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การศึกษาประเภท รูปแบบ และข้อผิดพลาด
ในการเขียนชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษ 

เป็นภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับปริญญาตรี
ปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย*

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาประเภท รูปแบบและข้อผิดพลาดในการเขียนชื่อ

หวัข้อปัญหาพิเศษเป็นภาษาองักฤษของผูเ้รยีนระดบัปรญิญาตร ีกลุม่ตวัอย่าง คอื นสิติสาขาวชิาการ

จัดการโรงแรมและท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปัญหาพิเศษทั้งสิ้น จ�านวน 373 คน ข้อมูล

ที่ใช้วิเคราะห์ คือ ชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษจ�านวน 231 เรื่อง 

ผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่าชือ่หวัข้อปัญหาพิเศษ มีประเภท รปูแบบลกัษณะและข้อผดิพลาด

ต่าง ๆ ดังนี้

1. ชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษแบ่งตามประเภท พบว่า แบ่งเป็นแบบพรรณนามากที่สุด รองลงมา 

คือ แบบกล่าวประกาศ และไม่พบชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษแบบค�าถามและแบบผสม

2. ชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษแบ่งตามรูปแบบ พบว่า มีการเขียนแบบอังกฤษมากที่สุด รองลงมา 

คือ เขียนแบบอื่น ๆ และสุดท้ายคือรูปแบบการเขียนแบบอเมริกา 

3. ข้อผิดพลาดในการเขียนช่ือหัวข้อปัญหาพิเศษตามหลักการเขียนชื่อหัวข้อวิจัย พบว่า มี

ความผิดพลาดเรื่องการเขียนชื่อหัวข้องานวิจัยในรูปประโยคมากที่สุด รองลงมา คือ ความผิดพลาด

เรื่องการใช้กาลผิด และสุดท้ายคือความผิดพลาดเรื่องการใช้อักษรย่อ 

4. ข้อผิดพลาดในการเขียนชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่พบบ่อย
ที่สุด คือ ความหมายที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างชื่อหัวข้อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รองลงมา คือ 
การเลอืกใช้ค�าศพัท์ทีไ่ม่เหมาะสมกบับริบทหรอืผดิหน้าที ่การใช้เครือ่งหมายวรรคตอนผดิ การสะกด

ผิด และการเรียงล�าดับค�าผิด ตามล�าดับ 

ค�าส�าคัญ: การเขียนชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษ ชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษในภาษาอังกฤษ 

 รูปแบบและข้อผิดพลาด

* อาจารย์ประจ�าโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน
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A Study of Types, Styles and Mistakes of Writing 
Special Problem 

Titles in English of Bachelor’s Degree Students
Piyapong Laosrirattanachai

Abstract

This research aimed to study types, styles and mistakes of writing special problem 
titles in English of bachelor’s degree students. The informants of this study were 373 majoring 
in Hotel and Tourism Management who have enrolled in Special Problems course. The data 
were gathered from 231 research titles.

The findings have showed types of research titles, styles of research titles, and mistakes 
of research titles as follows:

1. Research titles were categorized by types: Descriptive title type was most often 
found and Declarative title type respectively. There was no Interrogative title type and 
Compound title type found in this research. 

2. Research titles categorized by styles: three styles of writing research title found in 
this research were listed in order of frequency: British style, other style, and American style 
respectively.

3. Principles of research title writing mistakes: the mistakes occurred from the most 
to the least were as follows: writing in sentence, using inappropriate tenses, and using 
abbreviations respectively.

4. Grammatical mistakes of writing research title: the order mistakes occurred from 
the most to the least were as follows: translation and meaning, lexical selection, punctuation, 
spelling, word order respectively.

Keywords : Special problem titles writing, Special problem titles in English, Styles and Mistakes
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บทน�า
รายวิชาปัญหาพิเศษเป็นรายวิชาหน่ึงท่ีจะช่วยปูพื้นฐานด้านการท�าวิจัยให้แก่ผู้เรียน เพื่อน�าไปสู่ 

การต่อยอดส�าหรับผูท่ี้มคีวามสนใจจะศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ อกีทัง้ยงัสามารถน�าไปใช้เขยีนในงานเขยีน 
เชงิวชิาการหรอืประกอบอาชพีทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัการเขยีนทีมี่ลกัษณะเป็นทางการ ส่วนใหญ่ผูเ้รยีนมัก
จะได้รับความรู้ด้านการท�าวิจัยอย่างจริงจังในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งที่ในความเป็นจริงนั้น ผู้เรียนควรมี
ทักษะความรู้ด้านการเขียนงานวิจัยในรายละเอียดต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมต้ังแต่ระดับปริญญาตรี
เพือ่สามารถน�าไปใช้ในการศึกษาต่อ หรือท�างานท่ีเกีย่วข้องต่าง ๆ  ได้ ทัง้นีก้ารใช้ภาษาในการเขยีนรายงาน
ปัญหาพิเศษสามารถเป็นได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแล้วแต่หลักสูตรก�าหนด อย่างไรก็ตาม ปัญหา
พเิศษทุกหัวข้อจ�าเปน็ตอ้งมสีว่นประกอบส�าคญัทีเ่ป็นภาษาองักฤษ นั่นคอื ส่วนของชื่อหวัข้อวจิัย และสว่น
ของบทคัดย่อนั่นเอง Derntl (2014 : 105-123) กล่าวว่า หัวข้อวิจัยเป็นส่วนที่ถูกอ่านมากที่สุดในงานวิจัย 
เพราะผู้อ่านจะอ่านชื่อหัวข้อก่อนเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ Hall (1998 : 81) ที่กล่าวว่า ก่อนที่เราจะอ่าน
บทคัดย่อนั้น เราจะอ่านช่ือหัวข้อก่อนเสมอ ช่ือหัวข้อที่ไม่ดีพอย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการ
เขียนงานวจัิยของผู้วจิยัได้  นอกจากความสามารถในการเขยีนหวัข้องานวจิยัทีด่แีล้ว ผูเ้ขยีนยงัจ�าเป็นต้อง
มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่ดีเพียงพอที่จะเขียนหัวข้อวิจัยนั้น ๆ เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม เพราะการสืบค้นข้อมูล งานวิจัยต่าง ๆ แบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น จะขึ้นอยู่กับชื่อหัวข้อที่ประกอบ
ด้วยค�าส�าคัญต่าง ๆ เป็นหลัก หากผู้เขียนสามารถเขียนได้ดีก็จะท�าให้การสืบค้นนั้นเป็นไปได้ง่าย 

