
บทคดัย่อ 

 การศกึษาวิจยัเร่ือง “การคาดเดาความหมายของส านวนเก่ียวกบัอวยัวะร่างกายในภาษาญ่ีปุ่ นของ

ผู้เรียนชาวไทย” มีจดุประสงคเ์พ่ือ 1)ศกึษาความรู้ความเข้าใจส านวนเก่ียวกบัอวยัวะร่างกายในภาษาญ่ีปุ่ น

ของผู้เรียนชาวไทย 2) ศกึษากลวิธีท่ีผู้เรียนใช้ในการคาดเดาความหมายของส านวนภาษาญ่ีปุ่ น เพ่ือเป็น

แนวทางในการสง่เสริมการเรียนรู้ และการท าความเข้าใจส านวนภาษาญ่ีปุ่ นของผู้เรียนให้ง่ายขึน้และเกิด

ประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้นี ้ได้มีการเปรียบเทียบความหมายของส านวนภาษาญ่ีปุ่ นกบัส านวนภาษาไทย 

จากนัน้คดัเลือกและแบ่งประเภทของส านวนออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ส านวนท่ีมกีารใช้ถ้อยค าแตกตา่ง

กนั แตม่ีความหมายคล้ายคลงึกนั 2) ส านวนท่ีมีการใช้ถ้อยค าท่ีคล้ายคลงึกนั แตม่คีวามหมายแตกตา่งกนั 

3) ส านวนท่ีมีการใช้ถ้อยค าและมีความหมายแตกตา่งกนัในทัง้สองภาษา 

 จากผลการศกึษาพบวา่ ส านวนประเภทท่ี 1)เป็นส านวนท่ีมีอตัราการตอบถกูมากท่ีสดุ ขณะท่ี

ส านวนประเภทท่ี3) นัน้มีอตัราการตอบผิดมากท่ีสดุ เน่ืองจากเป็นส านวนท่ีมีการใช้ถ้อยค าและความหมาย

แตกตา่งกบัส านวนในภาษาไทย ท าให้คาดเดาความหมายได้ยาก นอกจากนี ้ยงัพบวา่ ผู้ เรียนมีการเลือกใช้

กลวิธีท่ีหลากหลายในการคาดเดาความหมายของส านวน กลวิธีท่ีผู้ เรียนมีแนวโน้มใช้ในการคาดเดา

ความหมายมากท่ีสดุ คือ กลวิธีการคาดเดาความหมายของส านวนจากความหมายของค าตามอกัษร แล้ว

ขยายความไปยงัความหมายโดยรวมของส านวน (LM) รองลงมาคือ กลวิธีการใช้ความรู้ในส านวน

ภาษาไทย เพ่ือคาดเดาความหมายของส านวนในภาษาญ่ีปุ่ น (L1) ซึ่งกลวิธีตา่งๆ ท่ีผู้เรียนใช้ในการคาดเดา

มิได้สง่ผลให้ผู้ เรียนคาดเดาความหมายของส านวนได้ถกูต้องเสมอไป ในการคาดเดาความหมายมีปัจจยัท่ี

สง่ผลตอ่การคาดเดาและการเลือกใช้กลวิธีการคาดเดาความหมาย ได้แก่ ความเป็นส านวน การถ่ายโอน 

และความแตกตา่งทางแนวคิด วฒันธรรม 
 

 

 

 

 

  



Abstract 

 The present study, entitled “A study of Guessing the Meaning of Body-Related 

Japanese Idioms by Thai Learners,” is aimed at investigating the understanding of Japanese 

idioms related to body parts among Thai Learners, and the strategies employed in guessing the 

meaning of Japanese idioms. The study will shed light on facilitating the effective learning and 

understanding of Japanese idioms. The meanings of Japanese and Thai idioms were compared, 

selected, and categorized into three types: 1) idioms using different words but conveying similar 

meaning; 2) idioms using similar words but conveying different meanings; and 3) idioms using 

different words and conveying different meaning in both languages. 

 The results of the study showed that the highest percentage of correct guesses for the 

Japanese idioms used was for the first type of idioms, while the highest percentage of incorrect 

guesses was for the third type of idioms, since the idioms were different from the Thai idioms in 

terms of both word use and meaning, marking it difficult for learners to guess their meaning. It 

was found that learners used a variety of strategies to guess the meaning of the idioms. The 

most frequently-used strategy was using the literal meaning of the idiom as a key to its figurative 

meaning (LM). The second most frequently-used strategy was referring to an idiom in the L1 

understand the L2 idiom (L1). The strategies used did not necessarily help the learners to guess 

the meaning of the Japanese idioms correctly. Finally, it was found that the factors influencing 

the learners’ guesses and in selecting a strategy were the idioms, transfer, and differences in 

thoughts and culture. 



 


