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คํานํา 

 
  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนสถาบันอุดมศึกษาทางทหารที่ขึ้นตรงของกองทัพบก    
มีหนาที่ในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักแหงกองทัพบกตามปณิธานของโรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา
ดังนี้ “มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณลักษณะและขีดความสามารถที่กองทัพบกตองการ และเปนทีย่อมรบั
ของสังคม” โดยการใหการศึกษาอบรมและดําเนินการฝกนักเรียนนายรอยใหมีคุณลักษณะผูนําที่ดี มีความ   
เปนเลิศทางดานคุณลักษณะทางทหาร และเปนขุมพลังทางปญญาของกองทัพบก  

กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค เปนหนวยข้ึนตรงของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
มีภารกิจในการปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายรอย ฝกอบรมนิสัย อุปนิสัย วินัย ใหมีความรูดานจิตวิทยา
และการนําทหาร พลศึกษา และการฝกวิชาทหารเบื้องตน กองจิตวิทยาและการนําทหารซึ่งเปนหนวยขึ้นตรง
ของกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค เปนหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการใหความรูดานจิตวิทยา 
ภาวะผูนําทางทหาร และการเปนครูทหารที่ดี ไดเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องของการแสดงออกและการสื่อสาร
ของนักเรียนนายรอยใหมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปประยุกตใชเมื่อสําเร็จการศึกษาและไดรับบรรจุใน
หนวยงานตาง ๆ ของกองทัพบกแลว จึงไดจัดทําหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
สื่อสารในการทํางานและเปนการเสริมสรางการแสดงออกทางคุณลักษณะผูนําทางทหารที่ดแีกนกัเรยีนนายรอย
ที่จะสําเร็จไปเปนนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบกตอไป 

  การจัดการความรูเกี่ยวกับเทคนิคการพูดในที่ชุมชนสําหรับนักเรียนนายรอยฉบับนี้จัดทําขึ้น
เพื่อใหการพูดในที่สาธารณะของนักเรียนนายรอยมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารไดถูกตอง เนื้อหากระชับและ
ชัดเจน อีกทั้งยังเปนการฝกใหนักเรียนนายรอยไดฝกการแสดงออกในดานบุคลิกภาพความเปนผูนําที่ดีตอ
หนาที่สาธารณะ อันจะเปนแบบอยางที่ดีของผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชาตอไป การจัดการความรูเกี่ยวกับ
เทคนิคการพูดในที่ชุมชนนี้ ไดมีการรวบรวมปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับการพูดในที่สาธารณะของนักเรียน    
นายรอยในหวงที่ผานมา และนํามาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติและฝกฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การพูดใหกับนักเรียนนายรอย โดยไดรวบรวมจากหลักฐานเอกสารตําราทางวิชาการและความรวมมือจาก   
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ซึ่งเปนหนวยงานที่มีบุคลากรที่มีความรูความชํานาญในเรื่องวิชาครูทหาร
โดยเฉพาะเทคนิคการฝกพูดในที่สาธารณะมาจัดอบรมเรื่อง “เทคนิคการพูดในที่ชุมชนของนักเรียนนายรอย” 
ใหแกนักเรียนนายรอยในหวงปที่ผานมา  

ทางคณะผูจัดทําการจัดการความรู จึงไดรวบรวมมาไว เพื่อใชสําหรับการจัดการฝกอบรม
เทคนิคการพูดในที่ชุมชนใหกับนักเรียนนายรอยในครั้งตอ ๆ ไป นอกจากนี้การจัดการความรูฉบับนี้        
หนวยตาง ๆ ของกองทัพบกยังสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการฝกพูดในที่สาธารณะใหกับกําลังพลของ
หนวยได เพราะไดสรุปรวบรวม รูปเเบบ เนื้อหา แนวทางการปฏิบัติที่มีความจําเปน และสวนสําคัญสําหรับ
นําไปใชในการจัดการอบรมในเรื่องทักษะการพูดในโอกาสตาง ๆ อีกดวย 
 

                                          คณะผูจัดทําการจัดการความรู 
                                            กองจิตวิทยาและการนาํทหาร กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค  

                                                                     โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 



ชื่อผลงาน   การอบรมเทคนิคการพูดในที่ชุมชนของนักเรียนนายรอย 

เจาของผลงาน   กจตน.กรม นนร.รอ.รร.จปร. 

ประเภทของผลงาน  แนวทางการปฏิบัติงาน  

ขอมูลเกี่ยวกับผลงาน 

 เปนเอกสารอางอิงที่ใชเปนแนวทางในการจัดการอบรมเรื่อง “เทคนิคการพูดในที่ชุมชน
ของนักเรียนนายรอย” ของ นนร. ทุกชั้นป  

ลักษณะของผลงาน 

 เปนคูมือการจัดการอบรมและเนื้อหาในการบรรยายหัวขอเรื่อง “เทคนิคการพูดในที่ชุมชน
ของนักเรียนนายรอย” 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

 ๑. ทีมงานใหความรวมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 ๒. ทีมงานมีความรูความชํานาญและประสบการณ 

ความสัมฤทธิ์ 

 หนวยขึ้นตรง รร.จปร. ทุกหนวย สามารถใชเปนคูมืออางอิงในการจัดการอบรมเรื่อง 
“เทคนิคการพูดในที่ชุมชนของนักเรียนนายรอย” เพื่อพัฒนาศักยภาพในการพูดของกําลังพลในหนวยหรือ
นักเรียนนายรอยที่สังกัดหนวยนั้น ๆ  รวมทั้งสามารถประเมินผลการฝกปฏิบัติในการฝกอบรมได และ
สามารถขอรับการสนับสนุนจากสวนตาง ๆ ไดเปนอยางดี 

ความภาคภูมิใจ 

 ๑. กรม นนร.รอ.รร.จปร. มีคูมือการจัดการอบรมทางวิชาการกึ่งปฏิบัติในเรื่องของการ
พัฒนาเทคนิคการพูดในที่ชุมชน ซึ่งสามารถนํามาเปนแนวทางการจัดอบรมใหแกกําลังพลและ นนร. ได
ตอไป 

 ๒. ผูเขารับการอบรมจะไดรับการพัฒนาทักษะทางดานการพูดอยางเหมาะสม เกิดการ  
กลาแสดงออกในเวทีสาธารณะ ซึ่งจะสงเสริมลักษณะผูนําทางทหารและเปนภาพลักษณที่ดีของกองทัพบก 

 ๓. สามารถเผยแพรความรู ใหแกหนวยตาง ๆ และผูทีส่นใจนําไปใชใหเกิดประโยชน 

  

                     ตรวจถูกตอง 
        พ.ท.ศิริวรรณ กาญจนโหติ      
               ( อุทัย   สุวรรณวงศ ) 
             อจ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. 



สารบัญ 
          หนา 

 หลักการพูดในที่ชุมชน 
ความสําคัญของการพูดในที่ชุมชน       ๑ 

  ความหมายของการพูดในที่ชุมชน       ๑ 
  ทําไมจึงตองพูด         ๑ 
  ขอควรคํานึงเบื้องตนสําหรบัการเปนผูพูด      ๒ 
  แบบของการพูดในที่ชุมชน       ๒ 
  วิธีการพูดในที่ชุมชน        ๓ 
  จุดมุงหมายของการพูด        ๓ 
  ขอบกพรองของการพูดในที่ชุมชน       ๔ 

 การสรางความเชื่อมั่นและการขจัดอาการประหมา 
  สาเหตุการขาดความเชื่อมั่นและมอีาการประหมา     ๕ 

  วิธีการสรางความเชื่อมั่น        ๕ 
  การเอาชนะอาการประหมา       ๕ 
  สรปุการสรางความเชื่อมั่นและขจัดอาการประหมา     ๖ 

