ART OF STORYTELLING
ในทุกๆ อาชีพ สิง่ ที่หลีกหนีไม่ได้ เลยก็คือ การนาเสนอ (Presentation) ซึง่ ในปั จจุบนั ก็มีผ้ เู ชี่ยวชาญมากมายที่ได้
สรุปเทคนิคในการนาเสนอต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น การทาความรู้จกั เพือ่ เข้ าใจผู้ฟัง (Know the audience) การตังหั
้ วข้ อที่
เหมาะสมและน่าสนใจสาหรับผู้ฟัง (Attention grabbing topic) การใช้ สถิติตา่ งๆ (Shocking statistics) การซ้ อมเพื่อลด
ความตื่นเต้ นของผู้พดู (Practice) การสบตาผู้ฟังในขณะที่พดู (Engage with the audience) รวมถึงเทคนิคอื่นๆ อีก
มากมาย ซึง่ เทคนิคทีต่ า่ งๆ เหล่านี ้ได้ ถกู นาไปปฏิบตั ิตามโดยผู้พดู ในเวทีตา่ งๆ มาแล้ วนับไม่ถ้วน
อย่างไรก็ดี แม้ การเตรียมตัวของผู้พดู จะดีแค่ไหน ไม่วา่ จะซ้ อมสักกี่ครัง้ สิง่ ที่ยากที่สดุ ที่ผ้ พู ดู หลายๆ ท่านจะต้ องเผชิญ
และไม่สามารถคาดเดาได้ เลยก็คอื ความสนใจของผู้ฟังในระหว่างการนาเสนอ ดังนัน้ การนาเสนอที่ดีนนมั
ั ้ กจะเป็ นการ
นาเสนอที่ควบคุมความสนใจของผู้ฟังให้ เป็ นไปในทิศทางที่ผ้ พู ดู ต้ องการ โดยวิธีที่งา่ ยที่สดุ ในการควบคุมความสนใจของผู้ฟัง
สามารถทาได้ โดยการผสมผสาน “Human-ness” หรื อสิง่ ที่คนส่วนใหญ่สนใจและเข้ าถึงได้ ดี ผ่านการสอดแทรกเรื่ องราว
(Story) เข้ าไปเพื่อกระตุ้นความสนใจและดึงดูดความสนใจของผู้ฟังไว้ ตลอดระยะเวลาการนาเสนอ (Resonate with the
listeners) เนื่องจากผู้ฟังทุกคนคุ้นเคยกับการฟั งเรื่ องราวต่างๆ จะเห็นได้ จากการฟั งนิทานในสมัยเด็กๆ เพราะถ้ าเราย้ อนนึก
ถึงวัยเด็กนัน้ เราจะจาได้ ทนั ทีวา่ เด็กทุกคนสามารถคงความสนใจให้ จดจ่อกับเรื่ องที่ฟังอยูน่ นได้
ั ้ อย่างง่ายดายโดยผู้ใหญ่ไม่ต้อง
พยายามใดๆ เลยเสียด้ วยซ ้า

รู ปที ่ 1: ความแตกต่างระหว่าง รายงาน (Report) การเล่าเรื ่อง (Story) และการนาเสนอ (Presentation)
เพื่อให้ เห็นภาพได้ งา่ ยขึ ้น การนาเสนอที่ดีนนจะเป็
ั้
นการผสมผสานระหว่าง การเล่าเรื่ อง (Storytelling) และรายงาน
(Report) (รู ปที ่ 1) เข้ าไว้ ด้วยกัน เพื่อให้ ผ้ อู า่ นเข้ าใจได้ งา่ ยขึ ้น รายงาน คือ การลงรายละเอียดผ่านการนาเสนอข้ อเท็จจริ งโดย
จะเรี ยงเป็ นลาดับ และเป็ นขันตอน
้
(Informational, exhaustive details, and facts) ในขณะที่ การเล่าเรื่ อง เปรี ยบเสมือน
การเล่านิทาน โดยเป็ นการถ่ายทอดจากประสบการณ์ซงึ่ อาจจะมีอารมณ์ตา่ งๆ เข้ ามาเกี่ยวข้ อง โดยผู้ฟังจะต้ องเป็ นผู้สร้ าง
ความเชื่อมโยงจากนัยของเรื่ องราวที่ฟังด้ วยตัวเอง (Experiental and emphasizing evocative and implied info) ทังนี
้ ้
การนาเสนอที่ดี คือ การรวมทัง้ 2 สิง่ นี ้ที่เข้ าไว้ ด้วยกัน โดยนาเสนอผ่านการวางโครงสร้ างให้ เหมือนกับการเล่าเรื่ อง เพื่อดึง

