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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุและจาแนกข้อผิดพลาด และสาเหตุข้อผิดพลาดทางการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานของ
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยได้กาหนดขอบเขตการจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบทดสอบ
วัดความสามารถภาษาอังกฤษระดับมาตรฐานสากล TOEFL ITP ในตอนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นรูปแบบ
แบบทดสอบปรนัย ด้านไวยากรณ์ จานวน 3 ชุด ชุดละ 40 ข้อ ผลการศึกษา พบว่า จานวนข้อผิดพลาดที่พบจานวนมากที่สุด คือ การ
ใช้กาลให้ถูกต้องกับคาบอกเวลาที่โจทย์กาหนด ตามด้วยการใช้คาบุพบทในตาแหน่งที่ถูกต้อง การเรียงลาดับตาแหน่งคาคุณศัพท์และ
กริยาวิเศษณ์ในประโยคได้ถูกต้อง การใช้นามนับได้และนามนับไม่ได้ และ การใช้คาเชื่อมที่ถูกต้อง ตา มลาดับ ในขณะที่ ข้อผิดพลาด
การใช้อนุประโยค และประธานเชื่อมประโยคได้ถูกต้อง และการเรียงล าดับประธานและกริยาในต าแหน่งที่ถูกต้อง เป็นรูปแบบ
ข้อผิดพลาดที่พบอัตราค่าร้อยละที่ใกล้เคียงกัน ส่วนข้อผิดพลาดที่พบน้อยที่สุด คือ การใช้คากริยาวิเศษณ์เชื่อมประโยคได้ถูกต้อง โดย
สรุปจากผลการวิเคราะห์ พบว่า ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเกิดจากหลายปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ การถ่ายโอนภาษา และการขยายรูปแบบที่มีอยู่
เดิมในภาษาเป้าหมาย
คำสำคัญ : ข้อผิดพลาดทางการใช้ไวยากรณ์ การถ่ายโอนภาษา การขยายรูปแบบที่มีอยู่เดิมในภาษาเป้าหมาย
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Abstract
This research aims to identify and classify errors and causes of errors in using basic English grammar among
students of Bachelor of Arts program in English, Faculty of Humanities and Social Sciences, Valaya Alongkorn
Rajabhat University under Royal Patronage, Pathum Thani Province. This research is a quantitative study. The scope
of data collection was limited to 3 sets of 40 questions each, extracted from TOEFL ITP (Test of English as a Foreign
Language- Institutional Testing Program) , a standardized English proficiency test in a multiple- choice format. The
results showed that the most common errors found was using the correct tense with time expressions, followed
by positioning prepositions in a sentence, positioning adjectives and adverbs in the sentence, distinguishing
countable and uncountable nouns, and using a parallel structure with paired conjunctions, respectively. Two types
of common errors found in almost the same percentage were using clause and subject connectors and correct
ordering of subjects and verbs. The least common error found was using adverbs to connect sentences. From the
analysis results, it was found that the errors occurred from many factors, including language transfer and
overgeneralization of the target language grammar.
Keywords: Grammatical errors, Language transfer, Overgeneralization of the target language linguistic material
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1) บทนา
การจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่
จ าเป็ น ในหลายด้ า น รวมทั ้ ง สมรรถนะด้ า นการสื ่ อ สาร
ภาษาอั ง กฤษ (English Communication Competence) ซึ่ ง
ถือเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยให้เกิดการสื่อสาร การแลกเปลี่ยน
ข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้เราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ และสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ในสังคมโลก โดยสมบัติและคณะ (Somat
Kotchasit, Chantanee Indrasuta & Tanagorn Suwamaprut,
2017) กล่าวว่า “สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ หมายถึง
ความสามารถในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื ่ อ การสื ่ อ สาร ได้ แ ก่
ความสามารถในการสื่อสารทางสังคม ความสามารถในการใช้
ไวยากรณ์หรือโครงสร้าง ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อ
ความหมาย และความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมาย
ด้ า นการพู ด และการเขี ย น โดยการน าความรู ้ ทั ก ษะ และ
คุณลักษณะไปใช้กับทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน
และทั ก ษะการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื ่ อ การสื ่ อ สารหรื อ การ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเจ้าของภาษา” ในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในปัจจุบัน
นั้น สมรรถนะด้านโครงสร้างภาษา (Grammatical Competence)
ถือเป็นองค์ประกอบที่สาคัญและจาเป็น เนื่องจากเป็ นรากฐาน
ของการพัฒนาสมรรถนะทางภาษา (Linguistic Competence)
และทักษะที่ต้องใช้ในการสื่อสารภาษาต่าง ๆ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน
และเขียน (Alikhonova & Grigoryans, 2020) นอกจากนี้อุปกิต
(Uppakit Suangtonglang, 2019) ยั ง ได้ จ ั ด สมรรถนะด้ า น
โครงสร้างภาษาไว้เป็นสมรรถนะด้านหลัก (Core Competence)
ของสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่า องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโครงสร้างภาษา
หรือไวยากรณ์จ ึง เป็นสิ่ง ที่ขาดไม่ได้ ในการเรี ยนรู ้ภาษาใด ๆ
เนื่องจากการไม่รู้หลั กการดังกล่าวจะทาให้ผู้สื่อสารไม่สามารถ
สร้างประโยคที่ถูกต้องเพียงพอที่จะสื่อความหมายเพื่อให้การ
สื่อสารนั้นสาเร็จได้ ซึ่งแม้ว่าจะมีประเด็นถกเถียงกันอยู่บ้างว่า
การสอนภาษาแบบเน้นไวยากรณ์นั้นเป็นวิธีการที่ล้าสมัยและไม่
สามารถทาให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จในการนาไปประยุกต์ใช้กับ
การสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้จริงหลังจากที่มีแนวคิดเรื่องวิธี
สอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
(Communicative Approach) เกิดขึ้นมา อย่างไรก็ตามเราไม่
สามารถหลีกหนีความจริงได้ว่า สมรรถนะด้านโครงสร้างภาษายัง
เป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่ควรจะสอดประสานเป็นเนื้อเดียวกัน

กับสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ เนื่องจากการมีความรู้
ทักษะภาษาด้านไวยากรณ์ทาให้คู่สนทนาหรือผู้ที่สื่อสารระหว่าง
กันใช้เป็นกฎหรือกรอบในการเรียงหรือจัด องค์ ประกอบทาง
ภาษาต่าง ๆ ออกมาเป็นกลุ่มคาอนุประโยค หรือประโยค ที่สื่อ
ความหมายและใช้สื่อสารระหว่างกันได้ (Cross, cited in Dikici,
2012)
เหตุผลข้างต้นจึงเป็นที่มาของการเรียนการสอนไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้นอย่างไม่สามารถหลี กเลี่ยงได้ แม้ใน
ปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการจะได้ประกาศนโยบายการปฏิรูป
การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษ โดยอาศั ย กรอบอ้ า งอิ ง
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุ โ รป (The Common
European Framework of Reference for Languages: CEFR)
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และปรับจุดเน้นการ
เรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษให้ เ ป็ น ไปตามธรรมชาติ ข องการ
เรี ย นรู ้ โดยเน้ น การสื ่ อ สาร (Communicative Language
Teaching : CLT) แต่ก็ยังต้องยอมรับว่าการใช้ไวยากรณ์ยังคง
เป็นพื้นฐานที่สาคัญต่อการนาไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความหมาย
ในการสื่อสาร และเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความคล่องแคล่วและ
ความถู ก ต้ อ งในการใช้ ภ าษา (English Language Institute
Office of the Basic Education Commission Ministry of
Education, 2015) ด้วยเหตุนี้ทางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จึ ง ได้ จ ั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช า
ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน 1 เป็นรายวิชาพื้นฐานสาหรับนักศึกษา
แรกเข้ า ด้ ว ยเล็ ง เห็ น ว่ า สมรรถนะด้ า นโครงสร้ า งภาษามี
ความสั ม พั น ธ์ ก ั บ สมรรถนะด้ า นการสื ่ อ สารภาษาอั ง กฤษที่
ประกอบด้วยทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ดังนั้นพื้นฐานทาง
ไวยากรณ์ที่ดีจะเป็นรากฐานที่สาคัญให้นักศึกษามีองค์ความรู้ที่
เพียงพอในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านอื่น ๆ ต่อไปได้
อย่ า งไรก็ ต าม ในการจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษต่าง ๆ พบว่านักศึกษาบางส่วนมีปัญหาในการใช้
ทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งพบว่าเกิดจากความไม่แม่นย าในการใช้
ไวยากรณ์ โดยมี น ั ก ภาษาศาสตร์ แ ละนั ก วิ จ ั ย หลายท่ า นได้
ท าการศึกษาข้อผิดพลาดการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษซึ่งเกิด
จากปัจจัยในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาของ (Nasya Patiyasevi,
2018) เรื ่ อ ง การวิ เ คราะห์ ข ้ อ ผิ ด พลาดในการใช้ ไ วยากรณ์
ภาษาอั ง กฤษในการเขี ย นอี เ มลธุ ร กิ จ ของนั ก ศึ ก ษา คณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เผยให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมี
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ข้อผิดพลาดในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการเขียนอี เมล
ธุรกิจ สาเหตุหลักของข้อผิดพลาดที่พบ คือ การแทรกแซงจาก
ภาษาที่หนึ่งและการใช้กฎไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง ส่วน Atchara
Pengpanich (2013) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ ข้อผิดพลาดในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ พบว่า พบข้อผิดพลาดทั้งในระดับประโยคและ
เนื้อความ ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในเรื่องการใช้กาล
(Tense) การใช้รูปกริยาที่ไม่ถูกต้องกับการแสดงกาล โดยจาก
ปัญหาที่พบต่างมีความเกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู้ทางโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ ซึ่งหากโครงสร้างทางภาษา มีความซับซ้อนและยุ่งยาก
มากเท่าไร ย่อมทาให้เกิดข้อผิดพลาด นอกจากนี้ ดียู ศรีนราวัฒน์
(Deeyu Srinarawat, 2018) และเซลิงเคอร์ (Selinker, 1972)
ได้กล่าวอีกว่า ข้อผิดพลาดการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเกิดขึ้น
จากกระบวนการสร้ า งอั น ตรภาษา (Interlanguage) โดย
ข้อผิดพลาดในอันตรภาษา ที่มักพบ ได้แก่ การใช้ไวยากรณ์ผิด
เช่น การใช้กาล (Tense) ผิด ไม่มีการใช้รูปพหูพจน์ และไม่ใช้คา
นาหน้าคานาม (Article)
ด้ ว ยเหตุ นี้ ผ ู ้ ว ิ จ ั ย จึ ง สนใจที ่ จ ะศึ ก ษาข้ อ ผิ ด พลาดการใช้
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ของนักศึกษาหลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เนื่องจากมีข้อสังเกตว่าเกิดปัญหาด้านการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษในหลายด้านตามรายละเอียด ดังนี้
1. นักศึกษาแรกเข้า มี ปัญ หาการสื่ อสารภาษาอัง กฤษขั้ น
พื้นฐาน ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ซึ่งยังขาดรากฐานที่ส าคัญในด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดย
อ้างอิงข้อมูลจากคะแนนประเมินแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
จากโครงการเตรี ย มความพร้ อ มนั ก ศึ ก ษาก่ อ นเข้ า เรี ย น
(Intensive English Preparation) ระหว่ า งช่ ว งปี ก ารศึ ก ษา
2560–2564
2. นักศึกษามีพื้นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ไม่
เพียงพอ โดยเฉพาะพื้นฐานทางด้านไวยากรณ์ โดยอ้างอิงข้อมูล
จากคะแนนประเมิ น แบบทดสอบก่ อ นและหลั ง เรี ย น จาก
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน (Intensive
English Preparation) ระหว่างช่วงปีการศึกษา 2560–2564
3. นักศึกษามีผลการเรียนในรายวิชาไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ
ปัจจุบัน 1 ในระดับคะแนนที่ต ่ากว่าเกณฑ์จ านวนมาก ซึ่งไม่
เป็นไปตามผลที่คาดหวังของรายวิชา โดยอ้างอิงคะแนนจากผล

การเรียนของนักศึกษาในรายวิชาไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน 1
ระหว่างช่วงปีการศึกษา 2560–2564
จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยได้เห็นถึงความสาคัญของการสารวจ
ประเด็นปัญหาด้านการใช้ไวยากรณ์ของนักศึกษาในเชิงลึก โดย
การใช้ชุดข้อสอบ TOEFL ITP ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อสอบมาตรฐานที่
ได้รับการยอมรับในระดับสากล อีกทั้งยังมีข้อมูลการวัดระดับ
ความหมายคะแนนเพื่อเทียบระดับ CEFR ของผู้เรียนตามด้าน
ความเข้าใจในการฟัง การเขียนและโครงสร้างประโยค และการ
อ่านอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการค้นหาว่ามีองค์ประกอบ
ทางไวยากรณ์ด้านใดบ้างที่นักศึกษาบกพร่องและต้องการแก้ไข
และสามารถวัดระดับคุณภาพของผู้เรียนด้านโครงสร้างประโยค
หรือไวยากรณ์อยู่ในระดับใด รวมทั้งผลการศึกษาในครั้งนี้ทาให้
หลักสูตรฯ สามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนและจั ด
กิจกรรมปรับพื้นฐานทางด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
ต่อไป อีกทั้งยังเป็นการเสนออีกหนึ่งแนวทางในการประเมิน
คุ ณ ภาพของผู ้ เ รี ย นในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาตามกรอบ CEFR ใน
อนาคต
2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อระบุและจ าแนกข้อผิดพลาดการใช้ไวยากรณ์ภาษา
อังกฤษขั้นพื้นฐาน ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช าภาษาอัง กฤษ คณะมนุษยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. เพื่อศึกษาถึงสาเหตุ ข้อผิดพลาดการใช้ไวยากรณ์ภาษา
อังกฤษขั้นพื้นฐาน ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช าภาษาอัง กฤษ คณะมนุษยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ภาษาที่สองของ (Ellis, 1997)
3) วิธีดาเนินการวิจัย
3.1) การคัดเลือกกลุ่มประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จ านวนทั้งสิ้น 270 คน จากนั้นได้คัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน
159 คน (ระดับความเชื่อมั่น 95%) โดยประมาณค่าสัดส่วนของ
ประชากรและก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากตารางสาเร็จรูป
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ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) นอกจากนี้
ผู้วิจัยยังได้กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม
คือ นักศึกษาผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย และ
การเรียนในรายวิชาไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษปัจจุบัน 1 เรียบร้อย
แล้ว โดยมีสมมติฐานว่านักศึกษาที่ผ่านการทดสอบและเรียน
รายวิชาดังกล่าวจะมีทักษะความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในระดับหนึ่ง

