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วิทยากรเปนผูมบีทบาทสาํคญัในการถายทอดความรู ความคดิ ประสบการณตาง ๆ  
ใหผูเขารับการอบรมเกิดความรู ความเขาใจ เกิดทกัษะ มทีศันคตทิีด่ ีและมแีรงจูงใจตองการ
ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองใหเหมาะสมตามเปาประสงคของเรื่ องที่ถายทอด
ซ่ึงการเปนวิทยากรท่ีดีและมีประสิทธิภาพนั้น ผูเปนวิทยากรตองมีความรู ความสามารถ 
ทักษะเทคนิคตาง ๆ ในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนดานการสื่ อสาร การจัดกิจกรรม และ

สามารถเปนวิทยากรในการถายทอดความรู คณะผูวิจัยจึงไดจัดทําชุดการเรียนรูนี้ข้ึน

เพื่ อสงเสริมใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) หรือผูที่เก่ียวของ มีความรู

ความสามารถในการเปนวิทยากร เพื่ อสงเสริมใหแรงงานนอกระบบมพีฤติกรรมการดูแลตนเอง

ในการปองกันการเจ็บปวยจากการทํางานไดอยางเหมาะสม

การจัดทําชุดการเรียนรูนี้ไดรับความอนุเคราะหจากรองศาสตราจารย ดร. ลําปาง 

แมนมาตย เปนผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเน้ือหาใหมีความครอบคลุมยิ่งข้ึน ผูจัดทําจึง

ขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะหคร้ังนี้

คณะผูจัดทํา

คํานํา
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ชุดการเรียนรูท่ี 1 

เรื่ อง เทคนิคการเปนวิทยากร
1. บทนํา

 วิทยากรเปนผูมบีทบาทสาํคญัในการถายทอดความรู ความคดิ ประสบการณตางๆ
ใหผูเขารับการอบรม เกิดความรู ความเขาใจ เกิดทักษะ มีทัศนคติที่ดี และมีแรงจูงใจ
ตองการท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองใหเหมาะสมตามเปาประสงคของเรื่ องที่
ถายทอด ซ่ึงการเปนวิทยากรท่ีดีและมีประสิทธิภาพนั้น ผูเปนวิทยากรตองมีความรู

ความสามารถ ทกัษะและเทคนิคตาง ๆ  ในหลาย ๆ  ดาน เชน การสื่ อสาร และการจัดกิจกรรม

เปนตน

2. วัตถุประสงคของชุดการเรียนรู   เพื่ อให อสม.

  2.1  อธิบายเก่ียวกับเทคนิคการเปนวิทยากรได

  2.2  สามารถเปนวิทยากรในการถายทอดความรูและสงเสริมใหแรงงานนอกระบบ

มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม

3. เน้ือหาชุดการเรียนการสอน   เนือ้หาเก่ียวกับเทคนคิการเปนวิทยากร ประกอบดวย
  3.1  ความหมายของวิทยากร

  3.2  คุณลักษณะของวิทยากร

  3.3  เทคนิคการเปนวิทยากร

  3.4  หลักการพัฒนาการพูด

  3.5  เทคนิคการฝกปฏิบัติการเปนวิทยากร

4. การจัดการเรียนการสอน

  4.1  การบรรยายเทคนิคการเปนวิทยากร
  4.2  การฝกปฏิบตักิารใชชุดการเรียนรูตางๆ โดยแบงกลุมผูเขารับการอบรม กลุมละ
ประมาณ 10 คน ตามความถนัดหรือตามความเหมาะสม

  4.3  สมาชกิในแตละกลุม แสดงความคดิเหน็ สะทอนตอการสอนของวทิยากรเพื่ อ
นํามาปรับปรุง/พัฒนาเทคนิคและวิธีการสอน

  4.4  สื่ อวีดิทัศน
  4.5  การฝกปฏิบัติในพ้ืืนที่ (หลังการอบรม)
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5. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
 5.1 การประเมินความรูกอนและหลังเรียน ดังนี้
   5.1.1  วิทยากร หมายถึงอะไร
    5.1.2  คุณลักษณะของวิทยากร มีอะไรบาง
    5.1.3  เทคนิคการเปนวิทยากร มีอะไรบาง
    5.1.4  หลักการพัฒนาการพูด มีอะไรบาง
   5.1.5 เทคนิคการฝกปฏิบัติเพื่ อเปนวิทยากร ควรทําอยางไร

 5.2 การประเมินการสอนของวิทยากร ตามแบบฟอรมที่ 1 แบบประเมิน อสม. 

