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 “การแก้ปัญหาการเขยีนเชิงอรรถอ้างองิไม่ถูกต้องโดยใช้แบบฝึก ของนักศึกษา

ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูงช้ันปีที่ 2 สาขาวชิาการตลาด   

 

 

 

 

 

สุจลิา  สุขคล้าย 

 

 

 

 

 

งานวจิยัฉบับนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาทางการศึกษา 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ กรุงเทพมหานคร 

ปีการศึกษา 2560 
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บทคดัย่อ 

 

ช่ืองานวจิยั  การแกปั้ญหาการเชิงอรรถอา้งอิงไม่ถูกตอ้งโดยใชแ้บบฝึกของนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ช่ือผูว้จิยั  นางสาวสุจิลา  สุขคลา้ย 

สาขาวชิา การการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ปีการศึกษา 2560 

 

 การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเพื่อแกปั้ญหาการเขียนเชิงอรรถอา้งอิงไม่ถูกตอ้ง ของนกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ีชั้นสูงปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการโดยใช้

แบบฝึก ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ เร่ืองการเขียนหนงัสืออา้งอิงโดยนกัศึกษามีคะแนนฝ่าน

เกณฑก์ารประเมินตํ่าสุดท่ียอมรับได ้60% ของคะแนน  

   วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้ 

 1. เพื่อพฒันาทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ใรรายวิชาภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงาน

อาชีพเร่ืองการเขียนเชิงอรรถอา้งอิงโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียน นกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูงชั้นปีท่ี2 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ   

 2.  เพื่อเปรียบเทียบการพฒันาการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อ

ส่ือสารในงานอาชีพเร่ืองการเขียนเชิงอรรถอ้างอิงโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน นักศึกษา

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี2 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 จากผลของการวิจยั พบว่า การสอนโดยใชแ้บบฝึกมีคะแนนก่อนเรียนผูค้ะแนนสูงสุดคือ 

38.33% 9ejl6f8nv 16.67% หลงัเรียนผูไ้ดค้ะแนนสูงสุดคือ 93.33%ตํ่าสุดคือ 81.67 พบวา่จากการใช ้

การเรียนแบบฝึก มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน แสดงวา่จากการสอน

โดยใช้วิธีแบบฝึก มีการพฒันาทกัษะการเขียนบรรณานุกรมของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 ทางการเรียนดีข้ึน 

 

 

 

 

กติติกรรมประกาศ 
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 จากการทาํงานวิจยัน้ี ขอกราบขอบพระคุณท่าน ดร.สมศกัด์ิ รุ่งเรือง ท่ีให้โอกาสในการ

ทาํงานวจิยัคร้ังน้ี 

 งานวิจยัฉบบัน้ีสําเร็จได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างยิ่งจากศูนยว์ิจยัและพฒันา ท่ีกรุณาให้

คาํปรึกษาและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์จนกระทัง่ได้

สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าของเอกสาร บทความ ทฤษฏีและงานวิจยัต่างๆตลอดจน

บรรณารักษ์ของห้องสมุดวิทยาเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ท่ีให้ความช่วยเหลือในการคน้ควา้

เอกสารอา้งอิง พร้อมทั้งนกัศึกษา ท่ีใหก้ารสนบัสนุนในการจดัทาํวจิยั 

 ขอขอบคุณนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2/3สาขาการตลาด ท่ีกรุณาให้

ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี 

            

                สุจิลา  สุขคลา้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่1 

             “ วิจัยในช้ันเรียน เร่ืองการแก้ปัญหาการเขียนเชิงอรรถอ้างอิงไม่ถูกต้องโดยใช้แบบฝึก

ทักษะการเขียนเชิงอรรถอ้างอิง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 2  

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย์พณชิยการ” 
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                    ในปัจจุบนัการศึกษาทุกสาวิชาต้องมีการศึกษาค้นควา้เพิ่มเติมเพื่อนาํเสนอผลงาน

ความกา้วหนา้และตอ้งมีการเขียนรายงานรวดเร็วและครบถ้วน  เคร่ืองมือดังกล่าวข้างต้นก็คือแต่

นกัศึกษายงัขาดความเขา้ใจของกระบวนการในการศึกษาคน้ควา้ตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง  ทาํให้เกิด

ปัญหาของการเขียนเชิงอรรถอา้งอา้งอิงซ่ึงตอ้งการการแกไ้ขโดยเร็วนกัศึกษาจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

ตระหนกัถึงความสําคญัของการเขียนเชิงอรรถอา้งอิงในแต่ละคร้ัง  และมีนกัศึกษาบางส่วนเขียน

หนงัสืออา้งอิงไม่ถูกตอ้ง ผูว้ิจยัจึงตอ้งหาวิธีการแกปั้ญหาและทาํให้นกัศึกษาท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการ

เขียนเชิงอรรถอา้งอิงไม่ถูกตอ้ง มีความรู้ความเขา้ใจโดยการใหท้าํแบบทดสอบ  ใบงาน   เพื่อพฒันา

ให้นักศึกษาสามารถเขียนเชิงอรรถอ้างอิงอ้างอิงได้ถูกต้อง โดยทาํการวิจยักับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ” 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาการพฒันาทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ในรายวชิาภาษาไทยเพือ่

ส่ือสาร 

ในงานอาชีพโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียน    นกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นชั้นสูง ปีท่ี 2 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

               2 .  เพื่อเปรียบเทียบการพฒันาทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนในรายวชิาภาษาไทย

เพื่อส่ือสารในงานอาชีพโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียน    นกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นชั้นสูง 

ปีท่ี 2 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ขอบเขตทีใ่ช้ในการวจิัย 

ประชากร 

                 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี

ท่ี 2/3 จาํนวน 35  คน  

กลุ่มตัวอย่าง  

                 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นสูงชั้น

ปีท่ี 2/3 ประจาํปีการศึกษา 2560 จาํนวน 6 คน  

ตัวแปรในการวจัิย 

                    ตวัแปรตน้   แบบฝึกการเขียน 

                    ตวัแปรตาม ทกัษะการเขียนของนกัศึกษาไดผ้ลดีข้ึน 

ระยะเวลาในการทาํวจัิย 
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                  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

พืน้ทีใ่นการจัดเกบ็ข้อมูล 

               นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 2/3 ประจาํปีการศึกษา 2560 วิทยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

                1.  การเขียน หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิด เร่ืองราว ตลอดจน

ประสบการณ์ต่างๆไปสู้ผูอ่้านโดยใชต้วัอกัษรเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอด 
                2.  ปัญหาหมายถึงขอ้ขดัขอ้ง 

              3. นกัศึกษาหมายถึง นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2/3 ประจาํปี

การศึกษา 2560 จาํนวน 6 คน  

                4.  แบบฝึก  หมายถึง  แบบเน้ือเร่ืองท่ีสร้างข้ึน มีลกัษณะเป็นแบบฝึกหดัให้นกัศึกษาได้

เขียนโดย 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาความสามารถของนกัศึกษาใหดี้ข้ึน 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

               1.ไดท้ราบถึงการพฒันาทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ในรายวชิาภาษาไทยเพื่อ

ส่ือสารในงานอาชีพโดยใชแ้บบฝึกการเขียน    นกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 2/3 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

              2.  เพื่อนาํความรู้ท่ีไดไ้ปปรับระดบัการสอนใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียน 

               3.  เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าประกอบการเลือกส่ือการสอนท่ีเหมาะกบัสายการศึกษาซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงของการพฒันาเด็กใหมี้ความรู้ต่อไป 

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 

 

 

 

ตวัแปรต้น 

แบบฝึกการเขยีน 

 

                  ตวัแปรตาม 

ทกัษะการเขยีนของนกัศกึษาได้ผลดี

ขึน้ 
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บทที2่ 

                                          แนวคดิ ทฤษฏแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
   
   ความหมายและความสําคัญของการเขียน 

                      การเขียน หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิด เร่ืองราว ตลอดจน

ประสบการณ์ต่างๆไปสู้ผูอ่ื้นโดยใชต้วัอกัษรเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอด 

การเขียนเป็นวธีิการส่ือสารท่ีสาํคญัในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และประสบการณ์ เพื่อส่ือไปยงั

ผูรั้บไดอ้ยา่งกวา้งไกล นอกจากนั้นการเขียนยงัมีคุณค่าในการบนัทึกเป็นขอ้มูลหลกัฐานใหศึ้กษาได้

ยาวนานโดย เสนีย ์วลิาวรรณ(หนา้ 156 -159 ของหนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ” พฒันา

ทกัษะภาษา” เล่ม 3) 
                     การเขียนเป็นการส่ือสารดว้ยอกัษร ถ่ายทอดความรู้ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก 

ประสบการณ์ของผูเ้ขียนไปสู่ผูอ่้าน ทกัษะการเขียนเป็นทกัษะท่ีเป็นทั้งศิลป์และศาสตร์ กล่าวคือ 

