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ผลการวิ จัยพบว่ าข้ อบกพร่ องด้ านทักษะการเขี ยนภาษาไทยของ
นักศึกษาต่างประเทศ ชันปี
้ ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีทงระดั
ั ้ บพยัญชนะ
สระ วรรณยุกต์ คา ประโยค และข้ อความ ในระดับพยัญชนะพบว่ามีการเขียน
พยัญชนะผิดอักขรวิธีด้านรูปสระ เขียนรูปสระผิด เขียนคาโดยขาดหรื อเพิ่มรูปสระ
ด้ านวรรณยุกต์พบว่ามีการเขียนคาโดยขาดและเพิ่มวรรณยุกต์ การขาดหรื อเพิ่ม
เครื่ องหมายวรรคตอนในด้ านการใช้ คา มีการใช้ คาผิดความหมาย ใช้ คาฟุ่ มเฟื อย
ใช้ คาไม่เหมาะแก่ความ ใช้ คาไม่เหมาะกับบริบท ใช้ คาที่มีความหมายขัดแย้ ง และ
เขียนคา ไม่ครบหรื อเขียนบางคาไม่ได้ ในด้ านประโยคมีการเรี ยงประโยคไม่เป็ นไป
ตามไวยากรณ์ ขาดคาจาเป็ นหรื อมีคาเกินในประโยค ขาดคาเชื่อมประโยคและ
ใช้ คาเชื่อมประโยคผิด ด้ านการเขียนย่อหน้ ามีการเขียนย่อหน้ าไม่ถูกต้ องตาม
รูปแบบเขียน เขียนอธิบายไม่ชดั เจน เขียนไม่สอดคล้ องกับประเด็นที่ให้ แสดงความ
คิดเห็น เขี ยนแสดงความคิดเห็นโดยขาดความคิดสร้ างสรรค์ เขียนแสดงความ
คิดเห็นขัดแย้ งกัน เขียนโดยไม่ลาดับความคิดก่อนหลัง เขียนเล่าเรื่ องไม่ชดั เจน
เขียนส่วนนาเรื่ องและสรุปไม่เหมาะสมและไม่นา่ สนใจ เขียนคาที่ไม่สื่อความหมาย
ข้ อบกพร่ องเหล่านี ้เป็ นแนวทางสาคัญในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อ
แก้ ข้อบกพร่ องด้ านการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาต่างประเทศ มี 4 ประเด็น
คือ แนวทางข้ อบกพร่องเรื่ องการเขียนสะกดคา การใช้ คา การเขียนประโยค และ
การเขี ยนย่อหน้ า วิธีการแก้ ไขปั ญหา ได้ แก่ การใช้ แบบฝึ กหัดการเขี ยน การ
จัดการเรี ยนการสอนโดยเน้ นกระบวนการกลุ่ม การใช้ ก ระบวนการแผนผัง
ความคิด เพื่อให้ นกั ศึกษาฝึ กทักษะการเขียน มากขึ ้น นาไปสู่การเขียนที่ถูกต้ อง
และมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: ข้ อบกพร่อง, ทักษะการเขียนภาษาไทย, นักศึกษาต่างประเทศ
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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. บทนา
ทักษะการเขี ยนภาษาไทยเป็ นทักษะที่ มี ความละเอี ยดและซับซ้ อน
เนื่องจากการที่จะเขียนภาษาไทยออกมาได้ นนั ้ จะต้ องสามารถฟั ง พูด และอ่าน
ภาษาไทยให้ ได้ เป็ นพืน้ ฐานก่อนจึงจะสามารถถ่ายทอดภาษาไทยออกมาด้ วย
การเขี ยนได้ นอกจากนี ก้ ารเขี ยนสื่ อสารภาษาไทยอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพนัน้
จาเป็ นต้ องมีความรู้ ในด้ านหลักภาษาไทยทังในระดั
้
บคาและระดับประโยค มี
ความรู้และประสบการณ์มากพอที่จะเรี ยบเรี ยงความคิดร้ อยเรี ยงเป็ นเรื่ องเดียว
ได้ อย่างมีลาดับขันตอน
้
และเข้ าใจได้
เนื่ องด้ วยทักษะการเขี ยนภาษาไทยเป็ นทักษะที่ ละเอี ยดและซับซ้ อน
ดังกล่าวนี ้ นักศึกษาต่างประเทศที่เพิ่งเริ่ มศึกษาภาษาไทยจึงมีปัญหาด้ านทักษะ
การเขียนภาษาไทยมาก ทังในระดั
้
บคา ประโยค และข้ อความ ดังรายงานการวิจยั
ของ เกรี ยงศักดิ์ พลอยแสง (2554) เรื่ อง การศึกษาปั ญหาการใช้ ภาษาไทยของ
นิสิตชาวต่างประเทศโดยใช้ แบบสอบถาม พบว่า นักศึกษามีปัญหาไม่เข้ าใจและ
เบื่อหน่ายทักษะการเขียนภาษาไทยในระดับปานกลาง การที่นกั ศึกษาต่างชาติ
ไม่เข้ าใจและเบื่อหน่ายการเขียนภาษาไทยนี ้ เนื่องจากภาษาไทย มีการออกเสียง
อักขรวิธี โครงสร้ างของประโยคที่แตกต่างจากภาษาต่างชาติ จนไม่สามารถใช้
การเทียบเคียงได้ และภาษาไทยยังมีลักษณะทางภาษาบางประการที่มี ความ
ซับซ้ อน เช่น สระลดรู ป สระเปลี่ยนรู ป การมีตวั สะกดไม่ตรงมาตรา คาพ้ องรู ป
พ้ องเสียง คาควบกลา้ คาลักษณนาม มีการแยกคาที่ เป็ นภาษาทางการ และ
ภาษาปาก หากไม่ทาความเข้ าใจ ฝึ กฝนหรื อทบทวนการใช้ ภาษาไทยอย่ าง
สม่ าเสมอ ส่ งผลให้ นักศึ กษาต่ างชาติ เกิ ด ความสับ สนและสื่ อสารได้ ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ
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ปั ญหาด้ านการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาต่างประเทศที่กล่าวมานี ้
ทาให้ ผ้ วู ิจยั สนใจที่จะศึกษาปั ญหาการใช้ ภาษาไทยของนักศึกษาต่างประเทศใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งประกอบไปด้ วยนักศึกษาเวียดนามจานวน 14
คน และนักศึกษาอิตาลีจานวน 1 คน รวมทังหมด
้
15 คน นักศึกษาเหล่านีเ้ ป็ น
นักศึ กษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั กสู ต รประกาศนี ย บัต รภาษาไทยส าหรั บ
ชาวต่างประเทศจากสาขาวิ ชาภาษาไทย มหาวิ ทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ใน
ปี การศึกษา 2557 สามารถสื่อสารภาษาไทยในขันพื
้ ้นฐาน และกาลังศึกษาศึกษา
อยู่ในชัน้ ปี ที่ 2 หลักสูตรปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2559 ในคณะต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผลการวิจยั เรื่ องปั ญหาทักษะการเขียนที่ได้ นี ้ เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
ผู้วิจยั ในด้ านการทราบประเด็นข้ อบกพร่ องด้ านทักษะการเขี ยนภาษาไทยของ
นักศึกษาต่างประเทศ อีกทังใช้
้ เป็ นแนวทางในการแก้ ข้อบกพร่ องด้ านการเขียน
สาหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศในปี
การศึกษา 2559 ของสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การวิจยั
ในครัง้ นี ้จึงเป็ นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสาหรับ
ชาวต่างประเทศให้ มีประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาข้ อบกพร่ องด้ านทักษะการเขี ยนภาษาไทยของนักศึกษา
ต่างประเทศ ชันปี
้ ที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2) เพื่อเป็ นแนวแก้ ไขข้ อบกพร่ องในการเขี ยนภาษาไทยของนักศึกษา
ต่างประเทศ ชันปี
้ ที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ ศึกษา คือ นักศึกษาต่างประเทศที่กาลัง
ศึกษาหลักสูตรปริ ญญาตรี ชนปี
ั ้ ที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ประกอบไปด้ วยนักศึกษา
เวียดนามจานวน 14 คน และนักศึกษาอิตาลีจานวน 1 คน รวม 15 คน ซึ่งเป็ น
กลุม่ ตัวอย่างที่ได้ มาโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
3.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เกณฑ์ การวิเคราะห์ ข้อบกพร่ องการเขี ยนภาษาไทย แบ่งเป็ น
ประเด็นได้ ดงั นี ้ 1) ข้ อบกพร่ องด้ านการสะกดคา 2) ข้ อบกพร่ องด้ านการใช้ คา 3)
ข้ อบกพร่ องด้ านการเรี ยงประโยคและผูกประโยค 4) ข้ อบกพร่ องด้ านการเขียน
