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บทนํา 

การพูดต่อหน้ากําลังพลจํานวนมากเป็นสิ่งท่ีนายทหารทุกนายจะต้องกระทําเป็นประจํา   นักเรียนนาย
ร้อยจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องมีทักษะการพูดเป็นอย่างดี   แต่ด้วยวัยวุฒิของนักเรียนนายร้อยท่ียังมีน้อย การพูด
ต่อหน้าผู้คนจํานวนมากจึงทําให้นักเรียนนายร้อยเกิดอาการต่ืนกลัว  พูดไม่คล่องแคล่ว  ขาดความเชื่อม่ันใน
ตัวเอง  ส่งผลให้ผู้ฟังเกิดอาการเบ่ือหน่าย 

เอกสารฉบับนี้คณะกรรมการจัดการความรู้ กรม นนร.รอ.รร.จปร.  มีความประสงค์จะศึกษาหลักการ
พูดหรือการปราศรัยท่ีดีต่อหน้าผู้คนจํานวนมาก  และจัดทําเป็นแนวคิดและวิธีการให้เกิดเป็นแบบแผน  เพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนาในอนาคตต่อไป 
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ประเภทผลงาน ความรู้ตามแนวทางการปฏิบัติงาน 

ข้อมูลเก่ียวกับผลงาน 
การรวบรวมหลักการพูดและการฝึกฝนการพูดของนักพูดท่ีดีมาประยุกต์ใช้เป็นข้ันตอนกระบวนการ

ของนักเรียนนายร้อย 

ลักษณะของผลงาน 
เป็นคู่มือความรู้เรื่อง  “การพูดหน้าแถวของนักเรียนนายร้อย" 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
๑. ทีมงานมีความชํานาญและมีประสบการณ์ 

๒. ทีมงานมีความกระตือรือร้นในการช่วยกันค้นคว้าหาความรู้ 
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แบบแผน 

ความภาคภูมิใจ 
        นนร.มีทักษะในการพูดท่ีดี  สามารถนําไปใช้ในชีวิตรับราชการได้ 

       

       ตรวจถูกต้อง 

       ร.ท. 

              (     ) 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

สารบัญ 
          หน้า 

บทนํา 

สารบัญ 

บทท่ี ๑ คู่มือความรู้เรื่อง  “การพูดหน้าแถวของนักเรียนนายร้อย”   ๖ 

บทท่ี ๒ บทสรุป         ๙ 

บรรณานุกรม          ๑๐ 

แบบฟอร์มท่ี ๑         ๑๑ 

แบบฟอร์มท่ี ๒         ๑๒
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บทท่ี 1 

คู่มือความรู้เรื่อง  “การพูดหน้าแถวของนักเรียนนายร้อย” 

ท่ีมาและความสําคัญ 

 ในหน่วยทหารทุกหน่วย  จะประกอบไปด้วยบุคลากร ๒ ส่วน  ได้แก่  ผูบั้งคับบัญชาและ

ผู้ใต้บังคับบัญชา   ในทุกๆ กิจกรรม ผู้บังคับบัญชาจะต้องเป็นผู้คิดและวางแผนการปฏิบัติให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา   

สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการถ่ายทอดรายละเอียดแนวความคิดและแผนการปฏิบัติต่างๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาก็คือการ

พูด  ดังนั้นนายทหารทุกนายจึงต้องมีทักษะและความสามารถในการพูดเป็นอย่างดี  เพราะหากการสื่อสารเกิด

ความเข้าใจร่วมกันท้ังสองฝ่ายแล้ว  การทํางานย่อมสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในชีวิตประจําวันนับต้ังแต่เริ่มงานจนกระท่ังเลิกงาน  นายทหารทุกนายต้องมีการพบปะกําลังพล

ผู้ใต้บังคับบัญชากําลังพลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการพูดหน้าแถวอยู่เป็นประจํา   ไม่ว่าจะเป็นการชี้แจงหน้าแถว

กําลังพลท่ีต้องปฏิบัติตามระเบียบประจําของทุกวัน  หรือแม้แต่การอบรม การปลุกขวัญ การสอนต่างๆ  

นายทหารทุกนายจึงจําเป็นต้องมีทักษะการพูดท่ีดี  พูดแล้วต้องเกิดความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้อง ฟังแล้วเกิด

