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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยช้ินน้ีมีวัตถุประสงค์อยู่ 2 ประการ คือ เพือ่ใหท้ราบถึงรูปแบบค าบุพบทที่ผู้เรียน
ชาวไทยใช้ในประโยค และเพื่อวิเคราะห์ลักษณะความผิดพลาดในการใช้ค าบุพบทภาษาจีนของ
ผู้เรียนชาวไทย โดยผู้เรียนมักจะใช้บุพบทวล ี3 รูปแบบ ได้แก่(1) วางบุพบทวลีหน้าประโยค (2) 
วางบุพบทวลีหน้ากริยา และ(3) วางบุพบทวลีหลังกริยา  ซึ่งในการเรียนการสอนจะเน้นการใช้
บุพบทวลีในแบบที่ 1และแบบที่ 2  ส่วนการใช้ในแบบท่ี 3 จะใช้กับกริยาบางชนิดและเป็นการใช้
ตามรูปแบบภาษาไทย  ค าบุพบทที่ใช้ในงานวิจัยช้ินน้ีมีอยู่ทั้งสิ้น 7 ค า ได้แก่在(ที่)、从(จาก)、
对(ต่อ)、往(มุ่ง,มุ่งสู่)、为(ส าหรับ,ด้วย) 、给(ให้) 、跟(กับ) แบ่งได้เป็น 3 ประเภทตามต าแหน่ง
ที่ตั้ง คือ  
1) ต าแหน่งหน้าประโยค(PP+NP+VP) ได้แก่  在(ที่)、从(จาก)、对(ต่อ)、往(มุ่ง,ไปทาง)、为(

เพื่อ)  
2) ต าแหน่งหน้ากริยา(NP+PP+VP)ซึ่งเป็นต าแหน่งปกติของค าบุพบททุกค า  ดังนั้นจึงปรากฏ

ค าบุพบททุกค า ได้แก่  跟(กับ) 
3) ต าแหน่งหลังกริยา(NP+VP+PP) ได้แก่ 给(ให้) 、在(ที)่、往(มุ่ง,มุ่งสู่) การเรียนบุพบทวลี

แบบที่ 3 นี้ ตรงกับรูปแบบการเรียงบุพบทวลีในภาษาไทย   
 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละรวมของการตอบผิดร้อยละ 51.46 ในจ านวนนี้แบ่งเป็น  
สาเหตุของความผิดพลาดได้ 2 ข้อ  คือ  สาเหตุจากอิทธิพลของภาษาแม่และสาเหตุจากการ
เรียนการสอนภาษาที่ 2 ทั้งน้ีการตอบผิดที่มีสาเหตุจากการเรียนการสอนจะคิดเป็นค่าร้อยละ
เฉลี่ย  22.46 จากค่าเฉลี่ยของร้อยละการตอบผิดทั้งหมดมากกว่าสาเหตุจากอิทธิพลของภาษา
แม่คิดเป็นค่าร้อยละเฉลี่ย  29 จากค่าเฉลี่ยของร้อยละการตอบผิดทั้งหมด  ค าว่า给(ให้) และ往 

(มุ่ง,มุ่งสู่) มีค่าค าตอบถูกเกินร้อยละ 50 ในขณะท่ีร้อยละของการตอบผิดของค าว่า从(จาก) 、
在(ที)่、跟(กับ)、และ 对(ต่อ) มีค่าค าตอบผิดเกินร้อยละ 50  เห็นได้ชัดเจนว่าผู้เรียนเข้าใจ
ช านาญกับการใช้ค าบุพบท 给(ให้)และค าบุพบท 往(มุ่ง,มุ่งสู่) เป็นอย่างดี และขาดความช านาญ
การใช้ค าบุพบท从(จาก), 在(ที)่, 跟(กับ)และ对(ต่อ)  ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าภาษาแม่มีผลต่อการ
เรียนรู้ภาษาที่ 2 มากกว่าอิทธิพลจากการเรียนการสอน   
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Abstract 
 The purpose of this research is to explain the Chinese preposition form that used 
by Thai learners. In the other hand, is to analyze the type of that mistake.  The Thai 
learners always use Chinese preposition in 3 types; firstly, put the preposition phrase in 
front of the sentence; secondly, put preposition phrase in front of verb; the last, put 
preposition phrase after verb. 
 In Chinese Language Learn, teachers just told and emphasized the first type and 
the second type. The last type just used with some kinds of verb. Moreover, the usage 
of the last type is the same preposition usage in Thai language. 
 The seven Chinese Prepositions used in this research can be divided into 3 types: 
1) Put the preposition phrase in front of the sentence(PP+NP+VP), for example:在(at),

从(from),对(for),往(towards),为(for)  
2) Put preposition phrases in front of verb(NP+PP+VP), that is the common usage of 

Chinese preposition. 
3) Put preposition phrases after verb(NP+VP+PP), for example: 给(for), 在(at), 往

(towards), used in the same method with Thai language. 
 The result of the study shows that there are 51.46% of all mistakes. The mistake 
caused by two reasons:influence of  mother language and influence of improper 
teaching. Mistakes caused by teaching in class stand 22.46%.  By the ways, caused by 
Mother Language is 29% from all of the mistake.  
 More than  50% of the using of prepositions 给(for) and 往(towards) are correct. 
On the other hand, the use of 从(from) 、在(at)、跟(with)、and 对(for) have 50% up 
incorrect, that mean Thai learners keen on the usage of the word 给(for) and 往(towards), 
but lacked of the usage of the word 从(from), 在(at), 跟(with)and 对(for)   
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 Therefore, we can summarize that the mother language interfere with Thai learner 
more than teaching in class. 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 บทน าและความส าคัญของปัญหา 
การเรียนการสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทยมีประวัติสืบเนื่องมาอย่างยาวนานและในปี

พ.ศ. 2535 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ภาษาจีนกลางมีสถานะเท่ากับภาษาต่างประเทศอื่นๆ 
เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ต่อมาในปีพ.ศ. 2540 โรงเรียนต่างๆ ได้เริ่มใช้หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
(ภาษาจีนกลางและภาษาญี่ปุ่น) จนกระท่ังทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศให้ภาษาจีนกลางเป็น
ภาษาต่างประเทศอีกวิชาหนึ่งท่ีใช้ในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเม่ือปี พ.ศ. 2541 ด้วยสาเหตุนี้
เองที่ท าให้ภาษาจีนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกันอย่างกว้างขวาง   
 ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศจ าเป็นต้องกล่าวถึงไวยากรณ์ เนื่องจากแต่ละภาษาจะมี
ไวยากรณ์เฉพาะตัวเอง ซึ่งอาจจะมีทั้งที่เหมือนกัน คล้ายกันหรือแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะ
ของภาษา  ในภาษาไทยแม้จะมีล าดับประโยคพื้นฐานเหมือนกันกับภาษาจีนคือ ประกอบขึ้นจาก
ประธานตามด้วยกริยาและอาจตามด้วยกรรม แต่เมื่อเพิ่มส่วนขยายอื่นๆเข้าไปเช่น ค าบุพบทหรือค า
วิเศษณ์ ล าดับของค าชนิดต่างๆในประโยคของภาษาไทยและภาษาจีนก็จะต่างกันไปในทันที และ
ความแตกต่างนี้เองได้กลายเป็นปัญหาหนึ่งในการเรียนการสอน   
 ปัญหาในการเรียนการสอนมีมากมายหลายอย่าง ซึ่งปัญหาเรื่องการใช้ค าบุพบท เป็นปัญหาที่
พบบ่อยที่สุดอย่างหนึ่งในการเรียนการสอนภาษาจีนเบื้องต้น ในหนังสือหลักภาษาจีน(孙 得

金 ;2003:80) ได้จ ากัดความค าบุพบทจีนไว้ว่า “ค าบุพบทเป็นค าที่ใช้ประกอบหน้าค านามและค าสรรพ
นามเพื่อประสมเป็นบุพบทวลี หน้าที่ของบุพบทวลีคือเป็นค าขยายค ากริยา ค าคุณศัพท์ เพื่อบอก
เป้าหมายของกริยา เวลา  สถานท่ีและวิธีการ เป็นต้น” ค าบุพบทที่แตกต่างกันในภาษาจีน ปรากฏได้
ใน 3 ต าแหน่ง คือ 1) ต าแหน่งหน้าประธาน  2) ต าแหน่งหลังประธานหรือหน้ากริยา และ 3) ต าแหน่ง
หลังกริยาหรือกริยาวล ี และด้วยเหตุนี้เองที่ท าให้ผู้เรียนชาวไทยมักจะสับสนกับวิธีการใช้ค าบุพบทใน
ภาษาจีน การวางค าบุพบทในต าแหน่งท่ีต่างกัน  จะท าให้ความหมายท่ีต้องการสื่อหรือจุดเน้นของ
ประโยคเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย1 เช่น การใช้บุพบท在(ที)่ ในประโยคต่อไปนี้ 

1. 他在沙发上躺着。(เขานอนอยู่บนโซฟา) 
2. 他躺在沙发上。(เขานอนบนโซฟา) 

                                      
1
 ดู 魏庭新，现代汉语介词结构位置的考察及影响其位置的句法、语义因素分析，北京语言大学，2004，18 。 
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 จะพบว่าในประโยคที่ 1 บุพบทวลี 在 沙 发 上 มีต าแหน่งหลังประธานหรือหน้ากริยา และใน
ประโยคที่ 2  ค าว่า在沙发上 มีต าแหน่งหลังกริยาหรือกลุ่มค ากริยา  บุพบทวลีของทั้ง 2 ประโยคอยู่ใน
ต าแหน่งที่ต่างกัน  ท าให้ประโยคทั้ง 2 สื่อความออกมาต่างกัน กล่าวคือ ประโยคที่ 1 จะเน้นอากัป
กริยา  แต่ประโยคที่ 2 เน้นสถานที่ที่ท ากริยา ดังนั้นจึงต้องก าหนดรูปแบบการใช้กลุ่มค าบุพบทวลทีี่
ถูกต้องและสามารถสื่อความหมายที่ต้องการได้ชัดเจน 
   จากต าราที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย《 汉 语 教 程 》ของ
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง นักเรียนจะได้ศึกษาค าบุพบททั้งสิ้น 7 ค า ได้แก่ 给(ให้)、在(ที)่、
从(จาก)、对(ต่อ)、跟(กับ)、往(มุ่ง)、为(เพื่อ)   
 ข้อผิดพลาดของการใช้บุพบทวลีของผู้เรียนชาวไทยพบได้ใน 4 รูปแบบ คือ การวางผิดต าแหน่ง 
การใช้ผิดค า การใช้เกินความจ าเป็นและการใช้ขาดหายไป โดยรูปแบบที่เกิดขึ้นมากที่สุด คือ การวาง
บุพบทผิดต าแหน่ง ในจ านวนค าบุพบททั้ง 7 ค าข้างต้น มีค าที่มักใช้ผิดต าแหน่งมากเกินร้อยละ 50 
ได้แก่ค าว่า 给(ให้)、 在(ที่)、 往(มุ่ง) โดยใช้เป็นบุพบทวลีหลังค ากริยา ซึ่งวิธีใช้แบบนี้ก าลังจะสูญ
หายไปจากภาษาจีนปัจจุบัน2  
 ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการใช้ค าบุพบทของผู้เรียนชาวไทย 
โดยเฉพาะด้านการวางต าแหน่ง เพื่อวิเคราะห์ความผิดพลาดและสาเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้ค าบุพบท
ภาษาจีนของนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนภาษาจีนใน
อนาคต 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบค าบุพบทที่ผู้เรียนชาวไทยใช้ในประโยค  
2. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะความผิดพลาดในการใช้ค าบุพบทภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทย  
3. เพื่อเป็นแนวทางการเรียนการสอนการใช้บุพบทและไวยากรณ์จีนที่ถูกต้อง 
4. เพื่อน าความผิดพลาดจากการใช้บุพบทและไวยากรณ์มาเป็นตัวอย่างประกอบเนื้อหาให้

วิธีการสอนการใช้ค าบุพบท  ไวยากรณ์จีนให้มีมีสาระและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  
 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 
 ผู้เรียนจะใช้บุพบทวล ี3 รูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบที่ 1 วางบุพบทวลีหน้าประโยค      
รูปแบบที่ 2 วางบุพบทวลีหน้ากริยา  

                                      
2

 จาก陈昌来著，《介词与介引功能》，合肥：安徽教育出版社，2002。 
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รูปแบบที่ 3 วางบุพบทวลีหลังกริยา   

ค าบุพบทที่ปรากฏในหนังสือ《汉语教程》ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง ตั้งแต่
เล่มที่ 1-3  จะเน้นการใช้บุพบทวลีในแบบที่ 1และแบบที่ 2  ส่วนการใช้ในแบบที่ 3 จะใช้กับกริยาบาง
ชนิดซึ่งตรงกับการใช้ตามรูปแบบภาษาไทย   

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

วิจัยฉบับนี ้ จ ากัดประชากรส าหรับการทดสอบความรู้ไวยากรณ์เฉพาะผู้เรียนทีศ่ึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้ศึกษาภาษาจีนมาแล้วอย่างน้อย 360 ชั่วโมง ภายในเขตกระงเทพมหา
นครและปริมณฑล จ านวน 5 โรง และค าบุพบทที่น ามาใช้ในงานวิจัยนี้ จะศึกษาเฉพาะค าบุพบทและ
วิธีการน าไปใช้ที่ปรากฏในหนังสือ《汉语教程》ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง ตั้งแต่เล่ม
ที่ 1-3 เท่านั้น 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ศึกษาภาษาจีนจะรู้ข้อผิดพลาดและสามารถแต่งประโยคได้ถูกต้อง 
2. น าแนวคิดที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น   
3. ผู้วิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง  สามารถน าแนวคิดไปใช้ในการด าเนินการวิจัยต่อเนื่องได้ 

 
1.6 นิยามค าศัพท์ 

ค าบุพบทในภาษาจีน  หมายถึง  ค าที่ใช้ประกอบหน้าค านามหรือค าสรรพนามเพื่อประสมเป็น
บุพบทวลี  

บุพบทวลี   หมายถึง  วลีที่ท าหน้าที่ขยายค ากริยา ค าคุณศัพท์เพื่อบอกเวลา  
สถานท่ีหรือวิธีการ เป็นต้น 

นักเรียนไทย   หมายถึง  ผู้เรียนท่ีมีสัญชาติไทยและศึกษาภาษาจีนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อผิดพลาดในการใช้บุพบทวล ี หมายถึง  การใช้บุพบทวลไีม่ถูกต้องตามต าแหน่ง  ตาม
ความหมายหรือเกินความจ าเป็น    

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     หมายถึง  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีระดับความรู้    
                 ภาษาจีนอย่างน้อย 360 ชั่วโมง 
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บทที่ 2 

 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 การศึกษาต าแหน่งของค าบุพบทภาษาจีน给(ให้)、为(ส าหรับ,ด้วย) 、从(จาก)、对(ต่อ)、跟

(กับ)、在(ที่)、往(มุ่ง ,มุ่งสู่) ในหนังสือ《汉语教程》 
 ค าบุพบทจัดเป็นคไม่แท้ที่มีหน้าที่ส าคัญทางไวยากรณ์ไม่น้อยกว่าค าหลัก 3ชนิดอื่นๆ ในหนังสือ
แบบเรียนภาษาจีน《汉语教程》ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง เล่มที่ 1-3  ได้กล่าวถึง
โครงสร้างประโยคที่มีการใช้ค าบุพบทวลีทั้ง 7 ค าไว้เป็นรูปแบบ “NP+PP+VP” ซึ่งรูปแบบดังกล่าว
เป็นรูปแบบพื้นฐาน(典 型)ทีเ่ป็นลักษณะเฉพาะของค าบุพบท  และเป็นมาตรฐานท่ีใช้แสดงถึงความ
แตกต่างระหว่างค าบุพบทและค ากริยา  孙得金(2003:80) ได้อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างไวยากรณ์ของ
ค าบุพบทจีนไว้ 2 เรื่องคือ 1) ต าแหน่งของค าบุพบท  และ 2) ต าแหน่งของบุพบทวลีในประโยค 
 2.1.1   ต าแหน่งค าบุพบท  ค าบุพบทจีนโดยทั่วไปจะวางหน้าค านาม/นามวลี  หรือค าสรรพ

