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บทคััดย่อ่

งานวิิจััยนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ 1) ศึึกษาปริิมาณการใช้้ตามรููปแบบและหน้้าที่่�ของคุุณานุุประโยคที่่�ปรากฏ
ในข่่าวธุุรกิิจในหนัังสืือพิิมพ์์ออนไลน์์ ซีีเอ็็นเอ็็น และ 2) เปรีียบเทีียบปริิมาณการใช้้ตามรููปแบบและหน้้าที่่�
ของคุุณานุุประโยคที่่�ปรากฏในข่่าวธุุรกิิจในหนัังสืือพิิมพ์์ออนไลน์์ ซีเี อ็็นเอ็็น ข้้อมููลที่่�ใช้้ในการวิิจััย ได้้แก่่ ข่่าวธุุรกิิจ
ในระหว่่างวัันที่่� 1-30 เมษายน 2563 เลืือกข่่าวแรกจำำ�นวน 1 ข่่าว ในแต่่ละวัันซึ่่�งเป็็นการเลืือกแบบเฉพาะเจาะจง
รวมทั้้�งสิ้้�นเป็็น จำำ�นวน 30 ข่่าว เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย ได้้แก่่ แบบบัันทึึกผลการวิิเคราะห์์โครงสร้้างคุุณานุุประโยค
สถิิติิที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล ได้้แก่่ ค่่าความถี่่�และร้้อยละ
ผลการวิิจััยพบว่่า
1. ข่่าวธุุรกิิจในหนัังสืือพิิมพ์์ออนไลน์์ ซีีเอ็็นเอ็็นในระหว่่างวัันที่่� 1-30 เมษายน 2563 มีีจำำ�นวนประโยค
ทั้้�งหมด 894 ประโยค พบว่่า 153 ประโยค (17%) ที่่�ประกอบด้้วยคุุณานุุประโยค จำำ�นวน 231 คุุณานุุประโยค
โดยที่่� 36 ประโยค (24%) ประกอบด้้วยคุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความเพีียงชนิิดเดีียว จำำ�นวน 46 คุุณานุุประโยค
(20%) 76 ประโยค (50%) ประกอบด้้วยคุุณานุุประโยคแบบไม่่จำ�กั
ำ ัดความเพีียงชนิิดเดีียว และ 95 คุุณานุุประโยค
(41%) และ 41 ประโยค (17%) ประกอบด้้วยคุุณานุุประโยคทั้้�ง 2 ชนิิด คืือ คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ จำำ�นวน
43 คุุณานุุประโยค (19%) และคุุณานุุประโยคแบบไม่่จำ�กั
ำ ัดความ จำำ�นวน 47 คุุณานุุประโยค (20%)
2. คุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความมีีการใช้้จำำ�นวน 142 คุุณานุุประโยค (61%) มากกว่่าการใช้้
คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ จำำ�นวน 89 คุุณานุุประโยค (39%)
3. การใช้้คุุณานุุประโยคแบบกรรม-ประธานมากที่่�สุุด จำำ�นวน 36 คุุณานุุประโยค (41%) และใช้้
คุุณานุุประโยคแบบอิิสระน้้อยที่่�สุุด จำำ�นวน 1 คุุณานุุประโยค (1%) ในขณะที่่�คุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดมีีการ
ใช้้คุุณานุุประโยคแบบลดรููปตามโครงสร้้างที่่�ตามหลัังกริิยาช่่วย be มากที่่�สุุด จำำ�นวน 59 คุุณานุุประโยค (42%)
และใช้้คุุณานุุประโยคแบบอิิสระน้้อยที่่�สุุด จำำ�นวน 2 คุุณานุุประโยค (1%)
4. การศึึกษาปริิมาณการใช้้คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความและคุุณานุุประโยคแบบไม่่จำ�กั
ำ ัดความ จำำ�แนก
ตามการทำำ�หน้า้ ที่่ใ� ห้้ข้อ้ มููล พบว่่า คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กัดั ความมีีการใช้้เพื่่อ� ให้้ข้อ้ มููลใหม่่ จำำ�นวน 84 คุุณานุุประโยค
(94%) มากกว่่าการใช้้เพื่่�อให้้ข้้อมููลเก่่า จำำ�นวน 5 คุุณานุุประโยค (6%) และคุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความมีีการ
ใช้้เพื่่�อให้้ข้้อมููลใหม่่ จำำ�นวน 126 คุุณานุุประโยค (89%) มากกว่่าการใช้้เพื่่�อให้้ข้้อมููลเก่่า จำำ�นวน 16 คุุณานุุประโยค
(11%)
5. การศึึกษาปริิมาณการใช้้คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ (restrictive relative clause) และ
คุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความ (non-restrictive relative clause) จำำ�แนกตามการใช้้เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ในการขยาย
ข้้อมููล พบว่่า คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ (restrictive relative clause) มีีการใช้้เพื่่�อให้้ข้้อมููลประกอบ
ใจความรอง (rheme) จำำ�นวน 68 คุุณานุุประโยค (76%) มากกว่่าการใช้้เพื่่อ� ให้้ข้อ้ มููลประกอบใจความหลััก (theme)
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จำำ�นวน 21 คุุณานุุประโยค (24%) ในขณะที่่�คุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความ (non-restrictive relative clause)
มีีการใช้้เพื่่�อให้้ข้้อมููลประกอบใจความรอง (rheme) จำำ�นวน 89 คุุณานุุประโยค (63%) มากกว่่าการใช้้เพื่่�อให้้ข้้อมููล
ประกอบใจความหลััก (theme) จำำ�นวน 53 คุุณานุุประโยค (37%)
คำำ�สำำ�คััญ: คุุณานุุประโยค ไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษ ข่่าวธุุรกิิจ 

