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บทคัดย่อ
งานวิ จ ัย เรื่ อ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาข้อ ผิ ด พลาดด้า นการใช้ค าที่ มี ค วามหมายคล้า ยกัน ในภาษาไทยของนัก ศึ ก ษาจี น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประชากร ได้แก่ นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ชั้นปี ที่ 3 ระดับปริ ญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย ซึ่ งกาลังศึ กษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2562 จานวน 47 คน เครื่ องมื อที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสารวจ เรื่ อง การใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบว่า ข้อผิดพลาดเรื่ องการ
ใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย คาที่มีความหมายคล้ายกัน
ที่นักศึกษาจีนตอบผิดมากที่สุด คาว่า เร่ ง รี บ เร็ ว คิดเป็ นร้ อยละ 100 รองลงมาคือ คาว่า ปกป้ อง ปกครอง ควบคุม คิดเป็ นร้ อยละ 91.5
และคาว่า สารวจ ตรวจสอบ ตรวจ คิดเป็ นร้อยละ 85.11 ตามลาดับ ส่ วนคาว่า ซ่อม แก้ไข บูรณะ ไม่มีผตู ้ อบผิด
คาสาคัญ : ข้อผิดพลาด คาที่มีความหมายคล้ายกัน นักศึกษาจีน

Abstract
This study aimed to examine the errors on Thai synonyms usage of Chinese students at Chiang Rai Rajabhat University.
The population were 47 third-year Chinese students at Faculty of Humanities, Chiang Rai Rajabhat University in their semester 1/2019.
The research instruments was the survey form on Thai synonyms usage errors made by Chinese students. The results showed that:
Thai synonyms usage errors made by Chinese students, in descending order, were “เร่ ง (reng=quickly) รี บ (reeb=hurry), เร็ ว (rew=fast)”
accounting for 100%, followed by “ปกป้ อ ง (pokpong=protect) ปกครอง (pokkhrong=govern) ควบคุ ม (kuabkhum=control)” accounting
for 91.5%, and “ส ารวจ (samruaj=survey) ตรวจสอบ (truajsob=examine) ตรวจ (truaj=check)” accounting for 85.11% while “ซ่ อม
(som=repair) แก้ไข (kaekhai=correct) บูรณะ (burana=renovate)” showed no error usage.
Keywords : Error, Synonym, Chinese Students
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บทนา
ภาษาไทยเป็ นภาษาที่มีความสาคัญเป็ นเอกลักษณ์แสดงถึงความเป็ นไทย และยังเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้
สร้างไว้ถ่ายทอดจากอดีตถึงปั จจุบนั ภาษาไทยยังเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการสื่ อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน ทาให้สามารถประกอบกิ จธุ ร ะการงานและดารงชี วิตร่ วมกัน สอดคล้องกับทัศนะของ กาญจนา นาคสกุล [1] ที่ กล่ าวว่า
ภาษาเป็ นเครื่ องมือในการคิดของมนุษย์ และเป็ นสิ่ งที่ใช้แสดงความคิดซึ่ งเป็ นนามธรรมนั้นออกมาให้ผอู ้ ื่นเข้าใจด้วย ชนกลุ่มใดมี
ภาษาซึ่ งทาหน้าที่ ดงั กล่าวได้อย่างสมบู รณ์ มีคาศัพท์ที่จะแสดงสิ่ งที่ เป็ นนามธรรมต่างๆ ได้อย่างถู กต้อง แจ่ มชัด ชนกลุ่มนั้น
จะคิดได้ลึกซึ้ งกว้างไกล และวิทยาการต่างๆ ก็จะเจริ ญขึ้นเป็ นเงาตามตัว
