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ข้ อบกพร่ องของการใช้ ภาษาเขียนตอบอัตนัยของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Errors of the Subjective Writing Language of Thai Major Students at
Ramkhamhaeng University
ณั ฐวรรณ ชั่งใจ1
บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อบกพร่ องของการใช้ภาษาเขียนตอบอัตนัย
ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากงาน
เขี ยนตอบอัตนัย ของนัก ศึ กษาวิช าเอกภาษาไทย ตั้งแต่ ปีการศึ ก ษา 2555- 2557 ผลการวิจยั
พบว่า นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย มีขอ้ บกพร่ องในการใช้ภาษาจาแนกเป็ น 3 ด้านได้แก่ ด้าน
การใช้คา ด้านการใช้ประโยค และด้านการใช้รูปแบบการเขียน
ด้านการใช้คา ประกอบด้วย การใช้คาไม่ตรงตามหลักไวยากรณ์ การใช้ภาษาไม่
เหมาะสม การใช้ ภ าษาไม่ ก ระจ่ า ง และการใช้ ภ าษาไม่ ส ละสลวย ด้า นการใช้ป ระโยค
ประกอบด้วย การใช้ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ การใช้ประโยคที่เป็ นสานวนต่างประเทศ และการ
ผูกประโยคที่ใช้คาซ้ าอยูใ่ กล้ชิดกัน ส่ วนด้านการใช้รูปแบบการเขียน พบข้อบกพร่ องการเว้น
วรรคตอนผิด และการใช้เครื่ องหมายผิด
นอกจากนี้รูปแบบการใช้ภาษาเขียนตอบอัตนัยยังมี แนวโน้มขึ้นอยูก่ บั ความต้องการ
ของนักศึกษา โดยเฉพาะการเว้นวรรคตอนซึ่ งแบ่งวรรคออกเป็ นคา การใช้เครื่ องหมายดอกจัน
และลูกศร รวมไปถึงการรับอิทธิ พลภาษาแช็ตซึ่ งเป็ นภาษาเฉพาะกลุ่มเข้ามาใช้ในการเขียน
มากขึ้น
คาสาคัญ: ข้อบกพร่ องของการใช้ภาษา, ภาษาเขียนตอบอัตนัย, นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย
Abstract
The purpose of this research is to study the errors in written language produced in
subjective writing tests by Thai-major students at Ramkhamhaeng University. The data were
collected from written responses produced for subjective writing tests by students majoring
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in Thai from Academic Year 2012 – Academic Year 2014. The results revealed three types
of language use errors: word usage, sentence usage, and writing mechanic usage.
Errors in word usage was found several types: word use that deviates from the
principles of Thai language usage, inappropriate use of language, unclear use of language,
and inelegant use of language. As for sentence usage, types of errors can be identified: the
use of incomplete sentences, the use of sentences that, in fact, are expressions in other
languages, the use of meandering sentences, and the combination of sentences that contain
the same words appearing too closely to each other, And the types of errors in the use of
writing mechanics are found, for example: wrong spacing and the incorrect use of
punctuation.
Moreover, it was found that students tended to produce written language in their
own individual style to answer questions in subjective writing tests, especially in the use of
spacing which was often found to be at the word level, the use of asterisks and arrows, and
the use of the spoken language influenced by the chat language belonging to a specific group
of people.
Keywords : Errors of Language, the Subjective Writing Language, Thai Major Students
1. บทนา
งานเขียนตอบอัตนัย เป็ นเอกสารที่ใช้ภาษาเขียนเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารความคิด
ของผูส้ ่ งสาร (ผูเ้ ขียน) ที่มีไปยังผูร้ ับสาร (ผูอ้ ่าน) ให้เข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นผูส้ ่ ง
สารควรเลือกใช้ภาษาเขียนที่เหมาะสม โดยภาษาเขียนที่ดีควรมีลกั ษณะการใช้ภาษาที่ชดั เจน
ไม่กากวม มีความถูกต้องตามระเบียบของการใช้ภาษา มีความกระชับ และมีความสละสลวย
(ดวงใจ ไทยอุบุญ, 2556, หน้า 15-17) รวมทั้งภาษาที่ใช้เขียนควรมีความเป็ นทางการ ดังที่
อมรา ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์ (2550, หน้า 179) อธิ บายว่า “อันที่จริ ง ภาษาพูดกับภาษาเขียน อาจมี
ลักษณะคล้ายกับภาษาไม่เป็ นทางการกับภาษาทางการ นัน่ เอง” นอกจากนี้ หากงานเขียนนั้น
ปรากฏข้อบกพร่ องในการใช้ภาษาย่อมเป็ นผลให้เกิ ดความเข้าใจทางความหมายที่ไม่ตรงกัน
ระหว่างผูเ้ ขี ยนกับผูอ้ ่านได้ รวมไปถึ งความรู ้ สึกเบื่ อหน่ ายต่องานเขี ยนของผูอ้ ่าน (เสาวณี ย ์
สิ กขาบัณฑิต, 2534, หน้า 21) รวมถึงหากงานเขียนนั้นไม่ใช้ภาษาที่กระชับ และสละสลวยด้วย
ผลการสังเกตจากการตรวจข้อสอบอัตนัยของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยในกระบวน
วิช าที่ ผูว้ ิจ ัย รั บ ผิด ชอบตั้ง แต่ ภ าคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2555 จนถึ ง ปี การศึ ก ษา 2557 พบ
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ลัก ษณะการใช้ภ าษาในปั จ จุ บ ัน ของนัก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ต รงตามหลัก เกณฑ์ ก ารใช้ภ าษาเขี ย น
ดังตัวอย่างข้อความว่า
“...เพราะวรรณกรรมหรื อกลอนในสมัยเก่ าผูแ้ ต่งมักจะแต่งอิ งค์ความจริ งในเชิ งนา
เรื่ องราวผูแ้ ต่งเองมาประยุกต์สั่งสอนบอกกล่าวเป็ นแง่คิด...” (พ.พ., THA 4102: ภาคฤดูร้อน/
2556) (VKB 402)
ข้อความข้างต้นพบข้อบกพร่ องในการใช้ภาษาหลายลักษณะได้แก่ (1) การเขียนสะกด
คาไม่ถูกต้องในคาว่า อิงค์ (2) การใช้ภาษาพูดปนในภาษาเขี ยนด้วยการใช้คาว่า “เอง” (3)
การใช้คาฟุ่ มเฟื อยในคาว่า “สั่งสอนบอกกล่าว” และ (4) การไม่แบ่งวรรคตอนระหว่างประโยค
ซึ่ ง น่ า สนใจว่า ลัก ษณะของการใช้ภาษาที่ ไ ม่ ต รงตามหลัก การเขี ย นของนัก ศึ ก ษาปรากฏ
