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คู่มอื
“เทคนิคการนาเสนอผลงาน”

จัดทาโดย

สานักวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่องสาอาง
มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
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คานา
ในปี การศึกษา 2559 คณะกรรมการจัดการความรู้ของสานักวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่ องสาอาง ร่ วมกับที่
ประชุ มสานักวิชาได้มีมติให้จดั โครงการจัดการความรู้เรื่ อง “เทคนิ คการนาเสนอและเผยแพร่ ผลงานวิจยั ”
ซึ่ งเป็ นการต่อยอดจากแนวปฏิ บตั ิที่ดีที่ได้ดาเนิ นการในปี การศึกษา 2557 ทั้งนี้ เนื่ องจากสานักวิชาฯ มีการ
ทางานวิจยั ที่โดดเด่น มีการเผยแพร่ งานวิจยั จานวนมากแต่ยงั กระจุกอยูท่ ี่อาจารย์ที่มีประสบการณ์ ซึ่ งอาจารย์
รุ่ นใหม่ นักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา และนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ยงั ไม่มีประสบการณ์ ในการเผยแพร่
งานวิจยั โดยกาหนดให้มีการจัดกิ จกรรม ได้แก่ การเชิ ญวิทยากรผูท้ รงคุ ณวุฒิมาบรรยายให้ความรู ้ และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ นอกจากนี้ ยงั ได้รวบรวมความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ มาจัดทาเป็ นคู่มือ เพื่อเผยแพร่
เป็ นแนวปฏิ บ ตั ิ ใ ห้กบั คณาจารย์และนัก ศึ ก ษาในสานักวิช าวิท ยาศาสตร์ เครื่ องสาอาง เรื่ อง เทคนิ คการ
นาเสนอผลงาน โดยคู่มือนี้ จะเน้นเทคนิคในการนาเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการ เพื่อผูท้ ี่สนใจได้
ใช้ประโยชน์ตอ่ ไป

คณะกรรมการจัดการความรู้
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รูปแบบการนาเสนอผลงานทางวิชาการ
การนาเสนอผลงานทางวิชาการ สามารถทาได้ใน 3 รู ปแบบใหญ่ๆ คือ
1. การนาเสนอด้วยบทความ (Publication/ Manuscript) เช่น การตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสารวิชาการ
2. การนาเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) เช่น การบรรยายใน ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
3. การนาเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation) เช่ น การจัดนิ ทรรศการ ประชุ มทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
คู่มือฉบับนี้จะเน้นการนาเสนอเทคนิคการเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการ ซึ่ งจะแบ่งเป็ น 2 แบบ คือ
การนาเสนอด้วยวาจา และการนาเสนอด้วยโปสเตอร์

