
วิชาเทคนิคการน าเสนอ
โดย

ครคูฑามาศ  เขา้เมือง



ความหมายของเทคนิคการน าเสนอ

“ เทคนิค ”  Technique

วธีิการ – กลวธีิ – ศิลปะ - ฝีมือ - หลกัวชิา
ความสามารถทางวธีิการ 
และวธีิดงึดูดความสนใจ



ความหมายของเทคนิคการน าเสนอ

“ การน า ”

พาไป – ไปข้างหน้า



ความหมายของเทคนิคการน าเสนอ

“ เสนอ ”

การย่ืนเร่ืองราว – ความเห็น – ญตัติ

เพ่ือให้ทราบ พจิารณา หรือส่ังการ



ดงัน้ัน

“ เทคนิคการน าเสนอ ”
( Presentation Technique)

วธีิการน าเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ                      
เพ่ือให้ผ่านการพจิารณา                                                       
หรือเพ่ือให้ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์
ที่ได้ก าหนดไว้



การน าเสนอเป็นวิทยาการแขนงหนึง่ของการศึกษา

การน าเสนอ  (Presenttation) ผู้ศึกษาสามารถฝึกฝน และ
สามารถพัฒนาตนเองได้  ทั้งเป็นส่วนหนึ่ง ของการสอน (Teaching)                              
หรือการศึกษา (Education)

ศาสตร์    =    ระบบวิชาความรู้    



ความสนใจ  VS  ความสามารถ





ความสนใจและความสามารถ   ของแต่ละบุคคล

แตกต่างกัน

ตามประสบการณ์  ของแต่ละคน
1.ประสบการณ์ทางตรง
2.ประสบการณ์ทางอ้อม
3.ประสบการณ์จากญาณทรรศนะหรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง



ลกัษณะของเทคนิคการน าเสนอ 1.เป็นการวางแผน และ
จัดระเบียบ ในการน าเสนอ

2.เป็นการน าเทคโนโลยสีมยัใหม่
มาประยุกต์ใช้ในการส่ือสาร

3.เป็นการน าเน้ือหาทีต้่องการ
น าเสนอมาจัดเป็นหมวดหมู่
และดดัแปลงให้เหมาะสม
กบัวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือที่
จะใช้ในการน าเสนอ

4.เป็นการวิจัยพฒันา ทดสอบ
วธีิการน าเสนอทีเ่หมาะสม
กบักลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
และเหมาะกบัสถานการณ์ 
ยุคสมยั วฒันธรรม

5.เป็นการก าหนดและสร้าง
สภาพแวดล้อม เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ ส่ือ และกจิกรรมที่
จะน ามาใช้ในการน าเสนอ



กระบวนการน าเสนอ

1.น าเสนอด้วยวธีิธรรมชาติ

2.การน าเสนอด้วยผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง

3.การน าเสนอด้วยเทคโนโลยสีมัยใหม่

4.การน าเสนอด้วยการพูด



กระบวนการน าเสนอ

1.น าเสนอด้วยวธีิธรรมชาติ

การแสดงออกด้วยกริิยาท่าทาง  สีหน้า  น า้เสียง 
โดยน าเสนอให้กบักลุ่มทีมี่ภาษาไม่เหมือนกนั สามารถเข้าใจได้





















กระบวนการน าเสนอ

2.การน าเสนอด้วยผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง

มักจัดขึน้เพ่ือผู้ทีส่นใจเร่ืองน้ัน หรือมีหน้าที่รับผดิชอบเร่ืองน้ัน





กระบวนการน าเสนอ

3.การน าเสนอด้วยเทคโนโลยสีมัยใหม่

การใช้เคร่ืองมือโสตทศันูปกรณ์ เช่น เคร่ืองฉายข้ามศีรษะ                          
เคร่ืองสไลด์ วดีิทศัน์ คอมพวิเตอร์







กระบวนการน าเสนอ

4.การน าเสนอด้วยการพูด

เช่น วธีิการประกอบอาหารยุโรป โดยอธิบายขั้นตอนก่อน แล้วจึง
สาธิต หรือการน าเสนอเร่ืองราวต่างๆด้วยการพูดเล่าเร่ือง





การน าเสนอที่ดี

1.ชื่อเรื่องการน าเสนอ
2.วัตถุประสงค์การน าเสนอ
3.สื่อ
4.วิธีการน าเสนอ



การก าหนดวตัถุประสงค์ การน าเสนอ

1.เพ่ือให้ความรู้ หรือข่าวสารข้อมูลใหม่

2.เพ่ือชักจูงใจ

3.เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ

4.เพ่ือกระตุ้นให้เกดิความกระตือรือล้น



การเตรียมความพร้อม พืน้ฐานในด้านข้อมูลความรู้

1.ข้อมูล  ความรู้
1.ผู้เช่ียวชาญ เพ่ือนร่วมงาน
2.หนังสือ
3.นิตยาสาร บทความ หนังสือพมิพ์
4.งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง
5.ข้อมูลจากส่ือสารสนเทศ อนิเตอร์เน็ท2.ทักษะการน าเสนอ

