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คํานํา 

 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 วิชาภาษาไทย  
ดวยรูปแบบขอสอบอัตนัย เปนโครงการสงเสริมและพัฒนาใหเด็กไทยใหอานออกเขียนได สืบเนื่องจากผลการสํารวจ 
จากสํานักงานสถิติแหงชาติท่ีวา คนไทย 1 ใน 3 ยังคงอานหนังสือไมถึง 30 หนาตอวัน และขอมูลจาก
ธนาคารโลก (World Bank) ไดนําผลการทดสอบ PISA โดยองคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและ 
การพัฒนา (OECD) พบวา จํานวนนักเรียนไทยท่ีอานหนังสือออกแตไมเขาใจเนื้อหาเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 33 ใน  
ป พ.ศ. 2555 เปนรอยละ 50 ในป พ.ศ. 2558 ซ่ึงสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร 20 ป ยุทธศาสตร 
ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาสูระดับชาติ อาเซียน และระดับนานาชาติ  
จึงเปนท่ีมาของการจัดสอบ O-NET ดวยรูปแบบขอสอบอัตนัย และเพ่ือกระตุนใหสถานศึกษาไดขับเคลื่อนทํา
ใหผลสัมฤทธิ์ของเด็กไทยในดานการอาน การเขียน และการคิดวิเคราะหดีข้ึน สทศ. ไดเริ่มดําเนินการจัด 
การทดสอบดวยรูปแบบขอสอบอัตนัย ในวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ตั้งแตปการศึกษา 2559 
ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยเนนการทดสอบผูเรียนดานทักษะการเขียนและความคิดข้ันสูง ตามมาตรฐาน ท 2.1 
ท่ีระบุวาใหนักเรียนสามารถใชกระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ  ตัวชี้วัด ป.6/2 
เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตอง ชัดเจน และเหมาะสม ป.6/5 เขียนยอความจากเรื่องท่ีอาน และ ป.6/8 เขียน
เรื่องตามจินตนาการและสรางสรรค และจากการดําเนินโครงการนี้จนถึงปจจุบัน พบวา เด็กไทยมีการพัฒนาดาน
การอานและการเขียนมากข้ึน ผลการทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ถึงแมจะมีสถานการณ 
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แตผลการทดสอบในปการศึกษา 2564 ยังมีคะแนนเฉลี่ย
มากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม แสดงถึงผลสําเร็จของโครงการท่ีตองการพัฒนาดานอานออกเขียนไดของ
เด็กไทย  

 

สําหรับปการศึกษา 2564 สทศ. ไดจัดการทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
ประกอบดวย รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ และรูปแบบอัตนัย จํานวน 2 ขอ คือ ขอ 21 การเขียนเรื่อง
จากภาพ และขอ 22 การเขียนสรุปใจความสําคัญของบทอาน จากผลการตรวจกระดาษคําตอบของนักเรียน  
มีขอคนพบหรือจุดท่ีควรพัฒนาเก่ียวกับการใชภาษาไทยในดานตาง ๆ ซ่ึง สทศ. ไดรวบรวมและสรุปปญหาการใช
ภาษาไทยในภาพรวม 4 ดาน ไดแก 1) ดานการเรียบเรียงความ กลวิธีการสรุปความ การเสนอแนวคิดสําคัญ 
และการคัดลอก 2) ดานการสะกดคํา 3) ดานการใชคํา และ 4) ดานการเขียนประโยค  

 

สทศ. หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอนักเรียน ครู ผูบริหาร และผูท่ีเก่ียวของ
ในการนําสารสนเทศการใชภาษาไทยท่ีถูกตองไปใชเปนแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนานักเรียนใหมีทักษะการอานและการเขียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนใหสูงข้ึนเปนลําดับ  

 
                                                                สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 

                                                                               เมษายน 2565 
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ข้อค้นพบการใช้ภาษาไทย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

 

ความส าคัญ 
วิชาภาษาไทยเป็นวิชาพ้ืนฐานที่นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนรู้ เนื่องจากภาษาไทยเป็นเครื่องมือส าคัญ

ในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน 
และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์  
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการ
พัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจตลอดจนเป็นเอกลักษณของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอให
เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเป็นไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1)  

การทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการทดสอบวัดความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับการอ่าน การเขียน การฟังและการพูด หลักการใช้ภาษาไทย และวรรณคดีและวรรณกรรม โดยที่ผ่านมา 
สทศ. มีการทดสอบโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย (Multiple Choice) เท่านั้น แต่เนื่องจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไว้ว่า นักเรียนต้องมี
ทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดค า แต่งประโยค และเขียนข้อความ 
ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าชัดเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิด เพ่ือพัฒนา
งานเขียน เขียนเรียงความ ย่อความ จดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็น เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และมีมารยาทในการเขียน สทศ. จึงได้เริ่มใช้ข้อสอบ
รูปแบบอัตนัย ในวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2559 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ที่ด ารงต าแหน่งฯ ณ ขณะนั้น) ได้มอบนโยบาย
ให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหาร สทศ. 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 และมีมติเห็นชอบร่วมกันในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) โดยใช้ข้อสอบรูปแบบอัตนัยสัดส่วนร้อยละ 20 ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เริ่มจัดสอบในปี
การศึกษา 2559 (จัดสอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ 
และด าเนินการต่อเนื่องจนถึงปีการศึกษา 2564 นับเป็นปีที่ 6  ที่ สทศ. ได้ด าเนินการจัดการทดสอบ และตรวจ
กระดาษค าตอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกปี เน้นวัดมาตรฐาน 
ท 2.1 โดยระบุให้นักเรียนสามารถใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
ตัวชี้วัด ได้แก่ ป.6/2 เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม ป.6/5 เขียนย่อความจากเรื่องที่
อ่าน และ ป.6/8 เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์   

ในปีการศึกษา 2564  สทศ. ได้จัดการทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
ประกอบด้วย รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือกค าตอบที่ถูกต้อง 1 ค าตอบ จ านวน 20 ข้อ (80 คะแนน) และรูปแบบ
อัตนัย จ านวน 2 ข้อ (20 คะแนน) คือ ข้อ 21 การเขียนเรื่องจากภาพ (10 คะแนน) และข้อ 22 การเขียนสรุป
ใจความส าคัญของบทอ่าน (10 คะแนน) มีจ านวนนักเรียนเข้าสอบด้วยความสมัครใจทั้งสิ้น 433,211 คน  

สทศ. ด าเนินการตรวจข้อสอบอัตนัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยความร่วมมือจาก
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยทุกภูมิภาค และมหาวิทยาลัยในการเป็นศูนย์ตรวจ จ านวน 5 ศูนย์ตรวจ ได้แก่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากการตรวจกระดาษค าตอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า การเขียน
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ค าตอบหรือการเรียบเรียงข้อความของนักเรียนมีข้อค้นพบเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยที่น่าสนใจ ทั้งการเขียนสื่อ
ความที่หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งการใช้ภาษาไทยในการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ซึ่ง สทศ. 
ได้รวบรวมข้อค้นพบเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในด้านต่าง ๆ และจ าแนกหมวดหมู่ของการใช้ภาษาไทยที่ได้จาก
การตรวจกระดาษค าตอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2564 เพ่ือน าสารสนเทศดังกล่าวไปสื่อสารให้กับ
ครูผู้สอนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตลอดจนปรับปรุงและพัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะการเขียนในระดับที่สูงขึ้น 

 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ข้อค้นพบการใช้ภาษาไทยของนักเรียน โดยใช้เกณฑ์ความรู้ด้านการ
เรียบเรียงความ และหลักภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการตอบกระดาษค าตอบอัตนัย 
วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2564 ตลอดจนน าเสนอแนวทางการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง 
 
วิธีด าเนินการ 

รายงานข้อค้นพบการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เป็นการ
วิเคราะห์ข้อค้นพบในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การก าหนด
กรอบการวิเคราะห์ 2) การเก็บรวบรวมข้อมูล และ 3) การวิเคราะห์และน าเสนอผล มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. การก าหนดกรอบการวิเคราะห์ 
การก าหนดกรอบการวิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

จากผลการตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ด าเนินการ ดังนี้ 
1.1 ประชุมคณะท างาน ประกอบด้วย อาจารย์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย 

เ พ่ือก าหนดกรอบการจัดท ารายงานผลที่ ได้จากการตรวจกระดาษค าตอบอัตนัย วิชาภาษาไท ย  
ชั้นประถมศึกษาปทีี ่6 ปีการศึกษา 2564 

1.2 เครือ่งมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกของครูผู้ตรวจอัตนัย 
1.3 ก าหนดกรอบในการวิเคราะห์ข้อค้นพบการใช้ภาษาไทยจากข้อมูลการตรวจข้อสอบข้อ 21 

การเขียนเรื่องจากภาพ และข้อ 22 การเขียนสรุปใจความส าคัญของบทอ่าน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการเรียบเรียงความ กลวิธีการสรุปความ การเสนอแนวคิดส าคัญ และการคัดลอก 2) ด้านการสะกดค า 
3) ด้านการใช้ค า และ 4) ด้านการเขียนประโยค 

 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1 ด าเนินการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ด้วยแบบทดสอบ  
O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้เข้าสอบจ านวน 433,211 คน 

2.2 ครูผู้ตรวจกระดาษค าตอบอัตนัยบันทึกค าและข้อความที่เป็นลักษณะการใช้ภาษาไทยที่พบ
จากการตรวจกระดาษค าตอบ ปีการศึกษา 2564 ลงในแบบบันทึกที่ สทศ. ก าหนด ระหว่างวันที่ 3 - 12 
มีนาคม 2565 โดยแยกตามศูนย์ตรวจ ได้แก่ 

 ข้อ 21 การเขียนเรื่องจากภาพ จ านวน 3 ศูนย์ตรวจ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 ข้อ 22 การเขียนสรุปใจความส าคัญของบทอ่าน จ านวน 3 ศูนย์ตรวจ ได้แก่ มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
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2.3 นักวิชาการที่ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ตรวจรวบรวมข้อค้นพบ บันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 
2.4 ประชุมคณะท างาน ประกอบด้วย นักวิชาการ สทศ. และวิทยากรประจ าศูนย์ตรวจ ซึ่งเป็น

อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการใช้ภาษาไทย เพ่ือวิเคราะห์แยกข้อค้นพบเป็นหมวดหมู่ และ
เรียบเรียงเป็นด้านพร้อมข้อเสนอแนะ 

2.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยพิจารณารายงานก่อนจัดท าเป็นรูปเล่ม 
 

3. การวิเคราะห์ และน าเสนอผล 
3.1 ผลการทดสอบวิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  
3.2 ผลการใช้ภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  

 
3.1 ผลการทดสอบวิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
 

ผลการทดสอบวิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 2 ข้อ ประกอบด้วย ข้อ 21 การเขียนเรื่องจากภาพ และ ข้อ 22 การเขียนสรุปใจความส าคัญของบท
อ่าน แบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 หัวข้อ คือ 1) คะแนนเฉลี่ยภาพรวมระดับประเทศ 2) คะแนนเฉลี่ยจ าแนก
ตามสังกัด และ 3) คะแนนเฉลี่ยจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง และภูมิภาค มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

 
ผลการทดสอบวิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  

ในภาพรวมระดับประเทศ มีผู้เข้าสอบท้ังสิ้น 433,211 คน พบว่า ข้อ 21 การเขียนเรื่องจากภาพ มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 8.25 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.98 คะแนน คะแนนสูงสุดเท่ากับ 10.00 คะแนน 
นักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนเท่ากับ 9.00 คะแนน  ข้อ 22 การเขียนสรุปใจความส าคัญของบทอ่าน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.37 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.40 คะแนน คะแนนสูงสุดเท่ากับ 10.00 คะแนน ดัง
ตาราง 1 
 
ตาราง 1 ค่าสถิติ พ้ืนฐานผลการทดสอบวิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 ปีการศึกษา 2564  
 

ข้อ 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 
(N) 

คะแนน
เฉลี่ย 

(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

คะแนน 
มัธยฐาน 

(Median) 

คะแนน
ฐานนิยม
(Mode) 

คะแนน
ต่ าสุด 
(Min.) 

คะแนน
สูงสุด 
(Max.) 

