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 นักศึกษาทุกระดับจําตองซื้อหาตําราเอาไวใช
ประกอบการเรียน  เพราะตํารานั้นเปรียบเสมือนคูมือและ
แผนท่ีสําหรับการทํางานเม่ือจบการศึกษาไปแลว.  ความ
จรงิแลว  ผมไมชอบคําวา “จบการศึกษา” นี้เลย  
เนื่องจากใหความหมายราวกับวาพวกคุณเรียนรูทุกส่ิงทุก
อยางในหลักสูตรหมด และไมตองเรียนอะไรอีกแลว.  แต
..เม่ือคุณออกไปสัมผัสกับโลกภายนอกคุณจะตระหนักวา
เรื่องท่ีคุณเรียนมาแทบตายน้ันความจริงมีประมาณเพียง
เทากับเม็ดทรายเพียงสองสามเม็ดเทานั้น.  ความรูที่คุณ
จะตองเรียนรูตอไปอีกนั้นมีมากมายเปนอเนกอนันตราว
กับเม็ดทรายบนชายหาดนั่นเทียว.   และ...กอนอ่ืน  ส่ิงที่
จะชวยใหคุณเริ่มทํางานใหหัวหนาคุณไดบางน้ัน  ก็อยู
ในตําราที่คุณซ้ือมาน่ันเอง.  

คุณเคยสงสัยกันบางไหมวาตําราเรียนมีก่ีประเภทกัน.  
คําวาตํารานี้ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา textbook ซึ่งหาก
แปลตรง ๆ ก็คือหนังสือที่มีแตตัวอักษรเปนสวนใหญ.  เมื่อ
พิจารณาจากความหมายแบบนี้   หนังสือที่แตกตาง
ออกไปก็คือ picture book และ cartoon book ซึ่งเปนหนังสือ
ประเภทไหน  คุณก็คงจะบอกไดอยูแลว.  อยางไรก็ตาม  
ตําราเรียนท่ีเรียกวา textbook นี้ก็ยังจําแนกแจกแจงเปน
ประเภทตาง ๆ ไดหลายแบบ. 



การจําแนกประเภทหนึ่ง  ก็คือ แบงเปน printed 

textbooks  กับ digital textbook ซึ่งความหมายก็คือแบงเปน
หนังสือที่พิมพบนกระดาษ กับหนังสือที่เก็บไวในส่ือดิจิทัล
ตาง ๆ รวมท้ังในอินเทอรเนต็ดวย.  ยุคนี้กําลังมีการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการอานหนังสือที่พิมพบนกระดาษ 
มาเปนการอานผานหนาจออุปกรณตาง ๆ เชน ไอแพด 
หรือ คินเดิล.  แตในที่น้ีจะยังไมกลาวถึงเรื่องนี้. 

สําหรับผูจําหนายหนังสือเองนั้น  เขามองตําราเรียน
เปน textbook เปนเลมที่วางบนช้ันในรานหนังสือ  และ ยัง
ไมมีใครซ้ือไปใชใหชอกชํ้า.  ตําราเรียนแบบนี้  เม่ือ
หลายสิบปกอน  รานหนังสือในไตหวันนํามาพิมพซ้ําโดย
ไมจายลิขสิทธิ์  ทําใหสํานักพิมพชอกชํ้ากันตาม ๆ กัน  
เพราะมีผูซื้อฉบับพิมพซํ้านี้มากมายโดยสํานักพิมพไมได
เงิน.   สมัยที่ผมยังทํางานที่เอไอทีนั้น  นักศึกษาไตหวัน
ห้ิวหนังสือแบบนี้มาฝากผมจนเต็มช้ันหลายช้ัน.  
สํานักพิมพเรียกตําราพวกนี้วาเปนประเภท pirated copy. อีก
ประเภทหนึ่งซึ่งสํานักพิมพใหญไมชอบอีกเหมือนกัน ก็คือ 
used textbook ซึ่งมจีําหนายในรานหนังสือของมหาวิทยาลัย
เอง  รวมทั้งท่ีรานหนังสือเกานอกมหาวิทยาลัยดวย.  ใน
เมืองไทยเรานี้  แหลงขายก็คือยานรานหนังสือเกาท่ีสวน
จตุจักรน่ันแล. 

