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การใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีน : กรณีศึกษาปัญหาการเขียนของ
นักศึกษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ *

รองศาตราจารย์ธิดา โมสิกรัตน์  วิไล ธรรมวาจา  พิฐชญาณ์ อธิเลิศธนานนท์  วนิสา สัมภวะผล**

* บทความนี้สรุปจากงานวิจัยเรื่อง “การใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีน : กรณีศึกษาปัญหาการเขียนของนักศึกษาจีน หลักสูตร ศศ.ม. 
 สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ”
** อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

บทคัดย่อ
  การวจิยันี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศึกษาปัญหาการใช้ภาษาในด้านทกัษะการเขยีนของนกัศกึษา

จีน หลกัสูตร ศศ.ม. สาขาวชิาการสือ่สารภาษาไทยเป็นภาษาทีส่อง มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ 

และ 2)  ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาจีนท่ีมีต่อปัญหาและการพัฒนาความสามารถใน

การเขียนของนักศึกษาในหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มหาวิทยาลัย

หวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ  ใช้วธิวีจิยัเชงิคณุภาพ โดยวเิคราะห์งานเขยีนทีเ่ป็นแบบฝึกหดัและกจิกรรมการ

เขียนของนักศึกษาจีนในรายวิชา TC 8253 การเขียนภาษาไทยขั้นสูง และ TC 8263 การอ่านภาษาไทย

ขั้นสูง ซึ่งเปิดสอนในปีการศึกษา 2556 – 2557 กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุม่  ได้แก่ กลุม่ที ่1 เป็นกลุม่

นกัศกึษาจนีทีเ่ลอืกแบบเจาะจง จำานวน 33 คน และกลุม่ที ่2 เป็นกลุ่มสนทนาย่อย เลอืกแบบสุม่ตวัอย่าง

ทีเ่ป็นนักศกึษาจีน จำานวน 20 คน และอาจารย์ผูส้อนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ จำานวน 6 คน  

 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาจีนมีปัญหาการใช้ภาษาไทย ได้แก่ 1) ปัญหาการใช้คำา ใช้คำา

ไม่ถูกต้องในการเขียนการันต์ การเลือกใช้คำา การเว้นวรรคตอน และการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ   2) ปัญหา

การใช้ประโยค เขียนรูปประโยคไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  ใช้ภาษาพูดและใช้ระดับภาษาไม่ถูกต้อง 

ใช้รปูประโยคภาษาต่างประเทศ  เขยีนประโยคไม่สละสลวย และ 3) ปัญหารูปแบบการเขียน เขียนย่อหน้า

ที่ขาดเอกภาพ สัมพันธภาพ และสารัตถภาพ  และเขียนองค์ประกอบเรื่องไม่สมบูรณ์  ในด้านความคิด

เหน็ของกลุม่สนทนาย่อยทีเ่ป็นนกัศกึษาจนีและอาจารย์ผู้สอนพบว่ามีความคดิเหน็สอดคล้องกนัคอื สาเหตุ

ของปัญหาการเขียนเกิดจากขาดความรู้หลักการใช้ภาษาไทยและไม่ได้ฝึกทักษะภาษาด้านต่าง ๆ อย่าง

เพีย งพอ  โดยมีความเห็นว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียน คือการจัดการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการ ทักษะภาษาทั้ง 4 และสอดแทรกหลักการใช้ภาษาในรายวิชาต่าง ๆ ส่งเสริมการอ่านและการ

ทำากิจกรรมการเขียนประเภทต่าง ๆ  

ค�าส�าคัญ : การใช้ภาษาไทย ปัญหาการเขียน  นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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Abstract
 The purpose of this research is to 1) study the Thai writing problem of Chinese 

Students tak ing Communicative Thai as a second language program at Huachiew 
Chalermprakiet University and 2) discuss the problem with the instructors and Chinese 
students to figure out the way to improve their Thai writing skill. This qualitative research 
started from analyzing students’ worksheets and activities in two courses, TC 8253 
Advance Thai Writing and TC 8263 Advance Thai Reading, of 2013 – 2014 academic 
years.  Research populations were Chinese students who enrolled the two courses in 
the stated academic years.

 The two sample groups in this research consist of a group of thirty three students 
specially selected and a conversational group of twenty students randomly chosen 
along with six Thai instructors who teach foreign students.

 The research found that Chinese students have difficulty writing Thai in the 
following aspects 1) Word level – wrong word choice, misspelling, absence of spaces, 
and wrong punctuations 2) Sentence level – grammatical errors, mixing spoken language 
with written language, and incomplete sentences 3) Paragraph level – lack of unity, 
coherence and theme, and incompletion of elements.

 From the discussion with the randomly selected students and Thai instructors, 
it is agreed that problems of Thai writing are caused by the lack of Thai grammatical 
knowledge and insufficient practice of language skill.

 The recommended solution is to provide a course of learning all four language 
skills and include grammar lessons in other subjects. In addition, Thai reading and writing 
activities should be promoted also.

Keyword:  Thai usage, writing problems, Chinese students,  
  Huachiew Chalearmprakiet University
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ความน�า
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดการเรียนการสอนหลักสูตาศิลปศาสตร-

มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ตั้งแต่ ปี 2553 พบว่าผู้เรียนซึ่งเป็น

นกัศกึษาจนีมข้ีอบกพร่องในการใช้ภาษาไทย ท้ังในระดบัคำา ประโยค และการเรยีบเรยีงเป็นเรือ่งหรอืข้อความ 

โดยเฉพาะความสามารถในการเขียนซึ่งเป็นพ้ืนฐานสำาคัญของการเขียนวิทยานิพนธ์  จึงจำาเป็นต้องศึกษา

ปัญหาเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาความสามารถในด้านการเขียนภาษาไทย ท้ังนี้ ผลของการศึกษาจะเป็น

ประโยชน์ในการพฒันาความสามารถในการใช้ภาษาไทยของนกัศกึษาจีน และพัฒนาทกัษะภาษาทีน่กัศกึษา

จีนจะได้ ใช้ติดต่อสื่อสารกับคนไทย  รวมทั้งเป็นแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย

สำาหรับชาวต่างชาติให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษาภาษาไทยสำาหรับชาวต่าง

ชาติ ที่เน้นการเรียนรู้ภาษาและความเข้าใจวัฒนธรรมของชาติไทย  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อศึกษาปัญหาการใช้ภาษาไทยในด้านทักษะการเขียนของนักศึกษาจีน หลักสูตร ศศ.ม.การ

สื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2. เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของอาจารย์และนกัศกึษาจนีทีม่ต่ีอปัญหาและการพฒันาความสามารถใน

การเขียนของนักศึกษาจีนในหลักสูตร ศศ.ม.การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ

ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

       1.1  ประชากร เป็นนักศึกษาจีน หลักสูตร ศศ.ม.การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง             

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2553-2558 จำานวน 96 คน 

       1.2 กลุม่ตวัอย่างการวเิคราะห์ปัญหาการเขยีน เป็นนกัศกึษาจนีหลกัสตูร ศศ.ม. การสือ่สาร

ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงเป็น

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาTC 8253 การเขียนภาษาไทยขั้นสูง และ TC 8263 การอ่านภาษาไทย

ขั้นสูง ในปีการศึกษาที่ 2556-2557 จำานวน 33 คน  

    1.3 กลุ่มตัวอย่างการสนทนากลุ่ม สำาหรับรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น เป็นกลุ่มตัวอย่างที่

