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บทคัดยอ               

งานวิจัยนี้วิเคราะหการปรากฏรวมระหวางคํากับหนวยคําแปลงเปนนาม “การ” และ “ความ” โดยใช

ขอมูลทางภาษาจากโปรแกรมคลังขอมูลภาษาแหงชาติ ในงานวิจัยชิ้นนี้ใชเกณฑดานชนิดของคํา, หนวยนาม

กระบวนการและหนวยนามผลลัพธ ในการพิจารณาวิเคราะหขอมูลทางภาษา พบวา 1) คําที่ปรากฏรวมกับ

หนวยคํา “การ” และ “ความ” แบงเปน 2 ปรากฏการณคือการปรากฏรวมที่เปนการแปลงเปนนามแทและการ

ปรากฏรวมที่เปนการแปลงเปนนามเทียม 2) คํากริยาแสดงการกระทํา, คํากริยาไมแสดงการกระทําและ

คําคุณศัพทที่ปรากฏรวมกับหนวยคําแปลงเปนนาม “การ” และ “ความ” เปนการแปลงเปนนามแท 3) คํานาม

และคําไวยากรณที่ปรากฏรวมกับหนวยคํา “การ” และ “ความ” เปนการแปลงเปนนามเทียม 4) คําที่ปรากฏ

รวมกับหนวยคําแปลงเปนนาม “การ” ไดแก คํากริยาแสดงการกระทํา, คํากริยาไมแสดงการกระทํา 5) คําที่

ปรากฏรวมกับหนวยคําแปลงเปนนาม “ความ” ไดแก คํากริยาไมแสดงการกระทํา, คําคุณศัพท 6) ความแตกตาง

ของคําที่ปรากฏรวมกับหนวยคําแปลงเปนนาม “การ” และ “ความ” มี 2 ลักษณะคือ การแปลงเปนนามที่คําหนึ่ง

แสดงการกระทําและอีกคําหนึ่งแสดงคุณลักษณะ, การแปลงเปนนามที่คําหนึ่งแสดงสาเหตุและอีกคําหนึ่ง

แสดงผล 

คําสําคัญ : หนวยนามกระบวนการ  หนวยนามผลลัพธ 

 

ABSTRACT 
This research analyzed the co-occurrence between words and the nominalizations kaan and 

khwaam in Thai. The data were collected from the Thai Concordance Program. Parts of speech, 

Process nominals and Result nominals were used to account for the data. The research revealed that 

1) There are 2 phenomena which co-occur with the morphemes kaan and khwaam; one is a 

nominalization while the other one is not a nominalization. 2) Action verbs, non-action verbs and 

adjectives which co-occur with the nominalizations kaan and khwaam are real nominalizations. 3) 

Nouns and function words which co-occur with the nominalizations kaan and khwaam are pseudo-
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nominalizations. 4) Words which co-occur with the nominalization kaan can be both action verbs and 

non-action verbs 5) Words which co-occur with the nominalization khwaam can be both non-action 

verbs and adjectives 6) There are 2 different types of words which co-occur with both of the 

nominalizations kaan and khwaam: 1) Action nominalization and attribute nominalization. 2) Causing 

nominalization and resulting nominalization. 

Key Words : Process nominals, Result nominals  
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คํานํา 

การแปลงเปนนามเปนกระบวนการหนึ่งที่พบมากในภาษาไทยโดยเปนกระบวนการในการ

เปล่ียนแปลงชนิดของคําที่ยังไมไดเปนคํานามรวมไปถึงวลีตางๆใหกลายเปนคํานามหรือนามวลี อยางไรก็ตาม 

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ กลาววาเหตุที่ภาษาไทยตองมีการใชการแปลงเปนนามนั้นเพื่อที่จะหาคํามาใชแทน

ความหมายศัพทภาษาอังกฤษอยางเชนพวกคําที่ลงทายดวย –ness, -ity, -ment เปนตน เนื่องจากหนวยคํา

แปลงเปนนาม “การ” และ “ความ” เปนหนวยคําแปลงเปนนามที่เปนที่รูจักและใชกันมากที่สุด และยังพบวามีการ

ปรากฏรวมกับชนิดของคําหลายชนิด เมื่อพิจารณาการเกิดรวมกันพบวา หลายครั้งที่หนวยคําแปลงเปนนาม 