มนุษย์ใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารทุกด้าน ทั้งการดาเนินชีวิตประจาวัน การประกอบสัมมาชีพ และการมีสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น
ซึ่ งการสื่ อสารจะสาเร็ จประโยชน์ได้แท้จริ ง ก็ต่อเมื่อผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารมีความเข้าใจตรงกัน ดังนั้น การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
นับเป็ นเรื่ องสาคัญที่สุด ต้องฝึ กฝนจนเกิดขึ้นความชานาญในการใช้ภาษา ดังที่ศิวาพร พิรอด [2] กล่าวว่า การใช้ภาษาของวัยรุ่ นมี
ลักษณะที่แตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐาน เช่น การใช้ภาษาพูดในภาษาเขียน การสะกดคาผิด การใช้คาผิดหน้าที่ เป็ นต้น สิ่ งที่ควร
ให้ความสาคัญมากกว่าคื อ การใช้ภาษาให้เหมาะกับบุคคล กาลเทศะ โอกาส และสถานการณ์ วริ สา ทนันไชย [3] ได้กล่าวว่า
ทักษะภาษาไทยเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้และแสวงหาความรู ้สาหรับชาวต่างชาติที่ตอ้ งการเรี ยนภาษาไทย และถ้าชาวต่างชาติ
รู ้ จัก ใช้ภ าษาไทยอย่า งถู ก ต้อ ง จะสามารถใช้ภ าษาไทยเป็ นสื่ อ ในการค้น คว้า หาความรู ้ แ ละเพื่ อ ใช้ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต ได้
ซึ่ งความสามารถในการใช้ภ าษาไทยเป็ นสิ่ ง ที่ ส ามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ด้ว ยการจ า การฝึ กฝน การเลี ย นแบบ และการใช้ภ าษาใน
สถานการณ์ จริ งจนเกิ ดความคล่องแคล่วและสามารถนาความรู ้ ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชี วิตประจาวันได้ จะเห็ นได้ว่าการใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้องนับเป็ นเรื่ องสาคัญทั้งผูเ้ รี ยนภาษาไทยทัว่ ไปและชาวต่างประเทศที่สนใจเรี ยนภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ลงนามความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแห่ งในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชน
จีน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนอร์ มอลวี่ซี (Yuxi Normal University) มหาวิทยาลัยผูเอ่อร์ (Pu’er University) มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิ บ
สองปั นนา (Xishuangbanna Vocational and Technical College) มหาวิทยาลัยนอร์ มอลฉู่ ฉง (Chuxiong Normal University) และ
วิทยาลัยที่ดินยูนนาน (Yunnan land and Resources Vocational College) เป็ นต้น ในข้อตกลงเรื่ องความร่ วมมืออันหนึ่ ง กล่าวคือจะ
มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อย่างไรก็ตาม การเรี ยนรู ้ภาษาไทยเป็ นภาษาที่สองหรื อในฐานะภาษาต่างประเทศย่อมมีขอ้ ผิดพลาดต่างๆ ในการเรี ยน
เกิดขึ้นเป็ นเรื่ องปกติ เนื่องจากเชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษาแม่ มีผลกระทบต่อการเรี ยนภาษา จึงทาให้เกิดปั ญหาในการเรี ยนภาษาไทย
ดังที่ Larry Selinker [4] กล่าวว่า ในการเรี ยนภาษาที่สองนั้น ผูเ้ รี ยนจะสร้างและใช้ระบบภาษาระบบหนึ่ งตลอดช่วงเวลาของการ
เรี ยนรู ้ ระบบภาษาดังกล่าวไม่ใช่ระบบภาษาแม่ของผูเ้ รี ยน อีกทั้งไม่ใช่ระบบภาษาเป้ าหมาย แต่เป็ นระบบภาษาที่ เกิดจากความ
