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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1. เพ่ือศึกษาความต้องการคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2. เพ่ือสร้างคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3. เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลความสามารถด้านการ
แปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หลังการใช้คู่มือการแปล
บทคัดย่อ และ 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อคู่มือท่ีสร้างข้ึน กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นปีท่ี 3 หมู่ท่ี 1 และ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์       
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 66 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสํารวจความต้องการ
คู่มือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบประเมินความสามารถการแปลก่อนเรียนและหลังเรียน และ            
แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อคู่มือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนี
ประสิทธิผล และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการใช้คู่มือการแปล
บทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในระดับมากท่ีสุด 2) ในการพัฒนาคู่มือการแปลบทคัดย่อ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เชี่ยวชาญประเมินเน้ือหาและรูปเล่มของคู่มืออยู่ในระดับมาก 3) ค่าดัชนีประสิทธิผลของความสามารถ
ด้านการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หลังการใช้คู่มือ
เท่ากับ 0.5169  และ 4) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้คู่มือการแปลบทคัดย่อในระดับมากท่ีสุด   
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ABSTRACT 
The objectives of this research were 1. to investigate the needs for Thai-English abstract 
translation handbook of Buriram Rajabhat University students, 2. to develop the Thai-English 
abstract translation handbook for Buriram Rajabhat University students, 3. to find the 
Effectiveness Index (I.E.) of the handbook, and 4. to examine the satisfaction towards the 
constructed handbook. The sample group consisted of 66 third year English majors, faculty of 
Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University from group 1 and 2 who were 
studying in the second semester of academic year 2015. The research instruments included a 
needs assessment questionnaire, focus group discussion form, pretest and posttest, and a 
satisfaction questionnaire. Collected quantitative data were analyzed for percentage, mean, 
standard deviation, and effectiveness index while qualitative data were analyzed by using 
content analysis.   The results of the research showed that: 1) the needs of the sample group 
towards the handbook were found at the highest level. 2) In terms of the development of the 
handbook, it was found that the evaluation of the handbook made by the experts was overall 
found at the high level, 3) the effectiveness index of the pre-posttests was at 0.5169. And 4) 
The level of satisfaction of the sample group was overall found at the highest level.  
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นมหาวิทยาลัยท่ีให้ความสําคัญต่อการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน มีการ

สนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรได้ทําการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานภายในคือสถาบันวิจัย
และพัฒนาให้ความสนับสนุนซ่ึงปรัชญาของสถาบันคือ วิจัย สร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นเลิศ เชิดชูภูมิปัญญา 
เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน ในแต่ละปีมีการผลิตผลงานวิจัยและเผยแพร่ออกไปอย่างมากมาย ความจําเป็นในการแปล
บทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษจึงมีมากตามไปด้วย ผู้วิจัยสามารถจ้างให้นักแปลแปลบทคัดย่อของตน
ได้ แต่ปัญหาท่ีเกิดขึ้นก็คือ นักแปลมิได้คุ้นเคยกับคําศัพท์ท่ีใช้ในงานวิจัยเท่ากับผู้วิจัย บ่อยคร้ังท่ีพบว่ามีการ
เลือกใช้คําผิด (Runkati, K. & Chatupote, M., 2014) American Psychological Association หรือ APA 
(2002) อธิบายว่า ในปริบทของผู้เขียนบทคัดย่อท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ข้อผิดพลาดอาจมาจาก
การใช้ไวยากรณ์ท่ีไม่ถูกต้องและคําศัพท์ท่ีไม่เหมาะสมอีกด้วย ท้ังนี้เนื่องจากคําศัพท์ส่วนใหญ่เป็นคําศัพท์เฉพาะ
ด้าน (Read, J. & Chapelle, C.A., 2001) ซ่ึงจะส่งผลในเชิงลบแก่งานวิจัยคือเม่ือมีการแปลและเลือกคําไม่
ถูกต้องจะทําให้นักวิจัยจากต่างประเทศไม่สามารถค้นคําสําคัญของบทคัดย่อนั้นพบ เจ้าของงานวิจยัและ
บทคัดย่ออาจเสียโอกาสในการเผยแพร่หรือถ่ายทอดข้อค้นพบของตนสู่สากล ดังท่ี Runkati, K. (2013) ได้กล่าว
ไว้ว่า ในปัจจุบันหลายมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่งานวิจัยในระบบฐานข้อมูลและฐานข้อมูล
ออนไลน์ต่างๆ เม่ือนักศึกษาต้องการค้นหางานวิจยัก็สามารถทําได้เบื้องต้นโดยง่ายจากบทคัดย่องานวิจัยต่างๆ 
หากบทคัดย่อท่ีเผยแพร่มีข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่เพียงพอต่อการสืบค้นหรือมีโครงสร้างท่ีไม่สมบูรณ์ อาจจะทําให้
ผู้อ่านไม่มีความสนใจท่ีจะอ่านงานวิจัยต่อไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงควรระมัดระวังในการจัดทําบทคัดย่อของตนมาก
ย่ิงขึ้น เพ่ือประโยชน์ต่อการสืบค้นข้อมูลทั้งระดับชาติและระดับสากลต่อไป อย่างไรก็ตาม หากผู้วิจัยสามารถ
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หากบทคัดย่อท่ีเผยแพร่มีข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่เพียงพอต่อการสืบค้นหรือมีโครงสร้างท่ีไม่สมบูรณ์ อาจจะทําให้
ผู้อ่านไม่มีความสนใจท่ีจะอ่านงานวิจัยต่อไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงควรระมัดระวังในการจัดทําบทคัดย่อของตนมาก
ย่ิงขึ้น เพ่ือประโยชน์ต่อการสืบค้นข้อมูลทั้งระดับชาติและระดับสากลต่อไป อย่างไรก็ตาม หากผู้วิจัยสามารถ
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แปลบทคัดย่อของตนเองได้ก็จะได้บทคัดย่อท่ีใช้คําศัพท์เฉพาะได้ตรงตามศาสตร์ของผู้วิจัย สื่อสารข้อค้นพบของ
งานวิจัยโดยย่อออกไปได้อย่างถูกต้อง และสามารถทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย     

ในฐานะอาจารย์สอนวิชาการแปลได้เล็งเห็นความสําคัญในข้อนี้ จึงมีความต้องการพัฒนาคู่มือการแปล
บทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้นักวิจัยได้นําไปใช้ในการแปลบทคัดย่อภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษโดยจะเริ่มจากกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาก่อนเพราะกลุ่มนักศึกษาต้องทําวิจัยเม่ือศึกษาในชั้นปีท่ี 4 
หากมีความสามารถในการแปลบทคัดย่อของตนได้ นักศึกษาจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้ และหาก
นักศึกษาสามารถแปลเอกสารของตนเองได้โดยใช้คู่มือเป็นแหล่งความรู้อ้างอิง สามารถใช้คู่มือจนเชี่ยวชาญก็
สามารถต่อยอดแปลบทคัดย่อให้กับผู้อ่ืนได้และสร้างรายได้แก่ตนด้วย โอกาสที่นักวิจัยจากต่างประเทศจะเข้ามา
ศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยโดยศึกษาจากบทคัดย่อท่ีสื่อสารได้ถูกต้องก็จะมีมากย่ิงข้ึน งานวิจัยใน
ครั้งนี้เป็นการวิจยัประเภทการพัฒนาทดลอง คู่มือที่ได้สามารถนําไปปรับให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มอ่ืนๆ ได้ใน
โอกาสต่อไป   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพ่ือสํารวจความต้องการในการใช้คู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
2. เพ่ือสร้างคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ 
3. เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลของความสามารถด้านการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หลังการใช้คู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้คู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน  264 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้นปีท่ี 3 หมู่ท่ี 1 และ 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน   
66 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเนื่องจากนกัศึกษาท้ัง 2 หมู่นี้ลงทะเบียน
เรียนวิชาการแปล จึงมีโอกาสได้เรียนรู้และใช้ทักษะการแปลเฉพาะอย่างย่ิงการแปลบทคัดย่อมากกว่านักศึกษา
ในชั้นปีอ่ืน ผู้วิจัยจึงเลือกนักศึกษาท้ัง 2 หมู่นี้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย  

