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นักศึกษาทุกระดับจําตองซื้อหาตําราเอาไวใช
ประกอบการเรียน เพราะตํารานั้นเปรียบเสมือนคูมือและ
แผนที่สําหรับการทํางานเมื่อจบการศึกษาไปแลว. ความ
จริงแลว ผมไมชอบคําวา “จบการศึกษา” นี้เลย
เนื่องจากใหความหมายราวกับวาพวกคุณเรียนรูทุกสิ่งทุก
อยางในหลักสูตรหมด และไมตองเรียนอะไรอีกแลว. แต
..เมื่อคุณออกไปสัมผัสกับโลกภายนอกคุณจะตระหนักวา
เรื่องที่คุณเรียนมาแทบตายนั้นความจริงมีประมาณเพียง
เทากับเม็ดทรายเพียงสองสามเม็ดเทานั้น. ความรูท่ค
ี ุณ
จะตองเรียนรูตอไปอีกนั้นมีมากมายเปนอเนกอนันตราว
กับเม็ดทรายบนชายหาดนั่นเทียว. และ...กอนอื่น สิ่งที่
จะชวยใหคุณเริ่มทํางานใหหัวหนาคุณไดบางนั้น ก็อยู
ในตําราที่คุณซื้อมานั่นเอง.
คุณเคยสงสัยกันบางไหมวาตําราเรียนมีกี่ประเภทกัน.
คําวาตํารานี้ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา textbook ซึ่งหาก
แปลตรง ๆ ก็คือหนังสือที่มีแตตัวอักษรเปนสวนใหญ. เมื่อ
พิจารณาจากความหมายแบบนี้ หนังสือที่แตกตาง
ออกไปก็คือ picture book และ cartoon book ซึ่งเปนหนังสือ
ประเภทไหน คุณก็คงจะบอกไดอยูแลว. อยางไรก็ตาม
ตําราเรียนที่เรียกวา textbook นี้ก็ยังจําแนกแจกแจงเปน
ประเภทตาง ๆ ไดหลายแบบ.

การจําแนกประเภทหนึ่ง ก็คือ แบงเปน printed
textbooks กับ digital textbook ซึ่งความหมายก็คือแบงเปน
หนังสือที่พิมพบนกระดาษ กับหนังสือที่เก็บไวในสื่อดิจิทัล
ตาง ๆ รวมทั้งในอินเทอรเน็ตดวย. ยุคนี้กําลังมีการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการอานหนังสือที่พิมพบนกระดาษ
มาเปนการอานผานหนาจออุปกรณตาง ๆ เชน ไอแพด
หรือ คินเดิล. แตในที่นี้จะยังไมกลาวถึงเรื่องนี้.
สําหรับผูจําหนายหนังสือเองนั้น เขามองตําราเรียน
เปน textbook เปนเลมที่วางบนชั้นในรานหนังสือ และ ยัง
ไมมีใครซื้อไปใชใหชอกช้ํา. ตําราเรียนแบบนี้ เมื่อ
หลายสิบปกอน รานหนังสือในไตหวันนํามาพิมพซ้ําโดย
ไมจายลิขสิทธิ์ ทําใหสํานักพิมพชอกช้ํากันตาม ๆ กัน
เพราะมีผูซื้อฉบับพิมพซ้ํานี้มากมายโดยสํานักพิมพไมได
เงิน. สมัยที่ผมยังทํางานที่เอไอทีน้น
ั นักศึกษาไตหวัน
หิ้วหนังสือแบบนี้มาฝากผมจนเต็มชั้นหลายชั้น.
สํานักพิมพเรียกตําราพวกนี้วาเปนประเภท pirated copy. อีก
ประเภทหนึ่งซึ่งสํานักพิมพใหญไมชอบอีกเหมือนกัน ก็คือ
used textbook ซึ่งมีจําหนายในรานหนังสือของมหาวิทยาลัย
เอง รวมทั้งที่รานหนังสือเกานอกมหาวิทยาลัยดวย. ใน
เมืองไทยเรานี้ แหลงขายก็คือยานรานหนังสือเกาที่สวน
จตุจักรนั่นแล.
แบงประเภทตําราแบบนี้ อานแลวไมคอยจะเปน
ประโยชนทางความคิดเทาใดนัก. เราลองมาดูการแบง
ประเภทตําราของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) กันบาง. การที่ สกอ. ตองกําหนดประเภทก็เพื่อให
แนใจวาสามารถประเมินคุณภาพของตําราเรียนที่