ข้อ 21 การเขียนเรื่องจากภาพ 433,211 8.25 1.98 8.75 9.00 0.00 10.00 
ข้อ 22 การเขียนสรุปใจความส าคญัของบทอ่าน 433,211 3.37 2.40 3.75 0.00 0.00 10.00 

 

  

1. คะแนนเฉลี่ยภาพรวมระดับประเทศ 
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คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จ าแนก
ตามสังกัด ข้อ 21 การเขียนเรื่องจากภาพ พบว่า โฮมสคูล มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 9.28 คะแนน รองลงมา
คือ สถาบันพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.74 คะแนน  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 8.65 คะแนน  ข้อ 22 การเขียนสรุปใจความส าคัญของบทอ่าน พบว่า โฮมสคูล มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.97 คะแนน รองลงมาคือ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 คะแนน 
สถาบันพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 คะแนน ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  จ านวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการทดสอบวิชาภาษาไทย รูปแบบ

ข้อสอบอัตนัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามสังกัด 
 

สังกัด 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 
(N) 

ข้อ 21 การเขยีนเรื่องจากภาพ 
ข้อ 22 การเขยีนสรุปใจความ

ส าคัญของบทอ่าน 
คะแนนเฉลี่ย 

(Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 
คะแนนเฉลี่ย 

(Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน(S.D.) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 27,334 8.08 2.24 3.27 2.45 
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 2,736 7.07 2.93 2.41 2.26 
สถาบันพลศึกษา 17 8.74 0.91 3.87 2.02 
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 11,667 8.33 2.10 3.27 2.50 
ส านักการศึกษาเมืองพัทยา 518 7.96 2.20 2.79 2.52 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 288,214 8.29 1.84 3.29 2.36 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 11 8.00 1.30 2.18 2.29 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 2,430 8.65 1.60 4.60 2.34 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 99,521 8.21 2.22 3.65 2.45 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 755 7.30 2.74 2.36 2.30 
โฮมสคูล 8 9.28 0.67 4.97 1.79 

 
 
 

คะแนนเฉลี่ยจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตาม

ขนาดโรงเรียน มีรายละเอียดดังนี้  
ข้อ 21 การเขียนเรื่องจากภาพ มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ 8.25 คะแนน เมื่อจ าแนก

ตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 8.47 คะแนน ซึ่งสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลาง มีคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 8.30  8.25 และ 8.15 ตามล าดับ 

ข้อ 22 การเขียนสรุปใจความส าคัญของบทอ่าน มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ 3.37 
คะแนน เมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.94 
คะแนน ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดเล็ก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.62  3.25 และ 3.16 ตามล าดับ 

 

2. คะแนนเฉลี่ยจ าแนกตามสังกัด 
 

3. คะแนนเฉลี่ยจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง และภูมิภาค 
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คะแนนเฉลี่ยจ าแนกตามทีต่ั้ง 
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตาม

ที่ตั้ง มีรายละเอียดดังนี้  
ข้อ 21 การเขียนเรื่องจากภาพ มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ 8.25 คะแนน เมื่อจ าแนก

ตามที่ตั้ง พบว่า โรงเรียนที่อยู่ในเมืองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนนอกเมือง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.47 
และ 8.20 คะแนน ตามล าดับ 

ข้อ 22 การเขียนสรุปใจความส าคัญของบทอ่าน มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ 3.37 
คะแนน เมื่อจ าแนกตามที่ตั้ง พบว่า โรงเรียนที่อยู่ในเมืองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนนอกเมือง โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และ 3.23 คะแนน ตามล าดับ 

คะแนนเฉลี่ยจ าแนกตามภูมิภาค 
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตาม

ภูมิภาค มีรายละเอียดดังนี้ 
ข้อ 21 การเขียนเรื่องจากภาพ มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ 8.25 คะแนน เมื่อจ าแนก

ตามภูมิภาค พบว่า โรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 8.40 คะแนน รองลงมาคือ 
ภาคกลางมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.38 คะแนน  และภาคใต้มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 7.91 คะแนน ทั้งนี้ 
กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  

ข้อ 22 การเขียนสรุปใจความส าคัญของบทอ่าน มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ 3.37 
คะแนน เมื่อจ าแนกตามภูมิภาค พบว่า โรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.81 
คะแนน รองลงมาคือ ภาคเหนือมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 คะแนน และภาคใต้มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 
3.17 คะแนน ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ ดังตาราง 3 
 

ตาราง 3  จ านวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการทดสอบวิชาภาษาไทย รูปแบบ
ข้อสอบอัตนัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง และภูมิภาค 

 

รูปแบบการจ าแนก 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 
(N) 

ข้อ 21 การเขยีนเรื่องจากภาพ 
ข้อ 22 การเขยีนสรุปใจความ

ส าคัญของบทอ่าน 
คะแนนเฉลี่ย 

(Mean) 
ส่วนเบีย่งเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 

คะแนนเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบีย่งเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 

ขนาดโรงเรียน         
เล็ก 164,727 8.25 1.87 3.16 2.34 
กลาง 134,490 8.15 2.11 3.25 2.39 
ใหญ่ 79,682 8.30 2.02 3.62 2.43 
ใหญ่พิเศษ 54,312 8.47 1.88 3.94 2.43 

ที่ตั้ง         
 ในเมือง 136,195 8.37 1.90 3.68 2.43 
 นอกเมือง 297,016 8.20 2.01 3.23 2.37 
ภูมิภาค         
 กรุงเทพมหานคร 28,378 8.40 1.96 3.81 2.47 

กลาง (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) 86,800 8.38 1.74 3.47 2.40 
ตะวันตก 18,753 8.28 1.93 3.29 2.42 
ตะวันออก 36,114 8.36 1.80 3.50 2.45 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 154,346 8.26 1.88 3.24 2.33 
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รูปแบบการจ าแนก 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 
(N) 

ข้อ 21 การเขยีนเรื่องจากภาพ 
ข้อ 22 การเขยีนสรุปใจความ

ส าคัญของบทอ่าน 
คะแนนเฉลี่ย 

(Mean) 
ส่วนเบีย่งเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 

คะแนนเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบีย่งเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 

ใต้ 69,881 7.91 2.58 3.17 2.46 
เหนือ 38,939 8.35 1.73 3.62 2.36 

ระดับประเทศ 433,211 8.25 1.98 3.37 2.40 
 
3.2 ผลการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 

ผลการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เป็นการวิเคราะห์ค า 
ข้อความ และประโยค โดยรวบรวมและสรุปปัญหาการใช้ภาษาไทยที่พบจากการตรวจกระดาษค าตอบอัตนัย  
ซ่ึงพบข้อบกพร่องในภาพรวม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเรียบเรียงความ กลวิธีการสรุปความ การเสนอแนวคิด
ส าคัญ และการคัดลอก  2) ด้านการสะกดค า  3) ด้านการใช้ค า และ 4) ด้านการเขียนประโยค โดยจัดหมวด
ของข้อค้นพบ เพ่ือเป็นตัวอย่างของข้อบกพร่องจากการใช้ภาษาไทยตามกรอบการวิเคราะห์ที่ก าหนดขึ้น และ
น าเสนอผลแบบพรรณนา มีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. ด้านการเรียบเรียงความ  กลวิธีการสรุปความ  การเสนอแนวคิดส าคัญ และการคัดลอก 

 

1.1 การเรียบเรียงความ หมายถึง การเขียนข้อความและการเรียบเรียงประโยคที่มีการเรียงล าดับ
ความคิด การเชื่อมโยงความคิด และสรุปความได้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน 

 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในเรื่องของการเรียบเรียงความมีดังนี ้
 

1.1.1 การล าดับความ เป็นการล าดับความคิดหรือล าดับเวลาที่วกวน สับสน ไม่เป็นไปตามเหตุ
และผล อ่านแล้วสื่อความได้ไม่ชัดเจน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ข้อ 21 การเขียนเร่ืองจากภาพ ข้อ 22 การเขียนสรุปใจความส าคัญของบทอ่าน 

- พวกเขาได้แต่งตัวเรียบร้อย เพื่อทีจ่ะไหว้ครู พอถึงเวลา 
10.30 น. เด็กทั้ง 4 คน ได้ถือพานพร้อมกันมาที่คณุครู 
ครูคนนั้นช่ือ ฟ้า “เขาได้จัดงานวนัจันทร์” 

- เสือดาวเป็นเสือขนาดใหญ่ เสือดาวและเสือดาวอยู่ในประเภท
เดียวกันในประเทศไทยก็พบหาไดย้าก พอเหยื่อมาก็โดดไปจับท่ี
พื้นดิน 

- วันน้ีเป็นวันไหว้คร.ู..พอถึงวันไหวค้ร ู - ยิ่งลงใต้เจอเยอะในตะวันตกมีเสือด ามากข้ึน 
- ฉันน าพาไปไหว้ครู และกลับมาปักดอกไม้ ท้ัง 4 คน ท า

พานเสร็จและน าไปไหว้ครู พวกเราจึงเข้านอน คนหนึ่ง
ร้อยดอกไม้ แล้วน าไปไหว้คร ู

- เสือด าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง จึงได้รับการคุ้มครองไม่ให้สูญพันธุ์ 
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามป่าตามเขาและคุ้มครองสัตว์ป่า 

- วันน้ีเป็นวันไหว้คร.ู....พรุ่งนี้เด็ก ๆ เตรียมอุปกรณม์าท า
พาน 

- แล้วในเมืองไทยรายงานว่าพบเสือด าในป่าทางใต้อาศัยอยู่ในภาค
ตะวันตก 

- พรุ่งนี้เป็นวันไหว้ครู ฉันท าพานไหว้ครู เสร็จฉันก็น าไป
ไหว้ครูทันที 

- เสือด าเป็นสัตว์ขนาดใหญ่จัดอยู่ในประเภทเดียวกับเสือด า 

 - ในเมืองไทยมีรายงานพบเสือด าป่าทางใต้ ลดลงมาเป็นจ านวนมาก 
 - จับเยื่อบนพ้ืนกินแล้วลากไปกินบนต้นไม้ 
 - เสือด าเป็นสัตว์ป่าหายากเวลาที่ใกล้สุญพันธ์ุ เสือดาวกินสัตว์ด า 
 - ควบคุมระบบนิเวศอยู่ในภาวะสมดุล และวลากไปกินบนต้นไม้ 
 - ลากเหยื่อไปกินบนต้นไม้ มีอณาเขตพื้นท่ี 11.7 ล้านไร ่
หมายเหตุ  ข้อความที่ปรากฏในตารางคือตัวอย่างจากการเขียนตอบในกระดาษค าตอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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1.1.2 การเชื่อมโยงความ เป็นการเชื่อมโยงความคิดที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล ไม่สัมพันธ์กัน เนื้อความซ้ า 
บางประโยคขาดหายท าให้ไม่ต่อเนื่อง ระบุวันเวลาสับสน อ่านแล้วสื่อความได้ไม่ชัดเจน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ข้อ 21 การเขียนเร่ืองจากภาพ ข้อ 22 การเขียนสรุปใจความส าคัญของบทอ่าน 

- มีงานไหว้ครูทีโ่รงเรยีนแห่งหนึ่ง ซึ่งนักเรียนตั้งใจท าพาน
กันอย่างตั้งใจให้ออกมาสวยงาม แล้วเอาไปให้คร ู

- พบเสือด าในป่าทางภาคใต้ ได้แก่ ตาก ก าแพงเพชร นครสวรรค์ 

- ดอกไม้ที่น ามาตบแต่งพานให้สวยได้แก่ ดอกเข็น ดอก
ดาวเรือง เข็ม ตะปู เป็นต้น 

- ในเมืองไทยก็มีการพบเสือด า ต่อมาเสือด าได้รับการขึ้นทะเบียน 

- เด็กผู้ชายคดิว่า กลุ่มของเขาท าพานสวยมากแล้ว เพื่อน
ก็น าเข็มหมดุมาปักดอกไม้  

- เสือด าจัดเป็นสัตว์ป่าสงวน เพราะใกล้สูญพันธ์ุ  
 

- เขาก าลังตั้งใจท าพานากันอยู่ด้วยความสามัคคี แล้วเขา
ก็เล่นตดัเชือกกันอย่างสนุกสนาน 

- เสือด าได้รับการขึ้นทะเบียนสัตว์คุ้มครองเพราะใกล้สูญพันธ์ 

- คุณครดูีใจ ฉันจึงไปตลาด - ปัจจุบันเสือดาวเป็นสัตว์ป่าที่หายากที่ใกล้สูญพันธ์ จึงได้อนุรักษ์
เสือด าไว้ 

- ทั้งสี่ก็ช่วย...แต่เนื้อความกล่าวถึงคนที่สามเป็นคนสุดท้าย - ควบคุมระบบนิเวศอยู่ในภาวะสมดุล และลากไปกินบนต้นไม ้
- ท าเสร็จแล้วมีความสุขมาก พวกเราท าไปแล้ว ท าเสร็จ

แล้ว มีความสุขมาก พวกเราท าด้วยความเพลดิเพลินท า
เสร็จแล้วมีความสุข พวกเราท ากันต่อไป ท าเสร็จแล้ว
พวกเรามีความสุข 

- เสือด าเป็นสตัว์ขนาดใหญ่ที่ใกลส้ญูพันธุและเป็นสัตวห์าอยากหาก
จะพบเสือด าจะพบบริเวณป่าทางภาคใต้และอาศัยอยู่ในป่าทาง
ภาคตะวันตก จึงไดร้ับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสตัว์ป่าคุมครองสัตว์
ป่า พ.ศ. 2535 

- เพราะเป็นวันไหว้ครูที่เคารพของนักเรียนหลายคนของ
นักเรียน ป.6 ของน้องหนึ่ งที่โรงเรียนแห่งหนึ่งของ
นักเรียนจึงตั้งใจมาท างาน   

- เสือด ากินสัตว์ป่าแทบทุกชนิดิ จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสัตว
ป่าคุ้มครองสัตว์ป่า 

- เธอจึงสารภาพกับเพื่อน ๆ ว่า เธอน้ันโดนไม้ทิ่มเพราะ
กลัวเป็นภาระเพื่อน ๆ  

- เสือด าเป็นสัตว์ป่าหายากเวลาที่ใกล้สุญพันธ์ุ เสือดาวกินสัตว์ด า 

- ครูให้นักเรียนช่วยกันและครูก็ช่วยก็ให้ช่วยกัน - เสือด าในตอนนีเ้ป็นสตัว์ป่าคุมครองอีกหนึ่งตัวในป่าพบได้ใน
ภาคใต้เป็นส่วนมาก แต่ก่อนที่เสือด าจะถูกคุมครองมาก่อนเสือด า
ที่ถูกคนเรานั้นฆ่า แล้วน าหนังสือมาท าโพมอีกด้วย 

 - ไทยมีรายงานว่าพบเสือด าในภาคใต้ นอกจากทางภาคใต้ เสือด า
เป็นสัตว์ป่าที่หายาก 

 - เสือด าอาศยัอยู่ในป่าภาคตะวันตกจึงเป็นสัตว์ป่าคุม้ครอง 
 - เสือด ามีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ พบได้ในภาคตะวันตกและ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์จึงถูกคุ้มครอง 
เสือด ากินสัตว์หลายสัตว์มาก 

 - จัดอยู่เภทเดียวกันกับเสือดาวจากเสือโคร่ง ๗๙-๙๙ เซนติเมตร 
และหนัก ๕๕-๖๕ กิโลกรัม 

หมายเหตุ  ข้อความที่ปรากฏในตารางคือตัวอย่างจากการเขียนตอบในกระดาษค าตอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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1.2 กลวิธีการสรุปความ หมายถึง วิธีการสรุปประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่านโดยผ่านกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผล เพ่ือให้ได้ใจความสั้น กะทัดรัด และสละสลวยด้วยส านวนภาษาของผู้เขียนเอง  

 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในเรื่องของกลวิธีการสรุปความมีดังนี ้
 