การเขียนตอ้งใชภ้าษาท่ีไพเราะประณีต ส่ือไดท้ั้งอารมณ์ ความคิด ความรู้ ตอ้งใชศิ้ลปะ ท่ีกล่าววา่

เป็นศาสตร์เพราะการเขียนทุกชนิดตอ้งประกอบดว้ยความรู้ หลกัการและวธีิการ 
(https://thaiteaching.wikispaces.com/%) 

                   สรุปไดว้า่ การเขียนหมายถึง ทกัษะในการการถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิด 

เร่ืองราว ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆไปสู้ผูอ่ื้นโดยใชต้วัอกัษรเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญั 
 
 ความสําคัญของการเขียน   
                   การเขียนมีความสาํคญัสาํหรับมนุษย ์ยิง่โลกในปัจจุบนัมีความเจริญกา้วหนา้ไปอยา่ง

รวดเร็ว การเขียนกยูิง่ทวคีวามสาํคญัมากข้ึนตามไปดว้ยซ่ึงสามารถสรุปความสาํคญัของการเขียนได้

ดงัน้ี 
                  1.  การเขียนเป็นการส่ือสารอยา่งหน่ึง 
                    2.  การเขียนเป็นการแสดงออกซ่ึงภูมิปัญญาของมนุษย ์
                    3.  การเขียนเป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดมรดกทางสติปัญญา 
                    4.  การเขียนเป็นเคร่ืองมือสร้างความสามคัคีและความเจริญรุ่งเรือง ในทางตรงกนัขา้ม

ก็ใชเ้ป็นเคร่ืองบ่อนทาํลายไดเ้ช่นกนั 
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จุดมุ่งหมายของการเขียน 

                  การเขียนจะบรรลุผลตามวตัถุประสงคห์รือไม่นั้น ส่ิงสาํคญัอยา่งหน่ึง คือ การเขียนตอ้ง

มีจุดมุ่งหมายซ่ึงสามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

                 1.  การเขียนเพื่อการเล่าเร่ือง  เป็นการนาํเร่ืองราวท่ีสาํคญัมาถ่ายทอดเป็นขอ้เขียน เช่น 

การเขียนเล่าประวติั 

                 2.   การเขียนเพื่ออธิบาย  เป็นการเขียนเพื่อช้ีแจงอธิบายวธีิใช ้วธีิทาํ ขั้นตอนการทาํ เช่น 

อธิบายการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 

                   3.  การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น  เป็นการเขียนเพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์ แนะนาํ หรือ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

                   4.  การเขียนเพื่อโนม้นา้วใจ  เป็นการเขียนท่ีผูเ้ขียนมีจุดประสงคท่ี์จะชกัจูง โนม้นา้วใจ

ใหผู้อ่้านยอมรับในส่ิงท่ีผูเ้ขียนเสนอ 

                   5.  การเขียนเพื่อกิจธุระ  เป็นการเขียนท่ีผูเ้ขียนมีจุดประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง การเขียน

ชนิดน้ีจะมีรูปแบบการเขียนและลกัษณะการใชภ้าษาท่ีแตกต่างกนัไปตามประเภทของการเขียน 

 

มารยาทของการเขียน 

                   1.  ใชถ้อ้ยคาํสุภาพไพเราะ หลีกเล่ียงคาํหยาบ ไม่ใชอ้ารมณ์ ความรู้สึกส่วนตนหรืออคติ 

วจิารณ์ผูอ่ื้นอยา่งปราศจากเหตุผล จนทาํใหเ้กิดความเดือดร้อนเสียหายและสังคมแตกแยก 

                   2.   เขียนขอ้ความหรืองานเขียนท่ีเป็นจริง ไดศึ้กษา คน้ควา้และตรวจสอบวา่ถูกตอ้งแลว้ 

ถา้เป็นเร่ืองส่วนตวัตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของเสียก่อน 

                   3.   เขียนใหถู้กตอ้งตามอกัขรวธีิ ใชส้ระ พยญัชนะ และวรรณยกุตใ์หถู้กตอ้ง ใชถ้อ้ยคาํ

ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหากาลเทศะและสถานะบุคคล 

                   4.   เขียนส่ิงท่ีมีคุณค่าอนัจะก่อใหเ้กิดความสุขใหเ้กิดความสงบสุขแก่คนในสังคมและ

ประเทศชาติ ทาํให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ท่ีมีต่อผลการพฒันาประเทศชาติ 

                   5.  การไม่คดัลอกงานเขียนของผูอ่ื้น โดยอา้งวา่เป็นผลงานของตนเอง เม่ือยกขอ้ความ

หรืองานเขียนของผูอ่ื้นมาประกอบจะตอ้งให้เกียรติเจา้ของงานโดยการเขียนอา้งอิงท่ีมาของเร่ือง

และช่ือผูเ้ขียน 

ทุกคร้ัง 
 

หลกัการเขียน               
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                     เน่ืองจากหลกัการเขียนเป็นทกัษะท่ีตอ้งเอาใจใส่ฝึกฝนอยา่งจริงจงั เพื่อให้เกิดความรู้

ความชาํนาญ และป้องกนัความผดิพลาด ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงจาํเป็นตอ้งใชห้ลกัในการเขียน ดงัต่อไปน้ี

เสนีย ์วลิาวรรณ(หนา้ 156 -159 ของหนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ” พฒันาทกัษะภาษา” 
เล่ม 3)ไดอ้ธิบายไวว้า่ 
                    1. มีความถูกตอ้ง คือ ขอ้มูลถูกตอ้ง ใชภ้าษาไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามกาลเทศะ 

                    2. มีความชดัเจน คือ ใชค้าํท่ีมีความหมายชดัเจน รวมถึงประโยคและถอ้ยคาํสาํนวน 

เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจไดต้รงตามจุดประสงค ์

                    3. มีความกระชบัและเรียบง่าย คือ รู้จกัเลือกใชถ้อ้ยคาํธรรมดาเขา้ใจง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย 

เพื่อใหไ้ดใ้จความชดัเจน กระชบั ไม่ทาํใหผู้อ่้านเกิดความเบ่ือหน่าย 

                    4. มีความประทบัใจ โดยการใชค้าํให้เกิดภาพพจน์ อารมณ์และความรู้สึกประทบัใจ มี

ความหมายลึกซ้ึงกินใจ ชวนติดตามให้อ่าน 

                    5. มีความไพเราะทางภาษา คือ ใชภ้าษาสุภาพ มีความประณีตทั้งสาํนวนภาษาและ

ลกัษณะเน้ือหา อ่านแลว้ไม่รู้สึกขดัเขิน 

                    6. มีความรับผดิชอบ คือ ตอ้งแสดงความคิดเห็นอยา่งสมเหตุสมผล มุ่งใหเ้กิดความรู้

และทศันคติอนัเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น นอกจากหลกัการเขียนท่ีจาํเป็นต่อการเขียนแลว้ ส่ิงท่ีมีความ

จาํเป็นอีกประการหน่ึงคือกระบวกการคิดกบักระบวนการเขียนท่ีจะตอ้งดาํเนินควบคู่ไปกบั

หลกัการเขียน เพื่อท่ีจะทาํให้สามารถเขียนไดดี้ยิง่ข้ึน                      

                     ไพฑูรย ์ทิพยสุข อา้งถึง สมยศ  ต่ายแกว้ ไวว้า่เทคนิคการสอน มีหลายรูปแบบ ดังนี ้ 

                 1. การสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ  

                     การสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) คือ เทคนิคการสอนท่ีผูเ้รียน

แสดงบทบาทในสถานการณ์ท่ีสมมติข้ึน นัน่คือ แสดงบทบาทท่ีกาํหนดให ้การแสดงบทบาทสมมติ

มี 2 ประเภท ประเภทแรก ผูแ้สดงบทบาทสมมติจะตอ้งแสดงบทบาทของคนอ่ืนโดยละทิ้งแบบแผน

พฤติกรรมของตนเอง บทบาทของบุคคลอ่ืนอาจเป็นบุคคลจริง เช่น คนท่ีมีช่ือเสียงในประวติัศาสตร์ 

เพื่อนร่วมห้อง หรือการเปล่ียนบทบาทซ่ึงกนัและกนักบัเพื่อน หรือเป็นบุคคลสมมติ เช่น สมมติวา่

เป็นครูใหญ่ สมมติวา่เป็นชาวนา เป็นตน้ ผูแ้สดงบทบาทสมมติจะพดู คิด ประพฤติหรือมีความรู้สึก

เหมือนกบับุคคลท่ีตนสวมบทบาท ประเภทท่ีสอง ผูแ้สดงบทบาทจะยงัคงรักษาบทบาทและแบบ

แผนพฤติกรรมของตนเองแต่ปฏิบติัอยูใ่นสถานการณ์ท่ีอาจพบในอนาคต เช่น การสมคัรงาน

สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูแ้นะแนวใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียน บทบาทสมมติประเภทน้ีเป็นประโยชน์

ต่อการฝึกฝนทกัษะเฉพาะ เช่น การแนะแนว การสัมภาษณ์ การสอน การจูงใจ การควบคุมความ

ขดัแยง้ เป็นตน้ 
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                    การแสดงบทบาทสมมติแตกต่างจากเกมจาํลองสถานการณ์ตรงท่ีไม่มีกฎเกณฑ ์และ

