


 
 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ  
ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 2-5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  



การประชมุวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวจิัย ครั้งท่ี ๕ 
วันที่  2-๕  ธันวาคม  256๑  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

830 

การวิเคราะห์สาเหตุการเขียนสะกดค าผิดในภาษาไทย 
The Analysis of Causes of Misspelled Words in Thai 

รุ่งณภา บญุยิ้ม  
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 089-1941122 sweetie_kook@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
การวิเคราะห์สาเหตุการเขียนสะกดค าผิดในภาษาไทยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์สาเหตุ

การเขียนสะกดค าผิดในภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ช้ันปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏก าแพงเพชร โดยการรวบรวม จ านวนค าที่มักเขียนผิด จ านวน 100 ค า และน ามาวิเคราะห์ตามกรอบของการวิจัย 
5 กรอบ ได้แก่ เขียนผิดเพราะไม่ทราบความหมายของค า เขียนผิดเพราะใช้แนวเทียบผิด เขียนผิดเพราะออกเสียงผิด 
เขียนผิดเพราะไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของหลักภาษา และเขียนผิดเพราะได้รับประสบการณ์ผิด โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ช้ันปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ส าหรับครูประถมศึกษา ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า เขียนผิดเพราะออกเสียงผิด จ านวน 37 ค า เขียนผิดเพราะใช้แนวเทียบผิด 
จ านวน 35 ค า เขียนผิดเพราะได้รับประสบการณ์ผิด จ านวน 14 ค า เขียนผิดเพราะไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของหลักภาษา 
จ านวน 13 ค า เขียนผิดเพราะไม่ทราบความหมายของค า จ านวน 1 ค า  
ค าส าคัญ: สาเหตุการเขียนค าผดิ การรวบรวมและวิเคราะห ์การตรวจผลงานนักศึกษา 

  
Abstract  

The Analysis of Causes of Misspelled Words in Thai from First-year University Students 
Primary School Major Faculty of Education Kamphaeng phet Rajabhat University assignments aimed 
to the 100 words students often misspelled in Thai The student found that it analyze could be 
categorized into 5 groups as follows: Lack of the word meaning knowledge, Fales analogy knowledge, 
Mistaken pronunciation knowledge, Lack of the linguistic rule knowledge and Experiences with the 
incorrect words knowledge 

The sample group consisting of 30 students selected through Purposive Sampling from first-
year university students who’s enrolled in "Thai Reading and Writing for Primary School Teacher” in 
term 1 of academic year 2560 

The research found that: Mistaken pronunciation knowledge 37 errors Fales analogy 
knowledge 35 errors Experiences with the incorrect words knowledge 14 errors Lack of the linguistic 
rule knowledge 13 errors Lack of the word meaning knowledge 1 errors  
Keywords: Causes of Misspelled Words, gathering and analasis, University Students’ assignments 
 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญ 

ภาษาเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ทุกคนต้องใช้เพื่อการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน เพื่อสื่อ
ความหมายถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดที่ต้องการ ทั้งนี้รวมไปทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนที่มีความส าคัญด้วยกันทั้งสิ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนนั้นนับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะถ้าเราใช้ภาษาเขียนได้อย่างถูกต้องเราก็สามารถ
พัฒนาต่อยอดไปยังทักษะอื่น ๆ ได้เช่นกัน (รสริน ดิษฐบรรจง, 2555, หน้า 9) ภาษาแสดงถึงภูมิปัญญาอันยอดเยี่ยม
ของมนุษย์ที่สามารถพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ไม่มีความหมายให้กลายมาเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสาร สื่ออารมณ์ 
ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ และยังสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชาติอันสมบูรณ์ ทุกชาติไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กต่างมีภาษา
เป็นสื่อกลางส าคัญระหว่างคนในชาติ มนุษย์จะติดต่อกับบุคคลอื่นในสังคมโดยผ่านการใช้ภาษา ท าให้การติดต่อสื่อสาร
ท าความเข้าใจตกลงกันได้อย่างราบรื่น  
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ในปัจจุบันนี้ทักษะทางด้านการเขียนนับว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญส าหรับเยาวชนไทยของเรา เพราะมีการสร้าง
ค าศัพท์ใหม่ ๆ ขึ้นมาใช้อยู่ตลอดเวลารวมไปถึงการเขียนสะกดค าตามภาษาของวัยรุ่น โดยเฉพาะในสื่อโซเชียลมีเดียที่เรา
พบอยู่เสมอ ๆ รวมไปถึงการรับอิทธิพลของชาติตะวันตกเข้ามาในประเทศไทย ท าให้ปัญหาการเขียนในปัจจุบันมีเพิ่ม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับกับการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยจึงท าให้
การสร้างค าใหม่ที่พบในปัจจุบันน้ันไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของภาษา 