1. การนาเสนอด้ วยวาจา
ผูว้ จิ ยั ต้องเตรี ยมตัวให้มีความพร้อมทั้งด้านความเชื่ อมัน่ ในตนเอง ความลึกซึ้ งในสาระที่จะนาเสนอ
และต้องมีทกั ษะในการนาเสนอ การนาเสนอที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น พิจารณาจากความสามารถของการใช้
เทคนิควิธีการ สื่ อสารที่ทาให้ผฟู ้ ังสนใจ ผูฟ้ ังเข้าใจในเรื่ องที่นกั วิจยั นาเสนอภายในเวลาที่กาหนด การเตรี ยม
ตัวที่ดีจะช่วยให้ ผูว้ จิ ยั ประสบความสาเร็ จในการนาเสนอผลงานของตน
โดยทัว่ ไปการเสนอผลงานวิจยั ด้วยวาจา มีเวลาจากัดมาก นักวิจยั มีเวลาประมาณ 15-20 นาทีในการ
นาเสนอสาระสรุ ปของผลงานวิจยั และมีเวลา 5-10 นาทีสาหรับการซักถามและให้ขอ้ เสนอแนะ การนาเสนอ
ผลงาน ด้วยวาจาต่างจากการนาเสนอโปสเตอร์ ผลงานวิจยั เพราะนักวิจยั ต้องทาหน้าที่เสนอผลงานต่อหน้า
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ต้องมีการเตรี ยมทั้งเอกสารและเตรี ยมความพร้อมของตัวนักวิจยั เองในการนาเสนอผลงาน
ด้วย
การเตรียมเนือ้ หาทีจ่ ะนาเสนอ
- ทาโน้ตย่อสรุ ปคาบรรยาย ทาบทพูด บทอธิ บายประกอบสไลด์ ตั้งแต่ เริ่ มต้นจนจบ
- เนื้อหาข้อมูลงานวิจยั ที่นาเสนอควรมีสาระสาคัญ ดังนี้
o ชื่อเรื่ องวิจยั
o ความเป็ นมา ความสาคัญ สภาพปัญหา ประเด็นปั ญหา
o วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด ทฤษฎี สมมุติฐาน
o ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
o วิธีดาเนินการวิจยั
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o วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่ องมือ วิธีการวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ และเหตุผล ผลการวิเคราะห์
ความน่าเชื่ อถือของเครื่ องมือ การทดลองเครื่ องมือ และ ผลของสถิติ
o บทสรุ ปผลการวิจยั การใช้ขอ้ มูลมาอธิบาย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
o มีการนาผลงานวิจยั นั้นไปใช้ปฏิบตั ิจริ งหรื อไม่ ส่ งผล อย่างไร
การเตรียมเอกสารทีจ่ ะนาเสนอ
- การนาเสนอผลงานวิจยั ทุกครั้งต้องมีการแจกเอกสารประกอบการ เสนอผลงานวิจยั เพราะเวลาที่ใช้
ในการนาเสนอเป็ นเวลาที่ส้ นั
ไม่เพียงพอที่จะทาให้ผเู้ ข้ารับฟังทราบถึงรายละเอียดในงานวิจยั
ทั้งหมด
- เอกสารที่ควรเตรี ยมให้พร้อมเพื่อแจกผูเ้ ข้าร่ วมการประชุม เช่น เอกสารฉบับย่อผลงานที่เป็ นรู ปเล่ม
ทั้งหมดหรื อโดยย่อ แผ่นพับ หรื อ โปสเตอร์ ที่นาเสนอเป็ น แผนภูมิ รู ปภาพ ประกอบด้วยสี สันให้
ชวนอ่าน
- การทาเอกสารประกอบการพูดอาจทาได้หลายรู ปแบบ เช่น Power Point สไลด์ แผนภูมิ แผนที่ แผ่น
ภาพ แผ่นใส ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ หรื ออาจเป็ น สิ่ งของตัวอย่างที่เกี่ยวกับงานวิจยั ที่จะแสดงประกอบ
คาพูด เอกสารประกอบการพูดควรมีเนื้อหาตรงประเด็น กระชับ ขนาดและ สี ตวั อักษรอ่านง่าย โดย
คานึงถึงคนฟังที่นงั่ แถวหลังๆ ด้วย
การเตรียมตัวก่อนนาเสนอผลงาน
- วางแผนล่วงหน้า ดูสถานที่ เวลานาเสนอ ทราบจานวนผูฟ้ ังและระดับการศึกษา
- กาหนดจานวนแผ่นภาพที่จะนาเสนอ ให้เหมาะกับเวลา
- ซักซ้อม นาเสนอให้ผมู้ ีประสบการณ์หรื อเพื่อนติชม
- ทดสอบอุปกรณ์ก่อนนาเสนอ บรรจุขอ้ มูลและเตรี ยมสื่ อสารอง
ข้ อควรปฏิบัติระหว่างการนาเสนอ
- การแต่งตัวต้องแต่งตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะ เพื่อเป็ นการเคารพ สถานที่และให้เกียรติผเู ้ ข้าร่ วมประชุม
