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เทคนิคการนําเสนอผลงานวิจัย
การนําเสนอผลงานวิจัยเปนพันธกิจที่สําคัญอยางหนึ่งที่นักวิจัยทุกคนควรตองทํา เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัย และ
จัดทํารายงานวิจัยเสร็จเรียบรอยแลว นักวิจัยควรถือวาการนําเสนอผลงานวิจัยเปนหนาที่ นักวิจัยอาจนําเสนอ
ผลงานวิจัยไดหลายแบบ แบบที่ใชกันมาก คือ การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ และการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในรูปบทความวิจัยพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ
บทความนี้มุงเสนอสาระดานเทคนิคการนําเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งสองแบบ โดยแยกเสนอสาระเปน 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เทคนิคการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ
เทคนิคการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการมีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวาการวิจัย ดวยเหตุผล
ที่วานักวิจัยอาจผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพดี แตถาไมสามารถนําเสนอผลงานวิจัยใหผูฟงเขาใจได นักวิจัยไมไดรับการ
ยอมรับในเชิงวิชาการ Correli (2006) กลาววา ความสําเร็จในการนําเสนอผลงานวิจัยขึ้นอยูกับวิธีการนําเสนอ ถา
นักวิจัยนําเสนอผงานวิจัยดวยทาทีไมมั่นใจ เสียงสั่น มือสั่น ยอมทําใหคุณคาของผลงานวิจัยลดลง ดังนั้นนักวิจัยควร
ใชเวลาในการเตรียมตัวเสนอผลงานวิจัยดวย
เทคนิคในการนําเสนอผลงานวิจัยแยกไดตามรูปแบบการนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ เปน 2 แบบ
คือ การนําเสนอโปสเตอร และการนําเสนอดวยวาจา ทั้งสองแบบมีเทคนิคแตกตางกันดังสาระสรุปจากเอกสารของ
Correli (2006) Jackson (1998) และ Newcastle University (2008) ดังตอไปนี้

1. การนําเสนอโปสเตอร (Poster Presentation)
โปสเตอรเปนสื่อประเภทไมมีการเคลื่อนไหว สําหรับการนําเสนอ ‘สาร’ ทําดวยกระดาษแข็งหรือไม สําหรับ
ติดตั้งขอเขียนสรุป/บทคัดยอ ภาพ/แผนภูมิประกอบสารที่นําเสนอ มีขนาดประมาณ 1 X .50 ตารางเมตร การนําเสนอ
ผลงานวิจัยดวยโปสเตอรแตกตางจากการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา ตรงที่การนําเสนอผลงานวิจัยดวยโปสเตอร
นั้นนักวิจัยใหโปสเตอรทําหนาที่บอกเรื่องราวของผลงานวิจัย นักวิจัยมีหนาที่ตองรออยูใกลๆ โปสเตอรและคอยตอบ
คําถามหรือใหคําอธิบายเพิ่มเติมแกผูชม สาระดานการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปโปสเตอร แบงเปน 2 หัวขอ คือ
รูปแบบโปสเตอรผลงานวิจัย และแนวทางการเตรียมโปสเตอรผลงานวิจัย ดังนี้
1.1 รูปแบบโปสเตอรผลงานวิจัย
รูปแบบโปสเตอรผลงานวิจัย ที่นักวิจัยนําเสนอผลงานวิจัยดวยโปสเตอร มีองคประกอบ 5 สวน ดังนี้
1) ชื่อเรื่อง (title)
ชื่อเรื่องงานวิจัย เปนขอความระบุวัตถุประสงคหลักของการวิจัย ตัวแปรในการวิจัย และบริบทของงานวิจัย
ในกรณีงานวิจัยเชิงปริมาณ และเปนวลีสั้นๆ ที่ระบุวัตถุประสงคหลักและประเด็นวิจัยหลัก โดยมีการเลนคําสัมผัสได