นักศึกษาที่นับว่าเป็นบุคคลที่จะต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่เลือกศึกษาคณะ
ครุศาสตร์เพราะหากว่าจบไปแล้วนั้นก็จะประกอบอาชีพครู ซึ่งมีหน้าที่สอนหนังสือเพราะฉะนั้นทักษะการเขียนสะกด
ค านีจ้ึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องน าติดตัวไปใช้ แต่ในปัจจุบันพบว่านักศึกษาไม่ค่อยเห็นความส าคัญกับการเขียน
สะกดค ามากเท่าที่ควร จึงท าให้พบการเขียนสะกดค าที่ผิดอยู่บ่อยครั้ง จึงท าให้ทักษะการเขียนสะกดค านั้นลดลงไป 
ค าที่เขียนส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นการจ ามาจากสถานที่ต่าง ๆ  เช่น จ ามาจากอินเทอร์เน็ต จ ามาจากป้ายร้านค้าต่าง ๆ 
หรือป้ายตามท้องถนน ซึ่งบ่อยครั้งท่ีเราพบว่าป้ายเหล่านั้นไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดค าแต่อย่างใด 
หรือด้วยสาเหตุอื่น ๆ อีกหลายประการจึงท าให้มีการเขียนสะกดค าที่ผิดเรื่อยมา และมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  

ปัญหาการเขียนนี้ (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2536, หน้า 17) กล่าวว่า “การเขียนสะกดค าให้ถูกต้องเป็นสิ่งที่จ าเป็น 
ในการเขียนภาษาไทย เพราะนักเรียนสามารถน าประโยชน์ที่ได้รับจากการเขียนสะกดค าไปใช้ได้ทุกวิชา ถ้านักเรียน
สามารถเขียนสะกดได้ถูกต้องและรวดเร็วก็จะท าให้เข้าใจและเรียนวิชาอื่นๆ ได้ดีด้วย แต่ถ้าสะกดค าไม่ถูกต้องก็จะ
ก่อให้เกิดผลเสีย เช่น ไม่เข้าใจข้อความที่เขียน ผู้อ่านตีความผิด ท าให้การสื่อสารล้มเหลวในท่ีสุด” 

การที่จะให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาต้องมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดทักษะทั้ง 4 ด้าน 
คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในบรรดาทักษะทั้ง 4 นั้น การสอนเขียนเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ยากที่สุด เพราะเป็น
กระบวนการที่ซับซ้อน ผู้ที่จะเขียนได้ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะการฟัง การพูดและการอ่านอย่างสม่ าเสมอจึงจะเขียนได้ 

ตัวอักษรเป็นเครื่องหมายที่ใช้แทนค าพูด เพราะฉะนั้นการเขียนจึงนับว่ามีความส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งของ
การใช้ภาษา เพราะภาษาเขียนจะสื่อให้เข้าใจกันได้อย่างดีก็ต้องใช้ตัวอักษรเป็นหลัก ถ้าเขียนผิดก็อาจท าให้ความหมาย
ผิดไปหรืออาจไม่มีความหมายเลย (ก าชัย ทองหล่อ, 2543, หน้า 160) 

จากปัญหาข้างต้นที่กล่าวมานั้นผู้วิจัยมองเห็นว่าทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ส าคัญของการเรียนการสอนและ
การติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน หากเขียนผิดจะส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนและการติดต่อสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน จึงได้สนใจและศึกษาวิจัยสาเหตุที่แท้จริงของการเขียนสะกดค าผิดของนักศึกษา เพื่อที่จะได้น าไปแก้ไข
ปัญหาในเรื่องของการเขียนและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาต่อยอดในกระบวนการเรียนการสอนได้ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1  เพื่อรวบรวมค าศัพท์ที่มักเขียนผิดในภาษาไทย จ านวน 100 ค า 
2.2  เพื่อศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเขียนสะกดค าผิดในภาษาไทย 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีที่1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชรที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 30 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวิเคราะห์สาเหตุการเขียนสะกดค าผิดในภาษาไทยของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา จากค าจ านวน 100 ค า 
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การเก็บข้อมูล  
1.  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการทดสอบ คือ ให้นักศึกษาเขียนตามค าบอกโดยการเลือกค าศัพท์จากพจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) และอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554)  