แบงประเภทตําราแบบนี้  อานแลวไมคอยจะเปน
ประโยชนทางความคิดเทาใดนัก.  เราลองมาดูการแบง
ประเภทตําราของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) กันบาง.  การท่ี สกอ. ตองกําหนดประเภทก็เพ่ือให
แนใจวาสามารถประเมินคุณภาพของตําราเรียนท่ี



อาจารยเสนอใหพิจารณาเพ่ือขอเลื่อนตําแหนงทาง
วิชาการไดอยางมีมาตรฐานมากขึ้น.  นอกจากนั้นยังใช
เพ่ือกําหนดวาตําราแบบใดบางท่ีจะไดรับทุนอุดหนุนการ
เขียนตํารา.  ประเภทตําราที่ สกอ. กําหนดไวก็คือ 

1. งานเขียน หมายถึง ตําราที่ผูเขียนตําราไดเสนอ
ความคิดเห็นทางวิชาการในการคนควา การ
ตีความหมาย สมมติฐานทฤษฎีหรือหลักฐานที่
เปน ความรูใหมหรือเปนการเพ่ิมพูนหรือขยาย
ขอบเขตความรูความเขาใจในวิชาน้ันๆ 

2. งานแปล หมายถึง ตําราที่ผูเขียนตําราไดแปล
จากภาษาอ่ืนมาเปนภาษาไทยและได
ความหมายถูกตองตรงตามตนฉบับเดิม 

3. งานเรียบเรียง หมายถึง ตําราท่ีผูเขียนได
รวบรวมความรูซึ่งสวนใหญเปนผลงานท่ีผูอื่นได
ทําไวแลวนํามาเรียบเรียงข้ึนใหม 

 
เปนอันวาเราไดทราบแลววา ตํารามีสามประเภทหลัก

ตามเนื้อหาที่เขียนขึ้น  ซึ่งในสามรูปแบบนี้  ก็มีเพียงแบบ
แรกเทานั้นท่ีเปนตําราที่ผูเขียนบากบั่นเขียนรายละเอียด
ตาง ๆ ดวยตัวเอง  รวมทั้งเสนอผลการคนควาใหมที่ตน
ไดวิจัยพบดวย.  ในทางปฏิบัติแลว  เปนไปไมไดที่จะมี
ผูใดเขียนตําราที่เนื้อหาทุกประโยค ทุกตอน ทุกบท เปน
เรื่องใหมหมด.  ถึงอยางไร ๆ ก็ตองอางอิงหรือนําเนื้อหา
ของผูอ่ืนเขามาประกอบในตําราของตนทั้งนั้น.  เพียงแต
วา  เนื้อหานั้นตองเปนเพียงการเสริม หรือ แสดง



วิวัฒนาการขององคความรูของเรื่องที่เขียนจนกระทั่งถึง
สวนท่ีผูแตงตําราทานนั้นเขียนข้ึนใหม. 

แนะนาํการแบงประเภทตํารามาถึงตรงน้ีแลว  ก็ยังไม
คอยถูกใจผม  เพราะบทความนี้ตองการลงลึกไปมากกวา
นี้ดังน้ัน  ผมจึงจําเปนจะตองแบงประเภทตําราอยาง
ละเอียดตามความคิดของผมเองเสียแลว.  ที่ตองแบงให
ละเอียดก็เพ่ือใหนักศึกษาไดทราบวา  ตําราเรียนน้ัน  
ไมใชมีเพียงวิชาละเลมเทานั้น.  นักศึกษาอาจจําเปนตอง
เสาะแสวงหาตําราแบบอื่น ๆ มาไวเปนเครื่องมือใหมาก
พอที่จะประกันความสําเร็จและความกาวหนาในอนาคต. 