อาจารยเสนอใหพิจารณาเพื่อขอเลื่อนตําแหนงทาง
วิชาการไดอยางมีมาตรฐานมากขึ้น. นอกจากนั้นยังใช
เพื่อกําหนดวาตําราแบบใดบางที่จะไดรับทุนอุดหนุนการ
เขียนตํารา. ประเภทตําราที่ สกอ. กําหนดไวก็คือ
1. งานเขียน หมายถึง ตําราที่ผูเขียนตําราไดเสนอ
ความคิดเห็นทางวิชาการในการคนควา การ
ตีความหมาย สมมติฐานทฤษฎีหรือหลักฐานที่
เปน ความรูใหมหรือเปนการเพิ่มพูนหรือขยาย
ขอบเขตความรูความเขาใจในวิชานั้นๆ
2. งานแปล หมายถึง ตําราที่ผูเขียนตําราไดแปล
จากภาษาอื่นมาเปนภาษาไทยและได
ความหมายถูกตองตรงตามตนฉบับเดิม
3. งานเรียบเรียง หมายถึง ตําราที่ผูเขียนได
รวบรวมความรูซ่งึ สวนใหญเปนผลงานที่ผูอื่นได
ทําไวแลวนํามาเรียบเรียงขึ้นใหม
เปนอันวาเราไดทราบแลววา ตํารามีสามประเภทหลัก
ตามเนื้อหาที่เขียนขึ้น ซึ่งในสามรูปแบบนี้ ก็มีเพียงแบบ
แรกเทานั้นที่เปนตําราที่ผูเขียนบากบั่นเขียนรายละเอียด
ตาง ๆ ดวยตัวเอง รวมทั้งเสนอผลการคนควาใหมที่ตน
ไดวิจัยพบดวย. ในทางปฏิบัติแลว เปนไปไมไดที่จะมี
ผูใดเขียนตําราที่เนื้อหาทุกประโยค ทุกตอน ทุกบท เปน
เรื่องใหมหมด. ถึงอยางไร ๆ ก็ตองอางอิงหรือนําเนื้อหา
ของผูอื่นเขามาประกอบในตําราของตนทั้งนั้น. เพียงแต
วา เนื้อหานั้นตองเปนเพียงการเสริม หรือ แสดง

วิวัฒนาการขององคความรูของเรื่องที่เขียนจนกระทั่งถึง
สวนที่ผูแตงตําราทานนั้นเขียนขึ้นใหม.
แนะนําการแบงประเภทตํารามาถึงตรงนี้แลว ก็ยังไม
คอยถูกใจผม เพราะบทความนี้ตองการลงลึกไปมากกวา
นี้ดังนั้น ผมจึงจําเปนจะตองแบงประเภทตําราอยาง
ละเอียดตามความคิดของผมเองเสียแลว. ที่ตองแบงให
ละเอียดก็เพื่อใหนักศึกษาไดทราบวา ตําราเรียนนั้น
ไมใชมีเพียงวิชาละเลมเทานั้น. นักศึกษาอาจจําเปนตอง
เสาะแสวงหาตําราแบบอื่น ๆ มาไวเปนเครื่องมือใหมาก
พอที่จะประกันความสําเร็จและความกาวหนาในอนาคต.
ประเภทของตําราเรียนในทัศนะของผม ก็คือ: (ใน
ที่นี้ผมใหศัพทภาษาไทย ที่รูจักกันดีกอน จะใหคํา
ภาษาอังกฤษ สวนคําที่เรารูจักในภาษาอังกฤษมากกวา
ก็จะเริ่มตนดวยศัพทภาษาอังกฤษกอน. ลําดับที่นํามา
เรียงไวไมมีความหมายใด ๆ เปนเพียงการนึกขึ้นไดของ
ผมเทานั้น.)
1. สารานุกรม (Encyclopedia) สวนใหญเรารูจักกัน
แลววา สารานุกรมคือที่รวมของบทความซึ่ง
อธิบายเนื้อหาวิชาการเรื่องตาง ๆ อยางสั้น ๆ.
สารานุกรมบางชุดครอบคลุมเนื้อหากวางมาก
เชน สารานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ใชเวลาจัดทํา
นานมากและยังไมจบถึง อักษร ฮ ในขณะที่
บทความในหมวดอักษร ก ลาสมัยไปเกือบ
หมดแลว. สารานุกรมบางชุด ก็จํากัดเนื้อหาลงมา
เหลือเพียงดานใดดานหนึ่ง เชน สารานุกรมอัญ

