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บทที ่ 1 
การเตรียมเนือ้หาและการจดัระเบียบความคดิ 

 

 

  การเตรียมตวัเพื่อพดูหรือเขียน  มีส่ิงส าคญัท่ีควรศึกษาในเบ้ืองตน้อยูส่องเร่ือง  คือเน้ือหา 
กบัการจดัระเบียบความคิด  ทั้งน้ีเพราะเร่ืองทุกเร่ืองจะตอ้งมีเน้ือหา  และวิธีจดัระเบียบเน้ือหาให้
เป็นไปตามล าดบั  ในบทน้ีจึงเสนอขอ้แนะน าวา่  จะเตรียมเน้ือหาอะไร  และควรจดัระเบียบ
ความคิดของเน้ือหาโดยวิธีใด  จึงจะท าให้เร่ืองท่ีพูดหรือเขียนประกอบดว้ยเน้ือหาท่ีดีมีน ้าหนกั  
น่าสนใจ  และท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดอ้ยา่งราบร่ืน 
 

การเตรียมเนือ้หา 
1. การเลอืกหัวข้อเร่ือง 

ก่อนท่ีจะพดูหรือเขียน  เราตอ้งเลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีจะพดูหรือเขียนก่อนส่ิงอ่ืนใด  การ
เลือกหวัขอ้เร่ืองหมายถึงการพิจารณาเน้ือหาหรือสาระของเร่ือง  วา่มีความเหมาะสมท่ีจะน ามากล่าว
หรือไม่  การเลือกหวัขอ้เร่ืองจึงมิไดห้มายถึงการเลือกช่ือเร่ือง  หรือการตั้งช่ือเร่ืองให้โกเ้ก๋  แต่ตอ้ง
ค านึงถึงเน้ือหาหรือสาระของเร่ืองเป็นส าคญั  ดงันั้นขั้นตอนในการเลือกหวัขอ้เร่ืองบางคร้ังตอ้งใช้
เวลามากกวา่ตอนท่ีตอ้งพูด  หรือเขียนเร่ืองนั้นจริง ๆ เพราะจะตอ้งประมวลความรู้ความคิดท่ี
เก่ียวกบัเน้ือหาของเร่ืองนั้น  ใหเ้ห็นแจง้ทะลุอยา่งโล่งโถงเสียก่อน  จึงจะลงมือเขียน 

หลกัการเลือกหวัขอ้เร่ือง  มีขอ้ควรพิจารณาดงัน้ี 
1.1 หัวข้อเร่ืองน้ันสามารถจ ากดัขอบข่ายได้หรือไม่  หวัขอ้เร่ืองท่ีดีนั้นผูเ้ขียนตอ้ง

สามารถก าหนดเน้ือหาให้อยูใ่นขอบข่ายท่ีจ  ากดัได ้  คือสามารถควบคุมเน้ือความของเร่ืองใหพ้อเหมาะ
พอดีกบัความยาวท่ีก าหนดให ้  อุปมาเหมือนการเลือกดอกไมปั้กลงในแจกนั  ถา้ดอกไมมี้ปริมาณ
มากเกินไป  แต่แจกนัมีขนาดเล็ก  ยอ่มไม่สามารถบรรจุดอกไมท้ั้งหมดลงในแจกนัได ้  จึง
จ าเป็นตอ้งเลือกสรรดอกไมใ้หมี้ปริมาณและขนาดท่ีเหมาะกบัแจกนั  จึงจะปักลงในแจกนัไดอ้ยา่ง
เหมาะเจาะงามตา  หวัขอ้เร่ืองก็มีลกัษณะเช่นเดียวกบัการเลือกก าหนดดอกไมท่ี้ปักลงในแจกนั  ถา้
หวัขอ้เร่ืองใดมีเน้ือหาหรือขอบข่ายกวา้งเกินไปซ่ึงไม่สามารถจ ากดัขอบข่ายไดน้ั้นก็ไม่ควรท่ีจะ
เลือก 
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1.2 หัวข้อเร่ืองน้ันเหมาะกบัผู้ฟังผู้อ่านหรือไม่  จุดประสงคท่ี์ส าคญัอยา่งยิง่ขอ้หน่ึงใน
การพูดหรือเขียน  คือการส่ือความรู้และความคิดไปยงัผูอ่้าน  ให้ผูอ่้านไดรั้บรู้และเขา้ใจ  ดงันั้นหวัขอ้
เร่ืองท่ีเลือก  ควรมีเน้ือหาตรงกบัความสนใจ  รสนิยม  อารมณ์  และระดบัสติปัญญาของผูรั้บสาร
นั้น ๆ  การเลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีมีเน้ือหาซ่ึงผูฟั้งและผูอ่้านไม่เขา้ใจ  ยอ่มไม่ต่างอะไรกบัการยดัเยยีดส่ิง
ท่ีเขาไม่ตอ้งการใหแ้ก่เขา  ผลของการส่ือสารยอ่มจะไดป้ระโยชน์นอ้ยกวา่ท่ีคาดคิดเอาไว ้

1.3 หัวข้อเร่ืองน้ันเหมาะกบัความสามารถของผู้กล่าวผู้เขียนหรือไม่  หวัขอ้เร่ืองใดท่ีมี
เน้ือหาตรงกบัความรู้  สติปัญญา  และความสนใจของเรา  หรือเป็นหวัขอ้เร่ืองท่ีเรามีความรู้ดีก็ควร
เลือกเขียนเร่ืองนั้น  ไม่ควรเลือกหวัขอ้เร่ืองยากเกินกวา่สติปัญญาท่ีเรามีอยู ่  หรือเป็นเร่ืองท่ีเราไม่รู้
จริง  เพราะอาจท าให้เกิดความผดิพลาด  หรือบกพร่องไดง่้าย  ขอ้น้ีสรุปง่าย ๆ ก็คือ  ควรรู้จกั
ประมาณสติก าลงัปัญญาความสามารถของตนในการเลือกหวัขอ้เร่ืองนัน่เอง 

1.4 หัวข้อเร่ืองน้ันมีข้อมูลสนับสนุนเพยีงพอหรือไม่  หวัขอ้เร่ืองท่ีจะเขียนให้เน้ือหา
สมบูรณ์ไดน้ั้น  จ  าเป็นตอ้งมีขอ้มูลหรือรายละเอียดท่ีสนบัสนุนมากพอ  กล่าวคือสามารถหารายละเอียด
หรือขอ้มูลท่ีจะประกอบเน้ือหา  เพื่อให้มีหลกัฐานและเหตุผลชดัแจง้ท่ีผูอ่้านผูฟั้งจะเช่ือถือได ้ 
โดยเฉพาะหวัขอ้เร่ืองท่ีเก่ียวกบัความจริงหรือเป็นวิชาการ  จะกล่าวอะไรออกมาลอย ๆ โดยไม่มี
ขอ้มูลอยา่งชดัเจนไม่ได ้ ขอ้มูลและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีน ามาประกอบนั้น  นอกจากจะท าใหเ้น้ือหา
สมบูรณ์แลว้  ยงัช่วยใหผู้ฟั้งผูอ่้านสามารถสืบคน้หาความจริงหรือพิสูจน์ขอ้เท็จจริง  และ
ประเมินผลงานของเร่ืองนั้นไดอี้กดว้ย  วา่ผูพ้ดูผูเ้ขียนไดก้ล่าวอยา่งมีน ้าหนกัหรือยกเมฆเดาเอา 

1.5 หัวข้อเร่ืองน้ันมีเนือ้หาชัดเจนหรือไม่  หวัขอ้เร่ืองบางเร่ืองอาจก่อใหเ้กิดปัญหาใน
การวินิจฉยัวา่จะตดัสินใจอยา่งไร  เช่น  เป็นหวัขอ้เร่ืองซ่ึงก าลงัถกเถียงกนัยงัไม่ยุติก็ดี  หรือเป็น
หวัขอ้เร่ืองท่ีมีเน้ือหาคลุมเครือก็ดี  หรือเป็นหวัขอ้เร่ืองท่ีไม่สามารถท่ีจะตีประเด็นความใหแ้ตกไดก้็
ดี  หวัขอ้เร่ืองเหล่าน้ีลว้นมีปัญหาไม่ควรจะเลือก  เพราะท าใหเ้ราไม่สามารถวเิคราะห์เร่ืองนั้นได้
อยา่งทะลุปรุโปร่ง  เหมือนกบัการเดินทางท่ียงัคาดคะเนไม่ไดว้า่จุดหมายปลายทางขา้งหนา้เป็น
อยา่งไร  ดงันั้นควรเลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีมีประเด็นชดัเจน  และเน้ือหานั้นลงตวัเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป 

1.6 หัวข้อเร่ืองน้ันท้าทายและเป็นส่ิงใหม่หรือไม่  ความแปลกใหม่เป็นส่ิงท่ีคนทัว่ไป
สนใจ  เพราะคนส่วนมากไม่ชอบฟังหรืออ่านเร่ืองซ ้ า ๆ จ าเจ  ดงันั้น  ถา้มีโอกาสเลือกหวัขอ้เร่ืองได้
อยา่งอิสระ  ควรเลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีสามารถน าเสนอความคิดเห็นแปลก ๆ ใหม่ ๆ ดีกวา่เลือกหวัขอ้
เร่ืองท่ีมีผูเ้คยเขียนไวแ้ลว้  เพราะหวัขอ้เร่ืองท่ีน าเสนอความคิดเห็นใหม่ ๆ ลงไปนั้น  ยอ่มทา้ทาย
ผูฟั้งผูอ่้านมากกวา่กนั  ทั้งยงัสร้างสรรคเ์ร่ืองราวใหม่ ๆ ใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ดว้ย 
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1.7 หัวข้อเร่ืองน้ันมีจุดมุ่งหมายอย่างไร  ตามปรกติการพดูหรือเขียนเร่ืองอะไรก็ตาม
ควรจะไดต้ั้งจุดมุ่งหมายเอาไวล่้วงหนา้ก่อนวา่  พดูหรือเขียนเร่ืองนั้นไปท าไม  แนวของเร่ืองจะเป็น
อยา่งไร  และจะใชก้ลวธีิในการเดินเร่ืองเพื่อใหผู้ฟั้งผูอ่้านเขา้ใจไดต้รงจุดหมายอยา่งไร  เช่น  ใชว้ธีิ
ยกตวัอยา่ง  เปรียบเทียบ  หรือวิเคราะห์ ฯลฯ  ทั้งน้ีเพื่อใหเ้น้ือความทุกตอนของเร่ืองกลมกลืนและ
ประสานเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  ท าใหเ้ร่ืองมีเอกภาพและทรงไวซ่ึ้งใจความส าคญัเพียงอยา่งเดียว 

2. แหล่งทีม่าของหัวข้อเร่ือง 
ถา้เร่ืองท่ีจะพูดหรือเขียนนั้น  ไม่ไดก้  าหนดหวัขอ้เร่ืองมาให ้  เราจ าเป็นตอ้งเลือกหา

หวัขอ้เร่ืองเอาเอง  ซ่ึงอาจจะไดม้าจากหลายทาง  เช่น  จากการอ่าน  การฟัง  การสังเกต  การคิดนึก
ตรึกเอา  หรือไดม้าจากประสบการณ์ตรง ฯลฯ  แต่หวัขอ้เร่ืองส่วนมากเรามกัไดม้าจากการอ่าน
หนงัสือต่าง ๆ  ทั้งท่ีเป็นพวกต ารับต ารา  หนงัสือพิมพร์ายวนั  และวารสารหรือนิตยสารต่าง ๆ ฯลฯ  
หลกัส าคญัในการอ่าน  นอกจากรู้จกัใชส่้วนประกอบต่าง ๆ ของหนงัสือแลว้  ควรสร้างนิสัยการ
อ่านท่ีดีควบคู่กนัไปดว้ย  กล่าวคือ 

