(ห่างจากขอบบน 1 นิ้ว)
(กว้าง 1.5 นิ้ว)
(ห่างจากขอบซ้าย 1 นิ้ว)
(ยาว 1.5 นิ้ว)

การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ
ของนักเรียนสาขานายเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2
(TH SarabunPSK ขนาด 20, หนา)
(จัดกลางหน้ากระดาษ)

ผู้วิจัย
นายวิทยาลัย เทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(TH SarabunPSK ขนาด 20, หนา)
(จัดกลางหน้ากระดาษ)

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา/2560
(TH SarabunPSK ขนาด 20, หนา, กลางหน้ากระดาษ)
(ห่างจากขอบล่าง 1 นิ้ว)

(ห่างจากขอบขวา 1 นิ้ว)

(ห่างจากขอบบน 1.5 นิ้ว)

กิตติกรรมประกาศ (ขนาด 18, หนา)
เว้น 1 บรรทัด
การจัดทาวิจัยฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากคุณครูผู้สอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกท่าน ขอขอบคุณท่านเจ้าของเอกสาร บทความ ทฤษฎีและงานวิจัย
ต่างๆ ตลอดจนบรรณารักษ์ของห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ที่ให้ความช่วยเหลือ
ในการค้นคว้าเอกสารอ้างอิง พร้อมทั้งนักเรียน และผู้ปกครอง ที่ให้การสนับสนุนในการจัดทาวิจัย

(ห่างจากขอบซ้าย 1.5 นิ้ว)

(ห่างจากขอบขวา 1 นิ้ว)
**หมายเหต** ระยะการตั้งค่าขอบกระดาษนี้ใช้ตลอดจนถึงหน้าสุดท้ายของงานวิจัย

(ห่างจากขอบล่าง 1 นิ้ว)

บทคัดย่อ (ขนาด 18, หนา)
เว้น 1 บรรทัด
(Tab) งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มี

วินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนสาขานายเดินเรือพาณิชย์ระหว่าง
ประเทศ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย โดยมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิชาและการตอบแบบสอบถามจาก
นักเรียน การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้คาชมเชยแก่นักเรียน รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความ
รับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจากผู้ปกครอง คุณครูที่เข้าสอนแต่ละวิช ทาให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน รับผิดชอบและสนใจ
เรียนมากขึ้น ทาให้บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ไม่ ข าดเรี ย นหรื อ มาสาย ท างานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายและส่ ง งานตรง
กาหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ

สารบัญ

(ขนาด 18, หนา)

เว้น 1 บรรทัด
บทที่/1/ความเป็นมาและความสาคัญ (ขนาด 16, หนา)
ความสาคัญของการศึกษา
วัตถุประสงค์
สมมุติฐานการวิจัย
(Tab) ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
นิยามศัพท์เฉพาะ

หน้า
1
2
2
2
2

เว้น 1 บรรทัด

บทที่/2/เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ขนาด 16, หนา)
จิตวิทยาการศึกษา
เจตคติ (Attitude)
(Tab) ทฤษฎีแรงจูงใจ
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไข แบบแบบการกระทาของสกินเนอร์

3
8
14
15

เว้น 1 บรรทัด

บทที่/3/วิธีการดาเนินการศึกษาค้นคว้า (ขนาด 16, หนา)
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
(Tab)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
เว้น 1 บรรทัด

บทที่/4/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
(Tab) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

16
17
17
17
17

(ขนาด 16, หนา)
18
21

เว้น 1 บรรทัด

บทที่/5/สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (ขนาด 16, หนา)
ความมุ่งหมาย
ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
เครื่องที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
(Tab) วิธีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม (ขนาด 16, หนา)

23
23
23
23
23
25

บทที่ 1

(ขนาด 18, หนา)

เว้น 1 บรรทัด

1.1/ความเป็นมาและความสาคัญ (ขนาด 16, หนา)
(Tab) ปัจจุบัน สัง คมที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านทั้ง ในด้านเศรษฐกิจ สัง คม การเมือง การ

ปกครองจึงจาเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ มาเกื้อหนุนกัน ซึ่งต้องมีการพัฒนาโดยต้องคานึงถึง
ทรัพยากรที่มีคุณภาพและสิ่งที่สาคัญที่สุดคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยจะต้องมีคุณสมบัติด้าน
สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดี มีสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ มีความอดทน ขยั นขันแข็ง
ไม่ ย่อ ท้ อต่ อความยากลล าบากกล้ าเผชิญ ปัญ หาและอุ ป สรรคด้ วยความมุ่ ง มั่ น ถ้ า มนุ ษย์ ทุ กคนมี
คุณสมบัติดังกล่าวก็จะเป็นผู้มีวินัยในตนเองซึ่งจะเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนในสังคมต้องปฏิบัติ เพราะจะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชียให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข วินัยจึงเป็นคุณธรรมที่ควร
สร้างและปลูกฝังให้ทุกคนใช้เป็นแนวทางสาหรับบังคับพฤติกรรมของตนเอง ทาให้บรรลุตามจุดหมาย
ของชีวิตและประสบความสาเร็จในชีวิต เพราะฉะนั้นครูควรสร้างสรรค์วินัยให้เกิดแก่นักเรียน เมื่อ
นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนจะทาให้สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนให้เป็นไป
ในทางที่ดีงาม จึงควรมีการปลูกฝังให้ยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ถ้าหากในสังคมไม่มีการปลูกฝัง
และพั ฒ นาเด็ ก ให้ มี วิ นั ยและมี คุ ณ ภาพแล้ ว การพั ฒ นาสั ง คมและประเทศก็ จ ะเป็ น ไปอย่ า งไม่ มี
ประสิทธิภาพจึงควรต้องปลูกฝังวินัยในตนเองให้เป็นพื้นฐาน ในที่สุดก็จะสามารถพัฒนาประเทศชาติ
ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สาคัญและมีความจาเป็นอย่างมากในการที่
จะพัฒนาให้มนุษย์มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูง สุดจากการเป็นคุณครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6/9 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชียซึ่งมีหน้าที่ดูแลนักเรียนด้านพฤติกรรมและการเรียนของ
นักเรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนบางคนในห้องเรียน
ไม่สนใจเรียนขาดความรับผิดชอบและระเบียบวินัยจึง ทาให้บรรยากาศการเรียนรู้ไม่เอื้อต่อการเรียน
การสอนและมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จึงทาให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้จะส่งผลต่อนักเรียนบางคนที่
มีผลการเรียนค่อนข้างต่าจึงต้องใช้กระบวนการวิจัยมาแก้ปัญหาโดยการนาทฤษฎีการเรียนรู้ทฤษฎี
แรงจูงใจและทฤษฎีการวางเงื่อนไขมาใช้กับนักเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เรียนและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพและความสามารถของตนเองซึ่ง
จะส่งผลให้นักเรียนมีวินัย ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม
เป็นการปลูกฝังระเบียบวินัย การรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ทาให้สามารถพัฒนานักเรียนให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดีขึ้น
ความสาคัญของการศึกษาการศึกษาวิจัยในครั้งนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ให้
ทราบถึงด้านพฤติกรรมการเรียน เมื่อนักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นผู้ที่มีวินัยในตนเอง
และความรับผิดชอบ จะทาให้นักเรียนสนใจเรียนและมีความขยันอดทน มีแรงจูง ใจทาให้มีผลการ
เรียนดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน และครูทุกท่านที่จะนามาเสริมสร้าง พัฒนานักเรียนให้มี
คุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน สังคมและประเทศชาติต่อไป
(Tab)

1.2/วัตถุประสงค์ (ขนาด 16, หนา)
(Tab) เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
การเรียนดีขึ้นของนักเรียนสาขานายเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
เว้น 1 บรรทัด

1.3/สมมุติฐานการวิจัย (ขนาด 16, หนา)
(Tab) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียนทาให้
สามารถพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมและการเรียนให้ดีขึ้น
เว้น 1 บรรทัด

1.4/ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า (ขนาด 16, หนา)
(Tab) 1./ประชากร ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนสาขานายเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ ชั้น
ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย จานวน 43 คน
(Tab) 2./ตัวแปรที่ศึกษา

2.1/ตัวแปรอิสระ คือ พฤติกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองได้แก่
1./วินัยในตนเอง
2./ความรับผิดชอบ
3./แรงจูงใจในการเรียน
2.2/ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมด้านความมีวินัยในตนเอง

เว้น 1 บรรทัด

1.5/นิยามศัพท์เฉพาะ (ขนาด 16, หนา)
(Tab) ความมี วิ นั ย ในตนเอง หมายถึ ง การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บและไม่ ท าผิ ด ต่ อ
กฎระเบียบในการเป็นนักเรียนความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่ง มั่นของนักเรียนที่จะงานที่ไ ด้รับ
มอบหมายให้สาเร็จลุล่วงด้วยดีและตั้งใจเรียนอย่างเต็มความสามารถแรงจูงใจในการเรียน หมายถึง
การแสดงพฤติกรรมเมื่อถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า เช่น คาชมเชย การให้รางวัล ฯลฯ แล้วสามารถประพฤติ
ตนได้บรรลุเป้าหมายโดยการเรียนรู้ของแต่ละคน

(ขนาด 18, หนา)
บทที่ 2
เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ขนาด 18, หนา)
2.1/จิตวิทยาการศึกษา (ขนาด 16, หนา)

เว้น 1 บรรทัด

(Tab)

