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บทคัดย�อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงคAเพ่ือหาความถ่ีของคำคุณศัพทAท่ีนิยมใชYในการเขียนประวัติของงานพิพิธภัณฑA

และนิทรรศการ เพ่ือแยกประเภทของคำคุณศัพทAและความถ่ีท่ีปรากฏของคำคุณศัพทAแต[ละชนิด รวมถึงเพ่ือ
ศึกษาคำปรากฏร[วมกับคำคุณศัพทAท่ีใชYในการเขียนประวัติของงานพิพิธภัณฑAและนิทรรศการ โดยกลุ[มตัวอย[าง
ท่ีใชYในการศึกษาครั้งนี้ คือ พิพิธภัณฑAท่ีข้ึนกับโครงการสรYางวัฒนธรรมการท[องเท่ียวเชิงแหล[งเรียนรูY Museum 
Culture หรือ Muse Pass Season 7 จำนวนท้ังสิ้น 20 แห[ง ผลการศึกษาวิจัยพบว[าคำคุณศัพทAท่ีมีความถ่ี
มากท่ีสุดคือคำว[า Thai ซ่ึงพบจำนวน 43 คำ และจากจำนวนประเภทของคำคุณศัพทAท่ีมีในการเขียนประวัติ
ของพิพิธภัณฑA พบว[า คำคุณศัพทAบอกลักษณะหรือ Descriptive Adjective มีมากท่ีสุด และคำปรากฏร[วม
ท่ีมากับคำคุณศัพทAท่ีพบตรงกับโครงสรYางของคำคุณศัพทAคือท่ีมักพบวางไวYหนYาคำนาม หลัง verb to be และ 
linking verb  

 
คำสำคัญ: คำคุณศัพทA, คำปรากฏร[วม, ภาษาอังกฤษเพ่ืองานพิพิธภัณฑA 
 
Abstract 

This article aims to identify the frequency of adjectives, to classify the adjectives 
used in writing the background history of museums and exhibitions, and study collocations 
that appear together with the adjectives. The samples used in this study are 20 museums 
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that participate in the Museum Culture Project or Muse Pass Season 7 Learning Culture 
Project. The data from the background history and their exhibitions was analyzed. The 
results show that the most frequent adjectives were the word ‘Thai’, which was found 43 
times. Furthermore, the most frequent type of adjectives is descriptive adjective. And the 
collocations that come with the adjectives used in writing the history of the museums and 
exhibitions match the structure of the adjectives, which are placing before noun, after verb 
to be or linking verbs.  

 
Keywords: adjective, collocation, English for museums 

 
บทนำ 

พิพิธภัณฑAถือเปpนหนึ่งในสถานท่ีท[องเท่ียวท่ีน[าสนใจเปpนอย[างมาก และเปpนแหล[งรวบรวมองคAความรูY
ในศาสตรAต[าง ๆ เช[น ประวัติศาสตรA ศิลปะ วิทยาศาสตรA วัฒนธรรม และอ่ืน ๆ ท่ีใหYความรูY ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน การจัดแสดงเรื่องราวต[าง ๆ ในอดีตถึงปrจจุบัน ธรรมชาติและวัฒนธรรมของสิ่งมีชีวิตและไม[มีชีวิต 
จัดแสดงผ[านวัตถุ และเทคโนโลยีสมัยใหม[ มีการจัดนิทรรศการในรูปแบบต[าง ๆ ตามประเภทของพิพิธภัณฑA
นั้น ๆ การนำเสนอหรือจัดแสดงพิพิธภัณฑAในรูปแบบมีชีวิต ทำใหYนักท[องเท่ียวสามารถมีส[วนร[วมไดY มีขYอความ
บรรยายท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือใหYเขYาถึงนักท[องเท่ียวไดYมากข้ึน (อัจจิมา หนูคง, 2559, หนYา 183) 

พิพิธภัณฑAของไทยมีมากถึง 1,534 พิพิธภัณฑA ท้ังพิพิธภัณฑสถานโบราณคดี ประวัติศาสตรA 
วัฒนธรรม ประเพณี วิทยาศาสตรA การแพทยA เทคโนโลยี การทหารและสงคราม และอีกมากมาย (พิพิธภัณฑA
ในประเทศไทย, 2562) ซ่ึงแต[ละพิพิธภัณฑAมีการนำเสนอและประชาสัมพันธAในหลากหลายรูปแบบ ไม[ว[าจะ
เปpนการใหYความรูYในรูปแบบดิจิทัล สื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑA นิทรรศการ การบริหารจัดการ ขYอมูลเบ้ืองตYน
เก่ียวกับการเขYาชม เอกสารและสื่อสิ่งพิมพAท่ีเก่ียวขYอง พรYอมท้ังภาพถ[าย แผ[นพับ แผนท่ี และสื่อมัลติมีเดียอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขYองมานำเสนอใหYนักท[องเท่ียวชาวต[างชาติไดYมาเขYาชม และในการประชาสัมพันธAใหYชาวต[างชาติเขYาใจนั้น 
สื่อท่ีใชYตYองเปpนภาษาอังกฤษ หรือทำสื่อสองภาษาเพ่ือรองรับท้ังนักท[องเท่ียวชาวไทยและชาวต[างชาติ  

