
116

◆ สริตา ปัจจุสานนท์ กรฎา สุขุม ◆
Saint John’s Journal

วารสารเซนต์จอห์น

*,** อาจารย์ประจ�าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี 

การศึกษาข้อบกพร่องในการเขียนงานวิชาการ

ของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

Errors in Academic Writing Made by Thai Major 

Students, Faculty of Education, Rambhai Barni 

Rajabhat University

สริตา ปัจจุสานนท์ Sarita atjusanon*

กรฎา สุขุม Korrada Sukhum**

บทคัดย่อ

 การวจัิยน้ี มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษา สาเหตแุละวธีิการแก้ไขข้อบกพร่อง

ด้านการใช้ภาษาในการเขียนงานวิชาการของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย การเลือกกลุ่ม

ตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง คือ นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 

จ�านวน 61 คน ที่ศึกษาในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตารางวิเคราะห์

ข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ งานเขียนวิชาการประเภทเรียงความ โครงการ บทความวิชาการ 

บทความวิจารณ์ และบทความวิเคราะห์ รวมทั้งสิ้น 305 ฉบับ 

 ผลการวิจัยพบว่า ข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษา เรียงล�าดับจากจ�านวนมากไปหาน้อย มีดังน้ี 

1) ข้อบกพร่องในการสะกดค�า จ�านวน 365 ค�า ได้แก่ ส่วนประกอบของค�าผิด ส่วนประกอบของค�า ไม่สมบรูณ์ 

ส่วนประกอบของค�าเกิน และส่วนประกอบของค�าผิดหลายลกัษณะ 2) ข้อบกพร่องในการใช้ค�า จ�านวน 122 ค�า

ได้แก่ การใช้ค�าผิดความหมาย การใช้ค�าที่มีความหมายขัดแย้งกัน การใช้ค�าปฏิเสธซ้อนค�าปฏิเสธ การใช้

ค�าระดับภาษาปาก การใช้ค�าราชาศัพท์ผิด การใช้ค�าย่อผิด การใช้ค�าฟุ่มเฟือย และการใช้ค�าทับศัพท์โดย

ไม่จ�าเป็น 3) ข้อบกพร่องในการเขียนประโยค ได้แก่ โครงสร้างผิด และการใช้ส�านวนต่างประเทศ 

 สาเหตุของข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษา ได้แก่ 1) ขาดความรอบรู้ 2) ขาดความแม่นย�า 

3) ขาดการตรวจทาน 4) ขาดการฝึกฝน 5) ขาดทัศนคติที่ดี วิธีการแก้ไขข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษา ได้แก่ 

1) การเสริมสร้างความรู้ 2) การเสริมสร้างความเชื่อมั่น 3) การฝึกทักษะการเขียน 4) การตรวจทาน

งานเขียน 5) การปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 6) การปลูกฝังนิสัยรักการเขียน 7) การปลูกฝังทัศนคติที่ดี 
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Abstract

 The purposes of this research were to study problems in language use, causes 

and solutions for the problems in the academic writing of undergraduate students of the 

Faculty of Education in Thai language. Sixty-one undergraduate students of the Faculty 

of Education in Thai language had been purposively selected as subjects since they 

registered in the academic writing course. The instrument in this study was data analysis table. 

Data collected from the subjects included essays, projects, academic articles, reviews and 

analysis articles. In total there were 305 copies.

 The research findings indicated that the problems in the use of language could 

be arranged from the greatest mistake to the least as follows: 1) spelling mistakes (365 

words) including misspelling, incomplete words, longer words and other related mistakes,

2) problems in the word selection (122 words) including selecting words with wrong 

meaning or conflicting meaning, the use of negation overlapping another negation, selecting 

spoken language, selecting wrong royal vocabulary, selecting wrong abbreviation, the use 

of flowery words, the use of unnecessary transliterated words, and 3) problem in writing 

a sentence including wrong structure and the use of foreign pattern.

 The causes of the problems in using language consist of 1) lack of knowledge,

2) lack of accuracy, 3) lack of recheck, 4) lack of practice, and 5) lack of good attitude.

The solutions of the aforementioned problems can be 1) knowledge building, 2) strengthening 

the learners’ confidence, 3) practice in writing, 4) rechecking their own writing pieces, 

5) implanting the love to read, 6) implanting the love to write, and 7) implanting a good 

attitude.

Keywords : Errors in Academic writing, Academic writing, Thai major students, Faculty of 

 Education, Rambhai Barni Rajabhat University. 
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บทน�ำ

 งานเขียนวิชาการ หมายถึง เอกสารทุกประเภททางวิชาการ ได้แก่ หนังสือวิชาการ ต�ารา 

เอกสารประกอบการสอน งานแปล งานวิจัย และบทความวิชาการ ซึ่งมีความแตกต่างจากงานเขียน

อื่น ๆ กล่าวคือ ชื่อเรื่องสื่อถึงขอบเขตของเนื้อหา มีจุดมุ่งหมายของเรื่องชัดเจน เนื้อเรื่องไม่ซ�้ากับ

ผู้อื่นที่เคยเขียนมาแล้ว เนื้อหามีความลึกซึ้งและได้มาจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ใช้ศัพท์ส�านวน

เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการนั้น ๆ ค�านึงถึงการล�าดับเนื้อหา และอ้างอิงที่มาอย่างครบถ้วนถูกต้อง 

(จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และอัมพร ทองใบ 2556, หน้า 66-72) 