จะเหน็ได้ว่า การเขียนช่ือหัวข้องานวจัิยมรีายละเอียดทีส่�าคญัอยูห่ลายประการ จึงจ�าเป็นทีจ่ะต้อง
ศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการเขียนได้อย่างถูกต้อง จากความส�าคัญต่าง ๆ ของช่ือหัวข้องานวิจัย
ที่ได้กล่าวมานั้น ท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท�าการศึกษาประเภท รูปแบบ และข้อผิดพลาดในการเขียน
ชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอนในการเขียนภาษา
อังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนรายงานปัญหาพิเศษต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประเภทและรูปแบบในการเขียนชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษเป็นภาษาอังกฤษ
2. เพื่อศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษเป็นภาษาอังกฤษตามหลักการเขียนชื่อ

หัวข้องานวิจัยและตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

วิธีด�าเนินการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยด�าเนินการวิจัยตามล�าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ใช้วิธสุ่ีมตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง คอืนสิติสาขาการจดัการโรงแรมและท่องเทีย่ว ทีล่งทะเบยีน

เรยีนในรายวิชาปัญหาพเิศษ ของคณะศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก�าแพงแสน จ�านวน 373 คน โดยทางหลักสูตรให้ผู้เรียนได้เลือกที่จะท�าหัวข้อปัญหาพิเศษเป็นคู่หรือท�า
เดี่ยว ตามความสมัครใจของนิสิต โดยได้จ�านวนหัวข้อปัญหาพิเศษรวม 231 เรื่อง

2. ให้นิสิตกรอกแบบฟอร์มแจ้งชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษในรายวิชาปัญหาพิเศษ โดยประกอบด้วยชื่อ
หัวข้อภาษาไทย และชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษ

3. น�าชื่อหัวข้องานปัญหาพิเศษทั้งหมดมาจัดแบ่งตามประเภททั้ง 4 แบบ ตามท่ี Jamali และ 
Nikzard (2011 : 653-661) ได้กล่าวไว้ว่า ชื่อหัวข้องานวิจัยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ
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  3.1 แบบพรรณนา (Descriptive Title) ชื่อหัวข้องานวิจัยจะอธิบายว่า วิจัยนี้เกี่ยวกับอะไร 
ยกตัวอย่างเช่น 
  An Analysis of Co-Occurrence between Words and Nominalizations /kaan/ and 
  /khwaam/
  3.2 แบบกล่าวประกาศ (Declarative Title) ชือ่หวัข้องานวิจยัจะอธบิายถงึผลทีไ่ด้จากงานวิจยั 
ยกตัวอย่างเช่น 
  Participation in Class Leading to Successful in Studying
  3.3 แบบค�าถาม (Interrogative Title) ชื่อหัวข้องานวิจัยจะมีลักษณะเป็นค�าถาม ยกตัวอย่าง
เช่น
  Does Participation in Class Lead to Successful in Studying?
  3.4 แบบผสม (Compound Title) ชื่อหัวข้องานวิจัยจะเกิดจากการผสมผสาน ชื่อหัวข้องาน
วิจัยแบบ 3 ประเภทที่กล่าวมาเข้าด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น
  Does Participation in Class Lead to Successful in Studying? An Empirical 
  Observation 

4. น�าชื่อหัวข้องานปัญหาพิเศษทั้งหมดมาจัดแบ่งตามรูปแบบการเขียนชื่อหัวข้องานวิจัยตามที่ 
Norris (2016 : 18-22) กล่าวไว้ว่าลักษณะตัวอักษรที่ใช้แบ่งออกเป็น 2 แบบหลัก ๆ คือ
  4.1 แบบอเมริกาที่ค�าเนื้อหาต่าง ๆ ในชื่อหัวข้องานวิจัยจะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ เช่น
  A Survey of English Learning Techniques Used by Thai Students
  4.2 แบบอังกฤษที่จะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นประโยคตัวแรกเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น 
  A survey of English learning techniques used by Thai students
  4.3 ส�าหรบัรปูแบบอืน่ ๆ  นอกเหนอืจาก 2 รปูแบบที ่4.1 และ 4.2 นัน้ ผูวิ้จยัจะจดัให้อยู่ในหมวด 
รูปแบบอื่น ๆ และอธิบายลักษณะรูปแบบต่อไป

5. น�าชือ่หวัข้อปัญหาพเิศษทัง้หมดตรวจเพือ่หาข้อผดิพลาดในลกัษณะต่าง ๆ  โดยแบ่งข้อผดิพลาด
ออกเป็น 2 แบบคือ

 5.1 ข้อผิดพลาดตามหลักการเขียนชื่อหัวข้อวิจัย (Norris. 2016 : 18-22) ประกอบด้วย
5.1.1 เรื่องการใช้กาล
5.1.2 การเขียนในรูปประโยคและวลี
5.1.3 การใช้อักษรย่อ

 5.2 ข้อผิดพลาดตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Norrish. 1983 : 85) และ (Hengwichitkul. 
2006 : 23-28) ประกอบด้วย

5.2.1 การสะกดผิด 
5.2.2 การใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิด 
5.2.3 ความหมายที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างชื่อหัวข้อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.2.4 การเลือกใช้ค�าศัพท์ที่ไม่เหมาะสมกับบริบท หรือไม่ถูกต้องตามหน้าที่ของค�า
5.2.5 การเรียงล�าดับค�า