Abstract

The objectives of this research were: 1) to study quantity of the use of the forms and
functions of the adjective clauses appearing in CNN business news online and 2) to compare the
quantity of the use of the forms and functions of the adjective clauses appearing in CNN business
news online. The data used to do the research were 30 news selected by purposive sampling
from the first business news of each day in April 1-30, 2020. The research instrument was a record
of the analysis on the structures of the adjective clauses based on the adjective clause structures
of Celece-Murcia & Larsen-Freeman and Halliday and Matthiessen. The statistics were frequency
and percentage.
The research findings were found as follows.
1. The first CNN business news online in April 1-30, 2020, 30 news, consisted of 894
sentences. 153 out of 894 sentences (17%) combined with 231 adjective clauses: 36 sentences
(24%) consisting of 46 restrictive relative clauses (20%), 76 sentences (50%) consisting of 95
non-restrictive relative clauses (41%), and 41 sentences (17%) consisting of 43 restrictive relative
clauses (19%) and 47 non-restrictive relative clauses (20%).
2. The non-restrictive relative clauses, 142 clauses (61%), were used more than the
restrictive relative clauses, 89 clauses (39%).
3. According to the analysis of the restrictive relative clauses classified by forms, the
findings showed that the adjective clauses in the form of object-subject relatives were used the
most, 36 clauses (41%) while the adjective clauses in the form of the free relative clauses, 1 clause
(1%), were used the least. In addition, the findings of the analysis of the non-restrictive relative
clauses classified by forms showed that the adjective clauses in the form of the relative pronoun+
be deletion were used the most while the adjective clauses in the form of the free relative
clauses were used the least, 2 clauses (1%)
4. According to the analysis of the restrictive relative clauses classified by functions: given
information and new information, the findings showed that the restrictive relative clauses with the
new information, 84 clauses (94%), were used to provide information more than the given
information, 5 clauses (6%). Similarly, the findings of the analysis of the non-restrictive relative
clauses classified by functions: given information and new information, showed that the restrictive
relative clauses with the new information, 126 clauses (89%), were used to provide information
more than the given information, 16 clauses (11%).
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5. According to the analysis of the restrictive relative clauses classified by functions of
the explanation: the theme and the rheme, the findings showed that the adjective clause aiming
to explain the rhemes, 68 clauses (76%) were used more than the adjective clauses aiming to
explain the themes, 21 clauses (24%). Similarly, the findings of the analysis of the non-restrictive
relative clauses classified by functions of the explanation: the theme and the rheme showed that
the adjective clause aiming to explain the rhemes, 89 clauses (63%) were used more than the
adjective clauses aiming to explain the themes, 53 clauses (37%).
Keywords: Relative Clauses, English Grammar, Business News
บทนำำ�
ภาษาอัังกฤษเข้้ามามีีบทบาทสำำ�คััญในการสื่่�อสาร จึึงมีีผู้้�สนใจศึึกษาภาษาอัังกฤษมากขึ้้�น ในการเรีียนรู้้�
ภาษาอัังกฤษ ความรู้้�ด้้านโครงสร้้างไวยากรณ์์มีีความสำำ�คััญมาก เนื่่�องการใช้้ภาษาอัังกฤษได้้อย่่างถููกต้้องและมีี
ประสิิทธิิภาพ ทั้้�งทัักษะการพููด การฟััง การอ่่าน การเขีียนนั้้�น จะต้้องใช้้ความรู้้�ด้้านไวยากรณ์์เป็็นหลััก (กาโสม
หมาดเด็็น และนิิสากร จารุุมณีี 2560) การเข้้าใจโครงโครงสร้้างประโยคจึึงเป็็นส่่วนสำำ�คััญในการเรีียนรู้้�ภาษาอัังกฤษ
โดยหน่่วยโครงสร้้างของประโยคจะประกอบไปด้้วย คำำ�  วลีี  และ ประโยค ในส่่วนของคุุณานุุประโยค (relative
clause) ก็็เป็็นส่่วนหนึ่่�งในโครงสร้้างประโยคที่่มีีหน้
� ้าที่่�ในการขยายคำำ�นามที่่�เกิิดจากการรวมสองประโยคเข้้าด้้วยกััน
โดยคุุณานุุประโยคมีีความสััมพัันธ์์ทั้้�งในใจความหลัักและใจความรอง
คุุณานุุประโยคภาษาอัังกฤษประกอบด้้วย ตััวเชื่่�อมคุุณานุุประโยค หรืือ ประพัันธสรรพนาม (relative
pronoun) นำำ�หน้้าประโยค ซึ่่�งประพัันธสรรพนามนั้้�น จะสามารถเชื่่�อมโยงไปหารููปที่่�ถููกแทน (antecedent)
ในประโยคหลััก ยกตััวอย่่างเช่่น
The movie which we saw last night wasn’t very good.
The movie เป็็นรููปที่่�ถููกแทน (antecedent) และ which เป็็นตััวเชื่่�อมของคุุณานุุประโยค (relative
pronoun) ซึ่่�งมีีความสััมพัันธ์์กัับ The movie ลัักษณะของโครงสร้้างประโยคที่่�ประกอบด้้วยคุุณานุุประโยค ดัังเช่่น
ในประโยคตััวอย่่าง สามารถทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนภาษาอัังกฤษเป็็นภาษาที่่�สองเกิิดความสัับสน และเป็็นปััญหาต่่อการเรีียนรู้้�
ภาษา กล่่าวคืือ เกิิดความสัับสนระหว่่างหน่่วยสร้้างของคุุณานุุประโยคภาษาอัังกฤษ กัับหน่่วยการสร้้างประโยคหลััก
(main clause) (พรวิิไล  อภิิญกฤษฎา 2518) การเรีียนรู้้�และทำำ�ความเข้้าใจโครงสร้้างประโยค โดยเฉพาะ
คุุณานุุประโยคจึึงมีีส่่วนสำำ�คััญในการเรีียนรู้้�ภาษาอัังกฤษ ในทั้้�ง 4 ทัักษะ ทั้้�งการพููด การฟััง การอ่่าน การเขีียน
เพื่่�อให้้การใช้้ภาษาอัังกฤษได้้อย่่างถููกต้้องและมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
มีีนัักวิิจััยหลายท่่านศึึกษาเกี่่�ยวกัับการใช้้และความเข้้าใจคุุณานุุประโยคภาษาอัังกฤษของ คิิดด์์ และบาวิิน
(Kidd and Bavin 2002) ได้้ศึกึ ษาโครงสร้้างของคุุณานุุประโยคภาษาอัังกฤษที่่เ� ป็็นสาเหตุุทำำ�ให้้ผู้เ้� รีียนเกิิดความสัับสน
ในการเรีียนรู้้�  ผลการศึึกษาพบว่่า สาเหตุุของปััญหาเกิิดจากการเลืือกใช้้ประพัันธสรรพนาม (relative pronoun)
ตำำ�แหน่่งการขยายคำำ�นาม และ การละประพัันธสรรพนาม
จากปััญหาดัังกล่่าว ผู้้�วิิจััยจึึงมีีความสนใจที่่�จะศึึกษาคุุณานุุประโยค ที่่�ปรากฏในข่่าวธุุรกิิจในหนัังสืือพิิมพ์์
ออนไลน์์ ซีี เอ็็น เอ็็น เนื่่�องจากเป็็นการนำำ�เสนอข่่าวโดยใช้้ภาษาอัังกฤษแบบอเมริิกััน ซึ่่�งเป็็นรููปแบบภาษาอัังกฤษ
ที่่ใ� ช้้กันั แพร่่หลายทั่่�วโลก อีีกทั้้�งยัังเป็็นหน่่วยงานสื่่อ� มวลชลที่่มีี� ความน่่าเชื่่อ� ถืือ และเผยแพร่่สื่อ่� ภาษาอัังกฤษที่่มีีผู้
� ้�นิยิ ม
เข้้าใช้้บริิการทั่่�วโลกเป็็นจำำ�นวนมาก และเนื่่�องจากผู้้�วิิจััยเป็็นผู้้�สอนอยู่่�ในสาขาวิิชาภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ จึึงต้้องการ
