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Presentation คอือะไร ???

“กำรถ่ำยทอดควำมคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งที่ มี 
วัตถุประสงค์แน่ชัดให้ผู้ฟังเข้ำใจภำยในเวลำจ ำกัด” 
กำรน ำเสนอ ถือเป็นทักษะที่จ ำเป็นของคนท ำงำนทั้งในสังคมธุรกิจ และงำน
รำชกำร ที่จะเป็นส่วนหนึ่งน ำไปสู่ ควำมส ำเร็จในหน้ำที่กำรงำน กำรที่จะประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรน ำเสนอที่ดี ผู้น ำเสนอจะต้องมีควำมเข้ำใจในควำมหมำย 
ควำมส ำคัญของกำรน ำเสนอ ต้องเป็นผู้ที่รู้รูปแบบ ขั้นตอนของกำรน ำเสนอ รู้
ลักษณะของกำรน ำเสนอที่ดี เสริมสร้ำงคุณสมบัติ ลักษณะของตัวตน รวมถึง
พัฒนำทักษะที่เป็นตัวตนเป็นเอกลักษณ์ในกำรน ำเสนออย่ำงมีประสิทธิภำพ



• กำรน ำเสนอ (Presentation)
โดยทั่วไปมักใช้เวลำประมำณ 15-20 นำทีรูปแบบกำร น ำเสนอ
ในที่ประชุม แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

• 1. น ำเสนอเพื่อแจ้งให้ทรำบ เป็นกำรชี้แจงให้ข้อมูลในที่
ประชุมได้ทรำบหรือรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ คืบหน้ำ เรื่อง
นโยบำย แผนงำน ผลกำรศึกษำ และวิธีกำรด ำเนินงำน

• 2. น ำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบ เป็นกำรน ำเสนอเรื่องท่ี
ด ำเนินงำนไปแล้วและเสนอต่อ คณะกรรมกำรหรือที่ประชุม
ผู้บริหำรระดับสูงเพื่อขอควำมเห็นชอบ

• 3. น ำเสนอเพื่อพิจำรณำ เป็นกำรน ำเสนอโดยให้ข้อมูลไว้
เป็นส่วนหนึ่งของทำงเลือก ซึ่งอำจเป็น แผนงำนธุรกิจ
ยุทธศำสตร์ขององค์กร หรือแผนงำนที่จะเกิดข้ึนอนำคต เพื่อให้
ผู้บริหำรได้ พิจำรณำและใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิงในกำรตัดสินใจ
ซึ่งวิธีกำรน ำเสนอจะต้องโน้มน้ำวให้เห็นจุดเด่น และ
คุณประโยชน์ของสิ่งที่น ำเสนอ

• 4. น ำเสนอเพื่อตัดสินใจหรืออนุมัติ เป็นกำรน ำเสนอท่ีต้อง
เตรียมข้อมูลอย่ำงรอบด้ำน อำจต้อง วิครำะหN์SWOTถึงจุด
แข็ง-จุดอ่อน โอกำส และปัญหำอุปสรรค พร้อมทั้งเสนอแผน
ทำงเลือก หรือกลยุทธ์ให้ท่ีประชุมเพื่อสำมำรถตัดสินใจได้ทันที



องค์ประกอบที่ส ำคัญของกำรน ำเสนอท่ีประสบผลส ำเร็จ

1. มีเนื้อหำและกำรเลือกใช้สื่อประกอบที่เหมำะสม
2. ใช้ข้อควำมกระชับ ภำษำเรียบง่ำย
3. สอดแทรกสื่อสนับสนุนเพิ่มควำมน่ำสนใจ
4. มีบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม
5. ใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส่งเสริมควำมน่ำสนใจ



องค์ประกอบของควำมส ำเร็จของผู้น ำเสนอ

1. มีควำมรู้ในเรื่องที่น ำเสนอ เป็นผู้ด ำเนิน (มีส่วนร่วม) กิจกรรม
2. เป็นผู้สร้ำงสรรสื่อน ำเสนอด้วยตัวเอง
3. เรียงล ำดับข้อมูลน ำเสนออย่ำงต่อเนื่องเปน็ระบบ
4. เป็นผู้ที่ให้ควำมส ำคัญต่อกำรฝึกซ้อม
5. มีบุคลิกและกำรวำงตัวที่เหมำะสม
6. มีจิตวิทยำสร้ำงแรงจูงใจในกำรน ำเสนอ
7. มีจังหวะ และน ำเสียงที่ชัดเจน



โปรแกรมต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรน ำเสนอ

Custom Show

Slide Rocket Marketing Software

Prezi (Personal)

