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รูปแบบการเขียนรายงานนี ้ เป็ นรูปแบบการเขียนรายงานที่ใช้ สาหรับวิชา 3800203 จิตวิทยา
ปั ญญาขันน
้ า การใช้ รูปแบบการเขียนรายงานนี ้อาจไม่เหมือนกับรูปแบบการเขียนรายงานในวิชาอื่น และ
บางส่วนอาจไม่เหมือนรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ให้ ทา่ นอ่านและตรวจสอบวิธีการเขียน
รายงานตามแนวทางที่ได้ เขียนใน ณ ที่นี ้
เหตุผลในการทารายงานผลปฏิบัตกิ าร
การทารายงานผลปฏิบตั ิการเป็ นการฝึ กเขียนรายงานในสิ่งที่ตนเองค้ นพบขึ ้น สาเหตุที่ทาให้ การ
เขียนรายงานผลปฏิบตั กิ ารออกมาตามรูปแบบที่จะกล่าวถึงต่อไป ไม่เหมือนกับการเขียนรายงานในรูปแบบ
อื่นๆ เนื่องจากเหตุผลทังหมด
้
4 ประการด้ วยกัน คือ การรวบรวมความคิด การฝึ กการเขียนในเชิงวิชาการ
ฝึ กรูปแบบการเขียน และฝึ กให้ เผยแพร่สิ่งที่ตนเองได้ ค้นพบ
เหตุผลแรก คือ คุณค่าของการเขียนในการทาวิจยั การเขียนจะเป็ นการรวบรวมความคิดของ
ตนเอง ให้ ตนเองแจ่มแจ้ งในเนื ้อหามากยิ่งขึ ้น ทาให้ ความคิดของตนเองเป็ นระบบระเบียบ นอกจากนี ้แล้ ว
ยังทาให้ ทราบว่า งานของตนเองมีจดุ บกพร่องอะไร เหตุผลถัดไป คือ การฝึ กการเขียนในเชิงวิชาการ ซึง่ จะ
แตกต่างจากการเขียนโดยทัว่ ไป คือ จะเป็ นการแจ้ งให้ ทราบว่าตนเองได้ ค้นพบอะไรขึ ้น เกิดประโยชน์อนั
ใดบ้ าง ไม่ได้ เป็ นการเขียนเพื่อพรรณนา บรรยาย หรื อแสดงความรู้สึกลงไป คุณค่าของการเขียนเชิงวิชาการ
คือ ต้ องอ่านเข้ าใจง่าย ถูกต้ องตรงประเด็น และทาให้ ผ้ อู ่านที่มีความรู้ในระดับหนึง่ แล้ ว อ่านเข้ าใจมาก
ที่สดุ เหตุผลถัดไป คือ ฝึ กรูปแบบการเขียน ในรายงานครัง้ นี ้ จะให้ มีการเขียนในรูปแบบของสมาคม
จิตวิทยาแห่งอเมริกนั (American Psychological Association; APA) ซึง่ จะมีรูปแบบการอ้ างอิง ลักษณะ
การจัดวางหน้ ากระดาษ แตกต่างไปจากรูปแบบการเขียนอื่น (อ่านรายละเอียดการอ้ างอิงได้ จากหนังสือ 4
เล่ม ดังนี ้ APA, 2001, 2005; Nicol & Pexman, 1999, 2003) การจัดทารายงานในครัง้ นี ้ จะเป็ นการฝึ ก
การเขียนให้ สอดคล้ องกับการเขียนในรูปแบบนี ้ เพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ในการเรี ยนในวิชาต่อไป และเหตุผล
สุดท้ าย คือ เป็ นการฝึ กเผยแพร่สิ่งที่ตนเองได้ ค้นพบ หากท่านได้ ทางานวิจยั แล้ ว ไม่ได้ ตีพิมพ์ในสิ่งที่ตนเอง
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ได้ ค้นพบ งานวิจยั ที่ทา่ นทาก็จะไม่ได้ เพิ่มพูนความรู้ให้ แก่สาขาวิชาจิตวิทยา การเขียนรายงานนี ้เป็ น
จุดเริ่มต้ น ที่ทาให้ ฝึกฝนรูปแบบการเผยแพร่งานวิจยั ที่ตนเองได้ จดั ทาขึ ้น
รูปแบบการเขียนรายงานปฏิบตั กิ ารจะแบ่งหัวข้ อต่างๆ ออกเป็ น วิธีการเขียน เหตุผลของการเขียน
หัวข้ อต่างๆ ในงานวิจยั การจัดวางรูปแบบในการเขียนรายงาน กติกาในการจัดทารายงาน เกณฑ์การให้
คะแนนรายงาน การนาเสนอผลงาน เกณฑ์การให้ คะแนนในการนาเสนอผลงาน
เหตุผลของการเขียนหัวข้ อต่ างๆ ในงานวิจัย
หัวข้ อในการเขียนรายงานผลปฏิบตั ิการ ประกอบไปด้ วย หน้ าปก ความเป็ นมาและความสาคัญ
ของปั ญหา วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการวิจยั ผลการทดลอง อภิปรายผล และรายการอ้ างอิง เพื่อให้ นิสิตได้
เขียนหัวข้ อเหล่านี ้ได้ อย่างสมบูรณ์ นิสิตจะต้ องเข้ าใจว่าหัวข้ อต่างๆ เหล่านี ้ สร้ างขึ ้นมาเพื่ออะไร การเขี ยน
เนื ้อหาในหัวข้ อเหล่านี ้ที่ดีควรทาอย่างไร
หน้ าปก
เป็ นส่วนที่แจ้ งให้ ทราบว่ารายงานนี ้คือรายงานอะไร ทาโดยใคร ส่งในวิชาอะไร ตอนเรี ยนอะไร
วันที่สง่ คือวันที่เท่าไร รายละเอียดเหล่านี ้จะทาให้ อาจารย์ทราบรายละเอียดภายในรายงานนี ้ทันที เมื่ออ่าน
หน้ าปก ดังนันนิ
้ สิตควรเขียนรายละเอียดเหล่านี ้ให้ ครบถ้ วน
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
หัวข้ อนี ้จะเป็ นส่วนที่กล่าวว่า รายงานที่ทานี ้มีเหตุผลอะไรที่ต้องทา สิ่งที่ทา่ นทาคืออะไร ซึง่ เรี ยกว่า
นิยาม รายงานจะตอบโจทย์อะไรบ้ าง ซึง่ เรี ยกว่าวัตถุประสงค์งานวิจยั และทาแล้ วน่าจะเกิดผลการวิจยั
อย่างไร ซึง่ สิ่งนี ้เรี ยกว่า สมมติฐานงานวิจยั ดังนันการเขี
้
ยนว่าทาเพื่อตอบโจทย์อะไร หรื อทาแล้ วจะเกิด
อะไรบ้ าง จะต้ องเขียนเหตุผลสนับสนุนว่า “ท่านมีเหตุผลมากเพียงพอที่จะทาวิจยั เพื่อตอบโจทย์นี ้หรื อไม่”
หรื อ “ท่านมีเหตุผลอันใดที่จะอ้ างว่าเกิดสมมติฐานตามที่ท่านคิด”
ในการเขียน ย่อหน้ าแรก ให้ ทา่ นเกริ่นนาเพื่อเข้ ารายงานการวิจยั การเกริ่นนาสามารถทาได้ หลาย
วิธี ไม่วา่ จะเป็ นอ้ างเหตุการณ์รอบตัวที่สอดคล้ องกับสิ่งที่ทา่ นกาลังศึกษา กล่าวถึงประเด็นความขัดแย้ ง
ทางทฤษฎีที่เกิดขึ ้น กล่าวถึงสถิตทิ ี่น่าสนใจที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั ของท่าน เช่น สถิติอบุ ตั เิ หตุ การบริ โภค
แอลกอฮอล์ เป็ นต้ น ต่อจากนัน้ ให้ ทา่ นนิยามคาสาคัญที่ทา่ นต้ องการศึกษาอย่างชัดเจน เช่น การมองข้ าม
การเปลี่ยนแปลง (Change Blindness) คืออะไร เมื่อได้ นิยามแล้ ว ท่านเชื่อมโยงถึง สิ่งที่ทา่ นต้ องการจะ
ศึกษา เช่น ปรากฎการณ์รอบตัวที่มนุษย์ไม่สงั เกตการเปลี่ยนแปลง  การมองข้ ามการเปลี่ยนแปลงคือ
อะไร  สิ่งเร้ าภายนอกเกี่ยวข้ องกับการมองข้ ามการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่  ต้ องการศึกษาว่าขนาดการ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการมองข้ ามการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่
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หลังจากนัน้ ให้ ทา่ นเขียนย่อหน้ าที่สอง ถึงย่อหน้ ารองสุดท้ าย ในการตอบคาถามงานวิจยั ของท่าน
วิธีการที่ทาให้ ได้ คาตอบมา สามารถทาได้ หลายวิธีด้วยกัน 1) การนาทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องมาอธิบายเชิงเหตุผล
เช่น ในกระบวนการจา มนุษย์จะได้ รับการรบกวนจากความรู้ภายหลัง (Retroactive Interference) ที่เกิด
จากสิ่งที่เกิดขึ ้นภายหลังการเรี ยนรู้สิ่งใดสิ่งหนึง่ ไปรบกวนการเรี ยนรู้สิ่งที่เกิดขึ ้นก่อนหน้ านัน้ จากความรู้
ตรงนี ้ทาให้ ในการจาคาศัพท์จานวน 25 คาพร้ อมกันจะจาคาในภายหลังได้ มากกว่าคาที่มาก่อนหน้ านัน้ 2)
หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับงานที่ได้ จดั ทาขึ ้น เช่น Peterson และ Peterson (1959) ได้
ทดลองว่าหลังจากที่ได้ จาคากลุม่ หนึง่ ไปแล้ ว และให้ ทากิจกรรมหนึง่ ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับความจา ซึง่ ในงานนี ้
คือ ให้ นบั เลขถอยหลังทีละ 3 พบว่ายิ่งนับเลขนานเท่าไร ส่งผลให้ การระลึกได้ น้อยลงไปเท่านัน้ 3) นา
งานวิจยั อื่น มาเปรี ยบเทียบแบบคูข่ นาน ว่างานวิจยั หนึง่ น่าจะมีกระบวนการที่เกิดขึ ้นคล้ ายกับโจทย์ของ
ตนเอง ทาให้ ผลที่ได้ นา่ จะออกมาตามกระบวนการตามงานวิจยั นัน้ เช่น Dmytryk (1984 อ้ างถึงใน
Simons & Levin, 1997) ได้ กล่าวถึงกระบวนการสร้ างภาพยนตร์ ว่าถ้ าเกิดความผิดพลาดเพียงเล็กน้ อยใน
การตัดต่อภาพยนตร์ ผู้ชมจะไม่สงั เกตเห็นความผิดพลาดเหล่านัน้ แต่หากมีความผิดพลาดอย่างมาก หรื อ
ความผิดพลาดนันอยู
้ ่ในจุดศูนย์กลางของความสนใจ จะทาให้ ผ้ ชู มสังเกตเห็น ผลการวิจยั นี ้บอกเป็ นนัยว่า
ถ้ าหากเปรี ยบเทียบระหว่างการเปลี่ยนแปลงสูง (ลักษณะของหน้ าม้ าแตกต่างมาก) และการเปลี่ยนแปลง
ต่า (ลักษณะของหน้ าม้ าแตกต่างกันน้ อย) ผู้ร่วมการทดลองจะพบความแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงสูง
มากกว่า
เมื่อได้ ทบทวนงานวิจยั แล้ ว และพอตอบคาถามงานวิจยั ของตนเองได้ แล้ ว ในย่อหน้ า สุดท้ ายของ
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา ให้ ทา่ นกล่าวถึงสิ่งที่ทา่ นจะทาในงานครัง้ นี ้ ว่าท่านจะทางานวิจยั
อะไร เพื่ออะไร โดยปกติ ถ้ าเป็ นงานวิจยั พื ้นฐาน (Basic Research) จะให้ เหตุผลว่ายังไม่เคยมีใครตอบ
คาถามนี ้มาก่อน หรื อเกิดสงสัยในผลงานวิจยั ที่ผา่ นมาว่าถูกต้ องหรื อไม่ จึงทางานวิจยั ดังกล่าวขึ ้น หรื อ
อยากลงรายละเอียดงานวิจยั ที่ผา่ นมาให้ มากยิ่งขึ ้น หรื อหาหลักฐานประกอบทฤษฎีในแนวทางที่แตกต่าง
ออกไป ส่วนงานวิจยั เชิงประยุกต์ (Applied Research) จะให้ เหตุผลว่าการทาวิจยั นี ้ ได้ ประโยชน์ในโลก
แห่งความเป็ นจริงอย่างไร แต่ในรายงานปั จจุบนั นี ้ ได้ มีหลักฐานเชิงทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์
เรี ยบร้ อยแล้ ว ท่านได้ รับงานจากอาจารย์มาเพื่อเป็ นการปฏิบตั ิการในวิชาจิตวิทยาปั ญญาขันน
้ าเท่านัน้
ดังนันงานนี
้
้ได้ เป็ นเพียงการหาหลักฐานเพื่อสนับสนุนทฤษฎีเพิ่มเติมเท่านัน้ เช่น ท่านอาจเขียนว่า ใน
งานวิจยั นี ้เป็ นการหาหลักฐานสนับสนุนเพิ่มเติมว่ามนุษย์จะเกิดกระบวนการมองข้ ามการเปลี่ยนแปลงใน
สิ่งเร้ าที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและต่าแตกต่างกันหรื อไม่ และให้ ตามด้ วยสมมติฐานงานวิจยั จากการที่ทา่ น
ได้ ทบทวนงานวิจยั เพื่อตอบคาถามมาแล้ ว เช่น โดยคาดว่ามนุษย์จะมองข้ ามการเปลี่ยนแปลงในสิ่งเร้ าที่มี
การเปลี่ยนแปลงต่ามากกว่า
ในการกล่าวถึงทฤษฎี งานวิจยั หรื อคานิยามภายในการเขียนรายงาน ท่านจะต้ องอ้ างถึง
แหล่งข้ อมูลที่ทา่ นได้ นามาเขียนรายงาน กระบวนการนี ้จะเรี ยกว่า การอ้ างอิง (Reference) หากท่านไม่อ้าง
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ถึงงานเหล่านี ้ จะมีคาถามว่า ท่านรู้ได้ อย่างไร ทฤษฎีดงั กล่าวมาจากไหน มีการทางานวิจยั นี ้จริงหรื อไม่
นิยามนี ้ท่านคิดเอง หรื อท่านนามาจากใคร
รูปแบบการอ้ างอิงสามารถทาได้ 2 รูปแบบด้ วยกัน คือ การอ้ างอิงแบบคัดคา (Direct Quotation)
และการอ้ างอิงแบบเปลี่ยนเนื ้อความ (Paraphrase) การอ้ างอิงแบบคัดคา คือ การนาข้ อความจากแหล่ง
อ้ างอิงมาใส่ โดยไม่เปลี่ยนรูปประโยคเลย ส่วนการอ้ างอิงแบบเปลี่ยนเนื ้อความ คือ การที่ ทา่ นอ่าน
เนื ้อความนัน้ แล้ วเขียนใหม่ตามความเข้ าใจของตนเอง ในการอ้ างอิงที่ดี ไม่ควรใช้ การอ้ างอิงแบบคัดคา
หรื อการแปลรูปประโยคมา เนื่องจากว่าอาจารย์จะไม่ทราบว่า ท่านเข้ าใจเนื ้อหาดังกล่าวจริงหรื อไม่
แม้ กระทัง่ การสลับประโยคเพียงเล็กน้ อย ก็เป็ นเพียงการตัดแล้ ววางในที่ใหม่เท่านัน้ ไม่ได้ แสดงถึงความ
เข้ าใจของนิสิตเช่นกัน การเขียนที่ดี นิสิตควรอ่านเนื ้อความจากแหล่งอ้ างอิงหลายๆ แหล่ง แล้ วเขียน
ประโยคในรูปประโยคของตนเอง และท่านอ้ างอิงเพื่อกล่าวว่าสิ่งที่ทา่ นเขียนนัน้ มีหลักฐานว่านามาจาก
แหล่งใดเท่านัน้ ซึง่ จะแสดงให้ เห็นถึงความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งของนิสิต
การอ้ างอิงอีกรูปแบบหนึง่ ที่ทา่ นต้ องระวัง คือ การอ้ างอิงแบบไม่สงั เคราะห์ ซึง่ อาจารย์จะเรี ยก
อย่างประชดว่า “การเขียนรายงานแบบขนมชัน”
้ หรื อ “การเขียนรายงานตัดแปะ” ลักษณะการเขียนแบบนี ้
คือ การอ้ างอิงงานหนึง่ ใส่ลงไปหนึง่ ย่อหน้ า แล้ วอ้ างอิงอีกงานหนึง่ ใส่ลงไปอีกหนึง่ หนึง่ ย่อหน้ า การทา
แบบนี ้จะเป็ นการแสดงทักษะการแปล และการเปลี่ยนเนื ้อความของท่านเท่านัน้ แต่ไม่ได้ แสดงให้ เห็นถึง
ความเข้ าใจในสิ่งที่ทา่ นทา งานที่ดี ท่านจะต้ องวางโครงเรื่ องไว้ ก่อน จากนันจึ
้ งค่อยเขียนเหตุผลสนับสนุน
แล้ วจึงแสดงงานที่ทา่ นอ้ างอิง เพื่อทาให้ เหตุผลที่ทา่ นยกขึ ้นมา มีน ้าหนักมากขึ ้น
เมื่อท่านเขียนความเป็ นมาและความสาคัญจบแล้ ว ท่านจะต้ องเข้ าใจว่า ท่านทางานนี ้เพื่ออะไร มี
สมมติฐานอะไร และทาไมถึงตังสมมติ
้
ฐานรูปแบบนัน้
วัตถุประสงค์
โดยปกติงานวิจยั ตามการตีพิมพ์ของ APA จะไม่ใส่วตั ถุประสงค์ออกมาเป็ นหัวเรื่ องหนึ่ง
วัตถุประสงค์จะแฝงอยูใ่ นส่วนความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา ซึง่ ท่านจะต้ องเขียนอยูใ่ นความ
เป็ นมาและความสาคัญอยูแ่ ล้ ว แต่สาเหตุที่ให้ เขียนออกมาอีกครัง้ หนึง่ เพื่อให้ อาจารย์ได้ เห็นอย่างชัดเจน
ว่า ท่านได้ เข้ าใจวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั กิ ารในแต่ละครัง้
วัตถุประสงค์ คือ สิ่งที่บอกว่างานวิจยั นี ้ ต้ องการทาอะไร หรื อตอบคาถามอะไร หากท่านเขียน
วัตถุประสงค์ใด จะต้ องมีกระบวนการอย่างชัดเจนว่า ท่านบรรลุวตั ถุประสงค์นนั ้ เช่น ผู้ร่วมการทดลอง
สังเกตการเปลี่ยงแปลงในการเปลี่ยนแปลงสูงและต่าแตกต่างกันหรื อไม่ ท่านจะต้ องแสดงวิธีการทดลอง
เพื่อตอบคาถามนี ้ และการตังวั
้ ตถุประสงค์ จะต้ องสอดคล้ องกับสิ่งที่ได้ กล่าวมาในความเป็ นมาและ