 งานเขียนวิชาการ จึงเป็นงานเขียนที่ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้า เรียบเรียงด้วยวิธีการต่าง ๆ 

เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ในเรื่องนั้น ผู้เขียนงานวิชาการจ�าเป็นต้องมีทักษะหลายประการ ทั้งการเป็น

ผู้ทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัของการเขยีนงานวิชาการ หลกัการใช้ภาษาในการเขยีน รวมถงึการหมัน่ฝึกฝน

และพัฒนาตนเองอีกด้วย 

 การเขียนงานวิชาการมีความส�าคัญ คือ เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ ใช้เป็น

หลักฐานอ้างอิง ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งสิ่งส�าคัญของการเขียนงานวิชาการ 

คือ การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและชัดเจน 

 วรวรรธน์ ศรียาภัย (2555, หน้า 7-24) กล่าวถึง หลักการใช้ภาษาไทยส�าหรับการเขียนไว้

ดังนี้ ค�าและการใช้ค�า ควรเขียนให้ถูกต้อง ทั้งการสะกดการันต์ ควบกล�้า วรรณยุกต์ ใช้ให้ถูกต้องตาม

ความหมายทีแ่ท้จรงิและหน้าทีข่องค�า นอกจากนีค้วรใช้ค�าทีส่ภุาพเหมาะสม ไม่ควรใช้ค�าทีเ่ป็นภาษาพดู 

ประโยค และการใช้ประโยค ควรใช้ให้ถกูต้องตามโครงสร้างและจุดประสงค์ในการสือ่สาร ใช้ประโยค

ให้สั้น ชัดเจน และสละสลวย การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การเว้นวรรค หลักการตัดค�า และการใช้

ตัวเลข ควรใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม

 การพัฒนาทักษะทางภาษานั้น เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรปีพุทธศักราช 2559 ซ่ึงได้บรรจุรายวิชา 

1111303 การเขียนเชิงวิชาการ ไว้ในหมวดวิชาเอกเลือก มีค�าอธิบายรายวิชา คือ “หลักเกณฑ์

การเขยีนเชิงวิชาการ รปูแบบและลกัษณะงานเขยีนเชิงวชิาการ และการวเิคราะห์งานเขยีนเชิงวชิาการ” 

ดังนัน้ การจัดการเรยีน การสอนในรายวิชานี ้คือ เพือ่ให้ผู้เรยีนมคีวามรูค้วามเข้าใจเรือ่งของหลกัเกณฑ์ 

รปูแบบและลกัษณะของงานเขยีนเชิงวิชาการ สามารถวเิคราะห์งานเขยีนเชิงวชิาการได้ และน�าความรู้

ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล  

 ผู้วิจัยซ่ึงเป็นผู้สอนในรายวิชานี้ พบว่า งานเขียนวิชาการของนักศึกษามักมีข้อบกพร่องโดย

เฉพาะข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษา เช่น การสะกดค�าผิด การใช้ค�าผิดความหมาย การใช้ค�าราชาศัพท์
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ผิด การใช้ค�าฟุ่มเฟือย เป็นต้น ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไข อาจท�าให้เกิดความเคยชิน และใช้ภาษาไทย

อย่างไม่ถูกต้อง ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษาของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาภาษาไทย เพื่อหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1. เพื่อศึกษาข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษาในการเขียนงานวิชาการของนักศึกษาครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

 2. เพื่อศึกษาสาเหตุของข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษาในการเขียนงานวิชาการของนักศึกษา 

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

 3. เพือ่เสนอแนะวธิกีารแก้ไขข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษาในการเขยีนงานวชิาการของนกัศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ประโยชน์ของกำรวิจัย

 1. ท�าให้ทราบข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษาในการเขียนงานวิชาการของนักศึกษาครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

 2. ท�าให้ทราบสาเหตุของข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษาในการเขียนงานวิชาการของนักศึกษา 

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 3. ท�าให้ทราบวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษาในการเขียนงานวิชาการของนักศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ขอบเขตของกำรวิจัย

	 1.	ขอบเขตด้ำนข้อมูล	

 งานเขียนวิชาการของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏร�าไพพรรณี จ�านวน 61 คน ที่ศึกษาในรายวิชา 1111303 การเขียนเชิงวิชาการ ภาคการศึกษา

ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 งานเขียนวิชาการที่ได้รับมอบหมายในรายวิชา ได้แก่ เรียงความ โครงการ 

บทความวิชาการ บทความวิจารณ์ และบทความวิเคราะห์ รวมทั้งสิ้น 305 ฉบับ
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 2.	ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ

  2.1 ข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษาในการเขียนงานวิชาการของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย   

  2.2 สาเหตุของข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษาในการเขยีนงานวิชาการของนกัศึกษา ครศุาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

  2.3 วิธีการแก้ไขข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษาในการเขียนงานวิชาการของนักศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

นิยำมศัพท์เฉพำะ

 1. ข้อบกพร่องในการเขียนงานวิชาการ หมายถึง ข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษาในการเขียน

งานวิชาการของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 2. การเขียนงานวิชาการ หมายถึง งานวิชาการประเภทต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย

ในรายวิชา 1111303 การเขียนเชิงวิชาการ ได้แก่ เรียงความ โครงการ บทความวิชาการ บทความ

วิจารณ์ และบทความวิเคราะห์ 

 3. นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หมายถึง นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี จ�านวน 61 คน ที่ศึกษาในรายวิชา 1111303 

