
111 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



112 

บรรณานุกรม 
  
 
กฤษณา สมะวรรธนะและคณะ. (2547). รายงานการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อ

เตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยในเขตอีสานเหนือ. มหาสารคาม: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคราม. 

กิตติพงษ์ เทียนตระกูลและคณะ. (2532). การประเมินผลโครงการมารยาทของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วารสารวิธีวิทยาการ. กรุงเทพฯ:  

กมล ภู่ประเสริฐ. (2547). การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา. พิมพ์ครั้งที่  3. กรุงเทพฯ:  
ปกรณ์ศิลป์ พรินติ้ง. 

กรมวิชาการ. (2537). คู่มือและสื่อสารพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเอง. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบงาน
แนะแนวในและนอกสถานศึกษา. ศูนย์แนะแนวการอาชีพ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา. 

กรมวิชาการ. (2542). การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้านคามรับผิดชอบและมี
วินัยในตนเอง กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์การศาสนา 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว.  

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด.  

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล. กรุงเทพ: โรง
พิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.). 

กรมอนามัย. (2539). พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัส. กรุงเทพฯ: บริษัทต้นไทย 
กฤษณี ภูพัฒน. (2538). การศึกษาวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีปกครองใช้ชุดให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง

ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา ในชีวิตประจ าวันเรื่อง “ขอให้หนูคิดเอง” และ
ผู้ปกครองใช้กิจกรรมตามปกติในชีวิตประจ าวัน. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมัย) 
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.  

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. (2539). ลักษณะชีวิตสู่ความส าเร็จ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ซัคเซสมีเดีย 
กาญจนา หาสิตะพันธ. 2517). วินัยในตนเอง ชุมทางวิชาการ กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา  
กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2542ก). การเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน 3-5 ขวบ. กรุงเทพฯ: โชติสุขการพิมพ์. 
กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2542ข). การฝึกวินัยเด็ก. การศึกษาปฐมวัย. 3(2): 60-65. 
กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2542ค). ความหมายของการศึกษาปฐมวัย. วารสารการศึกษาปฐมวัย. 3(7): 19. 



113 

คณะอนุกรรมการจัดท าดัชนีวัดความโปร่งใสในสังคมไทยเฉพาะหน่วยงานของรัฐ ศูนย์วิจัยเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต ป๋วย อ้ึงภากรณ์. (2555). ดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555. 
กรุงเทพฯ: เล็กอินเตอร์เน็ต 

แจมจันทร เกียรติกุล. (2531). การศึกษาความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดู
ต่างกันและอยู่ในชั้นเรียนของครูที่มีพฤติกรรมทางวาจาและท่าทางแตกต่างกัน ปริญญา
นิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 

ฉันทนา ภาคบงกช. (2539ก). โครงการวิจัยเรื่อง “การปลูกฝังวินัยของคนในชาติ” โครงการย่อยที่ 1 
การส ารวจคุณลักษณะทางวินัยที่พึ่งประสงค์ในสังคม. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ. 

________. (2546ข). สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกับการอบรมเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดา 
ทรงพากเพียรและใฝ่เรียนใฝ่รู้ พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 

ณัฏฐพงษ  เจริญพิทย (2 5 2 6). จริยธรรมและเจตคติวิทยาศาสตร์ของนิสิตวิทยาศาสตร์ศึกษา. รายงาน
การวิจัย. กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ณรุทธ สุทธจิตต (2541). จิตวิทยาการสอนดนตรี. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2523). จิตวิทยาการปลูกฝังวินัยแห่งตน. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ตองจิตต จิตดี. (2547). การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์

กิจกรรมดนตรีตามแนวคาร์ล ออร์ฟ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ : 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร 

ทิศนา แขมมณี. (2545). กลุ่มสัมพันธ์เพื่อการท างานและการจัดการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: นิซินแอด
เวอร์ไทซิ่งกรุ๊ป. 

ทัศนีย อินทรบ ารุง. (2539). วินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานก่อน
กลับบ้าน. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ถ่ายเอกสาร 

ทัศนา แก้วพลอย. (2544). กระบวนการจัดประสบการณ์พัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย. ลพบุรี: สถาบัน
ราชภัฏเทพสตรี. 

นฤมล เนียมหอม. (ม.ป.ป.). การสอนแบบโครงงาน. สืบค้นจาก http://www.narenmon.com/index.php? 
Option=com_comtent&task=view&id=28&ltemid=50. 

