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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี



1. ความรูทั่วไปเก่ียวกับการนําเสนอ

การนําเสนอเปนหนึ่งในทักษะที่ทุกคนจะตองฝกฝนใหเกิดข้ึนแกตน 

เพราะเปนทางนํามาซึ่งความสําเร็จในการนําผลงาน  แผนงาน โครงการและ

ความคิดตางๆ เสนอเพื่อใหมีการรับรอง หรืออนุมัติ  นับวาเปนสิงสําคัญอยาง

ยิ่งในการทํางานและการดําเนินชีวิต  เปนที่นาเสียดายที่รายงานตางๆซึ่ง

จัดทํามาอยางดีดวยความวิริยะอุตสาหะ ใชเวลามากมายกลับไมไดรับความ

สนใจ และ ไมเปนที่ยอมรับความคิดที่ดีมีคุณคาไดจัดทําข้ึนเปนแผนงาน หรือ 

โครงการดีๆ ผานการศึกษาและวิเคราะหเปนอยางดีมาแลว กลับไมไดรับการ

อนุมัติเพียงเพราะขาดการนําเสนอที่ดี



ความหมายของการนําเสนอ

การนําเสนอ ( presentation ) เปนวิธีการในการสื่อสารถายทอด

ขอมูลเก่ียวกับงาน แผนงาน  โครงการ  ขอเสนอ  ผลการดําเนินงานและเร่ือง

ตางๆ เพื่อความเขาใจ และจูงงใจอาจรวมถึงการสนับสนุนและอนุมัติดวย

จากความหมายที่กลาวขางตน  การจัดทํารายงานตางๆจึงเปนการ

นําเสนอเก่ียวกับผลการดําเนินงาน  และเร่ืองตางๆที่ไดรับมอหมายใหปฏิบัติ 

สวนการเสนอความคิดวาจะทําอะไร ความเห็น และ ขอเสนอแนะอาจจัดทํา

ในรูปแผนงาน ( plan ) โครงการ (project )  ขอเสนอ (proposal)  หรือ 

ขอเสนอแนะ ( suggestion ) ก็ได



วัตถุประสงคของการนําเสนอ

     1.   การตอนรับ

     2.   การบรรยายสรุป

                           3.   การประชาสัมพันธ

                           4.   การขาย  การแนะนําสินคาหรือบริการ

                           5.   การเจรจาทําความตกลง

                           6.   การเจรจาตอรอง

                           7.   การสงมอบงาน                 

                           8.   การฝกอบรม

                           9.   การสอนงาน

                           10.  การรายงาน

โดยท่ัวไป  การนําเสนอควรจะมุงเนนใน

วัตถุประสงคท่ีเฉพาะเจาะจง ไมควรจะนําเสนอดวย

วัตถุประสงคท่ีมากมายหลายดาน จนเปนเหตุใหไม

สามารถจะบรรลุผลไดอยางแทจริง



ลักษณะการนําเสนอที่ดี

1. มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน กลาวคือ  มีความตองการที่แนชัดวา 

เสนอเพื่ออะไร

2. มีรูปแบบการนําเสนอเหมาะสม กลาวคือ มีความกระทัดรัดได

ใจความ  เรียงลําดับไมสนใชภาษาเขาใจงาย ใชตาราง แผนภูมิ แผนภาพ

3. เนื้อหาสาระดี กลาวคือ  มีความนาเชื่อถือ เที่ยงตรง ถูกตอง 

สมบูรณครบถวน ตรงตามความตองการ มีขอมูลที่เปนปจจุบันทันสมัย

4. มี ขอเสนอที่ดี กลาวคือ มีขอเสนอที่สมเหตูสมผล  มีขอพิจารณา

เปรียบเทียบ ทางเลือกที่เห็นไดชัด เสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน



คุณสมบัติของผูนําเสนอ

ผูนําเสนอที่ประสพความสําเร็จสวนใหญจะมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี

1. มีบุคลิกดี

2. มีความรูอยางถองแท

3. มีความนาเชื่อถือไววางใจ

4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง

5. มีภาพลักษณที่ดี

6. มีน้ําเสียงชัดเจน

7. มีจิตวิทยาโนนนาวใจ

8. มีความสามารถในการใชโสตทัศนอุปกรณ

9. มีความชางสังเกต

10. มีไหวพริบปฏิภาณในการคําถามดี



ทักษะของผูนําเสนอ

1. ทักษะในการคิด  (conceptual  skill) 

2. ทักษะในการฟง (listening  skill ) 

3. ทักษะในการพูด (speaking  skill )

4. ทักษะการอาน  (reading  skill ) 

5. ทักษะในการเขียน (writing  skill )

