บทความรู้ เรื่อง “การนําเสนอผลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ”
เนื่องจากกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานด้านวิชาการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีภารกิจตามกฎหมายด้านการ
กําหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม
การสํารวจและจําแนกดิน การกําหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การ
ควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือทําให้เกิดการปนเปื้อน
ของสารเคมีหรือวัตถุอื่นใด การอนุรักษ์ดินและน้ํา การปรับปรุง
บํารุงดิน การผลิตแผนทีแ่ ละทําสํามะโนที่ดิน การให้บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดิน และการใช้
ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และให้มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ซึ่งพันธกิจหลักด้านการวิจัยพัฒนาให้บริการและถ่ายทอด พร้อมทั้งกําหนดเขตการ
ใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตและให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง ทันสมัย จึงมีความสําคัญต่อ
การดําเนินงานตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินมาโดยตลอด อีกทั้งผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดินยังสนับสนุนให้
ข้าราชการได้ผลิตผลงานการวิจัยและมีการนําเสนอผลงานวิจัยที่ดีเด่นในการประชุมวิชาการประจําปีหรือ
นําเสนอในเวทีอื่นๆ มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการนําเสนอผลงานวิจัย จึงมีความจําเป็นต่อข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
ด้านการวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และ กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ซึ่งมี
ภาระหน้าที่ด้านการพัฒนาบุคลากร จึงจะขอนํา บทความรู้ “การนําเสนอผลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ” ของ
รศ.ดร.ภาวิณี ศรีสขุ วัฒนานันท์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้เผยแพร่ เพื่อให้บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน
ได้เรียนรู้ ฝึกทักษะ เพิ่มสมรรถนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานราชการ ดังนี้
โครงการวิจัย เป็นงานที่มีเป้าหมายเพื่อการสร้างองค์ความรู้พัฒนาศาสตร์ต่างๆ ในศาสตร์
ทางการศึกษาก็เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ นักวิจัยย่อมปรารถนาที่จะเผยแพร่การค้นพบสิ่งที่ตนศึกษา โดยเฉพาะ
การนําเสนอบนเวทีระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ซึ่งเป็นวิธีที่เผยแพร่ผลการวิจัยที่เร็วที่สุด นักวิจัยมือใหม่
อาจจดๆ จ้องๆ ชั่งใจตนเองจนกว่าจะมีความมั่นใจระดับหนึ่ง แต่สําหรับมือเก่า ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยและ
ชํานาญการนําเสนอมักจะเตรี ยมการให้พร้อมเสมอ ความจริงการเผยแพร่ผลงานวิจัยมีได้หลายทาง เช่น
การตีพิมพ์ในวารสาร การนําเสนอในรูปแบบของนิทรรศการ (Poster Presentation) ในโอกาสต่างๆ และการ
นําเสนอบนเวทีเป็นรูปแบบที่นักวิจัยจะแสดงตัวต่อผู้สนใจฟังพร้อมมีการโต้ตอบแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งจะเป็น
