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การนําเสนอตอหนาชุมชน หรือการพูดในที่สาธารณะ เปนเรื�องที่คนไทย

สวนใหญไมสนัทดั คานยิมเรื�องความนอบนอมถอมตวั การแสดงออกแตพองาม 

และคําสอนที่วา จงทําดี แตอยาเดนจะเปนภัย สงผลใหคนไทยมักนําเสนอ

ไมเกง ไมสามารถถายทอดความคิดดีๆ ออกมาใหคนอื�นรับรูและประทับใจได

เทาที่ควร โดยเฉพาะในสายตาของผูบริหารมืออาชีพในระดับสากล

ทักษะการนําเสนอ หรือ Presentation Skills เปนศาสตรที่พัฒนา

จากโลกตะวันตก คนไทยบางคนที่จบการศึกษาจากตางประเทศมีโอกาสดีที่ได

รบัการฝกใหนาํเสนอและกลาแสดงออกจากระบบการศกึษาของตะวนัตก และ

มีคนไทยอีกบางสวนท่ีถึงแมจะไมไดเรียนในตางประเทศ แตมีประสบการณ

ทาํงานในบรษิทัขามชาตหิรอืทาํงานในองคกรระหวางประเทศ ซ่ึงใหความสาํคัญ

กับการนําเสนอมาก จึงมีทักษะการนําเสนอที่ดีติดตัวมาดวย 

ในขณะทีท่กุวนันีโ้ลกของเราแบนราบ ตามแนวคดิในหนังสอื The World 

Is Flat ของ โทมัส แอล. ฟรีดเมน การติดตอคาขายและการดําเนินธุรกิจ

ในระดับสากลตองผานการสื�อสารและการประชุม ซึ่งสวนใหญก็หนีไมพน

การนําเสนอในที่ประชุม
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หนังสือเลมน้ี เขียนขึ้นมาเพื�อชวยใหคนไทยที่ทํางานเกง คิดเกง แต

อาจจะนําเสนอไมเกง ไดมีแนวทางในการเรียนรูและพัฒนาทักษะการนํา

เสนอของตนแบบมืออาชีพ ในขณะที่ผูที่นําเสนอเกงอยูแลว หากไดอานและ

ลองฝกฝนตาม จะพบวามีหลายเรื�องที่สามารถพัฒนาเพื�อยกระดับการสื�อสาร

และการนําเสนอใหดียิ่งขึ้น

แนวคิดและหลักการการนําเสนอในหนังสือเลมนี้ อยูบนสมมติฐาน

วา ผูนําเสนอ “ยืน” นําเสนอ หากทานตอง “นั่ง” นําเสนอ ก็ขอใหปรับหรือ

ประยุกตใชตามความเหมาะสม

ความรู ในหนงัสอืเลมนี ้เกดิจากครบูาอาจารยมากมายที่ไดอบรมสัง่สอน

พวกเรามาทั้งทางตรงและทางออม บางสวนมาจากการสังเกต ประสบการณ 

การเรียนรูแบบครูพักลักจํา และจากการศึกษา คนควา รวบรวมจากแหลง

ขอมูลตางๆ มีคนจํานวนมากอยูเบื้องหลังหนังสือเลมน้ี ขอขอบคุณทุกๆ

ทานไว ณ ที่นี้ 

ในทายเลม เราไดรวบรวมรายชื�อของแหลงขอมูลที่ทานจะไปคนควา

และศึกษาเพิ่มเติมได 

วิธีเรียนรูที่ดีสําหรับทานอีกกรณีหน่ึงก็คือ ใหนําสิ่งที่เรียนรูไปสอนตอ 

จะเปนการยกระดับความเขาใจของทานไดดียิ่งขึ้น นึกถึงคนที่ทานคิดวาจะไป

ถายทอดตอตลอดเวลาทีอ่าน พรอมทัง้คดิตามไปดวยวา จะนาํไปสอนเขาอยางไรดี 

ในระหวางทีอ่านหนงัสอืเลมนี ้ควรมสีมดุโนตขางกายหนึง่เลม เพื�อชวย

จดจํา บันทึกความคิด หรือบันทึกแนวคิดใหมๆ ที่อาจจะไดรับการจุดประกาย

จากสวนใดสวนหนึ่งของหนังสือ
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สดุทายขอแนะนาํวา ในระหวางทีอ่าน ใหถามคาํถามตอไปนีก้บัตนเองวา

1. ผูเขียนกําลังพยายามสื�ออะไรกับทานอยู

2. ทานเห็นดวยเพราะอะไร

3. ทานมีความเห็นที่แตกตางเพราะอะไร

4. หากผูเขียนนั่งอยูตรงหนา ทานคิดวาเขาอาจจะถามอะไรทาน

5. ทานอยากถามอะไรผูเขียน

ดวยวิธีดังกลาว ทานจะไมไดเปนแคคนอาน แตกําลังเปนเพื�อนสนทนา

กับผูเขียน 

รับรองวาทานจะยกระดับการเรียนรูของทานขึ้นอีกมาก

เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย

และ ชัยรัตน วงศจินดานนท
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รูปแบบของหนังสือเลมนี้จะแตกตางจากหนังสือท่ัวไป เพราะออกแบบมา

สําหรับคนที่มีความถนัดในการอานทั้งสองประเภทคือ คนท่ีชอบอานในราย

ละเอียด และคนที่ชอบดูเพียงประเด็นหลักหรือภาพ โดยสามารถดาวนโหลด

ไลดประกอบการเรียนในลักษณะของบูลเลตพอยนที่มีภาพประกอบไดจาก 

www.slideshare.net

นอกจากนี้ ยังสามารถดูวิดีโอคลิปประกอบการนําเสนอไดจากยูทูบ

อีกดวย

ลักษณะเดนของหนังสือ
 • เปนหนังสือที่สอนแนวทาง เคล็ดลับ และเทคนิคที่สามารถนําไป

ปฏิบัติไดจริง จากคนที่เห็นและลงมือนําเสนอแบบมืออาชีพ ในขณะ

เดียวกันก็เห็นการนําเสนอแบบผิดๆ จํานวนมาก

 • มีขอมูลจากการศึกษาและวิจัย เกี่ยวกับการสื�อสารและการนําเสนอ

ประกอบมากมาย

 • เนนการฝกพัฒนาทักษะการนําเสนอทีละขั้นตอน
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 • เหมาะสําหรับคนทุกระดับที่ตองการพัฒนาทักษะการนําเสนอจากดี

