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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญของปญหา 
 
 ภาษาเปนเครื่องมือที่มนุษยใชในชีวิตประจําวันเพื่อส่ือสารและสรางความสัมพันธระหวาง
กัน ในบางครั้งมนุษยเราไมสามารถหลีกเลี่ยงการติดตอส่ือสารกับบุคคลที่พูดภาษาตางกับเรา โดย
เฉพาะอยางยิ่งกับประเทศเพื่อนบาน เชน พมา ลาว และเวียดนาม เปนตน ดังนั้นเราควรเรียนรูภาษา
เพื่อนบานของเราเพิ่มเติมเพื่อสรางความสัมพันธ ความรวมมือและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
  เมื่อพิจารณาจากประเทศเพื่อนบานของเรา จะพบวา ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียด
นามมีประวัติศาสตรและความสัมพันธที่ดีกับประเทศไทยมายาวนาน นับตั้งแตวันที่ 6 สิงหาคม 
1976  ซ่ึงถือเปนวันสถาปนาความสัมพันธไทย – เวียดนามอยางเปนทางการ (Nguyễn Tương 

Lai, 2000: 7) แมจะเปดประเทศไดเพียง 30 ป แตประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนั้นมี
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอยางตอเนื่องในขณะเดียวกันก็ยังสามารถธํารงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนไวอยางแข็งแกรง ดวยเหตุผลดังกลาว จึงทําใหมีผูตองการเรียนภาษา
เวียดนามเพื่อทําความรูจักประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและชาวเวียดนามมากยิ่งขึ้น อยาง
ไรก็ตามการเรียนการสอนภาษาเวียดนามในประเทศไทยยังประสบปญหาอยู เนื่องจากขาดบุคลากร
ที่มีความรูดานภาษาศาสตรที่ทําหนาที่วิเคราะหภาษาเวียดนามในแงมุมตางๆ ใหเกิดประโยชนตอผู
เรียน เชน ไวยากรณเกี่ยวกับคําประเภทคําตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องคําลงทาย ซ่ึงชาวเวียด
นามใชกันมากในการสนทนา  

 
คําลงทาย เปนหนึ่งในปรากฏการณทางภาษา (Areal Features) ซ่ึงพบมากในภาษาตางๆ 

แถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Matisoff, 1986) รวมทั้งในภาษาเวียดนาม คําลงทายมลัีกษณะ
สําคัญทางภาษาที่นาสนใจอยางยิ่ง ประการแรก คือ คําลงทายเปนหมวดคําที่นักภาษาศาสตรสวน
ใหญไมแยกหมวดคําประเภทนี้ออกจากประเภทอยางชัดเจนได ประการที่สอง คือ ชาวเวียดนาม
ทายใชคําเหลานี้ในชีวิตประจําวันโดยที่ทราบความหมายแตไมสามารถอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจได  
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ประการที่สาม คือ คําลงทายมีความหมายและการใชงานที่คลุมเครือ เนื่องจากความหมายและการ
ใชนั้นขึ้นอยูกับสถานการณหรือองคประกอบตางๆ ในการสนทนา และประการสุดทาย คือ คําลง
ทาย ยังสามารถใชในการถายทอดความหมายและความรูสึกบางอยางของผูพูดสูผูฟงได เชน ความ
ประหลาดใจ สงสัย การยืนยัน ความสุภาพ เปนตน (Bhamoraput, 1972: 2; Blood, 1959; Emeneau, 
1951:210; Nguyễn Đình-Hòa, 1997: 166; Thompson, 1965: 260; โสภนา, 2537: 40)  

 
เมื่อผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่ผานมาพบวามีการวิจัยเกี่ยวกับคําลงทายในภาษาเวียด

นามอยูไมมาก  ไดแก  งานวิจัยของ  Emeneau (1951) Blood (1959) Thompson (1965) Nguyễn 

Đình-Hòa  (1997) และโสภนา (2537) ซ่ึงผลของการศึกษาของแตละคนไมสอดคลองกัน เชน 
จํานวนคําลงทายภาษาเวียดนามที่แนนอน (รายละเอียดอยูในบทที่ 2 การตรวจเอกสาร) และเมื่อผู
วิจัยทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับทฤษฎีการวิเคราะหองคประกอบ ก็พบวายังไมมีการใชทฤษฎีนี้ใน
การศึกษาคําลงทาย จากเหตุผลที่กลาวมาทั้งหมด จึงทําใหผูวิจัยตองการศึกษาวิเคราะหการใชและ
องคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาเวียดนามโดยใชทฤษฎีวิเคราะหองคประกอบ  ซ่ึง
ทฤษฎีนี้มีขอดีคือ สามารถศึกษาแกนความหมายของคําตางๆ ไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ผูวิจัยจะใช
แบบสอบถามเพื่อยืนยันผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมาย เพื่อทําใหผลการศึกษามีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้นดวย 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาเวียดนาม  
 
2. เพื่อยืนยันองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาเวียดนาม  
 

ประโยชนท่ีคาดกวาจะไดรับ  
 

1. สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายและการใชคําลงทายภาษาเวียดนาม  
 
2. เกิดองคความรูใหมเกี่ยวกับองคประกอบทางความหมายและการใชคําลงทายซึ่งเกิด

ประโยชนแกผูที่ตองการศึกษาคําลงทายภาษาเวียดนาม  
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3. เปนแนวทางในการศึกษาคําลงทายในภาษาอื่นๆ ตอไป  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. คําลงทายที่ใชเปนขอมูลในการศึกษาครั้งนี้มาจากชาวเวียดนามอายุระหวาง 20 –  35 ป ที่
พูดภาษาเวียดนามถิ่นเหนือ (ฮานอย) เปนภาษาแม และกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญา
โท ในมหาวิทยาลัยตางๆในกรุงเทพ ประเทศไทยและกรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงเอ
เชี ย  (Asian Institute of Technology)  มห าวิท ยาลั ยศ รีนครินทรวิ โรฒ  ประสานมิ ตร  และ
มหาวิทยาลัยสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 

 
2. คําลงทายที่จะนํามาศึกษาตองเปนคําลงทายที่ไดมาจากการบันทึกการสนทนาโดยเจา

ของภาษาไมรูตัว เพื่อใหบทสนทนาเปนธรรมชาติมากที่สุด หัวขอในการสนทนาเปนเรื่องทั่วๆไป
ในชีวิตประจําวัน เชน การเรียน การทํางาน การรับประทานอาหาร ถาหัวขอสนทนาใดเปนเรื่อง
สวนตัวของเจาของภาษา ผูวิจัยจะไมนํามาศึกษา  รวมบทสนทนาที่นํามาศึกษาวิเคราะหคําลงทาย 
เปนระยะเวลา 6 ช่ัวโมง  

 
3. ขอมูลเบื้องตนที่นํามาสรางแบบสอบถามตองมาจากการผลวิเคราะหองคประกอบทาง

ความหมายของคําลงทายที่บันทึกไดบทสนทนาที่มีคุณสมบัติตามขอ 1 และ 2   
 
4. ผูวิจัยศึกษาคําลงทายภาษาเวียดนามที่ปรากฏเพียงคําเดียวเทานั้น ไมศึกษาคําลงทายที่

ปรากฏรวมกันหรือซอนกันมากกวา 1 คําขึ้นไป 
 
5. ผูวิจัยศึกษารูปหลักคําลงทายภาษาเวียดนามเทานั้น ไมศึกษารูปแปรคําลงทาย 
 

นิยามศัพท 
 

 คําลงทาย (Final Particles) หมายถึง คําตางๆที่มีลักษณะดังนี้  
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1. เปนคําที่ปรากฏอยูทายสุดของประโยคและไมสามารถจัดใหเปนคําหลัก (Content 
Words) ได เชน คํานาม คํากริยา คําคุณศัพท คําวิเศษณ เปนตน  

 
2. เปนคําที่อาจมีรูปซ้ํากับคําอื่นๆได แตถาทําหนาที่เปนคําลงทายแลวตองไมมีความหมาย

ประจําคํา เมื่อตัดคําลงทายออกแลวไมทําใหความหมายหลักของประโยคหรือวลีนั้นเปลี่ยนแปลง 
และเมื่อเติมคําลงทายแลวจะชวยบงบอกเจตนาในประโยคหรือวลีนั้นใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

 
3. เปนคําที่อาจมีความแตกตางกันในเรื่องของเสียงสระ พยัญชนะหรือวรรณยุกต แตไมทํา

ใหความหมายหลักของคําลงทายนั้นเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเพียงแตเพิ่มความรูสึกบางอยางใหชัด
เจนยิ่งขึ้น เชน ตกใจ ประหลาดใจ เปนตน 

 
การวิเคราะหองคประกอบ (Componential Analysis) หมายถึง การวิเคราะหองคประกอบ

สวนยอยของความหมาย (Semantic features หรือ components) ที่จําเปนและเพียงพอ (Necessary 
and sufficient) ของคําๆ หนึ่งใหแตกตางจากคําอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน    

 
อรรถลักษณ (Semantic features ) หมายถึง สวนยอยของความหมายของคําหนึ่งๆ ของ

เหมือนกับโมเลกุลที่เปนสวนยอยของสสาร  อรรถลักษณมักมี 2 คา (Binary features) คือ + และ -  
 



บทท่ี 2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

ผูวิจัยไดจําแนกเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ออกเปน 3 สวน คือ 1) เอกสารที่เกี่ยวของกับ
ตระกูลภาษาเวียดนามและระบบเสียงภาษาเวียดนามถิ่นเหนือ 2) เอกสารที่เกี่ยวของกับคําลงทายใน
ภาษาตระกูลตางๆ ในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ 3) ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ ดัง
รายละเอียด 

   
เอกสารที่เก่ียวของกับตระกูลภาษาเวียดนามและระบบเสียงภาษาเวียดนามถิ่นเหนือ 

 
1. ตระกูลภาษาเวียดนาม 
 

นักภาษาศาสตรมีความสนใจศึกษาภาษาเวียดนามมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะเรื่อง
การจําแนกตระกูลภาษาเวียดนาม ในอดีตนักภาษาศาสตรยังไมสามารถหาหลักฐานและขอสรุปเกี่ยว
กับตระกูลภาษาเวียดที่ชัดเจนวาภาษาเวียดนามเปนภาษาที่จัดอยูในภาษาตระกูลใด นักภาษาศาสตร
บางทานจัดใหภาษาเวียดนามเปนภาษาตระกูลไทและบางทานก็จัดใหภาษาเวียดนามเปนภาษาตระกูล
ออกโตรเอเชียติกดังรายละเอียด 

 
ในป ค.ศ. 1912  อ็องรี มาสเปโร (Henri Maspero) เปนนักภาษาศาสตรรุนแรกที่ใหความสน

ใจศึกษาการเปรียบเทียบคําศัพทพื้นฐาน (Basic Vocabulary) ของภาษาเวียดนามโดยอาศัยหลักทาง
ภาษาศาสตรเชิงประวัติศาสตร (Historical and Comperative Linguistics)  มาสเปโรไดใหความเห็นวา
ภาษาเวียดนามเปนภาษาที่เกิดจากการประสมระหวางภาษาตระกูลมอญ – เขมร และภาษาตระกูลไท  
มาสเปโรจัดใหภาษาเวียดนามอยูในภาษาตระกูลไทเพราะภาษาเวียดนามมีวรรณยุกตซ่ึงรับอิทธิพลมา
จากภาษาตระกูล (สุริยา, 2548:24) 

 
ตอมาในป 1924  ช็อง ปรีซลุส กี (Jean Przyluski) นักภาษาศาสตรชาวฝรั่งเศส ไมเห็นดวย

กับมาสเปโรที่นําเรื่องวรรณยุกตในภาษาเวียดนามมาเปนปจจัยในการจําแนกตระกูลภาษา  ปรีซลุสกี
จึงทําการศึกษาเปรียบเทียบภาษาเวียดนามกับภาษาเหมื่อง ซ่ึงเปนภาษารวมเชื้อสายของเวียดนาม  ผล
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การศึกษาพบวา ภาษาเวียดนามโบราณมีความสัมพันธกับภาษาตางๆ ในตระกูลมอญ – เขมร ดังนั้น 
ปรีซลุสกียันยันที่จะจําแนกใหภาษาเวียดนามอยูตระกูลภาษามอญ – เขมร (สุริยา, 2548:31) 

 
ในป ค.ศ. 1954  อ็องเดร จอรจโอดริกูรต (Andre Georges Haudricourt) นักภาษาศาสตรชาว

ฝร่ังเศส ไดอธิบายวิวัฒนาการของวรรณยุกตในภาษาเวียดนามวา ในชวงตอนตนคริสศักราช ภาษา
เวียดนามเปนภาษาที่ไมมีวรรณยุกต ในชวงศตวรรษที่ 6 ไดพัฒนาเปนภาษาที่มี 3 วรรณยุกต และใน
ชวงศตวรรษที่ 20ไดพัฒนามาเปนภาษาที่มี 6 วรรณยุกต เปนลําดับ  นอกจากนี้โอดริกูรต ยังศึกษา
เปรียบเทียบคําศัพทพื้นฐานเกี่ยวกับอวัยวะตางๆ ของภาษาเวียดนามกับภาษาอื่นๆในตระกูลออสโตร
เอเชียติก ผลการศึกษาพบวา คําศัพทหมวดดังกลาวในภาษาเวียดนามมีความใกลชิดกับภาษาตางๆ ใน
ตระกูลออสโตรเอเชียติก ดังนั้น  โอดริกูรดจึงจัดใหภาษาเวียดนาม เปนภาษารวมเชื้อสายภาษา
ตระกูลออสโตรเอเชียติก ตระกูลยอยมอญ – เขมร สาขาเวียด – เหมื่อง (Việt – Mường) ดังแผนภูมิ 

 

 
 
ภาพที่  1 แสดงการจําแนกตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก 
ที่มา:  Diffloth (1991) 
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ภาพที่  2  แสดงการจําแนกภาษากลุมยอยในสาขาเวียดติก 
ที่มา:  Hayes (1991) 
 

ปจจุบันนี้ ภาษาเวียดนามแบงเปน 3 ถ่ินตามสภาพภูมิศาสตร ไดแก ภาษาเวียดนามถิ่นเหนือ 
(ฮานอย) ซ่ึงเปนภาษารา ชการ ภาษาเวียดนามถิ่นกลาง (เฮว) และ ภาษาเวียดนามถิ่นใต (โฮจิมินห) 
ดังภาพ 

 

 
หมายเหตุ:  ภาษาเวียดนามถิ่นเหนือ  ภาษาเวียดนามถิ่นกลาง  ภาษาเวียดนามถิ่นใต 
 
ภาพที่  3  แผนทีแสดงการจําแนกภาษาถิ่นในประเทศเวียดนามตามสภาพภูมิศาสตร 
ที่มา:  Phuc (2546 อางถึง Hoàng Thị Châu, 1989) 
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2. ระบบเสียงภาษาเวียดนามถิ่นเหนือ 
  

2.1  หนวยเสียงพยัญชนะ  
   
ภาษาเวียดนามถิ่นเหนือมีหนวยเสียงพยัญชนะ 21 หนวยเสียง ไดแก / p/  / ∫/  /t /  /th/  

/Î/  /c/  /k/  /f/  /v/  /s/ /z/  /ƒ /  /x /  /h / /m /  /n/ /¯/  /N/  / l/  /w/ และ /j/  (อักษรที่อยูใน / /  หมายถึง
ระบบเสียพยัญชนะ สวนอักษรที่ไมอยูใน / / หมายถึงตัวเขียนพยัญชนะภาษาเวียดนาม) 
 
ตารางที่ 1  ระบบเสียงพยัญชนะภาษาเวียดนามถิ่นเหนือ  
 
                                                 
ฐานและกรณ            
ประเภทของเสียง 

ริมฝปาก 
 

ริมฝปาก
ลาง 

- ฟนบน 

ปุมเหงือก 
 

เพดานออน 
 

เพดานแข็ง 
 

เสน
เสียง 

ไมมี
ลม 

/p/  p  /t/  t /c/ ch, tr /k/ c, k, q  
ไมกอง 

มีลม   /th/  th    

 
เสียง
หยุด 

กอง /∫/  b  /Î/  đ    

ไมกอง  /f/  ph /s/  x,s  /ƒ/ g, gh /h/ h เสียด
แทรก กอง  /v/ v /z/ d, gi, r  /x/ kh  

นาสิก กอง /m/ m  /n/  n /¯/  nh /N/ ng, 
ngh 

 

ขางลิ้น กอง   /l/  l    

รัว กอง       

ก่ึงสระ กอง w   j   

ที่มา:  โสภนา (2543: 7) 
 
2.2  หนวยเสียงสระ   
 

ภาษาเวียดนามถิ่นเหนือมีหนวยเสียงสระ 2  ประเภท ไดแก สระเดี่ยว(Monophthong) 
จํานวน 11 หนวยเสียง ไดแก /i/ /e/  /E/  /µ/ /´/  /Œ/ /a/ /a˘/  /u/ /o/ /ç/ และสระประสม (Dipthong) 
จํานวน  3 หนวยเสียง ไดแก /i´˘/  /µ´˘/ /u´˘/  ดังตาราง (อักษรที่อยูใน  / / หมายถึงระบบเสียง
พยัญชนะ สวนอักษรที่ไมอยูใน / / หมายถึงตัวเขียนสระภาษาเวียดนาม) 
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ตารางที่  2  หนวยเสียงสระเดี่ยวและสระผสมในภาษาเวียดนามถิ่นเหนือ  

 
                                                     
ตําแหนงลิ้น 
ความสูงต่ําของลิ้น 

หนา กลาง หลัง 

สูง 
กลาง 

 
ตํ่า 

/i / i, y 
/e/ ê 
/E/ e 

 

/µ/ ư 
/´ ˘/ ơ 
/Œ/ â 

 
/a˘/  a  /a/ ă 

u [u] 
o [ô] 
ç [o] 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Thomson (1965) 
  

2.3  หนวยเสียงวรรณยุกต  
 
ภาษาเวียดนามถิ่นเหนือมี 6 หนวยเสียงวรรณยุกตดังตาราง 

 
ตารางที่  3 แสดงหนวยเสียงวรรณยุกตภาษาเวียดนามถิ่นเหนือ 

 
วรรณยุกต สัญลักษณ คําบรรยาย สัทลักษณะ ตัวอยาง 

Ngang ไมมี สูงระดับ /33/ ,/44/ Ma (ผี) 
Huyền À ตํ่าตก /22/, /21/ Mà (แต) 

Ngã Ã กลางขึ้นพรอมกับเสียงหยุดตอนกลาง /4/5/ Mã (มา) 
Hỏi Ả กลางขึ้น /212/, 312/ Mả (สุสาน) 

/35/ Má (แกม) 
Sắc Á สูงขึ้น 

/45/ Mát (เย็น) 
/2/1/ Mạ (เมล็ดขาว) 

Nạng Ạ ตํ่าตกเสียงหยุดตอนทาย 
/21/ Mạt (ฝุน) 

ที่มา: ดัดแปลงจากโสภนา (2543 :9) 
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เอกสารที่เก่ียวของกับคําลงทายในตระกูลภาษาตางๆ ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 

1. ภาษาตระกูลไท – กะได (Tai –Kadai Language Family) 
  

1.1 ภาษาไทย  
 

Bhamoraput (1972) ศึกษาการใชคําลงทายในภาษาไทยมาตราฐาน (Final Particles in 
Thai) Bhamoraput  ไดใหนิยามของคําลงทายวา 1) เปนคําที่อยูทายประโยค ทําหนาที่เปนสวนขยาย
ของประโยคได 2) ตําแหนงการเกิดคําลงทายอาจเกิดอยูทายประโยคหลัก (Major clause) หรือ
ประโยครอง (Minor clause)  3) คําลงทายอาจแสดงเพศ หรือสถานะภาพทางสังคมของผูพูดและผูฟง
ได 4) คําลงทายสามารถแสดงความรูสึกตางๆ ของผูพูดได เชน ประหลาดใจ สงสัย ยืนยัน และความ
สนิทสนม เปนตน 

 
นอกจากนี้ Bhamoraput ไดจําแนกคําลงทายตามลักษณะการใช 7 ประเภท ไดแก 1) คํา

ลงทายที่แสดงความหนักแนน ( Intensifying Particles) เชน จัง  นัก  เสีย  เขา  เปนตน 2) คําลงทายที่
แสดงการเนน (Emphasizing Particles) เชน หรอก นะ หนอย  ออก 3) คําลงทายที่แสดงการสั่งหรือ
ชักชวน (Hortative Particles) เชน เชียว ซิ เถอะ เปนตน ซ่ึงมักใชตามหลังคําลงทายที่แสดงการเนน 4) 
คําลงทายที่แสดงการเจาะจง (Definite Particles) ซ่ึงมักใชตามหลังคําลงทายที่แสดงการสั่ง ชักชวน 
และใชหนาคําลงทายแสดงคําถาม  เชน  แหละ  ละ  นี่  แฮะ เปนตน   5) คําลงทายแสดงคําถาม 
(Question Particles) ใชเปลี่ยนประโยคบอกเลาเปนประโยคคําถามชนิด Yes – No Question เชน ไหม  
หรือ  เหรอ  หรือเปลา  หรือยัง  เปนตน  6) คําลงทายที่ปรากฏหลังคําลงทายแสดงการถาม (Post – 
Question Particle) เชน ละ หรือ เลา เปนตน  7) คําลงทายแสดงสถานภาพ (Status Particle) ไดแกคํา
ลงทายที่แสดงความสุภาพและไมสุภาพ ซ่ึงขึ้นอยูกับเพศและสถานภาพทางสังคมของผูพูดและผูฟง 
เชน คะ  ครับ  เปนตน  

 
Preeyasantiwong (1981) ศึกษาคําลงทายในบทสนทนาภาษาไทย (A Study of Particles 

in Conversational Thai) Preeyasantiwong กลาวไววาคําลงทายมีลักษณะดังนี้ 1) คําลงทายสวนใหญ
มักปรากฏในภาษาพูดมากกวาภาษาเขียน 2) คําลงทายไมมีความหมายที่ตายตัว 3) คําลงทายเปนคําที่
ไมสามารถจัดใหอยูในคําหลัก (Content words)ได เชน คํานาม คํากริยา หรือคําคุณศัพท เปนตน 
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ผลการศึกษาพบวา สามารถแบงคําลงทายตามลักษณะการใชเปน 3 ประเภท ไดแก 1) คํา
ลงทายบอกสถานภาพ (Status Particles) ไดแก คําลงทายที่ใชแสดงความสุภาพ (Polite Particles) เชน 
คะ ครับ และ คําลงทายที่ใชแสดงความไมสุภาพ (Impolite Particle) เชน ยะ ยะ วะ โวย เปนตน  2) คาํ
ลงทายที่แสดงอารมณและทัศนคติของผูพูด (Mood Particles) ไดแก คําลงทายที่สามารถกรอนเสียง
ได เชน แลว (กรอนเปน ‘ละ’)   เลา (กรอนเปน ละ) ดอก (กรอนเปน หรอก) เปนตน และคําลงทาย
อ่ืนๆ เชน นะ (แสดงความออนโยน) นี่ (แสดงการวิพากษวิจารณ) เถอะ (แสดงการเชิญชวนหรือแนะ
นํา)  เปนตน 

 
Chuenkongchoo (1956) ศึกษาวิเคราะหลักษณะทางเสียงของคําลงทายภาษาไทยกรุงเทพ 

ผลการศึกษาพบวา ลักษณะทางเสียงตางๆ สามารถแสดงความหมายในคําลงทายได กลาวคือ ความ
ยาวของเสียงคําลงทายสามารถบอกความเขมหรือการเนนหนักในสถานการณตางๆ ได เชน ผูพูดมัก
ใชคําลงทายที่มีเสียงยาว เวลาโกรธ นอกจากนี้ Chuenkongchoo ยังกลาวอีกวา คําลงทายภาษาไทย
กรุงเทพมีลักษณะทางเสียงแตกตางจากคําหมวดอื่นๆดวยระบบ 3 ระบบ ดังนี้  1) ระบบความสั้นยาว
ของพยางค มี 2 ลักษณะ ไดแก พยางคที่มีเสียงสั้น และ พยางคที่มีเสียงยาว  2) ระบบความสูงต่ําของ
เสียง มี 5 ลักษณะ ไดแก เสียงตก เสียงขึ้น เสียงสูง เสียงกลาง และเสียงต่ํา  3) ระบบการลงทายพยางค 
โดยพิจารณาจากลักษณะของเสนเสียง มี 2 ลักษณะ ไดแก การลงทายโดยการใชเสนเสียงชิดกัน และ
การลงทายพยางคโดยการใชเสนเสียงไมชิดกัน 

 
นววรรณ (2527) ใหคําจํากัดความของคําลงทายใน “ไวยากรณไทย” วา เปนคําที่เสรมิเขา

ไปในประโยคเพื่อเนนเจตนาของผูพูดวาตองการบอกเลา ส่ัง ขอรอง ถาม หรือบอกสถานภาพ
ระหวางผูพูดกับผูฟงวาเสมอกันหรือเทากัน  

 
นอกจากนี้ นววรรณไดแบงคําลงทายเปน 3 ประเภท ไดแก 1) คําลงทายบอกมาลา เชน 

นะ ละ  สิ เถอะ เปนตน 2) คําลงทายบอกการถาม เชน หรือ ไหม เปนตน 3) คําลงทายบอกสถานภาพ 
เชน ครับ จะ ยะ จา เปนตน  

 
รุงอรุณ (2527) ศึกษาลักษณะทางเสียงและอรรถศาสตรในภาษาเชียงใหม รุงอรุณ ไดให

คําจํากัดความของคําลงทายไววา เปนคําที่มีตําแหนงอยูทายประโยค ทําหนาที่ชวยเสริมความหมาย
ของประโยค โดยบอกเจตนาของผูพูดวาตองการ ทักทาย หรือขอรอง และชวยบอกทาทีของผูพูดวา ผู
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พูดมีความรูสึกอยางไร และเสริมความหมายของทั้งประโยคในแงของการบอกสถานภาพระหวางผู
พูดและผูฟงวา เสมอกันหรือสนิทสนมกันหรือไม  

 
ผลการศึกษาในดานเสียงพบวา คําลงทายภาษาเชียงใหมมี 3 ระบบ ไดแก ระบบความสูง

ต่ํา ความสั้นยาวของพยางค และลักษณะของเสนเสียงในการลงทายพยางค และสามารถนําลักษณะ
ทางเสียงทั้ง 3 ลักษณะมาแบงประเภทคําลงทายได 13 ประเภท  สวนผลการศึกษาในดานอรรถศาสตร
พบวาสามารถจําแนกคําลงทายภาษาเชียงใหมออกเปน 6 ประเภท ไดแก คําลงทายที่แสดงความหมาย
ในการขัดแยง การชักชวน(หรือขอรอง) การสั่ง (หรือตักเตือน) และการคาดคะเน การบอกขอมูล และ
การแสดงความสุภาพ ดวยเงื่อนไขทางอรรถศาสตร 4 ขอ ไดแก ความเบื้องแรก  ความของขอมูลใหม  
รูปประโยค และความสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟง นอกจากนี้ รุงอรุณยังพบวาลักษณะทางเสียงของ
คําลงทายภาษาเชียงใหมมีความสัมพันธทางลักษณะทางอรรถศาสตร กลาวคือ อรรถศาสตรเปนตัว
กําหนดความหมายหลักของคําลงทาย สวนลักษณะทางเสียงจะเปนตัวกําหนดความหมายยอยของคํา
ลงทายซึ่งคําลงทายเพียงคําเดียวสามารถมีความหมายไดหลากหลาย ขึ้นอยูกับลักษณะทางเสียง  

 
รุงอรุณ และ วิไลวรรณ (2531) ศึกษาลักษณะทางอรรถศาสตรและเสียงของคําลงทายใน

ภาษาถิ่นจังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาในดานเสียงพบวา สามารถแบงคําลงทาย ได 7 ประเภท ไดแก 
คําลงทายที่แสดงความหมายในการถาม การขัดแยง  การชักชวน(ขอรองหรือวิงวอน)  การสั่ง (หรือ
เตือน)  การคาดคะเน การบอกขอมูล รวมท้ังแสดงความสุภาพและไมสุภาพ  ดวยเงื่อนทางอรรถ
ศาสตร 4 ขอ ไดแก ความเบื้องแรก การบอกขอมูลใหม รูปประโยคและความสัมพันธระหวางผูพูด
และผูฟง  

 
ผลการศึกษาในดานเสียงพบวา คําลงทายภาษาถิ่นจังหวัดขอนแกนมี 3 ระบบ ไดแก 

ระบบความสูงต่ํา ความสั้นยาวของพยางค และลักษณะของเสนเสียงในการลงทายพยางค และ
สามารถนําลักษณะทางเสียงทั้ง 3 ลักษณะมาแบงประเภทคําลงทายตามโครงสรางพยางคได 14 
ประเภท นอกจากนี้ รุงอรุณยังพบวาลักษณะทางเสียงของคําลงทายภาษาเชียงใหมมีความสัมพันธกับ
ลักษณะทางอรรถศาสตร กลาวคือ อรรถศาสตรเปนตัวกําหนดความหมายหลักของคําลงทาย สวน
ลักษณะทางเสียงจะเปนตัวกําหนดความหมายยอยของคําลงทายซึ่งคําลงทายเพียงคําเดียวสามารถมี
ความหมายไดหลากหลาย (รูปแปร) โดยพิจารณาจากความสั้นยาวของพยางค ลักษณะของเสนเสียง
ในการลงทายพยางคมากกกวาระดับความสูงต่ําของเสียง  
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อุดม (2532) ศึกษาลักษณะทางเสียง โครงสรางพยางค และการใชคําลงทายในภาษาถิ่น
ขอนแกน อุดมไดใหคําจํากัดความของคําลงทายวา เปนคําที่มีตําแหนงอยูทายประโยค ทําหนาที่ชวย
เสริมความหมายประโยค โดยอาจบอกเจตนาและทาทีผูพูด และอาจบอกสถานภาพและความสัมพันธ
ระหวางผูพูดและผูฟง  

 
ผลการศึกษาลักษณะทางเสียงพบวา คําลงทายในภาษาถิ่นขอนแกนมีระดับเสียงสูงต่ํา 7 

ระดับ ไดแก เสียงต่ําระดับ เสียงกลางระดับ เสียงสูงระดับ เสียงต่ํา-ขึ้น เสียงต่ํา-ตก เสียงกลางตก และ
เสียงสูงระดับ - ตก ผลการศึกษาโครงสรางพยางค พบวามีลักษณะโครงสรางพยางคถึง 20 แบบ สวน
ลักษณะการใชคําลงทาย พบวามี 6 ชนิด คือ ประโยคแจงใหทราบที่มีเนื้อความรับรอง ประโยคแจง
ใหทราบที่มีเนื้อความปฏิเสธ ประโยคบอกใหทําที่มีเนื้อความรับรอง ประโยคบอกใหทําที่มีเนื้อความ
ปฏิเสธ ประโยคถามใหตอบที่มีเนื้อความรับรอง และ ประโยคถามใหตอบที่มีเนื้อความปฏิเสธ  

 
ณัฎฐา (2534) ศึกษาคําลงทายในภาษาถิ่นโคราชในดานปจจัยตางๆ ทางสังคมชาวโคราช 

เชน สถานภาพทางสังคม ความสนิทสนม ความสุภาพ และเพศของผูพูดและผูฟง ผลการวิจัยพบวา มี
คําลงทายจํานวน 32 คํา สามารถใชไดกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมเทาหรือต่ํากวา มีคําลงทาย 17 
คําที่ใชไดกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวา มีคําลงทาย 25 คํา ที่ใชในการแสดงความสุภาพ  
และมีคําลงทาย 25 คําซึ่งขึ้นอยูกับความสนิทสนมระหวางผูพูดและผูฟง  

 
โสมพิทยา (2538) ศึกษาเปรียบเทียบการใชสรรพนามบุรุษที่ 1 และคําลงทายบอกความ

สุภาพของผูพูดเพศชายที่มีจิตใจเปนหญิงกับผูพูดเพศชายและ เพศหญิงตามบทบาทของผูพูดและผูฟง
ที่มีความสัมพันธและสนิทสนมกัน โสมพิทยาไดแบงประเภทคําสรพพนามและคําลงทายที่พบในขอ
มูลออกเปน 3 ประเภท คือ 1) คําลรรพนามและคําลงทายบอกเพศชาย ไดแก ผม และ ครับ 2) คํา
สรรพนามและคําลงทายบอกเพศหญิงไดแก หนู ดิฉัน นอง เรา  เขา และ คะ จะ ขา จะ จา ฮะ และ 3) 
คําสรรพนามและคําลงทายไมบอกเพศ ไดแก ลูก การใชช่ือ  ฮะ และการทอดเสียง  

 
ผลการศึกษาพบวา เพศชาย เพศหญิงตางใชสรรพนามและคําลงทายตามเพศของตนเอง 

สวนเพศชายที่มีจิตใจเปนหญิงจะใชสรรพนามและคําลงทายบอกเพศชายและเพศหญิง ผูพูดทั้งสาม
กลุมมีการใชสรรพนามไมระบุเพศ นอกจากนี้ การใชสรรพนามและคําลงทายของผูพูดทั้งสามกลุม
ขึ้นอยูกับบทบาท ความสัมพันธและความสนิทสนมของผูพูดและผูฟง กลาวคือ ผูพูดเพศชายและผู
พูดเพศหญิงใชสรรพนามและคําลงทายที่ไมระบุเพศกับผูฟงที่มีความสนิทสนมมากกวาผูฟงที่ไมมี
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ความสนิทสนม สวนผูพูดเพศชายที่มีจิตใจเปนหญิงจะใชคําสรรพนามและคําลงทายบอกเพศหญิง 
และคําสรรพนามไมระบุเพศกับผูฟงที่สนิทสนมมากกวาผูฟงที่ไมสนิทสนม  

 
 1.2  ภาษาลาวครั่ง  

 
วัลลียา (2534) ศึกษาโครงสรางพยางค รูปแปร และการใชคําลงทายในภาษาลาวครั่ง ผล

การวิจัยพบวา คําลงทายภาษาลาวครั่งมีโครงสรางพยางค 3 ประเภท ไดแก  คําลงทายพยางคเดียว คํา
ลงทายสองพยางคและคําลงทายสามพยางคซ่ึงสองประเภทหลังนี้เกิดจากการเกิดรวมกันของคําลง
ทายพยางคเดียว ในดานรูปแปร พบวามีการแปรเสียงเปน 4 ลักษณะ ไดแก การแปรเสียงวรรณยุกต 
เสียงสระ เสียงพยัญชนะตน และการแปรเสียงโดยการเปด - ปดเสนเสียง นอกจากนี้ยังพบวาการใชคํา
ลงทายในภาษาลาวครั่งประกอบดวย 5 องคประกอบไดแก สถานการณ เจตนา สถานภาพ อารมณ 
และบริบทหรือขอความของผูพูด 

 
1.3 ภาษาไทยดํา (ลาวโซง)  
 

อัญชนา (2537) ศึกษาโครงสรางพยางค การแปรเสียง การใชและการเกิดรวมกันของคํา
ลงทายในภาษาลาวโซง ผลการศึกษาดานโครงสรางประโยคพบวา มีคําลงทายในภาษาลาวโซง 3 
ชนิด ไดแก คําลงทายพยางคเดียวจํานวน21 คํา คําลงทายสองพยางคจํานวน 60 คํา และคําลงทายสาม
พยางค  ซ่ึงสองประเภทหลังนั้นเกิดจากการปรากฏรวมกันของคําลงทายพยางคเดียว ผลการศึกษา
ดานการแปรเสียงพบวา มีการแปรเสียง 3 ลักษณะไดแก การแปรเสียงสระ เสียงวรรณยุกต และ
ลักษณะของเสนเสียงในพยัญชนะทายพยางค นอกจากนี้คําลงทายยังสามารถแสดงเจตนาตางๆ ได
เปน 5 ประเภท ไดแก คําลงทายที่แสดงหนาที่ในการบอกกลาว  การคาดคะเน  การถาม การสั่งหรือ
เตือน และ การขอรองหรือชักชวน  

 
 1.4  ภาษาพวน 

 
นิรมล (2540) ศึกษาโครงสรางพยางค การแปรเสียงและการใชคําลงทายในภาษาพวน 

ผลการศึกษาดานโครงสรางพยางคพบวา คําลงทายในภาษาพวนมีลักษณะเปนคําลงทายพยางคเดียว
จํานวน 36 คํา  และคําลงทายพยางคเดียวนี้สามารถปรากฏรวมกันเปนคําลงทายจํานวนหลายพยางค 
ไดแก คําลงทายสองพยางค จํานวน 142 คํา คําลงทายสามพยางค จํานวน 90 คํา และคําลงทายสี่
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พยางค จํานวน  10  คํา ผลการศึกษาดานการแปรเสียง พบวามี 3 ลักษณะ ไดแก การแปรเสียง
วรรณยุกต เสียงสระ และการเปด – ปดเสนเสียงในการออกเสียง สวนในดานการใชคําลงทายนั้นขึ้นอ
ยูกกับสภานการณ สถานภาพ เจตนา อารมณ และขอความของผูพูดในขณะที่กลาว  

 
2.  ตระกูลจีน – ธิเบต  (Sino – Tibetan Language Family) 
 
 ภาษาพมา 

 
Tamuang (2003) ศึกษาดานโครงสรางพยางค การแปรเสียงและการใชคําลงทายในภาษาพมา 

Tamuang ใหคําจํากัดความของคําลงทายวา 1) เปนคําที่ปรากฏทายประโยค 2) เปนคําที่มีความแตก
ตางในดานเสียง เชน เสียงวรรณยุกต สระ พยัญชนะ หรือ เสนเสียง 3) เปนคําที่ไมมีความหมาย
ประจําคํา ความหมายของคําลงทายนั้นขึ้นอยูกับสถานการณ 4) เมื่อตัดคําลงทายออก แลวไมทําให
ความหมายหลักของประโยคเปลี่ยนแปลง 

 
ผลการศึกษาดานโครงสรางพยางคพบวามีคําลงทาย 5 ประเภท ไดแก คําลงทายพยางคเดียว 

จํานวน 26 คํา คําลงทายสองพยางคจํานวน42  คําลงทายสามพยางคจํานวน 18 คํา คําลงทายสี่พยางค
จํานวน 4  และคําลงทายหาพยางคจํานวน 2 คํา ผลการศึกษาดานการแปรเสียงพบวา มี 3 ลักษณะได
แก การแปรเสียงพยัญชนะตน เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต สวนผลการศึกษาดานการใชคําลงทาย 
พบวาขึ้นอยูกับชนิดประโยค  สถานการณ วัตถุประสงค ความรูสึก และปจจัยทางสังคมดานตางๆ
ระหวางผูพูดและผูฟง ไดแก เพศ  การแสดงความสุภาพของผูพูด  สถานภาพทางสังคมและความ
สนิทสนมของผูพูดและผูฟง  

 
3.  ตระกูลออสโตรเอเชียติก (Austroasiatic Language Family)  
 

3.1 ภาษามอญ 
 

Deepadung and Rattabakul (1997) ศึกษาการใชและการแปรเสียงของคําลงทายในภาษา
มอญ Deepadung and Rattabakul ใหคําจํากัดความของคําลงทายไววา เปนคําที่ปรากฏทายวลีหรือ
ประโยค ไมมีความหมายประจําคํา เมื่อเติมคําลงทายในวลีหรือประโยคจะทําใหความหมายในวลี
หรือประโยคนั้นสมบูรณขึ้น   
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ผลการศึกษาพบวาภาษามอญมีคําลงทาย 3 ประเภท ไดแก คําลงทายบอกสถานภาพ คําลง
ทายแสดงการถาม และคําลงทายบอกมาลา  นอกจากนี้ยังพบวาคําลงทายในภาษามอญมีการแปรเสียง 
3 ลักษณะ ไดแก การกรอนเสียงสระ  การตัดเสียงพยัญชนะตนหรือพยัญชนะทาย  และการเปลี่ยน
แปลงเสียงวรรณยุกต 

 
3.2 ภาษาสวย 
 

สมทรง (2536) ศึกษาการใชคําลงทายบอกมาลาในภาษากูย – กวย (สวย) ที่อาศัยอยูใน
จังหวัดศรีสะเกษ  สมทรงไดใหคําจัดกัดความของคําลงทายวาเปนหมวดคําที่ไมมีความหมายเฉพาะ
คํา (Lexical Meaning) ความหมายและหนาที่จะขึ้นอยูกับสถานการณที่ไมใชคําพูด (Non –Verbal 
Situation) และ ทําหนาที่ชวยเสริมความหมายในระดับอนุพากยหรือประโยค  

 
ผลการศึกษาพบวา มีคําลงทายบอกมาลาในภาษาสวยที่สามารถใชในการแสดงเจตนา 

ทัศนคติ อารมณ ความรูสึก ตลอดจนแสดงสถานภาพทางสังคมระหวางผูพูดและผูฟงจํานวน 11 คํา 
ไดแก //FFh /   /dFF/   /ha//   / hFFj /  / nah/  /nuu/    /nuh/  /jFF/   /wa//   /t√h/ และ /hQh/ 

  
3.3 ภาษาเวียดนาม 
 

Thomson (1965) ไดนิ ยามความหมายของ  คํ าลงท ายว า   เปนหน วยคํ าไม อิสระ 
(Dependent Words) ที่ปรากฎทายประโยค และสามารถถายทอดความหมายตางๆ ไดหลากหลายโดย
เฉพาะอยางยิ่งทัศนคติ และอารมณของผูพูด 

 
Nguyễn Đình Hòa (1997) ศึกษาความหมายและการใชคําลงทายในภาษาเวียดนาม 

และไดคําจัดกัดความของคําลงทายวา เปนหมวดคําที่ปรากฏทายประโยคและสามารถแสดงความรู
สึก ทัศนคติ และอารมณบางอยางของผูพูดสูผูฟง ไดแก การยืนยัน ความประหลาดใจ  ความสงสัย  
ความสุภาพ เปนตน  

 
ผลการศึกษาพบวา มีคําลงทายในภาษาเวียดนามจํานวน 23  คํา ไดแก à  ạ  chăng chứ 

cơ  đã  đâu  đấy  đi  há (hủ)  không  kia  mà nào  nghe  nhé  nhỉ  sao  thay  thế  ư vậy
และ  với   
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Emeneau (1951) ศึกษาการใชคําลงทายในภาษาเวียดนาม Emeneau ไดใหคําจํากัดความ
ของคําลงทายวา เปนคําที่สามารถแสดงทัศนคติบางอยางของผูพูดได เชน  ความสงสัย ความ
ประหลาดใจ และความสุภาพ  

 
ผลการศึกษาพบวา คําลงทายภาษาเวียดนามจํานวน 17 คํา ไดแก à  ạ  chăng chứ đâu  

đấy  đi  hả  không  kia  kìa mà nghe  nhé  nhỉ  ư และ  này   
 
Blood (1959) ศึกษาการใชคําลงทายในภาษาเวียดนาม Blood  ไดใหคําจํากัดความของคาํ

ลงทายวา เปนคําจํานวนหนึ่งหรือสองคํา ที่ปรากฏทายประโยค  กริยา หรือ กรรม และสามารถใช
แทนคํากริยาหรือคํานามได  

 
ผลการศึกษาพบวา มีคําลงทายภาษาเวียดนามจํานวน 16 คําซึ่งจําแนกตามหนาที่ไดเปน 

7  ประเภท ไดแก 1) คําลงทายที่ใชแสดงการถาม (Interjections) ไดแก à  nhỉ และ ư 2) คําลงทายที่
ใชเปนคําสันธาน (Conjunctions) ไดแก chứ vậy และ mà 3) คําลงทายที่ใชเปนคํากริยา ไดแก đi  

nghe และ thôi 4) คําลงทายใชแทนคํานาม (Noun Súntitutes)ไดแก đâu  đấy และ kìa 6) คําลงทาย
ปรากฏหนากริยา ชวย (Preverb Auxiliaries) ไดแก chưa  đã และ không และ 7) คําลงทายที่เปนคํา
คุณศัพทแสดงระยะ (Demonstrative Adjective) ไดแก kia  นอกจากนี้ Blood  ยังพบวาคําลงทายใน
ภาษาเวียดนามสามารถปรากฏรวมกันไดไมเกินสองพยางค และไดจําแนกคําลงทายตามการปรากฏ
รวมกันเปน 2 ประเภทไดแก 1) คําลงทายที่สามารถปรากฏไดในพยางคแรก จํานวน 5 คํา ไดแก cơ 

đấy  đi  đâu  không และ kia และ 2) คําลงทายที่สามารถปรากฏไดในพยางคที่สอง (ตอจาก
ประเภทแรก)  จํานวน 8 คํา ไดแก à  ạ  đã  hả  mà  nhé  ư และ thôi    

 
โสภนา (2537) ศึกษาความหมายและการใชคําลงทายในภาษาเวียดนาม  ผลการศึกษา 

พบวามีคําลงทายภาษาเวียดนามที่ใชในชีวิตประจําวันจํานวน 17 คําซึ่ง สามารถจําแนกเปน  3 
ประเภท คือ 1) คําลงทายบอกคําถาม  ไดแก chưa  không  đấy และ thế 2) คําลงทายบอกสถานภาพ 
ไดแก ạ และ 3) คําลงทายบอกมาลา ไดแก  à  chăng  chứ  đã  đâu  đi  hả  kia  mà  nhé  nghe 

และ nhỉ  
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ทฤษฏี แนวคิดท่ีเก่ียวของ 
 
1.  การวิเคราะหองคประกอบ 
 

การวิเคราะหองคประกอบ (Componential Analysis) เปนวิธีการวิเคราะหและระบุองค
ประกอบทางความหมายที่จําเปนและเพียงพอ (Necessary and sufficient) ของคําๆ หนึ่ง ใหแตกตาง
จากคําอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน (Nida, 1979) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 
3.1.1 พิจารณาคําตางๆ ในหมวดวามีองคประกอบทางความหมายใดรวมกันและนําคําเหลา

นั้นมาจัดกลุมทางความหมาย ซ่ึงกลุมทางความหมายดังกลาวนี้จะเปนมิติความแตกตาง (Dimension 
of Contrast) ยกตัวอยางเชน คําวา พอ แม ลูกชาย ลูกสาว เมื่อพิจารณาคําทั้งสี่คําจะพบวามีมิติความ
แตกตาง 2 มิติ คือ เพศ  (Sex) และรุนอายุ (Generation) 

 
3.1.2  นํามิติความแตกตางมาระบุความหมายยอย หรือที่เรียกวา อรรถลักษณ (Semantic 

Features หรือ Components) ซ่ึงมักมี 2 คา (Binary Features) ยกตัวอยางเชน มิติความแตกตางดาน
เพศ มี 2  อรรถลักษณยอย คือ [+ชาย] หมายถึง เปนผูชาย และ [–ชาย] หมายถึง เปนผูหญิง  

 
3.1.3 ในบางมิติความแตกตางนั้นมีความหมายยอยมากกวา 2 ความหมายจึงไมสามารถใช

เครื่องหมาย +/- (Binary Features) ได  ดังนั้นจึงจําเปนตองระบุความหมายยอยดวยวิธีการอื่นแทน 
เชน มิติความแตกตางดานรุนอายุ ซ่ึงตองระบุอรรถลักษณยอยดวยตัวเลข ไดแก รุน 1 หมายถึง รุนสูง
กวาตัวเอง 1 รุน รุน 0 หมายถึง รุนของตัวเอง (EGO) และ รุน –1 หมายถึง รุนต่ํากวาตัวเอง 1 รุน  

 
จากนั้นจึงนําองคประกอบทางความหมายของแตละคํามาเขียนในเครื่องหมาย [  ] ดังตัว

อยาง 
พอ 

+ ชาย 
รุน 1 

แม 
+ หญิง 
รุน 1 

ลูกชาย 
+ ชาย 
รุน 0 

ลูกสาว 
+ หญิง 
รุน 0 
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หลานชาย 
+ ชาย 
รุน –1 

หลานสาว 
+ หญิง 
รุน -1 

 
2. งานวิจัยท่ีใชทฤษฎีการวิเคราะหองคประกอบ  
 
 งานวิจัยที่ใชทฤษฎีการวิเคราะหองคประกอบมักเกี่ยวของกับงานวิจัยทางอรรศาสตรชาติ
พันธุ เชน คําเรียกญาติ คําเรียกรส และคําเรียกชื่อและระบบการทอซิ่นมัดหมี่ ดังรายละเอียด 
 

2.1 คําเรียกญาติ 
 

Prasithrathsint (2001) ศึกษาระบบเครือญาติที่สะทอนจากคําเรียกญาติในภาษาไทย
กรุงเทพในงานวิจัย “A Componential Analysis of Kinship Term in Thai” จากการใชทฤษฎีองค
ประกอบพบวาภาษาไทยกรุงเทพมีคําเรียกญาติพื้นฐานจํานวน17 คํา ไดแก พอ แม ปู ยา ตา ยาย ทวด 
เทียด  ลูก พี่ นอง ลุง ปา นา อา หลาน เหลน โหลน ซ่ึงจําแนกโดยมิติความแตกตางจํานวน 5 มิติ ได
แก พอ แม ปู ยา ตา ยาย ทวด เทียด ลูก พี่ นอง ลุง ปา นา อา หลาน เหลน โหลน นอกจากนี้ยังพบคํา
เรียกญาติไมพื้นฐานจํานวน 32 คํา ซ่ึงจําแนกโดยมิติความแตกตาง 8 มิติ ไดแก รุนอายุ สายเลือด อายุ 
เพศ ฝายพอ เพศของผูพูด การใชวิธีพูดแบบรื่นหู และ การแตงงานใหม 

 
วิภัสรินทร (2535) ศึกษาคําเรียกญาติในภาษาคําเมืองตามแนวอรรถศาสตรชาติพันธุโดย

การวิเคราะหองคประกอบ ผลการวิจัยพบวา คําเรียกญาติในภาษาคําเมืองอาจจําแนกแตกตางกันโดย
ความหมายแกนจํานวน 4  หรือ 5 มิติความแตกตาง ในภาษาเชียงราย และลําปาง คําเรียกฐาติมีความ
แตกตางกันในมิติรุนอายุ สายเลือด อายุ และเพศ สวนในภาษาลําพูนและเชียงใหม มีมิติความแตกตาง
เพิ่มขึ้น คอื ฝายพอและแม  

 
ศุภมาส (2537) ศึกษาคําเรียกญาติพื้นฐานและคําเรียกญาติที่สัมพันธโดยการแตงงานใน

ภาษาจีนฮกเกี้ยนทางภาคใตของประเทศไทย  ไดแก จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และเกาะปนัง 
ประเทศมาเลเซีย ผลการศึกษาพบวา สามารถจําแนกคําเรียกญาติดวยมิติความแตกตาง 6 มิติ ไดแก 
รุนอายุ สายเลือด ฝายพอแม เพศและการแตงงาน เมื่อเปรียบเทียบการใชคําเรียกญาติและระบบคํา
เรียกญาติทั้ง 5 จุด พบความเหมือนและแตกตาง ดังนี้ เมื่อพิจารณาจากคําเรียกฐาติพื้นฐานและที่
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สัมพันธโดยการแตงงาน พบวาจังหวัดตรังและพังงามีความคลายคลึงกัน เมื่อพิจารณาจากคําเรียก
ญาติพื้นฐาน พบวาภูเก็ตและเกาะปนังมีความคลายคลึงกันแตแตกตางกันในเรื่องของญาติที่สัมพันธ
กันโดยการแตงงาน  และถาเมื่อพิจารณาจากญาติที่สัมพันธกันโดยการแตงงานเพียงอยางเดียว พบวา 
จังหวัดกระบี่และภูเก็ตมีความคลายคลึงกันแตแตกตางกันในเรื่องคําเรียนญาติพื้นฐาน สวนคําเรียก
ญาติภาษาจีนฮกเกี้ยนพื้นฐานและที่สัมพันธโดยการแตงงานในจังหวัดกระบี่และเกาะปนังนั้นไมมี
ลักษณะคลายคลึงกับถ่ินใดเลย  

