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ใบความรูที่ 4.13 
เทคโนโลยใีนการนําเสนองาน 

 

หลักการเลือกใชซอฟตแวรสําเร็จรูปเพ่ือการนําเสนองาน               
                พรพิมล  อรัญเวศ ไดเสนอหลักการเลือกซอฟตแวร และหลักการนําเสนอผลงานโดยใชซอฟตแวร
ไว ดังนี้ 
 1) ทําความเขาใจกับงานที่เราตองการนําเสนอ 
  กอนการเลือกระบบสารสนเทศมาใชในการนําเสนองานนั้น เราตองเขาใจถึงลักษณะงานท่ี
เราตองการนําเสนอกอนวา เปนงานในลักษณะใด เชน เปนขอความ หรือมีการคํานวณหรือเปนงานท่ี
เกี่ยวกับการคน การเก็บรักษาขอมูล เพ่ือเปนแนวทางในการเลือกระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับงานนัน้ ๆ  
     2) เลือกโปรแกรมสําเร็จรูปมาใช 
  เม่ือทราบลักษณะของงานท่ีตองการนําเสนอแลว เราจะเลือกระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม
กับการนําเสนองานนั้น งานบางอยางเราอาจใชระบบสารสนเทศในการนําเสนอไดหลายอยาง เราอาจตอง
เลือกวาจะใชระบบใด  ผูใชตองมีความเขาใจในความสามารถของระบบนั้น โดยเฉพาะในสวนของ
ซอฟตแวรหรือโปรแกรมวาแตละโปรแกรม 
มีความสามารถใดบาง เราอาจจะตองทําการประเมินวาโปรแกรมใดมีความเหมาะสมเพียงใด แลวจึงเลือก
โปรแกรมท่ีเห็นวาเหมาะสมท่ีสุด 
      3) จัดหาเคร่ืองมือตามความตองการของซอฟตแวร 
  ซอฟตแวรหรือโปรแกรมแตละโปรแกรมมีความสามารถไมเหมือนกัน ขนาดของ
โปรแกรมก็ไมเทากัน ทําใหความตองการของฮารดแวรในการทํางานตามโปรแกรมนั้นแตกตางกัน ในคูมือ
การใชงานโปรแกรมหรือซอฟตแวรนั้นจะบอกขอกําหนดของฮารดแวรท่ีตองการสําหรับการใชงานไววา
จะตองมีสวนประกอบอะไรบาง เราจะตองจัดหาฮารดแวรใหไดตามขอกําหนดนั้นเพ่ือใหสามารถใชงาน
ซอฟตแวรไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับระบบโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชกับไมโครคอมพิวเตอรนั้น สวน
ใหญสามารถนํามาใชกับไมโครคอมพิวเตอรมาตรฐานท่ีมีขายท่ัวไปไดเลย  ยกเวนอุปกรณประเภท
เครื่องพิมพท่ีอาจเลือกไดตามความตองการวาเปนเครื่องพิมพสีขาว/ดํา หรือหลายสี จอภาพจะใชขนาดใหญ
กี่นิ้ว หรือฮารดดิสกท่ีอาจตองดูขนาดความตองการวาซอฟตแวรมีขนาดเทาใด และฮารดดิสกจะพอใช
หรือไม เพราะในไมโครคอมพิวเตอรหนึ่งเครื่องนั้นเรามักจะบรรจุโปรแกรมหรือซอฟตแวรไวหลายชนิด 
และปริมาณแฟมขอมูลท่ีมีอยู เดิมอาจมากจนกระท่ังพ้ืนท่ีท่ีเหลือไมเพียงพอตอการใชงานโปรแกรม
สําเร็จรูปใหมนั้น 
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   4 ) การใชงานโปรแกรม 
  ในการใชงานนั้น นอกาจากผูใชจะตองทําความเขาใจการทํางานของฮารดแวรวาใชงาน
อยางไรแลว รายละเอียดการใชงานซอฟตแวร ก็เปนส่ิงสําคัญท่ีผูใชจะตองทําความเขาใจใหชัดเจนกอนการ
ใชงาน สวนใหญจะศึกษาจากคูมือของโปรแกรมสําเร็จรูปนั้นเพ่ือความเขาใจในความสามารถกอน ปกติ
แลวคูมือการใชงานมาจากเจาของผูผลิตซอฟตแวร ซ่ึงมักจะอธิบายถึงความสามารถตามฟงกช่ันท่ีมีอยู แต
มักจะไมคอยมีตัวอยางการประยุกตใช ผูใชตองทดลองเอง จึงไดมีผูท่ีมีความรูความสามารถในโปรแกรม
นั้น ๆ ทําคูมือการใชงานในลักษณะการประยุกต มีตัวอยางของงานแสดงใหเห็น ทําใหสามารถเรียนรูได
รวดเร็วขึ้นและในปจจุบันนี้มีการทําคูมือการใชงานในรูปของส่ือคอมพิวเตอรท่ีเขาใจไดงายยิ่งขึ้น เชน ทํา
เปนซีดีการใชงาน เปนตน ฉะนั้นผูใชงานท่ียังไมมีประสบการณจึงควรเรียนรูจากคูมือการใชงาน ทําความ
เขาใจใหชัดเจนกอน แลวจึงลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
 

