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บทคัดย่อ
บทความวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการใช้ แ ละวิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ
ข้อผิดพลาดของการใช้ “忽然”และ “突然” โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจี น ภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2560 จ านวน 21 คน จากการศึ ก ษา
ข้อผิดพลาดการใช้ “忽然”และ“突然” ผลการวิจัยพบว่าความหมายของ “忽然”และ
“突然” มีความใกล้เคียงกันแต่มีโครงสร้างไวยากรณ์แตกต่างกัน จึงส่งผลให้ผู้เรียนใช้ “
忽然” และ“突然” สับสัน และทาให้เกิดการใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์จีนของ “忽然
”และ“突然” ผิดตามไปด้วย
คาสาคัญ: ข้อผิดพลาดการใช้ “忽然” “突然”

บทนา
ปัจจุบันประเทศไทยและประเทศจีนมีการติดต่อสัมพันธ์กันในด้านต่าง ๆ เช่น
เศรษฐกิจ การเมืองและการท่องเที่ยวเป็นต้นจึงส่งผลให้ภาษาจีนมีความสาคัญมากขึ้น
เพื่อใช้ในการสื่อสารและพัฒนาธุรกิจหรือด้านต่างๆมากมาย ซึ่งประเทศจีนเป็นประเทศที่
ก าลั ง เจริ ญ รุ ด หน้ า ไปอย่ า งรวดเร็ ว สุ ด ในปั จ จุ บั น ขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป็ น ประเทศที่ มี
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเป็นแหล่งอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลก ประเทศจีนมีจานวน
ประชากรที่มากที่สุดในโลกและชาวจีนได้เดินทางไปตั้งรกรากในประเทศต่างๆทั่วโลก
ส่งผลให้มีผู้ใช้ภาษาจีนอาศัยอยู่ทุกหนแห่ง ด้วยเหตุนี้ทาให้บทบาทของประเทศจีนบน
เวทีโลกชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยขนาดของเศรษฐกิจที่กาลังขยายตัวและพร้ อมจะแซง
หน้าสหรัฐอเมริกาขึ้นมาเป็นมหาอานาจทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศจีนรวมไปถึง อาเซียนกับประเทศจีนก็แน่นแฟ้นขึ้นโดยผ่าน
ข้อตกลงการค้าเสรี ซึ่งหมายถึงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน
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จะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น จากอดี ต มากยิ่ ง ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ค วามต้ อ งการในตลาดแรงงานต่ อ ผู้ ที่ มี
ความสามารถทางภาษาจีนสูงขึ้นตามไปด้วย
ด้วยเหตุผลเหล่านี้ความสาคัญของภาษาจีนจึงมีมากขึ้นโดยเฉพาะสาหรับผู้ที่มี
ความสนใจในด้ า นการค้ า ขาย ธุ ร กิ จ เทคโนโลยี การแพทย์ รวมทั้ ง วั ฒ นธรรมจี น
นอกจากนี้ภาษาจีนยังสามารถเพิ่มโอกาสสาหรับผู้ที่มีความสามารถทางภาษาจีนทุกคน
ทว่ายัง มีผู้ค นอีกมากมายที่ยังคงไม่ตระหนักถึง บทบาทของภาษาจีนที่กาลัง มีอิทธิพล
สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนหลายคนพูดว่าภาษาจีนกลางอาจพัฒนากลายมาเป็นภาษาสากลแทน
ภาษาอังกฤษในอนาคตประกอบกับในการเรียนภาษาจีนนั้น ผู้วิจัยได้พบปัญหาเกี่ ยวกับ
การใช้คาที่มีความหมายใกล้เคียงกันในภาษาจีน ทาให้เป็นปัญหาต่อการเรียนการสอน
ภาษาจีน เช่น “忽然” “突然” เป็นต้น
“忽然” เป็นคากริยาวิเศษณ์ ส่วน “突然” เป็นคาคุณศัพท์ คากริยาวิเศษณ์
มีหน้าที่เป็นส่วนขยายของคากริยาและคาคุณศัพท์ ส่วนคาคุณศัพท์มีบางส่วนทาหน้าที่
ขยายค ากริยา ด้วยทั้ง สองค านี้มีความหมายใกล้เคียงกันมาก เช่น “ 忽然” ทาหน้าที่
ขยายคากริยา เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่คาดคิด ส่วน “突然”
เป็นคาคุณศัพท์ ในทานองเดียวกันก็สามารถใช้ขยายคากริยาได้เหมือนกัน พจนานุกรมที่
ใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยผู้เรียนภาษาจีนส่วนใหญ่ใช้ในการสืบ
ค้นหาข้อมูล เช่น พจนานุกรมจีน(现代汉语词典)( 中国社会科学院语言研究所词
典编辑室编,2012) พจนานุ ก รมค าไม่ แ ท้ ภ าษาจี น ( 现代汉语虚词词典)( 王自强
,1998)และพจนานุกรมไทย-จีน(เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2535)ได้ให้คานิยามของคาว่ า “忽
然” มีความหมายแสดงว่ารวดเร็วหรือเกินความคาดหมาย ฉับพลันนั้น บัดดลนั้น และได้
ให้คานิยามของค าว่า “突然” หมายถึงฉับพลัน กะทันหัน จากการให้ความหมายของ
พจนานุกรมทั้งสามเล่มแสดงให้เห็นว่า “忽然” และ “突然” มีความหมายใกล้เคียงกัน
เป็นอย่างมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของLu Bingpu (陆丙甫,1992) และLi Ming
(黎明,1985) ได้กล่าวว่า “忽然” และ “突然” มีช นิดค าที่แตกต่ างกั นแต่ เป็ น ค าที่
ความหมายใกล้เคียงกัน เมื่อคาว่า “忽然” และ “突然” มีความหมายใกล้เคียงจึงทาให้
ผู้ที่เริ่มเรียนภาษาจีนมีการใช้คาทั้งสองแทนที่กันหรือเกิดการสับสนในการใช้คา
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ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการใช้ “忽然” และ
“突然” เพื่อศึกษาการใช้และข้อผิดพลาดในการใช้คาที่มีความหมายใกล้เคียงกั น เพื่อ
เป็นแนวทางการเรียนการสอนภาษาจีนในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการใช้ “忽然” และ “突然” ของนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปีการศึกษา 1/2560
2. เพื่อวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ “忽然” และ “突然” ของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ปีการศึกษา 1/2560