1.2.1 การยกตัวอย่าง  

 
 เสือด ากินสัตวป์่าแทบทุกชนิดทีจ่ับได้ เชน่ หมูป่า กวาง ลงิ นกยูง เป็นตน้ 
 ... ได้แก ่ตาก ก าแพงเพชร 
 อย่างเช่น หมูปา่ กวาง ลิง นกยงู สุนัข 
 เสือด าเป็นเสือขนาดใหญ่ มีขนาดรองลงมาจากเสือโคร่ง เสือด ากินสัตว์ปา่ เช่น หมปู่ากวาง 

ลิง นกยูง สุนัข แมลง 
 

1.2.2 การอธิบายความ/เขียนเนื้อความซ้ า 
 

 ปัจจุบันได้กลายเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วจึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้คนคุ้มครองสัตว์ป่า 
 เป็นสัตว์หายากมันเป็นสัตว์กินเนื้อที่หายากเพราะเป็นเสือด า 

 
1.2.3 การระบุข้อความที่เป็นรายละเอียด 

 
 เสือด าเป็นเสือขนาดใหญ่ จัดอยู่ในประเภทเดียวกับเสือดาว 
 เสือด าเป็นเสือขนาดใหญ่มีขนาดลงมาจากเสือโคร่ง หางมีความยาว 79 - 99 มีความสูง 60 -70  
 พบเสือด าในป่าทางภาคใต้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 
 เสือด าอาศัยในพื้นที่ 11.7 ล้านไร่  

 
1.2.4 การสรุปความผิดจากเนื้อเรื่องหรือบทอ่าน 

 
 เสือด าเป็นสัตวป์่าคุ้มครองเมื่อ พ.ศ. 2535 
 ท าให้ระบบนิเวศอยู่ในภาวะปกติ 
 ซุ่มอยู่ตามพุ่มหญ้า 
 เป็นผู้รักษาระบบนิเวศ 
 เสือด าและเสือดาวได้เป็นสัตว์คุม้ครองอย่างเรียบร้อย 
 มันชอบอาศัยอยู่บนตน้ไม้ 
 ได้รับขึ้นทะเบียนสัตวป์่าปกครอง 
 ในเมืองไทยมีรายงานวา่พบเสือด าทางภาคใต้และภาคตะวนัตก เสือด าจึงได้ขึ้นทะเบียนเป็น

สัตว์คุ้มครองใน พ.ศ. 2535 
 เสือด าจะอยู่ในปา่ทางภาคใต้ และภาคตะวันตกโดยเฉพาะสว่นปลายของแหลมมลายู เสือด า

เป็นสัตวป์่าคุ้มครองเมื่อ พ.ศ. 2535 
 เสือด ากินสัตวป์่าทุกชนิดทีจ่ับได้ 
 ในเมืองไทยพบสัตว์ปา่ทางภาคใต้และปา่ภาคตะวันตก 
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 ถ้าเสือด าสูญพนัธ์จะท าให้ระบบนิเวศไม่สมบูรณ์ เพเราะเสือด าอยู่จึงท าให้ระบบนิเวศสมบูรณ์ 
 เสือด าเป็นเสือขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในป่าภาคตะวันตก จงึได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสัตวป์่า

คุ้มครอง 
 เสือด าเป็นเสือที่โหดและฉลาดแลกินสัตว์ทุกชนิดที่มันเจอ 
 เสือด าเป็นเสือขนาดใหญ่ จัดอยูใ่นประเภทเดียวกับเสือด า 
 ในเมืองไทยมีรายงานวา่พบเสือด าทางภาคใต้และภาคตะวนัออกเฉียงใต้ 
 กินแม้แต่ปลาและปูในน้ า ยิ่งลงไปทางใต้ก็ยิ่งมีเสือด าเยอะ 
 เสือด าจึงได้รับสัตวป์่าททีี่ถูกสงวนและคุ้มครองสัตวป์่า 
 ในทางใต้ของไทยพบจ านวนมาก 
 เสือด าชอบปนีต้นไม้เพื่อล้าเยื่อมักจะพบเสือด าได้ที่ภาคตะวันตก 

  
   

1.3 การน าเสนอแนวคิดส าคัญของภาพ หมายถึง การน าเสนอความคิดของผู้เขียนในการถ่ายทอด
เรื่องราวจากภาพที่ก าหนด จากภาพข้อสอบปีการศึกษา 2564 แนวคิดส าคัญของภาพ คือ การท างานประกอบ
กับผลจากการท างาน หรืออุปสรรค และการแก้ปัญหา หรือข้อคิด/ข้อเสนอแนะ และมีการให้นิยาม/อธิบาย
ขยายความคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมุ่งมั่นในการท างาน โดยมีตัวอย่างจากภาพประกอบ 

 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องการน าเสนอแนวคิดส าคัญของภาพมีดังนี้ 
 
1.3.1 ไม่มีการกล่าวถึงการท างานเป็นความคิดส าคัญ 

 

 
ตัวอย่างท่ี 1.3.1 (1) นักเรียนเขียนเรื่องที่ไม่มีการกล่าวถึงการท างานเป็นความคิดส าคญั 
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ตัวอย่างท่ี 1.3.1 (2) นักเรียนเขียนเรื่องที่ไม่มีการกล่าวถึงการท างานเป็นความคิดส าคญั 

 
 

 
ตัวอย่างท่ี 1.3.1 (3) นักเรียนเขียนเรื่องที่ไม่มีการกล่าวถึงการท างานเป็นความคิดส าคญั 

 
1.3.2 ปรากฏชุดค าที่แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “มุ่งมั่นในการท างาน” แต่ไม่มีทั้งการให้

นิยาม/อธิบายขยายความคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และไม่มีตัวอย่างจากภาพประกอบ 
 

 
ตัวอย่างท่ี 1.3.2 (1) นักเรียนเขียนเรื่องที่ปรากฏชุดค าท่ีแสดงคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ “มุ่งมั่นในการท างาน”  

แต่ไมม่ีทั้งการให้นิยาม/อธิบายขยายความคณุลักษณะอันพึงประสงค์ และไม่มีตัวอยา่งจากภาพประกอบ 
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ตัวอย่างท่ี 1.3.2 (2) นักเรียนเขียนเรื่องที่ปรากฏชุดค าท่ีแสดงคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ “มุ่งมั่นในการท างาน”  

แต่ไมม่ีทั้งการให้นิยาม/อธิบายขยายความคณุลักษณะอันพึงประสงค์ และไม่มีตัวอยา่งจากภาพประกอบ 
 

1.3.3 มีการกล่าวถึง “การท างาน” เป็นความคิดส าคัญของภาพเพียงเท่านั้น 
 

 
ตัวอย่างท่ี 1.3.3 (1) นักเรียนเขียนเรื่องที่การกล่าวถึงการท างานเปน็ความคิดส าคัญของภาพเพยีงเท่านั้น 

 
 

 
ตัวอย่างท่ี 1.3.3 (2) นักเรียนเขียนเรื่องที่การกล่าวถึงการท างานเปน็ความคิดส าคัญของภาพเพยีงเท่านั้น 
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1.3.4 ให้นิยาม/อธิบายขยายความคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มุ่งม่ันในการท างาน แต่ไม่มีตัวอย่าง
จากภาพประกอบ 

 

 
ตัวอย่างท่ี 1.3.4 นักเรียนเขียนเรือ่งที่ให้นิยาม/อธิบายขยายความคณุลักษณะอันพึงประสงค์ มุ่งมั่นในการท างาน  

แต่ไมม่ีตัวอย่างจากภาพประกอบ 
 

1.4 การคัดลอก หมายถึง การคัดลอกข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อสอบมาเขียน ไม่ว่าจะเป็นค าสั่ง 
ข้อสอบปรนัย ข้อสอบอัตนัย และการอ้างอิงท้ายบทอ่าน 

 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องด้านการคัดลอกมีดังนี้ 
 
1.4.1 คัดลอกค าสั่ง 

 
 จงเขียนเรื่องจากภาพด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ไม่ต้องตั้งชื่อเรื่อง ไม่เขียนเป็นบทร้อยกรอง ไม่ใช้ค าย่อ 

และไม่ใช้ค าทับศัพท์ โดยใช้ภาษาไทยมาตรฐาน (ภาษาไทยกลาง) ความยาว 4-7 บรรทัด ถ้าเขียนเกิน 7 
บรรทัด จะตรวจถึงบรรทัดที่ 7 เท่านั้น 

 จงสรุปใจความส าคัญของบทอ่านต่อไปนี้ เขียนด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดโดยใช้ภาษาไทยมาตรฐาน 
(ภาษาไทยกลาง) ความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด 

 

 
ตัวอย่างท่ี 1.4.1 (1) นักเรียนเขียนข้อความค าสั่ง 
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ตัวอย่างท่ี 1.4.1 (2) นักเรียนเขียนข้อความค าสั่ง 

 
 

 
ตัวอย่างท่ี 1.4.1 (3) นักเรียนเขียนข้อความค าสั่ง 

 
1.4.2 คัดลอกข้อสอบปรนัย 

 
 คัดลอกข้อสอบปรนัยข้อ 13 แล้วต่อท้ายว่า “ยังไงล่ะ”  
 คัดลอกข้อสอบปรนัยข้อ 13 ใส่เป็นบทสนทนาของตัวละคร 
 ดาวเรืองมีถิ่นก าเนิดในประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา เป็นไม้ที่น าเข้ามาปลูกในประเทศไทย  
 คนไทยนิยมปลูกดาวเรืองกันมาก ถือเป็นไม้มงคล แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง  
 ดาวเรืองเป็นไม้ล้มลุก มีหลายสี เช่น เหลือง แสด ทอง 
 คนไทยน าดอกดาวเรืองไปปลูกประดับสถานที่  ตัดดอกเพื่อค้า จัดซุ้มดอกไม้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์   

ร้อยเป็นพวงมาลัย ฯลฯ 
 น้ าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในร่างกาย เป็นตัวกลางในการน าออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ 
 ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยน้ า 60 เปอร์เซ็นต์ ทุกวันเราสูญเสียน้ าในร่า งกายผ่านรูปแบบเหงื่อ  

การหายใจ และระบบขับถ่ายของร่างกาย 
 คนส่วนใหญ่มักไม่ใส่ใจการดื่มน้ ามากนัก ท าให้เลือดหนืดและข้นขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
 กล่าวกันว่าการดื่มน้ า 1 แก้ว หลังตื่นนอน ก่อนมื้ออาหารและก่อนนอน จะช่วยลดน้ าหนัก และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างานของร่างกายให้ดีขึ้น 
 เสือดาวชอบออกหากินเวลากลางคืน กลางวันมักหลบอยู่ในพุ่มไม้ เสือดาวมีเล็บแหลมคม ปีนต้นไม้เก่ง 

ไม่ชอบวิ่งไล่สัตว์ ชอบขึ้นไปอยู่บนที่สูง สัตว์ต่าง ๆ ยามเผลออาจถูกเสือดาวกระโจนลงมาตะครุบเหยื่อ 
เมื่อได้เหยื่อแล้วจะพาไปกินบนที่สูง สัตว์ต่าง ๆ ยามเผลออาจถูกเสือดาวกระโจนลงมา เอาไปเป็นเหยื่อ 
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นักค้นคว้าสัตว์โบราณในแอฟริกาคนหนึ่งเล่าว่า เสือดาวถูกฆ่าราวปีละ 40,000 ตัว คนฆ่าเอาหนังไปท า
เครื่องแต่งกายสตรีพวกชุดแฟชั่น 

 ผู้ใดเป็นผู้มีมิตร จิดคิดต้องกันหรรษา มีความยินดีปรีดา ยิ่งกว่ามีสินเงินทอง แม้มีสิ่งใดที่ข้องขัด มิตร
ช่วยก าจัดที่ขัดขัอง ช่วยท าให้สมอารมณ์ปอง กิจการทั้งผองช่วยคิด 

 
 

 
ตัวอย่างท่ี 1.4.2 (1) นักเรียนเขียนข้อความของข้อสอบปรนัยข้อท่ี 6 

 

 
ตัวอย่างท่ี 1.4.2 (2) นักเรียนเขียนข้อความของข้อสอบปรนัยข้อท่ี 9 

 

 
ตัวอย่างท่ี 1.4.2 (3) นักเรียนเขียนข้อความของข้อสอบปรนัยข้อท่ี 17 

 

 
ตัวอย่างท่ี 1.4.2 (4) นักเรียนเขียนข้อความของข้อสอบปรนัยข้อท่ี 20 
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1.4.3 คัดลอกข้อสอบอัตนัย 
 

 คัดลอกข้อสอบอัตนัยข้อ 22 
เสือด าเป็นเสือขนาดใหญ่ จัดอยู่ประเภทเดียวกับเสือดาว มีขนาดรองลงมาจากเสือโคร่ง จากหัวถึงตัวมี  
ความยาว 107-129 เซนติเมตร หางมีความยาว 79-99 เซนติเมตร ใบหูมีความยาว 6.5-7.5 เซนติเมตร มี
ความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 60-70 เซนติเมตร และหนัก 45-65 กิโลกรัม 

 

 
ตัวอย่างท่ี 1.4.3 (1) นักเรียนเขียนข้อความของข้อสอบอัตนัยข้อที่ 22 

 
 

 
ตัวอย่างท่ี 1.4.3 (2) นักเรียนเขียนข้อความของข้อสอบอัตนัยข้อที่ 22 

 

 
ตัวอย่างท่ี 1.4.3 (3) นักเรียนเขียนข้อความของข้อสอบอัตนัยข้อที่ 21 
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1.4.4 คัดลอกการอ้างอิงท้ายบทอ่าน 
 

 ดัดแปลงจาก “เสือด าคือใคร อยู่ตรงไหนในป่ามรดกโลก?” จาก
https://www.sarakadee.com/2018/02/13/black-panther/) 

 

 
ตัวอย่างท่ี 1.4.4 (1)  นักเรียนเขียนข้อความการอ้างอิงท้ายบทอ่านของข้อสอบอัตนัยข้อที่ 22 

 

 
ตัวอย่างท่ี 1.4.4 (2) นักเรียนเขียนข้อความการอ้างอิงท้ายบทอ่านของข้อสอบอัตนัยข้อที่ 22 