สุม่ตวัอย่างแบบง่าย ได้แก่ กลุม่นกัศกึษาจนีทีเ่รียนสาขาการสือ่สารภาษาไทยเป็นภาษาทีส่อง จำานวน 20 คน 

และกลุ่มอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยแก่นักศึกษาจีน ซึ่งเป็นคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ จำานวน 6 คน 
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  2. เนื้อหาการวิจัย  

  การวิจัยนี้ เป็นการวิเคราะห์ผลงานการเขียนของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนใน

รายวิช า TC  8253 การเขียนภาษาไทยขั้นสูง และ TC 8263 การอ่านภาษาไทยขั้นสูง โดยเก็บรวบรวม

ผลงานการเขียนแบบฝึกหดัของนกัศกึษาในรายวชิาดงักล่าว มจีำานวน 33 ชดุ จำาแนกเป็นข้อมลูของนกัศกึษา 

ปี 2556 จำานวน 16 คน มีจำานวน 110 ชิ้นงาน และข้อมูลของนักศึกษาปี 2557 จำานวน 17 คน มีจำานวน 

142 ช้ินงาน  ร ว ม จำานวนท้ังสิ้น 252 ชิ้นงาน เป็นต้นฉบับที่เขียนเป็นลายมือและที่พิมพ์เป็นเอกสาร 

รวม 398 แผ่น  

กรอบแนวคิดการวิจัย
  กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ใช้หลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทยจากหนังสือหลักภาษาไทย

ของ พระยาอุปกิตศลิปสาร (2544) และกำาชยั ทองหล่อ (2547) หนงัสือทกัษะการเขยีน ของ ดวงใจ ไทยอบุญุ 

(2552) และงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการใช้ภาษาไทยของ ทัศนีย์ ทานตวณิช (2557) ชนิกา คำาพุฒ (2545) 

และอัญชลี ทองเอม (2537) นำามาวิเคราะห์ปัญหาการเขียน 3 ด้าน ได้แก่ การใช้คำา การใช้ประโยค และ

รูปแบบงานเขียน

  กรอบแนวคิดในการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา ผู้วิจัยประมวลจากการให้สัมภาษณ์ของนักศึกษา

จีน 20 คน และอาจารย์สอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาต ิ7 คนในการจดัสนทนากลุม่  นำามาวเิคราะห์ตามปัญหา

การใช้ภาษาไทยแต่ละด้าน

สรุปผลการวิจัย 
 การ วิ จัยเรื่ อ งการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีน : กรณีศึกษาปัญหาการเขียนของนักศึกษาจีน

หลัก สู ตรศิล ป ศ า สตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ ครั้งนี้  มีผลการวิจัยที่แสดงถึงปัญหาการเขียนภาษาไทย 3 ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านการใช้คำา 

ปัญหาด้านการใช้ประโยค และปัญหาด้านรูปแบบการเขียน ดังนี้

 1. ปัญหาด้านการใช้ค�า

 ปัญหาการเขียนด้านการใช้คำา แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การสะกดการันต์ การเลือกใช้คำา การเว้น

วรรคคำา และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน ดังนี้

  1.1 การสะกดการันต์ ปัญหาการเขียนสะกดการนัต์ ได้แก่ การเขยีนพยญัชนะ สระ วรรณยกุต์ 

และการันต์ไม่ถูกต้อง ดังนี้ 

   1.1.1  พยญัชนะ ใช้ตวัอกัษรทีใ่ช้แทนเสยีงพยญัชนะ ท้ังพยัญชนะต้นและพยญัชนะท้าย

ไม่ถูกต้องตามหลักการเขียนสะกดคำาภาษาไทย ดังนี้

   1) พยัญชนะต้นเดี่ยวผิด เช่น เขียน ช เป็น ข, เขียน ข เป็น ช, เขียน ซ เป็น ซ, เขียน ด 

เป็น ต, เขียน ค เป็น ด, เขียน ป เป็น บ, เขียน ส เป็น ล 
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    2) พยัญชนะต้นเดี่ยวขาด เช่น วรรณคดี- วรรณดี, พรรณนา - พรรณนา, พึง่พาอาศยั – พ่ึง

าอาศยั, พยายาม – ยายาม, งานบ้าน – งาน้าน 

   3 )  เ ขียนพ ยั ญ ชนะต้นเดี่ยวเกิน เช่น ไว้ เขียนผิดเป็น ไหว้, มากมาย เขียนผิดเป็น 

อมากมาย, นั่ง เขียนผิดเป็น หนั่ง, สำาเร็จ เขียนผิดเป็น สำาเหร็จ 

   4) พยัญชนะต้นประสมผิด เช่น เขียน หย เป็น อย, เขียน ปร เป็น บร, เขียน คล เป็น 

คร,  เขียน คร เป็น คล 

   5) พยัญชนะต้นประสมขาด เช่น เขียน หร เป็น ห, เขียน คว เป็น ค 

   6) พยัญชนะท้ายผิด เช่น ละคร เขียนผิดเป็น ละคล, โอกาส เขียนผิดเป็น โอกาศ  

   7) พยญัชนะท้ายขาด เช่น สดุท้าย เขยีนผดิเป็น สทุ้าย, สนกุสนาน เขยีนผดิเป็น สนกุสนา, 

มาก เขียนผิดเป็น มา, เรื่อง เขียนผิดเป็น เรื่อ, เหนื่อย เขียนผิดเป็น เหนื่อ 

   8) พยัญชนะท้ายเกิน เช่น ข้อเสีย เขียนผิดเป็น ข้อเสียง, การันต์ เขียนผิดเป็น การรัน

ต์, นิสิต เขียนผิดเป็น นิสสิต, เหลือ เขียนผิดเป็น เหลือก 

 1.1.2 สระ เขยีนสระไม่ถกูต้องตามหลกัการเขยีนสะกดคำาภาษาไทย โดยเขยีนสระไม่ถกู

ต้อง 3 แบบ ดังนี้ 

 1) สระผิด เช่น ใช้สระ อา แทนสระ อะ, ใช้สระ อี แทนสระ อ,ิ ใช้สระ อู แทนสระ อ,ุ 
ใช้สระ อือ แทนสระ อึ 

    2) สระขาด เช่น  ไม่เขียนสระ อา, ไม่เขียนสระ อะ, ไม่เขียนสระ ออ, ไม่เขียนสระ อิ  

ขาดรูปสระ เ- ในสระ เอา, ขาดรูปสระ -อ ในสระ เอือ 

 3) สระเกิน เช่น  เพิม่สระ อะ ในคำาท่ีไม่ต้องประวสิรรชนย์ี, เพ่ิมสระ อา, เพ่ิมรูปสระ อะ 

แปลงรูปเป็น   ั , เพิม่สระ อ,ิ เพ่ิมสระ แอ 

   1.1.3 วรรณยกุต์ เขยีนวรรณยกุต์ไม่ถกูต้องตามหลกัการเขยีนคำาภาษาไทย 3 แบบ ดงันี้ 

   1) วรรณยุกต์ผิด เช่น น้อยหน่า เขียนผิดเป็น น้อยหน้า, ร่างกาย เขียนผิดเป็น ร้างกาย 

แก้ เขียนผิดเป็น แก่, ต่อสู้ เขียนผิดเป็น ต่อสู่, ตั๋ว เขียนผิดเป็น ตั่ว, หน้า เขียนผิดเป็น ห้นา, อย่าง เขียนผิด

เป็น อ่ยาง     

   2) วรรณยุกต์ขาด เช่น ส่วน เขียนผิดเป็น สวน, เกี่ยวกับ เขียนผิดเป็น เกียวกับ, กลุ่ม 