2.1 มีนิสัยช่างถาม  เช่น  เร่ืองท่ีอ่านน้ีเป็นจริงหรือไม่  ความคิดใหญ่ ๆ ของเร่ืองน้ีคือ
อะไร  เร่ืองน้ีแกปั้ญหาอะไรบา้ง 

2.2 มีนิสัยสร้างภาพพจน์ข้ึนในใจ  เช่น  หลบัตานึกดูภาพท่ีเกิดข้ึนตามเน้ือเร่ืองท่ีได้
อ่านมา  หรือเขียนแผนภาพเพื่อประกอบความคิด 

2.3 มีนิสัยต่อเติมใจความท่ีบกพร่อง  เช่น  เร่ืองท่ีอ่านเป็นเร่ืองท่ีเคยผา่นมาแลว้  และมี
บางตอนท่ีผูแ้ต่งกล่าวไม่ละเอียด  ก็ใหเ้อาประสบการณ์ของตนต่อเติมเขา้ไปใหส้มบูรณ์ 

2.4 มีนิสัยบนัทึกขอ้ความส าคญัไว ้  เช่น  ขีดเส้นใตใ้จความส าคญั  ท าโครงเร่ืองท่ีได้
อ่านและจดจ าค าเหล่าน้ีไวเ้ป็นคติ 

2.5 มีนิสัยทดสอบคุณค่าของเร่ืองท่ีตนอ่าน  เช่น  เร่ืองท่ีอ่านน้ีดีแค่ไหน  แกปั้ญหาท่ี
ผูอ่้านตั้งไวห้รือไม่  และขอ้บกพร่องของเร่ืองน้ีคืออะไร 

ส่วนหวัขอ้เร่ืองท่ีไดม้าจากแหล่งอ่ืน ๆ ก็อาจน ามาพูดหรือเขียนไดเ้หมือนกนั  ถา้เน้ือหา
ของเร่ืองมีลกัษณะอยูใ่นข่ายดงัท่ีกล่าวมาแลว้ใน  ขอ้ 1. 

3. การจ ากดัขอบข่ายเนือ้หาของหัวข้อเร่ือง 
ขั้นส าคญัขั้นหน่ึงในการปรับปรุงหวัขอ้เร่ือง  คือการจ ากดัเน้ือหาของเร่ืองใหแ้คบลง

พอเหมาะกบัความยาวท่ีก าหนดให ้  เช่น  ถา้ตอ้งการเขียนเร่ืองท่ีมีขนาดความยาวราวสาม
หนา้กระดาษเขียนรายงาน (หรือสามหนา้กระดาษพิมพดี์ดขนาดสั้น)  รายละเอียดท่ีจะน ามากล่าวก็
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จะมากไปกวา่น้ีไม่ได ้  ตวัอยา่งเร่ืองท่ีมีเน้ือหากวา้งเกินกวา่ท่ีจะกล่าวถึงรายละเอียดใหเ้กินกวา่สาม
หนา้กระดาษได ้ เช่น  เร่ือง “การลงโทษประหารชีวติ”  เร่ือง “การศึกษา”  เร่ือง “การท าแทง้”  เร่ือง 
“การแต่งงาน” ฯลฯ  หวัขอ้เร่ืองท านองน้ีจ าเป็นตอ้งให้รายละเอียดมาก  บางเร่ืองอาจมีความยาวเป็น
หน่ึงเล่มหนงัสือ  และบางเร่ืองอาจเขียนเป็นเล่มหนงัสือท่ีมีความยาวหลายเล่ม 

เน่ืองจากหวัขอ้เร่ืองบางเร่ืองมีรายละเอียดในดา้นเน้ือหากวา้งขวางเกินไป  การฝึกเขียน
ความเรียงสั้น ๆ จึงจ าเป็นตอ้งพิถีพิถนัในการจ ากดัขอบข่ายของเน้ือหาใหแ้คบลงไป  จนพอท่ีเราจะ
เขียนได ้  ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งของหวัขอ้เร่ืองท่ีควรอภิปรายร่วมกนั  หรือควรจะไดไ้ตร่ตรองอยา่ง
รอบคอบ  วา่มีเน้ือหาเหมาะสมท่ีจะน ามาเขียนเป็นความเรียงสั้น ๆ หรือพดูในเวลาจ ากดัไม่เกิน 10 
นาที  ไดห้รือไม่ 

(1) ท าไมขา้พเจา้จึงสนบัสนุนการลงโทษประหารชีวิต 
(2) ท าไมกาแฟจึงดีกวา่สุรา 
(3) ประโยชน์ของชีวติสมรส 
(4) กีฬา 
(5) การเล่นกีฬา 
(6) เบ้ืองหลงัชีวิตสมรส 
(7) กฎหมายการท าแทง้ในยโุรป 
(8) ประเพณีการแต่งงานในแอฟริกา 
(9) การลงโทษประหารชีวติในสมยักรุงศรีอยธุยา 
(10)  หลกัการเลือกคู่ครองในการแต่งงาน 
(11)  บ่อเกิดและพฒันาการของสถาบนัพระสงฆไ์ทย 
(12)  วธีิลงโทษประหารชีวิตโดยใชม้าตรา 21 ในปัจจุบนั 
หวัขอ้เร่ืองท่ียกมาเป็นตวัอยา่งน้ีจะเห็นวา่  มีอยูห่ลายหวัขอ้ท่ีไม่สามารถเขียนใหห้มด

ภายในสามหนา้กระดาษหรือพดูใหจ้บภายในเวลาจ ากดัได ้  และมีบางหวัขอ้ท่ีพอจะก าหนด
รายละเอียดของเน้ือหาใหเ้หมาะกบัความยาวน้ี  คือหวัขอ้เร่ืองท่ี 1, 2, 3, 10  และ 12 

การจ ากดัเน้ือหาใหแ้คบลงมีวธีิท าไดด้งัน้ี  คือ  พยายามซอยเน้ือหาของหวัขอ้เร่ืองนั้น
แยกออกเป็นส่วน ๆ แลว้พิจารณาดูวา่ส่วนท่ีถูกซอยยอ่ยออกไปนั้นมีส่วนใดซ่ึงมีเน้ือหาพอเหมาะท่ี
จะใชเ้ป็นหวัขอ้เร่ืองใหม่ให้พอดีกบัความยาวท่ีจะเขียนได ้  ตวัอยา่งเช่น  หวัขอ้เร่ืองท่ี (4)  เร่ือง 
“กีฬา”  เป็นหวัขอ้เร่ืองท่ีมีเน้ือหาเกินกวา่สามหนา้กระดาษ  ลองเอาหวัขอ้เร่ืองน้ีมาซอยเน้ือหา



TH 103 5 

ออกเป็นส่วน ๆ จะเห็นวา่  หวัขอ้เร่ือง “กีฬา”  สามารถซอยเน้ือหาออกเป็นหวัขอ้เร่ืองท่ีแคบลงได้
หลายหวัขอ้ดงัน้ี 

-  กีฬาประเภทบุคคล  กบั   กีฬาประเภททีม 
-  กีฬาสมคัรเล่น   กบั   กีฬาอาชีพ 
-  กีฬาในร่ม   กบั   กีฬากลางแจง้ 
-  กีฬาท่ีออกแรงมาก  กบั   กีฬาเบา ๆ 
-  กีฬาท่ีนิยมเล่นกนัในทอ้งถ่ินต่าง ๆ ฯลฯ 

เม่ือซอยเน้ือหาแคบลงมาและเห็นวา่สามารถบรรจุรายละเอียดใหพ้อดีกบัความยาวไดก้็
ไม่ตอ้งซอยเน้ือหานั้นใหแ้คบลงอีกต่อไป  แต่ลองพิจารณาใหดี้  ถา้หวัขอ้เร่ืองท่ีไดจ้  ากดัเน้ือหาลงน้ี  
บางหวัขอ้ก็ยงัมีขอบข่ายกวา้งเกินไป  เช่น  “กีฬาประเภทบุคคล”  หรือ “กีฬาประเภททีม”  เพราะ
กีฬาทั้งสองประเภทน้ียงัมีอีกหลายชนิด  เราก็อาจจ ากดัเน้ือหาใหแ้คบลงไปอีก  เป็น “กีฬาประเภท
บุคคลท่ีขา้พเจา้ขอบ”  หรือ “วธีิฝึกมวยสากล”  หรือ “ท่าตีลูกแบดมินตนั”  หรือ “ประวติักีฬา
ฟุตบอลในประเทศไทย”  เป็นตน้  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ยิง่จ  ากดัขอบข่ายหวัขอ้เร่ืองใหแ้คบลง  และกระชบั
รัดกุมมากข้ึนเท่าใด  ก็จะสามารถเขียนเน้ือหาของเร่ืองนั้นใหห้มดถอ้ยกระทงความไดม้ากเพียงนั้น 

ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งการจ ากดัขอบข่ายเน้ือหาของหวัขอ้เร่ืองเพิ่มเติม  จงพิจารณาหวัขอ้
เร่ืองต่อไปน้ี  ถา้ตอ้งการเขียนเร่ืองดงักล่าวใหมี้ความยาวไม่เกิน 5 กระดาษเขียนรายงาน  จะตอ้ง
จ ากดัขอบข่ายเน้ือหาและเปล่ียนหวัขอ้เร่ืองเสียใหม่  จากหวัขอ้เร่ืองเดิมหน่ึงเร่ือง  อาจเปล่ียนเป็น
หวัขอ้เร่ืองใหม่ท่ีเหมาะสมไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 7 เร่ือง  ดงัน้ี 

หัวข้อเร่ืองเดิม 1 มหาวทิยาลยัรามค าแหง (ขอบข่ายเน้ือหากวา้งเกินไป) 
หัวข้อเร่ืองใหม่ 1 สาเหตุของการสถาปนามหาวทิยาลยัรามค าแหง 
หัวข้อเร่ืองใหม่ 2 หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของมหาวทิยาลยัรามค าแหงต่อชุมชน 
หัวข้อเร่ืองใหม่ 3 มหาวทิยาลยัรามค าแหงกบัความเสมอภาคทางการศึกษา 
หัวข้อเร่ืองใหม่ 4 ระบบการศึกษาในมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
หัวข้อเร่ืองใหม่ 5 มหาวทิยาลยัรามค าแหงกบัการผลิตปัญญาชน 
หัวข้อเร่ืองใหม่ 6 การบริหารงานในมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
หัวข้อเร่ืองใหม่ 7 มหาวทิยาลยัรามค าแหงกบัการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษยแ์ก่ 
   ประเทศไทย 
หัวข้อเร่ืองเดิม 2 การวา่งงาน (ขอบข่ายเน้ือหากวา้งเกินไป) 
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หัวข้อเร่ืองใหม่ 1 สาเหตุของการวา่งงาน 
หัวข้อเร่ืองใหม่ 2 ปัญหาของการวา่งงานท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจ 
หัวข้อเร่ืองใหม่ 3 วธีิแกปั้ญหาการวา่งงาน 
หัวข้อเร่ืองใหม่ 4 วธีิลดปัญหาคนวา่งงาน 
หัวข้อเร่ืองใหม่ 5 เปรียบเทียบจ านวนการวา่งงานระหวา่งประเทศไทยกบั 
   ประเทศญ่ีปุ่น 
หัวข้อเร่ืองใหม่ 6 การป้องกนัปัญหาการวา่งงาน 
หัวข้อเร่ืองใหม่ 7 เปรียบเทียบอตัราคนวา่งงานของประเทศไทยในรอบสิบปี 