1.การน าเสนอเป็นศาสตร์
2.การน าเสนอเป็นศิลป์

3.ความสามารถในการแก้ปัญหา/ตอบค าถาม



การวางแผนและเตรียมการน าเสนอ

1.เขยีนแผนการน าเสนอ

1.ช่ือเร่ือง
2.หัวข้อเร่ือง
3.วตัถุประสงค์
4.กจิกรรมที่สอดแทรก
5.ส่ือ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ
6.แบบประเมินการน าเสนอ



การวางแผนและเตรียมการน าเสนอ

2.รวบรวมข้อมูล

เน้ือหาสาระ สถติิ รายละเอยีด



การวางแผนและเตรียมการน าเสนอ

3.ผลติส่ือและโสตทศันูปกรณ์ประกอบการน าเสนอ

เคร่ืองฉาย ppt เอกสาร 
เคร่ืองเสียง ส่ือของจริง



การวางแผนและเตรียมการน าเสนอ

4.ทอสอบ

ซ้อมการน าเสนอ
1. ลดความต่ืนเต้นลง
2. พฒันาทักษะ
3.ควบคุมเวลาได้
4.ปรับปรุงเน้ือหา



กระบวนการน าเสนอ

1.น าเสนอด้วยวธีิธรรมชาติ

2.การน าเสนอด้วยผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง

3.การน าเสนอด้วยเทคโนโลยสีมัยใหม่

4.การน าเสนอด้วยการพูด



กระบวนการน าเสนอ

1.น าเสนอด้วยวธีิธรรมชาติ

การแสดงออกด้วยกริิยาท่าทาง  สีหน้า  น า้เสียง 
โดยน าเสนอให้กบักลุ่มทีมี่ภาษาไม่เหมือนกนั สามารถเข้าใจได้





















กระบวนการน าเสนอ

2.การน าเสนอด้วยผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง

มักจัดขึน้เพ่ือผู้ทีส่นใจเร่ืองน้ัน หรือมีหน้าที่รับผดิชอบเร่ืองน้ัน





กระบวนการน าเสนอ

3.การน าเสนอด้วยเทคโนโลยสีมัยใหม่

การใช้เคร่ืองมือโสตทศันูปกรณ์ เช่น เคร่ืองฉายข้ามศีรษะ                          
เคร่ืองสไลด์ วดีิทศัน์ คอมพวิเตอร์







กระบวนการน าเสนอ

4.การน าเสนอด้วยการพูด

เช่น วธีิการประกอบอาหารยุโรป โดยอธิบายขั้นตอนก่อน แล้วจึง
สาธิต หรือการน าเสนอเร่ืองราวต่างๆด้วยการพูดเล่าเร่ือง





การน าเสนอที่ดี

1.ชื่อเรื่องการน าเสนอ
2.วัตถุประสงค์การน าเสนอ
3.สื่อ
4.วิธีการน าเสนอ





รูปแบบการน าเสนอ

แบบหลกัเหตุและผล   

แบบเล่าเร่ืองราว

แบบเป็นทางการ



รูปแบบการน าเสนอ

แบบหลกัเหตุและผล   
หลกัการแบบมีเหตุย่อมมีผล  การน าเสนอนีต้้องการจะเสนอ

ข้อเทจ็จริงทีเ่ป็นเหตุเป็นผลกนั

แบบเล่าเร่ืองราว
อาจเป็นประสบการณ์ของผู้น าเสนอเอง หรือเร่ืองราวทีค้่นคว้ามา  

เพ่ือให้เกดิความน่าสนใจ การเล่าเร่ืองราวต้องมีองค์ประกอบ คือ เน้ือหา
ในเร่ืองดี มีความสามารถเล่าได้ดี เร่ืองราวสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์การ
น าเสนอ



รูปแบบการน าเสนอ

แบบเป็นทางการ

ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน

- การบอกเล่าถึงเร่ืองที่จะน าเสนอ

- การน าเสนอ

- การทบทวนส่ิงทีไ่ด้น าเสนอ



องค์ประกอบของการน าเสนอ

ผู้น าเสนอ
ส่ือ

ผู้รับฟังการ
น าเสนอ



หลกัการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ในการน าเสนอ อาจแบ่งออกได้เป็น 4 ข้อใหญ่ ๆ คือ

1.เพื่อให้ความรู้ หรือข่าวสารข้อมูลใหม่ๆ

2.เพื่อชักจูงใจ

3.เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

4.เพื่อกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือลน้



หลกัการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ความรู้ หรือข่าวสารข้อมูลใหม่ๆ