ในการเปนผูถายทอดความรูโดยเจาหนาท่ีสาธารณสุข สมาชิก อปท. ผูนาํแรงงานนอกระบบ

หรือ ผูนําชุมชนและแรงงานนอกระบบ

ลําดับ รายการประเมิน
ระดับความเหมาะสม

เหมาะสม ไมเหมาะสม

1 อสม. แจงวัตถุประสงคของชุดการเรียนรู

2 อสม. บรรยายตรงตามวัตถุประสงคของชุดการเรียนรู

3 อสม. มีความสามารถถายทอดความรู ใหเขาใจงาย

4 อสม. ยกตัวอยางประกอบซ่ึงแสดงออกถงึการนําเนือ้หา

วิชาไปใชกับการปฏิบัติจริง

5 อสม. ใชสื่ อ ประกอบการบรรยายท่ีเขาใจงาย

6 อสม. เปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมไดซักถามหรือ

แสดงความคิดเห็น

7 อสม. สรางบรรยากาศการเรียนรูที่เปนกันเอง กระตุน
ความอยากรูของผูเขาอบรมและสรางการเรียนรูรวมกัน

แบบฟอรมที่ 1 แบบประเมิน อสม. ในการเปนผูถายถอดความรู
 ชื่ อวิทยากร ………………………..............….….ชื่ อชุดการเรียนรู…………………......……........

 คําช้ีแจงใหทานทําเครื่ องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
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เน้ือหา จัดการเรียนการสอน ระยะเวลา

การประเมินผลกอนเรียน การทดสอบกอนเรียน 10  นาที

บทนํา การบรรยาย 10  นาที

เทคนิคการเปนวิทยากร ประกอบดวย

 1)  ความหมายวิทยากร

   2)  คุณลักษณะของวิทยากร

   3)  เทคนิคการเปนวิทยากร

   4)  หลักการพัฒนาการพูด
 5) เทคนคิการฝกปฏบิตักิารเปนวิทยากร 

- การบรรยาย

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

  ภายในกลุม

- การฝกปฏิบัติการเปน

  วิทยากรในการจัดการ  

  เรียนการสอนและให

  สมาชิกกลุมใหขอ

  เสนอแนะ

- การฝกเปนวิทยากรให

  ความรูแกแรงงานนอก

  ระบบ (หลังฝกอบรม)

2 ช่ัวโมง

การประเมินผลหลังเรียน การทดสอบหลังเรียน 10 นาที

7. สรุปการจัดการเรียนการสอน

6. การติดตามการดําเนินกิจกรรม

 การประเมินการปฏิบัติงานของ อสม.ประเมินรวมกับชุดการเรียนรู 2 การปรับ

เปล่ียนพฤติกรรมการทํางานเพื่ อปองกันการเจ็บปวย และการอบรมโดยใชแบบฟอรมที่ 1    

 8.1 ความหมายของวิทยากร
        วิทยากร คือ ผูที่ทําหนาที่เปนตัวการสําคัญ ที่จะทําใหผูเขารับการอบรม
เกิดความรู ความเขาใจ เกิดทักษะ เกิดทัศนคติที่ดีเก่ียวกับเรื่ องที่อบรม จนกระท่ังผูเขา
รับการอบรมเกิดการเรียนรูและสามารถจุดประกายความคิด ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง

ทัศนคติ หรือพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคของเรื่ องหรือวิชาน้ัน 

8. เน้ือหาการเรียนการสอน
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8. เน้ือหาการเรียนการสอน