ขอบเขตการวิจัย
ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับการใช้ “忽然” และ “突然” ในภาษาจีน การวิจัยครั้งนี้
มีขอบเขตด้านประชากร คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จานวน
21 คน เพื่ อ ศึ ก ษาการใช้ค าว่ า “ 忽然” และ “ 突然” นี้ เ ท่ า นั้ น ตลอดจนวิ เ คราะห์
ข้อผิดพลาดในการใช้คาดังกล่าว

ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษาข้อผิดพลาดการใช้ “忽然” และ “突然” มีจุดมุ่งหมายเพื่อการใช้
คา “忽然” และ “突然” เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการใช้คาผิดพลาดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีวิธีการดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ศึกษาข้อมูลความแตกต่างระหว่าง “忽然” และ “突然” ในภาษาจีนเพื่อ
นามาเป็นข้อมูลในการสร้างเครื่องมือการวิจัย
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2. สร้างแบบทดสอบเพื่อวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้ “忽然” และ “突然”
ผู้วิจัยได้ดัดแปลงมาจากข้อมูลที่ได้ศึกษามา โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาจีน
3. แบบทดสอบ “忽然”และ“突然” ประกอบด้วย
3.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับชั้นปีและระยะเวลาที่
เรียนภาษาจีน
3.2. แบบทดสอบการใช้ “ 忽然”และ“ 突然” ประกอบด้ ว ย
แบบทดสอบแบบเลือกคาตอบที่
ถูกที่สุดเพียงหนึ่งคาตอบแล้วเติมลงในช่องว่าง โดยมีตัวเลือกให้นักศึกษาเลือกทั้งหมด 2
ตัวเลือก มีแบบทดสอบทั้งหมดจานวน 20 ข้อ
4. แบบสั ม ภาษณ์ เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ ที่ ผู้วิ จั ย ทาขึ้ น เพื่ อ การส ารวจปัญหา
เบื้องต้นเพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้ “忽然” และ “突然”
ของผู้เรียน
5. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีน
โดยการหาค่า IOC ของแบบทดสอบเรื่องการใช้ “忽然” และ “突然”
6. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้นาข้อมูลแยกประเด็นการ
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
7. สรุปผลการศึกษา การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้ “忽然” และ “突然”
เพื่อเสนอแนวทางในการการเรียนการสอนภาษาจีนต่อไปในอนาคต

ผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้ “忽然”และ“突然” ของ
นักศึกษาสาขาภาษาจี น คณะมนุษ ยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
เพชรบุรี ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้คา “忽然”และ“突然”
และวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ “忽然”และ“突然” ในการวิจัยนี้กลุ่มตัวอย่างคือ
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นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผลการวิจัยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. การใช้คา “忽然”และ“突然”
จากการรวบรวมข้อมูลจากพจนานุกรมจีนและพจนานุกรมไทย - จีนนั้น พบว่า
“ 忽然”และ“ 突然” เป็ น ค าศั พ ท์ ที่ มี ค วามหมายใกล้ เ คี ย งกั น แต่ มี โ ครงสร้ า งทาง
ไวยากรณ์จีนที่แตกต่างกัน ดัง นั้นผู้เรียนควรทาความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของ
คาศัพท์รวมถึงการนาไปใช้ในทางไวยากรณ์จีนให้ถูกต้อง ผู้วิจัยได้แบ่งการเปรียบเทียบ
การใช้คา “忽然”และ“突然” ไว้ดังนี้
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ด้านความหมายของคาว่า “忽然”และ“突然”

忽然

突然

จากตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ด้านความหมายของคาว่า “忽然”และ“突然”
นั้น พบว่า “忽然” และ “突然” นั้น มีความหมายบางส่วนสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ด้วย
เหตุผ ลเหล่านี้จึง ส่งผลให้ผู้เรียนใช้ “忽然” และ “突然” สับสันมากที่สุด เมื่อนาคา
“突然” และ “忽然” มาแปลเป็นภาษาไทยพบว่า “忽然” หมายถึงการเกิดของการ
กระทา พฤติกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่ฉับไว หรือไม่คาดฝัน เน้นความ
รวดเร็ว ว่องไวของการเกิดเหตุการณ์ ส่วน “突然” หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วมาก
เกิดขึ้นในเวลาสั้น ๆ หรือไม่คาดฝัน เน้นเหตุก ารณ์เกิดขึ้นอย่างเหนือความคาดหมาย

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)

ไม่คาดคิดมาก่อน เมื่อเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบกะทันหันในภาษาจีนจะใช้คา
ว่า “突然” หรือว่า “忽然” วางไว้ด้านหน้าค ากริ ยา เพื่อเป็นการบ่ง บอกว่ าเรื่ อ งนี้
เกิดขึ้นแบบกะทันหัน แสดงให้เห็นว่าทั้งสองคาหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นอย่างรวดเร็ว
เหมือนกันทั้งคู่
ตารางที่ 2 โครงสร้างทางไวยากรณ์จีนของคาว่า “忽然”และ“ 突然”

คาศัพท์

ชนิดของ
คาศัพท์

บท
ขยาย
ภาค
แสดง

ภาค
แสดง
(谓语)

(状语)

คาคุณศัพท์
突然

忽然

(形容词)
คากริยา
วิเศษณ์

บท
ขยาย
นาม

บทเสริม
(补语)

กริยา
วิเศษณ์บ่ง
บอกระดับ
(程度副词)

(定语)

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

(副词)
หมายเหตุ
ไวยากรณ์จีนได้

เครื่องหมาย “+” หมายถึง คาศัพท์นั้นสามารถใช้ในโครงสร้างทาง
เครื่องหมาย “-” หมายถึง คาศัพท์นั้นไม่ใช้สามารถใช้ในโครงสร้าง