 การเตรียมการพูด 
  การวิเคราะหผูฟง        ๕ 

  การวิเคราะหโอกาสและเวลาที่พูด       ๘ 

 การเรียบเรียง 
  คํานําหรือคําเริ่มตน (Introduction)      ๙ 

เนื้อเรื่องหรอืสาระของเรื่อง (Main Body)      ๑๐ 
สรปุจบหรือคําลงทาย (Conclusion)      ๑๐ 

 ผนวก ก  แบบแผนโครงรางการพูด       ๑๑
  ข  แบบประเมินผลการพูด       ๑๓ 

 บรรณานุกรม          ๑๔ 

 แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของ 
                              สวนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan)     ๑๕ 

 แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)     ๑๖ 
 

 
   



หลักการพูดในที่ชมุชน 

ความสําคัญของการพูดในที่ชุมชน 

 “พูดดีเปนศรีแกตัว” เปนสุภาษิตของไทยที่ใชไดทุกยุคทุกสมัย ย่ิงปจจุบันโลกเราแคบเขาดวย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยใหเราสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว มิตรภาพที่พลโลกมีตอกันก็แผไพศาลไปทั่ว ภาษาพูด
และวิธีการพูดก็นับวันทวีความสําคัญยิ่งขึ้น การพูดดีนอกจากเปนศรีแกตัว ยังเปนศรีตอประเทศและเปน
ประโยชนตอชาติบานเมืองอีกดวย 

ความหมายของการพูดในที่ชุมชน 
 การพูดในที่ชุมชน หมายถึง การสื่อสารความคิดจากผูพูดไปยังผูฟง โดยมีภาษาและอากัปกิริยา
เปนสื่อ เพื่อใหบังเกิดผลตามที่ผูพูดตองการ   

การพูดในที่ชุมชนจึงเปนทั้งศาสตรและศิลป เราจึงมีคําวา “วาทวิทยา”และ“วาทศิลป” ซึ่งเปน
วิชาที่มีประโยชนและมีความจําเปนยิ่ง คนเราทุกคนไมวาจะอยูในสายอาชีพใด การพูดดีพูดเปน จะเปนทั้งอาวุธ
และอาภรณประดับตัวและจะเปนเครื่องสงเสริมความกาวหนาความสําเร็จ ทั้งในทางสังคมและการงานอยาง
แนนอน เพราะการพูดดีจะประหยัดเวลาทําใหมีความเขาใจดีตอกัน ชวยใหอยูในสังคมโดยไดรับมิตรไมตรีจิต   
ดังบทประพันธของหลวงวิจิตรวาทการ ที่วา 

  “วาทการนั้นเปนเชนของสูง  เปนเครื่องจูงใจคนดั่งมนตขลัง 
 เปนทั้งศาสตรและศิลปทรงพลัง   อีกเปนทั้งศาสตราแลอาภรณ 
  เราจะใชวิชาล้ําคานี้   เพื่อสรางสรรคสิ่งดีเปนนุสรณ 

เพื่อเทิดธรรมพัฒนาประชากร   เพื่อบานเกิดเมืองนอนแผนดินไทย” 

สุนทรภู กวีเอกของไทยไดกลาวถึงความสําคัญของการพูดไวมาก ดังความตอนหนึ่งจาก  

“นิราศภูเขาทอง”  

 “ถึงบางพูดพูดดีเปนศรีศักดิ์  มีคนรักรสถอยอรอยจิต 

แมนพูดชั่วตัวตายทําลายมิตร   จะชอบผิดในมนุษยเพราะพูดจา” 

อีกตอนหนึ่งวา..... 

 “เปนมนุษยสุดนิยมเพียงลมปาก จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา 

แมพูดดีมีคนเขาเมตตา  จะพูดจาจงพิเคราะหใหเหมาะความ” 

ทําไมจึงตองฝกพูด 
การพูดเปน การพูดดี หรือที่เรียกวาวาทศิลป นั้น เปนสิ่งที่ฝกหัดไดอยางไมตองสงสัยจาก

การศึกษาประวัตินักพูดเอกของโลก เรายิ่งเห็นวาศิลปะการพูดเปนสิ่งที่หัดได 

เดมอสเธนิส นักพูดฝปากเอกของกรีก ไดพูดปลุกปลอบใจทหารที่กําลังระส่ําระสาย ใหตอสู
กองทัพอันเกรียงไกรของพระเจาฟลลิปแหงแควนเมซิโตเนีย จนไดรับชัยชนะ 

ตามประวัติแตเดิม เดมอสเธนิสเปนคนพูดติดอาง ไปพูดในที่ชุมนุมชนก็ถูกเยยหยันเหยียดหยาม
มาแลว เขาจึงหลบจากเอเธนสไปฝกอยูนอกเมือง เปนการฝกดวยตนเอง จนพูดคลองดีแลวจึงกลับเขามา 

ลินคอลน ประธานาธิบดีผูยิ่งยงของสหรัฐอเมริกา เจาของวาทะ “รัฐบาลของประชาชนโดย
ประชาชน และเพื่อประชาชน” อันเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย สุนทรพจนของทาน      
ณ เก็ตติสเบอรก ไดรับเกียรติบรรจุในหนังสือเอ็นไซโคลปเดีย 
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ลินคอลน เมื่อเริ่มเปนทนายไปวาความครั้งแรก ปากสั่นขาสั่นเหงื่อตกเปนเมล็ดขาวโพด จนศาล
สงสารสั่งใหนั่งลง หลังจากนั้นทานก็ไดฝกตนเองและประสบความสําเร็จในการพูดอยางยอดเยี่ยม 

ตัวอยางเหลานี้ จะเปนนิทัศนอุทาหรณอยางดีที่แสดงใหเห็นวา ศิลปะการพูดเปนสิ่งที่ฝกฝนกัน
ได ไมใชสิ่งเหลือวิสัย สวนที่จะมีความช่ําชองนั้นจะตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญ 

  คนที่ยังถีบจักรยานไมเปน ยอมรูสึกวาหัดยากอยู แตเมื่อลองหัดดูแลวก็จะเห็นวาไมใชเรื่องยาก
นัก เมื่อเปนใหมๆก็หัดแตเพียงไมใหลม บางครั้งก็ตองเลี้ยวไปตามใจของรถเพราะเรายังบังคับไมได มีอะไรกีด
ขวางก็ชนเอาบางจนกวาจะรูสึกถนัดมีความชํานาญแลว เราก็จะบังคับรถไดตามความตองการ แมจะเปนทาง
แคบๆ ถือวาจักรยานนั้นเชื่องแลวฉันใด การฝกพูดก็ฉันนั้น 

การฝกพูดในที่ชุมชนมีวัตถุประสงคแบงไดเปน ๕ ประการใหญๆ คือ 
๑. ฝกเพื่อใหรูจักการสื่อสารดวยคําพูดที่ถูกตอง 
๒. ฝกเพื่อเตรียมตัวเปน “ผูนํา” ที่ดี 
๓. ฝกเพื่อวางรากฐานของประชาธิปไตย 
๔. ฝกเพื่อสรางมนุษยสัมพันธ 
๕. ฝกเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 

ขอควรคํานึงเบ้ืองตนสําหรับการเปนผูพูด 
บุคคลซึ่งจะเปนผูพูดในที่ชุมชนที่ดีได ควรตองมีลักษณะอันจะเอื้ออํานวยตอการพัฒนาตนเอง

ใหเปนผูพูดที่ดียิ่งๆขึ้นไปทั้งทางตรงและทางออม ทั้งนี้เพราะการเปนผูพูดในที่ชุมชนที่ดีตองอาศัยการเอาใจใส
และความพากเพียรของบุคคลนั้นเปนสําคัญ ขอควรคํานึงเบื้องตนของการเปนผูพูดที่ดี คือ 

๑. ตองมีความศรัทธา   มีศรัทธาเลื่อมใส ตองการเปนนักพูดที่ดี มีแรงบันดาลใจที่จะ 
พากเพียรพยายามในการพัฒนาตนเองจนประสบความสําเร็จ 

