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บทคัดย่อ  
 

บทความนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อบกพร่องด้านทักษะการเขียน
ภาษาไทย และเป็นแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของ
นักศึกษาต่างประเทศ ชัน้ปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี จ านวน 15 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีได้มาโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
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ผลการวิจัยพบว่าข้อบกพร่องด้านทักษะการเขียนภาษาไทยของ
นกัศกึษาตา่งประเทศ ชัน้ปีท่ี 2 มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี มีทัง้ระดบัพยญัชนะ 
สระ วรรณยุกต์ ค า ประโยค และข้อความ ในระดบัพยัญชนะพบว่ามีการเขียน
พยญัชนะผิดอกัขรวิธีด้านรูปสระ เขียนรูปสระผิด เขียนค าโดยขาดหรือเพิ่มรูปสระ 
ด้านวรรณยกุต์พบว่ามีการเขียนค าโดยขาดและเพิ่มวรรณยกุต์ การขาดหรือเพิ่ม
เคร่ืองหมายวรรคตอนในด้านการใช้ค า มีการใช้ค าผิดความหมาย ใช้ค าฟุ่ มเฟือย 
ใช้ค าไมเ่หมาะแก่ความ ใช้ค าไมเ่หมาะกบับริบท ใช้ค าท่ีมีความหมายขดัแย้ง และ
เขียนค า ไม่ครบหรือเขียนบางค าไมไ่ด้ ในด้านประโยคมีการเรียงประโยคไมเ่ป็นไป
ตามไวยากรณ์ ขาดค าจ าเป็นหรือมีค าเกินในประโยค ขาดค าเช่ือมประโยคและ 
ใช้ค าเช่ือมประโยคผิด ด้านการเขียนย่อหน้ามีการเขียนย่อหน้าไม่ถูกต้องตาม
รูปแบบเขียน เขียนอธิบายไมช่ดัเจน เขียนไมส่อดคล้องกบัประเด็นท่ีให้แสดงความ
คิดเห็น เขียนแสดงความคิดเห็นโดยขาดความคิดสร้างสรรค์ เขียนแสดงความ
คิดเห็นขัดแย้งกัน เขียนโดยไม่ล าดบัความคิดก่อนหลงั เขียนเล่าเร่ืองไม่ชดัเจน 
เขียนสว่นน าเร่ืองและสรุปไมเ่หมาะสมและไมน่า่สนใจ เขียนค าท่ีไมส่ื่อความหมาย 

ข้อบกพร่องเหล่านีเ้ป็นแนวทางส าคญัในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือ
แก้ข้อบกพร่องด้านการเขียนภาษาไทยของนกัศึกษาต่างประเทศ มี 4 ประเด็น 
คือ แนวทางข้อบกพร่องเร่ืองการเขียนสะกดค า การใช้ค า การเขียนประโยค และ
การเขียนย่อหน้า วิธีการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การใช้แบบฝึกหัดการเขียน การ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม การใช้กระบวนการแผนผัง
ความคิด เพ่ือให้นกัศกึษาฝึกทกัษะการเขียน มากขึน้ น าไปสู่การเขียนท่ีถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

 
ค าส าคัญ: ข้อบกพร่อง, ทกัษะการเขียนภาษาไทย, นกัศกึษาตา่งประเทศ 
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Abstract 
 

This study was implemented to: 1) examine errors of Thai language 
writing skill, and 2) recommend guidelines for error correction of Thai language 
writing skill. Participants of this study selected from purposive sampling 
technique were 15 second-year foreign students of Udon Thani Rajabhat 
University in the 2016 academic year.    

Results revealed that the second-year foreign students of Udon Thani 
Rajabhat University had some errors in their Thai language writing skill through 
consonants, vowels, tone marks, words, sentences, and paragraphs. These 
could be explained that: 1) their consonant writing were not in accordance with 
Thai orthography, 2) their vowels were used in wrong terms explicit in essential 
vowel leaving and unessential vowel adding, 3) their tone marks were left or 
added in wrong terms, 4) their punctuation marks were left or added in wrong 
terms, 5) their wording was redundant, inappropriate, contradictory, omitted, 
incomplete, and not in accordance with sentence or content expression, 6) 
their sentences were not in accordance with grammars and structures as 
shown in essential word leaving, unessential word adding, conjunction or 
coordinator leaving, and wrong conjunction or coordinator usage, 7) their 
paragraph writing was not in accordance with writing forms especially in their: a) 
explanation found as unclear and inconsistent with stated topics, b) deficiency 
of creativity and ideas in opinion and contrast writing, c) complicated sequences 
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in descriptive writing, d) unclear description, e) uninteresting and inappropriate 
introduction and conclusion, and f) non-interpretive wording.                          

Results of these errors were important guidelines for educational 
management in error correction of foreign student writing skill in four aspects, 
i.e. spelling, wording, sentence writing and paragraph writing. To correct these 
errors, applying: 1) writing tasks and exercises, 2) team-based learning 
collaborative approach, and 3) mind mapping approach should be involved 
for inspiring students to practice writing more fluently, which later led them to 
write properly and effectively.   
 
Keywords: Errors, Thai Language Writing Skill, Foreign Students 
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1. บทน า 
ทักษะการเขียนภาษาไทยเป็นทักษะท่ีมีความละเอียดและซับซ้อน 

เน่ืองจากการท่ีจะเขียนภาษาไทยออกมาได้นัน้ จะต้องสามารถฟัง พดู และอ่าน
ภาษาไทยให้ได้เป็นพืน้ฐานก่อนจึงจะสามารถถ่ายทอดภาษาไทยออกมาด้วย
การเขียนได้ นอกจากนีก้ารเขียนส่ือสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพนัน้
จ าเป็นต้องมีความรู้ในด้านหลักภาษาไทยทัง้ในระดบัค าและระดบัประโยค มี
ความรู้และประสบการณ์มากพอท่ีจะเรียบเรียงความคิดร้อยเรียงเป็นเร่ืองเดียว
ได้อยา่งมีล าดบัขัน้ตอน และเข้าใจได้ 

เน่ืองด้วยทักษะการเขียนภาษาไทยเป็นทักษะท่ีละเอียดและซับซ้อน
ดงักล่าวนี ้นกัศกึษาตา่งประเทศท่ีเพิ่งเร่ิมศกึษาภาษาไทยจึงมีปัญหาด้านทกัษะ
การเขียนภาษาไทยมาก ทัง้ในระดบัค า ประโยค และข้อความ ดงัรายงานการวิจยั
ของ เกรียงศกัดิ์ พลอยแสง (2554) เร่ือง การศึกษาปัญหาการใช้ภาษาไทยของ
นิสิตชาวตา่งประเทศโดยใช้แบบสอบถาม พบวา่ นกัศกึษามีปัญหาไม่เข้าใจและ
เบื่อหน่ายทกัษะการเขียนภาษาไทยในระดบัปานกลาง การท่ีนกัศึกษาต่างชาติ
ไมเ่ข้าใจและเบื่อหน่ายการเขียนภาษาไทยนี ้เน่ืองจากภาษาไทย มีการออกเสียง 
อกัขรวิธี โครงสร้างของประโยคท่ีแตกต่างจากภาษาต่างชาติ จนไม่สามารถใช้
การเทียบเคียงได้ และภาษาไทยยงัมีลักษณะทางภาษาบางประการท่ีมีความ
ซบัซ้อน เช่น สระลดรูป สระเปล่ียนรูป การมีตวัสะกดไม่ตรงมาตรา ค าพ้องรูป 
พ้องเสียง ค าควบกล า้ ค าลักษณนาม มีการแยกค าท่ีเป็นภาษาทางการ และ
ภาษาปาก หากไม่ท าความเข้าใจ ฝึกฝนหรือทบทวนการใช้ภาษาไทยอย่าง
สม ่าเสมอ ส่งผลให้นักศึกษาต่างชาติเกิดความสับสนและส่ือสารได้ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
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ปัญหาด้านการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาต่างประเทศท่ีกล่าวมานี ้
ท าให้ผู้วิจยัสนใจท่ีจะศกึษาปัญหาการใช้ภาษาไทยของนกัศกึษาตา่งประเทศใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ซึ่งประกอบไปด้วยนกัศึกษาเวียดนามจ านวน 14 
คน และนกัศึกษาอิตาลีจ านวน 1 คน รวมทัง้หมด 15 คน นกัศึกษาเหล่านีเ้ป็น
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยส าหรับ 
ชาวต่างประเทศจากสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ใน 
ปีการศกึษา 2557 สามารถส่ือสารภาษาไทยในขัน้พืน้ฐาน และก าลงัศกึษาศกึษา
อยู่ในชัน้ปีท่ี 2 หลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ในคณะต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  

ผลการวิจยัเร่ืองปัญหาทกัษะการเขียนท่ีได้นี ้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
ผู้ วิจยัในด้านการทราบประเด็นข้อบกพร่องด้านทักษะการเขียนภาษาไทยของ
นกัศกึษาต่างประเทศ อีกทัง้ใช้เป็นแนวทางในการแก้ข้อบกพร่องด้านการเขียน
ส าหรับนกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรภาษาไทยส าหรับชาวตา่งประเทศในปี
การศกึษา 2559 ของสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี การวิจยั
ในครัง้นีจ้งึเป็นส่วนหนึง่ในการพฒันาหลกัสตูรประกาศนียบตัรภาษาไทยส าหรับ
ชาวตา่งประเทศให้มีประสิทธิภาพตอ่ไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาข้อบกพร่องด้านทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา
ตา่งประเทศ ชัน้ปีท่ี 2 ปีการศกึษา 2559 ของมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

2) เพ่ือเป็นแนวแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา
ตา่งประเทศ ชัน้ปีท่ี 2 ปีการศกึษา 2559 ของมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  
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3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากร ประชากรท่ีใช้ศึกษา คือ นกัศึกษาต่างประเทศท่ีก าลัง

ศกึษาหลกัสตูรปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 2 ปีการศกึษา 2559 ประกอบไปด้วยนกัศึกษา
เวียดนามจ านวน 14 คน และนกัศึกษาอิตาลีจ านวน 1 คน รวม 15 คน ซึ่งเป็น
กลุม่ตวัอยา่งท่ีได้มาโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

  เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อบกพร่องการเขียนภาษาไทย แบ่งเป็น
ประเด็นได้ดงันี ้1) ข้อบกพร่องด้านการสะกดค า 2) ข้อบกพร่องด้านการใช้ค า 3) 
ข้อบกพร่องด้านการเรียงประโยคและผูกประโยค 4) ข้อบกพร่องด้านการเขียน 
ยอ่หน้าเพ่ือแสดงความคิดเห็น 5) ข้อบกพร่องด้านการเขียนย่อหน้าเพ่ือเลา่เร่ือง 6) 
ข้อบกพร่องด้านการเขียนเรียงความ และ 7) ข้อบกพร่องด้านเคร่ืองหมายวรรคตอน 
  งานเขียน 5 หวัข้อใช้เวลาท าแบบทดสอบ คนละ 3 ชัว่โมง ดงันี ้1) 
แบบทดสอบเร่ืองการเขียนค าและประโยคจากรูป (15 ข้อ) ใช้เวลา 20 นาที  
2) แบบทดสอบเร่ืองการเรียงล าดบัข้อความ (15 ข้อ) ใช้เวลา 20 นาที 3) แบบทดสอบ
เร่ืองการเขียนแสดงความคิดเห็น (5 ข้อ) ใช้เวลา 40 นาที 4) แบบทดสอบเร่ือง 
การเขียนเร่ืองจากภาพ (1 เร่ือง) ใช้เวลา 40 นาที และ 5) แบบทดสอบเร่ืองการเขียน
เรียงความ (1 เร่ือง) ใช้เวลา 60 นาที 
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลจาก
แบบทดสอบ จ านวน 5 ชุด คือ ชุดการเขียนค าและประโยค ชุดการเรียงล าดบั
ข้อความ ชุดการเขียนแสดงความคิดเห็น ชุดการเขียนเล่าเร่ืองจากภาพชุด  
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การเขียนเรียงความ จากนกัศกึษาตา่งประเทศชัน้ปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2558 จ านวน 
15 คน ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบทัง้หมด 3 ชัว่โมง รวมงานเขียนทัง้สิน้ 75 ฉบบั  

 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยัตรวจงานเขียนทัง้ 75 ฉบบั และแบ่ง

ประเด็นปัญหาโดยใช้แบบวิ เคราะห์การเขียนผิดในลักษณะต่างๆ เพ่ือให้
ครอบคลุมปัญหาด้านการเขียนของนักศึกษาต่างชาติทัง้ในด้านการสะกดค า 
การใช้ค า การเรียงล าดบัและการผกูประโยค การเขียนย่อหน้าแสดงความคิดเห็น 
การเขียนย่อหน้าเพ่ือเล่าเร่ืองจากภาพ และการเขียนเรียงความ ดังต่อไปนี  ้ 
1) ข้อบกพร่องด้านการสะกดค า 2) ข้อบกพร่องในการใช้ค า 3) ข้อบกพร่องใน
การเรียงประโยคและผูกประโยค 4) ข้อบกพร่องในการเขียนย่อหน้าเพ่ือแสดง
ความคิดเห็น 5) ข้อบกพร่องในการเขียนย่อหน้าเพ่ือเล่าเร่ืองจากภาพ และ 6) 
ข้อบกพร่องในการเขียนเรียงความ 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาข้อบกพร่องด้านทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา
ตา่งประเทศ ชัน้ปีท่ี 2 ปีการศกึษา 2559 ของมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี ผู้วิจยั
ได้ใช้กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี ้ผู้ วิจัยได้ค้นคว้าข้อมูลให้สอดคล้องกับ
เนือ้หาวิชาตามแนวคิดของภาควิชาภาษาไทย (2544) ประยูร ทรงศิลป์ (2553) 
และดวงใจ ไทยอุบล (2556) เก่ียวกับหลักการใช้ภาษาไทย ในด้านการใช้ค า  
การเขียนประโยค ย่อหน้า แสดงความคิด และเรียงความ และศึกษาความรู้
เก่ียวกบัปัญหาทกัษะการเขียนภาษาไทย ด้านค า และด้านประโยคตามแนวคิด
ของ ประยรู ทรงศลิป์ (2553) ดวงใจ ไทยอบุล (2556) และนิตยา กาญจนะวรรณ 
(2544) เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบการส ารวจ และเป็น
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เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อบกพร่องการเขียนภาษาไทยเพ่ือให้ครอบคลมุข้อบกพร่อง
ทกัษะการเขียนภาษาไทยในลกัษณะตา่งๆ 

 
5. ผลการศึกษา 

ข้อบกพร่องด้านทกัษะการเขียนภาษาไทยของนกัศกึษาตา่งประเทศ ชัน้
ปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พบทัง้ในระดบัพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 
ด้านเคร่ืองหมายวรรคตอน ระดบัค า ประโยค และระดบัข้อความ ดงันี ้

 
5.1 ด้านพยัญชนะ การใช้ภาษาของนักศึกษาชาวต่างประเทศ มี

ข้อบกพร่องเก่ียวกบัการใช้พยญัชนะหลายประการ ได้แก่ การเขียนพยญัชนะผิด
อกัขรวิธี การเขียนพยญัชนะต้นผิด การเขียนตวัสะกดผิด การเขียนตวัการันต์ผิด 
มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
  5.1.1) การเขียนพยัญชนะผิดอักขรวิธี คือ การเขียนพยญัชนะ
ท่ีไม่ตรงตามแบบท่ีถูกต้อง เห็นได้จากการเขียนพยัญชนะ /ต/ แบบ ไม่มีหัว
พยญัชนะเขียน /ฬ/ แบบหวัเข้าด้านใน เขียน /ฎ/ เป็น /ฏ/ เขียน /ญ/ แบบไม่มีเชิง 
เขียน /บ/ คล้าย /ห/  
  5.1.2) การเขียนพยัญชนะต้นผิด คือ การเขียนพยญัชนะตวั
แรกของค าผิด แบง่ออกเป็นประเด็น ดงัตอ่ไปนี ้
   การเขียนพยัญชนะต้นผิดทัง้ท่ี เป็นพยัญชนะต้นเด่ียว 
พยญัชนะต้นคูแ่บบอกัษรน า และพยญัชนะคูแ่บบควบกล า้ เชน่  
  - เขียน /พ/ เป็น /ผ/ ค าวา่ พอ่ คอมพิวเตอร์ 
  - เขียน /ค/ เป็น /ศ/ ค าวา่ ส าคญั 
  - เขียน /ป/ เป็น /ต/ ค าวา่ ปลอดภยั 
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  - เขียน /ซ/ เป็น /ช/ /ส/ ค าวา่ ซือ้ 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ตวัอย่างการเขียนพยญัชนะตน้ผิด 
 
   การเขียนพยัญชนะต้นผิดแบบสลับต าแหน่งกัน เช่น การ
สลบัต าแหนง่ระหว่างคูข่อง /ก/ และ /ฬ/ เป็นคูข่อง /ฬ/ กบั /ล/ และ /ก/ กบั /ล/ ท า
ให้เขียนค าว่า กีฬา เป็น ฬิลา หรือ กิลา นอกจากนีย้งัเขียนโดยเพิ่มพยญัชนะต้น 
คือ /ร/ เพิ่มเป็น /ตร/ จงึเขียนค าวา่ ต ารวจ เป็น ต าตรวจ 
   การเขียนพยัญชนะต้นไม่ครบ คือ ค าว่า อัจฉริยภาพ เป็น 
อจัริยภาพ ขาดพยญัชนะต้น /ฉ/ ค าว่า มากกว่า เป็น มากว่า ขาดพยญัชนะ /ก/ 
ค าวา่ ของขวญั เป็น ขอวญ ขาดพยญัชนะ /ข/ 
   การเขียนพยญัชนะต้นคู่แบบอกัษรน าผิด คือ เขียนโดยขาด
พยัญชนะ ห ได้แก่ ส าหรับ เป็น ส ารับวันหยุด เป็น วันยุด เหลว เป็น เล็ว 
ความหมาย เป็น ความหาย เหมือน เป็น เมือน หยิบ เป็น ยีบ หรือเขียนโดยเพิ่ม
พยญัชนะ ห คือ ล้านนา เขียนเป็น ลา้นหนา้ 
   การเขียนพยญัชนะควบกล า้ /กว/ /กล/ /พร/ /ขว/ /กร/ ผิด เห็น
ได้จากการเขียน ค าว่า กว่า เป็น ว่า เขียนค าว่า กลบั เป็น กบั เขียนค าว่า เพราะ 
เป็น เพาะ เขียนค าวา่ สงกรานต์ เป็น สงการต์ หรือ สงกานต์ เขียนค าวา่ มะพร้าว 
เป็น มะพา้ว 
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  5.1.3) การเขียนตัวสะกดผิด  หมายถึง การเขียนจาก
พยญัชนะตวัสะกดจากตวัหนึง่เป็นอีก ตวัหนึง่ ดงันี ้
   การเขียนตวัตวัสะกดผิดโดยเขียนจากอักษรตวัหนึ่งเป็นอีก
ตวัหนึ่ง มีทัง้ท่ีเขียนตวัสะกดค าท่ีตรงมาตราผิด ได้แก่ ค าว่า เดิน เป็น เดิม / นัง่ 
เป็น นัน่ / ช่วง เป็น ช่วน / เห็น เป็น เห็ว / กหุลาบ เป็น กุหลาย / สนกุสนาน เป็น 
สนกุสนาม  
   การเขียนตวัสะกดท่ีไม่ตรงมาตราผิด เชน่ 
  - ค าวา่ กาลเวลา เขียนพยญัชนะสะกด /ล/ เป็น /ร/ 

- ค าวา่ โอกาส   เขียนพยญัชนะสะกด /ส/ เป็น /ศ/ 
- ค าวา่ จกัรยาน  เขียนพยญัชนะสะกด /ก/ เป็น /ด/ 
- ค าวา่ ราชภฏั เขียนพยญัชนะสะกด /ฏ/ เป็น /ฎ/ 

