
การเขียนรายงาน และการ
อา้งอิงตามแนวของ APA 

สนัทดั พรประเสริฐมานิต 
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 



หวัขอ้ส าคญั 
• รูปแบบการน าเสนอ 
• คุณภาพของเน้ือหาท่ีน าเสนอ 
• การเรียบเรียงเน้ือหา 
• การใชภ้าษา 



รูปแบบการน าเสนอ 



รูปแบบการน าเสนอ 
• ส่วนประกอบของการเขียน

บทความวิชาการหรือ
งานวิจยั 

• การล าดบัหวัขอ้เร่ือง 
• การเนน้ค า (ตวัหนา ตวัเอียง 

ขีดเส้นใต)้ 
• ค ายอ่ ค  าตดั 
• การเรียงล าดบั 

• การเวน้วรรคตอน 
• การใชเ้คร่ืองหมายในการ

เขียน 
• การรายงานตวัเลขและ

ค่าสถิติ 
• การน าเสนอตาราง 
• การน าเสนอภาพ 
• การอา้งอิง 

 



ส่วนประกอบของการเขียนบทความวชิาการ หรือ
งานวิจยั 

บทความวชิาการ 
• บทคดัยอ่ 
• เน้ือหา 
• สรุป 
• ภาคผนวก 
• รายการอา้งอิง 

งานวิจยั 
• บทคดัยอ่ 
• ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การทบทวนวรรณกรรม 
• วธีิวจิยั 
• ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
• การอภิปรายผล 
• สรุป 
• ภาคผนวก 
• รายการอา้งอิง 



การล าดบัหวัขอ้เร่ือง 
• รูปแบบการล าดบัหวัขอ้เร่ืองมี 5 รูปแบบ 



การล าดบัหวัขอ้เร่ือง 
LEVEL 5 CENTER UPERCASE HEADING 

Level 1 Centered Uppercase 

Level 2 Centered, Italicized 

Level 3 Flush left, Italicized 

  Level 4 Indented, lowercase paragraph. 



การล าดบัหวัขอ้เร่ือง 
• รูปแบบการล าดบัหวัขอ้เร่ืองมี 5 รูปแบบ 

–หวัขอ้เร่ือง 2 ระดบั เลือก L1, L3 
–หวัขอ้เร่ือง 3 ระดบั เลือก L1, L3 และ L4 
–หวัขอ้เร่ือง 4 ระดบั เลือก L1, L2, L3 และ L4 
–หวัขอ้เร่ือง 5 ระดบั เลือกใชท้ั้ง 5 ระดบั L5 อยูใ่น
หวัขอ้เร่ืองใหญ่ท่ีสุด 



การเนน้ค า 
• การใชต้วัเอียง 

–ช่ือหนงัสือ 
–ช่ือวชิาการของส่ิงมีชีวติ เช่น Homo sapiens 
–การแนะน าค าศพัทใ์หม่ (เฉพาะคร้ังแรก) 
–ค าศพัทท่ี์ใชเ้ป็นตวัอยา่งทางภาษาศาสตร์ เช่น การ
เปรียบเทียบระหวา่ง น้อย และ ไม่มาก 



การเนน้ค า 
• การใชต้วัเอียง 

–ค่าสถิติ (ท่ีไม่ใช่ตวัอกัษรกรีก) เช่น F(1, 53) = 10.03 
–สเกลยอ่ย ในแบบวดั เช่น V ใน GRE 
–ฉบบัท่ี เช่น Journal of Applied Psychology, 24, 57-62 
–ตวับอกค่าแทนในสเกล เช่น มาตรลิเคิท มีค่าตั้งแต่ 1 

(ไม่เห็นด้วยอย่างมาก) จนถึง 5 (เห็นด้วยอย่างมาก) 



การเนน้ค า 
• ไม่ใชต้วัเอียงในกรณีน้ี 

–สารเคมี 
–ตวัหอ้ยในค่าสถิติท่ีไม่ใช่สญัลกัษณ์ทางสถิติ เช่น Fmax 

–ตวัอกัษรกรีก 
–การเนน้ค า 



การเนน้ค า 
• ตวัหนา 

–ตวัอกัษรท่ีแทนเวคเตอร์หรือเมทริกซ์ 
 
 

• ตวัขีดเส้นใต ้ไม่มีใชใ้นรูปแบบการเขียนของ APA 
 

pcpp SbS 



ค ายอ่และค าตดั 
• การใชค้  ายอ่และค าตดั 

–ในภาษาไทย ใหใ้ชเ้ฉพาะค ายอ่ท่ีรู้จกัทัว่ไปเท่านั้น เช่น 
พ.ศ. ร.ร. ต. ขา้ฯ กรุงเทพฯ โปรดเกลา้ฯ 

–ค ายอ่อ่ืนไม่ตอ้งใช ้ 



การเรียงล าดบั 
• การเรียงล าดบัภายในยอ่หนา้ ใหใ้ช ้(ก) (ข) 
• การเรียงล าดบัระหวา่งยอ่หนา้ ใหใ้ช ้1. 2. 
• ถา้มีหวัขอ้ยอ่ย ใหใ้ส่ 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 



การเวน้วรรคตอน 
• การเวน้วรรคตอน ท าใหค้วามหมายเปล่ียนไป เช่น 
 อาหารโปรตีนและน ้าจ าเป็นต่อร่างกาย 
 อาหารโปรตีน และน ้าจ าเป็นต่อร่างกาย 
 อาหาร โปรตีน และน ้า จ าเป็นต่อร่างกาย 



การเวน้วรรคตอน 
• เวน้วรรคเม่ือ 

–จบประโยคท่ีสมบูรณ์ 
–เวน้ระหวา่งภาษาไทย และภาษาอ่ืน เช่น Freud พบวา่ 
–เวน้ระหวา่งรายการ เช่น ไข่ น ้ามนั ขา้ว 
–เวน้ระหวา่งสถานท่ี เช่น เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 
–หลงัเคร่ืองหมายวรรคตอนและไมย้มก เช่น 

(Thorndike, 1938) 



การเวน้วรรคตอน 
• เวน้วรรคเม่ือ 

–ใชห้นา้และหลงัเคร่ืองหมาย (   ) ฯลฯ  
–ใชห้นา้และหลงัตวัเลข 
–เวน้วรรคหลงัวลีบอกจ านวน เช่น คร้ังหน่ึง เขามา
ท างานสาย 



การเวน้วรรคตอน 
• เวน้วรรคเม่ือ 

–เวน้ระหวา่งกลุ่มค าและใจความหลกัของประโยค ใน
ประโยคซบัซอ้น เช่น  

 เพราะเขาขยนั เขาจึงรวย 
 พืชท่ีปลูกในท่ีดอน ตอ้งเป็นพืชทนแลง้ 



การใชเ้คร่ืองหมายในการเขียน 
• เคร่ืองหมายมหพัภาค ( . ) 

–ใชห้ลงัหวัขอ้เร่ืองใน Level 4 
–ตวัยอ่ เช่น n.d. พ.ศ. 
–ในตวัเลข แทนทศนิยม เช่น 1.35 
–ใชใ้นรายการอา้งอิง 
–ในภาษาไทย ไม่ใชเ้คร่ืองหมายจุดจบประโยค 



การใชเ้คร่ืองหมายในการเขียน 
• เคร่ืองหมายจุลภาค ( , ) 

–ใชก้บัเลขหลกัพนัข้ึนไป  
• ยกเวน้ เลขหนา้ เลขฐานสอง รหสัสินคา้ อุณหภูมิ ความถ่ี
เสียง องศาอิสระ  

–รายการอา้งอิง ทั้งในบทความ และในทา้ยเร่ือง 
–ใชแ้ยกเน้ือความในวงเลบ็ เช่น  

(Tolman, 1932, pp. 13-17) 