นาม/สรรพนามวลี ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้ 
 -วางหน้าค านาม 
 1)  他跟朋友去。    (跟+朋友) 
 2)  เขาไปกับเพื่อน    (กับ+เพื่อน) 
  

 -วางหน้าสรรพนาม 
 3)  我给他买笔。    (给+他) 
 4)  ฉันซื้อปากกาใหเ้ขา    (ให้+เขา) 
  

  จากประโยคตัวอย่าง 1)-4) ค าบุพบทจีนจะวางหน้าค านามหรือค าสรรพนามได้เช่นเดียวกับค า
บุพบทไทย   

2.1.2 ต าแหน่งของบุพบทวลีในประโยค โดยมากจะวางประจ าที่คือ วางไว้หน้าค ากริยา/
กริยาวลี แต่เมื่อใช้กับค ากริยาบางค า สามารถวางหลังบทกริยานั้นๆได้เช่นกัน 
ตัวอย่างเช่น 

 -วางหน้าค ากริยาหรือกริยาวลี 

                                      
3

 ค าหลัก ได้แก่ ค านาม ค ากริยาและค าคุณศัพท์ 
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 5) 我在家里看书。    (在家里+看) 
 6) ฉันอ่านหนังสือที่บ้าน    (ที่บ้าน+อ่าน) 
 

ฉัน   อ่าน   หนังสือ     ที่บา้น 
✕ 我      看        书              在家里     

  

 -วางหลังค ากริยา 
 7)  我买给他一本词典。   (买+给他) 
 8)  ฉันซื้อพจนานุกรมใหเ้ขาหนึ่งเล่ม  (ซื้อ+ให้เขา) 
 

ฉัน   ซื้อ   พจนานุกรม   ให้เขา   หนึ่งเล่ม 
 ✕我    买            词典          给他      一本 

  

  -วางหน้าประโยค 
 9) 在家里，我看书，他洗衣服。  (在家里+我看书，他洗衣服) 
 10) ที่บ้านฉันอ่านหนังสือ เขาซักเสื้อผ้า  (ที่บ้าน+ฉันอ่านหนังสือ เขาซักเสื้อผ้า) 
 

ที่บ้าน       ฉัน    อ่าน    หนังสือ   เขา     ซัก     เสื้อผ้า 
在家里         我       看            书         他          洗       衣服 

  

จากประโยคตัวอย่าง 5) -10)  เมื่อพิจารณาจากวากยสัมพันธ์ของบุพบทวลีในภาษาจีน พบว่าบุพบท
วลีในภาษาจีนจะวางได้ทั้งหน้าค ากริยา หลังค ากริยาและหน้าประโยค  แต่บุพบทวลีในภาษาไทยจะ
วางไว้หลังค ากริยาหรือกริยาวลีต าแหน่งเดียว 
  
 จากการศึกษาการใช้ค าบุพบทและบุพบทวลี สรุปได้โดยหลักคือ ต าแหน่งของค าบุพบทใน
ภาษาจีนและภาษาไทย จะมีวิธีการใช้เหมือนกัน  คือ จะวางไว้หน้าค านามและค าสรรพนาม ส่วน
ต าแหน่งของบุพบทวลี ในภาษาจีนและภาษาไทยสามารถวางหน้าประโยคได้ แต่จะแตกต่างกันคือ  
โดยท่ัวไปบุพบทวลภีาษาจีนจะวางหน้าค ากริยา  แต่ในภาษาไทย  มักจะวางไว้หลังค ากริยา 
 วิธีการใช้บุพบทวลีจีนหลักงกริยาวลีนี้ เป็นรูปแบบที่ตรงตามโครงสร้างของภาษาไทย  ดังนั้น
หากค ากริยาที่ปรากฏในประโยค ไม่สอดคล้องกับค ากริยาดังที่กล่าวข้างต้น  จะถือว่าเป็นความผิด

DPU



6 

 
พลาดที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของภาษาแม่ โดยเป็นการยกเอาไวยากรณ์ภาษาแม่หรือภาษาที่ 1 ไปปรับ
ใช้ในภาษาที่ 2 ตัวอย่างความผิดพลาดที่เกิดขึ้น  ดังเช่นว่า  เมื่อเราต้องการสื่อความหมายว่า “ฉัน
ชอบพูดภาษาจีนกับเพื่อน” ภาษาจีนที่ถูกต้องควรใช้ว่า “我喜欢跟朋友说汉语” แต่ผู้เรียนชาวไทยมัก
ใช้ผิดว่า “我喜欢说汉语跟朋友”  และเม่ือน าภาษาไทยมาเปรียบเทียบกับภาษาจีนแล้ว  ได้ผลดังนี้ 

 

 

 

 

วิธีการใช้น้ีเป็นไปตามลักษณะของไวยากรณ์ภาษาไทย  ดังนั้นจึงถือว่าเป็นความผิด
พลาดทีเกิดขึ้นจากอิทธิพลของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาแม่ของผู้เรียนน่ันเอง 
  ดังนั้น  มูลเหตุของความผิดพลาดจึงสรุปได้ 2 หัวข้อ  คือ  สาเหตุจากอิทธิพลของภาษาแม่
และสาเหตุจากการเรียนการสอนภาษาที่ 2 นั่นเอง 
 
2.2 แนวคิดของ Wei Tingxin 

 

 ผู้วิจัยได้ยึดถือเอางานวิจัยของ Wei Tingxin(魏庭新，2004) เป็นทฤษฎีหลักในงานวิจัยครั้งน้ี  
ทั้งน้ี  เนื่องจากงานวิจัยดังกล่าวได้วิจัยเกี่ยวกับต าแหน่งที่ตั้งของค าบุพบทไว้อย่างครอบคลุมและ
ละเอียดลึกซึ้ง  กอปรกับเป็นงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับต าแหน่งของบุพบทวลีในภาษาจีน 
 จากที่ Wei Tingxin (魏庭新，2004) ได้วิจัยเกี่ยวกับต าแหน่งของบุพบทภาษาจีนไว้นั้น สรุปได้
ดังนี้คือ  ต าแหน่งที่ตั้งของบุพบทวลี จะเปลี่ยนไปตามส่วนประกอบต่างๆ อันได้แก่ ความหมาย(语义) 
โครงสร้าง(句 法) และการน าไปประยุกต์ใช้(语 用) โดยความหมาย(语 义) เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ
ที่สุดและเป็นส่วนประกอบที่ก าหนดล าดับของค า(语序)ในประโยค  โดยท่ัวไปบุพบทวลีจะปรากฏได้ 2 
ต าแหน่งคือหน้าประโยคหรือหน้ากริยา เมื่อผู้พูดต้องการสื่อความว่า ประธาน(ก าหนดให้เป็น NP) “我
ฉัน” อยู่ ณ สถานท่ีแห่งหนึ่ง(ก าหนดให้เป็น PP)คือ “在家里 ที่บ้าน” ก าลังท ากิจกรรม(ก าหนดให้เป็น 
VP) คือ “看电视 หรือดูโทรทัศน์” หากพิจารณาตามความหมายแล้ว บุพบทวลี “在家里(ที่บ้าน)” 
สามารถวางได้ทั้งต าแหน่งหน้าประโยคหรือหน้ากริยา  เป็น 

1) 我在家里看电视。(NP+PP+VP) 
2) 在家里，我看电视。(PP+NP+VP) 

หากการสื่อความดังกล่าวต้องการเพิ่มความหมายอื่น  โดยเพิ่มส่วนประกอบอื่นเข้าไปในต าแหน่ง
ต่างๆกัน ต าแหน่งของบุพบทวลจีะวางไว้ที่ต าแหน่งหน้ากริยาวลีเท่านั้น  ซึ่งเป็นดังนี้ 
เพิ่มค ากาลวิเศษณ์(时间副词)  เช่นค าว่า  一直(ตลอด) 

我    喜欢   说       汉语         跟朋友 

ฉัน   ชอบ   พูด   ภาษาจีน    กับเพื่อน DPU
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3) 我一直在家里看电视。(ฉันดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้านตลอด) 

เพิ่มค าช่วยกริยา(能愿动词)  เช่นค าว่า  想(อยาก) 
4) 我想在家里看电视。(ฉันอยากดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้าน) 

เพิ่มค าประติเษธวิเศษณ์(否定副词)  เช่นค าว่า  不(ไม)่ 
5) 我不在家里看电视。(ฉันไม่ดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้าน) 

แต่หากการสื่อความดังกล่าวต้องการเพิ่มความหมายซึ่งแสดงด้วยอนุประโยค(分 句) ค าบุพบทจะวาง
ไว้ที่ต าแหน่งหน้าประโยคเท่านั้น  เช่น  

6) 在家里，我看电视，他洗衣服。(อยู่บ้าน ฉันดูโทรทัศน์ เขาซักผ้า) 

 จากการส ารวจหนังสือ《汉语教程》ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง ซึ่งเป็นหนังสือที่
โรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า
มีค าบุพบทท้ังสิ้น 7 ค า ดังนั้นนักเรียนที่ศึกษาภาษาจีนในระดับมัธยม 4-6 จะได้ศึกษาค าบุพบทเป็น
อย่างน้อย 7 ค า ได้แก่ 给(ให้)、在(ที)่、从(จาก)、对(ต่อ)、跟(กับ)、往(มุ่ง ,มุ่งสู่)、为(ส าหรับ,ด้วย)  
ทั้งบุพบท 7 ค าน้ี สามารถแบ่งได้ 2 ชนิดคือ  1)ชนิดที่ก าหนดต าแหน่งไว้แน่นอน(定位介词) ได้แก่ ค า
ว่า 跟 (กับ) และ2) ชนิดที่ไม่ก าหนดต าแหน่งไว้แน่นอน(不定位介词) ซึ่งในงานวิจัยของ Wei Tingxin 
ข้างต้น ได้น าเสนอต าแหน่งการใช้ค าบุพบททั้ง 7 ค าที่พบเห็นได้โดยท่ัวไป ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1) ตารางเปรียบเทียบการใช้ค าบุพบทที่ปรากฏในต าแหน่งต่างๆ4 
 

ค าบุพบท 
ต าแหน่งที่ตั้ง 

หน้าประโยค หน้ากริยา หลังกริยา 
给 (ให้) ✕   ✓ (91) ✓ (61) 

在 (ที)่ ✓ (99) ✓ (185) ✓ (69) 

从 (จาก) ✓ (15) ✓ (101) ✕ 

对 (ต่อ) ✓ (13) ✓ (58) ✕ 

跟 (กับ) ✕ ✓ ✕ 
往 (มุ่ง) ✓ (1) ✓ (69) ✓ (61) 

为 (เพื่อ) ✓ (19) ✓ (112) ✕ 

✓ หมายถึง มีการใช้ในรูปแบบนั้นๆ   ✕  หมายถึง ไม่มีการใช้ในรูปแบบนั้นๆ 

                                      
4
 อ้างอิงจาก魏庭新，现代汉语介词结构位置的考察及影响其位置的句法、语义因素分析，北京语言大学，2004，9 。 
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  จากตารางที่ 1) สรุปได้ว่า  ค าบุพบททั้ง 7 ค านั้น  หากพิจารณาจากต าแหน่งที่ตั้งของค าแล้ว
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ  
1) ต าแหน่งหน้าประโยค  ได้แก่  在(ที)่、从(จาก)、对(ต่อ)、往(มุ่ง)、为(ส าหรับ,ด้วย)  
 จากงานวิจัยของ Wei Tingxin(2004) สรุปได้ว่า การใช้ในรูปแบบนี้  มักจะใช้เมื่อในประโยค
นั้นๆ แบ่งเป็นอนุประโยค(分 句) ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น(ดูบทท่ี 2 ตอนท่ี 2.2)  ซึ่งในภาษาไทยก็มี
ลักษณะการใช้แบบดังกล่าว 5  โดยมีความหมายเพียงแค่ต้องการเน้นกลุ่มบุพบทวลีนั้นๆ แต่การใช้
รูปแบบข้างต้นน้ี  ไม่ใช่รูปแบบที่นิยมใช้กันแพร่หลายทั่วไป  โดยมากมักพบจากประโยคภาษาไทยท่ี
ปรากฏค าว่า “ที”่ และ “อยู่” เป็นต้น  ดังนั้นความผิดพลาดจากการใช้“ที”่ และ “อยู่” หน้าประโยค เรา
จึงถือได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากภาษาแม่  แต่หากเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้ค าบุพ
บทอื่นๆ ก็ไม่อาจระบุว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากอิทธิพลของภาษาแม่   
2)   ต าแหน่งหน้ากริยา  ซึ่งเป็นต าแหน่งปกติของค าบุพบททุกค า  ดังนั้นจึงปรากฏค าบุพบททุกค า 

การใช้ในรูปแบบนี้  เป็นรูปแบบที่ผู้เรียนจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอบรมจากอาจารย์
ผู้สอนแล้ว  จึงจะสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  และค าบุพบททุกตัวสามารถวางต าแหน่งนี้ได้หมด
ทุกตัว 
 
3)   ต าแหน่งหลังกริยา ได้แก่ 给(ให้) 、在(ที)่、往(มุ่ง ,มุ่งสู่) 

การใช้ในรูปแบบนี้  ในงานวิจัยของ Wei Tingxin(魏庭新，2004) สรุปไว้ว่า การใช้ในรูปแบบ
นี้  จะใช้ได้ ก็ต่อเมื่อกริยาหลักของประโยคนั้นๆ เป็นกริยาที่มีความหมาย  ดังนี้ 
1) “ให้(给予)” +给 ได้แก่ 传、发、送、卖、还、递、付、赏、寄、嫁、交、分 

2) “ช่องว่าง(空间)” +在  ได้แก่  躺、放 

3)“เคลื่อนท่ี(位移)”+往 ได้แก่ 发、开、飞、寄、跑、迁、伸、送、逃、销、运、押 

4)“ย้ายต าแหน่ง(转移)”+向 ได้แก่ 奔、冲、飞、迈、推、走、转 

 
อย่างไรก็ดี  แม้ว่าค าบุพบทค าหนึ่งๆ จะปรากฏได้หลายต าแหน่ง  ซึ่งน่ันหมายถึงว่าเป็นเพียงแค่

ต าแหนง่ที่ค าบุพบทอาจจะปรากฏขึ้นได้ตามความหมาย(语义)ที่ต้องการสื่อความหมายเท่านั้น  มิได้
หมายความว่า จะสลับต าแหน่งได้อย่างอิสระโดยความหมายหรือนัยยะมิได้เปลี่ยนแปลง   
 
 
 

