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การวิจัยเรื่อง การวิเคราะหขอผิดพลาดในการเขียนสะทอนคิดภาษาอังกฤษของนิสิต
ชั้นป ที่ 1 ป การศึกษา 2557 มหาวิทยาลั ยพะเยา มีวัตถุประสงคเพื่ อวิเคราะหขอผิดพลาด
ดานการสะกดคํา และการเรียบเรียงประโยคในการเขียนภาษาอังกฤษ ประชากรที่ใชในการวิจัย
คือ นิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา 2557 ที่ลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(Fundamental English) ในกลุมที่ 3 และกลุมที่ 33 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ งานเขียนของ
นักเรียนชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ลงเรียนวิชา Fundamental English
กลุมที่ 3 และกลุมที่ 33 ซึ่งเปนบทความที่ผูเรียนเขียนสะทอนความคิดจากการอานจํานวน
2 เรื่ อง และเขี ยนเลาเรื่ องตามอั ธยาศั ย 1 เรื่ อง จากนั้ นนํ างานเขี ยนทั้ ง 3 ครั้ งมาตรวจหา
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแตละประเภท ไดแก การใชอักษรตัวใหญ การสะกดคําผิด การเรียง
ตําแหนงประโยคผิด และการใชสาํ นวนภาษาไทยในการเขียน โดยนําความถี่ขอผิดพลาดในแตละ
ประเภทมาคิดเทียบเปนคารอยละ เพื่อศึกษาดูวาผูเรียนมีขอบกพรองในแตละดานเปนอยางไร
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ซึ่ ง ผลการวิ จั ย ปรากฏดั ง นี้ คื อ ข อ ผิ ด พลาดที่ เ กิ ด จากการสะกดคํ า ในงานเขี ย นชิ้ น แรก
มีขอผิดพลาดสูงที่สุดอยูที่รอยละ 49.33 เชนเดียวกันกับขอผิดพลาดที่เกิดจากการเรียบเรียง
ประโยคในงานเขียนชิ้นแรกก็มีขอผิดพลาดสูงที่สุด อยูที่รอยละ 22.32 นอกจากนี้ ประเภท
ขอผิดพลาดจากการสะกดคํา พบวา นิสิตมีรอยละขอผิดพลาดที่เกิดจากการสะกดคํา (สะกด
คําผิด) มากที่สุดถึงรอยละ 96.6 และประเภทการเรียบเรียงประโยค พบวา นิสิตมีรอยละ
ขอผิดพลาดที่เกิดจากการเรียบเรียงประโยคโดยใชสํานวนภาษาไทยมากที่สุด ที่รอยละ 55.7
จากผลการวิจัยชิ้นนี้ สามารถนําไปประยุกตใชสรางแบบฝกที่เนนแกไขขอผิดพลาด
ในการเขียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา สําหรับหนังสือ Fundamental English ตอไป
คําสําคัญ: การวิเคราะหขอผิดพลาด, การเขียน

Abstract
This research was a case study which aimed at analyzing errors in English Reflective
Writing written by first year students who took Fundamental English course; section 3 and 33
at University of Phayao in the first semester of an academic year 2014. There are 3 English
reflective written works were used as the research instruments; 2 reflective and 1 prewriting.
The data obtained was analyzed by using the percentage for each error: capitalize misspelling,
sentence arrangement, and influencing of native language. The research results showed that
the most errors were found in the first English written work: misspelling was found at 49.33%,
and the errors were made in sentence level by mistaking sentence arrangement were 22.32%.
Moreover, for all written works 96.6% of misspelling was the most errors, and 55.7%
of sentence errors were made by influencing of native language.
As a result, this research can lead to create the exercises in Fundamental English
book, aiming to develop university of Phayao students’ writing errors.
