


ค�ำน�ำ
พิมพ์ครั้งที่ 2

หนังสือ การบรรยายสรุป : การพูดและการเขียน เล่มนี้เคยจัดพิมพ์

ครั้งแรกโดยส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การจัดพิมพ์ครั้ง

ที่ 2 นี้ ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายส�าคัญในการเขียนหนังสือเล่มนี้ คือ เพื่อให้

นิสิตวิชาเอกภาษาไทยมีหนังสือประกอบการเรียนวิชาการน�าเสนอและ 

การบรรยายสรุป ซึ่งเป็นวิชาเอกบังคับของหลักสูตรและนิสิตได้น�าไปใช ้

จริงเมื่อได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การจดัพมิพ์ครัง้ที ่2 นี ้ผูเ้ขยีนยงัคงเนือ้หาสาระส�าคัญของหลกัการพดู 

บรรยายสรุปและหลักการเขียนบรรยายสรุปในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 1 ไว้

อย่างครบถ้วน แต่ได้เพิม่ภาพประกอบบทท่ี 3 การพดูเพื่อการบรรยายสรปุ 

ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น อธิบายรายละเอียดเนื้อหาบางหัวข้อ เช่น  

บทท่ี 6 การเขียนบรรยายสรปุเอกสารให้ชดัเจนมากขึน้ เพิม่เตมิตวัอย่างและ

อธบิายตวัอย่าง ทัง้ส่วนของการพดูบรรยายสรปุและการเขยีนบรรยายสรปุ 

ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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รายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าวนี้ จะท�าให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการพูด 

บรรยายสรุปและการเขียนบรรยายสรุปอย่างเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะ

การบรรยายสรุป คือ การอธิบายหรือชี้แจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีความยาว

และความซับซ้อนให้ “สั้น กะทัดรัด ชัดเจน และตรงประเด็น” ในระยะ 

เวลาอันจ�ากัด ซึ่งอาจใช้วิธีการพูดหรือการเขียนบรรยายสรุปก็ได้ แล้ว 

แต่กรณี

ผู้เขียนขอขอบคุณนายนรวิชญ์ แผลงศรและนางสาวชญานิษฐ์ 

แผลงศร ท่ีช่วยเขียนแผนภูมิและภาพประกอบ ซึ่งท�าให้หนังสือเล่มนี้ม ี

ความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งขอขอบใจนิสิตทุกคนที่เป็นแรงผลักดันให้ 

ปรับปรุงหนังสือเล่มนี้ เพื่อความสมบูรณ์ของหนังสือมากยิ่งขึ้น 

ท้ายสดุนี ้ผูเ้ขยีนหวงัว่าหนงัสอืเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อนสิติ นกัศกึษา 

ครู อาจารย์ และผู้สนใจทุกท่าน หากมีข้อแนะน�าประการใด ผู้เขียนยินดี

น้อมรับ เพื่อน�ามาปรับปรุงหนังสือเล่มนี้ให้สมบูรณ์ต่อไป 

                                 รศ. รุ่งฤดี แผลงศร
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ก่อนที่จะได้ศึกษาเรื่องการบรรยายสรุปว่ามีวิธีการหรือหลักการ

ส�าคัญในการพูดบรรยายสรุปและการเขียนบรรยายสรุปอย่างไรบ้าง เรา 

ควรได้ทราบถึงความหมายของการบรรยายสรุป วัตถุประสงค์ของ 

การบรรยายสรปุ ความแตกต่างระหว่างการพดูบรรยายสรปุและการเขยีน 

บรรยายสรุป รวมทั้งแหล่งข้อมูลในการบรรยายสรุป ดังรายละเอียด 

ต่อไปนี้

 1.1 ความหมายของการบรรยายสรุป 

การบรรยายสรุปเป็นศัพท์ที่วงการทหารเป็นผู้ริเริ่มน�ามาใช้ก่อน  

ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 วงการทหารได้น�า

มาใช้เพื่อการรายงานเหตุการณ์หรือแผนการต่าง ๆ  ต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือ

ความกระชับรวดเร็ว ปัจจุบันการบรรยายสรุปได้น�ามาใช้อย่างแพร่หลาย

ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

มีผู้ ให้ความหมายของค�าว่า “การบรรยายสรุป” ไว้ ซึ่งมีความหมาย

คล้ายกัน ดังนี้

1 บทน�ำ
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วิรัช ลภิรัตนกุล (2526, น. 208) ได้ ให้ความหมายของค�าว่า  