ท่ีผา่นมา ฯลฯ 
4. การตั้งจุดมุ่งหมายของหัวข้อเร่ือง 

เม่ือปรับปรุงหวัขอ้เร่ืองให้แคบลง  จนมีขอบข่ายรายละเอียดเน้ือหาเหมาะสมแลว้ก็
ไม่ควรคิดวา่เร่ิมลงมือเขียนได ้  ควรจะคิดถึงขั้นตอนท่ีจะท าต่อไปอีกขั้นตอนหน่ึงคือตั้งจุดมุ่งหมาย
หวัขอ้เร่ืองเสียก่อน  เพราะตามปรกติหวัขอ้เร่ืองไม่มีจุดมุ่งหมายก ากบัไว ้  จึงควรเขียนจุดมุ่งหมาย
ของเร่ืองก ากบัไวด้ว้ย  เพื่อจะไดท้ราบทิศทางของเร่ืองหรือแนวของเร่ือง  วา่ตอ้งการขอ้มูลหรือ
รายละเอียดอะไรมาสนบัสนุนหวัขอ้เร่ืองเดียวกนั  ถา้ตั้งจุดมุ่งหมายต่างกนัยอ่มตอ้งการขอ้มูลหรือ
รายละเอียดท่ีสนบัสนุนไม่เหมือนกนั  อีกประการหน่ึงการตั้งจุดมุ่งหมายของหวัขอ้เร่ืองจะช่วย
โนม้นา้วใจผูอ่้านไดด้ว้ย  คือเม่ือผูอ่้านทราบวา่เราตั้งจุดมุ่งหมายตรงกบัใจผูอ่้าน  เขาก็อยากอ่าน
เร่ืองของเรา 

ลองพิจารณาหวัขอ้เร่ืองต่อไปน้ี  จะเห็นวา่หวัขอ้เร่ืองเพียงเร่ืองเดียว  สามารถแปลง
เป็นจุดมุ่งหมายส าคญัท่ีแตกต่างกนัออกไดห้ลายประการ  คือ 

ตัวอย่าง 
หัวข้อเร่ือง  ความล าเอียงของข่าวท่ีเสนอทางโทรทศัน์ 
จุดมุ่งหมายที ่1 จงแสดงวา่ข่าวท่ีเสนอทางโทรทศัน์ไม่ล าเอียง 
จุดมุ่งหมายที ่2 จงแสดงวา่ข่าวท่ีเสนอทางโทรทศัน์ล าเอียง 
จุดมุ่งหมายที ่3 จงสรุปค ากล่าวของผูท่ี้เช่ือวา่ข่าวท่ีเสนอทางโทรทศัน์มีทั้ง 

ล าเอียงและไม่ล าเอียง 
จุดมุ่งหมายที ่4 จงอภิปรายเหตุผลวา่ท าไมข่าวท่ีเสนอทางโทรทศัน์ไม่ควร 

ล าเอียง 
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จุดมุ่งหมายที ่5 จงอภิปรายเหตุผลวา่ท าไมข่าวท่ีเสนอทางโทรทศัน์ควรรายงาน 
แต่ขอ้เทจ็จริงเท่านั้น 

จุดมุ่งหมายที ่6 จงอธิบายกลวธีิเพื่อพิสูจน์วา่ข่าวท่ีเสนอทางโทรทศัน์มีความ 
ล าเอียง 

จุดมุ่งหมายที ่7 จงสรุปความล าเอียงของข่าวท่ีเสนอทางโทรทศัน์ในรอบสิบปีท่ี 
ผา่นมา 

พึงสังเกตวา่  จากหวัขอ้เร่ืองเดียวกนั  ถา้ตั้งจุดมุ่งหมายแตกต่างกนัออกไปแลว้จะเขียน
แนวเร่ืองต่างกนัออกไดห้ลายแนว  และมีเน้ือหารวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีไม่เหมือนกนั  ดว้ยเหตุ
น้ีเม่ือจะเขียนเร่ืองจากหวัขอ้เร่ืองใด  ควรตั้งจุดมุ่งหมายใหช้ดัเจนลงไป  วา่มีจุดมุ่งหมายอะไรเพียง
จุดมุ่งหมายเดียว  จุดมุ่งหมายเป็นเคร่ืองแสดงนยัของเร่ือง  หรือช่วยควบคุมทิศทางของเร่ืองมิให้เขว  
อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองช่วยใหง้านของผูเ้ขียนแจ่มแจง้ชดัเจนยิ่งข้ึน 

การเขียนจุดมุ่งหมายของเร่ือง  เพื่อเป็นเคร่ืองเตือนใจใหล้งมือเขียนเร่ืองไดดี้นั้นควร
จะเร่ิมตน้ดว้ยค าวา่ “จง”  น าหนา้ขอ้ความท่ีเป็นจุดมุ่งหมายนั้น  จะไดเ้ป็นเคร่ืองบงัคบัตวัเราให้
เขียนเร่ืองไปตามจุดมุ่งหมาย  ไม่ออกนอกลู่นอกทาง 

5. การเขียนประโยคกล่าวน า 
เม่ือไดต้กลงใจเขียนขอ้ความท่ีเป็นจุดมุ่งหมายเสร็จแลว้  เราควรจะใชเ้วลาเพื่อท างาน

ในขั้นต่อไป  คือเขียนประโยคท่ีเจาะจงขมวดเน้ือหาของหวัขอ้เร่ืองนั้นเอาไวท้ั้งหมดโดยรวม ๆ 
ประโยคท่ีเจาะจงขมวดเน้ือหาทั้งหมดน้ีเรียกวา่ ประโยคกล่าวน า  บางทีเราอาจรู้สึกประหลาดใจท่ี
จู่ ๆ ก็ขมวดเร่ืองราวทั้งหมดท่ีเรายงัไม่ไดเ้ขียน  ทั้งน้ีเพราะประโยคกล่าวน าไม่เหมือนกบัตอนสรุป
ท่ีเป็นตอนจบของความเรียงท่ีเราไดเ้ขียนไปแลว้  แต่ประโยคกล่าวน ามีไวเ้พื่อช่วยใหเ้ราเลือกสรร
เน้ือหาท่ีจะมาเขียนไดถู้กตอ้ง  ช่วยเตือนความคิดของเราใหม้ัน่คง  กบัยงัช่วยป้องกนัมิใหเ้ราเขียน
เน้ือหาออกนอกเร่ือง  ตามปรกติแลว้ประโยคกล่าวน ามกัจะเขียนต่อจากขอ้ความท่ีเป็นจุดมุ่งหมาย
ของหวัขอ้เร่ือง  เป็นขอ้ความท่ีแสดงขอบข่ายเน้ือหาของเร่ืองและสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของเร่ือง 

ลองพิจารณาขอ้ความท่ีเป็นประโยคกล่าวน า  โดยเขียนต่อจากขอ้ความท่ีเป็น
จุดมุ่งหมายของเร่ือง  “ความล าเอียงของข่าวท่ีเสนอทางโทรทศัน์”  ท่ีไดย้กไปแลว้ในตอนตน้  
ขอใหส้ังเกตการเปล่ียนแกไ้ขดดัแปลงขอ้ความท่ีเป็นจุดมุ่งหมายมาเป็นประโยคกล่าวน า  วา่จะตอ้ง
สอดคลอ้งกนัเสมอ 
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ตัวอย่าง 
หัวข้อเร่ือง  ความล าเอียงของข่าวท่ีเสนอทางโทรทศัน์ตอนลงคะแนนเสียง 

เลือกตั้ง 
จุดมุ่งหมาย 1 จงแสดงข่าวท่ีเสนอทางโทรทศัน์ไม่ล าเอียง 
ประโยคกล่าวน า 1 การสืบหาข่าวท่ีเสนอทางโทรทศัน์ไดส้ัดส่วนสมดุลกนั  เพราะ 

วา่ผูค้วบคุมรายการออกโทรทศัน์   ไดว้างระเบียบถ่ายทอดการ 
หาเสียงใหเ้วลาแก่พรรคฝ่ายคา้นคร่ึงหน่ึง   แต่ท่ีดูเหมือนวา่ข่าว 
ล าเอียงมีสาเหตุมาจากธรรมชาติของข่าวนั้นเอง     ซ่ึงผูร้ายงาน 
ข่าวจะรายงานอยา่งตรงไปตรงมาตามข่าวนั้น 

จุดมุ่งหมาย 2 จงแสดงวา่ข่าวท่ีเสนอทางโทรทศัน์ล าเอียง 
ประโยคกล่าวน า 2 การสืบหาข่าวท่ีเสนอทางโทรทศัน์ไม่ไดส้ัดส่วนสมดุลกนั  แมว้า่ 

ผูค้วบคุมการออกรายการโทรทศัน์จะใหเ้วลาแก่พรรคฝ่ายคา้น 
เท่ากบัพรรคของรัฐบาล   แต่การรายงานข่าวนั้นบิดเบือนเพราะ 
ผูถ่้ายทอดข่าวไดบิ้ดเบือนเลือกตดัเหตุการณ์ของข่าวบางตอน 
ออกไปและใช้ภาษาบรรยายข่าวท่ีมีอิทธิพลชกัน าให้ผูช้ม 
หลงผดิ 

จุดมุ่งหมาย 3 จงอธิบายกลวธีิเพื่อพิสูจน์วา่ข่าวท่ีเสนอทางโทรทศัน์มีความ 
ล าเอียง 

ประโยคกล่าวน า 3 ความล าเอียงของการรายงานข่าวทางโทรทศัน์  ท่ีเลือกตดัต่อ
เฉพาะ 

เหตุการณ์บางตอน   โดยน าข่าวตอนนั้นไปเปรียบเทียบกบัการ 
บนัทึกข่าวของสถานีโทรทศัน์ช่องอ่ืนท่ีต่างเครือกนัและสังเกต 
การใชภ้าษาท่ีรายงานข่าววา่ตอนใดใหค้วามรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีต่อ 
ผูฟั้งอยา่งไร 

จะเห็นวา่ขอ้ความท่ีเป็นประโยคกล่าวน าเขียนขยายไดเ้ตม็ท่ีมากกวา่ขอ้ความท่ีเป็น
จุดมุ่งหมาย  เพราะประโยคกล่าวน าท าหนา้ท่ีอนุมานหรือคาดการณ์เน้ือหาส าคญัของเร่ืองทั้งหมด
ไวล่้วงหนา้วา่จะเป็นอยา่งไร  หรือกล่าวใหเ้ขา้ใจไดง่้ายยิง่ข้ึนก็คือ  ขอ้ความท่ีเป็นจุดมุ่งหมายช้ีบ่ง
จุดหมายปลายทางของผูเ้ขียน  ส่วนประโยคกล่าวน าเป็นวธีิการท่ีจะมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายนั้น  และ
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โปรดระลึกไวเ้สมอวา่  ประโยคกล่าวน าตอ้งเขียนให้เป็นประโยคทีส่มบูรณ์เสมอ  อยา่เขียนใหข้าด ๆ 
หว้น ๆ ขาดความชดัเจนแจ่มแจง้ 