มณี. สารานุกรมออนไลนท่เี รารูจักกันมากที่สุดก็
คือ Wikipedia ซึ่งมีคนชวยกันเขียนชวยกันแก
เนื้อหาทั่วโลก.
2. พจนานุกรม เปนตําราแบบใดคงไมจําเปนตอง
อธิบาย. ในที่นี้ขอเพิ่มเติมวา พจนานุกรม ยังมี
หลายแบบ เชน พจนานุกรมคําพอง, พจนานุกรม
ศัพทใหม, พจนานุกรมภาพ ฯลฯ. พจนานุกรมที่ดี
ควรเปนแหลงความรูเกี่ยวกับคําดวย ไมใชให
ความหมายของคําเทานั้น.
3. ตําราเขียน เปนตําราที่ผูเขียนไดใชความ
พยายามเขียนขึ้นตามรูปแบบแผนที่ดีของตํารา, มี
บทนํา, มีสารบัญ, มีความถูกตองเปนปจจุบัน
(เทากับปที่พิมพ), มีระบบการอางอิงผลงานของ
ผูอื่น, มีภาพประกอบ, มีคําอธิบายคําศัพทเฉพาะที่
ใชเฉพาะในเนื้อหานั้น, มีแบบฝกหัด, มีดัชนีทาย
เลม ฯลฯ
4. ตําราแปล เปนตําราที่ผูแปลไดแปลมาจากตํารา
เรียนภาษาตางประเทศ โดยใชถอยคําและสํานวน
แบบไทยที่เขาใจไดงาย, ใชคําศัพทบัญญัติตาม
มาตรฐาน, เนื้อหาที่แปลออกมาเปนภาษาไทยแลว
จะตองตรงกับเนื้อหาในภาษาเดิมโดยไม
คลาดเคลื่อนในสาระสําคัญ.
5. ตําราเรียบเรียง เปนตําราที่ผูเรียบเรียง ไดนํา
บทความที่เปนความรูของตนเองและของผูอื่น มา
รอยเรียงใหมีความตอเนื่อง และ มีรายละเอียด

สอดคลองกับวัตถุประสงคของตําราเอง. เนื้อหา
จะตองอานแลวเขาใจงาย. หากมีตอนใดที่เขาใจ
ยาก ผูเรียบเรียงอาจจะเขียนคําอธิบายขยาย
ความใหผูอานเขาใจไดงายขึ้น.
6. กรณีศึกษา เปนตําราที่รวบรวมกรณีศึกษาที่จัดทํา
ขึ้นในดานใดดานหนึ่ง และ เกี่ยวของกับองคการ
หรือหนวยงาน ซึ่งเมื่อนํามาวิเคราะหศึกษาตาม
ระเบียบวิธีที่กําหนดในวิชาการดานนั้นแลวทําใหผู
วิเคราะหเขาใจความเปนไปหรือการดําเนินงาน
ขององคการหรือหนวยงานมากขึ้น พรอมกันนั้นก็
เกิดทักษะและการเรียนรูในวิชาการนั้นมากขึ้น
ดวย.
7. คัมภีร 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 มีคัมภีรชั้นรองที่มีผเู ขียนขึ้นอธิบาย