ไปสูยอดเยี่ยม

 • ใหความสาํคญักบัการออกแบบการนาํเสนอควบคูกบัทกัษะการนําเสนอ

 • สามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาทักษะการนําเสนอไดดวยตนเอง

7 หัวขอสูการนําเสนอแบบมืออาชีพ
 หนังสือออกแบบครอบคลุมเนื้อหาหลัก 7 หัวขอคือ

 1. Introduction : ทักษะการนําเสนอที่ดี ทําไมจึงเปนสินทรัพย

  2.  Design : ABC = ออกแบบการนําเสนอแบบมืออาชีพ

  3.  Slides : หลักการเตรียมสไลดที่มีประสิทธิภาพ

  4. Bridging : เทคนิคการเชื�อมตอสไลดที่มีประสิทธิผล

  5. Preparation : เตรียมตัว/ฝกซอมอยางไรไมใหพลาด

  6. Body Language & Tone of Voice : เทคนิคการใชภาษากาย 

และนํ้าเสียงแบบมืออาชีพ 

  7. Eye Contact : หัวใจสูความสําเร็จในการนําเสนอ

ภาพรวมของแตละบท
บทที่ 1 จะชวยใหผูอานเห็นภาพรวมของหนังสือ โดยเริ่มตนจากการ

ชี้ใหเห็นความสําคัญของการนําเสนอวา มีผลตอชีวิตและความกาวหนาของ

แตละคนอยางไรบาง แลวตามดวยการชี้ใหเห็นวา ในขณะที่การนําเสนอแบบ

มอือาชพีมคีวามสาํคัญ แตในชวีติจริงมคีนที่นําเสนอไดดนีอยมาก สาเหตุหนึง่

ทีค่นนาํเสนอไดไมดีเพราะความกลัวและความเขาใจผดิๆ เก่ียวกับการนาํเสนอ



11
บทนํา

ในบทนี้ไดแนะนําทางแก ซึ่งมีเปนทัศนคติและความเชื�อที่ถูกตองสําหรับการ

นําเสนอ ตอจากนั้นจะเปนกรณีศึกษาตัวอยางของคนไทยที่นําเสนอแบบมือ

อาชีพจนไดรับรางวัลระดับโลก แลวใหทานลองวิเคราะหกรณีศึกษานี้ พรอม

ทั้งวิเคราะหตนเองดวยวา ปจจุบันทานมีพื้นฐานการนําเสนอในระดับใด ใน

ตอนทายของบท จะยกตัวอยางการนําเสนอระดับโลกของมารติน ลูเทอร คิง, 

จูเนียรที่ชื�อวา I have a dream พรอมทั้งบทวิเคราะหลักษณะเดนของการ

นําเสนอครั้งนี้ 

บทที ่2 เปนเรื�องการออกแบบการนาํเสนอแบบมืออาชพี โดยปพูืน้ฐาน

ของการออกแบบการนําเสนอ ซึ่งเริ่มตนจากคําถามสําคัญ 3 ขอคือ 

ผูฟงคือใคร (Audience) 

ประโยชนสําหรับผูฟงคืออะไร (Benefit)

สิ่งที่ตองการใหเกิดหลังจากจบการนําเสนอคืออะไร (Consequence)

เพื�อใหจดจาํงาย เราจะเรยีกหลกัการพืน้ฐานของการออกแบบนีว้า ABC 

Principle (Audience, Benefit, Consequence) 

หลังจากนั้น จะเปนการใหขอมูลทางวิชาการและสถิติที่น�าสนใจ ซึ่ง

รวบรวมเปนองคความรูสําหรับการออกแบบการนําเสนอแบบมืออาชีพ โดย

มีวัตถุประสงคเพื�อใหผูออกแบบการนําเสนอตระหนักวา ธรรมชาติของมนุษย

นั้นไมไดเกิดมาเพื�อฟงการนําเสนอนานๆ สมองของคนเรามีกระบวนการจดจํา

อยางไร เรามีเวลาแคไหนที่จะทําใหผูฟงอยูกับเราทั้งกายและใจ อีกทั้งเราจะ

ไดเรยีนรูวา ผูฟงแตละคนมคีวามถนดัในการเรยีนรูแตกตางกนัอยางไร ดงันัน้

ในการออกแบบการนําเสนอจึงควรระมัดระวังที่จะไมยัดเยียดขอมูลมากเกิน

ความจําเปน สุดทาย จะเปนเรื�องการจัดเตรียมโครงรางของสไลด
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บทท่ี 3 เปนเรื�องการจัดเตรียมสไลด ซึ่งเปนสิ่งที่ผู นําเสนอดวย

