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Abstract 
 

Project code: Uni009/2556 
Project name: A Study on Misuses of Chinese Language Noun Classifiers of  

Undergraduate Students 
Researchers:  Porramin Praparkarn, Pimporn Wattanakamolkul, Vorawan Vetchapitak 

and Pratsara Wanthayakul  
   

This study aims to find out problems of misuses of Chinese language noun 
classifiers of RMUTR undergraduate students,to analyze the problems and the 
impacts of the misuses, and  to develop appropriate instructional methods 
concerned with frequently uses of noun classifiers for the students in Chinese 
program of RMUT Rattanakosin campus.   The research participants include 100 
students from 1st to 4th year; 23% female and 77% male.   The study uses qualitative 
research methodology. The researchers analyzed data gathered by (1) a 
questionnaire asking basic information about the students’ learning of Chinese 
language (2) a test of noun classifiers usage. 

The finding of this study composed of 2 parts. First, the result from the 
analysis of language context shows that the uses of noun classifiers are changed 
according to the language context and cannot separate from the context.   Selection 
of noun classifiers must follow the language standard and the limitation of the 
syntax in using of noun classifier should be taken into consideration.   Second, the 
result from the analysis of cultural context shows that the usage of noun classifiers 
depends on the students’ familiarity influenced by their mother tongue language. 

The study also found that the misuses of noun classifiers caused by using 
wrong syntax and the ignorance of language context. Suggestion for the 
development of the instructional methods includes teaching the students to 
understand the language syntaxes and how to select the right noun classifiers.   
Keywords:  noun classifier,  Chinese language misuse 
E-mail address: wanthayakul@rmutr.ac.th 
Project duration: October1, 2012 – September30, 2013  
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
  

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเป็นประเทศที่มี
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันจ านวนประชากรในจีนถือว่ามีมากที่สุดเป็นอันดับ
ต้นๆของโลก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ภาษาจีนเป็นภาษาที่ส าคัญมากในการติดต่อสื่อสา รในยุค
ปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในหกภาษาหลักขององค์การสหประชาชาติอีกด้วย    

ปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาจีนเริ่มเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัยต่างๆ
ของประเทศไทยซึ่งการเรียนภาษาจีนน้ันก็มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าการเรียนภาษาอังกฤษ และใน
ปัจจุบันภาษาจีนเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากภาษาจีนได้เริ่มเข้ามามี
บทบาทต่อตลาดแรงงานไทยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเรื่องธุรกิจค้าขาย อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่งการร่วมลงทุนกับนักธุรกิจชาวจีน ดังนั้นจึงส่งผลให้ตลาดที่ต้องการ
บุคคลากรที่มีความรู้ทางก้านภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ    

ส าหรับการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษาน้ัน ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างไปทางด้าน
ของเนื้อหาการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเนื้อหา
ภาษาจีนในด้านไวยากรณ์   ซึ่งส าหรับนักศึกษาไทยนั้น ไวยากรณ์ภาษาจีนค่อนข้างยากและซับซ้อน 
ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนในเรื่องไวยากรณ์ค าลักษณนาม ค่อนข้างยาก
ส าหรับนักศึกษาไทย จึงท างานวิจัยฉบับนี้ข้ึนมาเพื่อที่จะให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจเข้าใจการใช้ค า
ลักษณนามในภาษาจีนชัดเจนมากยิ่งข้ึน และจะสะท้อนให้เห็นค าลักษณนามที่เป็นปัญหาที่พบ
ข้อผิดพลาดในการใช้บ่อยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อีกทั้งงานวิจัยฉบับนี้จะอธิบายถึงค าที่ท า
หน้าที่เป็นลักษณนามโดยเฉพาะและค าที่ท าหน้าที่ทั้งค าลักษณนามและค าประเภทอื่นๆด้วย 

 
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.1 เพื่อศึกษาปัญหาการใช้ค าลักษณนามของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน 
1.2 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการใช้ค าลักษณนาม และผลที่เกิดจากการใช้ค า ลักษณนามที่ไม่

ถูกต้อง 
1.3 เพื่อศึกษาหาแนวทางแก้ไขสาเหตุการใช้ค าลักษณะนามที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงแนวทางการ

พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับค าลักษณนามที่ใช้เป็นประจ า 
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2. ค าถามการวิจัย (Research question) 
 ข้อผิดพลาดของนักเรียนไทยในการใช้ค าลักษณนามในภาษาจีนจึงท าให้เกิดค าถามการวิจัย
และเพื่อที่จะท าความเข้าใจกับสถานการณ์นักเรียนไทยที่เรียนค าลักษณนามในภาษาจีนประเภท
ค านาม และท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนทั้งหมดในการเรียนค าลักษณนามในภาษาจีน 
ครั้งนี้ผู้วิจัยต้ังใจที่จะด าเนินการส ารวจแบบสอบถาม ด าเนินการส ารวจ และสะท้อนถึงผลของการ
วิจัยที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการใช้ค าลักษณนามในภาษาจีน  
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา ปัญหาการใช้ค าลักษณนามในภาษาจีนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยใช้ชุดแบบฝึกทดสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับการเรียนภาษาจีน 2. แบบทดสอบการใช้ค าลักษณนาม  
         3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  

ศึกษาชนิดต่างๆของลักษณนามและวิธีการเลือกใช้ลักษณนามโดยเฉพาะค าที่ท าหน้าที่เป็น
ลักษณนามโดยตรง เพื่อน ามาวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาความสามารถในการใช้ค าลักษณนามของ
นักศึกษาให้ถูกต้องมากยิ่งข้ึน โดยใช้ชุดแบบฝึกทดสอบ  
          3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

3.2.1 กลุ่มประชากร หมายถึง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ระดับช้ันปีที่ 1 ถึง 4 คณะ 
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 174 คน 
  3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ระดับช้ันปีที่ 1 ถึง 4 ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 100 คน ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sample)  โดยคัดเลือกจากนักศึกษาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับดี ปานกลาง
และต่ า 
         3.3 ขอบเขตด้านเวลา   
         ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เก็บข้อมูล รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผล ระหว่าง
เดือน ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 
 

4. กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2  สามารถแบ่งตัวแปรที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ออกเป็น 2 ประเภท คือ  ตัวแปรอิสระ  และตัวแปรตาม 
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 4.1 ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  การเลือกใช้ค าลักษณนามตรงตามความหมายของค านามหรือ
ค ากริยานัน้ๆ 
 4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การเลือกใช้ค าลักษนามโดยการแปลให้ตรงกับความหมายในภาษาแม่
(ภาษาไทย) 
 
5. นิยามศัพท์เฉพาะ  

5.1 ปัญหา  หมายถึง การใช้ค าลักษณนามที่ไม่ถูกหลักไวยากรณ์ภาษาจีน และการเลือกใช้
ค าลักษณนามในภาษาจีนที่ไม่ถูกต้อง  

5.2 ลักษณนามในภาษาจีน หมายถึง ค าที่ใช้แสดงหน่วยในการนับ คน สิ่งของ เหตุการณ์
หรือการกระท าที่บ่งบอกถึงจ านวนครั้ง 

5.3 นักศึกษา  หมายถึง ผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์  

5.4 ปริญญาตรี หมายถึง ระดับการศึกษาในช้ันอุดมศึกษา ซึ่งใช้เวลาศึกษา 4 ป ี
 

6. ผลการวิจัยท่ีคาดว่าจะได้รับ (output) 
 6.1 นักศึกษาที่มีปัญหาการใช้ค าลักษณนามในภาษาจีนน้ัน ส่วนใหญ่มักจะได้รับอิทธิพลจาก
ภาษาแม่(ภาษาไทย)ของตนเอง การล าดับค าในภาษาไทยนั้นเกิดจาดความเคยชิน ดังนั้นท าให้การใช้
ค าลักษณนามในภาษาจีนได้รับผลกระทบไปด้วย   
          6.2 ส่วนวิธีการที่เลือกใช้ค าลักษณนามไม่ถูกต้องนั้น เนื่องจากความไม่เข้าใจที่เพียงพอต่อ
การใช้ค าลักษณนามในภาษาจีน ดังนั้นจึงเลือกใช้ตามความเข้าใจของตนเองจงึท าให้เลอืกค าตอบที่ผดิ
ในแบบทดสอบ  
 
7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ (outcomes) 

7.1 นักศึกษาสามารถใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของค าลักษณนามได้อย่างถูกต้อง  
7.2 ท าให้นักศึกษาได้ศึกษาค าศัพท์ใหม่เกี่ยวกับลักษณนามเพิ่มมากยิ่งข้ึน  
7.3 ท าให้นักศึกษาได้ทราบถึงความเหมือนและความแตกต่างกันของค าลักษณนามใน

ภาษาจีนและภาษาไทยและพัฒนาทักษะการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

7.4 เพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคคลที่มีความสนใจทางด้านภาษาจีนโดยเพราะในเรื่องไวยากรณ์
ของค าลักษณนาม 



4 

 

8. แนวทางในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการวิจัยเรื่องนี้ จะท าให้ทราบถึงปัญหาการใช้ค าลักษณนามในภาษาจีนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ซึ่งจะท าให้น าข้อแก้ไขปรับปรุงไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อให้
นักศึกษาใช้ค าลักษณนามในภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ตามหลังโครงสร้างไวยากรณ์ในภาษาจีนกลาง 
 
9. สรุป 
         การเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่สอง และการเรียนการสอนภาษาแม่ควบคู่ไปกับ
การเรียนภาษาจีนน้ัน มีวิธีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฟัง การ
พูด การอ่านและการเขียน รวมไปถึงทักษะของการเรยีนไวยากรณ์ต่างๆส าหรับรูปแบบในการเรียนค า
ลักษณนามในภาษาจีนหรือบทบาทที่ส าคัญส าหรับการเรียนการสอนค าลักษณนามภาษาจีนนั้น ก่อน
หน้านี้ทางด้านไวยากรณ์ภาษาจีนได้มีการศึกษาค้นคว้าผลกระทบที่ได้รับจากวัฒนธรรมทางภาษา
ตะวันตก การค้นคว้าค าลักษณนาม ค านาม ค ากริยาและค าคุณศัพท์มีการเปรยีบเทียบในลักษณะที่ยัง
ไม่ชัดเจน จึงส่งผลใหก้ารค้นคว้าค าลักษณนามอาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากการค้นคว้าค าประเภท
อื่นๆด้วย ค าลักษณนาม คือค าประเภทปิดและเป็นเอกลักษณ์พิเศษสิ่งส าคัญของงานวิจัยเล่มนี้คือ 
การวิเคราะห์และศึกษา ค านามประเภทค าลักษณนามและความสัมพันธ์ระหว่างค าลักษณนามกับ
ค านาม ไม่ใช่แค่การศึกษาความสัมพันธ์แบบค าต่อค า นอกจากนี้แล้วยังศึกษา การเข้ากลุ่มหรือการจดั
ค าให้เข้าชุดกันระหว่างค าลักษณนามและค านาม โดยใช้ค าลักษณนามในการพรรณนาและการ
เปรียบเทียบดังนั้นการเรียนการสอนในเรื่องของค าลักษณนามในภาษาจีน ผู้เรียนควรจะศึกษาถึง 
โครงสร้าง วิธีการใช้ และวิธีการเลือกค าลักษณนามมาใช้ให้ถูกต้อง เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
เรียนภาษาจีนอีกต่อไป    
 



บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
2.1 ค าจ ากัดความพื้นฐานของลักษณนาม 
 ค าลักษณนามโดยทั่วไปใช้เพื่อแสดงหน่วยในการนับ คน  สิ่งของ  เหตุการณ์ หรือการกระท า  
ค าลักษณนามยังแสดงถึงการบันทึกจ านวน ค านามที่มีการแสดงถึง การช่ัง ตวง วัด หรือค าศัพท์ที่บ่ง
บอกจ านวน หรือปัจจัยของค า และมักจะช้ีถึงค าบางประเภท เพื่อท าหน้าที่แสดงถึง วัตถุหรือสสาร

เพื่อบ่งบอกรูปร่างลักษณะประโยชน์ในการใช้ ( เช่น ในภาษาจีน “三本书： หนังสือสามเล่ม ” 

ค าว่า“本”คือค าลักษณนาม) 
 

2.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างการรวมค ากบัค าลกัษณนาม 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการรวมค ากับค าลักษณนามจะช้ีถึงชนิดของค าบางประเภท หรือ
ความสามารถในการรวมค ากับค าประเภทอื่น จนท าให้เกิดความหมาย หน้าที่ ของไวยากรณ์ที่ถูกต้อง 
โดยทั่วไปแล้วค าลักษณนามมักจะปรากฏอยู่หลังค าศัพท์ที่แสดงถึงจ านวน หรือหลังค าบุพบท ค าที่
แสดงจ านวนที่เหมือนกัน หรือ ค าบุพบทที่ประกอบด้วยกลุ่มค า วลี ที่บอกจ านวนเพื่อแสดงปริมาณ
ของกลุ่มค า หรือวลีนั้นๆสามารถที่จะท าหน้าที่เป็นภาคประธาน ภาคแสดง ส่วนขยาย บทขยายกริยา 
บทเสริมกริยา ตัวอย่าง  หนึ่งเล่ม หนึ่งกล่อง หนึ่งครั้ง เป็นต้น ทั้งนี้ก็คือกลุ่มค าหรือวลี ที่แสดงถึง
จ านวนและปริมาณ เช่น เล่มนี้  กล่องนั้น เหล่าน้ีเป็นต้น ก็แสดงถึงปริมาณกลุ่มค า วลีเช่นกัน  
 

2.3 การท าหน้าที่ทางไวยากรณ์ของค าลักษณนาม  
 การท าหน้าที่ไวยากรณ์ของค าลักษณนาม ก่อนอื่นจะต้องดูว่าสามารถทีจ่ะท าหน้าที่ได้โดย
ล าพังเพื่อเป็นส่วนประกอบของประโยคได้หรือไม่ สามารถทีจ่ะท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบของ
ประโยคได้โดยล าพังเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นค าแท้ได้หรือไม่ ถ้าหากไม่สามารถท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบ
ของประโยคโดยล าพังได้แสดงว่าเป็นค าไม่แท้ หน้าที่ไวยากรณ์ของค าแท้ คือ ค ากับค าสามารถทีจ่ะ
รวมกันได้ ค าลักษณนามนี้ถึงจะเป็นค าแท้ ดังนั้นหน้าที่ไวยากรณ์ก็ยังสะท้อนใหเ้ห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างค าลักษณนามกบัค าประเภทอื่น 
 ค าลักษณนามมักจะปรากฏอยู่หลงัค าบอกจ านวน ค าบอกจ านวนที่เหมอืนกันประกอบข้ึน
เป็นกลุ่มค า หรือวลี โดยท าหน้าที่เป็นส่วนขยาย บทขยายกริยา บทเสริมกริยา เป็นต้น 
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 2.3.1 ท าหน้าท่ีเป็นส่วนขยาย ยกตัวอย่างเช่น 我买了一件衣服。(ฉันซื้อเสื้อผ้า
แล้วหนึ่งตัว) เป็นต้น 
  2.3.2 ท าหน้าท่ีเป็นบทขยายกริยา   แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

  2.3.2.1 บอกจ านวนครั้งกริยา ยกตัวอย่างเช่น 我两次都想登黄山，都

因大雨封山未登成。(สองครั้งแล้วที่ฉันคิดจะปีนเขาฮวางซาน แต่เป็นเพราะฝนตกหนัก
ปิดทางข้ึนเขา ท าให้การปีนเขายังไม่ส าเร็จสักที) เป็นต้น 
  2.3.2.2 บอกท่าที ท่าทาง อิริยาบท  จ านวนหรือปริมาณกลุ่มค าหรือวลีชนิดนี้ จะเป็น