เนื่องจากในปrจจุบันพิพิธภัณฑAบางแห[งในประเทศไทยยังไม[ มีการประชาสัมพันธAในรูปแบบ
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงจากท่ีไดYศึกษาขYอมูลนั้น พิพิธภัณฑAบางแห[งยังใชYขYอมูลเปpนภาษาไทย โดยส[วนใหญ[แลYวยังไม[มี
ภาษาอังกฤษสำหรับชาวต[างชาติ ดังนั้นผูYวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาษาอังกฤษท่ีใชYในงานพิพิธภัณฑAท้ัง
แผ[นพับ ปuายจัดแสดงนิทรรศการต[าง ๆ รวมท้ังบนสื่อออนไลนA โดยศึกษาการใชYคำคุณศัพทAเพ่ืออธิบายสิ่งต[าง ๆ 
ในงานพิพิธภัณฑA ในการศึกษาครั้งนี้ผูYวิจัยไดYศึกษาและสรุปคำจำกัดความของคุณศัพทAไวYดังนี้ 
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คำคุณศัพทA (Adjective) เปpนคำที่ทำหนYาที่ขยายคำนาม (Noun) หรือคำสรรพนาม (Pronoun) 
เพ่ือบอกใหYทราบถึงลักษณะ ชนิด คุณภาพ ปริมาณ จำนวน หรือคุณสมบัติของคำนาม หรือคำสรรพนามนั้น ๆ 
ว[าเปpนอย[างไร เช[น tall (สูง) Small (เล็ก) bad (แย[) เปpนตYน ซ่ึงสามารถแบ[ง Adjective ออกเปpน 11 ชนิด 
ดังรายต[อไปนี้  

1. Descriptive Adjective (คำคุณศัพทAบอกลักษณะ) หรือ Adjective of Quality เปpนคำคุณศัพทA
แสดงลักษณะ ขนาด สี หรือบอกคุณภาพของคำนามท่ีตัวมันเองขยายว[ามีลักษณะอย[างไร เช[น happy, rich, 
fat, poor, pretty, nice,  

2. Proper Adjective (คำคุณศัพทAบอกสัญชาติ) คือ คำคุณศัพทAท่ีใชYขยายนามเพ่ือบอกสัญชาติ จะมี
รูปมาจากชื่อประเทศท่ีเปpน Proper Noun เช[น Japan และ Japanese  

3. Quantitative Adjective (คำคุณศัพทAบอกปริมาณ) เปpนคำคุณศัพทAท่ีแสดงปริมาณท่ีตัวมันขยาย 
เพ่ือบอกใหYทราบปริมาณของสิ่งเหล[านั้นว[ามีมากหรือมีนYอย แต[ไม[ระบุจำนวนท่ีแน[นอน เช[น คำว[า much, 
many, enough, little, some, any, all, no, sufficient, whole เปpนตYน 

4. Numeral Adjective (คำคุณ ศัพทAบอกจำนวนแน[นอน) หรือ Adjective of Number คือ 
คำคุณศัพทAท่ีไปขยายคำนามเพ่ือบอกจำนวนนับท่ีแน[นอนของคำนามนั้น ๆ ว[ามีเท[าไรแบ[งไดYเปpน 3 ชนิด คือ  

 4.1 Cardinal Numeral Adjective คือ คำคุณศัพทA ท่ีใชYนับจำนวนท่ีแน[นอนและวางไวYหนYา
คำนามท่ีนับไดY เช[น one, two, three, four, five, six เปpนตYน 

 4.2 Ordinal Numeral Adjective คือ คำคุณศัพทAท่ีใชYขยายคำนามเพ่ือบอกลำดับท่ี และวางไวY
หนYาคำนามท่ีมันขยาย เช[น first, second, third เปpนตYน 

 4.3 Multiplicative Adjective คือ คำคุณศัพทA ท่ีบอกความทวีคูณของคำนาม เช[น double, 
triple, fourfold เปpนตYน 

5. Demonstrative Adjective (คำคุณศัพทAชี้เฉพาะ) คือ คำคุณศัพทA ที่ ใชY ในการชี้เฉพาะคำนาม 
เพ่ือแสดงใหYเห็นว[าคำนามท่ีตัวมันเองขยายนั้นเปpนคนไหน หรือสิ่งไหน เช[น this, that, these เปpนตYน 

6. Interrogative Adjective (คำคุณศัพทAบอกคำถาม) คือ คำคุณศัพทA ท่ีใชYกับคำนามเพ่ือสรYาง
ประโยคคำถาม มีลักษณะคลYายกับ Interrogative Pronouns แตกต[างกันตรงท่ี Interrogative Adjective 
ไม[สามารถอยู[ตามลำพังโดด ๆ ไดY แต[ตYองทำหนYาท่ีขยายคำนามหรือสรรพนาม ไดYแก[คำว[า which, what และ 
whose  

