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 รูปแบบการเขียนรายงานนี ้เป็นรูปแบบการเขียนรายงานท่ีใช้ส าหรับวิชา 3800203 จิตวิทยา
ปัญญาขัน้น า การใช้รูปแบบการเขียนรายงานนีอ้าจไมเ่หมือนกบัรูปแบบการเขียนรายงานในวิชาอ่ืน และ
บางสว่นอาจไมเ่หมือนรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ให้ทา่นอา่นและตรวจสอบวิธีการเขียน
รายงานตามแนวทางท่ีได้เขียนใน ณ ท่ีนี ้ 
 

เหตุผลในการท ารายงานผลปฏิบัตกิาร 
 

 การท ารายงานผลปฏิบตัิการเป็นการฝึกเขียนรายงานในสิ่งท่ีตนเองค้นพบขึน้ สาเหตท่ีุท าให้การ
เขียนรายงานผลปฏิบตักิารออกมาตามรูปแบบท่ีจะกลา่วถึงตอ่ไป ไมเ่หมือนกบัการเขียนรายงานในรูปแบบ
อ่ืนๆ เน่ืองจากเหตผุลทัง้หมด 4 ประการด้วยกนั คือ การรวบรวมความคดิ การฝึกการเขียนในเชิงวิชาการ 
ฝึกรูปแบบการเขียน และฝึกให้เผยแพร่สิ่งท่ีตนเองได้ค้นพบ 
 เหตผุลแรก คือ คณุคา่ของการเขียนในการท าวิจยั การเขียนจะเป็นการรวบรวมความคดิของ
ตนเอง ให้ตนเองแจม่แจ้งในเนือ้หามากย่ิงขึน้ ท าให้ความคดิของตนเองเป็นระบบระเบียบ นอกจากนีแ้ล้ว 
ยงัท าให้ทราบวา่ งานของตนเองมีจดุบกพร่องอะไร เหตผุลถดัไป คือ การฝึกการเขียนในเชิงวิชาการ ซึง่จะ
แตกตา่งจากการเขียนโดยทัว่ไป คือ จะเป็นการแจ้งให้ทราบวา่ตนเองได้ค้นพบอะไรขึน้ เกิดประโยชน์อนั
ใดบ้าง ไมไ่ด้เป็นการเขียนเพ่ือพรรณนา บรรยาย หรือแสดงความรู้สึกลงไป คณุคา่ของการเขียนเชิงวิชาการ 
คือ ต้องอา่นเข้าใจง่าย ถกูต้องตรงประเดน็ และท าให้ผู้อ่านท่ีมีความรู้ในระดบัหนึง่แล้ว อา่นเข้าใจมาก
ท่ีสดุ เหตผุลถดัไป คือ ฝึกรูปแบบการเขียน ในรายงานครัง้นี ้จะให้มีการเขียนในรูปแบบของสมาคม
จิตวิทยาแหง่อเมริกนั (American Psychological Association; APA) ซึง่จะมีรูปแบบการอ้างอิง ลกัษณะ
การจดัวางหน้ากระดาษ แตกตา่งไปจากรูปแบบการเขียนอ่ืน (อา่นรายละเอียดการอ้างอิงได้จากหนงัสือ 4 
เลม่ ดงันี ้APA, 2001, 2005; Nicol & Pexman, 1999, 2003) การจดัท ารายงานในครัง้นี ้จะเป็นการฝึก
การเขียนให้สอดคล้องกบัการเขียนในรูปแบบนี ้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนในวิชาตอ่ไป และเหตผุล
สดุท้าย คือ เป็นการฝึกเผยแพร่สิ่งท่ีตนเองได้ค้นพบ หากทา่นได้ท างานวิจยัแล้ว ไมไ่ด้ตีพิมพ์ในสิ่งท่ีตนเอง
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ได้ค้นพบ งานวิจยัท่ีทา่นท าก็จะไมไ่ด้เพิ่มพนูความรู้ให้แก่สาขาวิชาจิตวิทยา การเขียนรายงานนีเ้ป็น
จดุเร่ิมต้น ท่ีท าให้ฝึกฝนรูปแบบการเผยแพร่งานวิจยัท่ีตนเองได้จดัท าขึน้ 
 รูปแบบการเขียนรายงานปฏิบตักิารจะแบง่หวัข้อตา่งๆ ออกเป็น วิธีการเขียน เหตผุลของการเขียน
หวัข้อตา่งๆ ในงานวิจยั การจดัวางรูปแบบในการเขียนรายงาน กตกิาในการจดัท ารายงาน เกณฑ์การให้
คะแนนรายงาน การน าเสนอผลงาน เกณฑ์การให้คะแนนในการน าเสนอผลงาน 

เหตุผลของการเขียนหัวข้อต่างๆ ในงานวิจัย 
 
 หวัข้อในการเขียนรายงานผลปฏิบตัิการ ประกอบไปด้วย หน้าปก ความเป็นมาและความส าคญั
ของปัญหา วตัถปุระสงค์ วิธีด าเนินการวิจยั ผลการทดลอง อภิปรายผล และรายการอ้างอิง เพ่ือให้นิสิตได้
เขียนหวัข้อเหลา่นีไ้ด้อย่างสมบรูณ์ นิสิตจะต้องเข้าใจวา่หวัข้อตา่งๆ เหล่านี ้สร้างขึน้มาเพื่ออะไร การเขียน
เนือ้หาในหวัข้อเหลา่นีท่ี้ดีควรท าอย่างไร 
 
หน้าปก  

เป็นสว่นท่ีแจ้งให้ทราบวา่รายงานนีคื้อรายงานอะไร ท าโดยใคร สง่ในวิชาอะไร ตอนเรียนอะไร 
วนัท่ีสง่คือวนัท่ีเท่าไร รายละเอียดเหลา่นีจ้ะท าให้อาจารย์ทราบรายละเอียดภายในรายงานนีท้นัที เม่ืออ่าน
หน้าปก ดงันัน้นิสิตควรเขียนรายละเอียดเหลา่นีใ้ห้ครบถ้วน 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

หวัข้อนีจ้ะเป็นสว่นท่ีกลา่ววา่ รายงานท่ีท านีมี้เหตผุลอะไรท่ีต้องท า สิ่งท่ีทา่นท าคืออะไร ซึง่เรียกวา่
นิยาม รายงานจะตอบโจทย์อะไรบ้าง ซึง่เรียกวา่วตัถปุระสงค์งานวิจยั และท าแล้วน่าจะเกิดผลการวิจยั
อยา่งไร ซึง่สิ่งนีเ้รียกวา่ สมมตฐิานงานวิจยั ดงันัน้การเขียนวา่ท าเพ่ือตอบโจทย์อะไร หรือท าแล้วจะเกิด
อะไรบ้าง จะต้องเขียนเหตผุลสนบัสนนุว่า “ทา่นมีเหตผุลมากเพียงพอท่ีจะท าวิจยัเพ่ือตอบโจทย์นีห้รือไม”่ 
หรือ “ท่านมีเหตผุลอนัใดท่ีจะอ้างวา่เกิดสมมตฐิานตามท่ีท่านคิด” 

ในการเขียน ย่อหน้าแรก ให้ทา่นเกร่ินน าเพ่ือเข้ารายงานการวิจยั การเกร่ินน าสามารถท าได้หลาย
วิธี ไมว่า่จะเป็นอ้างเหตกุารณ์รอบตวัท่ีสอดคล้องกบัสิ่งท่ีทา่นก าลงัศกึษา กล่าวถึงประเดน็ความขดัแย้ง
ทางทฤษฎีท่ีเกิดขึน้ กลา่วถึงสถิตท่ีิน่าสนใจท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยัของท่าน เชน่ สถิติอบุตัเิหต ุการบริโภค
แอลกอฮอล์ เป็นต้น ตอ่จากนัน้ ให้ทา่นนิยามค าส าคญัท่ีทา่นต้องการศกึษาอยา่งชดัเจน เชน่ การมองข้าม
การเปล่ียนแปลง (Change Blindness) คืออะไร เม่ือได้นิยามแล้ว ทา่นเช่ือมโยงถึง สิ่งท่ีทา่นต้องการจะ
ศกึษา เชน่ ปรากฎการณ์รอบตวัท่ีมนษุย์ไมส่งัเกตการเปล่ียนแปลง  การมองข้ามการเปล่ียนแปลงคือ
อะไร  สิ่งเร้าภายนอกเก่ียวข้องกบัการมองข้ามการเปล่ียนแปลงหรือไม ่ ต้องการศกึษาวา่ขนาดการ
เปล่ียนแปลง สง่ผลตอ่การมองข้ามการเปล่ียนแปลงหรือไม่ 
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หลงัจากนัน้ ให้ทา่นเขียนย่อหน้าท่ีสอง ถึงยอ่หน้ารองสดุท้าย ในการตอบค าถามงานวิจยัของทา่น 
วิธีการท่ีท าให้ได้ค าตอบมา สามารถท าได้หลายวิธีด้วยกนั 1) การน าทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องมาอธิบายเชิงเหตผุล 
เชน่ ในกระบวนการจ า มนษุย์จะได้รับการรบกวนจากความรู้ภายหลงั (Retroactive Interference) ท่ีเกิด
จากสิ่งท่ีเกิดขึน้ภายหลงัการเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึง่ ไปรบกวนการเรียนรู้สิ่งท่ีเกิดขึน้ก่อนหน้านัน้ จากความรู้
ตรงนีท้ าให้ในการจ าค าศพัท์จ านวน 25 ค าพร้อมกนัจะจ าค าในภายหลงัได้มากกวา่ค าท่ีมาก่อนหน้านัน้ 2) 
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบังานท่ีได้จดัท าขึน้ เชน่ Peterson และ Peterson (1959) ได้
ทดลองว่าหลงัจากท่ีได้จ าค ากลุม่หนึง่ไปแล้ว และให้ท ากิจกรรมหนึง่ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัความจ า ซึง่ในงานนี ้
คือ ให้นบัเลขถอยหลงัทีละ 3 พบวา่ยิ่งนบัเลขนานเทา่ไร สง่ผลให้การระลกึได้น้อยลงไปเทา่นัน้ 3) น า
งานวิจยัอ่ืน มาเปรียบเทียบแบบคูข่นาน วา่งานวิจยัหนึง่ นา่จะมีกระบวนการท่ีเกิดขึน้คล้ายกบัโจทย์ของ
ตนเอง ท าให้ผลท่ีได้นา่จะออกมาตามกระบวนการตามงานวิจยันัน้ เชน่ Dmytryk (1984 อ้างถึงใน 
Simons & Levin, 1997) ได้กลา่วถึงกระบวนการสร้างภาพยนตร์ วา่ถ้าเกิดความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยใน
การตดัตอ่ภาพยนตร์ ผู้ชมจะไมส่งัเกตเห็นความผิดพลาดเหลา่นัน้ แตห่ากมีความผิดพลาดอยา่งมาก หรือ
ความผิดพลาดนัน้อยู่ในจดุศนูย์กลางของความสนใจ จะท าให้ผู้ชมสงัเกตเห็น ผลการวิจยันีบ้อกเป็นนยัว่า 
ถ้าหากเปรียบเทียบระหวา่งการเปล่ียนแปลงสงู (ลกัษณะของหน้าม้าแตกตา่งมาก) และการเปล่ียนแปลง
ต ่า (ลกัษณะของหน้าม้าแตกตา่งกนัน้อย) ผู้ ร่วมการทดลองจะพบความแตกตา่งจากการเปล่ียนแปลงสงู
มากกวา่  

เม่ือได้ทบทวนงานวิจยัแล้ว และพอตอบค าถามงานวิจยัของตนเองได้แล้ว ในย่อหน้าสดุท้ายของ
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ให้ทา่นกลา่วถึงสิ่งท่ีทา่นจะท าในงานครัง้นี ้วา่ทา่นจะท างานวิจยั
อะไร เพ่ืออะไร โดยปกต ิถ้าเป็นงานวิจยัพืน้ฐาน (Basic Research) จะให้เหตผุลวา่ยงัไมเ่คยมีใครตอบ
ค าถามนีม้าก่อน หรือเกิดสงสยัในผลงานวิจยัท่ีผา่นมาว่าถกูต้องหรือไม ่จงึท างานวิจยัดงักลา่วขึน้ หรือ
อยากลงรายละเอียดงานวิจยัท่ีผา่นมาให้มากย่ิงขึน้ หรือหาหลกัฐานประกอบทฤษฎีในแนวทางท่ีแตกตา่ง
ออกไป สว่นงานวิจยัเชิงประยกุต์ (Applied Research) จะให้เหตผุลวา่การท าวิจยันี ้ได้ประโยชน์ในโลก
แหง่ความเป็นจริงอย่างไร แตใ่นรายงานปัจจบุนันี ้ได้มีหลกัฐานเชิงทฤษฎีและหลกัฐานเชิงประจกัษ์
เรียบร้อยแล้ว ทา่นได้รับงานจากอาจารย์มาเพื่อเป็นการปฏิบตัิการในวิชาจิตวิทยาปัญญาขัน้น าเท่านัน้ 
ดงันัน้งานนีไ้ด้เป็นเพียงการหาหลกัฐานเพ่ือสนบัสนนุทฤษฎีเพิ่มเตมิเทา่นัน้ เช่น ทา่นอาจเขียนวา่ ใน
งานวิจยันีเ้ป็นการหาหลกัฐานสนบัสนนุเพิ่มเตมิว่ามนษุย์จะเกิดกระบวนการมองข้ามการเปล่ียนแปลงใน
สิ่งเร้าท่ีมีการเปล่ียนแปลงสงูและต ่าแตกตา่งกนัหรือไม ่และให้ตามด้วยสมมตฐิานงานวิจยั จากการท่ีทา่น
ได้ทบทวนงานวิจยัเพ่ือตอบค าถามมาแล้ว เชน่ โดยคาดวา่มนษุย์จะมองข้ามการเปล่ียนแปลงในสิ่งเร้าท่ีมี
การเปล่ียนแปลงต ่ามากกวา่  

ในการกล่าวถึงทฤษฎี งานวิจยั หรือค านิยามภายในการเขียนรายงาน ทา่นจะต้องอ้างถึง
แหลง่ข้อมลูท่ีทา่นได้น ามาเขียนรายงาน กระบวนการนีจ้ะเรียกวา่ การอ้างอิง (Reference) หากทา่นไมอ้่าง
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ถึงงานเหลา่นี ้จะมีค าถามว่า ทา่นรู้ได้อยา่งไร ทฤษฎีดงักลา่วมาจากไหน มีการท างานวิจยันีจ้ริงหรือไม ่
นิยามนีท้า่นคิดเอง หรือท่านน ามาจากใคร  

รูปแบบการอ้างอิงสามารถท าได้ 2 รูปแบบด้วยกนั คือ การอ้างอิงแบบคดัค า (Direct Quotation) 
และการอ้างอิงแบบเปล่ียนเนือ้ความ (Paraphrase) การอ้างอิงแบบคดัค า คือ การน าข้อความจากแหลง่
อ้างอิงมาใส ่โดยไมเ่ปล่ียนรูปประโยคเลย สว่นการอ้างอิงแบบเปล่ียนเนือ้ความ คือ การท่ีทา่นอา่น
เนือ้ความนัน้ แล้วเขียนใหมต่ามความเข้าใจของตนเอง ในการอ้างอิงท่ีดี ไมค่วรใช้การอ้างอิงแบบคดัค า 
หรือการแปลรูปประโยคมา เน่ืองจากว่าอาจารย์จะไมท่ราบวา่ ท่านเข้าใจเนือ้หาดงักล่าวจริงหรือไม ่
แม้กระทัง่การสลบัประโยคเพียงเล็กน้อย ก็เป็นเพียงการตดัแล้ววางในท่ีใหมเ่ทา่นัน้ ไมไ่ด้แสดงถึงความ
เข้าใจของนิสิตเชน่กนั การเขียนท่ีดี นิสิตควรอา่นเนือ้ความจากแหลง่อ้างอิงหลายๆ แหลง่ แล้วเขียน
ประโยคในรูปประโยคของตนเอง และทา่นอ้างอิงเพื่อกล่าววา่สิ่งท่ีทา่นเขียนนัน้ มีหลกัฐานวา่น ามาจาก
แหลง่ใดเทา่นัน้ ซึง่จะแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอยา่งลกึซึง้ของนิสิต 

การอ้างอิงอีกรูปแบบหนึง่ ท่ีทา่นต้องระวงั คือ การอ้างอิงแบบไมส่งัเคราะห์ ซึง่อาจารย์จะเรียก
อยา่งประชดวา่ “การเขียนรายงานแบบขนมชัน้” หรือ “การเขียนรายงานตดัแปะ” ลกัษณะการเขียนแบบนี ้
คือ การอ้างอิงงานหนึง่ ใสล่งไปหนึง่ยอ่หน้า แล้วอ้างอิงอีกงานหนึง่ ใสล่งไปอีกหนึง่หนึง่ยอ่หน้า การท า
แบบนีจ้ะเป็นการแสดงทกัษะการแปล และการเปล่ียนเนือ้ความของทา่นเทา่นัน้ แตไ่มไ่ด้แสดงให้เห็นถึง
ความเข้าใจในสิ่งท่ีทา่นท า งานท่ีดี ทา่นจะต้องวางโครงเร่ืองไว้ก่อน จากนัน้จงึคอ่ยเขียนเหตผุลสนบัสนนุ 
แล้วจงึแสดงงานท่ีทา่นอ้างอิง เพื่อท าให้เหตผุลท่ีทา่นยกขึน้มา มีน า้หนกัมากขึน้ 

เม่ือทา่นเขียนความเป็นมาและความส าคญัจบแล้ว ทา่นจะต้องเข้าใจว่า ทา่นท างานนีเ้พ่ืออะไร มี
สมมตฐิานอะไร และท าไมถึงตัง้สมมตฐิานรูปแบบนัน้ 
 