 
ข้อสังเกตและข้อควรพัฒนา ในด้านการเรียบเรียงความ กลวิธีการสรุปความ การเสนอแนวคิดส าคัญ และ 
การคัดลอก มีดังนี้ 

1. การเรียบเรียงความคิด จากข้อบกพร่องข้างต้นมีข้อสังเกตคือ นักเรียนขาดทักษะการคิดอย่างเป็น
ล าดับ เห็นได้จากการเขียนถึงเหตุการณ์ในเรื่องโดยไม่เป็นไปตามล าดับเวลา ตามล าดับเหตุการณ์ และ
ตามล าดับเหตุผล ท าให้เนื้อหาวกวนและขาดความชัดเจน ผู้อ่านจึงเข้าใจผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนได้  

ผู้สอนจึงควรเน้นย้ าให้เห็นถึงความส าคัญของโครงเรื่อง การก าหนดกรอบความคิดหลักและการ
จัดล าดับความคิดให้เป็นระบบก่อนลงมือเขียน  นอกจากนี้ในด้านการเชื่อมโยงความซ่ึงนักเรียนเชื่อมโยงความไม่
สัมพันธ์กันหรือซ้ าความ ท าให้ไม่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหา เหตุผล หรือความสัมพันธ์ของแต่ละประโยคได้ อาจ
เกิดจากนักเรียนไม่มีคลังค าที่จะถ่ายทอดความคิดเหล่านั้น ผู้สอนจึงควรเพ่ิมเติมค าศัพท์ให้นักเรียนและจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียนในชั้นเรียนให้มากขึ้น เพ่ือให้นักเรียนเห็นตัวอย่างของค าศัพท์และวิธีการ
เขียนที่หลากหลาย จนสามารถน ามาปรับใช้ในการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. กลวิธีการสรุปความ จากข้อบกพร่องข้างต้นมีข้อสังเกตคือ นักเรียนมีการสรุปความผิดจากเนื้อ

เรื่องหรือบทอ่าน ซึ่งอาจเกิดจากนักเรียนขาดทักษะการอ่านจับใจความ ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าส่วนใดเป็น
ใจความส าคัญและส่วนใดเป็นส่วนขยายความ ท าให้เลือกน าข้อความที่เป็นการยกตัวอย่างหรือรายละเอียดใน
บทอ่านมาเขียนสรุปใจความส าคัญ อีกทั้งยังพบว่านักเรียนมีการสรุปความโดยใช้เนื้อความซ้ า ท าให้เนื้อความ
ไม่กระชับ  
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ผู้สอนจึงควรเน้นย้ าถึงหลักการสรุปความ และให้นักเรียนได้ฝึกการวิเคราะห์แยกแยะว่าส่วนใดเป็น
ใจความหลัก ส่วนใดเป็นรายละเอียด และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการเขียนสรุปความ รวมทั้งการตรวจสอบงาน
เขียนของตนเองก่อนเผยแพร่ว่ามีการสื่อสารที่ถูกต้อง ไม่มีเนื้อความซ้ า และไม่มีการสรุปความผิดที่ท าให้ผู้อ่าน
เข้าใจเป็นอย่างอ่ืน  

 
3. การน าเสนอแนวคิดส าคัญของภาพ จากข้อบกพร่องข้างต้นมีข้อสังเกตคือ นักเรียนไม่มีการ

กล่าวถึงการท างานเป็นความคิดส าคัญ หรือปรากฏชุดค าที่แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “มุ่งมั่นในการ
ท างาน” แต่ไม่มีการให้นิยาม/อธิบายขยายความคุณลักษณะดังกล่าว และไม่มีตัวอย่างจากภาพประกอบ หรือ
มีการกล่าวถึงการท างานเป็นความคิดส าคัญของภาพเพียงเท่านั้น รวมถึงการให้ค านิยม/อธิบายขยายความ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แต่ไม่มีตัวอย่างจากภาพประกอบ  ทั้งนี้อาจเกิดจากนักเรียนไม่สามารถ
ตีความหมายจากภาพได้ว่าความคิดส าคัญของภาพคือประเด็นใด  

ผู้สอนจึงควรคัดเลือกภาพสถานการณ์ต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์ ว่ามีเหตุการณ์หรือ
กิจกรรมอะไร และมีการกระท าใดบ้างที่น่าจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภาพ โดยอาจให้นักเรียนได้ร่วมคิดและ
อภิปรายเป็นกลุ่ม แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน หรือตั้งค าถามให้ตอบเป็นรายบุคคล เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
มุมมองความคิดที่หลากหลาย  

 
4. การคัดลอก จากข้อบกพร่องข้างต้นมีข้อสังเกตว่า นักเรียนมีการคัดลอกข้อความที่เป็นส่วนใด 

ส่วนหนึ่งของข้อสอบมาเขียน ได้แก่ ค าสั่ง ข้อสอบปรนัย ข้อสอบอัตนัย และการอ้างอิงท้ายบทอ่าน นักเรียนไม่
สามารถน าเสนอค าตอบภายใต้เวลาที่จ ากัด หรือนักเรียนไม่เข้าใจหลักการสรุปใจความส าคัญ เช่น มกีารอ้างอิง
ท้ายบทอ่าน  

ผู้สอนจึงควรยกตัวอย่างที่ถูกต้องให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเขียน แจ้งเกณฑ์การ
ประเมินให้นักเรียนทราบว่ามีการประเมินเรื่องใดบ้าง เพ่ือให้นักเรียนได้ตรวจสอบงานเขียนของตนเอง และ
เน้นย้ าให้นักเรียนเขียนเรียบเรียงด้วยภาษาของตนเอง  

อย่างไรก็ดี การฝึกทักษะการเขียนของนักเรียน ผู้สอนควรมีการให้ข้อมูลป้อนกลับในงานเขียน
ของนักเรียนทุกชิ้น เพ่ือให้นักเรียนทราบว่าตนเองมีข้อบกพร่องในเรื่องใด และมีพัฒนาการดีขึ้นในเรื่องใด และ
ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เพราะการอ่านจะเป็นต้นทุนที่ส าคัญทั้งในเชิงความคิด และคลังค าที่
จะใช้ในการถ่ายทอดความคิดผ่านงานเขียน 
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2. ด้านการสะกดค า 
ด้านการสะกดค า หมายถึง การเขียนค าโดยใช้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์หรือตัวการันต์ตรงตามอักขรวิธีไทย 

หรือเป็นค าที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  
 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในด้านการสะกดค ามีดังนี้ 
 
2.1 การใช้พยัญชนะผิด หมายถึง การใช้พยัญชนะต้น หรือพยัญชนะท้ายไม่ตรงตามอักขรวิธีไทย 

หรือไม่ตรงตามที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  
 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องด้านการใช้พยัญชนะผิดมีดังนี้ 
 

  2.1.1 การใช้พยัญชนะต้นผิด ปรากฏข้อบกพร่องใน 3 ลักษณะ ได้แก่ การใช้พยัญชนะต้นเดี่ยว การ
ใช้พยัญชนะต้นควบ และการใช้อักษรน า 
 

การใช้พยัญชนะต้นเดี่ยว 
ค าที่ถูก ค าที่ผิด 
กระทง กระธง กระทรง กระรง 
เคารพ เขารพ 
ซาบซึ้ง ทราบซึ้ง สาบซึ่ง 
ทะเบียน ระเบียน บะเบียน สะเบยีน 

แทบ แถบ 
พาน ฏาน ฐาน ถาน ทาน ธาน ผาน ฝ่าน ฟาน ภาน 

พราน พลาน  
ภูมิใจ พูมใจ พูมใิจ ผูมใจ ถูมใิจ 

มอบหมาย หมอบหมาย 
ร้อย ล้อย ลอย 
สวย ซวย สรวย 

 
การใช้พยัญชนะต้นควบ 

ค าที่ถูก ค าที่ผิด 
กรวย กวย กลวย  
กลุ่ม กุ่ม กรุ่ม 
กวาง กลาง ก้าง กวง 

ครอบคลมุ คอบคลุม คลอบคลมุ 
คุ้มครอง คุ้มคลอง คุ้มคอง คุ้มของ 
เตรียม เตียม เกยีม เกรยีม เตลียม 
ปรบมือ ปบมือ 

ปลาบปลืม้ ปราบปลืม้ 
พฤติกรรม พฏิติกรรม 

เสร็จ เส็จ เซร็จ เสจ็ร เสด็จ 
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การใช้อักษรน า 
ค าที่ถูก ค าที่ผิด 
กุหลาบ กุลาบ กุหราบ 
เข็มหมุด เข็มมุด 
ฉลาด ชะหลาด 
หญ้า ย่า 
ใหญ่ ใญ่ ใญห่ 
หนึ่ง นึ่ง นึง 
หมด มด 

เหมือน เหือน เมื่อน 
ไหว ้ ไว่ ไว้ ไห้ ว่าย ว้าย ว๊าย 
อยู ่ หยู่ 

 
2.1.2 การใช้พยัญชนะท้ายผิด หมายถึง การใช้ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดในภาษาไทย

ปรากฏข้อบกพร่องใน 2 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ตัวสะกดผิดในมาตราเดียวกัน และการใช้ตัวสะกดผิดต่างมาตรา  
 

การใช้ตัวสะกดผิดในมาตราเดียวกัน 
ค าที่ถูก ค าที่ผิด 

ก าแพงเพชร ก าแพงเพรช 
ชนิด ชนิต ชนิท 

ดอกพุด ดอกพุฒ ดอกพุทธ ดอกพุธ   
เทียน เทียร เทียล 

บุญคุณ บุณคณุ บุณคญุ บุนคุน 
ปฏิบัต ิ ปฏิบัด ปะติบัต  

ประกวด ประกวจ ประกวศ 
พาน พาร พาล พาญ พาณ 

รางวัล รางวัญ รางวัณ รางวัน 
สมดลุ สมดุน สมดณุ 

 

การใช้ตัวสะกดผิดต่างมาตรา 
ค าที่ถูก ค าที่ผิด 
ขนาด ขนา ขนาก ขนาน ขนาบ 

ความสุข  ความสุด 
จ านวน จ านวณ 
นักเรียน นักเรียก นักเรยีง นักเรีย   
ใบตอง ใบตอก 
ประเภท ประเภค ประเภพ ประเภษ 

พาน พา พาฐ พาธ พาษ พาย  
เสือดาว เสือดา เสือดาน 

สนุกสนาน สนุกสนาก สนุกสนาม สนุดสนาม สนุนสนาน 
อ านาจ อ านาญ 
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2.2 การใช้สระผิด หมายถึง การใช้รูปสระหรือใช้เสียงสระไม่ตรงตามอักขรวิธีไทย หรือต่างไปจากค าที่
ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  

 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในด้านการใช้สระผิดมีดังนี ้

 
2.2.1 ด้านรูปสระ ปรากฏข้อบกพร่อง 3 ลักษณะ ได้แก่ การเขียนสระที่มีรูปใกล้เคียงกัน 

การเขียนรูปสระขาด-เกิน และการวางรูปสระผิดต าแหน่ง  
 

การเขียนสระที่มีรูปใกล้เคียงกัน 
ค าที่ถูก ค าที่ผิด 
เกือบ เกิบ เกียบ 

เข็มหมุด แข็มหมุด  แข็มมดุ 
แข่งขัน เค่งขัน 

คิด คึด 
เคารพนับถือ คาโลบนึบถึ 

ด้วย ด้อย 
ดอกดาวเรือง ดาวเรียง 

เตรียม เตรีอม เตือม 
เยอะแยะ เยอะเยะ 
โรงเรียน โรงเรือน 
ส าเรจ็ ส าเรดิ 

เมืองไทย เมิงไทย 
โอเอซิส โอเอซึด 

 
การเขียนรูปสระขาด-เกิน 

ค าที่ถูก ค าที่ผิด 
สระขาด 

ฉะนั้น ฉนัน 
เดี๋ยว เด๋ว 

ประกาศ ปรกาด 
พิธี พธี 

ผู้หญิง ผู้หญง 
ดาวเรือง ดาวลือ 
ประกวด ปกวด 
ประทับใจ ปทับใจ 

เพื่อ พื่อ 
เพื่อน เพอน 

สระเกิน 
กตัญญ ู กะตัญญู กระตันย ู
ชนะเลิศ ชะนะเลดิ 
ตลอด ตะรอด  ตะลอด  ตะหลอด  ตะหรอด   

เทศกาล เทษะการ เทสะกาน 
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ค าที่ถูก ค าที่ผิด 
สง่างาม สระง่างาม 

สนุกสนาน สนุนสะนาน   
อาณาเขต อานาเขต ุ
อุปกรณ ์ อุบประกอน  อุปปะกอน   
อนุญาต อนุญาติ   

 
การวางรูปสระผิดต าแหน่ง 

ค าที่ถูก ค าที่ผิด 
คร ู คูร 

คุณคร ู คณุคร ุ
เตรียม เตยรยี 
บายศร ี บายศีร 
ภูมิใจ ภมูใจ 

 
2.2.2 ด้านเสียงสระ ปรากฏข้อบกพร่อง 2 ลักษณะ ได้แก่ การเขียนสระที่ออกเสียงเหมือนกัน 

และการเขียนสระสลับกันระหว่างเสียงสั้นกับเสียงยาว 
 

การเขียนสระที่ออกเสียงเหมือนกัน 
ค าที่ถูก ค าที่ผิด 

ก็ ก้อ 
กรรไกร กันไก กันไกร กรรณไกร กันไกล กัลไกล กัลไกร   
ก าลัง กัมลัง   
ไกล ใกล 
ใกล้ ไกล ้

เกษียณ กระเชียน 
กาลครั้งหนึ่ง กาละครั้งหนึ่ง การระครั้งหนึ่ง 
ขะมักเขม้น ขะหมักเขม้น ขมักเขม่น 

เช้า ช้าว 
ใคร ไคย 
เจอ เจิ 

เฉพาะ ฉะเพราะ 
เช้า ช้าว 
ใช้ ไช่  
ณ นะ  ณะ 

ดอกไม ้ ดอกม้าย ดอกใม ้
ได ้ ใด้ ด้าย 

ด้าย ได้ ใด ้
ตะครุบ ตคุบ 
ตะลึง ตลึง  
ตั้งใจ ตั้งไจ 
ใต ้ ไต ้
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ค าที่ถูก ค าที่ผิด 
ทะเบียน เทบียน 