เขียนผิดเป็น กลุม, เลี้ยง เขียนผิดเป็น เลียง, รู้ เขียนผิดเป็น รู, ครั้งแรก เขียนผิดเป็น ครังแรก 

   3) วรรณยุกต์เกิน เช่น ปู เขียนผิดเป็น ปู่, แตกต่าง เขียนผิดเป็น แต่กต่าง, หรือ เขียน

ผิดเป็น หรื่อ, ไม้เรียว เขียนผิดเป็น ไม้เรี้ยว, แนะนำา  เขียนผิดเป็น แนะนำ้า, ควบคุม เขียนผิดเป็น ควบคุ้ม 

   1.1.4 การนัต์ เขียนสะกดการนัต์ไม่ถูกต้องตามหลกัการเขยีนคำาภาษาไทย 3 แบบ ดังน้ี

    1) ตัวการันต์ผิด เช่น รถเมล์ เขียนผิดเป็น รถเมย์, สัตว์ เขียนผิดเป็น สัตย์, ประโยชน์ 

เขียนผิดเป็น ประโยชค์ 
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    2) ตัวการันต์ขาด เช่น วิเคราะห์ เขียนผิดเป็น วิเคราะ, เบอร์โทร เขียนผิดเป็น เบอโทร, 

ทุกข์ เขียนผิดเป็น ทุก, มัธยัสถ์ เขียนผิดเป็น มัถยัสถ, เหตุการณ์ เขียนผิดเป็น เหตุการณ 

    3) ตวัการนัต์เกนิ เช่น สงคราม เขยีนผดิเป็น สงครามณ์, ประสบ เขยีนผดิเป็น ประสบณ์, 

สัญลักษณ์ เขียนผิดเป็น สัญลักษ์ณ์, อุปสรรค เขียนผิดเป็น อุปสรรค์ 

  1.2 การเลือกใช้ค�า นักศึกษาจีนเลือกใช้คำาไม่ถูกต้อง 2 แบบ ดังตัวอย่าง 

   1.2.1 เลือกใช้คำาไม่ตรงกับชนิดของคำา ใช้คำาผิดชนิดเนื่องจากไม่เข้าใจชนิดของคำาหรือ

ไม่เข้าใจหลักภาษาไทย มี 4 แบบ ได้แก่ 

   1) ใช้คำานามแทนคำากริยา เช่น 

    เราควรการบริโภคอาหารตามโภชนบัญญัติ 9 ประการ... (57/2) 

    คำาว่ า “การบริ โภค” เป็นคำานาม แต่ในประโยคข้างต้นควรใช้คำากริยา ดังนั้น ควรตัดคำาว่า 

“การ” ออก ใช้เพียงคำาว่า “บริโภค” ที่ถูกต้องควรเขียนเป็น 

    เราควรบริโภคอาหารตามโภชนบัญญัติ 9 ประการ... 

   2) ใช้คำานามแทนคำาสรรพนาม เช่น 
    ยังมีเพื่อน ๆ บางคนที่ติดต่อกันอยู่ รวมทั้งเพื่อน ๆ ด้วย (56/1)          

    คำาว่า “เพือ่น” นัน้เป็นคำานาม แต่ในประโยคข้างต้นต้องการสือ่ความหมายถึงเฉพาะคนทีผู่เ้ขยีน

ต้องการพูดด้วยคนเดยีวเท่านัน้ จงึควรเปลีย่นมาใช้คำาสรรพนาม “เธอ” ซึง่เป็นสรรพนามบรุษุที ่2 แทน ทีถ่กูต้องควรเขยีนเป็น 

    ยังมีเพื่อน ๆ บางคนที่ติดต่อกันอยู่ รวมทั้งเธอด้วย

    3) ใช้คำากริยาแทนคำานาม เช่น 
    ครอบครัวไทยนิยมดูโทรทัศน์เพื่อบันเทิงและรับรู้ความรู้ใหม่ (56/2)

    คำาว่า “บันเทงิ” เป็นคำากรยิา  แปลว่า เบกิบาน รืน่เรงิ ดงันัน้ควรใช้ “ความ” นำาหน้า เพ่ือให้คำากรยิา

กลายเป็นคำานาม จึงจะถกูต้องตามโครงสร้างของประโยค ทีถ่กูต้องควรเขยีนเป็น  

    ครอบครัวไทยนิยมดูโทรทัศน์เพื่อความบันเทิงและรับรู้ความรู้ใหม่  
   4) ใช้คำาสรรพนามแทนคำานาม เช่น

    เรือ่งนีพู้ดถึงผูช้ายคนหนึง่ได้เจอหล่อนคนหน่ึงทีเ่ต้นร�ากบัผู้ชายแก่ (57/10) 

    คำาว่า “หล่อน” เป็นคำาสรรพนามทีใ่ช้แทนบคุคล มหีน้าทีใ่ช้แทนคำานามทีเ่คยกล่าวมาแล้ว แต่

ในประโยคนี้ยังไม่มีการกล่าวถึงคำานาม (วิสามานยนาม) ที่ใช้คำาว่า “หล่อน” แทนได้ ดังนั้นในประโยคนี้ควรใช้คำานามแทน

คำาสรรพนาม ที่ถูกต้องควรเขียนเป็น 

    เรือ่งนีพู้ดถึงผูช้ายคนหนึง่ได้เจอผูห้ญงิคนหนึง่ทีเ่ต้นร�ากบัผู้ชายแก่ 

   1.2.2 เลือกใช้คำาไม่ตรงกับชนิดของคำา  เลือกใช้คำาผิดความหมาย 4 แบบ ได้แก่ 

   1) ใช้คำาที่มีความหมายกว้างเกินไป เช่น 

    การไหว้ของประเทศไทยแบ่งออกเป็นสามระดับ (56/1)

    ข้อความข้างต้นใช้คำาว่า “ประเทศ” หมายถงึ บ้านเมอืง แว่นแคว้น ถิน่ทีอ่ยู ่ซ่ึงมคีวามหมายกว้าง 

เมื่อพิจารณาข้อความแล้ว  ควรใช้คำาว่า “คนไทย” แทน เพื่อสื่อความหมายถึงเฉพาะการไหว้ของคนไทยเท่านั้น ที่ถูกต้อง

ควรเขียนเป็น 
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    การไหว้ของคนไทยแบ่งออกเป็นสามระดับ 

   2) ใช้คำาที่มีความหมายแคบเกินไป เช่น 

   สอนให้ผู้อ่านรู้ว่าท�าดีได้ดี ให้เราไปท�าสิ่งที่ดี สอนให้เราเชื่อพระ 

   ข้ อ ค ว า ม ข้ า ง ต้นกล่าวถึงเรื่องการทำาดีได้ดี อันเป็นความเช่ือเรื่องบาปบุญในพุทธศาสนา ดังน้ัน 

ไม่ควรใช้คำาว่า “พระ” ซึ่งหมายถึง คำาที่ใช้เรียกภิกษุสงฆ์ เท่านั้น ดังนั้นควรปรับเป็น “เชื่อในเรื่องบาปบุญทางพุทธศาสนา” 

จะสื่อความหมายได้เหมาะสมกับบริบทมากกว่า ที่ถูกต้องควรเขียนเป็น 

   สอนให้ผู้อ่านรู้ว่าท�าดีได้ดี ให้เราไปท�าสิ่งที่ดี สอนให้เราเชื่อในเรื่องบาปบุญทางพุทธศาสนา

   3) ใช้คำาที่มีความหมายคลาดเคลื่อนหรือเปลี่ยนความหมาย เช่น

   ผูแ้ต่งได้พยายามสอดใส่ทศันคติต่อชวีติ สังคม วฒันธรรมการด�าเนนิชวีติและอาชีพของคนจนีทีอ่อก

จากแผ่นดินบ้านเกิด...  

