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เทคนิคการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
 การนําเสนอผลงานวิจัยเปนพันธกิจที่สําคัญอยางหนึ่งที่นักวิจัยทุกคนควรตองทํา เม่ือเสร็จส้ินการวิจัย และ

จัดทํารายงานวิจัยเสร็จเรียบรอยแลว นักวิจัยควรถือวาการนําเสนอผลงานวิจัยเปนหนาที่ นักวิจัยอาจนําเสนอ

ผลงานวิจัยไดหลายแบบ แบบท่ีใชกันมาก คือ การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ และการนําเสนอ

ผลงานวิจัยในรูปบทความวิจัยพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ บทความนี้มุงเสนอสาระดานเทคนิคการนําเสนอ

ผลงานวิจัยทั้งสองแบบ โดยแยกเสนอสาระเปน 2 ตอน ดังนี้ 

 

ตอนท่ี 1 เทคนิคการนําเสนอผลงานวจิัยในการประชุมทางวิชาการ 
 เทคนิคการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการมีความสําคัญไมย่ิงหยอนกวาการวิจัย ดวยเหตุผล

ที่วานักวิจัยอาจผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพดี แตถาไมสามารถนําเสนอผลงานวิจัยใหผูฟงเขาใจได นักวิจัยไมไดรับการ

ยอมรับในเชิงวิชาการ Correli (2006) กลาววา ความสําเร็จในการนําเสนอผลงานวิจัยขึ้นอยูกับวิธีการนําเสนอ ถา

นักวิจัยนําเสนอผงานวิจัยดวยทาทีไมม่ันใจ เสียงส่ัน มือส่ัน ยอมทําใหคุณคาของผลงานวิจัยลดลง ดังนั้นนักวิจัยควร

ใชเวลาในการเตรียมตัวเสนอผลงานวิจัยดวย  

เทคนิคในการนําเสนอผลงานวิจัยแยกไดตามรูปแบบการนําเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ เปน 2 แบบ 

คือ การนําเสนอโปสเตอร และการนําเสนอดวยวาจา ทั้งสองแบบมีเทคนิคแตกตางกันดังสาระสรุปจากเอกสารของ 

Correli (2006) Jackson (1998) และ Newcastle University (2008) ดังตอไปนี้ 

1. การนําเสนอโปสเตอร (Poster Presentation) 
 โปสเตอรเปนส่ือประเภทไมมีการเคล่ือนไหว สําหรับการนําเสนอ ‘สาร’ ทําดวยกระดาษแข็งหรือไม สําหรับ

ติดต้ังขอเขียนสรุป/บทคัดยอ ภาพ/แผนภูมิประกอบสารที่นําเสนอ มีขนาดประมาณ 1 X .50 ตารางเมตร การนําเสนอ

ผลงานวิจัยดวยโปสเตอรแตกตางจากการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา ตรงที่การนําเสนอผลงานวิจัยดวยโปสเตอร

นั้นนักวิจัยใหโปสเตอรทําหนาที่บอกเร่ืองราวของผลงานวิจัย นักวิจัยมีหนาที่ตองรออยูใกลๆ โปสเตอรและคอยตอบ

คําถามหรือใหคําอธิบายเพิ่มเติมแกผูชม สาระดานการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปโปสเตอร แบงเปน 2 หัวขอ คือ 

รูปแบบโปสเตอรผลงานวิจัย และแนวทางการเตรียมโปสเตอรผลงานวิจัย ดังนี้ 
      1.1 รูปแบบโปสเตอรผลงานวิจัย 
 รูปแบบโปสเตอรผลงานวิจัย ที่นักวิจัยนําเสนอผลงานวิจัยดวยโปสเตอร มีองคประกอบ 5 สวน ดังนี้ 
1) ช่ือเรื่อง (title)  

ชื่อเร่ืองงานวิจัย เปนขอความระบุวัตถุประสงคหลักของการวิจัย ตัวแปรในการวิจัย และบริบทของงานวิจัย 

ในกรณีงานวิจัยเชิงปริมาณ และเปนวลีส้ันๆ ที่ระบุวัตถุประสงคหลักและประเด็นวิจัยหลัก โดยมีการเลนคําสัมผัสได 

ในกรณีงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
2) บทคัดยอ (Summary) 

บทคัดยอเปนเนื้อหาสาระสรุปของงานวิจัย โดยมากนิยมเขียนเพียง 3 ประโยค คือ วัตถุประสงคการวิจัย 