การใชเ้คร่ืองหมายในการเขียน 
• เคร่ืองหมายอฒัภาค ( ; ) 

–ใชแ้ยกเน้ือความในวงเลบ็ ในกรณีท่ีเน้ือความนั้นมี
เคร่ืองหมาย comma แลว้ เช่น  
(Tolman, 1932; Skinner, 1960) 



การใชเ้คร่ืองหมายในการเขียน 
• เคร่ืองหมายทวิภาค ( : ) 

–สดัส่วน เช่น 1:8 
–ในรายการอา้งอิง ใชแ้ยก เมืองและส านกัพิมพ ์เช่น 

Boston: McGraw-Hill.  
กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 



การใชเ้คร่ืองหมายในการเขียน 
• เคร่ืองหมายอญัประกาศคู่ ( ‚…‛ ) 

–อา้งอิงโดยตรงไม่เกิน 40 ค า 
–แทนค าเสียดสี ค าประชดประชนั เฉพาะคร้ังแรก 
–คดัลอกเน้ือหาส่วนหน่ึงส่วนใด เช่น ขอ้ค าถาม 



การใชเ้คร่ืองหมายในการเขียน 
• เคร่ืองหมายอญัประกาศเด่ียว ( ‘…’ ) 

–ใชแ้ทนอญัประกาศคู่ท่ีอา้งอิงโดยตรงไม่เกิน 40 ค า 



การใชเ้คร่ืองหมายในการเขียน 
• เคร่ืองหมายวงเลบ็ ( … ) 

–ใส่เน้ือหาเพิ่มเติมจากประโยค 
–ใชใ้นการอา้งอิงในบทความ 
–ใส่รายงานทางสถิติ (ในภาษาองักฤษจะใชเ้คร่ืองหมาย 
จุลภาค แต่เน่ืองจากภาษาไทย จุลภาคไม่ไดใ้ชใ้นการ
แบ่งวลี จึงใส่ในวงเลบ็แทน) 



การใชเ้คร่ืองหมายในการเขียน 
• เคร่ืองหมายวงเลบ็ ( … ) 

–ใส่ค ายอ่ 
–ใชใ้นสมการทางคณิตศาสตร์ 



การใชเ้คร่ืองหมายในการเขียน 
• เคร่ืองหมาย  bracket [ … ] 

–ใส่เป็นวงเลบ็ยอ่ยจาก parentheses (ยกเวน้รายงานทาง
สถิติท่ีบ่งบอกถึงองศาอิสระ ใหใ้ส่วงเลบ็ไว้
เหมือนเดิม) 

–ใชใ้นสมการทางคณิตศาสตร์ เหนือกวา่ parentheses 



การใชเ้คร่ืองหมายในการเขียน 
• เคร่ืองหมาย  slash ( / ) 

–ใชแ้บ่งเศษออกจากส่วน 
–ใชแ้ทนค าวา่ต่อ ในหน่วยการวดั เช่น กิโลเมตร/ชัว่โมง 
เม่ือหน่วยการวดันั้นน าหนา้ดว้ยตวัเลข (ไม่ควรใชเ้ม่ือ
ส่วนมีมากกวา่หน่ึงตวั เช่น โมล·ชัว่โมง-1·มิลลิกรัม-1 

–ใชใ้นการอา้งอิงงานเก่าท่ีตีพิมพใ์หม่ หรืองานเก่า
รวบรวมในหนงัสือใหม่ เช่น Freud (1923/1961) 



การใชเ้คร่ืองหมายในการเขียน 
• เคร่ืองหมายยติัภงัค ์( - ) 

–ใชแ้ทนเคร่ืองหมายลบ ในสมการคณิตศาสตร์ 
–ใชแ้ทนค าวา่ ถึง เช่น หนา้ 13-15 
–ใชแ้ทนค าวา่ และ เช่น นดัชิงชนะเลิศฟุตบอล ไทย-พม่า 
–ใชค้  าระหวา่งบรรทดั (ใชไ้ด ้แต่ไม่แนะน าใหท้  า) 
–ใชแ้ยกค าอ่าน เช่น สวสัดิการ อ่านวา่ สะ-หวดั-ดิ-กาน 

ยกเว้นในสมการ ควรใช้ hyphen ติดท้ังค าด้านหน้าและด้านหลงั 



การใชเ้คร่ืองหมายในการเขียน 
• เคร่ืองหมายบางชนิดใชใ้นสมการคณิตศาสตร์
เท่านั้น เช่น            

• เคร่ืองหมาย  ใชแ้ทน และ ในการอา้งอิงเป็น
ภาษาองักฤษเท่านั้น 



การรายงานตวัเลขและค่าสถิติ 
• ใหใ้ชต้วัเลข ในการเรียกจ านวน ในกรณีต่อไปน้ี 

–ตวัเลขท่ีมีค่าตั้งแต่ 10 ข้ึนไป เช่น 13 คน 
–ตวัเลขท่ีมีค่านอ้ยกวา่ 10 แต่เปรียบเทียบกบัตวัเลขท่ีมีค่า
มากกวา่ 10 เช่น ชา้ง 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีจ านวน 3, 7 และ 11 
เชือก 

–ตวัเลขท่ีตามดว้ยหน่วยนบั เช่น 3 กิโลกรัม 
–ตวัเลขท่ีท าหนา้ท่ีในทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ เช่น น าค่าท่ี
ไดคู้ณดว้ย 5  ผูท่ี้มีรายไดต้อ้งเสียภาษีร้อยละ 7 



การรายงานตวัเลขและค่าสถิติ 
• ใหใ้ชต้วัเลข ในการเรียกจ านวน ในกรณีต่อไปน้ี 

–ตวัเลขแสดงเวลา วนัท่ี อาย ุขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ขนาด
ประชากร คะแนนบนสเกล จ านวนเงิน หรือตวัเลขท่ีแทน
ตวัเลข เช่น จ านวน 3 ปี เม่ือ 2 สปัดาห์ท่ีแลว้ เวลา 3.30 น. 
หนู 9 ตวั 

–ตวัเลขท่ีแทนล าดบัท่ีภายในเน้ือความ เช่น ตารางท่ี 1 แถวท่ี 5 
หนา้ท่ี 7 (ถา้เป็นล าดบัท่ีในบริบทอ่ืน ใหใ้ชค้  าเขียน เช่น ภูเขา
เอเวอเรสตสู์งเป็นท่ีหน่ึงของโลก [ยกเวน้ล าดบัท่ีในการสอบ 
เช่น สอบไดท่ี้ 1]) 



การรายงานตวัเลขและค่าสถิติ 
• ใหใ้ชค้  าเขียน ในการเรียกจ านวน ในกรณีต่อไปน้ี 

–ตวัเลขท่ีต ่ากวา่สิบ ในกรณีท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้หเ้ขียน
ดว้ยตวัเลข เช่น ผูร่้วมการทดลองหน่ึงคนถอนตวัจาก
งานวจิยั การทดสอบสามสภาพการณ์ 

–เลข ศูนย์ และ หน่ึง เช่น ประโยคยาวหน่ึงบรรทดั 
–สดัส่วนง่ายๆ เช่น หน่ึงในหา้ 



การรายงานตวัเลขและค่าสถิติ 
• การเขียนทศนิยม 

–โดยปกติ ใชศู้นยน์ าหนา้ทศนิยม เช่น 0.35 เซนติเมตร 
–ในกรณีท่ีค่าทศนิยมท่ีได ้ไม่มีโอกาสท่ีจะมีค่าเกิน 1 ไม่
ตอ้งใส่เลข 0 น าหนา้ทศนิยม เช่น r(22) = .43, p = .04 

–การประมาณค่าทศนิยม โดยปกติใหใ้ชส้องหลกั แต่
บางกรณีอาจใชม้ากกวา่ได ้เม่ือจ าเป็นตอ้งรายงานให้
แม่นย  ามากข้ึน 



