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เป็นท่ีเขา้ใจว่าการวิจัยกฎหมายฝ่ายนิติบัญญัติรวมทั้ งกฎหมายลาํดับรอง (กฎหมายฝ่ายบริหาร  

เช่น พระราชกาํหนดท่ียงัมิได้นําเขา้สู่การพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ  กฎกระทรวง   ประกาศ  ระเบียบ  

ขอ้บงัคบั  ทั้งหลายของฝ่ายปกครองหรือฝ่ายบริหาร) ลว้นเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อแสวงหาความรู้  ความจริง  โดยการพิจารณาปรากฏการณ์หรือสถานการณ์ของทุกมิติของสังคม

ท่ีตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมายและหรือกฎระเบียบดงักล่าวท่ีอาจสร้างปัญหา (Problems) ให้แก่บางมิติของสังคม

นั้นเอง  หรือบางมิติของสังคมท่ีกระทาํการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบนัน่เอง  ทั้งน้ี โดยอาศยัขอ้มูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) และหรือขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีเป็นเอกสาร (กระดาษ) ทาํใหเ้กิดการวิจยัเอกสาร 

(Documentary Research) ท่ีไดถู้กรวบรวมไวม้ากมายในห้องสมุดขนาดใหญ่  จึงมกัเรียกว่า “การวิจยัห้องสมุด 

(Library Research)” แต่ในยคุปัจจุบนัมีเอกสารท่ีอยู่ในแฟ้มขอ้มูลจาํนวนมากข้ึนเร่ือยๆ กลายเป็นห้องสมุด

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Library) ห้องสมุดท่ีบา้น  ท่ีพกัอาศยั  รวมทั้งห้องสมุดเคล่ือนท่ีดว้ยการพกพา 

Computer Notes Smartphone Tablet ฯลฯ  ท่ีอุดมไปดว้ยขอ้มูลทั้งสองประเภทดงักล่าวขา้งตน้  เป็นผลให้

นกัวิจยัไดรั้บความสะดวกในการทาํการคน้ควา้วิจยัไดอ้ย่างกวา้งขวางและรวดเร็วยิ่งข้ึน  เม่ือไดเ้ขียนรายงาน 

การวิจยัเสร็จแลว้  หรือจดัทาํรายงานวิจยัเสร็จเรียบร้อยแลว้  นักวิจยัตอ้งนึกถึงหน้าท่ีท่ีมีต่อสังคม (Social 

Corporate Responsibility : CSR) คือการนาํเสนอผลงานวิจยัต่อสังคม  เน่ืองจากโครงการวิจยัทุกขนาดท่ีมีการ

จดัซ้ือจดัจา้ง (TOR) จากหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งสถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  ต่างก็

มีเป้าหมายเพื่อการสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่ใหเ้กิดข้ึนในสังคม  กล่าวคือ โครงการวิจยักฎหมายท่ีมีการจดัซ้ือ

จดัจา้ง (TOR) จากหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งสถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ ลว้นมี

วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างองคค์วามรู้ทางดา้นกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อสังคม  การนาํเสนอผลงานวิจยัทางดา้น

กฎหมายทั้งของสังคมไทยและสังคมต่างประเทศ  รวมทั้งสังคมระหว่างประเทศต่างก็มีส่วนพฒันานิติศาสตร์

ของสงัคม เช่นเดียวกบัวิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี และปัญญาประดิษฐ ์

ในอดีตและปัจจุบันรัฐบาลโดยส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจ  โดยเฉพาะ

กระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาไดท้าํการวิจยัและนาํเสนอผลงานวิจยัมากข้ึน  มีทั้ง

งานวิจยัในชั้นเรียน  งานวิจยัของครู  อาจารย ์ รวมทั้งนักวิจยัอิสระโดยเฉพาะนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
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มีหนา้ท่ีตอ้งทาํการวิจยัสาํหรับวิชาการศึกษาอิสระ (Independent Study)1 วิทยานิพนธ์ (Thesis) สาํหรับนกัศึกษา

ระดบัปริญญาโท  และดุษฎีนิพนธ์สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาเอกเป็นส่วนใหญ่ และในระดบัปริญญาตรีบาง

หลกัสูตรของสถาบนัการศึกษาบางแห่ง  แต่เป็นท่ีประจกัษว์่า  การวิจยัทางดา้นสังคมศาสตร์ (Social Research) 

