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 หลังจากที่หลาย ๆ ทํานได๎ผํานการศึกษาค๎นคว๎าหัวข๎อทางวิทยาศาสตร์มาพอสมควร ก็คงจะเกิดแรง
บันดาลใจ และอยากจะพัฒนางานของตัวเองให๎ได๎มาตรฐานมากยิ่งขึ้น แนํนอนวําสิ่งที่ใฝ่ฝันคือ การได๎สํง
ประกวดในการแขํงขันในรายการตําง ๆ หรือน าเสนอในเวทีตําง ๆ แตํปัญหาหลักๆ ของเยาวชนไทยคือ การ
เขียนรายงานและน าเสนอไมํเป็น หรือเป็นแตํอาจไมํดูไมํคํอยเหมาะสมเทําไรนัก 
 การเขียนรายงานและการน าเสนอนั้น ถ๎าหากผู๎อํานได๎ฝึกหัดบํอย ๆ ก็จะท าให๎เกิดประสบการณ์ และ
ความมั่นใจในการเขียนและน าเสนอ สํงผลให๎เกิดทักษะกระบวนการการเขียนและการใช๎ภาษาประกอบกันไป 
สิ่งเหลํานี้ยํอมสํงเสริมให๎การเรียนหรือการท างานของผู๎อําน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด๎วย 
 

 การเขียนรายงานการค้นคว้าวิจัย 
 ภาษาที่ใช๎ในการเขียนรายงานการค๎นคว๎าวิจัย ควรมีคุณสมบัติตําง ๆ ดังนี้ 

1. เป็นภาษาไทย หรือภาษาตํางประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งก็ได๎ (แตํเราประกวดในประเทศไทย ก็ควร
เขียนรายงานเป็นภาษาไทย) 

2. หัวข๎อและบทคัดยํอควรเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาตํางประเทศที่สอง (คือภาษาอังกฤษ) เหตุผล
เพ่ือเป็นการสรุปหัวข๎อการค๎นคว๎าวิจัยที่เราได๎จัดท า ให๎แกํคนตํางชาติที่สนใจมาอํานการค๎นคว๎าวิจัย
ของเรา 

3. การใช๎ค าศัพท์เทคนิคที่ไมํสามารถแปลภาษาไทยไมํได๎ (Technical Term) สามารถทับศัพท์ได๎โดย
ใช๎ภาษาไทย (โดยเปิดดูจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หรือพจนานุกรมศัพท์เทคนิค) แตํ
หากหาค าแปลได๎ ก็ควรหาค าแปลมาใช๎แทน 

 

 ส่วนประกอบของรายงานการค้นคว้าวิจัย ประกอบด๎วย 
1. สํวนน า (Preliminary) 
2. สํวนเนื้อความ (Text) 
3. สํวนประกอบตอนท๎าย (Supplementary) 
4. ประวัติการศึกษา (Vita) 
 

1. ส่วนน า (Preliminary) ประกอบด๎วย 
 การท าปก และการเข้าเล่ม รายงานการค๎นคว๎าวิจัยควรใช๎กระดาษถํายเอกสาร A4 สั้น และท าปกให๎
เรียบร๎อย สวยงาม ปกที่ดี ควรประกอบด๎วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู๎ศึกษาค๎นคว๎าวิจัย ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อ
สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. ที่ท า หากสํงเข๎าประกวดควรระบุวํา สํงประกวดเนื่องในโอกาสใด ทั้งนี้ ไมํควรเขียน
ข๎อความเกินไปกวํานี้ เพราะจะท าให๎หน๎าปกรายงานดูเลอะเทอะ และควรจัดท าอยํางเรียบงําย ไมํควรตกแตํง
มากเกินไป เชํน ใสํรูปตัวการ์ตูน (อาจอนุโลมให๎ใสํสัญลักษณ์ของสถานศึกษาก็ได๎) เป็นต๎น 
 หน้าช่ือเรื่อง (Title Page) ข๎อความที่จะปรากฏในชื่อเรื่องนี้ ให๎ตรงกับข๎อความที่ปรากฏบนปก และให๎มี
ใบรองปก (Fly Leaf) ทั้งปกหน๎าและปกหลัง 
 บทคัดย่อ (Abstract) บทคัดยํอควรเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในแตํละสํวนควรเขียนไมํเกิน 
500 ค า หรือไมํควรยาวมาก ควรครอบคลุมประเด็นตําง ๆ เหลํานี้คือ 
 จุดมุํงหมายในการค๎นคว๎าวิจัย 
 วิธีการรวบรวมและจัดท าข๎อมูล 
 ผลการค๎นคว๎าวิจัยโดยสังเขป 
 ข๎อเสนอแนะ (ถ๎ามี) 

เขียนรายงานการค้นคว้าวิจัยและน าเสนออย่างไร...
   ให้ถูกใจและถูกต้องตามหลักการ 
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ตัวอย่าง บทคัดย่อของเยาวชนในโครงการค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับเยาวชนภาคเหนือ ปี 2527 
 

ผลของกระเทียมต่อการเจริญของจุลินทรีย์บางชนิด 
 
เยาวชนผู้เข้าฝึกวิจัย 
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 2. นายนิมิต  เรืองลักษณ์วิลาศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหมํ 
วิทยากรแนะน าการฝึกวิจัย 
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บทคัดย่อ 
ได๎มีการใช๎กระเทียมรักษาโรคภัยไข๎เจ็บตําง ๆ เป็นเวลานานมาแล๎ว กระเทียมเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่ง