  - ค าวา่ บนัดาล   เขียนพยญัชนะสะกด /ล/ เป็น /น/   
   การเขียนโดยขาดพยญัชนะสะกด ได้แก่ค าว่า สงกรานต์ เป็น 
สงกราต์ / อิทธิพล เป็น อิธิพล / วฒันธรรม เป็น วฒันธรร / ของขวญั เป็น ขอวขญ 
และมีการเขียนโดยล าดบัพยญัชนะและสระผิดท าให้ขาดตวัสะกด ค าว่า ศาสนา 
เป็นค าวา่ ศสานา ค าวา่ พทุธ เขียนโดยขาด /ท/ อีกทัง้มีการเขียนโดยเพิ่ม 
  ตวัสะกด /น/ ได้แก่ค าว่า ไม้บรรทดั เขียนเป็น ไม้บรรนทดั ทัง้นี ้
ค าว่า ไม้บรรทัด ยังพบการเขียนเขียนตัวสะกดแทน ร หัน และเขียนตวัสะกด 
เขียนเป็น ไม้บนัทศั 
  5.1.4) การเขียนตัวการันต์ผิด พบการเขียนตัวพยัญชนะ
การันต์จากตวัหนึ่งเป็นอีกตวัหนึง่ ได้แก่ค าว่า สวรรค์ เขียนพยญัชนะการันต์เป็น 
สวรรณ์ / โทรศพัท์ เป็น โทรศพัน์ และเขียนโดยเพิ่มตวัสะกดพยัญชนะการันต์
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โดยเขียนค าว่า สมัพนัธ์ เป็น สมัพนัธน์ ค าว่า จกัรวาล เป็น จักระวรรณ์ ค าว่า 
รถจกัรยาน เป็น รถจกัรยานต์ หรือ จกัรยานยนตร์ ค าวา่ รถยนต์ เป็น รถยนตร์ 
  นอกจากนีย้ังมีการเขียนแบบขาดตวัพยัญชนะการันต์ ได้แต่
ค าวา่ มนษุย์ เขียนเป็น มนษุ ค าวา่ ค าศพัท์ เขียนเป็น ค าศพั ค าวา่ คอมพิวเตอร์ 
เขียนเป็น คอมพิวเตอ / อินเทอร์เน็ต เขียนเป็น อินเทอเน็ต / สุขสนัต์ เขียนเป็น 
สุขสนั ค าว่า ไปรษณีย์ เขียนเป็น ค าว่า ไปรษณี หรือ ปะรสณี / สมัพนัธ์ เขียน
เป็นค าวา่ สมัพนั ค าวา่ กษัตริย์ เป็น กษัก ทัง้ยงัมีการสลบัต าแหนง่ตวัพยญัชนะ
การันต์ ได้แก่ค าวา่ คอมพิวเตอร์ เป็น คอมผิวเตรอ์ 
 

5.2 ด้านรูปสระ 
ความบกพร่องด้านการเขียนรูปสระ คือ การเขียนรูปสระผิด การเขียน

ค าโดยขาดรูปสระ การเขียนค าโดยเพิ่มรูปสระ ดงัจะกลา่วรายละเอียดตอ่ไปนี ้
  5.2.1) การเขียนรูปสระผิด คือ เขียนรูปสระจากตวัหนึ่งเป็น
อีกตวัหนึง่ มีทัง้เปล่ียนจากสระเสียงสัน้เป็นยาว เชน่ สระอ ุเป็นสระอ ูเชน่  

- ค าวา่ มนษุย์   เขียนเป็น มนษูย์ 
- ค าวา่ สขุ   เขียนเป็น สขู 
- ค าวา่ หยิบ  เขียนเป็น ยีบ 
- ค าวา่ ผู้หญิง เขียนเป็น ผเูญิง 
- ค าวา่ ไปรษณีย์ เขียนเป็น ปะรสณี 
- ค าวา่ ห้องเชา่ เขียนเป็น ห้องเชว่ 

  ในทางตรงกันข้ามมีการเปล่ียนเสียงสระเสียงยาวเป็นสัน้ เช่น 
ค าว่า ปัญญาธิคณุ เป็น บญัญธิคุณ / มี เป็น มิ / กีฬา เป็น กิลา / ฬิลา / ปกติ 
เขียนเป็น ปกตี หรือเปล่ียนเป็นสระคนละเสียง ได้แก่ค าว่า มือ เป็น เมือ / เม่ือ
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วานนี ้เป็น เมื่อวนันี ้/ เปลง่ เป็น แปล่ง / เพิ่ง เป็น พ่ึง / อา่น เป็น อ่อน / นกัศกึษา 
เป็น นกัศีกษา / เตะ เป็น แตะ 
  อีกทัง้มีการเขียนสระลดรูปผิดอักขรวิธี คือ เขียนไม้ไต่คู้  ไม่มี
หัว เขียนไม้หันอากาศเป็นการันต์ หรือเสียงสระถูก แต่รูปสระผิด เช่น ค าว่า 
ร้องไห้ เป็น ร้องให้  และยังมีการเขียนเสียงสระและรูปสระแบบท่ีไม่มีใน
ภาษาไทย เช่น ค าว่า เวิยดนาม / เริยน / แพราะ / และมีการเขียนรูปสระผิด
ต าแหนง่ เชน่เขียนค าวา่ ของขวญั เป็น ของขวัญ 
  5.2.2) การเขียนค าโดยขาดรูปสระ พบวา่ มีการเขียนค าโดย
ขาดรูปสระ ได้แก่ ค าว่า ยานพาหนะ เขียนเป็น ยานพหนะ / เพราะ เขียนเป็นค า
ว่า เพระ / จักยาน เป็น จักรยน / อิทธิพล เป็น อทธิพล / บริษัท เป็น บริษท / 
แข็งแรง เป็น แขงแรง / ของขวญั เป็น ของขวญ / พลาสติก เป็น พลสต / สะดวก 
เขียน สดวก / ก๋วยเต๋ียว เป็น ก๋วยเต๋ยว / อาจจะ เป็น อจจ / เดิน เป็น เดน / 
เหมือน เป็น หมือน  
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 ตวัอย่างการเขียนค าโดยขาดรูปสระ 

 
5.2.3) การเขียนค าผิดโดยเพิ่มรูปสระ ได้แก่ ค าว่า สบู่ 

เขียนเป็น สะบู่ / จักรยาน เขียนเป็น จักระยาน / จิตรกร เขียนเป็น จิตระกร / 
เมตตา เขียนเป็น เม็ตตา / จักรวาล เขียนเป็น จักระวรรณ์ / เฉพาะ เขียนเป็น 
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ฉะเพาะ / พาหนะ เขียนเป็น พาหะนะ / ประเทศไทย เป็น เประเทศไทย / 
วฒันธรรม เป็น วฒันาธรรม 
 

5.3 ด้านรูปวรรณยุกต์ 
ข้อบกพร่องด้านรูปวรรณยุกต์ คือ เขียนรูปวรรณยุกต์ผิด เขียนค าโดย

ขาดวรรณยกุต์ เขียนค าโดยเพิ่มวรรณยกุต์ดงัจะกล่าวตอ่ไปนี ้
  5.3.1) การเขียนรูปวรรณยุกต์ผิด คือ เปล่ียนจากวรรณยุกต์
อีกรูปหนึ่งเป็นอีกรูปหนึ่ง ได้แก่ ค าว่า ไล่ เป็น ไล้ / ตืน้ตนั เป็น ตื่นตนั / นัน่ เป็น 
นัน้ / น้าชาย เป็น น่าชาย / เข้าใจ เป็น เข่าใจ / ขนมเค้ก เป็น ขนมเค็ก / ท่ีน่ี เป็น 
ที่นี้ / เช่น เป็น เช้น / ช่วย เป็น ช้วย / ล็อก เป็น ล๊อก การเขียนรูปวรรณยุกต์ผิด 
คือ แล้ว เป็น แลว (มีไม้หันอากาศข้างบน) อุบตัิเหตุ เป็น อุบ์ติเหตุ (เขียนไม้
อากาศเป็นการันต์) ทัง้นีย้งัพบข้อบกพร่องด้านการวางต าแหน่งวรรณยุกต์ผิด 
ได้แก่ค าว่า ใกล้ เป็น ใก้ล / ด้วย เป็น ดว้ย / กว่า เป็น ก่วา / กล่อง เป็น ก่ลอง / 
เพ่ือ เป็น เพือ่ 
  5.3.2) การเขียนค าโดยขาดวรรณยุกต์ คือ การเขียนค าโดย
ตดัรูปวรรณยกุต์ออก ได้แก่ 

- ค าวา่ เสือ้ เขียนเป็น เสือ   
- ค าวา่ สบู ่ เขียนเป็น สบู 
- ค าวา่ ตัง้ใจ เขียนเป็น ตงัใจ 
- ค าวา่ บะหม่ี เขียนเป็น บะหมี 
- ค าวา่ เสือ้ เขียนเป็น เสือ 
- ค าวา่ ง่าย เขียนเป็น งาย 
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ภาพที่ 3 ตวัอย่างการเขียนค าโดยขาดวรรณยกุต์ 
 
  5.3.3) การเขียนค าโดยเพิ่ มวรรณยุกต์  คือ การเติม
วรรณยกุต์ในค าท่ีไมมี่วรรณยกุต์ ท าให้เสียงผิดเสียงหรือผิดความหมาย ได้แก่  

- ค าวา่ สิ่งแวดล้อม เขียนเป็น ส่ิงแวด้ลอ้ม 
- ค าวา่ สะพาน  เขียนเป็น สะพ่าน   
- ค าวา่ ดอยตงุ  เขียนเป็น ด่อยตุ่ง 
- ค าวา่ น้องชาย  เขียนเป็น นอ้งช่ายหรือ นอ้งช้าย 

