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Make a Pitch like a SHOW 

HIGHLIGHT : 

 เรยีนรู ้10 เทคนิคการน าเสนอ ซึ่งถอดรหสัมาจากความส าเรจ็ของ Steve Jobs ผูท้ีเ่ป็นต้นแบบในดา้นการน าเสนอ    
ซึง่สามารถน ามาปรบัใชใ้หก้าร pitch ของสตารท์อพั มคีวามโดดเด่น น่าสนใจมากขึน้ ดว้ยการท าใหก้าร Pitch ทุกครัง้
เหมอืนการแสดงโชว ์

 

เวลาในการอ่าน  3  นาท ี

 
 
วนัหนึ่งมโีอกาสไดอ้่านบทความของคุณอภวิุฒ ิพมิลแสงสุรยิา หรอืพีป๊่อป จากออคดิ สลงิชอต ซึง่ไดม้าแชร์ขอ้มูลเกีย่วกบัเรื่อง 
“ถอดรหสัความส าเรจ็ของ Steve Jobs ในเรื่องการน าเสนอ” กค็ดิว่าทัง้เคลด็ลบัและเทคนิคต่างๆ ที ่Steve Jobs ใชน้ัน้ 
สามารถน ามาปรบัใชก้บัการ Pitch ของสตารท์อพัไดอ้ย่างดทีเีดยีว  
 
ทนีี้ เรามาดกูนัว่า Secret sauce ของ Steve Jobs มอีะไรทีเ่ราสามารถหยบิไปใชใ้นการ Pitch ไดบ้า้ง 
   

1. Audience: เรื่องส าคญัเรื่องแรก ที่เราต้องใส่ใจ เพราะการรู้เขารู้เรา รบร้อยครัง้ชนะร้อยครัง้ ใช้ได้ดเีสมอ และเป็น
ค าพูดทีเ่หล่าสตารท์อพั ควรท่องใหข้ึน้ใจทุกครัง้เวลาไป Pitch เพราะเราต้องระลกึเสมอว่าพูดใหใ้ครฟัง เขาเป็นใคร 
(ลกูคา้ กรรมการ นักลงทุน ฯลฯ) วตัถุประสงคท์ีเ่ขาสนใจมาฟังเราคอือะไร ความคาดหวงัต่อการน าเสนอของเราเป็น
แบบไหน เพราะหากเราวเิคราะหผ์ูฟั้งไดอ้ย่างถ่องแท ้เป้าหมายและผลลพัธใ์นการ Pitch แต่ละครัง้กจ็ะบรรลุผลส าเรจ็
มากขึน้ 

2. Pitch deck (Presentation): เป็นสิง่ทีส่ร้างความประทบัใจอนัดบัแรก ซึ่ง Pitch deck ที่ดตี้องดงึดูด โดดเด่น ใน
รปูแบบ Less is more สามารถสรา้งความน่าสนใจได ้ซึง่ความน่าสนใจแบ่งออกเป็น รูปลกัษณ์ (สวย ทนัสมยั) เนื้อหา 
(สัน้ กระชบั) เน้นรูปทีส่ื่อความหมายผสมผสานกบัขอ้ความทีไ่ม่ควรเกนิ 4-5 บรรทดัในหนึ่งสไลด์ และหากมเีวลาใน
การ Pitch ทีน่านพอ ควรใส ่VDO ประกอบการพรเีซนตเ์ขา้ไปดว้ย 

3. Setting the theme: เปิดการน าเสนอดว้ยการ “พาดหวั” Jobs มกัเปิดการน าเสนอดว้ยการพาดหวั ซึง่กเ็หมอืนทีเ่รา
เหน็ในหนังสอืพมิพ์ เพื่อสร้างหรอืเรยีกร้องความสนใจจากผู้ฟังรวมถึงให้ผู้ฟังจ าเราได ้แล้วสร้างธมีที่จะน าเสนอให้
ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัเนื้อหาและวตัถุประสงคใ์นการน าเสนอแต่ละครัง้  