วิธกีารวิจัย และผลการวิจัย เพื่อใหผูอานเห็นภาพรวมของงานวิจัยทั้งเร่ือง  
3) บทนําและเอกสารที่เกี่ยวของ (Introduction and related literature) 
 บทนําและเอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัย เปนขอความที่อธิบายถึงความเปนมาของปญหาวิจัยความสําคัญ

ของงานวิจัย ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวของ ซึ่งนักวิจัยสังเคราะหสรุปสรางเปนกรอบแนวคิด และสมมุติฐานวิจัย 

ทั้งนี้นักวิจัยตองพิจารณาคัดสรรเฉพาะสวนสําคัญที่สุดไปจัดทําโปสเตอร และออกแบบใหนาสนใจดวย 
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4) วิธีดําเนินการวิจัย (Research methods) 
สาระสรุปเก่ียวกับวิธีดําเนินการวิจัย กรณีการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบดวยสาระเรื่อง ประชากรและกลุม

ตัวอยาง ตัวแปรและเครื่องมือวิจัย วิธีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล กรณีการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวยสาระ

เร่ือง การบรรยายสนาม (field) ที่ศึกษา การเลือกและลักษณะของกรณี (case) ที่ศึกษา ขอบขายของขอมูล วิธีการ

และเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
5) ผลการวิจัย (Research results) 
 ผลการวิจัย เปนการเสนอสาระสวนที่เปน สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผลการวิจัย รวมทั้งขอเสนอแนะ

เชิงนโยบาย และขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 
    1.2 แนวทางการเตรียมโปสเตอรผลงานวิจยั 
 การเตรียมโปสเตอรผลงานวิจัยมีแนวทางในการดําเนินงานโดยสรุปดังนี้ 

ก. การวางแผน นักวิจัยตองหาขอมูลเก่ียวกับสถานท่ีที่นําเสนอโปสเตอร ขนาดของโปสเตอร ขอกําหนดในการ

นําเสนอโปสเตอร ลักษณะและจํานวนผูเขาชมโปสเตอร เพื่อใชในการวางแผนการนําเสนอโปสเตอรผลงานวิจัย หาก

นักวิจัยมีขอมูลมากเทาไร การวางแผนเสนอโปสเตอรผลงานวิจัยย่ิงไดผลดีมากขึ้นเทานั้น แนวทางสําหรับการ

วางแผนงาน คือ การตอบคําถามวาจะเสนออะไร เสนออยางไร เหตุใดจึงเลือกวิธีเสนอแบบนั้น และผลที่คาดวาจะ

ไดรับ รวมทั้งกําหนดระยะเวลา ตนทุนคาใชจายในการเตรียมโปสเตอรดวย 

ข. การออกแบบโปสเตอร นักวิจัยตองตัดสินใจวาจะเลือกเนื้อหาสาระสวนใดจากรายงานวิจัยทั้งฉบับไปจดัทําเปน

โปสเตอรผลงานวิจัย โดยตองกําหนดวัตถุประสงคของการเสนอโปสเตอรผลงานวิจัยกอนวา ตองการใหเกิดผลเกิด

ประโยชนอะไรตอผูเขาชม หรือตองการขายความคิด  หรือตองการเสนอนวัตกรรม เพราะวัตถุประสงคที่ตางกันทําให

แนวการเตรียมโปสเตอรแตกตางกันดวย เม่ือกําหนดวัตถุประสงคแลวจึงตัดสินใจเก่ียวกับรูปแบบของโปสเตอร ซึ่งมี

หลักการดังนี้ 

1. เสนอเนื้อหาสาระแบบเรียบงาย ส้ัน ชัดเจน เต็มพื้นที่โปสเตอร 

2. ใชภาพและแผนภูมิประกอบ เพราะภาพและแผนภูมิส่ือความหมายไดดีกวาขอความ 

3.  ใชสีพอเหมาะ ไมมากไมนอยเกินไป และใชโทนสีไมขัดกัน สีพื้นหลังและสีของภาพควรเสริมใหภาพเดนชัด 

4. เลือกชนิด (font) และขนาดของตัวอักษร เหมาะสมกับตําแหนงที่ผูเขาชมโปสเตอรเห็นชัดเจน ไมควรใช

อักษรภาษาอังกฤษที่เปนตัวพิมพใหญทุกตัวอักษร เพราะทําใหอานยากกวาปกติ และพยายามอยาใชชนิด

อักษรมากเกินกวาสองชนิดในโปสเตอร หากตองการเนนคําหรือขอความใหใชอักษรตัวหนา แตอยาเปล่ียน

