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เขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของใหเปนกันเถอะ
ผศ.ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย
Asst.Prof.Dr.Anek Silpanilaman
ในบทความนี้จะกลาวถึง การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนเนื้อหาสาระในบทที่ 2
ของงานวิจัยดังนี้
1. เอกสารที่เกี่ยวของ
1.1 หลักและการหาหัวขอเรื่อง
หลักและการหาหัวขอเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวของคือ นํามาจากแตละยอหนาของความเปน
มาและความสําคัญของปญหา ในบทที่ 1 ของงานวิจัย คือ
1) ยอหนาแรก มักจะกลาวถึงความจําเปนและความสําคัญที่ตองทําวิจัยในเรื่องนี้ในภาพ
กวาง ๆ โดยมีกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ หลักสูตร หรือมติค.ร.ม. กลาวถึง ดังนั้นเอกสารที่
เกีย่ วของเรือ่ งแรกคือ กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ หลักสูตร หรือมติค.ร.ม. ทีก่ ลาวถึงในยอหนา
แรกนี้ เชน ในยอหนาแรกของความเปนมากลาวถึงมาตราทีป่ รากฎในพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ดังนัน้ บทที่
2 เอกสารทีเ่ กีย่ วของเรือ่ งแรกคือ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ (ควรกลาวเฉพาะมาตราทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ งทีจ่ ะ
ทําวิจยั ) แตถายอหนาแรกกลาวถึงความสําคัญของภาษาซึง่ ปรากฏในหลักสูตร ดังนัน้ เรือ่ งแรกก็คอื หลักสูตร
ฉบับนั้น (เนนเฉพาะกลุมสาระภาษา และระดับชั้นที่จะทําวิจัย) เปนตน
2) ยอหนาที่สอง มักจะกลาวถึงสิ่งที่ตองการเนนหรือพัฒนากลุมตัวอยาง (นั่นก็คือตัวแปร
ตาม) ดังนั้นเอกสารที่เกี่ยวของคือ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรตามนั้น เชน การมีสวนรวมทางการ
เมือง/การศึกษา, ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารงานของ.../การบริหารการศึกษาของ...,
การประเมินโครงการ เปนตน ซึ่งขอมูลที่ไดจะนํามาใชในการเขียนแบบสอบถาม หรือเครื่องมือที่ใชในการ
เก็บขอมูล
3) ยอหนาที่สาม มักจะกลาวถึงปญหาของการพัฒนาตัวแปรตาม และตามดวยยอหนาที่สี่
ที่กลาวถึงแนวทางในการแกปญหาที่เคยทํามาแลว(ถาเปนการทดลอง) โดยนํามาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของที่
แกปญหาในเรือ่ งนีม้ าแลว ซึง่ หนึง่ ในแนวทางแกไขจะตองตรงกับตัวแปรตนทีผ่ วิู จยั ตัง้ ใจจะทํา แตถาเปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ อาจกลาวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของในยอหนานี้หรือไมเขียนถึงก็ได ถาเขียนถึงจะเปนประโยชน
ในการตั้งสมมติฐาน และจากยอหนานี้จะนํามาใชในการเขียนในบทที่สอง ในหัวของานวิจัยที่เกี่ยวของ
4) ยอหนาที่หา มักจะกลาวถึงองคความรูในตัวแปรตน (นวัตกรรมที่ผูวิจัยตองการจะสราง
ขึ้นเพื่อใชในการแกปญหา สําหรับงานวิจัยแบบทดลอง หรืองานวิจัยแบบสํารวจที่ตองการหาความคิดเห็น
วา นวัตกรรมทีส่ รางขึน้ สามารถนําไปใชในการแกปญหาไดหรือไม ซึง่ ถือวาพอเพียงสําหรับการทําสารนิพนธ
โดยไมตองนําไปทดลอง เชน การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการเรียนรู, การพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ,
การพัฒนาหลักสูตรการสานกะติบขาว เปนตน) จะมีประโยชนตอผูวิจยั ในการนําไปสรางนวัตกรรมทีจ่ ะนํามาใช
ในการวิจัย แตสําหรับการสํารวจความพึงพอใจ การมีสวนรวม การดําเนินงาน เปนตน สวนนี้จะหมายถึง