 
จรัลวิไล, ม.ล. (2543) ศึกษาวัฒนธรรมที่แสดงใหเห็นโดยระบบคําเรียกญาติภาษาฮินดี 

ผลศึกษาพบวา มีคําเรียกญาติในภาษาฮินดีจํานวน 46 คําซึ่งสามารถจําแนกออกจากกันดวยมิติความ
แตกตางจํานวน 8 มิติ ไดแก รุนอายุ เพศ สายเลือด ฝายพอ/แม อายุ เพศของ EGO ฝายคูสมรส/EGO 
และการสมรส  เมื่อพิจารณาจากมิติความแตกตางดานคูสมรส/EGO และการสมรส  จรัลวิไล พบวา
สามารถจําแนกคําเรียกญาติในภาษาฮินดีไดออกเปน 4 กลุม ไดแก 1) คําเรียกญาติพื้นฐานที่สัมพันธ
ทางสายเลือดกับ EGO  ซ่ึงสามารถจําแนกออกจากกันไดโดยมิติความแตกตางจํานวน 5 มิติ ไดแก รุน
อายุ เพศ อายุ ฝายพอ/แม และสายเลือด  2) คําเรียกญาติที่สัมพันธทางสายเลือดกับคูสมรสของ EGO 
ซ่ึงสามารถจําแนกออกจากกันดวยมิติความแตกตางจํานวน 6 มิติ ไดแก รุนอายุ ฝายพอ/แม อายุ เพศ 
สายเลือด และเพศของ EGO 3) คําเรียกคูสมรสของญาติที่สัมพันธทางสายเลือดกับ EGO ซ่ึงสามารถ
จําแนกออกจากกันดวยมิติความแตกตางจํานวน 6 มิติ ไดแก รุนอายุ ฝายพอ/แม อายุ เพศ สายเลือด 
และเพศของ EGO และ 4) คําเรียกคูสมรสของญาติที่สัมพันธทางสายเลือดกับคูสมรสของ EGO ซ่ึง
สามารถจําแนกออกจากกันดวยมิติความแตกตางจํานวน 6 มิติ ไดแก รุนอายุ ฝายพอ/แม อายุ เพศ สาย
เลือด และเพศของ EGO 

 
2.2 คําเรียกรส  
 

อัญชลิกา (2543) ศึกษาวิเคราะหคําเรียกรสในภาษาไทยทั้ง 4 ถ่ินโดยการใชวิธีการ
วิเคราะหองคประกอบ เพื่อเปรียบเทียบระบบคําเรียกรสในภาษาไทยทั้ง 4 ถ่ินดังกลาววามีลักษณะ
ความเหมือนหรือตางกันอยางไร ผลการวิจัยพบวา ภาษาไทย 4 ถ่ินมีคําเรียกรสพื้นฐานจํานวน 8 คํา
เหมือนกัน ไดแก เปรี้ยว หวาน เค็ม ขม เผ็ด จืด ฝาด และมัน ซ่ึงจําแนกดวยมิติความแตกตางจํานวน 8 
มิติ ไดแก ปุมรับรส และตําแหนงของปุมรับรส  ความเปนกรด  รสที่ล้ิน  ความแสบรอน  ความผะอืด
ผะอม  ความชาลิ้น  การรับรูทางจมูก และความมัน  
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2.3 คําเรียกลายผา  
 

พิจิตรา (2547) ศึกษาชื่อและระบบการทอซิ่นมัดหมี่ของคนไทพวน อําเภอบานหมี่ 
จังหวัดลพบุรีโดยใชวิธีวิเคราะหองคประกอบ ผลการวิจัยพบวา ช่ือที่ใชเรียกซิ่นมัดหมี่มี 3 ประเภท
ไดแก 1) มัดหมี่ประเภทพื้นฐาน  มีทั้งหมด 5 ประเภท ไดแก หมี่เปยง หมี่ลาย หมี่ขยาย หมี่ยอย และ
หมี่คั่น ซ่ึงจําแนกดวยมิติความแตกตาง 4 มิติ คือ จํานวนเสนพุง จํานวน หมี่ในเสนพุง การใชลังไม
ประกอบ และลักษณะดานในเสนพุง 2) ช่ือลายเดี่ยวดั้งเดิม มีทั้งหมด 18 ช่ือซ่ึงแตกตางดวยมิติความ
แตกตาง 16 มิติ และ3) ลายประสมดั้งเดิม มีทั้งหมด 22 ช่ือ ซ่ึงแตกตางดวยมิติความแตกตาง 3 มิติ ได
แก จํานวนลายเดี่ยวที่นํามาประสม ชนิดของลายเดี่ยวที่นํามาประสม และ ลักษณะตําแหนงของลายที่
นํามาประสม 

 
จากการตรวจเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวของกับภาษาเวียดนาม และคําลงทาย ผูวิจัยพบวามี

งานวิจัยเกี่ยวกับคําลงทายในภาษาเวียดนามเปนจํานวนหนึ่ง แตอยางไรก็ตามผลการวิจัยของงานเหลา
นั้นยังมีความขัดแยงกันอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งจํานวนที่แนนอนและความหมายที่ชัดเจนของคําลงทาย
ในแตละคํา  ผูวิจัยจึงตองการใชเกณฑที่ชัดเจนในการตัดสินวามีคําลงทายภาษาเวียดนามเปนจํานวน
เทาใด และตองการใชทฤษฎีการวิเคราะหองคประกอบในการศึกษาความหมายคําลงทาย  เนื่องจาก
เปนวิธีที่จะนําเสนอองคประกอบทางความหมายของคําลงทายภาษาเวียดนามไดอยางชัดเจน  นอก
จากนี้ ผูวิจัยยังตองการพิสูจนผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทายในภาษาเวียด
นามโดยการใชแบบสอบถามซึ่งทําใหผลการวิเคราะหนั้นมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 



บทท่ี 3 
 

วิธีการวิจัย 
 

 ในการวิจัยเร่ืองคําลงทายในบทสนทนาภาษาเวียดนาม ผูวิจัยไดดําเนินวิธีการวิจัยเปนลําดบั
ขั้นตอน คือ กําหนดคุณสมบัติผูบอกภาษา เตรียมอุปกรณในการบันทึกบทสนทนา จากนั้นจึงลงพื้น
ที่เก็บขอมูลโดยการบันทึกบทสนทนาจากผูบอกภาษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑที่กําหนด 
และนําบทสนทนาที่บันทึกไดมาถายเปนอักษรภาษาเวียดนาม จากนั้นจึงคัดเลือกแตบทสนทนาที่
ฟงชัดเจนเพื่อวิเคราะหหาคําลงทายโดยใชเกณฑทางวากสัมพันธ ความหมายและเสียง เมื่อพบคําลง
ทายแลวจึงวิเคราะหหามิติความแตกตางในการจําแนกคําลงทายโดยใชการวิเคราะหองคประกอบ 
(Componential Analysis) เมื่อวิเคราะหไดมิติความแตกตางในการจําแนกคําลงทายทั้งหมด (ราย
ละเอียดอยูในบทที่ 4 ) ผูวิจัยก็ไดนําผลการวิเคราะหดังกลาวมาสรางแบบสอบถามเพื่อยืนยันผลการ
วิเคราะหของผูวิจัยและขอมูลที่เก็บจากผูบอกภาษา 
 
 ผูวิจัยแบงวิธีวิจัยออกเปน 2  สวน คือ 1) การวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลง
ทายภาษาเวียดนามจากบทสนทนา และ 2) การยืนยันผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมาย
ของคําลงทายภาษาเวียดนามดวยแบบสอบถาม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
 

การวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาเวียดนามจากบทสนทนา 
 
 การวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาเวียดนามมีขั้นตอนยอย 6 ขั้นตอน
ดังตอไปนี้ คือ 1) การกําหนดคุณสมบัติของผูบอกภาษา 2) การกําหนดพื้นที่และเวลาที่เก็บขอมูล
บทสนทนา 3) การเตรียมอุปกรณที่ใชในการเก็บขอมูลบทสนทนา 4) การเก็บขอมูลบทสนทนา     
5) การจัดระเบียบขอมูลบทสนทนา และ  6) การวิเคราะหขอมูลบทสนทนา ดังรายละเอียด 
 
1.  การกําหนดคุณสมบัติของผูบอกภาษา 
 

1.1  ผูบอกภาษาตองเปนชาวเวียดนามที่ใชภาษาเวียดนามถิ่นเหนือ (ฮานอย) เปนภาษาแม  
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1.2  ผูบอกภาษามีอายุระหวาง 20 – 35 ซ่ึงกําลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทในสถาบัน
การศึกษาตางๆ ที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาเวียดนามถิ่นเหนือ เพื่อยืนยันวาผูบอกภาษาสามารถ
ใชภาษาเวียดนามมาตรฐานไดเปนอยางดี  

 
1.3  เนื่องจากมีขอจํากัดดานเวลา ผูวิจัยจึงไมสามารถเก็บขอมูลจากผูบอกภาษาชาวเวียด

นามที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเปนเวลานานได ผูวิจัยจึงเก็บขอมูลบางสวนจากผู
บอกภาษาที่อยูในประเทศไทยดวย โดยเลือกเก็บขอมูลจากนิสิตนักศึกษาชาวเวียดนามซึ่งจบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และกําลังศึกษาระดับปริญญา
โทในกรุงเทพฯ ประเทศไทย  

 
1.4  ผูบอกภาษาตองมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศเพื่อความสะดวกในการเก็บและสอบถามขอมูลเพิ่มเติมของผูวิจัยเอง  
 
1.5 เนื่องจากการวิจัยมีการเก็บขอมูล 2 แบบ คือ บทสนทนาและแบบสอบถาม ผูวิจัยหลีก

เล่ียงไมเก็บขอมูลทั้งสองแบบจากผูบอกภาษากลุมในกลุมเดียวกัน เพราะเกรงวาผูบอกภาษาจะ
ทราบวาผูวิจัยตองการทําวิจัยในเรื่องใด ซ่ึงจะทําใหผูบอกภาษาบอกรายละเอียดและใหขอมูลมาก
เกินไป ไมเปนธรรมชาติ และอาจทําใหผลการศึกษาไมตรงกับความเปนจริงได 
 

หลังจากที่ผูวิจัยไดกําหนดคุณสมบัติของผูบอกภาษาแลว ในที่สุดผูวิจัยก็ไดรับความรวม
มือเปนอยางดีจากผูบอกภาษาชาวเวียดนามซึ่งอยูในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยมีผูบอก
ภาษาชาวเวียดนามในประเทศไทย เปนนิสิต นักศึกษามีอายุระหวาง 20 – 35  ปซ่ึงจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจากกรุงฮานอย และกําลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสถาบันการศึกษาตางๆใน
กรุงเทพ  ไดแก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (Asian Institute of Technology) ใน
การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดเก็บขอมูลที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามดวยซ่ึงก็ไดรับความ
รวมมือจากผูบอกภาษา เปนนักศึกษาที่มีอายุระหวาง 20 – 25  ซ่ึงกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ณ กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
 
 



 
 

24

2.  การกําหนดพื้นท่ีและเวลาที่เก็บขอมูลบทสนทนา 
 

ผูวิจัยเก็บขอมูลบทสนาจากผูบอกภาษาชาวเวียดที่มีคุณสมบัติครบถวน (ตามขอ 1) ใน
มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ ประเทศไทย ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2547 – ตุลาคม 2547 และเก็บขอมูลบท
สนทนาเพิ่มเติมจากผูบอกภาษาที่มีคุณสมบัติครบถวน (ตามขอ 1) ที่มหาวิทยาลัย ณ กรุงฮานอย 
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งแตวันที่ 19 ตุลาคม 2547 – 19 พฤศจิกายน 2547   

 
3.  การเตรียมอุปกรณท่ีใชในการเก็บขอมูลบทสนทนา 
 

ผูวิจัยใชเครื่องบันทึกเสียง Xenn ชนิด MP3 รุน MF 206 ซ่ึงมีหนวยความจํา 128 MB ที่
สามารถบันทึกบทสนทนาไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน 6 ช่ัวโมงเปนเครื่องบันทึกเสียงหลัก
และเครื่องบันทึกเสียงชนิดใชแถบบันทึกเสียง Panasonic รุน RQ-L11 เปนเครื่องบันทึกเสียงสํารอง
เมื่อเครื่องแรกมีหนวยความจําไมพอในการบันทึก  โดยใชแถบบันทึกเสียง Sony จํานวน 6 ตลับ 
ความยาว 45 นาที/ตลับ 
 
4 . การเก็บขอมูลบทสนทนา     
 

ผูวิจัยไดเก็บขอมูลโดยใชแถบบันทึกเสียงในการบันทึกบทสนทนาจากผูบอกภาษาดวยตัว
ผูวิจัยเองเปนสวนใหญ และบางสวนก็ไดรับความชวยเหลือจากผูเก็บขอมูลซ่ึงเปนชาวเวียดนามดวย 
กอนเก็บขอมูลผูวิจัยตองศึกษาวาสิ่งใดควรหลีกเลี่ยงในการสนทนา เนื่องจากผูวิจัยอาจตองเปนสวน
หนึ่งในการสนทนาบาง มิฉะนั้นจะถือวาเปนการเสียมารยาท ถาผูวิจัยพูดในเรื่องที่ไมเหมาะสมกับผู
บอกภาษา อาจทําใหบทสนทนานั้นขาดตอนหรือไมสามารถดําเนินตอไปก็ได 
 

ผูวิจัยและผูเก็บขอมูลเก็บขอมูลโดยนําเคร่ืองบันทึกเสียงซึ่งใสในกระเปาขนาดเล็กวางไว
ใกลกับผูบอกภาษามากที่สุดโดยที่ผูบอกภาษาไมรูตัว เพราะผูวิจัยตองการขอมูลที่เปนธรรมชาติ
มากที่สุด ถาผูบอกภาษารูตัวจะทําใหระวังตัวตลอดการสนทนา ระหวางการสนทนา นอกจากนี้ ผู
วิจัยพยายามไมพูดแทรกเพราะตองการปองไมใหผูบอกภาษาพูดแบบคนตางชาติ (foreigner talk) 
เนื่องจากบางครั้งผูบอกภาษาพยายามดัดแปลงภาษาเวียดนามใหงายขึ้นเพื่อใหผูวิจัยเกิดความเขาใจ
ระหวางการสนทนา ดังนั้น ผูวิจัยจึงขอใหผูบอกภาษาดําเนินการสนทนาตอไปโดยไมมีผูวิจัยเปน
สวนรวมก็ได โดยใหเหตุผลวา ตัวผูวิจัยนั้นตองการฝกฟงบทสนทนาภาษาเวียดนาม และบางครั้งผู
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บอกภาษาสนทนากับผูวิจัยดวยภาษาอังกฤษ เนื่องจาก ผูวิจัยจึงบอกใหผูบอกภาษาคุยกับผูวิจัยเปน
ภาษาเวียดนามก็ได โดยใหเหตุผลวาผูวิจัยตองการฝกพูดฟงภาษาเวียดนามมากกวา  ถาผูวิจัยไมเขา
ใจแลวจะถามเองหลังจากที่ผูบอกภาษาสนทนาจบ หลังจากที่บันทึกบทสนทนาเรียบรอยแลว ผูวิจัย
จึงจดสถานการณและจํานวนผูรวมสนทนาในการสนทนาในสมุดบันทึกเลมเล็กๆ  
 
5.  การจัดระเบียบขอมูลบทสนทนา   
 

เมื่อผูวิจัยไดขอมูลจากผูบอกภาษาเปนบทสนทนา ที่ประกอบดวยสถานการณที่หลากหลาย
รวมเปนเวลา 9 ช่ัวโมง ผูวิจัยจึงขอความรวมมือจากเจาของภาษาถายเสียงเปนตัวอักษรภาษาเวียด
นามทั้งหมด ผูวิจัยคัดเลือกบทสนทนาเพียงบางสวนมาวิเคราะห โดยมีเกณฑการคัดเลือกบท
สนทนาดังนี้  

 
5.1  บทสนทนาที่จะนําไปวิเคราะหนั้นตองเปนของผูบอกภาษาชาวเวียดนาม ที่ใชภาษา

เวียดนามถิ่นเหนือ (ฮานอย) เทานั้น 
 
5.2  บทสนทนานั้นตองมีการปนภาษาหรือการใชทับศัพทภาษาอื่นๆ เชน ภาษาอังกฤษ 

เพียงเล็กนอยเทานั้น เนื่องจากผูวิจัยเกรงวาในขณะนั้นผูบอกภาษาอาจใชภาษาเวียดนามโดยผานมุม
มองและระบบของภาษาตางประเทศ ซ่ึงมีผลทําใหภาษาเวียดนามที่ใชนั้นอาจไดรับอิทธิพลจาก
ภาษาตางประเทศมากเกินไป  

 
5.3  หัวขอในการสนทนาตองไมใชเร่ืองสวนตัวของผูบอกภาษา หัวขอในการสนทนาเปน

เร่ืองทั่วๆไปในชีวิตประจําวัน เชน การทํางาน การใชชีวิต และการทองเที่ยว เปนตน  
 
จากหลักเกณฑดังกลาว ผูวิจัยไดคัดเลือกบทสนทนาที่ผานเกณฑซ่ึงประกอบดวยสถาน

การณที่เปนทางการ และไมเปนทางการเปนระยะเวลาประมาณ 6 ช่ัวโมง จากจํานวนบทสนทนาที่
บันทึกเสียงมาทั้งหมดเปนระยะเวลา 9 ช่ัวโมง    
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6.  การวิเคราะหขอมูลบทสนทนา 
 
 ผูวิจัยแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน คือ 1) การวิเคราะหหาคําลงทายจากบท
สนทนา 2) การวิเคราะหมิติความแตกตางและองคประกอบทางความหมายของคําลงทายที่ไดจาก
บทสนทนา 
 
 6.1  การวิเคราะหหาคําลงทายจากบทสนทนา  
  

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ กับคําลงทายและคําจํากัดความของคํา
ลงทายในบทที่ 2 (การตรวจเอกสาร) ผูวิจัยสามารถสรุปเกณฑที่ใชในการวิเคราะหหาคําลงทาย ได 
3 เก ณ ฑ  คื อ  เก ณ ฑ ท าง ว าก ยสั ม พั น ธ  ค ว าม ห ม าย  แ ล ะ เสี ย ง  (Bhamoraput ,1972: 2, 
Preeyasantiwong,1981: 4 , รุงอรุณ, 2527: 4 และ อุดม, 2532: 4) โดยเกณฑทางวากยสัมพันธและ
ความหมายจะเปนเกณฑหลักในการใชตัดสินคําลงทาย กลาวคือ  คําที่เปนคําลงทายตองผานสอง
เกณฑนี้ นอกจากนี้คําลงทายบางคําอาจมีรูปแปรได ดังนั้นเกณฑทางเสียงจะเปนเกณฑที่ใชตัดสิน
รูปแปรของคําลงทาย  การวิเคราะหหาคําลงทายโดยใชเกณฑทั้งสามเกณฑมีรายละเอียดดังนี้  
 

6.1.1  เกณฑทางวากยสัมพันธ 
 

ก. คําลงทายตองเปนคําที่ปรากฏอยูทายสุดของประโยค   
 
ข. คําลงทายตองไมเปนคําหลัก (Content Words) เชน คํากริยา หรือคําคุณศัพท 

เปนตน  
 
ตัวอยางการวิเคราะหหาคําลงทายโดยใชเกณฑทางวากยสัมพันธมีดังนี้  
 
Em  đã gặp thầy chưa? 
นอง แลว พบ อาจารย คําทดสอบ  
‘นองไดเจออาจารยแลวหรือยัง?’ 
 
จากตัวอยางนี้ คําทดสอบ chưa นั้นอยูตําแหนงทายสุดของประโยค ซ่ึงผาน

เกณฑขอ ก. แตสามารถจัดใหอยูในคําหลักได คือ เปนคําบอกคําถาม (Wh-question) ซ่ึงถือวาไม
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ผานเกณฑขอ ข.  ดังนั้นคําทดสอบ chưa นั้น ไมผานเกณฑทางวากยสัมพันธ และถือวาไมใชคําลง
ทาย  
 

Anh  về trước nhé! 
พี่  กลับ กอน คําทดสอบ 
‘พี่กลับกอนนะ’ 
 

จากตัวอยางนี้ คําทดสอบ nhé นั้นอยูตําแหนงทายสุดของประโยค ซ่ึงผานเกณฑ
ขอ ก. และ คําทดสอบ nhé นั้น ก็ไมสามารถจัดใหอยูในคําหลักได ซ่ึงผานเกณฑขอ ข.  ดังนั้นคํา
ทดสอบ nhé นั้นผานเกณฑทางวากยสัมพันธ จากนั้นผูวิจัยจึงนําคําทดสอบ nhé  ไปวิเคราะหวาเปน
คําลงทายหรือไมโดยใชเกณฑทางความหมายดังรายละเอียด  

 
6.1.2   เกณฑทางความหมาย  
 

จากเกณฑทางวากยสัมพันธเพียงเกณฑเดียว ไมเพียงพอและไมสามารถตัดสิน
ไดอยางชัดเจนวา nhé เปนคําลงทาย จึงตองเพิ่มเกณฑความหมาย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ก.  คําลงทายอาจมีรูปซ้ํากับคําอื่นๆได แตถาทําหนาที่เปนคําลงทายแลวตองไมมี

ความหมายประจําคํา  
 
ข.  เมื่อตัดคําลงทายออกแลวไมทําใหความหมายหลักของประโยคหรือวลีนั้น

เปลี่ยนแปลง  
 
ค.  เมื่อเติมคําลงทายแลวจะชวยบงบอกเจตนาในประโยคหรือวลีนั้นใหสมบูรณ

ยิ่งขึ้น 
 
ตัวอยางการวิเคราะหหาคําลงทายโดยใชเกณฑทางความหมายมีดังนี้  
 
Anh  về trước nhé! 
พี่ กลับ กอน คําทดสอบ 
‘พี่กลับกอนนะ’ 



 
 

28

จากตัวอยางนี้ คําทดสอบ nhé นั้นไมมีความหมายประจําคํา ซ่ึงผานเกณฑขอ ก. 
และเมื่อตัดคําทดสอบ nhé ความหมายก็ยังเหมือนเดิม คือ ‘พี่กลับกอน’ ซ่ึงผานเกณฑขอ ข.  นอก
จากนี้ เมื่อเติมคําทดสอบ nhé ก็จะชวยเสริมอารมณความรูสึกดวย นั่นคือ ‘พี่กลับกอนนะ’ ซ่ึงผูพูด
แสดงความออนโยนกับผูฟงทําใหประโยคมีความหมายสมบูรณมากขึ้น ซ่ึงถือวาผานเกณฑขอ ค.  
 จากการวิเคราะหหาคําลงทายดวยเกณฑทางวากยสัมพันธและความหมาย จะเห็นไดวา nhé นั้น
ผานเกณฑทั้งสองเกณฑดังกลาว ผูวิจัยจึงวิเคราะหวา  nhé  นั้นเปนคําลงทาย  
 
ตารางที่ 4  ตัวอยางการตัดสินคําลงทายโดยใชเกณฑทางวากยสัมพันธและเกณฑทางความหมาย 
 

เกณฑทางวากยสัมพันธ เกณฑทางความหมาย 

คํา
ทดสอบ 

อยูทาย
ประโยค 

ไมเปนคํา
หลัก 

ไมมีความ
หมาย 

ประจําคํา 

ไมทําให
ความหมาย

หลัก
เปลี่ยน 

เติมแลวบง
บอกเจตนา 

จํานวน
เกณฑที่
ผาน 

ผาน/ ไม
ผานเกณฑ
การเปนคํา
ลงทาย 

chưa + - - + + 3 ไมผาน 
nhé + + + + + 5 ผาน 

 
6.1.3   เกณฑทางเสียง 
 

เนื่องจากคําลงทาย หนึ่งคําอาจมีไดหลายรูป ผูวิจัยจึงตองเพิ่มเกณฑทางเสียงเพื่อ
พิจารณาวาคําใดเปนรูปหลักและรูปแปร ซ่ึงรูปแปรนั้นอาจมีความแตกตางกันในเรื่องของเสียงสระ 
พยัญชนะหรือวรรณยุกต แตไมทําใหความหมายหลักของคําลงทายนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพียง
แตเพิ่มความรูสึกบางอยางใหชัดเจนยิ่งขึ้น เชน ตกใจ ประหลาดใจ เปนตน 

 
ในการตัดสินวาคําใดเปนรูปหลักและคําใดเปนรูปแปร ผูวิจัยตองพิจารณาจาก

ความถี่ในการใช ถาคําใดปรากฏมากกวาในบทสนทนา คํานั้นจะเปนรูปหลัก ดังตัวอยางตอไปนี้  
 
Anh  về trước nhé / nhá / nhớ ! 
พี่ กลับ กอน คําทดสอบ 
‘พี่กลับกอนนะ’  
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จากตัวอยางนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหแลววา nhé  nhá และ nhớ ผานเกณฑทางวากย
สัมพันธและความหมาย จึงสามารถสรุปไดวาทั้งสามคํานั้นเปนคําลงทาย  

 
เมื่อพิจารณาจากประโยคขางบนจะพบวาคําลงทายทั้งสามคํานั้นสามารถใชได

ในบริบทเดียวกัน แตมีความแตกตางกันในเรื่องของเสียงสระ ผูวิจัยจึงวิเคราะหวาคําลงทายทั้งสาม
คํานั้นเปนคําเดียวกัน ซ่ึงหนึ่งในสามคํานั้นเปนรูปหลัก และอีกสองคําที่เหลือนั้นเปนรูปแปร  

 
เพื่อตัดสินวาคําใดเปนรูปหลักหรือรูปแปร ผูวิจัยตองพิจารณาจากความถี่ในการ

ใช ถาคําใดมีความถี่มากที่สุดถือวา คํานั้นเปนรูปหลัก และคําใดมีความถี่ในการใชรองลงมาถือวา
เปนรูปแปร จากความถี่ในการใชคําลงทาย nhé  nhá และ nhớ ในขอมูลบทสนทนา ผูวิจัยพบวา ผู
บอกภาษาใช คําลงทาย nhé มากที่สุด รองลงมา คือ nhá และ nhớ  ดังนั้น สามารถสรุปไดวา  nhé  

เปนรูปหลัก และ nhá และ nhớ เปนรูปแปร  
 
จากการวิเคราะหหาคําลงทายโดยใชเกณฑทางวากยสัมพันธ เกณฑทางเสียง ผู

วิจัยพบวามีคําลงทายทั้งหมด 13  คํา ที่ผานทั้งสองเกณฑดังกลาว ไดแก à ạ chứ cơ  đã  đâu  đấy 

đi  hả  mà  nhé  nhỉ  และthôi   และจากการวิเคราะหหารูปแปรโดยใชเกณฑทางเสียง พบวา มีคํา
ลงทายจํานวน 3 คํา ที่มีรูปแปร ไดแก 1)  à  มีรูปแปรคือ  á  2)  nhé  มีรูปแปรคือ  nhá  และ nhớ  

และ 3)  nhỉ มีรูปแปรคือ  nhở (รายละเอียดผลการวิเคราะหหาคําลงทายอยูในบทที่ 4 ผลการวิจัย) 
 
เมื่อวิเคราะหหาคําลงทายโดยใชเกณฑทางวากยสัมพันธ ความหมายและเสียงได

คําลงทายจํานวน 13 คํา แลว ผูวิจัยจึงวิเคราะหมิติความแตกตางและองคประกอบทางความหมายคํา
ลงทายภาษาเวียดนามทั้ง 13 คําดังกลาว โดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบ  (Componential 
Analysis)  ในหัวขอตอไป  

 
6.2  การวิเคราะหมิติความแตกตางและองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาเวียด

นามที่ไดจากบทสนทนา 
 
การวิเคราะหมิติความแตกตางและองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาเวียดนามที่

ไดจากบทสนทนามีขั้นตอนดังนื้คือ  
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6.2.1  ศึกษาความหมายของคําลงทายแตละคํา จากนั้นนําขอมูลที่ไดมากําหนดมิติความ
แตกตาง (Dimensions of Contrast) ของคําลงทาย  

 
6.2.2  นํามาขอมูลนั้นมาระบุอรรถลักษณยอยในแตละมิติความแตกตางโดยใชอรรถลักษณ 

(Semantic Features) ซ่ึงมี 2 คา (Binary Features) คือ + และ - 
 
6.2.3  ระบุมิติความแตกตางและอรรถลักษณของแตละคําลงทายใน [       ] เชน  
 

        ạ 
+  สุภาพ 

      đi 
+ คําสั่ง 
- ปฎิเสธ 
 -ทันที 

 
6.2.4  นํามิติความแตกตางและอรรถลักษณของแตละมิติที่ปรากฏในแตละคําลงทายนี้ไป

สรางเแบบสอบถามเพื่อยืนยันผลการวิเคราะหดังกลาว (ดูรายละเอียดการสรางแบบสอบถาม ในบท
ที่ 3) 

 
จากการวิเคราะหมิติความแตกตางและองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาเวียด

นามโดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบ (Componential Analysis)  ผูวิจัยพบวาคําลงทาย  đấy  คํา
เดียวนั้นมีองคประกอบทางความหมายถึงสองลักษณะที่ไมสามารถรวมกันได ผูวิจัยจึงพิจารณาให 
đấy  เปนคําลงทายคําพองรูปซึ่ง มีสองคํา คือ đấy1 และ  đấy2   รวมจํานวนคําลงทายภาษาเวียด
นามทั้งสิ้น 14  คํา ไดแก à  ạ  chứ  cơ  đã  đâu  đấy1  đấy2  đi  hả  mà  nhé  nhỉ  และ thôi  

ซ่ึงมีคําลงทาย 3  คําจากจํานวน 14  คํา ที่มีรูปแปร ไดแก 1)  à  มีรูปแปรคือ  á  2)  nhé  มีรูปแปร
คือ  nhá  และ nhớ  และ 3)  nhỉ มีรูปแปรคือ  nhở  

 
เมื่อวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาเวียดนามทั้ง 14 คําแลว ผูวิจัยจึง

ยืนยันผลวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาเวียดนาม 14 คําดวยแบบสอบถามซึ่ง
จะกลาวในหัวขอตอไป  
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การยืนยันผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาเวียดนามดวยแบบสอบถาม 
 

วิธีการวิจัยในสวนที่สอง มี 4 ขั้นตอน คือ 1) การสรางแบบสอบถาม 2) การกําหนดพื้นที่
และเวลาเก็บขอมูลแบบสอบถาม 3) การจัดระเบียบขอมูลแบบสอบถาม และ 4) การวิเคราะหแบบ
สอบถาม ดังรายละเอียด 
 
1.  การสรางแบบสอบถาม  
 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามเพื่อยืนยันผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย
ภาษาเวียดนามที่ไดจากบทสนทนา ในการสรางแบบสอบถามนั้นผูวิจัยไมไดระบุถึงวัตถุประสงค
ของแบบสอบถามวาตองการยืนยันผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษา
เวียดนาม เนื่องจากถาผูบอกภาษาทราบถึงวัตถุประสงคที่แทจริง ผูบอกภาษาอาจใหขอมูลมากเกิน
ความเปนจริง และอาจทําใหผลการศึกษาไมเที่ยงตรงได ผูวิจัยไดแบงแบบสอบถามออกเปน 2  
สวน ดังนี้ 
 

1.1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูบอกภาษา  
 

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูบอกภาษา ไดแก ช่ือ นามสกุล อายุ เพศ ที่อยูไปรษณียอิเล็ก
โทรนิกส และภาษาตางประเทศที่ผูบอกภาษาสามารถพูดไดเพื่อประโยชนในการเก็บขอมูลเพิ่มเติม
ของผูวิจัย  

 
1.2 สถานการณการใชคําลงทายตางๆ  

 
เพื่อยืนยันมิติความแตกตางและองคประกอบทางความหมายในแตละคําลงทายที่

วิเคราะหไดจากบทสนทนา (ดูรายละเอียดมิติความแตกตางและองคประกอบทางความหมายคําลง
ทายในบทที่ 4  ผลการวิจัย) ผูวิจัยจึงสรางสถานการณการใชคําลงทายตางๆ ใหมีลักษณะทางความ
หมายตรงตามอรรถลักษณ (Features) ที่ไดจากการวิเคราะหบทสนทนา และสรางสถานการณที่มี
ลักษณะทางความหมายไมตรงกับอรรถลักษณบางสวนหรือทั้งหมดไวดวย ผูวิจัยคาดวาผูบอกภาษา
จะยอมรับสถานการณที่มีลักษณะทางความหมายตรงกับอรรถลักษณตางๆในแตละคําลงทายที่ผู
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วิจัยไดวิเคราะหไว และคาดวาผูบอกภาษาจะไมยอมรับสถานการณที่มีลักษณะทางความหมายไม
ตรงกับอรรถลักษณบางสวนหรือทั้งหมด ที่ผูวิจัยไดวิเคราะหไว ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 
ผูวิจัยไดวิเคราะหการใชคําลงทาย ạ  จากบทสนทนาวามีมิติความแตกตางคือ ความ

สุภาพ และมีอรรถลักษณเปน [+สุภาพ ] เพื่อพิสูจนผลการวิเคราะหดังกลาว ผูวิจึงตองสรางสถาน
การณการใชคําลงทาย ạ ที่มีลักษณะทางความหมายในมิติความสุภาพซ่ึงมี 2 อรรถลักษณยอย  คือ    
[+สุภาพ ] และ [-สุภาพ ] โดยผูวิจัยคาดวาผูบอกภาษาสามารถยอมรับสถานการณที่มีความหมาย
ตรงกับอรรถลักษณ [+สุภาพ ] ดังตาราง 

 
ตารางที่ 5  แสดงตัวอยางการสรางสถานการณเพื่อพิสูจนอรรถลักษณคําลงทาย ạ  
 
มิติความแตก

ตาง 
อรรถ
ลักษณ 

สถานการณ ผูวิจัยคาดวา 

[+สุภาพ ] *นักเรียนถามอาจารยวา “อาจารยทานขาวหรือยัง ạ?” ยอมรับ 
ความสุภาพ 

[-สุภาพ ] 
นาย ก. ทะเลาะกับนาย ข. นาย ก. ตะคอกใสนาย ข. วา “มึง
อยากตาย ạ ?” 

ไมยอมรับ 

หมายเหตุ :* ทุกสถานการณที่ใชในแบบสอบถามจริงนั้นเปนภาษาเวียดนามอยูในภาคผนวก ก.
 

 
อีกตัวอยางหนึ่ง คือ ผูวิจัยไดวิเคราะหการใชคําลงทาย đi จากบทสนทนาวามีอรรถ

ลักษณเปน [+คําสั่ง ]  [-ปฏิเสธ] และ [-ทันที] เพื่อพิสูจนผลการวิเคราะหดังกลาว ผูวิจึงตองสราง
สถานการณการใชคําลงทาย đi  ที่มีลักษณะทางความหมายตรงตามอรรถลักษณดังกลาว รวมทั้ง
สรางสถานการณที่มีลักษณะทางความหมายบางสวนหรือทั้งหมดตรงกันขามกับอรรถลักษณทาง
ความหมายของคําลงทาย đi  ดวย โดยผูวิจัยคาดวาผูบอกภาษาสามารถยอมรับสถานการณที่เปน
การสั่งและมีลักษณะตรงกับอรรถลักษณวา [+คําสั่ง ] [-ปฏิเสธ] และ [-ทันที] ดังตาราง 
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ตารางที่ 6  แสดงตัวอยางการสรางสถานการณทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย đi 

 
มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ สถานการณ ผูวิจัย 
คาดวา 

[+คําถาม ] แมถามลูกวา ‘กินขาว đi ?’ ไมยอมรับ 
[+บอกเลา] แมถามลูกวาทําอะไร ลูกตอบวา ‘กินขาว đi’ ไมยอมรับ ชนิดประโยค 
[+คําสั่ง] แมสั่งลูกวา ‘กินขาว đi!’ ยอมรับ 

[+คําสั่ง] [+ปฏิเสธ]   
[+ทันที] 

วันนี้แมเห็นลูกกําลังเลนเกมอยางสนุกสนานทั้งๆ ที่ตอง
สอบในวันพรุงนี้ แมอยากใหลูกหยุดเลนเกมเดี๋ยวนั้นเพื่อ
อานหนังสือ แมจึงสั่งลูกวา ‘อยาเลนเกม đi!’ 

ไมยอมรับ 

[+คําสั่ง] [+ปฏิเสธ]   
[-ทันที] 

ก. เห็น ข. ผมรวงเพราะใชยาสระผมที่ไมเหมาะกับผมตัว
เอง ก. จึงพูดกับ ข. วา ‘อยาใชยาสระผมนั่น đi!’ ไมยอมรับ 

[+คําสั่ง] [-ปฏิเสธ]   
[+ทันที] 

วันนี้แมเห็นลูกกําลังเลนเกมอยางสนุกสนานทั้งๆ ที่ตอง
สอบในวันพรุงนี้ แมอยากใหลูกหยุดเลนเกมเดี๋ยวนั้นเพื่อ
อานหนังสือ แมจึงสั่งลูกวา ‘อยาเลนเกมอีก อานหนังสือ 
đi!’ 

ไมยอมรับ 

ชนิดประโยค   
การปฏิเสธ 

และ 
การมีสวน

รวม 

[+คําสั่ง] [-ปฏิเสธ]   
[-ทันที] 

ก. เห็น ข. ผมรวงเพราะใชยาสระผมที่ไมเหมาะกับผมตัว
เอง ก. จึงพูดกับ ข. วา ‘ลองใชยาสระผมซันซิลค đi!’ 

ยอมรับ 

 
เพื่อลดจํานวนสถานการณทดสอบการใชคําลงทาย ผูวิจัยจึงใหคําลงทายบางคําที่มี

อรรถลักษณคลายกันนั้นสามารถใชสถานการณทดสอบชุดเดียวกันได เชน คําลงทาย đi กับ đã  

และ à กับ hả เปนตน  
 
ผูวิจัยวิเคราะหวา đi มีอรรถลักษณ  [+คําสั่ง] [-ปฏิเสธ] [-ทันที] สวน đã  มีอรรถ

ลักษณ [+คําสั่ง] [-ปฏิเสธ] [+ทันที] ทั้งคูมีอรรถลักษณที่แตกตางกันเพียง  [+ทันที] และ  [-ทันที] 
เทานั้น จึงใชสถานการณทดสอบชุดเดียวกัน ผูวิจัยคาดกวาผูบอกภาษาจะยอมรับ การใชคําลงทาย 
đi ที่มีอรรถลักษณทางความหมายตรงกับ [+คําสั่ง] [-ปฏิเสธ] [-ทันที] และ ยอมรับการใชคําลงทาย 
đã   ที่มีอรรถลักษณทางความหมายตรงกับ [+คําสั่ง] [-ปฏิเสธ] [+ทันที] (ดูรายละเอียดแบบสอบ
ถามในภาคผนวก)   
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2.  การกําหนดพื้นท่ีและเวลาเก็บขอมูลแบบสอบถาม 
 

ผูวิจัยเก็บขอมูลแบบสอบถามจากผูบอกภาษาชาวเวียดนามจํานวน 40 คนที่มีคุณสมบัติ
ครบถวน (ตามขอ 1.1) ในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพ ประเทศไทย ตั้งแต เดือนสิงหาคม 2548 –  
กันยายน 2548 และเก็บขอมูลแบบสอบถามเพิ่มเติมจากผูบอกภาษาที่มีคุณสมบัติครบถวน(ตามขอ 
1.1) ในมหาวิทยาลัยที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งแต เดือนตุลาคม – พฤศจกิายน 
2548 

 
เมื่อเก็บขอมูลแบบสอบถามแลว ผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามมาใหคะแนนในหัวขอตอไป  
 

3.  การใหคะแนนแบบสอบถาม  
 

การใหคะแนนแบบสอบถามมี 2 ลักษณะ คือ 1) การใหคะแนนแบบสอบถามผูบอกภาษา
เปนรายบุคคล และ 2) การรวมคะแนนแบบสอบถามจากผูบอกภาษาทั้ง 40 คน ดังรายละเอียด 

 
3.1 การใหคะแนนแบบสอบถามผูบอกภาษาเปนรายบุคคล 

 
เมื่อเก็บแบบสอบถามจากผูบอกภาษาเรียบรอยแลว ผูวิจัยจึงใหคะแนนแบบสอบถามผู

บอกภาษาเปนรายบุคคล โดยไดกําหนดคะแนนเปน 2 แบบ ไดแก 1 คะแนน หมายถึง ผูบอกภาษา
ตัดสินการใชคําลงทายในสถานการณซ่ึงตรงกับผลการวิเคราะหของผูวิจัย และ 0 คะแนน หมายถึง 
ผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทายในสถานการณนั้นไมตรงกับผลการวิเคราะหของผูวิจัย  ดังตัว
อยางในตาราง  
 
ตารางที่ 7  ตัวอยางการใหคะแนนแบบสอบถามจากผูบอก 
 

คําลง
ทาย 

อรรถ
ลักษณ 

สถานการณ คําตอบผูบอก
ภาษา 

ผูวิจัย 
คาดวา 

คะแนน 

[+สุภาพ ] นักเรียนถามอาจารยวา ‘อาจารยทานขาว
หรือยัง ạ?’ 

ยอมรับ ยอมรับ 1 

ạ 
[-สุภาพ ] นาย ก. ทะเลาะกับนาย ข. นาย ก. ตะคอก

ใสนาย ข. วา ‘มึงอยากตาย ạ ?’ 
ยอมรับ ไมยอมรับ 0 
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จากตาราง จะเห็นวาผูบอกภาษาคนนี้ตัดสินการใชคําลงทายในสถานการณที่มีอรรถ
ลักษณ [+สุภาพ ]  ตรงกับผลวิเคราะหของผูวิจัย จึงให 1 คะแนน และผูบอกภาษาคนเดียวกันนี้ก็ตัด
สินการใชคําลงทายที่มีอรรถลักษณ [- สุภาพ ] ซ่ึงไมตรงกับผลวิเคราะหของผูวิจัย จึงให 0 คะแนน  
 

3.2   การรวมคะแนนแบบสอบถามจากผูบอกภาษาทั้ง 40 คน 
 

เมื่อผูวิจัยไดใหคะแนนแบบสอบถามจากผูบอกภาษาเปนรายบุคคลแลว จากนั้นผูวิจัย
จึงรวมคะแนนที่ไดจากผูบอกภาษาทั้ง 40 คนวามีการตัดสินการใชคําลงทายในแตละสถานการณ 
ตรงกับผูวิจัยเทาไร ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 8  ตัวอยางการรวมคะแนนแบบสอบถามจากผูบอกภาษาจํานวน 40 คน 
 

สถาน
การณที่ 

คําลง
ทาย 

อรรถ
ลักษณ 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ ... 

คนที่ 
40 

จํานวนผูบอกภาษาที่ตัดสินการ
ใชคําลงทายตรงกับผูวิจัย 

1 [+สุภาพ] 1 1 1 ...... ..... 35 
2 ạ [-สุภาพ] 1 0 0 ...... ..... 19 

109 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
 

เมื่อรวมการตัดสินการใชคําลงทายในแตละสถานการณของผูบอกภาษาทั้ง 40 คนครบ
ทั้ง 109 สถานการณแลว ผูวิจัยจึงนําผลคะแนนเหลานี้ไปวิเคราะหวามีความสอดคลองกับผูวิจัยหรือ
ไม ซ่ึงจะกลาวโดยละเอียดในหัวขอตอไป 

 
4.  การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม 
 

เมื่อผูวิจัยกรอกคะแนนการการตัดสินการใชคําลงทายในแตละสถานการณของผูบอกภาษา
จนครบแลว ผูวิจัยจึงนําผลรวมคะแนนการยอมรับและไมยอมรับการใชคําลงทายในแตละสถาน
การณนั้นมาวิเคราะหวามีความสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัยที่ไดมาจากขอมูลบทสนทนา
หรือไม อยางไร โดยมีเกณฑดังตาราง 
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ตารางที่ 9  เกณฑที่ใชในการตัดสินคะแนนการใชคําลงทายในแตละสถานการณของผูบอกภาษา 
 

คะแนน คิดเปนรอยละ การตีความ 
20 – 40 50 - 100 คะแนนแบบสอบถาม สอดคลอง กับผลวิเคราะหบทสนทนา กลาวคือ       

ผูบอกยอมรับหรือไมยอมรับการใชคําลงทายนั้น 
0 – 19 0 - 49 คะแนนแบบสอบถาม ไมสอดคลอง กับผลวิเคราะหบทสนทนา กลาวคือ     

ผูบอกภาษายอมรับหรือไมยอมรับการใชคําลงทายนั้น 
 

เพื่อใหเกิดความเขาใจในการใชเกณฑดังตารางขางบนในการวิเคราะหแบบสอบถาม ผูวิจัย
ขอยกตัวอยางการวิเคราะหคะแนนแบบสอบถามที่ไดจากการใชคําลงทาย ạ  ดังตาราง 

 
ตารางที่ 10  แสดงตัวอยางการวิเคราะหแบบสอบถาม  
 
คําลงทาย อรรถลักษณ ผูวิจัยคาดวา 

(จากบทนทนา) 
จํานวนผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลง
ทายตรงกับผูวิจัย (จากแบบสอบถาม) 

ผลวิเคราะหจากบท
สนทนาและแบบสอบถาม

[+ สุภาพ] ยอมรับ 35 สอดคลอง 
àạ 

[- สุภาพ] ไมยอมรับ 19 ไมสอดคลอง 
 
 จากตัวอยางดังกลาว จะเห็นไดวาในสถานการณที่ 1 ผูวิจัยวิเคราะหวาผูบอกภาษายอมรับ
การใชคําลงทาย ạ  ที่มีอรรถลักษณ  [+ สุภาพ]ได ผลคะแนนจากแบบสอบถามที่ คือ 35 คะแนน 
(มากกวารอยละ 80 จากผูบอกภาษา 40 คน)  ซ่ึงคะแนนการยอมรับนี้สอดคลอง กับผลการวิเคราะห
บทสนทนา  นั่นคือ ผูบอกภาษายอมรับการใชคําลงทาย ạ ที่มีอรรถลักษณ  [+ สุภาพ]  สถานการณ
ที่ 2  ผูวิจัยไดวิเคราะหจากบทสนทนาวา ผูบอกภาษาไมยอมรับการใชคําลง ทาย ที่มีอรรถลักษณ    
[- สุภาพ] ได ผลคะแนนแบบสอบถาม  คือ 19 (นอยกวารอยละ 50 จากผูบอกภาษา 40 คน) ซ่ึง
คะแนนการไมยอมรับนี้ไมสอดคลองกับผลการวิเคราะหบทสนทนาของผูวิจัย  นั่นคือ ผูบอกภาษา
ยอมรับการใชคําลงทาย ạ  ที่มีอรรถลักษณ [- สุภาพ] ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหการใชคําลงทายในแต
ละสถานการณครบ 109 สถานการณ ซ่ึงรายละเอียดในการวิเคราะหผูวิจัยจะนําเสนออยางละเอียด
ในบทที่ 4  ผลการวิจัย 
   
 



บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคดังนี้ 1) วิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลง
ทายภาษาเวียดนาม และ 2)  ยืนยันองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาเวียดนาม    
 
 จากวัตถุประสงคดังกลาว ผูวิจัยจึงแบงผลการวิจัยเปน  2  สวนใหสอดคลองกับวัตถุ
ประสงค ไดแก 1) ผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาเวียดนามจากบท
สนทนา และ  2) ผลการยืนยันองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาเวียดนามจากแบบสอบ
ถาม  ดังรายละเอียดตอไปนี้  
 

ผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาเวียดนามจากบทสนทนา 
 

 เมื่อคัดบทสนทนารวมเปนระยะเวลาประมาณ 6 ช่ัวโมงแลว ผูวิจัยจึงคัดเลือกคําลงทายจาก
บทสนทนา และนําคําลงทายที่ไดไปวิเคราะหองคประกอบทางความหมาย องคประกอบทางความ
หมายคําลงทายภาษาเวียดนามจากบทสนทนามี 3 สวน คือ 1) ผลการวิเคราะหหาคําลงทายโดยใช
เกณฑตางๆ 2) ผลการวิเคราะหมิติความแตกตางในการจําแนกคําลงทาย และ 3) ผลองคประกอบ
ทางความหมายคําลงทายภาษาเวียดนาม ดังรายละเอียด  
 
1   ผลการวิเคราะหหาคําลงทายโดยใชเกณฑตาง ๆ   
 

ผูวิจัยนําบทสนทนาที่คัดเลือกแลวมาวิเคราะหหาคําลงทายโดยใชเกณฑทางวากยสัมพันธ 
เกณฑ ทางความหมายและเกณฑทางเสียง เปนลําดับ (Bhamoraput,1972:2 ,Preeyasantiwong,1981: 
4 ;รุงอรุณ, 2527:4 และ อุดม, 2532: 4) โดยสองเกณฑแรกจะเปนเกณฑที่ใชตัดสินคําลงทาย กลาว
คือ คําที่เปนคําลงทายจะตองผานเกณฑทางวากยสัมพันธและความหมาย สวนเกณฑทางเสียงนั้นจะ
ชวยตัดสินรูปแปรคําลงทาย  
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1.1 เกณฑทางวากยสัมพันธ  
 

1.1.1  คําลงทายตองปรากฏในตําแหนงทายสุดของวลีหรือประโยค หรืออาจปรากฏใน
ตําแหนงสุดทายของประโยค  

 
1.1.2  คําลงทายตองไมใชคําหลัก (Content  words) เชน คํานาม กริยา คุณศัพทเปนตน  

 
จากขอมูลบทสนทนา พบคําที่ผานเกณฑทางวากสัมพันธและคาดวาเปนคําลงทาย

จํานวน 24 คํา ไดแก à  á  ạ  chứ  cơ  đã  đâu  đấy  đi  hả  mà  nhé  nhớ  nhá  nhỉ  nhở  thôi  

chưa  không  kia  kìa  luôn  thế และ với ผูวิจัยจึงนําเกณฑทางความหมายมาวิเคราะหคําลงทาย
ทั้ง 24 คําในหัวขอตอไป  

 
1.2 เกณฑทางความหมาย   

 
2.1.1  คําลงทายอาจมีรูปซ้ํากับคําอื่นๆ แตถาทําหนาที่เปนคําลทายทายแลวจะไมมี

ความหมายประจําคํา จึงไมสามารถระบุความหมายไดชัดเจน แตจะทําหนาที่เสริมความหมายรวม
ของวลีหรือประโยค 

 
2.2.2  คําลงทายไมทําใหความหมายหลักเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
 
2.2.3  คําลงทายเมื่อเติมไวทายวลีหรือประโยคจะชวยเสริมเจตนา หรืออารมณของวลี

หรือประโยคใหสมบูรณยิ่งขึ้น  
  
ผูวิจัยพบวามีคําลงทาย 17  คํา (จากคําที่คาดวาเปนคําลงทาย 24 คํา) ที่ผานเกณฑทาง

วากยสัมพันธและความหมาย ไดแก à  á  ạ  chứ cơ  đã  đâu  đấy đi  hả  mà  nhé  nhá  nhớ  

nhỉ  nhở และ thôi  ดังแสดงในตาราง  (เครื่องหมาย + หมายถึงมีองคประกอบทางเกณฑนั้น สวน 
เครื่องหมาย – หมายถึง ไมมีองคประกอบทางเกณฑนั้น) 
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ตารางที่ 11  แสดงผลการตัดสินคําลงทายโดยใชเกณฑทางวากสัมพันธและเกณฑทางความหมาย 
 

เกณฑทางวากยสัมพันธ เกณฑทางความหมาย 

คํา
ทดสอบ 

อยูทาย
ประโยค 

ไมเปนคํา
หลัก 

ไมมีความ
หมาย 

ประจําคํา 

ไมทําให
ความหมาย

หลัก
เปลี่ยน 

เติมแลวบง
บอกเจตนา 

จํานวน
เกณฑที่
ผาน 

ผาน/ ไม
ผานเกณฑ
การเปนคํา
ลงทาย 

à + + + + + 5 ผาน 
á + + + + + 5 ผาน 
ạ + + + + + 5 ผาน 

chứ + + + + + 5 ผาน 
cơ + + + + + 5 ผาน 
đã + + + + + 5 ผาน 
đâu + + + + + 5 ผาน 
đấy + + + + + 5 ผาน 
đi + + + + + 5 ผาน 
hả + + + + + 5 ผาน 
mà + + + + + 5 ผาน 
nhé + + + + + 5 ผาน 
nhớ + + + + + 5 ผาน 
nhá + + + + + 5 ผาน 
nhỉ + + + + + 5 ผาน 
nhở + + + + + 5 ผาน 
thôi + + + + + 5 ผาน 
chưa + - - + + 3 ไมผาน 
luôn + - - + + 3 ไมผาน 
thế + - - + + 3 ไมผาน 
với + - - + + 3 ไมผาน 

không + - - + + 3 ไมผาน 
kia + - - + + 3 ไมผาน 
kìa + - - + + 3 ไมผาน 
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อยางไรก็ตาม ผูวิจัยยังไมสามารถสรุปไดวามีจํานวนคําลงทายภาษาเวียดนามทั้งหมด 
17 คํา เนื่องจากคําลงทายหนึ่งคําอาจมีไดหลายรูป โดยอาจแตกตางกันในดานเสียงวรรณยุกต เสียง
สระหรือเสียงพยัญชนะ  ดังนั้นผูวิจัยจึงตองใชเกณฑทางเสียงการตัดสินคําลงทายวาคําใดเปนคําลง
ทาย และคําใดเปนรูปแปร 

 
1.3  เกณฑทางเสียง 

 
คําลงทายอาจมีหลายรูปแปร ซ่ึงรูปแปรนั้นไมทําใหความหมายหลักของคําลงทายนั้น

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพียงแตเพิ่มความรูสึกบางอยางใหชัดเจนยิ่งขึ้น เชน ตกใจ ประหลาดใจ 
เปนตน นอกจากนี้รูปแปรนั้นอาจมีความแตกตางกันในเรื่องของเสียงสระ พยัญชนะหรือวรรณยุกต  

 
เมื่อเพิ่มเกณฑทางเสียงในการคัดเลือกคําลงทายแลว ผูวิจัยจึงพิจารณาวามีคําใดบาง

จาก 17คําที่มีความแตกตางกันในดานเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต ผูวิจัยพบวามี 7 คําที่อาจ
เปนรูปแปรได คือ  à  á   nhé     nhá  nhớ  nhỉ และ nhở  จากนั้นผูวิจัยจึงจัดกลุมคําทั้ง 7 โดยแยก
ตามแตกตางดานเสียงเปน 3 กลุม คือ 1) à  และ á  มีความแตกตางกันในดานเสียงวรรณยุกต 2) nhé  

nhá และ nhớ มีความแตกตางกันในดานเสียงสระ และ 3) nhỉ และ nhở  มีความแตกตางกันในดาน
เสียงสระ   

 
อยางไรก็ตามผูวิจัยก็ยังไมสามารถระบุไดวาคําไหนในแตละกลุมเปนรูปหลัก และคํา

ไหนเปนรูปแปร เพื่อตัดสินวาคําใดเปนรูปหลักและคําใดเปนรูปแปร ผูวิจัยจึงตองพิจารณาจาก
ความถี่ในการใช ถาคําใดปรากฏมากกวาในบทสนทนา คํานั้นจะเปนรูปหลักทันที เมื่อพิจารณาจาก
ความถี่ในการใชของผูบอกภาษาในบทสนทนา ผูวิจัยพบวา 1) à  มีรูปแปรคือ  á  2) nhé  มีรูปแปร
คือ  nhá  และ nhớ  และ 3) nhỉ มีรูปแปรคือ  nhở ดังตารางสรุปรูปแปรคําลงทายภาษาเวียดนาม 
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ตารางที่ 12  สรุปรูปแปรคําลงทายภาษาเวียดนามที่จําแนกโดยเกณฑทางเสียง 
 

เกณฑทางเสียง 
คําลงทาย 

พยัญชนะแตกตาง สระแตกตาง วรรณยุกตแตกตาง 
หมายเหตุ 

à 
á - - + à  มีรูปแปรคือ  á 

nhỉ 
nhở - + - nhỉ มีรูปแปรคือ  nhở 

nhé 
nhá 
nhớ 

- + - nhé  มีรูปแปรคือ nhá  
และ nhớ 

 
จากเกณฑทางวากยสัมพันธและความหมายที่ใชตัดสินคําลงทาย  ผูวิจัยพบวามีคําลง

ทายทั้งสิ้น 13  คํา ไดแก à ạ chứ cơ đã đâu đấy đi hả mà nhé nhỉ และ thôi  รวมทั้งเกณฑทาง
เสียงที่ใชในการตัดสินรูปแปรคําลงทายทาย  พบวามีคําลงทาย 3 คําที่มีรูปแปรไดแก 1) à  มีรูปแปร
คือ  á    2)   nhé  มีรูปแปร คือ  nhá  และ nhớ และ 3) nhỉ มีรูปแปรคือ  nhở  เมื่อวิเคราะหไดคําลง
ทายแลว ผูวิจัยจึงนําคําลงทายทั้ง 13 คํานี้ไปวิเคราะหหามิติความแตกตางในหัวขอตอไป 

 
2.  ผลการวิเคราะหมิติความแตกตางและอรรถลักษณท่ีใชจําแนกคําลงทายภาษาเวียดนาม  
 

เมื่อไดคําลงทายที่ผานเกณฑทางวากยสัมพันธ ความหมาย และเสียง เปนจํานวน 13 คําได
แก à  ạ  chứ  cơ  đã  đâu  đấy  đi  hả  mà  nhé  nhỉ  และ thôi  ผูวิจัยจึงหาความหมายของแต
ละคําลงทายโดยใชการวิเคราะหองคประกอบ (Componential Analysis) และพบวามีมิติความแตก
ตาง (Dimensions of Contrast) จํานวน 8 มิติที่สามารถจําแนกความหมายคําลงทายแตละคําออกจาก
กันได คือ  ชนิดประโยค  การใหขอมูลใหม การมีสวน รวม การคาดการณของผูพูด  ความสุภาพ  
การปฏิเสธ  ความออนโยน และ ชวงเวลาที่ผูพูดตองการใหผูฟงปฏิบัติตาม  จากนั้นจึงนํามิติความ
แตกตางที่วิเคราะหไดไประบุเปนองคประกอบทางความหมายทางความหมายคําลงทายโดยใช
อรรถลักษณแบบทวิลักษณ (Binary features)ไดแก + และ -  มิติความแตกตางและอรรถลักษณที่ใช
ในการจําแนกคําลงทายภาษาเวียดนามมีดังนี้  
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2.1 ชนิดประโยค  
 

ชนิดประโยค หมายถึง ชนิดประโยคตางๆ ที่คําลงทายสามารถปรากฏได  ไดแก [+ คํา
ถาม]  หมายถึง ประโยคคําถาม  [+ บอกเลา]  หมายถึง ประโยคบอก  และ[+ คําสั่ง] หมายถึง 
ประโยคคําสั่ง ดังตัวอยางดังบทสนทนา 
 

2.1.1  [+คําถาม]   
 

Thầy     là  người  Hà Lan  thật  à?  
อาจารย      เปน      คน         ฮอลแลนด            จริง         คําลงทาย 
‘อาจารยเปนคนฮอลแลนดจริงเหรอ ?’ 
 