ในกรณีงานวิจัยเชิงคุณภาพ
2) บทคัดยอ (Summary)
บทคัดยอเปนเนื้อหาสาระสรุปของงานวิจัย โดยมากนิยมเขียนเพียง 3 ประโยค คือ วัตถุประสงคการวิจัย
วิธกี ารวิจัย และผลการวิจัย เพื่อใหผูอานเห็นภาพรวมของงานวิจัยทั้งเรื่อง
3) บทนําและเอกสารที่เกี่ยวของ (Introduction and related literature)
บทนําและเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัย เปนขอความที่อธิบายถึงความเปนมาของปญหาวิจัยความสําคัญ
ของงานวิจัย ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งนักวิจัยสังเคราะหสรุปสรางเปนกรอบแนวคิด และสมมุติฐานวิจัย
ทั้งนี้นักวิจัยตองพิจารณาคัดสรรเฉพาะสวนสําคัญที่สุดไปจัดทําโปสเตอร และออกแบบใหนาสนใจดวย
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4) วิธีดําเนินการวิจัย (Research methods)
สาระสรุปเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัย กรณีการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบดวยสาระเรื่อง ประชากรและกลุม
ตัวอยาง ตัวแปรและเครื่องมือวิจัย วิธีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล กรณีการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวยสาระ
เรื่อง 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 นักวิจัยตองหาขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่นําเสนอโปสเตอร ขนาดของโปสเตอร ขอกําหนดในการ
นําเสนอโปสเตอร ลักษณะและจํานวนผูเขาชมโปสเตอร เพื่อใชในการวางแผนการนําเสนอโปสเตอรผลงานวิจัย หาก
นักวิจัยมีขอมูลมากเทาไร การวางแผนเสนอโปสเตอรผลงานวิจัยยิ่งไดผลดีมากขึ้นเทานั้น แนวทางสําหรับการ
วางแผนงาน คือ การตอบคําถามวาจะเสนออะไร เสนออยางไร เหตุใดจึงเลือกวิธีเสนอแบบนั้น และผลที่คาดวาจะ
ไดรับ รวมทั้งกําหนดระยะเวลา ตนทุนคาใชจายในการเตรียมโปสเตอรดวย
ข. การออกแบบโปสเตอร นักวิจัยตองตัดสินใจวาจะเลือกเนื้อหาสาระสวนใดจากรายงานวิจัยทั้งฉบับไปจัดทําเปน
โปสเตอรผลงานวิจัย โดยตองกําหนดวัตถุประสงคของการเสนอโปสเตอรผลงานวิจัยกอนวา ตองการใหเกิดผลเกิด
ประโยชนอะไรตอผูเขาชม หรือตองการขายความคิด หรือตองการเสนอนวัตกรรม เพราะวัตถุประสงคที่ตางกันทําให
แนวการเตรียมโปสเตอรแตกตางกันดวย เมื่อกําหนดวัตถุประสงคแลวจึงตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบของโปสเตอร ซึ่งมี
หลักการดังนี้
1. เสนอเนื้อหาสาระแบบเรียบงาย สั้น ชัดเจน เต็มพื้นที่โปสเตอร
2. ใชภาพและแผนภูมิประกอบ เพราะภาพและแผนภูมิสื่อความหมายไดดีกวาขอความ
3. ใชสีพอเหมาะ ไมมากไมนอยเกินไป และใชโทนสีไมขัดกัน สีพื้นหลังและสีของภาพควรเสริมใหภาพเดนชัด
4. เลือกชนิด (font) และขนาดของตัวอักษร เหมาะสมกับตําแหนงที่ผูเขาชมโปสเตอรเห็นชัดเจน ไมควรใช
อักษรภาษาอังกฤษที่เปนตัวพิมพใหญทุกตัวอักษร เพราะทําใหอานยากกวาปกติ และพยายามอยาใชชนิด
อักษรมากเกินกวาสองชนิดในโปสเตอร หากตองการเนนคําหรือขอความใหใชอักษรตัวหนา แตอยาเปลี่ยน
ชนิดของตัวอักษร ควรใชสัญลักษณนอยที่สุด ควรใชหลักความคงเสนคงวา และที่สําคัญที่สุดคือ การพิสูจน