Keywords: Error analysis, Writing
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บทนํา
ภาษาอังกฤษไดรับการยอมรับวาเปนภาษาสากล เป นสื่ อกลางในการติดตอสื่อสาร
แพร หลายทั่ ว โลก ความสํ า คั ญของภาษาอั งกฤษจึ งเป นแรงผลั กดั นให คนเราต องเรี ยน
ภาษาอังกฤษ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน
จึงเปนสิ่งสําคัญ แตทวาการศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทยที่ผานมายังประสบอุปสรรคปญหา
ในดานตาง ๆ เชน การพูด การเขียน การฟง โดยเฉพาะดานทักษะการเขียนภาษาอังกฤษซึ่งผูเ รียน
มีขอบกพรองในการเขียนภาษาอังกฤษอยูมาก และเนื่องจากทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเปน
การรวบรวมเรียบเรียงความคิดออกมาเปนลายลักษณอักษรที่ถูกตองตามโครงสรางทางภาษา
ทั กษะการเขียนภาษาอังกฤษจึงซับซอนดวยองคประกอบหลายประการ เชน โครงสรางทาง
ไวยากรณ การสะกดคํา และการเลือกใชประเภทของคําใหถูกตองตามบริบท เปนตน นอกจากนี้
การเขียนที่ดีจะตองอาศัยการเรียบเรียงถอยคํา และลําดับความคิดไดอยางถูกตอง ทั้งหมดนี้
ถือเปนทักษะพื้นฐานในการเขียนภาษาอังกฤษ
พิชญสินี ขาวอุไร (2545) กลาววา การเขียนและการคิดเปนกระบวนการที่มีความสัมพันธ
ตอกันเปนอยางยิ่ง เนื่องจากกอนที่เราจะเขียนนั้น ผูเขียนตองคิดกอนออกมาเสมอ จึงจะสามารถ
นํามาถายทอดผานการเขียนได ผูเขียนตองพยายามสื่อสารความคิดของตนกับผูอาน นํามาลําดับ
ความคิดเปนลายลักษณอักษรตั้งแตระดับประโยคจนถึงระดับขอความโดยใชความรูดานกลไก
การเขียน ไดแก การสะกดคํา เครื่องหมายวรรคตอน กฎเกณฑดานไวยากรณ เปนตน ฉะนั้น
การเขียนจึงไมใชเพียงแคความสามารถในการเรียบเรียงประโยคใหถูกตองตามหลักไวยากรณ
แตยังตองสัมพันธกับการใชภาษาใหเหมาะสมกับสถานการณและระดับภาษาอีกดวย
โดยสรุปแลว ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ คือ การถายทอดความคิด ความรูที่มีอยู
มาออกมาเปนตัวอักษร สิ่งที่เขียนออกมาจะตองสื่อความหมายใหผอู า นเขาใจได และการที่ผูเขียน
จะสื่อความหมายออกมาไดถูกตองอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองมีความรูในเรื่ององคประกอบ
ของทักษะการเขียน ซึ่งเมื่อผูเขียนมีความพรอมในเรื่ององคประกอบสําหรับทักษะการเขียนแลว
นั้น งานเขียนยอมออกมาอยางมีประสิทธิภาพและสื่อความหมายไดอยางถูกตอง
ฉะนั้นผูเรียนตองไดรับการฝกฝนใหเรียบเรียงความคิดตาง ๆ ที่จะออกมาในรูป
ประโยคเพื่อประกอบกันเปนเนื้อความที่ถูกตองและยอมรับจากเจาของภาษา การสอนทักษะ
การเขียนใหแกผูที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศจึงเปนสิ่งที่ทาทายสําหรับผูสอน
เพราะผูสอนตองหาวิธีที่จะทําใหผูเรียนนั้นถายทอดภาษาจากการเขียนไดอยางถูกตองและ
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผูสอนยังตองหาแรงกระตุนและจูงใจใหผูเรียนนั้นตระหนักถึง
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ความสําคัญของทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อจะไดนําไปใชในการสื่อสารเพื่อการทํางาน
และใชในชีวิตประจําวันได
อยางไรก็ตามทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียนไทยนั้นยังมีขอผิดพลาดเกิดขึน้
บํารุง โตรัตน (2524) กลาววา ปญหาที่พบมากที่สุดสําหรับการเขียนของนักเรียนไทยคือ
นักเรียนไทยมักจะแปลไทยเปนอังกฤษคําตอคํา และปญหาเรื่องโครงสรางทางไวยากรณ
ภาษาอังกฤษ เพราะโครงสรางในภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้นตางกันมาก
Coder (1981) จํากัดความไววา errors คือขอผิดพลาดที่ผูเรียนภาษาตางประเทศเปน
ผู ทํ า โดยที่ “errors” นี้ แ สดงถึ ง คํ า พู ด หรื อ ข อ ความที่ อ าจจะผิ ด ทางด า นไวยากรณ ห รื อ
ทางดานความหมาย หมายความวา ขอความใดที่ไมเปนที่ยอมรับของเจาของภาษาถือวาเปน
errors หรื อ บางครั้ ง errors อาจรวามไปถึ ง การที่ ผู เ รี ย นพู ด หรื อ เขี ย นไม เ หมาะสมกั บ
สถานการณก็ได และโคเดอรก็ได ใหคําจํากัดความของ Error Analysis ไววา การวิเคราะห
ขอผิดพลาด คือ การเปรียบเทียบระหวาง Interlanguage ของผูเรียนและภาษาตางประเทศที่
ผุ เ รี ย นกํ า ลั ง เรี ย นอยู ซึ่ ง Interlanguage ก็ คื อ ภาษาที่ ผู เ รี ย นภาษาต า งประเทศใช ใ น