จากตัวอยางนี้ จะเห็นไดวา คําลงทาย à สามารถปรากฏในประโยคคําถามได

และผูวิจัยไมพบวาปรากฏในประโยคชนิดอื่นได  ดังนั้น ผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย à มีอรรถ
ลักษณเปน [+ คําถาม]  

 
Chi đang nói   chuyện với ai đấy? 
พี่ กําลัง      พูดคุย กับ  ใคร คําลงทาย 
‘พี่กําลังคุยกับใครนะ ?’ 
 
จากตัวอยางนี้ จะเห็นไดวา คําลงทาย đấy สามารถปรากฏในประโยคคําถาม

และผูวิจัยไมพบวาปรากฏในประโยคชนิดอื่นได  ดังนั้น ผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย đấy มีอรรถ
ลักษณเปน [+คําถาม]  

 
2.1.2  [+ บอกเลา]   
 

Cái áo này đẹp thật đấy. 
ตัว เสื้อ นี้  สวย  จริง คําลงทาย 
‘เสื้อตัวนี้สวยจริงๆ’ 
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จากตัวอยาง จะพบวา คําลงทาย đấy สามารถปรากฏในประโยคบอกเลาและไม
พบวาปรากฏในประโยคชนิดอื่นได ดังนั้น ผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย đấy มีอรรถลักษณเปน 
[+บอกเลา] 

 
Em thích cái túi  màu hồng này cơ. 
นอง ชอบ อัน กระเปา สี แดง นี้  คําลงทาย  
‘นองชอบกระเปาสีแดงใบนี้จริงๆ’ 
 
จากตัวอยาง จะพบวา คําลงทาย cơ  สามารถปรากฏในประโยคบอกเลาและผู

วิจัยไมพบวาปรากฏในประโยคชนิดอื่นได  ดังนั้น ผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย cơ มีอรรถลักษณ
เปน [+บอกเลา] 

 
2.1.2  [+ คําสั่ง ]   
 

Con  đi  mau  đồ  cho  mẹ  đi! 
ลูก ไป ซ้ือ ของ ให แม คําลงทาย 
‘ลูกชวยไปซื้อของใหแมหนอย’ 
 
จากตัวอยาง จะพบวา คําลงทาย đi สามารถปรากฏในประโยคคําสั่งและผูวิจัย

ไมพบวาปรากฏในประโยคชนิดอื่นได  ดังนั้น ผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย đi มีอรรถลักษณเปน 
[+คําสั่ง] 

 
Đừng  nói chuyện trong lớp học đấy!. 
อยา      พูดคุย ใน หอง เรียน คําลงทาย 
‘อยาคุยกันในหองเรียน’ 
 
จากตัวอยางจะพบวา คําลงทาย  đấy สามารถปรากฏในประโยคคําสั่งและผูวิจัย

ไมพบวาปรากฏในประโยคชนิดอื่นได  ดังนั้น ผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย đấy มีอรรถลักษณ
เปน [ +คําสั่ง] 
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2.2 ความออนโยน 
 

ความออนโยนมี 2 อรรถลักษณไดแก [+ ออนโยน]  และ [- ออนโยน]  ดังรายละเอียด 
 
2.1.1  [+ ออนโยน]   
 

[+ ออนโยน]   หมายถึง ผูพูดและผูฟงสนทนากันอยางออนโยน นุมนวล ละมุน
ละไม  หรือเปนมิตร คําลงทายใดก็ตามที่ใชกับถอยความที่มีลักษณะดังกลาวจะมีอรรถลักษณเปน 
[+ ออนโยน] ดังตัวอยาง  

 
Đừng    nghịch    khi        mẹ     không     ở nhà  nhé! 
หาม      ซน        ตอน       แม     ไม        ที่ บาน คําลงทาย 
‘หามซนตอนแมไมอยูบานนะ’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางแมกับลูกชายวัย 10 ขวบซ่ึงอยูในวัยกําลัง

ซน แมกําลังจะออกไปทํางานและไมตองการใหลูกเลนซน เนื่องจากกลัว จะเกิดอันตรายจึงปราม
ลูกดวยความออนโยนดวยการใชคําลงทาย nhé ผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย nhé ในสถานการณนี้
มีอรรถลักษณเปน [+ออนโยน] 

 
Mai   gặp nhau lúc sáu giờ sáng nhé! 
พรุงนี้  พบ ดวยกัน ตอน หก เวลา เชา คําลงทาย 
‘พรุงนี้เจอกันตอนหกโมงเชานะ’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อนสนิท กอนที่ทั้งสองจะแยก กันกลับ

บาน ผูพูดขอนัดเจอผูฟงอีกครั้งดวยความเปนมิตรสนิทสนมโดยใชคําลงทาย nhé ผูวิจัยจึงพิจารณา
ใหคําลงทาย nhé ในสถานการณนี้มีอรรถลักษณเปน [+ ออนโยน] 
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2.2.2  [- ออนโยน] 
 

[- ออนโยน] หมายถึง ผูพูดและผูฟงไมไดสนทนากันอยางออนโยน นุมนวล 
ละมุนละไม หรือเปนมิตร  คําลงทายใดก็ตามที่ใชกับถอยความที่มีลักษณะดังกลาว จะมีอรรถ
ลักษณเปน [- ออนโยน] ดังตัวอยาง  

 
Mai   gặp nhau lúc sáu giờ sáng đấy! 
พรุงนี้  พบ ดวยกัน ตอน หก เวลา เชา คําลงทาย 
‘พรุงนี้เจอกันตอนหกโมงเชา’ 
 
Đừng  đến muộn đấy! 
อยา  มา สาย คําลงทาย  
‘อยามาสาย’ 
 
สองสถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเจานายกับลูกนอง เจานายตองการให

ลูกนองมาพบกันตามเวลาที่นัดหมาย จึงตองสั่งลูกนองดวยทาทีและน้ําเสียงที่หนักแนนนาเชื่อถือ
โดยการใชคําลงทาย đấy ผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย đấy ในสถานการณนี้มีอรรถลักษณเปน     
[- ออนโยน] 

 
2.3  ความสุภาพ  
 

ความสุภาพ มี 2  อรรถลักษณ ไดแก [+สุภาพ] และ[-สุภาพ] ดังรายละเอียด 
 
2.3.1  [+สุภาพ] 
 

[+สุภาพ] หมายถึง การที่ผูพูดและผูฟงดําเนินบทสนทนาดวยความไมหยาบคาย
โดยทั้งสองฝายตองไมมีการใชคํา สรรพนาม หรือคําที่แสดงความไมสุภาพ เชน Tao  ‘กู’  Mày ‘ 
มึง’ เปนตน หรือไมแสดงกริยาทาทางที่ไมสุภาพ เชน ตะโกน ตะคอก เปนตน คําลงทายใดก็ตามที่
ใชกับถอยความที่มีลักษณะดังกลาวจะมีอรรถลักษณเปน[+สุภาพ] ดังตัวอยาง 
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Mẹ chưa đi  làm à? 
แม ยังไม ไป ทํา คําลงทาย  
‘แมยังไมไปทํางานเหรอ?’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางแมกับลูก ลูกเคยเห็นแมไปทํางานตอน 7 

โมงเชาทุกวัน วันนี้ 8 โมงแลวลูกยังเห็นแมอยูบาน จึงถามวายังไมไปทํางานอีกหรือดวยการใชคํา
ลงทาย à ในบทสนทนานี้ซ่ึงไมมีถอยคําใดเลยที่แสดงถึงความหยาบคาย ผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลง
ทาย à ในสถานการณนี้มีอรรถลักษณเปน [+สุภาพ] 

 
Cô   ăn cơm chưa ạ? 
อาจารย ทาน ขาว หรือยัง คําลงทาย  
‘อาจารยทานขาวหรือยังคะ?’ 
 
สถานการณตัวอยางนี้เปนการสนทนากันอยางสุภาพระหวางนักเรียนกับอาจารย 

ผูพูดนักเรียนใชคําลงทาย  ạ เพื่อแสดงความสุภาพตอผูฟงที่เปนอาจารยซ่ึงมีสถานะภาพทางสังคม
สูงกวานักเรียน  ผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย ạ ในสถานการณนี้มีอรรถลักษณเปน [+สุภาพ] 

 
2.3.2  [-สุภาพ] 

 
[-สุภาพ] หมายถึง การที่ผูพูดและผูฟงดําเนินบทสนทนาดวยความไมสุภาพ  

กลาวคือ ผูสนทนาทั้งสองฝายตองมีการใชคํา สรรพนาม หรือคําที่แสดงถึงความไมสุภาพ เชน Tao  
‘กู’  Mày ‘ มึง’ หรือแสดงกริยาที่ไมสุภาพ เชน การขึ้นเสียง การตวาด หรือการแสดงความรําคาญ 
เปนตน คําลงทายใดก็ตามที่ใชกับถอยความที่มีลักษณะดังกลาวจะมีอรรถลักษณเปน[-สุภาพ] ดังตัว
อยาง 

 
Mày chưa đi  làm hả? 
มึง ยังไม ไป ทํา คําลงทาย  
‘มึงยังไมไปทํางานเหรอ?’ 
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สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อนสนิท  ก. เคยเห็น ข. ไปทํางานตอน 
7 โมงเชาทุกวัน วันนี้ 8 โมงแลว ก. ยังเห็น ข. อยูบาน จึงถามวายังไมไปทํางานอีกหรือดวยการใชคาํ
ลงทาย hả ในบทสนทนานี้ซ่ึงไมสุภาพเพราะคําวา  ‘มึง’  ‘Mày’ และผูพูดพูดดวยความไมพอใจ ที่
ผูฟงยังไมยอมไปทํางาน ผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย hả ในสถานการณนี้มีอรรถลักษณเปน [- 
สุภาพ] 

 
2.4 การคาดการณของผูพูด 
 

การคาดการณของผูพูดมี 2 อรรถลักษณไดแก  [+คาดการณ] และ [-คาดการณ] ดังราย
ละเอียด 

2.4.1  [+คาดการณ]  
 

[+คาดการณ] ในประโยคคําถาม หมายถึง ผูพูดถามโดยคาดวาผูฟงจะตอบอะไร 
สวนในประโยคบอกเลา หมายถึง ผูพูดคาดการณวาผูฟงนาจะทราบในสิ่งที่ตนพูดอยูแลว  ไมนาให
ผูพูดตองพูดซ้ําอีก คําลงทายใดก็ตามที่ใชกับถอยความที่มีลักษณะดังกลาวจะมีอรรถลักษณเปน[+ 
คาดการณ] ดังตัวอยาง 

 
Bạn khỏe chứ?  
เธอ แข็งแรง คําลงทาย 
‘เธอสบายดีใชไหม ?’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อนสนิท ผูพูดเห็นวาผูฟงดูแข็งแรงจึง

ใชคําลงทาย chứ เพื่อคาดการณวาผูฟงนาจะสบายดี ผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย chứ ในสถาน
การณนี้มีอรรถลักษณเปน  [+ คาดการณ] 

 
Tớ để  sách  tiếng Anh trong  
เรา วาง หนังสือ  ภาษาอังกฤษ ใน 
tủ ấy mà. 
ตู มัน คําลงทาย 
‘เราวางหนังสือภาษาอังกฤษไวในตูนะ’ 
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สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อน ก. ถาม ข. วา วางหนังสือภาษา
อังกฤษไวที่ไหน ข. คาดวา ก นั้นรูอยูแลวและไมนาที่จะถามตนวา  วางหนังสือไวที่ไหนเพราะ ข. 
นั้นไดวางหนังสือเลมดังกลาวไดในตูเปนประจํา  จึงใชคําลงทาย mà  ตอบ ก. วาวางหนังสือในตู 
ซ่ึงเปนที่ที่ก.วางหนังสือเลมนี้เปนประจํา ผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย mà ในสถานการณนี้มีอรรถ
ลักษณเปน  [+ คาดการณ] 

 
2.4.2   [-คาดการณ] 
 

[-คาดการณ] ในประโยคคําถามหมายถึง ผูพูดถามโดยไมไดคาดวาผูฟงจะตอบ
วาอยางไร  หรือเปนการถามย้ําในสิ่งที่ไมตรงกับความคาดหมายของผูพูด สวนประโยคบอกเลา
หมายถึง ผูพูดพูดโดยไมไดคาดวาผูฟงนาจะทราบขอมูลหรือยังไมทราบ   คําลงทายใดก็ตามที่ใชกับ
ถอยความที่มีลักษณะดังกลาวจะมีอรรถลักษณเปน[- คาดการณ] ดังตัวอยาง 

 
Làm       vệ  sinh nhà chưa  xong à? 
ทํา    ความสะอาด    บาน ยังหรือไม เสร็จ คําลงทาย 
‘ทําความสะอาดบานยังไมเสร็จเหรอ ?’ 
 
สถานการณนี้เปนบทสนทนาของแมกับลูก  กอนออกจากบานแมใหลูกทําความ

สะอาดบานใหเสร็จกอนที่แมจะกลับมาถึง แตเมื่อแมมาถึงกลับพบวาลูก กําลังนั่งถูพื้นอยูจึงทราบ
วาลูกยังทําความสะอาดบานไมเสร็จ แมจึงใชคําลงทาย à ถามวาลูก ยังทําความสะอาดบานไมเสร็จ
อีกหรือ ซ่ึงเปนการถามย้ําในสิ่งที่ไมตรงกับความคาดหมายของแม  ผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย à 
ในสถานการณนี้มีอรรถลักษณเปน  [- คาดการณ] 

 
Phim  này hay lắm cơ. 
หนัง  นี้ สนุก มาก คําลงทาย 
‘หนังเรื่องนี้สนุกมากจริงๆ’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อนสนิท  ผูพูดไดไปชมภาพยนตรมาจึง

ใชคําลงทาย cơ บอกเลาใหผูฟงทราบวาภาพยนตรที่ไดชมมานั้นสนุกมากโดยไมมีคําถามนําและผู
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พูดก็ไมไดคาดการณวาผูฟงนั้นจะทราบมากอนหรือไมวาภาพยนตรเร่ืองดังกลาวนั้นสนุกมาก  ผู
วิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย cơในสถานการณนี้มีอรรถลักษณเปน  [- คาดการณ] 

 
2.5 การบอกขอมูล ใหม 
 

การบอกขอมูลใหมมี 2 อรรถลักษณ คือ [+ใหม] และ [-ใหม] ดังรายละเอียด 
 
2.5.1  [+ใหม] 

 
[+ใหม] ในประโยคคําถาม หมายถึง ผูพูดถามแบบเอาความ (wh – question)  

เพื่อใหไดขอมูลใหมจากผูฟง  สวนในประโยคบอกเลา หมายถึง ผูพูดบอกขอมูลใหมที่ผูฟงยังไม
ทราบ หรือ ผูพูดตอบคําถามที่เปนคําถามแบบเอาความ (wh – question) แกผูฟง  คําลงทายใดก็ตาม
ที่ใชกับถอยความที่มีลักษณะดังกลาวจะมีอรรถลักษณเปน [+ ใหม]  ดังตัวอยาง 

 
Chiều   nay học  ở phòng nào đấy? 
บาย     นี้ เรียน ที่ หอง ไหน คําลงทาย 
‘บายนี้เรียนที่หองไหนนะ?’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อน ผูพูดไมทราบวาเรียนที่หองใด ผูพูด

จึงใชคําลงทาย đấy  ถามแบบเอาความ (wh – question) เพื่อใหไดขอมูลใหมจากผูฟง คือ หองที่
เรียนสอนในชวงบาย  ผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย đấy ในสถานการณนี้มีอรรถลักษณเปน [+ 
ใหม] 

 
Thầy  béo đó có ba vợ rồi đấy.  
อาจารย อวน นั้น มี สาม ภรรยา แลว คําลงทาย 
‘อาจารยอวนๆ คนนั้นมีภรรยาสามคนแลวนะ’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อน ผูพูดบอกใชคําลงทาย đấy เพื่อ

บอกใหผูฟงทราบเกี่ยวกับขอมูลใหมวา อาจารยคนดังกลาวมีภรรยาถึงสามคน ผูวิจัยจึงพิจารณาให
คําลงทาย đấy ในสถานการณนี้มีอรรถลักษณเปน  [+ ใหม] 
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2.5.2  [-ใหม] 
 

[-ใหม] ในประโยคคําถาม หมายถึง ผูพูดถามผูฟงโดยใชคําถามแบบที่ตองการ
ใหผูฟงตอบวาใชหรือไมใช (yes-no question) โดยไมไดถามใหไดเนื้อความใหม  สวนในประโยค
บอกเลา  หมายถึง ผูพูดตอบคําถามที่ผูถามตองการคําตอบวาใชหรือไมใช (yes-no question)  คําลง
ทายใดก็ตามที่ใชกับถอยความที่มีลักษณะดังกลาวจะมีอรรถลักษณเปน[-ใหม] ดังตัวอยาง 

 
Em thích cái áo này chứ? 
นอง ชอบ ตัว เสื้อ นี้ คําลงทาย 
‘นองชอบเสื้อตัวนี้ใชไหม ?’ 
 
Có chứ. 
มี คําลงทาย 
‘ชอบสิ’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางพี่นอง พี่เห็นวานองหยิบเสื้อตัวหนึ่งมาดู

หลายรอบแลวนําเสื้อตัวนั้นมาทาบกับตัว ทําใหพี่มั่นใจวา  นองชอบเสื้อตัวนี้ ดังนั้นพี่จึงใชคําลง
ทาย chứ ถามนองวาชอบเสื้อตัวนี้ใชหรือไมชอบ (yes-no question) สวนนองก็ใช คําลงทาย chứ 

ตอบคําถามที่ตองการคําตอบวาใชหรือไมใช (yes-no question)  ผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย chứ 

ในสถานการณนี้มีอรรถลักษณเปน [- ใหม]  
 

2.6 การปฏิเสธ  
 

การปฏิเสธ มี 2 อรรถลักษณ คือ [+ปฏิเสธ] และ [-ปฏิเสธ] ดังรายละเอียด 
 
2.6.1  [+ปฏิเสธ] 
 

[+ปฏิเสธ] หมายถึง คําลงทายที่สามารถปรากฏในความปฏิเสธ (ซ่ึงมีคําแสดง
การปฏิเสธ เชน อยา  หาม  ไม  ยัง....ไม  เปนตน) ดังตัวอยาง  
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Cấm  được uống rượu và hút thuốc đấy! 
หาม ได ดื่ม เหลา และ สูบ ยา คําลงทาย 
‘หามดื่มเหลาและ สูบบุหร่ี’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางพอกับลูก พอใชคําลงทาย đấy ในขอ

ความที่มีคําแสดงการปฏิเสธ ‘หาม’ เพื่อส่ังไมใหลูกดื่มเหลาและสูบบุหร่ี ผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลง
ทาย đấy ในสถานการณนี้มีอรรถลักษณเปน [+ปฏิเสธ] 

 
Thầy      ấy  chưa bao giờ     đi Việt Nam       đâu. 
อาจารย     นั้น ยังไม      เมื่อ          ไป ประเทศเวียดนาม        คําลงทาย 
‘อาจารยคนนั้นยังไมเคยไปเวียดนามเลย’  
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อนเกี่ยวกับอาจารยทานหนึ่ง ผูพูดใชคํา

ลงทาย đâu  ในขอความที่มีคําแสดงการปฏิเสธ ‘ยังไม.......’ เพื่อบอกเพื่อนวาอาจารยทานนั้นดัง
กลาวไมเคยไปประเทศเวียดนามมากอนเลย  ผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย đâu ในสถานการณนี้มี
อรรถลักษณเปน [+ปฏิเสธ] 

 
Anh ấy chưa tốt nghiệp à?  
พี่ นั้น ยัง จบการศึกษา คําลงทาย 
‘พี่เขายังเรียนไมจบเหรอ?’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อนเกี่ยวกับรุนพี่คนหนึ่ง ผูพูดใชคําลง

ทาย à ในขอความที่มีคําแสดงการปฏเสธ ‘ยัง......ไม’ เพื่อถามเพื่อนวารุนพี่คนดังกลาวยังเรียนไม
จบจริงหรือ  ผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย à ในสถานการณนี้มีอรรถลักษณเปน [+ปฏิเสธ] 

 
2.6.2  [-ปฏิเสธ] 

 
[-ปฏิเสธ] หมายถึง คําลงทายที่ไมสามารถปรากฏในขอความที่มีคําแสดงการ

ปฏิเสธได นั่นคือ ขอความนั้นตองไมมีคําปฏิเสธ เชน ยัง....ไม  ไม   หาม  อยา  ดังตัวอยาง 
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Đưa cái bút ở trên bàn cho tớ đi.! 
หยิบ อัน ปากกา ที่ บน โตะ ให ฉัน คําลงทาย 
‘หยิบปากกาดามที่อยูบนโตะฉันใหหนอยสิ’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อน ผูพูดตองการใหผูฟงหยิบปากกาให

ตนโดยใชคําลงทาย đi เนื่องจากคําลงทายนี้ไมสามารถใชในขอความที่มีคําแสดงการปฏิเสธได ผู
วิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย đi ในสถานการณนี้มีอรรถลักษณเปน [-ปฏิเสธ] 

 
Hãy rửa tay đã!  
จง ลาง มือ คําลงทาย 
‘ลางมือกอน’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางแมกับลูก  แมใชคําลงทาย đã เพื่อส่ังให

ลูกลางมือใหสะอาดกอนกินขาว เนื่องจากคําลงทายนี้ไมสามารถใชในขอความที่มีคําแสดงการ
ปฏิเสธได ผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย đã ในสถานการณนี้มีอรรถลักษณเปน [-ปฏิเสธ] 

 
2.7   การมีสวนรวม 

 
การมีสวนรวม มี 2 อรรถลักษณ คือ [+สวนรวม] และ [-สวนรวม] ดังรายละเอียด 
 
2.7.1  [+ สวนรวม] 

 
[+สวนรวม] หมายถึง ผูพูดและผูฟงมีสวนรวมในขอมูลที่ผูพูดกําลังอางถึง คํา

ลงทายใดก็ตามที่ใชกับถอยความที่มีลักษณะดังกลาวจะมีอรรถลักษณเปน[+ สวนรวม] ดังตัวอยาง 
 
Đồ của hàng này đắt nhỉ ? 
ของ ของ ราน นี้ แพง คําลงทาย 
‘ของที่รานนี้แพงเนอะ  (เธอเห็นดวยใชไหม) ?’ 
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สถานการณนี้เปนบทสนทนาของเพื่อนสนิทระหวางที่กําลังเลือกซื้อของในราน
แหงหนึ่ง ทั้งสองคนรูสึกวาของในรานนี้แพง  ผูพูดจึงใชคําลงทาย nhỉ  เพื่อตองการใหผูฟงมีสวน
รวมโดยการเห็นดวยกับตนวาของที่รานนี้มีราคาแพง ผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย nhỉ ในสถาน
การณนี้มีอรรถลักษณเปน [+ สวนรวม] 

 
Đi xem phim  thôi. 
ไป ดู ภาพยนตร คําลงทาย  
‘ไปดูหนังเถอะ’ 
 
สถานการณนี้เปนบทสนทนาระหวางคูรัก ฝายหญิงใชคําลงทาย thôi เพื่อชัก

ชวนใหฝายชายไปดูภาพยนตรโดยที่ฝายหญิง(ผูพูด) นั้นตองมีสวนรวมในขอมูลที่ตนอางถึง นั่นคือ 
ตองไปดูภาพยนตรกับฝายชาย (ผูฟง) ดวย ผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย nhỉ ในสถานการณนี้มี
อรรถลักษณเปน [+ สวนรวม] 

 
2.7.2  [- สวนรวม] 

 
[-สวนรวม] หมายถึง ผูพูดและผูฟงไมมีสวนรวมในสถานการณหรือขอมูลที่ผู

พูดกําลังอางถึง คําลงทายใดก็ตามที่ใชกับถอยความที่มีลักษณะดังกลาวจะมีอรรถลักษณเปน[- สวน
รวม] ดังตัวอยาง 

 
Bánh này ngon hả? 
ขนม นี้ อรอย คําลงทาย 
‘ขนมนี้อรอยเหรอ?’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางพอกับลูก พอเห็นลูกนั่งทานขนมดวยทา

ทางเอร็ดอรอย ทําใหพอคิดวาขนมที่ลูกกําลังกินนั้นอรอย  พอจึงใชคําลงทาย  hả เพื่อยอนถามขอ
มูลดังกลาวกับลูกซึ่งพอไมไดกินดวยจึงไมไดมีสวนรวมรับรูวาขนมนี้อรอย  ผูวิจัยจึงพิจารณาใหคํา
ลงทาย hảในสถานการณนี้มีอรรถลักษณเปน [-สวนรวม] 
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Đi ngủ đi!. 
ไป นอน คําลงทาย  
‘ไปนอนซะ’ 
 
สถานการณนี้เปนบทสนทนาระหวางพอกับลูก พอใชคําลงทาย đi  เพื่อส่ังใหลูก

ไปเขานอนโดยที่พอ (ผูพูด) นั้นไมมีสวนรวมในขอมูลที่กําลังอางถึง นั่นคือ พอไมไดเขานอน
พรอมลูก (ผูฟง)  ผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย đi ในสถานการณนี้มีอรรถลักษณเปน [- สวนรวม] 

 
2.8  ชวงเวลาที่ผูพูดตองการใหผูฟงปฏิบัติตาม 
 

ชวงเวลาที่ผูพูดตองการใหผูฟงปฏิบัติตาม มี 2  อรรถลักษณ คือ [+ทันที] และ [-ทันที] 
ดังรายละเอียด 

 
2.8.1  [+ทันที] 

 
[+ทันที] หมายถึง ผูพูดตองการใหผูฟงปฏิบัติตามในสิ่งที่ตนพูดโดยทันที คําลง

ทายใดก็ตามที่ใชกับถอยความที่มีลักษณะดังกลาวจะมีอรรถลักษณเปนมีอรรถลักษณเปน [+ทันที] 
ดังบทสนทนา 

 
Ăn cơm đã! 
กิน  ขาว คําลงทาย  
‘กินขาวกอน’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาของพี่นอง  ระหวางที่นองกําลังทําความสะอาด

บานอยูผูเปนพี่ใชคําลงทาย đã เพื่อส่ังหรือเชิญชวนใหนองหยุดทําความสะอาดบานเพื่อมาทานขาว
โดยทันที ผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย đã  ในสถานการณนี้มีอรรถลักษณ [+ทันที]  

 
Em ngồi xuống đã.  
นอง นั่ง ลง คําลงทาย 
‘นองนั่งลงกอน’ 
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สถานการณนี้เปนบทสนทนาของรุนพี่และรุนนอง ระหวางที่รุนนองเดินผานมา 
รุนพี่ใชคําลงทาย đã เพื่อตองการใหรุนนองหยุดการกระทําอยางอื่นเพื่อมานั่งและพูดคุยกับตนโดย
ทันที ผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย đã  ในสถานการณนี้มีอรรถลักษณ [+ทันที]  

 
2.8.2  [-ทันที] 

 
[-ทันที] หมายถึง ผูพูดไมไดตองการใหผูฟงหยุดการกระทําอยางอื่นเพื่อมา

ปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําเชิญชวนของผูพูดโดยทันที กลาวคือ ผูฟงมีสิทธิ์กระทําตามคําสั่งหรือเชิญ
ชวนของผูพูดโดยทันทีหรือภายหลังไดรับคําสั่งหรือเชิญชวนแลวก็ได ขึ้นอยูกับความสมัครใจของ
ผูฟง คําลงทายใดก็ตามที่ใชกับถอยความที่มีลักษณะดังกลาวจะมีอรรถลักษณเปนมีอรรถลักษณเปน 
[-ทันที] ดังบทสนทนา 

 
Ăn cơm đi! 
กิน ขาว คําลงทาย 
‘กินขาวสิ’ 
 
จากสถานการณตัวอยาง ผูพูดใชคําลงทาย đi เพื่อส่ังหรือเชิญชวนใหผูฟงทาน

ขาวโดยที่ผูฟงไมจําเปนตองหยุดการกระทําอยางอื่นเพื่อมาทานขาว ซ่ึงผูฟงสามารถทานรวมทาน
ขาวกับผูฟงไดทันทีหรือทําธุระของตนใหเสร็จกอนแลว จึงมาทานขาวกับผูฟงภายหลังก็ได ผูวิจัย
จึงพิจารณาใหคําลงทาย đi  ในสถานการณนี้มีอรรถลักษณ [-ทันที]  

 
Em ngồi xuống đi.  
นอง นั่ง ลง คําลงทาย 
‘นองนั่งลงสิ’ 
 
ตัวอยางสถานการณนี้ผูพูดสั่งหรือเชิญชวนใหผูฟงนั้นมานั่งเพื่อพูดคุยกับตน

โดยผูพูดใชคําลงทาย đi โดยที่ไมไดบังคับหรือตองการใหผูฟงตองหยุดการกระทําใดๆ เพื่อมาคุย
กับตน ผูฟงมีสิทธิ์เลือกไดวาจะกระทําตามผูพูดโดยทันทีหรือภายหลังก็ได ผูวิจัยจึงพิจารณาใหคํา
ลงทาย đi  ในสถานการณนี้มีอรรถลักษณ [-ทันที]  

 



 

 

56

3.  ผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาเวียดนาม 
 

ผูวิจัยใชการวิเคราะหองคประกอบ (Componential Analysis) เพื่อจําแนกองคประกอบทาง
ความหมายของแตละคําลงทาย จากวิธีดังกลาวผูวิจัยพบคําลงทายจํานวน 13 คําไดแก à  ạ  chứ  cơ 

đã  đâu  đấy  đi  hả  mà  nhé  nhỉ  และ thôi และสามารถจําแนกความหมายคําลงทายดังกลาว
ดวยมิติความแตกตางจํานวน 8 มิติ คือ  ชนิดประโยค  ชนิดขอมูล การมีสวนรวม การคาดการณ 
ความสุภาพ  การปฏิเสธ  ความออนโยน และ ชวงเวลาที่ผูพูดตองการใหผูฟงปฏิบัติตาม 

  
นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบวาคําลงทาย  đấy  คําเดียวนั้นมีองคประกอบทางความหมายถึงสอง

ลักษณะที่ไมสามารถสรุปรวมกันได ผูวิจัยจึงพิจารณาให đấy  เปนคําลงทายคําพองรูป และกําหนด
ใหคําลงทาย  đấy  มีสองคํา คือ đấy1 และ  đấy2   รวมจํานวนคําลงทายภาษาเวียดนามทั้งสิ้น 14 
คํา ไดแก à  ạ  chứ  cơ  đã  đâu  đấy1  đấy2  đi  hả  mà  nhé  nhỉ และ thôi ผูวิจัยไดแสดง
การวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของแตละคําลงทายโดยใชอรรถลักษณแบบทวิลักษณ 
(Binary Features) ไดแก + หมายถึง มีองคประกอบทางความหมาย  และ - หมายถึง ไมมีองค
ประกอบทางความหมาย องคประกอบทางความหมายของคําลงทายแตละคํามีรายละเอียดดังนี้  

 
3.1 คําลงทาย à //a˘21/ ~ [/a˘45] 
 

จากบทสนทนาผูวิจัยไดวิเคราะหวา คําลงทาย  à  มี 4  อรรถลักษณ คือ [+คําถาม]        
[-ใหม] [-คาดการณ] และ [+สุภาพ] ผูวิจัยตองสราง 11 สถานการณที่มีลักษณะทางความหมายใน  
1) มิติชนิดประโยค ไดแก [+คําถาม] [+บอกเลา] และ [+คําสั่ง]  2) มิติดานการบอกขอมูลใหม  ได
แก [+ใหม] และ  [-ใหม]  3) มิติดานการคาดการณของผูพูด ไดแก [+คาดการณ]  และ [-คาดการณ] 
และ 4) มิติดานความสุภาพ ) มิติดานความสุภาพ ไดแก [+สุภาพ] และ [-สุภาพ]  

 
ผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษายอมรับการใชคําลงทาย à  ในสถานการณที่ 1 และ 10 ซ่ึง มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] [-ใหม] [-คาดการณ] และ [+สุภาพ] ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 13  สถานการณทดสอบอรรถลักษณตางๆ ของคําลงทาย à 
 

สถาน
การณที่ 

มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ สถานการณ ผูวิจัยคาดวา 

1 [+คําถาม ] *แมถามลูกวา ‘กําลังกินขาว à  ?’ ยอมรับ 
2 [ +บอกเลา] แมถามลูกวา กําลังทําอะไร ลูกตอบวา‘ลูก กําลัง

กินขาว à ’ 
ไมยอมรับ 

3 

ชนิด
ประโยค 

 
[ +คําสั่ง ] แมสั่งลูกวา ‘กินขาว à’ ไมยอมรับ 

4 [ +คาดการณ]   
[+ใหม] 

[+สุภาพ] 

ลูกชายชวนพอไปทานอาหารที่รานประจํา ทุก
ครั้งที่ทานที่นี่พอจะสั่งขนมจีนหมูยางทุกครั้ง 
วันนี้ลูก ก็เช่ือวาพอตองสั่งขนมจีนหมูยางเชน
กัน ลูกชายจึงถามพอวา ‘พอจะสั่งอะไร à?’ 

ไมยอมรับ 

5 [ +คาดการณ]   
[+ใหม] 
[-สุภาพ] 

ก. และ ข. ชวนกันไปทานอาหารที่รานประจํา 
ทุกครั้งที่ทานที่นี่ ทั้งสองคนจะสั่งแหนมเปรี้ยว
มาทาน ก. จึงเชื่อวา ข. ตองสั่งแหนมเปรี้ยวมา
ทานอีกเชนเคย ก . จึงพูดกับ  ข . วา ‘มึงจะสั่ง
อะไร à?’ 

ไมยอมรับ 

6 [ +คาดการณ] 
[-ใหม] 

[+สุภาพ] 

ลูกชายชวนพอไปทานอาหารที่รานประจํา ทุก
ครั้งที่ทานที่นี่พอจะสั่งขนมจีนหมูยางทุกครั้ง 
วันนี้ลูก ก็เช่ือวาพอตองสั่งขนมจีนหมูยางเชน
กัน ลูกชายจึงถามพอวา ‘พอจะสั่งขนมจีนหมู
ยาง à?’ 

ไมยอมรับ 

7 

 
การคาด
การณ 

การบอกขอ
มูลใหม 
และความ
สุภาพ 

[ +คาดการณ] 
[-ใหม] 

[-สุภาพ] 

ก. และ ข. ชวนกันไปทานอาหารที่รานประจํา
ทุกครั้งที่ทานที่นี่ ทั้งสองคนจะสั่งแหนมเปรี้ยว
มาทาน ก. จึงเชื่อวา ข. ตองสั่งแหนมเปรี้ยวมา
ทานอีกเชนเคย ก . จึงพูดกับ  ข . วา ‘มึงจะสั่ง
แหนมเปรี้ยว à?’ 

ไมยอมรับ 

หมายเหตุ:*ทุกสถานการณทดสอบในแบบสอบถามที่ใชเก็บขอมูลเปนภาษาเวียดนาม (อยูในภาคผนวก )
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ตารางที่ 13  (ตอ)  
 
สถานการณ

ที่ 
มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ สถานการณ ผูวิจัยคาดวา 

8 [ -คาดการณ] 
[+ใหม] 

[+สุภาพ] 

แมและลูกเพิ่งมาเที่ยวกรุงเทพเปนครั้งแรก
และหลงทาง ทั้งสองคนไมทราบวาไปทาง
ไหน ลูกจึงหันมาถามแมวา  ‘ตอนนี้ไปทาง
ไหน à ?’ 

ไมยอมรับ 

9 [ -คาดการณ] 
[+ใหม] 
[-สุภาพ] 

ก. และ ข. เพิ่งมาเที่ยวกรุงเทพเปนครั้งแรก
และหลงทาง ทั้งสองคนไมทราบวาไปทาง
ไหน ก. จึงหันมาถามข . วา ‘ตอนนี้ไปทาง
ไหน à?’ 

ไมยอมรับ 

10 [ -คาดการณ] 
[-ใหม] 

[+สุภาพ] 

ลูกทราบดีวาแมทานกุงไมได  แตวันนี้ ลูก
เห็นวาแมสั่งกุงมาทาน ลูกจึงหันไปถามแมวา 
‘แมสั่งกุง à?’ 

ยอมรับ 

11 

การคาด
การณ 

การบอกขอ
มูลใหม 
และความ
สุภาพ 

[ -คาดการณ] 
[-ใหม]  

[-สุภาพ] 

ก. ทราบดีวา ข. ทานกุงไมไดแตวันนี้ ก. เห็น
วา ข. สั่งกุงมาทาน  ก. จึงหันไปถาม  ข. วา 
‘มึงสั่งกุง à?’ 

ไมยอมรับ 

 
หลังจากนั้นผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย à ไปเก็บขอมูลกับผูบอก

ภาษา เพื่อวิเคราะหวาผูบอกภาษาสามารถยอมรับหรือไมยอมรับการใชคําลงทาย à ในแตละอรรถ
ลักษณ สอดคลองหรือไมสอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจาก
บทสนทนา ของผูวิจัยหรือไม อยางไร(รายละเอียดผลการยืนยันองคประกอบคําลงทาย à จากแบบ
สอบถามอยูในสวนที่สอง ในบทนี้ ) 

 
3.2  คําลงทาย hả  /ha˘ 212/ 

 
จากบทสนทนาผูวิจัยไดวิเคราะหวา คําลงทาย  hả มี 4  อรรถลักษณ คือ [+คําถาม]      

[-ใหม] [-คาดการณ] และ [ - สุภาพ] ผูวิจัยตองสราง 11 สถานการณที่มีลักษณะทางความหมายใน 
1) มิติชนิดประโยค ไดแก [+คําถาม] [+บอกเลา] และ [+คําสั่ง]  2) มิติดานการบอกขอมูลใหม ได
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แก  [+ใหม] และ  [-ใหม] 3) มิติดานการคาดการณของผูพูด ไดแก [+คาดการณ]  และ [-คาดการณ] 
และ 4) มิติดานความสุภาพ ไดแก [+สุภาพ] และ [-สุภาพ]  

 
ผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษายอมรับการใชคําลงทาย  hả ในสถานการณที่ 1  และ 11 ซ่ึง มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] [-ใหม] [-คาดการณ] และ [ - สุภาพ] ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 14  สถานการณทดสอบอรรถลักษณตางๆ ของคําลงทาย hả 
 
สถานการณ

ที่ 
มิติความแตก

ตาง 
อรรถลักษณ สถานการณ ผูวิจัยคาดวา 

1 [+คําถาม ] แมถามลูกวา ‘กําลังกินขาว hả ?’ ยอมรับ 
2 [ +บอกเลา] แมถามลูกวา กําลังทําอะไร ลูกตอบวา‘ลูก

กําลังกินขาว hả ? ’ 
ไมยอมรับ 

3 

ชนิดประโยค 
 

[ +คําสั่ง ] แมสั่งลูกวา ‘กินขาว hả ?’ ไมยอมรับ 
4 [ +คาดการณ] 

[+ใหม] 
[+สุภาพ] 

ลูกชายชวนพอไปทานอาหารที่รานประจํา 
ทุกครั้งที่ทานที่นี่พอจะสั่งขนมจีนหมูยางทุก
ครั้ง วันนี้ลูก ก็เช่ือวาพอตองสั่งขนมจีนหมู
ยางเชนกัน ลูกชายจึงถามพอวา ‘พอจะสั่ง
อะไร hả?’ 

ไมยอมรับ 

5 [ +คาดการณ]   
[+ใหม] 
[-สุภาพ] 

ก. และ ข. ชวนกันไปทานอาหารที่รานประจํา 
ทุกครั้งที่ทานที่นี่ ทั้งสองคนจะสั่งแหนม
เปรี้ยวมาทาน ก. จึงเชื่อวา ข. ตองสั่งแหนม
เปรี้ยวมาทานอีกเชนเคย ก. จึงพูดกับ ข. วา 
‘มึงจะสั่งอะไร hả?’ 

ไมยอมรับ 

6 

การคาดการณ 
ขอมูลใหม
และความ
สุภาพ 

 
[ +คาดการณ] 

[-ใหม] 
[+สุภาพ] 

ลูกชายชวนพอไปทานอาหารที่รานประจํา 
ทุกครั้งที่ทานที่นี่พอจะสั่งขนมจีนหมูยางทุก
ครั้ง วันนี้ลูก ก็เช่ือวาพอตองสั่งขนมจีนหมู
ยางเชนกัน ลูกชายจึงถามพอวา ‘พอจะสั่ง
ขนมจีนหมูยาง hả?’ 

ไมยอมรับ 
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ตารางที่ 14  (ตอ) 
 
สถานการณ

ที่ 
มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ สถานการณ ผูวิจัยคาดวา 

7 [ +คาดการณ] 
[-ใหม] 

[-สุภาพ] 

ก. และ ข. ชวนกันไปทานอาหารที่รานประจํา
ทุกครั้งที่ทานที่นี่ ทั้งสองคนจะสั่งแหนม
เปรี้ยวมาทาน ก. จึงเชื่อวา ข. ตองสั่งแหนม
เปรี้ยวมาทานอีกเชนเคย ก. จึงพูดกับ ข. วา 
‘มึงจะสั่งแหนมเปรี้ยว hả ?’ 

ไมยอมรับ 

8 [ -คาดการณ] 
[+ใหม] 

[+สุภาพ] 

แมและลูกเพิ่งมาเที่ยวกรุงเทพเปนครั้งแรก
และหลงทาง ทั้งสองคนไมทราบวาไปทาง
ไหน ลูกจึงหันมาถามแมวา  ‘ตอนนี้ไปทาง
ไหน hả?’ 

ไมยอมรับ 

9 [ -คาดการณ] 
[+ใหม] 
[-สุภาพ] 

ก. และ ข. เพิ่งมาเที่ยวกรุงเทพเปนครั้งแรก
และหลงทาง ทั้งสองคนไมทราบวาไปทาง
ไหน  ก . จึงหันมาถามข . วา ‘ตอนนี้ไปทาง
ไหน hả?’ 

ไมยอมรับ 

10 [ -คาดการณ] 
[-ใหม] 

[+สุภาพ] 

ลูกทราบดีวาแมทานกุงไมได  แตวันนี้ลูกเห็น
วาแมสั่งกุงมาทาน ลูกจึงหันไปถามแมวา ‘แม
สั่งกุง hả?’ 

ไมยอมรับ 

11 

การคาด
การณ 

การบอกขอ
มูลใหม 
และความ
สุภาพ 

 

[ -คาดการณ] 
[-ใหม]  

[-สุภาพ] 

ก. ทราบดีวา ข. ทานกุงไมไดแตวันนี้ ก. เห็น
วา ข. สั่งกุงมาทาน ก. จึงหันไปถาม ข. วา ‘มึง
สั่งกุง hả?’ 

ยอมรับ 
 

 
หลังจากนั้นผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย hảไปเก็บขอมูล

กับผูบอกภาษา เพื่อวิเคราะหวาผูบอกภาษาสามารถยอมรับหรือไมยอมรับการใชคําลงทาย hảในแต
ละอรรถลักษณ สอดคลองหรือไมสอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลง
ทายจากบทสนทนา ของผูวิจัยหรือไม อยางไร (รายละเอียดผลการยืนยันองคประกอบคําลงทาย hả 
จากแบบสอบถามอยูในสวนที่สอง ในบทนี้ ) 
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 3.3  คําลงทาย nhỉ /¯i˘ 212/ ~ [¯´ 212] 

 
จากบทสนทนาผูวิจัยไดวิเคราะหวา คําลงทาย  nhỉ  มี 4  อรรถลักษณ คือ [+ คําถาม]       

[+คาดการณ] [-ใหม] และ[+ สวนรวม] ผูวิจัยตองสราง 9 สถานการณที่มีลักษณะทางความหมายใน 
1) มิติชนิดประโยค ไดแก [+คําถาม] [+บอกเลา] และ [+คําสั่ง]  2) มิติดานการคาดการณของผูพูด 
ไดแก [+คาดการณ]  และ [-คาดการณ]  3) มิติดานการบอกขอมูลใหม ไดแก [+ใหม] และ [-ใหม] 
และ 4) การมีสวนรวม ไดแก [+สวนรวม] และ [-สวนรวม]   

 
ผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษายอมรับการใชคําลงทาย nhỉ ในสถานการณที่ 1 และ 6 ซ่ึง มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+ คําถาม] [+คาดการณ] [-ใหม] และ [+ สวนรวม] ดังแสดงในตา
ราง 

 
ตารางที่ 15  สถานการณทดสอบอรรถลักษณตางๆ ของคําลงทาย nhỉ 
 
สถานการณ

ที่ 
มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ สถานการณ ผูวิจัย 
คาดวา 

1 [+คําถาม] แมถามลูกวา ‘กินขาวอรอย nhỉ?’ ยอมรับ 
2 [+บอกเลา] แมถามลูกวากินขาวอรอยใหม ลูกตอบวา ‘กิน

ขาวอรอย nhỉ??’ 
ไมยอมรับ 

3 

ชนิดประโยค 

[ +คําสั่ง] แมสั่งลูกวา ‘กินขาวอรอย nhỉ??’ ไมยอมรับ 
4 [+คาดการณ]    

[+ใหม] 
[+สวนรวม ] 

ก. ชวน ข. ไปดูหนังเรื่องไททานิก เมื่อดูจบ
แลว ก. ก็คิดวาหนังเรื่องนี้เศรา ก. อยากรูวา ข. 
คิดเห็นอยางไรกับหนังเรื่องนี้ จึงถาม  ข. วา 
‘เธอคิดวาหนังเรื่องนี้เปนอยางไร nhỉ??’ 

ไมยอมรับ 

5 

การคาดการณ 
ของผูพูด 
การบอก 
ขอมูลใหม 
และการมี 
สวนรวม 

[+คาดการณ] 
[+ใหม] 

[-สวนรวม ] 

ก. กับ ข. กําลังภาพยนตรเวียดนามเรื่อง “Tết 
này ai đến xông nhà” เมื่อดูเสร็จแลว ก. 
รูสึกวาหนังเรื่องนี้ไมเห็นสนุกเลย ในขณะที่ 
ข. นั้นหัวเราะตั้งแตตนเรื่องจนทายเรื่อง ก. 
ถาม ข. วา ‘เธอคิดวาหนังเรื่องนี้เปนอยางไร 
nhỉ?’ 

ไมยอมรับ 
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ตารางที่ 15  (ตอ) 
  
สถานการณ

ที่ 
มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ สถานการณ ผูวิจัย 
คาดวา 

6 [+คาดการณ] 
[-ใหม] 

[+สวนรวม ] 

ก. และ ข. ชวนกันไปดูภาพยนตร ไททานิก 
เมื่อดูจบแลว ก. คิดวาไททานิกเปนหนังที่เศรา
มาก เมื่อหันไปก็เห็น ข. กําลังรองไห ก. พูด
กับ ข. วา ‘หนังเรื่องนี้สนุก nhỉ ?’ 