“การ” จะปรากฏรวมกับคํากลุมหนึ่ง และหนวยคําแปลงเปนนาม “ความ” จะปรากฏรวมกับคําอีกกลุมหนึ่ง แตอีก

หลายครั้งก็พบวาหนวยคําแปลงเปนนาม “การ” และ “ความ” กลับปรากฏรวมกับคําชนิดเดียวกัน  

 ดวยเหตุนี้เองผูวิจัยจึงสนใจที่จะหาความแตกตางระหวางการเลือกใชหนวยคําแปลงเปนนาม “การ” หรือ 

“ความ” ในการแปลงคําใดๆเปนคํานาม  ผูวิจัยจําแนกคําที่ปรากฏรวมกับหนวยคําแปลงเปนนาม “การ” และ 

“ความ” เหลานั้นโดยใชชนิดของคําทั้งที่เปนคําเนื้อหาและคําไวยากรณเปนแนวทางเพื่อรวบรวมขอมูลเบื้องตนวา 

หนวยคําแปลงเปนนาม “การ” และ “ความ” สามารถปรากฏรวมกับหนวยคําชนิดใดไดบาง แลวจึงหาความแตกตาง

ในกรณีที่ทั้งหนวยคําแปลงเปนนาม “การ” และ “ความ” สามารถปรากฏรวมกับชนิดของคําชนิดเดียวกันได แลวจึง

สรุปหลักเกณฑที่ครอบคลุมเพียงพอและสามารถอธิบายการเลือกใชหนวยคําแปลงเปนนาม “การ” และ “ความ” ใน

การแปลงคําใดๆเปนคํานามไดในระดับหนึ่ง 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการแปลงเปนนามของหนวยคําแปลงเปนนาม “การ” และ “ความ” 

2. เพื่อวิเคราะหการปรากฏรวมกันระหวางคํากับหนวยคําแปลงเปนนาม “การ” และ “ความ” 

 
อุปกรณและวิธีการ 

กรอบในการวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

   1. ชนิดของคํา พบเกณฑการแบงชนิดของคําทางภาษาศาสตร 2 ชนิดดังตอไปน้ีคือ 

1.1 คําเนื้อหา ไดแก คํานาม, คํากริยา และ คําคุณศัพท 

 1.2 คําไวยากรณ ไดแก คําชวยกริยาแสดงทัศนะ, คําชวยกริยาวาจก, ตัวนําสวนเติมเต็ม, คํา

แสดงการปฏิเสธ 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 1075 

        2. หนวยนามกระบวนการและหนวยนามผลลัพธโดยนํามาเปนเกณฑในการวิเคราะหหาลักษณะ

ความแตกตางของคําในกลุมที่สามารถปรากฏรวมทั้งหนวยคําแปลงเปนนาม “การ” และ “ความ” 

 วิธีดําเนินการวิจัย 

    1. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลทางภาษาจากโปรแกรมคลังขอมูลภาษาแหงชาติและขอมูลภาคสนามรวม

ทั้งสิ้น 4000 คําหลังจากนั้นจึงทําการคัดเลือกคําที่ตรงกับงานวิจัยและคัดคําซ้ําทิ้ง เหลือคําที่นํามาวิเคราะห

ทั้งสิ้น 750 คํา 

    2. วิเคราะหคําที่ปรากฏรวมกับหนวยคําแปลงเปนนาม “การ” และ “ความ” โดยใชเกณฑการจําแนก

ชนิดของคําตามหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร 

    3. พิจารณาคําในกลุมที่ปรากฏรวมกับทั้งหนวยคําแปลงเปนนาม “การ” และ “ความ” เพื่อจําแนก

ความแตกตางตามแนวกรอบทฤษฎีหนวยนามกระบวนการและหนวยนามผลลัพธ แลวจึงสรุปเปนลักษณะความ

แตกตาง    
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
ในงานวิจัยชิ้นนี้มีขอมูลทางภาษาทั้งส้ิน 750 คํา พบวามีคําที่ปรากฏรวมกับหนวยคํา “การ” ทั้งส้ิน 398 