มีฤทธิ์เป็นสารปฏิชีวนะ จึงได๎ท าการทดลองเพ่ือศึกษาผลของกระเทียมตํอการเจริญของจุลินทรีย์บางชนิด และ
รู๎จักเทคนิคพ้ืนฐานบางประการทางจุลชีววิทยา จากการทดสอบคุณสมบัติยับยั้งการเจริญของสารที่มีอยูํใน
กระเทียม โดยใช๎ชิ้นกระเทียมและการะดาษกรองชุบน้ าที่ได๎จากการบดกระเทียม ทดสอบกับแบคทีเรีย 4 ชนิด 
ได๎แกํ Escherichia coli, Progeus vulgaris, Micrococcus leteus, Staphylococcus aureus และรา 3 ชนิด 
ได๎แกํ Mucor sp., Rhizopus sp., Aspergillus sp. โดยน าเชื้อที่เตรียมไว๎แล๎วใสํลงในจานเพาะเชื้อ และน าชิ้น
กระเทียมหรือกระดาษกรองชุบน้ ากระเทียมไปวางในจานเพาะเชื้อ จานละ 3 ชิ้น จานที่มีแบคทีเรียน าไป
เพาะเลี้ยงที่ 37c เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สํวนจานที่มีรา น าไปเพาะเลี้ยงที่ 28c เป็นเวลา 48 ชั่วโมง พบวํา 
กระเทียมสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่ทดสอบได๎ทุกชนิด และสามารถยับยั้งการเจริญของรา  
Mucor sp. และ Aspergillus sp. สํวน Rhizopus sp. นั้น พบวํากระเทียมไมํสามารถยับยั้งการเจริญได๎ 
แตํยั้บยั้งการสร๎างสปอร์ 

 
 หน้าค าขอบคุณ หรือกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นสํวนที่ผู๎ศึกษาค๎นคว๎าวิจัยใช๎ เพ่ือ
แสดงความขอบคุณผู๎มีสํวนชํวยเหลือ หรือผู๎ให๎ทุนอุดหนุนในการศึกษาค๎นคว๎าวิจัยครั้งนี้ โดยปกติ การเขียน
รายงานการค๎นคว๎าวิจัย จะมีสํวนขอบคุณผู๎บริหารสถานศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู๎ปกครอง เป็นต๎น 
 สารบัญ (Table of Contents) เป็นการอ านวยความสะดวกตํอผู๎อําน เวลาที่ผู๎อํานจะเลือกอํานตามหัวข๎อ
ที่สนใจ  
 รายการตารางประกอบ หรือสารบัญตาราง (List of Table) ส าหรับงานค๎นคว๎าวิจัยที่มีตารางประกอบ 
ให๎บอกรายการตําง ๆ ตํอจากหน๎าสารบัญ 
 รายการภาพประกอบ หรือ สารบัญภาพ (List of Figures) ส าหรับงานวิจัยค๎นคว๎าที่มีรูปภาพหรือ
แผนภูมิประกอบ ให๎บอกรายชื่อภาพหรือแผนภูมิตําง ๆ ไว๎ในหน๎าหนึ่งตํางหาก ตํอจากหน๎ารายการตาราง
ประกอบ 
 

2. ส่วนเนื้อความ (Text) โดยทั่วไป ควรแบํงรายงานการค๎นคว๎าวิจัยออกเป็น 5 สํวนหลัก ๆ 
ประกอบด๎วย 

 บทน า กลําวถึงพ้ืนฐานสถานการณ์ทั่วไป เพ่ือชี้แจงวํา เวลาที่ก าลังท าการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ลักษณะ
สิ่งแวดล๎อมทั่วไปเป็นอยํางไร วัตถุประสงค์ของการท าวิจัย นิยามเชิงปฏิบัติการ ส าหรับอธิบายศัพท์พิเศษใน
การค๎นคว๎าวิจัย และสมมติฐานในการท าวิจัย (ถ๎ามี)  
 ทฤษฎีหรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง ควรค๎นคว๎าความรู๎ที่น ามาศึกษาและท าวิจัย และแทรกในรายงาน เพ่ือให๎ผู๎ที่
สนใจ แตํยังไมํมีความรู๎หลักการในเรื่องที่เราศึกษาวิจัย ได๎อํานเพ่ือท าความเข๎าใจกํอนการศึกษาเนื้อหา 



     เขียนรายงานการค๎นคว๎าวจิัยและน าเสนออยํางไร  ให๎ถูกใจและถูกต๎องตามหลักการ    หน้า 3 

 ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าวิจัย ประกอบด๎วยวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช๎ในการวิจัย (ถ๎ามี) ขั้นตอนการค๎นคว๎าวิจัย 
โดยหากเป็นการทดลอง ควรเขียนอยํางละเอียด หากมีภาพประกอบก็ควรแทรกในสํวนนี้ด๎วย เพ่ือให๎ผู๎ที่มา
ศึกษางานค๎นคว๎าวิจัยของเราได๎เข๎าใจการวิจัย  
 ผลการค้นคว้าวิจัย ควรน าเสนอผลการค๎นคว๎า โดยการแสดงผลเป็นตาราง เขียนเป็นความเรียง หรือ
จดัท าแผนภูมิตําง ๆ ตามความเหมาะสม 
 สรุป (Conclusion) ในสํวนนี้ควรเป็นประเด็นส าคัญ ๆ ตํอไปนี้ 
 สรุปเรื่องราวเฉพาะประเด็นส าคัญๆ ของการค๎นคว๎าวิจัยทั้งหมด และระบุผลงานส าคัญจากการค๎นพบใน
การค๎นคว๎าวิจัยครั้งนี้ด๎วย 
 แสดงให๎เห็นถึงประโยชน์ในการประยุกต์ของการค๎นคว๎าวิจัย (ถ๎ามี) 
 ข๎อแสนอแนะอื่น ๆ ในการค๎นคว๎าวิจัย (ถ๎ามี) 