ในการเก็บข้อมูลจานวน 3 สัปดาห์ โดยผู้วิจัยจะให้ระยะเวลาใน
การท าแบบทดสอบ จ านวน 2 วั น /สั ป ดาห์ ในการท าแบบ
ทดสอบแต่ละชุด เพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
ตามจานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด จากนั้นผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์จ าแนกข้อผิดพลาดที่พบตามแนวคิดของ (Etherton;
Hudson, cited in Atchara Pengpanich, 2013)
3.4) การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผู ้ ว ิ จ ั ย น าข้ อ มู ล จากแบบทดสอบ TOEFL ITP Test
รูปแบบออนไลน์ เรื่อง การใช้ไวยากรณ์ จานวน 3 ชุด ตรวจให้
คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ คาตอบที่ถูกต้องให้
1 คะแนน ส่วนข้อที่ตอบผิดได้ 0 คะแนน หลังจากการตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดในแต่ละชุดเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะน ามาจ าแนก
ข้อผิดพลาดที่พบในเรื่องการใช้ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน โดยได้
ดัดแปลงเกณฑ์การคานวณข้อผิดพลาดจากแบบทดสอบออนไลน์
ต า ม แ น ว ค ิ ด ข อ ง ( Etherton; Hudson, cited in Atchara
Pengpanich, 2013) ตามเกณฑ์ ดังนี้
ปริมาณข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น หาได้จาก

3.2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล คื อ แบบทดสอบวั ด
ความสามารถภาษาอังกฤษระดับมาตรฐานสากล TOEFL ITP
( Test of English as a Foreign Language - Institutional
Testing Program) ในตอนที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ไ วยากรณ์
ภาษาอังกฤษ ซึ่ งเป็นรูปแบบแบบทดสอบปรนัยออนไลน์ ด้าน
ไวยากรณ์ จ านวน 3 ชุด ชุดละ 40 ข้อ ตามมาตรฐานรูปแบบ
แบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษระดับมาตรฐานสากล
TOEFL ITP โดย Jatupong Mora (2018) ได้สรุปเกี่ยวกับตัว
แบบทดสอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) จุดประสงค์ (Purpose) เพื่อวัด
ความสามารถของผู้เข้า 2) สาระภาษา (Language Knowledge/
Subskills) หลักการใช้ไวยากรณ์โดยทั่วไป 3) หัวเรื่อง (Topical
Knowledge) หัวเรื่องที่ใช้ในการทดสอบ เป็นเนื้อหาเชิงวิชาการ
และข้อมูลจะเป็นประโยคสั้น ๆ 4) รูปแบบการทดสอบ (Test
Type) คือการวัดทักษะการฟังส่วนใหญ่เป็นแบบเลือกตอบแบบ
ดั้งเดิม 4 ตัวเลือก และมีคาตอบถูกเพียง 1 ตัวเลือก และ 5) การ
ตรวจให้คะแนน (Scoring Technique) แบบตอบถูกได้ 1 หรือ
ตอบผิดได้ 0

จานวนข้อผิดพลาดที่พบในแต่ละประเภทที่จาแนกไว้ x 100
จานวนกลุ่มตัวอย่าง x ผลรวมข้อผิดพลาดแต่ละประเภท

2. ค านวณข้อผิดพลาดที่พบของนักศึกษาแต่ละชั้นปี เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถทางภาษาและข้อผิดพลาดที่พบ ใน
รูปแบบของร้อยละ
3. วิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผลถึงสาเหตุของข้อผิดพลาด
การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ
เรี ย นรู ้ ภ าษาที ่ ส อง ของ (Ellis, 1997) ซึ ่ ง เป็ น แนวคิ ด ทาง
ภาษาศาสตร์จิตวิทยา (Psycholinguistic)

3.3) การเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
การแจกแบบทดสอบ TOEFL ITP Test รูปแบบออนไลน์ เรื่อง
การใช้ไวยากรณ์ ให้กลุ่มนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่กาหนดไว้ จานวน 159 คน ทาการตอบ
แบบทดสอบ จานวน 3 ชุด โดยทาการส่งแบบทดสอบทางกลุ่ม
ไลน์ของนักศึกษาที่ผู้วิจัยกาหนดและสร้างขึ้น โดยใช้ระยะเวลา

4) ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการทาแบบทดสอบ TOEFL ITP
Test รูปแบบออนไลน์ ชุดที่ 1–3 มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 1 : แสดงผลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการทาแบบทดสอบ TOEFL ITP Test รูปแบบออนไลน์ ชุดที่ 1
ประเภทของไวยากรณ์
ความถี่
ค่าร้อยละ
ถูกต้อง
ผิดพลาด
ถูกต้อง
ผิดพลาด
1. After will, would, or other Modals, use the base form of the verb.
61
78
43.9
56.11
2. Use adjective clause connectors correctly.
90
49
64.7
35.25
3. Use noun clause connectors correctly.
31
108
22.3
77.69
4. Use noun clause connector/subjects correctly.
94
45
67.6
32.37
5. Be sure the sentence has a subject and a verb.
47
92
33.8
66.18
6. Position adjectives and adverbs correctly.
61
78
43.9
56.11
7. Use adjective clause connectors correctly.
40
99
28.8
71.22
8. Use predicate adjectives correctly.
36
103
25.9
74.10
9. Make verb agree after propositional phrases.
40
99
28.8
71.22
10. Recognize active and passive meanings.
39
100
28.1
71.94
11. Use noun clause connectors correctly.
53
86
38.1
61.87
12. Use noun clause connector/subjects correctly.
29
110
20.9
79.13
13. Use noun clause connectors correctly.
34
105
24.5
75.53
14. Use the correct tense with time expressions.
18
121
12.9
87.05
15. Use noun clause connector/subjects correctly.
57
82
41
58.99
16.Distinguish countable and uncountable nouns.
38
101
27.3
72.66
17. Use articles with singular nouns.
82
57
59
41.00
18. Distinguish possessive adjectives and pronouns.
47
92
33.8
66.18
19. Make verbs agree after certain words.
80
59
57.6
42.44
20. Use predicate adjectives correctly.
31
108
22.3
77.69
21. Be sure the sentence has a subject and a verb.
53
86
38.1
61.87
22. Distinguish Make and Do.
65
74
46.8
53.23
23. Use parallel structure with paired conjunctions.
46
93
33.1
66.90
24. Make verb agree after propositional phrases.
68
71
48.9
51.07
25. Be sure the sentence has a subject and a verb.
69
70
49.6
50.35
26. Use articles with singular nouns.
54
85
38.8
61.15
27. Use noun clause connectors correctly.
63
76
45.3
54.67
28. Distinguish possessive adjectives and pronouns.
42
97
30.2
69.78
29. Use parallel structure with paired conjunctions.
54
85
38.8
61.15
30. Distinguish possessive adjectives and pronouns.
33
106
23.7
76.25
31. Recognize when preposition have been omitted.
39
100
38.1
71.94
32. Distinguish countable and uncountable nouns.
29
110
20.9
79.13
33. Be sure the sentence has a subject and a verb.
40
99
28.8
71.22
34. Use parallel structure with paired conjunctions.
28
111
20.1
79.85
35. Form comparatives and superlatives correctly.
38
101
27.3
72.66
36. Use parallel structure with paired conjunctions.
30
109
21.6
78.41
37. Recognize when preposition have been omitted.
28
111
20.1
79.85
38. Invert the subject and verb with place expressions.
25
114
18
82.01
39. Distinguish subject and object pronouns.
34
105
24.5
75.53
40. After will, would, or other Modals, use the base form of the verb
41
98
29.5
70.50
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จากตารางที่ 1 พบว่า ข้อผิดพลาดที่พบมากที่สุด ได้แก่การ
ใช้กาลให้ถูกต้องกับคาบอกเวลา (Use the correct tense with
time expressions) (ร้ อ ยละ 87.05) ตามด้ วยการเรี ยงล าดั บ
ประธานและกริยาในตาแหน่งที่ถูกต้อง (Invert the subject and
verb with place expressions) (ร้ อ ยละ 82.01) ส่ ว นการใช้