ความรักความสามีคคี เกิดกําลังใจ เกิดแรงบันดาลใจ สร้างประโยชน์ให้ท้ังผู้พูดและท้ังผู้ฟังเป็นอย่างดี  ดังนั้น

นักเรียนนายร้อยทุกนายซ่ึงต้องจบการศึกษาไปเป็นนายทหารหลัก  จึงต้องมีการพัฒนาความสามารถด้านการ

พูด  เพ่ือความราบรื่นของการทํางานในอนาคตต่อไป 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 สําหรับการพูดหน้าแถวกําลังพล  ผู้พูดย่อมเป็นผู้ท่ีเด่นท่ีสุด ณ เวลานั้น  เพราะทุกสายตาจะจับจ้องมา

ท่ีผู้พูด  และคอยฟังเรื่องชี้แจงหรือเรื่องสั่งการหรือเรื่องอบรมสั่งสอนจากผู้พูด  เพราะฉะนั้นการพูดท่ีจะเกิด

ความเข้าใจอันดีต่อผู้ฟังซ่ึงตรงตามประสงค์ของผู้พูดจึงต้องมีการเตรียมการท่ีดีและมีการฝึกฝนเป็นอย่างดี  การ

ดําเนินการฝึกฝนทักษะการพูดของ นนร.  โดย กรม นนร.รอ.รร.จปร. ได้จัดเป็นข้ันตอนดังนี้ 

 ๑. สัมมนาระดมความคิดเพ่ือสรุปเป็นข้ันตอนหลักท่ีจะใช้ฝึกโดยในการสัมมนาจะระดมความคิด 

ของนายทหารปกครองแต่ละคนเพ่ือนํามาสรุปเป็นข้ันตอนการฝึกทักษะการพูดให้กับ นนร.  โดยสรุปเป็นหัวข้อ

หลักๆ ได้ดังนี้ 

 ๑) การพูดเพ่ือเอาชนะความประหม่า 

 ๒) การจัดลําดับข้ันตอนการพูด 
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 ๓) การใช้ภาษากายและน้ําเสียงประกอบการพูดโน้มน้าวใจ 

 ๒. การฝึกตามลําดับข้ัน 

  ๒.๑ การพูดเพ่ือเอาชนะความประหม่า อาการต่ืนเต้นและประหม่าถือเป็นอุปสรรคท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของการพูดต่อท่ีชุมชน   ซ่ึงระดับของความต่ืนเต้นและประหม่าในการฝึกพูดใหม่ๆของแต่ละคนก็ไม่
เท่ากัน  บางคนต่ืนเต้นมากจนตัวสั่น  มือสั่นเสียงสั่น  ความคิดท่ีมีอยู่หายไปเกือบหมดทําให้ไม่รู้จะพูดอะไรก็
มี บางคนมีระดับปานกลางสามารถควบคุมอารมณ์ได้พอควรแต่ความต่ืนเต้นท่ีมีอยู่ในใจทําให้บุคลิกดูไม่เป็น
ธรรมชาติ   มีลักษณะพูดไปคิดไป  บางคนมีอาการต่ืนเต้นเล็กน้อยควบคุมอารมณ์ได้ค่อนข้างดี   เพราะเคยผ่าน
ประสบการณ์ทางการพูดมาบ้างแต่ก็จะมีปัญหาเก่ียวกับบุคลิกภาพอ่ืนๆเช่น การยืน  การสบตา  จังหวะการพูด
เร็วไปหรือช้าไปเข้ามาเก่ียวข้อง  ซ่ึงอาการเหล่านี้สาเหตุหลักคือเกิดจากการขาดความม่ันใจในตัวเอง  ดังนั้น
การสร้างความม่ันใจให้ตัวเองจึงข้ึนอยู่กับประสบการณ์ นั่นก็คือการปฏิบัติบ่อยๆ จนรู้สึกว่าการพูดต่อหน้าผู้คน
จํานวนมากเป็นแค่เรื่องธรรมดา การฝึกจะใช้การฝึกโดยให้ผู้รับการฝึกได้ออกมาพูดต่อหน้าพ่ีๆ เพ่ือนๆ หรือ
น้องๆ ซ่ึงยังไม่เน้นเนื้อหาสาระของเรื่องท่ีพูดแต่เน้นท่ีการได้ฝึกพูดต่อหน้าผู้คนจํานวนมาก ผู้ฝึกอาจจะกําหนด
เรื่องหรือมีบทความมาให้ท่องก็ได้ 