   คำา ว่ า  “ ส อ ด ใ ส่ ” หมายถึง ใส่โดยวิธีสอดเข้าไป นักศึกษาใช้ไม่ถูกต้องกับใจความของประโยค

ที่ถูกต้องควรใช้เป็น “แทรก” หมายถึง เติมเข้าไปในระหว่าง แทน ที่ถูกต้องควรเขียนเป็น 

   ผู้แต่งได้พยายามแทรกทัศนคติต่อชีวิต สังคม วัฒนธรรมการด�าเนินชีวิตและอาชีพของคนจีนที่ออก

จากแผ่นดินบ้านเกิด... 
   4) ใช้คำาที่มีความหมายขัดแย้งหรือตรงกันข้าม เช่น  

   บหุรี่ เ ป็นสิ่ ง เสพตดิทีใ่ห้โทษต่อตวัของผูส้บูบหุร่ีเอง และผูท้ีอ่ยูร่อบข้าง การสบูบหุรีน่ัน้จะส่งผลได้ดต่ีอ

ร่างกาย...(56/8)  

   จากข้อความข้างต้น นักศึกษาใช้คำาว่า “ได้ดี” ซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามกับบริบทคือ กล่าวถึงผล

เสียของการสูบบุหรี่ ดังนั้นควรใช้คำาว่า “ไม่ดี” แทน จะทำาให้มีความหมายถูกต้อง ชัดเจน ที่ถูกต้องควรเขียนเป็น

   บุหรี่เป็นสิ่งเสพติดที่ให้โทษต่อตัวของผู้สูบบุหรี่เอง และผู้ที่อยู่รอบข้าง การสูบบุหรี่นั้นจะส่งผลไม่ดี

ต่อร่างกาย... 

  1.3 เว้นวรรคค�าผิด เขียนเว้นวรรคคำาผดิ โดยเว้นวรรคในทีไ่ม่ควรเว้น แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 

   1.3.1 เว้นวรรคผดิ โดยแยกพยางค์ออกจากกนั เช่น  สดุท้าย เขยีนผดิเป็น ส/ุ/ดท้าย,  เป็น 

เขยีนผดิเป็น  เป็//น, พืน้บ้าน เขียนผดิเป็น พื/้/นบ้าน    

    1.3.2 เว้นวรรคผดิ โดยแยกคำาออกจากกนั เช่น ตัวเอง เขยีนผดิเป็น ตวั//เอง, บัน่ทอน 

เขยีนผิดเป็น บัน่//ทอน, สิง่แวดล้อม เขียนผดิเป็น สิง่//แวดล้อม 

  1.4 ใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิด ใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิด  5 ชนิด ดังนี้ 

   1.4.1 เครือ่งหมายยตัภัิงค์ 

   1) ใช้ยัติภังค์ในคำาที่ไม่ควรใช้ เช่น           
   ...ค่านิยมในชีวิตจิตใจของคน-

   ในสังคม... (56/7) 

   จากข้อความข้างต้นไม่ควรใช้เครื่องหมายยัติภังค์ ( - ) เพราะคำาว่า คน กับ ในสังคม เป็นคนละคำา

กัน ไม่ได้เป็นการฉีกคำาเมื่อเขียนจบบรรทัด ดังนั้นสามารถเขียนโดยไม่ต้องใช้เครื่องหมายยัติภังค์ได้ดังนี้  

   ...ค่านิยมในชีวิตจิตใจของคน   ในสังคม...
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   2) ไม่ใช้ยัติภังค์ในคำาที่ควรใช้ เช่น  
             ... ก็พาพลายงามถวายตัวต่อพระมหา

   กษัตริย์ (56/1)

   ที่ถูกต้องควรเขียนเป็น

                      ... ก็พาพลายงามถวายตัวต่อพระมหา-

   กษัตริย์ 

   1.4.2 เครื่องหมายจุดไข่ปลา ใช้แทนการเว้นวรรค เช่น 
   ไม่มีเธอ...ฉันจะอยู่อย่างไง  (56/1)   

   การตอบแทนบุญคุณท�าได้หลายรูป...แต่รูปที่เหมาะที่สุด (56/1)  

   จากข้อความข้างต้น นักศึกษาใช้เครื่องหมายจุดไข่ปลาเพื่อใช้แทนการเว้นวรรค ซึ่งถือเป็นการใช้

เครื่องหมายจุดไข่ปลาโดยไม่จำาเป็น เพราะในภาษาไทย ไม่จำาเป็นต้องใช้เครื่องหมายจุดไข่ปลาเมื่อจบประโยคและต้องการ

ขึ้นประโยคใหม่ แต่ใช้การเว้นวรรคแทน ดังนั้น ที่ถูกต้องควรเขียนโดยไม่ต้องใช้เครื่องหมายจุดไข่ปลา เป็น

   ไม่มีเธอ ฉันจะอยู่อย่างไง

   การตอบแทนบุญคุณท�าได้หลายรูป  แต่รูปที่เหมาะที่สุด    
   1.4.3 เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว โดยไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศคู่ปรากฏมาก่อน

ในข้อความนั้น เช่น 
   ในแง่นี้เรื่องสั้นเรื่องนี้ก�าลัง ‘ล้อขนบ’ ของการเล่าเรื่องในนวนิยาย (56/1)

   ที่ถูกต้องควรเขียนโดยใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่แทน 

   ในแง่นี้เรื่องสั้นเรื่องนี้ก�าลัง “ล้อขนบ”  ของการเล่าเรื่องในนวนิยาย  
   1.4.4 เครื่องหมายมหัพภาค ใช้เครื่องหมายมหัพภาคเหมือนจบ 1 ประโยคเช่นเดียวกับ

การเขียนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เป็นต้น เช่น 
   อย่างไรก็หาไม่เจอ. แล้วก็ไปถามต�ารวจ. ต�ารวจบอกว่าโรงแรมนี้อยู่ที่นอกเมืองไกลมาก. ต�ารวจก็

ช่วยส่งพวกเขาไปโรงแรม.  (56/12)

   ที่ถูกต้องควรเขียนโดยไม่ต้องใช้เครื่องหมายมหัพภาค ใช้เพียงการเว้นวรรคเมื่อจบประโยคแทน   

   อย่างไรก็หาไม่เจอ แล้วก็ไปถามต�ารวจ ต�ารวจบอกว่าโรงแรมนี้อยู่ที่นอกเมืองไกลมาก ต�ารวจก็ช่วย

ส่งพวกเขาไปโรงแรม  (56/12)

   1.4.5 เครื่องหมายยมก ไม่ใช้เครื่องหมายไม้ยมกในคำาที่ต้องใช้ เช่น ใหม่ ๆ  เขียนผิดเป็น 