อุปกรณดิจิทัลที่ชวยในการนําเสนอผลงาน 
อุปกรณดิจิทัลท่ีสามารถถายทอดภาพและเสียงในงานนําเสนอเพ่ือใหงานนําเสนอมีคุณภาพ เขาถึง

ผูชมและผูฟงไดอยางมีประสิทธิภาพ มีดังนี้ 
1. โพรเจกเตอร (Projector) เปนอุปกรณฉายภาพท่ีใชในการนําเสนอ โดยสามารถรองรับสัญญาณ

ภาพจากคอมพิวเตอร เครื่องเลนวีซีด ีเครื่องเลนดีวีดี และเครื่องกําเนิดภาพอ่ืน ๆ แลวแสดงผล ขยายขนาด
บนจอรับภาพชวยใหมองเห็นไดไกลขึ้น เหมาะสําหรับการนําเสนอขอมูลในหองประชุม เพ่ือใหผูเขารวม
ประชุมสามารถมองเห็นภาพหรือขอความไดอยางชัดเจน 

2. วิชวลไลเซอร (Visualizer) เปนอุปกรณฉายภาพระบบดิจิทัลประเภทหนึ่ง ซ่ึงพัฒนามาจากโอ
เวอรเฮดหรือเครื่องฉายขามศีรษะ ใชแสดงภาพวัตถุและเอกสารสูจอรับภาพท่ีมีอยูจริงไดเลย โดยไมตอง
ดัดแปลง อุปกรณนี้เหมาะสําหรับใชในการนําเสนองานตาง ๆ โดยเฉพาะครู-อาจารยท่ีสอนหนังสือ และ
ใชไดดีในการนําเสนอภาพนิ่งมากกวาภาพเคล่ือนไหว แตภาพท่ีแสดงออกมานั้นกใ็หความคมชัด มีสีสดใส 
และมีโหมดของการแสดงภาพใหปรับการทํางานดวย การควบคุมการทํางานสามารถทําไดโดยใชรีโมต 

3. กลองถายรูปดิจิทัล (Digital Camera) เปนอุปกรณรับภาพท่ีเปล่ียนจากฟลมมาเปนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเม่ือถายรูปท่ีตองการแลว รูปจะถูกเก็บลงในหนวยความจํา (memory) ท่ีอยูในกลอง เม่ือ
ตองการดูรูปทําไดโดยการถายขอมูลจากหนวยความจําลงบนเครื่องพิมพหรือเครื่องคอมพิวเตอร ภาพท่ีได
จะมีขนาดตามท่ีตองการ สามารถยอหรือขยาย ปรับแสงหรือเงาแลวแตความพอใจหรือจะเพ่ิมรูปแบบก็
สามารถทําได และเม่ือจะถายใหม ก็สามารถใชหนวยความจําเดิมไดเลย โดยไมตองเสียเงินซ้ือฟลม 