ความสาคัญของปั ญหาด้ วย หากท่านไม่ได้ กล่าวถึงในความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา ท่านไม่ควร
จะใส่วตั ถุประสงค์นนลงไป
ั้
เช่น ท่านได้ ทบทวนเรื่ องการเปลี่ยนแปลงมากหรื อน้ อย ส่งผลกระทบต่อการ
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มองข้ ามการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ ท่านไม่ควรจะใส่วา่ ชายและหญิงมองข้ ามการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน
หรื อไม่ หากท่านต้ องการทดสอบจริงๆ ไม่ควรใส่ในวัตถุประสงค์ ให้ ไปเพิ่มเติมใน การวิเคราะห์ผลเพิ่มเติม
ในส่วนอภิปรายผลแทน เนื่องจากจะทาให้ งานเขียน ไม่ตอ่ เนื่องกัน และส่งผลให้ ผ้ อู ่านสับสน

6
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจยั จะเป็ นกระบวนการที่ทา่ นใช้ ในการตอบคาถามวัตถุประสงค์ หรื อทดสอบ
สมมติฐานที่ทา่ นได้ ตงขึ
ั ้ ้น การเขียนวิธีดาเนินการวิจยั นี ้ จะต้ องเขียนให้ ผ้ อู า่ นเข้ าใจอย่างแจ่มแจ้ งว่า
กระบวนการที่ท่านใช้ ทดสอบเป็ นอย่างไร ถึงขนาดที่ผ้ อู า่ นอ่านแล้ วเข้ าใจ ไม่ต้องมาถามท่านใหม่อีกครัง้
หนึง่ วิธีดาเนินการวิจยั จะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนใหญ่ด้วยกัน คือ กลุม่ ตัวอย่าง เครื่ องมือ และวิธีการทดลอง
กลุ่มตัวอย่ าง ให้ ทา่ นใส่จานวนกลุม่ ตัวอย่างลงไป บอกลักษณะโดยทัว่ ไปของประชากร ซึง่ ส่วน
ใหญ่จะใส่เพศ ว่ามีแต่ละเพศเป็ นจานวนเท่าไร และอายุเฉลี่ยเท่าไร นอกจากนี ้ จะต้ องเขียนว่าใช้ วิธีการ
คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างอย่างไร อาสาสมัครหรื อไม่ และมีสิ่งของหรื อผลการเรี ยนตอบแทนหรื อไม่ หากมี
รายละเอียดเพิ่มเติมของกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั ให้ ใส่ลงไปด้ วย เช่น ในการวาดแผนที่ใน
ความคิดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ ใส่รายละเอียดว่ากลุม่ ตัวอย่างอยู่คณะใดลงไปด้ วย นอกจากนี ้
ให้ ระบุจานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ไม่สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลได้ ลงไปด้ วย และบอกด้ วยว่าเกิดจากสาเหตุใด เช่น
กลุม่ ตัวอย่าง 2 คน ขอถอนตัวจากงานวิจยั เนื่องจากไม่สามารถทางานจนเสร็จได้ เป็ นต้ น
เครื่ องมือ ให้ ทา่ นใส่ลกั ษณะของเครื่ องมือที่จาเป็ นต้ องบอกลักษณะของเครื่ องมือลงไป หากไม่ใส่
รายละเอียด จะทาให้ งานวิจยั ผิดพลาดไป เช่น ในงานวิจยั เรื่ องการมองข้ ามการเปลี่ยนแปลง ท่านจะต้ อง
ใส่รายละเอียดของแผ่นไม้ ที่ทา่ นใช้ แบก ว่ามีขนาดเท่าไร เพราะหากท่านไม่บอก อาจทาให้ ผ้ อู ่านเข้ าใจงาน
ของท่านผิดได้ เครื่ องมือที่ไม่สง่ ผลกระทบต่อการทดลอง ไม่ต้องใส่ลงไป เช่น กระดาษ ปากกา เป็ นต้ น
(กระดาษจะได้ รับผลกระทบในการทดลองแผนที่ในความคิด) เครื่ องมือในที่นี ้ จะรวมถึงสิ่งที่ผ้ วู ิจยั ผลิต
ขึ ้นมาเอง เช่น วัสดุที่ใช้ ในการทดลองการรบกวนความจา ตามเทคนิคของ Brown และ Peterson
วิธีการทดลอง ให้ ทา่ นเขียนกระบวนการในการทดลองทังหมด
้
ตังแต่
้ ต้นจนจบเป็ นขันตอน
้
เขียน
ขันตอนให้
้
ชดั เจน ใส่รายละเอียดที่สาคัญ และต้ องอธิบายว่าขันตอนใด
้
ทาไปเพื่ออะไร เช่น บางขันตอน
้
ทาเพื่อเป็ นการจัดกระทาตัวแปรอิสระ บางขันตอนท
้
าเพื่อควบคุมตัวแปรแทรกซ้ อน อธิบายว่าสิ่งต่างๆ มา
ได้ อย่างไรให้ ชดั เจน เช่น ชื่อคน ในการทดลองเรื่ องทางลัดจากความง่ายในการระลึกได้ (Availability
Heuristic) ให้ บอกด้ วยว่าชื่อเหล่านันหามาได้
้
อย่างไร มีกฎเกณฑ์ในการเลือกชื่ออย่างไร ในวิธีการทดลอง
นอกจากนี ้ ให้ ใส่ภาพหรื อตารางเพื่อให้ เข้ าใจง่ายขึ ้น เช่น ภาพคูเ่ หมือน คูต่ า่ ง ในการทดลองเรื่ องการ
มองข้ ามการเปลี่ยนแปลง และในการทดลองทุกครัง้ จะต้ องใส่ขนตอนการเฉลยการทดลอง
ั้
(Debrief)
เสมอ
ผลการทดลอง
ส่วนนี ้เป็ นส่วนที่ทา่ นบอกว่า ข้ อมูลที่ทา่ นได้ มา ท่านนามาวิเคราะห์อย่างไร ซึง่ บางครัง้ อาจใช้ วิธี
ทางสถิติ บางครัง้ อาจจะไม่ใช้ วิธีการทางสถิติ ท่านจะต้ องเขียนว่า ตอบสมมติฐานอะไร เป็ นอันดับแรก
และตอบสมมติฐานทีละข้ อ
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ในการตอบสมมติฐาน ให้ ทา่ นบอกถึงสถิตบิ รรยายที่เกี่ยวข้ องก่อน เช่น ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทุกครัง้ แล้ วจึงบอกว่า ท่านวิเคราะห์เพื่อตอบสมมติฐานด้ วยวิธีการอะไร ได้ ผลอย่างไร
หากใช้ การวิเคราะห์ด้วยสถิติ ให้ บอกด้ วยว่าถึงระดับนัยสาคัญหรื อไม่
การวิเคราะห์อาจใส่ตาราง หรื อรูปภาพเพื่อประกอบการเขียน หากข้ อมูลที่อยูใ่ นเนื ้อความครบถ้ วน
อยูแ่ ล้ ว และการใส่ตารางหรื อรูปภาพเป็ นการแสดงข้ อมูลซ ้า ท่านไม่ต้องใส่ตารางหรื อรูปภาพลงไป แต่ถ้า
หากข้ อมูลวิเคราะห์มีจานวนมาก และมีลกั ษณะซ ้ากัน ท่านควรใส่ตารางหรื อรูปภาพลงไป เพื่อให้ การอ่าน
ง่ายขึ ้น และจะต้ องอธิบายตารางและรูปภาพทุกครัง้ ที่ทา่ นใส่
สิ่งที่ทา่ นต้ องระวังในการแปลผล คือ หากสถิติทดสอบไม่ถึงระดับนัยสาคัญทางสถิติ ก็ไม่ได้
หมายความว่า สมมติฐานว่าง (Null Hypothesis) เป็ นจริ ง เช่น กลุม่ ที่สงั เกตคูต่ า่ ง และกลุม่ ที่สงั เกตคู่
เหมือน มองข้ ามการเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ไม่ได้ หมายความว่า กลุม่ ที่
สังเกตคูต่ า่ งและคูเ่ หมือนมองข้ ามการเปลี่ยนแปลงเท่ากัน ทาให้ ไม่สนับสนุนสมมติฐาน แต่หมายความว่า
ยังไม่สามารถสรุปได้ วา่ กลุม่ ทังสองแตกต่
้
างกันหรื อไม่ เนื่องจากว่าสาเหตุที่ไม่ถึงระดับนัยสาคัญทางสถิติ
อาจเป็ นไปได้ วา่ จานวนกลุม่ ตัวอย่างไม่เพียงพอ หรื อความแตกต่างระหว่างกลุม่ ไม่มากเพียงพอ
อภิปรายผล
การอภิปรายผล เป็ นการอธิบายผลการทดลองที่เกิดขึ ้น ว่ามีเหตุผลใดที่เกิดผลการทดลองรูปแบบ
นี ้ ในการเขียนการอภิปรายผล ให้ สรุปว่าสนับสนุนสมมติฐาน ไม่สนับสนุนสมมติฐาน หรื อไม่สามารถสรุป
ได้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เพื่อทบทวนความจาของผู้อา่ นอีกครัง้ หนึง่
หากผลการทดลองสนับสนุนสมมติฐาน ให้ ทา่ นอธิบายถึงสาเหตุที่เป็ นเช่นนันอี
้ กครัง้ หนึง่ จากที่
เคยเขียนไปแล้ วในความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา และลองคิดดูวา่ ผลการทดลองนี ้ สามารถ
อธิบายในแนวทางอื่นได้ หรื อไม่ มีทฤษฎีอื่นที่สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ หรื อไม่ แต่หากไม่สนับสนุน
หรื อไม่สามารถสรุปได้ ให้ ทา่ นลองคิดเหตุผลว่า สาเหตุใดที่ไม่สนับสนุน ซึง่ หลักๆ แล้ ว จะมีอยู่ 2 สาเหตุ
ใหญ่ สาเหตุแรก คือ การออกแบบการทดลองไม่ดีพอ ในการทดสอบสมมติฐาน เช่น กลุม่ ตัวอย่างไม่
เพียงพอ เกิดความผิดพลาดในการจัดกระทาตัวแปรอิสระ ในการวิจยั ที่ดี ไม่ควรจะมีการอภิปรายผลแบบนี ้
เนื่องจากว่าแสดงให้ เห็นถึงข้ อผิดพลาดในการออกแบบของผู้วิจยั และไม่เพิ่มพูนความรู้ให้ แก่ศาสตร์ ทาง
จิตวิทยา แต่ทว่าสาหรับการปฏิบตั ิการในครัง้ นี ้ การอภิปรายรูปแบบนี ้เป็ นสิ่งที่ยอมรับได้ ส่วนสาเหตุที่สอง
คือ ทฤษฎีไม่เหมาะสมในการอธิบายปรากฎการณ์ที่เกิดขึ ้น ในวิธีการทดลองรูปแบบนี ้ ซึง่ จะต้ องมีการปรับ
ทฤษฎี และมีการพิสจู น์เพิ่มเติมต่อไป หลังจากอธิบายเสร็จแล้ ว ให้ สรุปทฤษฎีที่เกิดขึ ้น เช่น ผลการทดลอง
สนับสนุนสมมติฐานที่ว่า ผู้ร่วมการทดลองจะมองข้ ามการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่เกิดความเปลี่ยนแปลง
น้ อย มากกว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงมาก ... จะเห็นได้ ว่า มนุษย์จะใส่ใจกับสิ่งที่ตนเองสนใจอยู่ และ
มองข้ ามการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปลีกย่อยที่เกิดขึ ้น
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หลังจากที่อภิปรายผลการทดลองแล้ ว ให้ นิสิตทาผลการอภิปรายที่ได้ ไปเขียนอีกหัวข้ ออีก 2 หัวข้ อ
ด้ วยกัน คือ 1) ข้ อเสนอแนะและข้ อสังเกตในการทดลอง ว่ามีจดุ ที่ต้องแก้ ไขอะไรบ้ าง ควรมีการปรับปรุง
วิธีการทดลองอย่างไร หรื อควรมีการทดสอบอะไรเพิ่มขึ ้นบ้ าง เพื่อให้ ได้ ความรู้ที่เพิ่มเติมต่อไป หรื อเพื่อ
แก้ ไขข้ อบกพร่องที่เกิดขึ ้นในงานครัง้ นี ้ และ 2) ข้ อเสนอแนะสาหรับการประยุกต์ใช้ เป็ นการอธิบายว่า
ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ ้นในการทดลอง สามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจาวันได้ อย่างไร
นอกจากนี ้ หากนิสิตคิดว่ามีสว่ นที่นา่ วิเคราะห์เพิ่มเติม ให้ นิสิตเขียนลงไปในส่วน การวิเคราะห์
เพิ่มเติม โดยใช้ วิธีการเขียนแบบในส่วนผลการทดลอง และอภิปรายผลที่เกิดขึ ้นว่าทาไมถึงเป็ นเช่นนัน้
รายการอ้ างอิง
เป็ นรายละเอียดที่มาของสิ่งที่ทา่ นอ้ างถึง ในรายการอ้ างอิงให้ ใส่เฉพาะรายการที่ท่านอ่านและอ้ าง
ถึงเท่านัน้ ไม่ต้องใส่สิ่งที่ทา่ นอ่านทุกรายการมาบ้ าง เพราะ สิ่งที่ ทา่ นอ่านบางรายการอาจไม่ได้ ใช้ ในการ
อ้ างอิง จานวนรายการอ้ างอิงเป็ นส่วนหนึง่ ในการบอกว่าท่านได้ อ่านงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องได้ ครอบคลุม
เพียงใด แต่ไม่ใช่ทงหมด
ั้
คนที่ใส่รายการอ้ างอิงจานวนมาก ก็ไม่ได้ หมายความว่าเขียนรายการวิจยั ที่ดี
นอกจากนี ้ รายการอ้ างอิงยังเป็ นตัวบ่งชี ้คุณภาพในการอ่านของท่านด้ วย ว่าท่านได้ อ่านงานวิจยั ที่สาคัญ
หรื องานวิจยั ล่าสุดในหัวเรื่ องนันหรื
้ อไม่ สาหรับงานปฏิบตั ิการในครัง้ นี ้ อาจารย์ไม่ได้ คาดหวังว่าจะต้ องอ่าน
เหมือนกับทาโครงการวิจยั หรื อวิทยานิพนธ์ แต่อย่างน้ อยให้ ทา่ นอ่านงานที่สาคัญและใช้ ในการอ้ างเหตุผล
ของท่านได้ ก็เพียงพอ
ภาคผนวก
ภาคผนวกมีวตั ถุประสงค์ 2 อย่าง วัตถุประสงค์แรก คือ ใช้ ใส่เนื ้อความเพิ่มเติม ในกรณีที่เนื ้อความ
นี ้หากใส่ในเนื ้อความ จะทาให้ เนื ้อหาละเอียดเกินไป และอาจเบี่ยงเบนความสนใจจากเนื ้อหาหลักที่
ต้ องการจะสื่อ เช่น รายชื่อผู้ชายและผู้หญิงที่ใช้ ในการทดลอง ทางลัดจากความง่ายในการระลึกได้
(Availability Heuristic) หากใส่ในเนื ้อความจริง อาจทาให้ เนื ้อความขาดความกระชับ และเบี่ยงเบนความ
สนใจผู้อา่ นได้ ให้ นิสิตกล่าวว่า รายชื่อสามารถอ่านได้ ในภาคผนวก ก เป็ นต้ น และวัตถุประสงค์ที่สอง คือ
ใส่เอกสารเพิ่มเติม ที่ไม่สามารถแทรกลงไปในเนื ้อความได้ เช่น แผนที่ในความคิดของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
ตัวอย่างแบบสอบถาม ตารางที่ใหญ่เกินไปจนไม่สามารถใส่ในเนื ้อความได้ เป็ นต้ น
การจัดวางรู ปแบบในการเขียนรายงาน
การจัดวางรูปแบบนี ้ ขอย ้าอีกครัง้ หนึง่ ว่า รูปแบบนี ้เป็ นรูปแบบการเขียนรายงานที่ใช้ สาหรับวิชา
3800203 จิตวิทยาปั ญญาขันน
้ า เท่านัน้ การใช้ รูปแบบการเขียนรายงานนี ้อาจไม่เหมือนกับรูปแบบการ
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เขียนรายงานในวิชาอื่น และบางส่วนอาจไม่เหมือนรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ แต่ส่วน
ใหญ่จะทาให้ สอดคล้ องกับการเขียนรายงานวิจยั โดยทัว่ ไป เช่น การเขียนรายการอ้ างอิง การใช้ คา
ภาษาอังกฤษ การสร้ างตาราง การใส่รูปภาพ การใช้ ตวั หนา ตัวเอียง ฯลฯ ซึง่ สามารถหาได้ จากรายละเอียด
ใน สันทัด (2551) เรื่ องการเขียนรายงาน ฉบับปรับปรุง อย่างไรก็ตาม ในการเรี ยนการสอนครัง้ นี ้ได้ ปรับปรุง
รูปแบบบางส่วน เพื่อให้ สามารถตรวจได้ ง่ายขึ ้น ส่วนที่เปลี่ยนแปลงมีดงั ต่อไปนี ้
การวางลาดับหัวเรื่ อง
หัวเรื่ องในการเขียนรายงานปฏิบตั ิการ จะแบ่งเป็ นหัวเรื่ องใหญ่ และอันดับหัวข้ อ หัวเรื่ องใหญ่จะ
เป็ นส่วนที่แบ่งรายงานออกเป็ นส่วนต่างๆ จะแบ่งออกเป็ น 3 ระดับด้ วยกัน คือ
หัวเรื่อง 1  ตัวหนา ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16
หัวเรื ่อง 2  ตัวเอียง ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16
หัวเรื ่อง 3  ใส่สว่ นต้ นของย่อหน้ า ตัวเอียง ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16
ก่อนขึ ้นหัวเรื่ อง 1 ให้ เว้ นบรรทัดว่าง 1 บรรทัด ก่อนขึ ้นหัวเรื่ อง 2 ให้ เว้ นบรรทัดว่าง 1 บรรทัด
ยกเว้ นอยู่ตอ่ จากหัวเรื่ อง 1 และหัวเรื่ อง 3 ไม่ต้องเว้ นช่องว่างก่อน
ดูตวั อย่างการวางลาดับหัวเรื่ องได้ ใน ตัวอย่างการเขียนรายงานปฏิบตั กิ าร
การสร้ างอันดับหัวข้ อ ให้ ใช้ ตวั เลข 1) 2) 3) ในกรณีที่อ้างถึงลาดับตัวเลขในเนื ้อความ
ขันตอนแบ่
้
งเป็ น 3 ขันตอน
้
คือ 1) xxx 2) xxx 3) xxx
แต่การสนร้ างอันดับหัวข้ อนอกเนื ้อความ ให้ ไล่ลาดับ 1. 2. 3. ก่อน จากนันให้