ค าเชื ่ อ ม (Use parallel structure with paired conjunctions)
และการใช้ค าบุพบทในต าแหน่งที่ถูกต้อง (Recognize when
preposition have been omitted) เป็นข้อผิดพลาดที่ พ บใน
ระดับที่เท่ากัน (ร้อยละ 79.85)

ตารางที่ 2 : แสดงผลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการทาแบบทดสอบ TOEFL ITP Test รูปแบบออนไลน์ ชุดที่ 2
ประเภทของไวยากรณ์
ความถี่
ค่าร้อยละ
ถูกต้อง
ผิดพลาด
ถูกต้อง
ผิดพลาด
1. Distinguish A and An.
106
30
77.9
22.05
2. Use comparatives and superlatives correctly.
75
61
55.1
44.85
3. Form comparatives and superlatives correctly.
106
30
77.9
22.05
4. Use adjective clause connectors correctly.
69
67
50.7
49.26
5. Use other adverb connectors correctly.
32
104
23.5
76.47
6. Use parallel structure with paired conjunctions.
68
68
50
50
7. Use noun clause connectors correctly.
51
85
37.5
62.5
8. Use parallel structure with paired conjunctions.
52
84
38.2
61.76
9. Use the correct tense with time expressions.
42
94
30.9
69.11
10. Use other adverb connectors correctly.
64
72
47.1
52.94
11. Use noun clause connectors correctly.
45
91
33.1
66.91
12. Use parallel structure with paired conjunctions.
43
93
31.6
68.38
13. Use noun clause connector/subjects correctly.
28
108
20.6
79.41
14. Position adjectives and adverbs correctly.
39
97
28.7
71.32
15. Distinguish countable and uncountable nouns.
95
41
69.9
30.14
16. Use the correct tense with time expressions.
42
94
30.9
69.11
17. Form comparatives and superlatives correctly.
58
78
42.6
57.35
18. Use adjective clause connectors correctly.
69
67
50.7
49.26
19. Use the correct tense with time expressions.
66
70
48.5
51.47
20. Make verb agree after propositional phrases.
61
75
44.9
55.14
21. Use predicate adjectives correctly.
43
93
31.6
68.38
22. Position adjectives and adverbs correctly.
32
104
23.5
76.47
23. Use parallel structure with paired conjunctions.
48
88
35.3
64.70
24. Make verbs agree after certain words.
52
84
38.2
61.76
25. Distinguish countable and uncountable nouns.
36
100
26.5
73.52
26. Distinguish A and An.
50
86
36.8
63.23
27. Position adjectives and adverbs correctly.
36
100
26.5
73.52
28. Recognize when preposition have been omitted.
39
97
28.7
71.32
29. Use reduced adverb clauses correctly.
38
98
27.9
72.05
30. Distinguish possessive adjectives and pronouns.
49
87
36
63.97
31. Use reduced adjective clauses correctly.
40
96
29.4
70.58
32. Use noun clause connectors correctly.
40
96
29.4
70.58
33. Use adjective clause connectors correctly.
46
90
33.8
66.17
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ตารางที่ 2 : แสดงผลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการทาแบบทดสอบ TOEFL ITP Test รูปแบบออนไลน์ ชุดที่ 2 (ต่อ)
ประเภทของไวยากรณ์
ความถี่
ค่าร้อยละ
ถูกต้อง
ผิดพลาด
ถูกต้อง
ผิดพลาด
34. Distinguish possessive adjectives and pronouns.
48
88
35.3
64.70
35. Use noun clause connectors correctly.
43
93
31.6
68.38
36. Recognize when preposition have been omitted.
37
99
27.2
72.79
37. Use reduced adjective clauses correctly.
39
97
28.7
71.32
38. Use parallel structure with paired conjunctions.
24
112
17.6
82.35
39. Use reduced adjective clauses correctly.
37
99
27.2
72.79
40. Recognize active and passive meanings.
41
95
30.1
69.85

จากตารางที่ 2 พบว่า ข้อผิดพลาดที่พบมากที่สุด ได้แก่ ข้อ
ผิดพลาดการใช้ค าเชื่อม (Use parallel structure with paired
conjunctions) (ร้อยละ 82.35) ตามด้วยการใช้อนุประโยค และ
ประธานเชื่อมประโยค (Use noun clause connector/subjects
correctly) (ร้อยละ 79.41) ส่วนการใช้กริยาวิเศษณ์เชื่อมประโยค

(Use other adverb connectors correctly) และการเรียงลาดับ
ต าแหน่ ง ค าคุ ณ ศั พท์ และกริ ย าวิ เศษณ์ ใ นประโยค (Position
adjectives and adverbs correctly) เป็นข้อผิดพลาดที่ พบใน
ระดับที่เท่ากัน (ร้อยละ 76.4)

ตารางที่ 3 : แสดงผลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการทาแบบทดสอบ TOEFL ITP Test รูปแบบออนไลน์ ชุดที่ 3
ประเภทของไวยากรณ์
ความถี่
ค่าร้อยละ
ถูกต้อง
ผิดพลาด
ถูกต้อง
ผิดพลาด
1. Use noun clause connector/subjects correctly.
84
40
67.7
32.25
2. Use noun clause connectors correctly.
67
57
54
45.96
3. Invert the subject and verb with place expressions.
62
62
50
50
4. Use articles with singular nouns.
61
63
49.2
50.80
5. Be sure the sentence has a subject and a verb.
48
76
38.7
61.29
6. Use noun clause connectors correctly.
65
59
52.4
47.58
7. Use noun clause connectors correctly.
51
73
41.1
58.87
8. Use noun clause connector/subjects correctly.
37
87
29.8
70.16
9. Recognize active and passive meanings.
47
77
37.9
62.09
10. Use the correct form of the passive.
41
83
33.1
66.93
11. Use parallel structure with paired conjunctions.
57
67
46
54.03
12. Distinguish countable and uncountable nouns.
33
91
26.6
73.38
13. Invert the subject and verb with comparisons.
32
92
25.8
74.19
14. Invert the subject and verb with place expressions.
20
104
16.1
83.87
15. Use articles with singular nouns.
68
56
54.8
45.16
16. Distinguish countable and uncountable nouns.
47
77
37.9
62.09
17. Use the correct tense with time expressions.
51
73
41.1
58.87
18. Use parallel structure with paired conjunctions.
41
83
33.1
66.93
19. Distinguish countable and uncountable nouns.
36
88
29
70.96
20. Use noun clause connectors correctly.
36
88
29
70.96
21. Use parallel structure with paired conjunctions.
34
90
27.4
72.58
22. Recognize when preposition have been omitted.
41
83
33.1
66.93
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ตารางที่ 3 : แสดงผลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการทาแบบทดสอบ TOEFL ITP Test รูปแบบออนไลน์ ชุดที่ 3 (ต่อ)
ประเภทของไวยากรณ์
ความถี่
ค่าร้อยละ
ถูกต้อง
ผิดพลาด
ถูกต้อง
ผิดพลาด
23. Use comparatives and superlatives correctly.
32
92
25.8
74.19
24. Distinguish countable and uncountable nouns.
53
71
42.7
57.25
25. Use noun clause connector/subjects correctly.
46
78
37.1
62.90
26. Use noun clause connectors correctly.
44
80
35.5
64.51
27. Position adjectives and adverbs correctly.
33
91
26.6
73.38
28. Make verbs agree after certain words.
35
89
28.2
71.77
29. Position adjectives and adverbs correctly.
37
87
29.8
70.16
30. Make verbs agree after certain words.
53
71
42.7
57.25
31. Use predicate adjectives correctly.
31
93
25
75
32. Use parallel structure with paired conjunctions.
30
94
24.2
75.80
33. Distinguish countable and uncountable nouns.
27
97
21.8
78.22
34. Use noun clause connector/subjects correctly.
22
102
17.7
82.25
35. Use parallel structure with paired conjunctions.
39
85
31.5
68.54
36. Make verb agree after propositional phrases.
37
87
29.8
70.16
37. Use predicate adjectives correctly.
43
81
34.7
65.32
38. Recognize when preposition have been omitted.
27
97
21.8
78.22
39. Recognize when preposition have been omitted.
24
100
19.4
80.64
40. Be careful of past participles.
45
79
36.3
63.70