การเขียน เชิงวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

ข้อตกลงเบื้องต้น

 การอ้างอิง ผู้วิจัยคัดลอกตามอักขรวิธีที่ปรากฏตามต้นฉบับที่น�ามาศึกษาและแจ้งแหล่งท่ีมา 

โดยระบุประเภทของงานวิชาการและฉบับก�ากับไว้ (เรียงจากเลขล�าดับของนักศึกษา ต้ังแต่ล�าดับที่ 

1-61) ดังนี้

 ……………..……………(ข้อความ)………………………….(ประเภทของงานวิชาการ, ฉบับที่)

 ตัวอย่าง

 ปัจจุบันปัญหาความรุนแรงในสังคมไทยมีมำกมำย	(บทความวิเคราะห์, ฉ.26)

กรอบแนวควำมคิดกำรวิจัย	

 การศึกษาข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษาในการเขียนงานวิชาการของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย ผู้วิจัยก�าหนดขอบเขตการวิเคราะห์ข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษาในการเขียนงาน
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วิชาการ โดยปรับปรุงจากแนวคิดของทัศนีย์ ทานตวณิช (2556) รองศาสตราจารย์ภาควิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้

ข้อบกพร่องในการเขียนงานวิชาการ

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษา การวิเคราะห์สาเหตุและวิธีการแก้ไข

ข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษา

การสะกดค�า

การใช้ค�า

การเขียนประโยค

➤

➤

➤

➤

➤

กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง	หรือผู้เข้ำร่วมโครงกำรวิจัย

 ผูว้จิยัใช้วธิีการเลือกแบบเจาะจง คอื นักศกึษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย ชัน้ปีที ่1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี จ�านวน 61 คน ที่ศึกษาในรายวิชา 1111303 การเขียนเชิงวิชาการ 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) มีขั้นตอน ดังนี้

 1. ขั้นศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ณ 

หอสมดุส�านกัวทิยบรกิารของมหาวทิยาลยัราชภัฏร�าไพพรรณี และหอสมดุของมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ  รวม

ทั้งสืบค้นข้อมูลออนไลน์ เพื่อน�ามาสร้างเป็นกรอบความคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล

 2. ขั้นรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลงานเขียนวิชาการของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทยที่ได้รับมอบหมายในรายวิชา 1111303 การเขียนเชิงวิชาการ ได้แก่ เรียงความ 

โครงการ บทความวิชาการ บทความวิจารณ์ และบทความวิเคราะห์ เพื่อน�ามาวิเคราะห์ข้อบกพร่อง

ด้านการใช้ภาษา สาเหตุและวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษา 
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 3. ขัน้วเิคราะห์ข้อมลู ผู้วจัิยด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลูในประเด็นข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษา 

โดยใช้รูปแบบของตารางวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์สาเหตุและวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องด้านการใช้

ภาษาผู้วิจัยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องและวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องด้าน

การใช้ภาษา 

 4. ขั้นสรุปผล อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยด�าเนินการสรุปผล อภิปรายผล และ

ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับงานวิจัย โดยน�าเสนอผลการวิจัยแบบการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 

analysis)

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้น�ามาจากแนวคิดของอาจารย์ฐิติกาญจน์ ใจไมตรี ผู้ทรง

คุณวุฒิของโครงการวิจัย โดยใช้รูปแบบของตารางวิเคราะห์ข้อมูล (เรียงล�าดับข้อมูลตามล�าดับ

พยัญชนะ) ดังนี้

ล�ำดับที่ ค�ำที่พบ ค�ำที่ถูกต้อง ข้อบกพร่อง ที่มำ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 การวิจัยนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลงานเขียนวิชาการของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 จ�านวน 61 คน ที่ศึกษาในรายวิชา 1111303 การเขียนเชิงวิชาการ ภาคการ

ศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2561 งานเขยีนวชิาการทีไ่ด้รบัมอบหมายในรายวิชา ได้แก่ เรยีงความ โครงการ 

บทความวิชาการ บทความวิจารณ์ และบทความวิเคราะห์ รวมทั้งสิ้น 305 ฉบับ หลังจากนั้นจึงน�ามา

วิเคราะห์ ข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษา โดยใช้ตารางวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์สาเหตุและวิธีการ

แก้ไขข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษา ผู้วจัิยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้องกบัข้อบกพร่องและ

วิธีการแก้ไขข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษา
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล	

 กำรวิเครำะห์ข้อบกพร่องด้ำนกำรใช้ภำษำ 

 1.	ข้อบกพร่องในกำรสะกดค�ำ

  1.1 ส่วนประกอบของค�าผิด

  1.2 ส่วนประกอบของค�าไม่สมบูรณ์

  1.3 ส่วนประกอบของค�าเกิน

  1.4 ส่วนประกอบของค�าผิดหลายลักษณะ

 2.	ข้อบกพร่องในกำรใช้ค�ำ

  2.1 การใช้ค�าผิดความหมาย

  2.2 การใช้ค�าที่มีความหมายขัดแย้งกัน

  2.3 การใช้ค�าปฏิเสธซ้อนค�าปฏิเสธ

  2.4 การใช้ค�าระดับภาษาปาก

  2.5 การใช้ค�าราชาศัพท์ผิด

  2.6 การใช้ค�าย่อผิด

  2.7 การใช้ค�าฟุ่มเฟือย

  2.8 การใช้ค�าทับศัพท์โดยไม่จ�าเป็น

 3.	ข้อบกพร่องในกำรเขียนประโยค

  3.1 โครงสร้างผิด

   3.1.1 การขาดประธานของประโยค

   3.1.2 การเรียงประโยคไม่ถูกต้อง

  3.2 การใช้ส�านวนต่างประเทศ

 กำรวิเครำะห์สำเหตุและวิธีกำรแก้ไขข้อบกพร่อง

 1. สาเหตุของข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษา

 2. วิธีการแก้ไขข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษา

ผลกำรวิจัย

 1. ผลการศึกษาข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษา พบว่า ข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษาท่ีพบมากทีส่ดุ 