3. ส่วนประกอบตอนท้าย (Supplementary) ประกอบด๎วย 
 บรรณานุกรม (Selected Bibliography) เป็นรายชื่อเอกสารซึ่งใช๎เป็นหลักฐานอ๎างอิงประกอบการวิจัย 
ซึ่งมีวิธีการเขียนและเรียบเรียงดังนี้ 
 ให๎เรียงเอกสารอ๎างอิงหรือบรรณานุกรมที่เป็นภาษาไทยไว๎สํวนแรก ตามล าดับอักษรของชื่อผู๎แตํง และ
เอกสารอ๎างอิงหรือบรรณานุกรมที่เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาตํางประเทศให๎ไว๎ในสํวนหลัง และเรียงตามล าดับ
ตัวอักษรตามชื่อเอกสารนั้น ๆ 
 เอกสารอ๎างอิงหรือบรรณานุกรม อาจมีหลายประเภท เชํน หนังสือ บทความจากวารสาร วิทยานิพนธ์ 
หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ และเอกสารทางราชการ เป็นต๎น ให๎เขียนตามหลักการเขียนเอกสารอ๎างอิง หรือ
บรรณานุกรมโดยทั่วไป แตํให๎ใช๎เครื่องหมายอัญประกาศกับชื่อเรื่องที่อ๎างอิง 
 ภาคผนวก (Appendix) (ถ๎ามี) ภาคผนวกเป็นสํวนที่ผู๎เขียนได๎น ามากลําวเพ่ิมเติมในรายงานการ
ค๎นคว๎าวิจัย เพ่ือให๎ผู๎อํานได๎เข๎าใจสาระในงานค๎นคว๎าวิจัยมากยิ่งขึ้น ภาคผนวกอาจเป็นรูปข๎อความจากเอกสาร 
อักษรยํอ ตารางกราฟ หรือแผนที่ก็ได๎ 
 หน๎าแรกของภาคผนวกให๎ขึ้นหน๎าใหมํ และมีค าวํา “ภาคผนวก” (Appendix) อยูํตรงกลาง และตรงกลาง
บรรทัดบนสุดของหน๎าถัดไปให๎เขียนค าวํา “ผนวก ก.” (ถ๎าเป็นภาษาอังกฤษ ใช๎ค าวํา “Appendix A” และหาก
มากกวํา 1 ผนวก ให๎ขึ้นหนาใหมํทักครั้ง โดยลงหัวเรื่องเรียงตามล าดับตัวอักษร) และในสารบัญ ให๎ลงรายการ
ของแตํละผนวกลงไปด๎วย โดยเฉพาะหัวข๎อเรื่องเทํานั้น 

4. ประวัติการศึกษา (Vita) และประสบการณ์โดยย่อ 
ผู๎ท าการค๎นคว๎าวิจัยทุกคนที่รํวมกันท างานวิจัยในโครงการนั้น ๆ ควรบอกประวัติไว๎ในสํวน

สุดท๎ายของงานค๎นคว๎าวิจัย และควรระบุประสบการณ์การท างานตลอดจนประสบการณ์ทางวิชาการ 
(อาจไมํมีก็ได๎) 

 
 
โดยสรุปแล้ว การเขียนรายงานควรเรียงตามหัวข๎อตํอไปนี้ 

1. หน๎าปก 
2. หน๎ารองปก (หน๎าชื่อเรื่อง) 
3. บทคัดยํอ 
4. กิตติกรรมประกาศ 
5. สารบัญ 

5.1 สารบัญเนื้อหา 
5.2 สารบัญตาราง 
5.3 สารบัญรูปภาพ 

 
6. บทน า 

6.1 ที่มาและความส าคัญ 
6.2 วัตถุประสงค์ 
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6.3 สมมติฐานในการศึกษาค๎นคว๎า (ถ๎ามี) 
6.4 นิยามเชิงปฏิบัติการ (ก าหนดค านิยามเฉพาะในการศึกษาค๎นคว๎า) 
6.5 ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

7. เนื้อหาท่ีเกี่ยวข๎อง (รวบรวมทฤษฎีหรือหลักการที่ใช๎ประกอบ) 
8. ขั้นตอนการค๎นคว๎าวิจัย 

8.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ 
8.2 ขั้นตอนการค๎นคว๎าวิจัย 
8.3 ภาพถําย (ถ๎ามี 

9. ผลการค๎นคว๎าวิจัย 
9.1 ผลการค๎นคว๎า 
9.2 ตาราง/กราฟ 

10. สรุปการค๎นคว๎าวิจัย 
10.1 สรุปผลการค๎นคว๎าวิจัย 
10.2 ประโยชน์ที่ได๎รับจากการค๎นคว๎าวิจัย 
10.3 ข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

11. บรรณานุกรม 
12. ภาคผนวก 

 

 การพิมพ์รายงานการค้นคว้าวิจัย 
ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีก๎าวไปอยํางรวดเร็ว การท ารายงานในปัจจุบันนี้ เป็นการพิมพ์ด๎วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น เพราะสะดวก รวดเร็ว และเป็นระเบียบเรียบร๎อย สวยงาม 
ข้อแนะน าในการพิมพ์ 
1. ควรใช๎ฟอนต์ที่อํานได๎งําย และเป็นฟอนต์มาตรฐานส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เชํน 