7. Possessive Adjective (คำคุณศัพทAบอกเจYาของ) คือ คำคุณศัพทAที่แสดงความเปpนเจYาของ 
ไม[สามารถใชYลำพังไดY ตYองใชYคู[กับคำนามเสมอ และตYองวางไวYหนYาคำนามท่ีมันขยายเสมอ ไดYแก[ my, our, 
your, his, her, its และ their  
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8. Distributive Adjective (คำคุณศัพทAแบ[งแยก) คือ คำคุณศัพทAท่ีใชYขยายคำนามเพ่ือแบ[งแยกหรือ
แจกแจงคำนามท่ีกล[าวถึงนั้นออกจากกันเปpนคนหนึ่ง สิ่งหนึ่ง หรืออย[างหนึ่ง ไดYแก[ each (แต[ละ) every (ทุก ๆ) 
either (อันใดอันหนึ่ง/คนใดคนหนึ่ง) และ neither (ไม[ใช[ท้ังสองอย[าง/ไม[ใช[ท้ังสองคน)  

9. Emphasizing Adjective (คำคุณศัพทAเนYนความ) คือ คำคุณศัพทAท่ีใชYขยายคำนามเพ่ือตYองการนั้น ๆ 
ใหYมีน้ำหนักมากยิ่งข้ึน เช[น own (ดYวยตนเอง), very (แทYจริง) 

10. Exclamatory Adjective (คำคุณศัพทAบอกอุทาน) คือ คำคุณศัพทAท่ีใชYนำหนYาคำนามเพ่ือแสดง
การอุทาน เปpนการบอกอารมณAและความรูYสึกของผูYพูด มักจะมีเครื่องหมายอัศเจรียA (!) ต[อทYาย มักใชYคำว[า 
what ท่ีเม่ือวางไวYหนYาคำนามแลYว จะเปลี่ยนเปpนการอุทาน 

11. Relative Adjective (คำคุณศัพทAสัมพันธA) คือ คำคุณศัพทAท่ีใชYขยายคำนามท่ีตามหลัง โดยทำ
หนYาท่ีคลYายกับคำสันธานเชื่อมขYอความท่ีอยู[ขYางหนYาและขYอความท่ีอยู[ขYางหลังตัวมันเองใหYสัมพันธAกัน ไดYแก[ 
what (อะไรก็ไดY), whichever (อันไหนก็ไดY) (ณัฐวิภา วิริยา, 2561) 
 
วัตถุประสงค	ของการวิจัย 

1. เพ่ือหาความถ่ีของคำคุณศัพทAท่ีนิยมใชYในการเขียนประวัติของงานพิพิธภัณฑAและนิทรรศการ 
2. เพ่ือแยกประเภทของคำคุณศัพทAและความถ่ีท่ีใชYในการเขียนประวัติของงานพิพิธภัณฑAและ

นิทรรศการ 
3. เพ่ือศึกษาคำปรากฏร[วมท่ีมากับคำคุณศัพทAท่ีใชYในการเขียนประวัติของงานพิพิธภัณฑAและ

นิทรรศการ 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1. เครื่องมือท่ีใช!ในการศึกษาวิจัย 
 1.1 Google Drive ใชYถอดขYอความท่ีเปpนไฟลAรูปภาพ และ pdf เพ่ือนำขYอมูลมาจัดเรียงใส[ใน

โปรแกรม Microsoft Word 2013 
 1.2 Microsoft Word 2013 ใชYจัดเรียงขYอมูลต[าง ๆ ท่ีไดYมาจากแต[ละพิพิธภัณฑA 
 1.3 Parts of Speech Tagging ใชYเพ่ือจำแนกคำแต[ละประเภท ซ่ึง POS tagging จะไฮไลทAคำใน

แต[ละประเภท ทำใหYสามารถวิเคราะหAและแยกคำคุณศัพทAไดYง[ายข้ึน 
 1.4 AntFileConverter ใชYแปลงไฟลA .doc หรือ .pdf เปpนไฟลA .txt เพ่ือนำไปใชYในโปรแกรม 

AntConc และ TagAnt 



 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 11 
"Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2020" 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

872 

 1.5 TagAnt เวอรAชั่น 1.2.0 ใชYแปลงไฟลA .txt ท่ีมาจาก AntFileConverter เปpนไฟลA .txt เช[นกัน
แต[จะมีความแตกต[าง เม่ือนำไปใส[ใน AntConc คือ TagAnt จะแสดงประเภทของคำนั้น ๆ ดYวย 

 1.6 AntConc เวอรAชั่น 3.5.8.0 ใชYรวบรวมและแสดงความถ่ีของคำศัพทA รวมท้ังบริบทของการใชY
คำและรูปโครงสรYางนั้น ๆ อีกท้ังยังสามารถแสดงเฉพาะคำหรือประโยคท่ีตYองท่ีตYองการวิเคราะหA เพ่ือหา
ความถ่ีหรือโครงสรYางของคำนั้น ๆ ไดY  

 1.7 Microsoft Excel 2013 ใชYในการเก็บบันทึกขYอมูล สำหรับการรวบรวม จัดเรียงขYอมูลใน
รูปแบบตาราง เพ่ือดูความถ่ีของคำ 

2. การรวบรวมข!อมูล  
 ผูYศึกษาวิจัยไดYทำการเก็บรวบรวมขYอมูลพิพิธภัณฑAท่ีเขYาร[วมโครงการสรYางวัฒนธรรมการท[องเท่ียว

