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เขียนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของใหเปนกันเถอะ
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ในบทความน้ีจะกลาวถึง การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ซ่ึงเปนเนื้อหาสาระในบทที่ 2 
ของงานวิจัยดังนี้
1.  เอกสารที่เกี่ยวของ

1.1  หลักและการหาหัวขอเรื่อง
  หลักและการหาหัวขอเร่ืองของเอกสารท่ีเก่ียวของคือ นํามาจากแตละยอหนาของความเปน

มาและความสําคัญของปญหา ในบทที่ 1 ของงานวิจัย คือ
  1)  ยอหนาแรก มักจะกลาวถึงความจําเปนและความสําคัญท่ีตองทําวิจัยในเรื่องนี้ในภาพ

กวาง ๆ โดยมีกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ หลักสูตร หรือมติค.ร.ม. กลาวถึง ดังนั้นเอกสารท่ี
เกีย่วของเรือ่งแรกคือ กฎหมาย นโยบาย แผนพฒันาเศรษฐกิจ หลกัสตูร หรอืมตคิ.ร.ม. ทีก่ลาวถงึในยอหนา
แรกน้ี เชน ในยอหนาแรกของความเปนมากลาวถึงมาตราท่ีปรากฎในพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ดงันัน้บทท่ี 
2 เอกสารทีเ่กีย่วของเรือ่งแรกคอื พ.ร.บ.การศกึษาแหงชาต ิ(ควรกลาวเฉพาะมาตราทีเ่กีย่วของกบัเรือ่งท่ีจะ
ทาํวจิยั) แตถายอหนาแรกกลาวถงึความสาํคัญของภาษาซึง่ปรากฏในหลกัสตูร ดงันัน้เรือ่งแรกกค็อื หลกัสตูร
ฉบับนั้น (เนนเฉพาะกลุมสาระภาษา และระดับชั้นที่จะทําวิจัย) เปนตน

  2)  ยอหนาที่สอง มักจะกลาวถึงส่ิงที่ตองการเนนหรือพัฒนากลุมตัวอยาง (นั่นก็คือตัวแปร
ตาม) ดังนั้นเอกสารท่ีเก่ียวของคือ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับตัวแปรตามน้ัน เชน การมีสวนรวมทางการ
เมือง/การศึกษา, ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารงานของ.../การบริหารการศึกษาของ..., 
การประเมินโครงการ เปนตน ซึ่งขอมูลที่ไดจะนํามาใชในการเขียนแบบสอบถาม หรือเครื่องมือที่ใชในการ
เก็บขอมูล

  3)  ยอหนาที่สาม มักจะกลาวถึงปญหาของการพัฒนาตัวแปรตาม และตามดวยยอหนาที่สี่ 
ที่กลาวถึงแนวทางในการแกปญหาที่เคยทํามาแลว(ถาเปนการทดลอง) โดยนํามาจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของที่
แกปญหาในเร่ืองนีม้าแลว ซึง่หนึง่ในแนวทางแกไขจะตองตรงกบัตวัแปรตนทีผ่วูจิยัตัง้ใจจะทํา แตถาเปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ อาจกลาวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของในยอหนานี้หรือไมเขียนถึงก็ได ถาเขียนถึงจะเปนประโยชน
ในการตั้งสมมติฐาน และจากยอหนาน้ีจะนํามาใชในการเขียนในบทที่สอง ในหัวของานวิจัยที่เก่ียวของ