คอมพิวเตอรในสมัยนี้ตองจัดเตรียมกันเกือบทุกคน โดยจะเริ่มตนดวยการจุด

ประกายผูอานวา การใหขอมูลมากมายในสไลด ไมเพียงแตทําใหคนอานไมรู

เรื�องเทาน้ัน แตยังทําใหคนเสียชีวิตไปถึง 7 คน และสูญเสียทรัพยสินเปน

เงินหลายหมื�นลานบาท เมื�อตระหนักถึงความสําคัญในการจัดเตรียมสไลด

เพื�อชวยสื�อสารและนําเสนออยางมีประสิทธิภาพแลว จะเขาสูแนวทางการ

จัดเตรียมสไลดแบบมืออาชีพ ซึ่งเปนสิ่งที่คนสวนใหญมักทําผิดพลาด โดยมี

หลักการที่สามารถนําไปประยุกตใชไดทันที 

บทท่ี 4 จะสอนการเตรียมคําพูดในการเชื�อมตอระหวางสไลด ผูนํา

เสนอสวนใหญมักใชคําวา “สไลดตอไปคือ....” ในการนําเสนอ ในขณะที่ผูนํา

เสนอแบบมืออาชีพ จะมีการเตรียมคําพูดที่แสดงความคลองจองของสไลด

กอนการนําเสนอ และสามารถสื�อออกมาใหผูฟงมองเห็นความตอเนื�องและ

เกี่ยวของของสไลดแตละแผน

บทที่ 5 จะสอนการเตรียมตัวกอนการนําเสนอ เพื�อใหผูอานตระหนัก

วา การนําเสนอที่ดีคือ การจัดการกอนการนําเสนอ สิ่งที่ควรรูและควร

ตระเตรียมกอนการนําเสนอมีอะไรบาง นอกจากนี้ ยังมีเช็กลิสตที่ชวยใหผู

นําเสนอทราบวา ตองตรวจสอบเรื�องอะไรบางกอนการนําเสนอ

บทท่ี 6 จะสอนการใชภาษากายและการใชนํ้าเสียง ถาเปรียบการนํา

เสนอเปนภาพยนตร บทที่ 1-5 คือหลังฉากของการนําเสนอ ท้ังหาบทคือ

ขัน้ตอนหลงัฉากตัง้แตตน บทที ่6 คอืการแสดงหนาฉาก โดยจะเริม่ใหแนวทาง

การใชภาษากาย และการใชเสียงในการนําเสนอ

บทที่ 7 จะเปนการใชสายตา หรือ Eye Contact ประกอบการนําเสนอ
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บทนํา

ประเมินตนเองกอนจะเริ่มเขาสูเนื้อหา
ทานคิดวาในหัวขอการเรียนรูแตละเรื�อง ทานมีความรูและความเขาใจ

กอนอานหนังสือเลมนี้เพียงใด ใหตอบเปนเปอรเซ็นต (%)

หัวขอ ความเขาใจ (%)

Introduction : ทักษะการนําเสนอที่ดี ทําไมจึงเปนสินทรัพย

Design : ABC = ออกแบบการนําเสนอแบบมืออาชีพ

Slides : หลักการเตรียมสไลดที่มีประสิทธิภาพ

Bridging : เทคนิคการเชื�อมตอสไลดที่มีประสิทธิผล

Preparation : เตรียมตัว/ฝกซอมอยางไรไมใหพลาด

Body Language & Tone of Voice : เทคนิคการใชภาษากาย   
และน้ําเสียงแบบมืออาชีพ

Eye Contact : หัวใจสูความสําเร็จในการนําเสนอ

 





 Introduction :
ทักษะการนําเสนอที่ดี
ทําไมจึงเปนสินทรัพย

 

 ดูสไลดประกอบจาก
http://www.slideshare.net/coachkrieng/pps-c1-slides
 ทานสามารถ ดาวนโหลดสไลด ในรูปแบบไฟล PDF ไดจากเว็บไซตนี้

1
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ทําไมการนําเสนอใหเกง จําเปนสําหรับคุณ
เมื�อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 วอรเรน บัฟเฟตต และ บิลล เกตส 

ไปบรรยายใหนกัศกึษาคณะบรหิารธรุกจิ ทีม่หาวทิยาลยัเนบราสกา ฟง บฟัเฟตต 
เปนนกัธรุกจิทีร่ํา่รวยระดบัโลก เปนคนทีบ่รจิาคทรพัยสมบตัสิวนใหญใหแกมลูนธิิ
ตางๆ และเปนนักลงทุนที่มี CEO นับรอยคนรายงานตรงกับเขา

มีคําถามจากนักศึกษาคนหนึ่งถามวา บัฟเฟตตจะแนะนําอะไรสําหรับ
นักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาเขาสูโลกธุรกิจ พวกเขาควรจะเตรียมตัวอยาง
ไรบาง เพื�อความกาวหนาในอาชีพ

บฟัเฟตตตอบวา “การพดูในทีส่าธารณะเปนทกัษะทีส่าํคญัและจาํเปน 
ถามทีกัษะการนาํเสนอทีด่ ีมนักจ็ะเปนสนิทรพัย หากไมม ีกเ็สมอืนมหีนีส้นิ 
เพราะทักษะนี้จะอยูกับเราไป 50 หรือ 60 ป” 

สําหรับบัฟเฟตตเคยเขาอบรมเรื�องทักษะการพูดในที่สาธารณะของ
เดล คารเนกี้ ตั้งแตป พ.ศ. 2494

ทานสามารถชมวดิโีอคลปิไดท่ี http://www.youtube.com/watch?v=-
afBjaLCmVI

คําพูดของบัฟเฟตตสะทอนใหเห็นความสําคัญของทักษะการนําเสนอ 
หนงัสอืเลมนีจ้ะชวยสรางสนิทรพัยท่ีสาํคญัใหทาน ซ่ึงจะอยูกบัทานไปอกีหลาย
สิบปทีเดียว

ในโลกแหงความจริงเปนอยางไร
บัฟเฟตตบอกเราตั้งแตแรกวา “การพูดในที่สาธารณะเปนทักษะที่

สําคัญและจําเปน ถามีทักษะการนําเสนอที่ดี มันก็จะเปนสินทรัพย หากไมมี

ก็เสมือนมีหนี้สิน เพราะทักษะนี้จะอยูกับเราไป 50 หรือ 60 ป” แตในชีวิต

จริงคนสวนใหญกลับทําไดไมดีนัก
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ในดีวีดีเรื�อง Conquering Death by PowerPoint ของ เจ.ดักลาส 

เจฟฟรีย แสดงสถิติที่น�าสนใจจากผลการสํารวจลูกคาของเขาในชวงป พ.ศ. 

