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บทนำ 

Sid Suntrayuth 

ทักษะการนำเสนอและการส่ือสารเปiนทักษะท่ีสำคัญท่ีสุดในกระบวนการทางวิชาการ 

ความสามารถในการส่ือสารผลการวิจัยเปiนหน่ึงในประเด็นท่ีสำคัญท่ีสุดของการวิจัยทางวิชาการ 

นอกจากน้ียังมีหลักฐานท่ีบ�งช้ีว�าทักษะการนำเสนอและการส่ือสารในปzจจุบันมีคุณค�ามากกว�าท่ีเคยเปiนมา 

ไม�เพียงแค�สำหรับนักวิชาการเท�าน้ัน แต�ยังสำคัญกับธุรกิจหรืองานประเภทอ่ืนๆ อีกดeวย 

จุดประสงคvของโมดูลน้ีคือการถ�ายโอนทักษะในดeานท่ีจำเปiนสำหรับการนำเสนอและการส่ือสาร 

เพ่ือเพ่ิมความสามารถของผูeเขeารับการฝ�กอบรมท่ีอาจจะเปiนมือใหม�ในการวิจัยหรือนักวิจัยหนุ�มสาวและนักศึก

ษาระดับบัณฑิตศึกษา โมดูลน้ีแบ�งออกเปiนเจ็ดส�วนย�อยๆ ไดeแก� 1) พ้ืนฐานการนำเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ 2) 

แนวปฏิบัติท่ีดีในการเขียนและการส่ือสารแบบใชeคำพูด 3) การจัดการความเครียดระหว�างการนำเสนอ 4) 

การส่ือสารแบบไม�ใชeคำพูด 5) ทักษะการทำส่ือท่ีจำเปiนสำหรับนักวิจัย 6) วาทศิลป� 7) 

การมีปฏิสัมพันธvกับผูeฟzง 

ส�วนแรกเก่ียวขeองกับพ้ืนฐานการนำเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ 

โมดูลย�อยแรกจะแนะนำผูeฟzงถึงพ้ืนฐานการนำเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ียังพูดถึงขeอไดeเปรียบและขeอเสียเปรียบของการนำเสนองานวิจัย 

เน้ือหาของโมดูลจะครอบคลุมประเด็นสำคัญบางประการของการนำเสนอท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

จากข้ันตอนแรกของการเตรียมการสำหรับการนำเสนอ กิจกรรมและข้ันตอนระหว�างการนำเสนอ 

สไลดvการนำเสนอและการสรุปการนำเสนอ 
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จุดประสงคvของโมดูลแรกคือพยายามใหeผูeฟzงไดeรับทราบบริบทของการนำเสนอท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงรายละเอียด

ของการนำเสนอและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพจะถูกนำเสนอในโมดูลหลัง 

โมดูลย�อยท่ีสองจะแนะนำผูeฟzงถึงแนวปฏิบัติท่ีดีในการเขียนและการส่ือสารแบบใชeคำพูด 

จะเป�ดโมดูลย�อยดeวยกระบวนการส่ือสารทางวิชาการท่ีเร่ิมตeนจากแนวคิดการวิจัยผ�านการตีพิมพvของเอกสารก

ารวิจัย 

จากน้ันใหeดำเนินการตามกระบวนการประกอบแนวคิดการวิจัยมาและใชeการเขียนแบบใหeคะแนนซ่ึงจะช�วยนัก

วิจัยมือใหม�หรือนักศึกษาระดับปริญญาเอกในการจัดทำหรือวางแผนกระบวนการเขียน 

โมดูลน้ีครอบคลุมโครงร�างของโครงสรeางทางวิชาการ การเขียนบทนำ 

ย�อหนeาและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 

โมดูลย�อยถัดไปเก่ียวขeองกับความเครียดในระหว�างการนำเสนอ 

หัวขeอท่ีถือว�าสำคัญมากสำหรับนักวิจัยหลายๆ คน เน้ือหาเร่ิมตeนดeวยคำจำกัดความของความเครียด 

โมดูลจะตรวจสอบปzจจัยต�างๆ ท่ีทำใหeเกิดความเครียดและวิธีจัดการกับความเครียดประเภทต�างๆ 

เน้ือหาจะนำเสนอความหมายเชิงปฏิบัติถึงวิธีการจัดการกับความเครียดในระหว�างการนำเสนองานวิจัย 

โมดูลจะสรุปกิจกรรมบางอย�างท่ีจะช�วยใหeผูeฟzงเห็นถึงวิธีจัดการกับความเครียด 

โมดูลต�อไปน้ีจะกล�าวถึงประเด็นการส่ือสารท่ีไม�ใชeคำพูด 

โมดูลจะใหeรายละเอียดเก่ียวกับอารมณvต�อการส่ือสารซ่ึงส�วนใหญ�เก่ียวกับ 'การกระทำ' ของผูeพูด 

นอกจากน้ียังใหeความสำคัญกับลักษณะทางกายภาพของการนำเสนอซ่ึงรวมถึงความสามารถในการทำใหeผูeฟzงจ

ดจำผูeพูดและเน้ือหาของเขา/เธอไดe รวมถึงการใชeการกระทำของผูeพูดเปiนเคร่ืองมือในการเพ่ิมความหมาย 

โมดูลการส่ือสารท่ีไม�ใชeคำพูดจะเสนอวิธีการต�างๆ เพ่ือใชeร�างกายของคุณพูดแทนไดeอย�างมีประสิทธิภาพ 
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นอกจากน้ียังรวมถึงการกระทำท่ีตeองหลีกเล่ียงในระหว�างการนำเสนอซ่ึงอาจทำใหeเกิดพฤติกรรมการนำเสนอท่ีไ

ม�มีประสิทธิภาพหรือไม�เหมาะสม 

โมดูลย�อยต�อไปเก่ียวขeองกับทักษะการทำส่ือท่ีจำเปiนสำหรับนักวิจัยท่ีตอนน้ีถือว�าเปiนส่ิงสำคัญท่ีสุดใน

การนำเสนองานวิจัย จุดประสงคvของโมดูลน้ีคือช�วยทำความเขeาใจส่ือในการส่ือสารประเภทต�างๆ 

และเขeาใจถึงความสำคัญและกลยุทธvในการใชeการนำเสนอเปiนส่ือในการส่ือสาร ย่ิงไปกว�าน้ัน 

โมดูลย�อยน้ีจะช�วยใหeผูeฟzงเขeาใจเทคนิคต�างๆ ในการพัฒนาสไลดvการนำเสนอ 

เน้ือหาของโมดูลย�อยน้ีคือการรวมแนวคิดของนักออกแบบความคิดท่ีควรจะรวมไวeเม่ือมีการออกแบบสไลดvการ

นำเสนองานวิจัย โมดูลน้ีจะสรุปดeวยบันทึกย�อบางส�วนเพ่ือช�วยใหeผูeฟzงเขeาใจไดe 

โมดูลย�อยถัดไปเปiนการนำเสนอและการส่ือสารเชิงโวหาร 

โมดูลจะกลับมาทบทวนโครงสรeางการวิจัยท่ียึดตามโครงสรeาง IMRAD 

โมดูลเร่ิมตeนดeวยความสำคัญในการรูeจักผูeฟzงของคุณ 

จากน้ันจะแนะนำแง�มุมท่ีสำคัญของการเร่ิมตeนการพูดและการเป�ดการพูดประเภทต�างๆ 

ท่ีสำคัญไปกว�าน้ันโมดูลน้ียังกล�าวถึงวิธีการป�ดการพูดท่ีถือไดeว�ามีความสำคัญเท�าเทียมกันกับการเป�ดการพูด 

 

โมดูลสุดทeายคือการปฏิสัมพันธvกับผูeฟzง ซ่ึงโมดูลกล�าวถึงแง�มุมต�างๆ ของการปฏิสัมพันธvกับผูeฟzง ไดeแก� 

กลยุทธvการส่ือสาร หลักการส่ือสาร การทำความเขeาใจพลังหรือส�งมอบแก�ผูeฟzง 

และการวัดผลกระทบของการนำเสนองานวิจัย 

โมดูลสุดทeายน้ีจะช�วยใหeผูeฟzงเขeาใจความแตกต�างของกลยุทธvการส่ือสารประเภทต�างๆ ผูeส�งสารประเภทต�างๆ 

และวิธีการต�างๆ ในการสรeางปฏิสัมพันธvกับผูeฟzง  
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1. ความรู1พ้ืนฐานของการนำเสนองานวิจัยอยBางมืออาชีพ 

Roman Klimko  

บทคัดยBอ 

ในบทนี้เป)นการให.ข.อมูลพื้นฐานโดยรวมของการนำเสนองานวิจัยอยAางมืออาชีพและอธิบายถึงประโยชนHของการเป)น

ผู.นำเสนอแบบมืออาชีพ อีกทั้งในบทนี้ยังให.ข.อดีและข.อเสียของการนำเสนองานวิจัย พร.อมทั้งขั้นตอนตAางๆ 

เพื่อทำให.การนำเสนองานวิจัยเป)นไปอยAางมีประสิทธิภาพ     

1.1 การนำเข1าสูBความรู1พ้ืนฐานของการนำเสนองานวิจัยอยBางมืออาชีพ 

ในแง�ของเวลาท่ีใชeในการนำเสนองานวิจัยน้ันจะเสียเวลามาก 

ผูeฟzงท่ีเปiนสมาชิกจะตeองอุทิศเวลาอันมีค�าในการเขeาฟzงและผูeพูดตeองสละเวลาอันมีค�าในการเตรียมตัวและถ�ายท

อดการนำเสนองานวิจัยน้ัน ซ่ึงอาจมีค�าใชeจ�ายสูงสำหรับการนำเสนองานวิจัยท่ีมีการเดินทางร�วมดeวย Alley 

(2003) ช้ีใหeเห็นว�าแมeการนำเสนองานวิจัยจะมีตeนทุนท่ีสูงมากแต�ก็มีความสำคัญมากเช�นกัน 

ย่ิงไปกว�าน้ันผูeนำเสนอท่ีแข็งแกร�งกว�าก็จะไดeรับความเช่ือถือท่ีผูeฟzงมอบหมายใหeกับผูeนำเสนอมากข้ึนเท�าน้ัน 
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ดeวยความสำคัญและค�าใชeจ�ายของการนำเสนองานวิจัย 

ดังน้ันนักวิชาการจึงควรพยายามส่ือสารการนำเสนองานวิจัยเหล�าน้ันอย�างมืออาชีพ 

ไม�ว�าคุณคิดหรือไม�ไดeคิดท่ีจะทำการนำเสนองานวิจัย หากก็จะเกิดคำถามง�ายๆ ท่ีจะทำใหeคุณถามตัวเองว�า 

“ทำไมเราไม�เพียงแค�เขียนเอกสารและโพสตvขeอมูลไวeบนอินเทอรvเน็ตเท�าน้ันละ” 

เน่ืองจากเหตุผลในเร่ืองค�าใชeจ�ายในการนำเสนองานวิจัย, 

การเขียนเอกสารและการโพสตvขeอมูลบนอินเทอรvเน็ตอาจเปiนวิธีท่ีดีกว�าการถ�ายทอดขeอมูลงานวิจัย ท้ังน้ี 

ขeอดีและขeอเสียหลากหลายประการของการนำเสนองานวิจัยไดeแสดงอยู�ในตารางท่ี 1  

 

 

ตารางท่ี 1. ข1อได1เปรียบและข1อเสียเปรียบของการนำเสนองานวิจัย 

ข1อได1เปรียบ ข1อเสียเปรียบ 

เป�ดโอกาสใหeมีการรับฟzงและตอบคำถาม ผูeพูดมีโอกาสทีจ่ะไดeพูด และผูeฟzงมีโอกาสที่จะไดeฟzงแค�คนละครั้ง 

มีโอกาสที่จะแกeไขในจุดที่เปiนคำถาม ไม�เป�ดโอกาสใหeผูeฟzงไดeคeนหาขeอมูลความเปiนมาเปiนไป 

มีโอกาสทีจ่ะใชeการถ�ายทอดงานวิจัยเพื่อเนeนเฉพาะควา

มสำคัญ 
ผูeฟzงจำกัดความกeาวหนeาของผูeพูด 

สามารถใชeงานรวมกับโสตทัศนูปกรณvไดeหลายประเภท 
ความสำเร็จขึ้นอยู�กับความสามารถของผูeพูดในการถ�ายทอดขeอมูลง

านวิจัย 

มั่นใจไดeว�าผูeฟzงไดeเห็นขeอมูลที่เตรียมไวe 
มคีวามยากลำบากในการรวบตัวกันของผูeพูดและผูeฟzงทั้งหมดในครั้ง

เดียวกัน 

ท่ีมา: Alley (2003) 

การนำเสนองานวิจัยอย�างมืออาชีพทำใหeโอกาสในการส่ือสารขeอมูลท่ีสำคัญและเฉพาะเจาะจงในลักษ

ณะท่ีรวบรัดซ่ึงเปiนประโยชนvต�อผูeฟzงท่ีเปiนสมาชิก 



  

14 
 

 

ขeอมูลท่ีอธิบายการนำเสนอจะตeองนำเสนอในลักษณะท่ีช�วยใหeผูeฟzงมีความเขeาใจและนำไปใชeงานไดeเพ่ือสรeางปร

ะโยชนvจากการนำเสนองานวิจัยน้ี การนำเสนองานวิจัยอย�างมืออาชีพประกอบดeวยองคvประกอบหลายอย�าง 

เช�น เอกสารสนับสนุน, ทักษะการนำเสนอ และเน้ือหาท่ีเก่ียวขeอง 

ส่ิงสำคัญคือเน้ือหาท้ังหมดท่ีไม�เก่ียวขeองจะถูกลบออกจากการนำเสนอเพ่ือใหeผูeฟzงไม�ตeองรับฟzงขeอมูลท่ีมากเกินไ

ป 

ขeอดีท่ีเห็นไดeชัดจากการนำเสนองานวิจัยอย�างมืออาชีพน่ันคือการใหeโอกาสผูeนำเสนอในการส่ือสารขeอมูลจำนว

นมากในเวลาเพียงเล็กนeอย Koegel (2007) 

กล�าวว�าคุณภาพของการนำเสนองานวิจัยส�งผลต�อความน�าเช่ือถือและความสามารถในการโนeมนeาวผูeอ่ืนของผูeน

ำเสนอ (สำหรับขeอจำกัดการวิจัย ดู Dulaney, 2003) การใหeขeอดีและขeอเสียของการนำเสนอ ซ่ึงโมดูลย�อยท่ี 1 

น้ีก็พยายามใหeคำแนะนำท่ีเนeนถึงขeอดีในขณะเดียวกันก็ช�วยบรรเทาขeอเสียไปดeวย 

สำหรับบทสรุปท่ีครอบคลุมขeอดีและขeอเสียดูไดeจากตารางท่ี 4 

“Every presenter has the potential to be great; every presentation is high stakes; and every audience deserves the 
absolute best.” 

- Nancy Duarte 

Author, Slide: ology 

1.2 อะไรท่ีจะทำให1การนำเสนอมีประสิทธิภาพ 

อาจเปiนเร่ืองน�าแปลกท่ีการศึกษาช้ีใหeเห็นว�าช�วงเวลาโดยเฉล่ียแบบไม�ถูกแบ�งความสนใจของผูeใหญ�คือ 

15 ถึง 30 วินาที ใช�…ถูกตeอง…ไม�เกิน 30 วินาที Koegel (2007) ยังช้ีใหeเห็นอีกว�า 

เปiนไปไม�ไดeท่ีผูeนำเสนอจะรักษาความสนใจของผูeฟzงเปiนระยะเวลานานไดeเพราะจิตใจของผูeฟzงมักจะวอกแวกไป

ทางอ่ืนตลอดเวลา ซ่ึงโดยท่ัวไปแลeว คำถามท่ีตามมาคือเราสามารถแกeไขปzญหาน้ีไดeหรือไม� 

บางส�วนอาจตอบว�าไดeหากผูeนำเสนอดำเนินการนำเสนองานวิจัยอย�างต�อเน่ืองเพ่ือใหeผูeฟzงกลับเขeามามีส�วนร�วม
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อยู�ตลอดเวลาโดยท่ีผูeฟzงก็จะมีเหตุผลในการกลับเขeามาและใหeความสนใจกับการนำเสนออีกคร้ัง 

กฎพ้ืนฐานหากเราตeองการใหeผูeฟzงไดeยินและจดจำขeอความของเราก็คือ: 

ทำให.กระชับ เจาะลึก และตรงประเด็น 

 

1.3 ข้ันตอนการเตรียมการ 

ทุกวันน้ีมีการถกเถียงกันมากมายในหมู�ผูeเช่ียวชาญถึงวิธีท่ีจะทำใหeท้ังผูeนำเสนอและการนำเสนอดีกว�าแต�ก�อ

น ตามความเห็นของ Reynolds (2012) กล�าวว�า 

มีหลายกรณีท่ีการอภิปรายส�วนใหญ�มักจะมุ�งเนeนไปท่ีการใชeงานซอฟตvแวรvและเทคนิค 

เราควรมีแอพพลิเคช่ันอะไรบeาง, เราควรใชeคอมพิวเตอรvแบบ Mac หรือ PC ใชe Animation และ Transition 

ประเภทไหนดีท่ีสุด 

คำถามเหล�าน้ีมักมีอิทธิพลเหนือการอภิปรายเก่ียวกับประสิทธิภาพของการนำเสนองานวิจัย 

การมุ�งเนeนไปท่ีซอฟตvแวรvและเทคนิคมักเบ่ียงเบนความสนใจจากส่ิงท่ีเราควรตรวจสอบ 

ในระหว�างข้ันตอนการเตรียมการ 

ส่ิงสำคัญท่ีจะตeองคิดคือวิธีการสรeางเร่ืองราวท่ีน�าจดจำเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดต�อผูeฟzงของเรา 

ซ่ึงสอดคลeองกับ Gallo (2013) 

ท่ีระบุว�าการนำเสนองานวิจัยใหeประสบความสำเร็จน้ันการนำเสนอน้ันจะตeองเปiนเร่ืองท่ีน�าจดจำ 

เขeาใจไดeและโนeมนeาวอารมณvผูeฟzง โดยเฉพาะอย�างย่ิงกระบวนการเรียนการสอนท่ีเปiนปzญหาสำคัญในการจดจำ 

ลองนึกภาพว�าหากผูeฟzงของคุณไม�สามารถจดจำส่ิงท่ีคุณเพ่ิงพูดในการนำเสนอหรือนึกถึงความคิดของคุณไดeแลe

ว ถeาอย�างน้ันก็ไม�สำคัญเลยว�าคุณจะตeองนำเสนองานวิจัยดีขนาดไหน 

โชคดีท่ีมีเทคนิคมากมายท่ีช�วยส่ือสารความคิดในรูปแบบท่ีน�าจดจำ ในบทความอ่ืนๆ Gallo (2012) 
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ยังไดeอธิบายและแนะนำการใชeกฎสามขeอท่ีคุณสามารถลองรวมกฎท้ังสามขeอเอาไวeในการนำเสนองานวิจัยของคุ

ณไดe เพียงแค�แบ�งการนำเสนอของคุณออกเปiนสามส�วน 

อภิปรายถึงสามประโยชนvสามขeอจากบางส่ิงหรือใหeผูeฟzงของคุณดำเนินการสามข้ันตอนท่ีทำไดe 

น่ันหมายความว�าใหeบรรจุเน้ือหาท่ีคุณจัดเตรียมไวeออกเปiนกลุ�มสามกลุ�มซ่ึงจะทำใหeจดจำไดeง�ายข้ึน 

 

1.3.1 คำถามท่ีคุณควรถามในข้ันตอนการเตรียมการ 

อะไรคือประเด็นหลักของเรา 

ใช� “อะไรคือประเด็นหลักของเรา” ถือเปiนคำถามสำคัญ 

หากจะทำใหeผูeฟzงจดจำเพียงหน่ึงส่ิงน้ันคุณตeองการใหeเปiนอย�างไร และแน�นอนตeองมีคำถามเพ่ิมเติมดeวย 

ไม�ว�าคุณจะทำการนำเสนอในเดือนหนeา, สัปดาหvหนeาหรือพรุ�งน้ี Reynolds (2012) 

แนะนำใหeคุณจดคำตอบสำหรับคำถามเหล�าน้ีเอาไวeดeวย: 

• เรามีเวลาแค�ไหน 

• สถานท่ีเปiนอย�างไง 

• ระหว�างวันเราสามารถพูดไดeช�วงไหนบeาง 

• ผูeฟzงเปiนใครบeาง 

• ความเปiนมาของผูeฟzงเปiนยังไง 

• ผูeฟzงคาดหวังอะไรจากเรา 

• เหตุใดเราจึงถูกขอใหeพูด 

• เราตeองการใหeผูeฟzงทำอะไรบeาง 



  

17 
 

 

• การส่ือภาพแบบใดท่ีเหมาะสมท่ีสุดสำหรับสถานการณvและผูeฟzงท่ีเฉพาะเจาะจงน้ี 

• อะไรคือจุดประสงคvพ้ืนฐานจากการพูดของเรา 

1.3.2 การออกแบบ 

การออกแบบมีความสำคัญและจะเป<นเช>นน้ีเสมอ 

 

น�าเสียดายท่ีหลายคร้ังเรามักพบผูeเช่ียวชาญท่ีน�าท่ึง 

ผูeท่ีทำลายการนำเสนองานวิจัยของตัวเองดeวยสไลดvท่ีไม�น�าสนใจ ตามความเห็นของ Kolign (1996) ท่ีกล�าวว�า 

คนส�วนใหญ�สามารถจดจำไดeโดยเฉล่ียประมาณ 10 เปอรvเซ็นตvของส่ิงท่ีพวกเขาไดeยินและ 20 

เปอรvเซ็นตvของส่ิงท่ีพวกเขาอ�าน อย�างไรก็ตามหากมีสไลดvท่ีออกแบบมาเปiนอย�างดี 

ก็จะสามารถเก็บรักษาจำนวนผูeฟzงจากท้ังการไดeยินและการดูขeอมูลเพ่ิมข้ึนไดeถึง 50 เปอรvเซ็นตv 

แต�เปiนเร่ืองน�าเสียดายท่ีผูeนำเสนอหลายคนไม�สามารถเขeาถึงการเก็บรักษาจำนวนผูeฟzงเหล�าน้ันไดeถึง 50 

เปอรvเซ็นตv เน่ืองจากประเภทของการออกแบบท่ีผูeนำเสนอใชeไม�ไดeช�วยผูeนำเสนอเลย 

ขeอผิดพลาดท่ีผูeนำเสนอมักทำคือการสรeางสไลดvท่ีมีขeอความและแผนภูมิรายละเอียดจำนวนมาก 

แต�ก็ไม�ถือว�าเปiนความผิดพลาดอันใหญ�หลวงนัก ตามความเห็นของ Reynolds (2012) กล�าวว�า 

ผูeนำเสนอหลายคนมักจะรวมทุกอย�างไวeในสไลดvของพวกเขาเปiนการเผ่ือไวeหรือเพ่ือแสดงว�าพวกเขาเปiนคนจริง

จัง Reynolds เรียกว�าสไลดvท่ีเต็มไปดeวยขeอความเหล�าน้ีว�าผลของการรวมสไลดvและเอกสารไวeดeวยกัน 

สไลดAคือสไลดA เอกสารคือเอกสาร 

 

1.3.3 หน่ึงสไลดSควรมีจำนวนคำก่ีคำ 
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ประการแรกไม�มีกฎตายตัวในการนับจำนวนคำต�อหน่ึงสไลดv แต�ใหeหลีกเล่ียง 

ช่ือท่ีเปiนสองบรรทัดเม่ือทำการนำเสนอเน่ืองจากระยะทางท่ีสายตาจะตeองมองขeามสไลดv 

ซ่ึงในความเปiนจริงแลeวเพียงพิจารณาการนำเสนอดeวยช่ือเท�าน้ัน (Duarte, 2008) 

สไลดvท่ีฉายควรจะมองเห็นไดeดีเพ่ือสนับสนุนประเด็นการนำเสนอของคุณไดeอย�างรวดเร็ว 

สไลดvท่ีมีขeอมูลไม�มีท้ังประสิทธิภาพหรือไม�มีความสวยงาม Hristov (2013) 

ช้ีใหeเห็นว�าเราไม�ควรลืมว�าผูeฟzงอยู�ท่ีน่ันเพ่ือฟzงเราไม�ใช�คอยดูสไลดvของเรา 

หากผูeนำเสนอแสดงสไลดvท่ีหนาแน�นมากไป 

ก็จะกลายเปiนว�าผูeฟzงเอาแต�ดูสไลดvแบบไม�ไดeต้ังใจไปซะก�อนและก็จะไม�ฟzงผูeนำเสนอ 

ประเด็นก็คือผูeฟzงจะพลาดส่ิงท่ีคุณพูด Duarte (2008) ระบุว�าผูeฟzงอาจจะอ�านสไลดvหรือฟzงคุณพูด 

แต�ผูeฟzงจะไม�ทำท้ังสองอย�างพรeอมกันแน�นอน 

ดังน้ันคุณสามารถถามตัวเองไดeว�าการฟzงสำคัญกว�าหรือการอ�านไดeผลมากกว�ากัน 

คุณชอบอะไรน้ันมันก็ข้ึนอยู�กับคุณ Duarte ยังพยายามท่ีจะช้ีใหeเห็นถึงความแตกต�างระหว�างเอกสาร, 

เคร่ืองบอกบท (teleprompter) และการนำเสนองานวิจัยท่ีแทeจริง หากสไลดvมีมากกว�า 75 

คำโดยท่ัวไปแลeวจะถือเปiนเอกสาร ส�วนเคร่ืองบอกบทจะเปiนสไลดvท่ีมีคำอยู� 50 คำหรือมากกว�าน้ัน 

น�าเสียดายท่ีถูกใชeเปiนรูปแบบการเร่ิมตeนการนำเสนอของผูeเช่ียวชาญหลายๆ คน 

บางทีอาจเปiนผลจากการไม�มีเวลาท่ีจะซักซeอมเน้ือหา 

ขeอเสียของวิธีการน้ีคือผูeพูดตeองพ่ึงพาสคริปเน้ือหาและมักหันหลังใหeผูeฟzงและขeอความบนสไลดvก็จะเปiนท่ีพ่ึงสำ

หรับผูeนำเสนอ 

อีกดeานหน่ึงน้ันการนำเสนอสไลดvถูกนำมาใชeอย�างมีประสิทธิภาพประหน่ึงเปiนทัศนูปกรณvเพ่ือสนับสนุนขeอควา

มของผูeนำเสนอ การนำเสนอท่ีแทeจริงจะมุ�งเนeนไปท่ีผูeนำเสนอ, 



  

19 
 

 

ความคิดท่ีมีวิสัยทัศนvและแนวคิดท่ีผูeนำเสนอตeองการส่ือสาร 

ดังน้ันแต�ละสไลดvจะสนับสนุนเน้ือหาท่ีมองเห็นเปiนภาพมากกว�าท่ีจะสรeางส่ิงอ่ืนท่ีทำใหeไขวeเขวและช�วยใหeผูeฟzง

มุ�งเนeนไปเขeาใจไดeอย�างง�าย ผูeนำเสนอจะใชeเวลาในส�วนของการพัฒนาและซักซeอมเน้ือหาประเภทน้ี 

แต�ก็ใหeผลลัพธvท่ีคุeมค�ากว�า Kawasaki (2015) แนะนำอย�างย่ิงว�าคุณไม�ควรอ�านสไลดvของคุณ 

ขeอความบนสไลดvเปiนเพียงหลักยึดใหeคุณ 

แต�คำพูดท่ีออกมาจากปากของคุณจะเปiนคำอธิบายและขeอความปลีกย�อย ตามความเห็นของ Reynolds 

(2012) 

หากคุณวางแผนท่ีจะอ�านสไลดvอย�างเดียวอาจจะตeองลeมเลิกการนำเสนอในตอนน้ีเพราะความสามารถของคุณท่ี

จะเช่ือมต�อ, โนeมนeาวหรือสอนผูeฟzงในทุกๆ เร่ือง ก็ค�อนขeางจะกลายเปiนศูนยv 

หากคุณมัวอ�านสไลดvแต�ไม�มีวิธีอธิบายเน้ือหาใหeมีการเช่ือมต�อหรือแมeแต�ถ�ายโอนขeอมูลดeวยวิธีท่ีน�าจดจำก็ตาม 

การอ>านสไลดAเป<นข้ันๆ คือวิธีอย>างดีเสมือนจับ    

นอกจากน้ียังมีกฎท่ีเรียกว�ากฎ 1-7-7 

• มีแนวคิดหลักเพียงหน่ึงขeอต�อสไลดv 

• แทรกขeอความไดeสูงสุดเพียงเจ็ดบรรทัดเท�าน้ัน 

• ใชeจำนวนคำสูงสุดเพียงเจ็ดคำสูงสุดต�อบรรทัดเท�าน้ัน 

คำถามก็คือ: “ใชeงานไดeหรือไม�” “วิธีน้ีเปiนคำแนะนำท่ีดีจริงหรือไม�” 

เปiนภาพท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแลeวจริงหรือไม�” ตามความเห็นของ Reynolds (2012) ท่ีกล�าวว�า 

ไม�มีใครสามารถทำการนำเสนอท่ีดีดeวยสไลดvหลังถูกนำเสนอแบบ bullet point ไดe bullet point 

จะทำงานไดeดีเม่ือใชeในเอกสารเท�าท่ีจำเปiนเพ่ือช�วยใหeผูeอ�านสแกนเน้ือหาหรือสรุปประเด็นสำคัญไดe 
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ดังน้ันแนวทางท่ัวไปท่ีดีคือการใชe bullet point ไม�ตeองมากและพิจารณาตัวเลือกอ่ืนๆ อย�างรอบคอบต�อไป 

สำหรับแสดงขeอมูลในวิธีท่ีสนับสนุนขeอความของคุณไดeดีท่ีสุด 

อย�างไรก็ตามหากคุณกำลังสรุปขeอมูลจำเพาะท่ีสำคัญบางอย�างหรือตรวจสอบข้ันตอนในกระบวนการ bullet 

point 

อาจเปiนตัวเลือกท่ีดีท่ีสุดในการเร่ิมตeนซ่ึงถือเปiนส่ิงสำคัญหากคุณไม�ไดeเร่ิมตeนดeวยซอฟตvแวรvการนำเสนอโดยตร

ง Hristov (2013) แนะนำใหeจดรายการลงในกระดาษ 

บันทึกส่ิงท่ีคุณชอบและเขียนความคิดของคุณไวeในกระดาษก�อน 

แลeวใหeลองนึกภาพของการลำดับสไลดvดูว�าจะเกิดอะไรข้ึนบeางและใหeคุณคิดว�าคุณจะบอกขeอความของคุณออกไ

ปอย�างไร จากน้ันค�อยไปน่ังหนeา PC ของคุณและทำการเตรียมสไลดv 

1.3.4 การออกแบบสไลดSและการแสดงข1อมูลให1มีประสิทธิภาพ 

การออกแบบสไลดvใหeมีประสิทธิภาพน้ันประกอบดeวย 3 ส่ิงคือการจัดเรียง, 

องคvประกอบภาพและการเคล่ือนไหว (ดูตารางท่ี 2) 

ฟzงกvช่ันเหล�าน้ันไม�ว�าจะเปiนสัญญาณเพ่ือส�งขeอมูลท่ีชัดเจนและตรงไปตรงมา 

หรือจะเปiนเสียงรบกวนเพ่ือแทรกแซงขeอความ ก็เปiนสาเหตุใหeผูeดูเลิกต้ังใจฟzงแลeว 

ตารางท่ี 2. การออกแบบสไลดSให1มีประสิทธิภาพ: การเรียงลำดับ, องคSประกอบภาพและการเคล่ือนไหว 

การเรียงลำดับ องคSประกอบภาพ การเคล่ือนไหว 
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ตัดกันอย�างเห็นไดeชัด 

ตามลำดับชั้น 

มคีวามกลมกลืน 

มชี�องว�าง 

มคีวามใกลeกัน 

มคีวามไหลลื่น 

พื้นหลัง 

ส ี

ขeอความ 

ภาพ 

การควบคุมจังหวะ 

ความเร็ว 

ระยะทาง 

ทิศทางของสไลดv 

ทิศทางการมองของสายตา 

ท่ีมา: Duarte (2008) 

 

 

1.3.5 การเรียงลำดับ 

การเรียงลำดับเปiนการบอกเล�าเร่ืองราวใหeเราฟzง Duarte (2008) 

ช้ีใหeเห็นว�ามันข้ึนอยู�กับการตัดสินใจในการเรียงลำดับของผูeพูดท่ีจะทำใหeสไลดvสามารถกระตุeนความรูeสึกของคว

ามสับสน ความตึงเครียดและความต่ืนตระหนก ในทางกลับกันก็สามารถเพ่ิมความชัดเจนใหeสูงสุด 

และแม�นในเร่ืองความชัดเจน การเรียงลำดับสไลดvเปiนช้ันๆ 

มีผลกระทบอย�างแรงต�อขeอความของสไลดvไม�ว�าจะเห็นเปiนภาพชัดเจนหรือไม� 

ผูeพูดหลายคนไม�เขeาใจว�าการเรียงลำดับคือหลักการ 

ความผิดพลาดคร้ังใหญ�คือหากผูeพูดใส�ทุกอย�างไวeในสไลดvเดียวกันและกำหนดค�าท่ีเท�ากัน  

ซ่ึงท่ีจริงแลeวก็ไม�มีอะไรนอกจากความเกียจครeานของผูeพูดท่ีจะนำทุกส่ิงมารวมกันในสไลดvเดียวน่ันเอง 

1.3.6 องคSประกอบภาพ 
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องคvประกอบภาพแต�ละองคvประกอบ – พ้ืนหลัง, สี, ขeอความ และภาพ – 

จะกำหนดลักษณะช้ันสไลดvของคุณว�าควรเปiนแบบไหน และตeองการใหeคุณตัดสินใจออกแบบท่ีสำคัญ 

ส่ิงสำคัญคือการเลือกรูปแบบขององคvประกอบจากน้ันใหeยึดติดรูปแบบน้ันไวe 

เพราะมักจะมีธีมเฉพาะหน่ึงธีมท่ีเราจำเปiนตeองทำใหeอยู�ในระดับตeนๆ ในจิตใจ - ความสม่ำเสมอของเรา 

อย�างไรก็ตามยังมีอำนาจในการทำลายความสม่ำเสมอน้ัน 

ใหeคุณลองนึกภาพการออกแบบสไลดvของคุณโดยใหeนึกถึงความสม่ำเสมอของสไลดv 15 สไลดv 

จากน้ันใหeคุณสามารถสรeางช�วงเวลาของภาพท่ีน�าจดจำดeวยบางส่ิงท่ีไม�มีความสม่ำเสมอเลยกับสไลดvท่ีเหลือ 

ซ่ึงความไม�สม่ำเสมอน้ันแหละจะทำใหeดูโดดเด�นข้ึน 

แต�หากคุณทำผิดกฎหลายคร้ังคุณจะเสียโอกาสในการทำใหeผูeฟzงมองเห็นภาพแต�เพียงอย�างเดียว (Duarte, 

2008) การใชeองคvประกอบภาพจะช�วยสนับสนุนและลดความซับซeอนของขeอความท่ีคุณกำลังส่ือสารไดe 

ซ่ึงมีท้ังขeอดีและขeอเสีย ตามความเห็นของ Alley (2003) ท่ีกล�าวว�า 

แมeองคvประกอบภาพจะมีขeอดีหลายประการ แต�ก็เหมือนจะมีขeอเสียท่ีซ�อนอยู�มากมายเช�นกัน 

ขeอดีท่ีสำคัญอย�างหน่ึงคือดeวยสไลดvท่ีฉายคุณสามารถแสดงการเรียงลำดับของภาพท่ีซับซeอนไดeอย�างแม�นยำแล

ะมีประสิทธิภาพ ซ่ึงบางคร้ังอาจทำไม�ไดeหากเปiนคำพูด 

ขeอดีอีกอย�างขององคvประกอบภาพคือสามารถนำเสนอความหลากหลายและความสละสลวยท่ีมีอยู�ในการนำเส

นอของคุณไดe ผูeฟzงสามารถฟzงไดeยาวนานก�อนท่ีพวกเขาจะตeองหยุดพัก 

น่ันเปiนเพราะประโยชนvจากองคvประกอบภาพท่ีทำใหeผูeฟzงมีช�วงเวลาการพักไดe 

ขeอไดeเปรียบประการท่ีสามคือการปรับแต�งทัศนูปกรณvท่ีออกแบบมาอย�างดีเพ่ือแสดงใหeเห็นว�าผูeพูดใชeความพย

ายามอย�างมากในการนำเสนอ เปiนการสรeางความประทับใจท่ีดีใหeกับผูeฟzง 
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ซ่ึงผูeฟzงจำนวนมากรูeสึกไดeว�าหากผูeนำเสนอใชeพลังในการนำเสนอดังน้ันการนำเสนอน้ันก็อาจจะคุeมค�าต�อความส

นใจของผูeฟzง นอกจากน้ีการใชeองคvประกอบภาพก็ยังมีอุปสรรคอีกดeวย (Alley 2003): 

• องคvประกอบภาพท่ีลeมเหลวสามารถตัดสิทธ์ิของผูeพูดและทำลายการนำเสนอท้ังหมด 

• การสรeางองคvประกอบภาพคุณภาพสูงเปiนเร่ืองท่ีน�ากลัวสำหรับนักวิชาการหลายๆ คน 

• องคvประกอบภาพท่ีออกแบบมาไม�ดีสามารถต้ังคำถามไดeมากกว�าเปiนคำตอบสำหรับผูeฟzง - 

บางคร้ังอาจจะดีกว�าถeาป�ดโปรเจ็กเตอรvและแค�พูดกับผูeฟzง 

ส่ิงสำคัญมากท่ีตeองยึดม่ันเปiนหน่ึงในหลักการเหนือส่ิงอ่ืนใดท้ังหมดเม่ือคุณจะแสดงขeอมุลในการนำเสน