คํา คําที่ปรากฏรวมกับหนวยคํา “ความ” ทั้งสิ้น 204 คํา และคําที่ปรากฏรวมทั้งหนวยคํา “การ” และ “ความ” 

ทั้งสิ้น 148 คํา  

การวิเคราะหการแปลงเปนนามโดยใชหลักสัทวิทยา 

 จากการสังเกตเรื่องการแปลงเปนนามโดยใชหนวยคําเติมในภาษาตางประเทศนั้นพบวามีเร่ืองของระบบ

เสียงเขามาเกี่ยวเชน ในภาษาอังกฤษ หนวยคําเติมหนา im- จะปรากฏรวมกับหนวยคําที่มีพยัญชนะตนเปนเสียง

ริมฝปาก (Bilabial sound) ไดแก /b/, /p/, /m/ เปนตน จากปรากฏการณเหลานี้เมื่อพิจารณาสภาพแวดลอมทาง

เสียงของหนวยคํา /kaan และ /khwaam/ พบวาเรื่องของระบบเสียงนั้นไมมีความเกี่ยวของกับการแปลงเปนนาม 

กลาวคือไมวาจะเปนหนวยคําแปลงเปนนาม “การ” ที่มีเสียงทายพยัญชนะเปนเสียง /n/ และหนวยคําแปลงเปน

นาม “ความ” ที่มีเสียงทายพยัญชนะเปนเสียง /m/ ตางสามารถปรากฏรวมกับเสียงใดๆในภาษาไทยไดอยาง

อิสระ ผูวิจัยจึงมุงวิเคราะหในเรื่องของชนิดของคําวามีผลตอการปรากฏรวมระหวางคํากับหนวยคําแปลงเปนนาม

หรือไมและอยางไร ตอไป 

การวิเคราะหลักษณะการปรากฏรวมโดยใชเกณฑเร่ืองชนิดของคํา 

พบลักษณะการปรากฏรวมโดยอาศัยชนิดของคําเปนเกณฑดังนี้ 

1. คํานาม  คํานามสามารถปรากฏรวมกับหนวยคํา “การ”และ “ความ” ได ยกตัวอยางเชน 

(1) การธนาคาร 

(2) ความอาญา 

2. คํากริยาแสดงการกระทํา  คํากริยาประเภทแสดงการกระทําสามารถปรากฏรวมกับหนวยคําแปลง

เปนนาม “การ” ได ยกตัวอยางเชน 

(3) ก. การเลนกีฬา 

 ข. *ความเลนกีฬา 
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3. คํากริยาไมแสดงการกระทํา  คํากริยาประเภทไมแสดงการกระทําสามารถปรากฏรวมกับทั้งหนวยคํา

แปลงเปนนาม “การ” และ “ความ” ได ยกตัวอยางเชน 

 (4) ก. การรูสึก 

ข. ความรูสึก 

 4. คําคุณศัพท 

 (5) ก. ความสวย 

 ข. *การสวย 

5. คําปฏิเสธ “ไม” สามารถปรากฏรวมกับหนวยคํา “การ” ได ยกตัวอยางเชน 

(6) การชุมนมุเพื่อทวงสัญญารัฐบาลครั้งแลวครั้งเลาชี้ใหเห็นถึงการไมจริงใจในการแกไขปญหา  

 6. คําชวยกริยาแสดงทัศนะ สามารถปรากฏรวมกับหนวยคํา “การ” ได ทั้งนี้ปรากฏคําชวยกริยาแสดง

ทัศนะสองตัวไดแก คําชวยกริยาแสดงทัศนะ “จะ” และ คําชวยกริยาแสดงทัศนะ “ตอง” ดังนี้  

(7) การจะทําใหแบรนดคงอยูตอไปไดอีก 100 ปตองมีวิธีการอยางเปนระบบและลึกซึ้งกวานั้น  

 7. คําชวยกริยาแสดงวาจก สามารถปรากฏรวมกับหนวยคํา “การ” ได โดยคําชวยกริยาแสดงวาจกที่

ปรากฏรวมกับหนวยคํา “การ”ไดแก คําชวยกริยาแสดงวาจก “โดน” และ คําชวยกริยาแสดงวาจก “ถูก” ดังนี้ 