ยอมรับ 

7 [+คาดการณ] 
[-ใหม] 

[-สวนรวม ] 

ก. กลับบานพบ ข. กําลังดูหนังและหัวเราะอยู
คนเดียว ก. คิดวา ข. กําลังดูหนังตลกอยู ก.จึง
ถาม ข. วา ‘หนังเรื่องนี้ตลก nhỉ ?’ 

ไมยอมรับ 

8 [-คาดการณ] 
[-ใหม] 

[+สวนรวม ] 

นาย ก. ตาบอดสีเห็นสีเขียวเหมือนสีแดง เวลา
ใครใหดูสีเขียวก็เห็นเปนสีแดงเสมอ วันหนึ่ง
นาย ข. เอาปากกาสีเขียวใหนาย ก. ดู และคาด
วา นาย ก. จะตองเห็นเปนสีแดง นาย ข. ถาม
นาย ก. วา ‘ปากกานี้สีอะไร nhỉ ?’ 

ไมยอมรับ 

9 

การคาด
การณของผู

พูด 
ขอมูลใหม
และการมี
สวนรวม 

[-คาดการณ] 
[-ใหม] 

[-สวนรวม ] 

ก. และ ข. ไปซื้อเสื้อผา ก. หยิบเสื้อตัวหนึ่งขึ้น
มาและไมคิดวาเสื้อตัวนี้สวย ก . ถาม  ข . วา 
‘เสื้อตัวนี้สวย nhỉ ?’ 

ไมยอมรับ 

 
หลังจากนั้นผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย nhỉ ไปเก็บขอมูลกับผูบอก

ภาษา เพื่อวิเคราะหวาผูบอกภาษาสามารถยอมรับหรือไมยอมรับการใชคําลงทาย nhỉในแตละอรรถ
ลักษณ สอดคลองหรือไมสอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจาก
บทสนทนา ของผูวิจัยหรือไม อยางไร(รายละเอียดผลการยืนยันองคประกอบคําลงทาย nhỉ จาก
แบบสอบถามอยูในสวนที่สองในบทนี้ ) 
 

3.4  คําลงทาย mà /ma˘ 21/ 
 
จากบทสนทนาผูวิจัยไดวิเคราะหวา คําลงทาย mà มี 3 อรรถลักษณ คือ [+บอกเลา]     

[+คาดการณ] และ [+ใหม] ผูวิจัยตองสราง 7 สถานการณที่มีลักษณะทางความหมายใน 1) มิติชนิด
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ประโยคไดแก [+คําถาม] [+บอกเลา] และ [+คําสั่ง]  2) มิติดานการคาดการณของผูพูด ไดแก [+คาด
การณ]  และ [-คาดการณ] และ 3) มิติดานการบอกขอมูลใหม ไดแก [+ใหม] และ  [-ใหม]  

 
ผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษายอมรับการใชคําลงทาย mà ในสถานการณที่1 และ 4 ซ่ึงมี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+บอกเลา] [+คาดการณ] และ [+ใหม] ดังแสดงในตาราง 
 

ตารางที่ 16  สถานการณทดสอบอรรถลักษณตางๆ ของคําลงทาย mà 

 
สถาน
การณที่ 

มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ สถานการณ ผูวิจัย 
คาดวา 

1 [+คําถาม] แมสงสัยวาลูกกําลังเลนเกมอยูหรือไม จึงถาม
ลูกวา ‘เลนเกม mà  

ไมยอมรับ 

2 [+บอกเลา] แมสงสัยวาลูกกําลังเลนเกมอยูหรือไม ลูกตอบ
วา ‘เปลา ลูกทําการบาน mà ’ 

ยอมรับ 

3 

ชนิด
ประโยค 

[ +คําสั่ง] แมสั่งใหลูกเขานอนวา ‘ไปนอน mà!’ ไมยอมรับ 
4 [ +คาดการณ] 

[+ใหม] 
ก . เปนเพื่อนรวมช้ันนาย  ข . นาย ข . เปนคน
ชอบเขาเรียนสายเปนประจํา เนื่องจากพรุงนี้มี
สอบ ก. เปนหวง ข. จึงพูดเตือน ข. หลายครั้ง
หลายหนวา “พรุงนี้อยาไปสายนะ”  ข. ไดฟง 
ก. พูดเตือนหลายครั้งหลายหนก็เลยพูดกับ ก. 
วา ‘ฉันรูแลว mà’ 

ยอมรับ 

5 [ +คาดการณ] 
[-ใหม] 

ก. และ ข. เปนแฟนกันมานานแลว ก. ถาม ข. 
วา ‘นองรักพี่หรือเปลา?’  ข. ตอบวา ‘รัก mà’ 

ไมยอมรับ 

6 [ -คาดการณ] 
[+ใหม] 

ก. และ ข. เปนเพื่อนรวมช้ัน วันนี้ ก. เห็น ข. ใส
เสื้อสวยจึงพูดกับ ข. วา ‘วันนี้ใสเสื้อสวย mà’ 

ไมยอมรับ 

7 

การคาด
การณของผู

พูด  
และการบอก
ขอมูลใหม 

[ -คาดการณ] 
[-ใหม] 

ก. และ ข. ทํางานเปนผูรักษาความปลอดภัย ทั้ง
สองคนตางไมทราบเวลาทํางานที่แนนอนของ
ตน วันนี้ ก. ไปทํางานและพบ ข.โดยที่ไมทราบ
วา ข. นั้นกําลังจะเริ่มทํางานหรือเลิกทํางาน  ก. 
ถาม  ข . วา ‘กินขาวแลวหรือยัง?’ ข . ตอบวา 
‘กินแลว mà’ 

ไมยอมรับ 

 



 

 

64

หลังจากนั้นผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย mà ไปเก็บขอมูลกับผูบอก
ภาษา เพื่อวิเคราะหวาผูบอกภาษาสามารถยอมรับหรือไมยอมรับการใชคําลงทาย mà ในแตละอรรถ
ลักษณ สอดคลองหรือไมสอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจาก
บทสนทนา ของผูวิจัยหรือไม อยางไร (รายละเอียดผลการยืนยันองคประกอบคําลงทาย mà จาก
แบบสอบถามอยูในสวนที่สองในบทนี้ ) 

 
3.5 คําลงทาย cơ /k´ ˘ 33/ 
 

จากบทสนทนาผูวิจัยไดวิเคราะหวา คําลงทาย cơ  มี 3  อรรถลักษณ คือ [+บอกเลา] 
และ [-คาดการณ] และ[- ปฏิเสธ] ผูวิจัยตอง สถานการณที่มีลักษณะทางความหมายใน 1) มิติชนิด
ประโยค ไดแก [+คําถาม] [+บอกเลา]  และ [+คําสั่ง]  2) มิติดานการคาดการณของผูพูด ไดแก        
[+คาดการณ] และ [-คาดการณ] และ 3) มิติดานการปฏิเสธ  ไดแก [+ปฏิเสธ] และ [-ปฏิเสธ]  

 
ผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษายอมรับการใชคําลงทาย cơ ในสถานการณที่ 2 และ 7 ซ่ึงมี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+บอกเลา] และ [-คาดการณ] และ[- ปฏิเสธ] ดังแสดงในตาราง 
 

ตารางที่ 17  สถานการณทดสอบอรรถลักษณตางๆ ของคําลงทาย cơ 
 

สถาน
การณที่ 

มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ สถานการณ ผูวิจัย 
คาดวา 

1 [+คําถาม] แมถามลูกวา ‘กินขาว cơ?’ ไมยอมรับ 
2 [+บอกเลา] แมบอกลูกวา ‘แมกินขาว cơ ’ ยอมรับ 
3 

ชนิดประโยค 
[ +คําสั่ง] แมสั่งลูกวา ‘กินขาว cơ !’ ไมยอมรับ 

4 
การคาดการณ

และการ
ปฏิเสธ 

[+คาดการณ] 
[+ปฏิเสธ] 

ลูกสาวไดไปเยี่ยมแมที่ทํางาน และไดไปทาน
อาหารรานหนึ่งในที่ทํางานแมเปนครั้งแรกซึ่ง
แมชอบทานเปนประจํา เมื่อทานเสร็จก็คิดวา
อาหารรานนี้ไมอรอยเลย พอเจอแมลูกสาว จึง
พูดกับแมวา ‘อาหารรานนี้ไมอรอยมาก cơ’ 

ไมยอมรับ 
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ตารางที่ 17  (ตอ) 
 

สถาน
การณที่ 

มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ สถานการณ ผูวิจัย 
คาดวา 

5 [+คาดการณ] 
[-ปฏิเสธ] 

สองพอลูกเขาไปทานอาหารในรานซึ่งทั้ง
สองชอบทานเปนประจําเพราะอาหารที่นี่
อรอยมาก ลูกพูดกับพอวา ‘อาหารที่นี่อรอย
มาก cơ’ 

ไมยอมรับ 

6 [-คาดการณ] 
[+ปฏิเสธ] 

ลูกสาวไดไปทานอาหารที่รานอาหารที่เพิ่ง
เปดใหมเปนวันแรกในมหาวิทยาลัยของตน
และก็พบวาอาหารนั้นไมอรอยเลย เมื่อกลับ
มาถึงบานก็เลาใหแมฟงวา ‘อาหารที่ราน
นั้นไมอรอยมาก cơ’ 

ไมยอมรับ 

7 

การคาดการณ
และการปฏิเสธ 

[-คาดการณ] 
[-ปฏิเสธ] 

ลูกสาวไดไปทานอาหารที่รานอาหารที่เพิ่ง
เปดใหมเปนวันแรกในมหาวิทยาลัยของตน
และก็พบวาอาหารที่รานนี้อรอยมากๆ เมื่อ
กลับมาถึงบานก็เลาใหแมฟงวา ‘อาหารที่
รานนั้นอรอยมาก cơ’ 

ยอมรับ 

 
หลังจากนั้นผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย cơ ไปเก็บขอมูลกับผูบอก

ภาษา เพื่อวิเคราะหวาผูบอกภาษาสามารถยอมรับหรือไมยอมรับการใชคําลงทาย cơ ในแตละอรรถ
ลักษณ สอดคลองหรือไมสอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจาก
บทสนทนา ของผูวิจัยหรือไม อยางไร (รายละเอียดผลการยืนยันองคประกอบคําลงทาย cơ จาก
แบบสอบถามอยูในสวนที่สองชองบทนี้) 

 
3.6  คําลงทาย đâu  /ÎŒw 33/ 

 
จากบทสนทนาผูวิจัยไดวิเคราะหวา คําลงทาย đâu  มี 3  อรรถลักษณ คือ [+บอกเลา]    

[-คาดการณ] [+ปฏิเสธ]  ผูวิจัยตองสราง 7 สถานการณการใชคําลงทาย đâu ที่มีลักษณะทางความ
หมายในมิติ  1) ชนิดประโยค  ไดแก  [+ คําถาม] [+ บอกเลา] และ [+ คําสั่ง]  2) การคาดการณของ
ผูพูด  ไดแก [+คาดการณ] และ [-คาดการณ] และ 3) การปฏิเสธ  ไดแก [+ปฏิเสธ] และ [-ปฏิเสธ]  
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ผูวิจัยคาดวาผูบอกภาษายอมรับการใชคําลงทาย đâu ในสถานการณ ที่ 2 และ 6 ซ่ึงมี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+บอกเลา] [-คาดการณ] และ [+ปฏิเสธ] ดังแสดงในตาราง 
 

ตารางที่ 18  สถานการณทดสอบอรรถลักษณตางๆ ของคําลงทาย đâu 

 
สถานการณ

ที่ 
มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ สถานการณ ผูวิจัย 
คาดวา 

1 [+คําถาม] แมถามลูกวา ‘กินขาว đâu?’ ไมยอมรับ 
2 [+บอกเลา] แมบอกลูกวา ‘แมไมกินขาว đâu’ ยอมรับ 
3 

ชนิดประโยค 
[ +คําสั่ง] แมสั่งลูกวา ‘กินขาว đâu !’’ ไมยอมรับ 

4 [+คาดการณ] 
[+ปฏิเสธ] 

ก. และ ข. ตางรูดีวา ค. นั้นพูดภาษาเวียดนาม
ไมเกง ก. พูดกับ ข. วา ‘ค. พูดภาษาเวียดนาม
ไมเกง đâu’ 

ไมยอมรับ 

5 [+คาดการณ] 
[-ปฏิเสธ] 

ก. และ ข. ตางรูดีวา ค. นั้นพูดภาษาเวียดนาม
เกง ก. พูดกับ ข. วา ‘ค. พูดภาษาเวียดนามเกง 
đâu’ 

ไมยอมรับ 

6 [ -คาดการณ] 
[ +ปฏิเสธ] 

ก. รูวา ค. พูดภาษาเวียดนามไมเกง สวน  ข. 
นั้นยังไมทราบ  ก . พูดกับนาย ข . วา ‘ค . พูด
ภาษาเวียดนามไมเกง đâu’ 

ยอมรับ 

7 

การคาดการณ
ของผูพูดและ
การปฏิเสธ 

[ -คาดการณ] 
[ -ปฏิเสธ] 

ก. รูวา ค. พูดภาษาเวียดนามเกง สวน ข. นั้นยัง
ไมทราบ  ก . พูดกับนาย  ข . วา “ค . พูดภาษา
เวียดนามเกง đâu’ 

ไมยอมรับ 

 
หลังจากนั้นผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย đâu ไปเก็บขอมูลกับผูบอก

ภาษา เพื่อวิเคราะหวาผูบอกภาษาสามารถยอมรับหรือไมยอมรับการใชคําลงทาย đâu ในแตละ
อรรถลักษณ สอดคลองหรือไมสอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย
จากบทสนทนา ของผูวิจัยหรือไม อยางไร (รายละเอียดผลการยืนยันองคประกอบคําลงทาย đâu 

จากแบบสอบถามอยูในสวนที่สองของบทนี้) 
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3.7  คําลงทาย đấy1  /ÎŒ j  45/ 

 
จากบทสนทนาผูวิจัยไดวิเคราะหวา คําลงทาย đấy1 มี 2 อรรถลักษณ คือ [+คําสั่ง] และ  

[+ปฏิเสธ] ผูวิจัยตองสราง 5 สถานการณที่มีลักษณะทางความหมายใน 1) มิติชนิดประโยค ไดแก 
[+คําถาม] [+บอกเลา]  และ [+คําสั่ง]  2) มิติดานการปฏิเสธ ไดแก [+ปฏิเสธ]  และ [-ปฏิเสธ]  

 
ผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษายอมรับการใชคําลงทาย đấy1 ในสถานการณที่มีอรรถลักษณ

ที่ 3 และ 4 ซ่ึงมีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําสั่ง]  และ [+ปฏิเสธ]  ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 19  สถานการณทดสอบอรรถลักษณตางๆ ของคําลงทาย đấy1 
 
สถานการณ

ที่ 
มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ สถานการณ ผูวิจัย 
คาดวา 

1 [+คําถาม ] แมถามลูกวา ‘ขนมนี้ไมอรอย đấy1?’ ไมยอมรับ 
2 [ +บอกเลา] แมพูดกับลูกวา ‘ขนมนี้ไมอรอย đấy1 ไมยอมรับ 
3 

ชนิดประโยค 
[+คําสั่ง ] แมสั่งลูกวา ‘อยาพูดโกหก đấy1!’ ยอมรับ 

4 [+ปฏิเสธ] ก. ไมอยากให ข. มาสายในวันพรุงนี้ ก.จึงสั่ง 
ข. วา ‘พรุงนี้อยามาสาย đấy1!’ 

ยอมรับ 

5 
การปฏิเสธ 

[-ปฏิเสธ] พ่ีชายไมตองการใหนองสาววัย 10 ปนอนดึก 
จึงบอกนองสาววา ‘นองจา เขานอน đấy1 !’ 

ไมยอมรับ 

 
หลังจากนั้นผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย đấy1 ไปเก็บขอมูลกับผู

บอกภาษา เพื่อวิเคราะหวาผูบอกภาษาสามารถยอมรับหรือไมยอมรับการใชคําลงทาย đấy1 ในแต
ละอรรถลักษณ สอดคลองหรือไมสอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลง
ทายจากบทสนทนา ของผูวิจัยหรือไม อยางไร(รายละเอียดผลการยืนยันองคประกอบคําลงทาย 
đấy1 จากแบบสอบถามอยูในสวนที่สองของบทนี้ ) 
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3.8  คําลงทาย đi /di˘ 33/  
 

จากบทสนทนาผูวิจัยไดวิเคราะหวา คําลงทาย đi มี 3 อรรถลักษณ  คือ [+คําสั่ง]            
[-ปฏิเสธ] และ [-ทันที] ผูวิจัยตองสราง 7 สถานการณที่มีลักษณะทางความหมายใน 1) มิติชนิด
ประโยค ไดแก [+คําถาม] [+บอกเลา] และ [+คําสั่ง]  2) มิติดานการปฏิเสธ ไดแก [+ปฏิเสธ] และ     
[-ปฏิเสธ] และ 3) มิติดานชวงเวลาที่ผูพูดตองการใหผูฟงปฏิบัติตาม ไดแก [+ทันที]  และ [-ทันที]  

 
โดยผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษายอมรับการใชคําลงทาย đi ในสถานการณที่ 3 และ 7 ซ่ึงมี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําสั่ง] [-ปฏิเสธ] และ [-ทันที] ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 20  สถานการณทดสอบอรรถลักษณตางๆ ของคําลงทาย đi 
 
สถานการณ

ที่ 
มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ สถานการณ ผูวิจัย 
คาดวา 

1 [+คําถาม ] แมถามลูกวา ‘กินขาว đi?’ ไมยอมรับ 
2 [ +บอกเลา] แมถามลูกวาทําอะไร ลูกตอบวา  ‘กินขาว đi’ ไมยอมรับ 
3 

ชนิดประโยค 
[+คําสั่ง ] แมสั่งลูกวา ‘กินขาว đi!’ ยอมรับ 

4 [+ปฏิเสธ] 
[+ทันที] 

วันนี้แมเห็นลูกกําลังเลนเกมอยางสนุกสนาน
ทั้งๆ ที่ตองสอบในวันพรุงนี้ แมอยากใหลูก
หยุดเลนเกมเดี๋ยวนั้นเพื่ออานหนังสือ แมจึงสั่ง
ลูกวา ‘อยาเลนเกม đi !’ 

ไมยอมรับ 

5 [+ปฏิเสธ] 
[-ทันที] 

ก . เห็น  ข . ผมรวงเพราะใชยาสระผมที่ ไม
เหมาะกับผมตัวเอง ก. จึงพูดกับ ข. วา ‘อยาใช
ยาสระผมนั่น đi !’ 

ไมยอมรับ 

6 [-ปฏิเสธ] 
[+ทันที] 

วันนี้แมเห็นลูกกําลังเลนเกมอยางสนุกสนาน
ทั้งๆ ที่ตองสอบในวันพรุงนี้ แมอยากใหลูก
หยุดเลนเกมเดี๋ยวนั้นเพื่ออานหนังสือ แมจึงสั่ง
ลูกวา ‘อยาเลนเกมอีก อานหนังสือ đi!’ 

ไมยอมรับ 

7 

การปฏิเสธ
และ  

ชวงเวลาที่ผู
พูดตองการให
ผูฟงปฏิบัติ

ตาม  

[-ปฏิเสธ] 
[-ทันที] 

ก . เห็น  ข . ผมรวงเพราะใชยาสระผมที่ ไม
เหมาะกับผมตัวเอง ก. จึงพูดกับ ข. วา ‘ลองใช
ยาสระผมซันซิลค  đi !’ 

ยอมรับ 
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หลังจากนั้นผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย đi ไปเก็บขอมูล
กับผูบอกภาษา เพื่อวิเคราะหวาผูบอกภาษาสามารถยอมรับหรือไมยอมรับการใชคําลงทาย đi ในแต
ละอรรถลักษณ สอดคลองหรือไมสอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลง
ทายจากบทสนทนา ของผูวิจัยหรือไม อยางไร (รายละเอียดผลการยืนยันองคประกอบคําลงทาย đi    
จากแบบสอบถามอยูในหัวขอที่สองของบทนี้) 
  
 3.9  คําลงทาย đã /da˘ 4/5/  

 
จากบทสนทนาผูวิจัยไดวิเคราะหวา คําลงทาย đã มี 3 อรรถลักษณ  คือ [+คําสั่ง]           

[-ปฏิเสธ] และ [+ทันที] ผูวิจัยตองสราง 7 สถานการณที่มีลักษณะทางความหมายใน 1) มิติชนิด
ประโยค ไดแก [+คําถาม] [+บอกเลา] และ [+คําสั่ง]  2) มิติดานการปฏิเสธ ไดแก [+ปฏิเสธ] และ    
[-ปฏิเสธ] และ 3) มิติดานชวงเวลาที่ผูพูดตองการใหผูฟงปฏิบัติตาม ไดแก [+ทันที]  และ [-ทันที]  

 
ผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษายอมรับการใชคําลงทาย đã ในสถานการณที่ 3 และ 6 ซ่ึงมี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําสั่ง] [-ปฏิเสธ] และ [-ทันที] ดังแสดงในตาราง 
 

ตารางที่ 21  แสดงสถานการณทดสอบอรรถลักษณตางๆ ของคําลงทาย đã 
 
สถานการณ

ที่ 
มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ สถานการณ ผูวิจัย 
คาดวา 

1 [+คําถาม ] แมถามลูกวา ‘กินขาว đã?’ ไมยอมรับ 
2 [+ บอกเลา] แมถามลูกวาทําอะไร ลูกตอบวา  ‘กินขาว đã’ ไมยอมรับ 
3 

ชนิดประโยค 
[ +คําสั่ง ] แมlสั่งลูกวา ‘กินขาว đã!’ ยอมรับ 

4 [+ปฏิเสธ] 
[+ทันที] 

วันนี้แมเห็นลูกกําลังเลนเกมอยางสนุกสนาน
ทั้งๆ ที่ตองสอบในวันพรุงนี้ แมอยากใหลูก
หยุดเลนเกมเดี๋ยวนั้นเพื่ออานหนังสือ แมจึงสั่ง
ลูกวา ‘อยาเลนเกม đã!’ 

ยอมรับ 

5 

การปฏิเสธ
และ ชวงเวลา
ที่ผูพูดตองการ
ใหผูฟงปฏิบัติ

ตาม 
[+ปฏิเสธ] 

[-ทันที] 
ก . เห็น  ข . ผมรวงเพราะใชยาสระผมที่ ไม
เหมาะกับผมตัวเอง ก. จึงพูดกับ ข. วา ‘อยาใช
ยาสระผมนั่น đã!’ 

ไมยอมรับ 
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ตารางที่ 21  (ตอ) 
 

สถาน
การณที่ 

มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ สถานการณ ผูวิจัย 
คาดวา 

6 [-ปฏิเสธ] 
[+ทันที] 

วันนี้แมเห็นลูกกําลังเลนเกมอยางสนุกสนาน
ทั้งๆ ที่ตองสอบในวันพรุงนี้ แมอยากใหลูก
หยุดเลนเกมเดี๋ยวนั้นเพื่ออานหนังสือ แมจึง
สั่งลูกวา ‘อยาเลนเกมอีก อานหนังสือ đã !’ 

ยอมรับ 

7 

การปฏิเสธและ 
ชวงเวลาที่ผูพูด
ตองการใหผู
ฟงปฏิบัติตาม [-ปฏิเสธ] 

[-ทันที] 
ก . เห็น  ข . ผมรวงเพราะใชยาสระผมที่ไม
เหมาะกับผมตัวเอง ก. จึงพูดกับ ข. วา ‘ลอง
ใชยาสระผมซันซิลค  đã !’ 

ไมยอมรับ 

 
หลังจากนั้นผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย đã ไปเก็บขอมูลกับผูบอก

ภาษา เพื่อวิเคราะหวาผูบอกภาษาสามารถยอมรับหรือไมยอมรับการใชคําลงทาย đã ในแตละอรรถ
ลักษณ สอดคลองหรือไมสอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจาก
บทสนทนา ของผูวิจัยหรือไม อยางไร(รายละเอียดผลการยืนยันองคประกอบคําลงทาย đã จากแบบ
สอบถามอยูในสวนที่สองของบทนี้ ) 

 
 3.10  คําลงทาย thôi /tho˘y 33/  

 
จากบทสนทนาผูวิจัยไดวิเคราะหวา คําลงทาย thôi มี 3 อรรถลักษณ  คือ [+คําสั่ง]       

[-ปฏิเสธ] และ [+สวนรวม] ผูวิจัยตองสราง 7 สถานการณที่มีลักษณะทางความหมายใน 1) มิติชนิด
ประโยค ไดแก [+คําถาม] [+บอกเลา] และ [+คําสั่ง]  2) มิติดานการปฏิเสธ ไดแก [+ปฏิเสธ] และ    
[-ปฏิเสธ] และ 3) มิติการมีสวนรวม ไดแก [+สวนรวม]  และ [-สวนรวม]  

 
ผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษายอมรับการใชคําลงทาย thôi ในสถานการณที่ 3 และ 6 ซ่ึงมี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําสั่ง] [-ปฏิเสธ] และ [+สวนรวม]  ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 22  สถานการณพิสูจนอรรถลักษณตางๆ ของคําลงทาย thôi 
 

สถาน
การณที่ 

มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ สถานการณ ผูวิจัย 
คาดวา 

1 [+คําถาม ] แมถามลูกวา ‘กินขาว thôi ?’ ไมยอมรับ 
2 [ +บอกเลา] แมถามลูกวาทําอะไร ลูกตอบวา  ‘กินขาว thôi’ ไมยอมรับ 
3 

ชนิดประโยค 
[ +คําสั่ง ] แมlสั่งลูกวา ‘กินขาว thôi !’ ยอมรับ 

4 [+ปฏิเสธ]      
[+สวนรวม ] 

ก. ข. และ ค. เปนเพื่อนสนิทกัน ขณะที่ทานขาว
กันอยู ก. ชวน ข. และ ค. ไปซื้อของ ข. ไมอยาก
ไปเพราะพรุงนี้ทุกคนมีสอบวิชาภาษาไทย จึง
อยากใหทุกคนอยูบานเพื่ออานหนังสือกับตน 
ข. พูดกับ ก. และ ค. วา ‘อยาไปซื้อของ thôi!” 

ไมยอมรับ 

5 [+ปฏิเสธ] 
[-สวนรวม] 

ก. ข. และ ค. เปนเพื่อนสนิทกัน หลังจากที่ทาน
ขาวเสร็จ ทุกคนอยากไปซื้อของ แต ก. ไมอยาก
ให ข. และ ค. ไปเพราะอยากใหอยูบานเพื่ออาน
หนังสือสอบสอบวิชาภาษาไทยในวันพรุงนี้ ก. 
จึงคิดวาตน จะไปซื้อของเพียงคนเดียวเทานั้น 
ก. พูดกับ ข. และ ค. วา ‘อยาไปซื้อของ thôi!’ 

ไมยอมรับ 

6 [-ปฏิเสธ] 
[+สวนรวม] 

ก. ข. และ ค. เปนเพื่อนสนิทกัน ขณะที่กําลัง
ทานขาว ก. อยากไปซื้อของจึงชวน ข. และ ค. 
ไปเปนเพื่อนดวย ก. พูดกับ ข. และ ค. วา ‘ไป
ซื้อของ thôi!’ 

ยอมรับ 

7 

การปฏิเสธ
และการมี
สวนรวม 

[-ปฏิเสธ] 
[-สวนรวม] 

ก. ข. และ ค. เปนเพื่อนสนิทกัน ขณะกําลังทาน
ขาว ก. ชวน ข. และ ค. ไปซื้อของ ข. ไมอยาก
ไปเพราะอยากนอนกลางวันมากกวา จึงพูดกับ 
ก. และ ค. วา ‘ไปซื้อของ thôi!’ 

ไมยอมรับ 

 
หลังจากนั้นผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย thôi ไปเก็บขอมูลกับผู

บอกภาษา เพื่อวิเคราะหวาผูบอกภาษาสามารถยอมรับหรือไมยอมรับการใชคําลงทาย thôi ในแต
ละอรรถลักษณ สอดคลองหรือไมสอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลง
ทายจากบทสนทนา ของผูวิจัยหรือไม อยางไร(รายละเอียดผลการยืนยันองคประกอบคําลงทาย thôi 
จากแบบสอบถามอยูในสวนที่สองของบทนี้ ) 
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3.11  คําลงทาย chứ /cµ˘ 45/ 
  

จากบทสนทนาผูวิจัยไดวิเคราะหวา คําลงทาย chứ มี 3 อรรถลักษณ คือ [- คํา
ส่ัง] [+คาดการณ] และ[-ใหม] ผูวิจัยตองสราง 11 สถานการณที่มีลักษณะทางความหมายใน 1) มิติ
ชนิดประโยค ไดแก [+คําถาม] [+บอกเลา] และ [+คําสั่ง]  2) มิติดานการคาดการณ ของผูพูด ไดแก      
[+คาดการณ]  และ [-คาดการณ] และ3) มิติดานการบอกขอมูลใหม ไดแก [+ใหม] และ [-ใหม]  

 
ผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษายอมรับการใชคําลงทาย chứในสถานการณที่ 1 3 และ 

9 ซ่ึงมีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [- คําสั่ง] [+คาดการณ] และ[-ใหม]  ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 23  สถานการณทดสอบอรรถลักษณตางๆ ของคําลงทาย chứ 
 

สถาน
การณที่ 

มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ สถานการณ ผูวิจัย 
คาดวา 

1 [+คําถาม] ก. เจอ ข. แลวถาม ข. วา ‘เธอสบายดี chứ ?’ ยอมรับ 
2 [+บอกเลา] ก. ถามข. วาอยากไปเที่ยวไหม ข. อยากไป จึง

ตอบวา ‘ไป chứ ’ 
ยอมรับ 

3 

ชนิดประโยค 

[+คําสั่ง] ก. สั่ง ข. วา ‘กินขาว chứ! ’ ไมยอมรับ 
4 [+คําถาม ] 

[+คาดการณ ] 
[ +ใหม] 

ก. หยิบปากกาที่วางอยูบนโตะ ข. แลวถาม ข. 
วา ‘นี่อะไร chứ?’ 

ไมยอมรับ 

5 [+คําถาม ] 
[+คาดการณ ] 

[ –ใหม] 

ก. ไดยืมหนังสือเกี่ยวกับวรรณคดีของ ข. ไป
อานเมื่ออาทิตยที่แลว วันนี้ ก. เอาหนังสือเลม
นั้นมาคืน ข. ถาม ก. วา ‘นองอานหนังสือเลม
นี้จบแลว chứ?’ 

ยอมรับ 

6 

ชนิดประโยค 
การคาดการณ 
และการบอก
ขอมูลใหม 

[+คําถาม ] 
[+คาดการณ ] 

[ +ใหม] 

ก . และ ข . มาที่บาน  ค . ทั้งสองคนพบวามี
กลองใบหนึ่งวางอยูบนโตะ ก . ถาม  ข . วา 
‘กลองอะไร chứ?’ 

ไมยอมรับ 
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ตารางที่ 23  (ตอ)  
 
สถานการณ

ที่ 
มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ สถานการณ ผูวิจัย 
คาดวา 

7 [+คําถาม ] 
[-คาดการณ ] 

[ –ใหม] 

ก. และ ข . มาที่บานค . ทั้งสองคนพบวามี
กลองใบหนี่งวางอยูบนโตะและก็ไมทราบวา
มีอะไรอยูในกลองใบนั้น  ‘ในกลองนั้นมี
ตุกตา chứ?’ 

ไมยอมรับ 

8 [+บอกเลา ] 
[+คาดการณ ] 

[ +ใหม] 

ก. เปนเพื่อนรวมช้ันนาย ข. นาย ข. เปนคน
ชอบเขาเรียนสายเปนประจํา ในวันพรุงนี้ ข. 
มีสอบ ก.เปนหวง ข. จึงพูดเตือน ข. หลาย
ครั้งหลายหนวา “พรุงนี้อยาไปสายนะ”  ข. 
ไดฟง ก . พูดเตือนหลายครั้งหลายหนจึง
รําคาญจึงพูดกับ ก. วา ‘ฉันรูแลว chứ’ 

ไมยอมรับ 

9 [+บอกเลา ] 
[+คาดการณ ] 

[ -ใหม] 

. ก. เปนแฟน ข. มานานแลว ก. ถาม ข. วา 
‘นองรักพี่หรือเปลา?’  ข. ตอบวา ‘รัก chứ’ 

ยอมรับ 

10 [+บอกเลา] 
[-คาดการณ] 

[ +ใหม] 

ก. และ ข. เปนเพื่อนรวมช้ัน วันนี้ ก. เห็น ข. 
ใส เสื้อสวยจึงชม  ข . วา ‘วันนี้ใส เสื้อสวย 
chứ’ 

ไมยอมรับ 

11 

ชนิดประโยค 
การคาดการณ 
และการบอก
ขอมูลใหม 

[+บอกเลา] 
[+คาดการณ] 

[ -ใหม] 

ก. และ ข. ทํางานเปนผูรักษาความปลอดภัย 
ทั้งสองคนตางไมทราบเวลาทํางานที่แนนอน
ของตน วันนี้ ก. ไปทํางานและพบ ข.โดยที่
ไมทราบวา ข. นั้นกําลังจะเริ่มทํางานหรือ
เลิกทํางาน  ก. ถาม ข. วา ‘กินขาวแลวหรือ
ยัง?’ ข. ตอบวา ‘กินแลว chứ’ 

ไมยอมรับ 

 
หลังจากนั้นผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย chứ ไปเก็บขอมูล

กับผูบอกภาษา เพื่อวิเคราะหวาผูบอกภาษาสามารถยอมรับหรือไมยอมรับการใชคําลงทาย chứ ใน
แตละอรรถลักษณ สอดคลองหรือไมสอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคํา
ลงทายจากบทสนทนา ของผูวิจัยหรือไม อยางไร (รายละเอียดผลการยืนยันองคประกอบคําลงทาย 
chứ จากแบบสอบถามอยูในสวนที่สอง ของบทนี้ ) 
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3.12. คําลงทาย đấy2  /d´y 45/ 
 

 จากบทสนทนาผูวิจัยไดวิเคราะหวา คําลงทาย đấy2มี 3  อรรถลักษณ คือ [-คําสั่ง]     
[-คาดการณ] [+ใหม] เพื่อเปนการยืนยันอรรถลักษณดังกลาว ผูวิจัยตองสราง 11 สถานการณการใช
คําลงทาย đấy2ที่มีลักษณะทางความหมายในมิติ 1) ชนิดประโยค  ไดแก [+คําถาม] [+บอกเลา] 
และ [+คําสั่ง] 2) การคาดการณของผูพูด ไดแก [+คาดการณ] และ [-คาดการณ] และ 3) การบอกขอ
มูลใหม ไดแก [+ใหม] และ [-ใหม]  

 
ผูวิจัยคาดวาผูบอกภาษาสามารถยอมรับ สถานการณที่ 1 2 6 และ 10 ซ่ึงมีความหมาย

ตรงกับอรรถลักษณ [-คําสั่ง] [-คาดการณ] [+ใหม]  ดังแสดงในตาราง 
 

ตารางที่ 24  สถานการณพิสูจนอรรถลักษณในคําลงทาย đấy2 
 

สถาน
การณที่ 

มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ สถานการณ ผูวิจัย 
คาดวา 

1 [+คําถาม] แมถามลูกวา ‘อะไร đấy2?’ ยอมรับ 
2 [+บอกเลา] แมบอกลูกวา ‘แมกินขาวแลว đấy2 ยอมรับ 
3 

ชนิดประโยค 
[+คําสั่ง ] แมสั่งลูกวา ‘กินขาว đấy2!’ ไมยอมรับ 

4 [+คําถาม ] 
[ +คาดการณ]   

[ +ใหม] 

ก. หยิบปากกาที่วางอยูบนโตะ ข. แลวถาม ข. วา 
‘นี่อะไร đấy2?’ 

ไมยอมรับ 

5 [คําถาม]   
[ +คาดการณ]   

 [ -ใหม] 

ก. ไดยืมหนังสือเกี่ยวกับวรรณคดีของ ข. ไปอาน
เมื่ออาทิตยที่แลว วันนี้ ก. เอาหนังสือเลมนั้นมา
คืน ข. ถาม ก. วา ‘นองอานหนังสือเลมนี้จบแลว 
đấy2?’ 

ไมยอมรับ 

6 [+คําถาม ] 
[ -คาดการณ]   

[ +ใหม] 

ก. และ ข. มาที่บาน ค. ทั้งสองคนพบวามีกลอง
ใบหนึ่งวางอยูบนโตะ ก. ถาม ข. วา ‘กลองอะไร 
đấy2?’ 

ยอมรับ 

7 

ชนิดประโยค 
การคาดการณ 
และการบอก
ขอมูลใหม 

[+คําถาม ] 
[ -คาดการณ]   

[ -ใหม] 

ก. และ ข. มาที่บานค. ทั้งสองคนพบวามีกลอง
ใบหนี่งวางอยูบนโตะและก็ไมทราบวามีอะไรอยู
ในกลองใบนั้น ‘ในกลองนั้นมีตุกตา đấy2?’ 

ไมยอมรับ 
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ตารางที่ 24  (ตอ) 
 
สถาน
การณที่ 

มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ สถานการณ ผูวิจัย 
คาดวา 

8 [+บอกเลา ]      
[ +คาดการณ] 

[ +ใหม] 

ก. เปนเพื่อนรวมช้ันนาย ข. นาย ข. เปนคน
ชอบเขาเรียนสายเปนประจํา ในวันพรุงนี้ ข. มี
สอบ ก.เปนหวง ข. จึงพูดเตือน ข. หลายครั้ง
หลายหนวา ‘พรุงนี้อยาไปสายนะ’  ข. ไดฟง 
ก. พูดเตือนหลายครั้งหลายหนจึงรําคาญจึงพูด
กับ ก. วา ‘ฉันรูแลว đấy2 

ไมยอมรับ 

9 [+บอกเลา] 
[ +คาดการณ]  

[-ใหม] 

ก. เปนแฟน ข. มานานแลว ก. ถาม ข. วา ‘นอง
รักพี่หรือเปลา?’  ข. ตอบวา ‘รัก đấy2’ 

ไมยอมรับ 

10 [+บอกเลา] 
[ -คาดการณ] 

[ +ใหม] 

ก. และ ข. เปนเพื่อนรวมช้ัน วันนี้ ก. เห็น ข. 
ใส เสื้ อสวยจึงชม  ข . วา  ‘วันนี้ ใส เสื้ อสวย 
đấy2’ 

ยอมรับ 

11 

ชนิดประโยค
การคาดการณ 
และการบอก
ขอมูลใหม 

[+บอกเลา] 
[ -คาดการณ] 

[ -ใหม] 

ก. และ ข. ทํางานเปนผูรักษาความปลอดภัย 
ทั้งสองคนตางไมทราบเวลาทํางานที่แนนอน
ของตน วันนี้ ก. ไปทํางานและพบ ข.โดยที่ไม
ทราบวา ข. นั้นกําลังจะเริ่มทํางานหรือเลิก
ทํางาน  ก. ถาม ข. วา ‘กินขาวแลวหรือยัง?’ ข. 
ตอบวา ‘กินแลว đấy2 

ไมยอมรับ 

 
หลังจากนั้นผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย đấy2 ไปเก็บขอ

มูลกับผูบอกภาษา เพื่อวิเคราะหวาผูบอกภาษาสามารถยอมรับหรือไมยอมรับการใชคําลงทาย đấy2

ในแตละอรรถลักษณ สอดคลองหรือไมสอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมาย
คําลงทายจากบทสนทนา ของผูวิจัยหรือไม อยางไร(รายละเอียดผลการยืนยันองคประกอบคําลง
ทาย đấy2 จากแบบสอบถามอยูในสวนที่สอง ของบทนี้ ) 
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3.13 คําลงทาย nhé  /¯E˘ 45/ ~ [¯a 45] ~ [¯´˘ 45] 
 

 จากบทสนทนาผูวิจัยไดวิเคราะหวา คําลงทาย nhé มี 2 อรรถลักษณ คือ [-คําถาม] และ 
[+ออนโยน] ผูวิจัยตองสราง 7 สถานการณที่มีลักษณะทางความหมายใน 1) มิติชนิดประโยค ไดแก   
[+คําถาม] [+บอกเลา] และ [+คําสั่ง]  และ 2) มิติดานความออนโยน ไดแก [+ออนโยน]  และ [-ออน
โยน]  

 
ผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษายอมรับการใชคําลงทาย nhé ในสถานการณที่ 2 3 4 และ 6 ซ่ึง

มีลักษณะทางความหมายตรงกับอรรถลักษณ [-คําถาม] และ [+ออนโยน] ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 25  สถานการณทดสอบอรรถลักษณตางๆ ของคําลงทาย nhé 
 

สถาน
การณที่ 

มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ สถานการณ ผูวิจัย 
คาดวา 

1 [+คําถาม ] กอนไปทํางานแมหอมแกมลูกสาววัย 10 ขวบ
และอยากทราบวาเพื่อนของลูกจะมาเลนที่บาน
หรือไม แมถามลูกวา ‘วันนี้เพื่อนของลูกจะมา
เลนที่บาน nhé?’ 

ไมยอมรับ 

2 [ +บอกเลา] นางสาว ก. พูดกับ นางสาว ข. วา ‘เราขอบใจ
เธอ nhé” 

ยอมรับ 

3 

ชนิดประโยค 

[+คําสั่ง ] อาจารยพูดกับนักเรียนวา ‘อยาคุยกัน nhé!’ ยอมรับ 
4 [ +บอกเลา]    

[+ออนโยน] 
กอนไปทํางานแมไดหอมแกมลูกสาววัย 10 
ขวบและพูดวา ‘แมไปทํางาน nhé’ 

ยอมรับ 

5 [+ บอกเลา] 
[-ออนโยน] 

นักโทษ ก. ตะโกนใสนักโทษ ข. เพื่อนรวมแดน
วา ‘กูไปหองน้ํากอน nhé’ 

ไมยอมรับ 

6 [+คําสั่ง ] 
[+ออนโยน] 

กอนไปทํางานแมไดหอมแกมลูกสาววัย 10 
ขวบและพูดวา ‘อยาซน nhé!’ 

ยอมรับ 

7 

ชนิดประโยค 
และความ
ออนโยน 

[+คําสั่ง ] 
[-ออนโยน] 

นักโทษ ก. ขูนักโทษ ข. วา ‘มึงอยาไดพูดกับนัก
โทษ ค. เชียว nhé!’ 

ไมยอมรับ 
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หลังจากนั้นผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย nhé ไปเก็บขอมูลกับผูบอก
ภาษา เพื่อวิเคราะหวาผูบอกภาษาสามารถยอมรับหรือไมยอมรับการใชคําลงทาย nhé ในแตละ
อรรถลักษณ สอดคลองหรือไมสอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย
จากบทสนทนา ของผูวิจัยหรือไม อยางไร (รายละเอียดผลการยืนยันองคประกอบคําลงทาย nhé 
จากแบบสอบถามอยูในสวนที่สอง ของบทนี้) 

 
3.14 คําลงทาย ạ  //a 2/11/ 

 
จากบทสนทนาผูวิจัยไดวิเคราะหวา คําลงทาย ạ  มี 1 อรรถลักษณ คือ [+สุภาพ] เพื่อ

เปนการพิสูจนผลการวิเคราะหดังกลาว ผูวิจัยตองสราง 2 สถานการณการใชคําลงทาย ạ ที่มีลักษณะ
ทางความหมายในมิติความสุภาพซึ่งมี 2 อรรถลักษณยอย  คือ [+สุภาพ ] และ [-สุภาพ ]  

 
ผูวิจัยคาดวาผูบอกภาษายอมรับการใชคําลงทาย ạ ในสถานการณที่ 1 ซ่ึงมีความหมาย

ตรงกับอรรถลักษณ [+สุภาพ] ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 26  สถานการณยืนยันอรรถลักษณตางๆ ของคําลงทาย ạ  
 

สถาน
การณที่ 

มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ สถานการณ ผูวิจัย 
คาดวา 

1 [+สุภาพ ] นักเรียนถามอาจารยวา ‘อาจารยทานขาวหรือยัง 
ạ?’ 

ยอมรับ 

2 
ความสุภาพ 

[-สุภาพ ] นาย ก. ทะเลาะกับนาย ข. นาย ก. ตะคอกใสนาย 
ข. วา ‘มึงอยากตาย ạ ?’ 

ไมยอมรับ 

 

หลังจากนั้นผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย ạ ไปเก็บขอมูลกับผูบอก
ภาษา เพื่อวิเคราะหวาผูบอกภาษาสามารถยอมรับหรือไมยอมรับการใชคําลงทาย ạ ในแตละอรรถ
ลักษณ สอดคลองหรือไมสอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจาก
บทสนทนา ของผูวิจัยหรือไม อยางไร(รายละเอียดผลการยืนยันองคประกอบคําลงทาย ạ  จากแบบ
สอบถามอยูในสวนที่สองของบทนี้) 
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เมื่อสรางสถานการณการใชคําลงทายจนครบทั้ง 14 คําแลว ผูวิจัยจึงเก็บขอมูลแบบ
สอบถาม เพื่อวิเคราะหวาผูบอกภาษายอมรับหรือไมยอมรับการใชคําลงทายในแตละอรรถลักษณ
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายที่ผูวิจัยไดวิเคราะหไวจากบท
สนทนาหรือไม อยางไร ซ่ึงรายละเอียดนี้จะกลาวในหัวขอผลการยืนยันองคประกอบทางความ
หมายคําลงทายภาษาเวียดนามจากแบบสอบถาม  

 
ผลการยืนยันองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาเวียดนามจากแบบสอบถาม 

 
ผูวิจัยแบงผลการยืนยันองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาเวียดนามเปน 2 สวน 

ไดแก 1) ผลการยืนยันองคประกอบทางความหมายของคําลงทายภาษาเวียดนาม  2) สรุปผลองค
ประกอบทางความหมายของคําลงทายภาษาเวียดนาม  
 
1.  ผลการยืนยันองคประกอบทางความหมายของคําลงทายภาษาเวียดนาม  
 

ผูวิจัยใชแบบสอบถามเพื่อยืนยันองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาเวียดนาม
จํานวน 14 คํา ที่วิเคราะหไดจากบทสนทนา  โดยสรางสถานการณการใชคําลงทายที่มีลักษณะทาง
ความหมายตรงตามอรรถลักษณที่ผูวิจัยวิเคราะหได รวมทั้งสรางสถานการณที่เหลือใหใหมีลักษณะ
ทางความหมายบางสวนหรือทั้งหมดไมตรงกับอรรถลักษณทางความหมายของคําลงทายทั้ง 14  คํา 

โดยผูวิจัยคาดวาผูบอกภาษาจะยอมรับสถานการณการใชคําลงทายที่มีลักษณะทางความหมายตรง
กับอรรถลักษณที่ผูวิจัยวิเคราะหไดจากบทสนทนา 
 

ผูวิจัยไดกําหนดการใหคะแนนแบบสอบถามเปน 2  แบบ ไดแก 1) 1 คะแนน หมายถึง ผู
บอกภาษาตัดสินการใชคําลงทายในสถานการณนั้นตรงกับผลการวิเคราะหของผูวิจัย และ 2)  0 
คะแนน หมายถึง ผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทายในสถานการณนั้นไมตรงกับผลการวิเคราะห
ของผูวิจัย   
 

จากนั้นผูวิจัยนําคะแนนการตัดสินการใชคําลงทายของผูบอกภาษาที่ตรงกับผูบอกวิจัยใน
แตละสถานการณมารวมกัน เพื่อวิเคราะหวาผูบอกภาษาใชคําลงทายในแตละสถานการณสอดคลอง
กับผลการวิเคราะหของผูวิจัยที่ไดจากบทสนทนาหรือไม อยางไร โดยใชเกณฑในการตัดสิน 2 
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แบบ  คือ 1) ถาผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทายตรงกับผูวิจัย โดยมีคะแนนตั้งแตคร่ึงหนึ่งขึ้นไป 
คือ 20 – 40 คะแนน จะถือวา ผลการวิเคราะหของผูวิจัย สอดคลอง กับผูบอกภาษา และ 2) ถาผูบอก
ภาษาตัดสินการใชคําลงทายตรงกับผูวิจัย นอยกวาครึ่งหนึ่ง คือ ตั้งแต 0 – 19 คะแนน จะถือวา ผล
การวิเคราะหของผูวิจัย  ไมสอดคลอง กับผูบอกภาษา ผูวิจัยจะอภิปรายผลผลวิเคราะหองคประกอบ
ทางความหมายของแตคําลงทายภาษาเวียดนามโดยการใชแบบสอบถาม แตละคําดังนี้ 

 
1.1  คําลงทาย à //a˘21/ ~ [/a˘45] 
 

จากบทสนทนาผูวิจัยไดวิเคราะหวา คําลงทาย  à  มี 4  อรรถลักษณ คือ [+คําถาม]        
[-ใหม] [-คาดการณ] และ [+สุภาพ] ผูวิจัยตองไดสราง 11 สถานการณที่มีลักษณะทางความหมายดัง
นี้ 1) [+คําถาม ] 2)  [ +บอกเลา]  3) [ +คําสั่ง ] 4)  [ +คาดการณ] [+ใหม] [+สุภาพ] 5) [ +คาดการณ] 
[-ใหม] [+สุภาพ] 6)  [ +คาดการณ] [-ใหม] [+สุภาพ]  7) [+คาดการณ] [-ใหม] [-สุภาพ]  8) [-คาด
การณ] [+ใหม] [+สุภาพ] 9) [ -คาดการณ] [+ใหม] [-สุภาพ] 10) [ -คาดการณ] [-ใหม] [+สุภาพ] 
และ 11) [ -คาดการณ] [-ใหม] [-สุภาพ]  

 
ผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษา ยอมรับ การใชคําลงทาย à  ใน 2  สถานการณ คือ สถาน

การณที่ 1 ซ่ึง มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม]  และ สถานการณที่ 10  ซ่ึง มีความหมาย
ตรงกับอรรถลักษณ [-ใหม] [-คาดการณ] และ [+สุภาพ] และผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษาไมยอมรับ
สถานการณที่เหลือ เนื่องจากมีลักษณะทางความหมายไมตรงกับอรรถลักษณที่ผูวิจัยไดวิเคราะหไว 

 
จากแบบสอบถาม ผูวิจัยพบวาผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทาย à ในแตละอรรถ

ลักษณดังภาพ   
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ภาพที่ 4  แสดงจํานวนผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทาย à ในแตละอรรถลักษณตรงและไมตรง  

 กับผูวิจัย 
 

จากภาพการตัดสินการใชคําลงทาย à ในแตละสถานการณของผูบอกภาษาพบวา 
 
- ในสถานการณที่ 1 ผูบอกภาษา 35  คน (รอยละ87.5) ยอมรับการใชคําลงทาย à ที่มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่ 2 ผูบอกภาษา 39 คน (รอยละ97.5)  ไมยอมรับ การใชคําลงทาย à ที่

มีความหมายตรงกับมีอรรถลักษณ [+บอกเลา] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่ 3 ผูบอกภาษา 37 คน (รอยละ92.5) ไมยอมรับการใชคําลงทาย à  ที่

มีมีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําสั่ง] ซ่ึง สอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
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- ในสถานการณที่ 4  ผูบอกภาษา 34 คน (รอยละ85) ไมยอมรับการใชคําลงทาย à ที่มี
ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คาดการณ][+ใหม] และ [+สุภาพ] ซ่ึง สอดคลองกับผลวิเคราะห
ของผูวิจัย 

 
- ในสถานการณที่ 5 ผูบอกภาษา 32 คน (รอยละ80) ไมยอมรับการใชคําลงทาย à  ที่มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [ +คาดการณ][+ใหม] และ [- สุภาพ] ซ่ึง สอดคลองกับผลวิเคราะห
ของผูวิจัย 

 
- ในสถานการณที่6 ผูบอกภาษา 6 คน (รอยละ15) ไมยอมรับการใชคําลงทาย à ที่มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ  [ +คาดการณ] [-ใหม] และ [+สุภาพ] ซ่ึงไมสอดคลองกับผล
วิเคราะหของผูวิจัย 

 
- ในสถานการณที่7 ผูบอกภาษา 4 คน (รอยละ13) ไมยอมรับการใชคําลงทาย à ที่มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ  [ +คาดการณ][-ใหม] และ [-สุภาพ] ซ่ึง ไมสอดคลองกับผล
วิเคราะหของผูวิจัย 

 
- ในสถานการณที่ 8 ผูบอกภาษา 36 คน (รอยละ90) ไมยอมรับการใชคําลงทาย à ที่มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [ -คาดการณ] [+ใหม] และ [+สุภาพ] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะห
ของผูวิจัย 