“การบรรยายสรุป” ว่า

การบรรยายสรุปคือรูปแบบหน่ึงของการสื่อสารด้วยวาจา (Oral  

Communication) ในลักษณะการบรรยายเร่ืองราวต่าง ๆ  ทีม่คีวามยาว

หรือละเอียดมากและมีความซับซ้อนให้สั้น กระชับ โดยยังคงเนื้อหาที่

ส�าคัญครบถ้วน การบรรยายสรุปจึงเป็นการอธิบายให้ข้อมูลข่าวสาร

แก่ผู้ฟังก่อนที่จะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น

ลกัษณา  สตะเวทนิ (2536, น. 261) ให้ความหมายของ “การบรรยาย

สรุป” ว่า 

การบรรยายสรุปคือกระบวนการในการตระเตรียมเรื่องราวที่ยืดยาว

และมีความสลับซับซ้อนโดยการจัดเรียบเรียงข้อเท็จจริงให้ดีที่สุด สั้น

และกระชับใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและให้ประสิทธิภาพในการสื่อสาร  

การบรรยายสรปุนัน้อาจจะเป็นการพดูบรรยายสรปุหรอืเขยีนบรรยาย

สรปุ และจะใช้วธิกีารพดูบรรยายสรปุ โดยคนเพยีงคนเดยีวหรอืหลาย

คนก็ได้ โดยมีหลักการอยู่ว่า ต้องพยายามน�าเอาข้อเท็จจริงออกมา

เสนอในรูปแบบที่สั้นที่สุด แต่ยังคงความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระหรือ

ไม่ท�าให้สูญเสียรายละเอียดที่ส�าคัญ ๆ  ไป
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สมชาติ  กิจยรรยง (2549, น. 143) กล่าวถึงความหมายของ  

“การบรรยายสรุป” ว่า

เป็นเทคนิคในการถ่ายทอด หรือให้สาระส�าคัญ ๆ  ของข้อมูล หรือ

ข่าวสารต่าง ๆ  ให้กบัผูท้ีส่นใจ ให้เขาได้เข้าใจในสาระส�าคญัจากเรื่องราว 

ที่มีรายละเอียดยืดยาว หรือมีความซับซ้อนมาก ให้เกิดความเข้าใจใน

ระยะเวลาอันสั้น โดยให้สาระส�าคัญด้วยวาจา ประกอบกับเครื่องมือ 

หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  และลายลักษณ์อักษร โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 

20 นาที หรือไม่เกินครึ่งชั่วโมง

จากข้อมลูข้างต้นเหน็ได้ว่า การบรรยายสรปุเป็นการอธบิายหรอืชีแ้จง

เพื่อปูพื้นความเข้าใจของเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีความยาวและความซับซ้อน 

ให้สั้น กะทัดรัด กระชับ ชัดเจนและตรงประเด็น ในระยะเวลาที่จ�ากัด ซึ่ง

อาจใช้วธิกีารพดูบรรยายสรปุหรอืวธิกีารเขยีนบรรยายสรปุก็ได้ แล้วแต่กรณี

การบรรยายสรุปด้วยวิธีการพูดบรรยายสรุปหรือการเขียนบรรยาย

สรุปน้ัน ผู้บรรยายสรุปจ�าเป็นต้องน�าหลักการสรุปความมาใช้ กล่าวคือ  

ผู้บรรยายสรุปต้องจับใจความส�าคัญหรือความคิดส�าคัญจากเรื่องท่ีจะน�า

มาเป็นข้อมูลในการบรรยายสรุปให้ได้ แล้วน�าข้อมูลนั้นมาเรียบเรียงให้สั้น 

กระชับ และตรงประเด็นที่ต้องการบรรยายสรุป เพื่อน�าไปใช้พูดบรรยาย

สรุปหรือเขียนบรรยายสรุปต่อไป
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 1.2 วัตถุประสงค์ของการบรรยายสรุป 

การบรรยายสรุปมีวัตถุประสงค์หลักที่ส�าคัญ 2 ประการคือ

1. เพื่อบอกกล่าวให้ทราบ วัตถุประสงค์ข้อน้ีเป็นการบอกกล่าว 

ชี้แจง แนะน�าเรื่องทั่วไป เพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านรับทราบเหตุการณ์ ผลงาน