อีกประการหน่ึงก็คือประโยคกล่าวน านั้น  ไดบ้อกสาระส าคญัของเร่ืองท่ีจะเขียนทั้งหมด  
นอกจากจะเขียนใหเ้ป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ยงัไม่พอ  จ  าเป็นตอ้งเขียนให้กระชับรัดกุมและแม่นตรง
ทีสุ่ด  อยา่เขียนให้เยิน่เยอ้  หรือใชค้  าฟุ่มเฟือยโดยไม่จ  าเป็น 

รูปของประโยคกล่าวน าท่ีดีนอกจากมีลกัษณะสองประการท่ีกล่าวมาแลว้  มีอีกประการ
หน่ึงท่ีส าคญัคือ  การเขียนประโยคกล่าวน า  ควรน าไปปรับให้ขยายรายละเอยีดได้ง่ายเม่ือเวลาลงมือ
เขียนเร่ืองนั้นจริง ๆ การเขียนประโยคกล่าวน าใหข้ยายรายละเอียดไดง่้ายก็คือ  การแบ่งความคิด
ประโยคกล่าวน าน้ันออกเป็นสองหรือสามส่วน  เพื่อเป็นเคร่ืองน าความคิดไปสู่รายละเอยีดของเร่ือง
ไดส้ะดวกข้ึน  ตวัอยา่งเช่น 

(1) ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในชนบทมีลกัษณะคล้ายคลึงกนั  (ยงัไม่ไดแ้บ่งความคิด)  
ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในชนบทมีลกัษณะของอายุ  เช้ือชาติและการปกครองท่ี
คลา้ยคลึงกนั (แบ่งความคิดออกเป็นสามส่วน) 

(2) การลงโทษประหารชีวติควรยกเลิก (ยงัไม่ไดแ้บ่งความคิด)   
การลงโทษประหารชีวติควรยกเลิกเพราะไม่มีประโยชน์และไร้มนุษยธรรม (แบ่ง
ความคิดออกเป็นสองส่วน) 

(3) ความเรียงเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองลอ้เลียน (ยงัไม่ไดแ้บ่งความคิด)   
ความเรียงเร่ืองน้ีลอ้เลียนทั้งวยัรุ่นและผูสู้งอาย ุ(แบ่งความคิดออกเป็นสองส่วน) 

(4) ส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษสร้างปัญหาใหแ้ก่มนุษยม์าก  (ยงัไม่ไดแ้บ่งความคิด)   
อากาศเสียและน ้าเน่าสร้างปัญหาใหแ้ก่มนุษยม์าก (แบ่งความคิดออกเป็นสองส่วน) 
ฯลฯ 

จะเห็นวา่ประโยคท่ีสองของแต่ละตวัอยา่งไม่เพียงแต่จะบอกใหเ้ราทราบวา่  จุดหมาย
ปลายทางของเร่ืองอยูท่ี่ไหน  แต่ยงับอกใหท้ราบวา่จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางนั้นไดอ้ยา่งไร  คือ
ช่วยใหเ้ราสามารถจดัล าดบัเน้ือหาอยา่งมีระเบียบและขยายเน้ือหาไดอ้ยา่งเป็นสัดส่วน  ดงัในตวัอยา่ง
ท่ี 1  ถา้เราไม่แบ่งประโยคใจความออกเป็นส่วน ๆ เพียงแต่บอกวา่ “ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นชนบทมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั”  เวลาเขียนจริง ๆ ก็อาจนึกไม่ออกวา่จะขยายความจดัระเบียบความคิดอยา่งไร  
คือยงัไม่เห็นแจ่มแจง้วา่  “มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัในเร่ืองอะไร”  แต่ถา้แบ่งขอ้ความและความคิด
ออกเป็น “มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัในเร่ืองอาย ุ  เช้ือชาติ  และการปกครอง”  เราก็มีประเด็นท่ีจะพดู
ขยายความไดถึ้งสามประเด็น  ซ่ึงท าใหค้วามคิดของเราชดัเจนและใส่รายละเอียดเพิ่มเติมไดต้าม
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ประเด็นท่ีเราแบ่งออกเป็นส่วน ๆ คือ  ความคลา้ยคลึงของอายุประเด็นหน่ึง  ความคลา้ยคลึงของ
เช้ือชาติประเด็นหน่ึง  และอีกประเด็นหน่ึงคือ  ความคลา้ยคลึงกนัของการปกครอง  ตวัอยา่งในขอ้
ท่ี (2), (3)  และ (4)  ก็ท านองเดียวกนักบัขอ้แรก 

นอกจากนั้นการแบ่งความคิดในประโยคกล่าวน า  ควรจะคาดไวล่้วงหนา้  จะขยาย
ความใหร้ายละเอียดสนบัสนุนอะไร  ไม่ควรเขียนประโยคกล่าวน าแบบบอกเล่าและไม่สามารถช้ีบ่ง
เหตุผลทีจ่ะน ามาสนับสนุนน้ัน  ตวัอยา่ง  เช่น 

(1) ประโยคกล่าวน า  วนัน้ีฝนตก 
ประโยคกล่าวน าท่ียกมาน้ีเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดา  ไม่มีความคิดท่ีสนบัสนุน

ชดัเจนยงัไม่ทราบวา่จะขยายความอยา่งไร  ควรบอกเหตุผลหรือเหตุการณ์ท่ีสนบัสนุนวา่  ท าไมฝน
จึงตกดว้ย  ควรปรับปรุงแกไ้ขในท านองน้ี  คือ 

ประโยคกล่าวน า  วนัน้ีฝนจะตกเพราะทอ้งฟ้ามีเมฆคร้ึม  และเคร่ืองบารอมิเตอร์
ช้ีบอกวา่อากาศมีความกดต ่า 

(2) ประโยคกล่าวน า  นายแดงคิดวา่เขาเป็นไขห้วดั (เป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาไม่
บอกเหตุผลสนบัสนุน) 

ตวัอยา่งน้ีควรแกไ้ขในท านองวา่ 
ประโยคกล่าวน า  นายแดงคิดวา่เขาเป็นไขห้วดั  เพราะมีน ้ามูกไหล  หายใจไม่

สะดวก  ปวดศีรษะและมีอาการคร่ันเน้ือคร่ันตวั (บอกเหตุผลสนบัสนุน)  เป็นตน้ 
 

     สรุปข้อเตือนใจในการเขียนประโยคกล่าวน า 
(1) ประโยคกล่าวน าถูกตอ้งแน่นอนและมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อหวัขอ้เร่ืองและ

จุดมุ่งหมายหรือไม่ 
(2) ประโยคกล่าวน าบอกสารัตถะส าคญัของเร่ืองอยา่งแม่นตรงและชดัเจนหรือไม่   
(3) ผูอ่้านสามารถพยากรณ์แนวเร่ืองท่ีจะเขียนโดยดูจากประโยคกล่าวน า  วา่ท าได้

กระจ่างหรือไม่ 
(4) ประโยคกล่าวน ากวา้งเกินกวา่ท่ีจะขยายความคิดหรือน าเสนอเน้ือหาหรือไม่ 
(5) ประโยคกล่าวน าจ ากดัเน้ือหาของเร่ืองให้เหมาะกบัความยาวหรือไม่ 
(6) ประโยคกล่าวน าเขียนขอ้ความไดส้มบูรณ์และตรงจุดหมายหรือไม่ 
(7) ประโยคกล่าวน าสามารถบอกรายละเอียดท่ีสนบัสนุนไดพ้อเพียงหรือไม่ 
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(8) ประโยคกล่าวน านั้นตรงกบัความสนใจของท่านหรือไม่ 
 

การจัดระเบียบความคดิ 

 เม่ือเลือกหวัขอ้เร่ือง  จ  ากดัขอบข่ายเน้ือหา  ตั้งจุดมุ่งหมาย  และเขียนประโยคกล่าวน าได้
เรียบร้อยแลว้  ต่อมาก็ถึงขั้นตอนท่ีจดัระเบียบความคิดของเร่ืองท่ีจะเขียน  วา่จะล าดบัเน้ือหา
อยา่งไรใหผู้อ่้านเขา้ใจง่ายหรือถูกตอ้งรวดเร็วและไม่สับสน 
 การจดัระเบียบความคิดมีเร่ืองท่ีควรท าความเขา้ใจหลายประการคือ  ตอ้งรู้จกัวเิคราะห์
ความคิด  รู้จกัเลือกสรรความคิด  รู้จกัจดัหมวดหมู่ความคิด  รู้จกัล าดบัความคิด  และรู้จกัขยาย
ความคิดตามล าดบั 

1. การวเิคราะห์ความคิด 
การวิเคราะห์ความคิดของเร่ือง  เป็นขั้นตอนท่ีท าต่อเน่ืองจากการเขียนประโยคกล่าวน า  

เช่น  ตอ้งการเขียนความเรียงใหมี้ความยาวไม่เกิน 3 หนา้กระดาษรายงาน  ดงัน้ี 
หัวข้อเร่ือง ปัญหาความไม่เสมอภาคทางการศึกษาในประเทศไทย 
จุดมุ่งหมาย จงช้ีแจงสาเหตุของความไม่เสมอภาคทางการศึกษาในประเทศไทย 
ประโยคกล่าวน า ปัญหาความไม่เสมอภาคทางการศึกษาในประเทศไทย  เกิดมา 

จากสาเหตุส าคญัสองประการ  คือ  ความเหล่ือมล ้าอนัเกิดจาก 
สภาพแวดลอ้ม  กบัความเหล่ือมล ้าอนัเกิดจากระบบการศึกษา 

จากประโยคกล่าวน าแบ่งความคิดท่ีเป็นเหตุผลสนบัสนุนหวัขอ้เร่ืองออกเป็นสองส่วน
ใหญ่ ๆ ท่ีเราตอ้งน ามาอภิปรายใหร้ายละเอียดคือ 

ก. อภิปรายเร่ืองความเหล่ือมล ้าทางการศึกษาอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้ม 
ข. อภิปรายเร่ืองความเหล่ือมล ้าทางการศึกษาอนัเกิดจากระบบการศึกษาเอง  ความคิด

สองตอนน้ีจดัวา่เป็นหวัใจของเร่ืองท่ีจะเขียน  ซ่ึงเราแยกออกมาใหช้ดัเจน  เพื่อจะไดท้ราบวา่มี
ความคิดส าคญัก่ีประเด็นท่ีเราจะเขียนจริง ๆ ลกัษณะเช่นน้ีเราเรียกวา่  วิเคราะห์ความคิดของเร่ือง  
การวเิคราะห์ความคิดช่วยใหเ้ราทราบวา่  จะตอ้งน าความคิดและรายละเอียดอะไร  มาสนบัสนุน
ประโยคกล่าวน าของหวัขอ้เร่ือง 

เม่ือแยกความคิดส าคญัหรือความคิดหลกัไดแ้ลว้  ต่อมาลองคิดดูวา่มีความคิดอะไรอีก
บา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดหลกัหรือความคิดส าคญัท่ีเราจะเขียนหรืออภิปราย  ก็ประมวลความคิด
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ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นใหไ้ดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้  และควรเป็นความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัประโยคกล่าวน า  
แลว้เขียนหวัขอ้ความคิดลงไปเป็นขอ้ ๆ  สมมติวา่ความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้เร่ืองน้ีมีดงัน้ี 