 6. น�าข้อผิดพลาดที่พบมาวิเคราะห์ลักษณะความผิดพลาด
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 7. สรปุความผิดพลาดรูปแบบต่าง ๆ  ออกเป็นความถีแ่ละค่าร้อยละ เพือ่หาว่าข้อผดิพลาดประเภท
ใดที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่สุด
 8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สอนในรายวิชาปัญหาพิเศษเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ท่ีสามารถให้
ข้อมูลอธิบายเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับข้อมูลที่พบ และสอบถามผู้เรียนแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด�าเนินการสนทนากลุ่ม และเลือกกลุ่มตัวอย่างมาทั้งสิ้น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 8 
คน เพื่อหาค�าอธิบายส�าหรับผลการส�ารวจที่ได้เพิ่มเติม

ผลการวิจัย
จากที่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวได้ก�าหนดให้นิสิตใน

หลักสูตรชั้นปีที่ 4 ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปัญหาพิเศษ โดยนิสิตสามารถท�าปัญหาพิเศษเป็นรายบุคคล
หรือจับคู่กันแล้วแต่ความสมัครใจน้ัน มีนิสิตลงทะเบียนเรียนท้ังสิ้นจ�านวน 373 คน และได้รายชื่อหัวข้อ
ปัญหาพิเศษทั้งสิ้น 231 เรื่องนั้น ผู้วิจัยได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนน�าส่งชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษทั้งภาษาไทย
และภาษาองักฤษแก่ผู้วิจัยเพือ่ผู้วจัิยจะน�ามาตรวจสอบและแก้ไขให้ถกูต้อง ในขณะเดยีว เป็นการเกบ็ข้อมลู
การเขียน  ชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษไปด้วย 

จากข้อมูลที่ได้ เมื่อน�าชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษมาพิจารณาตามประเภทชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษของ 
Jamali และ Nikzard (2011 : 653-661) พบว่าปรากฏชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษ 2 ประเภท คือ แบบพรรณนา
และแบบกล่าวประกาศ ข้อมูลสรุปได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษแบ่งตามประเภท

ประเภทชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษ จ�านวน ร้อยละ (100)

1. แบบพรรณนา 158 68.40

2. แบบกล่าวประกาศ 73 31.60

3. แบบค�าถาม 0 0.00

4. แบบผสม 0 0.00

รวม 231 100

 จากตารางสรุปได้ว่า จากหัวข้อปัญหาพิเศษทั้งหมดจ�านวน 231 เรื่องนั้น เป็นหัวข้อปัญหาพิเศษ
แบบพรรณนามากที่สุดคือ 158 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 68.40 ยกตัวอย่างเช่น
  Development Guidelines for Sustainable Agro-Tourism

 Tourist’s satisfaction towards the Suanson Pradipad Beach in Prachuapkirikhan
รองลงมาคือหัวข้อปัญหาพิเศษแบบกล่าวประกาศ จ�านวน 73 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 31.60 ยก

ตัวอย่างเช่น
  A Study of Thai Cultural Symbols Affecting Inbound Tourism

The influence of www.pantip.com that can affect the travel of teenage
Thailand
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อย่างไรก็ตามไม่พบว่า มีชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษแบบค�าถามและแบบผสม ผู้วิจัยได้ท�าการสอบถาม
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาปัญหาพิเศษเกี่ยวกับการแนะน�าผู้เรียนในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ได้ข้อมูลว่า 
ผู้สอนแนะน�าให้ผู้เรียนคิดว่า ตนต้องการศึกษาประเด็นใด เช่น ปัจจัย ปัญหา หรือความพึงพอใจในสถาน
บริการ เป็นต้น จากน้ันให้ลองสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตหรืองานวิจัยในห้องสมุด แล้วน�ามาประยุกต์ให้ตรง
และเหมาะสมกบัหัวข้อที่ผูเ้รยีนต้องการศกึษา ผูส้อนไม่ได้สอนว่า ชือ่หวัข้องานวิจยัสามารถเขยีนได้หลาย
ประเภท เบื้องต้นผู้เรียนจะปรับหัวข้อตนตามที่สืบค้นได้และน�ามาส่งแก่อาจารย์ประจ�ารายวิชา เมื่อผ่าน
ความเห็นชอบจากผู้สอน ผู้เรียนคนอื่น ๆ จึงจะท�าการเลียนแบบกันเป็นทอด ๆ ต่อไป 

เมื่อน�าชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษทั้ง 231 เรื่องมาพิจารณาตามรูปแบบการเขียนชื่อหัวข้องานวิจัยของ 
Norris (2016 : 18-22) ไว้พบว่า มกีารเขียนช่ือหัวข้อปัญหาพเิศษทัง้แบบอเมรกิาและแบบองักฤษ นอกจาก
นี้ ยังมีการเขียนในรูปแบบอื่น ๆ อีก ซ่ึงสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็น 3 รูปแบบย่อยคือ แบบใช้ตัว
อักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด แบบใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด และแบบใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กและใหญ่ผสมกัน
อย่างไม่เป็นระบบ ข้อมูลสรุปได้ดังตารางที่ 2

 ตารางที่ 2 ชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษแบ่งตามรูปแบบการเขียน

รูปแบบชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษ จ�านวน ร้อยละ (100)

1. แบบอเมริกา 40 17.32

2. แบบอังกฤษ 110 47.62

3. แบบอื่นๆ 81 35.06

 3.1 ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด 24 29.63

 3.2 ใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด 1 1.23

 3.3 ใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กและใหญ่ผสมกัน 56 69.14