คัมภีรหลัก ไลเรียงลงไปอีก คือ อรรถกถา, ฎีกา,
อนุฎีกา,
8. Canon คํานี้พจนานุกรม “ราชบัณฑิตยสถาน” ให
ความหมายวา “กติกาสงฆ, กฎของคณะสงฆ”
หากรวบรวมเปนเลมก็นับเปนตําราไดเหมือนกัน.
เคยเห็นมีฝรั่งเขียนเรื่อง Buddhist Canon
เหมือนกัน อาจจะเปนสวนที่เรียกวา พระวินัย
นั่นเอง. ตําราประเภทนี้คงไมมีในวิชาการอื่น ๆ
นอกจากทางศาสนาและนิติศาสตร.
9. ตําราสังเขป หมายถึงตําราที่สรุปยอใจความสําคัญ
ของวิชาตาง ๆ เพื่อใหสะดวกแกการคน
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
นี้มีชื่อเรียกภาษาไทยวา “รายงานการประชุม

วิชาการ”. ในยุคนี้เมื่อจัดประชุมเสร็จแลวเขาก็นํา
รายงานออกเผยแพรทางระบบอินเทอรเน็ตเลย.
ผมจัดให proceedings เปนตําราเพราะการสอน
วิชาการบางสาขาในสมัยนี้จําเปนตองอางอิง
บทความวิชาการที่เพิ่งเผยแพรใหมๆ จะรอที่พิมพ
เปนเลมไมได. อยางไรก็ตามก็ตองพิจารณาดวย
วา การประชุมวิชาการนั้น ๆ เปนที่ยอมรับกันใน
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
ประเภทนี้ไมทราบวาจะเรียกเปนคําไทย ๆ ได
อยางไรจึงจะตรงกับความหมายในภาษาอังกฤษ.
ผมเขาใจวา นาจะตรงกับ "บทนิพนธ" ที่ลึกซึ้งของ
บรรดานักปราชญผูยิ่งใหญทั้งหลาย.
12. Guides คําแนะนํา. หนังสือประเภทนี้ฟงชื่อ
แลวดูเหมือนไมเปนตําราเรียนเลย นั่นก็จริงเปน
บางสวน. Guides ที่พบเห็นมากที่สุดในราน
หนังสือ ก็คือ หนังสือแนะนําสถานที่ทองเที่ยว
รวมทั้งที่พัก, ที่กิน, เสนทางเดินทาง ฯลฯ. เวลานี้
คนไทยนิยมไปเที่ยวกันมาก เราจึงเห็นหนังสือ

เหลานี้มากมายเปนรอยๆ ชื่อ. Guides สวนใหญ
เปนคําแนะนําในการทํางานตางๆ ที่อาจจะไมไดมี
ขั้นตอนตายตัว เชน การวาดภาพ, การถายภาพ,
การทําธุรกิจ, ฯลฯ. Guides ที่เปนตําราเรียนก็
พอจะมีอยูบางเหมือนกัน เชน Guide to
Statistics, Guide to Microsoft Projects.
13. Handbooks คูมือ หนังสือประเภทนี้ทําหนาที่
สมชื่อ คือเปนคูมือในการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆ
ตามชื่อของหนังสือ. คนไทยไมนย
ิ มใชคูมือ
เพราะแตเดิมมานั้นคนไทยเกลียดภาษาอังกฤษ.
เวลาซื้ออุปกรณตางๆ มาใชงานก็มีแตคูมือ
ภาษาอังกฤษติดมาดวยโดยไมไดมใ
ี ครแปลเปน
ภาษาไทย. เมื่อเกิดปญหาขึ้นก็บอกไมไดวาเกิด
ความผิดพลาดตรงไหน และเลยทําใหเปดคูมือ
หาทางแกไมพบ. นานๆ เขาก็เลยเลิกใชคูมือ. แม
ตอมามีคูมือภาษาไทยแลว ก็ยังไมคอยนิยมใชอยู
ดี. มีปญหาอะไร ก็ถามเพื่อนฝูงที่เคยพบปญหา
นั้นมากอน. ดวยเหตุนี้เอง การใชอุปกรณตางๆ
ของคนไทยจึงไมคอยคุมคา เพราะไมเคยรูวา
อุปกรณนั้นๆทําอะไรไดบาง. หนังสือคูมือแตกตาง
จากหนังสือแนะนํา ตรงที่คูมือนั้นเกี่ยวกับขั้นตอน
หรืออุปกรณที่เฉพาะเจาะจง สวนหนังสือแนะนํา
นั้นเปนเรื่องกวางๆ.