(8) ผลของการโดนลบรายชื่อออกจาก MSN เรายังคงเห็นเคาออนไลนใชมั้ยคะ 

8. ตัวนําสวนเติมเต็ม “ที่” สามารถปรากฏรวมกับหนวยคํา “การ” ไดดังนี้ 

(9) การที่คาเงินบาทเกาะหลังเงินเยนญี่ปุนเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหเงินบาทมีความผันผวน 

 

การวิเคราะหการแปลงเปนนามแทและการแปลงเปนนามเทียม 

จากการสังเกตพบวาหนวยคํา “การ” และ “ความ” ที่ปรากฏรวมกับชนิดของคําชนิดตางๆนั้นไมไดทํา

หนาที่เปนหนวยคําแปลงเปนนามเสมอไป โดยปกตินั้นคําทั้งสองมีความหมายในตัวมันเองอยูแลว จากขอสงสัย

ดังกลาว ผูวิจัยจึงวิเคราะหหนวยคํา “การ” และ “ความ” ที่ปรากฏรวมกับคําไวยากรณตางๆ ซึ่งจากการศึกษางาน

เร่ือง “Thai Wh-expressions at the Left Edge of the Clause: Contrastive and Identificational Wh-clefts.” 

พบวาการแปลงเปนนามจะมีรูปแบบท่ีชัดเจนโดยสุกัญญากลาววา หนวยคําแปลงเปนนามและคํากริยาจะไม

สามารถปรากฏแยกกันได นอกจากนี้เมื่อทดสอบโดยการเติมตัวบงชี้อนาคตกาล (future marker) “จะ” ลงไปการ

แปลงเปนนามนั้นก็จะผิดรูปแบบไป ดังตัวอยาง  

(10) ก. คนจาง 

 ข. *คนจะจาง 

จากตัวอยางขางตนเมื่อนําตัวอยางดานบนมาเปรียบเทียบกับหนวยคําแปลงเปนนามคําอื่นๆใน

ภาษาไทยจะพบปรากฏการณดังนี้ 

(11) ก. คนขาย (12) ก. นักแสดง (13) ก. ผูซื้อ 

ข. *คนจะขาย  ข. *นักจะแสดง  ข. *ผูจะซื้อ 

(14) ก. ที่ปดน้ําฝน (15) ก. การกิน (16) ก. ความซวย 

ข. *ที่จะปดน้ําฝน  ข. *การจะกิน  ข. *ความจะซวย 
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นอกจากงานของสุกัญญาแลว ผูวิจัยยังพบงานที่สนับสนุนแนวความคิดนี้คืองานของ วรรณธิภา อุนา

รัตน กรณีหนวยคํา ”การ” ที่ปรากฏรวมกับตัวนําสวนเติมเต็ม “ที่” ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยพบวา

หนวยคํา “การ” และ “ความ” ในที่นี้ไมใชการแปลงเปนนาม แตหนวยคํา “การ” และ “ความ” นี้เปนคํานามที่มี

ตัวนําสวนเติมเต็ม “ที่” มาขยาย 

(17) ก. ฉันไมชอบ การที่ทานทําเชนนี้ 

 ข. การที่ทานทําเชนนี้ฉันไมชอบ 

 จากตัวอยางดังกลาววรรณธิภาอธิบายวาวลี ที่ทานทําเชนนี้ ทําหนาที่เปนบทขยายนามซึ่งในที่นี้คือ 

“การ” นั่นเอง 

 นอกจากนี้ จากการสังเกตของผูวิจัยพบวาวลีใดๆที่มีหนวยคํา “การ” และ “ความ” ปรากฏรวมกับคํา

ไวยากรณตางๆอันไดแก คําชวยกริยาแสดงทัศนะ “จะ” และ “ตอง”, คําชวยกริยาแสดงวาจก “โดน”, “ถูก” และ

คําปฏิเสธ “ไม” นั้นสามารถเติมตัวนําสวนเติมเต็ม “ที่” และ ประธานที่แสดงกริยานั้นลงไปในวลีได ยกตัวอยาง

เชน 

(18) ก. การชุมนุมเพื่อทวงสัญญารัฐบาลครั้งแลวครั้งเลาชี้ใหเห็นถึงการไมจริงใจในการแกไขปญหา 