 
5.4 ด้านการใช้ค า 
ข้อบกพร่องด้านการใช้ค าประกอบด้วย ใช้ค าผิดความหมายใช้ค า

ฟุ่ มเฟือยใช้ค าไม่เหมาะแก่ความใช้ค าไม่เหมาะกับบริบทใช้ค าท่ีมีความหมาย
ขดัแย้งและเขียนค าไม่ครบหรือเขียนบางค าไมไ่ด้ จากการวิจยัพบข้อบกพร่องใน
ลกัษณะตา่งๆ ดงันี ้ 
  5.4.1) การใช้ค าผิดความหมาย คือ การใช้ค าท่ีส่ือความหมาย
ไม่ตรงกบัท่ีต้องการ ได้แก่ ค าว่า วงเล็ก ใช้เป็นค าว่า กลมเล็ก / ค าว่า คืนกญุแจ 
เขียนเป็น ข้ึนกุญแจ / อาหารประจ าชาติ เป็น อาหารชาติ / ค าว่า รู้จกั เขียนเป็น 
รู้กนั 
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  นอกจากนีย้ังพบว่ามีความสับสนในการจดจ าค าจึงท าให้ใช้
ค าผิดความหมาย ได้แก่ เห็นภาพจกัรยาน แตเ่ขียนค าว่า จกัรยานยนตร์ หรือใช้
ค าวา่ อิทธิพลในความหมายของค าว่าผลกระทบ ในประโยคท่ีว่า ก็ท าอิธิพลไม่ดี
ให้ส่ิงแวดล้อม หรือ ใช้ค าว่า แข็งแรง ในความหมายของค าว่าเคร่งครัด ใช้ค าว่า
ไปรษณียากร ในความหมายของท่ีท าการไปรษณีย์ ในประโยคท่ีว่า ฉันไปรับ
จดหมายของคุณแม่ที่ไปรษณียากร ใช้ค าว่า ของฝาก ในความหมายของ 
ของขวญั ในประโยคท่ีวา่ วนัเกิดของฉนัมีของฝากเยอะมาก 
  5.4.2) การใช้ค าฟุ่มเฟือย คือ การใช้ค าท่ีมากเกินกว่าความ
จ าเป็นหรือใช้ค าท่ีซ า้ซ้อนกนัสง่ผลให้ประโยคเยิ่นเย้อ ได้แก่  

- การใช้ค าว่า คู่แฟนกนั  แทนค าวา่ แฟนกนั 
- การใช้ค าว่า ดอกไม้กหุลาบ แทนค าวา่ ดอกกหุลาบ 
- การใช้ค าว่า ลงเข้าร่วม  แทนค าวา่ เข้าร่วม 
- การใช้ค าว่า เห็นดว้ยดี  แทนค าวา่ เห็นด้วย 

  ทัง้นีย้งัพบลกัษณะการใช้ค าฟุ่ มเฟือยจากการใช้บุพบทผิดท า
ให้ส่งผลต่อความหมาย ได้แก่ ค าว่า ในมือ เป็น บนมือ หรือใช้ค าว่า การและ
ความผิด เห็นได้จากค าว่า การอาหาร ใช้ค าว่า รถจกัรยานยนต์ ในความหมาย
ของรถยนต์ หรือมีการเขียนโดยสลบัต าแหนง่ ได้แก่สลบัค าวา่ วิธีการ เป็น การวิธี 
  หรือท่ีวา่ “ทกุคนเตรียมของท่าน ของดืม่” เม่ือสงัเกตจากบริบท
แล้วค าว่า ของท่าน ของดื่ม ท่ีนกัศกึษาต้องการส่ือความหมายคือ ของท่าน คือ 
ของกิน สว่นของด่ืม คือ เคร่ืองด่ืม  
  นอกจากนีย้งัพบการใช้ค าฟุ่ มเฟือยในลกัษณะวลี ได้แก่ ใช้ค า
ว่า มีความ โดยไม่จ าเป็น เห็นได้จากวลีท่ีว่า มีความชอบกบัประเพณีสงกรานต์
ของไทยมาก ควรใช้ว่า ชอบประเพณีสงกรานต์ของไทยมาก และยงัมีตวัอย่าง
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การใช้ค าฟุ่ มเฟือยในลักษณะวลีอีกหลายประการ ดังนี  ้ส่งเสริมการพัฒนา
ประเพณีสงกรานต์ ควรใช้วา่ สง่เสริมประเพณีสงกรานต์ 
  - วนันี้ Jame คิดว่าวนันี้จะเป็นวันที่ส าคัญมาก ควรใช้เพียง 
Jame คิดว่าวนันีจ้ะเป็นวนัท่ีส าคญัมาก / ที่เมืองไทยวดัไทยอยู่ไทยก็เยอะ ควร
ใช้เพียง ท่ีเมืองไทยมีวดัเยอะ  
  5.4.3) การใช้ค าไม่เหมาะแก่ความ คือ การใช้ค าท่ี ส่ือ
ความหมายได้ใกล้เคียงกับท่ีต้องการจะส่ือ แต่เป็นค าท่ีไม่สละสลวยหรือไม่
เหมาะสมนกัเห็นได้จากค า ประโยค หรือวลี เชน่  
  - แล้วเวลาได้ไปเที่ยวก็ถึงแล้ว ควรเปล่ียนเป็น แล้วเวลาได้ไป
เท่ียวก็มาถึง 
  - ลูกของแม่ก าลงัโตตามเวลา ควรเปล่ียนเป็น ลกูของแม่โตขึน้
ทกุวนั 

- อนาคตสวย ควรเปล่ียนเป็น อนาคตท่ีดี 
- ส่งครอบครัวไปเที่ยว ควรเปล่ียนเป็น พาครอบครัวไปเท่ียว  
- จะไม่ดีใหชี้วิตของคน ควรเปล่ียนเป็น สง่ผลเสียตอ่ชีวิตของคน 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ตวัอย่างการใช้ค าไม่เหมาะแก่ความ 
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  5.4.4) การใช้ค าไม่เหมาะกับบริบท คือ การน าค าท่ีควรใช้
กับบริบทหนึ่งมาใช้กับอีกบริบทหนึ่ง คือการน าภาษาพูดมาใช้ในภาษาเขียน 
ได้แก่ค าวา่ / มหาลยับอ่ยๆ / นะคะมากๆ / เลยเยอะ / ตวัเอง / อร่อยๆ / ทานง่ายๆ 
/ สนกุๆ มากๆ / ทกุๆ คน / อะไรก็มีเหตผุลของมนั / อร่อยจงัเลย / ตลอดเวลาเลย
แล้วนะ / แฟน / อลงัการงานสร้าง นอกจากในระดบัค าแล้วยังพบการใช้ค าไม่
เหมาะสมในประโยค เชน่  
  - รถยนต์เป็นพาหนะอย่างรวดเร็ว ควรเปล่ียนเป็น รถยนต์เป็น
พาหนะท่ีมีความรวดเร็ว 
  - ถ้านกัท่องเที่ยวต้องการไปที่ภาคกลางและภาคใต้ต้องข้ึนบน
เรือและเคร่ืองบิน ควรเปล่ียนเป็น ถ้านักท่องเท่ียวต้องการไปท่ีภาคกลางหรือ
ภาคใต้ต้องนัง่เรือหรือนัง่เคร่ืองบนิ 
  - ครอบครัวของฉันใครก็มีโทรศพัท์ ควรเปล่ียนเป็น ทุกคนใน
ครอบครัวของฉนัมีโทรศพัท์ 
  5.4.5) การใช้ค าผิดในด้านอ่ืนๆ นอกจากประเด็นการใช้ค า
ท่ีกล่าวมาข้างต้น การวิจยัครัง้นีย้งัพบว่า นกัศึกษาส่วนมากใช้ค าผิดอีกหลาย
ด้าน ได้แก่  
  การใช้ค าท่ีความหมายขัดแย้ง เห็นได้จาก ฉันเห็นส่วนใหญ่ 
ทกุคน ไมรู้่วา่เป็นสว่นใหญ่หรือทกุคน 
  การเขียนค าไม่ครบหรือเขียนบางค าไม่ได้ คือการละพยางค์
หรือค าส่วนหนึ่งไปท าให้ไม่เข้าใจ ความหมาย หรือเขียนค าบางค าไม่ได้ จึงเว้น
ว่างไว้ การเขียนค าไม่ครบ ได้แก่ ค าว่า นบัถือ เขียนว่า ถือ / สถานท่ี เขียนเป็น 
สถาน / ร้องเพลง เขียนเป็น เพลง / ความประทบัใจ เขียนเป็น ความทบัใจ และ
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พบข้อบกพร่องด้านการเขียนค าไมไ่ด้ เชน่ ค าวา่ท่ีท าการไปรษณีย์ ปฏิทิน ชกัโครก 
เค้ก ของขวญั 
  การเขียนค าภาษาอังกฤษแทนภาษาไทย คือ การเขียนค าใน
ภาษาไทยไม่ได้จึงมีการเขียนภาษาองักฤษแทน เช่น ไปรษณีย์ เป็น Postoffice 
ปฏิทิน เขียนเป็น calenda ร้านขายของ เขียนเป็น Supermaket ห้องน า้ เขียน
เป็น Toilet 
 