ศึึกษาคุุณานุุประโยคภาษาอัังกฤษในข่่าวธุุรกิิจ เพื่่อ� จะได้้นำำ�ความรู้้�ที่ไ่� ด้้จากผลวิิจัยั มาใช้้เป็็นแนวทางในการปรัับปรุุง
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และพััฒนาการจััดการเรีียนการสอนไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษเรื่่�องคุุณานุุประโยค ให้้สอดคล้้องกัับบริิบทที่่�ใช้้จริิง
ในด้้านธุุรกิิจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น อีีกทั้้�งยัังสามารถเลืือกใช้้สื่่�อการสอนจากเอกสารข่่าวจริิง (authentic
materials) มาปรัับใช้้เป็็นตััวอย่่างในการเรีียนการสอนให้้เหมาะสมกัับผู้้�เรีียน เพื่่�อให้้ผู้�เ้ รีียนได้้เรีียนรู้้�ข้้อมููลข่่าวสาร
จากบริิบทจริิง และนำำ�ความรู้้�ไปปรัับใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
วััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย
การวิิจััยดำำ�เนิินการตามวััตถุุประสงค์์ 2 ประการ คืือ
1. เพื่่อ� ศึึกษาปริิมาณการใช้้ตามรููปแบบและหน้้าที่่ข� องคุุณานุุประโยคที่่ป� รากฏในข่่าวธุุรกิิจในหนัังสืือพิิมพ์์
ออนไลน์์ ซีีเอ็็นเอ็็น
2. เพื่่� อเปรีียบเทีียบปริิ ม าณการใช้้ ต ามรููปแบบและหน้้ า ที่่� ข องคุุ ณ านุุ ประโยคที่่� ปรากฏในข่่ า วธุุ ร กิิ จ
ในหนัังสืือพิิมพ์์ออนไลน์์ ซีีเอ็็นเอ็็น
	ขอบเขตของการวิิจััย
ขอบเขตของการวิิจััยแบ่่งออกเป็็น 3 ด้้าน ได้้แก่่ ขอบเขตด้้านเนื้้�อหา กลุ่่�มตััวอย่่าง และเวลาที่่�ใช้้ในการ
ศึึกษา ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
1.	ขอบเขตด้้านเนื้้�อหาที่่�ใช้้ในการศึึกษา
ข่่าวธุุรกิิจที่่�ปรากฏในหนัังสืือพิิมพ์์ออนไลน์์ ซีีเอ็็นเอ็็น ในฉบัับวัันที่่� 1-30 เมษายน 2563
2.	ขอบเขตด้้านกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ใช้้ในการศึึกษา
ข่่าวธุุรกิิจที่่�ปรากฏในหนัังสืือพิิมพ์์ออนไลน์์ ซีีเอ็็นเอ็็น ในฉบัับวัันที่่� 1-30 เมษายน 2563 เลืือกกลุ่่�ม
ตััวอย่่างโดยใช้้แบบแบบเจาะจง โดยเลืือกข่่าวแรกวัันละ 1 ข่่าว จำำ�นวน 30 ข่่าว
3.	ขอบเขตด้้านเวลาที่่�ใช้้ในการศึึกษา
ระยะเวลาในการศึึกษาวิิจััย 12 เดืือน (1 ตุุลาคม 2562 – 30 กัันยายน 2563)
ทบทวนวรรณกรรม
1. ความหมายของคุุณานุุประโยคภาษาอัังกฤษ
คุุณานุุประโยคภาษาอัังกฤษ (relative clause หรืือ adjective clause) คืือ อนุุพากย์์ไม่่อิิสระ
(dependent clause) หรืือ อนุุประโยค (subordinate clause) ที่่�ขึ้้�นต้้นด้้วยประพัันธสรรพนาม (relative
pronoun) ในประโยคที่่มีีคุ
� ณ
ุ านุุประโยคปรกฏอยู่่�นั้้�น คุุณานุุประโยคจะปรากฏอยู่่�กัับอนุุพากย์์หลััก (main clause)
หรืือ อนุุพากย์์อิิสระ (independent clause) โดยุุณานุุประโยคจะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งหลัังคำำ�นามที่่�เป็็นรููปที่่�ถููกแทน
(antecedent) ของอนุุพากย์์หลััก หรืือ อนุุพากย์์อิิสระ โดยทำำ�หน้้าที่่�เช่่นเดีียวกัับคำำ�คุณ
ุ ศััพท์์ (adjective) คืือ ขยาย
คำำ�นาม (Eckersley and Eckersley 1990) ตััวอย่่างประโยค เช่่น
The book which is on the table is mine.
จากประโยคตััวอย่่างจะเห็็นได้้ว่่า มีีคุุณานุุประโยค (relative clause) ประกอบอยู่่� คืือ “which is on the
table” ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่� ขยายคำำ�นามที่่�เป็็นรููปที่่�ถููกแทน (antecedent) คืือ “The book” คุุณานุุประโยคภาษาอัังกฤษ
แบ่่งออกเป็็น 2 ประเภท คืือ คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ และคุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความ (CeleceMurcia and Larsen-Freeman 1999)
1. คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ (restrictive relative clause) คืือ คุุณานุุประโยคที่่�เพิ่่�มความชััดเจน
และความสมบููรณ์์ให้้กัับรููปที่่�ถููกแทน (antecedent) โดยคุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความจะให้้ข้้อมููลที่่�สำำ�คััญและ
จำำ�เป็็นต่่อการระบุุว่่ารููปที่่�ถููกแทน คืือ คนไหน อัันไหน ตััวไหน หรืือ สิ่่�งไหน ตััวอย่่างเช่่น
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(1) My sister is coming to tea.
(2) My sister whom you met yesterday is coming to tea.
เมื่่�อเปรีียบเทีียบประโยคที่่� (1) และ (2) จะเห็็นได้้ว่่าประโยคที่่� (1) ไม่่มีีคุณ
ุ านุุประโยคประกอบ ในขณะที่่�
ประโยคที่่� (2) มีีคุุณานุุประโยคประกอบ คืือ “whom you met yesterday” ซึ่่�งทำำ�ให้้คำำ�นาม sister ในประโยค
ที่่� (2) มีีความชััดเจนมากขึ้้�น โดยทำำ�ให้้ทราบว่่าเป็็นน้้องสาวคนไหน (พรวิิไล อภิิญกฤษฎา 2518)
2. คุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความ (non-restrictive clause) คืือ คุุณานุุประโยคที่่�ให้้ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
ของรููปที่่�ถููกแทน (antecedent) ซึ่่�งข้้อมููลเหล่่านี้้�มัักเป็็นข้้อมููลที่่�ไม่่สำำ�คััญและไม่่จำำ�เป็็นในการระบุุว่่า รููปที่่�ถููกแทน
คืือ อัันไหน หรืือ สิ่่�งไหน โดยคุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความจะมีีเครื่่�องหมายจุุลภาคคร่่อมเสมอ ตััวอย่่างเช่่น
(3) John’s father has just returned
(4) John’s father, who has been to Paris, has just returned.
หากเปรีียบเทีียบประโยคที่่� (3) และ (4) ข้้างต้้น จะพบว่่า ประโยคที่่� (3) ไม่่มีีคุุณานุุประโยคประกอบ
ส่่วนประโยคที่่� (4) มีีคุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความประกอบอยู่่� คืือ “who has been to Paris” ซึ่่�งรููปที่่�แทน
father ในประโยค (4) มีีความชััดเจนอยู่่�แล้้วว่่าเป็็นพ่่อของ John ดัังนั้้�น การใช้้คุุณานุุประโยค “who has been
to Paris” ประกอบท จึึงเป็็นการให้้ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับพ่่อของ John เท่่านั้้�น (พรวิิไล อภิิญกฤษฎา 2518)
การลดรููปคุุณานุุประโยค คืือ การทำำ�ให้้คุณ
ุ านุุประโยคประโยคมีีความกระชัับและสั้้น� ขึ้้น� แต่่ยังั มีีความหมาย
คงเดิิม โดยการลดรููปคุุณานุุประโยคสามารถทำำ�ได้้ทั้้�ง คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความและคุุณานุุประโยคแบบ
ไม่่จำำ�กััดความ
ตััวอย่่างการลดรููปคุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ ที่่�มีีการลดรููปประพัันธสรรพนาม who หรืือ that
ในโครงสร้้างที่่�ตามหลัังกริิยาช่่วย be
(5) The man who is talking to John is from Korea.
(6) The man talking to John is from Korea.
จากตััวอย่่างประโยค (5) จะเห็็นได้้ว่่าประโยค คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความประกอบอยู่่� คืือ “who is
talking to John” จะมีีประพัันธสรรพนาม who ตามด้้วยโครงสร้้างหน่่วยกริิยาที่่�อยู่่�ในรููป present continuous
ซึ่่�งประพัันธสรรพนาม who และ กริิยาช่่วย is จะถููกละไป ดัังที่่�ได้้แสดงในประโยคที่่� (6)
ตััวอย่่างการลดรููปคุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความ ที่่มีี� การลดรููปประพัันธสรรพนาม who หรืือ which
ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธานของกริิยาช่่วย be
(7) Paris, which is the capital of France, is an exciting city.
(8) Paris, the capital of France, is an exciting city.
