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 การสรุปความเป็นการใช้ภาษารูปแบบหน่ึงท่ีจำาเป็นในการส่ือสารทั้งในฐานะ

ผูส่้งสารและผูร้บัสาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงัคมปัจจบุนัทีม่คีวามเร่งรบีและการแข่งขนั 

การสื่อสารด้วยถ้อยคำาท่ีได้ใจความถูกต้องครบถ้วนในเวลาอันรวดเร็วจึงนับเป็นข้อได้

เปรียบ สามารถนำาความสำาเร็จมาสู่บุคคลและองค์กรได้ตามความประสงค์ 

  หนังสือเรื่อง เทคนิคการสรุปความ เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรุปความงาน

เขียนประเภทต่าง ๆ ที่พบเห็นได้จากสื่อในชีวิตประจำาวัน ซึ่งสามารถนำาไปประยุกต์ใช้

ในการสรุปความสารประเภทอืน่ได้อกีหลากหลายทัง้จากการอ่านและการฟัง นอกจากนี ้

ยังมีเนื้อหาการสรุปความในการเขียนผลงานวิจัย เพ่ือให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 

การเขยีนผลงานวจิยัในบางองค์ประกอบ และเพือ่ป้องกนัการลกัลอกและละเมดิลขิสทิธิ์

ผลงานวรรณกรรม เน้ือหาในแต่ละบทประกอบด้วยทฤษฎี เทคนิควิธีการสรุปความ  

และตัวอย่างประกอบเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จึงเป็นประโยชน์ต่อ

นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจในทุกสาขาอาชีพ

 ผู้เขียนขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนช่วยให้หนังสือ เทคนิคการสรุปความ 

เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ได้แก่ เจ้าของผลงานวรรณกรรมทุกเรื่องที่ผู้เขียนได้นำามาใช้อ้างอิง

และเป็นตวัอย่างในการสรปุความ ผูท้รงคณุวฒุทุิกท่านทีใ่ห้คำาแนะนำาอนัเป็นประโยชน์

และช่วยปรับแก้ไขเนื้อหาให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งข้ึน บุคคลในครอบครัวผู้เป็น 

กำาลังใจให้แก่ผู้เขียนเสมอ รวมถึงบุคคลท่านอื่นท่ีไม่สามารถกล่าวถึงได้ทั้งหมดในที่นี ้

ท้ายที่สุดนี้ผู้เขียนขอขอบพระคุณหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

และมหาวิทยาลัยนเรศวรที่อนุมัติให้ผู้เขียนลาไปปฏิบัติราชการเพิ่มพูนความรู้ทาง

วิชาการในการเขียนหนังสือเล่มนี้

วรารัชต์ มหามนตรี                                                                                                              
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บทที่ 1
หลักการทั่วไปในการสรุปความ

   ในชีวิตประจ�ำวันของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคมย่อมมีทั้งกำรรับสำรและ 

กำรส่งสำรให้แก่ผูอ้ืน่ ซึ่งกำรรับสำรจำกกำรฟังหรือกำรอ่ำนส่วนใหญ่ มักมีรำยละเอียด

มำกจนไม่สำมำรถจดจ�ำได้ทั้งหมด หำกจะจดบันทึกก็อำจเขียนไม่ทัน โดยเฉพำะอย่ำง

ยิ่งกำรรับสำรจำกบทสนทนำที่บำงครั้งผู้ส่งสำรพูดวกวนสับสน ใช้ค�ำฟุ่มเฟือย เยิ่นเย้อ 

หรือไม่ตรงประเด็นตำมที่ต้องกำร ดังนั้นกำรจะน�ำสำระส�ำคัญจำกสำรท่ีได้รับไปใช้

ประโยชน์ หรอืถ่ำยทอดให้แก่บคุคลอ่ืนต่อไปนัน้จงึจ�ำเป็นต้องมทีกัษะในกำรสรปุควำม 

  จำกประสบกำรณ์กำรสอนรำยวิชำ “กำรสรุปควำม” ของผู้เขียนเป็นเวลำ

กว่ำ 10 ปีต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ในแต่ละปีผู้เขียนพบปัญหำเกี่ยวกับกำรสรุปควำมของ 

ผู้เรียนในลักษณะที่ไม่แตกต่ำงกันมำกนัก สำมำรถจ�ำแนกเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้