ย่อหน้ าเพื่อแสดงความคิดเห็น 5) ข้ อบกพร่องด้ านการเขียนย่อหน้ าเพื่อเล่าเรื่ อง 6)
ข้ อบกพร่องด้ านการเขียนเรี ยงความ และ 7) ข้ อบกพร่องด้ านเครื่ องหมายวรรคตอน
งานเขียน 5 หัวข้ อใช้ เวลาทาแบบทดสอบ คนละ 3 ชัว่ โมง ดังนี ้ 1)
แบบทดสอบเรื่ องการเขี ยนค าและประโยคจากรู ป (15 ข้ อ) ใช้ เวลา 20 นาที
2) แบบทดสอบเรื่ องการเรี ยงลาดับข้ อความ (15 ข้ อ) ใช้ เวลา 20 นาที 3) แบบทดสอบ
เรื่ องการเขี ยนแสดงความคิดเห็ น (5 ข้ อ) ใช้ เวลา 40 นาที 4) แบบทดสอบเรื่ อง
การเขียนเรื่ องจากภาพ (1 เรื่ อง) ใช้ เวลา 40 นาที และ 5) แบบทดสอบเรื่ องการเขียน
เรี ยงความ (1 เรื่ อง) ใช้ เวลา 60 นาที
3.3 การเก็ บรวบรวมข้ อมู ล ผู้วิ จัยด าเนิ นการรวบรวมข้ อมูลจาก
แบบทดสอบ จ านวน 5 ชุด คือ ชุดการเขี ยนคาและประโยค ชุดการเรี ยงล าดับ
ข้ อความ ชุดการเขี ยนแสดงความคิ ดเห็ น ชุดการเขี ยนเล่ าเรื่ องจากภาพชุด
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การเขียนเรี ยงความ จากนักศึกษาต่างประเทศชันปี
้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จานวน
15 คน ใช้ เวลาในการทาแบบทดสอบทังหมด
้
3 ชัว่ โมง รวมงานเขียนทังสิ
้ ้น 75 ฉบับ
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมู ล ผู้วิจยั ตรวจงานเขียนทัง้ 75 ฉบับ และแบ่ง
ประเด็ นปั ญหาโดยใช้ แบบวิ เ คราะห์ การเขี ยนผิ ดในลักษณะต่ างๆ เพื่ อให้
ครอบคลุมปั ญหาด้ านการเขียนของนักศึกษาต่างชาติทงั ้ ในด้ านการสะกดคา
การใช้ คา การเรี ยงลาดับและการผูกประโยค การเขียนย่อหน้ าแสดงความคิดเห็น
การเขี ยนย่อหน้ าเพื่ อเล่าเรื่ องจากภาพ และการเขี ยนเรี ยงความ ดังต่อไปนี ้
1) ข้ อบกพร่ องด้ านการสะกดคา 2) ข้ อบกพร่ องในการใช้ คา 3) ข้ อบกพร่ องใน
การเรี ยงประโยคและผูกประโยค 4) ข้ อบกพร่ องในการเขียนย่อหน้ าเพื่อแสดง
ความคิดเห็น 5) ข้ อบกพร่ องในการเขียนย่อหน้ าเพื่อเล่าเรื่ องจากภาพ และ 6)
ข้ อบกพร่องในการเขียนเรี ยงความ
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาข้ อบกพร่ องด้ านทักษะการเขี ยนภาษาไทยของนักศึกษา
ต่างประเทศ ชันปี
้ ที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้วิจยั
ได้ ใช้ กรอบแนวคิดในการวิ จัย ดังนี ้ ผู้วิจัยได้ ค้ นคว้ าข้ อมูลให้ สอดคล้ องกับ
เนื ้อหาวิชาตามแนวคิดของภาควิชาภาษาไทย (2544) ประยูร ทรงศิลป์ (2553)
และดวงใจ ไทยอุบล (2556) เกี่ ยวกับหลักการใช้ ภาษาไทย ในด้ านการใช้ ค า
การเขี ยนประโยค ย่อหน้ า แสดงความคิด และเรี ยงความ และศึกษาความรู้
เกี่ยวกับปั ญหาทักษะการเขียนภาษาไทย ด้ านคา และด้ านประโยคตามแนวคิด
ของ ประยูร ทรงศิลป์ (2553) ดวงใจ ไทยอุบล (2556) และนิตยา กาญจนะวรรณ
(2544) เพื่ อนามาเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบทดสอบการส ารวจ และเป็ น
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เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อบกพร่องการเขียนภาษาไทยเพื่อให้ ครอบคลุมข้ อบกพร่ อง
ทักษะการเขียนภาษาไทยในลักษณะต่างๆ
5. ผลการศึกษา
ข้ อบกพร่องด้ านทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาต่างประเทศ ชัน้
ปี ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พบทังในระดั
้
บพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
ด้ านเครื่ องหมายวรรคตอน ระดับคา ประโยค และระดับข้ อความ ดังนี ้
5.1 ด้ านพยั ญชนะ การใช้ ภาษาของนักศึกษาชาวต่างประเทศ มี
ข้ อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้ พยัญชนะหลายประการ ได้ แก่ การเขียนพยัญชนะผิด
อักขรวิธี การเขียนพยัญชนะต้ นผิด การเขียนตัวสะกดผิด การเขียนตัวการันต์ผิด
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
5.1.1) การเขียนพยัญชนะผิดอักขรวิธี คือ การเขียนพยัญชนะ
ที่ ไม่ตรงตามแบบที่ ถูกต้ อง เห็ นได้ จากการเขี ยนพยัญชนะ /ต/ แบบ ไม่มี หัว
พยัญชนะเขียน /ฬ/ แบบหัวเข้ าด้ านใน เขียน /ฎ/ เป็ น /ฏ/ เขียน /ญ/ แบบไม่มีเชิง
เขียน /บ/ คล้ าย /ห/
5.1.2) การเขียนพยัญชนะต้ นผิด คือ การเขียนพยัญชนะตัว
แรกของคาผิด แบ่งออกเป็ นประเด็น ดังต่อไปนี ้
 การเขี ย นพยั ญ ชนะต้ นผิ ด ทัง้ ที่ เป็ นพยั ญ ชนะต้ นเดี่ ย ว
พยัญชนะต้ นคูแ่ บบอักษรนา และพยัญชนะคูแ่ บบควบกล ้า เช่น
- เขียน /พ/ เป็ น /ผ/
คาว่า พ่อ คอมพิวเตอร์
- เขียน /ค/ เป็ น /ศ/
คาว่า สาคัญ
- เขียน /ป/ เป็ น /ต/
คาว่า ปลอดภัย
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- เขียน /ซ/ เป็ น /ช/ /ส/

คาว่า ซื ้อ

ภาพที ่ 1 ตัวอย่างการเขี ยนพยัญชนะต้นผิ ด

 การเขี ยนพยัญชนะต้ นผิ ดแบบสลับตาแหน่งกัน เช่น การ
สลับตาแหน่งระหว่างคูข่ อง /ก/ และ /ฬ/ เป็ นคูข่ อง /ฬ/ กับ /ล/ และ /ก/ กับ /ล/ ทา
ให้ เขียนคาว่า กีฬา เป็ น ฬิลา หรื อ กิลา นอกจากนี ้ยังเขียนโดยเพิ่มพยัญชนะต้ น
คือ /ร/ เพิ่มเป็ น /ตร/ จึงเขียนคาว่า ตารวจ เป็ น ตาตรวจ
 การเขียนพยัญชนะต้ นไม่ครบ คือ คาว่า อัจฉริ ยภาพ เป็ น
อัจริ ยภาพ ขาดพยัญชนะต้ น /ฉ/ คาว่า มากกว่า เป็ น มากว่า ขาดพยัญชนะ /ก/
คาว่า ของขวัญ เป็ น ขอวญ ขาดพยัญชนะ /ข/
 การเขียนพยัญชนะต้ นคู่แบบอักษรนาผิด คือ เขียนโดยขาด
พยัญชนะ ห ได้ แก่ ส าหรั บ เป็ น ส ารั บวันหยุ ด เป็ น วันยุด เหลว เป็ น เล็ ว
ความหมาย เป็ น ความหาย เหมือน เป็ น เมือน หยิบ เป็ น ยี บ หรื อเขียนโดยเพิ่ม
พยัญชนะ ห คือ ล้ านนา เขียนเป็ น ล้านหน้า
 การเขียนพยัญชนะควบกล ้า /กว/ /กล/ /พร/ /ขว/ /กร/ ผิด เห็น
ได้ จากการเขียน คาว่า กว่า เป็ น ว่า เขียนคาว่า กลับ เป็ น กับ เขียนคาว่า เพราะ
เป็ น เพาะ เขียนคาว่า สงกรานต์ เป็ น สงการต์ หรื อ สงกานต์ เขียนคาว่า มะพร้ าว
เป็ น มะพ้าว
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5.1.3) การเขี ย นตั ว สะกดผิ ด หมายถึ ง การเขี ย นจาก
พยัญชนะตัวสะกดจากตัวหนึง่ เป็ นอีก ตัวหนึง่ ดังนี ้
 การเขียนตัวตัวสะกดผิดโดยเขียนจากอักษรตัวหนึ่งเป็ นอี ก
ตัวหนึ่ง มีทงที
ั ้ ่เขียนตัวสะกดคาที่ตรงมาตราผิด ได้ แก่ คาว่า เดิน เป็ น เดิ ม / นัง่
เป็ น นัน่ / ช่วง เป็ น ช่วน / เห็น เป็ น เห็ว / กุหลาบ เป็ น กุหลาย / สนุกสนาน เป็ น
สนุกสนาม
 การเขียนตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราผิด เช่น
- คาว่า กาลเวลา เขียนพยัญชนะสะกด /ล/ เป็ น /ร/
- คาว่า โอกาส เขียนพยัญชนะสะกด /ส/ เป็ น /ศ/
- คาว่า จักรยาน เขียนพยัญชนะสะกด /ก/ เป็ น /ด/
- คาว่า ราชภัฏ เขียนพยัญชนะสะกด /ฏ/ เป็ น /ฎ/
- คาว่า บันดาล เขียนพยัญชนะสะกด /ล/ เป็ น /น/