ท่ีรวมถึงการวิจยักฎหมายดว้ยนั้น  ภาครัฐมิไดน้าํไปใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมมากนกั  เป็นผลใหก้าร

คน้ควา้วิจยั (Research) ไม่สัมพนัธ์กบัการนาํไปพฒันา (Development) เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

จึงแตกต่างกบับรรดาประเทศท่ีพฒันาแลว้ท่ีตระหนักถึงความเท่าเทียมกนัระหว่างการคน้ควา้และการพฒันา 

ท่ีเรียกย่อๆ ว่า “R&D” นั่นเอง2  ดงันั้น การนาํเสนอผลงานวิจยัทางดา้นกฎหมายย่อมถือว่าเป็นการเผยแพร่

ผลงานวิจยัทางดา้นกฎหมาย  คงจะมีส่วนเสริมให้สังคมไดรั้บรู้ถึงปัญหากฎหมายท่ีกระทบต่อสิทธิหรือเป็น

อุปสรรคต่อหนา้ท่ีของประชาชนบางมิติทางสงัคมเพื่อเป็นแรงกระตุน้ใหภ้าครัฐใหค้วามสนใจนาํความรู้จากการ

คน้ควา้วิจยัของนกัวิจยักฎหมายไปใชใ้นการพฒันากฎหมายเพื่อสังคมสืบไป  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั

ของผูบ้ริหารและนักวิชาการทางดา้นนิติศาสตร์ท่ีว่า “กฎหมายท่ีดีเป็นเป้าหมายในการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของ

สังคม” (Good law is Sustainable Development Goals in Society)  อน่ึง การนาํเสนอผลงานวิจยันั้น  อาจกระทาํ

ได้หลายทาง ได้แก่ การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ  เป็นการนําเสนอในลักษณะเป็นบทความ  

(Text Presentation) การจดันิทรรศการ (การนาํเสนอแบบโปสเตอร์ : Poster Presentation) การนาํเสนอดว้ยวาจา 

(Oral Presentation) บนเวทีท่ีมีหลายระดบั เช่น ในท่ีประชุมทางวิชาการระดบันานาชาติ  ระดบัชาติ  และระดบั

ทอ้งถ่ิน (ภายในคณะหรือภายในมหาวิทยาลยั) ซ่ึงการตีพิมพเ์ผยแพร่ลงในวารสารวิชาการกบัการจดันิทรรศการ

ดว้ยการนาํเสนอแบบโปสเตอร์นั้น  ในภายรวมแลว้หากจะพิจารณาเฉพาะช่ือเร่ืองและเน้ือหาของงานวิจยัแลว้  

โดยส่วนใหญ่แลว้คลา้ยคลึงกนัคือต่างกมี็องคป์ระกอบ 5 ส่วน3 ไดแ้ก่ 

 

 

___________________________ 

1 บางสถาบนัการศึกษายงัคงเรียกวา่ “สารนิพนธ์” 

2
 จากประสบการณ์ของผูเ้ขียนและคณาจารยท่์านอ่ืนท่ีเคยเป็นทั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

และวิชาการศึกษาอิสระจาํนวนมาก  ภาครัฐมิไดน้าํองคค์วามรู้ใหม่จากงานดงักล่าวไปพฒันากฎหมายในสังคม  อาจมีบา้งแต่ก็

เวน้วรรคนานหลายปี  ทาํให ้R&D ไม่สัมพนัธ์กนั. 

3
 ศาตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.นงลกัษณ์  วิรัชชยั  ภาควิชาวิจยัและจิตวิทยาการศึกษา  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั [Online], available URL:http://www.research.call.ac.th สืบคน้ 28/03/13.  

http://www.research.call.ac.th/
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1) ช่ือเร่ือง (Title) ประกอบดว้ย ช่ือเร่ืองงานวิจยั  ระบุวตัถุประสงคห์ลกั  และประเดน็วิจยัหลกั 

2) บทคัดย่อ (Summary Abstract) เป็นเน้ือหาสาระสรุปของงานวิจยั นิยมเขียนเพียง 3 ย่อหน้า  

มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก ไดแ้ก่ วตัถุประสงคก์ารวิจยั วิธีการวิจยั และผลการวิจยั รูปแบบท่ีสอง สภาพปัญหา  