5.5 ด้านประโยค  
ข้อบกพร่องด้านประโยคมีทัง้เรียงประโยคไม่เป็นไปตามไวยากรณ์

ขาดค าจ าเป็นหรือใช้ค าเกินในประโยคขาดค าเช่ือมประโยคและใช้ค าเช่ือม
ประโยคผิด ดงัตอ่ไปนี ้
  5.5.1) การเรียงประโยคไม่เป็นไปตามไวยากรณ์ คือ การ
เรียงสว่นประกอบสลบักนัท าให้ไม่เข้าใจความหมาย การใช้ค ากริยาซ้อนกนั หรือ
ขาดสว่นใดสว่นหนึง่ในประโยค ท าให้ประโยคไมส่มบรูณ์ เชน่  
  - ท าประหลาดใจใหค้ณุแม่ ควรเรียงเป็น ท าให้คณุแมป่ระหลาดใจ  
  - บางนกัศึกษาไทย ควรเรียงเป็น นกัศกึษาไทยบางคน 
  - ชวนไปทะเลเล่น ควรเรียงเป็น ชวนไปเลน่ท่ีทะเล 
  - หลายอย่างอาหาร ควรเรียงเป็น อาหารหลายอยา่ง 
  - ถงุพลาสติกไม่มีความสามารถท าใหม่ ควรเรียงเป็น ไมส่ามารถ
น าถงุพลาสตกิกลบัมาใช้ใหม ่
  - การนบัถือศาสนาพุทธในความเชื่อของทุกคน ควรเรียงเป็น 
ทกุคนนบัถือศาสนาพทุธ 
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  นอกจากนีย้งัมีการใช้ค ากริยาซ้อนกัน เห็นได้จากข้อความนี ้
“สิ่งท่ีอ านวยความสะดวกคือเป็นรถอย่างรวดเร็ว” และยงัพบการเรียงประโยคท่ี
สลับกันท าให้ไม่ประโยคสละสลวย แม้จะเข้าใจความหมายได้ เช่น เม่ือเวลา
ท างานท่ีโต๊ะคณุควรมีปฏิทินตัง้โต๊ะเพ่ือรู้จกัเวลาได้ง่าย ควรเรียบเรียงใหม่เป็น 
คณุควรมีปฏิทินท่ีโต๊ะท างานเพ่ือความสะดวกในการดูวันเดือนปี หรือ ต ารวจ
จราจรเป็นอาชีพท่ีจะช่วยทกุคนในการเดินทางได้ง่ายกว่า ควรเรียบเรียงใหม่เป็น 
ต ารวจจราจรเป็นอาชีพท่ีช่วยอ านวยความสะดวกการเดนิทางให้แก่ทกุคน 
  5.5.2) การขาดค าจ าเป็นในประโยคหรือมีค าเกินในประโยค 
ขาดค าจ าเป็นในประโยค เห็นได้จากตวัอย่างข้อความตอ่ไปนี ้
  - Jame ว่าเป็นวนัมีความหมายมาก  
  - ส่ิงทีอ านวยความสะดวกคือเป็นรถ อย่างรวดเร็ว 
  - การติดต่อสื่อสารของทกุคนสะดวกข้ึน  
  - ช่วยใหม้นษุย์ทราบ เวลาคืออะไร  
  ข้อความดังกล่าวขาดค าท่ีจ าเป็นในประโยค โดยประโยคท่ี
สมบรูณ์ควรมีค าตอ่ไปนี ้
  - Jame (คดิ) วา่เป็นวนัมีความหมายมาก  
  - สิ่งทีอ านวยความสะดวกคือเป็นรถ (ท่ีช่วยให้เดินทาง) อย่าง
รวดเร็ว 

- (ชว่ยให้) การตดิตอ่ส่ือสารของทกุคนสะดวกขึน้  
- ชว่ยให้มนษุย์ทราบ (วา่) เวลาคืออะไร  

  ทัง้นีย้ังพบว่า นักศึกษาใช้ค าท่ีค าเกินในประโยค เช่น จังหวัด 
เชี่ยงรายที่ได้ตัง้วดัร่องขุ่นอยู่ เปล่ียนเป็น จงัหวดัเชียงรายเป็นท่ีตัง้ของวดัร่องขุ่น 
/ ฉนัประทบัใจการสงัคมไทยของไทย เปล่ียนเป็น ฉันประทบัใจสงัคมไทย และ
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พบประโยคท่ีจ าเป็นต้องเพิ่มค า เมื่อเราที่เจอล าบาก เปล่ียนเป็น เม่ือเราเจอเร่ือง
ท่ีล าบาก 
  5.5.3) ขาดค าเช่ือมประโยคและใช้ค าเช่ือมประโยคผิด  
  ขาดค าเช่ือมประโยคและใช้ค าเช่ือมประโยคผิด คือ การขาดค า
ท่ีแสดงความเช่ือมโยงของค าในประโยคหรือมีค าเช่ือมแตใ่ช้ผิดการขาดค าเช่ือม
ประโยค เห็นได้ดงันี ้ 
   การขาดค าเช่ือมประโยค 

- เป็นยานพาหนะ (ท่ี) สะดวก   
- ออกก าลงักายบ่อยๆ เพือ่ (ให้) แขงแรง 

  - ประเทศไทยเป็นประเทศ (ท่ี) มีคนนบัถือศาสนาพทุธ   
  - แพราะฉะนัน้อยู่ (ท่ี) บ้าน (จึง) เหลือ คุณแม่ พี่สาว และผม
เท่านัน้ 
   การใช้ค าเช่ือมประโยคผิด การใช้ค าเช่ือมประโยคผิด เห็นได้
ดงันี ้ 
  - เที่ยวทะเลไม่ได้แล้วที่ขาดเพือ่นสนิท ควรเปล่ียนค าว่า ที่ เป็น 
เพราะ  
  - รับความรัก ความดีของคนอื่นให้ในวนันัน้ ควรเปล่ียนค าว่า 
ของ เป็น ท่ี  
  - กตญัญูกตเวทีของบรรพบรุุษ ควรเปล่ียนเป็น กตญัญกูตเวที
ตอ่บรรพบรุุษ 
  - แล้วก็พ่อของฉนัก็ไปท างานอีก ควรเปล่ียนเป็น แล้วพ่อของ
ฉนัก็กลบัไปท างาน 
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  - จะไม่ดีให้ชีวิตของคน ควรเปล่ียนเป็น จะส่งผลเสียต่อชีวิต
ของคน 
 

5.6 ด้านการเขียนย่อหน้า 
ข้อบกพร่องด้านการเขียนย่อหน้า ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ เขียนอธิบาย

ไม่ชัดเจน เขียนไม่สอดคล้องกับประเด็นท่ีให้แสดงความคิดเห็น แสดงความ
คิดเห็นโดยขาดความคิดสร้างสรรค์แสดงความคิดเห็นขัดแย้งกัน ไม่ล าดับ
ความคิดก่อนหลัง เล่าเร่ืองไม่ชัดเจน ส่วนน าเร่ืองและสรุปไม่เหมาะสมและ 
ไมน่า่สนใจ การเขียนท่ีไมส่ื่อความหมาย 
  5.6.1) เขียนย่อหน้าไม่ถูกต้องตามรูปแบบ คือ ไม่ย่อหน้า 
จึงท าให้แยกส่วนน า ส่วนเนือ้เร่ือง หรือส่วนสรุปออกจากกันไม่ได้ ย่อหน้าย่อย
เกินไป และยอ่หน้าไม่ตรงกนั นอกจากนีย้งัขาดส่วนน าเร่ือง เห็นได้จากการเขียน
เรียงความเร่ือง เมืองไทยท่ีฉันประทบัใจ มีการเร่ิมส่วนเนือ้เร่ืองเป็นส่วนแรก โดย
เร่ิมด้วยข้อความท่ีว่าสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีฉันประทบัใจคือ วดัร่องขุน่ 
  5.6.2) การเขียนอธิบายไม่ชัดเจน เห็นได้จากการเขียน
จ านวนบรรทัดน้อยไป ไม่ขยายประเด็น และไม่อธิบาย เห็นได้จาก เม่ือถามว่า
เห็นด้วยหรือไม่ท่ี รัฐบาลก าหนดให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพราะอะไร 
นกัศึกษาตอบเพียงว่า “ได้ค่ะ เพราะจะสะดวกกว่า” หรือถามว่านักศึกษาเห็น
ด้วยหรือไม่ท่ีจะน าประเพณีสงกรานต์แบบไทยไปจัดท่ีประเทศเวียดนามทุกปี 
เพราะอะไร จงบอกเหตผุล นกัศกึษาเขียนตอบเพียงว่า “ฉนัคิดว่าควรค่ะ เพราะ 
สงการต์สนกุมาก” 
  หรือเม่ือถามว่านกัศึกษาคิดว่าประเพณีหรือวฒันธรรมใดของ
ประเทศไทยท่ีท าให้ชาวเวียดนามประทบัใจมากท่ีสดุ เพราะอะไร จงบอกเหตผุล 
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นกัศกึษาตอบว่า “วฒันธรรมคือส่ิงทีท่ าใหช้าวเวียดนามประทบัใจทีส่ดุ เพราะว่า
แต่ละประเทศจะมีวฒันธรรมไม่เหมือนกนัคนเวียดนามเป็นคนชอบการเรียนรู้จึง
ประทบัใจกบัวฒันธรรมทีส่ดุ” 
  นอกจากนีย้งัพบการเขียนอธิบายไม่ชดัเจน ในลกัษณะท่ีเขียน
หลายบรรทดัแตไ่ม่สามารถส่ือความหมายท่ีชดัเจนได้ เชน่ถามวา่เห็นด้วยหรือไม่
ท่ีรัฐบาลก าหนดให้ใช้ถงุผ้าแทนถงุพลาสติก เพราะอะไร นกัศกึษาตอบว่า การท่ี
รัฐบาลก าหนดให้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก คือ การท่ีดีมาก เพราะถ้าท าแบบนีจ้ะ
ชว่ยเหลือทกุคนปอ้งกนัท่ีอยู่อาศยัให้ปลอดภยั เพ่ือทกุคนตลอดเวลา 
  5.6.3) การเขียนที่ไม่สอดคล้องกับประเดน็ที่ให้แสดงความ
คิดเห็น คือ การแสดงความคิดเห็นท่ีไม่ตรงตามประเด็นท่ีก าหนดให้ เห็นได้จาก 
ค าถามท่ีว่า นกัศึกษาเห็นด้วยกับการแลกเปล่ียนวฒันธรรมด้านอาหารระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศเวียดนามหรือไม่ เพราะอะไร จงบอกเหตุผล นักศึกษา
เข้าใจค าว่า แลกเปล่ียน เป็น เปล่ียน ท าให้แสดงความคิดเห็นว่า “การเปลี่ยน
วัฒนธรรมไม่ดี” ดังค าตอบท่ีว่า “ไม่ดี เพาะแต่ละประเทศมีอาหาร ประเพณี
ต่างกนั อย่าเปลี่ยน ควรเรียนรู้ การวิธิท าอาหาร ระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม” 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 5 ตวัอย่างการเขียนที่ไม่สอดคลอ้งกบัประเด็นทีใ่หแ้สดงความคิดเห็น 
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  ในประเดน็นีย้งัพบข้อบกพร่องด้านการตอบค าถามไม่ครบ เห็น
ได้จาก ถามวา่หรือไม ่เพราะอะไร นกัศกึษาจะไม่ตอบค าถามว่าใช่หรือไม ่ก่อนท่ี
จะอธิบาย นอกจากนีเ้ม่ือถามว่า เห็นด้วยกับการก าหนดให้นักศึกษาไทยเรียน
ภาษาเวียดนามหรือไม่ เพราะอะไร นกัศกึษาไม่ตอบว่า เห็นด้วยหรือไม่ แตต่อบ
ว่า “ดี” และบอกในเชิงขดัแย้งว่า แต่นกัศึกษาบางคนเพิ่งเรียนรู้การเรียนภาษา
เวียดนาม และบอกประโยชน์จากการเรียนภาษาเวียดนาม จึงท าให้ไม่เข้าใจว่า
เห็นด้วยกบัการก าหนดให้นกัศกึษาไทยเรียนภาษาเวียดนามหรือไม่ 
  ทัง้นีย้ังพบว่านักศึกษาตอบค าถามวกวน ไม่แสดงเหตุผล
ตามท่ีโจทย์ก าหนด เช่น เม่ือถามว่านกัศกึษาเห็นด้วยหรือไม่กบัการแลกเปล่ียน
วัฒนธรรมด้านอาหารระหว่าประเทศไทยและประเทศเวียดนาม เพราะอะไร  
จงบอกเหตผุล นกัศกึษาตอบวา่ “ฉนัไม่เห็นด้วยกบัการแลกเป่ียนวฒันธรรมด้าน
อาหารระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนามเพราะว่าแต่ละประเทศมีลาย
อาหารอร่อยและวฒันธรรมของประเทศนัน้ด้วย”“ฉันคิดว่าไม่ เพราะการวฒั -  
ธรรด้านอาหารระหว่างไทยกบัเวียดนามเป็นประเพณีที่ส าคญัของสองประเทศ” 
หรือท่ีถามว่า นกัศกึษาคิดว่าประเพณีหรือวฒันธรรมใดของประเทศไทยท่ีท าให้
ชาวเวียดนามประทับใจมากท่ีสุด เพราะอะไร จงบอกเหตผุล นกัศึกษาตอบว่า 
“ฉนัคิดว่าสองอย่างเป็นประเพณีกับวฒันธรรมใดของประเทศไทยที่ท าให้ชาว
เวียดนามประทกัใจ เพราะว่าทัง้สองอย่างไหนก็สวย หนา้สนใจ” 
  5.6.4) การแสดงความคิดเห็นโดยขาดความคิดสร้างสรรค์ 
คือ การแสดงความคิดเห็นโดยขาดแนวคิดเชิงบวกท่ีท าให้เกิดประเด็นหรือ
ความคิดใหม่ หรือเป็นแนวคิดท่ีติดอยู่ในกรอบแนวคิดแบบเดิม เห็นได้จาก เม่ือ
ถามว่า นักศึกษาเห็นด้วยหรือไม่ท่ีจะน าประเพณีสงกรานต์แบบไทยไปจัดท่ี
ประเทศเวียดนามทกุปี เพราะอะไร นกัศกึษาตอบ วา่  
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  - “คนเวียดนามสาดน ้าไม่เป็น เพราะนิสยัไม่สมคัรใจท าอะไร” 
  - “วนัสงกรานต์เป็นวนัปีใหม่ของไทย” 
  - “ประเพณีสงกรานต์คือวฒันธรรมของประเทศไทย ไม่ใช่ของ
เวียดนาม” 
  - “อยู่ประเทศเวียดนามดา้นสงัคมไม่เหมือนประเทศไทย ถา้จดั
สงกรานต์อยู่เวียดนามจะเกิด อบุติัเหต ุเพราะไม่ใช่ประเพณีเวียดนาม” 
  - “ไม่ดี เพราะว่าประเพณีว่าประเพณีของต่างประเทศไม่ได้
เหมือนกนั” 
  5.6.5) การแสดงความคิดเห็นขัดแย้งกัน คือ ตอบอีก
ประเด็นหนึ่งแตค่ าอธิบายกลบัตรงกนัข้าม เห็นได้จาก เม่ือถามว่า นกัศกึษาเห็น
ด้วยกับการท่ีรัฐบาลก าหนดให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหรือไม่ เพราะอะไร  
จงบอกเหตผุล นกัศึกษาตอบว่า “ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกไม่ดี” แต่ค าอธิบาย
กลับกล่าวถึงโทษของถุงพลาสติก เห็นได้จากค าตอบท่ีว่า “ใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติกไม่ดี เพราะ ส่วนประกอบของถุงพลาสติกเป็นสารเคนีอทธิพลต่อ
สุขภาพไม่ดี แล้วไม่สะอาด” นอกจากนีเ้ม่ือถามค าถามว่า เห็นด้วยกับการ
ก าหนดให้นกัศึกษาไทยเรียนภาษาเวียดนามหรือไม่ เพราะอะไร นกัศึกษาตอบ
แบบขัดแย้งกันว่า “ไม่เห็นด้วยที่ให้เรียนภาษาเวียดนามแบบบังคับ แต่ถ้า
ก าหนดใหเ้รียนก็ดี” 
  5.6.6) การไม่ล าดับความคิดก่อนหลัง คือ การไม่จดัล าดบั
ความคิดตามขัน้ตอนจึงท าให้เขียนวกวน เห็นได้จาก การเขียนเรียงความเร่ือง
เมืองไทย ท่ีฉันประทบัใจ พบการเขียนเร่ืองแบบย่อหน้าเดียว ไม่แบ่งเป็นหลาย
ย่อหน้า ย่อหน้าละ 1 ประเด็น ท าให้มีหลายประเด็นรวมอยู่ในนัน้ ท าให้อ่าน
เข้าใจยาก 
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  นอกจากนีจ้ากการทดสอบการล าดบัความคิด จ านวน 15 ข้อ 
โดยผู้ วิจัยออกแบบแบบฝึกหัดการเรียงประโยค ให้นักศึกษาเรียงประโยคให้
ถกูต้อง พบข้อความท่ีนกัศกึษาเรียงผิด ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