เข้าใจและการรับรู ้ของตัวผูเ้ รี ยนเอง
ปั จจัยดังกล่าวที่ส่งผลต่อผูเ้ รี ยนชาวจีนที่เรี ยนภาษาไทยเป็ นภาษาที่สองด้วยเช่นกัน สาหรับภาษาจีนมีความแตกต่างจาก
ภาษาไทย กล่าวคือ ภาษาจี นวิวฒั นาการมาจากอักษรภาพ แต่เพื่อให้การสอนเด็กและการพิมพ์คอมพิวเตอร์ ได้อย่างสะดวก จึ งมี
ระบบใหม่ เรี ย กว่า พิ นอิ น ซึ่ งระบบพินอิ นในภาษาจี นกลางมี พ ยัญ ชนะ 23 ตัว สระ 36 ตัว และมี วรรณยุก ต์ 4 เสี ยง โดยมี
เครื่ องหมายกากับเสี ยงวรรณยุกต์จานวน 3 เสี ยง และอีก 1 เสี ยงที่ไม่มีเครื่ องหมายกากับเสี ยงวรรยุกต์ เสี ยงวรรณยุกต์ในภาษาจีน
ส่ วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกับเสี ยงวรรณยุกต์ในภาษาไทย แต่มีเสี ยงพยัญชนะบางเสี ยงที่ไม่มีในภาษาจี นกลางด้วยเช่นกัน เช่น
พยัญชนะ ร เรื อ [5]
ส่ วนเรื่ องคาในภาษาจี นและภาษาไทย ต่างก็จาแนกออกเป็ นคานาม คาสรรพนาม คากริ ยา คาคุณศัพท์ คาจานวนนับ
คาลักษณนาม คาบุ พบท คากริ ยาวิเศษณ์ คาเสริ ม และคาอุทาน ในการเรี ยงลาดับคาเข้ารู ปประโยคภาษาจี นกับภาษาไทยจาก
คาดังกล่าวจาแนกเป็ น 3 กลุ่ม [6] ดังนี้ ประโยคที่เรี ยงลาดับคาเหมือนกัน คือ คากริ ยา คาสันธานและคาอุทาน ประโยคที่เรี ยงลาดับ
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คาต่างกัน คือ คาคุณศัพท์และคาบุพบท ตาแหน่งของคาคุณศัพท์ในประโยคภาษาจีนจะอยูห่ น้าคานามหรื ออยูห่ ลังคากริ ยาวิเศษณ์
แต่ในภาษาไทยจะตรงกันข้าม คือ ตาแหน่งของคาคุณศัพท์จะอยูห่ ลังคานามหรื ออยูห่ น้าคากริ ยาวิเศษณ์ ส่ วนตาแหน่งของคาบุพ
บทในภาษาจี นจะตามหลังคานามหรื อคาสรรพนาม แต่ในภาษาไทยจะตรงกันข้าม คือ ตาแหน่ งของคาบุพบทจะอยูห่ น้าคานาม
หรื อคาสรรพนาม และประโยคเรี ยงลาดับคาเหมือนกันบ้างและต่างกันบ้าง คือ คานาม คาสรรพนาม คาจานวนนับ คาลักษณนาม
คากริ ยา คาวิเศษณ์ และคาช่วย ซึ่ งRod Ellis [7] ได้แสดงทัศนะในเรื่ องการเรี ยนภาษาจี นและภาษาไทยว่า การถ่ายโอนภาษาเป็ น
ปั จจัยกาหนดความยากง่ายของภาษาที่สองของผูเ้ รี ยน หากรู ปแบบของภาษาที่สองคล้ายหรื อเหมือนกับภาษาแม่หรื อภาษาที่เรี ยนรู ้
มาก่อน จะส่ งผลให้การเรี ยนรู ้ภาษาที่สองเป็ นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น ทว่า หากภาษาที่สองมีความแตกต่างกับภาษาแม่หรื อภาษาที่เรี ยนรู ้
มาก่อนของผูเ้ รี ยน การเรี ยนภาษาที่สองจะยากและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั พบว่า จากการศึ กษาหนังสื อเรี ยนภาษาไทย จานวน 4 เล่ม ซึ่ งเขี ยนโดย Liao Yufu (ไม่มีการอ้างอิ ง)
ของส านัก พิ ม พ์ห นัง สื อ โลก ได้แ ก่ ภาษาไทยพื้ น ฐาน 1 ภาษาไทยพื้ น ฐาน 2 ภาษาไทยพื้ น ฐาน 3 และภาษาไทยพื้ น ฐาน 4
ของนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายผูว้ ิจยั พบว่า มีคาที่มีความหมาย
คล้ายกันเป็ นจานวนมาก ดังตัวอย่าง
1. อนุมตั ิ อนุญาต ภาษาจีนใช้ 允许 ( yǔn xǔ )
อนุมตั ิ หมายถึง เห็นชอบตามระเบียบที่กาหนดไว้
อนุญาต หมายถึง ยินยอม
2. เพิ่ม เติม ภาษาจีนใช้ 增加 ( zēng jiā )
เพิ่ม หมายถึง ทาให้มากขึ้นโดยไม่มีขีดจากัด
เติม หมายถึง ทาให้ส่วนที่ขาดหายไปหรื อพร่ องไปให้สมบูรณ์
3. ปิ้ ง ย่าง ภาษาจีนใช้ 烤 ( kǎo )
ปิ้ งใช้กบั อาหารที่เป็ นของแห้ง
