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บทคดัย่อ 
งานวิจัยเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อผิดพลาดด้านการใช้ค  าท่ีมีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยของนักศึกษาจีน

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ประชากร ไดแ้ก่ นกัศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย ชั้นปีท่ี 3 ระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ซ่ึงก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน  47 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
คือ แบบส ารวจ เร่ือง การใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยของนกัศึกษาจีนมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย พบวา่ ขอ้ผิดพลาดเร่ืองการ
ใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยของนกัศึกษาจีนมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนั
ท่ีนักศึกษาจีนตอบผิดมากท่ีสุด ค าว่า  เร่ง รีบ เร็ว คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ ค าว่า ปกป้อง ปกครอง ควบคุม คิดเป็นร้อยละ 91.5  
และค าวา่ ส ารวจ ตรวจสอบ ตรวจ คิดเป็นร้อยละ 85.11 ตามล าดบั ส่วนค าวา่ ซ่อม แกไ้ข บูรณะ ไม่มีผูต้อบผดิ 
 

ค าส าคญั : ขอ้ผดิพลาด ค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนั นกัศึกษาจีน 
 

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 “เร่ง (reng=quickly) รีบ (reeb=hurry), เร็ว (rew=fast)” 
accounting for 100%, followed by “ปกป้อง (pokpong=protect) ปกครอง (pokkhrong=govern) ควบคุม (kuabkhum=control)” accounting 
for 91.5%, and “ส ารวจ  ( samruaj=survey) ตรวจสอบ  ( truajsob=examine) ตรวจ  ( truaj=check)” accounting for 85.11% while “ซ่อม 
(som=repair) แกไ้ข (kaekhai=correct) บูรณะ (burana=renovate)” showed no error usage. 
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บทน า   
ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมีความส าคญัเป็นเอกลกัษณ์แสดงถึงความเป็นไทย และยงัเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีบรรพบุรุษได้

สร้างไวถ่้ายทอดจากอดีตถึงปัจจุบนั ภาษาไทยยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการส่ือสารเพ่ือสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
กนั ท าให้สามารถประกอบกิจธุระการงานและด ารงชีวิตร่วมกัน สอดคลอ้งกบัทศันะของ กาญจนา นาคสกุล [1] ท่ีกล่าวว่า  
ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการคิดของมนุษย ์และเป็นส่ิงท่ีใชแ้สดงความคิดซ่ึงเป็นนามธรรมนั้นออกมาใหผู้อ่ื้นเขา้ใจดว้ย ชนกลุ่มใดมี
ภาษาซ่ึงท าหน้าท่ีดงักล่าวไดอ้ย่างสมบูรณ์มีค าศพัท์ท่ีจะแสดงส่ิงท่ีเป็นนามธรรมต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง แจ่มชัด ชนกลุ่มนั้น  
จะคิดไดลึ้กซ้ึงกวา้งไกล และวทิยาการต่างๆ กจ็ะเจริญข้ึนเป็นเงาตามตวั  

มนุษยใ์ชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารทุกดา้น ทั้งการด าเนินชีวิตประจ าวนั การประกอบสัมมาชีพ และการมีสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น 
ซ่ึงการส่ือสารจะส าเร็จประโยชน์ไดแ้ทจ้ริง กต่็อเม่ือผูส่้งสารและผูรั้บสารมีความเขา้ใจตรงกนั ดงันั้น การใชภ้าษาไทยให้ถูกตอ้ง
นบัเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุด ตอ้งฝึกฝนจนเกิดข้ึนความช านาญในการใชภ้าษา ดงัท่ีศิวาพร พิรอด [2] กล่าววา่ การใชภ้าษาของวยัรุ่นมี
ลกัษณะท่ีแตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐาน เช่น การใชภ้าษาพูดในภาษาเขียน การสะกดค าผิด การใชค้  าผิดหนา้ท่ี เป็นตน้ ส่ิงท่ีควร
ให้ความส าคญัมากกว่าคือ การใชภ้าษาให้เหมาะกบับุคคล กาลเทศะ โอกาส และสถานการณ์ วริสา ทนันไชย [3] ไดก้ล่าวว่า  
ทกัษะภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ส าหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้งการเรียนภาษาไทย และถา้ชาวต่างชาติ
รู้จักใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง จะสามารถใช้ภาษาไทยเป็นส่ือในการค้นควา้หาความรู้และเพื่อใช้ในการด าเนินชีวิตได้  
ซ่ึงความสามารถในการใช้ภาษาไทยเป็นส่ิงท่ีสามารถเรียนรู้ได้ด้วยการจ า การฝึกฝน การเลียนแบบ และการใช้ภาษาใน
สถานการณ์จริงจนเกิดความคล่องแคล่วและสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได ้ จะเห็นไดว้่าการใช้
ภาษาไทยใหถู้กตอ้งนบัเป็นเร่ืองส าคญัทั้งผูเ้รียนภาษาไทยทัว่ไปและชาวต่างประเทศท่ีสนใจเรียนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรายไดล้งนามความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัหลายแห่งในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชน
จีน ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยันอร์มอลวี่ซี (Yuxi Normal University) มหาวิทยาลยัผเูอ่อร์ (Pu’er University) มหาวิทยาลยัอาชีวศึกษาสิบ
สองปันนา (Xishuangbanna Vocational and Technical College) มหาวิทยาลยันอร์มอลฉู่ฉง (Chuxiong Normal University) และ
วิทยาลยัท่ีดินยนูนาน (Yunnan land and Resources Vocational College) เป็นตน้ ในขอ้ตกลงเร่ืองความร่วมมืออนัหน่ึง กล่าวคือจะ
มีการแลกเปล่ียนนกัศึกษาและอาจารยข์องมหาวทิยาลยันั้นๆ กบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 