 1. ไม่เข้าใจลักษณะของใจความสำาคัญและพลความ

 2. ค้นหาใจความสำาคัญได้ แต่มีส่วนท่ีเป็นพลความเพิ่มเติมมาด้วย ทำาให้

เนื้อความมีลักษณะเป็นการย่อความ มิใช่การสรุปความ

 3. ค้นหาใจความสำาคัญได้ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วนทุกประเด็น



 4. ค้นหาใจความสำาคัญได้ แต่นำามาเขียนสรุปไม่ถูกต้องเนื่องจากตีความ 

คำาบางคำาผิด

 5. นำาใจความสำาคัญมาเรียงต่อกันแบบปะต่อ ไม่เขียนเรียบเรียงใหม่ตาม

ความเข้าใจของตนเอง

 6. เรียบเรียงเนื้อความสับสน ซำ้าซ้อน หรือไม่สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน

 7. ใช้ภาษาพูดแทนภาษาเขียน ถ้อยคำาไม่สละสลวย ใช้คำาผิดความหมาย 

และสะกดคำาผิด

 ปัญหำที่พบดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำ กำรสรุปควำมเพื่อน�ำไปเขียนถ่ำยทอด

ต่อไปยงัผูอ่้ำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพนัน้ นอกจำกจ�ำเป็นต้องรูจ้กัวธิกีำรสรปุควำมแล้ว 

ยังต้องมีควำมรู้พื้นฐำนด้ำนกำรอ่ำน เช่น กำรอ่ำนจับใจควำมส�ำคัญ กำรอ่ำนวิเครำะห์ 

กำรอ่ำนตีควำม เป็นต้น (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, 2547, น. 42) ควำมรู้พื้นฐำนกำรด้ำน

กำรเขียน เช่น กำรเขียนสะกดค�ำ กำรเลือกสรรค�ำให้เหมำะสม กำรเรียบเรียงประโยค 

และกำรเชื่อมโยงเนื้อควำม เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมหนังสือเล่มนี้เน้นกล่ำวถึงวิธีกำร 

สรุปควำมเป็นส�ำคัญ เน่ืองจำกเรื่องหลักกำรเขียนมีหนังสือต�ำรำจ�ำนวนมำกที่สำมำรถ

น�ำมำศึกษำได้

 ในบทที ่1 นีจ้ะกล่ำวถงึหลกักำรทัว่ไปในกำรสรปุควำมเพือ่เป็นพืน้ฐำนก่อน

จะไปสู่กำรสรุปควำมงำนเขียนประเภทต่ำง ๆ ต่อไป

ความหมายของการสรุปความ (Summarization)

 สรุป, สรูป [สะหฺรุบ, สะหฺรูบ] ก. ย่อเอำเฉพำะใจควำมส�ำคัญของเรื่อง 

เป็นประเด็น ๆ ไป เช่น สรุปข่ำว สรุปสถำนกำรณ์, โบรำณใช้ว่ำ สรวป ก็มี  น. ประเด็น 

ย่อ ๆ ของเรื่อง เช่น กล่ำวโดยสรุป (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556, น. 1178)

  ควำม [คฺวำม] น. เรื่อง เช่น เน้ือควำม เกิดควำม (รำชบัณฑิตยสถำน,  

2556, น. 241)

  ประเด็นส�ำคัญของกำรสรุปควำม คือ กำรค้นหำควำมคิดหลักหรือประเด็น
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บทที่ 2
ประเภทของสารกับการสรุปความ

  

ความหมายและประเภทของสาร   

 สำร หมำยถึง เรื่องรำวอันมีควำมหมำยและแสดงออกมำ โดยอำศัยภำษำ

หรอืสิง่อืน่ใดทีส่ำมำรถท�ำให้เกดิกำรรบัรูร่้วมกนัได้ สำรประกอบด้วยส่วนส�ำคญั 2 ส่วน 

คือ เนื้อหำ และภำษำที่ใช้ในกำรสื่อสำร (สวนิต ยมำภัย, 2546, น. 26) 

  สำรในชีวิตประจ�ำวันที่ได้รับจำกกำรอ่ำนหรือกำรฟังก็ตำมสำมำรถจ�ำแนก

ออกอย่ำงกว้ำง ๆ ได้ 3 ประเภท คือ (ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน, 

2554, น. 143)