ย่าง หมายถึง การนาของสดๆ มาวางเหนือไฟเพื่อทาให้สุก
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ภาษาจีนจะใช้คาเดียวกัน แต่ภาษาไทยจะใช้คา 2 คาที่มีความหมายคล้ายกันจึ งก่อให้เกิดความ
สับสน แก่นกั ศึกษาจีน เพราะไม่สามารถใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันที่ถูกต้องในการใช้ภาษาไทย และโดยการสัมภาษณ์อาจารย์
ผูส้ อนนักศึกษาจีนและนักศึกษาจีน นักศึกษาจี นยังใช้คาผิดโดยไม่ทราบความหมายและวิธีการใช้คา เนื่ องจากในภาษาไทยมีคา
จานวนมากที่มีความหมายใกล้เคียงกัน แต่เมื่อนาไปใช้จึงทาให้เกิ ดข้อผิดพลาดในการใช้ภาษา ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจศึกษาเรื่ อง
การศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อทราบถึงข้อผิดพลาด
การใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อให้นกั ศึกษาจีนมีความรู ้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับคาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยเพิ่มขึ้น และสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้ดีข้ ึน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาข้อผิดพลาดการใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย คื อ นัก ศึ ก ษาจี น สาขาวิ ช าภาษาและวัฒ นธรรมไทย ชั้น ปี ที่ 3 ระดับ ปริ ญ ญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่ งกาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จานวน 47 คน
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ขอบเขตด้ านเนื้อหา
เนื้ อหาที่ศึกษาได้แก่ คาที่มีความหมายคล้ายกันในหนังสื อ ภาษาไทยพื้นฐาน 1 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 ภาษาไทยพื้นฐาน
3 และภาษาไทยพื้นฐาน 4 ตามหลักสู ตรวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ระดับปริ ญญาตรี คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสารวจ เรื่ อง การใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทย จานวน 2 ชุด รวม 100 ข้อ
การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
แบบสารวจ เรื่ อง การใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทย มีข้ นั ตอนการสร้างตามลาดับ ดังนี้
1. ขั้นวิเคราะห์ ศึกษาและวิเคราะห์คาอธิ บายรายวิชาภาษาไทยในโปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ระดับปริ ญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. ขั้นออกแบบ
2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับคาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทย ประกอบด้วย
2.1.1 หนังสื อ คลังคา คู่มือการใช้ภาษาไทยแนวใหม่ โดย นววรรณ พันธุ เมธา จากสานักพิมพ์อมริ นทร์
กรุ งเทพมหานคร พิมพ์ในพ.ศ. 2559 ซึ่ งเป็ นหนังสื อที่รวบรวมคาที่มีความหมายคล้ายกันตามหมวดหมู่ความหมายของคา
2.1.2 ภาษาไทยพื้ นฐาน 1 ภาษาไทยพื้ นฐาน 2 ภาษาไทยพื้ นฐาน 3 ภาษาไทยพื้ นฐาน 4 โดย Liao Yufu
จากสานักพิมพ์หนังสื อโลก พิมพ์ในค.ศ. 2008
2.2 กาหนดจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ เรื่ อง การใช้คาที่ มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยให้สอดคล้องกับเนื้ อหาที่
