ใบความรู้
หน่ วยที่ 3 เรื่ อง การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองาน
มาตรฐาน / ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล การเรี ยนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและมีคุณธรรม
ตัวชี้วดั
1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานในรู ปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
(ง 3.1 ม.3/3)
2. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรื องานที่ทาในชีวิตประจาวัน
ตามหลักการทาโครงงานอย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ (ง 3.1 ม.3/4)
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายและความสาคัญของการนาเสนอข้อมูลได้
2. อธิบายกระบวนการในการนาเสนอข้อมูลได้
3. อธิบายหลักการออกแบบและการนาเสนอที่ดีได้
4. เลือก Software สร้างงานนาเสนอได้เหมาะสมกับลักษณะการนาเสนอ
5. เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือช่วยในการนาเสนอได้
สาระสาคัญ
การนาเสนองาน เป็ นการสื่อสารเพื่อนาเสนอข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น ความต้องการ
ไปยังผูฟ้ ังหรื อผูร้ ับสาร โดยใช้วิธีการ เทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้ผรู้ ับสารเกิดความเข้าใจตามเจตนา
หรื อวัตถุประสงค์ของผูส้ ่งสาร (ผูน้ าเสนอ) และเนื่องจากในปัจจุบนั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มีความเจริ ญก้าวหน้า ทาให้รูปแบบการนาเสนองานในปัจจุบนั มีความแตกต่างจากสมัยก่อน
ผูน้ าเสนองานจึงต้องเลือกรู ปแบบการนาเสนอ เลือกประเภทของซอฟต์แวร์เพื่อสร้างงานนาเสนอ
รวมทั้งเลือกใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ช่วยในการนาเสนอ ปฏิบตั ิตามกระบวนการนาเสนอ
อันประกอบด้วย 1) ทาความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นหรื อเรื่ องราวที่จะนาเสนอ 2) การเตรี ยม
และรวบรวมข้อมูล 3) การจัดทาสื่อเพื่อนาเสนอ 4) การตรวจสอบและฝึ กซ้อมการนาเสนอ
5) การนาเสนอ เพื่อนาไปสู่การนาเสนอที่ประสบความสาเร็ จ
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เนื้อหาสาระ
ความสาคัญของการนาเสนองาน
การนาเสนองานเข้ามามีบทบาทสาคัญในองค์กรธุรกิจ ทางการเมือง ทางการศึกษา
หรื อหน่วยงานของรัฐ ต้องอาศัยวิธีการนาเสนอสื่อสารข้อมูลเสนอความคิดเห็น เสนอขออนุมตั ิ
หรื อเสนอข้อสรุ ปการดาเนินงานต่าง ๆ ผูท้ ี่มีหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การแนะนา
เพื่อเยีย่ มชม การฝึ กอบรม การประชุม การนาเสนอความรู้ต่าง ๆ จึงจาเป็ นต้องรู้จกั วิธีการ
นาเสนองาน เพื่อนาไปใช้ให้เหมาะสมกับงานต่าง ๆ นอกจากนี้ยงั ต้องเลือกใช้ Software ที่เหมาะสม
เนื่องจากในปัจจุบนั มี Software ให้เลือกใช้อย่างมากมาย แต่ละโปรแกรมต่างก็มีจุดเด่นจุดด้อย
ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นในการใช้ Software และอุปกรณ์ดิจิตลั มาช่วยในการนาเสนองาน
ผูใ้ ช้จึงจาเป็ นที่จะต้องพิจารณาถึงรายละเอียดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่จะนามาใช้

ภาพที่ 3.1 การนาเสนอข้อมูล
ที่มา :http://blog.lnw.co.th
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ภาพที่ 3.2 การนาเสนอข้อมูลของนักศึกษา
ที่มา :http://dpf.thaiict.org

ภาพที่ 3.3 การนาเสนอโครงงานของนักเรี ยน
ที่มา :http://www2.sesao1.go.th

วัตถุประสงค์ในการนาเสนองาน
การนาเสนองานเป็ นการถ่ายทอดข้อมูล หรื อความรู้จากผูส้ ่งสาร หรื อผูพ้ ดู ไปยังผูร้ ับสาร
หรื อผูฟ้ ัง เพื่อให้ผรู้ ับสารทราบ ได้รับความรู้ หรื อโน้มน้าวใจของผูร้ ับสารตามที่ผสู้ ่งสาร
ตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้ โดยทัว่ ไปการนาเสนองานมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อให้ผรู้ ับสารทราบข้อมูล
หรื อความรู้ตามที่ผสู้ ่งสารถ่ายทอด
2. เพื่อให้ผรู้ ับสารเกิดการเรี ยนรู้
และเข้าใจ สิ่งที่ผสู้ ่งสารถ่ายทอด
หรื อให้ความรู้
3. เพื่อโน้มน้าวใจของผูร้ ับสาร
ให้เกิดการยอมรับ ตามที่ผสู้ ่งสารต้องการ

