
บทท่ี 1 การนำเสนอข้อมูล 
 

1.1 ความหมายของการนำเสนอข้อมูล 
ความหมายของการนำเสนอข้อมูล (Presntation) 
            การนำเสนอข้อมูลหมายถึงการส่ือสารเพื่อเสนอข้อมูลความรู้ความคิดเห็นหรือความต้องการไปสู่ผู้รับการ
นำเสนอข้อมูลโดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆอันจะทำให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการนำเสนอ 
 

1.2 ความสำคัญของการนำเสนอ 
ความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล 
            ในประจุบันนี้การนำเสนอข้อมูลมามีบทบาทสำคัญในองค์กรทางธุรกิจทางการศึกษาหรือแม้แต่หน่วยงาน
ของรัฐ และเอกชนทุกแห่งก็ต้องอาศัยวิธีการนำเสนอเพื่อส่ือสารข้อมูลเสนอความเห็นเสนอขออนุมัติหรือเสนอข้อ
สรุปผลการดำเนินงานต่างๆมีหน้าที่เกี ่ยวกับการประชาสัมพันธ์การแนะนำเพื่อการเยี่ยมชมการฝึกอบรมการ
ประชุมหรือผู้ท่ีเป็นหัวหน้างานทุกระดับจะต้องรู้จักวิธีการนำเสนอเพื่อนำไปใช้ให้เหมาะสมกับงานต่างๆ 
 

1.3 วัตถุประสงค์ในการนำเสนอ 
วัตถุประสงค์ในการนำเสนอข้อมูล 
 1. เพ ื ่อให้ผ ู ้ร ับการนำเสนอข้อมูลรับทราบความคิดเห็นเพื ่อความต้องการ เช่น ในการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ประธานในท่ีประชุมจะต้องช้ีแจงวาระการประชุมให้ท่ีประชุมรับทราบ 
 2. เพื่อให้ผู้รับการนำเสนอข้อมูลพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง
คณะกรรมการแต่ละฝ่ายต่างๆ จะต้องช้ีแจงข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นให้ท่ีประชุมได้รับทราบเพื่อประกอบการ
พิจารณาวินิจฉัย หรือลงมติท่ีประชุม 
 3. เพื่อให้ผู้รับการนำเสนอได้รับความรู้จากข้อมูลที่นำเสนอเช่นในการฝึกอบรมหรือการสัมมนาวิทยากร
หรือผู้เชี ่ยวชาญจะต้องนำเสนอข้อมูลที่เป็นความรู้ และข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ฟูเข้าฝึกอบรม หรือใช้ในการ
บรรยายสรุปผลการดำเนินงานต่างๆเพื่อให้ผู้มาเย่ียมชมกิจการหรือผู้บังคับบัญชาท่ีเดินมาตรวจเยี่ยมได้รับทราบ 
 4. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานหรือองค์กรให้แก่บุคคลท่ัวไปได้รับทราบ 
 

1.4 หลักการออกแบบการนำเสนอข้อมูล 
หลักการออกแบบการนำเสนอข้อมูล  
ในการนำเสนอข้อมูลหรือบรรยายแต่ราคาของผู้บรรยายหรือผู้นำเสนอจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใส่ใจวิธีการนำเสนอ
ภายใต้จำกัดรวมท้ังหาแนวทางท่ีจะช่วยให้ผู้ฟังรู้ในส่ิงท่ีพูดฉะนั้นการเข้าใจหลักการออกแบบและการใช้โปรแกรม
สำนักงานเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นทักษะที่จำเป็นซึ่งมีหลักการออกแบบและการใช้โปรแกรม
นำเสนอดังนี้ 