วัตถุประสงค์  
 โดยปกตงิานวิจยัตามการตีพิมพ์ของ APA จะไมใ่สว่ตัถปุระสงค์ออกมาเป็นหวัเร่ืองหนึ่ง 
วตัถปุระสงค์จะแฝงอยูใ่นสว่นความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ซึง่ท่านจะต้องเขียนอยูใ่นความ
เป็นมาและความส าคญัอยูแ่ล้ว แตส่าเหตท่ีุให้เขียนออกมาอีกครัง้หนึง่ เพ่ือให้อาจารย์ได้เห็นอยา่งชดัเจน
วา่ ทา่นได้เข้าใจวตัถปุระสงค์ของการปฏิบตักิารในแตล่ะครัง้ 
 วตัถปุระสงค์ คือ สิ่งท่ีบอกว่างานวิจยันี ้ต้องการท าอะไร หรือตอบค าถามอะไร หากท่านเขียน
วตัถปุระสงค์ใด จะต้องมีกระบวนการอยา่งชดัเจนว่า ทา่นบรรลวุตัถปุระสงค์นัน้ เช่น ผู้ ร่วมการทดลอง
สงัเกตการเปล่ียงแปลงในการเปล่ียนแปลงสงูและต ่าแตกตา่งกนัหรือไม ่ทา่นจะต้องแสดงวิธีการทดลอง
เพ่ือตอบค าถามนี ้และการตัง้วตัถปุระสงค์ จะต้องสอดคล้องกบัสิ่งท่ีได้กลา่วมาในความเป็นมาและ
ความส าคญัของปัญหาด้วย หากทา่นไมไ่ด้กลา่วถึงในความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ทา่นไมค่วร
จะใสว่ตัถปุระสงค์นัน้ลงไป เชน่ ทา่นได้ทบทวนเร่ืองการเปล่ียนแปลงมากหรือน้อย สง่ผลกระทบตอ่การ
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มองข้ามการเปล่ียนแปลงหรือไม ่ทา่นไมค่วรจะใสว่า่ ชายและหญิงมองข้ามการเปล่ียนแปลงแตกตา่งกนั
หรือไม ่หากทา่นต้องการทดสอบจริงๆ ไมค่วรใสใ่นวตัถปุระสงค์ ให้ไปเพิ่มเตมิใน การวิเคราะห์ผลเพิ่มเตมิ 
ในสว่นอภิปรายผลแทน เน่ืองจากจะท าให้งานเขียน ไมต่อ่เน่ืองกนั และสง่ผลให้ผู้อ่านสบัสน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจยั จะเป็นกระบวนการท่ีทา่นใช้ในการตอบค าถามวตัถปุระสงค์ หรือทดสอบ
สมมตฐิานท่ีทา่นได้ตัง้ขึน้ การเขียนวิธีด าเนินการวิจยันี ้จะต้องเขียนให้ผู้อา่นเข้าใจอย่างแจม่แจ้งวา่ 
กระบวนการท่ีท่านใช้ทดสอบเป็นอยา่งไร ถึงขนาดท่ีผู้อา่นอา่นแล้วเข้าใจ ไมต้่องมาถามทา่นใหม่อีกครัง้
หนึง่ วิธีด าเนินการวิจยัจะแบง่ออกเป็น 3 สว่นใหญ่ด้วยกนั คือ กลุม่ตวัอยา่ง เคร่ืองมือ และวิธีการทดลอง 

กลุ่มตัวอย่าง ให้ทา่นใสจ่ านวนกลุม่ตวัอยา่งลงไป บอกลกัษณะโดยทัว่ไปของประชากร ซึง่สว่น
ใหญ่จะใสเ่พศ วา่มีแตล่ะเพศเป็นจ านวนเทา่ไร และอายเุฉล่ียเทา่ไร นอกจากนี ้จะต้องเขียนวา่ใช้วิธีการ
คดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งอยา่งไร อาสาสมคัรหรือไม ่และมีสิ่งของหรือผลการเรียนตอบแทนหรือไม ่หากมี
รายละเอียดเพิ่มเตมิของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั ให้ใสล่งไปด้วย เชน่ ในการวาดแผนท่ีใน
ความคดิของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ให้ใสร่ายละเอียดวา่กลุม่ตวัอย่างอยู่คณะใดลงไปด้วย นอกจากนี ้
ให้ระบจุ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีไมส่ามารถใช้เป็นข้อมลูได้ลงไปด้วย และบอกด้วยว่าเกิดจากสาเหตใุด เช่น 
กลุม่ตวัอยา่ง 2 คน ขอถอนตวัจากงานวิจยั เน่ืองจากไมส่ามารถท างานจนเสร็จได้ เป็นต้น  

เคร่ืองมือ ให้ทา่นใสล่กัษณะของเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นต้องบอกลกัษณะของเคร่ืองมือลงไป หากไมใ่ส่
รายละเอียด จะท าให้งานวิจยัผิดพลาดไป เชน่ ในงานวิจยัเร่ืองการมองข้ามการเปล่ียนแปลง ทา่นจะต้อง
ใสร่ายละเอียดของแผน่ไม้ท่ีทา่นใช้แบก วา่มีขนาดเทา่ไร เพราะหากทา่นไมบ่อก อาจท าให้ผู้อ่านเข้าใจงาน
ของทา่นผิดได้ เคร่ืองมือท่ีไมส่ง่ผลกระทบตอ่การทดลอง ไมต้่องใสล่งไป เชน่ กระดาษ ปากกา เป็นต้น 
(กระดาษจะได้รับผลกระทบในการทดลองแผนท่ีในความคดิ) เคร่ืองมือในท่ีนี ้จะรวมถึงสิ่งท่ีผู้วิจยัผลิต
ขึน้มาเอง เชน่ วสัดท่ีุใช้ในการทดลองการรบกวนความจ า ตามเทคนิคของ Brown และ Peterson 

วิธีการทดลอง ให้ทา่นเขียนกระบวนการในการทดลองทัง้หมด ตัง้แตต้่นจนจบเป็นขัน้ตอน เขียน
ขัน้ตอนให้ชดัเจน ใสร่ายละเอียดท่ีส าคญั และต้องอธิบายวา่ขัน้ตอนใด ท าไปเพ่ืออะไร เชน่ บางขัน้ตอน 
ท าเพ่ือเป็นการจดักระท าตวัแปรอิสระ บางขัน้ตอนท าเพ่ือควบคมุตวัแปรแทรกซ้อน อธิบายวา่สิ่งตา่งๆ มา
ได้อยา่งไรให้ชดัเจน เชน่ ช่ือคน ในการทดลองเร่ืองทางลดัจากความง่ายในการระลกึได้ (Availability 
Heuristic) ให้บอกด้วยว่าช่ือเหลา่นัน้หามาได้อยา่งไร มีกฎเกณฑ์ในการเลือกช่ืออย่างไร ในวิธีการทดลอง 
นอกจากนี ้ให้ใสภ่าพหรือตารางเพื่อให้เข้าใจง่ายขึน้ เชน่ ภาพคูเ่หมือน คูต่า่ง ในการทดลองเร่ืองการ
มองข้ามการเปล่ียนแปลง และในการทดลองทกุครัง้ จะต้องใสข่ัน้ตอนการเฉลยการทดลอง (Debrief) 
เสมอ 
 
ผลการทดลอง 

สว่นนีเ้ป็นส่วนท่ีทา่นบอกวา่ ข้อมลูท่ีทา่นได้มา ท่านน ามาวิเคราะห์อยา่งไร ซึง่บางครัง้อาจใช้วิธี
ทางสถิต ิบางครัง้อาจจะไมใ่ช้วิธีการทางสถิต ิท่านจะต้องเขียนวา่ ตอบสมมตฐิานอะไร เป็นอนัดบัแรก 
และตอบสมมตฐิานทีละข้อ  
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ในการตอบสมมตฐิาน ให้ทา่นบอกถึงสถิตบิรรยายท่ีเก่ียวข้องก่อน เชน่ ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทกุครัง้ แล้วจงึบอกวา่ ท่านวิเคราะห์เพ่ือตอบสมมตฐิานด้วยวิธีการอะไร ได้ผลอยา่งไร 
หากใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ ให้บอกด้วยว่าถึงระดบันยัส าคญัหรือไม ่  

การวิเคราะห์อาจใสต่าราง หรือรูปภาพเพ่ือประกอบการเขียน หากข้อมลูท่ีอยูใ่นเนือ้ความครบถ้วน
อยูแ่ล้ว และการใส่ตารางหรือรูปภาพเป็นการแสดงข้อมลูซ า้ ทา่นไมต้่องใสต่ารางหรือรูปภาพลงไป แตถ้่า
หากข้อมลูวิเคราะห์มีจ านวนมาก และมีลกัษณะซ า้กนั ท่านควรใสต่ารางหรือรูปภาพลงไป เพ่ือให้การอา่น
ง่ายขึน้ และจะต้องอธิบายตารางและรูปภาพทกุครัง้ท่ีทา่นใส่ 

สิ่งท่ีทา่นต้องระวงัในการแปลผล คือ หากสถิติทดสอบไม่ถึงระดบันยัส าคญัทางสถิต ิก็ไมไ่ด้
หมายความวา่ สมมตฐิานวา่ง (Null Hypothesis) เป็นจริง เชน่ กลุม่ท่ีสงัเกตคูต่า่ง และกลุม่ท่ีสงัเกตคู่
เหมือน มองข้ามการเปล่ียนแปลงไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิไมไ่ด้หมายความวา่ กลุม่ท่ี
สงัเกตคูต่า่งและคูเ่หมือนมองข้ามการเปล่ียนแปลงเทา่กนั ท าให้ไมส่นบัสนนุสมมตฐิาน แตห่มายความว่า 
ยงัไมส่ามารถสรุปได้วา่กลุม่ทัง้สองแตกตา่งกนัหรือไม ่เน่ืองจากวา่สาเหตท่ีุไมถ่ึงระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ
อาจเป็นไปได้วา่จ านวนกลุม่ตวัอยา่งไมเ่พียงพอ หรือความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ไมม่ากเพียงพอ 
 
อภปิรายผล 

การอภิปรายผล เป็นการอธิบายผลการทดลองท่ีเกิดขึน้ วา่มีเหตผุลใดท่ีเกิดผลการทดลองรูปแบบ
นี ้ในการเขียนการอภิปรายผล ให้สรุปว่าสนบัสนนุสมมติฐาน ไมส่นบัสนนุสมมตฐิาน หรือไมส่ามารถสรุป
ได้ในการวิจยัครัง้นี ้เพ่ือทบทวนความจ าของผู้อา่นอีกครัง้หนึง่ 

หากผลการทดลองสนบัสนนุสมมตฐิาน ให้ทา่นอธิบายถึงสาเหตท่ีุเป็นเชน่นัน้อีกครัง้หนึง่ จากท่ี
เคยเขียนไปแล้วในความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา และลองคดิดวูา่ผลการทดลองนี ้สามารถ
อธิบายในแนวทางอ่ืนได้หรือไม ่มีทฤษฎีอ่ืนท่ีสามารถอธิบายสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้หรือไม ่แตห่ากไมส่นบัสนนุ 
หรือไมส่ามารถสรุปได้ ให้ทา่นลองคิดเหตผุลวา่ สาเหตใุดท่ีไมส่นบัสนนุ ซึง่หลกัๆ แล้ว จะมีอยู ่2 สาเหตุ
ใหญ่ สาเหตแุรก คือ การออกแบบการทดลองไมดี่พอ ในการทดสอบสมมตฐิาน เชน่ กลุม่ตวัอย่างไม่
เพียงพอ เกิดความผิดพลาดในการจดักระท าตวัแปรอิสระ ในการวิจยัท่ีดี ไมค่วรจะมีการอภิปรายผลแบบนี ้
เน่ืองจากวา่แสดงให้เห็นถึงข้อผิดพลาดในการออกแบบของผู้วิจยั และไมเ่พิ่มพนูความรู้ให้แก่ศาสตร์ทาง
จิตวิทยา แตท่วา่ส าหรับการปฏิบตัิการในครัง้นี ้การอภิปรายรูปแบบนีเ้ป็นสิ่งท่ียอมรับได้ สว่นสาเหตท่ีุสอง 
คือ ทฤษฎีไมเ่หมาะสมในการอธิบายปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึน้ ในวิธีการทดลองรูปแบบนี ้ซึง่จะต้องมีการปรับ
ทฤษฎี และมีการพิสจูน์เพิ่มเตมิตอ่ไป หลงัจากอธิบายเสร็จแล้ว ให้สรุปทฤษฎีท่ีเกิดขึน้ เชน่ ผลการทดลอง
สนบัสนนุสมมตฐิานท่ีว่า ผู้ ร่วมการทดลองจะมองข้ามการเปล่ียนแปลง ในกรณีท่ีเกิดความเปล่ียนแปลง
น้อย มากกว่าเกิดความเปล่ียนแปลงมาก ... จะเห็นได้ว่า มนษุย์จะใสใ่จกบัสิ่งท่ีตนเองสนใจอยู ่และ
มองข้ามการเปล่ียนแปลงรายละเอียดปลีกยอ่ยท่ีเกิดขึน้ 
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หลงัจากท่ีอภิปรายผลการทดลองแล้ว ให้นิสิตท าผลการอภิปรายท่ีได้ ไปเขียนอีกหวัข้ออีก 2 หวัข้อ
ด้วยกนั คือ 1) ข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตในการทดลอง ว่ามีจดุท่ีต้องแก้ไขอะไรบ้าง ควรมีการปรับปรุง
วิธีการทดลองอยา่งไร หรือควรมีการทดสอบอะไรเพิ่มขึน้บ้าง เพ่ือให้ได้ความรู้ท่ีเพิ่มเตมิตอ่ไป หรือเพ่ือ
แก้ไขข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้ในงานครัง้นี ้และ 2) ข้อเสนอแนะส าหรับการประยกุต์ใช้ เป็นการอธิบายวา่
ปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึน้ในการทดลอง สามารถอธิบายสิ่งตา่งๆ ในชีวิตประจ าวนัได้อยา่งไร 

นอกจากนี ้หากนิสิตคิดวา่มีสว่นท่ีนา่วิเคราะห์เพิ่มเตมิ ให้นิสิตเขียนลงไปในสว่น การวิเคราะห์
เพิ่มเตมิ โดยใช้วิธีการเขียนแบบในส่วนผลการทดลอง และอภิปรายผลท่ีเกิดขึน้วา่ท าไมถึงเป็นเชน่นัน้  
 
รายการอ้างอิง  

เป็นรายละเอียดท่ีมาของสิ่งท่ีทา่นอ้างถึง ในรายการอ้างอิงให้ใสเ่ฉพาะรายการท่ีท่านอา่นและอ้าง
ถึงเทา่นัน้ ไมต้่องใสส่ิ่งท่ีทา่นอา่นทกุรายการมาบ้าง เพราะ สิ่งท่ีทา่นอ่านบางรายการอาจไมไ่ด้ใช้ในการ
อ้างอิง จ านวนรายการอ้างอิงเป็นสว่นหนึง่ในการบอกวา่ทา่นได้อ่านงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องได้ครอบคลมุ
เพียงใด แตไ่มใ่ชท่ัง้หมด คนท่ีใสร่ายการอ้างอิงจ านวนมาก ก็ไมไ่ด้หมายความวา่เขียนรายการวิจยัท่ีดี 
นอกจากนี ้รายการอ้างอิงยงัเป็นตวับง่ชีค้ณุภาพในการอ่านของทา่นด้วย ว่าทา่นได้อ่านงานวิจยัท่ีส าคญั 
หรืองานวิจยัลา่สดุในหวัเร่ืองนัน้หรือไม ่ส าหรับงานปฏิบตัิการในครัง้นี ้อาจารย์ไมไ่ด้คาดหวงัว่าจะต้องอา่น
เหมือนกบัท าโครงการวิจยั หรือวิทยานิพนธ์ แตอ่ยา่งน้อยให้ทา่นอ่านงานท่ีส าคญัและใช้ในการอ้างเหตผุล
ของทา่นได้ก็เพียงพอ 
 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวกมีวตัถปุระสงค์ 2 อยา่ง วตัถปุระสงค์แรก คือ ใช้ใสเ่นือ้ความเพิ่มเตมิ ในกรณีท่ีเนือ้ความ
นีห้ากใสใ่นเนือ้ความ จะท าให้เนือ้หาละเอียดเกินไป และอาจเบี่ยงเบนความสนใจจากเนือ้หาหลกัท่ี
ต้องการจะส่ือ เชน่ รายช่ือผู้ชายและผู้หญิงท่ีใช้ในการทดลอง ทางลดัจากความง่ายในการระลกึได้ 
(Availability Heuristic) หากใสใ่นเนือ้ความจริง อาจท าให้เนือ้ความขาดความกระชบั และเบี่ยงเบนความ
สนใจผู้อา่นได้ ให้นิสิตกลา่ววา่ รายช่ือสามารถอ่านได้ในภาคผนวก ก เป็นต้น และวตัถปุระสงค์ท่ีสอง คือ 
ใสเ่อกสารเพิ่มเตมิ ท่ีไมส่ามารถแทรกลงไปในเนือ้ความได้ เชน่ แผนท่ีในความคดิของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
ตวัอยา่งแบบสอบถาม ตารางท่ีใหญ่เกินไปจนไมส่ามารถใสใ่นเนือ้ความได้ เป็นต้น 
 

การจัดวางรูปแบบในการเขียนรายงาน 
 
 การจดัวางรูปแบบนี ้ขอย า้อีกครัง้หนึง่วา่ รูปแบบนีเ้ป็นรูปแบบการเขียนรายงานท่ีใช้ส าหรับวิชา 
3800203 จิตวิทยาปัญญาขัน้น า เทา่นัน้ การใช้รูปแบบการเขียนรายงานนีอ้าจไมเ่หมือนกบัรูปแบบการ
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เขียนรายงานในวิชาอ่ืน และบางสว่นอาจไมเ่หมือนรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ แตส่่วน
ใหญ่จะท าให้สอดคล้องกบัการเขียนรายงานวิจยัโดยทัว่ไป เชน่ การเขียนรายการอ้างอิง การใช้ค า
ภาษาองักฤษ การสร้างตาราง การใสรู่ปภาพ การใช้ตวัหนา ตวัเอียง ฯลฯ ซึง่สามารถหาได้จากรายละเอียด
ใน สนัทดั (2551) เร่ืองการเขียนรายงาน ฉบบัปรับปรุง อย่างไรก็ตาม ในการเรียนการสอนครัง้นีไ้ด้ปรับปรุง
รูปแบบบางสว่น เพ่ือให้สามารถตรวจได้ง่ายขึน้ สว่นท่ีเปล่ียนแปลงมีดงัตอ่ไปนี ้
 
การวางล าดับหัวเร่ือง 
 หวัเร่ืองในการเขียนรายงานปฏิบตัิการ จะแบง่เป็นหวัเร่ืองใหญ่ และอนัดบัหวัข้อ หวัเร่ืองใหญ่จะ
เป็นสว่นท่ีแบง่รายงานออกเป็นสว่นตา่งๆ จะแบง่ออกเป็น 3 ระดบัด้วยกนั คือ 
 
หัวเร่ือง 1  ตวัหนา ตวัอกัษร Cordia New ขนาด 16 
หวัเร่ือง 2  ตวัเอียง ตวัอกัษร Cordia New ขนาด 16 
 หวัเร่ือง 3  ใสส่ว่นต้นของยอ่หน้า ตวัเอียง ตวัอกัษร Cordia New ขนาด 16 
 