 การเขียนโดยขาดพยัญชนะสะกด ได้ แก่คาว่า สงกรานต์ เป็ น
สงกราต์ / อิทธิพล เป็ น อิ ธิพล / วัฒนธรรม เป็ น วัฒนธรร / ของขวัญ เป็ น ขอวขญ
และมีการเขียนโดยลาดับพยัญชนะและสระผิดทาให้ ขาดตัวสะกด คาว่า ศาสนา
เป็ นคาว่า ศสานา คาว่า พุทธ เขียนโดยขาด /ท/ อีกทังมี
้ การเขียนโดยเพิ่ม
ตัวสะกด /น/ ได้ แก่คาว่า ไม้ บรรทัด เขียนเป็ น ไม้บรรนทัด ทังนี
้ ้
คาว่า ไม้ บรรทัด ยังพบการเขียนเขียนตัวสะกดแทน ร หัน และเขียนตัวสะกด
เขียนเป็ น ไม้บนั ทัศ
5.1.4) การเขี ยนตั วการั นต์ ผิ ด พบการเขี ยนตัวพยัญชนะ
การันต์จากตัวหนึ่งเป็ นอีกตัวหนึง่ ได้ แก่คาว่า สวรรค์ เขียนพยัญชนะการันต์เป็ น
สวรรณ์ / โทรศัพท์ เป็ น โทรศัพน์ และเขียนโดยเพิ่มตัวสะกดพยัญชนะการันต์
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โดยเขียนคาว่า สัมพันธ์ เป็ น สัมพันธน์ คาว่า จักรวาล เป็ น จักระวรรณ์ คาว่า
รถจักรยาน เป็ น รถจักรยานต์ หรื อ จักรยานยนตร์ คาว่า รถยนต์ เป็ น รถยนตร์
นอกจากนี ้ยังมีการเขียนแบบขาดตัวพยัญชนะการันต์ ได้ แต่
คาว่า มนุษย์ เขียนเป็ น มนุษ คาว่า คาศัพท์ เขียนเป็ น คาศัพ คาว่า คอมพิวเตอร์
เขียนเป็ น คอมพิ วเตอ / อินเทอร์ เน็ต เขียนเป็ น อิ นเทอเน็ต / สุขสันต์ เขียนเป็ น
สุขสัน คาว่า ไปรษณีย์ เขียนเป็ น คาว่า ไปรษณี หรื อ ปะรสณี / สัมพันธ์ เขียน
เป็ นคาว่า สัมพัน คาว่า กษัตริย์ เป็ น กษัก ทังยั
้ งมีการสลับตาแหน่งตัวพยัญชนะ
การันต์ ได้ แก่คาว่า คอมพิวเตอร์ เป็ น คอมผิ วเตรอ์
5.2 ด้ านรู ปสระ
ความบกพร่ องด้ านการเขียนรู ปสระ คือ การเขียนรู ปสระผิด การเขียน
คาโดยขาดรูปสระ การเขียนคาโดยเพิ่มรูปสระ ดังจะกล่าวรายละเอียดต่อไปนี ้
5.2.1) การเขียนรู ปสระผิด คือ เขียนรู ปสระจากตัวหนึ่งเป็ น
อีกตัวหนึง่ มีทงเปลี
ั ้ ่ยนจากสระเสียงสันเป็
้ นยาว เช่น สระอุ เป็ นสระอู เช่น
- คาว่า มนุษย์ เขียนเป็ น มนูษย์
- คาว่า สุข
เขียนเป็ น สูข
- คาว่า หยิบ เขียนเป็ น ยีบ
- คาว่า ผู้หญิง เขียนเป็ น ผูเญิง
- คาว่า ไปรษณีย์ เขียนเป็ น ปะรสณี
- คาว่า ห้ องเช่า เขียนเป็ น ห้ องเช่ว
ในทางตรงกันข้ ามมีการเปลี่ยนเสียงสระเสียงยาวเป็ นสัน้ เช่น
คาว่า ปั ญญาธิคณ
ุ เป็ น บัญญธิ คุณ / มี เป็ น มิ / กีฬา เป็ น กิ ลา / ฬิลา / ปกติ
เขียนเป็ น ปกตี หรื อเปลี่ยนเป็ นสระคนละเสียง ได้ แก่คาว่า มือ เป็ น เมื อ / เมื่อ
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วานนี ้ เป็ น เมื ่อวันนี ้ / เปล่ง เป็ น แปล่ง / เพิ่ง เป็ น พึ่ง / อ่าน เป็ น อ่อน / นักศึกษา
เป็ น นักศีกษา / เตะ เป็ น แตะ
อีกทังมี
้ การเขียนสระลดรู ปผิ ดอักขรวิธี คือ เขียนไม้ ไต่ค้ ู ไม่มี
หัว เขียนไม้ หันอากาศเป็ นการั นต์ หรื อเสี ยงสระถูก แต่รูปสระผิ ด เช่น คาว่า
ร้ องไห้ เป็ น ร้ อ งให้ และยังมี การเขี ยนเสี ยงสระและรู ปสระแบบที่ ไ ม่ มี ใ น
ภาษาไทย เช่น คาว่า เวิ ยดนาม / เริ ยน / แพราะ / และมีการเขี ยนรู ปสระผิ ด
ตาแหน่ง เช่นเขียนคาว่า ของขวัญ เป็ น ของขัวญ
5.2.2) การเขียนคาโดยขาดรู ปสระ พบว่า มีการเขียนคาโดย
ขาดรูปสระ ได้ แก่ คาว่า ยานพาหนะ เขียนเป็ น ยานพหนะ / เพราะ เขียนเป็ นคา
ว่า เพระ / จักยาน เป็ น จักรยน / อิทธิ พล เป็ น อทธิ พล / บริ ษัท เป็ น บริ ษท /
แข็งแรง เป็ น แขงแรง / ของขวัญ เป็ น ของขวญ / พลาสติก เป็ น พลสต / สะดวก
เขี ยน สดวก / ก๋วยเตี๋ยว เป็ น ก๋ วยเต๋ ยว / อาจจะ เป็ น อจจ / เดิน เป็ น เดน /
เหมือน เป็ น หมื อน

ภาพที ่ 2 ตัวอย่างการเขี ยนคาโดยขาดรู ปสระ

5.2.3) การเขี ยนค าผิ ดโดยเพิ่ มรู ปสระ ได้ แก่ คาว่า สบู่
เขียนเป็ น สะบู่ / จักรยาน เขียนเป็ น จักระยาน / จิตรกร เขียนเป็ น จิ ตระกร /
เมตตา เขียนเป็ น เม็ ตตา / จักรวาล เขียนเป็ น จักระวรรณ์ / เฉพาะ เขียนเป็ น
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ฉะเพาะ / พาหนะ เขี ยนเป็ น พาหะนะ / ประเทศไทย เป็ น เประเทศไทย /
วัฒนธรรม เป็ น วัฒนาธรรม
5.3 ด้ านรู ปวรรณยุกต์
ข้ อบกพร่ องด้ านรู ปวรรณยุกต์ คือ เขียนรู ปวรรณยุกต์ผิด เขียนคาโดย
ขาดวรรณยุกต์ เขียนคาโดยเพิ่มวรรณยุกต์ดงั จะกล่าวต่อไปนี ้
5.3.1) การเขียนรู ปวรรณยุกต์ ผิด คือ เปลี่ยนจากวรรณยุกต์
อีกรูปหนึ่งเป็ นอีกรูปหนึ่ง ได้ แก่ คาว่า ไล่ เป็ น ไล้ / ตื ้นตัน เป็ น ตื ่นตัน / นัน่ เป็ น
นัน้ / น้ าชาย เป็ น น่าชาย / เข้ าใจ เป็ น เข่าใจ / ขนมเค้ ก เป็ น ขนมเค็ก / ที่นี่ เป็ น
ที ่นี้ / เช่น เป็ น เช้น / ช่วย เป็ น ช้วย / ล็อก เป็ น ล๊ อก การเขียนรู ปวรรณยุกต์ผิด
คือ แล้ ว เป็ น แลว (มีไม้ หันอากาศข้ างบน) อุบตั ิเหตุ เป็ น อุบ์ติเหตุ (เขียนไม้
อากาศเป็ นการันต์) ทังนี
้ ้ยังพบข้ อบกพร่ องด้ านการวางตาแหน่งวรรณยุกต์ผิด
ได้ แก่คาว่า ใกล้ เป็ น ใก้ล / ด้ วย เป็ น ดว้ย / กว่า เป็ น ก่วา / กล่อง เป็ น ก่ลอง /
เพื่อ เป็ น เพือ่
5.3.2) การเขียนคาโดยขาดวรรณยุกต์ คือ การเขียนคาโดย
ตัดรูปวรรณยุกต์ออก ได้ แก่
- คาว่า เสื ้อ
เขียนเป็ น เสือ
- คาว่า สบู่
เขียนเป็ น สบู
- คาว่า ตังใจ
้
เขียนเป็ น ตังใจ
- คาว่า บะหมี่ เขียนเป็ น บะหมี
- คาว่า เสื ้อ
เขียนเป็ น เสือ
- คาว่า ง่าย
เขียนเป็ น งาย
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5.3.3) การเขี ย นค าโดยเพิ่ มวรรณยุ ก ต์ คื อ การเติ ม
วรรณยุกต์ในคาที่ไม่มีวรรณยุกต์ ทาให้ เสียงผิดเสียงหรื อผิดความหมาย ได้ แก่
- คาว่า สิ่งแวดล้ อม
เขียนเป็ น สิ่ งแว้ดล้อม
- คาว่า สะพาน
เขียนเป็ น สะพ่าน
- คาว่า ดอยตุง
เขียนเป็ น ด่อยตุ่ง
- คาว่า น้ องชาย
เขียนเป็ น น้องช่ายหรื อ น้องช้าย
5.4 ด้ านการใช้ คา
ข้ อบกพร่ องด้ านการใช้ ค าประกอบด้ วย ใช้ คาผิ ดความหมายใช้ ค า
ฟุ่ มเฟื อยใช้ คาไม่เหมาะแก่ความใช้ คาไม่เหมาะกับบริ บทใช้ คาที่มีความหมาย
ขัดแย้ งและเขียนคาไม่ครบหรื อเขียนบางคาไม่ได้ จากการวิจยั พบข้ อบกพร่ องใน
ลักษณะต่างๆ ดังนี ้
5.4.1) การใช้ คาผิดความหมาย คือ การใช้ คาที่สื่อความหมาย
ไม่ตรงกับที่ต้องการ ได้ แก่ คาว่า วงเล็ก ใช้ เป็ นคาว่า กลมเล็ก / คาว่า คืนกุญแจ
เขียนเป็ น ขึ้นกุญแจ / อาหารประจาชาติ เป็ น อาหารชาติ / คาว่า รู้จกั เขียนเป็ น
รู้กนั
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นอกจากนีย้ ังพบว่ามีความสับสนในการจดจาคาจึงทาให้ ใช้
คาผิดความหมาย ได้ แก่ เห็นภาพจักรยาน แต่เขียนคาว่า จักรยานยนตร์ หรื อใช้
คาว่า อิทธิพลในความหมายของคาว่าผลกระทบ ในประโยคที่ว่า ก็ทาอิ ธิพลไม่ดี
ให้สิ่งแวดล้อม หรื อ ใช้ คาว่า แข็งแรง ในความหมายของคาว่าเคร่งครัด ใช้ คาว่า
ไปรษณี ยากร ในความหมายของที่ ทาการไปรษณี ย์ ในประโยคที่ว่า ฉันไปรับ