รู ปแบบใดบ้าง เหตุน้ ีผวู ้ ิจยั จึงสนใจศึกษาลักษณะข้อบกพร่ องที่ปรากฏในการเขียนตอบอัตนัย
ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นอกจากการเขียนตอบอัตนัยที่มีขอ้ บกพร่ องของการใช้ภาษาของนักศึกษาแล้ว ยังพบ
งานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับข้อบกพร่ องในการใช้ภาษา เช่น งานวิจยั ของไขสิ ริ ปราโมช ณ อยุธยา
(2519) ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การศึกษาวิเคราะห์ลกั ษณะข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนิสิต
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี การศึกษา 2515 และ 2516”, งานวิจยั ของ
สุ วรรณา เกรี ยงไกรเพ็ชร์ และคณะ (2523) ศึกษาวิจยั เรื่ อง “สมรรถภาพในการใช้ภาษาไทยขั้น
ต่าง ๆ ของคนไทยโครงการปี 1: ข้อบกพร่ องในการใช้ภาษาไทยของนิ สิตคณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: รายงานวิจยั ” และงานวิจยั ของภณิ ดา จิตนุกูล (2551) ศึกษาวิจยั เรื่ อง
“ลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วชิ ยั สงขลา ปี การศึกษา 2550”
การศึกษาวิจยั ดังกล่าวเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับข้อบกพร่ องในการใช้ภาษาทั้งในด้านการ
ใช้คาและประโยค โดยผูว้ ิจยั พบข้อสังเกตว่า งานวิจยั ต่าง ๆ ศึกษาจากกลุ่ มตัวอย่างซึ่ งเป็ น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีระบบการเรี ยนการสอนแบบเข้าชั้นเรี ยน แต่ไม่พบการศึ กษา
ข้อบกพร่ องในการใช้ภาษากับ นักศึ กษาที่ มีระบบการเรี ยนการสอนแบบตลาดวิชา โดยไม่
กาหนดการเข้า ชั้นเรี ย นอย่า งนัก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัยรามค าแหง เหตุ น้ ี ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึ ก ษา
เกี่ ยวกับลักษณะข้อบกพร่ องของการใช้ภาษาในการเขียนตอบอัตนัยของนัก ศึกษาวิชาเอก
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคาแหงทั้งในด้านการใช้คา ด้านการใช้ประโยคและด้านการใช้
รู ปแบบการเขียน ทั้งนี้เพื่อนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการเรี ยนการสอนต่อไป
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2. ข้ อตกลงเบือ้ งต้ นของการวิจัย
2.1 งานวิจยั นี้ ศึกษาข้อบกพร่ องในการใช้ภาษาของนักศึกษาซึ่ งถื อเป็ นการแสดง
ข้อมูล ในเชิ งลบ ดัง นั้นจึ ง ไม่ ระบุ ชื่ อ-นามสกุ ล รหัสประจาตัว และตาแหน่ ง ที่ นั่งสอบของ
นักศึ กษาซึ่ งเป็ นกลุ่ มตัวอย่างข้อมูลทั้งในส่ วนเนื้ อหาและบรรณานุ กรม เพื่อรักษาเกี ยรติภูมิ
แห่งศักดิ์ศรี ของนักศึกษาอันถือเป็ นจรรยาบรรณของการวิจยั เหตุน้ ี จึงกาหนดรู ปแบบการระบุ
แหล่ งที่ มาของข้อมูลคื อ (ตัวอักษรย่อของชื่ อ นามสกุล, รหัสวิชา: ภาคเรี ยน/ ปี การศึ กษาที่
สอบ) (ห้องสอบ) เช่น (ก.อ., THA 4102: ภาคเรี ยน 2/ 2557) (VKB 402)
2.2 กาหนดใช้สัญลักษณ์ Ø แทนการไม่ปรากฏข้อมูล รวมทั้งกาหนดใช้คาเรี ยกชื่ อ
ห้องสอบได้แก่ VKB คือ อาคารเวียงคา, VPB คือ อาคารเวียงผา, SBB คือ อาคารศิลาบาตร
และ NMB คือ อาคารนพมาศ
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 งานวิจยั นี้เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีลกั ษณะการเขียนเป็ นข้อความเท่านั้น เนื่องจากทา
ให้ ท ราบบริ บ ททางความหมายของผูเ้ ขี ย นได้อ ย่า งชัด เจน โดยเอกสาร 1 ชิ้ น งานเท่ า กับ
นักศึกษา 1 คน
3.2 ตัวอย่างข้อความในเนื้ อหาของงานวิจยั นี้ จะระบุ อกั ขรวิธี เครื่ องหมาย การแบ่ง
วรรคตอน ตรงตามรู ปแบบของต้นฉบับทุกประการ
4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 สารวจและสื บค้นเอกสารวิจยั โดยกาหนดประชากรและกลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ใ น
การวิจยั ดังนี้
4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ งานเขียนตอบข้อสอบอัตนัยของนักศึกษา
วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคาแหง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555–2557 จานวน 3 กระบวน
วิชาที่ผวู้ ิจยั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสอน ได้แก่ THA 3205 (TH 336) วรรณกรรมการแสดง,
THA 4101 (LI 433) วิวฒั นาการของภาษาไทย และ THA 4102 (LI 434) ภาษาไทยเพื่อศิลปะ
การสื่ อสาร จานวนทั้งสิ้ น 1,475 ชิ้น
4.1.2 กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั คือ งานเขียนตอบข้อสอบอัตนัยที่มีลกั ษณะ
การเขียนเป็ นข้อความ จานวน 1,374 ชิ้น โดยใช้วิธีการเลือกสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพื่อ
คัดเลือกเอกสารในการศึกษาวิเคราะห์ ดังที่ปรากฏในตารางที่ 1 ต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงจานวนเอกสารที่ใช้การศึกษา
ปี การศึกษา
จานวนประชากร
ปี การศึกษา 2555
420
ปี การศึกษา 2556
558
ปี การศึกษา 2557
497
รวม
1,475

จานวนกลุ่มตัวอย่ าง
409
506
459
1,374

ตารางที่ 1 สรุ ปได้วา่ เอกสารที่ใช้ในการศึกษาวิจยั มีจานวนประชากรทั้งสิ้ น 1,475 ชิ้น
คัดเลือกนามาใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวน 1,374 ชิ้น จาแนกออกเป็ นปี การศึกษาได้แก่ ปี
การศึกษา 2555 มีประชากรจานวน 420 ชิ้น นามาเป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวน 409 ชิ้น, ปี
การศึกษา 2556 มีประชากรจานวน 558 ชิ้น นามาเป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวน 506 ชิ้น และปี
การศึกษา 2557 มีประชากรจานวน 497 ชิ้น นามาเป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวน 459 ชิ้น
4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลข้อความที่ปรากฏข้อบกพร่ องจากเอกสารที่ใช้ในการศึกษา
ซึ่ งกาหนดแนวทางดังต่อไปนี้
4.2.1 เก็บรวบรวมข้อความที่ปรากฏข้อบกพร่ องในการใช้ภาษาของแต่ละชิ้นงาน