ประเภทของตําราเรียนในทัศนะของผม  ก็คือ: (ใน
ที่น้ีผมใหศัพทภาษาไทย ท่ีรูจักกันดีกอน จะใหคํา
ภาษาอังกฤษ  สวนคําที่เรารูจักในภาษาอังกฤษมากกวา 
ก็จะเริ่มตนดวยศัพทภาษาอังกฤษกอน.  ลําดับที่นํามา
เรียงไวไมมีความหมายใด ๆ เปนเพียงการนึกขึ้นไดของ
ผมเทานั้น.) 

1. สารานุกรม (Encyclopedia)  สวนใหญเรารูจักกัน
แลววา สารานุกรมคือที่รวมของบทความซ่ึง
อธิบายเนื้อหาวิชาการเรื่องตาง ๆ อยางส้ัน ๆ.  
สารานุกรมบางชุดครอบคลุมเนื้อหากวางมาก  
เชน สารานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ใชเวลาจัดทํา
นานมากและยังไมจบถึง อักษร ฮ ในขณะท่ี
บทความในหมวดอักษร ก ลาสมัยไปเกือบ
หมดแลว.  สารานุกรมบางชุด ก็จํากัดเนื้อหาลงมา
เหลือเพียงดานใดดานหนึ่ง เชน สารานุกรมอัญ



มณี.  สารานุกรมออนไลนที่เรารูจักกันมากท่ีสุดก็
คือ Wikipedia ซึ่งมีคนชวยกันเขียนชวยกันแก
เนื้อหาทั่วโลก. 

2. พจนานุกรม  เปนตําราแบบใดคงไมจําเปนตอง
อธิบาย.  ในที่น้ีขอเพ่ิมเติมวา พจนานุกรม ยังมี
หลายแบบ เชน พจนานุกรมคําพอง, พจนานุกรม
ศพัทใหม, พจนานุกรมภาพ ฯลฯ.  พจนานุกรมท่ีดี
ควรเปนแหลงความรูเก่ียวกับคําดวย  ไมใชให
ความหมายของคําเทานั้น. 

3. ตําราเขียน  เปนตําราท่ีผูเขียนไดใชความ
พยายามเขียนข้ึนตามรูปแบบแผนที่ดีของตํารา, มี
บทนํา, มีสารบัญ, มีความถูกตองเปนปจจุบัน 
(เทากับปที่พิมพ), มีระบบการอางอิงผลงานของ
ผูอ่ืน,  มภีาพประกอบ, มีคําอธิบายคําศัพทเฉพาะท่ี
ใชเฉพาะในเน้ือหานั้น,  มีแบบฝกหัด, มีดัชนีทาย
เลม ฯลฯ 

4. ตําราแปล เปนตําราที่ผูแปลไดแปลมาจากตํารา
เรียนภาษาตางประเทศ โดยใชถอยคําและสํานวน
แบบไทยท่ีเขาใจไดงาย,  ใชคําศพัทบัญญัติตาม
มาตรฐาน,  เนื้อหาที่แปลออกมาเปนภาษาไทยแลว
จะตองตรงกับเน้ือหาในภาษาเดิมโดยไม
คลาดเคลื่อนในสาระสําคัญ. 

5. ตําราเรยีบเรียง  เปนตําราที่ผูเรียบเรียง ไดนํา
บทความที่เปนความรูของตนเองและของผูอื่น  มา
รอยเรียงใหมีความตอเน่ือง และ มีรายละเอียด



สอดคลองกับวัตถุประสงคของตําราเอง.  เน้ือหา
จะตองอานแลวเขาใจงาย.  หากมีตอนใดที่เขาใจ
ยาก  ผูเรียบเรียงอาจจะเขียนคําอธิบายขยาย
ความใหผูอานเขาใจไดงายขึ้น.  