จดหมายของคุณ แม่ ที่ ไ ปรษณี ยากร ใช้ ค าว่า ของฝาก ในความหมายของ
ของขวัญ ในประโยคที่วา่ วันเกิ ดของฉันมี ของฝากเยอะมาก
5.4.2) การใช้ คาฟุ่ มเฟื อย คือ การใช้ คาที่มากเกินกว่าความ
จาเป็ นหรื อใช้ คาที่ซ ้าซ้ อนกันส่งผลให้ ประโยคเยิ่นเย้ อ ได้ แก่
- การใช้ คาว่า คู่แฟนกัน
แทนคาว่า แฟนกัน
- การใช้ คาว่า ดอกไม้กหุ ลาบ
แทนคาว่า ดอกกุหลาบ
- การใช้ คาว่า ลงเข้าร่ วม
แทนคาว่า เข้ าร่วม
- การใช้ คาว่า เห็นด้วยดี
แทนคาว่า เห็นด้ วย
ทังนี
้ ้ยังพบลักษณะการใช้ คาฟุ่ มเฟื อยจากการใช้ บุพบทผิดทา
ให้ ส่งผลต่อความหมาย ได้ แก่ คาว่า ในมือ เป็ น บนมื อ หรื อใช้ คาว่า การและ
ความผิด เห็นได้ จากคาว่า การอาหาร ใช้ คาว่า รถจักรยานยนต์ ในความหมาย
ของรถยนต์ หรื อมีการเขียนโดยสลับตาแหน่ง ได้ แก่สลับคาว่า วิธีการ เป็ น การวิ ธี
หรื อที่วา่ “ทุกคนเตรี ยมของท่าน ของดืม่ ” เมื่อสังเกตจากบริ บท
แล้ วคาว่า ของท่าน ของดื ่ม ที่นกั ศึกษาต้ องการสื่ อความหมายคือ ของท่าน คือ
ของกิน ส่วนของดื่ม คือ เครื่ องดื่ม
นอกจากนี ้ยังพบการใช้ คาฟุ่ มเฟื อยในลักษณะวลี ได้ แก่ ใช้ คา
ว่า มี ความ โดยไม่จาเป็ น เห็นได้ จากวลีที่ว่า มี ความชอบกับประเพณี สงกรานต์
ของไทยมาก ควรใช้ ว่า ชอบประเพณีสงกรานต์ของไทยมาก และยังมีตวั อย่าง
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การใช้ คาฟุ่ มเฟื อยในลักษณะวลี อีกหลายประการ ดังนี ้ ส่ งเสริ มการพัฒนา
ประเพณี สงกรานต์ ควรใช้ วา่ ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์
- วันนี ้ Jame คิ ดว่าวันนี ้จะเป็ นวันที ่ส าคัญมาก ควรใช้ เพี ยง
Jame คิดว่าวันนี ้จะเป็ นวันที่สาคัญมาก / ที ่เมื องไทยวัดไทยอยู่ไทยก็เยอะ ควร
ใช้ เพียง ที่เมืองไทยมีวดั เยอะ
5.4.3) การใช้ ค าไม่ เหมาะแก่ ความ คื อ การใช้ ค าที่ สื่ อ
ความหมายได้ ใกล้ เคียงกับที่ ต้องการจะสื่ อ แต่เป็ นคาที่ ไม่สละสลวยหรื อไม่
เหมาะสมนักเห็นได้ จากคา ประโยค หรื อวลี เช่น
- แล้วเวลาได้ไปเที ่ยวก็ถึงแล้ว ควรเปลี่ยนเป็ น แล้ วเวลาได้ ไป
เที่ยวก็มาถึง
- ลูกของแม่กาลังโตตามเวลา ควรเปลี่ยนเป็ น ลูกของแม่โตขึ ้น
ทุกวัน
- อนาคตสวย ควรเปลี่ยนเป็ น อนาคตที่ดี
- ส่งครอบครัวไปเที ่ยว ควรเปลี่ยนเป็ น พาครอบครัวไปเที่ยว
- จะไม่ดีให้ชีวิตของคน ควรเปลี่ยนเป็ น ส่งผลเสียต่อชีวิตของคน
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5.4.4) การใช้ คาไม่ เหมาะกับบริ บท คือ การนาคาที่ควรใช้
กับบริ บทหนึ่งมาใช้ กับอี กบริ บทหนึ่ง คือการนาภาษาพูดมาใช้ ในภาษาเขี ยน
ได้ แก่คาว่า / มหาลัยบ่อยๆ / นะคะมากๆ / เลยเยอะ / ตัวเอง / อร่อยๆ / ทานง่ายๆ
/ สนุกๆ มากๆ / ทุกๆ คน / อะไรก็มีเหตุผลของมัน / อร่อยจังเลย / ตลอดเวลาเลย
แล้ วนะ / แฟน / อลังการงานสร้ าง นอกจากในระดับคาแล้ วยังพบการใช้ คาไม่
เหมาะสมในประโยค เช่น
- รถยนต์เป็ นพาหนะอย่างรวดเร็ ว ควรเปลี่ยนเป็ น รถยนต์เป็ น
พาหนะที่มีความรวดเร็ ว
- ถ้านักท่องเที ่ยวต้องการไปที ่ภาคกลางและภาคใต้ต้องขึ้ นบน
เรื อและเครื ่ องบิ น ควรเปลี่ยนเป็ น ถ้ านักท่องเที่ยวต้ องการไปที่ภาคกลางหรื อ
ภาคใต้ ต้องนัง่ เรื อหรื อนัง่ เครื่ องบิน
- ครอบครัวของฉันใครก็ มีโทรศัพท์ ควรเปลี่ยนเป็ น ทุกคนใน
ครอบครัวของฉันมีโทรศัพท์
5.4.5) การใช้ คาผิดในด้ านอื่นๆ นอกจากประเด็นการใช้ คา
ที่กล่าวมาข้ างต้ น การวิจยั ครัง้ นี ้ยังพบว่า นักศึกษาส่วนมากใช้ คาผิดอีกหลาย
ด้ าน ได้ แก่
การใช้ คาที่ความหมายขัดแย้ ง เห็นได้ จาก ฉันเห็นส่วนใหญ่
ทุกคน ไม่ร้ ูวา่ เป็ นส่วนใหญ่หรื อทุกคน
การเขียนคาไม่ครบหรื อเขี ยนบางคาไม่ได้ คือการละพยางค์
หรื อคาส่วนหนึ่งไปทาให้ ไม่เข้ าใจ ความหมาย หรื อเขียนคาบางคาไม่ได้ จึงเว้ น
ว่างไว้ การเขียนคาไม่ครบ ได้ แก่ คาว่า นับถือ เขียนว่า ถื อ / สถานที่ เขียนเป็ น
สถาน / ร้ องเพลง เขียนเป็ น เพลง / ความประทับใจ เขียนเป็ น ความทับใจ และ
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พบข้ อบกพร่องด้ านการเขียนคาไม่ได้ เช่น คาว่าที่ทาการไปรษณีย์ ปฏิทิน ชักโครก
เค้ ก ของขวัญ
การเขียนคาภาษาอังกฤษแทนภาษาไทย คือ การเขียนคาใน
ภาษาไทยไม่ได้ จึงมีการเขียนภาษาอังกฤษแทน เช่น ไปรษณีย์ เป็ น Postoffice
ปฏิทิน เขียนเป็ น calenda ร้ านขายของ เขียนเป็ น Supermaket ห้ องนา้ เขียน
เป็ น Toilet
5.5 ด้ านประโยค
ข้ อบกพร่ องด้ านประโยคมี ทัง้ เรี ยงประโยคไม่เป็ นไปตามไวยากรณ์
ขาดคาจ าเป็ นหรื อใช้ ค าเกิ นในประโยคขาดค าเชื่ อมประโยคและใช้ ค าเชื่ อม
ประโยคผิด ดังต่อไปนี ้
5.5.1) การเรี ยงประโยคไม่ เป็ นไปตามไวยากรณ์ คือ การ
เรี ยงส่วนประกอบสลับกันทาให้ ไม่เข้ าใจความหมาย การใช้ คากริ ยาซ้ อนกัน หรื อ
ขาดส่วนใดส่วนหนึง่ ในประโยค ทาให้ ประโยคไม่สมบูรณ์ เช่น
- ทาประหลาดใจให้คณ
ุ แม่ ควรเรี ยงเป็ น ทาให้ คณ
ุ แม่ประหลาดใจ
- บางนักศึกษาไทย ควรเรี ยงเป็ น นักศึกษาไทยบางคน
- ชวนไปทะเลเล่น ควรเรี ยงเป็ น ชวนไปเล่นที่ทะเล
- หลายอย่างอาหาร ควรเรี ยงเป็ น อาหารหลายอย่าง
- ถุงพลาสติ กไม่มีความสามารถทาใหม่ ควรเรี ยงเป็ น ไม่สามารถ
นาถุงพลาสติกกลับมาใช้ ใหม่
- การนับถื อศาสนาพุทธในความเชื ่อของทุกคน ควรเรี ยงเป็ น
ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ
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นอกจากนีย้ งั มีการใช้ คากริ ยาซ้ อนกัน เห็นได้ จากข้ อความนี ้
“สิ่งที่อานวยความสะดวกคือเป็ นรถอย่างรวดเร็ ว” และยังพบการเรี ยงประโยคที่
สลับกันทาให้ ไม่ประโยคสละสลวย แม้ จะเข้ าใจความหมายได้ เช่น เมื่อเวลา
ทางานที่โต๊ ะคุณควรมีปฏิทินตังโต๊
้ ะเพื่อรู้จกั เวลาได้ ง่าย ควรเรี ยบเรี ยงใหม่เป็ น
คุณควรมีปฏิทินที่โต๊ ะทางานเพื่อความสะดวกในการดูวันเดือนปี หรื อ ตารวจ
จราจรเป็ นอาชีพที่จะช่วยทุกคนในการเดินทางได้ ง่ายกว่า ควรเรี ยบเรี ยงใหม่เป็ น
ตารวจจราจรเป็ นอาชีพที่ช่วยอานวยความสะดวกการเดินทางให้ แก่ทกุ คน
5.5.2) การขาดคาจาเป็ นในประโยคหรือมีคาเกินในประโยค
ขาดคาจาเป็ นในประโยค เห็นได้ จากตัวอย่างข้ อความต่อไปนี ้
- Jame ว่าเป็ นวันมี ความหมายมาก
- สิ่ งทีอานวยความสะดวกคื อเป็ นรถ อย่างรวดเร็ ว
- การติ ดต่อสื ่อสารของทุกคนสะดวกขึ้น
- ช่วยให้มนุษย์ทราบ เวลาคืออะไร
ข้ อความดังกล่าวขาดคาที่ จ าเป็ นในประโยค โดยประโยคที่
สมบูรณ์ควรมีคาต่อไปนี ้
- Jame (คิด) ว่าเป็ นวันมีความหมายมาก
- สิ่งทีอานวยความสะดวกคือเป็ นรถ (ที่ช่วยให้ เดินทาง) อย่าง
รวดเร็ว
- (ช่วยให้ ) การติดต่อสื่อสารของทุกคนสะดวกขึ ้น