1. ความเหล่ือมล ้าอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้ม 
2. ความเหล่ือมล ้าอนัเกิดจากระบบการศึกษา 
3. เหตุอนัเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจ 
4. เหตุอนัเน่ืองจากสังคม 
5. เหตุอนัเน่ืองจากระบบการบริหาร 
6. เหตุอนัเน่ืองจากความสามารถของบุคคล 
7. เหตุอนัเน่ืองจากการศึกษาอยูใ่นวงจ ากดั 
8. เหตุอนัเน่ืองจากความแตกต่างในคุณภาพของการศึกษา 
9. เหตุอนัเน่ืองจากการสอบคดัเลือก 
10. เหตุอนัเน่ืองจากภาระดา้นการลงทุนในแต่ละระดบัการศึกษาไม่เสมอภาคกนั 
11. เหตุอนัเน่ืองจากการจดัการศึกษาของเอกชน 
12. เหตุอนัเน่ืองจากเด็กยากจน 
13. เหตุอนัเน่ืองจากเด็กไม่เอาใจใส่ 
14. เหตุอนัเน่ืองจากมีครูมากเกินไป  จนครูลน้งาน 
15. สังคมแบ่งออกเป็นชนชั้น  ท าใหเ้กิดการแก่งแยง่ท่ีเรียน 
จะเห็นวา่การประมวลความคิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเขียนออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ โดยการ

วิเคราะห์น้ี  ท าให้เรามองเห็นรายละเอียดท่ีจะน ามาสนบัสนุนหวัขอ้เร่ืองท่ีเราจะเขียนมากมาย  แต่
มิไดห้มายความวา่เม่ือเราท างานมาถึงขั้นน้ีแลว้จะลงมือเขียนได ้  เท่าน้ียงัไม่พอ  จะตอ้งศึกษาเร่ือง
การเลือกสรรความคิดเสียก่อน 

2. การเลอืกสรรความคิด 
เม่ือไดป้ระมวลความคิดต่าง ๆ ออกเป็นขอ้ ๆ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในขอ้ 1.  ขั้นตอนต่อไป

น าเอาความคิดทุก ๆ ขอ้ท่ีประมวลได ้  มาพิจารณาดูวา่  มีหวัขอ้ความคิดอะไรบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หวัขอ้เร่ือง  และมีความคิดในหวัขอ้ใดท่ีอยูน่อกหวัขอ้เร่ือง  แลว้ตดัหวัขอ้ความคิดท่ีไม่เก่ียวขอ้งนั้น
ออกไป  กระบวนการเช่นน้ีเรียกวา่  การเลอืกสรรความคิด  การท างานในขั้นน้ีคลา้ย ๆ กบัเราได้
วตัถุหลายชนิดปนกนัมาจ านวนหน่ึง  แลว้เราตอ้งการแยกเอาวตัถุท่ีเราตอ้งการออกมาเพียงอยา่งเดียว
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แลว้ทิ้งวตัถุท่ีเหลือไป  เช่น  ได ้ หิน  ดิน  ทราย  ใส่รวมกนัมากระป๋องหน่ึงแลว้คดัเอาเฉพาะดินไว้
เพียงอยา่งเดียว  ส่วนหินกบัทรายก็เททิ้งไป  เป็นตน้ 

การเลือกสรรความคิดมีหลกัท่ีส าคญัอยูอ่ยา่งหน่ึง  คือ  ตอ้งตดัความคิดส่วนเกินหรือ
ความคิดท่ีอยูน่อกขอบข่ายของเน้ือหาท่ีเราจะเขียนออก  และคงไวเ้ฉพาะหวัขอ้ความคิดท่ีสนบัสนุน
หรือเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้เร่ืองหรือประโยคกล่าวน าเท่านั้น  หรือหวัขอ้ความคิดใดเป็นความคิดอยู่
ในประเด็นเดียวกนัหรือซ ้ ากนัก็ตดัส่วนท่ีซ ้ ากนัออกไป  หรือยบุเขา้มารวมกนัเป็นหวัขอ้เดียวกนั  
ตวัอยา่งเช่น  ให้พิจารณาความคิดต่าง ๆ ท่ีใหไ้วใ้ตป้ระโยคกล่าวน าขา้งล่าง  วา่มีความคิดใดซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาประโยคใจความ 

ประโยคกล่าวน า  รถยนตเ์ป็นบ่อเกิดส าคญั  ท่ีท าใหอ้ากาศเสียในกรุงเทพมหานคร 
ความคิด (ท่ีประมวลมาได ้ และยงัไม่ไดเ้ลือกสรร) 
ก. การวจิยัของหน่วยงานของรัฐและเอกชนยนืยนัวา่  ตวัการท่ีท าใหเ้กิดอากาศเสีย

มากท่ีสุดในกรุงเทพมหานครคือรถยนต ์  ซ่ึงมีปริมาณมากกวา่อากาศเสียท่ีเกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมทุกแห่งรวมกนั 

ข. ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด ์ ซ่ึงออกมาจากท่อไอเสียของรถยนต ์ เป็นอากาศเสียท่ี
พบอยูท่ ัว่ไปในเขตเมืองหลวง 

ค. บริษทัสร้างรถยนตห์ลายแห่งพยายามปรับปรุงเคร่ืองก าจดัไอเสียใหมี้ประสิทธิภาพ
ข้ึน 

ฆ.   ราคาของเคร่ืองก าจดัไอเสียในทอ้งตลาดแพงมาก 
ง. แมว้า่หน่วยงานของรัฐ (กทม.) ไดอ้อกกฎหมายและขอ้หา้มไม่ใหร้ถยนตป์ล่อย

ควนัด าออกมาเกินไป  แต่ผูข้บัรถยนตส่์วนมากก็มิไดป้ฏิบติัตาม 
จ. ขอ้พิสูจน์ท่ีแสดงวา่รถยนตท์ าใหเ้กิดอากาศเสียก็คือ  ถา้บริเวณใดในเขตชานเมือง

หลวงไม่มีรถยนตห์นาแน่น  ท่ีนัน่มีอากาศเสียนอ้ยกวา่บริเวณท่ีซ่ึงมีรถหนาแน่น 
ฉ. ผูโ้ดยสารไม่เคารพกฎจราจร  ท าใหก้ารจราจรในกรุงเทพมหานครเป็นอมัพาต 
จะเห็นวา่  ความคิด  ขอ้ ค.  และ ฆ.  ไม่เก่ียวกบัเร่ืองอากาศเสียในกรุงเทพมหานคร  

แต่เป็นเร่ืองของเคร่ืองก าจดัไอเสีย  ส่วนขอ้ ฉ. พดูถึงเร่ืองกฎจราจร  ท่ีไม่เก่ียวกบัเร่ืองอากาศเสีย  
เช่นเดียวกนั  ดงันั้นความคิดท่ีเก่ียวขอ้งและอยูใ่นขอบข่ายของประโยคใจความก็คือ  ขอ้ ก. ข. ง.  และ จ. 

คราวน้ีขอใหเ้ราวกกลบัมาหาหวัขอ้เร่ือง “ปัญหาความไม่เสมอภาคของการศึกษาใน
ประเทศไทย”  ซ่ึงไดป้ระมวลหวัขอ้ความคิดไวแ้ลว้ 15 ขอ้  แลว้มาพิจารณากนัทีละขอ้วา่  มีความคิด



                                                                                                                                               TH 103 14 

อะไรท่ีอยูน่อกประเด็นของเร่ือง  ก็จะพบวา่หวัขอ้ความคิดใน ขอ้ 12.  เหตุอนัเน่ืองจากเด็กยากจน  
ซ ้ ากบัหวัขอ้ความคิดขอ้ 3.  เหตุอนัเน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกิจ  คือหวัขอ้ความคิดใน  ขอ้ 12. เป็น
ส่วนหน่ึงในหวัขอ้ความคิด  ขอ้ 3.  น ามายบุรวมอยูใ่นขอ้ 3. ได ้ จึงตดัขอ้ 12. ทิ้งไป  ส่วนความคิด
ในขอ้ 13.  เหตุอนัเน่ืองจากเด็กไม่เอาใจใส่  ขอ้ 14.  เหตุอนัเน่ืองจากมีครูมากเกินไป  จนครูลน้งาน  
และ ขอ้ 15.  สังคมแบ่งออกเป็นชนชั้น  ท าใหเ้กิดการแก่งแยง่ท่ีเรียน  ทั้งสามหวัขอ้ความคิดน้ีกล่าว
ออกนอกประเด็นของเร่ืองและไม่สมเหตุสมผลจึงตดัทิ้งไป  ดงันั้นหวัขอ้ความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขอบข่ายของหวัขอ้เร่ืองจึงมีเท่ากบัจ านวนท่ีเหลืออยูก่็คือ  ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  และ 11  
แต่หวัขอ้ความคิดเหล่าน้ียงัไม่ไดจ้ดัหมวดหมู่อยา่งเป็นระเบียบ  จึงตอ้งน าไปจดัหมวดหมู่ในขั้นตอน
ต่อไป 

3. การจัดหมวดหมู่ความคิดของเร่ือง 
การจดัหมวดหมู่ไดแ้ก่การแบ่งเน้ือหาหรือส่ิงท่ีจะพูดถึงออกเป็นพวกเป็นเหล่าเป็นกลุ่ม

เป็นกอ้น  เพื่อใหเ้ขา้ระเบียบกบัพวก  เหล่า  หรือกลุ่ม  กอ้น  เหล่านั้น  ตวัอยา่งเช่น  ถา้เราพดูวา่  
“แดง  น ้าเงิน  เขียว  แดง”  หมายความวา่เราจดัส่ิงท่ีพดูถึงน้ีตามพวกของ “สี”  หรือพูดวา่ “ชัว่โมง  
วนั  เดือน  ปี”  หมายความว่าเราจดัส่ิงเหล่าน้ีเขา้ในพวกของ “เวลา”  หรือ  “หน่วยบอกเวลา” 
ฯลฯ 

การจดัหมวดหมู่ความคิดตอ้งอาศยั ความคล้ายคลงึ  และ ความแตกต่าง  เป็นหลกัใน
การจดั  และตอ้งมีหลกัส าคญัอีกอยา่งหน่ึง  คือ  ถือเอาเกณฑ์ของอะไรเป็นหลัก  ในการจดัแต่ละ
คร้ังคือถา้ส่ิงนั้นมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัหรือเหมือนกนัตามเกณฑน์ั้นก็อยูใ่นพวกเดียวกนั  แต่ถา้มี
ลกัษณะแตกต่างออกไปตามเกณฑน์ั้นก็จดัวา่อยูค่นละพวกหรือคนละประเภท  ดงัตวัอยา่งเช่น  ถา้
เราตอ้งการแยกแยะช่ือต่อไปน้ีออกเป็นพวก ๆ คือ  “ดาวเรือง  ไก่เล็กฮอร์น  ทานตะวนั  บวัขาว  
ปลาทอง  ลิงเผอืก” 

 พชื       สัตว์ 
ดาวเรือง  ไก่เล็กฮอร์น 
ทานตะวนั  ปลาทอง 
บวัขาว  ลิงเผอืก 

แต่ถา้แยกหมวดหมู่ของช่ือเหล่าน้ีเสียใหม่  ตามประเภทของสี  จะไดด้งัน้ี 
 สีขาว       สีเหลอืง 
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ไก่เล็กฮอร์น  ดาวเรือง 
ลิงเผอืก  ทานตะวนั   
บวัขาว  ปลาทอง 
แมแ้ต่เร่ืองท่ีเราจะกล่าวถึงเพียงเร่ืองเดียว  เช่น  “คน”  หากแบ่งออกเป็นพวก ๆ ตาม

