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 งานวิจยันี้มวีัตถุประสงค 1) เพื่อวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย
ภาษาไทย 2) เพื่อยืนยันผลวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทายภาษาไทย ผูวิจยัเกบ็
ขอมูลโดยบันทึกบทสนทนาของกลุมตัวอยางที่เปนคนไทยที่ใชภาษาไทยเปนภาษาแม และมี
ถ่ินอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครเปนเพือ่วิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย
ภาษาไทย โดยใชทฤษฎีการวเิคราะหองคประกอบและยนืยันผลวิเคราะหองคประกอบทาง
ความหมายโดยใชแบบสอบถามเพื่อทดสอบการยอมรับการใชคําลงทายในสถานการณตางๆ จาก
กลุมตัวอยาง 
 
 ผลการวิเคราะหบทสนทนาโดยการใชทฤษฎีการวิเคราะหองคประกอบพบวามีคําลงทาย
จํานวน 32 คํา ไดแก ใชมั้ย/ใชเปลา เปลา หรือ(1) หรือ(2) หรือ(3) มั้ย ครับ คะ คะ ฮะ จะ จะ วะ ยะ 
เวย วะ ยะ นะ นะ(1) นะ(2) สิ ดิ เถอะ ละ อะ ไง มั้ง เนอะ หรอก(1) หรอก(2) หรอก(3) แหละ 
สามารถจําแนกออกจากกันดวยมิติความแตกตาง 17 มิติ คือ ชนิดของประโยค การแสดง
สถานภาพ การแสดงคําถาม การปฏิเสธ ความสภุาพ ความออนโยน การคาดการณของผูพูด การ
คาดคั้น การมสีวนรวม ความขัดแยง เพศของผูพูด ความแนใจ ภาษาปาก ความรําคาญ ขอมูลใหม 
ความตองการคําตอบ สถานการณเกดิตรงตามที่คาดการณไว  
 
 ผลการยืนยันผลวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทายภาษาไทยจาก
แบบสอบถามเพื่อทดสอบการยอมรับการใชคําลงทายในสถานการณตางๆ จากกลุมตวัอยาง
จํานวน 40 คนพบวาผูวจิัยวิเคราะหการใชคําลงทายตรงกับกลุมตัวอยางทั้งหมด 
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 The purposes of this study are 1) to analyze the semantic component of Thai final 
particles. 2) to verify the semantic components of Thai final particles.The data in this study is 
collected by recording forty-hour conversation in order to analyze the semantic components of 
final particle by method of componential analysis and collecting questionnaires from Thai 
informants in order to verify the semantic components of Thai final particles. 
 
 From the method of componential analysis, the result shows that there are thirty-two 
Thai final particles: châjma&j/châjpla$aw, pla$aw, rÆ&Æ(1), rÆ&Æ(2), rÆ&Æ(3), ma@j, khra@p, kha@/, khâ/, ha@/, 
ca@/, ca^/, wa@/, ja@/, w @́́ j, wâ/, jâ/, nâ/, na@/ (1), na@/ (2), siô/, diô/, th $́/, la$/, /a$/, Naj, ma@N, n´/, 

 rç$çk(1), rç$çk(2), rç$çk(3) and lQ$/ which are differentiated by seventeen dimensions of contrast: 
sentence types, status, question making, negation, politeness, gentleness, speaker’s prediction, 
force, participation, conflict, gender, certainty, spoken language, annoyance, new information, 
needed of answer and something happened as expected. 
 
 From the method of using questionnaires, the result shows that the informants support 
all the components of final particles. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญของปญหา 
 
 ภาษาเปนเครื่องมือที่ชวยใหมนุษยไดส่ือสารถึงความรูสึกนึกคิด ถายทอดความรู 
ประสบการณจากบุคคลหนึง่ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง การเลือกถอยคําที่เหมาะสมในการสื่อสารจะชวย
ใหการสื่อสารนั้นสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น กลาวคือ ผูรับสารจะเขาใจจุดประสงคของผูส่ือสารไดอยาง
ถองแทนั่นเอง 
 
 คําลงทายเปนคําประเภทหนึง่ที่มีความสําคัญในการใชภาษา แตเมื่อตรวจสอบเอกสารจาก
หนังสือววิิธภาษา แบบเรยีนภาษาไทยของกระทรวงศกึษาธิการสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 
ทั่วประเทศแลวกลับพบวาคําลงทายไมไดรับการจัดอยูในชนิดของคําในภาษาไทย ทั้งที่คําลงทายนี้
สามารถใชในการถายทอดความหมายและความรูสึกบางอยางของผูพูดสูผูฟงได ดังที ่Bhamoraput 
(1972) กลาวไววา คําลงทายสามารถแสดงความหนกัแนน แสดงการเนน แสดงการสัง่หรือชักชวน 
แสดงการเฉพาะเจาะจง แสดงคําถาม แสดงสถานภาพ เปนตน ได 
 
 คําลงทายมีความสําคัญไมแพคําชนิดอื่นๆ แตกลับถูกละเลยไปในแงของการอธิบายดังจะ
เห็นไดจากหนงัสือแบบเรียนที่ไมไดมีการกลาวถึง นอกจากนี้แลวคนสวนใหญใชไดอยางถูกตอง 
แตไมสามารถอธิบายใหคนอื่นเขาใจได สวนในแงของการใชงานนั้น คําลงทายก็ยังมีการใชงานใน
การสื่อสารในชีวิตประจําวันเหมือนกับคําชนิดอื่นๆ  
 
 ดังนั้น ผูวจิัยจงึสนใจศึกษาเรื่องคําลงทายในภาษาไทย โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎี
วิเคราะหองคประกอบ (Componential Analysis) ซ่ึง Nida (1979) ไดกลาวไววาเปนวิธีการวเิคราะห
และระบุองคประกอบทางความหมายที่จําเปนและเพียงพอของคําๆ หนึ่งใหแตกตางจากคําอ่ืนๆ ใน
หมวดเดยีวกัน เมื่อทําการวิเคราะหแลวก็จะไดคาอรรถลักษณ (Semantic Features) แบบทวิลักษณ 
(Binary) ซ่ึงจะบอกความหมายของคําลงทายที่นํามาวิเคราะหไดอยางชัดเจนและสะดวกมากยิ่งขึน้ 
โดยการนําการวิเคราะหองคประกอบมาใชในการวิเคราะหนั้นมีขอดีคือ ทําใหเขาใจความหมายของ
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คําไดอยางเปนระบบ รวมทัง้ยังแสดงความแตกตางทางความหมายของคําที่มีความหมายใกลเคยีง
กันอยางชดัเจน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.  เพื่อศึกษาและวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทายภาษาไทย 
 
 2.  เพื่อทดสอบองคประกอบทางความหมายของคําลงทายภาษาไทย 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 1.  สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายและการใชคําลงทายภาษาไทย 
 
 2.  เกิดองคความรูใหมเกีย่วกับองคประกอบทางความหมายและการใชคําลงทายซึ่งเกิด
ประโยชนแกผูที่ตองการศึกษาคําลงทายภาษาไทย 
 
 3.  เปนแนวทางในการศึกษาคําลงทายภาษาอื่นๆ ตอไป 
 

ขอบเขตการวจัิย 
 
 1.  ขอมูลในการศึกษาครั้งนีม้าจากการบันทึกบทสนทนาจากกลุมตวัอยางที่เปนคนไทย ใช
ภาษาไทยเปนภาษาแม โดยมีถ่ินอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 2.  คําลงทายที่นํามาเปนขอมลูในการศึกษาเปนคําลงทายที่ใชพูดในบทสนทนาใน
ชีวิตประจําวันจากการบันทกึบทสนทนาของกลุมตัวอยางจํานวน 40 ช่ัวโมง ไมรวมคําลงทายที่ใช
พิเศษเฉพาะบคุคล เฉพาะเวลา เชน บทสนทนากับพระภิกษุ บทสนทนาที่ใชคําราชาศัพท และไม
ศึกษาคําลงทายในภาษาถิ่นดวย 
 
 3.  ผูวิจัยศกึษาคําลงทายภาษาไทยที่ปรากฏเพียงคําเดยีวเทานั้น ไมศึกษาคําลงทายที่ปรากฏ
รวมกันหรือซอนกันมากกวา 1 คําขึ้นไป 
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 4.  ผูวิจัยศกึษารูปหลักของคําลงทายภาษาไทยเทานัน้ ไมศึกษารูปแปรของคําลงทาย 
 

นิยามศัพท 
 
 คําลงทาย (Final Particles) หมายถึง คําตางๆ ที่มีลักษณะดังนี้  
 
 1.  คําลงทายเปนคําที่ปรากฏอยูตําแหนงทายสุดของประโยค  
 
 2.  คําลงทายไมสามารถจัดใหเปนคําหลัก (content words) ได เชน คํานาม คํากริยา 
คําคุณศัพท คําวิเศษณ เปนตน 
 
 3.  คําลงทายเปนคําที่ชวยบอกเจตนาของผูพูดใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 
 4.  คําลงทายอาจมีรูปซํ้ากับคําอ่ืนๆ ได แตเมื่อทําหนาที่เปนคําลงทายแลว จะไมมี
ความหมายประจําคํา 
 
 5.  คําลงทายอาจมีรูปแปรทีม่ีความแตกตางกันในเรื่องของเสียงสระ พยัญชนะหรือ
วรรณยกุต แตไมทําใหความหมายหลักของคําลงทายนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 
 อรรถลักษณ (Semantics Feature) หมายถึง สวนยอยของความหมายของคําหนึ่งๆ โดย
อรรถลักษณมักมี 2 คา (Binary Features) คือ + และ – 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

 ในการตรวจสอบเอกสารนี้ ผูวิจัยไดแบงเปน 3 หัวขอ ดงันี้ 1) เอกสารและงานวิจยัที่
เกี่ยวของกับคาํลงทายในภาษาไทย 2) งานวิจัยท่ีเกีย่วของกับคําลงทายในภาษาอื่นๆ 3) ทฤษฎีและ
งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหองคประกอบ 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคําลงทายในภาษาไทย 
 
เอกสารที่เก่ียวของกับคําลงทายในภาษาไทย 
 
 นววรรณ พันธุเมธา (2527: 72-79) เรียกคาํลงทายวาเปนคําเสริม คือ เปนคําที่เสริมเขาไปใน
ประโยคเพื่อเนนเจตนาของผูพูดวาตองการบอกเลา ส่ัง ขอรองหรือถาม ฯลฯ หรือบอกสถานภาพ
ระหวางผูพดูกบัผูฟงวาเสมอกันหรือสนิทสนมกันหรือไม โดยแบงคําลงทายออกเปน 3 ประเภท 
ไดแก 
 
 1. คําบอกมาลา 
 
 2. คําบอกการถาม 
 
 3. คําบอกสถานภาพ 
 
 1. คําบอกมาลา  
 
     คําบอกมาลา เปนคําลงทายที่มักใชส่ือสารดวยการพูด ทําใหนาฟงยิ่งขึ้น ไมหวนเกนิไป 
รวมถึงยังชวยเนนเจตนาของผูพูดวาตองการบอกเลา ส่ัง ขอรอง ออนวอน หรือถาม ฯลฯ และได
แสดงหนาที่ของคําลงทายประเภทนี้ไวดังนี้ 
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  1.1  คําพวก “นะ” ประกอบดวยคําลงทาย 2 คํา คือ นะ นะ 
 
         1.1.1  นะ 
 
       ก. ใชส่ังหรือบังคับหรือแนะนําหรือเชญิชวนแลวแตน้ําเสียง เชน 
 
         - ไปเดีย๋วนี้นะ (ส่ัง) 
 
         - มาเที่ยวกนัอีกนะ (เชิญชวน) 
 
       ข. ใชเปนเชงิขออนุญาต เชน 
 
         - หนูไปเลนนะแม 
 
       ค. ใชแสดงความเหน็และพดูเปนเชิงเชื้อเชิญใหอีกฝายแสดงความเหน็
ของตนเองบาง เชน 
 
         - อากาศดนีะ 
 
       ง. ใชบอกเลาเพื่อใหผูฟงปฏิบัติไดถูกตอง เชน 
 
         - ฉันไมชอบเด็กพดูปดนะ 
 
       จ. ใชถามเมือ่เกิดความสงสัย อาจเปนเพราะไดยินไมชัดหรือไมเชื่อห ู
อาจเปนการถามซ้ําก็ได เชน 
 
         - เธอจะคิดถึงฉันบางไหมนะ 
 
       ฉ. ใชเมื่อรําพึงกับตัวเองหรือบนหรือแสดงความแปลกใจที่พบ
เหตุการณที่ไมเขาใจ ไมคาดฝน เชน 
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         - ทําไมเขาไมตอบนะ 
 
     1.1.2  นะ 
 
    ก. ใชกับประโยคที่มีสุมเสียง (Tone) ไมถึงกับบังคับ ฟงไมหนัก
แนนเทา นะ แตมันแสดงถึงความรําคาญ เชน 
 
      - อยาแกลงนะ 
 
    ข. ใชในการอธิบาย แสดงเหตุผลในการกระทําของตนหรือ
บุคคลอื่น มักแฝงความรูสึกกระวนกระวายหรือรําคาญไวดวย เชน 
 
       - คนกําลังปวดหวันะ เลิกพูดกอนดีกวา 
 
    ค. ใชบอกเลาหรือแสดงความคิดเห็นขดัแยงกับความคิดของผูฟง 
เชน 
 
       - ฝนคงไมตกนะ ฟาออกจะใสแจว 
 
    ง. ใชเมื่อเกดิความสงสัย ไมใชเมื่อตองการถามซ้ําและไมใชเมื่อ
รําพันกับตนเอง เชน 
 
        - เขาไปไหนกันนะ 
 
  1.2  คําพวก “ซิ” ประกอบดวยคําลงทาย “สิ ซิ ซ่ิ ซี ซ่ี ซ๊ี” ยกตวัอยางเชน คาํวา “สิ” 
มีการใชดังตวัอยางตอไปนี ้
 
         ก. ใชส่ังแนะนําหรือชักชวน แฝงความหมายวาเรื่องที่บอกใหทํานัน้เปนเรื่องที่
ควรทํา ซ่ึงผูฟงรูดีอยูเองแลวหรืออาจจะยังไมรู คําส่ังอาจเปนการสั่งใหปฏิบัติหรือเลือกปฏิบัติ เชน 
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        - เปดประตูสิ 
 
         ข. ใชตอบรับอีกฝายหนึ่ง เนนใหเหน็วาเรื่องควรจะเปนเชนนั้น เชน 
 
             ถาม : พรุงนี้คุณจะมาไหม 
             ตอบ : มาสิ 
 
         ค. ใชแยงอีกฝายหนึ่ง เนนใหวาเรื่องควรเปนเชนนัน้ เชน 
 
              แดง : ดูสิ ยายนุชตองทํางานบานจนผอมไปตั้งเยอะ 
              ดํา : ผูหญิงแตงงานแลวก็ตองทํางานบานสิ 
 
         ง. ใชคาดคะเน เชน  
 
            - ขางนอกน้ําคงทวมสิ 
 
         จ. ใชในการกลาวถึงส่ิงที่เพิ่งเกิดขึน้หรือส่ิงที่ตนเพิ่งคิดได มักใชกบัคําวา แลว 
เชน 
 
            - ฝนตกแลวสิ 
 
  1.3  คําพวก “ละ” ประกอบดวยคําลงทาย ละ ละ 
 
        1.3.1  ละ 
 
      ก. ใชในประโยคแจงใหทราบ บอกเลาส่ิงที่คิดวาผูฟงยงัไมรู ไมใชเปน 
ประโยคคําตอบ เชน 
 
           - ฉันไปละ พรุงนี้จะมาใหม 
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        1.3.2 ละ 
 
    ก. ใชในประโยคถามใหตอบ โดยผูพูดตองการทราบคําตอบ เชน 
 
         - เธอนะ ชวยเขาไดมั๊ยละ 
 
    ข. ใชในประโยคบอกใหทํา มักเปนการสั่งหามลวงหนาเหตุการณยังไม
เกิดขึ้น เชน 
 
         - เธออยาไปไหนละ 
 
  1.4 คําพวก “เถอะ” ประกอบไปดวยคําลงทาย คือ เถอะ หรือ เถิด ใชในประโยค
บอกใหทํา บอกความหมายเชิงอนุญาตหรือชักชวน เชน 
 
        นั่งเถอะ 
 
        ตื่นเถิดชาวไทย 
 
  1.5  คําพวก “หรอก” ประกอบดวยคําลงทาย หรอก ดอก 
 
         ก. ใชในประโยคแจงใหทราบที่มีเนื้อความปฏิเสธ เชน 
 
           - ฉันไมสนใจเขานกัดอก 
 
         ข. ใชในประโยคแจงใหทราบที่มีเนื้อความรับรอง แสดงวาผูพูดตองการจะ
กลาวแยงตอไป เชน 
 
          - เขาก็เกงหรอก แตฉันไมนับถือ 
 
  1.6  คําพวก “กระมัง” หรือ “มั๊ง” ใชในประโยคที่ผูพูดแสดงการคาดคะเน เชน 
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        - แกคงชอบคุณมั๊ง 
 
        - เขาคงจะคางคืนบนดอยกระมัง 
 
  1.7 คําพวก “นี่” 
 
        ก. ใชในประโยคถามใหตอบ เชน 
 
           - คนมาจากไหนกันนี่เตม็ไปหมด 
 
        ข. ใชในประโยคแจงใหทราบ มักใชในการโตแยงกบัอีกฝายหนึ่ง เชน 
 
           - เขามาวาฉันกอนนี ่
 
 2.  คําบอกการถาม 
 
       คําบอกการถามมี 2 คํา ไดแก คําวา หรือ กับ ไหม ทั้งสองคํามีตําแหนงอยูทายประโยค 
แตความหมายผิดกันและไมสามารถใชแทนกันได โดยคําลงทาย “หรือ” ใชเมื่อผูถามไดทราบ
เร่ืองราวมาบางแลว อาจจะเปนเพราะมีผูบอกเลาหรือผูถามไดเหน็ดวยตาตนเองและตองการถาม
เพื่อความแนใจหรือในบางกรณีก็ถามตามมารยาทสังคม ผูถามคาดวาผูตอบจะตอบรบัหรือบางทีก็
ไมตองการคําตอบ สวนคําลงทาย “ไหม” ใชเมื่อผูถามไมทราบเรื่องราวมากอน ผูถามถามเพราะ
ตองการคําตอบและไมไดคาดวาการตอบจะเปนการตอบรับหรือตอบปฏิเสธ 
 
 3.  คาํบอกสถานภาพ 
 
      คําบอกสถานภาพแสดง เพศ วัย ของผูพูด ฐานะของผูฟง และทาทขีองผูพูดตอผูฟง โดย
แบงคําลงทายไวเปนกลุม ดงันี้ 
 
      3.1  เพศของผูพูด 
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            ถาเปนผูหญิงจะใชคําวา คะ คะ จะ จะ ยะ ยะ เพคะ ฮะ ฮะ ผูหญิงบางคนใชคําวา วะ 
หรือ โวย ดวย  
 
             ถาผูพูดเปนชายจะใชคําวา ครับ วะ วะ โวย พระพุทธเจาขา พะยะคะ ฮะ ผูชายบาง
คนใชคําวา จะ จะ กับผูหญิงแสดงความสนิทสนมและเอ็นด ู
 
      3.2  เพศของผูฟง 
 
             ถาผูฟงเปนเดก็หญิง ผูพูดแมจะเปนชายก็อาจใชคําวา คะ คะ จะ จะ 
 
             ถาผูฟงเปนเดก็ชาย ผูพูดแมจะเปนหญิงก็อาจใชคําวา ครับ 
 
      3.3  วัยของผูพูด 
 
              เด็กหญิงและเดก็สาวมักใชคําวา ฮะ ฮะ 
 
              เด็กชายและเด็กหนุมมักจะใช ฮะ 
 
       3.4  ฐานะของผูฟง 
 
              ถาผูฟงเปนเจานาย ผูพูดที่เปนหญงิใชคําวา เพคะ 
 
              ถาผูฟงเปนเจานาย ผูพูดเปนชายใชคําวา พระพทุธเจาขา พะยะคะ 
 
       3.5  ทาทีของผูพูดตอผูฟง 
 
              ถาผูพูดไมยกยองผูฟงซ่ึงอาจจะเปนเพราะความสนิทสนมหรือเปนเพราะผูฟงมี
ฐานะต่ํากวาผูพูดอาจใชคําวา วะ โวย ซ่ึงเปนคําไมสุภาพและมักใชเฉพาะชาย 
 
              ถาผูพูดยกยองผูฟง ผูพูดที่เปนหญงิใชคําวา คะ คะ ผูพูดที่เปนชายใชคําวา ครับ 
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 อนึ่ง คําบอกสถานภาพมีใช 2 ชุด ชุดหนึง่ใชในประโยคถามใหตอบและบอกใหทํา ไดแก 
คะ วะ ยะ จะ อีกชุดหนึ่งใชในประโยคแจงใหทราบ ไดแก จะ ยะ คะ วะ ฮะ สวนคํา ครับ เพคะ 
พระพุทธเจาขา (สําหรับเพศชาย) ใชไดทั้งในประโยคแจงใหทราบ ถามใหตอบ และบอกใหทํา 
 
 บรรจบ พันธุเมธา (2523: 169-171) กลาวไวในหนังสือเร่ือง “ลักษณะการใชภาษาไทย” วา 
คําลงทายคําอ่ืนๆ ที่ไมใชกริยาชวยเปนคําลงทายประโยคหรือมาขางทายกริยา เชน 
 
 เถอะ ใชเปนคาํอนุญาตเชิงส่ัง เชน กินเขาไปเถอะ ถึงหมดก็ไมวา ใชแสดงการชักชวน เชิญ
ชวน เชน มากนิดวยกนัเถอะ คํา เอาเถอะ เปนคําจําเพาะใชในความหมายวา ตกลง ถาเปนเรื่องซื้อ
ขายก็หมายความวา ใหผูซ้ือ ซ้ือไปได ถาเปนเรื่องอื่นๆ เอาเถอะเปนคําแสดงการรับรู 
 
 เถิด ใชไดอยางเดียวกับเถอะ ถือเปนคําเดียวกัน ตางกันกต็รงเอาเถิด อาจหมายถึงการเลน 
อยางหนึ่งของเด็กได 
 
 นะ นะ นา เถอะนะ เถอะนะ เถอะนา คําเหลานี้ใชไดทั้งเชญิชวนและชกัชวน เชน ออกไป
นะ อยางเขามานะ (คําส่ัง) ไปดวยกันนะ ไปดวยกันเถอะนะ ไปดวยกันนา ไปนา ออกไปนา อยาอยู
เลยนา ไปเถอะนา (ชักชวน) 
 
 นะ บางทีกใ็ชในการขออนญุาตหรือเพียงแตบอกกลาว เชน ไปละนะ ขนมนี้ฉันจะกนินะ 
 
 นา ใชเชิงปรารภ เชน คนเรานี่นา บางทีเหน็ผิดเปนชอบ บางทีเสียงเปลี่ยนไปเปน นา (เสียง
สูงกวา นา) 
 
 ละ ละ อาจกรอนเสียงจาก แลว หรือ เลา ละกรอนจากแลว ก็แสดงความหมายอยางแลว 
เชน เอาละ (เอาแลว พอแลว หรือเด็กรองเวลาเลนเอาเถิด เมื่อพรอมใหเพื่อนไลจับแลว) สวน ละ 
กรอนจาก เลา ก็แสดงความหมายเหมือนเลา เปนการลงทายคํานามใหฟงดีขึ้น ไมหวน แตมักใช
จําเพาะคนสนทิ เชน ไปไหมเลา ไปไหมละ เปนไรไปเลา เปนไรไปละ ใครไปบางเลา ใครไปบาง
ละ บางทีใชในความประชด เชน ดนีี่เลา ดีนี่ละ บางทีใชในความหาม เชน อยาเขามาละ 
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 ละ ที่ไมไดใชแสดงความดังที่กลาวมาแลว แตใชเพื่อแสดงการบอกกลาวเชนเดียวกับ นะ 
เชน กินละ ไปละ บางทีก็ใช นะ ประกอบดวย เชน ไปละนะ กนิละนะ 
 
 ซิ ซี ซินะ ใชไดหลายความหมาย เชน ใชเปนเชิงอนุญาตหรือคําส่ังอยางไมเด็ดขาด บางที
เหมือนเปนการเซาซ้ี เชน ไปซิ ไปซี (เสียงจริงๆ ไมส้ันเทา ซิ แตไมยาวเทา ซี เสียงยาว 1.5 มาตรา 
บางทีเปน ซ่ี) ใชเวลาตอบรบัเมื่อถูกถามเชน ไปไหม - ไปซี, ใชไหม - ใชซี ไมใชพดู ใชซี ขึ้นมา
โดยไมมีการถาม คําวา ซี ไมใชลงทายคําปฏิเสธ มีแต ไมรูซี ใชแสดงความไมแนใจ แตก็ไมใชวา 
จะไมรูเสียเลย 
 
 ซินะ ใชกับการรับหนักแนนกวา ซิ เชน เธอตองไปนะ กไ็ปซินะ บอกไวแลว 
 
 หรอก ดอก ปจจุบันไมใช ดอก ใชเนนความทั้งบอกเลาและคําถาม เชน ดอกไมนีไ้มสวย
หรอก หรือ ไมสวยหรอก หรือ สวยหรอก แตไมหอม เธอเองหรอกหรอื นึกวาใครอื่น ฉันเองหรอก 
ไมใชใครที่ไหน 
 
 หรอก ใชเนนความขัดแยง คือ คิดไปอยางหนึ่ง ที่จริงเปนอีกอยางหนึ่ง 
 
 วิจินตน ภาณพุงศ (2525: 61-63) กลาวไวในหนังสือ “โครงสรางภาษาไทย: ระบบไวยา
การณ” ไววา หมวดคําลงทาย คือ คําที่ปรากฏตําแหนงทายสุดของประโยค หรืออาจปรากฏใน
ตําแหนงสวนทาย ของประโยคและมีลักษณะพิเศษดังตอไปนี ้
 
 ก.  แตละคําอาจมีหลายรูป โดยอาจจะตางกันในเรื่องของเสียงวรรณยกุต ความสั้นยาวของ
สระ เร่ืองใดเรือ่งหนึ่งเพยีงเรือ่งเดียวหรือทัง้สองเรื่อง เชน 
 
     คะ คะ ถือเปนคําเดียวกนั ตางกันเฉพาะเสียงวรรณยุกต 
 
     จะ จะ ก็เปนคําเดียวกนั ตางกันที่เสียงวรรณยุกตอยางเดียว 
 
     ขะ (คํานี้ถาอานตามอักขรวิธี จะเปนเสียงวรรณยกุตเอก แตเวลาพูดเราออกเสียงจัตวา) 
ขา ถือเปนคําเดียวกัน ตางกนัที่ความยาวของสระ 
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     เหร็อ เหรอ ถือเปนคําเดียวกัน ตางกนัที่ความยาวของสระ 
 
     คะ ขะ ถือวาเปนคําเดยีวกนั ตางกันทั้งเรือ่งเสียงวรรณยุกต และความยาวของสระ 
 
     จะ จา ถือเปนคําเดียวกนั ตางกันทั้งเรื่องเสียงวรรณยุกตและความยาวของสระ 
 
 ในตัวอยางเหลานี้ คํา คะ คะ ขะ (เสียงจัตวา) และ เปนคาํเดียวกันแตมีรูปตางกันเปน 4 รูป 
คํา จะ จะ จา เปนคําเดียวกนัแตมีรูปตางกนัเปน 3 รูป เปนตน 
 
 ข.  เมื่อใชคําๆ เดียวกัน แตตางรูปกันในประโยค อาจทําใหชนิดของประโยคเปลี่ยนแปลง
ไป คือ จะปรากฏในรูปประโยคคนละชนดิกัน เชน ประโยคคําถาม บอกเลา คําส่ัง ปราม ขู เปนตน 
เชน 
 
     คะ จะ จะปรากฏทายประโยคคําถาม เชน ทําอะไรคะ มาทําไมจะ 
 
     คะ จะ จะปรากฏทายประโยคบอกเลา เชน น้ําเดือดแลวคะ ฝนตกจา 
 
     นะ อาจจะปรากฏทายประโยคบอกเลา เชน พรุงนี้โรงเรียนปดนะ หรือทายประโยค
คําถาม เชน อากาศรอนนะ 
 
     นา อาจปรากฏทายประโยคขอรอง ออนวอน เชน ไปหนอยนา หรือทายประโยคแสดง
ความรําคาญ เชน เขารูนา 
 
     นา จะปรากฏทายประโยคเพื่อเปนการปราม เชน อยาออกไปนา 
 
 นอกจากตัวอยางที่ยกมาขางตนยังมีคําลงทายอื่นๆ อีก เชน ฮะ (ทายประโยคคําถาม) ฮะ 
(ทายประโยคบอกเลา) ซิ ซี ซ่ี ละ ละ หร็อก ร็อก เถอะ เหอะ เฮอะ เทอะ ไหม (เวลาพูดจะออกเสียง
เปนวรรณยุกตตรี คอื เปน มั๊ย) ครับ 
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 คําลงทายคลายกับคําสรรพนามในดานที่เปนคําชนิดที่เกี่ยวของอยางใกลชิดกับสังคมและ
วัฒนธรรม คําลงทายบางคําใชสําหรับแสดงความสุภาพ เชน กรณีที่เด็กหรือผูนอยพูดกับผูใหญ 
หรือผูที่อาวุโสกวา ไดแก คาํวา คะ คะ ครับ เปนตน คําบางคําใชในระหวางเพื่อนฝูงที่สนิทสนมกนั
เปนพิเศษ เชน วะ หวะ ยะ ยะ เพื่อแสดงความสนิทสนม แตถาใชกับบคุคลอื่นถือวาไมสุภาพ การ
เลือกใชคําลงทายในภาษาไทยอยางนอยจะตองคํานึงถึงเรื่องตอไปนี้คือ ความสนิทสนม ฐานะทาง
สังคมและความมีอาวุโสของคูสนทนา 
 
 เร่ืองความสนทิสนม อาจแยกเปนความสนทิสนมมากหรอืนอย พูดอยางเปนกันเองหรือ
อยางเปนทางการ เชน จะ จะ วะ หวะ ใชในระหวางเพื่อนสนิทและพดูอยางเปนกนัเอง คะ คะ ครับ 
ใชในการพูดอยางเปนทางการมากกวา เปนตน 
 
 เร่ืองฐานะทางสังคม อาจแยกเปนผูที่มีฐานะทางสังคมสูงกวา หรือต่าํกวา เชน นายจาง มัก
ไมใช คะ คะ ครับ เมื่อพูดกบัลูกจาง แตลูกจางมักใชคําเหลานี้เมื่อพูดกับนายจาง 
 
 เร่ืองความอาวโุส อาจแยกเปน เทากัน มากกวา นอยกวา เมื่อพูดกับผูใหญที่มาอาวุโสกวา 
เรามักจะใช คะ คะ ครับ แตเมื่อพูดกับผูที่มอีาวุโสนอยกวาอาจจะใช ฮะ ฮะ จะ จะ ก็ได 
 
 สามเรื่องนี้ มีความสัมพันธกนัอยางใกลชิดยากที่จะแยกออกจากกัน และยากที่จะถือวา
อะไร มีความสําคัญกวากัน 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคําลงทายในภาษาไทย 
 
 Bhamoraput (1972: 2) ศึกษาเรื่องคําลงทายในภาษาไทย (Final Particles in Thai) โดยให
คํานิยามของคาํลงทายไววา 
 
 1.  เปนคําที่อยูทายประโยค ทําหนาที่เปนสวนขยายของประโยค 
 
 2.  ตําแหนงการเกิดของคําลงทายอาจอยูที่ทายประโยคหลักหรือประโยคยอยกไ็ด 
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 3.  คําลงทายสามารถแสดงอารมณ แสดงประเภทของประโยควาเปนประโยคคําถามหรือ
ประโยคคําส่ังได 
 
 4.  คําลงทายอาจแสดงถึงเพศหรือสถานภาพทางสังคมของผูพูดและผูฟงได 
 
 5.  คําลงทายอาจแสดงทัศนคติของผูพูด เชน ประหลาดใจ สงสัย ยนืยนั และความสนิท
สนม เปนตน 
 