อ น่ันก็คือ: ความชัดเจน Duarte (2008) ช้ีใหeเห็นว�าสไลดvขeอมูลน้ันจริงๆ แลeวไม�ไดeเก่ียวกับขeอมูล 

แต�เก่ียวกับความหมายของขeอมูล 

ปzญหาพ้ืนฐานเลยคือโดยท่ัวไปแลeวสไลดvไม�ใช�ส่ือท่ีดีในการแสดงขeอมูลท่ีซับซeอน 

ลองนึกภาพการนำเสนอท่ีผูeพูดอeางถึงแผนภูมิท่ีซับซeอนหน่ึงแผ�นในเวลาไม�ก่ีนาทีและในตอนทeายของวันคุณยังไ

ม�สามารถหาประเด็นบนสไลดvไดe หากขeอมูลช�วยใหeคุณแสดงขeอสรุปของคุณไดeดีข้ึน 

ดeวยเหตุผลน้ีใหeแสดงเฉพาะขeอมูลในการนำเสนอของคุณ 

แสดงขeอมูลในแบบท่ีผูeฟzงสามารถซึมซับไดeง�ายและเปiนส่ิงจำเปiน Hristov (2013) ไดeกล�าวเพ่ิมเติมว�า 

หากคุณเลือกใชeรูปภาพคุณจำเปiนจะตeองเร่ิมตeนดeวยการใชeรูปภาพความละเอียดสูงรวมถึงเพ่ือบันทึกสัดส�วนด้ังเ

ดิมสำหรับการนำเสนอของคุณ รูปภาพท่ีขยายยืดออกไม�เคยดูดี Alley (2003) 

ไดeสรุปว�าภาพเปiนอีกวิธีหน่ึงท่ีนำเขeามามีส�วนร�วมในการทำสไลดv 

เน่ืองจากรูปภาพมีจำนวนมากยากท่ีจะส่ือสารแบบใชeคำพูดเพียงอย�างเดียวซ่ึงจะเปiนการดีกว�าเสมอในการใชeขe

อไดeเปรียบจากโอกาสท่ีจะแสดงภาพสำคัญของงานของคุณในการนำเสนอ 
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ตามท่ีนักวิจัยบางคนท่ีกล�าวว�าสมองประมวลผลขeอมูลภาพไดeเร็วกว�าตัวอักษร - เร็วกว�าถึง 400,000 เท�า 

(Williams, 2000) 

Duarte (2008) แนะนำใหeใชeหลักการ 5 ขeอต�อไปน้ีเพ่ือนำเสนอขeอมูลของคุณใหeชัดเจนท่ีสุด: 

ก) บอกความจริง 

ข) ไปท่ีประเด็น 

ค) เลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการนำเสนอของคุณ 

ง) เนeนส่ิงสำคัญ 

จ) ทำใหeดูง�าย 

การทำใหeเรียบง�ายมีความสำคัญมาก การใชeทัศนูปกรณvจะไม�ไดeผลหากคุณใส�รายละเอียดมากเกินไป 

ดังน้ันใหeออกแบบใหeเรียบง�ายอยู�เสมอเพ่ือใหeแน�ใจว�าอ�านง�ายและตรวจสอบใหeแน�ใจว�าการใชeทัศนูปกรณvส่ือสา

รขeอความไดeถูกตeอง Springer et al. (2002) แนะนำใหeรักษาองคvประกอบภาพใหeเรียบง�าย 

และควรรวมคำสำคัญและวลีและควรมีขนาดใหญ�พอท่ีผูeฟzงแต�ละคนจะเห็นไดeอย�างชัดเจน 

1.3.7 การเคล่ือนไหว 

ในทุกการเปล่ียนแปลงจะก�อใหeเกิดความวeาวุ�นใจ 

ภาพเคล่ือนไหวทุกภาพมีผลต�อความสามารถในการเขeาใจของผูeฟzง ภาพเคล่ือนไหวไม�ใช�ส่ิงเลวรeาย 

จุดประสงคvของภาพเคล่ือนไหวควรจะช�วยผูeฟzงในการประมวลผลขeอมูล 

น�าเสียดายท่ีมีผูeนำเสนอหลายคนท่ีฝ¢าฟzนกับการเลือกภาพเคล่ือนไหวอย�างไตร�ตรอง ตาม Duarte (2008) 

ไดeกล�าวไวeว�าภาพเคล่ือนไหวไม�ใช�การทำไอซ่ิงบนเคeกในนาทีสุดทeายท่ีถือว�าเปiนกลยุทธvการส่ือสารท่ีสำคัญ 
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ตัวอย�างของทุกส่ิงท่ีสำคัญก็คือความแตกต�างระหว�างภาพเคล่ือนไหวท่ีเคล่ือนไหวชeาและเร็ว 

ภาพเคล่ือนไหวท่ีเคล่ือนไหวชeาจะช�วยสรeางความรูeสึกคิดถึงหรือแมeแต�เวลาท่ีผ�านไป ในทางกลับกัน ภาพ 

เคล่ือนไหวท่ีเคล่ือนไหวเร็วจะช�วยสรeางความรูeสึกต่ืนเตeน, สรeางพลังงานหรือสรeางความประหลาดใจใหeคุณ 

นอกจากน้ีตรวจสอบใหeแน�ใจเสมอว�าคุณไดeเช่ือมโยงกับสไลดvท่ีจะนำเสนอของคุณว�าเปiนธรรมชาติของมนุษยvท่ี

ผูeดูจะอ�านและประมวลผลขeอมูลภาพในขณะนำเสนอ 

ผลลัพธvอาจเปiนไดeว�าผูeฟzงจะพยายามฟzงในขณะท่ีไดeอ�านล�วงหนeาไปแลeวในเวลาเดียวกัน 

วิธีท่ีง�ายท่ีสุดท่ีคุณสามารถแกeไขปzญหาน้ีไดeก็คือ การซ�อนองคvประกอบจนกว�าคุณจะตeองการอeางถึง - 

ผูeฟzงจะฟzงมากข้ึนและอ�านนeอยลง - มีผูeพูดในตอนแรก 

1.3.8 สไลดSในการนำเสนอทางวิชาการ 

เม่ือสไลดvถูกเลือกใหeส่ือสารผลลัพธvของการนำเสนอทางวิชาการ 

การออกแบบสไลดvจึงมีความสำคัญต�อความสำเร็จของการนำเสนอน้ัน 

หากสไลดvไม�สามารถอ�านไดeดeวยเหตุผลบางประการ ผูeฟzงจะฟุ£งซ�านดeวยคำถามว�าคำหรือภาพเหล�าน้ันคืออะไร 

ดังน้ันผูeพูดควรพยายามออกแบบสไลดvท่ีอ�านไดeง�าย 

โดยเฉพาะหากการนำเสนอไม�อนุญาตใหeมีการถามคำถามหรือผูeฟzงไม�ม่ันใจพอท่ีจะถามคำถาม ตาม Alley 

(2003) ท่ีกล�าวกว�า แมeจะมีความสำคัญของการออกแบบสไลดvท่ีอ�านง�ายและปรับทิศทางผูeฟzงไดeอย�างรวดเร็ว 

ผูeนำเสนอหลายคนดูเหมือนจะออกแบบสไลดvดeวยความต้ังใจท่ีตรงกันขeาม 

การนำเสนอในตารางท่ี 3 คือบทสรุปของแนวทางเฉพาะสำหรับการออกแบบตัวอักษร สี แผนผัง 

เคeาโครงและรูปแบบของสไลดvสำหรับการนำเสนอทางวิชาการ แนวทางบางแนวทางในตารางท่ี 3 

ขัดแยeงกับค�าเร่ิมตeนของ PowerPoint 
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ดังน้ันจึงไม�สอดคลeองกับการนำเสนอท่ีคาดการณvไวeในท่ีประชุมและการบรรยายในมหาวิทยาลัย Alley (2003) 

ช้ีใหeเห็นว�าขeอสันนิษฐานสำหรับตารางท่ี 3 

คือเป£าหมายหลักของการนำเสนอทางวิชาการน่ันคือการแจeงหรือชักชวนผูeฟzงเก่ียวกับผลทางเทคนิค 

ดังน้ันผูeพูดจึงมุ�งม่ันท่ีจะใหeผูeฟzงจดจำผลหลังการนำเสนอตลอดจนเขeาใจข้ันตอนในการบรรลุผลเหล�าน้ัน 

แต�มีขeอยกเวeนบางอย�างแน�นอน 

การบรรยายในหeองเรียนผูeพูดมักตeองการเนeนกระบวนการในการแกeปzญหามากกว�าผลลัพธvของปzญหาซ่ึงเปiนเร่ือ

งน�าเศรeา แต�ผูeพูดหลายคนนำเสนอสไลดvจำนวนมากและเก็บรายละเอียดไวeมากมาย 

ผลลัพธvก็คือเป£าหมายดูเหมือนจะไม�แจeงหรือชักชวนผูeฟzงแต�อย�างใด สำหรับผูeนำเสนอดังกล�าว 

ไม�ไดeนำแนวทางในตารางท่ี 3 มาใชeเพราะเป£าหมายของพวกเขาคือเพ่ือสรeางความประทับใจใหeกับผูeฟzง 

ตารางท่ี 3. แนวทางสำหรับสไลดSของการนำเสนอทางวิชาการ 

การออกแบบตัวอักษร 

ใชeตัวอักษรแบบ sans serif เช�น Arial 

ใชeตัวหนา (Arial) 

ใชeขนาดตัวอักษรอย�างนeอย 18 นิ้ว (14 นิ้วโอเคสำหรับใชeกับการอeางอิง) 

หลีกเลี่ยงการนำเสนอขeอความแบบตัวพิมพvใหญ�ทั้งหมด 

ส ี

ใชeพื้นหลังสีอ�อนตัดกับพื้นหลังสีเขeมหรือใชeพื้นหลังสีเขeมตัดกับพื้นหลังสีอ�อน 

หลีกเลี่ยงการผสมสีแดงสีเขียว (หลายคนไม�สามารถแยกแยะไดe) 

แผนผัง 

ใชeประโยคพาดหัวในทกุสไลดv แต�หัวเรื่องของสไลดv; 

จัดประโยคพาดหัวใหeชิดซeายที่มุมซeายดeานบนของสไลดv 

เก็บขeอความไวeเปiนกลุ�ม เช�น การพาดหัวและชื่อรายการใหeไม�เกินสองบรรทัด 

เก็บรายการไวeในสอง, สามหรือสี่รายการ; ทำรายการที่ขนานกัน 
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หากเปiนไปไดeใหeหลีกเลี่ยงรายการย�อย 

รูปแบบ 

รวมภาพไวeในทุกสไลดv 

ทำแผนผังสไลดvใหeน�าจดจำ เช�น ยกตัวอย�าง, 

จับคู�แต�ละส�วนของการพูดคุยดeวยภาพที่ซ้ำกันในส�วนนั้น 

จำกัดจำนวนของรายการในแต�ละสไลดv 

จำกัดจำนวนของสไลดvเพื่อใหeคุณสามารถใหeเวลาอย�างนeอยหนึ่งนาทีต�อสไลดv 

Kawasaki (2015) แนะนำใหeใชeพ้ืนหลังสีดำเพราะดูเปiนการส่ือสารแบบจริงจังและมีสารถ 

การใชeพ้ืนหลังสีขาวหรือสีอ�อนจะทำใหeดูไม�มีค�าและเหมือนมือสมัครเล�น 

เราควรใชeสัญลักษณvแสดงหัวขeอย�อยดeวย เพียงแค�สรeางสัญลักษณvแสดงหัวขeอย�อย: คลิกหัวขeอย�อยหน่ึงอธิบาย; 

คลิกหัวขeอย�อยสองอธิบาย; คลิกและอ่ืนๆ ไม�จำเปiนตeองมีภาพเคล่ือนไหวในการนำเสนออีกต�อไป 

และใชeสัญลักษณvแสดงหัวขeอย�อยเพียงหน่ึงระดับ 

เพราะหากใชeมากกว�าหน่ึงระดับหมายความว�าคุณกำลังพยายามส่ือสารขeอมูลท่ีมากเกินไปบนสไลดv 

ทุกกรณีมีความแตกต�างกัน แต�โดยท่ัวไปแลeวส้ันดีกว�ายาว น่ันคือคำตอบของคำถาม 

“การนำเสนอท่ีสมบูรณvแบบท่ีสุดมีอะไรบeาง” จากการศึกษาของ Reynolds (2012) 

พบว�ามีสมาธิจะหายไปหลังจากใชeเวลาไป 15 ถึง 20 นาที 

เขายังเสริมอีกว�าจากประสบการณvของเขาใชeเวลานeอยกว�าน้ัน 

ทำไมผูeพูดจำนวนมากถึงพูดจนผ�านเวลาท่ีพวกเขากำหนดไวeหรือท่ีเลวรeายไปกว�าน้ันพวกเขาพยายามจะยืดเวลา

ออกไปจากเวลาท่ีกำหนดไวe ตัดสินจากประเด็นท่ีไดeทำไวeหรือ อาจเปiนผลมาจากการศึกษาท่ีเปiนทางการ - 

มากข้ึนคือดีกว�า อย�างไรก็ตามการคิดแบบเก�าน้ันไม�ไดeคำนึงถึงความคิดสรeางสรรคvและปzญญา 

ผลคือเราควรใชeความคิดท่ีว�าหลายหัวดีกว�าหัวเดียวกับชีวิตการทำงานของเรา 

ท่ีมา: Alley (2003) 
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1.3.9 ขนาดตัวอักษรข้ันต่ำท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือเทBาไร 

ตัวอักษรควรมีขนาดเท�าไร หากคุณตeองถามคำถามแบบน้ีคุณอาจใชeสไลดvท่ีเปiนแบบเอกสาร 

ท่ีน่ีคุณก็ตeองมีการพูดท่ีน�าสนใจ: 

• Duarte (2008) บอกว�าหeามใชeขนาดตัวอักษรเล็กกว�า 28 น้ิว 

หากคุณลดขนาดตัวอักษรของคุณลงเหลือนeอยกว�า 24 

น้ิวอย�างต�อเน่ืองและใชeหัวขeอย�อยในระดับสามแสดงว�าคุณไดeสรeางเอกสารแบบทางการไม�ใช�สไลดvแลeว 

• Kawasaki (2015) เสนอกฎสองกฎ 

กฎง�ายๆสำหรับขนาดตัวอักษรคือการแบ�งอายุนักลงทุนท่ีเก�าแก�ท่ีสุดออกเปiนสองและใชeขนาดตัวอักษ

รน้ัน กฎท่ีสองคือตัวอักษรท่ีใหญ�กว�าน้ันดีกว�าตัวพูด - Steve Jobs ใชeตัวอักษรขนาด 150 น้ิว 

• Alley (2003) แนะนำตัวอักษณขนาดอย�างนeอย 18 น้ิว (14 น้ิวสำหรับการอeางอิง) 

คุณเคยคิดท่ีจะใชeขนาดตัวอักษรท่ีเล็กกว�า 18 น้ิวหรือไม� ประเด็นของคุณคืออะไร 

การนำเสนอเปiนส่ือท่ีรวดเร็ว, ใกลeเคียงป£ายโฆษณามากกว�าส่ืออ่ืนๆ 

ท่ีตeองการใหeผูeใหeบริการดำเนินการอย�างรวดเร็ว เช�น ในขณะท่ีพวกเขาขับรถผ�าน Duarte (2008) 

แนะนำใหeถามตัวเองว�าขeอความของคุณสามารถประมวลผลภายใน 3 

วินาทีไดeหรือไม�เพราะผูeฟzงจะสามารถตรวจสอบความหมายไดeอย�างรวดเร็วก�อนท่ีจะหันเหความสนใจกลับไปท่ี

ผูeพูด 

นอกจากน้ียังมีกฎหน่ึงท่ีรูeจักกันดี 10/20/30 สนับสนุนโดย Kawasaki (2004) 

ไม�เพียงใหeขeอมูลท่ีคุณตeองรูeเก่ียวกับขนาดตัวอักษรท่ีแนะนำเท�าน้ัน 

แต�ยังรวมถึงความยาวของการนำเสนอและจำนวนสไลดvดeวย ซ่ึงโดยท่ัวไปแลeวเปiนกฎท่ีง�ายมาก 
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ตามท่ีเขาไดeกล�าวไวeว�าการนำเสนอแบบ PowerPoint ควรมี 10 สไลดvใชeเวลาไม�เกิน 20 

นาทีและไม�ใชeอักษรขนาดท่ีเล็กกว�า 30 น้ิว ซ่ึงเปiนกฎท่ัวไป 

แมeว�าการนำเสนอของคุณจะถูกวางแผนการใชeเวลาข้ันตeนเปiนเวลาหน่ึงช่ัวโมงและคุณกำลังจะเสร็จส้ินภายใน 

20 นาทีก็ถือว�าคุณโชคดีเพราะคุณจะมีเวลาเหลือสำหรับคำถามและการอภิปรายอีก 

 

1.3.10 ความเรียบงBาย 

ในความเปiนจริงแลeวความเรียบง�ายมีความสำคัญมากกว�าเม่ือตeองการแสดงขeอมูล 

เน่ืองจากขeอมูลเองมักทำใหeผูeดูสับสน Duarte (2008) 

ช้ีใหeเห็นว�ามีความสำคัญเช�นกันในการทำใหeสไลดvของคุณปราศจากความยุ�งเหยิงท่ีไม�จำเปiน 

แต�น�าเสียดายท่ีเม่ือพูดถึงแผนภูมิและกราฟผูeนำเสนอตeองเผชิญกับส่ิงย่ัวยุอ่ืนๆ 

ไม�ว�าจะเปiนซอฟตvแวรvท่ีใชeจะมีปุ¢มมากมาย สัญลักษณvแสดงหัวขeอย�อย เสeน 

เสeนขอบและแผนภูมิและกราฟตกแต�งอ่ืนๆ ท่ีสามารถเอาชนะขeอมูลบนสไลดvไดeอย�างรวดเร็ว Tufte (2003) 

อeางถึงส่ิงเหล�าน้ีว�าเปiนแผนภูมิขยะ 

ซ่ึงตามท่ีเขาเรียกว�าแผนภูมิขยะเปiนสัญญาณท่ีชัดเจนของความโง�เขลาทางสถิติ หากคุณใชeเทมเพลตของ 

PowerPoint สำหรับทำกราฟ�กสถิติ จะถือว�าเปiนภัยพิบัติเชิงวิเคราะหv 

ดeวยการออกแบบเหล�าน้ีในการนำเสนอของคุณ 

ผูeฟzงจะสรุปไดeอย�างรวดเร็วและถูกตeองเลยว�าคุณไม�ทราบขeอมูลและหลักฐานมากนัก 

คุณควรทำใหeดีท่ีสุดเพ่ือหลีกเล่ียงส่ิงรบกวนทางสายตาท่ีไม�จำเปiนท้ังหมด 

ซ่ึงจะเปiนผลใหeขeอความไดeชัดเจนมากข้ึน เม่ือจะสรeางสไลดvขeอมูล Duarte (2008) 

เสนอคำแนะนำเก่ียวกับวิธีการปรับเปล่ียนเดสกvท็อป PowerPoint ของคุณ: 
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• สรeางความแตกต�างของภาพมากข้ึนโดยการเพ่ิมช�องว�างระหว�างชุดของแท�ง 

• ไม�จำเปiนตeองแสดงตารางและแผนภูมิประกอบบนสไลดvเดียวกัน 

• ลดจำนวนสีและกำหนดสีท่ีเปiนกลางใหeกับขeอมูลรอง 

• ใชe legeng แบบง�ายๆ โดยการลบเสeนขอบ, ลดขนาดตัวอักษรและแยกขeอมูลภาพหลักขeอมูลทุติยภูมิ 

• ยกเลิกการเนeนตารางพ้ืนหลังโดยทำใหeสีจางลง 

• สำหรับแผนภูมิการลบเอฟเฟกตv 3D จะทำใหeขeอมูลปรากฏเปiนภาพท่ีแม�นยำมากข้ึน 

• พ้ืนหลังไม�ควรแข�งขันกับเน้ือหา 

คุณใชeขeอความบนสไลดvเพ่ืออธิบายอะไรบางอย�างใช�หรือไม� 

คุณอาจใชeรูปภาพไดeอย�างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

เร่ืองสำคัญท่ีจะตeองตระหนักเอาไวeคืออาจเปiนการดีหากคุณแทนท่ีขeอความท่ีเขียนบนสไลดvดeวยรูปภาพ 

(Reynolds, 2012) รูปภาพเปiนการส่ือทางตรงท่ีมีประสิทธิภาพและทรงพลัง 

หากรูปภาพมองเห็นไดeเรียบง�ายและทำหนeาท่ีเปiนผูeสนับสนุนใหeการพูดคุยสดประสบความสำเร็จ 

รูปภาพจะช�วยเพ่ิมการบรรยายของผูeพูดและช�วยทำใหeส่ิงต�างๆ ชัดเจนข้ึน Reynolds (2012) 

ช้ีใหeเห็นว�ารูปภาพควรมีส�วนร�วมและเปiนส�วนหน่ึงของการแสดง 

ในอีกดeานหน่ึงก็คือรูปภาพจะตeองเขeาใจไดeรวดเร็วและเขeาใจง�าย 

ความเรียบง�ายคือขeอพิจารณาท่ีสำคัญเม่ือทำการออกแบบสไลดv หากคุณใชeขeอความเพียงเล็กนeอย 

ก็จะช�วยใหeม่ันใจไดeว�าการออกแบบโดยรวมของคุณน้ันเรียบง�าย 

ผูeฟzงสามารถเขeาใจจุดของคุณไดeเร็วข้ึนหากมีการใหeขeอมูลเพียงเล็กนeอย 

การออกแบบท่ีมีอยู�ท่ัวไปค�อนขeางยากและยังเปiนหัวขeอท่ีมีความเปiนตนเองมาก 

ดังน้ันแนวทางท่ัวไปท่ีไดeกล�าวขeางตeนจึงมีขeอยกเวeนแน�นอน 
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1.4 บทสรุป 

“หากส่ิงท่ีคุณต.องการทำคือสร.างไฟลHข.อมูลและตัวเลขจากน้ันยกเลิกการประชุมและสAงรายงาน 

การส่ือสารก็คือการทำให.ผู.อ่ืนยอมรับมุมมองของคุณเพ่ือชAวยให.พวกเขาเข.าใจวAาทำไมคุณถึงต่ืนเต.น 

(เศร.าหรือมองโลกในแงAดีหรืออะไรก็ตามท่ีคุณเป)น)” 

เซต กอดิน 

ผู.แตAง, really Bad PowerPoint 

แมeว�าจะมีพ้ืนท่ีเหลือในโมดูลย�อยท่ี 1 น้ี ท่ีทุ�มเทใหeกับการออกแบบสไลดvการนำเสนอ, 

ส�วนประกอบท่ีจำเปiนสำหรับการนำเสนอท่ีแข็งแกร�งน้ันเปiนมากกว�า 

สำหรับการนำเสนอท่ีมีประสิทธิภาพไม�เพียงแค�การส�งมอบขeอมูลแต�ยังจะตeองมีส�วนผสมสามอย�าง (Alley, 

2003): 

ก) ผูeพูดตeองเขeาใจเร่ือง ผูeนำเสนอไม�ถูกคาดหวังว�าจะตeองรูeทุกอย�างเก่ียวกับเร่ืองน้ี 

อย�างไรก็ตามส่ิงท่ีผูeนำเสนอตeองมีคือการใหeคุณค�ากับเวลาของผูeฟzง 

ข) ผูeพูดตeองมีความต่ืนตัวต�อผูeฟzง ส่ิงท่ีพวกเขารูeเก่ียวกับหัวขeอและว�าทำไมพวกเขาถึงไดeเขeาร�วม 

ค) ผูeพูดแสดงความกระตือรือรeนอย�างแทeจริงกับหัวขeอ 

จุดประสงคvของโมดูลย�อย 1 

พ้ืนฐานของการนำเสนอท่ีมีประสิทธิภาพคือการใหeคำแนะนำเก่ียวกับวิธีการเตรียมการนำเสนอท่ีมีประสิทธิภา

พโดยเนeนการออกแบบการนำเสนอ 

ผูeพูดทุกคนควรพยายามสรeางสรรคvการนำเสนอท่ีคุeมค�ากับเวลาของผูeฟzงอย�างแทeจริง 

จะเปiนการนำเสนอท่ีผูeฟzงจะไม�ลืม และหeามลืม: 

“จงอย>าอ>านสไลดAของคุณ” 
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“มักจะมีใครบางคนท่ีจะคอยคิดอยAางใดอยAางหน่ึงเสมอ 

ท่ีคุณหรือสไลดHสรุปของคุณหรือการถAายทอดของคุณไมAดีพอ!” 

Boris Hristov 

นักพูด, เทรนเนอรHและผู.แตAง 

 

ตารางท่ี 4 รายการตรวจสอบความพร1อมสำหรับการนำเสนอทางวิชาการ 

คำบรรยาย 

ขeอมูลที่จำเปiนถูกสื่อออกไปหรือไม� 

มุ�งเป£าไปทีผู่eฟzงหรือไม� 

กำหนดคำศัพทvแลeวหรือยัง 

สนับสนุนขeออeางยืนยันหรือไม� 

มีการควบคุมน้ำเสียงหรือไม� 

มกีารยกตัวอย�างหรือไม� 

สไลดSในการนำเสนอ 

สไลดvจัดทิศทางของผูeฟzงไดeถูกตeองหรือไม� 

สไลดvชัดเจนพอที่จะอ�านหรือไม� 

สไลดvมีรายละเอียดในระดับที่เหมาะสมหรือไม� 

สไลดvโชวvภาพทีส่ำคัญหรือไม� 

สไลดvแสดงผลลัพธvที่สำคัญหรือไม� 

สไลดvแสดงการพูดคุยขององคvกรหรือไม� 

โครงสร1าง 

ส�วนเริ่มตeน 

    กำหนดขอบเขตไวeหรือไม� 

    หัวขeอมีความถกูตeองหรือไม� 

    มีการปูพื้นที่เหมาะสมหรือไม� 

ส�วนเนื้อหา 

    เนื้อหาส�วนกลางสมเหตุสมผลหรือไม� 

    ระเบียบการวิจัยสรeางขeอโตeแยeงหรือไม� 

ส�วนการสรุป 

    สรุปประเด็นหลักหรือไม� 

    การป�ดประเด็นประสบความสำเร็จหรือไม� 

การถBายทอด 

ผูeพูดควบคุมความกังวลใจไดeหรือไม� 

ผูeพดูแสดงพลังงานหรือไม� 

ผูeพูดแสดงออกถึงความมั่นใจหรือไม� 

มเีสียงประกอบหรือไม� 

ใชeความเร็วทีเ่หมาะสมหรือไม� 

หลีกเลี่ยงการใชeวลี (“เอ�อ”) หรือไม� 

มีการสบตาผูeฟzงหรือไม� 

มกีารเคลื่อนไหวร�วมดeวยหรือไม� 

ใชeงานอุปกรณvไดeราบรื่นหรือไม� 

จัดการคำถามใหeโนeมนeาวหรือไม� 
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การปรับเปลี่ยน 

    ปรับเปลี่ยนในช�วงเริม่ตeน – เนื้อหรือไม� 

    ปรับเปลี่ยนระหว�างประเด็นหลักของเนื้อหาหรือไม� 

    ปรับเปลี่ยนในช�วงเนื้อหา – การสรุปหรือไม� 

การเนeน 

   ใชeการทำซ้ำอย�างมีประสิทธิภาพหรือไม� 

   ใชeการจัดวางอย�างมีประสิทธิภาพหรือไม� 

จัดการคำถามใหeรัดกุมหรือไม� 

ใชeเวลาทีเ่หมาะสมหรือไม� 

ท่ีมา: Alley (2003). 

         หมายเหตุ: ไม�ใช�ทุกรายการในตารางท่ี 4 ท่ีจะใชeไดeกับทุกการนำเสนอ 
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2. แนวปฏิบัติท่ีดีสำหรับการเขียนและการส่ือสารแบบใช1คำพูด 

Sid Suntrayuth, Aweewan Panyagometh & Hugo Lee  

 

บทคัดยBอ 

ทักษะการสื่อสารเป)นหนึ่งในทักษะที่สำคัญทีสุ่ดสำหรับนักศึกษาหรือนักวิจัย 

ในชAวงหลายป�ที่ผAานมาบทบาทของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตในสาขาตAางๆ 

เพื่อตอบสนองความต.องการของตลาดไมAเพียงแตAมุAงเน.นไปที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทAานั้น แตAยังรวมถึงทักษะทั่วไปหรือ 

“ทักษะด.านอารมณH” ที่จำเป)นสำหรับการแขAงขันในตลาดโลก 

นอกจากนี้นายจ.างยังให.ความสำคัญกับทักษะและบุคลิกภาพโดยทั่วไปในการเลือกพนักงานในอนาคตอีกด.วย และอีกอยAางหนึ่ง 

ในฐานะนักวิจัยถือเป)นสิ่งสำคัญที่ควรทำวิจัยในลักษณะที่เหมาะสมอีกด.วย 

ที่สำคัญไปกวAานั้นความสามารถในการสื่อสารเนื้อหาของงานวิจัยที่พบวAามีความสำคัญยิ่งกวAางานวิจัย  

โมดูลการฝ�กอบรมนี้มีวัตถุประสงคHเพื่อมุAงเน.นแนวคิดโดยรวมของการสื่อสารการวิจัยทั้งการเขียนและการสื่อสารแบบ

ใช.คำพูด 

ในตอนท.ายของการประชุมผู.ฟ�งควรมีความคิดที่ดตีAอแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนเชAนเดียวกับสามารถใช.กลยุทธHที่ดีสำหรับการสือ่

สารงานวิจัยแบบใช.คำพูด 

2.1 บทนำ  

มหาวิทยาลัยหลายแห�งท่ัวโลกกำลังถ�ายทอดการศึกษาท่ีสูงข้ึนใหeกับกลุ�มนักศึกษาท่ีหลากหลายดeวยความ

ตeองการและแรงบันดาลใจท่ีแตกต�างกันมากจากกลุ�มคนเก�าแก�ท่ีมีลักษณะคลeายคลึงกันมากในอดีตท่ีผ�านมา 

(Nelson & Kift, 2005) 

เพ่ือเตรียมความพรeอมใหeกับนักศึกษาสำหรับโอกาสการจeางงานท่ีหลากหลายมหาวิทยาลัยยังส�งเสริมการพัฒนา 
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“คุณสมบัติการเรียนรูe” หรือ “ผลลัพธvการเรียนรูeท่ีสำคัญ” 

นอกเหนือไปจากความรูeดeานเน้ือหาและความเช่ียวชาญตามสาขาวิชา (Oliver, 2015) 

ในขณะท่ีคุณลักษณะของบัณฑิตอาจแตกต�างกันไป 

แต�ทักษะบางอย�างจะถูกระบุไวeอย�างสม่ำเสมอรวมถึงทักษะการส่ือสาร (Institute for Teaching and 

Learning, 2015) 

ความสามารถในการส่ือสารไดeรับการระบุอย�างต�อเน่ืองโดยนายจeางว�าเปiนหน่ึงในคุณสมบัติท่ีสำคัญสำหรับบัณ

ฑิต นอกจากน้ียังมีฉันทามติเพ่ิมข้ึนว�าการพัฒนาทักษะการส่ือสาร 

(ครอบคลุมความรูeทางวิชาการและความสามารถทางภาษาอังกฤษ) 

ควรเกิดข้ึนอย�างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในบริบทของการศึกษาตามสาขาวิชา (Arkoudis & Starfield, 2007) 

และทักษะการส่ือสารท่ีจำเปiนตeองปลูกฝzงใหeอยู�ในหลักสูตร อย�างไรก็ตาม 

มีการยอมรับความทeาทายในการบรรลุเป£าหมายน้ีอีกดeวย (Arkoudis, 2014) ในขณะท่ี Wingate (2006) 

และคนอ่ืน ๆ (Clanchy & Ballard, 1995; Moore & Hough, 2005) 

ช้ีใหeเห็นว�าทักษะการส่ือสารมีแนวโนeมท่ีจะไดeรับการปฏิบัติในฐานะ 'bolt-on' ทักษะการศึกษานอกหลักสูตร 

ไม�ใช�ส่ิงสำคัญของทางวิชาการและวิชาชีพท้ังหมดในบริบทของสาขาวิชาและสาขาการจeางงาน อันท่ีจริงแลeว 

ความร�วมมือและการปลูกฝzงการเรียนการสอนและการประเมินทักษะการส่ือสารอย�างชัดเจน (และทักษะอ่ืนๆ 

ท่ัวไปหรือคุณสมบัติในระดับบัณฑิตศึกษา) สามารถถูกมองไดeว�าเปiน "ปzญหาช่ัวรeาย" ในดeานการศึกษา 

ในขณะท่ีทักษะและคุณสมบัติเหล�าน้ีจำเปiนตeองมีส�วนร�วมในงานวิชาการท้ังหมด 

ซ่ึงการพัฒนาของนักศึกษามักจะถูกคาดเดาอย�างมีนัยสำคัญ (Jacobs, 2007) 

ในสภาพแวดลeอมการวิจัยเชิงวิชาการ การส่ือสารเชิงวิชาการเปiนส�วนสำคัญของกระบวนการพิจารณา 

การส่ือสารเชิงวิชาจะดำเนินการโดยใชeช�องทางการส่ือสารบางอย�างโดยนักศึกษาทุนและนักวิชาการ 
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ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดคือวารสารทางวิชาการ การประชุม เอกสารการวิจัย วิทยานิพนธv 

รายงานการวิจัยและบันทึกส�วนตัว อินเทอรvเน็ตใหeการเช่ือมต�อท่ีง�ายและรวดเร็วย่ิงข้ึน 

ส่ือโซเชียลถือว�ามีประโยชนvสำหรับการส่ือสารทุกประเภท การเรียนรูeสังคม - 

สถาบันท่ีเปiนทางการคือตัวแทนของชุมชนนักวิชาการและคลังสมอง – 

ผูeท่ีรับผิดชอบหลักสำหรับการเร่ิมตeนวารสารทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขeองซ่ึงสมาชิกสามารถส่ือสารผลกา

รวิจัยทางวิชาการและรับขeอเสนอแนะท่ีมีคุณค�าจากผูeอ�านวารสารเหล�าน้ีหรือเพ่ือนสมาชิกของสังคมการเรียนรูeเ

หล�าน้ี ต้ังแต�ช�วงกลางศตวรรษท่ีย่ีสิบและต�อมา สังคมการเรียนรูeไดeร�วมมือกับผูeโฆษณาท่ีแสวงหาผลกำไร – 

เพ่ือใหeบรรลุการเขeาถึงไปท่ัวโลก, ผูeอ�านจากท่ัวโลกและผูeประพันธvจากท่ัวโลก สภาพแวดลeอมของการเป�ดใชeงาน 

ICT 

ช�วยในการเผยแพร�วรรณกรรมทางวิชาการท่ัวโลกเปiนไปอย�างรวดเร็วมากกว�ายุคท่ีมีเพียงการตีพิมพvก�อนหนeาน้ี 

การส่ือสารเชิงวิชาการจะมีแรงผลักดันมหาศาลเม่ือวรรณกรรมทางวิชาการกลายเปiนสากลและเขeาถึงไดeทันทีผ�า

นโหมดออนไลนvในสังคมยุคโลกาภิวัตนv 

2.2 กระบวนการส่ือสารทางวิชาการ  

รูปภาพท่ี 1 แผนภาพวงจรการวิจัย 
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รูปภาพท่ี 3-1  

2.3 การเปXดการเขียนตามแนวคิดหลัก 

เช�นเดียวกันกับการมอบหมายใหeเขียนบทความในมหาวิทยาลัยอผูeเขียนบทความควรพยายามจำแนกควา

มแตกต�างของคำสำคัญก�อน 

โดยปกติแลeวบทความหรือบทความการวิจัยจะมีคำบอกทิศทางท่ีใหeเบาะแสเก่ียวกับส่ิงท่ีตeองการในบทความ 

(Rolls & Wignell 2013) คำเหล�าน้ีอาจเปiน “describe”, “explain”, “argue”, “discuss”, “critique” 

เปiนตeน 
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อธิบาย: การเขียนเก่ียวกับขeอเท็จจริง, กระบวนการหรือเหตุการณv 

ใหeเขียนอย�างเปiนระบบและเนeนประเด็นท่ีสำคัญท่ีสุดเพราะคุณไม�ไดeถูกคาดหวังใหeทำการอธิบายหรื

อตีความ 

อธิบาย: คุณจะตeองทำการวิเคราะหvไม�ใช�แค�การอธิบายหรือการสรุป คุณตeองมุ�งเนeนท่ี ‘why’ หรือ 

‘how’ ของปzญหาเฉพาะเพ่ือช้ีแจงเหตุผล สาเหตุและผลกระทบ 

การโต1แย1ง: 

หากคุณถูกขอใหeโตeแยeงคุณจะตeองใหeการสนับสนุนหรือทำการปฏิเสธมุมมองดeวยการนำเสนอหลักฐา

น คุณตeองแสดงใหeเห็นว�าคุณตระหนักถึงมุมมองของฝ¢ายตรงขeาม 

การอภิปราย: ใหeคุณนำเสนอมุมมองซ่ึงรวมถึงคำอธิบายและการตีความ 

ความคิดเห็นของคุณควรไดeรับการสนับสนุนจากการโตeแยeงและหลักฐานจากงานเขียนอ่ืนๆ 

บทวิจารณS: บทวิจารณvคือส่ิงท่ีคุณระบุและอภิปรายหัวขeอท้ังในแง�บวกและแง�ลบ 

เปรียบเทียบและความเปรียบตBาง: คeนหาความเหมือนและความแตกต�างระหว�างแนวคิด 

เหตุการณvหรือการตีความของสองรายการข้ึนไป 

 

 

2.4 การเขียนแบบรูบริกสS 

นักวิจัยหลายคนเช่ือว�าการเขียนเชิงวิชาการโดยปราศจากขeอผิดพลาดทางไวยากรณvและการจัดรูปแบบเปi