Cordia New, Angsana New, Browallia New เป็นต๎น โดยเนื้อความ ควรใช๎ขนาดฟอนต์ 16 
pt ส าหรับหัวข๎อยํอย อาจใช๎ตัวหนา หรือขีดเส๎นใต๎ หากเปนหัวข๎อที่ส าคัญ อาจใช๎ขนาดที่ใหญํ
กวํานั้น ส าหรับการน าเสนอบางที่ ผู๎จัดงานจะก าหนดให๎วําใช๎ฟอนต์อยํางไร หรือปัจจุบันส าหรับ
งานด๎านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ การใช๎งานโปรแกรม Latex เริ่มเป็นที่
แพรํหลาย ซึ่งการจัดรูปแบบของเอกสารทางผู๎จัดงานจะก าหนดให๎อยูํแล๎ว 

2. การล าดับหน๎าสํวนน า หากเป็นภาษาไทย ใช๎ตัวอักษรบอกเลขหน๎า เชํน ก, ข, ค, ... หาก
ภาษาอังกฤษ จะใช๎เลขโรมันตัวเลข เชํน i, ii, iii, iv … 

3. ส าหรับหน๎าที่ส าคัญๆ เชํน หน๎าหัวเรื่อง หน๎าแรกของสารบัญ และหน๎าแรกของบทนั้น ไมํต๎องใช๎
หมายเลขหรือตัวอักษรก ากับหน๎า แตํให๎นับจ านวนหน๎ารวมไปด๎วย 

4. บทตําง ๆ นั้น ต๎องขึ้นหน๎าใหมํเสมอ และมีเลขประจ าบท เชํน บทที่ 1 โดยพิมพ์เลขประจ าบท
ไว๎ตรงกลางตอนบนสุดของหน๎ากระดาษ สํวนชื่อบท พิมพ์ไว๎ตรงกลางหน๎ากระดาษเชํนกัน โดย
ให๎ติดกับเลขประจ าบท 1 บรรทัด 

5. หัวข๎อส าคัญ ๆ ในแตํละบทควรอยูํกลางหน๎ากระดาษ  โดยขีดเส๎นใต๎ทุกข๎อ 
6. หัวข๎อยํอยในแตํละหัวข๎อส าคัญ ให๎พิมพ์ชิดขอบกระดาษด๎านซ๎าย หากมีหัวข๎อยํอยอีกให๎ยํอหน๎า

เข๎าไปอีก 
7. การใสํตาราง กราฟ แผนภูมิ ภาพประกอบ 

 ขนาดตารางไมํควรเกินกรอบหน๎าของรายงาน ส าหรับตารางขนาดใหญํควรลดขนาดตามความเหมาะสม 
 ให๎ลงหมายเลขก ากับตารางเรียงตามล าดับ จนถึงตารางสุดท๎าย และการอ๎างอิงควรอ๎างอิงตามตัวเลขของ
ตารางดังกลําว  
 การจัดตาราง ควรจัดให๎อยูํกึ่งกลางหน๎ากระดาษ 

ส าหรับภาพก็ยึดหลักการเดียวกันกับการจัดตาราง 
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 การน าเสนอการค้นคว้าวิจัย 
 เพ่ือให๎ผู๎จัดท าการค๎นคว๎าวิจัย ได๎มีโอกาสน าเสนอผลงาน เพ่ือเป็นการเผยแผํผลงานค๎นคว๎าวิจัยให๎เป็น
ที่รู๎จัก การน าเสนอผลงานนี้จะสํงเสริมให๎ผู๎ค๎นคว๎าวิจัยมีความกล๎าแสดงออก เชื่อมั่นในผลงาน ตอบข๎อซักถาม
ของผู๎สนใจได๎ การน าเสนอมีหลายแบบ อาทิ 

1. การบรรยายประกอบแผํนใส / โปรแกรมน าเสนอ 
2. การบรรยายประกอบแผงการค๎นคว๎าวิจัย 
3. การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 

 
1. การบรรยายประกอบแผ่นใส / โปรแกรมน าเสนอผลงาน 
ปัจจุบัน เทคโนโลยีได๎พัฒนาก๎าวหน๎าตามล าดับ เทคโนโลยีการน าเสนอก็เชํนเดียวกัน แตํเดิมนั้น การ

น าเสนอใช๎เพียงเครื่องฉายแผํนใส และเครื่องฉายสไลด์ ซึ่งในปัจจุบัน การน าเสนอในวิธีหลังไมํเป็นที่นิยมแล๎ว 
แตํการน าเสนอโดยเครื่องฉายแผํนใสยังคงมีบทบาทอยูํบ๎าง  

 หลักการง่าย ๆ ส าหรับการเขียนแผ่นใสประกอบการน าเสนอ 
1. ควรใช๎สีปากกาที่มีสีเข๎ม และชัดเจนในการเขียนสํวนประกอบหลัก เชํน สีด า หรือสีน้ าเงิน 

สํวนสีท่ีไมํชัดเจน อาจจะใช๎ส าหรับเน๎นข๎อความส าคัญหรือตกแตํง 
2. การเขียนแผํนใสประกอบการบรรยาย ควรเขียนเพียงหัวข๎อหรือประเด็นที่ส าคัญ ๆ เพราะ

รายละเอียดนั้น จะอยูํในการพูดของเราอยูํแล๎ว 
3. การเขียนแผํนใส ควรเขียนด๎วยตัวบรรจง และใช๎ตัวอักษรขนาดใหญํ เพ่ือให๎ผู๎อํานสามารถอําน