 โดย Bhamoraput ไดแบงคําลงทายออกเปน 7 ประเภทตามลักษณะการใชไดดังนี ้
 
 1.  Intensifying Particles หรือคําลงทายแสดงความหนักแนน เชน คําวา จัง นัก เขา เสีย ไป 
เปนตน 
 
 2.  Emphasizing Particles หรือคําลงทายแสดงการเนน เชน คําวา ออก หรอก แลว นะ เลย 
หนอย ที เปนตน 
 
 3.  Hortative Particles หรือคําลงทายแสดงการสั่งหรือชักชวน เชน คําวา เชียว สิ เถอะ เปน
ตน 
 
 4.  Definite Particles หรือคําลงทายแสดงการเฉพาะเจาะจง เชน คําวา แหละ ละ นี่ แฮะ 
เปนตน 
 
 5.  Question Particles หรือคําลงทายแสดงคําถาม ใชเปลี่ยนประโยคบอกเลาใหเปน
ประโยคคําถามแบบ Yes/No Question เชน คําวา ไหม หรือ ใชมั้ย หรือเปลา หรือยัง เปนตน 
 
 6.  Post-question Particles หรือคําลงทายที่ปรากฏหลังคําลงทายแสดงคาํถาม เชน  
คําวา ละ หรือ เลา เปนตน 
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 7.  Status Particles หรือคําลงทายแสดงสถานภาพ คําลงทายประเภทนีร้วมถึงคําลงทาย
แสดงความสภุาพและคําลงทายแสดงความไมสุภาพดวย โดยการเลือกใชขึ้นอยูกับเพศและ
สถานภาพทางสังคมของผูพูดและผูฟง เชน คําวา คะ คะ ขา ครับ จะ จะ จา ฮะ เปนตน 
 
 Peeyasantiwong (1981: 4) ศึกษาคําลงทายในบทสนทนาภาษาไทย (A Study of Final 
Particles in Conversational Thai) ไดใหคําจํากัดความของคําลงทายวา 
 
 1.  คําลงทายสวนใหญมักปรากฏในภาษาพดูมากกวาภาษาเขียน 
 
 2.  คําลงทายไมมีความหมายที่ตายตัว 
 
 3.  คําลงทายเปนคําที่ไมสามารถจัดใหอยูในคําหลัก (Content Words) ได เชน คํานาม 
คํากริยา หรือคาํคุณศัพท เปนตน 
 
 ซ่ึง Peeyasantiwong ไดแบงคําลงทายออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
 
 1.  คําลงทายบอกสถานภาพ (Status Particles) แบงออกเปน 
 
      1.1 คําลงทายแสดงความสุภาพ (Polite Particles) เชน คะ คะ ครับ จะ จะ จา ฮะ  
เปนตน 
 
      1.2 คําลงทายแสดงความไมสุภาพ (Impolite Particles) เชน ยะ ยะ วะ วะ โวย  
เปนตน 
 
 2.  คําลงทายบอกคําถาม (Question Particles) เปนคําลงทายที่ใชเพื่อบอกใหรูวาประโยค
นั้นเปนประโยคคําถามที่เปดโอกาสใหผูฟงตอบรับหรือปฏิเสธ ไดแก หรือ (รึ เหรอ) ไหม (มั๊ย) 
 
 3.  คําลงทายแสดงอารมณของผูพูด (Mood Particles) เปนคําลงทายที่ชวยใหผูฟงทราบ
ความรูสึก อารมณหรือทัศนคติของผูพูดในขณะพูด บางครั้งเมื่อตัดออกจะไมมีผลตอความหมาย
ของประโยค แบงตามหลักการออกเสียงได 2 ประเภท คือ  



 

17 

       3.1 ประเภทที่ออกเสียงหรือเมื่อกรอนเสียงแลวออกเสียงสระอะ เชน 
 
             3.1.1 ละ (แลว) ใชแสดงใหทราบวาคําวิเศษณที่ทาํหนาที่คลายกริยา (Adjective 
Verb) นั้นเปนไปตามที่ผูพูดพอใจจะใหเปนแลว เชน พอละ สวยละ, ใชแสดงใหเห็นวาผูพูดเห็น
ดวยกับสิ่งที่ผูอ่ืนกระทําหรือพูด เชน ใชละ ถูกละ, ใชเมื่อตองการเปลี่ยนเรื่องหรือยตุิการ สนทนา 
เชน ผมจะไปละ ฉันจะกินละ, แสดงวาผูพดูรูสึกรําคาญ เชน มาอีกละ 
 
             3.1.2 ละ (เลา) ใชแสดงความประหลาดใจในรูปแบบคําถาม เชน ทําไมไมไปกับเขา
ละ, ใชแสดงใหทราบวาผูพดูหงุดหงิดหรือรําคาญใจ เชน มาทําไมอีกละ, ใชแสดงอาการประชด 
 
             3.1.3 สิ ใชกับประโยคคําส่ังแสดงความรูสึกไมพอใจ เชน ยืนนิ่งๆ สิ, ใชแสดงการ
ขอรอง เชน ทําการบานใหหนอยสิ, ใชตอบรับคําขอรอง เชน ไดสิ, ใชในประโยคแสดงการแนะนํา 
เชน ใสเสื้อสีขาวสิ, ใชกับประโยคตอบโตกบัประโยคแสดงความคิดเหน็ เชน ประโยคแสดง ความ
คิดเห็น 
 
 Cooke (1989) ไดจําแนกคําลงทายที่ทําหนาที่ระดับประโยคเปน 4 ประเภทไวในงานวจิัย 
เร่ือง Thai Sentence Particles: Forms’ Meaning and Formal-Semantic Variations ดังนี้ 
 
 1.  คําลงทายระดับประโยคที่แสดงใหทราบถึงความสัมพันธระหวางผูพูดกับผูฟง  
 
 2.  คําลงทายที่แสดงใหทราบวาผูพูดตองการปฏิกิริยาตอบสนองจากผูฟง 
 
 3.  คําลงทายที่แสดงใหทราบถึงการตอบสนองของผูพูดที่มีตอสถานการณหรือเหตกุารณที่
เกิดขึ้น 
 
 4.  คําลงทายที่เกี่ยวของกับบริบท ไมวาจะเปนสถานการณหรือการกระทําที่เกีย่วเนื่องกับ
เร่ืองของเวลาและระยะหางหรืออาจเกีย่วของกับบริบททางไวยากรณ 
 
 นอกจากนี ้Cooke ยังไดสรุปตําแหนงการเกิดคําลงทายไววา 
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 1.  คําลงทายที่อยูหลังวลีที่ทาํหนาที่เปนประธานของประโยค คําลงทายนี้จะเนน
ความสําคัญของคําหรือวลีที่อยูขางหนา 
 
 2.  คําลงทายที่อยูตามหลังกลุมกริยาแทของประโยค คําลงทายที่อยูตําแหนงนี้เปรียบ
เหมือนสวนเตมิเต็มของกริยาแทและคําลงทายชนิดนี้มักวางอยูหลังกริยาที่เกีย่วกับการรับรู 
 
 3.  คําลงทายที่อยูทายประโยคสมบูรณ 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคําลงทายในภาษาอืน่ๆ 
 
ภาษาพมา 
 
 Tamuang (2003) ศึกษาเรื่องคําลงทายในภาษาพมา (A Study of Final Particles in 
Myanmar) ไดใหคําจํากัดความของคําลงทายวา คําลงทายเปนคําที่ปรากฏทายประโยค เปนคําที่มี
ความแตกตางในดานเสียง และเปนคําที่ไมมีความหมายประจําคํา เมื่อตัดคําลงทายไปแลวไมทําให
ความหมายหลกัของประโยคเปลี่ยนแปลง 
 
 จากการศึกษาดานโครงสรางพยางคของคําลงทายภาษาพมาแลว สามารถแยกคําลงทายได 
5 ประเภท ไดแก คําลงทายพยางคเดยีว จาํนวน 26 คํา คําลงทายสองพยางค จํานวน 42 คํา คําลงทาย
สามพยางค จํานวน 18 คํา คําลงทายสี่พยางค จํานวน 4 คํา และคําลงทายหาพยางคจํานวน 2 คํา ผล
การศึกษา ดานการแปรเสียงพบวามี 3 ลักษณะ ไดแก การแปรเสียงพยัญชนะตน เสียงสระและเสียง
วรรณยกุต  
 
 นอกจากนี้ยังพบวา การใชคําลงทายนั้นขึน้อยูกับประโยค สถานการณ วัตถุประสงค 
ความรูสึก และปจจยัทางสังคมดานตางๆ ระหวางผูพดูและผูฟง ไดแก เพศ การแสดงความสุภาพ
ของผูพูด สถานภาพทางสังคมและความสนิทสนมของผูพูดและผูฟง 
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ภาษาเวียดนาม 
 
 ภัทรา ปณฑะแพทย (2549: 3-4) วิเคราะหองคประกอบของคําลงทายในภาษาเวียดนาม 
โดยใหคํานิยามของคําลงทายวา เปนคําตางๆ ที่มีลักษณะดังนี ้
 
 1.  เปนคําที่ปรากฏอยูทายสุดของประโยคและไมสามารถจัดใหเปนคําหลัก (Content 
Words) ได เชน คํานาม คํากริยา คําคุณศัพท คําวิเศษณ เปนตน 
 
 2.  เปนคําที่อาจมีรูปซํ้ากับคําอ่ืนๆ ได แตถาทําหนาที่เปนคําลงทายแลว ตองไมมี
ความหมายประจําคํา เมื่อตัดคําลงทายออกแลวไมทําใหความหมายหลักของประโยค หรือวลีนั้น
เปลี่ยนแปลง และเมื่อเติมคําลงทายแลว จะชวยบงบอกเจตนาในประโยคหรือวลีนั้นใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้น 
 
 3.  เปนคําที่อาจมีความแตกตางกันในเรื่องเสียงของสระ พยัญชนะหรือวรรณยกุต แตไมทํา
ใหความหมายหลักของคําลงทายนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพียงแตเพิม่ความรูสึกบางอยางให
ชัดเจนยิ่งขึ้น เชน ตกใจ ประหลาดใจ เปนตน 
 
 จากการใชเกณฑตัดสินคําลงทายและทฤษฎีการวิเคราะหองคประกอบสามารถสรุปไดวา มี
คําลงทายในภาษาเวยีดนามทั้งหมด 14 คํา และสามารถจําแนกออกจากกันดวยมิติความแตกตาง 
จํานวน 8 มิติ ไดแก ชนิดประโยค ความออนโยน ความสุภาพ การคาดการณของผูพูด การบอก
ขอมูลใหม การปฏิเสธ การมีสวนรวม และชวงเวลาที่ผูพดูตองการใหผูฟงปฏิบัติตาม 
 
 งานวิจยัของภทัราไดนําทฤษฎีการวิเคราะหองคประกอบมาวิเคราะหการใชคําลงทายภาษา
เวียดนาม ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการใชทฤษฎนีี้สามารถหาความหมายแกนของคําลงทายแตละคําได
อยางชัดเจนและเปนระบบ ตางจากงานวิจยัอ่ืนๆ ที่เกีย่วของกับคําลงทายที่สวนมากจะอธิบาย
ความหมายดวยการบรรยายจงึเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ผูวิจยันําทฤษฎีการวเิคราะหองคประกอบมาใช
ในการศึกษาคาํลงทายในภาษาไทย 
 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของกับคําลงทาย ผูวิจยัจึงไดสรุปเกณฑในการ
ตัดสินคําลงทายดังตอไปนี ้
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 1.  คําลงทายเปนคําที่ปรากฏอยูตําแหนงทายสุดของประโยค  
 
 2.  คําลงทายไมสามารถจัดใหเปนคําหลัก (content words) ได เชน คํานาม คํากริยา 
คําคุณศัพท คําวิเศษณ เปนตน 
 
 3.  คําลงทายเปนคําที่ชวยบอกเจตนาของผูพูดใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 
 4.  คําลงทายอาจมีรูปซํ้ากับคําอ่ืนๆ ได แตเมื่อทําหนาที่เปนคําลงทายแลว จะไมมี
ความหมายประจําคํา 
 
 5.  คําลงทายอาจมีรูปแปรทีม่ีความแตกตางกันในเรื่องของเสียงสระ พยัญชนะหรือ
วรรณยกุต แตไมทําใหความหมายหลักของคําลงทายนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหองคประกอบ 
 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหองคประกอบ 
 
 Nida (1979) กลาววา การวิเคราะหองคประกอบ (Componential Analysis) เปนวิธีการ
วิเคราะหและระบุองคประกอบทางความหมายที่จําเปนและเพียงพอ (Necessary and Sufficient) 
ของคําๆ หนึ่งใหแตกตางจากคําอ่ืนๆ ในหมวดเดียวกัน โดยมขีั้นตอนดงันี้ 
 
 1.  พิจารณาคําตางๆ ในหมวดวามีองคประกอบทางความหมายใดรวมกนัและนําคํา
เหลานั้น มาจดักลุมทางความหมาย ซ่ึงกลุมทางความหมายดังกลาวนี้จะเปนมิติความแตกตาง 
(Dimension of Contrast)  
 
 2.  นํามิติความแตกตางมาระบุความหมายยอย หรือเรียกวาอรรถลักษณ (Semantics Feature 
หรือ Components) ซ่ึงมักมี 2 คา (Binary Features)  
 
 3.  ในบางมิตคิวามแตกตางนั้นมีความหมายยอยมากกวา 2 ความหมายจึงไมสามารถใช
เครื่องหมาย +/- (Binary Features) ได ดังนัน้จึงจําเปนตองระบ ุความหมายยอยดวยวธีิการอื่นแทน 
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 เพียรศิริ วงศวภิานนท (2525: 319-323) กลาววา การวิเคราะหองคประกอบมีหลักการ
เบื้องตน 2 ประการคือ 
 
 1.  นําความหมายของคํามาแจกเปนสวนความหมายยอย สวนยอยเหลานี้เรียกวา  
อรรถลักษณ (Semantic Feature หรือ Semantic Component)  
 
 2.  อรรถลักษณแตละประการที่ประกอบขึ้นมาเปนความหมายของคําแตละคํานั้น มใิช
อรรถลักษณที่พบในคําเพยีงคําเดียว กลาวคือ อรรถลักษณเปนเครื่องชวยใหเราเห็นความสัมพันธ
ของความหมายของคําตางๆ ซ่ึงสามารถแสดงเปนแผนภมูิอรรถลักษณของคําตางๆ ไดดังตัวอยาง
การแสดงแผนภูมิอรรถลักษณของคําวา พอ แม ขางลางนี้ 
 
             พอ        แม 
 
         + มนุษย      + มนุษย 
         + มีลูก     + มีลูก 
         + ชาย     - ชาย 
 
 คําบางคํามีความสัมพันธทางความหมายใกลชิดกันมากและคําบางคํามีความสัมพันธทาง
ความหมายนอยมากหรือไมมเีลย ตัวอยางคําที่มีความหมายใกลเคยีงกันมาก ไดแกคําวา เด็กชายและ
เด็กหญิง ซ่ึงสามารถแจกแจงความหมายยอยในรูปของอรรถลักษณไดดังนี ้
 
           เด็กชาย     เด็กหญิง 
 
         + มีชีวิต     + มีชีวิต 
         + มนุษย     + มนุษย 
         - โตแลว     - โตแลว 
         + ชาย     - ชาย 
 
 คําทั้ง 2 มีอรรถลักษณที่เหมอืนกันคือ [+ ชีวิต  + มนุษย  - โตแลว] อรรถลักษณ [ชาย] ทํา
ใหคาํทั้ง 2 นี้แตกตางกัน กลุมอรรถลักษณดังกลาวทําใหคําทั้ง 2 แยกออกจากคํานาม สัตว พืช 
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ส่ิงของ ฯลฯ ในการวิเคราะหสวนใหญผูวเิคราะหมักกําหนดใหอรรถลักษณตางๆ มคีาเปน 2 คา 
(Binary Value) ดังนั้นจึงมีเครื่องหมาย + หรือ - ประกอบหนาอรรถลักษณนัน้ เมื่อเปนเชนนี้ แทนที่
จะใชอรรถลักษณ [+ชาย] และ [+หญิง] จงึใชอรรถลักษณ [+ชาย] สําหรับเด็กชาย และ [-ชาย] 
สําหรับเด็กหญิง ยิ่งไปกวานั้นกลุมอรรถลักษณจะรวมกันอยูภายในเครื่องหมาย [ ] 
 นอกจากนี้ อรรถลักษณบางอรรถลักษณจะใหความหมายโดยนัยเกี่ยวกับ อรรถลักษณอ่ืน
ได เชน อรรถลักษณของคําวาเดก็ชายและเด็กหญิงขางตน จะมีอรรถลักษณ [+มนุษย] ให
ความหมายโดยนัยเกีย่วกับอรรถลักษณ [+ชีวิต] ดวยเหตนุี้ในการแสดงอรรถลักษณของคํานามจึง
ไมจําเปนตองแสดงอรรถลักษณที่เปนความหมายโดยนยัของอรรถลักษณอ่ืน มีผลทําใหการระบุ
อรรถลักษณบางอรรถลักษณลดลง คํานาม 2 คําขางตนจึงสามารถระบุอรรถลักษณใหมไดดังนี ้
 
          เด็กชาย     เด็กหญิง 
 
         + มนุษย     + มนุษย 
         - โตแลว     - โตแลว 
         + ชาย     - ชาย 
 
 สําหรับคุณสมบัติของอรรถลักษณ เพียรศิริกลาววา อรรถลักษณที่มีคณุสมบัติเปน 2 คา 
เชน [+ชีวิต][-ชีวิต] เปนอรรถลักษณที่บอกความแตกตาง (Distinctive Feature) ยังมีอรรถลักษณ อ่ืน
ไดแก อรรถลักษณทีใ่หความหมายเฉพาะเจาะจงลงไป จดัเปนอรรถลักษณแบบบรรยาย 
(Descriptive Feature) ซ่ึงอรรถลักษณดังกลาวไมมีอรรถลักษณใดที่มีคาเปนลบ 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการวเิคราะหองคประกอบ 
 
 ศุภมาส เองฉวน (2537) ศึกษาคําเรียกญาตภิาษาจนีฮกเกีย้นในภาคใตของประเทศไทยและ
เกาะปนัง จากการศึกษาพบวา ภาษาจนีฮกเกี้ยนใน 4 ถ่ิน ในประเทศไทย คือ จังหวัดกระบี่ จังหวัด
ตรัง จังหวดัพงังา และจังหวดัภูเก็ต และอกี 1 ถ่ิน คือ ในเกาะปนัง ประเทศมาเลเซีย มมีิติทาง
ความหมายที่แยกคําเรียกญาติ ทั้งคําเรียกญาติพื้นฐานและที่สัมพันธโดยการแตงงาน ทั้งหมดให
แตกตางกันในภาษาจนีฮกเกีย้นทั้ง 5 ถ่ิน มีทั้งหมด 6 มิติ คือ รุนอายุ สายเลือด ฝายพอ/แม เพศ อายุ 
และการแตงงาน ซ่ึงการใชมติิดังกลาว จะคลายคลึงและแตกตางกัน อันสงผลใหระบบคําเรียกญาติ
พื้นฐานและทีสั่มพันธโดยการแตงงานในแตละถ่ินมีความคลายคลึงกันและแตกตางกัน 
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 พิจิตรา พานิชยกุล (2547) ศึกษาชื่อและระบบการทอซิ่นมัดหมี่ดั้งเดิมของคนไทพวน 
อําเภอบานหมี ่จังหวดัลพบุรี ตามแนวอรรถศาสตรชาติพันธุ พบวา ช่ือที่ใชเรียกมี 3 ประเภทไดแก 
ช่ือซ่ินมัดหมีป่ระเภทพืน้ฐาน ช่ือลายเดีย่วและชื่อลายประสม ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหไดมาจาก
การสัมภาษณผูบอกภาษาไทพวนจาก 3 ตําบลไดแก ตําบลหินปก ตําบลบานกลวย และตําบลบาน
ทรายของอําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี และจากการสังเกตขั้นตอนการทอผาจริง ตลอดจนการ
ปฏิบัติโดยการลองทําจริง  
 
 ผลการวิเคราะหช่ือซ่ินมัดหมี่ประเภทพืน้ฐานพบวามีทัง้หมด 5 ประเภทไดแก หมี่เปยง หมี่
ลาย หมี่ขยาย หมี่ยอย และหมี่คั่น และจากการวิเคราะหโดยใชวิธีวิเคราะหองคประกอบพบวามี
ความหมายแตกตางกันดวยมติิแหงความแตกตาง 4 มิติ คือ จํานวนเสนพุง จํานวนหมีใ่นเสนพุง การ
ใชลังไมประกอบ และ ลักษณะของดายในเสนพุง สําหรับชื่อที่ใชเรียกลายเดี่ยวดั้งเดมิของซิ่น
มัดหมี่ มีทั้งหมด 18 ช่ือ ซ่ึงพบวาแตกตางกันดวยมิตแิหงความแตกตาง 16 มิติ ไดแก การมัดลายเปน
แนวสี่เหล่ียมคางหมู การมัดลายเปนแถวตรงแนวนอน จาํนวนแถวของลาย การมัดขอคูกัน การมัด
ลายเปนหยักทางยาว การมัดชวงปลายของลาย การมัดลายเปนแนวรูปสามเหลี่ยม การมัดแนวรูป
สามเหลี่ยมใหซอนกนั การมดัลายในแนวเฉียง จํานวนลายในแนวเฉียง การมัดลายเปนแนวสี่เหล่ียม
ขนมเปยกปนู การมัดเฉพาะขอบสี่เหล่ียมขนมเปยกปนู การมัดเก็บสี ความยาวของลาย การมัดขอ
ยื่นจากลาย และ จํานวนขอทีย่ื่นจากลาย  
 
 นอกจากนั้นผูวิจัยพบชื่อที่ใชเรียกลายประสมดั้งเดิมของซิ่นมัดหมี่ทั้งหมด 22 ช่ือ ซ่ึง
แตกตางกันใน 3 มิติ ไดแก จาํนวนลายเดีย่วที่นํามาประสม ชนิดของลายเดีย่วทีน่ํามาประสม และ
ลักษณะตําแหนงของลายที่มาประสม เมื่อวเิคราะหระบบการทอซิ่นมัดหมี่โดยรวม พบวาระบบการ
ทอซิ่นมัดหมีป่ระกอบดวย 2 ระบบยอยไดแก ระบบพืน้ฐานการทอ และ ระบบศิลปรูปลักษณของ
ซ่ินมัดหมี่ ซ่ึงระบบพื้นฐานการทอซิ่นมัดหมี่ประกอบดวย 9 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่เกี่ยวกับเสนยืน 
3 ขั้นตอน ไดแก การคนดาย การหวีเคือ การสืบหูกเก็บเหา และขัน้ตอนที่เกี่ยวกับเสนพุงอีก 6 
ขั้นตอน ไดแก การคนหมี่ การมัดหมี่ การยอมสี การแกมดัหมี่ การกรอหมี่ การทอ ตามลําดับ 
สําหรับระบบศิลปรูปลักษณของซิ่นมัดหมี ่ประกอบดวยข้ันตอนการทาํหมี่ใหเปนลายเดีย่วตางๆ 
และนําลายเดี่ยวมาประสมกนัใหเกิดลวดลายที่เปนศิลปะบนผืนซิ่น  
 
 
 



บทที่ 3 
 

วิธีการวิจัย 
 
 ในการวิจัยคําลงทายจากบทสนทนาภาษาไทยนัน้ ผูวิจยัไดดําเนินการวิจัยโดยเริ่มจากการ
กําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยาง เตรยีมอุปกรณในการบันทึกบทสนทนา จากนั้นจึงลงพื้นที่เก็บ
ขอมูลโดยการบันทึกบทสนทนาจากกลุมตัวอยางที่มีคณุสมบัติตามเกณฑทีก่ําหนดไวและนําบท
สนทนาที่บันทึกไดมาถายเปนอักษรภาษาไทย แลวคัดเลือกบทสนทนาที่ฟงชัดเจนเพื่อวิเคราะหหา
คําลงทายโดยใชเกณฑทางวากยสัมพันธและความหมาย เมื่อไดคําลงทายแลวจึงนํามาวิเคราะหหา
มิติความแตกตางในการจาํแนกคําลงทาย โดยใชการวิเคราะหองคประกอบ (Componential 
Analysis) เมื่อวิเคราะหไดมติิความแตกตางในการจําแนกคําลงทายแลว ผูวิจยัจึงนาํผลการวิเคราะห
ดังกลาวมาสรางแบบสอบถามเพื่อยืนยันผลการวิเคราะหของผูวิจัยวาวิเคราะหไดถูกตองและเปนที่
ยอมรับของเจาของภาษาคนอื่นๆ 
 
 ผูวิจัยแบงวิธีวจิัยออกเปน 4 สวน คือ  
 
 1.  การเก็บบนัทึกคําลงทายภาษาไทยจากบทสนทนา 
 
 2.  การวิเคราะหหาคําลงทายภาษาไทยจากบทสนทนา 
 
 3.  การวิเคราะหมิติความแตกตางและองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย 
 
 4.  ยืนยนัผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทายภาษาไทยดวย
แบบสอบถาม 
 
 โดยมีรายละเอียดวิธีการวิจยัดังนี ้
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การเก็บบันทึกคําลงทายภาษาไทยจากบทสนทนา 
 
 การเก็บบันทกึคําลงทายภาษาไทยจากบทสนทนามีขั้นตอนดังตอไปนี้ 1. การกําหนด
คุณสมบัติของกลุมตัวอยาง 2. การกําหนดพืน้ที่และเวลาทีเ่ก็บขอมูลบทสนทนา 3. การเตรียม
อุปกรณในการบันทึกบทสนทนา 4. การเก็บบันทึกบทสนทนา 5. การจัดระเบยีบขอมูลบทสนทนา  
มีรายละเอียดดังนี ้
 
 1.  การกําหนดคุณสมบตัิของกลุมตัวอยาง 
 
       1.1.  กลุมตัวอยางตองเปนคนไทย ใชภาษาไทยเปนภาษาแม โดยมีถ่ินอาศยัอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
       1.2  เนื่องจากผูวิจยัไมไดนําเพศและอายุมาเปนตวัแปรในการวเิคราะหขอมูล ผูวิจยัจึง
แบงเพศและชวงอายุเพื่อการกระจายขอมูลดังนี้ ชวงอายุ 20-40 ป กับชวงอายุ 41-60 ป แตละชวง
แบงออกเปน 2 กลุมตามเพศ ไดแก เพศชายและเพศหญิง กลุมละ 5 คน รวมกลุมตัวอยางจํานวน 20 
คน  
 
        1.3  กลุมตัวอยางในขั้นตอนการยืนยนัผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจยักําหนดใหมี
คุณสมบัติตามขอ 1.1 แตทั้งนี้กลุมตัวอยางในขั้นตอนการยืนยนัผลสามารถซ้ํากับกลุมตัวอยางใน
ขั้นตอนการเกบ็ขอมูลบทสนทนาได เนื่องจากผูวิจยัไมไดบอกวัตถุประสงคที่แทจรงิกับกลุม
ตัวอยางทั้งสองกลุม 
 
 1.2  การกําหนดพื้นท่ีและเวลาที่เก็บขอมูลบทสนทนา 
 
        ผูวิจัยเก็บขอมูลบทสนทนาจากกลุมตัวอยางคนไทยที่มีคุณสมบตัิครบตามที่กําหนด 
ตั้งแตเดือนธันวาคม 2550 ถึงเดือนมกราคม 2551  
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 1.3  การเตรียมอุปกรณในการบันทึกบทสนทนา 
 
        ผูวิจัยใชเครื่องบันทึกเสียง Creative รุน Muvo FM ขนาดหนวยความจํา 256MB 
สามารถบันทึกเสียงตอเนื่องไดเปนระยะเวลานาน 9 ช่ัวโมง และใชเครือ่งบันทึกเสียง Creative รุน 
Muvo NX ขนาดหนวยความจํา 128MB สามารถบันทึกเสียงตอเนื่องไดเปนระยะเวลานาน 6 ช่ัวโมง 
เปนเครื่องบันทึกเสียงสํารอง 
 
 1.4.  การเก็บบันทึกบทสนทนา 
 
         ผูวิจัยเปนผูเก็บขอมูลโดยการบันทึกเสียงบทสนทนาจากกลุมตวัอยางดวยตนเอง โดย
กอนการสัมภาษณกลุมตวัอยางแตละคนนัน้ ผูวิจยัจะบอกลวงหนาวาจะมีการบันทกึบทสนทนาเพือ่
การวิจยั แตไมไดระบวุากําลังเก็บขอมูลเพือ่งานวิจยัเร่ืองใด ถาจําเปนตองบอกจริงๆ ก็จะบอกวา
เปนการเก็บขอมูลเร่ืองอื่นที่ใกลเคียงกัน แตไมใชคําลงทาย เพื่อกลุมตวัอยางจะไดไมรูสึก
ระมัดระวังในการใชคําลงทายมากเกินไปและชวยใหขอมูลที่ไดเปนธรรมชาติ 
 
 1.5  การจัดระเบียบขอมูลบทสนทนา 
 
        การคัดเลือกบทสนทนาที่จะนํามาวิเคราะห ผูวิจยัจะคัดเลือกบทสนทนาที่เปนบท
สนทนาภาษาไทยเทานัน้ 
 

การวิเคราะหหาคําลงทายภาษาไทยจากบทสนทนา 
 
 จากการตรวจสอบเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับคําลงทาย ผูวิจัยไดสรุปเกณฑทีใ่ชใน
การวิเคราะหหาคําลงทายได 2 เกณฑ คือ เกณฑทางวากยสัมพันธและเกณฑทางความหมาย ซ่ึงคําที่
ผานเกณฑทั้ง 2 เกณฑนี้ทุกขอจะจดัเปนคําลงทายเพื่อนําไปวิเคราะหในขั้นตอนตอไป 
 
 
 
 
 



 

27 

 1 เกณฑทางวากยสัมพันธ 
 
 คําลงทายจะปรากฏอยูที่ตําแหนงทายประโยค และจะไมสามารถนําคําอ่ืนมาตอทายไดอีก
นอกจากคําลงทายดวยกนั ตวัอยางการวิเคราะหหาคําลงทายโดยใชเกณฑทางวากยสัมพันธมีดังนี ้
 
 พรุงนี้อาจารยมีสอนรึเปลาคะ
 
 จากตัวอยางจะเหน็ไดวา “คะ” ปรากฏอยูทายประโยคและไมสามารถนําคําอ่ืนมาตอทายได
อีก ดังนั้นผูวิจยัจะถือวา “คะ” ผานเกณฑทางวากยสัมพันธ 
 
 2 เกณฑทางความหมาย 
 
 คําลงทายเมื่อเกิดโดยลําพัง ไมมีบริบทจะไมมีความหมาย กลาวคือ คําลงทายไมมี
ความหมายประจํารูป (Lexical meaning) จะมีความหมายเมื่อนํามาตอทายประโยค และเมื่อปรากฏ
อยูทายประโยคจะที่ชวยบอกเจตนาของผูพูดใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชน การแสดงอารมณ ความรูสึก
นึกคิด รวมถึงความสัมพันธระหวางผูพดูและผูฟง เปนตน ตัวอยางการวิเคราะหหาคําลงทายโดยใช
เกณฑทางความหมายมีดังนี ้
 
 หนูชวยหยิบของใหแมหนอยจะ
 
 จากตัวอยางจะเหน็ไดวา “จะ” เมื่ออยูตามลําพังแลวจะไมมีความหมายประจํารูป แตเมื่อ
นํามาตอทายประโยคจะชวยบอกอารมณของผูพูดที่แสดงความออนโยนตอผูฟง ทําใหประโยคมี
ความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผูวิจยัจะถือวา “จะ” ผานเกณฑทางความหมาย 
 
 เมื่อวิเคราะหหาคําลงทายโดยใชเกณฑทางวากยสัมพันธและทางความหมายแลว ผูวจิัยจึง
วิเคราะหมิติความแตกตางและหาองคประกอบทางความหมายของคําลงทายภาษาไทยโดยใชวิธีการ
วิเคราะหองคประกอบ (Componential Analysis) ในหัวขอตอไป 
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การวิเคราะหมิติความแตกตางและองคประกอบทางความหมายของคาํลงทายภาษาไทยที่ไดจากบท
สนทนา 