กาหนดไว้
2.3 กาหนดรู ปแบบของแบบสารวจ เรื่ อง การใช้คาที่ มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทย จานวน 2 ชุ ด ชุ ดที่ 1
จานวน 60 ข้อ ชุดที่ 2 จานวน 60 ข้อ และเลือกนามาใช้จริ งจานวน 100 ข้อ
3. ขั้นสร้างและพัฒนา
3.1 สร้างแบบสารวจ เรื่ อง การใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทย ตามที่กาหนดไว้
3.2 น าแบบส ารวจ เรื่ อ ง การใช้ค าที่ มี ค วามหมายคล้า ยกัน ในภาษาไทยเสนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ด้านเนื้อหา การใช้ภาษาและรู ปแบบ และปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3.3 น าแบบส ารวจ เรื่ อง การใช้ค าที่ มี ความหมายคล้ายกันในภาษาไทยที่ ปรั บปรุ งแก้ไขแล้วเสนอผู เ้ ชี่ ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง สอดคล้องกับเนื้ อหาและจุดประสงค์ และนาผลการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมาหา
ค่าความดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสารวจ
3.4 นาแบบส ารวจ เรื่ อ ง การใช้ค าที่ มี ค วามหมายคล้ายกันในภาษาไทยไปปรั บ ปรุ งแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อนาไปทดลองต่อไป
4. ขั้นทดลอง
นาแบบสารวจ เรื่ อง การใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยที่ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วไป
ทดลองเพื่อหาคุณภาพ ดังนี้
การทดลองครั้งที่ 1 นาแบบสารวจ เรื่ อง การใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลอง
ใช้กบั นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ชั้นปี ที่ 3 ระดับปริ ญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย
ซึ่ งกาลังศึกษาภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 20 คน และวิเคราะห์แบบสารวจเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
1) ตรวจให้คะแนน ถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดหรื อไม่ตอบเลยให้ 0 คะแนน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
138
11 (January - April) 134 - 141 (2021) Vol. 11, No. 1

2) หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบสารวจ
3) คัดเลื อกแบบสารวจ เรื่ อง การใช้คาที่ มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทย ดังนี้ ชุ ดที่ 1 จานวน 59 ข้อ และชุ ดที่ 2
จานวน 41 ข้อ รวมจานวน 100 ข้อ
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ แบบสารวจที่มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.65 ขึ้นไป โดยใช้เกณฑ์ของบุญชม ศรี สะอาด [8] และ
ค่าอานาจจาแนก (r) มีค่าตั้งแต่ 0.2 ถึง 0.8 โดยใช้เกณฑ์ของภัทราพร เกษสังข์ [9]
การทดลองครั้ งที่ 2 นาแบบส ารวจ เรื่ อ ง การใช้ค าที่ มี ค วามหมายคล้ายกันในภาษาไทยทดลองใช้กับ นัก ศึ ก ษาจี น
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ชั้นปี ที่ 3 ระดับปริ ญญาตรี คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย ซึ่ งกาลังศึ กษา
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 24 คน และวิเคราะห์แบบสารวจดังนี้
1) ตรวจให้คะแนน ถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดหรื อไม่ตอบเลยให้ 0 คะแนน