การสร้างชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีในวงวิชาการที่เกี่ยวข้อง
สําหรับนักวิจัยมือใหม่ หรือมือเก่าที่ไม่นิยมการแสดงตัว ก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องการเวลาเพื่อ
ความพร้อมบางประการ แต่อย่างไรก็ตามบรรยากาศทางวิชาการของสังคมไทยปัจจุบันที่มีระเบียบการเลื่อนขั้น
เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการด้วยหลักฐานการนําผลการวิจัยออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นตัวเร่งรัดให้นักวิจัย
ต้องเสาะหาโอกาสเปิดตัวเก็บหลักฐานอย่างคึกคัก ในช่วงสิบปีนับจากการปฏิรูปการศึกษาจํานวนนักวิจัยส่ง
ผลงานมายังเวทีระดับท้องถิ่น และระดับชาติมีมากขึ้น จากจํานวนแต่ละสาขาที่มีนับสิบเป็นจํานวนนับร้อย
บางเวทีมากขึ้นเป็นจํานวนหลายๆ ร้อย แต่โอกาสที่เปิดนั้น ก็มิได้มีมากสําหรับทุกคน จึงมีการคัดสรรด้วย
เกณฑ์คุณภาพ จึงพบว่า ขณะนี้ ผู้ผ่านการพิจารณาให้ขึ้นเวทีต่างๆ จึงเป็นผู้มีผลงานที่ได้รับการพิจารณาตาม
เกณฑ์คุณภาพของกรรมการเฉพาะกิจต่างๆ มีความเข้มงวดมากน้อยแตกต่างกันตามนโยบายและวัตถุประสงค์
ของการจัดของแต่ละเวที
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การนําเสนอบนเวที เป็นงานที่นักวิจัยต้องเตรียมตัวให้มีความพร้อมทั้งด้านความเชื่อมั่นในตนเอง
ความลึกซึ้งในสาระที่จะนําเสนอ และต้องมีทักษะของการนําเสนอ การเตรียมตัวที่ดีจะช่วยให้นักวิจัยประสบ
ความสําเร็จ การนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ พิจารณาจาก ความสามารถของใช้เทคนิควิธีการสื่อสารที่ทําให้ผู้ฟัง
สนใจ ผู้ฟังเข้าใจในเรื่องที่นักวิจัยนําเสนอ ภายในเวลาที่กําหนด
การฝึกซ้อมการนําเสนอ
เป็นเรื่องจําเป็นสําหรับนักวิจัยมือใหม่ทุกคน
และการซักซ้อมเตรียมการนําเสนอ แต่ละครั้งก็เป็นเรื่องจําเป็น
มากสําหรับนักวิจัยทุกคนไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่า ทั้งนี้
เพราะสิ่งที่นําเสนอคือการค้นพบความรู้ใหม่ หรือวิธีใหม่ หรือ
การประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ และเหนือสิ่งอื่นใดคือ
กลุ่มคนฟังเป็นกลุ่มใหม่ นักวิจัยจึงไม่ควรมองข้ามความจําเป็น
ของการเตรียมพร้อมเพื่อให้การนําเสนอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ดั ง นั้ น การนํ า เสนอผลงานวิ จั ย อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะต้ อ ง
ดําเนินการอย่างน้อย 3 ประการ ดังนี้
1. การเตรียมการนําเสนอ
สถานการณ์ ใ นการนํ า เสนอผลงานวิ จั ย เสมื อ นการ
ประชุมที่ผู้เข้าประชุมมาด้วยความตั้งใจ เขามาเพื่อฟัง ฟัง ในผลงานของ
เรา ฟังในเวลาที่ กํ าหนด ดั ง นั้น ผู้นําเสนอจําเป็ นต้ องเตรี ย มให้ พร้อ ม
ไม่ให้ผู้ฟังผิดหวัง นั่นหมายถึง ผู้รายงานเองจะได้รับเกียรติและสมหวัง
การเตรียมตัวจึงควรเตรียมอย่างมีขั้นตอนดังนี้
(1) วางแผนการนําเสนอ
- ทบทวนงานวิจัยที่จะนําเสนออย่างเข้าใจ
- หาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟังส่วนใหญ่เป็นใคร น่าจะประมาณได้จากเหตุการณ์ที่เคยจัดมาเพื่อให้
ตนเองประมาณบรรยากาศในห้อง
- คํานึงถึงเวลาที่กําหนดให้ในการนําเสนอ 20 นาที หรือ 25 นาที
- การจัดการที่ผู้เสนอต้องรู้และดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกําหนด เช่น การแสดงความจํานง