 
 การวิเคราะหมติิความแตกตางและองคประกอบทางความหมายของคําลงทายมีขั้นตอน
ดังนี ้
 
 1.  ศึกษาความหมายของคําลงทายแตละคําโดยดูจากบริบทในบทสนทนา 
 
 2.  กําหนดมิตคิวามแตกตาง (Dimension of Contrast) ของคําลงทาย 
 
 3.  ระบุอรรถลักษณ (Semantics Features) ยอยในแตละมิติความแตกตางโดยระบบ 
ทวิลักษณ (Binary Features) คือ + และ - 
 
 4.  นํามิติความแตกตางและอรรถลักษณของแตละมิติทีป่รากฏในแตละคําลงทายไปสราง
แบบสอบถามเพื่อยืนยันผลการวิเคราะห  
 

ยืนยันผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายของคาํลงทายภาษาไทยดวยแบบสอบถาม 
 
 ยืนยนัผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายของคาํลงทายภาษาไทยดวย
แบบสอบถามมีขั้นตอนดังนี ้1. การสรางแบบสอบถาม 2. การกําหนดพืน้ที่และระยะเวลาในการ
เก็บขอมูลแบบ สอบถาม 3. การจัดระเบียบขอมูลแบบสอบถาม 4. การวิเคราะหแบบสอบถาม 
 
 1.  การสรางแบบสอบถาม 
 
      ผูวิจัยสรางแบบสอบถามเพื่อยืนยันผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของ 
คําลงทายภาษาไทยที่ไดจากบทสนทนา โดยในแบบสอบถามนั้นผูวิจยัไมไดระบุถึงวัตถุประสงค
ของแบบสอบ เนื่องจากถากลุมตัวอยางทราบวัตถุประสงคที่แทจริงแลว อาจจะใหขอมูลที่ไมเปน
ธรรมชาติและอาจทําใหผลการศึกษาไมเทีย่งตรงได ซ่ึงจากผลการวิเคราะหองคประกอบทาง
ความหมายของคําลงทายภาษาไทย โดยผูวิจัยไดแบงแบบสอบถามออกเปน 2 สวนดงันี้ 
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        1.1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกบักลุมตัวอยาง 
 
  ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกลุมตวัอยาง ไดแก เพศ อาย ุ
 
        1.2 สถานการณการใชคาํลงทายตางๆ 
 
  ผูวิจัยสรางสถานการณการใชคําลงทายตางๆ ใหมีลักษณะทางความหมายตรงตาม
อรรถลักษณ (Features) ที่ไดจากการวิเคราะหบทสนทนาเพื่อยืนยันมิตคิวามแตกตางและ
องคประกอบทางความหมายในแตละคําลงทาย โดยผูวิจยัคาดวากลุมตวัอยางจะยอมรับสถานการณ
ที่มีลักษณะทางความหมายตรงกับอรรถลักษณที่ผูวจิัยไดวิเคราะหไว ซ่ึงเปนการยนืยนัวาผลการ
วิเคราะหขอมูลของผูวิจัยนัน้ถูกตอง 
 
 2.  การกําหนดพื้นท่ีและเวลาเก็บขอมูลแบบสอบถาม 
 
      ผูวิจัยเก็บขอมูลแบบสอบถามจากกลุมตวัอยางจํานวน 40 คน ที่มีคุณสมบัติครบถวน
ตามคุณสมบัติขอ 1.1 ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2551 เมื่อเก็บขอมูลแบบสอบถามแลว 
ผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามมาใหคะแนนในหัวขอตอไป 
 
 3.  การตรวจนับคะแนนจากแบบสอบถาม 
 
      เมื่อเก็บขอมูลจากแบบสอบถามแลว ผูวิจัยจึงตรวจนบัคะแนนจากสอบถาม โดยกําหนด
คะแนนเปน 2 แบบ ไดแก 1 คะแนน หมายถึงกลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทายในสถานการณ
ของผูวิจัย และ 0 คะแนนหมายถึงกลุมตัวอยางไมยอมรบัการใชคําลงทายในสถานการณของผูวิจัย 
ดังตัวอยางในตาราง 
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ตารางที่ 1  ตัวอยางการใหคะแนนแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 
 
คําลงทาย สถานการณ คําตอบจากกลุม

ตัวอยาง 
คะแนน 

วะ แอรติดรถจอบเพื่อนสนิทกลับบาน ระหวาง ทางกลับบาน
นั้น จอบขับรถเร็วทําใหแอร รูสึกกลัววา จะเปนอันตราย
และเกิดอุบัติเหตุ แอรจึงสั่งใหจอบขับรถชาลง โดยพูดวา 
“ไอจอบแกขับรถดีๆ สิวะ

ยอมรับ 1 

นะ ปอนัดสังสรรคกับเพื่อนๆ หลังจากที่ไมไดเจอกันนาน โดย
ตางคนตางถามถึงสารทุกขสุกดิบของกันและกัน ปอเพิ่ง
ยายบริษัทใหมจึงบอกกับเพื่อนๆ วา “นี่เรายายไปทํางานที่ 
บริษัทใหมแลวนะ” 

ไมยอมรับ 0 

 
 จากตารางจะเห็นวากลุมตัวอยางคนนีย้อมรับการใชคําลงทาย วะ ในสถานการณของผูวิจัย 
จึงให 1 คะแนนในสถานการณนี้ ในขณะเดยีวกันกลุมตวัอยางคนนี้ไมยอมรับการใชคําลงทาย นะ 
ในสถานการณของผูวิจยั จงึได 0 คะแนนในสถานการณนี ้
 
 จากนั้นผูวิจยัจงึรวมคะแนนแบบสอบถาม 4 ชุด ที่ไดจากกลุมตัวอยางทัง้ 40 คน วามีการใช
คําลงทายในสถานการณตรงกับผลการวิเคราะหของผูวิจยัเทาไร ดังตาราง 
 
ตารางที่ 2  ตัวอยางการรวมคะแนนแบบสอบถามชุดที่ 1 จากกลุมตวัอยางจํานวน 10 คน 
 
สถานการณท่ี คําลงทาย คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คน
ท่ี… 

คนที่ 
10 

จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับ 
การใชคําลงทายของผูวิจัย 

1 ใชมั้ย 1 1 1 … 1 9 
2 หรือ 1 0 1 … 1 9 
… … … … … … … … 
11 หรอก 1 1 0 … 1 8 
 
 เมื่อรวมการตดัสินการใชคําลงทาย 44 สถานการณจากกลุมตัวอยางทั้ง 40 คนแลว ผูวจิัยจึง
นําผลคะแนนเหลานี้ไปวเิคราะหวามีความสอดคลองกับผูวิจัยหรือไม ซ่ึงจะกลาวถึงในหวัขอถัดไป 
 



 

31 

 4.  การวิเคราะหแบบสอบถาม 
 
      เมื่อผูวิจัยกรอกคะแนนการตัดสินการใชคําลงทายในแตละสถานการณของกลุมตัวอยาง
จนครบแลว ผูวิจัยจึงนําผลรวมคะแนนการยอมรับและไมยอมรับการใชคําลงทายในแตละ
สถานการณโดยคิดคะแนนเปนรอยละ จากนั้นจึงนําคะแนนที่ไดนัน้มาวิเคราะหวามคีวาม
สอดคลองกับผลวิเคราะหของผูวิจัยที่ไดมาจากขอมูลบทสนทนาหรือไม อยางไร ซ่ึงผูวิจัยมีเกณฑ
การวิเคราะหคะแนนวา ถากลุมตัวอยางใหคะแนนยอมรบัสถานการณที่ผูวิจัยสรางขึน้เกินกวารอย
ละ 50 ผูวิจัยจะถือวากลุมตวัอยางยอมรับการวิเคราะหองคประกอบคําลงทายของผูวิจัย และถากลุม
ตัวอยางใหคะแนนยอมรับสถานการณที่ผูวิจัยสรางขึ้นไมถึงรอยละ 50 ผูวิจัยจะถือวากลุมตัวอยาง
ไมยอมรับการวิเคราะหองคประกอบคําลงทายของผูวิจยั โดยมีเกณฑดงัตาราง 
 
ตารางที่ 3  เกณฑที่ใชในการตัดสินคะแนนการใชคําลงทายในแตละสถานการณของกลุมตัวอยาง 
 
คะแนนรวมของกลุมตัวอยางในแต
ละสถานการณ (คิดเปนรอยละ) 

การตีความ 

51 – 100 กลุมตัวอยางยอมรับผลการวิเคราะหของผูวิจัย 
0 – 50 กลุมตัวอยางไมยอมรับผลการวิเคราะหของผูวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัมีวัตถุประสงคดังนี้ 1. วิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคํา
ลงทายภาษาไทย และ 2. ยืนยันองคประกอบทางความหมายของคําลงทายภาษาไทย จาก
วัตถุประสงคดังกลาว ผูวจิัยจึงแบงผลการวิจัยออกเปน 2 สวนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ไดแก 
1) ผลการวิเคราะหความหมายคําลงทายภาษาไทยจากบทสนทนา และ 2) ผลการยืนยนั
องคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาไทยจากแบบสอบถาม ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 

ผลการวิเคราะหความหมายคําลงทายภาษาไทยจากบทสนทนา 
 
 เมื่อคัดบทสนทนารวมเปนระยะเวลาประมาณ 40 ช่ัวโมงแลว ผูวิจยัจึงคดัเลือกคําลงทาย
จากบทสนทนา และนําคําลงทายที่ไดไปวิเคราะหองคประกอบทางความหมาย โดยผูวิจัยไดแบงผล
การวิเคราะหออกเปน 3 สวน ไดแก 1) ผลการคัดเลือกคําลงทายที่ไดจากบทสนทนาโดยใชเกณฑ
ตางๆ 2) ผลการวิเคราะหมิตคิวามแตกตางและอรรถลักษณที่ใชในการจําแนกคําลงทาย 3) ผลการ
วิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาไทย ดังรายละเอยีด 
 
1.  ผลการคัดเลือกคําลงทายท่ีไดจากบทสนทนาโดยใชเกณฑตางๆ  
 
 ผูวิจัยนําบทสนทนาที่บันทกึมาคัดเลือกหาคําลงทายโดยใชเกณฑทางวากยสัมพันธและ
เกณฑทางความหมายเพื่อใชตัดสินคําลงทาย กลาวคือ คําลงทายจะปรากฏอยูที่ตําแหนงทาย
ประโยค และจะไมสามารถนําคําอ่ืนมาตอทายไดอีกนอกจากคําลงทายดวยกนั รวมถึงคําลงทายไมมี
ความหมายประจํารูป (Lexical meaning) จะมีความหมายเมื่อนํามาตอทายประโยค และเมื่อปรากฏ
อยูทายประโยคจะที่ชวยบอกเจตนาของผูพูดใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากเกณฑดังกลาวผูวิจัยสามารถ
คัดเลือกคําลงทายไดทั้งส้ิน 32 คํา ไดแก ใชมั้ย ใชเปลา รึเปลา ปะ เปลา หรือ เหรอ มัย้ ครับ คะ คะ 
ฮะ จะ จะ วะ ยะ เวย วะ ยะ นะ นะ สิ ดิ เถอะ เหอะ ละ อะ ไง มั้ง เนอะ หรอก แหละ จากนั้นจึงนํา
คําลงทายทั้ง 32 คํา ไปวิเคราะหหามิติความแตกตางและอรรถลักษณที่ใชในการจําแนกคําลงทาย
ภาษาไทยในหวัขอถัดไป 
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2.  ผลการวิเคราะหมิติความแตกตางและอรรถลักษณท่ีใชจําแนกคําลงทายภาษาไทย 
 
 เมื่อไดคําลงทายที่ผานเกณฑเปนจํานวน 32 คําแลว ผูวิจยัจึงจัดกลุมทางความหมายของคํา
ลงทาย โดยเริม่จากการหาความหมายของคําลงทายและหามิติความแตกตางของคําลงทายแตละคํา 
พบวามีมิติความแตกตาง (Dimensions of Contrast) จํานวน 17 มิติ ที่สามารถจําแนกความหมายคํา
ลงทายแตละคาํออกจากกนัได คือ ชนิดของประโยค การแสดงสถานภาพ การแสดงคาํถาม การ
ปฏิเสธ ความสุภาพ ความออนโยน การคาดการณของผูพูด การคาดคัน้ การมีสวนรวม ความขัดแยง 
เพศของผูพูด ความแนใจ ภาษาปาก ความราํคาญ การถามหาขอมูล ความตองการคําตอบ 
สถานการณเกดิตรงตามที่คาดการณไว จากนั้นจึงนํามิตคิวามแตกตางที่วิเคราะหไดไประบุเปน
องคประกอบทางความหมายคําลงทายโดยใชอรรถลักษณแบบทวิลักษณ (Binary Features) ไดแก + 
และ - มิติความแตกตางและอรรถลักษณที่ใชในการจําแนกคําลงทายภาษาไทยมดีังนี ้
 
ชนิดของประโยค 
 
 ชนิดของประโยค หมายถึง ชนิดของประโยคตางๆ ที่คําลงทายสามารถปรากฏได ไดแก 
ประโยคบอกเลา ประโยคคําถาม และประโยคคําส่ัง 
 
 [+บอกเลา] หมายถึง คําลงทายที่สามารถปรากฏทายประโยคบอกเลาได ดังตัวอยางจากบท
สนทนา 
 
 เคาคงไมมาแลวมั้ง
 
 จากตัวอยางจะเหน็ไดวา “มั้ง” สามารถปรากฏทายประโยคบอกเลาได ผูวิจัยจึงพิจารณาให
คําลงทาย “มั้ง” มีอรรถลักษณเปน [+บอกเลา] 
 
 [-บอกเลา] หมายถึง คําลงทายที่ไมสามารถปรากฏทายประโยคบอกเลาได ดังตวัอยางจาก
บทสนทนา 
 
 * เราจะออกไปกินขาวขางนอกวะ
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 จากตัวอยางจะเหน็ไดวา “วะ” ไมสามารถปรากฏทายประโยคบอกเลาได ผูวิจยัจึง 
พิจารณาใหคําลงทาย “วะ” มีอรรถลักษณเปน [-บอกเลา] 
 
 [+คําถาม] หมายถึง คําลงทายที่สามารถปรากฏทายประโยคคําถามได ดงัตัวอยางจากบท
สนทนา 
 
 พรุงนี้เพื่อนวางมั้ยจะ
 
 จากตัวอยางจะพบวา “จะ” สามารถปรากฏที่ทายประโยคคําถามได ผูวิจัยจึงพจิารณาใหคํา
ลงทาย “จะ” มีอรรถลักษณเปน [+คําถาม] 
 
 [-คําถาม] หมายถึง คําลงทายที่ไมสามารถปรากฏทายประโยคคําถามได ดังตัวอยางจากบท
สนทนา 
 
 * รองเทาคูนี้สวยมัย้เนอะ
 
 จากตัวอยางจะพบวา “เนอะ” ไมสามารถปรากฏทายประโยคคําถามได ดังนั้นผูวิจยัจึง  
พิจารณาใหคําลงทาย “เนอะ” มีอรรถลักษณเปน [-คําถาม] 
 
 [+คําส่ัง] หมายถึง คําลงทายที่สามารถปรากฏทายประโยคคําส่ังได ดังตัวอยางจากบท
สนทนา 
 
 ส่ังชามะนาวใหดวยสิ
 
 จากตัวอยางจะเหน็วา “สิ” สามารถปรากฏทายประโยคคําส่ังได ดังนัน้ผูวิจยัจึงพิจารณาให
คําลงทาย “สิ” มีอรรถลักษณเปน [+คําส่ัง] 
 
 [-คําส่ัง] หมายถึง คําลงทายที่ไมสามารถปรากฏทายประโยคคําส่ังได ดังตัวอยางจากบท
สนทนา 
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 * หามออกไปขางนอกวะ 
 
 จากตัวอยางจะเหน็วา “วะ” ไมสามารถปรากฏทายประโยคคําส่ังได ดังนั้นผูวิจยัจึงพจิารณา
ใหคําลงทาย “วะ” มีอรรถลักษณเปน [-คําส่ัง] 
 
การแสดงสถานภาพ 
 
 [+แสดงสถานภาพ] หมายถึง คําลงทายที่แสดงสถานภาพของผูพูดวามีฐานะทางสังคมสูง
กวา ต่ํากวา หรือเทากัน ดังตวัอยางจากบทสนทนา 
 
 หัวหนาซ้ือรองเทามากี่คูคะ
 
 จากตัวอยาง เปนสถานการณการสนทนาระหวางหวัหนาและลูกนอง โดยผูพูดซึ่งเปน
ลูกนองใชคําลงทายคําวา “คะ” แสดงสถานภาพของตนเอง วามีแสดงสถานภาพทางสังคมต่ํากวา 
ดังนั้นผูวจิัยจึงพิจารณาวาคําลงทาย “คะ” มีอรรถลักษณเปน [+แสดงสถานภาพ] 
 
 [-แสดงสถานภาพ] หมายถึง คําลงทายที่ไมแสดงสถานภาพของผูพูดวามีฐานะทางสังคม
สูงกวา ต่ํากวา หรือเทากัน ดงัตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 พรุงนี้ไปงานขึน้บานใหมดวยกันเถอะ
 
 จากตัวอยาง เปนสถานการณการสนทนาระหวางเพื่อนสนิทที่ชวนเพือ่นอีกคนหนึ่งไปงาน
ขึ้นบานใหมดวยกัน โดยใชคําลงทายคําวา “เถอะ” ซ่ึงคําลงทาย “เถอะ” นี้ ไมสามารถบอก
สถานภาพของผูพูดไดวามีฐานะทางสังคมสูงกวา ต่ํากวา หรือเทากัน ดงันั้นผูวิจยัจึงพจิารณาวาคํา
ลงทาย “เถอะ” มีอรรถลักษณเปน [-แสดงสถานภาพ] 
 
การแสดงคาํถาม 
 
 [+แสดงคําถาม] หมายถึง คาํลงทายที่เมื่อเติมลงไปทายประโยคแลว จะเปลี่ยนประโยคที่
ไมใชประโยคคําถามใหเปนประโยคคําถาม ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
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 อากาศที่นั่นหนาวมากมั้ย
 
 จากตัวอยางจะเหน็ไดวา “มั้ย” เมื่อเติมลงไปทายประโยคแลว จะเปลี่ยนประโยคบอกเลา 
“อากาศที่นั่นหนาวมาก” ใหเปนประโยคคําถาม ดังนั้นผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย “มั้ย” มีอรรถ
ลักษณเปน [+แสดงคําถาม] 
 
 [-แสดงคําถาม] หมายถึง คําลงทายที่เมื่อเตมิลงไปทายประโยคแลว จะไมเปลี่ยนประโยคที่
ไมใชประโยคคําถามใหเปนประโยคคําถาม ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 เราจะไปอังกฤษเดือนหนาแลวนะ
 
 จากตัวอยางจะเหน็ไดวา “นะ” เมื่อเติมลงไปทายประโยคแลว ไมเปลี่ยนประโยคบอกเลา 
“เราจะไปอังกฤษเดือนหนาแลว” ใหเปนประโยคคําถาม ดังนั้นผูวจิัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย “นะ” 
มีอรรถลักษณเปน [-แสดงคําถาม] 
 
 อยาพิมพผิดอกีละ
 
 จากตัวอยางจะเหน็ไดวา “ละ” เมื่อเติมลงไปทายประโยคคําส่ังแลว ไมไดเปลี่ยนประโยค
คําส่ัง “อยาพิมพผิดอีก” ใหเปนประโยคคําถาม ดังนั้นผูวจิัยจึงพจิารณาใหคําลงทาย “ละ” มี 
อรรถลักษณเปน [-แสดงคําถาม] 
 
การปฏิเสธ 
 
 [+ปฏิเสธ] หมายถึง คําลงทายที่สามารถปรากฏในความปฏิเสธ ซ่ึงมีคําแสดงการปฏิเสธ 
เชน ไม อยา หาม เปนตนได ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 แกไมตองซื้อไปฝากมันหรอก
 
 จากตัวอยางจะเหน็วาผูพดูใชคําลงทาย “หรอก” ในประโยคที่มีคําแสดงการปฏิเสธ “ไม” 
ดังนั้นผูวจิัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย “หรอก” มีอรรถลักษณเปน [+ปฏิเสธ] 
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 [-ปฏิเสธ] หมายถึง คําลงทายที่ไมสามารถปรากฏในความปฏิเสธ ซ่ึงมีคําแสดงการปฏิเสธ 
เชน ไม อยา หาม เปนตนได ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 * หามลงเลนน้ําเถอะ
 
 จากตัวอยางจะเหน็วาคําลงทาย “เถอะ” ไมสามารถปรากฏในประโยคที่มีคําแสดงการ
ปฏิเสธ “หาม” ได ดังนัน้ผูวิจยัจึงพิจารณาวาคําลงทาย “เถอะ” มีอรรถลักษณเปน [-ปฏิเสธ] 
 
ความสุภาพ 
 
 [+สุภาพ] หมายถึง คําลงทายที่ปรากฏทายประโยคที่ผูพดูและผูฟงสนทนากันดวยความไม
หยาบคาย ไมมีการใชคําแสดงความไมสุภาพ เชน กู มึง เปนตน หรือแสดงกริยาที่ไมสุภาพดวย เชน 
การตะโกน การตะคอก เปนตน ดังตวัอยางจากบทสนทนา 
 
 วันนีห้ัวหนามปีระชุมตอนบายโมงนะคะ
 
 จากตัวอยางเปนสถานการณการสนทนาระหวางหัวหนากับลูกนอง ลูกนองแจงหัวหนาวา
วันนี้มีประชุมเวลาบายโมงโดยใชคําลงทายคําวา “คะ” แสดงความสุภาพ ดังนั้นผูวิจัยจึงพิจารณาวา
คําลงทายคําวา “คะ” มีอรรถลักษณเปน [+สุภาพ] 
 
 [-สุภาพ] หมายถึง คําลงทายที่ปรากฏทายประโยคที่ผูพดูและผูฟงสนทนากันดวยความไม
สุภาพ มีการใชคําสรรพนามแสดงความไมสุภาพ เชน ก ูมึง เปนตน หรือแสดงกริยาไมสุภาพดวย 
เชน การสบถดาทอ การตะคอก การตวาด เปนตน ดังตวัอยางจากบทสนทนา 
 
 นี่กูก็รีบมาแลวนะเวย
 
 จากตัวอยางเปนสถานการณการสนทนาระหวางเพื่อนสนทิ มีการใชคําสรรพนามแสดง
ความไมสุภาพไดแกคําวา กู ในประโยคทีม่ีคําลงทายคําวา “เวย” ดังนั้นผูวิจยัจึงพิจารณาวา  
คําลงทายคําวา “เวย” มีอรรถลักษณเปน [-สุภาพ] 
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 ขับรถเปนรึเปลาวะ
 
 จากตัวอยางเปนสถาการณทีผู่พูดดาทอคนขับรถคันขางหนาที่เล้ียวรถโดยไมมีการให
สัญญาณไฟ ทําใหตนเองตองเบรครถกะทันหัน มกีารแสดงกริยาที่ไมสุภาพคือการสบถดาทอและ
ใชคําลงทาย “วะ” ในประโยค ดังนั้นผูวจิัยจึงพิจารณาวาคําลงทาย “วะ” มีอรรถลักษณเปน  
[-สุภาพ] 
 
ความออนโยน 
 
 [+ออนโยน] หมายถึง การที่ผูพูดและผูฟงสนทนากันอยางออนโยน นิ่มนวล ไมกระดาง ดัง
ตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 เรียนเสร็จแลวรีบกลับบานนะ
 
 จากตัวอยางเปนสถานการณการสนทนาระหวางแมกับลูกสาว โดยแมส่ังใหลูกสาวรบีกลับ
บานหลังเลิกเรียน ไมอยากใหลูกกลับบานดึกเพราะกลัวจะเปนอนัตราย จึงส่ังลูกโดยใช  
คําลงทาย “นะ” เพื่อแสดงความออนโยนและนิ่มนวล ดังนั้นผูวิจยัจึงพจิารณาวาคําลงทาย “นะ” มี
อรรถลักษณเปน [+ออนโยน] 
 
 [-ออนโยน] หมายถึง การที่ผูพูดและผูฟงไมไดสนทนากนัอยางออนโยน นิ่มนวล ไม
กระดาง ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 จะกนิอะไรก็รีบๆ ส่ังเขาสิ
 
 จากตัวอยางเปนสถานการณการสนทนาระหวางเพื่อนสนทิสองคน โดยเพื่อนคนหนึ่งสั่ง
ใหเพื่อนอีกคนรีบสั่งอาหารเพราะเห็นวาดรูายการอาหารอยูนาน นาจะเลือกไดแลววาจะทานอะไร 
จึงส่ังเพื่อนโดยใชคําลงทาย “สิ” เพื่อเนนการสั่งใหหนกัแนนขึ้น ไมไดแสดงความออนโยน นิ่ม
นวลแตอยางใด ดังนั้นผูวิจยัจึงพิจารณาวาคําลงทาย “สิ” มีอรรถลักษณเปน [-ออนโยน] 
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การคาดการณของผูพูด 
 
 [+คาดการณ] หมายถึง ผูพูดมีสมมติฐานหรือความคิดบางอยางอยูในใจเกี่ยวกับเรื่องที่
สนทนากัน ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 ยังทํารายงานไมเสร็จอีกหรือ 
 
 จากตัวอยางเปนสถานการณการสนทนาระหวางเพื่อนรวมชั้น โดยผูถามมีความคิดวาเพื่อน
คนที่ถูกถามนาจะถามรายงานเสร็จแลว แตผิดคาดที่ยังเหน็เพื่อนทํารายงานอยูจึงถามเพื่อนโดยใช
คําลงทายคําวา “หรือ” ดังนั้นผูวิจัยจึงพิจารณาวาคําลงทายคําวา “หรือ” มีอรรถลักษณเปน 
[+คาดการณ] 
 
 ก็รานที่อยูขางๆ โรงเรียนไง
 
 จากตัวอยางเปนสถานการณการสนทนาระหวางเพื่อนที่กาํลังคุยกันถึงรานอาหารที่มักจะ
ไปทานไอศกรีมกันหลังเลิกเรียนสมัยเรียนมัธยมตน ผูพดูจึงใชคําลงทาย “ไง” เพื่อแสดงการ
คาดการณวาผูฟงนาจะจํารานนี้ได เพราะเปนรานที่ไปกนิดวยกนับอยๆ ดังนั้นผูวิจยัจึงพิจารณาวา 
คําลงทายคําวา “ไง” มีอรรถลักษณเปน [+คาดการณ] 
 
 [-คาดการณ] หมายถึง ผูพูดไมมีสมมติฐานหรือความคดิบางอยางอยูในใจเกี่ยวกับเรื่องที่
สนทนากัน ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 แกจะกลับบานพรอมเรามั้ย
 
 จากตัวอยางเปนสถานการณการสนทนาระหวางเพื่อน โดยเพื่อนคนหนึง่ตองการเพียงจะ
ถามวาเพื่อนอีกคนจะกลับบานพรอมตนเองหรือไม ซ่ึงถามโดยไมไดมสีมมติฐานหรอืความคิดใดๆ 
อยูในใจ ดังนัน้ผูวิจยัจึงพิจารณาวาคําลงทายคําวา “มั้ย” มีอรรถลักษณเปน [-คาดการณ] 
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การคาดคัน้ 
 
 [+คาดคั้น] หมายถึง ผูถามคาดคั้นใหผูฟงตอบรับ ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 แกยังทํางานอยูที่เดิมใชมั้ย
 
 จากตัวอยางเปนสถานการณการสนทนาระหวางเพื่อน เพือ่นคนหนึ่งมัน่ใจวาเพื่อนอีกคน
ยังทํางานอยูทีเ่ดิมแนๆ จึงถามไปดวยความคาดคั้นวาเพื่อนจะตอบวา ใช โดยใชคําลงทายคําวา 
“ใชมั้ย” ดังนั้นผูวิจยัจึงพิจารณาใหคําลงทายคําวา “ใชมั้ย” มีอรรถลักษณเปน [+คาดคั้น] 
 
 วันเสารนี้แมวางใชเปลา
 
 จากตัวอยางเปนสถานการณการสนทนาระหวางลูกกับแม โดยลูกรูดวีาปกติแลวแมจะวาง
ทุกวันเสาร จึงมั่นใจวาวนัเสารนี้แมจะตองวางแนๆ จึงคาดคั้นถามใหแมตอบวาใช โดยใชคําลงทาย
คําวา “ใชเปลา” ดังนั้นผูวจิัยจึงพิจารณาวาคําลงทายคําวา “ใชเปลา” มีอรรถลักษณเปน [+คาดคั้น] 
 
 [-คาดคั้น] หมายถึง ผูถามไมไดคาดคั้นใหผูฟงตอบรับ ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 หนังเรื่องนี้สนกุมั้ย
 
 จากตัวอยางเปนสถานการณการสนทนาระหวางเพื่อน ซ่ึงเพื่อนคนหนึ่งเลาวาเพิ่งไปดหูนัง
เร่ืองเดอะดารกไนทมา สวนเพื่อนอีกคนกไ็ปดูมาแลวเหมือนกันแลวคดิวาหนังเรื่องนี้สนุกดี จงึถาม
ความคิดเหน็ของเพื่อนโดยไมไดคาดคั้นคําตอบวาเพื่อนวาเพื่อนจะคิดวาหนังเรื่องนี้สนุกเหมือนกัน
โดยใชคําลงทายคําวา “มั้ย” ดังนั้นผูวจิัยจึงพิจารณาวาคําลงทายคําวา “มั้ย” มีอรรถลักษณเปน  
[-คาดคั้น] 
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การมีสวนรวม 
 
 [+สวนรวม] หมายถึง ผูพูดตองการใหผูฟงมีความเหน็คลอยตามกับความเห็นของตน ดัง
ตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 มือถือรุนนี้สวยดเีนอะ
 
 จากตัวอยางเปนสถานการณการสนทนาระหวางเพื่อนสนทิสองคน เพื่อนคนหนึ่งเปดไป
เจอโฆษณาโทรศัพทมือถือในนิตยสารแลวเหน็วาโทรศพัทรุนนี้สวยด ีและตองการใหเพื่อนอีกคนะ
คิดวาสวยเหมอืนกัน จึงยื่นหนาโฆษณาในนิตยสารใหเพือ่นดูแลวบอกกับเพื่อนโดยใชคําลงทาย 
คําวา “เนอะ” ดังนั้นผูวจิัยจึงพิจารณาวาคําลงทายคําวา “เนอะ” มีอรรถลักษณเปน [+สวนรวม] 
 
 [-สวนรวม] หมายถึง ผูพูดไมไดตองการใหผูฟงมีความเห็นคลอยตามกับความเห็นของตน 
ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 ผมเปนคนรับผิดชอบเองแหละ
 
 จากตัวอยางเปนสถานการณการสนทนาระหวางเพื่อนรวมงาน โดยเพื่อนคนหนึ่งถามวา
ใครเปนคนรับผิดชอบงานโครงการใหมทีเ่พิ่งทําเสร็จไป ซ่ึงเพื่อนอีกคนเปนคนรับผิดชอบงานนี้
เพียงคนเดียว จึงตอบไปวาตนเองเปนคนทาํโดยใชคําลงทายคําวา “แหละ” ดังนั้นผูวจิัยจึงพจิารณา
วาคําลงทายคําวา “แหละ” มีอรรถลักษณเปน [-สวนรวม] 
 