้ ใส่ 1) 2) 3) แล้ ว
จึงใช้ (1) (2) (3) ดังต่อไปนี ้
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1. ตัวเลขห่างจากขอบซ้ าย 0.25 นิ ้ว ตัวอักษรห่างจากขอบซ้ าย 0.5 นิ ้ว และบรรทัดต่อไปตัวอักษร
ห่างจากขอบซ้ าย 0.5 นิ ้ว
1) ตัวเลขห่างจากขอบซ้ าย 0.75 นิ ้ว ตัวอักษรห่างจากขอบซ้ าย 1 นิ ้ว และบรรทัดต่อไป
ตัวอักษรห่างจากขอบซ้ าย 1 นิ ้ว
(1) ตัวเลขห่างจากขอบซ้ าย 1.25 นิ ้ว ตัวอักษรห่างจากขอบซ้ าย 1.5 นิ ้ว และบรรทัด
ต่อไปตัวอักษรห่างจากขอบซ้ าย 1.5 นิ ้ว
(2) …
2) …
2. …
3. …
รู ปแบบโดยทั่วไป
ตัวอักษร เป็ นแบบ Cordia New ขนาด 16 ทังเอกสาร
้
ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ ยกเว้ นใน
ส่วนที่จะกล่าวในรายละเอียดหัวข้ อต่างๆ การเว้ นขอบกระดาษ ให้ เว้ น 1 นิ ้วจากขอบทุกขอบ เนื ้อความให้
ชิดซ้ ายเท่านัน้ ไม่ต้องชิดขวา
การเขียนตาราง ให้ ไล่ตงแต่
ั ้ ตารางที่ 1 เป็ นต้ นไป เช่นเดียวกับภาพ ให้ ไล่ตงแต่
ั ้ ภาพที่ 1 เป็ นต้ นไป
หากท่านใส่ตารางและภาพ จะต้ องอ้ างถึงในเนื ้อความเสมอ ให้ ตารางและภาพอยูใ่ กล้ กบั ส่วนที่อ้างถึง
(เป็ นไปได้ ให้ อยูใ่ นหน้ าเดียวกัน) และตารางและภาพ ให้ จดั อยูใ่ นรูปแบบตามที่กล่าวไว้ ใน สันทัด (2551)
และตารางและภาพทังหมด
้
จะต้ องมีคาอธิบายในเนื ้อความ
รายละเอียดในหัวข้ อต่ างๆ
รายละเอียดการเขียนในส่วนต่างๆ ของรายงานปฏิบตั กิ าร จะมีสว่ นที่เน้ นย ้าดังต่อไปนี ้
หน้ าปก ประกอบไปด้ วย การทดลองที่ ชื่องาน ชื่อ นามสกุลและเลขประจาตัวของทุกคนในกลุม่
รายงานนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของวิชา 3800203 จิตวิทยาปั ญญาขันน
้ า ตอนเรี ยนอะไร ภาคอะไร ปี การศึกษา
อะไร คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวันที่สง่ ให้ ใช้ ตวั อักษร Cordia New ขนาด 20 ทังหมด
้
การใส่ชื่อและนามสกุล ไม่ต้องใส่นายหรื อนางสาว ให้ ชื่อตรงกัน ชื่อและนามสกุลห่างกัน 1 ช่องไฟ และเลข
ประจาตัวอยู่ตรงกัน ส่วนอื่นยกเว้ นชื่อและนามสกุล ให้ อยูต่ รงกลาง ดังตัวอย่าง
ชื่อเรื่ อง ก่อนขึ ้นความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา บรรทัดแรกของหน้ า ให้ ใส่ชื่อเรื่ องลงไป
ให้ อยู่ตรงกลาง ตัวหนา ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 เช่นเดิม เว้ นหนึง่ บรรทัด
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา จะต้ องประกอบไปด้ วยเกริ่นนา วัตถุประสงค์ ที่มา
ของสมมติฐานงานวิจยั และสมมติฐานงานวิจยั ทุกครัง้ และการเขียนจะต้ องมีการไล่ลาดับเหตุผลอย่างดี
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หนึง่ ย่อหน้ าต้ องเป็ นเอกภาพ คือ มีใจความสาคัญเพียงอย่างเดียว ทุกประโยคต้ องต่อเนื่องกัน และทุกย่อ
หน้ าต้ องต่อเนื่องกัน
วัตถุประสงค์ หากมีหวั ข้ อเดียว ไม่ต้องใส่ลาดับตัวเลข แต่หากมีหลายหัวข้ อ ให้ ใส่ลาดับตัวเลข
เขียนวัตถุประสงค์ให้ อ่านเข้ าใจง่าย และวัตถุประสงค์นนต้
ั ้ องได้ รับการทดสอบด้ วยวิธีดาเนินการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ 1) กลุม่ ตัวอย่าง ให้ นิสิตระบุกลุม่ ตัวอย่างให้ ชดั เจน
ว่ามีกี่คน บอกว่าคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างไร แบ่งกลุม่ เข้ ากลุม่ ทดลองต่างๆ อย่างไร มีเพศต่างๆ จานวน
เท่าไร อายุเฉลี่ยเท่าไร และรายละเอียดเพิ่มเติมที่สาคัญเป็ นอย่างไร 2) ลักษณเครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง
ให้ ใส่รายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั ให้ ชดั เจนว่ามีลกั ษณะอะไร ใช้ เพื่ออะไร อุปกรณ์บางชนิดไม่
จาเป็ นต้ องใส่รายละเอียด ถ้ าไม่กระทบต่อผลการทดลอง เช่น กระดาษ ปากกา 3) วิธีการทดลอง ให้ ใส่เป็ น
ข้ อลาดับตัวเลขนอกเนื ้อความ ให้ แต่ละข้ อมีใจความสาคัญเพียงใจความเดียว ให้ ใส่คาพูดที่ใช้ ในการ
ทดลอง ถ้ าคาพูดนันส
้ าคัญที่อาจทาให้ การทดลองเปลี่ยน วิธีการลงรหัสคะแนน (เช่น การบอกว่า
สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงหรื อไม่) ให้ ใส่อย่างชัดเจน และระบุด้วยว่ากระบวนการต่างๆ จัดทาขึ ้นเพื่อ
อะไร เช่น จัดกระทาตัวแปรอิสระ หรื อควบคุมตัวแปรแทรกซ้ อน
ผลการทดลอง ในการเขียนผลการทดลอง ให้ ประกอบไปด้ วย สมมติฐาน สถิตพิ รรณนา วิธีการ
ทดสอบ ผลการทดสอบ และสรุปผลการทดลอง ทุกครัง้ และให้ เรี ยงสมมติฐานตามวัตถุประสงค์ รูปแบบ
การเขียนให้ ถกู ต้ องตามสันทัด (2551) ห้ ามนิสิตใส่ตารางผลการวิเคราะห์ของ SPSS ลงมาเด็ดขาด เพราะ
ตารางดังกล่าวมีข้อมูลมากเกินความจาเป็ น และเป็ นภาษาอังกฤษ เนื่องจากท่านเขียนรายงานภาษาไทย
จึงควรแปลงตารางให้ เป็ นเนื ้อความ หรื อสร้ างตารางใหม่ให้ อา่ นง่ายขึ ้น ในการทดสอบไม่ต้องเขียนว่า
ค่าสถิตไิ ด้ เท่าไร เหนือกว่าจุดวิกฤต (Critical Value) หรื อไม่ เพราะแค่บอกว่า p < .05 หรื อ p > .05 ก็บอก
กระบวนการทังหมดแล้
้
ว และระวังให้ สญ
ั ลักษณ์ทางสถิติที่เป็ นตัวอักษรโรมัน (a-z) ทุกตัวเป็ นตัวเอียง แต่
ตัวอักษรกรี ก (เช่น , ) ไม่เอียง
การอภิปรายผล ในการเขียนอภิปรายผล ประกอบไปด้ วย ผลการทดสอบสมมติฐานวิจยั สาเหตุ
ที่ได้ ผลเช่นนัน้ ข้ อเสนอแนะและข้ อสังเกตในการทดลอง ข้ อเสนอแนะสาหรับการประยุกต์ใช้ และการ
วิเคราะห์สถิตเิ พิ่มเติม (ถ้ ามี) ในการเรี ยงลาดับอภิปรายผล ให้ เรี ยงลาดับสมมติฐานตามวัตถุประสงค์ ใน
อภิปรายผลนี ้ ไม่ต้องนาสถิติทดสอบที่ได้ ทดสอบสมมติฐานมาใส่แล้ ว ถ้ าจะใส่ ให้ ใส่เฉพาะสถิตทิ ี่จะใช้ ใน
การอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานที่เกิดขึ ้น เช่น ขนาดอิทธิพล กาลังในการทดสอบสมมติฐาน ค่าสถิติ
พื ้นฐานของกลุม่ ตัวอย่าง เป็ นต้ น ในการทดสอบสมมติฐานต้ องระวัง ห้ ามบอกว่าสมมติฐานเป็ นจริง หรื อ
เป็ นเท็จอย่างเด็ดขาด เนื่องจากว่าในทางวิทยาศาสตร์ ไม่มีความรู้ใดที่เป็ นจริงหรื อเป็ นเท็จ มีแต่ความรู้นนั ้
มีหลักฐานสนับสนุนมาก หรื อน้ อยเท่านัน้ สาหรับข้ อเสนอแนะและข้ อสังเกตในการทดลอง ไม่ควรเขียน
ข้ อผิดพลาดจากการทดลองของตนที่อาจารย์ได้ กาชับไปแล้ ว เช่น เสนอแนะว่า ครัง้ ต่อไปควรจะเก็บข้ อมูล
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ในสถานที่ที่เงียบกว่านี ้ ในกรณีนี ้ ถือเป็ นความผิดพลาดในการเก็บข้ อมูลของนิสิตเอง ควรป้องกันตังแต่
้ ต้น
แล้ ว
รายการอ้ างอิง ให้ เขียนรายการที่ตนเองได้ อ้างถึงเท่านัน้ เขียนรายการอ้ างอิงภาษาไทยก่อน จึง
เขียนรายการอ้ างอิงภาษาอังกฤษ หากมีรายการอ้ างอิงภาษาเดียว ไม่ต้องใส่หวั ข้ อว่าภาษาไทย
ภาษาอังกฤษลงไป รูปแบบการเขียน และการเรี ยงลาดับ ให้ ทาตามหนังสือเรื่ องการเขียนรายงาน
ภาคผนวก ให้ เขียนภาคผนวก ไล่ตงแต่
ั ้ ภาคผนวก ก เป็ นต้ นไป และการใส่ภาคผนวก จะต้ องมี
การอ้ างถึงในเนื ้อความทุกครัง้ หากมีภาคผนวกเพียงภาคผนวกเดียว ไม่ต้องใส่ตวั อักษรข้ างหลัง ให้ ใช้ คา
ว่า ภาคผนวก เพียงอย่างเดียว
ลักษณะการเขียนรายงานวิจัยเชิงจิตวิทยา
การนาเสนออย่ างเป็ นระบบ
ในการนาเสนอแนวคิด ให้ นาเสนอแนวเส้ นตรง ตังแต่
้ ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
จนกระทัง่ อภิปราย และสรุปงานวิจยั การทาให้ การนาเสนอเป็ นในแนวทางเส้ นตรงได้ นนั ้ ควรจะใช้ คาเชื่อม
เช่น ดังนัน้ ด้ วยเหตุนี ้ เพราะว่า นอกเหนือจากนี ้ แต่ทว่า ถึงแม้ วา่ เป็ นต้ น
การใช้ คาอย่ างกระชับ ให้ ผ้ ูอ่านเข้ าใจ
ให้ ใส่แนวคิดเฉพาะสิ่งที่จาเป็ นเท่านัน้ การใส่เนื ้อความที่ไม่เกี่ยวข้ อง จะทาให้ การอ่านยากขึ ้น และ
ทาให้ เนื ้อความยาวขึ ้นโดยไม่จาเป็ น ผู้อา่ นงานวิชาการโดยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอาจารย์ ไม่มีเวลามากนัก
ในการอ่าน และตีความงานวิจยั ของท่าน ดังนันการเขี
้
ยนให้ อา่ นง่าย กระชับตังแต่
้ ต้น เป็ นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้
หมายความว่า ไม่ต้องขยายความหรื อใส่ตวั อย่าง ให้ ขยายความและใส่ตวั อย่างในส่วนที่คาดว่าผู้อา่ น อาจ
ไม่เข้ าใจ
การใช้ คาศัพท์ทางวิชาการ (Jargon) เป็ นสิ่งที่ต้องระวัง เพราะอาจทาให้ ผ้ อู า่ นไม่เข้ าใจ ศัพท์
วิชาการควรใช้ ก็ตอ่ เมื่อ คานันไม่
้ สามารถคาทัว่ ไปที่มีความหมายตรงได้ เช่น ใช้ คาว่าการเสริมแรง แทนที่
จะใช้ คาว่า รางวัล และคานันควรจะเป็
้
นคาที่บคุ คลที่เรี ยนสาขาจิตวิทยาเข้ าใจ หากคาดว่าบุคคลที่เรี ยน
สาขาจิตวิทยาไม่เข้ าใจทุกคน ควรมีการนิยามไว้ ตงแต่
ั ้ ต้น
นอกจากนี ้ สิ่งที่ต้องระวัง คือ การใช้ คาฟุ่ มเฟื อย เช่น กลุม่ ตัวอย่างได้ ตื่นตระหนกเมื่อทราบว่าหน้ า
ม้ าได้ เปลี่ยนแปลงไป เปลี่ยนเป็ น กลุม่ ตัวอย่างตกใจเมื่อทราบว่าหน้ าม้ าเปลี่ยนไป คาที่มีความหมายกว้ าง
เกินไป เช่น มีงานวิจยั จานวนมากที่กล่าวถึงการมองข้ ามการเปลี่ยนแปลง เป็ นคาที่กว้ างเกินไป ไม่ได้ บอก
ว่างานวิจยั อะไร เขียนมาเพื่ออะไร เกี่ยวข้ องอะไรกับการเขียนของเรา ถ้ าจะให้ ชดั เจน ควรจะบอกว่า
งานวิจยั ของ (ใส่วา่ ใครบ้ าง) ที่กล่าวถึงขนาดการเปลี่ยนแปลงที่สง่ ผลกระทบต่อโอกาสที่จะมองข้ ามการ
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เปลี่ยนแปลง คาที่มีความหมายไม่แน่นอน เช่น งานวิจยั นี ้ไม่ดี ไม่ดีอย่างไร ทาไมถึงไม่ดี ควรเขียนให้
เฉพาะเจาะจงมากกว่านี ้
ความถูกต้ องและชัดเจน
ลักษณะการเขียนหลายรูปแบบ ที่ทาให้ ความถูกต้ อง ชัดเจนลดลงไป ส่งผลให้ ผ้ อู า่ นไม่เข้ าใจ หรื อ
เข้ าใจผิด เช่น การใช้ คาประมาณค่า คาสรรพนาม ประโยคคูข่ นาน คาว่าเรา ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
การใช้ คาประมาณค่ า เช่น มาก น้ อย สูง ต่า เป็ นต้ น คาเหล่านี ้ผู้อา่ นหลายคนเข้ าใจไม่ตรงกัน
ควรใช้ คาให้ ชดั เจนมากขึ ้น โดยหาสิ่งเปรี ยบเทียบ เช่น มากกว่า น้ อยกว่า สูงกว่า ต่ากว่า เป็ นต้ น หรื อ
คาคุณศัพท์บางคา เช่น คาว่า คนสูงอายุ ผู้อา่ นเข้ าใจไม่ตรงกันว่าคนสูงอายุหมายถึงคนอายุเท่าไร ให้ ระบุ
ช่วงอายุอย่างชัดเจน เช่น ผู้ร่วมการทดลองอายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไปจานวน 120 คน
การใช้ คาสรรพนาม หรื อคาเชื่อมโยงนาม เช่น สิ่งนัน้ สิ่งนี ้ เป็ นต้ น ควรจะใช้ ก็ตอ่ เมื่อ ความ
เชื่อมโยงชัดเจนเท่านัน้ โดยเฉพาะคาเชื่อมโยงนาม ให้ บอกไปเลยว่าเชื่อมโยงกับนามอะไร เช่น ในการ
ทดลองดังกล่าว ผู้ร่วมการทดลองเหล่านัน้
การใช้ ประโยคคู่ขนาน ในการอธิบายความ หากตัดคาสาคัญบางคาออกไป อาจทาให้ ประโยค
กากวม เสี่ยงต่อการแปลความหมายผิดได้ เช่น การศึกษาที่ 1 ได้ ค้นพบว่า ผู้ร่วมการทดลองสามารถจาคา
5 คาสุดท้ ายได้ แต่อีกการศึกษาหนึง่ ไม่ได้ เป็ นเช่นนัน้ ในการเขียนประโยคแบบนี ้ทาให้ การแปลความหมาย
กากวม ควรเขียนประโยคด้ านหลังให้ เต็มประโยค เพื่อผู้อ่านจะได้ เข้ าใจมากขึ ้น เช่น การศึกษาที่ 2 กลับ
พบว่าผู้ร่วมการทดลองจา 5 คาสุดท้ ายไม่ได้
การใช้ คาว่ าเรา การใช้ คาว่าเราอาจแปลความหมายได้ สองแง่มมุ ด้ วยกัน คือ 1) หมายถึง
ผู้ทาวิจยั เอง และ 2) หมายถึง พวกเรานักจิตวิทยา ดังนันควรใช้
้
คาอื่นแทนที่จะใช้ คาว่าเรา
เคารพเพื่อนมนุษย์ ด้วยกัน
ผู้ร่วมการทดลอง หรื อผู้ได้ รับการกล่าวถึงในการทดลองจะต้ องได้ รับความเคารพจากผู้วิจยั ดังนัน้
ผู้เขียนรายงานวิจยั ควรกล่าวถึงผู้ร่วมการทดลองหรื อผู้ได้ รับการกล่าวถึงในการทดลองในแบบที่พวกเขา
ต้ องการให้ กล่าว ระวังมิให้ ใช้ คาที่เป็ นการตีตรา (Labels) เช่น คนบ้ า คนเป็ นโรคจิต พวกเกย์ คนเครี ยด คน
ติดยา คนแก่ เป็ นต้ น อาจใช้ คาใหม่ที่แสดงถึงความเคารพ เช่น คนที่ได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคจิตเภท คน
ที่มีแนวโน้ มชอบเพศเดียวกัน คนที่ประสบกับภาวะเครี ยด ผู้ป่วยจากการใช้ สารเสพติด ผู้สงู อายุ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ให้ เรี ยกผู้ร่วมการทดลอง ว่ากลุม่ ตัวอย่าง ผู้ร่วมการทดลอง เท่านัน้ อย่าเรี ยกว่าเหยื่อ หน่วย
วิเคราะห์ ซึง่ จะแสดงถึงความไม่เคารพผู้ที่ทาให้ การทดลองของท่านสาเร็จไปได้
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การใช้ ภาษาเขียน
ในการเขียนที่ดี ให้ มีลกั ษณะเป็ นทางการ ควรเขียนเฉพาะภาษาแบบแผน หรื อภาษากึ่งแบบแผน
เท่านัน้ ไม่ควรใช้ ภาษาปาก คาแสลง ภาษาถิ่น ในการเขียน เช่น พอให้ ผ้ รู ่วมการวิจยั ฟั งชื่อผู้ชายที่ประกอบ
ไปด้ วยคนดัง และผู้หญิงที่ไม่ดงั เท่าไรนัก การเขียนแบบนี ้เป็ นลักษณะการใช้ ภาษาปาก ควรเขียนให้ เป็ น