Prezi For Business



PowToon – Animation Presentation Software Canva
Haiku Deck

Slide Dog Knowledge Vision Slide shark



Slide snack Visme PowerPoint



ยกตัวอย่ำงโปรแกรมน ำเสนอยุคใหม่ 2021  โดย Prezi Presentation

โปรแกรม Prezi   คืออะไร ???
Prezi เป็นโปรแกรมท ำพรีเซนต์เตชั่นออนไลน์ ที่มีเอกลักษณ์เด่นสุดคือกำร ซูมเข้ำซูมอ
อกได้นอกจำกน้ี ยังมีลักษณะพิเศษอ่ืนๆ ดังเช่น Prezi เป็น Non-linear presentation 
นั่นคือ กำรเดินทำงของงำนน ำเสนอไม่ได้เป็นเส้นตรงที่มุ่งไปข้ำงหน้ำ หรือถอยหลังทีละ
สไลด์ ต่อไป Prezi จะซูมเข้ำ ซูมออก กระโดดไปโน่น กระโดดไปนี่แล้วแต่เรำออกแบบ 
Prezi สำมำรถใส่รูปภำพ เสียง วิดีโอ และไฟล์ PDF PPT เป็นต้น Prezi สำมำรถแก้ไขได้
โดยวิธีออนไลน์ (ฟรี) บนเว็บ http://prezi.com ขณะเดียวกันก็สำมำรถ น ำเสนอแบบ 
online ได้ หรือสำมำรถดำวน์โหลดลงมำเพื่อน ำเสนอแบบ  offline และไฟล์ที่ได้จะมี
นำมสกุล .exe ซึ่งเปิดได้กับทุกเครื่อง

http://prezi.com/


• 2.1  PowerPoint น ำเสนอแบบ linear คือหน้ำที่หนึ่ง
หน้ำที่สอง หน้ำที่สำม...ไปเรื่อย ๆ

• 2.2  Prezi น ำเสนอแบบ zoom คือไม่ได้ไปหน้ำหนึ่ง
หน้ำสองตำมล ำดับ แต่สำมำรถกระโดดไปยังข้อมูลที่เรำ
ต้องกำรจะน ำเสนอได้ทันที

• 2.3  Prezi สำมำรถสร้ำงงำนน ำเสนอออนไลน์ได้เลย
หรือถ้ำไม่สะดวกก็สำมำรถ ก็สำมำรถดำวน์ โหลดมำใช้ที่
คอมตัวเองก็ได้

• 2.4  Prezi แทรกรูปภำพได้ เสียงก็ได้ วิดีโอก็ได้ด้วย

• 2.5  ไม่ต้องกังวลว่ำจะเปิดไม่ได้ หำกไปใช้คอมพิวเตอร์
เครื่องอื่น เพรำะไฟล์งำนจะถูกแปลงเป็น .exe สำมำรถเปิด
ได้บนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง

โปรแกรม Prezi  ต่ำงจำกโปรแกรม Power Point  อย่ำงไร



กำรใช้งำนโปรแกรม Prezi   และเทคนิคต่ำง ๆ

เริ่มต้นใช้งำน Prezi     เปิดเว็บไซต์ http://prezi.com ต้องเริ่มกำรใช้งำนด้วยกำรเข้ำไปที่ www.Prezi.com จำกน้ันท ำ
กำรสมัครสมำชิก หรือจะลงทะเบียนผ่ำน FACEBOOK ก็ได้เช่นกัน



เม่ือล็อกอินเข้ำมำแล้วให้คลิกไปที่ + New Prezi เพื่อเร่ิม
สร้ำงงำนน ำเสนอใหม่

จำกนั้นรอสักครู่  จะเข้ำสู่หน้ำของ Template ให้เลือก
รูปแบบของกำรน ำเสนอ ซ่ึงในส่วนของ Template นี้เป็นสิ่ง
ส ำคัญมำก ๆ ในกำรใช้งำน Prezi เพรำะรูปแบบกำรน ำเสนอ
จะแตกต่ำงกันระหว่ำง Template ลองเลือกหัวข้อที่ตรงกับ
เนื้อหำของคุณ เช่นเรำจะลองใช้งำน Template ที่ชื่อ From 
Roots to Results ที่ว่ำด้วยเร่ืองของกำรวำงรำกฐำนที่ส่งผล
ไปยังผลลัพธ์ ซ่ึง Template นี้ก็จะมีกำรแสดงผล น ำเสนอใน
รูปแบบนั้น  ๆ เลือก รูป  Template ที่ ต้องกำรแล้วกด 
Choose

คุณสำมำรถน ำมำปรับแต่งให้เข้ำกับเนื้อหำที่ต้องกำรน ำเสนอ 
ลองทดลองหลำยๆ รูปแบบ หรือจะสร้ำงใหม่จำก Template 
เปล่ำ ซ่ึงสิ่งส ำคัญคือกำรท ำงำนของ Prezi นั้นจะเป็นกำรซูม
เข้ำไปดูรำยละเอียดของภำพนั้น ๆ ดังนั้นคุณสำมำรถใส่
ข้อควำม รูปภำพ หรือโลโก้ รวมไปถึงวิดีโอต่ำง ๆ แล้ว
จัดล ำดับของกำรน ำเสนอได้ด้วยตัวเอง



เม่ือเลือก Template แล้วก็จะเป็นกำรใส่ข้อควำม
ไปยังบริเวณต่ำง ๆ ของภำพ โดยสำมำรถดูล ำดับ
ของกำรน ำเสนอ (หรือล ำดับสไลด์) ได้ที่แผงควบคุม
ด้ำนซ้ำยมือ