                                      
5

 ดู นววรรณ พันธุเมธา,ไวยากรณ์ไทย(พิมพ์ครั้งท่ี 4),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2551 หน้า 325  
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2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  
 ภาษาจีนมีอัตราการใช้บุพบทวลีกันเป็นจ านวนมาก  ดังนั้นการวิจัยที่เกี่ยวกับบุพบทวลีก็มีเป็น
จ านวนมากด้วยเช่นกัน  แตก่ารศึกษาวิจัยเกี่ยวกับต าแหน่งที่ตั้งของบุพบทวลีมีอยู่ไม่มากนัก โดยมาก
เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ค าว่า 在(ที)่ ซึ่งงานวิจัยเรื่องนีจ้ะวิจัยไว้อย่างละเอียดและลึกซึ้ง เริ่มต้น
ตั้งแต่ปีค.ศ.1960 Wang Huan （ 王 还 ）ได้เสนอผลงานที่เกี่ยวกับการใช้ “在(ที)่+สถานท่ี” ลงใน
หนังสือ 《 中 国 语 文 》ซึ่งในบทความดังกล่าวได้กล่าวถึงความหมายของ“在(ที)่+สถานท่ี”โดยท่ีมี
ต าแหน่งที่ตั้งแตกต่างกัน  ต่อมาในปี 1980 Fan Jiyan（范继淹） ได้เสนอการใช้บุพบทวลี“在(ที)่+
สถานท่ี”ใน 3 ต าแหน่ง  โดยก าหนดให้มี 3 รูปแบบ คือ  
1) PP+NP+VP 
2) NP+PP+VP 
3) NP+VP+PP 
ซึ่งรูปแบบดังกล่าว ได้ส่งผลถึงงานวิจัยในเวลาต่อมา เช่น งานวิจัยของ Zhu Dexi (朱德熙，1981)   
เป็นต้น   
 ต่อมา นักวิจัยได้หันมาให้ความสนใจถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อต าแหน่งของบุพบทวลี“在(ที)่+สถานท่ี” 
ซึ่งมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ปัจจัยของจ านวนพยางค์ในภาคแสดง หรือปัจจัยจากกริยาวลี คือ เมื่อ
กริยาวลีประกอบขึ้นจากค ากริยากับส่วนขยายหลังกริยาและมีกรรมมารองรับแล้วนั้น จะไม่สามารถใช้ 
“在(ที)่+สถานที่”ตามหลังได้  แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น  Wang Yiping（王一平，1999）ได้แสดงความคิดเห็นว่า  
ปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดต าแหน่งที่ตั้งของบุพบทวลีในรูปแบบท่ี 3 แท้ที่จริงแล้วคือความหมายของ
กริยานั่นเอง   
 ส าหรับงานวิจัยของสาขาการสอนภาษาจีนให้กับนักศึกษาต่างชาติ  ได้มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
ใช้ค าบุพบทอยู่หลายฉบับ   โดยงานวิจัยแต่ละฉบับได้กล่าวถึงความผิดพลาดและปัญหาของการใช้ค า
บุพบทในต าแหน่งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยผู้เรียนต่างชาติ 
 ในงานวิจัยของ Zhao  Kuixin (赵葵欣，2000) เรื่อง การส ารวจการเรียนรู้และการใช้ค าบุพบท
ในภาษาจีนของนักศึกษาต่างชาติ(留学生学习和使用汉语介词的调查) ได้วิเคราะห์สิ่งที่ผู้เรียนได้
ศึกษามาตลอดจนถึงการน าค าบุพบทไปใช้  และได้พบว่าการใช้บุพบทวล“ี在(ที)่”หลังค ากริยาเป็นเร่ือง
ยากส าหรับกลุ่มผู้เรียนชั้นต้น  
 จากงานวิจัยของ Han Rongzhu (韩 容 洙) เรื่อง การเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ค าบุพบท
ภาษาจีนให้กับชาวเกาหลี(对韩汉语教学中的介词教学) ที่เป็นการวิจัยจากมุมมองด้านการเรียน
ภาษาจีนของผู้เรียนชาวเกาหลี สรุปได้ว่า ในกระบวนการการเรียนการสอนเรื่องค าบุพบทภาษาจีน
และในแบบเรียนภาษาจีน ไม่สามารถอธิบายเพียงแค่ว่าค าบุพบทใช้ประกอบค านามกลายเป็น
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กริยาวลี  และใช้น าหน้ากริยาเท่านั้น  การอธิบายข้างต้นยังคงท าให้ผู้เรียนเกิดความผิดพลาดในการ
น าไปประยุกต์ใช้ เพราะการใช้ค าบุพบทภาษาจีนมีหลายรูปแบบ มีทั้งรูปแบบที่จ าเพาะตายตัว(强制性

)  และรูปแบบท่ีไม่จ าเพาะตายตัว(灵活性) 
 ส่วนงานวิจัยของ K.Yupin (吴素兰 2007) เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบค าบุพบทภาษาจีนกับค า
บุพบทภาษาไทย(从中泰对比看泰国学生汉语常用介词的习得与教学)  ได้พิจารณาและวิเคราะห์
ปัญหาการใช้ค าบุพบท 跟(กับ)、给(ให้)、对(ต่อ)、向(กับ จาก แก่ แต ่ ให ้ ถึง ตอ่)โดยอาศัยทฤษฏี
การเปรียบเทียบ  ซึ่งได้ผลสรุปเป็นค าไทยท่ีมีความหมายสอดคล้องกับภาษาจีนพร้อมทั้งแนะน า
วิธีการสอนค าบุพบทภาษาจีน  โดยให้ผู้สอนท าความเข้าใจในความหมาย  รูปแบบการน าไปใช้และ
หลักเกณฑ์การน าไปใช้  พร้อมท้ังน าค านั้นๆไปฝึกฝนใช้จริงตามหลักทฤษฏCีognitive Study(认知语

言学) 
 ดังที่กล่าวมาข้างต้น  การศึกษาการใช้ค าบุพบทในภาษาจีนเป็นไปอย่างกว้างขวาง  โดยศึกษา
จากทั้งในตัวภาษาจีนเอง  และศึกษาเปรียบเทียบกับภาษาอื่นอีกด้วย อีกทั้งยังศึกษาความผิดพลาดที่
เกิดจากการน าค าบุพบทไปใช้โดยผู้เรียนชาวต่างชาติ 
 

  

DPU



11 

 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรของงานวิจัยช้ินนี้คือนักเรียนไทยที่เรียนภาษาจีน  แต่เนื่องจากปัจจุบัน  บาง
โรงเรียนได้เริ่มการเรียนการสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับประถม  บางโรงเรียนเริ่มการเรียนการสอน
ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บางโรงเรียนเร่ิมการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย อีกทั้งการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สถานศึกษาแต่ละแห่ง
โดยมากจะท าการสอนภาษาจีนในหนึ่งภาคการศึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 รายวิชาจ านวน 2 คาบ 
โดยสูงสุดจะท าการสอนสัปดาห์ละ 2 รายวิชา วิชาละ 2 คาบรวมทั้งสิ้นจ านวน 4 คาบ ในส่วนของผู้
ได้รับการทดสอบเองอาจมีความรู้ภาษาจีนท่ีแตกต่างกัน เช่น มีการใช้ภาษาจีนเปรียบเสมือนภาษาที่
หนึ่ง หรือเข้าศึกษาภาษาจีนในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับประถม เป็นต้น 
ดังนั้นเพื่อลดข้อแตกต่างดังกล่าว ผู้วิจัยจึงจ ากัดการทดสอบไว้เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและเริ่มศึกษา
ภาษาจีนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ได้รับการสอนจาก
อาจารย์ทั้งชาวไทย-ชาวจีนรวมระยะเวลาอย่างน้อย  360 ชั่วโมง ผู้วิจัยได้สุ่มเลือกประชากรจ านวน
ทั้งสิ้น 185 คน  จากโรงเรียนจ านวน  5  โรง ดังนี้ 

1     โรงเรียนสตรีวิทยา 
2     โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 
3     โรงเรียนวัดราชโอรส 
4     โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
5     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

 
3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

แบบทดสอบที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น  เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ค าบุพบททั้ง 7 ค า 
โดยค าบุพบทท้ัง 7 ค านั้นผู้วิจัยได้รวบรวมมาจากหนังสือ《汉语教程》ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ภาษาปักกิ่ง ตั้งแต่เล่มที่ 1-3  จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถาม เพื่อแจกให้กับนักเรียน ซึ่ง
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ค าถามในแบบสอบถามจะประกอบด้วยค าถามปลายเปิดและค าถามปลายปิด  ค าถามประกอบด้วย 3 
ส่วน คือ   

ส่วนท่ี 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบค าถาม 
ส่วนท่ี 2   แบบทดสอบการใช้ค าบุพบท 
ส่วนท่ี 3   ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
แบบสอบถามทั้ง 3 ส่วน  มีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ คือ   

ส่วนท่ี 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบค าถาม  วิเคราะห์หาค่าร้อยละ 
ส่วนท่ี 2   แบบทดสอบการใช้ค าบุพบท  วิเคราะห์หาค่าร้อยละ  และค่าเฉลี่ย 
ส่วนท่ี 3   ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ผู้วิจัยจะใช้วิธีวิจัยแบบปริมาณ  สถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายผลการส ารวจและอธิบายความ
ผิดพลาดในการใช้ค าบุพบทโดยใช้แบบสอบถามประกอบกับการสัมภาษณ์ 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ค าบุพบทภาษาจีนของนักเรียนไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”  มีวัตถุประสงค์ 2 ประการหลัก 
คือ (1) เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบค าบุพบทท่ีผู้เรียนชาวไทยใช้ในประโยค และ (2) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะ
ความผิดพลาดในการใช้ค าบุพบทภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทย และได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว ประกอบด้วย โรงเรียน  5  โรงเรียน นักเรียนรวมทั้งสิ้น 185 คน ดังนี้ 

1 โรงเรียนสตรีวิทยา 
2 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 
3 โรงเรียนวัดราชโอรส 
4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

ดังนั้นจึงแสดงผลการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับสาระดังกล่าวข้างต้นโดยแบ่งออกเป็น  2  ส่วน 
ประกอบด้วย 
 4.1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.2 ลักษณะความผิดพลาดในการใช้บุพบทภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทย 
 
4.1 สถานภาพส่วนบุคคล 
  

 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 62.7 (จ านวน 
116 คน) ในขณะท่ีเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 29.2 (จ านวน 54 คน) โดยมาจากโรงเรียนสตรีวิทยา คิด
เป็นร้อยละ 27 รองลงมาคือ โรงเรียนเบญจมราชาลัย และล าดับต่อมาได้แก่ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 
ซึ่งมีจ านวนเท่ากับโรงเรียนวัดราชโอรส (ร้อยละ 20 และ 18.4 ตามล าดับ) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
คะแนนภาษาจีนในระดับคะแนน (เกรด) 3 เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 35.7 รองลงมาคือได้ระดับ
คะแนน 4 และ 2 (ร้อยละ 28.1 และ 24.9)  ตามล าดับ  ดังแสดงในตารางที่ 1   

จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่า  ผูเ้รียนภาษาจีนจากโรงเรียนทั้ง 5 โรงนี้ มีผลการเรียนอยู่ใน
เกณฑ์ดีขึ้นไป (เกรด 3-4) ถึงร้อยละ 63.8 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้(เกรด 1-2)ถึงร้อยละ 28.1 
ท าให้สันนิษฐานว่ามีผู้เรียนร้อยละ 63.8 จะเข้าใจวิธีการใช้ค าบุพบทจีนเป็นอย่างดี 
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ตารางที่  1  แสดงสถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 

สถานภาพส่วนบุคคล 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ ชาย 
หญิง 

54 
116 

29.2 
62.7 

 
โรงเรียน 

โรงเรียนสตรีวิทยา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 
โรงเรียนวัดราชโอรส 

50 
30 
37 
34 
34 

27.0 
16.2 
20.0 
18.4 
18.4 

ระดับ 
คะแนน 

 
 

1 
2 
3 
4 

6 
46 
66 
52 

3.2 
24.9 
35.7 
28.1 

 
4.2 ลักษณะความผิดพลาดในการใช้บุพบทภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทย 
 

ดังที่กล่าวไว้ในระเบียบวิธีวิจัยในหัวเรื่อง การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ค าบุพบทภาษาจีน
ของนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และสืบเนื่องจากผล
การวิเคราะห์ในหัวเรื่อง รูปแบบค าบุพบทท่ีผู้เรียนชาวไทยใช้ในประโยค ซึ่งประกอบด้วย (1) การใช้ค า
บุพบทหน้าประธานหรือหน้าประโยค (2) หลังประธานหรือหน้าค ากริยา และ(3) หลังค ากริยา  

จากรูปแบบการใช้ค าบุพบทจีนท่ีกล่าวถึงในบทที่ 2 ตอนท่ี 2.1 และจากการส ารวจรูปแบบการ
ใช้ค าบุพบทในเบื้องต้น  พบว่า  รูปแบบการใช้ค าบุพบทภาษาจีนของนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น  มีอยู่ 3 รูปแบบด้วยกันซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบ
การใช้บุพบทวลีของภาษาจีน (ดูบทที่ 2 ตอนท่ี 2.1) แต่ในการใช้ค าบุพบทของผู้เรียนก็ยังคงมีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้น   

ผู้วิจัยได้จ าแนกข้อค าถามจ านวน 14 ข้อ ดังนั้นจึงรายงานลักษณะความผิดพลาดในการใช้บุพบท
เป็นรายข้อ ประกอบด้วย 
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ข้อ 1  他从自行车上摔下来，我赶忙过去把他扶了起来。 

เขาล้มลงมาจากรถจักรยาน  ฉันรีบเข้าไปพยุงเขาขึ้นมา 
การใช้ค าบุพบท 从(จาก) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ประโยคทดสอบว่า “เขาล้มลงมาจากรถจักรยาน ฉัน

รีบเข้าไปพยุงเขาขึ้นมา”  พบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบถูกร้อยละ 49.2  ( ด้วยค าตอบ 他从自行车上摔

下来，我赶忙过去把他扶了起来)  ตอบผิดรวมร้อยละ 47.5 ด้วยค าตอบ从自行车上他摔下

来，我赶忙过去把他扶了起来。ร้อยละ 9.7  และ ด้วยประโยค 他摔下来从自行车上，我

赶忙过去把他扶了起来。 ร้อยละ 37.8  ตามล าดับ 
 
จากผลการทดสอบข้อ 1)  สามารถแสดงกราฟได้ดังนี้ 
 

 

 
จากงานวิจัยของ Wei Tingxin ได้สรุปต าแหน่งที่ตั้งในประโยคของค าบุพบท 从(จาก) ไว้ว่า  

สามารถวางไว้หน้าประโยค  และหน้ากริยา  ได้เพียง 2 ต าแหน่งเท่านั้น  บุพบท从(จาก) ไม่สามารถ
วางหลังกริยาได้เลย  ดังนั้น  จากจ านวนร้อยละของค าตอบ  มีการใช้ค าบุพบท 从(จาก)ผิดอยู่ ร้อยละ 
47.5  แบ่งเป็นค าบุพบท从(จาก) หน้าประโยค  ร้อยละ 9.7  และค าบุพบท从(จาก)หลังกริยาร้อยละ  
37.8  จากความผิดพลาดทั้ง 2 รูปแบบ  สามารถอธิบายได้ดังนี้   

1) ความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้ค าบุพบท 从(จาก)หน้าประโยค  แม้ประโยคนี้จะเป็น
ประโยคความรวมที่บอกเหตุและผล โดยมีประโยคหลักคือ “ฉันรีบเข้าไปพยุงเขาขึ้นมา(我赶忙过去

把他扶了起来)”เป็นประโยคบอกผล  และมีอนุประโยค  คือ “เขาล้มลงมาจากรถจักรยาน(他从自

行车上摔下来)” เป็นประโยคบอกเหตุ ทั้งน้ีประโยคดังกล่าวต้องการสื่อความว่า  ฉันรีบเข้าไปพยุง

0
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ค ำตอบที่ 1 ค ำตอบที่ 2 ค ำตอบที่ 3

49.2

9.7

37.8

ร้อยละจ านวนคน

ตัวเลือก

แผนภูมิที่ 1) ตารางเปรียบเทียบจ านวนผู้เลือกค าตอบในแต่ละตัวเลือก

ค ำตอบที่ถูก

ค ำตอบที่ผิด
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เขาเพราะเขาล้มลงมาจากจักรยาน  ข้อความที่ต้องการเน้น คือ “เขา”  ไม่ใช่ “จากรถจักรยาน”  
ประโยคนี้จึงไม่สามารถวางบุพบทวลี “จากรถจักรยาน(从自行车上)” ไว้หน้าประโยคได้ แสดงว่า
ผู้เรียนขาดความเข้าใจในทักษะเรื่องการเน้นเนื้อความของประโยค จึงได้น าไปใช้ไม่ถูกต้อง  จ านวน
ร้อยละของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9.7 เท่าน้ัน  จัดว่าเป็นจ านวนท่ีน้อยมากและสาเหตุ
ของความผิดพลาดนี้ถือได้ว่าเกิดจากความสามารถในการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียนเอง  ไม่เกี่ยวข้องกับ
อิทธิพลของภาษาแม่ ซึ่งผู้เรียนสามารถควบคุมได้โดยการฝึกฝนและเน้นย้ าการใช้ภาษาให้เกิดความ
ช านาญ ความผิดพลาดนี้ในรูปแบบเช่นนี้ก็จะสามารถลดน้อยลงได้ 

2) ความผิดพลาดที่เกิดการใช้ค าบุพบท 从(จาก)หลังกริยา  อาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาจีนกับในภาษาไทยว่ามีความคล้ายคลึงกัน  ท าให้
เกิดการแปลค าศัพท์เป็นภาษาปลายทางแล้วน ามาใช้แทนที่กันเกิดขึ้น  ซึ่งอันที่จริงแล้ว  ภาษาจีนและ
ภาษาไทยมีการใช้ค าบุพบทต่างกัน  โดยในภาษาไทยปกติจะวางหลังกริยา  ดังนั้นเราจึงไม่อาจหลีก
หนีลักษณะความผิดพลาดในรูปแบบนี้ได้  และความผิดพลาดในลักษณะน้ีเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
จากอิทธิพลของภาษาแม่  เพราะได้น าค าบุพบท从 (จาก) มาใช้หลังค ากริยา 