อักษร อยาใหมีคําผิด หากจําเปนควรขอใหเพื่อนๆ ชวยในการตรวจสอบการพิมพผิด
5. ควรเตรียมสาระของผลงานวิจัยเปนสวนๆ ลงในกระดาษขนาด A4 แลวออกแบบการติดผลงานวิจัยแตละ
สวนลงบนโปสเตอร ใหมีลักษณะเปนการเลาเรื่อง (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 หัวขอ คือ รูปแบบเอกสาร/ผลงานวิจัยสําหรับการนําเสนอดวยวาจา และ
แนวทางการเตรียมเอกสาร/ผลงานใชประกอบการเสนอผลงาน ดังนี้
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2.1 รูปแบบของผลงานวิจัยสําหรับการเสนอดวยวาจา
สิ่งที่นักวิจัยตองเตรียมในการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา คือ 1) รายงานวิจัยในรูปบทความวิจัยที่มีความ
ยาว และรูปแบบการพิมพตามขอกําหนดของการประชุมทางวิชาการ 2) สไลดหรือ power point สําหรับใช
ประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา และ/หรือ 3) สําเนาเอกสารของสไลดหรือ power point ตามขอ 2
เนื่องจากผลงานวิจัยที่นักวิจัยตองเตรียมในรูปบทความวิจัย มีรูปแบบเหมือนกับบทความวิจัยที่นักวิจัยนําลงพิมพ
เผยแพรในวารสารวิชาการ ผูเขียนจะกลาวถึงในตอนที่ 2 สวนในตอนนี้จะกลาวถึงเฉพาะรูปแบบของสไลด
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) ความเกี่ยวของระหวางงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ 4) กรอบแนวคิดรวมทั้งสมมุติฐานวิจัย 5)
แบบแผนวิจัย ตัวแปร เครื่องมือวัดและคุณภาพเครื่องมือ การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 6) ผลการวิจัยที่สําคัญ
และ 7) สรุปผลงานวิจัย และสไลดผลงานวิจัยที่ใชประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยเชิงตุณภาพดวยวาจา ควร
ประกอบดวยสไลด 7 แผน ดังนี้ 1) ชื่อผลงานและชื่อนักวิจัย 2) ปญหาวิจัย 3) ความสําคัญ/ประโยชนของผลงานวิจัย
4) ความเกี่ยวของระหวางงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ กรอบแนวคิดรวมทั้งสมมุติฐานวิจัย 5) แบบแผนวิจัย การ
เลือกพื้นที่และผูใหขอมูล การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 6) ผลการวิจัยที่สําคัญ และ 7) สรุปผลงานวิจัย
2.2 แนวทางการเตรียมสไลดประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา
การเตรียมสไลดประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา มีแนวทางในการดําเนินงานโดยสรุปดังนี้
ก. การวางแผน นักวิจัยตองหาขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่นําเสนอ ขนาดของหองและเวที ตําแหนงเครืองฉาย ขนาดจอ
ขอกําหนดในการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา ลักษณะและจํานวนผูเขารวมประชุม เพื่อใชในการวางแผนการ
นําเสนอสไลดประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา หากนักวิจัยมีขอมูลมากเทาไร การวางแผนเสนอสไลด
ประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา ยิ่งไดผลดีมากขึ้นเทานั้น แนวทางสําหรับการวางแผนงาน คือ การตอบ
คําถามวาจะเสนออะไร เสนออยางไร เหตุใดจึงเลือกวิธีเสนอแบบนั้น และผลที่คาดวาจะไดรับ รวมทั้งกําหนด
ระยะเวลา ตนทุนคาใชจายในการเตรียมสไลดดวย