จากตารางที่ 3 พบว่า ข้อผิดพลาดการทาข้อสอบของนักศึกษา
ที ่ พ บมากที ่ ส ุ ด ได้ แ ก่ การเรี ย งล าดั บ ประธานและกริ ย าใน
ต าแหน่งที่ถูกต้อง (Invert the subject and verb with place
expressions) (ร้อยละ 83.87) ตามด้วย การใช้อนุประโยคและ
ประธานเชื่อมประโยค (Use noun clause connector/subjects
correctly) (ร้อยละ 82.25) การเติมคาบุพบท (Recognize when
preposition have been omitted) (ร้อยละ 80.64) การใช้นาม
น ั บ ไ ด้ แ ล ะ น า ม น ั บ ไ ม ่ ไ ด้ ( Distinguish countable and
uncountable nouns) (ร้อยละ 78.22) และการใช้คาเชื่อม (Use
parallel structure with paired conjunctions) (ร้อยละ 75.80)

แบบทดสอบ TOEFL ITP Test รูปแบบออนไลน์ ชุดที่ 2 “When
she retires in September 1989, tennis champion
Christine Evert was the most famous woman athlete in
the United States” จากประโยคข้างต้น พบว่า กลุ่ มตัวอย่าง
ไม่เปลี่ยนแปลงคากริยาให้สอดคล้องกับรูปกาลในประโยค ซึ่งใน
ประโยคมีรูปกาลเป็นอดีต โดยมีค าบอกเวลาความเป็นอดีตที่
ชัดเจน ดังนั้น คากริยา “retires” จึงควรเปลี่ยนเป็น “retired”
2. การใช้คาบุพบทในตาแหน่งที่ถูกต้อง (Recognize when
preposition have been omitted) เช่น ตัวอย่างแบบทดสอบ
TOEFL ITP Test รูปแบบออนไลน์ ชุดที่ 1 “In 1866 to 1883,
the bison population in North America was reduced
from an estimated 13 million to a few hundred.” จาก
ประโยคข้างต้น พบว่า ข้อผิดพลาดคือการใช้คาบุพบท “In” ไม่
ถูกต้อง เนื่องจากผู้เรียนคุ้นชินกับหลักการการใช้คาบุพบท “In”
กับการใช้บอกปีในภาษาอังกฤษ และคิดว่าน่าจะใช้ในบริบ ท
เดียวกันได้ ซึ่งหากพิจารณาความหมายในประโยค คาบุพบทที่
เหมาะสมและถูกต้อง คือ “from” ควรเปลี่ยนจาก “to” เป็น

5) สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์สามารถจ าแนกข้อผิดพลาดที่พบใน
ภาพรวมตามประเภทของไวยากรณ์ 8 ล าดับตามความถี่ของ
ข้ อ ผิ ด พลาดที ่ พ บจากมากไปหาน้ อ ย พร้ อ มยกตั ว อย่ า ง
แบบทดสอบจากข้อผิดพลาดที่พบ ดังนี้
1. การใช้กาลให้ถูกต้องกับคาบอกเวลาที่โจทย์กาหนด (Use
the correct tense with time expressions) เช่ น ตั ว อย่ า ง
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“from” ซึ่ง จะสามารถสื่อความหมายเรื่องของระยะเวลาได้
ถูกต้อง
3. การเรียงล าดับต าแหน่งค าคุณศัพท์และกริยาวิเศษณ์ใน
ป ร ะ โ ย ค ไ ด ้ ถ ู ก ต ้ อ ง ( Position adjectives and adverbs
correctly) เช่น ตัวอย่างแบบทดสอบ TOEFL ITP Test รูปแบบ
ออนไลน์ ชุ ด ที ่ 1 “Dehydration is________ that a land
animal faces.” จากประโยคข้างต้น พบว่า โจทย์ ข้อนี้มีคาตอบ
แบบให้เลือกตอบโดยสลับตาแหน่งคาชนิดต่าง ๆ เพื่อวัดทักษะ
การเรียงลาดับตาแหน่งคาคุณศัพท์และกริยาวิเศษณ์ ซึ่งคาตอบที่
ถูกต้อง คือ “often the greatest hazard” ‘often’ เป็นกริยา
วิเศษณ์ซึ่งต้องอยู่หลังค ากริยา ‘is’ ส่วน ‘the greatest’ เป็น
คาคุณศัพท์ต้องวางไว้หน้าคานามคาว่า ‘hazard’
4. การใช้ น ามนั บ ได้ แ ละนามนั บ ไม่ ไ ด้ ( Distinguish
countable and uncountable nouns) เช่ น ตั ว อย่ า งแบบ
ทดสอบ TOEFL ITP Test รูปแบบออนไลน์ ชุดที่ 1 “Twenty
to thirty year after a mature forest is cleared away, a
nearly impenetrable thicket of trees and shrubs
develops.” จากประโยคข้างต้น พบว่า ข้อผิดพลาด คือ การไม่
เติม ‘s’ หลัง กลุ่มค านามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ ซึ่ง ในประโยค
‘thirty’ คือ คานามนับได้พหูพจน์ ดังนั้น คาว่า ‘year’ จึงต้อง
เติม ‘s’
5. การใช้คาเชื่อมที่ถูกต้อง (Use parallel structure with
paired conjunctions) ตัวอย่างแบบทดสอบ TOEFL ITP Test
รูปแบบออนไลน์ ชุดที่ 2 “____vastness of the Grand Canyon,
it is difficult to capture it in a single photograph. ”
ข้อผิดพลาดจากรูปแบบข้างต้น พบว่า ผู้เรียนเลือกใช้คาเชื่อมไม่
ถูกต้องกับบริบทและความหมายในประโยค ซึ่งคาเชื่อมที่ถูกต้อง
คือ ‘Because of’ เนื่องจากในประโยคมีความหมายที่มีความ
เป็นเหตุเป็นผล คล้อยตามกัน
6. การใช้อนุประโยค และประธานเชื่อมประโยคได้ถูกต้อง
(Use noun clause connector/subjects correctly) ตัวอย่าง
ข้อสอบ TOEFL ITP Test รูปแบบออนไลน์ ชุดที่ 1 “_______of
tissues is known as histology.” จากข้อผิดพลาดจากรูปแบบ
ข้างต้น พบว่า ผู้เรียนเลือกใช้อนุประโยคในการท าหน้าที่เป็น
ประธานของประโยคไม่ถูกต้อง ซึ่งอนุประโยคที่ท าหน้าที่เป็น
ประธานของประโยคที่ถูกต้อง คือ “The scientific study”
7. การเรียงล าดับประธานและกริยาในต าแหน่งที่ถูกต้อง
( Invert the subject and verb with place expressions)