ใหม่ใหม่, เบา ๆ เขียนผิดเป็น เบาเบา, หลาย ๆ เขียนผิดเป็น หลายหลาย  

 2. ปัญหาด้านการใช้ประโยค

 นักศึกษาจีนมีปัญหาการเขียนประโยค 3 แบบ ดังตัวอย่าง  

  2.1  ประโยคตามหลักไวยากรณ์  เขียนประโยคที่มีปัญหา 2 แบบ ดังนี้

   2.1.1  ประโยคไม่ถูกต้องตามโครงสร้างประโยคภาษาไทย  เป็นปัญหาการเรียงลำาดับ

คำาหรือกลุ่มคำาในประโยคไม่ถูกต้อง และการเขียนประโยคไม่สมบูรณ์ เช่น
   ไม่ทราบว่าดิฉันวิเคราะห์ถูกต้องไหม  (ควรแก้ไขเป็น  ดิฉันไม่ทราบว่าวิเคราะห์ถูกต้องไหม)
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   แดนได้รูว่้แม่ของแดนคนทีอ่นรุกัษ์ธรรมชาต ิ  (ควรแก้ไขเป็น แดนได้รูว่้าแม่ของแดนเป็นคนทีอ่นรุกัษ์

ธรรมชาติ)

   2.1.2  ประโยคตามโครงสร้างประโยคภาษาต่างประเทศ  เป็นปัญหาการเขียนประโยค

ตามรูปประโยคภาษาอังกฤษ  และรูปประโยคภาษาจีน  เช่น    
   ขนมปังกรอบชิ้นนี้ถูกกลุ่มมดยกกลับบ้านอย่างส�าเร็จ (ควรแก้ไขเป็นรูปประโยคภาษาไทยคือ  กลุ่ม

มดยกขนมปังกรอบชิ้นนี้กลับบ้านได้สำาเร็จ)   

   ลุงปูไปต่างจังหวัดเยี่ยมลูกสาว  (ควรแก้ไขเป็น  ลุงปูไปเยี่ยมลูกสาวที่ต่างจังหวัด)

   อุณาตอนแรกก็คิดว่าพนมกรเป็นเนื้อคู่ของตนเอง (ควรแก้ไขเป็น  ตอนแรกอุณาก็คิดว่าพนมกรเป็น

เนื้อคู่ของตนเอง)

  2.2 ประโยคสื่อความหมาย  เป็นปัญหาการเขียนประโยคสื่อความหมาย 3 แบบ ดังนี้

   2.2.1 ประโยคไม่จบกระแสความ เขียนประโยคขาดคำา กลุ่มคำาหรือประโยคบางอย่าง  

เช่น
       คนจีนได้น�าเทคโนโลยี  ความรู้  ประเพณีและวัฒนธรรมจีนเข้าไทย  (ควรแก้ไขเป็น คนจีนได้นำา

เทคโนโลยี  ความรู้  ประเพณี  และวัฒนธรรมจีนเข้ามาเผยแพร่ในไทย)

   2.2.2 คำาเกินในประโยค เขียนประโยคใช้คำาประเภทต่าง ๆ เกิน ทำาให้สื่อความหมาย

กำากวม หรือสื่อความหมายไม่ได้  เช่น
          แม้ว่า  กระต่ายขายาว  ถึงขนาดใหน  มันก็แพ้กับเต่า  (ควรแก้ไขเป็น  แม้ว่ากระต่ายขายาวถึงขนาด

ไหน  มันก็แพ้เต่า)

    2.2.3  เว้นวรรคผิด เขียนเว้นวรรคประโยคผิด 2 แบบ คือ ไม่เว้นวรรคและเว้นวรรคผิด 

เช่น
   ...ควรเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กธรรมชาติของเด็กนั้นมีความอยากรู้อย่ากเห็นช่างซักถาม  (ควรแก้ไขเป็น  

...ควรเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็ก//ธรรมชาติของเด็กนั้นมีความอยากรู้อยากเห็น/ช่างซักถาม)

   ไกรทองกระโดดขึ้นบนหลังจระเข้  และแท้งด้วย  หอกสัตตโลหะ  (ควรแก้ไขเป็น  ไกรทองกระโดด

ขึ้นบนหลังจระเข้และแทงด้วยหอกสัตตโลหะ)

  2.3 ประโยคสละสลวย  เขียนประโยคไม่สละสลวย 5 แบบ ดังนี้

   2.3.1 ใช้คำาฟุ่มเฟือย  ใช้คำาว่า “ทำาการ”  “เกิดการ”  “มีความ”  “เป็นความ”  “เกิด

ความ” โดยไม่จำาเป็น  เป็นการใช้คำาฟุ่มเฟือยเกิน เช่น  
   ท�าไมจึงจะท�าการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้  (ควรแก้ไขเป็น ทำาไมจึงจะวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้)

   2.3.2 ใช้กลุ่มคำาโดยไม่จำาเป็น ใช้กลุ่มคำาที่ทำาให้ประโยคเยิ่นเย้อ  ไม่สละสลวย  เช่น  
      …ปฏบิตัติามวนิยัจราจร จงึจะเกดิความปลอดภยัในการใช้รถใช้ทางเดนิรถ  (ควรแก้ไขเป็น  …ปฏบิตัิ

ตามวินัยจราจร จึงจะเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)

   2.3.3 ใช้คำาหรือกลุ่มคำาซำ้าซากในประโยค ใช้กลุ่มคำาซำ้ากัน เช่น
   ชุมชนห้องแถว  พ.ศ. 2548 หยก กลับไปเยี่ยมชุมชนห้องแถวอีกครั้ง   (ควรแก้ไขเป็น  พ.ศ. 2548 

หยกกลับไปเยี่ยมชุมชนห้องแถวอีกครั้ง)
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   2.3.4  ใช้คำาไม่สมำ่าเสมอ ใช้คำาที่สื่อความหมายเดียวกันไม่คงที่ เช่น
   คุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงมาก  ฉันก็โทรหาพ่อแม่บ่อย ๆ ... 

   2.3.5  ใช้ระดับคำาไม่เหมาะสม ใช้คำาไม่เหมาะสมกับระดับบุคคลและโอกาส  เช่น
   …ให้ผู้อ่านอยากรู้เรื่องจะด�าเนินไปยังไง  

 3. ปัญหาด้านรูปแบบการเขียน 
  นักศึกษาจีนมีปัญหาด้านรูปแบบการเขียนในการเขียนเรื่อง  2 ลักษณะ ได้แก่ การเขียนย่อหน้า
และองค์ประกอบของงานเขียน ดังนี้
  3.1 ปัญหาการเขียนย่อหน้า พบข้อบกพร่อง 3 ลักษณะ ได้แก่
    3.1.1 ย่อหน้าไม่มีเอกภาพ เขียนหนึ่งย่อหน้ามีหลายใจความสำาคัญ คือ มี 2 - 5 ใจความ
สำาคัญ และบางย่อหน้ามีมากกว่า 5 ใจความสำาคัญ ทำาให้งานเขียนมีย่อหน้าที่มีความยาวมาก  ตัวอย่างเช่น

   ปั ญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่เกิดจากการที่มนุษย์มีการใช้ทรัพยากรเพิ่ม

มากข้ึนทุกขณะโดยผ่านกระบวนการการผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกัน ทั้ง

มนุษย์และอุตสาหกรรมต่างก็มีการปล่อยของเสียเข้าสู่ส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ีจะรุนแรงขึ้นตามจ�านวน

ของประชาการทีเ่พิม่ขึน้ ขณะเดยีวกันทีจ่�านวนประชาการเพิม่ข้ึน ท�าให้มคีวามต้องการใช้ทรพัยากร

เพิม่ตาม แต่ทรพัยากรธรรมชาตมิอียูอ่ย่างจ�ากดั ท�าให้สงัคมขาดแคลนวตัถดุบิในการผลติ (56/2)