นวลศิริ เปาโรหิตย. (2540). ศิลปะการสร้างวินัยชนะใจลูก. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ แกรมมี่. 
บริบูรณ์ สุดแสดง. (2540) การศึกษาวิธีการเตรียมเด็กให้สงบของครูผู้สอนระดับปฐมวัยศึกษา. ปริญญา

นิพนธ์ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
เบญจา แสงมลิ. (2545). การพัฒนาเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 

http://www.narenmon.com/index.php


114 

ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร. (2557), พัฒนาการและการเรียนรู้ทางอารมณ์ -จิตใจของเด็กปฐมวัยใน
เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย (หน่วยที่ 3). 
นนทบุรี. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ประกายรัตน์ ภัทรธิติ. (2539) พัฒนาการเด็กปฐมวัย การฝึกอบรมและผู้เกี่ยวข้องกับการอบรมเด็ก
ปฐมวัย. นนทบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

พัชรี สวนแก้ว. (2536). เอกสารประกอบการสอน จิตวิทยาพัฒนาการและการดูแลเด็กปฐมวัย. 
กรุงเทพฯ: ดวงกมล 

พัชรี สวนแก้ว. (2536). จิตวิทยาพัฒนาการและการดูแลเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: ดวงกมล 
พัชรี เจตน์เจริญรักษ์. (2545). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 1072307 การเตรียมความพร้อมเพื่อ

การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย. ลพบุรี: สถาบันราชภัฏเทพสตรี. 
พรพิไล เลิศวิชา, อัครภูมิ จารุภากร. (2550). สมองวัยเริ่มเรียนรู้. กรุงเทพฯ: บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ 

จ ากัด 
พระธรรมปฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต). (2538). “สรุปค าบันทึกการตอบแทบส ารวจเกี่ยวกับวินัยของคนใน

ชาติ” ณ สถานพ านักสงค์สายใจธรรม อ าเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. (2526). เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย หน่วยที่ 1-7. 

นนทบุรี: มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. (2560). เอกสารการสอนชุดวิชา การประเมิน

และสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย หน่วยที่ 1-8. นนทบุรี: มหาวิทยาลัย 
ยุพดี เตชะอังกูร. (2525). การทดลองเชิดหนังตะลุงเป็นสื่อกลางเพื่อพัฒฯจริยธารมด้านวินัยแห่งตน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศณีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร 

รักตวรรณ ศิริถาพร. (2548). การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย. ราชบุรี: คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง. 

รุ่งลาวัลย์ ละอาค า. (2557). ทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย:แก่นแห่งชีวิตที่เสริมสร้างได้จากครอบครัว.
วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคราม.  

ลัดดาวรรณ ระนอง. (2525). การทดลองใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง . ปริญญา
นิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร 

วราภรณ รักวิจัย. (2533). การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ. 
________.  (2535). การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: แสงศิลป์การพิมพ์.  
วรน าท  รั ก ส กุ ล ไท ย . (ม .ป .ป .). Project Approach การสอน แบ บ โค รงงาน . สื บ ค้ น จ าก 

http://napatsom.ac.th/v2/files/news/L05 TD0385_001Project_Approach_Thai.pdf 
วิณี ชิดเชิดวงค์. (2537). การศึกษาเด็ก. กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองสาสน์การพิมพ์ 

http://napatsom.ac.th/v2/files/news/L05%20TD0385


115 

วิ โรจน์   สารรัตนะ. (2546). การบริหารการศึ กษา หลักการ ทฤษฎี  หน้ าที่  ประ เด็นและ 
บทวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: ทิพย์วิสุทธิ์.  

วไลพร จันทรศิริ. (2530). อิทธิพลของกลุ่มสัมพันธ์ต่อการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภ่ายเอกสาร 

ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์. (2542). สิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้สร้างสมองเด็กให้ฉลาดได้อย่างไร. พิมพ์ครั้งที่ 3 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี. นนทบุรี : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
พิมพ์ลายสือ 

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. (2560). เอกสารการสอนชุดวิชา การประเมินและสร้าง
เสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย หน่วยที่  1-8. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์.  