นส่ิงสำคัญท่ีสุดของการเขียนเชิงวิชาการ น่ีคือส่ิงสำคัญเพราะจะทำใหeบทความสามรถอ�านไดe 
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แต�บ�อยคร้ังท่ีแง�มุมอ่ืนๆ ของการเขียนก็มีค�าควรแก�การพูดถึงเช�นกัน 

การเขียนแบบรูบริกสvสามารถใชeเพ่ือจัดทำแผนการเขียนเชิงวิชาการท่ีดี 

ต�อไปน้ีเปiนตัวอย�างของการเขียนเชิงวิชาการแบบรูบริกสv: 

 

ตารางท่ี 5. ตัวอยBางการเขียนเชิงวิชาการแบบรูบริกสS 

การเขียนองคSประกอบ คะแ

นน 

ความคาดหวังของแตBละพ้ืนท่ี 

การจัดระเบียบขeอความและโครงสรe

างการเขียน 

5

5 

 

5

5 

เกริ่นนำ: ตeองมีคำแถลงวิทยานิพนธvที่ชัดเจนสอดคลeองกับเนื้อหาการเขียน 

เนื้อหาของบทความ: 

ตeองมีโครงสรeางที่ดีมีย�อหนeาที่สอดคลeองกันและไหลไดeด ี

ภาษา: ตeองมีสไตลvของเสียงที่เหมาะต�อวัตถุประสงคvและผูeฟzง 

สรุป: 

ตeองมีการสรุปประเด็นสำคัญอย�างชัดเจนจากเนื้อหาของบทความและลิงกv

ไปยังหัวขeอวิทยานิพนธv 

เนื้อหา 2

25 

25 

ตอบคำถาม: 

ความคิดจะตeองนำเสนอไดeดีและเกี่ยวขeองกับคำถามบทความอย�างสม่ำเส

มอ 

การคิดเชิงวิพากษv: 

แสดงการวิเคราะหvเชิงวิเคราะหvระดับสูงและรวมถึงมุมมองที่แตกต�างที่เกี่

ยวขeอง 

คุณภาพของหลักฐาน 15 

5 

การวิจัย: 

แนวคิดที่ไดeรับการสนับสนุนจากแหล�งขeอมูลที่น�าเชื่อถือและเกี่ยวขeอง 

รายการขeอความและการอeางอิงถูกตeอง 

ไวยากรณv 8 โครงสรeางประโยค, ชัดเจนสอดคลeอง และปราศจากขeอผิดพลาด 

การจัดรูปแบบ 2 การจัดรูปแบบตามที่รeองขอ การไหลโดยรวมของการนำเสนอ 
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2.5 โครงสร1างบทความทางวิชาการ 

ในขณะท่ีโครงสรeางบทความท่ีจัดทำโดย Rolls & Wignell (2013) 

อาจปรากฏเกินจากกฎเกณฑvท่ีกำหนดไวe 

แต�ก็ยังใหeกรอบงานท่ียอดเย่ียมสำหรับนักวิจัยในการเร่ิมตeนการเขียนเชิงวิชาการหรือนักศึกษาท่ีมีปzญหาในการ

สรeางบทความ  

ตารางท่ี 6. โครงสร1างบทความทางวิชาการ 

บทนำ 

คำแถลงทั่วไป 

คำแถลงวิทยานิพนธv 

สรุปแนวคิดหลักที่คุณจะหารือ 

เนื้อเรื่อง 

ย�อหนeา A 

ประโยคแสดงความคิดหลัก 

หลักฐานสนับสนุน 

หลักฐานสนับสนุน 

หลักฐานสนับสนุน 

ประโยคสรุป 

ย�อหนeา B 

ประโยคแสดงความคิดหลัก 

หลักฐานสนับสนุน 

หลักฐานสนับสนุน 

หลักฐานสนับสนุน 

ประโยคสรุป 
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ย�อหนeา C 

ประโยคแสดงความคิดหลัก 

หลักฐานสนับสนุน 

หลักฐานสนับสนุน 

หลักฐานสนับสนุน 

ประโยคสรุป 

ขeอสรุป 

สรุปประเด็นหลัก ความคิดเห็นสุดทeาย (ถอดความสิ่งที่อยู�ในบทนำ) 

ท่ีมา: Rolls & Wignell (2013) 

นักวิชาการหลายคนเขียนบทนำและบทสรุปสุดทeายเพ่ือใหeแน�ใจว�าพวกเขาไดeสะทeอนส่ิงท่ีอยู�ในเน้ือหา

ของบทความ สำหรับผูeเร่ิมตeนเขียนบทความ 

เปiนเร่ืองดีหากจะเขียนคำนำก�อนเพ่ือใหeแน�ใจว�าเปiนการตอบคำถามท่ีถาม 

แต�ควรตรวจสอบและแกeไขหากจำเปiนเม่ือเน้ือหาของบทความเสร็จสมบูรณvแลeว 

2.6  การสร1างใจความหลักจากคำถามในบทความ 

ตัวอย�างต�อไปน้ีมาจากงานของ Rolls & Wignell (2013) 

แสดงใหeเห็นว�าไม�มีวิธีการท่ีถูกตeองในการสรeางใจความหลัก 

ส่ิงท่ีสำคัญคือขeอความของวิทยานิพนธvส�งสัญญาณว�าบทความจะเปiนอย�างไร 

 

การเขียนบทความแบบบรรยาย 1 

What is meant by the term globalisation? Discuss the effects of globalisation on at least 

one of the following: 
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• Trade 

• Business 

• Consumerism 

• International relations 

• The arts 

ใจความหลัก 1a 

บทความนี้กล�าวถึงผลกระทบเชิงบวกและลบในยุคโลกาภิวัตนvที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภค, การคeาและธุรกิจ 

ใจความหลัก 1b 

บทความนี้เริ่มตeนดeวยการกำหนดสิ่งที่มีความหมายโดยโลกาภิวัตนvแลeวอภิปรายถึงผลบวกของโลกาภิวัตนvที่มี

ต�อศิลปะในออสเตรเลีย 

 

การเขียนบทความแบบบรรยาย 2 

Despite its negative health effects the tobacco industry remains an important part of the 

economy of many nations. Discuss the economic effects of the tobacco industry in relation 

to at least one of the following levels of industry: 

• Primary level (farmers) 

• Secondary level (small business) 

• Tertiary level (Government revenue) 

ใจความหลัก 2a 

บทความนี้จะแสดงใหeเห็นว�าประโยชนvทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมยาสูบเปiนประโยชนvต�อเศรษฐกิจโลกใน

ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในระดับอุตสาหกรรม 

ใจความหลัก 2b 

แมeจะมีผลกระทบดeานลบต�อสุขภาพ แต�อุตสาหกรรมยาสูบยังคงเปiนส�วนสำคัญของเศรษฐกิจออสเตรเลีย 

บทความนี้จะหารือถึงวิธีการที่รัฐบาลภาษีของรัฐบาลกลางในอุตสาหกรรมปzจจุบันนำเงินมากกว�าที่ใชeในการเ

จ็บป¢วยที่เกี่ยวขeองกับยาสูบ 
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2.7  การเขียนบทนำ 

บทนำเปiนย�อหนeาท่ีสำคัญท่ีสุดในบทความ เพราะจะเปiนตัวกำหนดใจความหลักและใหe signpost 

ท่ีชัดเจนแก�ผูeอ�านสำหรับส่ิงท่ีพวกเขาจะไดeอ�านในบทความ บทนำควรประกอบดeวยส่ิงต�อไปน้ี: 

ข1อมูลพื้นฐาน 

โดยปกติจะประกอบดeวยหนึ่งหรือสองประโยคเพื่อแนะนำหัวขeอและใหeขeอมูลพื้นฐาน 

ใจความหลกั 

สิ่งนี้จะแนะนำหัวขeอหรือการโตeแยeงหลักบนพื้นฐานของบทความ 

แบบเค1ารBาง 

แบบเคeาร�างจะช�วยใหeผูeอ�านทราบว�าบทความครอบคลุมอะไรและมีการจัดเรียงอย�างไร 

ขอบเขต 

ในส�วนนี้จำเปiนเฉพาะในกรณีทีต่eองการเนeนการเขียนเรียงใหeแคบลง 

จะช�วยใหeผูeอ�านรูeจุดสำคัญของบทความ 

ตัวอย�าง: 

ความเปcนมา In the past two years the threat of cane toads to 

the Top-End of Australia has become an increasing reality. 

Their numbers continue to steadily increase in Kakadu 

National Park and they are causing damage to this pristine 

environment. 

ใจความหลัก This essay will discuss the effects of cane toads 

on the environment of Kakadu National Park and show 

that they will cause permanent damage to the 

environment. 

แบบเค1ารBาง This will be seen, firstly by discussing the 

characteristics of cane toads and then, examining their 
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predicted long term effects on the animals of Kakadu and 

the tourist industry. 

ขอบเขต Because there is data available only on the 

effects of cane toads on goanna, frogs and crocodiles, 

these are the only animals that will be discussed. 

 

2.8  การเขียนยBอหน1า 

รูปแบบของย�อหนeาคือการสรeางกลุ�มประโยคในบทความ 

ย�อหนeาบทความทางวิชาการควรเสนอแนวคิดหลักหน่ึงขeอและจัดเตรียมหลักฐานสนับสนุนท่ีมาช�วยอธิบายควา

มคิดหลัก หลักฐานสนับสนุนน้ีจะตeองถูกอeางอิงดeวยการอeางอิงในเน้ือเร่ือง 

แนวคิดหลักมักจะถูกเรียกว�าประโยคท่ีแสดงความคิดหลักและเปiนประโยคท่ีกำหนดแผนท่ีของส่ิงท่ีกำลังจะถูกเ

ขียนข้ึนในบทความสำหรับผูeอ�าน 

ย�อหนeาควรมีจุดเร่ิมตeน (ประโยคท่ีแสดงความคิดหลัก) จุดก่ึงกลาง (หลักฐานสนับสนุน) 

และหากเปiนย�อหนeายาวๆ ควรมีประโยคสรุปท่ีตอนทeายของย�อหนeา 

บทความท่ีมีความไหลล่ืนท่ีดีจะอ�านไดeง�ายข้ึน ขอแนะนำใหeผูeเขียนใชeการเช่ือมคำและประโยค 

เพ่ือเช่ือมโยงแต�ละย�อหนeา 

ย�อหนeาต�อไปน้ีไดeรับการดัดแปลงจาก Rolls และ Wignell (2013, หนeา 63) 

หัวข1อประโยค Adults should read to infants. Smith and Brown 

(2010) explain that this helps them to read at a later stage 

because it helps them to see the association between 

words on the page and language. It should also help 

infants to view books and reading as a positive experience 

because ‘story-time’ is usually a cosy, one-to-one 

สนับสนุนประโยคดeวยหลักฐาน 
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experience between a parent and child 

หัวข1อประโยค Another reason that global warming is a major 

concern is its effect on habitats. This will occur as 

melting ice caps increase water levels around the globe. 

Low-lying countries will be the most seriously affected. A 

study by CSIRO (1999) had projected that by 2020 a 

number of Pacific Island countries will need to be 

evacuated. As human habitats will be affected, so too will 

be the habitats for plants and animals. 

สนับสนุนประโยคดeวยหลักฐาน 

2.9  การนำเสนอผลงานทางวิชาการ 

การนำเสนอคือการนำเสนอสถานการณvใดๆ ท่ีเก่ียวขeองกับการพูดคุยกับกลุ�มคนเพ่ือท่ีจะช้ีประเด็น 

ใหeความรูeหรือแบ�งปzนขeอมูล การนำเสนอจำนวนมากยังมีรูปแบบของการสนับสนุนดeวยทัศนูปกรณv เช�น สไลดv, 

กระดานไวทvบอรvด เคร่ืองฉายภาพหรือกระดานฟลิปชารvท 

ตอนต�อไปน้ีจะดูท่ีประเด็นสำคัญท่ีเก่ียวขeองกับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 

ซ่ึงจะเนeนขeอกำหนดของโวหารและโครงสรeาง 

พฤติการณvในการนำเสนอและการใหeคำแนะนำเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแต�ละบุคคล 

การนำเสนอทางวิชาการก็ใชeรูปแบบเดียวกัน แต�จุดประสงคvอาจแตกต�างกันมาก 

โดยเฉพาะอย�างย่ิงการนำเสนอผลงานทางวิชาการเปiนตัวแทนการสอบปากเปล�า 

ดังน้ันเม่ือมีการประเมินผลงานของคุณ อาจารยvจะมองหาส่ิงเหล�าน้ี: 

• ความเขeาใจในหัวขeอและผูeฟzง 

• ความกวeางและความลึกของเน้ือหาท่ีเหมาะสม 

• การโตeแยeงในเน้ือหา 
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• โครงสรeางท่ีชัดเจน: จุดเร่ิมตeน, จุดตรงกลาง และส�วนทeายของย�อหนeาท่ีชัดเจน 

• ใชeทัศนูปกรณvท่ีเหมาะสม 

• เคร่ืองพิสูจนvว�าเคยทำการฝ�กพูดมาแลeว 

• ใชeเวลา/ความยาวท่ีเหมาะสม 

เช�นเดียวกับทักษะวิชาการและทักษะการนำเสนอเชิงวิชาการท้ังหมดท่ีสามารถเรียนรูeและปรับปรุงไดeอย�าง

ต�อเน่ืองผ�านการฝ�กฝนปฏิบัติ วิธีหน่ึงในการแกeปzญหาการนำเสนอแบ�งออกเปiนสามข้ันตอนง�ายๆ: 

2.10  การวางแผน 

การวางแผนอย�างละเอียดจะช�วยใหeคุณสามารถนำเสนอมุมมองของคุณในวิธีท่ีคำนึงถึงผูeอ�านมีน้ำใจแล

ะสมเหตุสมผล ควรระบุปzจจัยสำคัญสามประการในวางแผนการนำเสนอของคุณ: 

•  จุดมุ�งหมายในการนำเสนอ 

- ส่ิงท่ีมุ�งเนeน: เม่ือคุณวางแผนการนำเสนอใหeคุณจดจ�อกับส่ิงท่ีสำคัญจริงๆ อะไรคือปzญหาท่ีแน�ชัด 

อะไรท่ีคุณตeองทำใหeสำเร็จในตอนทeาย ใหeกำหนดส่ิงเหล�าน้ีเปiนวัตถุประสงคv 

- วัตถุประสงคv: กำหนดวัตถุประสงคvและวิธีการในการท่ีจะบรรลุเป£าหมาย 

ควรใหeความสำคัญกับวัตถุประสงคvเหล�าน้ีตลอดการนำเสนอและโนeมนeาวทุกแง�มุมของการนำเสนอ 

•  ผูeฟzง 

- ประเภทของผูeฟzงอาจมีผลต�อรูปแบบและเน้ือหาของการนำเสนอ ตัวอย�างเช�น 

การนำเสนอทางเทคนิคไปยังกลุ�มเป£าหมายท่ีเปiนผูeเช่ียวชาญ 
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ซ่ึงอาจเปiนทางการมากกว�าการสนทนากลุ�ม 

ถามคำถามต�อไปน้ีกับตัวเองเก่ียวกับผูeฟzงท่ีคุณต้ังเป£าหมายไวe: 

§ ผูeฟzงเปiนใคร 

§ ผูeฟzงมีเหตุผลอะไรในการเขeาร�วมฟzงการนำเสนอ 

§ มีความน�าจะเปiนแค�ไหนท่ีจะนำเสนอ 

§ ผูeฟzงเปiนประเภทไหน – อายุ, การศึกษาและสถานะ 

§ ผูeฟzงรูeอะไรเก่ียวกับเร่ืองท่ีนำเสนอน้ีบeาง 

§ ทัศนคติ/อคติของผูeฟzงเปiนอย�างไร 

•  สถานท่ี 

- ในอีกแง�มุมท่ีสำคัญของการวางแผนก็คือสถานท่ี 

ส่ิงน้ีอาจมีนัยสำคัญต�อวิธีการวางแผนเน้ือหาและจัดระเบียบตัวเอง 

หากคุณสามารถเขeาถึงสถานท่ีจัดงานไดeอาจช�วยใหeคุณไดeเขeาชมสถานท่ีเร็วข้ึนในดeานต�างๆ 

ท่ีคุณอาจตeองการตรวจสอบรวมถึง: 

§ ประเภทและขนาดของหeอง 

§ การจัดท่ีน่ัง – ประจำหรือเคล่ือนยeายไดe 

§ ตำแหน�งของผูeพูด (ตัวคุณ) 

§ อุปกรณvท่ีใชe เช�น ไวทvบอรvด, โปรเจคเตอรv, OHP, กระดานฟลิปชารvท, เคร่ืองบันทึกเทป 
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§ สภาพของสถานท่ี ท่ีมีผลต�อการรับฟzงเสียง (เสียง) 

§ ส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับความตeองการพิเศษ 

2.11  การเตรียมตัว 

กฎขeอท่ี 1: เน้ือหาเปiนส�วนท่ีสำคัญท่ีสุดในการนำเสนอ 

กฎขeอท่ี 2: ไม�ควรปรับปรุงภาพใหeเบ่ียงเบนไปจากการนำเสนอ 

โครงสรeางท่ีชัดเจนจะช�วยใหeผูeฟzงเขeาใจธีมหลักของการนำเสนอของคุณ 

เพ่ือช�วยเหลือในเร่ืองน้ีใหeคุณแบ�งการนำเสนอของคุณออกเปiนสามส�วน: บทนำ, เน้ือหาหลักและบทสรุป 

ลำดับในขณะท่ีการนำเสนอมีดังน้ี: 

1. บทนำ 2. เนื้อหาหลัก 3. บทสรุป 

กำหนดฉาก, ร�างวัตถุประสงคv อธิบายการคeนพบที่สำคัญ บทสรุปในแต�ละจุด 

บอกผูeฟzงในสิ่งที่คุณตeองการจะบอก บอกผูeฟzง บอกผูeฟzงในสิ่งที่คุณเพิ่งบอกไป 

 

พิจารณาทำงานในลำดับท่ี 3 - 1 - 2 เม่ือเตรียมการนำเสนอของคุณ: 

3. บทสรุป 2. บทนำ  1. เนื้อหาหลัก 

ทำงานยeอนกลับจากขeอสรุปโดยรวมของคุณเ

พื่อใหeแน�ใจว�างบสรุปทั้งหมดไดeรับการสนับส

นุนตลอดการนำเสนอ 

ใหeความสำคัญกับผูeฟzงของคุณว�าจะเกิดอะไ

รขึ้นและพูดถึงประเด็นสำคัญที่คุณจะพัฒน

าตลอดการนำเสนอ 

ขยายประเด็นสำคัญแต�ละขeอข

องคุณเพื่อใหeขeอความสรุปทีถู่ก

ตeองเปiนธรรม 

 

2.12  การนำเสนอ 
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การนำเสนอผลงานทางวิชาการอาจไม�ตeองอยู�ในสภาพแวดลeอมท่ีเปiนทางการเสมอไป 

บางคร้ังอาจเกิดข้ึนในหeองเรียนต�อหนeานักศึกษากลุ�มเล็กๆ ไม�ว�าสถานการณvจะเปiนเช�นไร 

ควรมองการนำเสนอว�าเปiนโอกาสสำคัญในการขายความรูeของคุณแบบมืออาชีพในฐานะผูeนำเสนอเพ่ือพิจารณา

ประเด็นท่ีนำไปใชeไดeจริง: 

• อย�าอ�านขeอความบนสไลดvโดยไม�ใชeคำพูดใดๆ โปรดจำไวeว�าผูeฟzงสามารถอ�านเองไดe! 

• พิจารณาว�าการน่ังหรือยืนเหมาะสมท่ีสุด - การยืนอาจเปiนส่ิงท่ีดีกว�า 

แต�สำหรับการนำเสนอแบบกลุ�มบางคร้ังผูeท่ีไม�ใช�ผูeพูดอาจชอบน่ังในขณะท่ีปล�อยใหeผูeพูดยืนเพียงคนเดี

ยว 

• อย�าพับแขนเส้ือหรือลeวงกระเปµา 

• ใชe cue card เปiนตัวช�วยในการจำ พยายามทำใหeเปiนช้ินเล็กๆ 

เพ่ือท่ีจะสามารถถือไวeในมือขeางหน่ึงและไม�อ�านเหมือนเปiนสคริปตv 

ผูeฟzงไม�ตeองการเห็นส�วนบนของคุณตลอดการนำเสนอหรอก 

• อย�าคลำหาอุปกรณvหรืออุปกรณvเสริม 

• ทำสำเนาการนำเสนอหรือเก็บสำเนาสำรองไวeกับคุณเสมอในกรณีท่ีเกิดปzญหาฉุกเฉิน – 

ตัวอย�างเช�นอุปกรณvใชeงานไม�ไดe อุปกรณvบันทึกแสดงผลผิดพลาด การเปล่ียนสถานท่ีกระทันหัน 

คุณสมบัติส�วนตัวท่ีตeองการ: 

• เป�ดภาษากาย - จับท่ีดeานขeางของคุณหรืองอขeอศอกไปดeานหนeา 

• มองไปท่ีผูeฟzง - อย�าถึงกับจeองมอง แต�ใหeมองไปรอบๆ อย�างเปiนกันเอง 
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• ย้ิม 

• มีความชัดเจนแมeกระท่ังเสียง - ไม�เบาหรือดังเกินไปตามขนาดของหeองหรือจำนวนคนท่ีมี 

ใชeเสียงโทนต่ำจะดีกว�าสำหรับตัวเลขขนาดเล็ก 

ใชeโปรเจ็คเตอรvหากมีจำนวนคนมากข้ึนและสำหรับหeองท่ีมีขนาดใหญ�ข้ึน 

• พยายามหลีกเล่ียงการใชeท�าทางหรือการใชeคำหรือวลีซ้ำมากเกินไป เช�น ‘you know’, ‘and so on 

and so forth’ ‘and I really mean this’ ‘umm’ ‘err’ 

• มีความกระตือรือรeนแต�อย�าต่ืนเตeนจนเกินไปกับส่ิงท่ีคุณพูดและเร่ิมออกนอกเร่ือง 

หัวขeอย�อยสามารถช�วยคุณและผูeฟzงใหeจดจ�อกับส่ิงนำเสนอไดe และใหeหลีกเล่ียงการโจมตีดeวยคำพูด 

จำไวeว�าคุณไม�ไดeอยู�คนเดียว แมeแต�ผูeนำเสนอท่ีไดeรับการฝ�กฝนมานานก็ยังตeองเจอกับปzญหา 

ต�อไปน้ีคือคำแนะนำท่ีสามารถช�วยบรรเทาความรูeสึกวิตกกังวลไดe: 

• ลองฝ�กฝนเพ่ือทำใหeรูeสึกผ�อนคลาย น่ังลงแลeวหายใจลึกๆ ใหeนับหน่ึงถึงส่ี 

ใหeทำแบบน้ีเปiนเวลาหeานาทีโดยมุ�งไปท่ีการนับและจังหวะการหายใจของคุณ 

• ฝ�กการนำเสนอของคุณสองถึงสามคร้ังก�อนเหตุการณvจริง การทำซ้ำจะช�วยใหeคุณจดจำการกระทำ, 

เวลา และส�วนสำคัญไดeง�ายกว�าการอ�านเน้ือหาบนกระดาษหรือหนeาจอ 

• ฝ�กจิตใจหากคุณไม�สามารถฝ�กร�างกายไดe ลองนึกภาพตัวเองขณะทำการพูด, ภาษากายของคุณ, 

คุณตeองทำอะไรตอนไหน; 

ลองนึกภาพลำดับของการนำเสนอเพ่ือใหeเขeาใจถึงการไหลของเน้ือหาและวิธีการท่ีคุณสามารถช�วยใหeผูe

ฟzงเขeาใจประเด็นสำคัญและรูeเร่ืองราวของคุณ 
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• ก�อนท่ีคุณจะจบการนำเสนอ อย�ายัดเยียดขeอมูลในนาทีสุดทeาย 

พยายามทำส่ิงท่ีสนุกสนานและไม�เก่ียวขeองกับเหตุการณvท่ีจะเกิดข้ึน 
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3. การจัดการความเครียดระหวBางการนำเสนอและการปฏิบัติเพ่ือส่ือสารการวิจัยแบบใช1คำพูด 

Noormala Dato Amir Ishak 

บทคัดยBอ 

ความเครียดในระหวAางการนำเสนอเป)นหนึ่งในสาเหตุที่มีป�ญหามากที่สุดของการนำเสนอที่ไมAมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นบทนีจ้ึงมวีัตถุประสงคHเพื่อนำเสนอวิธีในการระบุความเครียดและความวิตกกังวลในระหวAางการนำเสนอทางวิชาการ 

ผู.เข.ารับการฝ�กอบรมควรผAานกระบวนการจัดการความเครียดและความวิตกกังวล 

3.1 บทนำ 

การวิจัยสามารถรับรูeถึงความตeองการ ความทeาทาย ความยากและความเครียด 
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นักวิจัยหลายคนหวาดกลัวการนำเสนอแบบใชeคำพูด 

แต�ไม�ชeาก็เร็วในฐานะนักวิจัยเรามีหนeาท่ีตeองนำเสนอการวิจัยอยู�ดี 

ความเครียดคือความจริงของชีวิตและเปiนปzญหาสำคัญท่ีใครหลายคนจะตeองเผชิญ 

จุดประสงคvของโมดูลน้ีคือเพ่ือใหeนักวิจัยไดeมองอย�างถ่ีถeวนถึงสาเหตุท่ีเปiนไปไดeของความเครียด, ความเครียด, 

คาดการณvและการรับมือสามารถจัดการไดeอย�างไรเม่ือเกิดข้ึน มีการพูดถึงกลยุทธvหลายๆ 

กลยุทธvว�าเปiนกลวิธีเผชิญความเครียดท่ีมีประสิทธิภาพ แต� ผลการวิจัยกลับพบว�าการพูดคุยเชิงบวกกับตัวเอง, 

การจัดการกับเวลา, 

การใหeคำปรึกษาคือกลยุทธvท่ีนักวิจัยสามารถหาประโยชนvและประสิทธิภาพเพ่ือลดความเครียดในระหว�างการน

ำเสนองานวิจัย 

มีคำพูดเก�าๆ กล�าวไวeว�า "หากผูeฝ�กไม�หัดท่ีจะเรียนรูeน่ันเปiนเพราะผูeฝ�กไม�หัดท่ีจะฝ�กฝน" 

ผูeเขeารับการฝ�กอบรมท่ีเขeาใจถึงประโยชนvท่ีจะไดeรับจากการฝ�กอบรมเพราะตeองการท่ีจะเรียนรูe 

ส่ิงน้ีมีความหมายกับเรายังไง นักวิจัยก็คือตัวเราเม่ือทำการวิจัยเสร็จส้ินและบรรลุผลการวิจัยใหม� – 

เราจะแบ�งปzนการคeนพบและความรูeใหม�ๆ  ท่ีมีค�าเหล�าน้ีกับผูeอ่ืนไดeอย�างไร 

การทำการนำเสนองานวิจัยถือเปiนวิธีหน่ึงท่ีสามารถใชeเพ่ือใหeบรรลุส่ิงน้ี 

อย�างไรก็ตามนักวิจัยหลายคนไม�เคยมีประสบการณvในเทคนิคของการนำเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความวิตกกังวลและความเครียดสามารถทำใหeประสบการณvการนำเสนองานวิจัยคร้ังแรกเปiนเร่ืองยากสำหรับนั

กวิจัย ความเครียดจะทำใหeเราป¢วยแต�เราตeองกeาวขeามส่ิงน้ี 

การกeาวไปยืนต�อหนeาผูeฟzงและการมีดวงตาหลายคู�จeองมาท่ีเราน้ันมันดูน�ากลัวมาก 

เราประหว่ันท่ีจะยืนต�อหนeาผูeคนมากมายและนำเสนอผลงานวิจัยของเรา 

เรากังวลใจและหนักใจหากเราลืมส่ิงท่ีเรากำลังจะพูดหมดส้ิน – เหมือนเสียหนeา 
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น่ีคือความคิดท้ังหมดท่ีสามารถนำไปสู�ความเครียด 

เห็นไดeชัดว�าคนอ่ืนคิดอย�างไรกับเราซ่ึงมีความสำคัญมากและเราจะตeองกeาวขeามการนำเสนออันน�ากลัวน้ีใหeไดe 

3.2 วัตถุประสงคSของโมดูลคือเพ่ือให1บรรลุส่ิงตBอไปน้ี 

ก. ระบุความเครียดและความวิตกกังวลเม่ือมีการนำเสนอ 

ข. เรียนรูeท่ีใชeความเครียดทำงานใหeเรา ควบคุมความเครียดและเก็บไวeในท่ีท่ีเหมาะสม 

ค. 

คeนหาวิธีการในการจัดการกับความเครียดเพ่ือท่ีจะไดeลeางความคิดของเราใหeกระจ�างใสไม�ใหeเหมือนมีเม

ฆมาบดบัง 

ง. แสดงใหeเห็นถึงความกระตือรือรeนท่ีมีพลังใหeกeาวต�อเพ่ือมอบส่ิงดีๆ ท่ีเราสามารถทำไดeในการนำเสนอ 

จ. ใคร�ครวญและใชeทักษะการส่ือสารแบบใชeคำพูดท่ีน�าประทับใจในการนำเสนองานวิจัย 

3.3 ความเครียด – การมองอยBางถ่ีถ1วน  

ความเครียดคืออะไร ตามคำนิยามความเครียดถูกกล�าวถึงว�าเปiนการตอบสนองทางร�างกาย 

จิตใจหรืออารมณvต�อเหตุการณvท่ีทำใหeร�างกายหรือจิตใจตึงเครียด หากพูดง�ายๆ 

ความเครียดก็คือแรงภายนอกท่ีมีอำนาจเหนือความรูeสึกภายใน คำว�า "ความเครียด" ถูกบัญญัติข้ึนมาโดย 

Selye (1950) ซ่ึงระบุว�าเปiน "อัตราการเส่ือมถอยของร�างกาย"  

การทำใหeการนำเสนอท่ีมีประสิทธิภาพเปiนมากกว�าแค�การติดอาวุธอันรวดเร็วและการนำเสนอท่ีไดeรับ

การฝ�กฝนมาอย�างดี ปzจจัยภายนอก เช�น การเจ็บป¢วย 

ความผิดพลาดของอุปกรณvภาพและเสียงและพฤติกรรมประหลาดของผูeฟzงส�งผลต�อความสามารถในการควบคุ
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มความสนใจของผูeฟzงและการนำเสนอท่ีสมบูรณvแบบ 

ดังน้ันเราจึงจำเปiนตeองเตรียมความพรeอมเพ่ือหลีกเล่ียงความกังวลใจ 

เพ่ือจัดการกับปzญหาท่ีไม�คาดคิดและถ�ายทอดการนำเสนองานวิจัย 

ความกลัวและความกังวลใจเพ่ิมข้ึนจนกลายเปiนความเครียด 

ความเครียดส�วนใหญ�เปiนผลมาจากการมีปฏิสัมพันธvระหว�างสภาวการณvการทำงานภายนอกและการตอบสนอง

ทางจิตวิทยาภายในของแต�ละบุคคลต�อสภาวการณvเหล�าน้ี (Cooper, 2001) 

ซ่ึงถือเปiนการรับรูeอัตวิสัยของบุคคล เช�น 

ความเครียดถูกกำหนดโดยการประเมินส่ิงกระตุeนความเครียดจากภายนอกของแต�ละบุคคล 

ความหมายก็คือส่ิงท่ีนักวิจัย A พิจารณาว�าเปiนการคุกคาม นักวิจัย B อาจพิจารณาว�าเปiนความทeาทายเชิงบวก 

เน่ืองจากวรรณกรรมทำใหeเกิดความแตกต�างระหว�างความเครียดสองประเภทคือความเครียดเชิงบวกและความ

เครียดเชิงลบ (Palmer & Gyllensten, 2008) ความเครียดเชิงบวกไม�จำเปiนตeองเปiนอันตราย; 

เปiนความเครียดประเภทท่ีเกิดจากความทeาทายท่ีเรียกรeองโดยตนเอง 

ซ่ึงสามารถกระตุeนและสรeางแรงจูงใจตราบใดท่ีมันถูกมองว�ายังสามารถควบคุมไดe 

ในทางตรงขeามคือความเครียดเชิงลบซ่ึงไม�ไดeถูกเลือกหรือถูกกำหนดโดยนักวิจัยแต�ละคน 

ความเครียดเชิงลบเกิดข้ึนเม่ือความตeองการจากส่ิงแวดลeอมเกินกว�าขีดความสามารถและทรัพยากรของแต�ละบุ

คคล (Lazarus & Folkman, 1984) 

เปiนสถานการณvท่ีความตeองการของงานหรือชีวิตเกินกว�าความเช่ือของแต�ละบุคคลในความสามารถในการรับมื

อของเขา/เธอ (Cox, 1993; Leung et al., 2008) 

โมดูลน้ีจะเนeนท้ังความเครียดเชิงบวกและความเครียดเชิงลบท่ีตeองเผชิญในระหว�างการนำเสนองานวิจัย 
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สภาพแวดลeอมอาจเปiนมหาสมุทรแห�งความสงสัย การวิจารณv ความอิจฉาและความขมข่ืน 

อย�างไรก็ตามเรายังคงสามารถนำทางมหาสมุทรน้ี 

การถ�ายทอดการนำเสนองานวิจัยอาจเปiนท่ีน�าพอใจหรือไม�เปiนท่ีพอใจไดe 

หากไม�เปiนท่ีพอใจส่ิงน้ีสามารถระบายและเบ่ียงเบนเราไปสู�ความเครียดไดe 

นักวิจัยหลายคนไม�ทราบว�าความเครียดเกิดจากระบบความเช่ือของเรา 

ทางเลือกของเราและวิธีการท่ีเรารับรูeและตอบสนองต�อประสบการณvทำใหeเกิดความเครียดมากมายและก็มีนักวิ

จัยเพียงไม�ก่ีคนท่ีเช่ือว�าเราสามารถเปล่ียนความเช่ือเหล�าน้ีไดe คุณรูeสึกถึงคำตอบต�อไปน้ีในใจของคุณบeางหรือไม� 

• น่ีคือการนำเสนองานวิจัยของฉันต�อหนeาผูeฟzงคร้ังแรก 

• ไม�มีอะไรท่ีฉันสามารถทำไดeเพ่ือทำใหeการนำเสนองานวิจัยส�งผลอย�างมากกับผูeฟzง 

พวกเขาจะพบว�าฉันน�าเบ่ือ 

• การนำเสนอจะลeมเหลว 

• ฉันไม�มีเวลาเตรียมการนำเสนองานวิจัย 

• มันเปiนเร่ืองยากมากท่ีจะสรุปงานของฉันในการนำเสนองานวิจัยน้ี 

• ฉันไม�รูeเลยว�าผูeฟzงของฉันจะเปiนใคร 

แน�นอนทุกท่ีท่ีเรามองมักมีเร่ืองราวของผูeคนท่ีกลัวการนำเสนองานวิจัย 

เราอาจแค�รูeสึกว�าเราไม�ไดeทำอะไรท่ีคุeมค�ากับการนำเสนองานวิจัยเช�นน้ีก็จะกลายเปiนจุดเร่ิมตeนท่ียากสำหรับเร

าแลeว อย�างไรก็ตาม ดeวยกระบวนการความคิดท่ีถูกตeอง 

เราสามารถใชeความกลัวของเราเปiนทรัพยากรอันมีค�าไดeอย�างเหลือเช่ือ 

เราจำเปiนตeองใชeโอกาสในการนำเสนองานวิจัยเปiนแรงจูงใจในเจาะลึกการวิจัยของเรา 
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โอกาสท่ีจะไดeพูดต�อหนeาผูeฟzงอาจเปiนเพียงการสัมผัสท่ีเราตeองทำเพ่ือแบ�งปzนโครงการวิจัยอย�างจริงจัง 

(Anderson, 2018)! 

3.4 ความเครียดและบุคลิกภาพ 

ความเครียดไม�ส�งผลกระทบต�อทุกคนในลักษณะเดียวกัน 

ในการสำรวจสาเหตุของความแตกต�างของปฏิกิริยาต�อความเครียด 

นักวิจัยไดeอธิบายทฤษฎีท่ีเปiนไปไดeบางอย�างท่ีอาจเปiนประโยชนvสำหรับเรา เช�น การเขeาใจในบุคลิกภาพของเรา  

ก. เราเปiนคนประเภท A หรือไม� ถeาใช� เรามีแรงผลักดันและความทะเยอทะยาน 

ความกeาวรeาวความสามารถในการแข�งขัน ความตeองการท่ีจะทำส่ิงต�างๆ ใหeเสร็จและตรงตามกำหนดเวลา 

ความฟุ£งซ�านท่ีมองเห็นไดeและความใจรeอนหรือไม� 

เรามักจะผลักดันตัวเองอย�างหนักและพยายามเพ่ือใหeไดeรับความเคารพจากผูeอ่ืน 

เรามักจะรูeสึกเครียดเม่ือเราตeองเตรียมตัวสำหรับการนำเสนองานวิจัย  

ข. หรือเราเปiนคนประเภท B เปiนคนไม�พิถีพิถัน เราเปiนคนอดทน 

สามารถใชeเวลาในการพักผ�อนและช่ืนชมความงามอย�างเห็นคุณค�า 

เราไม�ไดeขับเคล่ือนดeวยเวลาและมีความสามารถในการแข�งขันนeอยกว�าคนประเภท A 

เราจึงเผชิญกับความเครียดนeอยกว�าเม่ือเราจำเปiนตeองทำการนำเสนองานวิจัย 

เพ่ือปรับปรุงการส่ือสารของเราหากเราเปiนคนประเภท A 

เราอาจมีบุคลิกกeาวรeาวและเปiนศัตรูกับสรeางขeอโตeแยeงในการส่ือสาร คนประเภท B 

จะรูeสึกเครียดเม่ือมีความรูeสึกว�าเราถูกเอาเปรียบจากคนอ่ืน เพราะฉะน้ัน 

เราควรใชeเวลาสักครู�เพ่ือฟzงผูeอ่ืนและนำเสนออย�างม่ันใจเพ่ือการส่ือสารท่ีดี 
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3.5 ป[จจัยของความเครียด 

เราอาจเห็นความเครียดเปiนกำแพงและหยุดไม�ใหeเรากeาวต�อไป 

บางคนอาจเห็นว�าความเครียดเปiนบันไดท่ีทำใหeคนอ่ืนจำเราไดe 

เม่ือเตรียมการนำเสนองานวิจัยท่ีเราตeองทำใหeเสร็จ เราจำเปiนตeองรูeจักอาการของความเครียด 

ตัวช้ีวัดเชิงลบของความเครียดคือ: 

• ส่ือสารนeอยลง 

• มีพลังงานนeอยลง มีความวิตกกังวล - โดยเฉพาะอย�างย่ิงเม่ือเรารูeว�าตeองเตรียมการนำเสนองานวิจัย 

• รบกวนการนอนหลับ 

• รบกวนความอยากอาหาร (โดยเฉพาะในช�วงวันท่ีตeองนำเสนองานวิจัย) 

ส่ิงเหล�าน้ีสามารถนำไปสู�ความเหน่ือยหน�ายและสามารถเกิดข้ึนไดeก�อนท่ีเราจะนำเสนองานวิจัย! 