 8.2 คุณลักษณะของวิทยากร มีดังนี้
  8.2.1 คุณลักษณะท่ัวไป 
                  1)  มั่นใจในตนเอง เตรียมพรอม มีสื่ อ และวิธีการนําเสนอท่ีเหมาะสม
      2) มีความคิดริเริ ่มสรางสรรค และสามารถเชื่ อมโยงความรูกับ
ประสบการณจริงในพ้ืนที่ได
                  3)  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธที่ดี
         4)  มีความเขาใจและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล

           5)  มคีวามเปนกัลยาณมติร ยิม้แยม แจมใส เปนกันเอง คอยชวยเหลือ

ดวยนํ้ําใจ มีความเมตตา ยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลและเห็นใจผูเขารับการอบรม

                 6)  เปนนกัประชาธิปไตย มคีวามยดืหยุน รับฟงความคดิเหน็ของผูอื่ น

ไมสรุปตัดบทงาย ๆ เมื่ อมีผูเสนอความคิดเห็นที่แตกตางออกไป

              7)  เปนผูมคีวามพรอมของการเปนผูให มคีวามจรงิใจ ในการถายทอด

ความรู

                8) ปฏิบัติตนตอผูเขารับการอบรมอยางเสมอภาค ทัดเทียม ใหเกียรติ

และวางตัวเหมาะสมกับทุกคน

  8.2.2 มีความรูและประสบการณในเรื่ องที่เปนวิทยากรดีพอ
                   1) ตองเปนผูมีความรูในหลักการของเรื่ องที่เปนวิทยากรอยางดี
                  2) ตองรูรายละเอียดในเรื่ องนั้นเปนอยางดี และเขาใจในเหตุผลของ
การกระทํา และอธิบายไดทุกข้ันตอน 
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 3) ตองเปนผูมีประสบการณในการปฏิบัติจริง ในเรื่ องที่เปนวิทยากร
หลายป จนสามารถยกตัวอยางไดทัง้ความสําเร็จ และความลมเหลว และยกตัวอยางใน
บริบทที่ตางกันออกไปได
 4) ความรูที่ถายทอดในขณะอบรม ควรประยุกตใหสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริงในพ้ืนที่
  8.2.3 ถายทอดเปน 
 1) มีเทคนิคตาง ๆ เชน การบรรยาย การนําอภิปราย กรณีศึกษา

การยกตัวอยางทีใ่กลตวัผูเขาอบรม เชน หากเปนวิทยากรบรรยายใหเกษตรกรปลูกพุทรา

ควรยกตัวอยางพฤติกรรมสุขภาพที่เก่ียวของกับการปลูกพุทรา เพื่ อทําใหเกิดความรู 

เขาใจงายไดสาระ

 2) สามารถพูดเรื่ องยาก ซับซอนใหเขาใจงาย

 3) นําเสนอเปนประเด็น และสรุปประเด็นใหชัดเจน

  4) มีอารมณขัน สรางบรรยากาศในการอบรมไดอยางเหมาะสม

 5) ใชภาษาพูดไดดี ใชภาษางาย ๆ รูจักเลือกคําพูดใหตรงกับเนื้อหา

และตรงกับพื้นฐานความรูของผูฟง
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 8.3 เทคนิคการเปนวิทยากร
  8.3.1 แนวทางการลดความประหมาและตื่ นเตน
           1) การเตรียมความพรอม เชน เน้ือหาทีจ่ะบรรยาย เครื่ องมอื  อปุกรณ
และควรรูขอมูลของกลุมผูฟง
           2) ควรรูจริงในส่ิงที่จะแสดงหรือพูด
           3) ควรมีการเตรียมเนือ้หาทีจ่ะพูด และระบุกิจกรรมของแตละสวนของ
เน้ือหา และอุปกรณที่ตองใช

           4) ควรสรุปเอาไวกอนวาจากการบรรยายนี้ ผูเขาอบรมจะไดความรู

เรื่ องอะไรบาง และจะวัดอยางไรวาผูเขาอบรมเขาใจ เชน การชวนคุย หรือถามคําถาม

แบบกันเอง

 5) ซักซอม ทดลองฝกฝนโดยอาศยักระจกเงา หรือใหเพื่ อนชวยสะทอน

             