จาแนกข้อมูลออกเป็ นประเภทหรื อลักษณะ โดยจะเก็บข้อมูลประเภทละ 1 ข้อความเท่านั้น
4.2.2 บัน ทึ ก ข้อ มู ล ลงในฐานข้อ มู ล ซึ่ งจ าแนกข้อ มู ล แบ่ ง เป็ นปี การศึ ก ษา
กระบวนวิช าและรายบุ คคล โดยข้อมู ล ในแต่ ล ะปี การศึ ก ษาจะแบ่ง เป็ นกระบวนวิชา และ
จาแนกข้อมู ล เป็ นประเภทหรื อลัก ษณะข้อบกพร่ องของการใช้ภาษา ส่ วนข้อมู ล ที่ ป รากฏ
ข้อบกพร่ องจาแนกออกเป็ นรายบุคคลและระบุความถี่ ของข้อความที่พบข้อบกพร่ องของการ
ใช้ภาษา
4.3. คัดเลือกข้อความเพื่อใช้ในการศึกษาวิจยั โดยใช้เกณฑ์การปรากฏซ้ าของข้อความ
การคัด เลื อ กข้อ ความจ าแนกข้อ มู ล ออกเป็ นประเภทหรื อ ลัก ษณะ ซึ่ งต้อ งปรากฏซ้ ารู ป
แบบอย่างน้อย 2 ข้อความจากจานวนของข้อความทั้งหมดตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2557 ในแต่
ละรู ปแบบ
4.4 วิเคราะห์ ขอ้ มูลข้อบกพร่ องของการใช้ภาษาเขียนตอบอัตนัย โดยใช้กรอบการ
วิเคราะห์จาแนกเป็ น 2 แนวทางได้แก่ แนวทางที่หนึ่ งคือ กรอบการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ
ใช้ภาษา โดยผูว้ ิจยั ใช้ก รอบการวิเคราะห์ของบุปผา บุ ญทิพย์ (2547) สิ ริวรรณ นันทจันทูล
(2549) และดวงใจ ไทยอุบุญ (2556) เกี่ยวกับหลักการใช้คาและประโยคในภาษาเขียน อีกทั้ง
ใช้ก รอบการวิเคราะห์ ของพระยาอุ ป กิ ตศิ ลปสาร (2541) เกี่ ยวกับชนิ ดของคาและประโยค
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รวมทั้งใช้กรอบการวิเคราะห์ของพระยาอุปกิตศิลปสาร (2541) และราชบัณฑิตยสถาน (2551)
ในการพิ จ ารณารู ป แบบการเขี ย น ส่ ว นแนวทางที่ ส องคื อ กรอบการวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกับ
ข้อบกพร่ องในการใช้ค าและประโยค ซึ่ ง ผูว้ ิจยั ใช้ก รอบการวิเคราะห์ ข องไขสิ ริ ปราโมช
ณ อยุธยา (2519) และสุ วรรณา เกรี ยงไกรเพ็ชร์ และคณะ (2523)
4.5 น าผลการวิ เ คราะห์ จ าแนกออกเป็ นประเภทและจัดหมวดหมู่ ข ้อ บกพร่ อ ง
นับความถี่และคิดค่าร้อยละ พร้อมเรี ยบเรี ยงผลแบบพรรณนาวิเคราะห์
5. ผลการวิจัย
ลักษณะการใช้ภาษาเขีย นตอบอัตนัยของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ตั้ง แต่ ปี การศึ ก ษา 2555-2557 พบข้อ บกพร่ อ งของการใช้ภ าษาจ านวนทั้ง สิ้ น
2,424 ข้อความ ดังที่ปรากฏในตารางที่ 2 ต่อไปนี้
ตารางที่ 2 สรุ ปจานวนร้อยละของข้อความที่ปรากฏข้อบกพร่ องของการใช้ภาษา
ประเภท
จานวนข้ อความ
ร้ อยละ
1. ด้านการใช้คา
1,537
63.41
2. ด้านการใช้ประโยค
143
5.90
3. ด้านการใช้รูปแบบการ
744
30.69
เขียน
รวม
2,424
100
ลักษณะข้อบกพร่ องของการใช้ภาษาเขียนตอบอัตนัยของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง จาแนกเป็ น 3 ด้านได้แก่ (1) ด้านการใช้คา (2) ด้านการใช้ประโยค
และ (3) ด้านการใช้รูปแบบการเขียน ดังนี้
1. ด้ านการใช้ คา
การใช้คาเป็ นการนาความคิดมาสื่ อสารแก่ผอู ้ ่านและผูฟ้ ั ง ถ้าผูส้ ่ งสารสามารถใช้คา
อย่า งชัดเจน กระชับ และตรงความหมาย ย่อมท าให้ก ารแสดงความคิ ด และการสื่ อสารมี
ประสิ ทธิ ผล ผลการวิจยั พบข้อบกพร่ องจานวน 1,537 ข้อความ คิ ดเป็ นร้ อยละ 63.41 ของ
จานวนข้อความทั้งหมดที่ปรากฏข้อบกพร่ องในการใช้ภาษาดังที่ปรากฏในตารางที่ 2 จาแนก
ออกเป็ นลักษณะต่าง ๆ ได้แก่
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1.1 การใช้ คาไม่ ถูกต้ องตรงตามหลักการใช้ ภาษาไทย พบข้อบกพร่ องในการใช้ภาษา
แบ่งเป็ น 3 ลักษณะดังนี้
1.1.1 การใช้ค าไม่ ตรงตามหลัก ไวยากรณ์ พบ 2 ลัก ษณะคื อ การใช้บุ พ บท
ไม่ถูกต้อง และการใช้คาสันธานไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะรู ปแบบการนาคาวางไว้ตน้ ประโยคของ
ข้อความ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“2. โดยรัชกาลที่ 5 โปรดให้เจ้าพระยานราธิ ปประพันธ์พงศ์คิดการแสดงให้แขกบ้าน
แขกเมือง” (อ. ส., THA 3205: ภาคซ่อม 1/ 2555) (NMB 502)
ตัวอย่างข้างต้นพบข้อบกพร่ องในการใช้คาบุพบท “โดย” คือ การวางคาในส่ วนต้น
ประโยคซึ่ งไม่มีคาบอกอาการหรื อลักษณะวางข้างหน้าคา ควรแก้ไขด้วยการตัดค าบุพบท
“โดย” เป็ นความว่า “2. Ø รัชกาลที่ 5 โปรดให้เจ้าพระยานราธิ ปประพันธ์พงศ์คิดการแสดงให้
แขกบ้านแขกเมือง”
“4. และอาจมี การใช้คากากวมในบางประโยคทาให้ผูท้ ี่ อ่านหรื อฟั งอาจเข้าใจยาก”
(ณ.ส., THA 4102: ภาคเรี ยน 2/ 2557) (SBB 201)
ตัวอย่า งข้า งต้นพบข้อบกพร่ องในการใช้ค าสั นธานว่า “และ” ซึ่ ง ท าหน้า ที่ เชื่ อ ม
ประโยคที่มีเนื้อความไปในทางเดียวกัน คือ การนาคาวางในส่ วนต้นประโยคของข้อความ ควร
แก้ไขด้วยการตัดคาสันธานว่า “และ” เป็ นความว่า “ 4. Ø อาจมี การใช้คากากวมในบาง
ประโยค…”
เห็ นได้ว่า ในการเขียนตอบอัตนัย หลักไวยากรณ์ เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะต้องคานึ งในการ
ใช้ภาษาเขียนซึ่งจะต้องใช้คาอย่างพิถีพิถนั ตามหลักภาษา
1.1.2 การใช้คาไม่ตรงความหมาย กล่าวคือ การนาคาหนึ่ งคาใดมาใช้ในประโยค
ไม่ตรงตามบริ บทของข้อความ จึงส่ งผลให้ความหมายไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการสื่ อสาร
ดังตัวอย่างความว่า
“ดิฉนั มองว่าการใช้ภาษาไทยของคนไทยเองยังอ่อนแอมาก ทั้งการอ่านที่ไม่ถูกอัขระ
วิธี การสะกดตัวอักษรไม่ถูกต้องในการเขียน” (พ.ศ., THA 4102: ภาคซ่อม 1/ 2556) (VPB 502)
ตัวอย่างข้างต้นพบการใช้คาว่า “อ่อนแอ” ถูกนามาใช้ร่วมกับบริ บทเกี่ ยวกับการใช้
ภาษา ซึ่ งถื อว่าใช้คาไม่ถูกต้อง เนื่ องจากคาว่า อ่อนแอ หมายถึง มีกาลังน้อย ไม่แข็งแรง ไม่
เข้มแข็ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 1386) ควรใช้ในบริ บทเกี่ยวกับร่ างกาย ควรแก้ไขด้วย
การเลื อกใช้คาให้เหมาะสมคือ คาว่า บกพร่ อง หมายถึง ไม่ครบบริ บูรณ์ เท่าที่ควรมีควรเป็ น
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 647) โดยแก้ไขเป็ นความว่า “ดิฉนั มองว่าการใช้ภาษาไทยของ
คนไทยเองยังบกพร่ องมาก...”