ตัวอย่างที่ 1 
  ประโยคท่ีก าหนด แต่ก็ดูแลเธอเป็นอย่างดี ไม่ว่าแม่เธอจะมี
งานเยอะ ท่ีมีแมแ่บบนี ้เธอโชคดีมาก 
  ประโยคท่ีถูกต้องไม่ว่าแม่เธอจะมีงานเยอะ แต่ก็ดแูลเธอเป็น
อยา่งดี เธอโชคดีมากท่ีมีแม่แบบนี ้
  ประโยคท่ีนกัศกึษาเรียงผิด เชน่ 
  - ที่มีแม่แบบนี้ เธอโชคดีมาก ไม่ว่าแม่เธอจะ มีงานเยอะ แต่ก็
ดูแลเธอเป็นอย่างดี 
  - เธอโชคดีมากที่มีแม่แบบนี้ ไม่ว่าแม่เธอจะมีงานเยอะ แต่ก็
ดูแลเธอเป็นอย่างดี 
  ตัวอย่างที่ 2 
  ประโยคท่ีก าหนด น า้ตาลในน า้อดัลมยงัท าให้มีน า้หนกัเกินอีก
ด้วย แต่ละอย่างล้วนให้โทษแก่ร่างกาย น า้อัดลมมีส่วนประกอบหลายอย่าง 
กลา่วคือ สีในน า้อดัลมเป็นอนัตรายตอ่ตบั  
  ประโยคท่ีถูกต้อง น า้อดัลมมีส่วนประกอบหลายอย่าง แต่ละ
อย่างล้วนให้โทษแก่ร่างกาย กล่าวคือ สีในน า้อดัลมเป็นอนัตรายต่อตบั น า้ตาล
ในน า้อดัลมยงัท าให้มีน า้หนกัเกินอีกด้วย 
  ประโยคท่ีนกัศกึษาเรียงผิด เชน่ 
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  - น ้าอดัลมมีส่วนประกอบหลายอย่าง แต่ละอย่างล้วนให้โทษ
แก่ร่างกาย น ้าตาลในน ้าอัดลมยงัท าให้มีน ้าหนักเกินอีกด้วย กล่าวคือ สีใน
น ้าอดัลมเป็นอนัตรายต่อตบั 
  - น ้าอดัลมมีส่วนประกอบหลายอย่าง น ้าตาลในน ้าอดัลมยงั
ท าให้มีน ้าหนกัเกินอีกด้วย กล่าวคือ สีในน ้าอดัลมเป็นอนัตรายต่อตบั แต่ละ
อย่างลว้นใหโ้ทษแก่ร่างกาย 
  - น ้าอดัลมมีส่วนประกอบหลายอย่าง กล่าวคือ สีในน ้าอดัลม
เป็นอนัตรายต่อตับ น ้าตาลในน ้าอัดลมยังท าให้มีน ้าหนักเกินอีกด้วย แต่ละ
อย่างลว้นใหโ้ทษแก่ร่างกาย 
  จากการวิ เคราะห์แบบฝึกหัดดังกล่าว พบว่านักศึกษา
ต่างประเทศมีข้อบกพร่องด้านการเขียนคือ เร่ิมต้นข้อความด้วยส่วนขยาย น า
สว่นขยายขึน้ก่อนใจความหลกั เรียงล าดบัการขยายไมถ่กูต้อง ไมน่ าสว่นสรุปไว้
ท้าย แตน่ ามาแทรกในเนือ้เร่ือง น าส่วนสรุปขึน้ก่อน ไม่เรียงล าดบัความ ไม่เร่ิม
ด้วยประโยคเชิญชวนเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจ เรียงล าดบัข้อความไม่
เช่ือมโยงกนั  
  5.6.7) การเล่าเร่ืองไม่ชัดเจน คือ การตัง้ช่ือเร่ืองเป็นอย่าง
หนึ่ง แต่เม่ือเล่าเร่ืองกลบัไม่เน้นความส าคญัของสิ่งนัน้ เห็นได้จาก เร่ือง Cake 
อร้อย อร่อย แต่เนือ้เร่ืองไม่เน้นความส าคญัของเค้ก มีส่วนท่ีกล่าวถึงเค้กเพียง
ส่วนเดียว คือ กลบัถึงบ้าน เธอยีบขนม Cake ให้ทกุคนรับประทานด้วย นอกนัน้
เร่ืองทัง้หมดเก่ียวกบักิจกรรมตา่งๆ ในวนัหยดุท่ีไม่เก่ียวกบัขนมเค้ก หรือเร่ืองวนั
เกิดของแม่ พบข้อความว่า ครอบครัว Jame มี 4 คน คือ พ่อกับแม่ Jame มี
น้องสาว 1 คน คือ Mary และ Jame ข้อความนีเ้ป็น การเล่าเร่ืองท่ีเข้าใจยาก 
ควรเปล่ียนเป็น ครอบครัว Jame มี 4 คน คือ พ่อ แม่ Jame และน้องสาวของ 
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Jame คือ Mary นอกจากนีใ้นการเขียนเรียงความ เมืองไทยท่ีฉันประทับใจ  
พบการเขียนความประทบัใจเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเพียงอย่างเดียว ท าให้มีประเด็นใน
การขยายความน้อย และยังพบว่านักศึกษาไม่ตัง้ช่ือในหัวข้อการเขียนเร่ืองจาก
ภาพชดุท่ีก าหนดให้ท าให้เขียนเลา่เร่ืองไปเร่ือย  ๆไมส่ามารถจบัประเดน็ท่ีชดัเจนได้ 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 ตวัอย่างการเล่าเร่ืองไม่ชดัเจน 