ได้แก่ ข้อบกพร่องในการสะกดค�า จ�านวน 365 ค�า รองลงมาเป็น ข้อบกพร่องในการใช้ค�า จ�านวน 122 
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ค�า และข้อบกพร่องในการเขียนประโยค จ�านวน 32 ประโยค มีรายละเอียดดังนี้

  1.1 ข้อบกพรอ่งในการสะกดค�า เรยีงล�าดบัจากจ�านวนมากไปหาน้อย ได้แก่ สว่นประกอบ

ของค�าผิด จ�านวน 149 ค�า ส่วนประกอบของค�าไม่สมบูรณ์ จ�านวน 141 ค�า ส่วนประกอบของค�าเกิน 

จ�านวน 61 ค�า และส่วนประกอบของค�าผิดหลายลักษณะ จ�านวน 14 ค�า มีรายละเอียดดังนี้ 

   1.1.1 ส่วนประกอบของค�าผิด เช่น พสกนิกร เขียนผิดเป็น ผสกนิกร, ระลึก เขียน

ผิดเป็น ละลึก, อัญเชิญ เขียนผิดเป็น อันเชิญ, ใกล้ชิด เขียนผิดเป็น ไกล้ชิด, รู้ซึ้ง เขียนผิดเป็น

รู้ซึ่ง ภาพยนตร์ เขียนผิดเป็น ภาพยนต์ เป็นต้น

   1.1.2 ส่วนประกอบของค�าไม่สมบูรณ์ เช่น หัตถกรรม เขียนเป็น หัตกรรม, กิริยา 

เขียนเป็น กริยา, กรุณาธิคุณ เขียนเป็น กรุณธิคุณ, เลขานุการ เขียนเป็น เลขา, สามัญชน เขียนเป็น

สามัญ, อุปกรณ์ เขียนเป็น อุปกร เป็นต้น

   1.1.3 ส่วนประกอบของค�าเกิน เช่น บคุลากร เขยีนเป็น บคุคลากร, ฆาตกรรม เขยีน

เป็น ฆาตรกรรม, วิริยอุตสาหะ เขียนเป็น วิริยะอุตสาหะ, สะดวกสบาย เขียนเป็น สะดวกสะบาย, 

แอนิเมชัน เขียนเป็น แอนิเมชั่น, ผูกพัน เขียนเป็น ผูกพันธ์ เป็นต้น

   1.1.4 ส่วนประกอบของค�าผิดหลายลักษณะ เช่น เท่าไร เขียนเป็น เท่าไหร่, วันหนึ่ง 

เขียนเป็น วันนึง, ประชาสัมพันธ์ เขียนเป็น ประชาสัมพ์ เป็นต้น

  1.2 ข้อบกพร่องในการใช้ค�า เรยีงล�าดับจากจ�านวนมากไปหาน้อย ได้แก่ การใช้ค�าฟุม่เฟือย 

จ�านวน 49 ค�า การใช้ค�าผิดความหมาย จ�านวน 38 ค�า การใช้ค�าระดับภาษาปาก จ�านวน 12 ค�า การใช้ค�า

ราชาศัพท์ผิด จ�านวน 8 ค�า การใช้ค�าทับศัพท์โดยไม่จ�าเป็น จ�านวน 8 ค�า การใช้ค�าปฏิเสธซ้อน

ค�าปฏิเสธ จ�านวน 4 ค�า การใช้ค�าที่มีความหมายขัดแย้งกัน จ�านวน 1 ค�า และการใช้ค�าย่อผิด 

จ�านวน 2 ค�า มีรายละเอียดดังนี้

   1.2.1 การใช้ค�าฟุม่เฟือย เช่น ชนบทต่างจังหวดั, อึกทกึครกึโครม, ประโยชน์คุณูปการ 

การใช้ค�าว่า มีการ, ท�าการ เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการมีกำรฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ รับฟังความ

คิดเห็นเหล่านั้น มาท�ำกำรปรับปรุงแก้ไขการสอนของตนเอง เป็นต้น

   1.2.2 การใช้ค�าผิดความหมาย เช่น พำดหัวข่าว ใช้ว่า หัวข้อข่าว, แววตำ ใช้ว่า 

สำยตำ,	ขจัด	ใช้ว่า	ป้องกัน เช่น สำยตำที่อ่อนโยนและอบอุ่น, ช่วยกันป้องกันยาเสพติดออกไปจาก

สังคมไทย เป็นต้น

   1.2.3 การใช้ค�าระดับภาษาปาก เช่น ขนมกรุบกรอบ,	 ของว่ำง,	 ค่าจ้ำงวิทยากร,

การใช้ค�าว่า มากมาย เช่น ปัจจุบันปัญหาความรุนแรงในสังคมไทยมมีำกมำย	เป็นต้น
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   1.2.4 การใช้ค�าราชาศัพท์ผิด เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