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เห็นได้วา่ การใช้คาไม่ตรงความหมาย เกิ ดจากคาบางคามีความหมายคล้ายคลึ ง หรื อ
ใกล้เคียงกันแต่ใช้ในบริ บทที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องเลื อกใช้คาให้ตรงความหมายกับคาที่
เลือกใช้
1.1.3 การเขี ยนสะกดคาไม่ถูกต้อง เป็ นการเขี ยนรู ปคาไม่ถูกต้องตามหลักการ
เขียนคาที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ผลการวิจยั พบ 2 ลักษณะ
ได้แก่
1) การเขี ย นสะกดคาไม่ถูกต้องในคาพื้นฐาน โดยคาพื้นฐาน คื อ คามู ล
หรื อคาไทยซึ่งใช้พูดหรื อเขียนจนเป็ นปกติในชีวติ ประจาวันของคนไทย เช่น คาว่า พ่อ ถือเป็ น
คาพื้นฐาน เนื่องจากเป็ นคาไทยที่ใช้เรี ยกผูใ้ ห้กาเนิ ดเพศชาย ผลการวิจยั พบข้อบกพร่ องในการ
เขียนสะกดคาทั้งในรู ปพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ดังตัวอย่างลักษณะต่าง ๆ ต่อไปนี้
1.1) การเขียนรู ปพยัญชนะไม่ถูกต้อง เป็ นการเขียนสะกดคาโดยมีรูป
พยัญชนะตัวหนึ่งตัวใดผิด ดังตัวอย่างความต่อไปนี้
“สร้างแหล่งข้อมูลหรื อศูนย์ให้ความรู ้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมแก่ประชาชนที่สนใจเข้า
ศึกษา ค้นขว้าหรื อเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมนั้น ๆ” (ภ.ค., THA 3205: ภาคซ่ อม 2/ 2555) (VKB
501)
ตัวอย่า งข้า งต้นพบการเขี ย นสะกดค าไม่ ถู ก ต้องในค าว่า “ค้นขว้า ” คื อ การใช้รู ป
พยัญ ชนะ ขว- ในพยางค์ว่า “ขว้า ” ซึ่ งควรแก้ไ ขด้ว ยการใช้รูป พยัญชนะ คว- เป็ นค าว่า
“ค้นคว้า”
“เราควรจะมาบอกกล่าวถึ งผูท้ ี่ใช้คาที่สะกดผิด เพื่อให้เค้าได้ดาเนิ นแก้ไขให้ถูกต้อง
จะได้เป็ นแบบอย่างให้กบั ผูอ้ ื่นในการนาไปลอกเรี ยนแบบ” (จ.ศ., THA 4102: ภาคเรี ยน 2/
2556) (SBB 501)
ตัวอย่างข้างต้นพบการเขียนสะกดคาไม่ถูกต้องในคาว่า “ลอกเรี ยนแบบ” คือการใช้
รู ป พยัญชนะ ร- ในพยางค์ว่า “เรี ย น” ซึ่ ง ควรแก้ไ ขด้วยการใช้รูป พยัญชนะ ล- เป็ นค าว่า
“ลอกเลียนแบบ”
1.2) การเขียนรู ปวรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง เป็ นการเขียนสะกดคาโดยมีรูป
วรรณยุกต์ผดิ ดังตัวอย่างความว่า
“การแสดงละครในเป็ นการแสดงที่มีการดาเนินเรื่ องเป็ นไปอย่างเชื้ องช้า” (พ.จ., THA
3205: ภาคฤดูร้อน/ 2555) (NMB 501)
ตัวอย่างข้างต้นพบการเขียนสะกดคาไม่ถูกต้องในคาว่า “เชื้ องช้า” อันเป็ นผลมาจาก
การเขียนตามเสี ยงของคา ควรแก้ไขเป็ นคาว่า “เชื่องช้า”
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2) การเขี ย นสะกดค าไม่ ถู ก ต้องในค ายื ม โดยค ายื ม ในที่ น้ ี คื อ ค าซึ่ ง รั บ
อิ ทธิ พลจากภาษาต่า งประเทศ เช่ น ภาษาบาลี สันสกฤต ภาษาอัง กฤษ ฯลฯ ผลการวิจยั พบ
ลักษณะการเขียนสะกดคาไม่ถูกต้องโดยเฉพาะการใช้รูปพยัญชนะ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“ต่อมาเมื่อมาการจัดระบบสุ ขาพิบาลจึงเรี ยกว่า "ส้วม" เนื่ องจากแต่กอนคาพูดของคน
ไทยจะเป็ นคาที่ตรงไปตรงมา...” (ด.พ., THA 4101: 2/ 2557) (NMB 401)
ตัวอย่างข้างต้นพบการเขียนสะกดคาไม่ถูกต้องในคาว่า “สุ ขาพิบาล” คือ การใช้รูป
พยัญชนะ พ- ในพยางค์วา่ “พิ” ควรแก้ไขด้วยการใช้รูปพยัญชนะ ภ- เป็ นคาว่า “สุ ขาภิบาล”
“รู้จกั การวิเคราะระดับของภาษา ว่าคาพูดไหนควรใช้กบั เพื่อน” (ส.จ., THA 4102:
ภาคซ่อม 1/ 2555) (NMB 502)
ตัวอย่างข้างต้นพบการเขียนสะกดคาไม่ถูกต้องในคาว่า “วิเคราะ” ควรแก้ไขด้วยการ
เติมรู ปพยัญชนะการันต์ คือ ห์ เป็ นคาว่า “วิเคราะห์”
เห็นได้วา่ การเขียนสะกดคาไม่ถูกต้องข้างต้น มีสาเหตุมาจากนักศึกษามีประสบการณ์
ผิดในการจดจาคาศัพท์ ความเคยชินจากการใช้ภาษาในชี วิตประจาวัน การเขียนตามเสี ยงของ
คาโดยไม่ คานึ งถึ ง รู ปศัพท์ หรื ออาจใช้แนวเที ยบผิด ดังนั้นการเขี ย นสะกดค าภาษาไทยให้
ถูกต้องจึงเป็ นทักษะที่ต้องอาศัยการสังเกต การจดจา มิ ฉะนั้นแล้วผูส้ ่ งสารอาจเขี ยนสะกด
คาผิดได้
1.2 การใช้ ภาษาไม่ เหมาะสม พบข้อบกพร่ องในการใช้ภาษา แบ่งเป็ น 2 ลักษณะได้แก่
1.2.1 การใช้ภาษาพูดในภาษาเขียน พบข้อบกพร่ องในการใช้ภาษาโดยเฉพาะการ
ใช้คาลงท้ายเพื่อบอกเพศในภาษาเขียน ดังตัวอย่างความว่า
“2.2 ตอบ จริ ง ค่ะ เพราะการสื่ อสารของคนไทยนั้น มี ความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ ตอ้ ง
คานึงถึงกาลเทศะ (ย.ส., THA 4102: ภาคเรี ยน 1/ 2556) (VPB 302)
ตัวอย่างข้างต้นปรากฏการใช้คาว่า ค่ะ ถือว่าเป็ นการใช้คาไม่เหมาะสมในภาษาเขียน
เนื่องจากคาว่า ค่ะ เป็ นคาที่ใช้ตอบรับในภาษาพูดเพื่อบอกเพศหญิง
1.2.2 การใช้คาภาษาอังกฤษในภาษาเขียน พบในกรณี ใช้คาภาษาอังกฤษที่มีคา
ไทยหรื อ ค าบัญ ญัติ ศ ัพ ท์ อ ยู่ แ ล้ ว ควรใช้ ภ าษาไทยในภาษาเขี ย น แต่ ห ากจ าเป็ นต้อ งใช้
ภาษาต่างประเทศนั้น ๆ ควรเขียนเป็ นคาทับศัพท์ ข้อบกพร่ องในการเขี ยนตอบอัตนัยที่ พบ
จาแนกเป็ น 2 ลักษณะได้แก่
1) การใช้ ค าทับ ศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษในภาษาเขี ย น เป็ นการใช้ รู ปค า
ภาษาอังกฤษที่มีลกั ษณะเป็ นคาทับศัพท์ปนในภาษาเขียน ดังตัวอย่างความว่า
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“จัด นิ ท รรศการ จัด บอร์ ด จัด ตั้ง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เ พื่ อ ให้ ค วามรู ้ ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ” (ช.น., THA 3205: ภาคซ่อม 1/ 2555) (NMB 502)
ตัวอย่างข้างต้นพบการใช้คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษในภาษาเขียนคือ คาว่า “บอร์ ด” ควร
แก้ไขด้วยการใช้คาศัพท์บญ
ั ญัติว่า “ป้ ายนิ เทศ” แทน เป็ นความว่า “จัดนิ ทรรศการ จัด ป้ าย
นิเทศจัดตั้งพิพิธภัณฑ์...”