 
ข้อ 2  村里传说他叔要从国外回来了。 

ในหมู่บ้านลือกันว่าอาของเขาจะกลับมาจากต่างประเทศ 
การใช้ค าบุพบท ค าว่า 从(จาก)  ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ประโยคทดสอบว่า “ในหมู่บ้านลือกันว่าอาของ

เขาจะกลับมาจากต่างประเทศ”  พบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบถูกร้อยละ 31.9  ( ด้วยค าตอบ村里传说他

叔要从国外回来了)  ตอบผิดรวมร้อยละ 64.3 ด้วยค าตอบ村里传说他叔从国外要回来了。  
ร้อยละ 40.5  และ ด้วยประโยค村里传说他叔要回来从国外了。 ร้อยละ 23.8  ตามล าดับ 

 
จากผลการทดสอบข้อ 2)  สามารถแสดงกราฟได้ดังนี้ 
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ข้อทดสอบน้ี  เป็นการทดสอบความเข้าใจการใช้ค าบุพบท 从(จาก) ร่วมกับค าช่วยกริยา(能愿

动词) ในงานวิจัยของ Wei Tingxin ได้กล่าวไวว้่า เมื่อในประโยคมีค าช่วยกริยา(能愿动词) ค าบุพบท
วลีจะไม่สามารถเปลี่ยนต าแหน่งได้ จะวางไว้หน้ากริยาหลักของประโยคเท่านั้น  ดังนั้น จากประโยค
ข้อ 2) “ในเมืองว่ากันว่าอาของเขาจะกลับมาจากต่างประเทศ” นี้  ค าตอบที่ว่า “村里传说他叔要从

国外回来了” จึงเป็นประโยคที่ถูกต้อง  จากจ านวนร้อยละของค าตอบ  มีการใช้ค าบุพบท 从(จาก)

ผิดอยู่ร้อยละ 64.3  แบ่งเป็นค าบุพบท从(จาก) หน้าค าช่วยกริยา(能愿动词) ร้อยละ 40.5  และค าบุพ
บท 从 (จาก)หลังกริยาหลักของประโยค  ร้อยละ  23.8  จากความผิดพลาดทั้ง 2 รูปแบบ  สามารถ
อธิบายได้ดังนี้ 

1) ความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้กลุ่มค าบุพบทวลี 从(จาก) หน้าค าช่วยกริยา (能愿动词)  
เนื่องด้วยในการเรียนการสอนหัวข้อเรื่องค าบุพบทจะกล่าวเพียงแค่ว่า  ในภาษาจีนบุพบทวลีจะวาง
ต าแหน่งหน้ากริยาเท่านั้น  ดังนั้นผู้เรียนจึงเข้าใจว่า  ในประโยคนี้สามารถวางกลุ่มค าบุพบท“从国外

(จากต่างประเทศ)”หน้าค าช่วยกริยา(能愿动词) ซึ่งก็คือค าว่า “要(จะ)”   ความผิดพลาดในรูปแบบนี้  
จึงควรจัดว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนเรื่องค าบุพบท  และเพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดนี้  ในการเรียนการสอนจึงควรช้ีแนะผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการเรียงประโยคเม่ือมีค าช่วยกริยา  
(能愿动词) อยู่ในประโยค 

2) ความผิดพลาดที่เกิดการใช้กลุ่มค าบุพบท 从(จาก)หลังกริยาหลักของประโยค  สามารถ
น ามาเปรียบเทียบกันได้ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 2) ตารางเปรียบเทียบจ านวนผู้เลือกค าตอบในแต่ละตัวเลือก
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✕村里             传说         他叔             要        回来                  从国外了 

ในเมือง   ว่ากันว่า  อาของเขา     จะ    กลับมา        จากต่างประเทศ 

 
 จากการวิเคราะห์รูปประโยค ระหว่างภาษาไทยที่มีสถานะเป็นภาษาแม่ กับภาษาจีนท่ีมี

สถานะเป็นภาษาที่สองของผู้เรียน ท าให้เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า ความผิดพลาดในรูปแบบนี้ 
เกิดขึ้นจากการแปลค าศัพท์แล้วน ามาใช้แทนท่ีกันตามโครงสร้างของล าดับค าในไวยากรณ์ของภาษา
แม่ ทั้งที่จริงแล้ว  ภาษาจีนและภาษาไทยมีการใช้ค าบุพบทต่างกัน  โดยในภาษาไทยปกติจะวางหลัง
กรยิา  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า  ความผิดพลาดที่ใช้ 从 (จาก) หลังกริยาหลักของประโยคถือเป็นความ
ผิดพลาดทีเ่กิดจากอิทธิพลของภาษาแม่   
 
ข้อ 3  他想在黑板上写几个字。 

 เขาอยากเขียนอักษร 2-3 ตัวที่กระดาน 
การใช้ค าบุพบท ค าว่า 在(ที)่   ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ประโยคทดสอบว่า “เขาอยากเขียนอักษร 2-3 

ตัวที่กระดาน”  พบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบถูกร้อยละ 42.7  ( ดว้ยค าตอบ 他想在黑板上写几个字)  
ตอบผิดรวมร้อยละ 52.4 ด้วยค าตอบ他想写几个字在黑板上。  ร้อยละ 43.2 และ ด้วยประโยค
在黑板上他想写几个字。  ร้อยละ 9.2  ตามล าดับ 

 
จากผลการทดสอบข้อ 3)  สามารถแสดงกราฟได้ดังนี้ 
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ค ำตอบที่ถูก

ค ำตอบที่ผิด

DPU



19 

 
ข้อทดสอบน้ี  เป็นการทดสอบความเข้าใจการใช้กลุ่มค าบุพบท 在(ที)่  งานวิจัยของ Wei 

Tingxin ได้สรุปไว้ว่ากลุ่มค าบุพบทวลี在(ที)่สามารถวางได้ทั้ง 3 ต าแหน่ง คือ 1) หน้าประโยค 2) หลัง
ประธานหรือหน้ากริยา และ 3) หลังกริยา ประโยคข้อ “เขาอยากเขียนอักษร 2-3 ตัวที่กระดาน” นี้  
ตรงกับค าตอบที่ว่า “他想在黑板上写几个字” ซึ่งเป็นประโยคที่กลุ่มค าบุพบทวลี 在(ที)่วางใน
ต าแหน่งหลังประธานหรือหน้ากริยา ในการเรียนการสอนหัวข้อเรื่องค าบุพบท 在(ที)่ ผู้สอนจะเน้นย้ า
ว่า  กลุ่มค าบุพบทวลี 在(ที)่ จะวางต าแหน่งหน้ากริยา  เพื่อบอกสถานท่ีและเวลาที่เกิดกริยา  จาก
จ านวนร้อยละของค าตอบ  มีการใช้ค าบุพบท 在(ที)่ผิดอยู่ ร้อยละ 52.4  ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
ผู้ตอบแบบทดสอบทั้งหมด โดยแบ่งเป็นค าบุพบท 在(ที่) หน้าประโยค และค าบุพบท 在(ที)่หลังกริยา 
ร้อยละของค าบุพบท 在(ที)่หลังกริยามีจ านวนมากกว่าร้อยละของค าบุพบท 在(ที)่ หน้าประโยค จาก
ความผิดพลาดทั้ง 2 รูปแบบ  สามารถอธิบายได้ดังนี้   

1) ความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้กลุ่มค าบุพบท 在(ที)่ หน้าประโยค ดังที่กล่าวอธิบายใน
หัวข้อ 2.2 ประโยคที่สามารถแบ่งเป็นอนุประโยค(分 句)ได้ กลุ่มค าบุพบทวลีจึงจะวางไว้ที่ต าแหน่ง
หน้าประโยคได้  แต่ประโยคนี้  ไม่สามารถแบ่งเป็นอนุประโยค(分句)ได้ และองค์ประกอบในประโยค
ยังเพิ่มค าช่วยกริยา(能愿动词)  เช่นค าว่า  想(อยาก) เข้าไปในประโยค  ท าให้ประโยคนี้ไม่สามารถ
ใช้กลุ่มค าบุพบท 在(ที)่ หน้าประโยคได้  ทั้งน้ีการท่ีผู้เรียนได้ตอบค าตอบน้ี  จัดว่าเป็นความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน  และเพื่อป้องกันความผิดพลาดนี้  ในการเรียนการสอนจึงควรช้ีแนะ
ผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการเรียงประโยคเมื่อมีค าช่วยกริยา(能 愿 动 词)อยู่ในประโยค  จะไม่สามารถใช้
กลุ่มค าบุพบท在(ที)่ หน้าประโยคได้ 

2) ความผิดพลาดที่เกิดการใช้กลุ่มค าบุพบท在(ที)่หลังกริยา สามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้
ดังนี้ 

✕他         想             写几个字                在黑板上 

   เขา   อยาก    เขียนอักษร 2-3 ตัว       ที่กระดาน 

 
จากการวิเคราะห์รูปประโยค ระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีน  เราสรุปได้ว่า ความผิดพลาดใน

รูปแบบน้ี เกิดขึ้นจากการน าไวยากรณ์ของภาษาไทยมาในภาษาจีน  ดังนั้นจึงจัดว่าเป็นความผิด
พลาดทีเ่กิดจากอิทธิพลของภาษาแม่   
 
ข้อ 4  他不在家里看电视。 

 เขาไม่ดูโทรทัศน์ที่บ้าน 
การใช้ค าบุพบท ค าว่า 在(ที)่   ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ประโยคทดสอบว่า “เขาไม่ดูโทรทัศน์ที่บ้าน”  

พบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบถูกร้อยละ 24.9  ( ด้วยค าตอบ他不在家里看电视)  ตอบผิดรวมร้อยละ 74 
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ด้วยค าตอบ他在家里不看电视。 ร้อยละ 38.9  และ ด้วยประโยค他不看电视在家里。 ร้อย
ละ 35.1  ตามล าดับ 

 
จากผลการทดสอบข้อ 4)  สามารถแสดงกราฟได้ดังนี้ 
 

 

  

 ข้อทดสอบน้ี  เป็นการทดสอบความเข้าใจการใช้กลุ่มค าบุพบท在(ที)่ เพิ่มเติมจากข้อ 3) แต่เป็น
ที่น่าแปลกใจที่ร้อยละของค าตอบที่ผิดของข้อ 4)นี้ จะสูงกว่าร้อยละของค าตอบที่ตอบผิดของข้อ 3) 
อย่างมีนัยะส าคัญ ซึ่งในข้อทดสอบ 4)นีแ้ตกต่างจากข้อ3) คือ ได้เพิ่มค าประติเษธวิเศษณ์ (否定副词) 
ได้แก่  ค าว่า 不(ไม)่ ในประโยค  ซึ่งในการเรียนการสอนเร่ืองค าประติเษธวิเศษณ(์否定副词) ผู้สอน
มักจะกล่าวเพียงว่า  ค าประติเษธวิเศษณ์(否定副词)  ในภาษาจีนจะวางหน้าค ากริยา  ดังนั้นประโยค 
“เขาไม่ดูโทรทัศน์ที่บ้าน” นี้  ตรงกับค าตอบที่ว่า “他不在家里看电视” ซึ่งเป็นประโยคที่กลุ่มค าบุพ
บทวลี 在(ที)่วางในต าแหน่งหลังประธานหรือหน้ากริยา มีผู้ตอบถูกเพียงแค่ร้อยละ 24.9 คิดเป็น
จ านวนหน่ึงในสี่ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด แต่จ านวนร่วม 3 ใน 4 หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ตอบ “他在家里不看电视”คิดเป็นร้อยละ 38.9 เป็นการใช้ค าบุพบทวลีหน้า
ค าประติเษธวิเศษณ ์ (否定副词)  และตอบ “他不看电视在家里”คิดเป็นร้อยละ 35.1 เป็นการใช้ค า
บุพบทวลีหลังกริยาหรือหน้าค าประติเษธวิเศษณ์(否 定 副 词) จากความผิดพลาดทั้ง 2 รูปแบบ  
สามารถอธิบายได้ดังนี้   

1) ความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้กลุ่มค าบุพบทวลี在(ที)่หน้าค าประติเษธวิเศษณ์(否定副词) 
ดังที่กล่าวอธิบายในหัวข้อ 2.2  เมื่อเพิ่มค าประติเษธวิเศษณ์ (否定副词) ได้แก่ ค าว่า 不(ไม)่ เข้าไปใน
ประโยค  ค าประติเษธวิเศษณ์ (否定副词) จะวางหน้ากลุ่มค าบุพบท หรือในทางกลับกัน  กลุ่มค าบุพ
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แผนภูมิที่ 4) ตารางเปรียบเทียบจ านวนผู้เลือกค าตอบในแต่ละตัวเลือก
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บท在(ที)่ จะวางหน้าค าประติเษธวิเศษณ์(否定副词)ไมไ่ด้  ทั้งน้ีผู้สอนสามารถป้องกันความผิดพลาด
ให้กับผู้เรียนได้โดยชี้แนะผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการเรียงประโยคทีมี่ค าประติเษธวิเศษณ์(否定副词)อยู่ใน
ประโยค  ซึ่งอาจลดจ านวนความผิดพลาดให้น้อยลงได้ 

2) ความผิดพลาดที่เกิดการใช้กลุ่มค าบุพบท在(ที)่หลังกริยา สามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้
ดังนี้ 

✕   他      不      看      电视        在家里 

เขา   ไม่     ดู     โทรทัศน์    ที่บ้าน 

จากการวิเคราะห์รูปประโยค ระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีน  เราสรุปได้ว่า ความผิดพลาดใน
รูปแบบน้ี เกิดขึ้นจากการน าไวยากรณ์ของภาษาไทยมาในภาษาจีน  ดังนั้นจึงจัดว่าเป็นความผิด
พลาดที่เกิดจากอิทธิพลของภาษาแม่   
 
ข้อ 5  他跟一个有钱人住在一起。 

 เขาอาศัยอยู่กับคนรวย 
การใช้ค าบุพบท ค าว่า 跟(กับ)  ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ประโยคทดสอบว่า “เขาอาศัยอยู่กับคนรวย”  

พบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบถูกร้อยละ 40.0  ( ด้วยค าตอบ 他跟一个有钱人住在一起) ตอบผิดรวม
ร้อยละ 56.2 ด้วยค าตอบ跟一个有钱人他住在一起。 ร้อยละ 16.2  และ ดว้ยประโยค他住在

一起跟一个有钱人。 ร้อยละ 40.0  ตามล าดับ 
 

จากผลการทดสอบข้อ 5)  สามารถแสดงกราฟได้ดังนี้ 
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จากงานวิจัยของ Wei Tingxin ได้สรุปต าแหน่งท่ีตั้งในประโยคของบุพบทวลี 跟 (กับ) ไว้ว่า  

สามารถวางไว้หน้ากริยาเพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น  บุพบทวลี 跟 (กับ) ไม่สามารถวางหลังกริยาหรือ
หน้าประโยคได้เลย  จากจ านวนร้อยละของค าตอบ  มีการใช้ค าบุพบท 跟 (กับ)ผิดอยู่ ร้อยละ 56.2  
แบ่งเป็นค าบุพบท 跟 (กับ) หนา้ประโยค  ร้อยละ 16.2  และค าบุพบท 跟 (กับ)หลังภาคแสดง ร้อยละ  
40  จากความผิดพลาดทั้ง 2 รูปแบบ  สามารถอธิบายได้ดังนี้   

1) ความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้ค าบุพบท 跟 (กับ) หน้าประโยค จากการสัมภาษณ์ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้ความว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจว่า กลุ่มค าบุพบทวลีสามารถวางไว้หน้าประโยคหรือ
หลังประธานได้ไม่มีข้อจ ากัดที่แน่นอน  โดยท่ีความหมายยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง  และด้วย
เหตุผลนี้เองทีท่ าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ผิดพลาด  ท าให้เกิดน าค าบุพบท 跟 (กับ)ไปใช้ไม่ถูกต้อง  
จ านวนร้อยละของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.2 เท่านั้น  จัดว่าเป็นจ านวนที่น้อยมาก 