การรายงานตวัเลขและค่าสถิติ 
• กฎทัว่ไปในการเขียนคณิตศาสตร์และสถิติ 

–ถา้มีจ านวนการเปรียบเทียบ ความสมัพนัธ์ นอ้ยกวา่ 3 
จ านวน ใหใ้ชป้ระโยค 

–ตั้งแต่ 4-20 จ  านวน ใหใ้ชต้าราง 
–มากกวา่ 20 จ  านวน ใหใ้ชภ้าพ กราฟ แสดง 



การรายงานตวัเลขและค่าสถิติ 
• ถา้สถิติท่ีมีในต าราทัว่ไป ไม่ตอ้งเขียนแหล่งท่ีมา 
หรือสูตรลงไป แต่ถา้สถิติท่ีใชไ้ม่บ่อย ใหเ้ขียนลงไป
ดว้ย 



การรายงานตวัเลขและค่าสถิติ 
• การรายงานสถิติในเน้ือความ 

–ภาษาไทย ใหใ้ชว้งเลบ็ต่อหลงัเพื่อรายงานค่าสถิติ เช่น 
กลุ่มสองกลุ่มมีค่าผลงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
(t(75) = 2.11, p = .02 [หางเดียว]) 

–การรายงานค่าไคสแควร์ ใหใ้ส่ทั้งองศาอิสระ (Degree 
of freedom) และจ านวนกลุ่มตวัอยา่งดว้ย เช่น  
2(4, N = 90) = 10.51, p < .05 



การรายงานตวัเลขและค่าสถิติ 
• การรายงานสถิติในเน้ือความ 

–จ านวนกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาทั้งหมด ใหใ้ช ้N แต่
ถา้เป็นกลุ่มยอ่ยๆ ในกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด เช่น จ านวน
คนในกลุ่มทดลอง ใหใ้ช ้n แทน 

–ใช ้% เม่ือตามหลงัตวัเลขเท่านั้น (หรืออาจใชก้บัหวั
เร่ืองของตารางได ้เพื่อประหยดัเน้ือท่ี) อยา่งไรกต็าม 
ในเน้ือความควรใชค้  าวา่ ร้อยละ แทน และไม่ควรเขียน
วา่ เปอร์เซนต์ เพราะวา่มีค าวา่ร้อยละแลว้ 



การรายงานตวัเลขและค่าสถิติ 
• การรายงานสถิติในเน้ือความ 

–ตวัยอ่ทางสถิติท่ี APA ยอมรับ น ามาจาก APA (2001) 
เช่น ANCOVA, ANOVA, d, df, f, F, H0, H1, K-R 20, 
LSD, M, Mdn, MS, MSE, n, N, ns, p, P, q, Q, r, r2, rpb, 
R, R2, SD, SE, SEM, SEM, SS, t, U, V, x, y, z, , , 
, 2, , , 2, 2, , 2 

–การเขียนสมการ ใหเ้วน้วรรคตลอด เพื่ออ่านง่าย เช่น  
a + b = c 



การน าเสนอตาราง 
 



การน าเสนอภาพ 
 



การอา้งอิงแบบ APA 

• การอา้งอิงในเน้ือความ 
• รายการอา้งอิง 



การอา้งอิงในเน้ือความ 
• การอา้งอิงในเน้ือความแบ่งเป็น 2 ประเภท 

–การอา้งอิงโดยคดัลอกเน้ือความจากแหล่งอ่ืน 
–การอา้งอิงโดยปรับปรุงเน้ือหา 



การอา้งอิงในเน้ือความ 
• การอา้งอิงโดยคดัลอกเน้ือความจากแหล่งอ่ืน 

–อา้งอิงไม่เกิน 40 ค  า 
–อา้งอิงเกิน 40 ค  า 
–การใส่เน้ือหาของผูเ้ขียนเพื่อวิจารณ์งานดงักล่าว 
–การละขอ้ความบางส่วน 



การอา้งอิงในเน้ือความ 
• การอา้งอิงโดยปรับปรุงเน้ือหา 

–การน าช่ือผูแ้ต่งประกอบกบัประโยค 
–การไม่น าช่ือผูแ้ต่งประกอบกบัประโยค 



การอา้งอิงในเน้ือความ 
• รูปแบบการอา้งอิงในเน้ือความ 

–ผูแ้ต่งคนเดียว 
–ผูแ้ต่ง 2 คน 
–ผูแ้ต่ง 3, 4 หรือ 5 คน 
–ผูแ้ต่งตั้งแต่ 6 คนข้ึนไป 
–ผูแ้ต่งเป็นสถาบนั 



การอา้งอิงในเน้ือความ 
• รูปแบบการอา้งอิงในเน้ือความ 

–ผูแ้ต่งไม่ระบุนาม 
–ผูแ้ต่งมีนามสกลุเดียวกนั (ในภาษาองักฤษ) 
–ผูแ้ต่งผลิตงานหลายช้ินในปีเดียวกนั 
–การใส่เลขหนา้ในการอา้งอิงเน้ือความ (ในการอา้งอิง
โดยตรง) 

–การติดต่อส่วนบุคคล (การพดูคุย, ส่งจดหมาย, ส่งอีเมลล)์ 
–การอา้งอิงจากแหล่งอา้งอิงอีกทีหน่ึง 



การอา้งอิงในรายการอา้งอิง 
• แบบฝึกหดัการอา้งอิง 

 ผูแ้ต่ง: Mark W. Lipsey, David B. Wilson 
 ช่ือเร่ือง: PRACTICAL META-ANALYSIS 
 ปีท่ีพิมพ:์ 2001 
 ส านกัพิมพ:์ Sage 
 เมืองท่ีพิมพ:์ Thousand Oaks     London     New Delhi 



การอา้งอิงในรายการอา้งอิง 
• แบบฝึกหดัการอา้งอิง 

 ผูแ้ต่ง: Paul M. Muchinsky 
 ช่ือเร่ือง: Psychology Applied to Work (EIGHT 

EDITION) 
 ปีท่ีพิมพ:์ 2006 
 ส านกัพิมพ:์ Thomson Wadsworth 
 เมืองท่ีพิมพ:์ Belmont, CA, USA 



การอา้งอิงในรายการอา้งอิง 
• แบบฝึกหดัการอา้งอิง 

 ผูแ้ต่ง: ศาสตราจารย ์ดร. อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน 
 ช่ือเร่ือง: การเขียนโครงการวิจยั 
 ปีท่ีพิมพ:์ 2533 
 ส านกัพิมพ:์ ฟันนีพบับลิชช่ิง 
 เมืองท่ีพิมพ:์ กรุงเทพฯ 



การอา้งอิงในรายการอา้งอิง 
• แบบฝึกหดัการอา้งอิง 

เจตคติต่อผูป่้วยสูงอายแุละพฤติกรรมของพยาบาลขณะมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูป่้วยสูงอาย ุ
 

สุภรณ์ ล้ิมวภิาวีอนนัต ์
 

วทิยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร 
ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารพยาบาล 
บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

พ.ศ. 2535 



การอา้งอิงในรายการอา้งอิง 
• แบบฝึกหดัการอา้งอิง 

พฤติกรรมการดูแลนกัศึกษาพยาบาลของอาจารยพ์ยาบาลในการสอนทางคลินิก และ
ทศันคติต่อวิชาชีพการพยาบาลของนกัศึกษาพยาบาล สังกดักระทรวง

สาธารณสุข 
 

ศรีสุดา งามข า 
 

วทิยานิพนธ์น้ีเสนอต่อบณัฑิตวิทยาลยัใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารพยาบาล 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
กนัยายน 2539 