  จากตัวอย่าง ย่อหน้านี้มีใจความสำาคัญ 2 ใจความ ได้แก่ 1) สาเหตุ และ 2) ผลกระทบ ดังนั้น 
การเขียนย่อหน้าที่ดีควรแบ่งเป็น 2 ย่อหน้า ดังนี้
   ย่อหน้าที่ 1 กล่าวถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากมนุษย์ใช้ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น  
   ย่อหน้าที่ 2 กล่าวถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมทำาให้สังคมขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต
      3.1.2 ย่อหน้าไม่มีสมัพนัธภาพ ไม่สามารถเลือกใช้คำาและกลุม่คำามาเขยีนเชือ่มความเพือ่
สร้างความสมัพนัธ์ในประโยค  บางคำาใช้เชือ่มไม่เหมาะสม และลำาดบัความคดิไม่เป็นเหตเุป็นผลกนั  มปัีญหา
ย่อหน้าที่ไม่มีสัมพันธภาพในย่อหน้าและระหว่างย่อหน้า ตัวอย่างเช่น 

  (1) เราอ่านเรือ่งนีแ้ล้วรู้สกึพธิโีกนจกุของคนไทยคล้ายๆกับพธิโีกนจกุของคนจนี (2) พธิี

แบบนี้ในเมืองจะไม่ค่อยได้เห็นแล้ว แต่ในแถวชนบทยังมีอยู่ ที่บ้านเกิดของเรายังมี (3) เมื่อเรายัง

เป็นเด็กอยู่ก็ไว้ผมจุก เราได้โกนจุกอายุ 6 ขวบ แต่ที่เมืองจีนไม่มีพระสงฆ์ก็เชิญผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโส

มาช่วยโกนจุก (4) แต่คิดว่าวัตถุประสงค์ของพิธีทั้งสองประเทศอาจจะคล้ายๆกัน (57/9)

  จากตัวอย่างข้อความในย่อหน้านี้ เป็นการอธิบายแบบเปรียบเทียบ ซึ่งมีข้อความ 4 ข้อความที่
เชื่อมโยงกันอย่างไม่เป็นลำาดับ  ได้แก่
   ข้อความ (1) กล่าวถึง ความคล้ายคลึงของพิธีโกนจุกไทย-จีน
  ข้อความ (2) กล่าวถึง การทำาพิธีโกนจุกของจีนที่ยังกระทำาในชนบทเท่านั้น
  ข้อความ (3) กล่าวถึง ความแตกต่างของพิธีโกนจุกไทย-จีน ในด้านผู้ทำาพิธี
  ข้อความ (4) กล่าวถึง ความคล้ายคลึงของพิธีโกนจุกไทย-จีน ในด้านวัตถุประสงค์
  จะเห็นได้ว่า ข้อความ (1) และ (4) กล่าวถงึความคล้ายคลงึ  ซึง่ควรอยูเ่ชือ่มโยงกนั  และข้อความ 
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(2) และ (3) กล่าวถึงความแตกต่างและลักษณะเฉพาะ ควรเชื่อมโยงกัน ดังนั้น จึงควรจัดลำาดับเนื้อความใหม่ 
ปรับภ าษาและเลือกใช้คำาเชื่อมความให้เหมาะสม ย่อหน้านี้ควรปรับแก้ไขเป็น “เมื่ออ่านเรื่องนี้แล้ว ท�าให้
ทราบว่าวัตถุประสงค์ในพิธีโกนจุกของไทยและจีนมีความคล้ายคลึงกัน โดยจัดท�าขึ้นเพื่อ...(วัตถุประสงค์)...  
แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ “ผู้ท�าพิธี” ในประเทศไทยนิยมให้พระสงฆ์เป็นผู้กระท�าพิธี  ส่วนที่ประเทศจีนจะให้
ผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสเป็นผู้ท�าพิธี  ซึ่งพิธีโกนจุกนี้ยังพบเห็นได้ในแถบชนบทของประเทศจีน”
            3.1.3 ย่อหน้าไม่มีสารัตถภาพ ไม่สามารถเขียนขยายใจความสำาคัญ ไม่เน้นยำ้าประเด็น
สำาคัญของย่อหน้าและเนื้อความทั้งหมดให้ชัดเจน และเขียนออกนอกเรื่อง ตัวอย่างเช่น

   ทรัพยากรธรรมชาติที่เราใช้อยู่ทุกวัน มันเป็นของลูกหลาน  เรายืมลูกหลานมาใช้ เรา

จึงต้องดูแลให้ดี พอถึงเวลาเราต้องส่งต่อให้ลูกหลานจึงต้องส่งต่อในสภาพ  เราท�าต้องเหมือนคนที่

ตั้งถิ่นฐานใกล้ ๆ ทะเลเขารู้สึกทรัพยากร ปู ปลาน้อยก็พยายามหาสิ่งอื่นมาท�าอนุรักษ์และปกป้อง

ทรัพยากร ปู ปลาด้วย (56/3)

  จากตวัอย่าง อาจทำาให้ผูอ่้านไม่ทราบว่านกัศกึษาจนีต้องการจะเน้นยำา้เรือ่งการอนรัุกษ์ทรพัยากร
ไว้ให้ ลกูหลาน หรอืเจาะจงทีเ่รือ่งการอนรุกัษ์สตัว์นำา้  เพราะในตอนท้ายย่อหน้าเป็นข้อความกระตุ้นให้ใส่ใจ
ดแูลอนรุกัษ์ทรพัยากรสตัว์นำา้ ฉะนัน้ ส่วนขยายความจึงไม่สนบัสนนุใจความสำาคญั ทำาให้ย่อหน้าไม่มสีารัตถ
ภาพ  
   3.2 องค์ประกอบของการเขียน ไม่สามารถเขยีนเรยีบเรยีงเนือ้ความให้ชดัเจน เมือ่เขยีนเป็น
เรื่องราว จึงทำาให้การสื่อความไม่ชัดเจนหรือผิดพลาดได้  ดังนี้
     3.2.1 การเขียนคำานำา ไม่สามารถเขียนคำานำา หรือเขียนคำานำารวบรัด และเขียนคำานำาที่
ไม่สัมพันธ์กับเนื้อหา ตัวอย่างเช่น

  ทาวน้องชายทีร่กัของพี ่ วนันี้พีไ่ด้อ่านเรือ่งเกีย่วกบัวฒันธรรมไทย นะ เรือ่งชือ่ว่าตุก๊ตา

เสียกระบาล เป็นความเชื่อของมนุษย์? (57/11)

   จากตัวอย่างนี้ นักศึกษาจีนเกริ่นนำาด้วยการบอกหัวข้อเรื่องเท่านั้น ไม่มีการให้รายละเอียดอื่น 
ทำาให้ไม่ดึงดูดใจผู้อ่าน  ดังนั้น ควรปรับแก้ไขโดยยกลักษณะเด่นของเรื่องที่กล่าวถึงว่ามีลักษณะอย่างไร จึง
จะเหมาะสมมากกว่า
      3.2.2 การเขียนเนื้อหา เป็นปัญหาการเขียนเนื้อหา 4 แบบ ได้แก่ 1) เขียนไม่ตรงกับ
หัวข้อเรื่อง ไม่ตรงกับประเด็นของคำาถาม 2) เขียนสื่อความหมาย เขียนอธิบายไม่ชัดเจนและไม่เขียนลำาดับ
ความให้ชัดเจน 3) เขียนนำาเสนอข้อมูลไม่ถูกต้อง เลือกใช้คำาไม่ถูกต้องและเขียนอ้างอิงไม่ถูกต้อง และ 
4) เขียนไม่สร้างสรรค์ ไม่เสนอแนวคิดที่แปลกใหม่ 