  ๒.๒ การจัดลําดับข้ันตอนของการพูด  หลังจากท่ีทําการฝึกในข้ันตอนท่ี ๑ จนผู้รับการฝึกมี
ความม่ันใจในการพูดต่อหน้าผู้คนจํานวนมากจนอาการประหม่าหายไปแล้วก็จํามาทําการฝึกในข้ันตอนท่ี ๒ นั่น
ก็คือ การจัดลําดับข้ันตอนของการพูดการพูดแต่ละครั้งมีข้ันตอนท่ีสําคัญอยู่ 3 ข้ันตอนด้วยกันคือ 

     ๑)คํานําหรือการเปิดฉาก   จุดมุ่งหมายเพ่ือการสร้างความสนใจให้ผู้ฟังอยากฟังหรืออยาก
ติดตามเรื่องท่ีจะพูด   ดังนั้นลักษณะของคํานําหรือการเปิดฉากท่ีดี ควรเป็นประเด็นท่ีสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย
ของเรื่องและนําความสนใจของผู้ฟังเข้าสู่เนื้อเรื่อง 

  ๒)การดําเนินเรื่องหรือเนื้อเรื่อง   จุดมุ่งหมายเพ่ือการให้ความรู้ความเข้าใจ  ความกระจ่างใน
เรื่องท่ีจะนําเสนอ  วิธีการอาจมีได้หลายวิธีข้ึนอยู่กับความยากง่ายและจุดมุ่งหมายของเรื่อง   บางครั้งใช้การ
อธิบาย การยกตัวอย่าง  การสาธิต หรือบางครั้งต้องมีการฝึกปฎิบัติด้วย  ในการฝึกครั้งแรกๆ ผู้รับการฝึกควรใช้
วิธีแตกประเด็นและอธิบายความ   เน้นการให้ความรู้ความเข้าใจก่อน 

  ๓)การสรุปจบ  จุดมุ่งหมายเพ่ือตอกย้ําจุดมุ่งหมาย ของเรื่องอาจใช้วิธีตอกย้ําประเด็นสําคัญ 
การสรุปความ การฝากข้อคิด  เชิญชวนเรียกร้อง  ตามแต่จุดมุ่งหมายของเรื่องเป็นสําคัญ 

  การฝึกในข้ันตอนนี้ผู้รับการฝึกต้องมีเรื่องท่ีจะพูด  มีจุดมุ่งหมายของการพูด  มีการเตรียมการ
ในส่วนของคํานํา  เนื้อเรื่องและการสรุปจบให้สัมพันธ์กับเวลาท่ีกําหนดให้ฝึกพูด  โดยผู้ฝึกจะให้ผู้รับการฝึก
เขียนเรื่องท่ีอยากจะพูดมาส่งก่อนเพ่ือตรวจดูว่าเรื่องท่ีผู้รับการฝึกจะพูดมีการจัดลําดับคํานํา เนื้อเรื่อง สรุป ได้
น่าฟังหรือไม่ หากใครผ่านก็ทําการทดสอบพูดต่อไปคนละ ๔-๕นาที 
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 ๒.๓ การใช้ภาษากายและน้ําเสียง ประกอบการพูดโน้มน้าวใจ การพูดต่อหน้ากําลังพลผู้พูด
จะดูมีเสน่ห์ยิ่งข้ึน เม่ือผู้พูดใช้ภาษากายท่ีมีการเคลื่อนไหว ท่ีสอดคล้องกับการพูด และ น้ําเสียงท่ีนิ่มนวล หรือ 
เร้าใจประกอบเข้ากับจังหวะการพูดท่ีถูกต้อง กลมกลืนกับเนื้อหา โดยเฉพาะการพูดโน้มน้าวใจ ซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญ
ในการพูดเพ่ือให้เกิดการกระทําหรือไม่กระทําอะไรบางอย่าง 