การอา้งอิงในรายการอา้งอิง 
• แบบฝึกหดัการอา้งอิง 
 Journal of Applied Psychology, 2000, Vol. 85, 812-821 
 Variance in Faking Across Noncognitive Measures 
 Lynn A. McFarland and Ann Marie Ryan 
 Michigan State University 



การอา้งอิงในรายการอา้งอิง 
• แบบฝึกหดัการอา้งอิง 
 Developmental Psychology, 1998, Vol. 34, No. 1, 63-76 
 Object and Event Representation in 6½-Month-Old Infants 
 Nathalie Goubet and Rachel K. Clifton 
 University of Massachusetts at Amherst 



การอา้งอิงในรายการอา้งอิง 
• แบบฝึกหดัการอา้งอิง 
 พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
 พิมพค์ร้ังท่ี 1 พทุธศกัราช 2546 
 ผูแ้ต่ง: ราชบณัฑิตยสถาน 
 ผูจ้ดัพิมพ:์ บริษทันามีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่ส์ 
 เมืองท่ีพิมพ:์ กรุงเทพฯ 



การอา้งอิงในรายการอา้งอิง 
• แบบฝึกหดัการอา้งอิง 
 ผูแ้ต่งบทความ: MaryLu C. Rosenthal 
 ช่ือบทความ: The Fugitive Literature   
 หนา้ 85-94 
 ช่ือหนงัสือ: The Handbook of Research Synthesis 
 ช่ือบรรณาธิการ: Harris Cooper and Larry V. Hedges 
 ปีท่ีพิมพ:์ 1994 
 ส านกัพิมพ:์ Russel Sage Foundation 
 เมืองท่ีพิมพ:์ New York 



การอา้งอิงในรายการอา้งอิง 
• แบบฝึกหดัการอา้งอิง 
 ผูแ้ต่งบทความ: Christopher D. Wickens and C. Melody Carswell 
 ช่ือบทความ: Information Processing 
 หนา้ 111-149 
 ช่ือหนงัสือ: Handbook of Human Factors and Ergonomics (Third 

Edition) 
 ช่ือบรรณาธิการ: Gavriel Salvendy 
 ปีท่ีพิมพ:์ 2006 
 ส านกัพิมพ:์ John Wiley & Sons, INC. 
 เมืองท่ีพิมพ:์ New Jersey 



การอา้งอิงในรายการอา้งอิง 
• แบบฝึกหดัการอา้งอิง 
 ผูแ้ต่งบทความ: ศลัยา ประชาชาติ 
 ช่ือบทความ: เจาะขมุทรัพย ์ทกัษิณ ชินวตัร ปริศนา! เงินงอก 6.4 หม่ืน

ลา้น 
 หนา้ 14-16 
 ช่ือนิตยสาร: มติชน สุดสัปดาห์ 
 ฉบบัท่ี: 1367 
 ฉบบัวนัท่ี: 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 2549 
 ส านกัพิมพ:์ บริษทั มติชน จ ากดั (มหาชน) 
 เมืองท่ีพิมพ:์ กรุงเทพมหานคร 



การอา้งอิงในรายการอา้งอิง 
• แบบฝึกหดัการอา้งอิง 
 ผูแ้ต่งบทความ: Thomas Fuller 
 ช่ือบทความ: At Bangkok airport, raves and a few hiccups 
 หนา้ 3 
 ช่ือนิตยสาร: International Herald Tribune 
 ฉบบัวนัท่ี: Friday, September 29, 2006 
 ส านกัพิมพ:์ THE NEW YORK TIMES 
 เมืองท่ีพิมพ:์ BANGKOK 



การอา้งอิงในรายการอา้งอิง 
• แบบฝึกหดัการอา้งอิง 
 APA Ethics 2002  
 The Two Disciplines of Scientific Psychology ใน 

http://psychclassics.yorku.ca/ 

 

http://psychclassics.yorku.ca/


คุณภาพของเน้ือหา 
ท่ีน าเสนอ 



คุณภาพของเน้ือหาท่ีน าเสนอ 
• วตัถุประสงคข์องงาน 
• ระดบัของผูอ่้าน 
• ความครบถว้น 
• ความถูกตอ้ง 
• ความใหม่ 
• การตีความ วิจารณ์ 
• การนิยามค าศพัท ์การนิยามค าเปรียบเทียบ 



วตัถุประสงคข์องงานเขียน 
• หลกัฐานเชิงประจกัษ ์

– วิจยัท่ีไม่ใช่การทดลอง 
– วิจยัก่ึงทดลอง 
– วิจยัแบบทดลอง 
– การส ารวจ 

 

 

• การทบทวนวรรณกรรม 
– เพื่อรวบรวมเน้ือหา ความรู้
ถึงปัจจุบนั 

– เพื่อตอบค าถามใหม่ 
– เพื่อพิสูจน์ทฤษฎี 
– เพื่อเปรียบเทียบทฤษฎี 
– เพื่อน าเสนอแนวคิดใหม่ 



ระดบัของผูอ่้าน 
• ถึงแมว้า่จะมีผูอ่้านหลายระดบักต็าม  
• จงเขียนใหนิ้สิตท่ีเพ่ิงเรียนจิตวทิยาเบ้ืองตน้เขา้ใจ แมเ้น้ือหา

ซบัซอ้นเพียงใดกต็าม 
• ถา้เป็นส่วนของวธีิการวจิยั หรือผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พยายาม

ใหนิ้สิตท่ีเพ่ิงเรียนสถิติเขา้ใจ 
• อยา่ลืม ‚การเขียนท่ีดี คือการสอนท่ีดี‛ 

 

 



ความครบถว้น 
• เลือกเน้ือหาใหค้รอบครุม มีเอนเอียงไปดา้นใดดา้นหน่ึง 

– เช่น เลือกเฉพาะงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

• เน้ือหาจบภายในตวัเอง ไม่เขียนขาดตอน 
– เช่น บอกวา่จะเขียนทั้งจุดเด่น และจุดดอ้ย แต่เขียนเฉพาะจุดดอ้ย 



ความครบถว้น 
• ความละเอียด หรือจุดเนน้ จะแตกต่างกนัไปตามประเภทของ

บทความ 
• บทความเพ่ือรวบรวมเน้ือหา ใหเ้ขียนใหค้รอบคลุม และความ

ละเอียดข้ึนอยูก่บัประเภทของบทความ (เช่น อ่านกวา้งๆ หรือ
เจาะลึก) 



ความครบถว้น 
• บทความวจิยั 

– ประโยคเพื่อดึงความสนใจผูอ่้าน 
– การทบทวนเน้ือหา วา่หวัขอ้น้ีมีกรอบอยา่งกวา้งๆ อยา่งไร และ
ค่อยๆ ลงรายละเอียดถึงประเดน็ท่ีจะวิจยั 

– ท าใหผู้อ่้านคุน้เคยกบัตวัแปร หรือหวัขอ้ท่ีงานวิจยัน้ีท า (นิยามค า
ส าคญั, อธิบายทฤษฎีท่ีเป็นหลกัในงานวจิยั) 
 



ความครบถว้น 
• บทความวจิยั 

– ช้ีใหเ้ห็นถึงปัญหา หรือช่องวา่งท่ีงานวิจยัเก่าไม่ไดท้  า 
– ตอบค าถามวา่งานวิจยัน้ีตอบสนองต่อปัญหาเหล่านั้นไดอ้ยา่งไร 
– อธิบายถึงรูปแบบการวิจยัอยา่งสั้นๆ ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ตอบค าถาม
นั้น 

– สร้างสมมติฐานงานวิจยั 



ความครบถว้น 
• บทความวจิยั 

– ออกแบบงานวิจยัเพื่อตอบสมมติฐานนั้น (กลุ่มตวัอยา่ง, เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยั, วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลหรือรูปแบบการทดลอง) 

– บอกวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล และผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
– อภิปราย ใชห้ลกัเหตุผลอธิบายผลการวิเคราะห์ท่ีออกมา 



ความครบถว้น 
• บทความวจิยั 

– เปรียบเทียบผลกบังานวิจยัอ่ืน ท่ีตนไดก้ล่าวไวใ้นช่วงทบทวน 
– น าขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการอภิปราย ตอบค าถามท่ีกวา้งข้ึน โดยใชห้ลกั
เหตุผล 

– สรุปและเขียนผลการน างานวิจยัไปใช ้หรือการต่อยอดจากงานวิจยั
ช้ินน้ี 

ไม่ควรใชเ้หตุผลเร่ืองการออกแบบวจิยัของตนเองมาอธิบายเร่ืองการไม่
สอดคลอ้งสมมติฐาน เพราะจะมีค าถามวา่ท าไมไม่ออกแบบใหดี้เสียตั้งแต่แรก 



ความครบถว้น 
• บทความรวบรวมวรรณกรรมเชิงวิเคราะห์ 

– ขอ้ความเชิญชวน เรียกความสนใจผูอ่้าน 
– ปูพื้นฐานความรู้ ค  าศพัทท่ี์ส าคญัในเน้ือหา 
– ช้ีใหเ้ห็น และแสดงหลกัฐานถึงปัญหา ขอ้บกพร่อง หรือช่องวา่งใน
งานวิจยั 

– หรือช้ีใหเ้ห็นถึงการตีความ การอภิปรายท่ีนอกเหนือไปจากงานวิจยั
เก่าๆ ท่ีผา่นมา 

– สรุปและท้ิงค าถาม หรือขอ้เสนอท่ีส าคญัใหแ้ก่ผูอ่้าน 



ความครบถว้น 
• บทความรวบรวมวรรณกรรมเพื่อพิสูจน์ทฤษฎี เปรียบเทียบ

ทฤษฎี หรือหาความรู้ใหม่ 
– ขอ้ความเชิญชวน เรียกความสนใจผูอ่้าน 
– ปูพื้นฐานความรู้ ค  าศพัทท่ี์ส าคญัในเน้ือหา 
– รวบรวมหลกัฐาน งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
– วิเคราะห์เชิงปริมาณ (Meta-analysis) หรือเชิงคุณภาพ 



ความครบถว้น 
• บทความรวบรวมวรรณกรรมเพื่อพิสูจน์ทฤษฎี เปรียบเทียบ

ทฤษฎี หรือหาความรู้ใหม่ 
– หาตวัแปรท่ีอาจส่งผลใหผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูลแตกต่างกนัไปตาม
งานวิจยั 

– สรุปและท้ิงค าถาม หรือขอ้เสนอท่ีส าคญัใหแ้ก่ผูอ่้าน 



ความครบถว้น 
• บทความรวบรวมวรรณกรรมเพื่อเปรียบเทียบทฤษฎี  

– ขอ้ความเชิญชวน เรียกความสนใจผูอ่้าน 
– ปูพื้นฐานความรู้ ค  าศพัทท่ี์ส าคญัในเน้ือหา 
– ช้ีใหเ้ห็นถึงความเหมือน ความแตกต่าง จุดเด่น จุดดอ้ย และหลกัฐาน
สนบัสนุนในแต่ละทฤษฎี 

– ช้ีใหเ้ห็นถึงตวัแปรแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง ในความถูกตอ้งท่ีแตกต่างกนั
ไปในแต่ละทฤษฎี 

– สรุปและท้ิงค าถาม หรือขอ้เสนอท่ีส าคญัใหแ้ก่ผูอ่้าน 



ความครบถว้น 
• ย  ้า!!! เขียนเฉพาะประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงาน 

มิฉะนั้นอาจท าใหผู้อ่้านหลงทาง ไม่เขา้ใจหลกัเหตุผลในงาน
เขียน 

• ถา้คิดวา่จ าเป็นตอ้งใส่ อาจท าเป็น Footnote หรือ Appendix 



ความถกูตอ้ง 
• รวบรวมแนวคิดของปรากฎการณ์ทั้งหมด แลว้น าเสนออยา่ง

สมดุล แลว้ค่อยใหเ้หตุผลสนบัสนุนแนวคิดของตน 
• ถา้ไม่น าเสนอแนวคิดของผูอ่ื้น งานวิจยัอาจมองวา่มีอคติ 
• การสรุปผลงานวจิยั หรือสรุปบทความ หรือเขียนการน าไปใช ้

ใหแ้น่ใจวา่ขอ้ความเหล่าน้ีน ามาจากการทบทวนวรรณกรรม 
หรือผลงานวิจยั 



ความถกูตอ้ง 
• เขียนตรงไปตรงมา ไม่ตอ้งเขียนเหมือนอธิบายเร่ืองราว เพราะ

อาจท าใหผู้อ่้านหลงทาง จบัประเดน็ไม่ได ้
• แน่ใจตนเองเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นบทความในรายการอา้งอิง  
• รายงานผลการวจิยัทั้งหมดท่ีคน้พบ ไม่ใช่บอกเฉพาะท่ี

สนบัสนุนสมมติฐาน 



ความใหม่ 
• ใหแ้น่ใจวา่งานของตนเองไม่ไปซ ้ ากบัคนอ่ืน 
• ถา้จะเขียนซ ้ า จะตอ้งมีส่ิงท่ีแตกต่างจากงานเก่าๆ มากเพียง

พอท่ีจะใหผู้อ่้านยอมเสียเวลามาอ่านเร่ืองเดิมซ ้ า 
• พยายามหนีกรอบของต่างประเทศ 



ความใหม่ 
• งานจะไม่สามารถใหม่ไดเ้ลย ถา้ไปลอกบทความวิชาการ หรือ

วทิยานิพนธ์เก่ามาท า 
• น าความทนัสมยัมาใส่งานของตน เพราะความรู้ทางจิตวิทยา

เปล่ียนแปลงตลอด 
• ถ้าไม่มีอะไรใหม่ แสดงว่า ประเทศไม่ได้พัฒนา 



การตีความ วิจารณ์ 
• อยูใ่นหลกัเหตุผล 
• เป็นกลาง ไม่เอนเอียงไปดา้นใดดา้นหน่ึง 
• ใหว้จิารณ์ทั้งขอ้ดี และขอ้ดอ้ย ของแต่ละงาน 
• วจิารณ์ใหเ้นน้ท่ีงาน ไม่ใช่ตวับุคคล 
• วจิารณ์ และยอมรับความแตกต่างดา้นความคิดอยา่งเคารพ แมว้า่

ตนเองจะไม่เห็นดว้ยกต็าม (อยา่ลืมวา่คนเราแตกต่างกนั ถา้ไม่มี
ความแตกต่าง ความรู้กไ็ม่พฒันา) 



การนิยามค าศพัท ์ค าเปรียบเทียบ 
• ศพัทว์ิชาการ ใชไ้ดใ้น 3 กรณีน้ี เท่านั้น 

– มีความหมายกวา้ง ไม่มีค  าศพัทใ์ดสามารถอธิบายไดดี้กวา่ (เช่น อตั
มโนทศัน์) 

– มีความหมายเฉพาะ ไม่มีค  าศพัทใ์ดสามารถอธิบายไดดี้กวา่ (เช่น ยนี) 
– ไม่มีความหมายแฝงเพิ่มเติม (เช่น การเสริมแรง และการใหร้างวลั) 

• ถา้ไม่ใช่ศพัทว์ชิาการท่ีรู้จกัทัว่ไป ควรนิยาม 
• นิยามท าไดห้ลายแบบ เช่น ใหค้  านิยาม เขียนอธิบายโดยนยั หรือ

ยกตวัอยา่ง 



การนิยามค าศพัท ์ค าเปรียบเทียบ 
• ค าเปรียบเทียบ ถา้มีแนวโนม้ท าใหส้บัสน ควรอธิบายชดัเจน