  4)  ยอหนาที่หา มักจะกลาวถึงองคความรูในตัวแปรตน (นวัตกรรมท่ีผูวิจัยตองการจะสราง
ขึ้นเพื่อใชในการแกปญหา สําหรับงานวิจัยแบบทดลอง หรืองานวิจัยแบบสํารวจที่ตองการหาความคิดเห็น
วา นวตักรรมท่ีสรางข้ึนสามารถนําไปใชในการแกปญหาไดหรอืไม ซ่ึงถอืวาพอเพียงสําหรับการทําสารนิพนธ
โดยไมตองนําไปทดลอง เชน การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการเรียนรู, การพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ, 
การพัฒนาหลักสูตรการสานกะติบขาว เปนตน) จะมีประโยชนตอผวูจิยัในการนําไปสรางนวัตกรรมท่ีจะนาํมาใช
ในการวิจัย แตสําหรับการสํารวจความพึงพอใจ การมีสวนรวม การดําเนินงาน เปนตน สวนนี้จะหมายถึง
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ปจจัยสวนบุคคล จึงไมตองเขียนเอกสารท่ีเกี่ยวของในสวนน้ี (ยอหนาท่ีหาของความเปนมาในบทท่ีหนึ่งก็
ไมมี และองคความรูในสวนนี้ในบทที่สองก็ไมมีเชนกัน)

  5)  ยอหนาที่หก มักจะกลาวถึงบริบทของสถานที่ที่จะทําวิจัย ดังนั้นเอกสารที่เก่ียวของคือ 
บริบทของสถานที่จะทําวิจัย และสาระที่สําคัญในสวนนี้ก็คือขอมูลของประชากร เพื่อที่ผูวิจัยจะนําไปใชใน
การกําหนดกลุมตัวอยางและเปนการยืนยันใหผูอานงานวิจัยมั่นใจวาผูวิจัยรูเรื่องสถานที่ท่ีจะทําวิจัย

1.2  วิธีการเขียน
  1)  แนวการเขยีนตามเรือ่งแรกคอื กฎหมาย หรอืหลกัสตูร และเรือ่งทีว่าดวยบรบิทของสถาน

ทีท่ีจ่ะทาํวิจยัมแีนวการเขยีนเหมอืนกัน และมักไมมกีารสรุปตอนทาย โดยการเขยีนในเร่ืองแรกคอืกฎหมาย
หรือหลกัสูตรน้ันจะเปนสิง่ประกันใหมัน่ใจไดวางานวิจัยท่ีจะทาํนัน้มีกฎหมายหรอืหลกัสตูรรองรับ สามารถ
ทาํวิจยัไดตามแนวทางทีป่ระเทศตองการ สวนบรบิทของสถานทีท่ีจ่ะทาํวจิยั(ใหระบุชือ่สถานทีน่ัน้) เพือ่แสดง
ใหรวูาผวูจิยัมคีวามรแูละเกีย่วของกบัสถานทีท่ีจ่ะทาํวจิยั ทาํใหทราบถึงปญหาท่ีแทจรงิ กาํหนดกลุมตวัอยาง
ไดครอบคลุมและเปนตัวแทนของประชากรไดถกูตอง และเม่ือทาํวจิยัก็มัน่ใจไดวาจะไดรบัความรวมมอืจาก
บุคลากรในสถานที่นั้น ๆ แนวการเขียนของสองหัวขอนี้จะคลายกันคือ เขียนเฉพาะในสวนที่สัมพันธและ
เกี่ยวของกับงานวิจัย เพื่อนํามาใชในการอางอิงเทานั้น สวนที่ไมเก่ียวของไมควรนํามาใส แตถาตองการนํา
มาไวเพือ่ใหเหน็ภาพกวาง ๆ  กค็วรเขยีนในลักษณะสรปุความจะดทีีส่ดุ และมกัจะไมมกีารสรปุตอนทายของ
หัวขอ แตถาอยากสรุปก็ใหสรุปวาจะนําสวนไหนมาใชในการวิจัยก็พอ

  2)  สวนหัวขอเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวของที่อยูระหวางสองเรื่องใน 1) นั้น จะเปนหัวขอของ 
องคความรขูองเรือ่งทีจ่ะทาํวจัิย(ตวัแปรตาม), องคความรขูองนวตักรรมทีใ่ช(ตวัแปรตน), ระเบยีบวธิวีจิยั(ที่
ไมใชการวิจัยเชิงสํารวจหรือทดลอง), แผนการสอน(ถาตัวแปรตนเปนวิธีสอน)/แผนการบริหารโครงการ(ถา
เปนการประเมินโครงการ) เปนตน เรือ่งเหลานีจ้ะมวีธิกีารเขียนในแนวเดียวกนัคอื ตองมหีวัขอยอยทีส่าํคญั 
3 หัวขอยอยคือ