ค าบอกจ านวนที่บ่งบอกปริมาณจ านวนจ ากัด ยกตัวอย่างเช่น “一” (หนึ่ง)  我一把没拉

住。(สักครั้งนึงฉันก็ยังดึงไว้ไม่ได้)เป็นต้น 

 2.3.3 ท าหน้าท่ีบทเสริมค ากริยา: บอกจ านวนครั้งค ากริยา ยกตัวอย่างเช่น 我去

过两回。(ฉันไปกลับมาแล้วสองครั้ง)เป็นต้น 
 2.3.4 ค าลักษณนามเดี่ยว ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบไวยากรณ์ก็จะมีข้อจ ากัด เช่น 

“一” ค าที่บอกปริมาณไม่สามารถที่จะละได้ ยกตัวอย่างเช่น 

          2.3.4.1 我想有个家。(ฉันอยากที่จะมีบ้านสักหลัง) 

          2.3.4.2 带份礼物给你。(น าของขวัญช้ินน้ีให้เธอ) 

 
2.4 ประเภทของค าลักษณนาม  
         ส าหรับประเภทของค าลักษณนามในภาษาจีนกลาง ปัจจุบันมีการกล่าวถึงในลักษณะที่

หลากหลาย ดังเช่น ในปีพ.ศ.2495 หนังสือ《语法讲话》หลังจากการตีพิมพ์เผยแพร่ท าให้
ค าลักษณนามมีรูปแบบเฉพาะตัวเป็นทางการ แต่ว่าค าลักษณนามที่แบ่งแยกประเภท ก็บ่งบอกถึง
ความแตกต่างอย่างชัดเจน โดยสามารถแบ่งประเภทค าลักษณนามได้มากถึง 9 ประเภท คือ ค า
ลักษณนามเดี่ยวช้ีถึงสิ่งของ จ านวนหรือปริมาณที่มีความหมายเพียงหนึ่ง โดยที่ค าลักษณนามนี้จะอยู่
ระหว่างบทกริยาและบทกรรม  ค าลักษณนามที่แสดงถึงสิ่งที่อยู่รวมกันเป็นชุด เป็นกลุ่ม มีจ านวน 
ปริมาณที่มากกว่าหนึ่ง ค าลักษณนามที่แบ่งแยกประเภท  ค าลักษณนามปริมาณนาม ค าที่ใช้เพื่อ
แสดงถึงปริมาณของสิ่งต่างๆ โดยก าหนดปริมาณจากภาชนะที่บรรจุ  ค าที่เดิมทีเคยเป็นค าประเภท
อื่นมาก่อน แต่มีการยืมใช้เป็นค าลักษณนามเพียงช่ัวคราว   ค าลักษณนามทั่วไป  ค าลักษณนาม
โดยเฉพาะ ค าลักษณนามกริยา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแบ่งค าลักษณนามอีก 7 ประเภท คือ ค า
ลักษณนามที่แสดงความหมายของจ านวน ปริมาณที่มีเพียงหนึ่ง ค าลักษณนามชุด หรือกลุ่ม แสดงถึง
จ านวนที่มากกว่าหนึ่ง          
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          ค าลักษณนามแสดงปริมาณ  ค าลักษณนามที่ไม่แน่นอน  ค าลักษณนามที่ยืมมาใช้เป็นค า

ลักษณนามช่ัวคราว   ค าลักษณนามเฉพาะ   ค าลักษณนามกริยา คุณ 马庆株 กล่าวว่าผู้วิจัยก่อน
หน้านี้มีการแบ่งค าลักษณนามที่ค่อนข้างยุ่งยาก อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าผู้วิจัยก่อนหน้านี้ พื้นฐานใน

การอภิปรายนั้น มาจากการวิเคราะห์ความหมายของค าลักษณนาม โดยวินิจฉัยแยกแยะจาก“数+

量+的+名”(ตัวเลข+ลักษณนาม+的+ค านาม+)  ค าลักษณนามยังแบ่งออกได้อีก 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ ค าลักษณนามที่มีขอบเขต และค าลักษณนามที่ไร้ขอบเขต การแบ่งประเภทค าลักษณนาม
แบบนี้ ยากที่จะหลีกเลี่ยงส่งผลกระทบต่อการแบ่งประเภทค าลักษณนามของคนรุ่นก่อน แต่การแบ่ง
ประเภทค าลักษณนามแบบนี้ก็ยังถือว่ายังไม่สมบูรณ์มากนัก และยังคงมีค าศัพท์บางส่วนที่ไม่สามารถ
จัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งได้ ปัจจุบันน้ีในความเข้าใจของผู้คนทั่วไปค าลักษณนามยังแบ่งได้เป็น

ค าลักษณนามที่นับได้ และลักษณะคล้ายค านามนับไม่ได้ ค าลักษณนามที่นับได้ ได้แก่ 个：

( อัน,…)  匹：( ตัว,…)头：( หัว,…) 只：( ตัว,…)  支：( กอง,…)  枝：( กิ่ง,…) เป็นต้น 
ค าลักษณนามที่นับไม่ได้ ยังแบ่งเป็น ค าลักษณนามที่เป็นค านาม และค าลักษณนามที่เป็นกริยา ค า
ลักษณนามที่เป็นค านามยังครอบคลุมถึงค าลักษณนามที่เป็นค านามแสดงถึงตัวเลข ค าลักษณนามที่
เป็นค านามที่แสดงปริมาณ ค าลักษณนามที่เป็นค านามแสดงถึงลักษณะ ( ชนิดหรือประเภท ) แต่ค า
ลักษณนามประเภทกริยากลับแสดงถึงจ านวนค าลักษณนามกริยา ค าลักษณนามที่เป็นค านามบ่งบอก
ถึงปริมาณยังสามารถแบ่งออกได้อีก 2 ประเภทย่อย คือ ค าลักษณนามที่บ่งบอกจ านวนชัดเจน กับ 

ค าลักษณนามที่บอกจ านวนโดยการประมาณ ค าลักษณนามที่บอกจ านวนชัดเจน ได้แก่ 双：(คู่,…)  

打：(โหล,…)   付：(คู่,…) เป็นต้น ค าลักษณนามที่บอกจ านวนโดยการประมาณการ ยัง

ครอบคลุมถึงค าลักษณนามที่แสดงถึงจ านวนที่คงที่ ได้แก่ 群：(กลุ่ม,…)   帮：(ก๊วน,…)   些

（书）：(เหล่าน้ี,…)  点（人）(เล็กน้อย,…)：เป็นต้น และค าลักษณนามที่ท าหน้าที่ค า

ลักษณนามช่ัวคราวแต่สามารถบ่งบอกปริมาณได้ เช่น （桌子<土>、屋子<烟>）เป็น
ต้น ค าลักษณนามที่เป็นค านามบอกปริมาณ ประกอบด้วย ค าลักษณนามที่ก าหนดปริมาณแน่นอน 

เช่น 斤：ครึ่งกิโลกรัม   顿：มื้อ    公里：กิโลเมตร เป็นต้น ค าลักษณนามประเภท
ประมาณการ ค าลักษณนามประเภทประมาณการ จะมีค าลักษณนามประมาณการแบบคงที่ เช่น 

段：(ท่อน,…)堆：(กอง,…)  些<土>：(เหล่านี้,…)   点<烟>：(เล็กน้อย,…) เป็นต้น 

และค าลักษณนามที่ท าหน้าที่ค าลักษณนามช่ัวคราวที่บ่งบอกปริมาณ （桌子<土>、屋子

<烟>）เป็นต้น ค าลักษณนามกริยา ยังสามารถแบ่งออกได้ ค าลักษณนามกริยาที่ก าหนดจ านวนที่
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แน่นอน เช่น 次、架次 เป็นต้น ค าลักษณนามกริยาที่ท าหน้าที่เป็นค าลักษณนามช่ัวคราว โดยที่

ค าลักษณนามนี้ก่อนหน้านี้เป็นค าประเภทอื่นมาก่อน เช่น 拳、脚 เป็นต้น 
 หากน ากฎการแบ่งข้างต้นมาอธิบาย ค าลักษณนามที่เป็นค านาม กับค าลักษณนามที่เป็น
ค ากริยา สามารถที่จะแบ่งประเภทได้ดังนี้ 
 2.4.1 ค าลักษณนามค านาม 

 2.4.1.1专用名量词 คือ ค าที่ท าหน้าที่เป็นค านามค าลักษณนามโดยเฉพาะช้ี
ถึงความสัมพันธ์ค าลักษณนามกับค านามบางประเภท ถึงแม้ค านามบางประเภท สามารถใช้ได้กับค า
บางประเภท หรือค าลักษณนามเฉพาะบางประเภท ค าลักษณนามแบบนี้ก็คือ ค านามที่ท าหน้าที่เป็น

ค าลักษณนามโดยเฉพาะ ตัวอย่าง 一本词典：พจนานุกรม 1 เล่ม、一匹马：ม้า 1 

ตัว、一尾鱼：ปลา 1 ตัว 

 2.4.1.2临时名量词 คือ ค าที่เดิมทีเคยเป็นค าประเภทอื่นมาก่อน แต่มีการยืม
มาใช้เป็นค าลักษณนามประเภทค านามเพียงช่ัวคราวช้ีถึงค านามช่ัวคราวบางประเภทอยู่ ในต าแหน่ง

ของค าลักษณนาม ยังท าหน้าที่บอกจ านวนและปริมาณ เช่น a.端来两盘饺子，拿来

一瓶酱油。：ยกเกี๊ยวมาสองจาน แล้วหยิบซีอิ๊วมาหนึ่งขวด b.坐了一屋子人，

罢了一床东西。：ภายในบ้านก็เต็มไปด้วยผู้คน ส่วนบนเตียงก็เต็มไปด้วยสิ่งของลักษณะ
รูปแบบนี้แสดงถึงปริมาณความจุบางชนิด จ านวนสิ่งของบางชนิด ลักษณะประโยค a และ b มีข้อ
แตกต่าง 2 ข้อ คือ 1.ค าแสดงจ านวนของประโยค a สามารถที่จะบอกจ านวน ปริมาณได้ทั้งสิ้น และ

ค าแสดงจ านวนของประโยค b สามารถใช้ค าว่า “一”ได้เพียงอย่างเดียวในประโยค  2.ประโยค b มี
ความหมายแฝงที่เน้นปริมาณหรือจ านวนที่มาก ในขณะที่ประโยค  a ไม่มีความหมายแบบนี้ใน
ประโยค 

         2.4.1.3计量名量词 คือ ค าปริมาณนามที่ท าหน้าทีล่กัษณนาม ใช้เพื่อแสดง

ปริมาณของสิง่ต่างๆที่ส าคัญ คือ แสดงถึงหน่วยมาตราช่ังวัดตวง เช่น 公斤：ครึ่งกโิลกรัม、

尺：⅓ เมตร、亩：ไร่、度：องศา เป็นต้น 

           2.4.1.4通用量词 คือ ค าลักษณนามที่ใช้ได้ทั่วไป ที่ส าคัญคือ แสดงถึงค าลักษณ
นามที่ ช้ีถึงปริมาณ จ านวนค านามที่ เหมาะสม รวมถึง ประเภท ชนิด เหล่านี้ เล็กน้อย เป็นต้น 

“个”ค าลักษณนามนี้มักใช้ได้โดยทั่วไป สามารถที่จะรวมค ากับค านามประเภทอื่นได้มาก แต่ว่ายังคง
มีค านามหลายค าที่สามารถใช้ได้กับค าลักษณนามเฉพาะเท่านั้น  ไม่ สามารถที่จะใช้แทนค าว่า
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“个”ได้ ตัวอย่าง “电影”สามารถที่จะไม่พูดได้ว่า “一部电影 ”กลับสามารถพูดได้ว่า “一

个电影”ในขณะที่“一个纸”ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ก็ไม่สามารถที่จะพูดแบบนี้ได้ 
  
 2.4.2 ค าลักษณนามกริยา 

         2.4.2.1专用动量词 คือ ค าลักษณนามประเภทกริยาเฉพาะ รวมถึง 次、

回、遍、趟、下（儿）、顿、番。ความหมายของค าค าลักษณนามประเภท
กริยาเหล่าน้ี มีความหมายที่ไม่เหมือนกัน และความสามารถในการรวมค ากับค ากริยาก็ไม่เหมือนกัน 

ตัวอย่าง “次”และ “下（儿）”และการเน้นความสามารถในการรวมค ากับค ากริยา( ถึงแม้ว่า

ค ากริยาที่บ่งบอกจ านวนสามารถที่จะรวมค ากับค าอื่นได้ ) แต่ว่า ค าว่า“趟”สามารถใช้ได้กับค าว่า  

“去”“走”“跑”เป็นต้น  

    2.4.2.2工具动量词 คือ ค าช่วยค าลักษณนามกริยา ดูตัวอย่างจากประโยค

ข้างล่างนี้ เช่น 他踢了我一脚。( เขาเตะฉันหนึ่งที )我打了他一巴掌。( ฉันตี

เขาหนึ่งที ) 老师瞪了我一眼。( คุณครูจ้องฉันเขม็ง ) “脚”ก็คือค าช่วยของค าว่า 

“踢”,“巴掌”ก็คือค าช่วยของค าว่า“打”,“眼”ก็คือค าช่วยของค าว่า“瞪”ค าลักษณนาม
ช่ัวคราวแบบนี้แสดงถึงอากัปกิริยาท่าทาง ห่างไกลจากสิ่งแวดล้อมทางภาษาแบบนี้ ค าศัพท์เหล่าน้ันก็
เป็นเพียงแค่ค านามทั่วไป และยังสามารถเรียกค ากริยาที่เป็นค าลักษณนามเหล่านั้นว่าค าลักษณนาม
กริยาช่ัวคราว 

       2.4.2.3复合量词 คือ ค าผสมค าลักษณนาม  ถ้าหากน าค าลักษณนามประเภท

ค านาม ค าว่า “驾”“人”และค าลักษณนามประเภทค ากริยามารวมไว้ด้วยกัน ร่วมกันท าหน้าที่
พิเศษค าลักษณนามที่แสดงปริมาณ หรือก็คือค าผสมค าลักษณนาม ค าผสมค าลักษณนามถึงแม้จะใช้

บ่อยในโครงสร้างนี้ คือ “名量词+动量词”：ค าลักษณนามประเภทค านาม + ค าลักษณ
นามประเภทค ากริยา แต่ข้อควรระวังคือ ค าลักษณนามประเภทค านามโดยปกติแล้วมักใช้อย่าง
แพร่หลาย ถึงแม้ค าลักษณนามประเภทค านามจะมีอยู่มากมายที่สามารถน ามาใช้ในโครงสร้างค าผสม

ค าลักษณนาม แต่ว่าค าลักษณนามประเภทค ากริยานั้น มีเพียงแค่ค าว่า “次”เท่านั้น ที่น ามาใช้ใน

โครงสร้างค าผสมค าลักษณนามบอ่ยที่สดุ  ค าผสมค าลักษณนามเหล่าน้ี ได้แก่ 班次、人次、

件次、卷次、例次、艘次、部次、架次、批次、户次、辆

次、台次。 
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2.5 วิธีการใชค้ าลักษณนาม 
  2.5.1 การใช้ค าลักษณนามในรูปแบบซ้ าค า  
         ค าลักษณนามพยางค์เดียวส่วนใหญ่แล้ว จะใช้ค าซ้อนกัน ส่วนค าลักษณนามพยางค์คู่ไม่
สามารถน ามาใช้ซ้อนกันได้ การซ้อนค าสามารถท าหน้าที่เป็นภาคประธาน ภาคกริยา ส่วนขยาย บท