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ปจจัยสวนบุคคล จึงไมตองเขียนเอกสารที่เกี่ยวของในสวนนี้ (ยอหนาที่หาของความเปนมาในบทที่หนึ่งก็
ไมมี และองคความรูในสวนนี้ในบทที่สองก็ไมมีเชนกัน)
5) ยอหนาที่หก มักจะกลาวถึงบริบทของสถานที่ที่จะทําวิจัย ดังนั้นเอกสารที่เกี่ยวของคือ
บริบทของสถานที่จะทําวิจัย และสาระที่สําคัญในสวนนี้ก็คือขอมูลของประชากร เพื่อที่ผูวิจัยจะนําไปใชใน
การกําหนดกลุมตัวอยางและเปนการยืนยันใหผูอานงานวิจัยมั่นใจวาผูวิจัยรูเรื่องสถานที่ที่จะทําวิจัย
1.2 วิธีการเขียน
1) แนวการเขียนตามเรือ่ งแรกคือ กฎหมาย หรือหลักสูตร และเรือ่ งทีว่ าดวยบริบทของสถาน
ทีท่ จี่ ะทําวิจยั มีแนวการเขียนเหมือนกัน และมักไมมีการสรุปตอนทาย โดยการเขียนในเรือ่ งแรกคือกฎหมาย
หรือหลักสูตรนัน้ จะเปนสิง่ ประกันใหมัน่ ใจไดวางานวิจยั ทีจ่ ะทํานัน้ มีกฎหมายหรือหลักสูตรรองรับ สามารถ
ทําวิจยั ไดตามแนวทางทีป่ ระเทศตองการ สวนบริบทของสถานทีท่ จี่ ะทําวิจยั (ใหระบุชอื่ สถานทีน่ นั้ ) เพือ่ แสดง
ใหรูวาผูวิจยั มีความรูและเกีย่ วของกับสถานทีท่ จี่ ะทําวิจยั ทําใหทราบถึงปญหาทีแ่ ทจริง กําหนดกลุมตัวอยาง
ไดครอบคลุมและเปนตัวแทนของประชากรไดถูกตอง และเมือ่ ทําวิจยั ก็มนั่ ใจไดวาจะไดรับความรวมมือจาก
บุคลากรในสถานที่นั้น ๆ แนวการเขียนของสองหัวขอนี้จะคลายกันคือ เขียนเฉพาะในสวนที่สัมพันธและ
เกี่ยวของกับงานวิจัย เพื่อนํามาใชในการอางอิงเทานั้น สวนที่ไมเกี่ยวของไมควรนํามาใส แตถาตองการนํา
มาไวเพือ่ ใหเห็นภาพกวาง ๆ ก็ควรเขียนในลักษณะสรุปความจะดีทสี่ ดุ และมักจะไมมีการสรุปตอนทายของ
หัวขอ แตถาอยากสรุปก็ใหสรุปวาจะนําสวนไหนมาใชในการวิจัยก็พอ
2) สวนหัวขอเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวของที่อยูระหวางสองเรื่องใน 1) นั้น จะเปนหัวขอของ
องคความรูของเรือ่ งทีจ่ ะทําวิจยั (ตัวแปรตาม), องคความรูของนวัตกรรมทีใ่ ช(ตัวแปรตน), ระเบียบวิธวี จิ ยั (ที่
ไมใชการวิจัยเชิงสํารวจหรือทดลอง), แผนการสอน(ถาตัวแปรตนเปนวิธีสอน)/แผนการบริหารโครงการ(ถา
เปนการประเมินโครงการ) เปนตน เรือ่ งเหลานีจ้ ะมีวธิ กี ารเขียนในแนวเดียวกันคือ ตองมีหวั ขอยอยทีส่ าํ คัญ
3 หัวขอยอยคือ
(1) ความหมาย ความหมายแรกทีค่ วรจะนํามาคือ ลอกมาจากพจนานุกรมหรือสารานุกรม
แลวจึงคอยนําความหมายที่นักการศึกษาหรือนักวิชาที่มีชื่อเสียง(อยาใชบุคคลทั่วไป) สัก 3-5 คน(ไมควรตํ่า
หรือเกินจากนี)้ แลวยอหนาขึน้ บรรทัดใหม สรุป จากความหมายทีล่ อกมาขางตน ใหเปนความหมายทีผ่ วิู จยั
ตองการในการวิจัยครั้งนี้ แลวทําสําเนาไปไวในนิยามศัพทเฉพาะในบทที่ 1 ดวย
(2) กระบวนการทีใ่ ช หรือการสรางนวัตกรรม หรือองคประกอบของเรือ่ งทีจ่ ะทําวิจยั ถา
เปนแบบสํารวจหรือแบบสอบถามก็จะแสดงถึงดานตาง ๆ และรายการยอย ๆ ที่ตองการจะสํารวจหรือ
สอบถาม ซึง่ จะนํามาจากระเบียบขอบังคับ กฎหมายของหนวยงานนัน้ ๆ หรือจากนักการศึกษา นักวิชาการ
หรือนักบริหารทีส่ าํ คัญระบุไว โดยกระบวนการหมายถึงขัน้ ตอนในการนําหรือสอนสิง่ นัน้ ไปใชกับกลุมตัวอยาง
สวนการสรางหมายถึงการผลิตนวัตกรรมหรือเครือ่ งมือทีจ่ ะใชในการวิจยั ซึง่ ผูวิจยั คนควาหาขอเขียนทีก่ ลาว
ถึงเรือ่ งดังกลาวจากนักการศึกษาหรือนักวิชาการสัก 3-5 คน แลวสรุปวาจะใชกระบวนการหรือแนวคิดหรือ
ทฤษฎีของใครมาใชในการวิจัยของตน แลวทําสําเนาไปตอในความหมายตอนแรก ในนิยามศัพทเฉพาะ