- ควบคุมสติ มีความเชื่ อมัน่ ไม่ประหม่า
- การวางตัว วางท่าทาง โดยเฉพาะการวางมือ บุคลิกภาพที่สง่างาม ย่อมเกิดจากความเชื่ อมัน่ ในตนเอง
- รักษาเวลา ใช้หลัก X-Palm Theory
- ทักทายผูฟ้ ัง ผูว้ จิ ยั ต้องเตรี ยมการพูดตั้งแต่เริ่ มกล่าวคาทักทายกับประธาน กรรมการและผูท้ ี่อยูใ่ นที่
ประชุม แนะนาตนเอง แนะนาทีมร่ วมวิจยั แนะนาโครงการวิจยั ความสาคัญ คาถามวิจยั ความ
คาดหวังว่าจะนาคาตอบหรื อผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิด ประโยชน์อย่างไร
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- ผูว้ จิ ยั ต้องนาเสนอโดยใช้ถอ้ ยคาทางวิชาการ และใช้ภาษาที่ สามารถสื่ อสารให้ผเู้ ข้ารับฟังเข้าใจ
เนื้อหานาเสนอ
- นาเสนองานวิจยั ด้วยความมัน่ ใจ และจริ งจังต่อการนาเสนอ ต้องฝึ กพูด ให้มีน้ าเสี ยงที่ฟังชัดถ้อยชัด
คา ไม่พดู เร็ วหรื อช้าจนเกินไป เว้นจังหวะ ระหว่างประโยค
- ผูว้ จิ ยั ต้องฝึ กมองไปยังสไลด์ที่นาเสนอ และมองไปยังผูท้ ี่เข้าร่ วม ประชุมบ้างให้ทวั่ ถึง กวาดสายตา
ไปรอบ ๆ หยุดใช้เสี ยงหนักเบาเพื่อให้เกิดความ น่าสนใจ
- ผูน้ าเสนอต้องเตรี ยมตัวเมื่อถูกซักถามต้องตั้งใจฟังคาถาม ถ้าไม่ เข้าใจคาถามให้ถามกลับไปยังผู้
ถามให้เข้าใจด้วยกิริยาวาจาสุ ภาพ หลีกเลี่ยงการกระทบกระทัง่ กับผูเ้ ข้ารับฟังและผูป้ ระเมิน อย่า
แสดง กิริยาอาการหรื อสายตาที่ไม่พอใจ
ข้ อควรปฏิบัติหลังการนาเสนอ
- ตรวจสอบและประเมินผล
- สอบถามความเห็นจากผูฟ้ ัง
- ขอบคุณทีมงานที่มีส่วนในงานวิจยั และผูท้ ี่เข้าร่ วมประชุ ม
- ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง ใช้หลัก PDCA
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ข้ อควรระวังในการนาเสนอผลงาน
- อย่าอ่านเอกสารแทนการพูด
- อย่าใช้อุปกรณ์ หรื อสื่ อการนาเสนอที่ยงั มิได้ฝึกฝนจนชานาญมาก่อน
- อย่านาเสนอตารางที่มีขอ้ มูลมากมายที่ยงั มิได้วเิ คราะห์ หรื อมี รายละเอียดเกินความจาเป็ น
- อย่านาเสนอตารางที่มีความซับซ้อน
- อย่าใช้สื่อหลายอย่างที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ผฟู ้ ัง
- อย่าใช้ลูกเล่นของการทา MS PowerPoint เพียงเพื่อการสร้างสี สัน เพราะอาจสร้างความราคาญ
ให้กบั ผูฟ้ ังได
- อย่าใช้วาจาดูถูกผูฟ้ ัง เช่น “ขอข้ามตรงนี้ไป เพราะเป็ นเรื่ องเข้าใจยาก”
- อย่าใช้เวลาเกินกาหนด เพราะเป็ นการแสดงถึงความอ่อนซ้อมและไม่ให้ เกียรติผฟู ้ ัง
- อย่าจบการนาเสนอผลงานโดยมีการแสดงถึงความไม่มนั่ ใจในงานที่ทา เช่น การใช้ขอ้ ความ
ประเภท “ขออภัยหากมีอะไรผิดพลาด” หรื อ “ขอบคุณที่ทนนัง่ รับฟังมาตั้งแต่ตน้ ” หรื อ “หวังว่าคง
ได้รับประโยชน์บา้ งไม่มากก็นอ้ ย”
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การนาเสนอด้ วยโปสเตอร์
โปสเตอร์ เป็ นสื่ อประเภทไม่มีการเคลื่อนไหว มักจะนาเสนอบนกระดาษแข็ง หรื อผ้า มีขนาดตามที่
งานประชุมกาหนด เช่น ประมาณ 120 X 80 cm. การนาเสนอ ผลงานวิจยั ด้วยโปสเตอร์ แตกต่างจากการ
นาเสนอผลงานวิจยั ด้วยวาจา ตรงที่การนาเสนอผลงานวิจยั ด้วยโปสเตอร์ น้ นั นักวิจยั ให้โปสเตอร์ ทาหน้าที่
บอกเรื่ องราวของผลงานวิจยั นักวิจยั มีหน้าที่ตอ้ งรออยูใ่ กล้ๆโปสเตอร์และคอยตอบคาถามหรื อให้คาอธิบาย
เพิม่ เติมแก่ผชู ้ ม
ส่ วนประกอบของโปสเตอร์