เมื่่�อเปรีียบเทีียบประโยคที่่� (7) และ (8) จะเห็็นได้้ว่่า ประโยคที่่� (7) คุุณานุุประโยคประกอบ คืือ “which
is the capital of France” ส่่วนในประโยคที่่� (9) มีีคุุณานุุประโยคที่่�มีีการละ which และ กริิยาช่่วย be
2. ประเภทของคุุณานุุประโยค
เชลซีี เมอร์์เฟีีย และ ลาร์์เซน ฟรีีแมน (Celece-Murcia and Larsen-Freeman 1999) จำำ�แนกประเภท
ของคุุณานุุประโยคเป็็น 2 ประเภท ได้้แก่่ คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ (restrictive relative clause) และ
คุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความ) ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
2.1 คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ แบ่่งออกเป็็น 7 ประเภท คืือ
2.1.1 คุุณานุุประโยคแบบ ประธาน-ประธาน (subject-subject relatives) คืือ คุุณานุุประโยค
ที่่มีีรูู
� ปที่่ถูู� กแทนทำำ�หน้า้ ที่่เ� ป็็นประธานในอนุุพากย์์หลััก และ มีีประพัันธสรรพนามทำำ�หน้า้ ที่่เ� ป็็นประธานของอนุุพากย์์
ซ้้อน เช่่น
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(9) Professor who looked up at him from the teacher’s desk is professor Lupin.
2.1.2 คุุณานุุประโยคแบบ กรรม-ประธาน (object-subject relatives) คืือ คุุณาปะโยคที่่มีีรูู
� ป
ที่่ถูู� กแทนทำำ�หน้า้ ที่่เ� ป็็นกรรมในอนุุพากย์์หลััก และ มีีประพัันธสรรพนามทำำ�หน้า้ ที่่เ� ป็็นประธานของอนุุพากย์์ซ้อ้ น เช่่น
(10) He and Hermione sat down on either side of Ron who had saved them seats.
2.1.3 คุุณานุุประโยคแบบ ประธาน-กรรม (subject-object relatives) คืือ คุุณานุุประโยคที่่�มีี
รููปที่่�ถููกแทนทำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธานในอนุุพากย์์หลััก และ มีีประพัันธสรรพนามทำำ�หน้้าที่่�เป็็นกรรมของอนุุพากย์์ซ้้อน
เช่่น
(11) The man whom you met is the Dark Art teacher.
2.1.4 คุุณานุุประโยคแบบ กรรม-กรรม (object-object relatives) คืือ คุุณานุุประโยคที่่�มีีรููป
ที่่�ถููกแทนทำำ�หน้้าที่่�เป็็นกรรมในอนุุพากย์์หลััก และ มีีประพัันธสรรพนามทำำ�หน้้าที่่�เป็็นกรรมของอนุุพากย์์ซ้้อน เช่่น
(12) I already read the Handbook of Do-it-Yourself Broomcare that Harry mentioned.
2.1.5 คุุณานุุประโยคลดรููปตามโครงสร้้างที่่�ตามหลัังกริิยาช่่วย Be (relative pronoun + Be  
deletion) เช่่น
(13) Percy in his seventh and final year at Hogwart was looking particularly smug.
จากตััวอย่่าง คุุณานุุประโยคมีีการลดรููปของประพัันธสรรพนาม who และ กริิยาช่่วย be คืือ was
ดัังนั้้�นประโยคที่่�สมบููรณ์์ คืือ Percy who was in his seventh and final year at Hogwart was looking
particularly smug.
2.1.6 คุุณานุุประโยคลดรููปตามโครงสร้้างหน่่วยกริิยาในรููปกรรมวาจก (passive voice verbs In
reduce relative clauses) เช่่น
(14) Uncle Vermon’s small eyes swiveled around to Harry rooted to the spot.
จากตััวอย่่าง คุุณานุุประโยคมีีการลดรููปของประพัันธสรรพนาม who และกริิยาช่่วย be คืือ was
ตามโครงสร้้างของกรรมวาจก ดัังนั้้�นประโยคที่่�สมบููรณ์์ คืือ Uncle Vermon’s small eyes swiveled around to
Harry who was rooted to the spot.
2.1.7 คุุณานุุประโยคแบบอิิสระ (free relative clauses) คืือ คุุณานุุประโยคที่่�แทนที่่�โครงสร้้าง
คำำ�นามหลัักและประพัันธสรรพนามด้้วยกริิยาวิิเศษณ์์สัันธาน what , who , where , when , why , และ how
ดัังนี้้�
Prep + which [+ thing]
what
Prep + which [+ person]
who
Prep + which [+ place ]
where
Prep + which [+ time]
when
Prep + which [+ reason]
why
Prep + which [+ manner / way]
how
เช่่น
(15) Harry moved his eyes along the table to where Snape sat.
จากตััวอย่่าง คุุณานุุประโยคมีีการลดรููปของคำำ�นามหลััก (head noun) “the place” ที่่นำ� ำ�หน้า้ กริิยาวิิเศษ
สัันธาน “where” ดัังนั้้�นประโยคที่่�สมบููรณ์์ คืือ Harry moved his eyes along the table to the place where
Snape sat.
2.2 คุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความ (non-restrictive relative clause) แบ่่งออกเป็็น 6 ประเภท
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2.2.1 คุุณานุุประโยคแบบ ประธาน-ประธาน (subject-subject relatives) คืือ คุุณานุุประโยค
ที่่มีีรูู
� ปที่่ถูู� กแทนทำำ�หน้า้ ที่่เ� ป็็นประธานในอนุุพากย์์หลััก และ มีีประพัันธสรรพนามทำำ�หน้า้ ที่่เ� ป็็นประธานของอนุุพากย์์
ซ้้อน เช่่น
(16) Hermione, who disapproved of copying, pursed her lips but didn’t say thing.
2.2.2 คุุณานุุประโยคแบบ กรรม-ประธาน (object-subject relatives) คืือ คุุณานุุประโยคที่่�มีี
รููปที่่�ถููกแทนทำำ�หน้้าที่่�เป็็นกรรมในอนุุพากย์์หลััก และมีีประพัันธสรรพนามทำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธานของอนุุพากย์์ซ้้อน
เช่่น
(17) Ahead they could see Malfoy, who was walking with Crabbe and Goyle, and kept
looking back, laughing derisively.
2.2.3 คุุณานุุประโยคแบบ ประธาน-กรรม (subject-object relatives) คืือ คุุณานุุประโยคที่่�มีี
รููปที่่�ถููกแทนทำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธานในอนุุพากย์์หลััก และ มีีประพัันธสรรพนามทำำ�หน้้าที่่�เป็็นกรรมของอนุุพากย์์ซ้้อน
เช่่น
(18) The professor, whom I respect, recently received tenure.
2.2.4 คุุณานุุประโยคแบบ กรรม-กรรม (object-object relatives) คืือ คุุณานุุประโยคที่่�มีีรููป
ที่่�ถููกแทนทำำ�หน้้าที่่�เป็็นกรรมในอนุุพากย์์หลััก และ มีีประพัันธสรรพนามทำำ�หน้้าที่่�เป็็นกรรมของอนุุพากย์์ซ้้อน เช่่น
(19) Harry tried to look innocent, all too aware of his sweaty face and his muddy hands,
which he quickly hid in his pockets.
2.2.5 คุุณานุุประโยคลดรููปตามโครงสร้้างที่่�ตามหลัังกริิยาช่่วย Be (relative pronoun + Be
deletion) เช่่น
(20) Harry, smiling to Hermione, stands in front of the class.
จากตััวอย่่าง คุุณานุุประโยคมีีการลดรููปประพัันธสรรพนาม who และ กริิยาช่่วย be คืือ is ดัังนั้้�นประโยค
ที่่�สมบููรณ์์ คืือ Harry, who is smiling to Hermione, stands in front of the class.
2.2.6 คุุณานุุประโยคลดรููปตามโครงสร้้างหน่่วยกริิยาในรููปกรรมวาจก (passive voice verbs
in reduce relative clauses) เช่่น
(21) The Gryffindor Quidditch team, spattered with mud from head to foot, was gathered
around his bed.
จากตััวอย่่าง คุุณานุุประโยคมีีการลดรููปของประพัันธสรรพนาม who และ กริิยาช่่วย be คืือ was
ตามโครงสร้้างของกรรมวาจก ดัังนั้้�น ประโยคที่่�สมบููรณ์์ คืือ The Gryffindor Quidditch team, who was
spattered with mud from head to foot, was gathered around his bed.
2.2.7 คุุณานุุประโยคแบบอิิสระ (free relative clauses) คืือ คุุณานุุประโยคที่่�แทนที่่�โครงสร้้าง
คำำ�นามหลัักและประพัันธสรรพนามด้้วยกริิยาวิิเศษณ์์สัันธาน what , who , where , when , why , และ how
ดัังนี้้�
Prep + which [+ thing]
what
Prep + which [+ person]
who
Prep + which [+ place ]
where
Prep + which [+ time]
when
Prep + which [+ reason]
why
Prep + which [+ manner / way]
how
เช่่น