2) หาค่าความเที่ยงของแบบสารวจตามสู ตร KR-20 [9]
โดยมี เ กณฑ์ก ารตัด สิ น ความเที่ ย งของแบบส ารวจมี ค่ า 0.7 ขึ้ น ไป หมายความว่า แบบส ารวจมี ค วามเที่ ย งระดับ สู ง
มีค่า 0.4 - 0.69 หมายความว่าแบบสารวจมีความเที่ยงในระดับปานกลาง มีค่าน้อยกว่า 0.4 หมายความว่า แบบสารวจมีความเที่ยง
ในระดับต่า ซึ่ งแบบสารวจเรื่ องการใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยมีค่าความเที่ยงในระดับปานกลางขึ้นไป ดังนี้
ชุดที่ 1 มีค่าความเที่ยง 0.71 หมายความว่าแบบสารวจมีความเที่ยงระดับสู ง
ชุดที่ 2 มีค่าความเที่ยง 0.77 หมายความว่าแบบสารวจมีความเที่ยงระดับสู ง
5. ขั้นประเมิน
นาแบบสารวจ เรื่ อง การใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ไปให้นกั ศึกษาจีน
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ชั้นปี ที่ 3 ระดับปริ ญญาตรี คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย ซึ่ งกาลังศึ กษา
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จานวน 47 คนศึกษาต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ชี้แจงและอธิ บายให้นกั ศึกษาทราบเกี่ยวกับการศึกษาข้อผิดพลาดคาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทย
2. ให้นกั ศึกษาจีนตอบแบบสารวจ
3. รวบรวมผลการตอบแบบสารวจ
4. นาผลการตอบแบบสารวจ จานวน 47 ฉบับไปวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการใช้คาที่มีความหมายคล้ายกัน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาคุณภาพของแบบสารวจ เรื่ อง การใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทย วิเคราะห์หา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตรวจสอบค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) และค่าความเที่ยง ( 𝑟𝑡𝑡 )
2. ข้อมูลที่ได้จากแบบสารวจ นับจานวนข้อผิดพลาดที่ปรากฏ และบันทึกค่าสถิติ ความถี่และร้อยละ
3. สรุ ปผลการศึกษาเป็ นตารางตัวเลขประกอบการบรรยาย

ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การศึกษาข้อผิดพลาดการใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ย งราย ผูว้ ิ จัย ได้น าเสนอผลการศึ ก ษา ดัง นี้ ผลการศึ ก ษาข้อ ผิ ด พลาดการใช้ค าที่ มี ค วามหมายคล้า ยกัน ในภาษาไทยของ
นักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
139
11 (January - April) 134 - 141 (2021) Vol. 11, No. 1

ตารางที่ 1 แสดงจานวนค่าความถี่และค่าร้อยละในการศึกษาข้อผิดพลาด เรื่ อง การใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยของ
นักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จานวน 2 ชุด รวม 100 ข้อ
ตอบผิด ( N=47 )
ทีม่ า
ลาดับที่
คาที่มีความหมายคล้ายกัน
ร้ อยละ
( ชุ ดที/่ ข้ อที)่
1
เร่ ง, รี บ, เร็ ว
100
1/29
2
ปกป้อง, ปกครอง, ควบคุม
91.5
1/43
3
สารวจ, ตรวจสอบ, ตรวจ
85.11
1/54
4
ยกย่อง, ชม, ชมเชย
82.98
1/59
4
ประดับ, ตกแต่ง
82.98
1/44
4
แข่ง, แข่งขัน
82.98
1/9
7
แล, สังเกต
81.91
2/10
8
คับขัน, ฉุกเฉิ น
80.85
1/41
8
ระบุ, กาหนด
80.85
1/35
8
ปรับเปลี่ยน, ปรับปรุ ง, ปรับ
80.85
2/29
11
ลด, ตก
76.60
1/32
11
พบเห็น, พบ, พบปะ
76.60
2/28