เชิงแหล[งเรียนรูY Museum Culture หรือ มิวสAพาส ซีซ่ัน 7 เปpนหนึ่งในภารกิจของสถาบันพิพิธภัณฑAการ
เรียนรูYแห[งชาติ (มิวเซียมสยาม) ซ่ึงมีพิพิธภัณฑAท่ีเขYาร[วมโครงการในซีซ่ันนี้จำนวน 55 แห[ง ผูYศึกษาวิจัยไดYทำ
การรวบรวมขYอมูลโดยเดินทางไปยังพิพิธภัณฑAเพ่ือเก็บขYอมูลโดยตรง โทรศัพทAติดต[อหน[วยงานพิพิธภัณฑA และ
สืบคYนขYอมูลออนไลนAทางเว็บไซตAของพิพิธภัณฑA ซ่ึงพิพิธภัณฑAบางแห[งนั้นมีขYอมูลส[วนใหญ[เปpนภาพ บางแห[ง
เปpนขYอมูลภาษาไทยอย[างเดียว และบางแห[งไม[สะดวกใหYขYอมูล จากพิพิธภัณฑAท่ีมีขYอมูลท่ีเปpนภาษาอังกฤษ 
และสามารถนำขYอมูลมาศึกษาวิจัยไดYจำนวนท้ังสิ้น 40 แห[ง และจาก 40 แห[งนี้ มีขYอมูลในส[วนท่ีเปpนประวัติ
และนิทรรศการของพิพิธภัณฑAท้ังสิ้น 20 แห[ง ซ่ึงขYอมูลจากพิพิธภัณฑAท้ัง 20 แห[งนั้น มีท้ังขYอมูลท่ีเปpนภาพถ[าย
จากปuายจัดแสดงนิทรรศการ แผ[นพับ และขYอมูลจากเว็บไซตA โดยผูYวิจัยไดYนำขYอมูลท่ีไดYจากแผ[นพับ และ
ภาพถ[ายจากปuายจัดแสดงนิทรรศการต[าง ๆ มาถอดขYอมูลโดยใชY Google Drive ถอดไฟลAรูปภาพเปpนไฟลA
เอกสาร และทำการตรวจสอบการสะกดคำอีกครั้งก[อนนำขYอมูลมาใชY ส[วนขYอมูลออนไลนAบนเว็บไซตAไดYนำมาใส[ 
โปรแกรม Microsoft Word 2013 แลYวนำขYอมูลท่ีไดYท้ังหมดมาเรียบเรียงแยกเฉพาะขYอมูลในส[วนของประวัติ
พิพิธภัณฑA  

3. การวิเคราะห	ข!อมูล 
 ผูYวิจัยไดYนำขYอมูลมาใส[โปรแกรม Parts of Speech Tagging เพ่ือคัดแยกคำคุณศัพทA โดยโปรแกรมนี้

จะแบ[งไฮไลทAสีของคำแต[ละชนิด จากนั้นผูYวิจัยไดYนำขYอมูลมาคัดแยกคำคุณศัพทAเพ่ือเปpนการตรวจสอบคำท่ี
อาจจะตกหล[นจากการใชYโปรแกรม AntConc เวอรAชั่น 3.5.8.0 และทำการตรวจสอบคำคุณศัพทAท่ีตกหล[น
ดYวยตนเองอีกครั้ง เม่ือไดYคำคุณศัพทAจากขYอมูลท้ังหมด 20 แห[งแลYว จึงนำคำคุณศัพทAท่ีไดYมากรอกลงใน
โปรแกรม Microsoft Excel 2013 เพ่ือทำการตรวจเช็คความถ่ีและนับคำคุณศัพทAท่ีพบในขYอมูลประวัติ
พิพิธภัณฑA อีกท้ังยังใชYโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือแบ[งชนิดของคำคุณศัพทAอีกดYวย 
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ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหAขYอมูลประวัติพิพิธภัณฑAและนิทรรศการ 20 แห[ง สามารถสรุปผลไดYดังนี้ 
1. ความถ่ีของคำคุณศัพท	 
 จากการวิเคราะหAขYอมูลพบว[า จากจำนวนคำท้ังหมด 7,265 คำ มีคำคุณศัพทAปรากฏอยู[จำนวน 

751 คำ ซ่ึงคำคุณศัพทAท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด 3 อันดับแรก มีดังตารางต[อไปนี้  
 
ตารางท่ี 1 คำคุณศัพทAท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด 3 อันดับแรก 

คำคุณศัพท	 ความถ่ี ตัวอย�างประโยค 

Thai 43 A Thai traditional doctor, who lived during 1868 – 1945. 
Royal 21 The Royal Thai Air Force museum was set up in 1952. 
this 18 The exhibition responds to, and re-stages this collection scope. 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว[าคำคุณศัพทAท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด คือ Thai พบจำนวน 43 ครั้ง รองลงมาคือ 

Royal พบจำนวน 21 ครั้ง และ this จำนวน 18 ครั้ง  
2. ประเภทของคำคุณศัพท	 
 จากการวิเคราะหAขYอมูลประวัติพิพิธภัณฑAท้ัง 20 แห[ง พบคำคุณศัพทAจำนวน 751 คำ ซ่ึงสามารถ

