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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะความผิดพลาดในการใช้คากริยาที่แสดงการรู้หรือเข้าใจ （知道类动词）
และเพื่อวิเคราะห์สาเหตุความผิดพลาดในการใช้คากริยาที่แสดงการรู้หรือเข้าใจ （知道类动词）กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ชั้นปีละ 10 คน จานวนทั้งสิ้น 30 คน ปีการศึกษา 1/2563 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภั ฏเพชรบุรี โดยการสุ่มแบบโควตา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบทดสอบการใช้ คากริยาที่แสดงการรู้หรือ
เข้าใจ（知道类动词）จานวน 20 ข้อ
ผลวิจัยพบว่า ข้อผิดพลาดในการใช้คากริยาที่แสดงการรู้หรือเข้าใจ （知道类动词）ลักษณะการใช้ที่ผิด จานวน 347 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 57.83 ซึ่งสามารถอธิบายได้รายเอียดได้ดังนี้ ลักษณะการใช้ “知道” ที่ผิด จานวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ลักษณะ
การใช้ “懂” ที่ผิด จานวน 91ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.83 ลักษณะการใช้ “明白” ที่ผิด จานวน 138 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 76.67 ลักษณะ
การใช้ “了解” ที่ผิด จานวน 147ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 70 ลักษณะการใช้ “理解” ที่ผิด จานวน 44 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 73.33 และลักษณะ
การใช้ “熟悉” ที่ผิด จานวน 135 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90 สาเหตุในการใช้คาที่ผิดส่วนใหญ่มาจาก การไม่เข้าใจในไวยากรณ์ และข้อแตกต่าง
ของความหมายของแต่ละคาที่ชดั เจน
คาสาคัญ : คากริยา คากริยาที่แสดงการรู้หรือเข้าใจ（知道类动词） วิเคราะห์ข้อผิดพลาด