รวม 231 100

 จากตารางจะเห็นว่า จากหัวข้อปัญหาพิเศษทั้งหมดจ�านวน 231 เรื่องนั้น เป็นหัวข้อปัญหาพิเศษที่
เขียนแบบอังกฤษมากที่สุดคือ 110 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 47.62 ทั้งนี้ การเขียนหัวข้อปัญหาพิเศษแบบ
อังกฤษเป็นรูปแบบที่ขึ้นต้นหัวข้อด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ลักษณะดังกล่าวนี้ เป็นลักษณะเดียวกับประโยค
ในภาษาอังกฤษทัว่ไปท่ีข้ึนต้นด้วยตวัอกัษรพมิพ์ใหญ่ มแีนวโน้มเป็นไปได้ว่ากลุม่ตวัอย่างเขยีนชือ่หวัข้อปัญหา
พิเศษแบบองักฤษ เน่ืองจากลกัษณะการเขียนตรงกบัสิง่ทีก่ลุม่ตวัอย่างเรยีนรูม้าแต่เดก็ว่าประโยคในภาษา
อังกฤษต้องขึ้นต้นด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น
  Satisfaction of tourists who festival at Erawan national park
  Survey staff needs to develop a case study of a 5-star hotel
 รองลงมาคือหัวข้อปัญหาพิเศษที่เขียนแบบอื่น ๆ จ�านวน 81 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35.06 โดยการ
เขียนชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษแบบอื่น ๆ  นี้ สามารถแยกย่อยออกเป็น 3 ลักษณะคือ การเขียนโดยใช้ตัวอักษร
พิมพ์ใหญ่ทั้งหมดจ�านวน 24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 29.63 ยกตัวอย่างเช่น
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*COMMUNITY PARTICIPATION IN CULTURAL TOURISM 
MANAGEMENT: A CASE
STUDY OF THAI SONG VILLAGE, BANG PLA, BANG DISTRICT, 
NAKHON PATHOM 

 การเขียนโดยใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมดจ�านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.23 ได้แก่
*satisfaction domestic tourists for medical tourism im pattaya city

 การเขยีนโดยใช้ตวัอกัษรพมิพ์เลก็และใหญ่ผสมกนัอย่างไม่มรีะบบจ�านวน 56 เรือ่ง คดิเป็นร้อยละ 
69.14 ตัวอย่างเช่น

*The Conservation practices Thaisongdam village khaoyoi District, Phetchaburi 
Province For a sustainable cultural tourism

และแบบสุดท้ายคือแบบอเมริกา จ�านวน 40 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.32 ยกตัวอย่างเช่น
  Domestic Tourists Satisfaction towards Tha Maharaj Bangkok

 A Potential of Bangnoi Floating Market Amphoe Bang Khonthi , Samut
Songkhram

ล�าดับต่อมา เมื่อน�าช่ือหัวข้อปัญหาพิเศษทั้ง 231 เรื่อง มาพิจารณาในแง่ของข้อผิดพลาดตาม 
หลักการเขียนชื่อหัวข้องานวิจัยของ Norris (2016 : 18-22) พบว่า ปรากฏข้อผิดพลาด 3 แบบ ได้แก่ 
การใช้กาลผิด การเขียนชื่อหัวข้อในรูปประโยค และการใช้อักษรย่อในชื่อหัวข้องานวิจัย สรุปได้ดังตาราง
ที่ 3

ตารางที่ 3 ข้อผิดพลาดของชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษตามหลักการเขียนชื่อหัวข้องานวิจัย

ข้อผิดพลาดตามหลักชื่อหัวข้องานวิจัย จ�านวน (231) ร้อยละ (100)

1. การใช้กาล 5 2.16

2. การเขียนในรูปประโยค 11 4.76

3. การใช้อักษรย่อ 3 1.30

 จากตาราง สรุปได้ว่า ข้อผดิพลาดในการเขยีนชือ่หวัข้อปัญหาพเิศษเป็นภาษาองักฤษตามหลกัการ
เขียนชื่อหัวข้องานวิจัย พบประเด็นการเขียนช่ือหัวข้อปัญหาพิเศษในรูปประโยค 11 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 
4.76 จากทั้งหมด 231 เรื่อง ยกตัวอย่างเช่น 

  *Survey staff needs to develop a case study of a 5-star hotel (Sofitel So Bangkok) 
 จากตัวอย่างที่ (18) จะเห็นว่า ชื่อปัญหาพิเศษขึ้นต้นด้วย survey ซึ่ง ท�าหน้าท่ีเป็นค�ากริยา เม่ือ
น�าไปพิจารณาร่วมกับชื่อในภาษาไทย คือ ศึกษาความต้องการการพัฒนาของพนักงานโรงแรม กรณีศึกษา 
โรงแรม 5 ดาว ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่เขียนช่ือหัวข้อปัญหาพิเศษนี้
ต้องการตั้งชื่อหัวข้อให้อยู่ในรูปประโยค ซ่ึงตามหลักที่ถูกต้องนั้นจะต้องตั้งชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษให้อยู่ใน
รูปวลี
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 การใช้กาลผิด พบ 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.16 ยกตัวอย่างเช่น
  *Motivation of Thai tourists visited in exhibition “Dialogue in the dark” at 
  Chamcuri Square.
  *Attitudes of passengers who didn’t used service kiosk machine. : A case study 

of passenger of Thai Airasia Airline at Don Muang International Airport.
จากตัวอย่างที่ (19) และ (20) จะเห็นได้ว่า ชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษใช้ Past Simple ในการเขียนโดย

ดูได้จากกริยา visited และ didn’t used นอกจากนี้ยังมีจุดสังเกตอีกหนึ่งจุดคือ การเขียนว่า didn’t used 
ซึง่ตามหลักจะต้องเป็น didn’t use สิง่นีย้งัแสดงให้เหน็ว่าผูเ้รยีนชาวไทยยงัมคีวามสบัสนในการโครงสร้าง
ของกาลแบบต่าง ๆ อยู่ 
 สุดท้าย คือ การใช้อักษรย่อ พบ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.30 ยกตัวอย่างเช่น 
   *The quality of the BTS line.
   *The participation of conmunities in the management of cultural tourism study 
   market some old Royal Rs122 Len District Nakhonpathom Province 
 จากตัวอย่างที่ (21) ชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษนี้ใช้ตัวย่อ BTS ซึ่งหากมองในแง่ของคนไทยนั้น เราอาจ
อนุมานได้ว่าผู้เห็นชื่อบทความนี้จะเข้าใจได้ทันทีว่า BTS คืออะไร แต่หากมองในบริบทของกลุ่มคนที่อาจ
ไม่มโีอกาสได้รูจั้กรถไฟฟ้า BTS หรอืในบรบิทของชาวต่างชาตย่ิอมไม่เข้าใจว่า BTS คอือะไร เพราะรถไฟฟ้า
เหล่านี้ถูกเรียกขานกันแตกต่างออกไปในแต่ละประเทศ ยกตัวอย่างของประเทศไทยนี้ รถไฟฟ้าถูกสั่งซื้อ
มาจากประเทศจีน แต่เมือ่น�าเข้ามาใช้การในประเทศไทยจงึมีการตัง้ชือ่ใหม่ระบบรถไฟฟ้าตรงนีว่้า Bangkok 
Mass Transit System Public Company Limited ซึ่งตัวย่อคือ BTS นั่นเอง
 ตัวอย่างที่ (22) นั้น มีการใช้ตัวย่อ Rs 122 ซึ่งแปลมาจาก รศ 122 ซึ่งในความเป็นจริงควรเขียน
ว่า Rattanakosin Era 122 

จากผลสรุปแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีข้อผิดพลาดตามหลักการเขียนช่ือหัวข้องานวิจัยอยู่ใน
ปริมาณที่น้อยมาก ดังนั้นข้อผิดพลาดตามหลักการเขียนชื่อหัวข้องานวิจัยจึงไม่ใช่ประเด็นที่น่าเป็นห่วง 
อยา่งไรก็ตาม การเนน้ย�า้ถงึหลกัการเขยีนชือ่หวัข้องานวจิยัเป็นภาษาองักฤษที่ถกูต้องยงัคงเป็นสิง่จ�าเป็น
ที่ผู้เรียนต้องได้รับการแนะน�า เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุด
 ในขั้นสุดท้าย ผู้วิจัยน�าชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษมาพิจารณาตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดย
ประยุกต์จากทฤษฎีของ Norrish (1983 : 85) และ Hengwichitkul (2006 : 23-28) พบว่า มีข้อผิดพลาด
ตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 5 ประเด็นด้วยกัน สรุปได้ดังตารางที่ 4 
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 ตารางที่ 4 ข้อผิดพลาดของชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ข้อผิดพลาดตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ จ�านวน (231) ร้อยละ (100)

1. การสะกดผิด 27 11.69

2. การใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิด 98 42.42

3. ความหมายที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างชื่อหัวข้อภาษาไทย
 และภาษาอังกฤษ

131 56.71

4. การเลือกใช้ค�าศัพท์ที่ไม่เหมาะสมกับบริบทหรือผิดหน้าที่ 101 43.72

5. การเรียงล�าดับค�า 24 10.39

 จากตาราง สรุปได้ว่า จากชือ่หัวข้อปัญหาพเิศษทัง้หมด 231 เรือ่ง ปรากฏข้อผดิพลาดในการเขยีน
ช่ือหัวข้อปัญหาพิเศษเป็นภาษาอังกฤษตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่พบบ่อยที่สุดคือความหมายที่ไม่
สอดคล้องกันระหว่างชื่อหัวข้อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพบท้ังหมด 131 เรื่องซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
56.71 ยกตัวอย่างเช่น
  *Mueang Sing Historical Park is for cultural tourism study.
 จากประโยคตัวอย่างนี้ หัวข้อปัญหาพิเศษในภาษาไทย คือ ช่องทางการสร้างการรับรู ้การ
ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม กรณศีกึษาปราสาทเมอืงสงิห์ อย่างไรกต็าม เม่ือพจิารณาควบคูก่บัชือ่หวัข้อปัญหา
พิเศษในภาษาอังกฤษตามตัวอย่างที่ (23) จะเห็นว่า มีความหมายที่ไม่สอดคล้องกันอย่างสิ้นเชิง
 รองลงมา คอื การเลอืกใช้ค�าศพัท์ทีไ่ม่เหมาะสมกบับรบิทหรอืผดิหน้าที ่โดยพบทัง้หมด 101 เรือ่ง
คิดเป็นร้อยละ 43.72 ตัวอย่างการใช้ค�าศัพท์ที่ไม่เหมาะสมกับบริบทและการใช้ค�าศัพท์ผิดหน้าที่ เช่น

  *A study ability of resource for eco tourism in area of Koh-Larn Chonburi 
Thailand (case study is Thai tourists)

จากตัวอย่างท่ี (24) ซ่ึงช่ือปัญหาพิเศษในภาษาไทย คือ การศึกษาศักยภาพของแหล่งทรัพยากร
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริเวณเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี (กรณีศึกษา นักท่องเท่ียวชาวไทย) จะเห็นว่า 
กลุ่มตัวอย่างเขียนชื่อปัญหาพิเศษโดยใช้ค�าว่า ability ส�าหรับค�าว่า ศักยภาพ ซึ่งในความจริงแล้ว ควรใช้
ค�าว่า potential จะเหมาะสมกว่า

   *Development Guidelines for Sustainable Agro-Tourism: Kasetsart University 
Kamphaengsaen campus Nakhonpathom province

จากประโยคตัวอย่างด้านบนน้ี กลุ่มตัวอย่างต้องการแปลว่า แนวทางการอนุรักษ์ ซึ่งหากจะใช้
ค�าว่า develop มาวางหน้าค�าเพื่อขยายค�าว่า guidelines นั้น ควรใช้ค�าคุณศัพท์ developmental แทนที่
จะเป็น development นั่นเอง
 ล�าดับต่อมา คือ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิด โดยพบทั้งหมด 98 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 42.42 
ยกตัวอย่างเช่น
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   *Motivating factor and Tourism behavior of Thai tourism visiting in koh-Mak 
Island, Trad province