อยา่งไรก็ตาม การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองหรือในฐานะภาษาต่างประเทศยอ่มมีขอ้ผิดพลาดต่างๆ ในการเรียน
เกิดข้ึนเป็นเร่ืองปกติ เน่ืองจากเช้ือชาติ วฒันธรรม ภาษาแม่ มีผลกระทบต่อการเรียนภาษา จึงท าใหเ้กิดปัญหาในการเรียนภาษาไทย 
ดงัท่ี Larry Selinker [4] กล่าววา่ ในการเรียนภาษาท่ีสองนั้น ผูเ้รียนจะสร้างและใชร้ะบบภาษาระบบหน่ึงตลอดช่วงเวลาของการ
เรียนรู้ ระบบภาษาดงักล่าวไม่ใช่ระบบภาษาแม่ของผูเ้รียน อีกทั้งไม่ใช่ระบบภาษาเป้าหมาย แต่เป็นระบบภาษาท่ีเกิดจากความ
เขา้ใจและการรับรู้ของตวัผูเ้รียนเอง  

ปัจจยัดงักล่าวท่ีส่งผลต่อผูเ้รียนชาวจีนท่ีเรียนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองดว้ยเช่นกนั  ส าหรับภาษาจีนมีความแตกต่างจาก
ภาษาไทย กล่าวคือ ภาษาจีนวิวฒันาการมาจากอกัษรภาพ แต่เพ่ือให้การสอนเด็กและการพิมพค์อมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งสะดวก จึงมี
ระบบใหม่เรียกว่า พินอิน   ซ่ึงระบบพินอินในภาษาจีนกลางมีพยญัชนะ 23 ตวั สระ 36 ตวั และมีวรรณยุกต์ 4 เสียง โดยมี
เคร่ืองหมายก ากบัเสียงวรรณยกุตจ์  านวน 3 เสียง และอีก 1 เสียงท่ีไม่มีเคร่ืองหมายก ากบัเสียงวรรยกุต ์   เสียงวรรณยกุตใ์นภาษาจีน 
ส่วนใหญ่มีความคลา้ยคลึงกบัเสียงวรรณยุกตใ์นภาษาไทย แต่มีเสียงพยญัชนะบางเสียงท่ีไม่มีในภาษาจีนกลางดว้ยเช่นกนั เช่น 
พยญัชนะ ร เรือ [5] 

