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ใบความรูที่ 4.11 
เร่ือง หลักการนําเสนองาน 

 
1.  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการนําเสนอ 

การนําเสนอเปนหนึ่งในทักษะท่ีทุกคนจะตองฝกฝนใหเกิดขึ้นแกตน เพราะเปนทางนํามาซ่ึง
ความสําเร็จในการนําผลงาน  แผนงาน โครงการและความคิดตางๆ เสนอเพ่ือใหมีการรับรอง หรืออนุมัติ  
นับวาเปนสิงสําคัญอยางยิ่งในการทํางานและการดําเนินชีวิต  เปนท่ีนาเสียดายท่ีรายงานตางๆซ่ึงจัดทํามา
อยางดีดวยความวิริยะอุตสาหะ ใชเวลามากมายกลับไมไดรับความสนใจ และ ไมเปนท่ียอมรับความคิดท่ีดีมี
คุณคาไดจัดทําขึ้นเปนแผนงาน หรือ โครงการดีๆ ผานการศึกษาและวิเคราะหเปนอยางดีมาแลว กลับไมได
รับการอนุมัติเพียงเพราะขาดการนําเสนอท่ีด ี

 หากทานมีความคิดวาจะทําอะไร ( Idea ) หรือมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน  
นํามาจัดทําเปนแผนโครงการท่ีรอบคอบ สมบูรณ แตไมสามารถนําเสนอใหผูมีอํานาจตัดสินใจ  สนใจ และ
เขาใจถึงความจําเปน ความสําคัญ และเห็นคุณคาจนเกิดการยอมรับ  ก็จะเกิดการสูญเปลาท้ังความคิด และ
เวลาจนอาจเปนผลใหเกิดความทอแทใจ และทอถอยหมดกําลังใจทํางานก็เปนได 

การท่ีจะประสพความสําเร็จ  ในการนําเสนอจะตองมีความเขาใจในความหมาย และความสําคัญ
ของการนําเสนออยางถองแท  รูรูปแบบของการนําเสนอ รูลักษณะของการนําเสนอท่ีด ีเสริมสรางคุณสมบัติ
ของตน  และ พัฒนาทักษะในการนําเสนอ 

 

ความหมายของการนําเสนอ 
การนําเสนอ ( presentation )เปนวิธีการในการส่ือสารถายทอดขอมูลเกี่ยวกับงาน แผนงาน  

โครงการ  ขอเสนอ  ผลการดําเนินงานและเรื่องตางๆ เพ่ือความเขาใจ และจูงงใจอาจรวมถึงการสนับสนุน
และอนุมัติดวย 

จากความหมายท่ีกลาวขางตน  การจัดทํารายงานตางๆจึงเปนการนําเสนอเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน  
และเรื่องตางๆท่ีไดรับมอหมายใหปฏิบัต ิสวนการเสนอความคิดวาจะทําอะไร ความเห็น และ ขอเสนอแนะ
อาจจัดทําในรูปแผนงาน ( plan ) โครงการ (project )  ขอเสนอ (proposal)  หรือ ขอเสนอแนะ ( suggestion ) 
ก็ได 

 

วัตถุประสงคของการนําเสนอ 
การนําเสนออาจมีความตองการอยางใดอยางหนึ่ง  หรืออาจหลายอยางเพ่ือใหเกิดความเขาใจ เพ่ือ

โนนนาวใจ เพ่ือใหพิจารณาผลงานเพ่ือใหเห็นดวยใหการสนับสนุนหรืออนุมัติ 
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จากวัตถุประสงคโดยรวม  สามารถใชการนําเสนอเปนจุดประสงคเฉพาะดังนี ้
                           1.   การตอนรับ 
                           2.   การบรรยายสรุป 
                           3.   การประชาสัมพันธ 
                           4.   การขาย  การแนะนําสินคาหรือบริการ 
                           5.   การเจรจาทําความตกลง 
                           6.   การเจรจาตอรอง 
                           7.   การสงมอบงาน                  
                           8.   การฝกอบรม 
                           9.   การสอนงาน 
                           10.  การรายงาน 
 โดยท่ัวไป  การนําเสนอควรจะมุงเนนในวัตถุประสงคท่ีเฉพาะเจาะจง ไมควรจะนําเสนอดวย

วัตถุประสงคท่ีมากมายหลายดาน จนเปนเหตุใหไมสามารถจะบรรลุผลไดอยางแทจริง 
 

ลักษณะการนําเสนอที่ดี 
นอกจากการเลือกรูปแบบของการนําเสนอ  ใหถูกตองและเหมาะสมแลว  จะตองคํานึงถึงลักษณะ

ของการนําเสนอ  ท่ีจะชวยใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการนําเสนอดวย  โดยท่ัวไปลักษณะของการ
นําเสนอท่ีด ี ควรมีดังตอไปนี ้

1. มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน กลาวคือ  มีความตองการท่ีแนชัดวา เสนอเพ่ืออะไรโดยไมตองใหผูรับ
รับการนําเสนอตองถามวาตองการใหพิจารณาอะไร 