การสื่อสารเมื่อพูดหรือเขียนภาษาประเทศนั้น ๆ โดย interlanguage ก็คือ language learner’s
language นั่นเอง และสาเหตุตาง ๆ ที่ทําใหเกิด interlanguage นั้น Selinker (1972) ไดแจก
แจงไวดังนี้คือ
1. การถายทอดจากภาษาแมมายังภาษาตางประเทศที่ผูเรียนกําลังเรียนอยู
2. อิทธิพลจากวิธีการถายทอดภาษาของผูสอน หรือ วิธีสอน
3. กลวิธีการเรียนภาษาตางประเทศของผูเรียน
4. กลวิธีสื่อสารกับเจาของภาษาที่ผูเรียนใช
5. การใชกฎทางดานไวยากรณและการใชคําศัพทเพื่อสื่อความหมายไมเหมาะสม
การเขียนเปนทักษะในการสื่อสาร และเนื่องจากภาษาอังกฤษไมใชภาษาประจําชาติ
ดังนั้นในการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนชาวไทยจึงยอมมีขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น อัจฉรา
เพงพาณิช (2548) ไดแบงขอผิดพลาดดานการเขียนของคนไทย เปนดังนี้ คือ
1. ข อ ผิ ด พลาดในด า นการใช คํ า ศั พ ท เช น การในคํ า ศั พ ท ที่ ไ ม เ หมาะสมกั บ
สถานการณ หรือการนําเอาคํายืมมาใชผิดชนิดของคํา (part of speech)
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2. ขอผิดพลาดดานการเขียนระดับประโยค เชนการใชชนิดของคําผิดพลาด (part of
speech) การเขียนประโยคตอเนื่องอยางผิด ๆ (run-on sentence)
3. ข อ ผิ ด พลาดระดั บ เนื้ อ ความ เป น ข อ ผิ ด พลาดที่ เ กิ ด จากการใช คํ า อ า งที่ ผิ ด
(reference words) ซึ่งสงผลใหเกิดการตีความหมายที่ผิดเพี้ยนไป
ซึ่งงานวิจัยที่ผาน ๆ มาเกี่ยวกับเรื่องขอผิดพลาดในการเขียนนั้น ก็ยังพบวาผูเรียน
ยังคงมีปญหาในการสื่อสารโดยการเขียนอยู อย างเชน นงลักษณ ศรีวิชัย (2553) สํารวจ
ความผิ ด พลาดทางไวยากรณ ใ นการเขยี น ย อ หน า ภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการเขียน 1 ผลการวิเคราะหพบวาชนิดของ
ความผิดพลาดทางไวยากรณที่พบในการเขียนยอหนาภาษาอังกฤษ ของนักศึกษามีความถี่
จากมากไปนอยโดยสรุปดังนี้ ความผิดพลาดในการใชกาล (Tense) ไมถูกตอง พบมากที่สุด
ใชกริยาชวย be (Verb to be) การใชคํา บุ พ บท (Preposition) ผิดหรื อการ ไมใ ชคํา บุ พบท
สวนความผิดพลาดอื่น ๆ เชน การไมใสคํากริยาในประโยค (Verb missing) การใชคํานําหนานาม
(Article) ไมถูกตองหรือไมใส Article การใชความสัมพันธของประธานและกริยา (Subjectverb agreement) ไมถูกตอง และการใชหนาที่ของคํา (Part of speech) ที่ผิด
นวลทิพย มหามงคล (2549) ไดวิเคราะหขอผิดพลาดจากการเขียนของนิสิตชั้นปที่ 1
ที่ลงเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ II ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ปการศึกษา 2548 พบวา ขอผิดพลาด
ที่พบมากที่สุดคือ ดานการสะกดคํา (spelling) รองลงมาคือการใชคํานาม และการใชคําที่ไมตรง
กั บบริ บท ซึ่ งจากผลการวิ จั ยพบว า นิ สิ ตจํ านวนมากยั งสะเพร าในการสะกดคํ า อาจารย
ควรชี้ใหเห็นขอบกพรองในการสะกดคําใหแกนิสิต เพื่อนิสิตจะไดระมัดระวังในครั้งตอ ๆ ไป
ขณะเดี ยวกั น นิ สิ ตยั งต องใช ความรู ด านไวยากรณ ในการเขี ยน ดั งนั้ นจึ งต องตระหนั กถึ ง
ความสําคัญในความรูดานไวยากรณ และนําไปใชใหถูกตองในการเขียน
พิมพิษา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2558) ศึกษาเรื่องความเขาใจในการขอผิดพลาดจาก
การเขี ย นของนั กเรี ยนที่ เ รี ย นภาษาอั ง กฤษเป น ภาษาต า งประเทศ จากการศึ กษาพบว า
ขอผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนนั้นเกิดจากการที่ผูเรียนแปลจากภาษาไทยโดยตรง ไมวา จะเปน
ระดับคํา การใชกาล การใชคําบุพบท ซึ่งเปนผลมาจากอิทธิพลของภาษาแม ดังนั้นผูสอนตอง
ตระหนักและใหความสําคัญถึงสาเหตุดังกลาวในการเรียนการสอน
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วรลักษณ บรรชา (2556) สํารวจสาเหตุที่ทําใหผเู รียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
สะกดคําผิดพลาด พบวา ระบบการเขียนที่ตางกันของภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนสาเหตุ
ทําใหผูเรียนนั้นสะกดคําผิดเพียงเล็กนอยเทานั้น หากแตความรูดานระบบเสียง (phonology)
อรษา ร อยแก ว (2551) ทํ าการวิ เคราะห ข อผิ ดพลาดทางไวยากรณ จากการเขี ยน
จดหมายสมัครงานเปนภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พบวาขอผิดพลาดที่พบมากที่สุดคือการใชเครื่องหมาย
วรรคตอน (punctuation marks) รองลงมาคือเรื่องกาล (verb tense) การเขียนประโยคตอเนื่อง
แบบผิด ๆ (run-on sentence) และการเขียนประโยคไมสมบูรณ (fragment sentence)
Ardianto Seno (2009) วิเคราะหขอผิดพลาดเรื่องการสะกดคําในการเขียนภาษาอังกฤษ
จากการวิเคราะหพบวา ขอผิดพลาดดานการสะกดคําที่พบมากที่สุดเกิดจากเรียงตัวอักษรที่ผิด
การเพิ่มตัวอักษรเขาไปในคํา หรือการลบตัวอักษรในแตละคําออก
Cornell (2000) ทําการวิเคราะหประเภทของขอผิดพลาดของนักศึกษาญี่ปุน ผลการวิจัย
ชี้ใหเห็นวา การใชประธาน การใชชนิดของคํา และการเรียงลําดับคําในประโยคนั้น ทําใหเกิด
ปญหาในการเขาใจประโยคที่นักศึกษาเขียนมากกวาขอผิดพลาดดานไวยากรณ
David Adebayo Oluwole (2008) ศึ ก ษาเรื่ อ งผลกระทบของภาษาแม ต อ การเรี ย น
ภาษาอังกฤษของนักเรียนในไนจีเรีย ผลการศึกษาพบวา ภาษาแมสงผลกระทบทําใหนักเรียน
แสดงออกดานการเรียนภาษาอังกฤษที่ไมดี
Ibrahim Abushihab (2014) วิเคราะหขอผิดพลาดทางไวยากรณในการเขียนของผูเรียน
ชาวตุ ร กี งานวิ จั ย พบว า ข อ ผิ ด พลาดด า นไวยากรณ ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ การใช เ รื่ อ งกาล
(verb tenses) การใชคําบุพบท (preposition) และการใชคํานําหนานาม (articles)
Lush (2002) ไดทําการศึกษาเพื่อวิเคราะหขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเขียนความเรียง
ของนักศึกษาไทยชั้นปที่ 3 ผลการศึกษาพบวา ขอผิดพลาดดานไวยากรณที่พบในการเขียน
ของนักศึกษานั้น เกิดจากการใชคํานําหนานาม (articles) การใชกาล (tense) ไมถูกตอง การใช
คําบุพบทที่ผิด และการไมผันกริยาตามประธาน (subject-verb agreement)
Ninik Suryani (2014) ศึกษาเรื่ องภาษาแมที่ปรากฏในการใชไวยากรณภาษาอังกฤษ
พบว า ผู เรี ยนมี การแปลจากภาษาแม โดยตรงในการเขี ยนภาษาอั งกฤษ และทํ าให ผู เรี ยน
ไมสามารถใชความรูดานไวยากรณในภาษาอังกฤษที่ถูกตองได กลาวคื อ การคิดประโยค
โดยการแปลจากภาษาแมไปสูภาษาอังกฤษ ทําใหผูเรียนไมไดตระหนักถึงเรื่องการใชไวยากรณ
ในภาษาอังกฤษ เชนการใช subject-verb agreement เปนตน
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ทั้ งนี้ จึ งจํ าเป นอย างยิ่ งที่ ผู สอนควรทํ าการศึ กษาและวิ เคราะห หาข อบกพร องใน
การเขียนสะทอนคิดภาษาอังกฤษของผูเรียน เพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการแกไขขอบกพรอง
ในการเขียนภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นนั้น ๆ อันจะนําไปสูการปรับปรุงการเรียนการสอนที่จะชวยให
ผูเรียนมีทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้น ซึ่งจะเปนพื้นฐานสําหรับการฝกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้นไป
สําหรับงานวิจัยชิ้นนี้ ผูเขียนมีจุดมุงหมายในการวิเคราะหขอบกพรองดานการสะกดคํา
และการเรี ยบเรี ยงประโยคในการเขี ยน เนื่ องจากต องการพั ฒนาผู เรี ยนในระดั บคํ าศั พท
(Vocabulary) และระดั บประโยค (Sentence) ไปพร อม ๆ กั น เพราะว า ความรู ความสามารถ
ด านคํ าศัพทและในระดั บประโยคนั้น สามารถนํ าความรูดั งกลาวไปตอยอดในดานการอาน
เหตุเพราะ ความสามารถดานการอานนั้นตองมีทั้งความรูระดับคําศัพท และในระดับประโยค
ดั งที่ ศุภพร สุ ขชื่ น (2529) กลาววา ทั กษะการอานและการเขียนนั้นมีความสัมพั นธอยางมี
นัยสําคัญ หมายความวา ผูเรียนคนใดมีความสามารถดานการเขียนที่ดี ก็จะมีความสามารถ
ดานการอานที่ดีอีกดวย
ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวา การวิเคราะหหาขอบกพรองในการเขียนภาษาอังกฤษนั้น จะชวย
ใหผูที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง สามารถเขียนภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะผูเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสามารถนําขอผิดพลาดที่พบมาปรับปรุงแกไข
เพื่อใหผูเรียนนําความรูที่ไดไปปฏิบัติ และปรับใชเพื่อประโยชนตอไปในอาชีพการงานในอนาคต
และเนื่ องจากมหาวิ ทยาลั ยพะเยานั้ น ได มี การเขี ยนหนั งสื อภาษาอั งกฤษที่ ใช ในการเรียน