แบ[งประเภทของคำคุณศัพทAท่ีใชYในการเขียนประวัติของพิพิธภัณฑAไดYท้ังหมด 9 ประเภท คือ คำคุณศัพทAบอก
ลักษณะ บอกจำนวนแน[นอน บอกสัญชาติ บอกเจYาของ ชี้เฉพาะ บอกปริมาณ เนYนความ บอกคำถาม และ
คำคุณศัพทAแบ[งแยก ดังภาพ 

 
ภาพท่ี 1 ประเภทของคำคุณศัพทA 

505, 67.24%

98, 13.05%

49, 6.52%

38, 5.06%

36, 4.79%

12, 1.60%

7, 0.93%
4, 0.53%

2, 0.27%

ประเภทของคําคุณศัพท 

1. Descriptive Adjective (คําคุณศัพท�บอกลักษณะ) 

2. Numeral Adjective (คําคุณศัพท�บอกจํานวนแน,นอน)  

3. Proper Adjective (คําคุณศัพท�บอกสัญชาติ) 

4. Possessive Adjective (คําคุณศัพท�บอกเจ7าของ) 

5. Demonstrative Adjective (คําคุณศัพท�ชี้เฉพาะ) 

6. Quantitative Adjective (คําคุณศัพท�บอกปริมาณ) 

7. Emphasizing Adjective (คําคุณศัพท�เน7นความ) 

8. Interrogative Adjective (คําคุณศัพท�บอกคําถาม) 

9. Distributive Adjective (คําคุณศัพท�แบ,งแยก) 
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จากแผนภูมิรูปวงกลมพบว[าประเภทของคำคุณศัพทAท่ีพบมากท่ีสุด คือ คำคุณศัพทAบอกลักษณะ 
พบจำนวน 505 ครั้ง คิดเปpนรYอยละ 67.24 รองลงมาคือ คำคุณศัพทAบอกจำนวนแน[นอน พบ 98 ครั้ง คิดเปpน
รYอยละ 13.05 และคำคุณศัพทAบอกสัญชาติ พบ 49 ครั้ง คิดเปpนรYอยละ 6.52 ของคำคุณศัพทAท่ีพบท้ังหมด 
และไม[พบคำคุณศัพทAบอกอุทานและคำคุณศัพทAสัมพันธAเลย  

คำคุณศัพทAท่ีพบในแต[ละประเภท มีดังนี้ 
2.1 คำคุณศัพท	บอกลักษณะ จากการวิเคราะหAขYอมูลพบคำคุณศัพทAบอกลักษณะจำนวน 505 ครั้ง 

ซ่ึงคิดเปpนรYอยละ 67.24 ของคำคุณศัพทAท้ังหมด และคำท่ีมีความถ่ีสูงท่ีสุด 20 อันดับแรก ดูไดYจากตาราง
ดังต[อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 2 คำคุณศัพทAบอกลักษณะ 

คำคุณศัพท	 ความถ่ี ตัวอย�างประโยค 
royal 21 The Royal Thai Air Force museum was set up in 1952. 

public 15 In the category of constitutional building and public building. 

new 12 People could see and experience for themselves how art can enrich 
their lives, and with that the Museum would inspire new collectors. 

 
 จากตารางจะเห็นไดYว[าคำคุณศัพทAบอกลักษณะท่ีพบมากท่ีสุดคือ royal จำนวน 21 ครั้ง รองลงมาคือ 

public 15 ครั้ง และ new 12 ครั้ง  
2.2 คำคุณศัพท	บอกจำนวนแน�นอน จากการวิเคราะหAขYอมูลพบคำคุณศัพทAบอกจำนวนแน[นอน 

2 ชนิด จำนวน 98 ครั้ง ซ่ึงคิดเปpนรYอยละ 13.05 ของคำคุณศัพทAท้ังหมด ดังแสดงในตารางดังต[อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3 คำคุณศัพทAบอกจำนวนแน[นอน 

คำคุณศัพท	 ความถ่ี ตัวอย�างประโยค 
Cardinal Numeral 
Adjective 

60 Among them are at least 7 herbivorous dinosaur of the 
Phuwiangosaurus Sirindhornae species. 

Ordinal Numeral 
Adjective 

34 The 1st period of the museum construction was at the 
beginning of 2006. 

 
 จากตารางจะเห็นไดYว[าคำคุณศัพทAบอกจำนวนแน[นอนพบ 2 ชนิด คือ Cardinal Numeral 

Adjective จำนวน 60 ครั้ง และ Ordinal Numeral Adjective จำนวน 34 ครั้ง ซ่ึงไม[พบคำคุณศัพทAท่ีบอก
ความทวีคูณของคำนามเลย 

2.3 คำคุณศัพท	บอกสัญชาติ จากการวิเคราะหAขYอมูลพบคำคุณศัพทAบอกสัญชาติจำนวน 49 ครั้ง 
ซ่ึงคิดเปpนรYอยละ 6.52 ของคำคุณศัพทAท้ังหมด ดังแสดงในตารางดังต[อไปนี้ 
 
ตางรางท่ี 4 คำคุณศัพทAบอกสัญชาติ 

คำคุณศัพท	 ความถ่ี ตัวอย�างประโยค 
Thai 34 It is also where many celebrated Thai contemporary artists and auteurs 

have called home. 
Dutch 6 Therefore, knowing about the VOC is a great starting point to learn more 

about the Dutch history in Thailand. 
Chinese 5 Chinese carpenters were used in the construction which was finished 

under the budget of 2,400 Baht. 