- ช่วยให้ มนุษย์ทราบ (ว่า) เวลาคืออะไร
ทัง้ นี ย้ ังพบว่า นักศึกษาใช้ คาที่ คาเกิ นในประโยค เช่น จังหวัด
เชี ่ยงรายที ่ได้ตงั้ วัดร่ องขุ่นอยู่ เปลี่ยนเป็ น จังหวัดเชียงรายเป็ นที่ตงของวั
ั้
ดร่ องขุ่น
/ ฉันประทับใจการสังคมไทยของไทย เปลี่ยนเป็ น ฉันประทับใจสังคมไทย และ
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พบประโยคที่จาเป็ นต้ องเพิ่มคา เมื ่อเราที ่เจอลาบาก เปลี่ยนเป็ น เมื่อเราเจอเรื่ อง
ที่ลาบาก
5.5.3) ขาดคาเชื่อมประโยคและใช้ คาเชื่อมประโยคผิด
ขาดคาเชื่อมประโยคและใช้ คาเชื่อมประโยคผิด คือ การขาดคา
ที่แสดงความเชื่อมโยงของคาในประโยคหรื อมีคาเชื่อมแต่ใช้ ผิดการขาดคาเชื่อม
ประโยค เห็นได้ ดงั นี ้
 การขาดคาเชื่อมประโยค
- เป็ นยานพาหนะ (ที่) สะดวก
- ออกกาลังกายบ่อยๆ เพือ่ (ให้ ) แขงแรง
- ประเทศไทยเป็ นประเทศ (ที่) มี คนนับถือศาสนาพุทธ
- แพราะฉะนัน้ อยู่ (ที่) บ้าน (จึง) เหลื อ คุณแม่ พี ่สาว และผม
เท่านัน้
 การใช้ คาเชื่อมประโยคผิด การใช้ คาเชื่อมประโยคผิด เห็นได้
ดังนี ้
- เที ่ยวทะเลไม่ได้แล้วที ่ขาดเพือ่ นสนิ ท ควรเปลี่ยนคาว่า ที ่ เป็ น
เพราะ
- รับความรัก ความดี ของคนอื ่นให้ในวันนัน้ ควรเปลี่ยนคาว่า
ของ เป็ น ที่
- กตัญญูกตเวที ของบรรพบุรุษ ควรเปลี่ยนเป็ น กตัญญูกตเวที
ต่อบรรพบุรุษ
- แล้วก็พ่อของฉันก็ไปทางานอี ก ควรเปลี่ยนเป็ น แล้ วพ่อของ
ฉันก็กลับไปทางาน
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- จะไม่ ดีให้ชีวิตของคน ควรเปลี่ยนเป็ น จะส่งผลเสียต่อชี วิต
ของคน
5.6 ด้ านการเขียนย่ อหน้ า
ข้ อบกพร่ องด้ านการเขียนย่อหน้ า ไม่ถูกต้ องตามรู ปแบบ เขียนอธิบาย
ไม่ชัดเจน เขียนไม่สอดคล้ องกั บประเด็นที่ ให้ แสดงความคิดเห็น แสดงความ
คิดเห็นโดยขาดความคิดสร้ างสรรค์ แสดงความคิดเห็ นขัดแย้ งกัน ไม่ล าดับ
ความคิดก่อนหลัง เล่าเรื่ องไม่ชัดเจน ส่วนนาเรื่ องและสรุ ปไม่เหมาะสมและ
ไม่นา่ สนใจ การเขียนที่ไม่สื่อความหมาย
5.6.1) เขียนย่ อหน้ าไม่ ถูกต้ องตามรู ปแบบ คือ ไม่ย่อหน้ า
จึงทาให้ แยกส่วนนา ส่วนเนื ้อเรื่ อง หรื อส่วนสรุ ปออกจากกันไม่ได้ ย่อหน้ าย่อย
เกินไป และย่อหน้ าไม่ตรงกัน นอกจากนี ้ยังขาดส่วนนาเรื่ อง เห็นได้ จากการเขียน
เรี ยงความเรื่ อง เมืองไทยที่ฉันประทับใจ มีการเริ่ มส่วนเนื ้อเรื่ องเป็ นส่วนแรก โดย
เริ่มด้ วยข้ อความที่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันประทับใจคือ วัดร่องขุน่
5.6.2) การเขี ยนอธิ บายไม่ ชั ดเจน เห็ นได้ จากการเขี ยน
จานวนบรรทัดน้ อยไป ไม่ขยายประเด็น และไม่อธิ บาย เห็นได้ จาก เมื่อถามว่า
เห็ นด้ วยหรื อไม่ ที่ รั ฐ บาลก าหนดให้ ใช้ ถุงผ้ าแทนถุงพลาสติ ก เพราะอะไร
นักศึกษาตอบเพียงว่า “ได้ค่ะ เพราะจะสะดวกกว่า” หรื อถามว่านักศึกษาเห็น
ด้ วยหรื อไม่ที่จะนาประเพณี สงกรานต์แบบไทยไปจัดที่ ประเทศเวียดนามทุกปี
เพราะอะไร จงบอกเหตุผล นักศึกษาเขียนตอบเพียงว่า “ฉันคิ ดว่าควรค่ะ เพราะ
สงการต์สนุกมาก”
หรื อเมื่อถามว่านักศึกษาคิดว่าประเพณีหรื อวัฒนธรรมใดของ
ประเทศไทยที่ทาให้ ชาวเวียดนามประทับใจมากที่สดุ เพราะอะไร จงบอกเหตุผล
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นักศึกษาตอบว่า “วัฒนธรรมคื อสิ่ งทีท่ าให้ชาวเวียดนามประทับใจทีส่ ดุ เพราะว่า
แต่ละประเทศจะมี วฒ
ั นธรรมไม่เหมื อนกันคนเวี ยดนามเป็ นคนชอบการเรี ยนรู้ จึง
ประทับใจกับวัฒนธรรมทีส่ ดุ ”
นอกจากนี ้ยังพบการเขียนอธิบายไม่ชดั เจน ในลักษณะที่เขียน
หลายบรรทัดแต่ไม่สามารถสื่อความหมายที่ชดั เจนได้ เช่นถามว่าเห็นด้ วยหรื อไม่
ที่รัฐบาลกาหนดให้ ใช้ ถงุ ผ้ าแทนถุงพลาสติก เพราะอะไร นักศึกษาตอบว่า การที่
รัฐบาลกาหนดให้ ถุงผ้ าแทนถุงพลาสติก คือ การที่ดีมาก เพราะถ้ าทาแบบนี ้จะ
ช่วยเหลือทุกคนป้องกันที่อยู่อาศัยให้ ปลอดภัย เพื่อทุกคนตลอดเวลา
5.6.3) การเขียนที่ไม่ สอดคล้ องกับประเด็นที่ให้ แสดงความ
คิดเห็น คือ การแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงตามประเด็นที่กาหนดให้ เห็นได้ จาก
คาถามที่ว่า นักศึกษาเห็นด้ วยกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้ านอาหารระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศเวียดนามหรื อไม่ เพราะอะไร จงบอกเหตุผล นักศึกษา
เข้ าใจคาว่า แลกเปลี่ยน เป็ น เปลี่ยน ทาให้ แสดงความคิดเห็นว่า “การเปลี ่ยน
วัฒนธรรมไม่ ดี ” ดังคาตอบที่ ว่า “ไม่ ดี เพาะแต่ ละประเทศมี อาหาร ประเพณี
ต่างกัน อย่าเปลี ่ยน ควรเรี ยนรู้ การวิ ธิทาอาหาร ระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม”

ภาพที ่ 5 ตัวอย่างการเขี ยนที ่ไม่สอดคล้องกับประเด็นทีใ่ ห้แสดงความคิ ดเห็น
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ในประเด็นนี ้ยังพบข้ อบกพร่องด้ านการตอบคาถามไม่ครบ เห็น
ได้ จาก ถามว่าหรื อไม่ เพราะอะไร นักศึกษาจะไม่ตอบคาถามว่าใช่หรื อไม่ ก่อนที่
จะอธิบาย นอกจากนี ้เมื่อถามว่า เห็นด้ วยกับการกาหนดให้ นักศึกษาไทยเรี ยน
ภาษาเวียดนามหรื อไม่ เพราะอะไร นักศึกษาไม่ตอบว่า เห็นด้ วยหรื อไม่ แต่ตอบ
ว่า “ดี” และบอกในเชิงขัดแย้ งว่า แต่นกั ศึกษาบางคนเพิ่งเรี ยนรู้ การเรี ยนภาษา
เวียดนาม และบอกประโยชน์จากการเรี ยนภาษาเวียดนาม จึงทาให้ ไม่เข้ าใจว่า
เห็นด้ วยกับการกาหนดให้ นกั ศึกษาไทยเรี ยนภาษาเวียดนามหรื อไม่
ทัง้ นี ย้ ังพบว่ านักศึกษาตอบค าถามวกวน ไม่แสดงเหตุผ ล
ตามที่โจทย์กาหนด เช่น เมื่อถามว่านักศึกษาเห็นด้ วยหรื อไม่กบั การแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมด้ านอาหารระหว่าประเทศไทยและประเทศเวี ยดนาม เพราะอะไร
จงบอกเหตุผล นักศึกษาตอบว่า “ฉันไม่เห็นด้วยกับการแลกเปี ่ ยนวัฒนธรรมด้าน
อาหารระหว่างประเทศไทยและประเทศเวี ยดนามเพราะว่าแต่ละประเทศมี ลาย
อาหารอร่ อยและวัฒนธรรมของประเทศนัน้ ด้วย”“ฉันคิ ดว่าไม่ เพราะการวัฒ ธรรด้านอาหารระหว่างไทยกับเวี ยดนามเป็ นประเพณี ที่สาคัญของสองประเทศ”
หรื อที่ถามว่า นักศึกษาคิดว่าประเพณีหรื อวัฒนธรรมใดของประเทศไทยที่ทาให้
ชาวเวียดนามประทับใจมากที่สุด เพราะอะไร จงบอกเหตุผล นักศึกษาตอบว่า
“ฉันคิ ดว่าสองอย่างเป็ นประเพณี กับวัฒนธรรมใดของประเทศไทยที ่ทาให้ชาว
เวียดนามประทักใจ เพราะว่าทัง้ สองอย่างไหนก็สวย หน้าสนใจ”
5.6.4) การแสดงความคิดเห็นโดยขาดความคิดสร้ างสรรค์
คือ การแสดงความคิดเห็ นโดยขาดแนวคิดเชิ งบวกที่ ท าให้ เกิ ดประเด็ นหรื อ
ความคิดใหม่ หรื อเป็ นแนวคิดที่ติดอยู่ในกรอบแนวคิดแบบเดิม เห็นได้ จาก เมื่อ
ถามว่า นักศึกษาเห็นด้ วยหรื อไม่ที่จะน าประเพณี สงกรานต์แบบไทยไปจัดที่