2544 – 2547 พบวา 60% ของคนทั่วไปเห็นวาการนําเสนอในทางธุรกิจ

น�าเบื�อ 34% บอกวาทรมานที่ตองนั่งฟง มีเพียง 19% บอกวามีประสบการณ

การฟงการนําเสนอที่น�าสนุกและประทับใจ

จากหนังสือ Presenting to Win ของ เจอรรี ไวสสแมน มีการประมาณ

การวา ในแตละวันทั่วโลกมีการนําเสนอโดยใชเพาเวอรพอยน กวา 30 ลาน

ครั้ง คิดดูวาแตละวันมีความสูญเสียทางธุรกิจขนาดไหน หากการนําเสนอ

สวนใหญเปนอยางที่สถิติบอกไว

ที่จริงความเสียหายไมใชเพียงแตความน�าเบื�อหรือความทรมานจาก

การทนฟงการนําเสนอที่ไมน�าสนใจเทานั้น ความไมชํานาญในทักษะการจัดทํา 

เพาเวอรพอยนยังทําใหคนตายมาแลว 7 คน ซึ่งจะเลาใหฟงในบทที่ 3 เรื�อง 

การเตรียมสไลดแบบมืออาชีพ

ความยุติธรรมอยูท่ี ไหน
เคยไดยินสมการอยุติธรรมไหมครับ สมการนี้บอกวา

ทํางานเกง + นําเสนอไมเกง = ไมเกง

ทํางานไมเกง + นําเสนอเกง = เกง

พวกเราคงเคยเจอเพื�อนรวมงานที่เกง แตเวลานําเสนอดูเงอะงะ

เจานายและคนนอกฝายที่ไมรูจักเลยคิดวา เพื�อนคนนั้นคงทํางานไมเกงดวย 

ในทางกลับกัน ถาเพื�อนบางคนที่ทํางานไมคอยเทาไร แตการนําเสนอและการ

พูดดูดีมาก นายและคนอื�นๆ เลยบอกวา หมอนี่ทํางานเกง ที่เปนอยางนี้เพราะ

วานายและคนอื�นจะเห็นเราแสดงศักยภาพในที่ประชุม ในการสัมมนา หรือ
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ในหองอบรม จากการนําเสนอของเรานั่นเอง นายสวนใหญมักจะหันหนาไป

ถามคนอื�นๆ วา “คนนี้ชื�ออะไร เขาอยูแผนกไหนนะ นําเสนอเกงนะ ทาทาง

เปนคนฉลาด” นายตัดสินจากการดูการนําเสนอเพียง 10 นาที หรือ 15 นาที 

เทานั้น ในขณะที่บางคนทํางานหามรุงหามคํ่าแตนําเสนอแบบธรรมดาหรือ

เรียบๆ เขาก็จะไมมีโอกาสถูกถามชื�อเลย

ตัวอยางระดับโลกก็มีใหเห็น
การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2551 ผูลงสมัครรับ

เลือกตั้ง 2 คน คนแรกชื�อจอหน แม็คเคน จากพรรครีพับลิกัน อายุ 73 ป เปน

วีรบุรุษในสงครามเวียดนาม ทํางานการเมืองในฐานะวุฒิสมาชิกมา 21 ป นํา

เสนอพอใชได ตองพายแพ บารัค โอบามา ตัวแทนจากพรรคเดโมแครต ที่

อายเุพยีง 48 ป มปีระสบการณทางการเมอืงในฐานะวุฒิสมาชกิมา 5 ปเทานัน้ 

แตการนําเสนอนั้นยอดเยี่ยม อาจจะมีปจจัยอื�นๆ ประกอบดวย แตก็ตอง

ยอมรับวาประธานาธิบดีโอบามาเดินเขาทําเนียบขาวไดน้ัน เพราะศิลปะใน

การนําเสนอในที่สาธารณะของทานมีสวนชวยเกื้อหนุนอยางมาก 

ตรวจสอบความพรอมของคุณกอน
ถึงตรงนี้ ทานลองตอบคําถามตอไปนี้

1. การนาํเสนอทีด่แีบบมอือาชพีเปนสิง่ทีส่าํคญัสาํหรบัฉนัมาก เพราะ...

2. หากฉันนําเสนอไมดี ผลเสียที่จะเกิดตามมา เชน...

3. เวลานําเสนอ สิ่งที่ฉันกังวลใจก็คือ...
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ไมใชคุณคนเดียวท่ีกลัวการพูดในที่สาธารณะ
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนนําเสนอไดไมดี เพราะความกลัวและกังวลใจกับ