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบไปด้วย 6 ส่วนคือ 1) แบบสํารวจความต้องการคู่มือการแปล
บทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซ่ึงตอนที่ 1 เป็นแบบ
กําหนดคําตอบให้เลือก ตอนท่ี 2 เป็นแบบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และตอนที่ 3 
เป็นแบบปลายเปิด 2) แบบบันทึกการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับความต้องการคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซ่ึงเป็นคําถามปลายเปิด 3) แบบประเมิน

 
 

ความสามารถด้านการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ซ่ึงเป็น Pretest และ Posttest 4) คู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 5) แบบประเมินคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ 6) แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อคู่มือการแปลบทคัดย่อจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซ่ึงตอนท่ี 1 เป็นแบบกําหนดคําตอบให้
เลือก ตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และตอนท่ี 3 เป็นแบบปลายเปิด 
ผู้วิจัยได้ทําการสร้างเครื่องมือและตรวจคุณภาพเคร่ืองมือโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง เพ่ือนําแนวความคิดนั้นมาสร้างเครื่องมือให้ครอบคลุมเนื้อหา ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้าง
เครื่องมือแบบสอบถามต่างๆ สร้างเครื่องมือฉบับร่าง นําเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสมและให้คําแนะนําปรับปรุงรูปแบบ ขนาดตัวอักษร ภาพประกอบต่างๆ โดยประเมินจาก
การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆ จํานวน 3 ท่านเพื่อลงสรุป โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามกับจุดประสงค ์(Index of Item-Objective Congruence : IOC) โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับ
ค่าดัชนีความสอดคล้องฯ ของข้อคําถามท่ีได้จาก  การคํานวณจากสูตรที่จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 มี
รายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป คัดเลือกข้อคําถามข้อนั้นไว้ใช้ได้ แต่ถ้าได้
ค่า IOC ต่ํากว่า 0.5 ควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุง หรือตัดท้ิง โดยแบบสอบถามความต้องการคู่มือ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคู่มือ มีค่า IOC จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 
หมายถึงผ่านการคัดเลือกทุกข้อคําถาม ส่วนคุณภาพของคู่มือโดยภาพรวมผู้เชี่ยวชาญประเมินเน้ือหาและรูปเล่ม
ของคู่มืออยู่ในระดับมาก และมีค่าดัชนีประสิทธิผลของความสามารถด้านการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หลังการใช้คู่มือเท่ากับ 0.5169  ซ่ึงจากนั้นปรับปรุงแก้ไข
เครื่องมือตามคําเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วนําไปทดลอง Try Out ครั้งท่ี 1 กับกลุ่มท่ีคล้ายกันคือ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีท่ี 3 หมู่ท่ี 1   
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน นําผลจากการทดลองมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม สําหรับใช้
ในการทดลองคร้ังท่ี 2 ต่อไป สุดท้ายจัดพิมพ์เครื่องมือฉบับสมบูรณ์ เพ่ือนําไปเก็บข้อมูลการทดลองในคร้ังท่ี 2 
กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา
ภาษาอังกฤษ ชั้นปีท่ี 3 หมู่ท่ี 1และ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 66 คน เพ่ือสรุปผลความ
ต้องการคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง  

3. ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 1) ผู้วิจัยปฐมนิเทศนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา และบทบาทหน้าท่ี 2) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้แบบสํารวจความต้องการคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 20 ข้อ พร้อมให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบ
ประเมินความสามารถการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก่อนใช้คู่มือ (Pretest) จากนั้นทําการ
สนทนากลุ่มกับตัวแทนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 10 คน โดยมีขั้นตอนดังนี้คือ แจ้งวัตถุประสงค์ของการทําวิจัย 
นําเข้าสู่ประเด็นสนทนาตามกรอบคําถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน และสรุปการสนทนา 3) ผู้วิจัยจัดประชุมกับ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 พร้อมกันเพ่ือขอข้อมูลการตรวจสอบความตรงเฉพาะหน้า Face Validity เพ่ือนําไปประกอบ
กับข้อมูลค่าความสอดคล้อง IOC ท่ีได้มาก่อนหน้านั้นแล้วจากผู้เชี่ยวชาญ 4) ผู้วิจัยอบรมการใช้คู่มือท่ีผ่านการ
ประเมิน มีการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วให้แก่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือแนะนําการใช้คู่มือ ทําการอบรม และ        
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แปลบทคัดย่อของตนเองได้ก็จะได้บทคัดย่อท่ีใช้คําศัพท์เฉพาะได้ตรงตามศาสตร์ของผู้วิจัย สื่อสารข้อค้นพบของ
งานวิจัยโดยย่อออกไปได้อย่างถูกต้อง และสามารถทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย     

ในฐานะอาจารย์สอนวิชาการแปลได้เล็งเห็นความสําคัญในข้อนี้ จึงมีความต้องการพัฒนาคู่มือการแปล
บทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้นักวิจัยได้นําไปใช้ในการแปลบทคัดย่อภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษโดยจะเริ่มจากกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาก่อนเพราะกลุ่มนักศึกษาต้องทําวิจัยเม่ือศึกษาในชั้นปีท่ี 4 
หากมีความสามารถในการแปลบทคัดย่อของตนได้ นักศึกษาจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้ และหาก
นักศึกษาสามารถแปลเอกสารของตนเองได้โดยใช้คู่มือเป็นแหล่งความรู้อ้างอิง สามารถใช้คู่มือจนเชี่ยวชาญก็
สามารถต่อยอดแปลบทคัดย่อให้กับผู้อื่นได้และสร้างรายได้แก่ตนด้วย โอกาสท่ีนักวิจัยจากต่างประเทศจะเข้ามา
ศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยโดยศึกษาจากบทคัดย่อท่ีสื่อสารได้ถูกต้องก็จะมีมากย่ิงขึ้น งานวิจัยใน
ครั้งนี้เป็นการวิจยัประเภทการพัฒนาทดลอง คู่มือที่ได้สามารถนําไปปรับให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มอ่ืนๆ ได้ใน
โอกาสต่อไป   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพ่ือสํารวจความต้องการในการใช้คู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
2. เพ่ือสร้างคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ 
3. เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลของความสามารถด้านการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หลังการใช้คู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้คู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน  264 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้นปีท่ี 3 หมู่ท่ี 1 และ 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน   
66 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเนื่องจากนกัศึกษาท้ัง 2 หมู่นี้ลงทะเบียน
เรียนวิชาการแปล จึงมีโอกาสได้เรียนรู้และใช้ทักษะการแปลเฉพาะอย่างย่ิงการแปลบทคัดย่อมากกว่านักศึกษา
ในชั้นปีอ่ืน ผู้วิจัยจึงเลือกนักศึกษาท้ัง 2 หมู่นี้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย  

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบไปด้วย 6 ส่วนคือ 1) แบบสํารวจความต้องการคู่มือการแปล
บทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซ่ึงตอนที่ 1 เป็นแบบ
กําหนดคําตอบให้เลือก ตอนท่ี 2 เป็นแบบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และตอนที่ 3 
เป็นแบบปลายเปิด 2) แบบบันทึกการสนทนากลุ่มเก่ียวกับความต้องการคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซ่ึงเป็นคําถามปลายเปิด 3) แบบประเมิน