(3) การประเมิน การประเมินนีก้ เ็ พือ่ หาคุณภาพของนวัตกรรม แบบสอบถาม หรือเครือ่ ง
มือที่จะนํามาใชในการวิจัยของตน (แตถาเครื่องมือนั้นลอกมาจากงานอื่นที่เขาหาคุณภาพจนเปนที่นาเชื่อ
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ถือ หรือเปนเครื่องมือที่ไดมาตรฐานแลว ก็ไมตองหาคุณภาพอีก ใหระบุคุณภาพของเครื่องมือนั้นไดเลย)
โดยหาแนวคิดจากนักการศึกษาหรือนักวิชาการที่มีชื่อเสียงสัก 3-5 คน แลวสรุปวา จะใชแนวคิดของใคร
หรือจะใชวิธีผสมผสานอยางไร แลวทําสําเนาไปใสไวตอจากตอนที่(2)ในนิยามศัพทเฉพาะ
ดังนั้น นิยามศัพทเฉพาะในบทที่ 1 จะประกอบไปดวย ความหมาย กระบวนการ และ
การประเมิน นิยามศัพทตัวนั้นจึงจะสมบูรณ ทําใหสามารถทําวิจัยไดสอดคลองกับเอกสารที่เกี่ยวของ
สวนหัวขอยอยอืน่ ๆ ทีผ่ วิู จยั จะกลาวถึงนอกเหนือจากหัวขอยอยทีส่ าํ คัญสามหัวขอนีเ้ พิม่
เติมอีกก็ได เชน ลักษณะ, ชนิด, ประโยชน, ความสําคัญ, ... เปนตน เพื่อใหหัวขอหลักไดรับการยืนยันและ
มั่นใจจากผูอานงานวิจัยวา ผูวิจัยไดคนความาอยางหลากหลายและเจาะลึก ก็ยอมทําได
เพือ่ ใหเห็นภาพทีช่ ดั เจน จะยกตัวอยางความสอดคลองของความเปนมาและความสําคัญ
ของปญหา กับเอกสารที่เกี่ยวของจากงานวิจัยของนักศึกษาที่ทําแลวดังนี้
ก. จากงานวิจัยเรื่อง “การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะหในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกพิเศษ” ป 2557 โดย จุฑามณี นิลผาย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ยอหนาแรก กลาวถึงพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ที่ระบุใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ยอหนาสอง กลาวถึงนโยบายและระบบประกันคุณภาพที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ยอหนาสาม กลาวถึงแนวคิดและขอกําหนดระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ยอหนาสี่ กลาวถึงปญหาและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ยอหนาหา กลาวถึงบริบทของสถานที่ที่จะทําวิจัย
ยอหนาสุดทาย กลาวถึงผูวิจยั ในฐานะทีเ่ กีย่ วของกับภารกิจ
ในการประกันคุณภาพของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหจึงสนใจ
ที่จะทําวิจัยเรื่องนี้

เรื่องแรก พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ในมาตราที่วาดวยการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
เรื่องสอง นโยบายและระบบประกันคุณภาพของกระทรวง
ศึกษาธิการ
เรื่องสาม การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
แนวคิดตาง ๆ
เรื่องสี่ บริบทของสถานที่ที่จะทําวิจัย
เรื่องหา งานวิจัยที่เกี่ยวของ

เรื่องหก กรอบแนวคิดในการวิจัย

ข. จากงานวิจยั เรือ่ ง “การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพือ่ ความเขาใจ
โดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD และแผนที่ความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3”
ป 2556 ของ ฐาปนี สิงหนันท สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ยอหนาแรก กลาวถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษ ดังนั้น
กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดไวในหลักสูตร
ยอหนาสอง กลาวถึงการสอนภาษาอังกฤษทีต่ องการพัฒนา
ทักษะทั้ง4 โดยเฉพาะอยางยิ่งการอานเพื่อความเขาใจ
ยอหนาสาม กลาวถึงปญหาของการสอนอาน และมีผูแกไข