2) การใช้ค าภาษาอังกฤษในภาษาเขี ย น เป็ นการใช้ค าภาษาอังกฤษปน
ภาษาไทยในลักษณะการสลับภาษาในภาษาเขี ยน ซึ่ งวิธีการนี้ มกั พบในภาษาพูด ดังตัวอย่าง
ความว่า
“ยุคโลกกาภิวตั น์ หรื อเทคโนโลยีไร้พรมแดน internet ทาไมจึงเกี่ ยวข้องเพราะจาก
ประสบการณ์ ของบุคคลคาที่มกั เขียนและสะกดผิด โดยการ Copy กันตามกันมาเรื่ อย ๆ...”
(ค.ส., THA 4102: ภาคซ่อม 1/ 2556) (VPB 502)
ตัวอย่างข้างต้นพบการใช้คาภาษาอังกฤษปนในภาษาเขี ยนคื อ คาว่า “internet” และ
“Copy” ควรแก้ไขด้วยการเขียนคาทับศัพท์ Internet ใช้วา่ “อินเทอร์ เน็ต” ส่ วนคาว่า Copy มี
คาไทยใช้อยู่แล้ว จึ งควรใช้ว่า “คัดลอก” ดังความว่า “...ยุคโลกาภิวตั น์ หรื อเทคโนโลยีไ ร้
พรมแดน อินเทอร์ เน็ต ทาไมจึงเกี่ยวข้องเพราะจากประสบการณ์ของบุคคลคาที่มกั เขียนและ
สะกดผิด โดยการคัดลอกกันตามกันมาเรื่ อย ๆ...”
การใช้ภาษาไม่เหมาะสมทั้งการใช้ภาษาพูดในภาษาเขียน และการใช้คาภาษาอังกฤษ
ในภาษาเขียนข้างต้น ส่ งผลให้ภาษาในการเขียนตอบอัตนัยไม่เป็ นทางการ ซึ่ งควรแก้ไขโดย
การเลือกใช้คาให้เหมาะสมกับรู ปแบบและระดับภาษา
1.3 การใช้ ภาษาไม่ กระจ่ าง พบข้อบกพร่ องเฉพาะลักษณะการใช้คาไม่ชดั เจน โดยการ
ใช้คาไม่ชดั เจน เป็ นการใช้คาที่มีความหมายกว้างเกินไปหรื อการไม่ระบุช้ ี ชดั ทางความหมาย
ของคา จึงส่ งผลให้เกิดความเข้าใจทางความหมายไม่ชดั เจน ดังตัวอย่างความว่า
“ฉะนั้นวิชาภาษาไทยเพื่อศิ ลปะการสื่ อสารเป็ นวิชาที่ดีและมีประโยชน์ ทาให้เรา
ทราบถึงหลักในการสื่ อสาร การใช้ประโยค การสะกดคาให้ถูกต้องตามหลัก” (ร.ส., THA
4102: ภาคเรี ยน 2/ 2555) (VKB 402)
ตัวอย่างข้างต้นพบการใช้คาไม่ชัดเจนในคาว่า “ตามหลัก” เนื่ องจากต้องอาศัยการ
ตีความว่า มีความหมายถึงหลักใด ควรแก้ไขด้วยการตัดวลีวา่ “ตามหลัก” เนื่ องจากมีการเกริ่ น
ความในส่ วนต้นแล้ว ในวลีวา่ “หลักในการสื่ อสาร” เป็ นความว่า “...ทาให้เราทราบถึงหลักใน
การสื่ อสาร การใช้ประโยค การสะกดคาให้ถูกต้อง Ø”
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ดังนั้นการใช้ภาษาไม่กระจ่างจึงควรเลือกใช้คาที่มีความหมายชัดเจน และเจาะจงเพื่อมิ
ให้เกิดการเข้าใจความหมายหรื อตีความผิดจากเจตนาของผูส้ ่ งสารได้
1.4 การใช้ ภาษาไม่ สละสลวย พบข้อบกพร่ องเฉพาะลักษณะการใช้คาฟุ่ มเฟื อย ซึ่ งเป็ น
การใช้คาที่ไม่จาเป็ นในประโยค หรื อการใช้คาที่มีความหมายเหมือนกันนามาวางในลักษณะ
ซ้ าซ้อน ส่ งผลให้ไม่มีความสละสลวยทางภาษา ดังตัวอย่างความว่า
“ถ้ายังเป็ นวัยเด็กอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ ในการวิเคราะห์ ยังไม่บรรลุ นิติภาวะ
อาจจะไม่ได้คิดพิจารณา ถึงเหตุและผลที่จะตามมา” (ศ.ส., THA 4102: ภาคเรี ยน 1/ 2557)
(SBB 401)
ตัวอย่างข้างต้นพบการใช้คาฟุ่ มเฟื อยในคาว่า “คิดพิจารณา” ซึ่ งมีความหมายเดียวกัน
คือ การคิด จึงควรตัดคาหนึ่ งคาใดออกเพื่อให้เหมาะสมกับบริ บทของเนื้ อความ เป็ นความว่า
“… ยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจจะไม่ได้ Ø พิจารณา ถึงเหตุและผลที่จะตามมา”
เห็ น ได้ว่ า การใช้ ค าฟุ่ มเฟื อยข้า งต้น เป็ นการใช้ ค าที่ ซ้ าซ้ อ น ซึ่ งสามารถแก้ไ ข
ข้อบกพร่ องได้โดยการตัดคาทิ้งเพื่อให้การใช้ภาษาราบรื่ นยิง่ ขึ้น
2. ด้ านการใช้ ประโยค
การใช้ประโยคที่ปรากฏในภาษาเขียนตอบอัตนัย ผลการวิจยั พบข้อบกพร่ องจานวน
143 ข้อความ คิดเป็ นร้อยละ 5.90 ของจานวนข้อความทั้งหมดที่ปรากฏข้อบกพร่ องในการใช้
ภาษาดังที่แสดงในตารางที่ 2 จาแนกออกเป็ นลักษณะต่าง ๆ ได้แก่
2.1 การใช้ ประโยคที่ไม่ สมบูรณ์ กล่าวคือ ประโยคที่ขาดโครงสร้างส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง
ของประโยคหรื อขาดคาบางคาไปทาให้ความหมายของประโยคไม่ครบถ้วน อาทิ ประธาน
กริ ยา และกรรม ผลการวิจยั พบเฉพาะลักษณะประโยคที่ขาดประธานของประโยค ดังตัวอย่าง
ความว่า
“ถือว่าไม่มีประสิ ทธิ ภาพ เพราะไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจในความหมายของคาพูดใน
ประโยคข้างต้น” (จ.ป., THA 4102: ภาคเรี ยน 2/ 2555) (VKB 402)
ตัวอย่างข้างต้นพบการขาดประธานของประโยค ควรแก้ไขด้วยการเติ มวลี ว่า “การ
สื่ อสารนี้” ในภาคประธาน เป็ นความว่า “(การสื่ อสารนี้) ถือว่าไม่มีประสิ ทธิ ภาพ...”