การแข่งขนั  

                2. การสอนโดยใช้เกมจําลองสถานการณ์  

                     การสอนแบบเกมจาํลองสถานการณ์ (Simulation Gaming) เป็นวธีิสอนท่ีพฒันามาจาก

การแสดงบทบาทสมมติ การเล่นเกม และการจาํลองสถานการณ์ 

                     เกมจาํลองสถานการณ์ คือ วธีิสอนท่ีผูส้อนนาํเอาสถานการณ์จริงมาจาํลองไวใ้น

หอ้งเรียนพยายามใหมี้สภาพเหมือนจริงมากท่ีสุด และกาํหนดกติกา กฎ หรือเง่ือนไขสาํหรับเกมนั้น 

แลว้แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มๆ เขา้ไปแข่งขนัหรือเล่นในสถานการณ์จาํลองนั้น ผูเ้รียนจะตอ้งเผชิญ

กบัปัญหาและตอ้งแข่งขนักบัฝ่ายตรงขา้มจึงตอ้งมีการตดัสินใจของกลุ่มเพื่อมุ่งเอาชนะกนั  

                 3. การสอนโดยใช้การระดมความคิด  

                     การสอนโดยใชก้ารระดมความคิด (Brainstorming) คือ การใหผู้เ้รียนทุกคนไดแ้สดง

ความคิดเห็นใหข้อ้เสนอแนะในการแกปั้ญหามากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํไดโ้ดยมีการวพิากษว์จิารณ์ความ

คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะท่ีผูเ้รียนเสนอมานั้น มีการบนัทึกความคิดหรือขอ้เสนอแนะทั้งหมด  

                4. การสอนแบบค้นพบความรู้  

                    การสอนแบบคน้พบความรู้ (Discovery) คือ วธีิสอนท่ีผูเ้รียนคน้พบคาํตอบหรือ

ความรู้ดว้ยตนเอง คาํวา่คน้พบความรู้ไม่ไดห้มายถึงวา่ผูเ้รียนเป็นคนคน้พบความรู้หรือคาํตอบนั้น

เป็นคนแรก ส่ิงท่ีคน้พบนั้นจะมีผูค้น้พบมาก่อนแลว้และผูเ้รียนก็คน้พบความรู้หรือคาํตอบนั้นดว้ย

ตนเอง ไม่ใช่ทราบจากการบอกเล่าของคนอ่ืนหรือจากการอ่านคาํตอบท่ีมีผูเ้ขียนไว ้ในการใชว้ธีิ

สอนแบบน้ีผูส้อนจะสร้างสถานการณ์ในรูปท่ีผูเ้รียนจะเผชิญกบัปัญหา ในการแกปั้ญหานั้นผูเ้รียน

จะใชข้อ้มูลและปฏิบติัในลกัษณะตรงกบัธรรมชาติของวิชาและปัญหานั้น นัน่คือ ผูเ้รียนจะศึกษา

ประวติัศาสตร์ในวธีิเดียวกบัท่ีนกัประวติัศาสตร์กระทาํ ศึกษาชีววทิยา ในวธีิเดียวกนักบัท่ีนกั

ชีววทิยาศึกษา เป็นวธีิสอนท่ีเนน้กระบวนการซ่ึงเหมาะสมสาํหรับวชิาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

แต่ก็สามารถใชไ้ดก้บัวชิาอ่ืนๆ  

                   5.  การสอนแบบแก้ปัญหา  

                       การสอนแบบแกปั้ญหา (Problem Solving) คือ วธีิสอนท่ีใชว้ธีิการทางวิทยาศาสตร์ 

โดยใชท้ั้งการแกปั้ญหาของจอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) อนัไดแ้ก่ 1. ใหนิ้ยามปัญหา 2. 

ตั้งสมมติฐาน 3. รวบรวม ประเมิน จดัระบบและตีความหมายขอ้มูล 4. สรุปผล และ 5. ตรวจสอบ

ผลสรุป  

                   6.  การสอนแบบปฏิบัติการ  

                       การสอนแบบปฏิบติัการ (Laboratory) คือ การสอนท่ีใหผู้เ้รียนกระทาํกิจกรรมการ
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เรียนภายใตก้ารแนะนาํช่วยเหลืออยา่งใกลชิ้ด โดยทาํการทดลองปฏิบติัฝึกการใชท้ฤษฎีโดยผา่น

การสังเกตการทดลอง ภายใตส้ภาพท่ีควบคุม  

                  7.  การสอนโดยใช้โสตทศันูปกรณ์  

                      การสอนโดยใชโ้สตทศันูปกรณ์ (Audio – visual Media) หมายถึง การสอนโดยใช้

อุปกรณ์การสอนต่างๆ เช่น รูปภาพ สไลด ์ภาพยนตร์ วดิีทศัน์ หุ่นจาํลอง เทปบนัทึกเสียง เคร่ือง

ฉายภาพขา้มศีรษะ เป็นตน้ เน่ืองจากโสตทศันูปกรณ์แต่ละชนิดต่างก็มีจุดเด่น ขอ้จาํกดัเฉพาะตวั 

จึงไม่ขอกล่าวถึงจุดเด่นและขอ้จาํกดัโดยรวมๆ ในการพฒันาการใชส่ื้อต่างๆ  

                    8. การสอนแบบให้ผู้เรียนเสนอรายงานในช้ันเรียน  

                       การสอนแบบใหผู้เ้รียนเสนอรายงานในชั้น คือ เทคนิคการสอนท่ีมอบหมายให้

ผูเ้รียนไปศึกษาคน้ควา้สาระความรู้ เร่ืองราย ฯลฯ แลว้นาํมาเสนอรายงานในชั้น โดยทัว่ไปจะ

เสนอดว้ยวาจา ผูส้อนอาจมอบหมายใหผู้เ้รียนไปศึกษาคน้ควา้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได ้ 

                       9. การสอนโดยใช้คําถาม  

                         การสอนโดยใชค้าํถามเป็นการสอนท่ีผูส้อนป้อนคาํถามใหผู้เ้รียนตอบ อาจตอบเป็น

รายบุคคลหรือตอบเป็นกลุ่มยอ่ย หรือตอบทั้งชั้น การตอบใชว้ธีิพดูตอบผูส้อนจะพิจารณาคาํตอบ

แลว้ใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบั หรือถามคนอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืนจนกวา่จะไดค้าํตอบท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 

                         เทคนิคการสอนหลากหลายวธีิดงักล่าวมาแลว้ เป็นเพียงแนวทางการสอนท่ีมีผูค้น้

คิดข้ึน ซ่ึงผูส้อนเองจะตอ้งทาํความเขา้ใจ และเลือกใช ้ประยกุตใ์ช ้ปรับปรุงและพฒันาใหเ้หมาะสม

กบัเน้ือหาสาระของการสอน ผูเ้รียน วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เวลา เคร่ืองมือ บรรยากาศ สถานท่ี 

และขอ้จาํกดัต่างๆ รวมถึงความถนดัของผูส้อน แต่ทั้งน้ีในการเลือกใชท่ี้ดีควรจะผสมผสานหลาย

เทคนิคท่ีเหมาะสมเขา้ดว้ยกนั จะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดได ้

                      เชิงอรรถอา้งอิงเป็นงานเขียนอีกชนิดหน่ึงท่ีมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับ

นกัเรียน นิสิต นกัศึกษาหรือผูส้นใจอ่ืนๆท่ีตอ้งการคน้ควา้ศึกษาเพิ่มเติม   

                     สุทธิลกัษณ์อาํพนัวงศ์,( 2535 : 55)ไดอ้ธิบายไวว้า่   เชิงอรรถอา้งอิง  คือหนงัสือท่ี

รวบรวมรายช่ือหนงัสือหรือส่ิงพิมพอ่ื์น ๆเขา้ดว้ยกนัโดยเรียงตามลาํดบัอกัษรตวัแรกของผูแ้ต่งถา้

เป็นชาวต่างประเทศจดัเรียงตามลาํดบัอกัษรตวัแรกของนามสกุลรายละเอียดของแต่ละช่ือเร่ือง

ประกอบดว้ยช่ือและนามสกุลของผูแ้ต่งช่ือเร่ืองสถานท่ีพิมพส์าํนกัพิมพปี์ท่ีพิมพแ์ต่ละรายช่ืออาจ

มีบรรณานิทศัน์สังเขปประกอบดว้ยก็ได ้

                      ณฐัณิชา (นํ้าชา) พลดี ไดก้ล่าวถึง  เอกสารประกอบการบรรยายของ  อ. วลัลภา  อยู่

ทอง  สาํนกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ วา่   ในการเขียนเชิงอรรถอา้งอิงจาํเป็นจะตอ้งมี

การอา้งอิง บอกแหล่งท่ีมาของขอ้มูลซ่ึงจะปรากฏอยูใ่นเชิงอรรถอา้งอิงดา้นล่าง 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/การเขียนบรรณานุกรม
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     เชิงอรรถอา้งอิงหมายถึง การรวบรวมรายช่ือและรายละเอียดของทรัพยากร