ความขัดแยง 
 
 [+ขัดแยง] หมายถึง การที่ผูพูดตองการอธิบายความคิดเหน็ของตนเอง ซ่ึงขัดแยงกับ ความ
คิดเห็นของผูฟง ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 บานเราก็ไมไดรํ่ารวยขนาดนั้นหรอก
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 จากตัวอยางเปนสถานการณการสนทนาระหวางเพื่อน โดยเพื่อนคนหนึง่คิดวาเพื่อนอกีคน
มีฐานะทางบานร่ํารวยเนื่องจากเห็นวามกีิจการรานทองเปนของตัวเอง ในขณะที่เพื่อนอีกคนมี
ความคิดขัดแยงกันเพราะไมไดคิดวาฐานะทางบานของตนเองร่ํารวย จึงบอกเพื่อนไปโดยใชคําลง
ทายคําวา “หรอก” ดังนั้นผูวจิัยจึงพจิารณาวาคําลงทายคําวา “หรอก” มีอรรถลักษณเปน [+ขัดแยง] 
 
 [-ขัดแยง] หมายถึง การที่ผูพูดตองการอธิบายความคิดเหน็ของตนเอง โดยไมไดขัดแยงกับ
ความคิดเหน็ของผูฟง ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 แมเหน็วาลูกชอบก็เลยซ้ือมาฝากแหละ
 
 จากตัวอยางเปนสถานการณการสนทนาระหวางแมกับลูก แมซ้ือพายไกมาฝากลูกเนือ่งจาก
เห็นวาลูกชอบกิน โดยใชคําลงทายคําวา “แหละ” ในเนือ้ความไมไดแสดงความขัดแยง ดังนัน้ผูวิจยั
จึงพิจารณาใหคําลงทายคําวา “แหละ” มีอรรถลักษณเปน [-ขัดแยง] 
 
เพศของผูพดู 
 
 [+ชาย] หมายถึง ผูพูดเปนเพศชาย ดังตวัอยางจากบทสนทนา 
 
 พี่จะกลับเดือนหนาครับ
 
 จากตัวอยางเปนสถานการณการสนทนาระหวางนากับหลานชาย โดยนาถามวาพี่ของ
หลานชายที่ไปเรียนตางประเทศจะกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร หลานชายจึงตอบวาเดอืนหนาโดยใช
คําลงทาย “ครับ” บอกเพศของตนเองวาเปนเพศชาย ดังนั้นผูวิจยัจึงพจิารณาวาคําลงทายคําวา 
“ครับ” มีอรรถลักษณเปน [+ชาย] 
 
 [-ชาย] หมายถึง ผูพูดไมเปนเพศชาย ดังตวัอยางจากบทสนทนา 
 
 บายนี้ไมมีเรยีนคะ
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 จากตัวอยางเปนสถานการณการสนทนาระหวางอาจารยกบันิสิต อาจารยถามนิสิตวาบายนี้
มีเรียนหรือไม นิสิตไมมีเรียนจึงตอบอาจารยโดยใชคําลงทายคําวา “คะ” แสดงเพศของตนเองวา
เปนเพศหญิง ดังนั้นผูวจิัยจึงพิจารณาวาคําลงทายคําวา “คะ” มีอรรถลักษณเปน [-ชาย] 
 
ความแนใจ 
 
 [+แนใจ] หมายถึง ผูพูดแนใจกับขอมลูที่จะพูดออกไป ดงัตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 เคาไมมาหรอก
 
 จากตัวอยางเปนสถานการณการสนทนาระหวางเพื่อนสองคน โดยทั้งสองนัดเพื่อนอีกคน
มาทํารายงานกลุม เพื่อนคนหนึ่งแนใจวาเพื่อนอีกคนไมมาแนๆ เนื่องจากเลยเวลานัดมาหลาย
ช่ัวโมงแลว จึงบอกกับเพื่อนอีกคนดวยความแนใจโดยใชคําลงทายคําวา “หรอก” ดังนัน้ผูวิจยัจึง
พิจาณาวาคําลงทายคําวา “หรอก” มีอรรถลักษณเปน [+แนใจ] 
 
 [-แนใจ] หมายถึง ผูพูดไมแนใจกับขอมูลทีจ่ะพดูออกไป ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 รถอาจจะติดกไ็ดมั้ง
 
 จากตัวอยางเปนสถานการณการสนทนาระหวางเพื่อนสองคน โดยทั้งสองนัดเพื่อนอีกคน
มาทํารายงานกลุม เนื่องจากเลยเวลานดัมาหลายชั่วโมงแลว เพื่อนอีกคนก็ยังไมมา เพือ่นคนหนึ่งคดิ
วาที่เพื่อนยังไมมาถึงเพราะรถอาจจะติด จึงบอกกับเพื่อนอีกคนดวยความไมแนใจโดยใชคําลงทาย
คําวา “มั้ง” ดังนั้นผูวิจยัจึงพจิารณาวาคําลงทายคําวา “มั้ง” มีอรรถลักษณเปน [-แนใจ] 
 
ภาษาปาก 
 
 [+ปาก] หมายถึง คําที่นิยมใชเปนภาษาปาก ไมนยิมใหใชเปนภาษาเขียนที่เปนทางการ 
ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 ไปเปลี่ยนชุดแลวลงมาทานขาวกันนะจะ
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 จากสถานการณเปนการสนทนาระหวางแมกับลูก ซ่ึงเปนการพูดคยุกนัอยางไมเปนทางการ 
โดยแมบอกลูกที่เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนใหไปเปลี่ยนชดุแลวลงมาทานขาวดวยกัน แมใชคําลงทาย 
“จะ” ที่เปนภาษาปาก ใชไดในสถานการณที่ไมเปนทางการ ผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย “จะ” มี
อรรถลักษณเปน [+ปาก] 
 
 [-ปาก] หมายถึง คําลงทายที่ไมนิยมใชเปนภาษาปาก สามารถนําไปใชเปนภาษาเขียนที่เปน
ทางการได ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 กรุณากรอกชือ่และนามสกลุตรงนี้ดวยครับ
 
 จากสถานการณเปนการสนทนาระหวางพนักงานตอนรับของโรงแรมกับลูกคา พนักงาน
บอกใหลูกคาชวยกรอกชื่อและนามสกุลลงในเอกสารของทางโรงแรม ซ่ึงเปนการสนทนากันอยาง
เปนทางการ พนักงานไมไดมีความสนิทสนมกับลูกคา จงึใชคําลงทายคําวา “ครับ” ดังนั้นผูวิจยัจึง
พิจารณาใหคําลงทาย “ครับ” มีอรรถลักษณเปน [-ปาก] 
 
ความรําคาญ 
 
 [+รําคาญ] หมายถึง ผูพูดแสดงความรําคาญ ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 เปดทีวีเสียงเบาๆ ไมไดรึไงนะ
 
 จากตัวอยางเปนสถานการณการสนทนาระหวางพีก่ับนอง โดยพี่กําลังทําการบานอยู แต
นองกลับเขามาเปดโทรทัศนเสียงดัง ทําใหพี่ไมมีสมาธิทําการบาน จึงพดูกับนองดวยความรําคาญ 
โดยใชคําลงทายคําวา “นะ” ดังนั้นผูวจิัยจึงพิจารณาวาคําลงทายคําวา “นะ” มีอรรถลักษณเปน  
[+รําคาญ] 
 
 [-รําคาญ] หมายถึง ผูพูดไมไดแสดงความราํคาญ ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 กลับบานดีๆ นะ
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 จากตัวอยางเปนสถานการณการสนทนาระหวางเพื่อน โดยท้ังสองพูดรํ่าลากอนจากกัน 
เพื่อนคนหนึ่งบอกใหเพื่อนอีกคนระวังตัวขณะกลับบาน จึงบอกกับเพือ่นโดยใชคําลงทายคําวา 
“นะ” เพื่อแสดงความออนโยน ไมไดแสดงความรําคาญแตอยางใด ดังนัน้ผูวิจยัจึงพิจารณาวาคําลง
ทายคําวา “นะ” มีอรรถลักษณเปน [-รําคาญ] 
 
ความตองการคําตอบ 
 
 [+คําตอบ] หมายถึง การที่ผูพูดถามโดยตองการคําตอบจากผูฟง ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 จะสั่งอะไรเพิม่อีกมั้ย
 
 จากตัวอยางเปนสถานการณการสนทนาในรานอาหารระหวางเพื่อน โดยทั้งคูส่ังอาหารไป
แลว 3 รายการ เพื่อนคนหนึ่งอยากรูวาเพื่อนอีกคนอยากสั่งอาหารเพิ่มอีกหรือไม จึงถามเพื่อนโดย
ใชคําลงทายคําวา “มั้ย” ดังนัน้ผูวิจยัจึงพิจารณาวาคําลงทายคําวา “มั้ย” มีอรรถลักษณเปน  
[+คําตอบ] 
 
 [-คําตอบ] หมายถึง การที่ผูพูดถามโดยไมตองการคําตอบจากผูฟง ดังตวัอยางจาก 
บทสนทนา 
 
 ยังไมกลับบานอีกหรือ
 
 จากตัวอยางเปนสถานการณการสนทนาระหวางเพื่อน เพือ่นคนหนึ่งกําลังจะกลับบาน 
บังเอิญเดินผานมาเห็นเพื่อนอีกคนหนึ่งกําลังนั่งทํารายงานอยู ทั้งๆ ที่เหน็วาเพื่อนยังไมกลับบาน แต
ก็ทักเพื่อนไปดวยคําถามโดยไมไดตองการขอมูลหรือคําตอบจากเพื่อนโดยใชคําลงทายคําวา “หรือ” 
ดังนั้นผูวจิัยจึงพิจารณาวาคําลงทายคําวา “หรือ” มีอรรถลักษณเปน [-คําตอบ] 
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ขอมูลใหม 
 
 [+ขอมูลใหม] ในประโยคคําถาม หมายถึง ผูพูดถามเพื่อใหไดขอมูลใหมจากผูฟง เชนถาม
วา ใคร อะไร ที่ไหน อยางไร ทําไม เปนตน สวนในประโยคบอกเลา หมายถึง ผูพูดบอกขอมูลที่ตน
คิดวาเปนขอมลูใหมสําหรับผูฟง ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 ปใหมนี้เธอจะไปเที่ยวที่ไหนหรือ
 
 จากตัวอยางเปนสถานการณการสนทนาระหวางเพื่อน โดยเพื่อนคนหนึง่อยากทราบวาป
ใหมนี้เพื่อนอีกคนจะไปเทีย่วที่ไหน จึงถามแบบเอาความจากเพื่อนอีกคนโดยใชคําลงทายคําวา  
“หรือ” ดังนั้นผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทายคําวา “หรือ” มีอรรถลักษณเปน [+ขอมูลใหม] 
 
 นองชายเราจะแตงงานแลวนะ
 
 จากตัวอยางเปนสถานการณการสนทนาระหวางเพื่อน โดยเพื่อนคนหนึง่บอกขอมูลกับ
เพื่อนอีกคนหนึ่ง โดยเชื่อวาเพื่อนคนนั้นไมทราบมากอนวานองชายของตนเองกําลังจะแตงงานโดย
ใชคําลงทายคําวา “นะ” ดังนัน้ผูวิจยัจึงพิจารณาใหคําลงทายคําวา “นะ” มีอรรถลักษณเปน  
[+ขอมูลใหม] 
 
 [-ขอมูลใหม] ในประโยคคําถาม หมายถึง ผูพูดไมไดถามเพื่อใหไดขอมูลใหมจากผูฟง เปน
เพียงการถามเพื่อใหตอบรับหรือปฏิเสธเทานั้น สวนในประโยคบอกเลา หมายถึง ผูพูดไมไดบอก
ขอมูลที่ตนคิดวาเปนขอมูลใหมแกผูฟง ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 เย็นนีจ้ะใหพอไปรับที่โรงเรียนมั้ย
 
 จากตัวอยางเปนสถานการณการสนทนาระหวางพอกับลูก พอถามลูกวาจะใหไปรับที่
โรงเรียนหรือไม ซ่ึงตองการใหลูกตอบรับหรือปฏิเสธอยางใดอยางหนึง่ จึงเปนการถามโดยไมได
ตองการขอมูลจากผูฟง โดยพอถามโดยใชคําลงทายคําวา “มั้ย” ดังนั้นผูวิจัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย
คําวา “มั้ย” มีอรรถลักษณเปน [-ขอมูลใหม] 
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 ตัวนี้กเ็หมือนกับตัวที่เพิ่งซ้ือใหไง
 
 จากตัวอยางเปนสถานการณการสนทนาระหวางพีก่ับนองที่รานขายเสือ้ นองใหพี่ชวยเลือก
สีเสื้อยืดระหวางสีฟากับสีเขียว พีเ่ลือกสีเขียว นองจึงถามวาทําไม พี่บอกไปวาเพราะตัวสีฟาคลาย
กับเสื้อตัวที่เพิง่ซ้ือใหนองไปแลว พี่บอกโดยใชคําลงทายคําวา “ไง” ซ่ึงไมไดบอกขอมูลใหม เพราะ
พี่เชื่อวานองยงัจําเหตกุารณการซื้อเส้ือสีฟาได ขอมูลเหตกุารณนีจ้ึงไมใชขอมูลใหมสําหรับนอง 
ดังนั้นผูวจิัยจึงพิจารณาวาคําลงทายคําวา “ไง” มีอรรถลักษณเปน [-ขอมูลใหม] 
 
สถานการณเกิดตรงตามที่คาดการณไว 
 
 [+ตรง] หมายถึง สถานการณที่เกดิขึ้นตรงกับที่คิดเอาไว แตเนื่องจากบริบทที่สถานการณที่
เกิดขึ้นนั้นตรงกับที่คิดไวไมปรากฏการใชคําลงทาย ผูวิจยัจึงสรุปวา มติิความแตกตางเรื่อง
สถานการณเกดิตรงตามที่คาดการณไวนัน้ ไมมีอรรถลักษณเปน [+ตรง] 
 
 [-ตรง] หมายถงึ สถานการณที่เกิดขึ้นไมตรงกับที่คิดเอาไว ดังตวัอยางจากบทสนทนา 
 
 ดึกแลวยังจะออกไปขางนอกอีกหรือ
 
 จากตัวอยางเปนสถานการณการสนทนาระหวางแมกับลูก แมเห็นวาตอนนี้ดึกมากแลว ไม
คิดวาลูกจะออกไปทําธุระที่ไหนอีก แตลูกก็ยังออกไป จงึถามลูกโดยใชคําลงทายคําวา “หรือ” 
ดังนั้นผูวจิัยจึงพิจารณาใหคําลงทาย “หรือ” มีอรรถลักษณเปน [-ตรง] 
 
3.  ผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาไทย 
 
 หลังจากทีว่ิเคราะหหามิติความแตกตางและอรรถลักษณที่ใชจําแนกคําลงทายภาษาไทย
แลว ผูวิจยัพบวามีคําลงทายที่มีองคประกอบทางความหมายเหมือนกัน สามารถใชไดในบริบท
เดียวกัน 4 กลุมไดแก 1.ใชมั้ย/ใชเปลา 2.รึเปลา/เปลา/ปะ 3.หรือ/เหรอ และ 4.เถอะ/เหอะ กลาวคือ 
คําลงทายในแตละกลุมนี้มีความเหมือนกันตรงที่มีรูปแปรทางความหมายเหมือนกัน แตตางกันที่รูป
เขียน ดังนั้นผูวิจัยจึงวเิคราะหวาคําลงทายในแตละกลุมสามารถใชแทนกันได โดยคําลงทายกลุมที่ 1 
นั้น ผูวิจยัระบใุหเปนคําลงทาย “ใชมั้ย/ใชเปลา” แมวาจะเปนคําลงทายสองคํา แตผูวิจัยรวมคําลง
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ทายคํานี้ไวในหัวขอคําลงทายเดยีวกันเพื่อใหเขาใจงายและความสะดวกในการอธิบาย สวนคําลง
ทายกลุมที่ 2 3 และ 4 ผูวิจัยใชรูปเขียนเปนรูปหลัก จึงไดเปนคําลงทายคําวา “รึเปลา” “หรือ” และ 
“เถอะ” ตามลําดับ 
 
 นอกจากนี้ผูวจิัยยังพบวา คําลงทาย “หรือ” “นะ” และ “หรอก” มีองคประกอบทาง
ความหมายมากกวา 1 ลักษณะ กลาวคือ คําลงทายหนึ่งคํามีองคประกอบทางความหมายที่ไม
สามารถสรุปรวมกันได ผูวจิยัจึงพิจารณาใหคําลงทาย 3 คําขางตนเปนคําลงทายพองรูป โดยคําลง
ทาย “หรือ” มี 3 คํา ไดแก “หรือ(1)” “หรือ(2)” “หรือ(3)” คําลงทาย “นะ” มี 2 คํา ไดแก “นะ(1)” 
“นะ(2)” คําลงทาย “หรอก” มี 3 คํา ไดแก “หรอก(1)” “หรอก(2)” “หรอก(3)” 
 
 ดังนั้นจากการวิเคราะหผูวิจยัสามารถรวมจํานวนคําลงทายภาษาไทยไดทั้งหมด 32 คํา 
ไดแก ใชมั้ย/ใชเปลา รึเปลา หรือ(1) หรือ(2) หรือ(3) มั้ย ครับ คะ คะ ฮะ จะ จะ วะ ยะ เวย วะ ยะ นะ 
นะ(1) นะ(2) สิ ดิ เถอะ ละ อะ ไง มั้ง เนอะ หรอก(1) หรอก(2) หรอก(3) แหละ 
 
 ผูวิจัยไดแสดงการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของแตละคําลงทายโดยใช 
อรรถลักษณแบบทวิลักษณ (Binary Features) ไดแก + หมายถึง มีองคประกอบทางความหมาย และ 
- หมายถึง ไมมีองคประกอบทางความหมาย โดยองคประกอบทางความหมายของแตละคํามี
รายละเอียดดังนี้ 
 
 คําลงทาย ใชม้ัย/ใชเปลา 
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “ใชมั้ย/ใชเปลา” ที่ไดจากบท
สนทนา ผูวิจยัพบวาคําลงทายทั้งสองคํานี้สามารถใชแทนกันไดเมื่อปรากฎในบริบทเดียวกัน ดังนั้น 
ผูวิจัยจึงสรุปวาคําลงทาย “ใชมั้ย” และ “ใชเปลา” สามารถใชแทนกันได โดยสามารถสรุปอรรถ
ลักษณได 3 อรรถลักษณ คือ [+แสดงคําถาม] [-ขอมูลใหม] [+คาดคั้น] กลาวคือ คําลงทาย “ใชมั้ย/
ใชเปลา” เปนคําแสดงคําถาม สามารถเปลี่ยนประโยคใหเปนประโยคคาํถามได และเมื่อเปน
ประโยคคําถามแลว จะเปนการถามที่ไมไดบอกขอมูลใหม แตจะเปนการถามแบบคาดคั้นคําตอบ
จากผูฟง ดังตวัอยางจากบทสนทนา 
 
 แกเปนคนเอาการบานไปสงอาจารยใชมั้ย/ใชเปลา
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 จากตัวอยางเปนการสนทนาระหวางเพื่อน โดยเพื่อนคนหนึ่งถาม [+แสดงคําถาม] หวัหนา
หองวาเปนคนไปสงการบานอาจารยใชหรือไม เปนการถามแบบตอบรับปฏิเสธ [-ขอมูลใหม] 
เพราะโดยปกติแลวเปนหนาที่ของหัวหนาหองที่ตองเปนคนนําการบานไปสงอาจารยที่หองพักคร ู
เพื่อนคิดวาหวัหนาหองเปนคนไปสงแนๆ จึงคาดคั้นคําตอบจากหวัหนา [+คาดคั้น] โดยใชคําลง
ทายคําวา “ใชมั้ย/ใชเปลา” 
 
 คําลงทาย รึเปลา 
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “รึเปลา” ที่ไดจากบทสนทนา 
สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “รึเปลา” มี 4 อรรถลักษณ คือ [+แสดงคําถาม] [-ขอมูลใหม] [-คาดคั้น]  
[+คาดการณ] กลาวคือ คําลงทาย “รึเปลา” เปนคําแสดงคําถามสามารถเปลี่ยนประโยคใหเปน
ประโยคคําถามได และเมื่อเปนประโยคคําถามแลว จะเปนการถามแบบตอบรับปฏิเสธ ไมมีการ
คาดคั้นคําตอบจากผูฟง แตมีการคาดการณบางอยางในคําถาม ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 แกลืมไวที่บานรึเปลา
 
 จากตัวอยางเปนการสนทนาระหวางเพื่อน ทั้งนัดกนัเพื่อนมาดูรูปถายงานรับปริญญากัน 
เพื่อนคนหนึ่งไรทแผนซีดีมาใหเพื่อนอีกคน แตพอจะหยบิใหกลับหาไมเจอ เพื่อนอีกคนรูวาเพื่อน
เปนคนขี้ลืม จงึคิดวาอาจจะลืมหยิบมาจากที่บาน [+คาดการณ] จึงถามเพื่อน [+แสดงคําถาม] ดวย
คําถามแบบตอบรับปฏิเสธ [-ขอมูลใหม] อยางไมไดคาดคั้นคําตอบ [-คาดคั้น] โดยใชคําลงทายคํา
วา “รึเปลา”  
 
 คําลงทาย ม้ัย 
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “มั้ย” ที่ไดจากบทสนทนา 
สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “มั้ย” มี 5 อรรถลักษณ คือ [+แสดงคําถาม] [-ขอมูลใหม] [-คาดคั้น]  
[-คาดการณ] [+คําตอบ] กลาวคือ คําลงทาย “มั้ย” เปนคําแสดงคําถาม สามารถปลี่ยนประโยคเปน
ประโยคคําถามได และเมื่อเปนประโยคคําถามแลว จะเปนการถามแบบตอบรับปฏิเสธ ไมมีการ
คาดคั้นคําตอบจากผูฟง รวมถึงไมมีการคาดการณใดๆ ในคําถาม จะเปนการถามเพือ่ตองการคําตอบ
เทานั้น ดังตวัอยางจากบทสนทนา 
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 วันนี้มเีมนูแนะนํามั้ย
 
 จากตัวอยางเปนการสนทนาระหวางลูกคากับพนักงานรานอาหาร โดยลูกคาอยากทราบวา
วันนี้ทางรานมรีายการอาหารแนะนําหรือไม [+แสดงคําถาม] [-ขอมูลใหม] [+คําตอบ] เนื่องจาก
ลูกคาคิดไมออกวาจะทานอะไรจึงถามพนักงานเพื่อตองการใหแนะนํารายการอาหารเทานั้น  
[-คาดคั้น] [-คาดการณ] โดยใชคําลงทายคําวา “มั้ย” 
 
 คําลงทาย หรอื(1) 
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “หรือ(1)” ที่ไดจากบทสนทนา
และแบบสอบถาม สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “หรือ(1)” มี 5 อรรถลักษณ คือ [+แสดงคําถาม]  
[-ขอมูลใหม] [-คาดคั้น] [+คาดการณ] [-ตรง] กลาวคือ คําลงทาย “หรือ(1)” เปนคําแสดงคําถาม
สามารถเปลี่ยนประโยคใหเปนประโยคคําถามได และเมือ่เปนประโยคคําถามแลว จะเปนการถาม
แบบตอบรับปฏิเสธ ไมมีการคาดคั้นคําตอบจากผูฟง มีการคาดการณบางอยางอยูในใจ แตที่ผลของ
การคาดการณนั้นไมตรงกับสิ่งที่คิดไว ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 ยังส่ังอาหารกนัไมเสร็จอีกหรือ
 
 จากตัวอยางเปนบทสนทนาระหวางสมาชิกในครอบครัวที่รานอาหาร พอถามลูกๆ  
[+แสดงคําถาม] ที่กําลังส่ังอาหารกันอยู [-ขอมูลใหม] [-คาดคั้น] กอนหนานี้พอไปเขาหองน้ํามา คิด
วากลับมาที่โตะลูกๆ จะสั่งอาหารกันเสร็จแลว [+คาดการณ] แตเมื่อมาที่โตะเห็นวาลูกๆ ยังส่ัง
อาหารกันไมเสร็จ [-ตรง] 
 
 คําลงทาย หรอื(2) 
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “หรือ(2)” ที่ไดจากบทสนทนา 
สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “หรือ(2)” มี 5 อรรถลักษณ คือ [+แสดงคําถาม] [-ขอมูลใหม]  
[-คาดคั้น] [-คาดการณ] [-คําตอบ] กลาวคอื คําลงทาย “หรือ(2)” เปนคําแสดงคําถามสามารถเปลี่ยน
ประโยคใหเปนประโยคคําถามได และเมื่อเปนประโยคคาํถามแลว จะเปนการถามแบบตอบรับ
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ปฏิเสธ ไมมีการคาดคั้นคําตอบจากผูฟง ไมมีการคาดการณบางอยางอยูในใจ รวมถึงเปนการถามที่
ไมไดตองการคําตอบดวย เปนการทักทายในรูปประโยคคําถาม ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 สบายดหีรือ
 
 จากตัวอยางเปนการสนทนาระหวางเพื่อน เพื่อนคนหนึ่งถามเพื่อนอีกคน [+แสดงคําถาม] 
เปนถามที่ไมมกีารคาดคั้น [-คาดคั้น] หรือคาดการณ [-คาดการณ] รวมถึงไมไดตองการคําตอบจาก
เพื่อนวาสบายดีหรือไม [-คําตอบ] แตถามเพื่อเปนการทักทายเทานัน้ [-ขอมูลใหม] 
 
 คําลงทาย หรอื(3) 
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “หรือ(3)” ที่ไดจากบทสนทนา 
สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “หรือ(3)” มี 4 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[+คําถาม] [+ขอมูลใหม] กลาวคือ คําลงทาย “หรือ(3)” ไมเปนคําแสดงคําถาม แตจะปรากฏทาย
ประโยคคําถามเทานั้น จึงไมสามารถเปลี่ยนประโยคใหเปนประโยคคาํถามได ไมสามารถแสดง
สถานภาพของผูพูดได และเมื่อเปนประโยคคําถามแลว จะเปนการถามที่ตองการขอมูล ดังตัวอยาง
จากบทสนทนา 
 
 หลังเลิกเรียนจะไปไหนหรือ
 
 จากตัวอยางเปนการสนทนาระหวางเพื่อน เพื่อนคนหนึ่งอยากทราบวาหลังเลิกเรียนแลว
เพื่อนอีกคนจะไปที่ไหนตอ [+ขอมูลใหม] จึงถาม [+แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] เพื่อนดวย
ประโยคคําถาม [+คําถาม] โดยใชคําลงทายคําวา “หรือ” 
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 คําลงทาย ครับ 
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “ครับ” ที่ไดจากบทสนทนา 
สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “ครับ” มี 5 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ]  
[+สุภาพ] [-ปาก] [+ชาย] กลาวคือ คําลงทาย “ครับ” ไมเปนคําแสดงคําถาม โดยจะไมสามารถ
เปลี่ยนประโยคใหเปนประโยคคําถามได แตสามารถแสดงสถานภาพของผูพูดได บอกความสุภาพ 
และใชเปนภาษาเขียนได รวมถึงบอกเพศของผูพูดวาเปนเพศชาย ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 ผมจะรีบจัดการใหเร็วที่สุดครับ
 
 จากตัวอยางเปนการสนทนาระหวางพนักงานชายกับลูกคา โดยลูกคาโทรมาย้ํากับพนกังาน
ใหชวยเมลรายละเอียดงานมาใหภายในวนันี้ พนักงานชายจึงบอกกับลูกคา [-แสดงคาํถาม] [+ชาย] 
ดวยความสุภาพ [+แสดงสถานภาพ] [+สุภาพ] [-ปาก] โดยใชคําลงทายคําวา “ครับ” 
 
 คําลงทาย คะ 
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “คะ” ที่ไดจากบทสนทนา 
สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “คะ” มี 5 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ]  
[+สุภาพ] [-ปาก] [-ชาย] กลาวคือ คําลงทาย “คะ” ไมเปนคําแสดงคําถาม โดยจะไมสามารถเปลี่ยน
ประโยคใหเปนประโยคคําถามได แตสามารถแสดงสถานภาพของผูพดูได บอกความสุภาพ และใช
เปนภาษาเขียนได รวมถึงบอกเพศของผูพดูวาไมเปนเพศชาย ซ่ึงหมายถึงผูพูดเปนเพศหญิง ดัง
ตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 หัวหนาไดรองเทามากี่คูคะ
 
 จากตัวอยางเปนการสนทนาระหวางลูกนองสาวกับหวัหนา ชวงพกักลางวันหวัหนาลงไป
ซ้ือของที่ตลาดนัดใกลๆ กับออฟฟศ เมื่อขึ้นมาลูกนองเหน็วาหวัหนาถือถุงรานรองเทามา ลูกนอง
สาวจึงถาม [+แสดงสถานภาพ] [-แสดงคําถาม] [-ชาย] หัวหนา [-ปาก] [+สุภาพ] วาไปซื้อรองเทามา
ไดกี่คู โดยใชคําลงทายคําวา “คะ” 
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 คําลงทาย คะ 
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “คะ” ที่ไดจากบทสนทนา 
สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “คะ” มี 6 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ]  
[+สุภาพ] [-ปาก] [-ชาย] [-คําถาม] กลาวคือ คําลงทาย “คะ” ไมเปนคําแสดงคําถาม โดยจะไม
สามารถเปลี่ยนประโยคใหเปนประโยคคําถามได แตสามารถแสดงสถานภาพของผูพูดได บอก
ความสุภาพและใชเปนภาษาเขียนได รวมถึงบอกเพศของผูพูดวาไมเปนเพศชาย ซ่ึงหมายถึงผูพูด
เปนเพศหญิง แตไมสามารถปรากฏทายประโยคคําถามได ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 ดิฉันจะรีบจัดสงเอกสารใหเร็วที่สุดคะ
 
 จากตัวอยางเปนบทสนทนาระหวางลูกนองกับเจานาย เจานายสั่งใหลูกนองรีบสงเอกสาร
ไปใหแผนกอืน่เนื่องจากงานลาชามาหลายวัน ลูกนองซึง่เปนผูหญิง [-ชาย] [+แสดงสถานภาพ] จึง
บอก [-แสดงคาํถาม] [-คําถาม] กับเจานาย [-ปาก] ดวยความสุภาพ [+สุภาพ] วาจะรีบจัดสงเอกสาร
ใหเร็วที่สุด โดยใชคําลงทายคําวา “คะ” 
 
 คําลงทาย ฮะ 
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “ฮะ” ที่ไดจากบทสนทนา 
สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “ฮะ” มี 5 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ]  
[+สุภาพ] [+ปาก] [+ชาย] กลาวคือ คําลงทาย ฮะ ไมเปนคําแสดงคําถาม โดยจะไมสามารถเปลี่ยน
ประโยคใหเปนประโยคคําถามได แตสามารถแสดงสถานภาพของผูพดูได บอกความสุภาพ และ
นิยมใชเปนภาษาพูด รวมถึงบอกเพศของผูพูดวาเปนเพศชาย ดังตวัอยางจากบทสนทนา 
 
 แมออกไปซื้อของที่ตลาดฮะ
 
 จากตัวอยางเปนบทสนทนาระหวางนากับหลานชาย โดยนามาหาแมของหลานชายทีบ่าน 
แตแมไมอยู หลานชาย [+ชาย] จึงบอกกับนา [-แสดงคําถาม] ซ่ึงเปนเพื่อนบาน [+ปาก] ดวยความ
สุภาพ [+แสดงสถานภาพ] [+สุภาพ] วาแมของตนออกไปซื้อของที่ตลาด โดยใชคําลงทายคําวา 
“ฮะ” 
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 คําลงทาย จะ 
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “จะ” ที่ไดจากบทสนทนา 
สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “จะ” มี 5 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ]  
[+สุภาพ] [+ปาก] [-ชาย] กลาวคือ คําลงทาย “จะ” ไมเปนคําแสดงคําถาม โดยจะไมสามารถเปลี่ยน
ประโยคใหเปนประโยคคําถามได แตสามารถแสดงสถานภาพของผูพดูได บอกความสุภาพ และ
นิยมใชเปนภาษาพูด รวมถึงบอกเพศของผูพูดวาไมเปนเพศชาย ซ่ึงหมายถึงผูพูดเปนเพศหญิง ดัง
ตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 พอทานผลไมสิจะ
 
 จากตัวอยางเปนการสนทนาระหวางพอกับลูกสาว หลังจากทานอาหารเสร็จลูกสาว [-ชาย] 
[+แสดงสถานภาพ] จึงบอก [-แสดงคําถาม] ใหพอของตนอยางเปนกันเอง [+ปาก] ดวยความสุภาพ 
[+สุภาพ] วาใหทาน โดยใชคําลงทายคําวา “จะ”  
 