เห็นได้วา่ การเติมคาที่ทาหน้าที่ตามโครงสร้างของประโยคจะทาให้ประโยคสมบูรณ์
และสื่ อความหมายได้ชดั เจน
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2.2 การใช้ ประโยคที่เป็ นสานวนต่ างประเทศ เป็ นลักษณะประโยคที่นาสานวนหรื อ
รู ป แบบของภาษาต่ า งประเทศเข้า มาใช้ใ นภาษาไทย ผลการวิจยั พบการนารู ป แบบมาจาก
ภาษาอังกฤษ คือ การใช้คาว่า “มัน” เป็ นประธานของประโยค ดังตัวอย่างความว่า
“การเขียนแบบนี้ พิมพ์แบบนี้ ก็อยากที่จะเปลี่ ยนแปลง มันเป็ นเรื่ องของแต่ละคนที่
จะเปลี่ยนแปลงได้หรื อป่ าว” (ช.ท., THA 4102: ภาคเรี ยน 2/ 2556) (SBB 501)
ตัวอย่างข้างต้นพบการใช้ประโยคที่เป็ นสานวนต่างประเทศมาจากรู ปแบบโครงสร้าง
ประโยคภาษาอังกฤษคือ It is … ควรแก้ไขด้วยการตัดคาว่า “มัน” เนื่ องจากมีการเกริ่ นความ
ในส่ วนต้นของข้อความ เป็ นความว่า “... Ø เป็ นเรื่ องของแต่ละคนที่จะเปลี่ยนแปลงได้หรื อป่ าว”
เห็ นได้ว่า การใช้ประโยคที่เป็ นสานวนต่างประเทศ เป็ นการเลี ยนแบบวิธีการเรี ยบ
เรี ยงประโยคตามส านวนภาษาต่า งประเทศ ซึ่ ง สามารถเรี ยบเรี ย งใหม่ ให้เป็ นลักษณะของ
ภาษาไทยได้
2.3 การใช้ ประโยควกวน กล่าวคือ ประโยคที่มีรูปแบบการเขียนในลักษณะวกวนด้วย
การกล่าวซ้ า ดังตัวอย่างความว่า
“ประโยคอาจจะไม่ ตอ้ งยาว แต่ มี ความหมายเหมื อนกันและกระชับ รั ดกุ ม ไม่ย าว
จนเกินไป”
(1)
(2)
(ป.ช., THA 4102: ภาคเรี ยน 2/ 2557) (SBB 201)
ตัวอย่างข้างต้นปรากฏลักษณะการใช้คาวกวนในความ (1) กับ (2) เนื่ องจากมีการ
กล่าวซ้ าความว่า “ประโยคต้องไม่ยาว” ควรแก้ไขด้วยการตัดความในส่ วนที่ (2) ออก ดังความ
ว่า “ประโยคอาจจะไม่ตอ้ งยาว แต่มีความหมายเหมือนกันและกระชับรัดกุม Ø”
เห็นได้วา่ การใช้ประโยควกวนเป็ นการกล่าวข้อความหรื อถ้อยคาซ้ า ซึ่ งสามารถแก้ไข
ได้ดว้ ยการตัดข้อความที่ซ้ าออก
2.4 การผูกประโยคทีใ่ ช้ คาซ้าอยู่ใกล้ ชิดกัน เป็ นประโยคหรื อข้อความที่มีการใช้คา, วลี
หรื อความซ้ าในที่ใกล้กนั ดังตัวอย่างความว่า
“ในสมัยก่อนใช้แกงได ซึ่งมีความหมายคือ พิมลายนิ้วมือหรื อแปะโป้ ง ซึ่ งเป็ นการทา
สัญญา
(1)
(2)
ในสมัยนั้น...” (ป.ช., THA 4101: ภาคซ่อม 2/ 2557) (NMB 502)
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ตัวอย่างข้างต้นปรากฏการใช้คาว่า “ซึ่ง” ซ้ าความในที่ใกล้กนั ควรแก้ไขด้วยการตัดคา
ว่า “ซึ่ ง” ใน (1) ออก เป็ นความว่า “ในสมัยก่อนใช้แกงได Ø มีความหมายคือ พิมลายนิ้วมือ
หรื อแปะโป้ ง ซึ่ งเป็ นการทาสัญญาในสมัยนั้น...” หรื ออาจแก้ไขโดยเปลี่ ยนคาว่า “ซึ่ ง” เป็ น
“อัน” เพราะทาหน้าที่เป็ นคาเชื่อมของประโยคเช่นเดียวกัน
การใช้คาซ้ าอยู่ใกล้ชิดกันข้างต้น ทาให้การเขียนตอบอัตนัยไม่ชวนอ่าน ซึ่ งสามารถ
แก้ไขได้โดยการตัดคาหรื อเปลี่ยนคาซ้ าเป็ นคาใหม่ แต่ความหมายยังคงเดิม
3. ด้ านการใช้ รูปแบบการเขียน
การใช้รูปแบบการเขียนที่ปรากฏในภาษาเขียนตอบอัตนัย ผลการวิจยั พบข้อบกพร่ อง
จานวน 744 ข้อความ คิดเป็ นร้อยละ 30.69 ของจานวนข้อความทั้งหมดที่ปรากฏข้อบกพร่ อง
ในการใช้ภาษาดังที่ปรากฏในตารางที่ 2 จาแนกออกเป็ นลักษณะต่าง ๆ ได้แก่
3.1 การเว้นวรรคตอนผิด คือ ข้อความหรื อประโยคหนึ่งประโยคใดที่มีการเว้น
ระยะห่างระหว่างคา ประโยค หรื อข้อความไม่ถูกต้อง ผลการวิจยั พบข้อบกพร่ องในลักษณะ
ต่าง ๆ ดังนี้
3.1.1 การเว้นวรรคตอนออกเป็ นคา คือ โครงสร้างของข้อความที่มีการเว้น
ระยะห่างระหว่างคาภายในวรรคแบ่งออกเป็ นคา รู ปแบบนี้พบว่าขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของ
ผูเ้ ขียน ดังตัวอย่างความว่า
“ข้อมูล คือ คาพูดที่อาจจะมีเสี ยง หรื อ มี แต่ภาพก็ได้” (ส.จ., THA 4102: ภาค
ซ่อม 1/ 2555) (NMB 502)
ตัวอย่างข้างต้นปรากฏการเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง เนื่ องจากบางส่ วนของข้อความมี
รู ปแบบการแบ่งวรรคตอนออกเป็ นคาในระหว่างคาว่า “เสี ยง”, “หรื อ” และ “มี” ควรแก้ไข