ขอ้คน้พบจากการวิเคราะห์  และขอ้เสนอแนะ  ทั้งน้ี เพื่อใหผู้อ่ื้นเห็นภาพรวมของงานวิจยัทั้งเร่ือง 

3) บทนําและเอกสารที่เกีย่วข้อง (Introduction and Related Literature) อธิบายความเป็นมาและ

ความสาํคญัของปัญหา  ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง กรอบแนวคิด  และสมมติฐานของการวิจยั 

4) วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methods) เช่น วิจยัเชิงคุณภาพ  ประกอบดว้ยวิจยัเอกสาร 

(Documentary Research) และหรือวิจยัภาคสนาม (Field Research) ดว้ยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) 

และหรือทาํการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) วิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลและการ

วิเคราะห์ขอ้มูล 

5) ผลการวิจัย (Research Results) เป็นการสรุปผลการวิจยัและการอภิปรายผลการวิจยั  รวมทั้ง

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  มกัออกมาในรูปบทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร  และขอ้เสนอแนะในการวิจยัต่อไป 

ข้อสังเกต 

(1) หวัขอ้ 1) – 5) ดงักล่าวมกัปรากฏในโปสเตอร์ผลงานวิจยัและตอ้งมีเทคนิคการการนาํเสนอท่ีดี

ดว้ย เช่น ขอ้ความสีเขม้ตอ้งอยูบ่นพื้นสีอ่อน4 เป็นตน้ แต่ไม่ตอ้งนาํเสนอบรรณานุกรม 

(2) การตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปบทความทางวิชาการลงในวารสารวิชาการนั้ น  โดยทั่วไปเม่ือได้

นาํเสนอช่ือเร่ืองและช่ือผูว้ิจยัแลว้  มกัจดัพิมพใ์นรูปบทคดัย่อ (Abstract) ท่ีมีเพียง 3 ย่อหน้า  ประกอบดว้ย 

สภาพปัญหา  การวิเคราะห์  ปัญหา  และขอ้เสนอแนะ  ส่วนบทสรุปสาํหรับผูบ้ริหารนั้น  จาํตอ้งมีรายละเอียด

มากข้ึน  ซ่ึงทั้งบทคดัยอ่และบทสรุปสาํหรับผูบ้ริหารนั้นตอ้งจดัใหมี้บรรณานุกรมดว้ย 

สาํหรับการนาํเสนอผลงานวิจยัดว้ยวาจา (Oral Presentation) หรือการนาํเสนอบนเวที  เป็นงานท่ี

นกัวิจยัตอ้งเตรียมตวัใหมี้ความพร้องทั้งดา้นความเช่ือมัน่ในตนเอง  ความลึกซ้ึงในสาระท่ีจะนาํเสนอ  และตอ้งมี

ทกัษะในการนาํเสนอ  การเตรียมตวัท่ีดีจะช่วยให้นักวิจยัประสบความสําเร็จ  การนาํเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ  

พิจารณาจากความสามารถของการใชเ้ทคนิควิธีการส่ือสารท่ีทาํใหผู้ฟั้งสนใจ  ผูฟั้งเขา้ใจในเร่ืองท่ีนกัวิจยั 

 

___________________________ 

4 10 เทคนิคการนาํเสนอ [Online], available URL:http://www.krumontree.com 1/4/2556. 

http://www.krumontree.com/
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นาํเสนอภายในเวลาท่ีกาํหนด เช่น กาํหนด 20 นาที 25 นาที หรือ 30 นาที เป็นตน้5   ปกติแลว้การศึกษาในระดบั

บณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะในวิชาสัมมนา  รวมทั้ งขั้นตอนการทดสอบความรู้เพื่อสอบปกป้องกระบวนวิชา

การศึกษาอิสระ (IS) และการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ทั้งในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก  ต่างก็มีการฝึกฝน

การนําเสนอโดยนักศึกษาภายใต้การแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษาบ้าง  นักศึกษาศึกษาด้วยตนเองบ้าง   

จากคาํแนะนําของเพื่อนและหรือรุ่นพี่บ้าง  ซ่ึงถือว่าเป็นกิจกรรมของหลักสูตรดังกล่าวทั้ งภายในและ