จิตวิทยาการศึกษา มีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษา การสร้างหลักสูตรและการเรียนการ
สอนโดยคานึงถึงความแตกต่างของบุคคล นักศึกษาและครู จาเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา
การศึกษา เพื่อจะได้เข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียนและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนถึง ปัญหาต่าง ๆ
เกี่ยวกับการเรียนการ
2.1.1/ความสาคัญของการศึกษาจิตวิทยาการศึกษา
(Tab) (Tab) ความสาคัญของวัตถุประสงค์ของการศึกษาและบทเรียน นักจิตวิทยาการศึกษาได้
เน้นความสาคัญของความชัดเจนของการระบุวัตถุประสงค์ของการศึกษาบทเรียนตลอดจนถึงหน่วย
การเรียนเนื่องจากวัตถุประสงค์จะเป็นตัว กาหนดการจัดการเรียนการสอน ทฤษฎีพัฒนาการ และ
ทฤษฎีบุคลิกภาพเป็นเรื่องที่นักการศึกษาและครูจะต้องมีความรู้เพราะจะช่วยให้เข้าใจเอกลักษณ์ของ
ผู้เรียนในวัยต่าง ๆ โดยเฉพาะวัยอนุบาลวัยเด็ก และวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่ กาลังศึกษาในโรงเรียน ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและกลุ่ม นอกจากมีความเข้าใจพัฒนาการของเด็กวัยต่าง ๆ แล้วนักการศึกษา
และครูจะต้องเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและกลุ่มทางด้านระดับเชาวน์ปัญญา ความคิด
สร้างสรรค์ เพศ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งนักจิตวิทยาได้คิดวิธีการวิจัยที่จะช่วยชี้ให้เห็นว่า
ความแตกต่า งระหว่ างบุ ค คลเป็น ตั วแปรที่ ส าคัญ ในการเลื อกวิ ธีส อนและในการสร้ างหลัก สูต รที่
เหมาะสมทฤษฎีการเรียนรู้นักจิตวิทยาที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้นอกจากจะสนใจว่าทฤษฎีการ
เรียนรู้จะช่วยนักเรียนให้เรียนรู้และจดจาอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรแล้วยังสนใจองค์ประกอบ
เกี่ ยวกั บตั ว ของผู้เ รี ยน เช่ น แรงจู ง ใจว่ ามี ค วามสัม พั นธ์ กั บการเรี ยนรู้ อย่ า งไร ความรู้ เหล่ านี้ ก็ มี
ความสาคัญต่อการเรียนการสอนทฤษฎีการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษานักจิตวิทยาการศึกษาได้
เป็นผู้นาในการบุกเบิกตั้งทฤษฎีการสอนซึ่งมีความสาคัญและมีประโยชน์เท่าเทียมกับทฤษฎีการเรียนรู้
และพัฒนาการในการช่วยนักการศึกษาและครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน สาหรับเทคโนโลยีในการ
สอนที่จะช่วยครูได้มากก็คือ คอมพิวเตอร์ช่วยการสอนหลักการสอนและวิธีสอนนักจิตวิทยาการศึกษา
ได้เสนอหลักการสอนและวิธีการสอนตามทฤษฎีทางจิตวิทยาที่แต่ละท่านยึดถือ เช่น หลักการสอน
และวิธีสอนตามทัศนะนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม และมนุษยนิยมหลักการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้จะช่วยให้นักการศึกษา และครูทราบว่า การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือผู้เรียนได้สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์เฉพาะของแต่ละวิชาหรือ
หน่ ว ยเรี ย นหรื อ ไม่ เ พราะถ้ า ผู้ เ รี ย นมี สั ม ฤทธิ ผ ลสู ง ก็ จ ะเป็ น ผลสะท้ อ นว่ า โปรแกรมการศึ ก ษามี
ประสิทธิภาพและการสร้างบรรยากาศของห้องเรียน เพื่อเอื้อการเรียนรู้และช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ของนักเรียน ความสาคัญของจิตวิทยาการศึกษาต่ออาชีพครูมีความสาคัญในเรื่องต่อไปนี้

(Tab)

(Tab) 2.1.1.1/ช่ ว ยให้ ค รู รู้ จั ก ลั ก ษณะนิ สั ย ของนั ก เรี ย นที่ ค รู ต้ อ งสอนโดยทราบหลั ก

พัฒนาการทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และบุคลิกภาพเป็นส่วนรวม
2.1.1.2/ช่วยให้ครูมีความเข่าใจพัฒนาการทางบุคลิกภาพบางประการของนักเรียน
เช่น อัตมโนทัศน์ ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และเรียนรู้ถึงบทบาทของครูในการที่ช่วยนักเรียนให้มีอัตมโน
ทัศน์ที่ดีและถูกต้องได้อย่างไร
(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab) 2.1.1.3/ช่ ว ยครู ใ ห้ มี ค วามเข้ า ใจในความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลเพื่ อ จะได้ ช่ ว ย

นักเรียนเป็นรายบุคคลให้พัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
(Tab)

(Tab) 2.1.1.4/ช่วยให้ครูรู้วิ ธี จัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เหมาะสมแก้วัยและขั้น

พัฒนาการของนักเรียนเพื่อจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจและมีความที่อยากจะเรียนรู้
(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab) 2.1.1.6/ช่ ว ยครู ใ นการเตรี ย มการสอนวางแผนการเรี ย น เพื่ อ ท าให้ ก ารสอนมี

2.1.1.5/ช่วยให้ครูทราบถึงตัวแปรต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเช่น
แรงจูงใจอัตมโนทัศน์ และการตั้งความคาดหวังของครูที่มีต่อนักเรียน
ประสิทธิภาพสามารถช่วยให้นักเรียนทุกคนเรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยคานึงถึงหัวข้อ
ต่อไปนี้
1)/ช่วยครูเลือกวัตถุประสงค์ของบทเรียนโดยคานึง ถึง ลักษณะนิสัยและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนที่จะต้องสอนและสามารถที่จะเขียนวัตถุประสงค์ให้นักเรียน
เข้าใจว่าสิ่งคาดหวังให้นักเรียนรู้มีอะไรบ้าง โดยถือว่าวัตถุประสงค์ของบทเรียนคือสิ่ง ที่จะช่วยให้
นักเรียนทราบ เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถทาอะไรได้บ้าง
(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab)

2)/ช่ว ยครู ใ นการเลื อกหลัก การสอนและวิ ธีส อนที่ เ หมาะสม โดยค านึ ง
ลักษณะนิสัยของนักเรียน และวิชาที่สอน และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
3)/ช่วยครูในการประเมินไม่เพียงแต่เฉพาะเวลาครูได้สอนจนจบบทเรียน
เท่านั้นแต่ใช้ประเมินความพร้อมของนักเรียนก่อนสอน ในระหว่างที่ทาการสอน เพื่อทราบว่านักเรียน
มีความก้าวหน้าหรือมีปัญหาในการเรียนรู้อะไรบ้าง
2.1.1.7/ช่วยครูให้ทราบหลักการและทฤษฎีของการเรียนรู้ที่นัก ได้พิสูจน์แล้วว่า
ได้ผลดี เช่น การเรียนจากการสังเกตหรือการเลียนแบบ

2.1.1.8/ช่ ว ยครู ใ ห้ ท ราบถึ ง หลั ก การสอนและวิ ธี ส อนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพรวมทั้ ง
พฤติกรรมของครูที่มีการสอนอย่างมีประสิทธิภาพว่ามีอะไรบ้าง เช่น การใช้ คาถาม การให้แรงเสริม
และการทาตนเป็นต้นแบบ
(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab) 2.1.1.9/ช่ว ยครูให้ทราบว่านักเรียนที่มีผลการเรียนดีไม่ได้เป็น เพราะระดับเชาวน์

ปัญญาเพียงอย่างเดียวแต่มีองค์ประกอบอื่นๆ เช่น แรงจูงใจ ทัศนคติหรืออัตมโนทัศน์ของนักเรียน
และความคาดหวังของครูที่มีต่อนักเรียน
2.1.1.10/ช่วยครูในการปกครองชั้นและการสร้างบรรยากาศของห้องเรียนให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้และเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักเรียน ครูและนักเรียนมีความรักและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
นักเรียน ต่างก็ช่วยเหลือกันและกัน ทาให้ห้องเรียนเป็นสถานที่ที่ทุกคนมีความสุขและนักเรียนรัก
โรงเรียน อยากมาโรงเรียน
(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab) เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสาคัญ ในการช่ว ยให้เยาวชนพัฒ นาการทั้ง ทางด้า น

เชาวน์ ปัญ ญาและทางบุคลิ กภาพ เพื่อ ช่ว ยให้เ ยาวชนมีค วามส าเร็จ ในชีวิต ทุก ประเทศจึง หาทาง
ส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานความเป็นเลิศความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาจึงสาคัญใน
การช่วยทั้งครูและนักศึกษาผู้มีความรับผิดชอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน
เว้น 1 บรรทัด

2.1.2/พัฒนาการจิตวิทยาการศึกษา
(Tab) (Tab) จิ ต วิ ท ยา เป็ น ศาสตร์ ที่ มี ค นสนใจมาตั้ ง แต่ ส มั ย กรี ก โบราณก่ อ นคริ ส ต์ ก าลมี นั ก
ปรัชญาชื่อ พลาโต(Plato 427 – 347 ก่อนคริสต์กาล) อริสโตเติล (Aristotle 384 – 322 ก่อน
คริ ส ต์ ก าล) ได้ ก ล่ า วถึ ง ธรรมชาติ แ ละพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ใ นเชิ ง ปรั ช ญามากกว่ า แนวคิ ด ทาง
วิทยาศาสตร์ การศึกษาในยุคนั้นเป็นแบบเก้าอี้โต๊ะกลมหรือเรียกว่า Arm Chair Method เรียก
จิตวิทยาในยุคนั้นว่า จิตวิทยายุคเก่าเพราะนักจิตวิทยานั่งศึกษาอยู่กับโต๊ะ ทางาน โดยใช้ความคิดเห็น
ของตนเองเพียงอย่างเดียวไม่ มีการทดลอง ไม่มีการวิเคราะห์ใดๆ ทั้ง สิ้นต่อมาอริสโตเติลได้สนใจ
จิตวิทยาได้ทาการศึกษาและได้เขียนตาราเล่มแรกของโลกเป็น ตาราที่ว่าด้วยเรื่องวิญ ญาณชื่อ De
Anima แปลว่า ชีวิต เขากล่าวว่า วิญญาณเป็นต้นเหตุให้คนต้องการเรียนจิตวิทยา คนในสมัยโบราณ
จึง ศึกษาจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณ โดยมีความเชื่อว่าวิญญาณจะสิงอยู่ในร่างกายของมนุษย์
ขณะมีชีวิตอยู่ เมื่อคนสิ้นชีวิตก็หมายถึงร่างกายปราศจากวิญญาณและวิญญาณออกจากร่างล่องลอย
ไปชั่วระยะหนึ่งแล้วอาจจะกลับสู่ร่างกายคืนอีกได้ และเมื่อนั้นคน ๆ นั้นก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีก ชาว
กรีกจึงมีการคิดค้นวิธีการป้องกันศพไม่ให้เน่าเปื่อยที่เรียกว่า มัมมี่ เพื่อคอยการกลับมาของวิญญาณ
ต่อมาประมาณศตวรรษที่ 11 - 12 ได้เกิดลัทธิความจริง (Realism) เป็นลัทธิที่เชื่อสภาพความเป็น
จริงของสิ่งต่าง ๆ และลัทธิความคิดรวบยอด (Conceptualism) ที่กล่าวถึงความคิดที่เกิดหลังจากได้
วิเคราะห์พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ถี่ถ้วนแล้ว จากลัทธิทั้งสองนี้เองทาให้ผู้คนมีความคิดมากขึ้นมีการคิด
วิเคราะห์ ไตร่ตรอง จึงเป็นเหตุให้ผู้คนเริ่มหันมาสนใจในทางวิทยาศาสตร์ และจึงเริ่มมาสนใจในเรื่อง
จิตวิทยาในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยัง สนใจศึกษาเรื่องจิตมากขึ้นด้วย รวมทั้งให้

ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจิตสานึก (Conscious) อันได้แก่การมีสมาธิ การมีสติสัมปชัญญะ และ
เชื่อว่าจะเป็นมนุษย์ได้จะต้องประกอบไปด้วย ร่างกายกับจิตใจ จึงมี คาพูดติดปากว่า “A Sound
mind is in a sound body” จิตที่ผ่องใสอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ ความสนใจเรื่องจิตจึงมีมากขึ้นตา
มล าดั บ นอกจากนี้ ยั ง เชื่ อ ว่ า จิ ต แบ่ ง สามารถเป็ น ส่ ว นๆ ได้ แ ก่ ความคิ ด (Idea)จิ น ตนาการ
(Imagine) ความจา (Memory) การรับรู้ (Concept) ส่วนที่สาคัญที่สุดเรียกว่า Faculty of will เป็น
ส่วนหนึ่งของจิตที่สามารถสั่งการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกายต่อมา Norman L. Mumm มีความ
สนใจเรื่องจิต เขากล่าวว่า จิตวิทยา คือ การศึกษาเรื่องจิต ในปี ค.ศ. 1590 คาว่า Psychology จึง
เป็นที่รู้จักและสนใจของคนทั่วไป
จอห์น ลอค (John Locke ค.ศ. 1632 - 1704) ได้ชื่อว่าเป็น บิดาจิตวิทยาแผนใหม่
เขาเชื่อว่าความรู้สึกตัว ( Conscious ) และสิ่งแวดล้อมเป็นตัวที่มีอิทธิพลต่อจิต วิธีการศึกษาทาง
จิตวิทยาการศึกษาทางจิตวิทยาใช้หลาย ๆ วิธีการมาผสมผสานและทาการวิเคราะห์บนสมมุติฐาน
นักจิตวิทยาจะใช้วิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เช่น การตรวจสอบตนเองการสังเกตการศึกษาบุคคลเป็น
รายกรณีการสัมภาษณ์การทดสอบดังจะอธิบายเรียงตามล าดับต่อไปนี้
(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab) 2.1.2 /การสังเกต (Observation) หมายถึง การเฝ้าดูพฤติกรรมในสถานการณ์ที่

2.1.2/การตรวจสอบตนเอง (Introspection) หมายถึง วิธีก ารให้บุค คลส ารวจ
ตรวจสอบตนเองด้วยการย้อนทบทวนการกระทาและความรู้สึกนึกคิดของตนเองในอดีต ที่ผ่านมา
แล้ ว บอกความรู้ สึก ออกมา โดยการอธิ บายถึ ง สาเหตุ แ ละผลของการกระท าในเรื่ อ งต่ า ง ๆ เช่ น
ต้องการทราบว่าทาไมเด็กนักเรียนคนหนึ่งจึงชอบพูดปดเสมอ ๆ ก็ให้เล่าเหตุหรือเหตุการณ์ในอดีต ที่
เป็ นสาเหตุ ให้ มีพ ฤติ กรรมเช่ นนั้ นก็ จะทาให้ ทราบที่ม าของพฤติก รรมและได้ แนวทางในการที่ จ ะ
ช่วยเหลือแก้ไขพฤติกรรมดังกล่าวได้การตรวจสอบตนเองจะได้รับข้อมูลตรงตามความเป็นจริงและ
เป็นประโยชน์เพราะผู้รายงานที่มีประสบการณ์และอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริง ๆ แต่หากผู้รายงานจดจา
เหตุการณ์ได้แม่นยาและมีความจริงใจในการรายงานอย่างซื่อสัตย์ไม่ปิดบังและบิดเบือนความจริงแต่
หากผู้รายงานจาเหตุการณ์หรือเรื่องราวไม่ได้หรือไม่ต้องการรายงานข้อมูลที่แท้จริงให้ทราบก็จะทาให้
การตีความหมายของเรื่องราวต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ผิดพลาดไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
เป็นจริง อย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยไม่ให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัว การสังเกตแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ
(Tab)

(Tab)

(Tab)

2.1.2.1/การสังเกตอย่างมีแบบแผน ( Formal Observation ) หมายถึง
การสังเกตที่มีการเตรียมการล่วงหน้า มีการวางแผน มี กาหนดเวลา สถานการณ์ สถานที่ พฤติกรรม
และบุคคลที่จะสังเกต ไว้เรียบร้อยเมื่อถึงเวลาที่นักจิตวิทยาวางแผน ก็จะเริ่ม ทาการสังเกตพฤติกรรม
ตามที่กาหนดและผู้สังเกตพฤติกรรมจะจดพฤติกรรมทุกอย่างในช่วงเวลานั้นอย่างตรงไปตรงมา
2.1.2.2/การสั ง เกตอย่ า งไม่มี แ บบแผน ( Informal Observation )
หมายถึง การสังเกตโดยไม่ต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าหรือวางแผนล่วงหน้า แต่สัง เกตตามความ
(Tab)

(Tab)

(Tab)

สะดวกของผู้ สั ง เกตคื อ จะสั ง เกตช่ ว งเวลาใดก็ไ ด้ แ ล้ ว ท าการจดบั น ทึ ก พฤติ ก รรมที่ ต นเห็ น อย่ า ง
ตรงไปตรงมาการสังเกตช่วยให้ได้ข้อมูลละเอียด ชัดเจนและตรงไปตรงมา เช่น การสังเกต อารมณ์
ความรู้สึกของบุคคลต่อสถานการณ์ต่าง ๆ จะทาให้เห็นพฤติกรรมได้ชัดเจนกว่าการเก็บข้อมูลด้วย
วิธีการอื่น ๆ แต่การสังเกตที่ดีมีคุณภาพมีส่วนประกอบหลายอย่าง เช่น ผู้สังเกตจะต้องมีใจเป็นกลาง
ไม่อคติหรือล าเอียงอย่างหนึ่งอย่างใด และสัง เกตได้ทั่วถึง ครอบคลุม สังเกตหลาย ๆ สถานการณ์
หลาย ๆ หรือหลายๆ พฤติกรรม และใช้เวลาในการสังเกต ตลอดจนการจดบันทึกการสังเกตอย่าง
ตรงไปตรงมาและแยกการบันทึกพฤติกรรมจากการตีความไม่ปะปนกัน ก็จะทาให้การสังเกตได้ข้อมูล
ตรงตามความเป็นจริงและนามาใช้ประโยชน์ตามจุดมุ่งหมาย
2.1.3/การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี (Case Study) หมายถึง การศึกษารายละเอียด
ต่าง ๆ ที่สาคัญของบุคคล แต่ต้องใช้เวลาศึกษาติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง แล้วรวบรวมข้อมูลมา
วิเคราะห์พิจารณาตีความเพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม หรือลักษณะพิเศษที่ผู้ศึกษาต้องการ
ทราบทั้งนี้ เพื่อจะได้หาทางช่วยเหลื อแก้ไ ข ปรับปรุง ตลอดจนส่ง เสริม พฤติกรรมให้เป็น ไปในทาง
สร้า งสรรค์ที่ สาคั ญ ของบุค คลแต่ต้อ งใช้ เวลาศึก ษาติ ดต่อ กันเป็นระยะหนึ่ง แล้ว รวบรวมข้อมู ลมา
วิเคราะห์พิจารณาตีความเพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรมหรือลักษณะพิเศษที่ผู้ศึกษาต้องการ
ทราบทั้ งนี้ เพื่ อจะได้ หาทางช่ วยเหลื อแก้ไ ขปรับ ปรุง ตลอดจนส่ง เสริ มพฤติ กรรมให้เ ป็น ไปในทาง
สร้างสรรค์
(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab) 2.1.4/การสัมภาษณ์ (Interview) หมายถึง การสนทนากันระหว่างบุคคลตั้งแต่สอง

คนขึ้นไปโดยมีจุดมุ่งหมายซึ่งการสัมภาษณ์ก็มีหลายจุดมุ่งหมาย เช่น การสัมภาษณ์เพื่อความคุ้นเคย
สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อตลอดจนสัมภาษณ์
เพื่อการแนะแนวและการให้คาปรึกษา เป็นต้นแต่ทั้งการสัมภาษณ์ก็เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจการสัมภาษณ์ที่ดี จาเป็นต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าวางแผนกาหนด
สถานที่ เ วลาและเตรี ย มหั ว ข้ อ หรื อ ค าถามในการสั ม ภาษณ์ แ ละนอกจากนั้ น ในขณะสั ม ภาษณ์ ผู้
สัมภาษณ์ควรจะใช้เทคนิคอื่น ๆ ประกอบด้วยก็ยิ่งจะได้ผลดี เช่น การสังเกต การฟัง การใช้ คาถาม
การพูด การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์และผู้สัมภาษณ์ก็จะช่วยให้การสัมภาษณ์ได้
ดาเนินไปด้วยดี
2.1.5/การทดสอบ (Testing) หมายถึง การใช้เครื่องมือที่มีเกณฑ์ในการวัดลักษณะ
ของพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง หรือหลาย ๆ พฤติกรรม โดยให้ผู้รับการทดสอบเป็นผู้ตอบสนองต่อ
แบบทดสอบซึ่งอาจเป็นแบบทดสอบภาษาและแบบปฏิบัติการหรือลงมือ ทา ทั้ง นี้เพื่อให้ไ ด้ข้อมู ล
เกี่ยวกับบุคคลนั้นตามจุดมุ่งหมายที่ผู้ทดสอบวางไว้แบบทดสอบที่ นามาใช้ในการทดสอบหาข้อมูล
ได้แก่ แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบทดสอบความสนใจ เป็นต้น การทดสอบก็มีสิ่งที่ควรคานึงถึงเพื่อ
ผลของข้อมูลที่ได้รับซึ่งแบบทดสอบที่นามาใช้ควรเป็นแบบทดสอบที่เชื่อถือได้เป็นมาตรฐานตลอดจน
การแปรผลได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น
(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab) 2.1.6.2/กลุ่ ม ควบคุ ม (Control