นอกเหนือจากตัวช้ีวัดดeานบน 

ภาษาก็เปiนสาเหตุของความเครียดโดยเฉพาะอย�างย่ิงถeาภาษาอังกฤษไม�ใช�ภาษาแม�และเราคาดว�าการนำเสนอ

จะเปiนการนำเสนอดeวยภาษาอังกฤษ 

ในทางกลับกันความเครียดอาจเปiนผลดีกับเราเม่ือตeองนำเสนองานวิจัย 

ความเครียดประเภทน้ีเรียกว�าความเครียดท่ีเกิดจากความสุข (Eustress) เปiนความเครียดท่ีไม�เปiนอันตราย 

ระดับความวิตกกังวลเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนeอยสามารถกระตุeนใหeเราทำงานท่ีจำเปiนเพ่ือใหeเราเตรียมความพรeอมสำ

หรับเหตุการณvไดeอย�างมีประสิทธิภาพ: มันสามารถทำใหeเราต่ืนตัวและมีพลังมากข้ึน 

มีสัญญาณหลายอย�างท่ีอาจบ�งบอกว�าเรากำลังประสบกับความวิตกกังวลดeานประสิทธิภาพ 

และสัญญาณเหล�าน้ีอาจเร่ิมตeนก�อนท่ีเราจะทำการนำเสนองานวิจัย 
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อาจเกิดก�อนเปiนช่ัวโมงหรือเปiนวันก�อนหนeาหรือในขณะท่ีเรารูeสึกถึงมันไดe ตารางท่ี 1 

แสดงตัวอย�างของความคิดเชิงลบท่ีเราในฐานะผูeนำเสนออาจมีความเครียดซ่ึงมีสาเหตุมาจากความเครียดท่ีแสด

งไวeดeานล�างและวิธีการเปล่ียนความคิดเหล�าน้ีใหeเปiนความคิดเชิงบวก 

แค�คิดว�าร�างกายของเราไดeรับพลังเม่ือตeองเผชิญกับสถานการณvต�างๆ 

เหล�าน้ีและจะเปiนการเตรียมความพรeอมใหeเราเพ่ือเผชิญกับความทeาทายท้ังหมด 

หัวใจเตeนแรงเพราะเกิดความเครียดตอนน้ีกลายเปiนความต่ืนเตeนและการลงมือทำ 

เราจึงมีความกังวลนeอยลงและมีความม่ันใจมากข้ึน 

ตารางท่ี 7: ปฏิกิริยาตBอความเครียด 

ความคิดเชิงลบ การแทนท่ีด1วยความคิดเชิงบวก 

'มันจะเปiนภัยพิบัต'ิ 'ฉันมุ�งมั่นที่จะทำใหeดีที่สุดเท�าที่จะทำไดe " 

'ฉันไม�เคยทำเรื่องแบบนี้ใหeมันดีไดeเลยนะ 

รูeเลยว�ามันตeองผิดพลาดแน�ๆ' 

'ฉันแค�มีปzญหากับเรื่องแบบนี้ในอดีตเท�านั้นก็ไม�ไดeหมายความว�าสิ่งต�าง

ๆ มันผิดพลาดอีก' 

'ผูeฟzงคงจะไม�ชอบฉัน' 'ผูeฟzงคงชอบในสิ่งที่พวกเขาไดeอ�านจากหัวขeอการวิจัยของฉันแหละ 

ไม�เช�นนั่นพวกเขาไม�ฟzงฉันหรอก' 

'ผูeฟzงคงกำลังมองหาวิธีที่จะไล�ฉันออกไป' 'ผูeฟzงคงจะใหeโอกาสฉันไดeแสดงความรูeเพื่อทำความเขeาใจในที่ฉันไดeทำงา

นหนักมา' 

'ผูeฟzงจะตeองถามคำถามที่จะเผยใหeเห็นจุดอ�อนของ

ฉันแน�ๆ' 

'หากเปiนเรื่องใหญ�ผูeฟzงคงไม�มาฟzงการนำเสนอของฉันหรอก 

ฉันจะพูดถึงเรื่องนี้ใหeเปiนไปในทางบวกใหeมากที่สุดไดeอย�างไร' 
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'หากฉันทำการนำเสนอนีไ้ดeไม�ดี 

ฉันจะตeองลeมเหลวในฐานะผูeนำเสนอแน�ๆ' 

'หากฉันทำไม�ดีเท�าที่ฉันตeองการ 

ก็ยังมีโอกาสอื่นที่จะการนำเสนออีกในอนาคต' 

ท่ีมา: Learning Development, University of Leicester (2009) 

 

3.6 ความเครียดจากเทคโนโลยี (Techno-stress) 

น่ีคือคำท่ีใชeอธิบายความเครียดท่ีเกิดข้ึนกับแต�ละบุคคลจากการใชe ICTs 

โดยเฉพาะอย�างย่ิงการใชeงานในระหว�างการนำเสนองานวิจัยซ่ึงหมายถึงผลกระทบเชิงลบต�อทัศนคติ ความคิด 

พฤติกรรมหรือสรีระของร�างกายท่ีเกิดจากเทคโนโลยีท้ังทางตรงหรือทางอeอม 

ดังน้ันเราจะโทษว�าการใชeเทคโนโลยีทำใหeเกิดความเครียดประเภทน้ีหรือไม� 

เรามีความเขeาใจในคอมพิวเตอรvเพ่ือเตรียมสไลดvการนำเสนองานวิจัยของเราหรือไม� 

เราเขeาใจการใชeโปรเจคเตอรv LCD ดeวยตัวช้ีแบบเลเซอรvเม่ือมีการนำเสนองานวิจัยเพียงพอหรือไม� 

น่ีคือโรคสมัยใหม�ท่ีกดดันนักวิจัยของเรา สาเหตุมาจากความตeองการท่ีเพ่ิมข้ึนจากผูeใชeงานระบบ, 

ความกeาวหนeาทางเทคโนโลยีและการใชeเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเจริญเติบโตข้ึนเพ่ือปรับปรุงประ

สิทธิภาพและประสิทธิผลในการนำเสนองานวิจัยของเรา ความเครียดจากเทคโนมีท่ีมาสามแหล�งดังน้ี: 

•   การใชeเทคโนโลยีมากเกินไป - 

การรับรูeแรงกดดันในการทำงานเร็วข้ึนและนานข้ึนเน่ืองจากการใชeเทคโนโลยี 

เรามีแนวโนeมท่ีจะบีบค้ันตัวเองในการพยายามใส�ขeอมูลในการนำเสนองานวิจัยของเรามากเกินไป 
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•   ความซับซeอนทางเทคโนโลยี - เวลาทำงานปกติในการทำวิจัยและเตรียมการนำเสนองานวิจัย ฯลฯ 

ถูกขยายออกไปเกินกว�าสถานการณvท่ีตองการ 

เม่ือระบบคอมพิวเตอรvใชeสำหรับการวิจัยมีความซับซeอน 

และเราถูกบังคับดeวยเวลาและความพยายามในการเรียนรูeและการทำความเขeาใจวิธีการใชeงานแอพพ

ลิเคช่ันใหม� 

•   ความไม�แน�นอนทางเทคโนโลยี – 

สังเกตเห็นการขาดความชัดเจนไม�ว�าจะมีการจัดการกับกิจกรรมการวิจัยท่ีเก่ียวขeองกับเทคโนโลยีในก

ารนำเสนองานวิจัยของเราหรือไม� เรามักจะอยู�ในข้ันตอนของการเรียนรูeสู�เรียนคิดส่ิงต�างๆ 

อย�างรวดเร็วและบ�อยคร้ัง 

 

 

3.7 ผลของความเครียด 

เม่ือเราสัมผัสกับความกลัว ความวิตกกังวลหรือความเครียดเก่ียวกับเหตุการณv 

ปฏิกิริยาทางกายภาพบางอย�างก็จะเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ 

หากเราลองนึกกลับไปในเวลาท่ีเรากำลังนำเสนองานวิจัย 

เราอาจสังเกตเห็นว�าเรามีปฏิกิริยาตอบสนองดeวยวิธีต�อไปน้ี: (Gallo, 2017) 

• เสียงส่ัน 

• ฝ¢ามือชุ�มไปดeวยเหง่ือ 
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• หายใจถ่ี; 

• หัวใจเตeนแรง 

• รูeสึกมวลทeองหรือปวดทeอง 

• สัมผัสไดeถึงความกลัวท่ัวไป 

ปฏิกิริยาเหล�าน้ีเกิดจากการผลิตฮอรvโมนเพ่ือท่ีจะช�วยใหeเราต�อสูeหรือหลบหนีจากสถานการณvท่ีอันตรา

ยหรือคุกคาม ปฏิกิริยาน้ีเปiนท่ีรูeจักกันคือการตอบสนองแบบสูeหรือหนี; 

ร�างกายของเราจะต่ืนตัวพรeอมท่ีจะลงมือและรับมือกับสถานการณvท่ีเปiนอันตราย 

เม่ือเหตุการณvคุกคามส้ินสุดลงร�างกายของเราจะค�อยๆ กลับมาเปiนปกติ 

แมeว�ากระบวนการน้ีไดeรับการออกแบบมาเพ่ือช�วยเหลือเราในสถานการณvท่ีอาจเปiนภัยคุกคาม 

แต�มันก็อาจทำใหeเกิดความยากลำบากข้ึนไดe โดยเฉพาะอย�างย่ิงหากระดับความวิตกกังวลของเรามีมากเกินไป 

3.8 วิธีจัดการความเครียด 

เปiนไปไม�ไดe (และผูeท่ีอ�อนประสบการณv) ท่ีทุกคนจะขจัดความเครียดไดe 

กุญแจสำคัญคือการหลีกเล่ียงความเครียด หากเปiนไปไดeก็ใหeเรียนรูeท่ีจะจัดการกับมัน 

เราปรับตัวอย�างไรใหeเขeากับความเครียดซ่ึงกุญแจสำคัญก็คือเรียนรูeท่ีจะรับรูeถึงการปรากฏตัวของความเครียด 

การจัดการกับความเครียดถือเปiนทักษะท่ีสำคัญอย�างย่ิงในการพัฒนาท้ังเพ่ือสุขภาพและเพ่ือประสบการณvชีวิต

ท่ีดีข้ึน วิธีต�อไปน้ีเปiนวิธีท่ีจะเปiนประโยชนvสำหรับจัดการกับความเครียด  

ก.  การจัดการตนเองและการพูดคุยกับตัวเองในแงBบวก 



  

64 
 

 

เม่ือเราเปล่ียนใจเก่ียวกับความเครียดเราสามารถเปล่ียนการตอบสนองของร�างกายต�อความเครียด 

เราก็จะสามารถตัดสินใจไดeว�าเราคิดแบบไหนและลงมือทำอะไร 

กลยุทธvการเรียนรูeเปiนเร่ืองเก่ียวกับการจัดการความคิดและกลยุทธvดeานพฤติกรรมเปiนเร่ืองเก่ียวกับการจัดการ

พฤติกรรม (Manz & Sims, 2001) แต�ละคนสามารถเปล่ียนความคิด, 

ความเช่ือและสมมติฐานของตนเองเพ่ือพัฒนาสุขภาวะทางจิตและความสุขและเพ่ือป£องกันความเครียด (Beck, 

1976; Beck & Emery, 1985) ขeอสันนิษฐานเบ้ืองตeนคืออารมณvของเราถูก “ควบคุม” โดยความคิดของเรา 

กุญแจสำคัญในการจัดการกับความเครียดคือการหาสมดุล 

ดังน้ันความทeาทายไม�ใช�อารมณvท่ีไม�พึงประสงคvในตัวเรา แต�เปiนความคิดท่ีนำไปสู�อารมณvและความรูeสึกเหล�าน้ี 

(Ellis & Dryden, 1987; Ellis, 1994) 

เราสามารถระบุและหลีกเล่ียงการพูดคุยและการคิดในแง�ลบท่ีนำไปสู�ความเครียดโดยปรับปรุงการจัดการตนเอ

ง  

ในการเปล่ียนแปลงตัวเองในเวลาท่ีเครียด เราจำเปiนจะตeองเปiนโคeชใหeตัวเราเอง 

เราจำเปiนตeองเรียนรูeวิธีพูดกับตัวเองเพ่ือท่ีเราจะสามารถเปล่ียนปzจจัยความเครียดภายนอกของเราใหeเปiนแรงจู

งใจภายในเพ่ือการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงไดe 

การพูดคุยกับตัวเองในแง�ลบและการพูดคุยกับตัวเองจากการเจ็บป¢วยอาจทำรeายเราไดeเพราะมันจะทำลายความ

ม่ันใจและความคิดสรeางสรรคv 

เม่ือเราพูดคุยกับตัวเองก็จะส�งผลโดยตรงต�อการควบคุมความรูeสึกและมีจุดมุ�งหมายเพ่ือใหeแสงสว�างและความอ

บอุ�น เม่ือเราทำการนำเสนองานวิจัย เราจะพบว�าการพูดคุยกับตัวเองในแง�บวกจะช�วยลดความเครียดลงไดe 

เราสามารถพูดกับตัวเองในแง�บวกไดeแต�ตeองทำใหeแนบเนียน 

การพูดกับตัวเองในแง�บวกสามารถนำไปสู�ความรูeสึกท่ีดีไดe ทำใหeเรามีความม่ันใจในการเผชิญหนeากับผูeฟzง 
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วิธีท่ีง�ายท่ีสุดท่ีเราสามารถทำไดeเม่ือปรากฏความเครียดข้ึนน่ันคือการข�มความเครียดของร�างกายไวeสักสองสามวิ

นาทีจากน้ันค�อยผ�อนคลาย 

อย�าลืมท่ีจะใชeทักษะการคิดในแง�บวกท่ีเราฝ�กมาจนถึงเหตุการณvในวันท่ีเกิดความเครียดน้ัน 

ใหeบอกกับตัวเองว�าเราทำไดeและไม�พยายามท่ีจะกระโดดขeามไปยังบทสรุปต�อลักษณะของผูeคนท่ีมีปฏิกิริยาต�อเร

า บางคนอาจดูเคร�งขรึมหรือไม�ใส�ใจเม่ือพวกเขากำลังจดจ�อกับส่ิงท่ีเราพูดอย�างจริงจัง 

กิจกรรม: (หeานาทีสำหรับกิจกรรมน้ี) 

อ�านการรวบรวมถeอยคำท่ีพูดกับตัวเองแลeวทำใหeรูeสึกเครียดและไม�ก�อใหeเกิดประโยชนvแถมตeองระวังคว

ามรูeสึกของเราดeวย ใหeอ�านประโยคเหล�าน้ีดังๆ : 

• ฉันทนไม�ไดeแลeว 

• ฉันรับไม�ไดeอีกต�อไปแลeว 

• ฉันรูeสึกแย� 

• ฉันไม�รูeจะทำอย�างไร 

• ฉันตามไม�ทันแลeว 

• ฉันช�างโง�เหลือเกิน 

• ฉันไม�ควรทำเช�นน้ี 

• มันมากเกินไปท่ีจะทำไดeแลeว 

• ไม�มีใครอยากฟzงการนำเสนอของฉันเลย 

• ทุกคนไม�ใหeความร�วมมือเลย 
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เพ่ือเอาชนะความคิดเชิงลบเหล�าน้ี 

ใหeทำตามเคล็ดลับการใชeความกังวลใจเหล�าน้ีใหeเปiนประโยชนvกับเรา: 

• หากตeองการความกลeาหาญใหeลองทำเปiนว�าคุณกลeาแลeว 

• ต้ังสมาธิกับการนำเสนอของคุณและขจัดความคิดของคุณออกไป 

• วางแผนท่ีจะสนุกกับตัวเอง อย�าเรียกความรูeสึกน่ันว�าความกลัว ใหeเรียกว�าความต่ืนเตeน 

• งอน้ิวเทeาของคุณท่ีอยู�ในรองเทeาเพ่ือปลดปล�อยความประหม�า 

• กำหนดลมหายใจของคุณ หeามใชeการหายใจลึกๆ - คุณอาจหมดสติ! 

ใหeกำหนดลมหายใจเปiนจังหวะแทน 

ข.   ให1พร, ไมBสร1างความประทับใจ 

เม่ือมีการนำเสนองานวิจัย ใหeมุ�งเนeนไปท่ีความคิดสำคัญท่ีเราหวังจะแบ�งปzน 

ไม�ตeองกังวลหากเราทำไม�สมบูรณv 

ความเครียดจะลดลงเม่ือแรงจูงใจของเราคือการใหeพรมากกว�าสรeางความประทับใจ (Grenny, 2015) 

เม่ือมีการส่ือสารกันในการนำเสนองานวิจัย ประสบการณvในการฝ�กฝนตนเองถือเปiนกุญแจสู�ความสำเร็จ 

เพ่ือการส่ือสารท่ีประสบความสำเร็จอย�างมีประสิทธิภาพผ�านการนำเสนองานวิจัย คุณตeอง: 

• รูeจักผูeฟzง 

หลักการสำคัญคือคุณตeองจำไวeว�างานของผูeนำเสนอคือการใหeขeอมูลกับผูeฟzงไม�ใช�รับขeอมูลมาจากผูeฟzง 

(Anderson, 2018) 
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• เขeาใจความตeองการและแรงจูงใจของแต�ละคน 

ผูeนำเสนอตeองลองใส�ตัวเองไปเปiนผูeฟzงและจินตนาการว�าจะทำใหeดีท่ีสุดอย�างไรเพ่ือตอบสนองความค

าดหวังของพวกเขา 

• คาดหวังการทวงติง 

• พัฒนาส่ือสนับสนุน ภาพถ�าย ภาพประกอบ วิดีโอ เสียง กราฟ infographics ภาพเคล่ือนไหว 

การจำลองขeอมูลขนาดใหญ� - ท้ังหมดสามารถดึงดูดผูeฟzงไดe 

• ฝ�กปฏิบัติ สบตากับผูeฟzงและย้ิมซ่ึงจะสรeางความแตกต�างอย�างมากมาย 

• ออกแบบท�าเตeน: ภาพ; การสบตา; หลีกเล่ียงศัพทvเทคนิค สรeางความบันเทิงใหeกับผูeฟzง 

• ตอบคำถามและขeอกังวล 

• สรุปผลการวิจัยของเรา 

• ป�ดการนำเสนอและบรรลุพันธะสัญญา 

ค.  ฝ�กซ1อมบBอยๆ จะทำให1เกBงข้ึน 

อยู�บนความเปiนจริง ไม�มีใครคาดหวังมากกับคุณ (Macdonald, 1997) 

หลีกเล่ียงการสรeางแรงกดดันใหeกับตัวเองมากเกินไปควรพิจารณาถึงขeอจำกัดของคุณดeวย 

การวางแผนและฝ�กซeอมเพ่ือนำเสนองานวิจัยอย�างรอบคอบซ่ึงเปiนผลดีมากมายต�อระดับความวิตกกังวล 

รวมถึงช�วยใหeเรารูeสึกม่ันใจและควบคุมสถานการณvไดeมากข้ึนก�อนการนำเสนอ 

ย่ิงเราเตรียมพรeอมมากเท�าไหร�เราก็ย่ิงรูeจักเน้ือหาของเรามากข้ึนเท�าน้ัน 

เม่ือมีโอกาสมากข้ึนท่ีเราจะจำไดeเม่ือเรารูeสึกกังวลหรือเครียด ฝ�กซeอมตามความยาวของการนำเสนอ 
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เราคุeนเคยกับเน้ือหาและระดับความม่ันใจของเราแค�ไหน 

ใหeยืนอยู�หนeากระจกหรือคลิปวิดีโอการนำเสนอหรือหาเพ่ือนร�วมงานท่ีน่ังดูเราตลอดการฝ�กซeอมาและใหeขeอเสน

อแนะกับเรา การเตรียมคำถามเม่ือส้ินสุดการนำเสนออาจช�วยลดระดับความวิตกกังวลของเราลงไดe 

อ�านบันทึกการนำเสนอของเราใหeทะลุปรุโปร�งเพ่ือระบุจุดอ�อนท่ีอาจเกิดข้ึนและเตรียมคำตอบในเชิงบวก 

ลองนึกภาพขณะท่ีเรากำลังถ�ายทอดการนำเสนอของเราใหeกับผูeฟzงท่ีใหeความสนใจ มีส�วนร�วม 

ย้ิมแยeมแจ�มใสและตอบรับเชิงบวก ประสานภาพเชิงบวกน้ีไวeในใจและระลึกถึงก�อนท่ีเราจะพรeอมเร่ิมตeน  

ลองฝ�กซeอมดูว�าเราจะถ�ายทอดการพูดของคุณ ณ. จุดไหน เสeนทางการซักซeอมในตำแหน�งการยืน, 

การน่ัง, การเป�ดแขนหรือยืนดeวยขาขeางเดียว! 

ย่ิงเราผสมการวางท�าทางและวิธีการจัดการของเราไวeมากเท�าไหร�เราก็จะรูeสึกสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน 

นอกจากน้ี ลองบันทึกการนำเสนอของเราแลeวเล�นซ้ำเพ่ือประเมินว�าพ้ืนท่ีใดท่ีจำเปiนตeองใชeงาน 

การฟzงการบันทึกคำบรรยายท่ีผ�านมาของเราซ่ึงสามารถบอกนิสัยท่ีไม�ดีของเราท่ีเราเองอาจไม�รูe 

รวมถึงการสรeางแรงบันดาลใจใหeกับคำถามเก�าๆ: "น่ันคือส่ิงท่ีฉันชอบจริงๆ ใช�ไหม" (Kim, 2014) 

ข.  การหายใจ 

เราสามารถลดฮอรvโมนความเครียดในเลือดไดeอย�างมากโดยการหายใจลึกๆ และชeาๆ 

ในขณะท่ียืนในท�าท่ีสมดุล ยืนอย�างภาคภูมิและในท่ีสุดความกระวนกระวายใจจะหายไปในนาทีสุดทeาย 

การมองในแง�ดีมักเปiนเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดท่ีทุกคนใชeจัดการกับความเครียด 

พลังของการคิดบวกไม�สามารถพูดเกินจริงไดe 

ค.  การให1คำปรึกษา 



  

69 
 

 

เรามีผูeนำเสนอท่ีมีทักษะนeอยกว�าเรียกว�าผูeไดeรับการดูแลหรือผูeถูกพิทักษvโดยมีผูeนำเสนอท่ีมีทักษะมากก

ว�าระบุว�าเปiนพ่ีเล้ียง ทักษะของพ่ีเล้ียงจะเปiนแนวทาง 

การสนับสนุนและทำใหeนักวิจัยรุ�นนeองคุeนเคยกับศิลปะการนำเสนอและการส่ือสาร 

ประโยชนvท่ีอาจเกิดข้ึนจากการมีพ่ีเล้ียงน้ันมีมากมาย 

พ่ีเล้ียงอาจช�วยใหeเรามุ�งเนeนและไดeรับความชัดเจนในประเด็นท่ีพ่ีเล้ียงอาจเปiนแรงบันดาลใจ 

ใหeกำลังใจและใหeการสนับสนุนทางศีลธรรมแก�เราเม่ือจำเปiน 

พ่ีเล้ียงอาจอำนวยความสะดวกในการเขeาถึงผูeคนในเครือข�ายของพวกเขาท่ีอาจเปiนแหล�งขeอมูลสำหรับเรา 

(Martinuzzi, 2017) 

การใหeคำปรึกษาสามารถมาในรูปแบบตัวต�อตัว เปiนทางการหรือไม�เปiนทางการ 

เสริมสรeางความสัมพันธvระหว�างบุคคล พ่ีเล้ียงจะคอยสนับสนุนการฝ�กอบรม การใหeทุน การป£องกัน 

ความจัดเจนและจัดใหeมีภารกิจท่ีทeาทายต�อผูeไดeรับการดูแล 

การทำตัวเปiนแบบอย�างท่ีดีสามารถเปiนหน่ึงวิธีท่ีผูeไดeรับการดูแลจะเลียนแบบสไตลvการนำเสนอของพ่ีเล้ียง  

อันเปiนผลมาจากการรวมตัวกันของเทคโนโลยีใหม�ๆ , ถือไดeว�า e-mentoring 

เปiนทางเลือกท่ีมีความคล�องตัว (บางคร้ังใชeเปiนตัวเสริม) 

นอกเหนือจากการใหeคำปรึกษาแบบตัวต�อตัวแบบด้ังเดิม (de Janasz & Godshalk, 2013; Murphy, 2011; 

Shrestha, May, Edirisingha, Linsey & Burke, 2009; Single & Single, 2005) 

ส่ิงน้ีจะเปiนการสรeางและรักษาความสัมพันธvการใหeคำปรึกษาโดยใชeเคร่ืองมือส่ือสารผ�านคอมพิวเตอรv 

ผูeไดeรับการดูแลจะไดeรับคำแนะนำจากพ่ีเล้ียงจากแหล�งขeอมูลออนไลนvมากมาย 

3.9 การนำเสนอท่ีมีการจัดการความเครียด 



  

70 
 

 

เม่ือเราเอาชนะความเครียดในการนำเสนอไดeแลeว 

ตอนน้ีเราจะตeองการถ�ายทอดขeอความของเราในผลงานวิจัยของเราต�อผูeฟzง 

การส่ือสารเปiนหัวใจของความสำเร็จ เม่ือเราเผชิญหนeากับผูeฟzง ผูeนำเสนออาจทำความผิดพลาดบางอย�างดังน้ี: 

ก. พึมพำ ไอ ใชeสำเนียงหนักๆ หรือพูดไม�ดังพอ 

ข. ใชeศัพทvทางวิชาการหรือทางเทคนิคท่ีทำใหeผูeฟzงไม�เขeาใจ 

ค. ใชeคำท่ีเป�ดท่ีสามารถตีความหลายอย�าง 

ง. ตรวจสอบความเร็วในการถ�ายทอดการนำเสนอ ใหe 'ระยะห�าง' 

แก�ผูeฟzงในการประมวลผลในส่ิงท่ีพูดและสะทeอนกลับ ผูeนำเสนอจำเปiนตeอง "เช่ือมต�อ" กับผูeฟzง 

เราสามารถถามผูeฟzงว�าไดeว�าเราไปเร็วหรือชeาเกินไป 

จ. ปรับปรุงเสียงพูดของเรา ใชeเสียงใหeน�าพอใจมากข้ึนเพ่ือใหeม่ันใจไดeว�าการถ�ายทอดมีประสิทธิภาพ 

เนeนการผ�อนคลายดeวยการเปล�งเสียงและการหายใจโดยใชeกลeามเน้ือกะบังลม ส่ิงน้ีช�วยการแปลงคำพูด 

การแสดงออกและการเอาชนะความกลัวในการพูดในท่ีสาธารณะ 

การส่ือสารท่ีดีสามารถช�วยเราในการต�อสูeกับเวลา เราอาจไดeเวลา 15 

นาทีหรือคร่ึงช่ัวโมงสำหรับการนำเสนองานวิจัยของเรา อย�างไรก็ตาม เราตeองเตรียมตัวใหeดี 

เราจะไดeเตรียมสไลดvการนำเสนอ เตรียมคลิปวิดีโอและอ่ืนๆ ของเราแลeว 

แต�ว�าเราก็จำเปiนตeองตระหนักถึงแง�มุมต�างๆ เช�น: 

ก.  อย�าเห็นผูeฟzงเปiนของตายโดยคิดว�าผูeฟzงรูeมากพอๆ กับท่ีเราทำเก่ียวกับการวิจัย 

ทำงานหนักเพ่ือใหeไดeความเขeาใจท่ีเท�าเทียมกัน รูeจักผูeฟzงของเรา 
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ข.  เม่ือทำการนำเสนองานวิจัย ใหeหายใจเขeาลึกๆ 

และใชeเวลาเท�าท่ีจำเปiนในการส่ือสารใหeชัดเจนและครบถeวนเพ่ือหลีกเล่ียงการทำซ้ำขeอมูลเดิม 

ค.  ใชeเวลาในการฟzงผูeฟzงเม่ือพวกเขาจะถามคำถามและสบตากับคนๆ น้ันโดยตรง 

ใชeเวลาในการอธิบายประเด็นหรือแนวคิดเพ่ือใหeบุคคลอ่ืนไดeรับประโยชนvจากความรูeและประ

สบการณvท่ีเก่ียวขeองกับการวิจัยท่ีเรานำเสนอ 

ง.  อย�าพยายามทำหลายๆ อย�างพรeอมๆ 

กัน…หมายถึงว�าอย�าตอกย้ำตัวเองว�างานวิจัยของคุณจะตeองครอบคลุมทุกแง�มุม 

ผูeฟzงคงจะตeองการฟzงการนำเสนอหลักว�า: 

•  เปiนงานวิจัยเก่ียวกับอะไร ประเด็นหรือปzญหาท่ีตeองเผชิญคืออะไร 

•  วัตถุประสงคvของการวิจัยคืออะไร 

•  วรรณกรรม – การกล�าวถึงส้ันๆ 

•  ระเบียบวิธีการวิจัย – ส�วนน้ีมีความสำคัญต�อการแบ�งปzนกับผูeฟzง 

•  การวิเคราะหvและการคeนพบ 

•  การอภิปรายและการสรุป 

เราอยู�ในยุคของการมีความรูeความชำนาญเปiนพิเศษและเราอาจไม�มีคำตอบสำหรับทุกส่ิงท่ีถูกถามเก่ีย

วกับการวิจัยของเรา อย�ากลัวท่ีจะพูดว�าคุณไม�มีคำตอบสำหรับคำถาม เพียงแค�พูดว�า 

“ฉันไม�แน�ใจว�าอะไรคือคำตอบสำหรับคำถามของคุณ แต�ฉันจะใชeเวลาในการหาคำตอบใหeคุณนะ” 



  

72 
 

 

วิธีหน่ึงในการรักษาทัศนคติเชิงบวกอย�างต�อเน่ืองในการนำเสนอคือการเต็มใจใหeเครดิตตัวเองท่ีจำเปiน

สำหรับความสำเร็จท่ีไดeทำไปแลeวผ�านการวิจัย อารมณvของเราสามารถมีอิทธิพลต�อผูeฟzง 

เม่ือเราแสดงความม่ันใจในตนเองและรูeสึกม่ันใจอย�างแทeจริงทัศนคติน้ีจะสรeางปฏิกิริยาลูกโซ�ในผูeคนรอบตัวเรา 

จำไวeว�าควรใหeความสำคัญกับจุดแข็งของเรา, ทรัพยากรอันมีค�าและความชำนาญของเราเสมอ 

แต�ไม�ใหeความสำคัญกับขeอบกพร�องของเรา เราเปiนคนพิเศษ ใหeเช่ือในตัวเรา เราเปiนคนมีเอกลักษณv 

อาจมีอาการสะดุดบeางในการนำเสนอของเรา พูดไม�ออกบeาง แต�แลeวยังไงละ 

การนำเสนอท่ีประสบความสำเร็จท้ังหมดจะแสดงความสำเร็จไดeก็หลังจากจัดการกับความลeมเหลวท่ีเกิดข้ึนมาก

มายระหว�างทาง 

อย�าหลงกลโดยดูคนอ่ืนในกลุ�มผูeฟzง พวกเขาอาจแค�หย่ังเชิงคุณดeวยการพูดเบาๆ ว�า 

“เขา/เธอมีความม่ันใจมาก ฉันแค�หวังว�าฉันจะมีพรสวรรคvและความสามารถเหมือนอย�างเขา/เธอ” 

คนเหล�าน้ีเปiนคนเดียวกันกับท่ีเราดูว�ามีความม่ันใจมากแต�แทeจริงแลeวก็เต็มไปดeวยความกลัวท่ีเราเองก็มีและอย

ากเอาชนะความกลัวของพวกเขาโดยมุ�งเนeนท่ีการคิดเก่ียวกับความสามารถของพวกเขาและวิธีท่ีพวกเขาสามาร

ถบรรลุการนำเสนอไดeเหมือนกัน ทุกๆ ส่ิงท่ีดีมักเร่ิมตeนดeวยความกลeาท่ีจะยกตัวเองข้ึน 

ตัดสินใจว�าคุณจะมีความสุขกว�าท่ีคุณตeองการท่ีจะมีความสุขกว�า - แลeวใหeเร่ิมทำส่ิงเล็กๆ นeอยๆ 

เพ่ือใหeคุณไดeเร่ิมตeนและใหeคุณไปต�อเร่ือยๆ การจัดการความเครียดเร่ิมตeนดeวยความกลeาญ 

แต�ความพยายามน่ันต�างหากท่ีสำคัญ  

เพ่ือสรุปการเตรียมการนำเสนองานวิจัยของเรา คำถามหลากหลายคำถามอาจช�วยแนะนำเราไดe: 

ก. ในระดับ 1-10 ขeอมูลท่ีเราตeองการแบ�งปzนมีความซับซeอนเพียงใด 

งานวิจัยของเราเปiนงานวิจัยเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
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ข. ในระดับ 1-10 ผูeฟzงจะทนฟzงส่ิงท่ีจะนำเสนอไดeอย�างไร 

ผูeเขeาร�วมอาจทนฟzงการนำเสนอท่ีเปiนทางดeานเทคนิค 

ค. การมีส�วนรวมของผูeฟzงสูงสำคัญแค�ไหน 

หากเราตeองการการโตeตอบอย�างเต็มท่ีจากพวกเขาแลeววิธีการนำเสนอของเราจำเปiนตeองใชeการมีส�วน

ร�วมสูง 

ง. มีเวลาเท�าไหร� ตeองแน�ใจว�ามีเวลาเพียงพอท่ีจะนำเสนอ อย�าใชeเวลามากเกินไป จนเกินเวลาท่ีกำหนด 

กิจกรรมท่ี 1: มุมของผูNพูด: 

กิจกรรมน้ีสามารถช�วยใหeเราเอาชนะความกลัวในการพูดต�อหนeาผูeอ่ืนไดe 

นอกจากน้ียังหยิบยกวิธีการในการกำหนดกรอบความคิดของเราลงในขeอความท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะสรeางทักษะ

การพูดในปzจจุบัน 

1.  ระยะเวลา: 30 นาที 

2.  จำนวนผูeเขeาร�วม: 20 คนข้ึนไป 

3. กระบวนการ: ผูeเขeาร�วมแต�ละคนจะไดeเวลาคนละ 3-4 นาทีเพ่ือฝ�กทักษะการส่ือสารของเขา/เธอ 

ซ่ึงเขา/เธอจะทำการนำเสนอในมุมของผูeพูด 

เขา/เธอจะไดeรับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของตนเองในประเด็นท่ีพวกเขาเห็นว�าจำเปiนตeองเป�ดเผยต�อสา

ธารณะ ผูeพูดควรแสดงทักษะการส่ือสารท่ีดีในขณะนำเสนอในมุมของผูeพูด 

กิจกรรมท่ี 2: คุณเรียนรูNอะไรบNาง 

งานท่ี 3 การเรียนรู1หัวข1อเดBนและข้ันตอนการปฏิบัติท่ีจะชBวยให1คุณเปcนผู1นำเสนอท่ีดี 
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การเรียนรูeหัวขeอเด�น 

(คุณเรียนรูeอะไร) 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

(คุณสามารถประยุกตvใชeไดeอย�างไร) 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 
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เชื่อกันวAาการสื่อสารแบบไมAใช.คำพูดนั้นมีสัดสAวนระหวAาง 50 - 70% 

ของการสื่อสารวAาเป)นเรื่องยากในการพฒันาทักษะการสื่อสารแบบไมAใช.คำพูดเนื่องจากการสื่อสารประเภทนี้เป)นการสือ่สารแบ

บไมAมสีติเกือบจะสมบูรณHและเป)นสAวนหนึ่งของ 'บุคลิกภาพ' ของคุณ 

นอกจากนี้ความแตกตAางทางวัฒนธรรมและกลุAมทางสังคมกม็ีบรรทัดฐานที่แตกตAางกันเกี่ยวกับการสื่อสารที่ไมAใช.คำพูด   

โมดูลการฝ�กอบรมนี้มีวัตถุประสงคHเพื่อพูดคุยเกีย่วกับบทบาทของการสื่อสารแบบไมAใช.คำพูด 

โดยในตอนท.ายของการประชุม ผู.ฟ�งควรมีความตระหนักในรูปแบบของการสื่อสารแบบไมAใช.คำพูดของเขา/เธอ 

และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่อาจทำให.สื่อสารที่มีประสิทธิภาพล.มเหลว 

4.1 บทนำ  

เม่ือคุณแสดงการอภิปรายคุณจะส�งขeอความสองประเภทไปยังผูeฟzงของคุณ 

ในขณะท่ีเสียงของคุณถ�ายทอดขeอความดeวยคำพูด ขeอมูลจำนวนมากกำลังถูกส่ือใหeเห็นดeวยรูปลักษณv 