ขยายกริยา แต่ไม่สามารถท าหน้าที่บทเสริมกริยาได้  ได้แก่ ค าลักษณนามประเภทค านาม เช่น 个

个 / 件件 / 张张 ค าลักษณนามประเภทค ากริยา เช่น 次次 / 趟趟 / 回回 การซ้อน

ค าลักษณนาม และยังมีโครงสร้างนี้ คือ “一 + AA”เช่น “一个个” ,“一件件” ,“一趟

趟”รูปแบบนี้แสดงถึงความหมายไวยากรณ์ และยังมีโครงสร้างการซ้อนค าที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น 
และอาจมีบ้างที่โครงสร้างไม่เหมือนกัน มี 3 ประเภท คือ 

       2.5.1.1 “每一”：ทุกๆ , โครงสร้างที่เหมือนกัน คือ “ AA ” รูปแบบการซ้อนค า 
เช่น   

小伙子们一个个身强力壮 。 
        2.5.1.2 “逐一”：ไล่ตามล าดับ , รูปแบบการซ้อนค าที่ท าหน้าที่ขยายกริยา  

ตัวอย่างเช่น 我们要一件件仔细检查，不要漏掉。 

        2.5.1.3 “多” เช่น 他一次次给我打电话。 
 2.5.2 ค าศัพท์ท่ีแสดงจ านวนหรือตัวเลข +ค าคุณศัพท์ + ค าลักษณนาม 
         ค าศัพท์ที่แสดงจ านวนหรือตัวเลข และค าลักษณนาม โดยทั่วไปแล้วมักใช้ร่วมกันได้เลย 
ค านามที่มาช่วยเสริมประโยคเพื่อแสดงถึงจ านวนหรือปริมาณ ในภาษาจีนบางครั้ง ระหว่างค าศัพท์ที่

บอกจ านวนหรือตัวเลขกับค าลักษณนามจะมีค าคุณศัพท์ค่ันอยู่ตรงกลาง กลายเป็นโครงสร้างนี้ “数

词+形容词+量词”：ตัวเลข + ค าคุณศัพท์ + ค าลักษณนาม ตัวอย่าง 他手里提着

一大包东西。โครงสร้างนี้ที่ส าคัญคือ การเน้นปริมาณมากน้อย มีการพรรณนาที่เกินจริง มี
ข้อระวังเบื้องต้นดังนี้ คือ 
      2.5.2.1 ถ้าค าลักษณนามคือ ค าลักษณนามประเภทค านามช่ัวคราว โดยปกติแล้ว

มักจะเป็นค าคุณศัพท์ ตัวอย่างเช่น 晚上他吃了一大碗饭。 
 2.5.2.2 ถ้าค าลักษณนาม คือ ค าลักษณนามประเภทค านามเฉพาะ ก็มีข้อจ ากัดในการ

ใช้ค่อนข้างมาก ควรระมัดระวังและรอบคอบในการใช้ ตัวอย่างเช่น   他打着一大件行

李。 
 2.5.2.3 การใช้ค าคุณศัพท์เข้ามาร่วมด้วยก็มีข้อจ ากัดในการใช้ ที่ส าคัญมีการใช้อยู่คือ 

“大、小、厚、薄、长”เป็นต้น และมีส่วนน้อยที่ค าคุณศัพท์จะเป็นค าพยางค์เดียว 
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 2.5.3 บทบาทและข้อจ ากัดในการใช้ค าลักษณนาม 
 2.5.3.1 การน าค าลักษณนามมาใช้ต่างกันเพื่อแสดงถึงสิ่งของ หรือเหตุการณ์เดียวกัน 

แต่แสดงถึงรูปแบบหรือ รูปร่างที่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกัน ตัวอย่าง “布 แปลว่า ผ้า”สามารถจะ

ใช้ค าว่า “块”  มาท าหน้าที่ค าลักษณนามได้ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้ค าว่า“匹”มาท า

หน้าที่ลักษณนามได้เช่นกัน และการใช้“块”ท าหน้าที่ลักษณนาม ก็เป็นการแสดงถึงลักษณะพิเศษ

เฉพาะส่วนของค าว่า“布 ”ส่วนการใช้ค าว่า“匹”มาท าหน้าที่ค าลักษณนาม เป็นการปรากฎรูปร่าง

ในสภาพหรือลักษณะการม้วนได้ของสิ่งของ ดังเช่น “一张地图”แสดงถึงสภาพ รูปร่างของแผน

ที่ สามารถแปลได้ว่า แผนที่ 1 แผ่น  หรือจะพูดว่า “一本地图”ก็แสดงถึงลักษณะทั้งหมดทั้ง

มวลของแผนที่ สามารถแปลได้ว่า แผนที่ 1เล่ม อีกตัวอย่างหนึ่งคือค าว่า“珠子 ที่แปลว่า ไข่มุก”

ลักษณะรูปร่างก็จะเปน็เม็ดๆ และเมือ่น าค าลักษณนามมาใช้ก็มักจะพูดว่า“一粒 / 颗 珠子 ซึ่ง

ก็คือ ไข่มุก 1 เม็ดนั่นเอง”ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถที่จะพูดได้อีกว่า“一串珠子”หรือ “一

挂珠子”ซึ่งทั้งสองประโยคนี้ต่างก็หมายถึง ไข่มุกหนึ่งเส้น จะเห็นได้ว่าการน าค าที่ต่างกันมาใช้
ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงรูปร่างและลักษณะพิเศษของสิ่งนั้นๆ การใช้ค าลักษณนามนี้ไม่เพียงแต่จะสะท้อนให้
เห็นว่าความพลิกแพลงของค าศัพท์ในภาษาจีนเท่านั้น หากแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของ
ค าศัพท์ในภาษาจีนอีกด้วย 
         2.5.3.2 การใช้ค าลักษณนามมาใช้กับสิ่งของหรอืเหตุการณ์เพื่อแสดงถึงรูปร่างลักษณะ

พิเศษของสิ่งของหรือเหตุการณ์นั้น ตัวอย่าง การใช้ค าว่า “粒”และ “颗”โดยทั้งสองค านี้ต่างก็

แปลว่า เม็ด และการที่น าค าสองค าน้ีมาท าหน้าที่เป็นค าลักษณนามของค าว่า“豆子”ที่แปลว่า ถ่ัว 

เพื่อแสดงถึงรูปร่างและลักษณะพิเศษของค าว่า “豆子”ที่แปลว่า ถ่ัว ว่ามีลักษณะพิเศษคือ เป็น

เม็ด หรือการใช้ค าว่า“把”หรือ “柄”ที่แปลว่า ด้าม มาท าหน้าที่ค าลักษณนามของค าว่า “刀”ที่
แปลว่า มีด เพื่อมาแสดงถึงรูปร่างและลักษณะพิเศษของมีด ส่วน ” เปียโน” และ ” หีบเพลง ” นั้นก็

ใช้ค าว่า “台”และ“架”มาท าหน้าที่ค าลักษณนาม แต่ไวโอลีนและซออู้นั้น ใช้ค าว่า“把”ท าหน้าที่

ค าลักษณนาม เนื่องจากค าว่า“台”และ“架”ใช้พรรณนาถึงลักษณะพิเศษภายนอกของเปียโนและ

หีบเพลง แต่ค าว่า“把”นั้นจะใช้เพื่อบอกลักษณะพิ้นฐานของไวโอลีนและซออู้ เพียงเท่านั้น 

นอกจากนี้แล้วยังมีค าว่า 象箭 ใช้ค าว่า “支”，棋 ใช้ค าว่า“盘”，旗 ใช้ค าว่า “面”，

豆腐、饼干 ใช้ค าว่า“块”，路 ใช้ค าว่า“条”，井 ใช้ค าว่า“眼、口”，蜂 ใช้

ค าว่า“窝”，鱼论 ใช้ค าว่า“尾”，骆驼 ใช้ค าว่า“峰”เป็นต้น ใช้ค าเหล่านี้เพื่อแสดงถึง
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ลักษณะภายนอกของสิ่งของหรือเหตุการณ์ที่หยุดนิ่ง และสภาพการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่ท าให้ต้อง
ระมัดระวังในการใช้ค าลักษณนาม 
         2.5.3.3 การใช้ค าลักษณนามที่ไม่เหมือนกัน  สามารถที่ยืมมาช่วยเพื่อใช้ในการ

แบ่งแยก และบอกถึงสภาพสิ่งของหรือเหตุการณ์เดิมภายนอกที่แตกต่างกัน ตัวอย่าง 秤 ถ้าหากพูด

ว่า “一台秤”ก็จะหมายถึง “台秤”ถ้าหากพูดว่า“一杆秤”ก็จะหมายถึง“杆秤”，

香 ถ้าหากพูดว่า“一支香”หรือ“一根香”香 ในที่นี้จะหมายถึง “线香”，ถ้าหากพูด

ว่า“一盘香” 香 ในที่นี้จะหมายถึง“盘香”สองตัวอย่างข้างต้นทัง้ 秤与台秤、杆秤

之间，香与线香、盘香之间 ตัวอย่างดังกล่าวก็แสดงความสัมพันธ์ของรูปแบบ ถ้า
หากเป็นในภาษาอื่นก็จ าเป็นที่จะต้องใช้ค านามที่ต่างกันเพื่อแสดงถึงรูปแบบดังกล่าว 
 2.5.4. การรวมค าระหว่างค าลักษณนามกับค านาม โดยใช้ค าลักษณนามในการพรรณนา
และการเปรียบเทียบ 
       2.5.4.1 การใช้ค าลักษณนามมาพรรณาภาพลักษณ์ของสิ่งของหรอืเหตุการณ์นั้นๆ โดย
มีการอธิบายถึงรูปแบบลักษณะพิเศษต่างๆ รวมถึงการเลือกใช้ค าลักษณนามอย่างเหมาะสม ตัวอย่าง 

一粒米、一座桥、一条狗、一面镜子、一朵花、一簇草、

一缕青烟、一本书 ค าลักษณนามเหล่าน้ีล้วนพรรณาถึงลักษณะหรือรูปแบบทั้งหมดของ
สิ่งนั้นๆ นอกจากนี้ยังอธิบายถึงส่วนพิ เศษหรือลักษณะพิเศษของสิ่งนั้นๆด้วย โดยเริ่มตั้งแต่การ

เลือกใช้ค าลักษณะนามที่ เหมาะสม เช่น 一面旗、一杆旗；一顶桥、一抬

桥；一峰骆驼、一头骆驼 เป็นต้น ค าลักษณนามเหล่าน้ีไม่ใช่เพียงแต่ใช้บอกสิ่งของ
หรือเหตุการณ์ที่ใช่ตามอง แต่ยังใช้สายตามองแม้จะเป็นสิ่งของหรือเหตุการณ์เดียวกันแต่ลักษณะ
พิเศษของแต่ละส่วนก็แตกต่างกัน นอกจากนี้ถึงแม้ของเดิมจะเหมือนกัน แต่ลักษณะของสิ่งของหรือ
เหตุการณ์ที่มองออกไปก็ยังท าให้มองลักษณะภายนอกนั้นแตกต่างกันอยู่ดี และถ้าอาศัยการมองที่
มองรูปแบบหรือลักษณะพิเศษภายนอกของสิ่งนั้นๆ ก็จะต้องค าลักษณนามที่เหมาะสมมาใช้คู่กัน 

ดังเช่น 一块鱼、一片鱼；一盘香、一炷香；一段葱、一根葱；

一朵云、一抹云 เป็นต้น 
        ยังสามารถพบได้ว่า ค าลักษณนามเหล่านี้นอกจากจะบอกถึงปริมาณแล้ว ยังสามารถใช้ใน
การพรรณาถึงค านามได้อีกด้วย 
         2.5.4.2 การใช้ค าลักษณนามในลักษณะการเปรียบเทียบและการพรรณนาถึงสิ่งของ
หรือเหตุการณ์นั้นๆ เพื่อบอกถึงลักษณะพิเศษที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงการเลือกค าลักษณนามมาใช้
อย่างเหมาะสม ค าลักษณนามประเภทนี้และค านามที่น ามารวมค ากัน โดยเฉพาะความสัมพันธ์แบบ
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เปรียบเทียบระหว่างค าลักษณนามกับค านาม ตัวอย่าง 一叶小舟、一轮圆月、一

镜平湖、一眉新月、一钩晓月 เป็นต้น ค าลักษณนามประเภทนี้โดยทั่วไปจะมี
การยืมค าลักษณนามมาใช้  ค าลักษณนามจะมีความคล้ายคลึงและเกี่ยวโยงกัน โดยใช้อาศัย
ความสัมพันธ์ทางด้านโครงสร้างกลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเปรียบเทียบกับ
ความหมายเดิม 
 
 2.5.5 ค าจ ากัดความและประเภทของค าลักษณนามภาษาไทยประเภทค านาม 
          เกี่ยวกับค าจ ากัดความลักษณนามภาษาไทยประเภทค านาม กับค าลักษณนามภาษาจีน
ประเภทค านาม ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก ซึ่งค าลักษณนามของทั้งสองภาษานี้ต่างก็ช้ีถึงคน 
สิ่งของหรือเหตุการณ์ ปริมาณ จ านวนของอากัปกริยา ทั้งหมดนี้ต่างก็แสดงถึงจ านวน และตัวเลข 
ค าคุณศัพท์รวมถึงการน าค าศัพท์ประเภทต่างๆมาใช้คู่กัน และมีเพียงการแบ่งประเภทและการใช้ก็ยัง
มีความแตกต่างอยู่บ้าง ขณะนี้หากจะอ้างถึงการแบ่งประเภทตามคุณPei Xiaorui กล่าวว่าค าลักษณ
นามภาษาไทยประเภทค านามแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ค าลักษณนามที่ช้ีถึงสิ่งของ จ านวน 
เหตุการณ์ที่มีความหมายเป็นหนึ่ง ค าลักษณนามที่บ่งบอกถึงระดับ ค าลักษณนามที่แสดงความหมาย
เป็นคู่ เป็นกลุ่ม มีความหมายมากกว่าหนึ่งค าลักษณนามที่เป็นค าประเภทอื่นมาก่อนแล้วยืมมาท า
หน้าที่เป็นค าลักษณนามช่ัวคราว และค าลักษณนามที่เป็นค าลักษณนามโดยตัวเอง เป็นต้น 
 
 2.5.6 ลักษณะเด่นของค าลักษณนามภาษาไทยประเภทค านาม 
        ค าลักษณนามภาษาไทยประเภทค านามไม่สามารถน ามาใช้อย่างโดดๆได้ ค าลักษณนาม
ภาษาจีนประเภทค านามก็เช่นกัน ค าลักษณนามภาษาไทยประเภทค านามจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้กับ
ค านาม ค าศัพท์ที่แสดงถึงจ านวนและตัวเลข เพื่อแสดงถึงค าบุพบทและการรวมกลุ่มค าแบบพิเศษใน
การใช้ ตามงานวิจัยของคุณ Long Weihua ได้แบ่งออกเป็นรูปแบบข้างล่างนี้ 

       1. 名+数+量，如：ช้อน 1 อัน（一把勺）（勺一把） 
                 ค านาม + ตัวเลข + ค าลักษณนาม  

      2. 名+量+前缀+数，如：นักศึกษาที่ 3（第三个学生）（学生

个第三）  ค านาม + ค าลักษณนาม +（前缀：第）+数 

      3. 名+量+数，如：สม้ 1 ลูก ตัวนัน้（一个椅子）（椅子一个） 
ค านาม + ค าลักษณนาม + ตัวเลข 

        4. 名+量+指，如：เตียง（那张床）（床那张） 
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ค านาม + ค าลักษณนาม + ตัวบ่งบอก( ช้ีถึงสิ่งต่างๆ)  