ความสนใจของผู้ฟังไว้ ตลอดระยะเวลาการนาเสนอ แต่สงิ่ ที่นาเสนอนัน้ ไม่นิทานหรื อเรื่ องเล่า หากแต่จะเป็ นข้ อเท็จจริ งและบท
วิเคราะห์ของข้ อเท็จจริ งเหล่านัน้
เพราะฉะนัน้ ก่อนที่ผ้ อู า่ นจะสามารถกาหนดโครงสร้ างของการนาเสนอ ผู้เขียนอยากจะขออธิบายถึงโครงสร้ างของ
เรื่ องราวที่จะถูกนามาปรับใช้ ให้ เข้ าใจก่อน เรื่ องราว (Story) นันจะประกอบไปด้
้
วย 3 ส่วนด้ วยกัน เริ่ มตังแต่
้ เนื ้อหาส่วนต้ นหรื อ
ส่วนของการท้ าวความ (Beginning) ซึง่ จะเป็ นการ อธิบายบริ บทต่างๆ (Context) ของเรื่ อง ถัดมา คือ ช่วงกลางหรื อท้ องเรื่ อง
(Middle) คือ การอธิบายซึง่ จุดหักเหต่างๆ ทังที
้ ค่ าดเดาได้ และทีค่ าดเดาไม่ได้ ที่ทาให้ เรื่ องราวไม่เป็ นไปตามที่ผ้ ฟู ั งนันคิ
้ ดไว้
เพื่อที่จะเรียกความสนใจให้ ยงั คงอยูก่ บั เรื่ องราว หรื อเพื่อทาให้ ผ้ ฟู ั งได้ มีโอกาสคิดตาม (Suspense) สุดท้ าย คือ บทสรุป
(Ending) ซึง่ จะเป็ นการค่อยๆ คลี่คลายจุดหักเหต่างๆ เหล่านันให้
้ กบั ผู้ฟัง (Resolution)
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รู ปที ่ 2: ขัน้ ตอนการนาเสนอ (Presentation) โดยปรับใช้เทคนิ คการเล่าเรื ่อง (Storytelling)
ทังนี
้ ้ จากการสารวจ การนาเสนอที่ประสพผลสาเร็ จและได้ รับการยอมรับที่ดีนนั ้ มักจะประกอบไปด้ วยโครงสร้ างทัง้ 3
ส่วนเหมือนการเล่าเรื่ องแทบทังสิ
้ ้น โดยในแต่ละขันตอน
้
จะมีรูปแบบหรื อ Pattern ที่ชดั เจน เพื่อประกอบการอธิบายรูปแบบ
การนาเสนอในแต่ละขันตอนนั
้
น้ ผู้เขียนจะยกตัวอย่าง การนาเสนอเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ Iphone รุ่นแรกของ Steve Jobs ในปี
ค.ศ. 2007 ดังนี ้
เริ่ มกันที่เนื ้อหาส่วนต้ นหรื อการท้ าวความ (Beginning) เนื ้อหาในส่วนนี ้เป็ นการกล่าวถึงสิง่ ทีเ่ ป็ นอยูห่ รื อเหตุการณ์
ในปั จจุบนั (What is) และสิง่ ที่ควรจะเป็ น (What could be) เพือ่ ให้ ผ้ ฟู ั งได้ เห็นถึงช่องว่าง (Gap) อย่างชัดเจนและเรี ยก
ความสนใจของผู้ฟังว่าในส่วนถัดไป ผู้พดู กาลังจะนาเสนอวิธีใดในการปิ ดช่องว่างเหล่านัน้ จากตัวอย่าง Steve Jobs เริ่ มต้ น
ด้ วยการท้ าวความถึงเหตุการณ์ในปั จจุบนั (What is) ผ่านการอธิบายว่าผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ที่เข้ ามาในตลาดอย่างมากมายนัน้ มี
อยูเ่ พียงแค่บางผลิตภัณฑ์เท่านันที
้ จ่ ะได้ รับการยอมรับว่าเป็ นนวัตกรรมใหม่ และสามารถสร้ างการเปลีย่ นแปลงในโลกแบบทีไ่ ม่
มีใครเคยเห็นมาก่อน และได้ ยกตัวอย่างหลายๆ ผลิตภัณฑ์เหล่านัน้ (“Every once in a while, a revolutionary product
come along that changes everything…”) ต่อจากนัน้ Jobs จึงได้ กล่าวต่อถึงสิง่ ที่กาลังจะเกิด (What could be) ว่า
วันนี ้คือวันทีเ่ ขารอมานาน ซึง่ ก็คอื วันที่เขานันมี
้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ทีจ่ ะเปลีย่ นวิธีการที่ทกุ คนใช้ ชีวติ ไปตลอดกาล (“This is the

day that I have been looking forward to for two and half years…today we are introducing three
revolutionary products…”)