สาเหตุของความผิดพลาดนี้ถือได้ว่าเกิดจากความความเข้าใจที่ผิดพลาดในการเรียนรู้และการ
น าภาษาไปประยุกต์ใช้ของผู้เรียนเอง  ไม่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของภาษาแม่ ซึ่งผู้เรียนสามารถควบคุม
ได้โดยการฝึกฝนและเน้นย้ าการใช้ภาษาให้เกิดความช านาญ ความผิดพลาดนี้ในรูปแบบเช่นน้ีก็จะ
สามารถลดน้อยลงได้ 

2) ความผิดพลาดที่เกิดการใช้ค าบุพบท 跟 (กับ)หลังกริยาวลี  สามารถน ามาเปรียบเทียบได้
ดังนี้ 

✕他          住在一起         跟一个有钱人 
เขา      อาศัยอยู่           กบัคนรวย 

 
จากการวิเคราะห์รูปประโยค ระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีน  เราสรุปได้ว่า ความผิดพลาดใน

รูปแบบน้ี เกิดขึ้นจากการน าไวยากรณ์ของภาษาไทยมาในภาษาจีน  ดังนั้นจึงจัดว่าเป็นความผิด
พลาดที่เกิดจากอิทธิพลของภาษาแม่ 

 
ข้อ 6  婚姻大事得跟父母商量。 

เรื่องการแต่งงานต้องปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ 
การใช้ค าบุพบท ค าว่า 跟(กับ)   ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ประโยคทดสอบว่า “เรื่องการแต่งงานต้อง

ปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่”  พบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบถูกร้อยละ 36.8  ( ด้วยค าตอบ婚姻大事得跟父

母商量)  ตอบผิดรวมร้อยละ 58.9 ด้วยค าตอบ 婚姻大事跟父母得商量。 ร้อยละ 37.3  และ 
ด้วยประโยค婚姻大事得商量跟父母。 ร้อยละ 21.6  ตามล าดับ 
 

จากผลการทดสอบข้อ 6)  สามารถแสดงกราฟได้ดังนี้ 
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ข้อทดสอบน้ี  เป็นการทดสอบความเข้าใจการใช้กลุ่มค าบุพบท 跟(กับ)  ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว
ในเบื้องต้นว่างานวิจัยของ Wei Tingxin ได้สรุปไว้ว่ากลุ่มค าบุพบทวลี 跟(กับ)สามารถวางได้เพียงแค่
หนึง่ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งหลังประธานหรือหน้ากริยา  ประโยคข้อ “เรื่องการแต่งงานต้องปรึกษากับ
คุณพ่อคุณแม่” นี้  ตรงกับค าตอบที่ว่า “婚姻大事得跟父母商量” ซึ่งเป็นประโยคที่กลุ่มค าบุพบท
วลี 跟(กับ) วางในต าแหน่งหลังประธานหรือหน้ากริยา ในการเรียนการสอนเรื่อง  ค าบุพบท 跟(กับ) 
ผู้สอนจะเน้นย้ าว่า  บุพบทวลี跟(กับ) จะวางต าแหน่งหน้ากริยา จากจ านวนร้อยละของค าตอบ  มีการ
ใช้ค าบุพบท 跟(กับ) ผิดอยู่ ร้อยละ 58.9  ซึ่งเป็นจ านวนท่ีเกินกึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบทดสอบทั้งหมด 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มค าบุพบท 跟(กับ) หน้าค ากริยาช่วย (能愿动词)  และบุพบทวลี 跟(กับ) หลังกริยา 
ร้อยละของค าบุพบท 跟(กับ) หลังกริยามีจ านวนมากกว่าร้อยละของค าบุพบท 跟(กับ) หน้าประโยค 
จากความผิดพลาดทั้ง 2 รูปแบบ  สามารถอธิบายได้ดังนี้   

1) ความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้กลุ่มค าบุพบทวลี 跟(กับ) หน้าค ากริยาช่วย (能愿动词)  
เนื่องจากในการเรียนการสอนเรื่องค าบุพบทได้กล่าวแต่เพียงว่า  บุพบทวลีในภาษาจีนสามารถวาง
ต าแหน่งหน้ากริยาได้  ดังนั้นผู้เรียนจึงเข้าใจผิดว่า  ในประโยคนี้สามารถวางกลุ่มค าบุพบท“跟父母

(กับคุณพ่อคุณแม่)” ไว้หน้าค ากริยาช่วย(能 愿 动 词) ซึ่งก็คือค าว่า “得(ต้อง)”   ความผิดพลาดใน
รูปแบบน้ี  จึงควรจัดว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนเรื่องค าบุพบท  เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดนี้  ในการเรียนการสอนจึงควรช้ีแนะผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการเรียงประโยคเม่ือมีค ากริยา
ช่วย(能愿动词) ในประโยค 

2) ความผิดพลาดที่เกิดการใช้กลุ่มค าบุพบท跟(กับ) หลังกริยา สามารถน ามาเปรียบเทียบกัน
ได้ดังนี้ 
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✕   婚姻大事              得商量                 跟父母 

เรื่องการแต่งงาน   ต้องปรึกษา   กับคุณพ่อคุณแม่ 

 
จากการวิเคราะห์รูปประโยค ระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีน  เราสรุปได้ว่า ความผิดพลาดใน

รูปแบบน้ี เกิดขึ้นจากการน าไวยากรณ์ของภาษาไทยมาในภาษาจีน  ดังนั้นจึงจัดว่าเป็นความผิด
พลาดทีเ่กิดจากอิทธิพลของภาษาแม่   
 
ข้อ 7  屋子已经给他们准备好了。 

 ห้องเตรียมให้พวกเขาเรียบร้อยแล้ว 
การใช้ค าบุพบท ค าว่า 给(ให้)  ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ประโยคทดสอบว่า “ห้องเตรียมให้พวกเขา

เรียบร้อยแล้ว”  พบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบถูกร้อยละ 47.6  ( ด้วยค าตอบ 屋子已经给他们准备好

了)  ตอบผิดรวมร้อยละ 49.8 ด้วยค าตอบ 屋子给他们已经准备好了。ร้อยละ 34.1  และด้วย
ประโยค屋子已经准备好给他们了。 ร้อยละ 15.7  ตามล าดับ 
 

จากผลการทดสอบข้อ 7)  สามารถแสดงกราฟได้ดังนี้ 
 

 

 

ข้อทดสอบน้ี  เป็นการทดสอบความเข้าใจการใช้บุพบทวลี给(ให้)  ดังที่ได้กล่าวไว้ในงานวิจัย
ของ Wei Tingxin ว่ากลุ่มค าบุพบทวลี 给(ให้)สามารถวางได้เพียง 2 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งหลัง
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ประธานหรือหน้ากริยา  และต าแหน่งหลังกริยาหรือกลุ่มค ากริยา  ประโยคข้อ “ห้องเตรียมให้พวกเขา
เรียบร้อยแล้ว” นี้  มีค าตอบที่ตรงกับต าแหน่งหลังประธานหรือหน้ากริยาอยู่ 2 ค าตอบ  คือ  

1)  屋子已经给他们准备好了。 
(วางกลุ่มค าบุพบทวลีหน้ากริยา准备 แต่หลังค าวิเศษณ์已经) 

2)  屋子给他们已经准备好了。 
(วางกลุ่มค าบุพบทวลีหน้ากริยา准备  และค าวิเศษณ์已经) 

ซึ่งค าตอบทีต่รงกับประโยคข้อ “ห้องเตรียมให้พวกเขาเรียบร้อยแล้ว” คือค าตอบ 1) ที่ว่า “屋子已经

给他们准备好了” หรือคือวางกลุ่มค าบุพบทวลีหน้ากริยา  แต่หลังค าวิเศษณ์  ในงานวิจัยของ Wei 
Tingxin  ได้กล่าวว่า เมื่อในประโยคมีค าวิเศษณ์  กลุ่มค าบุพบทวลีจะวางไว้หลังค าวิเศษณ์นั้น  ในการ
เรียนการสอนเรื่อง  ค าบุพบท 给(ให้) ผู้สอนจะเน้นย้ าว่า  กลุ่มค าบุพบทวลี 给(ให้) จะวางต าแหน่ง
หน้ากริยา เช่นเดียวกับค าวิเศษณ์  แต่ไม่ได้กล่าวถึงการเรียงล าดับค าวิเศษณ์กับค าบุพบท ซึ่งจาก
ค าตอบที่ได้พบว่าจ านวนร้อยละของค าตอบทั้ง 2 ข้อ มีจ านวนมากใกล้เคียงกัน   

จากความผิดพลาดทั้ง 2 รูปแบบ  สามารถอธิบายได้ดังนี้   
1) ความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้กลุ่มค าบุพบทวลี 给(ให้) หน้ากริยา  และค าวิเศษณ์ ดังที่

กล่าวข้างต้นว่า  ผู้เรียนยังคงสับสนเกี่ยวกับล าดับค าขยายหน้ากริยา  ในการเรียนการสอนเรื่องค าบุพ
บทจะไม่ได้เน้นเกี่ยวกับล าดับค าขยายหน้ากริยา(ค าที่วางหน้ากริยาเพื่อขยายกริยา)  ท าให้ผู้เรียนเกิด
ความผิดพลาดในการน าไปใช้  ความผิดพลาดในรูปแบบน้ี  จึงควรจัดว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
จากการเรียนการสอน  เพื่อป้องกันความผิดพลาดนี้  ในการเรียนการสอนจึงควรช้ีแนะผู้เรียนเกี่ยวกับ
เรื่องการเรียงล าดับค าขยายหน้ากริยาเพื่อลดปริมาณความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น 

2) ความผิดพลาดที่เกิดการใช้กลุ่มค าบุพบท 给(ให้) หลังกริยาหรือกลุ่มค ากริยา สามารถ
น ามาเปรียบเทียบกันได้ดังนี้ 

 

✕  屋子     已经准备好             给他们了 

ห้อง   เตรียมเรียบร้อยแล้ว   ใหพ้วกเขา 

 
จากการวิเคราะห์รูปประโยค ระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีน  แม้ว่าจะไม่สามารถแปลเทียบได้

ตรงตามต าแหน่งของไวยากรณ์ภาษาไทยได้ตรงทุกค า  แต่องค์ประกอบโดยรวมก็ยังคงคล้ายคลึงกับ
ภาษาไทย  คือ  กลุ่มค าบุพบทวลีปรากฏหลังกลุ่มค ากริยา ดังนั้นเรายังสามารถสรุปได้ว่า ความ
ผิดพลาดในรูปแบบนี้ เกิดขึ้นจากการน าไวยากรณ์ของภาษาไทยมาในภาษาจีน  จึงจัดว่าเป็นความผิด
พลาดที่เกิดจากอิทธิพลของภาษาแม่   
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แต่เนื่องจากประโยคข้อ 7)  ไม่สามารถแปลเทียบได้ตรงตามต าแหน่งไวยากรณ์ภาษาไทยได้

ตรงทุกค า  ท าให้จ านวนผู้ที่เลือกค าตอบน้ีมีเพียงแค่ 15.7 เท่านั้น  ซึ่งแตกต่างจากจ านวนร้อยละใน
ข้ออื่นๆ 
 
ข้อ 8  小李说作业已经交给陈老师了。 

 เสี่ยวหลี่บอกว่า  การบ้านส่งให้อาจารย์เฉินแล้ว 
การใช้ค าบุพบท ค าว่า 给(ให้)   ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ประโยคทดสอบว่า “เสี่ยวหลี่บอกว่า  การบ้าน

ส่งให้อาจารย์เฉินแล้ว”  พบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบถูกร้อยละ 56.8  ( ด้วยค าตอบ小李说作业已经交

给陈老师了) ตอบผิดรวมร้อยละ 41.0 ด้วยค าตอบ 小李说作业给陈老师已经交了。 ร้อยละ 
23.2  และ ด้วยประโยค小李说作业已经给陈老师交了。 ร้อยละ 17.8  ตามล าดับ 
 

จากผลการทดสอบข้อ 8)  สามารถแสดงกราฟได้ดังนี้ 
 

 

 
ข้อทดสอบน้ี  เป็นการทดสอบความเข้าใจการใช้กลุ่มค าบุพบท 给(ให้)  ซึ่งจะแตกต่างจากข้อ

7) คือ  ในข้อ 8) นี้ได้เพิ่มเงื่อนไขของค ากริยา  จากงานวิจัยของ Wei Tingxin กลา่วไว้ว่า ค าบุพบท
给(ให้) สามารถวางได้ 2 ต าแหน่ง ได้แก่ ต าแหน่งหลังประธานหรือหน้ากริยา  และต าแหน่งหลังกริยา
หรือกลุ่มค ากริยา  ซึ่งการวางค าบุพบท 给(ให้)ต าแหน่งหลังกริยาหรือกลุ่มค ากริยา จะกระท าได้ก็
ต่อเมื่อค ากริยาในประโยคนั้นมีความหมาย “ให้(给予)” +给 ได้แก่ 传、发、送、卖、还、递、付、赏、

寄、嫁、交、分  (ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 4.2.3)  ดังนั้นประโยคข้อ “เสี่ยวหลี่บอกว่า  การบ้านส่งให้
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อาจารย์เฉินแล้ว” นี้  ตรงกบัประโยค “小李说作业已经交给陈老师了” คือวางกลุ่มค าบุพบทวลี

หลังกริยาหรือกลุ่มค ากริยา  แม้ว่าประโยคดังกล่าวจะมีค าวิเศษณ์อยู่ก็ตาม  และเม่ือพิจารณาจากรูป
ประโยคได้ผลดังนี้ 

 

小李            说             作业           已经交给                   陈老师             了 

เสี่ยวหลี่   บอกว่า    การบ้าน          ส่งให้                 อาจารย์เฉิน        แลว้ 

 
จากการวิเคราะห์รูปประโยค ระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีนจะพบว่า  ค าตอบในข้อนี้มีรูป

ประโยคตรงกับภาษาไทย  และมีผู้ตอบตัวเลือกนี้เกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบทดสอบทั้งหมด  โดย
สูงถึงร้อยละ 56.8  ท าให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่า  ผู้เรียนโดยมากยังคงยึดหลักไวยากรณ์ของภาษา
แม่เป็นหลักในการเรียนภาษา   

ส่วนความผิดพลาดจากทั้ง 2 รูปแบบ  คือ 
 1) ความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้กลุ่มค าบุพบทวลี 给(ให้) หน้ากริยา  แต่หลังค าวิเศษณ ์

จากประโยค “小李说作业已经给陈老师交了”   
2) ความผิดพลาดที่เกิดการใช้กลุ่มค าบุพบท给(ให้) หน้ากลุ่มค ากริยา จากประโยค “小李说

作业给陈老师已经交了” 
เป็นประโยคที่ผู้วิจัยตั้งขึ้นจากหลักไวยากรณ์  โดยมีสมมติฐานว่า ในการเรียนการสอนเรื่อง

ค าบุพบท  หากอธิบายเพียงว่าบุพบทวลมีีต าแหน่งหลังประธานหรือหน้าค ากริยา  กค็งไม่ใช่เรื่อง
แปลกที่จะมีผู้เลือกค าตอบ 2 ข้อนี้  โดยค าตอบในข้อ 2)จะมีน้ าหนักมากกว่า หากได้เสริมเนื้อหา
เกี่ยวกับล าดับค าขยายหน้ากริยาเข้าไป  ก็จะท าให้ผู้เรียนหันมาเลือกค าตอบในข้อ1) ดังนั้นความ
ผิดพลาดในรูปแบบนี้  จึงควรจัดว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน  เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดนี้  ในการเรียนการสอนจึงควรเสริมเนื้อหาเกี่ยวกับค ากริยาที่สามารถวางค าบุพบทไว้
หลังกริยาได้ เพื่อลดปริมาณความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น 
 
ข้อ 9  这列火车正开往北京。 

 รถไฟขบวนนี้ก าลังขับมุ่งสู่ปักกิ่ง 
การใช้ค าบุพบท ค าว่า往(มุ่งสู่)  ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ประโยคทดสอบว่า “รถไฟขบวนนี้ก าลังขับมุ่งสู่

ปักกิ่ง”  พบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบถูกร้อยละ 53.5  ( ด้วยค าตอบ 这列火车正开往北京)  ตอบผิด
รวมร้อยละ 41.6 ด้วยค าตอบ 这列火车正往北京开。  ร้อยละ 21.6  และ ด้วยประโยค 这列火