ภาพที่ 3.4 การนาเสนองานเพื่อถ่ายทอดความรู ้ความต้องการ
ที่มา : http://www.inc.com
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คุณสมบัตพิ นื้ ฐานของซอฟต์แวร์ สาเร็จเพือ่ สร้ างงานนาเสนอ
ซอฟต์แวร์กราฟิ กนาเสนองาน เป็ นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ช่วยงานนาเสนอข้อมูล
ด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะเป็ นการนาเสนอข้อมูลให้ผเู้ ข้ารับฟังการประชุม สัมมนา การบรรยาย
หรื อในการเรี ยนการสอน โดยทัว่ ไปนิยมที่จะใช้คอมพิวเตอร์พ่วงต่อกับเครื่ องฉายวีดิทศั น์ ( LCD
Projector) หรื อจอทีวีขนาดใหญ่ ให้กบั ผูฟ้ ังจานวนมาก เพื่อนาเสนอข้อมูลหรื อผลงาน
ในรู ปกราฟิ กและสามารถสร้างเอกสารนาเสนอที่มีรูปแบบสวยงาม ใช้งานง่าย คาสัง่ และเครื่ องมือ
ที่ใช้ในแต่ละซอฟต์แวร์มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน บางซอฟต์แวร์สามารถแปลงให้เป็ นเอกสาร
อินเทอร์เน็ต ให้นาเสนอผ่านทางอินเทอร์เน็ต และสามารถสร้างสไลด์ได้หลาย ๆ แผ่น แล้วรวบรวม
เก็บไว้ในแฟ้ มงานเดียวกันได้ ทาให้เกิดความต่อเนื่อง สะดวกต่อการนาเสนองาน ซอฟต์แวร์สาเร็ จ
เพื่อสร้างงานนาเสนอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สร้างเอกสารนาเสนอที่ประกอบด้วยข้อความ ตัวเลข รู ปภาพ แผนภูมิ ได้อย่างรวดเร็ ว
2. แสดงเอกสารนาเสนอผ่านทางคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเพิ่มเติมเทคนิคพิเศษต่าง ๆ
เช่น ทาภาพเคลื่อนไหว ทาเสียงประกอบ สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่ องฉายภาพวีดีทศั น์ (
LCD
Projector) ย่อ- ขยายภาพให้มีขนาดตามที่ตอ้ งการ แสดงต่อผูช้ มจานวนมาก ๆ ได้
3. ทาเอกสารย่อสาหรับผูฟ้ ังบรรยายได้
4. ทาบันทึกย่อสาหรับผูบ้ รรยายได้

ประเภทของซอฟต์แวร์ กราฟิ กสาหรับนาเสนองาน
ซอฟต์แวร์สาหรับใช้นาเสนอข้อมูลหรื องานในรู ปกราฟิ กมี 4 ประเภท ดังนี้
1. ซอฟต์แวร์การนาเสนอข้อมูลซึ่งเป็ นซอฟต์แวร์ที่สามารถนาเสนอข้อมูลภาพ
รู ปกราฟิ กต่าง ๆ ได้ โดยไม่สามารถแก้ไขข้อมูลต้นฉบับได้ เช่น ซอฟต์แวร์บราวเซอร์
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ภาพที่ 3.5 โปรแกรม Web Browser
ที่มา : http://www.siamget.com

2. ซอฟต์แวร์การสร้างและการนาเสนอข้อมูล สามารถสร้างและแก้ไขข้อมูล
ซึ่งเป็ นตัวอักษร ภาพ รู ป กราฟต่าง ๆ เพื่อนามาแสดงหรื อนาเสนอได้ง่าย ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์
ฮาร์เวิร์ดกราฟิ ก ( Harvard Graphic) ซอฟต์แวร์โลตัสฟรี แลนซ์ ( Lotus Freelance) และซอฟต์แวร์
ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ ( Microsoft Power Point) และซอฟต์แวร์นาเสนอของชุดออฟฟิ ซ
ปลาดาว
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ภาพที่ 3.6 โปรแกรม Microsoft Power point
ที่มา :http://www.windowsshareware.com