ชนิดของตัวอักษร ควรใชสัญลักษณนอยที่สุด ควรใชหลักความคงเสนคงวา และที่สําคัญที่สุดคือ การพิสูจน

อักษร อยาใหมีคําผิด หากจําเปนควรขอใหเพื่อนๆ ชวยในการตรวจสอบการพิมพผิด 

5. ควรเตรียมสาระของผลงานวิจัยเปนสวนๆ ลงในกระดาษขนาด A4 แลวออกแบบการติดผลงานวิจัยแตละ

สวนลงบนโปสเตอร ใหมีลักษณะเปนการเลาเร่ือง (story telling) 

6. ควรมีการตรวจทานโปสเตอรผลงานวิจัยหลายๆ รอบ กอนการจัดพิมพเปนโปสเตอรที่ใชจริง 

2. การนําเสนอดวยวาจา (Oral Presentation) 
 โดยทั่วไป การเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา มีเวลาจํากัดมาก  นักวิจัยมีเวลาประมาณ 15-20 นาฑี ในการ

นําเสนอสาระสรุปของผลงานวิจัย และมีเวลา 10-15 นาฑี สําหรับการซักถามและใหขอเสนอแนะ การนําเสนอผลงาน

ดวยวาจาตางจากการนําเสนอโปสเตอรผลงานวิจัย เพราะนักวิจัยตองทําหนาที่เสนอผลงานตอหนาผูเขารวมประชุม 

ตองมีการเตรียมทั้งเอกสารและเตรียมความพรอมของตัวนักวิจัยเองในการนําเสนอผลงานดวย สาระดานการ

นําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา แบงเปน 2 หวัขอ คือ รูปแบบเอกสาร/ผลงานวิจัยสําหรับการนําเสนอดวยวาจา และ

แนวทางการเตรียมเอกสาร/ผลงานใชประกอบการเสนอผลงาน ดังนี้ 
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      2.1 รูปแบบของผลงานวิจัยสําหรับการเสนอดวยวาจา 
 ส่ิงที่นักวิจัยตองเตรียมในการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา คือ 1) รายงานวิจัยในรูปบทความวิจัยที่มีความ

ยาว และรูปแบบการพิมพตามขอกําหนดของการประชุมทางวิชาการ 2) สไลดหรือ power point สําหรับใช

ประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา และ/หรือ 3) สําเนาเอกสารของสไลดหรือ power point ตามขอ 2

เนื่องจากผลงานวิจัยที่นักวิจัยตองเตรียมในรูปบทความวิจัย มีรูปแบบเหมือนกับบทความวิจัยที่นักวิจัยนําลงพิมพ

เผยแพรในวารสารวิชาการ ผูเขียนจะกลาวถึงในตอนที่ 2 สวนในตอนน้ีจะกลาวถึงเฉพาะรูปแบบของสไลด

ประกอบการเสนอผลงานวิจัย ดังนี้ 

 สไลดประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา ในชวงระยะเวลาประมาณ 15-20 นาฑี ไมควรมีจํานวน

สไลดมากเกินไป จํานวนสไลดที่ใชกันโดยมากประมาณ 6-8 แผน ดังนั้นนักวิจัยตอตัดสินใจวาจะเลือกเนื้อหาสาระ

จากผลงานวิจัยมานําเสนอ โดยทั่วไปสไลดผลงานวิจัยที่ใชประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยเชิงปริมาณดวยวาจา 

ควรประกอบดวยสไลด 7 แผน ดังนี้ 1) ชื่อผลงานและชื่อนักวิจัย 2) ปญหาวิจัย และความสําคัญ/ประโยชนของ

ผลงานวิจัย 3) ความเก่ียวของระหวางงานวิจัยและเอกสารที่เก่ียวของ 4) กรอบแนวคิดรวมทั้งสมมุติฐานวิจัย  5) 

แบบแผนวิจัย ตัวแปร เคร่ืองมือวัดและคุณภาพเคร่ืองมือ การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 6) ผลการวิจัยที่สําคัญ 

และ 7) สรุปผลงานวิจัย และสไลดผลงานวิจัยที่ใชประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยเชิงตุณภาพดวยวาจา ควร

ประกอบดวยสไลด 7 แผน ดังนี้ 1) ชื่อผลงานและช่ือนักวิจัย 2) ปญหาวิจัย 3) ความสําคัญ/ประโยชนของผลงานวิจัย 