车往北京正开。  ร้อยละ 20.0 ตามล าดับ 
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จากผลการทดสอบข้อ 9)  สามารถแสดงกราฟได้ดังนี้ 
 

 

 

ข้อทดสอบน้ี  เป็นการทดสอบความเข้าใจการใช้กลุ่มค าบุพบท往(มุ่งสู่)  ในงานวิจัยของ Wei 
Tingxin กล่าวไว้ว่า ค าบุพบท 往(มุ่งสู่) สามารถวางได้ทั้ง 3 ต าแหน่ง ได้แก่ ต าแหน่งหน้าประธาน  
ต าแหน่งหลังประธานหรือหน้ากริยา  และต าแหน่งหลังกริยาหรือกลุ่มค ากริยา  ซึ่งการวางค าบุพบท
往(มุ่งสู่)ต าแหน่งหลังกริยาหรือกลุ่มค ากริยา จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อค ากริยาในประโยคนั้นมีความหมาย
“เคลื่อนท่ี(位移)”+往 ได้แก่ 发、开、飞、寄、跑、迁、伸、送、逃、销、运、押 ดังนั้นประโยคข้อ 
“รถไฟขบวนนี้ก าลังขับมุง่สู่ปักกิ่ง” นี้  ตรงกับประโยค “这列火车正开往北京” คือวางกลุ่มค าบุพ
บทวลีหลังกริยาหรือกลุ่มค ากริยา  แม้ว่าประโยคดังกล่าวจะมีค าวิเศษณ์อยู่ก็ตาม  และเม่ือพิจารณา
จากรูปประโยคได้ผลดังนี้ 

 

这列火车        正           开     往              北京 

รถไฟขบวนนี ้  ก าลัง    ขับ      มุ่งสู่      ปักกิ่ง 

 
จากการวิเคราะห์รูปประโยค ระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีนจะพบว่า  ค าตอบในข้อนี้มีรูป

ประโยคตรงกับภาษาไทย  และมีผู้ตอบตัวเลือกนี้เกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบทดสอบทั้งหมด  โดย
สูงถึงร้อยละ 53.5  ท าให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่า  ผู้เรียนโดยมากยังคงยึดหลักไวยากรณ์ของภาษา
แม่เป็นหลักในการเรียนภาษา  เช่นเดียวกับแบบทดสอบในข้อ 8) 
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ส่วนความผิดพลาดจากทั้ง 2 รูปแบบ  คือ 
 1) ความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้บุพบทวลี 往(มุ่งสู่) หน้ากริยา  แต่หลังค าวิเศษณ์ จาก

ประโยค “这列火车正往北京开”   
2) ความผิดพลาดที่เกิดการใช้บุพบทวลี 往(มุ่งสู่) หน้ากลุ่มค ากริยา จากประโยค “这列火车

往北京正开” 
เป็นประโยคที่ผู้วิจัยตั้งขึ้นจากหลักไวยากรณ์  โดยได้สมมติฐานจากการเรียนการสอนเร่ืองค า

บุพบท  กล่าวคือหากในการเรียนการสอนอธิบายแต่เพียงว่ากลุ่มค าบุพบทมีต าแหน่งหลังประธานหรือ
หน้าค ากริยา  ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีผู้เลือกค าตอบ 2 ข้อนี้  โดยค าตอบในข้อ 2)จะมีน้ าหนัก
มากกว่า หากได้เสริมเนื้อหาเกี่ยวกับล าดับค าขยายหน้ากริยาเข้าไป  ก็จะท าให้ผู้เรียนหันมาเลือก
ค าตอบในข้อ1) ดังนั้นความผิดพลาดในรูปแบบนี้  จึงควรจัดว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการ
เรียนการสอน  เพื่อป้องกันความผิดพลาดนี้  ในการเรียนการสอนจึงควรเสริมเนื้อหาเกี่ยวกับค ากริยา
ที่สามารถวางค าบุพบทไว้หลังกริยาได้ เพื่อลดปริมาณความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น 
 
ข้อ 10  他哥哥现在又开始往北京发展。 

 พี่ชายเขาตอนน้ีเริ่มมุ่งพัฒนาทางปักกิ่ง 
การใช้ค าบุพบท ค าว่า 往(มุ่ง)  ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ประโยคทดสอบว่า “พี่ชายเขาตอนน้ีเริ่มมุ่ง

พัฒนาทางปักกิ่ง”  พบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบถูกร้อยละ 57.3 (ด้วยค าตอบ 他哥哥现在又开始往北

京发展) ตอบผิดรวมร้อยละ 39.4 ด้วยค าตอบ 他哥哥现在又开始发展往北京。 ร้อยละ 30.8  
และด้วยประโยค往北京他哥哥现在又开始发展。 ร้อยละ 8.6 ตามล าดับ 

 
จากผลการทดสอบข้อ 10)  สามารถแสดงกราฟได้ดังนี้ 
 

DPU



30 

 

 

 

ข้อทดสอบน้ี  เป็นการทดสอบความเข้าใจการใช้กลุ่มค าบุพบท 往(มุ่ง)  ดังที่กล่าวไว้ใน
ประโยคข้อ 9)  ว่า ค าบุพบท 往(มุ่ง) สามารถวางได้ทั้ง 3 ต าแหน่ง ได้แก่ ต าแหน่งหน้าประธาน  
ต าแหน่งหลังประธานหรือหน้ากริยา  และต าแหน่งหลังกริยาหรือกลุ่มค ากริยา  แต่ค าริยาที่ปรากฏใน
ประโยคนีค้ือค าว่า “发展”(พัฒนา)  ไม่ได้สื่อความหมายถึงการเคลื่อนท่ีของสิ่งของ  ดังนั้นจึงไม่เข้า
พวกกับค ากริยาดังที่กล่าวไว้ในข้อ 2.2  ประโยคข้อ “พี่ชายเขาตอนน้ีเริ่มมุ่งพัฒนาทางปักกิ่ง” นี้  ตรง
กับประโยค “他哥哥现在又开始往北京发展” คือวางกลุ่มค าบุพบทวลีหน้าค ากริยา  และเม่ือ
พิจารณาจากรูปประโยคได้ผลดังนี้ 

 

他哥哥     现在         开始          往北京 发展 

พี่ชายเขา  ตอนน้ี       เริ่ม        มุ่งพัฒนาทางปักกิ่ง 

 
จากการวิเคราะห์รูปประโยค ระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีนจะพบว่า  ค าตอบในข้อนี้มีรูป

ประโยคใกล้เคียงกับภาษาไทย  และมีผู้ตอบตัวเลือกนี้เกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบทดสอบทั้งหมด  
โดยสูงถึงร้อยละ 57.3  ท าให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่า  ผู้เรียนโดยมากยังคงยึดหลักไวยากรณ์ของ
ภาษาแม่เป็นหลักในการเรียนภาษา  เช่นเดียวกับแบบทดสอบในข้อ 8)และข้อ 9) 

ส่วนความผิดพลาดจากทั้ง 2 รูปแบบ  คือ 
 1) ความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้กลุ่มค าบุพบทวลี往(มุ่ง) หลังกริยา จากประโยค “他哥哥

现在又开始发展往北京”  เป็นประโยคที่ผู้วิจัยตั้งขึ้นจากหลักไวยากรณ์  โดยได้สมมติฐานจากการ
เรียนการสอนเรื่องค าบุพบท  กล่าวคือหากในการเรียนการสอนไม่ได้อธิบายถึงค ากริยาที่สามารถตาม
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ด้วยค าบุพบท 往(มุ่ง)ได้  นั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ผู้เรียนเลือกค าตอบที่ใช้กลุ่มค าบุพบทวลี 往(มุ่ง) หลัง
กริยา(他哥哥现在又开始发展往北京) จึงควรจัดว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเรียนการ
สอน 

2) ความผิดพลาดที่เกิดการใช้กลุ่มค าบุพบท往(มุ่ง) หน้าประโยค จากประโยค “往北京他哥

哥现在又开始发展”  การที่ผู้เรียนเลือกค าตอบ 2) ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีผู้วิจัยตั้งสมมติฐานตามผลสรุป
งานวิจัยของ Wei Tingxin นั้น  เราไม่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดขึ้นจากการเรียนการสอน  เนื่องจากใน
การเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ยังไม่ปรากฏวิธีการใช้ค าบุพบท 往(มุ่ง) หน้า
ประโยค  อีกทั้งการใช้ในรูปแบบนี้แตกต่างจากภาษาไทย  ดังนั้นการใช้ในรูปแบบ 2) นี้จึงไม่ได้มี
สาเหตุจากการเรียนการสอนหรือจากภาษาไทยเลย  แต่หากผู้เรียนได้ค านึงเกี่ยวกับค านามบอก
สถานท่ีในภาษาจีนว่าสามารถวางไว้หน้าประโยคได้ตามกลวิธีของภาษาจีน  และจากวิธีคิดเช่นนี้เองที่
ท าให้ผู้เรียนเลือกค าตอบ 2) นี้  เราจึงสรุปได้ว่า  เป็นอิทธิพลจากภาษาจีนที่เป็นภาษาที่ 2 ของผู้เรียน
เอง(目的语知识负迁移——over-generalization) 
 
ข้อ 11  他们对那位调查的人说他们的看法。 
 พวกเขาบอกความคิดเห็นของพวกเขาต่อผู้ตรวจสอบคนน้ัน 

การใช้ค าบุพบท ค าว่า 对(ต่อ)  ซึง่ผู้วิจัยได้ใช้ประโยคทดสอบว่า “พวกเขาบอกความคิดเห็น
ของพวกเขาต่อผู้ตรวจสอบคนนั้น”  พบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบถูกร้อยละ 38.9  ( ด้วยค าตอบ 他们对

那位调查的人说他们的看法)  ตอบผิดรวมร้อยละ 55.7 ด้วยค าตอบ他们说对那位调查的人

他们的看法。  ร้อยละ 26.5  และ ดว้ยประโยค 他们说他们的看法对那位调查的人。 ร้อย
ละ 29.2  ตามล าดับ 
 

จากผลการทดสอบข้อ 11)  สามารถแสดงกราฟได้ดังนี้ 
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ข้อทดสอบน้ี  เป็นการทดสอบความเข้าใจการใช้กลุ่มค าบุพบท 对(ต่อ)  ดังที่ได้กล่าวไว้ใน

งานวิจัยของ Wei Tingxin ว่ากลุ่มค าบุพบทวลี 对(ต่อ) สามารถวางได้ 2 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งหน้า
ประธาน  และต าแหน่งหลังประธานหรือหน้ากริยา  ประโยคข้อ “พวกเขาบอกความคิดเห็นของพวก
เขาต่อผู้ตรวจสอบคนน้ัน” นี้  ตรงกับประโยค “他们对那位调查的人说他们的看法” หรือคือวาง
กลุ่มค าบุพบทวลีหลังประธานหรือหน้ากริยา   

จากความผิดพลาดทั้ง 2 รูปแบบ  สามารถอธิบายได้ดังนี้   
1) ความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้บุพบทวลี对(ต่อ) หลงักริยา จากประโยค “他们说对那位

调查的人他们的看法”   
2) ความผิดพลาดที่เกิดการใช้บุพบทวลี对(ต่อ) หลังกลุม่ค ากริยา  จากประโยค “他们说他

们的看法对那位调查的人”  
สามารถน ามาเปรียบเทียบกันระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยได้ดังนี้ 
 

× 他们                      说他们的看法                   对那位调查的人 

  พวกเขา    บอกความคิดเห็นของพวกเขา      ต่อผู้ตรวจสอบคนนั้น 

 
จากการวิเคราะห์รูปประโยค พบว่าทั้ง 2 ประโยค เป็นการใช้ค าบุพบทวลี 对(ต่อ) หลังกริยา

ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีไม่ปรากฏในภาษาจีน  ดังนั้นในการเรียนการสอนก็ไม่กล่าวถึงด้วยเช่นกัน  แต่จาก
จ านวนผู้ตอบแบบทดสอบทั้งหมด  พบว่า มีผู้เลือกค าตอบในข้อ 1 และข้อ 2 มากเป็นจ านวนร้อยละ 
26.5 และร้อยละ 29.2 ตามล าดับ  เราสรุปได้ว่า ความผิดพลาดในรูปแบบตามทั้งข้อ 2 นี้ เกิดขึ้นจาก
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การน าไวยากรณ์ของภาษาไทยมาในภาษาจีน  และได้น าค าบุพบทวลี 对(ต่อ) ไปวางไว้หลังกริยา 
ดังนั้นจึงถือว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากอิทธิพลของภาษาแม่   
 
ข้อ 12  他对老师不太礼貌。 

 เขาเสียมารยาทต่ออาจารย์ 
การใช้ค าบุพบท ค าว่า对(ต่อ)  ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ประโยคทดสอบว่า “เขาเสียมารยาทต่ออาจารย์”  

พบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบถูกร้อยละ 51.9  ( ด้วยค าตอบ 他对老师不太礼貌)  ตอบผิดรวมร้อยละ 
44.3 ด้วยค าตอบ他不对老师太礼貌。 ร้อยละ 22.7  และ ด้วยประโยค他不太礼貌对老师。  
ร้อยละ 21.6  ตามล าดับ 

 
จากผลการทดสอบข้อ 12)  สามารถแสดงกราฟได้ดังนี้ 
 

 

 
ข้อทดสอบน้ี  เป็นการทดสอบความเข้าใจการใช้กลุ่มค าบุพบท 对(ต่อ)  ดังที่ได้กล่าวไว้ใน

ประโยคข้อ 11 คือกลุ่มค าบุพบทวลี 对(ต่อ) สามารถวางได้ 2 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งหน้าประธาน  
และต าแหน่งหลังประธาน  แต่ในข้อ 12 นี้ มีความแตกต่างจากข้อ 11 คือ ได้เพิ่มค าประติเษธวิเศษณ์ 
(否定副词)ไว้ในประโยค ประโยคที่มีค าประติเษธวิเศษณ์ (否定副词)พร้อมกับกลุ่มค าบุพบท对(ต่อ)จะ
น าค าประติเษธวิเศษณ์ (否 定 副 词)  ไว้หน้าค ากริยา มีผลท าให้ประโยคข้อ “เขาเสียมารยาทกับ
อาจารย์” นี้  มีนัยตรงกับประโยค “他对老师不太礼貌” ในภาษาจีน   

ส่วนความผิดพลาดทั้ง 2 รูปแบบ  สามารถอธิบายได้ดังนี้   
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1) ความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้กลุ่มค าบุพบทวลี 对(ต่อ) หลังค าวิเศษณ์ จากประโยค “他

不对老师太礼貌”  เราไม่สามารถอธิบายได้ว่าการใช้ในลักษณะเช่นนี้ เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน  
เนื่องจากในการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ยังไม่ปรากฏวิธีการใช้ค าประ
ติเษธวิเศษณ์ (否定副词)หน้ากลุ่มค าบุพบท 对(ต่อ)  อีกทั้งการใช้ในรูปแบบนี้แตกต่างจากภาษาไทย  
ดังนั้นความผิดพลาดในรูปแบบน้ีจึงไม่ได้มีสาเหตุจากการเรียนการสอนหรือจากภาษาไทยเลย  แต่
หากผู้เรียนได้ค านึงเกี่ยวกับค าประติเษธวิเศษณ ์ (否 定 副 词)ในภาษาจีนท่ีจะต้องวางหน้ากลุ่มค าบุพ
บท  และจากวิธีคิดเช่นน้ีเองที่ท าให้ผู้เรียนเลือกค าตอบ 1) นี้  เราจึงสรุปได้ว่า  เป็นอิทธิพลจาก
ภาษาจีนที่เป็นภาษาที่ 2 ของผู้เรียนเอง(目的语知识负迁移——over-generalization) 

2) ความผิดพลาดที่เกิดการใช้กลุ่มค าบุพบท 对(ต่อ) หลังภาคแสดง  จากประโยค “他不太

礼貌对老师”  
สามารถน ามาเปรียบเทียบกันระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยได้ดังนี้ 
 