และสมเด็จพระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชินนีาถทรงเสด็จมาเยีย่ม ณ วงัสวนบ้านแก้ว, พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสวรรคตในปีพุทธศักราช 2484 เป็นต้น

   1.2.5 การใช้ค�าทบัศัพท์โดยไม่จ�าเป็น เช่น การนัตี, แชร์, อาหารพกัเบรก, อิน เป็นต้น

   1.2.6 การใช้ค�าปฏิเสธซ้อนค�าปฏิเสธ เช่น ครไูม่ประพฤติตัวทีไ่ม่ดใีห้นกัเรยีนได้เหน็, 

ครูไม่เคยดูแลพวกเรำไม่เท่ำกัน,	ไม่สำมำรถค้นพบได้เลยว่ำอำชีพใดในโลกนี้ที่ไม่มีครู	เป็นต้น

   1.2.7 การใช้ค�าที่มีความหมายขัดแย้งกัน เช่น เนื่องด้วยวิชาภาษาไทยมีการเรียน

การสอนในทกุระดับช้ันเรยีน และภาษาไทยนัน้ยงัเป็นภาษาประจ�าชาติ แต่ในปัจจุบันกลบัมกีารใช้ภาษา

ไทยที่ผิด เช่น การออกเสียง การสะกดค�า กำรเขียนที่ถูกวิธี	การเลือกใช้ค�าในงานต่าง ๆ (โครงการ, 

ฉ.53)

   1.2.8 การใช้ค�าย่อผิด เช่น สมเด็จพระนำงเจ้ำ	พระบรมรำชินีนำถ,	พระองค์โปรด

ให้สร้างเรือนต่าง ๆ และพระต�าหนักเทา เป็นต้น

  1.3 ข้อบกพร่องในการเขยีนประโยค เรยีงล�าดับจากจ�านวนมากไปหาน้อย ได้แก่ โครงสร้าง

ผิด จ�านวน 20 ประโยค แบ่งเป็น 1) การขาดประธานของประโยค จ�านวน 7 ประโยค 2) การเรียง

ประโยคไม่ถูกต้อง จ�านวน 13 ประโยค และการใช้ส�านวนต่างประเทศ จ�านวน 12 ประโยค มีราย

ละเอียดดังนี้

   1.3.1 การขาดประธานของประโยค เช่น เกิดจิตส�านึกรักในภาษาไทยภาษาพื้นฐาน

ของตนเอง, จะต้ังใจท�าให้สุดความสามารถ จะสั่งสอนให้เด็กน�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเอง, ได้สง่เสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่สืบต่อไป, สามารถใช้ภาษาไทยได้อยา่ง

ถูกต้องตามที่หวังไว้ เป็นต้น

   1.3.2 การเรียงประโยคไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อป้ายโครงการประกวดแข่งขัน, นี่คือชีวิต

ส่วนหนึ่งของฉัน, ผู้น�าทางสังคมทุกระดับควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างความไม่รุนแรง, โรงเรียน

ที่สอนไม่ได้ส�าคัญเท่าการกระท�าของครูที่ดี เป็นต้น

   1.3.3 การใช้ส�านวนต่างประเทศ เช่น ความรุนแรง นิยามโดยองค์การอนามัยโลก,

เกษตรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงถูกคิดค้นขึน้โดยในหลวงรชักาลที ่9, ฉนัถกูถามจากคนในครอบครวั จากคนรอบ ๆ

ข้างอยู่บ่อย ๆ ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร เป็นต้น
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 2. ผลการศึกษาสาเหตุและวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษา มีรายละเอียดดังนี้

  2.1 สาเหตุของข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษา

   2.1.1 ขาดความรอบรู้ นักศึกษาขาดความรอบรู้ด้านการใช้ภาษา จึงปรากฏการใช้ค�า

ผิดความหมาย การใช้ค�าราชาศัพท์ผิด 

   2.1.2 ขาดความแม่นย�า นักศึกษาขาดความแม่นย�าด้านหลักการใช้ภาษา จึงปรากฏ

การใช้ค�าฟุ่มเฟือย การใช้ส�านวนต่างประเทศ เป็นต้น

   2.1.3 ขาดการตรวจทาน นักศึกษาขาดการตรวจทานงานเขียนของตนเองว่าใช้ภาษา

ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ จึงปรากฏการเขียนส่วนประกอบของค�าผิด การเขียนส่วนประกอบของค�า ไม่

สมบรูณ์ การเขยีนส่วนประกอบของค�าเกนิ รวมถึงการท่ีนักศึกษาคัดลอกข้อมลูมาจากแหล่งสารสนเทศ 

ต่าง ๆ โดยมิได้ตรวจทานว่าถูกต้องหรือไม่ 

   2.1.4 ขาดการฝึกฝน นักศึกษาขาดการฝึกฝนทักษะการเขียน ท�าให้ใช้ภาษา ได้ไม่

สละสลวย ปรากฏการใช้ค�าปฏิเสธซ้อนค�าปฏิเสธ การเรียงประโยคไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

   2.1.5 ขาดทศันคติทีดี่ นกัศึกษาขาดทศันคติทีดี่ต่อการใช้ภาษาไทยให้ถกูต้องเหมาะสม

ทัง้ทีน่กัศึกษาทราบดีว่างานเขยีนวชิาการควรใช้ภาษาระดับทางการ แต่กลบัใช้ค�าระดับภาษาปากในการ