ได๎ชัดเจน 
4. การเลือกใช๎ปากการเขียนแผํนใส มี 2 แบบ คือ ปากกาแบบที่สามารถลบได๎ (non-

permanent) และปากกาแบบที่ลบไมํได๎ (permanent) นอกจากนั้น ยังมีหัวปากกา ขนาดใหญํ 
และเล็ก (หัวขนาดใหญํ ควรใช๎เขียนหัวข๎อหลักๆ สํวนหัวขนาดเล็ก เขียนรายละเอียดอื่น ๆ )
ดังนั้น การเลือกใช๎ ควรเลือกให๎ถูกต๎องเหมาะสม 

5. หากเขียนแผํนใสไปด๎วย บรรยายไปด๎วย ควรเตรียมผ๎าชุบน้ าพอหมาดๆ ส าหรับลบข๎อความที่
ผิดพลาด 

6. หากเป็นไปได๎ ควรใช๎คอมพิวเตอร์ในการจัดท าแผํนใส โดยพิมพ์เฉพาะหัวข๎อในกระดาษ 
(ขนาดของฟอนต์ประมาณ 24 point เป็นอยํางน๎อย) แล๎วน าไปถํายเอกสารลงแผํนใส 

นอกจากแผํนใส เทคโนโลยีในการน าเสนอที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันคือ การใช๎คอมพิวเตอร์น าเสนอ
ผลงาน ซึ่งโปรแกรมที่เป็นที่นิยมใช๎คือ Microsoft PowerPoint  

 จะใช้ PowerPoint อย่างไรให้สวยงาม และไม่ให้ผิดพลาด 
1. การออกแบบจัดท าสื่อประกอบการน าเสนอ 

 สีที่ใช๎ ควรเลือกสีที่มีพ้ืนหลังเป็นสีเข๎ม และตัวอักษรเป็นสีอํอนในโทนสีนั้น โดยค านึงถึงน าหนักสี เชํน 
หากเลือกใช๎สีในโทนสีเขียว อาจก าหนดพ้ืนหลังเป็นรูปสีเขียวเข๎ม ๆ (ที่ไมํรกรุงรัง) และตัวอักษรเป็นสีเขียวที่
จางกวําพ้ืนหลัง โดยอาจใช๎หลักการของวงจรสี ในทางศิลปะ จะชํวยให๎สื่อการน าเสนอนําสนใจข้ึน 
 การจัดองค์ประกอบในการท าสื่อการน าเสนอ ในทางการออกแบบกราฟฟิก มีการวางต าแหนํงองค์ประกอบ
ตําง ๆ ดังนี้ 
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ต าแหน่งหมายเลข 0 คือ ต าแหนํงที่ไมํควรวางองค์ประกอบที่ต๎องการเส๎น เพราะ
สายตาสํวนใหญํไมํได๎ให๎ความส าคัญมากนัก 

ต าแหน่งหมายเลข 1 เป็นสํวนที่คนสํวนใหญํเคยชินจากพฤติกรรมการอํานหนังสือ 
และคนสํวนใหญํ จะเห็นเป็นอันดับแรกในหน๎าหนังสือหรือ
รูปภาพ 

ต าแหน่งหมายเลข 2 เป็นต าแหนํงที่มีพลังในการดึงดูดสายตา จึงเหมาะกับการจัด
วางองค์ประกอบที่ต๎องการเน๎น เพราะเรียกความสนใจจาก
สายตาผู๎ชมได๎ดี 

ต าแหน่งหมายเลข 3  เป็นต าแหนํงส าคัญสืบเนื่องจากต าแหนํงที่ 1 เพราะเป็น
ต าแหนํงสุดท๎ายที่คนมักกวาดตามอง 

ต าแหน่งหมายเลข 4 เป็นต าแหนํงที่คนสํวนใหญํคิดวําส าคัญที่สุดในงานของเรา
ถึงแม๎จะไมํใชํจุดรวมความสนใจ แตํก็เป็นจุดรวมสายตาของ
ผู๎ชมที่มีตํองาน 

 การเลือกใช๎ตัวอักษร ควรเลือกใช๎ตัวอักษรที่อํานงําย ขนาดใหญํพอประมาณ เชํนฟอนต์ Cordia New, 
Browallia New ซึ่งเป็นฟอนต์มาตรฐานในเครื่องคอมพิวเตอร์อยูํแล๎ว หรือฟอนต์อื่น ๆ ก็ได๎ 
 ภาพที่ใช๎ ควรเป็นภาพที่เกี่ยวข๎องกับเนื้อหา และส าหรับงานน าเสนอเชิงวิชาการ ไมํควรใสํตัวการ์ตูนตําง ๆ
ลงไป จะท าให๎งานน าเสนอของเราดูไมํโดดเดํนเทําท่ีควร 
 ภาพพ้ืนหลัง หากเป็นภาพเรียบๆ สามารถน ามาใช๎ได๎ แตํหากเป็นภาพทัศนียภาพ หรือภาพอื่น ๆ อาจท า
พ้ืนหลังให๎จางลง แล๎วใสํข๎อความลงไป ดังตัวอยําง (แตํไมํแนะน าเทําไรนัก) 

   
  Before      After 

 Effect ประกอบการน าเสนอ เนื่องจากโปรแกรมมีความสามารถในการสร๎าง Effect การเลือกใช๎จึงควร
เลือกให๎เหมาะสม และไมํมากเกินไป รวมถึงเสียงของ Effect หากไมํจ าเป็นก็ไมํควรใสํ เพราะจะท าให๎งาน
น าเสนอของเราดูตลกขบขันในสายตาของผู๎ชม แตํอยํางไรก็ตาม การใช๎ Effect ก็ยังมีความจ าเป็นต๎องใช๎บ๎าง 
เพราะหากเราน าข๎อมูลใสํลงไปทั้งหมด จะท าให๎การน าเสนอไมํเป็นที่ดึงดูดใจ 