2.  คัดเลือกค าที่นักศึกษาเขียนผิดมากที่สุดจากการเขียนตามค าบอก จ านวน 100 ค าเพื่อน ามาวิเคราะห์
หาสาเหตุการเขียนสะกดค าผิดตามกรอบการวิเคราะห์ 5 กรอบ 

กรอบการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบการเขียนสะกดค าภาษาไทยซึ่งเลือกมาจ านวน 100 ค าจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

รายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา ช้ันปีที่ 1 และน ามาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุการเขียน
สะกดค าผิดตามกรอบการวิจัย 5 กรอบ (ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, 2537) ประกอบด้วย 

1.  เขียนผิดเพราะไม่ทราบความหมายของค า 
2.  เขียนผิดเพราะใช้แนวเทียบผิด 
3.  เขียนผิดเพราะออกเสียงผิด 
4.  เขียนผิดเพราะไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของหลักภาษา  
5.  เขียนผิดเพราะได้รับประสบการณ์ผิด 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
ค าที่มักเขียนผิด  หมายถึง ค าที่นักศึกษามักสะกดผิดหรือ เขียนไม่ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
สาเหตุที่มักเขียนผิด หมายถึง สาเหตุที่ท าให้นักศึกษาเขียนสะกดค าในภาษาไทยผิด 
แบบทดสอบการเขียนสะกดค า หมายถึง แบบทดสอบการเขียนสะกดค าภาษาไทยที่ใช้วิเคราะห์สาเหตุ

การเขียนสะกดค าผิด 
 

4.  วิธีด าเนินงานวิจัย  
1.  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการทดสอบ คือ ให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่ลงทะเบียน

เรียนรายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หมู่เรียน 
6011216 ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 30 คน เขียนตามค าบอก
โดยการเลือกค าศัพท์จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) และอ่านอย่างไร
และเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554)  

2.  คัดเลือกค าที่นักศึกษาเขียนผิดมากที่สุดจากการเขียนตามค าบอก จ านวน 100 ค าเพื่อน ามาวิเคราะห์
หาสาเหตุการเขียนสะกดค าผิดตามกรอบการวิเคราะห์ 5 กรอบ 

การก าหนดคลังค าที่มักเขียนผิด 
ผู้วิจัยได้รวบรวมค าจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) และ

อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) มาให้นักศึกษาเขียนตามค าบอก
และเลือกค าจ านวน 100 ที่พบว่านักศึกษาเขียนผิดบ่อยที่สุดซึ่ง ได้แก่ ค าว่ากาลเทศะ กะเพรา แกงกะหรี่ กะเทย 
กฎหมาย เกม แก๊ง ก๊อบปี ้กะหรี่ปั๊บ กล้วยบวชชี กวยจั๊บ กะพริบ ข้าวเหนียวมูน ขบถ ขากรรไกร เข้าฌาน ไข่มุก คุกกี ้
ค านวณ เค้ก คลินิก จักสาน ใจป้้า จักจั่น จัตุรัส จ านง ฉะนั้น เช็คธนาคาร เช็ก(ตรวจสอบ) เชิ้ต แซ็ว ซีรีส์ แซบ ซาบซึ้ง 
เซ็นช่ือ ฌาน ดาวคะนอง ด ารง ดอกไม้จันทน์ ไต้ฝุ่น ต้นต ารับ เต็นท์ ถนนลาดยาง ถั่วพู ทยอย ทะนุถนอม เท่ ธ ารง 
ธุรการ ธุรกิจ น้ ามันก๊าด น้ าแข็งไส โน้ต นะคะ นัย บุคลากร บล็อก เบรก บิดพลิ้ว ประณาม ประหลาด ปรานี ปลา
กะพง ผูกพัน ผัดวันประกันพรุ่ง เผอเรอ ผัดไทย ฝรั่งเศส โพสต์รูป พลิ้ว พะแนง พิธีรีตอง พรรณนา พิศวาส เฟซบุ๊ก 
ภวังค์ มุกตลก มงกุฎ มาตรฐาน ย่อมเยา รสชาติ รักสามเส้า รถเมล์ ล าไย เลิกรา ลายเซ็น โลกาภิวัตน์ โล่ เว็บไซต์ 
เวนคืน ศีรษะ สัมมนา เสน่ห์ สวัสดีค่ะ ส าอาง หมูหย็อง หมูกระทะ ออฟฟิศ อีเมล อัปเดต เพื่อมาวิเคราะห์สาเหตุ
การเขียนสะกดค าผิด 
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5.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์สาเหตุการเขียนสะกดค าผิดของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ช้ันปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2560 จากจ านวนค าทั้งหมด 100 ค านั้นสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
สาเหตุการเขียนผิดที่ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์ตามกรอบการวิจัย 5 กรอบพบว่า อันดับที่ 1 นักศึกษาเขียนผิด