ท า ทัม 
บรรดา บันดา 
ใบตอง ไบตอง 
มาลัย มาไร มาไล 

ไว ้ ใว้ 
สงบ สระงบ สระหงบ 

ส าเรจ็ ส าเหรด สมัเหร็ด   
ไหว ้ ว่าย หว้าย ใหว ้
ไหน ใหน 

 
การเขียนสระสลับกันระหว่างเสียงสั้นกับเสียงยาว 

ค าที่ถูก ค าที่ผิด 
กระทง กระโทง  กะโทง  กราทง 
ก าลัง กามลัง   
เก็บ เกบ 
ใกล้ ไกล ้
ขึ้น ขื้น 

เข็มหมุด เขมหมุด  เขมมุด   
คร ู คร ุ

ความสุข ความสูข 
จินตนาการ จิตตานาการ  จิตานาการ 

ใช่ ช่าย 
ดอกเข็ม ดอกเขม   
ดอกรัก ดอกร้าก 
ตะป ู ตาป ู
ตั้งใจ ต่างใจ 
ถึง ถืง 
ท า ทาม 

นะครับ นะคร้าบ 
ประกวด ปรากวด 
ประกาศ ปะกัด 
ประณตี ปราณดี 

เป็น เปน 
พวงมาลัย พวงมะไล พวงมาลาย 

พาน พัน พันธ์ พรรณ 
พิธี พิธิ 

ผู้หญิง ผุ้หญิง 
มาลัย มาลาย 

เมื่อวาน เมื่อวัน 
สามัคค ี สมัคี สมัคคี สะมักค ี

สุข สูข 
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ค าที่ถูก ค าที่ผิด 
สมบูรณ ์ สมบุน 

สัญลักษณ ์ สัญญาลักษณ์   
สูญพันธ์ุ สุนพันธุ ์
มลาย ู มาลาย ู

อันตราย อันตะลาย 
 

2.3 การใช้วรรณยุกต์ผิด หมายถึง การใช้รูปวรรณยุกต์ หรือการวางต าแหน่งของวรรณยุกต์ไม่ตรงตาม
อักขรวิธีไทย หรือต่างไปจากค าท่ีปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  

 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในด้านการใช้วรรณยุกต์ผิดมีดังนี ้

 
2.3.1 การใช้รูปวรรณยุกต์ผิด  

 
ค าที่ถูก ค าที่ผิด 
กรวย กร่วย  กร้วย 
กราบ กร่าบ 
กระทั่ง กระทัง 
กวาง กว้าง  กว่าง 
กลุ่ม กลุ้ม 

ขะมักเขม้น ขมักเขม่น 
ขึ้น ขึ่น 

แข่งขัน แข็งขัน 
คนหนึ่ง คนหนึง 
คุ้มครอง คุมครอง  คุ่มครอง 
ครั้งหนึ่ง ครั่งหนึ่ง  ครั้งหนึง 

คร ู ครู้  ครู่   
ช่วย ช้วย ช๊วย ช๋วย ชวย 

ช่ืนชม ชืนชม  ช้ืนชม 
ช่ือ ช้ือ 
ใช่ ใช้ 

ซาบซึ้ง ซ่าบซึง   
ซึ่ง ซึ้ง 
ซื้อ ซื่อ 
ด้วย ด้อย  ด็วย   

ดอกเข็ม ดอกเขม  ดอกเข้ม   
ดอกดาวเรือง ดอกดาวเรื้อง ดอกดาวเรื่อง 

ดอกไม ้ ดอกไม  ดอกไม่  ดอกไม ๊
เด็ก เดก  เด้ก  
เดี๋ยว เดี่ยว  เดียว  เดี้ยว   
ด้าย ดาย  ด๊าย  ด่าย   
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ค าที่ถูก ค าที่ผิด 
ได ้ ได ได่   

ตกแต่ง ตกแตง 
ต้นไม ้ ต้นไม่  ตนไม้  ตนไม ่
ตั้งใจ ตั่งใจ  ตังใจ  ตั๊งใจ   
ตอนนี ้ ตอนนี ่
เตรียม เตรี่ยม 

ถ้า ถ่า 
ทะเบียน ทะเบี้ยน ทะเบี่ยน 

ท า ท้ า   
นะคะ นะค่ะ  น่ะคะ  น่ะคะ่  น่ะค้ะ 
นั่ง นั้ง 

น้ าหนัก น าหนัก 
บางครั้ง บางครัง  บางครั่ง 
ใบตอง ใบต้อง   
พรุ่งนี ้ พรุ้งนี้  พรุ่งนี่  พรุ่นนี 

พวกเรา พ้วกเรา 
พวงมาลัย   พ่วงมาลัย   

พาน พ่าน  พ้าน 
พานพุ่ม พานพุ้ม 
พื้นดิน พืนดิน  พื่นดิน 
เพื่อ เพือ  เพื้อ 
เพื่อน เพือน  เพื้อน   
ผู้หญิง ผู่หญิ่ง  ผู้หญง   
เมือง เมื่อง 
แม้ แม่ 

ไม่ใช่ ไม้ใช้ 
ยิ่ง ยิง  ยิ้ง 
เย ้ เย ่

แย่ง แยง  แย้ง 
ร่วม รวม 
เรื่อย เรื้อย 
ล่า ลา  ล้า 

ล้านไร ่ ล้านไร 
วันรุ่งขึ้น วันรุ้งขึ้น 
วันหน่ึง วันหนึง  วันหน้ึง 

ว่า ว้า 
สวยงาม ส่วยง่าม  ส่วยงาม ส้วยงาม 

เสือ เสื่อ  เสื้อ 
เสือโคร่ง เสือโครง  เสือโคร้ง 
เสือดาว เสื่อดาว  เสื้อดาว  เสือด่าว  เสือดา้ว 
เสือด า เสื่อด า  เสื้อด า 

หญ้าแพรก   หญ่าแพรก   
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ค าที่ถูก ค าที่ผิด 
หมูป่า หมูปา  หมู่ป่า   
เหมือน เหมื่อน เหมื้อน 

ให ้ ให  ให่ 
ใหญ่ ใหญ  ใหญ๋ 
ไหว ้ ไหว ไหว ่

 
2.3.2 การวางวรรณยุกต์ผิดต าแหน่ง  

 
ค าที่ถูก ค าที่ผิด 

ใกล้ ใก้ล 
เฉลี่ย เฉี่ลย 
ใหญ่ ให้ญ่ 
ไหว ้ ไห้ว 

 
2.4 การใช้ตัวการันต์ผิด หมายถึง การใช้พยัญชนะที่เป็นตัวการันต์ และเครื่องหมายทัณฑฆาตผิด หรือ

การวางเครื่องหมายทัณฑฆาตผิดต าแหน่ง ไม่ตรงตามอักขรวิธีไทย หรือต่างไปจากค าที่ปรากฏในพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  

 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในด้านการใช้ตัวการันต์ผิดมีดังนี้ 

 
การเขียนตัวการันต์ขาด 

ค าที่ถูก ค าที่ผิด 
ประดิษฐ ์ ประดิษ ประดิษฐ 

สร้างสรรค ์ สร้างสรร 
สัญลักษณ ์ สัญลัก 
สมบูรณ ์ สมบูร 
อุปกรณ ์ อุปกร 

สัตว ์ สัต สตัว 
ซื่อสัตย ์ ซื่อสัต 
สูญพันธ์ุ สูญพัน สญูพันธุ 

โชว์ โช 
 

การเขียนตัวการันต์เกิน 
ค าที่ถูก ค าที่ผิด 

จินตนาการ จินตนาการณ ์
ดอกรัก ดอกลักษณ ์
พาน พานต์ พาณ์ พารณ์ พาร์ล พานท์ พานธ์ 

พานน์ พานย์ พาณธุ์ พานตร์ พารษ์ 
พิเศษ พิเศษณ ์
อบรม อบรมณ ์
มาลัย มาลัยค์ มาไลย์ มาไลท ์
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ค าที่ถูก ค าที่ผิด 
โฟม โฟมร ์

เซนติเมตร เซนติเม์ตร 
ทิศ ทิตร ์

ประชากร ประชากรณ ์
ไหว ้ ไหว ์

สังฆทาน สังฆ์ทาน 
กระทง กระทงค์ 
จัดสรร จัดสรรค ์

 
การใช้พยัญชนะท่ีเป็นตัวการันต์ผิด 

ค าที่ถูก ค าที่ผิด 
ซื่อสัตย ์ ซื่อสัตว ์
ประดิษฐ ์ ประดดิย์ ประดิฐย์ ประดิษย์ ประดิษณ ์

โชว์ โชร์ 
ศิษย ์ ศิษฐ์ ศิทย์ ศิทธิ ์

สมบูรณ ์ สมบูร์น สมบณูร ์
สร้างสรรค ์ สร้างสันต์ สร้างสรรห ์
อาจารย ์ อาจาร ์
อุปกรณ ์ อุปกร์ อุปกรร์ อุปกรน์ อุปกรห์ อุปณ์กร อุปกรส์ 
สัปดาห ์ สัปดาร ์
อาจารย ์ อาจาทร ์

พันธุ ์ พันธ ์
สัตว ์ สัตย์ สัวต์ สตัร ์

อนุรักษ ์ อนุรักค์ อนุลักณ ์
 

การวางเครื่องหมายทัณฑฆาตผิดต าแหน่ง 
ค าที่ถูก ค าที่ผิด 
ประดิษฐ ์ ประดิษ์ฐ 
อุปกรณ ์ อุปกร์ณ 
อาจารย ์ อาจาร์ย 

 
 

2.5 การวรรคตอน การใช้ไม้ยมก และการใช้ไม้ไต่คู้ไม่ถูกต้อง หมายถึง การไม่เว้นวรรคตอน หรือเว้น
วรรคตอนทุกค า การไม่ใช้ไม้ยมก หรือการใช้ไม้ยมกผิด และการไม่ใช้ไม้ไต่คู้ หรือการใช้ไม้ไต่คู้ไม่ถูกต้อง 

 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในด้านการวรรคตอน การใช้ไม้ยมก และการไม่ใช้ไม้ไต่คู้ หรือการใช้

ไม้ไต่คู้ไม่ถูกต้อง ดังนี้ 
 

ตัวอย่างประโยค ลักษณะความผิด 
ฉันๆๆๆๆต้องรีบไปจัดดอกไม้ ไม่จ าเป็นต้องใส่ไม้ยมก  

ฉันต้องรีบไปจัดดอกไม้  
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ตัวอย่างประโยค ลักษณะความผิด 
พวกเราจัดพานไปเรื่อยเรื่อย ควรใส่ไม้ยมก  

พวกเราจัดพานไปเรื่อย ๆ  
เขาจัดดอกไม้ทุกวัน ๆ นี้เขาไม่มาจัด ไม่ควรใส่ไม้ยมกเนื่องจากเป็นค าคนละบทคนละความ  

เขาจัดดอกไม้ทุกวัน วันน้ีเขาไม่มาจัด 
เขาเอาดอกไม้ต่าง ๆ นา ๆ มาท าพาน ไม่ควรใส่ไม้ยมกเนื่องจาก ค า “นานา” เป็นภาษาบาลี  

เขาเอาดอกไม้ต่าง ๆ นานามาท าพาน 
วันนี้หลังจากประทานอาหารเที่ยงเสร็จพวกเรานักเรียน
ช้ันป.6/1ได้นัดกันมาท าพานไหว้ครูกล้าเอาดอกไม้มาแก้ว
น าเข็มฉันเอาใบตองมาพวกเราตั้ งใจท าพานอย่างมี
ความสุขฉันคิดว่าครูต้องชอบพานที่พวกเราท าแน่นอน
เพราะมันสวยมาก 

ขาดการเว้นวรรคควรแก้ไขเป็น  
วันนี้หลังจากประทานอาหารเที่ยงเสร็จ พวกเรานักเรียน
ช้ันป.6/1ได้นัดกันมาท าพานไหว้ครู กล้าเอาดอกไม้มา แก้ว
น าเข็มมา ฉันเอาใบตองมาพวกเราตั้งใจท าพานอย่างมี
ความสุข ฉันคิดว่าครูต้องชอบพานที่พวกเราท าแน่นอน
เพราะมันสวยมาก 

อีก สามวัน ที่จะถึง จะเป็นวัน ไหว้ครู ฉันและเพื่อนจะ จัด
พาน ไหว้ครู ประกวด เพื่อให้ได้รับรางวัล ที่หนึ่งพวก เรา
จะตั้งใจ ท ามัน มากกว่า ห้องอื่น ๆ  

เว้นวรรคตอนทุกค า 
อีกสามวันที่จะถึงจะเป็นวันไหว้ครู ฉันและเพื่อนจะจัดพาน
ไหว้ครูประกวดเพื่อให้ได้รับรางวัลที่หนึ่ง พวกเราจะตั้งใจท า
มันมากกว่าห้องอื่น ๆ 

 
การไม่ใช้ไม้ไต่คู้ หรือการใช้ไม้ไต่คู้ไม่ถูกต้อง 

ค าที่ถูก ค าทีผิ่ด 
ก็ ก้ 

ขันแข็ง ขันแข่ง 
แข่งขัน แข็งขัน 
ดอกเข็ม ดอกเขม  ดอกเข้ม 

เป็น เปน 
 

ข้อสังเกตและข้อควรพัฒนาด้านการสะกดค า 
ข้อมูลปัญหาเรื่องการสะกดค า และการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ แสดงให้เห็นพ้ืนฐานปัญหาการใช้

ภาษาไทยในการเขียนสะกดค า ในส่วนนี้จะกล่าวถึงเฉพาะประเด็นหลักบางกรณีที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. การสะกดค าผิดมีเหตุมาจากการเข้าใจรูปตัวอักษรสับสนอย่างชัดเจน เช่น เข้าใจรูปที่คล้ายกัน

สับสน เช่น เตรียม-เตรีอม/เตือม เข็มหมุด-แข็มหมุด แข็มมุด หรือเข้าใจหลักการเขียน (อักขรวิธี) คลาดเคลื่อน 
เช่น ครู-คูร คุณครู-คณุครุ บายศรี-บายศีร ภูมิใจ-ภมูใจ 