หรือเปล่ียนค าใชใ้หเ้จาะจงมากข้ึน 
– เช่น กลุ่มทดลองมีความสามารถมากกวา่กลุ่มควบคุม 
– มากกวา่ หมายความวา่อะไร? 
– อาจเปล่ียนเป็น กลุ่มนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยตนเองท าคะแนนใน
แบบทดสอบภาษาองักฤษมากกวา่กลุ่มนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการพดูให้
ฟัง 

• การนิยามท าแค่คร้ังแรก 



การเรียบเรียงเน้ือหา 



การเรียบเรียงเน้ือหา 
• เอกภาพ 
• สมัพนัธภาพ 
• สารัตถภาพ 
• สไตลก์ารเขียน 

 



เอกภาพ 
• บทความวชิาการแต่ละเร่ือง ตอ้งกล่าวถึงเร่ืองเพียงเร่ืองเดียว 

หรือมีวตัถุประสงคช์ดัเจนอยา่งหน่ึงอยา่งใด นอกจากนั้นเป็น
ความคิดยอ่ยสนบัสนุน 

• ถา้มีหลายวตัถุประสงค ์ตอ้งใหแ้น่ใจวา่วตัถุประสงคเ์หล่านั้นไป
ดว้ยกนัไดใ้นบทความเดียว 

• เอกภาพ ยงัหมายถึง ความเสมอตน้เสมอปลายของแนวคิด 
มุมมอง การตีความ 

• จ ากดัใหห้น่ึงยอ่หนา้ หน่ึงความคิด 



สมัพนัธภาพ 
• เน้ือหาตอ้งเรียงร้อยกนัอยา่งต่อเน่ือง 
• ส่ิงท่ีจะช่วยใหเ้น้ือความมีสมัพนัธภาพ คือ 

– การวางโครงเร่ือง วา่จะพดูถึงเร่ืองอะไรบา้ง 
– การล าดบัหวัขอ้เร่ือง (หวัขอ้ระดบัเดียวกนั ความส าคญัเท่ากนั) 
– การโยงความคิด ควรโยงเป็นเสน้ตรง ไม่ซบัซอ้น 

• ไม่กระโดดขา้มหลกัเหตุผล แลว้คิดวา่ผูอ่้านรู้เร่ือง เช่น จาก
ผลงานวจิยัท าใหไ้ดข้อ้สรุปวา่การเรียนดว้ยตวัเองดีท่ีสุด (ไม่รู้วา่
ผลงานวิจยัอะไร) 



สมัพนัธภาพ 
• สมัพนัธภาพระหวา่งวลี ประโยค 

– ค าเช่ือม  
– ค าสรรพนาม ถา้จะใช ้ตอ้งเห็นไดช้ดัเจน วา่อา้งอิงถึงอะไร 
– ใจความส าคญั ควรแสดงไวช้ดัเจน เช่น ตน้ยอ่หนา้ หรือทา้ยยอ่หนา้ 
– ถา้อยูท่า้ยยอ่หนา้ มกัจะใชเ้พือ่การย  ้าความ 
– คิดถึงมุมมองของผูอ่้าน วา่น าเสนออยา่งไร ผูอ่้านจะเขา้ใจหลกั
เหตุผลของผูเ้ขียน 



สมัพนัธภาพ 
• สมัพนัธภาพระหวา่งยอ่หนา้ 

– ค าเช่ือม 
– หนา้ท่ีของยอ่หนา้ มี 4 แบบ คือ ยอ่หนา้น าความคิด ยอ่หนา้สรุป
ความคิด ยอ่หนา้โยงความคิด ยอ่หนา้แสดงความคิด 

– ยอ่หนา้แสดงความคิด อาจอยูใ่นรูปแบบของการบรรยาย การอธิบาย 
หรือการอา้งเหตุผล ข้ึนอยูก่บัเป้าหมายของบท หรือหวัขอ้นั้น 

– ใชภ้าษาขนานกนั เช่น เหตุผลแรก... เหตุผลท่ีสอง.... เหตุผลท่ีสาม... 
หรือ กลุ่มความตอ้งการปัญญาสูง และกลุ่มความตอ้งการทางปัญญาต ่า 



สมัพนัธภาพ 
• สมัพนัธภาพระหวา่งบท หวัขอ้ 

– บทน าบท หรือยอ่หนา้แสดงความเช่ือมโยงจากหวัขอ้ท่ีผา่นมา 
– แสดงรายละเอียด 
– สรุปใจความส าคญัของหวัขอ้นั้น แลว้กล่าวเช่ือมโยงไปสู่หวัขอ้
ถดัไป 



สมัพนัธภาพ 
• สมัพนัธภาพระหวา่งบท หวัขอ้ 

– แสดงโครงสร้างการเขียนในหวัขอ้เหล่านั้น เช่น ในท่ีน้ีจะแบ่ง
เน้ือหาของความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส่ีส่วนยอ่ย คือ เหตุเกิดความ
พึงพอใจ การวดัความพึงพอใจ รูปแบบของความพึงพอใจ และผล
ของความพึงพอใจ 

– อาจเขียนเคา้โครงของเน้ือหาในหนงัสือ ผา่นค าน า หรือบทน า 



สารัตถภาพ 
• เน้ือหาทุกอยา่ง มุ่งไปสู่หวัใจของเร่ือง 
• มีในทุกระดบั คือ ทั้งภายในยอ่หนา้ ภายในหวัขอ้ ภายในบท 

หรือภายในเร่ือง 
• ตระหนกัวา่เน้ือหาใดไม่เก่ียวกบัเน้ือความ หรือถา้ใส่มา แลว้จะ

ท าใหผู้อ่้านสบัสน ใหต้ดัท้ิง หรือน าไปใส่ Footnote หรือ 
Appendix 

• จดัเร่ืองเดียวกนัไวด้ว้ยกนั ปัญหาน้ีจะเกิดเม่ือใส่เน้ือหาเพ่ิมเติม
ลงไป แลว้ไม่อยากจดัหวัขอ้ใหม่ 



สไตลก์ารเขียน 
• สไตลก์ารเขียนไม่ใช่ประเดน็ส าคญัของการส่ือสาร 
• ปรับการเขียน การวางโครงเร่ืองใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหา หรือ

วตัถุประสงคข์องบทความ 
• เอกภาพ สมัพนัธภาพ สารัตถภาพ กระชบั ผูอ่้านนอกวงวชิาการ

เขา้ใจ (เช่น คุณยายอาย ุ60 ปี) เป็นส่ิงท่ีควรจะค านึงถึงก่อน
สไตลก์ารเขียน 



การใชภ้าษา 



การใชภ้าษา 
• ถูกไวยากรณ์ 
• ใชภ้าษาเขียน 
• ใชภ้าษาไทย 
• ใชภ้าษาวิชาการ 
• ใชค้  าใหค้งท่ี 
• สะกดค าใหถู้กตอ้ง 
• อยา่แยกค าระหวา่งบรรทดั 



ถูกไวยากรณ์ 
• การใชค้  าผดิชนิด เช่น เช่ือมสมัพนัธ์ เพ่ือนฉนั เขาเป็นรักษา

ราชการแทนคณบดี นายกรัฐมนตรีปาฐกถา 
• การใชค้  าผดิความหมาย เช่น ภาษาต่างประเทศท่ีสอนในคณะ

อกัษรศาสตร์แตกแยกในหลายภาษา สีสนัท าใหค้นไม่คลาด
สายตาไป  

• การใชค้  าผดิลกัษณะ เช่น กล่ินเปร้ียว  
• การใชไ้มย้มก กบัค าท่ีแสดงหนา้ท่ีคนละแบบ เช่น ดินสอ 2 