ด้วยการเขียนคาให้ติดกัน เป็ นความว่า “ข้อมูล คือ คาพูดที่อาจจะมีเสี ยงหรื อมีแต่ภาพก็ได้”
3.1.2 การไม่เว้นวรรคตอน กล่าวคือ ข้อความหรื อประโยคที่มีลกั ษณะการเขียน
ในรู ปแบบประโยคยาวติดต่อกันต่อเนื่ องโดยไม่เว้นวรรคตอน ซึ่ งข้อบกพร่ องลักษณะนี้ ควร
แก้ไขด้วยการเว้นวรรคตอนหน้าคาสันธาน ดังที่ราชบัณฑิตยสถาน (2551, หน้า 57) อธิ บายถึง
เกณฑ์ในการเว้นวรรคตอนว่า “กรณี ที่เป็ นประโยครวมให้เว้นวรรคเล็กระหว่างประโยคย่อยที่
มีใจความสมบูรณ์และเชื่อมประโยคอื่น ๆ ที่ข้ ึนต้นด้วยสันธาน” ดังตัวอย่างความว่า
“ผูพ้ ดู ควรออกเสี ยงให้ชดั เจนในการแก้ไขนั้นควรออกเสี ยงให้ชดั เจนและถ้าออกเสี ยง
ไม่ชดั ควรพูดคานั้นให้ชา้ ลง” (พ.ล., THA 4101: ภาคซ่อม 1/ 2556) (NMB 502)
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ตัวอย่า งข้า งต้น พบการเว้นวรรคตอนไม่ ถูก ต้อง เนื่ องจากมี ก ารเขี ย นประโยคยาว
ติดต่อกันต่อเนื่ อง ควรแก้ไขด้วยการเว้นวรรคตอนหน้าคาสันธานว่า “และ” เป็ นความว่า “ผู้
พูดควรออกเสี ยงให้ชดั เจนในการแก้ไขนั้นควรออกเสี ยงให้ชดั เจน และถ้าออกเสี ยงไม่ชดั ควร
พูดคานั้นให้ชา้ ลง”
3.2 การใช้ เ ครื่ อ งหมายผิด พบข้อ บกพร่ องในการใช้รูป แบบการเขี ย นปรากฏใน
ลักษณะต่าง ๆ ได้แก่
3.2.1 การใช้เครื่ องหมายไม้ยมก (ๆ) ไม่ถูกต้อง ผลการวิจยั พบเฉพาะลักษณะการ
ใช้เครื่ องหมายขีดในส่ วนเส้นยาวของเครื่ องหมายไม้ยมกคือ ๆ ดังตัวอย่างความว่า
“ได้เรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ หลายแง่มุมจากที่เรี ยน เรื่ องราวที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ความรู ้
ด้านตานาน ประวัติศาสตร์ความเป็ นมา” (ร.ก., THA 3205: ภาคเรี ยน 2/ 2555) (SBB 401)
ตัวอย่างข้างต้นพบการใช้เครื่ องหมายไม้ยมก (ๆ) ไม่ถูกต้อง เนื่ องจากมีการใช้ขีดคัน่
ในเครื่ องหมายไม้ยมก ควรแก้ไขเป็ นความว่า “ได้เรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ หลายแง่มุมจากที่เรี ยน ...”
3.2.2 การใช้ เ ครื่ อ งหมายดอกจัน (*) ในภาษาเขี ย น ผลการวิ จ ัย พบการใช้
เครื่ องหมายดอกจันในภาษาเขียน เช่ น การใช้เครื่ องหมายดอกจัน (*) เพื่อแสดงประเด็นของ
เนื้อหา ดังตัวอย่างความว่า
“4. ประโยคไม่สมบูรณ์ เช่น *ได้รู้ถึงวรรณกรรมการแสดงในแขนงต่าง ๆ *เหมาะแก่
การศึกษาเป็ นอย่างมาก” (ท.ค., THA 4102: ภาคเรี ยน 2/ 2557) (VKB 402)
ตัวอย่างข้างต้นพบการใช้เครื่ องหมายดอกจัน (*) ในภาษาเขียน ควรแก้ไขด้วยการตัด
เครื่ องหมายดอกจันออก เป็ นความว่า “4. ประโยคไม่สมบูรณ์ เช่น Ø ได้รู้ถึงวรรณกรรมการ
แสดงในแขนงต่าง ๆ Ø เหมาะแก่การศึกษาเป็ นอย่างมาก”
3.2.3 การใช้เครื่ องหมายยติภงั ค์ (-) ในภาษาเขียน โดยราชบัณฑิตยสถาน (2551,
หน้า 18) อธิ บายหลักเกณฑ์การใช้เครื่ องหมายว่า การใช้เครื่ องหมายจะเขียนไว้ในช่วงท้ายสุ ด
บรรทัดเพื่อต่อพยางค์หรื อคาสมาส ซึ่ งจาเป็ นต้องเขียนแยกบรรทัดกัน เนื่ องจากเนื้ อที่ จากัด
ผลการวิจยั พบข้อบกพร่ องการใช้เครื่ องหมายยติ ภงั ค์ (-) เช่ น การเขียนเครื่ องหมายยติภงั ค์
ในช่วงท้ายสุ ดบรรทัดเพื่อต่อคา ดังตัวอย่างความว่า
“การตัดบทนี้จะตัดเอาเฉพาะตอนที่สาคัญ ๆ หรื อตอนที่เห็นว่านามาแสดงเล่นแล้วสนุก จะไม่นามาแสดงทั้งเรื่ องเพราะจะใช้เวลามาก” (ศ.ป., THA 3205: ภาคเรี ยน 1/ 2557)
(SBB 501)
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ตัวอย่างข้างต้นพบการใช้เครื่ องหมายยติภงั ค์ (-) ในภาษาเขียน เพื่อแสดงข้อมูลการต่อ
คาที่เขียนไม่จบคาภายในบรรทัดในความว่า “นามาแสดงเล่น-” ซึ่ งถือว่าเป็ นข้อบกพร่ องของ
การใช้ภาษา เนื่ องจากนาเครื่ องหมายมาใช้ต่อคาคือ “เล่น” เป็ นการใช้เครื่ องหมายไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ต่อเฉพาะพยางค์หรื อคาสมาส ควรแก้ไขด้วยการตัดเครื่ องหมายยติภงั ค์
ออก เป็ นความว่า “การตัดบทนี้ จะตัดเอาเฉพาะตอนที่สาคัญ ๆ หรื อตอนที่เห็นว่านามาแสดง
เล่น Ø แล้วสนุก...”