13
ช่อง, แนวปฏิบตั ิ, ทาง, วิถีทาง
74.47
2/37
14
ค่า, มูลค่า, คุณค่า, ราคา
73.40
2/34
15
พบเห็น, พบพาน, พบปะ
73.05
2/18
15
พกพา, ถือ, นา
73.05
2/16
17
บาน, แปลง, แห่ง, แผ่น
71.28
2/36
20
เติม, เพิ่ม, เพิ่มเติม, แถม
68.09
1/19
20
แยก, กระจาย, แบ่ง, ย้าย
68.09
1/2
23
ชาระ, จ่าย
65.96
1/11
24
พิธี, พิธีกรรม, พิธีการ
65.89
1/51
25
แสวงหา, ทาง
64.89
2/7
26
ลง, หย่อน
63.83
1/21
27
วิธี, กระบวนการ, มาตรการ, วิธีการ
63.30
2/38
28
ปฏิกิริยา, กิริยา, อาการ
61.70
1/8
28
เตรี ยมตัว, เตรี ยม, เตรี ยมพร้อม
61.70
2/31
30
ข่าว, ข่าวคราว, ข่าวสาร
59.57
1/56
30
หัน่ , หัก, ตัด
59.57
1/47
30
ปริ มาณ, จานวน
59.57
1/42
30
คล้าย, ใกล้เคียง
59.57
1/39
79
เชี่ยวชาญ, เก่ง, เยีย่ ม
25.53
1/14
79
ประกาศ, แจ้ง, เปิ ดเผย
25.53
1/4
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ตารางที่ 1 ต่อ
ลาดับที่

คาที่มีความหมายคล้ายกัน

79
83
84
85
86
87
88
88
88
93
93
95
96
97
98
99
100

บรรยากาศ, ภูมิอากาศ
โฆษณา, เปิ ดเผย, เผยแพร่
ปรารถนา, อยาก, ต้องการ
ลอง, ทดลอง
เรื่ อง, ธุระ
ชน, กระทบ
ใหญ่, มหึ มา
ให้, แจก
ขอบคุณ, ขอบใจ
กล่าว, พูด, บอก
อนุญาต, อนุมตั ิ, ยอม
เดิม, โบราณ, อดีต, ก่อน
เสร็ จ, จบ
นับถือ, เคารพ
ห้าม, อย่า, งด
ถอด, ร่ วง
ซ่อม, แก้ไข, บูรณะ

ตอบผิด ( N=47 )
ร้ อยละ
25.53
24.11
21.99
21.28
20.21
19.15
14.89
14.89
14.89
12.77
12.77
10.64
8.51
5.32
4.26
2.13
0

ทีม่ า
( ชุ ดที/่ ข้ อที)่
2/8
2/11
2/21
1/48
2/1
1/3
1/55
1/52
1/36
1/28
1/1
1/16
1/30
2/4
1/33
1/24
1/26

จากตารางที่ 1 พบว่า จานวนค่าความถี่และค่าร้อยละในการศึกษาข้อผิดพลาด เรื่ อง การใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันใน
ภาษาไทยของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย คาที่มีความหมายคล้ายกันที่นกั ศึกษาจีนตอบผิด
มากที่สุด คาว่า เร่ ง รี บ เร็ ว คิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมาคือ คาว่า ปกป้ อง ปกครอง ควบคุม คิดเป็ นร้อยละ 91.5 และคาว่า สารวจ
ตรวจสอบ ตรวจ คิดเป็ นร้ อยละ 85.11 ตามลาดับ และคาว่า ซ่ อม แก้ไข บู รณะ ไม่มีผูต้ อบผิด (ร้ อยละของการตอบผิดเท่ ากัน
ถือเป็ นลาดับเดียวกัน และเรี ยงลาดับร้อยละจากมากถึงน้อย)

อภิปรายผล
ผลการศึกษาข้อผิดพลาดการใช้คาที่ มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยของนักศึกษาจี นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย
เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย คาที่ มีความหมายคล้ายกันที่ นักศึ กษาจี นตอบผิดมากที่ สุด คือ คาว่า เร่ ง รี บ เร็ ว คิดเป็ นร้อยละ 100
รองลงมาคือ คาว่า ปกป้อง ปกครอง ควบคุม คิดเป็ นร้อยละ 91.5 และคาว่า สารวจ ตรวจสอบ ตรวจ คิดเป็ นร้อยละ 85.11 ตามลาดับ
และคาว่า ซ่ อม แก้ไข บูรณะ ไม่มีผตู ้ อบผิด ซึ่ งมีกลุ่มคาที่มีความหมายคล้ายกันที่นกั ศึกษาจีนตอบผิดจานวน 99 กลุ่มคา ทั้งนี้ อาจ
เป็ นเพราะว่า นักศึกษาจีนไม่ทราบความหมายของคาศัพท์ และภาษาจีนกับภาษาไทยมีลกั ษณะโครงสร้างทางภาษาที่แตกต่างกัน