6. กรณีศึกษา  เปนตําราที่รวบรวมกรณีศึกษาท่ีจัดทํา
ขึ้นในดานใดดานหนึ่ง และ เก่ียวของกับองคการ
หรือหนวยงาน  ซ่ึงเม่ือนาํมาวิเคราะหศึกษาตาม
ระเบียบวิธีท่ีกําหนดในวิชาการดานน้ันแลวทําใหผู
วิเคราะหเขาใจความเปนไปหรือการดําเนินงาน
ขององคการหรือหนวยงานมากขึ้น  พรอมกันนั้นก็
เกิดทักษะและการเรียนรูในวิชาการน้ันมากขึ้น
ดวย. 

7. คัมภรี คํานี้ฟงแลวใหความรูสึกเหมือนเปนตํารา
ศาสนา  ซึ่งในเชิงประวัติศาสตรก็ถูกตอง.  แต
ปจจุบันความหมายของคํานี้ไดเปลี่ยนไปแลว.  
ยกตัวอยางเชนในทางดานคอมพิวเตอร มีตํารา  
“คัมภีรวินโดวส”  ซึ่งหมายถึงเปนตําราที่แสดง
รายละเอียดดานเทคนิคและการใชงาน
ระบบปฏิบัติการวินโดวสของบริษัทไมโครซอฟต

อยางละเอียด.  คํานี้ภาษาอังกฤษก็ใชวา Bible
ซึ่งเดิมก็หมายถึงหนังสือสําคัญที่มีมาแตดั้งเดิมของ 
ศาสนาคริสต.  แตปจจุบันก็นําไปใชกับตําราที่เปน
ความรูไดทุกเรื่องเชนกัน.  ถาเปนคัมภีรทางพุทธ
ศาสนา ก็จะหมายถึง พระไตรปฏก ซึ่งเปนคัมภีร
หลัก และ มีคัมภีรช้ันรองท่ีมีผูเขียนขึ้นอธิบาย



คัมภีรหลัก ไลเรียงลงไปอีก คือ อรรถกถา, ฎีกา, 
อนุฎีกา, 

8. Canon  คํานี้พจนานุกรม “ราชบัณฑิตยสถาน” ให
ความหมายวา “กติกาสงฆ, กฎของคณะสงฆ”  
หากรวบรวมเปนเลมก็นับเปนตําราไดเหมือนกัน. 
เคยเห็นมีฝรั่งเขียนเรื่อง Buddhist Canon 
เหมือนกัน  อาจจะเปนสวนท่ีเรียกวา พระวินัย 
นั่นเอง.  ตําราประเภทนี้คงไมมีในวิชาการอ่ืน ๆ 
นอกจากทางศาสนาและนิติศาสตร. 

9. ตําราสังเขป หมายถึงตําราที่สรุปยอใจความสําคัญ
ของวิชาตาง ๆ เพ่ือใหสะดวกแกการคน
ความหมายเร็ว ๆ  รวมไปถึงใชในการทองจําดวย.  
ผมเห็นวาตําราแบบนี้ตรงกับที่ฝรั่งเรียกวา 
Compendium  ซึ่ง พจนานุกรมออกซฟอรดฉบับ
ออนไลนใหความหมายวา  a collection of concise 

but detailed information about a particular 

subject, especially in a book or other publication. 

10. Proceedings  ความหมายแท ๆ ตาม 
พจนานุกรมออกซฟอรดฉบับออนไลนก็คือ an 
event or a series of activities involving a set procedure 

และ มีแถมตอไปวา a published report of a set 

of meetings or a conference.  หนังสือประเภท
นี้มีช่ือเรียกภาษาไทยวา “รายงานการประชุม



วิชาการ”.  ในยุคนี้เม่ือจัดประชุมเสร็จแลวเขาก็นํา
รายงานออกเผยแพรทางระบบอินเทอรเน็ตเลย.  
ผมจัดให proceedings เปนตําราเพราะการสอน
วิชาการบางสาขาในสมัยนี้จําเปนตองอางอิง
บทความวิชาการท่ีเพ่ิงเผยแพรใหมๆ  จะรอที่พิมพ
เปนเลมไมได.   อยางไรก็ตามก็ตองพิจารณาดวย
วา  การประชุมวิชาการนั้น ๆ เปนท่ียอมรับกันใน
กลุมนักวิชาการสาขานั้นหรือไม..   