2. มีรูปแบบการนําเสนอเหมาะสม กลาวคือ มีความกระทัดรัดไดใจความ  เรียงลําดับไมสนใชภาษา
เขาใจงาย ใชตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ชวยใหพิจารณาขอมูลไดสะดวก 

3. เนื้อหาสาระดี กลาวคือ  มีความนาเช่ือถือ เท่ียงตรง ถูกตอง สมบูรณครบถวน ตรงตามความ
ตองการ มีขอมูลท่ีเปนปจจุบันทันสมัยและมีเนื้อหาเพียงพอแกการพิจารณา 

4. มี ขอเสนอท่ีด ีกลาวคือ มีขอเสนอท่ีสมเหตูสมผล  มีขอพิจารณาเปรียบเทียบ ทางเลือกท่ีเห็นได
ชัด เสนอแนะแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 

 

คุณสมบัติของผูนําเสนอ 
ในการนําเสนอดวยวาจา คุณสมบัติอันเปนลักษณะประจําตัวของผูนําเสนอ ถือไดวาเปนสวนสําคัญ

ของความสําเร็จในการนําเสนอ เพราะคุณสมบัติของผูนําเสนอจะมีอิทธิพลตอการโนนนาวชักจูงใหเกิด
ความสนใจ ความไววางใจ เช่ือถือและการยอมรับไดมาก เทากบัหรือมากกวาเนื้อหาท่ีนําเสนอ 

 ผูนําเสนอท่ีประสพความสําเร็จสวนใหญจะมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
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1. มีบุคลิกด ี
2. มีความรูอยางถองแท 
3. มีความนาเช่ือถือไววางใจ 
4. มีความเช่ือม่ันในตนเอง 
5. มีภาพลักษณท่ีดี 
6. มีน้ําเสียงชัดเจน 
7. มีจิตวิทยาโนนนาวใจ 
8. มีความสามารถในการใชโสตทัศนอุปกรณ 
9. มีความชางสังเกต 
10. มีไหวพริบปฏิภาณในการคําถามดี 
 

ทักษะของผูนําเสนอ 
 ผูนําเสนอจะตองศึกษาและฝกฝนตนเองใหมีทักษะหลายดาน   เพ่ือเตรียมความพรอมในการเปนผู

นําเสนอท่ีด ี เพราะผูนําเสนอเปนปจจัยสําคัญในความสําเร็จของการนําเสนอ   โดยท่ัวไปผูนําเสนอจะตอง
เสริมสรางทักษะดังตอไปนี ้

1. ทักษะในการคิด  (conceptual  skill )  ผูนําเสนอจะตองเรียนรู  และ สรางความชํานาญชัดเจนใน
การคิดแมวาจะมีเนื้อหาสาระจากขอมูลท่ีมีอยู   ผูนําเสนอก็จะตองคิดพิจารณาเลือกใชขอมูล  และลําดับ
ความคิด  เพ่ือจะนําเสนอใหเหมาะแกผูรับการนําเสนอ  ระยะเวลา และโอกาส 

2.ทักษะในการฟง (listening  skill ) ผูนําเสนอจะตองสดับรับฟง  และส่ังสมปญญาเปนการรอบรู
จากการไดฟง  ผูรูและผูเช่ียวชาญในเรื่องท่ีจะนําเสนอเพ่ือนํามากล่ันกรอง  เรียบเรียงเปนเนื้อหาในการ
นําเสนอ 

3. ทักษะในการพูด (speaking  skill )ผูนําเสนอจะตองฝกฝนการพูด  เพ่ือบอกเลาเนื่องโนนนาวจูง
ใจใหผูรับฟงการนําเสนอเห็นดวยอันจะเปนทางทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการนําเสนอ 

4. ทักษะการอาน  (reading  skill ) ผูนําเสนอจะตองเปนนักอานท่ีมีความชํานิชํานาญชัดเจนในการ
ส่ังสมขอมูล  สามารถประมวลความรูนํามาใชในการนําเสนอไดเพียงพอแกความตองการของผูรับการ
นําเสนอ 

5. ทักษะในการเขียน (writing  skill )ผูนําเสนอจะตองเสริมสรางทักษะการเขียน เพราะการเขียน
เปนการแสดงความคิด  ความเช่ือ  ความรู  ความรูสึก  อารมณ และ ทัศนคติ ของผูเขียนใหผูอานไดทราบ
โดยใชตัวอักษร  การนําเสนอดวยการเขียนจึงตองมีความประณีต  พิถีพิถันในการเลือกใชคําดวยการรู
ความหมายท่ีแทจริงของถอยคํา  และใชถอยคําใหถูกตองเหมาะ 
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6.  ทักษะในการถายทอด  (delivery  skill )  ผูนําเสนอจะตองฝกฝนการถายทอดเนื้อหาสาระใหเกิด
ความเขาใจถูกตองตรงตามวัตถุประสงค  ดวยวิธีนําเสนอในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคและ
สถานการณในการนําเสนอ 

 