 
 

ความสามารถด้านการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ซ่ึงเป็น Pretest และ Posttest 4) คู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 5) แบบประเมินคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ 6) แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อคู่มือการแปลบทคัดย่อจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซ่ึงตอนท่ี 1 เป็นแบบกําหนดคําตอบให้
เลือก ตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และตอนท่ี 3 เป็นแบบปลายเปิด 
ผู้วิจัยได้ทําการสร้างเครื่องมือและตรวจคุณภาพเคร่ืองมือโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือนําแนวความคิดนั้นมาสร้างเครื่องมือให้ครอบคลุมเนื้อหา ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้าง
เครื่องมือแบบสอบถามต่างๆ สร้างเครื่องมือฉบับร่าง นําเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสมและให้คําแนะนําปรับปรุงรูปแบบ ขนาดตัวอักษร ภาพประกอบต่างๆ โดยประเมินจาก
การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆ จํานวน 3 ท่านเพ่ือลงสรุป โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามกับจุดประสงค ์(Index of Item-Objective Congruence : IOC) โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับ
ค่าดัชนีความสอดคล้องฯ ของข้อคําถามท่ีได้จาก  การคํานวณจากสูตรท่ีจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 มี
รายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป คัดเลือกข้อคําถามข้อนั้นไว้ใช้ได้ แต่ถ้าได้
ค่า IOC ต่ํากว่า 0.5 ควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุง หรือตัดท้ิง โดยแบบสอบถามความต้องการคู่มือ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคู่มือ มีค่า IOC จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 
หมายถึงผ่านการคัดเลือกทุกข้อคําถาม ส่วนคุณภาพของคู่มือโดยภาพรวมผู้เชี่ยวชาญประเมินเน้ือหาและรูปเล่ม
ของคู่มืออยู่ในระดับมาก และมีค่าดัชนีประสิทธิผลของความสามารถด้านการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หลังการใช้คู่มือเท่ากับ 0.5169  ซ่ึงจากนั้นปรับปรุงแก้ไข
เครื่องมือตามคําเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วนําไปทดลอง Try Out ครั้งท่ี 1 กับกลุ่มท่ีคล้ายกันคือ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีท่ี 3 หมู่ท่ี 1   
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน นําผลจากการทดลองมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม สําหรับใช้
ในการทดลองคร้ังท่ี 2 ต่อไป สุดท้ายจัดพิมพ์เครื่องมือฉบับสมบูรณ์ เพ่ือนําไปเก็บข้อมูลการทดลองในคร้ังท่ี 2 
กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา
ภาษาอังกฤษ ชั้นปีท่ี 3 หมู่ท่ี 1และ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 66 คน เพ่ือสรุปผลความ
ต้องการคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง  

3. ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังน้ี 1) ผู้วิจัยปฐมนิเทศนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา และบทบาทหน้าท่ี 2) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้แบบสํารวจความต้องการคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 20 ข้อ พร้อมให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบ
ประเมินความสามารถการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก่อนใช้คู่มือ (Pretest) จากนั้นทําการ
สนทนากลุ่มกับตัวแทนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 10 คน โดยมีขั้นตอนดังนี้คือ แจ้งวัตถุประสงค์ของการทําวิจัย 
นําเข้าสู่ประเด็นสนทนาตามกรอบคําถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน และสรุปการสนทนา 3) ผู้วิจัยจัดประชุมกับ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 พร้อมกันเพ่ือขอข้อมูลการตรวจสอบความตรงเฉพาะหน้า Face Validity เพ่ือนําไปประกอบ
กับข้อมูลค่าความสอดคล้อง IOC ท่ีได้มาก่อนหน้านั้นแล้วจากผู้เชี่ยวชาญ 4) ผู้วิจัยอบรมการใช้คู่มือท่ีผ่านการ
ประเมิน มีการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วให้แก่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือแนะนําการใช้คู่มือ ทําการอบรม และ        
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นําฝึกปฏิบัติการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 2 ครั้งๆ 1 วัน 5) ผู้วิจัยติดตามและให้คําแนะนํา
ในการใช้คู่มือ พร้อมตอบคําถามท่ีเกิดขึ้นหลังการอบรมระหว่างท่ีกลุ่มตัวอย่างใช้คู่มือด้วยตนเอง โดยใช้ช่องทาง
ต่างๆ ดังนี้ เฟซบุ๊ค ไลน์ โทรศัพท์ 6) ผู้วิจัยดําเนินการให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบประเมินความสามารถการแปล
บทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหลังใช้คู่มือ (Posttest) และ 7) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 10 ข้อ 
 4. ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการใช้สถิติพรรณนา คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าดัชนีประสิทธิผล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เน้ือหา  
 

สรุปผลการวิจัย  
1. กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการใช้คู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในระดับมากท่ีสุด โดยต้องการเนื้อหาในคู่มือเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ ท่ี
พบเห็นได้ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษ พร้อมท้ังไวยากรณ์ท่ีใช้ในการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
และแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีสามารถนํามาใช้ในแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษมากที่สุด และต้องการ
คู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่ี
มีตัวหนังสือขนาดพอเหมาะ ชัดเจน อ่านง่าย เหมาะกับผู้ใช้มากท่ีสุด ส่วนหัวข้อท่ีต้องการให้บรรจุไว้ในคู่มือการ
แปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มากท่ีสุดคือหัวข้อ
เทคนิคหรือวิธีการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นถึงความจําเป็นและ
ความสําคัญของการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและต้องการคู่มือการแปลบทคัดย่อจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับระดับภาษาของกลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุด (5.00) และรองลงมาคือคิดว่ามี
ความต้องการคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษท่ีมีเน้ือหาสาระตรงกับความต้องการใช้จริง
ของกลุ่มตัวอย่าง (4.93) และสุดท้ายต้องการคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษท่ีเขียน
อธิบายด้วยภาษาไทย (3.25) ตามลําดับ     

กลุ่มตัวอย่างต้องการเนื้อหาในคู่มือเก่ียวกับองค์ประกอบของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์จําเพาะที่
ใช้ในการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และแหล่งข้อมูลท่ีสามารถใช้อ้างอิงเมื่อแปลบทคัดย่อ
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษมากที่สุด (5.00) รองลงมาคือต้องการเนื้อหาในคู่มือเกี่ยวกับเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม
ท่ีช่วยในการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (4.72) และสุดท้าย เน้ือหาในคู่มือเกี่ยวกับคําศัพท์
และสํานวนท่ีใช้ในการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (4.60) ตามลําดับ  

กลุ่มตัวอย่างต้องการคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่ีมีตัวหนังสือขนาดพอเหมาะ ชัดเจน อ่านง่าย เหมาะกับผู้ใช้มากท่ีสุด (5.00) 
รองลงมาคือมีรูปเล่มพกพาสะดวก (4.88) มีรูปภาพประกอบและสื่อความหมายตรงกับเนื้อหา (4.32) รูปเล่ม
จัดลําดับได้ดีเปิดหาข้อมูลง่าย (3.77) และสุดท้ายคือคู่มือท่ีจัดรูปเล่มน่าสนใจ (3.25) ตามลําดับ           