         5. 名+数+量+指，如：เตียง 3 ตัวนั้น （那三张床）（床那三

张） 
ค านาม + ตัวเลข + ค าลักษณนาม + ( ช้ีถึงสิ่งต่างๆ) 

        6. 名+量+形，如：รถใหญ่（大车）ค านาม + ค าลักษณนาม + ค าคุณศัพท์ 
       ค าลักษณนามในภาษาไทย นอกจากรูปแบบ “ ค านาม +ค าลักษณนามประเภทค านาม + 
ตัวเลข ” , “ ค านาม + ค าลักษณนามประเภทค านาม + ค าคุณศัพท์ + ค าลักษณนามประเภท

ค านาม ” , “ ค านาม + ตัวเลข + จ านวนเต็ม10สิบหลักข้ึนไป + 们+ ค าลักษณนามประเภท
ค านาม ” ประเภทค าลักษณนามเหล่านี้ก็สามารถน ามารวมกับค าศัพท์ทั่วไปที่แสดงถึงตัวเลข  
นอกจากนี้หน้าที่โครงสร้างรูปแบบของประโยคของค าลักษณนามภาษาไทย  กับโครงสร้างหน้าที่
ไวยากรณ์ของค าลักษณนามภาษาจีนประเภทค านามพื้นฐานทั่วไปนั้นเหมือนกัน สิ่งที่ต่างกันคือ 
โครงสร้างการซ้ าค าของค าลักษณนามในภาษาจีนสามารถวางได้ที่ต าแหน่งหน้าค ากริยาที่ท าหน้าที่
ขยายบทกริยาเท่านั้น 
ในขณะที่ภาษาไทยนั้นการซ้อนค าลักษณนามสามารถท าหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมก็ได้ โดยที่
ต าแหน่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
 
 2.5.7 การเปรียบเทียบค าลักษณนามประเภทค านามภาษาจีนและไทย 
         ค าลักษณนามภาษาจีนนอกจากจะมีความหมายที่แสดงถึงจ านวนหรือปริมาณแล้ว แน่นอนว่า
ยังมีความหมายทางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แล้วยังเป็นการขยายความค าลักษณนามที่
เกี่ยวข้องกับสังคม ความหมายการเปรียบเทียบ ความหมายการเช่ือมโยง ความหมายทางสัญญลักษณ์ 

อารมณแ์ละความรู้สึก ยังรวมถึงความหมายในลักษณะพิเศษต่างๆ เป็นต้น ตัวอย่าง “根”ค านามนี้
ท าหน้าที่ช้ีความหมายถึง รากต้นไม้ เพราะว่ารากต้นไม้มีลักษณะที่ยาว ในทางกลับกัน ค าลักษณนาม
ที่แสดงถึงความหมายที่มีปริมาณหรือจ านวนเพียงหนึ่งข้างหลังจะหมายถึงสิ่งของหรือเหตุการณ์ที่

ยาวนาน 在“一根绳子”中，“绳子”与“树根”สิ่งของหรือเหตุการณ์ของทั้งสองค า

นี้ความหมายเดิมไม่เหมือนกันเลย มีเพียงบางส่วนที่คล้ายคลึงกัน การยืมค ามาช่วย “树根 แปลว่า 

รากไม้”รูปร่างหรือลักษณะความหมายของค า จะช้ีถึงลักษณะรูปร่างค าว่า“绳子 แปลว่า เชือก”
แน่นอนว่าค าลักษณนามในภาษาจีนทุกค ามักจะเกี่ยวพันโดยตรงถึงเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมอยู่ด้วย โดยความหมาย วิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ก็มีความซับซ้อน
ในตัวของมันเอง กระบวนการทางภาษาคนจีนก็อาศัยสิ่งแวดล้อมของภาษาแม่ค่อยๆอบรมและกล่อม
เกลาโดยผ่านทางปาก หูแล้วค่อยๆกลายเป็นความคุ้นเคยและเข้าใจโดยธรรมชาติในที่สุด แต่ส าหรับ
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นักศึกษาต่างชาติแล้วค าทางประวัติศาสตร์ของค าลักษณนามทุกค า และกระบวนการการ
เปลี่ยนแปลงทางความหมาย  เบื้องหลังทางวัฒนธรรม ความรู้ ยังคงขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และชัดเจน ดังนั้นกระบวนการเรียนค าลักษณนาม บ่อยครั้งก็ยังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าจะต้อง
ใช้อย่างไร และไม่รู้ว่าท าไมเวลาใช้นั้นมันรู้สึกว่ายาก 
      2.5.7.1 การเปรียบเทียบประเภทค าลักษณนามภาษาจีนและภาษาไทยประเภท
ค านาม 
      ประเภทค าลักษณนามภาษาไทยประเภทค านาม แบ่งได้ห้าประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ค า
ลักษณนามที่มีจ านวนหรือปรมิาณมีความหมายเพยีงหนึ่ง ค าลักษณนามประเภทบอกระดับ ค าลักษณ
นามที่มีจ านวนหรือปริมาณที่มีความหมายมากกว่าหนึ่ง ค าลักษณนามที่ท าหน้าที่ค าประเภทอื่นและมี
การยืมมาใช้ท าหน้าที่ค าลักษณนามช่ัวคราว และค าลักษณนามที่เป็นค าลักษณนามโดยตัวเองไม่ต้องมี
ค าอื่นมาช่วยเพื่อให้เป็นค าลักษณนาม แต่ในภาษาจีนน้ันชนิดค าลักษณนามภาษาจีนประเภทค านาม 
แบ่งได้สี่ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้  ค านามที่ท าหน้าที่เป็นค าลักษณนามโดยเฉพาะ  ค านามที่มีการยืมมาใช้
เป็นค าลักษณนามเพียงช่ัวคราว ค าลักษณนามประเภทค านามที่ช้ีวัดปริมาณ ค าลักษณนามประเภท
ค านามที่ใช้โดยทั่วไป และที่แตกต่างกันที่สุดคือ ค าลักษณนามภาษาจีนประเภทค านาม ในขณะที่
ภาษาไทยมีค าลักษณนามที่ท าหน้าที่เป็นค าลักษณนามโดยตัวเอง  ค านามโดยหน้าที่ของมันเอง

สามารถท าหน้าที่ได้หลายต าแหน่งค าลักษณนาม เช่น ตา 2 ตัว （两只眼睛），12 

ประเทศ （十二个国家）ในขณะที่ในภาษาจีนไม่มีค าลักษณนามที่ท าหน้าที่เป็นค าลักษณ
นามโดยตัวของมันเอง สิ่งที่แตกต่างกันอีกอย่างนึงคือ ค าลักษณนามภาษาไทยและภาษาจีน ใน
ภาษาจีนมีการผสมค าลักษณนาม ในขณะที่ภาษาไทยไม่มี 
     2.5.7.2 การเปรียบเทียบล าดับค าลักษณนามภาษาจีนและภาษาไทยประเภท
ค านาม 

                ล าดับค าลักษณนามภาษาจีนประเภทค านาม คือ （数词）+量词+名

词：(ตัวเลข)+ค าลักษณนาม+ค านาม ตัวอย่าง 一把椅子、一杯水、一顿饭 

เป็นต้น ในขณะที่ในภาษาไทยการเรียงล าดับคือ 名词+数词+量词或名词+量词+

数词：ค านาม+ตัวเลข+ค าลักษณนามหรือค านาม+ค าลักษณนาม+ตัวเลข ตัวอย่าง นักเรียน 

สาม คน （三个学生 / 学生三个），รถเมล์ สาม คัน（三辆汽车）เป็นต้น  
 2.5.7.3 การเปรียบเทียบหน้าท่ีไวยากรณ์ค าลักษณนามภาษาจีนและภาษาไทย
ประเภทค านาม 
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             ค าลักษณนามในภาษาจีน สามารถใช้ได้อย่างโดดๆ และค าลักษณนามที่น ามาใช้คู่กับ
ค านามบางชนิดก็มีน้อยมาก ส่วนใหญ่แล้วค าลักษณนามสามารถที่จะใช้ได้กับค านามนั้นมีมาก 

ตัวอย่าง  ：间（房）、辆（车）、艘（船）、幢（楼房）    颗

（牙、心、钻石、星星…….）  条（河、鱼、马路、意见……..）       

张（纸、网、面孔…….）เป็นต้น 
           ค าลักษณนามประเภทค านามประเภทที่หนึ่ง หากจะท าความเข้าใจขอเปรยีบเทียบง่ายๆดงันี้ 

ตัวอย่าง “辆 แปลว่า คัน”พวกเราสามารถพูดได้ว่า “一辆大卡车 แปลว่า รถบรรทุก๑คัน”

หรือจะพูดว่า“一辆小汽车 แปลว่า รถยนต์๑คัน”ค าเหล่าน้ีความหมายล้วนแต่เกี่ยวข้องกับค า

ว่า“车 แปลว่า รถ”ในส่วนต่อไปนี้อาจจะรูสึกว่าเรียนแล้วรู้สึกยากสักหน่อย เพราะว่าค านามหลาย

ชนิดสามารถน ามาใช้ร่วมกันได้ เช่น “条”สามารถพูดได้ว่า“一条河”、“一条烟”、

“一条马路”、“一条意见”เป็นต้น  
        หน้าที่โครงสร้างประโยคของค าลักษณนามในภาษาไทยประเภทค านาม และหน้าที่ไวยากรณ์
โครงสร้างค าลักษณนามในภาษาจีนประเภทค านาม โดยพื้นฐานแล้วจะเหมือนกัน ที่แตกต่างกันคือ 
โครงสร้างการซอ้นค าค าลักษณนามภาษาจีนสามารถวางได้หน้ากรยิาที่ท าหน้าที่ขยายบทกริยาเท่านั้น 
ส าหรับในภาษาไทยการซ้ าค าจะท าหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมก็ได้ โดยที่ต าแหน่งของค าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง และหากค าลักษณนามเกี่ยวข้องกับสิง่ของ ทั้งในภาษาจีนและภาษาไทยจะใช้ตามรูปร่าง
ลักษณะของสิ่งของนั้นๆมาประกอบในการใช้ แต่ส าหรับพวกเราแล้วก็จะมีมุมมองที่ต่างกัน ดังนั้นค า
ลักษณนามบางส่วนที่น ามาใช้ร่วมกันก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด ตัวอย่าง ค าลักษณนามที่ใช้กับโต๊ะ ใน

ภาษาจีนใช้ค าว่า“张”เนื่องจากลักษณะของโต๊ะเป็นพื้นที่ผิวราบเรียบ แต่ในภาษาไทยจะใช้ค าว่า

“帝”เพราะว่าลักษณะของค าว่าจะเหมือนกับร่างกายของสัตว์ มีขาเป็นต้น เพียงแต่ว่าไม่ใช่คน 
ดังนั้นจึงเกิดการตั้งกฏค าลักษณนามขึ้นใหม่ 
 
 

2.6 หนังสอืและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาค าลักษณนามในภาษาไทยและภาษาจีน 
       หนังสือ  บทความทางวิชาการและงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกบัค าลักษณนาม การให้ค าจ ากัด
ความของค าลักษณนามมีดังนี ้

2.6.1 ค าลักษณนามในภาษาไทย 
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 งานของ ก าชัย ทองหล่อ(2515) กล่าวว่า ค าลักษณนามในภาษาไทย คือ ค านามที่ท าหน้าที่
ประกอบนามอื่น เพื่อแสดงรปูลักษณะขนาดหรอืปริมาณของนามให้ชัดเจนข้ึน เช่น รถ 1     
         4          ล ำ          2  ล           

งานของ บรรจบ พันธุเมธา(2515) ค าลักษณนามคือ ค าที่ก าหนดข้ึนใช้ไว้ท้ายค าคุณศัพท์
บอกจ านวนนับหรือประมาณ เพือ่ขยายค าข้างหน้าบอกรปูลกัษณะและชนิด หรือประเภทของค าทีอ่ยู่
ข้างหน้า เพื่อช่วยท าให้ค าทีม่ีหลายความหมายน้ันชัดเจนย่ิงข้ึน เช่น กา(ภาชนะ) 3 ใบ และ กา(สัตว์)3
ตัว   เป็นต้น 

งานของ ราตรี ธันวารชร (2516) ได้แบ่งเป็นประเภทค าลักษณนามในภาษาไทยไว้ดังนี้  
   ็                     และท าหน้าที่เพียงล าพังได้ ต้องท าหน้าทีร่่วมกับค านามหรอืค าไวยากรณ์
ชนิดอื่น เช่น ท าหน้าทีร่่วมกบัค านาม  ท าหน้าที่ร่วมกับค านามและค าคุณศัพท ์ ท าหน้าที่ร่วมกับ
ค านามและค าอนิยม(อนิยมวิเศษณ์)    ท าหน้าทีร่่วมกบัค านามและค าล าดับที(่ค าบอกล าดับ)   ท า
หน้าที่ร่วมกับค านามและค าจ านวนครบ(ค าบอกจ านวน)   

งานของ วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์  (2520) กล่าวว่า ค าลักษณนาม ไม่ใช่ค าประเภทสากล เช่น 
ค านาม ค ากริยา ซึ่งมีใช้ในทุกภาษา แต่ค าลักษณนาม เป็นค าที่ท าหน้าที่ “ส่วนเกิน” เพราะภาษาที่ไม่
มีค าลักษณนามใช้ก็สามารถสือ่ความหมายได้ดีเท่าๆกัน วิไลวรรณได้แบ่งประเภทของค าลกัษณนามที่
ใช้กับสิ่งของออกเป็น 3                 
 ประเภทที่1                                                                     
 ประเภทที่ 2                ลูก ผืน เส้น เป็นต้น ใช้กับค านามหลายค า ซึ่งค าลักษณนามแต่
ละค าบอกลักษณะเฉพาะบางอย่างของค านาม 
 ประเภทที่ 3 มีหลายค า เพราะเกิดจากการซ้ าค านามนั้น วิไลวรรณ กล่าวว่า เมื่อดูจาก
ความหมายแล้ว ประเภทที1่และประเภทที่ 3 ไม่น่าจัดว่าเปน็ค าลักษณนามเพราะไม่ได้บ่งลักษณะใดๆ
ทั้งสิ้น แต่เราใช้ค าเหล่าน้ีเมือ่ต้องการนับ หรือช้ีเฉพาะ ดังนัน้จึงน่าจะเรียกค าพวกนี้ว่าเป็น “ค าช่วย
นับ” มากกว่า 
         งานของ กาญจนา นาคสกุล และคณะ (2521)  กล่าวว่า ค าลักษณนามคือ ค าที่ใช้บอก
ลักษณะของค านาม ลักษณนามนั้นนับว่าส าคัญมาก เพราะเป็นลักษณะพิเศษของภาษาไทย เป็นค าที่
บอกลักษณะของค านามข้างหน้า และเป็นค าที่แสดงภาพของค านั้นด้วย เช่น ลวด3        3     
                                                                             พ        
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       งานของ บัวหลวง วงศ์ภักดี( 2527 )ศึกษาเปรียบเทียบค าลักษณนามสมัยสุโขทัย อยุธยาและ
สมัยปัจจุบัน สรุปที่มาของค าลักษณนามในสมัยปัจจุบัน พบว่ามีที่มาจากค า 2 ชนิด เช่นเดียวกับสมัย
สุโขทัยและสมัยอยุธยา ดังนี้ 
 1. ค าลักษณนามที่มาจากค านาม มีทั้งค าลักษณนามที่ซ้ ากับค านามที่ค าลักษณนามนั้น
ประกอบ และค าลักษณนามที่ไมซ่้ ากับค านาม  ค าลักษณนามที่ซ้ ากบัค านามใช้ประกอบกับค านาม
เท่านั้น ส่วนค าลักษณนามที่ไม่ซ้ ากบัค านามนั้นใช้ประกอบได้ทั้งค านามและค ากริยา  เช่น  