4) ความเก่ียวของระหวางงานวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ กรอบแนวคิดรวมทั้งสมมุติฐานวิจัย  5) แบบแผนวิจัย การ

เลือกพื้นที่และผูใหขอมูล การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 6) ผลการวิจัยที่สําคัญ และ 7) สรุปผลงานวิจัย  
       2.2 แนวทางการเตรียมสไลดประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา 
 การเตรียมสไลดประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา มีแนวทางในการดําเนินงานโดยสรุปดังนี้ 

ก. การวางแผน นักวิจัยตองหาขอมูลเก่ียวกับสถานที่ที่นําเสนอ ขนาดของหองและเวที ตําแหนงเครืองฉาย ขนาดจอ 

ขอกําหนดในการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา ลักษณะและจํานวนผูเขารวมประชุม เพื่อใชในการวางแผนการ

นําเสนอสไลดประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา หากนักวิจัยมีขอมูลมากเทาไร การวางแผนเสนอสไลด

ประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา ย่ิงไดผลดีมากขึ้นเทานั้น แนวทางสําหรับการวางแผนงาน คือ การตอบ

คําถามวาจะเสนออะไร เสนออยางไร เหตุใดจึงเลือกวิธีเสนอแบบนั้น และผลที่คาดวาจะไดรับ รวมทั้งกําหนด

ระยะเวลา ตนทุนคาใชจายในการเตรียมสไลดดวย 

ข. การออกแบบ นักวิจัยตองตัดสินใจวาจะเลือกเนื้อหาสาระสวนใดจากรายงานวิจัยทั้งฉบับไปจัดทําเปนสไลด

ประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา โดยตองกําหนดวัตถุประสงคของการเสนอผลงานวิจัยกอนวา ตองการให

เกิดผลเกิดประโยชนอะไรตอผูเขาชม หรือตองการขายความคิด  หรือตองการเสนอนวัตกรรม เพราะวัตถุประสงคที่

ตางกันทําใหแนวการเตรียมสไลดประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยแตกตางกันดวย เม่ือกําหนดวัตถุประสงคแลวจึง

ตัดสินใจเก่ียวกับรูปแบบของสไลด ซึ่งมีหลักการดังนี้ 

1. เลือก template ที่เหมาะสมกับผูเขารวมประชุม สไลดทางวิชาการไมนิยมมีรูปการตูน  

2. ออกแบบสไลดใหมีจํานวนเหมาะสม ประมาณ 6-7 แผน สไลดจํานวน 10-12 แผน ถือวามากเกินไปสําหรับ

การเสอนผลงานวิจัยดวยวาจา  

3. ใชลูกเลน เชน ภาพเคล่ือนไหว สีและรูปแบบพิเศษ เฉพาะบางสไลด เพื่อดึงดูดความนใจ แตไมควรใชทุก

แผน เพราะจะทําใหผูเขารวมประชุมเบื่อ 

4.  ใชสีพอเหมาะ ไมมากไมนอยเกินไป และใชโทนสีไมขัดกัน สีพื้นหลังและสีของภาพควรเสริมใหภาพเดนชัด 

ไมควรใชสีตัดกันแรงๆ แบบวันคริสตมาส 
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5. เลือกชนิด (font) และขนาดของตัวอักษร เหมาะสมกับตําแหนงที่ผูเขารวมประชุมจะเห็นขอความในสไลดได

ชัดเจน หองขนาดใหญตองใชขนาดตัวอักษรใหญ และขอความอาจตองส้ันกะทัดรัดมากขึ้น ไมควรใชอักษร

ภาษาอังกฤษที่เปนตัวพิมพใหญทุกตัวอักษร เพราะทําใหอานยากกวาปกติ และพยายามอยาใชชนิดอักษร

มากเกินกวาสองชนิด ควรใชหลักความคงเสนคงวา  

6. นักวิจัยตองระลึกวาผูเสนอผลงานคือนักวิจัย มิใชสไลดโชว  

7. ควรมีการตรวจทานการสะกดคําในสไลดทุกแผน 

8. เตรียมไฟลสไลดสํารองกรณีแผนจานแมเหล็ก หรือ ซีดี มีปญหา รวมทั้งเตรียมทางเลือกในการนําเสนอกรณี

อุบัติเหตุไฟฟาดับ คอมพิวเตอรหยุดทํางาน 
แนวทางการเตรียมตัวเปนผูเสนอผลงานวิจัย 
  การเตรียมตัวเสนอผลงานวิจัยไมวาจะเปนการนําเสนอโปสเตอร หรือการนําเสนอดวยวาจา มี 3 ชวง ชวง