   *Service Quality of Railway Station , Case study : Hua Lamphong Station
 จากตัวอย่างที่ (26) และ (27) จะเห็นว่าไม่มีการเว้นวรรคหน้า-หลัง ระหว่างเครื่องหมาย หรือ 
เว้นวรรคทั้งด้านหน้าและหลังของเครื่องหมาย 
 นอกจากนี ้เครือ่งหมาย “.” ท่ีจะพบในท้ายประโยคของภาษาองักฤษนัน้กม็กัถกูใช้โดยพบว่า มกีาร
ใส่เครื่องหมาย . ลงในท้ายชื่อเรื่องหัวข้อปัญหาพิเศษที่เป็นวลี ยกตัวอย่างเช่น

   *The satisfaction of foreign tourists who travel to Khao San Road.
 ส่วนข้อผิดพลาดด้านการสะกดผิด พบทั้งหมด 27 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.69 ตัวอย่างเช่น

    *Studing about senior’s motivation for decide to go to Amphawa Floating 
Market

   *PROMOTING GUILINES FOR TOURISM IN GREEN SEASON PERIOD 
AT DOI 

  ANGKHANG, CHIANG MAI PROVINCE IN ENTREPRENEUR’S VIEW
 จากตัวอย่างท่ี (29) และ (30) จะเห็นว่า ค�าว่า Studing และ GUILINES นั้นเป็นค�าที่

เกิดจากการสะกดผิด โดยจริง ๆ  แล้ว ค�าว่า Studing ต้องเขียนว่า Studying และ GUILINES ต้องเขียน
ว่า GUIDELINES การสะกดผิดเช่นนี้ แสดงถึงความหละหลวมและไม่รอบคอบ ซึ่งน�าไปสู่การสืบค้นที่
ยุ่งยากได้
 การเรียงล�าดับค�าในวลีผิด พบทั้งหมด 24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.39 ยกตัวอย่างเช่น 
   * Satisfaction of tourists Thai to the marketing mix

 โดยเมื่อพิจารณาการเรียงล�าดับในวลีพบว่า การเรียงล�าดับค�าในช่ือปัญหาพิเศษภาษา
อังกฤษจะมีลักษณะแบบแปลค�าต่อค�า กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างจะแปลความหมายค�าต่าง ๆ ในชื่อปัญหา
พเิศษภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษแล้วน�ามาวางเรยีงกนัในรปูแบบเดียวกบัช่ือหัวข้อปัญหาพิเศษในภาษาไทย 
ดังตัวอย่างที่ (31) จะเห็นว่าชื่อหัวข้อวิจัยนี้มีการวางค�าว่า tourists ซึ่งเป็นค�านามไว้หน้าค�าว่า Thai ซึ่ง
ท�าหน้าที่เป็นค�าคุณศัพท์ ทั้ง ๆ ที่ตามหลักแล้ว ควรเขียนว่า Thai tourists นั่นเอง

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ประเภทของช่ือหวัข้อปัญหาพเิศษ จากหัวข้อปัญหาพิเศษท้ังหมดจ�านวน 231 เรือ่งนัน้ ประเภท

ของชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษท่ีพบมากท่ีสุดคือแบบพรรณนา จากการสอบถามข้อมูลจากการสนทนากลุ่มได้
ความว่า กลุ่มตัวอย่างไม่มีความรู้ในเร่ืองของประเภทของชื่อหัวข้อวิจัยมาก่อน แต่กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีดู
ตัวอย่างชื่อหัวข้อจากงานวิจัยที่มีอยู่ก่อนแล้ว และใช้วิธีเขียนชื่อหัวข้อโดยเลียนแบบหรือดูตามอย่างชื่อ
หัวข้องานวิจัย ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมาประยุกต์ เมื่อสอบถามเพิ่มเติมว่า กลุ่มตัวอย่างสืบค้นข้อมูลชื่อ
หัวข้อปัญหาพิเศษอย่างไร ได้ค�าตอบว่า ส่วนใหญ่ใช้วิธีสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต รองลงมาคือเข้าสืบค้นใน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย เมื่อกลุ่มตัวอย่างสืบค้นข้อมูลดังกล่าวพบว่า ชื่อหัวข้อส่วนใหญ่มีแนวทางไปใน
ลักษณะเดียวกัน จึงเชื่อว่า ลักษณะการเขียนช่ือหัวข้อวิจัยที่ตนพบเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วจึงเอาอย่างตาม