 1. การใส่เนื้อหาหรือภาพท่ีสำคัญ ไม่ควรใส่ไว้ติดขอบหน้าจนเกินไป ควรเผ่ือริมขอบจอไว้เล็กน้อย 
 2. การจัดเรียงลำดับเนื้อหา 
  2.2 จัดทำตามลำดับของเนื้อหาหรือการบรรยายไม่สลับไปสลับมา 
  2.3 เริ่มแรกด้วยการแสดงช่ือเรื่อง พร้อมช่ือของผู้นำเสนอ 
  2.4 ต่อมาความเป็นเนื้อหาท่ีแสดงหัวข้อในการ นำเสนอ 
  2.5 จากนั้นเป็นเนื้อหาท่ีเป็นส่วนของเนื้อหาท่ีเรียงลำดับจากหัวข้อท่ีกำหนด 
  2.6 เพื่อป้องกันการสับสนขว้างใส่หัวข้อเรื่องทุกเนื้อหาและใส่เครื่องหมายลำดับเพื่อช่วยให้ผู้ฟัง
อ้างอิงได้ 
 3. การใช้ขนาดและสีของตัวอักษรและพื้นหลัง ควรเลือกใช้รูปแบบตัวอักษรที่เป็นมาตรฐานอ่านได้ง่าย
และมีขนาดใหญ่ต่อการมองเห็นในระยะไกล ไม่เล็กจนเกินไป รวมทั้งเลือกสีพื้นหลัง และสีตัวอักษรที่ติดกัน เพื่อ
ช่วยให้อ่านข้อความได้ง่าย หรือเพื่อนหลังท่ีไม่มีลวดลายมากเกินไปจนทำให้ลายตา รักการออกแบบรูปแบบ ขนาด
ตัวอักษร และส่ีท่ีเหมาะสมดังนี้ 
  3.1 เลือกใช้รูปแบบตัวอักษรท่ีมีหัวเพื่อให้อ่านง่าย และไม่ควรใช้ตัวอักษรเกิน 2 แบบ 
  3.2 ควรใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่เพื่อให้มองเห็นได้ง่าย ด้วยส่วนของเนื้อหาภาษาไทยควรใช้
ประมาณ 36 - 50 พอยต์ (Point) สำหรับส่วนของหัวเรื่องควรใช้ประมาณ 50 - 60 พอยต์ (Point) 
  3.3 ควรใช้ตัวหนาหรือตัวขีดเส้นใต้ในการเน้นข้อความ หรือจะใส่เงาให้ตัวอักษร เหงาควรเข้ม
กว่าสีพื้น 
  3.4 ไม่ควรใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบตัวใหญ่ท้ังหมดเลย เพราะจะอ่านได้ยาก ยกเว้นคำส้ันๆ 
ท่ี เป็นหัวเรื่องหรือต้องการเน้น 
  3.5 ใช้พื้นหลังท่ีสีตัดกับตัวอักษร เช่น พื้นเมืองคือตัวอักษรสว่างหรือตัวอักษรสว่างพื้นมืด 
  3.6 ขวัญชัยพื้นหลังสีเข้มกลับห้องท่ีมีผู้ฟังนั่งไม่เกิน 20 ฟุต หากไกลกว่านั้นขวัญใช้สีสว่าง 
  3.7 หลีกเล่ียงพื้นหลังท่ียากต่อการอ่าน เช่น เป็นภาพ ท่ีมีลวดลาย หรือมีสีเหมือนกับตัวอักษร 
  3.8 ควรใช้รูปแบบตัวอักษร ขนาด รวมทั้งสีตัวอักษรและพื้นหลังแบบเดียวกันตลอดทุกสไลด์ 
 4. ควรจะบรรจุข้อความท่ีเป็นใจความสำคัญ ซึ่งส้ันและกะทัดรัด 
 5. ควรจะแสดงหนึ่งประเด็นในแต่ละครั้ง เช่น หนึ่งหน้ามีหนึ่งประเด็น แต่หากต้องบรรจุไว้หลายประเด็น 
ในหนึ่งหน้า ขว้างแสดงผลทีละประเด็น เพื่อให้ผู้ฟังคงความสนใจกับส่ิงท่ีผู้นำเสนอกำลังพูด 
 6. ไม่ควรใช้การแสดงผลพิเศษ (Effect) ท่ีมากเกินไป เพราะจะทำให้ดูไม่น่าเช่ือถือและน่ารำคาญ 
 
1.5 การใช้มัลติมีเดีย 
การใช้มัลติมีเดีย 



 ส่ือมันติมีเดีย (Multimedia) คือการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการส่ือความหมายโดย
การผสมผสานส่ือหลายชนิดเช่นข้อความห้ามกราฟิก (Graphic) ภาพเคล่ือนไหว(Animation) เสียง (Sound) และ
วีดีโอ (Video) เป็นต้น ส่ือต่างๆ ท่ีนำมารวมไว้ในส่ือมันติมีเดีย จะช่วยให้เกิดความรักหลายในการใช้คอมพิวเตอร์
อันเป็นเทคโนโลยีในแนวทางใหม่ ที่ทำให้การใช้คอมพิวเตอร์น่าสนใจและเราความสนใจ เพิ่มความสนุกสนานใน
การเรียนมากยิ่งขึ้น 
 