อากัปกริยาและพฤติกรรมทางกายภาพของคุณ 

การวิจัยแสดงใหeเห็นว�ามากกว�าคร่ึงหน่ึงของการส่ือสารของมนุษยvท้ังหมดเกิดข้ึนโดยไม�ใชeคำพูด 

เม่ือคุณพูดต�อหนeากลุ�มผูeฟzง 

ผูeฟzงของคุณจะตัดสินคุณตามตัวคุณและขeอความของคุณจากส่ิงท่ีพวกเขาเห็นตลอดจนส่ิงท่ีพวกเขาไดeยิน 

ในการพูดในท่ีสาธารณะหรือการนำเสนอเชิงวิชาการ 

ร�างกายของคุณสามารถกลายเปiนเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสำหรับเพ่ิมการเนeนหนักและความชัดเจนใหeกับการ

พูดของคุณ นอกจากน้ี ยังกลายเปiนเคร่ืองมือท่ีทรงพลังท่ีสุดในการโนeมนeาวใจผูeฟzงใหeเห็นถึงความจริงใจ 

ความเอาจริงเอาจัง และความกระตือรือรeนของคุณ อย�างไรก็ตาม 

หากการกระทำทางกายของคุณทำใหeผูeฟzงไขว�เขวหรือช้ีช�องความหมายไปในทางท่ีไม�เห็นดeวยกับขeอความในการ

พูดของคุณ ร�างกายของคุณสามารถเอาชนะการพูดของคุณไดe ไม�ว�าจุดประสงคvของคุณคือเพ่ือใหeความรูe 
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โนeมนeาวใจ สรeางความสนุก จูงใจหรือสรeางแรงบันดาลใจ 

ร�างกายและบุคลิกภาพของคุณก็จะตeองเหมาะสมกับส่ิงท่ีคุณพูด 

ในการเปiนผูeพูดท่ีมีประสิทธิภาพ คุณตeองเขeาใจว�าร�างกายของคุณพูดอย�างไร 

คุณไม�สามารถหยุดส�งขeอความแบบไม�ใชeคำพูดไปยังผูeฟzงไดe 

แต�คุณสามารถเรียนรูeวิธีจัดการและควบคุมขeอความเหล�าน้ันไดe 

ดังน้ันวัตถุประสงคvหลักของโมดูลน้ีคือเพ่ือช�วยใหeคุณเรียนรูeท่ีจะใชeร�างกายทุกส�วนของคุณเปiนเคร่ืองมือในการพู

ด ในขณะท่ีคุณอ�านคุณจะไดeเรียนรูeว�าขeอความอวัจนภาษามีผลต�อผูeฟzงอย�างไร 

ขeอมูลประเภทใดท่ีถูกถ�ายทอดไป 

ความกังวลใจสามารถบรรเทาไดeดeวยการกระทำทางกายอย�างมีจุดประสงคvและวิธีทำใหeร�างกายของคุณพูดไดeอ

ย�างคล�องแคล�ว  

4.2 การกระทำสำคัญกวBา 

เป£าหมายในการพูดในท่ีสาธารณะหรือการนำเสนอทางวิชาการของคุณคือการส่ือสาร 

ในการเปiนผูeพูดท่ีมีประสิทธิภาพคุณตeองฉายภาพของความเอาจริงเอาจัง ความกระตือรือรeน 

และความจริงใจโดยการทำอากัปกริยาและการกระทำของคุณเพ่ือยืนยันส่ิงท่ีคุณพูด 

หากไม�เปiนเช�นน้ันผลลัพธvอาจเปiนหายนะ 

ส่ิงท่ีคุณส่ือสารไดeอย�างชัดเจนคือการส่ือสารผ�านพฤติกรรมทางอวัจนภาษามากกว�าการพูดของคุณ 

เม่ือนำเสนอการอภิปรายผูeฟzงจะใชeความรูeสึกทางภาพของพวกเขาเพ่ือตรวจสอบว�าคุณ: 

• มีความจริงใจ 

• ยินดีกับโอกาสท่ีไดeอยู�พวกเขา 
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• เช่ือในส่ิงท่ีคุณกำลังพูดอย�างแทeจริง 

• มีความสนใจและใส�ใจพวกเขา 

• มีความม่ันใจและควบคุมสถานการณvไดe 

ส�วนหน่ึงของผลกระทบท่ีพฤติกรรมทางกายภาพของคุณมีต�อผูeฟzงสามารถอธิบายไดeดeวยแนวคิดของการเอ

าใจใส�ความสามารถในการแบ�งปzนในอารมณvหรือความรูeสึกของบุคคลอ่ืน 

เม่ือคุณพูดผูeคนในกลุ�มเป£าหมายของคุณมักจะสะทeอนทัศนคติของคุณ 

พวกเขารูeสึกในส่ิงท่ีคุณรูeสึกและตอบสนองโดยไม�รูeตัว 

ดังน้ันจึงเปiนเร่ืองสำคัญท่ีร�างกายของคุณจะแสดงความรูeสึกท่ีแทeจริงของคุณอย�างซ่ือสัตยv  

หากคุณดูผ�อนคลายและม่ันใจผูeฟzงของคุณจะรูeสึกผ�อนคลายและม่ันใจ 

หากคุณย้ิมใหeผูeฟzงพวกเขาจะรับรูeว�าคุณเปiนคนท่ีเปiนมิตรและย้ิมใหeคุณ 

และท่ีสำคัญท่ีสุดหากพวกเขาเช่ือว�าคุณมีความจริงใจและเช่ือถือไดeพวกเขาจะใส�ใจกับส่ิงท่ีคุณพูดและประเมิน

ดeวยขeอดีของมันเอง 

แน�นอนว�ากระบวนการน้ีสามารถทำงานไดeดeวยวิธีอ่ืน 

หากคุณไม�สบายใจผูeฟzงของคุณก็จะไม�สบายใจเช�นกัน ถeาคุณขมวดค้ิว - โดยไม�รูeตัว - 

ผูeฟzงของคุณมักจะขมวดค้ิวอยู�กับคุณ หากคุณไม�ดูพวกเขาพวกเขาจะรูeสึกไดeรับการยกเวeน 

และถeาคุณอยู�ไม�สุขพวกเขาจะรูeสึกขาดการควบคุมตนเองและหมดความม่ันใจในตัวคุณและในส่ิงท่ีคุณพูด 
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4.3 เหตุใดการกระทำทางกายภาพจึงมีความสำคัญ  

เม่ือคุณแสดงใหeเห็นถึงการกระทำทางกายอย�างมีจุดประสงคvและมีประสิทธิภาพขณะพูดต�อหนeาผูeฟzงคุ

ณจะใหeบารอมิเตอรvท่ีแทeจริงของความรูeสึกและทัศนคติของคุณ แต�มีประโยชนvอ่ืน ๆ เช�นกัน: 

1) ขeอความน�าจดจำย่ิงกว�า 

ผูeคนเร่ิมเบ่ือกับการนำเสนอแบบคงท่ี 

น่ันเปiนเหตุผลท่ีผูeประกาศข�าวทางโทรทัศนvมักรวมภาพยนตรvท่ีแสดงการกระทำบางอย�าง 

หากเกิดไฟไหมeการประทeวงหรือกิจกรรมท่ีน�าต่ืนเตeนอ่ืน ๆ 

การถ�ายทอดทางโทรทัศนvมักจะนำไปสู�แมeว�ามันจะไม�ใช�ข�าวท่ีสำคัญท่ีสุดก็ตาม เน้ือข�าวท่ีมุ�งเนeนไปท่ี“ หัวพูด” 

ในไม�ชeาจะทำใหeผูeฟzงเสียความสามารถท่ีจะไดeรับขeอมูลจากวิทยุมากท่ีสุด 

ผูeคนยังจำขeอความท่ีเขeาถึงประสาทสัมผัสหลาย ๆ เราจำส่ิงท่ีเราเห็นไดeมากกว�าท่ีเราไดeยิน 

อย�างไรก็ตามเราจำไดeดีท่ีสุดเม่ือความรูeสึกทางสายตาและการไดeยินของเราเก่ียวขeองกัน 

ในฐานะวิทยากรคุณสามารถใชeประโยชนvจากแนวโนeมเหล�าน้ีไดeโดยนำเสนอส่ิงเรeาทางสายตาท่ีดึงดูดความสนใจ

ของผูeฟzงและปรับปรุงการเก็บรักษาขeอความในการพูดของคุณ 

ท�าทางการเคล่ือนไหวของร�างกายการแสดงออกทางสีหนeา - ท้ังหมดน้ีเปiนเคร่ืองมือท่ีมีค�าเม่ือใชeอย�างชำนาญ 

2) เคร่ืองหมายวรรคตอนเพ่ิมความหมาย 

ภาษาท่ีเขียนมีอาเรยvท้ังหมดของสัญลักษณvสำหรับการเวeนวรรคขeอความ: เคร่ืองหมายจุลภาค 

จุดเคร่ืองหมายอัศเจรียv และอ่ืน ๆ 
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แต�เม่ือคุณพูดคุณจะใชeชุดสัญลักษณvท่ีแตกต�างกันโดยส้ินเชิงเพ่ือแสดงใหeผูeฟzงเห็นว�าส�วนใดในการพูดของคุณมี

ความสำคัญท่ีสุดและเพ่ือเพ่ิมพลังและความมีชีวิตชีวาใหeกับการพูดของคุณ 

บางคนทำดeวยเสียง 

ท�าทางเช�นเดียวกับท่ีมีประสิทธิภาพการเคล่ือนไหวของร�างกายและการแสดงออกทางสีหนeา 

อย�างไรก็ตามเพ่ือใหeบรรลุผลกระทบท่ีเปiนไปไดeมากท่ีสุดคุณควรประสานงานเสียงและร�างกายของคุณเพ่ือใหeท

ำงานร�วมกันไดe ย่ิงคุณใชeวิธีการส่ือสารมากเท�าไหร� 

3) ความตึงเครียดของประสาทมีการใชeงาน 

การกระวนกระวายใจก�อนการพูดคือในระดับหน่ึงมีสุขภาพดี 

มันแสดงใหeเห็นว�าคุณใส�ใจเก่ียวกับการทำดี 

นักแสดงช้ันนำของโลกหลายคนยอมรับว�าพวกเขารูeสึกประหม�าก�อนการแสดง แต�ความกลัวท่ีแทeจริง - 

ประเภทท่ีทำรeายการพูด - จะทำใหeคุณไม�สามารถเปiนผูeพูดท่ีมีประสิทธิภาพไดe 

ความกลัวและความประหม�าในงานพูดในท่ีสาธารณะในสามระดับ: จิตใจอารมณvและร�างกาย 

ความกลัวท้ังดeานจิตใจและอารมณvของผูeพูดน้ันเกิดจากความม่ันใจในตนเองซ่ึงเปiนผลพลอยไดeจากการเตรียมก

ารและประสบการณv 

คุณสามารถควบคุมอาการทางกายภาพของความกลัวและความกังวลใจไดeดีท่ีสุดผ�านทางการใชeท�าทางและการ

เคล่ือนไหวร�างกายอย�างมีสติ การพูดต�อหนeาผูeฟzงเป�ดใชeงานต�อมหมวกไต หัวใจเตeนเร็วข้ึน 

ลมหายใจของคุณต้ืนและเร็วข้ึน กลeามเน้ือตึง 

เน่ืองจากร�างกายจะทำทุกอย�างเพ่ือบรรเทาความตึงเครียดคุณอาจแสดงท�าทางโดยไม�เจตนาท่ีจะเบ่ียงเบนควา

มสนใจของผูeฟzงโดยไม�รูeตัวยกเวeนว�าคุณสามารถคลายความตึงเครียด 
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ท�าทางและการเคล่ือนไหวของร�างกายสามารถช�วยใหeคุณควบคุมพลังงานประสาทของคุณและทำใหeมั

นทำงานแทนคุณ 

 

 

4.4 วิธีทำให1รBางกายของคุณพูดได1อยBางมีประสิทธิภาพ 

มีหลายวิธีท่ีคุณสามารถใชeเคร่ืองมืออวัจนภาษาไดeอย�างมีประสิทธิภาพเช�นท�าทางท�าทางการเคล่ือนไห

วร�างกายการแสดงออกทางสีหนeาและการสบตา 

หัวขeอต�อไปน้ีจะอธิบายวิธีท่ีคุณสามารถทำไดeเพ่ือใหeแน�ใจว�าร�างกายของคุณสามารถพูดไดeอย�างมีประสิทธิภาพ 

1) กำจัดมารยาทท่ีทำใหeเสียสมาธิ. 

Dr. Ralph C. Smedley ผูeก�อต้ัง Toastmasters International กล�าวว�า 

“ผูeพูดท่ียืนและพูดอย�างสบายใจคือผูeท่ีสามารถไดeยินไดeโดยไม�เหน่ือยลeา 

หากท�าทางและท�าทางของเขามีความสง�างามและไม�สรeางความรำคาญจนไม�มีใครสังเกตเห็นเขาอาจนับไดeว�าปร

ะสบความสำเร็จอย�างแทeจริง” เม่ือการกระทำของคุณเปiนไปตามการพูด 

คุณจะเสริมสรeางผลกระทบของคำพูดของคุณ สังเกตเห็นพวกเขา 

แต�ถeาพฤติกรรมแพลตฟอรvมของคุณมีกิริยาท�าทางท่ีไม�เก่ียวขeองกับขeอความท่ีพูดของคุณการกระทำเหล�าน้ันจะ

เรียกรeองความสนใจจากตัวเอง 

ในความเปiนจริงแทนท่ีจะเพ่ิมลักษณะทางกายภาพบางคร้ังผูeพูดกลeาไดeกลeาเสียตeองทำงานเพ่ือขจัดอุปสรรค 

อุปสรรคเหล�าน้ีคืออะไร ในการประชุม Toastmasters คร้ังต�อไปของคุณใหeดูผูeพูดอย�างใกลeชิด 

คุณอาจตรวจพบส่ิงรบกวนอย�างนeอยสองสามภาพในการแสดงท�าทางของแต�ละคน 
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ท�าทางบางอย�างท่ีเก่ียวขeองกับร�างกาย เช�น 

• การโยกหัวไปมา 

• การไหวตัวไปมา 

• การเดินไปเดินมา 

สำหรับผูeพูดอ่ืนท่ีไม�มีประสบการณvหรือผูeพูดท่ีไม�มีประสิทธิภาพ ไดeแก� 

• การจับหรือเอนตัวลงบนแท�น 

• แกว�งมือไปมา 

• กัดหรือเลียริมฝ¼ปาก 

• ลeวงกระเปµา 

• ทำหนeามุ�ย 

• เซ็ทผมหรือจัดเส้ือผeา 

• ส�ายหัวและกรอกตาไปมา 

การกระทำส�วนใหญ�เหล�าน้ีมีสองส่ิงท่ีเหมือนกัน: 

ประการแรกพวกเขาเปiนอาการทางร�างกายของความกังวลง�ายๆ ; ขeอท่ีสองพวกเขาจะแสดงโดยไม�รูeตัว - 

ผูeพูดไม�ทราบว�าเขาหรือเธอกำลังทำอยู� พวกเราส�วนใหญ�ตระหนักถึงความผิดพลาดทางคำพูด 

แต�ถeาเราไม�สามารถเขeาถึงอุปกรณvวิดีโอและสามารถบันทึกการเคล่ือนไหวของเราพฤติกรรมท่ีทำใหeเสียสมาธิขอ

งเราจำนวนมากก็ไม�มีขeอยกเวeน 
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ข้ันตอนแรกในการกำจัดกิริยาท�าทางฟุ¢มเฟ½อยคือการไดeรับการรับรูeท่ีถูกตeองของภาพพูดของร�างกายของคุณ 

และในการทำเช�นน้ีคุณตeองการความช�วยเหลือ 

ข้ันตอนต�อไปคือกำจัดพฤติกรรมทางกายภาพท่ีไม�ไดeเพ่ิมเขeาไปในสุนทรพจนvของคุณ 

คุณสามารถทำส่ิงน้ีไดeโดยตระหนักถึงประเด็นปzญหาของคุณและโดยการเฝ£าสังเกตตัวเองอย�างมีสติในระหว�างก

ารนำเสนอในอนาคต หากคุณมีปzญหาหลายดeานใหeดำเนินการในแต�ละคร้ัง เม่ือแต�ละรอบถูกตัดออกไปต�อไป 

2) เปiนธรรมชาติ แสดงออกตามธรรมชาติ และชอบสนทนา 

กฎสำคัญท่ีสุดขeอเดียวท่ีทำใหeร�างกายของคุณพูดไดeอย�างมีประสิทธิภาพคือการเปiนตัวของตัวเอง 

สไตลvการพูดท่ีไดeรับความนิยมในวันน้ีสามารถอธิบายไดeดีท่ีสุดว�าเปiนการสนทนาแบบขยาย 

มันไม�เปiนทางการมากกว�ารูปแบบท่ีย่ิงใหญ�ท่ีโดดเด�นนักพูดของสาธารณะในป¼ท่ีผ�านมา 

ส่ิงสำคัญคือการส่ือสารและการแบ�งปzนความคิด - ไม�ใช�ในเร่ืองประสิทธิภาพหรือการเทศนา 

อย�าพยายามเลียนแบบผูeพูดคนอ่ืน 

ใหeตัวคุณเองตอบสนองอย�างเปiนธรรมชาติและเปiนธรรมชาติกับส่ิงท่ีคุณคิดรูeสึกและพูด 

มุ�งม่ันท่ีจะเปiนของแทeและเปiนธรรมชาติเช�นเดียวกับเม่ือคุณพูดคุยกับเพ่ือนหรือสมาชิกในครอบครัว 

3) ใหeร�างกายสะทeอนความรูeสึกของคุณ 

“บิดาแห�งการพูดในท่ีสาธารณะยุคใหม�” เดล คารvเนกี เขียนไวeว�า 

“คนท่ีอยู�ภายใตeอิทธิพลของความรูeสึกของตัวเองจะฉายภาพตัวตนท่ีแทeจริงโดยแสดงออกตามธรรมชาติและเปi

นธรรมชาติ ผูeพูดท่ีมีความสนใจมักจะน�าสนใจ” 
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หากคุณมีความสนใจในเร่ืองของคุณเช่ือในส่ิงท่ีคุณพูดและตeองการแบ�งปzนขeอความของคุณกับผูeอ่ืนการ

เคล่ือนไหวทางร�างกายของคุณจะมาจากภายในและเหมาะสมกับส่ิงท่ีคุณพูด 

เม่ือคุณเก่ียวขeองกับขeอความของคุณคุณจะเปiนธรรมชาติและเปiนธรรมชาติโดยไม�ตeองคิดอย�างมีสติ 

4) สรeางความม่ันใจในตัวเองผ�านการเตรียมการ 

ไม�มีส่ิงใดท่ีมีอิทธิพลต�อทัศนคติทางจิตใจของผูeพูดมากกว�าความรูeท่ีเขาหรือเธอเตรียมพรeอมไวe 

ความรูeน้ีเปiนแรงบันดาลใจใหeเกิดความม่ันใจในตนเองซ่ึงเปiนส�วนประกอบสำคัญของการพูดในท่ีสาธารณะอย�า

งมีประสิทธิภาพ 

เม่ือคุณเตรียมพรeอมดีแลeวพฤติกรรมของคุณจะถูกช้ีนำออกไปสู�ผูeฟzงของคุณแทนท่ีจะเขeาหาความวิตกกังวลของ

คุณเอง 

คุณมีโอกาสนeอยท่ีจะส�งขeอความภาพท่ีขัดแยeงกับส่ิงท่ีคุณพูดและคุณจะพบว�าเปiนเร่ืองง�ายและเปiนธรรมชาติ 

เกือบจะง�ายดายคุณจะฉายคุณสมบัติมหัศจรรยvของความจริงใจความมุ�งม่ันและความกระตือรือรeน 

ฝ�กฝนและซักซeอมเน้ือหาของคุณจนกว�ามันจะกลายเปiนส�วนหน่ึงของคุณ 

แต�อย�าพยายามจดจำคำต�อคำของคุณ 

ส่ิงน้ีสามารถเอาชนะการเตรียมพรeอมของคุณไดeเพราะความพยายามอย�างมีสติท่ีจำเปiนในการจำแต�ละคำจะทำ

ใหeคุณกังวลและเครียด ใหeรูeเน้ือหาของคุณแทนเพ่ือใหeคุณจำการไหลของความคิดไดeเท�าน้ัน 

คุณจะพบว�าคำพูดจะออกมาอย�างเปiนธรรมชาติ 

4.5 ส่ือสารแบบไมBใช1คำพูดอยBางไรให1มีประสิทธิภาพ 

4.5.1 ใช1ทBาทางอยBางมีประสิทธิภาพ 
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ท�าทางแสดงถึงบุคลิกของผูeพูดแต�ละคน ส่ิงท่ีถูกตeองสำหรับผูeพูดคนหน่ึงอาจไม�เหมาะกับคุณ 

อย�างไรก็ตามกฎต�อไปน้ีใชeกับเกือบทุกคนท่ีพยายามจะเปiนวิทยากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

ก. ตอบสนองตามธรรมชาติในส่ิงท่ีคุณคิด รูeสึกและพูด 

เม่ือคุณแสดงสุนทรพจนvคุณจะแสดงออกดeวยท�าทาง 

ไม�ว�าบุคลิกภาพหรือวัฒนธรรมของเราจะเปiนอย�างไรเราทุกคนมีแรงกระตุeนตามธรรมชาติในการเวeนวรรคและเ

สริมสรeางคำของเราดeวยท�าทาง 

ข. สรeางเง่ือนไขกับท�าทางการเคล่ือนไหว - ไม�ใช�การแสดงท�าทาง 

ท�าทางของคุณควรจะเปiนผลพวงจากความคิดและความรูeสึกท่ีเปiนเอกลักษณvของคุณเอง 

พวกเขาควรจะเกิดข้ึนตามธรรมชาติและเปiนนิสัยจากทัศนคติท่ีมีต�อขeอความท่ีคุณนำเสนอ 

ค. การกระทำท่ีเหมาะกับคำพูดและโอกาส 

ขeอความภาพและคำพูดของคุณจะตeองทำหนeาท่ีเปiนพันธมิตรในการส่ือสารความคิดหรือความรูeสึกเดีย

วกัน เม่ือผูeพูดไม�สามารถจับคู�ท�าทางกับคำพูดผลลัพธvอาจเปiนไมeเทียมและบางคร้ังก็ตลก 

ทุกท�าทางท่ีคุณทำควรมีจุดมุ�งหมายและไตร�ตรองคำพูดของคุณ 

ดeวยวิธีน้ีผูeฟzงของคุณจะสังเกตเห็นผลกระทบมากกว�าแสดงท�าทาง 

ง. แสดงท�าทางใหeน�าเช่ือถือ 

ท�าทางของคุณควรมีชีวิตชีวาและชัดเจนหากพวกเขาตeองการถ�ายทอดความประทับใจท่ีต้ังใจ 

การแสดงท�าทางในแบบคร่ึงใจแสดงใหeเห็นว�าผูeพูดขาดความม่ันใจและความต้ังใจจริง 

ท�าทางมือทุกคนควรจะมีการเคล่ือนไหวของร�างกายท้ังหมดท่ีเร่ิมตeนจากไหล� - ไม�เคยมาจากขeอศอก 
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ขยับแขนท้ังลำออกไปดeานนอกอย�างอิสระและง�ายดาย 

รักษาขeอมือและน้ิวมือของคุณอ�อนนุ�มมากกว�าแข็งหรือเครียด 

จ. แสดงท�าทางใหeราบร่ืนและทันเวลา 

ท�าทางเดียวใด ๆ ท่ีมีสามส�วน: วิธีการจังหวะและการกลับมา 

ในระหว�างการเขeาใกลeร�างกายของคุณจะเร่ิมเคล่ือนไหวตามท่ีคาดหวังจากท�าทาง 

จังหวะคือท�าทางตัวเองและการกลับมาจะทำใหeร�างกายของคุณกลับไปท่ีท�าทางการพูดท่ีสมดุล 

การไหลของท�าทาง - ความสมดุล, วิธีการ, จังหวะ, ผลตอบแทน, ความสมดุล - 

จะตeองดำเนินการอย�างราบร่ืนในลักษณะท่ีเฉพาะจังหวะท่ีเห็นไดeชัดกับผูeฟzง 

ฉ. สรeางนิสัยใหeเปiนธรรมชาติและแสดงท�าทางการเคล่ือนไหวตามธรรมชาติ 

เพ่ือปรับปรุงท�าทางของคุณฝ�กฝน - แต�อย�ารอจนถึงวันท่ีคุณจะพูด! 

พยายามพัฒนาความสามารถในการทำท�าทางของคุณต�อหนeาเพ่ือนสมาชิกในครอบครัวและเพ่ือนร�วมงาน 

ผ�อนคลายการยับย้ังท�าทางเม่ือคุณรูeสึกชอบและปล�อยใหeตัวเองตอบสนองกับส่ิงท่ีคุณคิดรูeสึกและพูดอย�างเปiนธ

รรมชาติ 

ผ�านการรับรูeและการปฏิบัติคุณสามารถทำท�าทางท่ีเหมาะสมเปiนส�วนหน่ึงของพฤติกรรมท่ีเปiนนิสัยของคุณ 

4.5.2 ใช1การแสดงออกทางสีหน1าให1มีประสิทธิภาพอยBางไร 

การแสดงออกทางอารมณvอาจเปiนทรัพยvสินของผูeเล�นโป¾กเกอรvท่ีดี 

แต�สำหรับผูeพูดมันเปiนอุปสรรคต�อการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ผูeคนดูใบหนeาของผูeพูดในระหว�างการนำเสนอ 

แน�นอนว�าความสุภาพเปiนเหตุผลหน่ึงในเร่ืองน้ี 

แต�ท่ีสำคัญไม�แพeกันคือความตeองการขeอมูลภาพท่ีจะทำใหeขeอความของผูeพูดมีความหมายมากข้ึน  



  

88 
 

 

เม่ือคุณพูดใบหนeาของคุณจะส่ือสารทัศนคติความรูeสึกและอารมณvของคุณชัดเจนกว�าส�วนอ่ืนๆ 

ของร�างกาย ตามนักจิตวิทยาพฤติกรรมผูeคนสามารถจดจำไดeง�ายๆ - 

เพียงสังเกตการแสดงออกทางสีหนeาของผูeพูด - 

ความรูeสึกท่ีแตกต�างเช�นความประหลาดใจความกลัวความสุขความสับสนความรังเกียจความสนใจความเช่ือควา

มโกรธและความโศกเศรeา 

สำหรับผูeฟzงใบหนeาของคุณทำหนeาท่ีเปiนบารอมิเตอรvสำหรับส่ิงท่ีอยู�ในตัวคุณ 

ผูeฟzงของคุณจะคอยดูเบาะแสเก่ียวกับความจริงใจทัศนคติท่ีมีต�อขeอความของคุณและความต้ังใจจริงของคุณในก

ารแบ�งปzนความคิดของคุณกับพวกเขา ลบการแสดงออกท่ีไม�ไดeอยู�บนใบหนeาของคุณ 

ซ่ึงรวมถึงกิริยาท�าทางท่ีทำใหeเสียสมาธิและการแสดงออกท่ีไม�ไดeสติซ่ึงไม�เช่ือมโยงกับความรูeสึกทัศนคติและอาร

มณvของคุณ การแสดงออกทางสีหนeาท่ีไม�พึงประสงคvท้ังสองประเภทมักเปiนอาการของความกังวลใจ 

4.5.3 วิธีใช1สายตาอยBางมีประสิทธิภาพ 

ก. รูeเน้ือหาของตัวเอง 

การเตรียมการ - การควบคุมขeอความคำพูดของคุณ - 

เปiนขeอกำหนดเบ้ืองตeนสำหรับการสรeางการสบตากับผูeฟzงของคุณ 

คุณควรรูeคำพูดของคุณใหeดีโดยท่ีคุณไม�จำเปiนตeองอุทิศพลังจิตของคุณเพ่ือจดจำลำดับของความคิดและคำพูด 

การฉายภาพของคุณจะตeองออกไปดeานนอกต�อผูeฟzง - ไม�ใช�ขาเขeาสู�ความวุ�นวายทางจิตใจ 

ข. สรeางพันธะ 
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เม่ือคุณพูดคุณกำลังส่ือสารกับกลุ�มบุคคลแต�ละคน - ไม�แสดงก�อนหนeาหน�วยเดียว 

ดังน้ันการสบตาอย�างมีประสิทธิภาพจึงไม�ใช�แค�การจeองมองไปท่ัวหeอง 

มันหมายถึงการมุ�งเนeนไปท่ีผูeฟzงรายบุคคลและการสรeางความสัมพันธvแบบตัวต�อตัวกับพวกเขา 

คุณทำเช�นน้ีไดeอย�างไร เร่ิมตeนดeวยการเลือกหน่ึงคนและพูดคุยกับเขาหรือเธอเปiนการส�วนตัว 

จับตาของบุคคลน้ันไวeนานพอท่ีจะสรeางความผูกพันทางสายตา - อาจจะหeาถึง 10 

วินาทีหรือเวลาท่ีตeองพูดประโยคหรือแบ�งปzนความคิด จากน้ันเปล่ียนสายตาของคุณใหeเปiนบุคคลอ่ืน 

ค. ตรวจสอบภาพของการติชม 

ขณะท่ีคุณพูดผูeฟzงของคุณกำลังโตeตอบดeวยขeอความอวัจนภาษาของตนเอง 

ใชeสายตาของคุณเพ่ือคeนหาคำติชมท่ีมีค�าน้ี 

โดยการตรวจสอบขeอความภาพเหล�าน้ีคุณสามารถวัดปฏิกิริยาของผูeฟzงต�อส่ิงท่ีคุณพูดแลeวปรับการนำเสนอของ

คุณตามน้ัน หากบุคคลในกลุ�มเป£าหมายไม�ไดeมองคุณพวกเขาอาจไม�ฟzงเช�นกัน 

บางคร้ังน่ีเปiนเพราะพวกเขาไม�สามารถไดeยินคุณ 

หากคุณไม�ไดeใชeไมโครโฟนใหeพูดเสียงดังข้ึนและดูว�าส่ิงน้ันไดeรับผลตอบรับท่ีดีหรือไม� บางทีพวกเขาอาจเบ่ือ 

หากเปiนเช�นน้ันคุณจะตeองไดeรับความสนใจอีกคร้ังโดยใชeอารมณvขันท่ีเหมาะสมเพ่ิมความหลากหลายของเสียงรe

องหรือเพ่ิมท�าทางหรือการเคล่ือนไหวร�างกาย 

4.5.4 จะความประทับใจท่ีดีได1อยBางไร 

การนำเสนอคร้ังแรกมักมีความสำคัญ 

ผูeคนท่ีพบกันคร้ังแรกจะมีรูปแบบการตัดสินในทันทีของอีกคนหน่ึงท่ีจะเติมความสัมพันธvของพวกเขาตลอดไป 
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เม่ือคุณนำเสนอคำพูดคุณจะถูกตัดสินจากคนในกลุ�มผูeฟzงของคุณและความประทับใจคร้ังแรกท่ีคุณทำกับพวกเข

าจะส�งผลโดยตรงต�อความสำเร็จของการนำเสนอของคุณ 

ก. รูปร�างหนeาตาของคุณ 

ชอบหรือไม�ลักษณะทางกายภาพของคุณมีอิทธิพลอย�างมากต�อวิธีท่ีคนอ่ืนตัดสินคุณ 

เม่ือคุณพูดสุนทรพจนvรูปร�างหนeาตาของคุณส่ือถึงขeอความท่ีทรงพลังต�อผูeฟzง - 

ขeอความสำคัญต�อความสำเร็จของคุณในฐานะผูeส่ือสาร 

กฎง�ายๆสำหรับการแต�งกายตeองมีอย�างนeอยแต�งกายดีพอ ๆ กับคนท่ีแต�งตัวดีท่ีสุดในกลุ�มผูeฟzง 

หากผูeฟzงของคุณสวมสูทและเดรสใหeสวมสูทหรือเดรสท่ีดีท่ีสุดของคุณ - 

ชุดท่ีทำใหeคุณไดeรับความช่ืนชมมากท่ีสุด 

ตรวจสอบใหeแน�ใจว�าเส้ือผeาทุกช้ินสะอาดถูกตeองเหมาะสมและเหมาะสม 

ข. ก�อนท่ีคุณจะพูด 

ความประทับใจแรกของคุณเกิดข้ึนก�อนท่ีคุณจะเร่ิมพูด 

ในขณะท่ีผูeฟzงกำลังมาถึงการเตรียมของคุณควรไดeขeอสรุป - คุณไม�ควรศึกษาคำพูดของคุณ 

แต�ใหeปะปนกับผูeฟzงและสรeางทัศนคติท่ีเปiนมิตรและม่ันใจเหมือนกันซ่ึงจะทำใหeคำพูดของคุณประสบความสำเร็

จ 

ค. ในนาทีแรก 

เม่ือคุณพูดโดยเฉพาะอย�างย่ิงถeาคุณไม�รูeจักผูeฟzงส�วนท่ีสำคัญท่ีสุดในการนำเสนอของคุณคือนาทีแรก 

ในช�วงไม�ก่ีวินาทีเหล�าน้ันผูeคนในกลุ�มผูeฟzงจะตeองทำการตัดสินใจท่ีสำคัญเก่ียวกับคุณ 
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พวกเขาจะตัดสินใจว�าคุณม่ันใจจริงใจเปiนมิตรกระตือรือรeนท่ีจะพูดกับพวกเขาและสมควรท่ีจะไดeรับความสนใจ 

และในระดับสูงพวกเขาจะตัดสินใจบนพ้ืนฐานของส่ิงท่ีพวกเขาเห็น  

หลังจากการแนะนำของคุณเดินอย�างต้ังใจและม่ันใจไปยังตำแหน�งท่ีพูด 

สรeางความสมดุลใหeร�างกายของคุณในขณะท่ีคุณพูดท�าทางการพูด 

บรรลุการเช่ือมต�อทันทีกับผูeฟzงโดยรวมสบตาโดยตรงกับรอยย้ิมอันอบอุ�น 

รักษาความเคล่ือนไหวและท�าทางของคุณใหeนeอยท่ีสุดในช�วงแรกของการพูด - ใหeผูeฟzงคุeนเคยกับคุณก�อน 

เอกสารอ1างอิง: 

Toastmasters International (2011) “How to Become Skilled in Nonverbal Communication 

Gesture- Your Body Speaks” 
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5. ทักษะการสร1างส่ือท่ีจำเปcนสำหรับนักวิจัย 

Tur Nastiti & Nurul Indarti  

 

บทคัดยBอ 

โมดูลยAอยนี้กลAาวถึงทฤษฎีความสมบูรณHของสื่อซึ่งระบุโหมดที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารข.อความยานพาหนะที่เหมาะสมสำ

หรับข.อความของคุณซอฟตHแวรHสไลดHสAวนใหญAความยาวที่เหมาะสมสำหรับการนำเสนอโน.มน.าวเกินเวทีเวทีรAวมคิดเหมือนนักอ

อกแบบ 

การเตรียมการนำเสนอหลักการสามวินาทีชนิดของสไลดHและกระดานเรื่องราวที่ถูกต.องการจัดเรียงสไลดHด.วยความระมัดระวังไ

ดอะแกรมและภาพเคลื่อนไหวการนำเสนอ 

5.1 วัตถุประสงคSของโมดูล 

เม่ือเสร็จส้ินเร่ืองน้ีผูeเขeาร�วมจะตeองสามารถ: 

1. เขeาใจส่ือการส่ือสารประเภทต�าง ๆ ท่ีมีระดับความร่ำรวยต�างกัน 

2. เขeาใจความสำคัญและกลยุทธvในการใชeการนำเสนอเปiนส่ือการส่ือสาร และ 

3. เขeาใจเทคนิคการพัฒนาสไลดvนำเสนอ  

นักวิจัยตeองพัฒนาความสามารถและทักษะในการเลือกส่ือท่ีเหมาะสมท่ีสุดสำหรับการส่ือสารกระบวนการวิ

จัยและการคeนพบใหeกับผูeอ�านภายในทีมวิจัยและจากภายนอกสู�ผูeฟzงท่ีหลากหลาย 

ตัวเลือกส่ือท่ีดีช�วยประหยัดเวลาและเงินและยังสรeางความนิยม 

ขeอมูลจะถูกถ�ายโอนอย�างง�ายดายและโนeมนeาวใจเพ่ือสรeางความเขeาใจร�วมกันระหว�างผูeส�งและผูeรับ 
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ดังน้ันการส�งขeอมูลท่ีเขeาใจง�ายผ�านส่ือท่ีมีประสิทธิภาพจะช�วยเพ่ิมความน�าเช่ือถือและสรeางภาพลักษณvของนักวิ

จัยในฐานะมืออาชีพหรือผูeมีความสามารถ 

มุมมองของทักษะส่ือท่ีจำเปiนสำหรับนักวิจัยจะถูกแบ�งออกเปiนส่ีส�วนคือ: ความสมบูรณvของส่ือ 

กลยุทธvสำหรับการนำเสนอท่ีโนeมนeาวใจและเทคนิคในการพัฒนาสไลดvการนำเสนอ 

แต�ละส�วนมีเน้ือหาในหมวดย�อยต�อไปน้ี 

5.2 ความเข1มข1นของส่ือ 

นักวิจัยสามารถส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยเลือกส่ือท่ีเหมาะสมสำหรับแต�ละขeอความแมeว�าจะไม�มีส่ือท่ี 

"ดีท่ีสุด" ท่ีกำหนดไวe นอกจากน้ีผูeวิจัยจำเปiนตeองพิจารณาความสมบูรณvของขeอมูลสำหรับแต�ละส่ือ 

ความสมบูรณvของขeอมูลหมายถึงจำนวนของขeอมูลท่ีส่ือการส่ือสารสามารถดำเนินการไดeรวมถึงขอบเขตท่ีส่ือช�ว

ยใหeผูeส�งและผูeรับเขeาถึงความเขeาใจร�วมกัน รูปภาพท่ี 1 แสดงความสมบูรณvของขeอมูลของส่ือการส่ือสาร 

รูปท่ี 2 ความเข1มข1นของข1อมูลของส่ือกลางในการส่ือสารข1อมูล 
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ท่ีมา: Jones, G. R., and George, J. M. 2014. Contemporary Management 8th Edition. USA: 

McGraw Hill Education. 