Abstract
This research aimed to study the nature of errors in the use of verbs that express knowledge or understanding
(ZHIDAOLEI DONGCI) and to analyze the causes of errors in the use of verbs expressing knowledge or understanding
(ZHIDAOLEI DONGCI). The sample group used in this research was the 2nd - 4th-year students, 10 students from each year.
The total number of the sample was 30 students in academic year 1/2020, Chinese Language Department Faculty of
Humanities and Social Sciences, Phetchaburi Rajabhat University. The quota random sampling technique was used in this
study. The tool used in this research was a 20 questions test of verbs showing knowledge or understanding (ZHIDAOLEI
DONGCI).
The results showed that errors in the use of verbs expressing knowledge or understanding ( ZHIDAOLEI DONGCI)
were 347 times, representing 57.83%, which can be described in detail as follows. The wrong use of “ZHI DAO”, 33.33%,
the wrong use of “DONG”, 91 times, representing 75.83%. The wrong use of “MING BAI”, 138, representing 76.67%. The
wrong use of “LIAO JIE” 147 times, representing 70%. The wrong use of “LI JIE” 44 times, representing 73.33%, and the
wrong use of “SHU XI” 135 times, representing 90 percent. The incomprehensible grammar and the difference in the
meaning of each word clearly.
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บทนา
การศึกษาทางด้านภาษามีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการศึกษาในปัจจุบัน โดยเฉพาะการศึกษาภาษาจีน การใช้ภาษาจีนมีการใช้
อย่ า งแพร่ ห ลายและเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก วั น ในปี พ.ศ. 2535 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ป ระกาศให้ ภ าษาจี น กลางมี ส ถานะเท่ า กั บ
ภาษาต่ า งประเทศอื่ น ๆ เช่ น ภาษาอั ง กฤษ เป็ น ต้ น และในปี พ .ศ. 2541 ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ป ระกาศให้ ภ าษาจี น กลางเป็น
ภาษาต่างประเทศอีกวิชาหนึ่งที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
ภาษาจี น และภาษาไทยล้ ว นอยู่ ใ นตระกู ล ภาษาเดี ย วกั น มี สิ่ ง ที่ เ หมื อ นกั น อยู่ ห ลายประการ รวมถึ ง ไวยากรณ์ เช่ น
การเรียงคาและโครงสร้างประโยค อย่างไรก็ตามผู้เรียนชาวไทยก็ยังพบปัญหาต่าง ๆ เช่น การเลือกใช้คาศัพท์ การเพิ่มส่วนขยายต่าง ๆ
เข้าไปในประโยค ลาดับของคาชนิดต่างๆ และความแตกต่างเหล่านีไ้ ด้กลายเป็นปัญหาในการเรียนการสอนภาษาจีน
ปัญหาในการเรียนการสอนมีมากมาย ปัญหาที่พบ คือ การใช้คากริยา บรรจบ พันธุเมธา [1] ได้ให้รายละเอียดของ คากริยา
ไว้ดังนี้คากริยา คือ คาที่แสดงอาการของนาม หรือสรรพนาม หรือคาอื่นที่ทาหน้าที่ได้อย่าง นาม คากริยา เหยิน จิ่ง เหวิน [2]
แบ่งคากริยาออกเป็น 6 ประเภท คือ 1) กริยาแสดงการกระทา พฤติกรรม 2) กริยาแสดงการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา 3) กริยาแสดง
ความรู้สึกนึกคิด 4) กริยาแสดงการสั่งการขอร้อง 5) กริยาแสดงการวินิจฉัย การครอบครอง การดารงอยู่ และ 6) กริยาแสดงทิศ
ทางการเคลื่อนไหว และยังแบ่งกริยาออกเป็นอีก 2 ประเภทคือ สกรรมกริยา กับ อกรรมกริยา จากประเภทคากริยาในภาษาจีนที่มีผู้
แบ่งไว้มีการใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกัน สามารถสรุปได้คือ แบ่งเป็นกริยาแสดงการกระทา พฤติกรรม กริยาแสดงการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนากริยาแสดงความรู้สึกนึกคิดหรือ สภาพการณ์ กริยาแสดงการสั่งการขอร้อง (ความสัมพันธ์ ) กริยาแสดงการวินิจฉัย
การครอบครอง การดารงอยู่ กริยาแสดงทิศทางการเคลื่อนไหว กริยาแสดงความเป็นไปได้ ซึ่งกริยาเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็น
สกรรมกริยาและอกรรมกริยา
คากริยาที่มีความหมายใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะคากริยาที่แสดงการรู้หรือเข้าใจ （知道类动词 [3] การรู้การเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ในคากริยา ความหมายของคา ภาษาจีนหนึ่งความหมายใช้ได้หลายคา และการใช้อย่างไรจึงจะถูกต้องและเห็นผลนั้นก็เป็นอีก
หนึ่งเรื่องที่ควรใส่ใจและให้สาคัญ
ดังนั้นด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคาที่มีความหมายใกล้เคียงกัน คล้ายคลึงกัน โดยผู้วิจัยได้สารวจและพบว่า
โดยเฉพาะ ค ากริยาที่แสดงการรู้หรือเข้าใจ （知道类动词）ได้แก่ “懂”、“ 知道”、“了解”、“理解”、“明白”、
“熟悉”เป็นคาที่พบว่ามีการใช้สับสนและผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง ผู้วิจัยจึงศึกษาลักษณะความผิดพลาดในการใช้คากริยาที่แสดงการรู้
หรือเข้าใจ（知道类动词）และวิเคราะห์สาเหตุความผิดพลาดในการใช้คากริยาที่แสดงการรู้หรือเข้าใจ（知道类动词）

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะความผิดพลาดในการใช้คากริยาที่แสดงการรู้หรือเข้าใจ（知道类动词）
2. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุความผิดพลาดในการใช้คากริยาที่แสดงการรู้หรือเข้าใจ（知道类动词）

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาลักษณะความผิดพลาดในการใช้คากริยาที่แสดงการรู้หรือเข้าใจ （知道类动词）และ
เพื่อวิเคราะห์สาเหตุความผิดพลาดในการใช้คากริยาที่แสดงการรู้หรือเข้าใจ（知道类动词）
2. ขอบเขตด้านประชากร งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มประชากรเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเลือกกลุ่ม
ตัวอย่า ง การเลือกกลุ่มตัวอย่า งแบบโควต้า (Quota sampling ) โดยกระจายสัดส่วนนักศึ กษาสาขาวิช าภาษาจี นชั้ น ปีที่ 2-4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีละ 10 คน จานวน 30 คน

การดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบทดสอบและแบบสอบถาม เกี่ยวกับการใช้คากริยาที่แสดงการรู้หรือเข้าใจ （知道类动词）เพื่อวิเคราะห์
สาเหตุการใช้คากริยาที่แสดงการรู้หรือเข้าใจ（知道类动词）ที่ผิดพลาดแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบทดสอบ
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบ (Test) จานวน 20 ข้อ
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม เกี่ยวกับสาเหตุและข้อผิดพลาดในการใช้คากริยาที่แสดงการรู้หรือเข้าใจ（知道类动词）
ส่ ว นที่ 4 แบบสอบถามชนิ ด ปลายเปิ ด (Open-ended form) เกี่ ย วกั บ สาเหตุ ก ารใช้ ค ากริ ย าที่ แ สดงการรู้ ห รื อ เข้ า ใจ
（知道类动词）ที่ผิดพลาด
วิธีการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎี จากหนังสือ เอกสารบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการสร้าง
แบบสอบถาม
2. กาหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดและนิยามคาศัพท์ในการสร้างเครื่องมือ
3. สร้างแบบทดสอบและแบบสอบถาม เกี่ยวกับการใช้คากริยาที่แสดงการรู้หรือเข้าใจ （知道类动词）เพื่อวิเคราะห์
สาเหตุการใช้คากริยาที่แสดงการรู้หรือเข้าใจ（知道类动词）ที่ผิดพลาด
4. นาแบบสอบถามและแบบทดสอบที่สร้างเสร็จเรียบร้อย เสนอผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องและชัดเจน โดยให้
ตรวจสอบหรือปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่ตรงตามเนื้อหา
5. นาแบบสอบถามและแบบทดสอบ ทาการทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) ได้ค่ า ดัช นีค วาม
สอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00
6. น าแบบสอบถามและแบบทดสอบ ไปทดลองใช้ (Try - out) กั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาจี น ชั้ น ปี ที่ 2-4
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นปีละ 10 คน จานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
2. กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบและแบบสอบถาม
3. ดาเนินการเก็บรวบรวบรวมข้อมูล
4. นาผลที่ได้จาการทดสอบและสอบถามมาตรวจดูความสมบูรณ์ของการตอบ แล้วจึงนาไปตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์และ
วิธีการให้คะแนนที่อธิบายไว้ในหัวข้อการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยซึ่งเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้ว มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทาง
สถิติ นาข้อมูลที่ได้บันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการหาความถี่และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์การทาแบบทดสอบเพื่อศึกษาลักษณะความผิดพลาดในการใช้คากริยาที่แสดงการรู้หรือเข้าใจ（知道类动词）
และวิเคราะห์สาเหตุความผิดพลาดในการใช้คากริยาที่แสดงการรู้หรือเข้าใจ（知道类动词）โดยวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาลักษณะความผิดพลาดและสาเหตุความผิดพลาดของการใช้คากริยาที่
แสดงการรู้หรือเข้าใจ（知道类动词）ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี” ผู้วิจัยนาข้อมูลที่รวบรวมมาได้ทั้งหมดมาทาการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ ดังนี้
1. ความผิดพลาดของการใช้คากริยาที่แสดงการรู้หรือเข้าใจ（知道类动词）
การวิเคราะห์ลักษณะการใช้คากริยาที่แสดงการรู้หรือเข้าใจ（知道类动词）
ค ากริ ย าที่ แ สดงการรู้ ห รื อ เข้ า ใจ （知道类动词）ในภาษาไทยนั้ น มี เ พี ย งแค่ ค าว่ า “รู้ ” “เข้ า ใจ” ซึ่ ง ใช้ ไ ด้ กั บ ทุ ก
สถานการณ์หรือบริบทต่าง ๆ ก็ล้วนแต่ใช้ทั้งสองคานี้ แต่เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาจีน จึงเกิดการใช้ที่สับสนกันขึ้น เนื่องจากใน
ภาษาจีนนั้นมีกริยาที่แสดงการรู้หรือเข้าใจ （知道类动词）ที่หลากหลายและการใช้ก็แตกต่างกัน บางคาสามารถใช้แทนกันได้
บางคาไม่สามารถใช้แทนกันได้ และอีกทั้งบางคาอาจจะมีจุดแตกต่างกันในการใช้ จึงทาให้เกิดความผิดพลาดในการใช้ ซึ่งสามารถ
สรุปออกมาเป็นลักษณะการใช้ที่ผิดพลาดได้ ดังนี้
วิเคราะห์ลักษณะความผิดพลาดในการใช้คากริยาที่แสดงการรู้หรือเข้าใจ（知道类动词）จาแนกตามคา
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1) วิเคราะห์ลักษณะความผิดพลาดในการใช้คากริยา “知道”
จาการวิเคราะห์ พบว่า นักศึกษาใช้คากริยา“知道”ที่ถูกต้อง คิดเป็น ร้อยละ 96.67 และลักษณะการใช้คากริยา
“知道” ที่ผิด คิ ดเป็นร้อยละ 3.33 พบว่า การใช้ ค ากริ ยา “知道” ผิดพลาดและสับสนกับค ากริ ยาอื่นๆ ในประเภทเดี ย วกั น
ค่อนข้างน้อย พบการใช้ผิดพลาดกับคากริยา“懂”、“了解”และ “明白” สามารถวิเคราะห์ได้ดังตัวอย่างที่ยกมาดังนี้
ตัวอย่างที่ 1
你懂他在哪儿吗？(知道)

คุณรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนรึเปล่า ( รู้ , เข้าใจ )
จากประโยคข้ า งต้ น ควรเลือ กใช้ ค าว่ า 知道 แต่ ก ลั บ พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ ผิด ใช้ ค าว่ า 懂 แทน ซึ่ ง 知道
ในประโยคนี้คือ เป็นคากริยา 动词 ( Dòngcí ) ซึ่งแปลว่า “รู้” เป็นการรู้เข้าใจในข้อเท็จจริง (เรื่องราว , เหตุการณ์ของเรื่องราวนั้น )
ซึ่งกรรมจะเป็นคนหรือเรื่องราวต่าง ๆ ก็ได้ ส่วน 懂 ก็เป็นคากริยา 动词 ( Dòngcí ) ซึ่งแปลว่า “รู้” “เข้าใจ” แต่จะเป็นในการมี
ความรู้ความสามารถในด้านแขนงหนึ่งๆ โดยเฉพาะ ซึ่งใช้ในรูปประโยคข้างต้นไม่ได้
ตัวอย่างที่ 2
你想了解我的手机号码吗？

(知道)

คุณต้องการรู้หมายเลขโทรศัพท์ของเขาไหม ( รู้ , เข้าใจ )
จากประโยคข้างต้นจะเห็นได้ว่าประโยคแรกนั้นควรจะตอบคาว่า 知道 ซึ่งเป็นคาตอบที่ถูกต้อง แต่ กลุ่มตัวอย่าง
เลือกตอบคาว่า 了解 ซึ่งความหมายและข้อกาหนดนั้นไม่สามารถใช้ในบริบทของประโยคนี้ได้ ซึ่ง 知道 ในประโยคนี้เป็นการรู้
ต้องการรู้เบอร์โทรศัพท์ของเขาเท่านั้น ส่วน 了解 ซึ่งแปลว่า “รู้”เป็นการรู้ การเข้าใจสถานการณ์หรือ เหตุการณ์ซึ่งได้มาด้วยการใช้
ระยะเวลาหรือประสบการณ์ มีความลึกซึ้ง ใช้ในประโยคข้างต้นไม่ได้
2) วิเคราะห์ลักษณะความผิดพลาดในการใช้คากริยา “懂”
จากการวิเคราะห์ พบว่า ความผิดพลาดในการใช้คากริยา “懂”ของนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ75.83 และลักษณะการใช้
ความถูกต้องในการใช้คากริยา “懂”ของนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 24.17 พบว่าการใช้คากริยา “懂”ผิดพลาด สับสน กับคาคากริยา
อื่น ๆ ในประเภท เดียวกัน พบการใช้ผิดพลาดกับคากริยา“了解”และ “明白” มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.26 และร้อยละ 24.16
ตัวอย่างที่ 3
他明白电脑。

(懂)

เขามีความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์ รู้ , เข้าใจ (สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้)
จากประโยคข้างต้นควรเลือกใช้คาว่า 懂 แต่กลับพบว่ากลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ คาว่า 明白 แทน ซึ่ง คาว่า 懂 นั้น
คือรู้ เข้าใจ ( มีความสามารถแขนงใดแขนงหนึ่ง ) ส่วนคาว่า 明白 จะแปลว่ารู้ เป็นการรู้แบบ ชัดเจนแล้ว แบบแน่ใจ ใช้ในบริบทนี้
ไม่ได้
ตัวอย่างที่ 4
他不仅了解英语而且还会说汉语。

(懂)