14. Practices and Exercises สมัยที่ผมเปนนิสิต
นั้น หนังสือแบบฝกหัดที่ชอบมากคือ ชุดของ ชอม
หรือ Schaum’s Outline Series ซึ่งมีมากมาย
หลายสาขาวิชา. ผมซื้อหนังสือชุดนี้มาหลายเลม
แลวก็อานวิธีการทําแบบฝกหัดของเขาวามี
ขั้นตอนอยางไร เมื่อเขาใจแลวก็พลิกไปยังสวนที่
เปนโจทย แลวก็ฝกทําตามจนชํานาญ. เหตุผลที่
หนังสือชุดนี้เรียกวา Outline ก็เพราะเขาเรียบ
เรียงเนื้อหาเปนบทตางๆ ไวตามลําดับที่มักจะใช
สอนกันนั่นเอง. หนังสือชุดอื่นๆ ในทํานองนี้ก็คงจะ
มีเหมือนกัน. ตําราประเภทนี้ที่มีมาก คือ ตัวอยาง
โจทยและคําเฉลย สําหรับขอสอบตางๆ เพื่อสอบ
เปนพนักงานหรือขาราชการในดานตางๆ รวมทั้ง
ขอสอบและเฉลยเพื่อเขาศึกษาตอในระดับตางๆ
นั่นเอง.
15. Standards หนังสือที่เปนมาตรฐานในดาน
ตางๆ นั้น ไมไดพิมพโดยสํานักพิมพทั่วไป แต
พิมพขายโดยหนวยงานที่ทําหนาที่จัดทําและ
เผยแพรมาตรฐานนั้นๆ. ยกตัวอยางเชน
มาตรฐานดานคุณภาพขององคการระหวาง
ประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International
Organization for Standardization ที่เรียกยอๆ
วา ISO) นั้น ไดจัดพิมพมาตรฐานตางๆเปนเลม

ออกมาจําหนายในราคาที่คอนขางแพง. ผูสนใจ
มาตรฐานอาจจะไปขออานมาตรฐานเหลานี้ไดที่
หองสมุดของสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ซึ่งนอกจากจะมีมาตรฐาน
ISO แลว ยังมีมาตรฐานของประเทศอื่นๆดวย.
หนังสือเกี่ยวกับมาตรฐานนั้น โดยมากมักจะกลาว
วา แตละมาตรฐานมีขอกําหนดหรือเงื่อนไข
อยางไรบาง แตไมคอยบอกวิธีการดําเนินงานวา
จะทําอยางไรจึงจะทําใหหนวยงานประสบ
ความสําเร็จในการอนุวัติมาตรฐานนั้นๆ. ดวยเหตุ
นี้ เราจึงยังตองไปหาตําราเกี่ยวกับมาตรฐาน
เหลานั้นมาอานประกอบดวย. สํานักพิมพที่พิมพ
หนังสือเกียวกับมาตรฐานคอนขางมากก็คือ
สํานักพิมพสมาคมเทคโนโลยีไทยญี่ปุนนั่นเอง.
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
ความรูเกี่ยวกับการจัดการโครงการนี้ จัดทําขึ้น