ใส่ข้อควำมต่ำง ๆ ให้เข้ำกับ Template 
เพื่อกำรน ำเสนอที่ตรงกับควำมต้องกำรของ
คุณ โดยสำมำรถใส่รำยละเอียดอื่น ๆ ได้ผ่ำน
แผงด้ำนบนที่มีให้เลือกใส่ ล ำดับภำพ พร้อม
ลูกศรที่หัวข้อ Frames&Arrowsหรือใส่วัตถุ
อื่น  ๆ อย่ำงภำพ สัญลักษณ์ แผนภำพ 
( Diagram)วิ ดี โ อ จ ำ ก  YouTubeเ สี ย ง
ประกอบ ห รือแ ม้กระทั้ ง ไฟล์  PDFและ 
PowerPoint

ท ำกำรเซฟเม่ือกำรปรับแต่งของคุณ
เสร็จสิ้น พร้อมน ำเสนอไฟล์นั้นได้ทันที
ที่หัวข้อ Present

นอกจำกนั้นในหัวข้อ Share คุณยังสำมำรถท ำ
กำรน ำ เสนองำนออนไลน์ ไ ด้  (StartOnline
Presentation) หรือจะชวนเพื่ อนๆ เข้ ำมำ
ปรับแต่ง (Invite to Edit) ไปจนถึงกำรแชร์ไฟล์
นั้นไปที่ Facebook



• ส ำหรับกำรใช้งำนแบบออฟไลน์ก็สำมำรถดำวโหลดไฟล์นั้นในรูปแบบ PDF ที่
หัวข้อ Download as PDF หรือจะน ำเสนอเป็นภำพเคลื่อนไหวได้ด้วยหัวข้อ
Download as portable Prezi
• ทั้งหมดนั้นก็เป็นกำรท ำงำนของเว็บไซต์ Prezin ซึ่งเป็นบริกำรกำรน ำเสนอแบบ
ออนไลน์ที่ต้องบอกว่ำน่ำชื่นชมตรงที่คุณสำมำรถท ำกำรพรีเซ็นต์ที่ใช้เวลำนำน
แบบเดิม ๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว และสวยงำม



วิเครำะห์ข้อดีและข้อเสีย ของ PowerPoint Vs Prezi



ประโยชน์ของกำรน ำเสนอสื่อประสมมำ
ประยุกต์ใช้งำนกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

• กำรน ำเสนอสื่อประสมมำประยุกต์ใช้งำนกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มีหลำยแบบ ข้ึนอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของกำรน ำไปใช้งำน เช่น ใช้วิดีโอสำธิตข้ันตอนกำรประดิษฐ์ดอกไม้ร่วมกับ
ซอฟแวร์ไมโครซอฟต์เพำเวอร์พอยต์เพื่อน ำเสนองำน ใช้ภำแอนิเมชันร่วมกับซอฟแวร์
เพำเวอร์พอยต์ เพื่อสร้ำงคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรน ำสื่อประสม
มำประยุกต์ใช้งำนดังน้ี
• 1) ง่ำยต่อกำรใช้งำน กำรน ำสื่อประสมมำประยุกต์ใช้งำนร่วมกับซอฟแวร์ ผู้พัฒนำต้อง
จัดท ำให้มีรูปลักษณ์ที่เหมำะสม และง่ำยต่อกำรใช้งำนตำมแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อประโยชน์
ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
• 2) สัมผัสได้ถึงควำมรู้สึก โดยให้ผู้ใช้สำมำรถรับรู้และรู้สึกได้จำกกำรสัมผัสวัตถุที่ปรำกฏ
อยู่บนจอภำพ ได้แก่รูปภำพ ปุ่มค ำสั่งและตัวอักษรเพื่อควบคุมและเข้ำถึงข้ำมูลต่ำ งๆ ได้
อย่ำงทั่วถึง
• 3) สร้ำงเสริมประสบกำรณ์ กำรออกแบบและพัฒนำซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงำนสื่อ
ประสม แม้จะมีคุณลักษณะหรือวิธีใช้งำนที่แตกต่ำงกัน
• 4) เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ กำรน ำสื่อประสมมำประยุกต์ใช้ ช่วยเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ด้วย
• 5) เข้ำใจเนื้อหำมำยิ่งข้ึน กำรผลิตสื่อประสมต้องมุ่งเน้นให้เหมำะสมกับเนื้อหำที่น ำเสนอ
และง่ำยต่อกำร
• 6) คุ้มค่ำในกำรลงทุน กำรใช้สื่อประสมจะช่วยลดระยะเวลำในกำรเดินทำง กำรจัดหำ
วิทยำกร กำรจัดหำสถำนที่ กำรบริหำรตำรำงเวลำและกำรเผยแพร่ช่องทำงเพื่อน ำเสนอสื่อ
จึงท ำให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำยและได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ำกับกำรลงทุนในระยะเวลำที่เหมำะสม