กลุ่มตัวอย่างต้องการหัวข้อท่ีอยากให้บรรจุไว้ในคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มากที่สุดคือหัวข้อเทคนิคหรือวิธีการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษ (5.00) รองลงมาคือหัวข้อ การใช้กาล (Tenses) (4.90) ชนิดของคําในประโยค (Parts of 
Speech) (4.88) ต่อด้วยประโยคประธานเป็นผู้ถูกกระทํา (Passive Voice) (4.75) และสุดท้ายคือหัวข้อ      
การแปลจํานวนตัวเลข (Numbers/Figures) (2.13) ตามลําดับ       

 
 

ในส่วนนี้กลุ่มตัวอย่างได้มีข้อเสนอแนะคือ ต้องการให้มีการอบรมการใช้คู่มือ ต้องการให้มีคําศัพท์ท่ีใช้
บ่อยๆ ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษ และต้องการให้แจกคู่มือกลับไปใช้ท่ีบ้าน  

2. ผลการสร้างคูมื่อการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ พบว่า คู่มือมีองค์ประกอบดังนี้ 1) คําชี้แจงในการใช้คู่มือ 2) การแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ 3) สิ่งท่ีจําเป็นในการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 4) ข้อผิดพลาดและคําแนะนํา
ในการป้องกันข้อผิดพลาดในการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 5) แหล่งข้อมูลและแหล่งอ้างอิง
ต่างๆ และจากผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า โดยภาพรวมผู้เชี่ยวชาญประเมินเนื้อหาและรูปเล่มของคู่มือ
อยู่ในระดับมาก   

3. ในการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของความสามารถด้านการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หลังการใช้คู่มือคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบว่า โดยภาพรวมผู้เชี่ยวชาญประเมินเนื้อหาและรูปเล่มของคู่มือ
อยู่ในระดับมาก และมีคา่ดัชนีประสิทธิผลของความสามารถด้านการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หลังการใช้คู่มือเท่ากับ 0.5169 ซ่ึงแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความก้าวหน้าในการแปลหลังใช้คู่มือร้อยละ 51.69 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ท่ียอมรับได้ท่ีว่าค่าดัชนีประสิทธิผลควรมีค่า
ตั้งแต่ 0.5 เป็นต้นไป หลักสูตรหรือนวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นจึงมีประสิทธิผล (Kitrakarn, P., 2003)  

4. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้คู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในระดับมากท่ีสุด โดยความพึงพอใจด้านเนื้อหาของคู่มือการแปลบทคัดย่อ
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพราะเห็นว่าเนื้อหา
สอดคล้องกับความต้องการ และเนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษาใน
ระดับมากท่ีสุด และพึงพอใจรูปเล่มของคู่มือในด้านรูปเล่มจัดลําดับได้ดีเปิดหาข้อมูลง่ายมากที่สุด โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาของคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพราะเห็นว่าเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการ และเนื้อหามีความยากง่าย
เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษา (5.00) แต่ละบทมีความยาวเหมาะสม (4.80) เนื้อหามี
ความหลากหลาย (4.70) และสุดท้ายคือ ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม เข้าใจง่าย (4.50) ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจด้านรูปเล่มของคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มากที่สุดในด้านรูปเล่มจัดลําดับได้ดีเปิดหาข้อมูลง่าย (4.75) มีรูปเล่มพกพาสะดวก 
และ ตัวหนังสือขนาดพอเหมาะ ชัดเจน อ่านง่าย เหมาะกับผู้ใช้ (4.50) ส่วนในด้านจัดรูปเล่มน่าสนใจ และ มี
รูปภาพประกอบและสื่อความหมายตรงกับเนื้อหา กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด (4.00)  กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับความต้องการในการใช้คู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเปน็
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดังนี้ ต้องการให้มีการอบรมการใช้คู่มือ ต้องการให้มี
คําศัพท์ท่ีใช้บ่อยๆ ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ต้องการให้แจกคู่มือกลับไปใช้ท่ีบ้าน และยังมีความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้คู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือ ต้องการให้มีการอบรมการใช้คู่มือเพ่ิมอีก ต้องการให้ปรับปรุงคู่มือแล้วนําไป
เผยแพร่ให้คนอ่ืนๆใช้เช่นเก็บไว้ท่ีห้องสมุด มีประโยชน์มากๆ รูปเล่มธรรมดา แต่มีประโยชน์มาก เป็นต้น  
 

 
 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 24  ฉบับพิเศษ  พฤษภาคม - สิงหาคม  2561         ISSN 2408 - 0845
17

 
 

นําฝึกปฏิบัติการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 2 ครั้งๆ 1 วัน 5) ผู้วิจัยติดตามและให้คําแนะนํา
ในการใช้คู่มือ พร้อมตอบคําถามท่ีเกิดขึ้นหลังการอบรมระหว่างท่ีกลุ่มตัวอย่างใช้คู่มือด้วยตนเอง โดยใช้ช่องทาง
ต่างๆ ดังน้ี เฟซบุ๊ค ไลน์ โทรศัพท์ 6) ผู้วิจัยดําเนินการให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบประเมินความสามารถการแปล
บทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหลังใช้คู่มือ (Posttest) และ 7) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 10 ข้อ 
 4. ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการใช้สถิติพรรณนา คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าดัชนีประสิทธิผล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา  
 

สรุปผลการวิจัย  
1. กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการใช้คู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในระดับมากท่ีสุด โดยต้องการเนื้อหาในคู่มือเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ ท่ี
พบเห็นได้ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษ พร้อมท้ังไวยากรณ์ท่ีใช้ในการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
และแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีสามารถนํามาใช้ในแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษมากที่สุด และต้องการ
คู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่ี
มีตัวหนังสือขนาดพอเหมาะ ชัดเจน อ่านง่าย เหมาะกับผู้ใช้มากที่สุด ส่วนหัวข้อท่ีต้องการให้บรรจุไว้ในคู่มือการ
แปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มากท่ีสุดคือหัวข้อ
เทคนิคหรือวิธีการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นถึงความจําเป็นและ
ความสําคัญของการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและต้องการคู่มือการแปลบทคัดย่อจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับระดับภาษาของกลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุด (5.00) และรองลงมาคือคิดว่ามี
ความต้องการคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษท่ีมีเนื้อหาสาระตรงกับความต้องการใช้จริง
ของกลุ่มตัวอย่าง (4.93) และสุดท้ายต้องการคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษท่ีเขียน
อธิบายด้วยภาษาไทย (3.25) ตามลําดับ     

กลุ่มตัวอย่างต้องการเนื้อหาในคู่มือเกี่ยวกับองค์ประกอบของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์จําเพาะที่
ใช้ในการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และแหล่งข้อมูลที่สามารถใช้อ้างอิงเมื่อแปลบทคัดย่อ
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษมากที่สุด (5.00) รองลงมาคือต้องการเนื้อหาในคู่มือเกี่ยวกับเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม
ท่ีช่วยในการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (4.72) และสุดท้าย เนื้อหาในคู่มือเกี่ยวกับคําศัพท์
และสํานวนท่ีใช้ในการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (4.60) ตามลําดับ  

กลุ่มตัวอย่างต้องการคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่ีมีตัวหนังสือขนาดพอเหมาะ ชัดเจน อ่านง่าย เหมาะกับผู้ใช้มากที่สุด (5.00) 
รองลงมาคือมีรูปเล่มพกพาสะดวก (4.88) มีรูปภาพประกอบและสื่อความหมายตรงกับเนื้อหา (4.32) รูปเล่ม
จัดลําดับได้ดีเปิดหาข้อมูลง่าย (3.77) และสุดท้ายคือคู่มือท่ีจัดรูปเล่มน่าสนใจ (3.25) ตามลําดับ           