โดยเฉพาะเรื่ องการใช้คาที่ มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทย ภาษาจี นจะใช้คาเพียงคาเดี ยว เช่น คาว่า เร่ ง รี บ เร็ ว ภาษาจี นใช้
“ 快 kuài ” คาว่า ปกป้ อง ปกครอง ควบคุม ภาษาจี นใช้ “ 保护 bǎo hù ” และคาว่า สารวจ ตรวจสอบ ตรวจ ภาษาจี นใช้
“ 检查 jiǎn chá ” เมื่ อ นักศึ กษาจี นเรี ยนภาษาไทยเป็ นภาษาที่ สอง ภาษาจี นซึ่ งเป็ นภาษาแม่ จึ งมี อิ ท ธิ พลต่ อการเรี ย นภาษา
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ทาให้เกิดข้อผิดพลาดในการศึกษาเรื่ องการใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทย ดังที่ Odlin Terence[10] กล่าวว่า อิทธิ พลของ
ภาษาที่ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ม าก่ อนส่ งผลให้เรี ย นรู ้ ภาษาเป้ าหมายได้ย ากขึ้ น และนาให้ผูเ้ รี ย นใช้ภาษาเป้ าหมายเบี่ ย งเบนไปจาก
กฎเกณฑ์ของภาษานั้นซึ่ งเป็ นผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาเป้ าหมาย ซึ่ งเรี ยกว่า การถ่ายโอนเชิงลบ ( Negative Transfer )
และ Rod Ellis [7] ได้แสดงทัศนะว่าผูเ้ รี ยนใช้รูปแบบภาษาที่สองผิดจากกฎเกณฑ์ของภาษาที่สอง ข้อผิดพลาดเหล่านี้ เกิดจากการ
แทรกแซงโดยตรงจากภาษาแม่ของผูเ้ รี ยน และสอดคล้องกับ Jack.C.Richards [11] กล่าวถึงข้อผิดพลาดในการเรี ยนภาษาที่สองว่า
อาจเกิ ด จากผูเ้ รี ย นน าสิ่ ง ที่ รู้ แ ล้ว ไปใช้ใ นสภาพการณ์ ใ หม่ ไ ด้ไ ม่ ถู ก ต้อ ง หรื อ จากการท่ อ งจ าหรื อ การเที ย บเคี ย ง ( Analogy)
ที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ ง ( Ignorance of Rule Restriction ) และการเข้า ใจข้อ แตกต่ า งของกฎหรื อ หน่ ว ยภาษาไม่ ถู ก ต้อ ง ( False Concepts
Hypothesized ) ซึ่ งอาจเป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้นกั ศึกษาจีนใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยไม่ถูกต้อง
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการเรี ยนการสอน และเป็ นข้อมูลและแนวทางในการ
พัฒนาแผนการสอนภาษาไทยสาหรั บนักศึ กษาจี น นอกจากนี้ ยงั สามารถนาไปสร้ างแบบฝึ กเกี่ ยวกับการใช้คาที่ มีความหมาย
คล้ายกัน และช่วยแก้ปัญหาทางด้านการใช้คาที่มีความหมายคล้ายกันของนักศึกษาจีน สอดคล้องกับศรี วิไล พลมณี [12] กล่าวถึง
ประโยชน์ของการศึกษาข้อผิดพลาดว่า การศึกษาข้อผิดพลาดเพื่อจะดูพฒั นา การเรี ยนภาษาที่สองและภาษาแม่

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
การศึ กษาเรื่ อ งค าที่ มีค วามหมายคล้ายกันในภาษาไทย ควรเปรี ยบเที ยบความเหมื อน และความแตกต่ างของค าที่ มี
ความหมายคล้ายกันในภาษาไทยกับภาษาจีน และเข้าใจความหมายและวิธีการใช้ของคาที่มีความหมายคล้ายกันระหว่างภาษาจี น
กับภาษาไทย และสามารถนาผลการศึกษาไปสร้างแบบฝึ ก หรื อสร้างชุดการเรี ยนการสอนที่เกี่ยวข้อง
ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมี การศึกษาเปรี ยบเที ยบระหว่างการใช้คาที่ มีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยกับภาษาจี นให้ชดั เจนว่ามี ความ
แตกต่างกัน
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เรื่ องการศึกษาข้อผิดพลาดด้านอื่นๆ เช่น ข้อผิดพลาดการใช้คาชนิดต่าง ๆ ไวยากรณ์ เป็ นต้น
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