ข. การออกแบบ นักวิจัยตองตัดสินใจวาจะเลือกเนื้อหาสาระสวนใดจากรายงานวิจัยทั้งฉบับไปจัดทําเปนสไลด
ประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา โดยตองกําหนดวัตถุประสงคของการเสนอผลงานวิจัยกอนวา ตองการให
เกิดผลเกิดประโยชนอะไรตอผูเขาชม หรือตองการขายความคิด หรือตองการเสนอนวัตกรรม เพราะวัตถุประสงคที่
ตางกันทําใหแนวการเตรียมสไลดประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยแตกตางกันดวย เมื่อกําหนดวัตถุประสงคแลวจึง
ตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบของสไลด ซึ่งมีหลักการดังนี้
1. เลือก template ที่เหมาะสมกับผูเขารวมประชุม สไลดทางวิชาการไมนิยมมีรูปการตูน
2. ออกแบบสไลดใหมีจํานวนเหมาะสม ประมาณ 6-7 แผน สไลดจํานวน 10-12 แผน ถือวามากเกินไปสําหรับ
การเสอนผลงานวิจัยดวยวาจา
3. ใชลูกเลน เชน ภาพเคลื่อนไหว สีและรูปแบบพิเศษ เฉพาะบางสไลด เพื่อดึงดูดความนใจ แตไมควรใชทุก
แผน เพราะจะทําใหผูเขารวมประชุมเบื่อ
4. ใชสีพอเหมาะ ไมมากไมนอยเกินไป และใชโทนสีไมขัดกัน สีพื้นหลังและสีของภาพควรเสริมใหภาพเดนชัด
ไมควรใชสีตัดกันแรงๆ แบบวันคริสตมาส
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5. เลือกชนิด (font) และขนาดของตัวอักษร เหมาะสมกับตําแหนงที่ผูเขารวมประชุมจะเห็นขอความในสไลดได
ชัดเจน หองขนาดใหญตองใชขนาดตัวอักษรใหญ และขอความอาจตองสั้นกะทัดรัดมากขึ้น 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 จับเวลาในการนําเสนอใหอยูในกรอบเวลาที่
กําหนด ควรฝกทาทางการนําเสนอหนากระจกเงา หรือใหเพื่อนชวยวิพากษแกไขจุดบกพรอง ฝกการเสนอที่เปน
ธรรมชาติมิใชการอานจากบันทึกหรือสไลด ฝกการสบตาผูฟง และฝกทาทางใหเรียบรอยและสงางาม นอกจากนี้
นักวิจัยควรเตรียมเรื่องเสื้อผา เครื่องแตงกายใหเหมาะสมกาละเทศะ และหากสามารถทําไดควรหาโอกาสไปดู
สถานที่กอนการเสนอผลงาน กอนวันเสนอผลงานควรพักผอนใหเต็มที่
ชวงนําเสนอผลงาน ควรมีสติ และสรางความมั่นใจ ปรับอารมณใหเย็นและมั่นคง ไมเครียดและสรางความ
กดดันใหตัวเอง ไมควรคิดหวังผลเลิศที่เปนไปไดยากในการเสนอลงาน หากรูสึกตื่นเตน การหายใจเขาออกยาวๆ ชวย
ใหผอนคลายไดมาก ตลอดเวลาการนําเสนอผลงาน ควรรวบรวมสมาธิจดจอกับผูฟง พูดชาๆ ชัดเจน อยาพูดเร็วมาก
เกินไป อยาอานจากขอความ อาจเหลือบดูบันทึกไดบาง และควรสบตามองหนาผูฟงเพื่อดูการตอบสนองจากผูฟง
หากมีผูฟงแสดงทาทางวาไมเขาใจ ควรอธิบายเพิ่มเติม เมื่อเสร็จสิ้นการเสนอผลงาน มีการซักถาม ควรตั้งใจฟงและ
ตอบคําถามใหตรงประเด็น หากไมเขาใจควรถามซ้ําอยาเสี่ยงตอบไปคนละเรื่อง เมื่อจบการเสนอผลงาน ควรกลาว
ขอบคุณ
ชวงหลังการเสนอผลงาน ควรแสดงความขอบคุณผูดําเนินรายการ ผูประสานงาน อาจมีผูฟงบางคนสนใจ
ซักถามตอเนื่อง ควรใหเวลาและตอบคําถามดวยความสุภาพ
แนวทางการเตรียมตัวเปนผูเสนอผลงานวิจัย ที่เสนอขางตนนี้เปนเพียงแนวทางกวางๆ ผูอานควรศึกษาจาก
ตัวอยางจริงของผุเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ และที่สําคัญควรหาโอกาสเสนอผลงานวิจัยดวยตนเอง