ปญหาดวยวิธตี าง ๆ และหนึง่ ในนัน้ คือการแกปญหาดวยการ
เรียนรูแบบรวมมือ และแผนทีค่ วามคิด (งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ)

เอกสารที่เกี่ยวของ
เรื่องแรก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ม.3
เรือ่ งสอง การสอนภาษาอังกฤษเพือ่ พัฒนาความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
เรื่องสาม การเรียนรูแบบรวมมือ
เรื่องสี่ การสรางแผนที่ความคิด

ยอหนาสี่ กลาวถึงองคความรูของการเรียนรูแบบรวมมือ เรือ่ งหา แผนการจัดการเรียนรู(เพราะตองเขียนแผนฯ)
และแผนที่ความคิด
เรื่องหก ความพึงพอใจ(เพราะวัตถุประสงคตองการ
สอบถามความพึงพอใจ)
ยอหนาหา กลาวถึงบริบทของสถานที่ที่จะทําวิจัย
เรื่องเจ็ด บริบทของสถานที่ที่จะทําวิจัย
ยอหนาหก กลาวสรุป เปนการขมวดเรื่องวาจะทําวิจัย เรื่องแปด งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เรื่องนี้
เรื่องเกา กรอบแนวคิดในการวิจัย

ค. จากงานวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะ
กรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัด: ศึกษาเฉพาะกรณีตาํ บลอีงอง อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด”
ป 2554 ของ บุญเกิด โหรี สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เอกสารที่เกี่ยวของ
ยอหนาแรก กลาวถึงการปกครองของไทยและรัฐธรรมนูญ เรือ่ งแรก กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในสวน
ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยอหนาสอง กลาวถึงปญหาของการเลือกตั้ง
เรือ่ งสอง ระเบียบวาดวยการปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด
ยอหนาสาม กลาวถึงแนวทางการแกปญหาที่เคยทํามา
เรือ่ งสาม แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการเลือกตัง้ หรือแนวปฏิบตั ิ
ของการเลือกตั้งของประเทศและตางประเทศ
ยอหนาสี่ บริบทของสถานที่ที่จะทําวิจัย
เรื่องสี่ บริบทของสถานที่ที่จะทําวิจัย
ยอหนาสุดทายกลาวถึงประโยชนที่จะไดจากการวิจัย
เรื่องหา งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เรื่องหก กรอบแนวคิดในการวิจัย

ง. จากงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะหการนําหลักอริยมรรคกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในสังคมไทย” ป 2553 ของ พระสาคร กวิวโส (พันเพชร) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ยอหนาแรก กลาวถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยใน
ประเทศไทยที่ปรากฎในกฎหมาย
ยอหนาสอง กลาวถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักคํา
สอนในพระพุทธศาสนา
ยอหนาสาม กลาวถึงประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย

เอกสารที่เกี่ยวของ
เรื่องแรก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
เรื่องสอง หลักอริยมรรคในพระไตรปฎก
เรื่องสาม การวิเคราะหการนําหลักอริยมรรคกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในสังคมไทย

หมายเหตุ เนื่องจากเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่องแรกจึงเปนบทที่2 เรื่องสองจึงเปนบทที่ 3
และเรื่องสามจึงเปนบทที่ 4
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของจะเปนประโยชนตอผูวิจยั จะนําไปใชเปนแนวทางในการทําวิจยั การตัง้ สมมติฐาน
การอภิปรายผล และขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป การพิจารณางานวิจัยที่เกี่ยวของสามารถใชหลัก
