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ใบความรูที่ 4.12 
เร่ือง รูปแบบของการนําเสนอ 

 

ความสําคัญของการนําเสนอ 
การนําเสนอมีคุณคาเปนพิเศษ  ทําใหความคิดความเห็นของผูนําเสนอไดมีการถายทอดไปยังผูรับ

การนําเสนอหากผูเสนอมีเทคนิคการนําเสนอท่ีด ี ก็จะทําใหนาสนใจ นาพิจารณาและประสพผลสําเร็จเปนท่ี
ยอมรับในทางตรงกันขามหากการนําเสนอขาดเทคนิคท่ีด ีก็จะใหความคิด ความเห็น และรายงาน ตลอดจน
ขอเสนอตางๆไมนาสนใจ  และไมไดรับการพิจารณา การเตรียมการ และ การใชเวลาการนําเสนออยาง
มากมายก็จะไมเปนผลทําใหเกิดการสูญเปลา 
               การนําเสนอท่ีดีจะทําใหผูรับการนําเสนอมีความพึงพอใจใหความเคารพ ในความคิดของผูนําเสนอ  
มีความช่ืนชมและ ใหเกียรติยอมรับยกยองการนําเสนอก็จะไดรับผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 

 รูปแบบของการนําเสนอ 
               การนําเสนอมีไดหลายรูปแบบ  ซ่ึงจะตองพิจารณาเลือกใชรูปแบบใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค
ของการนําเสนอ  และ ความตองการของผูรับการนําเสนอ  โดยท่ัวไปจะมีการใชอยูสองรูปแบบไดแก 
                            1.  แบบสรุปความ ( qutline ) 
                            2.  แบบเรียงความ  ( essay ) 
              แบบสรุปความ  คือ  การนําเสนอเนื้อหาท้ังท่ีเปนขอเท็จจริง ความคิดเห็น และ ขอพิจารณาเปนขอๆ 
              แบบเรียงความ  คือ  การนําเสนอดวยการพรรณนา  ถึงเนื้อหาละเอียด 

การเลือกใชรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  จะตองคํานึงถึงความเหมาะสม และ สถานการณในการ
นําเสนอ การนําเสนอแบบสรุปความมักใชในการนําเสนอ  ขอมูลอันประกอบดวย ขอเท็จจริง ส่ิงท่ีคนพบ  
เพ่ือใหผูรับการนําเสนอรับรูอยางรวดเร็ว  สวนการนําเสนอแบบเรียงความ  มักใชในการนําเสนอความ
คิดเห็น  และการใหเหตุผลโนนนาวชักจูงใจ ซ่ึงจะตองมีการอรรถาธิบาย ในรายละเอียดตางๆประกอบการ
นําเสนอ 

การเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอ  จะพิจารณาปริมาณของเนื้อหาสาระ  วัตถุประสงค  และ 
จุดมุงหมายท่ีตองการบรรจ ุ การเราความสนใจ  สถานการณในการนําเสนอ  และ  ความสัมพันธระหวาง
ผูรับการนําเสนอกับผูนําเสนอ 

ในการนําเสนอขอมูลเพ่ือการพิจารณา  จะนิยมใชตาราง  และ  แผนภาพ ประกอบ  เพ่ือการ
วิเคราะหหรือเปรียบเทียบท่ีเห็นไดชัดเจนและรวดเร็ว 
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รูปแบบการนําเสนอขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร ปจจุบันที่นิยมใชกันมี 2 รูปแบบ คือ 
1.  การนําเสนอแบบ Web page  
         เปนรูปแบบการนําเสนอท่ีใชบนอินเทอรเน็ต การนําเสนอแบบนี้สามารถสรางการเช่ือมโยงท่ี

สลับซับซอนระหวางสวนตาง ๆ ตลอดจน สามารถสรางการเช่ือมโยงเอกสารท่ีตางรูปแบบกันไดแตตองใช
เวลาในการจัดทํามากกวา รูปแบบอ่ืนและผูจัดทําตองมีความรูความชํานาญในโปรแกรมท่ีใชสรางเว็บเพจ 