  พอดช่ีวงนีเ้รยีนวรรณคดไีทยอยู ่นกก�าลังติดวรรณคดเีรือ่ง เพลงใบไม อยู ่ตอนนีอ้ธบิาย

ให้ฟังหน่อยนะคะ (56/1)

  จากตัวอย่าง  นกัศกึษาจนีใช้คำาว่า “วรรณคดี” เพ่ือบอกประเภทเร่ือง “เพลงใบไม้” ซ่ึงไม่ถกูต้อง 
ควรใช้คำาว่า “วรรณกรรม” จะเหมาะสมมากกว่า  เพราะงานเขียนประเภท “วรรณกรรม” คืองานหนังสือ
หรืองานประพันธ์  ส่วนคำาว่า “วรรณคดี” หมายถึงวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีมีคุณค่าเชิง
วรรณศิลป์
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       3.2.3 การเขียนสรปุ เป็นปัญหาไม่เขยีนสรปุและเขยีนสรปุไม่สมัพนัธ์กบัเนือ้หา ตัวอย่าง
เช่น

นิทานเรื่องนี้ไมได้เหมาะส�าหรับเด็กๆอ่านเท่านั้น คนทุกคนอ่อนแล้วก็สามารถได้รับแง่คิดในหลาย

ด้าน เช่น 1. อย่าประมาทและอย่าคาดหวังว่าใครจะเลี้ยงดูเรา ให้เร่งเก็บออกเสียตั้งแต่เนิ่นๆ จะได้

มีชีวิตบั้นปลายที่สุขสบาย 2 . คนเราต้องมีความกตัญญู ควรเลี้ยงดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุญกับเรา 

นี่เป็นหน้าที่ของลูก 3. สมบัติอันล�้าค่าไม่ใช่เงินทอง คือความรักที่คนในครอบครัวมีต่อกันเพื่อนรัก

  ฉั นฉันหวังว่า เราสองคนได้มีความขยันไม่ว่าในการเรียนหรือการท�างาน รักจักความ

ประหยัด และเก็บเงิน พึ่งาอาสัยตัวเองได้ตลอดชีพ (56/8)

  จากตัวอย่าง เนื้อหาของเรื่องนี้มุ่งสอนคุณธรรมเรื่อง “ความกตัญญู”  แต่นักศึกษาจีนสรุปใน
ส่วนท้ายว่าเป็นเรื่องความประหยัด ทำาให้การสรุปและเนื้อหาไม่สัมพันธ์กัน

 4. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
 ผลสรุปข้อมลูการวเิคราะห์ความคิดเหน็ของกลุม่ตวัอย่างในการสนทนากลุม่ ในด้านปัญหา  สาเหตุ 
และแนวทางการแก้ปัญหาการใช้ภาษาเขียน มีดังนี้
 4.1  ความคิดเห็นของนักศึกษาจีน  นักศึกษาจีนมีความคิดเห็นว่า การเรียนภาษาไทยใน
ระดับบัณฑิตศึกษา มีประโยชน์ในการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นมากกว่าปริญญาตรี ทำาให้มีความสามารถในการ
สือ่สารภาษาไทย ช่วยให้มโีอกาสทำางานทีต้่องใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างด ีได้เรียนรู ้และมคีวามเข้าใจวฒันธรรม
ไทยผ่านการเรียนภาษา  
  สาเหตุของปัญหาการใช้ภาษาไทย นักศึกษาจีนมีความเห็นว่า สาเหตุมาจากการขาดความรู้หลัก
การใ ช้ภาษาไทยและเคยชินกับการใช้ภาษาจีน  จึงทำาให้มีปัญหาการสะกดคำา การใช้คำาที่มีความหมาย
ไม่ถูกต้อง และการเขียนเรื่องที่บกพร่อง และไม่สามารถสื่อสารได้เข้าใจ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การแก้ปัญหาการเขียนทีเ่หมาะสมคอื การฝึกฝน โดยเฉพาะการอ่านอย่างสมำา่เสมอ  
ควรอ่านหนังสือหลายประเภท เพื่อเรียนรู้ภาษาและใช้เป็นตัวอย่างการเขียนที่ดีต่อไป
 4.2 ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาติ อาจารย์มีความคิดเห็น
ว่า นักศึกษาจีนเลือกเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เพราะต้องการเรียนในระดับสูงขึ้น และคุ้นเคยกับระบบ
การเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยัในประเทศไทย จงึต้องการเรยีนต่อเพือ่อยูใ่นประเทศไทยนานขึน้ นอกจาก
นีผ้ลการศึกษาระดบับัณฑิตศกึษาในประเทศไทยมคุีณภาพเป็นทีย่อมรบัในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี  
  สาเหตุของปัญหา อาจารย์มีความเห็นว่า นักศึกษาจีนมีพื้นฐานความรู้และทักษะการใช้ภาษาไม่
มากพอ อีกทั้งได้อิทธิพลจากการใช้ภาษาจีนและสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
  แนวทางแก้ปัญหาการเขียนคือ  ใช้วิธีการสอนที่เหมาะกับนักศึกษาต่างชาติ  เช่น วิธีสอนทักษะ
ภาษา แบบบูรณาการและทักษะสัมพันธ์กันทั้ง 4 ทักษะ สอนสอดแทรกหลักการใช้ภาษาในรายวิชาต่าง ๆ 
อย่างสมำ่าเสมอ  ทั้งนี้ผู้สอนต้องเอาใจใส่การฝึกทักษะและการเรียนของนักศึกษา  ในด้านของมหาวิทยาลัย
ควรมีบทบาทสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาของนักศึกษาจีน โดยจัดระบบการให้คำา
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ปรกึษาทีนั่กศึกษาได้ช่วยเหลอืกนั การสร้างกลุม่หมอภาษา การจดักจิกรรมนกัศกึษา  การให้ทนุวจิยัและการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน 

อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีน มีประเด็นที่นำามาอภิปรายผล
ได้ดังต่อไปนี้
 1. ปัญหาด้านการใช้ค�า   