50

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 16(1): มกราคม-เมษายน 2564

(22) The athlete, of which the hat is red, is the winner.
จากตััวอย่่าง ความหมายของประโยคข้้างต้้น คืือ นัักกีีฬาซึ่่�งมีีหมวกสีีแดงเป็็นผู้้�ชนะ ในประโยคข้้างต้้นนี้้�
“of which” จะทำำ�หน้้าที่่�เชื่่�อม 2 ประโยคเข้้าด้้วยกััน คืือ
The athlete’s hat is red. The athlete is the winner.
เมื่่�อทั้้�ง 2 ประโยคเชื่่�อมกัันด้้วย “of which” จะได้้โครงสร้้างดัังประโยคตััวอย่่างข้้างต้้น หน้้าที่่�ของ
คุุณานุุประโยคภาษาอัังกฤษ
นอกจากคุุณานุุประโยคภาษาอัังกฤษจะมีีการแบ่่งตามรููปแบบข้้างต้้นแล้้ว ยัังมีีนัักวิิชาการได้้ศึึกษา
ในเชิิงลึึกและจำำ�แนกประเภทการใช้้คุุณานุุประโยคตามหน้้าที่่�การใช้้ เช่่น Halliday and Matthiessen (2004)
ได้้ให้้แนวคิิดทฤษีีไวยากรณ์์เชิิงหน้้าที่่�ในตััวบท (text) โดยกํําหนด วิิธีีการวิิเคราะห์์ภาษาเชิิงหน้้าที่่�ในตััวบท ไว้้ดัังนี้้�
1. การเน้้นข้้อมููล (information focus) โดยหน่่วยทางข้้อมููล (information unit) มอง เป็็นโครงสร้้าง
ที่่ป� ระกอบด้้วย 2 หน้้าที่่ คืื
� อ ข้้อมููลเก่่า (given) กัับข้้อมููลใหม่่ (new) ข้้อมููลใหม่่ คืือส่่วนที่่ยั� งั ไม่่ได้้กล่่าวถึึงในข้้อความ
ที่่�ผ่่านมา ข้้อมููลเก่่า คืือ ส่่วนอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ข้้อมููลใหม่่ โดยปกติิ หน่่วยทางข้้อมููลจะมีีทั้้�งข้้อมููลเก่่าและข้้อมููลใหม่่ แต่่บาง
กรณีี  เช่่น เมื่่�อเริ่่�มต้้นปริิจเฉทจะไม่่มีีข้้อมููลเก่่า ดัังนั้้�น ข้้อมููลใหม่่เป็็นตััวบัังคัับที่่�จะมีี  (obligatory) ส่่วนข้้อมููลเก่่า
อาจไม่่มีีก็็ได้้ (optional) Halliday ยกตััวอย่่างของทํํานองเสีียง (intonation) ในภาษาอัังกฤษ ว่่าบอกถึึง tonal
group ทีีชี้้�ถึึงสถานะข้้อมููลว่่าเป็็นข้้อมููลเก่่าหรืือใหม่่ได้้
2. ระบบใจความหลัักและใจความรอง (textual metafunction: theme and rheme) โดย Halliday
and Matthiessen (2004) ได้้ให้้คํําจํํากััดความของหน้้าที่่�ในตััวบทไว้้ ว่่าหน้้าที่่�ในตััวบทเป็็นระบบของความหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสร้้างสารที่่ม� าจากประสบการณ์์ และเรีียงร้้อยถ้้อยคํําให้้ต่่อเนื่่�องเป็็นตััวบท โดยการศึึกษาเกี่่�ยวกัับ
ความต่่อเนื่่�องของตััวบทจะใช้้ แนวความคิิดใจความหลััก (theme) และใจความรอง (rheme) มาใช้้ในการวิิเคราะห์์
ซึ่่�งแนวความคิิดดัังกล่่าวเป็็นการมองสถานะของหน่่วยภาษาภายในข้้อความ ซึ่่�งในความหลััก จะเป็็นส่่วนที่่�ปรากฏ
ตอนต้้นของประโยค
นอกจากนี้้� การศึึกษา “ความต่่อเนื่่�องของใจความหลััก” (thematic Progression) ก็็เป็็นวิิธีีทำำ�ให้้ทราบ
กระบวนการที่่ทำ� ำ�ให้้ ตััวบท (text) สื่่�อไปยัังผู้้�รัับสารได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ  และทำำ�ให้้ทราบกลไก (mechanism)
การลำำ�ดัับเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นภายในตััวบทที่่�ใจความหลัักพััฒนาต่่อเนื่่�อง เชื่่�อมโยง และ สััมพัันธ์์กัันในแต่่ละส่่วนของ
ตััวบท ภายในตััวบทหนึ่่�ง จุุดเริ่่�มต้้นสำำ�คััญที่่�ผู้้�ส่่งส่่งสารจะสื่่�อสััญญาณออกไปจะเริ่่�มต้้นที่่�ใจความหลััก (Theme)
ขณะที่่�ใจความรอง คืือส่่วนที่่�ขยายความใจความหลัักนั้้�น แต่่บางครั้้�ง ใจความรองก็็อาจเป็็นส่่วนที่่�แสดงจุุดสนใจ
และจุุดสำำ�คััญได้้ด้้วย เมื่่�อใจความ หลัักและใจความรองพััฒนาไปแต่่ละส่่วน ส่่วนใดส่่วนหนึ่่�งของใจความรอง
ของประโยค จะไปเป็็นใจความหลััก ของประโยคต่่อไป ลัักษณะของ ความต่่อเนื่่�องเช่่นนี้้�จึึงทำำ�ให้้ตััวบทมีีกลไก
การลำำ�ดัับความอย่่างต่่อเนื่่�องไปจนสิ้้�นความ
วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
1. ข้้อมููลที่่�ใช้้ในการวิิจััย
ข้้อมููลที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั ได้้แก่่ ข่า่ วธุุรกิิจที่ป่� รากฏในหนัังสืือพิิมพ์์ออนไลน์์ ซีีเอ็็นเอ็็น ในฉบัับวัันที่่� 1-30 เมษายน
2563 เลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างโดยใช้้แบบแบบเจาะจง โดยเลืือกข่่าวแรกที่่�ปรากฏอยู่่�ในส่่วนของข่่าวธุุรกิิจในแต่่ละวััน
ในระยะเวลา 30 วััน รวมเป็็น 30 ข่่าว
2. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย ได้้แก่่ แบบบัันทึึกผลการวิิเคราะห์์โครงสร้้างคุุณานุุประโยคตามแนวคิิดของ
Celece-Murcia and Larsen-Freeman (1999) ที่่�เน้้นการใช้้คุุณานุุประโยค 2 ชนิิด คืือ คุุณานุุประโยค
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แบบจำำ�กัั ด ความ และคุุ ณ านุุ ป ระโยคแบบไม่่ จำำ�กัั ด ความ ที่่� ป ระกอบด้้ ว ยรููปแบบการใช้้ ทั้้� ง 7 ชนิิ ด ได้้ แ ก่่
1) คุุณานุุประโยคแบบประธาน-ประธาน 2) คุุณานุุประโยคแบบกรรม-ประธาน 3) คุุณานุุประโยคแบบประธาน-กรรม
4) คุุ ณ านุุ ป ระโยคแบบกรรม-กรรม 5) คุุ ณ านุุ ป ระโยคแบบลดรููปตามโครงสร้้ า งที่่� ต ามหลัั ง กริิ ย าช่่ ว ย be
6) คุุณานุุประโยคแบบลดรููปตามโครงสร้้างหน่่วยกริิยาในรููปกรรมวาจก และ 7) คุุณานุุประโยคแบบอิิสระ และตาม
แนวคิิดของ Halliday and Matthiessen (2004) ที่่�เน้้นการใช้้คุุณานุุประโยคเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ในการให้้ข้้อมููลเก่่า
และการให้้ข้้อมููลใหม่่ และ การใช้้คุณ
ุ านุุประโยคเพื่่�อประกอบใจความหลััก (theme) และใจความรอง
สถิิติิที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล ได้้แก่่ ค่่าความถี่่�และค่่าร้้อยละ
3. ขั้้�นตอนในการดำำ�เนิินการวิิจััย
ขั้้�นตอนในการดำำ�เนิินการวิิจััยประกอบไปด้้วยขั้้�นตอนทั้้�งหมด 6 ขั้้�นตอน ดัังนี้้�
3.1 รวบรวมข่่าวธุุรกิิจในหนัังสืือพิิมพ์์ออนไลน์์ ซีี เอ็็น เอ็็น ที่่�อยู่่�ในระหว่่างวัันที่่� 1-30 เมษายน 2563
3.2 เลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างโดยใช้้แบบแบบเจาะจง โดยเลืือกข่่าวแรกที่่�ปรากฏอยู่่�ในส่่วนของข่่าวธุุรกิิจ
ในแต่่ละวััน จำำ�นวน 1 ข่่าวใน 1 วััน ในระยะเวลา 30 วััน รวมเป็็น 30 ข่่าว
3.3 ศึึกษาประเภทและความปริิมาณในการใช้้คุุณานุุประโยคที่่�ปรากฏในข่่าวธุุรกิิจในหนัังสืือพิิมพ์์
ออนไลน์์ ซีี เอ็็น เอ็็น โดยใช้้ตารางแจกแจงประเภทคุุณานุุประโยค
3.4 นำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้ในข้้อ 3 มาวิิเคราะห์์หาประเภทและปริิมาณการใช้้คุณ
ุ านุุประโยคในแต่่ละประเภท
3.5 สรุุป อภิิปรายผลการวิิจััย และเผยแพร่่ผลการวิิจััยสู่่�สาธารณะ
ผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
จากการศึึกษาคุุณานุุประโยคที่่�ในข่่าวธุุรกิิจออนไลน์์ ซีเี อ็็นเอ็็น ฉบัับวัันที่่� 1-30 เมษายน 2563 จำำ�นวน
ประโยคทั้้�งสิ้้�น 894 ประโยค พบปริิมาณการใช้้ประโยคที่่�มีีคุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ และคุุณานุุประโยค
แบบไม่่จำำ�กััดความ ดัังแสดงในตารางที่่� 1 ดัังนี้้�
ตารางที่่� 1 จำำ�นวนและร้้อยละของประโยคและรููปแบบคุุณานุุประโยคแบบจำำ�กัดั ความและไม่่จำำ�กัดั ความที่่พ� บในข่่าว
ธุุรกิิจในหนัังสืือพิิมพ์์ออนไลน์์ ซีีเอ็็นเอ็็น
จำำ�นวนประโยค จำำ�นวนคุุณานุุประโยค
ความถี่่� ร้้อยละ ความถี่่� ร้้อยละ
1 คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ
36
24
46
20
2 คุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความ
76
50
95
41
3 คุุ ณ านุุ ป ระโยคแบบจำำ�กัั ด ความ และคุุ ณ านุุ ป ระโยค 41
26
90
39
แบบไม่่จำำ�กััดความ
3.1 คุุ ณ านุุ ป ระโยคแบบจำำ�กัั ด ความ จำำ� นวน 43
คุุณานุุประโยค คิิดเป็็น 19%
3.2 คุุ ณ านุุ ป ระโยคแบบไม่่ จำำ�กัั ด ความ จำำ� นวน 47
คุุณานุุประโยค คิิดเป็็น 20%
รวมทั้้�งสิ้้�น
153
100
231
100