การส่ือสารแบบตัวต�อตัวมีความสมบูรณvของขeอมูลสูงสุดเน่ืองจากสามารถใชeประโยชนvจากสัญญาณคำ

พูดและอวัจนภาษาเพ่ือพัฒนาความเขeาใจท่ีเร็วท่ีสุด 

การส่ือสารท่ีพูดดeวยการส�งทางอิเล็กทรอนิกสvมีความสมบูรณvของขeอมูลสูงสุดเปiนอันดับสองเน่ืองจากการสนท

นาทางโทรศัพทvมีขeอมูลท่ีเต็มไปดeวยน้ำเสียงการเนeนย้ำของผูeส�งและการตอบรับท่ีรวดเร็ว 

แต�ไม�มีการช้ีนำทางอวัจนภาษา 

การส่ือสารท่ีเปiนลายลักษณvอักษรโดยส�วนตัวมีความสมบูรณvนeอยกว�ารูปแบบการส่ือสารแบบใชeคำพูด 

แต�ยังคงมุ�งตรงไปยังบุคคลท่ีกำหนด 

การส่ือสารท่ีเปiนลายลักษณvอักษรส�วนบุคคลจะช�วยใหeม่ันใจไดeว�าผูeรับอ�านขeอความจริง 

ประเภทน้ีใชeรูปแบบท่ัวไปเช�นจดหมายส�วนตัวและอีเมล การส่ือสารท่ีไม�มีตัวตนไม�มีความสมบูรณvของขeอมูล 

เปiนการดีสำหรับการส�งขeอความไปยังผูeรับหลาย ๆ คนซ่ึงคาดว�าจะมีขeอเสนอแนะนeอย (เช�น จดหมาย ข�าว 

รายงาน) 

นักวิจัยอาจรวมการใชeส่ือต�างๆ ตามวัตถุประสงคvของการส่ือสาร ยกตัวอย�างในการวิจัยเปiนทีม 

ในข้ันตอนการแนะนำสมาชิกของทีมวิจัยอาจมีการส่ือสารแบบตัวต�อตัวเพ่ือทำความรูeจักกันและสรeางกฎบัตรข

องทีม 

หลังจากพัฒนาบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกแต�ละคนสมาชิกในทีมอาจใชeโทรศัพทvอีเมลหรือขeอควา

มโซเชียลมีเดียเพ่ือประสานงานระหว�างกัน 

นอกเหนือจากกิจกรรมการประสานงานการส่ือสารแบบตัวต�อตัวอาจมีการดำเนินการอย�างสม่ำเสมอเพ่ือหารือเ
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ก่ียวกับประเด็นการวิจัยเชิงกลยุทธv 

รายงานข้ันสุดทeายอาจถูกพัฒนาผ�านการส่ือสารท่ีไม�มีตัวตนเพ่ือเผยแพร�ผลการวิจัยท่ีอาจเก่ียวขeอง 

5.3 กลยุทธSในการพัฒนางานนำเสนออยBางมีพลัง 

5.3.1 ส่ือการนำเสนอท่ีเหมาะสมสำหรับข1อความ 

รายงานข้ันสุดทeายอาจส�งมอบอย�างมีประสิทธิภาพผ�านการนำเสนอ 

การนำเสนอถูกเลือกใหeเปiนส่ือตัวต�อตัวท่ีทรงพลังเม่ือไม�นานมาน้ี 

ผูeคนชอบการนำเสนอและกระตือรือรeนท่ีจะอุทิศเวลาใหeกับการเปiนผูeนำเสนอและเปiนผูeฟzง 

อย�างไรก็ตามเพียงเพราะคุณมีบางอย�างในการติดต�อส่ือสารและช�วงเวลาในการกรอกขeอมูลไม�ไดeหมายความว�า

การนำเสนออย�างเปiนทางการพรeอมกับสไลดvเปiนตัวเลือกท่ีเหมาะสม 

ผูeฟzงบางคนอาจพบว�ามีบันทึกท่ีเขียนข้ึนอย�างต้ังใจโนeมนeาวใจมากข้ึน คนอ่ืน ๆ 

เช�นนักวิจัยของคุณอาจชอบวิดีโอ 

ผูeนำเสนออาจรวมส่ือต�างๆภายในการนำเสนอภายใตeวัตถุประสงคvเพ่ือสรeางความเขeาใจอย�างมีประสิทธิภาพ  

นอกเหนือจากการประยุกตvใชeการนำเสนอในฐานะส่ือการส่ือสารนักวิจัยจำเปiนตeองเขeาใจว�าการนำเสน

อน้ันไม� จำกัด เพียงแค�คร้ังเดียวหรือสถานท่ีอีกต�อไป 

สามารถนำเสนอเทปบันทึกออกอากาศสตรีมดาวนvโหลดและแจกจ�าย ดังน้ันสไลดvจึงไม�จำเปiนตeองมีเช�นกัน 

ผูeนำเสนอสามารถใชeเอกสารประกอบคำบรรยาย, ภาพร�าง วิดีโอ 

ฟลิปชารvตและทุกส่ิงท่ีจะช�วยใหeผูeคนไดeรับขeอความ 

ขนาดของผูeฟzงและระดับของการมีปฏิสัมพันธvควรพิจารณาดeวยว�าส่ือใดท่ีถูกเลือก 

ดังน้ันก�อนท่ีจะเร่ิมทำงานในซอฟตvแวรvการนำเสนอใหeคิดถึงผูeฟzงและสถานท่ี 
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คุณจะพูดกับสมาชิกในทีมดeวยบรรยากาศท่ีเปiนกันเองไหม เปiนสมาชิกกลุ�มใหญ�ในหอประชุมหรือกลุ�มเล็กๆ 

ท่ีจะเช่ือมต�อกันจากระยะไกล ดูรูปภาพท่ี 2 

สำหรับการสุ�มตัวอย�างแนวคิดเก่ียวกับวิธีการส�งขeอความไปยังบุคคลหรือหลายๆ 

คนในข้ันตอนหรือการต้ังค�าท่ีเกิดข้ึนเอง 

รูปภาพท่ี 3. ประเภทของการนำเสนอ 

ท่ีมา: Duarte, N. 2012. HBR Guide for Persuasive Presentation. USA: Harvard Business School 

Publishing Corporation.   

 

5.3.2 พัฒนาซอฟตSแวรSการทำสไลดSให1ได1ประโยชนSสูงสุด 

Staged 

Spontaneous 

Small audience 
Large audience 

Casual 

Carefully planned but informally delivered 

Formal 

Programmed, staged, and formally rehearsed 

Canned 

Distributed to access on own time 
Interactive 

Facilitated by presenter or audience 
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มีซอฟแวรvการทำสไลดvเปiนจำนวนมาก สองซอฟแวรvท่ีใชeงานล�าสุดสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยคือ 

PowerPoint และ prezi Powerpoint 

เปiนซอฟตvแวรvท่ีติดต้ังในคอมพิวเตอรvเพ่ือใหeผูeใชeมีความยืดหยุ�นในการทำงานทุกท่ีโดยมีหรือไม�มีการเช่ือมต�ออิน

เทอรvเน็ต เม่ือเร็ว ๆ น้ีในโลกน้ีท่ีเต็มไปดeวยอินเทอรvเน็ตซอฟตvแวรvออนไลนvไดeรับความสนใจมากข้ึน Prezi 

เปiนซอฟตvแวรvนำเสนอท่ีใชeการเคล่ือนไหวซูมและความสัมพันธvเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือนำความคิดมาสู�ชีวิตและทำใหeนักวิ

จัยเปiนผูeนำเสนอท่ีดี ดeวยขeอไดeเปรียบเหล�าน้ีผูeนำเสนอท่ีสรeางสรรคvและจินตนาการจะชอบพรีซีเปiนส�วนใหญ� 

ซอฟตvแวรvการนำเสนอเปiนเปลือกท่ีว�างเปล�าเปiนคอนเทนเนอรvสำหรับแนวคิดของเรา 

มันเปiนเคร่ืองมือสำคัญในการช�วยผูeนำเสนออย�างไรก็ตามมันอาจกลายเปiนเคร่ืองมือท่ีไม�ดีในมือของนักส่ือสาร

ท่ีไม�ดี ดังน้ันผูeนำเสนอควรใชeงานโดยไม�ใชe 

รูeว�าผูeนำเสนอพยายามทำอะไรใหeสำเร็จและพ่ึงพาซอฟตvแวรvเพ่ือใหeไดeส่ิงน้ันและไม�มีอะไรเพ่ิมเติม 

ผูeนำเสนอสามารถใชeซอฟตvแวรvการนำเสนอเพ่ือสรeางเอกสารเขียนบันทึกย�อทางไกลและดูแนวคิดไดe 

แต�แยกงานเหล�าน้ันออกเพ่ือหลีกเล่ียงขeอผิดพลาดท่ีพบบ�อยท่ีสุด 

เคล็ดลับคือการแสดงใหeผูeฟzงเห็นเฉพาะส่ิงท่ีพวกเขาตeองการเห็นเม่ือพวกเขาตeองการเห็นมัน 

มันถูกเรียกว�าเปiนภาพน่ิง Slideument เปiนสไลดvท่ีเต็มไปดeวยประโยค 

ผูeนำเสนอติดอยู�ในหลุมพรางน้ีโดยคิดว�าคำอธิบายรายละเอียดท่ีจำเปiนตeองแสดงในการนำเสนอของเขา/เธอ 

อย�างไรก็ตามเปiน PowerPoint ท่ีจำเปiนตeองใชeจุดท่ีมีประสิทธิภาพในแต�ละสไลดvเท�าน้ัน 

มันไม�ใช�ประโยคพลังงาน ดังน้ันอย�าฉายเอกสารท้ังหมดในสไลดv ไม�มีใครอยากเขeาร�วมอ�านอย�างเต็มท่ี 

มันน�าเบ่ือและผูeคนสามารถอ�านไดeอย�างมีประสิทธิภาพดeวยตัวเอง 

ขอแนะนำใหeหมุนเวียนเอกสารก�อนหรือหลังการนำเสนอดังน้ันจึงไม�จำเปiนตeองใชeสไลดvแบบขeอความหนัก 
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หากจำเปiนใหeใชeซอฟตvแวรvการนำเสนอเพ่ือพัฒนาบันทึกย�อทางไกล 

มันเปiนสไลดvท่ีมีสัญลักษณvแสดงหัวขeอย�อยของโครงร�างการนำเสนอ 

มันแสดงใหeเห็นถึงผูeนำเสนอโดยจอภาพท่ีวางตำแหน�งต�อหนeาผูeนำเสนอเท�าน้ันจากมุมมองภาพของผูeฟzง 

มันเปiนความช�วยเหลือสำหรับผูeนำเสนอท่ีตeองส�งการนำเสนอหลายคร้ังต�อเดือนแต�ละแบบกำหนดเองสำหรับผูe

ฟzงท่ีแตกต�างกัน รูปท่ี 3 แสดงตัวอย�างของสไลดvโชวv 

รูปภาพท่ี 4 Slideument 

5.3.3 กำหนดความยาวของการนำเสนอให1เหมาะสม 

การนำเสนอส้ันและกระชับตeองการการเตรียมตัวนานข้ึน ในความเปiนจริงแลeว หากคุณถามว�า 

“การนำเสนอท่ียอดเย่ียมอะไรคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยท่ัวไป” จากน้ันคำตอบท่ีสอดคลeองกันคือ “การนำเสนอท่ีส้ัน” 

เม่ือเวลาผ�านไป ในภาษาบาฮาซาเราพูดถึง 'waktu adalah uang’ ท่ีเรียกว�า 'เวลาคือเงิน' 

เวลาคือทรัพยากรท่ีหายากซ่ึงจำเปiนตeองอนุรักษvและการจัดการใหeดีข้ึนโดยมีการพิจารณาในลำดับความสำคัญ

หลายๆ ท่ีไม�มีการซ�อนเลeนกับคนท่ีใหeความสำคัญกับเวลาอย�างมาก 

 

 

 

 



  

99 
 

 

ดังน้ันผูeนำเสนอจำเปiนตeองลงทุนเปiนระยะเวลานานเพ่ือเตรียมการนำเสนอท่ีน�าเช่ือถือ 

แต�ผูeนำเสนอหลายคนไม�ทราบว�าตeองเสียเวลาในการประหยัดเวลาผูeฟzง 

มันง�ายกว�าท่ีจะพูดคุยอย�างกระตือรือรeนเปiนเวลาหน่ึงช่ัวโมง 

ไม�มีหนทางใดนอกจากการลงทุนในระยะเวลานานกว�าเพ่ือทำการนำเสนอส้ัน ๆ 

มีคำใบeว�าทางจิตใจผูeคนสามารถอดทนไดeถeามันเปiนเพียง 18 นาที 

พวกเขามีความอดทนต�อการนำเสนอ 30 ถึง 40 นาที ไม�นานกว�าน้ันพวกเขาจะเร่ิมด้ินรน 

คำแนะนำน้ีมีความเก่ียวขeองเพ่ือเปiนแนวทางในการประชุมท่ีมีประสิทธิผลซ่ึงใชeเวลาเพียง 60 นาที 

ดeวยขeอจำกัดน้ีนักวิจัยตeองการทักษะในการเตรียมการนำเสนอท่ีรวบรัด 

น่ีคือกลยุทธv 5 ขeอในการกระชับคำพูดและทำใหeผูeฟzงมีส�วนร�วม: 

1. ฟzงผูeฟzง 

พวกเขาคือผูeฟzงของคุณ พวกเขามีอำนาจในการกำหนดระดับความสำเร็จของการนำเสนอของคุณ 

พวกเขามีพลังท่ีจะทำงานกับความคิดขนาดใหญ�ของคุณในการนำเสนอ ดังน้ันพวกเขามีพลัง 

การคิดในรองเทeาของตัวเองกลายเปiนส่ิงจำเปiน ใชeความพยายามมากข้ึนในการฟzงความคิดของพวกเขา 

พวกเขามีเหตุผลอะไรในการเขeาร�วมเซสช่ันน้ีความคาดหวังของพวกเขาคืออะไรและกิจกรรมของพวกเขามีส�วน

ช�วยอะไรกับขeอความของคุณ 

ดeวยการฟzงผูeฟzงผูeนำเสนอสามารถมีความสามารถในการวัดเวลาท่ีจำเปiนสำหรับการนำเสนอเพ่ือถ�ายโอนขeอคว

ามและชักชวนผูeฟzง 

2. วางแผนเน้ือหา 60% ของช�วงเวลา 
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หากมีเซสช่ันเต็มช่ัวโมงใชeเวลาไม�เกิน 40 นาทีเพ่ือส�งการนำเสนอ 

น่ันจะทำใหeเวลาสำหรับคำถามและคำตอบแผงอภิปรายหรือรูปแบบอ่ืนๆ ของการสนทนา 

มันเปiนความทeาทายท่ีจะทำใหeผูeฟzงมีส�วนร�วมภายใน 40 นาที ดังน้ันส่ือกลางเชิงโตeตอบใดๆ 

อาจรวมอยู�ในเซสชันการนำเสนอเช�นวิดีโอรูปหรือการอภิปรายเชิงโตeตอบ  

3. ตัดแต�งสไลดvอeางอิง 

ผูeนำเสนออาจพัฒนาสไลดvการนำเสนอจำนวนมาก อย�างไรก็ตาม การจำกัดเวลามีความเขeมงวด 

ความคิดน้ีใชeเพียงสไลดvเชิงกลยุทธvท่ีจำเปiนและเก็บภาพน่ิงท่ีเหลือไวeใน 'สไลดvสุสาน' 

มันจะแสดงเม่ือจำเปiนตามคำขอของผูeฟzง 

4. ฝ�กฝนดeวยการนับเวลาเดินหนeาและถอยหลัง 

มันเปiนความคิดท่ีจะวัดระยะเวลาสำหรับการนำเสนอ 

ข้ันแรกใหeจับเวลานับถอยหลังเพ่ือวัดนาทีด้ังเดิมท่ีจำเปiนในการส�งการนำเสนอ 

หลังจากทราบหมายเลขแลeวผูeนำเสนอจะพบช�องว�างระหว�างเวลาเดิมและเวลาท่ีจำกัด 

คิดว�ากลยุทธvเพ่ือใหeตรงกับท้ังสองช�วงเวลาน้ัน 

จากน้ันใหeทำแบบฝ�กหัดอีกตัวโดยนับถอยหลังเพ่ือวัดประสิทธิภาพท่ีปรับปรุงใหม� 

5. มีการจบการนำเสนอท่ีเปiนธรรมชาติ 2 แบบ 

ออกแบบจุดส้ินสุดตามธรรมชาติอย�างนeอยสองจุดสำหรับการนำเสนอของคุณ สรeางตอนจบท่ีผิด 

(ตัวอย�างสรุปของแนวคิดท่ีครอบคลุม) และตอนจบจริงอาจเปiนเร่ืองราวท่ีสรeางแรงบันดาลใจใหeกับขeอความ 

5.3.4 ชักชวนให1ออกหBางจากเวที 
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การนำเสนอเปiนกิจกรรมหลายข้ันตอน มันไม�เพียงเก่ียวกับการพูดคุยต�อหนeาผูeฟzงของคุณ 

มันเร่ิมตeนดeวยช�วงเวลาท่ีผูeนำเสนอมุ�งม่ันท่ีจะพูดและดำเนินต�อไปหลังจากการพูดคุยจริงตามท่ีผูeนำเสนอติดตา

มดeวยผูeฟzง 

ดังน้ันหากผูeนำเสนอตeองชักชวนเกล้ียกล�อมเหนือเวทีใหeคิดรายละเอียดของกิจกรรมท่ีเก่ียวขeองท้ังก�อนระหว�าง

และหลังการนำเสนอ 

กAอน 

หลังจากใหeคำม่ันสัญญาท่ีจะนำเสนอในเหตุการณvคิดในรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุประสงคvผูeฟzงขeอมูลปร

ะโยชนvคัดคeานและบริบทของการนำเสนอท่ีจะมาถึง 

ดังน้ันการรับรูeเก่ียวกับส่ือและปzจจัยเวลาก็มีความจำเปiนเช�นกัน จากน้ันเร่ิมเตรียมการนำเสนอ 

หากผูeฟzงเปiนเพ่ือนร�วมงานผูeนำเสนออาจส�งอีเมลสรุปของขeอความและสไลดvการนำเสนอของพวกเขาก�อนช�วงเ

วลาการนำเสนอ หากพวกเขาเปiนผูeฟzงภายนอกการส�งประวัติและจุดพูดคุยจะมีความจำเปiนก�อนท่ีจะพูด 

ดeวยการแบ�งปzนเน้ือหาการนำเสนอก�อนช�วงเวลาหน่ึงผูeนำเสนอจึงตัดสินใจปรับทิศทางผูeฟzงและทำใหeชัดเจนว�า

พวกเขาจะไดeประโยชนvจากการพูดคุยคร้ังน้ีอย�างไร 

ระหวAาง 

หากผูeนำเสนอตeองการแจกจ�ายเอกสารประกอบคำบรรยายในระหว�างการพูดคุยใหeนำมากเกินพอและ

รับสมัครอาสาสมัครเพ่ือส�งออกในเวลาท่ีเหมาะสม 

นอกจากน้ีการอภิปรายผ�านการส่ือสารแบบตัวต�อตัวหรือส่ือสังคมออนไลนvซ่ึงจัดโดยผูeช�วยก็เปiนส่ิงจำเปiนเช�นกั

น หากมีวัตถุประสงคvของ Buzz ภายนอกใหeโพสตvสไลดvออนไลนvพรeอมกับวิดีโอรูปภาพท่ีสนับสนุนการนำเสนอ 

หลัง 
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ติดตามดeวยขeอความขอบคุณการสำรวจหรือการอ�านเพ่ิมเติมหรือดูเน้ือหาเพ่ือใหeขeอความใหม�อยู�ในใจข

องผูeคน การสำรวจจำเปiนตeองมีหeองของการพัฒนาสำหรับการนำเสนอ 

อย�างไรก็ตามคุณจะตeองใชeวิธีการทัศนคติของคุณเม่ือส่ือสารกับผูeฟzง 

ทำใหeพวกเขาเขeาใจว�าขeอมูลในแบบสำรวจมีประโยชนvในการใหeบริการท่ีดีกว�าสำหรับพวกเขาและผูeเขeาร�วมอ่ืน 

ๆ ภายใตeวัตถุประสงคvความพึงพอใจของลูกคeา 

5.3.5 การแบBงป[นเวที 

การนำเสนอของผูeนำเสนอคนเดียวอาจกลายเปiนการพูดคนเดียวท่ีน�าเบ่ือ 

แมeว�าคุณจะเปiนผูeนำเสนอกายกรรมท่ีมีจุดสนใจมากมายการพูดคนเดียวท่ีน�าเบ่ือก็สามารถดักคุณใหeลึกซ้ึงข้ึนไดe 

กุญแจสำคัญในการดึงดูดความสนใจของผูeฟzงคือการมีส่ิงใหม�เกิดข้ึนอย�างต�อเน่ือง 

ผูeนำเสนอสามารถทำไดeโดยใชeสองกลยุทธvต�อไปน้ี  

การนำเข.าสูAผู.นำเสนอคนอ่ืน 

เชิญผูeอ่ืนเขeาร�วมคุณบนเวทีหรือทางวิดีโอ 

พวกเขาอาจเปiนผูeเช่ียวชาญหรือผูeปฏิบัติงานท่ียินดีแบ�งปzนประสบการณvท่ีเก่ียวขeอง 

ในช�วงเวลาการนำเสนอในฐานะผูeดำเนินรายการฉันขอเชิญผูeบรรยายเพ่ือกระตุeนใหeนักศึกษาคeนพบข้ันตอนการ

ทำงานท่ียอดเย่ียม เม่ือนำเสนอเน้ือหาของเขาเขาเชิญผูeพูดคนอ่ืน - ผูeใชeบริการของเขา - 

เพ่ือแบ�งปzนความคิดเห็นการประเมินผลหลังจากใชeผลิตภัณฑvของเขา 

ข้ันตอนการนำเสนอน้ีช�วยใหeผูeฟzงมีวิธีการต�าง ๆ 

ในการหาอาชีพท่ีน�าสนใจเช�นเดียวกับการรักษาความสุขของบุคคลโดยความพึงพอใจของลูกคeา 

การผสมผสานส่ือ 
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ส่ือสมบูรณvใหeความรูeเก่ียวกับส่ือต�าง ๆ เพ่ือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและโนeมนeาวใจ 

จากน้ันใหeคิดถึงส่ือต�าง ๆ ท่ีสามารถนำมาผสมผสานในการนำเสนอ 

เพ่ิมวิดีโอเพ่ือฉีดอารมณvขันอุ�นเคร่ืองอธิบายกระบวนการหรือกระบวนการท่ีเก่ียวขeองใด ๆ 

รูปและรูปภาพอาจมีประโยชนvเช�นกัน 

ดังน้ันหากตeองการการเรียนรูeจากประสบการณvมากกว�าการสาธิตหรือกิจกรรมการโตeตอบใด ๆ ก็มีค�าเช�นกัน 

เทคโนโลยีเกิดข้ึนและใหeการเช่ือมต�อท่ีดีข้ึนในส่ือการส่ือสารต�างๆ โซเชียลมีเดีย You-Tube และอ่ืน ๆ 

ท่ีมีภาพใหeรูปภาพและวิดีโอเพ่ือสนับสนุนการนำเสนอ Kahoot 

และแพลตฟอรvมการเรียนรูeเกมฟรีท่ีช�วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนโตeตอบระหว�างผูeนำเสนอและผูeฟz

ง แอปพลิเคช่ันท่ีใชeเหตุการณv Superevent และอ่ืน ๆ 

ช�วยใหeสามารถส่ือสารแบบเห็นหนeากันและใชeโซเชียลมีเดียสำหรับการลงทะเบียนและการประชุม 

ดังน้ันแหล�งท่ีมาของเทคโนโลยีเหล�าน้ีท้ังหมดจึงมีส่ือข้ันตอนการแบ�งปzนท่ีไม� จำกัด สำหรับผูeนำเสนอโฆษณา 

คำอธิบายขeางตeนท้ังหมดเก่ียวขeองกับความร่ำรวยของส่ือจากน้ันดำเนินการต�อโดยกลยุทธvเพ่ือพัฒนาก

ารนำเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ 

คำอธิบายเพ่ิมเติมในโมดูลย�อยของทักษะส่ือท่ีจำเปiนจะใหeขeอมูลเชิงลึกในการพัฒนาสไลดvสำหรับการนำเสนอ 

การสนทนามีการกระจัดกระจายในหัวขeอต�าง ๆ 

ของการคิดเช�นนักออกแบบการทดสอบสามวินาทีเลือกชนิดของสไลดvท่ีเหมาะสมพัฒนากระดานเร่ืองราวจัดสไ

ลดvอย�างระมัดระวังเปล่ียนคำเปiนไดอะแกรมและพัฒนาแอนิเมช่ันขeอมูล 

5.4 เทคนิคในการพัฒนาสไลดSการนำเสนอ 
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อาจจำเปiนตeองใชeสไลดvสูงในการนำเสนอ 

แมeแต�การนำเสนอของผูeฟzงท่ีไม�เปiนทางการและไม�ก่ีคนอาจไม�ตeองการสไลดv แต�การนำเสนออ่ืน ๆ 

ท่ีมีผูeฟzงอย�างเปiนทางการและมีขนาดใหญ�จะตeองการสไลดvมาก 

ผูeวิจัยท่ีมีบทบาทเปiนผูeนำเสนอควรมีทักษะการพัฒนาแบบสไลดv มันไม�เพียงเก่ียวกับการเขียน 

แต�ยังวาดดeวยจินตนาการ ในจุดเร่ิมตeนของทุกคนมีการอeางถึงแรงบันดาลใจ: 

ท่ีสตูดิโอของเรา เราไมAได.เขียนเร่ืองราวของเราเราวาดมันข้ึนมา  

วอลตH ดิสนียH 

 

5.4.1 คิดเหมือนนักออกแบบ 

การนำเสนอเปiนหน่ึงในเคร่ืองมือส่ือสารทางธุรกิจท่ีไดeรับความนิยมมากท่ีสุด 

พวกเขาดึงดูดลูกคeานักวิจัยและพนักงานในการติดตาม ผูeนำเสนอท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดคิดเหมือนนักออกแบบ 

ผูeนำเสนอท่ีดีจะแสดงขeอมูลอย�างชัดเจนเรียบง�ายและน�าดึงดูด พวกเขาเลือกภาพท่ีส่ือความหมาย 

พวกเขาสรeางและจัดเรียงสไลดvท่ีชักชวนผูeฟzงและช�วยพวกเขาในการแกeปzญหา 

ดeวยการคิดเหมือนนักออกแบบคุณจะไม�ไดeเปiนนักออกแบบมืออาชีพ 

แต�คุณจะตeองตัดสินใจเลือกท่ีดีกว�าเม่ือเผชิญกับสไลดvท่ีว�างเปล�า รูปท่ี 4 

แสดงสไลดvบริสุทธ์ิและสไลดvท่ีออกแบบมาอย�างดี 

รูปภาพท่ี 1. Virgin Slide Transformation 
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5.4.2 สร1างสไลดSท่ีผู1คนสามารถ “รับได1” ภายในสามวินาที 

ผูeฟzงสามารถประมวลผลขeอมูลไดeคร้ังละหน่ึงรายการเท�าน้ัน 

พวกเขาจะพูดหรืออ�านสไลดvพวกเขาจะไม�ทำท้ังสองอย�างพรeอมกัน 

(ไม�ใช�โดยไม�พลาดส�วนสำคัญของขeอความของคุณ) 

ดังน้ันตรวจสอบใหeแน�ใจว�าพวกเขาสามารถเขeาใจภาพไดeอย�างรวดเร็วแลeวหันความสนใจกลับไปท่ีส่ิงท่ีผูeนำเสน

อพูด 

แต�ละสไลดvควรผ�านการทดสอบอย�างรวดเร็ว ผูeคนควรจะเขeาใจไดeภายในสามวินาที 

วิธีสรeางสไลดvท่ีผ�านการทดสอบอย�างรวดเร็ว: 

1. จำกัด ขeอความของคุณ ทำใหeขeอความส้ันและง�ายต�อการอ�าน 

ปรับขนาดประเภทใหeใหญ�ท่ีสุดเท�าท่ีจะเปiนไปไดeเพ่ือใหeคนท่ีอยู�ดeานหลังหeองมองเห็นไดe 

2. ประสานงานองคvประกอบภาพ ใชeจานสีท่ีสม่ำเสมอตลอด 

ภาพถ�ายควรถูกถ�ายโดยช�างภาพเดียวกันหรือดูราวกับว�าเปiน ภาพประกอบควรทำในลักษณะเดียวกัน 

 Design     

Thinking 
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3. จัดองคvประกอบดeวยความระมัดระวัง จัดแนวกราฟ�กและบล็อคขeอความ ขนาดวัตถุท่ีเหมาะสม 

หากองคvประกอบหน่ึงมีขนาดใหญ�กว�าองคvประกอบอ่ืนผูeฟzงจะตีความว�าหมายถึงวัตถุขนาดใหญ�ท่ีมีคว

ามสำคัญมากกว�า 

ลองดูท่ีสไลดvในรูปท่ี 5 กับตัวอย�างของการทดสอบสามวินาที 

มันเปiนสามข้ันตอนในการสรeางการนำเสนอ แมeจะมีการแสดงรายละเอียดคะแนน 

แต�ภายในสามวินาทีผูeฟzงจะเขeาสู�มันโดยการรูeหัวขeอสำคัญของสไลดvเก่ียวกับการนำเสนอสามข้ันตอน 

นอกจากน้ีท้ังสามข้ันตอนยังเปiนข้ันตอนการวิจัยข้ันตอนการสรeางสไลดvและข้ันตอนการขัด (ตามท่ีกล�าวไวeในขeอ 

1, 2 และ 3 ในสไลดv) 

หลังจากถอดรหัสขeอมูลภาพน้ีแลeวผูeนำเสนอรับผิดชอบในการใหeคำอธิบายดeวยปากเปล�าสำหรับแต�ละข้ันตอนใ

นกระบวนการ 

รูปภาพท่ี 6. ตัวอยBางของการทดสอบภายในสามวินาที 

 

 

 

 

 

5.4.3 เลือกประเภทของสไลดSให1ถูกต1อง 
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มีสไลดvหลายประเภท 

ผูeนำเสนอตeองเลือกส่ิงท่ีเหมาะสมท่ีสุดสำหรับวัตถุประสงคvเฉพาะของตนในการนำเสนอ 

ประเภทต�างๆดังต�อไปน้ี: 

1. สไลดv Walk-in สไลดvข้ึนแลeวเม่ือมีคนเขeาไปในหeอง มันสรeางความประทับใจคร้ังแรก 

2. สไลดvช่ือเร่ือง มันแสดงช่ือเร่ืองช่ือของคุณความร�วมมือและช่ือของกิจกรรม 

ช�วยปรับทิศทางและมุ�งเนeนไปท่ีผูeฟzง 

3. กระสุนสไลดv ใชeสัญลักษณvแสดงหัวขeอย�อยเพ่ือจัดกลุ�มแนวคิดท่ีเก่ียวขeองลงในรายการ 

แต�ไม�แสดงแนวคิดเหล�าน้ันท้ังหมดในคร้ังเดียว ถeาคุณทำเช�นน้ันผูeฟzงจะกeาวไปขeางหนeาคุณ 

4. สไลดvคำใหญ� สไลดvประเภทน้ีแสดงคำเดียวหรือวลีส้ัน ๆ ในรูปแบบขนาดใหญ� - 

ขeอความเดียวหรือแนวคิดท่ีผูeนำเสนอตeองการถ�ายทอดในขณะน้ัน 

5. สไลดvอeาง 

เสนอราคาโครงการโดยผูeเช่ียวชาญหรือจากเอกสารสำคัญเพ่ือเพ่ิมความน�าเช่ือถือหรือการสนับสนุนขeอ

เท็จจริงในขeอความของคุณ แต�แสดงใหeเห็นอย�างชัดเจนว�าเน้ือหามาจากไหน 

6. สไลดvขeอมูล 

ผูeนำเสนออาจตeองแสดงขeอมูลเม่ืออธิบายการวิจัยหรือการรายงานประสิทธิภาพของหน�วยธุรกิจ 

7. วิดีโอสไลดv สไลดvพรeอมวิดีโอท่ีแทรกไวeสำหรับจุดประสงคvเฉพาะ 

8. สไลดv Walk-out ปล�อยใหeคนท่ีมีส่ิงท่ีมีประโยชนvเม่ือพวกเขาออกจากหeอง 

ส่ิงท่ีน�าจดจำเก่ียวกับการนำเสนอของคุณ 
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5.4.4 สตอรีบอรSดหน่ึงไอเดียตBอหน่ึงสไลดS 

ผูeสรeางภาพยนตรvร�างภาพของพวกเขาก�อนท่ีการผลิตจะเร่ิมตeนเพ่ือใหeแน�ใจว�าพวกเขาจะอยู�ดeวยกันดeว

ยโครงสรeางแนวคิดและภาพ 

ผูeนำเสนอท่ีดีใชeกระบวนการวางแผนท่ีคลeายกันก�อนท่ีจะทำใหeเหง่ือไหลออกจากสไลดv 

ง�ายๆ เขeาไวe วาดการแสดงความคิดของคุณบนโนeตเล็กๆ 

น่ีเปiนข้ันตอนของการคิดฝzนดังน้ันงานดูเดิลจึงใชeไดeตราบใดท่ีคุณเขeาใจจำกัดในตัวคุณเองไวeท่ีหน่ึงแนวคิดต�อสไ

ลดv ทำมากเท�าท่ีคุณตeองการเพ่ือใหeแต�ละความคิดเปiนช�วงเวลาของตัวเองบนเวที โปรดดูรูปภาพท่ี 6 

สำหรับตัวอย�างกระดานเร่ืองราว  

รูปภาพท่ี 7. สตอรีบอรSด 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.5 จัดองคSประกอบสไลดSด1วยความระมัดระวัง 
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ดeวยการจัดองคvประกอบสไลดvอย�างระมัดระวังผูeนำเสนอสามารถช�วยใหeผูeฟzงประมวลผลขeอมูลไดeง�ายข้ึ

น ย่ิงไปกว�าน้ันปลดปล�อยผูeคนใหeไดeยินส่ิงท่ีคุณพูด 

ปฏิบัติตามหลักการออกแบบหeาขeอน้ีเม่ือจัดเรียงองคvประกอบเพ่ือทำใหeสไลดvง�ายข้ึน  

 

 

การไหลล่ืน 

การใชeสไลดvในรูปท่ี 7 

ดวงตาของผูeฟzงจะไปท่ีรูปหลอดไฟก�อนจากน้ันยeายไปยังคำท่ีเปiนนวัตกรรมและสุดทeายอ�านรายละเอียดของปร

ะโยคท้ังหมด '4 วิธีใหeมีนวัตกรรมมากข้ึน' การไหลน้ีช�วยใหeผูeฟzงไดeรับความสนใจอย�างรวดเร็ว หัวขeอในสไลดvน้ี 

รูปภาพท่ี 8. การไหล 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีวBางเปลBา 
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พ้ืนท่ีว�างเปล�าคือเปiนพ้ืนท่ีเป�ดโล�งท่ีลeอมรอบรายการท่ีน�าสนใจดังแสดงในรูปภาพท่ี 9 

รูปภาพท่ี 9. พ้ืนท่ีวBางเปลBา 

  

 

 

 

ลำดับช้ัน 

ลำดับช้ันของภาพท่ีชัดเจนช�วยใหeผูeดูสังเกตเห็นองคvประกอบท่ีสำคัญท่ีสุดอย�างรวดเร็วดังแสดงในรูปท่ี 

10 โดยใชeลำดับช้ันจากบนลงล�าง ผูeฟzงจะสังเกตเห็นเปiนคร้ังแรกในรูปดeานบนแสดงสุภาพบุรุษท่ีผิดหวัง 

นอกจากน้ีเปอรvเซ็นตvจะแจeงใหeทราบและในท่ีสุดผูeฟzงจะสังเกตเห็นขeอมูลรายละเอียดตามท่ีระบุไวeในประโยคเต็

ม 

รูปภาพท่ี 2. ลำดับช้ัน 
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การตัดกัน 

ใชeการตัดกันเพ่ือมุ�งเนeนความสนใจดังท่ีแสดงในรูปภาพท่ี 11 

สังเกตว�าภาพพ้ืนหลังเบลอต้ังออกนอกส�วนสีขาวเพ่ือใหeสามารถประมวลผลไดeอย�างรวดเร็ว 

การใชeความคมชัดผูeฟzงสามารถมุ�งเนeนความสนใจไปท่ีร�างเดียวโดยไม�ทำใหeรูปลักษณvของมาโครหายไป  

รูปภาพท่ี 3. การตัดกัน 

 

 

 

 

 

 

 

เอกภาพ 

สไลดvท่ีมีรูปลักษณvท่ีเปiนเอกภาพทำใหeขeอความรูeสึกกลมกลืนดังแสดงในรูปท่ี 12 

สไลดvท้ังสองน้ันใชeพ้ืนหลังสีน้ำเงินรวมกับคำและรูปสีขาว ดูเหมือนว�าสไลดvน้ันถูกออกแบบโดยบุคคลเดียวกัน  

รูปภาพท่ี 4. เอกภาพ 
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5.4.6 เปล่ียนคำพูดเปcนแผนภาพ 

การสรeางแผนภาพแทนท่ีจะเขียนคำจำนวนมากเปiนภาพน่ิงจะช�วยเสริมขeอความใหeกับผูeฟzง 

มันง�ายในการแปลคำศัพทvลงในไดอะแกรมเฉพาะเม่ือผูeนำเสนอเขeาใจแนวคิดและการไหลของขeอความ 