เกณฑท่ี์ต่างกนัออกไป  ก็จะจดัออกไดห้ลายแบบ  เช่น 
ถา้ยดึเอาเพศเป็นหลกั  ก็จะแบ่งออกไดเ้ป็นผูห้ญิงกบัผูช้าย 
ถา้ยดึเอาสติปัญญาเป็นหลกั  ก็จะแบ่งออกไดเ้ป็น  คนโง่  กบั  คนฉลาด 
ถา้ยดึเอาฐานะเป็นหลกั  ก็จะแบ่งออกไดเ้ป็น  คนจน  กบั  คนร ่ ารวย 
ถา้ยดึเอาส่วนสูงเป็นหลกั  ก็จะแบ่งออกไดเ้ป็น  คนสูง  กบั  คนไม่สูง  เป็นตน้ 
คราวน้ีขอใหเ้ราวกกลบัไปหวัขอ้เร่ือง “ปัญหาความไม่เสมอภาคทางการศึกษาใน

ประเทศไทย”  ท่ีเราไดเ้ลือกสรรความคิดของเร่ืองไวแ้ลว้  จะเห็นวา่มีความคิดท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ประโยคกล่าวน าเพียง 11 ประเด็นเท่านั้น  คือ 

1. ความเหล่ือมล ้าอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้ม 
2. ความเหล่ือมล ้าอนัเกิดจากระบบการศึกษา 
3. เหตุอนัเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจ 
4. เหตุอนัเน่ืองจากสังคม 
5. เหตุอนัเน่ืองจากระบบการบริหาร 
6. เหตุอนัเน่ืองจากความสามารถของบุคคล 
7. เหตุอนัเน่ืองจากการศึกษาอยูใ่นวงจ ากดั 
8. เหตุอนัเน่ืองจากการสอบคดัเลือก 
9. เหตุอนัเน่ืองจากความแตกต่างในคุณภาพของการศึกษา 
10. เหตุอนัเน่ืองจากภาระดา้นการลงทุนในแต่ละระดบัการศึกษาไม่เสมอภาคกนั 
11. เหตุอนัเน่ืองจากการจดัการศึกษาของเอกชน 
ความคิดทั้งหมดมีความคิดส าคญัหรือความคิดหลกั  ท่ีเป็นโครงใหญ่ของเร่ืองอยู ่ 2 

ประเด็น  ส่วนอีก 9 ประเด็น  เป็นเพียงความคิดสนบัสนุน  ขอใหม้าพิจารณาวา่ความคิดอีก 9 
ประเด็นยอ่ยน้ี  ถา้แยกออกเป็นกลุ่มกอ้น  มีความคิดในประเด็นใดไปสนบัสนุนหรืออยูใ่นพวก
ประเด็นส าคญัอนัแรกและประเด็นท่ีสอง  เราอาจแยกออกไดด้งัน้ี 

ความคิดหลกั 1 ความเหล่ือมล ้าอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้ม 
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มีความคิดยอ่ยท่ีสนบัสนุนอยู ่4 ประเด็น  คือ 
 ความคิดยอ่ย 1 เหตุเน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกิจ 
 ความคิดยอ่ย 2 เหตุเน่ืองมาจากสังคม  
 ความคิดยอ่ย 3 เหตุเน่ืองมาจากระบบการบริหาร 
 ความคิดยอ่ย 4 เหตุเน่ืองมาจากความสามารถของบุคคล 
ความคิดหลกั 2 ความเหล่ือมล ้าอนัเกิดจากระบบการศึกษา 
มีความคิดยอ่ยท่ีสนบัสนุนอยู ่5 ประเด็น  คือ 
 ความคิดยอ่ย 1 เหตุเน่ืองมาจากการศึกษาอยูใ่นวงจ ากดั 
 ความคิดยอ่ย 2 เหตุเน่ืองมาจากความแตกต่างในคุณภาพของการศึกษา 
 ความคิดยอ่ย 3 เหตุเน่ืองมาจากการสอบคดัเลือก 
 ความคิดยอ่ย 4 เหตุเน่ืองมาจากภาระดา้นการลงทุนในแต่ละระดบัการศึกษาไม่ 

เสมอภาคกนั 
 ความคิดยอ่ย 5 เหตุเน่ืองมาจากการศึกษาของเอกชน 
เม่ือถึงขั้นตอนน้ี  จะเห็นวา่การจดัระเบียบความคิดของเร่ืองท่ีจะเขียนเร่ิมเขา้รูปรอย  

พอท่ีจะเห็นเน้ือหาอะไรเป็นความคิดหลกัและความคิดรอง  แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม  ตอนน้ีอยา่เพิ่งรีบ
ลงมือเขียนเพราะมีอีกขั้นตอนหน่ึงท่ีควรจะไดท้ราบ  คือ  การจดัล าดบัความคิด 

4. การจัดล าดับความคิด 
การจดัล าดบัความคิด  คือ  การน าเอาหมวดหมู่ของความคิดท่ีไดจ้ดัระเบียบแลว้ (จาก

ขอ้ 3.)  มาเรียงล าดบักนัวา่ควรเอาประเด็นอะไรพดูก่อนหรือพดูทีหลงั  ใหป้ระเด็นเหล่านั้น
เก่ียวขอ้งกนัหรือเป็นเหตุเป็นผลกนัโดยตลอดเป็นอยา่งไร  จริงอยูแ่มว้า่เราจะไดจ้ดัระเบียบความคิด
ออกเป็นหมวดหมู่หรือเขา้ประเภทแลว้ก็ตาม  แต่ถา้เน้ือหาความคิดนั้นยงัไม่เรียงล าดบักนัก็
ก่อใหเ้กิดความสับสนหรือไม่สมเหตุสมผลไดม้ากเหมือนกนั  ขอยกตวัอยา่งง่าย ๆ เช่น  ถา้เรา
ตอ้งการพูดถึงเร่ืองต่อไปน้ี  จะตอ้งล าดบัความคิดอยา่งไร 

หัวข้อเร่ือง  การปอกกลว้ยกิน 
จุดมุ่งหมาย  จงแสดงวธีิปอกกลว้ยกินมาตามล าดบัขั้น 
ประโยคกล่าวน า การปอกกลว้ยกิน  มีวธีิปฏิบติัอยูแ่ปดประการ 
ความคิด  ความคิดท่ีสนบัสนุนประโยคกล่าวน ามีอยู ่8 ประเด็น  แต่ยงัไม่ได ้

เรียงล าดบั  มีดงัน้ี 
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- ใชมื้อซา้ยถือกลว้ย 
- ใชมื้อขวาฉีกเปลือกกลว้ยตรงหวัขั้วใหข้าดออก  แลว้ปอก

เปลือกกลว้ยลงมาตามแนวยาวจนถึงขั้วล่างของผล 
- เลือกกลว้ยสุกท่ีมีผลงาม 
- โยนเปลือกกลว้ยทิ้งตะกร้า 
- ปอกเปลือกกลว้ยใหห้มดทั้งผลดว้ยวธีิเดิม 
- ค่อย ๆ แกะลอกเน้ือเยือ่ท่ีอยูร่ะหวา่งเปลือกกบัเน้ือกลว้ยออก 
- แกะจุดเน่าหรือรอยช ้าออกจากเน้ือกลว้ย 
- ยืน่กลว้ยเขา้ปาก  แลว้เค้ียวชา้ ๆ จนหมดผล 

แมว้า่มีความคิดถึงแปดอยา่งท่ีเก่ียวกบัการปอกกลว้ยกิน  แต่ยงัไม่ไดจ้ดัความคิดให้
เป็นไปตามล าดบั  วา่จะพูดอะไรก่อนหลงั  สมมติวา่เราตอ้งการอธิบายการปอกกลว้ยกินตามขั้นตอน
ก่อนหลงั  ก็ตอ้งล าดบัความคิดเสียใหม่  ใหเ้ป็นไปตามล าดบัดงัน้ี  คือ 

(1) เลือกกลว้ยสุกท่ีมีผลงาม 
(2) ใชมื้อซา้ยถือกลว้ย 
(3) ใชมื้อขวาฉีกเปลือกกลว้ยตรงขั้วใหข้าดออก  แลว้ปอกเปลือกกลว้ยลงมาตามแนว

ยาวจนถึงขั้วล่างของผล 
(4) ปอกเปลือกกลว้ยใหห้มดทั้งผลดว้ยวธีิเดิม 
(5) ค่อย ๆ แกะลอกเน้ือเยือ่ท่ีอยูร่ะหวา่งเปลือกกบัเน้ือกลว้ยออก 
(6) แกะจุดเน่าหรือรอยช ้าออกจากเน้ือกลว้ย 
(7) ยืน่กลว้ยเขา้ปาก  แลว้เค้ียวชา้ ๆ จนกลว้ยหมดผล 
(8) โยนเปลือกกลว้ยทิ้งตะกร้า 
วกกลบัมาหวัขอ้เร่ือง “ปัญหาความไม่เสมอภาคทางการศึกษาในประเทศไทย”  ท่ีได้

จดัหมวดหมู่ความคิดของเร่ืองไวแ้ลว้  ซ่ึงมีความคิดหลกัหรือความคิดส าคญัอยู ่ 2 ประเด็น  และมี
ความคิดรองหรือความคิดยอ่ยอยู ่ 9 ประเด็น  ขอใหม้าพิจารณาดูวา่จะจดัล าดบัความคิดใหญ่และ
ความคิดรองอยา่งไร  จึงจะใหป้ระเด็นทั้งหมดเป็นเหตุเป็นผลกนั  และมีความเก่ียวเน่ืองกนัโดยตลอด  
จากประเด็นความคิดใหญ่และความคิดสนบัสนุน  เราสามารถจดัล าดบัวา่จะพดูอะไรก่อนหลงัให้
เป็นไปตามล าดบัดงัน้ี 

1. ความเหล่ือมล ้าอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้มมีอยู ่4 สาเหตุ  คือ 
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ก. เหตุอนัเน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกิจ 
ข. เหตุอนัเน่ืองมาจากสังคม 
ค. เหตุอนัเน่ืองมาจากระบบการบริหาร 
ง. เหตุอนัเน่ืองมาจากความสามารถของบุคคล 

2. ความเหล่ือมล ้าอนัเกิดจากระบบการศึกษามีอยู ่5 สาเหตุ  คือ 
ก. เหตุอนัเน่ืองมาจากการศึกษาอยูใ่นวงจ ากดั 
ข. เหตุอนัเน่ืองมาจากความแตกต่างในคุณภาพของการศึกษา 
ค. เหตุอนัเน่ืองมาจากการสอบคดัเลือก 
ง. เหตุอนัเน่ืองมาจากภาระดา้นการลงทุนในแต่ละระดบัการศีกษาไม่เสมอภาค

กนั 
จ. เหตุอนัเน่ืองมาจากการจดัการศึกษาของเอกชน 
การจดัล าดบัความคิดของเร่ืองใหต่้อเน่ืองกนั  อาจจะจดัไดห้ลายแบบ  ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัเน้ือหาของเร่ืองท่ีเขียน  เช่น  อาจจะจดัล าดบัความคิดเรียงตามล าดบัเวลา  ตามเหตุและผล  ตาม
พื้นท่ี ฯลฯ (ดูรายละเอียดการจดัล าดบัความหนา้ 85-93 ในบทท่ี 3 ประกอบ) 