โดยกลุมผูเชี่ยวชาญการบริหารโครงการของ
องคการ Project Management Institute หรือ
PMI. PMBOK ประกอบดวยหมวดตางๆ 10 ขอ
อีกตัวอยางหนึ่งก็คือ องคความรูดานวิศวกรรม
ซอฟตแวร หรือ Software Engineering Body of
Knowledge หรือ SWEBOK ซึ่งก็จัดทําขึ้นโดย
กลุมผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมซอฟตแวรเชนกัน.
องคความรูเหลานี้อาจจัดทําเปนเลมเผยแพรทาง
เว็บไซตของหนวยงานผูจัดทําองคความรูนั้นๆ.
องคความรูบางสาขา ก็มีผูนําไปอธิบายขยายความ
เปนตําราแยกยอยออกไปอีก.
17. รายงานวิจัย หนังสือประเภทนี้มีที่จัดพิมพ
เผยแพรคอนขางนอย เพราะอาจเปนเนื้อหาที่มี
ผูสนใจนอยจนไมคุมที่จะลงทุนพิมพขาย. ปกติ
แลวการทําวิจัยในดานตางๆนั้น (วิทยานิพนธก็
เปนงานวิจัยเหมือนกัน) เมื่อทําเสร็จแลว ก็จะตอง
เขียนเปนรายงานขึ้นมากอน. เมื่อนําเสนอ
รายงานใหผูเชี่ยวชาญรับรองแลว ก็มักจะนํา
งานวิจัยนั้นไปเขียนเปนบทความวิจัยในรูปแบบที่
สั้นกวารายงานวิจัย แลวสงไปเสนอ
วารสารวิชาการใหรับไปพิมพเผยแพร หรือ สงไป
เสนอตอผูจัดการประชุมวิชาการเพื่อใหพิจารณา
ใหผูวิจัยไปนําเสนอตอที่ประชุม. ในกรณีหลังนี้
หากบทความวิจัยนั้นไดรับการยอมรับ ก็จะไดรับ

การตีพิมพใน Proceedings หรือ รายงานการ
ประชุมวิชาการ ดังที่ไดเคยอธิบายไปแลว. ใน
กรณีที่งานวิจัยเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ
มหาวิทยาลัยก็จะเก็บวิทยานิพนธเขาหองสมุดไว
เพื่อการคนควาตอไป. ในกรณีที่เปนงานวิจัยที่
ไมใชวิทยานิพนธ รายงานวิจัยนั้นก็อาจจะเก็บไว
ในหองสมุดของหนวยงานที่ทําวิจัย หรือ ในหอง
ปฏิบัติงานของหนวยงานเอง และไมไดรับการ
พิมพเผยแพรอีก. เราจึงเรียกงานวิจัยทํานองนี้วา
วิจัยไปขึ้นหิ้ง. ความจริงแลว บทความวิจัยที่
นําไปเผยแพรในวารสารวิชาการ หรือ ในที่
ประชุมวิชาการ ก็อาจจะไปขึ้นหิ้งไดเชนเดียวกัน
หากไมไดรับการเผยแพรใหผูสนใจนําไปใช.
อยางไรก็ตาม ในที่นี้จะสรุปวา รายงานวิจัย ก็
เปนตําราเรียนประเภทหนึ่งไดเหมือนกัน.
ผมไดพยายามจําแนกแจกแจงตําราวิชาการเอาไว
หลายลักษณะดวยกันก็เพื่อใหทานผูอานไดรับทราบวา
ตําราไมไดมีเพียงลักษณะเดียวเทานั้น. เมื่อครูบา
อาจารยเริ่มสนใจจะเขียนตํารา ทานตองเริ่มตนดวยการ
พิจารณากอนวา อยากจะเขียนตําราในรูปแบบใด.
ตําราแตละรูปแบบที่ผมไดอธิบายขางตนนั้น มีรูปแบบ
และองคประกอบแตกตางกันไป. ทานจะตองเขาใจทั้ง
รูปแบบและองคประกอบกอน จากนั้นก็เขียนรายละเอียด

ของเนื้อหาตําราใหตรงตามรูปแบบและองคประกอบนั้น
อยางครบถวน จึงจะเปนตําราที่ดีได.
ขอจบการนําเสนอเรื่องตําราไวเพียงแคน้ี และ
ขอใหทุกทานที่สนใจจะเขียนตําราไดประสบผลสําเร็จ
ตามความประสงคทุกคน.