 1. สำรให้ควำมรู้  เช่น ข่ำวสำร สำรคดี บทควำมเชิงวิชำกำร บทบรรยำย

 2. สำรโน้มน้ำวใจ เช่น โฆษณำ ค�ำเชิญชวน ค�ำขวัญ ค�ำปรำศรัยหำเสียง 

 3. สำรจรรโลงใจ เช่น ธรรมะ ค�ำสอน ข้อคิด คติเตือนใจ เพลง ค�ำประพันธ์ 

บทละคร 
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ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของสารกับการสรุปความ

  ประเภทของสำรมีควำมสัมพันธ์กับกำรสรุปควำม เนื่องจำกผู้ส่งสำรแต่ละ

ประเภทมวีตัถปุระสงค์ในกำรน�ำเสนอแตกต่ำงกัน ส่งผลให้วธิกีำรจบัใจควำมสำรเพือ่น�ำ

มำสรุปนั้นมีควำมแตกต่ำงกันไปด้วย 

  1. สำรให้ควำมรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ควำมรู้แก่ผู้รับสำรเกี่ยวกับข้อเท็จ

จริงบำงประกำร

  2. สำรโน้มน้ำวใจ มวีตัถปุระสงค์เพ่ือโน้มน้ำวใจผู้รบัสำรให้เหน็ข้อดหีรอืไม่ด ี

ของบำงสิง่บำงอย่ำงแล้วกระท�ำตำม หรอือำจเป็นกำรเปลีย่นแปลงทศันคตติำมทีผู่ส่้งสำร

ต้องกำรก็ได้ หำกกำรโน้มน้ำวใจประสบควำมส�ำเรจ็ ผูส่้งสำรมกัเป็นผูไ้ด้รบัประโยชน์  

เช่น กำรโฆษณำสนิค้ำ เป็นต้น

  3. สำรจรรโลงใจ มีวตัถุประสงค์ 2 ประกำร คือ 

         3.1 วตัถปุระสงค์เพือ่ยกระดบัจติใจให้สงูขึน้ มกีำรกล่ำวถงึเหตุผลเพือ่ให้

ผู้รับสำรเชื่อถือ แล้วน�ำไปสู่ประเด็นที่ต้องกำรสอนใจหรือให้ข้อคิด วัตถุประสงค์ข้อนี้

อำจดคูล้ำยกับสำรโน้มน้ำวใจ แต่มข้ีอแตกต่ำงคอืเมือ่ผูร้บัสำรเช่ือถอืและปฏิบตัติำมแล้ว 

ผู้รับสำรจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จำกค�ำสอนนั้น 

         3.2 วตัถปุระสงค์เพือ่ให้ควำมสนกุสนำนเพลดิเพลนิใจ ด้วยเนือ้เรือ่งที่

สนกุสนำน เร้ำใจน่ำติดตำม ท่วงท�ำนอง หรือด้วยประเด็นต่ำง ๆ ที่น่ำสนใจและภำษำ

ชวนตลกขบขัน



บทที่ 3
การสรุปงานเขียนสารคดี

ความหมายของงานเขียนสารคดี (Non-fictional Writings)

  งำนเขยีนสำรคดเีป็นงำนเขียนทีม่เีนือ้หำเล่ำเรือ่งหรือบรรยำยควำมรูอ้นัเป็น

ประสบกำรณ์ของผู้เขียน รวมทั้งข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ผู้เขียนได้ค้นพบหรือประสบด้วย

ตนเอง มกีำรศกึษำค้นคว้ำเพิม่เตมิให้ข้อมลูครบถ้วนสมบรูณ์และชดัเจนโดยอ่ำนหนงัสือ 

สัมภำษณ์บุคคล แล้วเรียบเรียงผสมผสำนกับประสบกำรณ์ เขียนเนื้อเรื่องให้มีสำระ

สมบูรณ์และเป็นเรื่องแปลกใหม่ น่ำสนใจ เป็นงำนเขียนที่ใช้กลวิธีทำงภำษำรูปแบบ 

ต่ำง ๆ  เพือ่ให้ได้ควำมรู้ไปพร้อมกับควำมสนกุสนำนเพลดิเพลนิ เช่น บทควำมท่องเทีย่ว 

บทควำมให้แง่คิดเกี่ยวกับชีวิต ประวัติบุคคล เกร็ดควำมรู้ เป็นต้น (ธิดำ โมสิกรัตน์, 

2553, น. 114)

 ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2543, น. 8-9, 291-292) กล่ำวถึง สำรคดี  