 
 จากตารางจะเห็นไดYว[าคำคุณศัพทAบอกสัญชาติท่ีพบมากท่ีสุดคือ Thai จำนวน 34 ครั้ง 

รองลงมาคือ Dutch 6 ครั้ง และ Chinese 5 ครั้ง  
2.4 คำคุณศัพท	บอกเจ!าของ จากการวิเคราะหAขYอมูลพบคำคุณศัพทAบอกเจYาของจำนวน 38 ครั้ง 

คิดเปpนรYอยละ 5.06 ของคำคุณศัพทAท้ังหมด ดังแสดงในตารางดังต[อไปนี้ 
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ตารางท่ี 5 คำคุณศัพทAบอกเจYาของ 

คำคุณศัพท	 ความถ่ี ตัวอย�างประโยค 

its 16 Phuket Thaihua Museum was becoming well-known widely 
with its “Chino-Portuguese Photography Exhibition”. 

their 11 Their records offer a unique insight into 160 years of trade 
and diplomacy with the Kingdom of Siam. 

our 7 The main hall is the largest hall among our entire 
exhibition rooms. 

 
 จากตารางจะเห็นไดYว[าคำคุณศัพทAบอกเจYาของท่ีพบมากท่ีสุดคือ its จำนวน 16 ครั้ง รองลงมาคือ 

their 11 และ our 7 ครั้ง  
2.5 คำคุณศัพท	ช้ีเฉพาะ จากการวิเคราะหAขYอมูลพบคำคุณศัพทAชี้เฉพาะจำนวน 36 ครั้ง ซ่ึงคิด

เปpนรYอยละ 4.79 ของคำคุณศัพทAท้ังหมด ดังแสดงในตารางดังต[อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 6 คำคุณศัพทAชี้เฉพาะ 

คำคุณศัพท	 ความถ่ี ตัวอย�างประโยค 
this 18 The exhibition responds to, and re-stages this collection scope. 

that 11 Because at that time, Thai society had been plagued by 
corruption among politicians and government employees. 

such 5 Queen's to promote and promote the marketing of such 
products both domestically and internationally. 

 
 จากตารางจะเห็นไดYว[าคำคุณศัพทAชี้เฉพาะท่ีพบมากท่ีสุดคือ this จำนวน 18 ครั้ง รองลงมาคือ 

that 11 ครั้ง และ such 5 ครั้ง  
2.6 คำคุณศัพท	บอกปริมาณ จากการวิเคราะหAขYอมูลพบคำคุณศัพทAบอกปริมาณจำนวน 12 ครั้ง 

คิดเปpนรYอยละ 1.60 ของคำคุณศัพทAท้ังหมด ดังแสดงในตารางดังต[อไปนี้ 
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ตารางท่ี 7 คำคุณศัพทAบอกปริมาณ 

คำคุณศัพท	 ความถ่ี ตัวอย�างประโยค 
many 6 The metal casting in Siam is the uninterrupted technique throughout 

the age for many thousands years. 
some 3 There are some reserved wild animals of Thailand hiding in this 

museum. 
least 2 Our neighborhood friends of at least 50 people. 

 
 จากตารางจะเห็นไดYว[าคำคุณศัพทAบอกปริมาณท่ีพบมากท่ีสุดคือ many จำนวน 6 ครั้ง 

รองลงมาคือ some 3 ครั้ง และ least 2 ครั้ง  
2.7 คำคุณศัพท	เน!นความ จากการวิเคราะหAขYอมูลพบคำคุณศัพทAเนYนความจำนวน 7 ครั้ง คิดเปpน

รYอยละ 0.93 ของคำคุณศัพทAท้ังหมด ดังแสดงในตารางดังต[อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 8 คำคุณศัพทAเนYนความ 

คำคุณศัพท	 ความถ่ี ตัวอย�างประโยค 

own 7 In no way does our collection represent the whole history of Thai 
contemporary art it represents just our own point of view. 

 
 จากตารางจะเห็นไดYว[าคำคุณศัพทAเนYนความพบ 1 คำ คือ own 7 ครั้ง  
2.8 คำคุณศัพท	บอกคำถาม จากการวิเคราะหAขYอมูลพบคำคุณศัพทAบอกคำถามจำนวน 4 ครั้ง 

คิดเปpนรYอยละ 0.53 ของคำคุณศัพทAท้ังหมด ดังแสดงในตารางดังต[อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 9 คำคุณศัพทAบอกคำถาม 

คำคุณศัพท	 ความถ่ี ตัวอย�างประโยค 

which 3 The land which situated the country of Siam has very long continued 
history of the sculpture making since the Bronze age. 

whose 1 It is a two floored wooden building whose roof was made in a “Panya” 
style. 
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 จากตารางจะเห็นไดYว[าคำคุณศัพทAบอกคำถามท่ีพบ 2 คำคือ which และ whose จำนวน 3 
และ 1 ครั้ง ตามลำดับ 

2.9 คำคุณศัพท	แบ�งแยก จากการวิเคราะหAขYอมูลพบคำคุณศัพทAแบ[งแยกจำนวน 2 ครั้ง ซ่ึงคิด
เปpนรYอยละ 0.27 ของคำคุณศัพทAท้ังหมด ดังแสดงในตารางดังต[อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 10 คำคุณศัพทAแบ[งแยก 

คำคุณศัพท	 ความถ่ี ตัวอย�างประโยค 

each 1 Over three decades the museum welcomes more than 7, 000 visitors 
each year.  

every 1 Anti-Corruption museum and archive were founded as new educational 
foundations for anti-corruption knowledge and to create partnerships in 
every sector including the government sector, private sector and 
general public. 