๒. ตองใฝความรู  ผูที่ใฝความรู หมั่นศึกษาพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอเปรียบเหมือนแสงสวาง 
ในหมูบุคคลทั่วไป ในอันที่จะถายทอดแสงสวางแหงความรูใหแกผูฟงจนกอใหเกิดประโยชนแกผูฟง 

๓. ตองเปนนักสังเกตและจดจํา     คนชางสังเกตและจดจํามักไดเปรียบผูอื่นเสมอ มักเปนผูพูด 
ที่มีเกร็ดความรูนาสนใจ โดยเฉพาะจากประสบการณแปลกๆมาเลาสูกันฟง 

๔. ตองหมั่นฝกฝน     มีการเปรียบเทียบวา การพูดเหมือนการวายนํ้า จะอานตํารากี่รอยกี่พัน 
เลมก็ตาม ถาไมกระโดดลงไปในนํ้าจริงๆ ก็ไมมีทางวายน้ําเปน การพูดก็เชนเดียวกัน การพัฒนาตนเองในดานนี้ 
จะไดผลจากการฟงคําบรรยายเกี่ยวกับแนวทางวิธีการเพียงรอยละ ๑๐  ตอเมื่อมีการแสดงใหดูเปนตัวอยางหรือ
สาธิตก็จะไดเพิ่มขึ้นอีกรอยละ ๒๐ สวนที่จะไดประโยชนมากที่สุด อยูที่การฝกฝนและหมั่นปฏิบัติถึงรอยละ ๗๐ 

แบบของการพูดในที่ชุมชน 
โดยถือเอาโอกาสของการพูดเปนบรรทัดฐานการพูดในที่ชุมชน อาจแบงออกเปน ๒ แบบ ดังนี้ 
๑. การพูดแบบเปนทางการ เปนการพูดในโอกาสที่เปนพิธีรีตองเปนงานเปนการ ตองการ

ความแนนอนและการเตรียมการจนหาขอบกพรองไมไดหรือไดนอยที่สุด มักเปนการพูดในงานพิธีการตาง ๆ เชน     
การกลาวรายงาน การกลาวเปดพิธี การกลาวคําปราศรัยในโอกาสอันสําคัญฯ  ผูพูดในโอกาสเชนนี้ควรยึดถือ
ความสุภาพเรียบรอยและมารยาทอันดีงามทั้งในการพูดและบุคลิกภาพ 

๒. การพูดแบบไมเปนทางการ   การพูดในที่ชุมชนที่เราเห็นกันอยูเสมอๆ สวนใหญเปนการพูด
แบบไมเปนทางการ ซึ่งมีบรรยากาศความเปนกันเองในระหวางผูพูดกับผูฟง ไมวาจะดวยอารมณขัน ลีลาการพูด 
หรือการวางตัวของผูพูด การพูดแบบนี้ผูพูดอาจเปดโอกาสใหผูฟงมีบทบาทมากขึ้น โดยการแสดงความคิดเห็น
หรือซักถาม เชน การอภิปราย การสอน เปนตน 



-๓- 
 

 

วิธีการพูดในที่ชุมชน 
ผูพูดที่ดีควรจะรูจักเลือกใชวิธีของการพูดใหเหมาะสมกับการพูดในแตละแบบแตละจุดมุงหมาย 

แตละโอกาส มีอยู ๔ วิธีดวยกัน 

๑. พูดโดยการอานจากตนฉบับ   เปนการพูดที่ไมตองการใหมีขอผิดพลาด มักเปนการพูดใน
โอกาสที่มีความสําคัญยิ่งและเปนทางการ โดยผูพูดจะอานจากรางที่เตรียมมาชนิดคําตอคําเลยทีเดียว การพูดโดย
การอานที่ดีนั้น ผูพูดควรใชสายตามองผูฟงประมาณ สองในสาม ของการพูดทั้งหมด ทั้งสําเนียงการอาน ควรอาน
อยางมีจังหวะจะโคน มีการเนนในที่ที่ควรจะเนน 

๒. พูดโดยการทองจํา   ผูพูดเขียนเรื่องที่จะพูดขึ้นมาทุกถอยคํา ทบทวน และซักซอมซ้ําแลวซ้ํา
เลาจนสามารถจําไดข้ึนใจแลวเอาไปพูดในที่ชุมชน มักจะนิยมใชกับผูที่เริ่มการพูดใหมๆ แตมีขอเสียคือ สําเนียง
การพูดมักไมเปนธรรมชาติและอาจหลงลืมขอความตอนสําคัญๆไป 

๓. พูดจากความเขาใจ โดยมีการเตรียมลวงหนา การพูดดวยวิธีนี้เปนวิธีที่มีผูนิยมกันมากที่สุด 
เพราะเปดโอกาสใหผูพูดไดใชความสามารถเฉพาะตัวใหสอดคลองกับบรรยากาศ ผูพูดเตรียมเฉพาะสาระของ 
การพูดไวลวงหนา เมื่อปรากฏตัวตอหนาที่ชุมชน ผูพูดจะถายทอดสาระเหลานั้นออกมาโดยใชถอยคําและลีลา
การพูดที่เปนธรรมชาติของตัวเอง 

๔. พูดแบบกะทันหัน โดยไมมีการเตรียมลวงหนา  ผูพูดตองอาศัยไหวพริบปฏิภาณและความ  
เชื่อมั่นในตนเอง โดยพยายามพูดใหตรงประเด็นที่มีการกําหนดขึ้น แนวทางในการสรรหาเนื้อหาสาระสําหรับการ
พูดปากเปลาโดยไมมีการเตรียมลวงหนา มีดังนี้ 

 ๔.๑ พูดถึงความเปนมา พิจารณาแงมุมเกี่ยวกับอดีต ปจจุบัน อนาคตของเรื่องที่จะพูด  
 ๔.๒ พูดเชิงวิเคราะห  อะไรคือปญหา แงมุมที่สําคัญตางๆของปญหาโดยเฉพาะในสวนที่

เกี่ยวพันกับตนเหตุ และผลของปญหานั้นๆ 
 ๔.๓ เนนความผูกพันตอทุกคน  พยายามชี้แจงใหเห็นถึงความสําคัญของเรื่องราวที่มีตอทุก

คนในที่นั้น พรอมทั้งสรุปดวยการแนะวาทุกคนควรทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นบาง 

จุดมุงหมายของการพูด 
  นอกจากจะตองรูจักเลือกใชแบบของการพูดใหเหมาะกับกาลเทศะแลว กอนการพูดทุกครั้ง     
ผูพูดที่ดีควรจะตองรูหรือกําหนดจุดมุงหมายของการพูดในครั้งนั้นๆ เอาไวดวยวา ควรพูดเพื่ออะไร 

๑. เพื่อใหความรู ขาวสารและขอเท็จจริง การพูดตอที่ชุมนุมชนสวนใหญเปนการพูด เพื่อให
ความรู ขาวสาร ขอเท็จจริง  เปนการพูดที่ตองใชความสามารถในการบรรยาย การอธิบาย การชี้แจง การแสดง
ความหมายและการสาธิตเกี่ยวกับเรื่องราวนั่นเอง 

๒. เพื่อความบันเทิง มักเปนการพูดแบบไมเปนทางการ มุงที่จะสรางความบันเทิงและ
บรรยากาศรื่นรมยในหมูผูฟง เรื่องที่พูดสวนใหญเปนการพูดเกี่ยวกับการเผชิญภัย ความรัก ความสําเร็จในชีวิต 
และเรื่องภูตผีปศาจ เปนตน  

๓. เพื่อจูงใจ   เปนการพูดเพื่อใหผูฟงคลอยตามผูพูด กระทําตามผูพูด หรือมีความประทับใจใน
ตัวผูพูดและเรื่องที่พูด          

๔. เพื่อใหเกียรติ  คือการพูดในโอกาสตางๆ ทั้งที่เปนมงคลและอวมงคล เพื่อใหเกียรติแก 
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลเนื่องในโอกาสนั้นๆ ดังนั้นเนื้อหาสาระจึงมักประกอบไปดวยการยกยอง
สรรเสริญและการอวยพรกันและกัน 