2.1.6/ การทดสอบ (Experiment) หมายถึง วิธีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบมี
ขั้นตอนและเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีล าดับขั้นตอนดังนี้ ตั้งปัญหา ตั้งสมมุติฐาน การรวบรวม
ข้อมูล การทดสอบสมมุติฐาน การแปลความหมายและรายงานผลตลอดจนการนาผลที่ได้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาหรือส่งเสริมต่อไปการทดลองจึงเป็นการจัดสภาพการณ์ขึ้นมาเพื่อดูผลการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มหรือสถานการณ์ คือ
2.1.6.1/กลุ่ มทดลอง (Experiment Group) คือ กลุ่ ม ที่ไ ด้ รับ การจั ด
สภาพการณ์ทดลองเพื่อศึกษาผลที่ปรากฏจากสภาพนั้นเช่นการสอนด้วยเทคนิคระดมพลังสมองจะทา
ให้กลุ่มเกิดความคิดสร้างสรรค์หรือไม่
Group) คื อ กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การจั ด
สภาพการณ์ใด ๆ ทุกอย่างถูกควบคุมให้คงภาพเดิม ใช้เพื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มทดลอง สิ่งที่ผู้ทดลอง
ต้องการศึกษาเรียกว่า ตัวแปร ซึ่งมีตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (Independent Variable) และตัว
แปรตาม ( Dependent Variable )
เว้น 1 บรรทัด

2.2/เจตคติ (Attitude) (ขนาด 16, หนา)
2.2.1 ความหมายของเจตคติ
(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab) สุชา จัน ทร์เอม และ สุร างค์ จัน ทร์เอม (2520:104) ให้ความหมายเจตคติ คื อ

เจตคติ หมายถึงอะไร ขัตติยา กรรณสูต (2516:2) ให้ความหมายไว้ คือ ความรู้สึกที่
คนเรามีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือหลายสิ่งในลักษณะที่เป็นอัตวิสัย (Subjective) อันเป็นพื้นฐานเบื้องต้น
หรือการแสดงออกที่เรียกว่าพฤติกรรม
ความรู้สึก หรือท่าทีของบุคคลที่มีต่อบุคคล วัตถุสิ่งของ หรือสถานการณ์ต่างๆ ความรู้สึก หรือท่าทีจะ
เป็นไปในทานองที่พึงพอใจหรือไม่พอใจ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้
(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab)

สงวนศรี วิรัชชัย (2527) ให้ความหมายเจตคติ คือสภาพความคิด ความเข้าใจและ
ความรู้สึกเชิงประเมินที่มีต่อสิ่งต่างๆ (วัตถุ สถานการณ์ ความคิด ผู้คน ฯลฯ) ซึ่งทาให้บุคคลมีแนวโน้ม
ที่จะแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งนั้น ในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของทัศนคติที่มีอยู่
ชม ภูมิภาค (2516) ให้ความหมายเจตคติ คือวิถีทางที่บุคคลเกิดความรู้สึกต่อบางสิ่ง
บางอย่า ง คาจ ากั ดความเช่ นนี้ มิใ ช่ ค าจ ากัด ความเชิ ง วิ ช าการมากนั ก แต่ หากเราจะพิ จารณาโดย
ละเอียดแล้วเราก็พอจะมองเห็นความหมายของมันลึกซึ้งชัดเจนพอดูเมื่อพูดว่าคือความรู้สึกต่อสิ่งนั้นก็
หมายความว่าเจตคตินั้นมีวัตถุ วัตถุที่เจคติจะมุ่งตรงต่อนั้นจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นบุคคล สิ่งของ
สถานการณ์ นโยบายหรืออื่น ๆ อาจจะเป็นได้ทั้ง นามธรรมและรูปธรรม ดังนั้น วัตถุแห่งเจตคตินั้น
อาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่คนรับรู้หรือคิดถึงความรู้สึกเช่นนี้อาจจะเป็นในด้านการจูงใจหรืออารมณ์และ

เช่นเดียวกันแรงจูงใจแบบอื่นๆคือดูได้จากพฤติกรรม ตัวอย่างเช่น เจคติต่อศาสนาหากเป็นเจตคติที่ดี
เราจะเกิดความเคารพในวัดเราจะเกิดความรู้สึกว่าศาสนาหรือวัดนั้นจะเป็นสิ่งจรรโลงความสงบสุขเรา
ยินดีบริจาคทาบุญร่วมกับวัดเราจะพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นความพร้อมที่จะถูกกระตุ้นด้วยวัตถุการ
กระทาต่างๆของคนนั้นมักถูกกาหนดด้วยเจตคติทจี่ ะตัดสินใจว่าจะบริจาคเงินแก่วัดสักเท่าใดนั้นย่อม
มีปัจจัยต่างๆเข้าเกี่ยวข้อง เช่น ชอบสมภาร รายได้ตนเองดีขึ้น เห็นความสาคัญ ของวัด เห็นว่าสิ่ง ที่
จะต้องบูรณะมาก
(Tab)

(Tab) “เจตคติ” คือ สภาพความรู้สึกทางด้านจิตใจที่เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้

ของบุคคลอันเป็นผลทาให้เกิดมีท่าทีหรือมีความคิด เห็นรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะที่ชอบหรือไม่
ชอบ เห็นหรือไม่เห็นด้วย เจตคติมี ๒ ประเภทคือ เจตคติทั่วไป เจตคติเฉพาะอย่าง
COLLINS (1970) ให้ความหมายเจตคติ คือการที่บุคคลตัดสินในสิ่งต่างๆว่าดี –ไม่ดี
เห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย ยอมรับได้-ยอมรับไม่ได้
(Tab)

(Tab)

ROKEACH (1970) ให้ความหมายเจตคติ คือการผสมผสานหรือจัดระเบียบของ
ความเชื่อ ที่ มีต่ อสิ่ ง หนึ่ ง สิ่ง ใดหรือ สถานการณ์ ห นึ่ง สถานการณ์ ใ ด ผลรวมของความเชื่ อนี้ จ ะเป็ น
ตัวกาหนดแนวทางของบุคคลในการที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบ
(Tab)

(Tab)

BELKIN และ HKYDELL (1979) ให้ความหมายเจตคติ คือ แนวโน้มที่บุคคลจะ
ตอบสนองในทางที่เป็นความพอใจ ไม่พอใจ ต่อผู้คน เหตุการณ์ และสิ่งต่างๆอย่างสม่ าเสมอและคงที่
ดัง นั้นอาจสรุปความหมายของเจตคติ คือ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ง ใด ๆ ซึ่ง แสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมในลักษณะชอบ ไม่ชอบ อาจเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย พอใจ ไม่พอใจ ต่อสิ่งใด ๆ ในลักษณะ
เฉพาะตัวตามทิศทางของทัศนคติที่มีอยู่และทาให้จะเป็นตัวกาหนดแนวทางของบุคคลในการที่จะมี
ปฏิกิริยาตอบสนอง
(Tab)

(Tab)

2.2.2/องค์ประกอบของเจตคติ
(Tab) (Tab) 2.2.2.1/การรู้ (COGNITION) ประกอบด้วยความเชื่อของบุคคลที่มีต่อเป้าหมาย เจต
คติ เช่น ทัศนคติต่อลัทธิคอมมิวนิสต์ สิ่งสาคัญขององค์ประกอบนี้ ก็คือ จะประกอบด้วยความเชื่อที่ได้
ประเมินค่าแล้วว่าน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือ ดีหรือไม่ดี และยังรวมไปถึงความเชื่อในใจว่าควรจะมี
ปฏิกิริยาตอบโต้อย่างไรต่อเป้าหมายทัศนคติจึงจะเหมาะสมที่สุด ดังนั้นการรู้และแนวโน้มพฤติกรรม
จึงมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
(Tab)

(Tab) 2.2.2.2/ความรู้ สึ ก (FEELING) หมายถึ ง อารมณ์ที่ มี ต่ อ เป้ า หมาย เจตคติ นั้ น

เป้ า หมายจะถูก มองด้ว ยอารมณ์ ช อบหรื อ ไม่ช อบ ถูก ใจหรือ ไม่ ถู กใจ ส่ วนประกอบด้ า นอารมณ์
ความรู้สึกนี้เองที่ทาให้บุคคลเกิดความดื้อดึงยึดมั่น ซึ่งอาจกระตุ้นให้มีปฏิกิริยาตอบโต้ ได้หากมีสิ่งที่ขัด
กับความรู้สึกมากระทบ

2.2.2.3/แนวโน้มพฤติกรรม (ACTION TENDENCY) หมายถึง ความพร้อมที่จะมี
(Tab)่ ส อดคล้อ งกั บ เจตคติ ถ้ า บุค คลมี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อเป้ า หมาย เขาจะมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะมี
(Tab) ก รรมที
พฤติ
พฤติกรรมช่วยเหลือหรือสนับสนุนเป้าหมายนั้น ถ้าบุคคลมีเจตคติในทางลบต่อเป้าหมาย เขาก็จะมี
ความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมทาลาย หรือทาร้ายเป้าหมายนั้นเช่นกัน
เว้น 1 บรรทัด