ภาพที่ 3.7 โปรแกรม Lotus Freelance
ที่มา :http://www.file-extensions.org
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ภาพที่ 3.8 โปรแกรม Office ปลาดาว
ที่มา : http://4.bp.blogspot.com

3. ซอฟต์แวร์นาเสนอข้อมูลกราฟิ ก ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ใช้ขอ้ มูลจากการเก็บรวบรวม
คานวณ หรื อทดลองมาแสดงผลเป็ นรู ปกราฟ 2 มิติ หรื อ กราฟ 3 มิติ ทาให้เข้าใจความสัมพันธ์
ของข้อมูลได้ดียงิ่ ขึ้น ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ประเภทนี้ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เอ็กเซล
(Microsoft Excel)

ภาพที่ 3.9 โปรแกรม Microsoft Office Excel
ที่มา :http://www.microsoft.com
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4. ซอฟต์แวร์การนาเสนอกราฟิ กเฉพาะทาง เช่น การสร้างแผนที่อากาศ การทดสอบ
เครื่ องบินในอุโมงค์ลม การสร้างภาพนามธรรม

กระบวนการในการนาเสนอ
การนาเสนองาน เป็ นการทางานที่เป็ นระบบ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทาความเข้ าใจเกีย่ วกับประเด็นหรือเรื่องราวที่จะนาเสนอ
การนาเสนอที่ดีควรดาเนินไปตามจุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้ การจะเสนอเรื่ องราวหรื อผลงาน
ควรได้ทาความเข้าใจประเด็นของเรื่ องราวที่ตอ้ งการนาเสนอว่าจะนาเสนออะไร ในลักษณะใด
และต้องการผลอย่างไร ถ้ามีความชัดเจนในประเด็นย่อมจะนาเสนอได้ดี ได้ผลตามที่ต้งั เป้ าประสงค์
ไว้ในตอนแรก
2. การเตรียมและรวบรวมข้ อมูล
เป็ นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการทาความเข้าใจในประเด็นและเรื่ องราวที่จะนาเสนอ เพื่อให้
การนาเสนอมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น โดยทัว่ ไปที่มีการนาเสนอ เช่น การอภิปรายในที่ประชุม
รัฐสภามีการใช้แผนภูมิ ใช้เทปบันทึกเสียง ในการนาเสนอเพื่อขอรับทุน ขอเป็ นเจ้าภาพ
ในการจัดการแข่งขันกีฬา ต้องเตรี ยมสื่อประกอบเพื่อให้ผฟู้ ังสามารถเห็นด้วยและคล้อยตาม
อันจะนาไปสู่การพิจารณาเรื่ องที่เราจะขออนุมตั ิ
3. การจัดทาสื่อเพือ่ นาเสนอ
โดยทัว่ ไปการนาเสนอนิยมจัดทาด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point ซึ่งเดิมทีเดียวนั้น
ใช้เพียงการพูด การใช้แผ่นใสประกอบ สื่อในการนาเสนอสามารถจัดทาได้มากมายขึ้นอยูก่ บั ความ
เหมาะสมของเรื่ องราว ระยะเวลา สถานที่ และโอกาสของการนาเสนอ กลุ่มเป้ าหมายหรื อผูฟ้ ัง ผูช้ ม
ก็เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่งในการจัดทาสื่อ โดยภาพรวมแล้วการจัดทาสื่อควรพิจารณา
ว่าทาอะไร ทาอย่างไร ผูร้ ับชมเป็ นใครและคาดหวังผลอย่างไร
4. การตรวจสอบและฝึ กซ้ อมการนาเสนอ
ในกระบวนการนาเสนอ เมื่อมีการวางแผน เตรี ยมการจัดทาสื่อแล้ว ควรตรวจดู
ความถูกต้อง มีการปรับปรุ ง แก้ไข มีผรู้ ู้ผเู้ ชี่ยวชาญ ให้คาแนะนาปรึ กษา จากนั้นทดลองใช้
หรื อทดลองการนาเสนอ จับเวลา เพื่อให้เกิดความพอดี หรื อป้ องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
ไว้ล่วงหน้า
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5. ขั้นการนาเสนอ
ขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนที่มีความสาคัญมาก เพราะความสาเร็ จมีมากน้อยเพียงใด
หรื ออาจจะเกิดความผิดพลาด ล้มเหลว จากการที่ได้ตระเตรี ยมทั้งหมด