เขาไม่เพียงแต่รู้ เข้าใจภาษาอังกฤษ อีกทั้งเขายังสามารถพูดภาษาจีนได้ ( รู้ , เข้าใจ)
จากประโยคข้างต้นควรใช้คาว่า 懂 แต่พบว่ากลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ คาว่า 了解 แทน ซึ่งในประโยคนี้จะแสดงถึง
บุคคลที่มีความสามารถไม่เพียงแต่พูดภาษาอังกฤษได้ แต่บุคคลนั้นยังสามารถพูดภาษาจีนได้ซึ่งคาว่า 懂 แสดงถึงคาว่ารู้ เข้าใจ
ความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ ส่วนคาว่า 了解 ก็แปลว่ารู้ เข้าใจ แต่จะเป็นรู้หรือเข้าใจในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ ซึ่ง
ใช้ในบริบทนี้ไม่ได้
3) ลักษณะการใช้คากริยา “明白”ผิดพลาด
ตัวอย่างที่ 5
你是怎么想的，我心里十分懂。

(明白)

คุณคิดยังไงในใจของฉันรู้ดีที่สุด ( รู้ , เข้าใจ )
จากประโยคควรเลือกใช้ 明白 แต่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้ 懂 แทนซึ่งทาให้ได้คาตอบที่ผิด จากประโยคนี้จะ
สังเกตจุดแตกต่างทางไวยากรณ์ได้ว่า คาว่า 懂 ไม่สามารถเติม 副词 หรือคาวิเศษณ์ไว้ ข้างหน้าได้ ในประโยคข้างต้นคือคาว่า 十分
แตกต่างจาก 明白 ที่สามารถเติม 十分 ไว้ข้างหน้าได้
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ตัวอย่างที่ 6
化学知识很难学得了解。

( 明白)

ความรู้ทางเคมี ยากที่จะเรียนเข้าใจ ( รู้ , เข้าใจ )
จากประโยคควรเลือกใช้ 明白 แต่พบว่ากลุ่มตัวอย่างเลือกใช้คาว่า 了解 ซึ่งถึงแม้ว่าสองคานี้จะ แปลว่า รู้
เข้าใจ เหมือนกันนั้นแต่ว่าแต่ละตัวนั้นมีการใช้ที่แตกต่างกัน ซึ่งคาว่า 了解 นั้นจะเป็นการรู้หรือ เข้าใจในสถานการณ์หรือเหตุการณ์
ซึ่งได้มาด้วยการใช้ระยะเวลาหรือจากประสบการณ์ ซึ่งในบริบทข้างต้น ควรเลือกใช้ 明白 จึงจะเหมาะสมที่สุด
4) ลักษณะการใช้คากริยา “了解”ที่ผิดพลาด
ตัวอย่างที่ 7
我想理解一下这个大学的情况。
(了解)
ฉันอยากรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยนี้ ( รู้ , เข้าใจ )
จากประโยค 我想一下这个大学的情况。ไม่สามารถตอบ 理解 แทน 了解 ได้ เพราะว่าจุดแตกต่างใน
การใช้ทางไวยากรณ์มีอยู่ว่า 理解 ไม่สามารถใช้ร่วมกันกับ 情况 ได้ ซึ่งใน ประโยคอย่างเห็นได้ชัด
5) ลักษณะการใช้คากริยา “理解”ที่ผิดพลาด
ตัวอย่างที่ 8
我真不熟悉你为什么这样做。

(理解)

ฉันไม่รู้จัก คุ้นเคย จริง ๆ ว่าทาไมคุณถึงทาอย่างนี้ ( รู้ , เข้าใจ )
จากประโยคข้างต้นควรเลือกใช้คาว่า 理解 แต่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้คาว่า 熟悉 ซึ่งในประโยค ข้างต้นนั้นจะแสดง
ถึงว่าฉันไม่รู้เลยจริง ๆว่าทาไมเขาถึงทาอย่างนั้น ควรใช้ 理解 ซึ่งเป็นการรู้ เข้าใจ เข้าใจ ในเหตุผล เรื่องราวความคิดเห็นและมุมมอง
ต่าง ๆ จะเป็นการรู้แบบมีระดับการรู้ เข้าใจ ส่วนคาว่า 熟悉 จะ แปลว่า คุ้นเคย รู้จักกันเป็นอย่างดี ในบริบทนี้ คาว่า 熟悉 ใช้ไม่ได้
6) ลักษณะการใช้คากริยา “熟悉”ที่ผิดพลาด
ตัวอย่างที่ 9
你先懂一下这里的情况，然后再开展工作。 (熟悉)