2. การสะกดค าซึ่งสะท้อนให้เห็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพยัญชนะที่มีคุณสมบัติทางเสียง
ใกล้เคียงกัน ซึ่งเหตุมาจาก (1) เรื่องไตรยางศ์ เห็นได้จากการเลือกสะกดพยัญชนะต้นอักษรสูงหรือต่ า
คลาดเคลื่อนหลายกรณี เช่น สวย-ซวย พาน-ฐาน/ทาน/ผาน/ฟาน/ภาน (2) เรื่องอักษรน า เห็นได้จากการ
สะกดอักษร ห น า และ อ น า คลาดเคลื่อน เช่น หมด-มด อยู่-หยู่ (3) เรื่องการใช้พยัญชนะต้นควบ เห็นได้จาก
การใช้พยัญชนะ ร กับ ล คลาดเคลื่อน เช่น กรวย-กลวย ปลาบปลื้ม-ปราบปลื้ม 

3. การสะกดผิดค าเพราะรูปที่สะกดทั้งถูกและผิดออกเสียงพ้องกัน ซึ่งมีเหตุมาจาก (1) เรื่อง
ไตรยางศ์และการผันวรรณยุกต์ เช่น ซาบซึ้ง-ทราบซึ้ง หญ้า-ย่า (2) การที่มาตราตัวสะกดหนึ่งมีหลายรูป
ตัวสะกด เช่น (ดอก)พุด-พุฒ/พุทธ/พุธ รางวัล-รางวัญ/รางวัณ/รางวัน (3) การที่ภาษาไทยมีทั้งหลักเกณฑ์เรื่อง
วิสรรชนีย์/ประวิสรรชนีย์ค่อนข้างละเอียด ท าให้เกิดความสับสน เช่น ขะมักเขม้น-ขมักเขม่น เฉพาะ-ฉะเพราะ 
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ณ-ณะ ตะครุบ-ตคุบ ตะลึง-ตลึง ทะเบียน-เทบียน  (4) การใช้สระ ใ ไ และ    ัย เช่น ไกล-ใกล ใกล้-ไกล้ ใคร-
ไคย ได้-ใด้/ด้าย ใต้-ไต้ ใบตอง-ไบตอง มาลัย-มาไร/มาไล ไว้-ใว้ ไหว้-ว่าย/หว้าย/ใหว้ (5) การใช้ รร หัน เช่น 
กรรไกร-กันไก/กัลไกล บรรดา-บันดา 

4. ค าจ านวนหนึ่งที่นักเรียนสามารถใช้พยัญชนะและสระที่ถูกต้องทั้งหมดแล้ว แต่เมื่อวาง
เครื่องหมายวรรณยุกต์ผิดต าแหน่ง หรือวางเครื่องหมายทัณฑฆาตผิดต าแหน่งก็ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
สะกดได้ เช่น ใกล้-ใก้ล ไหว้-ไห้ว ประดิษฐ์-ประดิษ์ฐ อุปกรณ์-อุปกร์ณ 

ข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า การปูพ้ืนฐานเรื่องการเขียนรูปตัวอักษรไม่ให้สับสน (อักษร) หรือเรื่อง
การสอนเขียนให้ถูกหลักการเขียน (อักขรวิธี) ซึ่งที่พบบ่อย ได้แก่ ต าแหน่งเครื่องหมาย โดยเฉพาะการใช้
เครื่องหมายไม้ยมก วรรณยุกต์ ทัณฑฆาต และไม้ไต่คู้ หรือการเขียนรูปสระขาด-เกิน เป็นประเด็นส าคัญ
เร่งด่วนประการหนึ่ง และยังสะท้อนให้เห็นว่า เรื่องไตรยางศ์ การผันวรรณยุกต์ อักษรน า และค าพ้องรูปพ้อง
เสียง ซึ่งเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันในการเรียนหลักภาษาไทย เป็นความรู้ส่วนที่นักเรียนไม่แม่นย า จึงสะท้อน
ออกมาในลักษณะการสะกดผิดรูปแบบต่าง ๆ  นอกจากนี้ พบว่ามีการวางวรรณยุกต์ไว้ด้านบนตรงกลางสระอิ 
อี อือ วางวรรณยุกต์ไว้ด้านหลังสระ อิ อี อือ และวางวรรณยุกต์ไว้ใต้สระ ทั้งนี้ยังรวมถึงหลักภาษาประเด็นอื่น
ที่เก่ียวข้องกับการสะกดค า เช่น วิสรรชนีย์/ประวิสรรชนีย์ การใช้สระ ใ ไ และ    ัย การใช้ รร หัน 

โดยสรุป ปัญหาเรื่องการสะกดค าสะท้อนให้เห็นปัญหาส าคัญระดับพ้ืนฐาน เช่น เรื่องการปูพ้ืนรูป
ตัวอักษรและอักขรวิธี และปัญหาที่ต่อเนื่องซึ่งก็คือหลักภาษาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสะกดค าตามเรื่องที่ได้ระบุ
ข้างต้น การแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการเน้นสอนการสะกดค าในลักษณะที่เป็นกฎว่าค าใดสะกดถูกหรือผิดเป็น
รายกรณีอาจไม่ประสบผลส าเร็จมากนัก  

ปัญหาดังกล่าวชี้ว่าความรู้เรื่องหลักภาษา ซึ่งเป็นเครื่องช่วยให้ตัดสินการสะกดถูกและผิดในหลาย
กรณี ไม่ได้ถูกน ามาใช้เป็นหลักคิดในการตัดสินใจสะกดค า ผู้สอนจึงควรเชื่อมโยงความรู้ส่วนนี้ให้นักเรียนทราบ
เมื่อพบว่านักเรียนสะกดค าผิด มากกว่าที่จะระบุว่าสะกดถูกหรือสะกดผิดโดยไม่ได้แสดงค าอธิบายความคิด
เบื้องหลัง แนวทางการสอนที่เป็นธรรมชาติอีกประการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ การสอนค าที่สะกด
สับสนกันไปพร้อมความหมายโดยแสดงตัวอย่างเทียบเคียง เช่น หน้าตาดูน่ารัก ไม่มีฤดูร้อนไหนที่ป่าไฟไหม้
หนักขนาดนี้ เป็นต้น หรือชี้ให้เห็นว่าค าที่สะกดผิดมีที่ใช้ที่อ่ืนที่นักเรียนคุ้นเคยว่าเคยสะกดได้ถูกต้อง เช่น มีค า
ว่า เหตุ ใน แจ้งเหตุฉุกเฉิน และมีค าว่า การณ์ ในท านองนี้ในค าอ่ืน เช่น การณ์ ใน สถานการณ์ สังเกตการณ์ 
การให้ข้อสังเกตการใช้ค าท านองเดียวกันเป็นชุดจะช่วยให้นักเรียนสามารถจัดหมวดหมู่เรื่องการสะกดค ายาก
ซึ่งอยู่นอกเหนือจากพ้ืนฐานของมาตราได้ดีขึ้น 
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3. ด้านการใช้ค า 
การใช้ค า หมายถึง การใช้ค าได้ถูกต้องตามไวยากรณ์ ตรงตามความหมายของค าและเหมาะสมกับ

สถานการณ์หรือบริบทของการสื่อสาร 
 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในด้านการใช้ค ามีดังนี้ 

 
3.1 การใช้ค าไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ หมายถึง การใช้ค าไม่ตรงกับหน้าที่ของค า เช่น การใช้ 

ค าบุพบท ค าสันธาน การใช้ลักษณนามไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในด้านการใช้ค าไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์มีดังนี้ 

 
ค าที่ถูก ค าที่ผิด 

ดอกกุหลาบ ดอกรัก และดอกมะเขือ ดอกกุหลาบ และดอกรัก และดอกมะเขือ 
กิ่ง แก้ว ไม้ และไผ ่ กิ่งและแก้วและไม้และไผ ่
เรากับเพื่อนไป.... เราเพื่อนไป...  
เสือด ามันชอบปีนต้นไม้   
เสือด าชอบปีนต้นไม้  มัน......... 

เสือด าเขาชอบปีนต้นไม้ 
 

เสือด ามันจะอาศัยอยู่ในป่าภาคตะวันตก  
เสือด าจะอาศัยอยู่ในป่าภาคตะวันตก มัน.... 

เสือด าเขาจะอาศัยอยู่ในป่าภาคตะวันตก 

เสือด าเป็นสตัว์ที่ท าให้ระบบนิเวศสมดลุ เสือด าเป็นคนที่ท าให้ระบบนิเวศสมดุล 
มีเด็กทั้งหมด 4  คน มีเด็กทั้งหมด 4 ... (ขาดลักษณนาม) 
เป็นพีค่นโต เป็นพี่โต 
เสือด ายังอาศยัอยู่ในป่าภาคตะวันตก เสือด ายังอาศยัอยู่ป่าภาคตะวันตก (ขาดบุพบท) 
กรรไกร 1 เล่ม กรรไกร 1 ด้าม (ใช้ลักษณนามไมถู่กต้อง) 
ใบไม้หลายใบ ใบไม้หลายดอก (ใช้ลักษณนามไมถู่กต้อง) 

 
 

3.2 การใช้ค าผิดความหมาย หมายถึง การน าค าที่มีความหมายอย่างหนึ่งไปใช้ไม่ตรงตามบริบทของ
ข้อความ ส่งผลให้ความหมายไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 

  
ผลจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในด้านการใช้ค าผิดความหมายมีดังนี ้
 

ค าที่ถูก ค าที่ผิด 
ท า, ประดิษฐ ์ สร้างพาน 
วันครู วันคุณคร ู
นาฬิกา 17.30 นาที 
ลงมือ เด็ก ๆ กลุม่นี้ต่างลงไม้ลงมือท าอยา่งสุดฝมีือ 
ประณตี ทุกคนท าอย่างประนีประนอม 
ผ่านไป หลัง 10 นาทผี่านมา 
มอบ นักเรียนถวายพานให้คณุคร ู
แข็งขัน นักเรียนท างานอย่างขันแข็ง 
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ค าที่ถูก ค าที่ผิด 
ช่วยกัน เด็ก ๆ ก็น าพานท่ีช่วยเหลือกันไปให้คร ู
เวลา หมดอายรุาชการ 
อุปกรณ ์ ไปหาวัตถุดบิในการท า 
ระบบ, เป็นขั้นเป็นตอน แบ่งหน้าท่ีกันอย่างเป็นขบวนการ 
พาน นักเรียนทุกคนท าถ้วยดอกไม ้
ท า ฉันคือหน้าท่ีเอาพานมา 
กลุ่ม คุณครไูด้ท าการแบ่งกลุ่มนักเรียนคนละสี่คน 
เคารพนับถือ, ส านึกบญุคณุ คุณครซูาบซึ้งในความจงรักภักดีของเด็ก 
สัตว์ป่าคุม้ครอง เสือด าเป็นสตัว์สงวน 
ภาค เสือด าอาศยัอยู่ทางทิศใต ้
มี เสือด าเป็นขนาดใหญ ่
ขนาด เสือด ามีรูปขนาดใหญ ่
เล็กกว่า เสือด ามีขนาดลดลงจากเสือโคร่ง 
ประเภท เสือด าจดัอยู่ในประเพณเีดียวกับเสือดาว 
ประชากรสัตว์ป่า - เสือด าเป็นนักล่าควบคุมทรัพยากร 

- เสือด าเป็นสตัว์นักล่าที่ช่วยควบคมุประชาชนสตัว์ป่า 
ขึ้นทะเบียน เสือด าไดร้ับการลงทะเบียน, จดทะเบียน, ลงช่ือ เป็นสตัว์ป่า

คุ้มครอง 
 
3.3 การใช้ค าภาษาต่างประเทศ หมายถึง การใช้ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศที่ไม่มีในพจนานุกรม 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 และมีค าภาษาไทยใช้แทน 
  

ผลจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในด้านการใช้ค าภาษาต่างประเทศมีดังนี ้
 

ค าที่ถูก ค าที่ผิด 
กดไลก ์ กดไลค ์
ความคิด  ไอเดีย   
เคลียร์ ความหมาย ท าให้ชัดเจน  เคลีย 
ชนะเลิศ แชมป์ 
แชท  แชต 
ตกลง โอเคร  OK  เค เคร 
ตรวจสอบ เช็ค 
แถบ, เขต, พื้นที ่ โซน 
แผน, แผนการ แพลน 
ห่อ แพ็ค 
เฟซบุ๊ก  เฟสบุ๊ค เฟส 
โฟม โฟ โฟมร ์
ภาพยนตรส์ั้น คลิป 
(มาตรา) ริกเตอร ์ ริกเตอร์   
ยูทูบ  ยูทูป 
ริบบิ้น ความหมาย แถบแพร ไหม ไนลอน  ลิบบิ้น 
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ค าที่ถูก ค าที่ผิด 
สมบูรณ์. ดี, เลิศ เพอร์เฟค   
อัศจรรย ์ เซอร์ไพรส ์
อะไร  what 
แอปพลิเคชัน เป็นการทับศัพท์ และใช้ศัพท์บัญญัติวา่  
การประยุกต์โปรแกรมประยุกต์, ระบบประยุกต์, งาน
ประยุกต ์

แอปพิเคชั่น 

โอเอซิส ความหมาย บริเวณที่ชุ่มช้ืนในทะเลทราย ซึ่ง
มีน ้าพอที่สิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได้  

โอเอซึด 

 
3.4 การใช้ค าภาษาถิ่น หมายถึง การใช้ค าภาษาไทยถิ่นมาแทนค าภาษาไทยมาตรฐาน 

  
ผลจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในด้านการใช้ค าภาษาถิ่นมีดังนี ้

 
ค าที่ถูก ค าที่ผิด 

น า  ใช้ภาษาถิ่นใต้ค าว่า พา เช่น 
พาดอกไม้มา, พาพานมา, พาเข็ม, พาด้ายมา 
เมื่อไปโรงเรยีนก็ได้พาพานไปไหวค้ร ู
ผมจะพาใบกล้วย 
วิวบอกว่าจะพาดอกไมม้า 