4. กลองถายวีดิทัศนดิจิทัล เปนอุปกรณรับภาพท่ีบันทึกขอมูล ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง 
เก็บไวในหนวยความจําแบบแฟลชภายในกลอง สามารถยอหรือขยาย ปรับแสงเงาของภาพได และใน
ปจจุบันสามารถคัดลอกขอมูลลงในแผนดีวีดีไดเลย โดยไมตองโอนลงในเครื่องคอมพิวเตอร 
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5. คอมพิวเตอรตั้งโตะและคอมพิวเตอรขนาดสมุดบันทึกหรือโนตบุก เปนอุปกรณท่ีใชสรางงาน
นําเสนอ เปนส่ือกลางในการเช่ือมโยงอุปกรณอ่ืน ๆ เชน โพรเจกเตอร เพ่ือนําเสนองาน และใชนําเสนองาน
ผานจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร 

6. เคร่ืองเลนเสียง หรือเคร่ืองเลนเอ็มพีสาม (MP3) เปนอุปกรณซ่ึงบรรจุขอมูลเสียงท่ีใชเลนใน
คอมพิวเตอรและสามารถถายโอนขอมูลเขาไปในคอมพิวเตอรได โดยขอมูลเสียงนั้นใชเทคโนโลยีบีบอัดให
มีขนาดเล็กลงมากกวาขอมูลเสียงปกติถึง 12 เทา แมขนาดขอมูลจะเล็กลง แตคุณภาพเสียงไมไดเสียไป 
อยางไรก็ตาม หากเรานําขอมูลเสียงจากเครื่องเลน MP3 ไปเลนในเครื่องคอมพิวเตอรรุนเกา จะไดเสียงใน
ลักษณะกระตุกหรือใชการไมไดเลย 

7. โทรศัพทเคลื่อนที่บางรุน เปนอุปกรณตัวกลางท่ีผูใชสามารถนําเสนองานท่ีสรางดวยซอฟตแวร
ไมโครซอฟตเพาเวอรพอยตผานเครื่องโพรเจกเตอรไดสะดวก งายตอการติดตั้ง เพียงเช่ือมตอโพรเจกเตอร
เขากับโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานสายเคเบิล แลวเช่ือมตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีดวยบลูทูธ 

นอกจากอุปกรณดิจิทัลท่ีชวยในการนําเสนอผลงานแลว ยังมีสวนประกอบท่ีสําคัญในการนําเสนอ
งานคือ คําบรรยาย หรือบทพากย ซ่ึงเปนองคประกอบดานโสตหรือเสียงนั่นเอง โดยมีวิธีการและหลักใน
การพิจารณาดังนี้ 

1. การบรรยายสด เหมาะสําหรับการประชุมหรือสัมมนาท่ีตองการใหผูชมมีสวนรวม เพราะ
ผูบรรยายในกรณีนี้เปนผูท่ีรูเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อหาเปนอยางดีรูวาควรจะเนนตรงจุดใดและปฏิกิรยิาจากผูชม
ทําใหผูบรรยายรูวาผูชมสามารถติดตามทําความเขาใจไดเพียงพอหรือไมรูวาสวนไหนจะตองอธิบายขยาย
ความมากนอยเพียงใด 

2. การพากย เหมาะสําหรับเนื้อหาท่ีสามารถถายทอดไดโดยไมตองอาศัยการมีสวนรวมของผูชม 
ขอดีคือสามารถเลือกใชเสียงพากยท่ีมีความไพเราะนาฟง สามารถเลือกใชดนตร ีหรือเสียงประกอบ (Sound 
effect) เพ่ือสรางบรรยากาศ แตขอเสียคือไมมีความยืดหยุน ไมสามารถปรับใหเหมาะสมกับความรูสึกของ
ผูชมในขณะนั้น 

 