ภาษาเขียนและชัดเจนมากขึ ้น เช่น ผู้ร่วมการวิจยั ฟั งรายชื่อ 2 ชุดผสมกัน คือ ชื่อของเพศชายที่เป็ นที่ร้ ูจกั
จานวน 14 คา และชื่อผู้หญิงที่ไม่เป็ นที่ร้ ูจกั จานวน 15 คา เป็ นต้ น
การใช้ คาผิด
ในการเขียน นิสิตควรจะมีการตรวจสอบคาผิดมาแล้ วก่อนที่จะนามาส่ง ให้ นิสิตลองตรวจดูหนังสือ
เรื่ อง “พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546ก) “อ่านอย่างไร และเขียนอย่างไร”
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2548ก) “ลักษณนาม” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546ข) และ “การใช้ กระ และ กะ พร้ อม
ความหมาย” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2548ข) คาผิดที่มกั ใช้ บอ่ ยๆ เช่น สังเกตุ (สังเกต) ภาพยนต์ (ภาพยนตร์ )
อนุญาติ (อนุญาต) โขมย (ขโมย) ละเอียดละออ (ละเอียดลออ) โอกาศ (โอกาส)
วิธีการทารายงานปฏิบัตกิ ารที่ดี
วิธีการทารายงานปฏิบตั ิการที่ดีในที่นี ้ เป็ นการแนะนาว่าในการทารายงานปฏิบตั กิ ารที่ดี ควรมี
กระบวนการอย่างไร นิสิตไม่จาเป็ นจะต้ องยึดหลักตามวิธีการเขียนดังที่กล่าวไปในที่นี ้ แต่หากนิสิตปฏิบตั ิ
ตามการจัดทารายงานในที่นี ้แล้ ว รายงานที่ออกจะมีแนวโน้ มไปในทางที่ดี การทารายงานนี ้จะกล่าวถึง
วิธีการหลังจากที่ได้ รับงานจากอาจารย์แล้ ว จนกระทัง่ ส่งรายงาน
ท่านจะได้ รับมอบหมายการทารายงานปฏิบตั กิ ารจากอาจารย์ ในระหว่างที่อาจารย์อธิบาย ให้ ทา่ น
ลองคิดดูว่า หากท่านได้ ทาการปฏิบตั กิ าร จะมีประเด็นอะไรที่ทา่ นจะต้ องถามในภายหลัง หรื อมีประเด็น
อะไรที่ทา่ นไม่เห็นด้ วย และลองคิดดูว่าหากท่านเป็ นผู้ร่วมการทดลอง จะเกิดอะไรขึ ้น หากมีข้อสงสัยให้ ตงั ้
คาถาม ในระหว่างที่อาจารย์มอบหมาย ให้ ท่านจดรายละเอียดลงไปในคูม่ ือปฏิบตั กิ าร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส่วนที่อาจารย์ได้ เน้ นย ้า เพราะส่วนที่อาจารย์ได้ เน้ นย ้า มักจะเป็ นส่วนที่ผิดพลาดบ่อยในอดีต
หลังจากที่ได้ รับงานปฏิบตั กิ ารจากอาจารย์แล้ ว ให้ นิสิตอย่าเพิ่งเก็บข้ อมูลในทันที นิสิตควรให้
ความสาคัญกับการใคร่ครวญงานปฏิบตั ิการก่อนเก็บข้ อมูล ให้ นิสิตทบทวนคาสัง่ ในงานปฏิบตั กิ าร คาสัง่ ที่
อาจารย์ได้ กล่าวไว้ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ให้ เรี ยบร้ อยก่อน เพื่ อให้ นิสิตเข้ าใจว่าสิ่งที่ตนเองทาเป็ นอย่างไร
มีจดุ ใดบ้ างที่ต้องระวังในการทดลอง สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นจากการทดลองคืออะไร เพื่อที่จะให้ การเก็บ
ข้ อมูลที่ได้ ของตนมีคณ
ุ ภาพ
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ต่อไป ให้ นิสิตลองเขียนร่างเรื่ องความเป็ นมาและความสาคัญขึ ้นมาก่อน เพื่อให้ นิสิตได้ ร้ ูวา่ ตนเอง
ได้ เข้ าใจงานที่ตนเองได้ รับมาหรื อไม่ การเขียนร่างนี ้จะทาให้ นิสิตรู้วา่ ตนเองเข้ าใจงานนี ้มากน้ อยเพียงใด
การเขียนนี ้ ให้ เล่าตังแต่
้ ทาไมเรื่ องนี ้สาคัญ จนกระทัง่ ถึงสมมติฐานงานวิจยั ของตนเอง การเขียนร่าง ไม่
จาเป็ นต้ องเขียนให้ สมบูรณ์แบบ แต่ทาเป็ นโครงร่างคร่าวๆ เท่านัน้
ในระหว่างการเขียนความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา ให้ เขียนว่าประเด็นต่างๆ จะมีเหตุผล
อะไรบ้ าง มีหลักฐานอ้ างอิงอะไรบ้ าง ให้ จดเอาไว้ แล้ วอ่านทบทวนอีกครัง้ ว่าหากท่านเป็ นผู้อา่ น ท่านจะเชื่อ
การอ้ างเหตุผลของท่านหรื อไม่ ถ้ าไม่ใช่ให้ กลับไปทบทวนว่าจะปรับปรุงอย่างไรให้ ดีขึ ้น
เมื่อเขียนความเป็ นมาและความสาคัญแล้ ว ให้ ท่านลองคิดในเรื่ องวิธีดาเนินการวิจยั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวิธีการทดลอง ว่าหากทาไปแล้ วอาจจะมีข้อสงสัยใดบ้ าง ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในอนาคตน่าจะมี
อะไรบ้ าง มีปัจจัยอะไรบ้ างที่เป็ นตัวแปรแทรกซ้ อนที่เกิดขึ ้นทาให้ ตวั แปรอิสระไม่สามารถอธิบายตัวแปร
ตามได้ อย่างสมบูรณ์ ทาอย่างไรให้ กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมแตกต่างกันมากที่สดุ เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
พบผลอย่างมีนยั สาคัญ แล้ วให้ หาคาตอบลงไปโดยทบทวนงานวิจยั ที่ผา่ นมา หรื อสอบถามอาจารย์ในกรณี
ที่ไม่สามารถหาคาตอบจากงานวิจยั ได้ หลังจากนันให้
้ เขียนลงไปเป็ นวิธีการให้ ชดั เจนที่สดุ ลงรายละเอียด
ในส่วนที่สาคัญที่อาจส่งผลให้ งานวิจยั เกิดอคติถ้าไม่ทาตาม ดังนันถ้
้ าท่านคิดรูปแบบนี ้แล้ ว การเขียนจะไม่
เหมือนกับคูม่ ือปฏิบตั กิ ารเลย
หลังจากที่เขียนร่างความเป็ นมาและความสาคัญ รวมถึงวิธีดาเนินการวิจยั อย่างสมบูรณ์แล้ ว ให้
ลองคิดว่าจะวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ ้นอย่างไร โดยการร่างในส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อน และลองคิดว่า ถ้ า
พบผลสนับสนุนสมมติฐาน จะเขียนอภิปรายผลต่อไปอย่างไร และถ้ าพบผลไม่สนับสนุนสมมติฐาน จะ
เขียนอภิปรายผลต่อไปอย่างไร และหากผลไม่เกิดขึ ้นตามสมมติฐาน หรื อผลการวิเคราะห์ข้อมูลไม่สามารถ
สรุปได้ วา่ จะสนับสนุนสมมติฐานหรื อไม่ ให้ ลองคิดว่าน่าจะเกิดจากอะไร ตนเองจะอธิบายอย่างไร และจะ
ป้องกันไม่ให้ เกิดขึ ้นตังแต่
้ แรกได้ อย่างไร
หลังจากผ่านขันตอนที
้
่กล่าวมาทังหมดแล้
้
ว ให้ ฝึกซ้ อมวิธีการเก็บข้ อมูลก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเก็บข้ อมูลจากผู้วิจยั หลายคน ซึง่ ผู้วิจยั หลายคนนี ้อาจจะเข้ าใจไม่เหมือนกัน ให้ ทบทวนวิธีการทดลอง
และหาว่ามีสว่ นใดที่ไม่เข้ าใจบ้ าง มีสว่ นใดที่ต้องลงรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ ปรับแก้ แล้ วซักซ้ อม เมื่อตกลง
และซักซ้ อมแล้ ว จึงเก็บข้ อมูล การเก็บข้ อมูลให้ เก็บข้ อมูลให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ตามวิธีการทดลองที่
ตนเองได้ ตงเอาไว้
ั้
เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดปั จจัยแทรกซ้ อนขึ ้น ในระหว่างการเก็บข้ อมูลเจออะไรที่
นอกเหนือจากแผนที่ได้ ตงเอาไว้
ั้
หรื อเจอข้ อมูลที่นา่ สนใจ ให้ จดรายละเอียดออกมา เพื่อที่จะใช้ ในการ
อภิปรายผล และนาไปเขียนเป็ นข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
เมื่อเก็บข้ อมูลเสร็จแล้ ว ให้ วิเคราะห์ข้อมูลตามแผนที่ได้ ตงเอาไว้
ั้
และอภิปรายผลตามที่ได้ วางแผน
เอาไว้ ถ้ าพบผลสนับสนุนสมมติฐาน ให้ ลองคิดเพิ่มเติมว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นได้ หรื อไม่ ถ้ าหากไม่พบ
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ผลสนับสนุนสมมติฐาน หรื อพบผลที่ไม่สามารถสรุปได้ วา่ สนับสนุนสมมติฐานหรื อไม่ ให้ คดิ ถึงเหตุผลที่
เกิดขึ ้น ให้ เขียนอภิปรายผลในเชิงโครงร่างก่อน
เมื่อได้ ครบทุกขันตอนแล้
้
ว จะได้ โครงร่างงานวิจยั ทังหมด
้
ให้ ลงมือเขียนงานวิจยั ใหม่อีกครัง้ หนึง่
โดยเขียนให้ เป็ นไปตามรูปแบบการเขียนรายงานวิจยั เมื่อเขียนได้ จนเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ เพื่อนภายใน
กลุม่ อ่านงานที่ได้ ทาเอาไว้ เพื่อตรวจสอบความผิดพลาด หรื อประเด็นเพิ่มเติมที่ผ้ เู ขียนอาจจะตกหล่นไป
ในระหว่างที่ทา่ นเขียนรายงานผลปฏิบตั ิการ ท่านอาจเตรี ยมตัวนาเสนอไปพร้ อมกัน ในการ
นาเสนอ ท่านจะต้ องเตรี ยมตัวให้ พร้ อมก่อนนาเสนอ จนกระทัง่ ท่านมัน่ ใจว่า เมื่อท่านออกไปหน้ าห้ อง ท่าน
ไม่ต้องอ่านบันทึก อ่านสไลด์ และพอจาได้ อย่างคร่าวๆ ว่าสไลด์มีเรื่ องอะไรบ้ าง ลองซ้ อมดูว่าการนาเสนอ
อยูใ่ นขอบเขตเวลาที่อาจารย์ได้ ให้ เอาไว้ นอกจากนี ้ ท่านควรจะเตรี ยมตัวในการตอบคาถามที่เพื่อนอาจจะ
ถามด้ วย หากท่านใช้ โปรแกรม PowerPoint ในการนาเสนอ ให้ ตรวจสอบให้ แน่ใจว่า แบบอักษรที่ทา่ นใช้
เป็ นแบบอักษรมาตรฐานที่มีในคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ นาเสนอ การบันทึกข้ อมูลอยูใ่ นรูปแบบของโปรแกรมรุ่น
2003 และไฟล์ที่ทา่ นมานาเสนอเป็ นไฟล์ลา่ สุดที่ปรับแก้
การเข้ าเรี ยนให้ เข้ าเรี ยนตังแต่
้ ต้นคาบ เพราะท่านอาจจะต้ องนาเสนอเป็ นกลุม่ แรก ในการฟั งเพื่อน
นาเสนอ ให้ ทา่ นถามคาถามอยูภ่ ายในใจแล้ วจดเอาไว้ คาถามที่ควรถาม คือ 1) หมายความว่าอย่างไร
หลายครัง้ ที่เพื่อนที่นาเสนอพูดขึ ้นมา แล้ วท่านรู้สกึ ไม่แน่ใจว่าท่านเข้ าใจถูกต้ องหรื อไม่ เช่น กลุม่ ตัวอย่างที่
บอกว่าสังเกตความเปลี่ยนแปลงมีจานวน 4 คน คุณอาจจะถามว่าการที่กลุม่ ตัวอย่างบอกว่าสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงหมายความว่าอย่างไร หรื อเพื่อนบอกว่าสภาพแวดล้ อมไม่เอื ้ออานาย คาว่าไม่เอื ้ออานวย
หมายความว่าอย่างไร 2) รู้ได้ อย่างไร เช่น สมมติฐานที่เพื่อนตัง้ มาได้ อย่างไร มีหลักฐานอะไรสนับสนุน
หรื อเพื่อนบอกว่าคาบางคา กลุม่ ตัวอย่างจาได้ มากกว่าคาอื่นเป็ นพิเศษ เพราะว่าคานันแปลก
้
ท่านอาจ
ถามว่าเพื่อนรู้ได้ อย่างไรว่าคานันแปลก
้
เพื่อนคิดเอาเอง หรื อมีหลักฐานสนับสนุน 3) ที่เพื่อนพูดมานันใช่
้
หรื อเปล่า อธิบายเป็ นอย่างอื่นได้ หรื อไม่ เช่น เพื่อนบอกว่าที่กลุม่ ตัวอย่างจาได้ เพราะคานันแปลก
้
สามารถ
อธิบายเป็ นอย่างอื่นได้ หรื อไม่ เช่น คาดังกล่าวเป็ นคาที่มีจานวนพยางค์มาก การออกเสียงของคานี ้ไม่
เหมือนกับคาอื่น เป็ นต้ น
หลังจากที่ได้ คาแนะนา หรื อได้ ความคิดจากการตอบคาถามแล้ ว ให้ นารายงานที่ตนเองได้ ทาการ
ปรับปรุงงานครัง้ สุดท้ าย จากนันให้
้ ลองตรวจอีกครัง้ หนึง่ ในเรื่ อง 1) คาผิด 2) รายการอ้ างอิงตรงกับการ
อ้ างอิงในเนื ้อหาหรื อไม่ 3) การเขียนรูปแบบต่างๆ ตรงตามกฎเกณฑ์ในการเขียนรายงานหรื อไม่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง วิธีการเขียนรายการอ้ างอิง 4) ตรวจสอบเกณฑ์การให้ คะแนน แล้ วดูวา่ รายงานของท่านมีสว่ น
ผิดพลาดหรื อไม่ แล้ วจึงพิมพ์ออกมา หลังจากพิมพ์แล้ วให้ ตรวจสอบอีกครัง้ หนึง่ เพราะบางครัง้ จะไม่ตรง
กับไฟล์ในคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบดูวา่ ได้ ลงชื่อของสมาชิกในกลุม่ ครบหรื อไม่ แล้ วจึงส่งงานให้ ตรงตาม
กาหนดเวลา
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กติกาในชั่วโมงปฏิบัตกิ าร
การส่ งงาน ให้ นิสิตส่งงานภายในวันกาหนดส่ง เวลาเริ่มต้ นชัว่ โมงปฏิบตั ิการภายใน 15 นาที
เท่านัน้ หากนิสิตมาส่งล่าช้ า จะหักออกวันละ 20 คะแนน เศษของวันนับเป็ นหนึง่ วัน นอกจากนี ้ นิสิตต้ อง
Backup ข้ อมูลในการทางานไว้ เสมอ หากไฟล์ข้อมูลหาย อาจารย์ไม่ถือว่าเป็ นข้ ออ้ างในการไม่สง่ งาน
ทันเวลา
การนาเสนอ หากนิสิตไม่เข้ าร่วมการนาเสนอ จะไม่ได้ คะแนนการนาเสนอไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม
แต่ถ้าหากนิสิตไม่เขาร่วมการนาเสนอในครัง้ นัน้ และไม่สง่ ใบลาแก่อาจารย์ นิสิตจะไม่ได้ รับคะแนนรายงาน
ด้ วย หากนิสิตมาสายในขณะที่กลุม่ ของตนเองเริ่มนาเสนอไปแล้ ว ให้ ถือว่านิสิตขาดการนาเสนอ และต้ อง
ทาใบชี ้แจงเหตุผลในการมาสาย เพื่อให้ นิสิตยังได้ คะแนนรายงานอยู่
การลอกงาน ถือเป็ นการทุจริตในการเรี ยนจะให้ คะแนนงานชิ ้นนี ้เป็ น 0 ทังคนลอก
้
คนให้ ลอก
และนาคะแนนปฏิบตั กิ ารครัง้ ต่อไปที่ได้ หารสอง ถ้ าเป็ นการลอกในงานครัง้ สุดท้ าย จะหักคะแนนในชัว่ โมง
ปฏิบตั ิการก่อนหน้ านัน้ ถ้ าหากนิสิตลอกงานที่รุ่นพี่ได้ เคยทาไปแล้ ว นิสิตจะถูกลงโทษเช่นเดียวกับการลอก
งานของเพื่อน และอาจารย์จะนาเรื่ องเข้ าฝ่ ายวิชาการ เพื่อสืบสวนรุ่นพี่กลุม่ ดังกล่าวต่อไป ดังนันนิ
้ สิตที่ให้
งานเพื่อนยืม ขอให้ ระวังการลอกงานด้ วย ทางที่ดีไม่ควรนางานให้ เพื่อนดู แต่ให้ คาแนะนาดีกว่า และหาก
ต้ องการนานิสิตนางานของรุ่นพี่เป็ นแนวทาง อาจารย์คดิ ว่านิสิตอย่าทาดีกว่า เพราะนิสิตอาจเสี่ยงต่อการ
ลอกงานโดยไม่ร้ ูตวั หากนิสิตสงสัยถึงขอบเขตของการลอกงาน ให้ ถามอาจารย์ภายในชันเรี
้ ยน
การสร้ างข้ อมูลขึ้นเอง ถือเป็ นการทุจริตในการสอบอย่างหนึง่ เพื่อเป็ นการตรวจสอบว่านิสิตได้
ทางานจริง ขอให้ นิสิตเก็บข้ อมูลดิบ และข้ อมูลพื ้นฐานของผู้ร่วมการทดลองทุกคนด้ วย หรื อเพื่อให้
ปลอดภัยมากกว่านี ้ ให้ นิสิตถ่ายรูปตอนนิสิตเก็บข้ อมูลด้ วย
การทางานไม่ ครบทุกคนในกลุ่ม เนื่องจากงานชิ ้นนี ้เป็ นงานกลุม่ ขอให้ นิสิตทางานทุกคน หาก
อาจารย์พบว่านิสิตไม่ได้ ทางานทุกคนด้ วยตนเอง อาจารย์จะหารสองของคะแนนปฏิบตั กิ ารนัน้ จากทุกคน
ในกลุม่ ทังคนท
้ างานและคนไม่ทางาน ดังนันหากนิ
้
สิตมีปัญหาเพื่อนไม่ชว่ ยงานในกลุ่ม กรุณาแจ้ งอาจารย์