การนําเสนอ 

คนสวนใหญกลัวหรือกังวลใจเมื�อตองออกไปพูดตอหนาคนจํานวนมาก 

ที่จริงแลวไมใชเรื�องผิดปกติแตอยางใด ในตางประเทศอาการแบบนี้เรียกวา 

Glossophobia หรือแปลวา อาการกลัวการพูดในที่สาธารณะ 

ทําไมคนจึงกลัวการพูดในที่สาธารณะมาก 

ทีจ่รงิคนไมไดกลวัการพดูหรอืพดูไมเปน คนสวนใหญกลวัผลจากการพดู

มากกวา กลัววาจะดูไมดี จะพูดผิด จะเสียหนา จะตอบคําถามไมได ไมเขาใจ

เรื�องท่ีพดู เตรยีมไมพรอม และทีส่าํคญัวฒันธรรมไทยสอนใหคนไทยสวนใหญ

ตองสํารวม แตเราก็ไดรับคําแนะนําวา ตองแสดงออกถึงความมั่นใจเวลานํา

เสนอ เราเลยเกดิความขดัแยงในตนเองอกีขอหนึง่ ยิง่ทาํใหกงัวลใจไปกนัใหญ

ทางแก คือ

1. การเตรียมตัวใหดี ดวยการทําความเขาใจเนื้อหา ออกแบบการ

นําเสนอใหเหมาะสม และซักซอมใหมั่นใจ

2. ประสบการณจะทําใหตื�นเตนนอยลง สําหรับคนสวนใหญทุกครั้งท่ี

ตองนําเสนอยังตื�นเตน แตผานไปสองสามนาทีก็จะคอยๆ ลดลง

3. การตีคาความสําเร็จจากการนําเสนอ ในบทความเรื�อง How to 

Conquer Public Speaking Fear ของ มอรตันซี. ออรแมน จากเว็บไซต 

http://www.stresscure.com/jobstress/speak.html ผูเขียนบอกวา การ

ตคีวามของความสาํเรจ็จากการนาํเสนอกส็าํคญั หากเราวดัวาความสาํเรจ็ของ

การนําเสนอคือ ผูฟงไดรับฟงอะไรบางอยางที่เปนประโยชนสําหรับเขา หาก

ผูฟงเดินออกจากหองประชุมพรอมกับไดเรียนรูหรือรับฟงอะไรบางอยางเพิ่ม
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ขึ้นมากกวาตอนเขามา เราก็ประสบความสําเร็จแลว แมวาผูฟงอาจจะรับฟง

อยางไมสนุกสนานเทาใดนักก็ตาม

4. มองโลกในแงดีไมมีใครปรารถนาใหเราลมเหลวเมื�อขึ้นไปพูด คน

สวนใหญอยากใหเราพูดใหจบ 

5. อยาคดิวาเราจะตองนาํเสนอไดดแีบบใครบางคน ทกุคนมคีนตนแบบ

ทีเ่ราอยากนาํเสนอเกงแบบเขา ซึง่เปนสิง่ทีด่ ีแตอยาเปรยีบเทยีบการนาํเสนอ

ของเรากับมืออาชีพที่เรายกยอง จะทําใหทอใจเปลาๆ

6. เราไมสามารถควบคุมผูฟงได บางคนอาจจะสนใจมาก บางคนอาจ

จะสนใจนอย บางคนอาจจะหลับ บางคนอาจจะเดินออกกลางคัน ส่ิงที่ผูฟง

แตละคนทําก็มีเหตุผลที่คิดวาดีที่สุดสําหรับเขา เราไมควรใหปฏิกิริยาของ

ผูฟงมาทําใหตื�นเตนหรือกังวลใจ ใหโฟกัสที่เราวาเตรียมตัวมาเต็มที่แลว และ

นําเสนอใหดีท่ีสุดในคราวนี้ หากมีขอผิดพลาดก็เปนเรื�องปกติ เราจะนํามา

เปนบทเรียนเพื�อพัฒนาการนําเสนอครั้งตอไป

กรณีศึกษา :พรีเซนตแบบมืออาชีพ บนเวที BBC 2002

วนันี ้หน่ึงในนกัศกึษาไทยทีเ่คยไดไปฝากชื�อกองโลกในการแขงขนัประกวด
แผนธุรกิจที่ฮาวายเมื�อปที่ผานมา จะมาไขเคล็ดลับพรีเซนตอยางไรให โดนใจ
กรรมการ

คงพันธ ปราโมช ณ อยุธยา อดีตนักศึกษาจากสถาบันศศินทร เลาถึงหลัก
การพรีเซนตแบบมืออาชีพใหฟง 

“เมื�อกอนที่เราไปพรีเซนตในเวทีตางประเทศหลายๆ ครั้ง ทริคอยางหนึ่ง
ก็คือ ภายในนาทีแรกเราตองจับกรรมการใหอยูได นั่นคือ เรามีอะไรดีที่สุดเอา
ออกมาพรีเซนตกอนเลย ตองสรุปใหไดภายใน 1 นาทีเพื�อใหกรรมการสนใจ” 
คงพันธกลาว
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จากนัน้คงพนัธกลาวตอวา การเลือกดงึทลีะประเดน็ของแผนธรุกจิเขามา

พรีเซนต จะตองจัดลําดับความสําคัญ และใหนํ้าหนักในการนําเสนอที่เหมาะ

สมดวย นั่นคือ ตองประเมินจากคุณลักษณะของสินคาและกลุมเปาหมายหลัก

“ภายในยีส่บินาท ีตองพดูใหหมด แตเราคงตองเลอืกแตประเดน็ทีส่าํคญั

ที่จะเอามาพูด ซึ่งขึ้นอยูกับวาโปรเจ็กตอะไรควรจะเนนประเด็นไหน ถาเปน

นวัตกรรมก็ควรเนนดานเทคโนโลยี สิ่งที่สําคัญก็คือ ทําไมถึงมีความจําเปนที่จะ

ตองใชสินคาอันนี้ สมมติเราทํารานกาแฟ เราตองตอบใหไดวาทําไมรานกาแฟ

ของเราคนจะตองการ ดีมานดมันมีอยางไร” คงพันธกลาว

เขาบอกวา ทางที่ดีควรจะมีการจัดสรรเวลาเอาไวกอนลวงหนาวาจะใส

รายละเอียดที่จุดไหนเปนเวลาก่ีนาที โดยดูความจําเปน และดูลักษณะของ

สินคาวาเราควรจะทุมไปใหแกสวนไหนไดบาง

“บางครั้งเราอาจจะเอาเรื�องการเงินมากอน จากนั้นคอยเลาถึงแบ็ค-

กราวด…ตอนเราทาํเรามกีารพรีเซนตวดิโีอดวย คือเราพยายามทาํใหเขาเหน็ภาพ

ใหไดมากที่สุด จากนั้นเราก็เขามาที่ตัวสินคา อธิบายวามันคืออะไร แลวจึงมา

ดูดานตลาด ขนาดตลาดเปนอยางไร วิธีเจาะตลาดเปนอยางไร จากนั้นจึงกลับ

มาที่รายละเอียดดานการเงินอีกทีเปนการปดทาย”