 
  จากตารางจะเห็นไดYว[าคำคุณศัพทAแบ[งแยกพบ 2 คำ คือ each และ every คำละ 1 ครั้ง 
3. คำปรากฏร�วมกับคำคุณศัพท	ท่ีใช!ในการเขียนประวัติของงานพิพิธภัณฑ	 จากผลการวิเคราะหA

ขYอมูลพบว[า คำท่ีมักจะปรากฏร[วมกับคำคุณศัพทAมีหลายประเภท โดยสรุปไดYเปpนโครงสรYางดังต[อไปนี้ 
 3.1 คำคุณศัพทA + คำนาม ซ่ึงคำนามท่ีพบมีหลายชนิด คือ plural noun, singular noun และ 

proper noun ดังประโยค  
  - Some wildlife are endangered due to human activities such as hunting. จาก

รูปประโยคนี้จะเห็นไดYว[า human เปpนคำคุณศัพทAซ่ึงวางอยู[หนYา activities ซ่ึงเปpนคำนาม 
  - Sommai Pinphutthasin, the chairman of interested people in Phuket History. 

จากประโยค interested เปpนคำคุณศัพทAซ่ึงขยายคำนาม คือ people 
 3.2 คำคุณศัพทA + คำคุณศัพทA + คำนาม 
  - It is also where many celebrated Thai contemporary artists and auteurs have 

called home. จากประโยคจะเห็นไดYว[า Thai และ contemporary เปpนคำคุณศัพทAท้ังคู[ และตามดYวย 
artists ซ่ึงเปpนคำนาม 

  - Underwater world zone collecting various marine species, including mermaids. 
จากประโยคนี้พบว[า various และ marine เปpนคำคุณศัพทA และ species คือคำนาม 
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 3.3  คำวิเศษณA + คำคุณศัพทA + คำนาม 
  - Then other structures were built to replace those that had been torn down. 

ประโยคนี้ คำคุณศัพทAตามหลังคำวิเศษณA (adverb) และนำหนYาคำนาม  
  -  This place seems to be too small for these fascinating specimens. 
 3.4  คำคุณศัพทA + คำบุพบท 
  - The Executive Committee is responsible for supervising the center to operate 

the business to meet the objectives. ประโยคนี้คำบุพบท for ใชYตามหลังคำคุณศัพทA responsible 
 3.5 คำกริยา + คำคุณศัพทA 
  - It is necessary to have an act to preserve wildlife. ประโยคนี้คำคุณศัพทA necessary 

ตามหลังกริยาแทYของประโยค is  
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยอาจสรุปไดYเปpนประเด็นดังต[อไปนี้ 
1. คำคุณศัพทA ท่ี มีความถ่ีมากท่ีสุด คือ Thai เช[น It is also where many celebrated Thai 

contemporary artists and auteurs have called home. รองลงมาคือ Royal พบจำนวน 21 ครั้ง เช[น 
The Royal Thai Air Force museum was set up in 1952. ซ่ึงการท่ีคำว[า Thai มีความถ่ีมากท่ีสุดน[าจะ
เปpนเพราะเปpนพิพิธภัณฑAของไทย รวมถึงคำว[า royal ซ่ึงพิพิธภัณฑAในประเทศไทยส[วนใหญ[มีขYอมูลท่ีเก่ียวขYอง
กับราชวงศAไม[ทางใดก็ทางหนึ่ง  

2. ประเภทของคำคุณศัพทAท่ีใชYในการเขียนประวัติงานพิพิธภัณฑAมากท่ีสุด คือ คำคุณศัพทAบอก
ลักษณะ และคำท่ีพบมากท่ีสุด คือ royal ซ่ึงอาจเปpนผลมาจากการอธิบายประวัติในส[วนพระมหากษัตริยA 
จึงพบคำนี้มากท่ีสุด รองลงมาคือ public และ new ซ่ึงสาเหตุท่ีมีคำคุณศัพทAประเภทนี้มากท่ีสุดคาดว[าน[าจะ
เปpนเพราะคำคุณศัพทAบอกลักษณะทำหนYาท่ีขยายนามเพ่ือบอกใหYรูYว[า นามนั้นมีลักษณะ คุณสมบัติ หรือความ
พิเศษอย[างไร จึงเปpนชนิดท่ีใชYมากท่ีสุด รองลงมาคือ คำคุณศัพทAบอกจำนวนแน[นอน เพราะมีการใชY
คำคุณศัพทAประเภทนี้ในการบอกจำนวนและลำดับท่ี เช[น first, second บ[อยครั้ง และคำคุณศัพทAบอก
สัญชาติ ท่ีพบมากท่ีสุดคือ Thai ซ่ึงเปpนท่ีค[อนขYางชัดเจนว[าพิพิธภัณฑAส[วนใหญ[เปpนของไทย แต[จะมี Dutch 
และ Chinese ท่ีรองลงมาเพราะมีพิพิธภัณฑAบางพิพิธภัณฑAท่ีนำเสนอวัฒนธรรมต[างชาติเก่ียวกับชาวดัตชA และ
ชาวจีน และไม[พบคำคุณศัพทAบอกอุทานและคำคุณศัพทAสัมพันธAเลย จึงอาจแสดงว[าในการเขียนประวัติของ
พิพิธภัณฑAอาจจะไม[ไดYใชYคำคุณศัพทA 2 ประเภทนี้ ดังนั้น นักเรียน นักศึกษา หรือผูYท่ีสนใจท่ีจะเขียนบท
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ประชาสัมพันธA หรือประวัติประชาสัมพันธAของพิพิธภัณฑA ควรท่ีจะรูYจักคำคุณศัพทAเหล[านี้ใหYมากข้ึนเพ่ือท่ีจะไดY
นำมาเขียนอธิบายใหYเห็นภาพและเขYาใจง[าย  