 ก่อนขึน้หวัเร่ือง 1 ให้เว้นบรรทดัวา่ง 1 บรรทดั ก่อนขึน้หวัเร่ือง 2 ให้เว้นบรรทดัวา่ง 1 บรรทดั 
ยกเว้นอยู่ตอ่จากหวัเร่ือง 1 และหวัเร่ือง 3 ไมต้่องเว้นชอ่งวา่งก่อน 
 ดตูวัอย่างการวางล าดบัหวัเร่ืองได้ใน ตวัอยา่งการเขียนรายงานปฏิบตักิาร  

การสร้างอนัดบัหวัข้อ ให้ใช้ตวัเลข 1)  2)  3) ในกรณีท่ีอ้างถึงล าดบัตวัเลขในเนือ้ความ 
 
ขัน้ตอนแบง่เป็น 3 ขัน้ตอน คือ 1) xxx 2) xxx 3) xxx 
 
แตก่ารสนร้างอนัดบัหวัข้อนอกเนือ้ความ ให้ไลล่ าดบั  1.  2.  3.  ก่อน จากนัน้ให้ใส ่1)  2)  3)  แล้ว

จงึใช้ (1)  (2)  (3) ดงัตอ่ไปนี ้
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1. ตวัเลขหา่งจากขอบซ้าย 0.25 นิว้ ตวัอกัษรหา่งจากขอบซ้าย 0.5 นิว้ และบรรทดัตอ่ไปตวัอกัษร
หา่งจากขอบซ้าย 0.5 นิว้ 

1) ตวัเลขหา่งจากขอบซ้าย 0.75 นิว้ ตวัอกัษรหา่งจากขอบซ้าย 1 นิว้ และบรรทดัตอ่ไป
ตวัอกัษรห่างจากขอบซ้าย 1 นิว้ 

(1) ตวัเลขหา่งจากขอบซ้าย 1.25 นิว้ ตวัอกัษรหา่งจากขอบซ้าย 1.5 นิว้ และบรรทดั
ตอ่ไปตวัอกัษรหา่งจากขอบซ้าย 1.5 นิว้ 

(2) … 
2) … 

2. … 
3. … 

  
รูปแบบโดยท่ัวไป 
 ตวัอกัษร เป็นแบบ Cordia New ขนาด 16 ทัง้เอกสาร ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ยกเว้นใน
สว่นท่ีจะกลา่วในรายละเอียดหวัข้อตา่งๆ การเว้นขอบกระดาษ ให้เว้น 1 นิว้จากขอบทกุขอบ เนือ้ความให้
ชิดซ้ายเทา่นัน้ ไมต้่องชิดขวา  
 การเขียนตาราง ให้ไลต่ัง้แตต่ารางท่ี 1 เป็นต้นไป เชน่เดียวกบัภาพ ให้ไลต่ัง้แตภ่าพท่ี 1 เป็นต้นไป
หากทา่นใสต่ารางและภาพ จะต้องอ้างถึงในเนือ้ความเสมอ ให้ตารางและภาพอยูใ่กล้กบัสว่นท่ีอ้างถึง 
(เป็นไปได้ให้อยูใ่นหน้าเดียวกนั) และตารางและภาพ ให้จดัอยูใ่นรูปแบบตามท่ีกลา่วไว้ใน สนัทดั (2551) 
และตารางและภาพทัง้หมด จะต้องมีค าอธิบายในเนือ้ความ 
 
รายละเอียดในหัวข้อต่างๆ 
 รายละเอียดการเขียนในสว่นตา่งๆ ของรายงานปฏิบตักิาร จะมีสว่นท่ีเน้นย า้ดงัตอ่ไปนี  ้
 หน้าปก ประกอบไปด้วย การทดลองท่ี ช่ืองาน ช่ือ นามสกลุและเลขประจ าตวัของทกุคนในกลุม่ 
รายงานนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของวิชา 3800203 จิตวิทยาปัญญาขัน้น า ตอนเรียนอะไร ภาคอะไร ปีการศกึษา
อะไร คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และวนัท่ีสง่ ให้ใช้ตวัอกัษร Cordia New ขนาด 20 ทัง้หมด 
การใสช่ื่อและนามสกลุ ไมต้่องใสน่ายหรือนางสาว ให้ช่ือตรงกนั ช่ือและนามสกลุหา่งกนั 1 ชอ่งไฟ และเลข
ประจ าตวัอยู่ตรงกนั สว่นอ่ืนยกเว้นช่ือและนามสกลุ ให้อยูต่รงกลาง ดงัตวัอย่าง 
 ช่ือเร่ือง ก่อนขึน้ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา บรรทดัแรกของหน้า ให้ใส่ช่ือเร่ืองลงไป 
ให้อยู่ตรงกลาง ตวัหนา ตวัอกัษร Cordia New ขนาด 16 เชน่เดมิ เว้นหนึง่บรรทดั  
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา จะต้องประกอบไปด้วยเกร่ินน า วตัถปุระสงค์ ท่ีมา
ของสมมตฐิานงานวิจยั และสมมตฐิานงานวิจยัทกุครัง้ และการเขียนจะต้องมีการไลล่ าดบัเหตผุลอยา่งดี 
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หนึง่ยอ่หน้าต้องเป็นเอกภาพ คือ มีใจความส าคญัเพียงอยา่งเดียว ทกุประโยคต้องตอ่เน่ืองกนั และทกุย่อ
หน้าต้องตอ่เน่ืองกนั 
 วัตถุประสงค์ หากมีหวัข้อเดียว ไม่ต้องใสล่ าดบัตวัเลข แตห่ากมีหลายหวัข้อ ให้ใสล่ าดบัตวัเลข 
เขียนวตัถปุระสงค์ให้อ่านเข้าใจง่าย และวตัถปุระสงค์นัน้ต้องได้รับการทดสอบด้วยวิธีด าเนินการวิจยั 
 วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 3 สว่น คือ 1) กลุม่ตวัอยา่ง ให้นิสิตระบกุลุม่ตวัอย่างให้ชดัเจน
วา่มีก่ีคน บอกว่าคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งอย่างไร แบง่กลุม่เข้ากลุม่ทดลองตา่งๆ อยา่งไร มีเพศตา่งๆ จ านวน
เทา่ไร อายเุฉล่ียเทา่ไร และรายละเอียดเพิ่มเตมิท่ีส าคญัเป็นอยา่งไร 2) ลกัษณเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง 
ให้ใสร่ายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยัให้ชดัเจนวา่มีลกัษณะอะไร ใช้เพ่ืออะไร อปุกรณ์บางชนิดไม่
จ าเป็นต้องใสร่ายละเอียด ถ้าไมก่ระทบตอ่ผลการทดลอง เชน่ กระดาษ ปากกา 3) วิธีการทดลอง ให้ใสเ่ป็น
ข้อล าดบัตวัเลขนอกเนือ้ความ ให้แตล่ะข้อมีใจความส าคญัเพียงใจความเดียว ให้ใสค่ าพดูท่ีใช้ในการ
ทดลอง ถ้าค าพดูนัน้ส าคญัท่ีอาจท าให้การทดลองเปล่ียน วิธีการลงรหสัคะแนน (เชน่ การบอกว่า
สงัเกตเห็นความเปล่ียนแปลงหรือไม)่ ให้ใสอ่ยา่งชดัเจน และระบดุ้วยวา่กระบวนการตา่งๆ จดัท าขึน้เพ่ือ
อะไร เชน่ จดักระท าตวัแปรอิสระ หรือควบคมุตวัแปรแทรกซ้อน 
 ผลการทดลอง ในการเขียนผลการทดลอง ให้ประกอบไปด้วย สมมตฐิาน สถิตพิรรณนา วิธีการ
ทดสอบ ผลการทดสอบ และสรุปผลการทดลอง ทกุครัง้ และให้เรียงสมมตฐิานตามวตัถปุระสงค์ รูปแบบ
การเขียนให้ถกูต้องตามสนัทดั (2551) ห้ามนิสิตใส่ตารางผลการวิเคราะห์ของ SPSS ลงมาเดด็ขาด เพราะ
ตารางดงักลา่วมีข้อมลูมากเกินความจ าเป็น และเป็นภาษาองักฤษ เน่ืองจากท่านเขียนรายงานภาษาไทย 
จงึควรแปลงตารางให้เป็นเนือ้ความ หรือสร้างตารางใหม่ให้อา่นง่ายขึน้ ในการทดสอบไมต้่องเขียนวา่
คา่สถิตไิด้เทา่ไร เหนือกวา่จดุวิกฤต (Critical Value) หรือไม ่เพราะแคบ่อกวา่ p < .05 หรือ p > .05 ก็บอก
กระบวนการทัง้หมดแล้ว และระวงัให้สญัลกัษณ์ทางสถิติท่ีเป็นตวัอกัษรโรมนั (a-z) ทกุตวัเป็นตวัเอียง แต่

ตวัอกัษรกรีก (เชน่ , ) ไมเ่อียง 
 การอภปิรายผล ในการเขียนอภิปรายผล ประกอบไปด้วย ผลการทดสอบสมมตฐิานวิจยั สาเหตุ
ท่ีได้ผลเชน่นัน้ ข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตในการทดลอง ข้อเสนอแนะส าหรับการประยกุต์ใช้ และการ
วิเคราะห์สถิตเิพิ่มเตมิ (ถ้ามี) ในการเรียงล าดบัอภิปรายผล ให้เรียงล าดบัสมมตฐิานตามวตัถปุระสงค์ ใน
อภิปรายผลนี ้ไมต้่องน าสถิติทดสอบท่ีได้ทดสอบสมมตฐิานมาใสแ่ล้ว ถ้าจะใส ่ให้ใสเ่ฉพาะสถิตท่ีิจะใช้ใน
การอภิปรายผลการทดสอบสมมตฐิานท่ีเกิดขึน้ เช่น ขนาดอิทธิพล ก าลงัในการทดสอบสมมตฐิาน คา่สถิติ
พืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่ง เป็นต้น ในการทดสอบสมมตฐิานต้องระวงั ห้ามบอกวา่สมมตฐิานเป็นจริง หรือ
เป็นเท็จอยา่งเด็ดขาด เน่ืองจากวา่ในทางวิทยาศาสตร์ ไมมี่ความรู้ใดท่ีเป็นจริงหรือเป็นเท็จ มีแตค่วามรู้นัน้
มีหลกัฐานสนบัสนนุมาก หรือน้อยเทา่นัน้ ส าหรับข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตในการทดลอง ไมค่วรเขียน
ข้อผิดพลาดจากการทดลองของตนท่ีอาจารย์ได้ก าชบัไปแล้ว เชน่ เสนอแนะวา่ ครัง้ตอ่ไปควรจะเก็บข้อมลู
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ในสถานท่ีท่ีเงียบกวา่นี ้ในกรณีนี ้ถือเป็นความผิดพลาดในการเก็บข้อมลูของนิสิตเอง ควรป้องกนัตัง้แตต้่น
แล้ว 
 รายการอ้างอิง ให้เขียนรายการท่ีตนเองได้อ้างถึงเทา่นัน้ เขียนรายการอ้างอิงภาษาไทยก่อน จงึ
เขียนรายการอ้างอิงภาษาองักฤษ หากมีรายการอ้างอิงภาษาเดียว ไมต้่องใสห่วัข้อวา่ภาษาไทย 
ภาษาองักฤษลงไป รูปแบบการเขียน และการเรียงล าดบั ให้ท าตามหนงัสือเร่ืองการเขียนรายงาน 
 ภาคผนวก ให้เขียนภาคผนวก ไลต่ัง้แต ่ภาคผนวก ก เป็นต้นไป และการใสภ่าคผนวก จะต้องมี
การอ้างถึงในเนือ้ความทกุครัง้ หากมีภาคผนวกเพียงภาคผนวกเดียว ไมต้่องใสต่วัอกัษรข้างหลงั ให้ใช้ค า
วา่ ภาคผนวก เพียงอยา่งเดียว 

 
ลักษณะการเขียนรายงานวิจัยเชิงจิตวิทยา 

 
การน าเสนออย่างเป็นระบบ 
 ในการน าเสนอแนวคิด ให้น าเสนอแนวเส้นตรง ตัง้แตค่วามเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
จนกระทัง่อภิปราย และสรุปงานวิจยั การท าให้การน าเสนอเป็นในแนวทางเส้นตรงได้นัน้ ควรจะใช้ค าเช่ือม 
เชน่ ดงันัน้ ด้วยเหตนีุ ้เพราะวา่ นอกเหนือจากนี ้แตท่วา่ ถึงแม้วา่ เป็นต้น  
 
การใช้ค าอย่างกระชับ ให้ผู้อ่านเข้าใจ 
 ให้ใสแ่นวคดิเฉพาะสิ่งท่ีจ าเป็นเทา่นัน้ การใสเ่นือ้ความท่ีไมเ่ก่ียวข้อง จะท าให้การอา่นยากขึน้ และ
ท าให้เนือ้ความยาวขึน้โดยไมจ่ าเป็น ผู้อา่นงานวิชาการโดยสว่นใหญ่ โดยเฉพาะอาจารย์ ไมมี่เวลามากนกั 
ในการอา่น และตีความงานวิจยัของทา่น ดงันัน้การเขียนให้อา่นง่าย กระชบัตัง้แตต้่น เป็นสิ่งท่ีดี แตไ่มไ่ด้
หมายความวา่ ไม่ต้องขยายความหรือใส่ตวัอยา่ง ให้ขยายความและใส่ตวัอยา่งในส่วนท่ีคาดวา่ผู้อา่น อาจ
ไมเ่ข้าใจ  
 การใช้ค าศพัท์ทางวิชาการ (Jargon) เป็นสิ่งท่ีต้องระวงั เพราะอาจท าให้ผู้อา่นไมเ่ข้าใจ ศพัท์
วิชาการควรใช้ก็ตอ่เม่ือ ค านัน้ไมส่ามารถค าทัว่ไปท่ีมีความหมายตรงได้ เชน่ ใช้ค าวา่การเสริมแรง แทนท่ี
จะใช้ค าวา่ รางวลั และค านัน้ควรจะเป็นค าท่ีบคุคลท่ีเรียนสาขาจิตวิทยาเข้าใจ หากคาดวา่บคุคลท่ีเรียน
สาขาจิตวิทยาไมเ่ข้าใจทกุคน ควรมีการนิยามไว้ตัง้แตต้่น  
 นอกจากนี ้สิ่งท่ีต้องระวงั คือ การใช้ค าฟุ่ มเฟือย เชน่ กลุม่ตวัอยา่งได้ต่ืนตระหนกเม่ือทราบวา่หน้า
ม้าได้เปล่ียนแปลงไป เปล่ียนเป็น กลุม่ตวัอยา่งตกใจเม่ือทราบวา่หน้าม้าเปล่ียนไป ค าท่ีมีความหมายกว้าง
เกินไป เชน่ มีงานวิจยัจ านวนมากท่ีกลา่วถึงการมองข้ามการเปล่ียนแปลง เป็นค าท่ีกว้างเกินไป ไมไ่ด้บอก
วา่งานวิจยัอะไร เขียนมาเพ่ืออะไร เก่ียวข้องอะไรกบัการเขียนของเรา ถ้าจะให้ชดัเจน ควรจะบอกว่า 
งานวิจยัของ (ใสว่า่ใครบ้าง) ท่ีกลา่วถึงขนาดการเปล่ียนแปลงท่ีสง่ผลกระทบตอ่โอกาสท่ีจะมองข้ามการ
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เปล่ียนแปลง ค าท่ีมีความหมายไมแ่นน่อน เชน่ งานวิจยันีไ้มดี่ ไมดี่อย่างไร ท าไมถึงไมดี่ ควรเขียนให้
เฉพาะเจาะจงมากกวา่นี ้ 
 
ความถูกต้องและชัดเจน 
 ลกัษณะการเขียนหลายรูปแบบ ท่ีท าให้ความถกูต้อง ชดัเจนลดลงไป สง่ผลให้ผู้อา่นไมเ่ข้าใจ หรือ
เข้าใจผิด เชน่ การใช้ค าประมาณคา่ ค าสรรพนาม ประโยคคูข่นาน ค าวา่เรา ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

การใช้ค าประมาณค่า เชน่ มาก น้อย สงู ต ่า เป็นต้น ค าเหลา่นีผู้้อา่นหลายคนเข้าใจไมต่รงกนั 
ควรใช้ค าให้ชดัเจนมากขึน้ โดยหาสิ่งเปรียบเทียบ เชน่ มากกวา่ น้อยกว่า สงูกวา่ ต ่ากวา่ เป็นต้น หรือ
ค าคณุศพัท์บางค า เชน่ ค าว่า คนสงูอาย ุผู้อา่นเข้าใจไมต่รงกนัว่าคนสงูอายหุมายถึงคนอายเุทา่ไร ให้ระบุ
ชว่งอายอุยา่งชดัเจน เชน่ ผู้ ร่วมการทดลองอายตุัง้แต ่60 ปีขึน้ไปจ านวน 120 คน 
 การใช้ค าสรรพนาม หรือค าเช่ือมโยงนาม เชน่ สิ่งนัน้ สิ่งนี ้เป็นต้น ควรจะใช้ก็ตอ่เม่ือ ความ
เช่ือมโยงชดัเจนเท่านัน้ โดยเฉพาะค าเช่ือมโยงนาม ให้บอกไปเลยวา่เช่ือมโยงกบันามอะไร เชน่ ในการ
ทดลองดงักลา่ว ผู้ ร่วมการทดลองเหลา่นัน้ 
 การใช้ประโยคคู่ขนาน ในการอธิบายความ หากตดัค าส าคญับางค าออกไป อาจท าให้ประโยค
ก ากวม เส่ียงตอ่การแปลความหมายผิดได้ เชน่ การศกึษาท่ี 1 ได้ค้นพบวา่ ผู้ ร่วมการทดลองสามารถจ าค า 
5 ค าสดุท้ายได้ แตอี่กการศกึษาหนึง่ไมไ่ด้เป็นเชน่นัน้ ในการเขียนประโยคแบบนีท้ าให้การแปลความหมาย
ก ากวม ควรเขียนประโยคด้านหลงัให้เตม็ประโยค เพ่ือผู้อ่านจะได้เข้าใจมากขึน้ เชน่ การศกึษาท่ี 2 กลบั
พบวา่ผู้ ร่วมการทดลองจ า 5 ค าสดุท้ายไมไ่ด้ 
 การใช้ค าว่าเรา การใช้ค าว่าเราอาจแปลความหมายได้สองแง่มมุด้วยกนั คือ 1) หมายถึง 
ผู้ท าวิจยัเอง และ 2) หมายถึง พวกเรานกัจิตวิทยา ดงันัน้ควรใช้ค าอ่ืนแทนท่ีจะใช้ค าว่าเรา 
 
เคารพเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน 
 ผู้ ร่วมการทดลอง หรือผู้ได้รับการกลา่วถึงในการทดลองจะต้องได้รับความเคารพจากผู้วิจยั ดงันัน้
ผู้ เขียนรายงานวิจยั ควรกลา่วถึงผู้ ร่วมการทดลองหรือผู้ได้รับการกล่าวถึงในการทดลองในแบบท่ีพวกเขา
ต้องการให้กลา่ว ระวงัมิให้ใช้ค าท่ีเป็นการตีตรา (Labels) เชน่ คนบ้า คนเป็นโรคจิต พวกเกย์ คนเครียด คน
ตดิยา คนแก่ เป็นต้น อาจใช้ค าใหมท่ี่แสดงถึงความเคารพ เชน่ คนท่ีได้รับการวินิจฉัยวา่เป็นโรคจิตเภท คน
ท่ีมีแนวโน้มชอบเพศเดียวกนั คนท่ีประสบกบัภาวะเครียด ผู้ ป่วยจากการใช้สารเสพติด ผู้สงูอาย ุเป็นต้น 
นอกจากนี ้ให้เรียกผู้ ร่วมการทดลอง วา่กลุม่ตวัอยา่ง ผู้ ร่วมการทดลอง เทา่นัน้ อยา่เรียกวา่เหย่ือ หนว่ย
วิเคราะห์ ซึง่จะแสดงถึงความไมเ่คารพผู้ ท่ีท าให้การทดลองของทา่นส าเร็จไปได้ 
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การใช้ภาษาเขียน 
 ในการเขียนท่ีดี ให้มีลกัษณะเป็นทางการ ควรเขียนเฉพาะภาษาแบบแผน หรือภาษากึ่งแบบแผน
เทา่นัน้ ไมค่วรใช้ภาษาปาก ค าแสลง ภาษาถ่ิน ในการเขียน เชน่ พอให้ผู้ ร่วมการวิจยัฟังช่ือผู้ ชายท่ีประกอบ
ไปด้วยคนดงั และผู้หญิงท่ีไม่ดงัเทา่ไรนกั การเขียนแบบนีเ้ป็นลกัษณะการใช้ภาษาปาก ควรเขียนให้เป็น
ภาษาเขียนและชดัเจนมากขึน้ เชน่ ผู้ ร่วมการวิจยัฟังรายช่ือ 2 ชดุผสมกนั คือ ช่ือของเพศชายท่ีเป็นท่ีรู้จกั 
จ านวน 14 ค า และช่ือผู้หญิงท่ีไมเ่ป็นท่ีรู้จกัจ านวน 15 ค า เป็นต้น  
 
การใช้ค าผิด 
 ในการเขียน นิสิตควรจะมีการตรวจสอบค าผิดมาแล้วก่อนท่ีจะน ามาสง่ ให้นิสิตลองตรวจดหูนงัสือ
เร่ือง “พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน” (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546ก) “อา่นอย่างไร และเขียนอยา่งไร” 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2548ก) “ลกัษณนาม” (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546ข) และ “การใช้ กระ และ กะ พร้อม
ความหมาย” (ราชบณัฑิตยสถาน, 2548ข) ค าผิดท่ีมกัใช้บอ่ยๆ เชน่ สงัเกต ุ(สงัเกต) ภาพยนต์ (ภาพยนตร์) 
อนญุาต ิ(อนญุาต) โขมย (ขโมย) ละเอียดละออ (ละเอียดลออ) โอกาศ (โอกาส) 
 

วิธีการท ารายงานปฏิบัตกิารท่ีดี 
 
วิธีการท ารายงานปฏิบตัิการท่ีดีในท่ีนี ้เป็นการแนะน าวา่ในการท ารายงานปฏิบตักิารท่ีดี ควรมี

กระบวนการอยา่งไร นิสิตไมจ่ าเป็นจะต้องยดึหลกัตามวิธีการเขียนดงัท่ีกลา่วไปในท่ีนี ้แตห่ากนิสิตปฏิบตัิ
ตามการจดัท ารายงานในท่ีนีแ้ล้ว รายงานท่ีออกจะมีแนวโน้มไปในทางท่ีดี การท ารายงานนีจ้ะกลา่วถึง
วิธีการหลงัจากท่ีได้รับงานจากอาจารย์แล้ว จนกระทัง่สง่รายงาน 

ทา่นจะได้รับมอบหมายการท ารายงานปฏิบตักิารจากอาจารย์ ในระหวา่งท่ีอาจารย์อธิบาย ให้ทา่น
ลองคดิดวู่า หากทา่นได้ท าการปฏิบตักิาร จะมีประเด็นอะไรท่ีทา่นจะต้องถามในภายหลงั หรือมีประเดน็
อะไรท่ีทา่นไมเ่ห็นด้วย และลองคดิดวู่าหากทา่นเป็นผู้ ร่วมการทดลอง จะเกิดอะไรขึน้ หากมีข้อสงสยัให้ตัง้
ค าถาม ในระหว่างท่ีอาจารย์มอบหมาย ให้ท่านจดรายละเอียดลงไปในคูมื่อปฏิบตักิาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
สว่นท่ีอาจารย์ได้เน้นย า้ เพราะสว่นท่ีอาจารย์ได้เน้นย า้ มกัจะเป็นสว่นท่ีผิดพลาดบอ่ยในอดีต 

หลงัจากท่ีได้รับงานปฏิบตักิารจากอาจารย์แล้ว ให้นิสิตอยา่เพิ่งเก็บข้อมลูในทนัที นิสิตควรให้
ความส าคญักบัการใคร่ครวญงานปฏิบตัิการก่อนเก็บข้อมลู ให้นิสิตทบทวนค าสัง่ในงานปฏิบตักิาร ค าสัง่ท่ี
อาจารย์ได้กลา่วไว้ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ให้เรียบร้อยก่อน เพ่ือให้นิสิตเข้าใจวา่สิ่งท่ีตนเองท าเป็นอยา่งไร 
มีจดุใดบ้างท่ีต้องระวงัในการทดลอง สิ่งท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากการทดลองคืออะไร เพ่ือท่ีจะให้การเก็บ
ข้อมลูท่ีได้ของตนมีคณุภาพ  
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ตอ่ไป ให้นิสิตลองเขียนร่างเร่ืองความเป็นมาและความส าคญัขึน้มาก่อน เพ่ือให้นิสิตได้รู้วา่ตนเอง
ได้เข้าใจงานท่ีตนเองได้รับมาหรือไม ่การเขียนร่างนีจ้ะท าให้นิสิตรู้วา่ตนเองเข้าใจงานนีม้ากน้อยเพียงใด 
การเขียนนี ้ให้เลา่ตัง้แตท่ าไมเร่ืองนีส้ าคญั จนกระทัง่ถึงสมมตฐิานงานวิจยัของตนเอง การเขียนร่าง ไม่
จ าเป็นต้องเขียนให้สมบรูณ์แบบ แตท่ าเป็นโครงร่างคร่าวๆ เทา่นัน้ 

ในระหวา่งการเขียนความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ให้เขียนวา่ประเดน็ตา่งๆ จะมีเหตผุล
อะไรบ้าง มีหลกัฐานอ้างอิงอะไรบ้าง ให้จดเอาไว้ แล้วอา่นทบทวนอีกครัง้วา่หากท่านเป็นผู้อา่น ทา่นจะเช่ือ
การอ้างเหตผุลของทา่นหรือไม ่ถ้าไมใ่ชใ่ห้กลบัไปทบทวนวา่จะปรับปรุงอยา่งไรให้ดีขึน้ 

เม่ือเขียนความเป็นมาและความส าคญัแล้ว ให้ท่านลองคิดในเร่ืองวิธีด าเนินการวิจยั โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งวิธีการทดลอง ว่าหากท าไปแล้วอาจจะมีข้อสงสยัใดบ้าง ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในอนาคตนา่จะมี
อะไรบ้าง มีปัจจยัอะไรบ้างท่ีเป็นตวัแปรแทรกซ้อนท่ีเกิดขึน้ท าให้ตวัแปรอิสระไมส่ามารถอธิบายตวัแปร
ตามได้อยา่งสมบรูณ์ ท าอยา่งไรให้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุแตกตา่งกนัมากท่ีสดุเพ่ือเพิ่มโอกาสในการ
พบผลอยา่งมีนยัส าคญั แล้วให้หาค าตอบลงไปโดยทบทวนงานวิจยัท่ีผา่นมา หรือสอบถามอาจารย์ในกรณี
ท่ีไมส่ามารถหาค าตอบจากงานวิจยัได้ หลงัจากนัน้ให้เขียนลงไปเป็นวิธีการให้ชดัเจนท่ีสดุ ลงรายละเอียด
ในสว่นท่ีส าคญัท่ีอาจสง่ผลให้งานวิจยัเกิดอคตถ้ิาไมท่ าตาม ดงันัน้ถ้าทา่นคิดรูปแบบนีแ้ล้ว การเขียนจะไม่
เหมือนกบัคูมื่อปฏิบตักิารเลย 

หลงัจากท่ีเขียนร่างความเป็นมาและความส าคญั รวมถึงวิธีด าเนินการวิจยัอย่างสมบรูณ์แล้ว ให้
ลองคดิวา่จะวิเคราะห์ผลท่ีเกิดขึน้อยา่งไร โดยการร่างในส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมลูก่อน และลองคิดวา่ ถ้า
พบผลสนบัสนนุสมมตฐิาน จะเขียนอภิปรายผลตอ่ไปอยา่งไร และถ้าพบผลไมส่นบัสนนุสมมตฐิาน จะ
เขียนอภิปรายผลตอ่ไปอยา่งไร และหากผลไมเ่กิดขึน้ตามสมมตฐิาน หรือผลการวิเคราะห์ข้อมลูไมส่ามารถ
สรุปได้วา่จะสนบัสนนุสมมติฐานหรือไม ่ให้ลองคิดวา่นา่จะเกิดจากอะไร ตนเองจะอธิบายอยา่งไร และจะ
ป้องกนัไมใ่ห้เกิดขึน้ตัง้แตแ่รกได้อย่างไร  

หลงัจากผา่นขัน้ตอนท่ีกลา่วมาทัง้หมดแล้ว ให้ฝึกซ้อมวิธีการเก็บข้อมลูก่อน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
การเก็บข้อมลูจากผู้วิจยัหลายคน ซึง่ผู้วิจยัหลายคนนีอ้าจจะเข้าใจไมเ่หมือนกนั ให้ทบทวนวิธีการทดลอง
และหาวา่มีสว่นใดท่ีไมเ่ข้าใจบ้าง มีสว่นใดท่ีต้องลงรายละเอียดเพิ่มเตมิ ให้ปรับแก้แล้วซกัซ้อม เม่ือตกลง
และซกัซ้อมแล้ว จงึเก็บข้อมลู การเก็บข้อมลูให้เก็บข้อมลูให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั ตามวิธีการทดลองท่ี
ตนเองได้ตัง้เอาไว้ เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดปัจจยัแทรกซ้อนขึน้ ในระหวา่งการเก็บข้อมลูเจออะไรท่ี
นอกเหนือจากแผนท่ีได้ตัง้เอาไว้ หรือเจอข้อมลูท่ีนา่สนใจ ให้จดรายละเอียดออกมา เพ่ือท่ีจะใช้ในการ
อภิปรายผล และน าไปเขียนเป็นข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป  

เม่ือเก็บข้อมลูเสร็จแล้ว ให้วิเคราะห์ข้อมลูตามแผนท่ีได้ตัง้เอาไว้ และอภิปรายผลตามท่ีได้วางแผน
เอาไว้ ถ้าพบผลสนบัสนนุสมมตฐิาน ให้ลองคิดเพิ่มเตมิว่าอาจจะเกิดจากสาเหตอ่ืุนได้หรือไม ่ถ้าหากไมพ่บ
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ผลสนบัสนนุสมมตฐิาน หรือพบผลท่ีไมส่ามารถสรุปได้วา่สนับสนนุสมมตฐิานหรือไม ่ให้คดิถึงเหตผุลท่ี
เกิดขึน้ ให้เขียนอภิปรายผลในเชิงโครงร่างก่อน 

เม่ือได้ครบทกุขัน้ตอนแล้ว จะได้โครงร่างงานวิจยัทัง้หมด ให้ลงมือเขียนงานวิจยัใหม่อีกครัง้หนึง่ 
โดยเขียนให้เป็นไปตามรูปแบบการเขียนรายงานวิจยั เม่ือเขียนได้จนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เพ่ือนภายใน
กลุม่อา่นงานท่ีได้ท าเอาไว้เพ่ือตรวจสอบความผิดพลาด หรือประเดน็เพิ่มเตมิท่ีผู้ เขียนอาจจะตกหลน่ไป  
 ในระหวา่งท่ีทา่นเขียนรายงานผลปฏิบตัิการ ทา่นอาจเตรียมตวัน าเสนอไปพร้อมกนั ในการ
น าเสนอ ทา่นจะต้องเตรียมตวัให้พร้อมก่อนน าเสนอ จนกระทัง่ทา่นมัน่ใจว่า เม่ือทา่นออกไปหน้าห้อง ทา่น
ไมต้่องอา่นบนัทึก อ่านสไลด์ และพอจ าได้อยา่งคร่าวๆ ว่าสไลด์มีเร่ืองอะไรบ้าง ลองซ้อมดวู่าการน าเสนอ
อยูใ่นขอบเขตเวลาท่ีอาจารย์ได้ให้เอาไว้ นอกจากนี ้ทา่นควรจะเตรียมตวัในการตอบค าถามท่ีเพ่ือนอาจจะ
ถามด้วย หากทา่นใช้โปรแกรม PowerPoint ในการน าเสนอ ให้ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ แบบอกัษรท่ีทา่นใช้
เป็นแบบอกัษรมาตรฐานท่ีมีในคอมพิวเตอร์ท่ีใช้น าเสนอ การบนัทกึข้อมลูอยูใ่นรูปแบบของโปรแกรมรุ่น 
2003 และไฟล์ท่ีทา่นมาน าเสนอเป็นไฟล์ลา่สดุท่ีปรับแก้ 
 การเข้าเรียนให้เข้าเรียนตัง้แตต้่นคาบ เพราะทา่นอาจจะต้องน าเสนอเป็นกลุม่แรก ในการฟังเพ่ือน
น าเสนอ ให้ทา่นถามค าถามอยูภ่ายในใจแล้วจดเอาไว้ ค าถามท่ีควรถาม คือ 1) หมายความวา่อยา่งไร 
หลายครัง้ท่ีเพ่ือนท่ีน าเสนอพดูขึน้มา แล้วทา่นรู้สกึไมแ่นใ่จวา่ทา่นเข้าใจถกูต้องหรือไม ่เชน่ กลุม่ตวัอยา่งท่ี
บอกวา่สงัเกตความเปล่ียนแปลงมีจ านวน 4 คน คณุอาจจะถามวา่การท่ีกลุม่ตวัอยา่งบอกวา่สงัเกตการ
เปล่ียนแปลงหมายความวา่อยา่งไร หรือเพ่ือนบอกว่าสภาพแวดล้อมไมเ่อือ้อ านาย ค าวา่ไมเ่อือ้อ านวย
หมายความวา่อยา่งไร 2) รู้ได้อย่างไร เชน่ สมมตฐิานท่ีเพ่ือนตัง้ มาได้อย่างไร มีหลกัฐานอะไรสนบัสนนุ 
หรือเพ่ือนบอกวา่ค าบางค า กลุม่ตวัอยา่งจ าได้มากกว่าค าอ่ืนเป็นพิเศษ เพราะวา่ค านัน้แปลก ทา่นอาจ
ถามวา่เพ่ือนรู้ได้อยา่งไรวา่ค านัน้แปลก เพ่ือนคดิเอาเอง หรือมีหลกัฐานสนบัสนนุ 3) ท่ีเพ่ือนพดูมานัน้ใช่
หรือเปล่า อธิบายเป็นอยา่งอ่ืนได้หรือไม ่เชน่ เพ่ือนบอกว่าท่ีกลุม่ตวัอย่างจ าได้ เพราะค านัน้แปลก สามารถ
อธิบายเป็นอยา่งอ่ืนได้หรือไม ่เชน่ ค าดงักลา่วเป็นค าท่ีมีจ านวนพยางค์มาก การออกเสียงของค านีไ้ม่
เหมือนกบัค าอ่ืน เป็นต้น 
 หลงัจากท่ีได้ค าแนะน า หรือได้ความคิดจากการตอบค าถามแล้ว ให้น ารายงานท่ีตนเองได้ท าการ
ปรับปรุงงานครัง้สดุท้าย จากนัน้ให้ลองตรวจอีกครัง้หนึง่ในเร่ือง 1) ค าผิด 2) รายการอ้างอิงตรงกบัการ
อ้างอิงในเนือ้หาหรือไม ่3) การเขียนรูปแบบตา่งๆ ตรงตามกฎเกณฑ์ในการเขียนรายงานหรือไม ่โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง วิธีการเขียนรายการอ้างอิง 4) ตรวจสอบเกณฑ์การให้คะแนน แล้วดวูา่รายงานของทา่นมีสว่น
ผิดพลาดหรือไม ่แล้วจงึพิมพ์ออกมา หลงัจากพิมพ์แล้วให้ตรวจสอบอีกครัง้หนึง่ เพราะบางครัง้จะไมต่รง
กบัไฟล์ในคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบดวูา่ได้ลงช่ือของสมาชิกในกลุม่ครบหรือไม ่แล้วจงึสง่งานให้ตรงตาม
ก าหนดเวลา 
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กตกิาในช่ัวโมงปฏิบัตกิาร 
 