×他                  不太礼貌                  对老师 

  เขา            เสียมารยาท           ต่ออาจารย์ 

 
จากการวิเคราะห์รูปประโยค พบว่าทั้ง 2 ประโยค เป็นการใช้ค าบุพบทวลี 对(ต่อ) หลัง

ประธานท้ังหมด แต่มีความแตกต่าง คือ รูปแบบประโยคในข้อ 2 เป็นรูปแบบที่ไม่ปรากฏในภาษาจีน  
ดังนั้นในการเรียนการสอนจึงไมก่ล่าวถึง  จากจ านวนผู้ตอบแบบทดสอบทั้งหมด  พบว่า มีผู้เลือก
ค าตอบในข้อ 1 และข้อ 2 มากเป็นจ านวนร้อยละ 22.7 และร้อยละ 21.6 ตามล าดับ  เราสรุปได้ว่า 
ความผิดพลาดในรูปแบบตามทั้งข้อ 2 นี้ เกิดขึ้นจากการน าไวยากรณ์ของภาษาไทยมาในภาษาจีน  
และได้น าค าบุพบทวลี 对(ต่อ) ไปวางไว้หลังกริยา ดังนั้นจึงถือว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากอิทธิพล
ของภาษาแม่   

 
ข้อ 13  大家为他设宴洗尘。 

 ทุกคนจัดงานเลี้ยงต้อนรับส าหรับเขา 
การใช้ค าบุพบท ค าว่า 为 (ส าหรับ)   ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ประโยคทดสอบว่า “ทุกคนจัดงานเลี้ยง

ต้อนรับส าหรับเขา”  พบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบถูกร้อยละ 44.3 ( ด้วยค าตอบ 大家为他设宴洗尘)  
ตอบผิดรวมร้อยละ 41.3ด้วยค าตอบ大家设宴洗尘为他。 ร้อยละ 38.9    และ ด้วยประโยค为他

大家设宴洗尘。 ร้อยละ 12.4 ตามล าดับ 
 

จากผลการทดสอบข้อ 13)  สามารถแสดงกราฟได้ดังนี้ 
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ข้อทดสอบน้ี  เป็นการทดสอบความเข้าใจการใช้กลุ่มค าบุพบท为(ส าหรับ)  ดังที่ได้กล่าวไว้ใน

งานวิจัยของ Wei Tingxin ว่ากลุ่มค าบุพบทวลี 为(ส าหรับ) สามารถวางได้ 2 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่ง
หน้าประธาน  และต าแหน่งหลังประธานหรือหน้ากริยา  ประโยคข้อ “ทุกคนจัดงานเลี้ยงต้อนรับที่
ส าหรับเขา” นี้  ตรงกับประโยค “大家为他设宴洗尘” หรือคือวางกลุ่มค าบุพบทวลีหลังประธาน
หรือหน้ากริยา   

ส่วนความผิดพลาดทั้ง 2 รูปแบบ  สามารถอธิบายได้ดังนี้   
1) ความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้กลุ่มค าบุพบทวลี 为(ส าหรับ) หน้าประโยค จากประโยค “

为他大家设宴洗尘”  ในงานวิจัยของ Wei Tingxin เขียนไว้ว่า “การใช้ค าบุพบทวลี 为(ส าหรับ) 
หน้าประโยคจะขึ้นอยู่กับความยาวของกลุ่มค านามที่วางหลังค าบุพบท หากกลุ่มค านามน้ันมีความยาว
มากจะต้องวางกลุ่มค าบุพบทไว้หน้าประโยค" แต่ประโยค “为他大家设宴洗尘” เป็นค านาม 1 
พยางค์ ไม่มีส่วนขยายใดๆ จึงไม่สามารถวางหน้าประโยคได้  ดังนั้นในการเรียนการสอน  ผู้สอนจึง
ควรเสริมวิธีการใช้กลุ่มค าบุพบทหน้าประโยคเพื่อลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น 

2) ความผิดพลาดที่เกิดการใช้บุพบทวลี为(ส าหรับ) หลังภาคแสดง  จากประโยค “大家设宴

洗尘为他”  
สามารถน ามาเปรียบเทียบกันระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยได้ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 13) ตารางเปรียบเทียบจ านวนผู้เลือกค าตอบในแต่ละตัวเลือก
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×   大家                  设宴洗尘                     为他 

   ทุกคน      จัดงานเลี้ยงต้อนรับ     ส าหรับเขา 
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จากการวิเคราะห์รูปประโยค ระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีน  เราสรุปได้ว่า ความผิดพลาดใน

รูปแบบน้ี เกิดขึ้นจากการน าไวยากรณ์ของภาษาไทยมาในภาษาจีน  ดังนั้นจึงจัดว่าเป็นความผิด
พลาดที่เกิดจากอิทธิพลของภาษาแม่   

 
ข้อ 14  咱们别为那件小事儿伤了和气。 

 พวกเราอย่าทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆเรื่องนั้นเลย 
การใช้ค าบุพบท ค าว่า 为(ด้วย)   ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ประโยคทดสอบว่า “พวกเราอย่าทะเลาะกัน

ด้วยเรื่องเล็กๆเรื่องนั้นเลย”  พบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบถูกร้อยละ 41.1  ( ด้วยค าตอบ咱们别为那件

小事儿伤了和气)  ตอบผิดรวมร้อยละ 54.1 ด้วยค าตอบ 为那件小事儿咱们别伤了和气。 
ร้อยละ 18.4  และ ด้วยประโยค咱们别伤了和气为那件小事儿。 ร้อยละ 35.7  ตามล าดับ 
 

จากผลการทดสอบข้อ 14)  สามารถแสดงกราฟได้ดังนี้ 
 

 

 
ข้อทดสอบน้ี  เป็นการทดสอบความเข้าใจการใช้กลุ่มค าบุพบท 为(ด้วย)  ดังที่ได้กล่าวไว้ใน

ประโยคในข้อ 13) ว่าบุพบทวลี 为(ด้วย) สามารถวางได้ 2 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งหน้าประธาน  และ
ต าแหน่งหลังประธานหรือหน้ากริยา  ประโยคข้อ “พวกเราอย่าทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆเรื่องนั้นเลย” 
นี้  ตรงกับประโยค “咱们别为那件小事儿伤了和气” หรือคือวางบุพบทวลีหลังประธานหรือหน้า
กริยา   
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ส่วนความผิดพลาดทั้ง 2 รูปแบบ  สามารถอธิบายได้ดังนี้   
1) ความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้กลุ่มค าบุพบทวลี 为(ด้วย) หน้าประโยค จากประโยค “为

那件小事儿咱们别伤了和气”  แม้ว่ากลุ่มค านามที่รองรับค าบุพบทของประโยคนี้  จะยาวถึง 5 
พยางค์  แต่ประโยคนี้ก็ไม่สามารถใช้กลุ่มค าบุพบทหน้าประโยคได้  เนื่องจากในงานวิจัยของ Wei 
Tingxin ยังเขียนเสริมไว้ว่า “เมื่อประโยคมีค าวิเศษณ์มาขยาย  กลุ่มค าบุพบทจะต้องวางหลังค า
วิเศษณ์นั้นๆ " ซึ่งประโยค “为那件小事儿咱们别伤了和气” มีค าว่า “别”(อย่า) เป็นค าวิเศษณ์ 
ดังนั้นจึงไม่สามารถวางกลุ่มค าบุพบทไว้หน้าประโยคได้  ดังนั้นในการเรียนการสอน  ผู้สอนจึงควร
เสริมหลักการใช้กลุ่มค าบุพบทเมื่อในประโยคมีค าขยายหน้ากริยา  ทั้งน้ีเพื่อลดปริมาณความผิดพลาด
ที่จะเกิดขึ้น 

2) ความผิดพลาดที่เกิดการใช้บุพบทวลี为(ด้วย) หลังภาคแสดง  จากประโยค “咱们别伤了

和气为那件小事儿”  
สามารถน ามาเปรียบเทียบกันระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
จากการวิเคราะห์รูปประโยค ระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีน  เราสรุปได้ว่า ความผิดพลาดใน

รูปแบบน้ี เกิดขึ้นจากการน าไวยากรณ์ของภาษาไทยมาในภาษาจีน  ดังนั้นจึงจัดว่าเป็นความผิด
พลาดที่เกิดจากอิทธิพลของภาษาแม่   
 
 

จากการวิเคราะห์ประโยคตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 14  สามารถแสดงลักษณะความผิดพลาดในการ
ใช้บุพบทภาษาจีนในรายข้อดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางที่  3   แสดงลักษณะความผิดพลาดในการใช้บุพบทภาษาจีนในรายข้อ 

ข้อค าถาม ค าตอบ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1 ตอบถูก ด้วยรูปประโยค 

他从自行车上摔下来，我赶忙过去把他扶了起来。 
91 49.2 

การใช้บุพบท ตอบผิด ด้วยรูปประโยค 
从自行车上他摔下来，我赶忙过去把他扶了起来。 

18 9.7 

ค าว่า   从(จาก) ตอบผิดด้วยรูปประโยค 
他摔下来从自行车上，我赶忙过去把他扶了起来。 

70 37.8 

×  咱们         别          伤了和气             为那件小事儿 

   พวกเรา   อย่า       ทะเลาะกัน      ด้วยเรื่องเล็กๆเรือ่งนั้นเลย 
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ข้อค าถาม ค าตอบ จ านวน(คน) ร้อยละ 

2 ตอบถูก ด้วยรูปประโยค 
村里传说他叔要从国外回来了。 

59 31.9 

การใช้บุพบท ตอบผิด ด้วยรูปประโยค 
村里传说他叔从国外要回来了。 

75 40.5 

ค าว่า   从(จาก) ตอบผิด ด้วยรูปประโยค 
村里传说他叔要回来从国外了。 

44 23.8 

3 
การใช้บุพบท 
ค าว่า   在(ที)่ 

ตอบผิด ด้วยรูปประโยค 
他写了几个字在黑板上。 

80 43.2 

ตอบถูก ด้วยรูปประโยค 
他在黑板上写了几个字。 

79 42.7 

ตอบผิด ด้วยรูปประโยค 
在黑板上他写了几个字。 

17 9.2 

4 
การใช้บุพบท 
ค าว่า  在(ที)่  

ตอบผิด ด้วยรูปประโยค 
他在家里不看电视。 

72 38.9 

ตอบถูก ด้วยรูปประโยค 
他不在家里看电视。 

46 24.9 

ตอบผิด ด้วยรูปประโยค 
他不看电视在家里。 

65 35.1 

5 
การใช้บุพบท 
ค าว่า跟(กับ) 

ตอบถูก ด้วยรูปประโยค 
他跟一个有钱人住在一起。 

74 40.0 

ตอบผิด ด้วยรูปประโยค 
他住跟一个有钱人在一起。 

30 16.2 

ตอบผิด ด้วยรูปประโยค 
他住在一起跟一个有钱人。 

74 40.0 

6 
การใชบุพบท 
ค าว่า跟(กับ) 

ตอบถูก ด้วยรูปประโยค 
婚姻大事得跟父母商量。 

68 36.8 

ตอบผิด ด้วยรูปประโยค 
婚姻大事跟父母得商量。 

69 37.3 

ตอบผิด ด้วยรูปประโยค 
婚姻大事得商量跟父母。 

40 21.6 

7 
การใช้บุพบท 
ค าว่า给(ให้) 

ตอบถูก ด้วยรูปประโยค 
屋子已经给他们准备好了。 

88 47.6 

ตอบผิด ด้วยรูปประโยค 
屋子给他们已经准备好了。 

63 34.1 

ตอบผิด ด้วยรูปประโยค 
屋子已经准备好给他们了。 

29 15.7 

8 
การใช้บุพบท 
ค าว่า给(ให้) 

ตอบถูก ด้วยรูปประโยค 
小李说作业已经交给陈老师了。 

105 56.8 

ตอบผิด ด้วยรูปประโยค 
小李说作业给陈老师已经交了。 

43 23.2 
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ตอบผิด ด้วยรูปประโยค 
小李说作业已经给陈老师交了。 

33 17.8 

9 
การใช้บุพบท 
ค าว่า往(มุ่ง) 

ตอบผิด ด้วยรูปประโยค 
这列火车正往北京开。 

40 21.6 

ตอบผิด ด้วยรูปประโยค 
这列火车往北京正开。 

37 20.0 

ตอบถูก ด้วยรูปประโยค 
这列火车正开往北京。 

99 53.5 

10 
การใช้บุพบท 
ค าว่า往(มุ่ง) 

ตอบถูก ด้วยรูปประโยค 
他哥哥现在开始往北京发展。 

106 57.3 

ตอบผิด ด้วยรูปประโยค 
他哥哥现在开始发展往北京。 

57 30.8 

ตอบผิด ด้วยรูปประโยค 
往北京他哥哥现在开始发展。 

16 8.6 

11 
การใช้บุพบท 
ค าว่า对(ต่อ) 

ตอบถูก ด้วยรูปประโยค 
他们对那位调查的人说他们的看法。 

79 38.9 

ตอบผิด ด้วยรูปประโยค 
他们说对那位调查的人他们的看法。 

49 26.5 

ตอบผิด ด้วยรูปประโยค 
他们说他们的看法对那位调查的人。 

54 29.2 

12 
การใช้บุพบท 
ค าว่า对(ต่อ) 

ตอบถูก ด้วยรูปประโยค 
他对老师不太礼貌。 

96 51.9 

ตอบผิด ด้วยรูปประโยค 
他不对老师太礼貌。 

42 22.7 

ตอบผิด ด้วยรูปประโยค 
他不太礼貌对老师。 

40 21.6 

13 
การใช้บุพบท 
ค าว่า为(เพื่อ) 

ตอบถูก ด้วยรูปประโยค 
大家为他设宴洗尘。 

82 44.3 

ตอบผิด ด้วยรูปประโยค 
为他大家设宴洗尘。 

23 12.4 

ตอบผิด ด้วยรูปประโยค 
大家设宴洗尘为他。 

72 38.9 

14 
การใช้บุพบท 
ค าว่า为(เพื่อ) 

ตอบถูก ด้วยรูปประโยค 
咱们别为那件小事儿伤了和气。 

76 41.1 

ตอบผิด ด้วยรูปประโยค 
为那件小事儿咱们别伤了和气。 

34 18.4 

ตอบผิด ด้วยรูปประโยค 
咱们别伤了和气为那件小事儿。 

66 35.7 
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ดังนั้นเม่ือพิจารณาโดยรวมจะพบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบผิด (ร้อยละ 51.46 ) มากกว่าตอบถูก 

(ร้อยละ 44.06 ) เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 1 , 8 , 9 , 10  และ 12 ตอบถูกมากกว่าตอบ
ผิด โดยข้อที่ถูกมากที่สุด 3 อันดับแรก  ได้แก่ ข้อ 10, 8 และ 9 ตามล าดับ  ข้อที่ผิดมากที่สุด 3 อันดับ  
ได้แก่ ข้อ 4 , 2 และ 6 ตามล าดับ  ดังรายละเอียดท่ีแสดงในตารางที่ 4 

 
ตารางที่  4   แสดงลักษณะความผิดพลาดโดยรวมในการใช้บุพบทภาษาจีน 
 

ข้อ ร้อยละของการตอบถูก ร้อยละของการตอบผิด 
1从(จาก) 

40.55 
49.2 

55.9 
47.5 

2从(จาก) 31.9 64.3 
3在(ที)่ 

33.8 
42.7 

63.2 
52.4 

4在(ที)่ 24.9 74.0 
5跟(กับ) 

38.4 
40.0 

57.55 
56.2 

6跟(กับ) 36.8 58.9 
7给(ให้) 

52.2 
47.6 

45.4 
49.8 

8给(ให้) 56.8 41.0 
9往(มุ่งสู่) 

55.4 
53.5 

40.5 
41.6 

10往(มุ่ง) 57.3 39.4 
11对(ต่อ) 

45.45 
38.9 

50 
55.7 

12对(ต่อ) 51.9 44.3 
13为(ส าหรับ) 