ที่่�

ชนิิดคุุณานุุประโยค
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ตารางที่่� 1 แสดงจำำ�นวนและร้้อยละของประโยคและรููปแบบคุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความและไม่่จำำ�กััด
ความความที่่�พบในข่่าวธุุรกิิจในหนัังสืือพิิมพ์์ออนไลน์์ ซีีเอ็็นเอ็็น จากการศึึกษาประโยคทั้้�งสิ้้�น 894 ประโยค
พบคุุณานุุประโยคทั้้�งสิ้้�น 153 ประโยค (17%) ซึ่่�งมีีคุุณานุุประโยคทั้้�งสิ้้�น 231 คุุณานุุประโยค โดยที่่� 36 ประโยค
(24%) เป็็นประโยคที่่�ประกอบด้้วยคุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ ชนิิดเดีียว จำำ�นวน 46 คุุณานุุประโยค (20%)
76 ประโยค (50%) ประกอบด้้วยคุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความ ชนิิดเดีียว จำำ�นวน 95 คุุณานุุประโยค (41%)
และ 41 ประโยค (17%) เป็็นประโยคที่่�ประกอบด้้วยคุุณานุุประโยคทั้้�ง 2 ชนิิด จำำ�นวน 90 คุุณานุุประโยค (39%)
โดยแบ่่งเป็็นคุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ จำำ�นวน 43 คุุณานุุประโยค (19%) และคุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััด
ความ จำำ�นวน 47 คุุณานุุประโยค (20%)
การวิิจััยได้้ศึึกษาปริิมาณการใช้้คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ (restrictive relative clause) และ
คุุณานุุประโยคแบบไม่่จำ�กั
ำ ัดความ ดัังแสดงในตารางที่่� 2 ดัังนี้้�
ตารางที่่� 2 ปริิมาณการใช้้คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ และคุุณานุุประโยคแบบไม่่จำ�กั
ำ ัดความ
ที่่�
1
2

จำำ�นวนคุุณานุุประโยค
ความถี่่�
ร้้อยละ
89
39
142
61
231
100

ชนิิดคุุณานุุประโยค
คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ
คุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความ
รวมทั้้�งสิ้้�น

ตารางที่่� 2 แสดงปริิมาณการใช้้คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ และคุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความ
ผลการศึึกษาข้้อมููลจากตาราง พบว่่า คุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความ มีีการใช้้จำำ�นวน 142 คุุณานุุประโยค (61%)
มากกว่่าการใช้้คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ จำำ�นวน 89 คุุณานุุประโยค (39%)
การวิิจััยได้้ศึึกษาปริิมาณการใช้้คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ และคุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความ
จำำ�แนกตามรููปแบบทั้้�ง 7 รููปแบบ ดัังแสดงในตารางที่่� 3 ดัังนี้้�
ตารางที่่� 3 ปริิมาณการใช้้คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ และแบบไม่่จำ�กั
ำ ัดความจำำ�แนกตามรููปแบบทั้้�ง 7 รููปแบบ
คุุณานุุประโยคแบบ
จำำ�กััดความ

ประโยคที่่�พบคุุณานุุ
ประโยคแบบไม่่จำำ�กััด
ความ

ความถี่่�
12
36
3

ร้้อยละ
13
41
3

ความถี่่�
26
26
5

ร้้อยละ
18
18
4

4 คุุณานุุประโยคแบบกรรม-กรรม

6

7

12

9

5 คุุณานุุประโยคแบบลดรููปตามโครงสร้้างที่่�ตามหลัังกริิยา
ช่่วย be

16

18

59

42

ที่่�

รููปแบบคุุณานุุประโยค

1 คุุณานุุประโยคแบบประธาน-ประธาน
2 คุุณานุุประโยคแบบกรรม-ประธาน
3 คุุณานุุประโยคแบบประธาน-กรรม
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ตารางที่่� 3 ปริิมาณการใช้้คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ และแบบไม่่จำ�กั
ำ ัดความจำำ�แนกตามรููปแบบทั้้�ง 7 รููปแบบ
(ต่่อ)

ที่่�

รููปแบบคุุณานุุประโยค

คุุณานุุประโยคแบบ
จำำ�กััดความ

ความถี่่�
6 คุุณานุุประโยคแบบลดรููปตามโครงสร้้างหน่่วยกริิยาในรููป 15
กรรมวาจก
7 คุุณานุุประโยคแบบอิิสระ
1
รวมทั้้�งสิ้้�น
89

ประโยคที่่�พบคุุณานุุ
ประโยคแบบไม่่จำำ�กััด
ความ

ร้้อยละ
17

ความถี่่�
12

ร้้อยละ
8

1
100

2
142

1
100

ตารางที่่� 3 แสดงปริิมาณการใช้้คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััด และคุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััด จำำ�แนกตาม
รููปแบบทั้้�ง 7 รููปแบบ ผลการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลจากตาราง พบว่่า คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กัดั ความ มีีการใช้้คุณ
ุ านุุประโยค
แบบกรรม-ประธาน มากที่่�สุุด จำำ�นวน 36 คุุณานุุประโยค (41%) และใช้้คุุณานุุประโยคแบบอิิสระ น้้อยที่่�สุุด
จำำ�นวน 1 คุุณานุุประโยค (1%) ในขณะที่่คุ� ณ
ุ านุุประโยคแบบไม่่จำำ�กัดั  มีีการใช้้คุณ
ุ านุุประโยคแบบลดรููปตามโครงสร้้าง
ที่่�ตามหลัังกริิยาช่่วย be มากที่่สุ� ุด จำำ�นวน 59 คุุณานุุประโยค (42%) และใช้้คุุณานุุประโยคแบบอิิสระ น้้อยที่่�สุุด
การวิิ จัั ย ได้้ ศึึ ก ษาปริิ ม าณการใช้้ คุุ ณ านุุ ป ระโยคแบบจำำ�กัั ด ความ และคุุ ณ านุุ ป ระโยคแบบไม่่ จำำ�กัั ด
ความ จำำ�แนกตามการทำำ�หน้้าที่่�ให้้ข้้อมููล ดัังแสดงในตารางที่่� 4 ดัังนี้้�
ตารางที่่� 4 ปริิมาณการใช้้คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ และคุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความ จำำ�แนกตามการ
ทำำ�หน้้าที่่�ให้้ข้้อมููล