2. เนื้อหาท่ีใช๎ ควรน าลงไปเฉพาะหัวข๎อ หรือประเด็นที่ส าคัญๆ โดยแยกเป็นข๎อ ๆ เพราะรายละเอียด
จะอยูํในการพูดของเรา การใสํเนื้อหาไปทั้งหมดจะท าให๎ผู๎ชมเบื่อ และไมํสนใจการน าเสนอของเรา 

3. ควรมีภาพประกอบการน าเสนอที่สอดคล๎องกับหัวข๎อให๎มากพอประมาณ เพ่ือดึงดูดความสนใจผู๎ชม 
4. เมื่อถึงเวลาจะต๎องน างานน าเสนอไปใช๎ ควรตรวจสอบสิ่งตําง ๆ อันเนื่องมาจากความไมํเข๎ากันของ

เครื่องคอมพิวเตอร์แตํละเครื่อง เชํน 
 ฟอนต์ที่ไมํตรงกัน ควรใช๎ฟอนต์มาตรฐานที่มีทุกเครื่อง หรือหากจะใช๎ฟอนต์ที่เรามี ก็ให๎คัดลอกฟอนต์ที่เรา
ต๎องการจากเครื่องของเรา ลงไปยังเครื่องที่เราน าเสนอ หรืออาจฝังฟอนต์ (Embed Font) ในโปรแกรม
น าเสนอ (รายละเอียดเพ่ิมเติมศึกษาได๎จาก www.f0nt.com ในหน๎าบทความ) 
 รุํนของโปรแกรมที่ไมํตรงกัน โดยบางเครื่องอาจลงโปรแกรมในรุํนที่ตํางกันไป โดยทั่วไปปัจจุบัน นิยมใช๎ 
Microsoft PowerPoint ตั้งแตํรุํน 2000, XP, 2003 และ 2007 ตามปกติ รุํนที่จัดท าด๎วยโปรแกรมที่ใหมํกวํา
จะไมํสามารถเปิดด๎วยโปรแกรมรุํนที่ต่ ากวําได๎ ดังนั้น หากต๎องการเปิด ควร Package ไฟล์น าเสนอให๎เปิดได๎
เลย โดยไมํผํานตัวโปรแกรมที่แก๎ไข 

http://www.f0nt.com/
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 การเก็บงานน าเสนอ ปัจจุบัน Handy Drive เป็นที่นิยมอยํางกว๎างขวาง แตํเครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องที่
คํอนข๎างเกําอาจจะใช๎ Handy Drive ไมํได๎ ดังนั้น ควรมีแผนส ารองเมื่อเตรียมโปรแกรมน าเสนอไว๎ เชํน บันทึก
ลงในแผํน CD-ROM เนื่องจากปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเป็นที่แพรํหลาย ผู๎น าเสนออาจน าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของตนเองไปใช๎น าเสนอได๎ (ข้ึนอยูํกับรูปแบบการน าเสนอด๎วย) 
 ภาพในสื่อการน าเสนอ บางครั้งภาพที่เราเชื่อมโยงจากไฟล์หรืออินเตอร์เนท อาจไมํได๎ติดมากับสื่อน าเสนอ
ของเรา เมื่อน าไปเปิดก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมและเครื่องหมายกากบาท ดังนั้น จึงควรคัดลอกภาพต๎นฉบับติดไปกับ
สื่อน าเสนอด๎วย เพ่ือการแก๎ปัญหาหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 กํอนการน าเสนอทุกครั้ง ผู๎น าเสนอควรทดลองใช๎งานโปรแกรมน าเสนอเสียกํอน เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึน เชํน Projector ไมํท างาน โปรแกรมไมํตอบสนอง รูปแบบที่จัดไว๎ในเครื่องหนึ่งไมํสอดคล๎องกับเครื่องที่
น าเสนอ จะได๎แก๎ไขปัญหาได๎ทันทํวงท ี

 
2. การบรรยายประกอบแผงน าเสนอการค้นคว้าวิจัย 
โดยมากในการน าเสนอผลงานของการแขํงขันโครงงานวิทยาศาสตร์ทั่ว ๆ ไป แผงประกอบการน าเสนอ

การค๎นคว๎าวิจัยจะเป็นสํวนส าคัญอีกสํวนหนึ่งในการน าเสนอผลงาน แผงที่สวยงามยํอมดึงดูดความสนใจจาก
ผู๎ชมได๎ การจัดแผงน าเสนอการค๎นคว๎าวิจัยควรจัดตามแนวทางตํอไปนี้ 

 
 หรืออาจจะประยุกต์มากกวํานี้ก็สามารถท าได๎ เชํน สํวนกลางอาจท าเป็นรูปสามเหลี่ยม หรือประดับ
ด๎วยกาแล หรือเป็นบอร์ดแบบกระดาษสาขึงกับกรอบไม๎ เป็นต๎น การตกแตํงแผงโครงงาน ควรใช๎รูปภาพ
ส าหรับดึงดูดผู๎ชม สํวนพวกดอกไม๎หรือตัวการ์ตูน ควรประดับตกแตํงให๎สวยงามพอควร ไมํรกเกินไป 
 หลักการในการจัดท าแผงน าเสนอที่ดี 

1. รูปภาพ สวยงาม สะดุดตา แปลกใหมํ เข๎ากับเรื่องที่ท า 
2. มีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย ไมํรกรุงรัง 
3. ดึงดูดสายตาผู๎ชม อาจมีการน ากราฟ หรือตารางตําง ๆ เข๎ามาแทรก เพ่ือเพ่ิมการดึงดูดได๎ 