ส่วนเร่ืองค าในภาษาจีนและภาษาไทย ต่างก็จ  าแนกออกเป็นค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค  าคุณศพัท์ ค  าจ านวนนับ 
ค าลกัษณนาม ค าบุพบท ค ากริยาวิเศษณ์ ค  าเสริม และค าอุทาน ในการเรียงล าดบัค าเขา้รูปประโยคภาษาจีนกบัภาษาไทยจาก 
ค าดงักล่าวจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม [6] ดงัน้ี ประโยคท่ีเรียงล าดบัค าเหมือนกนั คือ ค  ากริยา ค  าสันธานและค าอุทาน ประโยคท่ีเรียงล าดบั
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ค าต่างกนั คือ ค  าคุณศพัทแ์ละค าบุพบท ต าแหน่งของค าคุณศพัทใ์นประโยคภาษาจีนจะอยูห่นา้ค  านามหรืออยูห่ลงัค  ากริยาวิเศษณ์ 
แต่ในภาษาไทยจะตรงกนัขา้ม คือ ต าแหน่งของค าคุณศพัทจ์ะอยูห่ลงัค  านามหรืออยูห่นา้ค  ากริยาวิเศษณ์ ส่วนต าแหน่งของค าบุพ
บทในภาษาจีนจะตามหลงัค านามหรือค าสรรพนาม แต่ในภาษาไทยจะตรงกนัขา้ม คือ ต าแหน่งของค าบุพบทจะอยูห่นา้ค  านาม
หรือค าสรรพนาม และประโยคเรียงล าดบัค าเหมือนกนับา้งและต่างกนับา้ง คือ ค  านาม ค  าสรรพนาม ค าจ านวนนบั ค าลกัษณนาม 
ค ากริยา ค  าวิเศษณ์ และค าช่วย ซ่ึงRod Ellis [7] ไดแ้สดงทศันะในเร่ืองการเรียนภาษาจีนและภาษาไทยว่า การถ่ายโอนภาษาเป็น
ปัจจยัก าหนดความยากง่ายของภาษาท่ีสองของผูเ้รียน หากรูปแบบของภาษาท่ีสองคลา้ยหรือเหมือนกบัภาษาแม่หรือภาษาท่ีเรียนรู้
มาก่อน จะส่งผลให้การเรียนรู้ภาษาท่ีสองเป็นไปไดง่้ายยิ่งข้ึน ทวา่ หากภาษาท่ีสองมีความแตกต่างกบัภาษาแม่หรือภาษาท่ีเรียนรู้
มาก่อนของผูเ้รียน การเรียนภาษาท่ีสองจะยากและมีโอกาสเกิดขอ้ผิดพลาดไดม้ากข้ึน 

นอกจากน้ีผูว้ิจยัพบว่า จากการศึกษาหนังสือเรียนภาษาไทย จ านวน 4 เล่ม ซ่ึงเขียนโดย Liao Yufu (ไม่มีการอา้งอิง)  
ของส านักพิมพ์หนังสือโลก ได้แก่ ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 3 และภาษาไทยพ้ืนฐาน 4  
ของนกัศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย ระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรายผูว้ิจยั พบวา่ มีค  าท่ีมีความหมาย
คลา้ยกนัเป็นจ านวนมาก ดงัตวัอยา่ง  

1. อนุมติั อนุญาต ภาษาจีนใช้允许 ( yǔn xǔ )  
อนุมติั หมายถึง เห็นชอบตามระเบียบท่ีก าหนดไว ้ 
อนุญาต หมายถึง ยนิยอม  

2. เพ่ิม เติม ภาษาจีนใช้增加 ( zēng jiā )  
เพ่ิม หมายถึง ท าใหม้ากข้ึนโดยไม่มีขีดจ ากดั  
เติม หมายถึง ท าใหส่้วนท่ีขาดหายไปหรือพร่องไปใหส้มบูรณ์  

3. ป้ิง ยา่ง ภาษาจีนใช้烤 ( kǎo )  
ป้ิงใชก้บัอาหารท่ีเป็นของแหง้ 
ยา่ง หมายถึง การน าของสดๆ มาวางเหนือไฟเพ่ือท าใหสุ้ก 

จากตวัอยา่งจะเห็นไดว้่า ภาษาจีนจะใชค้  าเดียวกนั แต่ภาษาไทยจะใชค้  า 2 ค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัจึงก่อให้เกิดความ
สับสน แก่นกัศึกษาจีน เพราะไม่สามารถใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัท่ีถูกตอ้งในการใชภ้าษาไทย และโดยการสัมภาษณ์อาจารย์
ผูส้อนนกัศึกษาจีนและนกัศึกษาจีน นกัศึกษาจีนยงัใชค้  าผิดโดยไม่ทราบความหมายและวิธีการใชค้  า เน่ืองจากในภาษาไทยมีค า
จ านวนมากท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั แต่เม่ือน าไปใชจึ้งท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดในการใชภ้าษา ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ือง 
การศึกษาขอ้ผิดพลาดในการใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัของนกัศึกษาจีนมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย เพื่อทราบถึงขอ้ผิดพลาด
การใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในการใชภ้าษาไทยของนกัศึกษาจีนมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย เพ่ือใหน้กัศึกษาจีนมีความรู้และ
ความเขา้ใจเก่ียวกบัค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยเพ่ิมข้ึน และสามารถพฒันาทกัษะการใชภ้าษาไทยใหดี้ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษาขอ้ผดิพลาดการใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยของนกัศึกษาจีนมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย ชั้นปีท่ี 3 ระดับปริญญาตรี คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย ซ่ึงก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 47 คน 
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ขอบเขตด้านเน้ือหา 
เน้ือหาท่ีศึกษาไดแ้ก่ ค  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในหนงัสือ ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  

