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	 คิดออกไหมครับว่า	ถ้าวันนี้ไม่มี	Microsoft	 Power	Point	 เรา		
จะนำาเสนอ	 รายงานหน้าห้องหรือนำาเสนอผลงานการศึกษา	 หรือ
ผลงานวิจัยกันอย่างไร	 ....ผมคิดว่าคงเป็นเร่ืองน่าหนักใจไม่น้อยจริงๆ	
สำาหรับหลายๆ	ท่าน	
	 และหลายๆ	 ท่านคงอาจลืมไม่แล้วด้วยซ้ำาว่า	 power	 point	
ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยสนับสนุนให้การนำาเสนองาน
ของคนนำาเสนอมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 เพราะ	power	point	สามารถ
นำาเสนอแทนคนนำาเสนอได้ท้ังหมดแล้วละก็	 การท่ีเราไปยืนอยู่หน้าห้อง	
ก็เป็นแค่หัวหลักหัวตอเท่านั้น
	 ปัญหาของการใช้	power	point	ในทุกวันนี้	กำาลังตกอยู่ในสภาพ
ที่เรียกว่า	 เรากำาลังใช้มันเพื่อสร้างความหายนะให้กับงานท่ีเรากำาลัง
เสนอ…หายนะคืบคลาน	 หากทั้งผู้บรรยายหรือผู้นำาเสนอ	 และผู้ฟัง	

Power Point มรณะ (Power Puke) 
ต้องอดทนด้วยกันท้ัง	 2	 ฝ่าย	 เมื่อต้องนำาเสนอและฟังข้อมูลไป
ที่ละสไลด์ด้วยหัวเรื่องทั่วไป	มีการใช้รูปภาพสำาเร็จรูป	(clip	art)	และ	
จุดรายการจำานวนมากในหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย...เราทำาส่ิงเหล่านี้จน
ชินตา	 และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำาวัน	 จนอาจนึกไม่ออก
แล้วว่า	หากการประชุมหรือการนำาเสนอไม่ใช้	power	point	ประกอบ
นั้นเป็นอย่างไร
	 ผมคิดว่าพวกเราคงต้องเคยมีประสบการณ์แย่ๆ	แน่	ทั้งในฐานะ	
ผู้นำาเสนอที่ต้องเขียนเอกสาร	และต้องเตรียม	power	point	โดยต้อง
พยายามเอาเนื้อหาที่เขียนในเอกสารยัดเข้าไปใน	 power	 point	 ที่เรา
มีเวลาเสนอเพียง	 10-15	 นาที	 ด้วยการใช้จุดรายการเป็นแถวเป็นแนว	
โดยไม่พยายามใส่รายละเอียดและคิดว่า	 เจ๋งแล้ว...เคยใช่ไหมครับ
ที่นำาเสนอไป	และเห็นผู้ทำาหน้าเบื่อบางคนถึงกับหลับไปเลย
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	 หรือในฐานะที่ เป็นผู้ฟั ง	 เคยใช่ ไหมครับที่ ในขณะท่ีฟั ง
การบรรยาย	 สายตาเราก็จับจ้องไปที่จอ	 slide	 และก็อ่านเนื้อหาไป
ทีละบรรทัดๆ	 โดยไม่สนใจด้วยซ้ำาว่าคนที่ยืนพูดปาวๆๆ	 อยู่หน้าห้อง	
กำาลังพูดถึงไหน	 พูดเร่ืองอะไรอยู่	 จนคุณอาจรู้สึกรำาคาญเสียงพูด	
เพราะรบกวนสมาธิในการอ่านของคุณหรือไม่ง้ัน	 หาก	 slide	 มีแต่			
ตัวหนังสือเป็นจุดรายการอยู่เต็มหน้า	คุณคงจะอ่านได้สักพัก	หลังจาก
นั้นไม่นานก็เริ่มเบื่อ	 หาว	 และคิดในใจว่าเมื่อไรการนำาเสนอที่น่าเบื่อนี้
จะจบเสียที	(ว่ะ)	และสะดุ้งตื่น	เมื่อได้ยินมีเสียงตบมือ
	 นิตยสาร	 Wired	 (ใครเป็น	 Geeks	 ไม่ควรพลาดอย่างย่ิง)	
ฉบับเดือนกันยายน	2546	ตีพิมพ์บทความชื่อ	Power	point	is	Devil	
ของ	 Edward	 Tufte	 ซึ่งกล่าวตอนหนึ่งว่า	 “อย่างน้อยที่สุดรูปแบบ
การนำาเสนอไม่ควรสร้างปัญหา	 แต่ลักษณะของ	 power	 point	
กลับเป็นตัวทำาลาย	 ชี้นำาและทำาให้เนื้อหามีควาสำาคัญน้อยลง	 การ
นำาเสนอด้วย	 power	 point	 คล้ายกับการแสดงละครของเด็ก
ในโรงเรียนซึ่งหนวกหู	เชื่องช้าและไม่น่าสนใจ”
	 ในปี	พ.ศ.	2550	Anna	Patty	เขียนบทความเรื่อง	Researcher	
points	 finger	 at	 Power	 Point	 ซึ่งก่อให้เกิดการกระแสการโต้เถียง
ในสังคม	 โดย	Anna	 ได้อ้างว่า	 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งนิเวซาธ์	
เวลล์	 รวมถึง	 John	 Sweller	 ผู้พัฒนาทฤษฎี	 Cognitive	 Load	

(ในปี	2520)	ได้ลงความเห็นว่า	ผู้ฟังจะประมวลผลข้อมูลได้ยากลำาบาก
ถ้าได้ รับข้อมูล ท้ังคำ าพูดและตัวอักษรพร้อมกัน	 เนื่องจากคน
ไม่สามารถอ่านและฟังได้ดีในเวลาเดียวกัน	ซึ่งหมายถึง	power	point	
มรณะนั่นเอง
	 การนำาเสนอด้วยปากเปล่า	 มีความแตกต่างจากเอกสารท่ีเขียนมา	
อย่างดี	 การพยายามรวมท้ัง	 2	 อย่างเข้าด้วยกัน	 จะทำาให้ทั้ง
การนำาเสนอและเอกสารด้อยคุณภาพลงท้ังคู่	 แต่ในฐานะผู้นำาเสนอ	
เรามีหน้าที่กระตุ้นให้ผู้ฟังใช้สมองทั้งซีกซ้ายและขวา	 เพื่อซึมซับ
เนื้อหาในงานของเราให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด
	 และหากวันนี้คุณต้องทำา	 power	 point	 เพื่อการนำาเสนองาน	
โปรดหลีกเลี่ยงการนำาเสนอด้วย	 power	 point	 มรณะและหาก
คุณต้องการรู้ว่า	 แล้ว	 power	 point	 ที่ดีเป็นอย่างไร	 โปรดติดตาม
ตอนต่อไป...แต่ในฉบับนี้	 ผมบอกได้แต่เพียงว่าข้ันตอนแรกใน
การเปลี่ยนแปลงก็คือ	 ท้ิงอดีตไว้ข้างหลังหรือท้ิงรูปแบบการทำา	
power	 point	 ที่เต็มไปด้วยจุดรายการ	 และรายละเอียกจำานวนมาก	
ทิ้งไป....

	 	 	 	 	 	 เจอกันฉบับหน้าครับ
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