ตัวอย่างแบบทดสอบ TOEFL ITP Test รูปแบบออนไลน์ ชุดที่ 1
“ Most of the damage property attributed to the San
Francisco earthquake of 1906 resulted from the fire that
followed.” จากประโยคข้ า งต้ น พบว่ า มี ก ารเรี ย งล าดั บ
ประธานและกริ ย าผิ ด ต าแหน่ ง คื อ ค าว่ า “the damage
property” ซึ่งตาแหน่งที่ถูกต้อง คือ “property the damage”
คาว่า ‘property’ ทาหน้าที่ขยายคาว่า ‘the damage’
8. การใช้กริยาวิเศษณ์เชื่อมประโยคได้ถูกต้อง (Use other
adverb connectors correctly) ตัวอย่างแบบทดสอบ TOEFL
ITP Test รูปแบบออนไลน์ ชุดที่ 2 “Beginning in the Middle
Ages, composers of Western music used a system of
notating their compositions_________ be performed by
musicians.” จากประโยคข้างต้น พบว่า โจทย์ข้ อนี้มีค าตอบ
แบบให้เลือกตอบโดยให้เลือกใช้กริยาวิเศษณ์เชื่อมประโยคให้
ถูกต้อง ซึ่งคาตอบที่ถูกต้อง คือ “so they could” ซึ่ง ‘so’ เป็น
คากริยาวิเศษณ์ มีความหมายว่า ‘ดังนั้น’ ทาหน้าที่ในการเชื่อม
ประโยค และทาให้ประโยคมีความหมายที่สมบูรณ์
6) อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิ เ คราะห์ ข ้ า งต้ น สามารถสรุ ป และหาสาเหตุ
ข้ อ ผิ ด พลาดการใช้ ไ วยากรณ์ ภ าษาอั ง กฤษขั ้ น พื ้ น ฐานของ
นักศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 โดยใช้ กระบวนการเรี ยนรู้
ภาษาที่สองของผู้เรียนของ (Ellis, 1997) จากข้อผิดพลาดข้างต้น
สามารถจ าแนกข้อผิดพลาดตามกระบวนการทางภาษาศาสตร์
จิตวิทยา (Psycholinguistic) ดังนี้
1 . ก า ร แ ท ร ก ซ ้ อ น ข อ ง ภ า ษ า แ ม ่ ( Mother Tongue
Interference) หรือ การถ่ายโอนภาษา (Language Transfer)
เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนถ่ายโอนภาษาแม่มายังภาษาที่สองที่
ผู้เรียนกาลังเรียนรู้อยู่ เนื่องจากความเคยชินในการใช้ภาษาเดิม
ของตน หากพิจารณาจากข้อผิดพลาดที่มีการถ่ายโอนภาษาแม่
ต่อการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน คือ การใช้กาลให้
ถูกต้องกับคาบอกเวลาที่โจทย์กาหนด (Use the correct tense
with time expressions) ผู้เรียนมักจะใช้กาลและค ากริยาไม่
ถูกต้องในการบ่งบอกถึงกาลต่าง ๆ ตามที่โจทย์กาหนด เนื่องจาก
ผู้เรียนมีการถ่ายโอนภาษาแม่ในการเรียนรู้ภาษาที่สอง ซึ่งใน
ภาษาไทยนั้นจะไม่มีการเติมวิภัติปัจจัยที่คากริยาเพื่อบ่งบอกถึง
กาลต่าง ๆ ในประโยค และไม่มีการผันกริยาสามช่อง เพราะใน
ภาษาไทยจะมีค ากริยาที่แสดงถึงความเป็นปัจจุบัน อดีต และ
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อนาคต ในรูปค าเดียว หรือเป็นค าเดี่ยว ๆ ที่แสดงถึงช่วงเวลา
ต่ า ง ๆ เช่ น เมื ่ อ วานนี ้ พรุ ่ ง นี ้ เมื ่ อ สั ก ครู่ รวมทั ้ ง ไม่ ม ี ก าร
ปรับเปลี่ยนรูปประโยคให้สอดคล้องกับกาลต่าง ๆ นอกจากนี้
ข้ อ ผิ ด พลาดที ่ พ บจากการแทรกซ้ อ นของภาษาแม่ (Mother
Tongue Interference) หรื อ การถ่ า ยโอนภาษา (Language
Transfer) คือ การเรียงล าดับประธานและกริยาในต าแหน่ง ที่
ถูกต้อง (Invert the subject and verb with place expressions)
เนื่องจากในภาษาไทยไม่มีการเปลี่ยนหรือสลับประธานและกริยา
เพื ่ อ แสดงออกถึ ง ความหมายในรู ป ประโยครู ป แบบต่ า ง ๆ
เหมือนกับภาษาอังกฤษ รวมทั้ง ข้อผิดพลาดที่เกิดจากปัจจัยการ
แทรกซ้อนของภาษาแม่เพิ่มเติม คือ การใช้กริยาวิเศษณ์เชื่อม
ประโยคได้ถูกต้อง (Use other adverb connectors correctly)
และการเรียงล าดับต าแหน่ง ค าคุณศัพท์และกริยาวิเศษณ์ใน
ป ร ะ โ ย ค ไ ด ้ ถ ู ก ต ้ อ ง ( Position adjectives and adverbs
correctly) เนื่องจากในภาษาไทยไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนในการ
กาหนดรูปแบบการใช้คากริยาวิเศษณ์ในการเชื่อมประโยค และ
การกาหนดรูปแบบการเรียงลาดับตาแหน่งคาคุณศัพท์และกริยา
วิเศษณ์ที่ชัดเจนเหมือนในภาษาอังกฤษ เช่น คากริยาวิเศษณ์ใน
ภาษาไทยโดยส่วนใหญ่มักจะปรากฎอยู่หลังคานาม แต่ในขณะที่
ภาษาอัง กฤษค าคุณ ศัพ ท์จ ะวางไว้ ห น้า ค านาม และค ากริ ย า
วิเศษณ์จะวางไว้หลังคากริยา จากผลการศึกษาข้างต้น สอดคล้อง
กับแนวคิดของอัจฉรา เพ่งพานิช (Atchara Pengpanich, 2013)
ได้กล่าวว่า การเกิดข้อผิดพลาดของการใช้ภาษามักเกิดจากปัจจัย
การแทรกซ้อนของภาษาแม่ (Mother Tongue Interference)
หรื อ การถ่ า ยโอนภาษา (Language Transfer) โดยเกิ ด จาก
ปั จ จั ย 2 ลั ก ษณะ คื อ 1) การแทรกซ้ อ นของภาษาแม่ โ ดย
ถ่ า ยทอดลั ก ษณะภาษาแม่ ม ายั ง ภาษาที ่ ส อง ( Language
Transfer) และ 2) การแปลค าต่ อ ค า ( Word-for-Word
Translation) หมายถึง ผู้เรียนใช้ภาษาแม่เพื่อเป็นตัวช่วยในการ
สื่อสาร เพราะไม่สามารถใช้ คาศัพท์หรือโครงสร้างทางไวยากรณ์
ของภาษาที ่ส องได้ รวมทั ้ ง ผลการวิจ ั ย ของนัส ยา ปาติ ยเสวี
(Nasya Patiyasevi, 2018) ทาการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการ
ใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการเขียนอี เมลธุรกิจของนักศึกษา
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการศึกษา พบว่า
ปัจจัยการถ่ายโอนภาษาแม่เป็นสาเหตุท าให้เกิดข้อผิดพลาด
หลายด้าน ได้แก่ การใช้อักษรขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่ การใช้บุพบท
การเลือกใช้คาศัพท์ไม่ถูกต้อง การสะกดคาผิด การใช้กริยาผิดรูป
การใช้ ค าน าหน้ า ค านาม การใช้ ค านาม การเลื อ กใช้ ค าผิ ด