การมีประสบการณในการเสนอผลงานวิจัยหลายครั้งจะชวยใหสามารถปรับปรุงการนําเสนอผลงานวิจัยไดในระดับ
มืออาชีพไมยากนัก

ตอนที่ 2 เทคนิคการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปบทความวิจัยพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ
บทความวิจัยมีเนื้อหาสาระแบบเดียวกับรายงานวิจัยทั่วไป แตลักษณะของเนื้อหาสาระมีความกระชับรัดกุม
(terse) มีแบบฉบับที่ใหสารสนเทศ (informative style) และมีมาตรฐานเฉพาะเจาะจง (particular standard) สูงกวา
ลักษณะของเนื้อหาสาระในรายงานการวิจัยทั่วไป เนื่องจากการนําเสนอบทความวิจัยมีความจํากัดของจํานวนหนาใน
วารสาร และมีความจํากัดตามเวลาในการนําเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ (Rosenthal และ Rosnow,
1991) เนื้อหาสาระของบทความวิจัยโดยทั่วไป ประกอบดวยสวนสําคัญ 6 สวน ไมนับรวมสวนที่เปนชื่อเรื่อง (ซึ่งมี
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ลักษระเชนเดียวกับที่กลาวในตอนที่ 1) ชื่อและที่ทํางานของผูเขียนบทความวิจัย (Rosenthal และ Rosnow, 1996;
Turabian, 1973) ดังนี้
1) บทคัดยอ (Abstract)
บทคัดยอเปนเนื้อหาสาระสวนที่นําเสนอวัตถุประสงคการวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัยโดยสรุป เพื่อให
ผูอานเห็นภาพรวมของงานวิจัยทั้งเรื่อง เนื้อหาสาระในสวนนี้เปนขอความที่มีคําสําคัญ (keywords) ทั้งหมดใน
บทความวิจัย และเปนขอความสั้น กะทัดรัด ไมเยิ่นเยอ
2) สวนนํา (Introduction)
เนื้อหาสาระในสวนนําของบทความวิจัยประกอบดวยสวนสําคัญ 4 สวน สวนแรกเปนการบรรยายใหผูอาน
ไดทราบวา บทความวิจัยนี้พัฒนามาจากผลงานวิจัยที่มีมากอนหนานี้อยางไรบาง และนํามาสูปญหาวิจัยอยางไร
การเขียนสวนนํา นิยมเขียนในลักษณะอางอิงเชื่อมโยงผลงานวิจัยในอดีตโดยชี้ใหเห็นวามีปยหาอะไรที่จําเปนตองทํา
วิจัยตอและนําเขาสูปญหาวิจัย สวนที่สองกลาวถึงปญหาวิจัยและวัตถุประสงคการวิจัย สวนที่สาม คือ รายงาน
เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยเฉพาะสวนที่เปนทฤษฎีและงานวิจัยที่สําคัญ ซึ่งนําไปสูการสรางกรอบแนวคิดสําหรับ
การวิจัยรวมทั้งสมมุติฐานการวิจัย
สวนที่สี่เปนรายงานระบุเหตุผลพรอมเอกสารอางอิงในการเลือกวิธีดําเนินการ
วิจัยที่ใชในบทความวิจัยนี้ เพื่อเตรียมผูอานใหสามารถเชื่อมโยงความคิดกับเนื้อหาสาระในสวนตอไป ผูอานจะสังเกต
ไดวาเนื้อหาในสวนนี้รวมสวนที่เปนบทนํา และสวนที่เปนรายงานเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยเขาไวดวยกัน ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาของไทยสวนใหญกําหนดใหเขียนแยกกันเปนคนละบท
3) วิธีการ (Methods)
เนื้อหาสาระในสวนวิธีการ เปนการใหรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัย ถาเปนการวิจัยเชิงปริมาณ
ประกอบดวยการบรรยายลักษณะของประชากร กลุมตัวอยางและวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง ความสมบูรณของกลุม
ตัวอยาง นิยามตัวแปร เครื่องมือวิจัยและคุณภาพเครื่องมือ วิธีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล และขอสังเกตที่
สําคัญเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัย ถาเปนการวิจัยเชิงคุณลักษณะประกอบดวยการบรรยายสนาม (field) ที่ศึกษา การ
เลือกและลักษณะของกรณี (case) ที่ศึกษา ขอบขายของขอมูล วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล และ
การวิเคราะหขอมูล
4) ผลการวิเคราะหขอมูล (Analysis Results)
เนื้อหาสาระในสวนผลการวิเคราะหขอมูลเริ่มตนดวยการบรรยายวา ผูวิจัยจะเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
อยางไร จากนั้นจึงเปนการนําเสนอผลการวิเคราะหพรอมทั้งการตีความ
ในสวนนี้มีการนําเสนอตารางและ
ภาพประกอบเทาที่จําเปน ทั้งนี้ผลการวิเคราะหที่สําคัญในตารางหรือภาพตองมีการบรรยายในสวนที่เปนขอความ
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 สวนที่เปนผนวกคือสวนที่ผูวิจัยนําเสนอสาระที่ผูอานควรไดรับ
รูเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่นําเสนอในบทความ เชน ตัวอยางเครื่องมือวิจัย เปนตน
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เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาสาระในบทความวิจัยกับรายงานวิจัยโดยทั่วไป จะเห็นไดวาความจํากัดของเนื้อที่ใน
วารสารทําใหเนื้อหาสาระในบทความวิจัยมีขนาดสั้น กะทัดรัดมากกวารายงานวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อหาสาระ
ในสวนนําของบทความวิจัยจะสั้นและรัดกุมมาก เพราะบทนํา และบทที่สองเกี่ยวกับรายงานเอกสารที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยในรายงานวิจัยนั้นถูกหลอมรวมเปนสวนนําของบทความวิจัย นอกจากนี้เนื้อหาสาระในสวนนําของบทความ
วิจัยยังเนนการเชื่อมโยงองคความรูจากงานวิจัยในอดีตกับบทความวิจัย ดังจะเห็นไดจากบทความวิจัยสวนใหญที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล จะเริ่มสวนนําโดยการอางอิงผลงานวิจัยในอดีตวามีสวนทําใหเกิดบทความวิจัยนี้ได
อยางไรทั้งสิ้น สําหรับเนื้อหาสาระในสวนอื่น ๆ แมจะไมแตกตางจากรายงานวิจัย แตสาระในบทความวิจัยมีขอความ
สั้น กะทัดรัดมากกวาในรายงานวิจัย

แนวทางการเขียนบทความวิจัย
การเขียนบทความวิจัย มีแนวทางการเขียนไมแตกตางจากการเขียนเอกสารวิชาการอื่น ๆ นักวิจัยจะเขียน
บทความวิจัยไดดีก็ตอเมื่อไดทํางานวิจัยที่มีคุณภาพดีประการหนึ่ง และเมื่อนักวิจัยตระหนักถึงวัตถุประสงคของการ
เขียนบทความวิจัย แลวมุงหมายเขียนบทความวิจัยใหสัมฤทธิ์วัตถุประสงคนั้นโดยมีรูปแบบการเขียนหรือการพิมพ
ถูกตองตามที่กําหนดไว ในที่นี้ผูเขียนจะไมกลาวถึงแนวทางการการดําเนินการวิจัย แตจะกลาวถึงเฉพาะแนวทางการ
เรียบเรียงและนําเสนอรายงานวิจัยในรูปบทความวิจัยเทานั้น ซึ่งโดยทั่วไปมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดจุดมุง หมายในการเขียนบทความวิจัย นักวิจัยตองกําหนดจุดมุงหมายวาจะเขียบทความ
วิจัยเพื่อพิมพเผยแพรในวารสารหรือการประชุมระดับใด ระดับชาติ หรือระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ ผูอาน
บทความวิจัยเปนใคร ทั้งนี้เพื่อจะไดวางแนวทางการเขียนบทความวิจัยใหเหมาะสม