ของหน่วยงานด้วยวิธีการพูดบรรยายสรุปหรือวิธีการเขียนบรรยายสรุป 

อย่างสั้น ใช้ภาษาที่กระชับ ไม่เจาะลึกเนื้อหารายละเอียดมากเกินไป

2. เพื่อให้ความรู้ วตัถปุระสงค์ข้อนีมุ้ง่ให้ความรูจ้ากเรื่องทีบ่รรยาย 

เพื่อให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมหน่วยงานเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ ์

ใหม่ ๆ  จากเรื่องที่บรรยาย อาจเจาะลึกเนื้อหารายละเอียดที่ส�าคัญบ้าง  

แต่ต้องใช้ภาษาที่สั้นและกระชับ เนื่องจากมีเวลาจ�ากัด

วตัถปุระสงค์ของการบรรยายสรปุทัง้ 2 ประการข้างต้นนี ้ผูพ้ดูบรรยาย

สรุปหรือผู้เขียนบรรยายสรุปควรค�านึงถึงเรื่องส�าคัญ ๆ  คือเนื้อความของ

การบรรยายสรุปต้องครบถ้วน มีการกลั่นกรองและคัดเลือกเนื้อหาให้สั้น 

ชัดเจน ตรงประเด็น มีการน�าเสนอเรื่องที่กระชับ ตรงเป้าหมาย และหาก

เป็นการพูดบรรยายสรุปควรมีเวลาให้ซักถามพอควร

 1.3 ความแตกต่างระหว่างการพูดบรรยายสรุป 
และการเขียนบรรยายสรุป 

การบรรยายสรุปในเร่ืองเดียวกันอาจใช้วิธีการพูดบรรยายสรุปหรือ 

วิธีการเขียนบรรยายสรุปก็ได้ แต่มีข้อแตกต่างกันในเรื่องการเลือกใช้สื่อ  

ซ่ึงท�าให้วิธีการน�าเสนอเร่ืองไปสู่ผู้รับสารต่างกัน กล่าวคือ หากเลือก 

บรรยายสรปุด้วยการพดู ผูพ้ดูใช้ทัง้วจันภาษาและอวจันภาษาในการส่งสาร

ไปสู่ผู้ฟัง รวมทั้งผู้พูดสามารถเลือกใช้สื่อประกอบการพูดบรรยายสรุปให้

เหน็ภาพทีช่ดัเจนได้ การเลอืกใช้สื่อด้วยการพดู ผูพ้ดูจะสามารถสื่อสารกบั 
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ผูฟั้งได้โดยตรง แต่หากพดูซ�า้วกไปวนมา กอ็าจท�าให้ผู้ฟังการบรรยายสรปุ

เบื่อหน่ายได้เช่นกัน

ส่วนการใช้สื่อด้วยการเขียนนั้น ผู้เขียนไม่ต้องเผชิญหน้ากับผู้อ่าน

โดยตรง ผู้เขียนมีเวลาคิดเรียบเรียงประโยคให้ถูกต้อง สละสลวย ก่อนน�า

เสนอเรื่องไปสู่ผู้อ่าน การใช้สื่อด้วยวิธีเขียนผู้อ่านสามารถน�ากลับมาอ่าน

ซ�้าได้หลายครั้ง นอกจากนี้การใช้สื่อด้วยวิธีเขียนสามารถเก็บเป็นหลักฐาน

อ้างอิงได้ภายหลังด้วย

จะเหน็ได้ว่า ความแตกต่างระหว่างการพูดบรรยายสรปุและการเขยีน

บรรยายสรุปนั้น มีข้อแตกต่างในเรื่องการเลือกใช้สื่อ วิธีการน�าเสนอเรื่อง

ด้วยการพูดบรรยายสรุปเป็นการส่งสารถึงผู้ฟังผ่านการใช้ถ้อยค�า น�้าเสียง 

และท่าทางประกอบการพูด ส่วนการเขียนบรรยายสรุปเป็นการส่งสารถึง 

ผู้ฟังผ่านตัวอักษร 

ดังนั้นผู้บรรยายสรุปจะเลือกใช้สื่อการพูดบรรยายสรุปหรือการเขียน

บรรยายสรุปย่อมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการบรรยายสรุปในแต่ละครั้ง