กลุ่มตัวอย่างต้องการหัวข้อท่ีอยากให้บรรจุไว้ในคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มากที่สุดคือหัวข้อเทคนิคหรือวิธีการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษ (5.00) รองลงมาคือหัวข้อ การใช้กาล (Tenses) (4.90) ชนิดของคําในประโยค (Parts of 
Speech) (4.88) ต่อด้วยประโยคประธานเป็นผู้ถูกกระทํา (Passive Voice) (4.75) และสุดท้ายคือหัวข้อ      
การแปลจํานวนตัวเลข (Numbers/Figures) (2.13) ตามลําดับ       

 
 

ในส่วนนี้กลุ่มตัวอย่างได้มีข้อเสนอแนะคือ ต้องการให้มีการอบรมการใช้คู่มือ ต้องการให้มีคําศัพท์ท่ีใช้
บ่อยๆ ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษ และต้องการให้แจกคู่มือกลับไปใช้ท่ีบ้าน  

2. ผลการสร้างคูมื่อการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ พบว่า คู่มือมีองค์ประกอบดังนี้ 1) คําชี้แจงในการใช้คู่มือ 2) การแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ 3) สิ่งท่ีจําเป็นในการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 4) ข้อผิดพลาดและคําแนะนํา
ในการป้องกันข้อผิดพลาดในการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 5) แหล่งข้อมูลและแหล่งอ้างอิง
ต่างๆ และจากผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า โดยภาพรวมผู้เชี่ยวชาญประเมินเน้ือหาและรูปเล่มของคู่มือ
อยู่ในระดับมาก   

3. ในการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของความสามารถด้านการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หลังการใช้คู่มือคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบว่า โดยภาพรวมผู้เชี่ยวชาญประเมินเน้ือหาและรูปเล่มของคู่มือ
อยู่ในระดับมาก และมีคา่ดัชนีประสิทธิผลของความสามารถด้านการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หลังการใช้คู่มือเท่ากับ 0.5169 ซ่ึงแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความก้าวหน้าในการแปลหลังใช้คู่มือร้อยละ 51.69 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ท่ียอมรับได้ท่ีว่าค่าดัชนีประสิทธิผลควรมีค่า
ตั้งแต่ 0.5 เป็นต้นไป หลักสูตรหรือนวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นจึงมีประสิทธิผล (Kitrakarn, P., 2003)  

4. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้คู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในระดับมากท่ีสุด โดยความพึงพอใจด้านเนื้อหาของคู่มือการแปลบทคัดย่อ
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพราะเห็นว่าเนื้อหา
สอดคล้องกับความต้องการ และเนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษาใน
ระดับมากท่ีสุด และพึงพอใจรูปเล่มของคู่มือในด้านรูปเล่มจัดลําดับได้ดีเปิดหาข้อมูลง่ายมากท่ีสุด โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาของคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพราะเห็นว่าเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการ และเนื้อหามีความยากง่าย
เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษา (5.00) แต่ละบทมีความยาวเหมาะสม (4.80) เนื้อหามี
ความหลากหลาย (4.70) และสุดท้ายคือ ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม เข้าใจง่าย (4.50) ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจด้านรูปเล่มของคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มากที่สุดในด้านรูปเล่มจัดลําดับได้ดีเปิดหาข้อมูลง่าย (4.75) มีรูปเล่มพกพาสะดวก 
และ ตัวหนังสือขนาดพอเหมาะ ชัดเจน อ่านง่าย เหมาะกับผู้ใช้ (4.50) ส่วนในด้านจัดรูปเล่มน่าสนใจ และ มี
รูปภาพประกอบและสื่อความหมายตรงกับเนื้อหา กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด (4.00)  กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับความต้องการในการใช้คู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเปน็
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดังน้ี ต้องการให้มีการอบรมการใช้คู่มือ ต้องการให้มี
คําศัพท์ท่ีใช้บ่อยๆ ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ต้องการให้แจกคู่มือกลับไปใช้ท่ีบ้าน และยังมีความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้คู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือ ต้องการให้มีการอบรมการใช้คู่มือเพิ่มอีก ต้องการให้ปรับปรุงคู่มือแล้วนําไป
เผยแพร่ให้คนอื่นๆใช้เช่นเก็บไว้ท่ีห้องสมุด มีประโยชน์มากๆ รูปเล่มธรรมดา แต่มีประโยชน์มาก เป็นต้น  
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อภิปรายผลการวิจัย  
1. ด้านความต้องการในการใช้คู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามและกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมสนทนากลุ่มมีความเห็น
คล้ายคลึงกันในประเด็นต่างๆ ดังนี้ มีความต้องการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและต้องการ
คู่มือการแปลเพื่อมาช่วยในการแปล อีกทั้งยังต้องการเนื้อหาท่ีมีท้ังรูปแบบ องค์ประกอบของบทคัดย่อ คําศัพท์
และไวยากรณ์ท่ีจําเป็นสําหรับการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับงานวจิัยของ     
Runkati, K., (2013) ท่ีได้ศึกษา องค์ประกอบและข้อผิดพลาดในบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ซ่ึงพบว่าผู้เขียนควรมีความรู้ด้านองค์ประกอบของ
บทคัดย่อและการใช้ไวยากรณ์จําเพาะ จะทําให้การเขียนบทคัดย่อมีความสมบูรณ์และถูกต้องมากข้ึน เน่ืองจาก
การหาคําศัพท์จากพจนานุกรมอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างรวมกันจึงจะเกิดเป็นงานแปล
ท่ีดีได้ โดยผู้แปลจะต้องมีความรู้ท้ังด้านรูปแบบและไวยากรณ์ ซ่ึงสอดคล้องกับ (Larson, M., 1998) ท่ีกล่าวถึง
ขั้นตอนในการแปลว่าประกอบด้วย 1) การศึกษาภาษาต้นฉบับอย่างระมัดระวังท้ังในแง่ของคําศัพท์ โครงสร้าง
ทางไวยากรณ์ บริบทในการสื่อความหมาย และองค์ประกอบทางวัฒนธรรม 2) นําองค์ประกอบเหล่านี้มา
วิเคราะห์และหาความหมาย 3) เขียนความหมายท่ีได้ลงเป็นภาษาแปลโดยใช้หลักไวยากรณ์และรูปแบบท่ีถูกต้อง
ของภาษาแปล รวมถึงประเด็นทางวัฒนธรรมด้วย และสอดคล้องกับ Runkati, K. & Chatupote, M. (2014)   
ท่ีเสนอแนะว่า ในการแปลหรือเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก็สําคัญเช่นกัน เพราะ
ทุกๆ คําและทุกๆ ประโยคสามารถส่ือความถึงวัตถุประสงค์ วิธีการทดลอง ผลสรุป บทสรุป และการอภิปรายผล
ในบทคัดย่อได้ การเขียนบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษท่ีใช้ไวยากรณ์ถูกต้องจะไม่เป็นเรื่องยาก ถ้าผู้เขียนเพิ่มความ
สนใจในการใช้ไวยากรณ์ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ และคําศพัท์ การฝึกเขียนประโยครูปแบบจําเพาะที่ใช้
ในการเขียนวัตถุประสงค ์การแสดงระเบียบวิธีวิจัย การนําเสนอทางสถิติ กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการคู่มือการ
แปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับระดับภาษาของตน สอดคล้องกับ ลักษณะของคู่มือ
ท่ีดีท่ี Jongwutiwes, K. & Nillapun, M. (1999) ได้กล่าวไว้ว่า เน้ือหาสาระหรือรายละเอียดในคู่มือควรตรงกับ
เรื่องท่ีศึกษา และไม่ยากจนเกินไปจนทําให้ไม่มีผู้สนใจท่ีจะหยิบอ่าน นอกจากน้ี กลุม่ตัวอย่างยังต้องการเนื้อหา
ในคู่มือเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่สามารถใช้อ้างอิงเมื่อแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ต้องการ
เครื่องมือท่ีเหมาะสมที่ช่วยในการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้นในคู่มือจึง
จําเป็นต้องมีแหล่งอ้างอิงท่ีจะทําให้ผู้อ่านสามารถนําเคร่ืองมือเหล่าน้ันมาใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับ Meepon, S. (2009) ท่ีกล่าวว่า องค์ประกอบของคู่มือท่ัวไปประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆ    
ท่ีจําเป็นคือ คําชีแ้จงการใช้คู่มือ คําชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมการท่ีจําเป็นต่างๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ ฯลฯ 
เนื้อหาสาระและกระบวนการหรือขั้นตอนในการดําเนินการ ความรู้เสริม หรือแบบฝึกปฏิบัติ เพ่ือช่วยผู้อ่านใน
การฝึกฝน ปัญหาและคําแนะนําเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา แหล่งข้อมูล และแหล่งอ้างอิงต่างๆ และ
สอดคล้องกับ Thuetham, P. (2007) ท่ีว่า คู่มือมีองค์ประกอบที่สําคัญคือ มีคําชีแ้จงการใช้คู่มือ มีเน้ือหาสาระ
และคําอธิบายวิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติการ การเตรียมการเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเข้าใจง่าย  ควรมีคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา การป้องกันท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับผู้อ่าน หรือ
ผู้นําคู่มือไปปฏิบัติได้ถูกต้อง ตลอดจนควรมีคําแนะนําแหล่งความรู้อ้างอิงท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาค้นคว้า 