ที่่�

หน้้าที่่�การให้้ข้้อมููล

1 การให้้ข้้อมููลเก่่า
2 การให้้ข้้อมููลใหม่่
รวมทั้้�งสิ้้�น

คุุณานุุประโยคแบบ
จำำ�กััดความ

ประโยคที่่�พบคุุณานุุ
ประโยคแบบไม่่จำำ�กััด
ความ

ความถี่่�
5
84
89

ความถี่่�
16
126
142

ร้้อยละ
6
94
100

ร้้อยละ
11
89
100

ตารางที่่� 4 แสดงปริิมาณการใช้้คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ และคุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความ
จำำ�แนกตามการทำำ�หน้้าที่่�ให้้ข้้อมููล ผลการวิิเคราห์์ข้้อมููลจากตาราง พบว่่า คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ มีีการใช้้
เพื่่�อให้้ข้้อมููลใหม่่ จำ�ำ นวน 84 คุุณานุุประโยค (94%) มากกว่่าการใช้้เพื่่�อให้้ข้้อมููลเก่่า จำำ�นวน 5 คุุณานุุประโยค (6%)
และคุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความ มีีการใช้้เพื่่�อให้้ข้้อมููลใหม่่ จำำ�นวน 126 คุุณานุุประโยค (89%) มากกว่่าการใช้้
เพื่่�อให้้ข้้อมููลเก่่า จำำ�นวน 16 คุุณานุุประโยค (11%)
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การวิิจััยได้้ศึึกษาปริิมาณการใช้้คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ และคุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความ
จำำ�แนกตามหน้้าที่่�ในการขยายข้้อมููล ดัังแสดงในตารางที่่� 5 ดัังนี้้�
ตารางที่่� 5 ปริิมาณการใช้้คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ และคุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความ จำำ�แนกตามการ
ใช้้เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ในการขยายข้้อมููล