การส่งเอกสารต่างๆ ตลอดจน การอํานวยความสะดวกในวันที่นําเสนอ
(2) เตรียมการพูด กล่าวนํา
- แนะนําตั ว ถ้าหากในการนําเสนอมีประธานหรือพิธีกรแนะนํานักวิจัย แล้ ว ก็ไม่ ต้อง
แนะนําตนเองซ้ํา
- กล่าวแนะนําโครงการวิจัย ให้มีสาระเพียงพอที่จะให้ผู้ฟังเข้าใจว่า โครงการที่นําเสนอ
คือเรื่องที่อะไร เกี่ยวกับอะไร มีความสําคัญอย่างไรที่ทําให้นักวิจัยทําวิจัยเรื่องนี้ คําถามวิจัยที่ต้องการหา
คําตอบคืออะไร นักวิจัยคาดหวังจะนําคําตอบหรือผลการวิจัยไปทําให้เกิดประโยชน์อย่างไร
(3) เตรียมเนื้อหาของการนําเสนอ : เป็นเนื้อหาหลักของการนําเสนอ
- วัตถุประสงค์ของการวิจัย มีอะไรบ้าง ต้องสอดคล้องกับคําถามวิจัยที่กล่าวนําไป
- กรอบความคิดเชิงทฤษฎีของปฏิบัติการเพื่อตอบคําถามวิจัยเป็นอย่างไร สรุปการค้นคว้า
อ้างอิงหลักการหรือทฤษฏีที่คัดสรร อย่างสมเหตุสมผล
- รูปแบบการปฏิบัติการ หรือรูปแบบการพัฒนาสื่อ มีสาระสําคัญครบและกระชับ
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- ถ้ามีคําศัพท์เฉพาะที่ต้องทําความเข้าใจกับผู้ฟัง ต้องมีคําอธิบายที่ชัดเจน และแสดงให้
เห็นการปฏิบัติในความหมายนั้น
- กระบวนการวิจัยในการหาคําตอบทําอย่างไร แสดงให้ผู้ฟังเข้าใจว่า นักวิจัยออกแบบ
การวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์อย่างไร ได้ข้อมูลอย่างไร
- การจัดการข้อมูล มีวิธีการอย่างไรที่จะตอบคําถามวิจัย ได้ผลการสรุปการวิเคราะห์อย่างไร
(4) เตรียมรายงานถึงสรุปผลการวิจัย
- สรุปผลการวิจัยเป็นข้อความที่ตอบคําถามวิจัยข้อต่อข้ออย่างสอดคล้องชัดเจนโดยมี
ผลการวิเคราะห์เป็นหลักฐานของการลงข้อสรุป ข้อควรระวัง คือ การสรุปผลวิจัยเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการใช้
ข้อมูลมาอธิบาย หรือ เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
- เสนอความเชื่อมโยงระหว่างผลการวิจัยกับวัตถุประสงค์ หรือสมมุติฐานของการวิจัย
- ชี้ประเด็นให้เห็นประโยชน์ที่น่าจะได้จากผลการวิจัย
- เสนอแนวทางการค้นหาความรู้ที่ยังขาด เพื่อเติมเต็มความรู้และประโยชน์ เป็นแนวทาง
การวิจัยครั้งต่อไปอย่างเหมาะสม และเป็นไปได้ ทั้งนี้ควรมีความเชื่อมโยงกับหลักการหรือทฤษฎี และความ
คาดหวังที่ได้กล่าวมาแล้ว
(5) เตรียมการตั้งคําถาม หรือ เชิญชวนให้ผู้ฟังตั้งคําถาม
- ปกติการรายงานวิจัย มักให้ซักถามบ้าง ถึงแม้จะใช้เวลาน้อยๆ แต่จําเป็นที่จะให้ผู้ฟังได้
เสนอคําถามหรือแลกเปลี่ยนความคิด และเป็นโอกาสที่ได้ชี้แจงกับผู้ฟังในประเด็นที่ผู้เสนอมองข้ามไป
- ผู้เสนอรายงานจําเป็นต้องมีแผนจัดการกับเวลาที่กําหนด จึงจะมีโอกาสให้ตั้งคําถามได้
(6) การเตรียมสื่อการนําเสนอ
- สื่อที่นักวิจัยใช้มีหลายชนิด เช่น เครื่องฉายข้ามศีรษะ สไลด์-คอมพิวเตอร์ วิดีโออุปกรณ์
และเอกสารสรุปย่อ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้วิจัยต้องเลือกให้เหมาะสมกับความถนัดของตน และ สามารถจัดหาได้ใน
เวลาที่นําเสนอ โดยมีหลักว่า เรียบง่าย ชัดเจน และเหมาะสม
- นักวิจัยต้องซ้อมจนคล่อง ต้องมั่นใจว่า เวลานําเสนอ สามารถจัดการหากมีปัญหาต้อง
สามารถแก้ไขได้
2. การนําเสนอ
(1) ควบคุมสติ มีความเชื่อมั่น ไม่ประหม่า ทั้งนี้ เป็น
ภาวะที่เกี่ยวข้องกับผลการฝึกซ้อมมาก บางคนที่รู้ตัวว่ามักขาดความ