 
- ในสถานการณที่ 9 ผูบอกภาษา 35 คน (รอยละ87.5) ไมยอมรับการใชคําลงทาย à ที่มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [ -คาดการณ] [+ใหม] และ [-สุภาพ] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะห
ของผูวิจัย 

 
- ในสถานการณที่ 10 ผูบอกภาษา 29 คน (รอยละ72.5) ยอมรับการใชคําลงทาย à ที่มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [ -คาดการณ][-ใหม] และ [+สุภาพ] ซ่ึง สอดคลอง กับผลวิเคราะห
ของผูวิจัย 

 



 

 

82

- ในสถานการณที่ 11 ผูบอกภาษา19 คน (รอยละ47.5) ไมยอมรับการใชคําลงทาย à ที่
มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [-คาดการณ] [-ใหม] และ [-สุภาพ]  ซ่ึงไมสอดคลอง กับผล
วิเคราะหของผูวิจัย 

 
ผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย  à จากบทสนทนาและแบบ

สอบถาม มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 27  ผลการวิเคราะหคําลงทาย à ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

สถาน
การณที่ 

มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ ผูวิจัยคาดวา 
(จากบท
สนทนา) 

จํานวนผูบอกภาษาที่
ตัดสินตรงกับผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลวิเคราะหบท
สนทนาและ 
แบบสอบถาม 

1 [+คําถาม ] ยอมรับ 35 สอดคลอง 
2 [ +บอกเลา] ไมยอมรับ 39 สอดคลอง 
3 

ชนิด
ประโยค 

[+คําสั่ง ] ไมยอมรับ 37 สอดคลอง 
4 [ +คาดการณ] 

[+ใหม] [+สุภาพ] 
ไมยอมรับ 34 สอดคลอง 

5 [ +คาดการณ] 
[+ใหม][-สุภาพ] 

ไมยอมรับ 32 สอดคลอง 

6 [ +คาดการณ]  
[-หม][+สุภาพ] 

ไมยอมรับ 6 ไมสอดคลอง 

7 [ +คาดการณ] 
[-ใหม][-สุภาพ] 

ไมยอมรับ 4 ไมสอดคลอง 

8 [ -คาดการณ] 
[+ใหม][+สุภาพ] 

ไมยอมรับ 36 สอดคลอง 

9 [ -คาดการณ] 
[+ใหม][-สุภาพ] 

ไมยอมรับ 35 สอดคลอง 

10 [ -คาดการณ]  
[-ใหม] [+สุภาพ] 

ยอมรับ 29 สอดคลอง 

11 

การคาด
การณของผู

พูด 
การบอกขอ
มูลใหม 
และ 

ความสุภาพ 

[ -คาดการณ]  
[-ใหม] [-สุภาพ] 

ไมยอมรับ 29 สอดคลอง 
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จากตารางดังกลาว สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายคําลงทาย à ในแตละ
อรรถลักษณดังนี้ 

 
1.1.1  [+ คําถาม] 

 
ในสถานการณที่ 1  ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+ คําถาม]  พบวา  ผู

บอกภาษายอมรับการใชคําลงทาย à ที่มีอรรถลักษณ [+คําถาม]  สอดคลอง กับผลการวิเคราะหของ
ผูวิจัย  จึงสามารถสรุปไดวา [+คําถาม] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย  à 

 
1.1.2  [ - ใหม]  

 
ทุกสถานการณที่มีอรรถลักษณ [- ใหม] ไดรับการยอมรับจากผูบอกภาษา คือ

สถานการณที่ 6 7 10 และ 11 แสดงวา [-ใหม] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย à ดัง
นั้น อรรถลักษณจึง [+ใหม] จึงไมเปนองคประกอบทางความหมายของ à 
 

1.1.3. [ - คา ดการณ]   
 

เมื่อพิจารณาจากสถานการณที่ 6  7  10 และ 11 ดังกลาว พบวา สถานการณที่ผู
บอกภาษายอมรับอาจเปนอรรถลักษณ[ +คา ดการณ] หรือ [ -คา ดการณ] ก็ได นั่นคือ [ +/- คา 
ดการณ] ไมใช [- คา ดการณ]  ตามที่ผูวิจัยไดวิเคราะหจากบทสนทนา  
 

1.1.4  [ + สุภาพ]   
 

เมื่อพิจารณาจากสถานการณที่ 6  7  10 และ 11 ดังกลาว พบวา สถานการณที่ผู
บอกภาษายอมรับอาจเปนอรรถลักษณ[ +สุภาพ] หรือ [ -สุภาพ] ก็ได นั่นคือ [ +/- สุภาพ] ไมใช [ - 
สุภาพ]  ตามที่ผูวิจัยไดวิเคราะหจากบทสนทนา  

 
จากการวิเคราะหบทสนทนาและแบบสอบถามจึงสามารถสรุปไดวา อรรถ

ลักษณ  [+ คําถาม] และ [-ใหม]  เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย à 
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 à 
  + คําถาม 

 -ใหม 
 

1.2  คําลงทาย hả  /ha˘ 212/ 
 
จากบทสนทนาผูวิจัยไดวิเคราะหวา คําลงทาย  hả มี 4  อรรถลักษณ คือ [+คําถาม]       

[-ใหม] [-คาดการณ] และ [ - สุภาพ] ผูวิจัยตองสราง 11 สถานการณที่มีลักษณะทางความหมาย      
1) [+คําถาม] 2)  [+บอกเลา]  3) [ +คําสั่ง ] 4)  [ +คาดการณ] [+ใหม] [+สุภาพ] 5) [ +คาดการณ]     
[-ใหม ] [+สุภาพ ]  6)  [ +คาดการณ ] [-ใหม ] [+สุภาพ ]  7) [ +คาดการณ ] [-ใหม ] [-สุภาพ ]               
8) [ -คาดการณ][+ใหม] [+สุภาพ]  9) [ -คาดการณ] [+ใหม] [-สุภาพ] 10) [ -คาดการณ] [-ใหม]    
[+สุภาพ] และ 11) [ -คาดการณ] [-ใหม] [-สุภาพ]  

 
ผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษา ยอมรับ การใชคําลงทาย hả ใน 2  สถานการณ คือ สถาน

การณที่ 1 ซ่ึง มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ[+คําถาม]  และ สถานการณที่ 11  ซ่ึง มีความหมาย
ตรงกับอรรถลักษณ [-ใหม] [-คาดการณ] และ [ -สุภาพ] ได และผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษาไมยอมรับ
สถานการณที่เหลือ เนื่องจากมีลักษณะทางความหมายไมตรงกับอรรถลักษณที่ผูวิจัยไดวิเคราะหไว 

 
จากแบบสอบถาม ผูวิจัยพบวาผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทาย  hả ในแตละอรรถ

ลักษณดังภาพ   
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ภาพที่ 5  แสดงจํานวนผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทาย hả ในแตละอรรถลักษณตรงและไม 

  ตรงกับผูวิจัย 
 

จากภาพการตัดสินการใชคําลงทาย hả ในแตละอรรถลักษณของผูบอกภาษาจะเห็นได
วา 

 
- ในสถานการณที่ 1 ผูบอกภาษา 39 คน (รอยละ97.5) ยอมรับการใชคําลงทาย hả ที่มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
-ในสถานการณที่ 2 ผูบอกภาษา 35 คน (รอยละ87.5) ไมยอมรับการใชคําลงทาย hả ที่

มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+บอกเลา]ซ่ึงสอดคลอง กับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
-ในสถานการณที่ 3 ผูบอกภาษา 39 คน (รอยละ97.5) ไมยอมรับการใชคําลงทาย hả  ที่

มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําสั่ง] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
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-ในสถานการณที่ 4  ผูบอกภาษา 30  คน (รอยละ75) ไมยอมรับการใชคําลงทาย hả  ที่
มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ[+คาดการณ] [+ใหม] และ[+สุภาพ] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะห
ของผูวิจัย 

 
-ในสถานการณที่5  ผูบอกภาษา 19 คน (รอยละ47.5) ไมยอมรับการใชคําลงทาย hả  ที่

มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ[ +คาดการณ] [+ใหม] และ[- สุภาพ] ซ่ึงไมสอดคลองกับผล
วิเคราะหของผูวิจัย 

 
-ในสถานการณที่ 6 ผูบอกภาษา 29 คน (รอยละ72.5) ไมยอมรับการใชคําลงทาย hả  ที่

มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ  [ +คาดการณ] [-ใหม] และ [+สุภาพ] ซ่ึง สอดคลอง กับผล
วิเคราะหของผูวิจัย 

 
-ในสถานการณที่ 7 ผูบอกภาษา 12 คน (รอยละ30) ไมยอมรับการใชคําลงทาย hả  ที่มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [ +คาดการณ][-ใหม] และ [-สุภาพ] ซ่ึงไมสอดคลองกับผลวิเคราะห
ของผูวิจัย 

 
-ในสถานการณที่ 8 ผูบอกภาษา 26 คน (รอยละ65) ไมยอมรับการใชคําลงทาย hả ที่มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [ -คาดการณ] [+ใหม] และ [+สุภาพ] ซ่ึง สอดคลอง กับผลวิเคราะห
ของผูวิจัย 

 
-ในสถานการณที่ 9 ผูบอกภาษา 6 คน (รอยละ15) ไมยอมรับการใชคําลงทาย hả  ที่มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ  [ -คาดการณ] [+ใหม] และ [-สุภาพ]  ซ่ึงไมสอดคลองกับผล
วิเคราะหของผูวิจัย 

 
-ในสถานการณที่ 10 ผูบอกภาษา 26 คน (รอยละ65) ไมยอมรับการใชคําลงทาย hả  ที่

มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [ -คาดการณ] [-ใหม] และ [+สุภาพ] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะห
ของผูวิจัย 
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-ในสถานการณที่ 11 ผูบอกภาษา40 คน (รอยละ100) ยอมรับการใชคําลงทาย hả ที่มี
ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [-คาดการณ] [-ใหม] และ [-สุภาพ]  ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะห
ของผูวิจัย 

 
ผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย hả จากบทสนทนาและแบบ

สอบถาม มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 
 

ตารางที่ 28  แสดงผลการวิเคราะหคําลงทาย hả ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

สถาน
การณที่ 

มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ ผูวิจัยคาดวา 
(จากบทสนทนา) 

จํานวนผูบอกภาษาที่
ตัดสินตรงกับผูวิจัย 
(จากแบบสอบถาม) 

ผลวิเคราะหบท
สนทนาและ 
แบบสอบถาม 

1 [+คําถาม ] ยอมรับ 39 สอดคลอง 
2 [ +บอกเลา] ไมยอมรับ 35 สอดคลอง 
3 

ชนิดประโยค 
[+คําสั่ง ] ไมยอมรับ 39 สอดคลอง 

4  [ +คาดการณ] 
[+ใหม][+สุภาพ] 

ไมยอมรับ 30 สอดคลอง 

5 [ +คาดการณ] 
[+ใหม[-สุภาพ] 

ไมยอมรับ 19 สอดคลอง 

6 [ +คาดการณ] 
[-ใหม] [+สุภาพ] 

ไมยอมรับ 29 ไมสอดคลอง 

7 [ +คาดการณ]  
[-ใหม] [-สุภาพ] 

ไมยอมรับ 12 ไมสอดคลอง 

8 [ -คาดการณ]  
[+ใหม][+สุภาพ] 

ไมยอมรับ 26 สอดคลอง 

9 [ -คาดการณ] 
[+ใหม] [-สุภาพ] 

ไมยอมรับ 6 สอดคลอง 

10 [ -คาดการณ] 
[-ใหม] [+สุภาพ] 

ไมยอมรับ 26 สอดคลอง 

11 

การคาดการณ 
ของผูพูด 
การบอก 
ขอมูลใหม 
และความ 
สุภาพ 

[ -คาดการณ] 
[-ใหม][-สุภาพ] 

ยอมรับ 40 สอดคลอง 
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จากตารางดังกลาว สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายคําลงทาย hả ในแตละ
อรรถลักษณดังนี้ 
 

1.2.1  [+ คําถาม] 
 

ในสถานการณที่ 1  ที่มีอรรถลักษณ [+ คําถาม]  พบวา  ผูบอกภาษายอมรับการ
ใชคําลงทาย hả ที่มีอรรถลักษณ [+คําถาม]  สอดคลอง กับผลการวิเคราะหของผูวิจัย  จึงสามารถ
สรุปไดวา [+บอกเลา] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย  hả 
 

1.2.2  [ - ใหม] 
 

เมื่อพิจารณาจากสถานการณที่ 4 - 11 พบวา สถานการณที่ผูบอกภาษายอมรับ
อาจเปนอรรถลักษณ [+คา ดการณ] หรือ [ -คา ดการณ] ก็ได นั่นคือ [+/- คาดการณ] ไมใช [-คาด
การณ] ตามที่ผูวิจัยไดวิเคราะหจากบทสนทนา  แสดงวา [ +/- คา ดการณ] ไมเปนองคประกอบทาง
ความหมายของคําลงทาย  hả 

 

1.2.3  [ - คาดการณ]  
 

เมื่อพิจารณาจากสถานการณที่ 4 - 11พบวา สถานการณที่ผูบอกภาษายอมรับ
อาจเปนอรรถลักษณ[ +ใหม] หรือ [ -ใหม] ก็ได นั่นคือ [ +/- ใหม] ไมใช [ -ใหม]  ตามที่ผูวิจัยได
วิเคราะหจากบทสนทนา  แสดงวา [ +/- ใหม] ไมเปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย  hả 

 
1.2.4  [ + สุภาพ]   

 
ทุกสถานการณที่มีอรรถลักษณ [ -สุภาพ]  ไดแก สถานการณที่  5   7  9 และ 11 

ไดรับการยอมรับจากผูบอกภาษา แสดงวา [ -สุภาพ] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย 
hả 
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จากการวิเคราะหบทสนทนาและแบบสอบถามจึงสามารถสรุปไดวา อรรถ
ลักษณ  [+ คําถาม] และ [ -สุภาพ]  เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย hả 

 
hả 

+ คําถาม 
-สุภาพ 

 
1.3  คําลงทาย nhỉ /¯i˘ 212/ ~ [¯´ 212] 

 
จากบทสนทนาผูวิจัยไดวิเคราะหวา คําลงทาย nhỉ  มี 4 อรรถลักษณ คือ [+ คําถาม] [+

คาดการณ] [-ใหม] และ[+ สวนรวม] ผูวิจัยตองสราง 9  สถานการณที่มีลักษณะทางความหมายใน
อรรถลักษณตางๆ ดังนี้ 1) [+คําถาม] 2) [+บอกเลา] 3) [ +คําสั่ง] 4) [+คาดการณ][+ใหม] [+สวน
รวม ]   5) [+คาดการณ]  [+ใหม] [-สวนรวม ] 6) [+คาดการณ] [-ใหม] [+สวนรวม ]  7) [+คาด
การณ]  [-ใหม] [-สวนรวม ]  8)  [-คาดการณ] [-ใหม] [+สวนรวม ] และ 9) [-คาดการณ]  [-ใหม]   
[-สวนรวม ] 

 
ผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษายอมรับการใชคําลงทาย nhỉ ใน 2  สถานการณ คือ สถาน

การณที่ 1 ซ่ึงมีความหมายตรงกับอรรถลักษณ  [+ คําถาม] และสถานการณที่ 6 ซ่ึงมีความหมายตรง
กับอรรถลักษณ [+คาดการณ] [-ใหม] และ [+ สวนรวม] ได และผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษาไมยอมรับ
สถานการณที่เหลือ เนื่องจากมีลักษณะทางความหมายไมตรงกับอรรถลักษณที่ผูวิจัยไดวิเคราะหไว 

 
จากแบบสอบถาม ผูวิจัยพบวาผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทาย nhỉ ในแตละอรรถ

ลักษณดังภาพ   
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ภาพท่ี 6   แสดงจํานวนผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทาย nhỉ ในแตละอรรถลักษณตรงและไม  

ตรงกับผูวิจัย 
 

จากภาพการตัดสินการใชคําลงทาย nhỉ ในแตละอรรถลักษณของผูบอกภาษาจะเห็น
ไดวา 

 
- ในสถานการณที่ 1 ผูบอกภาษา 34 คน (รอยละ85) ยอมรับการใชคําลงทาย nhỉ ที่มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่ 2  ผูบอกภาษา  37 คน (รอยละ92.5) ไมยอมรับการใชคําลงทาย nhỉ 

ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+บอกเลา]  ซ่ึง สอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่ 3  ผูบอกภาษา  39 คน (รอยละ97.5) ไมยอมรับการใชคําลงทาย nhỉ 

ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําสั่ง]  ซ่ึง สอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
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- ในสถานการณที่  4 ผูบอกภาษา 8  คน (รอยละ20) ไมยอมรับการใชคําลงทาย nhỉ ที่มี
ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] [+คาดการณ ] [+ใหม] และ [+สวนรวม]  ซ่ึง สอดคลอง 
กับผลวิเคราะหของผูวิจัย 

 
- ในสถานการณที่ 5 ผูบอกภาษา 29 คน (รอยละ72.5) ไมยอมรับการใชคําลงทาย nhỉ 

ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] [+คาดการณ ] [+ใหม] และ [-สวนรวม]  ซ่ึงสอด
คลอง กับผลวิเคราะหของผูวิจัย 

 
- ในสถานการณที่ 6 ผูบอกภาษา 35 คน (รอยละ82.5) ยอมรับการใชคําลงทาย nhỉ  ที่มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] [+คาดการณ ] [–ใหม] และ [+สวนรวม]  ซ่ึง สอดคลอง 
กับผลวิเคราะหของผูวิจัย 

 
- ในสถานการณที่ 7  ผูบอกภาษา 25 คน (รอยละ62.5) ไมยอมรับการใชคําลงทาย nhỉ 

ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] [+คาดการณ] [–ใหม] และ [-สวนรวม]  ซ่ึง สอด
คลอง กับผลวิเคราะหของผูวิจัย 

 
- ในสถานการณที่ 8 ผูบอกภาษา 12 คน (รอยละ30) ยอมรับการใชคําลงทาย nhỉ ที่มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] [-คาดการณ] [-ใหม] และ +สวนรวม ]  ซ่ึง สอดคลอง กบั
ผลวิเคราะหของผูวิจัย 

 
- ในสถานการณที่ 9  ผูบอกภาษา  38 คน (รอยละ95) ยอมรับการใชคําลงทาย nhỉ ที่มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] [-คาดการณ ] [–ใหม] และ [-สวนรวม]  ซ่ึง สอดคลอง 
กับผลวิเคราะหของผูวิจัย 

 
ผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย  nhỉ จากบทสนทนาและแบบ

สอบถาม มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 29  แสดงผลการวิเคราะหคําลงทาย nhỉ ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

สถาน
การณที่ 

มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ ผูวิจัยคาดวา 
(จากบท
สนทนา) 

จํานวนผูบอกภาษาที่
ตัดสินตรงกับผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลวิเคราะหบท
สนทนาและ 
แบบสอบถาม 

1 [+คําถาม] ยอมรับ 34 สอดคลอง 
2 [+บอกเลา] ไมยอมรับ 34 สอดคลอง 
3 

ชนิดประโยค 
[+คําสั่ง] ไมยอมรับ 39 สอดคลอง 

4 [+คาดการณ ] 
[+ใหม] 

[+สวนรวม] 

ไมยอมรับ 8 ไมสอดคลอง 

5 [+คาดการณ ] 
[+ใหม] 

[-สวนรวม] 

ไมยอมรับ 29 สอดคลอง 

6 [+คาดการณ ] 
[–ใหม] 

[+สวนรวม] 

ยอมรับ 35 สอดคลอง 

7 [+คาดการณ] 
[–ใหม] 

[-สวนรวม] 

ไมยอมรับ 25 สอดคลอง 

8 [-คาดการณ] 
[-ใหม] 

[+สวนรวม ] 

ไมยอมรับ 12 สอดคลอง 

9 

การคาด
การณ 

การบอกขอ
มูลใหม และ 
การมีสวน

รวม 

[-คาดการณ ] 
[–ใหม] 

[-สวนรวม] 

ไมยอมรับ 38 สอดคลอง 

 
จากตารางดังกลาว สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายคําลงทาย nhỉ ในแตละ

อรรถลักษณดังนี้ 
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1.3.1  [+คําถาม]   
 
ในสถานการณที่ 1 ที่มีอรรถลักษณ [+คําถาม]  พบวา  ผูบอกภาษายอมรับการใช

คําลงทาย nhỉ ที่มีอรรถลักษณ [+คําถาม]  สอดคลอง กับผลการวิเคราะหของผูวิจัย  จึงสามารถสรุป
ไดวา [+คําถาม] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย nhỉ 

 
1.3.2. [ +คาดการณ]  

 
เมื่อพิจารณาจากสถานการณที่ 4   6 และ 8  พบวา สถานการณที่ผูบอกภาษายอม

รับอาจเปนอรรถลักษณ[ +คา ดการณ] หรือ [ -คา ดการณ] ก็ได นั่นคือ [ +/- คา ดการณ] ไมใช         
[ - คา ดการณ]  ตามที่ผูวิจัยไดวิเคราะหจากบทสนทนา  

 
1.3.3. [ +ใหม] 

  
เมื่อพิจารณาจากสถานการณที่ 4  6 และ 8  พบวา สถานการณที่ผูบอกภาษายอม

รับอาจเปนอรรถลักษณ[ +ใหม] หรือ [ -ใหม] ก็ได นั่นคือ [ +/- ใหม] ไมใช [ - ใหม]  ตามที่ผูวิจัย
ไดวิเคราะหจากบทสนทนา  
 

1.3.4. [+สวนรวม]   
 

ในสถานการณที่ 4  6 และ 8  ที่มีอรรถลักษณ [+สวนรวม]  พบวา  ผูบอกภาษา
ยอมรับการใชคําลงทาย nhỉ ที่มีอรรถลักษณ [+สวนรวม]  สอดคลอง กับผลการวิเคราะหของผูวิจัย  
จึงสามารถสรุปไดวา [+สวนรวม] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย nhỉ   

 
จากการวิเคราะหบทสนทนาและแบบสอบถามจึงสามารถสรุปไดวา อรรถ

ลักษณ  [ +คําถาม] และ [ +สวนรวม] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย nhỉ 
nhỉ 

+ คําถาม 
+ สวนรวม 
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1.4  คําลงทาย mà /ma˘ 21/ 
 
จากบทสนทนาผูวิจัยไดวิเคราะหวา คําลงทาย mà มี 3 อรรถลักษณ คือ [+บอกเลา]     

[+คาดการณ] และ [+ใหม] ผูวิจัยตองสราง 7 สถานการณที่มีลักษณะทางความหมายในอรรถลักษณ
ตางๆ ดังนี้ 1) [+คําถาม]   2) [+บอกเลา] 3) [ +คําสั่ง] 4) [ +คาดการณ]  [+ใหม] 5)  [ +คาดการณ]    
[-ใหม] 6) [ -คาดการณ] [+ใหม] และ  7) [ -คาดการณ] [-ใหม] 

 
ผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษายอมรับการใชคําลงทาย mà ใน 2  สถานการณ คือ สถาน

การณที่ 2 ซ่ึงมีความหมายตรงกับอรรถลักษณ  [+ บอกเลา] และสถานการณที่ 4 ซ่ึงมีความหมาย
ตรงกับอรรถลักษณ [+คาดการณ] และ [+ใหม] ได และผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษาไมยอมรับสถาน
การณที่เหลือ เนื่องจากมีลักษณะทางความหมายไมตรงกับอรรถลักษณที่ผูวิจัยไดวิเคราะหไว 

 
จากแบบสอบถาม ผูวิจัยพบวาผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทาย mà ในแตละอรรถ

ลักษณดังภาพ   
 

 

 
ภาพที่ 7  แสดงจํานวนผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทาย  mà ในแตละอรรถลักษณตรงและไม 

ตรงกับผูวิจัย 
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จากภาพการตัดสินการใชคําลงทาย mà ในแตละอรรถลักษณของผูบอกภาษาจะเห็น
ไดวา 

 
- ในสถานการณที่ 1 ผูบอกภาษา 39 คน (รอยละ97.5 ) ไมยอมรับการใชคําลงทาย mà 

ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่ 2  ผูบอกภาษา 40 คน (รอยละ 100) ยอมรับการใชคําลงทาย mà ที่มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+บอกเลา] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่ 3 ผูบอกภาษา 38 คน (รอยละ 95 ) ไมยอมรับการใชคําลงทาย mà  

ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําสั่ง] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่ 4  ผูบอกภาษา 40  คน (รอยละ 100)  ยอมรับการใชคําลงทาย mà ที่

มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [ +คาดการณ] [+ใหม] ซ่ึง สอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่ 5  ผูบอกภาษา 6 คน (รอยละ 15) ไมยอมรับการใชคําลงทาย mà ที่มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [ +คาดการณ] [-ใหม] สอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่ 6  ผูบอกภาษา 38 คน (รอยละ 95) ไมยอมรับการใชคําลงทาย mà ที่

มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [ -คาดการณ] [+ใหม] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่ 7  ผูบอกภาษา 24 คน (รอยละ 60) ไมยอมรับการใชคําลงทาย mà ที่

มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [ -คาดการณ] [-ใหม] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
ผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย  mà  จากบทสนทนาและแบบ

สอบถาม มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 30  แสดงผลการวิเคราะหคําลงทาย  mà ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

สถาน
การณ 

มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ ผูวิจัยคาดวา 
(จากบท
สนทนา) 

จํานวนผูบอกภาษา
ที่ตัดสินตรงกับผู

วิจัย 
(จากแบบสอบถาม) 

ผลวิเคราะห
บทสนทนา
และแบบสอบ

ถาม 
1 [ +คําถาม ] ไมยอมรับ 39 สอดคลอง 
2 [ +บอกเลา] 

 
ยอมรับ 40 สอดคลอง 

3 

ชนิดประโยค 

[+คําสั่ง ] ไมยอมรับ 38 สอดคลอง 
4 [ +คาดการณ][+ใหม] ยอมรับ 40 สอดคลอง 

5 [ +คาดการณ] [-ใหม] ไมยอมรับ 6 ไมสอดคลอง 
6 [ -คาดการณ] [+ใหม] ไมยอมรับ 38 สอดคลอง 
7 

การคาดการณ 
และการบอก
ขอมูลใหม 

[ -คาดการณ] [-ใหม] ไมยอมรับ 24 สอดคลอง 
 

จากตารางดังกลาว สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายคําลงทาย mà ในแตละ
อรรถลักษณดังนี้ 

 
1.4.1  [+บอกเลา]   

 
ในสถานการณที่ 2  ที่มีอรรถลักษณ [ +บอกเลา]  พบวา  ผูบอกภาษายอมรับการ

ใชคําลงทายที่มีอรรถลักษณ [+บอกเลา]  สอดคลอง กับผลการวิเคราะหของผูวิจัย  จึงสามารถสรุป
ไดวา [+บอกเลา] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย mà 

 
1.4.2. [ + คา ดการณ]  

 
เมื่อพิจารณาจากสถานการณที่ 4 และ 5  พบวา สถานการณที่ผูบอกภาษายอมรับ

ลวนเปนอรรถลักษณ [ +คาดการณ] ดังนั้น [ + คาดการณ]  เปนองคประกอบทางความหมายของคํา
ลงทาย mà 
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1.4.3. [+ใหม] 
 
เมื่อพิจารณาจากสถานการณที่  4 และ 5  พบวา สถานการณที่ผูบอกภาษายอม

รับอาจเปนอรรถลักษณ[ +ใหม] หรือ [ -ใหม] ก็ได นั่นคือมรอรรถลักษณ [ +/- ใหม] ไมใช  [+ใหม]  
ตามที่ผูวิจัยไดวิเคราะหจากบทสนทนา  

 
จากผลการวิเคราะหบทสนทนาและแบบสอบถาม พบวา อรรถลักษณ [+บอก

เลา] และ  [+คาดการณ] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย mà 
 

mà 
+บอกเลา 

+ใหม 
 
1.5  คําลงทาย cơ /k´ ˘  33/ 

 
จากบทสนทนาผูวิจัยไดวิเคราะหวา คําลงทาย cơ  มี 3  อรรถลักษณ คือ [+บอกเลา] 

และ [-คาดการณ] และ[- ปฏิเสธ] ผูวิจัยตอง 7 สถานการณที่มีลักษณะทางความหมายตรงกับอรรถ
ลักษณ  1) [+คําถาม] 2)  [ +บอกเลา] 3)  [+คําสั่ง] 4) [+คาดการณ] [+ปฏิเสธ]  5)  [+คาดการณ]      
[-ปฏิเสธ] 6) [ -คาดการณ] [ +ปฏิเสธ] และ 7) [ -คาดการณ]  [-ปฏิเสธ] 

 
ผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษายอมรับการใชคําลงทาย cơ ในสถานการณที่ 2 และ 7 ซ่ึงมี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+บอกเลา] และ [-คาดการณ] และ[- ปฏิเสธ]  และผูวิจัยคาดวา ผู
บอกภาษาไมยอมรับสถานการณที่เหลือ เนื่องจากมีลักษณะทางความหมายไมตรงกับอรรถลักษณที่
ผูวิจัยไดวิเคราะหไว 

 
จากแบบสอบถาม ผูวิจัยพบวาผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทาย cơ ในแตละอรรถ

ลักษณดังภาพ   
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ภาพที่ 8    แสดงจํานวนผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทาย cơ ในแตละอรรถลักษณตรงและไม      

ตรงกับผูวิจัย 
 
จากภาพการตัดสินการใชคําลงทาย cơ ในแตละอรรถลักษณของผูบอกภาษาจะเห็นได

วา 
 
- ในสถานการณที่ 1 ผูบอกภาษาจํานวน 39 คน (รอยละ 97.5) ไมยอมรับการใชคําลง

ทาย cơ  ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย   
 
- ในสถานการณที่ 2 ผูบอกภาษาจํานวน 36  คน (รอยละ 90)  ยอมรับการใชคําลงทาย 

cơ ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+บอกเลา] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่ 3 ผูบอกภาษาจํานวน 37 คน(รอยละ 92.5) ไมยอมรับการใชคําลง

ทาย cơ  ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําสั่ง] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 



 

 

99

- ในสถานการณที่ 4  ผูบอกภาษาจํานวน 40 คน (รอยละ 100) ไมยอมรับการใชคําลง
ทาย cơ ที่มีความหมายตรงกับความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คาดการณ] [+ปฏิเสธ] ซ่ึง สอด
คลอง กับผลวิเคราะหของผูวิจัย 

 
- ในสถานการณที่ 5  ผูบอกภาษาจํานวน 13  คน (รอยละ 32.5)ไมยอมรับการใชคําลง

ทาย cơ ที่มีความหมายตรงกับอรรลักษณ [+คาดการณ] [-ปฏิเสธ] ซ่ึงไมสอดคลองกับผลวิเคราะห
ของผูวิจัย 

 
- ในสถานการณที่ 6 ผูบอกภาษาจํานวน 39 คน (รอยละ 97.5) ไมยอมรับการใชคําลง

ทาย cơ  ที่มีความหมายตรงกับอรรลักษณ  [ -คาดการณ] [ +ปฏิเสธ] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะห
ของผูวิจัย 

 
-ในสถานการณที่ 7  ผูบอกภาษาจํานวน 34  คน (รอยละ 85) ยอมรับการใชคําลงทาย 

cơ ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [ -คาดการณ]  [-ปฏิเสธ] ตรงกับผูวิจัย ซ่ึงสอดคลองกับผล
วิเคราะหของผูวิจัย 

 
ผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย  cơ จากบทสนทนาและแบบ

สอบถาม มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 
 

ตารางที่ 31  แสดงผลการวิเคราะหคําลงทาย  cơ ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

สถาน
การณที่ 

มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ ผูวิจัยคาดวา 
(จากบท
สนทนา) 

จํานวนผูบอกภาษาที่
ตัดสินตรงกับผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลวิเคราะหบท
สนทนาและ 
แบบสอบถาม 

1 [ +คําถาม ] ไมยอมรับ 39 สอดคลอง 
2 [ +บอกเลา] ยอมรับ 36 สอดคลอง 
3 

ชนิดประโยค 
[ +คําสั่ง ] ไมยอมรับ 37 สอดคลอง 
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ตารางที่ 31  (ตอ) 
 

สถาน
การณที่ 

มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ ผูวิจัยคาดวา 
(จากบท
สนทนา) 

จํานวนผูบอกภาษาที่
ตัดสินตรงกับผูวิจัย 
(จากแบบสอบถาม) 

ผลวิเคราะหบท
สนทนาและ 
แบบสอบถาม 

4 [+คาดการณ] 
[+ปฏิเสธ] 

ไมยอมรับ 40 สอดคลอง 

5 [+คาดการณ] 
[-ปฏิเสธ] 

ไมยอมรับ 13 ไมสอดคลอง 

6 [-คาดการณ] 
[+ปฏิเสธ] 

ไมยอมรับ 39 สอดคลอง 

7 

การคาด
การณและ
การปฏิเสธ 

[-คาดการณ] 
[-ปฏิเสธ] 

ยอมรับ 34 สอดคลอง 

 
จากตารางดังกลาว สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายคําลงทาย cơ ในแตละ

อรรถลักษณดังนี้ 
 
1.5.1  [+บอกเลา]   

 
ในสถานการณที่ 2  ซ่ึงมีอรรถลักษณ [+บอกเลา]  พบวา ผูบอกภาษายอมรับการ

ใชคําลงทายที่มีอรรถลักษณ [+บอกเลา]  สอดคลองกับผลการวิเคราะหของผูวิจัย  จึงสามารถสรุป
ไดวา [+บอกเลา] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย cơ 

 
1.5.2  [ - คาดการณ] 
 

เมื่อพิจารณาจากสถานการณที่ 5 และ 7  ดังกลาว พบวา สถานการณที่ผูบอก
ภาษายอมรับอาจเปนอรรถลักษณ [+คาดการณ] หรือ [-คาดการณ] ก็ได นั่นคือ [+/- คาดการณ] ไม
ใช [-คา ดการณ]  ตามที่ผูวิจัยไดวิเคราะหจากบทสนทนา  
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1.5.3  [-ปฏิเสธ] 
 

ในทุกสถานการณที่มีอรรถลักษณ [-ปฏิเสธ] ไดรับการยอมรับจากผูบอกภาษา 
คือสถานการณที่ 5 (ยอมรับ 27 คน) และ สถานการณที่ 7 (ยอมรับ 34 คน) แสดงวา [-ปฏิเสธ] เปน
องคประกอบทางความหมายของคําลง cơ 

 
จากการวิเคราะหบทสนทนาและแบบสอบถาม สามารถสรุปไดวา อรรถลักษณ  

[+บอกเลา] และ  [-ปฏิเสธ] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย cơ 
 

cơ 
+ บอกเลา 
- ปฏิเสธ 

 
1.6 คําลงทาย đâu  /ÎŒw 33/ 

 
จากบทสนทนาผูวิจัยไดวิเคราะหวา คําลงทาย đâu  มี 3  อรรถลักษณ คือ คือ  [+บอก

เลา] [-คาดการณ] [+ปฏิเสธ] ผูวิจัยตอง 7 สถานการณที่มีลักษณะทางความหมายตรงกับอรรถ
ลักษณ   1) [+คําถาม] 2)  [ +บอกเลา] 3)  [+คําสั่ง] 4) [+คาดการณ] [+ปฏิเสธ] 5) [+คาดการณ]      
[-ปฏิเสธ]  6) [ -คาดการณ] [ +ปฏิเสธ] และ 7) [ -คาดการณ]  [-ปฏิเสธ] 

 
ผูวิจัยคาดวาผูบอกภาษายอมรับการใชคําลงทาย đâu  ในสถานการณ ที่ 2 และ 6  ซ่ึงมี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+บอกเลา]  [-คาดการณ]  และ [+ปฏิเสธ] ได และผูวิจัยคาดวา ผู
บอกภาษาไมยอมรับสถานการณที่เหลือ เนื่องจากมีลักษณะทางความหมายไมตรงกับอรรถลักษณที่
ผูวิจัยไดวิเคราะหไว 

 
จากแบบสอบถาม ผูวิจัยพบวาผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทาย đâu  ในแตละอรรถ

ลักษณดังภาพ   
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ภาพท่ี 9  แสดงจํานวนผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทาย đâu  ในแตละอรรถลักษณตรงและไม

ตรงกับผูวิจัย 
 

จากภาพการตัดสินการใชคําลงทาย đâu  ในแตละอรรถลักษณของผูบอกภาษาจะเห็น
ไดวา 

 
- ในสถานการณที่ 1  ผูบอกภาษาจํานวน 40 คน (รอยละ 100) ไมยอมรับการใชคําลง

ทาย đâu  ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย   
 
- ในสถานการณที่ 2 ผูบอกภาษาจํานวน 40  คน (รอยละ 100)  ยอมรับการใชคําลงทาย 

đâu  ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [ +บอกเลา] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่ 3 ผูบอกภาษาจํานวน 40 คน (รอยละ 100) ไมยอมรับการใชคําลง

ทาย đâu  ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [ +คําสั่ง] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
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- ในสถานการณที่ 4 ผูบอกภาษาจํานวน 19 คน (รอยละ 47.5) ไมยอมรับการใชคําลง
ทาย đâu  ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [ +บอกเลา] [+คาดการณ] [+ปฏิเสธ] ซ่ึงไมสอดคลอง 
กับผลวิเคราะหของผูวิจัย 

 
- ในสถานการณที่ 5 ผูบอกภาษาจํานวน 39 คน (รอยละ 97.5)ไมยอมรับการใชคําลง

ทาย đâu  ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+ บอกเลา] [+คาดการณ] [-ปฏิเสธ] ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลวิเคราะหของผูวิจัย 

 
- ในสถานการณที่ 6 ผูบอกภาษาจํานวน 39คน (รอยละ 97.5)ไมยอมรับการใชคําลง

ทาย đâu  ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ[ +บอกเลา] [ -คาดการณ] [ +ปฏิเสธ] ซ่ึงสอดคลอง 
กับผลวิเคราะหของผูวิจัย 

 
- ในสถานการณที่ 7 ผูบอกภาษาจํานวน 40  คน (รอยละ 100) ไมยอมรับการใชคําลง

ทาย đâu  ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+ บอกเลา] [ -คาดการณ] [-ปฏิเสธ] ตรงกับผูวิจัย ซ่ึง 
สอดคลอง กับผลวิเคราะหของผูวิจัย  

 
ผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย đâu  จากบทสนทนาและแบบ

สอบถาม มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 
 

ตารางที่ 32  แสดงผลการวิเคราะหคําลงทาย  đâu  ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

สถาน
การณที่ 

มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ ผูวิจัยคาดวา 
(จากบท
สนทนา) 

จํานวนผูบอกภาษาที่
ตัดสินตรงกับผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลวิเคราะหบท
สนทนาและ 
แบบสอบถาม 

1 [+คําถาม ] ไมยอมรับ 40 สอดคลอง 
2 [+บอกเลา] ยอมรับ 40 สอดคลอง 

3 

ชนิดประโยค 

[+คําสั่ง ] ไมยอมรับ 40 สอดคลอง 
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ตารางที่ 32  (ตอ) 
 

สถาน
การณที่ 

มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ ผูวิจัยคาดวา 
(จากบท
สนทนา) 

จํานวนผูบอกภาษาที่
ตัดสินตรงกับผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลวิเคราะหบท
สนทนาและ 
แบบสอบถาม 

4 [ +คา ดการณ] 
[ +ปฏิเสธ] 

ไมยอมรับ 19 ไมสอดคลอง 

5 [ +คาดการณ]  
[ -ปฏิเสธ] 

ไมยอมรับ 39 สอดคลอง 

6 [ -คาดการณ] 
 [ +ปฏิเสธ] 

ยอมรับ 39 สอดคลอง 

7 

การคาดการณ
และการ
ปฏิเสธ 

[ -คาดการณ]  
[ -ปฏิเสธ] 

ไมยอมรับ 40 สอดคลอง 

 
จากตารางดังกลาว สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายคําลงทาย đâu ในแตละ

อรรถลักษณดังนี้ 
 
1.6.1  [+คําถาม] 

 
ในสถานการณที่ 2  ที่มีอรรถลักษณ [+คําถาม] พบวา  ผูบอกภาษายอมรับการใช

คําลงทายที่มีอรรถลักษณ [+คําถาม]  สอดคลอง กับผลการวิเคราะหของผูวิจัย  จึงสามารถสรุปไดวา 
[+คําถาม] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย đâu   

 
1.6.2  [+ปฏิเสธ] 

 
ทุกสถานการณที่มีอรรถลักษณ [+ปฏิเสธ] ไดรับการยอมรับจากผูบอกภาษา คือ

สถานการณที่ 4 (ยอมรับ 21 คน) และ สถานการณที่ 6 (ยอมรับ 39 คน) แสดงวา [+ปฏิเสธ] เปนองค
ประกอบทางความหมายของคําลงทาย đâu   
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1.6.3  [-คาดการณ] 
 
เมื่อพิจารณาจากสถานการณที่ 4 และ 6 ดังกลาว พบวา สถานการณที่ผูบอก

ภาษายอมรับอาจเปนอรรถลักษณ[ +คาดการณ] หรือ [ -คาดการณ] ก็ได นั่นคือ [+/- คาดการณ] ไม
ใช [- คาดการณ]  ตามที่ผูวิจัยไดวิเคราะหจากบทสนทนา  

 
จากการวิเคราะหบทสนทนาและแบบสอบถามจึงสามารถสรุปไดวา อรรถ

ลักษณ  [+ บอกเลา] และ [+ปฏิเสธ] เปนองคประกอบทางความหมายของ đâu   
 

đâu   
+ บอกเลา 
+ ปฏิเสธ 

 
1.7  คําลงทาย đấy1 /ÎŒ j  45/ 

 
จากบทสนทนาผูวิจัยไดวิเคราะหวา คําลงทาย đấy1 มี 2 อรรถลักษณ คือ [+คําสั่ง] และ 

[+ปฏิเสธ] ผูวิจัยตองสราง 5 สถานการณที่มีลักษณะทางความหมายตรงกับอรรถลักษณดังนี้           
1) [+คําถาม]  2)  [+บอกเลา]  3) [+คําสั่ง]  4) [+ปฏิเสธ]  และ 5) [-ปฏิเสธ] 

 
ผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษายอมรับการใชคําลงทาย đấy1 ในสถานการณที่มีอรรถลักษณ

ที่ 3 และ 4 ซ่ึงมีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําสั่ง]  และ [+ปฏิเสธ]  และผูวิจัยคาดวา ผูบอก
ภาษาไมยอมรับสถานการณที่เหลือ เนื่องจากมีลักษณะทางความหมายไมตรงกับอรรถลักษณที่ผู
วิจัยไดวิเคราะหไว 

 
จากแบบสอบถาม ผูวิจัยพบวาผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทาย đấy1   ในแตละ

อรรถลักษณดังภาพ   
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ภาพท่ี 10  แสดงจํานวนผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทาย đấy1 ในแตละอรรถลักษณตรงและไม

ตรงกับผูวิจัย 
 
จากภาพการตัดสินการใชคําลงทาย đấy1  ในแตละอรรถลักษณของผูบอกภาษาจะเหน็

วา 
 
- ในสถานการณที่ 1 ผูบอกภาษา 40  คน (รอยละ 100 ) ไมยอมรับการใชคําลงทาย 

đấy1  ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่ 2 ผูบอกภาษา 35 คน (รอยละ 87.5 ) ไมยอมรับการใชคําลงทาย 

đấy1  ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+บอกเลา] ซ่ึง สอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่ 3 ผูบอกภาษา 34  คน (รอยละ 85 ) ยอมรับการใชคําลงทาย đấy1 ที่

มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําสั่ง] ซ่ึง สอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย  
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- ในสถานการณที่ 4 ผูบอกภาษา 40  คน (รอยละ 100 ) ยอมรับการใชคําลงทาย đấy1   

ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+ปฏิเสธ]  ซ่ึง สอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย  
 
- ในสถานการณที่ 5  ผูบอกภาษา 38  คน (รอยละ 95 ) ไมยอมรับการใชคําลงทาย 

đấy1 ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [-ปฏิเสธ] ซ่ึง สอดคลอง กับผลวิเคราะหของผูวิจัย ดัง
แสดงผลในแผนภูมิและตาราง  

 
ผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย  đấy1 จากบทสนทนาและแบบ

สอบถาม มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 33  แสดงผลการวิเคราะหคําลงทาย  đấy1  ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

สถาน
การณที่ 

มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ ผูวิจัยคาดวา 
(จากบท
สนทนา) 

จํานวนผูบอกภาษาที่
ตัดสินตรงกับผูวิจัย 
(จากแบบสอบถาม) 

ผลวิเคราะหบท
สนทนาและ 
แบบสอบถาม 

1 [+คําถาม ] ไมยอมรับ 40 สอดคลอง 
2 [ +บอกเลา] ไมยอมรับ 35 สอดคลอง 

3 

ชนิดประโยค 

[ +คําสั่ง ] ยอมรับ 34 สอดคลอง 
4 [+ปฏิเสธ] ยอมรับ 40 สอดคลอง 
5 

การปฏิเสธ 
[-ปฏิเสธ] ไมยอมรับ 38 สอดคลอง 

 
จากตารางดังกลาว สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายคําลงทาย đấy1 ในแตละ

อรรถลักษณดังนี้ 
 
1.7.1. [+คําสั่ง]  

 
ในสถานการณที่ 1 ผูบอกภาษายอมรับการใชคําลงทายที่มีอรรถลักษณ [+คําสั่ง] 

ซ่ึงสอดคลอง กับผลการวิเคราะหของผูวิจัย  จึงสามารถสรุปไดวา [+คําสั่ง] เปนองคประกอบทาง
ความหมายของคําลงทาย đấy1 
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1.7.2. [+ปฏิเสธ] 
 
ในสถานการณที่  4  ผูบอกภาษา ยอมรับ  การใชคําลงทายที่มีอรรถลักษณ       

[+ปฏิเสธ]  ซ่ึงสอดคลอง กับผลการวิเคราะหของผูวิจัย  จึงสามารถสรุปไดวา [+ปฏิเสธ] เปนองค
ประกอบทางความหมายของคําลงทาย đấy1 

 
จากการวิเคราะหบทสนทนาและแบบสอบถามจึงสามารถสรุปไดวา อรรถ

ลักษณ  [+ คําสั่ง] และ [ +ปฏิเสธ] เปนองคประกอบทางความหมายของ đấy1 

 
đấy1 

+ คําสั่ง 
+ ปฏิเสธ 

 
 1.8  คําลงทาย đi /di˘ 33/  

 
จากบทสนทนาผูวิจัยไดวิ เคราะหวาคําลงทาย đi มี  3 อรรถลักษณ  คือ [+คําสั่ ง]             

[-ปฏิเสธ] และ [-ทันที] ผูวิจัยตองสราง 7 สถานการณที่มีลักษณะทางความหมายตรงกับอรรถ
ลักษณ  1) [+คําถาม] 2) [+บอกเลา] 3) [+คําถาม] 4) [+ปฏิเสธ] [+ทันที]  5) [+ปฏิเสธ] [-ทันที]       
6) [-ปฏิเสธ] [+ทันที] และ 7) [-ปฏิเสธ] [-ทันที] 

 
ผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษายอมรับการใชคําลงทาย đi ในสถานการณที่ 3 และ 7 ซ่ึงมี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําสั่ง] [-ปฏิเสธ] และ [-ทันที] และผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษาไม
ยอมรับสถานการณที่เหลือ เนื่องจากมีลักษณะทางความหมายไมตรงกับอรรถลักษณที่ผูวิจัยได
วิเคราะหไว 

 
จากแบบสอบถาม ผูวิจัยพบวาผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทาย đi ในแตละอรรถ

ลักษณดังภาพ   
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ภาพที่ 11  แสดงจํานวนผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทาย đi ในแตละอรรถลักษณตรงและไมตรง

กับผูวิจัย 
 
จากภาพการตัดสินการใชคําลงทาย đi ในแตละอรรถลักษณของผูบอกภาษาจะเห็นวา 
 
- ในสถานการณที่ 1 ผูบอกภาษา 38 คน (รอยละ 95) ไมยอมรับการใชคําลงทาย đi ที่มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่ 2 ผูบอกภาษา  39 คน (รอยละ90) ไมยอมรับการใชคําลงทาย đi ที่มี

ความหมายตรงกับ อรรถลักษณ [+บอกเลา] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่ 3 ผูบอกภาษา 40 คน (รอยละ100)  ยอมรับการใชคําลงทาย đi  ที่มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
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- ในสถานการณที่ 4 ผูบอกภาษา 36 คน (รอยละ90) ไมยอมรับการใชคําลงทาย đi  ที่มี
ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+ปฏิเสธ] [+ทันที] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 

 
- ในสถานการณที่ 5 ผูบอกภาษา 29 คน (รอยละ 72.5) ไมยอมรับการใชคําลงทาย đi ที่

มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+ปฏิเสธ] [-ทันที] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่ 6 ผูบอกภาษา  10 คน (รอยละ 25) ไมยอมรับการใชคําลงทาย đi ที่มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [-ปฏิเสธ] [+ทันที] ซ่ึงไมสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่ 7 ผูบอกภาษา 40  คน (รอยละ100) ยอมรับการใชคําลงทาย đi ที่มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [-ปฏิเสธ] [-ทันที] ซ่ึงสอดคลอง กับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
ผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย đi จากบทสนทนาและแบบ

สอบถาม มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 34  แสดงผลการวิเคราะหคําลงทาย đi ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 
สถาน
การณที่ 

มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ ผูวิจัยคาดวา 
(จากบท
สนทนา) 

จํานวนผูบอกภาษาที่
ตัดสินตรงกับผูวิจัย 
(จากแบบสอบถาม) 

ผลวิเคราะหบท
สนทนาและแบบ

สอบถาม 
1 [+คําถาม ] ไมยอมรับ 38 สอดคลอง 
2 [ +บอกเลา] ไมยอมรับ 36 สอดคลอง 
3 

ชนิดประโยค 
[+คําสั่ง ] ยอมรับ 40 สอดคลอง 

4 [+ปฏิเสธ] 
[+ทันที] 

ไมยอมรับ 36 สอดคลอง 

5 

การปฏิเสธ 
และชวงเวลา 
ที่ผูพูดตอง 
การใหผูฟง 
ปฏิบัติตาม 

[+ปฏิเสธ] 
[-ทันที] 

ไมยอมรับ 29 สอดคลอง 
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ตารางที่ 35  (ตอ) 
 
สถาน
การณที่ 

มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ ผูวิจัยคาดวา 
(จากบท
สนทนา) 

จํานวนผูบอกภาษาที่
ตัดสินตรงกับผูวิจัย 
(จากแบบสอบถาม) 

ผลวิเคราะหบท
สนทนาและแบบ

สอบถาม 
6 [-ปฏิเสธ] 

[+ทันที] 
ไมยอมรับ 10 ไมสอดคลอง 

7 

การปฏิเสธ 
และชวงเวลา 
ที่ผูพูดตอง 
การใหผูฟง 
ปฏิบัติตาม 

[-ปฏิเสธ] 
[-ทันที] 

ยอมรับ 40 สอดคลอง 

 
จากตารางดังกลาว สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายคําลงทาย đi ในแตละ

อรรถลักษณดังนี้ 
 
1.8.1  [+คําสั่ง] 
 

ในสถานการณที่ 3  ที่มีอรรถลักษณ [+คําสั่ง]  พบวา  ผูบอกภาษายอมรับการใช
คําลงทายที่มีอรรถลักษณ [+คําสั่ง]  สอดคลองกับผลการวิเคราะหของผูวิจัย  จึงสามารถสรุปไดวา 
[+คําสั่ง] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย đi 

 
1.8.2  [ - ทันที] 

 
เมื่อพิจารณาจากสถานการณที่ 6 และ 7  พบวา สถานการณที่ผูบอกภาษายอมรับ

อาจเปนอรรถลักษณ[ +ทันที] หรือ [ -ทันที] ก็ได นั่นคือ [ +/- ทันที] ไมใช [-ทันที]  ตามที่ผูวิจัยได
วิเคราะหจากบทสนทนา  

 
1.8.3  [-ปฏิเสธ]   

 
เมื่อพิจารณาจากสถานการณที่ในสถานการณที่ 6 และ 7  ที่มีอรรถลักษณ           

[-ปฏิเสธ]  พบวา  ผูบอกภาษา ยอมรับ การใชคําลงทายที่มีอรรถลักษณ [-ปฏิเสธ]  สอดคลองกับผล
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การวิเคราะหของผูวิจัย  จึงสามารถสรุปไดวา [-ปฏิเสธ] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลง
ทาย đi 