11. Treatise  พจนานุกรมเมอรเรียม-เว็บสเตอร ให

ความหมายวา  a systematic exposition or 

argument in writing including a methodical 

discussion of the facts and principles 

involved and conclusions reached .  ตํารา
ประเภทน้ีไมทราบวาจะเรียกเปนคําไทย ๆ ได
อยางไรจึงจะตรงกับความหมายในภาษาอังกฤษ.  
ผมเขาใจวา นาจะตรงกับ "บทนิพนธ" ท่ีลึกซึ้งของ
บรรดานักปราชญผูย่ิงใหญทั้งหลาย. 

12. Guides  คําแนะนํา.  หนังสือประเภทน้ีฟงช่ือ
แลวดูเหมือนไมเปนตําราเรียนเลย  นั่นก็จริงเปน
บางสวน.  Guides ที่พบเห็นมากท่ีสุดในราน
หนังสือ ก็คือ หนังสือแนะนําสถานที่ทองเท่ียว 
รวมทั้งท่ีพัก, ที่กิน, เสนทางเดินทาง ฯลฯ.  เวลานี้  
คนไทยนิยมไปเที่ยวกันมาก  เราจึงเห็นหนังสือ



เหลานี้มากมายเปนรอยๆ ช่ือ.   Guides สวนใหญ
เปนคําแนะนําในการทํางานตางๆ ที่อาจจะไมไดมี
ขั้นตอนตายตัว  เชน  การวาดภาพ, การถายภาพ, 
การทําธรุกิจ, ฯลฯ.  Guides ที่เปนตําราเรียนก็

พอจะมีอยูบางเหมอืนกัน เชน Guide to 

Statistics, Guide to Microsoft Projects.  

13. Handbooks คูมือ  หนังสือประเภทนี้ทําหนาที่
สมช่ือ  คือเปนคูมือในการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆ
ตามช่ือของหนังสือ.  คนไทยไมนยิมใชคูมือ  
เพราะแตเดิมมานั้นคนไทยเกลียดภาษาอังกฤษ.  
เวลาซื้ออุปกรณตางๆ มาใชงานก็มีแตคูมือ
ภาษาอังกฤษติดมาดวยโดยไมไดมใีครแปลเปน
ภาษาไทย.  เมื่อเกิดปญหาขึ้นก็บอกไมไดวาเกิด
ความผิดพลาดตรงไหน และเลยทําใหเปดคูมือ
หาทางแกไมพบ.  นานๆ เขาก็เลยเลิกใชคูมือ.  แม
ตอมามีคูมือภาษาไทยแลว  ก็ยังไมคอยนิยมใชอยู
ดี.  มีปญหาอะไร ก็ถามเพ่ือนฝูงท่ีเคยพบปญหา
นั้นมากอน.  ดวยเหตุนี้เอง  การใชอุปกรณตางๆ 
ของคนไทยจึงไมคอยคุมคา  เพราะไมเคยรูวา
อุปกรณนั้นๆทําอะไรไดบาง. หนังสือคูมือแตกตาง
จากหนังสือแนะนํา ตรงท่ีคูมือนั้นเกี่ยวกับขั้นตอน
หรืออุปกรณที่เฉพาะเจาะจง  สวนหนังสือแนะนํา
นั้นเปนเรื่องกวางๆ. 