ทางไวยากรณ์จีนได้
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จากตารางที่ 2 โครงสร้างทางไวยากรณ์จีนของคาว่า “忽然”และ“突然” นั้น
แสดงให้เห็นว่า “突然” เป็นคาคุณศัพท์(形容词) ซึ่งคาคุณศัพท์(形容词) คือ คาที่ใช้
แสดงคุณลักษณะของสิ่งที่กล่าวถึงนั้น ว่ามีลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างไร เช่น ใหญ่ เล็ก
ขาว สูง อ่อนแอ แข็งแรง เรียบร้อย นุ่ม สวย ดี เหงา ง่าย ยาก ซับซ้อน ฯลฯ วิธีสังเกต
คาคุณศัพท์อย่างง่ายๆคือ เป็นคาที่มีความหมายแบบจับต้องไม่ได้ ส่วน “忽然” เป็น
คากริยาวิเศษณ์(副词) คากริยาวิเศษณ์(副词) เป็นคาช่วยเสริมคากิริยา คาขยายกิริยา
และค าคุณศัพท์ ทาหน้าที่บอกระดับ ความแน่นอน การปฏิเสธ น้าเสียง สภาพจิตใจ
เวลา ขอบเขต เป็นต้น ดังนั้นเมื่อ “突然” เป็นคาคุณศัพท์ ทาหน้าที่เป็นบทขยายภาค
แสดง(状语) แล้วยังทาหน้าที่เป็นภาคแสดง(谓语) บทขยายนาม(定语)และบทเสริม(补
语)ได้ด้วย จึงสามารถมีกริยาวิเศษณ์บ่งบอกระดับ( 程度副词)มาขยายได้ เช่น “很突
然” ส่วนคาว่า “忽然” ไม่สามารถมีกริยาวิเศษณ์ที่บ่งบอกระดับ(程度副词) เช่น “很
” “太” “非常” เป็นต้น แต่ “忽然” ทาหน้าที่เป็นบทขยายภาคแสดง( 状语) ได้เพียง
อย่างเดียว ดัง นั้นผู้เรียนจึงเกิดข้อผิดพลาดการใช้ “忽然”และ“突然” คลาดเคลื่อน
ตัวอย่างเช่น
(1)
ภาษาจีน
这件事发生得太突然了。(/)
这件事发生得太忽然了。(X)
ภาษาไทย
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน
ตั ว อย่ า งที่ 1 แสดงให้ เห็ น ว่ า “ 突然” เป็ น ค าคุ ณ ศัพท์ สามารถมีค ากริยา
วิเศษณ์บ่งบอกระดับมาขยายได้แต่ “忽然” เป็นคากริยาวิเศษณ์จะไม่สามารถมีคากริยา
วิเศษณ์ที่บ่งบอกระดับ “太” มาขยายได้
(2)
ภาษาจีน
今天这是突然情况。(/)
今天这是忽然情况。(X)
ภาษาไทย
สถานการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)

(3)

ภาษาจีน

突然事故发生时，大家都要冷静。(/)
忽然事故发生时，大家都要冷静。(X)

ภาษาไทย

เรื่องราวเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ขอให้ทุกคนใจ

เย็นๆ
ตัวอย่างที่ 2 และ 3 แสดงให้เห็นว่า “突然” สามารถทาหน้าที่เป็นบทขยาย
นาม(定语)ได้ แต่ “忽然” ไม่สามารถทาหน้าที่เป็นบทขยายนาม(定语)ได้ ดังนั้นเราไม่
สามารถพูดว่า “今天这是忽然情况”หรือ“忽然事故发生时，大家都要冷静”
(4)

ภาษาจีน

发生了这样的事，我感到很突然。(/)
发生了这样的事，我感到很忽然。(X)

ภาษาไทย

เกิดเรื่องราวเช่นนี้ขึ้น ฉันรู้สึกว่ากะทันหันอย่างมาก

ตัวอย่างที่ 4 แสดงให้เห็นว่า “突然” สามารถทาหน้าที่เป็นภาคแสดง( 谓
语)ได้ แต่ “忽然” ไม่สามารถทาหน้าที่เป็นภาคแสดง(谓语)ได้ ดังนั้นเราไม่สามารถ
พูดว่า “发生了这样的事，我感到很忽然”
(5)

ภาษาจีน

他突然转过身来。(/)
他忽然转过身来。(/)

(6)

ภาษาไทย

เขากลับตัวมาอย่างกะทันหัน

ภาษาจีน

街上的人突然多了。(/)
街上的人忽然多了。(/)

ภาษาไทย

คนบนถนนเยอะขึ้นมาทันทีทันใด

97

98

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Vol. 7 No. 1 (Janualy – June 2019)