เพราะออกเสียงผิด จ านวน 37 ค า ได้แก ่ค าว่า กาลเทศะ กะเพรา แกงกะหรี่ กะเทย กะหรี่ปั๊บ กวยจั๊บ กะพริบ คุกกี้ 
เค้ก คลินิก ใจป้้า จักจั่น จัตุรัส เช้ิต แซ็ว แซบ ดาวคะนอง ต้นต ารับ เต็นท์ ถนนลาดยาง ทยอย ทะนุถนอม ธุรการ 
ธุรกิจ นะคะ นัย บุคลากร บิดพลิ้ว ประหลาด ปลากะพง พลิ้ว พิธีรีตอง พรรณนา มาตรฐาน เลิกรา สวัสดีค่ะ หมูกระทะ 
อันดับที่ 2 นักศึกษาเขียนผิดเพราะใช้แนวเทียบผิด จ านวน 35 ค า ได้แก่ค าว่า กล้วยบวชชี ข้าวเหนียวมูน ไข่มุก 
ค านวณ จักสาน จ านง เช็คธนาคาร เช็ก (ตรวจสอบ) ซีรีส์ ซาบซึ้ง ฌาน ด ารง ดอกไม้จันทน์ ไต้ฝุ่น ธ ารง น้ ามันก๊าด 
บล็อก ประณาม ปรานี ผูกพัน ผัดวันประกันพรุ่ง เผอเรอ ฝรั่งเศส พิศวาส ภวังค ์มุกตลก มงกุฎ ย่อมเยา รสชาติ ล าไย 
ลายเซ็น โลกาภิวัตน์ ศีรษะ ส าอาง อัปเดต อันดับที่ 3 นักศึกษาเขียนผิดเพราะได้รับประสบการณ์ผิด จ านวน 14 ค า 
ได้แก่ค าว่า เกม แก๊ง เซ็นช่ือ ถั่วพู เท่ น้ าแข็งไส  โน้ต เบรก ผัดไทย โพสต์รูป เฟซบุ๊ก รักสามเส้า หมูหย็อง อีเมล 
ล าดับที่ 4 นักศึกษาเขียนผิดเพราะไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของหลักภาษา จ านวน 13 ค า ได้แก่ค าว่า กฎหมาย ก๊อบปี้ ขบถ
ขากรรไกร เข้าฌาน ฉะนั้น พะแนง รถเมล์ โล่ เว็บไซต์ สัมมนา เสน่ห์ ออฟฟิศ และล าดับสุดท้ายนักศึกษาเขียนผิด
เพราะไม่ทราบความหมายของค า จ านวน 1 ค า ได้แก่ค าว่า เวนคืน 

การอภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์สาเหตุการเขียนสะกดค าผิดของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ช้ันปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2560 จากจ านวนค าทั้งหมด 100 ค านั้นพบว่า 
สาเหตุการเขียนสะกดค าผิด ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ (2537, หน้า 30-34) ได้กล่าวไว้ว่า สาเหตุของการเขียน