3 และภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 ตามหลกัสูตรวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย ระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบส ารวจ เร่ือง การใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทย จ านวน 2 ชุด รวม 100 ขอ้ 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
แบบส ารวจ เร่ือง การใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทย มีขั้นตอนการสร้างตามล าดบั ดงัน้ี 
1. ขั้นวิเคราะห์ ศึกษาและวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยในโปรแกรมวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย ระดบัปริญญาตรี 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  
2. ขั้นออกแบบ 

2.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทย ประกอบดว้ย 
2.1.1 หนังสือ คลงัค า คู่มือการใชภ้าษาไทยแนวใหม่ โดย นววรรณ พนัธุเมธา  จากส านักพิมพอ์มรินทร์ 

กรุงเทพมหานคร พิมพใ์นพ.ศ. 2559 ซ่ึงเป็นหนงัสือท่ีรวบรวมค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัตามหมวดหมู่ความหมายของค า 
2.1.2 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 3 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 โดย Liao Yufu  

จากส านกัพิมพห์นงัสือโลก พิมพใ์นค.ศ. 2008  
2.2 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เร่ือง การใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ี

ก าหนดไว ้
2.3 ก าหนดรูปแบบของแบบส ารวจ เร่ือง การใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทย จ านวน 2 ชุด ชุดท่ี  1 

จ านวน 60 ขอ้ ชุดท่ี 2 จ านวน 60 ขอ้ และเลือกน ามาใชจ้ริงจ านวน 100 ขอ้ 
3. ขั้นสร้างและพฒันา 

3.1 สร้างแบบส ารวจ เร่ือง การใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทย ตามท่ีก าหนดไว ้
3.2 น าแบบส ารวจ เร่ือง การใช้ค  าท่ีมีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  

เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม ดา้นเน้ือหา การใชภ้าษาและรูปแบบ และปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
3.3 น าแบบส ารวจ เร่ือง การใช้ค  าท่ีมีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 

จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและจุดประสงค ์และน าผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านมาหา
ค่าความดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบส ารวจ 

3.4 น าแบบส ารวจ เร่ือง การใช้ค  าท่ีมีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือน าไปทดลองต่อไป  

4. ขั้นทดลอง 
น าแบบส ารวจ เร่ือง การใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไป

ทดลองเพ่ือหาคุณภาพ ดงัน้ี 
การทดลองคร้ังท่ี 1 น าแบบส ารวจ เร่ือง การใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลอง

ใชก้บันกัศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย ชั้นปีท่ี 3 ระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
ซ่ึงก าลงัศึกษาภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 20 คน และวเิคราะห์แบบส ารวจเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ ดงัน้ี 

1) ตรวจใหค้ะแนน ถา้ตอบถูกให ้1 คะแนน ถา้ตอบผดิหรือไม่ตอบเลยให ้0 คะแนน 
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2) หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ  านาจจ าแนก (r) ของแบบส ารวจ 
3) คดัเลือกแบบส ารวจ เร่ือง การใช้ค  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทย ดงัน้ี ชุดท่ี 1 จ านวน 59 ขอ้ และชุดท่ี 2  

จ านวน 41 ขอ้ รวมจ านวน 100 ขอ้ 
โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี แบบส ารวจท่ีมีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.65 ข้ึนไป โดยใชเ้กณฑข์องบุญชม ศรีสะอาด [8] และ

ค่าอ  านาจจ าแนก (r) มีค่าตั้งแต่ 0.2 ถึง 0.8 โดยใชเ้กณฑข์องภทัราพร เกษสังข ์[9]  
การทดลองคร้ังท่ี 2 น าแบบส ารวจ เร่ือง การใช้ค  าท่ีมีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยทดลองใช้กับนักศึกษาจีน 

สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย ชั้นปีท่ี 3 ระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ซ่ึงก าลงัศึกษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 24 คน และวเิคราะห์แบบส ารวจดงัน้ี 

1) ตรวจใหค้ะแนน ถา้ตอบถูกให ้1 คะแนน ถา้ตอบผดิหรือไม่ตอบเลยให ้0 คะแนน 
2) หาค่าความเท่ียงของแบบส ารวจตามสูตร KR-20 [9] 
โดยมีเกณฑ์การตัดสินความเท่ียงของแบบส ารวจมีค่า 0.7 ข้ึนไป หมายความว่าแบบส ารวจมีความเท่ียงระดับสูง 

มีค่า 0.4 - 0.69 หมายความวา่แบบส ารวจมีความเท่ียงในระดบัปานกลาง มีค่านอ้ยกวา่ 0.4 หมายความวา่ แบบส ารวจมีความเท่ียง
ในระดบัต ่า ซ่ึงแบบส ารวจเร่ืองการใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยมีค่าความเท่ียงในระดบัปานกลางข้ึนไป ดงัน้ี 

ชุดท่ี 1 มีค่าความเท่ียง 0.71 หมายความวา่แบบส ารวจมีความเท่ียงระดบัสูง 
ชุดท่ี 2 มีค่าความเท่ียง 0.77 หมายความวา่แบบส ารวจมีความเท่ียงระดบัสูง 
5. ขั้นประเมิน 
น าแบบส ารวจ เร่ือง การใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแลว้ ไปให้นกัศึกษาจีน 

สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย ชั้นปีท่ี 3 ระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ซ่ึงก าลงัศึกษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน  47 คนศึกษาต่อไป 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ตามขั้นตอนต่อไปน้ี  
1. ช้ีแจงและอธิบายใหน้กัศึกษาทราบเก่ียวกบัการศึกษาขอ้ผดิพลาดค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทย 
2. ใหน้กัศึกษาจีนตอบแบบส ารวจ 
3. รวบรวมผลการตอบแบบส ารวจ 
4. น าผลการตอบแบบส ารวจ จ านวน 47 ฉบบัไปวเิคราะห์ขอ้ผดิพลาดในการใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนั  
การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวมมาวเิคราะห์ และน าเสนอขอ้มูล ดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาคุณภาพของแบบส ารวจ เร่ือง การใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทย วิเคราะห์หา 

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตรวจสอบค่าความยากง่าย (p) ค่าอ  านาจจ าแนก (r) และค่าความเท่ียง ( 𝑟𝑡𝑡 ) 
2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบส ารวจ นบัจ านวนขอ้ผดิพลาดท่ีปรากฏ และบนัทึกค่าสถิติ ความถ่ีและร้อยละ  
3. สรุปผลการศึกษาเป็นตารางตวัเลขประกอบการบรรยาย  

 

ผลการวจิัย 
การวิจยั เร่ือง การศึกษาขอ้ผิดพลาดการใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยของนกัศึกษาจีนมหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย ผูว้ิจัยได้น าเสนอผลการศึกษา ดังน้ี ผลการศึกษาข้อผิดพลาดการใช้ค  าท่ีมีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยของ 
นกัศึกษาจีนมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
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ตารางที่ 1  แสดงจ านวนค่าความถ่ีและค่าร้อยละในการศึกษาขอ้ผิดพลาด เร่ือง การใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยของ
นกัศึกษาจีนมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย จ านวน 2 ชุด รวม 100 ขอ้ 