ความเขeาใจน้ีจะช�วยในการสรeางคำใหม�ในหลาย ๆ ส�วนท่ีคิดในแผนภาพ รูปท่ี 11 และ 12 

แสดงภาพก�อนและหลังการเปรียบเทียบสไลดvกับคำและสไลดvพรeอมไดอะแกรม 

ผูeฟzงจะไดeรับความสนใจมากท่ีสุดในรูปพรeอมแผนภาพ 

รูปภาพท่ี 5. กBอน 
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รูปภาพท่ี 6. หลัง 

 

 

 

 

5.4.7 รู1วBาเม่ือใดต1องทำภาพเคล่ือนไหว 

ภาพเคล่ือนไหวเปiนเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทรงพลังเม่ือนำไปใชeเพ่ือปรับปรุงขeอความของคุณ 

ภาพเคล่ือนไหวท่ีมีประสิทธิภาพสามารถแสดงใหeเห็นว�าส่ิงต�างๆ ทำงานอย�างไร 

ใชeภาพเคล่ือนไหวเพ่ือควบคุมการเคล่ือนไหวของตาของลำดับข้ันในกระบวนการ 

ภาพเคล่ือนไหวอาจมีประโยชนvในการนำเสนองานท่ีน�าเบ่ือ 

ทำใหeมันสอดคลeองและสรeางข้ึนเพ่ือเร่ืองราวของการนำเสนอ อย�าใชeมากเกินไป มันน�ารำคาญ  

ในฐานะนักวิชาการฉันพบการนำเสนอจำนวนมากของนักศึกษาโดยใชeภาพเคล่ือนไหว 

ภาพเคล่ือนไหวถูกแทรกระหว�างพูดในสไลดv อาจเปiนคลิปตัดท่ีมาจากฉากภาพยนตรv 

ดeวยเทคนิคบูมเมอแรงมันจะเคล่ือนไหวแบบทำซ้ำ ๆ คำอาจถูกแทรกในภาพเคล่ือนไหวน้ี 

ผูeนำเสนอวางภาพเคล่ือนไหวน้ีในมุมหน่ึงของสไลดv แมeว�าจะดึงดูดความสนใจของผูeฟzง แต�ก็น�ารำคาญ 

การจดโน1ตยBอ: 
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1. สามารถส�งขeอความในการส่ือสารโดยใชeส่ือการส่ือสารท่ีหลากหลาย 

เลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดจากส่ือทางเลือกเหล�าน้ันเพ่ือสรeางการส่ือสารท่ีโนeมนeาวใจ 

2. เม่ือส่ือท่ีดีท่ีสุดคือการนำเสนอใหeคิดว�ากลยุทธvในการพัฒนาการนำเสนอท่ีโนeมนeาวใจโดยพิจารณาจาก

ความยาวขนาดของผูeฟzงกระบวนการการนำเสนอและการแบ�งปzนบนเวที 

3. เม่ือตeองการสไลดvใหeเตรียมสไลดvโดยทำตามเทคนิคท่ีแนะนำเพ่ือพัฒนาภาพท่ีทรงพลังสำหรับการนำเส

นอ 
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6. วาทศิลปe 

Sid Suntrayuth & Hugo Lee 

บทคัดยBอ 

โครงสร.างที่มีประสิทธิภาพของบทความวิจัยเป)นหนึ่งในองคHประกอบสำคัญในการทำการวิจัย 

เนื้อหาการฝ�กอบรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อชAวยให.นักวิจัยรุAนเยาวHหรือมือใหมAเข.าใจโครงสร.างของบทความวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

บทนี้จะอธิบายโครงสร.างของบทความวิจัยที่มีประสิทธิภาพตามรูปแบบของ IMRAD โครงสร.างของ IMRAD 

ได.รับการพิสูจนHแล.ววAาเป)นหนึ่งในรูปแบบที่มีประสทิธิภาพสูงสุดในการเขียนงานวิจัยเนื่องจากมีประโยชนHมากมาย 

ประโยชนHหนึ่งในนั้นคือรูปแบบนีจ้ะชAวยนำทางให.ผู.ฟ�งสำรวจบทความวิจัยได.อยAางรวดเร็วรวมถึงความสามารถในการค.นหาเนื้อ

หาที่เกี่ยวข.องกับวัตถุประสงคH โครงสร.างของ IMRAD 

มีประสิทธิภาพในรองรับการเรียงลำดับใหมAหลังลบรายละเอียดที่ไมAจำเป)นทิ้งและชAวยให.ผู.อAานประเมินการนำเสนอที่เป)นระเบี

ยบและปราศจากเสียงรบกวนของข.อมูลที่เกี่ยวข.องและมีความสำคัญ 

อีกทั้งยังชAวยให.ข.อมูลทีม่ีความเกี่ยวข.องมากที่สุดถูกนำเสนออยAางชัดเจนและสมเหตุสมผลตAอผู.อAาน 

โดยการสรุปกระบวนการวิจัยตามลำดับความคิดและปราศจากรายละเอียดที่ไมAจำเป)น 

สAวนตAอไปนี้จะเกี่ยวข.องกับโครงสร.างของ IMRAD และองคHประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข.องกับบทความวิจัยอีกด.วย 

6.1 บทนำ  

การนำเสนอผลงานทางวิชาการเปiนรูปแบบท่ีค�อนขeางใหม�ท่ีจะไปขยายขอบเขตการใชeงานใหeกวeางข้ึน 

ซ่ึงถูกนำไปใชeในการเรียนรูeข้ันสูงในประเภทต�างๆ การนำเสนอต�างๆ 

ถูกนำมาใชeเปiนวิธีในการบรรยายและประเมินความกeาวหนeาของนักศึกษาระหว�างการเรียนและการสอบปลายภ

าค การนำเสนอบทความทางวิชาการรายงาน 

และวิทยานิพนธvปริญญามหาบัณธิตท่ีเพ่ือนร�วมงานและผูeประเมินผลสามารถเรียกไดeดeวย 
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ดังน้ันการนำเสนอทางวิชาการประเภทน้ีจึงขยายขอบเขตการใชeงาน (และจำเปiนตeองทำ) 

ไปสู�ทักษะการนำเสนอท่ีสมบูรณvแบบ (ปรับปรุง) ของนักศึกษา 

การประชุมสัมมนาและการอภิปรายเปiนสาขาอ่ืนๆ 

ท่ีการนำเสนอผลงานทางวิชาการเปiนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการแนะนำและนำเสนอผลการวิจัยทางวิชาการ 

การนำเสนอเปiนการรวมกันขององคvประกอบจากการใชeคำพูด ไม�ใชeคำพูด เสียงและภาพ; สถานการณv 

โครงสรeางและสไลดv การนำเสนอท่ีแทeจริงไม�ใช�แค�การพูดและการออกเสียงเท�าน้ัน 

แต�ยังรวมถึงพฤติกรรมท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงแสดงถึงการใชeทักษะทางเทคนิคและวิธีการส่ือสารท่ีไม�ใชeคำพูดเพ่ือใ

หeมีอิทธิพลต�อผูeฟzงทางวิชาการ 

คุณลักษณะทางวาทศิลป�จะปรากฏในระดับคำพูดเม่ือใดก็ตามท่ีผูeนำเสนอรวมเอาภาพพจนvวาทศิลป�และศิลปะ

แห�งการโตeแยeงเขeาไวeดeวยกัน; นอกจากน้ันในระหว�างการนำเสนอผลงานทางวิชาการอันทันสมัย 

เขา/เธอไดeรวมการอุปมาทางการมองเห็นและการถกเถียงไวeดeวย ผูeนำเสนอชอบภาพถ�าย วิดีโอ คลิป ตาราง 

แผนภาพและตัวเลขท่ีนำใชeควบคู�กับความหมายทางคำพูด 

หน่ึงในพ้ืนท่ีท่ีค�อนขeางไม�ไดeรับการตรวจสอบและพัฒนาไดeไม�ดีคือการใชeการนำเสนอผลงานทางวิชาการระหว�า

งการศึกษาทางไกลและโดยเฉพาะอย�างย่ิงระเบียบวิธีวิจัยของการนำเสนอประเภทน้ี ส�วนในแง�อ่ืนๆ 

รวมถึงวิธีการสรeางฐานขeอมูลท่ีรวมการนำเสนอผลงานทางวิชาการและวิธีปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในการส่ือ

สารผ�านส่ือคอมพิวเตอรvเขeาไวeดeวยกัน   

6.2 วาทศิลปeและการประกอบคำ/การนำเสนอผลงานวิจัยแบบใช1คำพูด 

การนำเสนอแบบปากเปล�าใชeเทคนิคเดียวกันกับท่ีใชeในการเขียนเชิงวาทศิลป� การวางแผนหัวขeอวิจัย, 

การคeนควeา, การแกeไข, การตรวจทาน และการปรับปรุงใหม� 
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ถือเปiนข้ันตอนสำคัญท้ังหมดในการจัดทำการนำเสนอแบบปากเปล�าท่ีดี; 

เช�นเดียวกับการเขียนบทความหรือบทความงานวิจัย 

วิธีท่ีดีท่ีสุดเพ่ือทำใหeแน�ใจว�าคำพูดของคุณประสบความสำเร็จน่ันคือการมีความกระตือรือรeนในหัวขeอวิจัยของคุ

ณและใหeเวลากับตัวเองอย�างเพียงพอในการพัฒนาความกระตือรือรeนน้ันเปiนคำพูดท่ีใชeการไดe 

 

 

6.3 การเตรียมการ 

ในแง�มุมต�างๆ ท่ีจำเปiนตeองพูดถึงเก่ียวกับการถ�ายทอดคำพูด ส่ิงสำคัญท่ีตeองจำไวeคือ 

"ผูeฟzงของฉันเปiนใคร" อย�าดูแคลนความสำคัญของการรูeจักผูeฟzงของคุณ 

หากคุณกำลังวางแผนท่ีจะนำเสนอขeอมูลเก่ียวกับความกeาวหนeาใหม�ท่ีปฏิสัมพันธvกับการเล�นเกมสvตาม

บทบาทบนอินเทอรvเน็ตใหeกับกลุ�มผูeสูงอายุ 

และโอกาสท่ีคุณจำเปiนตeองใชeคำศัพทvเฉพาะและตัวอย�างท่ีแตกต�างจากท่ีคุณตeองการกับอายุของกลุ�มตัวแทนข

องผูeฟzท่ีประกอบดeวยวิศวกรรมซอฟตvแวรvท่ีตeองการ หากผูeฟzงไม�เขeาใจในส่ิงท่ีคุณพยายามท่ีจะพูด 

คุณจะพบว�ามันยากกว�าท่ีจะบรรลุเป£าหมายของคุณ 

 

ผู1ฟ[งของคุณคือใคร 

พิจารณาคุณลักษณะต�อไปนี้ของผูeฟzง: 

•  ฐานความรูe 

• อาย ุ
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• การแข�งขนั 

• เพศ 

• อาชีพ 

• ค�านิยมและคุณธรรม 

 

ส่ิงน้ีนำเรามาใหeพิจารณาเร่ืองท่ีสอง: อะไรคือวัตถุประสงคvจากคำพูดของคุณ ใช� call to action 

หรือเปล�า ใหeขeอมูลเคร�งเครียดไปหรือเปล�า เปiนการโนeมนeาวใจหรือเปล�า 

เช�นเดียวกับท่ีคุณจะปรับแต�งภาษาของคุณสำหรับผูeฟzงท่ีหลากหลาย 

ดังน้ันคุณจะใชeกลยุทธvทางวาทศิลป�ท่ีแตกต�างกันเพ่ือใหeบรรลุเป£าหมายท่ีแตกต�างกัน 

ควบคู�ไปกับการรักษาขeอมูลของคุณใหeเหมาะสมกับผูeฟzงและในหัวขeอการวิจัย 

การตัดสินใจของคุณในการใชeส่ือโสตทัศนูปกรณvเช�น Powerpoint แผนภูมิหรืออุปกรณvประกอบฉาก 

(ในกรณีการนำเสนอมีการสาธิต) จะส�งผลกระทบอย�างมากต�อผูeฟzงและควรพิจารณาอย�างระมัดระวัง 

คำถามท่ีคุณอาจตeองการถามตัวเองว�า "ฉันตeองการนำสนอขeอมูลอย�างไร" 

คุณอาจตeองการถ�ายทอดเปiนคำพูดท่ีพูดถึงแต�ขeอมูลพ้ืนฐาน, มีการนำเสนอดeวย Powerpoint 

หรือใชeการจัดแสดงเพ่ือเพ่ิมตัวละครในขeอมูลของคุณ คุณอาจถามว�า 

"ฉันสามารถแสดงขeอมูลไดeมากแค�ไหนในเวลาท่ีกำหนด" 

บางคร้ังการเร่ิมคำพูดดeวยส่ิงท่ีทุกคนสามารถเก่ียวโยงการช�วยเหลือใหeผูeฟzงรูeสึกผ�อนคลายและทำใหeพวกเขาสน

ใจในส่ิงท่ีคุณจะอภิปรายมากข้ึน หากคุณมีเวลากระช้ันชิด ใหeแน�ใจว�าคุณไดe "ตัดส�วนท่ีไม�จำเปiน" 

ออกจากการนำเสนอของคุณ 

หากคุณใชeเวลาเกินกว�าท่ีไดeรับการจัดสรรคุณอาจตeองประเมินขeอมูลของคุณใหม�และจำกัดขอบเขตใหeแคบลง 
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หน่ึงในส่ิงสำคัญท่ีคุณควรถามตัวเองคือ “อะไรคือแนวคิดและความคิดท่ีคุณตeองการท้ิงไวeกับผูeฟzง” 

ส่ิงเหล�าน้ีเปiนประเด็นสำคัญท่ีคุณตeองการใหeการนำเสนอของคุณเปiนจุดศูนยvกลาง 

การรูeจักผูeฟzงจะช�วยใหeคุณไดeรับความสนใจซ่ึงเปiนภารกิจหลักสำหรับผูeนำเสนอ 

ใชeความรูeเก่ียวกับขeอมูลประชากรของผูeฟzงเพ่ือดึงพวกเขาเขeาสู�การนำเสนอจากประโยคแรกๆ 

การรับรูeว�าตัวอย�างและภาพ 

ประกอบประเภทใดท่ีคุณสามารถใชeเพ่ือทำใหeเน้ือหาของการนำเสนอของคุณตรงประเด็นและน�าสนใจ 

ก็เท�ากับว�าคุณไดeปลดล็อคประตูเพ่ือทำความเขeาใจและโนeมนeาวใจผูeฟzงไดeแลeว 

 

6.4 วิธีการเร่ิมต1นการพูด 

เม่ือคุณเร่ิมการนำเสนอคุณตeองการใหeผูeฟzงรูeสึกสนใจและสละเวลาใหeกับส่ิงท่ีคุณตeองการแบ�งปzน 

ย่ิงคุณไดeรับความสนใจมากแค�ไหนคุณก็จะไดeการยอมรับอย�างทันทีทันใด 

ผูeฟzงก็จะใหeความสนใจเพ่ิมข้ึนไปอีกตลอดระยะเวลาการนำเสนอท่ีเหลือ 

ส่ิงน้ีสามารถทำไดeหลายวิธีแต�ส่ิงสำคัญคือตeองจำไวeว�าบทนำของคุณควรจะส้ันๆ 

บทนำแบบใชeคำพูดอาจทำใหeคุณเสียผูeฟzงไปก�อนท่ีคุณจะไดeพูดถึงการนำเสนอของตัวมันเองดeวยนะ 

นอกจากน้ัน ส่ิงสำคัญคือตeองจำไวeว�าไม�ว�าจะเปiนบรรทัดไหนท่ีคุณเลือกเป�ดคำพูด 

ท้ังน้ีคุณก็ตeองเช่ือมต�อกับเน้ือหาของคำพูดของคุณดeวย 

การใชeคำกล�าวอeางเปiนวิธีท่ีไดeรับการพิสูจนvแลeวว�าดี เหมาะสม และไวeใจไดeในการแนะนำหัวเร่ือง - 

หากทำอย�างถูกตeอง น่ีคือตัวอย�างการใชeการเร่ิมตeนการพูดแบบ Albert Einstein: 
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เปXดด1วยคำพูด 

"After the nuclear bombs were dropped during World War II, the 

leading creator of this destructive force said, 'I know not with what 

weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with 

sticks and stones.' Albert Einstein stated this after finally seeing the 

bombs' full power; for he knew that he very well may have had a hand in 

the end of the world." 

เร่ิมตeนดeวยสถิติอาจช�วยเป�ดตาผูeฟzงของคุณ น่ีคือตัวอย�างเก่ียวกับอัตราโทษจำคุก: 

เปXดด1วยสถิติ 

"By the end of 2004, 724 out of every 100,000 U.S. residents were 

incarcerated. The United States of America has the highest jailing rate in 

the entire world." 

การแบ�งปzนประสบการณvส�วนตัวเปiนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ 

แต�มีความเส่ียงในการเป�ดการนำเสนอแบบใชeคำพูด ใชeตัวเลือกน้ีเท�าน้ันหากมันเหมาะสมกับผูeฟzงของคุณ 

ตัวอย�างเช�นหากคุณนำเสนอใหeนักศึกษากลุ�มหน่ึงออกแบบวิดีโอเกมท่ีโรงเรียนในหัวขeอองคvประกอบการเล�นเก

มท่ีสนุก คุณอาจใชeประสบการณvส�วนตัวเช�นน้ี: 

เปXดด1วยเรื่องสBวนตัวเล็กๆ น1อยๆ 

"A couple years ago, there was this game that had just came out. 

Everybody was talking about how awesome this game was and how sweet 

the graphics were. So, I did what any gamer would do--drove directly to 

the store, picked up a copy of the game, brought it home, and popped it 

into my Xbox. My excitement heightened as the game loaded and the 

intro sequence played. When the game started, I was absolutely 

astonished ... at how bad the game play was. The game looked cool, but 

all you did was run around and hit the enemies in the head with a sword 

over and over again. 
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That game was not fun; Let's make a game that is fun." 

การใชeเร่ืองตลกเพ่ือเร่ิมการนำเสนอมักเปiนความคิดท่ีดี 

คุณก็แค�หวังข้ึนอีกนิดว�าผูeฟzงจะคิดว�ามันเปiนเร่ืองตลก 

หมายถึงรักษาความตลกของคุณใหeสะอาดในกรณีส�วนใหญ� 

นอกจากน้ีพยายามทำเร่ืองตลกใหeเก่ียวขeองกับหัวขeอท่ีคุณกำลังนำเสนอ 

น่ีคือตัวอย�างท่ีคุณอาจใชeเม่ือทำการนำเสนอเก่ียวกับฟุตบอล: 

เปXดด1วยอารมณSขัน 

"Anyone who makes a bad call against the Detroit Lions risks 

ticking off their last remaining fan." 

คุณอาจแค�ตeองการใหeภาพรวมของหัวขeอหลักท่ีคุณจะกล�าวถึงในคำพูดของคุณ 

หากการนำเสนอเปiนทางการมากข้ึน น่ีคือตัวอย�างการใชeหัวขeอหลักเก่ียวกับการเลิกเรียนกลางคัน: 

เปXดด1วยภาพรวม 

"Today, I will be discussing college dropouts. I will be going over 

the current rate of dropouts as well as the many common reasons for it. I 

will also talk about the reasons to stay in college, like better knowledge, 

life experiences, and more pay in the future." 

 

6.5 วิธีการนำเสนอคำพูด 

เม่ือถึงเวลาท่ีตeองนำเสนอคำพูด มีวิธีการถ�ายทอดหลายวิธีใหeเลือก 

ในกรณีส�วนใหญ�หัวขeอเร่ืองของคุณจะเปiนเกณฑvหลักในการตัดสินใจไม�ว�าจะเปiนการอ�านคำต�อคำ 

จดจำสคริปตv หรืออ�านจาก cue cards 



  

123 
 

 

ในกรณีท่ีมีการนำเสนอเชิงวิชาการพรeอมรายละเอียดจำนวนมากคุณอาจเลือกท่ีจะเขียนคำพูดของคุณและถ�าย

ทอดตามท่ีเขียน หากเป£าหมายของคุณคือการโนeมนeาวใจผูeฟzงผ�านการพูดท่ีมีพลังและงานเขียนรeอยแกeวท่ีดี 

คุณอาจเลือกเขียนสคริปตvและจดจำขeอโตeแยeงของคุณ 

เม่ือการแนะนำหัวขeอเปiนแบบไม�เปiนทางการซ่ึงคุณคุeนเคย คุณอาจพบว�าบัตรดัชนีและเคeาร�างพอเพียง 

ไม�ว�าคุณจะเลือกการนำเสนอคำพูดนแบบใดคุณก็จำเปiนตeองเตรียมความพรeอม 

6.6 การพูดจากต1นฉบับ 

การเขียนเน้ือหาคำพูดของคุณออกมาเปiนคำต�อคำจากตeนฉบับอาจเหมาะสมสำหรับบางสถานการณv 

ตัวอย�างเช�น เม่ือคุณนำเสนอขeอเท็จจริงหรือสถิติท่ีสำคัญ 

การมีขeอมูลอยู�เพียงปลายน้ิวจะช�วยป£องกันการเกิดขeอผิดพลาด 

แมeว�าขeอมูลท่ีคลาดเคล่ือนอาจดูเหมือนเปiนความผิดเพียงเล็กนeอย แต�ในบางกรณีอาจมีผลกระทบรeายแรง 

เช�นถูกฟ£องหม่ินประมาท 

แมeว�าในกรณีส�วนใหญ�ขeอมูลท่ีไม�ถูกตeองจะทำใหeผูeฟzงสับสนและทำใหeคุณอับอายเท�าน้ัน 

แต�ก็เปiนเร่ืองท่ีดีท่ีจะทำใหeคุณจำความผิดพลาดน้ันซ่ึงจะไม�ไดeรับการยอมรับในหลายๆ 

วิชาชีพรวมถึงทางกฎหมายและการเมือง 

ขeอเสียเปรียบในการพูดตามสคริปตvคือผูeฟzงเกือบจะรูeว�าคุณกำลังอ�านแบบคำต�อคำ 

ส่ิงน้ีมีขeอเสียเปรียบหลายประการรวมถึงการสบตาท่ีลดลงและการถ�ายทอดความโอeอวด 

ซ่ึงท้ังสองส่ิงน้ีดูดพลังออกไปจากการนำเสนอของคุณและมีแนวโนeมท่ีจะสรeางความรูeสึกของการถูกตัดขาดระห

ว�างผูeฟzงและผูeพูด 
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หากจำเปiนตeองถ�ายทอดคำพูดจากตeนฉบับ ใหeทำการฝ�กฝนเปiนดีท่ีสุดเพ่ือหลีกเล่ียงการนำเสนอท่ีไม�ดี 

โดยการอ�านคำพูดของคุณดังๆ หลายๆ คร้ัง 

คุณจะรูeสึกสบายใจมากข้ึนกับจังหวะและโทนเสียงการผันคำในการเขียนของคุณ 

ตรวจสอบใหeแน�ใจว�าคุณกำลังคิดพิจารณาถึงสถานท่ีและเวลาท่ีคุณสามารถสบตากับผูeฟzงเพ่ือเนeนย้ำประเด็นขอ

งคุณและเพ่ิมการเนeนไปท่ีส�วนสำคัญในคำพูดของคุณ 

โดยเฉพาะอย�างย่ิงกับคำพูดท่ีเปiนลายลักษณvอักษรท่ีคุณสามารถเพ่ิมตัวช้ีนำภาพเพ่ือส่ือความหมายในคำพูดขอ

งคุณเพ่ือเตือนคุณเม่ือมองหาหรือเนeนในบางจุด 

6.7 การพูดด1วยวิธีการทBองจำ 

เม่ือผูeนำเสนอจดจำคำพูด ซ่ึงโดยพ้ืนฐานแลeวมันเปiนคำพูดจากตeนฉบับท่ีลบท้ิงไวeในกระดาษ 

การจดจำคำพูดสามารถปรับปรุงการสบตากับผูeฟzงไดe 

ภาษากายอาจดีข้ึนเน่ืองจากผูeพูดมีอิสระในการเคล่ือนยeายในบริเวณน้ันมากข้ึนเน่ืองจากเอกสาร/บันทึกย�อไม�ถู

กนำใชe ปzญหาท่ีเกิดจากการพูดดeวยวิธีการท�องจำเกิดข้ึนเม่ือผูeนำเสนอลืมบทพูด 

ซ่ึงอาจทำใหeเกิดสถานการณvท่ีน�าอาย, เคอะเขินและทำใหeผูeพูดขาดความสามารถ 

นอกจากน้ีน้ำเสียงของผูeพูดยังมีแนวโนeมท่ีจะทำใหeเกิดเสียงท่ีไม�เปiนธรรมชาติและถูกท�องมา 

หากคุณเลือกการพูดดeวยวิธีการท�องจำคุณอาจตeองการเคeาร�างแบบรางๆ 

เพียงเพ่ือเตือนตัวเองถึงจุดท่ีคุณกำลำพูดอยู� 

 

 

6.8 การพูดจากความเข1าใจตามท่ีได1เตรียมไว1 
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การพูดจากความเขeาใจตามท่ีไดeเตรียมไวe (การพูดจากความเขeาใจ) 

จะถูกถ�ายทอดจากเคeาร�างท่ีเตรียมไวeหรือบัตรย�อ เคeาร�างและ/หรือบัตรย�อ 

รวมถึงแนวคิดหลักและขeอโตeแยeงการพูด 

มีเพียงขeอมูลเท�าน้ันท่ีโดยท่ัวไปมักจะคัดลอกคำต�อคำไวeเปiนคำกล�าวอeาง 

ควรใชeเคeาร�างและบัตรบันทึกเพ่ือรักษาการจัดระเบียบการนำเสนอและเพ่ือเตือนผูeนำเสนอว�าตeองใหeขeอมูลใดบe

าง การพูดจากความเขeาใจมีขeอดีหลายประการเม่ือเทียบกับวิธีการถ�ายทอดอ่ืนๆ 

ขeอหน่ึงการพูดจากความเขeาใจตามท่ีไดeเตรียมไวeนำเสียงฟzงดูเปiนธรรมชาติเพราะผูeนำเสนอไม�ไดeอ�านแ

บบคำต�อคำ 

การชำเลืองมองเคeาร�างหรือบัตรย�อท่ีมีรายการของแนวคิดสำคัญปรากฏอยู�อนุญาตใหeผูeนำเสนอเพ่ิมเติมรายละเ

อียดและบุคลิกภาพในขeอมูลท่ีกำลังนำเสนอ ขeอสองคลeายกับว�าการพูดดeวยวิธีการท�องจำ 

การสบตาและภาษากายสามารถเพ่ิมข้ึนไดe ศรีษะของผูeพูดไม�ไดeกeมต่ำลงและถูกฝzงไปกับตeนฉบับ 

ขeอสามผูeพูดสามารถรับฟzงความคิดเห็นของผูeฟzงและตอบกลับไดeตามท่ีเกิดข้ึน 

ผูeฟzงมีแนวโนeมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปช่ัวขณะหน่ึงและผูeพูดท่ีดีสามารถบอกไดeว�าจำเปiนตeองใชeรายละเอียดมากหรื

อนeอยในส�วนต�างๆ ของงานนำเสนอเม่ือใด 

เพ่ือใหeม่ันใจถึงจุดแข็งของการพูดจากความเขeาใจตามท่ีไดeเตรียมไวeว�าส่ิงสำคัญคือตeองฝ�กฝนการนำเสน

อดeวยการใชeเคeาร�างหรือบัตรย�อ 

ผูeพูดท่ีไม�มีประสบการณvมักจะกังวลว�าพวกเขาจะลืมขeอมูลสำคัญหากพวกเขาไม�ไดeเขียนลงในเคeาร�าง/บัตรย�อ 

การฝ�กฝนการพูดของคุณแมeว�าจะเปiนการพูดกับสัตวvเล้ียงหรือพูดหนeากระจกก็จะช�วยเพ่ิมระดับความม่ันใจของ

คุณท้ังเร่ืองการถ�ายทอดและความรูe 
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การท้ิงผูeฟzงไวeกับความอัศจรรยvใจคือส่ิงจำเปiนเพ่ือใหeม่ันใจถึงความประทับใจท่ีย่ังยืน 

โปรดจำไวeว�าส่ิงสุดทeายท่ีถูกนำเสนอมีแนวโนeมท่ีผูeฟzงจะจดจำไดeดีท่ีสุด 

การจบการพูดอาจมีความสำคัญเท�ากับการเร่ิมตeนและในส�วนของเน้ือหา 

บทสรุปควรทำแบบเดียวกับท่ีทำในบทนำยกเวeนทำตรงกันขeาม 

6.9 วิธีการจบการพูด 

หลังจากเสร็จส้ินการนำเสนอแลeวผูeนำเสนอควรสรุปประเด็นหลักอีกคร้ังโดยไม�ทำซ้ำแบบคำต�อคำอย�า

งท่ีกล�าวไวeในบทนำ หลังจากน้ันคุณตeองการ "Wow" 

จากผูeฟzงอีกคร้ังดeวยหน่ึงเทคนิคสำหรับการแนะนำการพูดของคุณ ซ่ึงเทคนิคน้ีหมายรวมถึง: คำกล�าวอeาง, 

สถิติท่ีทำใหeผูeฟzงตกใจ, ประสบการณvส�วนตัว, เร่ืองขำขันหรือการจบการพูดอย�างเปiนทางการ 

โดยเฉพาะอย�างย่ิงหากคุณนำเสนอขeอมูลเพ่ือการโนeมนeาวใจ 

คุณอาจตeองการจบการพูดดeวยการเรียกรeองใหeดำเนินการ คุณกำลังถามอะไรจากผูeฟzง 

ผูeฟzงทำอะไรไดeบeางหลังจากฟzงการพูดของคุณ 

จบสุดทeายดeวยการถามคำถามซ่ึงเปiนวิธีท่ีดีในการลดความสับสนท่ีผูeฟzงอาจมีหรือนำไปสู�การเช่ือมโยงกับส่ิงคุณ

อาจมองขeามไป 

 

ขอบคุณผู1ฟ[ง 

แมeว�าส�วนน้ีจะเปiนหน่ึงส�วนสำคัญท่ีตeองทำเม่ือจบการนำเสนอ แต�ก็เปiนหน่ึงในส�วนท่ีถูกลืมมากท่ีสุด 

โปรดจำไวeว�าผูeฟzงไดeสละเวลามาเพ่ือฟzงคุณ พวกเขาอาจอยู�ท่ีใดก็ไดeในโลกน้ีแลeวทำส่ิงท่ีพวกเขาตeองการ 

แต�พวกเขากลับมาอยู�กับคุณท่ีน่ันคุณควรช่ืนชมในส่ิงน้ัน ตัวอย�างการขอบคุณผูeฟzงอาจมีลักษณะเช�นน้ี: 
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จบลงด1วยการขอบคุณ 

"That is all I have for today. I appreciate you giving me your time. 

Thank you very much and have a great day." 
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7. ปฏิสัมพันธSกับผู1ฟ[ง 

Tur Nastiti & Nurul Indarti 

บทคัดยBอ 

บทนี้กลAาวถึงหัวข.อในการโต.ตอบของผูeฟzง 

เหลAานี้รวมถึงกลยุทธHการสื่อสารหลักการสื่อสารประเภทของผู.สAงทำความรู.จักกับผูeฟzงทำความเข.าใจพลังของผูeฟzงแบAงกลุAมผูeฟzง

นำเสนออยAางชัดเจนและรัดกุมกำหนดวิธีที่คุณจะเปลีย่นผูeฟzงค.นหาพื้นฐานทั่วไปการพัฒนาเนื้อหาโน.มน.าวใจใช. 

หลักการเลAาเรื่องการนำเสนองานอยAางแท.จริงและการวัดผลกระทบของการนำเสนอ 

7.1 วัตถุประสงคSในสBวนน้ี 

เม่ือเสร็จส้ินเร่ืองน้ีผูeเขeาร�วมจะตeองสามารถ: 

1. เขeาใจกลยุทธvการส่ือสาร 

2. เขeาใจประเภทของผูeส�ง และ 

3. เขeาใจวิธีการสรeางปฏิสัมพันธvของผูeฟzง 

โดยท่ัวไปการส่ือสารหมายถึงกระบวนการถ�ายโอนความหมายระหว�างผูeส�งและผูeรับในจุดประสงคvเพ่ือ

พัฒนาความเขeาใจร�วมกัน 

ดังน้ันขeอความในการนำเสนอท่ีมีประสิทธิภาพควรชัดเจนสมบูรณvถูกตeองประหยัดเวลาของผูeฟzงและสรeางความ

นิยม 

โดยการปฏิบัติตามเกณฑvท้ังหeาน้ีจะทำใหeเกิดผลประโยชนvของการส่ือสารเช�นประหยัดเวลาทำใหeความพยายาม

มีประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ิมประสิทธิภาพปรับปรุงคุณภาพและสรeางค�าความนิยมท่ีแข็งแกร�ง 
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กระบวนการส่ือสารแบ�งออกเปiนสองข้ันตอนท่ัวไปของการส�งและขeอเสนอแนะ รูปท่ี 1 

แสดงกระบวนการส่ือสาร ภายในกระบวนการน้ีมีการแสดงบทบาทเหล�าน้ีบางส�วน: 

• ผู1สBงข1อความ - บุคคลท่ีตeองการแบ�งปzนขeอมูลกับบุคคลอ่ืน 

• ข1อความ - ขeอมูลใดท่ีจะส่ือสาร 

• การเข1ารหัส - ผูeส�งแปลขeอความเปiนสัญลักษณvหรือภาษา 

• เสียงรบกวน - หมายถึงส่ิงใดก็ตามท่ีขัดขวางข้ันตอนของกระบวนการส่ือสารใด ๆ 

• ผู1รับ - บุคคลหรือกลุ�มท่ีมีวัตถุประสงคvของขeอความ 

• สBวนกลาง - เสeนทางท่ีขeอความเขeารหัสถูกส�งไปยังผูeรับ 

• การถอดรหัส - จุดวิกฤติท่ีผูeรับตีความและพยายามทำความเขeาใจกับขeอความ 

รูปท่ี 15 กระบวนการส่ือสาร 
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ท่ีมา: Jones, G.R. and George, J. M. 2014. Contemporary Management 8th Edition. USA: McGraw 

Hill Education. 