1.6 การเตรียมงานก่อนการนำเสนอ 
การเตรียมงานก่อนการนำเสนอ 
 การเขียนสตอรี่บอร์ดเป็นขั้นตอนการเตรียมการนำเสนอข้อความ ภาพ รวมทั้งสื่อในรูปของมันติมีเดีย
ต่างๆ ลงในกระดาษเพื่อให้การนำเสนอข้อความและสื่อใน ในรูปแบบต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างเหมาะสมบนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ต่อไป ขณะที่พังงานำเสนอลำดับและขั้นตอนการตัดสินใจ สตอรี่บอร์ดนำเสนอเนื้อหาและลักษณะ
ของการนำเสนอขั้นตอนการสร้าง สตอรี่บอร์ดรวมไปถึงการเขียนสคริปต์ (ซึ่งสคริปต์ในท่ีนี้ คือ เนื้อหา) ท่ีผู้ใช้จะได้
เห็นบนหน้าจอ ซึ่งได้แก่ เนื้อหา ข้อมูล คำถาม ผลป้อนกลับ คำแนะนำ คำช้ีแจง ข้อความเรียกความสนใจ ภาพนิ่ง 
และภาพเคล่ือนไหว ฯลฯ 
 Storyboard คือ การสร ้างภาพให้เห ็นลำดับขั ้นตอนตามเนื ้อหาที ่ต ้องการ โดยเฉพาะการสร้าง
ภาพเคล่ือนไหว 
รายละเอียดชื่อควรมีใน Storyboard ได้แก่ คำอธิบายแต่ละสื่อที่ใช่ (ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง 
วิดีโอ) 
ตัวอย่างแบบฟอร์มในการจัดทำ Storyboard 



 
 



1.7 โปรแกรมนำเสนอข้อมูล 
โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล 
 โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างงานนำเสนอหรือแสดงผลของสถาบัน มหาวิทยาลัย คณะฯ หน่วยงาน บริษัท  
โปรโหมดสินค้า แนะนำสินค้า ประชุม สัมมนา บรรยายทางวิชาการ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งแต่ละโปรแกรม
เหมาะกับงานแต่ละแบบ ยกตัวอย่างเช่น 
1. Microsoft PowerPoint เหมาะสำหรับ Computer Presentation ท่ีใช้งานง่ายท่ีสุด 
2. Director เหมาะสำหรับ Multimedia Computer Presentation ที่ดีที ่สุด ใช้งายากกว่า PowerPoint แต่
เหมาะสำหรับการจัดทำส่ือการเรียนการสอน 
3. Authorware เหมาะสำหรับ Multimedia ท่ีมีบททดสอบและการโต้ตอบท่ีดีท่ีสุด ใช้งานยากกว่า PowerPoint 
แต่ง่ายกว่า Director เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ 
4. Adobe Flash เหมาะสำหรับ Multimedia CAI Games Web และอื่นๆ อีกมากมาย เสถียรภาพสูง สามารถ
บันทึกเป็นไฟล์ .exe และ .swf ได้ 
5. Swish max, Swish 3D เป็นโปรแกรมที ่ดีมากในการนำเสนอผลงาน Special Effect เกี ่ยวกับภาพและ
ตัวหนังสือ ซึ้งเป็นโปรแกรมที่สร้างใช้งานง่ายกว่า Flash มี Effect สำเร็จรูปให้ใช้มากมาย นำไปสร้าง Effect ใช้
กับภาพและตัวหนังสือ แล้ว Export เป็น .swf นำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี 
6. Tool book เป็นโปรแกรมที่ดี แต่การใช้ยากเกินไป  ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องมือที่สามารถตอบสนองความต้องการ
สำหรับงานนำเสนอได้ดีก็ตาม 
7. Ulead Video Studio เป็นโปรแกรมในการนำเสนออีกโปรแกรมหนึ่ง เหมาะสมสำหรับงานประชาสัมพันธ์หรือ
งานมงคลต่างๆ 
 