การพูดในแตละครั้งอาจมีจุดมุงหมายหลายประการก็ได แตควรยึดจุดมุงหมายหลักประการใด
ประการหนึ่ง เพื่อทําใหผูฟงสามารถรูไดแนชัดวาผูพูดตองการอะไร  
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ขอบกพรองของการพูดในที่ชุมชน  เทาที่เราเห็นอยูทั่ว ๆ ไป มีดังนี้ 
๑. พูดยาวไป    ยืดยาว เยิ่นเยอ เกินกวาเวลาที่กําหนดใหพูด หรือเวลาอันควร ทําใหผูฟงเกิด

การเบื่อหนายไมสนใจฟง และยังเปนการทําลายเวลาของสวนรวมอีกดวย 
๒.  พูดสั้นไป   พูดนอย ขาดสาระสําคัญ เมื่อพูดออกไปแลวไมเกิดประโยชนอันควร เพราะ

ผูฟงไดรับขอมูลไมเพียงพอ ผูพูดก็จบการพูดเสียแลว 
๓.  พูดไมชวนฟง    ผูพูดไมใครครวญใหดีกอนการพูด ไมรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา พูดไปแลว

ผูฟงไมพอใจ หรือเกิดความเจ็บช้ําน้ําใจ ไมเกิดประโยชนในทางสรางสรรค 
๔.  พูดไมรูเรื่อง    ผูฟงจับใจความไมได เพราะผูพูดพูดสับสนวกวน ขาดการขยายความที่ดีพอ 

ไมรูจักใชถอยคําที่ชวยใหเขาใจงาย เมื่อผูพูดพูดจบไปแลว ผูฟงยังฟงไมรูเรื่องวาผูพูดตองการอะไรกันแน 
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การสรางความเชื่อมั่นและขจดัอาการประหมา 
“ความหวาดกลัวนั้น ทําลายมนุษยมากกวาสิ่ งใดๆในโลกนี้” 

  ดูเหมือนจะยังไมมีใครเลย ประสบความสําเร็จในการพูดตอที่ชุมนุมชน ทั้งๆที่ปราศจากความ
เชื่อมั่นในตนเอง และไมสามารถควบคุมสติอารมณในขณะพูด 

  มิใชเพียงแตผูตองขึ้นพูดในครั้งแรกเทานั้น แมแตผูที่คร่ําหวอดอยูกับการพูดตอที่ชุมนุมชนสวน
ใหญตางก็สารภาพวายังคงมีอาการประหมาเมื่อไดรับเชิญขึ้นพูด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อไมมีโอกาสรูลวงหนา หรอื
ตองไปพูดตอหนากลุมชนใหม ในสถานที่ไมเคยไปปรากฏตัวมากอน เพียงแตผูที่มีประสบการณการพูดมีวิธีซอน
ความตื่นเตนและความประหมาไดดี สามารถควบคุมอาการประหมาไดในเวลาอันรวดเร็ว 

สาเหตุของการขาดความเชื่อมั่นและมีอาการประหมา 
ปกติผูที่ไมมีประสบการณในการปรากฏตัวตอที่ชุมนุมชนมักเกิดอาการประหมาเปนอยางมาก 

เมื่อตองพูดในครั้งแรกๆ มีอาการตัวสั่น มือขาสั่น ปากสั่น จิตใจวอกแวก ฯ  มีความไมมั่นใจวาจะเริ่มการพูด  
หรือจบการพูดอยางไร บางครั้งตองทําเสียงประหลาดอื่นๆกอนการพูด   

เมื่อปลายปพุทธศักราช ๒๕๔๕ ในสภาผูแทนราษฎร ไดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสุภาพสตรี
ทานหนึ่งลุกขึ้นทําหนาที่อภิปรายไมไววางใจฝายรัฐบาล ขณะที่ยืนพูดอยูประมาณ ๕ นาที ก็เกิดอาการเสียง    
สั่นเครือ มือซายที่ถือกระดาษมีขอความที่จะอภิปรายก็สั่น ชั่วเวลาประมาณ ๑ นาทีตอมา ก็เกิดอาการเซ ตัว
เอียง หัวก็ทิ่มเปนลม ลมลงกับพื้นกลางสภานั่นเอง 

จากตัวอยางนี้ แมจะเตรียมตัวมาอยางดี ก็สามารถเกิดเหตุการณที่ไมคาดฝนได ซึ่งเหตุการณนี้
เปนตัวอยางที่ดีของการขาดความเชื่อมั่นในตนเองและมีอาการประหมาอยางรุนแรง 

สาเหตุของการขาดความเชื่อมั่นในตนเองและมีอาการประหมา ก็คือ การไมคุนเคยกับการพูด
ตอที่ชุมนุมชน ฉะนั้น จงฝกฝน...หรือลุกขึ้นพูดในโอกาสที่เปดให จะพบวาการพูดตอที่ชุมนุมชนนั้นสามารถสราง
ความเพลิดเพลิน สนุกสนานไดอยางไมนาเชื่อ 

วิธีการสรางความเชื่อมั่น 
  ๑.  เตรียมตัว   ความประหมาในปริมาณพอเหมาะนั้นมีประโยชน เพราะเปน สัญชาติญาณ
ทางธรรมชาติในการเตรียมตัวเราใหพรอม เพื่อเผชิญกับการทาทายอันไมคุนเคย การเตรียมตัวที่ถูกตองคือ การ
เอาใจใสกับเรื่องที่จะพูดจนเกิดแนวความคิดที่แตกแขนงออกไป 

  ๒.  เตรียมพรอม   ซักซอมการพูด โดยคนหาเพื่อนสักคนที่มีความสนใจฟงเรื่องที่เตรียมจะพูด 
และพูดใหเขาฟงในสิ่งที่เราศึกษาคนความาอยางละเอียด อาจจะพบวาเราตองมีการปรับปรุงอยางไร 

  ๓.  เตรียมขอมูล   ตองวิเคราะหเจาะลึกในเรื่องที่จะพูด ศึกษาคนควาขอมูล และย้ํากับตัวเอง
วาเปนเรื่องที่เหมาะสมกับตัวเราอยางที่สุดแลวและไมมีใครรูเรื่องนี้ดีกวาเรา 

  ๔. เตรียมการพูด   ตองทุมเท มีความใสใจกับจุดใหญใจความสําคัญของหัวขอนั้น และตองมี
ทัศนคติที่ถูกตอง น่ันคือ ตองมีความเชื่อมั่นตอเรื่องที่จะพูด 

การเอาชนะอาการประหมา 
๑. จิบน้ําเย็นเพียงเล็กนอย 

๒. สูดลมหายใจลึกๆยาวๆใหเต็มปอดสัก 10 วินาที ปริมาณออกซิเจนที่เพิ่มขึ้น จะชวยใหเกิด 
ความกลาชวยขจัดความกลัวได 
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๓. เสริมกําลังใจดวยการทองในใจวา “เปนไงเปนกัน..คนฟงก็เปนมนุษยเหมือนกับเรา   
ไมนากลัวเลย” 

๔. พูดเสียงอันดังในประโยคแรกเปนการตัดไมขมนาม “ทานประธาน ทานผูดําเนินรายการ..”  
และเปนการปลุกปลอบใจตนเองอีกดวย 

๕. ตองสบตาผูฟง และยิ้ม 

สรุปการสรางความเชื่อมั่นและขจัดอาการประหมา 

 ๑. ตองเตรียมเรื่องที่จะพูด หาขอมูล เขียนเปนหัวขอกอนหลัง ทําความเขาใจในแตละหัวขอใหดี 
เวลาพูดหรือบรรยายเพียงแตมองหัวขอก็สามารถพูดไดโดยไมติดขัด 