จะพากัน ติพากัน 
ไม่ได้อาบน้ า หาอาบน้ าม่าย 
ไม่ม ี หาม่าย (ภาษาถ่ินใต้) 
เข็นรถ รุนรถ (ภาษาถ่ินใต้) 
กลับบ้าน หลบเริน (ภาษาถ่ินใต้) 
ท าพาน เฮ้ดพาน (ภาษาถ่ินอีสาน) 
คิดไม่ออก คิดบ่ออก  (ภาษาถ่ินอีสาน) 
น้อยกว่า น้อยกั่ว 
ด ู เบิ่ง (ภาษาถ่ินอีสาน) 
นะ เด้อ (ภาษาถ่ินอีสาน)  
นี ่ เนี้ย 
ส ิ ทะแมะ 
เกือบ เสือด ากินสัตว์ป่าเกิบทุกชนิดที่จับได ้
กระชาก บางทีก็หาที่ซุ่มแล้วกระซากเหยื่อไปกิน 
ดอกบานไมรู่้โรย ดอกสามปี  (ภาษาถ่ินอีสาน) 

ดอกกุนหยี (ภาษาถ่ินใต้) 
เสื่อ นั่งลงบนสาด (ภาษาถ่ินใต้) 
ตะปบ คลุบ, ครุบ (ภาษาถิ่นใต้) 
เสือด า เสียด า  
เสือโคร่ง เสื้อโคร่ง (ภาษาถ่ินใต้) 
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3.5 การใช้ค าภาษาพูด หมายถึง การน าค าภาษาพูดมาใช้ในภาษาเขียนหรือการบรรยายความ 
 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในด้านการใช้ค าภาษาพูดมีดังนี ้

 
ค าที่ถูก ค าที่ผิด 

อย่างนี ้ อย่างง้ี 
เพราะฉะนั้น เพราะง้ัน 
ดีกว่าความคาดหมาย ดีเกินคาด 
ด ี มันจึ้งมาก 
ถูกใจมาก ถูกใจหนักมาก 
ขณะที ่ ตอนยังท าไม่เสร็จ 
เล็กน้อย เราท าไปได้นดินึง 
เงิน รวมตังคไ์ปซื้อของ 
นะ เจอกันท่ีสนามเนอะ 
ประดับ ฝ้ายก็ช่วยแปะดอกไม ้
ไอศกรีม พากันไปซื้อไอตมิ 
งานแต่งงาน งานแต่งเป็นไปด้วยด ี
พอใจ, ปลื้มใจ ครูปลืม้ทั้งสี่คนมาก 
ออกแบบ คิดแบบพาน 
หายากมาก เสือด าชนิดนี้หายากมาก ๆ เลย 
แถบ อาศัยแถวภาคใต ้
รวมทั้ง แถมยังเป็นสัตว์นักล่า 
หลายชนิด กินสัตวม์ากมายหลายชนิด 
พบมากในภาคใต ้ พบในภาคใต้เยอะ 
 

3.6 การใช้ค าเกิน หมายถึง การใช้ค าเกินรูปเดียวกันมากกว่า 1 ค า หรือค าที่มีความหมายเดียวกัน
เขียนติดกัน และใช้ค าในต าแหน่งที่ไม่ควรใช้ (ตัดค านั้นออกก็ยังสื่อความได้) 

 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในด้านการใช้ค าเกินมีดังนี ้

 
ค าที่ถูก ค าที่ผิด 

อย่างเต็มใจ,  ด้วยความความเต็มใจ ต่างคนต่างก็ท าอย่างด้วยความเตม็ใจ 
ท ากระทง ช่วยกันท าสร้างกระทงเพื่อมอบใหค้ร ู
หา…ไดเ้ยอะแยะ, หา…ได้มากมาย ฉันหาดอกไมไ้ดเ้ยอะแยะมากมาย 
และเป็นสัตว์คุม้ครอง, ซึ่งเป็นสตัวค์ุ้มครอง และซึ่งเป็นสัตว์คุม้ครอง 
มีรายงานว่าพบ… มีรายงานพบว่าพบเจอ… 
ในการแข่งขันครั้งนี ้ ในการการแข่งขั้นครั้งนี ้
จัดอยู่ในประเภทเดียวกับเสือดาว จัดขึ้นอยู่ในประเภทเดยีวกันกับเสอืดาว 
เพือ่ท่ีจะท าไปให้คร ู เพื่อท่ีจะท าใหไ้ปให้คร ู
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 3.7 การใช้ค าลักลั่น หมายถึง การใช้ค าไม่สม่ าเสมอกันเรียกสิ่งเดียวกัน และการใช้ตัวเลขไม่เป็นระบบ
เดียวกัน 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในด้านการใช้ค าลักลั่นมีดังนี ้
 

ค าที่ถูก ค าที่ผิด 
สัตว์ใช้สรรพนาม “มัน” 
คน ใช้สรรพนาม “เขา” 

ใช้สรรพนามเรียกเสือว่า  “เขา”บา้ง “มัน”บ้าง  

พิจารณาจากบริบท 
-  หากเป็นบทบรรยายให้ใช้สรรพนาม “ฉัน” หากพบค า 
“ช้ัน” ด้วย ถือว่าเป็นการใช้ค าลักลั่น 
-  หากเป็นบทสนทนาจะใช้สรรพนาม “ฉัน” ก็ได้ หรือ
จะใช้สรรพนาม “ช้ัน” แทนการเทียบเสียงในภาษาพูดก็
ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าใช้ค า“ช้ัน” ในบทสนทนาก็ต้องใช้ให้
ตลอด หากพบว่ามีการใช้ “ฉัน” บ้าง “ช้ัน” บ้างในบท
สนทนาถือว่าเป็นการใช้ค าลักลั่น 
- หากในบทบรรยาย ใช้สรรพนาม “ฉัน” แล้วในบท
สนทนา ใช้สรรพนาม “ช้ัน” ไม่ถอืว่าเป็นการใช้ค าลักลั่น 

ใช้สรรพนาม “ฉัน” บ้าง  “ช้ัน” บ้าง 

- ใช้สรรพนาม “เขา” แทนคนจ านวน 1 คน 
- ใช้สรรพนาม “พวกเขา” แทนคนจ านวนมากกว่า 1 คน
ขึ้นไป 

ใช้สรรพนาม “เขา” บ้าง “พวกเขา” บ้างแทนคน
เดียวกัน 

- หากเป็นกลุ่มคนท่ีมสีรรพนาม “ฉัน”/ “ผม”/สรรพ
นามบุรุษที ่1 ร่วมด้วย ให้ใช้ “พวกเรา” 
-  หากเป็นกลุ่มคนท่ีใช้ช่ือตัวละคร หรือไม่มีสรรพนาม
บุรุษที่ 1 ให้ใช้ “พวกเขา” 

ใช้ “พวกเขา” บ้าง “พวกเรา” บ้าง แทนกลุ่มคน
เดียวกัน 

เลือกใช้เพียงอย่างใดอย่างหน่ึง ใช้ตัวเลขอารบิกบ้าง ตัวเลขไทยบา้ง  
เลือกใช้เพียงอย่างใดอย่างหน่ึง เด็กชาย - ผู้ชาย  แทนคนเดียวกัน 

เด็กหญิง - ผู้หญิง แทนคนเดียวกัน 
ให้เลือกค าลงท้ายเพียงอย่างใดอยา่งหนึ่ง  ...อีกด้วยครับ ...สัตว์ป่าสงวนค่ะ 
-  หากเป็นบทบรรยาย ให้ใช้ “พานไหว้ครู” หากมี 
“พานไหว้คุณครู” ด้วย ถือว่าเป็นการใช้ค าลักลั่น  
- หากเป็นบทสนทนา จะใช้ “พานไหว้ครู” หรือ “พาน
ไหว้คุณครู” ก็ได้ แต่ต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งให้ตลอด 
ไม่เช่นนั้น ถือว่าเป็นการใช้ค าลักลัน่เช่นเดียวกัน 
- หากเป็นบทบรรยาย ใช้“พานไหว้ครู” แล้วในบท
สนทนา ตัวละครพูด “พานไหว้คณุครู” ไม่ถือว่าเป็นการ
ใช้ค าลักลั่น 

มีทั้ง “พานไหว้ครู” และ กับ “พานไหว้คุณครู” ใน
บทบรรยาย 
หมายเหตุ “พานไหว้ครู” เป็นค าเฉพาะ 
เช่นเดียวกับ “วันไหว้ครู”  
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4. ด้านการเขียนประโยค 
การเขียนประโยค หมายถึง การเรียบเรียงถ้อยค าได้ตรงตามโครงสร้างประโยคในภาษาไทย ที่มี

เนื้อความสมบูรณ์ และสามารถสื่อความหมายได้ถูกต้องชัดเจน 
 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในด้านการเขียนประโยคมีดังนี ้

 
4.1 การเขียนประโยคไม่สมบูรณ์เชิงโครงสร้าง หมายถึง การเขียนประโยคที่ขาดส่วนประกอบใด

ส่วนประกอบหนึ่งที่ส าคัญ ได้แก่ ประธาน กริยา และกรรม ซึ่งไม่สามารถละได ้
 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในด้านการเขียนประโยคไม่สมบูรณ์เชิงโครงสร้างมีดังนี้ 

 
ประโยคท่ีถูก ตัวอย่างประโยคท่ีพบ 

วันไหว้ครู นักเรียนไปท าพานไหว้ครู วันไหว้ครู ไปท าพานไว้คร ู
เสือด ากระโดดจากต้นไม้เพื่อจับเหยื่อบนพื้นดิน กระโดดจากต้นไม้เพื่อจับเหยื่อบนพื้นดิน 
ตอนท าพานทุกคนสามัคคีกันมาก ตอนท าพานสามัคคีกันมาก 
นักเรียนดีใจท่ีได้ไหว้คุณครู นักเรียนดีใจท่ีได้ไหว้ 
เขาท าพานกัน เขาพานกัน 
เสือด ากินสัตว์ป่าทุกชนิดที่จับได้ เสือด าสัตว์ป่าทุกชนิดที่จับได้ 
ในเมืองไทยมีรายงานว่าพบเสือด าในป่าทางภาคใต้ ในเมืองไทยรายงานว่าเสือด าในป่าทางภาคใต้ 
เขาน าพานมาตอนเช้า เขาน ามาตอนเช้า 
เสือด าเป็นสัตว์ป่าหายาก เสือด าเป็นหายาก 
เสือด าเป็นเสือขนาดใหญ่ เสือเป็นขนาดใหญ่ 

 
 4.2 การเขียนประโยคไม่สิ้นกระแสความ หมายถึง การเขียนประโยคที่ขาดถ้อยค าบางส่วน จึงท าให้
สื่อความหมายไม่ครบถ้วน  

 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในด้านการเขียนประโยคไม่สิ้นกระแสความมีดังนี้ 

 
ประโยคท่ีถูก ตัวอย่างประโยคท่ีพบ 

เสือด าเป็นสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์จึงได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 

เสือด าเป็นสัตว์หายากใกล้สูญพันธ์ุจึงรับ.. 

เสือด าเป็นสัตว์นักล่าที่ช่วยควบคุมประชากรสัตว์ป่า เสือด าเป็นสัตว์นักล่าที่ช่วย... 
ครูและนักเรียนช่วยกันตามเพ่ือน ๆ มาท าพานไหว้ครูให้
เสร็จ 

ครูและนักเรียนช่วยกันตาม 

ครูของฉันจะให้ท าพานไหวค้รูเสร็จก่อนวันไหว้ครู ครูของฉันจะให้ท าพานไหว้ก่อนวัน 
เสือด าเป็นสัตว์นักล่าที่ช่วยควบคุมประชากรสัตว์ป่าท าให้
ระบบนิเวศสมดุล 

เสือด าเป็นสัตว์นักล่าทีที่ช่วยควบคุมประชากรสัตว์ป่าท าให้
ระบบนิเวศ 

มันอาจเป็นแค่พานไหว้ครูธรรมดา ท่ีท ากันทุก ๆ ปี มันอาจเป็นแค่พานไหว้ครูธรรมดา ท่ีท ากันทุก ๆ 
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4.3 การจัดเรียงล าดับค าหรือวางส่วนขยายในประโยคไม่ถูกต้อง หมายถึง การน าถ้อยค ามาเรียงร้อย
ต่อกันไม่ถูกต้อง ผิดต าแหน่ง 

 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในด้านการจัดเรียงล าดับค าหรือวางส่วนขยายในประโยคไม่ถูกต้อง 

มีดังนี ้
 

ประโยคท่ีถูก ตัวอย่างประโยคท่ีพบ 
นักเรียนท าพานโดยแบ่งกลุ่มละ 4 คน นักเรียนท าพานแบ่งกลุ่มคนละ 4 
เสือด ากินสัตว์ทุกประเภท เสือด ากินสัตว์ประเภททุก 
นักเรียนก าลังช่วยกันจัดพานดอกไม้ นักเรียนก าลังช่วยกันจัดดอกไม้พาน 
เสือด ากินสัตว์ที่จับได้เป็นอาหาร เสือด ากินสัตว์เป็นอาหารที่จับได้ 
ณ วันหนึ่ง ในโรงเรียนมีการท าพานไหว้ครู ในโรงเรียน ณ วันหนึ่งมีการท าพานไหว้ครู 
ในเมืองไทยมีรายงานว่าพบเสือด ามากในป่าทางภาคใต้ เสือด าในเมืองไทยมีรายงานว่าพบมากในป่าทางภาคใต้ 

 
4.4 การเขียนประโยคไม่สื่อความ หมายถึง การเขียนประโยคที่ไม่สามารถสื่อสารความได้ตามเจตนา

ของผู้เขียน ผู้อ่านจะต้องแก้ไขข้อบกพร่องในประโยคหลายประการ  
 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในด้านการเขียนประโยคไม่สื่อความมีดังนี้ 

 
ประโยคท่ีถูก ตัวอย่างประโยคท่ีพบ 

เสือด าล าตัวมีความยาว 107-109 เซนติเมตร เสือด าล าตัวมีความยาว 107-109 
ถ้าเราต้ังใจท าในสิ่งท่ีเราก าลังอยู่จะประสบความส าเร็จ ความส าเร็จถ้าเราตั้งใจท าในสิ่งที่ก าลังท าอยู่ความประสบ