วารสารศลิปศาสตรป์รทิศัน์ 31

โดยทีก่ลุม่ตวัอย่างไม่ทราบเลยว่าประเภทช่ือหัวข้องานวจิยัทีต่นสบืค้นได้นัน้เรยีกว่า ประเภทพรรณนา และ
ประเภทกล่าวประกาศ ซึ่งสอดคล้องกับที่ Jamali และ Nikzard (2011 : 653-661) ได้ท�าการส�ารวจและ
พบว่า ชื่อหัวข้องานวิจัยแบบผสมนั้นมีจ�านวนการดาวน์โหลดน้อยและการน�าไปอ้างอิงก็ยังน้อยเช่นกัน ซึ่ง
เป็นผลมาจากการทีช่ือ่หัวข้องานวิจยัประเภทนีม้คีวามยาวและเคร่ืองหมายต่าง ๆ  ประกอบด้วย ท�าให้การ
สืบค้นและเข้าถึงเป็นไปได้ยากกว่า
 2. รูปแบบการเขียนของชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษ จากหัวข้อปัญหาพิเศษท้ังหมดจ�านวน 231 เรื่อง 
แบ่งเป็น
  2.1 การเขียนแบบอเมริกา จ�านวน 40 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.32 
  2.2 แบบอังกฤษจ�านวน 110 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 47.62 
  2.3 แบบอื่น ๆ จ�านวน 81 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35.06 โดยสามารถจัดกลุ่มย่อยออกได้ดังนี้
   2.3.1 การเขียนโดยใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดจ�านวน 24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 29.63
   2.3.2 การเขียนโดยใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมดจ�านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.23
   2.3.3 การเขียนโดยใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กและใหญ่ผสมกันอย่างไม่มีระบบจ�านวน 56 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 69.14 
 จากการสนทนากลุม่ได้ข้อมูลเพิม่เตมิว่า สาเหตทุีก่ลุม่ตวัอย่างใช้รูปแบบการเขียนชือ่หวัข้อปัญหา
พิเศษแบบอังกฤษมากที่สุด นั่นเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างถูกปลูกฝังมาว่า การเขียนประโยคในภาษาอังกฤษ 
จะต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอ ท�าให้กลุ่มตัวอย่างใช้รูปแบบลักษณะแบบอังกฤษมากที่สุด ข้อมูลตรงนี้ยัง
สะท้อนให้เหน็ว่า ผูเ้รียนภาษาองักฤษจ�านวนมากยงัขาดความรูค้วามเข้าใจในการแบ่งแยกระหว่างประโยค
และวลี 
 3. ข้อผิดพลาดของช่ือหัวข้อปัญหาพิเศษตามหลักการเขียนช่ือหัวข้องานวิจัย จากหัวข้อปัญหา
พิเศษทั้งหมดจ�านวน 231 เรื่อง พบข้อผิดพลาดตามหลักการเขียนชื่อหัวข้องานวิจัย ดังนี ้
  3.1 การใช้กาลผิด จากการส�ารวจพบว่า ช่ือหัวข้อปัญหาพิเศษมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่อง
การใช้กาลผดิจ�านวนท้ังส้ิน 5 เรือ่ง คดิเป็นร้อยละ 2.16 ซึง่มกัเกดิจากการใช้อดตีกาลในการเขยีนชือ่หวัข้อ
ปัญหาพิเศษ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว Norris (2016 : 18-22) กล่าวว่า ชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษควรอยู่ใน
รูปปัจจุบันกาล โดยจากข้อมูลเพิ่มเติมท่ีได้จากการสนทนากลุ่มพบว่า เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างใช้อดีตกาล
เพราะคดิว่าปัญหาพเิศษ ท่ีตนท�าน้ัน เมือ่ท�าเสร็จแล้ว จะกลายเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ในอดีตและจบไปแล้วจงึต้อง
ใช้อดีตกาลในการเขียนชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษ
  3.2 การเขียนชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษในรูปประโยค จากผลที่ได้พบว่า มีการเขียนชื่อหัวข้อปัญหา
พิเศษในรูปประโยคจ�านวน 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.76 ซึ่งในที่นี้การเขียนชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษควรเขียน
ให้อยู่ในรูปของวลี (Norris. 2016 : 18-22) ท้ังนี้ จากข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จากการสนทนากลุ่มพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างไม่เคยทราบมาก่อนว่าชื่อหัวข้องานวิจัยจ�าเป็นต้องอยู่ในรูปวลี แต่ที่เขียนชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษ
ในรปูวลนีัน้ เนือ่งจากกลุม่ตวัอย่างแค่เลยีนแบบจากช่ืองานวิจัยท่ีมอียู่ก่อนแล้ว ส�าหรบักลุม่ตวัอย่างท่ีเขยีน
ชือ่หวัข้อปัญหาพเิศษในรปูประโยค กลุม่ตวัอย่างเหล่านีมี้ความคิดว่า การเขยีนภาษาอังกฤษยาว ๆ  จ�าเป็น
ต้องเขียนเป็นประโยคมีประธาน และกริยา จึงพยายามเขียนให้ออกมารูปประโยค 
  3.3 การใช้อกัษรย่อ มกีารใช้อกัษรย่อเป็นส่วนประกอบในชือ่หวัข้อปัญหาพเิศษ จ�านวน 3 เรือ่ง
คิดเป็นร้อยละ 1.30 ซ่ึงจากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ตัวอักษรย่อในการเขียน
ชือ่หวัข้อปัญหาพเิศษในจ�านวนน้อยมาก กลุม่ตัวอย่างมกัเลอืกทีจ่ะใช้ชือ่เตม็เป็นส่วนประกอบของชือ่หวัข้อ
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ปัญหาพิเศษมากกว่าที่จะใช้ตัวอักษรย่อ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มอธิบายเพิ่มเติมได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง
ไม่เลือกใช้ตัวอักษรย่อ เพราะเห็นว่า ข้อมูลหัวข้องานวิจัยที่สืบค้นมาเป็นตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ใช้ตัวย่อ เช่น
ค�าว่า กรุงเทพมหานคร ไม่มีการย่อเป็น กทม. นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลเพิ่มว่า การใช้ค�าเต็มแทนที่
จะใช้ตัวอักษรย่อน้ัน ท�าให้กลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่าช่ือหัวข้อปัญหาพิเศษของตนดูดีและเป็นทางการกว่า การ
ใช้อักษรย่อ ส�าหรับในส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้อักษรย่อ อธิบายว่า ตนใช้อักษรย่อเพราะไม่รู้มาก่อนว่า
อักษรย่อนั้นมีชื่อเต็มเช่นในกรณีของ BTS ที่กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จึง
ไม่คิดว่าผู้อื่นจะไม่รู้จัก BTS อีกกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลว่า ไม่คิดว่าเป็นสิ่งส�าคัญจึงใช้วิธีแปลงอักษรย่อเอง
โดยไม่สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม เช่น รศ 122 จึงใช้ Rs 122 แทนที่จะเป็น Rattanakosin Era 122
 4. ข้อผดิพลาดของช่ือหัวข้อปัญหาพิเศษตามหลกัไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ จากหวัข้อปัญหาพเิศษ
ทั้งหมดจ�านวน 231 เรื่อง พบข้อผิดพลาดตามหลักการเขียนช่ือหัวข้องานวิจัยตามหลักไวยากรณ์ภาษา
อังกฤษดังนี้
  4.1 การสะกดผิด จากชื่อหัวข้องานปัญหาพิเศษทั้งหมดพบว่า มีการสะกดค�าผิดจ�านวน 27 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.69 อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่า ชื่อหัวข้องานวิจัยจะเป็นสิ่งที่แรก
ที่  ผู้สืบค้นเห็นและเป็นส่วนท่ีถูกอ่านมากท่ีสุด การสะกดค�าให้ถูกต้องจึงเป็นสิ่งส�าคัญ เพราะสะท้อนถึง  
ความละเอียดรอบคอบของเจ้าของผลงานด้วย 
  4.2 ลักษณะการใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิด จากการส�ารวจพบว่า มีการใช้เครื่องหมายวรรค
ตอนผิดจ�านวน 98 เรื่อง โดยชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษส่วนใหญ่ที่มีเคร่ืองหมายประกอบอยู่ด้วยน้ัน มักจะมี
ความผิดพลาดในเร่ืองของการเว้นวรรคช่องไฟหรือวรรคตอนบ่อยที่สุด โดยลักษณะความผิดพลาดท่ีพบ 
คือ ไม่มีการเว้นวรรคหน้า-หลัง ระหว่างเครื่องหมาย หรือเว้นวรรคทั้งด้านหน้าและหลังตัวเครื่องหมาย 
  4.3 ความหมายทีไ่ม่สอดคล้องกนัระหว่างชือ่หวัข้อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากการเปรยีบ
เทียบ ชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษในภาษาไทยและภาษาอังกฤษพบว่า ชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษมีความหมายที่ไม่
สอดคล้องกนั จ�านวน 131 เรือ่ง คดิเป็นร้อยละ 56.71 ซึง่เกดิจากความรูพ้ื้นฐานด้านการแปลและไวยากรณ์
ที่ไม่เพียงพอ การแปลชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษจึงมีความคลาดเคลื่อนและไม่
ถูกต้อง 
  4.4 การใช้ค�าศพัท์ท่ีไม่เหมาะสมกับบริบทหรอืผดิหน้าทีข่องค�าพบว่า มีการใช้ค�าศพัท์ทีไ่ม่เหมาะ
สมกับบริบทของชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษหรือผิดไปจากหน้าที่ของค�าที่ควรจะเป็น จ�านวน 101 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 43.72 จากการสอบถามเพิม่เติมพบว่า กลุม่ตวัอย่างมกัค้นหาค�าศพัท์โดยการใช้พจนานกุรมออนไลน์ 
โดยใช้วธิป้ีอนข้อมลูเป็นภาษาไทย ผลทีไ่ด้คอืค�าศัพท์ภาษาองักฤษทีม่คีวามหมายตามค�าในภาษาไทยทีป้่อน
เข้าไปปรากฏมาเป็นจ�านวนหลายค�า กลุ่มตัวอย่างจึงเลือกค�าท่ีตนคุ้นชินหรือเคยได้ยินมาก่อนมาใช้ 
เน่ืองจากคิดว่าน่าจะเป็นค�าท่ีถูกต้อง นอกจากนี้รายการค�าศัพท์ภาษาอังกฤษที่กลุ่มตัวอย่างสืบค้นได้นั้น 
มักเป็นค�าศัพท์ที่มีการใช้กันท่ัวไปในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งแตกต่างจากค�าศัพท์บางค�าที่ใช้ในธุรกิจด้าน
อตุสาหกรรมบรกิารท่ีเป็นค�าศพัท์เฉพาะทางและแตกต่างจากค�าศพัท์พืน้ฐานท่ัวไปน่ันเอง ในส่วนของข้อมลู 
เร่ืองการใช้เลือกใช้ค�าผิดหน้าท่ีน้ี ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนภาษาอังกฤษยังขาดความรู ้
ความเข้าใจ และต้องการการชี้แนะในเรื่องชนิดของค�าอย่างมาก เพราะหากผู้เรียนภาษาไม่มีความเข้าใจ
ในเรื่องชนิดของค�าแล้ว ผลที่ตามมา คือ การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารแบบผิด ๆ และน�าไปสู่ความล้มเหลว
ในการสื่อสารได้
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  4.5 การเรียงล�าดับค�าผิด พบว่า มีข้อผิดพลาดในการเรียงล�าดับค�าจ�านวน 24 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 10.39 โดยเมือ่พจิารณาการเรยีงล�าดบัในวลพีบว่า การเรียงล�าดบัค�าในชือ่ปัญหาพเิศษภาษาองักฤษ
จะมลีกัษณะแบบแปลค�าต่อค�า กล่าวคอื กลุม่ตวัอย่างจะแปลความหมายค�าต่าง ๆ  ในช่ือปัญหาพเิศษภาษา
ไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้วน�ามาวางเรียงกันในรูปแบบเดียวกับชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษในภาษาไทย 