คุณต้องเข้าใจกับสถานการณ์ของที่นี่ก่อน หลังจากนั้นค่อยเริ่มทางาน ( รู้จัก คุ้นเคย )
จากประโยคข้างต้น ควรเลือกตอบ 熟悉 แต่จะเห็นได้ว่าการกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้คาว่า 懂 แทน นั้นผิดบริบท
ของรู ป ของประโยค 你先熟悉一下这里的情况，然后再开展工作。เพราะฉั น ต้ อ งคุ้ น เคยกั บ สถานที่ นี้ ห รื อ สถานที่
ทางานก่อน จึงจะเริ่มงานได้ ใช่ใช่การเข้าใจกับที่นี่ ก่อน จึงจะเริ่มงานได้ ซึ่งอาจเกิดจากการการใช้คาที่ความหมายนั่นแสดงเจตนาผิด
2. การวิเคราะห์รูปแบบลักษณะการผิดพลาด
การวิเคราะห์รูปแบบลักษณะการใช้ ค ากริยาชนิด “知道类动词” ที่ผิดพลาดพบลักษณะ ความสัมพันธ์ออกเป็น 2
ประเภท คือ รูปแบบความสัมพันธ์แบบทิศทางเดียวและรูปแบบความสัมพันธ์แบบสองทิศทาง โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
1) ความสัมพันธ์แบบทิศทางเดียว

รูปที่ 1 แสดงลักษณะทิศทางความสัมพันธ์แบบทิศทางเดียว
จากรู ป ที่ 1 ด้ า นบนจะแสดงลั ก ษณะทิ ศ ทางความสั ม พั น ธ์ แ บบทิ ศ ทางเดี ย วซึ่ ง พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก าร
ใช้ 了解、熟悉 แทน 知道 ในขณะเดียวกันพบว่า ไม่มีการใช้ 知道 แทน 了解 ฃ 熟悉 ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
ตัวอย่างที่ 10
到中国个地去旅游，可以加深对中国的知道。(了解)

ไปเที่ยวที่แห่งหนึ่งในประเทศจีน สามารถเข้าใจประเทศจีนได้อย่างลึกซึ้ง
( รู้ , เข้าใจ )
จากประโยคข้างต้น จะพบว่าเกิดการใช้ 知道 แทนประโยคที่ควรตอบคาตอบที่ถูกต้องคือ 了解 แต่ไม่พบการ
ใช้กลับของ 了解 ในคาตอบของ 知道
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ตัวอย่างที่ 11
(熟悉)

她是单位的会计，对内情很知道。

เขาเป็นนักบัญชีของหน่วยงาน เขาจะคุ้นเคยมากกับสถานการณ์นี้ (รู้จัก คุ้นเคย) จากประโยคข้างต้น จะพบว่า
เกิดการใช้ 知道 แทนประโยคที่ควรตอบคาตอบที่ถูกต้องคือ 熟悉 แต่ไม่พบการใช้กลับของ 熟悉 ในคาตอบของ 知道
2) ความสัมพันธ์แบบสองทิศทาง
รูปแบบลักษณะการใช้คากริยาชนิด “知道类动词”ที่ผิดพลาดรูปแบบความสัมพันธ์แบบสองทิศทาง สรุป
ได้ดังนี้
ตัวอย่างที่ 12
明白
了解
他是一个了解人，这些道理我不用多说。

(明白)

เขาเป็นคนที่เข้าใจคนหนึ่ง เหตุผลพวกนี้ไม่ต้องพูดเยอะ ( รู้ , เข้าใจ )
ตัวอย่างที่ 13

了解
熟悉
你是怎么想的,我心里十分熟悉。

(了解)

เธอคิดยังไง ในใจของฉันเข้าใจดี (รู้ , เข้าใจ)
ตัวอย่างที่ 14

知道
了解
你想了解我的手机号码吗？

(知道)

คุณต้องการรู้(ทราบ) เบอร์โทรศัพท์ของฉันไหม ( รู้ )
ตัวอย่างที่ 15

懂
明白
他不仅明白英语而且还会说汉语。

(懂)