2.2.3/การเกิดเจตคติ และเจตคติเกิดจากอะไร
(Tab) (Tab) เจตคติเกิดจากการเรียนรู้ข องบุคคลไม่ใช่เป็น สิ่งมีติดตัวมาแต่ กาเนิด หากแต่ว่าจะ
ชอบหรือไม่ชอบสิ่งใดต้องภายหลัง เมื่อตนเองได้มีประสบการณ์ในสิ่งนั้น ๆ แล้ว ดังนั้น จึงพอสรุปได้
ว่า เจตคติเกิดขึ้นจากเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
(Tab)

(Tab)

2.3.1/การรวบรวมความคิดอันเกิดจากประสบการณ์หลาย ๆ อย่าง
2.3.2/เกิดจากความรู้สึกที่รอยพิมพ์ใจ
2.3.3/เกิดจากการเห็นตามคนอื่น

2.3.4/ลักษณะของเจตคติ
ทิตยา สุวรรรณชฎ (2520) กล่าวถึงลักษณะสาคัญของเจตคติ 4 ประการ คือ
(Tab) (Tab)
2.3.4.1/เจตคติ เป็ น สภาวะก่ อ นที่ พ ฤติ ก รรมโต้ ต อบ (PREDISPOSITION TO
RESPOND) ต่อเหตุการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะหรือจะเรียกว่าสภาวะพร้อมที่จะมีพฤติกรรมจริง
(Tab)

(Tab) 2.3.4.2/เจตคติ จะมีความคงตัวอยู่ในช่วงระยะเวลา (PERSISTENCE OVERTIME)

แต่มิได้หมายความว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
(Tab)

(Tab)

2.3.4.3/เจตคติ เป็ น ตั ว แปรหนึ่ ง น าไปสู่ ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งพฤติ ก รรม
ความรู้สึกนึกคิดไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกโดยวาจา หรือการแสดงความรู้สึก ตลอดจนการที่จะต้อง
เผชิญหรือหลีกเลี่ยงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
(Tab)

(Tab)

2.3.4.4/ เจตคติ มีคุณสมบัติของแรงจูงใจ ในอันที่จะทาให้บุคคลประเมินผล หรือ
เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งหมายความต่อไปถึงการกาหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงด้วย
2.3.5/หน้าที่และประโยชน์ของเจตคติ
(Tab) (Tab) 2.3.5.1/เป็นประโยชน์โดยการเป็น เครื่องมือ ปรับตัว และเป็น ประโยชน์ในการใช้
เพื่อทาการต่างๆ

2.3.5.2/ทาประโยชน์โดยการใช้ป้องกัน สภาวะจิตใจ หรือปกป้ องสภาวะจิตของ
บุคคล (EGODEFENSIVEFUNCTION) เพราะความคิด หรือความเชื่อบางอย่างสามารถทาให้ผู้เชื่อ
หรือคิดสบายใจ ส่วนจะผิดจะถูกเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab)

2.3.5.3/เจตคติทาหน้าที่แสดงค่านิยม ให้คนเห็นหรือรับรู้ (VALUE EXPRESSIVE

FUNCTION)
(Tab)

(Tab)

2.3.5.4/มีประโยชน์หรือให้คุณประโยชน์ทางความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้คนและสิ่ง

ต่างๆ
(Tab)

(Tab)

2.3.5.5/ช่วยให้บุคคลมีหลักการและกฎเกณฑ์ในการแสดงพฤติกรรมหรือช่วยพัฒนา
ค่านิยมให้กับบุคคลการที่บุคคลมีทัศนคติที่ดีต่อบุคคล สถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคมจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้
บุคคลสามารถประเมินและตัดสินได้ว่าควรจะเลือกประพฤติอย่างไรจึงจะเหมาะสมและดีงาม

บทที่ 3 (ขนาด 18, หนา)
วิธีการดาเนินการศึกษาค้นคว้า (ขนาด 18, หนา)
เว้น 1 บรรทัด

3.1/ ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจัย (ขนาด 16, หนา)
(Tab) 3.1.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฏีจิตวิทยาการศึกษา เจตคติ (Attitude) ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎี
การเรียนรู้แบบวางเงื่อนไข แบบแบบการกระทาของสกินเนอร์ ลักษณะด้านวินัยในห้องเรียน ความ
ขยันอดทนและความรับผิดชอบ
(Tab) 3.1.2/ก าหนดกรอบความคิ ด ในการวิ จั ย เพื่ อ ท าการศึ ก ษาความมี วิ นั ย ในตนเอง ความ

รับผิดชอบของนักเรียนสาขานายเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางทะเลแห่งเอเชีย
(Tab) 3.1.3 /กาหนดกลุ่มประชากร ในการวิจัยครั้ง นี้ไ ด้ กาหนดกลุ่มประชากร คือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาที่ 6/9 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย จานวน 43 คน
3.1.4/สร้างเครื่องมือการวิจัย โดยผู้วิจัยศึกษาจากหลักการ ทฤษฎี แนวคิด วัตถุประสงค์
เพื่อจาแนกว่า ควรสร้างเครื่องมือวัดด้านใดบ้างให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนสาขานายเดินเรือ
พาณิชย์ระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่ง เอเชีย จานวน 43 คน ที่
นามาทาการวิจัยในครั้งนี้
(Tab)

(Tab)

3.1.5/การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยนาได้ดาเนินการเก็บข้อมูลดัวยตัวเองโดยการสังเกต ให้
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถาม
(Tab)

3.1.6/การสรุปผลการวิจัยและนาเสนอผลการวิจัย โดยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลและ
เขียนสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เว้น 1 บรรทัด

3.2/ ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง (ขนาด 16, หนา)
(Tab) ประชากร / กลุ่ มตัว อย่า งที่ใ ช้ในการศึกษาครั้ ง นี้เ ป็น นั กเรี ยนนั กเรี ยนสาขานายเดิน เรื อ
พาณิชย์ระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย จานวน 43 คน
เว้น 1 บรรทัด

3.3/เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
(Tab) ในการทาวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสังเกต แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง

3.4/การเก็บรวบรวมข้อมูล (ขนาด 16, หนา)
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้การสังเกตและนาเครื่องมือที่สร้างขึ้นให้นักเรียนสาขา
นายเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย จานวน
43 คน ได้ตอบแบบสอบถามและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
เว้น 1 บรรทัด

3.5/การวิเคราะห์ข้อมูล (ขนาด 16, หนา)
ผู้วิจัยใช้ค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 4 (ขนาด 18, หนา)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (ขนาด 18, หนา)
เว้น 1 บรรทัด

การศึกษาวิจัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนสาขานายเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา
2560 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็น อย่าง
ดี จึงทาให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถตอบสนองต่อตัวนักเรียนเอง ทาให้นักเรียนมี
พฤติกรรมการเรียนที่ดีขึ้น มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและการ
เรียนดีขึ้น
(Tab)

เว้น 1 บรรทัด

4.1/การวิเคราะห์ข้อมูล (ขนาด 16, หนา)
(Tab) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้การดาเนินติดตามข้อมูลด้วยตัวเองโดยการสังเกต สัมภาษณ์
ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามและมีการติดตามดูแลพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียนอย่างใกล้ชิด
ดัง นี้ผู้วิจัยได้ ดาเนินการศึกษาและสัง เกตพฤติกรรมของนักเรียนสาขานายเดินเรือพาณิชย์ระหว่าง
ประเทศ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560โดยการสังเกตพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียนในชั่วโมงโฮม
รูม ขณะที่ทาการสอน และสอบถามจากครูแต่ละวิชาที่ทาการสอน ซึ่งพบว่ามีนักเรียนที่มีปัญหาด้าน
พฤติ ก รรมการเรี ย น ขาดวิ นั ย และความรั บ ผิ ด ชอบเช่ น มาสาย ไม่ ส นใจเรี ย น ไม่ ส่ ง งานตา ม
กาหนดเวลา บางครั้งไม่มาเรียน มีการจดบันทึกและติดตามนักเรียนเป็นรายกรณีโดยการว่ากล่าว
ตักเตือนและมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังน
ตารางที่/4.1/แสดงความมีวินัย ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6/9 (ครั้งที่ 1)
เว้น 1 บรรทัด

เว้น 1 บรรทัด

(Tab) จากแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและรับผิดชอบในห้องเรียน (ครั้งที่ 1) สรุปได้

ดังนี้
1) นักเรียนมัก นางานวิชาอื่นมาทา ขณะที่กาลัง เรียนวิชาหนึ่ง นักเรียนที่ ทาเป็น
ประจา มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76.74
(Tab)

(Tab)

2)/นักเรียนพูดคุยและเล่นเพื่อนในขณะที่ครูสอน นักเรียนที่ ทาเป็นประจามากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 69.77
(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab) 3)/ นักเรียนส่งงานและการบ้านตรงเวลาที่ครู กาหนด นักเรียนที่ทาเป็นประจามาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.09
(Tab)

(Tab) 4)/นักเรียนนอนหลับในห้องเรียนขณะชั่วโมงเรียน นักเรียนที่ทาเป็นประจามากที่สุด

คิดเป็นร้อยละ 58.14
(Tab)

(Tab) 5)/นักเรียนไม่ทาการบ้านและลอกการบ้านเพื่อน นักเรียนที่ทาเป็นประจา มากที่สุด

คิดเป็นร้อยละ 74.41
6)/นักเรียนทาผิดจะพยายามแก้ไขโดยไม่ท้อแท้ นักเรียนที่ทาบางครั้ง มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 44.19
(Tab) (Tab) 7)/นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายนักเรียนที่ ทาเป็นประจาและ
ทาเป็นบางครั้งมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.51
(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab) 8)/นักเรียนมาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน นักเรียนที่ ทาบางครั้ง มากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 51.16
(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab) 10)/นักเรียนใช้เวล าว่างให้เป็นป ระโยชน์โดยการอ่ านหนังสือ นักเรียนที่ ทาบ าง

9)/นักเรียนรู้จักวางแผนและเตรียมพร้อมที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนักเรียนที่ ทา
บางครั้งมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.51
ครั้งม ากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 46.57

เว้น 1 บรรทัด

(Tab) หลังจากที่ผู้วิจัยได้ทาการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและได้ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความ

มีวินัยความรับผิดชอบและความสนใจการเรียน โดยให้ นักเรียนสาขานายเดินเรือพาณิชย์ระหว่าง
ประเทศ ชั้นปีที่ 2 จานวน 43 คน ตอบแบบสอบถามด้วยความจริงแล้วนามาสรุปโดยใช้ค่าร้อยละใน
การวิเคราะห์ผลการวิจัย (จากแบบสรุปผลการตอบแบบสอบถาม) และประกอบกับผลการเรียนของ