 
  5.6.8) ส่วนน าเร่ืองมีน้อยและไม่น่าสนใจ  เห็นได้จาก 
เรียงความเร่ือง เมืองไทยที่ฉนัประทบัใจ พบการเขียนค าน าเพียง ฉนัก าลงัเรียน
ภาษาไทยอยู่เมืองอุดรธานี ฉันมีหลายความทบัใจ นอกจากนีย้งัพบการเขียน
สรุปเพียงบรรทดัเดียวทัง้ท่ีในเนือ้ความมีหลายประเด็น เห็นได้จากการเขียนสรุป
เมืองไทยท่ีฉันประทบัใจว่า ฉนัขอบคณุอาจารย์ทุกคนมากค่ะ ฉนัรักอาจารย์ทุก
คนมาก 
  5.6.9) การเขียนที่ไม่ส่ือความหมาย คือ การเขียนท่ีอ่านแล้ว
ไม่ทราบว่าผู้ เขียนต้องการจะหมายถึงสิ่งใด เห็นได้จากเม่ือให้นักศึกษาเขียน
เรียงความเร่ือง เมืองไทยที่ฉนัประทบัใจ พบข้อความว่า “เมืองไทยเป็นเมืองที่ 2 
ของศาสนา” ท าให้ไม่ทราบแน่ชัดว่าต้องการหมายถึงสิ่งใด หรือในการเขียน  
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แล้วก็ทุกคนจะไปรอบภูเขาอยู่ทะเล เม่ืออ่านแล้วท าให้ไม่ทราบว่านักศึกษา
ต้องการท ากิจกรรมใด 
 

5.7 แนวทางการแก้ไข 
การศึกษาข้อบกพร่องด้านทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา 

ชาวตา่งประเทศ ชัน้ปีท่ี 2 มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี พบว่ามี 4 ประเด็นหลกั 
ดงันี ้ข้อบกพร่องเร่ืองการเขียนสะกดค า การใช้ค า การเขียนประโยค และการเขียน
ย่อหน้า ซึ่งข้อบกพร่องดงักล่าวสามารถน ามาเป็นแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องด้าน
ทกัษะการเรียนภาษาไทยของนกัศกึษาตอ่ไป ดงันี ้

5.7.1) แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องเร่ืองการสะกดค า
นกัศึกษาควรฝึกเขียนการสะกดค าโดยเร่ิมตัง้แต่พยญัชนะ สระ และวรรณยุกต์ 
จนสามารถจดจ าได้ และสามารถเขียนได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว ใน 
การเรียนการสอนภาษาส าหรับชาวต่างประเทศควรมีการออกแบบฝึกหดัท่ีช่วย
การจดจ าการสะกดค า รวมไปถึงการจดัท าแบบฝึกหดัค าศพัท์โดยเร่ิมจากง่ายไป
หายาก และควรเป็นค าศพัท์ท่ีนกัศึกษาได้ใช้จริง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
ของนิรานันท์ วิไลรัตนกุล (2553: 109) ท่ีกล่าวไว้ในข้อเสนอแนะส าหรับการ
พัฒนาแบบฝึกเพ่ือน าไปแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนสะกดค าว่า พืน้ฐาน
ค าศัพท์ของนักเรียนชาวต่างประเทศมีความต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อการท า
แบบฝึกหดัเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนสะกดค า ดงันัน้ ครูผู้สอนควรเพิ่ม
ค าศพัท์ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึน้ 
  5.7.2) แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องเร่ืองการใช้ค า จาก
ผลการศึกษาท่ีพบว่า นักศึกษาใช้ค าในหลายๆ ลักษณะ เช่น การใช้ค าผิด
ความหมาย การใช้ค าฟุ่ มเฟือย การใช้ค าไม่เหมาะแก่ความ การใช้ค าไม่เหมาะ
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กับบริบท ข้อบกพร่องดงักล่าวเกิดจากความสบัสนในการใช้ค าผิดความหมาย 
เน่ืองจากค าในภาษาไทยหลายค ามีความหมายท่ีใกล้เคียงกนั หรือเกิดจากใช้ค า
ท่ีสามารถส่ือความหมายได้ แต่ค านัน้ไม่ใช่ค าท่ีสละสลวย และมกัใช้ค าท่ีมาก
เกินความจ าเป็น ลักษณะดังกล่าวสามารถน ามาเป็นแนวทางในการแก้ไข
ข้อบกพร่อง โดยการจัดท าเป็นแบบฝึกเก่ียวกับการใช้ค าในลักษณะต่างๆ  
ทัง้นีผู้้สอนยงัควรค านงึบริบทในการใช้ค า ซึ่งมกัขึน้อยู่กบัวฒันธรรมการใช้ภาษา 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใจความหมายและบริบทในการใช้ค าได้ดีขึน้ ทัง้นี ้
แนวทางดงักลา่วสอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของสรีุย์รัตน์ บ ารุงสขุ (2554: 125) วา่
ผู้สอนควรถ่ายทอดความรู้ด้านวฒันธรรม และวิธีการเลือกใช้ค าท่ีเหมาะสมด้วย 
เน่ืองด้วยค าภาษาไทยมี หลายรูป หลากความหมาย มีทัง้ความหมายตรงประจ า
รูปค า ความหมายแฝง ความหมายท่ีแตกตา่งกนัตามบริบทกนัใช้ภาษา 
  5.7.3) แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนประโยค 
ข้อบกพร่องในการเขียนประโยคของนักศึกษาพบว่า นกัศึกษาเรียงประโยคไม่
เป็นไปตามไวยากรณ์ การเขียนประโยคท่ีขาดค าจ าเป็นหรือใช้ค าเกินในประโยค
ขาดค าเช่ือมประโยค และใช้ค าเช่ือมประโยคผิด ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเกิดจาก
ข้อบกพร่องด้านการใช้ค าเช่ือมประโยค ข้อบกพร่องดงักล่าวเป็นแนวทางใน 
การพัฒนาทักษะการใช้ค าเช่ือม โดยท าเป็นแบบฝึกการใช้ค าเช่ือม เพ่ือให้
นักศึกษาจดจ าค าเช่ือมแต่ละชนิดและใช้ได้อย่างถูกต้อง ส าหรับข้อบกพร่อง
เร่ืองไวยากรณ์ นกัศึกษามักสับสนเร่ืองการเรียงค าศพัท์ แนวทางแก้ไขปัญหา 
คือ ควรท าแบบฝึกหดัการเรียงประโยคตามหลักไวยากรณ์ เพิ่มตวัอย่างการใช้
ประโยค เพราะนกัศกึษามกัจดจ าตวัอย่างประโยคได้ดีกว่าการอธิบายโครงสร้าง 
ทัง้นีค้วรจดักิจกรรมให้นักศึกษาฝึกใช้ประโยคให้มากขึน้ เช่น การจดัการเรียน
การสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม (Group Based Instruction) การด าเนินการ
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เรียนการสอนโดยท่ีผู้ สอนให้ผู้ เรียนท างาน/กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม พร้อมทัง้
สอน/ฝึก/แนะน าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้เก่ียวกับกระบวนการท างานกลุ่มท่ีดี
ควบคู่ไปกับการช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้เนือ้หาสาระตามวัตถุประสงค์  
(ทิศนา แขมมณี, 2552: 143 - 144) เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ประโยคร่วมกับ
นกัศกึษาคนอ่ืนๆ 
  5.7.4) แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนย่อหน้า 
การเขียนย่อหน้าไม่ถูกต้องตามรูปแบบ เขียนอธิบายไม่ชัดเจน เขียนไม่
สอดคล้องกับประเด็นท่ีให้แสดงความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นโดยขาด
ความคิดสร้างสรรค์แสดงความคิดเห็นขัดแย้งกัน ไม่ล าดบัความคิดก่อนหลัง 
เล่าเร่ืองไม่ชดัเจน ส่วนน าเร่ืองและสรุปไม่เหมาะสมและไม่น่าสนใจ การเขียนท่ี
ไม่ส่ือความหมาย ข้อบกพร่องดงักล่าวมกัเกิดจากการท่ีนกัศึกษาขาดข้อมูลใน
การน าเสนอ ท าให้ไม่สามารถเขียนอธิบายและต่อยอดความคิดได้ดี ซึ่งทกัษะ
การเขียนนัน้ต้องเกิดจากการมีทกัษะการใช้ภาษาท่ีดี มีความรู้ประสบการณ์มาก
พอท่ีจะเรียบเรียงข้อมลู และจดัระบบความคิดอย่างมีล าดบัขัน้ตอนจนสามารถ
ส่ือให้เข้าใจได้ สอดคล้องกับแนวคิดของแสงระวี ประจวบวัน และมีชัย เอ่ียม
จินดา (2553: 88) ท่ีกล่าวถึง การเขียนทุกรูปแบบ จึงเร่ิมต้นจากการจัดระบบ
ความคิดการถ่ายทอด ความคิดตลอดจนการสร้างกระบวนการคิด เห็นได้ว่า
ความสมัพนัธ์ของการคิดและการเขียนเป็นกระบวนการท่ีเอือ้ตอ่กนั  
  จากข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาเป็นแนวทางการแก้ไข
ข้อบกพร่องโดยการจดัระบบความคิดในการเขียน คือ การใช้กระบวนการแผนผงั
ความคดิ (Mind Mapping) โดยอาจเร่ิมจากการตัง้ประเดน็ง่ายๆ ไว้ท่ีแก่นแกนของ
แผนผงัความคดิ แล้วให้นกัศกึษาคิดประเดน็รองลงจากแก่นแก้วมาหรือท่ีเรียกว่า 
ก่ิงแก้ว และน าไปสู่ประเด็นย่อยๆ หรือท่ีเรียกว่า ก่ิงก้อย แล้วจึงน าข้อมูลนัน้มา
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เขียนเป็นย่อยหน้า เพ่ือให้นกัศกึษามีการจดัระบบความคิดก่อนเขียน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลในการเขียนเร่ืองราวได้ดีขึน้ สามารถเขียนได้ตรงประเด็นชดัเจน ทัง้นีอ้าจ
น าความเรียงเป็นย่อหน้าแล้วมาให้นักศึกษาเขียนเป็นแผนผงัความคิดได้ เพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจ ซึ่งธัญญา ผลอนนัต์ และขวญัฤดี ผลอนนัต์ (2550: 65 - 66) 
กล่าวถึงข้อดีของการใช้ Mind map ในการช่วยสอน คือ ท าให้ผู้ เรียนสนใจ
บทเรียน ให้ความรู้ร่วมมือในการเรียนการสอน ช่วยจดบันทึกประเด็นส าคญั 
แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลความคิดอย่างชัดเจน รวมไปถึงสามารถช่วยให้
ผู้ เรียนท่ีมีปัญหาในทกัษะการพดูและการเขียน สามารถน าเสนอความคดิได้ดีขึน้ 
 