ถัดมาในส่วนที่ 2 หรื อช่วงกลางของการนาเสนอ (Middle) ผู้พดู สามารถลงรายละเอียดของสิง่ ทีเ่ ป็ นอยู่ (What is)
และสิง่ ที่ควรจะเป็ นหรื อสิง่ ที่ผ้ ฟู ั งต้ องการให้ เป็ น (What could be) สลับกันไปมา ทังนี
้ ้ ในการนาเสนอแต่ละครัง้ สิง่ ที่
หลีกเลีย่ งไม่ได้ ก็คือ คาถามต่างๆ ที่อาจจะก่อให้ เกิดการต่อต้ านจากผู้ฟัง (Resistance and doubt) โดยวิธีการแก้ ที่ดีที่สดุ ก็
คือ การคาดการณ์ถงึ การคาถามที่อาจจะเกิดขึ ้นระหว่างการนาเสนอแล้ วออกแบบเนื ้อหาการนาเสนอให้ ตอบคาถามเพื่อไขข้ อ
ข้ องใจของคาถามเหล่านัน้ เปรี ยบเสมือนการเล่นเรื อใบ ที่ผ้ เู ล่นเรือมักจะหักเรื อไปทางซ้ ายที ขวาทีไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะถึง
จุดหมายปลายทาง โดยจะไม่เดินเรื อเป็ นเส้ นตรง ทังนี
้ ้ ก็เพื่อลดแรงต้ านจากลม โดยถ้ าย้ อนกลับไปที่ตวั อย่างการนาเสนอของ
Steve Jobs หลังจากที่เขาได้ กล่าวแนะนาผลิตภัณฑ์ชิ ้นใหม่ของเขาแล้ วนัน้ เขาได้ เปรี ยบเทียบการทางานของมือถือ Iphone
ใหม่ของ Apple เทียบกันกับมือถืออื่นๆ ที่มีอยูใ่ นตลาดในปั จจุบนั สลับไปมา เพื่อที่จะสือ่ ให้ เห็นอย่างชัดเจนว่ามือถือ Iphone
นันสามารถท
้
าอะไรได้ บ้าง โดยเขาได้ ใช้ ทงั ้ วีดีโอ ภาพ รวมถึง การสาธิตจริ ง (Demo) เพือ่ ให้ ผ้ ฟู ั งคงความสนใจอยูท่ ี่สงิ่ ที่เขา
พูดอยูเ่ สมอตลอดระยะเวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง
สุดท้ ายในส่วนที่ 3 หรื อบทสรุปของการนาเสนอ (End) ถือได้ วา่ เป็ นส่วนที่สาคัญมาก เพราะเป็ นส่วนที่เราจะใช้ ใน
การโน้ มน้ าวผู้ฟัง ให้ เห็นถึงความจาเป็ นทีจ่ ะต้ องดาเนินการตามขันตอนหรื
้
อข้ อเสนอแนะที่เรามี หรื อเป็ นเหตุผลว่าทาไมผู้ฟังถึง
ต้ องเชื่อผู้พดู โดยผู้พดู สามารถทาได้ ผา่ นการบอกถึงสิง่ ที่ผ้ ฟู ั งจะต้ องปฏิบตั ิ (Call to action) แล้ วจึงสรุปถึงสิง่ ที่จะเกิดขึ ้นเมื่อ
ผู้ฟังได้ ปฏิบตั ิตามข้ อเสนอแนะแล้ ว (New Bliss) ซึง่ ถ้ ากลับมาทีต่ วั อย่างของ Steve Jobs ในช่วงสุดท้ าย เขาได้ ทิ ้งท้ ายไว้ วา่
Apple ได้ เป็ นผู้นาในด้ านการสร้ างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ มานักต่อนัก ตังแต่
้ การเปิ ดตัว Mac Computer ในปี ค.ศ.
1984 จนมาถึง Ipod ในปี ค.ศ. 2001 และในวันนี ้ ที่เขาคิดว่า Apple ได้ ทาสิง่ นันอี
้ กครัง้ โดยการเปิ ดตัว Iphone (I didn’t
sleep a wink last night and I was so excited because we have been so lucky at Apple…we have had the
Mac…the Ipod...and we are going to do it again with the Iphone. We are so excited.) และนี่ก็คือ New Bliss

หรื อสิง่ ที่เขาเชื่อว่าจะเกิดหลังจากวันที่เขาได้ กล่าวเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์นี ้ไปแล้ ว
ผู้เขียนขอจบบทความนี ้ด้ วยคากล่าวของ TS Elliot ซึง่ ได้ กล่าวไว้ วา่ “What we call the beginning is often the
end. And to make an end is to make a beginning. The end is where we start from” หรื ออีกนัยหนึง่ ก็คอื ณ จุดที่
การนาเสนอของเรานันจบลงนั
้
น้ การเดินทางของผู้ฟังก็เพิง่ จะเริ่ มต้ นขึ ้นเท่านันเอง
้ พวกเขาเหล่านันจะจดจ
้
าสิง่ ทีเ่ ราพูดได้ อย่าง
ขึ ้นใจ หรื อลืมมันไปเมือ่ เดินออกจากห้ องประชุมนันก็
้ ล้วนแต่ขึ ้นอยูก่ บั ผู้พดู เพราะฉะนัน้ หน้ าที่ของเรา คือ การพาผู้ฟังเหล่านัน้
ไปยังจุดที่ผ้ ฟู ั งเข้ าใจว่าทาไมสิง่ ที่นาเสนอถึงสาคัญ และมีความมุง่ มัน่ ที่จะ วางแผน และปฏิบตั ิตามข้ อเสนอแนะที่เราได้ ให้ ไว้
อย่างเต็มที่

บทความนีอ้ า้ งอิ งจากหนังสือ Resonate โดย Nancy Duarte