เขียน นอกจากนี้ยังปรากฏการใช้ค�าทับศัพท์โดยไม่จ�าเป็น 

  2.2 วิธีการแก้ไขข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษา มีดังนี้

   2.2.1 การเสริมสร้างความรู้ ผู้วิจัยให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาในการเขียนงาน

วชิาการ และมอบหมายให้นกัศึกษาสบืค้นความหมายของค�าจากพจนานุกรม ศึกษาเรือ่งของการใช้ค�า

การเขียนประโยค เพื่อเสริมสร้างความรู้ และสามารถจดจ�าการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องแม่นย�า

   2.2.2 การเสรมิสร้างความเช่ือมัน่ ผู้วิจัยกล่าวให้ก�าลงัใจ เพือ่ให้นักศึกษามคีวามเช่ือ

มั่นในความสามารถของตนเอง อันจะไปน�าสู่การพัฒนาการเขียนงานวิชาการให้ดีขึ้น

   2.2.3 การฝึกทักษะการเขียน ผู้วิจัยมอบหมายงานเขียนวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาฝึก

ทักษะการเขียน ได้แก่ เรียงความ โครงการ บทความวิชาการ บทความวิจารณ์ และบทความวิเคราะห์ 

ทั้งยัง ให้ท�าแบบฝึกเขียนและแบบคัดไทย การฝึกฝนอย่างสม�่าเสมอ จะท�าให้นักศึกษาสามารถเขียน

งานวิชาการ ได้อย่างสละสลวยมากขึ้น

   2.2.4 การตรวจทานงานเขียน ผู้วิจัยให้นักศึกษาตรวจทานงานเขียนของตนเองอย่าง

ละเอียดรอบคอบก่อนส่ง ซ่ึงหากพบค�าท่ีสะกดผิด จะให้ผู้เรียนคัดค�าที่ถูกต้องลงในสมุด ส่งผลให้

นักศึกษามีความรอบคอบมากขึ้น
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สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

   2.2.5 การปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ก่อนจะลงมือเขียนงานวิชาการ ผู้วิจัยน�าตัวอย่าง

ของเรียงความ โครงการ บทความวิชาการ บทความวิจารณ์ บทความวิเคราะห์ รวมถึงเรื่องราวข่าวสาร

ที่น่าสนใจมาใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาอ่านและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อ

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียน 

   2.2.6 การปลกูฝังนสิยัรกัการเขยีน ผู้วิจยัให้นกัศึกษาเริม่ต้นการเขยีน ด้วยการเขยีน

บันทึกประจ�าวันก่อน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความต้องการที่จะใช้ภาษาในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก 

และบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น อันจะน�าไปสู่การปลูกฝังให้มีนิสัยรักการเขียน จากน้ันจึงเริ่มต้นการ

เขียนงานวิชาการประเภทต่าง ๆ 

   2.2.7 การปลูกฝังทัศนคติท่ีดี ผู้วิจัยเน้นย�้าให้นักศึกษาเห็นว่าการใช้ภาษาไทยอย่าง

ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดี และควรใช้ภาษาไทยในการเขียนงานวิชาการอย่างถูกต้อง

อภิปรำยผล

 จากการศึกษาข้อบกพร่องในการเขียนงานวิชาการของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย พบว่า มีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้

 1. ข้อบกพร่องด้านการสะกดค�าและการใช้ค�า มีรายละเอียดดังนี้

  1.1 ข้อบกพร่องด้านการสะกดค�า เป็นข้อบกพร่องที่พบมากที่สุด จ�านวน 365 ค�า โดย

เฉพาะการเขียนส่วนประกอบของค�าผิด และการเขียนส่วนประกอบของค�าไม่สมบูรณ์ 

  การเขียนส่วนประกอบของค�าผิด เช่น การเขียนพยัญชนะผิด นักศึกษาเขียนผิดจาก

พยัญชนะ ล เป็น ร เช่น ค�าว่า ลิดรอน เขียนผิดเป็น ริดรอน, เสียสละ เขียนผิดเป็น เสียสระ 

การเขียนพยัญชนะ ร เป็น ล เช่น ระลึก เขียนผิดเป็น ละลึก, ร�าลึก เขียนผิดเป็น ล�าลึก เป็นต้น

  นอกจากนีย้งัมกีารเขยีนตัวการนัต์ผิด เช่น ภาพยนตร์ เขยีนผิดเป็น ภาพยนต์, พากย์ เขยีน

ผิดเป็น พากษ์ เป็นต้น ค�าเหล่านี้มิใช่ค�ายาก หากแต่นักศึกษาขาดความแม่นย�าด้านการสะกดค�า และ

ขาดการสืบค้นข้อมูลว่าค�านั้นควรจะเขียนอย่างไรจึงจะถูกต้อง 

  การใช้ค�าทับศัพท์ผิด เช่น ค�าว่า แอนิเมชัน เขียนผิดเป็น แอนิเมชั่น, แอนนิเมชั่น อาจ

เนื่องมาจากนักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการทับศัพท์ การเขียนค�าทับศัพท์นั้น ไม่ต้องใส่

เครื่องหมายวรรณยุกต์ ยกเว้นในกรณีที่ค�านั้นมีเสียงซ�้ากับค�าไทย จนท�าให้เกิดความสับสน อาจใส่

เครื่องหมายวรรณยุกต์ได้ (ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2561)
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  การเขียนผิดทั้งค�า เช่น ค�าว่า ต่าง ๆ นานา เขียนผิดเป็น ต่าง ๆ นา ๆ อาจเนื่องมาจาก

นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักภาษาไทยว่า จะไม่ใช้ไม้ยมกซ�้าค�าภาษาต่างประเทศที่ออก

เสียงซ�้า ค�าว่า นานา เป็นค�าภาษาบาลี จึงไม่ควรใช้ไม้ยมก 

  ทั้งนี้ ยังปรากฏการขาดความรู้เรื่องการสมาสค�า เช่น ค�าว่า วิริยอุตสาหะ เขียนเป็น วิริยะ

อุตสาหะ ค�าว่า วิริยะ และ อุตสาหะ เมื่อน�ามาสมาสกัน ไม่จ�าเป็นต้องประวิสรรชนีย์ ดังที่ส�านักงาน 

ราชบัณฑิตยสภา (2552) กล่าวว่า ค�าว่า วิริยะ กับ อุตสาหะ เป็นค�า 2 ค�า แต่ละค�ามีสระอะอยู่

ท้ายค�า แต่หาก 2 ค�านีป้ระกอบเข้าด้วยกนัเป็น 1 ค�า ค�าทีอ่ยูข้่างหน้าจะตัดสระออก เป็น วริยิอุตสาหะ

  การเขียนส่วนประกอบค�าไม่สมบูรณ์ เช่น ตกพยัญชนะ ตกวรรณยุกต์ ตกสระ ตัวตัว

การันต์ เป็นต้น ค�าส่วนใหญ่เป็นค�าทั่วไป เช่น ค�าว่า บุคคล เขียนเป็น บุคค, มหาวิทยาลัย เขียนเป็น 

มหาวิทยลัย, ชั่วโมง เขียนเป็น ชัวโมง, อุปกร เขียนเป็น อุปกรณ์ เป็นต้น และการที่นักศึกษาคัดลอก

ข้อมูลมาจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ  โดยมิได้ตรวจทานว่าถูกต้องหรือไม่ เช่น ค�าว่า เลขานุการ เขียน

เป็น เลขา, สามัญชน เขียนเป็น สามัญ, ค�าว่า แอนิเมชัน เขียนเป็น แอนิเมชั่น เป็นต้น แสดงให้เห็น

ว่านักศึกษายังขาดการตรวจทาน งานเขียนของตนเองว่าใช้ภาษาถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

  จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า ปัญหาการสะกดค�า เป็นปัญหาส�าคัญที่ควรได้รับการแก้ไข 

เพราะแสดงถึงการที่ผู้นั้นไม่สนใจการใช้ภาษาเท่าที่ควร ดังนั้นผู้เขียนจึงควรจะระมัดระวังการเขียนไม่

ให้ผิดพลาด หรือเขียนผิดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 

  1.2 ข้อบกพร่องด้านการใช้ค�า ปัญหาที่ควรพิจารณา คือ การใช้ค�าฟุ่มเฟือย การใช้ค�าผิด

ความหมาย และการใช้ค�าระดับภาษาปาก เนือ่งจากพบข้อบกพร่องเป็นจ�านวนมาก การใช้ค�าฟุม่เฟือย 

เช่น นักศึกษามักใช้ค�าว่า มีการ, ท�าการ การใช้ค�าผิดความหมาย เช่น แบบอย่าง มักใช้ค�าว่า ตัวอย่าง 

แสดงให้เหน็ว่านกัศึกษาขาดความแม่นย�าด้านการใช้ค�าให้ถกูต้องเหมาะสมกบับรบิทของการสือ่สาร การ

ใช้ค�าระดับภาษาปาก เช่น ค�าว่า มากมาย, ค่าจ้างวิทยากร, ของว่าง เป็นต้น แสดงให้เห็นว่านักศึกษา

ขาดทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม ทั้งที่นักศึกษาทราบดีว่างานเขียนวิชาการควร

ใช้ภาษาระดับทางการ แต่กลับใช้ค�าระดับภาษาปากในการเขียน

  นอกจากนี้ ยังปรากฏการใช้ค�าราชาศัพท์ผิด เช่น ค�าว่า เสด็จ นักศึกษาใช้ค�าว่า ทรงเสด็จ, 

สวรรคต ใช้ค�าว่า ทรงสวรรคต เนื่องจากนักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ค�าราชาศัพท์

  อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านการสะกดค�าและการใช้ค�า เป็นสิง่ทีส่ามารถแก้ไขได้ หากนกัศึกษา

ศึกษาเรื่องของค�าให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ จะสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องสละสลวย ทั้งนี้ การศึกษา

ความหมายของค�าจากพจนานุกรม เป็นการศึกษาที่ง่ายที่สุด ซึ่งท�าให้รู้ถึงความหมายของค�า ชนิดของ

ค�า และเจ้าของภาษา (โอภส์ แก้วจ�าปา, 2556, หน้า 35-36) 
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 2. ข้อบกพร่องด้านการเขียนประโยค พบปัญหาการเขียนโครงสร้างผิดมากที่สุด โดยเฉพาะ 

การเรียงประโยคไม่ถูกต้อง อาจเนื่องจากนักศึกษามีประสบการณ์การเขียนน้อย ท�าให้ใช้ภาษาไม่ถูก

ต้อง จึงสมควรฝึกทักษะการเขียนอย่างสม�่าเสมอ 

 การใช้ส�านวนต่างประเทศ นักศึกษาอาจเคยเห็นการใช้ประโยคเหล่าน้ีจนเคยชินจาก

หนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ โดยที่ไม่ทราบว่าไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ไทย เช่น การใช้ค�าว่า 