ให้ ทราบ เพื่ออาจารย์จะพิจารณาตามสมควร
การขโมยความคิดของคนอื่นเป็ นงานของตน (Plagiarize) เป็ นการคัดลอกข้ อความ รูปแบบ
ประโยคมาใส่ในรายงานของตน โดยไม่อ้างอิงให้ เหมาะสม เนื ้อหาที่อาจารย์จะเน้ นเรื่ องนี ้มาก คือ ในส่วน
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา และอภิปรายผล การอ้ างอิงจะอนุญาตใช้ การอ้ างอิงแบบ
สังเคราะห์และทวนความ (Paraphrase) เท่านัน้ จะอนุญาตให้ คดั ลอกข้ อความมาใส่ในรายงานของตน
เมื่อนิสิตจาเป็ นต้ องใช้ คาที่ถกู ต้ องในการอ้ างอิง (เช่น นิยาม หรื อประโยคนิสิตไม่เห็นด้ วย และต้ องการ
โต้ แย้ ง) เท่านัน้ โดยจะต้ องอ้ างอิงแบบการอ้ างอิงโดยตรง (Direct Quotation) ให้ ถกู ต้ อง การขโมย
ความคิดมักจะเกิดจาการอ่านงานภาษาไทย หรื อคูม่ ือชัว่ โมงปฏิบตั ิการ แล้ วนาข้ อความจากงานเหล่านัน้
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มาใส่เลย ส่วนงานภาษาอังกฤษ การแปลความหมายโดยตรง โดยธารงรูปประโยคเอาไว้ ก็ถือว่าเป็ นการ
ขโมยความคิดรูปแบบหนึง่ เหมือนกัน เพราะการเขียนในงานของตนเอง เหมือนกับการอ้ างว่าสิ่งนันตนเอง
้
คิดขึ ้นมาเอง ด้ วยเหตุนี ้ พยายามอย่าแปลโดยตรง ให้ ใช้ การทวนความและสังเคราะห์งานเข้ าด้ วยกัน หาก
พบการขโยมความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอ่านงานภาษาไทย หรื อจากคูม่ ือชัว่ โมงปฏิบตั กิ าร อาจารย์
จะให้ คะแนนงานชิ ้นนี ้เป็ น 0 ทังคนลอก
้
คนให้ ลอก และนาคะแนนปฏิบตั ิการครัง้ ต่อไปที่ได้ หารสอง ถ้ าเป็ น
การลอกในงานครัง้ สุดท้ าย จะหักคะแนนในชัว่ โมงปฏิบตั ิการก่อนหน้ านัน้
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เกณฑ์ การให้ คะแนนรายงาน
หลังจากที่ได้ อ่านข้ อแนะนาในการเขียนรายงานแล้ ว นิสิตจะได้ รับเกณฑ์การให้ คะแนนรายงานว่า
รายงาน ใบงานที่ใช้ ในการประเมิน จะใส่ลงในภาคผนวก
การจัดรู ปแบบเนื้อความ (9 คะแนน)
การเว้ นขอบกระดาษ (1 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
1 คะแนน
เว้ นขอบกระดาษมา 1 นิ ้วจากทุกด้ าน ในทุกหน้ า
0 คะแนน
เว้ นขอบกระดาษไม่ถกู ต้ องอย่างน้ อย 1 หน้ าของจานวนหน้ าในรายงาน
การใส่เลขหน้ า (1 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
1 คะแนน
ใส่เลขหน้ าที่มมุ ขวาบนทุกหน้ า (ยกเว้ นหน้ าปก) นับเลขหน้ าตังแต่
้ เริ่ม
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
0 คะแนน
ไม่ใส่เลขหน้ าอย่างน้ อย 1 หน้ า หรื อใส่เลขหน้ าในหน้ าปก หรื อนับเลข
หน้ าผิด
การแปลคาศัพท์ (1 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
1 คะแนน
ใช้ คาแปลจากพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2548ค, 2550) ในการแปลความหมาย หากไม่มี ให้
แปลด้ วยตนเอง และทุกครัง้ ที่มีศพั ท์จิตวิทยาที่แปลมา ให้ ใส่คาศัพท์
ภาษาอังกฤษในวงเล็บตามหลัง ในกรณีพดู ถึงเป็ นครัง้ แรก
0 คะแนน
ผิดพลาด 1 เรื่ อง ในสิ่งต่อไปนี ้ 1) ไม่แปลคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ใส่
ภาษาอังกฤษในเนื ้อความเลย 2) ใช้ คาศัพท์ภาษาไทย แต่ไม่ใส่คาศัพท์
ภาษาอังกฤษที่แปลมาลงไป 3) ใช้ คาแปลอื่นที่ไม่ได้ มาจาก
ราชบัณฑิตยสถาน ในกรณีที่มีคาศัพท์ดงั กล่าว
รูปแบบตัวอักษร (0.5 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
0.5 คะแนน เมื่อใส่ตวั อักษรในเนื ้อความทังหมดเป็
้
น Cordia New ขนาด 16
0 คะแนน
เมื่อเกิดความผิดพลาด
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การใส่หวั ข้ อตัวเลข (0.5 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
0.5 คะแนน เมื่อใส่รูปแบบลาดับตัวเลขภายในเนื ้อความ ภายนอกเนื ้อความได้
ถูกต้ อง มีการเว้ นระยะห่างจากขอบซ้ ายของเนื ้อความได้ ถกู ต้ อง
0 คะแนน
เมื่อลาดับตัวเลขภายในหรื อภายนอกเนื ้อความผิดพลาดอย่างน้ อย 1 ชุด
การจัดหัวเรื่ อง (1 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
ให้ 1 คะแนน เมื่อรูปแบบการจัดหัวเรื่ องลาดับที่ 1 ลาดับที่ 2 และลาดับที่ 3 ถูกต้ องทัง้
เอกสาร การจัดหัวเรื่ องผิด จะหักจุดละ 0.5 คะแนน ถ้ าผิดตังแต่
้ 2 จุดขึ ้นไป จะได้ 0
คะแนน
การเขียนชื่อหัวเรื่ องต่างๆ ได้ ถกู ต้ อง (1 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
ให้ 1 คะแนน เมื่อเขียนชื่อหัวเรื่ องส่วนต่างๆ ได้ ถกู ต้ อง ตามตัวอย่างที่ได้ ให้ ไว้ ในกรณีที่มี
ภาคผนวก หากมีภาคผนวกเดียว ให้ ใส่คาว่า “ภาคผนวก” อย่างเดียว แต่หากมีภาคผนวก
หลายตอน ให้ ใส่ตวั อักษรภาษาไทย ตามให้ เหมาะสม การเขียนชื่อหัวเรื่ องผิด จะหักจุดละ
0.5 คะแนน ถ้ าผิดตังแต่
้ 2 จุดขึ ้นไป จะได้ 0 คะแนน
การอ้ างอิงในเนื ้อความ (3 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
ให้ 3 คะแนน เมื่อใช้ วิธีการอ้ างอิงในเนื ้อความได้ ถกู ต้ อง การใส่จลุ ภาค (Comma) ใน
วงเล็บได้ ถกู ต้ อง การเขียนคาว่า “อ้ างถึงใน” เมื่อรายการดังกล่าวไม่ได้ อา่ นจริง แต่อ้าง
จากงานที่อ่านอีกทีหนึง่ การใส่อฒ
ั ภาค (Semi-colon) ได้ ถกู ต้ องเมื่ออ้ างอิงมากกว่า 1
รายการในวงเล็บเดียวกัน รูปแบบการอ้ างอิงโดยตรงและการอ้ างอิงโดยอ้ อมได้ ถกู ต้ อง
รูปแบบการอ้ างอิงในประโยคและนอกประโยคได้ ถกู ต้ อง การอ้ างอิงในเนื ้อความผิด จะหัก
จุดละ 0.5 คะแนน ถ้ าผิดตังแต่
้ 6 จุดขึ ้นไป จะได้ 0 คะแนน
การสร้ างตารางหรือภาพ (5 คะแนน)
ถ้ าไม่มีตารางหรื อภาพ และเนื ้อความทังหมดไม่
้
จาเป็ นต้ องใส่ตารางหรื อภาพ จะได้ คะแนนส่วนนี ้
เต็ม 6 คะแนน แต่ทว่าหากไม่มีตารางหรื อภาพ แต่เนื ้อความจาเป็ นต้ องใส่ตารางหรื อภาพ จะได้ คะแนน
ส่วนนี ้ 0 คะแนน มีรายละเอียดคะแนนดังต่อไปนี ้
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อ้ างถึงในเนื ้อความทุกครัง้ (1 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
1 คะแนน
ตารางทุกตารางหรื อภาพทุกภาพ มีการอ้ างถึงจากเนื ้อความ
0 คะแนน
ตารางหรื อภาพอย่างน้ อย 1 ชิ ้นขึ ้นไปไม่ได้ มีการอ้ างถึงจากเนื ้อความ
ไล่ลาดับตัวเลขการอ้ างถึงถูกต้ อง (0.5 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
0.5 คะแนน เรี ยงลาดับตารางและภาพได้ ถกู ต้ อง และเรี ยงลาดับตารางและภาพใน
เนื ้อความได้ ถกู ต้ อง
0 คะแนน
เรี ยงลาดับตารางและภาพได้ ถกู ต้ อง และเรี ยงลาดับตารางและภาพใน
เนื ้อความผิดอย่างน้ อย 1 ลาดับ เช่น เรี ยงลาดับภาพผิด ในกรณีที่ไม่ได้
เขียนหัวตารางหรื อภาพ จะทาให้ ไม่มีตวั เลขลาดับ ให้ เปรี ยบเสมือนการ
เรี ยงลาดับผิดด้ วย
ใส่หวั ตาราง หรื อคาอธิบายภาพ (0.5 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
0.5 คะแนน ใส่หวั ตารางและคาอธิบายภาพทุกครัง้
0 คะแนน
ไม่มีหวั ตารางหรื อคาอธิบายภาพอย่างน้ อย 1 ครัง้
รูปแบบหัวตารางหรื อคาอธิบายภาพถูกต้ อง (0.5 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
0.5 คะแนน รูปแบบของหัวตารางและคาอธิบายภาพ ตรงกับตัวอย่าง
0 คะแนน
รูปแบบของหัวตารางหรื อคาอธิบายภาพผิดอย่างน้ อย 1 ชิ ้น
มีการอธิบายตารางและภาพทุกครัง้ (1 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
1 คะแนน
อธิบายตารางหรื อภาพในเนื ้อความทุกครัง้ ที่ใส่ตารางหรื อภาพ ว่า
เกี่ยวข้ องกับประเด็น ณ ขณะนันอย่
้ างไร
0 คะแนน
อธิบายแต่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับประเด็นในเนื ้อความ ณ ขณะนัน้ หรื อไม่ได้
อธิบายตารางหรื อภาพอย่างน้ อย 1 จุด
รูปแบบตารางหรื อภาพถูกต้ อง (1.5 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
ให้ 1.5 คะแนน เมื่อรู ปแบบตารางถูกต้ อง มีหวั คอลัมน์ชดั เจน มีหมายเหตุในกรณีที่
เหมาะสม เช่น ความหมายของตัวย่อ หรื อความหมายของสัญลักษณ์ตา่ งๆ ไม่มีเส้ นแบ่ง
แนวดิง่ เป็ นต้ น แผนภูมิจะต้ องมีลกั ษณะแกนตังและแกนนอนเป็
้
นสัดส่วน 1 ต่อ 1.5 มี
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คาอธิบายสัญลักษณ์ สีหรื อแรเงาต่างๆ ชัดเจน มีคาอธิบายแกนต่างๆ ชัดเจน ภาพจะต้ อง
แสดงสิ่งที่เนื ้อความต้ องการสื่ออย่างชัดเจน หากรูปแบบตารางหรื อภาพไม่ถกู ต้ อง จะหัก
จุดละ 0.5 คะแนน ถ้ าผิดตังแต่
้ 8 จุดขึ ้นไป จะได้ 0 คะแนน
หน้ าปก (3 คะแนน)
ความถูกต้ อง (2 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
ให้ 2 คะแนน เมื่อใส่การทดลองที่ถกู ต้ อง ชื่อการทดลองถูกต้ อง ชื่อถูกต้ อง วิชาถูกต้ อง
ตอนเรี ยนถูกต้ อง วันที่สง่ ถูกต้ อง หากใส่ข้อมูลไม่ถกู ต้ องจะหักจุดละ 0.5 คะแนน ถ้ าผิด
ตังแต่
้ 4 จุดขึ ้นไป จะได้ 0 คะแนน
(หมายเหตุ ถ้ ารายชื่อสมาชิกไม่ครบ จะให้ คะแนนรายงานเฉพาะรายชื่อบนปกเท่านัน)
้
รูปแบบการจัดหน้ า (1 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
ให้ 1 คะแนน เมื่อรูปแบบการจัดหน้ าปก ตรงกับที่ใส่ไว้ ในตัวอย่างว่าประโยคใดอยูต่ รง
กลาง ประโยคใดต้ องชิดซ้ าย ชื่อต้ องตรงกัน เลขประจาตัวต้ องกัน รู ปแบบอักษรถูกต้ อง
ถ้ าจัดรูปแบบผิด จะหักจุดละ 0.5 คะแนน ถ้ าผิดตังแต่
้ 2 จุดขึ ้นไป จะได้ 0 คะแนน
ความเป็ นมาและความสาคัญ (20 คะแนน)
เขียนเกริ่นนา (2 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
2 คะแนน
เริ่มต้ นบทความได้ ดี น่าอ่าน สามารถโยงเข้ าสูป่ ระเด็นที่ต้องการศึกษาได้
1 คะแนน
เริ่มต้ นบทความได้ แสดงความพยายามในการเชื่อมโยงเข้ าสูป่ ระเด็น แต่
ไม่ชดั เจน
0 คะแนน
ไม่ได้ เขียนเกริ่นนาเริ่มต้ นบทความเลย หรื อเขียนเกริ่ นบทความแต่อ่าน
ไม่ร้ ูเรื่ อง ไม่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์วิจยั
ให้ นิยามในสิ่งที่กาลังศึกษาชัดเจน (1 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
1 คะแนน
อ่านแล้ วพบอย่างชัดเจน และเข้ าใจอย่างแจ่มแจ้ งว่า สิ่งที่กาลังศึกษาคือ
อะไร แม้ จะไม่ได้ เขียนคาว่า “นิยามว่า” หรื อ “หมายความว่า” ก็ตาม
0.5 คะแนน อ่านแล้ วพบว่ามีการเขียนว่านิยามสิ่งที่กาลังศึกษาคืออะไร แต่อ่านแล้ ว
ไม่เข้ าใจ หรื อสับสนอยูบ่ ้ าง
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0 คะแนน
ไม่มีการใส่นิยาม หรื อพบว่าเขียนนิยามลงไป แต่อา่ นไม่ร้ ูเรื่ อง
เขียนสมมติฐาน (3 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
3 คะแนน
แสดงทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หรื อทิศทางการเปรี ยบตัวแปร
ระหว่างกลุม่ หรื อแสดงสิ่งที่นา่ จะเกิดขึ ้นหลังจากทดลองแล้ วอย่าง
ชัดเจน
1.5 คะแนน แสดงสมมติฐานลงไป บอกว่าเป็ นการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การ
เปรี ยบเทียบตัวแปร หรื อแสดงสิ่งน่าจะเกิดขึ ้น แต่ไม่ชดั เจน เช่น บอกว่า
สูงกว่า แต่ไม่บอกว่าเปรี ยบอะไร เป็ นต้ น แต่ผ้ ตู รวจพอเดาได้ วา่ เขียน
สมมติฐาน
0 คะแนน
ไม่แสดงสมมติฐาน หรื ออ่านแล้ วไม่เข้ าใจ จนไม่ร้ ูวา่ เขียนเป็ นสมมติฐาน
เขียนวัตถุประสงค์ ว่าทาไมต้ องทางานนี ้ (2 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
2 คะแนน
เขียนวัตถุประสงค์ลงไป เข้ าใจว่าทาไมงานนี ้ไปทาไม มีประโยชน์
อะไรบ้ าง
1 คะแนน
เขียนแต่อา่ นแล้ วไม่ชดั เจน ผู้ตรวจยังพอเดาได้ วา่ วัตถุประสงค์คืออะไร
0 คะแนน
เขียนแต่อา่ นแล้ วไม่เข้ าใจ หรื อไม่ได้ เขียน
เขียนเหตุผลที่เชื่อถือได้ ในการสร้ างสมมติฐาน (4 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
4 คะแนน
มีการเชื่อมโยงเหตุผลชัดเจน ระหว่างเหตุผลที่นา่ จะเกิดสมมติฐานและ
สมมติฐานที่ได้ ตงขึ
ั ้ ้น เหตุผลที่ใช้ มีน ้าหนัก และมีการอ้ างอิงเพื่อแสดง
แหล่งข้ อมูลที่ได้ มาอย่างชัดเจน จนโดยรวมแล้ วน่าเชื่อถือว่าผลการ
ทดลองที่เกิดขึ ้น น่าจะเกิดตามสมมติฐาน
3 คะแนน
มีการเชื่อมโยงเหตุผลชัดเจน เหตุผลที่ใช้ มีน ้าหนัก แต่เมื่อดูโดยรวมแล้ ว
หลักฐานยังไม่ครบถ้ วนมากเพียงพอ ที่จะเกิดผลตามสมมติฐาน
2 คะแนน
มีการเชื่อมโยงเหตุผลไม่ชดั เจนนัก เหตุผลที่ใช้ มีน ้าหนัก แต่เมื่อดูโดยรวม
แล้ วหลักฐานยังไม่ครบถ้ วนมากเพียงพอ
1 คะแนน
การเชื่อมโยงเหตุผลไม่ชดั เจน เหตุผลที่ใช้ ไม่มีน ้าหนัก จนแทบไม่
น่าเชื่อถือว่าจะเกิดผลตามสมมติฐาน หรื อเชื่อมโยงผิด เหตุผลน่าจะทา
ให้ เกิดสมมติฐานไปทิศทางหนึง่ แต่สมมติฐานเป็ นอีกทิศทางหนึง่
0 คะแนน
ไม่แสดงเหตุผลเลย ว่าทาไมสมมติฐานถึงเป็ นเช่นนัน้
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อ้ างอิงงานที่เกี่ยวข้ อง ในการนิยาม หรื อสร้ างสมมติฐาน (3 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