 ตัวอย่างค าลักษณนามที่ซ้ ากบัค านาม  

- จังหวัด 2 จังหวัด 

- เตา ไฟฟ้า 5 เตา 
ค าลักษณนามที่ไม่ซ้ ากับค านาม 

- ถนน 5 เส้น 

- ดื่ม 3 ครั้ง 
2.ค าลักษณนามที่มาจากค ากริยา ค าลกัษณนามที่มาจากค ากริยาในสมัยปจัจบุัน จะใช้
ประกอบกบัค านามและค ากริยา ตัวอย่าง ค าลักษณนามทีม่าจากค ากริยา 
- ผ้า 5 พับ 
- เดินไป 10 ก้าว 

         งานวิจัยของ วิจินตน์ ภาณุพงศ์(2530)กล่าวถึงค าลักษณนามในภาษาไทยว่า ค าลักษณนาม
เป็นหมวดค าหนึ่งที่สามารถก าหนดได้ โดยใช้กรอบประโยคทดสอบที่มี 6 ต าแหน่ง ดังนี้ นาม---กริยา
อกรรมย่อย นี่ กริยาอกรรม แล้ว  ค าใดก็ตามที่ไม่ใช่ค านามและปรากฏในต าแหน่งช่องว่างของกรอบ
ประโยคทดสอบนี้ได้เรียกว่า ค าลักษณนาม ตัวอย่าง มีด เล่ม เล็ก นี่ ทื่อ แล้ว ค าลักษณนาม อาจจะมี
รูปเดียวกันกับค านาม หรืออาจจะมีรูปแตกต่างจากค านามก็ได้ เช่น คน 2 คน หนังสือ 2 เล่ม 

         พจนานุกรมจีนฉบับมาตรฐาน ฉบับ ค.ศ.2002 (2545)（现代汉语词典 นิยามเชิง

วิชาการว่า “量词”หมายถึง “ ค าที่ใช้เพื่อแสดงหน่วยในการนับ คน สัตว์ สิ่งของ หรือการกระท า  

โดยทั่วไปมักใช้ร่วมกับค าแสดงจ านวนหรือตัวเลขแสดงจ านวน （数词）”   
         งานของ จริยา วาณิชวิริยะ ( 2549 ) กล่าวว่าลักษณนาม คือค าที่ใช้ประกอบค านามของคน 
สิ่งของ เรื่องราว และบอกการกระท า ลักษณนามภาษาจีนแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ๆคือ 

1. ลักษณนามประกอบค านาม (名量词) เช่น 本、杯、块、件、双、

只 ค าลักษณนามมักใช้คู่กับจ านวนนับหรือสรรพนามช้ีเฉพาะ(这、那)โดยเรียงล าดับคือ  
จ านวนนับ + ลักษณนาม + ค านาม 
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一本书  หนังสือหนึง่เล่ม 

一块肉  เนื้อช้ินหนึ่ง 

两件衣服   เสื้อผ้า 2 ตัว 

  2. ลักษณนามบอกการกระท า (动量词) เช่น 次、遍、顿、趟 โดยเรียงล าดับ
คือ 
  ค ากริยา + จ านวนนับ + ลกัษณนาม 

去一次  ไปครั้งหนึง่  

念一遍  อ่านรอบหนึ่ง 
2.6.2 ค าลักษณนามในภาษาจีน 

          งานของ 陸志韋(2494)เรียกค าลักษณนามว่า 助名词 โดยจัดเป็นประเภทย่อยในค า
สรรพนาม กล่าวว่า ค านามมีลักษณะเป็นข้อมูลวัตถุดิบ ไม่มีข้อจ ากัดทางด้านปริมาณ หากต้องการที่
จะจ ากัดจ านวนค านาม จะต้องใช้ค านามอีกประเภทหนึ่งมาช่วยแสดงความหมาย 

          งานของ 张志公(2500) ค าลักษณนามในภาษาจีนประกอบด้วย ค านาม ค ากริยา 
ค าคุณศัพท์ ค าบอกจ านวน ค าลักษณนาม ค าสรรพนาม ทั้งหมด 6        ค าที่แสดงหน่วยของ

สิ่งของหรือกริยา คือค าลักษณนาม เรียกว่า 量词 

          งานของ 丁聲樹(2522)ได้จัดวิเคราะห์แยกค าลักษณนามให้เป็นหมวดค าอิสระแยกออก

จากหมวดค าอื่นเป็นครั้งแรกในหนังสือ 现代汉语语法讲话 (ค าสอนเรื่องไวยากรณ์
ภาษาจีนปัจจุบัน)เขาได้กล่าวว่าค าลักษณนามใช้วางหลังค าสรรพนามช้ีเฉพาะ หรือบอกค าจ านวน 

และวางไว้หน้าค านาม เช่น 那匹马 ม้าตัวนั้น 一隻眼 ตาข้างหนึ่ง เมื่อค าบอกจ านวนใช้กับ

ค าลักษณนาม สามารถเรียกย่อๆว่า 数量词 เช่น 两隻 สองข้าง  一个 หนึ่งอัน เป็นต้น มี

ค าลักษณนามอีกประเภทหนึ่งที่ใช้ตามค าหลังกริยาเพื่อแสดงจ านวนครั้งของการกระท า เช่น 走两

趟 เดิน 2 รอบ เป็นต้น     

งานของ 黄汉生(2524) แบ่งค าลักษณนามออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ดังนี้ 
       1. ค าลักษณนามที่ใช้กับค านาม แบ่งออกเป็น 5 ประเภทย่อย คือ 

         1.1个体量词 คือ ค าลักษณนามที่ใช้ประกอบกับค านามสามัญแสดงลกัษณะเฉพาะ

ส่วน หรือจ านวนย่อย เช่น 个 อัน ตัว 件 เรื่อง ช้ิน เป็นต้น 

         1.2集体量词 คือ ค าลักษณนามที่ใช้แสดงลักษณะกลุ่มพวก หรือจ านวนรวม เช่น 

双 คู่ 副 คู่ เป็นต้น 
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         1.3度量词 คือ ค าลักษณนามที่ใช้แสดงมาตราวัดต่างๆ เช่น 米 เมตร 平方米

ตารางเมตร เป็นต้น 

         1.4临时量词 คือ ค าลักษณนามที่ยืมมาจากค านามเพื่อน ามาใช้แสดงถึงภาชนะที่

บรรจุ เช่น 缸 โอ่ง อ่าง 碗 ชาม 箱子 ลัง เป็นต้น 

         1.5不定量词 Búdìng Liàngcí คือ ค าลักษณนามที่แสดงจ านวนปริมาณที่ไม่

ก าหนดตายตัว หรือเป็นการประมาณ ได้แก่ค าว่า 点 เล็กน้อย 些 บ้าง เป็นต้น 
     2. ค าลักษณนามที่ใช้กับค ากริยา คือ ค าลักษณนามที่ใช้แสดงหน่วยของการกระท ากริยา 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อยดังนี้ 

          2.1专用动量词 คือ ค าลักษณนามที่ใช้แสดงจ านวนครั้ง หรือระยะเวลาที่กระท า

กริยานั้น เช่น 次 ครั้ง 番 รอบ 下 ครั้ง เป็นต้น 

         2.2临时动量词 คือ ค าลักษณนามที่ยืมมาจากค านาม เพื่อใช้แสดงอุปกรณ์ หรือ

เครื่องมือที่ใช้ท ากริยา เช่น 刀 มีด 棍子 ไม้กระบอง เป็นต้น ค าลักษณนามประเภทนี้ ถ้าหาก
พิจารณาด้านโครงสร้างแลว้ จะพบว่าค าที่ยืมมาท าหน้าที่เป็นเป็นค าลักษณนามเหล่าน้ี สามารถอยู่ติด
กับค าบอกจ านวนได้ และถ้าหากพิจารณาทางด้านความหมาย ค าเหล่านี้สามารถใช้ร่วมกับค าบอก
จ านวนเพื่อแสดงจ านวนครั้งของการกระท ากริยา 

         งานของ  高名凱 (2529) ค าที่มีความหมายของค าลักษณนามเรียกว่า 数位词 และ

次数词 โดยกล่าวว่า ในภาษาจีนมีค าที่มีบทบาทเหมือนค านาม ถ้าจะใช้ค าบอกจ านวนกับค านาม 
ต้องเติมค าไม่อิสระลงไป เพื่อแสดงคุณลักษณะที่ใช้เป็นตัวแทนของค านามค านั้นให้ชัดเจนข้ึน เช่น 

一本书，一管笔 เป็นต้น 

        งานของ 黎鏱熙 (2535) ค าลักษณนาม คือ ลักษณะเด่นของภาษาจีน ค าลักษณนาม คือ 
ค าที่ใช้แสดงจ านวนปริมาณ ใช้เติมท้ายค าเพื่อใช้เป็นค าบอกหน่วยของจ านวนสิ่งของ และไม่จัดค า
ลักษณนามเป็นค าหมวดใดหมวดหนึ่ง 
 

       งานของ 房玉平(2539)กล่าวถึงการใช้ค าลักษณนามในภาษาจีนกลางดังนี้ 

1. ต าแหน่งระหว่างค าลักษณนามกับค านามจะเติมค าว่า 的 de ไม่ได้ เช่น 一个学生

นักเรียนคนหนึ่ง จะไม่ใช้ว่า 一个的学生 มีเพียงค าลักษณนามที่เป็นมาตราวัดเท่านั้น ที่

สามารถเติมค าว่า 的 ลงไประหว่างค าลักษณนามกับค านามได้ เช่น 一尺的布  ผ้า 1 ฟุต   
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三斤的鱼 ปลา 3 ช่ัง     นอกจากนี้ค าลักษณนามประเภท 临时量词 ก็สามารถเติมค าว่า 

的 ลงไประหว่างค าลักษณนามกับค านามได้ เช่น 一书架的书 หนังสือ 1 ช้ันหนังสือ 
2. ค าลักษณนามเป็นค าไม่อิสระปรากฏตามล าพังไม่ได้ ข้างหน้าต้องมีค าบอกจ านวน หรือค า

สรรพนามช้ีเฉพาะ จึงจะมีความหมาย ตัวอย่างเช่น 个 ความหมายโดยตัวของมันเอง ไม่มี

ความหมายชัดเจนต้องปรากฏร่วมกับค าบอกจ านวนเป็น 一个 อันหนึ่ง หรือ 这个  อันนี้ จึงจะ

มีความหมายถึงการนับจ านวน หรือการช้ีเฉพาะเช่นเดียวกับค านาม ค าว่า 头 แม้ว่าจะเป็นค านามที่
มีความหมายในตัวเอง แต่เมื่อใช้ในหน้าที่ของค าลักษณนามแล้วจ าเป็นต้องใช้ร่วมกับค าบอกจ านวน 

หรือสรรพนามช้ีเฉพาะ เช่น 两头牛 วัว 2 ตัว   那头牛 วัวตัวนั้น 
3. ค าลักษณนามสามารถท าเป็นค าซ้ าได้ เมื่อเป็นค าซ้ าแล้ว ความหมายจะต่างไปจากเดิม 

โดยมีความหมายใหม่ว่า “แต่ละ”หรอื “ทุกๆ” 
4. ค านามหนึ่งสามารถใช้ค าลักษณนามประกอบได้หลายค า เมื่อใช้ค าลักษณนามที่มา

ประกอบต่างกัน ความหมายก้ต่างกันไป เช่น 一根筷子  ตะเกียบ 1 ข้าง  一双筷子

ตะเกียบ 1 คู่ 
5. ค าลักษณนามบางส่วนสามารถใช้ค าคุณศัพท์มาขยายได้ แต่ค าคุณศัพท์ที่น ามาขยายได้นั้น

มีขอบเขตจ ากัด ค าที่น ามาใช้ขยายค าลักษณนามได้ ได้แก่ 大 ใหญ่ 小 เล็ก 厚 หนา เป็นต้น เช่น 

一大块木头 ไม้ท่อนใหญ่ 1 ท่อน   一厚本书 หนังสือเล่มหนา 1 เล่ม 

         งานของ 马真(2541) ค าลักษณนาม คือ หน่วยที่แสดงลักษณะจ านวนสิ่งของ การกระท า 
และเวลา แบ่งเป็น ลักษณนามที่ใช้กับค านาม ค ากริยา และค าลักษณนามบอกเวลา   

         งานของ 褚佩如 และ 金乃逯 (2548) ค าลักษณนามในภาษาจีนยุคปัจจุบันอาจแบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท กล่าวคือ 专用量词、兼用量词 และ 临时量词  专用量

词 คือค าที่ท าหน้าที่เป็นค าลักษณนามโดยเฉพาะ เช่น 个，颗，块，匹，幢  เป็นต้น

兼用量词 คือค าที่ท าหน้าที่ทั้งค าลักษณนามและค าประเภทอื่นๆด้วย เช่น 口，头，

台，房，群 เป็นต้น 临时量词 คือค าที่เดิมเคยเป็นค าประเภทอื่นมาก่อน แต่มีการยืมมา

ใช้เป็นค าลักษณนามเพียงช่ัวคราว เช่น 拳，脚，屋子，地 เป็นต้น 
         จากการศึกษางานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับกับการจ าแนกประเภทของค าลักษณนามในภาษาจีน
กลางพบว่าการจ าแนกประเภทมีความหมายหลากหลาย ข้ึนอยู่กับว่าใช้หลักการใดมาเป็นเกณฑ์ใน
การแบ่ง ผู้วิจัยแต่ละคนใช้หลักการแบ่งที่แตกต่างกัน ท าให้แบ่งได้หลายประเภท ดังนี้ 
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          1. แหล่งทีม่าของค าลกัษณนาม โดยสัพทพิจารณาว่าค าลักษณนามแต่ละค าน้ัน หน้าทีเ่ดิม
เป็นค าประเภทใด เช่น ยืมมาจากค านาม ค ากริยา หรือค าคุณศัพท์ 
          2. หน้าที่ทางไวยากรณ์ โดยพจิารณาว่าค าลักษณนามแต่ละค าน้ัน ท าหน้าทีอ่ะไรทางภาษา 
เช่น ท าหน้าที่ขยายค านาม หรือท าหน้าที่ร่วมกบัค ากริยา 
         3. หลักการประกอบค า โดยพิจารณาว่าค าลักษณนามแต่ละค านั้น ประกอบข้ึนมาจาก

