
บทคดัย่อ 

 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ศกึษาการใช้「テイル」ความหมายสภาพผลของผู้เรียนชาวไทยซึ่ง

ผา่นการศกึษาวิชาภาษาญ่ีปุ่ นระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายเป็นเวลา 3 ปี โดยใช้ต าราเรียนอะกิ

โกะโตะโทะโมะดาจิ หรือต าราเรียนมนินะโนะนิฮงโกะ เป้าหมายท่ีส าคญัของงานวิจยันีม้ี 2 ประการคือ 1) 

เพ่ือศกึษาการเรียนรู้「テイル」ความหมายสภาพผลของผู้เรียนชาวไทย 2)เพ่ือศกึษาอิทธิพลของ

ภาษาไทยท่ีสง่ผลตอ่การตดัสนิใจในการเลือกใช้「テイル」ความหมายสภาพผล 

 การวิจยัครัง้นีด้ าเนินการเก็บข้อมลูโดยใช้แบบส ารวจ จากกลุม่ตวัอย่างนกัศกึษามหาวิทยาลยั

วิชาเอกภาษาญ่ีปุ่ นชัน้ปีท่ี1 และชัน้ท่ี3 จ านวน 11 มหาวิทยาลยัชัน้ปีละ 114 คน รวมทัง้สิน้ 228 คน และ

การสมัภาษณ์กลุม่ผู้เรียนท าแบบส ารวจชัน้ปีละ  18 คน รวมทัง้สิน้ 36 คน 

 ผลการวิจยัพบวา่ ผู้ เรียนชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 3 สามารถเลอืกใช้ 「テイル」ได้อย่างถกูต้องเมื่อ

ผู้ เรียนเข้าใจการใช้ 「テイル」ความหมายสภาพผล รวมถึงเมื่อกริยาภาษาไทยปรากฏร่วมค าบ่งชี ้

การณ์ลกัษณะ อยู่  ในขณะท่ีผู้เรียนมีแนวโน้มเลือกใช้ 「タ」เป็นจ านวนมาก เมื่อกริยาภาษาไทยปรากฏ

ร่วมค าบ่งชีก้ารณ์ลกัษณะ แลว้ ในกรณีท่ีกริยาภาษาญ่ีปุ่ นมีคณุลกัษณะท่ีแตกตา่งจากภาษาไทย พบวา่

ผู้ เรียนชัน้ปีท่ี1 และชัน้ปีท่ี 3 เลือกใช้「テイル」เพียงเลก็น้อยเท่านัน้ เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีเข้าใจยาก

ส าหรับผู้ เรียนชาวไทย 

 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การเลือกใช้「テイル」ความหมายสภาพผลของผู้เรียน คือ ความเข้าใจ「テ

イル」ความหมายสภาพผล อิทธิพลของภาษาไทย และอิทธิพลการเรียนรู้ในห้องเรียน ปัจจยัท่ีสง่ผลให้

ผู้ เรียนใช้ผิด คือ การแทรกแซงจากภาษาไทย และการขาดความระวงัในการใช้「テイル」ของผู้เรียน 

  



Abstract 

 The purpose of this research is to study the usage of the Japanese aspect marker “Teiru” 

in resultative meaning by Thai learners who studies Japanese for three year in high school using 

textbooks “Akiko to Tomodachi” or “Minna no Nihongo” There are two goals for the present 

study: (1) to observe language the acquisition of “Teiru” in resultative meaning by Thai learners 

and (2) to observe language transfer in the usage of “Teiru” in resultative meaning by Thai 

learner. 

 A grammatical test was used to collect data from a sample population of 228 first-year 

and third-year Japanese major students from eleven universities. Thirty-six students were 

interviewed to follow up. 

 The results show that Thai learners of Japanese use “Teiru” correctly because (1) they 

understand the concept of “Teiru” in resultative meaning (2) they used “Teiru” as an unanalyzed 

chruck and they were influenced by Thai language. 

 The influence of Thai on the acquisition of “Teiru” is significant. Thai learner of Japanese 

tend to use “Teiru” when “Yuu”, the Thai progressive aspect marker, is used in a Thai sentence, 

whereas the error “Ta” is used when “Leaw”, the Thai perfect aspect marker, is shown in a Thai 

sentence. The omission of “Teiru” is also found in the case of motion verbs, “Iku”(go) and 

“Kuru”(come), whose concept in Japanese is different from the Thai’s concept. 

  



 