ประเภท โครงสร้างประโยค และการใช้ประธานและกริยาไม่
สอดคล้องกัน
2. ผู ้ เ รี ย นขยายรู ป แบบที ่ ม ี อ ยู ่ เ ดิ ม ในภาษาเป้ า หมาย
(Overgeneralization of target language linguistic
material) เป็ น วิ ธ ี ก ารสร้า งอั นตรภาษา (interlanguage) ขึ้ น
ใหม่โดยการขยายรูปแบบของภาษาเป้าหมาย ซึ่งเจ้าของภาษา
นั้นไม่ได้ใช้รูปแบบนี้ โดยสามารถจาแนกสาเหตุของข้อผิดพลาด
ดังนี้ 1) การเปลี่ยนกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ให้ง่ายขึ้น คือ มีการใช้
กฎทางภาษาอย่างไม่เหมาะสม โดยไม่คานึงถึงกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง
จากข้อผิดพลาดที่พบ คือ การใช้นามนับได้และนามนับไม่ได้
(Distinguish countable and uncountable nouns) ผู ้ เ รี ย น
สร้างกฎให้ง่ายขึ้น โดยการเติม ‘s’ และ ‘es’ ในประโยคโดยไม่
คานึงถึงคานามนั้นอยู่ในบริบทประโยคอย่างไร 2) การถ่ายทอด
ความรู้เดิมมาใช้กับการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยผู้เรียน
เข้ า ใจผิ ด ว่ า ค าที ่ ม ี ค วามหมายคล้ า ยคลึ ง กั น จะสามารถใช้
โครงสร้างประโยคเดียวกันได้จากข้อผิดพลาดที่พบ คือ การใช้คา
บุพบทในต าแหน่ง ที่ถูกต้อง (Recognize when preposition
have been omitted) ผู้เรียนมักละเลยการใช้บุพบท และมักใช้
คาบุพบทในบริบทที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากคิดว่าเป็นคาบุพบทที่มี
ความหมายคล้ายกัน และน่าจะใช้ในการแสดงความหมายใน
ประโยคเดียวกันได้ นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดที่พบ คือ ผู้เรียนมัก
ใช้คาเชื่อมในบริบทที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากคิดว่าเป็นคาเชื่อมที่มี
ความหมายคล้ายกัน และน่าจะใช้ในการแสดงความหมายใน
ประโยคเดียวกันได้ เช่น โจทย์มีลักษณะความหมายเป็นเหตุและ
ผล คล้ อ ยตามกั น แต่ ข ้ อ ผิ ด พลาดที ่ พ บ คื อ ผู ้ เ รี ย นเลื อ กใช้
ค าเชื่อมแสดงความขัดแย้ง ซึ่งไม่สอดคล้องกับความหมายใน
ประโยค 3)การลดภาระทางภาษาบางส่วนออกไป คือ ผู้เรียนลด
ภาระทางภาษาบางส่วนที่ซับซ้อนให้ง่ายต่อการเรียนรู้ โดยการ
สร้างกฎเกณฑ์ หรือการรวมกฎทั้งสองกฎเข้าด้วยกันจึงทาให้เกิด
ข้อผิดพลาด โดยข้อผิดพลาดจากสาเหตุนี้ คือ การใช้อนุประโยค
และประธานเชื ่ อ มประโยคได้ ถ ู ก ต้ อ ง (Use noun clause
connector/subjects correctly) อนุประโยคท าหน้าที่เสมือน
ค านาม โดยหน้า ที่เป็น ประธาน กรรม และส่วนเติมเต็ ม ของ
ประโยค ซึ่งข้อผิดพลาดที่พบ ผู้เรียนมักใช้อนุ ประโยคในการ
เชื่อมความ การใช้คานาหน้า และการละคานาหน้าอนุประโยคไม่
ถูกต้อง รวมทั้ง การใช้อนุประโยคในการทาหน้าที่เป็นประธาน
ของประโยคไม่ถูกต้อง
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จากข้อผิดพลาดที่ 2.1–2.3 ตามที่ได้กล่าวข้างต้นมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของดียู ศรีนราวัฒน์ (Deeyu Srinarawat,
2018) กล่ า วคื อ วิ ธ ี ก ารสร้ า งอั น ตรภาษา (Interlanguage)
หมายถึง ภาษาที่ผู้เรียนภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศพูด
หรือเขียนเพื่อสื่อสารในภาษานั้น ๆ โดยเป็นภาษาที่แตกต่างจาก
ภาษาที่เจ้าของภาษาใช้ โดยข้อผิดพลาดในอัตรภาษาที่มักพบ
ได้แก่ การใช้ไวยากรณ์ผิด เช่น การใช้กาล (Tense) ผิด ไม่มีการ
ใช้รูปพหูพจน์ และไม่ใช้คานาหน้าคานาม (Article) นอกจากนี้
ความคิดเห็นของดียูข้างต้นสอดคล้ องกับเซลิงเคอร์ (Selinker,
1972) กล่ า วว่ า อั น ตรภาษา (Interlanguage) คื อ ‘ภาษา
ระหว่างกลาง’ ระบบภาษาที่สองที่ผู้เรียนพัฒนาขึ้นมาขณะที่
กาลังเรียนภาษาที่สอง ระบบภาษาดังกล่าวจึงอยู่ระหว่างระบบ
ภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง จากกระบวนอัตรภาษาจึงส่งผลให้
เกิดการขยายการใช้กฎบางกฎกว้างเกินไป (Overgeneralization)
โดยอาจมีการเพิ่มกฎ ลดกฎ หรือสร้างกฎใหม่ จึงเป็นสาเหตุให้
เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าว
นอกจากนี้ จากผลการวิเคราะห์การทาแบบทดสอบ TOEFL
ITP Test รูปแบบออนไลน์ ชุดที่ 1–3 ของกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด
เมื่อนาระดับคะแนนผลสอบTOEFL ITP Test รูปแบบออนไลน์
ชุดที่ 1–3 ของกลุ่มตัวอย่า งที่ก าหนด เปรียบเทียบกับระดับ
คะแนนตามกรอบการประเมิน CEFR ถือเป็นกรอบมาตรฐานการ
ประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพ
ยุโรป พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับคะแนนด้านการใช้โครงสร้าง
ไวยากรณ์ อ ยู ่ ร ะดั บ B2 คิ ด เป็ น ค่ า ร้ อ ยละ 3.14 ระดั บ
ความสามารถในระดับนี้ นักศึกษาสามารถสร้างรูปแบบค าที่
เหมาะสม รู้จักเลือกใช้คาศัพท์ที่หลากหลายและวางในตาแหน่งที่
ถู ก ต้ อ ง และเข้ า ใจข้ อ จ ากั ด ในการใช้ ค าศั พ ท์ เ ฉพาะที ่ ใ ช้ กั บ
กริยาวลี รวมทั้ง มีความรู้ความเข้าใจกฎเกณฑ์และข้อยกเว้น
พื้นฐานทางไวยากรณ์ รองลงมามีระดับคะแนน B1 คิดป็นค่าร้อย
ละ 8.17 ระดับความสามารถในระดับนี้ นักศึกษาสามารถใช้
คากริยาถูกต้องตามกาลเวลา รู้จักการใช้คาเชื่อมในประโยคได้
ถูกต้อง และรู้จักเลือกใช้คากริยาให้เหมาะสม รวมทั้ง มีความรู้
ความเข้าใจโครงสร้างประโยค และการใช้อนุประโยค และระดับ
คะแนน A2 คิดเป็นค่า ร้อ ยละ 18.86 ระดับความสามารถใน
ระดับนี้ นักศึกษาสามารถใช้คากริยาบอกกาลเวลาได้ถูกต้อง มี
ความสามารถใช้คานามเอกพจน์ หรือพหูพจน์ให้สอดคล้องกับ
ประธาน และสามารถสร้ า งประโยคพื ้ น ฐานได้ รวมทั ้ ง มี
ความสามารถในการใช้กลุ่มคาเปรียบเทียบ ค าสันธาน และคา