 คําลงทาย จะ 
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “จะ” ที่ไดจากบทสนทนา 
สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “จะ” มี 6 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ]  
[+สุภาพ] [+ปาก] [-ชาย] [-คําถาม] กลาวคอื คําลงทาย “จะ” ไมเปนคําแสดงคําถาม โดยจะไม
สามารถเปลี่ยนประโยคใหเปนประโยคคําถามได แตสามารถแสดงสถานภาพของผูพูดได บอก
ความสุภาพ และนิยมใชเปนภาษาพดู รวมถึงบอกเพศของผูพูดวาไมเปนเพศชาย ซ่ึงหมายถึงผูพูด
เปนเพศหญิง แตไมสามารถปรากฏทายประโยคคําถามได ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 รถเมลสายนั้นไมผานปายนีจ้ะ
 
 จากตัวอยางเปนบทสนทนาระหวางหญิงสาวกับคณุยายทีป่ายรถประจําทาง คุณยายมาถาม
สายรถประจําทางกับหญิงสาววาผานปายนี้หรือไม หญิงสาว [-ชาย] จึงบอกกับคุณยายที่ไมรูจักกัน
แตอาวุโสกวา [+แสดงสถานภาพ] [+ปาก] [+สุภาพ] [-แสดงคําถาม] [-คําถาม] ไปวารถประจําทาง
สายนั้นไมผานปายนี ้โดยใชคําลงทายคําวา “จะ” 
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 คําลงทาย วะ 
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “วะ” ที่ไดจากบทสนทนา 
สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “วะ” มี 4 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ]  
[-สุภาพ] [-บอกเลา] กลาวคือ คําลงทาย “วะ” ไมเปนคําแสดงคําถาม โดยจะไมสามารถเปลี่ยน
ประโยคใหเปนประโยคคําถามได แตสามารถแสดงสถานภาพของผูพดูได บอกความไมสุภาพ และ
ไมสามารถปรากฏทายประโยคบอกเลาได ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 อาทิตยหนาพวกแกวางกันมัย้วะ
 
 จากตัวอยางเปนบทสนทนาระหวางกลุมเพือ่นสนิท ซ่ึงกําลังพูดคุยกันวาถามีเวลาวางนาจะ
ไปเที่ยวพักผอนกัน เพื่อนคนหนึ่งจึงถาม [-บอกเลา] เพื่อนในกลุม [+แสดงสถานภาพ]  
[-สุภาพ] วาอาทิตยหนาเพื่อนๆ วางกันมัย้ โดยใชคําลงทายคําวา “วะ” ที่ไมไดเปลี่ยนประโยคให
เปนประโยคคาํถาม [-แสดงคําถาม] 
 
 คําลงทาย ยะ 
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “ยะ” ที่ไดจากบทสนทนา 
สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “ยะ” มี 5 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ]  
[-สุภาพ] [-บอกเลา] [-ชาย] กลาวคือ คําลงทาย “ยะ” ไมเปนคําแสดงคําถาม โดยจะไมสามารถ
เปลี่ยนประโยคใหเปนประโยคคําถามได แตสามารถแสดงสถานภาพของผูพูดได บอกความไม
สุภาพ ไมสามารถปรากฏทายประโยคบอกเลาได และแสดงเพศของผูพดูวาไมเปนเพศชาย ซ่ึง
หมายถึงผูพูดเปนเพศหญิง ดงัตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 คุยอะไรกนัอยูยะ
 
 จากตัวอยางเปนบทสนทนาระหวางเพื่อนสนิทสาวๆ ที่นดัมารับประทานอาหารเยน็กนั 
เพื่อนสาวคนหนึ่ง [+แสดงสถานภาพ] [-ชาย] มาชา เหน็เพื่อนๆ กําลังคุยกันอยูอยางสนุกสนานจงึ
ถามเพื่อนๆ [-แสดงคําถาม] [-บอกเลา] [-สุภาพ] วากําลังคุยอะไรกนัอยู โดยใชคําลงทายคําวา “ยะ”  
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 คําลงทาย เวย 
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “เวย” ที่ไดจากบทสนทนา 
สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “เวย” มี 4 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ]  
[-สุภาพ] [-คําถาม] กลาวคือ คําลงทาย “เวย” ไมเปนคําแสดงคําถาม โดยจะไมสามารถเปลี่ยน
ประโยคใหเปนประโยคคําถามได แตสามารถแสดงสถานภาพของผูพดูได บอกความไมสุภาพ และ
ไมสามารถปรากฏทายประโยคคําถามได ดงัตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 แลวรีบๆ กลับมานะเวย
 
 จากตัวอยางเปนการสนทนาระหวางเพื่อนสนิท ซ่ึงทั้งหมดกําลังคุยกนัเรื่องการทํารายงาน
อยู ระหวางทีคุ่ยกันอยูนั้นเพื่อนคนหนึ่งลุกไปเขาหองน้าํ เพื่อนอีกคนจึงตะโกน [+แสดงสถานภาพ] 
[-สุภาพ] ส่ัง [-แสดงคําถาม] [-คําถาม] ไปวาใหรีบๆ กลับมาคุยเร่ืองทํารายงานตอ โดยใชคําลงทาย
คําวา “เวย”  
 
 คําลงทาย วะ 
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “วะ” ที่ไดจากบทสนทนา 
สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “วะ” มี 4 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ]  
[-สุภาพ] [+บอกเลา] กลาวคือ คําลงทาย “วะ” ไมเปนคาํแสดงคําถาม โดยจะไมสามารถเปลี่ยน
ประโยคใหเปนประโยคคําถามได แตสามารถแสดงสถานภาพของผูพดูได บอกความไมสุภาพ และ
สามารถปรากฏทายประโยคบอกเลาได ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 มันพูดฟงไมรูเร่ืองเลยวะ
 
 จากตัวอยางเปนการสนทนาระหวางเพื่อนสนิท ซ่ึงทั้งหมดกําลังคุยกนัเรื่องการทํารายงาน
อยู เพื่อนคนหนึ่งกําลังพูดเสนอความคิดอยู แตพดูเสียงเบาไปทําใหเพือ่นคนอื่นไมไดยินวากําลังพดู
วาอะไร เพื่อนอีกคนจึงบอก [-แสดงคําถาม] [+บอกเลา] กับเพื่อนทีน่ั่งขางๆ กัน [+แสดงสถานภาพ] 
[-สุภาพ] วาเพือ่นคนนี้พูดเสียงเบา ฟงไมรูเร่ือง โดยใชคําลงทายคําวา “วะ” 
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 คําลงทาย ยะ 
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “ยะ” ที่ไดจากบทสนทนา 
สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “ยะ” มี 5 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ]  
[-สุภาพ] [-คําถาม] [-ชาย] กลาวคือ คําลงทาย “ยะ” ไมเปนคําแสดงคําถาม โดยจะไมสามารถเปลี่ยน
ประโยคใหเปนประโยคคําถามได แตสามารถแสดงสถานภาพของผูพดูได บอกความไมสุภาพ ไม
สามารถปรากฏทายประโยคคําถามได รวมถึงแสดงเพศของผูพูดวาไมเปนเพศชาย ซ่ึงหมายถึงผูพูด
เปนเพศหญิง ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 ช้ันไมไดไปยะ
 
 จากตัวอยางเปนบทสนทนาระหวางเพื่อนสองคน เพื่อนคนหนึ่งคิดวาเพือ่นสาวอีกคนไป
งานขึ้นบานใหมของเพื่อนรวมชั้นสมัยประถม แตเพื่อนสาว [-ชาย] [+แสดงสถานภาพ] อีกคน
ไมได จึงบอก [-แสดงคําถาม] [-คําถาม] กับเพื่อน [-สุภาพ] วาตนเองไมไดไปงานนี้ โดยใชคําลง
ทายคําวา “ยะ” 
 
 คําลงทาย นะ 
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “นะ” ที่ไดจากบทสนทนา 
สามารถสรปุไดวาคําลงทาย “นะ” มี 4 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[+ใหม] [+รําคาญ] กลาวคือ คําลงทาย “นะ” ไมเปนคําแสดงคําถาม โดยจะไมสามารถเปลี่ยน
ประโยคใหเปนประโยคคําถามได ไมสามารถแสดงสถานภาพของผูพดูได มีการบอกขอมูลใหม
และแสดงความรําคาญ ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 กําลังยุงอยูนะ
 
 จากตัวอยางเปนการสนทนาระหวางพี่กับนอง โดยพีก่ําลังยุงอยูกับการทํารายงานไมอยาก
ใหใครเขามาวุนวาย นองที่เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนไมรูวาพี่ยุงอยูจึงเขาไปชวนพีใ่หไปเลนฟุตบอล
ดวยกัน พี่รูสึกรําคาญ [+รําคาญ] ที่มีคนเขามาขัดจังหวะการทํางาน จึงบอกนอง [-แสดงคําถาม]  
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[-แสดงสถานภาพ] ไปวาตนเองไมวาง กาํลังยุงอยูกับการทํารายงาน [+ใหม] โดยใชคําลงทายคําวา 
นะ  
 
 คําลงทาย นะ(1) 
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “นะ(1)” ที่ไดจากบทสนทนา 
สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “นะ(1)” มี 4 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[+ขอมูลใหม] [-รําคาญ] กลาวคือ คําลงทาย “นะ(1)” ไมเปนคําแสดงคําถาม โดยจะไมสามารถ
เปลี่ยนประโยคใหเปนประโยคคําถามได ไมสามารถแสดงสถานภาพของผูพูดได มีการบอกขอมูล
ใหมและไมแสดงความรําคาญ ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 เราขอตัวกลับบานกอนนะ
 
 จากตัวอยางเปนการสนทนาระหวางเพื่อนที่นัดกันมาทานอาหารเยน็ดวยกัน ขณะทีก่ําลัง
พูดคุยกนัอยางสนุกสนาน เพือ่นคนหนึ่งจะตองรีบกลับบานจึงบอกกบัเพื่อนคนอื่น [-แสดงคําถาม] 
[-แสดงสถานภาพ] ดวยความเกรงใจ [-รําคาญ] วาที่บานตนเองโทรมาตามขอตัวกลับบานกอน  
[+ขอมูลใหม] โดยใชคําลงทายคําวา “นะ”  
 
 คําลงทาย นะ(2) 
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “นะ(2)” ที่ไดจากบทสนทนา 
สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “นะ(2)” มี 4 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[+ส่ัง] [+ออนโยน] กลาวคือ คําลงทาย “นะ(2)” ไมเปนคาํแสดงคําถาม โดยจะไมสามารถเปลี่ยน
ประโยคใหเปนประโยคคําถามได ไมสามารถแสดงสถานภาพของผูพดูได แตสามารถปรากฏทาย
ประโยคคําส่ังไดและแสดงความออนโยนได ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 ทําการบานใหเสร็จกอนนะ
 
 จากตัวอยางเปนบทสนทนาระหวางแมกับลูก หลังจากกลับมาจากโรงเรียน ลูกก็รีบเปลี่ยน
ชุดเพื่อจะออกไปขี่จักรยานกบัเพื่อนๆ พอดแีมมาเหน็เขาเสียกอน จึงส่ัง [-แสดงคําถาม]  
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[-แสดงสถานภาพ] [+ส่ัง] ลูกดวยความออนโยน [+ออนโยน] วาใหทําการบานใหเสร็จกอนออกไป
เลน โดยใชคําลงทายคําวา “นะ”  
 
 คําลงทาย ส ิ
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “สิ” ที่ไดจากบทสนทนา 
สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “สิ” มี 4 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [+ส่ัง] [-
ออนโยน] กลาวคือ คําลงทาย “สิ” ไมเปนคําแสดงคําถาม โดยจะไมสามารถเปลี่ยนประโยคใหเปน
ประโยคคําถามได ไมสามารถแสดงสถานภาพของผูพดูได แตสามารถปรากฏทายประโยคคําส่ังได 
รวมถึงไมแสดงความออนโยนของผูพูด ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 อยากกนิก็ทําเองสิ
 
 จากตัวอยางเปนบทสนทนาระหวางพี่กับนอง พี่เพิ่งกลับมาจากทํางานรูสึกหิวเห็นนองนั่งดู
โทรทัศนอยูจงึวานนองใหไปทํากับขาวใหกิน นองซึ่งกาํลังดูละครโทรทัศนอยูไมอยากไป
ทํากับขาวใหจงึส่ัง [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [+ส่ัง] [-ออนโยน] พี่วาถาอยากกินขาวกใ็ห
ไปทํากินเอง โดยใชคําลงทายคําวา “สิ”  
 
 คําลงทาย ด ิ
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “ด”ิ ที่ไดจากบทสนทนาและ 
สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “ดิ” มี 5 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [+ส่ัง] [-
ออนโยน] [+ปาก] กลาวคือ คําลงทาย “ดิ” ไมเปนคําแสดงคําถาม โดยจะไมสามารถเปลี่ยนประโยค
ใหเปนประโยคคําถามได ไมสามารถแสดงสถานภาพของผูพูดได แตสามารถปรากฏทายประโยค
คําส่ังได นอกจากนี้จะไมแสดงความออนโยนของผูพูดรวมถึงใชกับสถานการณที่ไมเปนทางการได 
ดงัตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 แกก็โทรไปเองดิ
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 จากตัวอยางเปนการสนทนาระหวางเพื่อนสนิท เพื่อนคนหนึ่งบอกกับเพื่อนวามเีร่ือง
อยากจะปรึกษากับพี่ชายเพื่อน จึงอยากใหเพื่อนชวยนัดพีช่ายให แตเพื่อนอีกคนกําลังโกรธกับพี่ชาย
ของตนเองอยูจึงส่ัง [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [+ส่ัง] [-ออนโยน] ใหเพื่อนสนิทคนนี้  
[+ปาก] โทรไปนัดกับพี่ชายของตนเอง เพราะยังโกรธกนัอยู ไมอยากพูดคุยดวย โดยใชคําลงทายคํา
วา “ด”ิ  
 
 คาํลงทาย เถอะ 
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “เถอะ” ที่ไดจากบทสนทนา 
สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “เถอะ” มี 4 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[+ส่ัง] [-ปฏิเสธ] กลาวคือ คําลงทาย “เถอะ” ไมเปนคําแสดงคําถาม โดยจะไมสามารถเปลี่ยน
ประโยคใหเปนประโยคคําถามได ไมสามารถแสดงสถานภาพของผูพดูได แตสามารถปรากฏทาย
ประโยคคําส่ังได รวมถึงไมสามารถปรากฏในความปฏิเสธได ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 ไปดูกระเปารานนั้นกนัเถอะ
 
 จากตัวอยางเปนการสนทนาระหวางเพื่อน ระหวางทีเ่ดินเลือกซื้อของในหางสรรพสินคา 
เพื่อนคนหนึ่งเห็นกระเปารานหนึ่งสวยถูกใจตนเองมาก จึงส่ัง [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] 
[+ส่ัง] [-ปฏิเสธ] ใหเพื่อนๆ รีบเดินไปดกูระเปาที่รานนัน้กัน โดยใชคําลงทายคําวา “เถอะ”  
 
 คําลงทาย ละ 
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “ละ” ที่ไดจากบทสนทนา 
สามารถสรุปไดวาคาํลงทาย “ละ” มี 2 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] กลาวคือ 
คําลงทาย “ละ” ไมเปนคําแสดงคําถาม โดยจะไมสามารถเปลี่ยนประโยคใหเปนประโยคคําถามได 
ไมสามารถแสดงสถานภาพของผูพูดได กลาวคือ คําลงทาย “ละ” สามารถปรากฏหลังประโยคบอก
เลา คําถาม และคําส่ังไดทั้งหมด ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 เราชอบเพลงนี้มากเลยละ
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 จากตัวอยางเปนการสนทนาระหวางเพื่อน ขณะนั่งรถไปดวยกัน เพื่อนคนหนึ่งไดยนิเพลง
ทางวิทยุซ่ึงเปนเพลงที่ตนเองชอบ จึงบอก [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] กับเพื่อนอีกคนวา
ตนเองชอบเพลงนี้มาก โดยใชคําลงทายคําวา “ละ” 
 
 อยาทําแบบนีอี้กละ
 
 จากตัวอยางเปนการสนทนาระหวางพอกับลูก เนื่องจากลกูชายมีเร่ืองทะเลาะกับเพื่อนที่
โรงเรียนทําใหถูกเรียกผูปกครองไปตักเตือน เมื่อกลับมาถึงบานพอจึงสั่ง [-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ] ลูกวาไมใหไปมีเร่ืองกบัเพื่อนอีก โดยใชคําลงทายคําวา “ละ” 
 
 ทําไมถึงเลือกวาดภาพนีล้ะ
 
 จากตัวอยางเปนการสนทนาระหวางครกูับนักเรียน ครูใหนักเรยีนวาดภาพระบายสีใน
ช่ัวโมงศิลปะ จากนั้นใหนักเรียนแตละคนออกมาพูดบรรยายภาพที่ตนเองวาด ครูถาม  
[-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] นักเรียนแตละคนวาทําไมถึงเลือกวาดภาพตางๆ โดยใช 
คําลงทายคําวา “ละ” 
 
 คําลงทาย อะ 
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “อะ” ที่ไดจากบทสนทนา 
สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “อะ” มี 3 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [-ส่ัง] 
กลาวคือ คําลงทาย “อะ” ไมเปนคําแสดงคําถาม โดยจะไมสามารถเปลี่ยนประโยคใหเปนประโยค
คําถามได ไมสามารถแสดงสถานภาพของผูพูดได รวมถึงไมสามารถปรากฏทายประโยคคําส่ังได 
กลาวคือ คําลงทาย “อะ” สามารถปรากฏทายประโยคบอกเลาและประโยคคําถามไดเทานั้น ดัง
ตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 เราวาจะแวะไปมหาลัยกอนอะ
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 จากตัวอยางเปนบทสนทนาระหวางเพื่อน เพื่อนคนหนึ่งนัดเพื่อนอีกคนวาจะไปซื้อหนังสือ
กัน เพื่อนอีกคนขอเลื่อนเวลานัดไปอีกชัว่โมงและบอก [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [-ส่ัง] 
เหตุผลวาตนเองจะแวะไปมหาวิทยาลัยกอน โดยใชคําลงทายคําวา “อะ” 
 
 ปใหมจะไปเทีย่วไหนกันอะ
 
 จากตัวอยางเปนบทสนทนาระหวางเพื่อน เพื่อนคนหนึ่งอยากรูวาปใหมนี้เพื่อนคนอืน่ๆ จะ
ไปเที่ยวที่ไหนกัน จึงถาม [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [-ส่ัง] เพื่อนๆ โดยใชคําลงทายคําวา 
“อะ” 
 
 คําลงทาย ไง 
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “ไง” ที่ไดจากบทสนทนา 
สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “ไง” มี 4 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[-คําส่ัง] [+คาดการณ] กลาวคือ คําลงทาย “ไง” ไมเปนคาํแสดงคําถาม โดยจะไมสามารถเปลี่ยน
ประโยคใหเปนประโยคคําถามได ไมสามารถแสดงสถานภาพของผูพดูได ไมสามารถปรากฏทาย
ประโยคคําส่ังได แตจะแสดงการคาดการณของผูพูด ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 รุนนองที่โรงเรียนเราไง
 
 จากตัวอยางเปนบทสนทนาระหวางเพื่อน ขณะที่ทั้งคูกําลังนั่งทานขาวกนัอยู มีผูหญิงคน
หนึ่งเขามาทักและพูดคยุกับเพื่อนคนหนึ่ง เพื่อนคนนั้นเหน็เพื่อนอีกคนหนึ่งทําหนางงๆ เลยบอก  
[-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [-คําส่ัง] วาผูหญิงคนนี้เปนรุนนองที่เรียนโรงเรยีนเดยีวกัน 
เพื่อนนาจะจําได [+คาดการณ] โดยใชคําลงทายคําวา “ไง” 
 
 คําลงทาย ม้ัง 
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “มั้ง” ที่ไดจากบทสนทนา 
สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “มั้ง” มี 4 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
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[+บอกเลา] [-แนใจ] กลาวคอื คําลงทาย “มั้ง” ไมเปนคําแสดงคําถาม โดยจะไมสามารถเปลี่ยน
ประโยคใหเปนประโยคคําถามได ไมสามารถแสดงสถานภาพของผูพดูได จะปรากฏทายประโยค
บอกเลาเทานัน้ รวมถึงแสดงความไมแนใจของผูพูด ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 มันอาจจะงานยุงก็ไดมั้ง
 
 จากตัวอยางเปนการสนทนาระหวางเพื่อนสนิท เพื่อนในกลุมกําลังพูดคุยกันวาทําไม
สมาชิกอีกคนในกลุมถึงไมมางานเลี้ยงสังสรรควันนี้ เพือ่นคนหนึ่งบอกวาไดยนิเพื่อนที่ไมมางาน
วันนี้บนอยูวาชวงนี้งานยุง แตก็ไมแนใจวาวันนีจ้ะยังยุงอยูเปลาจึงบอก [-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ] [+บอกเลา] ไปดวยความไมแนใจ [-แนใจ] วาเพื่อนอาจจะงานยุงเลยมาไมได 
โดยใชคําลงทายคําวา มั้ง 
 
 คําลงทาย เนอะ 
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “เนอะ” ที่ไดจากบทสนทนา 
สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “เนอะ” มี 5 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[+บอกเลา] [+แนใจ] [+สวนรวม] กลาวคือ คําลงทาย “เนอะ” ไมเปนคําแสดงคําถาม โดยจะไม
สามารถเปลี่ยนประโยคใหเปนประโยคคําถามได ไมสามารถแสดงสถานภาพของผูพูดได จะ
ปรากฏทายประโยคบอกเลาเทานั้น นอกจากนี้ยังแสดงความแนใจของผูพูดและแสดงการมีสวน
รวมของผูพูดกับผูฟงดวย ดงัตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 หนังเรื่องนี้สนกุดเีนอะ
 
 จากตัวอยางเปนการสนทนาระหวางเพื่อน ทั้งคูเพิ่งดูหนังเรื่องหนึ่งเสร็จเพื่อนคนหนึ่งคิดวา
หนังเรื่องนี้สนกุและแนใจ [+แนใจ] วาเพื่อนอีกคนตองคดิวาสนุกเหมือนกัน [+สวนรวม] แนๆ จึง
บอก [-แสดงคาํถาม] [-แสดงสถานภาพ] [+บอกเลา] วาหนังเรื่องนี้สนุกโดยใชคําลงทายคําวา 
“เนอะ” 
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 คําลงทาย หรอก(1) 
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “หรอก(1)” ที่ไดจากบท
สนทนา สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “หรอก(1)” มี 7 อรรถลักษณ คือ[-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ] [+บอกเลา] [+แนใจ] [-สวนรวม] [+ขัดแยง] [+ปฏิเสธ] กลาวคือ คําลงทาย 
“หรอก(1)” ไมเปนคําแสดงคําถาม โดยจะไมสามารถเปลี่ยนประโยคใหเปนประโยคคําถามได ไม
สามารถแสดงสถานภาพของผูพูดได จะปรากฏทายประโยคบอกเลาเทานั้น แสดงความแนใจของผู
พูด แตไมแสดงการมีสวนรวมของผูพูดกับผูฟง นอกจากนี้ยังแสดงความขัดแยงและการปฏิเสธ ดัง
ตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 วันนี้มนัมาไมไดหรอก
 
 จากตัวอยางเปนการสนทนาระหวางเพื่อนสนิท เพื่อนในกลุมกําลังพูดคุยกันวาทําไม
สมาชิกอีกคนในกลุมถึงไมมางานเลี้ยงสังสรรควันนี้ เพือ่นคนหนึ่งพูดวาเพื่อนอาจจะตามมาทีหลังก็
ได แต [+ขัดแยง] เพื่อนอีกคน [-สวนรวม] แนใจวาเพื่อนไมมางานวนันีแ้นๆ เพราะตดิธุระตองรีบ
กลับบาน จึงบอก [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [+บอกเลา] เพื่อนไปดวยความแนใจ [+แนใจ] 
วาเพื่อนอีกคนมางานวันนี้ไมได [+ปฏิเสธ] โดยใชคําลงทายคําวา “หรอก” 
 
 คําลงทาย หรอก(2) 
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “หรอก(2)” ที่ไดจากบท
สนทนา สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “หรอก(2)” มี 7 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ] [+บอกเลา] [+แนใจ] [-สวนรวม] [+ขัดแยง] [-ปฏิเสธ] กลาวคือ คําลงทาย 
“หรอก(2)” ไมเปนคําแสดงคําถาม โดยจะไมสามารถเปลี่ยนประโยคใหเปนประโยคคําถามได ไม
สามารถแสดงสถานภาพของผูพูดได จะปรากฏทายประโยคบอกเลาเทานั้น แสดงความแนใจของผู
พูด แตไมแสดงการมีสวนรวมของผูพูดกับผูฟง โดยสามารถแสดงความขัดแยงแตไมแสดงการ
ปฏิเสธได ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 แมเปนคนทําหรอก
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 จากตัวอยางเปนบทสนทนาระหวางพอกับลูกๆ พี่ชายบอกกับพอวาตนเองเปนคนทอดไข
เจียวเอง แตนองสาว [-สวนรวม] แนใจ [+แนใจ] วาพี่ชายไมไดเปนคนทําแนๆ [-ปฏิเสธ] เพราะเหน็
วาแมเปนคนทาํ [+ขัดแยง] จึงบอกพอ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [+บอกเลา] ไปวาแมเปน
คนทํา โดยใชคําลงทายคําวา “หรอก”  
 
 คําลงทาย หรอก(3)
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “หรอก(3)” ที่ไดจากบท
สนทนา สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “หรอก(3)” มี 7 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ] [+บอกเลา] [+แนใจ] [-สวนรวม] [-ขัดแยง] [+ปฏิเสธ] กลาวคือ คําลงทาย 
“หรอก(3)” ไมเปนคําแสดงคําถาม โดยจะไมสามารถเปลี่ยนประโยคใหเปนประโยคคําถามไดและ
ไมสามารถแสดงสถานภาพของผูพูดได จะปรากฏทายประโยคบอกเลาเทานั้น รวมถึงแสดงความ
แนใจของผูพูด ทั้งนี้จะไมแสดงการมีสวนรวมของผูพดูกับผูฟงและไมแสดงความขัดแยง แตจะ
แสดงการปฏิเสธได ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
 
 วันนี้มนัมาเรียนไมไดหรอก
 
 จากตัวอยางเปนการสนทนาระหวางเพื่อนสนิท เพื่อนในกลุมถามเพื่อนคนหนึ่งวาวนันี้
เพื่อนอีกคนมาเรียนไมไดใชมั้ย ซ่ึงเพื่อนคนนั้นรูวาเพื่อนติดธุระมาเรยีนไมได จึงบอก [-แสดง
คําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [+บอกเลา] เพือ่นไปดวยความแนใจ [+แนใจ] วาเพื่อนอีกคน [-สวน
รวม] มาเรียนวันนีไ้มได [+ปฏิเสธ] อยางที่เพื่อนถาม [-ขัดแยง] โดยใชคําลงทายคําวา “หรอก” 
 
 คําลงทาย แหละ
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย “แหละ” ที่ไดจากบทสนทนา 
สามารถสรุปไดวาคําลงทาย “แหละ” มี 6 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[+บอกเลา] [+แนใจ] [-สวนรวม] [-ขัดแยง] กลาวคือ คําลงทาย “แหละ” ไมเปนคําแสดงคําถาม โดย
จะไมสามารถเปลี่ยนประโยคใหเปนประโยคคําถามไดและไมสามารถแสดงสถานภาพของผูพูดได 
จะปรากฏทายประโยคบอกเลาเทานั้นรวมถึงแสดงความแนใจของผูพูด ทั้งนี้จะไมแสดงการมีสวน
รวมของผูพูดกับผูฟงและไมแสดงความขดัแยง ดังตัวอยางจากบทสนทนา 
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 เราวาจะเรียนตอเอกแหละ
 
 จากตัวอยางเปนบทสนทนาระหวางเพื่อน เพื่อนคนหนึ่ง [-สวนรวม] ตัดสินใจแนนอน  
[+แนใจ] [-ขัดแยง] แลววาจะเรียนตอระดบัปริญญาเอกจึงมาบอก [-แสดงคําถาม] [-แสดง
สถานภาพ] [+บอกเลา] ใหเพื่อนฟง โดยใชคําลงทายคําวา “แหละ”  
 
 จากการวิเคราะหองคประกอบคําลงทายภาษาไทย สามารถสรุปไดดังตารางและภาพ
ตอไปนี ้
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ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหองคประกอบคําลงทายภาษาไทยจากบทสนทนา 
 

[+คาดคั้น]   ใชมั้ย/ใชเปลา 
[+/-ตรง]   เปลา 

[+คาดการณ] 
[-ตรง]   หรือ(1) 
[+คําตอบ]   มั้ย [+แ

สด
งค
ําถ
าม

] 

[-ข
อม

ูลใ
หม

] 

[-คาดคั้น] 
[-คาดการณ] 

[-คําตอบ]   หรือ(2) 
[+ชาย]   ครับ 

[+/-คําถาม]   คะ [+ปาก] 
[-ชาย] 

[-คําถาม]   คะ 
[+ชาย]   ฮะ 

[+/-คําถาม]   จะ 

[+สุภาพ] 

[-ปาก] 
[-ชาย] 

[-คําถาม]   จะ 
[+/-ชาย]   วะ 

[-บอกเลา] 
[-ชาย]   ยะ 

[+/-สั่ง]   เวย 
[+/-ชาย] 

[-สั่ง]   วะ 

[+แ
สด

งส
ถา
นภ

าพ
] 

[-สุภาพ] 
[-คําถาม] 

[-ชาย]   ยะ 
[+รําคาญ]   นะ [+ขอมูล

ใหม] [-รําคาญ]   นะ(1) 
[+คําถาม] [+ขอมลูใหม]   หรือ(3) 

[+ออนโยน]   นะ(2) 
[-ออนโยน] [+/-ปาก]   สิ  [+/-ปฏิเสธ] 
  [+ปาก]   ดิ 

[+สั่ง] 

[-ปฏิเสธ]   เถอะ 
[+สั่ง]   ละ 

[+/-คาดการณ]   อะ [+คําถาม] 
[-สั่ง] 

[+คาดการณ]   ไง 
[-แนใจ]   มั้ง 

[+สวนรวม]   เนอะ 
[+ปฏิเสธ] หรอก(1) 

[+ขัดแยง] 
[-ปฏิเสธ] หรอก(2) 
[+ปฏิเสธ] หรอก(3) 

คํา
ลง
ทา
ย 

[-แ
สด

งค
ําถ
าม

] 

[-แ
สด

งส
ถา
นภ

าพ
] 

[+บอกเลา] 

[-คําถาม] 
[+แนใจ] 

[-สวนรวม] 
[-ขัดแยง] 

[+/-ปฏิเสธ] แหละ 
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กา
รว
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าะห
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คป
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าไท

ยจ
าก
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ทน
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ผลการยืนยนัองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาไทยจากแบบสอบถาม 
 
 ผูวิจัยแบงผลการยืนยนัองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาไทยเปน 2 สวนไดแก 
1.ผลการยืนยนัองคประกอบทางความหมายของคําลงทายภาษาไทยในแตละสถานการณ 2.สรุปผล
องคประกอบประกอบทางความหมายของคําลงทายภาษาไทยจากแบบสอบถาม 
 
1.  ผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคาํลงทายภาษาไทยในแตละสถานการณ 
 
 ผูวิจัยใชแบบสอบถามเพื่อยืนยันองคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาไทยจํานวน 
32 คํา ที่วิเคราะหไดจากบทสนทนา โดยสรางสถานการณการใชคําลงทายที่มีลักษณะทาง
ความหมายตรงตามอรรถลักษณที่ผูวจิัยวิเคราะหได โดยผูวิจัยคาดวากลุมตัวอยางจะยอมรับ
สถานการณการใชคําลงทายที่มีลักษณะทางความหมายตรงกับอรรถลักษณที่ผูวจิัยไดวิเคราะหได
จากบทสนทนา 
 