เพื่อให้ความรู้หรือข่าวสารข้อมูลใหม่ ๆ ซึ่งอาจเป็นวิทยาการใหม่ 
นิยามหรือแนวความคิดใหม่ ๆ การแสดงให้เห็นเทคนิคใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นเคย 
รายงานความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ สรุปผลการวิจัย รวมทั้งการให้
ความกระจ่างเกี่ยวกับความรู้เฉพาะด้านโดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา





หลกัการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อชักจูงใจ

เพื่อชักจูงใจ ได้แก่ การเสนอขายสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะให้แก่
บุคคลเดียวหรือการเสนอขายให้กับกลุ่มบุคคล คณะกรรมการ หรือการ
เสนอแนวคิดเพ่ือชักจูงใจให้ผู้ฟังเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อหรือค่านิยม เช่น 
การน าเสนอให้คนไทยหันมานิยมท่องเที่ยวในประเทศไทย











หลกัการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 

เพื่อสร่างแรงบันดาลใจ มักเป็นการน าเสนอให้กลุ่มบุคคลเฉพาะกลุ่ม 
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพ กลุ่มศาสนา กลุ่มการเมือง หรือกลุ่มเชื้อชาติต่าง ๆ 
ทั้งนี้ต้องการสร้างความมุ่งมั่นให้เหนี่ยวแน่นต่อความเชื่อหรือค่านิยมเก่า ๆ 
ที่เคยปฏิบัติต่อกันมา









หลกัการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น

เพื่อกระตุ่นให้เกิดความกระตือรือร้น ในการท างานนั้น มักต้องมีการ
ประชุมสัมมนากันอยู่เสมอ ๆ เพราะมนุษย์ทุกคนเมื่อท างานในหน้าที่เดิม
ไปนาน ๆ เข้าก็อาจจะเกิดความเบื่อหน่าย เกิดความเหนื่อยล้าจนท าให้
หย่อนประสิทธิภาพลง การจัดประชุมสัมมนาเป็นวิธีการกระตุ้นบุคคลให้
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดยเฉพาะงานด้านการขาย การตลาดที่
พนักงานขายต้องออกภาคสนาม เขาต้องออกไปพบปัญหาด้วยตนเอง 
แก้ปัญหาเอง และต้องพยายามฟันฝ่าอุปสรรคให้ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายในที่สุด







การเตรียมความพร้อมพืน้ฐานในการน าเสนอ

ความพร้อมพ้ืนฐานในการน าเสนนั้น ผู้น าเสนอสามารถเตรียม 
รวบรวม ฝึกฝนขึ้นมาได้ ความพร้อมพื้นฐาน ได้แก่

1. ข้อมูล ความรู้
1.1 ผู้เชี่ยวชาญ
1.2 หนังสือ
1.3 นิตยาสาร บทความ หนังสือพิมพ์
1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.5 ข้อมูลจากสื่อสารสนเทศ





2. ทักษะการน าเสนอ 

2.1 การน าเสนอเป็นศาสตร์

2.2 การน าเสนอเป็นศลิป์

การเตรียมความพร้อมพืน้ฐานในการน าเสนอ



4. ความสามารถในการแก้ปัญหา / ตอบค าถาม

การเตรียมความพร้อมพืน้ฐานในการน าเสนอ



1. เขียนแผนการน าเสนอ

วัตถุประสงค์

ชื่อเรื่อง

หัวข้อเรื่อง

แนวความคิดต่างๆ

กิจกรรมที่น ามาสอดแทรก

สื่ออุปกรณ์ เครื่องมือการน าเสนอ

แบบประเมินผลการน าเสนอ

การวางแผนและการเตรียมน าเสนอ



2. รวบรวมข้อมูล

เป็นเนื้อหาสาระ

สถิติ ตามหัวข้อเรื่อง

การใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลมีความส าคัญต่อสาระที่น าเสนอ

ท าให้สามารถ วิเคราะห์ จัดสรร คัดเลือก ข้อมูลที่มีคุณภาพ

การวางแผนและการเตรียมน าเสนอ



3. ผลติส่ือและโสตทศันูปกรณ์ประกอบการน าเสนอ

การวางแผนและการเตรียมน าเสนอ



4. ทดสอบ

- ช่วยลดความตื่นเต้นลง

- ช่วยพัฒนาทักษะในการน าเสนอ

- ช่วยให้สามารถควบคุม และปรับปรุงเวลาที่ใช้ในการน าเสนอได้

- ช่วยให้ผู้น าเสนอสามารถปรับปรุงเนื้อหาที่น าเสนอให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น

การวางแผนและการเตรียมน าเสนอ



หลกัการใช้จิตวิทยา

1. หลักความแตกต่างระหว่างบุคคล

2. หลักการเร้าความสนใจ

3. หลักการให้ทุกคนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการน าเสนอ