 
จากการวิเคราะหบทสนทนาและแบบสอบถามจึงสามารถสรุปไดวา อรรถ

ลักษณ [+คําสั่ง] และ [ -ปฏิเสธ] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย đi 

 
đi 

+ คําสั่ง 
                              - ปฏิเสธ 

 
 1.9  คําลงทาย đã /da˘ 4/5/ 

 
จากบทสนทนาผูวิจัยไดวิเคราะหวา คําลงทาย đã  มี 3 อรรถลักษณ  คือ [+คําสั่ง]             

[-ปฏิเสธ] และ [+ทันที] ผูวิจัยตองสราง 7 สถานการณที่มีลักษณะทางความหมายตรงกับอรรถ
ลักษณ  1) [+คําถาม] 2) [+บอกเลา] 3) [+คําถาม] 4) [+ปฏิเสธ] [+ทันที]  5) [+ปฏิเสธ] [-ทันที]        
6) [-ปฏิเสธ] [+ทันที] และ 7) [-ปฏิเสธ] [-ทันที] 

 
ผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษายอมรับการใชคําลงทาย đã  ในสถานการณที่ 3 และ 6 ซ่ึงมี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําสั่ง] [-ปฏิเสธ] และ [+ทันที] และผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษาไม
ยอมรับสถานการณที่เหลือ เนื่องจากมีลักษณะทางความหมายไมตรงกับอรรถลักษณที่ผูวิจัยได
วิเคราะหไว 
 

จากแบบสอบถาม ผูวิจัยพบวาผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทาย đã  ในแตละอรรถ
ลักษณดังภาพ   
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ภาพที่ 12  แสดงจํานวนผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทาย đã  ในแตละอรรถลักษณตรงและไม

ตรงกับผูวิจัย 
 
จากภาพการตัดสินการใชคําลงทาย đã  ในแตละอรรถลักษณของผูบอกภาษาพบวาา 
 
- ในสถานการณที่ 1 ผูบอกภาษา 37 คน (รอยละ 92.5) ไมยอมรับการใชคําลงทาย đã  

ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่ 2 ผูบอกภาษา  38 คน (รอยละ95) ไมยอมรับการใชคําลงทาย đã  ที่

มีความหมายตรงกับ อรรถลักษณ [+บอกเลา] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่3 ผูบอกภาษา 34  คน (รอยละ85)  ยอมรับการใชคําลงทาย đã  ที่มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่ 4 ผูบอกภาษา 40 คน (รอยละ100) ไมยอมรับการใชคําลงทาย đã  ที่

มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+ปฏิเสธ] [+ทันที] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
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- ในสถานการณที่ 5 ผูบอกภาษา 39 คน (รอยละ 97.5) ไมยอมรับการใชคําลงทาย đã  
ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+ปฏิเสธ] [-ทันที] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 

 
- ในสถานการณที่ 6 ผูบอกภาษา  39  คน (รอยละ 97.5) ยอมรับการใชคําลงทาย đã  ที่

มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [-ปฏิเสธ] [+ทันที] ซ่ึงไมสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่ 7 ผูบอกภาษา 40  คน (รอยละ100) ไมยอมรับการใชคําลงทาย đã  

ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [-ปฏิเสธ] [-ทันที] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
ผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย  đã  จากบทสนทนาและแบบ

สอบถาม มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 35  แสดงผลการวิเคราะหคําลงทาย đã  ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

สถาน
การณที่ 

มิติความแตก
ตาง 

อรรถลักษณ ผูวิจัยคาดวา 
(จากบท
สนทนา) 

จํานวนผูบอกภาษาที่
ตัดสินตรงกับผูวิจัย 
(จากแบบสอบถาม) 

ผลวิเคราะหบท
สนทนาและแบบ

สอบถาม 
1 [+คําถาม ] ไมยอมรับ 37 สอดคลอง 
2 [+ บอกเลา] ไมยอมรับ 38 สอดคลอง 
3 

ชนิดประโยค 
[+คําสั่ง ] ยอมรับ 40 สอดคลอง 

4 [+ปฏิเสธ] 
[+ทันที] 

ไมยอมรับ 39 สอดคลอง 

5 [+ปฏิเสธ] 
[-ทันที] 

ไมยอมรับ 39 สอดคลอง 

6 [-ปฏิเสธ] 
[+ทันที] 

ยอมรับ 39 สอดคลอง 

7 

การปฏิเสธ 
และ ชวงเวลา 
ที่ผูพูดตอง 
การใหผูฟง 
ปฏิบัติตาม 

[-ปฏิเสธ] 
[-ทันที] 

ไมยอมรับ 33 สอดคลอง 

 



 

 

115

จากตารางดังกลาว สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายคําลงทาย đã  ในแตละ
อรรถลักษณดังนี้ 
 

1.9.1  [+คําสั่ง] 
 
ในสถานการณที่ 3  ที่มีอรรถลักษณ [+คําสั่ง]  พบวา  ผูบอกภาษายอมรับการใช

คําลงทายที่มีอรรถลักษณ [+คําสั่ง]  สอดคลองกับผลการวิเคราะหของผูวิจัย  จึงสามารถสรุปไดวา 
[+คําสั่ง] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย đã   

 
1.9.2  [ + ทันที] 
 

เมื่อพิจารณาจากสถานการณที่ 6  พบวา สถานการณที่ผูบอกภาษายอมรับอรรถ
ลักษณ   สอดคลองกับผลการวิเคราะหของผูวิจัย  จึงสามารถสรุปไดวา [+ทันที] เปนองคประกอบ
ทางความหมายของคําลงทาย đã   

 
1.9.3  [-ปฏิเสธ]   
 

เมื่อพิจารณาจากสถานการณที่ในสถานการณ 7  ที่มีอรรถลักษณ [-ปฏิเสธ]  พบ
วา  ผูบอกภาษายอมรับการใชคําลงทายที่มีอรรถลักษณ [-ปฏิเสธ]  สอดคลองกับผลการวิเคราะห
ของผูวิจัย  จึงสามารถสรุปไดวา [-ปฏิเสธ] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย đã   

 
จากการวิเคราะหบทสนทนาและแบบสอบถามจึงสามารถสรุปไดวา อรรถลักษณ       

[+คําสั่ง] และ [ -ปฏิเสธ] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย đã   
 
đã   

+ คําสั่ง 
- ปฏิเสธ 
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1.10 คําลงทาย thôi  /tho˘y 33/  
 

จากบทสนทนาผูวิจัยไดวิเคราะหวา คําลงทาย thôi มี 3 อรรถลักษณ คือ [+คําสั่ง]       
[-ปฏิเสธ] และ [+สวนรวม] ผูวิจัยตองสราง 7 สถานการณที่มีลักษณะทางความหมายตรงกับอรรถ
ลักษณ 1) [+คําถาม ] 2) [ +บอกเลา] 3) [+คําสั่ง ] 4) [+ปฏิเสธ][+สวนรวม] 5) [+ปฏิเสธ] [-สวน
รวม] 6) [-ปฏิเสธ][+สวนรวม] และ 7) [-ปฏิเสธ][-สวนรวม] 

 
ผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษายอมรับการใชคําลงทาย thôi ในสถานการณที่ 3 และ 6 ซ่ึงมี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําสั่ง] [-ปฏิเสธ] และ [+ทันที] และผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษาไม
ยอมรับสถานการณที่เหลือ เนื่องจากมีลักษณะทางความหมายไมตรงกับอรรถลักษณที่ผูวิจัยได
วิเคราะหไว 

 
จากแบบสอบถาม ผูวิจัยพบวาผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทาย thôi ในแตละอรรถ

ลักษณดังภาพ   
  

 

 
ภาพท่ี 13  แสดงจํานวนผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทาย thôi ในแตละอรรถลักษณตรงและไม

ตรงกับผูวิจัย 
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จากภาพการตัดสินการใชคําลงทาย thôi ในแตละอรรถลักษณของผูบอกภาษาพบวา 
 
- ในสถานการณที่ 1 ผูบอกภาษา 40 คน (รอยละ 100 ) ไมยอมรับการใชคําลงทาย thôi 

ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่ 2 ผูบอกภาษา  32  คน (รอยละ80) ไมยอมรับการใชคําลงทาย thôi 

ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+บอกเลา] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่ 3 ผูบอกภาษา 33 คน (รอยละ82.5)  ยอมรับการใชคําลงทาย thôi ที่

มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําสั่ง] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่ 4 ผูบอกภาษา 39 คน (รอยละ97.5) ไมยอมรับการใชคําลงทาย thôi 

ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+ปฏิเสธ] [+ทันที] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
-ในสถานการณที่ 5 ผูบอกภาษา 40 คน (รอยละ100) ไมยอมรับการใชคําลงทาย thôi 

ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+ปฏิเสธ] [-ทันที] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่ 6 ผูบอกภาษา  36 คน (รอยละ90) ยอมรับการใชคําลงทาย thôi ที่มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [-ปฏิเสธ] [+สวนรวม] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
  
-ในสถานการณที่ 7 ผูบอกภาษา 37  คน (รอยละ92.5) ไมยอมรับการใชคําลงทาย thôi 

ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [-ปฏิเสธ] [-สวนรวม] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
ผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย thôi จากบทสนทนาและแบบ

สอบถาม มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 
 
 
 
 



 

 

118

ตารางที่ 36  แสดงผลการวิเคราะหคําลงทาย thôi ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

สถาน
การณที่ 

มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ ผูวิจัยคาดวา 
(จากบท
สนทนา) 

จํานวนผูบอกภาษาที่
ตัดสินตรงกับผูวิจัย 
(จากแบบสอบถาม) 

ผลวิเคราะหบท
สนทนาและแบบ

สอบถาม 
1 [+คําถาม ] ไมยอมรับ 40 สอดคลอง 
2 [ +บอกเลา] ไมยอมรับ 32 สอดคลอง 
3 

ชนิดประโยค 
[+คําสั่ง ] ยอมรับ 33 สอดคลอง 

4 [+ปฏิเสธ] 
[+สวนรวม] 

ไมยอมรับ 39 สอดคลอง 

5 [+ปฏิเสธ] 
[-สวนรวม] 

ไมยอมรับ 40 สอดคลอง 

6 [-ปฏิเสธ] 
[+สวนรวม] 

ยอมรับ 36 สอดคลอง 

7 

การปฏิเสธ 
และการมี 
สวนรวม 

[-ปฏิเสธ] 
[-สวนรวม] 

ไมยอมรับ 37 สอดคลอง 

 
จากตารางดังกลาว สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายคําลงทาย thôi ในแตละ

อรรถลักษณดังนี้ 
 

1.10.1  [+ คําสั่ง] 
  

ในสถานการณที่ 3  ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+ คําสั่ง]  พบวา  ผูบอก
ภาษายอมรับการใชคําลงทาย thôi ที่มีอรรถลักษณ [+คําสั่ง]  สอดคลอง กับผลการวิเคราะหของผู
วิจัย  จึงสามารถสรุปไดวา [+คําสั่ง] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย thôi 
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1.10.2  [-ปฏิเสธ] 
 

ในสถานการณที่ 6  ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [-ปฏิเสธ]  พบวา  ผูบอก
ภาษายอมรับการใชคําลงทาย thôi ที่มีอรรถลักษณ [-ปฏิเสธ]  สอดคลองกับผลการวิเคราะหของผู
วิจัย  จึงสามารถสรุปไดวา [-ปฏิเสธ]เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย thôi 

 
1.10.3  [+สวนรวม] 

 
 ในสถานการณที่ 6  ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+สวนรวม]  พบวา  ผู

บอกภาษายอมรับการใชคําลงทาย thôi ที่มีอรรถลักษณ [+สวนรวม]สอดคลอง กับผลการวิเคราะห
ของผูวิจัย  จึงสามารถสรุปไดวา [+สวนรวม] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย thôi 
 

จากการวิเคราะหบทสนทนาและแบบสอบถามจึงสามารถสรุปไดวา อรรถ
ลักษณ [+คําสั่ง] [-ปฏิเสธ] และ [+สวนรวม] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย thôi 

 
thôi 

+คําสั่ง 
-ปฏิเสธ 

+สวนรวม 
 
 1.11 คําลงทาย chứ /cµ˘ 45/ 
 

จากบทสนทนาผูวิจัยไดวิเคราะหวา คําลงทาย chứ มี 3 อรรถลักษณ คือ [- คําสั่ง]      
[+คาดการณ] และ[-ใหม] ผูวิจัยตองสราง 11 สถานการณที่มีลักษณะทางความหมายตรงกับอรรถ
ลักษณ 1) [+คําถาม] 2) [+บอกเลา]  3) [+คําสั่ง]  4) [+คําถาม] [+คาดการณ]  [+ใหม ] 5) [+คําถาม] 
[+คาดการณ]  [-ใหม ] 6) [+คําถาม] [-คาดการณ]  [+ใหม ] 7) [+คําถาม] [-คาดการณ]  [-ใหม ]       
8) [+บอกเลา]  [+คาดการณ ] [+ใหม]  9) [+บอกเลา]  [+คาดการณ ] [-ใหม] 10) [+บอกเลา]  [-คาด
การณ ] [+ใหม] และ 11) [+บอกเลา]  [-คาดการณ ] [-ใหม] 
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ผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษายอมรับการใชคําลงทาย chứ ในสถานการณที่ 1 5 และ 9 ซ่ึงมี
ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [- คําสั่ง] [+คาดการณ] และ[-ใหม]  และผูวิจัยคาดวาผูบอกภาษาไม
ยอมรับสถานการณที่เหลือ เนื่องจากมีลักษณะทางความหมายไมตรงกับอรรถลักษณที่ผูวิจัยได
วิเคราะหไว  
 

จากแบบสอบถาม ผูวิจัยพบวาผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทาย chứ ในแตละอรรถ
ลักษณดังภาพ 
 

 

 
ภาพที่ 14  แสดงจํานวนผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทาย chứ ในแตละอรรถลักษณตรงและไม

ตรงกับผูวิจัย  
 
จากภาพการตัดสินการใชคําลงทาย chứ ในแตละอรรถลักษณของผูบอกภาษาจะเห็น

วา  
 
- ในสถานการณที่ 1 ผูบอกภาษา 40 คน (รอยละ100) ยอมรับการใชคําลงทาย chứ  ที่มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
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- ในสถานการณที่ 2 ผูบอกภาษา 36 คน (รอยละ 82.5) ยอมรับการใชคําลงทาย chứ ที่
มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+บอกเลา] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 

 
- ในสถานการณที่ 3 ผูบอกภาษา 33 คน (รอยละ82.5) ไมยอมรับการใชคําลงทาย chứ  

ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําสั่ง] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่ 4 ผูบอกภาษา 35 คน (รอยละ87.5) ไมยอมรับการใชคําลงทาย chứ 

ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] [+คาดการณ] และ [+ใหม ]  ซ่ึงสอดคลองกับผล
วิเคราะหของผูวิจัย 

 
- ในสถานการณที่ 5 ผูบอกภาษา 30 คน (รอยละ 75) ยอมรับการใชคําลงทาย chứ  ที่มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] [+คาดการณ] และ [-ใหม ]  ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะห
ของผูวิจัย 

 
- ในสถานการณที่ 6 ผูบอกภาษา 31 คน (รอยละ77.5) ไมยอมรับการใชคําลงทาย chứ 

ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] [-คาดการณ] และ [+ใหม ] ซ่ึง สอดคลองกับผล
วิเคราะหของผูวิจัย 

 
- ในสถานการณที่  7 ผูบอกภาษา 30 คน (รอยละ75) ไมยอมรับการใชคําลงทาย chứ ที่

มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ  [+คําถาม] [-คาดการณ] และ [-ใหม ]  ซ่ึงสอดคลองกับผล
วิเคราะหของผูวิจัย 

 
- ในสถานการณที่ 8 ผูบอกภาษา 34 คน (รอยละ85) ไมยอมรับการใชคําลงทาย chứ ที่

มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ  [บอกเลา] [+คาดการณ] และ [+ใหม ]  ซ่ึงสอดคลองกับผล
วิเคราะหของผูวิจัย 

 
- ในสถานการณที่ 9 ผูบอกภาษา 31 คน (รอยละ77.5) ยอมรับการใชคําลงทาย chứ ที่มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ  [+บอกเลา] [+คาดการณ] และ [-ใหม ]  ซ่ึง สอดคลองกับผล
วิเคราะหของผูวิจัย 
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- ในสถานการณที่ 10 ผูบอกภาษา 40 คน (รอยละ100) ไมยอมรับการใชคําลงทาย chứ 
ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+บอกเลา] [-คาดการณ] และ [+ใหม ]  ซ่ึง สอดคลอง  กับผล
วิเคราะหของผูวิจัย 

 
- ในสถานการณที่ 11 ผูบอกภาษา 26 คน (รอยละ65) ไมยอมรับการใชคําลงทาย chứ 

ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+บอกเลา] [-คาดการณ] และ [-ใหม ] ซ่ึง สอดคลองกับผล
วิเคราะหของผูวิจัย 

 
ผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย  chứ จากบทสนทนาและแบบ

สอบถามมีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 37  แสดงผลการวิเคราะหคําลงทาย chứ ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

สถาน
การณ 

มิติความ
แตกตาง 

อรรถลักษณ ผูวิจัยคาดวา 
(จากบท
สนทนา) 

จํานวนผูบอกภาษาที่
ตัดสินตรงกับผูวิจัย 
(จากแบบสอบถาม) 

ผลวิเคราะหบท
สนทนาและ 
แบบสอบถาม 

1 [+คําถาม] ยอมรับ 40 สอดคลอง 
2 [+บอกเลา] ยอมรับ 36 สอดคลอง 
3 [+คําสั่ง] ไมยอมรับ 33 สอดคลอง 
4 [+คําถาม]  

[+คาดการณ][+ใหม ] 
ไมยอมรับ 35 สอดคลอง 

5 [+คําถาม]  
[+คาดการณ] [-ใหม ] 

ยอมรับ 30 สอดคลอง 

6 [+คําถาม] 
 [-คาดการณ] [+ใหม ] 

ไมยอมรับ 31 สอดคลอง 

7 [+คําถาม] 
 [-คาดการณ] [-ใหม ] 

ไมยอมรับ 30 สอดคลอง 

8 [+บอกเลา]  
 [+คาดการณ ] [+ใหม] 

ไมยอมรับ 34 สอดคลอง 

9 

ชนิด
ประโยค 
การคาด
การณและ
การบอก
ขอมูล
ใหม 

[+บอกเลา] 
 [+คาดการณ ] [-ใหม] 

ยอมรับ 31 สอดคลอง 
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ตารางที่ 37  (ตอ) 
 
สถาน
การณ 

มิติความแตก
ตาง 

อรรถลักษณ ผูวิจัยคาดวา 
(จากบท
สนทนา) 

จํานวนผูบอกภาษาที่
ตัดสินตรงกับผูวิจัย 
(จากแบบสอบถาม) 

ผลวิเคราะหบท
สนทนาและ 
แบบสอบถาม 

10 [+บอกเลา]  
 [-คาดการณ ] [+ใหม] 

ไมยอมรับ 40 สอดคลอง 

11 

ชนิดประโยค 
การคาดการณ
และการบอก
ขอมูลใหม 

[+บอกเลา]  
 [-คาดการณ ] [-ใหม] 

ไมยอมรับ 26 สอดคลอง 

 
จากตารางดังกลาว สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายคําลงทาย chứ ในแตละ

อรรถลักษณดังนี้ 
 

1.11.1 [-คําสั่ง] 
 

จากบทสนทนาและแบบสอบถามพบวา ผูบอกภาษายอมรับสถานการณที่ 1 ที่มี
ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] และ สถานการณที่ 2  ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ 
[+บอกเลา]  แตไมยอมรับ สถานการณที่ 3 ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําสั่ง] ซ่ึงสอด
คลองกับผลการวิเคราะหกับผูวิจัย จึงสามารถสรุปไดวา [-คําสั่ง] เปนองคประกอบทางความหมาย
ของคําลงทาย  chứ 

 
1.11.2 [+คาดการณ] 

 
จากบทสนทนาและแบบสอบถามพบวา ผูบอกภาษายอมรับสถานการณที่ 5 

และ 9 ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คาดการณ] ซ่ึงตรงกับผลการวิเคราะหของผูวิจัย จึง
สามารถสรุปไดวา [+คาดการณ] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย chứ 
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1.11.3 [-ใหม ] 
 

จากบทสนทนาและแบบสอบถามพบวา ผูบอกภาษายอมรับสถานการณที่ 5 
และ 9 ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [-ใหม ]ซ่ึงตรงกับผลการวิเคราะหของผูวิจัย จึงสามารถ
สรุปไดวา [-ใหม ] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย  chứ 

 
จากการวิเคราะหบทสนทนาและแบบสอบถามจึงสามารถสรุปไดวา อรรถลักษณ      

[-คําสั่ง] [+คาดการณ] และ [-ใหม] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย chứ 
 

chứ 
-คําสั่ง 

  +คาดการณ 
-ใหม 

 
1.12 คําลงทาย đấy2 /d´y 45/ 
 

จากบทสนทนาผูวิจัยไดวิเคราะหวา คําลงทาย đấy2  มี 3  อรรถลักษณ คือ [-คําสั่ง]     
[-คาดการณ] [+ใหม] เพื่อเปนการพิสูจนอรรถลักษณดังกลาว ผูวิจัยตองสราง 11 สถานการณการใช
คําลงทาย đấy2 ที่มีลักษณะทางความหมายตรงกับอรรถลักษณ 1) [+คําถาม] 2) [+บอกเลา] 3) [+คํา
ส่ัง ] 4) [+คําถาม] [ +คาดการณ] [ +ใหม]  5) [+คําถาม] [+คาดการณ] [ -ใหม] 6) [+คําถาม] [- คาด
การณ ] [ +ใหม ] 7) [+คํ าถาม ] [- คาดการณ ] [-ใหม ]  8) [+บอกเล า] [ +คาดการณ ] [ +ใหม ]              
9) [+บอกเลา] [ +คาดการณ] [ -ใหม]  10) [+บอกเลา] [ -คาดการณ] [ +ใหม]  และ 11) [+บอกเลา]    
[ -คาดการณ] [ -ใหม] 

 
ผูวิจัยคาดวาผูบอกภาษาสามารถยอมรับ สถานการณที่ 1  2  6 และ10 ซ่ึงมีความหมาย

ตรงกับอรรถลักษณ [-คําสั่ง] [-คาดการณ] [+ใหม]  และผูวิจัยคาดวาผูบอกภาษาไมยอมรับสถาน
การณที่เหลือ เนื่องจากมีลักษณะทางความหมายไมตรงกับอรรถลักษณที่ผูวิจัยไดวิเคราะหไว 

 
จากแบบสอบถาม ผูวิจัยพบวาผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทาย đấy2 ในแตละอรรถ

ลักษณดังภาพ 
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ภาพท่ี 15  แสดงจํานวนผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทาย đấy2 ในแตละอรรถลักษณตรงและไม

ตรงกับผูวิจัย 
 

จากภาพการตัดสินการใชคําลงทาย đấy2 ในแตละอรรถลักษณของผูบอกภาษาพบวา 
 
- ในสถานการณที่ 1 ผูบอกภาษาจํานวน 40 คน (รอยละ 100) ยอมรับการใชคําลงทาย 

đấy2 ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย   
 
- ในสถานการณที่  2 ผูบอกภาษาจํานวน 35 คน (รอยละ 87.5) ยอมรับการใชคําลงทาย 

đấy2 ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+บอกเลา] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย   
 
- ในสถานการณที่ 3 ผูบอกภาษาจํานวน 3 คน (รอยละ 82.5) ไมยอมรับการใชคําลง

ทาย đấy2 ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําสั่ง ] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย   
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- ในสถานการณที่ 4 ผูบอกภาษาจํานวน 3 คน (รอยละ 87.5) ไมยอมรับการใชคําลง
ทาย đấy2 ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] [ +คาดการณ] [ +ใหม] ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลวิเคราะหของผูวิจัย   

 
- ในสถานการณที่ 5 ผูบอกภาษาจํานวน 30 คน (รอยละ 75) ไมยอมรับการใชคําลงทาย 

đấy2 ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ  [คําถาม] [+คาดการณ] [-ใหม] ซ่ึงสอดคลองกับผล
วิเคราะหของผูวิจัย   

 
- ในสถานการณที่ 6 ผูบอกภาษาจํานวน 31 คน (รอยละ 77.5) ยอมรับการใชคําลงทาย 

đấy2 ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] [- คาดการณ] [ +ใหม] ซ่ึงสอดคลองกับผล
วิเคราะหของผูวิจัย   

 
- ในสถานการณที่  7 ผูบอกภาษาจํานวน 30 คน (รอยละ 75) ไมยอมรับการใชคําลง

ทาย đấy2 ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] [- คาดการณ] [-ใหม] ซ่ึงสอดคลองกับผล
วิเคราะหของผูวิจัย   

 
- ในสถานการณที่ 8 ผูบอกภาษาจํานวน 34 คน (รอยละ 85) ไมยอมรับการใชคําลงทาย 

đấy2 ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+บอกเลา] [ +คาดการณ] [ +ใหม] ซ่ึงสอดคลอง กับผล
วิเคราะหของผูวิจัย   

 
- ในสถานการณที่ 9 ผูบอกภาษาจํานวน 31 คน (รอยละ 77.5) ไมยอมรับการใชคําลง

ทาย đấy2 ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ ลักษณ [+บอกเลา] [ +คาดการณ] [ -ใหม] ซ่ึงสอด
คลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย   

 
- ในสถานการณที่ 10  ผูบอกภาษาจํานวน40  คน(รอยละ) ยอมรับการใชคําลงทาย 

đấy2 ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ ลักษณ [+บอกเลา] [ -คาดการณ] [ +ใหม] ซ่ึงสอดคลอง 
กับผลวิเคราะหของผูวิจัย   
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- ในสถานการณที่ 11 ผูบอกภาษาจํานวน 26 คน (รอยละ65) ไมยอมรับการใชคําลง
ทาย đấy2 ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ ลักษณ [+บอกเลา] [ -คาดการณ] [ -ใหม] ซ่ึงสอด
คลอง กับผลวิเคราะหของผูวิจัย   
 

 ผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย đấy2 จากบทสนทนาและแบบ
สอบถาม มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 38  แสดงการวิเคราะหการใชคําลงทาย đấy2 ในแตละอรรถลักษณ 
 

สถาน
การณ 

มิติความแตก
ตาง 

อรรถลักษณ ผูวิจัยคาดวา 
(จากบท
สนทนา) 

จํานวนผูบอกภาษาที่
ตัดสินตรงกับผูวิจัย 
(จากแบบสอบถาม) 

ผลวิเคราะหบท
สนทนาและ 
แบบสอบถาม 

1 [+คําถาม ] ยอมรับ 40 สอดคลอง 
2 [ +บอกเลา] ยอมรับ 35 สอดคลอง 
3 

ชนิดประโยค 
[+คําสั่ง ] ไมยอมรับ 33 สอดคลอง 

4 [+คําถาม ]    
[ +คาดการณ]  

  [ +ใหม] 

ไมยอมรับ 35 สอดคลอง 

5 [+คําถาม]   
 [ +คาดการณ]   

  [ -ใหม] 

ไมยอมรับ 30 สอดคลอง 

6 [+คําถาม ] 
[ -คาดการณ]   

  [ +ใหม] 

ยอมรับ 31 สอดคลอง 

7 [คําถาม ] 
[ -คาดการณ]  

   [ -ใหม] 

ไมยอมรับ 30 สอดคลอง 

8 

ชนิดประโยค   
การคาดการณ 
และ การบอก
ขอมูลใหม 

[+บอกเลา ]        
[ +คาดการณ]    

[ +ใหม] 

ไมยอมรับ 34 สอดคลอง 
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ตารางที่ 38  (ตอ) 
 

สถาน
การณ 

มิติความแตก
ตาง 

อรรถลักษณ ผูวิจัยคาดวา 
(จากบท
สนทนา) 

จํานวนผูบอกภาษาที่
ตัดสินตรงกับผูวิจัย 
(จากแบบสอบถาม) 

ผลวิเคราะหบท
สนทนาและ 
แบบสอบถาม 

9 [+บอกเลา] 
[ +คาดการณ]   

[ -ใหม] 

ไมยอมรับ 31 สอดคลอง 

10 [+บอกเลา] 
[ -คาดการณ]  

[ +ใหม] 

ยอมรับ 40 สอดคลอง 

11 

ชนิดประโยค   
การคาดการณ 
และ การบอก
ขอมูลใหม 

[+บอกเลา] 
[ -คาดการณ]    

 [ -ใหม] 

ไมยอมรับ 26 สอดคลอง 

 
จากตารางดังกลาว สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายคําลงทาย đấy2 ในแตละ

อรรถลักษณดังนี้ 
 

1.12.1 [-คําสั่ง] 
 

จากบทสนทนาและแบบสอบถามพบวา ผูบอกภาษายอมรับสถานการณที่ 1 ที่มี
ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] และ สถานการณที่ 2  ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ 
[+บอกเลา]  แตไมยอมรับ สถานการณที่ 3 ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําสั่ง] ซ่ึงสอด
คลองกับผลการวิเคราะหกับผูวิจัย จึงสามารถสรุปไดวา [-คําสั่ง] เปนองคประกอบทางความหมาย
ของคําลงทาย  đấy2 
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1.12.2 [- คาดการณ] 
 
จากบทสนทนาและแบบสอบถามพบวา ผูบอกภาษายอมรับสถานการณที่ 6 

และ 10 ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [-คาดการณ] ซ่ึงตรงกับผลการวิเคราะหของผูวิจัย จึง
สามารถสรุปไดวา [- คาดการณ] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย  đấy2 

 
1.12.3 [+ใหม] 

 
จากบทสนทนาและแบบสอบถามพบวา ผูบอกภาษายอมรับสถานการณที่ 6 

และ 10 ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+ใหม] ซ่ึงตรงกับผลการวิเคราะหของผูวิจัย จึงสามารถ
สรุปไดวา [+ใหม] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย đấy2 

 
จากการวิเคราะหบทสนทนาและแบบสอบถามจึงสามารถสรุปไดวา อรรถ

ลักษณ  [-คําสั่ง] [-คาดการณ] และ [+ใหม] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย đấy2 
 

đấy2 
-คําสั่ง 

-คาดการณ 
+ใหม 

 

1.13 คําลงทาย nhé /¯E˘ 45/ ~ [¯a 45] ~ [¯´˘ 45] 
 

จากบทสนทนาผูวิจัยไดวิเคราะหวา คําลงทาย nhé มี 2 อรรถลักษณ คือ [-คําถาม] และ 
[+ออนโยน] ผูวิจัยตองสรางสถานการณที่มีลักษณะทางความหมายตรงกับอรรถลักษณ  1) [+คํา
ถาม]  2) [+บอกเลา]  3) [+คําสั่ง]  4) [+คําสั่ง]  5) [+บอกเลา]  [-ออนโยน] 6) [+คําสั่ง] [+ออนโยน]   
และ 7) [+คําสั่ง] [-ออนโยน]   

 
ผูวิจัยคาดวา ผูบอกภาษายอมรับการใชคําลงทาย nhé ในสถานการณที่ 2 3 4 และ 6 ซ่ึง

มีลักษณะทางความหมายตรงกับอรรถลักษณ [-คําถาม] และ [+ออนโยน] และผูวิจัยคาดวาผูบอก
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ภาษาไมยอมรับสถานการณที่เหลือ เนื่องจากมีลักษณะทางความหมายไมตรงกับอรรถลักษณที่ผู
วิจัยไดวิเคราะหไว 

 
จากแบบสอบถาม ผูวิจัยพบวาผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทาย nhé ในแตละ

อรรถลักษณดังภาพ 
 

 

 
ภาพที่ 16  แสดงจํานวนผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทาย nhé ในแตละอรรถลักษณตรงและไม

ตรงกับผูวิจัย  
 
จากภาพการตัดสินการใชคําลงทาย  nhé ในแตละอรรถลักษณของผูบอกภาษาพบวา  
 
- ในสถานการณที่ 1 ผูบอกภาษา 39 คน (รอยละ 97.5) ไมยอมรับการใชคําลงทาย nhé 

ที่มีลักษณะทางความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] ซ่ึง สอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่ 2 ผูบอกภาษา 39 คน (รอยละ 97.5 ) ยอมรับการใชคําลงทาย nhé ที่

มีลักษณะทางความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+บอกเลา] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
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- ในสถานการณที่ 3 ผูบอกภาษา 38 คน (รอยละ 95 ) ยอมรับการใชคําลงทาย nhé ที่มี
ลักษณะทางความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําสั่ง] ซ่ึงสอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย  

 
- ในสถานการณที่ 4 ผูบอกภาษา 40  คน (รอยละ 100 ) ยอมรับการใชคําลงทาย nhé ที่

มีลักษณะทางความหมายตรงกับอรรถลักษณ  [+บอกเลา] [+ออนโยน] ซ่ึงสอดคลอง กับผล
วิเคราะหของผูวิจัย  

 
- ในสถานการณที่  5 ผูบอกภาษา 31 คน (รอยละ 77.5 ) ไมยอมรับการใชคําลงทาย 

nhé ที่มีอรรถลักษณ  [+บอกเลา]  [-ออนโยน] ซ่ึง สอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย  
 
- ในสถานการณที่ 6 ผูบอกภาษา 40  คน (รอยละ 100 ) ยอมรับการใชคําลงทาย nhé ที่

มีลักษณะทางความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําสั่ง] [+ออนโยน]  ซ่ึงสอดคลอง กับผลวิเคราะห
ของผูวิจัย 

 
- ในสถานการณที่ 7 ผูบอกภาษา 35  คน (รอยละ 87.5 ) ไมยอมรับการใชคําลงทาย 

nhé ที่มีลักษณะทางความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําสั่ง] [-ออนโยน]  ซ่ึงสอดคลอง กับผล
วิเคราะหของผูวิจัย 

 
ผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย  nhé จากบทสนทนาและแบบ

สอบถาม มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 
 

ตารางที่ 39  แสดงการวิเคราะหการใชคําลงทาย  nhé ในแตละอรรถลักษณ 
 
สถาน
การณที่ 

มิติความแตก
ตาง 

อรรถลักษณ ผูวิจัยคาดวา 
(จากบท
สนทนา) 

จํานวนผูบอกภาษาที่
ตัดสินตรงกับผูวิจัย 
(จากแบบสอบถาม) 

ผลวิเคราะหบท
สนทนาและแบบ

สอบถาม 
1 [+คําถาม ] ไมยอมรับ 39 สอดคลอง 
2 [ +บอกเลา] ยอมรับ 39 สอดคลอง 

3 

ชนิดประโยค 

[+คําสั่ง ] ยอมรับ 38 สอดคลอง 
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ตารางที่ 39  (ตอ) 
 
สถาน
การณที่ 

มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ ผูวิจัยคาดวา 
(จากบท
สนทนา) 

จํานวนผูบอกภาษาที่
ตัดสินตรงกับผูวิจัย 
(จากแบบสอบถาม) 

ผลวิเคราะหบท
สนทนาและแบบ

สอบถาม 
4 [+บอกเลา] 

[+ออนโยน] 
ยอมรับ 40 สอดคลอง 

5 [ +บอกเลา] 
[-ออนโยน] 

ไมยอมรับ 31 สอดคลอง 

6 [+คําสั่ง ] 
[+ออนโยน] 

ยอมรับ 40 สอดคลอง 

7 

ชนิดประโยค 
และความ
ออนโยน 

[+คําสั่ง ] 
[-ออนโยน] 

ไมยอมรับ 35 สอดคลอง 

 
จากตารางดังกลาว สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายคําลงทาย nhé ในแตละ

อรรถลักษณดังนี้ 
 
1.13.1 [-คําถาม] 
 

จากบทสนทนาและแบบสอบถามพบวา ผูบอกภาษายอมรับสถานการณที่ 2 ที่มี
ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+บอกเลา] และ สถานการณที่ 3  ที่มีความหมายตรงกับอรรถ
ลักษณ [+คําสั่ง]  แตไมยอมรับ สถานการณที่ 1 ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+คําถาม] ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิเคราะหกับผูวิจัย จึงสามารถสรุปไดวา [-คําถาม] เปนองคประกอบทางความ
หมายของคําลงทาย  nhé 

 
1.13.2.[+ออนโยน] 
 

จากบทสนทนาและแบบสอบถามพบวา ผูบอกภาษายอมรับสถานการณที่ 4 
และ 6  ที่มีความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+ออนโยน] ซ่ึงตรงกับผลการวิเคราะหของผูวิจัย จึง
สามารถสรุปไดวา [+ออนโยน] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย  nhé 
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จากการวิเคราะหบทสนทนาและแบบสอบถามจึงสามารถสรุปไดวา อรรถ
ลักษณ [-คําถาม] และ[+ออนโยน] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย nhé 

 
nhé 

-คําสั่ง 
+ออนโยน 

 
1.14  คําลงทาย ạ //a 2/11/ 
 

จากบทสนทนาผูวิจัยไดวิเคราะหวา คําลงทาย ạ มี 1 อรรถลักษณ คือ [+สุภาพ] เพื่อ
เปนการพิสูจนผลการวิเคราะหดังกลาว ผูวิจัยตองสรางสถานการณการใชคําลงทาย ạ ที่มีลักษณะ
ทางความหมาย 1) [+สุภาพ ] และ 2) [-สุภาพ ]  

 
ผูวิจัยคาดวาผูบอกภาษายอมรับการใชคําลงทาย ạ ในสถานการณที่ 1 ซ่ึงมีลักษณะ

ทางความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+สุภาพ ] และผูวิจัยคาดวาผูบอกภาษาไมยอมรับสถานการณที่
เหลือ เนื่องจากมีลักษณะทางความหมายไมตรงกับอรรถลักษณที่ผูจัยไดวิเคราะหไว  

 
จากแบบสอบถาม ผูวิจัยพบวาผูบอกภาษาตัดสินการใชคําลงทาย ạ ในแตละอรรถ

ลักษณดังภาพ  
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ภาพที่ 17 แสดงจํานวนผูบอกภาษาที่ตัดสินการใชคําลงทาย ạ ตรงและไมตรงกับผูวิจัย 

 
จากภาพการตัดสินการใชคําลงทาย ในแตละอรรถลักษณของผูบอกภาษาจะพบวา  
 
-ในสถานการณที่ 1 ผูบอกภาษา 39 คน (รอยละ 97.5) ยอมรับการใชคําลงทาย ạ ที่มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [+สุภาพ ] สอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย 
 
- ในสถานการณที่ 2 ผูบอกภาษา 38 คน (รอยละ 95) ไมยอมรับการใชคําลงทาย ạ ที่มี

ความหมายตรงกับอรรถลักษณ [-สุภาพ ] สอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัย  
 
ผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย จากบทสนทนาและแบบสอบ

ถาม มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง  
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ตารางทิ่ 40  แสดงการวิเคราะหอรรถลักษณในคําลงทาย ạ 

 
สถาน
การณที่ 

มิติความ 
แตกตาง 

อรรถลักษณ ผูวิจัยคาดวา 
(จากบทสนทนา) 

จํานวนผูบอกภาษาที่ตัด
สินตรงกับผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลวิเคราะหจากบท
สนทนา 

และแบบสอบถาม 
1. [+ สุภาพ] ยอมรับ 39 สอดคลอง 
2. 

ความสุภาพ 
[- สุภาพ] ไมยอมรับ 38 สอดคลอง 

 
จากตารางดังกลาว พบวา ผูบอกภาษายอมรับการใชคําลงทายที่มีอรรถลักษณ [+สุภาพ]  

สอดคลอง กับผลการวิเคราะหของผูวิจัย  จึงสามารถสรุปไดวา [+สุภาพ] สามารถสรุปไดวา           
[+สุภาพ ] เปนองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย ạ 
 

2.  สรุปผลองคประกอบทางความหมายของคําลงทายภาษาเวียดนาม 
 

จากการวิเคราะหองคประกอบคําลงทายภาษาเวียดนามที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบ
ถามสามารถสรุปองคประกอบทางความหมายของคําลงทายภาษาเวียดนามในแตละคําไดใหมดังนี้ 
 

2.1  คําลงทาย à  //a˘21/ ~ [/a˘45] 
 

จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย à ที่ไดจากบทสนทนาและ
แบบสอบถาม สามารถสรุปไดวา คําลงทาย à มี2  อรรถลักษณ คือ [ +คําถาม] และ[-ใหม] กลาวคือ 
คําลงทาย à ใชกับถอยความที่อยูในรูปประโยคคําถามชนิดใหผูฟงเลือกตอบวาใชหรือไมใช (yes-
no question)  ดังตัวอยางบทสนทนา 

 
Hiếu hát  à ? 
ช่ือคน รองเพลง คําลงทาย 
‘เหียวรองเพลงเหรอ?’ 
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สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางแมกับลูก  แมไดยินเพื่อนของลูกชื่อเหียวรอง
เพลง แมจึงใชคําลงทาย à ในประโยค คําถาม [+ คําถาม] เพื่อถามลูกวาเหียวรองเพลงอยูใชหรือไม
ใช  [- ใหม]   

  
Mẹ  có đôi tất mỏng  à? 
แม  มี ใส รองเทา เล็ก คําลงทาย 
‘แมจะใสรองเทาคูเล็กนี่เหรอ ?’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาของลูกกับแมกอนไปออกกําลังกาย แมหยิบรองเทาคู

หนึ่งซึ่งไมเหมาะสําหรับการออกกําลังกายมาใส ลูกเห็นเขาจึงใชคําลงทาย à ในประโยค คําถามเพื่อ
ถามแม [+คําถาม] วาแมตองจะใสรองเทาคูดังกลาวไปออกกําลังกายหรือไม [-ใหม]  

 
Năm    nay    hình  như  có   ai rủ bọn con  đi      
 ป        นี้     ดู เหมือน   มี ใคร ชวน กลุม ลูก ไป 
Pari      à? 
ปารีส      คําลงทาย 
‘ปนี้ดูเหมือนมีใครชวนพวกลูกๆ ไปปารีสเหรอ?’ 
  
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางแมกับเพื่อนของลูกๆ  แมไดยินมาวามีคนชวน

ลูกและเพื่อนๆไปเที่ยวปารีส  แมจึงใชคําลงทาย à ในประโยค คําถาม [+ คําถาม] เพื่อถามลูกและ
เพื่อนๆ วามีคนชวนเที่ยวไปปารีสใชหรือไมใช [-ใหม]   

  
Thế       à?  Ở đây không  có à?  
จริง       คําลงทาย ที่ นี่ ไม มี คําลงทาย 
‘จริงเหรอ? ที่นี่ไมมีเหรอ ?’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางแมกับลูก  แมอยากเลนปงปองแตลูกบอกวาที่

หอพักในมหาวิทยาลัยของตนไมมีโตะปงปอง แมไดยินลูกพูดจึงใชคําลงทาย à ในประโยคคําถาม    
[ +คําถาม] เพื่อถามลูกวาที่นี่ไมมีโตะปงปองจริงหรือไม [-ใหม] 
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Hơn mình một tuổi mà lấy chồng rồi à? 
เกิน  เรา หนึ่ง ป แต       แตงงาน สามี แลว คําลงทาย 
‘อายุมาก กวาเราหนึ่งปแตแตงงานมีสามีแลวเหรอ ?’ 
  
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางกลุมเพื่อน นางสาว ก. ไดยินมาวาเพื่อนรวมรุน

ซ่ึงมีอายุมาก กวาเพียงหนึ่งปแตง งานมีสามีแลว นางสาว ก. ไดยินเชนนั้น จึงใชคําลงทาย à ใน
ประโยค คําถาม [+คําถาม] เพื่อถามนางสาว ข. วา เพื่อนคนดังกลาวมีสามีแลวใชหรือไม [- ใหม]   

  
Anh ấy đi đi về về à? 
พี่ชาย นั้น ไป ไป กลับ กลับ คําลงทาย 
‘พี่เขาไปๆ กลับ ๆ เหรอ ?’ 
  
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางกลุมเพื่อนที่ตอเนื่องจากบทสนทนาขางบน นาง

สาว ข. เลาใหนางสาว ก. ฟงถึงสามีของเพื่อนคนนั้นวาทํางานที่ที่ทําการไปรษณียแหงหนึ่งในฮา
นอย และเดินทางกลับบานที่ฮวาบิ่งทุกวัน ซ่ึงเปนระยะทางที่ไกลมาก นางสาว ก. ไดฟงเรื่องดัง
กลาว  จึงใชคําลงทาย à ในประโยคคําถาม [+คําถาม] เพื่อถามนางสาว ข. วา สามีของเพื่อนไปๆ 
กลับๆ ระหวางฮานอยกับฮวาบิ่งใชหรือไม [-ใหม]   

  
จากการวิเคราะหบทสนทนาและแบบสอบถาม รวมท้ังตัวอยางสถานการณตางๆ 

สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายคําลงทาย  à ไดดังนี้      
   à 

      + คําถาม 
         -ใหม 
       

2.2 คําลงทาย hả /ha˘ 212/   

 
จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย ที่ไดจากบทสนทนาและ

แบบสอบถาม สามารถสรุปไดวา คําลงทาย hả มี2  อรรถลักษณ คือ [ + คําถาม] และ [- สุภาพ] 
กลาวคือ คําลงทาย hả ใชในถอยความที่อยูในรูปประโยคคําถามที่ไมสุภาพ (คือ มีการใชสรรพนาม  
กู  มึง หรือการแสดงกริยาหรืออารมณตางๆ ที่ไมสุภาพตอคูสนทนา เชน การใสอารมณ  การแสดง
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ความรําคาญหรือไมพอใจ เปนตน)  และผูวิจัยไมพบวาคําลงทาย  hả ใชไดกับประโยค คําถามและ
คําสั่ง ดังตัวอยางบทสนทนา 

 
Cái  gì đấy?  Không   tìm thấy hả? 
อัน  อะไร คําลงทาย ไม   พบ เห็น คําลงทาย 
‘อะไรนะ ?  ไมเจอเหรอ ?’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อน นาย ก. กําลังหาในกระเปาของนางสาว ข. 

ซ่ึงนาย ก. ใชเวลาหานานมากจนนางสาว ก. ไมพอใจ จึงใชคําลงทาย hả ในประโยค คําถาม [ +คํา
ถาม] เพื่อถามเชิงตวาดกับนาย ก. [- สุภาพ]   

 
Hạnh, ổi  này nó bán sáu nghìn hả? 
ช่ือคน ฝร่ัง นี่ มัน ขาย หก พัน คําลงทาย 
‘แฮง  ซ้ือฝร่ังนี่มาหกพัน (ดง) เหรอ ?’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางแมกับลูก  แมคิดวาลูกซื้อฝร่ังมาลูกเละๆนี้มา

ราคา 6000 ดง (เทียบอัตราการแลกเปลี่ยนเปนเงินไทย ในชวง ป 2547 ประมาณ 15 บาท) ซ่ึงถือวา
แพงมาก ทําใหแมเกิดความไมพอใจวาทําไมลูกซื้อของแพงขนาดนี้ จึงใช คําลงทาย hả ในประโยค 
คําถาม [ +คําถาม] ดวยความไมพอใจ [- สุภาพ]  

 
Vụ  cái xe hả? 
กรณี อัน รถ คําลงทาย 
‘เร่ืองรถ (จักรยาน) นะเหรอ ?’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางพอกับลูก  ขณะที่พอนั่งกําลังทํางานอยู ลูกก็เขา

ไปทวงสัญญาที่พอบอกวาจะซื้อจักรยานให เนื่องจากลูกเขาไปถามในเวลาที่ไมเหมาะสมทําใหพอ
เกิดความไมพอใจ จึงใช คําลงทาย hả ในประโยค คําถาม [ +คําถาม] เพื่อถามลูก ดวยเสียงสูงแสดง
ความไมพอใจ [-สุภาพ]  
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Hôm  nay mày mặc      váy      với   giầy     này    thật hả? 
      วันนี้ มึง ใส        กระโปรง     กับ     รองเทา    นี่        จริง     คําลงทาย 
‘วันนี้มึงจะใสกระโปรงกับรองเทาคูนี้จริงๆเหรอ ?’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อน  นางสาว ก. ทราบวา นางสาว ข. จะใสชุด

กระโปรงกับรองเทาคูดังกลาวไปงานแหงหนึ่ง ซ่ึงนางสาว ก. คิดวาไมเหมาะสม  นางสาว ก. จึงใช 
คําลงทาย hả ในประโยค คําถาม [+คําถาม] เพื่อถามนางสาว ข. ดวยน้ําเสียงตวาดและไมพอใจ รวม
ทั้งใชสรรพนาม ‘กู’ ซ่ึงแสดงความไมสุภาพ  [- สุภาพ]   

 
นอกจากนี้ผูวิจัยพบวา ผูบอกภาษาไมนิยมใชคําลงทาย hả กับคูสนทนาที่มีอายุและ

สถานภาพทางสังคมสูงกวา เนื่องจากเปนการแสดงความไมสุภาพและไมแสดงความเคารพตอผู
ใหญ แตผูบอกภาษานิยมใชคําลงทาย hả กับคูสนทนาที่มีอายุหรือสถานภาพทางสังคมที่นอยกวา
หรือเทากับตน  หรือไมก็ตองเปนคูสนทนาที่มีความสนิทสนมมากๆ เทานั้น  

 
จากการวิเคราะหบทสนทนาและแบบสอบถาม รวมท้ังตัวอยางสถานการณตางๆ 

สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายคําลงทาย hả ไดดังนี้ 
    

      hả 
     + คําถาม 
     -สุภาพ 
  
 2.3  คําลงทาย nhỉ /¯i˘ 212/ ~ [¯´ 212] 
 

จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย ที่ไดจากบทสนทนาและ
แบบสอบถาม สามารถสรุปไดวา คําลงทาย nhỉ มี2 อรรถลักษณ คือ [+คําถาม] และ [+สวนรวม] 
กลาวคือ คําลงทาย nhỉ ใชกับถอยความที่อยูในรูปประโยคคําถามเทานั้น (ไมพบวาใชกับประโยค
คําสั่งหรือบอกเลาได) และตองเปนการถามที่ผูพูดตองการใหผูฟงมีสวนรวมในขอมูลเดียวกันกับผู
ฟงดวย  ดังตัวอยางบทสนทนา 
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 Đây là  Thảo đúng không? 
 นี่ คือ ทาย ถูก หรือไม 
 ‘คนนี้ทาวใชไหม?’ 
 