ตัวอย่างที่ 5 และ 6 แสดงให้เห็นว่า “突然” และ“忽然” สามารถทาหน้าที่
เป็นบทขยายภาคแสดง (状语)ได้
(7)
ภาษาจีน
他的病来得很突然。(/)
他的病来得很忽然。(X)
ภาษาไทย
โรคของเขาเป็นขึ้นมาอย่างกะทันหัน
(8)
ภาษาจีน
事情出现得太突然了。(/)
事情出现得太忽然了。(X)
ภาษาไทย
เรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน
ตัวอย่างที่ 7 และ 8 แสดงให้เห็นว่า “突然” สามารถทาหน้าที่เป็นบทเสริม(
补语)ได้ แต่ “ 忽然” ไม่ ส ามารถท าหน้ า ที่ เ ป็ น บทเสริ ม (补语)ได้ ดั ง นั้ น เราไม่
สามารถพูดว่า “他的病来得很忽然”หรือ“事情出现得太忽然了”
(9)
ภาษาจีน
我正要出去，忽然下起了一阵大雨。(/)
我正要出去，突然下起了一阵大雨。(/)
ภาษาไทย
เขากาลังจะออกไปข้างนอก อยู่ ๆ ฝนก็ตกขึ้นมา
อย่างกะทันหัน
(10) ภาษาจีน
我的自行车刚才还在这儿，怎么忽然不
见了。(/)
我的自行车刚才还在这儿，怎么突然不
见了。(/)

ภาษาไทย
อยู่ ๆ ก็ไม่เห็นขึ้นมาทันทีทันใด
(11) ภาษาจีน

เมื่ อ ตะกี้ ร ถจักรยานของฉั น ยั ง อยู่ต รงนี้ ท าไม
忽然停热水了。(/)
突然停热水了。(/)

ภาษาไทย

น้าหยุดไหลอย่างกะทันหัน

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)

ตัวอย่างที่ 9 10 และ 11 แสดงให้เห็นว่า “突然”และ“忽然” สามารถใช้กับ
ประโยคที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันหรือคาดคิดไม่ถึงได้
2. การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการใช้ “忽然”และ“突然”
2.1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่
4 สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 21 คน นามาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยจาแนกตามเพศ อายุ พื้นฐานความรู้ทางภาษาจีนและระยะเวลาในการเรียน
ภาษาจีนรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลพื้นฐาน
เพศ

อายุ

พื้นฐานความรู้ทาง
ภาษาจีน

ชาย
หญิง
รวม
21 ปี
22 ปี
23 ปี
24 ปี
25 ปี
รวม
3 ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี
รวม

จานวน(คน)
0
21
21
12
6
2
0
1
21
18
1
2
21

ร้อยละ(%)
0.00
100.00
100.00
57.14
28.57
9.52
0.00
4.77
100.00
85.72
4.76
9.52
100.00
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จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้พบกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงทั้งสิ้น
จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากตัวเลขดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเพศหญิงมี
ความสนใจในการศึกษาทางด้านภาษาจีนมากกว่าเพศชาย จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่พบเพศ
ชายในกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงดังนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ทาแบบทดสอบในการวิจัยนี้ส่วนใหญ่
อยู่ในช่วงอายุ 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.14 และรองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 22 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 28.57 ช่วงอายุ 23 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.52 และช่วงอายุ 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.77
กลุ่มตัวอย่างที่ทาแบบทดสอบในการวิจัยนี้เฉลี่ยตามพื้นฐานความรู้ทางภาษาจีน 4 ปี 5
ปี และ 6 ปี โดยกลุ่มที่ผู้มีพื้นฐานความรู้ทางภาษาจีน 4 ปี มีจ านวนมากที่สุดและมี
จ านวนผู้ ท าแบบทดสอบเท่ า กั น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 85.72 รองลงมาคื อ กลุ่ ม ผู้ ที่ มี พื้ น
ฐานความรู้ทางภาษาจีน 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.52 และกลุ่มผู้ที่มีพื้ นฐานความรู้ทาง
ภาษาจีน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.76 มีจานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10.53
2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้ “忽然”และ“突然”
ผลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้ “忽然”และ“突然” ของกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 21 คน โดย
ผู้วิจัยใช้จานวน(ครั้ง)และค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของการใช้ “忽然”และ“
突然” ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของข้อผิดพลาดของการใช้ “忽然”และ“突然”
การใช้คา“忽然” กับ “突然”

จานวน(ครั้ง)

ร้อยละ(%)

ใช้ถูกต้อง
ใช้ผิด
รวม

229
611
840

27.26
72.74
100.00

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)

จากตารางที่ 4 ข้อผิดพลาดการใช้ “忽然”และ“突然” พบว่า ใช้ผิดมากที่สุด
จานวน 611 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 72.74 และใช้ถูกต้อง จานวน 229 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
27.26 ตัวอย่างเช่น
(12) ภาษาจีน
这钟停了两天， 忽然又走起来了。(/)
这钟停了两天， 突然又走起来了。(X)
ภาษาไทย
นาฬิกาเรือนนี้หยุดเดินมาสองวันแล้ว ทันใดนั้นก็
เดินขึ้นมา
(13) ภาษาจีน
这件事发生得很突然，大家都没有想到
。(/)
这件事发生得很忽然，大家都没有想
到。(X)