ชื่อเรื่องและ
ชื่ อผู้วจิ ัย
ชื่อเรื่ องงานวิจยั
ระบุวตั ถุประสงค์
หลัก และประเด็น
วิจยั หลัก

บทคัดย่อ

ความนา/บทนา

เนื้อหาโดยสรุ ปของ
งานวิจยั ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์การวิจยั
วิธีการวิจยั และ
ผลการวิจยั เพื่อให้
เห็นภาพรวมของ
งานวิจยั ทั้งเรื่ อง

ความเป็ นมาและ
ความสาคัญของ
ปั ญหา ทฤษฎีและ
ผลงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง กรอบ
แนวคิด และ
สมมติฐานของ
การวิจยั

วิธีการ
ดาเนินการ
วิจัย
วิธีการและ
เครื่ องมือที่ใช้
ในการ
รวบรวม
ข้อมูลและ
การวิเคราะห์
ข้อมูล

ผลการ
วิจัย
เสนอใน
รู ปแบบ
กราฟ
รู ปภาพ
หรื อตาราง

แนวทางการเตรียมโปสเตอร์ ผลงานวิจัย
การเตรี ยมโปสเตอร์ ผลงานวิจยั มีแนวทางในการดาเนิ นงานโดยสรุ ปดังนี้
1. การวางแผน นักวิจยั ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่นาเสนอโปสเตอร์ ขนาดของโปสเตอร์
ข้อกาหนดในการนาเสนอโปสเตอร์ ลักษณะและจานวนผูเ้ ข้าชมโปสเตอร์ เพื่อใช้ในการวางแผนการ
นาเสนอโปสเตอร์ หากนักวิจยั มีขอ้ มูลมากเท่าไร การวางแผนเสนอโปสเตอร์ ผลงานวิจยั ยิง่ ได้ผลดีมากขึ้น
เท่านั้น โดยต้องคานึงถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเตรี ยมโปสเตอร์ ดว้ ย
2. การออกแบบโปสเตอร์ นักวิจยั ต้องตัดสิ นใจว่าจะเลือกเนื้อหาสาระส่ วนใดจากรายงานวิจยั ทั้งฉบับ
ไปจดทาเป็ น โปสเตอร์ ผลงานวิจยั โดยต้องกาหนดวัตถุประสงค์ของการเสนอโปสเตอร์ ผลงานวิจยั ก่อนว่า
ต้องการให้เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรต่อผูเ้ ข้าชม หรื อต้องการเสนอนวัตกรรม เพราะวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน

สรุ ป
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ทาให้แนวการเตรี ยมโปสเตอร์ แตกต่างกันด้วย เมื่อกาหนดวัตถุประสงค์แล้วจึงตัดสิ นใจเกี่ยวกับรู ปแบบของ
โปสเตอร์ ซึ่ งมีหลักการดังนี้
o เสนอเนื้อหาสาระแบบเรี ยบง่าย สั้น ชัดเจน เต็มพื้นที่โปสเตอร์
o ใช้ภาพและแผนภูมิประกอบ เพราะภาพและแผนภูมิสื่อความหมายได้ดีกว่าข้อความ
o ใช้สีพอเหมาะ ไม่มากไม่นอ้ ยเกินไป และใช้โทนสี ไม่ขดั กัน สี พ้นื หลังและสี ของภาพควรเสริ ม
ให้ภาพเด่นชัด
o เลือกชนิด (font) และขนาดของตัวอักษร เหมาะสมกับตาแหน่งที่ผเู้ ข้าชมโปสเตอร์ เห็นชัดเจน
ไม่ควรใช้ อักษรภาษาอังกฤษที่เป็ นตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร เพราะทาให้อ่านยากกว่าปกติและ
พยายามอย่าใช้ชนิด อักษรมากเกินกว่าสองชนิดในโปสเตอร์ หากต้องการเน้นคาหรื อข้อความ
ให้ใช้อกั ษรตัวหนา แต่อย่าเปลี่ยน ชนิดของตัวอักษร ควรใช้สัญลักษณ์นอ้ ยที่สุด ควรใช้หลัก
ความคงเส้นคงวา และที่สาคัญที่สุดคือการพิสูจน์ อักษรอย่าให้มีคาผิด หากจาเป็ นควรขอให้
เพื่อนๆช่วยในการตรวจสอบการพิมพ์ผดิ
o ควรเตรี ยมสาระของผลงานวิจยั เป็ นส่ วนๆ ลงในกระดาษขนาด A4 แล้วออกแบบการติด
ผลงานวิจยั แต่ละส่ วนลงบนโปสเตอร์ ให้มีลกั ษณะเป็ นการเล่าเรื่ อง (story telling)
o ควรมีการตรวจทานโปสเตอร์ ผลงานวิจยั หลายๆรอบ ก่อนการจัดพิมพ์เป็ นโปสเตอร์ ที่ใช้จริ ง
ลักษณะของโปสเตอร์ ทดี่ ี
 รู ปหรื อตัวหนังสื อมีขนาดพอเหมาะ เด่น มีสีสันสดใส
 รู ปสามารถสื่ อความหมายได้ดี
 รู ปสวยงาม ไม่อุดจาดตา
 เรี ยงลาดับรู ปให้กลมกลืน และเลือกชนิดของภาพ
 มีสีสัน คุมความเข้มของโทนแสง สัมพันธ์กบั พื้นภาพ
 ดึงความสนใจที่รูป พร้อมบรรยายประกอบรู ปอย่างต่อเนื่ อง
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