หน่วยค าๆเดียว หรือหลายหน่วยค า เช่น 单纯量词 หรือ 复合量词          
         4. ความหมายของหน่วยที่แสดงจ านวนปริมาณ โดยพิจารณาว่าค าลักษณนามนั้นมี
ความหมายว่าอย่างไร เช่น แสดงความเป็นเอกพจน์ พหูพจน์ หรือมาตราวัดต่างๆ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัญหาการใช้ลักษณนามในภาษาจีนของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี”
นี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการด าเนินการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังนี้คือ 1. ประชากร  2.การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 4.การสร้างเครื่องมือ 5.การวิเคราะห์ข้อมูล  
ดังปรากฏในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          ประชากร ได้แก่  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ระดับช้ันปีที่  1 ถึง 4 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 174 คน 
          กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกช้ันปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน จ านวน 100 คน 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
          3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  เพศ อายุ ระดับช้ันปีและระยะเวลาที่
ศึกษาภาษาจีน  
ตอนที่ 2  แบบทดสอบการใช้ค าลักษณนาม  ประกอบด้วย 
         1. แบบทดสอบแบบเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งค าตอบแล้วเติมลงในช่องว่าง โดยมี
ตัวเลือกให้นักศึกษาเลือกทั้งหมด 4 ข้อ มีแบบทดสอบทั้งหมดจ านวน 5 ข้อ 
        2. แบบทดสอบแบบเติมค าลักษณนามในช่องว่างลงในประโยคให้สมบูรณ์ มีทั้งหมดจ านวน 5 
ข้อ 
        3. แบบทดสอบเติมค าลักษณนามลงในวลีให้สมบูรณ์ มีทั้งหมดจ านวน 10 ข้อ 
        4. แบบทดสอบเติมค านามลงในวลีลักษณนามให้สมบูรณ์ มีทั้งหมดจ านวน 10 ข้อ 
        5. แบบทดสอบจ าคู่ค าลักษณนามกับค านาม มีทั้งหมดจ านวน 10 ข้อ 
        6. แบบทดสอบเลือกประกอบค าลักษณนามในโครงสร้างประโยคให้สมบูรณ์ มีทั้งหมด
จ านวน 5 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ข้อที่ 1 แบบทดสอบแบบเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งค าตอบแล้วเติมลงในช่องว่าง โดยมีตัวเลือก
ให้นักศึกษาเลือกทั้งหมด 4 ข้อ มีแบบทดสอบทั้งหมดจ านวน 5 ข้อ คิดเป็น 5 คะแนน 
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ข้อที่ 2 แบบทดสอบแบบเติมค าลกัษณนามในช่องว่างลงในประโยคให้สมบรูณ์ มีทั้งหมดจ านวน 5 ข้อ 
คิดเป็น 5 คะแนน 
ข้อที่ 3 แบบทดสอบเติมค าลักษณนามลงในวลีให้สมบูรณ์ มีทั้งหมดจ านวน 10 ข้อ คิดเป็น 10 
คะแนน 
ข้อที่ 4 แบบทดสอบเติมค านามลงในวลีลักษณนามให้สมบูรณ์ มีทั้งหมดจ านวน 10 ข้อคิดเป็น 10 
คะแนน 
ข้อที่ 5 แบบทดสอบจ าคู่ค าลักษณนามกับค านาม มีทั้งหมดจ านวน 10 ข้อ คิดเป็น 10 คะแนน 
ข้อที่ 6 แบบทดสอบเลือกประกอบค าลักษณนามในโครงสร้างประโยคให้สมบูรณ์ มีทั้งหมดจ านวน 5 
ข้อ คิดเป็น 10 คะแนน  
รวมคะแนนจากแบบทดสอบทั้งหมดคือ 50 คะแนน  
        3.2.2 การสร้างเครื่องมือ 
               1. แบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 

1.1 ศึกษาจากปัจจัยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวผู้ที่ศึกษา  
1.2 ศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2. แบบทดสอบการใช้ค าลักษณนามในภาษาจีน 
แบบทดสอบการใช้ค าลักษณนามในภาษาจีน เป็นแบบทดสอบที่ประกอบด้วย การ

เลือกใช้ค าลักษณนามในรูปแบบต่างๆ เช่น การเลือกใช้ค าลักษณนามในโครงสร้างประโยค การ
เลือกใช้ค าลักษณนามในโครงสรา้งวลี ซึ่งใช้ทดสอบก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง มีขั้นตอนการ
สร้างดังนี้ 

1. ศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย เกี่ยวกับการใช้ค าลักษณนามในภาษาจีน ค าล กษณ
นามที่ใช้เป็นประจ า โครงสร้างของค าลักษณนาม รวมจนถึงเนื้อหาหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน
ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  

    2. ศึกษาและสร้างแบบทดสอบ โดยอิงจากแบบทดสอบวัดระดับภาษาจีน（HSK

汉语水平考试）และแบบฝึกหัดการใช้ค าลักษณนามในภาษาจีน 发展汉语 (หนังสือ
แบบเรียนภาษาจีน) 
    3. น าไปให้ผู้ เ ช่ียวชาญเจ้าของภาษาตรวจสอบ รวมทั้ งอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการวิจัยเพื่อความถูกต้อง และเหมาะสม 
   4. น าแบบทดสอบที่ได้ไปทดลองกับกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่เป็นประชากร
กลุ่มตัวอย่าง 
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้ 

    3.3.1 ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาจีนในแต่ละระดับช้ัน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการ
ท าวิจัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล  
     3.3.2 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและแบบฝึกทดสอบ
การใช้ค าลักษณนามในภาษาจีน  จากนั้นน ามาวิเคราะห์และสรุปผล 
      3.3.3 ข้อมูลจากเอกสารอื่น ๆ  ผลการศึกษาวิจัย  รวมทั้งสื่อและเอกสารต่างๆ ที่ ศึกษา
วิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้ค าลักษณนามในภาษาจีนที่เกี่ยวข้อง   
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และตรวจแบบทดสอบ
ด้วยตนเอง แล้วจึ่งน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ค าลักษณนามไม่
ถูกต้อง        
 
3.5 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.5.1 สถิติบรรยาย ได้แก่ จ านวนค่าร้อยละ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS for  WINDOWS 
 3.5.2 พรรณาข้อมูลเชิงวิเคราะห์ โดยประเมินจากแบบสอบถามและผลคะแนน รวมทั้งแจก
แจงวิเคราะห์ สรุปผลการท าแบบทดสอบ 
 ผู้วิจัยได้ท าการตรวจแบบทดสอบและน าผลคะแนนที่ได้จากการตรวจ มาวิเคราะห์ข้อมูล หา
สาเหตุที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ค าลักษณนามในภาษาจีนไม่ถูกต้อง โดยอ้างอิงจากข้อมูลวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง และหาทางแก้ไขร่วมไปจนถึงการพัฒนาการเรียนการสอนในเรื่องของค าลักษณนามใน
ภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 



บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา และการอภิปรายผลการศึกษา 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปญัหาการใช้ค าลักษณนามของนักศึกษาระดับปรญิญา
ตรี สาขาวิชาภาษาจีน ช้ันปีที่ 1-4 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยการวิจัย
ครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน ผู้วิจัยได้น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ โดยใช้แบบสอบถาม 
และแบบทดสอบ ซึ่งผลการวิเคราะห์น าเสนอโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เรียงตามล าดับดังนี้ 
        ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และผลรายงานช่วงคะแนนของนักศึกษาใน
การท าแบบทดสอบ 
        ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์การใช้ค าลักษณนามภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4-1  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (n = ) ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 23 23.0 
หญิง 77 77.0 
อายุ   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี  46 46.0 
มากกว่า20 ปี ข้ึนไป 54 54.0 
ระดับชั้นปี   
ปี 1 12 12.0 
ปี 2 34 34.0 
ปี 3 38 38.0 
ปี 4 16 16.0 
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ระยะเวลาท่ีศึกษาภาษาจีน   

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (n = ) ร้อยละ 
น้อยกว่า 1 ป ี 12 12.0 
1 – 3 ป ี 56 56.0 
4 – 6 ป ี 23 23.0 
มากกว่า 6 ป ี 9 9.0 
รวม 100 100.0 

 
 จากตารางที่ 4-1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 77.0 และเพศชาย จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 อายุ
ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ มากกว่า 20ปี ข้ึนไป จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 อายุน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับช้ันปีที่ 3 
จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาศึกษาระดับช้ันปีที่ 2 จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.0 ล าดับถัดมาศึกษาระดับช้ันปีที่  4                                                     
                 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 นอกจากนี้ยังพบว่าระยะเวลาที่ศึกษาภาษาจีนนัน้ 
กลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาภาษาจีนมากที่สุด คือ ช่วงระยะเวลา 1-3                               
                              -                                                    
                          จ านวน 12                                           
                                                       
 
ตารางท่ี 4-2  ผลรายงานช่วงคะแนนการท าแบบทดสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ช่วงคะแนน จ านวน ร้อยละ 
0-10 6 6.0 
11-20 39 39.0 
21-30 28 28.0 
31-40 20 20.0 
41-50 7 7.0 
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         จากตารางที่ 4-2 ผลรายงานช่วงคะแนนการท าแบบทดสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
พบว่า นักศึกษาสามารถท าแบบทดสอบค าลักษณะนาม ได้มากที่สุดระหว่าง 11 -20 คะแนน จ านวน 
39 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมา 21 -30 คะแนน จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 คะแนน 
31 - 40 จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 คะแนน 41 - 50 จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 
และกลุ่มน้อยที่สุดคะแนน คือ  0 - 10 จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 
 
ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะห์การใช้ค าลักษณนามภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
         เมื่อเปรียบเทียบการเรียนภาษากับชนชาติอื่น ค าลักษณนามในภาษาจีนนั้นมีอย่างสมบูรณ์ 
ส าหรับนักศึกษาจีนแล้ว ตั้งแต่เด็กจนโตก็จะอยู่ในสภาพแวดล้อมของภาษาจีน การใช้ค าลักษณนาม
อย่างถูกต้องจึงเป็นเรื่องธรรมดา แต่ส าหรับนักศึกษาต่างชาติแล้ว ค าลักษณนามในภาษาจีนมีจ านวน
ไม่น้อยเลยที่สามารถน ามาใช้กับค าอื่นๆได้ ดังนั้นจึงท าให้การเรียนมีอุปสรรคอยู่บ้าง มีไวยากรณ์ที่
เป็นทางการบางสว่นสามารถน ามาใช้กับค าลักษณนามได้โดยตรง ซึ่งส าหรับคนจีนแล้วก็เป็นเรื่องปกติ
ในการใช้ที่เกิดจากความเคยชิน ค าลักษณนามประเภทค านามส่วนใหญ่เมื่อใช้คู่กันก็จะเป็นค าที่
ตายตัว เมื่อเป็นแบบนี้แล้วส าหรับวิธีการเรียนการสอนของค าลักษณนามในภาษาจีนจึงหมดปัญหาไป
ในบางส่วน ส าหรับตอนนี้ส่วนที่ยากส าหรับการเรียนการสอนค าลักษณนามในภาษาจีนก็ คือ สภาพ
หรือสิ่งแวดล้อมที่อ่อนแอ ตอนนี้ส าหรับการเรียนการสอนภาษาจีนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ สื่อการเรียนการสอนในภาษาจีน  การเรียนการสอนที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับค า
ลักษณนามหรือควรจะเป็นข้ันตอนแรกส าหรับการเริ่มเรียน การอธิบายหน้าที่ของไวยากรณ์ที่ ส าคัญ
คือ การให้ความส าคัญเฉพาะด้านกับค าลักษณนาม รวมถึงต าแหน่งการวางไวยากรณ์ของกลุ่มค า
ลักษณนามเป็นต้น แต่ส าหรับความหมายอื่นรวมถึงการใช้ค ารวมกับค าอื่น กฎเกณฑ์ต่างๆ ทฤษฎีและ
ปัญหาต่างๆกลับเกี่ยวข้องน้อย เพียงแต่ไวยากรณ์จะเป็นข้ันตอนแรก และจะแนะน าวิธีการใช้ทั่วๆไป 
ดังนี ้

      “支”  ยกตัวอย่างเช่น 支笔          “把”  ยกตัวอย่างเช่น 两把椅子 

      “张”   ยกตัวอย่างเช่น 三张纸    “种”   ยกตัวอย่างเช่น 四种味道 เป็นต้น  
 เมื่อต้องเผชิญกับค าลักษณนามภาษาจีนที่มีอยู่มากมายนั้น จึงขอแนะน าวิธีการใช้โดยทั่วไป
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นั้นก็ยังไม่ชัดเจนพอ ในหนังสือ
พจนานุกรมวิธีการใช้ค าลักษณนามของภาษาจีนปัจจุบันของคุณGuo Xianzhen ได้สรุปตัวอย่างค า
ลักษณนามไว้หกร้อยกว่าค า และก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดของค าลักษณนามที่มีอยู่ แต่
สามารถพบประเภทของค าลักษณนามที่ปรากฏอยู่ในบทเรียนไวยากรณ์ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ไม่
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เพียงแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา แต่รูปแบบพื้นฐานยังแสดงให้เห็นว่าไม่ปรากฏว่ามี
ค าลักษณนามภาษาจีนอยู่ ในขณะที่มีภาษาจีนเพิ่มสะสมข้ึนเรื่อยๆ ในขณะที่บทเรียนหรือสื่อทาง
อิเล็กทรอนิกสต์่างๆเนื้อหาทีเ่กี่ยวข้องกับกับค าลักษณนามก็ค่อยๆลดน้อยลง แต่ค าลักษณนามที่อยู่ใน
ค าศัพท์กลับไม่ได้ลดน้อยลงเลย ในค าศัพท์นั้นก็มีปรากฏค าลักษณนามอยู่ด้วย นักศึกษารู้เพียงว่า
ค าศัพท์ค านั้นเป็นค าลักษณนาม รู้และเข้าใจเพียงการใช้ค าร่วมกัน แต่ไม่ได้เข้าใจถึงที่มาของ
ความหมายและวิธีการใช้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งก็ท าให้นักศึกษายากที่จะเข้าใจความหมายโดยแท้จริงของค า
ลักษณนาม และเป็นการยากที่จะใช้ค าลักษณนามอย่างถูกต้อง 
         จากการตรวจและวิเคราะห์แบบทดสอบของนักศึกษา โดยปกติแล้วในการเรียนภาษาที่สอง
ของนักศึกษานั้น ก็มักจะมีการน าภาษาแม่ของตนเองมาเปรียบเทียบด้วย ถ้าหากในภาษาแม่นั้นมี
อะไรที่เหมือนกันภาษาที่สองก็จะท าให้การเรียนนั้นรู้สึกง่ายยิ่งข้ึน แต่หากในภาษาแม่ไม่มีอะไรที่
ใกล้เคียงกับภาษาที่สองก็จะท าให้การเรียนนั้นรู้สึกยากล าบาก ซึ่งเหมือนกับบุคคลอื่นๆ ในการเรียน
การสอนน้ัน สิ่งที่ส าคัญนั้นเกิดจากความพิเศษของสิง่ของหรอืเหตุการณ์ รวมถึงหน้าที่ในด้านต่างๆ ซึ่ง
ส าหรับนักศึกษาแล้วก็ต้องมีการฝึกใช้ค าลักษณนามประเภทค านามด้วย ในกระบวนการเรียนการ
สอนน้ีควรที่จะค านึงถึง สิ่งของหรือเหตุการณ์ที่แตกต่างกันก็จะท าให้การใช้ค าลักษณนามประเภท
ค านามแตกต่างกันด้วย ในขณะที่ค าลักษณนามประเภทค านามที่เหมือนกันการใช้สิ่งของหรือใน
เหตุการณ์ก็ยังมีความแตกต่างกัน หรือแม้จะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์หรือสิ่งของเดียวกันการใช้ค า
ลักษณนามประเภทค านามก็ยังใช้ต่างกัน สิ่งที่นักศึกษายังต้องระวังคือ การเกลาส านวนที่ชัดเจน
ส าหรับค าลักษณนามบางประเภท ดังนั้น จากการตรวจและวิเคราะห์แบบทดสอบของนักศึกษา จะ
เห็นได้ว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน์โกสินทรเ์รียนค าลักษณนามภาษาจีนประเภท
ค านามมีปัญหาในลักษณะดังนี้ คือ 
 