อุปกรณ์ และเครื่องมือช่ วยในการนาเสนองาน
อุปกรณ์ดิจิตลั ที่สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงในงานนาเสนอเพื่อให้งานนาเสนอ
มีคุณภาพเข้าถึงผูช้ มและผูฟ้ ัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีดงั นี้
1. เครื่องเสียงและเครื่องขยายเสียง
ใช้ในการบันทึกเสียงหรื อกระจายเสียง ในการนาเสนอรู ปแบบของการบรรยาย
เพื่อให้ผรู้ ับฟังได้ยนิ เสียงผูบ้ รรยายชัดเจนและน่าสนใจ

ภาพที่ 3.10 เครื่ องเสี ยงและเครื่ องขยายเสี ยง
ที่มา : http://www.audiocity2u.com

2. เครื่องคอมพิวเตอร์
จัดเป็ นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ ว ซึ่งสามารถนามาใช้ในการนาเสนอ
ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูง สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้หลายรู ปแบบ คอมพิวเตอร์
จึงสามารถนาเสนอข้อมูลได้ทุกรู ปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ซอฟต์แวร์
ในการประมวลผล และนาเสนอผ่านอุปกรณ์แสดงผลและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ
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ภาพที่ 3.11 เครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ
ที่มา : http://shavinecomputers.synthasite.com

ภาพที่ 3.12 คอมพิวเตอร์ แบบ Notebook
ที่มา : http://www.inc.com

3. โปรเจ็คเตอร์ (Projector)
Projector เป็ นอุปกรณ์ฉายภาพที่ใช้ในการนาเสนอ โดยสามารถรองรับสัญญาณภาพ
จากคอมพิวเตอร์ เครื่ องเล่นวีซีดี เครื่ องเล่นดีวีดี และเครื่ องกาเนิดภาพอื่น ๆ แล้วแสดงผล
ขยายขนาดบนจอรับภาพ ช่วยให้มองเห็นได้ไกลขึ้น เหมาะสาหรับการนาเสนอข้อมูล
ในห้องประชุม เพื่อให้ผเู้ ข้าประชุมมองเห็นภาพหรื อข้อความได้อย่างชัดเจน
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ภาพที่ 3.13 Projector และ จอรับภาพ
ที่มา : http://www.tstechrental.com

4. วิชวลไลเซอร์ (Visualizer)
เป็ นอุปกรณ์ฉายภาพระบบดิจิตอลประเภทหนึ่ง ซึ่งพัฒนามาจากโอเวอร์เฮด
หรื อเครื่ องฉายข้ามศีรษะ ใช้แสดงภาพวัตถุและเอกสารสู่จอรับภาพที่มีอยูจ่ ริ งได้เลย
โดยไม่ตอ้ งดัดแปลง อุปกรณ์น้ ีเหมาะสาหรับใช้ในการนาเสนองานต่าง ๆ โดยเฉพาะครู อาจารย์
นักขาย ใช้ในการนาเสนอภาพนิ่งได้ดีกว่าภาพเคลื่อนไหว แต่ภาพที่แสดงออกมานั้นมีความคมชัด
มีสีสนั ที่สดใส และมีโหมดของการแสดงภาพให้ปรับการทางานด้วย การควบคุมการทางาน
ทาได้โดยใช้รีโมต
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ภาพที่ 3.14 วิชวลไลเซอร์ (Visualizer)
ที่มา : http://www.peak.co.th

5. เครื่องพิมพ์
เครื่ องพิมพ์ที่ใช้กบั คอมพิวเตอร์สามารถพิมพ์ได้ท้งั สี และขาวดา สามารถพิมพ์
ข้อความและรู ปภาพได้ โดยผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 3.15 เครื่ องพิมพ์ (Printer)
ที่มา : http://www.360tech.com

6. กล่องถ่ ายรูปดิจติ ลั (Digital Camera)
เป็ นอุปกรณ์รับภาพที่เปลี่ยนจากฟิ ล์มมาเป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเมื่อถ่ายรู ป
ที่ตอ้ งการแล้ว รู ปจะถูกเก็บลงในหน่วยความจา ( Memory) ที่อยูใ่ นกล้อง เมื่อต้องการดูรูปทาได้
โดยการถ่ายข้อมูลจากหน่วยความจาลงบนเครื่ องพิมพ์หรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ภาพที่ได้
จะมีขนาดตามที่ตอ้ งการ สามารถย่อหรื อขยาย ปรับแสงหรื อเงาแล้วแต่ความพอใจหรื อเพิ่มรู ปแบบ
ก็สามารถทาได้ และเมื่อจะถ่ายใหม่ก็สามารถใช้หน่วยความจาเดิมได้เลย โดยไม่ตอ้ งเสียเงินซื้อฟิ ล์ม
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ภาพที่ 3.16 กล่องถ่ายรู ปดิจิตลั (Digital Camera)
ที่มา : http://www.360tech.com

