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Abstract

The present research is aimed to  investigate the influence o f different levels o f linguistic distance among 

languages on the developm ent o f multilingual mental lexicon and lexical access, to  investigate the influence o f 

different order entities on the developm ent o f multilingual mental lexicon and lexical access, and to  investigate the 

interaction among different levels o f linguistic distance and different word order entities on the development of 

multilingual mental lexicon and lexical access. The subjects o f this study consisted o f four groups as (1) 50 Thai-Lao- 

Cambodia speakers; (2) 50 Thai-Lao-Vietnamese speakers; (3) 50 Thai-English- Cambodia speakers; and (4) 50 Thai- 

English- Vietnamese speakers. The masked translation equivalent priming tasks were used as the experimental 

methodology. The results were analyzed using ANOVA and MANOVA. The results revealed that the effect o f 

linguistic distance has the influence on the recognition and developm ent o f L2 and L3 and different orders o f word 

entities produced different degree o f priming effects. The analysis revealed the significant interaction among linguistic 

distance, word order entity, prime language status, and target language status. The implementation o f results is the 

development o f particular m ode l mental to  explain lexicon and lexical access o f multilingual speakers.
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บทคัดย่อ

การว ิจ ัยน ี้ ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื่อทดสอบอิทธิพลของระยะห ่างทางภาษาต่อการพ ัฒนาคลังคำและการน ึก ร ู้คำในพหุภาษา 

เพื่อทดสอบอิทธิพลของเอนทิตีแต่ละระดับต่อการพัฒนาคลังคำและการนีกรู้คำในพหุภาษา และ การทดสอบความส ัมพ ันธ ์ระหว่าง 

ระยะห่างระหว่างภาษา เอนทิต ีแต่ละระด ับ ต่อการพัฒนาคลังคำและการนกร ู้คำในพหุภาษา กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ ผู้ 

พูดภาษาไทย-ลาว-กัมพูซา 50 คน ผู้พูดภาษาไทย-ลาว-เวียดนาม 50 คน ผู้พูดภาษาไทย-อังกฤษ-กัมพูซา 50 คน และ ผู้'พูดภาษา'ไทย

องกฤษ-เวียดนาม 50 คน แบบทดสอบแบบ masked translation equivalent priming และ lexical decision task ถูกใซ้ในการเก็บ 

ข้อมูล ผลการคืกษาถูกวิเคราะห์ด้วยสถิติแบบ ANOVA และ MANOVA ผลการคืกษาแสดงให้เห็นว่า ระยะห่างทางภาษามีผลต่อการ 

น ึกร ู้และการพัฒนาภาษาที่ 2 และ 3 และ เอนท ิต ีแต่ละระด ับ  สร้างผลกระทบในระด ับ ต่างก ัน การว ิเคราะห ์แสดงน ัยสำค ัญของ 

ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างระหว่างภาษา เอนท ิต ีแต ่ละระด ับ ต่อการพัฒนาคลังคำ ภาษาที่ใซัเป็นคำที่เก ็ดก่อนและคำเป๋าหมาย 

ผลของการวิจัยนำมาใข้ในการพัฒนารูปแบบคลังคำและการนีกรู้คำท ี่ม ีล ักษพะเฉพาะสำหรับผู้พ ูดพหุภาษา
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