 ๒. ตองซักซอมทบทวนแตละหัวขอใหดี 

 ๓. ทาทีตองสงา  พูดชัดถอยชัดคํา วาจาสุภาพ เวลาพูดอยาหัวเราะ 

“พูดท้ังที...ตองเชื่อมั่น” ความกลัว ความตื่นเตน ความประหมา ถือเปนปราการดานสําคัญ
ที่สุด ซึ่งถาทานสามารถทําลายกําแพงแหงความกลัว ทะลวงปราการแหงความประหมาได ที่เหลือก็งายเสีย
ยิ่งกวาพลิกฝามืออีก 
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การเตรยีมการพดู 

ผูพูดที่ดีตองอาศัยการฟงและการคิดเพื่อพัฒนาการพูดของเราใหดีขึ้น เราตองรูจักสังเกตและ
จดจํา ตองรูจักวิเคราะหผูฟง โอกาสและเวลาที่จะพูดตลอดจนสิ่งแวดลอมตางๆ ที่จะเปนสวนทําใหการพูดของ
เรามีความนาสนใจมากขึ้น เปรียบเหมือนกับแพทย เมื่อคนไขมาขอรับการรักษา แพทยจําเปนตองสอบถาม
ลักษณะอาการคนไขและตรวจรางกายกอนจึงจะรูถึงสมุฏฐานของการเจ็บปวยนั้นได และสามารถสั่งยาหรือ 
รักษาอาการไดถูก เชนนี้เปนการวิเคราะหของแพทย  สําหรับการพูดนั้น การวิเคราะหเพื่อเตรียมการพูดทําให    
รูถึงความตองการของผูฟง รูถึงปญหาที่อาจตองเผชิญ สามารถกําหนดความถูกตองเหมาะสมสําหรับการพูดใน     
แตละครั้งได มีแนวทางดังนี้ 

๑. การวิเคราะหผูฟง    จัดเปนเรื่องสําคัญมากที่สุด เพราะผูฟงเปนองคประกอบของการพูดที่มี 
ผลอยางยิ่งตอการพูด ขอมูลในการวิเคราะหผูฟงทําใหเราสามารถเลือกเนื้อหาถอยคําไดเหมาะสมและสรางความ
ประทับใจแกผูฟงได  

 อายุของผูฟง  ความแตกตางตามระดับอายุยอมมีความสนใจฟงในเรื่องที่ตางกัน     
ผูที่มีอายุมากยอมมีประสบการณมาก มีความโนมเอียงไปในทางเอาจริงเอาจัง มีเหตุผล มีความสุขุม สวนคน  
หนุมสาวอาจชอบความสวยความงาม ดานเหตุผลก็ลดนอยลงไป พระยาอนุมานราชธนเคยกลาวไวในหนังสือ   
ชื่อวา “ฟนความหลัง” ถึงนักปราชญผูหนึ่ง (ลูเครติอุส) กลาววา “ความสุขของเด็กอยูที่เลน ของหนุมสาวอยูที่รัก     
ของคนกลางคนอยูที่งาน และของคนแกอยูที่ความหลัง”  

 เพศของผูฟง   ความสนใจของเพศหญิงและเพศชายยอมแตกตางกันเสมอ เพศหญิง
สวนใหญมักชอบความสวยความงาม ดอกไม การเย็บปกถักรอย การทําอาหาร การฝมือ แฟชั่น ฯลฯ สวนเพศ
ชายชอบเรื่องตื่นเตน การเผชิญภัย การตอสู การแสดงออก การแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะเรื่องการบาน
การเมือง มีผูกลาวไวนาฟงวา “ชายเอาจริงเอาจังในการงาน แตสําราญในชีวิต สวนหญิงสําราญในงาน          
แตเอาการในชีวิต”  

 จํานวนผูฟง   การทราบจํานวนผูฟงลวงหนา ก็ทําใหผูพูดสามารถเตรียมเรื่องได
เหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะปกติมนุษยรวมกลุมกันมากเพียงใด ความเปนตัวของตัวเองก็ลดนอยลงเปนลําดับและเกิด
อารมณรวมของกลุมเขามาแทนที่ ดังที่เขาเรียกกันวา “จิตวิทยาฝูงชน” นักการเมืองมักใชเปนแนวทางแสวงหา
ประโยชน โดยใชผูฟงเปนเครื่องมือสรางความนิยม ในการ พิจารณาจํานวนผูฟงนี้ ผูพูดควรศึกษาไวกอน ถามี
ผูฟงจํานวนมาก การพูดในครั้งนั้นจําเปนที่จะตองมีขอมูลและหลักวิชามาก การที่จะสรางความเปนกันเองจะมี  
อยูนอย แตในทางตรงกันขาม หากมีคนจํานวนไมมาก อาจสรางบรรยากาศใหมีลักษณะเปนกันเอง จะทําไดดี
ยิ่งขึ้น สามารถแทรกอารมณขันไดบอยครั้ง   

 มาตรฐานการศึกษา   การศึกษาไมใชเครื่องวัดภูมิปญญาของคนทุกคน แตจะเปน
เครื่องมือที่จะกําหนดหลักโดยทั่วไป ยิ่งมีการศึกษาสูงมาก ยอมที่จะมีความรูความเขาใจในถอยคําที่มีเนื้อหาทาง
วิชาการมากขึ้น การที่จะพูดจูงใจก็ดี ในระดับผูที่มีการศึกษาสูง จําเปนตองชักจูงดวยเหตุผล แตสวนผูที่มี
การศึกษานอย จําเปนตองเนนอารมณและความรูสึกนาเชื่อถือใหมาก 

 อาชีพของผูฟง    อาชีพจะมีสวนชวยช้ีใหเห็นถึงสภาพทางสังคม ชีวิต ความเปนอยู 
ประสบการณ ความสนใจ ความช่ําชอง เปนตน สิ่งเหลานี้จะชวยใหผูพูดไดเตรียมตัวโดยพยายามแฝงสาระในการ
พูดที่เกี่ยวของกับอาชีพของเขาเหลานั้น 
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 ทัศนคติของผูฟงที่มีตอเรื่องที่พูด    นับวาจําเปนมากในการเตรียมการพูด เพราะ
ผูฟงจะใหความสนใจและตั้งใจฟงก็เฉพาะเรื่องที่สอดคลองกับทัศนคติของตน กลาวอยางงายๆ คือ ผูฟงจะเชื่อใน
เรื่องที่ตนเชื่ออยูแลว จะสนใจในเรื่องที่ตนสนใจอยูแลว  

 ทัศนคติของผูฟงที่มีตอผูพูด    ผูฟงจะใหความสนใจเชื่อถือการพูดของผูที่ตนไดยิน
กิติศัพทมีความเคารพเลื่อมใสมากกวาการพูดของคนธรรมดา หากผูฟงไมมีความสนิทสนมหรือเคยไดยินรูจัก      
ผูพูดมากอน จําเปนที่ผูพูดควรพยายามสรางความสนิทสนมในระยะเริ่มพูด 

๒. การวิเคราะหโอกาสและเวลาที่พูด    จะชวยใหผูพูดไดรูถึงบรรยากาศและความตองการของ 
ผูฟงในขณะนั้นดวย เชน ในงานมงคล ซึ่งมีบรรยากาศของความรื่นรมยยินดีในระหวางกันและกัน ผูฟงก็ยอม
ตองการความรื่นเริงบันเทิงใจมากกวาความเอาจริงเอาจังหรืออะไรที่เปนพิธีรีตองจนนาเบื่อหนาย หรือแมกระทั่ง
การพูดที่ยืดยาดจนเกินความจําเปน 

 โอกาส   กอนเตรียมการพูด ควรรูวาจะไปพูดในโอกาสอะไร งานฉลองปริญญาบัตร 
พัดยศ เลื่อนยศ แสดงมุทิตาจิต เพื่อจะไดเตรียมเรื่องใหเหมาะสม หรือแมแตเตรียมการแตงกายใหเหมาะสม   
หากมีผูพูดหลายทานควรมีขอมูลวาคนอื่นพูดเรื่องอะไร จะไดหลีกเลี่ยงไมตองพูดซ้ํากัน 

 เวลา   ควรเลือกเรื่องที่พูดใหพอดีกับเวลาที่กําหนดไว ไมควรเลือกเรื่องที่กวาง
เกินไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
 