เขาไม่เพียงแต่เข้าใจภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังสามารถพูดภาษาจีนได้ ( รู้ , เข้าใจ )
จากตัวอย่างด้านบน จะเห็นได้ว่าคาในแต่ละคู่นั้นกลุ่มตัวอย่างได้มีการใช้ที่ผิดพลาด เกิดขึ้น จนทาให้เกิดการใช้ที่
กลับกันไปมา
3. การวิเคราะห์สาเหตุการใช้คากริยาชนิด“知道类动词”ที่ผิดพลาด
การวิเคราะห์สาเหตุการใช้คากริยาชนิด “知道类动词”ที่ผิดพลาดจากกลุ่มตัวอย่างในการ วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สารวจ
สาเหตุของข้อผิดพลาดในการใช้คากริยาชนิด“知道类动词” ซึ่งได้สรุปแนวคิดของกลุ่มตัวอย่างแล้วจึงนามาวิเคราะห์ ได้ดังนี้
1) ระดับความเข้าใจความหมายของคากริยาชนิด “知道类动词” หมายถึง ระดับความรู้ความเข้าใจความหมายของ
คากริยาชนิด“知道类动词” คือคาที่มีขอบเขตทางความหมายว่า รู้ เข้าใจ ในแต่ละคานั้นรู้อย่างไม่ลึกซึ้ง หรือไม่ดีพอ จึงอาจทาให้
กลุ่มตัวอย่างนั้นเกิดการใช้ผิดเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างอาจจะรู้ อย่างรู้สึกว่า ความหมายของแต่ละคานั้น ถึงแม้จะแปลว่ารู้ เข้าใจแต่
ก็จะมีขอบเขตความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่านี้
2) ระดับความเข้าใจขอบเขตทางความหมาย (เช่น ในภาษาไทยมีคาว่ารู้ และเข้าใจ อย่างละคา ในขณะที่ในภาษาจีนมี
หลายคา) หมายถึง ระดับความเข้าใจทางขอบเขตของความหมายนั้นไม่ดีพอ กลุ่มตัวอย่างอาจจะรู้สึกว่าในภาษาไทยใช้คาว่ ารู้ เข้าใจ
ได้ในทุกสถานการณ์และกับในภาษาจีนนั่นแล้วต้องดูประโยคและต้องเข้าใจว่าขอบเขตความหมายตัวไหนที่ใช้กับตัวไหน จุดนี้กลุ่ม
ตัวอย่างอาจจะไม่รู้
3) ระดับความเข้าใจความหมายของบริบทในประโยค กลุ่มตัวอย่างไม่รู้หรือเข้าใจในบริบทของประโยค และความหมาย
ของคาว่าต้องใช้ตัวไหนกับบริบทของรูปประโยคไหน
4) ความเข้าใจหลักการใช้ทางไวยากรณ์ กลุ่มตัวอย่างอาจจะไม่เข้าใจหลักการทางไวยากรณ์การใช้ ของรูปประโยคจีน
5) ระดับความเข้าใจว่าคามีหลายหน้าที่ ในภาษาจีนคามีหลายหน้าที่ กลุ่มตัวอย่างอาจจะไม่เข้าใจว่าคานี้ มีหลายหน้าที่
จึงทาให้เกิดการใช้ที่ผิดพลาดเกิดขึ้น
6) ระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้คาดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในคาดังกล่าวไม่มากพอ มาทราบว่า
คาคาหนึ่งสามารถใช้ได้หลายหน้าที่
สรุปผลลักษณะการใช้คากริยาชนิด“知道类动词” ที่ผิดพลาดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการเลือก
แบบ สามารถสรุปผลลักษณะการใช้คากริยาชนิด“知道类动词” ที่ผิดพลาดได้ดังตารางที่ 1 นี้
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ตารางที่ 1 แสดงการใช้คากริยาชนิด“知道类动词” ที่ผิดพลาด
การใช้คากริยาชนิด“知道类动词”
知道
懂
明白
了解
理解
熟悉

ร้อยละ (%)
33.33
75.83
76.67
70
44
90

ผลวิจัยพบว่า ข้อผิดพลาดในการใช้คากริยาที่แสดงการรู้หรือเข้าใจ （知道类动词）ลักษณะการใช้ที่ผิด จานวน 347
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 57.83 ซึ่งสามารถอธิบายได้รายเอียดได้ดังนี้ ลักษณะการใช้ “知道” ที่ผิด จานวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33.33
ลักษณะการใช้ “懂” ที่ผิด จานวน 91ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.83 ลักษณะการใช้ “明白” ที่ผิด จานวน 138 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 76.67
ลักษณะการใช้ “了解” ที่ผิด จานวน 147ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 70 ลักษณะการใช้ “理解” ที่ผิด จานวน 44 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 73.33
และลักษณะการใช้ “熟悉” ที่ผิด จานวน 135 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90 สาเหตุในการใช้คาที่ผิดส่วนใหญ่มาจาก การไม่เข้าใจในไวยากรณ์
และข้อแตกต่างของความหมายของแต่ละคาที่ชัดเจน