(14)

(15)

ภาษาไทย
ภาษาจีน
ภาษาไทย

เรื่องนี้เกิดขึ้นกะทันหันมาก ทุกคนล้วนคาดไม่ถึง
他病得太突然了。(/)
他病得太忽然了。(X)
อาการป่วยของเขาเกิดขึ้นกระทันหันมาก

ภาษาจีน

听到这消息，我感到非常突然。(/)
听到这消息，我感到非常忽然。(X)

หมายเหตุ

ภาษาไทย
ได้ฟังข่าวนี้ ฉันรู้สึกว่ามันกะทันหันมาก
เครื่องหมาย “/”หมายถึง ประโยคที่ถูกต้อง
เครื่องหมาย “X”หมายถึง ประโยคที่ผิด

จากตั ว อย่ า ง 12 13 14และ15 แสดงให้ เห็ น ว่ าผู้เ รีย นใช้ ค า “ 忽然”และ
“突然” ผิดเป็นจานวนมากและมีการใช้สับสนกันระหว่างคาว่า “忽然”และ“ 突然”

101

102

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Vol. 7 No. 1 (Janualy – June 2019)

ซึ่ง สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของผู้เรียนเกี่ยวกับข้อผิดพลาดการใช้คา “ 忽然”และ
“突然” พบว่า
““忽然”และ“突然” มีความหมายใกล้กัน” (อายุ 22)
““忽然”และ“突然” เป็นคาที่มีความหมายใกล้ๆกัน ทาให้เวลาเรียนไม่
เข้าใจ” (อายุ 21)
““忽然”และ“突然” บางครั้งก็คิดว่าเป็นคาเดียวกัน ความหมายเหมือนกัน”
(อายุ 21)
“ไม่รู้วิธีใช้ที่ถูกต้องของ “忽然”และ“突然”” (อายุ 21)
““忽然”และ“突然 ” แปลเป็นภาษาไทยมีความหมายเหมือนกัน เลยใช้
สับสนกัน” (อายุ 21)
จาการสัมภาษณ์ด้านข้อผิดพลาดการใช้ “忽然”และ“ 突然” แสดงให้เห็นว่า
ผู้เรียนใช้คา “忽然”และ “突然” สับสนกัน เนื่องจากคาศัพท์มีความหมายใกล้เคียงกัน
โดยผู้เรียนเพียงแต่พิจารณาความหมายของค าศัพท์ โดยไม่ได้ค านึง ถึงโครงสร้างของ
ไวยากรณ์ในภาษาจีน จึงทาให้เกิดข้อผิดพลาดการใช้ “忽然” และ “突然” เป็นอย่าง
มาก ทั้งยังผู้เรียนมีภาษาไทยเป็นภาษาแม่และเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จึงเกิดการ
นามาใช้ที่ผิดพลาด สาเหตุหลักในการใช้คาผิดส่วนมากเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภ าษาที่
สอง ความคุ้นเคยในการเลือกใช้คาในภาษาแม่ที่มาแทนที่ความหมายของภาษาที่ส อง
โดยอาจลืมคานึงถึงในเรื่องขอบเขตของความหมายหรือหน้าที่ของคาตลอดจนบริบทของ
ประโยคนั้นๆ จึงเป็นสาเหตุหลักในการใช้ “忽然” และ “突然” ผิดพลาด จากการที่
ผู้เรียนเข้าใจความหมายของคาศัพท์ผิดนั้นส่งผลให้การใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ของ “
忽然” และ “突然” ผิดตามไปด้วย

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)