ให้ 3 คะแนน เมื่อมีการอ้ างอิงชัดเจน เพื่อแสดงแหล่งที่ได้ ข้อมูลมา ไม่มีประโยคใดเลยที่
ผู้อา่ นสงสัยว่า “รู้ได้ อย่างไร” หรื อ “หามาจากไหน” นาข้ อมูลมาจากแหล่งอ้ างอิงได้ ถกู ต้ อง
หากอ้ างอิงผิด หรื อไม่ได้ อ้างอิงในส่วนที่ควรอ้ างอิง หักจุดละ 0.5 คะแนน ถ้ าผิดตังแต่
้ 6
จุดขึ ้นไป จะได้ 0 คะแนน
การเขียนเนื ้อหา (5 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
5 คะแนน
การเขียนตังแต่
้ ต้นจนจบ มีการไล่เหตุผลอย่างเห็นได้ ชดั การเขียนเข้ าใจ
ง่าย ชัดเจน ลักษณะการเขียนจะไล่ตงแต่
ั ้ เกริ่นนาที่กว้ าง จนกระทัง่ ไล่
เหตุผลจนได้ สมมติฐานได้ เยี่ยม ในเนื ้อความไม่มีประโยค หรื อย่อหน้ าที่
โดดออกมา โดยไม่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาเลย
4 คะแนน
การเขียนตังแต่
้ ต้นจนจบ มีการไล่เหตุผลแต่คลุมเครื อบ้ าง การเขียน
เข้ าใจยากบ้ าง แต่ไม่มาก ลักษณะการเขียนเห็นได้ ว่ามีการไล่ตงแต่
ั ้ เกริ่น
นาที่กว้ าง จนกระทัง่ ได้ สมมติฐานได้ ในเนื ้อความไม่มีประโยค หรื อย่อ
หน้ าที่โดดออกมา โดยไม่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาเลย
3 คะแนน
การเขียนตังแต่
้ ต้นจนจบ มีการไล่เหตุผลแต่คอ่ นข้ างคลุมเครื อ การเขียน
เข้ าใจยากบ้ าง แต่ไม่มาก ลักษณะการเขียนเห็นได้ ยากว่าเป็ นการไล่
ตังแต่
้ เกริ่ นนาที่กว้ าง จนกระทัง่ ได้ สมมติฐาน ในเนื ้อความมีประโยคโดด
ออกมาอย่างน้ อย 1 จุด
2 คะแนน
การเขียนมีการเชื่อมโยงเป็ นตอนๆ แต่ระหว่างตอนไม่ได้ มีความเชื่อมโยง
กัน เช่น ไม่ได้ มีความเชื่อมโยงระหว่างย่อหน้ า จนเห็นลักษณะเป็ นย่อ
หน้ าโดดออกมา
1 คะแนน
การเขียนมีการเชื่อมโยงระหว่างประโยคน้ อย ทาให้ การอ่านเหมือนกาลัง
อ่านรายงานตัดแปะอยู่ ทาให้ เห็นย่อหน้ า และประโยคโดดออกมา
จานวนมาก
0 คะแนน
อ่านแล้ วไม่เข้ าใจเลย ว่าเขียนอะไรมา
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วัตถุประสงค์ (2 คะแนน)
วัตถุประสงค์ชดั เจน (2 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
2 คะแนน
เขียนวัตถุประสงค์ลงไป เข้ าใจว่าทาไมงานนี ้ไปทาไม มีประโยชน์
อะไรบ้ าง
1 คะแนน
เขียนแต่อา่ นแล้ วไม่ชดั เจน ผู้ตรวจยังพอเดาได้ วา่ วัตถุประสงค์คืออะไร
0 คะแนน
เขียนแต่อา่ นแล้ วไม่เข้ าใจ หรื อไม่ได้ เขียน
(การให้ คะแนนจุดนี ้ ถ้ าเขียน อาจให้ ไม่เท่ากับการเขียนในความเป็ นมาและความสาคัญ
ของปั ญหา เพราะว่า การเขียนในความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา อาจอยูใ่ น
เนื ้อความ และเห็นไม่ชดั เจน)
กลุ่มตัวอย่ าง (3 คะแนน)
จานวนกลุม่ ตัวอย่าง (0.5 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
0.5 คะแนน บอกจานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการทดลอง
0 คะแนน
ไม่บอกจานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการทดลอง
วิธีการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง (1 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
1 คะแนน
บอกวิธีการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างได้ เข้ าใจ จนไม่จาเป็ นต้ องถามซ ้า มี
เกณฑ์อะไรบ้ างในการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
0.5 คะแนน บอกวิธีการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง แต่อา่ นแล้ วไม่ชดั เจน
0 คะแนน
ไม่บอกวิธีการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
ลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง (0.5 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
0.5 คะแนน บอกว่ากลุม่ ตัวอย่างประกอบด้ วยเพศแต่เพศจานวนเท่าไร คิดเป็ นร้ อย
ละเท่าไร มีอายุต่าสุด สูงสุด และอายุเฉลี่ยอย่างชัดเจน
0 คะแนน
บอกลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างไม่ครบถ้ วน
ลักษณะที่สาคัญของกลุม่ ตัวอย่าง (0.5 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
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0.5 คะแนน

บอกลักษณะของกลุม่ ตัวอย่างที่จาเป็ นต้ องบอก เนื่องจากลักษณะ
เหล่านันส่
้ งผลกระทบต่องานวิจยั เช่น คณะ ในการทดลองแผนที่ใน
ความคิด
0 คะแนน
ไม่บอกลักษณะของกลุม่ ตัวอย่างที่จาเป็ นต้ องบอก
(ถ้ าไม่มีลกั ษณะเพิ่มเติมที่จาเป็ นต้ องบอก แล้ วนิสิตไม่บอก ให้ คะแนนส่วนนี ้ 0.5 คะแนน)
กลุม่ ตัวอย่างที่เสีย (0.5 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
0.5 คะแนน บอกจานวนและสาเหตุของกลุม่ ตัวอย่างที่ไม่สามารถนามาใช้ เป็ นข้ อมูล
ได้ ถ้ าไม่มี ต้ องบอกว่าไม่มี ข้ อมูลจากผู้ร่วมการทดลองทุกคนสามารถ
นาไปใช้ ได้
0 คะแนน
ไม่บอกจานวนและสาเหตุของกลุม่ ตัวอย่างที่ไม่สามารถนามาใช้ เป็ น
ข้ อมูลได้ เลย
เครื่ องมือ (3 คะแนน)
เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลองครบถ้ วน (1 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
ให้ 1 คะแนน เมื่อบอกเครื่ องมือในการทดลองที่สาคัญครบถ้ วน และไม่ใส่เครื่ องมือที่
เปลี่ยนแปลงแล้ ว ไม่เกิดผลอะไรชัดเจน เช่น ปากกา กระดาษ (ยกเว้ นแต่งานแผนที่ใน
ความคิด) หากไม่บอกเครื่ องมือที่สาคัญลงไป หรื อใส่เครื่ องมือที่ไม่สาคัญ เปลี่ยนแปลง
แล้ วไม่เกิดผลอะไรชัดเจน หักจุดละ 0.5 คะแนน ถ้ าหักตังแต่
้ 2 จุดขึ ้นไปจะได้ 0 คะแนน
บอกรายละเอียดเครื่ องมือที่สาคัญ (2 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
ให้ 2 คะแนน เมื่อบอกลักษณะที่สาคัญและจะส่งผลกระทบต่อการทดลองของเครื่ องมือ
ลงไปได้ ครบถ้ วน เช่น ขนาดของบอร์ ด ลักษณะของเครื่ องอัดเสียง หากบอกไม่ครบจะหัก
จุดละ 0.5 คะแนน หากถูกหักตังแต่
้ 4 จุดขึ ้นไป จะได้ 0 คะแนน
วิธีการทดลอง (9 คะแนน)
บอกรายละเอียดครบถ้ วน (3 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
3 คะแนน
บอกรายละเอียดของวิธีการทดลองทุกอย่างครบ จนไม่ต้องถามอีกครัง้
หนึง่
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2 คะแนน

บอกรายละเอียดของวิธีการทดลองทุกอย่างครบ แต่อ่านแล้ วติดขัดบ้ าง
จะต้ องถามบ้ าง
1 คะแนน
บอกรายละเอียดของวิธีการทดลองทุกอย่างไม่ครบ เช่น ไม่ใส่ขนตอน
ั้
เฉลยผลการทดลอง (Debrief) อ่านแล้ วติดขัดบ้ าง จะต้ องถามบ้ าง
0 คะแนน
อ่านแล้ วไม่เข้ าใจว่าทาอย่างไร ไม่เห็นภาพในวิธีการทดลองเลย
เขียนขันตอนที
้
ละลาดับ (2 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
2 คะแนน
เขียนขันตอนการทดลองสอดคล้
้
องกับขันตอนในการปฏิ
้
บตั จิ ริง ไล่ตงแต่
ั้
ต้ นจนจบ
1 คะแนน
เขียนขันตอนการทดลอง
้
มีจดุ ที่วนไปมา ทาให้ การติดตามเกิดการสับสน
เล็กน้ อย
0 คะแนน
เขียนขันตอนการทดลอง
้
จนจับประเด็นไม่ได้ วา่ เริ่มต้ นด้ วยการทาอะไร
จนสุดท้ ายแล้ ว จะต้ องทาอะไร
บอกวิธีการสุม่ เข้ ากลุม่ ต่างๆ ชัดเจน (1 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
1 คะแนน
บอกวิธีการสุม่ เข้ ากลุม่ ต่างๆ ได้ ชดั เจน เข้ าใจว่าทาอย่างไร
0.5 คะแนน บอกวิธีการสุม่ เข้ ากลุม่ ต่างๆ ไม่ชดั เจน ผู้ตรวจพอเดาได้ ว่าทาอย่างไร
0 คะแนน
ไม่บอกวิธีการสุม่ เข้ ากลุม่ ต่างๆ หรื ออ่านไม่ร้ ูเรื่ อง
(ถ้ าไม่มีการสุม่ เข้ ากลุม่ ต่างๆ ในงานวิจยั จะให้ สว่ นนี ้ 1 คะแนนเลย)
ใส่รายละเอียดชัดเจน ว่าส่วนใดคือการจัดกระทาตัวแปรอิสระ (1 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
1 คะแนน
อ่านวิธีการทดลองแล้ ว มีการเขียนอย่างชัดเจนว่าส่วนใดเป็ นการจัด
กระทาตัวแปรอิสระ
0.5 คะแนน มีการเขียนว่าส่วนใดเป็ นการจัดกระทาตัวแปรอิสระ แต่ไม่ชดั เจน เช่น
บอกว่าจัดกระทาอะไร แต่อา่ นแล้ วไม่เข้ าใจว่ากลุม่ ทดลองและกลุม่
ควบคุมแตกต่างกันอย่างไร
0 คะแนน
ไม่มีเนื ้อหาใดเลย ที่บอกว่าส่วนใดเป็ นการจัดกระทาตัวแปรอิสระ
(ถ้ าไม่มีตวั แปรอิสระในงานวิจยั จะให้ สว่ นนี ้ 1 คะแนนเลย)
ใส่รายละเอียดชัดเจน ว่าส่วนใดคือการควบคุมตัวแปรแทรกซ้ อน (1 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
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1 คะแนน

อ่านวิธีการทดลองแล้ ว มีการเขียนอย่างชัดเจนว่าส่วนใดเป็ นการควบคุม
ตัวแปรแทรกซ้ อน และควบคุมตัวแปรแทรกซ้ อนอะไรบ้ าง
0.5 คะแนน มีการเขียนว่าส่วนใดเป็ นการควบคุมตัวแปรแทรกซ้ อน แต่บอกเฉยๆ
ไม่ได้ บอกว่าควบคุมตัวแปรอะไรมาแทรกซ้ อน
0 คะแนน
ไม่บอกเป็ นนัยเลย ว่ามีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้ อน
ใส่รายละเอียดชัดเจน ว่าส่วนใดคือการวัดตัวแปรตามที่เกิดขึ ้น (1 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
1 คะแนน
อ่านวิธีการทดลองแล้ ว มีการเขียนอย่างชัดเจนว่าส่วนใดจะใช้ ตวั แปร
ตามในการวิจยั หรื อตัวแปรที่นาไปวิเคราะห์
0.5 คะแนน อ่านวิธีการทดลองแล้ ว ผู้ตรวจพอเดาได้ วา่ ส่วนใดเป็ นตัวแปรตาม แต่ใน
รายงานไม่ได้ เขียนให้ ชดั เจน
0 คะแนน
ไม่บอกเป็ นนัยเลย ว่ามีการวัดตัวแปรตามเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์
ผลการทดลอง (15 คะแนน)
บอกสมมติฐานที่ต้องการพิสจู น์ชดั เจน (2 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
2 คะแนน
ในส่วนผลการทดลองบอกชัดเจน ว่าต้ องการพิสจู น์สมมติฐานอะไร
1 คะแนน
ใส่สมมติฐานที่ต้องการพิสจู น์ไม่ครบ
0 คะแนน
ไม่ใส่สมมติฐานที่ต้องการพิสจู น์ลงไปเลย
รู้วา่ วิเคราะห์แต่ละสมมติฐานอย่างไร (2 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
2 คะแนน
อ่านแล้ วรู้ได้ วา่ จะทดสอบอย่างไร แล้ วได้ ผลอย่างไร ถึงจะสนับสนุน
สมมติฐาน วิธีการทดสอบนันชั
้ ดเจน คนอื่นสามารถทาซ ้าได้ แล้ วจะได้ ผล
เหมือนกับท่าน เช่น การวิเคราะห์วา่ ผู้ร่วมการทดลองเขียนสถานที่ของ
คณะตนเอง ใหญ่กว่าคณะอื่นหรื อไม่ ท่านจะต้ องบอกวิธีวิเคราะห์อย่าง
ชัดเจน
1 คะแนน
เขียนวิธีการวิเคราะห์ลงไป แต่ไม่ชดั เจนว่าทาอย่างไร หรื อไม่ชดั เจนว่า
ได้ ผลอย่างไรถึงจะเรี ยกว่าสนับสนุนสมมติฐาน
0 คะแนน
ไม่ใส่วิธีการวิเคราะห์ลงไป หรื อใส่วิธีการวิเคราะห์ผิด
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ใส่สถิติบรรยายครบถ้ วน (2 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
2 คะแนน
ใส่สถิติบรรยายในงานวิจยั ครบถ้ วน เช่น ผู้ร่วมการทดลองกี่คน มีให้
รายละเอียดบริเวณคณะตนเองอย่างชัดเจน สถิตบิ รรยายในที่นี ้ คือ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จานวน ร้ อยละของกลุม่ การทดลองแต่
ละกลุม่ หรื อผู้ร่วมการทดลองโดยภาพรวมอย่างเหมาะสม
1 คะแนน
ใส่สถิติบรรยายลงไปในงานวิจยั บ้ าง แต่ไม่ครบถ้ วนทังหมด
้
0 คะแนน
ไม่ใส่สถิตบิ รรยายเลย
(ในกรณีที่ไม่มีสถิติบรรยาย ให้ พิจารณาดูก่อนว่า จริงๆ แล้ วมีสถิติบรรยายหรื อไม่ ถ้ างาน
ดังกล่าวไม่จาเป็ นต้ องมีสถิติบรรยาย แล้ วไม่ได้ ใส่ จะได้ คะแนนส่วนนี ้ 2 คะแนน)
ใส่ตารางและภาพอย่างเหมาะสม (1 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
ให้ 1 คะแนน เมื่อใส่ตารางหรื อภาพ ในกรณีที่ควรจะใส่ เช่น มีข้อมูลซ ้าจานวนมาก การ
ใส่เป็ นตารางหรื อภาพจะช่วยให้ การอ่านเข้ าใจได้ ง่ายขึ ้น และไม่ใส่ภาพ
หรื อตารางซ ้าซ้ อนกับเนื ้อความ ถ้ าเนื ้อความให้ รายละเอียดหมดแล้ ว ไม่
จาเป็ นต้ องใส่ตารางหรื อภาพ หากไม่ใส่ภาพหรื อตารางในส่วนที่
จาเป็ นต้ องใส่ลงไป หรื อใส่ภาพหรื อตารางที่ซ ้าซ้ อนกับเนื ้อความจะหัก
จุดละ 0.5 คะแนน ถ้ าหักตังแต่
้ 2 ครัง้ ขึ ้นไป จะได้ 0 คะแนน
(คะแนนในส่วนนี ้อาจได้ 1 คะแนน ทังที
้ ่ไม่ใส่ตารางหรื อภาพได้ )
อธิบายตารางและภาพได้ ถกู ต้ อง สอดคล้ องกับการตอบสมมติฐาน (2 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
2 คะแนน
เมื่อใส่ตารางหรื อภาพ จะต้ องมีการอธิบายตารางและภาพได้ โดยการ
อธิบายนันจะต้
้ องให้ สอดคล้ องกับการพิสจู น์สมมติฐาน
1 คะแนน
มีการอธิบายตารางหรื อภาพ ในแนวทางที่จะพิสจู น์สมมติฐาน แต่ไม่
ชัดเจน
0 คะแนน
มีการอธิบายตารางหรื อภาพแต่ไม่เกี่ยวข้ องกับการทดสอบสมมติฐาน
เลย หรื อไม่เขียนอธิบายตารางหรื อภาพเลย
(ถ้ ารายงานไม่มีตารางหรื อภาพ และสาหรับการทดลองครัง้ นี ้ไม่จาเป็ นต้ องมีตารางหรื อ
ภาพ จะได้ คะแนน 2 คะแนน แต่ถ้าไม่มีตารางหรื อภาพ ขณะที่งานวิจยั นี ้จาเป็ นต้ องมี
ตารางหรื อภาพ จะได้ สว่ นนี ้ 0 คะแนน)
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การวิเคราะห์ผลทาได้ ถกู ต้ องทังผลที
้ ่ได้ และรูปแบบ (2 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