ต่างประเทศ  บางสถาบนัการศึกษาไดฝึ้กฝนนกัศึกษาในบางกระบวนวิชาในระดบัปริญญาตรีดว้ย  อยา่งไรกต็าม 

การกาํหนดหวัขอ้การนาํเสนอบนเวทีนั้นโดยทัว่ไปมี 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ การเตรียมการนาํเสนอ  การนาํเสนอ  และ

การประเมินเพื่อพฒันาการนาํเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ6 ผูเ้ขียนถือโอกาสน้ีช่วยเผยแพร่บทความน้ีโดยสรุป

สาํหรับหวัขอ้หรือขั้นตอนทั้งสามโดยลาํดบั คือ 

1. การเตรียมการนําเสนอ  ผูน้าํเสนอควรตอ้งเตรียมความพร้อมอยา่งมีขั้นตอน ดงัน้ี 

(1) วางแผนการนาํเสนอ  ทบทวนงานวิจยั  หาขอ้มูลเก่ียวกบัผูฟั้ง  เวลาท่ีกาํหนดใหน้าํเสนอ 

(2) เตรียมการพูด  แนะนําตวักรณีท่ีไม่มีพิธีกร  แนะนําโครงการวิจยัเก่ียวด้วยเร่ืองใดสําคญั

อย่างไร  คาํถามวิจยัให้คาํตอบอะไร  คาดหวงัว่าจะนาํคาํตอบหรือผลการวิจยัไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่การ

พฒันากฎหมายหรือสงัคมอยา่งไร 

(3) เตรียมเน้ือหาของการนาํเสนอ  ปกติไดแ้ก่  วตัถุประสงค ์ กรอบความคิดเชิงทฤษฎีเพื่อตอบ

คาํถามวิจยั  รูปแบบการปฏิบติัการ  นิยามศพัท ์(ถา้มี) กระบวนการวิจยัในการหาคาํตอบ  การวิเคราะห์และผล

ของการวิเคราะห์ 

(4) เตรียมรายงานถึงสรุปผลการวิจยั  ถือว่าเป็นองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการใชข้อ้มูลมาอธิบายเพื่อ

เป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ ์

(5) เตรียมการตั้งคาํถาม  หรือเชิญชวนใหผู้ฟั้งตั้งคาํถาม 

(6) การเตรียมส่ือการนาํเสนอ เช่น เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ  สไลดค์อมพิวเตอร์ (MS Power Point) 

วีดีโอ  อุปกรณ์  และเอกสารสรุปย่อ  โดยผูว้ิจยัซ่ึงเป็นผูน้ําเสนอตอ้งซ้อมจนคล่อง  และตอ้งมัน่ใจว่าเวลา

นาํเสนอสามารถจดัการ  หากมีปัญหาตอ้งสามารถแกไ้ขได ้

___________________________ 

5 รองศาสตราจารย ์ดร. ภาวณีิ  ศรีสุขวฒันานนัท,์ การนาํเสนอผลงานวจิยัอยา่งมีประสิทธิ,มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

[Online], Available URL:http://www.ksp.or.th และ [Online], Available URL:http://www.gotoknow.org/posts/274774/ 

1/4/2556.        
6 เร่ืองเดียวกนั.  

http://www.gotoknow.org/posts/274774/
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2. การนําเสนอ  มีขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 

(1) ควบคุมสติ  มีความเช่ือมัน่  ไม่ประหม่า 

(2) การวางตวั  วางท่าทาง  โดยเฉพาะการวางมือ  บุคลิกภาพท่ีสง่าย่อมเกิดจากความเช่ือมัน่ 

ในตนเอง 

(3) การแต่งตวั  เหมาะสมตามสถานการณ์  และประเพณีนิยม 

(4) การควบคุมเวลา  ใหส้ามารถพดูในสาระสาํคญัไดค้รบถว้น  โดยใชเ้วลาแต่ละหวัขอ้ประมาณ  

3 – 4 นาที ลาํดบัหวัขอ้ปกติ ไดแ้ก่  

 4.1 ความเป็นมาของการวิจยั  และวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 4.2 ทฤษฎีหรือแนวความคิด 

 4.3 การปฏิบติัการกบักลุ่มเป้าหมาย 

 4.4 วิธีวิจยั (กระบวนการเกบ็ขอ้มูลและคาํถามวิจยั) 