1. ข้อผิดพลาดของนักศึกษาในการใช้ค าลักษณนามภาษาจีน 

         เพื่อท าความเข้าใจกับสถานการณ์นักศึกษาที่เรียนค าลักษณนามในภาษาจีนประเภทค านาม 
และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการข้อผดิพลาดที่เกดิข้ึนทั้งหมดในการเรียนค าลกัษณนามในภาษาจีน ครั้ง
นี้ผู้วิจัยต้ังใจที่จะด าเนินการส ารวจแบบสอบถาม ด าเนินการส ารวจ และสะท้อนถึงผลของการวิจัยที่
เกิดจากข้อผิดพลาดในการใช้ค าลักษณนามในภาษาจีน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

            1. 我上午去买了书两本。 

            2. 那儿有美女两个人。 

            3. 海边有一名人。 
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            4. 那架汽车跑得真快啊！ 

            5. 你明天帮我去买两根笔，可以吗？ 

            6. 一条头发、一根椅子 

            7. 李明是一双很有名的教授。 

เป็นต้น จะเห็นได้ว่าข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้นั้นปรากฏออกมาตามล าดับอย่างไม่ขาดสาย 
2. รูปแบบและสาเหตุข้อผิดพลาดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใน
การเรียนค าลักษณนามในภาษาจีนประเภทค านาม 
       หลังจากที่ตรวจและวิเคราะห์แบบทดสอบการใช้ค าลักษณนามของนักศึกษาแล้วนั้น ดังตัวอย่าง
ข้างต้น ที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ผิด จะเห็นได้ว่า คนที่ใช้ภาษาแม่ท าการวิจัยภาษาของตนเอง บ่อยครั้ง
ที่มักจะมองข้ามลักษณะเด่นที่ส าคัญของภาษาแม่ แต่การเปรียบเทียบการวิจัยทางภาษานั้น ถ้าหาก
เริ่มต้นจากข้อผิดพลาดของคนต่างชาติในการเรียนภาษา ก็อาจจะไม่ได้รับอะไรเลย เพราะว่าปัญหาที่
เกิดจากคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาก็มักจะมองรูปแบบทางภาษา โดยที่เจ้าของภาษาอาจจะไม่ทันได้ระวัง 
        ลักษณะเด่นค าลักษณนามของภาษาจีน หรือก็คือความยากที่คนต่างชาติมีต่อการเรยีนภาษาจนี 
หนึ่งในสาเหตุน้ันก็เป็นเพราะว่าในบรรดาภาษาทั้งหลายต่างก็ขาดค าลักษณนามประเภทนี้ แต่ส าหรับ
ผู้เรียนที่เรียนภาษาจีนโดยมีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ สถานการณ์กลับแตกต่างกัน เพราะว่าใน
ภาษาไทยนั้นมีค าลักษาณนาม ทั้งยังมีอยู่อย่างมากมาย ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วท าไมยังมีปัญหามากมาย 
       ความผิดพลาดของนักศึกษาที่เห็นได้ชัดในการเลือกใช้ค าลักษณนาม สาเหตุเดิมทีก็อยู่ในการใช้
ค าลักษณนามที่ผิดจึงใช้วิธีการค้นคว้าเพื่อหาสาเหตุของการใช้ค าลักษณนามผิด จากตัวอย่างดังกล่าว
จากข้างบน สามารถสรุปโดยสังเขปว่า การใช้ค าลักษณนามผิดของนักศึกษามีสองสถานการณ์คือ 
หนึ่งโครงสร้าง และสองวิธีการใช้ที่ไม่เหมาะสม 
      ข้อผิดพลาดในการใช้โครงสร้างจากตัวอย่างข้างบน คือ นักศึกษามักจะได้รับอิทธิพลจากภาษา
แม่ของตัวเอง  การล าดับค าในภาษาไทยนั้นเกิดจากความเคยชิน ท าให้การใช้ค าลักษณนามใน
ภาษาจีนได้รับผลกระทบไปด้วย ส่วนที่เป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมนั้น เนื่องจากความไม่เข้าใจที่เพียงพอ
ต่อการใช้ค าลักษณนาม ส าหรับความเข้าใจที่คนไทยและคนจีนมีต่อปัญหานั้นแน่นอนว่าต้องมีความ
คลาดเคลื่อน ดังนั้นจึงเลือกใช้ตามความเข้าใจของตนเองจึงท าให้เลือกค าตอบที่ผิดพลาด 
 

 

 



บทท่ี 5 
 

บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
 

 จากการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการใช้ค าลักษณนามของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีนและเพื่อศึกษาหาแนวทางแก้ไขสาเหตุการใช้ค าลักษณะนามทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
รวมถึงแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับค าลักษณนามที่ใช้เป็นประจ า โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ถึง 4 สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 100 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนภาษาจีน 2) 
แบบทดสอบการใช้ค าลักษณนาม   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่  1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับช้ันปี 
และระยะเวลาที่ศึกษาภาษาจีน โดยมีค าตอบใหเ้ลือกหลายค าตอบ ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้เพียง
ข้อเดียวเท่านั้น 
 ตอนที่  2  แบบทดสอบการใช้ค าลักษณนาม  แบ่งออกเป็น 6 ข้อใหญ่ดงันี้     

2.1 แบบทดสอบแบบเลือกค าตอบที่ถูกทีสุ่ดเพียงหนึ่งค าตอบแล้วเติมลงในช่องว่าง โดยมี
ตัวเลือกให้นักศึกษาเลือกทั้งหมด 4 ข้อ มีแบบทดสอบทั้งหมดจ านวน 5 ข้อ 

2.2 แบบทดสอบแบบเติมค าลักษณนามในช่องว่างลงในประโยคให้สมบูรณ์ มีทัง้หมดจ านวน 
5 ข้อ 

2.3 แบบทดสอบเตมิค าลักษณนามลงในวลีให้สมบรูณ์ มีทั้งหมดจ านวน 10 ข้อ 
2.4 แบบทดสอบเตมิค านามลงในวลีลกัษณนามใหส้มบรูณ์ มีทั้งหมดจ านวน 10 ข้อ 
2.5 แบบทดสอบจ าคู่ค าลักษณนามกับค านาม มทีั้งหมดจ านวน 10 ข้อ 
2.6 แบบทดสอบเลือกประกอบค าลักษณนามในโครงสร้างประโยคใหส้มบูรณ์ มีทัง้หมด

จ านวน 5 ข้อ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
       จากการตรวจแบบทดสอบของนักศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัยและวิเคราะห์โดยแบ่งเป็น 3 
ส่วนดังนี้ 
 5.1.1 วิเคราะห์จากข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง    
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      จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า นักศึกษาที่เคยเรียนภาษาจีนมาไม่ต่ า
กว่า 2 ปีจะท าคะแนนได้ดีมากกว่านักศึกษาที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีน โดยเห็นได้จากช่วงคะแนนตั้งแต่ 
31-50 คะแนนส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 และ 4 ทั้งหมด ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเลือกใช้ค า
ลักษณนามของนักศึกษาส่วนใหญ่ มักจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางภาษาและระยะเวลาใน
การเรียนภาษาจีนด้วย การใช้ค าลักษณนามไม่สามารถแยกออกจากสภาพแวดล้อมทางภาษาได้ ค า
ลักษณนามก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ ส าหรับการเรียนการสอนค าลักษณนามนั้น มีสิ่งที่ควร
ระวังสองอย่างคือ  การใช้ค าลักษณนามที่ถูกต้อง ค าลักษณนามภาษาจีนยังคงมีการน าค านามมาใช้คู่

กับค าลักษณนามอย่างมากมาย ตัวอย่างเช่น  “一（）鱼”，สามรถพูดได้ว่า “一条

鱼”、“一尾鱼”、“一斤鱼”、“一碗鱼”、“一块鱼”。จ า ก มุ ม ม อ ง นี้

กล่าวได้ว่า ถึงแม้จะไม่มีค าพูดใดๆแต่ค าลักษณนามของ“一（）鱼”สามารถเลือกใช้ได้ค่อนข้าง
กว้างขวาง นอกจากนี้ค าลักษณนามยังต้องมีรูปแบบ ดังเช่น ค าลักษณนามของคนที่ช้ีถึงการวัด หรือ

ปริมาณมีอยู่มากมาย เช่นมีค าว่า 个、位、名、员 เป็นต้น แต่ว่าการใช้ค าลักษณนาม
เหล่าน้ียังคงมีวีธีการใช้ที่แตกต่างกัน ดังสองตัวอย่างประโยคข้างล่างดังกล่าวนี้ 

1. 我硕士毕业后在南方的一所大学里当了一（）教师。 

2. 她是一（）教授。 

         มาพิจารณาตัวอย่างที่ ๑ หากพูดว่า “一名教师”หรือ “一位教师”สามารถที่จะ

พูดได้ทั้งสองแบบ แต่ว่า “一位教师”เป็นค าศัพท์ที่มีความหมายทางบวก แสดงถึงการให้ความ
เคารพ ความรู้สึกชนิดนี้เป็นการกล่าวทางส านวนทางภาษาซึ่งในภาษาจีนน้ันก็มีค าพูดที่บ่งบอกว่าเป็น

ค าพูดที่สุภาพและเป็นค าพูดที่ไม่สุภาพ ดังเช่นตัวอย่างที่๑ที่ใช้ค าว่า“名”ซึ่งค าว่า“名”นี้เป็นค าที่
แสดงถึงความหมายที่มีลักษณะไม่สูงและต่ าจนเกินไป เป็นการใช้ในลักษณะทั่วไป แต่ตัวอย่างที่ ๒ 

นั้นกลับตรงกันข้าม อย่างเช่นถ้าหากเลือกใช้“她是一名教授”สองตัวอักษรนี้เสียงอ่าน
เหมือนกัน เมื่อฟังแล้วอาจไม่ค่อยรื่นหูนักและยังไม่เข้ากับกับกฎการสัมผัสในภาษาจีน กฎการบังคับ
สัมผัสในภาษาจีนด้วยความเคยชิน ก็ไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่นักกับสภาพแวดล้อมทางภาษา ดังนั้นจึง

เป็นสาเหตุให้ในที่นี้สามารถเลือกใช้ค าว่า “位”ท าหน้าที่ค าลักษณนามจึงเหมาะสมที่สุด 
       กล่าวโดยสรุปจากเนื้อหาข้างต้น  กล่าวคือการเลือกค านามท าหน้าที่ค าลักษณนามนั้นให้
ก าหนดตามมาตรฐานของภาษา และค านึงข้อจ ากัดของโครงสร้างการใช้ค าลักษณนาม เพื่อให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานการใช้ภาษา 
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 5.1.2 การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการใช้ลักษณนาม 
         ในข้ันตอนนี้จะกล่าวถึงเฉพาะนักเรียนที่มีความรู้ภาษาจีนในระดับสูง ก่อนอื่นนั้นต้อง
พิจารณาถึงวัฒนธรรมจีน และภาษาก็คือวัฒนธรรม ค าลักษณนามภาษาจีนแม้ว่าจะได้รับการฝึกมา
อย่างเรียบง่าย แต่ความหมายวัฒนธรรมทางมโนภาพนั้นกลับมีอยู่อย่างมากมาย  กล่าวถึงลักษณะ
เด่นตามนี้ คือการเรียนการสอนค าลักษณนามข้อที่ควรระวังมีสามข้อดังต่อไปนี้คือ  หนึ่งอารมณ์หรือ
ความรู้สึกค าลักษณนาม ความเป็นจริงที่มีการใช้ค าลักษณนามมากมาย ไม่เพียงแต่จะใช้อย่างถูกต้อง
แล้ว ยังมีการแบ่งแยกด้วยว่าเป็นคน หรือ สิ่งของ หรือเหตุการณ์หรือกิริ ยาท่าทาง ลักษณะพิเศษ
พฤติกรรม นอกจากนี้ก็ยังแสดงถึงความรู้สึกบางประเภทอย่างละเอียดอ่อน นอกจากความรู้สึก
ประเภทนี้แล้ว ความหมายของค าศัพท์และค าติชมแล้ว ก็ยังมีความหมายที่เป็นสีสันของค าศัพท์และ
ความหมายที่แยกตัวออกเป็นความหมายอิสระ ตัวอย่าง ลักษณะท่าทางที่มีความรัก หรือการยึดตาม

ประเพณีที่ดีงาม เป็นต้น ตัวอย่าง “一片光明”，“片”หมายถึงความรู้สึกที่ชอบ ดีใจ คึกคัก 

ตัวอย่าง ถัดมา “这一小撮坏蛋”、“这一窝没有一个好货”，“撮”、

“窝”แสดงอารมณ์ ความรู้ สึกที่ เ คียดแค้น ตัวอย่าง ถัดไป “一幅丝绣”、“一块

（条）墨”、“一个（块）烟台”、“一张邮票”และ“一帧丝绣”、

“一锭墨”、“一方砚台”、“一枚邮票”ตัวอย่างที่กล่าวถึงต่างก็แสดงถึงสิ่งของ
หรือเหตุการณ์ที่เหมือนกัน โดยเปรียบเทียบได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างค าลักษณนามก่อนหน้านี้ก็เป็น
วิธีการใช้ค าลักษณนามทั่วไปๆ แต่กลุ่มค าลักษณนามที่ยกตัวอย่างในเนื้อหาส่วนข้างหลังบ่งบอกชัดถึง
การช่ืนชม จนกระทั่งตอนนี้อาจกล่าวได้ว่าทั้งสองกลุ่มนี้เลือกใช้ค าลักษณนามที่ต่างกัน เพื่อเป็นการ
แบ่งแยก รสนิยม วัฒนธรรมที่ต่างกัน อารมณ์และความรู้สึกเช่นนี้ไม่จ าเป็นต้องอาศัยตัวอักษรเพื่อ
แสดงถึงความหมาย  แต่ค าลักษณนามประเภทนี้มีความพิเศษอยู่ในตัวเพื่อแสดงถึงความหมายที่มีอยู่
แล้ว สอง ข้อควรระวังหน้าที่การขัดเกลาส านวนทางภาษาของค าลักษณนาม บทบาทหน้าที่ของค า
ลักษณนามบ่งบอกถึงสิ่งของหรือเหตุการณ์ หรืออากัปกริยา แต่ยังมีค าลักษณนามบางส่วนที่ยังใช้
บทบาทสองอย่างท าหน้าที่ควบคู่กันไป โดยค าลักษณนามเหล่านี้จะแสดงพร้อมถึงภาพลักษณ์ 
สัญลักษณ์ อารมณ์และความรู้สึก นั่นก็ท าให้คนทั่วไปรู้สึกถึงความประทับใจได้ และยังเป็นการใช้
ภาษาที่ง่ายแต่กลับมีความหมายที่ครอบคลุม การเปรียบเทียบค าลักษณนามประเภทนี้กับการ
เปรียบเทียบแบบลักษณะเรียบง่าย ต่างก็มีลักษณะพิเศษแบบจ าเพาะ ดังเช่นตัวอย่างค าลักษณนามที่
ได้บรรยายถึงพระจันทร์ ไว้ดังนี้ 

      1. 卧一榻清风，看一轮明月。 

2. 满天的星，一钩细到几乎看不见的月亮。 
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3. 一弯新月高高地佳在天空。 
จากลักษณะความพิเศษของสามตัวอย่างค าลักษณนามข้างต้น ต่างก็ใช้วิธีการเปรียบเทียบ การขัด
เกลาส านวนเพื่อน ามาใช้บรรยายพระจันทร์ได้อย่างยอดเยี่ยม ในที่นี้บทบาทของค าลักษณนามจะช้ีถึง
ขอบเขตและปริมาณ ท าเป็นผลงานศิลปะวรรณกรรมให้ผู้อ่านได้รับความสวยงามทางศิลปะอย่างพึง
พอใจ ให้ผู้อ่านได้รับถึงความงามทางด้านจินตนาการ 
        ค าศัพท์ในภาษาจีนน้ันมีมากมาย ค าศัพท์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกอย่างละเอียดอ่อนก็มีมากมาย
เช่นกัน  ท าให้สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางความคิด รวมถึงการรวบรัดในการใช้ค าศัพท์ ที่ส าคัญ
คนทั่วไปจะได้ทราบว่าควรจะต้องใช้ค าศัพท์อย่างไร  ค าลักษณนามภาษาจีนก็มีลักษณะว่องไว มี