ล าดบัที่ ค าที่มีความหมายคล้ายกนั 
ตอบผดิ ( N=47 ) ทีม่า 

ร้อยละ ( ชุดที/่ข้อที)่ 
1 เร่ง, รีบ, เร็ว 100 1/29 
2 ปกป้อง, ปกครอง, ควบคุม 91.5 1/43 
3 ส ารวจ, ตรวจสอบ, ตรวจ 85.11 1/54 
4 ยกยอ่ง, ชม, ชมเชย 82.98 1/59 
4 ประดบั, ตกแต่ง 82.98 1/44 
4 แข่ง, แข่งขนั 82.98 1/9 
7 แล, สังเกต 81.91 2/10 
8 คบัขนั, ฉุกเฉิน 80.85 1/41 
8 ระบุ, ก าหนด 80.85 1/35 
8 ปรับเปล่ียน, ปรับปรุง, ปรับ 80.85 2/29 
11 ลด, ตก 76.60 1/32 
11 พบเห็น, พบ, พบปะ 76.60 2/28 
13 ช่อง, แนวปฏิบติั, 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, น า 73.05 2/16 
17 บาน, แปลง, แห่ง, แผน่ 71.28 2/36 
20 เติม, เพ่ิม, เพ่ิมเติม, แถม 68.09 1/19 
20 แยก, กระจาย, แบ่ง, ยา้ย 68.09 1/2 
23 ช าระ, จ่าย 65.96 1/11 
24 พิธี, พิธีกรรม, พิธีการ 65.89 1/51 
25 แสวงหา, ทาง 64.89 2/7 
26 ลง, หยอ่น 63.83 1/21 
27 วิธี, กระบวนการ, มาตรการ, วิธีการ 63.30 2/38 
28 ปฏิกิริยา, กิริยา, อาการ 61.70 1/8 
28 เตรียมตวั, เตรียม, เตรียมพร้อม 61.70 2/31 
30 ข่าว, ข่าวคราว, ข่าวสาร 59.57 1/56 
30 หัน่, หกั, ตดั 59.57 1/47 
30 ปริมาณ, จ านวน 59.57 1/42 
30 คลา้ย, ใกลเ้คียง 59.57 1/39 
79 เช่ียวชาญ, เก่ง, เยีย่ม 25.53 1/14 
79 ประกาศ, แจง้, เปิดเผย 25.53 1/4 
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ตารางที ่1  ต่อ 

ล าดบัที่ ค าที่มีความหมายคล้ายกนั 
ตอบผดิ ( N=47 ) ทีม่า 

ร้อยละ ( ชุดที/่ข้อที)่ 
79 บรรยากาศ, ภูมิอากาศ 25.53 2/8 
83 โฆษณา, เปิดเผย, เผยแพร่ 24.11 2/11 
84 ปรารถนา, อยาก, ตอ้งการ 21.99 2/21 
85 ลอง, ทดลอง 21.28 1/48 
86 เร่ือง, ธุระ 20.21 2/1 
87 ชน, กระทบ 19.15 1/3 
88 ใหญ่, มหึมา 14.89 1/55 
88 ให,้ แจก 14.89 1/52 
88 ขอบคุณ, ขอบใจ 14.89 1/36 
93 กล่าว, พดู, บอก 12.77 1/28 
93 อนุญาต, อนุมติั, ยอม 12.77 1/1 
95 เดิม, โบราณ, อดีต, ก่อน 10.64 1/16 
96 เสร็จ, จบ 8.51 1/30 
97 นบัถือ, เคารพ 5.32 2/4 
98 หา้ม, อยา่, งด 4.26 1/33 
99 ถอด, ร่วง 2.13 1/24 

100 ซ่อม, แกไ้ข, บูรณะ 0 1/26 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ จ านวนค่าความถ่ีและค่าร้อยละในการศึกษาขอ้ผิดพลาด เร่ือง การใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัใน
ภาษาไทยของนกัศึกษาจีนมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัท่ีนกัศึกษาจีนตอบผิด
มากท่ีสุด ค  าวา่  เร่ง รีบ เร็ว คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ ค าวา่ ปกป้อง ปกครอง ควบคุม คิดเป็นร้อยละ 91.5 และค าวา่ ส ารวจ 
ตรวจสอบ ตรวจ คิดเป็นร้อยละ 85.11 ตามล าดบั และค าว่า ซ่อม แกไ้ข บูรณะ ไม่มีผูต้อบผิด (ร้อยละของการตอบผิดเท่ากัน  
ถือเป็นล าดบัเดียวกนั และเรียงล าดบัร้อยละจากมากถึงนอ้ย) 
 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาขอ้ผิดพลาดการใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