การใช้ภาษากายประกอบการพูด 

 ในการพูดต่อหน้าผู้คนแต่ละครั้ง บุคลิกภาพในการแสดงออกของผู้พูด เป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีสร้างความ
สนใจและ มีอิทธิพลต่อการฟังของผู้ฟังเป็นอย่างมากนับต้ังแต่การปรากฏตัว  การยืน  การใช้สายตา  การใช้มือ
ประกอบการพูด  การแสดงออกทางสีหน้า ฯลฯ  ภาษากายจะใช้ได้ดีก็ต่อเม่ือผู้พูดควบคุมอารมณ์ได้ดีและมี
การฝึกใช้บ่อยๆเท่านั้น 

 การใช้เสียงประกอบการพูด 

   ในการพูดแต่ละครั้ง เสียงถือว่ามีอิทธิพลสูงสุดต่อการรับฟัง เสียงจะทําให้เกิดความ
สนใจ  ชวนฟัง  เสียงสามารถทําให้เกิดความรู้สึกในอารมณ์ของเรื่องสนุกสนาน  ดีใจ  เศร้าใจต่ืนเต้นเร้าใจ การ
ท่ีจะพูดดังนี้ได้ผู้ พูดจะต้องควบคุมอารมณ์หรือขจัดอาการประหม่าให้ได้ก่อน เม่ือควบคุมอารมณ์ได้ก็สามารถ
ควบคุมน้ําเสียงให้มีสูง-ตํ่า   หนัก-เบา   มีการเน้นคํา  หยุดเว้นช่วง  การควบคุมเสียงให้มีความสัมพันธ์กับ
เนื้อหาได้ 

   การฝึกในข้ันตอนนี้ผู้ฝึก จะให้ผู้รับการฝึก ออกมาพูดโดยนําหลักการจากข้ันตอนท่ี ๑ 
และ ๒ มาประกอบ โดยท่ีผู้ฝึกจะต้องคอยฟังอย่างละเอียดถ่ีถ้วน โดยเน้นไปท่ีการใช้ภาษากายและน้ําเสียง โดย
ฝึกพูดท้ังประกอบโพเด้ียมและไม่มีโพเด้ียม หากต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนไหนให้แนะนําผู้รับการฝึกให้ละเอียด
แล้วทําการทดสอบใหม่จนได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ 

  หลังจากท่ีทุกนายผ่านการทดสอบท้ัง ๓ ข้ันตอนมาแล้ว จะทําการฝึกพูดหน้าแถวแบบให้เวลา
เตรียมตัวไม่นาน  ผู้ฝึกจะทําการทดสอบโดยให้หัวข้อการพูดกับแต่ละคน โดยเป็นเรื่องง่ายๆ  ให้เวลาเตรียมตัว 
๕ นาที แล้วออกมาพูด  ใครยังต้องปรับปรุงจะให้ทดสอบใหม่ในเรื่องใหม่ต่อไป 
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บทสรุป 

 จากท่ีกล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่านอกจากวิชาความรู้ด้านวิชาการและวิชาทหารท่ีนักเรียนนายร้อยจะ
จะต้องมีแล้ว  ก็ย่อมต้องมีทักษะและความสามารถในการถ่ายทอดด้วย  ซ่ึงการถ่ายทอดท่ีใช้เป็นประจําก็คือ
การพูด  ดังนั้นนักเรียนนายร้อยทุกนายจึงมีความจําเป็นต้องมีความสามารถด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง  ก่อนท่ีจะ
ออกไปเป็นนายทหารของแต่ละหน่วยจึงต้องมีการเริ่มต้นจากการฝึกพูดหน้าแถวเพ่ือนพ่ีน้องเพ่ืออนาคตท่ีดีใน
การทํางานต่อไป 
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แบบฟอร์มที่ ๑ การจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (objective) ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง เป้าหมายของตัวชี้วัด 
องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
การรักษาความมั่นคงของรัฐ    การพูดหน้าแถวกําลังพลสําหรับ

นายทหาร 
 

องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ทีเ่ลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ คือ 
แผนการจัดการความรู ้ ประเด็นยุทธศาสตร ์: การรักษาความมั่นคงของรัฐ (มุง่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก) 

แผนที่ ๑ องค์ความรู้ที่จําเป็น : การพูดหน้าแถวกําลังพลสําหรับนายทหาร 
 
 

 -นายทหารมีการพูดต่อหน้ากําลังพลจํานวนมากเป็นประจาํ 
-นนร. มคีวามตื่นกลัวและประหม่าในการพูดหน้าแถว 

 ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทํา KM : 
 