5. การขยายความคิดของเร่ือง 
การขยายความคิดของเร่ืองเป็นขั้นตอนจดัระเบียบความคิดของเร่ืองท่ีไดจ้ดัล าดบั

มาแลว้เป็นอย่างดีจากขอ้ 4.  คือน าเอาหัวขอ้ความคิดมาใส่รายละเอียดสนบัสนุนลงไปให้
สมบูรณ์  ให้ผูอ่้านไดเ้ขา้ใจวา่ประเด็นความคิดหลกัและความคิดรองมีเน้ือหาอะไรบา้ง  แต่ละ
ประเด็นความคิดมีความเช่ือมสัมพนัธ์กนัอยา่งไร  และประกอบขยายกนัอยา่งไร  และท่ีส าคญัคือ
ทุกประเด็นความคิดตอ้งสนบัสนุนหวัขอ้เร่ืองท่ีจะกล่าวเสมอ  หวัขอ้เร่ือง “ปัญหาความไม่เสมอ
ภาคทางการศึกษาในประเทศไทย”  ซ่ึงไดล้  าดบัความคิดประเด็นต่าง ๆ ไวแ้ลว้  เม่ือน ามาสานต่อใน
ขั้นขยายความคิด  ก็จะไดเ้ร่ืองราวเน้ือหาท่ีเก่ียวโยงสัมพนัธ์กนัท านองน้ี 

ความไม่เสมอภาคทางการศึกษา  อาจกล่าวไดว้่าเกิดจากปัจจยัหลายอย่าง  แต่เม่ือ
สรุปอย่างรวบรัดแลว้  มีอยู่สองประการ  คือ  ประการแรกเพราะความเหล่ือมล ้าอนัเกิดจาก
สภาพแวดล้อม  และประการท่ีสอง  เพราะความเหลือ่มล า้ทีเ่กดิจากระบบการศึกษาเอง 

ความเหล่ือมล ้าอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้ม  ไดแ้ก่  ความเหล่ือมล ้าเป็นองคป์ระกอบ
ภายนอกของระบบการศึกษา  ไดแ้ก่  เหตุอนัเน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกจิ  สังคม  ระบบบริหาร  
และความสามารถของบุคคล 
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   เหตุอนัเน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกจิ  ไดแ้ก่  การท่ีเรามีทรัพยากร
ภายในประเทศอยูอ่ยา่งจ ากดั  จึงไม่สามารถจดัการศึกษาระดบัสูงกวา่ภาคบงัคบัให้
เท่าเทียมกนัหมดทุกคนได ้  นอกจากนั้นฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนเหล่ือมล ้า
กนัมาก  ท าใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมกนัของโอกาสทางการศึกษา 

     เหตุอนัเน่ืองมาจากสังคม  ไดแ้ก่  สภาพทางสังคมท่ีแตกต่างกนัระหวา่ง
สังคมในเมืองกบัสังคมชนบท  กล่าวคือ  ชาวชนบทมีความรู้นอ้ย  ขาดความรู้ในการ
เล้ียงดูและขาดความเอาใจใส่ดูแลเด็ก  เพราะตอ้งพะวงอยูก่บัการท ามาหากินอยา่ง
ยากล าบาก  ท าใหเ้ด็กในชนบทขาดประสบการณ์  ขาดส่ิงแวดลอ้ม  และแรงจูงใจท่ี
จะเรียนรู้  เป็นผลใหก้ารเรียนของเด็กชนบทดอ้ยกวา่เด็กในเมือง 

   เหตุอนัเน่ืองมาจากระบบการบริหาร  ไดแ้ก่  ระบบการปกครองท่ีเป็น
แบบรวมอ านาจท าใหก้ารบริหารการศึกษา  ไดแ้ก่  ระบบการปกครองท่ีเป็นแบบ
รวมอ านาจท าใหก้ารบริหารการศึกษา  การจดังบประมาณ  ครู  สถานท่ีเรียนลว้นมา
จากส่วนกลางทั้งส้ิน  เป็นผลใหก้ารศึกษาในส่วนกลางหรือในเมืองไดรั้บการเอาใจใส่
ดีกวา่ทอ้งถ่ินชนบท 

   เหตุอนัเน่ืองมาจากความสามารถของบุคคล  ไดแ้ก่  ความสามารถ  
สติปัญญา  ความถนดัและความสนใจท่ีแตกต่างกนัไปตามธรรมชาติระหวา่งบุคคล  
ท าใหแ้ต่ละคนมีความสามารถในการศึกษาไม่เท่าเทียมกนั 

ความเหล่ือมล ้าอนัเกิดจากระบบการศึกษา  เป็นผลสืบเน่ืองมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดงักล่าว
มาแลว้ขา้งตน้  ส่งผลกระทบใหเ้กิดปัญหาในตวัระบบการศึกษา  จึงก่อใหเ้กดิความเหลือ่มล า้ด้าน
ความเสมอภาคหลายประการ  คือ 

   ประการแรก  ท าใหก้ารศึกษาอยูใ่นวงจ ากดั  ผูท่ี้มีโอกาสไดรั้บการศึกษา
สูงกวา่ภาคบงัคบั  ส่วนใหญ่เป็นพวกท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะดีและอยูใ่นตวัเมือง  
ผูท่ี้มีฐานะยากจนหรืออยูใ่นชนบทจะมีโอกาสก็แต่เพียงเรียนแค่ภาคบงัคบัเท่านั้น  
เพราะสถานศึกษาในระดบัสูงมกัตั้งอยูใ่นตวัเมืองหรือส่วนกลาง  ดงันั้น  ครอบครัว
ชาวชนบทท่ียากจนจึงไม่อาจส่งบุตรหลานของตนเขา้เรียนได ้  จึงขาดความเสมอภาค
ในโอกาสท่ีจะศึกษาอยา่งยิง่ 

   ประการท่ีสอง  ท าใหเ้กิดความแตกต่างในคุณภาพของการศึกษากล่าวคือ  
มีความแตกต่างกนัมากระหวา่งโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่นชนบทกบัตวัเมือง  และระหวา่ง
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ต่างจงัหวดักบักรุงเทพมหานคร  ทั้งน้ีเพราะโรงเรียนในตวัเมืองไดรั้บความสนบัสนุน
จากรัฐบาลในดา้นการจดัสรรงบประมาณ  ครู  และวสัดุอุปกรณ์มากกวา่โรงเรียน
ในชนบท  และในท านองเดียวกนัโรงเรียนในกรุงเทพฯ  ไดรั้บการสนบัสนุนใน
อตัราส่วนท่ีสูงกวา่โรงเรียนในต่างจงัหวดั  จึงท าใหเ้กิดความไม่เสมอภาคในดา้น
คุณภาพการศึกษา 

   ประการท่ีสาม  ท าใหเ้กิดความไม่เสมอภาคในดา้นการคดัเลือกเรียนต่อใน
ระดบัสูง  กล่าวคือ  เพราะคดัเลือกโดยใชข้อ้สอบท่ีขาดความเท่ียงตรงและใชว้ธีิสอบวดั
ความรู้ในองคป์ระกอบดา้นเน้ือหาวชิาท่ีเรียนเพียงอยา่งเดียว  โดยไม่ค  านึงถึงองคป์ระกอบ
ดา้นอ่ืน  ซ่ึงการสอบเช่นน้ี  ท าให้เด็กท่ีมีฐานะดีมกัไดเ้ปรียบกวา่  ดงัสาเหตุท่ีกล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ 

   ประการท่ีส่ี  การรับภาระดา้นการลงทุนในแต่ระดบัการศึกษาไม่เสมอภาค
กนั  คือในระดบัอุดมศึกษารัฐตอ้งรับภาระการลงทุนสูงกวา่ระดบัมธัยมศึกษา  ทั้งท่ี
การศึกษาในระดบัประถมศึกษาภาคบงัคบั  ท่ีคนส่วนมากควรจะไดรั้บการลงทุน
อยา่งเท่าเทียมกนั  แต่กลบัไปทุ่มเททุนใหแ้ก่คนระดบัสูงเพียงระดบัเดียวมากเกินไป 

   ประการสุดทา้ย  การจดัการศึกษาของเอกชนก่อให้เกิดความเสมอภาค  
กล่าวคือ  จากการท่ีก าหนดใหโ้รงเรียนราษฎร์เก็บเงินในอตัราท่ีทางการก าหนด  มี
ผลท าใหโ้รงเรียนราษฎร์หาทางออกโดยการเก็บเงินกินเปล่าและจา้งครูในอตัราต ่า
กวา่วฒิุ  ท าให้เกิดโรงเรียนท่ีมีคุณภาพแตกต่างกนัตามจ านวนเงินกินเปล่าท่ีเรียกเก็บ  
โรงเรียนท่ีเรียกเก็บเงินกินเปล่าสูง  เด็กยากจนจะมีโอกาสเขา้เรียนยาก  ก่อใหเ้กิด
ความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคเป็นอยา่งมาก 

ขอใหส้ังเกตการประกอบขยายความคิดต่อเน่ืองกนัไปเป็นขั้นตอน  คือ  ขอ้ความใน
ของยอ่หนา้ท่ียอ่เวา้เขา้ไปทางขวามือ  ไปประกอบขยายขอ้ความในยอ่หนา้ท่ียอ่เวา้นอ้ยกวา่  ส่วน
ขอ้ความของยอ่หนา้ท่ีไดร้ะดบัเดียวกนัไม่ไดป้ระกอบขยายกนั  ต่างก็เป็นความคิดท่ีไปสนบัสนุน
ยอ่หนา้อ่ืน  ซ่ึงเป็นความคิดหลกัหรือความคิดท่ีส าคญักวา่  คือ  ยอ่หนา้ท่ีเวา้ไปในระดบั 3 ขยายยอ่
หนา้ท่ีเวา้เขา้ไปในระดบั 2  และยอ่หนา้ท่ีเวา้เขา้ไปในระดบั 2 ขยายยอ่หนา้ท่ีเวา้เขา้ไปในระดบั 1  
และทุกความคิดต่างก็พุง่ไปสู่จุดหมายของเร่ือง  เขียนสรุปดว้ยเส้นโยงใหเ้ขา้ใจง่าย ๆ ดงัน้ี 

หวัขอ้เร่ือง 
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จงช้ีแจงปัญหาความไม่เสมอภาคทางการศึกษาในประเทศไทย (จุดมุ่งหมาย) 
ความเหล่ือมล ้าอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้ม (ความคิดหลกั 1) 
 

   สภาพเศรษฐกิจ  (ความคิดสนบัสนุน) 
 
   สังคม   (ความคิดสนบัสนุน) 
 
   ระบบบริหาร  (ความคิดสนบัสนุน) 
 
   ความสามารถของบุคคล (ความคิดสนบัสนุน) 

ความเหล่ือมล ้าอนัเกิดจากระบบการศึกษา  (ความคิดหลกั 2) 
 
  การศึกษาอยูใ่นวงจ ากดั   (ความคิดสนบัสนุน) 
 
  ความแตกต่างในคุณภาพการศึกษา (ความคิดสนบัสนุน) 
 
  การคดัเลือกเรียนต่อในระดบัสูง  (ความคิดสนบัสนุน) 

   
  การลงทุนในแต่ละระดบัการศึกษา (ความคิดสนบัสนุน) 
 
  การจดัการศึกษาของเอกชน  (ความคิดสนบัสนุน) 

  

  