ว่ำมำจำกค�ำภำษำอังกฤษว่ำ non-fiction หมำยถึง เรื่องไม่สมมุติ เป็นงำนประพันธ ์

ร้อยแก้วที่น�ำเสนอเนื้อหำควำมรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลำยเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริง  
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และมีกำรใช้ศิลปะกำรประพันธ์หรือส�ำนวนภำษำที่ผูกใจผู้อ่ำน ช่วยให้อ่ำนเพลิดเพลิน 

หรือเกิด “รส” กระทบอำรมณ์ผู ้อ่ำนตำมสมควร อำทิ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ  

งำนเขยีนแสดงทรรศนะต่ำง ๆ  จดหมำยโต้ตอบ อนทุนิของบุคคลทีน่่ำสนใจ หนงัสอืรวม

บทควำม หรือเป็นงำนเขียนติดต่อกันเป็นเรื่องยำวจัดพิมพ์ออกมำเป็นรูปเล่ม

 นอกจำกน้ียังมีค�ำท่ีเก่ียวข้อง และใกล้เคียงกับค�ำว่ำ สำรคดี อีกหลำยค�ำ 

ได้แก่ สำรัตถคดี บทควำม และคอลัมน์ (อวยพร พำนิช และคณะ, 2548, น. 232-233)

 สำรัตถคด ีหมำยถงึ ร้อยแก้วทีม่เีนือ้หำสำระ ดงันัน้ สำรคด ีจึงเป็นงำนเขยีน

ประเภทหนึ่งของสำรัตถคดี

 บทควำม เป็นงำนเขียนเพือ่แสดงข้อเท็จจรงิหรอืทศันะต่อเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ 

โดยอำศยัควำมรูแ้จ้งในเรื่องนั้นเป็นข้อมูลพื้นฐำน จึงเป็นข้อเขียนที่เหมำะจะใช้อ้ำงอิง

เป็นหลกัวชิำกำร แต่หำกบทควำมนัน้มกีำรวเิครำะห์วิจำรณ์ด้วย มกัจะเรียกว่ำ บทควำม

สำรคดี หรือจัดให้เป็นสำรคดีประเภทหนึ่งได้

 คอลัมน์ หมำยถึง บทควำมหรือสำรคดีที่ปรำกฏเป็นประจ�ำในหนังสือพิมพ์

และนิตยสำร โดยมีผู้เขียนประจ�ำเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเดียว มีช่ือคอลัมน์ก�ำหนด

แน่นอน เช่น คอลมัน์ ‘สดบนัเทงิ’ ในหนงัสอืพมิพ์ข่ำวสด คอลมัน์ ‘POWER OF MIND’ 

ในนิตยสำร Secret เป็นต้น

จุดมุ่งหมายของการเขียนสารคดี

 พิมำน แจ่มจรัส (2550, น. 412) กล่ำวว่ำ กำรเขียนสำรคดีมีจุดมุ่งหมำย 

อยู่ 4 ประกำร คือ 

  1. ให้ควำมรู้ อำจเป็นควำมรู้เฉพำะทำง เช่น กำรใช้อำวุธปืนอย่ำง

ปลอดภัย กำรเลือกชนิดของไวน์ เป็นต้น

  2. ให้ข้อมูล เป็นกำรเสนอข้อเท็จจริงต่ำง ๆ เช่น วิธีลงทุนอย่ำงฉลำด  

กำรครองชีวิตคู่ กำรออกก�ำลังกำยที่ถูกวิธี เป็นต้น



บทที่ 4
การสรุปงานเขียนบันเทิงคดี

ความหมายของงานเขียนบันเทิงคดี (Fictional Writings)

 งำนเขยีนบนัเทงิคดเีป็นเรือ่งทีแ่ต่งข้ึนจำกจนิตนำกำรโดยมุง่ให้ควำมบันเทงิ

แก่ผู้อ่ำน หลำยเรื่องมีเค้ำโครงจำกเรื่องจริง เช่น มีฉำกเหตุกำรณ์จริงหรือตัวละคร 

บำงตัวมีอยู่จริง แต่มีกำรเสริมแต่งองค์ประกอบอื่น ๆ  เข้ำมำตำมจินตนำกำรเพื่อให้เกิด

ควำมสนุกสนำน บันเทิงคดีบำงประเภทจึงมีควำมสมจริงด้วยเนื้อเรื่อง แก่นเรื่อง  

ฉำกหรือบรรยำกำศ ตัวละคร และบทสนทนำ งำนเขียนบันเทิงคดีส่วนใหญ่แฝงควำมรู้

ควำมคิดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ำนนอกเหนือจำกควำมบันเทิง ได้แก่ นิทำน นิยำย 