6.  ทักษะในการถายทอด  (delivery  skill



หลักการนําเสนอ

ในการนําเสนอเพื่อวัตถุประสงคใดๆก็ตาม ผูนําเสนอจะตอง

พิจารณาถึงหลักการที่จะใชเปนขอยึดถือ คือใหมีความถูกตองเหมาะสม  

มิฉะนั้นจะเกิดผลเสียตอผูนําเสนอเองและหนวยงานของผูนําเสนอดวย  

เพราะการนําเสนอจะสงผลโดยตรง และโดยทางออมตอภาพลักษณของ

บุคคลและองคกรที่จัดนําได จึงตองคํานึงถึงหลักการในการกําหนด

จุดมุงหมายการนําเสนอ การวางโครงสรางการนําเสนอ และการเตรียม

เนื้อหาที่จะนําเสนอ



หลักการนําเสนอ

การกําหนดจุดมุงหมายของการนําเสนอ

การนําเสนอจะตองมีจุดมุงหมายที่อยูบนพื้นฐานของหลักการดังนี้

1. ตองกอประโยชนทั้งตอฝายผูนําเสนอและผูรับการนําเสนอ

2. ตองคํานึงถึงผูรับการนําเสนอเปนหลัก

3. ตองมีจุดมุงหมายที่มีความเปนไปได

4. ตองไมกําหนดจุดมุงหมายมากหลากหลายจนคลุมเครือ

5. ตองกําหนดจุดมุงหมายใหสอดคลองกับสถานการณ



หลักการนําเสนอ

การวางโครงการนําเสนอ

1. ตองมีสวนของการกลาวนํา ใหรูวาผูนําเสนอ หรือคณะผูนําเสนอ

เปนใคร หรือประกอบดวยผู บอกชื่อเร่ืองที่นําเสนอ พรอมดวยวัตถุประสงค  

บอกระยะเวลาที่จะใชในการ

2. ตองมีสวนแจงใหรูถึงสถานการณ  ความเปนมาของเร่ือง ใหรูถึง

ความเดิมกอนที่จะนําเสนอวามีความสืบเนื่องประการใด

3. ตองมีสวนที่ชี้ถึงสภาพปญหา สาเหตุของปญหา และตัวแปรที่

สัมพันธเก่ียวของ เชน  ขอกฎหมาย



หลักการนําเสนอ

การวางโครงการนําเสนอ

4. ตองมีสวนที่ชี้ ถึงทางเลือกในการแกปญหาพรอมดวยการ

ประเมินขอดีและขอเสีย

5. ตองมีสวนที่เปนขอเสนอในการแกปญหาอันเปนการตัดสินใจ

เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด

6. ตองมีสวนที่เปนบทสรุป  ทั้งขอเท็จจริง  และขอโตแยงที่สําคัญ  

ถาเปนการนําเสนอเพื่อขออนุมัติ  จะตองกลาวถึงข้ันตอนการดําเนินงาน

ตอไป  ถาไดรับอนุมัติ



หลักการนําเสนอ

การวางโครงการนําเสนอ

4. ตองมีสวนที่ชี้ ถึงทางเลือกในการแกปญหาพรอมดวยการ

ประเมินขอดีและขอเสีย

5. ตองมีสวนที่เปนขอเสนอในการแกปญหาอันเปนการตัดสินใจ

เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด

6. ตองมีสวนที่เปนบทสรุป  ทั้งขอเท็จจริง  และขอโตแยงที่สําคัญ  

ถาเปนการนําเสนอเพื่อขออนุมัติ  จะตองกลาวถึงข้ันตอนการดําเนินงาน

ตอไป  ถาไดรับอนุมัติ



หลักการนําเสนอ

แนวทางในการเตรียมตัว และการพิจารณาปจจัยตางๆเพื่อเตรียมความ
พรอม ในการนําเสนองาน โดยเสนอหัวขอท่ีควรพิจารณาเตรียมการนําเสนอ ดังน้ี

1. ดานเนื้อหาสาระ

2. PowerPoint  Presentation

3. ผูนําเสนอ (Presenter)



หลักการนําเสนอ

1. ดานเนื้อหาสาระ

- เนื้อหามีความนาสนใจ - เนื้อหามีความถูกตอง

- เนื้อหามีความครบถวน - เนื้อหาเปนประโยชนตอผูฟง

- เนื้อหาเหมาะสมกับระดับความรูของผูฟง - การเชื่อมโยง

- การจัดลําดับเนื้อหา - ตั้งขอสังเกตุ และชวนใหติดตาม

- การสรุปประเด็นที่นาสนใจ - สรุปเนื้อหาการนําเสนอทั้งหมด



หลักการนําเสนอ

2. PowerPoint  Presentation

- โครงสรางรูปแบบ( THEME ของ Slide)

- การจัดลําดับ SLIDE

- การจัดรูปแบบSLIDE LAYOUT

- การจัดรูปแบบFont และขนาดตัวอักษร

- การจัดรูปแบบภาพ

- การจัดรูปแบบ slide effect

- การจัดรูปแบบ animation

- การ DEMO ,TEST,LINK ตางๆ



หลักการนําเสนอ

3. ผูนําเสนอ (Presenter)

- บุคลิก การแตงกาย

- การใชน้ําเสียง

- การโนมนาว ชักนําเขาสูเนื้อหา

- ความรู การเตรียมตัว

- การใหผูฟงมีสวนรวม

- การตอบคําถาม

- การรักษาเวลา การนําเสนอ



จบการนําเสนอ

???????????????