 
3. การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 

 เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีด๎านการพิมพ์ในปัจจุบันพัฒนาอยํางรวดเร็ว ในการน าเสนอผลงานปัจจุบัน
จึงนิยมให๎จัดท าในรูปแบบของโปสเตอร์ โดยมากโปสเตอร์มักมีขนาด 90 x 100 เซนติเมตร (ขึ้นอยูํกับการ
ก าหนดของผู๎จัดงานน าเสนอ) ซึ่งผู๎เขียนขอจ าแนกการจัดท าโปสเตอร์ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1. การจัดท าโดยเป็นแผํนแผํนเดียว การพิมพ์ลักษณะเชํนนี้มีความสวยงาม แตํอยํางไรก็ตาม ราคา
อาจไมํคํอยถูกนัก (ประมาณ 200 – 500 บาท ขึ้นอยูํกับความละเอียด) 

2. การจัดท าโดยใช๎กระดาษหลายแผํน การพิมพ์ลักษณะนี้ท าได๎งํายโดยใช๎คุณลักษณะพิเศษของ
เครื่องพิมพ์แตํละเครื่อง การพิมพ์เชํนนี้งําย แตํความสวยงามอาจท าได๎ไมํดีนัก 

ในการท าโปสเตอร์ ผู๎จัดท าสามารถใช๎โปรแกรมพ้ืนฐาน เชํน Microsoft PowerPoint หรือ Microsoft 
Word จัดท าได๎ (โดยก าหนดขนาดกระดาษตามความเหมาะสม)  

อุปกรณ์ประกอบ + รายงาน + แผํนพับ 

ชื่อเร่ือง 
ผู๎ค๎นคว๎าวิจัย 
สังกัด 
อาจารย ์

แนวคิด ที่มา 
ความส าคัญ 
สมมติฐาน 
วัตถุประสงค์ 
อุปกรณ ์

วิธีด าเนนิการ 
ผลการด าเนนิการ 

สรุป 
ประโยชน ์
ข๎อเสนอแนะ 
 

120 เซนติเมตร 
60 เซนติเมตร 60 เซนติเมตร 

60 เซนติเมตร 
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ข้อควรระวังในการท าโปสเตอร์ 
เชํนเดียวกันกับการน าเสนอผลงานแบบแผงน าเสนอโครงงาน สาระส าคัญของโปสเตอร์ควรมีการสรุป

เนื้อหาท่ีเหมาะสม (ไมํได๎ลอกเนื้อหาจากรายงานมาทั้งหมด) ไมํควรมีตัวอักษรมากเกินไป มีรูปภาพที่เป็นการ
ด าเนินงาน หรือเปลี่ยนตัวอักษรเป็น Diagram เพ่ือเป็นการดึงดูดผู๎ชม และไมํควรใสํตัวการ์ตูนหรือรูปภาพไมํ
เกี่ยวข๎อง และขนาดของตัวอักษรควรมีขนาดใหญํพอที่ผู๎อํานจะยืนอํานได๎ในระยะ 30 – 50 เซนติเมตร  

ภาพตํอไปนี้เป็นตัวอยํางการท าโปสเตอร์ท่ีดี 

   
ภาพซ้าย : โปสเตอร์น าเสนอผลงานกระบวนวิชา 206499 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2550 ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นายฐิติพงษ์  กาวิชัย 
ภาพขวา : โปสเตอร์น าเสนอโครงงานวิจัย โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเด็กและเยาวชน 
(JSTP) รุ่นท่ี 9 ปี 2549 โดย นายธรรมนูญ ค าสาร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 รูปแบบของโปสเตอร์ มักประกอบด๎วย 

1. ชื่อหัวข๎อโครงงาน หากมีชื่อภาษาอังกฤษควรระบุไว๎ด๎วย 
2. ชื่อผู๎จัดท า ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา สังกัด 
3. บทคัดยํอ (มีหรือไมํก็ได๎) 
4. วัตถุประสงค์  
5. วิธีการด าเนินงาน (ควรใช๎ Diagram) 
6. ผลการด าเนินงาน ควรใช๎การน าเสนอข๎อมูลที่นําสนใจ เชํน ตาราง กราฟ 
7. วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา สรุปสั้น ๆ ได๎ใจความ 
8. เอกสารอ๎างอิง 
9. ผู๎สนับสนุนโครงงาน (ตามเงื่อนไขที่ก าหนด) 

 
 น าเสนอผลงานอย่างไร ไม่ให้น่าเบื่อ? 

การน าเสนองานโดยการพูดนั้น จ าเป็นต๎องมีวาทศิลป์ชํวย จึงจะท าให๎การน าเสนองานนําสนใจ และไมํ
นําเบื่อ หลักการพูดทั่ว ๆ ไป จะต๎องมีการวางโครงเรื่องคือ สํวนเกริ่นน า สํวนเนื้อหา และสํวนสรุป ซึ่งการ
น าเสนอผลงานก็เรียงล าดับทั้งสามสํวนในท านองเดียวกัน 

การพูดเราต๎องทราบวํา ผู๎ฟังเป็นใครบ๎าง มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับผลงานของเรามากน๎อยแคํไหน 
ให๎เรานึกถึง 3 ประเด็นคือ 
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1. จะเริ่มต๎นท าให๎คนสนใจผลงานของเราได๎อยํางไร 
2. เมื่อผู๎ฟังสนใจ จะท าอยํางไรให๎ผู๎ฟังสนใจอยูํอยํางตลอดรอดฝั่ง 
3. เราจะเสนออะไร มีความรู๎ / ประโยชน์ อะไรบ๎างแกํผู๎ฟัง 