ความส าเร็จในทุกด้านที่ตั้งใจท า 
การท างานเราควรสามัคคีกันและไม่ควรเอาเปรียบใคร การท าเราสามัคคีกันเป็นการที่เราไม่ควรเอาเปรียบใคร 
เด็ก ๆ ท าพานไปเร่ือย ๆ จนเสร็จ เด็ก ๆ ท าไปท ามาจนเสร็จสิ้นสุดท้าย 
ฉันไปช่วยเพ่ือน ๆ ท าพาน ฉันเป็นคนมาช่วยเพื่อน ๆ ท าพาน 
คุณครูดีใจที่ฉันอาสาไปซ้ือของท าพานที่ตลาด คุณครูดีใจ  ฉันจึงไปตลาด 
พานไหว้ครูของฉันและเพ่ือนสวยจึงได้รางวัลที่สอง ฉันและเพื่อนได้ที่สองของจากพานไหว้ครูสวย 

 
ลักษณะข้อค้นพบด้านความสมบูรณ์ของประโยคเแสดงให้เห็นว่านักเรียนขาดความเข้าใจเรื่องของประโยค 
ดังนี้ 

1. โครงสร้างของประโยคที่ต้องมีส่วนประกอบส าคัญ ได้แก่ ประธาน กริยา กรรม นักเรียนยังไม่สามารถ
เรียบเรียงประโยคให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามโครงสร้างประโยคภาษาไทยได้ 

2. การเขียนประโยคไม่สิ้นกระแสความ นักเรียนยังไม่สามารถเขียนรูปประโยคให้ครบถ้วนสมบูรณ์จึงขาด
ส่วนส าคัญของประโยคท าให้ประโยคไม่สิ้นกระแสความ  

3. การจัดล าดับค าและวางส่วนขยายไม่ถูกต้อง นักเรียนยังจัดวางล าดับค าในประโยคได้ไม่ถูกต้อง และมี
การล าดับส่วนขยายผิดจากต าแหน่งของค าที่ควรจะไปขยายความ 

4. การเขียนประโยคไม่สื่อความ นักเรียนไม่สามารถถ่ายทอดความคิดเป็นรูปแบบภาษาเขียนที่ถูกต้อง
ชัดเจนได้ ท าให้ผู้อ่านเกิดความสับสนว่านักเรียนต้องการจะสื่อความอะไรในประโยค 
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ภาคผนวก 

- ข้อสอบอัตนัยข้อที่ 21 การเขียนเรื่องจากภาพ และเกณฑ์การตรวจให้คะแนน 
- ข้อสอบอัตนัยข้อที่ 22 การเขียนสรุปใจความส าคัญของบทอ่าน และเกณฑ์การตรวจให้คะแนน 
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ข้อสอบอัตนัยข้อที่ 21 การเขียนเรื่องจากภาพ 
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เกณฑ์การตรวจกระดาษค าตอบ ข้อ 21 การเขียนเร่ืองจากภาพ (10 คะแนน) 
1. เขียนตรงตามค าสั่ง (1 คะแนน)   

ที ่ เกณฑ ์ รายละเอียดเกณฑ์ การให้คะแนน 
1.1 การเขียนตรงตามค าสั่ง  เขียนความยาว 4-7 บรรทัด ไม่ตั้งช่ือเรื่อง ไม่เขียนเป็นบทร้อยกรอง ไม่ใช้ค า

ย่อ ยกเว้น พ.ศ. และ ค.ศ. ไม่ใช้ค าทับศัพท์ 
0.5 

มีชื่อเรื่อง เขียนเป็นบทร้อยกรอง ใช้ค าย่อ ใช้ค าทับศัพท์  
เขียนน้อยกว่า 4 บรรทัด หรือมากกว่า 7 บรรทัด 

0 

1.2 การเขียน/เล่าเรื่อง เล่าเรื่อง (มีตัวละครหรือใช้ตัวเองเป็นตัวละคร) 
เล่าเรื่องเพื่อเป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย 
เขียน/เล่าเรื่องที่สัมพันธ์กับภาพ 

0.5 

หมายเหต ุ 
• ถ้าเขียนเกิน 7 บรรทัด ไม่ตรวจขอ้ความที่เกินทุกเกณฑ ์
• ถ้าเขียนน้อยกว่า 2 บรรทัด จะได้ 0 คะแนนทั้งข้อ 
• เขียน 2 บรรทัด แตไ่ม่ถึง 4 บรรทดั ตรวจตามปกติ แต่จะได้คะแนนแต่ละเกณฑไ์มเ่กินครึ่ง 
• กรณีที่เขียนมาแล้วอ่านไม่เข้าใจเกอืบทั้งหมด จะตรวจเฉพาะ “ความคิดส าคัญของภาพ” ที่อ่านออก และไม่

ตรวจเกณฑ์ที่เหลือ   
• ถ้าคัดลอกข้อความส่วนหน่ึงส่วนใดของข้อสอบมาเขียน จะได้ 0 คะแนนทั้งข้อ 

 

2. เนื้อหา (4 คะแนน) 
ที ่ เกณฑ ์ รายละเอียดเกณฑ์ การให้คะแนน 

2.1 การน าเสนอความคิด
ส าคัญของภาพ 

น าเสนอความคิดส าคัญในการเขียน/เล่าเรื่องจากภาพ พร้อมท้ังให้ข้อมูล
สนับสนุนความคิด เขียน/เล่าเรื่องจากภาพ น าเสนอความคิดที่แสดงความคิด
ส าคัญ โดยมตีัวอย่างจากภาพประกอบการอธิบาย 

2 

เขียน/เล่าเรื่อง โดยไม่กลา่วถึงความคิดส าคัญของภาพ เนื้อเรื่องไม่เกีย่วข้อง
กับภาพ 

0 

2.2 การเรยีงล าดับความคิด
และการเชื่อมโยง
ความคิด 

เรียงล าดับความคดิ และเช่ือมโยงความคิดได้ดตีลอดทั้งบท เขียนไมว่กวน 2 
ไม่เรียงล าดับความคดิและไม่เชื่อมโยงความคิด 0 

     หมายเหต ุ •  ถ้าน าเสนอความคิดส าคญัไมเ่กีย่วข้องกับภาพ แต่มีองค์ประกอบที่เกี่ยวกับภาพ จะได้ 0 คะแนน 
      ในด้านการน าเสนอความคิด แต่ตรวจเกณฑ์อื่น ๆ ต่อไป 
 
3. ภาษา (5 คะแนน) 

ที ่ เกณฑ ์ รายละเอียดเกณฑ์ การให้คะแนน 
3.1 การสะกดค าและ 

การใช้ไม้ยมก  
สะกดค า และใช้ไม้ยมกถูกต้อง  1.5 
ผิดตั้งแต่ 5 ค าข้ึนไป 0 

3.2  การใช้ค า/ ถ้อยค า
ส านวน 

ใช้ค า/ถ้อยค าส านวนถูกต้องตามความหมาย ท้ังความหมายตรง และ
ความหมายแฝง ไม่ใช้ค าภาษาถ่ิน  

1.5 

ผิดตั้งแต่ 5 ค าข้ึนไป 0 
3.3  ประโยค เขียนประโยคที่สมบูรณ์  สื่อความได้  เรยีงล าดับค า/วางส่วนขยายในประโยค

ถูกต้อง 
1.5 

ผิดตั้งแต่ 3 แห่งขึ้นไป 0 
3.4  วรรคตอน เว้นวรรคได้โดยไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด/ไม่ท าใหต้้องอ่านทวนหลายครั้ง 0.5 

ไม่เว้นวรรค หรือเว้นวรรคทุกค า 0 
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ข้อสอบอัตนัยข้อที่ 22 การเขียนสรุปใจความส าคัญของบทอ่าน 
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เกณฑ์การตรวจกระดาษค าตอบ ข้อ 22 การเขียนสรุปใจความส าคัญของบทอ่าน (10 คะแนน) 

1. เนื้อหา (7 คะแนน)
ที ่ เกณฑ ์ รายละเอียดเกณฑ์ การให้คะแนน 

1.1 ประเด็นส าคญั สรุปใจความส าคญัได้ครบทุกประเด็น 4 
ไม่มีประเด็นส าคัญ 0 

1.2 การเรยีงล าดับความคิดและ
การเช่ือมโยงความคิด 

เรียงล าดับความคดิและเช่ือมโยงความคิดได้ดตีลอดทั้งบท เขียนไม่วกวน 1 
ไม่เรียงล าดับความคดิและไม่เชื่อมโยงความคิด ลอกข้อความจากบทอ่าน
ทั้งหมด 

0 

1.3 กลวิธีสรุปความ  ไม่มีการยกตัวอย่าง
 ไม่มีการอธิบายเพิ่มเติม/ ไม่เขียนเนื้อความซ้ า
 ไม่ระบุข้อความที่เป็นรายละเอียด ไม่มีข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศ

ข้อความที่เป็นภาษาพูด เช่น มีค าลงท้าย ค่ะ ครับ ค าสรรพนามบุรษุท่ี 1
หรือค าย่อ ทั้งนี้ ไม่รวมการเน้นค า โดยใช้เครื่องหมายอัญประกาศก ากับ

 ไม่มีข้อความทีส่รุปผิดไปจากเรื่องที่อ่าน

2 

มีข้อบกพร่อง ตั้งแต่ 2 แบบข้ึนไป 0 

2. ภาษา (3 คะแนน)
ที ่ เกณฑ ์ รายละเอียดเกณฑ์  การใหค้ะแนน 

2.1 การสะกดค า การใช้ไม้ยมก 
และการใช้ค าย่อ 

สะกดค า ใช้เครื่องหมายไม้ยมกถูกต้อง และไม่ใช้ค าย่อ (ยกเว้น พ.ศ. และ ค.ศ.) 1 
ผิดตั้งแต่ 3 ค าข้ึนไป 0 

2.2 การใช้ค า ใช้ค าถูกต้องตามความหมาย ท้ังความหมายโดยตรง และความหมายแฝง ไม่ใช้
ค าภาษาถิ่น 

1 

ผิดตั้งแต่ 3 ค าข้ึนไป 0 
2.3  ประโยค การใช้ประโยคที่สมบรูณ์ สื่อความได้ ชัดเจน เรียงล าดับค า/วางส่วนขยายใน

ประโยคถูกต้อง 
1 

ผิดตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป 0 
หมายเหต ุ

 หากประเด็นส าคัญได้ 0 คะแนน จะไมต่รวจส่วนอ่ืน
 หากเขียนมา 1 ประโยค ตรวจเฉพาะประเด็นส าคัญ ไม่ตรวจส่วนอ่ืน
 หากเขียนเกิน 3 บรรทดั ไม่หักคะแนน และตรวจต่อตามปกติ
 หากประเด็นไม่ครบท้ัง 4 ประเด็น แต่เรียงล าดับความคิดได้เหมาะสม ถือว่าเรียงล าดับและเช่ือมโยงความคิดได้
 หากลอกข้อความจากบทอ่านทั้งหมดแต่มปีระเด็นส าคัญ ให้คะแนนในส่วนประเด็นส าคัญ แต่คะแนนการเรยีงล าดับ

ความคิด กลวิธสีรุปความและภาษา เป็น 0 คะแนน
 หากไมไ่ดส้รุปจากเรื่องที่อ่าน น าแค่ค าส าคญับางค ามาแต่งเรื่องเองได้ 0 คะแนน และไม่ตรวจส่วนอ่ืน
 ถ้าคัดลอกข้อความส่วนหน่ึงส่วนใดของข้อสอบมาเขียนจะได้ 0 คะแนนทั้งข้อ
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ที่ปรึกษา 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ  ผู้อ านวยการ สทศ. 
2. ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ   รองผู้อ านวยการ สทศ. 
3. ดร.วารุณี เลียววิวัฒน์ชัย   รองผู้อ านวยการ สทศ. 
 

ฝ่ายเก็บรวบรวมและสรุปข้อมูล 
1. นางสาวศิริญญา กันทะมูล   นักวิชาการวัดและประเมินผล สทศ. 
2. นางวิลาวัณย์ บ ารุงเวช    นักวิชาการวัดและประเมินผล สทศ. 
3. ดร.อภิชา อารุณโรจน์    นักวิชาการวัดและประเมินผล สทศ. 
4. นางสาวขวัญธิศศรา อภิสุขสกุล   นักวิชาการวัดและประเมินผล สทศ. 
5. นางนิลรัตน์ ทิพยทัศนัน   นักวิชาการวิจัยและพัฒนา สทศ. 
6. นางกุมภการ สวัสดิโกมล   นักวิชาการวิจัยและพัฒนา สทศ. 
 

ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ 
1. นายจิรวิทย์ เต็มราม    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สทศ. 
 

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย 
1.  อาจารย์อาภาลัย  สุขส าราญ   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา  พุทธเสถียร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
3.  อาจารย์วุฒินันท์  ชัยศรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
4.  อาจารย์กนกวรรณ  วารีเขตต์   มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
5.  อาจารย์รณยุทธ  เอื้อไตรรัตน์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
6.  อาจารย์ ดร.ขจิตา  ศรีพุ่ม   มหาวิทยาลัยบูรพา 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนพล  ชื่นค้า  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
8.  อาจารย์ชนิกานต์ กู้เกียรติ   มหาวิทยาลัยบูรพา 
9.  อาจารย์ศริญญา ขวัญทอง   มหาวิทยาลัยบูรพา 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐ อังศุวิริยะ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
11. รศ.มนตรี  มีเนียม    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
12. อาจารย์บุษกร โกมลตรี   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
13. อาจารย์จินตนา  แปบดิบ   มหาวิทยาลัยพะเยา 
14. อาจารย์ ดร.ชุติชล เอมดิษฐ   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
15. อาจารย์ดวงหทัย  ลือดัง   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย อุดมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาปัตตานี 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ ปฤชากุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาปัตตานี 
 

ฝ่ายออกแบบปกและรูปเล่มรายงาน 
1. นางสุวดี ธนวิจิตรพันธ์    ประชาสัมพันธ์ 
2. นางกิติยาพร เรืองทอง    ประชาสัมพันธ์ 
 

ตรวจพิสูจน์อักษร 
1. นางสาวธิติยา  แสงจันทร์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

คณะจัดท ารายงาน 