คงพันธมีวิธีการเตรียมตัวเพื�อใหการนําเสนอตอหนาคณะกรรมการเปน

ไปอยางราบรื�นที่สุด สิ่งสําคัญที่เขายํ้าและขอฝากใหทุกคนๆ ก็คือ การเตรียม

ความพรอม ดวยการหัดพรเีซนตตอหนาเพื�อนๆ รวมมหาวทิยาลยั และอาจารย

กอนจะถึงวันจริง

“ตอนเราจะไปแขงเราซอมเกือบ 20 ครั้ง แตละครั้งก็จะมีคนมาฟง แลว

เขาจะใหคอมเมนต และ มีฟดแบ็คกลับมา เราเตรียมความพรอมเอาไวแน�น

มาก ตอนแขงถึงกับตองเตรียมคําถามที่คิดวากรรมการจะถามเอาไวหมดเลย 

เพื�อนๆ อาจารยที่เขามาฟงจะชวยไดมาก ตองดูวาพอเราพรีเซนตไป คําถาม

ที่กลับมาจะเปนประมาณไหน.
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“ซึ่งตรงน้ีเราก็ไดจากการพรีเซนตบอยๆ กอนที่จะไปพรีเซนตจดคําถาม

เอาไว แลวเตรียมคําตอบเอาไวหมด เพาเวอรพอยนที่เราจะขึ้นจอมี 20 สไลด 

แตคําถามเราเตรียมเอาไวเกือบ 100 สไลดเพื�อสํารองเอาไวตอบอาจารย ซึ่ง

ตรงนี้ถามีก็จะดี เพราะเวลากรรมการถามเรามีลิสตอยูในมือ เปดคําถามขึ้นมา 

กรรมการจะเห็นชัดเลยวาเราเตรียมพรอม”

ดังนั้น เรื�องของความไวในการตอบปญหาเขากลาววา ถามีการซักซอม

มากเทาไรก็ไดเปรียบมากเทานั้น เวลาพรีเซนตการเคลื�อนไหวรางกายก็มีสวน

สําคัญไมแพเนื้อหาในการนําเสนอ ดังนั้น การเคลื�อนไหวจึงเปนสิ่งที่ คงพันธ

บอกวาควรมีแบบพอเหมาะ

“อยูนิ่งไปก็ไมดี และคนตัวเล็กก็ตองเดินเยอะหน�อย เพราะคนตัวเล็ก

คนฟงมองไมเหน็ ตองพยายามหาแอก็ชัน่ และ การเคลื�อนไหวเพื�อดงึความสนใจ

ขึน้มาใหได ...พดูไดวา ยิง่เราขยบั มนัจะชวยใหเราผอนคลาย หามหนัหลงัใหกบั

คนด ูและตองซอมใหดวีาอะไรจะขึน้จอ แลวเราควรจะพดูตามสไลดนัน้อยางไร”

หากการใชภาษาอังกฤษในการพรีเซนตจะทําใหผูเขาแขงขันในครั้งน้ี

เปนกังวลอยูบาง คงพันธก็มีเคล็ดลับที่ไมลับมาบอกกลาวเพื�อใหทุกคนรูสึก

ผอนคลายและไมตื�นเตนเกินไปนัก หากจะตองตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษ

แบบเฉพาะหนาจากคณะกรรมการ 

“ถาไปดูกติกาการตัดสินเราจะไมมีกฎที่จะเนนในเรื�องแกรมมา เราจะ

เนนในเรื�องเนื้อหาสาระมากกวาภาษาที่ถูกตอง ถาแผนธุรกิจของเขาดีจริง ก็

ไมน�าจะเปนหวงมากในแงภาษา กรรมการสวนใหญก็เปนคนไทย แตเราจะมี

ชาวตางชาติอยางนอยกลุมละ 1 คนมาจากภาคธุรกิจ” 

คงพันธบอกวาสิ่งสําคัญก็คือ ความพยายามทีค่ณะกรรมการตัดสินอยาก

จะเห็นบนเวทีการแขงขันครั้งนี้มากกวาการใชหลักไวยากรณที่ถูกตอง 100% 
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“กรรมการเขามองที่ความพยายาม แมวาภาษาจะไมคอยแข็งแรง แต

กรรมการยิ่งเห็นความพยายามยิ่งอยากจะชวยมากขึ้น ขอใหคอนเทนตมันได

สิ่งที่พูดออกไปแมวาจะไมถูกแกรมมา ถากรรมการเขาใจก็เปนอันใชไดแลว

“คงพันธฝากทิ้งทายไว ใหผูเขาแขงขันเตรียมตัวกอนลงสนามในอีกไม

ก่ีเดือนขางหนานี้วา เมื�อได โปรเจ็กตกันหมดแลว ส่ิงที่จะตองทําตอไปก็คือ

การเขาไปศึกษาและคลุกคลีกับผูตนคิดสินคา หรือโปรเจ็กตตัวนั้นใหละเอียด 

ใหรูวาทําไมถึงคิดคนสินคาตัวนี้ขึ้นมา

“ตอนเขียนไมจําเปนตองจํากัดอยูที่ 25 หนา ทําไปกอนแลวคอยมาตัด 

และตองอานทวนบอยๆ ไมใชเขียนครั้งเดียวแลวไดเลย ถามีเวลาควรพยายาม

หาขอบกพรองปรับปรุงตลอดเวลา สวนเรื�องพรีเซนตขอยํ้าในเรื�องการซอม

ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได เตรียมคําถามที่อาจจะถูกถามใหมากที่สุด” 

การแขงขันในครั้งนี้ บันไดของผูชนะก็อยูแคเอื้อม

ที่มา : หนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ. ฉบับวันเสารที่ 7 ธันวาคม 2545. รายงานโดย
 ดวงกมล วงศวรจรรย.
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การนําเสนอแหงศตวรรษ “I have a dream”