สารสนเทศไดแ้ก่ หนงัสือ วารสาร หนงัสือพิมพ ์ โสตทศันวสัดุ และสารสนเทศทางออนไลน์ ท่ีใช้

ศึกษาคน้ควา้และนาํมาอา้งอิงในการเขียนรายงาน การอา้งอิงเพื่อแสดงแหล่งท่ีมาอยา่งถูกตอ้ง 

ชดัเจน มีการใชห้ลายรูปแบบในคู่มือน้ีไดแ้บ่งการอา้งอิงออกเป็น 2 วธีิ คือการอา้งอิงแบบเชิงอรรถ 

และการอา้งอิงแบบนามปี 

      การอา้งอิงบรรณานุกรม คือ การอา้งอิงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศท่ีผูเ้ขียนรายงาน

ไดศึ้กษาคน้ควา้มาทั้งหมด เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่รายงานฉบบันั้นมีหลกัฐาน ความน่าเช่ือถือ และเพื่อ

ประโยชน์ในการติดตามสืบคน้สารสนเทศต่อไป 

      การการเขียนอ้างอิงเชิงอรรถ  

การอา้งอิง เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงแหล่งท่ีมาของขอ้มูล ขอ้ความ แนวคิดท่ีมาใชใ้นการเขียน

วทิยานิพนธ์หรือการศึกษาโดยอิสระ บทความ หนงัสือ รวมทั้งเป็นการบอกใหไ้ปดูหรือศึกษา

คน้ควา้เพิ่มเติมอีกดว้ย การอา้งอิงแบ่งออกเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ 

1. การอา้งอิงแบบเชิงอรรถ เป็นการอา้งอิงดว้ยขอ้ความไวท้า้ยหนา้กระดาษ โดยใส่

หมายเลขไว ้2 แห่ง เป็นคู่ เรียงตามลาํดบักนัไป โดยแห่งแรกใส่ไวท้า้ยคาํ 

ขอ้ความ หรือแนวคิดท่ีคดัลอกมาใชใ้นการเขียนวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอยา่ง

อิสระ และอีกแห่งหน่ึงใส่หมายเลขของรายการเชิงอรรถแต่ละเชิงอรรถ โดยการ

ขีดเส้นใตค้ัน่จากขอบกระดาษดา้นซา้ย ยาว 2 น้ิวและใส่หมายเลขของรายการ

เชิงอรรถ โดยการยอ่หนา้เขา้ไป 8 ตวัอกัษร พิมพห์มายเลขเชิงอรรถตามดว้ย

รายละเอียดของหนงัสือท่ีอา้งอิง หากมีรายละเอียดมาก บรรทดัสองจะอยูท่ี่ขอบ

ซา้ย 

วตัถุประสงค์ของการเขียนเชิงอรรถ คือ 

1. เพื่อช่วยใหผู้อ่้านไดรู้้แหล่งท่ีมาของขอ้มูลและหลกัฐาน ซ่ึงอาจเป็นลกัษณะของ

คาํขอ้ความ หรือแนวคิดของขอ้ความท่ีนาํมาใชใ้นการอา้งอิง เพื่อความ

น่าเช่ือถือ และเป็นการให้เกียรติแก่ผลงานของผูไ้ดท้าํมาก่อน 

2. เพื่อช่วยอธิบายละเอียดเพิ่มเติมหรือขยายความ 

3. เพื่อช่วยใหส้ามารถคน้ควา้การายละเอียดและหลกัฐานเพิ่มเติม ทาํใหผู้อ่้าน

เขา้ใจเร่ืองราวไดอ้ยา่งกวา้งขวางมากยิง่ข้ึน 

การให้หมายเลขเชิงอรรถ 

  การใหห้มายเลขเชิงอรรถใหเ้รียงลาํดบัตั้งแต่ 1 ไปจนจบบท และเร่ิมลาํดบัตั้งแต่ 1 

อีกเม่ือข้ึนบทใหม่ กรณีวทิยานิพนธ์ไม่ยาวมากนกั อาจเรียงลาํดบัเชิงอรรถตั้งแต่ 1 ไปจนจบเล่มก็
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ได ้ไม่ใหมี้การแทรกเลขลาํดบัเชิงอรรถ โดยการใชต้วัเลขกบัจุดทศนิยมหรือตวัเลขผสมกบั

ตวัอกัษร เช่น 1.1 หรือ 1.ก ใหล้งหมายเลขเชิงอรรถอยูเ่หนือบรรทดัทา้ยทา้ยขอ้ความท่ีตอ้งมี

เชิงอรรถ โดยไม่ตอ้งวนัช่องวา่งตวัอกัษร และไม่ตอ้งใส่เคร่ืองอ่ืนใดอีก 

  เน่ืองจากหนงัสือและเอกสารท่ีนาํมาอา้งอิงมีหลายประเภท เช่น มีผูแ้ต่งคนเดียว 

หรือมากกวา่ 1 คน หรือเป็นหนงัสือชุด เป็นตน้ รวมทั้งบทความในวารสาร นิตยสาร สาราณุกรม 

หนงัสือพิมพ ์รายวนั เป็นตน้ มีหลกัเกณฑใ์นการเขียนหนงัสือและเอกสารแต่ละประเภทแตกต่าง

กนั ต่อไปจะอธิบายหลกัเกณฑท์ัว่ไปของการเขียนส่วนแระกอบของเชิงอรรถของหนงัสือเอกสาร

แต่ละประเภท 

1. ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผูแ้ต่งตามปกติ คือ ช่ือนามสกุล ไม่ตอ้งใส่คาํนาํหนา้นาม เช่น 

นาย นางสาว หรือตาํแหน่ง เช่น ดร. ศาสตราจารย ์นายแพทย ์แต่ใหใ้ส่คาํเตม็

ของบรรดาศกัด์ิ ยศ ฐานนัดรศกัด์ิ และสมณศกัด์ิ เช่น หม่อมราชวงศ ์สมเด็จ

พระพุฒาจารย ์เป็นตน้ ส่วนช่ือผูแ้ต่งท่ีเป็นสถาบนั องคก์ร หรือส่วนราชการ 

ใหข้ึ้นตน้ดว้ยช่ือของหน่วยงานตน้สังกดั อยา่งนอ้ยระดบักรมก่อน แลว้ตาม

ดว้ยหน่วยงานยอ่ยลงมาตามลาํดบั 

2. ช่ือเอกสาร ใหเ้ขียนตามท่ีปรากฏในหนา้ปกใน ช่ือบทความในวารสาร หากมี

ช่ือรองใหเ้ขียนต่อจากช่ือหนงัสือ คัน่ดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาคคู่ (:) สาํหรับ

ช่ือบทความในหนงัสือ ใหใ้ส่ช่ือบทความไวใ้นเคร่ืองหมายอญัประกาศ ( 

“...”) ตามดว้ยคาํวา่ “ ใน” หากเป็นภาษาองักฤษใช ้“ in” แลว้ตามดว้ยช่ือ

หนงัสือ 

3. คร้ังท่ีพิมพ ์การอา้งอิงหนงัสือท่ีพิมพค์ร้ังแรกไม่ตอ้งระบุปีท่ีพิมพ ์แต่ถา้อา้ง

ถึงหนงัสือท่ีพิมพห์ลายคร้ัง ตอ้งระบุคร้ังท่ีพิมพ ์

4. สถานท่ีพิมพ ์ถา้ปรากฏหลายแห่ง ใหใ้ส่ช่ือเองแรกช่ือเดียว ตามดว้ย

เคร่ืองหมายมหพัภาพคู่ (: ) หากไม่ปรากฏช่ือเมืองให้ระบุ “ม.ป.ท.” (ไม่

ปรากฏสถานท่ีพิมพ)์ ภาษาองักฤษใช ้“n.p.” (no place) 

5. สาํนกัพิมพ ์ใชเ้ขียนช่ือเตม็ชองสาํนกัพิมพต์ามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) หาก

ไม่ปรากฏช่ือสาํนกัพิมพใ์หร้ะบุ “ม.ป.พ.” (ไม่ปรากฏสาํนกัพิมพ)์ 

ภาษาองักฤษใช ้“n.d.” 

(น date)  
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6. ปีท่ีพิมพใ์หเ้ขียนปีท่ีพิมพข์องหนงัสือตามท่ีปรากฏในหนา้ปปกใน หากไม่

ปรากฏปีท่ีพิมพใ์หร้ะบุ “ม.ป.ป.” (ไม่ปรากฏป่ีท่ีพิมพ)์ ภาษาองักฤษใช ้“n.d.” 