 การส่งงาน ให้นิสิตสง่งานภายในวนัก าหนดสง่ เวลาเร่ิมต้นชัว่โมงปฏิบตัิการภายใน 15 นาที
เทา่นัน้ หากนิสิตมาสง่ลา่ช้า จะหกัออกวนัละ 20 คะแนน เศษของวนันบัเป็นหนึง่วนั นอกจากนี ้นิสิตต้อง 
Backup ข้อมลูในการท างานไว้เสมอ หากไฟล์ข้อมลูหาย อาจารย์ไมถื่อวา่เป็นข้ออ้างในการไมส่ง่งาน
ทนัเวลา 
 การน าเสนอ หากนิสิตไมเ่ข้าร่วมการน าเสนอ จะไมไ่ด้คะแนนการน าเสนอไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม 
แตถ้่าหากนิสิตไมเ่ขาร่วมการน าเสนอในครัง้นัน้ และไมส่ง่ใบลาแก่อาจารย์ นิสิตจะไมไ่ด้รับคะแนนรายงาน
ด้วย หากนิสิตมาสายในขณะท่ีกลุม่ของตนเองเร่ิมน าเสนอไปแล้ว ให้ถือวา่นิสิตขาดการน าเสนอ และต้อง
ท าใบชีแ้จงเหตผุลในการมาสาย เพ่ือให้นิสิตยงัได้คะแนนรายงานอยู่ 
 การลอกงาน ถือเป็นการทจุริตในการเรียนจะให้คะแนนงานชิน้นีเ้ป็น 0 ทัง้คนลอก คนให้ลอก 
และน าคะแนนปฏิบตักิารครัง้ตอ่ไปท่ีได้หารสอง ถ้าเป็นการลอกในงานครัง้สดุท้าย จะหกัคะแนนในชัว่โมง
ปฏิบตัิการก่อนหน้านัน้ ถ้าหากนิสิตลอกงานท่ีรุ่นพ่ีได้เคยท าไปแล้ว นิสิตจะถกูลงโทษเชน่เดียวกบัการลอก
งานของเพื่อน และอาจารย์จะน าเร่ืองเข้าฝ่ายวิชาการ เพ่ือสืบสวนรุ่นพ่ีกลุม่ดงักล่าวตอ่ไป ดงันัน้นิสิตท่ีให้
งานเพื่อนยืม ขอให้ระวงัการลอกงานด้วย ทางท่ีดีไมค่วรน างานให้เพ่ือนด ูแตใ่ห้ค าแนะน าดีกวา่ และหาก
ต้องการน านิสิตน างานของรุ่นพ่ีเป็นแนวทาง อาจารย์คดิวา่นิสิตอยา่ท าดีกวา่ เพราะนิสิตอาจเส่ียงตอ่การ
ลอกงานโดยไมรู้่ตวั หากนิสิตสงสยัถึงขอบเขตของการลอกงาน ให้ถามอาจารย์ภายในชัน้เรียน 
 การสร้างข้อมูลขึ้นเอง ถือเป็นการทจุริตในการสอบอยา่งหนึง่ เพื่อเป็นการตรวจสอบวา่นิสิตได้
ท างานจริง ขอให้นิสิตเก็บข้อมลูดบิ และข้อมลูพืน้ฐานของผู้ ร่วมการทดลองทกุคนด้วย หรือเพ่ือให้
ปลอดภยัมากกวา่นี ้ให้นิสิตถ่ายรูปตอนนิสิตเก็บข้อมลูด้วย 
 การท างานไม่ครบทุกคนในกลุ่ม เน่ืองจากงานชิน้นีเ้ป็นงานกลุม่ ขอให้นิสิตท างานทกุคน หาก
อาจารย์พบวา่นิสิตไมไ่ด้ท างานทกุคนด้วยตนเอง อาจารย์จะหารสองของคะแนนปฏิบตักิารนัน้ จากทกุคน
ในกลุม่ ทัง้คนท างานและคนไมท่ างาน ดงันัน้หากนิสิตมีปัญหาเพ่ือนไมช่ว่ยงานในกลุ่ม กรุณาแจ้งอาจารย์
ให้ทราบ เพ่ืออาจารย์จะพิจารณาตามสมควร  
 การขโมยความคิดของคนอ่ืนเป็นงานของตน (Plagiarize) เป็นการคดัลอกข้อความ รูปแบบ
ประโยคมาใสใ่นรายงานของตน โดยไม่อ้างอิงให้เหมาะสม เนือ้หาท่ีอาจารย์จะเน้นเร่ืองนีม้าก คือ ในสว่น
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา และอภิปรายผล การอ้างอิงจะอนญุาตใช้การอ้างอิงแบบ
สงัเคราะห์และทวนความ (Paraphrase) เทา่นัน้ จะอนญุาตให้คดัลอกข้อความมาใสใ่นรายงานของตน 
เม่ือนิสิตจ าเป็นต้องใช้ค าท่ีถกูต้องในการอ้างอิง (เชน่ นิยาม หรือประโยคนิสิตไมเ่ห็นด้วย และต้องการ
โต้แย้ง) เทา่นัน้ โดยจะต้องอ้างอิงแบบการอ้างอิงโดยตรง (Direct Quotation) ให้ถกูต้อง การขโมย
ความคดิมกัจะเกิดจาการอา่นงานภาษาไทย หรือคูมื่อชัว่โมงปฏิบตัิการ แล้วน าข้อความจากงานเหลา่นัน้
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มาใสเ่ลย สว่นงานภาษาองักฤษ การแปลความหมายโดยตรง โดยธ ารงรูปประโยคเอาไว้ ก็ถือวา่เป็นการ
ขโมยความคิดรูปแบบหนึง่เหมือนกนั เพราะการเขียนในงานของตนเอง เหมือนกบัการอ้างวา่สิ่งนัน้ตนเอง
คดิขึน้มาเอง ด้วยเหตนีุ ้พยายามอย่าแปลโดยตรง ให้ใช้การทวนความและสงัเคราะห์งานเข้าด้วยกนั หาก
พบการขโยมความคิดโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการอ่านงานภาษาไทย หรือจากคูมื่อชัว่โมงปฏิบตักิาร อาจารย์
จะให้คะแนนงานชิน้นีเ้ป็น 0 ทัง้คนลอก คนให้ลอก และน าคะแนนปฏิบตัิการครัง้ตอ่ไปท่ีได้หารสอง ถ้าเป็น
การลอกในงานครัง้สดุท้าย จะหกัคะแนนในชัว่โมงปฏิบตัิการก่อนหน้านัน้ 
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เกณฑ์การให้คะแนนรายงาน 
 
 หลงัจากท่ีได้อ่านข้อแนะน าในการเขียนรายงานแล้ว นิสิตจะได้รับเกณฑ์การให้คะแนนรายงานวา่
รายงาน ใบงานท่ีใช้ในการประเมิน จะใสล่งในภาคผนวก 
 
การจัดรูปแบบเน้ือความ (9 คะแนน) 

การเว้นขอบกระดาษ (1 คะแนน)  
เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน เว้นขอบกระดาษมา 1 นิว้จากทกุด้าน ในทกุหน้า 
0 คะแนน เว้นขอบกระดาษไมถ่กูต้องอยา่งน้อย 1 หน้าของจ านวนหน้าในรายงาน 

การใสเ่ลขหน้า (1 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน ใสเ่ลขหน้าท่ีมมุขวาบนทกุหน้า (ยกเว้นหน้าปก) นบัเลขหน้าตัง้แตเ่ร่ิม
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

0 คะแนน ไมใ่สเ่ลขหน้าอยา่งน้อย 1 หน้า หรือใสเ่ลขหน้าในหน้าปก หรือนบัเลข
หน้าผิด 

การแปลค าศพัท์ (1 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน ใช้ค าแปลจากพจนานกุรมศพัท์จิตวิทยา ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2548ค, 2550) ในการแปลความหมาย หากไมมี่ ให้
แปลด้วยตนเอง และทกุครัง้ท่ีมีศพัท์จิตวิทยาท่ีแปลมา ให้ใสค่ าศพัท์
ภาษาองักฤษในวงเล็บตามหลงั ในกรณีพดูถึงเป็นครัง้แรก 

0 คะแนน ผิดพลาด 1 เร่ือง ในสิ่งตอ่ไปนี ้1) ไมแ่ปลค าศพัท์ภาษาองักฤษ ใส่
ภาษาองักฤษในเนือ้ความเลย 2) ใช้ค าศพัท์ภาษาไทย แตไ่มใ่สค่ าศพัท์
ภาษาองักฤษท่ีแปลมาลงไป 3) ใช้ค าแปลอ่ืนท่ีไมไ่ด้มาจาก
ราชบณัฑิตยสถาน ในกรณีท่ีมีค าศพัท์ดงักลา่ว 

รูปแบบตวัอกัษร (0.5 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 0.5 คะแนน  เม่ือใสต่วัอกัษรในเนือ้ความทัง้หมดเป็น Cordia New ขนาด 16  

0 คะแนน  เม่ือเกิดความผิดพลาด 
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การใสห่วัข้อตวัเลข (0.5 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

0.5 คะแนน  เม่ือใสรู่ปแบบล าดบัตวัเลขภายในเนือ้ความ ภายนอกเนือ้ความได้
ถกูต้อง มีการเว้นระยะหา่งจากขอบซ้ายของเนือ้ความได้ถกูต้อง  

0 คะแนน  เม่ือล าดบัตวัเลขภายในหรือภายนอกเนือ้ความผิดพลาดอยา่งน้อย 1 ชดุ 
การจดัหวัเร่ือง (1 คะแนน)  
 เกณฑ์การให้คะแนน 

ให้ 1 คะแนน เม่ือรูปแบบการจดัหวัเร่ืองล าดบัท่ี 1 ล าดบัท่ี 2 และล าดบัท่ี 3 ถกูต้องทัง้
เอกสาร การจดัหวัเร่ืองผิด จะหกัจดุละ 0.5 คะแนน ถ้าผิดตัง้แต ่2 จดุขึน้ไป จะได้ 0 
คะแนน 

การเขียนช่ือหวัเร่ืองตา่งๆ ได้ถกูต้อง (1 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

ให้ 1 คะแนน เม่ือเขียนช่ือหวัเร่ืองสว่นตา่งๆ ได้ถกูต้อง ตามตวัอยา่งท่ีได้ให้ไว้ ในกรณีท่ีมี
ภาคผนวก หากมีภาคผนวกเดียว ให้ใสค่ าวา่ “ภาคผนวก” อยา่งเดียว แตห่ากมีภาคผนวก
หลายตอน ให้ใสต่วัอกัษรภาษาไทย ตามให้เหมาะสม การเขียนช่ือหวัเร่ืองผิด จะหกัจดุละ 
0.5 คะแนน ถ้าผิดตัง้แต ่2 จดุขึน้ไป จะได้ 0 คะแนน 

การอ้างอิงในเนือ้ความ (3 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

ให้ 3 คะแนน เม่ือใช้วิธีการอ้างอิงในเนือ้ความได้ถกูต้อง การใสจ่ลุภาค (Comma) ใน
วงเล็บได้ถกูต้อง การเขียนค าวา่ “อ้างถึงใน” เม่ือรายการดงักลา่วไมไ่ด้อา่นจริง แตอ้่าง
จากงานท่ีอ่านอีกทีหนึง่ การใสอ่ฒัภาค (Semi-colon) ได้ถกูต้องเม่ืออ้างอิงมากกวา่ 1 
รายการในวงเล็บเดียวกนั รูปแบบการอ้างอิงโดยตรงและการอ้างอิงโดยอ้อมได้ถกูต้อง 
รูปแบบการอ้างอิงในประโยคและนอกประโยคได้ถกูต้อง การอ้างอิงในเนือ้ความผิด จะหกั
จดุละ 0.5 คะแนน ถ้าผิดตัง้แต ่6 จดุขึน้ไป จะได้ 0 คะแนน 

 
การสร้างตารางหรือภาพ (5 คะแนน) 
 ถ้าไมมี่ตารางหรือภาพ และเนือ้ความทัง้หมดไมจ่ าเป็นต้องใสต่ารางหรือภาพ จะได้คะแนนสว่นนี ้
เตม็ 6 คะแนน แตท่วา่หากไมมี่ตารางหรือภาพ แตเ่นือ้ความจ าเป็นต้องใส่ตารางหรือภาพ จะได้คะแนน
สว่นนี ้0 คะแนน มีรายละเอียดคะแนนดงัตอ่ไปนี ้
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อ้างถึงในเนือ้ความทกุครัง้ (1 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน ตารางทกุตารางหรือภาพทกุภาพ มีการอ้างถึงจากเนือ้ความ 
0 คะแนน ตารางหรือภาพอย่างน้อย 1 ชิน้ขึน้ไปไมไ่ด้มีการอ้างถึงจากเนือ้ความ 

ไลล่ าดบัตวัเลขการอ้างถึงถกูต้อง (0.5 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

0.5 คะแนน เรียงล าดบัตารางและภาพได้ถกูต้อง และเรียงล าดบัตารางและภาพใน
เนือ้ความได้ถกูต้อง 

0 คะแนน เรียงล าดบัตารางและภาพได้ถกูต้อง และเรียงล าดบัตารางและภาพใน
เนือ้ความผิดอยา่งน้อย 1 ล าดบั เชน่ เรียงล าดบัภาพผิด ในกรณีท่ีไมไ่ด้
เขียนหวัตารางหรือภาพ จะท าให้ไมมี่ตวัเลขล าดบั ให้เปรียบเสมือนการ
เรียงล าดบัผิดด้วย 

ใสห่วัตาราง หรือค าอธิบายภาพ (0.5 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

0.5 คะแนน ใสห่วัตารางและค าอธิบายภาพทกุครัง้ 
0 คะแนน ไมมี่หวัตารางหรือค าอธิบายภาพอยา่งน้อย 1 ครัง้ 

รูปแบบหวัตารางหรือค าอธิบายภาพถกูต้อง (0.5 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

0.5 คะแนน รูปแบบของหวัตารางและค าอธิบายภาพ ตรงกบัตวัอย่าง 
0 คะแนน รูปแบบของหวัตารางหรือค าอธิบายภาพผิดอยา่งน้อย 1 ชิน้ 

มีการอธิบายตารางและภาพทกุครัง้ (1 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน อธิบายตารางหรือภาพในเนือ้ความทกุครัง้ท่ีใสต่ารางหรือภาพ วา่
เก่ียวข้องกบัประเดน็ ณ ขณะนัน้อยา่งไร 

0 คะแนน อธิบายแตไ่มไ่ด้เก่ียวข้องกบัประเดน็ในเนือ้ความ ณ ขณะนัน้ หรือไมไ่ด้
อธิบายตารางหรือภาพอยา่งน้อย 1 จดุ 

รูปแบบตารางหรือภาพถกูต้อง (1.5 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

ให้ 1.5 คะแนน เม่ือรูปแบบตารางถกูต้อง มีหวัคอลมัน์ชดัเจน มีหมายเหตใุนกรณีท่ี
เหมาะสม เชน่ ความหมายของตวัย่อ หรือความหมายของสญัลกัษณ์ตา่งๆ ไมมี่เส้นแบง่
แนวดิง่ เป็นต้น แผนภมูิจะต้องมีลกัษณะแกนตัง้และแกนนอนเป็นสดัสว่น 1 ตอ่ 1.5 มี
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ค าอธิบายสญัลกัษณ์ สีหรือแรเงาตา่งๆ ชดัเจน มีค าอธิบายแกนตา่งๆ ชดัเจน ภาพจะต้อง
แสดงสิ่งท่ีเนือ้ความต้องการส่ืออย่างชดัเจน หากรูปแบบตารางหรือภาพไมถ่กูต้อง จะหกั
จดุละ 0.5 คะแนน ถ้าผิดตัง้แต ่8 จดุขึน้ไป จะได้ 0 คะแนน 

 
หน้าปก (3 คะแนน) 
 ความถกูต้อง (2 คะแนน) 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
ให้ 2 คะแนน เม่ือใสก่ารทดลองท่ีถกูต้อง ช่ือการทดลองถกูต้อง ช่ือถกูต้อง วิชาถกูต้อง 
ตอนเรียนถกูต้อง วนัท่ีสง่ถกูต้อง หากใสข้่อมลูไมถ่กูต้องจะหกัจดุละ 0.5 คะแนน ถ้าผิด
ตัง้แต ่4 จดุขึน้ไป จะได้ 0 คะแนน 
(หมายเหต ุถ้ารายช่ือสมาชิกไมค่รบ จะให้คะแนนรายงานเฉพาะรายช่ือบนปกเทา่นัน้) 

 รูปแบบการจดัหน้า (1 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

ให้ 1 คะแนน เม่ือรูปแบบการจดัหน้าปก ตรงกบัท่ีใสไ่ว้ในตวัอยา่งวา่ประโยคใดอยูต่รง
กลาง ประโยคใดต้องชิดซ้าย ช่ือต้องตรงกนั เลขประจ าตวัต้องกนั รูปแบบอกัษรถกูต้อง 
ถ้าจดัรูปแบบผิด จะหกัจดุละ 0.5 คะแนน ถ้าผิดตัง้แต ่2 จดุขึน้ไป จะได้ 0 คะแนน 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ (20 คะแนน) 
 เขียนเกร่ินน า (2 คะแนน) 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
2 คะแนน เร่ิมต้นบทความได้ดี นา่อา่น สามารถโยงเข้าสูป่ระเดน็ท่ีต้องการศกึษาได้  
1 คะแนน เร่ิมต้นบทความได้ แสดงความพยายามในการเช่ือมโยงเข้าสูป่ระเด็น แต่

ไมช่ดัเจน  
0 คะแนน ไมไ่ด้เขียนเกร่ินน าเร่ิมต้นบทความเลย หรือเขียนเกร่ินบทความแตอ่่าน

ไมรู้่เร่ือง ไมเ่ช่ือมโยงกบัวตัถปุระสงค์วิจยั 
 ให้นิยามในสิ่งท่ีก าลงัศกึษาชดัเจน (1 คะแนน) 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน อา่นแล้วพบอย่างชดัเจน และเข้าใจอยา่งแจม่แจ้งวา่ สิ่งท่ีก าลงัศกึษาคือ

อะไร แม้จะไมไ่ด้เขียนค าวา่ “นิยามวา่” หรือ “หมายความวา่” ก็ตาม 
0.5 คะแนน อา่นแล้วพบวา่มีการเขียนวา่นิยามสิ่งท่ีก าลงัศกึษาคืออะไร แตอ่่านแล้ว

ไมเ่ข้าใจ หรือสบัสนอยูบ้่าง 
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0 คะแนน ไมมี่การใสน่ิยาม หรือพบวา่เขียนนิยามลงไป แตอ่า่นไมรู้่เร่ือง 
 เขียนสมมตฐิาน (3 คะแนน) 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
3 คะแนน แสดงทิศทางความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร หรือทิศทางการเปรียบตวัแปร

ระหวา่งกลุม่ หรือแสดงสิ่งท่ีนา่จะเกิดขึน้หลงัจากทดลองแล้วอย่าง
ชดัเจน 

1.5 คะแนน แสดงสมมตฐิานลงไป บอกว่าเป็นการความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร การ
เปรียบเทียบตวัแปร หรือแสดงสิ่งนา่จะเกิดขึน้ แตไ่มช่ดัเจน เชน่ บอกว่า
สงูกวา่ แตไ่มบ่อกวา่เปรียบอะไร เป็นต้น แตผู่้ตรวจพอเดาได้วา่เขียน
สมมตฐิาน 

0 คะแนน ไมแ่สดงสมมตฐิาน หรืออา่นแล้วไมเ่ข้าใจ จนไมรู้่วา่เขียนเป็นสมมตฐิาน 
 เขียนวตัถปุระสงค์ วา่ท าไมต้องท างานนี ้(2 คะแนน) 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
2 คะแนน เขียนวตัถปุระสงค์ลงไป เข้าใจวา่ท าไมงานนีไ้ปท าไม มีประโยชน์