เมื�อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2506 มารติน ลูเทอร คิง, จูเนียร
นักเคลื�อนไหวเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนคนเชื้อสายแอฟริกันอเมริกัน ได
กลาวสนุทรพจนซึง่ไดรบัการยกยองวา เปนสนุทรพจนทีย่ิง่ใหญของทศวรรษนีเ้ลย
ทเีดยีว การพดูครัง้นีเ้ขาพดูทีก่รงุวอชงิตนั ดี.ซี. ตอหนาฝูงชนกวา 250,000 คน 
มผีูเชีย่วชาญดานการสื�อสารชาวอเมรกินัหลายคนตัง้ขอสงัเกตวา ประธานาธบิดี 
บารัค โอบามา ไดศึกษาและพัฒนาสุนทรพจนของเขา และใชแนวทางของ
I have a dream พอสมควรทีเดียว 

ผูเขยีนคดัลอกบางสวนมาใหทานศกึษาเปนแบบอยาง สนใจจะชมวดิโีอ
คลิปไดที่ http://www.youtube.com/watch?v=hrgu1Duz2Ac

“เพื�อนๆ ทุกคน ผมขอประกาศวา (เงียบไป 8 วินาที) แมวาเราจะเผชิญ
ปญหามากมายในวนันีแ้ละวนัพรุงนี ้แตผมกย็งัมคีวามฝน เปนความฝนทีฝ่งราก
ลึกในสายเลือดของอเมริกันชน. 

“ผมฝนวา วนัหนึง่ประเทศนีจ้ะลกุขึน้ และดาํเนนิตามความหมายแทจรงิ
ของคาํประกาศทีว่า เราจะยดึมัน่ในความจรงิเหลานี ้ดวยความเชื�อมัน่วา มนษุย
ทุกคนลวนเกิดมาเทาเทียมกัน (เงียบไป 8 วินาที). 

“ผมฝนวาวันหนึ่ง บนเนินเขาสีแดงแหงรัฐจอรเจีย (เงียบไป 4 วินาที) 
ลูกๆ ของอดีตทาสและลูกๆ ของอดีตนายทาส จะสามารถนั่งรวมโตะเดียวกัน
ฉันทพี่นอง.

“ผมฝนวา วันหนึ่ง แมกระทั่งรัฐมิสซิสซิปป อันรอนระอุดวยความ
ไมยุติธรรมและการขมเหง จะกลายเปนแหลงความชุมชื้นแหงเสรีภาพ และ
ความเสมอภาค.  
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“ผมฝนวา (เงียบไป 4 วินาที) วันหนึ่งลูกๆ 4 คนของผมจะไดอาศัยใน

ประเทศทีพ่วกเขาจะไมถกูตดัสนิดวยสขีองผวิ แตดวยคณุงามความดทีีพ่วกเขาม.ี

“วันนี้ผมมีความฝน (เงียบไป 8 วินาที). 

“ผมฝนวา วันหนึง่ในรัฐแอละแบมา ซึ่งมีการแบงแยกสีผิวอยางชดัเจน 

เปนรัฐที่ผูวาการดีแตพูด แตไมสามารถสรางความเปนธรรมใหแกพวกเราได 

อยางไรก็ตาม ผมยังเชื�อวา วันหนึ่งที่แอละแบมานี้ เด็กชายและเด็กหญิงผิวดํา 

จะสามารถจูงมือไปกับเด็กชายและเด็กหญิงผิวขาวเหมือนหนึ่งพี่นอง.

“วันนี้ผมมีความฝน”

ถาหากทานมโีอกาสชมคลปิวดิโีอ ซึง่สามารถหาดไูดจากอนิเทอรเนต็ ทาน

จะสงัเกตเหน็ลักษณะเดนของการใชนํา้เสยีงและการหยดุเวนจงัหวะ ทีเ่รยีกวา 

Power Pause คือ การหยุดพูด 4-8 วินาที 

อดีตจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญของฝรั่งเศส ซึ่งเปนชายรางเล็ก ใช

วิธีสะกดกองทหารในการพูดปลุกเราใหทหารฮึกเหิมกอนออกรบ โดยหยุดนิ่ง

อยางสงบกวา 40-45 วินาที กอนกลาวสุนทรพจน

นอกจากนี้ สุนทรพจนของลูเทอร คิง ยังมีจุดเดนคือ ใชคําพูดงายๆ โดย

การเลาตัวอยางทําใหคนจินตนาการเห็นภาพตามไปได ตัวอยางที่ใชก็เปน

ตัวอยางพื้นบานที่ผูฟงทุกคนรูสึกวาใกลตัว ที่สําคัญการพูดของเขามีลักษณะที่

เรียกวา “Theme” คือมี “แกน” หรือชุดคําพูดเรื�อง “ผมมีความฝน” ดังนั้น 

แมวาคนจะจําอะไรไมไดมากนัก แตคน 250,000 คนเดินกลับบานพรอมกับ

คิดในใจไดวา “ฉันมีความฝน”
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บทที่ 1 Introduction : ทักษะการนําเสนอที่ดี ทําไมจึงเปนสินทรัพย

3 D : Data, Design, and Deliver

ในการนําเสนอมีปจจัยที่เรียกวา 3 D คือ

Data คือ ขอมูลหรือเนื้อหาในการนําเสนอ

Design คือ การออกแบบการนําเสนอ

Deliver คือ การสงมอบการนําเสนอดวยทักษะในการนําเสนอ

Data เปนสิง่ทีพ่วกเรารูหรอืมอียูแลว เขาจงึเชญิเราไปนาํเสนอ อยางไร

กต็าม การนาํเสนอทีด่คีอื การนาํเสนอทีม่เีนือ้หาเหมาะสมกบัผูฟง และสามารถ

นําเสนอได ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเราจะเรียนรูกันในบทตอไปเรื�อง Design