ขั้นตอนที่สอง การวางโครงราง (outline) และการเขียนบทความวิจัยฉบับราง นักวิจัยผูเขียนบทความวิจัยตอง
มีความเขาใจกระจางแจงในรายงานวิจัยที่จะนํามาเขียนเปนอยางดี และรอบรูรูปแบบการเขียนบทความวิจัยจึงจะ
สามารถเขียนบทความวิจัยไดดี เมื่อไดวางโครงรางบทความวิจัยแลว นักวิจัยควรจัดลําดับความคิด และเรียบเรียง
เนื้อหาสาระเขียนเปนฉบับราง จากนั้นทิ้งไว 1-2 สัปดาห จึงนํามาอานเพื่อปรับปรุงลีลา และภาษา ตลอดจนแบบการ
เขียนใหถกู ตองตามรูปแบบของบทความวิจัย
หลักการในการเขียนบทความวิจัยเปนหลักการเดียวกับการเขียนเอกสารวิชาการโดยทั่วไป ซึ่งมีหลักการที่
สําคัญดังนี้
1. การเสนอเนื้อหา ควรนําเสนอสาระสําคัญจากงานวิจัยอยางตรงไปตรงมา ชัดเจน ถูกตองและสมบูรณจน
ผูอานสามารถทําวิจัยในลักษณะเดียวกันได
2. การใชภาษา ควรใชภาษาทางการที่เปนมาตรฐาน มีความเหมาะสมกับผูอานที่เปนนักวิชาการ และใช
ภาษาถูกตองตามหลักภาษา
3. การลําดับเนื้อหา ควรจัดลําดับเปนไปตามหลักการวิจัย มีความตอเนื่องตั้งแตตนไปจนถึงการสรุป และ
อภิปรายผลการวิจัย แตละยอหนามีประโยคสําคัญ และมีความเชื่อมโยงถึงกัน เนื้อหาในแตละยอหนามีการลําดับ
ความตอเนื่องราบรื่นตามหลักการเขียนยอหนา
4. การใชคําศัพท ควรใชคําศัพททางวิชาการ เลือกคําศัพทที่มีการบัญญัติศัพทเปนทางการ หรือคําศัพทที่
ไดรับการรับรองใชกันแพรหลาย ถาเปนคําศัพทใหมจากภาษาตางประเทศควรมีวงเล็บกํากับ หรือมีเชิงอรรถอธิบาย
ความหมาย เมื่อเลือกใชคําศัพทใดควรใชคํานั้นตลอดบทความวิจัย
5. การเขียนประโยค การเขียนแตละประโยคควรเขียนเปนประโยคสมบูรณ และพยายามใชประโยคสั้น
หลีกเลี่ยงประโยคซอน ควรระมัดระวังใชเครื่องหมายวรรคตอนใหถูกตองทุกประโยค
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ขั้นตอนที่ 3 การใหผูรูชวยอานและวิพากษวิจารณ โดยทั่วไปนักวิจัยมืออาชีพจะใหเพื่อรวมอาชีพมี่เปนผูรูชวย
อานและวิพากษวิจารณบทความวิจัย รวมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อแกไขปรับปรุง นักวิจัยมืออาชีพนิยมเสนอบทความ
วิจัยฉบับรางใน forum เพื่อขอรับขอคิดเห็นนํามาปรับปรุงกอนนําสงพิมพเผยแพร
ขั้นตอนที่ 4 การจัดพิมพบทความวิจัยตามรูปแบบที่เปนมาตรฐานสากล และการนําสงพิมพเผยแพร การ
จัดพิมพดําเนินการตามรูปแบบบทความวิจัยที่นําเสนอในตอนที่หนึ่งแลว สวนการนําสงพิมพเผยแพรโดยมารยาทควร
นําสงวารสารเพียงฉบับเดียว
แนวทางปฏิบัติที่กลาวมานี้เปนเพียงแนวทางปฏิบัติกวาง ๆ เทานั้น การเขียนบทความวิจัยใหไดบทความที่
มีคุณภาพยังมีแนวทางปฏิบัติโดยละเอียดอีกหลายประการ การไดมีโอกาสทําวิจัยและเขียนบทความวิจัยโดยศึกษา
แบบการเขียนทั้งจากหนังสือคูมือ และจากบทความวิจัยที่ไดมาตรฐานยอมเปนการพัฒนาใหนักวิจัยมีความสามารถ
เพิ่มขึ้นในการคิดอยางมีเหตุผล การลําดับและเรียบเรียงความคิด การใชภาษา และการเขียนบทความวิจัย อันจะ
สงผลใหนักวิจัยสามารถผลิตบทความวิจัยที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นไปอีก บทความวิจัยที่มีคุณภาพยอมจะมีสวนชวยสราง
เสริมและขยายขอบฟาวิชาการไดเปนอยางดี
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