“ถูก” จะใช้เฉพาะกับประโยคที่มีความหมายไม่ดี ซึ่งจากการวิจัยด้านการใช้ส�านวนต่างประเทศ พบ

ว่านักศึกษานิยมใช้ค�าว่า “ถูก” ในหลายประโยค เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นโดยในหลวง

รชักาลที ่9, ตัวละครทัง้หมดถกูสร้างสรรค์ออกมาเป็นอย่างดี, ปัจจุบันวังสวนบ้านแก้วได้ถูกจัดให้เป็น

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เป็นต้น

 การใช้ค�าว่า “โดย” เป็นการเลียนค�าบุพบท “by” ในประโยคที่ผู้ถูกกระท�าเป็นประธานของ

ประโยคและบอกผูถ้กูกระท�า เช่น ความรุนแรง นิยามโดยองค์การอนามัยโลก การใช้ค�าว่า “มนั” เช่น 

มันท�าให้ฉันรู้สึกว่าอยากท�าได้อย่างนี้บ้าง เป็นการเลียนค�าบุรุษสรรพนาม “It” ในภาษาอังกฤษ 

 ข้อบกพร่องด้านการเขียนเหล่านี้ เป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขได้ ซ่ึงวิธีการที่จะช่วยพัฒนาทักษะ 

การเขยีนได้ดทีี่สุด คอื การอ่าน เนื่องจากการอ่านเป็นการเพิ่มพูนความรู ้ความคดิ และสตปิัญญาดงัที่

ชนกพร อังศุวิริยะ (2560, หน้า 13-15) กล่าวว่า ความสามารถทางการเขียนเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ โดย

มีปัจจัยหลักที่ตัวนักเขียนตั้งใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองในด้านนี้ เช่น การหาประสบการณ์จากการอ่าน

ควรอ่านหนังสือหลากหลายประเภท ทั้งหนังสือของนักเขียนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ รวมถึงหนังสือสารคดี 

และบันเทิงคดี เมื่อได้รับประสบการณ์ผ่านการอ่านแล้ว ยังสามารถจดจ�าเทคนิคและวิธีการเขียนของ

นักเขียนคนอื่น ๆ เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ รวมถึงการใช้ถ้อยค�าส�านวนภาษา เพื่อให้มีคลังค�าในสมอง

มากขึ้น ดังนั้น จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่นักเขียนจะต้องอ่านหนังสือเป็นจ�านวนมาก 

 สอดคล้องกับที่ดวงใจ ไทยอุบุญ (2550, หน้า 11-20) กล่าวถึง หลักการพัฒนาทักษะ

การเขียนไว้ว่า ทักษะการเขียนเกิดจากการฝึกฝนและจะต้องท�าอย่างมีระบบ ซึ่งต้องอาศัยการสั่งสม

ความรู้ความคิดจากการอ่านและการฟัง ถ้าฟังมากอ่านมาก จะท�าให้ผู้เขียนมีความรู้ เกิดความคิด

กว้างไกล สามารถน�าไปใช้ในการเขียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 นอกจากนี ้หากค�าใดทีผู้่เขยีนไม่แน่ใจว่าสะกดอย่างไรจึงจะถูกต้อง ควรสบืค้นจากพจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ซ่ึงปัจจุบันมีพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยค้นหาค�าศัพท์ได้อย่างสะดวก 

รวดเรว็ รวมถงึการสบืค้นข้อมลูด้านการใช้ภาษาและหลกัการเขยีนจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ  จะช่วย

ให้ผู้เขยีนมคีวามรอบรูม้ากขึน้ ทัง้นีค้วรจดบนัทกึข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ เพือ่น�าไปใช้เป็นข้อมลูประกอบ

หรอือ้างอิงงานเขยีน และการหมัน่สงัเกตข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษา เพือ่มใิห้เกดิข้อบกพร่องในงาน

เขียนของตนเอง
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 นอกจากการอ่านแล้ว ผู้เขียนควรหมั่นฝึกฝนทักษะการเขียนควบคู่กันไปด้วย เนื่องจากการ

เขยีนเป็นทกัษะทีต้่องอาศัยการฝึกฝน ผู้ทีเ่ขยีนหนงัสอือย่างสม�า่เสมอจะสามารถเลอืกใช้ภาษาได้อย่าง

ถูกต้อง สละสลวย เมื่อเขียนงานเสร็จเรียบร้อย ควรตรวจทานว่างานเขียนของตนนั้นมีข้อบกพร่อง

หรือไม่ จากนั้น จึงหาแนวทางปรับปรุงงานเขียนให้สมบูรณ์มากที่สุด จะช่วยพัฒนาการเขียนงานให้ดี

ขึ้น ทั้งนี้ผู้เขียนควรมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องในการเขียนงานวิชาการอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะประเด็นส�าหรับการวิจัยต่อไป มีดังนี้

 1. ศึกษาข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษาในรายวิชาอื่น ๆ ของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาภาษาไทย

 2. ศึกษาเปรียบเทียบข้อบกพร่องด้านการใช้ภาษาในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการกับรายวิชา 

การเขียนอื่น ๆ 

 3. ศึกษาข้อบกพร่องด้านการเขียนในประเด็นอื่น ๆ เช่น ข้อผิดพลาดด้านรูปแบบการเขียน 

ด้านเนื้อหา เป็นต้น
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