 

การเรียบเรียง 
ในการพูดในที่ชุมนุมชนแตละครั้ง ผูพูดจะตองมีการเรียบเรียงเนื้อหาที่จะพูดใหเปนขั้นเปนตอน  

มีความสละสลวยกอน แลวจึงนํามาฝกฝนใหเกิดทักษะการพูดอยางพรั่งพรู การพูดจึงจะเปนที่นาสนใจแกผูฟง 

โครงสรางของการเรียบเรียง 

การพูดที่ถูกตอง จะตองพูดใหครบตามโครงสรางของการพูด ซึ่งมีอยู ๓ สวน คือ 

๑. คํานําหรือคําเริ่มตน  ( Introduction )   ประมาณรอยละ ๕-๑๐ 

๒. เน้ือเรื่องหรือสาระของเรื่อง ( Main body ) ประมาณรอยละ ๘๐-๙๐ 

๓. สรุปจบหรือคําลงทาย  ( Conclusion ) ประมาณรอยละ ๕-๑๐ 

คํานําหรือคําเริ่มตน  (Introduction)    

การนําเขาสูเนื้อเรื่องเปนเรื่องสําคัญของการพูด ความสนใจหรือความตั้งใจฟง จะเริ่มจากสวนนี้ 
จะตองไดรับการเตรียมอยางพิถีพิถันหรือจัดสรรขึ้นมาเปนพิเศษ ควรระวังวา การสรางความสนใจดวยการเริ่ม
เรื่องอันพิเศษพิสดารซึ่งขัดตออารมณความรูสึกของผูฟง เชน การตะโกน การทุบโตะ การรองหมรองไห ฯลฯ 
มักจะไมประสบความสําเร็จ หรือไมเปนผลดีตอผูพูด ทั้งนี้ ในการเริ่มเรื่องทุกครั้ง ใหคํานึงถึงบรรยากาศของที่
ประชุมในขณะนั้นเปนสําคัญ 

การเริ่มตนแบบไมไดผล พึงหลีกเลี่ยงมี ๔ ประการ ดังนี้ 
 ออกตัว   การเริ่มตนแบบออกตัว เปนพฤติกรรมที่ไมใหเกียรติผูฟง เพราะเปนการพูดที่

สารภาพกับผูฟงวา “ไมพรอม” ที่จะพูด จึงตองพยายามออกตัวใหผูฟงเห็นใจ การเริ่มตนเชนนี้ไมเปนผลดีแก     
ผูพูดเลย เชนเริ่มวา“ผมมีความรูในเรื่องนี้ไมมากนักเพราะขาดประสบการณ” หรือ“ผมตองบอกเสียกอนวา      
ผมไมมีเวลาเตรียมตัวมาพูดเลย ไดรับเชิญอยางกะทันหันจริงๆ” 

 มัวออมคอม   การมัวพูดในเรื่องที่ไมเปนเรื่อง หรือพูดนอกเรื่อง ที่บางทีเราเรียกวา     
“มัวรายทวน” หรือ “ข่ีมาเลียบคาย” เปนการชักแมน้ําทั้งหา วุนวาย สับสน วกวน 

 ยอมถอมตน   การถอมตนบางเล็กนอย และดวยความจริงใจ หรือดวยความสํารวมอยาง
แทจริงก็พอใชได แตไมชวยใหบังเกิดผลดีในการพูด และยิ่งเปนการถอมตัวเสียจนเกินเหตุ ยอมทําใหเกิดความ 
“เอียน” หรือ “เลี่ยน” เสียมากกวา 

 คําขออภัย  ถึงจะขออภัยไวลวงหนากอนพูด หากมีการผิดพลาดเกิดขึ้นก็ไมมีทางที่จะไดรับ
อภัยจากผูฟง เชน“เนื่องจากผมไมใชนักพูด หากมีสิ่งใดขาดตกบกพรองก็ตองขออภัยไว ณ ที่นี้..” 

 การเริ่มตนที่ไดผล   

การเริ่มตนที่ดี  ควรจะสามารถทําใหผูฟงสนใจที่จะฟงดวย “ลีลาถอยคําที่ เหมาะสม          
ตรงประเด็น ชวนติดตาม ทําใหผูฟงเห็นประโยชนที่จะไดรับจากการฟง” มีขอแนะนําในการเริ่มเรื่อง ดังนี้ 

 พาดหัวขาว   การเริ่มตนแบบนี้มีลักษณะตื่นเตน เราใจ เชน “สิบลอมรณะ คนขับเมา
ยาบาซิ่งแหกโคงชนรถนักเรียนตายเกลื่อนกลางถนน” 

 กลาวคําถาม   เปนการดึงความสนใจของผูฟงใหหยุดสนใจในเรื่องอื่น เชน “ทานทราบ
หรือไมวา ขณะนี้คนไทยปวยเปนโรคเอดสจํานวนกี่คน และมีคนตองตายเพราะโรคนี้วันละกี่คน” 

 ความสงสัย    การพูดดวยขอความกระตุนใหเกิดความอยากรูอยากเห็น สงสัย ของใจ 
หรือไมนาเชื่อ มักจะนาติดตามเสมอ  เชน “ เด็กทารกนั่นแหละ เปนบิดาของผูใหญ” 



-๑๐- 
 

 

 ใหรื่นเริง   เปนการพูดเพื่อสรางบรรยากาศใหผูฟงมีความรูสึกสนุกในการฟง   
 เชิงกวี    เปนการนําสํานวนกวี คําคม สุภาษิต คําพังเพย โคลง กลอน ถอยคําเชิงกวีเปน

ถอยคําหลักแหลม ลึกซึ้ง สามารถพุงเขาสูจิตใจของผูฟงไดอยางรวดเร็ว   

เน้ือเรื่องหรือสาระของเรื่อง  (Main body)    

  การดําเนินเรื่องที่ดีจะตองมีความสัมพันธกับการเริ่มเรื่อง เรียบเรียงเรื่องอยางมีระเบียบ เปนขัน้
เปนตอน มีหลักการเบื้องตนที่งายสําหรับการปฏิบัติในการเรียบเรียงเรื่อง ดังนี้  
“เรียงลําดับ จับประเด็น เนนตอนสําคัญ บีบคั้นอารมณ เหมาะสมเวลา” 

 พูดไปตามลําดับเหตุการณหรือเวลา ไมวกวนกลับไปกลับมา 
 เนนจุดมุงหมายของเรื่องเพียงจุดเดียว อยาออกนอกประเด็น หรือนอกเรื่อง  
 เรื่องราวตอนสําคัญตองเพิ่มน้ําหนักของเสียงหรือลดระดับ พูดย้ํา พูดซ้ํา หรือการหยุดนิด

หนึ่งกอนที่จะถึงขอความสําคัญ เพียงเพื่อใหเกิดความสนใจเปนพิเศษ 
 มีตัวอยาง อุทาหรณเบาๆ สอดแทรกไวในตอนตน จุดสนใจสูงสุดไวตอนทาย 
 มีความยืดหยุนพรอมที่จะตัด หรือเพิ่มได เมื่อมีเหตุการณเฉพาะหนา 

สรุปจบหรือคําลงทาย  ( Conclusion) 
การสรุปจบเปนชวงการพูดที่มีความสําคัญที่สุด การพูดในแตละครั้งจะประสบความ สําเร็จมาก

นอยขึ้นอยูกับการสรุปจบเปนสวนใหญ บอยครั้งที่เราพบวาผูพูดบางคนพูดมีเนื้อหาสาระดีมาตลอด แตไม
สามารถสรุปจบใหประทับใจ ทําใหเรื่องที่พูดมาทั้งหมดดอยราคาลงไปมาก ดังนั้นผูพูดไมควรสรุปจบดวย     
“การขออภัย ขอโทษ ถอมตัว ออกตัว หมดแคนี้ ไมมีเวลา ขอจบที ขอยุติที ขอขอบคุณ”   