ประเทศเวียดนามทุกปี เพราะอะไร นักศึกษาตอบ ว่า
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- “คนเวียดนามสาดน้าไม่เป็ น เพราะนิ สยั ไม่สมัครใจทาอะไร”
- “วันสงกรานต์เป็ นวันปี ใหม่ของไทย”
- “ประเพณี สงกรานต์คือวัฒนธรรมของประเทศไทย ไม่ใช่ของ
เวียดนาม”
- “อยู่ประเทศเวี ยดนามด้านสังคมไม่เหมื อนประเทศไทย ถ้าจัด
สงกรานต์อยู่เวี ยดนามจะเกิ ด อุบตั ิ เหตุ เพราะไม่ใช่ประเพณี เวี ยดนาม”
- “ไม่ ดี เพราะว่ าประเพณี ว่าประเพณี ของต่ างประเทศไม่ ได้
เหมื อนกัน”
5.6.5) การแสดงความคิ ด เห็ น ขั ด แย้ งกั น คื อ ตอบอี ก
ประเด็นหนึ่งแต่คาอธิบายกลับตรงกันข้ าม เห็นได้ จาก เมื่อถามว่า นักศึกษาเห็น
ด้ วยกับการที่ รั ฐบาลก าหนดให้ ใช้ ถุงผ้ าแทนถุงพลาสติกหรื อไม่ เพราะอะไร
จงบอกเหตุผล นักศึกษาตอบว่า “ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติ กไม่ดี” แต่คาอธิ บาย
กลับกล่ าวถึ งโทษของถุ งพลาสติ ก เห็ นได้ จากค าตอบที่ ว่ า “ใช้ ถุ ง ผ้ า แทน
ถุงพลาสติ กไม่ ดี เพราะ ส่วนประกอบของถุงพลาสติ กเป็ นสารเคนี อทธิ พลต่ อ
สุขภาพไม่ ดี แล้วไม่ สะอาด” นอกจากนี เ้ มื่ อถามคาถามว่า เห็นด้ วยกับการ
กาหนดให้ นกั ศึกษาไทยเรี ยนภาษาเวียดนามหรื อไม่ เพราะอะไร นักศึกษาตอบ
แบบขัดแย้ งกันว่า “ไม่ เห็ นด้วยที ่ ให้เรี ยนภาษาเวี ยดนามแบบบังคับ แต่ ถ้ า
กาหนดให้เรี ยนก็ดี”
5.6.6) การไม่ ลาดับความคิดก่ อนหลัง คือ การไม่จดั ลาดับ
ความคิดตามขัน้ ตอนจึงทาให้ เขียนวกวน เห็นได้ จาก การเขียนเรี ยงความเรื่ อง
เมืองไทย ที่ฉันประทับใจ พบการเขียนเรื่ องแบบย่อหน้ าเดียว ไม่แบ่งเป็ นหลาย
ย่อหน้ า ย่อหน้ าละ 1 ประเด็น ทาให้ มีหลายประเด็นรวมอยู่ในนัน้ ทาให้ อ่าน
เข้ าใจยาก
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นอกจากนี ้จากการทดสอบการลาดับความคิด จานวน 15 ข้ อ
โดยผู้วิจัยออกแบบแบบฝึ กหัดการเรี ยงประโยค ให้ นักศึกษาเรี ยงประโยคให้
ถูกต้ อง พบข้ อความที่นกั ศึกษาเรี ยงผิด ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ตัวอย่ างที่ 1
ประโยคที่กาหนด แต่ก็ดูแลเธอเป็ นอย่างดี ไม่ว่าแม่เธอจะมี
งานเยอะ ที่มีแม่แบบนี ้ เธอโชคดีมาก
ประโยคที่ถูกต้ องไม่ว่าแม่เธอจะมีงานเยอะ แต่ก็ดแู ลเธอเป็ น
อย่างดี เธอโชคดีมากที่มีแม่แบบนี ้
ประโยคที่นกั ศึกษาเรี ยงผิด เช่น
- ที ่มีแม่แบบนี ้ เธอโชคดี มาก ไม่ว่าแม่เธอจะ มี งานเยอะ แต่ก็
ดูแลเธอเป็ นอย่างดี
- เธอโชคดี มากที ่มีแม่ แบบนี ้ ไม่ว่าแม่เธอจะมี งานเยอะ แต่ก็
ดูแลเธอเป็ นอย่างดี
ตัวอย่ างที่ 2
ประโยคที่กาหนด น ้าตาลในน ้าอัดลมยังทาให้ มีน ้าหนักเกินอีก
ด้ วย แต่ละอย่างล้ วนให้ โทษแก่ร่างกาย นา้ อัดลมมีส่วนประกอบหลายอย่าง
กล่าวคือ สีในน ้าอัดลมเป็ นอันตรายต่อตับ
ประโยคที่ถูกต้ อง น ้าอัดลมมีส่วนประกอบหลายอย่าง แต่ละ
อย่างล้ วนให้ โทษแก่ร่างกาย กล่าวคือ สีในน ้าอัดลมเป็ นอันตรายต่อตับ น ้าตาล
ในน ้าอัดลมยังทาให้ มีน ้าหนักเกินอีกด้ วย
ประโยคที่นกั ศึกษาเรี ยงผิด เช่น
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- น้าอัดลมมี ส่วนประกอบหลายอย่าง แต่ละอย่างล้วนให้โทษ
แก่ ร่างกาย น้ าตาลในน้ าอัดลมยังทาให้มี น้ าหนักเกิ นอี กด้วย กล่าวคื อ สี ใน
น้าอัดลมเป็ นอันตรายต่อตับ
- น้ าอัดลมมี ส่วนประกอบหลายอย่าง น้ าตาลในน้ าอัดลมยัง
ทาให้มีน้ าหนักเกิ นอี กด้วย กล่าวคื อ สี ในน้ าอัดลมเป็ นอันตรายต่อตับ แต่ละ
อย่างล้วนให้โทษแก่ร่างกาย
- น้าอัดลมมี ส่วนประกอบหลายอย่าง กล่าวคื อ สี ในน้าอัดลม
เป็ นอันตรายต่ อตับ น้ าตาลในน้ าอัดลมยังท าให้มี น้ าหนักเกิ นอี กด้วย แต่ ละ
อย่างล้วนให้โทษแก่ร่างกาย
จากการวิ เ คราะห์ แ บบฝึ กหั ด ดั ง กล่ า ว พบว่ า นั ก ศึ ก ษา
ต่างประเทศมีข้อบกพร่ องด้ านการเขียนคือ เริ่ มต้ นข้ อความด้ วยส่วนขยาย นา
ส่วนขยายขึ ้นก่อนใจความหลัก เรี ยงลาดับการขยายไม่ถกู ต้ อง ไม่นาส่วนสรุ ปไว้
ท้ าย แต่นามาแทรกในเนื ้อเรื่ อง นาส่วนสรุ ปขึ ้นก่อน ไม่เรี ยงลาดับความ ไม่เริ่ ม
ด้ วยประโยคเชิญชวนเพื่อกระตุ้นให้ เกิดความน่าสนใจ เรี ยงลาดับข้ อความไม่
เชื่อมโยงกัน
5.6.7) การเล่ าเรื่ องไม่ ชัดเจน คือ การตังชื
้ ่อเรื่ องเป็ นอย่าง
หนึ่ง แต่เมื่อเล่าเรื่ องกลับไม่เน้ นความสาคัญของสิ่งนัน้ เห็นได้ จาก เรื่ อง Cake
อร้ อย อร่ อย แต่เนื ้อเรื่ องไม่เน้ นความสาคัญของเค้ ก มีส่วนที่กล่าวถึงเค้ กเพียง
ส่วนเดียว คือ กลับถึงบ้ าน เธอยี บขนม Cake ให้ ทกุ คนรับประทานด้ วย นอกนัน้
เรื่ องทังหมดเกี
้
่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในวันหยุดที่ไม่เกี่ยวกับขนมเค้ ก หรื อเรื่ องวัน
เกิดของแม่ พบข้ อความว่า ครอบครัว Jame มี 4 คน คื อ พ่อกับแม่ Jame มี
น้องสาว 1 คน คื อ Mary และ Jame ข้ อความนีเ้ ป็ น การเล่าเรื่ องที่เข้ าใจยาก
ควรเปลี่ยนเป็ น ครอบครั ว Jame มี 4 คน คือ พ่อ แม่ Jame และน้ องสาวของ
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Jame คื อ Mary นอกจากนี ใ้ นการเขี ยนเรี ยงความ เมื องไทยที่ ฉันประทับใจ
พบการเขียนความประทับใจเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งเพียงอย่างเดียว ทาให้ มีประเด็นใน
การขยายความน้ อย และยังพบว่านักศึกษาไม่ตงชื
ั ้ ่อในหัวข้ อการเขียนเรื่ องจาก
ภาพชุดที่กาหนดให้ ทาให้ เขียนเล่าเรื่ องไปเรื่ อยๆ ไม่สามารถจับประเด็นที่ชดั เจนได้

ภาพที ่ 6 ตัวอย่างการเล่าเรื ่องไม่ชดั เจน

5.6.8) ส่ วนน าเรื่ องมี น้ อยและไม่ น่ าสนใจ เห็ นได้ จ าก
เรี ยงความเรื่ อง เมื องไทยที ่ฉนั ประทับใจ พบการเขียนคานาเพียง ฉันกาลังเรี ยน
ภาษาไทยอยู่เมื องอุดรธานี ฉันมี หลายความทับใจ นอกจากนี ้ยังพบการเขียน
สรุปเพียงบรรทัดเดียวทังที
้ ่ในเนื ้อความมีหลายประเด็น เห็นได้ จากการเขียนสรุ ป
เมืองไทยที่ฉันประทับใจว่า ฉันขอบคุณอาจารย์ทุกคนมากค่ะ ฉันรักอาจารย์ ทุก
คนมาก
5.6.9) การเขียนที่ไม่ ส่ ือความหมาย คือ การเขียนที่อ่านแล้ ว
ไม่ทราบว่าผู้เขียนต้ องการจะหมายถึงสิ่งใด เห็นได้ จากเมื่อให้ นักศึกษาเขี ยน
เรี ยงความเรื่ อง เมื องไทยที ่ฉนั ประทับใจ พบข้ อความว่า “เมื องไทยเป็ นเมื องที ่ 2
ของศาสนา” ทาให้ ไม่ทราบแน่ชัดว่าต้ องการหมายถึงสิ่งใด หรื อในการเขี ยน
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แล้ วก็ ทุกคนจะไปรอบภูเขาอยู่ทะเล เมื่ ออ่านแล้ วทาให้ ไม่ทราบว่านักศึกษา
ต้ องการทากิจกรรมใด
5.7 แนวทางการแก้ ไข
การศึกษาข้ อบกพร่ องด้ านทักษะการเขี ยนภาษาไทยของนักศึกษา
ชาวต่างประเทศ ชันปี
้ ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พบว่ามี 4 ประเด็นหลัก