3. คำปรากฏร[วมท่ีมากับคำคุณศัพทAท่ีใชYในงานพิพิธภัณฑA จากผลการศึกษาวิจัยพบว[า คำท่ีปรากฏ
ร[วมกับคำคุณศัพทAมีท้ังดYานหนYาและดYานหลัง ซ่ึงโดยส[วนใหญ[ท่ีพบแลYวจะตามหลังดYวยคำนามเปpนส[วนมาก 
ดังนั้นการศึกษาคำท่ีปรากฏร[วมกับคำคุณศัพทA ตรงกับลักษณะโครงสรYางการใชYคำคุณศัพทA คือ มักพบวางอยู[
หนYาคำนาม (noun) และวางไวYหลัง Verb to be หรือ Linking verbs  

การศึกษาวิจัยครั้ งนี้ทำใหYทราบว[าคำคุณศัพทAในภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญในประเด็นดังนี้ 
1) มีประโยชนAโดยตรงต[องานพิพิธภัณฑA เช[น การเขียนบทนิทรรศการท้ังถาวรและหมุนเวียนเปpนภาษาอังกฤษ
โดยการใชYคำคุณศัพทAอธิบายเพ่ิมเติมในส[วนต[าง ๆ ของพิพิธภัณฑA โดยเฉพาะการศึกษาคำท่ีปรากฏร[วมกับ
คำคุณศัพทAอาจทำใหYผูYเขียนบทนิทรรศการตระหนักอยู[เสมอว[าการใชYคำคุณศัพทAในภาษาอังกฤษมักวางหนYา 
คำนาม (noun) และวางไวYหลัง Verb to be หรือ Linking verbs 2) บทบาทต[อภัณฑารักษAในการใชYภาษาใน
การนำชมพิพิธภัณฑAเปpนภาษาอังกฤษ เพ่ือใหYสามารถอธิบายขยายความ บอกลักษณะต[าง ๆ ไดYชัดเจนยิ่งข้ึน 
เช[น การใชYคำคุณศัพทAบอกจำนวนและลำดับท่ี เช[น first, second เพ่ือลำดับเหตุการณAหรือเล[าเรื่องไดYอย[าง
เปpนลำดับต[อเนื่อง เขYาใจง[าย 3) มีความสำคัญต[อนักเรียน นักศึกษา หรือผูYสนใจภาษาอังกฤษ โดยจาก
การศึกษาเก่ียวกับคำคุณศัพทAขYางตYนนั้น อาจช[วยใหYสามารถเขYาใจโครงสรYาง คำคุณศัพทAและประเภทของ
คำคุณศัพทAท่ีพบบ[อยในงานพิพิธภัณฑAเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในดYานต[าง ๆ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
เพ่ืองานพิพิธภัณฑA ภาษาอังกฤษเพ่ือการท[องเท่ียวและการนำชมนิทรรศการ หรือแมYแต[การใชYภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน ท้ังนี้อาจสามารถนำผลการวิเคราะหAครั้งนี้ไปพัฒนาการอ[าน การเขียนและการพูดภาษาอังกฤษ
ในทุกประเภท เนื่องจากคำคุณศัพทAเปpนส[วนประกอบหนึ่งท่ีสำคัญในการอธิบายความ ถ[ายทอดขYอมูล 
ขYอเท็จจริง ใหYสื่อถึงความหมายไดYถูกตYอง ชัดเจนและครบถYวน  
 
ข!อเสนอแนะ 

การศึกษาครั้งนี้เนYนเฉพาะส[วนของประวัติของพิพิธภัณฑAและนิทรรศการเพียง 20 แห[งเท[านั้น หากมี
การคYนควYาครั้งต[อไป อาจศึกษาเพ่ิมเติมจากพิพิธภัณฑAอ่ืน ๆ ในประเทศ และศึกษาขYอมูลจากทุกส[วนท่ีมีการ
ใชYภาษาอังกฤษ เพ่ือใหYเห็นแนวโนYมการใชYภาษาในรูปแบบต[าง ๆ ไดYชัดเจนและมีประโยชนAเพ่ิมมากข้ึน 
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