นอกจากนี้ยงั มีอุปกรณ์ประกอบในการนาเสนองาน ทาให้การนาเสนอมีความสะดวกขึ้น
เช่น
1. รีโมท ( Remote Mouse) เป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยควบคุมการนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบ
ของอุปกรณ์ไร้สาย โดยกดผ่านเมาส์ที่เป็ นรี โมทของเครื่ องฉายภาพแทนการกดที่เครื่ องคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 3.17 Remote Mouse
ที่มา : http://cdn.ukofficedirect.co.uk

2. เมาส์ ปากกา (Mouse Pen / Tablet Pen / Graphic Tablet) จัดเป็ นอุปกรณ์นาเข้าข้อมูล
ในลักษณะปากกา ที่สามารถใช้เขียนหรื อคลิกบนซอฟแวร์ต่าง ๆ เมาส์ปากกาสามารถวาดเส้นได้
อย่างอิสระมากกว่าเมาส์ธรรมดา ทาให้เหมาะสมกับการทางานด้านกราฟิ กและยังสามารถใช้งาน
ร่ วมกับระบบปฏิบตั ิการได้หลายระบบปฏิบตั ิการ ร่ วมถึงการใช้งานร่ วมกับซอฟต์แวร์ ที่สนับสนุน
การใช้งานด้านกราฟิ กอย่างเช่น Adobe โดยอุปกรณ์เหล่านี้สามารถติดตั้งได้ง่าย ผ่านพอร์ต USB
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ภาพที่ 3.18 Mouse Pen
ที่มา : http://media.p4tkmatematika.org

3. เลเซอร์ พอยต์เตอร์ (Laser Pointer) เป็ นอุปกรณ์ที่ช้ ีตาแหน่งด้วยแสงเลเซอร์ไปยังงาน
นาเสนอ ทาให้การนาเสนองานมีความชัดเจนมากขึ้น สามารถชี้สิ่งที่กาลังจะนาเสนอให้ผรู้ ับสาร
เห็นได้อย่างชัดเจน โดยในปัจจุบนั เลเซอร์พอยต์บางรุ่ นบรรจุความสามารถของรี โมท ในการเลื่อน
หน้าจอ สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point, PDF, Internet Explorer,
Mozilla Firefox และโปรแกรมอื่น ๆ

ภาพที่ 3.19 Laser Pointer
ที่มา : http://www.beamq.com
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การนาเสนอที่ดี
หลักการนาเสนอที่ดีควรมีจุดเน้นที่สาคัญ คือ
1. การดึงดูดความสนใจ เป็ นการออกแบบงานนาเสนอให้ชวนมอง และมีความสบายตา
เมื่อมอง โดยคานึงถึงส่วนประกอบของ สีพ้นื แบบ สี ขนาดของตัวอักษร รู ปภาพประกอบ
2. ความชัดเจน ความกระชับของเนื้อหา ส่วนที่เป็ นข้อความต้องสั้น ได้ใจความ ภาพที่ใช้
ประกอบต้องมีส่วนสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ข้อความที่ตอ้ งการสื่อความหมาย ก่อนที่จะตัดสินใจ
ใช้ภาพใด ให้พิจารณาถึงเรื่ องที่จะสื่อความหมาย หรื อภาพที่เลือกสามารถสื่อความหมายได้จริ ง
หรื อไม่
3. ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย การสร้างจุดเน้นในเรื่ องการดึงดูดความสนใจ
และความชัดเจน ต้องคานึงถึงกลุ่มเป้ าหมายด้วย เช่น กลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นเด็ก ควรใช้สีสด ๆ
ภาพที่ใช้เป็ นการ์ตูน แต่ถา้ กลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูใ้ หญ่ เนื้อหาที่นาเสนอเป็ นเรื่ องราววิชาการหรื อธุรกิจ
การใช้สีสนั มากเกินไปและการใช้รูปการ์ตูนอาจทาให้ไม่น่าเชื่อถือ เพราะขาดภาพลักษณ์ของความ
จริ งจังไป
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