4. หลักการได้รับผลย้อนกลับทันทว่งที



การประเมินผล ติดตาม และปรับปรุงเทคนิคการน าเสนอ

1. การประเมินผลการน าเสนอ

1.1 ในระหว่างที่ก าลังน าเสนอ

1.2 ประเมินด้วยวิธีการพูดคุยกับผูฟ้ังระหว่างพัก

1.3 ประเมินหลังจบการน าเสนอแล้ว

2. การติดตามผล

3. การปรับปรุงการน าเสนอ



ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อน าเสนอ

1. การค้นหาข้อมูล  จากการค้นคว้า จะท าให้มีความรู้มากขึ้น ก็จะท าให้
มั่นใจมากขึ้นด้วย

2. การเตรียมข้อมูล สถานที่ อุปกรณ์ 



ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อน าเสนอ

3. การล าดับเนื้อหาก่อน – หลัง  การล าดับเนื้อหา  หรือเรียบเรียงล าดับ
เหตุการณ์ จะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจได้งานยิ่งขึ้น



ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อน าเสนอ

4. การสร้างรายการข้อมูลส่วนตัว  เป็นการล าดับเนื้อหา ขั้นตอนต่างๆ 
ส าหรับผู้น าเสนอเอง ไม่ควรให้ผู้อื่นท าให้



ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อน าเสนอ

5. การร่างข้อความส าหรับการแนะน าตัวและเปิดการน าเสนอ เพราะการ
เตรียมล่วงหน้า ผู้น าเสนอสามารถปรับเปลี่ยนบทพูดให้มีความเหมาะสม 
มีความพร้อม



ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อน าเสนอ

6. การร่างข้อมูลเนือ้หา ที่ใช้ในการน าเสนอ เพราะการเตรียมล่วงหน้า ผู้น า
เสนอจะทราบถึงข้อมูลที่ส าคัญ และวางแผนในการน าเสนอได้อย่าง
เข้าใจ



ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อน าเสนอ

7. การร่างข้อความกล่าวสรุปประเด็น การกล่าวสรุปโดยไม่มีการ
เตรียมพร้อมจะท าใหผู้้กล่าวสรุป ไม่สามารถสรุปเนื้อหาที่น าเสนอได้
ถูกต้อง ท าให้ผู้ฟังเกิดความสับสน ไม่เข้าใจ



ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อน าเสนอ

8. การจัดสรรเวลา สามารถจัดสรรเวลาให้มีความเหมาะสมได้ 2 วิธี

8.1 การคาดคะเน โดยประมาณเวลาแต่ละขั้นตอน พิจารณาจากเนื้อหา 
และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเวลา วิธีนี้มีข้อเสีย เพราะอาจผิดพลาดได้

8.2 การซ้อมการน าเสนอ ช่วยให้การฝึกน าเสนอให้คล่องและจะทราบ
เวลาที่ใช้น าเสนอที่แน่นอน



ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อน าเสนอ

9. การเลือกสื่อในการน าเสนอให้เหมาะสม ปัจจัยด้านความเหมาะสมในการ
เลือกสื่อมาช่วยในการน าเสนอ

1. เนื้อหาที่น าเสนอ

2. สถานที่น าเสนอ

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการน าเสนอ

4. งบประมาณในการน าเสนอ

5. ความสามารถในการใช้สื่อของผู้น าเสนอ



ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อน าเสนอ
9. การเลือกสื่อในการน าเสนอให้เหมาะสม ปัจจัยด้านความเหมาะสมในการ

เลือกสื่อมาช่วยในการน าเสนอ





ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อน าเสนอ
10. การประเมินการน าเสนอ นิยมใช้แบบสอบถามในการประเมิน ซึ่งมีรายการที่ 

แน่นอน ตัวเลขที่ชัดเจน จะท าให้ทราบถึงข้อดีและข้อเสียในการน าเสนอใน
ทุกๆด้าน และรวดเร็วในการสรุปการประเมิน





ขั้นตอนและวธีิการน าเสนอ



การเปิดการน าเสนอ

1.การกล่าวถึงเรื่องที่น าเสนอ
อย่างคร่าวๆ

2.อธิบายถึงประสบการณ์
ส่วนบุคคล

3.การถามค าถาม

4.การตั้งประโยคชวนคิด หรือ
การสมมติ

5.การอธิบายถึงสิ่งใหม่ๆ

6.การใช้โสตทัศนูปกรณ์

7.การแสดงความเหมือน

8.การเล่าเรื่องตลกขบขัน

เนื้อหาในการน าเสนอ

1.ประเด็นเรื่อง

2.ตัวอย่างประกอบ
2.1 การเล่าเรื่อง
2.2 การเล่าเรื่องข าขัน
2.3 การใช้ตัวเลขประกอบ

3.การเชื่อมโยงไปสู้ประเด็น
ใหม่

การกล่าวสรุป

1.การทบทวนสรุปเนื้อหา

2.การชักจูงให้ลงมือปฏิบัติ

3.การตั้งค าถาม

4.การให้ค าแนะน า

5.การให้ค าสัญญา

6.การให้ค าคม



https://www.youtube.com/watch?v=BJNZjBy7OoM

“หลักการในการน าเสนอ”

“หลกัการในการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ”



https://www.youtube.com/watch?v=pMgVdo8tMNg



แบบฝึกหัดบทที ่2

ตอนที่ 1 ให้นักศึกษาอธิบาย (ความหมาย การให้รายละเอยีดเพิม่เติม ขยายความ ถ้ามีตัวอย่าง
ให้ยกตัวอย่างประกอบ)

1. รูปแบบในการน าเสนอมีกีรู่ปแบบ ประกอบด้วยรูปแบบอะไรบ้าง แต่ละรูปแบบมีลกัษณะ
อย่างไร

2. ส่ือและข้อมูลที่น ามาใช้ในการน าเสนอมีส่วนช่วยในการน าเสนออย่างไรบ้าง
3. ในการน าเสนอประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง
4. ในการน าเสนอเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ มีหลกัการที่ส าคญัอย่างไร
5. การเตรียมการเพ่ือน าเสนอมีขั้นตอนอย่างไร
6. ขั้นตอนวธีิการน าเสนอประกอบด้วยอะไรบ้าง
7. องค์ประกอบหลักของเน้ือหาในการน าเสนอประกอบด้วยอะไรบ้าง



แบบฝึกหัดบทที ่2

ตอนที่ 2 อธิบายค าศัพท์ (หมายถึง การแปลค าศัพท์ ขยาย อธิบายเพิม่เติม ถ้ามีตัวอย่างให้ตัว
ตัวอย่างประกอบ)

1. การน าเสนอแบบหลกัเหตุและผล
2. การน าเสนอแบบเล่าเร่ืองราว
3. การน าเสนอแบบเป็นทางการ
4. ผู้น าเสนอ
5. ผู้รับฟัง
6. การสร้างรายการส่วนตัว
7. การคาดคะเน
8. การซ้อมการน าเสนอ
9. ประเดน็เร่ือง
10. วตัถุประสงค์



บทที่ 3 จิตวิทยาในการน าเสนอ





ความแตกต่างระหว่างบุคคล

รูปหน้า

หน้าตา
สีผิว

ท่าทาง

รสนิยม



ความแตกต่างระหว่างบุคคล

บุคลิกภาพ

ความสามารถ
ความถนัด

ความสนใจ

ความต้องการ



ความแตกต่างระหว่างบุคคล

มีผลต่อการน าเสนอ

เพื่อวางแผน รับมือกับบุคคลแต่ละประเภท

เช่น ช่างถาม, ขี้โมโห, ร่างกายอ่อนแอ , ความรู้พื้นฐาน …



บุคลกิภาพของบุคคล

ลักษณะรวมของบุคคล  

ลักษณะทางร่างกาย / อารมณ์ / 
การปรับตัว / ความสามารถทาง

สติปัญญา

เก็บตัว / เปิดเผย / สง่างาม /                  
น่าเลื่อมใส / ลุกลี้ลุกลน /ก้าวร้าว 

/ สงบเสงี่ยม



ด้านความสามารถ

ศักยภาพในการท างานอย่างใด
อย่างหนึ่งที่ต้องการท า / ได้รับ

มอบหมาย

ด้านร่างกาย / ด้านสติปัญญา /
ด้านสังคม



แล้วเราละ !!??



ความแตกต่างระหว่างบุคคล

แม้บุคคลจะมคีวามเหมือนกันในแง่ ที่เป็นสิ่งมีชีวิต

แต่ไม่เหมือนกัน คือความคิดความอ่าน ส่วนประกอบของอวัยวะสว่นต่างๆ

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

ท าให้บุคคลแตกต่างกันใน ด้านบุคลิกภาพ ความสามารถ ความถนัด 
ความสนใจ และความต้องการด้วย



ปัจจัยที่ท าให้บุคคลแตกต่างกัน

1.พันธุกรรม

2.สิ่งแวดล้อม



ปัจจัยที่ท าให้บุคคลแตกต่างกัน

1.เชื้อชาติ

2.เพศ

3.อัตราการเจริญเติบโต

4.ความบกพร่องทางร่างกาย

5.ระดับสติปัญญา

6.เอกลักษณ์เฉพาะบุคคล

1.พันธุกรรม



ปัจจัยที่ท าให้บุคคลแตกต่างกัน

พันธุกรรม  >>  เชื้อชาติ



ปัจจัยที่ท าให้บุคคลแตกต่างกัน

พันธุกรรม  >>  เพศ



ปัจจัยที่ท าให้บุคคลแตกต่างกัน

พันธุกรรม  >>  อัตราการเจริญเติบโต



ปัจจัยที่ท าให้บุคคลแตกต่างกัน
พันธุกรรม  >> ความบกพร่องบางอย่างทางร่ายกาย หรือความสามารถพิเศษบางอย่าง