กอนนําเสนอ ชวงระหวางการนําเสนอ และชวงหลังการนําเสนอ ดังแนวทางตอไปนี้ 

 ชวงกอนนําเสนอผลงาน นักวิจัยควรซอมการนําเสนอผลงาน จับเวลาในการนําเสนอใหอยูในกรอบเวลาท่ี

กําหนด ควรฝกทาทางการนําเสนอหนากระจกเงา หรือใหเพื่อนชวยวิพากษแกไขจุดบกพรอง ฝกการเสนอท่ีเปน

ธรรมชาติมิใชการอานจากบันทึกหรือสไลด ฝกการสบตาผูฟง และฝกทาทางใหเรียบรอยและสงางาม นอกจากนี้

นักวิจัยควรเตรียมเรื่องเส้ือผา เคร่ืองแตงกายใหเหมาะสมกาละเทศะ และหากสามารถทําไดควรหาโอกาสไปดู

สถานที่กอนการเสนอผลงาน กอนวันเสนอผลงานควรพักผอนใหเต็มที่ 

 ชวงนําเสนอผลงาน ควรมีสติ และสรางความม่ันใจ ปรับอารมณใหเย็นและม่ันคง ไมเครียดและสรางความ

กดดันใหตัวเอง ไมควรคิดหวังผลเลิศที่เปนไปไดยากในการเสนอลงาน หากรูสึกต่ืนเตน การหายใจเขาออกยาวๆ ชวย

ใหผอนคลายไดมาก ตลอดเวลาการนําเสนอผลงาน ควรรวบรวมสมาธิจดจอกับผูฟง พูดชาๆ ชัดเจน อยาพูดเร็วมาก

เกินไป อยาอานจากขอความ อาจเหลือบดูบันทึกไดบาง และควรสบตามองหนาผูฟงเพื่อดูการตอบสนองจากผูฟง 

หากมีผูฟงแสดงทาทางวาไมเขาใจ ควรอธิบายเพิ่มเติม เม่ือเสร็จส้ินการเสนอผลงาน มีการซักถาม ควรต้ังใจฟงและ

ตอบคําถามใหตรงประเด็น หากไมเขาใจควรถามซ้ําอยาเส่ียงตอบไปคนละเร่ือง เม่ือจบการเสนอผลงาน ควรกลาว

ขอบคุณ  

 ชวงหลังการเสนอผลงาน ควรแสดงความขอบคุณผูดําเนินรายการ ผูประสานงาน อาจมีผูฟงบางคนสนใจ

ซักถามตอเนื่อง ควรใหเวลาและตอบคําถามดวยความสุภาพ  

 แนวทางการเตรียมตัวเปนผูเสนอผลงานวิจัย ที่เสนอขางตนนี้เปนเพียงแนวทางกวางๆ ผูอานควรศึกษาจาก

ตัวอยางจริงของผุเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ และท่ีสําคัญควรหาโอกาสเสนอผลงานวิจัยดวยตนเอง 

การมีประสบการณในการเสนอผลงานวิจัยหลายคร้ังจะชวยใหสามารถปรับปรุงการนําเสนอผลงานวิจัยไดในระดับ

มืออาชีพไมยากนัก 

 

ตอนท่ี 2 เทคนิคการนําเสนอผลงานวจิัยในรูปบทความวจิัยพมิพเผยแพรในวารสารวิชาการ 
บทความวิจัยมีเนื้อหาสาระแบบเดียวกับรายงานวิจัยทั่วไป แตลักษณะของเน้ือหาสาระมีความกระชับรัดกุม 

(terse) มีแบบฉบับที่ใหสารสนเทศ (informative style) และมีมาตรฐานเฉพาะเจาะจง (particular standard) สูงกวา

ลักษณะของเน้ือหาสาระในรายงานการวิจัยทั่วไป เนื่องจากการนําเสนอบทความวิจัยมีความจํากัดของจํานวนหนาใน

วารสาร และมีความจํากัดตามเวลาในการนําเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ (Rosenthal และ Rosnow, 

1991) เนื้อหาสาระของบทความวิจัยโดยทั่วไป  ประกอบดวยสวนสําคัญ 6 สวน ไมนับรวมสวนที่เปนชื่อเร่ือง (ซึ่งมี
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ลักษระเชนเดียวกับที่กลาวในตอนที่ 1) ชื่อและที่ทํางานของผูเขียนบทความวิจัย (Rosenthal และ Rosnow, 1996; 