 6) คิดวาผูฟงเปนเพื่ อนเราจะรูสึกเปนกันเองและชวยลดความประหมา

และตื่ นเตนลงได
 7) ปรับความสมดลุทางรางกาย เชน เมื่ อประหมา ใหสูดลมหายใจเขา
ลึก ๆ และ หายใจออกยาว ๆ ถาเกิดอาการตาลายใหเพงส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือ ถามือสั่น

เสียงส่ัน ใหดื่ มนํ้ําเย็นสักเล็กนอยเพื่ อใหเลือดลมเดินสะดวก ลดความประหมา



7ªØ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 1
เทคนิคการเป็นวิทยากร

7

  

   

  8.3.2 การใชสายตาและทาทาง

           1) การใช้สายตา หรือ การสบตา เน่ืองจากสายตาเป็นเคร่ือง

สื่ อสารความคิดที่สําคัญอยางหน่ึงของมนุษย เมื่ อใดก็ตามที่ผูพูดหลบตาไปจากผูฟง

เทากับวาโยนเครื่ องมือสื่ อสารที่สําคัญที่สุดทิ้งไป แนวทางการสบตามีดังนี้

 

 1.1) พูดพรอมกับมองผูฟงแตละคน แตละกลุมใหทั่วถึง

 1.2) พยายามมองผูฟงรวม ๆ กอน ตําแหนงที่ดีที่สุด คือ มอง

ไปที่ผูฟงอยูจุดก่ึงกลางของแถวหลังสุด จะทําใหรูสึกวาทานกําลังมองผูฟงทั้งหมด

           1.3) ถาผูฟงมาก ควรมองเปนกลุมๆ ใหครบทุกกลุม
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 2) การใชทาทางประกอบการพูด หมายถึง สีหนา การยืน 
การเคลื่ อนไหว ลําตัว ศีรษะ การเดิน การใชมือ มีหลักการดังนี้
               2.1) สีหนา ควรย้ิมแยม ราเริง เบิกบานเปนการแสดงการตอนรับ
ผูฟง มีความสุขและพอใจท่ีจะไดพูดกับผูฟง
               2.2) การยืน ทายนืทีด่ทีีสุ่ด คอื ยนืใหเทาทัง้สองขางหางกันพอสมควร
ทิ้งนํ้ําหนักตัวลงบนเทาทั้งสองขาง อยางอเทาหรือแกวงเทาเลนและอยาโยกตัวเขาออก

               2.3) การเคลื่ อนไหวลําตัว ในขณะยืนพูดแมเทาอาจไมไดขยับเลย

แตก็สามารถเคลื่ อนไหวลําตัว หันซายหันขวาได

               2.4) ศรีษะ การพยักหนา การสายศีรษะเปนอาการกิริยาทีแ่สดงออก

ถึงความหมายแทนคําพูดไดดี

               2.5) การเดิน ผูพูดจําเปนตองเดินบาง แตอยาเดินโดยไมจําเปนและ

ไมควรหันหลังใหผูฟงตลอดเวลา

               2.6) การใชมือ สามารถใชอธิบายประกอบคําพูดไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

เชน บอกจํานวน ขนาด ทิศทาง เปนตน

  8.3.3 การใชเสียงมีความสําคัญในการสื่ อสาร แสดงความรูสึกของผูพูดเต็ม

ไปดวยพลัง มีชีวิตชีวา มีการเนนหนักเบาสูงตํ่ํา ทอดจังหวะรัวหรือหยุดอยางเหมาะสม
จะสามารถตรึงผูฟงได มีหลักการดังนี้
   1)  พูดใหเสียงดังฟงชัด

      2)  จังหวะการพูดไมชาหรือเร็วเกินไป
    3)  อยาพูด เออ อา

   4)  อยาพูดเหมือนอานหนังสือหรือทองหนังสือ
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 8.4 หลักการพัฒนาการพูด มีแนวทางดังนี้