    (1)  ความหมาย ความหมายแรกท่ีควรจะนํามาคือ ลอกมาจากพจนานุกรมหรือสารานุกรม 
แลวจึงคอยนําความหมายที่นักการศึกษาหรือนักวิชาที่มีชื่อเสียง(อยาใชบุคคลทั่วไป) สัก 3-5 คน(ไมควรตํ่า
หรอืเกินจากนี)้ แลวยอหนาขึน้บรรทดัใหม สรุป จากความหมายทีล่อกมาขางตน ใหเปนความหมายทีผ่วูจิยั
ตองการในการวิจัยครั้งน้ี แลวทําสําเนาไปไวในนิยามศัพทเฉพาะในบทท่ี 1 ดวย

    (2)  กระบวนการทีใ่ช หรอืการสรางนวตักรรม หรอืองคประกอบของเรือ่งทีจ่ะทาํวจัิย ถา
เปนแบบสํารวจหรือแบบสอบถามก็จะแสดงถึงดานตาง ๆ และรายการยอย ๆ ท่ีตองการจะสํารวจหรือ
สอบถาม ซึง่จะนํามาจากระเบียบขอบงัคบั กฎหมายของหนวยงานน้ัน ๆ  หรอืจากนักการศึกษา นกัวชิาการ 
หรอืนกับรหิารทีส่าํคัญระบไุว โดยกระบวนการหมายถงึขัน้ตอนในการนาํหรอืสอนสิง่นัน้ไปใชกบักลมุตวัอยาง 
สวนการสรางหมายถงึการผลตินวตักรรมหรอืเครือ่งมอืทีจ่ะใชในการวจิยั ซึง่ผวูจิยัคนควาหาขอเขยีนทีก่ลาว
ถงึเรือ่งดงักลาวจากนักการศึกษาหรือนักวชิาการสัก 3-5 คน แลวสรปุวาจะใชกระบวนการหรือแนวคิดหรือ
ทฤษฎีของใครมาใชในการวิจัยของตน แลวทําสําเนาไปตอในความหมายตอนแรก ในนิยามศัพทเฉพาะ

    (3) การประเมิน การประเมินนีก้เ็พือ่หาคุณภาพของนวัตกรรม แบบสอบถาม หรอืเคร่ือง
มือที่จะนํามาใชในการวิจัยของตน (แตถาเครื่องมือนั้นลอกมาจากงานอื่นที่เขาหาคุณภาพจนเปนที่นาเชื่อ
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ถือ หรือเปนเครื่องมือที่ไดมาตรฐานแลว ก็ไมตองหาคุณภาพอีก ใหระบุคุณภาพของเครื่องมือนั้นไดเลย) 
โดยหาแนวคิดจากนักการศึกษาหรือนักวิชาการท่ีมีชื่อเสียงสัก 3-5 คน แลวสรุปวา จะใชแนวคิดของใคร 
หรือจะใชวิธีผสมผสานอยางไร แลวทําสําเนาไปใสไวตอจากตอนที่(2)ในนิยามศัพทเฉพาะ 

    ดังน้ัน นิยามศัพทเฉพาะในบทท่ี 1 จะประกอบไปดวย ความหมาย กระบวนการ และ
การประเมิน นิยามศัพทตัวนั้นจึงจะสมบูรณ ทําใหสามารถทําวิจัยไดสอดคลองกับเอกสารที่เก่ียวของ

    สวนหัวขอยอยอ่ืน ๆ  ทีผ่วูจัิยจะกลาวถึงนอกเหนือจากหัวขอยอยท่ีสาํคัญสามหัวขอนีเ้พ่ิม
เติมอีกก็ได เชน ลักษณะ, ชนิด, ประโยชน, ความสําคัญ, ... เปนตน เพื่อใหหัวขอหลักไดรับการยืนยันและ
มั่นใจจากผูอานงานวิจัยวา ผูวิจัยไดคนความาอยางหลากหลายและเจาะลึก ก็ยอมทําได