การสอนโดยอาจารยในสาขาภาษาอังกฤษ การทําวิจัยชิ้นนี้ เพื่อใหการออกแบบแบบเรียน
ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงจะนําผลงานวิจัยชิ้นนี้ มาเปนสวนหนึ่งในการสราง
แบบเรียนเพื่อใหเหมาะสมกับนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยาใหดีย่งิ ขึ้น

วัตถุประสงค
เพื่ อวิเคราะหขอผิดพลาดที่เกิดจากการสะกดคํา และการเรียบเรียงประโยคใน
การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยพะเยา
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วิธีการวิจัย
1. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นิสิตชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ลงเรียนวิชา Fundamental English กลุมที่ 3 และ 33 จํานวน 140 คน โดยใชวิธีสุมแบบเจาะจง
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ งานเขียนสะท อนคิดแบบ 1 ยอหนา (reflective writing)
ของ นั กเรี ยนชั้ นป ที่ 1 ปการศึ กษา 2557 มหาวิ ทยาลั ยพะเยา ที่ ลงเรียนวิ ชา Fundamental
English กลุ มที่ 3 และกลุมที่ 33 ทั้ งนี้ ผูวิ จัยต องการศึกษาพั ฒนาการการเขียนของผู เรี ยน
เนื่องจากมีการใหขอมูลยอนกลับ จึงไดมอบหมายใหผูเรียนเขียนงานเขียน จํานวน 3 ชิ้น ซึ่งเปน
บทความที่ผูเรียนเขียนสะทอนความคิดจากการอานจํานวน 2 เรื่อง และเขียนเลาเรื่องตาม
อัธยาศัย 1 เรื่อง เพื่อใหสอดคลองกับ Carless ที่กลาววา การใหงานควรแบงเปน 2 ระยะ หรือ
มากกวานั้น คือ การใหงานครั้งแรก จากนั้นใหขอมูลยอนกลับ เพื่อนําขอมูลนั้นไปพัฒนาและ
สงงานในครั้งที่ 2 มิใชการทําเพียงแคระยะสั้น (Carless et al, 2011: 398) เมื่อครบตามกําหนด
จากนั้นจึงนํางานเขียนทั้ง 3 ชิน้ มาตรวจหาขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแตละประเภท โดยนําความถี่
ขอผิดพลาดในแตละประเภทมาคิดเทียบเปนคารอยละ เพื่อศึกษาดูวาผูเรียนมีขอบกพรอง
ในแตละดานเปนอยางไร
3. การเก็บรวมรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
3.1 รวบรวมงานเขี ย นชิ้ น ที่ 1 ของผู เ รี ย นมาตรวจสอบหาข อ ผิ ด พลาด ได แ ก
ดานการสะกดคํา (ใชอักษรตัวใหญและการสะกดคําผิด) และดานการเรียบเรียงประโยค (การใช
สํานวนภาษาไทยและการวางตําแหนงผิด) ซึ่งปรับมาจากหลักเกณฑการประเมินงานเขียนของ
Gaye Wall (2006) จากนั้นนําสงกลับคืนใหผูเรียน โดยมีการใหขอมูลยอนกลับไปแกผูเรียน
3.2 รวบรวมงานเขียนชิ้นที่ 2 ของผูเรียนมาตรวจสอบหาขอผิดพลาด เชนเดียวกับ
งานเขียนชิ้นที่ 1 โดยการใหขอมูลยอนกลับเชนเดิมเมื่อคืนงานเขียนใหผูเรียน
3.3 รวบรวมงานเขียนชิ้นที่ 3 ของผูเรียนมาตรวจสอบหาขอผิดพลาด เชนเดียวกับ
งานเขียนชิ้นที่ 1 และชิ้นที่ 2
3.4 รวบรวมขอผิ ด พลาดที่เ กิ ด ขึ้ น เพื่อ หาความถี่แ ต ล ะประเภท จากนั้น นํ าไป
วิเคราะหทางสถิติ
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4. การวิเคราะหขอมูล
นําขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาคํานวณหาคารอยละ เพื่อนําขอมูลมาอภิปรายผล

สรุปผล
จากการพบขอผิดพลาดในงานเขียนของนิสิตเปนดังนี้
ตารางที่ 1 รอยละขอผิดพลาดจากกงานเขียนในแตละครั้ง
รอยละของขอผิดพลาด/งานเขียน
ครั้งที่ 1
การสะกดคํา
49.33
การเรียบเรียงประโยค
22.32

ครั้งที่ 2
44.00
22.14

ครั้งที่ 3
37.33
10.33

จากตารางที่ 1 แสดงคารอยละของขอผิดพลาดในแตละประเภทของงานเขียนแต
ละครั้ง ซึ่งงานเขียนในครั้งแรก พบขอผิดพลาดมากที่สุดดานการสะกดคํา คิดเปนคารอยละ
49.33 ในครั้งที่ 2 คิดเปนรอยละ 44 และในครั้งที่ 3 คิดเปนรอยละ 37.33 ทางดานการเรียบ
เรียงประโยค พบวาในงานเขียนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีคารอยละตางกันเพียงเล็กนอยคือ
ในครั้งแรกคิดเปนคารอยละ 22.32 และ 22.14 ในครั้งที่ 2 สวนในครั้งที่ 3 พบขอผิดพลาด
ดานการเรียบเรียงประโยคคิดเปนรอยละ 10.33
ตารางที่ 2 รอยละขอผิดพลาดในงานเขียนทั้งหมด แบงตามประเภทของขอผิดพลาด
ที่
1
2
3
4

ลักษณะขอผิดพลาดที่พบ
ดานการสะกดคํา(ใชอักษรตัวใหญ)
ดานการสะกดคํา(สะกดผิด)
ดานการเรียบเรียงประโยค (ใชสาํ นวนภาษาไทย)
ดานการเรียบเรียงประโยค (วางตําแหนงผิด)

3
9
5
4

คารอยละ
.