42.7 
44.3 

47.7 
41.3 

14为(ด้วย) 41.1 54.1 
รวม 44.06 51.46 

 
จากประโยคทดสอบ 14 ประโยคข้างต้น มีผู้ตอบถูกน้อยกว่าตอบผิด และจากค่าเฉลี่ยร้อยละ

รวมของการตอบผิดร้อยละ 51.46 วิเคราะห์มูลเหตุของความผิดพลาดได้ 2 หัวข้อใหญ่ๆ คือ 1) ความ
ผิดพลาดทีจ่ากอิทธิพลของภาษาแม่  ความผิดพลาดในรูปแบบนี้  ผู้เรียนจะวางบุพบทวลหีลังค ากริยา  
ผู้เรียนเลือกค าตอบนี้มากคิดเป็นค่าร้อยละเฉลี่ย  29 จากค่าเฉลี่ยของร้อยละการตอบผิดทั้งหมด
(51.46)  และ 2) ความผิดพลาดที่จากการเรียนการสอน  ทั้งน้ีเนื่องจากผู้สอนอาจละเลย หรือไม่ได้
กล่าวถึงข้อจ ากัดต่างๆ ของบุพบทวลทีีใ่ช้กับประโยคที่มีค าวิเศษณ์  ค าช่วยกริยา เป็นต้น ผู้เรียน
เลือกค าตอบนี้มากคิดเป็นค่าร้อยละเฉลี่ย  22.46 จากค่าเฉลี่ยของร้อยละการตอบผิดทั้งหมด(44.06) 
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 จากตารางที่ 4 ผู้วิจัยยังพบว่า ร้อยละของการตอบถูกของค าว่า 给(ให้)ในข้อ 7กับข้อ 8 และ
往(มุ่ง,มุ่งสู่)ในข้อ 9 กับข้อ 10 มีค่าค าตอบถูกเกินร้อยละ 50 แต่ร้อยละของการตอบผิดของ 从(จาก)
ในข้อ 1 กับข้อ 2 หรือจากค าว่า 在(ที)่ในข้อ 3 กับข้อ 4 หรือจากค าว่า 跟(กับ)ในข้อ 5 กับข้อ 6และ
จากค าว่า 对(ต่อ)ในข้อ 11กับ ข้อ12มีค่าค าตอบผิดเกินร้อยละ 50  เห็นได้ชัดเจนว่าผู้เรียนเข้าใจ
ช านาญกับการใช้ค าบุพบท 给(ให้)และค าบุพบท 往(มุ่ง,มุ่งสู่)เป็นอย่างดี คือวางกลุ่มค าบุพบทหลัง
กริยาเช่นเดียวกับภาษาแม่ของผู้เรียน  และขาดความช านาญการใช้ค าบุพบท 从(จาก), 在(ที)่, 跟(กับ)
และ 对(ต่อ)  ที่โดยมากจะวางกลุ่มค าบุพบทหน้ากริยาตามหลักการท่ัวไปที่ใช้ในการเรียนการสอน  
แต่ค าว่า在(ที)่ จะแตกต่างจากค าบุพบทอื่นอีกอย่างหนึ่งที่ชัดเจน  คือมีวิธีการใช้ท่ีหลากหลายนั่นเอง   
 
 จากผลการวิจัยทีพ่บว่า อิทธิพลของภาษาแม่สามารถท าให้ผู้เรียนเกินกึ่งหนึ่งเลือกค าตอบได้
ถูกต้องเมื่อค าตอบที่ถูกต้องในข้อนั้นๆเป็นกลุ่มค าบุพบทวางหลังกริยา   ในขณะเดียวกัน  อิทธิพล
ของภาษาแม่ก็สามารถท าให้ผู้เรียนจ านวนร้อยละ  29 เลือกค าตอบที่ผิดเนื่องจากเลือกค าตอบที่บุพ
บทวลวีางหลังกริยา  ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าภาษาแม่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ภาษาที่ 2 มากกว่าอิทธิพล
จากการเรียนการสอน   
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

 งานวิจัยเร่ือง  “การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ค าบุพบทภาษาจีนของนักเรียนไทยระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”  เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบค าบุพบทท่ีผู้เรียนชาวไทยใช้ในประโยค  และเพื่อวิเคราะห์
ลักษณะความผิดพลาดในการใช้ค าบุพบทภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทย  โดยมีประชากรท่ีใช้ใน
การศึกษาคือ นักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีไ่ด้ศึกษา
ภาษาจีนมาแล้วอย่างน้อย 360 ชั่วโมง  ทั้งน้ีได้เลือกกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 5 โรงเรียน  ประกอบด้วย
โรงเรียนสตรีวิทยา  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม  โรงเรียนวัดราชโอรส  โรงเรียนเบญจมราชาลัยและ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
 งานวิจัยช้ินน้ี  เป็นงานวิจัยที่ใช้แบบสอบถาม  โดยสร้างแบบสอบถามเป็นแบบทดสอบความรู้
เกี่ยวกับวิธีการใช้ค าบุพบทที่ปรากฏในหนังสือ《 汉 语 教 程 》ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยภาษา
ปักกิ่ง ตั้งแต่เล่มที่ 1-3  ซึ่งมีค าบุพบทที่ใช้ในการทดสอบทั้งสิ้น 7 ค า  จากนั้นน าค าบุพบทแต่ละค า 
มาสร้างเป็นข้อค าตอบที่เป็นการแปลประโยคค าถามภาษาไทยโดยจัดวางต าแหน่งของบุพบทวลีใน 3 
รูปแบบที่กันโดยท่ัวไป  กล่าวคือรูปแบบที่ 1 วางบุพบทวลีหน้าประโยค  รูปแบบที่ 2 วางบุพบทวลี
หน้ากริยา และรูปแบบท่ี 3 วางบุพบทวลีหลังกริยา 

ทั้งน้ี  เพื่อให้ได้คุณภาพของข้อค าถามที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกัน  จึงได้ทดสอบในครั้งที่ 1 
ซึ่งพบว่า ค าบุพบทที่ผู้เรียนตอบถูกมากที่สุด  ได้แก่ ค าบุพบท 往 (มุ่ง,มุ่งสู่) และค าบุพบทที่ผู้เรียน
ตอบถูกน้อยท่ีสุด ได้แก่ ค าบุพบท 跟(กับ) เมื่อวิเคราะห์จากต าแหน่งในประโยคแล้วได้ว่า ค าบุพบท
往(มุ่ง,มุ่งสู่) มีการใช้เหมือนกับภาษาไทยจึงท าให้ผู้เรียนตอบถูกมากที่สุด  ส่วนค าบุพบท 跟(กับ) มี
วิธีการใช้ไม่เหมือนกับภาษาไทยจึงมีจ านวนผู้เรียนเลือกตอบน้อย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเลือกข้อค าถาม
ที่มีค่าร้อยละของผู้ตอบถูกเกิน 60 แต่ไม่เกินร้อยละ  80  เพื่อทดสอบสมมติฐานดังกล่าวเป็นส าคัญ
และได้แสดงผลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามและรูปแบบวิธีการใช้ค าบุพบท
ภาษาจีนเป็นส่วนประกอบ 
 
5.1 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย  แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก  ได้แก่ 

  ส่วนแรก  สถานภาพส่วนบุคคล ในภาพรวมเป็นนักเรียนมัธยมปีที่ 6 ที่ศึกษาภาษาจีนมาแล้ว
อย่างน้อย  360 ชั่วโมง 
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  ส่วนท่ีสอง รูปแบบวิธีการใช้ค าบุพบทภาษาจีน มีทั้งหมด 3 รูปแบบ  คือ 1)หน้าประธานหรือหน้า

ประโยค  2)หลังประธานหรือหน้าค ากริยา  3)หลังค ากริยา และในทุกข้อค าถามมีผู้เลือกตอบทุกรูปแบบ มี
ผู้ตอบค าถามถูกต้องมากถึงร้อยละ 44.06  และมีผู้ตอบค าถามผิดมากถึงร้อยละ 51.46  
  
5.2 อภิปรายผล 
 ส าหรับการอภิปรายผลผู้วิจัยได้น าจ านวนร้อยละของการตอบผิดมาวิเคราะห์มูลเหตุของความ
ผิดพลาดในการใช้ค าบุพบท  แบ่งได้เป็น 1)มูลเหตุจากอิทธิพลของภาษาแม่  และ 2) มูลเหตุจากการ
เรียนการสอน  แม้ว่าผู้เรียนได้ศึกษาภาษาจีนมาแล้วอย่างน้อย 360 ชั่วโมง แต่ก็ยังคงเกิดความ
ผิดพลาดที่มีมูลเหตุมาจากอิทธิพลของภาษาแม่ซึ่งมีจ านวนร้อยละมากกว่ามูลเหตุที่มาจากการเรียน
การสอน โดยร้อยละของการตอบถูกของค าว่า 给(ให้) และ 往(มุ่ง) มีค่าค าตอบถูกเกินร้อยละ 50 แต่
ทั้งน้ีทั้งนั้นร้อยละของการตอบผิดของค าว่า 从(จาก) หรือจากค าว่า 在(ที)่ หรือจากค าว่า 跟(กับ) และ
จากค าว่า 对(ต่อ) มีค่าค าตอบผิดเกินร้อยละ 50  ซึ่งน่ันได้แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนเข้าใจช านาญกับการ
ใช้ค าบุพบท 给(ให้)และค าบุพบท 往(มุ่ง)ที่มักจะวางกลุ่มค าบุพบทหลังกริยาเช่นเดียวกับภาษาแม่ของ
ผู้เรียน  และขาดความช านาญการใช้ค าบุพบท从(จาก), 在(ที)่, 跟(กับ)และ对(ต่อ) ที่มักจะวางกลุ่มค า
บุพบทหน้ากริยาตามหลักการท่ัวไปที่ใช้ในการเรียนการสอน  แต่ค าว่า 在(ที)่ แตกต่างจากค าบุพบท
อื่นอีกเรื่องหนึ่งที่ชัดเจน  นั่นคือค าว่า在(ที)่มีวิธีการใช้ที่หลากหลายกว่าค าบุพบทอื่นน่ันเอง   
 ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าภาษาแม่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ภาษาที่ 2 มากกว่าอิทธิพลจากการเรียน
การสอน  จากงานวิจัยพบว่า อิทธิพลของภาษาแม่สามารถท าให้ผู้เรียนเกินกึ่งหนึ่งเลือกค าตอบได้
ถูกต้องเมื่อค าตอบที่ถูกต้องในข้อนั้นๆเป็นกลุ่มค าบุพบทวางหลังกริยา   ในขณะเดียวกัน  อิทธิพล
ของภาษาแม่ก็สามารถท าให้ผู้เรียนจ านวนร้อยละ  29 เลือกค าตอบที่ผิดเนื่องจากเลือกค าตอบที่
กลุ่มค าบุพบทวางหลังกริยา  เช่นเดียวกัน 
 
5.3 ข้อเสนอแนะการวิจัย  

จากงานวิจัยช้ินน้ีผู้วิจัยพบว่า การศึกษาภาษาจีนเป็นเวลา 360 ชั่วโมงยังไม่สามารถขจัด
ความผิดพลาดที่มีสาเหตุมาจากภาษาแม่ได้  ในงานวิจัยหรือบทความส่วนใหญ่มักจะให้ผู้สอนเน้นย้ า
โครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อลดปัญหาดังกล่าว  ซึ่งก็จะเกิดผลตามมาเป็นข้อผิดพลาดในการเรียนการ
สอน  ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอแนะน าให้ผู้สอนแยกกลุ่มค าบุพบทตามการวางต าแหน่งในประโยค  ทั้งน้ีก็
เพื่อให้ความผิดพลาดที่มีมูลเหตุจากทั้งอิทธิพลของภาษาแม่และจากการเรียนการสอนน้ันลดปริมาณ
ลงมากยิ่งขึ้น    
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ภาคผนวก 1  
แบบสอบถามเรื่องการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ค าบพุบทภาษาจีนของนักเรียนไทย 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้ต้องการทดสอบการใช้ค าบพุบทของนกัเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาปีที ่6 ในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล ทีศ่ึกษาภาษาจีนมาแล้วอยา่งน้อย 360 ชั่วโมง  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าผลการทดสอบไปวิเคราะห์

การใช้ค าบพุบทภาษาจีนที่ผิดพลาดในนักเรียนไทย   

แบบสอบถามนี้ไม่ระบุชื่อผูท้ าการทดสอบ  จึงไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อผู้ท าการทดสอบ  ขอความร่วมมือ

ท าแบบทดสอบด้วยตนเอง  ในเวลา 10 นาท ี

แบบทดสอบนี้  มี 3 ส่วน ได้แก่  ค าถามทัว่ไป  แบบทดสอบการใช้ค าบพุบทและข้อเสนอแนะ 

ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือในการท าแบบทดสอบ  ผลการทดสอบจะเป็นประโยชนต์่อการเรียนการ

สอนภาษาจีนในประเทศไทยต่อไป 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. โรงเรียน                                                                    
2. ครูผู้สอนภาษาจีน (เฉพาะที่ได้เคยศึกษามาภายในโรงเรียน)  

〇  ครูไทยเท่านั้น  〇  ครูจีนเท่านั้น         〇  ครูไทย-จีน  

3. เพศ    〇 ชาย         〇  หญิง  

4. ระดับคะแนนเฉล่ียภาษาจีน 〇  1  〇  2  〇  3  〇  4  

ส่วนที่ 2 แบบทดสอบการใช้ค าบุพบท 

1. เลือกค าตอบที่ถูกต้องเพยีงข้อเดียว  
1.1  เขาล้มลงมาจากรถจักรยาน  ฉันรีบเข้าไปพยุงเขาขึ้นมา  

〇 他从自行车上摔下来，我赶忙过去把他扶了起来。  

〇  从自行车上他摔下来，我赶忙过去把他扶了起来。  

〇  他摔下来从自行车上，我赶忙过去把他扶了起来。  
1.2 ในหมู่บ้านลือกันว่าอาของเขาจะกลับมาจากต่างประเทศ  

〇 村里传说他叔要从国外回来了。  

〇 村里传说他叔从国外要回来了。  

〇 村里传说他叔要回来从国外了。  
1.3เขาอยากเขียนอักษร2-3ตัวบนกระดาน  

〇他想写几个字在黑板上。  

〇他想在黑板上写几个字。  

〇在黑板上他想写几个字。  
1.4เขาไม่ดโูทรทัศนท์ี่บ้าน  

〇他在家里不看电视。  

〇他不在家里看电视。  
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〇他不看电视在家里。  
1.5 เขาอาศัยอยู่กบัคนรวย  

〇他跟一个有钱人住在一起。  

〇跟一个有钱人他住在一起。  

〇他住在一起跟一个有钱人。  
1.6 การแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ตอ้งปรึกษากับคุณพ่อคุณแม ่  

〇  婚姻大事得跟父母商量。  

〇 婚姻大事跟父母得商量。  

〇 婚姻大事得商量跟父母。  
1.7 ห้องเตรียมให้พวกเขาเรียบร้อยแล้ว  

〇 屋子已经给他们准备好了。  

〇  屋子给他们已经准备好了。  

〇  屋子已经准备好给他们了。  
1.8 เส่ียวหล่ีบอกว่า  การบ้านส่งอาจารย์เฉินแล้ว  

〇小李说作业已经交给陈老师了。  

〇小李说作业给陈老师已经交了。  

〇小李说作业已经给陈老师交了。  
1.9 รถไฟขบวนน้ีก าลังขบัมุ่งสู่ปกักิ่ง  

〇 这列火车正往北京开。  

〇 这列火车往北京正开。  

〇 这列火车正开往北京。  
1.10 พีช่ายเขาตอนนี้เริ่มมุง่พฒันาทางปักกิ่ง  

〇 他哥哥现在开始往北京发展。  

〇 他哥哥现在开始发展往北京。  

〇往北京他哥哥现在开始发展。  
1.11 พวกเขาบอกความคิดเห็นของพวกเขาต่อผู้ตรวจสอบคนน้ัน  

〇 他们对那位调查的人说他们的看法。  

〇 他们说对那位调查的人他们的看法。  

〇 他们说他们的看法对那位调查的人。  
1.12 เขาเสียมารยาทกบัอาจารย์  

〇 他对老师不太礼貌。  

〇 他不对老师太礼貌。  

〇 他不太礼貌对老师。  

1.13 ทุกคนจัดงานเลี้ยงต้อนรับส าหรับเขา  

〇  大家为他设宴洗尘。  

〇为他大家设宴洗尘。  

〇 大家设宴洗尘为他。  
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1.14 พวกเราอย่าทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆเรื่องนั้นเลย  

〇 咱们别为那件小事儿伤了和气。  

〇 为那件小事儿咱们别伤了和气。  

〇 咱们别伤了和气为那件小事儿。  

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
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