แท่งๆ ละ 



ถูกไวยากรณ์ 
• ค าเหมาะสมกบับุคคล เช่น กษตัริย ์พระ 
• ไม่น าลกัษณะท่ีอธิบายมนุษย ์อธิบายสตัว ์ส่ิงของ เหตุการณ์ 

– เช่น การทดลองแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็นสามกลุ่ม 
– มหาวิทยาลยัรัฐโกงการสอบมากกวา่มหาวทิยาลยัเอกชน 

• ประโยคขาดประธาน เช่น รายงานพบวา่มีอุบติัเหตุทางรถยนต์
มากในช่วงฤดูฝน 



ถูกไวยากรณ์ 
• ประโยคก ากวม เช่น เดก็อายสิุบขวบมีแนวโนม้ท่ีจะเล่นกบั

เพ่ือนในวยัเดียวกนัมากกวา่เดก็อายแุปดขวบ (ตีความไดส้อง
ความหมาย) 



ใชภ้าษาเขียน 
• ไม่ใชป้ระโยคท่ีตอ้งแปลไทยเป็นไทย เช่น ส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง

ความเป็นมนุษยท่ี์ดี ซ่ึงตอ้งเป็นส่ิงท่ีทุกคนยอมรับดว้ย คือความ
ปรารถนาดีท่ีมีใหต่้อกนัหรือเรียกอยา่งง่ายๆ วา่ความจริงใจ 

• ไม่ใชภ้าษาพดู เช่น ยงัไง เขา้ท่า เท่าไหร่ เสร็จยงั 
• ไม่ใชค้  าโบราณ เช่น คนดีไม่พึงโกหก ลางทีคนเราไม่ใชเ้หตุผล 
• ไม่ใชค้  าสแลง เช่น น๊ิง ซุง้ จ๊ีด แสบ ถงัแตก วดัดวง ประสาท 
• ไม่ใชค้  าหยาบคาย เช่น ฉิบหาย สุดตีน เสือก แดก 
• ไม่ใชค้  าเฉพาะกลุ่ม หรือภาษาถ่ิน  



ใชภ้าษาไทย 
• อยา่ใชป้ระโยคจากภาษาต่างประเทศ 

– เช่น มนัเป็นไปไดท่ี้งานวิจยัน้ีจะผดิพลาดในเร่ืองการออกแบบ
งานวิจยั 

– ใหเ้ขียน งานวจิยัอาจมีขอ้ผดิพลาดเร่ืองการออกแบบงานวิจยั 

• การใชค้  าวา่ ‚มี‛ หรือ ‚เป็น‛ น าหนา้ประโยค 
– เช่น เป็นการไม่ถูกตอ้งท่ี... 
– มีความคิดหน่ึงท่ีกล่าววา่... 



ใชภ้าษาไทย 
• การใชค้  าจากภาษาต่างประเทศ 

– ช่ือสถานท่ีท่ีรู้จกัดี ใชเ้ป็นภาษาไทยเลย เช่น ทวีปเอเชีย 
– ช่ือธาตุ สสาร และส่ิงของท่ีใชเ้ป็นภาษาไทยอยา่งแพร่หลาย ใหใ้ชไ้ด้
เลย เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ลูกฟุตบอล ไอศกรีม 

– มาตรวดั ชัง่ เช่น เซนติเมตร ปอนด ์ลิตร 
– ช่ือวิชา เช่น ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลสั 
– ช่ือท่ีไม่ค่อยแพร่หลาย แต่เขา้ใจในวงวิชาการ เช่น ยนี เอกซ์เรย ์ให้
ใชไ้ดเ้ลย 



ใชภ้าษาไทย 
• การใชค้  าจากภาษาต่างประเทศ 

– ค าท่ีแปลเป็นภาษาไทย แต่ยงัไม่แพร่หลาย เช่น อตัมโนทศัน์ ให้
วงเลบ็ภาษาองักฤษไวด้า้นหลงั (ดูค  าแปลไดจ้ากพจนานุกรมของราช
บณัฑิต) 

– ถา้ไม่มีการบญัญติัศพัทข้ึ์นมาในพจนานุกรม ใหดู้วา่วงวิชาการทัว่ไป
ใชค้  าวา่อะไร และวงเลบ็ภาษาองักฤษไวด้ว้ย หลีกเล่ียงการแปล
ความหมายดว้ยตนเอง หรือการทบัศพัท ์

– ถา้จะทบัศพัท ์ใหดู้คู่มือการแปลศพัทจ์ากราชบณัฑิตยสถาน และ
วงเลบ็ภาษาองักฤษไวด้ว้ย 



ใชภ้าษาไทย 
• ช่ือบุคคล ใหเ้ขียนทบัศพัทภ์าษาองักฤษเลย เพราะมีปัญหาใน

การอ่าน 
• สญัลกัษณ์ทางสถิติ เขียนเป็นภาษาองักฤษได ้



ใชภ้าษาวิชาการ 
• พดูเท่าท่ีจ าเป็น ไม่เยิน่เยอ้ 

–ค าท่ีมีความหมายซ ้ า เช่น ซ่อนใหล้บัตา เปิดเผยใหท้ราบ 
ผลลพัธ์ในท่ีสุด 

–การเปล่ียนกิริยาเป็นนามวลี เช่น  
• ค าวา่ ท าการ ส่วนใหญ่เป็นค าฟุ่ มเฟือย นกัวิจยัท าการออกแบบ 
ใหเ้ขียนเป็น นกัวิจยัออกแบบ 

• เขาตกอยูใ่นสภาพมึนเมา 
• เขามีลกัษณะของคนเปิดเผยตนเอง 
• ก าลงัอยูใ่นระหวา่งการแข่งขนั 



ใชภ้าษาวิชาการ 
• พดูเท่าท่ีจ าเป็น ไม่เยิน่เยอ้ 

– ค าสร้อย เช่น ไพเราะเพราะพร้ิง 
– การใชส้มญานาม เช่น ร้ัวของชาติ  
– ค าบางค ายาวเกินไป เช่น ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ ใหใ้ช ้เพราะวา่ แทน 
– ค าหรูหรา ไม่ควรใช ้เช่น ประจกัษ ์โลหิต ปราศรัย เจตนารมย ์
ทศันียภาพ 

– อยา่ใชว้งเลบ็บ่อยมาก เพราะเน้ือหาจะถูกขดั ความต่อเน่ืองในการ
อ่านลดลง 



ใชภ้าษาวิชาการ 
• พดูตรงไปตรงมา 

– ไม่ใชป้ระโยคปฏิเสธซอ้นปฏิเสธ 
– ประโยคซอ้น ถา้สามารถลดรูปเป็นประโยคอยา่งง่าย ใหล้ดลง เพราะ
ผูอ่้านอ่านไดง่้ายกวา่ 

– หลีกเล่ียงการใชป้ระโยคกรรมวาจก เพราะเขา้ใจยาก 
– ถา้จ าเป็นตอ้งใชป้ระโยคกรรมวาจก ใหเ้ลือกใหถู้กระหวา่งค าวา่ 

‚ไดรั้บ‛ และค าวา่ ‚ถูก‛ 
 



ใชภ้าษาวิชาการ 
• ค าก ากวม 

– ค าวา่ ผูว้ิจยั อาจสบัสนได ้เช่น ผูว้ิจยัสอนผูร่้วมการทดลอง ใหร้ะบุ
ใหช้ดัเจนวา่ผูว้ิจยัคือผูเ้ขียน (ใหใ้ชส้รรพนามบุรุษท่ี 1 แทน) หรือ
ผูว้ิจยัอ่ืน ถา้เป็นผูว้ิจยัอ่ืนใหร้ะบุใหช้ดัเจน 
• ถา้ใชส้รรพนามบุรุษท่ี 1 บ่อยเกินไป ท าใหผู้อ้่านสับสนวา่สรรพนามนั้น
อา้งถึงอะไร ใหห้ลีกเล่ียง 