2. ด้านการพัฒนาคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์  กลุ่มตัวอย่างต้องการให้พัฒนาคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในด้านเนื้อหามากกว่าด้านรูปเล่มท้ังนี้เน่ืองมาจากกลุ่มตัวอย่างเห็น

 
 

ความสําคัญของเน้ือหาสาระที่จะทําไปใช้ได้จริงมากกว่ารูปเล่ม ซ่ึงสะท้อนมาจากข้อความคิดเห็นท่ีว่า รูปเล่ม
ธรรมดา แต่มีประโยชน์มาก อย่างไรก็ตามก็มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงคู่มือแล้วนําไปเผยแพร่ให้คนอื่นๆใช้เช่น
เก็บไว้ท่ีห้องสมุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงควรปรับปรุงรูปเล่มให้สวยงาม ซ่ึงสอดคล้องกับ Phumphungphut, W. (2011) 
กล่าวว่า คู่มือท่ีดีควรมีลักษณะดังต่อไปน้ี คือ ต้องมีความเหมาะสมกับผู้ใช้ มีความทันสมัย ให้ความรู้ท่ีถูกต้อง 
ชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผู้ใช้สามารถปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอน วิธีการได้อย่าง
เหมาะสม รูปเล่มมีความสวยงาม และทนทานต่อการนําไปใช้  ผลจากผลวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมกับ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 เพ่ือตรวจสอบความตรงเฉพาะหน้า Face Validity ต่อคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องว่าให้ปรับแก้ลําดับในคู่มือ โดยนํา
เทคนิคและวิธีการแปลมาไว้ในบทแรก ปรับภาษาท่ีใช้ในสอดคล้องกับความสามารถของกลุ่มตัวอย่าง ปรับคํา
ชี้แจงในส่วนแรก ดังท่ี Jongwutiwes, K. & Nillapun, M. (1999)  ได้กล่าวถึงลักษณะของคู่มือท่ีดีไว้ว่าการ
นําเสนอเนื้อหาควรให้เหมาะสมกับพ้ืนความรู้ของผู้ท่ีจะศึกษา ในส่วนผลของการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญต่อคู่มือ
การแปลน้ี โดยภาพรวมผู้เชี่ยวชาญประเมินเนื้อหาและรูปเล่มของคู่มืออยู่ในระดับมาก เนื่องจากคู่มือท่ีสร้างข้ึน
ได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพต่างๆ มีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ มีการนําไปทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคล้ายคลึงกนั และมีการแก้ไขปรับปรุงจนไดคู้่มือท่ีมีความเหมาะสมด้านเน้ือหาและรูปเล่ม
ในระดับมาก ผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นว่าสมควรนําไปใช้เนื่องจากมีข้อมูลท่ีจําเป็นในการแปลบทคัดย่อจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ มีภาพประกอบท่ีเหมาะสมสื่อความหมาย หัวข้อครอบคลุมประเด็นท่ีเกี่ยวข้องควร
ได้รับการเผยแพร่จะทําให้ผู้ท่ีสนใจสามารถใช้คู่มือในการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ใน
ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ ควรมีการพัฒนาต่อยอดให้คู่มือสามารถนําไปใช้
ในการแปลไม่เพียงเฉพาะการแปลบทคัดย่อเท่านั้น ควรใช้คู่มือในการแปลบทความวิจัยและวิชาการได้อีกด้วย      

3. คู่มือมีค่าดัชนีประสิทธิผลของความสามารถด้านการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หลังการใช้คู่มือเท่ากับ 0.5169 ซ่ึงแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความก้าวหน้าใน
การแปลหลังใช้คู่มือร้อยละ 51.69 ซ่ึงมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นผ่านเกณฑ์ท่ียอมรับได้ท่ีว่าค่าดัชนีประสิทธิผลควรมี
ค่าต้ังแต่ 0.5 เป็นต้นไป หลักสูตรหรือนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึนจึงมีประสิทธิผล (Kitrakarn, P., 2003) แต่เนื่องจาก
ระยะเวลาในการวิจัยที่จํากัดทําให้กลุ่มตัวอย่างมิได้ฝึกฝนมากพอ ทําให้มีความก้าวหน้าในการแปลมีไม่มาก  
หากมีเวลาในการฝึกฝนการใช้คู่มือท่ีมากกว่านี้ ความก้าวหน้าในการแปลบทคัดย่อของกลุ่มตัวอย่างจะดีขึ้นตาม
ระยะเวลาและความชํานาญในการใช้คู่มือ เนื่องจากมีความชํานาญโดยผ่านการฝึกฝนการใช้คู่มือ (Meepon, S., 
2009) สอดคล้องกับ Phaophung, K. (2005) ท่ีกล่าวว่า คู่มือท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้ คือ ผู้ใช้สามารถนําไป
ปฏิบัติได้จริงหลังจากศึกษาคู่มือจนเกิดความชํานาญ     