2. การนําเสนอแบบ Slide Presentation  
                     เปนการนําเสนอโดยใชโปรแกรมนําเสนอ ซ่ึงเปนโปรแกรม ท่ีใชงายมากมีรูปแบบการนําเสนอ
ใหเลือกใชหลายแบบ สามารถเรียกใชตาราง แผนภูมิ หรือรูปภาพประกอบ และตกแตงดวยสีสัน ท้ังสีพ้ืน สี
ของตัวอักษร รูปแบบฟอนต ของตัวอักษรไดงายและสะดวก ในปจจุบันส่ือนําเสนอรูปแบบ Slide 
Presentationหรือ สไลดดิจิทัล มักจะสรางดวยโปรแกรมในกลุม Presentation เชน Microsoft PowerPoint, 
OfficeTLE Impress เทคนิคการออกแบบส่ือนําเสนอ ส่ือนําเสนอท่ีด ีความมีความโดดเดน นาสนใจ จะเนน
ความคิด “ หนึ่งสไลดตอ หนึ่งความคิด ” มีการสรุปประเด็น หรือสาระสําคัญโดยมีแนวทาง 3 ประการใน
การออกแบบ ไดแก 

1) ส่ือความหมายไดรวดเร็ว ส่ือนําเสนอท่ีดีตองสามารถส่ือความหมายใหผูฟง ผูชมไดอยางรวดเร็ว 
การออกแบบ ส่ือนําเสนอในประเด็นนี้ผูออกแบบจะตองทราบกลุมเปาหมาย เนื้อหาสาระท่ีตองการนําเสนอ 
สถานท่ี และเวลาท่ีตองการนําเสนอเพ่ือประกอบการออกแบบส่ือ เชน กลุมเปาหมายขนาดเล็ก ส่ือควรมีให
ความสําคัญกับผูฟงมากกวาเนื้อหา สามารถนําเทคนิค หรือ Effect ตาง ๆ ของโปรแกรมสรางส่ือมาใชได
อยางเต็มท่ี กลุมเปาหมายท่ีมีลักษณะโตตอบ เชนการนําเสนอทางวิชาการ การบรรยาย หรือฝกอบรม ส่ือ
นําเสนอควรให ความสําคัญกับเนื้อหารวมท้ังยังสามารถนําเทคนิค หรือ Effect ตาง ๆ ของโปรแกรมสราง
ส่ือ มาใชไดอยางเต็มท่ีเชนกัน กลุมเปาหมายเฉพาะกิจ เชนผูบริหาร นักวิชาการ ส่ือนําเสนอจะตองให
ความสําคัญกับเนื้อหาและตัว ผูนําเสนอเปนสําคัญเนื้อหาควรมุงเฉพาะเปาหมายของการนําเสนอ ไมเนน 
Effect มากนัก กลุมเปาหมายขนาดใหญ การนําเสนอมักใชความสําคัญกับผูบรรยายมากกวาเนื้อหาท่ี
นําเสนอ ดังนั้น ส่ือนําเสนอไมควรเนนท่ี Effect แตควรใหความสําคัญกับขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร และ
ลักษณะของสีพ้ืนสไลด 

2) เนื้อหาเปนลําดับ ส่ือนําเสนอท่ีดีควรมีการจัดลําดับเนื้อหาเปนลําดับ มีระเบียบ ดูงาย ไมสับสน
ส่ิงท่ี จะชวยใหการออกแบบส่ือนําเสนอท่ีตองการจัดลําดับเนื้อหาใหเปนระเบียบ และดูงาย คือ 

2.1) รูปแบบเนื้อหา ส่ือนําเสนอแตละสไลด ควรหลีกเล่ียงการนําเสนอแบบยอหนา หากไม
สามารถหลีกเล่ียงไดควรใช เทคนิคการเนนแนวคิดหลัก( Main Idea) ในแตละยอหนาดวยสีท่ีโดดเดน เชน 
พ้ืนหลังสีขาว ตัวอักษรสีดํา ควรเนนแนวคิดหลัก ( Main Idea)ดวยสีแดงเปนตน แตละสไลดเนื้อหาไมควร
เกิน 6 – 8 บรรทัด ควรสรุปเนื้อหาใหเปนหัวเรื่อง (Title) และหัวขอ(Topic) หรือแนวคิดหลัก (Main Idea) 
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          2.2) แบบอักษร การควบคุมการแสดงขอความในแตละสไลด ควรใหความสําคัญ กับขนาด
ตัวอักษร ดังนี้ 