 คําลงทาย ใชม้ัย/ใชเปลา 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “ใชมั้ย/ใชเปลา” มีอรรถลักษณคือ  
[+แสดงคําถาม] [-ขอมูลใหม] [+คาดคั้น] โดยผูวิจยัตองสรางสถานการณที่มีลักษณะทาง
ความหมายใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยืนยันผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยคาดวากลุม
ตัวอยางจะยอมรับการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 5  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย ใชมัย้/ใชเปลา 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[+แสดงคําถาม]  
[-ขอมูลใหม]  
[+คาดคั้น] 

ออมกับเกเปนรูมเมทกัน วันหนึ่งออมหานาฬิกาขอมือเรือนสีฟาไมเจอและนึกไดวา
เกเคยยืมนาฬิกาเรือนนี้ไปใส ออมแนใจวาเกเคยยืมและยังไมไดเอามาคืนแนๆ ออม
จึงไปคาดคั้นถามเกวา “แกยังไมไดคืนนาฬิกาชั้นมาใชมั้ย” 
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ตารางที่ 5  (ตอ) 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[+แสดงคําถาม]  
[-ขอมูลใหม]  
[+คาดคั้น] 

นิ่มกับเฟรนขับรถไปเที่ยวทะเลดวยกัน หลังจากเก็บของเขาที่พักเรียบรอยแลว ทั้ง
สองกําลังจะไปเลนน้ําทะเลกัน นิ่มจําไดวาบอกใหเฟรนหยิบหวงยางใสรถมาดวย 
แตเมื่อนิ่มไปเปดทายรถกลับหาหวงยางไมเจอ นิ่มคิดวาเฟรนลืมหยิบมาแนๆ จึง
เดินกลับไปคาดคั้นถามเฟรนเรื่องลืมหยิบหวงยางมาวา “แกลืมหยิบหวงยางใสรถ
มาใชเปลา” 

 
 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “ใชมั้ย/ใชเปลา” ไปเก็บขอมูล
กับกลุมตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “ใชมั้ย/ใชเปลา” ในแตละ
สถานการณหรือไม สอดคลองกับผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบท
สนทนาของผูวิจัยหรือไม อยางไร โดยผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย 
“ใชมั้ย/ใชเปลา” จากบทสนทนาและแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะหคาํลงทาย ใชมั้ย/ใชเปลา ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับ
ผลการวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนาและ
แบบสอบถาม 

[+แสดงคําถาม]  
[-ขอมูลใหม] [+คาดคั้น] 

9 สอดคลอง 

[+แสดงคําถาม]  
[-ขอมูลใหม] [+คาดคั้น] 

6 สอดคลอง 

 
 คําลงทาย รึเปลา 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “รึเปลา” มีอรรถลักษณคือ [+แสดงคําถาม] 
[-ขอมูลใหม] [-คาดคั้น] [+คาดการณ] โดยผูวิจัยตองสรางสถานการณที่มีลักษณะทางความหมายให
ตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยืนยันผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยคาดวากลุมตวัอยางจะยอมรับ
การใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 7  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย รึเปลา 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[+แสดงคําถาม]  
[-ขอมูลใหม]  
[-คาดคั้น]  
[+คาดการณ] 

พีชกับแอมไปนั่งคุยกันที่รานกาแฟขางออฟฟศ โดยพีชสั่งกาแฟเอกเพรสโซ สวน
แอมสั่งกาแฟมอคคา แตเมื่อพนักงานนํากาแฟมาเสิรฟ กลับไดกาแฟเอกเพรสโซมา 
2 แกว พีชคาดวาพนักงานจดผิด จึงถามแอมวา “เคานึกวาเราสั่งเอกเพรสโซมา 2 
แกวรึเปลา” 

 
 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “รึเปลา” ไปเก็บขอมูลกบักลุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “รึเปลา” ในแตละสถานการณหรือไม 
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของผูวิจัย
หรือไม อยางไร โดยผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “รึเปลา” จากบท
สนทนาและแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 8  ผลการวิเคราะหคาํลงทาย รึเปลา ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่
ยอมรับผลการวิเคราะหของ
ผูวิจัย (จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนาและ
แบบสอบถาม 

[+แสดงคําถาม]  
[-ขอมูลใหม] [-คาดคั้น]  
[+คาดการณ] 

10 สอดคลอง 

 
 คําลงทาย ม้ัย 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “มั้ย” มีอรรถลักษณคือ [+แสดงคําถาม]  
[-ขอมูลใหม] [-คาดคั้น] [-คาดการณ] [+คาํตอบ] โดยผูวจิัยตองสรางสถานการณที่มลัีกษณะทาง
ความหมายใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยืนยันผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยคาดวากลุม
ตัวอยางจะยอมรับการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 9  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย มั้ย 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[+แสดงคําถาม]  
[-ขอมูลใหม] [-คาดคั้น] 
[-คาดการณ] [+คําตอบ] 

จอยทํางานที่เดียวกับสม หลังเลิกงานจอยอยากใหสมไปซื้อของเปนเพื่อน แต
ไมรูวาสมจะวาง ไปซื้อของเปนเพื่อนกันหรือไม จอยอยากรูวาสมวางหรือไม 
จึงถามสมวา “เย็นนี้สมวางมั้ย” 

 
 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย มั้ยไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
เพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย มั้ย ในแตละสถานการณหรือไม สอดคลองกับ
ผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของผูวิจัยหรือไม อยางไร 
โดยผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “มั้ย” จากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 10  ผลการวิเคราะหคําลงทาย มั้ย ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับ
ผลการวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนาและ
แบบสอบถาม 

[+แสดงคําถาม]  
[-ขอมูลใหม] [-คาดคั้น]  
[-คาดการณ] [+คําตอบ] 

7 สอดคลอง 

 

 คําลงทาย หรอื(1) 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “หรือ(1)” มีอรรถลักษณคือ [+แสดงคําถาม] 
[-ขอมูลใหม] [-คาดคั้น] [+คาดการณ] [-ตรง] โดยผูวจิัยตองสรางสถานการณที่มีลักษณะทาง
ความหมายใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยืนยันผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยคาดวากลุม
ตัวอยางจะยอมรับการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 11  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย หรือ(1) 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[+แสดงคําถาม]  
[-ขอมูลใหม]  
[-คาดคั้น]  
[+คาดการณ] [-ตรง] 

วินซื้อของขวัญวันเกิดมาใหน้ํา โดยคิดวาน้ําตองชอบของที่เขาซื้อมาให แตเมื่อน้ํา
เปดกลองของขวัญกลับไมแสดงสีหนาวาชอบ วินจึงถามน้ําวา “ไมชอบของขวัญที่
ใหหรือ” 

 
 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “หรือ(1)” ไปเก็บขอมูลกบักลุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “หรือ(1)” ในแตละสถานการณหรือไม 
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของผูวิจัย
หรือไม อยางไร โดยผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “หรือ(1)” จากบท
สนทนาและแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 12  ผลการวิเคราะหคําลงทาย หรือ(1) ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับ
ผลการวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนาและ
แบบสอบถาม 

[+แสดงคําถาม]  
[-ขอมูลใหม] [-คาดคั้น]  
[+คาดการณ] [-ตรง] 

10 สอดคลอง 

 
 คําลงทาย หรอื(2) 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “หรือ(2)” มีอรรถลักษณคือ [+แสดงคําถาม] 
[-ขอมูลใหม] [-คาดคั้น] [-คาดการณ] [-คําตอบ] โดยผูวจิยัตองสรางสถานการณที่มีลักษณะทาง
ความหมายใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยืนยันผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยคาดวากลุม
ตัวอยางจะยอมรับการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 13  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย หรือ(2) 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[+แสดงคําถาม]  
[-ขอมูลใหม] [-คาดคั้น] 
[-คาดการณ] [-คําตอบ] 

เจี๊ยบนัดอาจารยที่ปรึกษาไวตอน 11 โมง เมื่อถึงเวลาเจี๊ยบจึงไปนั่งรออาจารยที่
หนาหองพัก ซักพักอาจารยที่ปรึกษาเดินกลับหองมาแลวทักเจี๊ยบวา “อาว 
มาแลวหรือ” 

 
 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “หรือ(2)” ไปเก็บขอมูลกบักลุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “หรือ(2)” ในแตละสถานการณหรือไม 
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของผูวิจัย
หรือไม อยางไร โดยผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “หรือ(2)” จากบท
สนทนาและแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 14  ผลการวิเคราะหคําลงทาย หรือ(2) ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับ
ผลการวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนาและ
แบบสอบถาม 

[+แสดงคําถาม]  
[-ขอมูลใหม] [-คาดคั้น]  
[-คาดการณ] [-คําตอบ] 

9 สอดคลอง 

 
 คําลงทาย หรอื(3) 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “หรือ(3)” มีอรรถลักษณคือ [-แสดงคําถาม] 
[-แสดงสถานภาพ] [+คําถาม] [+ขอมูลใหม] โดยผูวจิัยตองสรางสถานการณที่มีลักษณะทาง
ความหมายใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยืนยันผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยคาดวากลุม
ตัวอยางจะยอมรับการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 15  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย หรือ(3) 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ]  
[+คําถาม] [+ขอมูลใหม] 

ปอคุยกับฝายวาชวงปใหมนี้วางแผนวาจะทําอะไร ซึ่งฝายวางแผนวาจะไปเที่ยว
กับครอบครัว ปอจึงถามตอวา “ฝายจะไปเที่ยวที่ไหนหรือ” 

 
 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “หรือ(3)” ไปเก็บขอมูลกบักลุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “หรือ(3)” ในแตละสถานการณหรือไม 
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของผูวิจัย
หรือไม อยางไร โดยผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “หรือ(3)” จากบท
สนทนาและแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 16  ผลการวิเคราะหคําลงทาย หรือ(3) ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับ
ผลการวิเคราะหของผูวิจัย(จาก

แบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนาและ
แบบสอบถาม 

[-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ]  
[+คําถาม] [+ขอมูลใหม] 

10 สอดคลอง 

 

 คําลงทาย ครับ 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “ครับ” มีอรรถลักษณคือ [-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ] [+สุภาพ] [-ปาก] [+ชาย] โดยผูวิจยัตองสรางสถานการณที่มีลักษณะทาง
ความหมายใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยืนยันผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยคาดวากลุม
ตัวอยางจะยอมรับการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 17  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย ครับ 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ]  
[+สุภาพ] [-ปาก]  
[+ชาย] 

บริษัทแหงทัวรแหงหนึ่งเปดรับสมัครพนักงานชาย ตําแหนงผูจัดการทัวร บอย
สนใจจึงไปสมัคร และไดรับจดหมายเรียกตัวไปสัมภาษณ ระหวางการสัมภาษณ
นั้น ผูสัมภาษณถามบอยวาเคยทํางาน อะไรมาบางกอนจะมาสมัครงานที่นี่  
บอยจึงตอบไปวา “ผมเคยทํางานเปนมัคคุเทศกมากอนครับ” 

 
 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “ครับ” ไปเก็บขอมูลกับกลุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “ครับ” ในแตละสถานการณหรือไม 
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของผูวิจัย
หรือไม อยางไร โดยผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “ครับ” จากบทสนทนา
และแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 18  ผลการวิเคราะหคําลงทาย ครับ ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับ
ผลการวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนาและ
แบบสอบถาม 

[-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ]  
[+สุภาพ] [-ปาก]  [+ชาย] 

10 สอดคลอง 

 

 คําลงทาย คะ 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “คะ” มีอรรถลักษณคือ [-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ] [+สุภาพ] [-ปาก] [-ชาย] [+/-คําถาม] โดยผูวิจยัตองสรางสถานการณที่มี
ลักษณะทางความหมายใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยืนยันผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัย
คาดวากลุมตวัอยางจะยอมรบัการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 19  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย คะ 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ]  
[+สุภาพ] [-ปาก]  
[-ชาย] [+คําถาม] 

พรทิพยนักขาวสาวมีโอกาสไดไปสัมภาษณนักธุรกิจรุนใหมไฟแรงเพื่อมาลง
นิตยาสารเศรษฐกิจที่ตนเองทํางานอยู จึงอยากจะถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจในขณะนี้ จึงตั้งคําถามวา “ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ในชวงนี้คะ” 

[-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ]  
[+สุภาพ] [-ปาก]  
[-ชาย] [-คําถาม] 

พัดชาไดรับมอบหมายใหเปนคนจัดงานเลี้ยงปใหมของบริษัท ซึ่งพัดชาก็จัด
ออกมาไดอยางดีเยี่ยม เปนที่ประทับใจของทุกคนโดยเฉพาะคุณนายสมร ภรรยา
ของประธานบริษัท ในงานพัดชามีโอกาสไดพูดคุยกับคุณนาย ซึ่งคุณนายก็เอย
ปากชมวาพัดชาจัดงานไดสนุกสนาน ประทับใจมาก โดยคุณนายสมรพูดวา “คุณ
จัดงานไดประทับใจดิฉันมากเลยนะคะ” 

 
 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “คะ” ไปเกบ็ขอมูลกับกลุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “คะ” ในแตละสถานการณหรือไม 
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของผูวิจัย
หรือไม อยางไร โดยผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “คะ” จากบทสนทนา
และแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 20  ผลการวิเคราะหคําลงทาย คะ ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับ
ผลการวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนาและ
แบบสอบถาม 

[-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ]  
[+สุภาพ] [-ปาก] [-ชาย]  
[+คําถาม] 

10 สอดคลอง 

[-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ]  
[+สุภาพ] [-ปาก] [-ชาย]  
[-คําถาม] 

7 สอดคลอง 
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 คําลงทาย คะ 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “คะ” มีอรรถลักษณคือ [-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ] [+สุภาพ] [-ปาก] [-ชาย] [-คําถาม] โดยผูวิจยัตองสรางสถานการณที่มีลักษณะ
ทางความหมายใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยนืยันผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยคาดวา
กลุมตัวอยางจะยอมรับการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 21  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย คะ 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ]  
[+สุภาพ] [-ปาก]  
[-ชาย] [-คําถาม] 

อัจฉราเปนเลขานุการบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ทุกเชาเธอจะตองเขาไปแจงตาราง
งานของแตละวันใหเจานายทราบ วันนี้เจานายของเธอมีธุระดวน จึงถามอัจฉรา
วาตารางงานวันนี้เปนอยางไร เธอจึงตอบไปวา “วันนี้ตอนบายโมง ทานมีประชุม
กับฝายจัดซื้อคะ” 

 
 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “คะ” ไปเกบ็ขอมูลกับกลุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “คะ” ในแตละสถานการณหรือไม 
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของผูวิจัย
หรือไม อยางไร โดยผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “คะ” จากบทสนทนา
และแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 22  ผลการวิเคราะหคําลงทาย คะ ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับ
ผลการวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนาและ
แบบสอบถาม 

[-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ]  
[+สุภาพ] [-ปาก] [-ชาย]  
[-คําถาม] 

10 สอดคลอง 
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 คําลงทาย ฮะ 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “ฮะ” มีอรรถลักษณคือ [-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ] [+สุภาพ] [+ปาก] [+ชาย] โดยผูวิจยัตองสรางสถานการณที่มีลักษณะทาง
ความหมายใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยืนยันผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยคาดวากลุม
ตัวอยางจะยอมรับการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 23  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย ฮะ 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ]  
[+สุภาพ] [+ปาก]  
[+ชาย] 

เอกเปนเด็กสุภาพ เรียบรอย จึงเปนที่รักของทุกคน ถามีเวลาวางเอกมักจะไป
ชวยงานคุณลุงซึ่งเปนพี่ชายของแมที่รานขายของจนดึกเสมอ เนื่องจากพรุงนี้เอก
มีสอบ จึงอยากรีบกลับไปอานหนังสือ จึงบอกกับคุณลุงวา “พอดีวาพรุงนี้มีสอบ
วันนี้เอกขอกลับเร็วกวาปกตินะฮะ” 

 
 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “ฮะ” ไปเกบ็ขอมูลกับกลุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “ฮะ” ในแตละสถานการณหรือไม 
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของผูวิจัย
หรือไม อยางไร โดยผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “ฮะ” จากบทสนทนา
และแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 24  ผลการวิเคราะหคําลงทาย ฮะ ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับ
ผลการวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนาและ
แบบสอบถาม 

[-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ]  
[+สุภาพ] [+ปาก] [+ชาย] 

7 สอดคลอง 
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 คําลงทาย จะ 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “จะ” มีอรรถลักษณคือ [-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ] [+สุภาพ] [+ปาก] [-ชาย] [+/-คําถาม] โดยผูวิจยัตองสรางสถานการณที่มี
ลักษณะทางความหมายใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยืนยันผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัย
คาดวากลุมตวัอยางจะยอมรบัการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 25  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย จะ 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ]  
[+สุภาพ] [+ปาก]  
[-ชาย] [+คําถาม] 

จุมเปนเด็กสุภาพ เรียบรอย เนื่องจากวันนี้เปนวันหยุด จุมกับแมจึงไปเดินซื้อของ
กันที่หางสรรพสินคา จุมเห็นวาจุมและแมเดินเลือกซื้อของกันมานานแลว คิดวา
แมคงเมื่อย จุมจึงถามแมวา “แมเมื่อยรึเปลาจะ” 

 [-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ]  
[+สุภาพ] [+ปาก]  
[-ชาย] [-คําถาม] 

จุมเปนเด็กสุภาพ เรียบรอย เนื่องจากวันนี้เปนวันหยุด จุมกับแมจึงไปเดินซื้อของ
กันที่หางสรรพสินคา จุมเห็นวาจุมและแมเดินเลือกซื้อของกันมานานแลว คิดวา
แมคงเมื่อยจึงชวนใหแมนั่งพัก แตไมยังไมเมื่อยจึงบอกกับจุมวา “แมยังไมเมื่อย 
แตถาหนูเมื่อยเรานั่งพักกันกอนก็ไดนะจะ” 

 
 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “จะ” ไปเกบ็ขอมูลกับกลุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “จะ” ในแตละสถานการณหรือไม 
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของผูวิจัย
หรือไม อยางไร โดยผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “จะ” จากบทสนทนา
และแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
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ตารางที่ 26  ผลการวิเคราะหคําลงทาย จะ ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับ
ผลการวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนาและ
แบบสอบถาม 

[-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ] [+สุภาพ]  
[+ปาก] [-ชาย] [+คําถาม] 

9 สอดคลอง 

[-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ] [+สุภาพ]  
[+ปาก] [-ชาย] [-คําถาม] 

7 สอดคลอง 

 
 คําลงทาย จะ 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “จะ” มีอรรถลักษณคือ [-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ] [+สุภาพ] [+ปาก] [-ชาย] [-คําถาม] โดยผูวจิัยตองสรางสถานการณที่มีลักษณะ
ทางความหมายใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยนืยันผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยคาดวา
กลุมตัวอยางจะยอมรับการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 27  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย จะ 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ]  
[+สุภาพ] [+ปาก]  
[-ชาย] [-คําถาม] 

โอตมีแฟนสาวชื่อแอน ซึ่งมีนิสัยเรียบรอย นารัก เย็นวันหนึ่งโอตพาแฟนไปทาน
อาหารเย็นที่รานอาหาร ระหวางทานขาวโอตบังเอิญทําชอนตก แอนอยากใหโอต
เปลี่ยนชอนคันใหม จึงเรียกพนักงานมาแลวพูดวา “ขอชอนคันใหมใหพ่ีดวยจะ” 

 
 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “จะ” ไปเกบ็ขอมูลกับกลุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “จะ” ในแตละสถานการณหรือไม 
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของผูวิจัย
หรือไม อยางไร โดยผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “จะ” จากบทสนทนา
และแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
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ตารางที่ 28  ผลการวิเคราะหคําลงทาย จะ ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับ
ผลการวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนาและ
แบบสอบถาม 

[-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ] [+สุภาพ]  
[+ปาก] [-ชาย] [-คําถาม] 

7 สอดคลอง 

 
 คําลงทาย วะ 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “วะ” มีอรรถลักษณคือ [-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ] [-สุภาพ] [-บอกเลา] [+/-ชาย] โดยผูวจิัยตองสรางสถานการณที่มลัีกษณะทาง
ความหมายใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยืนยันผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยคาดวากลุม
ตัวอยางจะยอมรับการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 29  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย วะ 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ]  
[-สุภาพ] [-บอกเลา]  
[+ชาย] 

นัทกับโจเปนเพื่อนสนิทกัน นัทอยากใหโจไปตีเทนนิสดวยกันพรุงนี้ แตไมรูวาโจ
วางหรือเปลา จึงถามโจวา “พรุงนี้มึงวางมั้ยวะ” 

[-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ]  
[-สุภาพ] [-บอกเลา]  
[-ชาย] 

แอรติดรถจอบเพื่อนสนิทกลับบาน ระหวางทางกลับบานนั้น จอบขับรถเร็วทําให
แอรรูสึกกลัววาจะเปนอันตรายและเกิดอุบัติเหตุ แอรจึงสั่งใหจอบขับรถชาลง โดย
พูดวา “ไอจอบแกขับรถดีๆ สิวะ” 

 
 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “วะ” ไปเกบ็ขอมูลกับกลุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “วะ” ในแตละสถานการณหรือไม 
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของผูวิจัย
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หรือไม อยางไร โดยผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “วะ” จากบทสนทนา
และแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 30  ผลการวิเคราะหคําลงทาย วะ ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับผล
การวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนา
และแบบสอบถาม 

[-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ] 
[-สุภาพ] [-บอกเลา] [+ชาย] 

10 สอดคลอง 

[-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ] 
[-สุภาพ] [-บอกเลา] [-ชาย] 

10 สอดคลอง 

 
 คําลงทาย ยะ 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “ยะ” มีอรรถลักษณคือ [-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ] [-สุภาพ] [-บอกเลา] [-ชาย] โดยผูวิจยัตองสรางสถานการณที่มีลักษณะทาง
ความหมายใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยืนยันผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยคาดวากลุม
ตัวอยางจะยอมรับการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 31  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย ยะ 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ]  
[-สุภาพ] [-บอกเลา]  
[-ชาย 

แนน ฝน เจน เปนเพื่อนสนิทกัน โดยทั้งสามจบจากโรงเรียนสตรีประจําจังหวัด
แหงเดียวกัน ในงานเลี้ยงรุนประจําป แนนไปงานนี้โดยคาดวาจะเจอฝนมากับ
เจน แตกลับเจอฝนคนเดียวจึงถามถึงเจน ฝนบอกแนนวานึกวาแนนจะโทรชวน
เจนมาดวยจึงไมไดโทรชวนแนน จึงบอกกับฝนไปวา “ช้ันนึกวาแกโทรชวน
แลวนะสยิะ” 

 
 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “ยะ” ไปเกบ็ขอมูลกับกลุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “ยะ” ในแตละสถานการณหรือไม 
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของผูวิจัย
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หรือไม อยางไร โดยผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “ยะ” จากบทสนทนา
และแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 32  ผลการวิเคราะหคําลงทาย ยะ ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับผล
การวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนา
และแบบสอบถาม 

[-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ]  
[-สุภาพ] [-บอกเลา] [-ชาย] 

6 สอดคลอง 

 
 คําลงทาย เวย 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “เวย” มีอรรถลักษณคือ [-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ] [-สุภาพ] [-คําถาม] [+/-ชาย] [+/-ส่ัง] โดยผูวิจยัตองสรางสถานการณที่มี
ลักษณะทางความหมายใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยืนยันผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัย
คาดวากลุมตวัอยางจะยอมรบัการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 33  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย เวย 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ]  
[-สุภาพ] [-คําถาม]  
[+ชาย] [+สั่ง] 

อารตจับคูทํารายงานกับเพื่อนสนิท โดยแบงงานกันทําคนละครึ่ง 1 วันกอนสงงาน 
อารตไปถามเพื่อนวาทํางานเสร็จหรือยัง เพื่อนบอกวายังทําไมเสร็จ อารตจึงสั่ง
เพื่อนไปวา “มึงรีบๆ ทําใหเสร็จเลยนะเวย” 

[-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ]  
[-สุภาพ] [-คําถาม]  
[-ชาย] [-สั่ง] 

ภากับเพ็ญสองสาวเพื่อนสนิทกําลังพูดคุยกันเรื่องนักรองเกาหลีที่ทั้งสองชื่นชอบ 
โดยทั้งคูวางแผนวาจะซื้อดีวีดีคอนเสิรทของนักรองเกาหลีที่จะวางจําหนายในวัน
พรุงนี้ ภาตั้งใจวาจะไปซื้อดีวีดีวันแรกที่วางจําหนายเลย จึงบอกกับเพ็ญวา “ช้ันวา
จะไปซื้อที่รานหนาปากซอยพรุงนี้เลยเวย” 
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 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “เวย” ไปเกบ็ขอมูลกับกลุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “เวย” ในแตละสถานการณหรือไม 
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของผูวิจัย
หรือไม อยางไร โดยผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “เวย” จากบทสนทนา
และแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 34  ผลการวิเคราะหคําลงทาย เวย ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับผล
การวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนา
และแบบสอบถาม 

[-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ]  
[-สุภาพ] [-คําถาม] [+ชาย] [+สั่ง] 

7 สอดคลอง 

[-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ]  
[-สุภาพ] [-คําถาม] [-ชาย] [-สั่ง] 

7 สอดคลอง 

 
 คําลงทาย วะ 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “วะ” มีอรรถลักษณคือ [-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ] [-สุภาพ] [-คําถาม] [+/-ชาย] [-ส่ัง] โดยผูวิจยัตองสรางสถานการณที่มีลักษณะ
ทางความหมายใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยนืยันผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยคาดวา
กลุมตัวอยางจะยอมรับการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 35  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย วะ 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ]  
[-สุภาพ] [-คําถาม]  
[+ชาย] [-สั่ง] 

เย็นวันศุกร เพื่อนๆ ที่แผนกของพงษวางแผนจะไปฟงเพลงกันที่ลานเบียร แต
พงษรูสึกไมคอยสบาย อยากกลับไปนอนพักผอนมากกวา จึงบอกกับเพื่อนๆ วา 
“วันนี้กูขอตัว รูสึกไมคอยสบายวะ” 

[-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ]  
[-สุภาพ] [-คําถาม]  
[-ชาย] [-สั่ง] 

นุนไปชวยเพื่อนสนิทเลือกซื้อกระเปา เพื่อนของนุนยังตัดสินใจไมไดวาจะซื้อใบ
ไหนดี ระหวางใบสีขาวกับสีดํา จึงขอความคิดเห็นจากนุน นุนเห็นวาใบสีขาว
สวย จึงบอกกับเพื่อนไปวา “ช้ันวาใบสีขาวสวยกวาวะ” 

 
 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “วะ” ไปเกบ็ขอมูลกับกลุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “วะ” ในแตละสถานการณหรือไม 
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของผูวิจัย
หรือไม อยางไร โดยผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “วะ” จากบทสนทนา
และแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 36  ผลการวิเคราะหคําลงทาย วะ ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับผล
การวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนา
และแบบสอบถาม 

[-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ]  
[-สุภาพ] [-คําถาม] [+ชาย] [-สั่ง] 

9 สอดคลอง 

[-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ]  
[-สุภาพ] [-คําถาม] [-ชาย] [-สั่ง] 

9 สอดคลอง 
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 คําลงทาย ยะ 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “ยะ” มีอรรถลักษณคือ [-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ] [-สุภาพ] [-คําถาม] [-ชาย] โดยผูวิจยัตองสรางสถานการณที่มีลักษณะทาง
ความหมายใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยืนยันผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยคาดวากลุม
ตัวอยางจะยอมรับการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 37  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย ยะ 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[-แสดงคําถาม]  
[+แสดงสถานภาพ]  
[-สุภาพ] [-คําถาม]  
[-ชาย] 

ฟากับอั้มเปนเพื่อนสนิทกัน เมื่อมีวันหยุดยาวทั้งสองมักจะไปเที่ยวตางจังหวัด
ดวยกัน คราวนี้ฟาชวนอั้มไปพัทยาชวงวันหยุดยาวที่จะมาถึง แตอั้มปฏิเสธเพราะ
ถูกบังคับใหไปงานแตงงานของญาติเปนเพื่อนแม อั้มกลัวฟางอนจึงบอกกับฟาวา 
“ที่จริงช้ันก็ไมไดอยากไปนักหรอกยะ” 

 
 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “ยะ” ไปเกบ็ขอมูลกับกลุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “ยะ” ในแตละสถานการณหรือไม 
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของผูวิจัย
หรือไม อยางไร โดยผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “ยะ” จากบทสนทนา
และแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 38  ผลการวิเคราะหคําลงทาย ยะ ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับผล
การวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนา
และแบบสอบถาม 

[-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ]  
[-สุภาพ] [-คําถาม] [-ชาย] 

6 สอดคลอง 
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 คําลงทาย นะ 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “นะ” มีอรรถลักษณคือ [-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ] [+ขอมูลใหม] [+รําคาญ] โดยผูวจิัยตองสรางสถานการณที่มีลักษณะทาง
ความหมายใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยืนยันผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยคาดวากลุม
ตัวอยางจะยอมรับการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 39  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย นะ 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ]  
[+ขอมูลใหม] [+รําคาญ] 

ลูกๆ ว่ิงเลนกันเสียงดังขณะที่พอกําลังอานหนังสือพิมพอยูที่หองน่ังเลน พอจึง
บอกกับลูกๆ ดวยความรําคาญวา “อยามาวิ่งเลนกันแถวนี้นะ”  

 
 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “นะ” ไปเกบ็ขอมูลกับกลุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “นะ” ในแตละสถานการณหรือไม 
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของผูวิจัย
หรือไม อยางไร โดยผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “นะ” จากบทสนทนา
และแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 40  ผลการวิเคราะหคําลงทาย นะ ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับผล
การวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนา
และแบบสอบถาม 

[-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[+ขอมูลใหม] [+รําคาญ] 

8 สอดคลอง 
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 คําลงทาย นะ(1) 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “นะ(1)” มีอรรถลักษณคือ [-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ] [+ขอมูลใหม] [-รําคาญ] โดยผูวจิัยตองสรางสถานการณที่มีลักษณะทาง
ความหมายใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยืนยันผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยคาดวากลุม
ตัวอยางจะยอมรับการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 41  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย นะ(1) 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ]  
[+ขอมูลใหม] [-รําคาญ] 

ปอนัดสังสรรคกับเพื่อนๆ หลังจากที่ไมไดเจอกันนาน โดยตางคนตางถามถึง
สารทุกขสุกดิบของกันและกัน ปอเพิ่งยายบริษัทใหมจึงบอกกับเพื่อนๆ วา “นี่เรา
ยายไปทํางานที่บริษัทใหมแลวนะ” 

 
 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “นะ(1)” ไปเก็บขอมูลกบักลุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “นะ(1)” ในแตละสถานการณหรือไม 
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของผูวิจัย
หรือไม อยางไร โดยผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “นะ(1)” จากบท
สนทนาและแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 42  ผลการวิเคราะหคําลงทาย นะ(1) ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับผล
การวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนา
และแบบสอบถาม 

[-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[+ขอมูลใหม] [+รําคาญ] 

10 สอดคลอง 
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 คําลงทาย นะ(2) 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “นะ(2)” มีอรรถลักษณคือ [-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ] [+ส่ัง] [+/-ปฏิเสธ] [+ออนโยน] โดยผูวิจยัตองสรางสถานการณที่มีลักษณะทาง
ความหมายใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยืนยันผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยคาดวากลุม
ตัวอยางจะยอมรับการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 43  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย นะ(2) 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ]  
[+สั่ง] [+ปฏิเสธ] [+ออนโยน] 

เนื่องจากมีการซอมถนนหนาบาน แมจึงกลัววาลูกๆ จะออกไปเลนขางนอก
แลวเปนอันตราย จึงสั่งกับลูกๆ วา “อยาออกไปวิ่งเลนกันนอกบานนะ” 

[-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ]  
[+สั่ง] [-ปฏิเสธ] [+ออนโยน] 