บุ พ บทพื ้ น ฐานทั ่ ว ไปได้ จากผลการวิ เ คราะห์ แ ละการเที ย บ
คะแนนตามกรอบการประเมิน CEFR ข้างต้น สามารถสะท้อนให้
เห็นถึงข้อบกพร่องในการท าแบบทดสอบ และองค์ความรู้ด้าน
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่นักศึกษาควรได้รับการปรับปรุง
และพัฒนาต่อไป (Educational Testing Service, 2014)
รวมทั้ง การศึกษาข้อผิดพลาดในครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึง
สาเหตุและปัจจัยการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานด้าน
ใดบ้างที่เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ข้อผิดพลาดข้างต้น
หากพิจารณาการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการทาข้อสอบข้างต้น
เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับ (Corder, cited in Atchara Pengpanich,
2013) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Error Analysis)
คือ การเปรียบเทียบระหว่างภาษาสังกร (Interlanguage) ของ
ผู้เรียนและภาษาต่างประเทศที่ผู้เรียนก าลังเรียนอยู่ (Target
Language) รวมทั้ง ประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดเป็น
วิ ธ ี ก ารหนึ ่ ง ที ่ ช ่ ว ยให้ ท ราบถึ ง กระบวนการเรี ย นรู ้ ภ าษา
(Language Learning Process) และทราบถึงสาเหตุและปัจจัย
ต่ อ ข้ อ ผิ ด พลาดในการเรี ย นรู ้ ภ าษาด้ ว ยกระบวนการทาง
ภาษาศาสตร์จิตวิทยา (Psycholinguistic) รวมทั้ง (Jatupong
Mora, 2018) ท าการวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัด
ความสามารถภาษาอั ง กฤษให้ เ ป็ น แบบทดสอบมาตรฐาน
สามารถสรุ ป ได้ ว ่ า การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข ้ อ ผิ ด พลาดจาก
แบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษระดับมาตรฐานสากล
TOEFL ITP ( Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program) ถื อ เป็ น สิ ่ ง ที ่ ส ามารถวั ด
ความสามารถทางภาษาในความเข้าใจภาษาเขียนมาตรฐานและ
สามารถบ่ ง ชี ้ ข ้ อ ผิ ด พลาดการใช้ ภ าษาได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
(Educational Testing Service, 2014) จากผลการวิจัยในครั้ง
นี้ จึงเป็นที่สิ่งที่ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การปรับการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับศักยภาพ หรือข้อบกพร่องของผู้เรียนเป็นสิ่งที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์
พื้นฐานเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามรูปแบบทฤษฎีของ
(Krashen, 2019) ได้ให้คาแนะนารูปแบบการเรียนการสอนควร
มุ่ง เน้นการเรียนการสอนที่มีค วามเป็นธรรมชาติ ซึ่ ง เป็นการ
เรียนรู้โดยไม่แยกองค์ประกอบทางการเรียนรู้ มีการออกแบบการ
สอนไวยากรณ์ร่วมกับค าศัพท์ทั้งในรูปแบบของข้อความหรือ
เนื้อหา และเน้นการเรียนการสอนในบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมแก่การเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ
ให้มีมาตรฐานต่อการฝึกฝนทักษะ ประกอบการเรียนรู้ของผู้เรียน
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Mukhtarovn, A. D. & Borisovna, G. K. (2020). Features of the
Formation of Grammatical Competence. International
Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT),
20(2), 121–125.
Nasya Patiyasevi. (2018). An Investigation of Grammatical Errors
in Business Email Writing of Undergraduate Communication
Arts Students, Silpakorn University. (in Thai). Veridian EJournal Silpakorn University, 11(3), 815–833.
Schütz, R. E. (2019, October). Stephen Krashen's Theory of
Second Language Acquisition. Retrieved from https://
www.sk.com.br/sk-krash-english.html
Selinker, L. (1972). Interlanguage. International Review of Applied
Linguistics, 10, 209–231.
Somat Kotchasit, Chantanee Indrasuta & Tanagorn Suwamaprut.
(2017). English Language Learning Management for Learners
in the Period of Thailand 4.0. (in Thai). Valaya Alongkorn
Review (Humanities and Social Science), 7(2), 175–186.
Uppakit Suangtonglang, Sombat Kotchasit, Phithack Nilnopkoon,
& Mesa Nuansri. (2019). The Study of English Communication
Competency Components for Careers According to National
Strategy 20 Years of Students Grade 9. (in Thai). Journal of
Education and Social Development, 15(2), 47–60.

เป็ น สิ ่ ง ที ่ม ี ค วามส าคัญ หลายประการ ดั ง ที ่ Jatupong Mora
(2018) ได้กล่าวไว้ ได้แก่ 1) ช่วยยกระดับคุณภาพด้านภาษาของ
ชาวไทย 2) ส่งเสริมให้บัณฑิตไทยมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ และ 3) เพิ่มโอกาสที่ดีให้แก่บัณฑิต
ไทย ดั ง นั ้ น แนวทางการจั ด การเรี ย นการสอนไวยากรณ์
ภาษาอั ง กฤษเบื ้ อ งต้ น การสร้ า งและพั ฒ นาแบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษ จึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญต่อการศึกษาและพัฒนา
ทั้งนี้ เพื่อขจัดปัญหาข้อผิดพลาดการใช้ไวยากรณ์พื้นฐานของ
นักศึกษา และยกระดับความสามารถการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7) ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาข้อผิดพลาดการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อเห็นระดับความสามารถทางภาษา
2. การศึกษาข้อผิดพลาดการเรียนรู้ภาษาที่สองในทักษะอื่น ๆ
เช่น การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน ควบคู่กับการศึกษา
ด้านกระบวนการเรียนรู้
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