  8.4.1 อานหนังสือทําความเขาใจเนื้อหาที่จะพูด ใหกระจางชัด

     8.4.2 จัดลําดับความคิดที่จะพูดใหสอดคลองกันหรือรอยรัดเหมือนเขียน

เรียงความ

         8.4.3  พูดจากหัวใจท่ีจริงใจดวยความตั้งใจ

         8.4.4  วิเคราะหหรือหยั่งสถานการณการพูดและการฟง

         8.4.5  กอนพูด เตรียมตัวและเตรียมรางกายใหพรอม

         8.4.6  กําหนดหรือลําดับเรื่ องไวในใจและจําใหข้ึนใจ

 8.5 เทคนิคการฝกปฏิบัติเพื่ อเปนวิทยากร

  8.5.1 ข้ันเกร่ินนํา ควรแนะนําตัวเองและทักทายผูเขาอบรมอยางเปนกันเอง

มีขอควรหลีกเล่ียงในการข้ึนตน ดังนี้
             1) อยาออกตัว เชน ที่เชิญมาวันนี้  เพ่ิงรูตัวเมื่ อคืน

             2) อยาขออภยัและแสดงถึงความไมแนใจ เชน เน้ือหาทีพู่ดอาจผดิ

พลาดเล็กนอย
             3) อยาถอมตนมากเกินไป
              4) อยาออมคอม วกวนหรือเสียเวลา

             5) กอนการเร่ิมตนบรรยาย ควรทักทายผูเขาอบรมโดยการชวนพูดคยุ
อยางเปนกันเองในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่เชื่ อแนวาทั้งวิทยากร และผูเขาอบรมมีสวนรวมกัน
หรือไดรับผลเหมือนๆ กัน หรือผูเขารับการอบรมไดรับผลหรือมีสวนก็ได
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  8.5.2 ข้ันสอน (ดําเนินเนื้อเรื่ อง) ควรพัฒนาทักษะการพูด และการเลาเรื่ อง 
อาจตองฝกหัดเลา ใหเพื่ อนหรือคนอื่ นฟงในวงเล็ก ๆ กอน โดยคํานึงถึง

             1) การใชนํ้ําเสียงที่เหมาะสมในการเลา 

             2) การใชลีลา หรือกิริยาทาทางประกอบการเลา

             3) ในขณะท่ีบรรยาย ควรใชคาํพูด ทีก่ระตุนใหผูเขาอบรมเหน็วาเรื่ อง

ที่บรรยาย เปนเรื่ องที่ไมยาก ผูเขาอบรมทําไดแนนอน และกระตุนใหผูเขาอบรมอยากทํา

    4) บรรยายใหพอดีกับเวลาท่ีกําหนด

             5) เตรียมเกม เพลง หรือกิจกรรมผอนคลายสลับเนื้อหา

ตัวอยางเกม

เพลงแมงอีฮูม (ประยุกต)

 ฝนเทลงมา เทลงมา ใหนาตูโฮง นาตูโฮง นาตูโฮง ใหโสงตูเปยก โสงตูเปยก 

โสงตูเปยก ใหเส้ือตูเปยก เส้ือตูเปยก เสื้อตูเปยก แมงตับเตา ออกลูกขางหลัง .......... 

เปนแมงอีหยัง ........โอแมงอีฮูม แมงอีฮูม แมงอีฮูม ใตตนหมากเขียบ ตนหมากเขียบ 

ตนหมากเขียบ

ทาประกอบ

 1. ฝนเทลงมา  
  มือทั้งสองงอโคงเหนือศีรษะ สะบัดปลายมือทั้งสองขางข้ึนลงตามจังหวะ
พรอมกันทั้งสองมือ
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 2. ใหนาตูโฮง นาตูโฮง นาตูโฮง   
  ลดมือลงแกวงมือทั้งสองผานลําตัวดานหนา

 3. ใหโสงตูเปยก โสงตูเปยก โสงตูเปยก

      มือทั้งสองตบที่หนาขาพรอมกันตามจังหวะ

 4. ใหเส้ือตูเปยก เส้ือตูเปยก เส้ือตูเปยก

  แขนท้ังสองขางไขว แลวเอามือตบหนาอก

 ตามจังหวะ

5. แมงตับเตา  

 กมลงงอตัวไปข างหนา เหยียดแขนขวา
และแขนซายไปขางหนา ฝามือซาย ประกบบน

หลังมือขวาแลวเอาฝามือซายตบบนหลังมือขวา
ตบเบาๆ
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7. เปนแมงอีหยัง  