ข. การชุมนุมเพื่อทวงสัญญารัฐบาลครั้งแลวครั้งเลาชี้ใหเห็นถึงการ[ ที่ รัฐบาล ]ไมจริงใจในการ 

แกไขปญหา 

(19) ก. สวนหนึ่งของความไมคืบหนาเพราะบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขเองมีความขัดแยงกันสูง  

ข. สวนหนึ่งของความ[ ที่ ประธาน ]ไมคืบหนาเพราะบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขเองมีความ 

ขัดแยงกันสูง  

(20) ก. การจะทําใหแบรนดคงอยูตอไปไดอีก 100 ปตองมีวิธีการอยางเปนระบบและลึกซึ้งกวานั้น  

ข. การ[ ที่ ประธาน ]จะทําใหแบรนดคงอยูตอไปไดอีก 100 ปตองมีวิธีการอยางเปนระบบและ 

ลึกซึ้งกวานั้น  

(21) ก. ส่ิงที่ดีที่สุดก็คือ การตองมีหุนที่ดี ผอม เพรียว เอวคอดเอวกิ่วถึงขนาดอดขาวไดเปนวันๆ  

ข. ส่ิงที่ดีที่สุดก็คือ การ[ ที่ ประธาน ]ตองมีหุนที่ดี ผอม เพรียว เอวคอดเอวกิ่วถึงขนาดอดขาวได 

เปนวันๆ  

(22) ก. ผูจัดการ ชสท.ไดชี้แจงถึงการถูกตั้งขอสังเกตกรณีที่เขาออกมารับผิดชอบเรื่องปุยปลอม 

ข. ผูจัดการ ชสท.ไดชี้แจงถึงการ[ ที่ ประธาน ]ถูกตั้งขอสังเกตกรณีที่เขาออกมารับผิดชอบเรื่อง 

ปุยปลอม 

(23) ก. ผลของการโดนลบรายชื่อออกจาก MSN เรายังคงเห็นเคาออนไลนใชมั้ยคะ 

ข. ผลของการ[ ที่ ประธาน ]โดนลบรายชื่อออกจาก MSN เรายังคงเห็นเคาออนไลนใชมั้ยคะ 

 จากตัวอยางตางๆขางตนจะเห็นวาระหวางหนวยคํา “การ” และ “ความ” กับคําไวยากรณนั้นเรา

สามารถเตมิตัวนําสวนเติมเต็ม “ที่” และประธาน(big PRO) ลงไปได โดยในกรณีของประธานนั้นเราสามารถระบุ

ไดจากบริบทนั่นเอง จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยสรุปไดวาวลีใดๆที่มีหนวยคํา “การ” และ “ความ” ปรากฏรวมกับคํา

ไวยากรณตางๆอันไดแก คําชวยกริยาแสดงทัศนะ “จะ” และ “ตอง”, คําชวยกริยาแสดงวาจก “โดน”, “ถูก” และ

คําปฏิเสธ “ไม” นั้น จริงๆแลวจะมีตัวนําสวนเติมเต็ม “ที่” และ ประธาน อยูเสมอ เพียงแตวาขึ้นอยูกับผูพูดวาจะ
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พูดออกมาหรือไม ซึ่งจุดนี้เองยิ่งสนับสนุนใหเห็นวาหนวยคํา “การ” และ “ความ” ที่ปรากฏรวมกับคําไวยากรณ

ตางๆนี้ไมใชการแปลงเปนนาม 

 จากขอมูลดังกลาวขางตนทําใหสามารถแบงหนวยคําแปลงเปนนาม “การ” และ “ความ” ออกเปน 2 

ลักษณะโดยในงานวิจัยชิ้นนี้ ผูวิจัยเรียกวา การแปลงเปนนามแท และ การแปลงเปนนามเทียม กลาวคือการ

แปลงเปนนามแทเปนการแปลงเปนนามที่หนวยคําแปลงเปนนาม “การ” และ “ความ” ทําหนาที่แปลงชนิดของคํา

ใหกลายเปนคํานาม ในขณะที่การแปลงเปนนามเทียมคือการแปลงเปนนามที่หนวยคําแปลงเปนนาม “การ” และ 