2 คะแนน
ถ้ าใช้ การวิเคราะห์ด้วยสถิติ จะต้ องรายงานได้ ถกู ต้ องตามกระบวนการ
ทางสถิติ และเขียนรูปแบบสถิตเิ ชิงอนุมานได้ ถกู ต้ อง หากไม่ได้ วิเคราะห์
ด้ วยสถิตเิ ชิงอนุมาน ให้ วิเคราะห์ด้วยกระบวนการที่ถกู ต้ อง
1 คะแนน
ใช้ การวิเคราะห์ด้วยสถิติ แต่ใช้ รูปแบบการรายงานไม่ถกู ต้ อง หรื อการ
วิเคราะห์ข้อมูลอื่น อ่านแล้ วไม่ชดั เจน แต่ยงั พอเข้ าใจบ้ าง
0 คะแนน
วิเคราะห์ไม่ถกู ต้ อง อ่านแล้ วไม่เข้ าใจ ทังการวิ
้
เคราะห์แบบใช้ หรื อไม่ใช้
สถิติ
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล (3 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
3 คะแนน
สรุปได้ วา่ หลังจากวิเคราะห์ไปทังหมดแล้
้
ว ค่าสถิตทิ ี่ได้ หรื อกระบวนการ
วิเคราะห์ทงหมด
ั้
ได้ ผลอย่างไร เขียนออกมาอย่างชัดเจน เข้ าใจได้ ง่าย
และครบถ้ วน
1.5 คะแนน เขียนสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล แต่สรุปออกมาไม่ครบถ้ วน การอ่านไม่
ชัดเจน ยังพอเข้ าใจได้ บาง
0 คะแนน
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ถกู ต้ อง อ่านแล้ วไม่เข้ าใจ หรื อไม่มีการ
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเลย
ไม่ใส่ข้อมูลดิบ หรื อผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ลงในผลการทดลอง (1 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
1 คะแนน
ไม่ใส่ข้อมูลดิบ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ (Printout) กราฟ
โค้ งปกติ ค่าวิกฤต บริเวณวิกฤต สูตรวิเคราะห์ ลงไปในส่วนของผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ถ้ าใส่ ให้ ไปใส่ในภาคผนวก
0 คะแนน
ใส่ข้อมูล 1 อย่าง ตามที่กล่าวไปข้ างต้ น
อภิปรายผล (21 คะแนน)
ผลการวิจยั อ้ างอิงถึงสมมติฐานได้ อย่างไร (2 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
2 คะแนน
แสดงให้ เห็นชัดเจน ว่าจากผลการทดลอง สนับสนุนสมมติฐาน ไม่
สนับสนุนสมมติฐาน หรื อไม่สามารถสรุปได้ จากงานวิจยั ในครัง้ นี ้
ครบถ้ วน อ่านแล้ วเข้ าใจ
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1 คะแนน

ได้ มีความพยายามเชื่อมโยงผลการทดลองและสมมติฐานเข้ าด้ วยกัน แต่
อ่านแล้ วไม่ชดั เจน ผู้ตรวจยังสามารถคาดเดาได้
0 คะแนน
อ่านแล้ วไม่เข้ าใจว่าเชื่อมโยงผลการทดลองและสมมติฐานอย่างไร
หรื อไม่กล่าวถึงความเชื่อมโยงนี ้เลย
การอภิปรายผลการพิสจู น์สมมติฐาน (3 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
3 คะแนน
การอภิปรายผลถึงสาเหตุที่สนับสนุนสมมติฐาน ไม่สนับสนุนสมมติฐาน
หรื อไม่สามารถสรุปได้ จากการทดลองนี ้นัน้ ได้ มีการยกหลักฐานชัดเจน
ว่าสอดคล้ องอย่างไร ทาไมถึงไม่สนับสนุน หรื อทาไมถึงไม่สามารถสรุป
ได้ บอกสาเหตุได้ ตรง น่าเชื่อถือ มีการเชื่อมโยงกับเหตุผลที่ใช้ ในการ
สร้ างสมมติฐานในส่วนความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาอย่างดี
2 คะแนน
ได้ มีการยกหลักฐานชัดเจน ว่าสอดคล้ องอย่างไร ทาไมถึงไม่สนับสนุน
หรื อทาไมถึงไม่สามารถสรุปได้ มีการเชื่อมโยงกับเหตุผลที่ใช้ ในการสร้ าง
สมมติฐานในส่วนความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาได้ แต่การ
อ้ างเหตุผลนี ้ ยังไม่นา่ เชื่อถือมากนัก มีหลักฐานสนับสนุนการกล่าวอ้ าง
ของตนไม่มากเพียงพอ
1 คะแนน
ไม่ได้ ยกหลักฐานต่างๆ ภายในรายงานให้ เป็ นประโยชน์ในการอ้ าง
เหตุผล การเชื่อมโยงกับบทความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาไม่
ชัดเจน จนส่งผลกระทบให้ การอ้ างเหตุผลไม่นา่ เชื่อถือ
0 คะแนน
ไม่ได้ ยกหลักฐาน ไม่ได้ เชื่อมโยงกับความเป็ นมาและความสาคัญของ
ปั ญหา การอ้ างเหตุผลลอยขึ ้นมาจนไม่นา่ เชื่อถือ
อ้ างอิงแหล่งข้ อมูลได้ เหมาะสม (3 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
ให้ 3 คะแนน เมื่อมีการอ้ างอิงชัดเจน เพื่อแสดงแหล่งที่ได้ ข้อมูลมา ไม่มีประโยคใดเลยที่
ผู้อา่ นสงสัยว่า “รู้ได้ อย่างไร” หรื อ “หามาจากไหน” นาข้ อมูลมาจากแหล่งอ้ างอิงได้ ถกู ต้ อง
หากมีข้อสงสัยว่าไม่ได้ อ้างอิงแหล่งที่มา หรื ออ้ างผิดจะหักจุดละ 0.5 คะแนน หากถูกหัก
ตังแต่
้ 6 จุดขึ ้นไป จะได้ 0 คะแนน
หาคาอธิบายที่เป็ นไปได้ อย่างอื่นได้ ดี (2 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
2 คะแนน
สามารถคิดเพิ่มเติมได้ วา่ ผลการทดลองที่ได้ สามารถเกิดจาก
กระบวนการอะไรบ้ าง หรื ออิทธิผลจากตัวแปรอะไรบ้ าง ที่ไม่ได้ กล่าวถึง
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ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ หรื อมีตวั แปรปรับ (Moderator) อะไรบ้ างที่อาจทา
ให้ ผลการทดลองนี ้เปลี่ยนแปลงไป
1 คะแนน
ได้ มีความพยายามในการคิดเพิ่มเติมหาคาอธิบายอื่นที่เป็ นไปได้ แต่อา่ น
แล้ วยังไม่ชดั เจน หรื อยังไม่น่าเชื่อถือมากนัก อย่างไรก็ตาม คาอธิบายอื่น
ยังพอมีเหตุผล ผู้ตรวจพอเดาได้ วา่ ต้ องการสื่ออะไร
0 คะแนน
ไม่ได้ คดิ เพิ่มเติม ไม่สามารถหาคาอธิบายอื่ นเพิ่มเติมได้ หรื อคิดออก
มาแล้ วไม่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั ที่ทามา
หาข้ อจากัดในงานวิจยั ได้ ดี (2 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
2 คะแนน
สามารถคิดเพิ่มเติมได้ วา่ มีปัจจัยใดบ้ างที่ทาให้ การอ้ างอิงไปหาทฤษฎี
ในภาพรวม หรื อในสภาพโลกแห่งความเป็ นจริงยังมีข้อจากัด เช่น การวัด
ว่าสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้ จากการทดลอง อาจไม่ได้ เป็ นตัวแทนของ
การสังเกตการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้ จริง เป็ นต้ น
1 คะแนน
ได้ มีความพยายามในการคิดข้ อจากัดในการวิจยั แต่ไม่ครบ หรื ออ่าน
แล้ วยังไม่ชดั เจน หรื อยังไม่น่าเชื่อถือมากนัก อย่างไรก็ตาม ข้ อจากัดใน
ที่นี ้ยังพอมีเหตุผล ผู้ตรวจพอเดาได้ ว่าต้ องการสื่ออะไร
0 คะแนน
ไม่ได้ คดิ เพิ่มเติม ไม่สามารถหาข้ อจากัดในการวิจยั ได้ หรื อคิดออก
มาแล้ วไม่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั ที่ทามา
เขียนข้ อเสนอแนะจากการทดลองได้ ดี (2 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
2 คะแนน
หาวิธีการวิจยั เพื่อพิสจู น์คาอธิบายที่เป็ นไปได้ หรื อหาวิธีการวิจยั ที่
สามารถแก้ ไขข้ อจากัดในงานวิจยั ได้ ดี
1 คะแนน
ได้ มีความพยายามในการคิดหาข้ อเสนอแนะ แต่อา่ นแล้ วยังไม่ชดั เจน
หรื อยังไม่นา่ เชื่อถือมากนัก อย่างไรก็ตาม ข้ อเสนอแนะในที่นี ้ยังพอมี
เหตุผล ผู้ตรวจพอเดาได้ วา่ ต้ องการสื่ออะไร
0 คะแนน
ไม่ได้ คดิ เพิ่มเติม ไม่สามารถเขียนข้ อเสนอแนะได้ หรื อคิดออกมาแล้ วไม่
เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั ที่ทามา
การนางานวิจยั ไปใช้ ในชีวิตประจาวัน (2 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
2 คะแนน
การนากระบวนการที่เกิดขึ ้นจากงานวิจยั ในรายงาน ไปอธิบายเหตุการณ์
ที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจาวันได้ ดี
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1 คะแนน

การนากระบวนการที่เกิดขึ ้นจากงานวิจยั ในรายงาน ไปอธิบายเหตุการณ์
ที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจาวันได้ แต่อ่านแล้ วไม่ชดั เจน ผู้ตรวจยังพอเดาได้ วา่
ผู้เขียนต้ องการสื่ออะไร
0 คะแนน
ไม่ได้ เขียน หรื อ เขียนการนางานวิจยั ไปใช้ ในชีวิตประจาวันขึ ้นมา แต่การ
ประยุกต์ใช้ นนั ้ ไม่ได้ นาการวิจยั ปั จจุบนั ไปอธิบาย
การเรี ยบเรี ยงเนื ้อหา (5 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
5 คะแนน
การเขียนตังแต่
้ ต้นจนจบ มีการไล่เหตุผลอย่างเห็นได้ ชดั การเขียนเข้ าใจ
ง่าย ชัดเจน ลักษณะการเขียนจะไล่ตงแต่
ั ้ ผลการพิสจู น์สมมติฐาน
จนกระทัง่ ไล่เหตุผลจนได้ ข้อเสนอแนะและการประยุกต์ใช้ ได้ ดี ใน
เนื ้อความไม่มีประโยค หรื อย่อหน้ าที่โดดออกมา โดยไม่เกี่ยวข้ องกับ
เนื ้อหาเลย
4 คะแนน
การเขียนตังแต่
้ ต้นจนจบ มีการไล่เหตุผลแต่คลุมเครื อบ้ าง การเขียน
เข้ าใจยากบ้ าง แต่ไม่มาก ลักษณะการเขียนเห็นได้ ว่ามีการไล่ตงแต่
ั ้ ผล
การพิสจู น์สมมติฐาน จนกระทัง่ ได้ ข้อเสนอแนะและการประยุกต์ใช้ ใน
เนื ้อความไม่มีประโยค หรื อย่อหน้ าที่โดดออกมา โดยไม่เกี่ยวข้ องกับ
เนื ้อหาเลย
3 คะแนน
การเขียนตังแต่
้ ต้นจนจบ มีการไล่เหตุผลแต่คอ่ นข้ างคลุมเครื อ การเขียน
เข้ าใจยากบ้ าง แต่ไม่มาก ลักษณะการเขียนเห็นได้ ยากว่าเป็ นการไล่
ตังแต่
้ ผลการพิสจู น์สมมติฐาน จนกระทัง่ ได้ ข้อเสนอแนะและการ
ประยุกต์ใช้ ในเนื ้อความมีประโยคโดดออกมาอย่างน้ อย 1 จุด
2 คะแนน
การเขียนมีการเชื่อมโยงเป็ นตอนๆ แต่ระหว่างตอนไม่ได้ มีความเชื่อมโยง
กัน เช่น ไม่ได้ มีความเชื่อมโยงระหว่างย่อหน้ า จนเห็นลักษณะเป็ นย่อ
หน้ าโดดออกมา
1 คะแนน
การเขียนมีการเชื่อมโยงระหว่างประโยคน้ อย ทาให้ การอ่านเหมือนกาลัง
อ่านรายงานตัดแปะอยู่ ทาให้ เห็นย่อหน้ า และประโยคโดดออกมา
จานวนมาก
0 คะแนน
อ่านแล้ วไม่เข้ าใจเลย ว่าเขียนอะไรมา
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รายการอ้ างอิง (8 คะแนน)
การจัดกลุม่ ภาษาไทย อังกฤษถูกต้ อง (1 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
1 คะแนน
ถ้ ามีรายการอ้ างอิงผสมกันระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ มีการ
จัดกลุม่ รายการอ้ างอิงภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แต่ถ้าไม่มี ไม่ต้องจัด
กลุม่
0 คะแนน
มีรายการอ้ างอิงผสมกันระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ไม่ได้
แยกจัดกลุม่ รายการอ้ างอิง
การจัดเรี ยงลาดับรายการอ้ างอิงได้ ถกู ต้ อง (2 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
2 คะแนน
จัดเรี ยงลาดับรายการอ้ างอิงตามลาดับพยัญชนะ รวมถึงการจัดลาดับ
รายการอ้ างอิงตามวิธีของ APA ทาได้ ถกู ต้ อง หากจัดเรี ยงผิดพลาดกัน จะหักคูล่ ะ 0.5
คะแนน หากผิดตังแต่
้ 4 คูข่ ึ ้นไป จะได้ 0 คะแนน
การเขียนรายการอ้ างอิงได้ ถกู ต้ องตามหลัก APA (3 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
ให้ 3 คะแนน เมื่อใช้ เขียนรายการอ้ างอิงแต่ละรายการได้ ถกู ต้ อง ทังการอ้
้
างบทความ การ
อ้ างหนังสือ บทความในหนังสือ การอ้ างอิงจากอินเทอร์ เนต การเขียนรายการอ้ างอิงผิด
จะหักจุดละ 0.5 คะแนน ถ้ าผิดตังแต่
้ 6 จุดขึ ้นไป จะได้ 0 คะแนน
รายการอ้ างอิงตรงกับในเนื ้อความ (2 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
ให้ 2 คะแนน เมื่อรายการอ้ างอิงทุกรายการมีการอ้ างถึงในเนื ้อความ และรายการที่อ้างถึง
ในเนื ้อความทุกรายการมีในรายการอ้ างอิง หากไม่จบั คูก่ นั จะหักจุดละ 0.5 คะแนน ถ้ าผิด
ตังแต่
้ 4 จุดขึ ้นไป จะได้ 0 คะแนน
ภาคผนวก (2 คะแนน)
ใส่ภาคผนวกได้ เหมาะสม (1 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
1 คะแนน
ใส่ภาคผนวกในสิ่งที่ควรใส่ เช่น ภาพถ่ายเครื่ องมือ แบบทดสอบที่ใช้ ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ข้ อมูลดิบ รายการคาที่ใช้ ในการ
ทดลอง เป็ นต้ น (สิ่งที่ควรใส่ ตามที่ได้ ตกลงกันในแต่ละปฏิบตั กิ าร)
0 คะแนน
ไม่ใส่ภาคผนวกในสิ่งที่ควรใส่ อย่างน้ อย 1 จุด
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อ้ างถึงภาคผนวกในเนื ้อความ (1 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
ให้ 1 คะแนน เมื่อมีการอ้ างถึงภาคผนวกในเนื ้อความทุกภาคผนวก หากนิสิตไม่อ้างถึง
ภาคผนวก จะหักจุดละ 0.5 คะแนน ถ้ าไม่ใส่ตงแต่
ั ้ 2 จุดขึ ้นไป จะได้ 0 คะแนน
การหักคะแนน
สะกดคาผิด หักจุดละ 1 คะแนน
การเลือกใช้ คาไม่เหมาะสม (หักจุดละ 2 คะแนน) คาที่จะหัก คือ คาประมาณค่า เช่น มาก น้ อย สูง
เป็ นต้ น คาที่แสดงถึงความไม่เคารพผู้ร่วมการทดลอง เช่น เหยื่อ คนบ้ า เป็ นต้ น การใช้ คาว่า “เรา” และการ
ใช้ ภาษาปาก ภาษาแสลง ภาษาที่ใช้ ในการพูดคุยในคอมพิวเตอร์ เช่น จี๊ด ชิว เดิน่ งุงิ เป็ นต้ น
คะแนนพิเศษ (ถ้ ามี)
การวิเคราะห์สถิตทิ ี่นิสิตไม่เคยเรี ยน
การวิเคราะห์เพิ่มเติม
การนาเสนอผลงานที่ดี
การนาเสนองานที่ดี ไม่ใช่สิ่งที่ทาได้ โดยง่าย บางครัง้ นิสิตอาจมีลกั ษณะที่แสดงให้ เห็นถึงการ
นาเสนอที่ไม่ดีอยู่โดยที่ไม่ร้ ูตวั Davidson (2007) ได้ ทาสารวจจากผู้จดั การระดับสูงโดยถามว่าลักษณะการ
นาเสนอที่แย่ และการนาเสนอที่ดีเป็ นอย่างไร
การนาเสนอที่แย่ เช่น ผู้พดู อ่านสไลด์ ใช้ บนั ทึกมากเกินไป ให้ สไลด์ขึ ้นก่อนถึงค่อยพูด เดินไปเดิน