4. ด้านความพึงพอใจในการใช้คู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาของคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพราะเห็นว่าเนื้อหาสอดคล้องกับ
ความต้องการ และ เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษา (5.00) เนื่องจาก
มีการปรับปรุงภาษาตามท่ีผู้ทรงได้เสนอแนะทําให้ได้คู่มือท่ีดีมีเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
ตัวอย่างและมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของกลุ่มตัวอย่าง สอดคล้องกับ 
Phaophung, K. (2005) ท่ีกล่าวว่า คู่มือท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้ คือ ระบบการนําเสนอควรเป็นระบบจากง่ายไป
ยากหรือเป็นเรื่องๆ ไปให้ชัดเจน การนําเสนอเนื้อหาถูกต้องชัดเจน โดยบรรจุสาระหรือรายละเอียดตรงกับเรื่องท่ี
ศึกษา เนื้อหาเหมาะสม สามารถอ้างอิงหรือประยุกต์ใช้ได้ และผู้ศึกษามีความเข้าใจตรงกันสามารถนําไปปฏิบัติ
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อภิปรายผลการวิจัย  
1. ด้านความต้องการในการใช้คู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามและกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมสนทนากลุ่มมีความเห็น
คล้ายคลึงกันในประเด็นต่างๆ ดังนี้ มีความต้องการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและต้องการ
คู่มือการแปลเพื่อมาช่วยในการแปล อีกทั้งยังต้องการเนื้อหาท่ีมีท้ังรูปแบบ องค์ประกอบของบทคัดย่อ คําศัพท์
และไวยากรณ์ท่ีจําเป็นสําหรับการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับงานวจิัยของ     
Runkati, K., (2013) ท่ีได้ศึกษา องค์ประกอบและข้อผิดพลาดในบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ซ่ึงพบว่าผู้เขียนควรมีความรู้ด้านองค์ประกอบของ
บทคัดย่อและการใช้ไวยากรณ์จําเพาะ จะทําให้การเขียนบทคัดย่อมีความสมบูรณ์และถูกต้องมากข้ึน เนื่องจาก
การหาคําศัพท์จากพจนานุกรมอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างรวมกันจึงจะเกิดเป็นงานแปล
ท่ีดีได้ โดยผู้แปลจะต้องมีความรู้ท้ังด้านรูปแบบและไวยากรณ์ ซ่ึงสอดคล้องกับ (Larson, M., 1998) ท่ีกล่าวถึง
ขั้นตอนในการแปลว่าประกอบด้วย 1) การศึกษาภาษาต้นฉบับอย่างระมัดระวังท้ังในแง่ของคําศัพท์ โครงสร้าง
ทางไวยากรณ์ บริบทในการสื่อความหมาย และองค์ประกอบทางวัฒนธรรม 2) นําองค์ประกอบเหล่านี้มา
วิเคราะห์และหาความหมาย 3) เขียนความหมายท่ีได้ลงเป็นภาษาแปลโดยใช้หลักไวยากรณ์และรูปแบบท่ีถูกต้อง
ของภาษาแปล รวมถึงประเด็นทางวัฒนธรรมด้วย และสอดคล้องกับ Runkati, K. & Chatupote, M. (2014)   
ท่ีเสนอแนะว่า ในการแปลหรือเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก็สําคัญเช่นกัน เพราะ
ทุกๆ คําและทุกๆ ประโยคสามารถส่ือความถึงวัตถุประสงค์ วิธีการทดลอง ผลสรุป บทสรุป และการอภิปรายผล
ในบทคัดย่อได้ การเขียนบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษท่ีใช้ไวยากรณ์ถูกต้องจะไม่เป็นเรื่องยาก ถ้าผู้เขียนเพิ่มความ
สนใจในการใช้ไวยากรณ์ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ และคําศพัท์ การฝึกเขียนประโยครูปแบบจําเพาะที่ใช้
ในการเขียนวัตถุประสงค ์การแสดงระเบียบวิธีวิจัย การนําเสนอทางสถิติ กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการคู่มือการ
แปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับระดับภาษาของตน สอดคล้องกับ ลักษณะของคู่มือ
ท่ีดีท่ี Jongwutiwes, K. & Nillapun, M. (1999) ได้กล่าวไว้ว่า เนื้อหาสาระหรือรายละเอียดในคู่มือควรตรงกับ
เรื่องท่ีศึกษา และไม่ยากจนเกินไปจนทําให้ไม่มีผู้สนใจท่ีจะหยิบอ่าน นอกจากน้ี กลุม่ตัวอย่างยังต้องการเนื้อหา
ในคู่มือเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลท่ีสามารถใช้อ้างอิงเมื่อแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ต้องการ
เครื่องมือท่ีเหมาะสมที่ช่วยในการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้นในคู่มือจึง
จําเป็นต้องมีแหล่งอ้างอิงท่ีจะทําให้ผู้อ่านสามารถนําเคร่ืองมือเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับ Meepon, S. (2009) ท่ีกล่าวว่า องค์ประกอบของคู่มือท่ัวไปประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆ    
ท่ีจําเป็นคือ คําชีแ้จงการใช้คู่มือ คําชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมการท่ีจําเป็นต่างๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ ฯลฯ 
เน้ือหาสาระและกระบวนการหรือขั้นตอนในการดําเนินการ ความรู้เสริม หรือแบบฝึกปฏิบัติ เพ่ือช่วยผู้อ่านใน
การฝึกฝน ปัญหาและคําแนะนําเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา แหล่งข้อมูล และแหล่งอ้างอิงต่างๆ และ
สอดคล้องกับ Thuetham, P. (2007) ท่ีว่า คู่มือมีองค์ประกอบที่สําคัญคือ มีคําชีแ้จงการใช้คู่มือ มีเนื้อหาสาระ
และคําอธิบายวิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติการ การเตรียมการเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเข้าใจง่าย  ควรมีคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา การป้องกันท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับผู้อ่าน หรือ
ผู้นําคู่มือไปปฏิบัติได้ถูกต้อง ตลอดจนควรมีคําแนะนําแหล่งความรู้อ้างอิงท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาค้นคว้า 

2. ด้านการพัฒนาคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์  กลุ่มตัวอย่างต้องการให้พัฒนาคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในด้านเนื้อหามากกว่าด้านรูปเล่มท้ังนี้เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างเห็น

 
 

ความสําคัญของเน้ือหาสาระที่จะทําไปใช้ได้จริงมากกว่ารูปเล่ม ซ่ึงสะท้อนมาจากข้อความคิดเห็นท่ีว่า รูปเล่ม
ธรรมดา แต่มีประโยชน์มาก อย่างไรก็ตามก็มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงคู่มือแล้วนําไปเผยแพร่ให้คนอื่นๆใช้เช่น
เก็บไว้ท่ีห้องสมุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงควรปรับปรุงรูปเล่มให้สวยงาม ซ่ึงสอดคล้องกับ Phumphungphut, W. (2011) 
กล่าวว่า คู่มือท่ีดีควรมีลักษณะดังต่อไปน้ี คือ ต้องมีความเหมาะสมกับผู้ใช้ มีความทันสมัย ให้ความรู้ท่ีถูกต้อง 
ชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผู้ใช้สามารถปฏิบัติตามแนวทางขั้นตอน วิธีการได้อย่าง
เหมาะสม รูปเล่มมีความสวยงาม และทนทานต่อการนําไปใช้  ผลจากผลวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมกับ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 เพ่ือตรวจสอบความตรงเฉพาะหน้า Face Validity ต่อคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องว่าให้ปรับแก้ลําดับในคู่มือ โดยนํา
เทคนิคและวิธีการแปลมาไว้ในบทแรก ปรับภาษาท่ีใช้ในสอดคล้องกับความสามารถของกลุ่มตัวอย่าง ปรับคํา
ชี้แจงในส่วนแรก ดังท่ี Jongwutiwes, K. & Nillapun, M. (1999)  ได้กล่าวถึงลักษณะของคู่มือท่ีดีไว้ว่าการ
นําเสนอเนื้อหาควรให้เหมาะสมกับพ้ืนความรู้ของผู้ท่ีจะศึกษา ในส่วนผลของการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญต่อคู่มือ
การแปลน้ี โดยภาพรวมผู้เชี่ยวชาญประเมินเนื้อหาและรูปเล่มของคู่มืออยู่ในระดับมาก เน่ืองจากคู่มือท่ีสร้างข้ึน
ได้ผ่านข้ันตอนกระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพต่างๆ มีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ มีการนําไปทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคล้ายคลึงกนั และมีการแก้ไขปรับปรุงจนไดคู้่มือท่ีมีความเหมาะสมด้านเน้ือหาและรูปเล่ม
ในระดับมาก ผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นว่าสมควรนําไปใช้เน่ืองจากมีข้อมูลท่ีจําเป็นในการแปลบทคัดย่อจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ มีภาพประกอบท่ีเหมาะสมสื่อความหมาย หัวข้อครอบคลุมประเด็นท่ีเกี่ยวข้องควร
ได้รับการเผยแพร่จะทําให้ผู้ท่ีสนใจสามารถใช้คู่มือในการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ใน
ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ ควรมีการพัฒนาต่อยอดให้คู่มือสามารถนําไปใช้
ในการแปลไม่เพียงเฉพาะการแปลบทคัดย่อเท่านั้น ควรใช้คู่มือในการแปลบทความวิจัยและวิชาการได้อีกด้วย      