14. Practices and Exercises  สมัยที่ผมเปนนิสิต
นั้น  หนังสือแบบฝกหัดที่ชอบมากคือ ชุดของ ชอม 
หรือ Schaum’s Outline Series ซึ่งมีมากมาย
หลายสาขาวิชา.  ผมซื้อหนังสือชุดนี้มาหลายเลม  
แลวก็อานวิธีการทําแบบฝกหัดของเขาวามี
ขั้นตอนอยางไร  เมื่อเขาใจแลวก็พลิกไปยังสวนท่ี
เปนโจทย แลวก็ฝกทําตามจนชํานาญ.  เหตุผลที่
หนังสือชุดนี้เรียกวา Outline ก็เพราะเขาเรียบ
เรียงเนื้อหาเปนบทตางๆ ไวตามลําดับที่มักจะใช
สอนกันน่ันเอง. หนังสือชุดอ่ืนๆ ในทํานองน้ีก็คงจะ
มีเหมือนกัน.  ตําราประเภทน้ีที่มีมาก  คือ  ตัวอยาง
โจทยและคําเฉลย สําหรับขอสอบตางๆ เพ่ือสอบ
เปนพนักงานหรือขาราชการในดานตางๆ  รวมทั้ง 
ขอสอบและเฉลยเพ่ือเขาศึกษาตอในระดับตางๆ 
นั่นเอง.  

15. Standards  หนังสือท่ีเปนมาตรฐานในดาน
ตางๆ นั้น  ไมไดพิมพโดยสํานักพิมพทั่วไป  แต
พิมพขายโดยหนวยงานที่ทําหนาที่จัดทําและ
เผยแพรมาตรฐานนั้นๆ.  ยกตัวอยางเชน 
มาตรฐานดานคุณภาพขององคการระหวาง
ประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International 

Organization for Standardization ที่เรียกยอๆ 

วา ISO) น้ัน  ไดจัดพิมพมาตรฐานตางๆเปนเลม



ออกมาจําหนายในราคาท่ีคอนขางแพง.   ผูสนใจ
มาตรฐานอาจจะไปขออานมาตรฐานเหลาน้ีไดท่ี
หองสมุดของสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ซ่ึงนอกจากจะมีมาตรฐาน 
ISO แลว ยังมีมาตรฐานของประเทศอ่ืนๆดวย.  
หนังสือเก่ียวกับมาตรฐานนั้น  โดยมากมักจะกลาว
วา  แตละมาตรฐานมีขอกําหนดหรือเง่ือนไข
อยางไรบาง  แตไมคอยบอกวิธีการดําเนินงานวา
จะทําอยางไรจึงจะทําใหหนวยงานประสบ
ความสําเร็จในการอนุวัติมาตรฐานน้ันๆ.  ดวยเหตุ
นี้  เราจึงยังตองไปหาตําราเก่ียวกับมาตรฐาน
เหลานั้นมาอานประกอบดวย.  สํานักพิมพที่พิมพ
หนังสือเกียวกับมาตรฐานคอนขางมากก็คือ 
สํานักพิมพสมาคมเทคโนโลยีไทยญี่ปุนน่ันเอง. 

16. Body of Knowledge หนังสือประเภทนี้อาจ
แปลวา องคความรู ก็ได.  ในทางวิชาการนั้น  
วิชาการแตละสาขาจะมีองคความรูจําเพาะของ
ตนเองที่ตางไปจากสาขาอื่นๆ และ องคความรูแต
ละสาขา ก็แยกยอยเปนหัวขอตางๆอยางชัดเจน.  
ยกตัวอยางเชน  การจัดการโครงการ ก็มีองค
ความรูดานการจัดการโครงการ  เรียกเปน
ภาษาอังกฤษวา Project Management Body of 

Knowledge เขียนเปนตัวยอวา PMBOK.  องค
ความรูเก่ียวกับการจัดการโครงการนี้  จัดทําขึ้น



โดยกลุมผูเช่ียวชาญการบริหารโครงการของ
องคการ Project Management Institute หรือ 

PMI.  PMBOK ประกอบดวยหมวดตางๆ 10 ขอ   
อีกตัวอยางหนึ่งก็คือ องคความรูดานวิศวกรรม
ซอฟตแวร หรือ Software Engineering Body of 

Knowledge หรือ SWEBOK  ซึ่งก็จัดทําขึ้นโดย
กลุมผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมซอฟตแวรเชนกัน.   
องคความรูเหลานี้อาจจัดทําเปนเลมเผยแพรทาง
เว็บไซตของหนวยงานผูจัดทําองคความรูน้ันๆ.  
องคความรูบางสาขา ก็มีผูนําไปอธิบายขยายความ
เปนตําราแยกยอยออกไปอีก. 