การสรุปจบที่ไดผลดี  จบแบบ “สรุปความ ตามเชิงกวี มีสํานวนขบขัน เปดเผยตอนสําคัญ        
ฝากใหคิด สะกิดชักชวน” 

 จบแบบสรุปสาระที่สํา คัญอยางสั้นๆ   เชน “ภาษาเปนสิ่ งสํ าคัญของบานเมือง         
ขอใหชวยกันรักษามาตรฐานของภาษาไทย อยาใหทรุดโทรม” 

 จบตามเชิงกว ีดวยการนําสุภาษิต คําพังเพย โคลง กลอน หรือถอยคําคมคาย มากลาวใน
ตอนจบ เปนการจบที่เขาถึงจิตใจผูฟง เกิดคุณคา เชน “เสรีภาพที่ผอมบาง ยอมดีกวาทาสที่อวนทวน”  

 จบดวยสํานวนขบขัน ทําใหผูฟงมีความสุขสนุกสนาน และจะจดจําบรรยากาศนั้นไดนาน
แสนนาน 

 จบแบบเปดเผยตอนสําคัญ เปนการพูดเรื่องราวที่ทําใหผูฟงสงสัยวาเรากําลังพูดถึงอะไร 
แลวจึงมาเฉลยใหผูฟงรูในตอนสรุปจบ 

 จบแบบฝากใหคิด  เชน “ชีวิตมนุษยที่จะนับวาสมบูรณมีคาในตัวเอง และตอผูอื่น ไมควร
จํากัดการศึกษาของตนไวเพียงที่กฎหมายของรัฐกําหนด แตควรศึกษาหาความรูจนตลอดชีวิตของตน การหยุดนิ่ง
ไมขวนขวายหาความรูอยูเสมอ ก็เทากับทําตนใหถอยหลังพนไปจากแสงประทีปแหงปญญานั่นเอง” 

 จบแบบชักชวนหรือเรียกรองใหผูฟงเห็นคลอยตาม และมีแนวโนมวาจะปฏิบัติตาม เชน 
“... ในวันแมแหงชาติ และวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้ ทุกๆ ทานคงจะไดระลึกถึงองคสมเด็จแมแหงชาติดวยความ
สํานึกตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ แลวรวมกายรวมใจกันโดยสมานฉันท เพื่อถวายชัยมงคลและบูชาพระมหา
กรุณาธิคุณ ทั้งนั้นดวยปฏิบัติบูชาโดยนัยที่กลาวแลว” 
 

 



-๑๑- 
 

 

ผนวก ก แบบแผนโครงรางการพดู 

โครงรางการฝกพดู 
 
ชื่อผูพูด.........................................................................กลุมฝกพูดที่....................วันที่........................................ 
อาจารยประจํากลุมฝกพูด  ๑............................................................................... 
    ๒............................................................................... 

กําหนดเวลา ๗ นาที 
--------------------------------- 

การพูด ตอหนาชุมชน 
ชื่อเรื่อง.................................................................................... 
วัตถุประสงค............................................................................ 

โครงเรื่อง 
คํานํา (1 นาที ๓๐ วินาที) 

 เรียกความสนใจ 
 ....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

 กระตุนใหอยากฟง 
 ....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

หัวขอเรื่อง 
 ๑.............................................................. 
 ๒.............................................................. 
 ๓.............................................................. 
 - เชื่อมโยง 

เน้ือเรื่อง (๕ นาที) 
 ๑.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 - เชื่อมโยง 
 ๒.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 - เชื่อมโยง 
 ๓.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 



-๑๒- 
 

 

สรุป (๑ นาที ๓๐ วินาที) 

 สรุปเรื่อง  
 ๑............................................................................................................................................................. 
 ๒............................................................................................................................................................. 
 ๓............................................................................................................................................................. 

 กระตุนซ้ํา 
 ....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

 ปดเรื่อง 
 ....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
     (ลงชื่อ).........................................................ครูประจํากลุมฝกพูด 
       (ถูกตอง/แกไข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๓- 
 

 

ผนวก ข แบบประเมนิผลการพดู 
แบบประเมินผลการพดู 

 

ชื่อผูพูด...................................................................................................... 

หัวขอ........................................................................................................ 

เริ่มพูดเวลา..........................จนเวลา............................รวมเวลา..............................นาที 
 
๑. เสียงและอากัปกิริยา (เขียนวงกลมรอบตัวเลขคะแนนที่ให) 
 ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ดังชัดเจน เนนหนักเบาเหมาะสม อากัปกิริยาแจมใส กระตือรือรน ทาทางดี 
ใชสายตาเหมาะสม ผูฟงแสดงปฏิกิริยาตอบสนองในทางที่ดี 
 
๒. มารยาทและบุคลิกภาพในการพูด 
 ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 มีมารยาทสุภาพ แตงกายสุภาพ ใหเกียรติผูฟง ใชสายตา แสดงทาทางและเคลื่อนไหวที่เหมาะสม 
 
๓. เน้ือหาสาระและแนวคิด 
 ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 เรื่องราวนาสนใจ มีประโยชน มีความสําคัญ มีสิ่งแปลกใหม ใหความรูกวางขวาง ใหความคิด          
 ที่รอบคอบ ไมมีอคติ มีตัวอยาง รายละเอียด หลักฐานอางอิง 
 
๔. การใชภาษา 
 ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 เหมาะสมกับผูฟง พูดนาฟง มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีคารมคมคาย มีขอเปรียบเทียบเหมาะสม พูดถูกหลัก
ภาษาและความนิยม อักขระชัดเจนและถูกตอง 
 
๕. อ่ืน ๆ  
 ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 มีความดีเดนอื่น ๆ มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง สามารถสรางความประทับใจ จับตัวเรื่องไดดีมาก 
 หรือดําเนินเรื่องไดดีมาก เริ่มเรื่องและจบเรื่องไดดีมาก มีศิลปะในการพูด ใชเวลาพูดตามกําหนด 
 
รวมคะแนน........................................คะแนน 
 
ความเห็นอื่น ๆ 
 ....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

     ลงนามผูลงคะแนน.......................................................................... 



-๑๔- 
 

 

บรรณานุกรม 
๑. มะลิฉัตร เอื้ออานันท; การเรียนการสอนและประสบการณดานสุนทรียภาพและศิลปะวิจารณ;กรุงเทพฯ;  
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย;๒๕๔๓ 

๒. อิทธิ คงคากุล; ศิลปะวิจารณ; ใน ลือชัย แกวสุข; ศิลปะชีวิตที่ไมตาย; กรุงเทพฯ; ๒๕๕๒ 

๓. ประเสริฐ บุญเสริม: ศิลปะการพูดและการสื่อสาร; กรุงเทพฯ; ๒๕๕๐ 

๔. วิทยาธร ทอแกว : เทคนิคการพูดในโอกาสตางๆ; กรุงเทพฯ; ๒๕๕๔ 
 



 
 

บรรณานุกรม 
๑. มะลิฉัตร เอื้ออานันท; การเรียนการสอนและประสบการณดานสุนทรียภาพและศิลปะวิจารณ;กรุงเทพฯ;  
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย;๒๕๔๓ 

๒. อิทธิ คงคากุล; ศิลปะวิจารณ; ใน ลือชัย แกวสุข; ศิลปะชีวิตที่ไมตาย; กรุงเทพฯ; ๒๕๕๒ 

๓. ประเสริฐ บุญเสริม: ศิลปะการพูดและการสื่อสาร; กรุงเทพฯ; ๒๕๕๐ 

๔. วิทยาธร ทอแกว : เทคนิคการพูดในโอกาสตางๆ; กรุงเทพฯ; ๒๕๕๔ 
 



 

แบบฟอรมท่ี ๑ การจาํแนกองคความรูที่จาํเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 

ชื่อสวนราชการ : กจตน. กรม นนร.รอ.รร.จปร.    