ปัจจัยที่ท าให้บุคคลแตกต่างกัน

พันธุกรรม  >> ระดับสติปัญญา หรือ ความสามารถในการเรียนรู้



ปัจจัยที่ท าให้บุคคลแตกต่างกัน

พันธุกรรม  >> เอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล



ปัจจัยที่ท าให้บุคคลแตกต่างกัน

1.สภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละท้องถ่ิน
2.ระบบสังคมของแต่ละชุมชนย่อมมีข้อก าหนด
3.สถานภาพและบทบาทภายในสังคม
4.การอบรมเลี้ยงดูภายในครอบครัว
5.ฐานะทางเศรษฐกิจ
6.อาหารการกิน
7.พื้นฐานการศึกษา
8.ประสบการณ์และการเรียนรูข้องแต่ละคน

1.สิ่งแวดล้อม



ปัจจัยที่ท าให้บุคคลแตกต่างกัน

สิ่งแวดล้อม  >>สภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละท้องถิ่น



ปัจจัยที่ท าให้บุคคลแตกต่างกัน

สิ่งแวดล้อม  >>ระบบสังคมของแต่ละชุมชนย่อมมีข้อก าหนด



ปัจจัยที่ท าให้บุคคลแตกต่างกัน

สิ่งแวดล้อม  >>สถานภาพและบทบาทภายในระบบสังคม



ปัจจัยที่ท าให้บุคคลแตกต่างกัน

สิ่งแวดล้อม  >>การอบรมเลี้ยงดูภายในครอบครัว



ปัจจัยที่ท าให้บุคคลแตกต่างกัน

สิ่งแวดล้อม  >>ฐานะทางเศรษฐกิจ



ปัจจัยที่ท าให้บุคคลแตกต่างกัน

สิ่งแวดล้อม  >>อาหารการกิน



ปัจจัยที่ท าให้บุคคลแตกต่างกัน

สิ่งแวดล้อม  >>พื้นฐานการศึกษา



ปัจจัยที่ท าให้บุคคลแตกต่างกัน

สิ่งแวดล้อม  >>ประสบการณ์และการเรียนรูข้องแต่ละคน



ปัจจัยที่ท าให้บุคคลแตกต่างกัน

บุคคลมีความแตกต่างกัน ตั้งแต่เกิด

เพราะการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษและสิ่งแวดล้อม ทั้งหลาย

มีส่วนช่วยให้บุคคลมีความแตกต่างกันมากขึ้น



ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์



สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการน าเสนอได้ เพราะจะช่วยให้ผู้น าเสนอได้
ทราบความต้องการของผู้รับฟัง และน ามาใช้ในการจูงใจเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความ
สนใจ

ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์



จิตวิทยาเกี่ยวกับความสนใจและความตั้งใจ ที่มีต่อการพูด

ช่วงสนใจ 3-24 วินาที

สนใจมาก ช่วง 5-8 วินาที

ฉะนั้น
ภาษา

น้ าเสียง
สั้น



จิตวิทยาเกี่ยวกับความสนใจ และความตั้งใจที่มีต่อการฟัง

1. ปัจจัยความสนใจที่มีต่อการฟัง

1.ภาษาที่ง่าย และชัดเจน

2.หัวข้อใหญ่

3.การจัดระเบียบความดี

4.อาการที่แสดงในการพดู

5.บุคลิกภาพของผูพู้ด

6.การถกเถียงแสดงเหตุผล

7.การใช้ข้อมูลความรู้



จิตวิทยาเกี่ยวกับความสนใจ และความตั้งใจที่มีต่อการฟัง

2. ปัจจัยแห่งความตั้งใจ

1.ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเสียงและ
กิริยาอาการ

2.ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
การพูด

2.1 ความเข้มข้น

2.2 ความแปลกใหม่

2.3 ความเคลื่อนไหว



ปัจจัยแห่งความสนใจ

1.อัตตา

2.ความใกล้ชิดและความคุ้นเคย

3.ภาพพจน์

4.ความส าคัญและความลึกลับ

5.ความสนใจจริงจังของผู้พดู



ปัจจัยแห่งความสนใจ

1.อัตตา

อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟัง ย่อมเรียกร้องความสนใจได้ดีที่สุด

ความหิวโหย

ความหลัง

ครอบครัว
การสมาคม

ความเจริญมั่นคง

ความสุขสบาย

ความสวยงาม



ปัจจัยแห่งความสนใจ

2.ความใกล้ชิดและความคุ้นเคย

ความใกล้ชิด

เวลา

สถานที่

ผลประโยชน์

ความรู้สึก

สถานที่

การใช้ชีวิต

ความคุ้นเคย

ความเป็นอยู่

ประเพณีนิยม

ค าพังเพยพืน้เมือง

การอ้างถึงสิ่งที่ใกล้ชดิ
และคุ้นเคยจะท าให้เข้าใจ

อะไรง่ายขึ้น



ปัจจัยแห่งความสนใจ

3.ภาพพจน์

การพูดให้ผู้ฟังเห็นภาพ จะท าให้น่าสนใจเหมือนกับการพาผู้ฟังมาชม
ภาพยนตร์เรื่องสนุกน่าสนใจ