“ความ” ไมไดทําหนาที่แปลงคําที่ปรากฏรวมเปนคํานาม โดยสามารถสรุปเปนตารางไดดังนี้ 

  การวิเคราะหลักษณะความแตกตางกรณีคําที่ปรากฏรวมกับทั้งหนวยคําแปลงเปนนาม “การ” และ 

“ความ” ในการแปลงเปนนามแท 

หลังจากที่สามารถแบงการแปลงเปนนามเปนการแปลงเปนนามแทและการแปลงเปนนามเทียมไดแลว 

ผูวิจัยจึงนําคําที่ปรากฏในกลุมการแปลงเปนนามแทมาวิเคราะหหาความแตกตางตอไป 

จากที่ กริมชอว ไดวิเคราะหหนวยนามโดยแบงหนวยนามออกเปน 2 ประเภทคือ หนวยนามกระบวนการ 

(Process nominals) และ หนวยนามผลลัพธ (Result nominals) หนวยนามกระบวนการจะแสดงความเปน

กริยาออกมาไดอยางชัดเจนโดยทําหนาที่แสดงกระบวนการหรือเหตุการณ ในขณะที่หนวยนามผลลัพธทําหนาที่

แสดงผลของเหตุการณหรือความเกี่ยวของกับเหตุการณนั้นๆ เมื่อนํามาพิจารณาเทียบเคียงกับหนวยคําแปลง

เปนนาม “การ” และ “ความ” แลวพบวาหนวยนามอันเกิดจากการปรากฏรวมระหวางคําและหนวยคําแปลงเปน

นาม “การ” นั้น เปน หนวยนามกระบวนการ ในขณะที่หนวยนามอันเกิดจากการปรากฏรวมระหวางคําและ

หนวยคําแปลงเปนนาม “ความ” นั้น เปน หนวยนามผลลัพธ ซึ่งทําใหผูวิจัยสามารถวิเคราะหหาลักษณะความ

แตกตางไดดังนี้ 

1. การแปลงเปนนามที่คําหนึ่งแสดงการกระทําและอีกคําหนึ่งแสดงคุณลักษณะ 

(24) ก. การเปนครู 

 ข. ความเปนครู 

 จากตัวอยางแสดงการเปรียบเทียบเมื่อคําหนึ่งๆสามารถปรากฏรวมกับทั้งหนวยคําแปลงเปนนาม “การ” 

และ “ความ” ในตัวอยางที่ (24)ก. และ ข. นั้นจะเห็นวา เปน สามารถปรากฏรวมไดทั้งหนวยคําแปลงเปนนาม 

“การ” และ “ความ” แตเมื่อพิจารณาในตัวอยางที่ (24)ก. การเปนครู จะเห็นวาใหความหมายในแงแสดงการ

กระทําวาเปนครูหรือประกอบอาชีพครู มีหนาที่ตองสอนเด็ก เปนตน แตเมื่อพิจารณาในตัวอยางที่ (24)ข. ความ

เปนครู จะใหความหมายในแงแสดงคุณลักษณะกลาวคือมุงชี้ประเด็นถึงจรรยาบรรณของครูวาควรเปนเชนไร 

ควรมีลักษณะอยางไรเชนมีความตั้งใจที่จะสอนเด็กใหมีความรู เปนคนดี อดทน เปนตน  

2. การแปลงเปนนามที่คําหนึ่งแสดงสาเหตุและอีกคําหนึ่งแสดงผล  

(25) ก. การตีทําใหเกิดความเจ็บ 

 ข. *ความเจ็บทําใหเกิดการตี 

 ในตัวอยางที่ (25)ก. การตีทําใหเกิดความเจ็บ เพราะเมื่อเราตีความเจ็บก็จะเกิดขึ้นแตในทางกลับกัน

ความเจ็บไมสามารถกอใหเกิดการตีได ดังนั้นในตัวอยางที่ (25)ข. จึงใชไมได 
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สรุป 
จากการวิเคราะหโดยใชเกณฑทางสัทวิทยาพบวาเกณฑทางดานสัทวิทยาไมใชปจจัยในการกําหนดคําที่

ปรากฏรวมกับหนวยคําแปลงเปนนาม “การ” และ “ความ” เมื่อวิเคราะหโดยใชเกณฑชนิดของคําในการวิเคราะห