หลักการนําเสนอ 
 ในการนําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคใดๆก็ตาม  ผูนําเสนอจะตองพิจารณาถึงหลักการท่ีจะใชเปนขอ
ยึดถือ  คือใหมีความถูกตองเหมาะสม  มิฉะนั้นจะเกิดผลเสียตอผูนําเสนอเองและหนวยงานของผูนําเสนอ
ดวย  เพราะการนําเสนอจะสงผลโดยตรง  และ โดยทางออมตอภาพลักษณของบุคคลและองคกรท่ีจัดนําได  
จึงตองคํานึงถึงหลักการในการกําหนดจุดมุงหมายการนําเสนอ  การวางโครงสรางการนําเสนอ  และการ
เตรียมเนื้อหาท่ีจะนําเสนอ 
 การกําหนดจุดมุงหมายของการนําเสนอ 

       การนําเสนอจะตองมีจุดมุงหมายท่ีอยูบนพ้ืนฐานของหลักการ  ดังนี้ 
 1. ตองกอประโยชนท้ังตอฝายผูนําเสนอและผูรับการนําเสนอ 
 2. ตองคํานึงถึงผูรับการนําเสนอเปนหลัก 
 3. ตองมีจุดมุงหมายท่ีมีความเปนไปได 
 4. ตองไมกําหนดจุดมุงหมายมากหลากหลายจนคลุมเครือ 
 5. ตองกําหนดจดุมุงหมายใหสอดคลองกับสถานการณ 
การวางโครงการนําเสนอ 
    โครงสรางการนําเสนอ  เปนสวนสําคัญท่ีจะชวยใหการนําเสนอมีความสมรูป  ตามเนื้อหาของ

การนําเสนอ  จึงควรจัดโครงสรางตามหลักการดังนี ้
 1. ตองมีสวนของการกลาวนํา ใหรูวาผูนําเสนอ หรือคณะผูนําเสนอเปนใคร หรือ

ประกอบดวยผูใดบาง  และนําเสนอในนามของหนวยงานใด บอกช่ือเรื่องท่ีนําเสนอ พรอมดวยวัตถุประสงค  
บอกระยะเวลาท่ีจะใชในการนําเสนอ  และแจงใหรูถึงขอมูลท่ีไดเสนอใหพิจารณาแลวลวงหนา 

 2. ตองมีสวนแจงใหรูถึงสถานการณ  ความเปนมาของเรื่อง ใหรูถึงความเดิมกอนท่ีจะ
นําเสนอวามีความสืบเนื่องประการใด 

 3. ตองมีสวนท่ีช้ีถึงสภาพปญหา สาเหตุของปญหา และตัวแปรท่ีสัมพันธเกี่ยวของ เชน  ขอ
กฎหมาย 

 4. ตองมีสวนท่ีช้ีถึงทางเลือกในการแกปญหาพรอมดวยการประเมินขอดีและขอเสีย 
 5. ตองมีสวนท่ีเปนขอเสนอในการแกปญหาอันเปนการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
 6. ตองมีสวนท่ีเปนบทสรุป  ท้ังขอเท็จจริง  และขอโตแยงท่ีสําคัญ  ถาเปนการนําเสนอเพ่ือ

ขออนุมัต ิ จะตองกลาวถึงขั้นตอนการดําเนินงานตอไป  ถาไดรับอนุมัต ิ
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แนวทางในการเตรียมตัว และการพิจารณาปจจัยตางๆเพ่ือเตรียมความพรอม ในการนําเสนองาน 
โดยเสนอหัวขอท่ีควรพิจารณาเตรียมการนําเสนอ ดังนี้ 

1. ดานเนื้อหาสาระ 
- เนื้อหามีความนาสนใจ 
- เนื้อหามีความถูกตอง 
- เนื้อหามีความครบถวน 
- เนื้อหาเปนประโยชนตอผูฟง 
- เนื้อหาเหมาะสมกับระดับความรูของผูฟง 
- การเช่ือมโยง 
- การจัดลําดับเนื้อหา 
- ตั้งขอสังเกต ุและชวนใหติดตาม 
- การสรุปประเด็นท่ีนาสนใจ 
- สรุปเนื้อหาการนําเสนอท้ังหมด 

2. PowerPoint  Presentation 
- โครงสรางรูปแบบ( THEME ของ Slide) 
- การจัดลําดับ SLIDE 
- การจัดรูปแบบSLIDE LAYOUT 
- การจัดรูปแบบFont และขนาดตัวอักษร 
- การจัดรูปแบบภาพ 
- การจัดรูปแบบ slide effect 
- การจัดรูปแบบ animation 
- การ DEMO ,TEST,LINK ตางๆ 

3. ผูนําเสนอ (Presenter) 
- บุคลิก การแตงกาย 
- การใชน้ําเสียง 
- การโนมนาว ชักนําเขาสูเนื้อหา 
- ความรู การเตรียมตัว 
- การใหผูฟงมีสวนรวม 
- การตอบคําถาม 
- การรักษาเวลา การนําเสนอ 