 Mặt tròn tròn giống mẹ nhỉ? 
 หนา กลม กลม เหมือน แม คําลงทาย 
 ‘หนากลมๆ เหมือนแมเนอะ?’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาของแมกับลูกระหวางดูภาพถาย แมสังเกตเห็นเพื่อนของ

ลูกชื่อทาววามีลักษณะใบหนากลมเหมือนแมของเขา แมจึงใชคําลงทาย nhỉ ในประโยคคําถาม [คํา
ถาม] เพื่อเรียกรองความสนใจใหลูกมีสวนรวมในการดูภาพถายและเห็นดวยกับตนวา เพื่อนที่ช่ือ
ทาวมีใบหนากลมเหมือนกับแมของทาวเอง  [+สวนรวม]  

  
Bọn mình đi xem tiếp nhỉ? 
กลุม เรา ไป ดู ตอ คําลงทาย 
‘พวกเราไปดู (ของ) ตอเนอะ (เธอเห็นดวยใช ไหม?)’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาของเพื่อนระหวางการเลือกซื้อของ ผูพูดชคําลงทาย nhỉ 

ในประโยคคําถาม [คําถาม] เพื่อเรียกรองความสนใจใหผูฟงมีสวนรวมและเห็นดวยกับผูพูดวา ผูฟง
จะไปเลือกซื้อของที่รานอื่นกับผูพูด  [+สวนรวม]  

 
Bà  ấy cũng cao nhỉ? 
ผูหญิง นั้น ก็ สูง คําลงทาย 
‘ผูหญิงคนนั้นก็ตัวสูงเนอะ ?’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาของแมกับลูกระหวางดูภาพถาย แมเห็นเพื่อนของลูกตัว

สูง แมจึงใชคําลงทาย nhỉ ในประโยคคําถาม [+คําถาม] เพื่อเรียกรองความสนใจใหลูกมีสวนรวม
ในการดูภาพถายและเห็นดวยกับตนวา เพื่อนของลูกนั้นเปนคนตัวสูง  [+สวนรวม]  
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Thầy tốt nhỉ? 
อาจารย ดี คําลงทาย 
‘อาจารยเปนคนดีเนอะ ?’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาของปากับหลาน ปาฟงหลานเลาเกี่ยวกับอาจารยทาน

หนึ่งซึ่งเปนชาวฮอลแลนด ปาคิดวาอาจารยทานนี้เปนคนดีจึงใชคําลงทาย nhỉ ในประโยคคําถาม 
[คําถาม] เพื่อเรียกรองความสนใจใหหลานมีสวนรวมและลงความเห็นเชนเดียวกับตนวาอาจารยคน
ดังกลาวเปนคนดี [+สวนรวม]  

 
Đi dịch thế này vui nhỉ? 
ไป แปล อยาง นี้ สนุก คําลงทาย 
‘ไป (ทํางาน) แปลอยางนี้สนุกดีเนอะ ?’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อนหลังจากเลิกงานซึ่งทั้งสองทํางานเปนลาม

แปลภาษา ผูพูดใชคําลงทาย nhỉ ในประโยคคําถาม [+คําถาม] เพื่อเรียกรองความสนใจใหผูฟงมี
สวนรวมในความคิดของตนวา การทํางานลามเปนงานที่สนุก [+สวนรวม]  

 
Hay nhỉ?  Bánh này ngon.  
ดี  คําลงทาย ขนม นี่ อรอย 
‘ดีเนอะ? ขนมนี่อรอยดี’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาของแมกับลูกขณะกําลังทานขนม แมใชคําลงทาย nhỉ 

ในประโยคคําถาม [+คําถาม] เพื่อเรียกรองความสนใจใหลูกมีสวนรวมและเห็นดวยกับตนวาขนมนี้
อรอย [+สวนรวม]  

 
จากการวิเคราะหบทสนทนาและแบบสอบถาม รวมท้ังตัวอยางสถานการณตางๆ 

สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายคําลงทาย nhỉ ไดดังนี้ 
 

     nhỉ 
        + คําถาม  
       +สวนรวม 
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2.4  คําลงทาย mà /ma˘ 21/ 

 
จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย ที่ไดจากบทสนทนาและ

แบบสอบถาม สามารถสรุปไดวา คําลงทาย mà  มี 2  อรรถลักษณ คือ [บอกเลา]  และ[+ คาดการณ] 
กลาวคือ คําลงทาย mà ใชในถอยความที่อยูในรูปประโยคบอกเลา เพื่อคาดการณวาผูฟงนาจะทราบ
ดีอยูแลว ไมนาถามตนอีก ดังตัวอยางบทสนทนา 
  

Bánh này kiểu kẹp  kem mà. 
ขนม นี้ แบบ  ครีม คําลงทาย 
‘ขนมนี้เปนแบบมีไสครีมนะ’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาของลูกกับแมระหวางกําลังทานขนมดวยกัน แมบอกลูก

วาขนมนี้อรอยมากและถามลูกวาเปนขนมอะไร ลูกจึงใชคําลงทาย mà ในประโยคบอกเลา [+บอก
เลา] เพื่อตอบแมไปวาเปนขนมที่มีไสครีมซึ่งผูพูดคาดวาแมทราบดีอยูแลวและไมนาจะตองถามตน
เพราะแมก็กําลังทานขนมดังกลาวอยูเชนกัน [+ คาดการณ]   

  

Bố    mẹ  có    hứa thưởng     cho   con chiếc xe đạp    ấy mà.. 
พอ     แม     มี             สัญญา      ให        ลูก คัน         จักรยาน    นั้น คําลงทาย 
‘พอกับแมสัญญาวาจะใหจักรยานลูกนะ’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาของลูกกับพอ ระหวางที่พอทํางานอยูลูกก็เดินเขามาหา

พอ พอจึงถามวา มีปญหาอะไรหรือเปลา  ลูกจึงใชคําลงทาย mà ในประโยคบอกเลา [+บอกเลา] 
เพื่อตอบพอวาจะมาทวงสัญญาที่พอและแมใหไววาจะซื้อรถจักรยานใหตน ซ่ึงลูกคาดวาพอทราบดี
อยูแลววาตนจะพูดเรื่องอะไร ไมนาจะตองถามตนอีก  [+ คาดการณ]  

  
Quán       ở  đây       nó      phục vụ     đến    mười hai giờ đêm 
ราน               ที่นี่           มัน       บริการ      ถึง       สิบสอง เวลา กลางคืน 
thôi          mà.. 
เทานั้น       คําลงทาย 
‘รานคาที่นี่เปดบริการถึงเที่ยงคืนเทานั้นนา’ 
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สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางกลุมเพื่อน นาย ก. ถามนาย ข. วารานคาใน
มหาวิทยาลัยเปดถึงกี่โมง นาย ข. จึงใชคําลงทาย mà ในประโยคบอกเลา [บอกเลา] เพื่อตอบนาย ข. 
วารานคาในมหาวิทยาลัยนี้เปดบริการถึงเที่ยงคืนเทานั้น ซ่ึงนาย ข. คาดวา นาย ก. ทราบดีอยูแลวไม
นาถาม [+ คาดการณ]  เพราะนาย ก.ก็เปนนักศึกษาอยูที่นี่มาหลายป  

 
Con đang làm bài  tập  mà. 
ลูก  กําลัง ทํา การบาน  คําลงทาย 
‘ลูกกําลังทําการบานนะ’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาของลูกกับแม แมถามลูกวากําลังทําอะไรอยู ลูกจึงใชคํา

ลงทาย mà ในประโยคบอกเลา [+บอกเลา] ตอบแมวา ตนกําลังทําการบานอยู ซ่ึงลูกนั้นคาดวาแม
นาจะทราบดีอยูแลว เพราะไดบอกแมไวแลวคร้ังหนึ่ง แมไมนาถามตนอีก [+ คาดการณ]  

 
จากการวิเคราะหบทสนทนาและแบบสอบถาม รวมท้ังตัวอยางสถานการณตางๆ 

สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายคําลงทาย mà ไดดังนี้     
 

        mà    
+ บอกเลา 

     + คาดการณ 
 
2.5  คําลงทาย  cơ  /k´ ˘ 33/ 

 
จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย ที่ไดจากบทสนทนาและ

แบบสอบถาม สามารถสรุปไดวาคําลงทาย cơ  มีองคประกอบทางความหมาย 2 อรรถลักษณ คือ   
[+บอกเลา] และ [-ปฏิเสธ]  กลาวคือ คําลงทาย cơ  สามารถใชในถอยความ ที่ไมมีคําแสดงการ
ปฏิเสธ  เชน ‘ไม’ หรือ ‘ยังไม’ ดังตัวอยางบทสนทนา 

  
Tớ  thích cái này cơ. 
เรา  ชอบ อัน นี้ คําลงทาย 
‘เราชอบ (เสื้อ) ตัวนี้’ 
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 สถานการณนี้เปนการสนทนาของเพื่อนสนิทระหวางการเลือกซื้อเสื้อ ในขณะที่ผู
พูดกําลังเลือกดูเสื้ออยูหลายตัว ผูพูดใชคําลงทาย cơ บอกเลา [+บอกเลา]  ใหเพื่อนทราบวาตนชอบ
เสื้อตัวดังกลาว ซ่ึงถอยความนี้ไมมีคําแสดงการปฏิเสธ [-ปฏิเสธ]   

  
Tớ  nghĩ là đi lối này cơ. 
เรา  คิด วา ไป ทาง นี้ คําลงทาย 
‘เราคิดวาไปทางนี้’ 
 
ตัวอยางนี้เปนบทสนทนาระหวางเพื่อนขณะไปเที่ยว ผูพูดใชคําลงทาย cơ  ในประโยค

บอกเลา[+บอกเลา]  เพื่อใหผูฟงทราบวา ผูพูดคิดวาไปทางนี้ ซ่ึงถอยความนี้ไมมีคําแสดงการปฏิเสธ            
[-ปฏิเสธ]   

 
Lần          trước    tớ        mua    ở chợ   Cầu Mới họ 
คร้ัง              กอน       เรา          ซ้ือ    ที่ ตลาด   สะพานใหม มัน 
     nói   thách       lắm       cơ. 
      โกงราคา          มาก         คําลงทาย 
‘คราวกอนเราซื้อ (เสื้อ) ที่ตลาดสะพานใหม เขาโกงราคามากๆ’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาของเพื่อนสนิทเกี่ยวกับราคาเสื้อผาที่ไดซ้ือมา ผูพูดใชคํา

ลงทาย cơ ในประโยคเลา [+บอกเลา]  เพื่อแจงผูฟงทราบวา เสื้อที่ตนเพิ่งซื้อจากตลาดสะพานใหม
นั้นราคาแพง ซ่ึงถอยความนี้ไมมีคําแสดงการปฏิเสธ [-ปฏิเสธ]   

 
Tớ      thấy     cô    Hồng             khó tính     thât,  hay  
เรา       เห็น     หญิง     ฮง (ช่ือคน)            จูจี้        จริง  บอย  
càu      nhàu   lắm    cơ. 
      ขี้บน             มาก     คําลงทาย  
‘เราคิดวาคุณหงเปนคน จูจี้ขี้บนมากๆ’ 
  
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อนเกี่ยวกับคนชื่อหง  ผูพูดใชคําลงทาย cơ  

ในประโยคบอกเลา [+บอกเลา] เพื่อแจงใหผูฟงทราบวาผูพูดคิดวาคุณฮงเปนคน จูจี้ ซ่ึงถอยความนี้
ไมมีคําแสดงการปฏิเสธ [ -ปฏิเสธ]  



 

 

145

จากการวิเคราะหบทสนทนาและแบบสอบถาม รวมท้ังตัวอยางสถานการณตางๆ 
สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายคําลงทาย cơ ไดดังนี้    

 
       cơ        
   +บอกเลา 
   - ปฏิเสธ 

      
2.6  คําลงทาย đâu  /ÎŒw 33/ 

  
จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย ที่ไดจากบทสนทนาและ

แบบสอบถาม สามารถสรุปไดวาคําลงทาย đâu นั้นมี 2 อรรถลักษณ คือ [+บอกเลา] และ [+ปฏิเสธ]  
กลาวคือ คําลงทาย đâu ใชในสถานการณใดๆ ก็ตามที่ผูพูดบอกเลาแกผูฟง  ดวยถอยความที่แสดง
การปฏิเสธ  เชน ‘ไม’ หรือ ‘ยังไม’ เปนตน ดังตัวอยางบทสนทนา  

 
Thầy  chẳng   nói  được   tiếng Việt  đâu. 
 อาจารย   ไม            พูด ได  ภาษาเวียดนาม คําลงทาย 
‘อาจารยพูดภาษาเวียดนามไมไดหรอก’ 
  
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางแมกับลูกเกี่ยวกับอาจารยทานหนึ่ง  ลูกใชคําลง

ทาย đâu  ในประโยคบอกเลา [+บอกเลา] เพื่อเลาใหแมฟงวา อาจารยของตนพูดภาษาไมได ซ่ึงเปน
ถอยความที่มีคําแสดงการปฏิเสธ [+ปฏิเสธ]  

  
Chả có nói  xấu gì thầy  đâu. 
ไม  มี    นินทา  อะไร อาจารย  คําลงทาย 
‘ไมไดนินทาอะไรอาจารยเลย’ 
  
สถานการณนี้เปนอีกหนึ่งการสนทนาระหวางแมกับลูกเกี่ยวกับอาจารยทานเดิม แมใช

คําลงทาย đâu ในประโยคบอกเลา [+บอกเลา] เพื่อบอกกับลูก วาตนไมไดกลาวอะไรเกี่ยวกับ
อาจารยทานดังกลาว ซ่ึงเปนถอยความที่มีคําแสดงการปฏิเสธ [+ปฏิเสธ]   
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Con chưa được ăn  gì đâu. 
ลูก  ยังไม ได ทาน อะไร คําลงทาย 
‘ลูกยังไมไดกินอะไรเลย’ 
 
 สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางแมกับลูก  ลูกใชคําลงทาย đâu ในประโยค

บอกเลา [+บอกเลา]  เพื่อบอกเลาใหแมทราบ วายังไมไดทานอะไรเลย ซ่ึงเปนถอยความที่มีคําแสดง
การปฏิเสธ [+ปฏิเสธ]   

  
Chả biết được  đâu.  
ไม  รู ได คําลงทาย 
‘ไมรูหรอก’ 
 
Nếu  mà nó có việc thì nó chẳng ra đâu. 
        ถา มัน มี งาน จากนั้น มัน ไม ออก คําลงทาย 
‘ถามันมีงานมันก็ไมออก (จากบาน) หรอก’ 
  
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางแมกับลูก แมอยากทราบวาเพื่อนๆของลูกนั้นอยู

บานหรือไม ลูกจึงใชคําลงทาย đâu  ในประโยคบอกเลา [+บอกเลา] บอก กับใหแมทราบ วาตนเอง
ก็ไมทราบวาเพื่อนอยูบานหรือไม ซ่ึงเปนถอยความที่มีคําแสดงการปฏิเสธ [+ปฏิเสธ]   

 
จากการวิเคราะหบทสนทนาและแบบสอบถาม รวมท้ังตัวอยางสถานการณตางๆ 

สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายคําลงทาย đâu ไดดังนี้  
  

 đâu        
         + บอกเลา 

             +ปฏิเสธ 
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 2.7  คําลงทาย đấy1  /ÎŒ j  45/ 
  

จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย ที่ไดจากบทสนทนาและ
แบบสอบถาม สามารถสรุปไดวา คําลงทาย đấy1 มี2 อรรถลักษณ คือ [+คําสั่ง] และ [+ปฏิเสธ] 
กลาวคือ คําลงทาย đấy1 ใชในถอยความที่มีรูปประโยคคําสั่งที่แสดงความปฏิเสธ  เชน ‘ไม’ ‘หาม’ 
หรือ ‘อยา’ เปนตน เพื่อไมใหผูฟงกระทําในสิ่งที่ผูฟงสั่ง  ดังตัวอยางบทสนทนา  
  

Đừng nói dối đấy1 ! 
อยา  พูด โกหก คําลงทาย  
‘อยาพูดโกหก!’  
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางพอกับลูก พอใชคําลงทาย đấy1 ในประโยค คํา

ส่ัง    [+คําสั่ง] เพื่อส่ัง หามลูกพูดโกหก ซ่ึงเปนถอยความที่มีคําแสดงการปฏิเสธ [+ปฏิเสธ]   
  
Đêm nay em  đừng đi ra ngoài đấy2! 
คืน  นี้ นอง อยา ไป ออก นอก คําลงทาย 
‘คืนนี้นองอยาออกไปขางนอก!’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางพี่กับนอง พี่ใชคําลงทาย đấy1 ในประโยค คํา

ส่ัง [+คําสั่ง] เพื่อส่ัง ไมใหนองออกไปขางนอกบาน ซ่ึงเปนถอยความที่มีคําแสดงการปฏิเสธ [+
ปฏิเสธ]   

  
Cấm cậu được nói chuyện với ông ấy đấy1 ! 
หาม เธอ ได พูดคุย  กับ คน นั้น คําลงทาย 
‘หามเธอคุยกับคนนั้น!’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อนสนิท ผูพูดใชคําลงทาย đấy1  ในประโยค

คําสั่ง [+คําสั่ง] เพื่อส่ังใหเพื่อนของตนไมใหพูดคุยกับคนแปลกหนา ซ่ึงเปนถอยความที่มีคําแสดง
การปฏิเสธ [+ปฏิเสธ]   
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จากการวิเคราะหบทสนทนาและแบบสอบถาม รวมท้ังตัวอยางสถานการณตางๆ 
สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายคําลงทาย đấy1 ไดดังนี้     

 
              đấy1       

             + คําสั่ง 
               +ปฏิเสธ 
   

2.8  คําลงทาย đi  /di˘ 33/   
 

จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย ที่ไดจากบทสนทนาและ
แบบสอบถาม สามารถสรุปไดวา คําลงทาย đi  มี 2 อรรถลักษณ คือ [+คําสั่ง] และ [-ปฏิเสธ] กลาว
คือ คําลงทาย đi ใชในถอยความที่อยูในรูปประโยคคําสั่งเทานั้น (ไมพบวาใชกับประโยคคําถาม
หรือบอกเลาได) ซ่ึงเปนการสั่งที่ไมแสดงการปฏิเสธ กลาวคือ คําสั่งนั้นตองไมมีคําแสดงการ
ปฏิเสธ ไดแก ‘ไม’  ‘อยา’ หรือ ‘หาม’ เปนตน  เพื่อใหผูฟงกระทําในสิ่งที่ผูพูดสั่ง ดังตัวอยางบท
สนทนา  

 
Bay     đi!  Về    Việt Nam     không    đắt     lắm đâu. 

บิน       คําลงทาย         กลับ    เวียดนาม        ไม             แพง     มาก     คําลงทาย 
‘บินกลับเลย! บินกลับเวียดนามไมแพงมากหรอก’ 

 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อน ผูพูดใชคําลงทาย đi ในประโยคคําสั่ง     

[+คําสั่ง]  เพื่อส่ังใหผูฟง บินกลับเวียดนาม ซ่ึงเปนถอยความที่ไมมีคําแสดงการปฏิเสธ [-ปฏิเสธ]   
 
Thế thì  mua  cái màu tím đi!  
ถาเชนนั้น ซ้ือ ตัว สี มวง คําลงทาย 
‘ถาอยางนั้นก็ ซ้ือตัวสีมวงส!ิ’ 

 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อน ผูพูดใชคําลงทาย đi ในประโยคคําสั่ง      

[+คําสั่ง]  เพื่อหรือแนะนําใหผูฟง ซ้ือเสื้อตัวสีมวง ซ่ึงเปนถอยความที่ไมมีคําแสดงการปฏิเสธ         
[-ปฏิเสธ]  
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Mẹ  cứ ăn đi!  
แม  ตอไป กิน คําลงทาย     
Cố  gắng   ăn hết miếng    này   đi! 
 พยายาม        กิน          หมด       ช้ิน              นี้            คําลงทาย           
‘แมก็กินตอไปสิ! พยายามกินชิ้นนี้ใหหมดซะ’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางลูกกับแม ลูกใชคําลงทาย đi ในประโยคคําสั่ง 

[+คําสั่ง]  เพื่อเชิญชวนใหแม กินผลไมใหหมด  ซ่ึงเปนถอยความที่ไมมีคําแสดงการปฏิเสธ            
[-ปฏิเสธ]  

 
Lấy cho mẹ một đôi tất     thể thao đi! 
นํา  ให แม หนึ่ง คู รองเทา           กีฬา คําลงทาย 
‘หยิบรองเทากีฬาใหแมที!’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางแมกับลูก  แมใชคําลงทาย đi ในประโยคคําสั่ง 

[+คําสั่ง]  เพื่อส่ังใหลูก หยิบรองเทากีฬามาใหตน ซ่ึงเปนถอยความที่ไมมีคําแสดงการปฏิเสธ          
[-ปฏิเสธ]  

 
Các em cứ nói đi! 
พวก นอง ตอไป พูด คําลงทาย 
‘พวกหนูก็พูดตอไปส!ิ’ 

 
สถานการณนี้เปนการสอบสัมภาษณของอาจารยกับลูกศิษย อาจารยใชคําลงทาย đi ใน

ประโยคคําสั่ง [+คําสั่ง]  เพื่อส่ัง ใหนักเรียนพูดตอไป ซ่ึงเปนถอยความที่ไมมีคําแสดงการปฏิเสธ   
[-ปฏิเสธ]   

 
จากการวิเคราะหบทสนทนาและแบบสอบถาม รวมท้ังตัวอยางสถานการณตางๆ 

สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายคําลงทาย đi ไดดังนี้ 
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        đi     
       +คําสั่ง 

          -ปฏิเสธ 
 

2.9  คําลงทาย đã /da˘ 4/5/ 
 

จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย ที่ไดจากบทสนทนาและ
แบบสอบถาม สามารถสรุปไดวา คําลงทาย đã  มี3 อรรถลักษณ คือ [+คําสั่ง]   [-ปฏิเสธ]  และ       
[+ทันที] กลาวคือ คําลงทาย đã  ใชในถอยความที่อยูในรูปประโยคคําสั่งเทานั้น (ไมพบวาใชกับ
ประโยคคําถามหรือบอกเลาได) ซ่ึงเปนการสั่งที่ไมมีคําแสดงการปฏิเสธ ไดแก ‘ไม’ ‘อยา’ หรือ 
‘หาม’ และผูฟงตองปฏิบิติตามทันที  ดังตัวอยางบทสนทนา  

 
Để  cái này ra đã! 
วาง  อัน นี้ ออก คําลงทาย 
‘วางอันนี้กอน!’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อน ผูพูดใชคําลงทาย đã  ในประโยค คําสั่ง  

[+คําสั่ง]  เพื่อส่ังใหผูฟง วางสิ่งของที่กําลังถือเพื่อเปดประตูใหตน [-ปฏิเสธ] โดยทันที [+ทันที]  
 
Mở  cử  nhà cái Linh cho tớ đã! 
เปด  ประตู บาน อัน ช่ือคน ให ฉัน คําลงทาย 
‘เปดประตูบานลิญใหฉันกอน!’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อน ผูพูดใชคําลงทาย đã ในประโยคคําสั่ง     

[+คําสั่ง]  เพื่อส่ังใหผูฟง เปดประตูใหตน [-ปฏิเสธ] โดยทันที [+ทันที]  
 
Nóng quá! Nghỉ đã! 
รอน มาก หยุด คําลงทาย 
‘รอนจริงๆ !  หยุด (เดิน) กอน!’ 
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สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อน ผูพูดใชคําลงทาย đã ในประโยคคําสั่ง    
[+คําสั่ง]  เพื่อส่ังใหผูฟง หยุดเดิน [-ปฏิเสธ] โดยทันที [+ทันที] เพราะอากาศรอนมากไมสามารถ
เดินตอไปได  

 
จากการวิเคราะหบทสนทนาและแบบสอบถาม รวมท้ังตัวอยางสถานการณตางๆ 

สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายคําลงทาย đã ไดดังนี้ 
     

      đã      
   + คําสั่ง 

        +ทันที 
 

2.10 คําลงทาย thôi  /tho˘y 33/ 
 

จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย ที่ไดจากบทสนทนาและ
แบบสอบถาม สามารถสรุปไดวา คําลงทาย thôi  มี3 อรรถลักษณ คือ [+คําสั่ง] [-ปฏิเสธ] และ       
[+สวนรวม] กลาวคือ คําลงทาย thôi สามารถพบไดในถอยความที่อยูในรูปประโยคคําสั่งเทานั้น 
(ไมพบวาใชกับประโยคคําถามหรือบอกเลาได) และเปนการสั่งที่ไมมีคําแสดงการปฏิเสธ ไดแก 
‘ไม’ ‘อยา’ หรือ ‘หาม’ และผูพูดตองมีสวนรวมกับผูฟงดวย  ดังตัวอยางบทสนทนา  

 
Về  nhà ăn cơm thôi! 
กลับ บาน กิน ขาว คําลงทาย 
‘กลับบานกินขาวกันเถอะ!’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อนขณะกําลังเดินซื้อของ ผูพูดใชคําลงทาย  

thôi ในประโยคคําสั่ง [+คําสั่ง]  เพื่อส่ังหรือชักชวนใหผูฟง กลับบานทานขาว [-ปฏิเสธ] โดยที่ผู
พูดก็ตองกลับไปทกินขาวกับผูฟงเชนเดียวกัน [+สวนรวม]  

 
Đi  du lịch  Hạ Long thôi! 
ไป       เที่ยว  ฮาลอง  คําลงทาย 
‘ไปเที่ยว (อาว) ฮาลองกันเถอะ!’ 
 



 

 

152

สถานการณนี้เปนการสนทนาของเพื่อนหลังเลิกเรียน ผูพูดใชคําลงทาย  thôi ใน
ประโยคคําสั่ง[+คําสั่ง]  เพื่อชักชวนใหผูฟง ไปเที่ยว อาวฮาลอง [-ปฏิเสธ] โดยที่ผูพูดก็ตองไปกับผู
ฟงดวยเชนกัน [+สวนรวม]  

 
Đi  chỗ khác thôi! 
ไป  ที่ ตาง คําลงทาย 
‘ไปที่อ่ืนกันเถอะ!’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อนหลังจากซื้อของที่รานแหงหนึ่งเสร็จแลว ผู

พูดใชคําลงทาย  thôi ในประโยคคําสั่ง [+คําสั่ง]  เพื่อชักชวนใหผูฟง ออกจากรานนี้เพื่อไปดูสินคา
รานอื่น   [-ปฏิเสธ] โดยที่ผูพูดก็ตองไปกับผูฟงดวย  [+สวนรวม]   

 
จากการวิเคราะหบทสนทนาและแบบสอบถาม รวมท้ังตัวอยางสถานการณตางๆ 

สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายคําลงทาย thôi ไดดังนี้ 
  

thôi       
           +คําสั่ง 
       - ปฏิเสธ 

 +สวนรวม 
 
2.11 คําลงทาย chứ /cµ˘ 45/ 

 
จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย ที่ไดจากบทสนทนาและ

แบบสอบถาม สามารถสรุปไดวา คําลงทาย chứ มี3  อรรถลักษณ คือ [- คําสั่ง] [- ใหม] และ [+ คาด
การณ]  กลาวคือ คําลงทาย chứ ใชในถอยความที่อยูในรูปประโยคคําถามที่ผูถาม (หรือผูพูด) คาด
การณวาผูตอบ (หรือผูฟง) จะตอบวาใชหรือไมใช (yes-no question) นอกจากนี้ยังพบวา chứ ใชใน
ประโยคบอกเลาที่ผูพูดตอบคําถามที่ผูถามตองการคําตอบวาใชหรือไมใช (yes-no question)  โดยผู
พูดนั้นคาดการณวาผูฟงนั้นทราบคําตอบของตนดีอยูแลว  ผูวิจัยไมพบวาคําลงทาย chứ ใชกับ
ประโยคคําสั่งได  ตัวอยางการใชคําลงทาย chứ มีดังนี้ 
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Mình sang ngày mười hai chứ? 
เรา  อาศัย วัน     สิบสอง คําลงทาย 
‘เราอยูที่นี่ตั้งแตวันที่สิบสองใชไหม ?’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อนเกี่ยวกับวันแรกที่ไดมาอยูเมืองไทย ผูพูด

ใชคําลงทาย chứ ในประโยคคําถามเพื่อถามผูฟง [-คําสั่ง] วาตนมาอยูเมืองไทยตั้งแตวันที่สิบสอง
แลวใชหรือไม [- ใหม] โดยผูพูดไดคาดการณไวแลววาผูฟงจะตอบวาใช [+คาดการณ]  

 
Đi  bơi phải có con bên cạnh chứ? 
ไป  วายน้ํา ตอง มี ลูก       ขาง  คําลงทาย 
‘ไปวายน้ําตองมีลูกอยูขางๆดวยใ ช ไหม ?’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาของลูกกับแม แมตองการไปวายน้ําแตวายน้ําไมเปน ลูก

จึงใช chứ ในประโยคคําถาม [- คําสั่ง] เพื่อถามแมวาตองการใหตนไปวายเปนเพื่อนดวยใชหรือไม         
[-ใหม]โดยผูพูดไดคาดการณไวแลววาผูฟงจะตอบวาใช [+ คาดการณ]  

 
Cô  không biết bơi chứ? 
อาจารย ไม รู วายน้ํา คําลงทาย 
‘อาจารยวายน้ําไมเปนใชไหม ?’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาของลูกกับแมที่ตอเนื่องจากบทสนทนาขางบน ลูกเลาให

แมฟงเกี่ยวกับอาจารยทานหนึ่งวาทานเหมือนกับแม แมจึงใชคําลงทาย chứ ในประโยคคําถามเพื่อ
ถาม [- คําสั่ง] วาอาจารยทานนั้นวายน้ําไมเปนใชหรือไม[-ใหม]โดยที่แมไดคาดการณไวแลววาลูก
จะตอบวาใช [+คาดการณ]  

  
Cậu có thích Sôm Tăm Thái  không? 
เธอ  มี ชอบ สมตําไทย  หรือไม 
‘เธอชอบสมตําไทยไหม’ 
 
Có  chứ. 
มี  คําลงทาย 
‘ชอบสิ’ 
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Thế cậu có  thích ăn món  ăn Thái không? 
ถา  เธอ มี  ชอบ ทาน    อาหาร ไทย หรือไม 
‘ถาอยางนั้นเธอชอบกินอาหารไทยไหม ?’ 
 
Thích chứ. 
ชอบ คําลงทาย 
‘ชอบสิ’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อน นางสาวก. ถามเพื่อนวา ชอบกินอาหาร

ไทยและสมตําไทยหรือไม นางสาว ข. จึงใชคําลงทาย ในประโยคบอกเลา [- คําสั่ง]  เพื่อตอบคํา
ถามของนางสาว ข. ซ่ึงเปนการถามแบบเลือกตอบวาใชหรือไม [- ใหม]โดยที่นางสาว ข. ก็คาดวา 
นางสาว ก. นาจะรูคําตอบดีอยู ไมนามาถามตนเชนนี้ [+ คาดการณ]  

 
จากการวิเคราะหบทสนทนาและแบบสอบถาม รวมท้ังตัวอยางสถานการณตางๆ 

สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายคําลงทาย chứ ไดดังนี้ 
    

 chứ 
         - คําสั่ง 
          -ใหม 
      +คาดการณ 
 

2.12 คําลงทาย đấy2  /d´y 45/ 

 
จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย ที่ไดจากบทสนทนาและ

แบบสอบถาม สามารถสรุปไดวา คําลงทาย đấy2  มี3  อรรถลักษณ คือ [- คําสั่ง] [+ ใหม] และ      
[-คาดการณ] กลาวคือ คําลงทาย đấy2  ใชในถอยความที่อยูในรูปประโยคคําถามซึ่งผูพูดตองการ
ถามแบบเอาความ (wh – question) เพื่อใหไดขอมูลใหมจากผูฟง โดยที่ผูพูดไมไดคาดวาผูฟงจะ
ตอบวาอะไร นอกจากนี้ đấy2  ยังสามารถใชในประโยคบอกเลาซึ่งผูพูดใชบอก ขอมูลใหมที่ผูฟง
ยังไมทราบ  ผูวิจัยยังไมพบการใชคําลงทาย đấy2 ในประโยคคําสั่ง  ตัวอยางสถานการณการใชคํา
ลงทาย đấy2  มีดังนี้ 
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Em  đi đâu đấy2? 
นอง ไป ไหน คําลงทาย 
‘นองไปไหนนะ?’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางสามีภรรยา  สามีใชคําลงทาย đấy2  เพื่อถาม   

[-คําสั่ง] แบบเอาความ เพื่อใหไดขอมูลใหม[+ใหม] จากภรรยาวาจะออกไปไหน โดยไมไดคาดวา
ภรรยาจะตอบวาอะไร [-คาดการณ]   

 
Cái  gì đấy2? 
อัน  อะไร คําลงทาย 
‘อะไรนะ?’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อน ผูพูดใชคําลงทาย đấy2  เพื่อถาม [-คําสั่ง] 

แบบเอาความ เพื่อตองการขอมูลใหม [+ใหม] จากผูฟงวาสิ่งที่ตนเห็นคืออะไร  โดยไมคาดการณวา
ผูฟงจะตอบวาอะไร [-คาดการณ]   

 
Thế thì  mượn đôi giày nào đấy2? 
     แลว ยืม คู รองเทา ไหน คําลงทาย 
‘แลวจะ (ใหแม) ยืมรองเทาคูไหนละ?’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางแมกับลูก แมใชคําลงทาย đấy2  ถาม [-คําสั่ง] 

แบบเอาความ เพื่อตองการขอมูลใหม[+ใหม] จากลูกวาจะใหตนยืมรองเทากีฬาคูไหนเพื่อใสไป
ออกกําลังกาย และก็ไมไดคาดวาผูฟงจะตอบวาอะไร [-คาดการณ]   

 
Anh        ăn      cơm        rồi  đấy2. 
พี่              ทาน          ขาว            แลว            คําลงทาย      
Không      phải         nấu cơm  cho      anh  đâu. 
ไม                   ตอง               ทํากับขาว            ให           พี่           คําลงทาย 
‘พี่ทานขาวแลวนะ ไมตองทํากับขาวใหพี่หรอก’ 
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สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางสามีและภรรยา  สามีใชคําลงทาย đấy2 ใน
ประโยคบอกเลา [-คําสั่ง] เพื่อแจง ใหภรรยาทราบขอมูล [+ใหม] โดยไมไดคาดการณวาภรรยาจะรู
หรือไม [-คาดการณ]  

  
Mình sang đây là được tám tháng rồi đấy2, 
ฉัน  อาศัย ที่นี่ คือ ได แปด เดือน แลว คําลงทาย 
‘ฉันอยูที่นี่ไดแปดเดือนแลวนะ’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อน  ผูพูดใชคําลงทาย đấy2  ในประโยคบอก

เลา[+บอกเลา] เพื่อแจง ใหผูฟงทราบขอมูล [+ใหม] โดยไมไดคาดการณวาผูฟงจะรูหรือไม [-คาด
การณ]  

 
Nó  bảo nó gửu vào mail cho tớ đấy2 
มัน  บอก มัน สง เขา อี-เมล ให ฉัน คําลงทาย 
‘มันบอกวามันจะสง (รูป) ใหฉันทางอีเมลนะ’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อน  ผูพูดใชคําลงทาย đấy2 ในประโยคบอก

เลา [-คําสั่ง] เพื่อแจง ใหผูฟงทราบขอมูล [+ใหม] โดยไมไดคาดการณวาผูฟงจะรูหรือไม [-คาด
การณ]  

 
จากการวิเคราะหบทสนทนาและแบบสอบถาม รวมท้ังตัวอยางสถานการณตางๆ 

สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายคําลงทาย đấy2  ไดดังนี้  
 

đấy2         
  - คําสั่ง 

         +ใหม 
     -คาดการณ 
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2.13 คําลงทาย nhé  /¯E˘ 45/ ~ [¯a 45] ~ [¯´˘ 45] 
  

จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย ที่ไดจากบทสนทนาและ
แบบสอบถาม สามารถสรุปไดวา คําลงทาย nhé  มี2 อรรถลักษณ คือ [-คําถาม] และ [+ออนโยน] 
กลาวคือ คําลงทาย nhé  ใชในถอยความที่มีรูปประโยคบอกเลาหรือคําสั่ง (แตไมพบวาใชกับ
ประโยคคําถามได) เพื่อส่ังหรือบอกเลาผูฟงดวยความออนโยน  ดังตัวอยางบทสนทนา  

  
Tớ  về nhé. 
ฉัน  กลับ คําลงทาย  
‘ฉันกลับนะ’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อน ผูพูดใชคําลงทาย nhé ในประโยคบอกเลา     

[-คําถาม] เพื่อบอกใหผูฟงทราบ ดวยความออนโยน [+ออนโยน] วาผูพูดจะขอตัวกลับบาน  
 
Mấy giờ đến? 
เทาไร เวลา ถึง 
‘ไปถึง(บาน)กี่โมง?’ 
  
mười giờ nhé. 
10 เวลา คําลงทาย 
‘10 โมงนะ’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อน ผูพูดใชคําลงทาย nhé ในประโยคบอก

เลา[-คําถาม]   เพื่อบอกใหผูฟงทราบ ดวยความออนโยน [+ออนโยน] วาผูพูดจะเดินทางไปถึงบานผู
ฟงเวลา 10 โมงเชา  

  
Đừng  uống sữa có đường  nhé.! 
อยา  ดื่ม นม มี น้ําตาล  คําลงทาย 
‘อยาดื่มนมที่มีน้ําตาลนะ!’ 
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สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อน ผูพูดใชคําลงทาย nhé ในประโยคคําสั่ง   
[-คําถาม]  เพื่อส่ังผูฟง ดวยความออนโยน [+ออนโยน] วาไมใหผูฟงดื่มนมที่มีน้ําตาล  

 
Phải nhớ mua quà  nhé.! 
ตอง จํา ซ้ือ ของขวัญ คําลงทาย 
‘อยาลืมซื้อของขวัญนะ!’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อน ผูพูดใชคําลงทาย nhé ในประโยคคําสั่ง [-

คําถาม]   เพื่อเตือนผูฟง  ดวยความออนโยน [+ออนโยน] วาอยาลืมซื้อของขวัญ  
  
Bác    chưa ăn bây  giờ,   
ปา  ยังไม ทาน    ตอนนี้  
các  cháu cứ    ăn    trước nhé.! 
พวก หลาน ตอ    ทาน   กอน    คําลงทาย  
‘ตอนนี้ปายังไมทาน หลานๆทานกันกอนนะ!’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางปากับหลาน ปาใชคําลงทาย nhé ในประโยคคํา

ส่ัง [-คําถาม]  เพื่อส่ังหรือเชิญชวนหลาน ดวยความออนโยน [+ออนโยน] วา ให ทานขาวโดยไม
ตองรอตน   

  
Ăn  miếng này  xong ăn ổi nhé!  
ทาน ช้ิน นี้ เสร็จ ทาน ฝร่ัง คําลงทาย 
‘ทานชิ้นนี้เสร็จแลวคอยทานฝรั่งนะ!’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางลูก กับแม  ลูกใชคําลงทาย nhé ในประโยคคํา

ส่ัง [-คําถาม]เพื่อเชิญชวนแม ดวยความออนโยน [+ออนโยน] วา ใหแมทานฝรั่ง  
  
Các bạn tự nhiên nhé! 
พวก เพื่อน เปนธรรมชาติ คําลงทาย 
‘เพื่อนๆ ทําตัวตามสบายนะ!’ 
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สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางเพื่อน ผูพูดใชคําลงทาย nhé ในประโยคคําสั่ง   

[-คําถาม] เพื่อแนะนําผูฟงดวยความออนโยน [+ออนโยน] วา ใหผูฟงทําตัวตามสบายเหมอืนอยูบาน
ของตน  

 
จากการวิเคราะหบทสนทนาและแบบสอบถาม รวมท้ังตัวอยางสถานการณตางๆ 

สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายคําลงทาย nhé ไดดังนี้  
    
      nhé      
   - คําถาม 

       +ออนโยน 
 

2.14  คําลงทาย ạ  //a 2/11/ 
  

จากขอมูลบทสนทนาและแบบสอบถาม ผูวิจัยพบวาคําลงทาย ạ  มีองคประกอบทาง
ความหมายเพียง 1 อรรถลักษณ คือ [+สุภาพ] ใชในสถานการณใดๆ ก็ตามที่ตองการความสุภาพได
แก การสนทนาระหวางผูพูดและผูฟงที่มีอายุหรือสถานภาพทางสังคมที่ตางกัน  ดังตัวอยางบท
สนทนา  

    
Bố     ơi,    khi  nào bố mua xe cho con ạ? 
พอ      จา        เมื่อไร พอ ซ้ือ รถ ให ลูก คําลงทาย 
‘พอขา เมื่อไหรจะซื้อรถ (จักรยาน) ใหหนูคะ?’ 
 
สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางลูกกับพอ จะสังเกตไดวาลูกใชคําลงทาย ạ  ใน

ประโยคคําถามเพื่อถามผูเปนพอซ่ึงมีอายุสูงกวาตนดวยความสุภาพ [+สุภาพ]  
 
Ở đây, tất cả  là người Việt Nam ạ. 
    ที่นี่ ทั้งหมด  เปน คน เวียดนาม คําลงทาย 
‘ที่นี่ทั้งหมดเปนคนเวียดนามคะ’ 
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สถานการณนี้เปนการสนทนาระหวางแมกับลูกซึ่งกําลังดูรูปถายกันอยู แมถามวาคน
ทั้งหมดในรูปนี้เปนใคร ลูกจึงใชคําลงทาย ạ ในประโยคบอกเลาเพื่อตอบผูเปนแมซ่ึงมีอายุสูงกวา
ตนดวยความสุภาพ [+สุภาพ]  

 
Mẹ  đi  tắm rồi thì ăn cơm đi ạ. 
แม  ไป อาบน้ํา แลว จากนั้น ทาน ขาว ไป คําลงทาย 
‘แม อาบน้ําเสร็จแลวคอยทานขาวนะคะ’ 
 
สถานการณนี้เปนอีกหนึ่งบทสนทนาของแมกับลูก หลังจากแมทานขาวเสร็จแลวลูกจึง

พูดกับแมโดยการใชคําลงทาย ạ ในประโยคคําสั่งเพื่อเชิญชวนแมซ่ึงมีอายุสูงกวาใหทานขาวดวย
ความสุภาพ           [+สุภาพ] 

 
Chị  muốn  mua gì ạ.?   
พี่  ตองการ  ซ้ือ อะไร คําลงทาย 
‘พี่ตองการซื้ออะไรคะ?’ 
  
จากสถานการณนี้เปนบทสนทนาที่เกิดขึ้นในหางสรรพสินคาหนึ่ง พนักงานขายของ

ใชคําลงทาย ạ ในประโยคคําถามเพื่อถามลูกคาจากลูกคาซึ่งถือวามีสถานะภาพทางสังคมสูงกวา
ดวยความสุภาพและออนนอม [+สุภาพ]  

  
Đi    bảo tàng dân  tộc học như thế nào ạ? 
ไป     พิพิธภัณฑ        ชนกลุมนอย       ศึกษา         อยางไร           คําลงทาย 
‘ไปพิพิธภัณฑชนกลุมนอยศึกษาไดอยางไรครับ/คะ ?’ 
  
สถานการณนี้เปนสถานการณระหวางคนแปลกหนาสองคน ผูพูดใชคําลงทาย ạ ใน

ประโยคคําถาม เพื่อสอบถามเสนทางจากคนแปลกหนาดวยความ เนื่องจากผูพูดตนไมทราบอายุ
หรือสถานะภาพทางสังคมที่แทจริงของผูฟง จึงตองใชคําลงทาย ạ เพื่อรักษามารยาททางสังคม     
[+สุภาพ] จากการวิเคราะหบทสนทนาและแบบสอบถาม รวมทั้งตัวอยางสถานการณตางๆ สามารถ
สรุปองคประกอบทางความหมายคําลงทาย ạ ไดดังนี้ 

ạ 
[+สุภาพ] 
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จากการวิเคราะหคําลงทายจากบทสนทนาดวยทฤษฎีการวิเคราะหองคประกอบ 
(Componential Analysis) และยืนยันผลการวิเคราะหองคประกอบดวยแบบสอบถาม สามารถสรุป
องคประกอบคําลงทายภาษาเวียดนามแตละคําได ดังนี้  

 
à 

+ คําถาม 
-ใหม 

 

hả 
+คําถาม 
- สุภาพ 

nhỉ 
+ คําถาม 

+ สวนรวม 

  

mà 
+ บอกเลา 

+คาดการณ 
 

cơ 
+ บอกเลา 
- ปฏิเสธ 

đâu 
+ บอกเลา 
+ ปฏิเสธ 

  
 
 

đấy 1 
+ คําสั่ง 

+ ปฏิเสธ 

đi 
+ คําสั่ง 
- ปฏิเสธ 

 

đã 
+ คําสั่ง 
- ปฏิเสธ 
+ ทันที 

thôi 
+ คําสั่ง 
- ปฏิเสธ 

+ สวนรวม 

 

chứ 
-  คําสั่ง 

+คาดการณ 
-ใหม 

đấy 2 
- คําสั่ง 

- คาดการณ 
+ ใหม 

nhé 
- คําถาม 

+ ออนโยน 

  

 
ạ 

+สุภาพ 

    

 
 



บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาเวียด
นาม และ 2) ยืนยันผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาเวียดนาม  ผูวิจัยได
แบงวิธีการวิจัยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเปน 2  สวน คือ 1) การวิเคราะหองคประกอบทาง
ความหมายคําลงทายจากบทสนทนาและ 2)  การยืนยันผลการวิเคราะหองคประกอบทางความ
หมายของคําลงทายภาษาเวียดนามดวยการใชแบบสอบถาม 

 
วิธีวิจัยชวงที่หนึ่ง  คือ  การวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาเวียดนาม 

ผูวิจัยไดเก็บขอมูลโดยการบันทึกบทสนทนาจากผูบอกภาษาชาวเวียดนามที่พูดภาษาเวียดนามถิ่น
เหนือ (หรือฮานอย ซ่ึงถือเปนภาษาราชการ) ซ่ึงอาศัย ในประเทศไทย (กรุงเทพ) และสาธารณัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม (กรุงฮานอย) เมื่อไดบทสนทนาเปนระยะเวลารวม 6 ช่ัวโมงแลว ผูวิจัยจึงใหเจา
ของภาษาถอดบทสนทนาเปนตัวอักษรเวียดนามเพื่อนําไปวิเคราะหหาคําลงทาย โดยใชเกณฑตัด
สินคําลงทาย ไดแก เกณฑทางวากยสัมพันธ และเกณฑทางความหมายและเกณฑทางเสียง  พบคํา
ลงทายจํานวน 13 คํา  ไดแก à  ạ  chứ  cơ  đã  đâu  đấy đi  hả  mà  nhé  nhỉ  และ thôi  จาก
นั้น ผูวิจัยใชทฤษฎีการวิเคราะหองคประกอบ (Compomnential Analysis) เพื่อวิเคราะหความหมาย
และการใชคําลงทาย พบวาคําลงทาย  đấy มีองคประกอบทางความหมายสองลักษณะที่ไมสามารถ
รวมกันได ผูวิจัยจึงพิจารณาให đấy เปนคําลงทายพองรูป จํานวน 2  คําไดแก đấy1 และ đấy 2    
จากการใชเกณฑตัดสินคําลงทายและทฤษฎีการวิเคราะหองคประกอบสามารถสรุปไดวา  มีคําลง
ทายในภาษาเวียดนามทั้งหมด 14  คํา   ไดแก à ạ chứ cơ  đã  đâu  đấy1 đấy2 đi  hả  mà  nhé  

nhỉ  และ thôi  พบวามีคําลงทาย 3  คําที่มีรูปแปรไดแก 1) à  มีรูปแปรคือ  á    2) nhé  มีรูปแปร 
คือ  nhá  และ nhớ และ 3) nhỉ มีรูปแปรคือ  nhở   คําลงทายทั้ง 14 คํา นั้นสามารถจําแนกออกจาก
กันดวยมิติความแตกตางจํานวน 8 มิติ ไดแก ชนิดประโยค ความออนโยน ความสุภาพ  การคาด
การณของผูพูด  การบอกขอมูลใหม  การปฏิเสธ  การมีสวนรวม  และชวงเวลาที่ผูพูดตองการใหผู
ฟงปฏิบัติตาม 
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วิธีวิจัยชวงที่สอง  คือ  การยืนยันผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลง
ทายโดยการใชแบบสอบถาม  ผูวิจัยไดสรางสถานการณการใชคําลงทายตางๆ ใหมีลักษณะทาง
ความหมายตรงตามอรรถลักษณที่ไดจากการวิเคราะหบทสนทนา และสรางสถานการณที่มีลักษณะ
ทางความหมายไมตรงกับอรรถลักษณบางสวนหรือทั้งหมดไวดวย  โดยคาดหวังวาผูบอกภาษา
สามารถยอมรับสถานการณที่มีลักษณะทางความหมายตรงกับอรรถลักษณที่ผูวิจัยไดวิเคราะหไว 
และไมยอมรับสถานการณที่มีลักษณะทางความหมายที่ไมตรงกับอรรถลักษณที่ผูวิจัยไดวิเคราะห
ไว ผลการศึกษาพบวา  

 
1. ผูวิจัยวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาเวียดนามสอดคลองกับผูบอก

ภาเปนจํานวน 6 คํา ไดแก  
 

1.1  คําลงทาย đấy 1 ซ่ึงมี3 อรรถลักษณ คือ  [-คําสั่ง] [-คาดการณ] และ [+ใหม]  
 
1.2  คําลงทาย  đấy 2 ซ่ึงมี 2 อรรถลักษณ คือ [+คําสั่ง] และ [+ปฏิเสธ]  
 
1.3  คําลงทาย  đã ซ่ึงมี 3 อรรถลักษณ คือ[+คําสั่ง] [-ปฏิเสธ] และ [-ทันที] 

 
1.4  คําลงทาย thôi ซ่ึงมี 3 อรรถลักษณ คือ[+คําสั่ง] [-ปฏิเสธ] และ [+สวนรวม] 

 
1.5  คําลงทาย nhé ซ่ึงมี 2 อรรถลักษณ คือ [-คําถาม] และ [+ออนโยน] 

 
1.6  คําลงทาย ạ ซ่ึงมี 1 อรรถลักษณ คือ [+ สุภาพ]  
 

2. ผูวิจัยวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาเวียดนามไมสอดคลองกับผู
บอกภาเปนจํานวน 8 คํา ไดแก  

 
2.1  คําลงทาย à ซ่ึงผูวิจัยวิเคราะหวา มี 4 อรรถลักษณ  คือ [+คําถาม] [-คาดการณ]           

[-ใหม] และ  [+สุภาพ]  ผลการวิจัยพบวา ผูบอกภาษายอมรับ การใช คําลงทาย à  เพียง อรรถลักษณ 
2 คือ [+คําถาม] [-ใหม] 
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2.2  คําลงทาย hả ซ่ึงผูวิจัยวิเคราะหวา มี 4 อรรถลักษณ คือ [+คําถาม] [-คาดการณ]       
[-ใหม] และ [-สุภาพ]  ผลการวิจัยพบวา ผูบอกภาษายอมรับ การใช คําลงทาย hả  เพียง อรรถลักษณ 
2 คือ [+คําถาม] [-สุภาพ] 

 
2.3  คําลงทาย nhỉ ซ่ึงผูวิจัยวิเคราะหวา มี 4 อรรถลักษณ คือ [+คําถาม] [+คาดการณ]      

[-ใหม] และ [+สวนรวม]  ผลการวิจัยพบวา ผูบอกภาษายอมรับ การใช คําลงทาย nhỉ  เพียง อรรถ
ลักษณ 2 คือ [+คําถาม] [+สวนรวม] 

 
2.4  คําลงทาย chứ ซ่ึงผูวิจัยวิเคราะหวา มี 4 อรรถลักษณ คือ [+คําถาม] [+คาดการณ]   

ใหม] และ  [-สวนรวม]  ผลการวิจัยพบวา ผูบอกภาษายอมรับ การใช คําลงทาย chứ  เพียง อรรถ
ลักษณ 3 คือ [+คําถาม] [-ใหม] และ [-คาดการณ] 

 
2.5  คําลงทาย mà ซ่ึงผูวิจัยวิเคราะหวา มี 3 อรรถลักษณ คือ [+บอกเลา] [+คาดการณ] 

และ [+ใหม] ผลการวิจัยพบวา ผูบอกภาษายอมรับ การใช คําลงทาย mà  เพียง อรรถลักษณ 2 คือ   
[+บอกเลา] และ [+สวนรวม] 

 
2.6  คําลงทาย cơ ซ่ึงผูวิจัยวิเคราะหวา มี 3 อรรถลักษณ คือ [+บอกเลา] [+คาดการณ] 

และ [-ปฏิเสธ] ผลการวิจัยพบวา ผูบอกภาษายอมรับ การใช คําลงทาย cơ เพียง อรรถลักษณ 2 คือ 
[+บอกเลา] และ [-ปฏิเสธ] 

 
2.7  คําลงทาย đâu ซ่ึงผูวิจัยวิเคราะหวา มี 3 อรรถลักษณ คือ [+บอกเลา] [+คาดการณ] 

และ [+ปฏิเสธ] ผลการวิจัยพบวา ผูบอกภาษายอมรับ การใช คําลงทาย đâu เพียง อรรถลักษณ 2 คือ 
[+บอกเลา] และ [+ปฏิเสธ] 

 
2.8  คําลงทาย đi ซ่ึงผูวิจัยวิเคราะหวา มี 3 อรรถลักษณ คือ [+คําสั่ง] [-ปฏิเสธ] และ       

[-ทันที]  ผลการวิจัยพบวา ผูบอกภาษายอมรับ การใช คําลงทาย đi  เพียง อรรถลักษณ 2 คือ [+คํา
ส่ัง] และ [-ปฏิเสธ] 
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ขอเสนอแนะ 
  

1. การทําวิจัยเร่ืองคําลงทายภาษาเวียดนามครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากชาวเวียดนามถิ่น
เหนือจํานวนหนึ่ง ซ่ึงทําใหเห็นภาพรวมการใชคําลงทายเพียงบางสวนเทานั้น โดยเฉพาะ ชาวเวียด
นามถิ่นเหนือที่ไดรับการศึกษา ผูวิจัยจึงอยากเสนอแนะวาควรมีการศึกษาวิจัยการใชคําลงทายใน
ชาวเวียดนามถิ่นเหนือกลุมอื่นๆ อีก เชน ชาวเวียดนามถิ่นเหนือที่อาศัยในชนบท จะทําใหเห็นภาพ
รวมในการศึกษาคําลงทายภาษาเวียดนามถิ่นเหนือมากยิ่งขึ้น 
  

2. นอกจากนี้ผูวิจัยยังอยากเสนอแนะใหมีการศึกษาวิจัยคําลงทายภาษาเวียดนามในอีก 2 
ถ่ิน นั่นคือ ถ่ินกลาง (เฮว) และ ถ่ินใต (โฮจิมินห) วามีความเหมือนหรือแตกตางจากคําลงทายถ่ิน
เหนือ (ฮานอย) ของผูวิจัยอยางไร ผลการศึกษาที่ออกมานาจะทําใหมองเห็นภาพรวมบางสวนของ
คําลงทายภาษาเวียดนามได 
  

3. ผูวิจัยขอเสนอใหนําทฤษฎีการวิเคราะหองคประกอบไปประยุกตใชในการวิเคราะหหา
ความหมายคําลงทายในภาษาอื่นๆ ตอไป  

 
4. ผูวิจัยขอเสนอใหมีการใชทฤษฏีการวิเคราะหองคประกอบเพื่อเปรียบตางความหมายคํา

ลงทายขามภาษาวามีความเหมือนหรือแตกตางกันกันอยางไร เชน คําลงทายภาษาไทยและภาษา
เวียดนาม  ผลการวิเคราะหที่ออกมานั้น อาจทําใหเห็นภาพรวมการใชคําลงทายในประเทศแถบเอ
เชียตะวันออกเฉียง 

 
5. นอกจากนี้ผูวิจัยขอเสนอแนะการนําทฤษฎีการวิเคราะหองคประกอบนี้ไปใชศึกษาหา

ความหมายของชนิดคําตางๆ ซ่ึงมีความหมายและการใชงานที่ไมแนนอน เชน คําบุพบท เปนตน 
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Tên tôi là Pattra Pindabaedya, đang theo học chương trình đào tạo thạc sĩ ngành ngôn 

ngữ học và đang làm luận văn tốt nghiệp về tiếng việt. Tôi rất mong nhận được sự giúp 
đỡ của bạn để hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Xin chân thành cảm ơn. 