นวนิยำย เรื่องสั้น บทละคร บทร้อยกรอง และวรรณคดี (ธิดำ โมสิกรัตน์, 2553,  

น. 110)

 ในบทนี้ ผู้เขียนจะกล่ำวถึงกำรสรุปงำนเขียนบันเทิงคดีประเภทเรื่องสั้น 

เนื่องจำกมีควำมยำวไม่มำกนัก สำมำรถยกตัวอย่ำงเรื่องส้ันท้ังเรื่องมำแสดงวิธีกำร 

สรุปควำมได้ง่ำยกว่ำบันเทิงคดีขนำดยำวประเภทอื่น ๆ
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ลักษณะของบันเทิงคดีประเภทเรื่องสั้น

 อวยพร พำนิช และคณะ (2548, น. 309-318) ได้กล่ำวถึงลักษณะ 

ส�ำคัญ ๆ ของเรื่องสั้นไว้ดังนี้

 1. โครงเรือ่ง (Plot) หมำยถงึ กำรสร้ำงเรือ่งคร่ำว ๆ โดยมุง่ให้เหน็ควำม 

ขดัแย้งเพือ่น�ำไปสูจ่ดุสงูสดุของเรื่อง และมีวิธีกำรปิดเรื่องอย่ำงฉับพลัน เรื่องสั้นต้องม ี

โครงเรื่องง่ำย ๆ ไม่ซับซ้อน ด�ำเนินเรื่องเร็วเพื่อไปสู่จุดสูงสุดในเวลำจ�ำกัด โครงเรื่อง 

จึงต้องประกอบด้วยข้อขัดแย้ง (Conflict) อุปสรรค (Obstacle) และกำรต่อสู้  

(Struggle)

 ส่วนส�ำคัญในกำรสร้ำงโครงเรื่องมี 3 ตอน คือ

  - ตอนเริ่มเรื่อง (Exposition) เป็นตอนที่ก�ำหนดสภำวะและเหตุกำรณ์ 

ให้เนื้อเรื่องด�ำเนินไป และเป็นกำรเรียกร้องให้ผู้อ่ำนติดตำมเรื่องรำวต่อไป  

  - ตอนด�ำเนินเรื่อง (Complication) เป็นกำรสร้ำงปมเรื่องเพื่อให้เกิด 

ควำมยุง่ยำก และเร้ำใจให้ผูอ่้ำนติดตำมเรือ่ง นยิมสร้ำงปมเร่ืองให้มคีวำมขดัแย้ง อปุสรรค 

และกำรต่อสู้

  - ตอนจบเรือ่ง (Ending) บำงคร้ังเรยีกว่ำ จดุสงูสดุของเรือ่ง (Climax)  

เป็นตอนทีต่งึเครยีดทีส่ดุ โดยทั่วไปเรื่องสั้นจะจบเรื่องหลังจำกจุดสูงสุดของเรื่องนี้ 

 2. แก่นของเรือ่ง (Theme) หมำยถงึ แนวคดิหรอืทศันะส�ำคัญของเรือ่ง 

ซึง่ปรำกฏอยูใ่นเร่ืองต้ังแต่ต้นจนจบ และเป็นตวัเชือ่มโยงเรือ่งทัง้หมดเข้ำด้วยกนั

 3. ตัวละคร (Character) ตัวละครหลักในเรื่องสั้นมักมีจ�ำนวนน้อย  

ตั้งแต่ 1 ถงึประมำณ 5 ตวั เพรำะหำกมตัีวละครมำกจะท�ำให้โครงเร่ืองซบัซ้อน ส่วนตวั

ละครอ่ืน ๆ ทีไ่ม่เน้นจะเป็นส่วนประกอบในลักษณะเดียวกับฉำก

 4. บทสนทนา (Dialogue) เป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศให้เรื่องรำวดูสมจริง 

แสดงให้เห็นอุปนิสัยของตัวละครได้เด่นชัด และใช้เสนอแนวคิด คติธรรมโดยผู้อ่ำนไม่ 

รู้สึกต่อต้ำน นอกจำกนี้บทสนทนำยังอำจช่วยในกำรด�ำเนินเรื่อง 



บทที่ 5
การสรุปงานเขียนวิชาการ

ความหมายของงานเขียนวิชาการ (Academic Writings) 