  

1
1

 



 

 

แบบฟอร์มที่ ๒แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ: กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
ประเด็นยุทธศาสตร์: การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
องค์ความรู้ที่จําเป็น : การพูดหน้าแถวของนักเรียนนายร้อย 

ลําดับ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ ์

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๑ การบ่งชี้ความรู ้
-ประชุมเพื่อร่วมกําหนดกรอบแนวความคิดและ

วิธีในการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ 
-แสวงหาความร่วมมือทั้งระดับ กรมฯ และ 

ระดับกองพันฯ 
- เน้นการมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทาง

จัดทําแผนปฏิบัติราชการโดย สปค.กรมฯ มหีน้าที่
ประสานแนวความคิดให้ออกมาเป็นรูปธรรม 
 

จํานวนสมาชิก 
KM Team 

๓ คน KM Team -ฐานความรู ้
- ระบบพี่เลี้ยง 

 

- รร.จปร. ๑,๒,๓ 

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- จัดการอบรม  
- บุคลากรมีความรู้เรื่องการพูด 

 

ระดับ 
ผู้ฝึกสอน 

๓.๕๑ 
ไม่น้อยกว่า ๒ 
แหล่งข้อมูล 

ผู้แทนกอง 
- อินเตอรเ์น็ต 
- ผู้มีประสบการณ ์

- 
-คอมพิวเตอร์  
-แบบประเมิน 

- สปค.ฯ 
รร.จปร. 

๑,๒,๓
,๔ 
 
 

 

 

 



 

 

ลําดับ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ ์

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๓ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- การพูดเพื่อเอาชนะความประหม่า 
- การจัดลําดับขั้นตอนการพูด 
-  การใช้ภาษากายและน้ําเสียง

ประกอบการพูด 
 

กองพันจัดทํา
แผนปฏิบัติ
ราชการ 

นนร.ชั้นปีที่ ๕ นนร. -อินเตอร์เน็ต 
 
 
 

- รร.จปร. ๑,๒,๓
,๔ 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู ้
นําร่างคู่มือที่จัดทําขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

 
จํานวน
ผู้เชี่ยวชาญที่
ตรวจสอบ 

 
ไม่น้อยกว่า ๒ 
คน 

 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

พูด 

 
ระบบพี่เลี้ยง 
 

-  
รร.จปร. 

๑,๒,๓
,๔,๕ 

๕ การเข้าถึงความรู ้
นําข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบให้ผู้ฝึกสอน
ทดลองศึกษา 
 

 
จํานวนผู้ฝึกสอน 

 
ไม่น้อยกว่า ๒ 
คน 

 
ผู้ฝึกสอน 

 
อินเตอร์เนต็ 
 

 
- 

 
รร.จปร. 

๑,๒,๓
,๔,๕ 

๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- เชิญ น.ปกครอง ร่วมสัมมนาแสดงความ
คิดเห็น 
- นําข้อมูลที่ได้จัดทําเป็นข้อมูล 

จํานวนผู้เข้า
สัมมนา 

น.ปกครองไม่
น้อยกว่า ๕ 

นาย 

น.ปกครอง เวทีสําหรับการ
แลกเปลี่ยน
ความรู ้
 
 
 

- รร.จปร. ๑,๒,๓
,๔,๕ 
 
 
 
 
 

๗ ๗.๑ การเรียนรู ้
จัดอบรม 

จํานวนผู้เข้า
อบรม 
 
 

ผู้เข้ารับการ
อบรมไม่น้อย
กว่า ๕๐ นาย 

นนร.ชั้นปีที่ ๕ 
 

- 
บบ
สอบ 
ถาม
ความ

- 
 

รร.จปร. ๑,๒,๓
,๔,๕ 
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ลําดับ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ ์

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

พึง
พอใจ 

 
๗.๒ การยกย่องชมเชย 

-รายงานผลการดําเนินงานให ้ผบ.กรม นนร.
รอ.รร.จปร. ทราบเพื่อพิจารณาแนวทางในการ
ดําเนินงานในปี ๕๙ ต่อไป 
 

ระดับคะแนนการ
ประเมินตนเอง 

๘/๑๐ ขึ้นไป นนร.ชั้นปีที่ ๕  -รายงานผลการ
ดําเนนิงาน 

- รร.จปร. ๖ 
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