การวางแผนการพูด ผู๎พูดควรเตรียมตัวกํอนการพูดลํวงหน๎าประมาณ 1 สัปดาห์ โดยให๎ลอง
ก าหนดเวลาการพูด อาจจะสัก 10 นาที ก าหนดวํา 10 นาทีจะมีใจความส าคัญเป็นอยํางไร และอาจเตรียมเผื่อ
เวลา หากมีการเปลี่ยนแปลง เชํน เพ่ิมเป็น 30 นาที หรือลดเหลือ 5 นาที 
 

สิ่งที่ไม่ควรท าขณะน าเสนอ 
1. อาการที่ไมํเหมาะสมเกี่ยวกับการใช๎มือ ซึ่งสิ่งเหลํานี้เป็นตัวบั่นทอนบุคลิกภาพขณะน าเสนอผลงาน 

ล๎วง  - มือล๎วงกระเป๋ากางเกง ชักเข๎าชักออก หรือส่ันมือในกระเป๋ากางเกง 
แคะ  - แคะข้ีเล็บ แคะจมูก 
แกะ  - แกะกระดุมเส้ือแล๎วกลัดเข๎าไปใหมํ สลับไปมา 
เกา  - เกาศีรษะ เกาจมูก แขน 
คลึง  - คลึงปากกา ดินสอ ที่อยูํในมือ 
คล า  - คล าตะเข็บเสื้อ เนคไท ตํางหู 
ขย า  - ขย ากระดาษเสียงกรอบแกรบ 
ขยี้ - ขยี้ดอกไม๎ที่ประดับอยูํ หรือเด็ดดอกไม๎ทีละกลีบ 
ดึง - ดึงผ๎าปูโต๏ะ ดึงผมตัวเอง 
จับ - จับขาตั้งไมโครโฟน จับจมูก หู ของตัวเอง 
ขยับ - ขยับไมโครโฟนขึ้นลงไปมา ขยับปกคอเสื้อเป็นระยะ 
เคาะ - เคาะปากกา หรือดินสอ หรือเคาะโต๏ะเป็นจังหวะ 

2. สั่นหรือกระดิกขาขณะน าเสนอ 
3. จ๎องมองแตํ Script เนื้อหาท่ีบรรยายจนลืมมองไปยังผู๎ฟัง หรือนัยน์ตาเหมํอลอยขณะบรรยาย 
4. การน าเสนอโดยใช๎ภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ หรือภาษาตํางชาติมากเกินไป กลําวคือ พูดแบบ

ไทยค า ฝรั่งค า เป็นต๎น 
 

ระวัง! 12 สิ่งในการพูด 
1. พูดชักแมํน้ าทั้งห๎า 
2. พูดน้ าทํวมทุํง ผักบุ๎งโหรงเหรง 
3. ไปไหนวา สามวาสองศอก 
4. พูดจามะนาวไมํมีน้ า 
5. พูดเป็นขวานผําซาก 
6. พูดซ้ าๆซากๆ 
7. พูดกระทํอนกระแทํน 
8. พูดกระอึกกระอัก 
9. พูดเป็นนกแก๎วนกขุนทอง (ไมํเข๎าใจเรื่องที่ตัวเองพูด) 
10. พูดพายเรือในหนอง (พูดวกวน หาข๎อสรุปไมํได๎) 
11. พูดจายกเมฆ 
12. พูดจาสัปดน 

ควรฝึกฝนและเพิ่มพูนสิ่งเหล่านี้ จะท าให้การน าเสนอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และน่าชมน่าฟัง 
1. การใช๎ภาษากาย เชํน การใช๎มือประกอบการพูด 
2. การประสานสายตากับผู๎ฟัง 
3. การใช๎ภาษาไทยที่ถูกต๎อง เชํน การอํานค าควบกล้ า ร ล ว หรืออักษรน า นอกจากนั้น ควร

ตรวจสอบการอํานที่ถูกต๎องจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
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4. ควรลดความรุนแรงของการใช๎ภาษา เชํน ค าวําบ๎านนอก ควรใช๎ค าวํา ชนบท ตํางจังหวัด, ใช๎ไมํได๎ 
ควรใช๎ค าวํา ยังต๎องปรับปรุง เป็นต๎น 

5. ควรฝึกพูดเนื้อหาที่จะน าเสนอบํอย ๆ จะท าให๎เราสามารถน าเสนอได๎อยํางคลํองแคลํว  
6. การน าเสนอควรน าเสนอประกอบสื่อ จะท าให๎ผู๎ฟังเห็นภาพได๎ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 
เตรียมตัวอย่างไรกับค าถามที่อาจตามมา? 
ค าถามที่จะได๎รับ มีทั้งค าถามทั่วไป และค าถามเฉพาะทางเกี่ยวกับโครงงาน ควรเตรียมตอบค าถามใน

ประเด็นตําง ๆ ตํอไปนี้ 
1. เหตุผลที่สนใจเรื่องนี้ 
2. รายละเอียดเกี่ยวกับงาน 
3. แผนการท างาน 
4. การน าผลไปพัฒนาตํอ ท าได๎อยํางไร 

 
หากเราสามารถท าตามข๎อที่ปฏิบัติที่กลําวมาข๎างต๎นได๎ งานที่จัดท ามาก็จะประสบความส าเร็จ และ

เป็นไปได๎ด๎วยความเรียบร๎อย ขอให๎โชคดีกับการท าการค๎นคว๎าวิจัยนะครับ  
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