6
.
5
.
4
.

4
6
7
3

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นถึงรอยละขอผิดพลาดที่เกิดขึน้ ในแตละประเภท โดยรอยละ
ข อ ผิ ด พลาดที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ ด า นการสะกดคํ า แบบผิ ด ๆ เป น จํ า นวนร อ ยละ 96.6
ข อผิ ดพลาดที่ พบเป นจํ านวนรองลงมาคื อ การเรี ยบเรี ยงประโยคโดยใช สํ านวนภาษาไทย
คิ ดเป นร อยละ 55.7 ทางด านการวางตํ าแหน งของคํ าในประโยค พบข อผิ ดพลาดคิ ดเป น
รอยละ 44.3 สวนขอผิดพลาดจากการใชอักษรตัวใหญ คิดเปนรอยละ 3.4
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สรุปผลการวิจัยจากตารางทั้ง 2 ไดดังนี้
1. ข อผิ ด พลาดที่ เกิ ด จากการสะกดคํ าในงานเขี ยนชิ้ นแรกมี ข อผิ ด พลาดสู งที่ สุ ด
สวนงานเขียนชิ้นที่ 2 และชิ้นที่ 3 มีคารอยละในขอผิดพลาดลดลงตามลํ าดับ เชนเดียวกัน
กับขอผิดพลาดที่เกิดจากการเรียบเรียงประโยคในงานเขียนชิ้นแรกก็มีขอผิดพลาดสูงที่สุด
และจํานวนขอผิดพลาดที่เกิดจากการเรียบเรียงประโยคลดลงตามลําดับในงานเขียนชิ้นที่ 2
และชิ้นที่ 3
2. ประเภทขอผิดพลาดจากการสะกดคํา พบวา นิสิตมีรอยละขอผิดพลาดที่เกิดจาก
การสะกดคํา (สะกดคําผิด) มากที่สุด
3. ประเภทการเรี ย บเรี ย งประโยค พบว า นิ สิ ต มี ร อ ยละข อ ผิ ด พลาดที่ เ กิ ด จาก
การเรียบเรียงประโยคโดยใชสํานวนภาษาไทยมากที่สุด

อภิปรายผล
1. คารอยละของขอผิดพลาดจากการสะกดคําในงานเขียนชิ้นแรกอยูที่ 49.33 และ
งานเขี ย นชิ้ น ที่ 2 และชิ้ น ที่ 3 อยู ที่ 44.00 และ 37.33 ตามลํ า ดั บ และค า เฉลี่ ย ของ
ขอผิดพลาดที่เกิดจากการเรียบเรียงประโยคอยูที่ 22.32 สําหรับงานเขียนชิ้นแรก และ 22.14
ในงานเขียนชิ้นที่ 2 และงานเขียนชิ้นที่ 3 นั้นอยูที่ 10.33
การที่นิสิตมีขอผิดพลาดจากการเขียนในแตละประเภทลดลงในงานเขียนแตละชิ้น
ตามลําดับนั้น เกิดจากการที่นิสิตไดรับขอแนะนําจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น จึงทําใหงาน
เขียนในแตละครั้งมีคารอยละที่ลดลงตามลําดับ จากการที่นิสิตไดรับคําแนะนําในการเขียน
จึ ง ทํ า ให นิ สิ ต นํ า คํ า แนะนํ า นั้ น ไปใช ใ นงานเขี ย นชิ้ น ต อ มา จึ ง ทํ า ให ร อ ยละข อ ผิ ด พลาด
ที่เกิดขึ้นนั้นลดลง ซึ่งสอดคลองกับ Shelley Peterson (2010) เรื่อง การใหขอมูลสะทอนกลับ
เพื่อปรับปรุงการเขียนของผูเรียน โดยพบวา ผูเรียนมีการพัฒนาการดานการเขียนที่ดีขึ้นจาก
การได รั บ ข อ มู ล สะท อ นกลั บ จากผู ส อน ซึ่ ง การให ข อ มู ล สะท อ นกลั บ ทํ า ให ผู เ รี ย นเกิ ด
ความมั่นใจในการเขียนมากขึ้น นอกจากนี้งานวิจัย เรื่ อง ประสิทธิภาพของการใชขอมูล
สะทอนกลับเพื่อพัฒนาการเขียนของผูเรียน L1 และ L2 ของ Biber และ Nekrasova รวมดวย
Horn (2011) พบวา การใหขอมูลสะทอนกลับนั้นมีประสิทธิภาพในการพัฒนาการเขียนของ
ผู เ รี ย นโดยเฉพาะการให ข อ มู ล สะท อ นกลั บ แบบการเขี ย นจะให ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ก ว า
การใหขอมูลสะทอนกลับจากการพูด
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2. จากประเภทขอผิดพลาดในการสะกดคําที่เกิดขึ้น พบวา ขอผิดพลาดจากกสะกด
คําโดยการสะกดคําผิดนั้นมีคารอยละสูงถึง 96.6 และขอผิดพลาดจากการสะกดคําโดยใช
อักษรตัวใหญอยูที่ 3.4
โดยการที่นิสิตมีขอผิดพลาดจากการสะกดคําเนื่องจากการสะกดคําผิดนั้น เกิดจาก