Turabian, 1973) ดังนี้ 
1) บทคัดยอ (Abstract) 
 บทคัดยอเปนเนื้อหาสาระสวนที่นําเสนอวัตถุประสงคการวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัยโดยสรุป  เพื่อให

ผูอานเห็นภาพรวมของงานวิจัยทั้งเร่ือง  เนื้อหาสาระในสวนนี้เปนขอความที่มีคําสําคัญ (keywords) ทั้งหมดใน

บทความวิจัย และเปนขอความส้ัน กะทัดรัด ไมเย่ินเยอ 
2) สวนนํา (Introduction) 
 เนื้อหาสาระในสวนนําของบทความวิจัยประกอบดวยสวนสําคัญ 4 สวน สวนแรกเปนการบรรยายใหผูอาน

ไดทราบวา บทความวิจัยนี้พัฒนามาจากผลงานวิจัยที่มีมากอนหนานี้อยางไรบาง  และนํามาสูปญหาวิจัยอยางไร 

การเขียนสวนนํา นิยมเขียนในลักษณะอางอิงเช่ือมโยงผลงานวิจัยในอดีตโดยช้ีใหเห็นวามีปยหาอะไรที่จําเปนตองทํา

วิจัยตอและนําเขาสูปญหาวิจัย  สวนที่สองกลาวถึงปญหาวิจัยและวัตถุประสงคการวิจัย  สวนที่สาม คือ รายงาน

เอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัยเฉพาะสวนที่เปนทฤษฎีและงานวิจัยที่สําคัญ ซึ่งนําไปสูการสรางกรอบแนวคิดสําหรับ

การวิจัยรวมทั้งสมมุติฐานการวิจัย   สวนที่ส่ีเปนรายงานระบุเหตุผลพรอมเอกสารอางอิงในการเลือกวิธีดําเนินการ

วิจัยที่ใชในบทความวิจัยนี้ เพื่อเตรียมผูอานใหสามารถเชื่อมโยงความคิดกับเนื้อหาสาระในสวนตอไป ผูอานจะสังเกต

ไดวาเน้ือหาในสวนนี้รวมสวนที่เปนบทนํา และสวนท่ีเปนรายงานเอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัยเขาไวดวยกัน ซึ่ง

สถาบันอุดมศึกษาของไทยสวนใหญกําหนดใหเขียนแยกกันเปนคนละบท 
3) วิธีการ (Methods) 
 เนื้อหาสาระในสวนวิธีการ เปนการใหรายละเอียดเก่ียวกับวิธีดําเนินการวิจัย ถาเปนการวิจัยเชิงปริมาณ

ประกอบดวยการบรรยายลักษณะของประชากร กลุมตัวอยางและวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง ความสมบูรณของกลุม

ตัวอยาง  นิยามตัวแปร  เคร่ืองมือวิจัยและคุณภาพเคร่ืองมือ วิธีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล และขอสังเกตที่

สําคัญเก่ียวกับวิธีดําเนินการวิจัย ถาเปนการวิจัยเชิงคุณลักษณะประกอบดวยการบรรยายสนาม (field) ที่ศึกษา การ

เลือกและลักษณะของกรณี (case) ที่ศึกษา ขอบขายของขอมูล วิธีการและเคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล และ

การวิเคราะหขอมูล 
4) ผลการวิเคราะหขอมูล (Analysis Results) 
 เนื้อหาสาระในสวนผลการวิเคราะหขอมูลเร่ิมตนดวยการบรรยายวา ผูวิจัยจะเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

อยางไร จากน้ันจึงเปนการนําเสนอผลการวิเคราะหพรอมทั้งการตีความ  ในสวนน้ีมีการนําเสนอตารางและ

ภาพประกอบเทาที่จําเปน ทั้งนี้ผลการวิเคราะหที่สําคัญในตารางหรือภาพตองมีการบรรยายในสวนท่ีเปนขอความ

ดวย  มิใชการเสนอตารางหรือรูปโดยไมมีการบรรยาย 
5) การอภิปรายและ/หรือการสรุป (Discussion and/or Conclusion) 
 บทความวิจัยในสวนการอภิปราย และ/หรือ การสรุป เปนการบรรยายสรุปขอคนพบที่ไดจากการวิจัย

ประกอบกับการอธิบายวาขอคนพบมีความขัดแยง/สอดคลองกับสมมุติฐานวิจัย และผลงานวิจัยในอดีต หรือไมและ