อภิปรายผล
จากการผิดพลาดในการเรียนภาษาที่สอง ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาอื่น ๆ มักจะมี ความผิดพลาด
เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของการใช้กาลในการ สนทนาของ นักศึกษาหลักสูตรภาษาสเปน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น”ของ เฟื่องเกษ ทองวันชัย [5] และในขณะเดียวกันก็พบการผิดพลาดอยู่หลายประเด็นซึ่งหนึ่งในนั้นคล้ายคลึง
กับสาเหตุในการวิจัยครั้งนี้นั้นก็คือเกิดจากโครงสร้างทางไวยากรณ์ ผู้เรียนขาดความรู้ความเข้าใจว่า ความหมายของภาษาต่าง ๆ
ไม่ได้เหมือนกันโดยสิ้นเชิง คากริยาบางคา เมื่อผ่านการแปลเป็นอีกภาษา อาจกลายเป็นคา ที่มีความหมายใกล้เคียงกันในอีกภาษา
หนึ่งได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภชัย แจ้งใจ [6] ที่พบว่า ปัญหาหลักของการเลือกใช้คาของผู้เรียนชาวไทยมาจากการแปล
เนื่องจากการแปลเพียงอย่างเดียวทาให้เกิดปัญหาการใช้ได้เพราะโครงสร้างภายในของคามีความแตกต่างกัน
จากการผิดพลาดในการเรียนภาษาที่สอง จากคาที่มีความหมายใกล้เคียงกันและเกิดข้อผิดพลาดในการใช้อยู่นั้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ทิฆัมพร ออมสิน [7] เรื่อง “ การศึกษาการใช้คากริยาภาษาจีนที่มีความหมายใกล้เคียงกันของนักศึกษาไทย ”
ซึ่งมี 4 ประเด็น ที่ส่งผลต่อการใช้คากริยาที่มีความหมายใกล้เคียง กันของนักศึกษาไทย และมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่สอดคล้องกับปัญหา
การใช้คากริยาชนิด “知道类动词” นั้นก็คือ นักศึกษาไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างคากริยาในภาษาจีนกับคากริยาที่มี
ความหมายใกล้เคียง กับภาษาแม่ได้ คือ ความแตกต่างด้านคาศัพท์ในประโยค
ข้อผิดพลาดจากความเคยชิ นในการใช้ ภาษาแม่ สอดคล้องกับงานวิจั ยของเพ็ญสุดา เชาว์ วะณิ ช [8] ได้ทาวิจั ยเรื่ อ ง
“ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาจีนของนิสิตอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2543 และ 2544” ซึ่งพบว่าข้อผิดพลาด
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุ สาคัญ 4 ประการ ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าสอดคล้องกับการทาวิจัยเล่มนี้นั้น คือ นิสิตใช้ความเคยชินในการใช้
ภาษาไทย มาแปลภาษาจีนแบบตรงตัวจึงก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการในการเรียงลาดับคาในประโยคเกิ ดจากผู้สอนขาดความ
เชี่ยวชาญในการใช้คากริยาชนิด “知道类动词” ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจ้าวซินและลี่อิง [9] ที่ได้
กล่าวว่าตัวผู้สอนต้องมีความเชี่ยวชาญในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างคา ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน มิฉะนั้นแล้วยากที่จะทา
ให้การเรียนการสอนประสบความสาเร็จได้

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้งาน
1.1 อาจารย์ ผู้ ส อนสามารถศึ ก ษาสภาพ และปั ญ หา รวมถึ ง แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ค้ น พบในการวิ จั ย นี้ ไ ปปรั บ ใช้
เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
1.2 สถานศึกษาสามารถศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนามาปรับใช้กับกระบวนการส่งเสริมการเรียนการ
สอนด้านไวยากรณ์ภาษาจีน เพื่อพัฒนาทั้งทางด้านผู้เรียนและผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
2.1 การเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนที่สาคัญและผู้เรียนชาวไทยนิยมใช้ยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจ ดังนั้นผู้วิจัย
เล็งเห็นความสาคัญของการใช้กระบวนการวิจัยในการแสวงหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีน ให้เหมาะสมกับ
สภาพของผู้เรียนชาวไทยต่อไป เพื่อลดปัญหาการใช้ไวยากรณ์ที่ผิดพลาดให้น้อยลง
2.2 งานวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างจากัดอยู่ในระดับอุดมศึกษา ยังขาดการวิจัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมถึงรูปแบบการศึกษาอื่นๆ ดังนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะดาเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในการศึกษาภาษาจีน
สาหรับกลุ่มผู้สอนและผู้เรียนในการศึกษาระดับอื่นๆ
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