สาเหตุระบบการใชอักษรในการสะกดในภาษาอังกฤษนั้นแตกตางจากภาษาแม ตัวอยางเชน
คําวา friend ออกเสียงวา เฟรนด ซึ่งคํานี้ นิสิตมักจะสะกดเปน frend โดยตัว i นั้นหายไป
เนื่องจากในภาษาอังกฤษอักษร e มักแทนเสียง เอ โดยที่นิสิตไมทันพึงระวังวา คําวา friend นั้น
เสี ย ง เอ ที่ เ กิ ด ขึ้น เกิ ด จากการผสมกั น ของอั ก ษร i และ e จากการศึ ก ษาของ Woraluck
Bancha (2013) กลาววา เพราะการสะกดคําในภาษาอังกฤษนั้นไมแนนอน จึงทําใหผูเรียนที่
เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 2 ตองใชความพยายามอยางมากในการจดจํา และนั่นเปน
สาเหตุที่ทําใหเกิดการสะกดคําผิด ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา ผูเขียนมีขอผิดพลาดดานการสะกด
คํานั้น เกิดจากปญหาในระบบการออกเสี ยงของภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้น ไมตรงกัน
ดังที่ GRIGONYT E และ HAMMARBERG (2014) กลาววา ผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป น
ภาษาที่ 2 นั้นมักไดรับอิทธิพลจากการออกเสียง จากตัวอยางคําที่นิสิตสะกดผิดเชนคําวา
market นิสิตสะกดเปน marget คําแรกนั้นในภาษาอังกฤษออกเสียงวา มา-เค็ท คําที่สะกด
ผิดออกเสียงวา มา-เก็ท จากการออกเสียงของผูเรียนไทยมักออกเสียงคํานี้วา มา-เก็ท
จึงสงผลใหเกิดการสะกดผิดโดยใชอักษร g ในการสะกดเพราะอักษรตัวนี้ออกเสียงเปนตัว ก
ตามลักษณะการออกเสียงที่ผูเรียนไดรับรู จึงเปนเหตุใหเกิดขอผิดพลาด
3. ประเภทขอผิดพลาดจากการเรียบเรียงประโยค พบวา ขอผิดพลาดจากการเรียบ
เรียงประโยคโดยใชสํานวนภาษาไทยนั้นเปนคารอยละ 55.7 และการวางตําแหนงผิดคิดเปน
44.3 ในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษนั้น ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้ง 2 ประเภทพบวาคารอยละ
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นมีคาความถี่ไมหางกันมากนัก เพราะทั้ง 2 ประเภทนั้นไดรับอิทธิพล
จากการเขียนประโยคจากภาษาแม นั่นก็คือภาษาไทย เชนประโยค I go to play game computer
ซึ่งที่ถูกตองควรเปน I go to play computer game ประโยคนีเ้ ปนขอผิดพลาดจากการเรียบเรียง
ประโยคโดยใชสํานวนภาษาไทย และการวางตําแหนงคําผิด ทั้ง 2 ประเภท เพราะในภาษาไทย
เรามักจะพูดถึงการเลนเกมสโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร วา เกมสคอมพิวเตอร ดังนั้นเมื่อนํามา
เขียนเปนภาษาอังกฤษ นิสิตจึงติดคําพูดในภาษาไทยมาใชในการเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปน
การวางตํ าแหน งคํ า ที่ ผิ ด เช น กั น เพราะควรวางคํ า ว า computer ไว ห น า คํ า ว า game จาก
ขอผิดพลาดในการเรียบเรียงประโยคที่เกิดขึ้นนั้น อิทธิพลของภาษาแมสงผลตอการเรียน
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ภาษาอังกฤษของผูที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 2 เปนอยางมาก นอกจากนี้ประโยคนี้ยังเกิด
จากการแปลตรงตั วจากภาษาแม คื อ ฉั น ไปเล น เกมส คอมพิ วเตอร ซึ่ งหากให ถู กต องใน
ภาษาอังกฤษ คําวาไปเลนเกมส ไมจําเปนตองใสคําวา go ลงไปในประโยค ผลงานวิจัยหลายชิ้น
พบว า ภาษาแม มี อิ ทธิ พลต อการเรี ยนรู ภาษาอั งกฤษในทุ กด านไม ว าจะเป นการพู ด หรื อ
การเขียน โดยเฉพาะกับผูเรียนที่มีผลทางการเรียนต่ํา (Oluwole, 2008) นอกจากนี้ ผลงานวิจัย