โนตรูสึกกระหายน้ําหลังจากที่เดินเลือกซื้อของอยูเปนเวลานาน จึงแวะซื้อ
เครื่องดื่มที่ราน โดยโนตเลือกสั่งโกโกปน แตก็ไมลืมกําชับพนักงานวาให
เพิ่มทอปปงดวยจึงบอกกับพนักงานวา “ใสวิปครีมดวยนะ” 

 

 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “นะ(2)” ไปเก็บขอมูลกบักลุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “นะ(2)” ในแตละสถานการณหรือไม 
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของผูวิจัย
หรือไม อยางไร โดยผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “นะ(2)” จากบท
สนทนาและแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 44  ผลการวิเคราะหคําลงทาย นะ(2) ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับผล
การวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนาและ
แบบสอบถาม 

[-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[+สั่ง] [+ปฏิเสธ] [+ออนโยน] 

10 สอดคลอง 

[-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[+สั่ง] [-ปฏิเสธ] [+ออนโยน] 

10 สอดคลอง 
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 คําลงทาย ส ิ
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “สิ” มีอรรถลักษณคือ [-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ] [+ส่ัง] [+/-ปฏิเสธ] [+/-ปาก] โดยผูวจิัยตองสรางสถานการณที่มลัีกษณะทาง
ความหมายใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยืนยันผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยคาดวากลุม
ตัวอยางจะยอมรับการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 45  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย สิ 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ]  
[+สั่ง] [+ปฏิเสธ]  
[-ปาก] 

ขณะที่ผูจัดการแผนกกําลังนําเสนอแผนงานใหมใหคณะผูบริหารอยู พนักงานคน
หนึ่งเขาใจวาการเสนอจบแลวจึงลุกไปเปดไฟ แตที่จริงแลวผูจัดการแผนกยัง
นําเสนองานไมเสร็จ ผูจัดการจึงบอกกับพนักงานที่ลุกไปวา “คุณอยาเพิ่งเปดไฟสิ” 

[-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ]  
[+สั่ง] [-ปฏิเสธ]  
[-ปาก] 

ขณะที่กําลังนําเสนอแผนงานใหมใหคณะผูบริหาร ผูจัดการฝายโฆษณาเพิ่งนึกได
วาลืมหยิบแฟมงานมาจากโตะทํางาน จึงสั่งผูชวยใหไปหยิบแฟม โดยพูดสั่งวา 
“คุณไปหยิบแฟมบนโตะผมใหทสีิ” 

[-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ]  
[+สั่ง] [-ปฏิเสธ]  
[+ปาก] 

แอมกําลังชวยแมทํากับขาวอยูในครัว เมื่อผัดขาวเสร็จแมจึงสั่งใหแอมหยิบจานมา
ใส โดยแมสั่งแอมวา “ไปหยิบจานมาใหแมหนอยสิ” 

 
 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “สิ” ไปเก็บขอมูลกับกลุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “สิ” ในแตละสถานการณหรือไม 
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของผูวิจัย
หรือไม อยางไร โดยผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “สิ” จากบทสนทนา
และแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
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ตารางที่ 46  ผลการวิเคราะหคําลงทาย สิ ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับผล
การวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนา
และแบบสอบถาม 

[-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[+สั่ง] [+ปฏิเสธ] [-ปาก] 

8 สอดคลอง 

[-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[+สั่ง] [-ปฏิเสธ] [-ปาก] 

8 สอดคลอง 

[-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[+สั่ง] [-ปฏิเสธ] [+ปาก] 

10 สอดคลอง 

 
 คําลงทาย ด ิ
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “ด”ิ มีอรรถลักษณคือ [-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ] [+ส่ัง] [+/-ปฏิเสธ] [+ปาก] โดยผูวิจยัตองสรางสถานการณที่มีลักษณะทาง
ความหมายใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยืนยันผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยคาดวากลุม
ตัวอยางจะยอมรับการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 47  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย ด ิ
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ]  
[+สั่ง] [+ปฏิเสธ]  
[+ปาก] 

เฟยกับฟางเปนพี่นองกัน วันหนึ่งทั้งคูไปทานขาวที่รานอาหาร พอดีวาเพื่อนของ
ฟางโทรมา ฟางจึงรับสายแลวคุยโทรศัทพเสียงดัง เฟยรูสึกวาฟางคุยเสียงดังเกินไป
จึงสั่งใหพ่ีสาวอยาคุยเสียงดัง โดยสั่งฟางวา “พ่ีฟางอยาคุยโทรศัพทเสียงดังดิ” 

[-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ]  
[+สั่ง] [-ปฏิเสธ]  
[+ปาก] 

กองกับกั้งเปนพี่นองกัน บายวันหนึ่งขณะที่กองกําลังคุยโทรศัพทอยูกับเพื่อนอยูใน
หองนั่งเลน กั้งก็เดินเขามานั่งเลนกีตารเสียงดังอยูใกลๆ กองไมพอใจจึงสั่งใหนอง
ไปเลนที่หองอื่น โดยกองพูดวา “ไปเลนกีตารที่อื่นดิ” 
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 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “ด”ิ ไปเก็บขอมูลกับกลุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “ด”ิ ในแตละสถานการณหรือไม 
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของผูวิจัย
หรือไม อยางไร โดยผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “ด”ิ จากบทสนทนา
และแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 48  ผลการวิเคราะหคําลงทาย ดิ ทีไ่ดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับผล
การวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนา
และแบบสอบถาม 

[-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[+สั่ง] [+ปฏิเสธ] [+ปาก] 

8 สอดคลอง 

[-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[+สั่ง] [-ปฏิเสธ] [+ปาก] 

8 สอดคลอง 

 
 คําลงทาย เถอะ 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “เถอะ” มีอรรถลักษณคือ [-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ] [+ส่ัง] [-ปฏิเสธ] โดยผูวิจัยตองสรางสถานการณทีม่ีลักษณะทางความหมายให
ตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยืนยันผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยคาดวากลุมตวัอยางจะยอมรับ
การใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 49  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย เถอะ 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ]  
[+สั่ง] [-ปฏิเสธ] 

ปุยฝายและเพื่อนๆ มีนัดกับอาจารยที่ปรึกษาชวงพักเที่ยง หลังจากปุยฝายและ
เพื่อนๆ ทานอาหารกลางวันเสร็จก็เลยเวลาเที่ยงมา 30 นาทีแลว แตเพื่อนบางคนยัง
อยากจะไปทานของหวานกันอีก ปุยฝายกลัววาจะเลยเวลานัด จึงสั่งเพื่อนวาใหรีบ
ไปหาอาจารย จึงพูดวา “รีบไปหาอาจารยกันเถอะ” 
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 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “เถอะ” ไปเก็บขอมูลกับกลุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “เถอะ” ในแตละสถานการณหรือไม 
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของผูวิจัย
หรือไม อยางไร โดยผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “เถอะ” จากบทสนทนา
และแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 50  ผลการวิเคราะหคําลงทาย เถอะ ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับผล
การวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนาและ
แบบสอบถาม 

[-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[+สั่ง] [-ปฏิเสธ] 

9 สอดคลอง 

 
 คําลงทาย ละ 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “ละ” มีอรรถลักษณคือ [-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ] [+/-ใหม] [+บอกเลา] [+คําถาม] [+ส่ัง] โดยผูวจิัยตองสรางสถานการณที่มี
ลักษณะทางความหมายใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยืนยันผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัย
คาดวากลุมตวัอยางจะยอมรบัการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 51  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย ละ 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ]  
[+สั่ง] 

คืนนี้พอกับแมของตารออกไปงานเลี้ยง ตารจึงตองอยูบานคนเดียว แมของตารจึง
เปนหวงวาลูกสาวจะตองอยูบานคนเดียวจึงกําชับตารใหล็อคประตูบานใหเรียบรอย 
พรอมกับสั่งวา “ถาใครมากดกริ่งหนาบานก็อยาเปดประตูออกไปละ” 

[-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ]  
[+คําถาม] 

มิกกี้เปนสมาชิกชมรมถายภาพของมหาวิทยาลัย วันนี้ที่ชมรมกําลังประชุมกันวาจะ
จัดกิจกรรมการถายภาพ แตยังนึกไมออกวาจะทํากิจกรรมออกมาในรูปแบบไหนให
นาสนใจ มิกกี้จึงเสนอใหมีการจัดกิจกรรมถายภาพนอกสถานที่ ซึ่งสมาชิกสวน
ใหญก็เห็นดวย ดังนั้นประธานชมรมจึงถามสมาชิกตอวา “ถาอยางนั้นเราจะไปจัด
กิจกรรมถายภาพนอกสถานที่ที่ไหนกันดีละ” 
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ตารางที่ 51  (ตอ) 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ]  
[+บอกเลา] 

โมคุยกับเพื่อนวาตอนนี้น้ําหนักของเธอเพิ่มขึ้นจากเดิมมา 5 กิโลกรัม ทําใหใสอึด
อัดเวลาใสชุดทํางาน โมจึงบอกกับเพื่อนวา “เราวาจะลดน้ําหนักอยางจริงจังแลวละ
” 

 
 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “ละ” ไปเก็บขอมูลกับกลุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “ละ” ในแตละสถานการณหรือไม 
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของผูวิจัย
หรือไม อยางไร โดยผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “ละ” จากบทสนทนา
และแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 52  ผลการวิเคราะหคําลงทาย ละ ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับผล
การวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนา
และแบบสอบถาม 

[-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[+สั่ง] 

10 สอดคลอง 

[-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[+คําถาม]  

9 สอดคลอง 

[-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[+บอกเลา] 

10 สอดคลอง 

 
 คําลงทาย อะ 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “อะ” มีอรรถลักษณคือ [-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ] [+บอกเลา] [+คําถาม] [-ส่ัง] [-คาดการณ] โดยผูวิจยัตองสรางสถานการณที่มี
ลักษณะทางความหมายใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยืนยันผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัย
คาดวากลุมตวัอยางจะยอมรบัการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 53  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย อะ 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ]  
[+บอกเลา] [-คาดการณ] 

พจนมีนัดไปเลนบาสเกตบอลกับยุทธ ขณะที่ทั้งคูกําลังนั่งรถไปสนาม
บาสเกตบอลก็เห็นวาทองฟาเริ่มมืดครึ้ม พจนจึงพูดกับยุทธวา “อีกเดี๋ยวฝนจะ
ตกมั้ยอะ” 

[-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ]  
[+คําถาม] [-คาดการณ] 

แตงไปเดินซื้อของที่ตลาดนัดกับเตา วันนี้อากาศรอนมากทําใหทั้งสองรูสึกไม
สบายตัว แตงจึงพูดกับเตาวา “ทําไมวันนี้แดดแรงจังเลยอะ” 

 
 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “อะ” ไปเกบ็ขอมูลกับกลุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “อะ” ในแตละสถานการณหรือไม 
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของผูวิจัย
หรือไม อยางไร โดยผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “อะ” จากบทสนทนา
และแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 54  ผลการวิเคราะหคําลงทาย อะ ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับผล
การวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนา
และแบบสอบถาม 

[-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[+บอกเลา] [-คาดการณ] 

6 สอดคลอง 

[-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[+คําถาม] [-คาดการณ] 

8 สอดคลอง 

 
 คําลงทาย ไง 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “ไง” มีอรรถลักษณคือ [-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ] [-ส่ัง] [+คาดการณ] โดยผูวิจยัตองสรางสถานการณที่มีลักษณะทางความหมาย
ใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยืนยนัผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยคาดวากลุมตวัอยางจะ
ยอมรับการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 55  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย ไง 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ]  
[-สั่ง] [+คาดการณ] 

มิวจะขอยืมหนังสือนิยายจากเพื่อนมาอาน เมื่อเพื่อนถามมิววาจะขอยืมนิยายเรื่อง
อะไร มิวจึงบอกวาเรื่องคนดีผีไมรัก แตเพื่อนก็ยังจําไมไดอีก มิวจําไดวาไปซื้อ
หนังสือเลมนี้ดวยกันกับเพื่อนที่ศูนยหนังสือเมื่อเดือนที่แลว จึงบอกกับเพื่อนวา “ก็
เลมที่ไปซื้อดวยกันที่ศูนยหนังสือไง” 

 
 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “ไง” ไปเก็บขอมูลกับกลุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “ไง” ในแตละสถานการณหรือไม 
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของผูวิจัย
หรือไม อยางไร โดยผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “ไง” จากบทสนทนา
และแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 56  ผลการวิเคราะหคําลงทาย ไง ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับผล
การวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนา
และแบบสอบถาม 

[-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[-สั่ง] [+คาดการณ] 

10 สอดคลอง 

 
 คําลงทาย ม้ัง 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “มั้ง” มีอรรถลักษณคือ [-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ] [+บอกเลา] [-แนใจ] โดยผูวจิัยตองสรางสถานการณที่มีลักษณะทางความหมาย
ใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยืนยนัผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยคาดวากลุมตวัอยางจะ
ยอมรับการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 57  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย มั้ง 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ]  
[+บอกเลา] [-แนใจ] 

แมเรียกใหพอกับลูกๆ มาทานขาวเชา แตไมเห็นพอมาทาน แมจึงถามลูกวาทําไม
พอยังไมมาทานขาว ลูกคาดวาพอกําลังเขาหองน้ําอยูเพราะไดยินเสียงปดประตู
หองน้ําแตไมแนใจ จึงบอกกับแมวา “สงสัยพอกําลังเขาหองน้ําอยูมั้ง” 

 
 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “มั้ง” ไปเกบ็ขอมูลกับกลุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “มั้ง” ในแตละสถานการณหรือไม 
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของผูวิจัย
หรือไม อยางไร โดยผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “มั้ง” จากบทสนทนา
และแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 58  ผลการวิเคราะหคําลงทาย มั้ง ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับผล
การวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนา
และแบบสอบถาม 

[-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[+บอกเลา] [-แนใจ] 

10 สอดคลอง 

 
 คําลงทาย เนอะ 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “เนอะ” มีอรรถลักษณคือ [-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ] [+บอกเลา] [+แนใจ] [+สวนรวม] โดยผูวจิัยตองสรางสถานการณที่มีลักษณะ
ทางความหมายใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยนืยันผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยคาดวา
กลุมตัวอยางจะยอมรับการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 59  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย เนอะ 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ]  
[+บอกเลา] [+แนใจ]  
[+สวนรวม] 

บุมไปซื้อเสื้อกับเพื่อน บุมเลือกเสื้อที่ถูกใจไดแลว และตั้งใจวาจะซื้อเสื้อตัวนี้
แนนอน แตบุมก็อยากใหเพื่อนที่ไปดวยกันเห็นดวยวาเสื้อตัวนี้สวย เพราะเธอจะได
มีความมั่นใจในการใสเสื้อตัวนี้มากขึ้น บุมจึงบอกกับเพื่อนวา “เสื้อตัวนี้สวยดีเนอะ
” 

 
 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “เนอะ” ไปเก็บขอมูลกับกลุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “เนอะ” ในแตละสถานการณหรือไม 
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของผูวิจัย
หรือไม อยางไร โดยผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “เนอะ” จากบทสนทนา
และแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 60  ผลการวิเคราะหคําลงทาย เนอะ ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับผล
การวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนา
และแบบสอบถาม 

[-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[+บอกเลา] [+แนใจ] [+สวนรวม] 

10 สอดคลอง 

 
 คําลงทาย หรอก(1) 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “หรอก(1)” มีอรรถลักษณคือ  
[-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [+บอกเลา] [+แนใจ] [-สวนรวม] [+ขัดแยง] [+ปฏิเสธ] โดย
ผูวิจัยตองสรางสถานการณที่มีลักษณะทางความหมายใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยืนยนัผล
การวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยคาดวากลุมตวัอยางจะยอมรบัการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 61  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย หรอก(1) 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ]  
[+บอกเลา] [-คําถาม] 
[+แนใจ] [-สวนรวม] 
[+ขัดแยง] [+ปฏิเสธ] 

ใบเตยไดรับมอบหมายใหดูแลเรื่องการสัมมนานอกสถานที่ของแผนก ซึ่งใบเตยก็
ต้ังใจทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ โดยงานที่ใบเตยตองทํานั้นมีมากมายจน
ตองอยูทํางานดึกหลายวันทําใหไหมเพื่อนรวมแผนกคิดวาใบเตยรับผิดชอบงานนี้
คนเดียวไมไหวแนๆ ดวยความเปนหวง ไหมจึงอาสาชวยแบงเบางานจากใบเตย 
โดยไหมพูดกับใบเตยวา “ฉันวาเธอทํางานนี้คนเดียวไมไหวหรอก” 

 
 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “หรอก(1)” ไปเก็บขอมูลกับ
กลุมตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “หรอก(1)” ในแตละสถานการณ
หรือไม สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของ
ผูวิจัยหรือไม อยางไร โดยผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “หรอก(1)” จาก
บทสนทนาและแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 62  ผลการวิเคราะหคําลงทาย หรอก(1) ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับผล
การวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนา
และแบบสอบถาม 

[-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[+บอกเลา] [+แนใจ] [-สวนรวม]  
[+ขัดแยง] [+ปฏิเสธ] 

8 สอดคลอง 

 
 คําลงทาย หรอก(2) 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “หรอก(2)” มีอรรถลักษณคือ  
[-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [+บอกเลา] [+แนใจ] [-สวนรวม] [+ขัดแยง] [-ปฏิเสธ] โดย
ผูวิจัยตองสรางสถานการณที่มีลักษณะทางความหมายใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยืนยนัผล
การวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยคาดวากลุมตวัอยางจะยอมรบัการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 63  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย หรอก(2) 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ]  
[+บอกเลา] [+แนใจ]  
[-สวนรวม] [+ขัดแยง]  
[-ปฏิเสธ] 

ตายเปนเพื่อนสนิทกับรุง แตทั้งสองมีนิสัยตางกันสุดขั้ว ตายมีนิสัยหาวๆ ลุยๆ สวน
รุงมีนิสัยแบบคุณหนู ไมชอบความลําบาก ระหวางที่ทั้งคูกําลังเดินไปทานขาว
กลางวันก็ไดยินเสียงประกาศวาชมรมคายอาสาพัฒนาชนบทกําลังรับสมคัรสมาชิก 
ตายสนใจจึงพูดวาจะไปสมัครและเดินไปที่ชมรมทันที ตายเห็นรุงเดินตามมาจึง
ถามวารุงจะไปสมัครเปนสมาชิกชมรมดวยหรือ รุงคิดวาตายรูแลววาตนแคเดินมา
เปนเพื่อนตายและแปลกใจวาทําไมตายถึงไมรูวาตนไมชอบทํากิจกรรมแบบนี้จึง
บอกกับตายวา “รุงแคเดินมาเปนเพื่อนตายเฉยๆ หรอก” 

 
 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “หรอก(2)” ไปเก็บขอมูลกับ
กลุมตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “หรอก(2)” ในแตละสถานการณ
หรือไม สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของ
ผูวิจัยหรือไม อยางไร โดยผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “หรอก(2)” จาก
บทสนทนาและแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 64  ผลการวิเคราะหคําลงทาย หรอก(2) ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับผล
การวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนา
และแบบสอบถาม 

[-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[+บอกเลา] [+แนใจ] [-สวนรวม]  
[+ขัดแยง] [-ปฏิเสธ] 

9 สอดคลอง 

 

 คําลงทาย หรอก(3) 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “หรอก(3)” มีอรรถลักษณคือ  
[-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [+บอกเลา] [+แนใจ] [-สวนรวม] [-ขัดแยง] [+ปฏิเสธ] โดย
ผูวิจัยตองสรางสถานการณที่มีลักษณะทางความหมายใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยืนยนัผล
การวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยคาดวากลุมตวัอยางจะยอมรบัการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 65  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย หรอก(3) 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ]  
[+บอกเลา] [+แนใจ]  
[-สวนรวม] [-ขัดแยง]  
[+ปฏิเสธ] 

ไมคเปนคนขี้อาย ไมโรแมนติกและไมคอยทําอะไรพิเศษใหกับภรรยาของตนเองแมวา
วันนี้เปนวันครบรอบวันแตงงานของไมค ไมคไมไดคิดจะทําอะไรเปนพิเศษอีกเชนเคย 
เมื่อมีเพื่อนมาถามวาวันนี้ไมคจะทําอะไรใหแฟนในวันครบรอบวันแตงงาน ไมคจึง
ตอบเพื่อนไปวา “ก็ไมไดทาํอะไรใหเปนพิเศษหรอก” 

 
 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “หรอก(3)” ไปเก็บขอมูลกับ
กลุมตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “หรอก(3)” ในแตละสถานการณ
หรือไม สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของ
ผูวิจัยหรือไม อยางไร โดยผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “หรอก(3)” จาก
บทสนทนาและแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 66  ผลการวิเคราะหคําลงทาย หรอก(3) ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับผล
การวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนา
และแบบสอบถาม 

[-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[+บอกเลา] [+แนใจ] [-สวนรวม]  
[-ขัดแยง] [+ปฏิเสธ] 

10 สอดคลอง 

 
 คําลงทาย แหละ 
 
 จากบทสนทนา ผูวิจัยไดวเิคราะหวาคําลงทาย “แหละ” มีอรรถลักษณคือ [-แสดงคําถาม] [-
แสดงสถานภาพ] [+บอกเลา] [+แนใจ] [-สวนรวม] [-ขัดแยง] [+/-ปฏิเสธ] โดยผูวิจยัตองสราง
สถานการณทีม่ีลักษณะทางความหมายใหตรงกับอรรถลักษณดังกลาว เพื่อยืนยันผลการวิเคราะห
ขอมูล ซ่ึงผูวิจัยคาดวากลุมตวัอยางจะยอมรับการใชคําลงทาย ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 67  สถานการณทดสอบอรรถลักษณของคําลงทาย แหละ 
 

อรรถลักษณ สถานการณ 
[-แสดงคําถาม]  
[-แสดงสถานภาพ]  
[+บอกเลา] [+แนใจ]  
[-สวนรวม] [-ขัดแยง]  
[-ปฏิเสธ] 

ชะเอมเปนคนชอบทําอาหาร วันเกิดของคุณแมของชะเอมปนี้ ชะเอมตั้งใจทําเคก
ใหเปนของขวัญโดยในงาน หลังจากรองเพลงวันเกิดใหคุณแมแลว ชะเอมก็ยกเคก
ที่ตนเองทํามาใหคุณแมเปาเทียน คุณแมเห็นเคกแลวก็ถามวาชะเอมเปนคนทําเคก
ดวยตนเองหรือ ชะเอมจึงตอบคุณแมไปดวยความมั่นใจวา “ใชคะ ชะเอมเปนคนทํา
เองแหละ” 

 
 หลังจากนัน้ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบอรรถลักษณคําลงทาย “แหละ” ไปเก็บขอมูลกบักลุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางยอมรับการใชคําลงทาย “แหละ” ในแตละสถานการณหรือไม 
สอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทายจากบทสนทนาของผูวิจัย
หรือไม อยางไร โดยผลการวเิคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย “แหละ” จากบท
สนทนาและแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 68  ผลการวิเคราะหคําลงทาย แหละ ที่ไดจากบทสนทนาและแบบสอบถาม 
 

อรรถลักษณ จํานวนกลุมตัวอยางที่ยอมรับผล
การวิเคราะหของผูวิจัย 

(จากแบบสอบถาม) 

ผลการวิเคราะหบทสนทนา
และแบบสอบถาม 

[-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ]  
[+/-ใหม] [+บอกเลา] [-คําถาม]  
[+แนใจ] [-สวนรวม] [-ขัดแยง]  

9 สอดคลอง 

 
 เมื่อรวบรวมคะแนนจากแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางทั้ง 40 คนแลว พบวาผลการ
วิเคราะหคําลงทายของผูวิจยัสอดคลองกับกลุมตัวอยางทกุสถานการณ ซ่ึงเปนการยืนยันวาผูวิจยั
วิเคราะหความหมายของคําลงทายแตละคําถูกตอง ดังภาพตอไปนี ้
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2.  สรุปผลองคประกอบประกอบทางความหมายของคาํลงทายภาษาไทยจากแบบสอบถาม 
 
 จากผลการยืนยันองคประกอบทางความหมายของคําลงทายภาษาไทยจากแบบสอบถาม 
สามารถสรุปองคประกอบทางความหมายของคําลงทายภาษาไทยไดดังนี้ 
 
 ใชมั้ย/ใชเปลา      รึเปลา         มั้ย 
 +แสดงคําถาม  +แสดงคําถาม  +แสดงคําถาม 
 -ขอมูลใหม  -ขอมูลใหม  -ขอมูลใหม 
 +คาดคั้น  -คาดคั้น   -คาดคั้น 
    +คาดการณ  -คาดการณ 
       +คําตอบ 
 
 
     หรือ(1)     หรือ(2)      หรือ(3) 
 +แสดงคําถาม  +แสดงคําถาม  -แสดงคําถาม 
 -ขอมูลใหม  -ขอมูลใหม  -แสดงสถานภาพ 
 -คาดคั้น   -คาดคั้น   +คําถาม 
 +คาดการณ  -คาดการณ  +ขอมูลใหม 
 -ตรง   -คําตอบ 
 
 
          ครับ             คะ           คะ 
 -แสดงคําถาม  -แสดงคําถาม   -แสดงคําถาม 
 +แสดงสถานภาพ +แสดงสถานภาพ  +แสดงสถานภาพ 
 +สุภาพ   +สุภาพ    +สุภาพ 
 -ปาก   -ปาก    -ปาก 
 +ชาย   -ชาย    -ชาย 
        -คําถาม 
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          ฮะ    จะ           จะ 
 -แสดงคําถาม     -แสดงคําถาม   -แสดงคําถาม 
 +แสดงสถานภาพ    +แสดงสถานภาพ  +แสดงสถานภาพ 
 +สุภาพ      +สุภาพ   +สุภาพ 
 +ปาก      +ปาก    +ปาก 
 +ชาย      -ชาย    -ชาย 
        -คําถาม 
 
 

           วะ            ยะ             เวย 
 -แสดงคําถาม  -แสดงคําถาม   -แสดงคําถาม 
 +แสดงสถานภาพ +แสดงสถานภาพ  +แสดงสถานภาพ 
 -สุภาพ   -สุภาพ    -สุภาพ 
 -บอกเลา  -บอกเลา   -คําถาม 
    -ชาย     
 
           วะ            ยะ           นะ 
 -แสดงคําถาม  -แสดงคําถาม   -แสดงคําถาม 
 +แสดงสถานภาพ +แสดงสถานภาพ  -แสดงสถานภาพ 
 -สุภาพ   -สุภาพ    +ขอมูลใหม 
 -คําถาม   -คําถาม    +รําคาญ 
 -ส่ัง   -ชาย     
 
 
      นะ(1)         นะ(2)            สิ 
 -แสดงคําถาม  -แสดงคําถาม  -แสดงคําถาม 
 -แสดงสถานภาพ  -แสดงสถานภาพ  -แสดงสถานภาพ 
 +ขอมูลใหม   +ส่ัง   +ส่ัง 
 -รําคาญ   +ออนโยน  -ออนโยน 
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           ดิ           เถอะ            ละ 
 -แสดงคําถาม  -แสดงคําถาม  -แสดงคําถาม 
 -แสดงสถานภาพ  -แสดงสถานภาพ  -แสดงสถานภาพ 
 +ส่ัง   +ส่ัง    
 -ออนโยน  -ปฏิเสธ    
 +ปาก 
 
          อะ             ไง           มั้ง 
 -แสดงคําถาม  -แสดงคําถาม  -แสดงคําถาม 
 -แสดงสถานภาพ  -แสดงสถานภาพ  -แสดงสถานภาพ 
 -ส่ัง   -ส่ัง   +บอกเลา 
    +คาดการณ  -แนใจ 
 
        เนอะ      หรอก(1)       หรอก(2) 
 -แสดงคําถาม  -แสดงคําถาม  -แสดงคําถาม 
 -แสดงสถานภาพ  -แสดงสถานภาพ  -แสดงสถานภาพ 
 +บอกเลา  +บอกเลา  +บอกเลา 
 +แนใจ   +แนใจ   +แนใจ 
 +สวนรวม  -สวนรวม  -สวนรวม 
    +ขัดแยง   +ขัดแยง 
    +ปฏิเสธ   -ปฏิเสธ 
 
     หรอก(3)         แหละ 
 -แสดงคําถาม   -แสดงคําถาม 
 -แสดงสถานภาพ   -แสดงสถานภาพ  
 +บอกเลา   +บอกเลา   
 +แนใจ    +แนใจ    
 -สวนรวม   -สวนรวม   
 -ขัดแยง    -ขัดแยง   
 +ปฏิเสธ     



บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
 งานวิจยันี้มวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทาย
ภาษาไทย รวมถึงยืนยันผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทายภาษาไทย โดย
ผูวิจัยไดแบงขัน้ตอนการวิจัยออกเปน 2 สวนเพื่อใหสอดคลองกับกับวตัถุประสงค คือ 1) การ
วิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทายจากบทสนทนา และ 2) การยืนยนัผลการ
วิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคําลงทายโดยการใชแบบสอบถาม 
 
 ขั้นตอนการวจิัยสวนที่หนึ่ง คือ การวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคําลงทาย
ภาษาไทย ผูวจิยัไดเก็บขอมูลโดยการบันทกึการสนทนาจากกลุมตวัอยางชาวไทยที่พดูภาษาไทย
เปนภาษาแม มีถ่ินที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 20 คน เมื่อไดบทสนทนาที่บันทึกเสียงเปน
ระยะเวลารวม 40 ช่ัวโมงแลว ผูวิจยัจึงถอดบทสนทนาเปนตัวอักษรภาษาไทยเพื่อไปวิเคราะหหาคํา
ลงทายโดยใชเกณฑการตัดสนิคําลงทาย ไดแก เกณฑทางวากยสัมพันธ เกณฑทางความหมาย และ
เกณฑทางเสียง พบคําลงทายจํานวน 32 คํา ไดแก ใชมัย้ ใชเปลา เปลา หรือ มั้ย ครับ คะ คะ ฮะ จะ 
จะ วะ ยะ เวย วะ ยะ นะ นะ สิ ดิ เถอะ ละ อะ ไง มั้ง เนอะ หรอก แหละ  
 
 จากนั้นผูวิจยัใชทฤษฎีการวิเคราะหองคประกอบ (Componential Analysis) เพื่อวิเคราะห
ความหมายและการใชคําลงทาย ผูวิจยัพบวามีคําลงทายที่มีองคประกอบทางความหมายเหมือนกัน 
สามารถใชไดในบริบทเดยีวกัน 3 กลุมไดแก 1.ใชมั้ย/ใชเปลา 2.หรือ/เหรอ และ 3.เถอะ/เหอะ 
นอกจากนี้ผูวจิัยยังพบวา คําลงทาย หรือ นะ และ หรอก มีองคประกอบทางความหมายมากกวา 1 
ลักษณะ ผูวิจยัจึงพิจารณาใหคําลงทาย 3 คํานี้เปนคําลงทายพองรูป โดยคําลงทายหรือ มี 3 คํา ไดแก 
หรือ(1) หรือ(2) หรือ(3) คําลงทาย นะ มี 2 คํา ไดแก นะ(1) นะ(2) คําลงทาย หรอก มี 3 คํา ไดแก 
หรอก(1) หรอก(2) หรอก(3) 
 
 จากเกณฑตดัสินคําลงทายและทฤษฎีการวเิคราะหองคประกอบสามารถสรุปไดวา มีคําลง
ทายภาษาไทยทั้งหมด 32 คํา ไดแก ใชมั้ย/ใชเปลา เปลา หรือ(1) หรือ(2) หรือ(3) มั้ย ครับ คะ คะ ฮะ 
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จะ จะ วะ ยะ เวย วะ ยะ นะ นะ(1) นะ(2) สิ ดิ เถอะ ละ อะ ไง มั้ง เนอะ หรอก(1) หรอก(2) หรอก(3) 
แหละ โดยคําลงทายทั้ง 32 คํานั้นสามารถจําแนกออกจากกันดวยมิติความแตกตางจาํนวน 17 มิติ 
ไดแก ชนิดของประโยค การแสดงสถานภาพ การแสดงคาํถาม การปฏิเสธ ความสุภาพ ความ
ออนโยน การคาดการณของผูพดู การคาดคั้น การมีสวนรวม ความขัดแยง เพศของผูพูด ความแนใจ 
ภาษาปาก ความรําคาญ การถามหาขอมูล ความตองการคาํตอบ สถานการณเกิดตรงตามที่คาดการณ
ไว 
 