ผูeฟzงซ่ึงไดeรับการอeางอิงถึงผูeรับเปiนศูนยvกลางของการส่ือสาร 

ดังน้ันการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพควรดำเนินการตามหลักการท่ีเนeนผูeฟzงเปiนศูนยvกลาง 

การส่ือสารท่ีเนeนผูeฟzงเปiนศูนยvกลางเปiนประเภทของการส่ือสารท่ีผูeส�งทำการวิเคราะหvผูeฟzงเพ่ือกำหนดเน้ือหากา

รใชeภาษาและความคาดหวังของผูeฟzง 

มันช�วยใหeการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเพราะผูeพูดสามารถปรับแต�งขeอความตามความตeองการของผูeฟzง  

การส่ือสารท่ีเนeนผูeฟzงเปiนศูนยvกลางน้ันใชeหลักการของทัศนคติของคุณการเนeนในเชิงบวกและประโยช

นvของผูeอ�าน การส่ือสารทัศนคติของคุณจะมองส่ิงต�าง ๆ จากมุมมองของผูeอ�าน 

มันเคารพสติปzญญาของผูeอ�านปกป£องอัตตาของผูeอ�านและเนeนส่ิงท่ีผูeอ�านตeองการรูe 

ผูeส�งสรeางการส่ือสารทัศนคติของคุณโดยการพูดคุยเก่ียวกับผูeอ�านหมายถึงการรeองขอหรือคำส่ังของผูeอ�านโดยเฉ

พาะหลีกเล่ียงประโยคตามความรูeสึกยกเวeนเพ่ือแสดงความยินดีและความเห็นอกเห็นใจใชeคุณมากกว�าฉันในสถ

านการณvเชิงบวก 

การส่ือสารท่ีเนeนในเชิงบวกมุ�งเนeนท่ีดeานบวกของขeอความ 

มีการบันทึกว�าการเนeนเชิงลบเปiนส่ิงสำคัญในการสรeางความน�าเช่ือถือเม่ือใหeข�าวรeายและช�วยเหลือผูeคนในการแ

กeไขปzญหา 

อย�างไรก็ตามในการส่ือสารบริบทท่ัวไปผูeส�งควรมุ�งเนeนมากข้ึนเพ่ือหลีกเล่ียงคำลบมุ�งเนeนไปท่ีส่ิงท่ีผูeอ�านสามารถ

ทำไดeใหeเหตุผลในเชิงลบ - 
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ใหeเหตุผลหรือเช่ือมโยงกับประโยชนvของผูeอ�านละเวeนเชิงลบท่ีไม�สำคัญและวางเชิงลบ 

ตรงกลางและปzจจุบันมันดาน 

การส่ือสารท่ีเปiนประโยชนvต�อผูeอ�านช�วยปรับปรุงท้ังทัศนคติและพฤติกรรมของคนท่ีคุณทำงานดeวยแล

ะเขียนถึง ทำใหeคนดูผูeส�งในเชิงบวกมากข้ึน พวกเขาทำใหeผูeส�งบรรลุเป£าหมายไดeง�ายข้ึน 

ผูeส�งตeองระบุความรูeสึกกลัวและความตeองการท่ีอาจเปiนแรงจูงใจใหeกับผูeฟzงก�อน 

ผูeฟzงท่ีแตกต�างกันอาจตeองเนeนถึงประโยชนvท่ีแตกต�างกัน 

ประการท่ีสองจับคู�ประโยชนvของขeอความการส่ือสารกับความคาดหวังของผูeฟzง  

การอภิปรายเก่ียวกับทัศนคติท่ีคุณใหeความสำคัญเชิงบวกและผูeอ�านไดeรับประโยชนvจากการส่ือสารท่ีเนe

นผูeฟzงเปiนศูนยvกลางไดeนำการประยุกตvใชeการโตeตอบของผูeฟzงเปiนวิธีการท่ีสำคัญในการส�งขeอความ 

โมดูลย�อยน้ีจะอธิบายกลยุทธvในการสรeางการโตeตอบกับผูeฟzง 

การสนทนาเร่ิมตeนดeวยการอภิปรายกลยุทธvการส่ือสารและหลักการส่ือสารของ PAIBOC 

จากน้ันในฐานะผูeส�งบุคคลน้ันควรเขeาใจผูeส�งหลายประเภท 

นอกจากน้ีกลยุทธvการปฏิบัติท่ีเก่ียวขeองกับการทำความรูeจักผูeฟzงของคุณเขeาใจพลังของผูeฟzงแบ�งกลุ�มผูeฟzงนำเสน

ออย�างชัดเจนและรัดกุมกำหนดวิธีท่ีคุณจะเปล่ียนผูeฟzงหาจุดร�วมท่ัวไปพัฒนาเน้ือหาโนeมนeาวใจใชeหลักการเล�าเร่ื

องส�งการนำเสนอของคุณ อย�างแทeจริงและการวัดผลกระทบของการนำเสนอจะไดeรับการอธิบายอย�างละเอียด 

บริบทพิเศษในการนำเสนอในฐานะส่ือการส่ือสารจะเนeน  

7.2 กลยุทธSในการส่ือสาร 

การวางแผนการส่ือสารเชิงกลยุทธvมีความซับซeอนหรือเรียบง�าย 

แต�ผูeนำเสนอควรเขeาใกลeดeวยวิธีท่ีกำหนดไวeอย�างชัดเจน กรอบกลยุทธvการส่ือสารดังแสดงในรูปท่ี 2 
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แสดงวิธีการสรeางกลยุทธvการส่ือสารท่ีจะช�วยใหeผูeนำเสนอพิจารณามุมท้ังหมดและคาดการณvปzญหาใด ๆ 

ท่ีอาจรบกวนการส่ือสารขeอความท่ีเราตeองการส�งมอบ 

นอกจากน้ีผูeนำเสนอตeองพิจารณาองคvประกอบแต�ละอย�างในกรอบ: วัตถุประสงคvขeอความส่ือ / 

ฟอร่ัมผูeฟzงขeอเสนอแนะระยะเวลาและการส่ือสาร 

ส�วนประกอบท้ังหมดเหล�าน้ีควรจัดตำแหน�งเพ่ือติดตามการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  

รูปภาพท่ี 16. กรอบของกลยุทธSในการส่ือสาร 

 

 

 

 

 

7.3 หลักการส่ือสารของ PAIBOC 

PAIBOC เสนอตัวย�อสำหรับคำถามท่ีผูeนำเสนอตeองตอบก�อนท่ีผูeนำเสนอจะเร่ิมเขียนขeอความ คำถาม 

PAIBOC ช�วยผูeนำเสนอวิเคราะหvบริบทการส่ือสาร: 

P อะไรคือจุดประสงคvของคุณในการเขียนหรือนำเสนอ  

A ผูeฟzงของคุณคือใคร สมาชิกของผูeฟzงของคุณแตกต�างกันอย�างไร 

คุณลักษณะใดท่ีเก่ียวขeองกับขeอความน้ี 
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I ขeอความของคุณตeองมีขeอมูลอะไรบeาง  

B คุณสามารถใชeเหตุผลหรือประโยชนvของผูeอ�านเพ่ือสนับสนุนตำแหน�งของคุณไดeอย�างไร 

O คุณคาดหวังว�าจะมีผูeคัดคeานอะไรบeาง 

องคvประกอบเชิงลบของขeอความของคุณคืออะไรคุณตeองคิดหรือเอาชนะ  

C บริบทจะส�งผลกระทบต�อการตอบสนองของผูeอ�านอย�างไร 

คิดถึงความสัมพันธvของคุณกับผูeฟzงขวัญกำลังใจในองคvกรเศรษฐกิจเวลาและสถานการณvพิเศษใด ๆ 

7.4 ประเภทของผู1สBงข1อความ 

ในฐานะบุคคลท่ีตeองการแบ�งปzนขeอมูลกับบุคคลอ่ืนผูeส�งตeองพิจารณาประเภทการส่ือสารของพวกเขาดe

วย ก�อนผูeส�งตeองมีโลโกe ethos และ pathos: 

• Logos: การอุทธรณvตามตรรกะ ผูeส�งควรสามารถอธิบายสาเหตุและผลกระทบของขeอมูล 

ความสามารถน้ีจะช�วยใหeผูeส�งสรeางขeอมูลในแง�มุมต�าง ๆ 

อธิบายความสัมพันธvและใหeความคิดเชิงตรรกะท่ีขีดเสeนใตeการตัดสินใจใด ๆ  

• Ethos: การอุทธรณvข้ึนอยู�กับความน�าเช่ือถือ มันคือท้ังหมดท่ีเก่ียวกับความน�าเช่ือถือ 

ผูeส�งควรเปiนท่ีรูeจักในฐานะบุคคลผูeมีอำนาจในบริบท 

พลังน้ันอาจเก่ียวขeองกับตำแหน�ง/ความเช่ียวชาญของเขา/เธอผลตอบแทนการตัดสินใจและการลงโท

ษขาดดุล 

• Pathos: ดึงดูดอารมณv 

ผูeส�งควรมีความฉลาดทางอารมณvท่ีทำใหeพวกเขาคิดอย�างเด�นชัดโดยยืนอยู�ในมุมมองของผูeฟzง 
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ความฉลาดทางอารมณvประกอบดeวยความสามารถในการรับรูeตนเองและการรับรูeของผูeฟzง 

ในทางปฏิบัติผูeส�งมีทักษะในการอธิบายว�าฉันรูeสึกอย�างไรพวกเขารูeสึกอย�างไรและพวกเขาตeองการใหeฉั

นทำอะไร 

นอกจากน้ีรูปแบบการส่ือสารของผูeส�งแบ�งออกเปiน: 

•  ผูeส�งท่ีมีวิสัยทัศนv: ยeายผูeคนไปสู�เป£าหมายและความฝzนท่ีแบ�งปzน 

เหมาะสมเม่ือมีการเปล่ียนแปลงตeองมีวิสัยทัศนvใหม�หรือตeองการทิศทางใหม� 

พวกเขาส่ือสารโดยใชeการสนทนาท่ีสรeางแรงบันดาลใจ. 

•  ผูeฝ�กสอน: เช่ือมโยงความตeองการของบุคคลกับเป£าหมายขององคvกร 

เหมาะท่ีจะช�วยใหeพนักงานปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการสรeางความสามารถในระยะยาว 

การส่ือสารส�วนใหญ�จะเปiนไปตามการพัฒนา 

•  ผูeส�งในเครือ: สรeางความสามัคคีโดยเช่ือมโยงผูeคนเขeาดeวยกัน มันเหมาะสมท่ีจะรักษา rifts 

ในทีมกระตุeนในช�วงเวลาท่ีเครียดหรือเสริมสรeางการเช่ือมต�อ 

การส่ือสารดeวยบริบทสูงโดยอาศัยความเขeาใจทางอารมณvจะเปiนท่ีนิยมมากท่ีสุด 

• ผูeส�งประชาธิปไตย: ใหeความสำคัญกับความคิดเห็นของผูeคนและไดeรับความมุ�งม่ันผ�านการมีส�วนร�วม 

เหมาะท่ีจะสรeางการซ้ือหรือฉันทามติหรือรับขeอมูลท่ีมีค�าจากพนักงาน 

การส่ือสารบริบทต่ำตามการมีส�วนร�วมท่ีวัดไดeจะถูกนำไปใชeโดยท่ัวไป  

•  Pacesetting ผูeส�ง: บรรลุเป£าหมายท่ีทeาทายและน�าต่ืนเตeน 

เหมาะสมท่ีจะไดeรับผลลัพธvคุณภาพสูงจากทีมงานท่ีมีแรงจูงใจและมีความสามารถ 

การสรeางแรงจูงใจในการส่ือสารบนพ้ืนฐานของหลายข้ันตอนจะเปiนท่ีตeองการมากกว�า 
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•  ผูeบังคับบัญชา: บรรเทาความกลัวดeวยการบอกทิศทางท่ีชัดเจนในกรณีฉุกเฉิน 

มันเปiนส่ิงท่ีเหมาะสมในช�วงวิกฤตท่ีจะเร่ิมตeนพนักงานกลับหรือมีปzญหา 

การส่ือสารโดยตรงน้ันเปiนส่ิงจำเปiน 

รูปแบบการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนใหม�เก่ียวขeองกับทฤษฎีความเปiนผูeนำคือผูeส�งการเปล่ียนแปลง 

ในฐานะผูeส�งการเปล่ียนแปลง/เขาเนeนความเปiนไปไดeใหม�ส�งเสริมวิสัยทัศนvท่ีน�าสนใจและเช่ือมต�อกับ

ผูeอ่ืนเปiนรายบุคคลและเปiนกลุ�ม มีองคvประกอบ 4 

ประการสำหรับการเปiนผูeนำการเปล่ียนแปลงซ่ึงบางคร้ังเรียกว�า 4 I's: 

• การมีอิทธิพลอยBางมีอุดมการณS (II) – ผูeนำทำหนeาท่ีเปiนแบบอย�างท่ีดีใหeกับผูeติดตาม ผูeนำ 

"เดินพูดคุย" และช่ืนชมในส่ิงเหล�าน้ี 

• การสร1างแรงบันดาลใจ (IM) - 

ผูeนำการเปล่ียนแปลงมีความสามารถในการสรeางแรงบันดาลใจและกระตุeนใหeผูeติดตาม 

เม่ือรวมกันแลeวสองส่ิงแรกท่ีฉันทำคือส่ิงท่ีแสดงถึงความสามารถพิเศษของผูeนำการเปล่ียนแปลง 

• การคำนึงถึงความเปcนป[จเจกบุคคล (IC) - 

ผูeนำการเปล่ียนแปลงแสดงใหeเห็นถึงความกังวลอย�างแทeจริงสำหรับความตeองการและความรูeสึกของผูe

ติดตาม ความใส�ใจส�วนตัวต�อผูeติดตามแต�ละคนเปiนองคvประกอบสำคัญในการพยายามอย�างเต็มท่ี 

• การกระตุ1นทางป[ญญา (IS) - ผูeนำทeาทายใหeผูeติดตามเปiนนวัตกรรมและสรeางสรรคv 

ความเขeาใจผิดท่ีพบบ�อยคือผูeนำการเปล่ียนแปลง "นุ�มนวล" 

แต�ความจริงก็คือพวกเขาทeาทายผูeติดตามไปสู�ระดับท่ีสูงข้ึน 
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ข้ึนอยู�กับส่ิงต�อไปน้ีเม่ือส่ือสารกับผูeฟzงภายใน: 

• ความถูกตeองและความน�าเช่ือถือ (จริยธรรมท่ีดี) 

• ความฉลาดทางอารมณv 

• ความสามารถในการใหeคำปรึกษาและการฝ�กสอน 

ผูeส�งควรประเมินรูปแบบการส่ือสารของเขา/เธอ 

ความเขeาใจในสไตลvท่ีเปiนเจeาของน้ันเปiนประโยชนvในการเสริมสรeางผลประโยชนvลดขeอเสียและจำกัดการวัด 

ผูeส�งจะรับรูeว�าบริบทการส่ือสารใดท่ีเขาจะยอดเย่ียมและตรงขeามมอบหมายผูeส�งคนอ่ืนสำหรับบริบทท่ีไม�เหมาะ

สม 

ผูeส�งจะสังเกตเห็นหeองสำหรับการปรับปรุงในรูปแบบการส่ือสารของเขา/เธอและอาจใชeเวลาฝ�กอบรมหรือการอ

อกกำลังกาย เพ่ือเติมเต็มช�องว�างของความสามารถ เราไม�ใช�ผูeส�งท่ีดีท่ีสุดในบริบทการส่ือสารท้ังหมด 

ดeวยการตระหนักถึงขeอจำกัด 

เราจึงเลือกบริบทท่ีเหมาะสมท่ีสุดและดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงเพ่ือใหeเปiนนักส่ือสารท่ีดีข้ึน 

ผูeฟzงคือผูeท่ีไดeรับการเสนอราคาและเปiนฮีโร�ในตลาดการคeาส�งขeอความถึงพวกเขาไม�ไดeอยู�ในแถวพวกเข

าอยู�ใน 'หeองพัก' กับผูeนำเสนอและเรียกรeองใหeปฏิบัติตาม 

ควรจะเนeนท่ีผูeฟzงเปiนศูนยvกลางเวeนแต�ผูeฟzงจะไม�สนใจ 

7.5 ปฏิสัมพันธvกับผูeฟzง 

7.5.1 เพ่ือทำความรูeจักผูeฟzงของคุณ 
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Designing a presentation without an audience in mind is like writing a love letter and 

addressing it “to whom it may concern.” 

Ken Haemer, Presentation Research Manager, AT&T 

ผูeฟzงคือผูeท่ีรับฟzงการนำเสนอและเปiนฮีโร�ในการนำขeอความไปใชe พวกเขาไม�ยืนอยู�ในแถวพวกเขาอยู�ใน 

'หeองเดียวกัน' กับผูeนำเสนอและเรียกรeองใหeปฏิบัติตาม ดังน้ันควรมีการเตรียมการนำเสนออย�างจริงจัง 

ควรจะเนeนท่ีผูeฟzงเปiนศูนยvกลางเวeนแต�ผูeฟzงจะไม�สนใจ  

 

If I am to speak for ten minutes, I need a week for preparation; if fifteen minutes, 

three days; if half an hour, two days; if an hour, I am ready now. 

Woodrow T. Wilson 

ขeอความท่ีอาจแยกผูeฟzงไดeหeาคน: 

• ผูeฟzงหลักจะตัดสินใจว�าจะยอมรับคำแนะนำของคุณหรือจะดำเนินการบนพ้ืนฐานของขeอความของคุณ 

• ผูeฟzงรองอาจถูกขอใหeแสดงความคิดเห็นในขeอความของคุณหรือเพ่ือนำความคิดของคุณไปใชeหลังจากท่ี

พวกเขาไดeรับการอนุมัติแลeว 

• ผูeฟzงเร่ิมแรกไดeรับขeอความก�อนและกำหนดเสeนทางไปยังผูeฟzงอ่ืน ๆ 

• Gatekeeper มีอำนาจท่ีจะหยุดขeอความของคุณก�อนท่ีมันจะส�งถึงกลุ�มเป£าหมายหลัก 
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• ผูeฟzง Watchdog 

ใหeความสำคัญกับการทำธุรกรรมระหว�างคุณกับผูeฟzงหลักและอาจอิงการกระทำในอนาคตจากการประ

เมินขeอความของคุณ 

ผูeนำเสนอตeองวิเคราะหvบุคคลและสมาชิกในกลุ�มเพ่ือทราบระดับความรูeปzจจัยดeานประชากรบุคลิกภาพค�านิ

ยมความเช่ือและทeายท่ีสุดความคาดหวังของพวกเขาในฐานะผูeรับกิจกรรมการนำเสนอ 

ดังน้ันความเขeาใจในบริบทของการนำเสนอเช�นวัฒนธรรมและสภาพภูมิอากาศในขอบเขตขององคvกรเช�นเดียวกั

บการเมืองเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีส่ิงแวดลeอมและกฎหมายในขอบเขตของนักศึกษาเปiนประจำ 

7.5.2 ทำความเข1าใจพลังของผู1ฟ[ง 

เม่ือผูeนำเสนอเดินเขeามาในหeองมันเปiนเร่ืองง�ายท่ีจะรูeสึกราวกับว�าเขาอยู�ในตำแหน�งท่ีมีอำนาจ 

เขา/เธออาจจะสูงข้ึนไปบนเวทีและผูeคนก็มาฟzงการพูด แต�ในความเปiนจริงผูeนำเสนอไม�ใช�ดาวเด�นของการแสดง 

ผูeฟzงต�างหากคือนักแสดงท่ีแทeจริง 

ผูeฟzงท่ีฟzงอยู�จะกำหนดเองควรแพร�กระจายความคิดหรือเพียงแค�ถือเอาไวeหรือปฏิเสธท้ิง 

ผูeนำเสนอตeองการผูeฟzงมากกว�าท่ีผูeฟzงจะตeองการผูeนำเสนอ 

เน่ืองจากพวกเขามีการควบคุมน้ันเปiนส่ิงสำคัญท่ีจะตeองอ�อนนeอมถ�อมตนในแนวทาง 

ใชeความปรารถนาและเป£าหมายเปiนตัวกรองสำหรับทุกส่ิงท่ีคุณนำเสนอ 

แมeว�าการนำเสนอและผูeฟzงจะแตกต�างกันไป แต�ขeอเท็จจริงท่ีสำคัญประการหน่ึงยังคงไม�เปล่ียนแปลง: 

ผูeคนในการนำเสนอมาเพ่ือดูว�าผูeนำเสนอสามารถทำอะไรใหeพวกเขาไดeบeางไม�ใช�ส่ิงท่ีพวกเขาตeองทำเพ่ือผูeนำเสน

อ ดังน้ันดูผูeฟzงว�าเปiน "ฮีโร�" 
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ของความคิดและผูeนำเสนอในฐานะผูeใหeคำปรึกษาท่ีช�วยใหeผูeคนเห็นตัวเองในบทบาทน้ันเพ่ือท่ีพวกเขาจะตeองกา

รไดeรับแนวคิดและขับเคล่ือนไปขeางหนeา 

ดังน้ันผูeนำเสนอควรจะ: 

• มอบของขวัญพิเศษใหeกับฮีโร� ใหeขeอมูลเชิงลึกแก�ผูeฟzงท่ีจะปรับปรุงชีวิตของพวกเขา 

• สอนฮีโร�ใหeใชeเคร่ืองมือวิเศษ ปล�อยใหeพวกเขาเลือกส่ิงท่ีทำใหeพวกเขาบรรลุเป£าหมายจากผูeนำเสนอ 

• ช�วยพระเอกไดeรับการเป�ดออก 

เสนอแนวคิดหรือแนวทางแกeปzญหาท่ีทำใหeผูeฟzงออกจากสถานการณvท่ียากลำบากหรือเจ็บปวด 

อีกคร้ังคุณคือผูeใหeคำปรึกษาและผูeฟzงคือฮีโร�ของคุณ  

7.5.3 แบBงกลุBมผู1ฟ[ง 

เปiนผูeพูดจริงโดยการผูกกับผูeฟzงผ�านการโตeตอบเปiนส่ิงจำเปiน อย�างไรก็ตามการสรeางพันธะไม�ใช�เร่ืองง�าย 

ควรดำเนินการโดยทำตามลำดับข้ันตอน: 

1. คิดว�าใชeความสัมพันธvผูeใหeคำปรึกษาและฮีโร� พลังอยู�ในมือของผูeฟzง 

2. เปiนหลงใหลเก่ียวกับหัวขeอ 

3. เป�ดกวeางกับผูeฟzง 

4. เช่ือมต�อกับผูeฟzง 

กิจกรรมต�อเน่ืองท้ังหมดเหล�าน้ีดำเนินการอย�างมีประสิทธิภาพภายใตeความเต็มใจท่ีจะรูeจักผูeฟzง 

ผูeฟzงไม�ไดeเปiนเน้ือเดียวกัน พวกเขาจะแบ�งและแยกส�วน 
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พวกเขามีความตeองการและความคาดหวังท่ีแตกต�างกัน 

พวกเขามักจะรวมถึงการรวมตัวกันของบุคคลในบทบาทท่ีหลากหลายกับอำนาจการตัดสินใจในระดับต�าง ๆ 

จากส�วนต�าง ๆ ขององคvกรและแต�ละคนตeองการฟzงขeอความจากเหตุผลท่ีแตกต�างกัน 

เลือกกลุ�มย�อยท่ีสำคัญท่ีสุดสำหรับผูeนำเสนอ การแบ�งส�วนสามารถ แต�ไม� จำกัด เพียง: 

• การเมือง: อำนาจอิทธิพลกระบวนการตัดสินใจ 

• ขeอมูลประชากร: อายุ การศึกษา เช้ือชาติ เพศและภูมิศาสตรv 

• Psychographics: บุคลิกภาพค�านิยมทัศนคติความสนใจชุมชนและวิถีชีวิต 

• บริษัท: จำนวนพนักงานรายไดeขนาดอุตสาหกรรมจำนวนสถานท่ีต้ังท่ีต้ังสำนักงานใหญ� 

• ชาติพันธุv: ความตeองการทางสังคมและวัฒนธรรม 

หลังจากท่ีคุณแบ�งกลุ�มแลeวใหeคิดว�าสมาชิกคนใดจะมีผลกระทบมากท่ีสุดต�อการยอมรับแนวคิดน้ี 

เลือกประเภทหน่ึงท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดและส�วนใหญ�ของเอกสารการนำเสนอของคุณเพ่ือตอบสนองความตeองก

ารของพวกเขา 

เปล่ียนวิธีท่ีคุณชักชวน (วิลเลียมสvและมิลเลอรv 2545) 

ต้ังขeอสังเกตว�าส่ิงท่ีเหมาะสำหรับทุกคนน้ันไม�ใช�กลยุทธvท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารอีกต�อไป 

ผูeส�งจะตeองแบ�งกลุ�มผูeฟzงตามสไตลvการตัดสินใจและใชeกลยุทธvการโนeมนeาวใจท่ีแตกต�างกัน 

รูปแบบการตัดสินใจหeารูปแบบคือความสามารถพิเศษนักคิดนักสงสัยผูeติดตามและผูeควบคุม ตารางท่ี 1 

อธิบายรายละเอียดของรูปแบบการตัดสินใจเหล�าน้ีรวมถึงกลยุทธvของผูeชักชวนและตัวอย�างของแอปพลิเคชัน  
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ตารางท่ี 8 ลักษณะการตัดสินใจห1าประการ 

 

ท่ีมา: William, G.A., and Miller, R. B. 2002. Change the way you persuade. Harvard Business 

Review  
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7.5.4 นำเสนออยBางชัดเจนและรัดกุม 

ผูeฟzงบางส�วนเปiนผูeบริหารระดับสูง ผูeบริหารระดับสูงเปiนส�วนท่ียากจะเขeาถึง 

พวกเขายุ�งและมีเวลานeอยมากในตารางงาน แมeว�ามันจะเปiนเร่ืองจริงสำหรับผูeฟzงจำนวนมาก 

แต�ส่ิงท่ีทำใหeคนกลุ�มน้ีแตกต�างคือพวกเขาจำเปiนตeองตัดสินใจอย�างมากโดยอาศัยขeอมูลท่ีถูกตeองซ่ึงส�งมอบอย�า

งรวดเร็ว 

ใชeกลยุทธvต�อไปน้ีเม่ือนำเสนอต�อผูeฟzงผูeบริหารระดับสูง 

ทำทุกส่ิงท่ีผูeนำเสนอสามารถตัดสินใจไดeง�ายข้ึนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน: 

• ไปท่ีจุด ใชeเวลานeอยกว�าท่ีคุณจัดสรรไวe 

การคeนพบในระดับสูงคำแนะนำขeอสรุปและการเรียกรeองใหeดำเนินการเปiนส่ิงท่ีจำเปiนในอนาคต 

เขeาถึงจุดเหล�าน้ันอย�างชัดเจนและก�อนท่ีผูeนำเสนอจะยeายไปยังขeอมูลท่ีสนับสนุน 

• ใหeส่ิงท่ีพวกเขาถาม เพียงอยู�ในหัวขeอ 

พวกเขาเชิญคุณในฐานะผูeนำเสนอเพราะพวกเขารูeสึกว�าคุณสามารถใหeขeอมูลท่ีขาดหายไปดังน้ันตอบค

ำถามน้ันอย�างรวดเร็ว 

• ต้ังความคาดหวัง ในตอนแรกใหeอธิบายโครงร�างและคาดว�าระยะเวลาของการนำเสนอ 

มันจะช�วยใหeพวกเขาต้ังความคาดหวังของผลลัพธvและระยะเวลา 
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• ซeอม 

ก�อนท่ีจะนำเสนอใหeรันสไลดvโดยคนท่ีประสบความสำเร็จในการรับแนวคิดท่ีนำมาใชeในระดับผูeบริหารแ

ละผูeท่ีจะทำหนeาท่ีเปiนโคeชท่ีซ่ือสัตยv 

 

7.5.5 กำหนดวิธีท่ีคุณจะเปล่ียนผู1ฟ[ง 

เม่ือผูeส�งปรากฏตัวผูeส�งจะขอใหeผูeคนในหeองเปล่ียนพฤติกรรมหรือความเช่ือในทางใดทางหน่ึงไม�ว�าเล็กหรือใ

หญ� ดังน้ันจึงจำเปiนตeองมีความคิดท่ีย่ิงใหญ�ในการนำเสนอภายในการเตรียมการ 

แนวคิดหลักของการนำเสนอคือขeอมูลท่ีมีสององคvประกอบ: 

• มุมมองของผูeนำเสนอ มันเปiนขeอมูลท่ีตอบว�าทำไมคำถามปzจจุบัน 

เปiนการแสดงออกถึงมุมมองของผูeนำเสนอในเร่ืองท่ีนำเสนอ 

• มีอะไรบeาง ผูeนำเสนอยังตeองการถ�ายทอดส่ิงท่ีผูeฟzงควรสนใจเก่ียวกับมุมมองของผูeนำเสนอ 

หลังจากคิดถึงความคิดท่ีย่ิงใหญ�ของการนำเสนอแลeวถามคำถามต�อไปน้ีกับผูeนำเสนอ: 

• ผูeฟzงเช่ือในอะไร 

• ผูeนำเสนอตeองการความเช่ือใหม�แบบใด 

• ผูeนำเสนอตeองการใหeพวกเขาประพฤติตนแตกต�างกันอย�างไร 

• ทัศนคติหรืออารมณvของพวกเขาจะตeองเปล่ียนไปอย�างไรก�อนท่ีพฤติกรรมของพวกเขาจะเปล่ียนไป 
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ดeวยการคิดว�าผูeฟzงคิดอย�างไรก�อนเขeาหeองและผูeนำเสนอตeองการใหeพวกเขาออกไปเม่ือใดผูeนำเสนอไดeกำห

นดกระบวนการเปล่ียนแปลง มันเปiนจุดสำคัญของการกำหนดวิธีท่ีผูeนำเสนอจะเปล่ียนผูeฟzง 

โดยการคิดเช�นน้ันผูeนำเสนอจะพิจารณาข้ันตอนการนำเสนอเน้ือหาของขeอมูลวัตถุประสงคvและการส่ือสารดeวย

ส่ือใด ๆ ท่ีจำเปiนเพ่ือเสริมสรeางการนำเสนอ 

เม่ือผูeนำเสนอเขeาใจการเปล่ียนแปลงผูeฟzงผูeนำเสนอสามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจผูeเสียสละท่ีอาจตeองทำใหeค

วามคิดกeาวหนeา 

7.5.6 ค1นหาความเข1าใจพ้ืนฐาน 

การหาจุดร�วมเปiนงานท่ีตeองเร่ิมตeนดeวยการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความชอบเปiนหลักการในเทคนิคการโนeมนeาวใจ คนชอบพวกท่ีชอบพวกเขาท่ีชอบพวกเขา 

ในการชักจูงผูeคนใหeชนะเพ่ือน ๆ ดeวยการคeนหาความคลeายคลึงกันและใหeการสรรเสริญ 

สรeางการเช่ือมโยงก�อนใครกับเพ่ือนใหม�ผูeบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงโดยคeนพบความสนใจและความเขeาใ

จร�วมกันอย�างไม�เปiนทางการ ผูeส�งจะสรeางความปรารถนาดีและความน�าเช่ือถือ 

นอกจากน้ีใหeขeอสังเกตเชิงบวกเก่ียวกับผูeอ่ืน ผูeส�งจะสรeางการปฏิบัติตามท่ีเต็มใจมากข้ึน 

ดังน้ันการคeนหาพ้ืนฐานท่ัวไปทำใหeผูeส�งมีความสอดคลeองกับผูeฟzง 

ท้ังหมดน้ีอาจฟzงดูไรeศีลธรรมและง่ีเง�ามาก 

แต�ผูeนำเสนอสามารถคeนหาความถ่ีเรโซแนนทvของผูeฟzงดeวยการทำวิจัยเล็กนeอย ผูeนำเสนอตeองตรวจสอบ: 

• แบ�งปzนประสบการณv คุณมีอะไรท่ีเหมือนกับในอดีต 

คุณแบ�งปzนความทรงจำเหตุการณvประวัติศาสตรvความสนใจหรือไม� 

• เป£าหมายท่ัวไป คุณตeองการอยู� ณ. จุดไหนในอนาคต ผลลัพธvประเภทใดท่ีตeองการร�วมกัน 
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• คุณสมบัติของผูeสมัคร ทำไมคุณถึงมีคุณสมบัติพิเศษในการเปiนผูeเช่ียวชาญดeานการช้ีนำของผูeฟzง 

คุณเรียนรูeอะไรเม่ือคุณเผชิญกับความทeาทายท่ีคลeายกันของคุณเองและผูeฟzงของคุณจะไดeรับประโยชนv

จากขeอมูลเชิงลึกน้ันอย�างไร 

 

7.5.7 พัฒนาเน้ือหาเพ่ือโน1มน1าวใจ 

ความคิดท่ีเกิดข้ึนน�าสนใจหรือน�าสนใจหรือไม� 

Chip and Dan Heath, Authors of Switch: How to Change Things When Change is Hard. 

เน้ือหาท่ีโนeมนeาวใจคือส่ิงท่ีตeองโนeมนeาวใหeผูeฟzงเพ่ือใหeเกิดความเขeาใจร�วมกันในจุดประสงคvของผูeส�งตามการ

ส่ือสารในขeอความ หลังจากกำหนดแนวคิดหลักแลeวควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติมหลายอย�างดังน้ี: 

1. สรeางเน้ือหาเพ่ือสนับสนุนแนวคิดท่ีย่ิงใหญ� 

การระดมสมองเปiนเทคนิคท่ีสามารถดำเนินการเพ่ืออธิบายปzจจัยต�างๆอย�างละเอียดว�าเปiนเน้ือหาท่ีไดe

รับการสนับสนุนของการนำเสนอ 

2. คาดว�าจะมีความตeานทาน แต�ละคนมีการรับรูeและความคิดท่ีแตกต�างกันของหัวขeอ 

ดังน้ันความตeานทานมักเกิดข้ึนและจำเปiนตeองคาดการณv 

คิดอย�างสรeางสรรคvเก่ียวกับความตeานทานเชิงตรรกะอารมณvและการปฏิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนจากผูeฟzง 

3. ขยายขeอความผ�านความคมชัด ผูeคนจะถูกดึงดูดโดยธรรมชาติเพราะชีวิตเต็มไปดeวยมัน 

4. สรeางการเรียกรeองใหeดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ 

คำกระตุeนการตัดสินใจคือส่ิงท่ีเนeนขeอมูลควรดำเนินการหลังจากฟzงการนำเสนอ 
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5. จัดระเบียบความคิดของคุณ การนำเสนอตeองมีโครงสรeาง 

มันควรจะเปiนตรรกะและแสดงท่ีน�าสนใจภายในสองสไลดv 

6. การวิเคราะหvความสมดุลและการดึงดูดทางอารมณv 

การนำเสนอเก่ียวขeองกับการเตรียมความพรeอมดeานเทคนิครวมถึงความคิดและจิตใจของผูeคน 

7. สูญเสียศัพทvแสง ชัดเจนและเขeาใจง�าย ลด buzzword ภายในการนำเสนอท่ัวไป  

8. กัดเสียงงานฝ¼มือ วลีซ้ำท่ีในระหว�างการนำเสนอ  

7.5.8 ใช1หลักการนำเสนอแบบเลBาเร่ือง 

ใชeหลักการเล�าเร่ืองในการนำเสนอ 

เร่ืองราวมีพลังในการชนะใจลูกคeาจัดเพ่ือนร�วมงานและกระตุeนใหeพนักงาน 

พวกเขาเปiนแพลตฟอรvมท่ีน�าสนใจท่ีสุดท่ีเรามีสำหรับจัดการจินตนาการ 

ผูeท่ีเช่ียวชาญศิลปะในรูปแบบน้ีจะไดeรับอิทธิพลและการยืนยงท่ีย่ังยืน 

การประยุกตvใชeการเล�าเร่ืองอาจรวมถึงหลักการหลายประการตามท่ีระบุไวe: 

• สรeางโครงสรeางท่ีม่ันคง ควรมีจุดเร่ิมตeนกลางและจุดส้ินสุด 

ภายในแต�ละข้ันตอนจะมีขeอมูลคืออะไรและอาจเปiนขeอมูลอะไรดังแสดงในรูปท่ี 3 

• สรeางจุดเร่ิมตeน 

ดังน้ันหลังจากอธิบายส่ิงท่ีเปiนเง่ือนไขผูeนำเสนอตeองอธิบายช�องว�างเพ่ือใหeบรรลุส่ิงท่ีอาจเปiนเง่ือนไข 

ช�องว�างสรeางความตึงเครียดท่ีจะตeองแกeไข 

• พัฒนากลาง อธิบายการกระทำท่ีจำเปiนตeองดำเนินการ 
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• ทำใหeตอนจบมีพลัง ใชeหลักการเรียกรeองใหeดำเนินการและความสุขใหม 

• เพ่ิมอารมณvความรูeสึก 

เร่ืองราวส�วนตัวท่ีมาจากผูeนำเสนอเปiนเร่ืองท่ีน�าสนใจท่ีจะจำกัดความของข�าวสาร 

• สรeางบางส่ิงท่ีพวกเขาจะจำไดeเสมอ (STAR) สรeางสรรคvเพ่ือระบุปzจจัยท่ีน�าจดจำของการนำเสนอ 

 

 

รูปท่ี 17 รูปแบบการเขียนเร่ืองราวเพ่ือโน1มน1าวใจ 

 

 

 

 

 

 

หลังจากวิเคราะหvผูeฟzงเตรียมขeอความและวางแผนเร่ืองราวน่ีเปiนช�วงเวลาหน่ึงในการนำเสนองาน 

กิจกรรมตามท่ีระบุไวeมีความจำเปiน: 

• ฝ�กซeอมเน้ือหาไดeดี รับขeอเสนอแนะท่ีซ่ือสัตยvจากผูeนำเสนอท่ีมีทักษะจะเปiนประโยชนv 

ในขณะเดียวกันจำเปiนตeองทำการทดสอบซ้ำสองสามคร้ังในโหมดการนำเสนอภาพน่ิง 
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• รูeสถานท่ีและกำหนดการ ตรงเวลา 

• คาดว�าจะบกพร�องเทคโนโลยี 

• จัดการความน�ากลัวบนเวทีของคุณ หากจำเปiนตeองใชeพลังของกลยุทธvหeองน้ำ 

สงบสติอารมณvและหาหeองเงียบ ๆ เพ่ือจัดการกับความกังวลใจก�อนนำเสนอ  

• ต้ังค�าเสียงท่ีเหมาะสมสำหรับการพูดคุยของคุณ 

• เปiนตัวเอง. ใหeผูeฟzงไดeพบกับความสวยงามของความม่ันคงท�ามกลางขeอความและท�าทางของผูeนำเสนอ 

• ส่ือสารกับร�างกายและเสียงของคุณ 

ปล�อยใหeการเคล่ือนไหวร�างกายและพลังงานปลดปล�อยเสียงเพ่ือกระตุeนผูeฟzงในการเปล่ียนแปลงคร้ังให

ญ� 

• ทำใหeเร่ืองราวมีชีวิตชีวาข้ึนมา ใหeเร่ืองส�วนตัวผูกเน้ือหาของการนำเสนอ 

7.5.9 การวัดผลกระทบของการนำเสนอ 

การนำเสนอเปiนกิจกรรมท่ีวัดไดe 

หลังจากเตรียมและส�งเน้ือหาผูeนำเสนอจะจัดการกับผลกระทบของการนำเสนอ 

กิจกรรมติดตามผลอาจถูกส�งมอบผ�านมือจับและนำเสนอนามบัตรเพ่ือการเช่ือมต�อต�อไป 

นอกจากน้ีผูeนำเสนออาจใชeส่ือสังคมออนไลนvเพ่ือสรeางความสัมพันธvเพ่ิมเติม 

ช�องทางโซเชียลมีเดียทำใหeผูeฟzงสามารถควบคุมการนำเสนอไดeมากข้ึน 

ผูeคนสามารถถ�ายทอดบิตของเน้ือหาไปยังผูeติดตามของพวกเขา ดังน้ันแมeผูeนำเสนอมีผูeฟzงโดยตรงเพียง 30 

คนหลายรeอยคนและอาจมากกว�าน้ันเช่ือมต�อผ�านโซเชียลมีเดีย 
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การส่ือสารโดยใชeส่ือโซเชียลก�อนระหว�างและหลังการนำเสนอน้ันสรeางสรรคvเม่ือ: 

• เสริมสรeางเน้ือหาของการนำเสนอ 

• เช่ือมโยงผูeคนภายในหeอง  

• อนุญาตใหeผูeท่ีไม�ไดeเขeาร�วมสามารถเช่ือมต�อไดe 

• เพ่ิมการเขeาถึงผูeคนมากข้ึน 

 

 

บันทึกประเด็นสำคัญ 

1. การส่ือสารเปiนกระบวนการในการพัฒนาความเขeาใจระหว�างผูeส�งและผูeรับความตeองการกลยุทธv 

ใชeกลยุทธvท่ีดีท่ีสุดเพ่ือสรeางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและโนeมนeาวใจ 

2. รับรูeลักษณะของคุณในฐานะผูeส�งการส่ือสาร คุณเปiนผูeส�งขeอความท่ีดีหรือไม� 

3. ปฏิสัมพันธvระหว�างผูeส�งและผูeฟzงจะทำใหeกระบวนการในการส�งและการตอบสนองเน้ือหาการส่ือส

ารราบร่ืนข้ึน สรeางปฏิสัมพันธvท่ีดีกับผูeฟzงเพ่ือใหeมีการนำเสนอท่ีโนeมนeาวใจ  
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