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การเขยีนเพ่ือการน าเสนอและการเขยีนโครงเร่ือง 
 
ทกัษะการส่งสาร :  การเขียน  

การเขียนเป็นการส่งสารโดยใชต้วัอกัษรเป็นส่ือส าคญัในการถ่ายทอดสารต่างๆทั้งสารขอ้เทจ็จริง สารแสดงความ
คิดเห็น และสารแสดงความรู้สึก  
ความส าคัญของการเขียน    

การเขียนมีความส าคญัการการด ารงชีวติของมนุษยใ์นสังคมมาก เพราะมนุษยใ์นสังคมใชก้ารเขียนเป็นเคร่ืองมือ
ในการบนัทึกและถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ    

*** การเขียนเป็นเคร่ืองมือท่ีมนุษยใ์ชส่ื้อสารแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร       
*** การเขียนเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหก้ารติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัของมนุษยด์ าเนินไปไดด้ว้ยดี    
*** การเขียนเป็นเคร่ืองมือท่ีใชถ่้ายทอดวฒันธรรมบอกถึงความเจริญกา้วหนา้ของอารยธรรมและววิฒันาการ  
       ของมนุษยแ์ละเป็นบนัทึกมรดกทางสังคมและช่วยถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง ฯลฯ 
ความสามารถในการเขียนของแต่ละคนข้ึนอยูก่บักระบวนการคิดและความสามารถในการถ่ายทอดภาษา    หากมี

ความคิดดีแต่ไม่มีความสามารถในการใชภ้าษา ขาดทกัษะการเขียนท่ีเป็นระบบก็ไม่สามารถถ่ายทอดความคิดนั้นให้คนอ่ืน
รับรู้ไดห้รือถ่ายทอดไดแ้ต่ไม่ดีเท่าท่ีควร       
 

การเขียนโครงเร่ือง 
 
การเขียนโครงเร่ืองเป็นการจดัล าดบัความคิด  วางแนวทางหรือกรอบของเน้ือหาของงานเขียน    
ท าใหผู้เ้ขียนสามารถจดัล าดบัหวัขอ้/เน้ือหาการเขียนไดค้รบถว้นตรงกบัหวัขอ้หรือช่ือเร่ืองท่ีวางไว ้
การเขียนโครงเร่ืองผูเ้ขียนจะแบ่งเน้ือหาการเขียนเป็นหวัขอ้หลกั หวัขอ้รอง หวัขอ้ยอ่ย     
โครงเร่ืองท าใหผู้เ้ขียนรวบรวมขอ้มูลง่ายไม่เสียเวลาและเน้ือหางานเขียนเป็นล าดบัต่อเน่ืองไม่วกวนสมบูรณ์มี

คุณภาพอ่านเขา้ใจง่าย 
สามารถน าโครงเร่ืองท่ีวางไวม้าปรับเขียนเป็นสารบญัไดด้ว้ย  
การเขียนโครงเร่ืองจึงเป็นขั้นตอนส าคญัท่ีผูเ้ขียนควรท าก่อนหาขอ้มูลและเรียบเรียงเน้ือหา 

 
โครงเร่ืองมี ๓ ประเภท 
๑.การเขียนโครงเร่ืองแบบคร่าวๆ     
๒.การเขียนโครงเร่ืองเป็นหวัขอ้     
๓.การเขยีนโครงเรือ่งเป็นประโยค    
 



 ๒ 
ตัวอย่างรูปแบบการเขียนโครงเร่ือง 
โครงเร่ืองแบบคร่าวๆ 
สาเหตุของอาหารเป็นพิษ 
- สารพิษตามธรรมชาติ พืช / สตัว ์
-สารพิษท่ีปนเป้ือนในอาหาร 
 จุลินทรีย ์/ เช้ือโรค 
- สารพิษจากการกระท าของมนุษย ์
  สารเคมีการเกษตร/วตัถุเจือปน 
 ในอาหาร / สีผสมอาหาร 

โครงเร่ืองแบบหวัขอ้ 
สาเหตุของอาหารเป็นพิษ 
๑.   สารพิษท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ 

๑.๑ สารพิษจากพืช 
๑.๒ สารพิษจากสตัว ์

๒.   สารพิษท่ีปนเป้ือนในอาหาร 
๒.๑ สารพิษจากจุลินทรีย ์
๒.๒ สารพิษจากเช้ือโรค 

๓.  สารพิษจากการกระท าของมนุษย ์
๓.๑  สารเคมีในเกษตร 
๓.๒ วตัถุเจือปนในอาหาร 
๓.๓  สีผสมอาหาร 