มาโดยไม่มีสาเหตุ ใส่ทกุ สิ่งทุกอย่างในสไลด์แล้ วอ่านให้ ฟัง ให้ รายละเอียดมากเกินไป ฟั งยาก ไม่ดมู มุ มอง
ของผู้ฟัง ไม่สบตาผู้พดู อยูน่ ิ่งไม่เคลื่อนไหว
การนาเสนอที่ดี เช่น มีความมัน่ ใจ มีความรู้ดีเกี่ยวกับสิ่งที่จะนาเสนอ ใช้ เสียงที่แตกต่างกันในขณะ
นาเสนอ (ไม่ใช้ โทนเสียงเดียว) พูดโดยไม่ต้องอ่านบันทึก ใช้ สไลด์ที่อา่ นง่าย ดูสบายตา การนาเสนอ
ต่อเนื่องกัน คิดเร็ว ดึงความสนใจผู้ฟังได้ หยุดอย่างเหมาะสม
ดังนัน้ เมื่อนิสิตเห็นลักษณะที่ดีและที่ไม่ดีแล้ ว ลองดูวา่ ตนเองเป็ นอย่างไร มีลกั ษณะที่ดีหรื อไม่
และไม่มีลกั ษณะที่แย่หรื อไม่ เมื่อพิจารณาตนเองแล้ ว ถึงเวลาจะต้ องปรับปรุงตนเองให้ มีลกั ษณะที่ดีมาก
ขึ ้น และลักษณะที่แย่น้อยลง ในที่นี ้ จะนาเสนอกระบวนการทาให้ การนาเสนอมีลกั ษณะที่ดีมากที่สดุ และ
ลดลักษณะที่แย่มากที่สดุ อย่างคร่าวๆ เป็ นข้ อแนะนาไว้ นิสิตลองอ่านแล้ วปรับปรุงการเตรี ยมตัวนาเสนอ
ของตนเอง
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สิ่งแรกที่ขาดไม่ได้ เลย คือ ความเข้ าใจในเนื ้อหาของตน ว่าตนเองกาลังจะนาเสนออะไร มีเวลาให้
ทังหมด
้
10 นาที ลองแต่งเป็ นเรื่ องราวออกมาว่า จะนาเสนอเนื ้อหาออกมาอย่างไรบ้ างภายใน 10 นาทีนี ้ ให้
ลองเปรี ยบเทียบระหว่าง ใส่รายละเอียดทังหมดลงไป
้
แล้ วผู้ฟังจับประเด็นไม่ได้ และใส่เฉพาะประเด็น
สาคัญแต่ผ้ ฟู ั งเข้ าใจ นิสิตคงเลือกให้ ผ้ ฟู ั งเข้ าใจมากกว่า ดังนันควรใส่
้
แต่ประเด็นสาคัญ แล้ วเขียนให้ เนื ้อหา
นัน้ เชื่อมโยงกันตังแต่
้ ต้นจนจบ ให้ เป็ นการอธิบายไปทีละขันตอน
้
เนื ้อหาที่ได้ ร่างไว้ อาจเรี ยกได้ ว่าเป็ น บท
(Script) ของตนเอง
การเขียนบทที่ดี จะต้ องทาให้ ผ้ ฟู ั งสนใจมากที่สดุ และได้ ความรู้จากสิ่งที่ได้ ฟังกลับไปมากที่สดุ สิ่ง
ที่อาจจะช่วยได้ คือ การเกริ่ นนาและการสรุป การเกริ่นนาเป็ นการบอกผู้ฟังว่า สิ่งที่จะพูดต่อไปนี ้เป็ น
อย่างไร มีความสาคัญอย่างไร อยากให้ ผ้ ฟู ั งได้ รับอะไรบ้ างจากการฟั งในครัง้ นี ้ เมื่อนาเสนอจบแล้ ว ให้ สรุป
สิ่งที่ได้ เน้ นประเด็นที่สาคัญ หรื อทิ ้งคาถามให้ ผ้ ฟู ั งกลับไปขบคิดหลังจากการนาเสนอ สิ่งเหล่านี ้จะช่วยทา
ให้ การนาเสนอสาเร็จมากขึ ้น
เมื่อได้ บทแล้ ว มีทงบทน
ั้
า เนื ้อหา และข้ อสรุป สิ่งต่อไปคือ คิดว่าจะนาเสนออย่างไร จะมีสิ่งที่ชว่ ย
ในการนาเสนอหรื อไม่ ซึง่ ในการรายงานครัง้ นี ้อาจเป็ นโปรแกรม PowerPoint สิ่งที่นิสิตต้ องตระหนัก คือ ให้
โปรแกรมเป็ นเครื่ องช่วย ไม่ใช่เครื่ องขัดขวาง ดังนัน้ ต้ องถามว่าสิ่งที่โปรแกรมจะช่วยคืออะไร ช่วยให้ ผ้ ฟู ั ง
ติดตามประเด็นได้ ช่วยให้ ผ้ ฟู ั งเห็นภาพหรื อตารางที่ทา่ นต้ องการนาเสนอ ไม่ใช่ชว่ ยให้ ผ้ ฟู ั งอ่าน หรื อแย่กว่า
นัน้ คือช่วยให้ ตวั ท่านอ่านสไลด์ให้ ฟังได้
หลังจากเข้ าใจประโยชน์ของโปรแกรมแล้ ว ท่านจะต้ องหลีกเลี่ยงสิ่งดังต่อไปนี ้ 1) การใช้ ตวั อักษร
จานวนมากภายในสไลด์ด้วย ยิ่งใส่เป็ นย่อหน้ า ยิ่งแย่ เนื่องจากว่าผู้ฟังไม่สามารถอ่านสไลด์ได้ ทนั และผู้ฟัง
จะไม่สามารถจับประเด็นที่ท่านพูดได้ 2) การใส่ภาพเคลื่อนไหว หรื อรูปที่ไม่เกี่ยวข้ อง จะทาให้ ดงึ ความ
สนใจของผู้ฟังออกไป ทาให้ ผ้ ฟู ั งไม่ได้ ฟังในสิ่งที่ทา่ นพูด 3) การใส่ลกู เล่นมากเกินไป เหตุผลเช่นเดียวกับ
การใส่ภาพเคลื่อนไหว 4) พื ้นหลังที่ทาให้ เห็นตัวอักษรไม่ชดั เช่น ให้ สีพื ้นหลังใกล้ เคียงกับสีตวั อักษรมาก
เกินไป หรื อพื ้นหลังเป็ นรูปภาพ ในคอมพิวเตอร์ นิสิตอาจจะเห็นว่าอ่านได้ แต่พอไปขึ ้นที่ฉายสไลด์จริงๆ
แล้ ว อาจพบว่าหลอดไฟไม่ดีพอ ทาให้ มองไม่เห็นตัวอักษรได้ ดังนันควรหลี
้
กเลี่ยง 5) อย่าเปิ ดเนื ้อหา
จานวนมากมาพร้ อมกัน เพราะจะทาให้ ผ้ ฟู ั งติดตามไม่ทนั ว่ากาลังพูดถึงหัวข้ ออะไรอยู่
เมื่อรู้ในสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงแล้ ว สิ่งที่ควรจะทาคือ ให้ โปรแกรมช่วยทาให้ ผ้ ฟู ั งเข้ าใจสิ่งที่ทา่ นพูดมาก
ขึ ้น สิ่งที่ควรทามีดงั ต่อไปนี ้ 1) ใส่แต่ประเด็นสาคัญภายในสไลด์ แล้ วผู้นาเสนอเล่าให้ ฟัง รายละเอียดของ
แต่ละประเด็นให้ ผ้ นู าเสนอเป็ นผู้กล่าว ยกเว้ นแต่จะมีข้อมูลที่จะต้ องให้ ผ้ ฟู ั งจด ค่อยนาไปขึ ้นสไลด์ เช่น
ขนาดบอร์ ด เป็ นต้ น 2) ให้ สไลด์อา่ นง่าย เมื่ออ่านง่ายแล้ ว จะทาให้ เข้ าใจได้ ง่าย วิธีทาให้ อา่ นง่าย คือ ทา
ตัวอักษรใหญ่ๆ ทาพื ้นหลังตัดกับตัวอักษรมากๆ ใช้ รูปแบบตัวอักษรธรรมดา 3) ทาให้ สไลด์ตดิ ตามง่าย
ท่านอาจขึ ้นหัวข้ อทีละหัวข้ อ เพื่อให้ ผ้ ฟู ั งติดตามได้ ง่ายขึ ้น หรื อใส่สีที่เด่นออกมา หรื อเปลี่ยนขนาดตัวอักษร
ในหัวข้ อที่ทา่ นกาลังพูด จะทาให้ ผ้ ฟู ั งติดตามได้ ง่ายขึ ้น
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หลังจากได้ ไฟล์โปรแกรม PowerPoint แล้ ว ให้ ทา่ นลองซ้ อมดู โดยจับเวลา โปรแกรมนี ้สามารถจับ
เวลาได้ โดยกดคาสัง่ “การจับเวลา (Rehearsal Timing)” จะช่วยดูว่าท่านใช้ เวลาในแต่สไลด์เท่าไร การพูด
ให้ ทา่ นเปรี ยบเหมือนการเล่านิทาน (ไม่ใช่อ่านนิทาน) การเล่านิทานจะดูปฏิกิริยาของเด็กในขณะเล่า ว่า
เป็ นอย่างไร เช่นเดียวกัน ตอนนาเสนอต้ องดูปฏิกิริยาผู้ฟังว่าเป็ นอย่างไรเช่นกัน ตอนเล่านิทานจะต้ องมีการ
เปลี่ยนระดับเสียงให้ ไม่นา่ เบื่อ ตอนนาเสนอจะต้ องมีการเปลี่ยนระดับเสียงเช่นกัน ตอนเล่านิทาน ไม่
สามารถอ่านนิทานให้ เด็กฟั งได้ เพราะต้ องสบตาเด็ก เช่นเดียวกันกับตอนนาเสนอที่จะต้ องสบตาผู้ฟัง จึงไม่
ควรอ่านสไลด์ หรื อบันทึกที่ได้ เขียนไว้ แต่ท่านอาจพอเหลือบดูได้ วา่ ถึงหัวข้ ออะไร ตอนเล่านิทานมักจะบอก
ตอนสุดท้ าย ว่านิทานนี ้สอนให้ ร้ ูวา่ ... เช่นเดียวกับตอนนาเสนอ ท่านจะต้ องนาเสนอให้ ผ้ ฟู ั งได้ รับอะไร
กลับไป อาจเป็ นคาถาม แนวคิดใหม่ หรื อการนาไปต่อยอดต่างๆ การเล่านิทานจะต้ องเล่าด้ วยความเร็วช้ า
เล็กน้ อย แต่ให้ เป็ นธรรมชาติ เช่นเดียวกับการนาเสนอ จะต้ องช้ า และให้ เป็ นธรรมชาติเหมือนกัน ไม่ต้องใส่
รายละเอียดทังหมด
้
ในตอนนาเสนอ ให้ นาเสนอให้ เสร็จก่อนสักเล็กน้ อย เพราะตอนนาเสนอจริง ท่านอาจจะอธิบาย
เพิ่มเติมในบางส่วน จนเลยเวลา สุดท้ ายท่านควรเตรี ยมการตอบคาถามมาด้ วย และหากไม่มีใครถาม ท่าน
อาจจะเตรี ยมคาถาม หรื อเตรี ยมประเด็นการอภิปรายแก่ผ้ ฟู ั ง เพื่อให้ ผ้ ฟู ั งได้ คดิ ต่อยอดจากสิ่งที่ท่านได้ ทา
มากขึ ้น
สาหรับการทาเอกสารประกอบการนาเสนอนัน้ จริงๆ แล้ วท่านไม่ควรแจกก่อน เนื่องจากว่าผู้ฟังจะ
สนใจแต่เอกสารประกอบ จนไม่ได้ ฟังในสิ่งที่ทา่ นพูด ถ้ าหากจะแจกจริง ให้ แจกในภายหลังการนาเสนอ
เพื่อให้ ผ้ ฟู ั งศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
เกณฑ์ การให้ คะแนนในการนาเสนอผลงาน
ความพร้ อมในการนาเสนอ (2 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
2 คะแนน
นิสิตที่มานาเสนอ สามารถนาเสนอได้ อย่างดี ไม่อา่ นไฟล์ PowerPoint ไม่อา่ น
บันทึก สามารถนาเสนอได้ อย่างเป็ นธรรมชาติ
1 คะแนน
นิสิตที่มานาเสนอ ยังนาเสนอได้ แต่ต้องกลับไปดูหวั ข้ อในไฟล์ PowerPoint หรื อ
บันทึกบ่อยๆ ทาให้ มีการติดขัดเล็กน้ อย
0 คะแนน
นิสิตที่มานาเสนอ อ่าน PowerPoint ให้ ฟัง หรื ออ่านบันทึกให้ ฟัง การนาเสนอเต็ม
ไปด้ วยความน่าเบื่อ
ความครบถ้ วนของเนื ้อหา (2 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
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ให้ 2 คะแนน เมื่อการนาเสนอครอบคลุมประเด็นทังหมดในการท
้
าวิจยั ครัง้ นี ้ หากไม่ครอบคลุม
หัวข้ อใด เช่น ไม่ได้ พดู ถึงสมมติฐาน ไม่ได้ บอกที่มาของสมมติฐาน ไม่กล่าวถึงข้ อจากัดในงานวิจยั
เป็ นต้ น จะหักจุดละ 0.5 คะแนน ถ้ าตังแต่
้ 4 จุดขึ ้นไป จะได้ คะแนนส่วนนี ้ 0 คะแนน
การใช้ สื่อในการนาเสนอผลงาน (2 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
ให้ 2 คะแนน เมื่อไฟล์ PowerPoint สามารถอ่านได้ ชดั เจน สีพื ้นหลังตัดกับสีตวั อักษรชัดเจน ไม่มี
เนื ้อหาต่อสไลด์เยอะจนเกินไป ไม่มีลกู เล่น หรื อภาพที่ดงึ ดูดสายตาผู้ฟัง หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ ้น
เช่น เนื ้อหาในสไลด์มากเกินไป จะหักจุดละ 0.5 คะแนน ถ้ าตังแต่
้ 4 จุดขึ ้นไป จะได้ คะแนนส่วนนี ้ 0
คะแนน
(หากนิสิตไม่ใช่สื่อในการนาเสนองาน แล้ วผู้ประเมินพิจารณาว่านิสิตสามารถนาเสนอได้ โดยไม่
จาเป็ นต้ องใช้ สื่อ นิสิตจะได้ รับคะแนนจุดนี 2 คะแนน)
การรักษาเวลา (2 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
2 คะแนน
นิสิตใช้ เวลาในการนาเสนอภายใน 10 นาที และถาม ตอบ หรื ออภิปรายไม่เกิน 5
นาที โดยจะให้ ล่าช้ าได้ อย่างมาก 30 วินาที โดยที่ 30 วินาทีไม่ได้ เร่งเนื ้อหาแต่
อย่างใด
1 คะแนน
นิสิตใช้ เวลาในการนาเสนอเกิน 10 นาที หรื อถาม ตอบ หรื ออภิปรายเกิน 5 นาที
นิสิตจะต้ องล่าช้ าไปไม่เกิน 2 นาที อาจจะเร่งหรื อไม่ได้ เร่งเนื ้อหาให้ จบภายใน 2
นาทีที่เลยมานี ้
0 คะแนน
นิสิตใช้ เวลาในการนาเสนอรวมกับถามตอบเกิน 17 นาที
การถาม ตอบและอภิปราย (2 คะแนน)
เกณฑ์การให้ คะแนน
2 คะแนน
การนาเสนอจะให้ เวลา 5 นาทีให้ นิสิตได้ ถาม ตอบ อภิปรายกันภายในห้ อง นิสิตมี
การถาม ตอบ อภิปรายเกี่ยวกับประเด็นที่ผ้ นู าเสนอได้ พดู ถึงอย่างดี และได้ มีการ
แลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ ทาให้ เกิดความเข้ าใจในเนื ้อหาภายในการทดลอง
ดังกล่าวมากขึ ้น
1 คะแนน
นิสิตได้ ถาม ตอบ อภิปรายกันภายในห้ อง แต่ลกั ษณะการถามเป็ นในรูปแบบของ
ข้ อเท็จจริงมากกว่า ไม่ได้ ก่อให้ เกิดความเข้ าใจในเนื ้อหามากขึ ้น
0 คะแนน
นิสิตไม่ได้ มีการถาม ตอบ หรื ออภิปรายภายในห้ องแต่อย่างใด
หักคะแนน
ไม่พร้ อม (หัก 2 คะแนน) เมื่อกลุม่ ได้ รับการเรี ยกขึ ้นมานาเสนอแล้ ว นิสิตภายในกลุม่ ยังมาไม่ครบ

39
สื่อไม่สามารถเปิ ดได้ (หัก 2 คะแนน) เมื่อกลุม่ ได้ รับการเรี ยกขึ ้นมานาเสนอแล้ ว แต่กลับหา
ตาแหน่งการเปิ ดไฟล์โปรแกรมไม่เจอ จนทาให้ ไม่สามารถนาเสนอได้ ภายในเวลา 1 นาที
สื่อเป็ นไฟล์เก่าที่ไม่ได้ ปรับปรุง (หัก 1 คะแนน) นิสิตได้ นาเสนอไฟล์เก่า แล้ วมาเปลี่ยนเป็ นไฟล์อีก
ไฟล์หนึง่ ในระหว่างการนาเสนอ
รายการอ้ างอิง
ภาษาไทย
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546ก). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นามีบ๊ คุ ส์.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546ข). ลักษณนาม (พิมพ์ครัง้ ที่ 6). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2548ก). อ่านอย่างไร และเขี ยนอย่างไร (พิมพ์ครัง้ ที่ 17). กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2548ข). การใช้ กระ และ กะ พร้อมความหมาย (พิมพ์ครัง้ ที่ 5). กรุงเทพฯ:
อรุณการพิมพ์.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2548ค). พจนานุกรมศัพท์จิตวิ ทยา อักษร A-L ฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน. กรุงเทพฯ:
ผู้แต่ง.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2550). พจนานุกรมศัพท์จิตวิ ทยา อักษร M-Z ฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน. กรุงเทพฯ:
ผู้แต่ง.
สันทัด พรประเสริฐมานิต. (2551). คู่มือการเขี ยนรายงาน (พิมพ์ครัง้ ที่ 2). กรุงเทพฯ: คณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาษาอังกฤษ
Simons, D. J., & Levin, D. T. (1997). Change blindness. Trends in Cognitive Sciences, 1,
261-267.
Peterson, L. R., & Peterson, M. J. (1959). Short-term retention of individual verbal items.
Journal of Experimental Psychology, 58, 193-198.
Davidson, C. (2007). Producing powerful presentation. London: Active Excellence.
American Psychological Association. (2001). Publication manual of the American Psychological
Association. Washington, DC: Author.
American Psychological Association. (2005). Concise rule of APA style. Washington, DC:
Author.

40
Nicol, A. A. M., & Pexman, P. M. (1999). Presenting your findings: A practical guide for creating
tables. Washington, DC: American Psychological Association.
Nicol, A. A. M., & Pexman, P. M. (2003). Displaying your findings: A practical guide for creating
figures, posters, and presentations. Washington, DC: American Psychological Association.