 งำนเขียนวิชำกำรเป็นงำนเขียนที่มีเนื้อหำเก่ียวกับควำมรู้ ข้อเท็จจริงหรือ

ทฤษฎีทำงวิชำกำรในสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

และสำขำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี ซึ่งเป็นสำระในขอบข่ำยของหลักสูตรกำรเรียน 

กำรสอน มรีะบบกำรอ้ำงองิแหล่งข้อมลูทีน่่ำเชือ่ถอื ใช้ภำษำบรรยำยอย่ำงตรงไปตรงมำ 

และใช้ค�ำศัพท์ทำงวิชำกำรเฉพำะสำขำ เช่น ต�ำรำ เอกสำรประกอบกำรเรียน เอกสำร

ค�ำสอน เอกสำรประกอบกำรบรรยำย รำยงำนวิชำกำร บทควำมในวำรสำรวิชำกำร 

เป็นต้น (ธิดำ โมสิกรัตน์, 2553, น. 109, 112)

จุดมุ่งหมายของการเขียนเชิงวิชาการ

 สนม ครุฑเมือง (2550, น. 5) กล่ำวถึงจุดมุ่งหมำยของกำรเขียนเชิงวิชำกำร

ไว้ดังนี้
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 1. เพื่อฝึกกระบวนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่ถูกต้อง ด้วยกำรใช้ศิลปะใน 

กำรถ่ำยทอดสื่อสำร

 2. เพื่อฝึกแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองในศำสตร์ที่ตนสนใจทั้งแนวกวำ้งและ

ควำมลุ่มลึก อันจะท�ำให้มีควำมรอบรู้อย่ำงกระจ่ำงชัด

 3. เพ่ือฝึกลักษณะนิสัยที่ดีในกำรอ่ำนงำนเชิงวิชำกำรอย่ำงหลำกหลำย  

และน�ำวชิำกำรแห่งศำสตร์นั้นไปพัฒนำงำนเขียนของตนได้อย่ำงเหมำะสม

 4. เพื่อฝึกตนเองให้มีทักษะกำรเขียนเชิงวิชำกำร โดยอำศัยประมวลควำมรู้

ที่ได้รับจำกกำรอ่ำนผลงำนที่ดีมีคุณภำพ

 5. เพื่อฝึกตนเองให้รู ้จักรวบรวมและจัดท�ำผลงำนที่เกิดจำกกำรเขียน 

เชิงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง งำนในอำชีพ และสังคมอย่ำงกว้ำงขวำง

ประเภทของงานเขียนวิชาการ

 นักวิชำกำรได้จ�ำแนกประเภทของงำนเขียนวิชำกำรไว้แตกต่ำงกันตำม

ลักษณะของงำนเขียนหรือจุดประสงค์ในกำรเขียน ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

  วีรฉัตร วรรณดี (2547, น. 99) จ�ำแนกงำนเขียนวิชำกำรเป็น 5 ประเภท 

ได้แก่ ต�ำรำและหนังสือทำงวิชำกำร หนังสืออ้ำงอิง บทควำมทำงวิชำกำรและบทควำม

กึ่งวิชำกำร รำยงำนทำงวิชำกำร/สำรนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์ และรำยงำนกำรวิจัย

  สนม ครฑุเมอืง (2550, น. 7) จ�ำแนกงำนเขียนวชิำกำรอย่ำงกว้ำง ๆ เป็น  

7 ประเภท ได้แก่ ต�ำรำ หนังสือ เอกสำรวิชำกำร บทควำม งำนวิจัย งำนแปล และ 

งำนวิชำกำรในลักษณะอื่น

 หำกเป็นงำนเขยีนวชิำกำรทีบ่คุลำกรสำยกำรสอนจดัท�ำขึน้เพือ่ใช้ประโยชน์

ในกำรเรียนกำรสอน มีชื่อเฉพำะเรียกว่ำ ผลงำนทำงวิชำกำร จ�ำแนกได้เป็น 8 ประเภท 

ได้แก่ เอกสำรประกอบกำรสอน เอกสำรค�ำสอน ต�ำรำ (งำนแต่งเรียบเรียง) หนังสือ  

(งำนแต่งเรียบเรียง) งำนวิจัย งำนแปล บทควำมวิชำกำร และผลงำนทำงวิชำกำร 

ในลักษณะอื่น (มัย ตติยะ, 2557, น. 20, 98)