3. คู่มือมีค่าดัชนีประสิทธิผลของความสามารถด้านการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หลังการใช้คู่มือเท่ากับ 0.5169 ซ่ึงแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความก้าวหน้าใน
การแปลหลังใช้คู่มือร้อยละ 51.69 ซ่ึงมีความก้าวหน้าเพ่ิมข้ึนผ่านเกณฑ์ท่ียอมรับได้ท่ีว่าค่าดัชนีประสิทธิผลควรมี
ค่าต้ังแต่ 0.5 เป็นต้นไป หลักสูตรหรือนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึนจึงมีประสิทธิผล (Kitrakarn, P., 2003) แต่เน่ืองจาก
ระยะเวลาในการวิจัยที่จํากัดทําให้กลุ่มตัวอย่างมิได้ฝึกฝนมากพอ ทําให้มีความก้าวหน้าในการแปลมีไม่มาก  
หากมีเวลาในการฝึกฝนการใช้คู่มือท่ีมากกว่านี้ ความก้าวหน้าในการแปลบทคัดย่อของกลุ่มตัวอย่างจะดีขึ้นตาม
ระยะเวลาและความชํานาญในการใช้คู่มือ เนื่องจากมีความชํานาญโดยผ่านการฝึกฝนการใช้คู่มือ (Meepon, S., 
2009) สอดคล้องกับ Phaophung, K. (2005) ท่ีกล่าวว่า คู่มือท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้ คือ ผู้ใช้สามารถนําไป
ปฏิบัติได้จริงหลังจากศึกษาคู่มือจนเกิดความชํานาญ     

4. ด้านความพึงพอใจในการใช้คู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาของคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพราะเห็นว่าเนื้อหาสอดคล้องกับ
ความต้องการ และ เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษา (5.00) เน่ืองจาก
มีการปรับปรุงภาษาตามท่ีผู้ทรงได้เสนอแนะทําให้ได้คู่มือท่ีดีมีเน้ือหาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
ตัวอย่างและมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของกลุ่มตัวอย่าง สอดคล้องกับ 
Phaophung, K. (2005) ท่ีกล่าวว่า คู่มือท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้ คือ ระบบการนําเสนอควรเป็นระบบจากง่ายไป
ยากหรือเป็นเรื่องๆ ไปให้ชัดเจน การนําเสนอเนื้อหาถูกต้องชัดเจน โดยบรรจุสาระหรือรายละเอียดตรงกับเรื่องท่ี
ศึกษา เนื้อหาเหมาะสม สามารถอ้างอิงหรือประยุกต์ใช้ได้ และผู้ศึกษามีความเข้าใจตรงกันสามารถนําไปปฏิบัติ
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ได้จริงหลังจากศกึษาคู่มือ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านรูปเล่มของคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มากท่ีสุดในด้านรูปเล่มจัดลําดับได้ดีเปิดหา
ข้อมูลง่าย (4.75)  ทําให้คู่มือท่ีพัฒนานี้มีลักษณะของคู่มือท่ีดี ดังท่ี Jongwutiwes, K. & Nillapun, M. (1999) 
กล่าวไว้เกี่ยวกับลักษณะคู่มือท่ีดีว่า ลักษณะคู่มือท่ีดีจะต้องมีระบบการนําเสนอควรเป็นระบบจากง่ายไปหายาก 
หรือเป็นเรื่องๆ ให้ชัดเจน จัดลําดับไว้ในหาข้อมูลเจอได้ไม่ยาก  
 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้  

1. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาสามารถใช้คู่มือนี้ในการสอนการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษได้    

2. นักวิจัยหรือผู้ท่ีสนใจในการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสามารถใช้คู่มือนี้ในการ
แปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้      

3. ผู้ท่ีสนใจในการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสามารถใช้คู่มือนี้ได้ด้วยตนเองเพราะมี
เนื้อหาท่ีเหมาะสม แหล่งความรู้ข้อมูลอ้างอิงท่ีนําไปประยุกต์ใช้ในการแปลบทคัดย่อของตนได้  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชีย่วชาญในการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้วนํา

ข้อมูลมาประกอบในการจัดทําคู่มือ  
 2. ควรให้เวลาในการอบรมการนําคู่มือไปใช้และระยะเวลาที่ทดลองใช้คู่มือด้วยตนเองให้มากกว่านี้

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากข้ึน  
 3. ควรทําการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอ่ืนๆ เช่น นักวิจัยหน้าใหม่ นักแปลฝึกหัด หรือผู้ท่ีสนใจใน 

การแปล   
 4. ควรมีการศึกษาพัฒนาคู่มือการแปลอ่ืนๆ เช่น คู่มือการแปลเอกสารทางธุรกิจ เป็นต้น  
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ได้จริงหลังจากศกึษาคู่มือ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านรูปเล่มของคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มากที่สุดในด้านรูปเล่มจัดลําดับได้ดีเปิดหา
ข้อมูลง่าย (4.75)  ทําให้คู่มือท่ีพัฒนาน้ีมีลักษณะของคู่มือท่ีดี ดังท่ี Jongwutiwes, K. & Nillapun, M. (1999) 
กล่าวไว้เกี่ยวกับลักษณะคู่มือท่ีดีว่า ลักษณะคู่มือท่ีดีจะต้องมีระบบการนําเสนอควรเป็นระบบจากง่ายไปหายาก 
หรือเป็นเรื่องๆ ให้ชัดเจน จัดลําดับไว้ในหาข้อมูลเจอได้ไม่ยาก  
 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้  

1. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาสามารถใช้คู่มือนี้ในการสอนการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษได้    

2. นักวิจัยหรือผู้ท่ีสนใจในการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสามารถใช้คู่มือนี้ในการ
แปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้      

3. ผู้ท่ีสนใจในการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสามารถใช้คู่มือนี้ได้ด้วยตนเองเพราะมี
เน้ือหาท่ีเหมาะสม แหล่งความรู้ข้อมูลอ้างอิงท่ีนําไปประยุกต์ใช้ในการแปลบทคัดย่อของตนได้  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชีย่วชาญในการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้วนํา

ข้อมูลมาประกอบในการจัดทําคู่มือ  
 2. ควรให้เวลาในการอบรมการนําคู่มือไปใช้และระยะเวลาที่ทดลองใช้คู่มือด้วยตนเองให้มากกว่านี้

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากข้ึน  
 3. ควรทําการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอ่ืนๆ เช่น นักวิจัยหน้าใหม่ นักแปลฝึกหัด หรือผู้ท่ีสนใจใน 

การแปล   
 4. ควรมีการศึกษาพัฒนาคู่มือการแปลอ่ืนๆ เช่น คู่มือการแปลเอกสารทางธุรกิจ เป็นต้น  
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