สรุปใจความส าคญับทที ่1 
 สาระส าคญัในบทน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเตรียมพดูหรือเขียนซ่ึงจะตอ้งตระเตรียมเน้ือหาท่ี
จะแสดงออก  รวมทั้งจดัระเบียบความคิดของเน้ือหาท่ีจะกล่าว 
 การเตรียมเน้ือหาในท่ีน้ีหมายถึง  การเตรียมหวัขอ้เร่ือง  ซ่ึงควรท าตามขั้นตอนท่ีใหไ้วโ้ดย
ล าดบัคือเลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีเหมาะสม  รู้จกัจ ากดัขอบข่ายหวัขอ้เร่ืองใหไ้ดข้นาดพอเหมาะกบัความ
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ยาว  ตั้งจุดมุ่งหมายของหวัขอ้เร่ืองลงไปเพียงอยา่งเดียว  และเขียนประโยคกล่าวน าจ ากดัขอบข่าย
เน้ือหาของเร่ืองใหส้อดคลอ้งกบัความมุ่งหมาย 
 เม่ือเตรียมหวัขอ้เร่ืองเสร็จแลว้  ก็น าเอาเน้ือหามาจดัระเบียบความคิดใหเ้ป็นขั้นตอน  โดย
ผา่นกระบวนการต่าง ๆ ตามล าดบั  ไดแ้ก่การวเิคราะห์ความคิดของเร่ือง  การจดัสรรความคิด  การ
จดัหมวดหมู่ความคิด  การจดัล าดบัความคิด  และการขยายความคิด 
 การเตรียมเน้ือหาและจดัระเบียบความคิดใหมี้ระบบและผา่นกระบวนการต่าง ๆ เหล่าน้ี
อยา่งถูกตอ้ง  เท่ากบัไดเ้ร่ิมตน้เตรียมการพดูหรือเขียนเสร็จไปแลว้คร่ึงหน่ึง 
 
 
 

แบบทดสอบ 
จงเลือกตอบขอ้ท่ีท่านเห็นวา่ถูกตอ้งท่ีสุด 
1. หวัขอ้เร่ืองใดเหมาะท่ีจะน ามาเขียนใหบ้ณัฑิตใหม่อ่าน 

1)  การท างาน  2)  เทคนิคการท างาน 
3)  เทคนิคการหางานท า 4)  เทคนิคการท างานใหก้า้วหนา้ 

เฉลย ขอ้ 3)  เพราะบณัฑิตใหม่ส่วนใหญ่ก าลงัหางานท า  จึงสนใจเร่ืองน้ี 
2. หวัขอ้เร่ืองใดมีขอบข่ายเน้ือหาแคบท่ีสุด 

1)  นิยามของคน  2)  ก าเนิดของคน 
3)  ประเภทของคน  4)  ลกัษณะนิสัยของคน 

เฉลย ขอ้ 1)  เพราะมีรายละเอียดท่ีกล่าวถึงนอ้ยกวา่ขอ้อ่ืน ๆ 
3. หวัขอ้เร่ือง “การเมืองไทย”  ควรเหมาะกบัความยาวก่ีค า 

1)  ต ่ากวา่ 100 ค า  2)  ประมาณ 100-150 ค า 
3)  ประมาณ 500 ค า  4)  เกินกวา่ 1,000 ค า 

เฉลย ขอ้ 4)  เพราะหวัขอ้เร่ืองน้ีมีรายละเอียดมาก 
4. “ผลกระทบดา้นการเมืองท่ีมีต่อตลาดหุน้”  ขอ้ความน้ีเป็นการก าจดัขอบข่ายเน้ือหาแบบใด 

1)  โดยระบุเวลา  2)  โดยระบุจ าพวก 
3)  โดยระบุเวลาและจ าพวก 4)  โดยระบุแง่มุมหน่ึงของเร่ืองนั้น 

เฉลย ขอ้ 4)  ซ่ึงจ ากดัขอบข่ายวา่ “ผลกระทบด้านการเมือง”  ท่ีมีต่อตลาดหุน้ 
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5. “การสูบบุหร่ีท าให้เสียเงิน  เสียบุคลิก  และเสียสุขภาพ”  ขอ้ความน้ีเป็นประโยคกล่าวน าหรือ
ประโยคจ ากดัขอบข่ายเน้ือหาท่ีแบ่งความคิดหลกัออกเป็นก่ีส่วน 
1)  2 ส่วน   2)  3 ส่วน 
3)  4 ส่วน   4)  5 ส่วน 

เฉลย ขอ้ 2)  แบ่งเป็น 3 ส่วน  คือ  เสียเงิน  เสียบุคลิก  และเสียสุขภาพ 
 

 เม่ือไดเ้ตรียมเน้ือหาตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  ต่อมาเป็นการน าเอาเน้ือหามาจัด
ระเบียบความคิด  ใหง่้ายต่อความเขา้ใจ 
 การจดัระเบียบความคิด  เป็นการน าเอารายละเอียดต่าง ๆ ของเน้ือหามาเรียบเรียงให้เป็น
ระเบียบ  เป็นล าดบั  มีความต่อเน่ืองกนั  ซ่ึงมีขั้นตอนท่ีส าคญั  ดงัน้ี 

1. ขั้นรวบรวม  เป็นขั้นตอนท่ีเก็บรายละเอียดหรือขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัหวัขอ้เร่ืองให้
มากท่ีสุด  ทั้งท่ีเป็นรายละเอียดส าคญัและรายละเอียดปลีกยอ่ย 

2. ขั้นเลอืกสรร  เป็นขั้นตอนท่ีพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ท่ีรวบรวมไดใ้นขั้นแรก  วา่มี
รายละเอียดใดบา้งท่ีน่าจะแปลกปลอมหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้เร่ือง  ใหต้ดัรายละเอียดส่วนนั้นทิ้ง
ไป 

3. ข้ันจัดหมวดหมู่  เป็นขั้นตอนท่ีน ารายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้เร่ืองทั้งหมดมาแยก
เป็นความคิดหลกัและความคิดรอง  ความคิดหลกัคือ  รายละเอียดท่ีมีความส าคญั  ส่วนความคิดรอง
คือ  รายละเอียดท่ีประกอบความคิดหลกัอีกชั้นหน่ึง 

4. ขั้นจัดล าดับ  เป็นขั้นตอนท่ีน าเอาความคิดหลกัและความคิดรองมาจดัระเบียบอีกคร้ัง
หน่ึง  วา่ควรจะน าความคิดใดกล่าวก่อนหรือกล่าวทีหลงั  จึงจะท าใหร้ายละเอียดต่าง ๆ ต่อเน่ืองกนั
เป็นล าดบั 
 

สาระส าคญัของการจดัระเบียบความคิด  คือ  ใหน้กัศึกษาแยกแยะความคิดหลกัหรือ
ความคิดส าคญัของหวัขอ้เร่ืองจากประโยคกล่าวน าหรือประโยคจ ากดัขอบข่ายเน้ือหาใหถู้กตอ้ง  
และใหน้กัศึกษาพิจารณารายการความคิดท่ีก าหนดมาใหท้ั้งหมด  วา่มีรายการความคิดใดเป็น
ความคิดหลกัรายการความคิดใดเป็นความคิดยอ่ยหรือความคิดสนบัสนุนความคิดหลกั  และ
รายการความคิดใดเป็นความคิดท่ีอยูน่อกขอบข่ายเน้ือหาของหวัขอ้เร่ืองตามท่ีระบุไวใ้นประโยค
จ ากดัขอบข่ายเน้ือหา 
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แบบทดสอบ 
 ค าช้ีแจง  ก าหนดประโยคจ ากดัขอบข่ายเน้ือหา  และรายการความคิดต่าง ๆ มาให ้  จงน า
รายการความคิดดงักล่าวไปจดัระเบียบความคิดในรูปของประเด็นความคิดหลกั  ความคิดยอ่ย  และ
ความคิดท่ีอยูน่อกขอบข่ายเน้ือหา  โดยน าไปตอบค าถามในขอ้ 1-5 
 ประโยคจ ากดัขอบข่ายเน้ือหา:  หนงัสือท่ีขา้พเจา้อ่านมีทั้งหนงัสืออ่านเล่น  และหนงัสือ
วชิาการ  รายการความคิด 

1. ขา้พเจา้อ่านหนงัสือเป็นประจ า 
2. หนงัสือนิยายอิงประวติัศาสตร์ 
3. หนงัสือนวนิยายวทิยาศาสตร์ 
4. หนงัสือกวนิีพนธ์ 
5. หนงัสือคุณภาพดีหายาก 
6. หนงัสือหลกัการบริหาร 
7. หนงัสือหลกัเศรษฐศาสตร์ 
8. หนงัสือจิตวทิยา 
9. หนงัสืออ่านเล่น 
10. หนงัสือวชิาการ 

 

ค าถาม 
 ขอ้ 1.  ความคิดหลกั 1  คือรายการขอ้ใด 
 ขอ้ 2.  ความคิดหลกั 2  คือรายการขอ้ใด 
 ขอ้ 3.  ความคิดยอ่ยของความคิดหลกั 1  คือรายการขอ้ใด 
 ขอ้ 4.  ความคิดยอ่ยของความคิดหลกั 2  คือรายการขอ้ใด 

ขอ้ 5.  ความคิดท่ีอยูน่อกขอบข่ายเน้ือหา  คือรายการขอ้ใด 
 

เฉลยแนวค าตอบ 
 ก่อนตอบค าถาม  ตอ้งพิจารณาเสียก่อนวา่  ประโยคจ ากดัขอบข่ายเน้ือหาหรือประโยค
กล่าวน า  แบ่งความคิดหลกัออกเป็นก่ีส่วน  จากตวัอยา่งน้ีประโยคจ ากดัขอบข่ายเน้ือหาแบ่ง
ความคิดหลกัออกเป็น 2 ส่วน  คือ  หนงัสืออ่านเล่น กบั หนงัสือวชิาการ  ดงันั้นค าตอบในขอ้ 1  
ความคิดหลกั 1  คือรายการท่ี 9  และค าตอบขอ้ 2  ความคิดหลกั 2  คือรายการท่ี 10 
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 ส าหรับความคิดยอ่ยของความคิดหลกั 1  คือ  ชนิดหรือตวัอยา่งของหนงัสืออ่านเล่น  ไดแ้ก่  
หนงัสือนิยายอิงประวติัศาสตร์  หนงัสือนวนิยายวทิยาศาสตร์  และหนงัสือกวนิีพนธ์  ดงันั้นค าตอบ
ในขอ้ 3  คือ  รายการขอ้ 2, 3  และ 4  และความคิดยอ่ยของความคิดหลกั 2  คือชนิดหรือตวัอยา่ง
ของหนงัสือวชิาการ  ไดแ้ก่  หนงัสือหลกัการบริหาร  หนงัสือหลกัเศรษฐศาสตร์  และหนงัสือ
จิตวทิยา  ดงันั้นค าตอบในขอ้ 4  คือรายการขอ้ 6, 7  และ 8 
 ส่วนความคิดท่ีอยูน่อกขอบข่ายเน้ือหา  ไดแ้ก่  รายการขอ้ 1  ขา้พเจา้อ่านหนงัสือเป็นประจ า
เป็นการบอกนิสัยการอ่าน  ไม่ใช่ชนิดของหนงัสือ  และรายการขอ้ 5  กล่าวถึงคุณภาพของหนงัสือ
ไม่เก่ียวกบัชนิดของหนงัสือทั้ง 2 รายการน้ี  จึงอยูน่อกขอบข่ายเน้ือหา  ดงันั้นค าตอบขอ้ 5  ไดแ้ก่  
รายการขอ้ 1  กบั 5 

 