อะไรบ้าง 
1 คะแนน เขียนแตอ่า่นแล้วไมช่ดัเจน ผู้ตรวจยงัพอเดาได้วา่วตัถปุระสงค์คืออะไร 
0 คะแนน เขียนแตอ่า่นแล้วไมเ่ข้าใจ หรือไมไ่ด้เขียน 

 เขียนเหตผุลท่ีเช่ือถือได้ในการสร้างสมมตฐิาน (4 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

4 คะแนน มีการเช่ือมโยงเหตผุลชดัเจน ระหวา่งเหตผุลท่ีนา่จะเกิดสมมตฐิานและ
สมมตฐิานท่ีได้ตัง้ขึน้ เหตผุลท่ีใช้มีน า้หนกั และมีการอ้างอิงเพ่ือแสดง
แหลง่ข้อมลูท่ีได้มาอยา่งชดัเจน จนโดยรวมแล้วนา่เช่ือถือวา่ผลการ
ทดลองท่ีเกิดขึน้ นา่จะเกิดตามสมมตฐิาน 

3 คะแนน มีการเช่ือมโยงเหตผุลชดัเจน เหตผุลท่ีใช้มีน า้หนกั แตเ่ม่ือดโูดยรวมแล้ว 
หลกัฐานยงัไมค่รบถ้วนมากเพียงพอ ท่ีจะเกิดผลตามสมมตฐิาน 

2 คะแนน มีการเช่ือมโยงเหตผุลไมช่ดัเจนนกั เหตผุลท่ีใช้มีน า้หนกั แตเ่ม่ือดโูดยรวม
แล้วหลกัฐานยงัไมค่รบถ้วนมากเพียงพอ 

1 คะแนน การเช่ือมโยงเหตผุลไมช่ดัเจน เหตผุลท่ีใช้ไมมี่น า้หนกั จนแทบไม่
นา่เช่ือถือวา่จะเกิดผลตามสมมตฐิาน หรือเช่ือมโยงผิด เหตผุลนา่จะท า
ให้เกิดสมมตฐิานไปทิศทางหนึง่ แตส่มมตฐิานเป็นอีกทิศทางหนึง่ 

0 คะแนน ไมแ่สดงเหตผุลเลย วา่ท าไมสมมตฐิานถึงเป็นเช่นนัน้ 
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 อ้างอิงงานท่ีเก่ียวข้อง ในการนิยาม หรือสร้างสมมตฐิาน (3 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

ให้ 3 คะแนน เม่ือมีการอ้างอิงชดัเจน เพื่อแสดงแหลง่ท่ีได้ข้อมลูมา ไมมี่ประโยคใดเลยท่ี
ผู้อา่นสงสยัว่า “รู้ได้อยา่งไร” หรือ “หามาจากไหน” น าข้อมลูมาจากแหลง่อ้างอิงได้ถกูต้อง 
หากอ้างอิงผิด หรือไมไ่ด้อ้างอิงในสว่นท่ีควรอ้างอิง หกัจดุละ 0.5 คะแนน ถ้าผิดตัง้แต ่6 
จดุขึน้ไป จะได้ 0 คะแนน 

 การเขียนเนือ้หา (5 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

5 คะแนน การเขียนตัง้แตต้่นจนจบ มีการไล่เหตผุลอยา่งเห็นได้ชดั การเขียนเข้าใจ
ง่าย ชดัเจน ลกัษณะการเขียนจะไลต่ัง้แตเ่กร่ินน าท่ีกว้าง จนกระทัง่ไล่
เหตผุลจนได้สมมตฐิานได้เย่ียม ในเนือ้ความไมมี่ประโยค หรือย่อหน้าท่ี
โดดออกมา โดยไมเ่ก่ียวข้องกบัเนือ้หาเลย  

4 คะแนน การเขียนตัง้แตต้่นจนจบ มีการไลเ่หตผุลแตค่ลมุเครือบ้าง การเขียน
เข้าใจยากบ้าง แตไ่มม่าก ลกัษณะการเขียนเห็นได้ว่ามีการไลต่ัง้แตเ่กร่ิน
น าท่ีกว้าง จนกระทัง่ได้สมมตฐิานได้ ในเนือ้ความไมมี่ประโยค หรือยอ่
หน้าท่ีโดดออกมา โดยไมเ่ก่ียวข้องกบัเนือ้หาเลย 

3 คะแนน การเขียนตัง้แตต้่นจนจบ มีการไลเ่หตผุลแตค่อ่นข้างคลมุเครือ การเขียน
เข้าใจยากบ้าง แตไ่มม่าก ลกัษณะการเขียนเห็นได้ยากว่าเป็นการไล่
ตัง้แตเ่กร่ินน าท่ีกว้าง จนกระทัง่ได้สมมตฐิาน ในเนือ้ความมีประโยคโดด
ออกมาอย่างน้อย 1 จดุ 

2 คะแนน การเขียนมีการเช่ือมโยงเป็นตอนๆ แตร่ะหวา่งตอนไมไ่ด้มีความเช่ือมโยง
กนั เชน่ ไมไ่ด้มีความเช่ือมโยงระหวา่งยอ่หน้า จนเห็นลกัษณะเป็นย่อ
หน้าโดดออกมา  

1 คะแนน การเขียนมีการเช่ือมโยงระหวา่งประโยคน้อย ท าให้การอ่านเหมือนก าลงั
อา่นรายงานตดัแปะอยู่ ท าให้เห็นยอ่หน้า และประโยคโดดออกมา
จ านวนมาก 

0 คะแนน อา่นแล้วไมเ่ข้าใจเลย วา่เขียนอะไรมา 
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วัตถุประสงค์ (2 คะแนน) 
 วตัถปุระสงค์ชดัเจน (2 คะแนน)  

 เกณฑ์การให้คะแนน 
2 คะแนน เขียนวตัถปุระสงค์ลงไป เข้าใจวา่ท าไมงานนีไ้ปท าไม มีประโยชน์

อะไรบ้าง 
1 คะแนน เขียนแตอ่า่นแล้วไมช่ดัเจน ผู้ตรวจยงัพอเดาได้วา่วตัถปุระสงค์คืออะไร 
0 คะแนน เขียนแตอ่า่นแล้วไมเ่ข้าใจ หรือไมไ่ด้เขียน 
(การให้คะแนนจดุนี ้ถ้าเขียน อาจให้ไมเ่ทา่กบัการเขียนในความเป็นมาและความส าคญั
ของปัญหา เพราะวา่ การเขียนในความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา อาจอยูใ่น
เนือ้ความ และเห็นไมช่ดัเจน) 

 
กลุ่มตัวอย่าง (3 คะแนน) 
 จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง (0.5 คะแนน) 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
0.5 คะแนน บอกจ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการทดลอง 
0 คะแนน ไมบ่อกจ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการทดลอง 

วิธีการคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่ง (1 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน บอกวิธีการคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งได้เข้าใจ จนไมจ่ าเป็นต้องถามซ า้ มี
เกณฑ์อะไรบ้างในการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 

0.5 คะแนน บอกวิธีการคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่ง แตอ่า่นแล้วไมช่ดัเจน 
0 คะแนน ไมบ่อกวิธีการคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 

ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง (0.5 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

0.5 คะแนน บอกวา่กลุม่ตวัอยา่งประกอบด้วยเพศแตเ่พศจ านวนเทา่ไร คดิเป็นร้อย
ละเทา่ไร มีอายตุ ่าสดุ สงูสดุ และอายเุฉล่ียอย่างชดัเจน 

0 คะแนน บอกลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งไมค่รบถ้วน 
 ลกัษณะท่ีส าคญัของกลุม่ตวัอยา่ง (0.5 คะแนน) 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
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0.5 คะแนน บอกลกัษณะของกลุม่ตวัอย่างท่ีจ าเป็นต้องบอก เน่ืองจากลกัษณะ
เหลา่นัน้สง่ผลกระทบตอ่งานวิจยั เชน่ คณะ ในการทดลองแผนท่ีใน
ความคดิ 

0 คะแนน ไมบ่อกลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งท่ีจ าเป็นต้องบอก 
(ถ้าไมมี่ลกัษณะเพิ่มเตมิท่ีจ าเป็นต้องบอก แล้วนิสิตไมบ่อก ให้คะแนนสว่นนี ้0.5 คะแนน) 

 กลุม่ตวัอยา่งท่ีเสีย (0.5 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

0.5 คะแนน บอกจ านวนและสาเหตขุองกลุม่ตวัอยา่งท่ีไมส่ามารถน ามาใช้เป็นข้อมลู
ได้ ถ้าไมมี่ ต้องบอกว่าไมมี่ ข้อมลูจากผู้ ร่วมการทดลองทกุคนสามารถ
น าไปใช้ได้ 

0 คะแนน ไมบ่อกจ านวนและสาเหตขุองกลุม่ตวัอยา่งท่ีไมส่ามารถน ามาใช้เป็น
ข้อมลูได้เลย 

 
เคร่ืองมือ (3 คะแนน) 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองครบถ้วน (1 คะแนน) 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
ให้ 1 คะแนน เม่ือบอกเคร่ืองมือในการทดลองท่ีส าคญัครบถ้วน และไมใ่สเ่คร่ืองมือท่ี
เปล่ียนแปลงแล้ว ไมเ่กิดผลอะไรชดัเจน เชน่ ปากกา กระดาษ (ยกเว้นแตง่านแผนท่ีใน
ความคดิ) หากไมบ่อกเคร่ืองมือท่ีส าคญัลงไป หรือใสเ่คร่ืองมือท่ีไมส่ าคญั เปล่ียนแปลง
แล้วไมเ่กิดผลอะไรชดัเจน หกัจดุละ 0.5 คะแนน ถ้าหกัตัง้แต ่2 จดุขึน้ไปจะได้ 0 คะแนน 

 บอกรายละเอียดเคร่ืองมือท่ีส าคญั (2 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

ให้ 2 คะแนน เม่ือบอกลกัษณะท่ีส าคญัและจะสง่ผลกระทบตอ่การทดลองของเคร่ืองมือ
ลงไปได้ครบถ้วน เช่น ขนาดของบอร์ด ลกัษณะของเคร่ืองอดัเสียง หากบอกไมค่รบจะหกั
จดุละ 0.5 คะแนน หากถกูหกัตัง้แต ่4 จดุขึน้ไป จะได้ 0 คะแนน 

 
วิธีการทดลอง (9 คะแนน) 
 บอกรายละเอียดครบถ้วน (3 คะแนน) 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
3 คะแนน บอกรายละเอียดของวิธีการทดลองทกุอย่างครบ จนไมต้่องถามอีกครัง้

หนึง่ 
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2 คะแนน บอกรายละเอียดของวิธีการทดลองทกุอย่างครบ แตอ่่านแล้วติดขดับ้าง 
จะต้องถามบ้าง 

1 คะแนน บอกรายละเอียดของวิธีการทดลองทกุอย่างไมค่รบ เชน่ ไมใ่สข่ัน้ตอน
เฉลยผลการทดลอง (Debrief) อา่นแล้วตดิขดับ้าง จะต้องถามบ้าง 

0 คะแนน อา่นแล้วไมเ่ข้าใจวา่ท าอยา่งไร ไมเ่ห็นภาพในวิธีการทดลองเลย 
 เขียนขัน้ตอนทีละล าดบั (2 คะแนน) 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
2 คะแนน เขียนขัน้ตอนการทดลองสอดคล้องกบัขัน้ตอนในการปฏิบตัจิริง ไลต่ัง้แต่

ต้นจนจบ 
1 คะแนน เขียนขัน้ตอนการทดลอง มีจดุท่ีวนไปมา ท าให้การติดตามเกิดการสบัสน

เล็กน้อย 
0 คะแนน เขียนขัน้ตอนการทดลอง จนจบัประเด็นไม่ได้วา่ เร่ิมต้นด้วยการท าอะไร 

จนสดุท้ายแล้ว จะต้องท าอะไร 
 บอกวิธีการสุม่เข้ากลุม่ตา่งๆ ชดัเจน (1 คะแนน) 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน บอกวิธีการสุม่เข้ากลุม่ตา่งๆ ได้ชดัเจน เข้าใจวา่ท าอย่างไร 
0.5 คะแนน บอกวิธีการสุม่เข้ากลุม่ตา่งๆ ไมช่ดัเจน ผู้ตรวจพอเดาได้ว่าท าอยา่งไร 
0 คะแนน ไมบ่อกวิธีการสุม่เข้ากลุม่ตา่งๆ หรืออา่นไมรู้่เร่ือง 
(ถ้าไมมี่การสุม่เข้ากลุม่ตา่งๆ ในงานวิจยั จะให้สว่นนี ้1 คะแนนเลย) 

 ใสร่ายละเอียดชดัเจน วา่สว่นใดคือการจดักระท าตวัแปรอิสระ (1 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน อา่นวิธีการทดลองแล้ว มีการเขียนอย่างชดัเจนว่าสว่นใดเป็นการจดั
กระท าตวัแปรอิสระ 

0.5 คะแนน มีการเขียนว่าสว่นใดเป็นการจดักระท าตวัแปรอิสระ แตไ่มช่ดัเจน เชน่ 
บอกวา่จดักระท าอะไร แตอ่า่นแล้วไมเ่ข้าใจวา่กลุม่ทดลองและกลุม่
ควบคมุแตกตา่งกนัอยา่งไร 

0 คะแนน ไมมี่เนือ้หาใดเลย ท่ีบอกวา่ส่วนใดเป็นการจดักระท าตวัแปรอิสระ 
(ถ้าไมมี่ตวัแปรอิสระในงานวิจยั จะให้สว่นนี ้1 คะแนนเลย) 

 ใสร่ายละเอียดชดัเจน วา่สว่นใดคือการควบคมุตวัแปรแทรกซ้อน (1 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
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1 คะแนน อา่นวิธีการทดลองแล้ว มีการเขียนอย่างชดัเจนว่าสว่นใดเป็นการควบคมุ
ตวัแปรแทรกซ้อน และควบคมุตวัแปรแทรกซ้อนอะไรบ้าง 

0.5 คะแนน มีการเขียนว่าสว่นใดเป็นการควบคมุตวัแปรแทรกซ้อน แตบ่อกเฉยๆ 
ไมไ่ด้บอกว่าควบคมุตวัแปรอะไรมาแทรกซ้อน  

0 คะแนน ไมบ่อกเป็นนยัเลย วา่มีการควบคมุตวัแปรแทรกซ้อน 
 ใสร่ายละเอียดชดัเจน วา่สว่นใดคือการวดัตวัแปรตามท่ีเกิดขึน้ (1 คะแนน) 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน อา่นวิธีการทดลองแล้ว มีการเขียนอย่างชดัเจนว่าสว่นใดจะใช้ตวัแปร

ตามในการวิจยั หรือตวัแปรท่ีน าไปวิเคราะห์ 
0.5 คะแนน อา่นวิธีการทดลองแล้ว ผู้ตรวจพอเดาได้วา่สว่นใดเป็นตวัแปรตาม แตใ่น

รายงานไมไ่ด้เขียนให้ชดัเจน  
0 คะแนน ไมบ่อกเป็นนยัเลย วา่มีการวดัตวัแปรตามเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 

 
ผลการทดลอง (15 คะแนน) 
 บอกสมมตฐิานท่ีต้องการพิสจูน์ชดัเจน (2 คะแนน) 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
2 คะแนน ในสว่นผลการทดลองบอกชดัเจน วา่ต้องการพิสจูน์สมมตฐิานอะไร 
1 คะแนน ใสส่มมตฐิานท่ีต้องการพิสจูน์ไมค่รบ  
0 คะแนน ไมใ่สส่มมตฐิานท่ีต้องการพิสจูน์ลงไปเลย 

 รู้วา่วิเคราะห์แตล่ะสมมตฐิานอยา่งไร (2 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

2 คะแนน อา่นแล้วรู้ได้วา่ จะทดสอบอยา่งไร แล้วได้ผลอยา่งไร ถึงจะสนบัสนนุ
สมมตฐิาน วิธีการทดสอบนัน้ชดัเจน คนอ่ืนสามารถท าซ า้ได้แล้วจะได้ผล
เหมือนกบัทา่น เช่น การวิเคราะห์วา่ผู้ ร่วมการทดลองเขียนสถานท่ีของ
คณะตนเอง ใหญ่กวา่คณะอ่ืนหรือไม ่ทา่นจะต้องบอกวิธีวิเคราะห์อยา่ง
ชดัเจน 

1 คะแนน เขียนวิธีการวิเคราะห์ลงไป แตไ่มช่ดัเจนวา่ท าอยา่งไร หรือไมช่ดัเจนวา่
ได้ผลอยา่งไรถึงจะเรียกวา่สนบัสนนุสมมตฐิาน  

0 คะแนน ไมใ่สว่ิธีการวิเคราะห์ลงไป หรือใสว่ิธีการวิเคราะห์ผิด 
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 ใสส่ถิติบรรยายครบถ้วน (2 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

2 คะแนน ใสส่ถิติบรรยายในงานวิจยัครบถ้วน เชน่ ผู้ ร่วมการทดลองก่ีคน มีให้
รายละเอียดบริเวณคณะตนเองอยา่งชดัเจน สถิตบิรรยายในท่ีนี ้คือ 
คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน ร้อยละของกลุม่การทดลองแต่
ละกลุม่ หรือผู้ ร่วมการทดลองโดยภาพรวมอยา่งเหมาะสม 

1 คะแนน ใสส่ถิติบรรยายลงไปในงานวิจยับ้าง แตไ่มค่รบถ้วนทัง้หมด  
0 คะแนน ไมใ่สส่ถิตบิรรยายเลย 
(ในกรณีท่ีไมมี่สถิติบรรยาย ให้พิจารณาดกู่อนวา่ จริงๆ แล้วมีสถิติบรรยายหรือไม ่ถ้างาน
ดงักลา่วไมจ่ าเป็นต้องมีสถิติบรรยาย แล้วไมไ่ด้ใส่ จะได้คะแนนสว่นนี ้2 คะแนน) 

 ใสต่ารางและภาพอยา่งเหมาะสม (1 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

ให้ 1 คะแนน เม่ือใส่ตารางหรือภาพ ในกรณีท่ีควรจะใส ่เชน่ มีข้อมลูซ า้จ านวนมาก การ
ใสเ่ป็นตารางหรือภาพจะชว่ยให้การอา่นเข้าใจได้ง่ายขึน้ และไมใ่สภ่าพ
หรือตารางซ า้ซ้อนกบัเนือ้ความ ถ้าเนือ้ความให้รายละเอียดหมดแล้ว ไม่
จ าเป็นต้องใสต่ารางหรือภาพ หากไมใ่สภ่าพหรือตารางในสว่นท่ี
จ าเป็นต้องใสล่งไป หรือใสภ่าพหรือตารางท่ีซ า้ซ้อนกบัเนือ้ความจะหกั
จดุละ 0.5 คะแนน ถ้าหกัตัง้แต ่2 ครัง้ขึน้ไป จะได้ 0 คะแนน 