ปัจจัยแห่งความสนใจ

4.ความส าคัญและความลึกลับ

ยิ่งส าคัญและยิ่งเด่น 
เท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นที่สนใจ

มากขึ้น ฉะนั้นต้อง
เตรียมพร้อมกับข้อมูล

เกี่ยวกับบุคคล เหตุการณ์
เฉพาะที่ส าคัญๆหรือ

เด่นๆ เท่านั้น

ยิ่งลึกลับยิ่งน่าตื่นเต้น
น่าสนใจ ได้แก่ เรื่อง

แปลกๆ ที่คนเราจะอยาก
ทดลองหรืออยากรู้อยาก

เห็น



ปัจจัยแห่งความสนใจ

5.ความสนใจจริงจังของผู้พูด

การใช้ถ้อยค าน้ าเสียง

ความรู้สึก ท่าทาง



แบบฝึกหดับทท่ี3

1.เพราะเหตใุดในการใช้เทคนิคการน าเสนอจงึจ าเป็นต้องทราบความ
แตกตา่งของแตล่ะบคุคล
2.จงยกตวัอยา่งปัจจยัท่ีท าให้บคุคลแตกตา่งกนัทางพนัธุกรรมมา 3 ข้อ
3.ลกัษณะของสิ่งแวดล้อมท่ีท าให้บคุคลมีความแตกตา่งกนัประกอบด้วย
อะไรบ้าง
4.จงอธิบายสรุปทฤษฏีล าดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว์
5.จงอธิบายความแตกตา่งเก่ียวกบัแนวความคิดของนกัจิตวิทยากลุ่ม
พฤตกิรรมนิยมกบักลุม่มนษุยนิยมทางด้านบทบาทของผู้ เรียนในสภาพการ
เรียนการสอน



แบบฝึกหดับทท่ี3 (ต่อ)

6.จิตวิทยาเก่ียวกบัความสนใจและความตัง้ใจท่ีมีตอ่การพดูสามารถน ามา
ประยกุต์ใช้ในการน าเสนอได้อยา่งไร

7.ปัจจยัความสนใจท่ีมีตอ่การฟังประกอบด้วยอะไรบ้าง

8.ปัจจยัแห่งความสนใจประกอบด้วยอะไรบ้าง



ตอนที่ 2 : อธิบายค าศพัท์  (หมายถึง การแปลค าศพัท์ ขยายความ อธิบาย
เพิ่มเตมิ  ถ้ามี ตวัอยา่งให้ยกตวัอยา่งประกอบ)

1.บคุลิกภาพของบคุคล 9. ความต้องการทางสรีระ

2.ความสามารถของบคุคล 10.ความต้องการมีเกียรต ิ ศกัดิศ์รีในสงัคม

3.สถานภาพ

4.บทบาท

5.พนัธุกรรม

6.อตัตา

7.ภาพพจน์

8.ความต้องการทางสงัคม



บทที ่4
ประเภทของการน าเสนอ



1.การฝึกอบรม

2.การประชมุ

3.การสมัมนา

4.การเสนอโครงการ

5.การเสนอขายสนิค้าและการบริการ

6.การน าเสนอภายในห้องเรียน



โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ช่วยในการน าเสนอ

ประโยชน์โสตทัศนูปกรณ์ที่ใชช้่วยในการน าเสนอ

1.ช่วยดึงดูดความสนใจ

2.ช่วยให้เข้าใจในเรือ่งที่น าเสนอได้ง่ายขึ้น

3.ช่วยรักษาระดับความสนใจของผู้ฟงั

4.สร้างความพึงพอใจ

5.ใช้เป็นบันทึกย่อส าหรบัผูน้ าเสนอ



โสตทศันูปกรณ์ทีใ่ช้ช่วยในการน าเสนอ

เครื่องฉายข้ามศรีษะ (Overhead Projector)



โสตทศันูปกรณ์ทีใ่ช้ช่วยในการน าเสนอ

เครื่องฉาย 3 มิติ 



โสตทศันูปกรณ์ทีใ่ช้ช่วยในการน าเสนอ

จอภาพ (Monitor)



โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ช่วยในการน าเสนอ

เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (Projector)



โสตทศันูปกรณ์ทีใ่ช้ช่วยในการน าเสนอ

กระดาษชาร์ต (Flip Charts)



โสตทศันูปกรณ์ทีใ่ช้ช่วยในการน าเสนอ

กระดาน (Boards)