ศศินันท์ นิลจันทร์. (2547). ผลของการจัดกิจกรรมเล่านิทานที่มีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในชุมชน
แออัดคลองเตย . ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์. (2550). เลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูกรัก. กรุงเทพฯ: บริษัทพ้ืนฐานการพิมพ์ จ ากัด. 
สุชา จันทนเอม. (2511ก). เด็กกับการสร้างระเบียบวินัย. วารสารแนะแนว. 6(2): 52. 
_____ (2536ข). จิตวิทยาพัฒนาการ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ไทยพัฒนาพานิช จ ากัด. 
สุทธิพงศ บุญผดุง. (2541). การสร้างแบบทดสอบวัดลักษณะความรับผิดชอบ ส าหรับเด็กมัธยมศึกษา

ปีท่ี 3 โดยใช้การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ัน. ปริญญานิพนธ์ กศ.ฒ. (การ
วัดผลการศึกษา) กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร 

สุธภิา อาวพิทักษ์. (2542). การดูแลเด็กปฐมวัย. อุตรดิตถ์: สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์. 
สุภาพร จันทรศิริโยธิน. (2526). ผลการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง

ของนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ : 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร 

สุภาวดี พงสุภา. (2552). ลักษณะทางจิตสังคมและลักษณะทางพุทธที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพ ของพยาบาล ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ. ปริญญานิพนธ์ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

สมคิด  บางโม. (2547). องค์การและการจัดการ. พิมพ์ครั้ง 4. กรุงเทพฯ: จูน. 
สมใจ ลักษณะ. (2539). การศึกษาความมุ่งหมายของอาจารย์ในการส่งเสริมการพัฒนาทางจริยธรรมที่

แทรกในกิจกรรมการสอนและคุณลักษณะด้านจริยธรรมของนักศึกษาในสถาบันราชภัฏ
ส่วนกลางปีการศึกษา 2539. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 



116 

สุวิมล  โพธิ์กลิ่น. (2549). การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. พิษณุโลก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

สุวิมล  ว่องวานิช. (2543). การวิจัยและการพัฒนาระบบการประเมินภายในสถานศึกษา . รายงานวิจัย
เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: วีทีซี คอมมิวนิ-เคชั่น. 

ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. (2537). การสร้างเสริมวินัย คู่มือแนะแนวทางปฏิบัติ. 
กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว. 

ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. (2540). จิตพิสัย: มิติที่ส าคัญของการพัฒนาคน. กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2552). สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5ปี แนว
ส าหรับผู้ดูแลเด็กครูและอาจารย์. กรุงเทพฯ: บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ จ ากัด. 

เสาวณีย ศรีมนตรี. (2539). การเปรียบเทียบของผลการใช้เทคนิคแม่แบบและการใช้สถานการณ์
จ าลองที่มีต่อวินัยในตนเองของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) อ.
ปากเกร็ด จ.นนทบุรี. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2561). หลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
_______. (2555). แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559. 

กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 
_______. (2561). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
อารี สัณหฉวี. (2550). ทฤษฎีการเรียนรู้ของสมองส าหรับพ่อแม่ ครูและผู้บริหาร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มิตรสัมพันธุ์ 
อรพรรณ สุมานัส. (2539). ปัจจัยบางประการที่เกี่ยวข้องกับอายุครรภ์ พัฒนาการทางกายและสุขภาพ

ของเด็กแรกเกิด. กรุงเทพฯ: ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิ
โรฒ. 

อ านาจ ศรีรัตนบัลล์. (2547). การสร้างเสริมสุขภาพ. วารสารสร้างเสริมสุขภาพ,1(1-2) 
อ าพล จินดาวัฒนะ. (2547). การสร้างสุขภาพประชาชนไทย อดีต สู่ อนาคต. สถาบันพระบรม 

ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี 
Bryant, B.K. (1971,  February) . Student-Teacher Relationship as Related to Interted – 

External Focus of Control, Dissertation Abstracts Intermation. 32(8); 4854 B. 
Edutopia, (2001). Sylvia Chard; Project Learning. Retrieved from 

https;//www.edutopia.org/chard.html 



117 

Katz, L.G. (1993). Self – esteem and Narcissism: Lmplication  for Practice. Retrieved 
from https://www.enicdigests.org/1993 esteem htm. 

Pender, N. J. (1987). Health Promotion in Nursing Practice. Norwalk. Conn: Appleton 
and Lenge. 

Woolfolk, A.E (1998). Education psychology. Boston: Allyn and Bacon. 
 
 
 
 
 