6. บทสรุป 

ผลการศึกษาพบว่าข้อบกพร่องด้านทักษะการเขียนภาษาไทยของ
นกัศกึษาตา่งประเทศ ชัน้ปีท่ี 2 มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี มีทัง้ระดบัพยญัชนะ 
สระ วรรณยุกต์ ด้านเคร่ืองหมายวรรคตอน ระดบัค า ระดบัประโยค และระดบั
ข้อความ โดยข้อบกพร่องด้านทกัษะการเขียนภาษาไทยท่ีพบมากท่ีสุด คือ ด้าน
การสะกดค า ในระดบัพยญัชนะพบว่ามีการเขียนพยญัชนะผิดอกัขรวิธี การเขียน
พยญัชนะต้นผิด การเขียนตวัสะกดผิด และการเขียนพยญัชนะการันต์ผิด ในด้าน
รูปสระ พบว่ามีการเขียนรูปสระผิด เขียนค าโดยขาดรูปสระหรือเพิ่มรูปสระ ด้าน
วรรณยกุต์พบว่ามีการเขียนรูปวรรณยกุต์ผิด เขียนค าโดยขาดวรรณยกุต์และเพิ่ม
วรรณยกุต์ รองลงมา คือ ด้านการเขียนย่อหน้ามีการเขียนย่อหน้าไม่ถกูต้องตาม
รูปแบบ เขียนอธิบาย ไม่ชดัเจน เขียนไม่สอดคล้องกับประเด็นท่ีให้แสดงความ
คิดเห็น เขียนแสดงความคิดเห็นโดยขาดความคิดสร้างสรรค์ เขียนแสดงความ
คิดเห็นขดัแย้งกัน เขียนโดยไม่ล าดบัความคิดก่อนหลงั เขียนเล่าเร่ืองไม่ชดัเจน 
เขียนส่วนน าเร่ืองและสรุปไม่เหมาะสมและไม่น่าสนใจ เขียนค าท่ีไม่ ส่ือ
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ความหมาย ล าดบัต่อมา คือ ด้านการใช้ค า มีการใช้ค าผิดความหมาย ใช้ค า
ฟุ่ มเฟือย ใช้ค าไม่เหมาะแก่ความ ใช้ค าไม่เหมาะกบับริบท ใช้ค าท่ีมีความหมาย
ขัดแย้ง และเขียนค าไม่ครบหรือเขียนบางค าไม่ได้ และล าดบัสุดท้าย คือ ด้าน
ประโยคมีการเรียงประโยคไมเ่ป็นไปตามไวยากรณ์ ขาดค าจ าเป็นหรือมีค าเกินใน
ประโยค ขาดค าเช่ือมประโยคและใช้ค าเช่ือมประโยคผิด 

ส าหรับแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง พบว่ามี 4 ประเด็นหลัก คือ 
แนวทางข้อบกพร่องเร่ืองการเขียนสะกดค า การใช้ค า การเขียนประโยค และการ
เขียนย่อหน้า ซึ่งข้อบกพร่องดังกล่าวสามารถน ามาเป็น แนวทางแก้ไข
ข้อบกพร่องด้านทักษะการเรียนภาษาไทยของนักศึกษา โดยผู้ วิจัยได้ศึกษา
แนวคิดและข้อเสนอแนะของนักวิจัยและนักคิดในด้านศึกษา เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่อง ได้แก่ การใช้แบบฝึกหัดการเขียน การจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม การใช้กระบวนการแผนผังความคิด 
(Mind Mapping) เพ่ือให้นกัศกึษาฝึกทกัษะการเขียนมากขึน้ น าไปสู่การเขียนท่ี
ถกูต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
7. การอภปิรายผลการศึกษา 

จากผลการวิจยัท่ีได้น าเสนอในบทความนี ้ผู้วิจยัเห็นว่ามีประเด็นท่ีควร
แก่การอภิปราย ดงันี ้

1. ผลการศึกษาเร่ืองข้อบกพร่องด้านทักษะการเขียนภาษาไทยของ
นักศึกษาต่างประเทศ ชัน้ปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สอดคล้องกับ
งานวิจัยเร่ืองนักศึกษาจีนกับข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย ของปณิธาน 
บรรณาธรรม (2550) เร่ืองการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนของนกัศึกษาท่ี
เรียนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง: กรณีศกึษานกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัร



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

278 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 1 ปี จากวิทยาลยัอาชีวศกึษาและเทคโนโลยี สิบสองปันนา 
ณ มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น ของสิระ สมนาม (2550) งานวิจยัเร่ืองปัญหาการ
เขียนค าผิดอักขรวิธีของนักศึกษาจีน ของกุลกาญจน์ เอ่ียมธาดานัย (2553) 
งานวิจัยเร่ืองข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาในโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการวิชาเอกภาษาไทย ชัน้ปีท่ี 3 ภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาและ
วัฒนธรรมตะวันออก มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศ กวางตุ้ ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2552 ของจินตนา พุทธเมตะ (2554) และงานวิจยั
เร่ืองข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์: 
กรณีศึกษานักศึกษาชาวเกาหลี ของสุรีย์รัตน์ บ ารุงสุข (2554) ประเด็นท่ี
สอดคล้องคือนักศึกษาต่างชาติมีข้อบกพร่องด้านการเขียนทัง้ในระดบัค าและ
ระดบัประโยคท่ีผิดไปจากมาตรฐานทางภาษาไทย เขียนไม่ครบความ หรือไม่ส่ือ
ความ โดยพบข้อบกพร่องด้านประโยคมากกว่าระดบัค า ส าหรับประเด็นท่ีพบ
เพิ่มเติมจากงานวิจยัเหล่านีคื้อ ข้อบกพร่องด้านการเขียนย่อหน้าท่ีไม่ตรงตาม
รูปแบบ เขียนอธิบายไม่ชัดเจน เขียนไม่สอดคล้องกับประเด็นท่ีให้แสดง 
ความคิดเห็น เขียนแสดงความคิดเห็นโดยขาดความคิดสร้างสรรค์ เขียนแสดง
ความคิดเห็นขัดแย้งกัน เขียนโดยไม่ล าดบัความคิดก่อนหลงั เขียนเล่าเร่ืองไม่
ชดัเจน เขียนส่วนน าเร่ืองและสรุปไม่เหมาะสมและไม่น่าสนใจ เขียนค าท่ี ไม่ส่ือ
ความหมาย 

2. ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนกัศกึษาชาวตา่งประเทศ ทัง้ใน
ระดบัค า ประโยคและข้อความท่ีพบนีส้ามารถน าไปสู่การออกแบบวิธีการสอน
หรือแบบฝึกหดัเพ่ือแก้ข้อบกพร่องได้ กล่าวคือ ในระดบัค าควรเร่ิมจากการสอน
หรือท าแบบฝึกหัดจากส่วนประกอบท่ีเล็กท่ีสุดของค าก่อน คือ พยัญชนะ  
ต่อด้วยสระ และวรรณยุกต์ โดยฝึกหัดเขียนส่วนประกอบต่างๆ เหล่านีใ้ห้เกิด
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ความช านาญ ต่อจากนัน้จึงใช้บัตรค าหรือแถบประโยคสอนให้ รู้จักและ 
ใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนประกอบค าหรือข้อความตา่งๆ ให้ถกูต้อง แล้วจึงสอนใน
ระดบัค าและความหมายของค า โดยออกแบบการสอนให้นกัศึกษาอ่านประโยค
ขนาดสัน้ท่ีมีการใช้ค าท่ีผิดในลักษณะต่างๆ เปรียบเทียบกับประโยคท่ีถูกต้อง
เพ่ือให้เห็นความทัง้นีผู้้ สอนควรให้นักศึกษาต่างชาติฝึกเขียน อย่างสม ่าเสมอ 
โดยเปล่ียนหวัข้อหรือภาพประกอบการเขียนให้น่าสนใจ แตกต่างเม่ือนกัศึกษา
ชาวตา่งประเทศใช้ค าได้คล่องแล้ว จึงเร่ิมให้นกัศกึษาอ่านแถบประโยคขนาดสัน้
ในรูปแบบต่างๆ เช่น ประโยคคล้อยตาม ประโยคเง่ือนไข ประโยคแสดงเหตผุล 
ประโยคปฏิเสธ เป็นต้น โดยให้สงัเกตและฝึกการเรียงค าเข้าประโยค หลงัจากนัน้
จงึเขียนในระดบัข้อความในรูปแบบของยอ่หน้าขนาดสัน้ โดยออกแบบการสอนให้
นกัศกึษาตา่งชาติดภูาพท่ีครูก าหนดหรือวาดรูปเอง หลงัจากนัน้ให้คิดค าท่ีจะใช้
ส่ือภาพเหล่านัน้ หลงัจากนัน้เขียนให้เป็นประโยค และร้อยเรียงประโยคเหล่านัน้
ให้เป็นข้อความ  
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