ข้อเสนอแนะ
 ผูส้อนสามารถใช้งานวจัิยน้ีเป็นแนวทางในการสอน อธบิาย และเน้นย�า้ให้ผูเ้รยีนได้เข้าใจและจดจ�า
ได้ดขีึน้เกีย่วลกัษณะ และข้อผดิพลาดต่าง ๆ  ทีพ่บบ่อย เพ่ือหลกีเลีย่งข้อผดิพลาดท่ีอาจจะเกดิขึน้ในอนาคต
 นอกจากนี ้ควรมกีารศกึษาวจิยัในลกัษณะนีก้บัชือ่หวัข้องานวิจยัของผูเ้รยีนระดับบัณฑติศกึษาขึน้
ไปด้วย ซึ่งนับเป็นส่ิงที่ส�าคัญตามที่ Derntl (2014 : 105-123) และ Hall (1998 : 81) กล่าวไว้ว่า หัวข้อ
วจิยัเป็นส่วนทีส่�าคญัเป็นอย่างมาก เนือ่งจากเป็นส่วนทีถ่กูอ่านมากทีส่ดุในงานวจิยัและถกูอ่านก่อนส่วนอืน่
เสมอ หากสามารถศกึษาวจิยัชือ่หัวข้อวิจยัของผูเ้รยีนระดบับัณฑิตศกึษาขึน้ไปได้ จะสามารถช่วยพฒันาให้
เป็นชือ่หวัข้อทีด่ ีง่ายแก่การสบืค้น น�าไปสูก่ารถกูอ่านและอ้างองิในระดบันานาชาตไิด้ดขีึน้ และยงัเป็นการ
ผลักดันงานวิจัยของประเทศให้แพร่หลายในระดับสากลด้วย
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