(no date) 

7. หมายเลขหนา้ ใหใ้ส่หมายเลขหนา้ตามท่ีปรากฏขอ้ความท่ียกมาอา้งอิง โดย

ไม่ตอ้งใช ้คาํวา่ “หนา้” 

การเขียนเชิงอรรถแบบย่อ 

  การเขียนเชิงอรรถแบบยอ่ ใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการอา้งอิงซํ้ าท่ีไดเ้คยอา้งมาแลว้ 

เน่ืองจากการเขียนเชิงอรรถคร้ังแรกเป็นการเขียนรายละเอียดอยา่งครบสมบรูณ์ เม่ือมีการอา้งอิงซํ้ า

ใหต้ดัรายละเอียดเก่ียวกนั คร้ังท่ีพิมพ ์สถานท่ีพิมพ ์สาํนกัพิมพ ์ป่ีท่ีพิมพ ์ออกไป ซ่ึงมีการเขียนตาํ

ต่างกนัดงัน้ี 

1. การอา้งอิงเอกสารนั้นซํ้ า โดยไม่มีเอกสารอ่ืนมาคัน่ ภาษาไทยใหใ้ช”้เร่ือง

เดียวกนั”สาํหรับภาษาต่างประเทศใช ้“ Ibid” ยอ่มาจาก Ibidem ตอ้งเขียน

เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) ไวท้า้ยคาํเสมอ 

2. การอา้งอิงเอกสารนั้นซํ้ า โดยไม่มีเอกสารอ่ืนมาคัน่ แต่ปรากฏในหนา้ท่ี

ต่างกนั ใหร้ะบุหมายเลขหนา้ท่ีอา้งอิง เช่น เร่ืองเดียวกนั,25 หรือ Ibid , 25 เป็น

ตวัอยา่ง 

¹ชาญชยั อาจินสมาจาร, สู่ทิศทางใหม่การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพฯ: กา้วใหม่, 2548),7. 

²สหสั สิงหะวริะ,ความรู้เร่ืองพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบัท่ี 2 ) 

พ.ศ.2542 (ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ. 2546 และพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

การอ้างองิหลกัฐานและบรรณานุกรม 

  การอา้งอิงหลกัฐานมีความจาํเป็นตอ้งใชรู้ปแบบท่ีเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็น

ท่ียอมรับกนัทัว่ไป และเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้นนั้น ซ่ึงเป็นรูปแบบการเขียนมี หลากหลาย 

บางสาขาก็มีรูปแบบการอา้งอิงโดยเฉพาะ แต่ในปัจจุบนัรูปแบบการอา้งอิง และการลงรายการ

อา้งอิงสารสนเทศ ท่ีไดรั้บวา่เป็นมาตรฐาน และไดรั้บความนิยมแพร่หลายไดแ้ก่ APA Styie  (The 

American Paychological Association) MLA Styie (The Modern Language Association) และ (The 

American Psyhological Association) MLA Styie (Kate L Turabian) เป็นตน้ ระบบการอา้งอิงแบ่ง

ไดเ้ป็น 2 ระบบใหญ่ไดแ้ก่ 

1. ระบบเชิงอรรถ- บรรณานุกรม เป็นการจดัทาํเชิงอรรถ ไวท่ี้ส่วนล่างของหนา้

วทิยานิพนธ์ควบคู่ไปกบัการทาํบรรณานุกรม รูปแบบการอา้งอิงท่ีเป็นแบบ 

Turabian Styie 
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2. ระบบนามปี เป็นระบบการอา้งอิงแบบแทรกปนไปกบัเน้ือหา และจะระบุช่ือ

ผูเ้ขียน กบัปีท่ีพิมพ ์และเลขท่ีอา้งอิง โดยวงเล็บแทรกไวใ้นเน้ือ ทา้ยขอ้ความ

ท่ีตอ้งการอา้งอิง รูปแบบการอา้งอิงแบบน้ีเป็นแบบ APA Styie  ยกเวน้

สาขาวชิาภาษาศาสตร์ ท่ีใชรู้ปแบบการอา้งอิงแบบ LSa (Lingustistic Society 

of America) 

ในแต่ละระบบท่ีรายละเอียดการลงรายการ รูปแบบการเขียนอา้งอิงแบบต่างๆ 

ตลอดจนตวัอยา่งการเขียนในแต่ละระบบ ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงในหวัขอ้ต่อไป

  

  ความสําคัญของเชิงอรรถอ้างองิ 

                       เน่ืองจากความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ทาํใหเ้กิดความกา้วหนา้ทาง

วชิาการต่าง ๆ  อยา่งกวา้งขวางและรวดเร็ว  มีผลใหเ้กิดการผลิตสารนิเทศในรูปแบบของ          ส่ือ

ส่ิงพิมพต์ลอดจนส่ือในลกัษณะอ่ืน ๆ  เป็นจาํนวนมากมายมหาศาลตามไปดว้ย  ดงันั้นบรรณารักษ์

จึงตอ้งมีเคร่ืองติดตามความเคล่ือนไหวของส่ือสารนิเทศ  เพื่อช่วยในการคดัเลือกส่ิงพิมพแ์ละส่ืออ่ืน 

ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยงัช่วยในงานบริการผูอ่้านใหส้ามารถคน้ควา้หาสารนิเทศประกอบ 

การศึกษา  วจิยั  และการหาแหล่งขอ้มูลทรัพยากรสารนิเทศไดอ้ยา่งรวดเร็วและครบถว้น  เคร่ืองมือ

ดงักล่าวขา้งตน้ก็คือเชิงอรรถอา้งอิง  ซ่ึงมีความสาํคญัต่อหน่วยงานสารนิเทศทุกประเภทในฐานะ

เป็นคู่มือจดัหาและคู่มือบริการท่ีหอ้งสมุดทุกแห่งและหน่วยงานสารนิเทศทุกหน่วยจะตอ้งมีไวเ้พื่อ

การปฏิบติังานอยา่งมี   การเขียนรายงานและการทาํวจิยั  ตลอดจนนกัเอกสารสารสนเทศทุกคนจะ

ขาดไม่ได ้ เชิงอรรถอา้งอิงมมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการทาํรายงาน และการทาํวจิยัวิจยั 

               

  ประโยชน์ของเชิงอรรถอ้างองิ 

                      เชิงอรรถอา้งอิง  เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์มีประโยชน์                       

1) เพื่อช่วยในการหาหนงัสือเล่มท่ีตอ้งการ  (Locate)  เชิงอรรถอา้งอิงจะเป็น

เคร่ืองช่วยบอก 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูลในการคดัลอกขอ้ความในการทาํรายงาน 

                   2)  เพื่อช่วยในการพิสูจน์ตรวจสอบ  (Identify  และ  Verify)  วา่รายละเอียดของ

ขอ้ความท่ีคดัลอกเ  ซ่ึงประกอบดว้ยช่ือเร่ือง  ช่ือผูเ้ขียน  ปีพิมพ ์ สถานท่ีพิมพ ์ จาํนวน
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หนา้  ภาพประกอบและขอ้เท็จจริงอ่ืน ๆ  เป็นไปตามนั้นจริง ๆ  หรือทาํใหท้ราบแน่ชดัวา่บดัน้ีไดมี้

การพิมพห์นงัสือ     ช่ือนั้น ๆ  ข้ึนแลว้โดยสาํนกัพิมพห์น่ึง 

                     วชิาท่ีผูอ้่านตอ้งการใชป้ระกอบการศึกษาคน้ควา้  ทั้งน้ีเชิงอรรถอา้งอิงโดยทัว่ไป

มกัจะทาํใหท้ราบแหล่งขอ้มูลใหเ้น้ือเร่ืองเก่ียวกบัหนงัสือหรือวสัดุท่ีไดร้วบรวมไวอ้ยา่งยอ่ ๆ ดว้ย 

 

ประเภทของเชิงอรรถ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

1. เชิงอรรถอา้งอิง เป็นเชิงอรรถท่ีบอกแหล่งท่ีมาอา้งอิง(อญัพจน์หรืออญัประภาษ) 

ประกอบการเขียน ผูอ่้านสามารถไปอ่านเพิ่มเติมหรือตรวจสอบหลกัฐานได ้เชิงอรรถ

อา้งอิงจะตอ้งบอกใหท้ราบวา่ขอ้ความนั้นมาจากหนงัสืออะไร ใครเป็นผูแ้ต่ง พิมพท่ี์ใด 

พิมพเ์ม่ือใด และนาํมาจากหนา้ใด 

2. เชิงอรรถเสริมความ เป็นเชิงอรรถท่ีผูเ้ขียนใหค้าํจาํกดัความหรืออธิบายเพิ่มจาก

เน้ือความขา้งบน 

3. เชิงอรรถโยง  เป็นเชิงอรรถท่ีตอ้งการให้ผูอ้่านดูรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้ความนั้นเพิ่ม

เพิ่มไดจ้ากหนา้อ่ืน ในหนงัสือ หรือรายงานฉบบัเดียวกนั 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

                       ในปัจจุบนัการศึกษาทุกสาวชิาตอ้งมีการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมเพื่อนาํเสนอผลงาน

ความกา้วหนา้และตอ้งมีการอา้งอิง  

                       นางพิชญดา   ขนุภกัดี  (รหสั  0213) ไดศึ้กษาการแกปั้ญหาการเขียนบรรณานุกรมไม่

ถูกตอ้งของนกัเรียน  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1วา่ เป็นปัญหาในการชิงอรรถอา้งอิงและทาํใหผู้เ้รียนท่ีมี