โสตทศันูปกรณ์ท่ีใชช่้วยในการน าเสนอ

สไลด์ (Slides)



โสตทศันูปกรณ์ท่ีใชช่้วยในการน าเสนอ

คอมพิวเตอร์ (Computer)



โสตทศันูปกรณ์ท่ีใชช่้วยในการน าเสนอ

วีดทิศัน์ / ภาพยนตร์ (Video / Movies)



โสตทศันูปกรณ์ท่ีใชช่้วยในการน าเสนอ

เอกสารประกอบ (Handouts)



บทท่ี 5 เทคนิคการส่ือภาษา

ความหมายของการสื่อภาษา



บทท่ี 6

เทคนิคการน าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ



ขั้นตอนการจดัระบบการน าเสนอ

การจดัระบบการน าเสนอ มีขัน้ตอนดัง้นี ้

-การวิเคราะห์ระบบ คือการน าเสนอท่ีเคยท าในอดีตผ่านมาวา่มี
ข้อดี ข้อเสียอย่างไร

-การสงัเคราะห์ระบบ คือการน าเสนอตามแผนท่ีก าหนดขึน้ตัง้แต่
ต้นจนจบ



ขั้นตอนการจดัระบบการน าเสนอ(ต่อ)

• ขัน้ตอนการสงัเคราะห์ระดบั ดงันี ้
1.วิเคราะห์ผู้ ฟัง  เพื่อดรูะดบัและพืน้ฐานความรู้ของผู้ ฟัง

2.วิเคราะห์เนือ้หา ก าหนดเนือ้หาที่จะน าเสนอ โดยแยกออกเป็น

2.1 หน่วย และหวัเร่ือง

2.2 ก าหนดภาพรวม หรือแนวความคิดรวมของผลในการน าเสนอ

3.ก าหนดวิธีการน าเสนอ เช่น การสมัมนากลุม่ย่อย  การฝึกอบรมแบบ
ปฏิบตัิงานจริง การบรรยายประกอบสไลด์ เป็นต้น



ขั้นตอนการจดัระบบการน าเสนอ(ต่อ)

4. วางแผนการน าเสนอ เขียนแผนการน าเสนอโดยครอบคลมุ
ประเด็นตอ่ไปนี ้

4.1 ช่ือเร่ืองท่ีจะน าเสนอ
4.2 ภาพรวม หรือแนวความคิดในการน าเสนอ
4.3 วตัถปุระสงค์การน าเสนอ
4.4 กิจกรรมการน าเสนอ
4.5 สื่อท่ีใช้ในการน าเสนอ
4.6 การแระเมินผล



ขั้นตอนการจดัระบบการน าเสนอ(ต่อ)

5. เตรียมกิจกรรมการน าเสนอ เกมส์ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีต้องการ
ให้ผู้ ฟังได้มีสว่นร่วมด้วย 

6. เตรียมสื่อการน าเสนอ

7. จดัท าเคร่ืองมือ สื่อ และอปุกรณ์ในการน าเสนอ

8. ด าเนินการน าเสนอ

9.การประเมินผล จดัท าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล



แผนผงัการสร้างแบบจ ารองการน าเสนอ

1.วเิคราะห์ผูฟั้ง

2.วเิคราะห์เน้ือหา

3.ก าหนดวธีิการน าเสนอ

4.การวางแผนการน าเสนอ

ก าหนดช่ือเร่ือง

ก าหนดแนวทางความคิด/ภาพรวม

ก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม

ก าหนดส่ือการน าเสนอ

ก าหนดวธีิการประเมินผล

5.เตรียมกิจกรรม

6.เตรียมส่ือการน าเสนอ

7.สร้างเคร่ืองมือประเมิน

8.ด าเนินการน าเสนอ

9.ประเมินผล



เทคนิคในการเตรียมตัวน าเสนออย่างง่าย

การตัง้ค าถามส าหรับการน าเสนอในครัง้นัน้ คือ 5 W 1H คือ

1.ท าไมจงึต้องมีน าเสนอ (Why)

2.เราจะน าเสนออะไร (What)

3.เราจะน าเสนอกบัใคร (Who)

4.เราจะน าเสนอเมื่อใด (When)

5.เราจะน าเสนองานท่ีไหน (Where)

6.เราจะน าเสนออยา่งไร (How)



ท าไม (Why)



อะไร (What)



ใคร(Who)



เม่ือใด (When)

1.ช่วงเวลาท่ีน าเสนอ

2.ระยะเวลาในการน าเสนอมีมากนอ้ยเพียงใด

3.จงัหวะเวลาในการน าเสนอ



ทีไ่หน (Where)



อยา่งไร (How)



เทคนิคในการน าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ

การน าเสนอ

การน าเสนอมีข้อพงึระวงั ได้แก่ 

1.1 การพดูผิดๆถกูๆ

1.2 ความลงัเล การหยดุพดูบอ่ยๆ