หนังสือผิดนั้น เป็นการเขียนที่ถ่ายทอดเสียงหรือความหมายของค าผิดไป มาจากสาเหตุใหญ่ ๆ ดังนี้ เขียนผิดเพราะ
ออกเสียงผิด ซึ่งมาจากการเรียงพยางค์ไม่ถูก หรือการอ่านอักษรน า  เขียนผิดเพราะใช้แนวเทียบผิด คือการที่ผู้เขียนไม่มี
ความแม่นย าในค าที่ถูกต้อง เขียนผิดเพราะเห็นตัวอย่างที่ผิดท าให้เกิดประสบการณ์ผิด เขียนผิดเพราะไม่ทราบ
หลักเกณฑ์ของหลักภาษา และเขียนผิดเพราะไม่ทราบความหมายของค า เนื่องจากค าไทยมีค าไวพจน์และค าพ้องเป็น
จ านวนมาก โดยค าที่มักเขียนผิดมาเป็นล าดับท่ี 1 จ านวน 37 ค า คิดเป็นร้อยละ 37 เขียนผิดเพราะออกเสียงผิด ค าที่
มักเขียนผิดเป็นล าดับท่ี 2 จ านวน 35 ค า คิดเป็นร้อยละ 35 เขียนผิดเพราะใช้แนวเทียบผิด ล าดับท่ี 3 จ านวน 14 ค า 
คิดเป็นร้อยละ 14 เขียนผิดเพราะได้รับประสบการณ์ผิด จึงเกิดความสับสนในการใช้ค าที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
จนไม่สามารถวิเคราะห์การใช้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สนม ครุฑเมือง (2553) เกี่ยวกับค าที่มัก
เขียนผิดเกิดจากการจ ามาผิด ๆ และสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา (2519) เกี่ยวกับ
ค าที่มักเขียนผิดซึ่งเกิดจากการไม่ทราบความหมายของค าที่แท้จริงท าให้ใช้ค าต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง ล าดับที่ 4 จ านวน 13 ค า 
คิดเป็นร้อยละ 13 คือเขียนผิดเพราะไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของหลักภาษา ทั้งนี้ภาษาไทยมีหลักเกณฑ์ของภาษาก าหนดไว้
ไม่ว่าจะเป็นการใช้ พยัญชนะ ตัวสะกด สระ และวรรณยุกต์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สนม ครุฑเมือง (2553) 
มีผลการวิจัยพบว่า นิสิต นักศึกษา ไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ทางภาษาไทยที่ดีจึงขาดทักษะและความแม่นย าในการเขียน 
ส่วนล าดับที่ 5 จ านวน 1 ค า คิดเป็นร้อยละ 1 เขียนผิดเพราะไม่ทราบความหมายของค าซึ่งมีความสับสนต่อการใช้ค า
ที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน ไม่สามารถวิเคราะห์การใช้ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ ไขสิริ 
ปราโมช ณ อยุธยา (2519) เกี่ยวกับค าท่ีมักเขียนผิดเกิดจากการไม่ทราบความหมายของค าที่แท้จริงท าให้ใช้ค าต่าง ๆ 
ไม่ถูกต้อง 

 
6.  ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  

จากการวิเคราะห์ค าที่มักเขียนผิดในภาษาไทย มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1.  ควรจัดท าหนังสือค าที่มักเขียนผิดที่ใช้ในชีวิตประจ าวันรวมทั้งบอกสาเหตุของการเขียนผิดและค าที่เขียน

ถูกต้อง โดยให้อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยได้ศึกษาอย่างละเอียดเพื่อเป็นแนวทางน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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รวมทั้งให้นักศึกษาได้ค้นคว้าเกี่ยวกับค าที่มักเขียนผิดเหล่านี้อย่างสม่ าเสมอและฝึกฝนเขียนเป็นประจ าจนเขียนได้
ถูกต้อง 

2.  ควรสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาค าที่มักเขียนผิดในภาษาไทยให้หลากหลาย เช่น 
บทเรียนส าเร็จรูป หนังสือภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการอ่าน เอกสารประกอบการสอนภาษาไทย แบบฝึกอ่านภาษาไทย
ในเรื่องการเขียนผิดในภาษาไทย เพื่อน าไปวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาว่านวัตกรรมประเภทใดที่จะท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเขียนภาษาไทยส าหรับนักเรียนนักศึกษามีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 
7.  กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ค าที่มักเขียนผิดในภาษาไทยนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
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