 4.5 ขอ้คน้พบ 

3. การประเมินเพื่อพัฒนาการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ  ควรออกแบบประเมินเพื่อท่ีจะได้

สารสนเทศสนองต่อนักวิจัย  และหรือเพื่อจะนําไปพิจารณาปรับปรุงการนําเสนอในเวทีอ่ืนต่อไปก็ได ้  

หากโครงการวิจยันั้นเป็นท่ีสนใจของสงัคม 

บทส่งทา้ย  ผูเ้ขียนบทความดังกล่าวได้สรุปส่ิงพึงปฏิบติัและส่ิงไม่พึงปฏิบติัไวใ้ห้ผูซ่ึ้งทาํหน้าท่ี

นาํเสนอผลงานวิจยัไวไ้ดอ้ยา่งแยบยล คือ 

ส่ิงทีพ่งึปฏิบัติ 

(1) ควรวางแผนกาํหนดโครงสร้างสาระท่ีนาํเสนอยา่งรอบคอบ  มีลาํดบัและความสอดคลอ้งตลอด

เร่ืองท่ีนาํเสนอ 

(2) วางแผนเวลาท่ีใชใ้นการเสนอแต่ละหวัขอ้ประมาณ 3 – 4 นาที 

(3) มีการเตรียมการนาํเสนออยา่งจริงจงั  ฝึกฝนการพูดให้กระชบั  ชดัเจน  ซอ้มพูด  และจบัเวลาทุก

หวัขอ้  ปรับสาระการพดูใหต้รงประเดน็และกระชบั 

(4) วางแผนการใชส่ื้อ เช่น สไลด ์power point (MS Power Point) ให้เหมาะสมกบัสาระทั้งดา้น

จาํนวนและเวลาการฉาย 

(5) เน้ือหาในส่ือ  ตรงประเด็น  กระชบั  ขนาดและสีตวัอกัษรอ่านง่าย  ควรคาํนึงถึงคนฟังท่ีนัง่แถว

หลงัๆ ดว้ย 
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(6) การพดู  ออกเสียงชดัเจน  จงัหวะเหมาะสม  ไม่รีบร้อนเกินไป 

(7) ควรช้ีแจงถึงจุดหมายของการนาํเสนอ  อธิบายถึงเหตุผลของการวิจยัอยา่งชดัเจน 

(8) ควรเน้นความเขา้ใจให้แก่ผูฟั้ง  มีวิธีท่ีให้ผูฟั้งเขา้ใจเร่ืองท่ีซับซ้อน เช่น วิธีการทางสถิติ (ถา้มี) 

และการสรุปผลการวิจยั 

ข้อสังเกต  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการนาํเสนอท่ีนิยมมากท่ีสุดในปัจจุบนั ไดแ้ก่ MS Power Point7 

ส่ิงทีไ่ม่พงึปฏิบัติ 

(1) อยา่อ่านเอกสารแทนการพดู 

(2) อยา่ใชอุ้ปกรณ์  หรือส่ือการนาํเสนอท่ียงัมิไดฝึ้กฝนจนชาํนาญมาก่อน 

(3) อยา่นาํเสนอตารางท่ีมีขอ้มูลมากมายท่ียงัมิไดว้ิเคราะห์  หรือมีรายละเอียดเกินความจาํเป็น 

(4) อยา่นาํเสนอตารางท่ีมีความซบัซอ้น 

(5) อยา่ใชส่ื้อหลายอยา่งท่ีไม่เกิดประโยชน์แก่ผูฟั้ง 

(6) อยา่ใชลู้กเล่นของการทาํ MS Power Point เพียงเพื่อการสร้างสีสนั  อาจสร้างความรําคาญ 

(7) อยา่ใชว้าจาดูถูกผูฟั้ง เช่น “ขอขา้มตรงน้ีไป  เพราะเป็นเร่ืองเขา้ใจยาก” 

(8) อยา่ใชเ้วลาเกินกาํหนด  เพราะเป็นการแสดงถึงความอ่อนซอ้มและไม่ใหเ้กียรติผูฟั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

7 เทคนิคการนาํเสนองาน (Presentation Technique) posted by pongpith [Online], URL:http://www.webblog 

rmutt.ac.th 1/04/13. 

http://www.webblog/
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