เชื่อมั่นเมื่อมีผู้ฟังจํานวนมาก ก็จําเป็นต้องฝึกซ้อมกับสถานการณ์ที่
คล้ายคลึงกัน หรือหาประสบการณ์จากการเข้าประชุมหลายที่ ผู้เขียน
รู้จักนักวิจัยที่มีประสบการณ์การนําเสนอหลายเวที มีความเชื่อมั่นมาก
และมีทักษะมาก
(2) วางตัว วางท่าทาง โดยเฉพาะการวางมือเช่นเดียวกับบุคลิกภาพที่สง่า ย่อมเกิดจากความ
เชื่อมั่นในตนเอง ดังนั้นการฝึกซ้อมที่มากพอ จะสร้างบุคลิกภาพที่สง่าได้
(3) การแต่งตั ว เป็นเรื่องที่มักละไว้ในฐานที่เข้าใจว่า นักวิจัยรู้เรื่องนี้ แล้ว ไม่จําเป็นต้อง
กล่ าวถึง แต่ หลายครั้งที่ พบว่ า การที่ผู้นําเสนอไม่ ได้ใ ห้ความสําคัญ กับการแต่งตัว ก็ลดทอนความสง่าได้
นอกจากนี้ มีกรณีที่พบว่า ความไม่พิถีพิถันและรอบคอบอาจทําให้กระทบกับความเชื่อมั่นได้
(4) การควบคุมเวลา ถึงแม้นกั วิจัยจะเตรียมการในการวางแผนอย่างดีแล้วก็ตาม ในสถานการณ์
จริงของการนําเสนอ นักวิจัยจําเป็นต้องควบคุมเวลา ให้สามารถพูดในสาระสําคัญได้ครบถ้วน

4
3. การประเมินเพื่อพัฒนาการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
นักวิจัยมักจะประเมินด้วยการสังเกตตนเอง และปฏิกิริยาของผู้ฟัง และบรรยากาศโดยรอบ
ในห้องประชุม แต่การประเมินมักมีการประเมินอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อผู้นําเสนอ ควรออกแบบการ
ประเมินที่จะได้สารสนเทศสนองต่อนักวิจัยที่จะนําไปพิจารณาปรับปรุงการนําเสนอครั้งต่อไป
ข้อพึงปฏิบตั กิ ารนําเสนอที่มปี ระสิทธิภาพ
1. การเตรียมนําเสนอ ควรมีการวางแผน กําหนด
โครงสร้างสาระที่จะนําเสนอ มีลําดับและความสอดคล้องตลอด
เรื่องที่นําเสนอ
2. เวลา ควรวางแผนเวลาที่ใช้ในการนําเสนอ
แต่ละหัวข้อประมาณ 1 - 2 นาที
3. การเตรียมตัว มีการเตรียมการนําเสนอ ฝึกฝน
การพูดให้กระชับ ชัดเจน ซ้อมพูดและจับเวลาในทุกหัวข้อ ปรับ
สาระและการพูดให้ตรงประเด็น กระชับ
4. สื่อการนําเสนอ วางแผนการใช้สื่อให้พอเหมาะ
กับสาระ ทั้งจํานวนและเวลาในการนําเสนอ
5. เนื้อหา ควรปรับเนื้อหาให้ตรงประเด็น กระชับ อ่านง่ายและควรคํานึงถึงคนฟังด้วย
6. การพูด ควรออกเสียงชัดเจน จังหวะเหมาะสม ไม่รีบร้อนและลนลานจนเกินไป
7. จุดหมาย ควรชี้แจงถึงจุดหมายของการนําเสนอ อธิบายถึงเหตุผลของการวิจัยอย่างชัดเจน
8. ผูฟ้ งั การนําเสนอควรเน้นการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ฟัง มีวิธีที่ให้ผู้ฟังเข้าใจในเรื่องทีซ่ ับซ้อน
ข้อไม่พงึ ปฏิบตั ทิ กี่ ารนําเสนอที่ไม่มปี ระสิทธิภาพ
1. การอ่าน อย่าอ่านเอกสารแทนการพูด ควรเตรียมการพูดก่อนการนําเสนอ
2. อุปกรณ์ ควรมีการฝึกนําเสนอในอุปกรณ์ที่ตนเองถนัด หรือฝึกฝนจนเกิดความคล่องแคล่ว
3. ข้อมูล อย่านําเสนอตารางที่มีข้อมูลมากมายที่ยังไม่ได้วิเคราะห์ หรือมีรายละเอียดเกิน
ความจําเป็นของการอธิบายสาระ
4. ความซับซ้อน อย่านําเสนอเนื้อหาที่มีความซับซ้อน ควรแสดงเฉพาะส่วนที่เข้าใจได้ง่าย
และได้สรุปตีความที่ตรงประเด็น
5. สื่อ อย่าใช้สื่อหลายอย่างที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟัง รวมถึงลูกเล่นต่างๆ ใช้เท่าที่จําเป็น
6. การพูด ไม่ควรใช้วาจายกตน ชมตนเอง หรือดูถูกผู้ฟัง
7. เวลา อย่าใช้เวลาเกินกําหนด เพราะเป็นการแสดงถึงการไม่เตรียมพร้อมในการนําเสนอ
และไม่ให้เกียรติผู้ฟัง
กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2556