โครงเร่ืองแบบประโยค 
สาเหตุของอาหารเป็นพิษจ าแนกออกเป็น ๓ ประเภท 
๑.สาเหตุของอาหารเป็นพิษเกิดจากสารพิษท่ีมี  
   อยูใ่นธรรมชาติ 
๑.๑ สาเหตุของอาหารเป็นพิษเกิดจากสารพิษในพืช 
๑.๒ สาเหตุของอาหารเป็นพิษเกิดจากสารพิษในสตัว ์

๒.สาเหตุของอาหารเป็นพิษเกิดจากสารพิษท่ีปน 
    เป้ือนในอาหาร 
   ๒.๑ สาเหตุของอาหารเป็นพิษเกิดจากจุลินทรีย ์
   ๒.๒ สาเหตุของอาหารเป็นพิษเกิดจากตวัเช้ือโรค 
๓. สาเหตุของอาหารเป็นพิษเกิดจากการกระท า 
     ของมนุษย ์
   ๓.๑ สาเหตุของอาหารเป็นพิษเกิดจากสารเคมี 
            การเกษตร 
   ๓.๒ สาเหตุของอาหารเป็นพิษเกิดจากวตัถุ 
            ปนเป้ือน 
   ๓.๓ สาเหตุของอาหารเป็นพิษเกิดจากสีผสมอาหาร 

 
วธีิการเขียนโครงเร่ือง      มี ๔ ขั้นตอน 
๑.  รวบรวมความคิด ขอ้มูลเป็นขอ้ๆ  (ระดมความคิด) 
๒. จดัหมวดหมู่ขอ้มูลและจดัล าดบัความส าคญัของแต่ละหวัขอ้ 
๓. จดัล าดบัของหวัขอ้แต่ละหวัขอ้ใหมี้เน้ือหาต่อเน่ืองเป็นล าดบัและสัมพนัธ์กนั  ผูเ้ขียนสามารถจดัล าดบัเน้ือหาตามล าดบั 
      เวลา  /  ตามประเพณีนิยม / ตามความส าคญันอ้ยไปส าคญัมากหรือส าคญัมากไปหาส าคญันอ้ย  เป็นตน้ 
๔. เขียนโครงเร่ืองใหเ้ป็นระเบียบใชรู้ปแบบการเขียนแบบเดียวกนัตลอดเน้ือหา และจดัหวัขอ้แต่ละขอ้เยื้องไปทางขวา         
     
เช่น     

๑. หวัขอ้หลกั                             หรอื        หวัขอ้หลกั 
๑.๑ หวัขอ้รอง                                            ก. หวัขอ้รอง   

        ๑.๑.๑ หวัขอ้ยอ่ย                                           - หวัขอ้ยอ่ย 
        ๑.๑.๒ หวัขอ้ยอ่ย                                           - หวัขอ้ยอ่ย 

๑.๒หวัขอ้รอง                ข. หวัขอ้รอง 
        ๑.๒.๑ หวัขอ้ยอ่ย                       - หวัขอ้ยอ่ย 
        ๑.๒.๑ หวัขอ้ยอ่ย                              - หวัขอ้ยอ่ย 

         ๒. หวัขอ้หลกั                   หวัขอ้หลกั 



 ๓ 
ตัวอย่างการจัดล าดับหัวข้อและการเขียนโครงเร่ือง 
 
ช่ือเร่ือง    ยาเสพติดใหโ้ทษกบัชีวติเป็นพิษกบัสังคม 
หวัขอ้ท่ีจะเขียน     ยาบา้/ ยาอี/ กญัชา /เฮโรอีน / ลกัษณะของยาเสพติดชนิดต่างๆ / อาการของผูติ้ดยาเสพติด /การรณรงค์
ต่อตา้นการเสพยาเสพติด / ผลกระทบท่ีเกิดกบัสังคม /  ปัญหาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย ์ /  การบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพ
ติด  / การก าหนดบทลงโทษของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด /ปัญหาอาชญากรรม / แนวทางการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
 เขียนโครงเร่ือง         “ ยาเสพติดใหโ้ทษกบัชีวิตเป็นพิษกบัสังคม” 

๑. ลกัษณะของยาเสพติดชนิดต่างๆ 
๑.๑   ยาบา้ 
๑.๒  ยาอี 
๑.๓  กญัชา 
๑.๔  เฮโรอีน 

๒.   อาการของผูติ้ดยาเสพติด 
๓.    ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัสังคม 

๓.๑  ปัญหาอาชญากรรม 
๓.๒  ปัญหาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย ์

๔.     แนวทางการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
๔.๑   การบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด 
๔.๒  การก าหนดบทลงโทษผูเ้ก่ียวกบัยาเสพติด 
๔.๓  การรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด 

***ผูเ้ขียนสามารถเพิ่มหวัขอ้ยอ่ยไดต้ามความเหมาะสม 
 

***************************************************************** 
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