(คะแนนในส่วนนีอ้าจได้ 1 คะแนน ทัง้ท่ีไมใ่สต่ารางหรือภาพได้)  
 อธิบายตารางและภาพได้ถกูต้อง สอดคล้องกบัการตอบสมมตฐิาน (2 คะแนน) 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
2 คะแนน เม่ือใสต่ารางหรือภาพ จะต้องมีการอธิบายตารางและภาพได้ โดยการ

อธิบายนัน้จะต้องให้สอดคล้องกบัการพิสจูน์สมมตฐิาน 
1 คะแนน มีการอธิบายตารางหรือภาพ ในแนวทางท่ีจะพิสจูน์สมมติฐาน แตไ่ม่

ชดัเจน  
0 คะแนน มีการอธิบายตารางหรือภาพแตไ่มเ่ก่ียวข้องกบัการทดสอบสมมตฐิาน

เลย หรือไมเ่ขียนอธิบายตารางหรือภาพเลย 
(ถ้ารายงานไมมี่ตารางหรือภาพ และส าหรับการทดลองครัง้นีไ้มจ่ าเป็นต้องมีตารางหรือ
ภาพ จะได้คะแนน 2 คะแนน แตถ้่าไมมี่ตารางหรือภาพ ขณะท่ีงานวิจยันีจ้ าเป็นต้องมี
ตารางหรือภาพ จะได้สว่นนี ้0 คะแนน) 



  30 

 การวิเคราะห์ผลท าได้ถกูต้องทัง้ผลท่ีได้และรูปแบบ (2 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

2 คะแนน ถ้าใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิต ิจะต้องรายงานได้ถกูต้องตามกระบวนการ
ทางสถิต ิและเขียนรูปแบบสถิตเิชิงอนมุานได้ถกูต้อง หากไมไ่ด้วิเคราะห์
ด้วยสถิตเิชิงอนมุาน ให้วิเคราะห์ด้วยกระบวนการท่ีถกูต้อง 

1 คะแนน ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิต ิแตใ่ช้รูปแบบการรายงานไมถ่กูต้อง หรือการ
วิเคราะห์ข้อมลูอ่ืน อ่านแล้วไมช่ดัเจน แตย่งัพอเข้าใจบ้าง  

0 คะแนน วิเคราะห์ไมถ่กูต้อง อา่นแล้วไมเ่ข้าใจ ทัง้การวิเคราะห์แบบใช้หรือไมใ่ช้
สถิติ 

 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลู (3 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

3 คะแนน สรุปได้วา่ หลงัจากวิเคราะห์ไปทัง้หมดแล้ว คา่สถิตท่ีิได้ หรือกระบวนการ
วิเคราะห์ทัง้หมด ได้ผลอย่างไร เขียนออกมาอยา่งชดัเจน เข้าใจได้ง่าย 
และครบถ้วน 

1.5 คะแนน เขียนสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลู แตส่รุปออกมาไมค่รบถ้วน การอา่นไม่
ชดัเจน ยงัพอเข้าใจได้บาง 

0 คะแนน สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูไมถ่กูต้อง อ่านแล้วไมเ่ข้าใจ หรือไมมี่การ
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูเลย 

 ไมใ่สข้่อมลูดบิ หรือผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากคอมพิวเตอร์ลงในผลการทดลอง (1 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน ไมใ่สข้่อมลูดบิ ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากคอมพิวเตอร์ (Printout) กราฟ
โค้งปกต ิคา่วิกฤต บริเวณวิกฤต สตูรวิเคราะห์ ลงไปในสว่นของผลการ
วิเคราะห์ข้อมลู ถ้าใส ่ให้ไปใสใ่นภาคผนวก 

0 คะแนน ใสข้่อมลู 1 อยา่ง ตามท่ีกล่าวไปข้างต้น 
 
อภปิรายผล (21 คะแนน) 
 ผลการวิจยัอ้างอิงถึงสมมตฐิานได้อยา่งไร (2 คะแนน) 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
2 คะแนน แสดงให้เห็นชดัเจน ว่าจากผลการทดลอง สนบัสนนุสมมตฐิาน ไม่

สนบัสนนุสมมตฐิาน หรือไม่สามารถสรุปได้จากงานวิจยัในครัง้นี ้
ครบถ้วน อา่นแล้วเข้าใจ 
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1 คะแนน ได้มีความพยายามเช่ือมโยงผลการทดลองและสมมตฐิานเข้าด้วยกนั แต่
อา่นแล้วไมช่ดัเจน ผู้ตรวจยงัสามารถคาดเดาได้ 

0 คะแนน อา่นแล้วไมเ่ข้าใจวา่เช่ือมโยงผลการทดลองและสมมตฐิานอยา่งไร 
หรือไมก่ลา่วถึงความเช่ือมโยงนีเ้ลย 

 การอภิปรายผลการพิสจูน์สมมตฐิาน (3 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

3 คะแนน การอภิปรายผลถึงสาเหตท่ีุสนบัสนนุสมมตฐิาน ไมส่นบัสนนุสมมตฐิาน 
หรือไมส่ามารถสรุปได้จากการทดลองนีน้ัน้ ได้มีการยกหลกัฐานชดัเจน 
วา่สอดคล้องอย่างไร ท าไมถึงไมส่นบัสนนุ หรือท าไมถึงไมส่ามารถสรุป
ได้ บอกสาเหตไุด้ตรง นา่เช่ือถือ มีการเช่ือมโยงกบัเหตผุลท่ีใช้ในการ
สร้างสมมตฐิานในสว่นความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาอยา่งดี  

2 คะแนน ได้มีการยกหลกัฐานชดัเจน วา่สอดคล้องอย่างไร ท าไมถึงไมส่นบัสนนุ 
หรือท าไมถึงไมส่ามารถสรุปได้ มีการเช่ือมโยงกบัเหตผุลท่ีใช้ในการสร้าง
สมมตฐิานในสว่นความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาได้ แตก่าร
อ้างเหตผุลนี ้ยงัไมน่า่เช่ือถือมากนกั มีหลกัฐานสนบัสนนุการกลา่วอ้าง
ของตนไมม่ากเพียงพอ 

1 คะแนน ไมไ่ด้ยกหลกัฐานตา่งๆ ภายในรายงานให้เป็นประโยชน์ในการอ้าง
เหตผุล การเช่ือมโยงกบับทความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาไม่
ชดัเจน จนสง่ผลกระทบให้การอ้างเหตผุลไมน่า่เช่ือถือ  

0 คะแนน ไมไ่ด้ยกหลกัฐาน ไมไ่ด้เช่ือมโยงกบัความเป็นมาและความส าคญัของ
ปัญหา การอ้างเหตผุลลอยขึน้มาจนไมน่า่เช่ือถือ 

 อ้างอิงแหลง่ข้อมลูได้เหมาะสม (3 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

ให้ 3 คะแนน เม่ือมีการอ้างอิงชดัเจน เพื่อแสดงแหลง่ท่ีได้ข้อมลูมา ไมมี่ประโยคใดเลยท่ี
ผู้อา่นสงสยัว่า “รู้ได้อยา่งไร” หรือ “หามาจากไหน” น าข้อมลูมาจากแหลง่อ้างอิงได้ถกูต้อง 
หากมีข้อสงสยัวา่ไมไ่ด้อ้างอิงแหลง่ท่ีมา หรืออ้างผิดจะหกัจดุละ 0.5 คะแนน หากถกูหกั
ตัง้แต ่6 จดุขึน้ไป จะได้ 0 คะแนน 

 หาค าอธิบายท่ีเป็นไปได้อยา่งอ่ืนได้ดี (2 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

2 คะแนน สามารถคิดเพิ่มเตมิได้วา่ ผลการทดลองท่ีได้ สามารถเกิดจาก
กระบวนการอะไรบ้าง หรืออิทธิผลจากตวัแปรอะไรบ้าง ท่ีไมไ่ด้กลา่วถึง
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ในงานวิจยัครัง้นี ้หรือมีตวัแปรปรับ (Moderator) อะไรบ้างท่ีอาจท า
ให้ผลการทดลองนีเ้ปล่ียนแปลงไป 

1 คะแนน ได้มีความพยายามในการคดิเพิ่มเตมิหาค าอธิบายอ่ืนท่ีเป็นไปได้ แต่อา่น
แล้วยงัไมช่ดัเจน หรือยงัไมน่่าเช่ือถือมากนกั อยา่งไรก็ตาม ค าอธิบายอ่ืน
ยงัพอมีเหตผุล ผู้ตรวจพอเดาได้วา่ต้องการส่ืออะไร  

0 คะแนน ไมไ่ด้คดิเพิ่มเตมิ ไมส่ามารถหาค าอธิบายอ่ืนเพิ่มเตมิได้ หรือคิดออก
มาแล้วไมเ่ก่ียวข้องกบังานวิจยัท่ีท ามา 

 หาข้อจ ากดัในงานวิจยัได้ดี (2 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

2 คะแนน สามารถคิดเพิ่มเตมิได้วา่ มีปัจจยัใดบ้างท่ีท าให้การอ้างอิงไปหาทฤษฎี
ในภาพรวม หรือในสภาพโลกแหง่ความเป็นจริงยงัมีข้อจ ากดั เช่น การวดั
วา่สงัเกตการเปล่ียนแปลงได้ จากการทดลอง อาจไมไ่ด้เป็นตวัแทนของ
การสงัเกตการเปล่ียนแปลงอยา่งแท้จริง เป็นต้น 

1 คะแนน ได้มีความพยายามในการคดิข้อจ ากดัในการวิจยั แตไ่ม่ครบ หรืออา่น
แล้วยงัไมช่ดัเจน หรือยงัไมน่่าเช่ือถือมากนกั อยา่งไรก็ตาม ข้อจ ากดัใน
ท่ีนีย้งัพอมีเหตผุล ผู้ตรวจพอเดาได้ว่าต้องการส่ืออะไร 

0 คะแนน ไมไ่ด้คดิเพิ่มเตมิ ไมส่ามารถหาข้อจ ากดัในการวิจยัได้ หรือคิดออก
มาแล้วไมเ่ก่ียวข้องกบังานวิจยัท่ีท ามา 

 เขียนข้อเสนอแนะจากการทดลองได้ดี (2 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

2 คะแนน หาวิธีการวิจยัเพ่ือพิสจูน์ค าอธิบายท่ีเป็นไปได้ หรือหาวิธีการวิจยัท่ี
สามารถแก้ไขข้อจ ากดัในงานวิจยัได้ดี  

1 คะแนน ได้มีความพยายามในการคดิหาข้อเสนอแนะ แตอ่า่นแล้วยงัไมช่ดัเจน 
หรือยงัไมน่า่เช่ือถือมากนกั อยา่งไรก็ตาม ข้อเสนอแนะในท่ีนีย้งัพอมี
เหตผุล ผู้ตรวจพอเดาได้วา่ต้องการส่ืออะไร 

0 คะแนน ไมไ่ด้คดิเพิ่มเตมิ ไมส่ามารถเขียนข้อเสนอแนะได้ หรือคิดออกมาแล้วไม่
เก่ียวข้องกบังานวิจยัท่ีท ามา 

 การน างานวิจยัไปใช้ในชีวิตประจ าวนั (2 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

2 คะแนน การน ากระบวนการท่ีเกิดขึน้จากงานวิจยัในรายงาน ไปอธิบายเหตกุารณ์
ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนัได้ดี  
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1 คะแนน การน ากระบวนการท่ีเกิดขึน้จากงานวิจยัในรายงาน ไปอธิบายเหตกุารณ์
ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนัได้ แตอ่่านแล้วไมช่ดัเจน ผู้ตรวจยงัพอเดาได้วา่
ผู้ เขียนต้องการส่ืออะไร 

0 คะแนน ไมไ่ด้เขียน หรือ เขียนการน างานวิจยัไปใช้ในชีวิตประจ าวนัขึน้มา แตก่าร
ประยกุต์ใช้นัน้ ไมไ่ด้น าการวิจยัปัจจบุนัไปอธิบาย  

 การเรียบเรียงเนือ้หา (5 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

5 คะแนน การเขียนตัง้แตต้่นจนจบ มีการไลเ่หตผุลอยา่งเห็นได้ชดั การเขียนเข้าใจ
ง่าย ชดัเจน ลกัษณะการเขียนจะไลต่ัง้แตผ่ลการพิสจูน์สมมตฐิาน 
จนกระทัง่ไลเ่หตผุลจนได้ข้อเสนอแนะและการประยกุต์ใช้ได้ดี ใน
เนือ้ความไมมี่ประโยค หรือย่อหน้าท่ีโดดออกมา โดยไมเ่ก่ียวข้องกบั
เนือ้หาเลย  

4 คะแนน การเขียนตัง้แตต้่นจนจบ มีการไลเ่หตผุลแตค่ลมุเครือบ้าง การเขียน
เข้าใจยากบ้าง แตไ่มม่าก ลกัษณะการเขียนเห็นได้ว่ามีการไลต่ัง้แต่ผล
การพิสจูน์สมมตฐิาน จนกระทัง่ได้ข้อเสนอแนะและการประยกุต์ใช้ ใน
เนือ้ความไมมี่ประโยค หรือย่อหน้าท่ีโดดออกมา โดยไมเ่ก่ียวข้องกบั
เนือ้หาเลย 

3 คะแนน การเขียนตัง้แตต้่นจนจบ มีการไลเ่หตผุลแตค่อ่นข้างคลมุเครือ การเขียน
เข้าใจยากบ้าง แตไ่มม่าก ลกัษณะการเขียนเห็นได้ยากว่าเป็นการไล่
ตัง้แตผ่ลการพิสจูน์สมมตฐิาน จนกระทัง่ได้ข้อเสนอแนะและการ
ประยกุต์ใช้ ในเนือ้ความมีประโยคโดดออกมาอยา่งน้อย 1 จดุ 

2 คะแนน การเขียนมีการเช่ือมโยงเป็นตอนๆ แตร่ะหวา่งตอนไมไ่ด้มีความเช่ือมโยง
กนั เชน่ ไมไ่ด้มีความเช่ือมโยงระหวา่งยอ่หน้า จนเห็นลกัษณะเป็นย่อ
หน้าโดดออกมา  

1 คะแนน การเขียนมีการเช่ือมโยงระหวา่งประโยคน้อย ท าให้การอ่านเหมือนก าลงั
อา่นรายงานตดัแปะอยู่ ท าให้เห็นยอ่หน้า และประโยคโดดออกมา
จ านวนมาก 

0 คะแนน อา่นแล้วไมเ่ข้าใจเลย วา่เขียนอะไรมา 
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รายการอ้างอิง (8 คะแนน) 
 การจดักลุม่ภาษาไทย องักฤษถกูต้อง (1 คะแนน) 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน ถ้ามีรายการอ้างอิงผสมกนัระหวา่งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้มีการ

จดักลุม่รายการอ้างอิงภาษาไทย และภาษาองักฤษ แตถ้่าไมมี่ ไมต้่องจดั
กลุม่ 

0 คะแนน มีรายการอ้างอิงผสมกนัระหวา่งภาษาไทยและภาษาองักฤษ แตไ่มไ่ด้
แยกจดักลุม่รายการอ้างอิง 

 การจดัเรียงล าดบัรายการอ้างอิงได้ถกูต้อง (2 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

2 คะแนน จดัเรียงล าดบัรายการอ้างอิงตามล าดบัพยญัชนะ รวมถึงการจดัล าดบั
รายการอ้างอิงตามวิธีของ APA ท าได้ถกูต้อง หากจดัเรียงผิดพลาดกนั จะหกัคูล่ะ 0.5 
คะแนน หากผิดตัง้แต ่4 คูข่ึน้ไป จะได้ 0 คะแนน 

 การเขียนรายการอ้างอิงได้ถกูต้องตามหลกั APA (3 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

ให้ 3 คะแนน เม่ือใช้เขียนรายการอ้างอิงแตล่ะรายการได้ถกูต้อง ทัง้การอ้างบทความ การ
อ้างหนงัสือ บทความในหนงัสือ การอ้างอิงจากอินเทอร์เนต การเขียนรายการอ้างอิงผิด 
จะหกัจดุละ 0.5 คะแนน ถ้าผิดตัง้แต ่6 จดุขึน้ไป จะได้ 0 คะแนน 

 รายการอ้างอิงตรงกบัในเนือ้ความ (2 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

ให้ 2 คะแนน เม่ือรายการอ้างอิงทกุรายการมีการอ้างถึงในเนือ้ความ และรายการท่ีอ้างถึง
ในเนือ้ความทกุรายการมีในรายการอ้างอิง หากไมจ่บัคูก่นัจะหกัจดุละ 0.5 คะแนน ถ้าผิด
ตัง้แต ่4 จดุขึน้ไป จะได้ 0 คะแนน 

 
ภาคผนวก (2 คะแนน) 
 ใสภ่าคผนวกได้เหมาะสม (1 คะแนน) 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน ใสภ่าคผนวกในสิ่งท่ีควรใส ่เชน่ ภาพถ่ายเคร่ืองมือ แบบทดสอบท่ีใช้ ผล

การวิเคราะห์ข้อมลูจากคอมพิวเตอร์ ข้อมลูดบิ รายการค าท่ีใช้ในการ
ทดลอง เป็นต้น (สิ่งท่ีควรใส ่ตามท่ีได้ตกลงกนัในแตล่ะปฏิบตักิาร)  

0 คะแนน ไมใ่สภ่าคผนวกในสิ่งท่ีควรใส ่อยา่งน้อย 1 จดุ 
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 อ้างถึงภาคผนวกในเนือ้ความ (1 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

ให้ 1 คะแนน เม่ือมีการอ้างถึงภาคผนวกในเนือ้ความทกุภาคผนวก หากนิสิตไมอ้่างถึง
ภาคผนวก จะหกัจดุละ 0.5 คะแนน ถ้าไมใ่สต่ัง้แต ่2 จดุขึน้ไป จะได้ 0 คะแนน 

 
การหักคะแนน 

สะกดค าผิด หกัจดุละ 1 คะแนน 
การเลือกใช้ค าไมเ่หมาะสม (หกัจดุละ 2 คะแนน) ค าท่ีจะหกั คือ ค าประมาณคา่ เชน่ มาก น้อย สงู 