4. Providing outline: การเตรยีมโครงของเรื่องทีจ่ะพดู จะท าใหก้ารเรยีบเรยีงเนื้อหา การใหน้ ้าหนักและความส าคญัใน
แต่ละหวัขอ้ จะท าใหเ้ราไม่หลงลมืหรอืหลุดประเดน็ส าคญัๆ ไป เช่น ช่วงเปิด เนื้อหา และช่วงปิดทีต่อ้งทิง้ทา้ยหรอืสรุป
ใจความส าคญัแบบสัน้ๆ ในไสตล์เรา เพื่อให้ผู้ฟังประทบัใจและจดจ าคุณได้ ต้องอย่าลมืว่าผู้ฟังของคุณ ได้พบเจอ
ผู้ประกอบการที่มาน าเสนอธุรกิจมากมาย การจะท าให้เป็นที่จดจ า คุณจะต้องเติมความพิเศษบางอย่างเข้าไปใน
เรื่องราวระหว่างการโชวข์องคุณ เช่น การเล่าเรื่องราวชวีติของตวัเอง หรอืการเล่าสถานการณ์ ที่เชื่อมโยงกบัธุรกจิของ
คุณ เป็นตน้  

5. Making smooth transition: เนื้อหาค าพูดตอนจบของแต่ละสไลด ์ต้องเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาในสไลดถ์ดัไป และต้อง
เชื่อมไม่ใหผู้ฟั้งรูส้กึสะดุด  

6. Demonstrating enthusiasm: น าเสนอด้วยการใส่พลงัและความมุ่งมัน่ทัง้หมด เพราะค าพูด น ้าหนักเสยีง จงัหวะ
หนกัเบา ลว้นกระตุน้ผูฟั้งใหเ้ชื่อในสิง่ทีเ่ราน าเสนอ สตารท์อพัควรหมัน่ศกึษาดตูวัอย่างของผูพ้ดูตน้แบบ (Role Model) 
ว่าเขาพูดแบบไหน ท าไมคนถึงตัง้ใจฟังในสิง่ที่เขาพูดได้เป็นเวลานานๆ ยิ่งถ้าเราหมัน่ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ 
Storytelling กจ็ะยิง่ท าใหก้ารน าเสนอของเราโดดเด่นไม่แพใ้คร 
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7. Making numbers and statistics meaningful: เมื่อถงึสไลด ์ทีต่้องบอกเล่าถงึขอ้มูลจรงิ ปัญหา Pain points ต่างๆ 
หรอืแมก้ระทัง่โอกาสทางธุรกจิ ต้องน าเสนอดว้ยตวัเลขหรอืสถติ ิทีส่รา้งความน่าเชื่อถอื เพื่อตอกย ้าถงึความส าคญัว่า
ท าไมเราถงึตอ้งท าธุรกจินี้ 

8. Adding “One More Thing” at the end of presentation: ก่อนจบการ pitch ทุกครัง้ เราต้องบอกคนฟังว่า “อีก
เรื่องหน่ึงส าหรบัวนัน้ี ผม/ดิฉันอยากฝากทุกท่านว่า.......” เพื่อเป็นการเน้นย ้าให้ผูฟั้ง จดจ าสิง่ที่ส าคญัที่สุดของ
ธุรกจิ หรอืวตัถุประสงคข์องการ pitch ในครัง้นี้ว่า ตอ้งการใหผู้ฟั้งท าอะไร  

9. Practicing & Rehearsing: ซอ้มและซอ้ม (Practice makes Perfect) 
10. Making pitching like a show: ท าใหผู้ฟั้งทีด่กูาร pitch ของเรา เหมอืนการมาดโูชว ์เพราะโดยทัว่ไป คนเราสามารถ

นัง่ดกูารแสดงไดเ้ป็นชัว่โมงๆ (เพราะรูส้กึสนุก ตื่นเต้น น่าสนใจ ฯลฯ) เรากค็วรท าใหผู้ฟั้งของเรารูส้กึแบบนี้ หรอืรูส้กึ
เหนือความคาดหมาย  
 

สตูรลบัความส าเรจ็ของการ Pitch ทัง้ 10 ขอ้ขา้งตน้น้ี เราเชื่อว่าสตารท์อพัหลายๆ คนกใ็ชง้านกนัอยู่เป็นประจ า แต่หากเราเตมิ
เคลด็ลบั เตมิเทคนิค และคดิว่าก าลงัท าการแสดงโชวอ์ยู่ การ pitch กจ็ะดูมสีสีนั มคีวามโดดเด่นแตกต่าง ไม่สรา้งความน่าเบื่อ
ใหก้บัผูฟั้งอย่างแน่นอน Pitch ครัง้หน้ามา “SHOW up, STAND out” กนัเถอะ 

 
ดดัแปลงและเรยีบเรยีงเน้ือหาจาก โลกบนไลน์ by Apiwut 
โดย นุชนาถ คุณความด ี
ฝ่ายพฒันาความรูผู้ป้ระกอบการ 
ศนูยส์ง่เสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทุน (TSI) 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เมษายน 2562 
 

 
 
 