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (objective) ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง เปาหมายของตวัชีว้ัด องคความรูท่ีจาํเปนตอการปฏิบัตงิาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร 

การรกัษาความมั่นคงของรัฐ    เทคนิคการพูดในที่ชมุชน 

ของนกัเรียนนายรอย 
องคความรูที่จาํเปนตอการปฏบิัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลอืกมาจัดทาํแผนการจัดการความรู คือ 
 
แผนการจัดการความรู ประเด็นยุทธศาสตร : การรักษาความมั่นคงของรฐั 

(มุงผลิตนายทหารสญัญาบัตรหลักใหเปนผูนาํทางทหารที่พึงประสงคของ ทบ. : นนร.ที่สาํเรจ็การศึกษามีคุณลักษณะที่พงึประสงค) 
 

แผนที่ ๑ องคความรูทีจ่าํเปน : เทคนิคการพูดในทีชุ่มชนของนกัเรียนนายรอย 
 

 เหตุผลที่เลือกองคความรู : - เพื่อพัฒนาทกัษะในการพูดของนักเรียนนายรอยโดยเฉพาะการพูดในทีชุ่มชน 
-  เพ่ือพัฒนาทักษะในการสื่อสารของนักเรียนนายรอยอันเปนทักษะทีส่าํคญัในการเปนครูทหารที่ดี 
-  เพื่อสงเสริมคุณลักษณะผูนําทางทหารที่ดขีองนักเรียนนายรอย 

 ตัวชีว้ัดตามคาํรบัรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : 
 

 



แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ชื่อสวนราชการ : กจตน. กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
ประเด็นยุทธศาสตร : มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลกัใหเปนผูนําทางทางที่พึงประสงคของ ทบ. : นนร.ที่สําเรจ็การศกึษามีคุณลักษณะที่พงึประสงค 
องคความรูที่จําเปน : เทคนิคการพูดในที่ชุมชน 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ 

 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๑ การคนหาความรู 
- สมาชิกกลุมประชุมทําความเขาใจเกี่ยวกับ 
  วิธีการจัดทําการจัดการความรู(KM) 
- สมาชิกกลุมไดรวมกันระดมความคิดเห็น 
  เพื่อกําหนดปญหาที่เกิดขึ้นจากทักษะการพูด 
- ทบทวนความรูเกี่ยวกับเทคนิคการพูดในที่  
  ชุมชนและรูปแบบการจัดการอบรมที่ผานมา 

๕-๑๖ ม.ค.๕๘ จํานวนสมาชิก 
ของKM Team 

๕ KM team 
น.๖,ส.๒ 

- ฐานความรู 
- ตําราวิชาการ 
  ดานการพูด 

- กจตน. 
กรม นนร.รอ. 

รร.จปร. 

๑, ๒, ๓ 

๒ การสรางและแสวงหาความรู 
- คนควาขอมูลจากเอกสาร ตํารา ระเบียบ และ 
  คําสั่งที่เกี่ยวของกับเทคนิคการพูดในที่ชุมชน 
- รวบรวมขอมูลจากผูมีประสบการณ (TK) 
 

๙-๒๐ ก.พ.๕๘    จํานวน
แหลงขอมูลที่
สอบทานกันได 

ไมนอยกวา 
๒ 

แหลงขอมูล 

- คําสั่งและ
ระเบียบในการ
จัดการอบรม 
- ผูมีประสบการณ 
จาก ยศ.ทอ. 
 

- ฐานความรู 
- เอกสารราชการ 
- ตําราวิชาการ 
   ดานการพูด 
 

- กจตน. 
กรม นนร.รอ. 

รร.จปร. 

๑, ๒,๓,๔ 

๓ การจัดระบบความรู 
- ความรูเกี่ยวกับเทคนิคการพูด 
- ความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการพูด 
- ความรูเกี่ยวกับการวิจารณการพูด 
- ความรูเกี่ยวกับการใชภาษาในการสื่อสาร 

๒๓ ก.พ.- ๒๐ 
มี.ค.๕๘ 

ความชัดเจน
เขาใจและเขาถึง 
ขอมูล 

รอยละ ๙๐  - ฐานความรู 
 
 

- กจตน.  
กรม นนร.รอ. 

รร.จปร. 

๑, ๒,๓,๔ 

๔ การกลั่นกรองความรู 
- นํารางคูมือที่จัดทําขึ้นใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ   
  เชน รร.คท.ยศ.ทอ. 
- ประชุมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายทหาร 
  ที่เกี่ยวของของ กรม นนร.รอ. 
- ทดลองฝกปฏิบัติในขัน้ตนโดยใชวาที่ นนร.   
  ผูบังคับบัญชา เปนผูเขารับการฝก 

๒๓ มี.ค. – 
๓๐ เม.ย. ๕๘ 

จํานวน 
ผูเชี่ยวชาญ 
ที่ตรวจสอบ 

ไมนอยกวา 
๓ คน 

- ผูเชี่ยวชาญ 
- การระดม 
  ความคิดเห็น 
- การทดลอง 
  ฝกปฏิบัต ิ

- คูมือการพูด 
 

- กจตน.  
กรม นนร.รอ. 

รร.จปร. 

๑, 
๒,๓,๔,๕ 

 



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ 

 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๕ การจัดชองทางการเขาถึงความรู 
- นํารางคูมือที่ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลว นํามา
ใหหนวยขึ้นตรงของ กรม นนร.รอ.รร.จปร.ใชเปน
แนวทางในการอบรมเทคนิคการพูดในที่ชุมชน 
 

๔–๒๙ พ.ค.๕๘ จํานวนชองทาง ไมนอยกวา 
๒ ชองทาง 

- เอกสารเเจกจาย 
- การประชุมชี้เเจง 
- การฝกชุด    
  ทีมงานผูจัดการ 
   ฝกอบรม 

-รางคูมือฯ และ
การอธิบายให 
คําเเนะนํา 
 

- กจตน.  
กรม นนร.รอ. 

รร.จปร. 

๑, 
๒,๓,๔,๕ 

๖ การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
- เชิญผูที่เกี่ยวของ ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.,    
  รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร., เสธ. กรม นนร.  
  รอ.รร.จปร., ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.จปร. และ 
  ฝายอํานวยการที่เกี่ยวของรวมสัมมนาแสดง 
  ความคิดเห็น  
- นําขอมูลที่ไดจัดทําเปนคูมือฉบับสมบูรณ 

๑-๓๐ มิ.ย.๕๘  
 

จํานวนการจัด
ประชุม/จํานวน
ผูเขารวมประชุม 

 ๑ ครั้ง/ ๕ คน  
 ขึ้นไป 

- ผูบริหารของ  
   กรม นนร.รอ.  
   รร.จปร.  
- ผบ.นขต. และ  
  ฝอ.กรม นนร.รอ.  
  รร.จปร. 
- อจ.กรม นนร.รอ.  
  รร.จปร.  

-เวทีสําหรับการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู 
(knowledge 
forum) 
-เทคนิคการ 
 เลาเรื่อง 

- กจตน. 
กรม นนร.รอ. 

รร.จปร. 

๑, 
๒,๓,๔,๕ 

๗ ๗.๑ การเรียนรู 
- จัดอบรม 
- เผยแพรในสื่อตางๆ 
- เผยแพรในระบบสารสนเทศ 
- จัดทําเปนเอกสารแจกจาย 

ก.ค.๕๗ 
 

 

จํานวนผูเขาอบรม  
 
 

๒๐๐  นาย 
 
 
 

- วาที่ นนร.  
  ผูบังคับบัญชา  
 

- เทคนิคการ 
  เลาเรื่อง 
 

- 
 
 

 

กจตน. 
กรม นนร.รอ. 

รร.จปร. 

๑, 
๒,๓,๔,๕ 
 
 
 
 

๗.๒ การยกยองชมเชย ต.ค.๕๗ 
 

 สามารถจัดการฝก 
 ไดอยางถูกตอง 

รอยละ 
๑๐๐ 

- นขต.และกอง 
  วิชาตางๆ ของ  
  รร.จปร. 

- การประเมินผล   ๖ 
 

 

 