ดังนี ้ ข้ อบกพร่องเรื่ องการเขียนสะกดคา การใช้ คา การเขียนประโยค และการเขียน
ย่อหน้ า ซึ่งข้ อบกพร่องดังกล่าวสามารถนามาเป็ นแนวทางแก้ ไขข้ อบกพร่องด้ าน
ทักษะการเรี ยนภาษาไทยของนักศึกษาต่อไป ดังนี ้
5.7.1) แนวทางการแก้ ไขข้ อบกพร่ องเรื่ องการสะกดค า
นักศึกษาควรฝึ กเขียนการสะกดคาโดยเริ่ มตังแต่
้ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
จนสามารถจดจ าได้ และสามารถเขี ยนได้ อย่างถูกต้ องและคล่องแคล่ ว ใน
การเรี ยนการสอนภาษาสาหรับชาวต่างประเทศควรมีการออกแบบฝึ กหัดที่ช่วย
การจดจาการสะกดคา รวมไปถึงการจัดทาแบบฝึ กหัดคาศัพท์โดยเริ่ มจากง่ายไป
หายาก และควรเป็ นคาศัพท์ที่นกั ศึกษาได้ ใช้ จริ ง ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะ
ของนิ รานันท์ วิ ไลรั ตนกุล (2553: 109) ที่ กล่าวไว้ ในข้ อเสนอแนะส าหรั บการ
พัฒนาแบบฝึ กเพื่ อน าไปแก้ ไขข้ อผิ ดพลาดในการเขี ยนสะกดค าว่า พื น้ ฐาน
ค าศัพ ท์ ของนักเรี ยนชาวต่ างประเทศมี ค วามต่ างกั น ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อการท า
แบบฝึ กหัดเพื่อแก้ ไขข้ อผิดพลาดในการเขียนสะกดคา ดังนัน้ ครู ผ้ สู อนควรเพิ่ม
คาศัพท์ที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจในการเรี ยนมากขึ ้น
5.7.2) แนวทางการแก้ ไขข้ อบกพร่ องเรื่ องการใช้ คา จาก
ผลการศึกษาที่ พบว่า นักศึกษาใช้ ค าในหลายๆ ลักษณะ เช่น การใช้ ค าผิ ด
ความหมาย การใช้ คาฟุ่ มเฟื อย การใช้ คาไม่เหมาะแก่ความ การใช้ คาไม่เหมาะ
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กับบริ บท ข้ อบกพร่ องดังกล่าวเกิดจากความสับสนในการใช้ คาผิดความหมาย
เนื่องจากคาในภาษาไทยหลายคามีความหมายที่ใกล้ เคียงกัน หรื อเกิดจากใช้ คา
ที่สามารถสื่อความหมายได้ แต่คานันไม่
้ ใช่คาที่สละสลวย และมักใช้ คาที่มาก
เกิ นความจ าเป็ น ลักษณะดังกล่าวสามารถน ามาเป็ นแนวทางในการแก้ ไข
ข้ อบกพร่ อง โดยการจัดท าเป็ นแบบฝึ ก เกี่ ยวกับการใช้ ค าในลักษณะต่างๆ
ทังนี
้ ้ผู้สอนยังควรคานึงบริ บทในการใช้ คา ซึ่งมักขึ ้นอยู่กบั วัฒนธรรมการใช้ ภาษา
เพื่อให้ นักศึกษาสามารถเข้ าใจความหมายและบริ บทในการใช้ คาได้ ดีขึน้ ทัง้ นี ้
แนวทางดังกล่าวสอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะของสุรีย์รัตน์ บารุงสุข (2554: 125) ว่า
ผู้สอนควรถ่ายทอดความรู้ด้านวัฒนธรรม และวิธีการเลือกใช้ คาที่เหมาะสมด้ วย
เนื่องด้ วยคาภาษาไทยมี หลายรูป หลากความหมาย มีทงความหมายตรงประจ
ั้
า
รูปคา ความหมายแฝง ความหมายที่แตกต่างกันตามบริบทกันใช้ ภาษา
5.7.3) แนวทางการแก้ ไขข้ อบกพร่ องในการเขียนประโยค
ข้ อบกพร่ องในการเขียนประโยคของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาเรี ยงประโยคไม่
เป็ นไปตามไวยากรณ์ การเขียนประโยคที่ขาดคาจาเป็ นหรื อใช้ คาเกินในประโยค
ขาดค าเชื่ อมประโยค และใช้ ค าเชื่ อมประโยคผิ ด ซึ่ งเห็ นได้ ชัดว่ าเกิ ดจาก
ข้ อบกพร่ องด้ านการใช้ คาเชื่ อมประโยค ข้ อบกพร่ องดังกล่าวเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาทักษะการใช้ ค าเชื่ อม โดยทาเป็ นแบบฝึ กการใช้ ค าเชื่ อม เพื่ อให้
นักศึกษาจดจาคาเชื่อมแต่ละชนิดและใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง สาหรับข้ อบกพร่ อง
เรื่ องไวยากรณ์ นักศึกษามักสับสนเรื่ องการเรี ยงคาศัพท์ แนวทางแก้ ไขปั ญหา
คือ ควรทาแบบฝึ กหัดการเรี ยงประโยคตามหลักไวยากรณ์ เพิ่มตัวอย่างการใช้
ประโยค เพราะนักศึกษามักจดจาตัวอย่างประโยคได้ ดีกว่าการอธิบายโครงสร้ าง
ทังนี
้ ้ควรจัดกิจกรรมให้ นักศึกษาฝึ กใช้ ประโยคให้ มากขึ ้น เช่น การจัดการเรี ยน
การสอนโดยเน้ นกระบวนการกลุ่ม (Group Based Instruction) การดาเนินการ
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เรี ยนการสอนโดยที่ผ้ ูสอนให้ ผ้ เู รี ยนทางาน/กิจกรรมร่ วมกันเป็ นกลุ่ม พร้ อมทัง้
สอน/ฝึ ก/แนะน าให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับกระบวนการทางานกลุ่มที่ ดี
ควบคู่ไปกับการช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ด การเรี ยนรู้ เนื อ้ หาสาระตามวัตถุประสงค์
(ทิศนา แขมมณี , 2552: 143 - 144) เพื่ อให้ นักศึกษาได้ ฝึ กใช้ ประโยคร่ วมกับ
นักศึกษาคนอื่นๆ
5.7.4) แนวทางการแก้ ไขข้ อบกพร่ องในการเขียนย่ อหน้ า
การเขี ยนย่ อหน้ าไม่ ถู กต้ องตามรู ปแบบ เขี ยนอธิ บายไม่ ชัดเจน เขี ยนไม่
สอดคล้ องกั บประเด็ นที่ ให้ แสดงความคิ ดเห็ น แสดงความคิ ดเห็ นโดยขาด
ความคิดสร้ างสรรค์แสดงความคิดเห็นขัดแย้ งกัน ไม่ลาดับความคิดก่อนหลัง
เล่าเรื่ องไม่ชดั เจน ส่วนนาเรื่ องและสรุ ปไม่เหมาะสมและไม่น่าสนใจ การเขียนที่
ไม่สื่อความหมาย ข้ อบกพร่ องดังกล่าวมักเกิดจากการที่นกั ศึกษาขาดข้ อมูลใน
การนาเสนอ ทาให้ ไม่สามารถเขียนอธิ บายและต่อยอดความคิดได้ ดี ซึ่งทักษะ
การเขียนนันต้
้ องเกิดจากการมีทกั ษะการใช้ ภาษาที่ดี มีความรู้ประสบการณ์มาก
พอที่จะเรี ยบเรี ยงข้ อมูล และจัดระบบความคิดอย่างมีลาดับขันตอนจนสามารถ
้
สื่อให้ เข้ าใจได้ สอดคล้ องกับแนวคิดของแสงระวี ประจวบวัน และมีชัย เอี่ยม
จินดา (2553: 88) ที่กล่าวถึง การเขียนทุกรู ปแบบ จึงเริ่ มต้ นจากการจัดระบบ
ความคิดการถ่ายทอด ความคิดตลอดจนการสร้ างกระบวนการคิด เห็นได้ ว่า
ความสัมพันธ์ของการคิดและการเขียนเป็ นกระบวนการที่เอื ้อต่อกัน
จากข้ อมู ล ดัง กล่ า วสามารถน ามาเป็ นแนวทางการแก้ ไข
ข้ อบกพร่องโดยการจัดระบบความคิดในการเขียน คือ การใช้ กระบวนการแผนผัง
ความคิด (Mind Mapping) โดยอาจเริ่มจากการตังประเด็
้
นง่ายๆ ไว้ ที่แก่นแกนของ
แผนผังความคิด แล้ วให้ นกั ศึกษาคิดประเด็นรองลงจากแก่นแก้ วมาหรื อที่เรี ยกว่า
กิ่งแก้ ว และนาไปสู่ประเด็นย่อยๆ หรื อที่เรี ยกว่า กิ่งก้ อย แล้ วจึงนาข้ อมูลนันมา
้
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เขียนเป็ นย่อยหน้ า เพื่อให้ นกั ศึกษามีการจัดระบบความคิดก่อนเขียน เพื่อให้ ได้
ข้ อมูลในการเขียนเรื่ องราวได้ ดีขึ ้น สามารถเขียนได้ ตรงประเด็นชัดเจน ทังนี
้ ้อาจ
นาความเรี ยงเป็ นย่อหน้ าแล้ วมาให้ นักศึกษาเขียนเป็ นแผนผังความคิ ดได้ เพื่อ
ทดสอบความเข้ าใจ ซึ่งธัญญา ผลอนันต์ และขวัญฤดี ผลอนันต์ (2550: 65 - 66)
กล่ าวถึ งข้ อดี ของการใช้ Mind map ในการช่ วยสอน คื อ ท าให้ ผ้ ูเรี ยนสนใจ
บทเรี ยน ให้ ความรู้ ร่ วมมือในการเรี ยนการสอน ช่วยจดบันทึกประเด็นสาคัญ
แสดงความสัมพันธ์ ของข้ อมูลความคิดอย่างชัดเจน รวมไปถึงสามารถช่วยให้