    เพือ่ใหเหน็ภาพทีช่ดัเจน จะยกตวัอยางความสอดคลองของความเปนมาและความสาํคญั
ของปญหา กับเอกสารที่เกี่ยวของจากงานวิจัยของนักศึกษาท่ีทําแลวดังนี้ 

    ก.  จากงานวิจัยเร่ือง “การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะหในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สงักดัสาํนกับริหารงานการศึกพเิศษ” ป 2557 โดย จฑุามณี นลิผาย 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ยอหนาแรก กลาวถึงพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ที่ระบุใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

เรื่องแรก พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ในมาตราที่วาดวยการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ยอหนาสอง กลาวถึงนโยบายและระบบประกันคุณภาพท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

เรื่องสอง นโยบายและระบบประกันคุณภาพของกระทรวง
ศึกษาธิการ

ยอหนาสาม กลาวถึงแนวคิดและขอกําหนดระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

เรื่องสาม การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
แนวคิดตาง ๆ

ยอหนาส่ี กลาวถึงปญหาและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ยอหนาหา กลาวถึงบริบทของสถานท่ีที่จะทําวิจัย

เรื่องสี่ บริบทของสถานที่ที่จะทําวิจัย

ยอหนาสดุทาย กลาวถงึผวูจิยัในฐานะทีเ่ก่ียวของกับภารกจิ
ในการประกนัคณุภาพของโรงเรยีนศกึษาสงเคราะหจงึสนใจ
ที่จะทําวิจัยเรื่องน้ี

เรื่องหา งานวิจัยที่เก่ียวของ

 เร่ืองหก กรอบแนวคิดในการวิจัย

    ข.  จากงานวิจัยเรือ่ง “การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจ 
โดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD และแผนท่ีความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3” 
ป 2556 ของ ฐาปนี สิงหนันท สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา เอกสารท่ีเก่ียวของ
ยอหนาแรก กลาวถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษ ดังนั้น
กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดไวในหลักสูตร 

เร่ืองแรก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ม.3 

ยอหนาสอง กลาวถึงการสอนภาษาอังกฤษท่ีตองการพัฒนา
ทักษะทั้ง4 โดยเฉพาะอยางย่ิงการอานเพ่ือความเขาใจ

เรือ่งสอง การสอนภาษาองักฤษเพือ่พฒันาความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ

ยอหนาสาม กลาวถึงปญหาของการสอนอาน และมีผูแกไข
ปญหาดวยวธีิตาง ๆ  และหนึง่ในนัน้คอืการแกปญหาดวยการ
เรยีนรูแบบรวมมือ และแผนท่ีความคิด (งานวิจยัทีเ่กีย่วของ)

เรื่องสาม การเรียนรูแบบรวมมือ
เรื่องสี่ การสรางแผนที่ความคิด

ยอหนาสี ่กลาวถงึองคความรขูองการเรยีนรูแบบรวมมอื
และแผนที่ความคิด

 เรือ่งหา แผนการจดัการเรียนร(ูเพราะตองเขยีนแผนฯ)
 เรื่องหก ความพึงพอใจ(เพราะวัตถุประสงคตองการ
สอบถามความพึงพอใจ)

ยอหนาหา กลาวถึงบริบทของสถานท่ีที่จะทําวิจัย  เรื่องเจ็ด บริบทของสถานท่ีที่จะทําวิจัย
ยอหนาหก กลาวสรุป เปนการขมวดเร่ืองวาจะทําวิจัย
เรื่องนี้

 เรื่องแปด งานวิจัยที่เกี่ยวของ
 เรื่องเกา กรอบแนวคิดในการวิจัย

    ค.  จากงานวิจัยเร่ือง “ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะ
กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด: ศกึษาเฉพาะกรณีตาํบลอีงอง อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวัดรอยเอ็ด” 
ป 2554 ของ บุญเกิด โหรี สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา เอกสารท่ีเก่ียวของ
ยอหนาแรก กลาวถึงการปกครองของไทยและรัฐธรรมนูญ เรือ่งแรก กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในสวน

ที่เก่ียวกับการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยอหนาสอง กลาวถึงปญหาของการเลือกต้ัง เร่ืองสอง ระเบียบวาดวยการปฏิบตัหินาท่ีของคณะกรรมการ

การเลือกต้ังประจําจังหวัด
ยอหนาสาม กลาวถึงแนวทางการแกปญหาที่เคยทํามา เรือ่งสาม แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการเลือกต้ัง หรอืแนวปฏิบตัิ

ของการเลือกตั้งของประเทศและตางประเทศ
ยอหนาส่ี บริบทของสถานท่ีที่จะทําวิจัย เรื่องสี่ บริบทของสถานท่ีที่จะทําวิจัย
ยอหนาสุดทายกลาวถึงประโยชนที่จะไดจากการวิจัย เรื่องหา งานวิจัยที่เกี่ยวของ

เรื่องหก กรอบแนวคิดในการวิจัย
 
    ง.  จากงานวิจัยเร่ือง “ศึกษาวิเคราะหการนําหลักอริยมรรคกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในสังคมไทย” ป 2553 ของ พระสาคร กวิวโส (พันเพชร) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา เอกสารท่ีเก่ียวของ
ยอหนาแรก กลาวถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยใน
ประเทศไทยที่ปรากฎในกฎหมาย

เรื่องแรก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และกฎหมาย
ที่เก่ียวกับการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยอหนาสอง กลาวถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักคํา
สอนในพระพุทธศาสนา

เรื่องสอง หลักอริยมรรคในพระไตรปฎก

ยอหนาสาม กลาวถึงประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย เรื่องสาม การวิเคราะหการนําหลักอริยมรรคกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในสังคมไทย

หมายเหตุ เน่ืองจากเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เร่ืองแรกจึงเปนบทท่ี2 เร่ืองสองจึงเปนบทท่ี 3 
และเร่ืองสามจึงเปนบทที่ 4

2.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวจิยัทีเ่กีย่วของจะเปนประโยชนตอผูวจิยัจะนาํไปใชเปนแนวทางในการทาํวจิยั การต้ังสมมตฐิาน

การอภิปรายผล และขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป การพิจารณางานวิจัยท่ีเก่ียวของสามารถใชหลัก
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

การนาํงานวจิยัทีเ่กีย่วของควรแยกงานวจัิยในประเทศ และงานวจัิยตางประเทศ สวนการสรปุควร
สรุปผลของการวิจัยเฉพาะท่ีนํามาเทานั้น โดยมีแนวทางการสรุปดังนี้ “จากงานวิจัยในประเทศจํานวน ... 
เรื่องและงานวิจัยตางประเทศจํานวน ... เรื่อง พบวา............................ ซ่ึงผูวิจัยจะนําไปใชเปนแนวทางใน
การทําวิจัยและอภิปรายผลตอไป”

ตัวอยางงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในที่นี้จะกลาวเฉพาะงานวิจัยที่เก่ียวของเพียงเรื่องละ 3 เรื่องเทานั้น 
ดังนี้

พระครูวิจิตรปญญาภรณ (2552, หนา 98 – 114) ไดทําวิจัยเรื่อง “แนวทางการประกันคุณภาพ
ภายในทีม่ผีลตอพนัธกจิหลกัของมหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยั” งานวจัิยทีเ่กีย่วของไดแก การเปรยีบ
เทียบการดําเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหวางคณะวิศวกรรม
ศาสตรและสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย ชลิตา ยืนยาว (2546) 
การพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสําหรับการศึกษาเฉพาะทางของกองทัพเรือ โดย พงศเทพ จริะโน (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” งานวิจัยท่ีเก่ียวของไดแก การสอนทักษะการฟงเพื่อ
ความเขาใจในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการฟง โดย บุษบา พิทักษ (2543) 
ผลสมัฤทธิด์านการฟงภาษาองักฤษและเจตคตติอการเรยีนโดยวดีทิศันทีม่ตีวัอกัษรบรรยายของนกัเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5 โดย ศราวุธ ชาชุมวงศ (2544) การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชภาพยนตร โดย เยาวรัตน ทักสูงเนิน (2547) การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถ
ในการฟงของนกัเรียนทีเ่รยีนภาษาองักฤษเปนภาษาทีส่อง โดยการใชสือ่โทรทศันทีม่ขีอความปรากฎบนจอ
กับไมมีขอความปรากฎบนจอ โดย ฮวง (Huang, 1998) การศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถใน
การฟงกบัความสามารถในการอาน โดย โคเวนส-เอสเตลเล (Cowen-Estelle, 1999) และ การพฒันาความ
สามารถในการฟง โดยใชแถบบันทึกวีดิทัศน โดย อาเด็ลมานน (Adelmann, 2003)