 
Phần 1: Thông tin cá nhân 
 
Tên: ……………………………………………………….. Tuổi: …………………… 
Giới tính  Nam  Nữ  E-mail: …………………………………… 
 
Phần 2: Anh (chị) làm ơn đọc thật kỹ tình huống và những từ gạch chân trong mỗi câu 
đối thoại xem có phù hợp hay không. Nếu thấy phù hợp, đánh dấu  Không phù hợp, 
đánh dấu X 
 
………1. Học sinh hỏi cô giáo: “Cô ăn cơm chưa ạ?”  
 
………2. Anh A cãi nhau với anh B. Anh B gào lên: “Mày muốn chết ạ?”  
 
………3. Trước khi đi làm, người mẹ hôn con gái 10 tuổi và muốn biết chiều nay bạn của 
con có đến chơi không nên hỏi rằng: “Hôm nay bạn con sẽ đến chơi nhé?”  
 
………4. A nói với B: “Tớ cám ơn cậu nhé.” 
 
………5. Thầy nói với học trò: ‘Đừng nói chuyện khi thầy dại nhé!’ 
 
............6.  Trước khi đi làm, người mẹ hôn con gái 10 tuổi và nói : “Mẹ đi làm nhé.”  
 
………7. Phạm nhân A hét lên với phạm nhân B cùng buồng giam rằng: “Tao vào nhà vệ 
sinh trước nhé!”  
 
………8. Trước khi đi làm, người mẹ hôn con trai 10 tuổi và dặn: “Con đừng nghịch 
nhé!”  
 
………9. Phạm nhân A ra lệnh cho phạm nhân B: “Cấm mày được nói chuyện với thằng 
C nhé!”  
 
……...10. Mẹ hỏi con : ‘Ăn cơm cơ?’ 
 
………11. Mẹ nói với con: ‘Ăn cơm cơ’.  
 
………12. Me dặn con: Ăn cơm co!. 
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………13.  Lần đầu tiên, con gái đến thăm mẹ ở cơ quan sau đó đi ăn cơm ở quán hàng 
ngày mẹ vẫn ăn nhưng đồ ăn không ngon. Khi gặp mẹ, cô gái nói với mẹ: “Đồ ăn ở quán 
này không ngon lắm cơ.”  
 
………14.  Hai bố con đi ăn cơm ở cửa hàng ăn quen thuộc vì đồ ăn ở đây rất ngon. Con 
nói với bố rằng: “Đồ ăn ở quán này ngon lắm cơ.”  
 
………15  Cô gái đi ăn cơm ở một cửa hàng ăn mới mở cửa ngày đầu tiên trong trường 
học của mình nhưng đồ ăn không ngon. Khi về nhà, cô gái nói với mẹ: “Đồ ăn ở quán ấy 
không ngon lắm cơ.”  
 
……..16.  Cậu con trai đi ăn cơm ở một cửa hàng ăn mới mở cửa ngày đầu tiên trong 
trường học của mình và nhận thấy đồ ăn rất ngon. Khi về nhà, cậu nói với bố: “Đồ ăn ở 
quán ấy ngon lắm cơ.” 
 
……..17. Người mẹ hỏi con: ‘Không ăn cơm đâu?’  
 
……..18. Người mẹ nói với con: ‘Không ăn cơm đâu’. 
 
……..19. Người mẹ dặn con: ‘Không ăn cơm đâu’. 
 
…..…20.  A và B đều biết rằng C nói tiếng Việt chưa thạo. A nói với B rằng: “C nói 
tiếng Việt chưa thạo đâu.”  
 
……..21.  A và B đều biết rằng C nói tiếng Việt thạo. A nói với B rằng: “C nói tiếng Việt 
giỏi đâu.”  
 
……..22. A biết C nói tiếng Việt chưa thạo. B không biết điều này. A nói với B rằng: “C 
nói tiếng Việt chưa thạo đâu.”  
 
……..23.  A biết C nói tiếng Việt thạo. B không biết điều này. A nói với B rằng: “C nói 
tiếng Việt giỏi đâu.”  
 
……..24. Người mẹ hỏi “Bánh này không ngôn đấy?’ 
 
……..25. Người mẹ nói với con: “Bánh này không ngôn đấy’ 
 
…….26. Người mẹ dặn con: ‘Đừng nói dối đấy! 
 
……..27.  Ngày mai, A không muốn B đi làm muộn nên dặn B rằng: “Ngày mai đừng 
đến muộn đấy.”  
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…….28  Anh trai không muốn em gái 10 tuổi đi ngủ muộn nên nhắc em gái rằng: “Em 
ơi, đi ngủ đấy.”  
 
…….29. Người mẹ hỏi con: ‘cái gì đấy?’ 
 
…….30. Người mẹ nói với con: ‘Mẹ ăn cơm rồi đấy.’ 
 
…….31. Người mẹ dăn con: ‘Ăn  cơm đấy!’ 
 
…….32.  A nhặt 1 chiếc bút trên bàn của B và hỏi B rằng: “Cái gì đấy?”  
 
…….33.  Tuần trước A mượn của B một quyển sách về văn học. Hôm nay A đem đến trả 
B. B hỏi A rằng: “Em đọc xong quyển sách này rồi đấy?”  

 
…….34. A và B đến nhà C. Cả hai thấy 1 chiếc hộp trên bàn. A hỏi B: “Hộp gì đấy?”  
 
…….35. A và B đến nhà C. Cả hai thấy 1 chiếc hộp trên bàn và không biết chứa gì bên 
trong. A hỏi B: “Trong hộp này có con búp bê đấy?”  
 
…….36. Trong lớp, A chơi thân với B. Thường ngày, B vẫn đi học muộn nhưng ngày 
mai phải thi học kỳ nên A rất lo cho B, vì vậy A nhắc đi nhắc lại rằng: “Ngày mai đừng 
đi muộn đấy!” B cảm thấy bị làm phiền vì phải nghe đi nghe lại nhiều lần nên nói rằng: 
“Tớ biết rồi đấy.”  
 
…….37. A là người yêu của B đã lâu. A hỏi B: “Em có yêu anh không?” B trả lời: “Có 
đấy.”   
 
…….38.  A và B học cùng lớp. Hôm nay A thấy B mặc một chiếc áo đẹp nên khen: 
“Hôm nay cậu mặc cái áo đẹp đấy.”  
 
…….39.  A và B là bảo vệ ở một công ty nhưng A và B mỗi người làm một ca khác 
nhau. Cả A và B đều không biết thời gian làm việc của nhau. Hôm nay, A đến công ty 
làm việc lúc 9 giờ sáng và gặp B. A không biết là B đã xong ca trực hay chuẩn bị vào ca 
trực. A hỏi B: “Cậu ăn cơm chưa?” B trả lời “Ăn rồi dấy.”  
 
.............40. Mẹ hỏi con: ‘Ăn cơm đi?’ 
 
.........41. Mẹ hỏi con đang làm gì, con trả lời: ‘Con đang ăn cơm đi’. 
 
........42. Me dặn con: ‘Ăn cơm đi !’ 
 
 



 

 

176

 

 
…….43.  Ngày mai con trai phải đi thi rồi mà mẹ vẫn thấy ngồi chơi điện tử một cách 
say sưa, không chịu ôn bài nên nhắc con rằng: “Đừng chơi điện tử đi.”  
 
…….44.  A thấy B bị rụng tóc vì dùng dầu gội không thích hợp nên nhắc bạn rằng: 
“Đừng dùng loại dầu đó đi.” 

  
…….45.  Ngày mai con trai phải đi thi rồi mà mẹ vẫn thấy ngồi chơi điện tử một cách 
say sưa, không chịu ôn bài. Mẹ sợ con thi trượt nên nhắc con rằng: “Đừng chơi điện tử 
nữa. Hãy đọc sách đi.”  
 
…….46.  A thấy B bị rụng tóc vì dùng dầu gội không thích hợp nên nhắc bạn rằng: “Cậu 
thử dùng dầu gội Súnilk đi.”  
 
..........47. A hỏi B có muốn đi chơi không, B trả lời: ‘Có chứ.’ 
 
..........48. A ra lệnh cho B: ‘Ăn cơm chứ!’ 
 
..........49. A hỏi B: ‘Cậu khỏe chứ?’

  
……..50  Trong lớp, A chơi thân với B. Thường ngày, B vẫn đi học muộn nhưng ngày 
mai phải thi học kỳ nên A rất lo cho B, vì vậy A nhắc đi nhắc lại rằng: “Ngày mai đừng 
đi muộn đấy!” B cảm thấy bị làm phiền vì phải nghe đi nghe lại nhiều lần nên nói rằng: 
“Tớ biết rồi chứ.”  
 
…….51.  A là người yêu của B đã lâu. A hỏi B: “Em có yêu anh không?” B trả lời: “Có 
chứ.”  
 
……52..  A và B học cùng lớp. Hôm nay A thấy B mặc một chiếc áo đẹp nên khen: 
“Hôm nay cậu mặc cái áo đẹp chứ.”  
 
……53..  A và B là bảo vệ ở một công ty nhưng A và B mỗi người làm một ca khác 
nhau. Cả A và B đều không biết thời gian làm việc của nhau. Hôm nay, A đến công ty và 
gặp B. A không biết là B đã xong ca trực hay chuẩn bị vào ca trực. A hỏi B: “Cậu ăn cơm 
chưa?” B trả lời “Ăn rồi chứ.”  
 
…….54. A và B đến nhà C. Cả hai thấy 1 chiếc hộp trên bàn. A hỏi B: “Hộp gì chứ?”  
 
…….55. A và B đến nhà C. Cả hai thấy 1 chiếc hộp trên bàn và không biết chứa gì bên 
trong. A hỏi B: “Trong hộp này có con búp bê chứ?”  
 
…….56.  A nhặt 1 chiếc bút trên bàn của B và hỏi B rằng: “Cái gì chứ?”  
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…….57.  Tuần trước A mượn của B một quyển sách về văn học. Hôm nay A đem đến trả 
B. B hỏi A rằng: “Em đọc xong quyển sách này rồi chứ?”  

……..58. Mẹ hỏi con: ‘Ăn cơm đã?’ 

……..59. Mẹ hỏi con đang làm gì, con trả lời: ‘Ăn cơm đã’. 

……..60. Mẹ dăn con: ‘Ăn cơm đã!’ 
 
…….61. Ngày mai con trai phải đi thi rồi mà mẹ vẫn thấy ngồi chơi điện tử một cách say 
sưa, không chịu ôn bài nên nhắc con rằng: “Đừng chơi điện tử đã.”  

 
……62. A thấy B bị rụng tóc vì dùng dầu gội không thích hợp nên nhắc bạn rằng: “Đừng 
dùng loại dầu đó đã.”  

 
……63. Ngày mai con trai phải đi thi rồi mà mẹ vẫn thấy ngồi chơi điện tử một cách say 
sưa, không chịu ôn bài. Mẹ sợ con thi trượt nên nhắc con rằng: “Đừng chơi điện tử nữa. 
Hãy đọc sách đi đã.” 
 
……64. A thấy B bị rụng tóc vì dùng dầu gội không thích hợp nên nhắc bạn rằng: “Cậu 
thử dùng dầu gội Sunsilk đã.”  
 
……65.Người mẹ không biết có phải là con đang chơi game không nên hỏi: ‘Con đang 
chơi game mà?’ 
 
……66. Người mẹ không biết có phải là con đang chơi game không nên hỏi: ‘Con đang 
chơi game không?’ Con trả lời: ‘Không! Con đang làm bài tập mà’. 
 
……67. Mẹ dặn con: ‘Đi ngủ mà!’ 
 
 
…….68. Trong lớp, A chơi thân với B. Thường ngày, B vẫn đi học muộn nhưng ngày 
mai phải thi học kỳ nên A rất lo cho B, vì vậy A nhắc đi nhắc lại rằng: “Ngày mai đừng 
đi muộn đấy!” B cảm thấy bị làm phiền vì phải nghe đi nghe lại nhiều lần nên nói rằng: 
“Tớ biết rồi mà.”  
 
……69. A là người yêu của B đã lâu. A hỏi B: “Em có yêu anh không?” B trả lời: “Có 
mà.”   
 
…… 70. A và B học cùng lớp. Hôm nay A thấy B mặc một chiếc áo đẹp nên khen: “Hôm 
nay cậu mặc cái áo đẹp mà.” 
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........71. A và B là bảo vệ ở một công ty nhưng A và B mỗi người làm một ca khác nhau. 
Cả A và B đều không biết thời gian làm việc của nhau. Hôm nay, A đến công ty và gặp 
B. A không biết là B đã xong ca trực hay chuẩn bị vào ca trực. A hỏi B: “Cậu ăn cơm 
chưa?” B trả lời “Ăn rồi mà.”  
 
...........72.. Mẹ hỏi con : ‘Ăn cơm à?’ 
 
……73. Mẹ nói với con: ‘Ăn cơm à’.  
 
……74. Me dặn con: Ăn cơm à!. 
 
 
……75. Con trai rủ bố đi ăn cơm ở cửa hàng ăn quen thuộc. Lần nào cũng vậy, người bố 
chỉ gọi bún chả. Hôm nay, con trai tin rằng bố sẽ gọi bún chả như mọi khi nhưng vẫn hỏi 
bố rằng: “Bố sẽ gọi cái gì à?”  

 
……76. A và B rủ nhau đến quán ăn quen thuộc. Lần nào 2 người cũng gọi món nem 
chua nên hôm nay A nghĩ rằng B chắc chắn sẽ gọi món nem chua nên hỏi B rằng: “Mày 
sẽ gọi cái gì à?”  
 
……77. Con trai rủ bố đi ăn cơm ở cửa hàng ăn quen thuộc. Lần nào cũng vậy, người bố 
chỉ gọi bún chả. Hôm nay, con trai tin rằng bố sẽ gọi bún chả như mọi khi nên hỏi bố 
rằng: “Bố sẽ gọi bún chả à?” 

  
……78. A và B rủ nhau đến quán ăn quen thuộc. Lần nào 2 người cũng gọi món nem 
chua nên hôm nay A nghĩ rằng B chắc chắn sẽ gọi món nem chua nên hỏi B rằng: “Mày 
sẽ gọi nem chua à?”  

 
……79. Lần đầu tiên, mẹ và con đi du lịch Bangkok nhưng bị lạc đường. Hai người chưa 
biết sẽ đi đường nào. Con quay sang hỏi mẹ: “Bây giờ đi đường nào à?”  

 
……80. Lần đầu tiên, A và B đi du lịch Bangkok nhưng bị lạc đường. Hai người chưa 
biết sẽ đi đường nào. A quay sang hỏi B: “Bây giờ mày đi đường nào à?”  

 
.......81. Con biết mẹ không ăn được tôm biển, nhưng hôm nay thấy mẹ gọi món tôm nên 
quay sang hỏi mẹ rằng: “Mẹ gọi món tôm à?” 

  
……82. A biết B không ăn được tôm biển, nhưng hôm nay thấy B gọi món tôm nên quay 
sang hỏi bạn rằng: “Mày gọi món tôm à?”  
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……83.Mẹ hỏi con: ‘Ăn cơm thôi?’ 

……84. Mẹ hỏi con đang làm gì, con trả lời: ‘Ăn cơm thôi’. 

…….85 Me ra lệnh cho con: ‘Ăn cơm thôi!’ 
 
……86 A, B và C là nhóm bạn thân. Trong lúc ăn cơm, A rủ B và C đi mua sắm. B 
không đồng ý vì ngày mai mọi người phải thi môn tiếng Thái. Nên B muốn nhắc mọi 
người cùng mình ở nhà học nhóm. B nói với A và C rằng: “Đừng đi mua sắm thôi.” 

  
……87. A, B và C là nhóm bạn thân. Sau khi ăn cơm xong, mọi người muốn đi mua sắm. 
Nhưng A không muốn B và C đi vì ngày mai B và C phải thi môn tiếng Thái. A nghĩ rằng 
sẽ đi mua sắm một mình nên nói với B và C rằng: “Đừng đi mua sắm thôi.” 

  
……88. A, B và C là nhóm bạn thân. Trong lúc ăn cơm, A muốn đi mua sắm nên rủ B và 
C cùng đi. A nói với B và C rằng: “Đi mua sắm thôi.” 

  
…….89. A, B và C là nhóm bạn thân. Trong lúc ăn cơm, A rủ B và C đi mua sắm. B 
không muốn đi vì muốn ngủ trưa nên nói với A và C rằng: “Đi mua sắm thôi.”  
 
...........90.. Mẹ hỏi con : ‘Ăn cơm hả?’ 
 
……91. Mẹ nói với con: ‘Ăn cơm hả’.  
 
……92. Me dặn con: Ăn cơm hả!. 
 
……93. Con trai rủ bố đi ăn cơm ở cửa hàng ăn quen thuộc. Lần nào cũng vậy, người bố 
chỉ gọi bún chả. Hôm nay, con trai tin rằng bố sẽ gọi bún chả như mọi khi nhưng vẫn hỏi 
bố rằng: “Bố sẽ gọi cái gì hả?”  
 
……94. A và B rủ nhau đến quán ăn quen thuộc. Lần nào 2 người cũng gọi món nem 
chua nên hôm nay A nghĩ rằng B chắc chắn sẽ gọi món nem chua nên hỏi B rằng: “Mày 
sẽ gọi cái gì hả?”  
 
……95. Con trai rủ bố đi ăn cơm ở cửa hàng ăn quen thuộc. Lần nào cũng vậy, người bố 
chỉ gọi bún chả. Hôm nay, con trai tin rằng bố sẽ gọi bún chả như mọi khi nên hỏi bố 
rằng: “Bố sẽ gọi bún chả hả?” 
 
……96. A và B rủ nhau đến quán ăn quen thuộc. Lần nào 2 người cũng gọi món nem 
chua nên hôm nay A nghĩ rằng B chắc chắn sẽ gọi món nem chua nên hỏi B rằng: “Mày 
sẽ gọi nem chua hả?”  
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……97.. Lần đầu tiên, mẹ và con đi du lịch Bangkok nhưng bị lạc đường. Hai người 
chưa biết sẽ đi đường nào. Con quay sang hỏi mẹ: “Bây giờ đi đường nào hả?” 

  
……98. Lần đầu tiên, A và B đi du lịch Bangkok nhưng bị lạc đường. Hai người chưa 
biết sẽ đi đường nào. A quay sang hỏi B: “Bây giờ mày đi đường nào hả?”  

 
........99. Con biết mẹ không ăn được tôm biển, nhưng hôm nay thấy mẹ gọi món tôm nên 
quay sang hỏi mẹ rằng: “Mẹ gọi món tôm hả?”  
 
……100. A biết B không ăn được tôm biển, nhưng hôm nay thấy B gọi món tôm nên 
quay sang hỏi bạn rằng: “Mày gọi món tôm hả?”  
 
……101. Mẹ hỏi con: ‘Cơm ngon nhỉ?’ 
 
……102. Mẹ hỏi con ăn cơm có ngon không, con trả lời rằng: ‘Cơm ngon nhỉ.’ 
 
…….103. Mẹ dặn con: ‘Ăn cơm nhỉ!’ 
 
……104. A và B rủ nhau đi xem phim Titanic. Xem xong, A thấy đó là 1 bộ phim buồn 
và muốn biết cảm nghĩ của B như thế nào nên quay sang hỏi B: “Cậu thấy bộ phim này 
như thế nào nhỉ?” 

  
……105. A và B cùng xem bộ phim hài “Tết này ai đến xông nhà”. A xem xong thấy 
không có gì đáng cười trong khi B lại cười từ đầu đến cuối. A liền quay sang hỏi B: “Cậu 
thấy bộ phim này như thế nào nhỉ?” 

  
……106. A và B rủ nhau đi xem phim Titanic. Xem xong, A thấy đó là 1 bộ phim buồn 
và khi quay sang B thấy B đang khóc. A liền nói với B: “Bộ phim này buồn nhỉ?” 

  
……107. A về đến nhà thấy B đang ngồi xem phim và cười 1 mình. A nghĩ rằng B đang 
xem 1 bộ phim hài nên hỏi bạn: “Bộ phim này buồn cười nhỉ?”  
 

..........108 A bị mù màu nên nhìn màu xanh thành màu đỏ. Mỗi khi có ai cho A nhìn vật gì có màu 

xanh thì A đều nhìn thành màu đỏ. Một hôm, B giơ cho A xem một cái bút màu xanh, A nghĩ rằng 

B chắc chắn sẽ nhìn cái bút màu xanh thành màu đỏ nên A hỏi B rằng “Cái bút màu gì nhỉ?”  
 
 
……109. A và B đi mua quần áo. A vô tình nhặt lên 1 chiếc áo nhưng không nghĩ nó 
đẹp. A hỏi B rằng: “Cái áo này đẹp nhỉ?”  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
แบบสอบถาม (ฉบับแปล) 
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เนื่องดวย ดิฉันนางสาว ภัทรา ปณฑะแพทย กําลังศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาภาษาศาสตร

ประยุกต ขณะนี้กําลังทําวิทยานิพนธเกี่ยวกับภาษาเวียดนามจึงขอความรวมมือจากทานในการทาํแบบสอบ

ถามชุดนี้ดวยคะ ขอบคุณมากคะ  

 
สวนท่ี1 ขอมูลสวนตัว 

ช่ือ .......................................................................................................อายุ ..................................................................... 

เพศ   ชาย   หญิง        

อีเมล..................................................................... ภาษาตางประเทศที่คุณพูดได...................................................... 
 
สวนท่ี 2 โปรดพิจารณาคําที่ขีดเสนใตวาเหมาะสมกับสถานการณหรือไม หากมีความเหมาะสมใน
กรุณาทําเครื่องหมาย   หากไมมีความเหมาะสมกรุณาทําเครื่องหมาย X (กรุณาทําทุกขอ) 
 
.........1. นักเรียนถามอาจารยวา “อาจารยทานขาวหรือยัง ạ ?”   (+สุภาพ) 
 
.........2. นาย ก. ทะเลาะกับนาย ข. นาย ก. ตะคอกใสนาย ข. วา “มึงอยากตาย ạ?” (-สุภาพ) 
 
.......3. กอนไปทํางานแมหอมแกมลูกสาววัย 10 ขวบและอยากทราบวาเพื่อนของลูกจะมาเลนที่บาน
หรือไม แมถามลูกวา “วันนี้เพื่อนของลูกจะมาเลนที่บาน nhé?” (+คําถาม) 
. 
..........4.นางสาว ก. พูดกับนางสาว ข. วา “เราขอบใจเธอ nhé” (+บอกเลา) 
 
.......5. อาจารยส่ังนักเรียนวา “หามคุยกันเวลาครูสอน nhé” (+คําสั่ง) 

 
.......6. กอนไปทํางานแมไดหอมแกมลูกสาววัย 10 ขวบและพูดวา “แมไปทํางาน nhé” (+บอกเลา 
 +ออนโยน) 
 
..........7. นักโทษ ก. ตะโกนใสนักโทษ ข. เพื่อนรวมแดนวา “กูไปหองน้ํากอน nhé”  (+บอกเลา -
ออนโยน) 
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..........8 กอนไปทํางานแมไดหอมแกมลูกสาววัย 10 ขวบและพูดวา “อยาซน nhé” (+คําสั่ง +ออน
โยน) 
 
..........9. นักโทษ ก. ขูนักโทษ ข. วา “มึงอยาไดพูดกับนักโทษ ค. เชียว nhé”  (+คําสั่ง -ออนโยน) 
 
........10 แมถามลูกวา ‘กินขาว cơ?’ (+คําถาม) 
 
.........11.แมบอกลูกวา ‘แมกินขาว cơ ’ (+บอกเลา) 
 
........12.แมส่ังลูกวา ‘กินขาว cơ !’ (+คําสั่ง) 
 
..........13.. ลูกสาวไดไปเยี่ยมแมที่ทํางาน และไดไปทานอาหารรานหนึ่งในที่ทํางานแมเปนครั้งแรก
ซ่ึงแมชอบทานเปนประจํา เมื่อทานเสร็จก็คิดวาอาหารรานนี้ไมอรอยเลย พอเจอแมลูกสาว จึงพูด
กับแมวา “อาหารรานนี้ไมอรอยมากcơ”  (+คาดการณ +ปฏิเสธ) 
 
..........14. สองพอลูกเขาไปทานอาหารในรานซึ่งทั้งสองชอบทานเปนประจําเพราะอาหารที่นี่อรอย
มาก ลูกพูดกับพอวา “อาหารที่นี่อรอยมาก cơ” (+คาดการณ -ปฏิเสธ) 

 
..........15. ลูกสาวไดไปทานอาหารที่รานอาหารที่เพิ่งเปดใหมเปนวันแรกในมหาวิทยาลัยของตน
และก็พบวาอาหารนั้นไมอรอยเลย เมื่อกลับมาถึงบานก็เลาใหแมฟงวา “อาหารที่รานนั้นไมอรอย
มาก cơ” (-คาดการณ +ปฏิเสธ) 

 
..........16 .ลูกสาวไดไปทานอาหารที่รานอาหารที่เพิ่งเปดใหมเปนวันแรกในมหาวิทยาลัยของตน
และก็พบวาอาหารที่รานนี้อรอยมากๆ เมื่อกลับมาถึงบานก็เลาใหแมฟงวา “อาหารที่รานนั้นอรอย
มาก cơ” (-คาดการณ -ปฏิเสธ) 

 
..........17 แมถามลูกวา ‘กินขาว đâu?’ (+คําถาม) 
 
..........18.แมบอกลูกวา ‘แมไมกินขาว đâu’ (+บอกเลา) 
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..........19. แมส่ังลูกวา ‘กินขาว đâu !’’ (+คําสั่ง) 
 
..........20. ก. และ ข. ตางรูดีวา ค. นั้นพูดภาษาเวียดนามไมเกง ก. พูดกับ ข. วา “ค. พูดภาษาเวียด
นามไมเกง đâu” (+คาดการณ +ปฏิเสธ) 
 
..........21. ก. และ ข. ตางรูดีวา ค. นั้นพูดภาษาเวียดนามเกง ก. พูดกับ ข. วา “ค. พูดภาษาเวียดนาม
เกง đâu”      (+คาดการณ -ปฏิเสธ) 
 
............22. ก. รูวา ค. พูดภาษาเวียดนามไมเกง สวน ข. นั้นยังไมทราบ ก. พูดกับนาย ข. วา “ค. พูด
ภาษาเวียดนามไมเกง đâu” (-คาดการณ +ปฏิเสธ)  
 
............23. ก. รูวา ค. พูดภาษาเวียดนามเกง สวน ข. นั้นยังไมทราบ ก. พูดกับนาย ข. วา “ค. พูด
ภาษาเวียดนามเกง đâu” (-คาดการณ -ปฏิเสธ) 
 
.........24. แมถามลูกวา ‘ขนมนี้ไมอรอย đấy?’ (+คําถาม) 
 
.........25.แมพูดกับลูกวา ‘ขนมนี้ไมอรอย đấy   (+บอกเลา) 
 
............26.แมส่ังลูกวา ‘อยาพูดโกหก đấy!’ (+คําสั่ง) 
 
...........27. ก. ไมอยากให ข. มาสายในวันพรุงนี้ ก.จึงสั่ง ข. วา “พรุงนี้อยามาสาย đấy”  (+คําสั่ง  
+ปฏิเสธ) 
 
...........28. พี่ชายไมตองการใหนองสาววัย 10 ปนอนดึก จึงบอกนองสาววา “นองจา เขานอน đấy” 
(+คําสั่ง -ปฏิเสธ) 

 
........29  แมถามลูกวา ‘อะไร đấy?’ (+คําถาม) 
 
.......30. แมบอกลูกวา ‘แมกินขาวแลว đấy  (+บอกเลา) 
 
........31. แมส่ังลูกวา ‘กินขาว đấy!’ (+คําถาม) 
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..........32. ก. หยิบปากกาที่วางอยูบนโตะ ข. แลวถาม ข. วา “นี่อะไร đấy?” (+คําถาม +คาดการณ 
 +ใหม)  
 
..........33.ก. ไดยืมหนังสือเกี่ยวกับวรรณคดีของ ข. ไปอานเมื่ออาทิตยที่แลว วันนี้ ก. เอาหนังสือเลม
นั้นมาคืน ข. ถาม ก. วา “นองอานหนังสือเลมนี้จบแลว đấy?” (+คําถาม +คาดการณ –ใหม)  
 
..........34. ก. และ ข. มาที่บาน ค. ทั้งสองคนพบวามีกลองใบหนึ่งวางอยูบนโตะ ก. ถาม ข. วา 
“กลองอะไร đấy?”   ( +คําถาม -คาดการณ +ใหม) 

 
...........35. ก. และ ข. มาที่บานค. ทั้งสองคนพบวามีกลองใบหนี่งวางอยูบนโตะและก็ไมทราบวามี
อะไรอยูในกลองใบนั้น “ในกลองนั้นมีตุกตา đấy?” (+คําถาม -คาดการณ -ใหม) 
 
..........36. ก. เปนเพื่อนรวมชั้นนาย ข. นาย ข. เปนคนชอบเขาเรียนสายเปนประจํา ในวันพรุงนี้ ข. มี
สอบ ก.เปนหวง ข. จึงพูดเตือน ข. หลายครั้งหลายหนวา “พรุงนี้อยาไปสายนะ”  ข. ไดฟง ก. พูด
เตือนหลายครั้งหลายหนจึงรําคาญจึงพูดกับ ก. วา “ฉันรูแลว đấy” (+บอกเลา +คาดการณ +ใหม) 

 
..........37. ก. เปนแฟน ข. มานานแลว ก. ถาม ข. วา “นองรักพี่หรือเปลา?”  ข. ตอบวา “รัก đấy”     
(+บอกเลา +คาดการณ –ใหม) 
 
..........38. ก. และ ข. เปนเพื่อนรวมชั้น วันนี้ ก. เห็น ข. ใสเสื้อสวยจึงชม ข. วา “วันนี้ใสเสื้อสวย 

đấy” (+บอกเลา –คาดการณ +ใหม) 
 
..........39. ก. และ ข. ทํางานเปนผูรักษาความปลอดภัย ทั้งสองคนตางไมทราบเวลาทํางานที่แนนอน
ของตน วันนี้ ก. ไปทํางานและพบ ข.โดยที่ไมทราบวา ข. นั้นกําลังจะเริ่มทํางานหรือเลิกทํางาน  ก. 
ถาม ข. วา “กินขาวแลวหรือยัง?” ข. ตอบวา “กินแลว đấy” (+บอกเลา -คาดการณ  -ใหม) 
 
..........40. แมถามลูกวา ‘กินขาว đi?’ (+คําถาม)  
 
..........41 แมถามลูกวาทําอะไร ลูกตอบวา  ‘กินขาว đi’ (+บอกเลา) 
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.........42. แมส่ังลูกวา ‘กินขาว đi’ (+คําสั่ง) 
 
..........43. วันนี้แมเห็นลูกกําลังเลนเกมอยางสนุกสนานทั้งๆ ที่ตองสอบในวันพรุงนี้ แมอยากใหลูก
หยุดเลนเกมเดี๋ยวนั้นเพื่ออานหนังสือ แมจึงสั่งลูกวา “อยาเลนเกม đi” (+คําสั่ง +ปฏิเสธ +ทันที) 

 
..........44. ก. เห็น ข. ผมรวงเพราะใชยาสระผมที่ไมเหมาะกับผมตัวเอง ก. จึงพูดกับ ข. วา “อยาใชยา
สระผมนั่น đi” (+คําสั่ง +ปฏิเสธ -ทันที) 
 
..........45. วันนี้แมเห็นลูกกําลังเลนเกมอยางสนุกสนานทั้งๆ ที่ตองสอบในวันพรุงนี้ แมอยากใหลูก
หยุดเลนเกมเดี๋ยวนั้นเพื่ออานหนังสือ แมจึงสั่งลูกวา “อยาเลนเกมอีก อานหนังสือ đi ”  (+คําสั่ง 
 -ปฏิเสธ +ทันที) 
 
..........46  ก. เห็น ข. ผมรวงเพราะใชยาสระผมที่ไมเหมาะกับผมตัวเอง ก. จึงพูดกับ ข. วา “ลองใช
ยาสระผมซันซิลค đi” (+คําสั่ง +ปฏิเสธ -ทันที) 

 
........47. ก. เจอ ข. แลวถาม ข. วา ‘เธอสบายดี chứ ? (+คําถาม) 
 
.......48 ก. ถามข. วาอยากไปเที่ยวไหม ข. อยากไป จึงตอบวา ‘ไป chứ ’ (+บอกเลา) 
 
.......49.  ก. ส่ัง ข. วา ‘กินขาว chứ! ’ (+คําสั่ง) 
 
........50.ก. เปนเพื่อนรวมชั้นนาย ข. นาย ข. เปนคนชอบเขาเรียนสายเปนประจํา ในวันพรุงนี้ ข. มี
สอบ ก.เปนหวง ข. จึงพูดเตือน ข. หลายครั้งหลายหนวา “พรุงนี้อยาไปสายนะ”  ข. ไดฟง ก. พูด
เตือนหลายครั้งหลายหนจึงรําคาญจึงพูดกับ ก. วา “ฉันรูแลว chứ” (+บอกเลา +คาดการณ +ใหม) 

 
..........51. ก. เปนแฟน ข. มานานแลว ก. ถาม ข. วา “นองรักพี่หรือเปลา?”  ข. ตอบวา “รัก chứ” 
 (+บอกเลา +คาดการณ –ใหม) 
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..........52. ก. และ ข. เปนเพื่อนรวมชั้น วันนี้ ก. เห็น ข. ใสเสื้อสวยจึงชม ข. วา “วันนี้ใสเสื้อสวย 

chứ” (+บอกเลา –คาดการณ +ใหม) 
 
..........53. ก. และ ข. ทํางานเปนผูรักษาความปลอดภัย ทั้งสองคนตางไมทราบเวลาทํางานที่แนนอน
ของตน วันนี้ ก. ไปทํางานและพบ ข.โดยที่ไมทราบวา ข. นั้นกําลังจะเริ่มทํางานหรือเลิกทํางาน  ก. 
ถาม ข. วา “กินขาวแลวหรือยัง?” ข. ตอบวา “กินแลว chứ” (+บอกเลา -คาดการณ  -ใหม) 
 
..........54. ก. หยิบปากกาที่วางอยูบนโตะ ข. แลวถาม ข. วา “นี่อะไร chứ?” (+คําถาม +คาดการณ  
+ใหม)  
 
..........55. ก. ไดยืมหนังสือเกี่ยวกับวรรณคดีของ ข. ไปอานเมื่ออาทิตยที่แลว วันนี้ ก. เอาหนังสือ
เลมนั้นมาคืน ข. ถาม ก. วา “นองอานหนังสือเลมนี้จบแลว chứ?” (+คําถาม +คาดการณ –ใหม)  
 
..........56. ก. และ ข. มาที่บาน ค. ทั้งสองคนพบวามีกลองใบหนึ่งวางอยูบนโตะ ก. ถาม ข. วา 
“กลองอะไร chứ?”   ( +คําถาม -คาดการณ +ใหม) 

 
..........57. ก. และ ข. มาที่บานค. ทั้งสองคนพบวามีกลองใบหนี่งวางอยูบนโตะและก็ไมทราบวามี
อะไรอยูในกลองใบนั้น “ในกลองนั้นมีตุกตา chứ?” (+คําถาม -คาดการณ -ใหม) 
 
.......58 แมถามลูกวา ‘กินขาว đã?’ (+คําถาม) 
 
.......59 แมถามลูกวาทําอะไร ลูกตอบวา  ‘กินขาว đã’ (+บอกเลา) 
 
........60 แมlส่ังลูกวา ‘กินขาว đã!’ (+คําสั่ง) 
 
..........61 .วันนี้แมเห็นลูกกําลังเลนเกมอยางสนุกสนานทั้งๆ ที่ตองสอบในวันพรุงนี้ แมอยากใหลูก
หยุดเลนเกมเดี๋ยวนั้นเพื่ออานหนังสือ แมจึงสั่งลูกวา “อยาเลนเกม đã” (+คําสั่ง +ปฏิเสธ +ทันที) 
 
..........62. ก. เห็น ข. ผมรวมเพราะใชยาสระผมที่ไมเหมาะกับผมตัวเอง ก. จึงพูดกับ ข. วา “อยาใช
ยาสระผมนั่น đã” (+คําสั่ง +ปฏิเสธ -ทันที) 
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..........63. วันนี้แมเห็นลูกกําลังเลนเกมอยางสนุกสนานทั้งๆ ที่ตองสอบในวันพรุงนี้ แมอยากใหลูก
หยุดเลนเกมเดี๋ยวนั้นเพื่ออานหนังสือ แมจึงสั่งลูกวา “อยาเลนเกมอีก อานหนังสือ đã”  (+คําสั่ง 
 -ปฏิเสธ +ทันที) 
 
..........64  ก. เห็น ข. ผมรวงเพราะใชยาสระผมที่ไมเหมาะกับผมตัวเอง ก. จึงพูดกับ ข. วา “ลองใช
ยาสระผมซันซิลค đã” (+คําสั่ง +ปฏิเสธ -ทันที) 

 
.......65 แมสงสัยวาลูกกําลังเลนเกมอยูหรือไม จึงถามลูกวา ‘เลนเกม mà  (+คําถาม) 
 
.......66 แมสงสัยวาลูกกําลังเลนเกมอยูหรือไม ลูกตอบวา ‘เปลา ลูกทําการบาน mà ’ (+บอกเลา) 
 
.......67 แมส่ังใหลูกเขานอนวา ‘ไปนอน mà!’( +คําสั่ง) 
 
……68 . ก. เปนเพื่อนรวมชั้นนาย ข. นาย ข. เปนคนชอบเขาเรียนสายเปนประจํา เนื่องจากพรุงนี้มี
สอบ ก. เปนหวง ข. จึงพูดเตือน ข. หลายครั้งหลายหนวา “พรุงนี้อยาไปสายนะ”  ข. ไดฟง ก. พูด
เตือนหลายครั้งหลายหนก็เลยพูดกับ ก. วา “ฉันรูแลว mà” (+บอกเลา +คาดการณ +ใหม) 
 
……69. ก. และ ข. เปนแฟนกันมานานแลว ก. ถาม ข. วา “นองรักพี่หรือเปลา?”  ข. ตอบวา “รัก mà”  
(+บอกเลา +คาดการณ –ใหม) 
 
……70 . ก. และ ข. เปนเพื่อนรวมชั้น วันนี้ ก. เห็น ข. ใสเสื้อสวยจึงพูดกับ ข. วา “วันนี้ใสเสื้อสวย 

mà” (+บอกเลา –คาดการณ +ใหม) 
 
……71. ก. และ ข. ทํางานเปนผูรักษาความปลอดภัย ทั้งสองคนตางไมทราบเวลาทํางานที่แนนอน
ของตน วันนี้ ก. ไปทํางานและพบ ข.โดยที่ไมทราบวา ข. นั้นกําลังจะเริ่มทํางานหรือเลิกทํางาน  ก. 
ถาม ข. วา “กินขาวแลวหรือยัง?” ข. ตอบวา “กินแลว mà” (+บอกเลา -คาดการณ  -ใหม) 

 
.......72. แมถามลูกวา ‘กําลังกินขาว à?  (+คําถาม ) 
 
.......73 แมถามลูกวา กําลังทําอะไร ลูกตอบวา‘ลูก กําลังกินขาว à ’(+บอกเลา) 
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.......74 แมส่ังลูกวา ‘กินขาว à!’( +คําสั่ง ) 
 
……75 ลูกชายชวนพอไปทานอาหารที่รานประจํา ทุกครั้งที่ทานที่นี่พอจะสั่งขนมจีนหมูยางทุกครั้ง 
วันนี้ลูก ก็เชื่อวาพอตองสั่งขนมจีนหมูยางเชนกัน ลูกชายจึงถามพอวา “พอจะสั่งอะไร à?” (+คําถาม 
+คาดการณ +ใหม +สุภาพ) 
 
........76. ก. และ ข. ชวนกันไปทานอาหารที่รานประจํา ทุกครั้งที่ทานที่นี่ ทั้งสองคนจะสั่งแหนม
เปรี้ยวมาทาน ก. จึงเชื่อวา ข. ตองสั่งแหนมเปรี้ยวมาทานอีกเชนเคย ก. จึงพูดกับ ข. วา “มึงจะสั่ง
อะไร à?” (+คําถาม +คาดการณ +ใหม -สุภาพ) 
 
……77. . ลูกชายชวนพอไปทานอาหารที่รานประจํา ทุกครั้งที่ทานที่นี่พอจะสั่งขนมจีนหมูยางทุกครั้ง 
วันนี้ลูก ก็เชื่อวาพอตองสั่งขนมจีนหมูยางเชนกัน ลูกชายจึงถามพอวา “พอจะสั่งขนมจีนหมูยาง à?” 
(+คําถาม +คาดการณ -ใหม +สุภาพ) 
 
……78 . ก. และ ข. ชวนกันไปทานอาหารที่รานประจําทุกครั้งที่ทานที่นี่ ทั้งสองคนจะสั่งแหนม
เปรี้ยวมาทาน ก. จึงเชื่อวา ข. ตองสั่งแหนมเปรี้ยวมาทานอีกเชนเคย ก. จึงพูดกับ ข. วา “มึงจะสั่ง
แหนมเปรี้ยว à?” (+คําถาม +คาดการณ -ใหม -สุภาพ) 
 
……79. แมและลูกเพิ่งมาเที่ยวกรุงเทพเปนครั้งแรกและหลงทาง ทั้งสองคนไมทราบวาไปทางไหน 
ลูกจึงหันมาถามแมวา “ตอนนี้ไปทางไหน à?” (+คําถาม -คาดการณ +ใหม +สุภาพ) 
 
……80  ก. และ ข. เพิ่งมาเที่ยวกรุงเทพเปนครั้งแรกและหลงทาง ทั้งสองคนไมทราบวาไปทางไหน ก. 
จึงหันมาถามข. วา “ตอนนี้มึงไปทางไหน à?” (+คําถาม -คาดการณ +ใหม -สุภาพ) 
 
……81  . ลูกทราบดีวาแมทานกุงไมได  แตวันนี้ลูกเห็นวาแมส่ังกุงมาทาน ลูกจึงหันไปถามแมวา “แม
ส่ังกุง à?” (+คําถาม -คาดการณ -ใหม +สุภาพ) 
 
……82 . ก. ทราบดีวา ข. ทานกุงไมไดแตวันนี้ ก. เห็นวา ข. ส่ังกุงมาทาน ก. จึงหันไปถาม ข. วา “มึง
ส่ังกุง à?” (+คําถาม +คาดการณ -ใหม -สุภาพ) 

. 

......83 แมถามลูกวา ‘กินขาว thôi ?’(+คําถาม ) 
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.......84. แมถามลูกวาทําอะไร ลูกตอบวา  ‘กินขาว thôi’ (+บอกเลา) 
 
.......85. แมlส่ังลูกวา ‘กินขาว thôi ! (+คําสั่ง) 
 
……86. ก. ข. และ ค. เปนเพื่อนสนิทกัน ขณะที่ทานขาวกันอยู ก. ชวน ข. และ ค. ไปซื้อของ ข. ไม
อยากไปเพราะพรุงนี้ทุกคนมีสอบวิชาภาษาไทย จึงอยากใหทุกคนอยูบานเพื่ออานหนังสือกับตน ข. 
พูดกับ ก. และ ค. วา “อยาไปซื้อของ thôi”  (+ปฏิเสธ +สวนรวม) 
 
……87  ก. ข. และ ค. เปนเพื่อนสนิทกัน หลังจากที่ทานขาวเสร็จ ทุกคนอยากไปซื้อของ แต ก. ไม
อยากให ข. และ ค. ไปเพราะอยากใหอยูบานเพื่ออานหนังสือสอบสอบวิชาภาษาไทยในวันพรุงนี ้ก. 
จึงคิดวาตน จะไปซื้อของเพียงคนเดียวเทานั้น ก. พูดกับ ข. และ ค. วา “อยาไปซื้อของ thôi”  
 (+ปฏิเสธ -สวนรวม) 
 
……88. ก. ข. และ ค. เปนเพื่อนสนิทกัน ขณะที่กําลังทานขาว ก. อยากไปซื้อของจึงชวน ข. และ ค. 
ไปเปนเพื่อนดวย ก. พูดกับ ข. และ ค. วา “ไปซื้อของ thôi”  (-ปฏิเสธ +สวนรวม) 
 
……89. ก. ข. และ ค. เปนเพื่อนสนิทกัน ขณะกําลังทานขาว ก. ชวน ข. และ ค. ไปซื้อของ ข. ไม
อยากไปเพราะอยากนอนกลางวันมากกวา จึงพูดกับ ก. และ ค. วา “ไปซื้อของ thôi”  (-ปฏิเสธ -สวน
รวม) 
 
.......90. แมถามลูกวา ‘กําลังกินขาว hả ? (+คําถาม) 
 
.......91 แมถามลูกวา กําลังทําอะไร ลูกตอบวา‘ลูก กําลังกินขาว hả ’[ +บอกเลา] 
 
.......92 แมส่ังลูกวา ‘กินขาว hả!’ (+คําสั่ง) 
 
……93. ลูกชายชวนพอไปทานอาหารที่รานประจํา ทุกครั้งที่ทานที่นี่พอจะสั่งขนมจีนหมูยางทุกครั้ง 
วันนี้ลูก ก็เชื่อวาพอตองสั่งขนมจีนหมูยางเชนกัน ลูกชายจึงถามพอวา “พอจะสั่งอะไร hả?” (+คํา
ถาม +คาดการณ +ใหม +สุภาพ) 
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……94. ก. และ ข. ชวนกันไปทานอาหารที่รานประจําทุกครั้งที่ทานที่นี่ ทั้งสองคนจะสั่งแหนม
เปรี้ยวมาทาน ก. จึงเชื่อวา ข. ตองสั่งแหนมเปรี้ยวมาทานอีกเชนเคย ก. จึงพูดกับ ข. วา “มึงจะสั่ง
อะไร hả?” (+คําถาม +คาดการณ +ใหม -สุภาพ) 
 
……95. ลูกชายชวนพอไปทานอาหารที่รานประจํา ทุกครั้งที่ทานที่นี่พอจะสั่งขนมจีนหมูยางทุกครั้ง 
วันนี้ลูก ก็เชื่อวาพอตองสั่งขนมจีนหมูยางเชนกัน ลูกชายจึงถามพอวา “พอจะสั่งขนมจีนหมูยาง 

hả?” (+คําถาม +คาดการณ -ใหม +สุภาพ) 
 
……96. ก. และ ข. ชวนกันไปทานอาหารที่รานประจําทุกครั้งที่ทานที่นี่ ทั้งสองคนจะสั่งแหนม
เปรี้ยวมาทาน ก. จึงเชื่อวา ข. ตองสั่งแหนมเปรี้ยวมาทานอีกเชนเคย ก. จึงพูดกับ ข. วา “มึงจะสั่ง
แหนมเปรี้ยว hả?” (+คําถาม +คาดการณ -ใหม -สุภาพ) 
 
……97. แมและลูกเพิ่งมาเที่ยวกรุงเทพเปนครั้งแรกและหลงทาง ทั้งสองคนไมทราบวาไปทางไหน 
ลูกจึงหันมาถามแมวา “ตอนนี้ไปทางไหน hả ?” (+คําถาม -คาดการณ +ใหม +สุภาพ) 
 
……98. ก. และ ข. เพิ่งมาเที่ยวกรุงเทพเปนครั้งแรกและหลงทาง ทั้งสองคนไมทราบวาไปทางไหน 
ก. จึงหันมาถามข. วา “ตอนนี้มึงไปทางไหน hả?” (+คําถาม -คาดการณ +ใหม -สุภาพ) 
 
……99. ลูกทราบดีวาแมทานกุงไมไดแตวันนี้ลูกเห็นวาแมส่ังกุงมาทาน ลูกจึงหันไปถามแมวา “แม
ส่ังกุง hả?” (+คําถาม -คาดการณ -ใหม +สุภาพ) 
 
……100.ก. ทราบดีวา ข. ทานกุงไมไดแตวันนี้ ก. เห็นวา ข. ส่ังกุงมาทาน ก. จึงหันไปถาม ข. วา “มึง 
ส่ังกุง hả?” (+คําถาม +คาดการณ -ใหม -สุภาพ) 

 
......101 แมถามลูกวา ‘กินขาวอรอย nhỉ?’ (+คําถาม) 
 
......102 แมถามลูกวากินขาวอรอยใหม ลูกตอบวา ‘กินขาวอรอย nhỉ ?’ (+บอกเลา) 
 
......103 แมส่ังลูกวา ‘กินขาวอรอย nhỉ !’ ( +คําสั่ง) 
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……104 . ก. ชวน ข. ไปดูหนังเรื่องไททานิก เมื่อดูจบแลว ก. ก็คิดวาหนังเรื่องนี้เศรา ก. อยากรูวา ข. 
คิดเห็นอยางไรกับหนังเรื่องนี้ จึงถาม ข. วา “เธอคิดวาหนังเรื่องนี้เปนอยางไร nhỉ?”  (+คําถาม +คาด
การณ +ใหม +สวนรวม) 
 
……105  ก. กับ ข. กําลังภาพยนตรเวียดนามเรื่อง “Tết này ai đến xông nhà” เมื่อดูเสร็จแลว ก. รู
สึกวาหนังเรื่องนี้ไมเห็นสนุกเลย ในขณะที่ ข. นั้นหัวเราะตั้งแตตนเรื่องจนทายเรื่อง ก. ถาม ข. วา 
“เธอคิดวาหนังเรื่องนี้เปนอยางไร nhỉ?” (+คําถาม +คาดการณ +ใหม -สวนรวม) 
 
……106. ก. และ ข. ชวนกันไปดูภาพยนตร ไททานิก เมื่อดูจบแลว ก. คิดวาไททานิกเปนหนังที่เศรา
มาก เมื่อหันไปก็เห็น ข. กําลังรองไห ก. พูดกับ ข. วา “หนังเรื่องนี้สนุก nhỉ?”  (+คําถาม +คาดการณ 
 –ใหม +สวนรวม) 
 
……107. ก. กลับบานพบ ข. กําลังดูหนังและหัวเราะอยูคนเดียว ก. คิดวา ข. กําลังดูหนังตลกอยู ก.จึง
ถาม ข. วา “หนังเรื่องนี้ตลก nhỉ ?”  (+คําถาม +คาดการณ –ใหม -สวนรวม) 
 
……108. นาย ก. ตาบอดสีเห็นสีเขียวเหมือนสีแดง เวลาใครใหดูสีเขียวก็เห็นเปนสีแดงเสมอ วันหนึ่ง
นาย ข. เอาปากกาสีเขียวใหนาย ก. ดู และคาดวา นาย ก. จะตองเห็นเปนสีแดง นาย ข. ถามนาย ก. 
วา “ปากกานี้สีอะไร nhỉ?”  (+คําถาม -คาดการณ -ใหม -สวนรวม) 
 
……109. ก. และ ข. ไปซื้อเสื้อผา ก. หยิบเสื้อตัวหนึ่งขึ้นมาและไมคิดวาเสื้อตัวนี้สวย ก. ถาม ข. วา 
“เสื้อตัวนี้สวย nhỉ?”  (+คําถาม –คาดการณ –ใหม -สวนรวม) 
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