สรุปและอภิปรายผล
เมื่อวิเคราะห์การใช้คา “忽然”และ“突然” พบว่า ความหมายของทั้งสองคา
มีความหมายใกล้กันมากแต่โครงสร้างทางไวยากรณ์จีนมีความแตกต่างกัน แต่เมื่อผู้เรียน
น าค าว่ า “ 忽然”และ“ 突然” มาใช้ นั้ น ทั้ ง สองค าจะมีค วามหมายว่ า “ทั น ที ทั นใด
กะทันหัน ทันใดนั้น ” จึง ส่ง ผลให้เกิดข้อผิดพลาดในเลือกใช้ค าในภาษาแม่มาแทนที่
ความหมายของภาษาที่ ส องโดยอาจลืมคานึง ถึงในเรื่องขอบเขตของความหมายหรือ
หน้าที่ของคาตลอดจนบริบทของคานั้น ๆ จึงเป็นสาเหตุหลักในการใช้คา “忽然”และ“
突然” ผิดพลาด สอดคล้องกับคากล่าวของ Corder (1993) ที่ว่าภาษาแม่ในภาษาที่สอง
นั้นมีการนาไปใช้ที่ใกล้เคียงกัน “การยืม” (borrowing) ดังนั้นจึงทาการเรียนภาษาที่สอง
ได้ส อดแทรกเข้าไปในภาษาแม่ ทาให้โ ครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษานั้นเกิดความ
แตกต่ า ง ส่ ง ผลกระทบให้ ผู้ เ รี ย นมั ก จะใช้ “กลยุ ท ธ์ ก ารหลบหลี ก ” (avoidance
strategies) การใช้ภาษาแม่แทนโครงสร้างของภาษาที่สอง เมื่อพิจารณาตามข้อผิดพลาด
ของการใช้คา “忽然”และ“突然” อาจเกิดจากการที่ผู้เรียนใช้ภาษาและการเรียนที่ไม่
เข้าใจถึงแก่นแท้ของภาษาเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดข้อพลาดในการใช้คาขึ้น แต่ข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่สะท้อนความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนและเป็นกระจกสะท้อนให้ผู้สอน
ปรับปรุงการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเข้ าใจในภาษาจีนมากขึ้น เมื่อทราบถึงสาเหตุแล้วผู้สอน
สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดหรือระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีกซึ่ง ข้อผิดพลาดของการใช้ “忽然”
และ“突然” นั้น
ด้านข้อผิดพลาดการใช้ “忽然”และ“突然” อาจเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น
1.เกิดจากการอิทธิพลของภาษาแม่ซึ่ง ทาให้ผู้เรียนนาความรู้ ของภาษาแม่มาใช้ในการ
แปลความหมายจึง ทาให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดได้ 2.เกิดจากผู้เรียนมีค วามรู้ค วาม
เข้าใจคลาดเคลื่อน ซึ่ง อาจจะมาจากการสอนที่ไม่ชัดเจนของผู้สอนหรือผู้สอนใช้การ
สื่อสารที่ทาให้ผู้เรียนเข้าใจคลาดเคลื่อน 3.เกิดจากผู้เรียนไม่เข้าใจในเรื่องที่เรียนอย่าง
ถ่องแท้จึงทาให้ผู้เรียนสร้างภาษาของตัวเองขึ้นมาเพื่อใช้สื่อสารกับเจ้าของภาษา ปัจจัย
เหล่านี้ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการใช้และสื่อสารผิดพลาดรวมถึงการเข้าใจคลาดเคลื่อนอีก
ด้วย ในการเรียนการสอนภาษาจีนนั้นผู้สอนควรเลือกแบบเรียนให้เหมาะกับผู้เรียน สิ่ง
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แรกควรเริ่มจากการทาความเข้าใจและความรู้ทางด้านภาษาจีนของผู้เรียนเพราะผู้เรียนมี
ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ โดยเริ่มเรียนจากง่ายไปยาก จากนั้นเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค าศั พ ท์ แ ละให้ ผู้ เ รี ย นได้ ล องทดลองใช้ จ ริ ง เช่ น การแต่ ง ประโยคหรื อ จ าลอง
สถานการณ์ ขึ้ น มา ดั ง นั้ น ในชั้ น เรี ย นผู้ ส อนควรใ ช้ วิ ธี ส อนที่ ห ลากหลายเพื่ อ สร้ า ง
บรรยากาศในการเรียนภาษาหรือเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อเป็นการดึง ดูด
ความสนใจจากผู้เรียนอีกทั้งยังทาให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่วนผู้เรียนควรจะมีการเตรียมตัวก่อนเรี ยนและหลังเรียนอย่าง
สม่าเสมอ เมื่อมีสิ่งใดไม่เข้าใจควรถามในห้องเรียนไม่เช่นนั้นอาจทาให้เกิดการเข้าใจผิดได้
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ผู้เรียนได้เข้าใจและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ผู้สอนสามารถนาผลการวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนใน
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