 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาจีนมีปัญหาการใช้คำา 4 ประการคือ การสะกดการันต์ การเลือกใช้คำา 
การเว้นวรรค และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน ดังนี้  1) ปัญหาการเขียนสะกดคำาผิดเนื่องจากเป็นชาวต่าง
ชาติ จึงขาดความรู้เรื่องหลักภาษา อีกทั้งมีความคล้ายคลึงกันของรูปพยัญชนะจึงทำาให้เขียนสับสน นอกจาก
นี้ยังอาจเขียนผิดเพราะออกเสียงผิด เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับสุรีย์วรรณ เสถียรสุคนธ์ (2553) ที่กล่าวถึงข้อ
บกพร่องในระดับคำาของนักศึกษาที่เขียนผิดในลักษณะของการสะกดคำา ทำาให้คำาเปลี่ยนความหมาย เป็น
ปัญหาการสื่อความหมาย 2) ปัญหาด้านการเลือกใช้คำา อาจเกิดจากนักศึกษาไม่เข้าใจชนิดของคำาและความ
หมายของคำาในภาษาไทย เพราะภาษามีลกัษณะคล้ายคลงึกันหรอืแตกต่างกนัเพยีงเลก็น้อย จงึเลอืกใช้คำาผดิ ซ่ึง
ปัญห าดังกล่าวส่งผลให้ผู้อ่านไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสาร และเข้าใจความหมายคลาดเคลื่อนไป ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิระ สมนาม. (2550)  ที่พบว่ามีการใช้ภาษาที่มีลักษณะผิดพลาดในระดับคำา  
ได้แก่ การใช้คำาศพัท์ผดิชนดิของคำา การใช้คำาชนดิเดยีวกนัแต่ผดิรปู การใช้คำาชนดิเดยีวกนัแต่ผดิคำาศพัท์ การ
ใช้คำาศัพท์ผิด การใช้คำาเชื่อมผิด การใช้คำาลักษณนามผิด 3) ปัญหาด้านการเขียนเว้นวรรคผิดหลักการเขียน
ภาษาไทย ทำาให้เสียจังหวะในการอ่าน และจับใจความยาก โดยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิระ สมนาม 
(2550)  ที่พบการใช้ระดับภาษาไม่ถูกต้อง การเว้นวรรคผิดและใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิด คือ เว้นวรรคใน
ที่ที่ไม่ควรเว้น ไม่เว้นวรรคในที่ที่ควรเว้น เครื่องหมายวรรคตอนไม่เหมาะสม ทำาให้สื่อสารผิดพลาด และ 4) 
ปัญหาด้านการใช้เครือ่งหมายวรรคตอน ใช้เครือ่งหมายไม่ถกูต้องอาจทำาให้ผูอ่้านรบัสารได้ไม่ตรงกบัทีต้่องการ 
ซึ่งสอดคล้องกับ วรวรรธน์ ศรียาภัย  (2555 : 21-22) ที่กล่าวถึงการใช้เครื่องหมายว่า เครื่องหมายต่าง ๆ 
สามารถสือ่สารจากผูส่้งสารไปยงัผูร้บัสาร จงึต้องใช้ให้ถกูต้องด้วย และการใช้ภาษาทีผิ่ด สะท้อนถงึภาพลักษณ์ 
คือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ส่งสาร 
 2. ปัญหาด้านการใช้ประโยค  
 จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาจีนมีปัญหาการใช้ประโยค 3 ประการคือ  ประโยคตามหลักไวยากรณ์  
ประโยคสื่อความหมาย  และประโยคสละสลวย  โดยพบปัญหาการเขียนประโยคสละสลวยมากที่สุด 
ส่วนใหญ่เป็นการใช้ระดับคำาไม่เหมาะสมกับโอกาสและการใช้คำาฟุ่มเฟือย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฉุน
ฟาง ไป๋ (2555) พบว่า งานเขียนของนักศึกษาจีนมีข้อบกพร่อง เช่น ประโยคใช้คำาฟุ่มเฟือย และใช้ภาษาพูด
ในภาษาเขียน ปัญหาด้านการเขียนประโยคตามหลักไวยากรณ์พบมากรองลงมา  โดยส่วนใหญ่ เขียนไม่ถูก
ต้องตามโครงสร้างภาษาไทยและเขียนประโยคตามโครงสร้างภาษาจีน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉุนฟาง 
ไป๋ (2555) ที่อธิบายว่า  ตำาแหน่งของกรรมรองกรรมตรงในประโยคภาษาจีนต่างกับประโยคภาษาไทย  
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ดังนั้นเมื่อนักศึกษาเขียนประโยคภาษไทยจึงเขียนประโยคเหมือนกับภาษาจีน ส่วนปัญหาด้านการเขียน
ประโยคสื่อความหมายพบน้อยที่สุด โดยพบปัญหาการเขียนเว้นวรรคผิด  การเขียนไม่จบกระแสความ ซึ่ง
เกดิจากขาดกลุม่คำา คำา ประโยคและปัญหาการใช้คำาเกนิ ท้ังนีส้อดคล้องกบังานวจัิยของ ชนกิา คำาพุฒ (2545) 
ที่พบว่าการใช้คำาเกินและการขาดคำา  เป็นปัญหาหนึ่งในการเขียนประโยคของนักศึกษาจีน
 3. ปัญหาด้านรูปแบบการเขียน  
 ข้อ มูลจากการวิจัยพบว่านักศึกษาจีนมีปัญหาด้านรูปแบบการเขียน ย่อหน้าที่มีประโยคใจความ
สำาคัญมากกว่า 1 ใจความสำาคัญ ขาดความเป็นเหตุเป็นผล และไม่เน้นยำ้าใจความสำาคัญให้ชัดเจน ทำาให้ขาด
นำ้าหนักของเนื้อความ เป็นการเขียนท่ีขาดคุณลักษณะที่ดี สอดคล้องกับผลการวิจัยของทัศนีย์ ทานตวณิช 
(2557) และทัศพร เกตุถนอม (2541) ที่พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีข้อบกพร่องในเรื่องการเขียนย่อหน้า และ 
ตรีศิลป์ บุญขจร และนภาลัย สุวรรณธาดา (2540 : 213-214) ได้อธิบายลักษณะของการเขียนย่อหน้าที่ดี
ต้องมีเอกภาพ มีสัมพันธภาพ และมีสารัตถภาพ ส่วนปัญหาเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเขียนพบว่ามีความ
ไม่สมบูรณ์ ทั้งการเขียนคำานำา เนื้อเรื่อง และสรุป ดังที่ ดวงใจ ไทยอุบุญ (2552 : 35-38) อธิบายว่าการเขียน
เรื่อง ที่ดีต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน เป็นปัญหาการเขียนที่มาจากไม่มีความรู้ความเข้าใจ และไม่ได้ฝึกฝน
ทักษะการเขียนอย่างสมำ่าเสมอ 
  4. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  

 พบว่ากลุ่มตัวอย่างในกลุ่มสนทนาย่อย ทั้งนักศึกษาจีนและอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นว่า  การ
เรียนภ าษาไทยมีประโยชน์ในการสื่อสาร ทำาให้ผู้เรียนชาวต่างชาติเข้าใจคนไทยและวัฒนธรรมไทยผ่านการ
เรยีนภาษา ช่วยให้สามารถดำารงชีวติในสงัคมไทยได้อย่างมคีวามสขุ สอดคล้องกบัผลการวจิยัของปรยีา หริญั
ประดิษฐ์ (2545) และอัญชลี ทองเอม (2537) ถ้าหากนักศึกษาชาวต่างชาติมีปัญหาการใช้ภาษา ดังเช่นผล
การวิจัยปัญหาด้านการเขียนของนักศึกษาจีน  กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุม่มคีวามคดิเหน็ทีส่อดคล้องกบังานวจิยั
ของ ทัศนย์ี ทานตวนชิ (2557) ทีมี่ผลการวิจยัและให้ข้อเสนอแนะว่า ควรแก้ไขปัญหาการเขียนท่ีมสีาเหตุจาก
การขาดความรูเ้กีย่วกบัหลักการใช้ภาษา โดยการเสรมิความรู ้ การพฒันาทกัษะการคดิและการเขยีน ทัง้นี้
มหาวิทยาลยัควรมีบทบาทและภารกจิในการจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอนสำาหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นชาว
จนี ท่ีสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์นโยบายภาษาของชาติ ดังท่ีราชบณัฑิตยสถาน (2557) กล่าวว่า การจัดการ
ศกึษาภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติให้สามารถใช้ภาษาสือ่สารได้ จะเป็นแนวทางทีจ่ะทำาให้คนไทยและผู้เรียนชาวต่าง
ชาติมคีวามเข้าใจกนัและตระหนักถงึการเป็นมนษุย์ท่ีเท่าเทียมกนั
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