บทที่ 6
การสรุปงานเขียนแสดงความคิดเห็น

ความหมายของงานเขียนแสดงความคิดเห็น (Opinion Writings)

 งำนเขียนแสดงควำมคิดเห็นเป็นงำนเขียนที่น�ำเสนอควำมคิดเห็นเป็น 

หลักส�ำคัญในประเด็นเกี่ยวกับปัญหำ หรือเรื่องรำวต่ำง ๆ โดยควำมคิดเห็นที่น�ำเสนอ

จะมีลักษณะจุดประเด็นควำมคิดของผู้อ่ำน เป็นควำมคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม 

เช่น คอลัมน์บทควำมแสดงควำมคิดเห็นในหนังสือพิมพ์หรือบทบรรณำธิกำร  

(ธิดำ โมสิกรัตน์, 2553, น. 113)

 โดยทัว่ไปควำมคดิเหน็ของบคุคลมอีงค์ประกอบ 3 ส่วน ดงัที ่ธดิำ โมสกิรตัน์ 

(2549, น. 56) กล่ำวไว้ดังนี้

 1. ที่มา โดยปกติคนเรำจะแสดงควำมคิดเห็นเมื่อมีเหตุกำรณ์ เรื่องรำว  

หรือมีที่มำ ซึ่งกระทบควำมคิด อำรมณ์ ควำมรู ้สึก ฯลฯ เป็นปฏิกิริยำที่เกิดขึ้น 

และต้องกำรแสดงให้ผู้อื่นทรำบ
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 2. ข้อสนบัสนนุ เป็นข้อมลูรำยละเอยีดต่ำง ๆ  จำกประสบกำรณ์ ควำมรูส้กึ

นึกคิดของตน หรือเป็นข้อสรุปของผู้อื่น ที่น�ำมำเป็นข้อมูลประกอบหรือใช้สนับสนุน

ควำมคิดเห็น

 3. ข้อสรปุ เป็นข้อเสนอแนะ วนิจิฉยั สนันษิฐำน คำดคะเน หรือประเมนิค่ำ 

 เพื่อสรุปเป็นควำมคิดเห็นให้ยอมรับหรือน�ำไปปฏิบัติต่อไป

แผนภูมิแสดงองค์ประกอบของควำมคิดเห็น

 

ที่มา

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุนขอสนับสนุน

ขอสรุปความเห็น

            

 ควำมคิดเห็น (Opinion) ไม่ใช่ควำมจริง (Fact) แต่อำจกลำยเป็นควำมจริง

ได้หำกมีกำรพิสูจน์หรือมีหลักฐำนท่ีมิอำจโต้แย้งได้อีก ดังนั้นหำกยังไม่มีข้อพิสูจน์  

ควำมคิดเห็นจึงอำจแตกต่ำงกันไปในแต่ละบุคคลตำมภูมิหลังและประสบกำรณ์  

ส่วนควำมจริงเป็นส่ิงท่ีพิสูจน์มำแล้ว จึงเช่ือถือได้ สำมำรถเปรียบเทียบข้อควำมที่เป็น

ควำมคิดเห็นและควำมจริงให้เห็นชัดเจนขึ้นดังตัวอย่ำงต่อไปนี้

 ศำลอุทธรณ์อำจจะพิพำกษำยืนตำมศำลชั้นต้น  (ควำมคิดเห็น)

 ศำลอุทธรณ์พิพำกษำยืนตำมศำลชั้นต้น  (ควำมจริง)

 โทษประหำรยังควรมีอยู่ในประเทศไทย    (ควำมคิดเห็น)

 โทษประหำรยังมีอยู่ในประเทศไทย (ปี 2561)  (ควำมจริง) 

 นครสวรรค์อยู่ไม่ไกลจำกกรุงเทพฯ    (ควำมคิดเห็น)

 นครสวรรค์อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพฯ 239 กิโลเมตร  (ควำมจริง)



บทที่ 7
การสรุปงานเขียนวิเคราะห์

ความหมายของงานเขียนวิเคราะห ์(Analytical Writings)

 งำนเขียนวิเครำะห์เป็นงำนเขียนที่มีเนื้อหำเก่ียวกับสภำพกำรณ์ควำมเป็น

มำของปัญหำ เหตุกำรณ์ หรือวิกฤตกำรณ์ที่เกิดขึ้นในด้ำนสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง 