เป็นส�าคัญ

 1.4 แหล่งข้อมูลในการบรรยายสรุป 

ผู้ที่จะบรรยายสรุปต้องเตรียมเนื้อหาให้พร้อม โดยเริ่มจากการอ่าน

ค้นคว้าข้อมลู รวบรวมเอกสารและข้อมลูต่าง ๆ  แล้ววเิคราะห์เอกสาร เพื่อ

คดัเลอืกเนือ้เรื่องท่ีจะน�ามาเสนออย่างรอบด้าน ข้ันตอนน้ีผู้บรรยายสรปุต้อง

มคีวามรู้เพยีงพอทีจ่ะตดัสนิได้ว่า เนือ้หาใดควรน�ามาพดูหรอืเขยีนบรรยาย

สรุปให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านทราบ

เมื่อคัดเลือกเนื้อเรื่องที่จะน�าไปบรรยายสรุปได้แล้ว น�าเนื้อเรื่องท่ี

จะบรรยายสรุปไปจัดล�าดับการน�าเสนอตามหัวข้อที่วางโครงเรื่องไว้ และ 
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ข้ันสดุท้ายคอืการพดูบรรยายสรปุหรอืการเขยีนบรรยายสรปุตามโครงเรื่อง 

ดังกล่าว สิ่งส�าคัญในการวางโครงเรื่อง คือ เนื้อหาที่จะน�ามาบรรยายสรุป 

ซึ่งหาได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  

แหล่งข้อมูลที่ใช้ ในการพูดบรรยายสรุปหรือการเขียนบรรยายสรุป

สามารถแบ่งได้ 2 แหล่ง ได้แก่

1. แหล่งข้อมูลเดียว เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้ข้อมูลมาจากภายใน 

หน่วยงานหรือองค์กร เช่น ประวตัคิวามเป็นมาของหน่วยงาน วตัถปุระสงค์

ของหน่วยงาน โครงสร้างของหน่วยงาน ภารกิจปัจจุบันและในอนาคตของ

หน่วยงาน ฯลฯ 

2. แหล่งข้อมูลหลายแหล่ง เป็นแหล่งข้อมูลท่ีได้ข้อมูลมาจาก 

ภายนอกหน่วยงานหรือองค์กร เช่น จากการอ่านหนังสือ หนังสือพิมพ์ 

นิตยสาร หรือเอกสารต่าง ๆ  หรือจากการฟังเรื่องราวข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่จะน�ามาบรรยายสรุป ทั้งนี้ผู ้บรรยายสรุปต้อง 

กลั่นกรองข้อมูลและย่อเรื่องให้สั้น กระชับ และชัดเจน ในเวลาอันจ�ากัด

ส�าหรับการพูดบรรยายสรปุหรอืในเนือ้ท่ีอนัจ�ากดัส�าหรบัการเขยีนบรรยายสรปุ 

 1.5 สรุปบทน�า 

1. การบรรยายสรปุ คอื การอธิบายหรอืชีแ้จงสิง่ทีเ่ป็นประเดน็ส�าคญั

ของเรื่องใดเรื่องหนึง่ท่ีมีความยาวและความซับซ้อนให้สัน้ กะทดัรดั กระชบั 

ชัดเจนและตรงประเด็น ในระยะเวลาที่จ�ากัด ซึ่งอาจใช้วิธีการพูดหรือ 

วิธีการเขียนบรรยายสรุปก็ได้ แล้วแต่กรณี

2. ความแตกต่างระหว่างการพูดบรรยายสรุปและการเขียนบรรยาย

สรุป คือ เรื่องการเลือกใช้สื่อ ซึ่งวิธีการบรรยายสรุปในเรื่องเดียวกันอาจ

ใช้วิธกีารพดูหรอืวธิกีารเขยีนบรรยายสรปุก็ได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัผูบ้รรยายสรปุ 



บทที่ 1 ... บทน�า   17

เป็นผู้เลือกใช้สื่อดังกล่าวว่า วิธีการใดจะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใน 

การบรรยายสรุปแต่ละครั้ง

3. วตัถปุระสงค์ของการบรรยายสรปุแบ่งได้ 2 ประการ คอื เพื่อบอก

กล่าวให้ทราบและเพื่อให้ความรู้

4. แหล่งข้อมูลในการบรรยายสรปุแบ่งเป็น 2 แหล่ง คอื แหล่งข้อมลู

เดียวและแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง
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 1. การบรรยายสรุปมีความหมายว่าอย่างไร

 2. การพูดบรรยายสรุปและการเขียนบรรยายสรุปมีความเหมือนและ 

ความแตกต่างกันอย่างไร

 3. ถ้าบรรยายสรุปผลการด�าเนินงานของหน่วยงานตรงกับวัตถุประสงค์

ของการบรรยายสรุปข้อใด

 4. แหล่งข้อมูลในการบรรยายสรุปได้มาจากแหล่งข้อมูลใดบ้าง อย่างไร

ค�ำถำมทบทวน
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