โปรแกรมที่ใชในการสรางงานนําเสนอ 
 โปรแกรมท่ีใชในการสรางงานนําเสนอ หรือแสดงผลงานของ สถาบัน มหาวิทยาลัย คณะฯ 
หนวยงาน บริษัท โปรโมตสินคา แนะนําสินคาประชุม สัมมนา บรรยายทางวิชาการ และ อ่ืนๆอีกมากมาย  
 1. Microsoft PowerPoint สุดยอดโปรแกรม Computer Presentation ท่ีใชงานงายท่ีสุด เหมาะท่ีสุด
สําหรับทุกๆคน ใชงานงายท่ีสุด 
 2. Macromedia Director สุดยอดโปรแกรม Multimedia ,Computer Presentation ท่ีดีท่ีสุดในโลก
ใชงานยากกวา PowerPointเหมาะสําหรับ นัก CAI,นัก Multimedia,Producer,Creater,Directer ....มีบริษัทช้ัน
แนวหนาของเมืองไทย ท่ีผลิตงาน Multimedia,CAICD Training ,CD Presentationและอ่ืนๆอีกมากมาย
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ใหกับสถาบันหนวยงานตางๆของเมืองไทยโดงดังไปท่ัวยุทธภพ เชน Success Media ,Thai Animate,Thai 
Software,I Square,Image focus ใช Director สรางงานจนลือล่ันสนั่นเมืองผลงานท่ีทานซ้ือจากบรษิัทเหลานี้ 
ซ้ือแลวไมผิดหวัง Save ไฟล .EXEนําไปโชวท่ีไหน Windows เวอรช่ันไหนก็ได เสถียรภาพสูงไวใจได 
  3. Macromedia Authorware สุดยอดโปรแกรม Multimedia เชิงบททดสอบท่ีดีท่ีสุดในโลก ใช
งานยากกวา Power Point แตงายกวา Director เหมาะสําหรับ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย นัก CAI นัก 
Multimedia สรางงานนําเสนอคอนขางด ีเสถียรภาพสูงไวใจไดผลิตเสร็จแลว Save ไฟล .EXEนําไปโชวท่ี
ไหน Windows เวอรช่ันไหนก็ได 
 4. Macromedia Flash สุดยอดโปรแกรมสรางงาน Multimedia,CAI, Games Web,และอ่ืนๆอีก
มากมาย เสถียรภาพสูงไวใจได 
Save ไฟล .EXEนําไปโชวท่ีไหน Windows เวอรช่ันไหนก็ได 
 5.  Swish 2.0,Swish 3D เปนโปรแกรมท่ียอดเยี่ยมมากในการนําเสนอผลงาน SPECIAL Effct 
เกี่ยวกับภาพและตัวหนังสือละก็ ผมวาโปรแกรมไหนก็สูไมได ตอให Flash ก็เหอะ เพราะใชงานงายกวา
Flash มี Effect สําเร็จรูปใหใชมากมาย นําไปสราง Effect ใชกับภาพและตัวหนังสือ แลว Export เปน .SWF 
นําไปใชใน DIRECTOR และ Authoware ท่ี Function ตรงนี้ขาดหายไป 
 6. Kai Power Show เปนโปรแกรมท่ียอดเยี่ยมมากในการนําเสนอผลงาน SPECIAL Effct เกี่ยวกับ
ภาพและตัวหนังสือไฟลวิดีโอสุดยอดมาก ผมวาโปรแกรมไหนก็สูไมได  แตการจัดการเรื่องภาพ ตัวหนังสือ
และเสียงยากเกินไป จึงกลายเปนโปรแกรมท่ีดีแตไมนาใชเทาไหรนัก แถมPakage ไฟลเปน . EXE ไมได 
นําไปโชวท่ีไหนก็ลําบากตองห้ิวโปรแกรมไปดวย 
 7. ACD Photo Angelo มี Transition สวยงามพอใช ใชงานงาย เหมาะสําหรับงาน Present ท้ังภาพ
และเสียงรวดเดียวจบ แถม Saveงานเปนไฟล .EXE นําไปโชวท่ีไหน Windows เวอรช่ันไหนก็ได แตการ
จัดการเรื่องภาพและเสียงสู PowerPoint ไมไดแต เสถียรภาพสูงกวาPower Point แต โดยรวมสู PowerPoint 
ไมได 
 8. Scala จัดเปนโปรแกรม Multimedia Presentation อีกโปรแกรมหนึ่ง นาใชแตการจัดการเรื่อง 
ภาพ ตัวหนังสือ เสียง และTransitionสู PowerPoint,Director,Authorware,Flash,Swish,Kai power show 
ไมได แตขอด ีคือ Save ไฟล .EXEนําไปโชวท่ีไหน Windows เวอรช่ันไหนก็ได 