การปรากฏรวมระหวางคํากับหนวยคําแปลงเปนนาม “การ” และ “ความ” พบวาเกณฑของคํามีผลโดยตรงในการ

กําหนดคําที่ปรากฏรวมกับหนวยคําแปลงเปนนาม “การ” และ “ความ” โดยไดผลสรุปเบื้องตนดังนี้ 

1. ชนิดของคําที่ปรากฏรวมกับหนวยคําแปลงเปนนาม “การ” ไดแก คํานาม, คํากริยาแสดงการกระทํา, 

คํากริยาไมแสดงการกระทํา, คําคุณศัพท, ตัวนําสวนเติมเต็ม “ที่”, คําชวยกริยาแสดงทัศนะ “จะ” และ “ตอง”, คํา

ชวยกริยาแสดงวาจก “โดน” “ถูก” และ คําปฏิเสธ “ไม” 

2.  ชนิดของคําที่ปรากฏรวมกับหนวยคําแปลงเปนนาม “ความ” ไดแก คํานาม, คํากริยาไมแสดงการ

กระทํา, คําคุณศัพท, ตัวนําสวนเติมเต็ม “ที่” และ คําปฏิเสธ “ไม” 

เมื่อพิจารณาจากผลสรุปเบื้องตนที่ไดพบวาคําที่ปรากฏรวมกับหนวยคําแปลงเปนนาม “การ” และ 

“ความ” สามารถแบงออกเปน 3 กลุมไดแก 1) คําที่ปรากฏรวมกับหนวยคําแปลงเปนนาม “การ” 2) คําที่ปรากฏ

รวมกับหนวยคําแปลงเปนนาม “ความ” และ 3) คําที่ปรากฏรวมกับหนวยคําแปลงเปนนาม “การ” และ “ความ”  

อยางไรก็ตามจากการสังเกตพบวาหนวยคํา “การ” และ “ความ” ที่ปรากฏรวมกับชนิดของคําชนิดตางๆ

นั้นไมไดทําหนาที่เปนหนวยคําแปลงเปนนามเสมอไปทําใหเกิดความสงสัยหลายประการเชน หนวยคํา “การ” 

และ “ความ” ที่ปรากฏรวมกับคํานาม หรือหนวยคํา “การ” และ “ความ” ที่ปรากฏรวมกับคําไวยากรณตางๆนั้น

เปนหนวยคําแปลงเปนนามหรือไม ผูวิจัยจึงศึกษางานของสุกัญญา เรืองจรูญ และวรรณธิภา อุนารัตน พบวาการ

แปลงเปนนาม “การ” และ “ความ” จะเกิดกับคํากริยาและคําคุณศัพทเทานั้น 

เมื่อนํากลุมคําที่สามารถปรากฏรวมทั้งหนวยคําแปลงเปนนาม “การ” และ “ความ” มาวิเคราะหหาความ

แตกตางซึ่งผลการวิเคราะหทําใหพบความแตกตางของคําที่สามารถปรากฏรวมกับทั้งหนวยคําแปลงเปนนาม 

“การ” และ “ความ” มีอยูดวยกัน 2 ลักษณะซึ่งพิจารณาตามแนวหนวยนามกระบวนการและหนวยนามผลลัพธ 

กลาวคือจากการวิเคราะหและจําแนกทําใหพบวาหนวยคําแปลงเปนนาม “การ” และ “ความ” สามารถจําแนก

ตามประเภทของหนวยนามตามที่กริมชอวไดเสนอไว ดังนี้คือหนวยคําแปลงเปนนาม “การ” จัดเปนหนวยนาม

กระบวนการที่แสดงกระบวนการหรือเหตุการณ ในขณะที่หนวยคําแปลงเปนนาม “ความ” จัดเปนหนวยนาม

ผลลัพธที่แสดงผลของเหตุการณหรือความเกี่ยวของกับเหตุการณนั้นๆ จากการจําแนกพบความแตกตางของ

หนวยคําแปลงเปนนามทั้งสองออกเปน 2 ลักษณะดวยกัน คือ  

1. การแปลงเปนนามที่คําหนึ่งแสดงการกระทําและอีกคําหนึ่งแสดงคุณลักษณะ  
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