ของ Ali Ahmed Hussein (2008) เรื่ อง Negative L 1 Impact on L2 Writing โดยทํ าการวิ จั ย กั บ
ผูเรียนที่ใชภาษาแมเปนภาษาอารบิก ผลการวิจัยพบวา ภาษาอารบิกไดสงผลตอการเขียน
ภาษาอังกฤษตอผูเรียนโดยการคิดเปนภาษาอารบิกกอนแลวจึงนํามาแปล และเขียนออกมาเปน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งสงผลทําใหเกิดความผิดพลาด และงานวิจัยของ Ninik Suryani (2014) พบวา
สิ่งที่ทําใหเกิดขอผิดพลาดจากการเขียนคือ ผูเรียนคิดความหมายเปนภาษาแมกอน จากนั้น
จึงนํามาแปลและเขียนออกมาเปนภาษาอังกฤษ และผูเรียนเองไมไดนึกถึงลักษณะโครงสราง
ทางภาษาอังกฤษกอนนํามาเขียน จึงทําใหขอผิดพลาดเกิดขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงไดจากผูเกี่ยวของหลายฝาย ประกอบดวย ผูบริหาร คณาจารย
และนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เขารวมและใหการสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยจึง
ขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ ขอบคุณ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่จัดงบประมาณใน
การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ และชวยประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่ทําใหผูวิจัยดําเนินการวิจัยให
เกิดความสมบูรณยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการเรียนการสอน
1.1 ผู ส อนสามารถนํ า ผลงานวิ จั ย นี้ ไ ปปรั บ ปรุ ง ใช ใ นการเรี ย นการสอนวิ ช า
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะวิชาการเขียนโดยผูสอนอาจแกไขและชี้แนะขอผิดพลาดที่ผูเรี ยน
เกิดขอผิดพลาดมากที่สุด เชนการสะกดคํา เปนตน
1.2 ผูสอนตองอดทน และเขาใจธรรมชาติของผูเรียนแตละคน เนื่องจากนักเรียน
แตละคนมีความสามารถไมเทากัน อยางเชน ผูเรียนเพศชาย สวนใหญจะมีความสามารถ
ดานภาษานอยกวาผูเรียนเพศหญิง ผูสอนจึงตองคอยสนับสนุนใหกําลังใจ และเอาใจใสผูเรียน
อยางทั่วถึง เพื่อไมใหผูเรียนที่มคี วามสามารถทางดานภาษาเกิดความวิตกกังวล
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1.3 การจั ดกิ จกรรมการเขี ยนภาษาอั งกฤษ จํ านวนผู เรี ยนเป นสิ่ งสํ าคั ญหากมี
จํานวนผูเรียนในจํานวนที่มากเกินไป จะทํ าใหการดู แลเรื่ องความถูกตองของการเขียนนั้น
ทําไดไมทั่วถึง ในขณะที่ผูสอนกําลังใหความสนใจกับผูเรียนคนหนึ่ง ผูเรียนคนอื่น ๆ จะเกิด
ความรูสึกเบื่อหนายได หากตองรอคอยเปนเวลานาน เพราะการเขียนภาษาอังกฤษจําเปน
ตองอธิบายขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากผูเรียนในแตละคนจึงจะไดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะ
ลักษณะขอผิดพลาดทีเ่ กิดขึ้นของผูเรียนแตละคนนั้นแตกตางกัน
1.4 การสอนการเขียนนั้น ผูสอนควรใหผูเรียนไดฝกฝนในการเขียนอยางเปนประจํา
เพื่อใหผเู รียนสามารถใชภาษาอังกฤษจากการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาขอผิดพลาดสามารถทําไดกับทักษะการใชภาษาอังกฤษในดานอื่น ๆ นอกจาก
การเขียน เชน การพูด การออกเสียงภาษาอังกฤษ และทําการศึกษารวมกับตัวแปรอื่น ๆ เชน
อายุ เจตคติ และความวิ ตกกั งวลที่ มี ผลต อความสามารถในการเขี ยนภาษาอั งกฤษหรื อไม
แลวนําผลการศึกษามาประยุกตใชในการเรียนรูของผูเรียนตอไป
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