เรียงล าดบัจากมากไปน้อย ค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัท่ีนักศึกษาจีนตอบผิดมากท่ีสุด คือ ค  าว่า  เร่ง รีบ เร็ว คิดเป็นร้อยละ 100 
รองลงมาคือ ค าวา่ ปกป้อง ปกครอง ควบคุม คิดเป็นร้อยละ 91.5 และค าวา่ ส ารวจ ตรวจสอบ ตรวจ คิดเป็นร้อยละ 85.11 ตามล าดบั 
และค าวา่ ซ่อม แกไ้ข บูรณะ ไม่มีผูต้อบผิด ซ่ึงมีกลุ่มค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัท่ีนกัศึกษาจีนตอบผิดจ านวน 99 กลุ่มค า ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะวา่ นกัศึกษาจีนไม่ทราบความหมายของค าศพัท ์และภาษาจีนกบัภาษาไทยมีลกัษณะโครงสร้างทางภาษาท่ีแตกต่างกนั 
โดยเฉพาะเร่ืองการใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทย ภาษาจีนจะใชค้  าเพียงค าเดียว เช่น ค าว่า เร่ง รีบ เร็ว ภาษาจีนใช ้ 

“ 快 kuài ”  ค  าว่า ปกป้อง ปกครอง ควบคุม ภาษาจีนใช ้“ 保护 bǎo hù ”  และค าว่า ส ารวจ ตรวจสอบ ตรวจ  ภาษาจีนใช้  

“ 检查 jiǎn chá ” เม่ือนักศึกษาจีนเรียนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ภาษาจีนซ่ึงเป็นภาษาแม่ จึงมีอิทธิพลต่อการเรียนภาษา  
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ท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในการศึกษาเร่ืองการใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทย ดงัท่ี Odlin Terence[10] กล่าววา่ อิทธิพลของ
ภาษาท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้มาก่อนส่งผลให้เรียนรู้ภาษาเป้าหมายไดย้ากข้ึน และน าให้ผูเ้รียนใช้ภาษาเป้าหมายเบ่ียงเบนไปจาก
กฎเกณฑข์องภาษานั้นซ่ึงเป็นผลให้เกิดขอ้ผิดพลาดในการใชภ้าษาเป้าหมาย ซ่ึงเรียกวา่ การถ่ายโอนเชิงลบ ( Negative Transfer ) 
และ Rod Ellis [7] ไดแ้สดงทศันะวา่ผูเ้รียนใชรู้ปแบบภาษาท่ีสองผิดจากกฎเกณฑข์องภาษาท่ีสอง ขอ้ผิดพลาดเหล่าน้ีเกิดจากการ
แทรกแซงโดยตรงจากภาษาแม่ของผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบั Jack.C.Richards [11] กล่าวถึงขอ้ผิดพลาดในการเรียนภาษาท่ีสองว่า 
อาจเกิดจากผูเ้รียนน าส่ิงท่ีรู้แล้วไปใช้ในสภาพการณ์ใหม่ได้ไม่ถูกต้อง หรือจากการท่องจ าหรือการเทียบเคียง ( Analogy)  
ท่ีไม่ถูกต้อง ( Ignorance of Rule Restriction ) และการเข้าใจข้อแตกต่างของกฎหรือหน่วยภาษาไม่ถูกต้อง ( False Concepts 
Hypothesized ) ซ่ึงอาจเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าใหน้กัศึกษาจีนใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยไม่ถูกตอ้ง 

ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนการสอน และเป็นขอ้มูลและแนวทางในการ
พฒันาแผนการสอนภาษาไทยส าหรับนักศึกษาจีน นอกจากน้ียงัสามารถน าไปสร้างแบบฝึกเก่ียวกบัการใชค้  าท่ีมีความหมาย
คลา้ยกนั และช่วยแกปั้ญหาทางดา้นการใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัของนกัศึกษาจีน สอดคลอ้งกบัศรีวิไล พลมณี [12] กล่าวถึง
ประโยชนข์องการศึกษาขอ้ผดิพลาดวา่ การศึกษาขอ้ผดิพลาดเพื่อจะดูพฒันา  การเรียนภาษาท่ีสองและภาษาแม่  

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวจิัยไปใช้  
การศึกษาเร่ืองค าท่ีมีความหมายคลา้ยกันในภาษาไทย ควรเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่างของค าท่ีมี

ความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยกบัภาษาจีน และเขา้ใจความหมายและวิธีการใชข้องค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัระหวา่งภาษาจีน
กบัภาษาไทย และสามารถน าผลการศึกษาไปสร้างแบบฝึก หรือสร้างชุดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยกบัภาษาจีนให้ชดัเจนว่ามีความ

แตกต่างกนั 
2. ควรมีการศึกษาวจิยัเร่ืองการศึกษาขอ้ผดิพลาดดา้นอ่ืนๆ เช่น ขอ้ผดิพลาดการใชค้  าชนิดต่าง ๆ ไวยากรณ์ เป็นตน้ 
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