และศิลปวัฒนธรรม แล้วจ�ำแนกแยกแยะตำมหลักกำรทำงวิชำกำร ช้ีให้เห็นสำเหตุ  

ควำมส�ำคัญ และผลที่เกิดขึ้นในแง่มุมใดแง่มุมหน่ึง แนวทำงกำรแก้ไข แนวโน้ม  

แสดงเหตผุลท่ีเทีย่งตรง และมนี�ำ้หนกัน่ำเชือ่ถอื ด้วยหลกัฐำนประกอบในรปูแบบข้อมลู

สถิติ แผนภูมิ แผนผัง ฯลฯ (ธิดำ โมสิกรัตน์, 2553, น. 113)

จุดมุ่งหมายของการเขียนวิเคราะห์

 พรสิทธิ์ พัฒธนำนุรักษ์ (2532, น. 475 อ้ำงถึงใน อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล, 

2550, น. 22) กล่ำวถึงจุดมุ่งหมำยของกำรเขียนบทควำมเชิงวิเครำะห์ไว้ดังนี้

  1. เพื่ออธิบำยควำม ท�ำให้ผู้อ่ำนและผู้เกี่ยวข้องเข้ำใจควำมเป็นมำและ 

ควำมเป็นไปของปัญหำ
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 2. เพื่อยกระดับควำมรู ้ของผู ้อ่ำน ท�ำให้ผู ้อ่ำนได้รับควำมรู ้ใหม่และ 

ทรำบปัญหำที่แท้จริงจำกผู้รู้และผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน

 3. เพื่อเป็นแหล่งกลำงในกำรแสดงควำมคิดเห็น เน่ืองจำกผู้เขียนอำจเป็น

นักเขียนประจ�ำและนักเขียนอิสระ จึงเป็นเวทีแสดงควำมคิดเห็นในสังคม

 4. เพื่อให้ผู้อ่ำนเกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์และเกิดควำมตื่นตัว เนื่องจำกได้รับ

ทรำบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินชีวิต

การสรุปงานเขียนวิเคราะห์

 งำนเขยีนวเิครำะห์มจีดุมุง่หมำยเพือ่น�ำเสนอทัง้ข้อเทจ็จริงและควำมคดิเหน็

เกี่ยวกับปัญหำหรือเหตุกำรณ์บำงอย่ำงท่ีเกิดข้ึนในสังคม กำรสรุปงำนเขียนประเภทนี้

จึงต้องค้นหำใจควำมส�ำคัญซึ่งเป็นประเด็นหลัก ๆ ในเนื้อหำ ได้แก่ ปัญหำที่เกิดขึ้น 

สำเหตุ ควำมส�ำคัญ ผลกระทบ แนวทำงแก้ไขปัญหำ และแนวโน้มของเหตกุำรณ์ทีจ่ะ 

เกิดขึน้ในอนำคต อย่ำงไรกต็ำม บทควำมวเิครำะห์บำงเรือ่งอำจกล่ำวถงึเฉพำะประเดน็

ปัญหำทีเ่กดิขึน้ สำเหตุ และผลกระทบกไ็ด้ 

 กำรค้นหำใจควำมส�ำคัญสำมำรถพิจำรณำได้จำกค�ำส�ำคัญ (keyword)  

ที่ปรำกฏในเนื้อหำ ดังตัวอย่ำงย่อหน้ำต่อไปนี้

 1. ประเด็นสาเหตุของปัญหาหรือเหตุการณ์ มักมีค�ำหรือวลีว่ำ “เพื่อ” 

“เกิดจำก” “เกิดขึ้นเพื่อ” “มีสำเหตุจำก” “มีที่มำจำก” “เป็นเพรำะ” ฯลฯ เพื่อแสดง

ให้เห็นว่ำปัญหำหรือเหตุกำรณ์ดังกล่ำวเกิดขึ้นจำกสำเหตุใด

 กรณีการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

  ไม่ใช่แค่เรื่องประเด็นกฎหมำยเท่ำนั้น แต่วัฒนธรรมภำยในโรงเรียนยัง 

คงเอื้อให้เกิดปัญหากำรคุกคำมทำงเพศที่ยังคงมีต่อเนื่อง เป็นปัญหำท่ีซุกใต้พรม  

ควำมสัมพันธ์ชำยหญิง เรื่องเพศในโรงเรียน เพียงแค่กำรหยอกล้อ ซึ่งกลำยเป็นเรื่องที่
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