 ขั้นตอนการวจิัยสวนที่สอง คือ การยืนยนัผลการวิเคราะหองคประกอบทางความหมายคํา
ลงทายโดยการใชแบบสอบถาม ผูวิจัยไดสรางสถานการณการใชคําลงทายตางๆ ใหมีลักษณะทาง
ความหมายตรงตามอรรถลักษณที่ไดจากการวิเคราะหบทสนทนา โดยคาดหวังวาผูตอบ
แบบสอบถามจะยอมรับสถานการณตรงกบัที่ผูวิจัยไดวเิคราะหไว ผลการวิจยัพบวา ผูวิจัยวิเคราะห
องคประกอบทางความหมายคําลงทายภาษาไทยสอดคลองกับกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามทุก
คํา ซ่ึงแตละคํามีอรรถลักษณดังตอไปนี ้
 
 คําลงทาย ใชมัย้/ใชเปลา มี 3 อรรถลักษณ คือ [+แสดงคําถาม] [-ขอมูลใหม] [+คาดคั้น] 
 
 คําลงทาย เปลา มี 4 อรรถลักษณ คือ [+แสดงคําถาม] [-ขอมูลใหม] [-คาดคั้น] [+คาดการณ] 
 
 คําลงทาย มั้ย มี 5 อรรถลักษณ คือ [+แสดงคําถาม] [-ขอมูลใหม] [-คาดคั้น] [-คาดการณ]  
[+คําตอบ] 
 
 คําลงทาย หรือ(1) มี 5 อรรถลักษณ คือ [+แสดงคําถาม] [-ขอมูลใหม] [-คาดคั้น]  
[+คาดการณ] [-ตรง] 
 
 คําลงทาย หรือ(2) มี 5 อรรถลักษณ คือ [+แสดงคําถาม] [-ขอมูลใหม] [-คาดคั้น]  
[-คาดการณ] [-คําตอบ] 
 
 คําลงทาย หรือ(3) มี 4 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [+คําถาม]  
[+ขอมูลใหม] 
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 คําลงทาย ครับ มี 5 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ] [+สุภาพ]  
[-ปาก] [+ชาย] 
 
 คําลงทาย คะ มี 5 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ] [+สุภาพ]  
[-ปาก] [-ชาย] 
 
 คําลงทาย คะ มี 6 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ] [+สุภาพ]  
[-ปาก] [-ชาย] [-คําถาม] 
 
 คําลงทาย ฮะ มี 5 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ] [+สุภาพ]  
[+ปาก] [+ชาย] 
 
 คําลงทาย จะ มี 5 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ] [+สุภาพ]  
[+ปาก] [-ชาย] 
 
 คําลงทาย จะ มี 6 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ] [+สุภาพ]  
[+ปาก] [-ชาย] [-คําถาม] 
 
 คําลงทาย วะ มี 4 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ] [-สุภาพ]  
[-บอกเลา] 
 
 คําลงทาย ยะ มี 5 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ] [-สุภาพ]  
[-บอกเลา] [-ชาย] 
 
 คําลงทาย เวย มี 4 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ] [-สุภาพ]  
[-คําถาม] 
 
 คําลงทาย วะ มี 4 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ] [-สุภาพ]  
[+บอกเลา] 
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 คําลงทาย ยะ มี 5 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [+แสดงสถานภาพ] [-สุภาพ]  
[-คําถาม] [-ชาย] 
 
 คําลงทาย นะ มี 4 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [+ขอมูลใหม]  
[+รําคาญ] 
 
 คําลงทาย นะ(1) มี 4 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [+ขอมูลใหม]  
[-รําคาญ] 
 
 คําลงทาย นะ(2) มี 4 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [+ส่ัง]  
[+ออนโยน] 
 
 คําลงทาย สิ มี 4 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [+ส่ัง] [-ออนโยน] 
 
 คําลงทาย ดิ มี 5 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [+ส่ัง] [-ออนโยน]  
[+ปาก] 
 
 คําลงทาย เถอะ มี 3 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [+ส่ัง] 
 
 คาํลงทาย ละ มี 2 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] 
 
 คําลงทาย อะ มี 3 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [-ส่ัง] 
 
 คําลงทาย ไง มี 4 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [-ส่ัง]  
[+คาดการณ] 
 
 คําลงทาย มั้ง มี 4 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [+บอกเลา]  
[-แนใจ] 
 
 คําลงทาย เนอะ มี 5 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [+บอกเลา]  
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[+แนใจ] [+สวนรวม] 
 
 คําลงทาย หรอก(1) มี 7 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [+บอกเลา]  
[+แนใจ] [-สวนรวม] [+ขัดแยง] [+ปฏิเสธ] 
 
 คําลงทาย หรอก(2) มี 7 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [+บอกเลา]  
[+แนใจ] [-สวนรวม] [+ขัดแยง] [-ปฏิเสธ] 
 
 คําลงทาย หรอก(3) มี 7 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [+บอกเลา]  
[+แนใจ] [-สวนรวม] [-ขัดแยง] [+ปฏิเสธ] 
 
 คําลงทาย แหละ มี 6 อรรถลักษณ คือ [-แสดงคําถาม] [-แสดงสถานภาพ] [+บอกเลา]  
[+แนใจ] [-สวนรวม] [-ขัดแยง] 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 1. ผูวิจัยขอแนะนําการใชทฤษฎีการวิเคราะหองคประกอบไปใชในการศึกษาความหมาย
ของคําลงทายภาษาไทยถิ่นตางๆ และในภาษาอื่นๆ เพื่อใหเขาใจการใชคําลงทายไดอยางเปนระบบ
มากยิ่งขึ้น 
 
 2. จากการวิเคราะหขอมูลบทสนทนา ผูวิจยัพบวามกีารแปรเสียงของคําลงทายบางคํา ซ่ึง
การแปรเสียงเหลานั้นอาจนาํไปสูการสื่อความหมายที่แตกตางกันออกไป จึงอยากเสนอแนะให
ศึกษาการแปรเสียงของคําลงทายที่พบจากบทสนทนา 
 
 3. ผูวิจัยพบวาการใชคําลงทายแสดงคําถามนั้น มีบางกรณีที่มีรูปประโยคเปนคําถามแต
ไมไดมีหนาที่เปนคําถาม โดยมีความหมายอื่นแฝงอยู เชน การเชิญชวน การแนะนํา การตักเตือน 
หรือการทักทาย เปนตน จึงอยากเสนอแนะใหมีการศกึษาประโยคคําถามในลักษณะนีใ้หละเอยีด
มากยิ่งขึ้น 
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ตัวอยางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยชุดท่ี 1 
 
 เนื่องดวย ดิฉนันางสาววรรษมน เพยีรเสมอ กําลังศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชา
ภาษาศาสตรประยุกต ขณะนีก้ําลังทําวิทยานิพนธเกีย่วกบัภาษาไทย จงึขอความรวมมือจากทานใน
การทําแบบสอบถามชุดนี้ดวยคะ ขอบคุณมากคะ 
 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว 
เพศ     ชาย    หญิง   อายุ………..ป 
 
สวนที่ 2 โปรดพิจารณาคําทีข่ีดเสนใตวาเปนคําแบบที่คนไทยใชพดูกนัหรือไม หากเปนคําแบบที่
คนไทยใชพูดกัน กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองยอมรับ หากไมเปนคําแบบที่คนไทยใชพูดกนั
กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองไมยอมรับ (กรุณาทําทกุขอ) 
 
 

 สถานการณ ยอมรับ ไมยอมรับ 
1 ออมกับเกเปนรูมเมทกัน วันหนึ่งออมหานาฬิกาขอมือเรือนสีฟาไมเจอ

และนึกไดวาเกเคยยืมนาฬิกาเรือนนี้ไปใส ออมแนใจวาเกเคยยืมและ
ยังไมไดเอามาคืนแนๆ ออมจึงไปคาดคั้นถามเกวา “แกยังไมไดคืน
นาฬิกาชั้นมาใชม้ัย” 

  

2 เจี๊ยบนัดอาจารยที่ปรึกษาวาจะไปหาที่หองพักตอน 11 โมง เมื่อถึง
เวลานัด เจี๊ยบจึงไปหาอาจารยที่หองพัก ซึ่งอาจารยก็รอเจี๊ยบอยูที่หอง
แลว พออาจารยเห็นเจี๊ยบ อาจารยก็ถามเจี๊ยบวา “อาว มาแลวเหรอ” 

  

3 พรทิพยนักขาวสาวมีโอกาสไดไปสัมภาษณนักธุรกิจรุนใหมไฟแรง
เพื่อมาลงนิตยาสารเศรษฐกิจที่ตนเองทํางานอยู โดยอยากจะถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจในขณะนี้ จึงตั้งคําถามวา “ทานมีความคิด
เห็นอยางไรเกี่ยวกับเศรษฐกิจในชวงนี้คะ” 

  

4 จุมเปนเด็กสุภาพ เรียบรอย เนื่องจากวันนี้เปนวันหยุด จุมกับแมจึงไป
เดินซื้อของที่หางสรรพสินคา จุมเห็นวาจุมและแมเดินเลือกซื้อของกัน
มานานแลว คิดวาแมคงเมื่อย จุมจึงถามแมวา“แมเมื่อยรึเปลาจะ” 

  

5 แอรติดรถจอบเพื่อนสนิทกลับบาน ระหวางทางกลับบานนั้น จอบขับ
รถเร็วทําใหแอรรูสึกกลัววาจะเปนอันตรายและเกิดอุบัติเหตุ แอรจึง
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สั่งใหจอบขับรถชาลง โดยพูดวา “ไอจอบแกขับรถดีๆ สิวะ” 
6 นุนไปชวยเพื่อนสนิทเลือกซื้อกระเปา เพื่อนของนุนยังตัดสินใจไมได

วาจะซื้อใบไหนดีระหวางใบสีขาวกับสีดํา จึงขอความคิดเห็นจากนุน 
นุนเห็นวาใบสีขาวสวย จึงบอกกับเพื่อนไปวา “ช้ันวาใบสีขาวสวยกวา
วะ” 

  

7 ปอนัดสังสรรคกับเพื่อนๆ หลังจากที่ไมไดเจอกันนาน โดยตางคนตาง
ถามถึงสารทุกขสุกดิบของกันและกัน ปอเพิ่งยายบริษัทใหมจึงบอก
กับเพื่อนๆ วา “นี่เรายายไปทํางานที่บริษัทใหมแลวนะ” 

  

8 ขณะที่กําลังนําเสนอแผนงานใหมใหคณะผูบริหาร ผูจัดการฝาย
โฆษณาเพิ่งนึกไดวาลืมหยิบแฟมงานมาจากโตะทํางาน จึงสั่งผูชวยให
ไปหยิบแฟม โดยพูดสั่งวา “คุณไปหยิบแฟมบนโตะผมใหทีสิ” 

  

9 ปุยฝายและเพื่อนๆ มีนัดกับอาจารยที่ปรึกษาชวงพักเที่ยง หลังจากปุย
ฝายและเพื่อนๆ ทานอาหารกลางวันเสร็จก็เลยเวลาเที่ยงมา 30 นาที
แลว แตเพื่อนบางคนยังอยากจะไปทานของหวานกันอีก ปุยฝายกลัว
วาจะเลยเวลานัด จึงสั่งเพื่อนวาใหรีบไปหาอาจารย โดยพูดวา “รีบไป
หาอาจารยกันเถอะ” 

  

10 พจนมีนัดไปเลนบาสเกตบอลกับยุทธ ขณะที่ทั้งคูกําลังนั่งรถไปสนาม
บาสเกตบอลก็เห็นวาทองฟาเริ่มมืดครึ้ม พจนจึงพูดกับยุทธวา “อีก
เดี๋ยวฝนจะตกมั้ยอะ” 

  

11 ใบเตยไดรับมอบหมายใหดูแลเรื่องการสัมมนานอกสถานที่ของแผนก 
ซึ่งใบเตยก็ต้ังใจทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ โดยงานที่ใบเตย
ตองทํานั้นมีมากมายจนตองอยูทํางานดึกหลายวันทําใหไหมเพื่อนรวม
แผนกคิดวาใบเตยรับผิดชอบงานนี้คนเดียวไมไหวแนๆ ดวยความเปน
หวง ไหมจึงอาสาชวยแบงเบางานจากใบเตย โดยไหมพูดกับใบเตยวา 
“ฉันวาเธอทํางานนี้คนเดียวไมไหวหรอก” 
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ตัวอยางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยชุดท่ี 2 
 
 เนื่องดวย ดิฉนันางสาววรรษมน เพยีรเสมอ กําลังศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชา
ภาษาศาสตรประยุกต ขณะนีก้ําลังทําวิทยานิพนธเกีย่วกบัภาษาไทย จงึขอความรวมมือจากทานใน
การทําแบบสอบถามชุดนี้ดวยคะ ขอบคุณมากคะ 
 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว 
เพศ     ชาย    หญิง   อายุ………..ป 
 
สวนที่ 2 โปรดพิจารณาคําทีข่ีดเสนใตวาเปนคําแบบที่คนไทยใชพดูกนัหรือไม หากเปนคําแบบที่
คนไทยใชพูดกัน กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองยอมรับ หากไมเปนคําแบบที่คนไทยใชพูดกนั
กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองไมยอมรับ (กรุณาทําทกุขอ) 
 

 สถานการณ ยอมรับ ไมยอมรับ 
1 นิ่มกับเฟรนขับรถไปเที่ยวทะเลดวยกัน หลังจากเก็บของเขาที่พัก

เรียบรอยแลว ทั้งสองกําลังจะไปเลนน้ําทะเลกัน นิ่มจําไดวาบอกให
เฟรนหยิบหวงยางใสรถมาดวย แตเมื่อนิ่มไปเปดทายรถกลับหาหวง
ยางไมเจอ นิ่มคิดวาเฟรนลืมหยิบมาแนๆ จึงเดินกลับไปคาดคั้นถาม
เฟรนเรื่องลืมหยิบหวงยางมาวา “แกลืมหยิบหวงยางใสรถมาใชเปลา” 

  

2 ปอคุยกับฝายวาชวงปใหมนี้วางแผนวาจะทําอะไร ฝายบอกวาวางแผน
จะไปเที่ยวกับครอบครัว ปอจึงถามฝายตอวา “ฝายจะไปเที่ยวที่ไหน
เหรอ” 

  

3 พัดชาไดรับมอบหมายใหเปนคนจัดงานเลี้ยงปใหมของบริษัท ซึ่ง
พัดชาก็จัดออกมาไดอยางดีเยี่ยม เปนที่ประทับใจของทุกคน
โดยเฉพาะคุณนายสมร ภรรยาของประธานบริษัท ในงานพัดชามี
โอกาสไดพูดคุยกับคุณนาย ซึ่งคุณนายก็เอยปากชมวาพัดชาจัดงานได
สนุกสนาน ประทับใจมาก โดยคุณนาย สมรพูดวา “คุณจัดงานได
ประทับใจดิฉันมากเลยนะคะ” 

  

4 จุมเปนเด็กสุภาพ เรียบรอย เนื่องจากวันนี้เปนวันหยุด จุมกับแมจึงไป
เดินซื้อของกันที่หางสรรพสินคา จุมเห็นวาจุมและแมเดินเลือกซื้อของ
กันมานานแลว คิดวาแมคงเมื่อย จึงชวนใหแมนั่งพัก แตไมยังไมเมื่อย
จึงบอกกับจุมวา “แมยังไมเมื่อย แตถาหนูเมื่อยเรานั่งพักกันกอนก็ได
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นะจะ” 
5 แนน ฝน เจน เปนเพื่อนสนิทกัน โดยทั้งสามจบจากโรงเรียนสตรี

ประจําจังหวัดแหงเดียวกัน ในงานเลี้ยงรุนประจําป แนนไปงานนี้โดย
คาดวาจะเจอฝนมากับเจน แตกลับเจอฝนคนเดียวจึงถามถึงเจน ฝน
บอกแนนวานึกวาแนนจะโทรชวนเจนมาดวยจึงไมไดโทรชวน แน
นจึงบอกกับฝนไปวา “ช้ันนึกวาแกโทรชวนแลวนะสยิะ” 

  

6 เย็นวันศุกร เพื่อนๆ ที่แผนกของพงษวางแผนจะไปฟงเพลงกันที่ลาน
เบียร แตพงษรูสึกไมคอยสบาย อยากกลับไปนอนพักผอนมากกวา จึง
บอกกับเพื่อนๆ วา “วันนี้กูขอตัว รูสึกไมคอยสบายวะ” 

  

7 เนื่องจากมีการซอมถนนหนาบาน แมจึงกลัววาลูกๆ จะออกไปเลน
ขางนอกแลวเปนอันตราย จึงสั่งกับลูกๆ วา “ลูกๆ จา อยาออกไปวิ่ง
เลนกันนอกบานนะ” 

  

8 ขณะที่ผูจัดการแผนกกําลังนําเสนอแผนงานใหมใหคณะผูบริหารอยู 
พนักงานคนหนึ่งเขาใจวาการเสนอจบแลวจึงลุกไปเปดไฟ แตที่จริง
แลวผูจัดการแผนกยังนําเสนองานไมเสร็จ ผูจัดการจึงบอกกับ
พนักงานที่ลุกไปวา “คุณอยาเพิ่งเปดไฟส”ิ 

  

9 คืนนี้พอกับแมของตารออกไปงานเลี้ยง ตารจึงตองอยูบานคนเดียว แม
ของตารจึงเปนหวงวาลูกสาวจะตองอยูบานคนเดียว จึงกําชับตารให
ล็อคประตูบานใหเรียบรอย พรอมกับสั่งวา “ถาใครมากดกริ่งหนาบาน
ก็อยาเปดประตูออกไปละ” 

  

10 มิวจะขอยืมหนังสือนิยายจากเพื่อนมาอาน เมื่อเพื่อนถามมิววาจะขอ
ยืมนิยายเรื่องอะไร มิวจึงบอกวาเรื่องคนดีผีไมรัก แตเพื่อนก็ยังจํา
ไมไดอีก มิวจําไดวาไปซื้อหนังสือเลมนี้ดวยกันกับเพื่อนที่ศูนย
หนังสือเมื่อเดือนที่แลว จึงบอกกับเพื่อนวา “ก็เลมที่ไปซื้อดวยกันที่
ศูนยหนังสือไง” 

  

11 ตายเปนเพื่อนสนิทกับรุง แตทั้งสองมีนิสัยตางกันสุดขั้ว ตายมีนิสัย
หาวๆ ลุยๆ สวนรุงมีนิสัย แบบคุณหนู ไมชอบความลําบาก ระหวางที่
ทั้งคูกําลังเดินไปทานขาวกลางวันก็ไดยินเสียงประกาศวาชมรมคาย
อาสาพัฒนาชนบทกําลังรับสมัครสมาชิก ตายสนใจจึงพูดวาจะไป
สมัครและเดินไปที่ชมรมทันที ตายเห็นรุงเดินตามมาจึงถามวารุงจะ
ไปสมัครเปนสมาชิกชมรมดวยหรือ รุงคิดวาตายรูแลววาตนแคเดินมา
เปนเพื่อนตาย และแปลกใจวาทําไมตายถึงไมรูวาตนไมชอบทํา
กิจกรรมแบบนี้จึงบอกกับตายวา “รุงแคเดินมาเปนเพื่อนตายเฉยๆ 
หรอก” 
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ตัวอยางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยชุดท่ี 3 
 
 เนื่องดวย ดิฉนันางสาววรรษมน เพยีรเสมอ กําลังศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชา
ภาษาศาสตรประยุกต ขณะนีก้ําลังทําวิทยานิพนธเกีย่วกบัภาษาไทย จงึขอความรวมมือจากทานใน
การทําแบบสอบถามชุดนี้ดวยคะ ขอบคุณมากคะ 
 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว 
เพศ     ชาย    หญิง   อายุ………..ป 
 
สวนที่ 2 โปรดพิจารณาคําทีข่ีดเสนใตวาเปนคําแบบที่คนไทยใชพดูกนัหรือไม หากเปนคําแบบที่
คนไทยใชพูดกัน กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองยอมรับ หากไมเปนคําแบบที่คนไทยใชพูดกนั
กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองไมยอมรับ (กรุณาทําทกุขอ) 
 
 
 

 สถานการณ ยอมรับ ไมยอมรับ 
1 วินซื้อของขวัญวันเกิดมาใหน้ํา โดยคาดวาน้ําตองชอบของที่เขาซื้อมา

ให แตเมื่อน้ําเปดกลอง ของขวัญกลับไมแสดงสีหนาวาชอบ วินจึง
ถามน้ําวา “ไมชอบของขวัญที่ใหเหรอ” 

  

2 จอยทํางานที่เดียวกับสม หลังเลิกงานจอยอยากใหสมไปซื้อของเปน
เพื่อน แตไมรูวาสมจะวาง ไปซื้อของเปนเพื่อนกันหรือไม จอยอยากรู
วาสมวางหรือไม จึงถามสมวา “เย็นนี้สมวางม้ัย” 

  

3 อัจฉราเปนเลขานุการบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ทุกเชาเธอจะตองเขาไป
แจงตารางงานของแตละ วันใหเจานายทราบ วันนี้เจานายของเธอมี
ธุระดวน จึงถามอัจฉราวาตารางงานวันนี้เปนอยางไร เธอจึง ตอบไป
วา “วันนี้ตอนบายโมง ทานมีประชุมกับฝายจัดซื้อคะ” 

  

4 โอตมีแฟนสาวชื่อแอน ซึ่งมีนิสัยเรียบรอย นารัก เย็นวันหนึ่งโอตพา
แฟนไปทานอาหารเย็น ที่รานอาหาร ระหวางทานขาวโอตบังเอิญทํา
ชอนตก แอนอยากใหโอตเปลี่ยนชอนคันใหม จึงเรียก พนักงาน
มาแลวพูดวา “ขอชอนคันใหมใหพ่ีดวยจะ” 

  

5 อารตจับคูทํารายงานกับเพื่อนสนิท โดยแบงงานกันทําคนละครึ่ง 1 วัน
กอนสงงาน อารตไปถามเพื่อนวาทํางานเสร็จหรือยัง เพื่อนบอกวายัง
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ทําไมเสร็จ อารตจึงสั่งเพื่อนไปวา “มึงรีบๆ ทําใหเสร็จเลยนะเวย” 
6 ฟากับอั้มเปนเพื่อนสนิทกัน เมื่อมีวันหยุดยาวทั้งสองมักจะไปเที่ยว

ตางจังหวัดดวยกัน คราวนี้ ฟาชวนอั้มไปพัทยาชวงวันหยุดยาวที่จะ
มาถึง แตอั้มปฏิเสธ เพราะถูกบังคับใหไปงานแตงงานของ ญาติเปน
เพื่อนแม อั้มกลัวฟางอนจึงบอกกับฟาวา “ที่จริงช้ันก็ไมไดอยากไปกับ
แมนักหรอกยะ” 

  

7 โนตรูสึกกระหายน้ําหลังจากที่เดินเลือกซื้อของอยูเปนเวลานาน จึง
แวะซื้อเครื่องดื่มที่ราน โดยโนตเลือกสั่งโกโกปน แตก็ไมลืมกําชับ
พนักงานวาใหเพิ่มทอปปงดวยจึงบอกกับพนักงานวา “นอง อยาลืมใส
วิปครีมใหพ่ีดวยนะ” 

  

8 กองกับกั้งเปนพี่นองกัน บายวันหนึ่งขณะที่กองกําลังคุยโทรศัพทอยู
กับเพื่อนอยูในหองนั่งเลน ก้ังก็เดินเขามานั่งเลนกีตารเสียงดังอยูใกลๆ 
กองไมพอใจจึงสั่งใหนองไปเลนที่หองอื่น โดยกองพูดวา “ไป
เลนกีตารที่อื่นดิ” 

  

9 มิกกี้เปนสมาชิกชมรมถายภาพของมหาวิทยาลัย วันนี้ที่ชมรมกําลัง
ประชุมกันวาจะจัดกิจกรรม การถายภาพ แตยังนึกไมออกวาจะทํา
กิจกรรมออกมาในรูปแบบไหนใหนาสนใจ มิกกี้จึงเสนอใหมีการ จัด
กิจกรรมถายภาพนอกสถานที่ ซึ่งสมาชิกสวนใหญก็เห็นดวย ดังนั้น
ประธานชมรมจึงถามสมาชิกตอวา “ถาอยางนั้นเราจะไปจัดกิจกรรม
ถายภาพนอกสถานที่ที่ไหนกันดีละ” 

  

10 แมเรียกใหพอกับลูกๆ มาทานขาวเชา แตไมเห็นพอมาทาน แมจึงถาม
ลูกวาทําไมพอยังไมมาทานขาว ลูกคาดวาพอกําลังเขาหองน้ําอยูเพราะ
ไดยินเสียงปดประตูหองน้ําแตไมแนใจ จึงบอกกับแมวา “สงสัยพอ
กําลังเขาหองน้ําอยูม้ัง” 

  

11 ไมคเปนคนขี้อาย ไมโรแมนติกและไมคอยทําอะไรพิเศษใหกับภรรยา
ของตนเองแมวาวันนี้เปนวันครบรอบวันแตงงานของไมค ไมคไมได
คิดจะทําอะไรเปนพิเศษอีกเชนเคย เมื่อมีเพื่อนมาถามวาวันนี้ไมคจะ
ทําอะไรใหแฟนในวันครบรอบวันแตงงาน ไมคจึงตอบเพื่อนไปวา “ก็
ไมไดทําอะไรใหเปนพิเศษ หรอก” 
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ตัวอยางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยชุดท่ี 4  
 
 เนื่องดวย ดิฉนันางสาววรรษมน เพยีรเสมอ กําลังศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชา
ภาษาศาสตรประยุกต ขณะนีก้ําลังทําวิทยานิพนธเกีย่วกบัภาษาไทย จงึขอความรวมมือจากทานใน
การทําแบบสอบถามชุดนี้ดวยคะ ขอบคุณมากคะ 
 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว 
เพศ     ชาย    หญิง   อายุ………..ป 
 
สวนที่ 2 โปรดพิจารณาคําทีข่ีดเสนใตวาเปนคําแบบที่คนไทยใชพดูกนัหรือไม หากเปนคําแบบที่
คนไทยใชพูดกัน กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองยอมรับ หากไมเปนคําแบบที่คนไทยใชพูดกนั
กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองไมยอมรับ (กรุณาทําทกุขอ) 
 
 

 สถานการณ ยอมรับ ไมยอมรับ 
1 พีชกับแอมไปนั่งคุยกันที่รานกาแฟขางออฟฟศ โดยพีชสั่งกาแฟเอส

เพรสโซ สวนแอมสั่งกาแฟ มอคคา แตเมื่อพนักงานนํากาแฟมาเสิรฟ 
กลับไดกาแฟเอสเพรสโซมา 2 แกว พีชคาดวาพนักงานจดผิด จึงถาม
แอมวา “เคานึกวาเราสั่งเอสเพรสโซมา 2 แกวรึเปลา” 

  

2 บริษัทแหงทัวรแหงหนึ่งเปดรับสมัครพนักงานชาย ตําแหนงผูจัดการ
ทัวร บอยสนใจจึงไปสมัคร และไดรับจดหมายเรียกตัวไปสัมภาษณ 
ระหวางการสัมภาษณนั้น ผูสัมภาษณถามบอยวาเคยทํางาน อะไรมา
บางกอนจะมาสมัครงานที่นี่ บอยจึงตอบไปวา “ผมเคยทํางานเปน
มัคคุเทศกมากอนครับ” 

  

3 เอกเปนเด็กสุภาพ เรียบรอย จึงเปนที่รักของทุกคน ถามีเวลาวางเอก
มักจะไปชวยงานคุณลุงซึ่ง เปนพี่ชายของแมที่รานขายของจนดึกเสมอ 
เนื่องจากพรุงนี้เอกมีสอบ จึงอยากรีบกลับไปอานหนังสือ จึงบอกกับ
คุณลุงวา “พอดีวาพรุงนี้มีสอบ วันนี้เอกขอกลับเร็วกวาปกตินะฮะ” 

  

4 นัทกับโจเปนเพื่อนสนิทกัน นัทอยากใหโจไปตีเทนนิสดวยกันพรุงนี้ 
แตไมรูวาโจวางหรือเปลา จึงถามโจวา “พรุงนี้มึงวางมั้ยวะ” 

  

5 ภากับเพ็ญสองสาวเพื่อนสนิทกําลังพูดคุยกันเรื่องนักรองเกาหลีที่ทั้ง   
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สองชื่นชอบ โดยทั้งคู วางแผนวาจะซื้อดีวีดีคอนเสิรตของนักรอง
เกาหลีที่จะวางจําหนายในวันพรุงนี้ ภาตั้งใจวาจะไปซื้อดีวีดี วันแรกที่
วางจําหนายเลย จึงบอกกับเพ็ญวา “ช้ันวาจะไปซื้อที่รานหนาปากซอย
พรุงนี้เลยเวย” 

6 ลูกๆ ว่ิงเลนกันเสียงดังขณะที่พอกําลังอานหนังสือพิมพอยูที่
หองนั่งเลน พอจึงบอกกับลูกๆ ดวยความรําคาญวา “อยามาว่ิงเลนกัน
แถวนี้นะ” 

  

7 แอมกําลังชวยแมทํากับขาวอยูในครัว เมื่อผัดขาวเสร็จแมจึงสั่งใหแอม
หยิบจานมาใส โดยแม สั่งแอมวา “ไปหยิบจานมาใหแมหนอยสิ” 

  

8 เฟยกับฟางเปนพี่นองกัน วันหนึ่งทั้งคูไปทานขาวที่รานอาหาร พอดีวา
เพื่อนของฟางโทรมา ฟางจึงรับสายแลวคุยโทรศัทพเสียงดัง เฟยรูสึก
วาฟางคุยเสียงดังเกินไปจึงสั่งใหพ่ีสาวอยาคุยเสียงดัง โดยสั่งฟางวา 
“พ่ีฟางอยาคุยโทรศัพทเสียงดังดิ 

  

9 แตงไปเดินซื้อของที่ตลาดนัดกับเตา วันนี้อากาศรอนมากทําใหทั้งสอง
รูสึกไมสบายตัว แตงจึง พูดกับเตาวา “ทําไมวันนี้แดดแรงจังเลยอะ” 

  

10 บุมไปซื้อเสื้อกับเพื่อน บุมเลือกเสื้อที่ถูกใจไดแลว และตั้งใจวาจะซื้อ
เสื้อตัวนี้แนนอน แตบุมก็อยากใหเพื่อนที่ไปดวยกันเห็นดวยวาเสื้อตัว
นี้สวย เพราะเธอจะไดมีความมั่นใจในการใสเสื้อตัวนี้มากขึ้น บุมจึง
บอกกับเพื่อนวา “เสื้อตัวนี้สวยดีเนอะ” 

  

11 ชะเอมเปนคนชอบทําอาหาร วันเกิดของคุณแมของชะเอมปนี้ ชะเอม
ต้ังใจทําเคกใหเปน ของขวัญ โดยในงาน หลังจากรองเพลงวันเกิดให
คุณแมแลว ชะเอมก็ยกเคกที่ตนเองทํามาใหคุณแมเปา เทียน คุณแม
เห็นเคกแลวก็ถามวาชะเอมเปนคนทําเคกดวยตนเองหรือ ชะเอมจึง
ตอบคุณแมไปดวย ความมั่นใจวา “ใชคะ ชะเอมเปนคนทําเองแหละ” 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติการศึกษา และการทํางาน 
 
ช่ือ –นามสกุล นางสาววรรษมน  เพียรเสมอ 
วัน เดือน ป ที่เกิด วันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2524 
สถานที่เกิด  จังหวดัราชบุรี 
ประวัติการศึกษา ศึกษาศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินยิม

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ทุนการศึกษาที่ไดรับ โครงการสืบสานภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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