  - หัวขอใหญกําหนดขนาดตัวอักษรใหญกวาหัวขอยอย 
  - เลือกใชแบบอักษรท่ีเหมาะสม 
  - เปล่ียนลักษณะของตัวอักษรนั้น ใชตัวหนาในขอความท่ีตองการเนน 
  - ใชชองวางในการจัดกลุมของเนื้อหา 
  - ขอความท่ีตองการใหอานกอน ควรจัดไวท่ีตําแหนงมุมซายบนของหนา 
  - พิมพตัวอักษรลงกรอบท่ีวางแบบไวแลว 
  - ขึ้นหัวขอกอนแลวจึงอธิบายอยางละเอียด 
  - ใชสีท่ีแตกตางกัน หรือตัวอักษรสีสลับกัน 
3) ส่ือนําเสนอตองสะดุดตาและนาสนใจ ส่ือนําเสนอท่ีดีนั้นจะตองมีจุดเดนนาสนใจ สามารถดึงดูด

สายตาของผูด ูผูฟงได ซ่ึงจุดเดนนี้ไดมาจากขนาดของตัวอักษรท่ีใหญ หรือจากการใชสีท่ีแตกตางออกไป 
รวมถึง การเลือกใชภาพ การใชสี และการใช Effect ควบคุมการนําเสนอ ท่ีเหมาะสมประกอบ การนําเสนอ
  3.1) การใชภาพ เนื่องจากภาพจะชวยใหผูชม ผูฟง สามารถจดจําไดนานกวาตัวอักษร 
ดังนั้น การแปลงเนื้อหาใหเปนรูปภาพหรือผังภาพก็เปนเทคนิคหนึ่งท่ีสามารถสรางความนาสนใจ ใหกับส่ือ
ท่ีนําเสนอการเลือกใชภาพก็ควรเลือกใชภาพท่ีมีลักษณะท่ีเหมาะสมกันและกัน คือถาในสไลดนั้นเลือกใช 
ภาพถายก็ควรใชภาพถายกับภาพทุกภาพในสไลด แตถาเลือกใชภาพวาด ก็ควรเลือก ภาพวาดท้ังสไลด
เชนกันดังนั้นจึงไมควรใชภาพวาดผสมกับภาพถาย ใสเทคนิคท่ีนาสนใจใหกับภาพเพ่ือสรางจุดเดน การเอียง
ภาพ การเวนชองวางรอบภาพ การเปล่ียนสีภาพใหแตกตางจากปกต ิควรระวังการเลือกใชภาพเปนพ้ืนหลัง
สไลด เพราะอาจจะทําใหผูชมสนใจ พ้ืนสไลดมากกวาเนื้อหาท่ีตองการนําเสนอ หรืออาจทําใหผูชมไม
สนใจมองสไลดเลยก็ได เนื่องจากภาพทําใหตัวอักษรไมโดดเดน ไมนามอง หรืออานยาก 

  3.2) การใชสี การเลือกใชสี ควรเลือกใชสีท่ีตัดกันระหวางสีตัวอักษร สีวัตถุ และสีพ้ืน เชน 
เลือกใชพ้ืนสไลดเปนสีขาวหรือสีออน ๆ สีตัวอักษรก็ควรจะเปนสีดํา สีน้ําเงินเข็มหรือสีแดงเลือดหมู กรณี
เลือกใชพ้ืนสไลดเปนสีเข็ม ควรเลือกใชสีตัวอักษรท่ีมองเห็นไดชัด ในระยะไกลเชน สีขาว สีฟาออน ควร
หลีกเล่ียงการใชสีในโทนรอน เชน สีแดงสด สีเหลือกสด สีเขียวสด สีวัตถุ สีแทงกราฟหรือสีของตาราง ก็
ควรเลือกใหเหมาะสมกับสีตัวอักษร และสีพ้ืนดวย การเลือกใชสีใด ๆ ก็ควรเปนสีในชุดเดียวกันสําหรับ
สไลดท้ังหมด ไมควรใชหนึ่งสี หนึ่งไลด 

 3.3) การใช Effect ควบคุมการนําเสนอ ไมควรใส Effect มากเกินไป เพราะจะสงผลให
ผูชม ผูฟง สนใจ Effect มากกวาเนื้อหาท่ีนําเสนอ หรืออาจไมสนใจการนําเสนอเลยก็ได และ Effect ท่ีมากนี้
จะเปน การรบกวนการจดจํา การอาน หรือการชมอยางรุนแรง เลือกใช Effect ไมควรเกิน 3 แบบ ในแตละ
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สไลดควรเลือกใช Effectแสดงขอความท่ีเล่ือนจากขอบ ซายมาขอบขวา ของจอ เนื่องจากธรรมชาติการอาน
ของคนไทยจะอานขอความจากกรอบบนลงมา และอานจากดานซายไปดานขวา 

 