อยางไร  พรอมทั้งเหตุผลที่เปนเชนนั้น  ในตอนสุดทายเปนการอภิปรายขอจํากัด หรือขอบกพรอง ขอดีเดน ซึ่งนําไปสู

ขอเสนอแนะในทางปฏิบัติ และขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 
6) สวนอางอิงและผนวก (References and Appendix) 
 เนื้อหาสาระในบทความวิจัยสวนสุดทายไดแกสวนอางอิงและผนวก  สวนอางอิงประกอบดวยบรรณานุกรม 

และเชิงอรรถ ตลอดจนบันทึกหรือหมายเหตุของผูวิจัย  สวนที่เปนผนวกคือสวนที่ผูวิจัยนําเสนอสาระท่ีผูอานควรไดรับ

รูเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่นําเสนอในบทความ เชน ตัวอยางเคร่ืองมือวิจัย เปนตน 
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 เม่ือเปรียบเทียบเนื้อหาสาระในบทความวิจัยกับรายงานวิจัยโดยทั่วไป  จะเห็นไดวาความจํากัดของเนื้อที่ใน

วารสารทําใหเนื้อหาสาระในบทความวิจัยมีขนาดส้ัน กะทัดรัดมากกวารายงานวิจัย  โดยเฉพาะอยางย่ิงเนื้อหาสาระ

ในสวนนําของบทความวิจัยจะส้ันและรัดกุมมาก เพราะบทนํา และบทที่สองเก่ียวกับรายงานเอกสารที่เก่ียวของกับ

การวิจัยในรายงานวิจัยนั้นถูกหลอมรวมเปนสวนนําของบทความวิจัย  นอกจากนี้เนื้อหาสาระในสวนนําของบทความ

วิจัยยังเนนการเช่ือมโยงองคความรูจากงานวิจัยในอดีตกับบทความวิจัย  ดังจะเห็นไดจากบทความวิจัยสวนใหญที่มี

คุณภาพตามมาตรฐานสากล จะเร่ิมสวนนําโดยการอางอิงผลงานวิจัยในอดีตวามีสวนทําใหเกิดบทความวิจัยนี้ได

อยางไรท้ังส้ิน  สําหรับเนื้อหาสาระในสวนอื่น ๆ แมจะไมแตกตางจากรายงานวิจัย แตสาระในบทความวิจัยมีขอความ

ส้ัน กะทัดรัดมากกวาในรายงานวิจัย 

แนวทางการเขียนบทความวิจัย 
 การเขียนบทความวิจัย มีแนวทางการเขียนไมแตกตางจากการเขียนเอกสารวิชาการอื่น ๆ  นักวิจัยจะเขียน

บทความวิจัยไดดีก็ตอเม่ือไดทํางานวิจัยที่มีคุณภาพดีประการหน่ึง และเม่ือนักวิจัยตระหนักถึงวัตถุประสงคของการ

เขียนบทความวิจัย แลวมุงหมายเขียนบทความวิจัยใหสัมฤทธ์ิวัตถุประสงคนั้นโดยมีรูปแบบการเขียนหรือการพิมพ

ถูกตองตามที่กําหนดไว  ในที่นี้ผูเขียนจะไมกลาวถึงแนวทางการการดําเนินการวิจัย แตจะกลาวถึงเฉพาะแนวทางการ

เรียบเรียงและนําเสนอรายงานวิจัยในรูปบทความวิจัยเทานั้น ซึ่งโดยทั่วไปมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กําหนดจุดมุงหมายในการเขียนบทความวิจัย นักวิจัยตองกําหนดจุดมุงหมายวาจะเขียบทความ

วิจัยเพื่อพิมพเผยแพรในวารสารหรือการประชุมระดับใด ระดับชาติ หรือระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ ผูอาน

บทความวิจัยเปนใคร ทั้งนี้เพื่อจะไดวางแนวทางการเขียนบทความวิจัยใหเหมาะสม 

ขั้นตอนที่สอง การวางโครงราง (outline) และการเขียนบทความวิจัยฉบับราง นักวิจัยผูเขียนบทความวิจัยตอง

มีความเขาใจกระจางแจงในรายงานวิจัยที่จะนํามาเขียนเปนอยางดี และรอบรูรูปแบบการเขียนบทความวิจัยจึงจะ

สามารถเขียนบทความวิจัยไดดี เม่ือไดวางโครงรางบทความวิจัยแลว นักวิจัยควรจัดลําดับความคิด และเรียบเรียง