บุญเกิด โหรี (2554, หนา 46 – 49) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการ
ปฏบิตัหินาทีข่องคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจาํจังหวดั : ศกึษาเฉพาะกรณตีาํบลอีงอง อาํเภอจตรุพกัตร
พิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” งานวิจัยที่เกี่ยวของไดแก ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ โดย สุเทพ 
แกวนิลศรี (2549) ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมตีอบทบาทของคณะกรรมการการเลือกต้ังในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ โดย ประภาส แถนสีแสง (2551) และ ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจาํจงัหวดั : กรณศีกึษาผูมสีทิธเิลอืกตัง้ในอาํเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย 
โดย สุทธิชา มะโนพรหม (2551)

ดารณุ ีจาํรสัรกัษ (2555, หนา 67 – 70) ไดทาํการวจิยัเรือ่ง “การใชเทคนคิ CIRC ประกอบหนงัสอื
ภาพภาษาอังกฤษ ชุด Free Time เพื่อพัฒนาทักษะการอานจับใจความ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6” งานวิจัยที่เกี่ยวของไดแก ผลการใชบทเรียนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษท่ีมีผลตอทักษะการ
อานภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดย นวรัตน มัสเยาะ (2542) ผลการใชหนังสือสง
เสริมการอานภาษาองักฤษ ชดุทองถิน่ของเรา สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่5 โรงเรยีนฤทธยิะวรรณ
าลัย กรงุเทพมหานคร โดย ศศธิร พลูทอง (2546) ผลสัมฤทธิท์างการอานจบัใจความสาํคัญสาํหรบันกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยวิธี CIRC โดย นพมณี ขันติแกว (2547) ผลสัมฤทธ์ิดานการอานและ
การเขียนโดยใชวิธีการสอนแบบรวมมือเทคนิค CIRC โดย สตีลส (Steals, 1990) ผลสัมฤทธ์ิและทัศนคติ
ของนักเรียนวิทยาลัยชุมชนที่เรียนโดยการเรียนแบบรวมมือเทคนิค Team-Achievement Divisions โดย 
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ออแลนโด (Orlando, 1992) และ ความพึงพอใจของครูและนักเรียนตอการใชการตนูประกอบการสอนของ
ครูระดับมัธยมศึกษา โดย คินเดอร (Kinder, 2000)

จิรพรรณ เกลาเกลี้ยง (2556, หนา 33 – 37) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษาของผูปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด” งานวิจัย
ที่เกี่ยวของไดแก การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดย เจตน
สดุา ทศานนท (2549) การศกึษาการมีสวนรวมในการจัดการศกึษาของคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ที่เปนผูแทนศิษยเกาและผูแทนผูปกครองในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ โดย ณัฐวุฒิ 
สิทธิเวช (2550) และ การมีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนมณีวัฒนา เขต
บางแค กรุงเทพมหานคร โดย สุทธิมาลย ใยมณี (2551)

ฉบับนี้จะขอจบบทความเพียงเทานี้ ฉบับหนาจะเขียนเปนตอนที่ 4 ในหัวขอ “การเขียนกรอบ
แนวคิดในการวิจัย” ถามีขอสงสัยโปรดสอบถามไดท่ี dranek101@gmail.com หรือ โทร 086 642 2038 
สวัสดี
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