 



ใชภ้าษาวิชาการ 
• ค าก ากวม 

– ค าประมาณการ ในการอธิบายจ านวน ปริมาณ ไม่ควรใชใ้นการเขียน
เชิงวิทยาศาสตร์ เช่น กลุ่มตวัอยา่งกดปุ่มบ่อยคร้ัง (ค าวา่ บ่อย ในแต่
ละคนแตกต่างกนั) 

– แต่ถา้ใชใ้นเชิงเปรียบเทียบ สามารถใชไ้ด ้เช่น บ่อยกวา่ มากกวา่ 
นอ้ยกวา่ 

– การเปรียบเทียบ ระบุใหช้ดัเจนวา่ ส่ิงใด เปรียบเทียบ กบัส่ิงใด 
หลีกเล่ียงประโยคก ากวม 



ใชภ้าษาวิชาการ 
• การลดอคติในรายงาน 

– ระบุลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งใหช้ดัเจน ไม่เกินกวา่ขอบเขตของงานวิจยั 
เช่น ระบุวา่กลุ่มคนอายมุากกวา่ 60 ปี แต่มีคนอายสูุงสุดเพียงแค่ 65 
ปี 

– ไม่ตีตรา เรียกกลุ่มคนอยา่งท่ีเขาอยากใหเ้รียก เช่น  
ผูป่้วยโรคจิตหรือคนบา้ น่าจะเรียกวา่ ผูมี้อาการจิตเภท มากกวา่ 



ความคงท่ีในการใชค้  า 
• ใหใ้ชค้  าใหส้อดคลอ้งกนัทั้งบทความ เช่น 

กลุ่มตวัอยา่ง ผูป่้วย ผูร่้วมการทดลอง 
ความเท่ียง ความสอดคลอ้งภายใน 
ความพึงพอใจในการรักษา ความพอใจในการรักษา ความพึงพอใจต่อ
การรักษา 

• ถา้ไม่เหมือนกนั คนอ่านจะงงวา่แต่ละค าคือเร่ืองเดียวกนัหรือ
เปล่า 



การสะกดค าใหถู้กตอ้ง 
• ถา้ไม่มัน่ใจ ใหเ้ปิดพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 

– เช่น มาตราฐาน 

• หนงัสือ ‚อ่านอยา่งไร เขียนอยา่งไร‛ 



อยา่แยกค าระหวา่งบรรทดั 
• การแยกค าระหวา่งบรรทดั อาจท าใหผู้อ่้านเขา้ใจยาก และรู้สึกวา่

อ่านแลว้ไม่ต่อเน่ือง เช่น 
 
ในการทดลองคร้ังท่ี 1 มีผูร่้วมการทดลอง 3 คนขอถอน- 
ตวัจากงานวจิยัคร้ังน้ี 



สรุปเทคนิคการเขียนบทความ 
• ก าหนดเป้าหมายในการเขียนชดัเจน 
• ทบทวนเน้ือหาเร่ืองท่ีตนยงัไม่รู้ดี 
• เขียนโครงร่าง 
• อ่านโครงร่างแลว้ลองคิดวา่ถา้เป็นผูอ่้าน จะเขา้ใจรูปแบบการ

เขียนของตนเองหรือไม่ 
• ลงมือเขียนทีละส่วน อาจเขียนส่วนใดก่อนกไ็ดใ้นโครงร่าง ตาม

แรงจูงใจท่ีตนมี 



สรุปเทคนิคการเขียนบทความ 
• เขียนเสร็จทั้งหมด ตรวจสอบเอกภาพ สมัพนัธภาพ และสารัตถ

ภาพของเน้ือหา 
– หาผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 
– หาผูท่ี้ไม่รู้เร่ืองในศาสตร์นั้น เพื่อตรวจสอบภาษา 

• พยายามเขียนโดยค านึงถึงผูอ่้านมากท่ีสุด 
• ไม่มีรูปแบบการเขียนไหนท่ีเหมาะสมกบังานเขียนทุกงาน 

 



50 Tips for Article Writing 

From Guide to Publishing in 

Psychology Journals 

(Sternberg, 2000) 



50 Tips for Article Writing 

• Ask yourself whether ideas are 

interesting to you, and why they 

would be interesting to other people 

• Realize that new ideas are often 

difficult to get accepted 



50 Tips for Article Writing 

• Write the article that emerges from 

your research rather than the article 

you planned to write 

• Explore the data to find out what they 

have to say and not just what you 

expected them to say 

• A good article tells a story 



50 Tips for Article Writing 

• Write the story the data tell rather 

than the story of your discovery of the 

data’s story 

• Write for the student in Psychology 

101 

• Make clear what is new in your article 

• Write with your referees in mind 



50 Tips for Article Writing 

• Write in the manner of an hourglass, 

starting broadly, becoming more 

specific, and then ending broadly 

• Make clear how your study tests your 

hypotheses 

• Polish and proofread 



50 Tips for Article Writing 

• Do not use synonyms, especially for 

technical terms, just for the sake of 

avoiding redundancy 

• Make length proportional to 

contribution 

• Use a title that clearly expresses what 

the articles is about and that also, if 

possible, captures attention 



50 Tips for Article Writing 

• Write an abstract that contains the 

information a reader most want to 

know 

• Accept feedback nondefensively but 

critically 



50 Tips for Article Writing 

• A good literature review (whether as a 

general article or as part of an article) 

defines and clarifies a problem; 

summarize previous research in order 

to inform the reader of present 

research; identifies relations, 

contradictions, gaps, and 

inconsistencies; and suggests next 

steps 



50 Tips for Article Writing 

• A good author writes with his or her 

readers in mind 

• A good article has a take-home 

message. 

• Write for a class of journals 

• Choose carefully the journal to which 

you summit your article 



50 Tips for Article Writing 

• Do not take reviews personally 

• When you resubmit an article, be 

clear as to how you handled each of 

the points make in the reviews 

• Relate what you are writing about to 

people’s everyday experiences 

• Use interesting rhetorical quesitions 



50 Tips for Article Writing 

• Say clearly why what you are 

studying matter to your readers 

• Review relevant literature in a way 

that relates it to the argument you 

want to make 

• Use direct quotes only when 

necessary 



50 Tips for Article Writing 

• State your research question(s) 

clearly 

• Treat differences of opinion with 

respect 

• Keep in perspective the importance of 

your own work 

• Be generous in your citations of 

others 



50 Tips for Article Writing 

• Be current in your citations of others 

• Avoid secondary sources 

• Actively solicit feedback 

• The main elements of design are type 

of design, how participants were 

assigned to groups, independent 

variables, and dependent variables 



50 Tips for Article Writing 

• Make clear why the design you chose 

is appropriate to the problem you 

have studied 

• Make clear what the strengths and 

limitations of your design are 

• Provide top-down structure 



50 Tips for Article Writing 

• Let the story of your data guide your 

writing of Results, rather than an 

arbitrary order based on statistical 

tests 

• Justify your choices of statistical tests 

• Be thorough in your reporting results 

without being overwhelming 



50 Tips for Article Writing 

• If you cleaned up your data, be clear 

as to how you did 

• Be sure your conclusions follow from 

your data 

 



50 Tips for Article Writing 

• The Discussion should make clear 

what you have contributed, how your 

study helped resolve the original 

problem, and what conclusions and 

theoretical implications can be drawn 

from your study 



50 Tips for Article Writing 

• The Discussion should be viewed as 

argumentation, not just as 

explanation 

• Decide what is worth emphasizing in 

your Discussion and what is not 

• Use the Discussion to make clear the 

limitations of your work 



50 Tips for Article Writing 

• Never end an article with an 

expression like “Further research is 

needed”. 