ปัญหาดงักล่าวมีความรู้ความเขา้ใจในการเขียนบรรณานุกรม  โดยการใหท้าํแบบทดสอบ  ใบ

งาน   เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถเขียนบรรณานุกรมไดถู้กตอ้งผลจากการทาํแบบทดสอบก่อน

เรียน   ใบงานการใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนบรรณานุกรมและแบบทดสอบหลงัเรียน  ปรากฏวา่

นกัเรียนมีพฒันาการในดา้นการเขียนบรรณานุกรมดีข้ึนซ่ึงผลสัมฤทธ์ิจากการวจิยัน้ีมี ส่วนช่วยใน

การพฒันาใหน้กัเรียนมีความรู้     ความเขา้ใจในดา้นการเขียนบรรณานุกรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งยิง่ข้ึน 

                    อมัพร    ไชยสุริยา(  http://slideplayer.in.th/slide/3223361/   ไดท้าํการศึกษาผลการใช้

ชุดแบบฝึกทกัษะเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาภาษาไทยเพื่อพฒันาอาชีพและสังคม   

เร่ืองการเขียนเชิงอรรถอา้งอิงของนกัเรียนระดบัชั้น  ปวส.1 หอ้ง EA02    โรงเรียนกรุงเทพการ

บญัชีวทิยาลยั   มีวตัถุประสงค ์  เพื่อศึกษาผลการใชชุ้ดแบบฝึกทกัษะเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวชิาภาษาไทยเพื่อพฒันาอาชีพ    และสังคม เร่ืองการเขียนบรรณานุกรม        จากผลการวจิยั

http://slideplayer.in.th/slide/3223361/
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พบวา่นกัเรียนทั้ง 12 คน ท่ีเรียนโดยใชชุ้ดแบบฝึกทกัษะการเขียนบรรณานุกรม ปรากฏวา่นกัเรียนมี

พฒันาการในดา้นการเขียนบรรณานุกรมดีข้ึน 

                  ผลสัมฤทธ์ิการวจิยัน้ี มีส่วนช่วยในการพฒันาใหน้กัเรียนมี   ความรู้ความเขา้ใจในดา้น

การเขียนบรรณานุกรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งยิง่ข้ึนซ่ึงคะแนนในส่วนน้ี 25 คะแนนนกัเรียนทาํคะแนนได ้

ระหวา่ง 15 – 25 คะแนน หรือคิดเป็นคะแนนพฒันาการระหวา่ง 60-100 % คิดเฉล่ียเป็นร้อยละ 

85  แสดงวา่อยูใ่นเกณฑ ์ 

  ดีมาก     

                        วมิล   ศุภจตุัรัสไดท้าํการศึกษาการพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ในรายวิชา

วทิยาศาสตร์ 4 โดยใชว้ธีิแบบฝึกนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 วทิยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการสาขาวชิาพื้นฐานทัว่ไปวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการปี

การศึกษา 2557 สรุปไดว้า่การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพื่อศึกษาทกัษะการคิดวเิคราะห์ก่อน

เรียนและหลงัเรียนในรายวชิาวทิยาศาสตร์ 4 โดยใชว้ธีิแบบฝึกนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 2) เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการคิด

วเิคราะห์ก่อนเรียนและหลงัเรียนในรายวชิาวทิยาศาสตร์ 4 โดยใชว้ธีิแบบฝึกนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชคื้อ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจานวน 40 คน

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือแบบฝึกทกัษะและแบบประเมินทกัษะการวเิคราะห์และสถิติท่ีใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูลคือค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่า Pair-Sample t-test ผลการวจิยัพบวา่ 

                 1.การพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์รายวชิาวทิยาศาสตร์ 4 โดยใชว้ธีิแบบฝึกพบวา่มี

คะแนนก่อนเรียนคือค่าเฉล่ียเท่ากบั 13.90 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 1.63 และคะแนนหลงั

เรียนคือค่าเฉล่ียเท่ากบั 16.48 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 1.78  

                  2. จากการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนและค่าเฉล่ียคะแนนหลงั

เรียนพบวา่คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่

การใชว้ธีิแบบฝึกทกัษะเพื่อการพฒันาการคิดวิเคราะห์สามารถแกปั้ญหาไดแ้ละกลา้ตดัสินใจอยา่งมี

เหตุมีผลในทางท่ีถูกตอ้งอนัเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติของผูเ้รียนใหอ้ยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม

ไดอ้ยา่งมีความสุข 

    

 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่3 

                                                               วธีิดําเนินการวจิัย 

                      การแกปั้ญหาการเขียนบรรณานุกรมไม่ถูกตอ้งโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียน ของ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2/3  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  

เร่ืองการอา้งอิงการเขียนรายงาน ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัน้ี 

 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2/3 

สาขา 

วชิาการตลาด  ภาคเรียนท่ี 2  ปี  การศึกษา 2560 จาํนวน 35  คน 

 

กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2/3 

สาขา 

วชิาการตลาด  ภาคเรียนท่ี 1  ปี  การศึกษา 2560  จาํนวน 6  คน 
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

     การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเองและคดัลอก

จากตาํราประกอบดว้ยแบบฝึกและแบบทดสอบการเขียนบรรณานุกรมสาํหรับนกัศึกษาจาํนวน 4 ชุด

โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

                1. การสร้างแบบฝึกทกัษะการเขียนเชิงอรรถอา้งอิง 

    1.1. ศึกษาเอกสารขอ้มูลและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการสร้างแบบทดสอบและ

แบบฝึก 

    1.2. สาํรวจเอกสารตาํราประกอบการเรียนภาษาไทยเพื่อส่ือสารในอาชีพตาม

หลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนอา้งอิงระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ

ชั้นสูง 

     1.3. สร้างแบบทดสอบก่อนฝึกและหลงัฝึก 

    1.4. นาํแบบฝึกและแบบแบบทดสอบท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาและ

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงของเน้ือหาโดยมีผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3ท่านดงัน้ี 

                         นางสาวธญัศญา    ธรรมิสกุล หวัหนา้ศูนยว์จิยัและพฒันา วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถ

วทิยพ์ณิชยการ 

                          นางจินตนา สิทธพลวรเวช ห้วหนา้สาขาพื้นฐานทัว่ไปวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถ

วทิยพ์ณิชยการ 

                          นายมาโนชน์   จิตสาํโรง อาจารยผ์ูส้อนประจาํวชิาภาษาไทยวทิยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวทิยพ์ณิชยการ 

                2. นาํแบบฝึกทกัษะการเขียนเชิงอรรถอา้งอิงไปใชต้ามลาํดบั 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

   1.  ผูว้จิยัทาํการเก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบทดสอบ ใหน้กัศึกษาในหอ้งประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 /7ซ่ึงมีจาํนวน  38 คน ทาํทุกคนใชเ้วลาในการทดสอบ 2  คาบเรียนซ่ึง

ดาํเนินการสอบในสัปดาห์ท่ี 11ของภาคเรียนท่ี 1/2557 และคดัเลือกไว ้6 คน 

   2.  นาํแบบทดสอบไปทดสอบก่อนฝึก (Pre – test) กบันกัเรียนนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ี

คดัเลือกไว ้

   3.  ผูว้จิยัทดสอบกลุ่มตวัอยา่งหลงัการฝึก (Post – test) โดยใชแ้บบทดสอบชุดเดียวกบั

การทดสอบก่อนฝึกโดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนเขียนถูกตอ้งก่อนฝึกและหลงัฝึกไดค้ะแนน  
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        ชุดท่ี 1 ขอ้ละ 2  คะแนน  เขียนไม่ถูกตอ้งได ้0 คะแนน 

        ชุดท่ี 2 ขอ้ละ 1  คะแนน  เขียนไม่ถูกตอ้งได ้0 คะแนน 

        ชุดท่ี 3 ขอ้ละ 2  คะแนน  เขียนไม่ถูกตอ้งได ้0 คะแนน 

        ชุดท่ี 4 ขอ้ละ 4  คะแนน  เขียนไม่ถูกตอ้งได ้0 คะแนน 

                4. นาํคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนฝึกและหลงัฝึกไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อ

เปรียบเทียบหาความกา้วหนา้ในการเขียนของนกัศึกษาดว้ยการแจกแจงความถ่ีค่าร้อยละ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการเขียน 

 2. ศึกษาความกา้วหนา้ของนกัศึกษาไดรั้บการฝึกดว้ยแบบฝึกทกัษะ 

 

สถิติทีใ่ช้ในวจัิย 

               การหาค่าเฉล่ียและเปรียบเทียบการแกไ้ขปัญหาการเขียนบรรณานุกรมของกลุ่มตวัอยา่ง

ก่อนและหลงัการฝึกดว้ยการแจกแจงความถ่ีค่าร้อยละ 

 

ข้อมูลของกลุ่มประชากร 

           นกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงปีท่ี 2/3 ประจาํปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

นาํผลคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชแ้บบฝึกมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์

ท่ีกาํหนด 

 

                                      บทที ่4  

                                                           ผลการวจิัย 

                 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันาทกัษะการเขียนเชิงอรรถอา้งอิงของนกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นชั้นสูงปีท่ี 2/3 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการโดยใชแ้บบ

ฝึก วชิาภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ เร่ืองการเขียนเชิงอรรถอา้งอิง ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการ

วเิคราะห์ตามขั้นตอนดงัน้ี 
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                 ตอนท่ี  1  ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง 

                 ตอนท่ี  2  ผลการเรียนหลงัใชแ้บบฝึกดว้ยการแจกแจงความถ่ีค่าร้อยละ ดงัน้ี 

                 ตอนท่ี  1  ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง 

                นกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงปีท่ี 2/3 ประจาํปีการศึกษา 2560 วทิยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการจาํนวน 6 คน 

                 ตอนท่ี 2 

    ตารางท่ี 1  คะแนนก่อนเรียน โดยวธีิใชแ้บบฝึก  

 

คนท่ี คะแนนก่อนเรียน ( 60คะแนน)     ความถ่ีค่าร้อยละ   (100%) 

1. 23 38.33 

2 19 31.67 

3. 14 23.33 

4. 10 16.67 

5. 12 20 

6. 27 45 

X 17.50 29.17 

SD. 6.66  

                 

                 จากตารางท่ี 1 จะเห็นวา่ ผลคะแนนจากการประเมินก่อนทาํกิจกรรมการเรียนการสอน ผู ้

ไดค้ะแนนสูงสุดคือ 38.33%  ตํ่าสุดคือ 16.67 %  ค่าเฉล่ียคือ 29.17 %  เกณฑก์ารประเมินตํ่าสุดท่ี

ยอมรับได ้60% ของคะแนนจึงมีผูต้ ํ่ากวา่เกณฑท่ี์ยอมรับไดทุ้กคน 

            

 

 

 

ตารางท่ี 2   คะแนนหลงัเรียน โดยวธีิใชแ้บบฝึก 

 

คนท่ี คะแนนหลงัเรียน  (60คะแนน)         ความถ่ีค่าร้อยละ   (100%) 
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1. 54 90 

2 49 81.67 

3. 50 83.33 

4. 56 93.33 

5. 49 81.67 

6. 51 85 

     X 51.50 85.83 

     SD. 2.88  

               

จากตารางท่ี 2 จะเห็นวา่ ผลคะแนนจากการประเมินหลงัทาํกิจกรรมการเรียนการสอน ผูไ้ดค้ะแนน

สูงสุดคือ 93.33 %  ตํ่าสุดคือ 81.67 %  ค่าเฉล่ียคือ 85.83  เกณฑก์ารประเมินตํ่าสุดท่ียอมรับได ้60% 

ของคะแนนจึงมีผูสู้งกวา่เกณฑท่ี์ยอมรับไดทุ้กคนจึงแสดงใหเ้ห็นวา่นกัศึกษามีคะแนนพฒันาข้ึนทุก

คนซ่ึงสูงกวา่ เกณฑก์ารประเมินท่ียอมรับได ้60% ทุกคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่5 

สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 
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                     การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเพื่อ แก้ปัญหาการเขียนเชิงอรรถอ้างองิไม่ถูกต้องโดยใช้

แบบฝึกทกัษะการเขียนเชิงอรรถอ้างอิง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง ช้ันปีที ่2  

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย์พณชิยการ”ซ่ึงเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัการฝึก เพื่อนาํมาประกอบ

ใชส้อนในคร้ังต่อไป” 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 

                 1.  เพื่อศึกษาการพฒันาทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ในรายวชิาภาษาไทยเพือ่

ส่ือสารในงานอาชีพเร่ืองการเขียนเชิงอรรถอา้งอิงโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียน    นกัศึกษา

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นชั้นสูง ปีท่ี 2 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

                2.  เพื่อเปรียบเทียบการพฒันาทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนในรายวชิาภาษาไทย

เพื่อส่ือสารในงานอาชีพเร่ืองการเขียนเชิงอรรถอา้งอิงโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียน    นกัศึกษา

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นชั้นสูง ปีท่ี 2 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 สรุปผลการวจัิย 

             จากผลของการวิจยั พบวา่ 

 จากการสอนโดยใช ้แบบฝึก มีคะแนนก่อนเรียนผูไ้ดค้ะแนนสูงสุดคือ 38.33%  ตํ่าสุดคือ 

16.67 % ค่าเฉล่ียเท่ากบั 29.17 %  หลงัเรียน ผูไ้ดค้ะแนนสูงสุดคือ 93.33 %  ตํ่าสุดคือ 81.67 % 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 85.83 % พบวา่จากการใช ้การเรียนแบบฝึก มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อน

เรียน แสดงวา่จากการเรียนการสอนโดยใชว้ธีิแบบฝึก มีการพฒันาทกัษะการเขียนเชิงอรรถอา้งอิง

ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 ทางการเรียนดีข้ึน 

อภิปรายผล 

               จากผลการวจิยัพบวา่ จากการสอนโดยใช ้แบบฝึก มีคะแนนก่อนเรียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

29.17 %  หลงัเรียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 85.83 % พบวา่จากการใช ้การเรียนแบบฝึก มีคะแนนหลงัเรียน

สูงกวา่คะแนนก่อนเรียน แสดงวา่จากการเรียนการสอนโดยใชว้ธีิ แบบฝึก มีการพฒันาทกัษะการ

เขียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูงปีที่ 2 ทางการเรียนดีข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของวมิล ศุภจตุัรัสไดท้าํการศึกษาการพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ในรายวชิาวิทยาศาสตร์ 

4 โดยใชว้ธีิแบบฝึกนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถ
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วทิยพ์ณิชยการสาขาวชิาพื้นฐานทัว่ไปวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการปีการศึกษา 2557  

จากผลของการวิจยัพบวา่ 

                   1.การพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์รายวชิาวทิยาศาสตร์ 4 โดยใชว้ธีิแบบฝึกพบวา่มี

คะแนนก่อนเรียนคือค่าเฉล่ียเท่ากบั 13.90 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 1.63 และคะแนนหลงั

เรียนคือค่าเฉล่ียเท่ากบั 16.48 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 1.78  

                   2. จากการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนและค่าเฉล่ียคะแนนหลงั

เรียนพบวา่คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่

การใชว้ธีิแบบฝึกทกัษะเพื่อการพฒันาการคิดวิเคราะห์สามารถแกปั้ญหาไดแ้ละกลา้ตดัสินใจอยา่งมี

เหตุมีผลในทางท่ีถูกตอ้งอนัเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติของผูเ้รียนใหอ้ยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม

ไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปใช้ 

                  จากการเรียนการสอนโดยใช ้แบบฝึก มีการพฒันาทกัษะการเขียนเชิงอรรถอา้งอิงของ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 ทางการเรียนดีข้ึนจึงสามารถนาํไปพฒันาทกัษะ

การเขียนบรรณานุกรมของนกัศึกษาระดบัอ่ืนไดเ้พื่อเป็นโอกาสในการเพิ่มพนูความรู้ไดอี้กวธีิการ

หน่ึง 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครัง้ต่อไป 

  ถา้มีอาจารยใ์หค้าํปรึกษาในการคน้ควา้เพิ่มเติม และทาํแบบฝึก ทั้งในและนอกเวลาเรียน 

 แก่นกัศึกษา ทุกคนและมีการใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนทุกคร้ังเม่ือเรียนจบแต่ละเร่ือง

เพื่อเป็นการเปรียบเทียบความรู้ความสามารถของนกัศึกษาจะเป็นโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ไดอี้ก

วธีิการหน่ึง 
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                                          แบบทดสอบ ก่อนเรียน / หลงัเรียน 

จงเลอืกคําตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงคําตอบเดียว(20คะแนน) 

1. ขอ้ใดไม่ใช่เป็นความสาํคญัของการอา้งอิง 

ก.   เพื่อใหเ้กียรติแก่เจา้ของผลงานท่ีนาํมาอา้งอิง 

ข.   เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือของผลงานท่ีนาํเสนอ 

ค.   เพื่อป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

ง. เพื่อไม่ใหเ้สียค่าใชจ่้ายในการนาํผลงานมาอา้งอิง 

2. การเขียนเชิงอรรถอา้งอิงท่ีถูกตอ้ง ควรระบุตามขอ้ใด 

ก.   ช่ือ – สกุลผูแ้ต่ง  ช่ือเร่ือง  สาํนกัพิมพ ์ ปีท่ีพิมพ ์

ข.   ช่ือ – สกุลผูแ้ต่ง ปีท่ีพิมพ ์ ช่ือเร่ือง สถานท่ีพิมพ ์ สาํนกัพิมพ ์  

ค.   ช่ือ – สกุลผูแ้ต่ง ปีท่ีพิมพ ์สถานท่ีพิมพ ์ ช่ือเร่ือง สาํนกัพิมพ ์  

ง.   ช่ือ – สกุลผูแ้ต่ง ช่ือเร่ือง  สถานท่ีพิมพ ์ โรงพิมพ ์ ปีท่ีพิมพ ์

3. การเขียนเชิงอรรถอา้งอิง เรียงลาํดบัอยา่งไร 

ก.   เรียงลาํดบัตามปีท่ีพิมพ ์

ข.   เรียงลาํดบัตามนามสกุลของผูแ้ต่ง 

ค.   เรียงลาํดบัตามตวัอกัษรตวัแรกของช่ือผูแ้ต่ง 

ง.   เรียงลาํดบัตามตวัอกัษรตวัแรกของช่ือหนงัสือ 

4. ขอ้ใดเขียนช่ือผูแ้ต่งไดถู้กตอ้งตามหลกัการเขียนเชิงอรรถอา้งอิง 

ก.   สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ                         ข.  ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  ปราโมช 