เป็นต้น ค าท่ีแสดงถึงความไมเ่คารพผู้ ร่วมการทดลอง เช่น เหย่ือ คนบ้า เป็นต้น การใช้ค าวา่ “เรา” และการ
ใช้ภาษาปาก ภาษาแสลง ภาษาท่ีใช้ในการพดูคยุในคอมพิวเตอร์ เช่น จ๊ีด ชิว เดิน่ งงิุ เป็นต้น 
 
คะแนนพิเศษ (ถ้ามี) 
 การวิเคราะห์สถิตท่ีินิสิตไมเ่คยเรียน 
 การวิเคราะห์เพิ่มเตมิ  
 

การน าเสนอผลงานท่ีดี 
 
 การน าเสนองานท่ีดี ไมใ่ชส่ิ่งท่ีท าได้โดยง่าย บางครัง้นิสิตอาจมีลกัษณะท่ีแสดงให้เห็นถึงการ
น าเสนอท่ีไมดี่อยู่โดยท่ีไมรู้่ตวั Davidson (2007) ได้ท าส ารวจจากผู้จดัการระดบัสงูโดยถามวา่ลกัษณะการ
น าเสนอท่ีแย ่และการน าเสนอท่ีดีเป็นอยา่งไร 
 การน าเสนอท่ีแย ่เชน่ ผู้พดูอ่านสไลด์ ใช้บนัทกึมากเกินไป ให้สไลด์ขึน้ก่อนถึงคอ่ยพดู เดนิไปเดนิ
มาโดยไมมี่สาเหต ุใสท่กุสิ่งทกุอยา่งในสไลด์แล้วอา่นให้ฟัง ให้รายละเอียดมากเกินไป ฟังยาก ไมด่มูมุมอง
ของผู้ ฟัง ไมส่บตาผู้พดู อยูน่ิ่งไมเ่คล่ือนไหว 
 การน าเสนอท่ีดี เชน่ มีความมัน่ใจ มีความรู้ดีเก่ียวกบัสิ่งท่ีจะน าเสนอ ใช้เสียงท่ีแตกตา่งกนัในขณะ
น าเสนอ (ไมใ่ช้โทนเสียงเดียว) พดูโดยไมต้่องอ่านบนัทกึ ใช้สไลด์ท่ีอา่นง่าย ดสูบายตา การน าเสนอ
ตอ่เน่ืองกนั คิดเร็ว ดงึความสนใจผู้ ฟังได้ หยดุอย่างเหมาะสม  
 ดงันัน้ เม่ือนิสิตเห็นลกัษณะท่ีดีและท่ีไมดี่แล้ว ลองดวูา่ตนเองเป็นอยา่งไร มีลกัษณะท่ีดีหรือไม ่
และไมมี่ลกัษณะท่ีแยห่รือไม ่เม่ือพิจารณาตนเองแล้ว ถึงเวลาจะต้องปรับปรุงตนเองให้มีลกัษณะท่ีดีมาก
ขึน้ และลกัษณะท่ีแยน้่อยลง ในท่ีนี ้จะน าเสนอกระบวนการท าให้การน าเสนอมีลกัษณะท่ีดีมากท่ีสดุ และ
ลดลกัษณะท่ีแยม่ากท่ีสดุ อยา่งคร่าวๆ เป็นข้อแนะน าไว้ นิสิตลองอา่นแล้วปรับปรุงการเตรียมตวัน าเสนอ
ของตนเอง 
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 สิ่งแรกท่ีขาดไมไ่ด้เลย คือ ความเข้าใจในเนือ้หาของตน วา่ตนเองก าลงัจะน าเสนออะไร มีเวลาให้
ทัง้หมด 10 นาที ลองแตง่เป็นเร่ืองราวออกมาวา่ จะน าเสนอเนือ้หาออกมาอย่างไรบ้างภายใน 10 นาทีนี ้ให้
ลองเปรียบเทียบระหวา่ง ใส่รายละเอียดทัง้หมดลงไป แล้วผู้ ฟังจบัประเดน็ไมไ่ด้ และใสเ่ฉพาะประเดน็
ส าคญัแตผู่้ ฟังเข้าใจ นิสิตคงเลือกให้ผู้ ฟังเข้าใจมากกวา่ ดงันัน้ควรใสแ่ตป่ระเดน็ส าคญั แล้วเขียนให้เนือ้หา
นัน้ เช่ือมโยงกนัตัง้แตต้่นจนจบ ให้เป็นการอธิบายไปทีละขัน้ตอน เนือ้หาท่ีได้ร่างไว้ อาจเรียกได้ว่าเป็น บท 
(Script) ของตนเอง  
 การเขียนบทท่ีดี จะต้องท าให้ผู้ ฟังสนใจมากท่ีสดุ และได้ความรู้จากสิ่งท่ีได้ฟังกลบัไปมากท่ีสดุ สิ่ง
ท่ีอาจจะชว่ยได้ คือ การเกร่ินน าและการสรุป การเกร่ินน าเป็นการบอกผู้ ฟังวา่ สิ่งท่ีจะพดูตอ่ไปนีเ้ป็น
อยา่งไร มีความส าคญัอยา่งไร อยากให้ผู้ ฟังได้รับอะไรบ้างจากการฟังในครัง้นี ้เม่ือน าเสนอจบแล้ว ให้สรุป
สิ่งท่ีได้ เน้นประเดน็ท่ีส าคญั หรือทิง้ค าถามให้ผู้ ฟังกลบัไปขบคิดหลงัจากการน าเสนอ สิ่งเหลา่นีจ้ะชว่ยท า
ให้การน าเสนอส าเร็จมากขึน้ 
 เม่ือได้บทแล้ว มีทัง้บทน า เนือ้หา และข้อสรุป สิ่งตอ่ไปคือ คดิวา่จะน าเสนออยา่งไร จะมีสิ่งท่ีชว่ย
ในการน าเสนอหรือไม ่ซึง่ในการรายงานครัง้นีอ้าจเป็นโปรแกรม PowerPoint สิ่งท่ีนิสิตต้องตระหนกั คือ ให้
โปรแกรมเป็นเคร่ืองชว่ย ไมใ่ชเ่คร่ืองขดัขวาง ดงันัน้ ต้องถามวา่สิ่งท่ีโปรแกรมจะชว่ยคืออะไร ชว่ยให้ผู้ ฟัง
ตดิตามประเดน็ได้ ชว่ยให้ผู้ ฟังเห็นภาพหรือตารางท่ีทา่นต้องการน าเสนอ ไมใ่ชช่ว่ยให้ผู้ ฟังอา่น หรือแย่กวา่
นัน้ คือชว่ยให้ตวัทา่นอา่นสไลด์ให้ฟังได้ 
 หลงัจากเข้าใจประโยชน์ของโปรแกรมแล้ว ท่านจะต้องหลีกเล่ียงสิ่งดงัตอ่ไปนี ้1) การใช้ตวัอกัษร
จ านวนมากภายในสไลด์ด้วย ย่ิงใสเ่ป็นย่อหน้า ย่ิงแย่ เน่ืองจากวา่ผู้ ฟังไมส่ามารถอา่นสไลด์ได้ทนั และผู้ ฟัง
จะไมส่ามารถจบัประเดน็ท่ีท่านพดูได้ 2) การใสภ่าพเคล่ือนไหว หรือรูปท่ีไมเ่ก่ียวข้อง จะท าให้ดงึความ
สนใจของผู้ ฟังออกไป ท าให้ผู้ ฟังไมไ่ด้ฟังในสิ่งท่ีทา่นพดู 3) การใสล่กูเลน่มากเกินไป เหตผุลเชน่เดียวกบั
การใสภ่าพเคล่ือนไหว 4) พืน้หลงัท่ีท าให้เห็นตวัอกัษรไมช่ดั เชน่ ให้สีพืน้หลงัใกล้เคียงกบัสีตวัอกัษรมาก
เกินไป หรือพืน้หลงัเป็นรูปภาพ ในคอมพิวเตอร์ นิสิตอาจจะเห็นวา่อา่นได้ แตพ่อไปขึน้ท่ีฉายสไลด์จริงๆ 
แล้ว อาจพบวา่หลอดไฟไมดี่พอ ท าให้มองไมเ่ห็นตวัอกัษรได้ ดงันัน้ควรหลีกเล่ียง 5) อยา่เปิดเนือ้หา
จ านวนมากมาพร้อมกนั เพราะจะท าให้ผู้ ฟังตดิตามไมท่นั วา่ก าลงัพดูถึงหวัข้ออะไรอยู่ 
 เม่ือรู้ในสิ่งท่ีต้องหลีกเล่ียงแล้ว สิ่งท่ีควรจะท าคือ ให้โปรแกรมชว่ยท าให้ผู้ ฟังเข้าใจสิ่งท่ีทา่นพดูมาก
ขึน้ สิ่งท่ีควรท ามีดงัตอ่ไปนี ้1) ใสแ่ตป่ระเดน็ส าคญัภายในสไลด์ แล้วผู้น าเสนอเล่าให้ฟัง รายละเอียดของ
แตล่ะประเดน็ให้ผู้น าเสนอเป็นผู้กลา่ว ยกเว้นแตจ่ะมีข้อมลูท่ีจะต้องให้ผู้ ฟังจด คอ่ยน าไปขึน้สไลด์ เชน่ 
ขนาดบอร์ด เป็นต้น 2) ให้สไลด์อา่นง่าย เม่ืออา่นง่ายแล้ว จะท าให้เข้าใจได้ง่าย วิธีท าให้อา่นง่าย คือ ท า
ตวัอกัษรใหญ่ๆ ท าพืน้หลงัตดักบัตวัอกัษรมากๆ ใช้รูปแบบตวัอกัษรธรรมดา 3) ท าให้สไลด์ตดิตามง่าย 
ทา่นอาจขึน้หวัข้อทีละหวัข้อ เพ่ือให้ผู้ ฟังตดิตามได้ง่ายขึน้ หรือใสสี่ท่ีเดน่ออกมา หรือเปล่ียนขนาดตวัอกัษร 
ในหวัข้อท่ีทา่นก าลงัพดู จะท าให้ผู้ ฟังตดิตามได้ง่ายขึน้ 
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 หลงัจากได้ไฟล์โปรแกรม PowerPoint แล้ว ให้ทา่นลองซ้อมด ูโดยจบัเวลา โปรแกรมนีส้ามารถจบั
เวลาได้ โดยกดค าสัง่ “การจบัเวลา (Rehearsal Timing)” จะชว่ยดวู่าทา่นใช้เวลาในแตส่ไลด์เทา่ไร การพดู
ให้ทา่นเปรียบเหมือนการเลา่นิทาน (ไมใ่ชอ่่านนิทาน) การเลา่นิทานจะดปูฏิกิริยาของเดก็ในขณะเลา่ วา่
เป็นอย่างไร เชน่เดียวกนั ตอนน าเสนอต้องดปูฏิกิริยาผู้ ฟังวา่เป็นอยา่งไรเชน่กนั ตอนเลา่นิทานจะต้องมีการ
เปล่ียนระดบัเสียงให้ไมน่า่เบื่อ ตอนน าเสนอจะต้องมีการเปล่ียนระดบัเสียงเชน่กนั ตอนเลา่นิทาน ไม่
สามารถอ่านนิทานให้เดก็ฟังได้ เพราะต้องสบตาเด็ก เชน่เดียวกนักบัตอนน าเสนอท่ีจะต้องสบตาผู้ ฟัง จงึไม่
ควรอา่นสไลด์ หรือบนัทึกท่ีได้เขียนไว้ แตท่่านอาจพอเหลือบดไูด้วา่ถึงหวัข้ออะไร ตอนเลา่นิทานมกัจะบอก
ตอนสดุท้าย ว่านิทานนีส้อนให้รู้วา่... เชน่เดียวกบัตอนน าเสนอ ทา่นจะต้องน าเสนอให้ผู้ ฟังได้รับอะไร
กลบัไป อาจเป็นค าถาม แนวคดิใหม่ หรือการน าไปตอ่ยอดตา่งๆ การเล่านิทานจะต้องเลา่ด้วยความเร็วช้า
เล็กน้อย แตใ่ห้เป็นธรรมชาติ เชน่เดียวกบัการน าเสนอ จะต้องช้า และให้เป็นธรรมชาติเหมือนกนั ไมต้่องใส่
รายละเอียดทัง้หมด  

ในตอนน าเสนอ ให้น าเสนอให้เสร็จก่อนสกัเล็กน้อย เพราะตอนน าเสนอจริง ทา่นอาจจะอธิบาย
เพิ่มเตมิในบางสว่น จนเลยเวลา สดุท้ายท่านควรเตรียมการตอบค าถามมาด้วย และหากไมมี่ใครถาม ทา่น
อาจจะเตรียมค าถาม หรือเตรียมประเด็นการอภิปรายแก่ผู้ ฟัง เพื่อให้ผู้ ฟังได้คดิตอ่ยอดจากสิ่งท่ีท่านได้ท า
มากขึน้ 

ส าหรับการท าเอกสารประกอบการน าเสนอนัน้ จริงๆ แล้วทา่นไมค่วรแจกก่อน เน่ืองจากวา่ผู้ ฟังจะ
สนใจแตเ่อกสารประกอบ จนไมไ่ด้ฟังในสิ่งท่ีทา่นพดู ถ้าหากจะแจกจริง ให้แจกในภายหลงัการน าเสนอ 
เพ่ือให้ผู้ ฟังศกึษาเพิ่มเตมิตอ่ไป 
  

เกณฑ์การให้คะแนนในการน าเสนอผลงาน 
 
ความพร้อมในการน าเสนอ (2 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
2 คะแนน นิสิตท่ีมาน าเสนอ สามารถน าเสนอได้อยา่งดี ไมอ่า่นไฟล์ PowerPoint ไมอ่า่น

บนัทกึ สามารถน าเสนอได้อยา่งเป็นธรรมชาติ 
1 คะแนน นิสิตท่ีมาน าเสนอ ยงัน าเสนอได้ แตต้่องกลบัไปดหูวัข้อในไฟล์ PowerPoint หรือ

บนัทกึบอ่ยๆ ท าให้มีการติดขดัเล็กน้อย 
0 คะแนน นิสิตท่ีมาน าเสนอ อา่น PowerPoint ให้ฟัง หรืออา่นบนัทึกให้ฟัง การน าเสนอเตม็

ไปด้วยความนา่เบื่อ   
ความครบถ้วนของเนือ้หา (2 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
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ให้ 2 คะแนน เม่ือการน าเสนอครอบคลมุประเดน็ทัง้หมดในการท าวิจยัครัง้นี ้หากไมค่รอบคลมุ
หวัข้อใด เชน่ ไมไ่ด้พดูถึงสมมตฐิาน ไมไ่ด้บอกท่ีมาของสมมตฐิาน ไมก่ลา่วถึงข้อจ ากดัในงานวิจยั 
เป็นต้น จะหกัจดุละ 0.5 คะแนน ถ้าตัง้แต ่4 จดุขึน้ไป จะได้คะแนนสว่นนี ้0 คะแนน 

การใช้ส่ือในการน าเสนอผลงาน (2 คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ให้ 2 คะแนน เม่ือไฟล์ PowerPoint สามารถอา่นได้ชดัเจน สีพืน้หลงัตดักบัสีตวัอกัษรชดัเจน ไมมี่
เนือ้หาตอ่สไลด์เยอะจนเกินไป ไมมี่ลกูเลน่ หรือภาพท่ีดงึดดูสายตาผู้ ฟัง หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึน้ 
เชน่ เนือ้หาในสไลด์มากเกินไป จะหกัจดุละ 0.5 คะแนน ถ้าตัง้แต ่4 จดุขึน้ไป จะได้คะแนนสว่นนี ้0 
คะแนน 
(หากนิสิตไมใ่ชส่ื่อในการน าเสนองาน แล้วผู้ประเมินพิจารณาวา่นิสิตสามารถน าเสนอได้โดยไม่
จ าเป็นต้องใช้ส่ือ นิสิตจะได้รับคะแนนจดุนี 2 คะแนน) 

การรักษาเวลา (2 คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
2 คะแนน นิสิตใช้เวลาในการน าเสนอภายใน 10 นาที และถาม ตอบ หรืออภิปรายไมเ่กิน 5 

นาที โดยจะให้ล่าช้าได้อยา่งมาก 30 วินาที โดยท่ี 30 วินาทีไมไ่ด้เร่งเนือ้หาแต่
อยา่งใด 

1 คะแนน นิสิตใช้เวลาในการน าเสนอเกิน 10 นาที หรือถาม ตอบ หรืออภิปรายเกิน 5 นาที 
นิสิตจะต้องลา่ช้าไปไมเ่กิน 2 นาที อาจจะเร่งหรือไมไ่ด้เร่งเนือ้หาให้จบภายใน 2 
นาทีท่ีเลยมานี ้

0 คะแนน นิสิตใช้เวลาในการน าเสนอรวมกบัถามตอบเกิน 17 นาที  
การถาม ตอบและอภิปราย (2 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
2 คะแนน การน าเสนอจะให้เวลา 5 นาทีให้นิสิตได้ถาม ตอบ อภิปรายกนัภายในห้อง นิสิตมี

การถาม ตอบ อภิปรายเก่ียวกบัประเดน็ท่ีผู้น าเสนอได้พดูถึงอยา่งดี และได้มีการ
แลกเปล่ียนประเด็นตา่งๆ ท าให้เกิดความเข้าใจในเนือ้หาภายในการทดลอง
ดงักลา่วมากขึน้  

1 คะแนน นิสิตได้ถาม ตอบ อภิปรายกนัภายในห้อง แตล่กัษณะการถามเป็นในรูปแบบของ
ข้อเท็จจริงมากกวา่ ไมไ่ด้ก่อให้เกิดความเข้าใจในเนือ้หามากขึน้ 

0 คะแนน นิสิตไมไ่ด้มีการถาม ตอบ หรืออภิปรายภายในห้องแตอ่ย่างใด  
หกัคะแนน  

ไมพ่ร้อม (หกั 2 คะแนน) เม่ือกลุม่ได้รับการเรียกขึน้มาน าเสนอแล้ว นิสิตภายในกลุม่ยงัมาไมค่รบ 
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ส่ือไมส่ามารถเปิดได้ (หกั 2 คะแนน) เม่ือกลุม่ได้รับการเรียกขึน้มาน าเสนอแล้ว แตก่ลบัหา
ต าแหนง่การเปิดไฟล์โปรแกรมไมเ่จอ จนท าให้ไมส่ามารถน าเสนอได้ภายในเวลา 1 นาที 

ส่ือเป็นไฟล์เก่าท่ีไมไ่ด้ปรับปรุง (หกั 1 คะแนน) นิสิตได้น าเสนอไฟล์เก่า แล้วมาเปล่ียนเป็นไฟล์อีก
ไฟล์หนึง่ในระหวา่งการน าเสนอ  

 
รายการอ้างอิง 
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