   เอามือขวาช้ีที่ขมับขวา

 6.  ออกลูกขางหลัง 
  แขนซายและขวา
เหยียดไปขางหลังแลวหันหลัง
โดย หันตัวไปขางหลัง และ
หมุนกลับมาดานหนา

 8.  โอ ... แมงอีฮูม

 เอานิว้ขวาช้ีไปขางหนา 

มือซายปลอยขางลําตัว หลัง

จากน้ัน ยกแขนซาย ขวา 

ระดับตัว แลวทํามือ จีบปลอย

9. ใตตนหมากเขียบ  
 มือทั้งสองโคงงอเหนือศีรษะ แลวโยกตาม
จังหวะไปทางซายและขวา
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1.  โนนทะเลแสนงาม    
  มือซายแบ มือขวาต้ังอยูบน
ฝามือซาย

2.  ฟาสีครามสดใส  
   ยกมือสองขางข้ึนเหนือไหล 
แลวขยับลงมาระดับเอว

 โนนทะเลแสนงาน ฟาสีครามสดใส มองเหน็เรือใบ อยูในทะเล หาดทรายงามเห็นป ู
ดูซิดูหมูปลา กุงหอยนานา อยูในทองทะเล

ทาประกอบ

)

 3. มองเห็นเรือใบ 
 มือซายแบ มือขวาตั้งอยูบน
ฝามือซาย

    4. อยูในทองทะเล
       เอามือซายและมือขวาไขวสลับกันกลางลําตัวระดับเอวแลวเอามือท้ังสองขางผาน
ลําตัวกางออกในลักษณะคว่ํามือ

เพลงทะเลแสนงาม (ประยุกต)



14 ªØ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 1
เทคนิคการเป็นวิทยากร

14

5. หาดทรายงาม เห็นปู 

 กํามือสองขาง ยกเวนนิ้วหัวแมมือกับ

นิ้วกอยใหช้ีไปขางหนา

6. ดูซิดูหมูปลา            

ฝามือทั้งสองประกบกันเปนปลา 

วายไปมา

7. กุงหอยนานา 

 มือสองขางกําแลวเอามาประกบกัน  

ขยับข้ึนลงใหมือขวาอยูบน

8. อยูในทองทะเล 

 มือซายแบมือขวาต้ังอยูบนมือซาย แลวตามดวยแบมือทั้งสองผายออกไปขางลําตัว
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ยามเมื่ อเปดมันเดินไป มองแลวไมนาดูเลย 
จําไวเถิดเพื่ อนเอย เอย จงอยาเดินใหเหมือนเปด

ทาประกอบ
เอกสารอางอิง

1. ยามเมื่ อเปดมันเดินไป  

 ยนืเทาหางยอตวัใหเขาชนกัน หนั  ปลายเทา
ขางในเฉียงประมาณ 45 องศาใชหลังมือทั้ง

สองมือ แตะขางเอวท้ังสองขาง

2. มองแลวไมนาดูเลย 

 มอืซายทาวเอว มอืขวาปองตาขวา มอง

ไปมา

         

 3. จําไวเถอะเพื่ อนเอย เอย จงอยาเดิน
ใหเหมือนเปด
   มือขวาช้ีข้ึนขางบน มือซายทาวเอว

แลวเดินเวลาเดนิกาวทีละกาว ส่ันนิว้มอื ไปตาม

จังหวะเพลง

     หมายเหตุ: ดูภาพประกอบการทําทาในแตละเกมในวีดิทัศน ชุดการเรียนรูที่ 1 
เทคนิคการเปนวิทยากร

เพลงเปด (ประยุกต)
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     8.5.3 ข้ันตอนสรปุการเปนวิทยากร ควรสรุปประเด็นทีสํ่าคญั มคีวามหมาย
ชัดเจน ไมเลื่ อนลอย กะทัดรัดอาจชักชวนหรือโนมนาวผูฟงใหคิดและนําไปปฏิบัติ และใน
การสรุป ควรประเมินในภาพรวมกลบัไปวาผูเขาอบรมเขาใจหรอืมคีวามรู ในประเด็นทีต่ัง้ใจ
จะใหรูหรือไม

เอกสารอางอิง