ภาคเรียนที่ 1 ทาให้ผู้วิจัยได้ทาการสังเกตนักเรียนที่มีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวและมีผลการเรียน
ค่อนข้างต่ า ซึ่งผู้วิจัยจะทาการวิจัยเพื่อเป็นปรับเปลี่ยนด้านพฤติกรรมให้นักเรียนในห้องเรียนมีวินัย
และความรับผิดชอบ ตั้งใจเรียน จึงได้ดาเนินการโดยให้แต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมกัน
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอนโดยการวางเงื่อนไขกันภายใน
ห้องเรียน สร้างแรงจูงใจ และสร้างความตระหนัก ให้นักเรียนเห็นถึงผลของการไม่มีวินัยขาดความ
รับผิดชอบ และไม่ตั้งใจเรียน โดยได้ดาเนินการ ดังนี้
(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab)

1)/ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนคามั่นสัญญา

2)/ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองร่วมกันดูแลพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียน
ให้ผู้ปกครองแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนขณะอยู่บ้าน เมื่อนักเรียนขาดเรียนหรือมาสายให้ครูทราบ
และครูก็มีการติดตามนักเรียนร่วมกัน
3)/ขอความร่วมมือจากครูที่ทาการสอนทุกท่านให้ข้อมูลด้านพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะเรียนในแต่ละวิชา
(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab)

4)/ขอความร่วมมือกับเพื่อนภายในห้องเรียน โดยการจัดเป็นกลุ่ม 7 กลุ่ม กลุ่มละ 6
คน จานวน 6 คน และกลุ่มละ 7 คน จานวน 1 กลุ่ม รวมเป็นทั้งสิ้นจานวน 43 คน โดยครูจะคัดเลือก
นักเรียนที่มีความรับผิดชอบ ตั้งใจเรียนและมีผลการเรียนค่อนข้างดี เป็นหัวหน้ากลุ่มเพื่อเป็นพี่เลี้ยง
ภายในกลุ่ม และให้นักเรียนที่เหลือเข้ารวมกลุ่มกันเองตามความสมัครใจให้ครบจานวนตามที่กาหนด
หลั ง จากนั้ น ให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม เขี ย นค ามั่ น สั ญ ญาร่ ว มกั น และร่ ว มกั น วางแผนการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ
มหาวิทยาลัย ซึ่งนักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากลุ่มจะดาเนินการแต่งตั้งกรรมการแต่ละ
ด้านร่วมกันดูแลภายในกลุ่ม เช่น ดูแลเกี่ยวกับพฤติกรรม การขาดเรียนมาสาย การเรียนฯลฯ นักเรียน
จะเข้ากลุ่มร่วมกัน ทางานและเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คาปรึกษา ช่วยเหลือกรณีไ ม่เข้าใจบทเรียน อ่าน
หนังสือ และทางานแต่ละวิชาได้สาเร็จ
เว้น 1 บรรทัด

ผู้วิจัยได้ติดตาม ดูแลและสังเกตนักเรียนเป็นระยะ ๆ และในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาด้านพฤติกรรมและการเรียน หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มจะรายงานครูและร่วมกันแก้ปัญหาทั้ง
ด้านการมาเรียนถ้ามีนักเรียนขาดเรียนภายในกลุ่มจะแจ้งให้ครูทราบและมีการติดตามให้มาเรียนและ
ชี้ให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการเรียน ต้องมีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทาให้บรรยากาศ
การเรีย นรู้ภายในห้องเรียนดี ขึ้น รู้จั กเสียสละ มีความสามั คคีและช่วยเหลือซึ่ง กั นและกั นภายใน
ห้องเรียนมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่นร่วมกันทาความสะอาดห้องเรียนนอกเหนือจากเวรทา
ความสะอาดประจาวัน แล้ ว แข่ งขัน กีฬ าภายในห้องเรี ยนนอกจากนี้ มีก ารจัด ให้ นักเรีย นเข้า ร่ว ม
กิจกรรมรักการอ่าน การรู้จักการออมโดยในแต่ละสัปดาห์จะมีการให้นักเรียนนาเงินที่เหลือมาฝากเงิน
กับธนาคารโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและรู้จักประหยัดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(Tab)

เว้น 1 บรรทัด

ผู้วิจัยได้สังเกตพบว่า พฤติกรรมของนักเรียนภายในห้องหลั ง จากมีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่ม
ย่(อTabยๆ) แล้วให้เพื่อนคอยเป็นพี่เลี้ยงแนะนาเพื่อนไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรมและการเรียน ทาให้มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนมากขึ้น เมื่อ นานักเรียนมาร่วมกัน ทากิจกรรมของโรงเรียน
พบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม และเอาใจใส่ต่อการเรียนมากขึ้น ขณะเข้า
แถวก็มีความเป็นระเบียบและมีวินัยมากขึ้นตามล าดับ เมื่อแต่ละวิชาทาการสอบก็จะพบว่านักเรียน
จะเข้ากลุ่มร่วมกันอ่านหนังสือและมีการซักถามบทเรียนที่ไม่เข้าใจ เพื่อนที่เข้าใจก็จะอธิบายให้กับ
เพื่อนที่ไม่เข้าใจบทเรียนทาให้ได้คะแนนดีขึ้น ครูก็ให้คาชมเชยและให้ กาลังใจนักเรียนเพื่อที่จะได้มี
กาลังใจทาต่อไป รู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบมากขึ้น ทาให้นักเรียนเห็นความสาคัญของตัวเอง
สนใจเรียนมากขึ้น มีการซักถามเกี่ยวกับบทเรียนกับครูให้อ ธิบายให้เข้าใจ โดยดูจากพฤติกรรมการ
เรียน การส่งงานตรงกาหนดเวลา และได้รับคาชมเชยจากครูแต่ละวิชาที่ทาการสอน โดยภาพร่วมของ
นักเรียนในห้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ตั้งใจเรียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น มีน้ าใจ
รู้จักเสียสละ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมาเรียนให้มาทันเรียน
เว้น 1 บรรทัด
(Tab) หลังจากผู้วิจัยเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อการ

เรียนและมีบรรยากาศภายในห้องเรียนดีขึ้น ครูก็มีการพูดคุยและร่วมกันประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของแต่ละคน โดยการสัมภาษณ์และให้นักเรียนแต่ละคนตอบแบบสอบถามชุดเดิมอีกครั้ง
แล้วนามาสรุปเปรียบเทียบกับการตอบแบบสอบถามครั้งแรก พบว่า นักเรียนมีความรัก สามัคคีในหมู่
คณะ มีความรับผิดชอบ มาเรียนเป็นประจา ตัง้ ใจเรียนและทางานที่ได้รับมอบหมาย มีผลการเรียนดี
ขึ้น ทาให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
เว้น 1 บรรทัด

4.2/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
(Tab) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิชา
การตอบแบบสอบถามจากนักเรียนและจากการใช้แรงจูง ใจเสริมแรงโดยให้ คาชมเชยแก่นักเรียน
รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจากผู้ปกครอง คุณครูที่เข้าสอน
แต่ละวิชา ปรากฏว่า นักเรียนสาขานายเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย มีความเอาใจใส่ต่อการเรียนรับผิดชอบและสนใจเรียน
มากขึ้น โดยสังเกตจากบรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทาให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียน มีความตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียน
หรือมาสาย ทางานที่ได้รับมอบหมายและส่ง งานตรงกาหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วย
ความเต็มใจ ยังส่งผลทาให้ผลการเรียนมีวินัย ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียนของนักเรียน
โดยสรุปจากผลการเปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถาม ดังนี้
เว้น 1 บรรทัด

ตารางที่/4.2/แสดงความมีวินัย ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6/9 (ครั้งที่ 2)
เว้น 1 บรรทัด

เว้น 1 บรรทัด
(Tab) จากแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับความมีวิ นัยและรับผิดชอบในห้องเรียนครั้งที่ 2 พบว่ า

นักเรียนสาขานายเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ต่อการ
เรียน และมีวินัยและความรับผิดชอบมากขึ้นโดยสรุปได้ ดังนี้
1)/นักเรียนมักนางานวิชาอื่นมาทาขณะที่กาลังเรียนวิชาหนึ่งนักเรียนไม่เคยทามาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 53.49
(Tab)

(Tab)

2)/นักเรียนพูดคุยและเล่นเพื่อนในขณะที่ครูสอน นักเรียนที่ทาเป็นบางครั้งมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 46.51
(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab) 3)/นักเรียนส่งงานและการบ้านตรงเวลาที่ครู กาหนด นักเรียนที่ไม่เคยทามากที่สุด

คิดเป็นร้อยละ 65.12
4)/นักเรียนนอนหลับในห้องเรียนขณะชั่วโมงเรียน นักเรียนที่ไม่เคยทา มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 95.35
(Tab)

(Tab)

5)/นักเรียนไม่ทาการบ้านและลอกการบ้านเพื่อน นักเรียนที่ไม่เคยทา มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 88.37
(Tab)

(Tab)

6)/นักเรียนทาผิดจะพยายามแก้ไขโดยไม่ท้อแท้ นักเรียนที่ ทาเป็นประจามากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 90.69
(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab) 7)/นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนที่ทาเป็นประจามาก

ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 93.02
(Tab)

(Tab)

(Tab)

(Tab)

8)/นักเรียนมาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน นักเรียนที่ ทาเป็นประจา มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 90.70
9)/นักเรียนรู้จักวางแผนและเตรียมพร้อมที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนักเรียนที่ ทา
เป็นประจามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.74
(Tab)

(Tab) 10)/นั กเรียนใช้ เวลาว่ างให้ เป็น ประโยชน์ โดยการอ่ านหนั ง สือ นัก เรี ยนที่ ทาเป็ น

ประจามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 79.06

บทที่ 5 (ขนาด 18, หนา)
(ขนาด 18, หนา)
สรุปผล
เว้น 1 บรรทัด

5.1/สรุป (ขนาด 16, หนา)
(Tab) จากแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและรับผิดชอบในห้องเรียน เมื่อนาผลสรุปของ
การตอบแบบสอบถามครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พบว่านักเรียนสาขานายเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ
ชั้นปีที่ 2 มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ต่อการเรียน และมีวินัยและความรับผิดชอบมากขึ้น จากตาราง
พบว่า ในการตอบแบบสอบถามครั้งที่2 นักเรียนมีพฤติกรรมดังกล่าวมากกว่าครั้งที่ 1 หากพิจารณาใน
ภาพรวมจะเห็นได้ว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือนักเรียนไม่นางานวิชาอื่นมาทาขณะที่กาลังเรียนวิชาหนึ่ง
ไม่ คุ ยและเล่ นเพื่ อ นในขณะที่ค รู สอน ส่ง งานและการบ้ า นตรงเวลาที่ ครู ก าหนด ไม่ นอนหลั บ ใน
ห้องเรียนขณะชั่วโมงเรียน ทาการบ้านและไม่ลอกการบ้านเพื่อนทาผิดจะพยายามแก้ไขโดยไม่ท้อแท้
มีค วามรั บผิ ด ชอบต่อ งานที่ ได้ รั บ มอบหมาย มาเรี ย นตรงเวลาและตั้ ง ใจเรี ย น รู้ จั ก วางแผนและ
เตรียมพร้อมที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการอ่านหนังสือ ทาให้
นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการ
เรียนส่งผลให้การเรียนดีขึ้น และเป็นผู้ที่มีความสาเร็จในชีวิตตามจุดหมายที่ตั้งไว้
เว้น 1 บรรทัด

5.2/ข้อเสนอแนะ (ขนาด 16, หนา)
5.2.1/ควรมีการติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ควรมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง
(Tab)
(Tab) 5.2.2/ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมมือกันแก้ไขและสะท้อนปัญหาต่าง ๆ

ของนักเรียน ทาให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเรียน

บรรณานุกรม
เว้น 1 บรรทัด

(ขนาด 18, หนา)

จี ร าภา เต็ ง ไตรรั ต น์ และคณะ. จิ ต วิ ท ยาทั่ ว ไป. พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 4.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,364 หน้า. 2533.
(Tab)

กรุ ง เทพมหานคร:

จุมพล หนิมพานิช และคณะ. จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 2542
ฉั น ทนา ภาคบงกช และคณะ. การส ารวจคุ ณ ลั ก ษณะทางวิ นั ย ที่ พึ ง ประสงค์ ใ นสั ง คมไทย.
กรุงเทพมหานคร:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2539
(Tab)

โยธิน คันสนยุทธ และคณะ. จิตวิทยา. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 381 หน้า. 2533.

บรรณานุกรม
บรรณานุกรมภาษาไทย

เว้น 1 บรรทัด

เว้น 1 บรรทัด

……………………………………….(TH SarabunPSK ขนาด 16, บรรทัดนี้ไม่ต้องย่อหน้า).....................
(Tab) ………………….....................................................................................................................
……………………………………….(TH SarabunPSK ขนาด 16, บรรทัดนี้ไม่ต้องย่อหน้า).....................
………………….....................................................................................................................
(Tab)

เว้น 1 บรรทัด

บรรณานุกรมภาษาต่างประเทศ
เว้น 1 บรรทัด

……………………………………….(TH SarabunPSK ขนาด 16, บรรทัดนี้ไม่ต้องย่อหน้า).....................
………………….....................................................................................................................................
(Tab)
……………………………………….(TH SarabunPSK ขนาด 16, บรรทัดนี้ไม่ต้องย่อหน้า).....................
………………….....................................................................................................................
(Tab)

หมายเหตุ
1. บรรณานุกรมภาษาไทยให้เรียงลาดับการอ้างอิงตามพยัญชนะภาษาไทย
2. บรรณานุกรมภาษาต่างประเทศให้เรียงลาดับการอ้างอิงตามปี ค.ศ. ที่เผยแพร่

ภาคผนวก
(TH SarabunPSK ขนาด 18, หนา)
(จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ)

ภาคผนวก ก

(TH SarabunPSK ขนาด 18, หนา)

เว้น 1 บรรทัด

[หัวข้อ]................................................
(TH SarabunPSK ขนาด 16, หนา)
(จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ)

[ข้อความ] …………………(TH SarabunPSK ขนาด 16, Tab 0.5 นิ้ว) …………………................
………………………………………………………………………………………………………............................................
......................................................................................................

ภาคผนวก ข

(TH SarabunPSK ขนาด 18, หนา)

เว้น 1 บรรทัด

[หัวข้อ]................................................
(TH SarabunPSK ขนาด 16, หนา)
(จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ)

[ข้อความ] ………………( TH SarabunPSK ขนาด 16, Tab 0.5 นิ้ว) …………………................
………………………………………………………………………………………………………............................................
......................................................................................................

ประวัติผู้วิจัย

(TH SarabunPSK ขนาด 18, หนา)

เว้น 2 บรรทัด

ประวัติส่วนตัว (ขนาด 16, ปกติ)
(ชื่อ-สกุล)
........................................................................................................
(Tab) (Tab)
ที่อยู่ปัจจุบัน ........................................................................................................
อีเมลล์
…………………………………………………………………………………………….
เบอร์โทรศัพท์ ........................................................................................................
ประวัติการศึกษา (ขนาด 16, ปกติ)
(Tab)
พ.ศ............
จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจาก.......................................
(Tab) ......................................................................................................
พ.ศ............
จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจาก.............................
(Tab) ......................................................................................................
พ.ศ............
จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก..........................
(Tab) ......................................................................................................
ปัจจุบัน
กาลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (หรือวิชาชีพชั้นสูง) ใน
สาวิชา...........................................................................................
(Tab)
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
ประวัติการทางาน
พ.ศ............
......................................................................................................

ระเบียบการส่งต้นฉบับเล่มโครงการฉบับสมบูรณ์
ฝ่ายวิชาการมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการกาหนดมาตรฐานการพิมพ์รายงานวิจัย หรือรูปเล่ม
โครงการฉบับสมบูรณ์ ตรวจรูปแบบการพิมพ์ (Format) รูปแบบการอ้างอิงเอกสาร (Style) ในเนื้อหา
โครงการฉบับสมบูรณ์ การกาหนดลักษณะของเล่มโครงการฉบับสมบูรณ์ ที่นักเรียน/นักศึกษาจะต้อง
นาส่งฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการจึงได้กาหนดระเบียบการส่งเล่มโครงการฉบับสมบูรณ์ไว้ให้นักเรียน/นักศึกษายึด
เป็นแนวทางในการส่ง เล่มโครงการฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้ เล่มโครงการฉบับสมบูรณ์มีคุณภาพและมี
รูปแบบเดียวกัน
1. การเตรียมเล่มโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ขนาดของเล่มโครงการ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาดเอ 4 (A4) โดยกาหนด
เว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมือ 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ด้านล่างและขวามือ
2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)
1.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางตาแหน่ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้รูปแบบ
อักษร TH SarabunPSK พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยตั้งค่า Spacing (ระยะห่าง) ดังนี้
ค่า Before (ก่อน) เท่ากับ 0 , ค่า After (หลัง) เท่ากับ 0 , ค่า Line Spacing (ระยะห่างบรรทัด)
เท่ากับ 1 หรือ Single และขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวางตาแหน่ง มีดังนี้
1.2.1 หั วกระดาษ ประกอบด้ วย เลขหน้ า ขนาด 16 ชนิ ดตั วธรรมดา
ตาแหน่งมุมบนขวา ห่างจากด้านบนและด้านขวา 1 นิ้ว
1.2.2 ชื่อโครงการฉบับสมบูรณ์ คลิกที่ตาแหน่งนี้ให้เป็นแถบสีดา และพิมพ์
ชื่อเรื่องภาษาไทย ขนาด 20 ชนิดตัวหนา ตาแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ
1.2.3 ชื่ อผู้ ดาเนิ นการวิ จัย และชื่ ออาจารย์ ที่ ปรึ กษา ขนาด 20 ชนิ ดตั วหนา
ตาแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อเรื่อง
1.2.4 หน่วยงานหรือสังกัดของผู้วิจัย ขนาด 18 ถึง 20 ชนิดตัวหนา ตาแหน่ง
กึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อผู้วิจัย
1.2.5 หัวข้อของบทคัดย่อไทย ภาษาไทย ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตาแหน่ง
กึ่งกลางหน้ากระดาษ
1.2.6 เนื้อหาบทคัดย่อไทย ภาษาไทย ขนาด 16 ชนิด ตัวธรรมดา จัดพิมพ์
เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น 1 Tab (0.5 นิ้ว) จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสอง
ด้าน
1.2.7 บทที่ ชื่อบท ภาษาไทย ขนาด 18 ตัวหนา และพิมพ์ตาแหน่งกึ่งกลาง
หน้ากระดาษ
1.2.8 หัวข้อเรื่อง ภาษาไทย ขนาด 18 ชนิดตัวหนา ระบุหมายเลขหน้ า
หัวข้อย่อย และพิมพ์ตาแหน่งหัวข้อข้างให้ชิดขอบกระดาษด้านซ้าย

1.2.9 หัวข้อย่อย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา
ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อย โดยเรียงตามลาดับหมายเลขตาแหน่ง เว้น 1 Tab จากขอบกระดาษ
ด้านซ้าย และจะต้องมีการลาดับดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง

1.2.10 เนื้อหา ภาษาไทย และภาษาอัง กฤษ ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา
และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน
1.2.11 บรรณานุกรม ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ชนิด
1.2.12 การระบุ เ ลขหน้า มี 2 ส่ ว น ส่ วนแรก คือ ส่ว นของ บทคัด ย่ อ
กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ ให้ใส่เลขหน้า เป็นตัวอักษร (พยัญชนะ
ภาษาไทย) ตาแหน่งด้านบนและอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1 นิ้ว และ
ส่วนที่สอง คือ ส่วนเนื้อหาเริ่มจากบทที่ 1 โดยให้ใส่เลขหน้าเป็นตัวเลขอารบิก ตาแหน่งด้านบนขวา
ห่างจากขอบกระดาษด้านบนและด้านขวา ด้านละ 1 นิ้ว
2. การเรียงลาดับเนื้อหาต้นฉบับ
เนื้ อ หา ภาษาไทยที่ มี ค าศั พ ท์ ภาษาอัง กฤษ ควรแปลเป็ น ภาษาไทยให้ มากที่ สุ ด
(ในกรณีที่คาศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นคาเฉพาะที่แปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจนให้ทับศัพท์ได้) และ
ควรใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน หากใช้คาย่อต้องเขียนคาเต็มไว้ครั้งแรก เนื้อหาเรียงลาดับดังนี้
2.1 ปกนอกและปกใน โดยชื่อเรื่อง ควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกิน 100
ตัวอักษร ชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมรายชื่อผู้วิจัย
2.2 บทคัดย่อ เขียนเฉพาะภาษาไทย สรุปสาระสาคัญให้เข้าใจง่าย ความยาวไม่ควร
เกิน 20 บรรทัด ใช้อักษรตัวตรง จะใช้ตัวเอนเฉพาะศัพท์วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์
จุดมุ่งหมาย ขอบเขตของการวิจัย วิธีการวิจัย รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ วิธีการเก็บข้อมูล จานวนและ
ลักษณะของกลุ่มที่ศึกษาผลการวิจัย รวมถึงระดับนัยสาคัญทางสถิติ (ถ้ามีการทดสอบ) และผลการทา

วิจัยที่ได้ บทคัดย่อที่ดี ควรมีความถูกต้อง โดยระบุจุดประสงค์และเนื้อหาของเรื่องตามที่ปรากฏใน
เล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ เช่น คาย่อ คาที่ไม่คุ้นเคยให้เขียนเต็มเมื่อกล่าวถึงครั้งแรก ไม่จาเป็นต้องอ้าง
เอกสาร พยายามเขียนให้สั้นที่สุด ลักษณะของการรายงานมากกว่าการประเมิน จึงไม่ควรมีคาวิจารณ์
นอกจากรายงานผล ข้อมูลตัวเลขที่สาคัญที่ได้จากการวิจัย
2.3 กิตติกรรมประกาศ คือ ข้อความแสดงความขอบคุณบุคคล สถาบันและ/หรือ
หน่วยงานที่มีส่วนช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือในการค้นคว้าเพื่อเขี ยนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตลอด
ทั้งคณะกรรมการสอบ ผู้สนับสนุนเงินทุนวิจัย ผู้ให้ข้อคิดเห็น ให้ข้อมูล และผู้ที่อนุญาตให้ใช้ข้อเขียน
หรือเครื่องมือในการวิจัย หรือที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ ข้อความดังกล่าวควรเขียนเรียบๆ
โดยเขียนเป็นภาษาทางวิชาการ การระบุชื่อบุคคลให้ระบุชื่อจริงพร้อมนามสกุลและคานาหน้า ห้ามใช้
ชื่อเล่น ถ้าเป็น บุคคลที่ มียศ/ตาแหน่ง ทางวิชาการ และตาแหน่ ง หน้าที่ การงาน ให้ระบุไ ว้ด้ว ย
กิตติกรรมประกาศนี้ให้พิมพ์ไว้ต่อจากบทคัดย่อ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า ท้ายข้อความระบุชื่อผู้เขียน
รายงานวิ จัยฉบับสมบูร ณ์พร้ อมปี ที่ทาเสร็ จ หากผู้ เขีย นรายงานวิจั ยมีม ากกว่า 1 คน ให้ใช้ คาว่ า
“คณะผู้วิจัย”
2.4 สารบัญ เป็นรายการที่แสดงถึงส่วนประกอบสาคัญทั้งหมดของรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ พิมพ์เลขหน้ากากับ โดยเริ่มนับจากบทคัดย่อเป็นหน้า ก
2.5 สารบัญตาราง (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แจ้งตาแหน่งหน้าของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในเล่ม
โครงการฉบับสมบูรณ์ พิมพ์เรียงลาดับต่อจากส่วนสารบัญ
2.6 สารบัญภาพ (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แจ้งตาแหน่งหน้าของ รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ
กราฟ ฯลฯ ทั้งหมดที่มีอยู่ในเล่มโครงการฉบับสมบูรณ์ พิมพ์ขึ้นหน้าใหม่เรียงต่อจากสารบัญตาราง
2.7 บทที่ 1 บทนา ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสาคัญ, วัตถุประสงค์ของ
โครงการ, ขอบเขตการวิจัย, สมมติฐานการวิจัย,ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และนิยามศัพท์
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัย
บทที่ 5 สรุป
ตามลาดับ โดยหน้าแรกของแต่ละบทที่ ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้า แต่นับหน้า ส่วนหน้า
ถัดไป พิมพ์เลขหน้ากากับทุกหน้า
2.8 ส่วนประกอบตอนท้าย ประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวก และประวัติ
ผู้จัดทาโครงการ โดยให้เขียนตามรูปแบบที่กาหนดให้ในข้างต้น

การเขียนบรรณานุกรม
1. การอ้างอิงในเนือ้ หาโครงการ ดังนี้
1) ผู้แต่งคนเดียว และผู้แต่งเป็นหน่วยงาน
(ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์)
ผู้ แ ต่ ง ให้ ร ะบุ ชื่ อ และชื่ อ สกุ ล ตามล าดั บ โดยไม่ ต้ อ งมี ค าน าหน้ า นาม ยกเว้ น
ฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ และนามแฝง ให้ระบุไว้หน้าชื่อไม่ต้องกลับข้อความ ส่วนชาว
ต่างประเทศ ให้ระบุชื่อสกุลเท่านั้น
ตัวอย่าง
(เปลื้อง ณ นคร, 2511)
(Gordon, 1991)
ในกรณีผู้แต่งเป็นหน่วยงานให้ระบุตามที่ปรากฏในหนังสือ
(กรมประชาสัมพันธ์, 2524)
2) ผู้แต่ง 2 คน
(ผู้แต่ง และ ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์)
ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของผู้แต่งทั้ง 2 คน โดยใช้คาว่า “และ” สาหรับผู้แต่งชาวไทย
หรือ “and” เชื่อมระหว่างชื่อสกุลของผู้แต่งชาวต่างประเทศ ระหว่างคาดังกล่าวให้เว้นระยะด้านหน้า
และด้านหลัง 1 ระยะ
ตัวอย่าง
(สมภพ ภิรมย์ และ สุภาวดี โกมารทัต, 2535)
(Schlachter and Thomson, 1979)
3) ผู้แต่ง 3 คน ขึ้นไป
(ผู้แต่ง และคณะ., ปีที่พิมพ์) หรือ (ผู้แต่ง et al., ปีที่พิมพ์)
ให้ระบุชื่อ ชื่อสกุลคนแรก เว้น 1 ระยะ ตามด้วย “และคณะ” สาหรับผู้แต่งชาวไทย
และระบุชื่อสกุลคนแรกแล้วตามด้วย “et al” สาหรับผู้แต่งชาวต่างประเทศ
ตัวอย่าง
(แสวง รัตนมงคลมาศ และคณะ., 2528)
(Fama et al., 1969)
4) เอกสารไม่ปรากฏผู้แต่ง
(ชื่อเรื่อง, ปีที่พิมพ์)
ให้ระบุชื่อเรื่องแทนในตาแหน่งผู้แต่ง
ตัวอย่าง
(100 ปี กลยุทธ์ฝ่าวิกฤตธุรกิจไทย, 2534)

5) การอ้างอิงจากเว็บไซต์
(ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์)
ให้นาชื่อผู้แต่ง หรือผู้เขียนในรูปแบบตามข้อที่ 1)
ตัวอย่าง
(ยืนยง ราชวงษ์, 2549)
2. การอ้างอิงท้ายเล่มโครงการ ดังนี้
1) วารสารและนิตยสาร
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง. (ปี ที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, ปีที (ฉบับที่), หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
ตัวอย่าง
ขวัญฤทัย คาขาว และเตือนใจ สามห้วย. (2530). สีธรรมชาติ. วารสารคห
เศรษฐศาสตร์, 30(2), 29-36.
Acton, G. J., Irvin, B. L., & Hopkins, B. A. (1991). Theory-testing
research: building the science. Advance in Nursing Science,
14(1), 52-61.
2) หนังสือ
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง. (ปี ที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ์: สานักพิมพ์
ตัวอย่าง
จารุวรรณ ธรรมวัตร. (2538). วิเคราะห์ภูมิปัญญาอีสาน. อุบลราชธานี: ศิริธรรม
ออฟเซ็ท.
Okuda, M., & Okuda, D. (1993). Star Trek chronology: The history of
the future. New York: Pocket Book.
*** หนังสือที่ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่งหรือบรรณาธิการ ให้ขึ ้นต้นด้วยชื่อหนังสือ***
3) รายงานการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง. (ปี ที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อเอกสารรวมเรื่องรายงานการประชุม, วัน เดือน
ปี สถานที่จัด. เมืองที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
กรมวิชาการ. (2538). การประชุมปฏิบัติการรณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน,
25-29 พฤศจิกายน 2528 ณ วิทยาลัยครูมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม. กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to
self: Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.),
Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 38.
Perspectives on Motivation (pp. 237-288). Lincoln:
University of Nebraska Press.
4) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง. (ปี ที่พิมพ์). ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. ระดับปริญญาของรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์, สถาบันการศึกษา. เมืองที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
พันทิพา สังข์เจริญ. (2528). วิเคราะห์บทร้อยกรองเนือ่ งในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวาคม. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพๆ.
Darling, C. W. (1976). Giver of due regard: the poetry of Richard
Wilbur. Unpublished doctorial dissertation, University of
Connecticut, Storrs, CT.
5) สื่ออิเล็กทรอนิกส
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง. (ปี ที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. วันที่ทาการสืบค้น. ชื่อฐานข้อมูล. URL
ตัวอย่าง
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม. (2545). ประเพณี
ใส่กระจาดชาวไทยพวนสอนให้รู้จักแบ่งปัน มีนาํ้ ใจ. 7 มิถุนายน 2548.
http://www.mculture.go.th/culture01/highlight/highlightdetail.php?
highlight_id=114&lang=thLynch, T. (1996). DS9 trials and
tribble-ations review. Retrieved October 8,1997, from
Psi Phi: Bradley’s Science Fiction Club Website:http://
www.bradley.edu/psiphi/DS9/ep/503r.html