17. รายงานวิจัย หนังสือประเภทนี้มีท่ีจัดพิมพ
เผยแพรคอนขางนอย เพราะอาจเปนเน้ือหาที่มี
ผูสนใจนอยจนไมคุมท่ีจะลงทุนพิมพขาย.  ปกติ
แลวการทําวิจัยในดานตางๆนั้น (วิทยานิพนธก็
เปนงานวิจัยเหมอืนกัน) เมื่อทําเสร็จแลว ก็จะตอง
เขียนเปนรายงานขึ้นมากอน.  เม่ือนําเสนอ
รายงานใหผูเช่ียวชาญรับรองแลว  ก็มักจะนํา
งานวิจัยนั้นไปเขียนเปนบทความวิจัยในรูปแบบที่
ส้ันกวารายงานวิจัย แลวสงไปเสนอ
วารสารวิชาการใหรับไปพิมพเผยแพร หรือ สงไป
เสนอตอผูจัดการประชุมวิชาการเพ่ือใหพิจารณา
ใหผูวิจัยไปนําเสนอตอที่ประชุม.  ในกรณีหลังนี้  
หากบทความวิจัยนั้นไดรับการยอมรับ  ก็จะไดรับ



การตีพิมพใน Proceedings หรือ รายงานการ
ประชุมวิชาการ ดังที่ไดเคยอธิบายไปแลว.  ใน
กรณีที่งานวิจัยเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ   
มหาวิทยาลัยก็จะเก็บวิทยานิพนธเขาหองสมดุไว
เพ่ือการคนควาตอไป.  ในกรณีที่เปนงานวิจัยท่ี
ไมใชวิทยานิพนธ  รายงานวิจัยนั้นก็อาจจะเก็บไว
ในหองสมุดของหนวยงานท่ีทําวิจัย  หรือ ในหอง
ปฏิบัติงานของหนวยงานเอง  และไมไดรับการ
พิมพเผยแพรอีก.  เราจึงเรียกงานวิจัยทํานองนี้วา  
วิจัยไปขึ้นหิ้ง.  ความจริงแลว  บทความวิจัยที่
นําไปเผยแพรในวารสารวิชาการ หรือ ในที่
ประชุมวิชาการ ก็อาจจะไปขึ้นห้ิงไดเชนเดียวกัน 
หากไมไดรับการเผยแพรใหผูสนใจนําไปใช.  
อยางไรก็ตาม  ในท่ีนี้จะสรุปวา  รายงานวิจัย ก็
เปนตําราเรียนประเภทหนึ่งไดเหมือนกัน. 

 
ผมไดพยายามจําแนกแจกแจงตําราวิชาการเอาไว

หลายลักษณะดวยกันก็เพ่ือใหทานผูอานไดรับทราบวา  
ตําราไมไดมีเพียงลักษณะเดียวเทานั้น.   เม่ือครูบา
อาจารยเริ่มสนใจจะเขียนตํารา  ทานตองเริ่มตนดวยการ
พิจารณากอนวา  อยากจะเขียนตําราในรูปแบบใด.  
ตําราแตละรูปแบบที่ผมไดอธิบายขางตนนั้น  มีรูปแบบ
และองคประกอบแตกตางกันไป.   ทานจะตองเขาใจทั้ง
รูปแบบและองคประกอบกอน  จากนั้นก็เขียนรายละเอียด



ของเน้ือหาตําราใหตรงตามรูปแบบและองคประกอบนั้น
อยางครบถวน  จึงจะเปนตําราที่ดีได. 

 ขอจบการนําเสนอเรื่องตําราไวเพียงแคนี้  และ
ขอใหทุกทานที่สนใจจะเขียนตําราไดประสบผลสําเร็จ
ตามความประสงคทุกคน.  

 
 