ค.   สมใจ  นิลเกตุ,สมิทธ์  นิลเกตุ                                 ง.  ศิวพร  วฒันรัตน์และคณะ 

5. ส่วนประกอบใดท่ีทาํให้รายงานน่าเช่ือถือ 

ก.   บรรณานุกรม                                                          ข.  ภาคผนวก 
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ค.   ดรรชนี                                                                    ง.  เชิงอรรถ 

6. ผูแ้ต่งช่ือ ศาสตราจารย ์ดร. ปรียาวรรณ  ยรรยง   จะลงรายนามในเชิงอรรถอา้งอิงอยา่งไร 

ก.  ปรียาวรรณ  ยรรยง                                                  ข.  ศ.ดร.ปรียาวรรณ  ยรรยง 

ค.  ปรียาวรรณ  ยรรยง,ศ.ดร.                                        ง.  ปรียาวรรณ  ยรรยง,ดร. 

 7.  ขอ้ใดเป็นวธีิการเขียนเชิงอรรถอา้งอิงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

ก.  ชยนัต ์ พิเชียรสุนทร,  คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย( กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินต้ิง,2545)

หนา้ 25. 

         ข. ชยนัต ์ พิเชียรสุนทร.  คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย.(2545) กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินต้ิง. 

หนา้  11  1       ค.  ชยนัต ์ พิเชียรสุนทร.  คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย, กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน

ต้ิง,(2545.) 

         ง.  ชยนัต ์ พิเชียรสุนทร.(2545).คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย.อมรินทร์พรินต้ิง,กรุงเทพฯ: 

 

8.  ขอ้ใดเป็นวธีิการเขียนเชิงอรรถอา้งอิงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

      ก.  ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  ปราโมช. (2545). ใผ่แดง. กรุงเทพฯ: อกัษรพิทยา. 

      ข.  คึกฤทธ์ิ  ปราโมช, ม.ร.ว.  ใผ่แดง. กรุงเทพฯ:อกัษรพิทยา,2545. 

      ค.  คึกฤทธ์ิ  ปราโมช. (2545). ใผ่แดง. กรุงเทพฯ: อกัษรพิทยา. 

      ง.  คึกฤทธ์ิ  ปราโมช. ใผ่แดง. กรุงเทพฯ: อกัษรพิทยา, 2545. 

 9.  ขอ้ใดผูแ้ต่งมีบรรดาศกัด์ิ 

       ก.   ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  ปราโมช                                      ข.  หลวงวจิิตรวาทการ 

               ค.   ศาสตราจารย ์ พ.ต.หญิง คุณหญิงผอบ  โปษกฤษณะ 

               ง.  สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส   

 10.  ขอ้ใดผูแ้ต่งลงแต่ ช่ือ – สกุล ตามหลกัการเขียนเชิงอรรถอา้งอิง 

               ก.   สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ                       ข.   ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  ปราโมช 

               ค.   ศจ.  พ.ต.หญิง คุณหญิงผอบ  โปษกฤษณะ           ง.   พระยาอนุมานราชธน 

 

******************************************************************* 
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                                            แบบทดสอบ ก่อนเรียน / หลงัเรียน 

 

จงกาคําทีขี่ดเส้นใต้ ลงในช่องทีก่าํหนด(10คะแนน) 

           

                                      ช่ือ คาํนาํหนา้

ช่ือ  ตดัออก 

คาํนาํหนา้ช่ือ  

คงไว ้

สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ                           

ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  ปราโมช   

 ศ. ดร. ปรียาวรรณ  ยรรยง      

สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิต

ชิโนรส   

  

พ.ต.หญิง คุณหญิงผอบ  โปษกฤษณะ   

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั   

อาจารยสุ์จิลา  สุขคลา้ย   

หม่อมเจา้อิศรญาณ   

ม.ล.ป่ิน มาลากลุ   
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หลวงวจิิตรวาทการ   

                                                                                 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                      แบบทดสอบ ก่อนเรียน / หลงัเรียน 

 

จงเรียงลาํดับช่ือผู้แต่งตามหลกัการทาํเชิงอรรถอ้างองิ(10คะแนน) 

สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ                         

ม.ล.ป่ิน มาลากุล 

 ศ. ดร. ปรียาวรรณ  ยรรยง    

พ.ต.หญิง คุณหญิงผอบ  โปษกฤษณะ 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
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                                       แบบทดสอบ ก่อนเรียน / หลงัเรียน 

 

จงเรียงรายการหนังสือต่อไปนีเ้ป็นเชิงอรรถอ้างองิให้ถูกต้อง(20คะแนน) 

1. ช่ือหนงัสือ  บทละครเร่ืองละเด่นลนัได พิมพค์ร้ังท่ี 12 เขียนโดย  พระมหามนตรี (ทรัพย)์  

พิมพท่ี์ สาํนกัพิมพบ์รรณกิจ จงัหวดักรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2520 

2. ช่ือหนงัสือ  โรคและแมลงศตัรูลาํไย  ลิ้นจ่ีและมะม่วง  เขียนโดย  จริยา  วสิิทธ์ิพานิช   

ชาตรี  สิทธิกุล และเยาวลกัษณ์ จนัทร์บาง พิมพท่ี์ หจก.ธนบรรณการพิมพ ์จงัหวดั

เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2545 

3. ช่ือหนงัสือ  ความรู้เบ้ืองตน้ทางคอมพิวเตอร์ เขียนโดย  โกสันต ์ เทพสิทธิทรากรณ์  พิมพ์

คร้ังท่ี2 

พิมพท่ี์ กรุงสยามการพิมพ ์ท่ีจงัหวดักรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2540 
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4.  ช่ือหนงัสือ  ลกัษณะเฉพาะของภาษาไทย เขียนโดย  ศจ. พ.ต.หญิง คุณหญิงผะอบ

โปษกฤษณะ 

พิมพท่ี์ สาํนกัพิมพอ์กัษรพิทยา จงัหวดักรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2521 

5. ช่ือหนงัสือ  อิเหนา พิมพค์ร้ังท่ี 11พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้

นภาลยั 

พิมพท่ี์ สาํนกัพิมพศิ์ลปาบรรณาคาร จงัหวดัพระนคร ปี พ.ศ.2514 

 

********************************************************************** 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                บรรณานุกรม 

 

วชัรี เกิดคาํ.ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ.กรุงเทพ:พฒันาวชิาการ,2558 

เกร็ดวรรณคดี . กรุงเทพฯ: โรงพิมพเ์จริญกิจ, 2544. 

จุฑามาศ ปานคีรีhttps://www.gotoknow.org/posts/240985.บนัทึกน้ีเขียนท่ี GotoKnow 

สุทธิลกัษณ์อาํพนัวงศ.์การใชบ้ริการห้องสมุดและการเขียนรายงานการคน้ควา้.พิมพค์ร้ัง 

               ท่ี 8. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2535.  

เสนีย ์วลิาวรรณสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  พฒันาทกัษะภาษา เล่ม 3 ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

https://www.gotoknow.org/posts/240985.
https://www.gotoknow.org/posts/240985.
https://www.gotoknow.org/
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              ช่วงชั้นท่ี 3 ชั้นมธัยมศึกษาท่ี 2 ตามหลกัสูตรการศึกษาพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 )  

หน่วยศึกษานิเทศก ์สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ คู่มือครูวชิา 

              ภาษาไทยพื้นฐาน. เชียงใหม่  : ชาํนาญการพิมพ,์ 2559.  

ณฐัณิชา( นํ้าชา) พลดี https://www.gotoknow.org/posts/240985.  

พิชญดา   ขนุภกัดี  (รหสั  0213) การแกปั้ญหาการเขียนบรรณานุกรมไม่ถูกตอ้ง โรงเรียนชุมแพ

ศึกษา 

ไพฑูรย ์ทิพยสุข    เทคนิคการสอน https://www.gotoknow.org/posts/213241 

อมัพร    ไชยสุริยา      http://slideplayer.in.th/slide/3223361/ 

https://thaiteaching.wikispaces.com/%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

https://www.gotoknow.org/posts/240985.
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/213241
http://slideplayer.in.th/slide/3223361/
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