ผู้เรี ยนที่มีปัญหาในทักษะการพูดและการเขียน สามารถนาเสนอความคิดได้ ดีขึ ้น
6. บทสรุป
ผลการศึกษาพบว่าข้ อบกพร่ องด้ านทักษะการเขี ยนภาษาไทยของ
นักศึกษาต่างประเทศ ชันปี
้ ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีทงระดั
ั ้ บพยัญชนะ
สระ วรรณยุกต์ ด้ านเครื่ องหมายวรรคตอน ระดับคา ระดับประโยค และระดับ
ข้ อความ โดยข้ อบกพร่ องด้ านทักษะการเขียนภาษาไทยที่พบมากที่สุด คือ ด้ าน
การสะกดคา ในระดับพยัญชนะพบว่ามีการเขียนพยัญชนะผิดอักขรวิธี การเขียน
พยัญชนะต้ นผิด การเขียนตัวสะกดผิด และการเขียนพยัญชนะการันต์ผิด ในด้ าน
รูปสระ พบว่ามีการเขียนรูปสระผิด เขียนคาโดยขาดรูปสระหรื อเพิ่มรูปสระ ด้ าน
วรรณยุกต์พบว่ามีการเขียนรูปวรรณยุกต์ผิด เขียนคาโดยขาดวรรณยุกต์และเพิ่ม
วรรณยุกต์ รองลงมา คือ ด้ านการเขียนย่อหน้ ามีการเขียนย่อหน้ าไม่ถกู ต้ องตาม
รู ปแบบ เขียนอธิบาย ไม่ชดั เจน เขียนไม่สอดคล้ องกับประเด็นที่ให้ แสดงความ
คิดเห็น เขียนแสดงความคิดเห็นโดยขาดความคิดสร้ างสรรค์ เขียนแสดงความ
คิดเห็นขัดแย้ งกัน เขียนโดยไม่ลาดับความคิดก่อนหลัง เขียนเล่าเรื่ องไม่ชดั เจน
เขี ยนส่ วนน าเรื่ องและสรุ ปไม่ เ หมาะสมและไม่ น่ าสนใจ เขี ยนค าที่ ไ ม่ สื่ อ
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ความหมาย ลาดับต่อมา คือ ด้ านการใช้ คา มีการใช้ คาผิดความหมาย ใช้ คา
ฟุ่ มเฟื อย ใช้ คาไม่เหมาะแก่ความ ใช้ คาไม่เหมาะกับบริ บท ใช้ คาที่มีความหมาย
ขัดแย้ ง และเขียนคาไม่ครบหรื อเขียนบางคาไม่ได้ และลาดับสุดท้ าย คือ ด้ าน
ประโยคมีการเรี ยงประโยคไม่เป็ นไปตามไวยากรณ์ ขาดคาจาเป็ นหรื อมีคาเกินใน
ประโยค ขาดคาเชื่อมประโยคและใช้ คาเชื่อมประโยคผิด
ส าหรั บแนวทางการแก้ ไขข้ อบกพร่ อง พบว่ามี 4 ประเด็นหลัก คื อ
แนวทางข้ อบกพร่องเรื่ องการเขียนสะกดคา การใช้ คา การเขียนประโยค และการ
เขี ย นย่ อ หน้ า ซึ่ ง ข้ อบกพร่ องดัง กล่ า วสามารถน ามาเป็ น แนวทางแก้ ไข
ข้ อบกพร่ องด้ านทักษะการเรี ยนภาษาไทยของนักศึกษา โดยผู้วิจัยได้ ศึกษา
แนวคิดและข้ อเสนอแนะของนักวิจัยและนักคิดในด้ านศึกษา เพื่ อนามาเป็ น
แนวทางในการแก้ ไขข้ อบกพร่ อง ได้ แก่ การใช้ แบบฝึ กหัดการเขียน การจัดการ
เรี ยนการสอนโดยเน้ นกระบวนการกลุ่ม การใช้ กระบวนการแผนผังความคิ ด
(Mind Mapping) เพื่อให้ นกั ศึกษาฝึ กทักษะการเขียนมากขึ ้น นาไปสู่การเขียนที่
ถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ
7. การอภิปรายผลการศึกษา
จากผลการวิจยั ที่ได้ นาเสนอในบทความนี ้ ผู้วิจยั เห็นว่ามีประเด็นที่ควร
แก่การอภิปราย ดังนี ้
1. ผลการศึกษาเรื่ องข้ อบกพร่ องด้ านทักษะการเขี ยนภาษาไทยของ
นักศึกษาต่างประเทศ ชัน้ ปี ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สอดคล้ องกับ
งานวิจัยเรื่ องนักศึกษาจีนกับข้ อผิ ดพลาดในการเขี ยนภาษาไทย ของปณิธาน
บรรณาธรรม (2550) เรื่ องการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนของนักศึกษาที่
เรี ยนภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง: กรณีศกึ ษานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
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ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 ปี จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี สิบสองปันนา
ณ มหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์ น ของสิระ สมนาม (2550) งานวิจยั เรื่ องปั ญหาการ
เขี ยนค าผิ ดอักขรวิ ธี ของนักศึกษาจี น ของกุลกาญจน์ เอี่ ยมธาดานัย (2553)
งานวิจัยเรื่ องข้ อบกพร่ องในการเขี ยนภาษาไทยของนักศึกษาในโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการวิชาเอกภาษาไทย ชันปี
้ ที่ 3 ภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาและ
วัฒนธรรมตะวันออก มหาวิ ทยาลัยภาษาและการค้ า ต่ างประเทศ กวางตุ้ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2552 ของจินตนา พุทธเมตะ (2554) และงานวิจยั
เรื่ องข้ อบกพร่ องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :
กรณี ศึกษานั กศึ กษาชาวเกาหลี ของสุรี ย์ รั ตน์ บ ารุ งสุข (2554) ประเด็ นที่
สอดคล้ องคือนักศึกษาต่างชาติมีข้อบกพร่ องด้ านการเขียนทังในระดั
้
บคาและ
ระดับประโยคที่ผิดไปจากมาตรฐานทางภาษาไทย เขียนไม่ครบความ หรื อไม่สื่อ
ความ โดยพบข้ อบกพร่ องด้ านประโยคมากกว่าระดับคา สาหรับประเด็นที่ พบ
เพิ่มเติมจากงานวิจยั เหล่านีค้ ือ ข้ อบกพร่ องด้ านการเขียนย่อหน้ าที่ไม่ตรงตาม
รู ปแบบ เขี ยนอธิ บายไม่ ชัดเจน เขี ยนไม่ ส อดคล้ องกั บประเด็ นที่ ให้ แสดง
ความคิดเห็น เขียนแสดงความคิดเห็นโดยขาดความคิดสร้ างสรรค์ เขียนแสดง
ความคิดเห็นขัดแย้ งกัน เขียนโดยไม่ลาดับความคิดก่อนหลัง เขียนเล่าเรื่ องไม่
ชัดเจน เขียนส่วนนาเรื่ องและสรุ ปไม่เหมาะสมและไม่น่าสนใจ เขียนคาที่ ไม่สื่อ
ความหมาย
2. ข้ อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างประเทศ ทังใน
้
ระดับคา ประโยคและข้ อความที่พบนีส้ ามารถนาไปสู่การออกแบบวิธีการสอน
หรื อแบบฝึ กหัดเพื่อแก้ ข้อบกพร่ องได้ กล่าวคือ ในระดับคาควรเริ่ มจากการสอน
หรื อท าแบบฝึ กหัดจากส่ วนประกอบที่ เ ล็ กที่ สุดของค าก่ อน คื อ พยัญชนะ
ต่อด้ วยสระ และวรรณยุกต์ โดยฝึ กหัดเขียนส่วนประกอบต่างๆ เหล่านีใ้ ห้ เกิด
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ความช านาญ ต่ อ จากนั น้ จึ ง ใช้ บัต รค าหรื อ แถบประโยคสอนให้ รู้ จักและ
ใช้ เครื่ องหมายวรรคตอนประกอบคาหรื อข้ อความต่างๆ ให้ ถกู ต้ อง แล้ วจึงสอนใน
ระดับคาและความหมายของคา โดยออกแบบการสอนให้ นกั ศึกษาอ่านประโยค
ขนาดสัน้ ที่มีการใช้ คาที่ผิดในลักษณะต่างๆ เปรี ยบเทียบกับประโยคที่ถูกต้ อง
เพื่อให้ เห็นความทัง้ นีผ้ ้ ูสอนควรให้ นักศึกษาต่างชาติฝึกเขียน อย่างสม่าเสมอ
โดยเปลี่ยนหัวข้ อหรื อภาพประกอบการเขี ยนให้ น่าสนใจ แตกต่างเมื่อนักศึกษา
ชาวต่างประเทศใช้ คาได้ คล่องแล้ ว จึงเริ่ มให้ นกั ศึกษาอ่านแถบประโยคขนาดสัน้
ในรู ปแบบต่างๆ เช่น ประโยคคล้ อยตาม ประโยคเงื่อนไข ประโยคแสดงเหตุผล
ประโยคปฏิเสธ เป็ นต้ น โดยให้ สงั เกตและฝึ กการเรี ยงคาเข้ าประโยค หลังจากนัน้
จึงเขียนในระดับข้ อความในรูปแบบของย่อหน้ าขนาดสัน้ โดยออกแบบการสอนให้
นักศึกษาต่างชาติดภู าพที่ครูกาหนดหรื อวาดรู ปเอง หลังจากนันให้
้ คิดคาที่จะใช้
สื่อภาพเหล่านัน้ หลังจากนันเขี
้ ยนให้ เป็ นประโยค และร้ อยเรี ยงประโยคเหล่านัน้
ให้ เป็ นข้ อความ
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