การพิจารณาดังนี้
1) ชื่อเรื่องเดียวกัน
2) ตัวแปรตนเหมือนกัน/คลายกัน
3) ตัวแปรตามเหมือนกัน/คลายกัน
4) ระดับของประชากรระดับเดียวกัน/ใกลเคียงกัน
5) สถานที่และปวิจัยตางกัน ถาสถานที่เดียวกันควรทําวิจัยหางกันประมาณ 10 ป
การเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวของควรเขียนเรียงตามลําดับปที่ทําวิจัย และสาระของงานวิจัยควรเขียน
ในรูปแบบเดียวกัน เชน เริ่มจากชื่อผูวิจัย ปที่ทําวิจัย เรื่องที่ทําวิจัย กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
และผลการวิจัย เปนตน งานวิจัยที่เกี่ยวของตอมาก็เขียนในกรอบเดียวกันนี้
การนํางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของควรแยกงานวิจยั ในประเทศ และงานวิจยั ตางประเทศ สวนการสรุปควร
สรุปผลของการวิจัยเฉพาะที่นํามาเทานั้น โดยมีแนวทางการสรุปดังนี้ “จากงานวิจัยในประเทศจํานวน ...
เรื่องและงานวิจัยตางประเทศจํานวน ... เรื่อง พบวา............................ ซึ่งผูวิจัยจะนําไปใชเปนแนวทางใน
การทําวิจัยและอภิปรายผลตอไป”
ตัวอยางงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในที่นี้จะกลาวเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวของเพียงเรื่องละ 3 เรื่องเทานั้น
ดังนี้
พระครูวิจิตรปญญาภรณ (2552, หนา 98 – 114) ไดทําวิจัยเรื่อง “แนวทางการประกันคุณภาพ
ภายในทีม่ ผี ลตอพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย” งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของไดแก การเปรียบ
เทียบการดําเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหวางคณะวิศวกรรม
ศาสตรและสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย ชลิตา ยืนยาว (2546)
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสําหรับการศึกษาเฉพาะทางของกองทัพเรือ โดย พงศเทพ จิระโน (2547)
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การพัฒนารูปแบบและเกณฑการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
โดย สุวนีย วงศสุฤทธิ์ (2549) การประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยในการเพิ่มลักษณะรูปแบบใน
การตรวจสอบมาตรฐาน โดย แพททริกและจอหน (Patrick and John, 1997) การประเมินผลกระทบใน
การตรวจสอบคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร ตั้งแตป 1993 ถึง 1998 โดย
นิวตัน (Newton, 1999) และ การประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษาของประเทศกําลังพัฒนา โดย ลิม
(Lim, 1999)
ธัญยเขตต สมนึก (2553, หนา 39 – 43) ไดทําวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะการฟงของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด โดยใชทฤษฎีความรูภูมิหลัง
ดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนแบบรวมมือ” งานวิจัยที่เกี่ยวของไดแก การสอนทักษะการฟงเพื่อ
ความเขาใจในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการฟง โดย บุษบา พิทักษ (2543)
ผลสัมฤทธิด์ านการฟงภาษาอังกฤษและเจตคติตอการเรียนโดยวีดทิ ศั นทีม่ ตี วั อักษรบรรยายของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 5 โดย ศราวุธ ชาชุมวงศ (2544) การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชภาพยนตร โดย เยาวรัตน ทักสูงเนิน (2547) การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถ
ในการฟงของนักเรียนทีเ่ รียนภาษาอังกฤษเปนภาษาทีส่ อง โดยการใชสือ่ โทรทัศนทีม่ ขี อความปรากฎบนจอ
กับไมมีขอความปรากฎบนจอ โดย ฮวง (Huang, 1998) การศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถใน
การฟงกับความสามารถในการอาน โดย โคเวนส-เอสเตลเล (Cowen-Estelle, 1999) และ การพัฒนาความ
สามารถในการฟง โดยใชแถบบันทึกวีดิทัศน โดย อาเด็ลมานน (Adelmann, 2003)
บุญเกิด โหรี (2554, หนา 46 – 49) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการ
ปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีตาํ บลอีงอง อําเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” งานวิจัยที่เกี่ยวของไดแก ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ โดย สุเทพ
แกวนิลศรี (2549) ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ โดย ประภาส แถนสีแสง (2551) และ ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัด : กรณีศกึ ษาผูมีสทิ ธิเลือกตัง้ ในอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
โดย สุทธิชา มะโนพรหม (2551)
ดารุณี จํารัสรักษ (2555, หนา 67 – 70) ไดทําการวิจยั เรือ่ ง “การใชเทคนิค CIRC ประกอบหนังสือ
ภาพภาษาอังกฤษ ชุด Free Time เพื่อพัฒนาทักษะการอานจับใจความ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6” งานวิจัยที่เกี่ยวของไดแก ผลการใชบทเรียนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษที่มีผลตอทักษะการ
อานภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดย นวรัตน มัสเยาะ (2542) ผลการใชหนังสือสง
เสริมการอานภาษาอังกฤษ ชุดทองถิน่ ของเรา สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนฤทธิยะวรรณ
าลัย กรุงเทพมหานคร โดย ศศิธร พูลทอง (2546) ผลสัมฤทธิท์ างการอานจับใจความสําคัญสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยวิธี CIRC โดย นพมณี ขันติแกว (2547) ผลสัมฤทธิ์ดานการอานและ
การเขียนโดยใชวิธีการสอนแบบรวมมือเทคนิค CIRC โดย สตีลส (Steals, 1990) ผลสัมฤทธิ์และทัศนคติ
ของนักเรียนวิทยาลัยชุมชนที่เรียนโดยการเรียนแบบรวมมือเทคนิค Team-Achievement Divisions โดย
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ออแลนโด (Orlando, 1992) และ ความพึงพอใจของครูและนักเรียนตอการใชการตูนประกอบการสอนของ
ครูระดับมัธยมศึกษา โดย คินเดอร (Kinder, 2000)
จิรพรรณ เกลาเกลี้ยง (2556, หนา 33 – 37) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษาของผูปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด” งานวิจัย
ที่เกี่ยวของไดแก การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดย เจตน
สุดา ทศานนท (2549) การศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ที่เปนผูแทนศิษยเกาและผูแทนผูปกครองในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ โดย ณัฐวุฒิ
สิทธิเวช (2550) และ การมีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนมณีวัฒนา เขต
บางแค กรุงเทพมหานคร โดย สุทธิมาลย ใยมณี (2551)
ฉบับนี้จะขอจบบทความเพียงเทานี้ ฉบับหนาจะเขียนเปนตอนที่ 4 ในหัวขอ “การเขียนกรอบ
แนวคิดในการวิจัย” ถามีขอสงสัยโปรดสอบถามไดที่ dranek101@gmail.com หรือ โทร 086 642 2038
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