ความหมายที่ดีเยอะจนละลานตา ท าให้มีค าใช้เกิดข้ึนอย่างมากมาย เช่น 一线天、一缕馨

风、一丝留恋、一丸冷月、一抹红云、一丝微笑、一分春

色、一曲清歌、一溪清影、一弓彩虹、一泓清溪、一轮冷

月、一腔热血、一轮朝日 การใช้ค าลักษณนามดังตัวอย่างข้างบน สะท้อนให้เห็นถึง
วัฒนธรรมประเพณีของจีน และความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนของคนจีน ความละเอียดรอบคอบในการ

สังเกต ความถูกต้องในการบรรยายของเล็กๆ การสะท้อนถึงความถนัด ความช านาญของคนจีน “刻

画”แสดงถึงการจับสัตว์ กระทั่งลักษณะของสิ่งของ นามธรรม ความเรียบร้อย การเคลื่อนไหว เลี้ยว
ลด คดเค้ียว ปริมาตรของสิ่งของจ านวนมาก รูปแบบ ชีวิตและวิญญาณ เป็นต้น 
          เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมภาษาแม่ของนักศึกษา ภาษาแม่ของนักศึกษา ก็ยังมีค าลักษณนาม 

แต่การใช้ก็มีข้อที่แตกต่างกัน ตัวอย่าง ในภาษาจีนค าว่า “桌子”ในสายตาของคนจีน คือ โต๊ะนั้นมี

ลักษณะที่ราบเรียบ ดังนั้นจึงใช้คู่กับค าลักษณนามค าว่า “张”แต่ในขณะที่ในภาษาไทยนั้นกลับมอง
ค าว่าโต๊ะ รูปร่างลักษณะมีเท้า มีรูปร่าง ดังนั้นมีค าลักษณนามที่แสดงถึงว่ามีศีรษะ มีมือ มีเท้า
( ในขณะที่ในภาษาจีนไม่มีค าลักษณนามที่เหมาะสม ) นี่คือวัฒนธรรมของชนชาติไทย 

5.1.3 แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน  
         เนื่องจากการเรยีนการสอนค าลักษณนาม ไม่เพียงแต่อาศัยความเข้าใจเท่านั้น ยังเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ประโยคและความหมายของค า แม้กระทั่งการวิเคราะห์ตัวภาษาด้วย  นี่คือเงื่อนไขหรือข้อ
เรียกร้องเบื้องต้นกับนักศึกษาที่ต้องมีความรู้ภาษาจีนในด้านการอ่านและเขียน อีกทั้งยังรวมถึงความรู้ 
ประวัติความเป็นมาเบื้องหลังทางวัฒนธรรมด้วย ขอเรียกร้องเหล่าน้ีก็เป็นไปไม่ได้ที่นักศึกษาจากไม่รู้
อะไรเลยจนต้องรู้และเข้าใจทุกอย่างอย่างชัดเจนและถูกต้อง รวมถึงทักษะในการเลือกใช้ค าลักษณ
นามด้วย ในการเรียนการสอนค าลักษณนามก็มีลักษณะค่อยๆก้าวหน้าไปตามล าดับ โดยยึดหลักสอน
จากง่ายไปยาก การเรียนการสอนค าลักษณนามในอนาคตก็จะเกี่ยวข้องถึงกระบวนการการเรียนการ
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สอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ การเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศโดยเริม่
ตั้งแต่ระดับความรู้พื้นฐาน ระดับต้น ระดับกลางจนถึงระดับสูง 
         ระดับต้น ซึ่งก็คือ การเรียนการสอนระดับพื้นฐานจนถึงระดับต้น เนื่องจากนักศึกษาได้เริ่มมี
โอกาสสัมผัสค าลักษณนามภาษาจีนแล้ว แต่การใช้ค าลักษณนามนั้นอาจยังไม่คุ้นชิน ดังนั้นใน
กระบวนการเริ่มต้นทั้งหมดที่ส าคัญคือ ต้องอธิบายให้นักเรียนเข้าใจหน้าที่ไวยากรณ์ค าลักษณนาม
เสียก่อน ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมทางภาษาที่เป็นตัวช่วยก็ตาม ค านามบางชนิดก็สามารถใช้
ร่วมกับค าลักษณนามชนิดใดก็ได้ และขณะเดียวกันก็ไม่สามารถที่จะใช้กับค าลักษณนามชนิดใดก็ได้

เช่นกัน ต้องให้นักเรียนเข้าใจและรู้วิธีการใช้ค าลักษณนามในรูปแบบนี้ก่อน คือ “数+量+名”、

“动+数+量”ตัวเลข + ค าลักษณนาม+ ค านาม,ค ากริยา+ ตัวเลข+ค าลักษณนาม หลังจากนั้นก็
เป็นการถ่ายทอดความรู้กฎและการใช้ค าร่วมกับค านามลักษณนาม  ค ากริยาค าลักษณนาม หาก
นักเรียนมีความเข้าใจพื้นฐานของค าศัพท์ การเรียนการสอนค าลักษณนาม การวิเคราะห์ความหมาย

ของค าก็จะง่ายข้ึน การเข้าใจการใช้ค าร่วมของค าลักษณนาม เช่นค าว่า“一对多”หรือ การใช้ค า

ลักษณนามค าว่า“张”ที่เป็นตัวช้ีวัดหรือบอกปริมาณของสิ่งของนั้นได้ เช่น “一张床”、“几

张纸”、“两张桌子”ต้องพยายามให้ก าลังใจนักศึกษาในการขยันและหมั่นฝึกฝน ก็จะเป็น
การช่วยท าให้พื้นฐานของนักศึกษาดีข้ึน  
        ระดับกลาง ข้ันตอนการเรียนการสอน ที่ส าคัญคือการเรียนค าลักษณนามที่เหมือนกันและมี

ความสัมพันธ์ที่แตกแขนง ตัวอย่าง “张”เป็นการช้ีวัด หรือบอกปริมาณและจ านวนของสิ่งของนั้น 

ในขณะเดียวกันนั้นก็ยังมีความหมายว่า สิ่งของสามารถที่จะเปิดได้ แยกออกจากกันได้ตัวอย่าง“一

张嘴”、“一张弓” เป็นต้น ขอแนะน าการใช้ค าร่วมกัน คือ“量+名”( ค าลักษณนาม+

ค านาม ) ,“多对一”ตัวอย่าง “本”และ“部”ก็สามารถใช้เป็นค าลักษณนามของค าว่า“书  

แปลว่า หนังสือ”แต่ว่า“一本书”กับ “一部书”ที่เป็นค าลักษณนามทั้งคู่ก็ยังมีความแตกต่าง

ในการใช้ “本”หมายถึง จ านวนหรือปริมาณที่เล็ก “部”หมายถึง จ านวนหรือปริมาณที่มาก ใน
ข้ันตอนน้ีก็ต้องให้นักศึกษารู้ไว้แบบอย่างในการใช้ค า โดยอาศัยแบบอย่างสภาพแวดล้อมทางภาษา
เข้ามามีส่วนในการเลือกใช้ค าลักษณนาม และการใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
        ระดับสูง การเรียนการสอนระดับสูง ก็ต้องบรรยายให้นักศึกษา รู้ว่า ค าลักษณนามประเภท
ค านาม กับค านามที่เป็นนามธรรม ค าลักษณนามที่เป็นกริยาบอกลักษณะท่าทาง กับค ากริยา ว่า
ความสัมพันธ์ในการใช้ที่ถูกต้องและเหมาะสม คืออะไร รวมถึงการใช้วัฒนธรรมเข้ามาช่วยในการ

อธิบายค าลักษณนาม ดังเช่น “一团和气”、“一片欢呼”、“研究一番”、

“瞎扯一气”เป็นต้น ให้นักศึกษาได้รู้ด้วยตัวเองว่าควรต้องใช้อย่างไร ให้นักศึกษาเกิดความคุ้น



36 

 

ชินในการใช้โดยการอาศัยสภาพแวดล้อมทางภาษามาเลือกใช้ค าลักษณนาม แล้วยังสามารถสะสม
ความรู้เบื้องหลังวัฒนธรรมทางภาษา และความสามารถทางมโนคติได้ 
 
5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัย  
 5.2.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

จากผลการวิจัยที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าสาเหตุทีน่ักศึกษาใช้ค าลักษณนามไม่
ถูกต้องนั้น เกิดจากการไดร้ับอทิธิพลจากการใช้ภาษาแม่ของตนเอง การล าดับค าของนักศึกษาเกิด
จากความเคยชิน ท าให้การใช้ค าลกัษณนามในภาษาจีนได้รบัผลกระทบด้วย ส่วนวิธีการใช้ที่ไม่ถูกต้อง
นั้น เกิดจากความไม่เข้าใจที่เพียงพอต่อการใช้ค าลักษณนาม ดังนั้น เมื่อศึกษาถึงปัญหาการใช้ค า
ลักษณนามในภาษาจีนของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีแล้ว น าผลที่ได้จากการศึกษาปัญหาการใช้ค า
ลักษณนามมาปรบัปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมในล าดับต่อไป 

 5.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ขยายขอบเขตศึกษากลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น โดยขยายผลการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน 
เพื่อศึกษาปัญหาการใช้ลักษณนามในภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ให้ผลแตกต่างกัน 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 

แบบสอบถามเพื่อศึกษาวิจัย 

เรื่อง     การศึกษาปัญหาการใช้ค าลกัษณนามในภาษาจีนของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
------------------------------------------- 

ค าชี้แจง 

 1. แบบสอบถามน้ีมีจุดประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ค าตอบเป็นประโยชน์ในการศึกษาปัญหาการ

ใช้ค าลักษณนามในภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขรวมถึงพัฒนา

แนวทางการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 

 2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

     ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

     ตอนที่ 2 แบบทดสอบการใช้ค าลักษณนาม 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมข้อความ ความคิดเห็นของท่าน 

ตอนที่ 1ข้อมูลส่วนตัว 

1. เพศ 

  ชาย    หญิง 

2. อายุ 

  18-20 ปี   21-23 ปี   มากกว่า 23 ปี 

3. ระดับชั้นปี 

  ป1ี    ปี2    ป3ี    ป4ี 

4. ระยะเวลาที่ศึกษาภาษาจีน 

  น้อยกว่า 1 ปี   1-3 ปี    4-6 ปี    มากกว่า 6 ปี
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ตอนที่ 2 แบบทดสอบการใช้ค าลักษณนาม 

汉语名量词调查问卷（请认真填写下面的问题） 

1.为下面的名词选择正确的量词。 

          1. 我们家有一_______电视。 

       A 架      B 台     C 张     D 个 

2. 海边有一_______人。 

       A 群      B 把     C 名     D 只 

          3. 那_______汽车跑得真快啊！ 

      A 架      B 个     C 辆     D 位 

          4. 你明天帮我去买两________笔，可以吗？ 

           A 根      B 台     C 支     D 头 

          5. 我想再去看看动物园里那________可爱的熊猫。 

          A 辆     B 位      C 头      D 只 

     2. 用量词补充下面的句子。 

          1.今天晚上妈妈给我们做了一__________好菜。 

          2.你还记得那年冬天的那_______雪吗？ 

          3.李明是一_______很有名的教授。 

          4.我们做哪_______车去他家？ 

          5.那_______彩虹真漂亮！ 

  3.请在下面数词后填上一个合适的量词 

一____学费  一____眼泪    一____手套          一____飞机       

一____功课  一____广告    一____人口          一____空心菜  

一____财产       一____收入 
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4.请在下面数量词后填上一个合适的名词 

一阵______    一班______     一台______       一双______        一部______ 

一名______     一段______     一身______         一片______ 一种______ 

    5. 把正确的量词和名词连起来。 

架              眼镜 

块              毛巾 

根              飞机 

排              大楼 

               一条                   头发 

棵              椅子 

把              恋人 

副              手表 

                                               对                              大树 

                                               名                            副教授 

 

6. 用下面的词语组成句子。 

       1. 上午       书      我      两本      买了       去 

______________________________________________________________ 

       2. 两个        那儿     美女      人     有 

______________________________________________________________ 

       3. 饭       今天      一顿     我      吃      了     

______________________________________________________________ 

       4. 想       足球      比赛      看        去      你       吗      一     场 

______________________________________________________________ 

       5. 一        袋         超市        米        买       我         去 

______________________________________________________________ 
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ผู้ร่วมวิจัย 
1.ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาไทย)  นางสาวพิมพร  วัฒนากมลกุล 
ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Pimporn  Wattanakamolkul 
2.ต าแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ 
3.หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้  

สาขาวิชาภาษาจีน  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพมิุข จักรวรรด ิ

                     ที่อยู่เลขที่ 264 ถนนจักรวรรดิ เขตสมัพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 10100  
โทรศัพท์   0-2226-5925-6 ต่อ 5209    
โทรสาร   0-2226-4879    
E-mail   pim_bubu@rmutr.ac.th,pim_bubu@hotmail.com 

4.ประวัติการศึกษา 

ระดับปรญิญาโท  มหาวิทยาลัยรามค าแหง หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ภาคภาษาจีน) พ.ศ.2552 

ระดับปรญิญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน พ.ศ.
2549 

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 
  - 
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารงานวิจัย 
  - 
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1.ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาไทย)  นางวรวรรณ เวชชพิทักษ์ 
ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mrs. Vorawan  Vetchapitak 
2.ต าแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ 
3.หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้  

สาขาวิชาภาษาจีน  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพมิุข จักรวรรด ิ

                     ที่อยู่เลขที่ 264 ถนนจักรวรรดิ เขตสมัพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 10100  
โทรศัพท์   0-2226-5925-6 ต่อ 5209    
โทรสาร   0-2226-4879    
E-mail   vorawan_3@rmutr.ac.th,vorawan_3@hotmail.com 
 

4.ประวัติการศึกษา 

ระดับปรญิญาโท  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย พ.ศ.
2553 

ระดับปรญิญาตรี  มหาวิทยาลัยรามค าแหง หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จีนศึกษา พ.ศ.2550 

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 
  - 
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารงานวิจัย 
  - 
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1.ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาไทย)  นางสาวปรัสรา วันทยะกุล 
ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Pratsara Wanthayakul 
2.ต าแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ 
3.หนว่ยงานที่สามารถติดต่อได้  

สาขาวิชาภาษาจีน  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพมิุข จักรวรรด ิ

                     ที่อยู่เลขที่ 264 ถนนจักรวรรดิ เขตสมัพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 10100  
โทรศัพท์   0-2226-5925-6 ต่อ 5209    
โทรสาร   0-2226-4879    

E-mail  wanthayakul@rmutr.ac.th,wanthayakul@hotmail.com 

4.ประวัติการศึกษา 

ระดับปรญิญาโท  มหาวิทยาลัยฉงช่ิง มหานครฉงช่ิง ประเทศจีน หลักสูตร
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีนส าหรับ
ชาวต่างชาติ พ.ศ.2554 

ระดับปรญิญาตรี  มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน พ.ศ.2550 

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 
  - 
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารงานวิจัย 
  - 
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