เนื้อหาสาระเขียนเปนฉบับราง จากนั้นทิ้งไว 1-2 สัปดาห จึงนํามาอานเพื่อปรับปรุงลีลา และภาษา ตลอดจนแบบการ

เขียนใหถูกตองตามรูปแบบของบทความวิจัย 

 หลักการในการเขียนบทความวิจัยเปนหลักการเดียวกับการเขียนเอกสารวิชาการโดยทั่วไป ซึ่งมีหลักการท่ี

สําคัญดังนี้ 

1. การเสนอเน้ือหา ควรนําเสนอสาระสําคัญจากงานวิจัยอยางตรงไปตรงมา ชัดเจน ถูกตองและสมบูรณจน

ผูอานสามารถทําวิจัยในลักษณะเดียวกันได 

 2. การใชภาษา ควรใชภาษาทางการที่เปนมาตรฐาน มีความเหมาะสมกับผูอานที่เปนนักวิชาการ และใช

ภาษาถูกตองตามหลักภาษา 

 3. การลําดับเนื้อหา ควรจัดลําดับเปนไปตามหลักการวิจัย มีความตอเนื่องต้ังแตตนไปจนถึงการสรุป และ

อภิปรายผลการวิจัย แตละยอหนามีประโยคสําคัญ และมีความเชื่อมโยงถึงกัน เนื้อหาในแตละยอหนามีการลําดับ

ความตอเนื่องราบรื่นตามหลักการเขียนยอหนา 

 4. การใชคําศัพท ควรใชคําศัพททางวิชาการ เลือกคําศัพทที่มีการบัญญัติศัพทเปนทางการ หรือคําศัพทที่

ไดรับการรับรองใชกันแพรหลาย ถาเปนคําศัพทใหมจากภาษาตางประเทศควรมีวงเล็บกํากับ หรือมีเชิงอรรถอธิบาย

ความหมาย เม่ือเลือกใชคําศัพทใดควรใชคํานั้นตลอดบทความวิจัย 

 5. การเขียนประโยค การเขียนแตละประโยคควรเขียนเปนประโยคสมบูรณ และพยายามใชประโยคส้ัน 

หลีกเล่ียงประโยคซอน ควรระมัดระวังใชเคร่ืองหมายวรรคตอนใหถูกตองทุกประโยค 
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ขั้นตอนที่ 3 การใหผูรูชวยอานและวิพากษวิจารณ โดยทั่วไปนักวิจัยมืออาชีพจะใหเพื่อรวมอาชีพม่ีเปนผูรูชวย

อานและวิพากษวิจารณบทความวิจัย รวมท้ังใหขอเสนอแนะเพื่อแกไขปรับปรุง นักวิจัยมืออาชีพนิยมเสนอบทความ

วิจัยฉบับรางใน forum เพื่อขอรับขอคิดเห็นนํามาปรับปรุงกอนนําสงพิมพเผยแพร 

ขั้นตอนที่ 4 การจัดพิมพบทความวิจัยตามรูปแบบที่เปนมาตรฐานสากล และการนําสงพิมพเผยแพร การ

จดัพิมพดําเนินการตามรูปแบบบทความวิจัยที่นําเสนอในตอนท่ีหนึ่งแลว สวนการนําสงพิมพเผยแพรโดยมารยาทควร

นําสงวารสารเพียงฉบับเดียว 

 แนวทางปฏิบัติที่กลาวมาน้ีเปนเพียงแนวทางปฏิบัติกวาง ๆ เทานั้น  การเขียนบทความวิจัยใหไดบทความที่

มีคุณภาพยังมีแนวทางปฏิบัติโดยละเอียดอีกหลายประการ  การไดมีโอกาสทําวิจัยและเขียนบทความวิจัยโดยศึกษา

แบบการเขียนทั้งจากหนังสือคูมือ และจากบทความวิจัยที่ไดมาตรฐานยอมเปนการพัฒนาใหนักวิจัยมีความสามารถ

เพิ่มขึ้นในการคิดอยางมีเหตุผล การลําดับและเรียบเรียงความคิด การใชภาษา และการเขียนบทความวิจัย  อันจะ

สงผลใหนักวิจัยสามารถผลิตบทความวิจัยที่มีคุณภาพดีย่ิงขึ้นไปอีก  บทความวิจัยที่มีคุณภาพยอมจะมีสวนชวยสราง

เสริมและขยายขอบฟาวิชาการไดเปนอยางดี 
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