หรือการออกแบบการนําเสนอแบบมืออาชีพ

สรุป
ในบทนี้ เราชี้ใหเห็นความสําคัญของการนําเสนอวา มีผลตอชีวิตและ

ความกาวหนาของแตละคนอยางไรบาง แลวตามดวยการชี้ใหเห็นวา ในขณะ

ที่การนําเสนอแบบมืออาชีพมีความสําคัญ แตในชีวิตจริงมีคนที่นําเสนอได

ดีนอยมาก สาเหตุหนึ่งที่คนนําเสนอไดไมดีเพราะความกลัวและความเขาใจ

ผิดๆ เกี่ยวกับการนําเสนอ ในบทนี้ไดแนะนําทางแก ซึ่งมีทัศนคติและความ

เชื�อที่ถูกตองสําหรับการนําเสนอ ตอจากน้ันเปนกรณีศึกษาตัวอยางของคน

ไทยทีน่าํเสนอแบบมอือาชพีจนไดรบัรางวลัระดบัโลก แลวใหทานลองวเิคราะห

กรณีศึกษาน้ี พรอมท้ังวิเคราะหตนเองดวยวา ปจจุบันทานมีพื้นฐานการ

นําเสนอในระดับใด ในตอนทายของบท ไดยกตัวอยางการนําเสนอระดับโลก

ของ มารติน ลูเทอร คิง, จูเนียร  ที่ชื�อวา I have a dream พรอมทั้งวิเคราะห

ลักษณะเดนของการนําเสนอครั้งนี้ 
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พรีเซนตขั้นเทพ

หลังจากเราไดตระหนักถึงความสําคัญของการนําเสนอแบบมืออาชีพแลว

ในบทที่ 2 เปนเรื�องการออกแบบการนําเสนอแบบมืออาชีพ จะปูพื้นฐาน

ของการออกแบบการนําเสนอ โดยเริ่มตนจากคําถามสําคัญ 3 ขอคือ 

1. ผูฟงคือใคร (Audience) 

2. ประโยชนสําหรับผูฟงคืออะไร (Benefit)

3. สิง่ท่ีตองการใหเกดิหลงัจากจบการนาํเสนอคอือะไร (Consequence)

เพื�อใหจดจํางาย เราจะเรียกหลักการพื้นฐานของการออกแบบการนํา

เสนอวา ABC Principle (Audience, Benefit, Consequence)

ผูฟงคือใคร (Audience) 
เมื�อเราไดรับมอบหมายใหนําเสนอ คําถามสําคัญคําถามแรกคือ ผูฟง

คือใคร มีลักษณะรวมกันอยางไรบาง เพราะยิ่งเรารูบุคลิกและลักษณะของ

ผูฟงมากเทาไร ก็จะยิ่งชวยใหสามารถออกแบบการนําเสนอได “ถูกจริต” 

ของผูฟงแตละกลุมไดมากขึ้นเทานั้น เชน ผูฟงเปนพนักงานขาย ชอบการ

นําเสนอที่มีสีสัน ตัวเลขนอยๆ มีสวนรวมไดดี นั่งนานๆ ไมได ฯลฯ

ประโยชนสําหรับผูฟงคืออะไร (Benefit)
เมื�อเรารูวาผูฟงคอืใครแลว เราตองสามารถระบอุอกมาไดอยางชดัเจน

ในมุมมองของผูฟงวา “อะไรคือประโยชนสําหรับผูฟง” 

เราตองตระหนักวา กอนการนําเสนอในใจของผูฟงมีเรื�องราวรอยแปด

ที่กังวลใจอยู การที่ทุกคนนั่งอยูในหองประชุม เงียบ มองมาที่หนาหอง ไม

ไดหมายความวาจิตใจของผูฟงจะอยูกับเราตลอด ดังนั้น เราตองเริ่มตนดวย

การดึงดูดความสนใจของผูฟงเสียกอน
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บทที่ 2 Design : ABC = ออกแบบการนําเสนอแบบมืออาชีพ

มนุษยมีสัญชาตญาณของการอยูรอด สมองจะคอยสอดสองดูตลอด
เวลาวา มีอะไรน�าสนใจ มีอะไรน�าวิตก มีอะไรน�ากลัว หากการเริ่มตนการนํา
เสนอของเราราบเรียบไมไดดึงดูดความสนใจของผูฟงเพียงพอ เราก็จะสูญ
เสียผูฟงไปภายในไมกี่นาที

เราสามารถทําใหคนสนใจโดยการใชคําพูด หรือการกระตุนใหคนมา
สนใจฟงเรื�องที่กําลังจะนําเสนอ 

ตวัอยางเชน ในการฝกอบรมเรื�องการนําเสนอแบบมอือาชีพ ผูเขยีนจะ
เริ่มตนดวยคําพูดของ วอรเรน บัฟเฟตต ที่บอกวา 

“การพดูในทีส่าธารณะเปนทกัษะทีส่าํคญัและจาํเปน ถามทีกัษะการ
นําเสนอที่ดี มันก็จะเปนสินทรัพย หากไมมี ก็เสมือนมีหนี้สิน เพราะ
ทักษะนี้จะอยูกับเราไป 50 หรือ 60 ป” 

ผูเขียนจะยํ้าประโยคนี้เปนระยะๆ เพื�อตอกยํ้าใหผูฟงตระหนักวา การ
เรียนรู ในครั้งนี้เปนประโยชนของเขา ซึ่งหากเราทําได ผูฟงก็จะพยายามรักษา
ระดับความสนใจในการรับฟงไดตลอด

ใหใชแนวคาํถามเหลานีช้วยระบปุระโยชนของผูฟงทกุครัง้กอนการนาํเสนอ 

“อะไรคือประโยชนสําหรับผูฟง” หรือ

“ทําไมผูฟงตองฟงการนําเสนอของเรา” หรือ

“ผลดีสําหรับผูฟงคืออะไร”

ส่ิงท่ีตองการใหเกิดหลังจากจบการนําเสนอคืออะไร 
(Consequence)

หนาที่และบทบาทของผูนําเสนอคือ ตองคิดหรือจินตนาการตอนที่
ออกแบบการนําเสนอวา ผลลัพธสุดทายท่ีเราตองการใหเกิดสําหรับผูฟงเมื�อ
จบการนําเสนอคืออะไร 
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