3.2.4 การใช้เครื่ องหมายลูกศรในภาษาเขียน ซึ่ งงานวิจยั นี้ ถือว่าเป็ นข้อบกพร่ อง
ของการใช้ ภ าษา เนื่ อ งจากภาษาเขี ย นไม่ มี ร ะบบการใช้ เ ครื่ อ งหมายลู ก ศรในภาษาไทย
ผลการวิจยั พบข้อบกพร่ องในการใช้เครื่ องหมายลูกศร เช่น การใช้เครื่ องหมายลูกศรเพื่อบอก
ประเด็น ดังตัวอย่างความว่า
“ ละครชาตรี มีที่มาทางภาคใต้ โดยเกิ ดขึ้นที่มณฑลนครศรี ธรรมราช” (พ.ก.,
THA 3205: ภาคซ่อม 1/ 2555) (NMB 502)
ตัวอย่างข้างต้นพบการใช้เครื่ องหมายลูกศรเพื่อบอกประเด็น ควรแก้ไขด้วยการตัด
ลูกศรออก และใช้วิธีการย่อหน้าเพื่อเริ่ มต้นเปิ ดประเด็นและพรรณนาความ เป็ นความว่า “Ø
ละครชาตรี มีที่มาทางภาคใต้ โดยเกิดขึ้นที่มณฑลนครศรี ธรรมราช”
เห็ นได้ว่า หากผูเ้ ขียนเว้นวรรคตอนใช้เครื่ องหมายไม่ถูกต้อง ไม่เพียงทาให้รูปแบบ
การใช้ภาษาบกพร่ อง แต่ยงั ทาให้ขอ้ เขี ยนนั้นไม่สามารถอ่านได้ตรงตามความต้องการของ
ผูเ้ ขียน ดังนั้นจึงควรเว้นวรรคตอนและใช้เครื่ องหมายให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยเพื่อให้การ
สื่ อสารมีประสิ ทธิ ภาพ
6. สรุ ปและอภิปรายผล
ข้อบกพร่ องในภาษาเขียนตอบอัตนัยของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัย
รามคาแหง ปรากฏลักษณะต่าง ๆ จาแนกออกเป็ น 3 ด้านได้แก่ (1) ด้านการใช้คา (2) ด้านการ
ใช้ประโยค และ (3) ด้านการใช้รูปแบบการเขียน ผลการวิจยั พบว่า ข้อบกพร่ องในการใช้ภาษา
จานวน 2,424 ข้อความ แบ่งเป็ น 3 ประเภทโดยพบข้อบกพร่ องด้านการใช้คามากที่สุด จานวน
1,537 ข้อ ความ คิ ดเป็ นร้ อยละ 63.41 ข้อบกพร่ องด้า นการใช้รูป แบบการเขี ย นเป็ นอันดับ
รองลงมา จานวน 744 ข้อความ คิดเป็ นร้อยละ 30.69 และพบข้อบกพร่ องด้านการใช้ประโยค
น้อ ยที่ สุ ด จ านวน 143 ข้อ ความ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 5.90 โดยพบข้อ สั ง เกตว่า การใช้ ค าเป็ น
ข้อบกพร่ องในงานเขียนตอบอัตนัยมากที่สุดโดยเฉพาะการใช้ภาษาพูดในภาษาเขียนอาจเป็ น
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ผลมาจากความเคยชิ นต่อการใช้ภาษาในชี วิตประจาวัน หรื อความไม่รู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การใช้ภาษา
ข้อบกพร่ องด้านการใช้รูปแบบการเขียน พบมากเป็ นอันดับสอง โดยเฉพาะการใช้
เครื่ องหมายผิด ส่ วนด้านการใช้ประโยคพบข้อบกพร่ องน้อยที่สุด อาจเป็ นเพราะโครงสร้าง
ประโยคในภาษาไทยมี รูป แบบที่ ชัดเจน คื อ ประธาน-กริ ย า-กรรม ซึ่ งผูเ้ ขี ย นในฐานะเป็ น
เจ้าของภาษาย่อมเข้าใจหลักเกณฑ์เป็ นอย่างดี จึงไม่ปรากฏข้อบกพร่ องในลักษณะนี้ มากนัก
โดยพบข้อบกพร่ องในลักษณะการใช้ประโยควกวนมากที่สุด ซึ่ งเป็ นผลมาจากความสับสนใน
จัดลาดับความคิดของผูเ้ ขียน
ทั้งนี้ลกั ษณะข้อบกพร่ องในการใช้คาและประโยคในงานเขียนตอบอัตนัย สอดคล้อง
กับลักษณะข้อบกพร่ องในภาษาไทยที่พบในงานวิจยั ของไขสิ ริ ปราโมช ณ อยุธยา (2519),
สุ วรรณา เกรี ยงไกรเพ็ชร์ และคณะ (2523), ภณิ ดา จิตนุ กูล (2551) และดวงใจ ไทยอุบุ ญ
(2556) เช่ น การใช้ ค าไม่ ต รงความหมาย การเขี ย นสะกดค าไม่ ถู ก ต้ อ ง การใช้ ค า
ภาษาต่างประเทศในภาษาเขียน โดยพบความแตกต่างโดยเฉพาะด้านรู ปแบบการเขียนในแง่
การเว้นวรรคตอนผิดซึ่ งพบการเว้นวรรคตอนออกเป็ นคา รวมทั้งการใช้เครื่ องหมายดอกจัน
และลูกศรในการเขียน ข้อบกพร่ องลักษณะนี้ อาจเป็ นผลมาจากความไม่รู้ในหลักเกณฑ์การใช้
เครื่ องหมายในการเขียน โดยพบข้อสังเกตว่า งานวิจยั ที่มีการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 จนถึงปี
ที่ผวู้ ิจยั ศึกษา (ปี 2558) ยังคงปรากฏลักษณะข้อบกพร่ องของการใช้ภาษาเช่นเดิม อาจเป็ นผล
มาจากปั จจัย สาคัญคื อ ความไม่ ระมัดระวังในการใช้ภาษา เนื่ องจากการเขี ย นตอบอัตนัย มี
ระยะเวลาเป็ นตัวแปรควบคุ มความคิด จนส่ งผลต่อการใช้ภาษาของนักศึกษา ทาให้เลือกใช้
ภาษาที่เคยชิ น หรื อนิ ยมใช้ในชี วิตประจาวัน หากผูเ้ ขียนไม่มีความรอบคอบหรื อไม่ตรวจทาน
ข้อมูลซ้ า ย่อมเป็ นผลให้เกิดความบกพร่ องของการใช้ภาษาเขียนขึ้น
นอกจากนี้พบแนวโน้มการรับอิทธิ พลของภาษาแช็ตในการเขียนตอบอัตนัย โดยมาก
พบข้อบกพร่ องในลักษณะการเขียนสะกดคาทั้งในแง่การเขียนรู ปพยัญชนะในกลุ่มที่มีเสี ยง
เหมือนหรื อใกล้เคียงกัน เช่น คาว่า ลอกเรี ยนแบบ ควรใช้วา่ ลอกเลียนแบบ หรื อการเขียนรู ป
วรรณยุกต์ไม่ถูกต้องด้วยการเขียนตรงตามการออกเสี ยง เช่น คาว่า เชื้ องช้า ควรใช้วา่ เชื่ องช้า
ซึ่ งข้อบกพร่ องลักษณะนี้อาจเป็ นผลมาจากความเคยชินจากการใช้ภาษาในชีวติ ประจาวัน
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7. ข้ อเสนอแนะ
ควรศึกษาอิทธิ พลของภาษาแช็ตหรื อภาษาในสังคมออนไลน์ที่ปรากฏในงานเขียน
ประเภทอื่นซึ่ งเกี่ยวข้องกับการใช้ระดับภาษาทางการหรื อกึ่งทางการ เช่น ตารา หนังสื อเรี ยน
บทความวิชาการ บทบรรณาธิ การ บันทึกข้อความ ป้ ายประกาศที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
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