ที่่�

หน้้าที่่�ในการขยายข้้อมููล

1 ใจความหลััก
2 ใจความรอง
รวมทั้้�งสิ้้�น

คุุณานุุประโยคแบบ
จำำ�กััดความ

ประโยคที่่�พบคุุณานุุ
ประโยคแบบไม่่จำำ�กััด
ความ

ความถี่่�
21
68
89

ความถี่่�
53
89
142

ร้้อยละ
24
76
100

ร้้อยละ
37
63
100

ตารางที่่� 5 แสดงปริิมาณการใช้้คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ และคุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความ
จำำ� แนกตามการใช้้ เ พื่่� อ ทำำ�หน้้า ที่่� ใ นการขยายข้้ อ มููล  ผลการวิิ เ คราห์์ ข้้ อ มููลจากตาราง พบว่่ า  คุุ ณ านุุ ป ระโยค
แบบจำำ�กััดความ มีีการใช้้เพื่่�อให้้ข้้อมููลประกอบใจความรอง จำำ�นวน 68 คุุณานุุประโยค (76%) มากกว่่าการใช้้เพื่่�อ
ให้้ข้้อมููลประกอบใจความหลััก จำำ�นวน 21 คุุณานุุประโยค (24%) ในขณะที่่�คุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความ มีีการ
ใช้้เพื่่�อให้้ข้้อมููลประกอบใจความรอง จำำ�นวน 89 คุุณานุุประโยค (63%) มากกว่่าการใช้้เพื่่�อให้้ข้้อมููลประกอบ
ใจความหลััก จำำ�นวน 53 คุุณานุุประโยค (37%)
อภิิปรายผลการวิิจััย
การวิิจัยั นี้้�มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� ศึึกษาปริิมาณการใช้้ตามรููปแบบและหน้้าที่่ข� องคุุณานุุประโยคที่่ป� รากฏในข่่าว
ธุุรกิิจในหนัังสืือพิิมพ์์ออนไลน์์ ซีีเอ็็นเอ็็นและเปรีียบเทีียบปริิมาณการใช้้ตามรููปแบบและหน้้าที่่�ของคุุณานุุประโยค
ที่่ป� รากฏในข่่าวธุุรกิิจในหนัังสืือพิิมพ์์ออนไลน์์ ซีีเอ็็นเอ็็นในระหว่่างวัันที่่� 1-30 เมษายน 2563 มีีจำำ�นวนประโยคทั้้�งหมด
894 ประโยค พบว่่า 153 ประโยคที่่�ประกอบด้้วยคุุณานุุประโยค จำำ�นวน 231 คุุณานุุประโยค โดยที่่� 36 ประโยค
(24%) ประกอบด้้วยคุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ เพีียงชนิิดเดีียว จำำ�นวน 46 คุุณานุุประโยค (20%) 76 ประโยค
(50%) ประกอบด้้วยคุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความ เพีียงชนิิดเดีียว และ 95 คุุณานุุประโยค (41%) และ 41
ประโยค (17%) ประกอบด้้วยคุุณานุุประโยคทั้้�ง 2 ชนิิด คืือ คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กัดั ความ จำำ�นวน 43 คุุณานุุประโยค
(19%) และคุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กัดั ความ (non-restrictive relative clause) จำำ�นวน 47 คุุณานุุประโยค (20%)
นอกจากนี้้� งานวิิจััยยัังได้้วิิเคราะห์์ในเชิิงลึึก ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
1. จากการศึึ ก ษาปริิ ม าณการใช้้ คุุ ณ านุุ ป ระโยคแบบจำำ�กัั ด ความ และแบบไม่่ จำำ�กัั ด ความ พบว่่ า
คุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความ มีีการใช้้จำำ�นวน 142 คุุณานุุประโยค (61%) มากกว่่าการใช้้คุุณานุุประโยค
แบบจำำ�กััดความ จำำ�นวน 89 คุุณานุุประโยค (39%) สอดคล้้องกัับผลการวิิจััยของ วรางคณา เมืืองทอง (2553)
ที่่�ศึึกษาคุุณานุุประโยคภาษาอัังกฤษที่่�ปรากฏในงานวรรณกรรมแฮร์์รี่่�พอตเตอร์์กัับนัักโทษแห่่งอััซดามััน ที่่�พบ
การใช้้คุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความ) มีีการใช้้จำำ�นวน 957 คุุณานุุประโยค (67.39%) มากกว่่าการใช้้
คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กัดั ความ จำำ�นวน 463 คุุณานุุประโยค (32.61%) ผลการวิิจัยั ทั้้�ง 2 งานวิิจัยั ได้้ชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่า แม้้ว่า่
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งานเขีียนทั้้�ง 2 งานจะเป็็นงานเขีียนที่่�มีีวััตถุุประสงค์์ในการเขีียนที่่�แตกต่่างกััน แต่่ก็็มีีผลการใช้้การใช้้คุุณานุุประโยค
แบบจำำ�กััดความ และแบบไม่่จำำ�กััดความ เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน
2. การศึึกษาปริิมาณการใช้้คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ และแบบไม่่จำำ�กััดความ จำำ�แนกตามรููปแบบ
ทั้้�ง 7 รููปแบบ พบว่่า การใช้้คุุณานุุประโยคแบบกรรม-ประธาน มากที่่สุ� ุด จำำ�นวน 36 คุุณานุุประโยค (41%) แตกต่่าง
กัับผลการวิิจััยของ วรางคณา เมืืองทอง (2553) ที่่�พบการใช้้คุุณานุุประโยคแบบลดรููปตามโครงสร้้างที่่�ตามหลััง
กริิยาช่่วย be จำำ�นวน 119 คุุณานุุประโยค (25.70%) และการใช้้คุุณานุุประโยคแบบอิิสระ น้้อยที่่�สุุด จำำ�นวน 1
คุุณานุุประโยค (1%) แต่่ผลการวิิจััยของ วรางคณา เมืืองทอง (2553) พบว่่า รููปแบบคุุณานุุประโยคที่่�ใช้้น้้อยที่่�สุุด
คืือ คุุณานุุประโยคแบบประธาน-กรรม และคุุณานุุประโยคแบบกรรม-กรรม จำำ�นวน 4 คุุณานุุประโยค (0.86%)
ในขณะที่่คุ� ณ
ุ านุุประโยคแบบไม่่จำำ�กัดั  มีีการใช้้คุณ
ุ านุุประโยคแบบลดรููปตามโครงสร้้างที่่ต� ามหลัังกริิยาช่่วย
be มากที่่�สุุด จำำ�นวน 59 คุุณานุุประโยค (42%) สอดคล้้องกัับผลการวิิจััยของ วรางคณา เมืืองทอง (2553) ที่่�พบว่่า
มีีการใช้้ คุุณานุุประโยคแบบลดรููปตามโครงสร้้างที่่�ตามหลัังกริิยาช่่วย be มากที่่�สุุด จำำ�นวน 678 คุุณานุุประโยค
(70.85%) ในจำำ�นวนมากที่่�สุุดเช่่นกััน และใช้้คุณ
ุ านุุประโยคแบบอิิสระ น้้อยที่่�สุุด จำำ�นวน 2 คุุณานุุประโยค (1%)
ซึ่่�งเป็็นผลที่่�แตกต่่างกัับผลการวิิจััยของ วรางคณา เมืืองทอง (2553) พบว่่า คุุณานุุประโยคแบบประธาน-กรรม
มีีการใช้้น้้อยที่่�สุุด
การใช้้คุณ
ุ านุุประโยคเพื่่อ� ประกอบการอธิิบายหรืือเพิ่่�มข้้อมููลในแต่่ละรููปแบบข้้างต้้นในจำำ�นวนมากหรืือน้้อย
จะมีีผลต่่อความเข้้าใจของผู้้�อ่่าน จากงานวิิจััยของ ฐานิิยา ทองไทย (2556) เรื่่�อง ผลกระทบของโครงสร้้างข้้อมููล
คุุณานุุประโยคภาษาอัังกฤษต่่อการจำำ�เนื้้�อหาของนัักศึึกษา สาขาวิิชาภาษาอัังกฤษ มหาวิิทยาลััยราชภััฏอุุบลราชธานีี 
ผลการวิิจััย พบว่่า นัักศึึกษามหาวิิทยาลััยราชภััฏอุุบลราชธานีี  แสดงให้้เห็็นถึึงความเป็็นไปได้้ในระดัับสููงของการ
ประสบปััญหาความยากในการจััดการข้้อมููลในโครงสร้้างคุุณานุุประโยคแบบ Ss (center-embedded) ในทาง
ตรงกัันข้้าม ผลการศึึกษายัังแสดงให้้เห็็นอีีกว่่า คุุณานุุประโยคแบบ Oo (right-branching) เป็็นโครงสร้้างที่่�ง่่ายที่่�สุุด
ในงานวิิจััยนี้้�
4. การศึึกษาปริิมาณการใช้้คุณ
ุ านุุประโยคแบบจำำ�กัดั ความ และคุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กัดั ความ จำำ�แนก
ตามการทำำ�หน้้าที่่�ให้้ข้้อมููล พบว่่า คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ มีีการใช้้เพื่่�อให้้ข้้อมููลใหม่่ ที่่�มีีการใช้้จำำ�นวน
84 คุุณานุุประโยค (94%) มากกว่่าการใช้้คุุณานุุประโยคเพื่่�อให้้ข้้อมููลเก่่า ที่่�มีีการใช้้เพีียง 5 คุุณานุุประโยค (6%)
แต่่ผลการวิิจัยั ของ วรางคณา เมืืองทอง (2553) พบว่่า มีีการใช้้เพื่่อ� ให้้ข้อ้ มููลเก่่า ที่่มีี� การใช้้คุณ
ุ านุุประโยคจำำ�นวน 240
คุุณานุุประโยค (51.84%) มากกว่่าการใช้้การใช้้คุณ
ุ านุุประโยคเพื่่อ� ให้้ข้อ้ มููลเก่่า ที่่มีี� การใช้้จำำ�นวน 223 คุุณานุุประโยค
(48.16%)
ในการศึึกษาคุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความ มีีการใช้้เพื่่�อให้้ข้้อมููลใหม่่ จำำ�นวน 126 คุุณานุุประโยค
(89%) มากกว่่าการใช้้เพื่่�อให้้ข้้อมููลเก่่า จำำ�นวน 16 คุุณานุุประโยค (11%) มีีผลที่่�สอดคล้้องกัันที่่�ผลการวิิจััยของ
วรางคณา เมืืองทอง (2553) พบว่่า มีีการใช้้เพื่่�อให้้ข้้อมููลใหม่่ จำำ�นวน 512 คุุณานุุประโยค (53.5%) มากกว่่า
การใช้้เพื่่�อให้้ข้้อมููลเก่่า ที่่�มีีการใช้้จำำ�นวน 445 คุุณานุุประโยค (46.5%)
5. การศึึกษาปริิมาณการใช้้คุณ
ุ านุุประโยคแบบจำำ�กัดั ความ และคุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กัดั ความ จำำ�แนก
ตามการใช้้เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ในการขยายข้้อมููล พบว่่า คุุณานุุประโยคแบบจำำ�กััดความ มีีการใช้้เพื่่�อให้้ข้้อมููลประกอบ
ใจความรอง จำำ�นวน 68 คุุณานุุประโยค (76%) มากกว่่าการใช้้เพื่่�อให้้ข้้อมููลประกอบใจความหลััก จำำ�นวน 21
คุุณานุุประโยค (24%) ซี่่�งเป็็นผลการวิิจััยที่่�สอดคล้้องกัับผลการวิิจััยของ วรางคณา เมืืองทอง (2553) ที่่�พบว่่า มีีการ
ใช้้เพื่่�อให้้ข้้อมููลประกอบใจความรอง จำำ�นวน 388 คุุณานุุประโยค (83.80%) มากกว่่าการใช้้เพื่่�อให้้ข้้อมููลประกอบ
ใจความหลััก จำำ�นวน 75 คุุณานุุประโยค (16.20%)
การศึึกษาคุุณานุุประโยคแบบไม่่จำำ�กััดความ มีีการใช้้เพื่่�อให้้ข้้อมููลประกอบใจความรอง จำำ�นวน 89
คุุณานุุประโยค (63%) มากกว่่าการใช้้เพื่่อ� ให้้ข้อ้ มููลประกอบใจความหลััก จำำ�นวน 53 คุุณานุุประโยค (37%) สอดคล้้อง
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กัับผลการวิิจััยของ วรางคณา เมืืองทอง (2553) ที่่พ� บว่่า มีีการใช้้เพื่่�อให้้ข้้อมููลประกอบใจความรอง จำำ�นวน 480
คุุณานุุประโยค (50.16%) มากกว่่าการใช้้เพื่่�อให้้ข้้อมููลประกอบใจความหลััก จำำ�นวน 477 คุุณานุุประโยค (49.84%)
กล่่าวโดยสรุุป ผลการวิิจััยนี้้�และการวิิจััยของ วรางคณา เมืืองทอง (2553) มีีทั้้�งผลที่่�สอดคล้้องกัันและ
แตกต่่างกััน เพราะงานวิิจััยทั้้�ง 2 ชิ้้�น เป็็นผลการวิิจััยจากงานเขีียนที่่�แตกต่่างกัันและผู้้�เขีียนที่่�แตกต่่างกััน ดัังนั้้�น
การใช้้วิิธีีการเขีียนเพื่่�อบรรยายข้้อความต่่าง ๆ จึึงมีีบางประเด็็นที่่�เหมืือนกัันและบางประเด็็นที่่�แตกต่่างกััน
ข้้อเสนอแนะ
	ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลการวิิจััยไปใช้้
ผลการวิิจัยั ที่่ไ� ด้้สามารถนำำ�ไปใช้้ในการจััดเตรีียมเอกสารประกอบการสอนไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษในการใช้้
คุุณานุุประโยคในรููปแบบที่่แ� ตกต่่างกััน และเป็็นประโยชน์์สำำ�หรับั บุุคคลทั่่�วไปที่่ส� นใจศึึกษาไวยากรณ์์ภาษาในอัังกฤษ
เกี่่�ยวกัับการใช้้คุุณานุุประโยค
	ข้้อเสนอแนะในการวิิจััยครั้้�งต่่อไป
1. ในการวิิจััยครั้้�งต่่อไป ผู้้�ทำำ�วิิจััยควรศึึกษาเปรีียบเทีียบการใช้้คุุณานุุประโยคจากเอกสารทางวิิชาการ
ชนิิดต่่าง ๆ ที่่�มากกว่่าเอกสาร 1 ชนิิด
2. ผู้้�ทำำ�วิิจััยควรศึึกษาลัักษณะและปริิมาณการใช้้นามานุุประโยคและวิิเศษนานุุประโยคควบคู่่�กัันไปด้้วย
เพราะประโยคทั้้�ง 2 ลัักษณะต่่างก็็มีีความสำำ�คััญสำำ�หรัับผู้้�เรีียนภาษาอัังกฤษเป็็นภาษาที่่�สองเหมืือนกััน
กิิตติิกรรมประกาศ
คณะผู้้�ดำำ�เนิินการวิิจััยขอขอบพระคุุณ คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ ที่่�ได้้ให้้ทุุนสนัับสนุุนการวิิจััยนี้้�
จนสำำ�เร็็จลุุล่่วงไปด้้วยดีี
เอกสารอ้้างอิิง
กาโสม หมาดเด็็น และนิิสากร จารุุมณีี.  “ความสามารถในการใช้้ไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษและความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ความสามารถทางภาษาอัังกฤษกัับการอ่่านและการเขีียน,” วารสารมนุุษยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยนเรศวร.
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