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นิตยสารขาว

 ื่ ป ี ี ิ ํ   

าษาตางประเทศในนิตย

เพอเปรยบเทยบความหมายเดมของคาภาษาตาง 

ประเทศกับความหมายที่ใชในนิตยสารขาว

ยสารขาวเยอรมัน

44



ขอบเขตของการวิจัย

ใชขาว/บทความ 5 ประเภทคือ ดานสังคม ดานกีฬา 

ดานวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ ดานความร / สื่อ / 

02/09/58
คําภดานวฒนธรรม ดานเศรษฐกจ ดานความรู / สอ / 

เทคโนโลยีจากนิตยสาร Der Spiegel ฉบับเดือน

าษาตางประเทศในนิตย

มกราคม-มีนาคม ค.ศ. 2012 รวม 13 ฉบบั 141 

 ไ  ิ     A4

ยสารขาวเยอรมัน

บทความ ความยาวไมเกิน 3 หนา A4

55

ขอบเขตของการวิจัย

่ ้ลักษณะสําคัญของคําภาษาตางประเทศ ในที่นี้หมายถึง

- ที่มาของคําภาษาตางประเทศ จาก 5 ภาษาเหลานี้ 

02/09/58
คําภ- ทมาของคาภาษาตางประเทศ จาก 5 ภาษาเหลาน 

ภาษาละติน ภาษากรีก/กรีกโบราณ ฝรัง่เศส อังกฤษ 
้ ่

าษาตางประเทศในนิตย

อิตาลี นอกจากนี้จัดเปนภาษาอื่น

- ลักษณะการเปลี่ยนแปลงความหมายของคํา

ยสารขาวเยอรมัน

- ลกษณะการเปลยนแปลงความหมายของคา
ภาษาตางประเทศตามกาลเวลาหรือยุคสมัยทีถู่ก
ถายทอด/ใชถายโอนกนัมา นํามาเปรียบเทียบ
ความหมายที่นํามาใชในนิตยสารขาว 6ความหมายทนามาใชในนตยสารขาว 6

นิยามศัพท

คําภาษาตางประเทศ หมายถงึคําทีม่าจากภาษาอื่นที่ถูก
นํามาใชในภาษาเยอรมัน ซึ่งจะไมแบงแยกวาถกนํามาใช

02/09/58
คําภนามาใชในภาษาเยอรมน ซงจะไมแบงแยกวาถูกนามาใช

ในรูปแบบใดในภาษาเยอรมัน  ไมแยกวาเปนคําทับศัพท 

าษาตางประเทศในนิตย

คํายืม ศัพทบัญญัติ คําแปลศัพท หรือคําสืบทอด

่ ้
ยสารขาวเยอรมัน

นิตยสารขาว ในทีน่ี้หมายถึงนิตยสารขาวภาษาเยอรมัน

ชื่อ Der Spiegel 13ฉบับ ของเดือนมกราคมถึงชอ Der Spiegel 13ฉบบ ของเดอนมกราคมถง
มีนาคม 2012

77

นิยามศัพท

ที่มาของคําภาษาตางประเทศ หมายถึง แหลงหรือตน
กําเนิดการใชคําภาษาตางประเทศ ซึ่งอาจมีการรับถาย

02/09/58
คําภกาเนดการใชคาภาษาตางประเทศ ซงอาจมการรบถาย

โอนผานภาษาอื่นมากอนมาถงึภาษาเยอรมัน หรือเปนคํา

าษาตางประเทศในนิตย

ภาษาตางประเทศที่ภาษาเยอรมันรับมาโดยตรง

ยสารขาวเยอรมัน

88



วิธีดําเนินการวิจัย

เก็บ คัดเลือก รวบรวมขอมูล

วิเครา หขอมล ตามลักษณ ที่กําหนด คือ ที่มา การ

02/09/58
คําภ

วเคราะหขอมูล ตามลกษณะทกาหนด คอ ทมา การ
เปลี่ยนแปลงความหมาย

าษาตางประเทศในนิตยยสารขาวเยอรมัน

99

่ประโยชนทีค่าดจะไดรับ

ทราบถึงลักษณะสําคัญและการเปลี่ยนแปลงความหมายของคํา
ภาษาตางประเทศที่นํามาใชในนิตยสารขาว

02/09/58
คําภภาษาตางปร เทศทนามาใชในนตยสารขาว

ไดขอมูลเบือ้งตนที่จะนํามาใชศึกษาอิทธิพลของคํา

าษาตางประเทศในนิตย

ภาษาตางประเทศที่มีผลตอความเขาใจบทอานภาษาเยอรมัน
ของนิสติที่เรียนภาษาเยอรมัน สาขาวิชาภาษาเยอรมัน คระ

ยสารขาวเยอรมัน

ของนสตทเรยนภาษาเยอรมน สาขาวชาภาษาเยอรมน คร
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นําผลการวิจัยมาเปนแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอน
รายวิชาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะการอานภาษาเยอรมัน 10รายวชาทเกยวของกบการพฒนาทกษะการอานภาษาเยอรมน 10

ผลการวิจัย

 จํานวนคําภาษาตางประเทศที่ปรากฏในขาว/บทความ 5 ประเภท จะ

พบวา มีการใชคําภาษาตางประเทศในขาวดานความรู/สื่อ/เทคโนโลยี

02/09/58
คําภ

มากที่สุด จํานวน 781 คํา คิดเปนรอยละ 25.91 รองลงมาคือขาวดาน

วัฒนธรรม 696 คํา คิดเปนรอยละ 23.08 ขาวดานสงัคม 579 คํา คิด

าษาตางประเทศในนิตยวฒนธรรม 696 คา คดเปนรอยละ 23.08 ขาวดานสงคม 579 คา คด

เปนรอยละ 19.20 ขาวดานเศรษฐกิจ 516 คํา คิดเปนรอยละ 17.12 

แล ขาวดานกีฬา 443 คํา คิดเปนรอยล  14 69 ตามลําดับ
ยสารขาวเยอรมัน

และขาวดานกฬา 443 คา คดเปนรอยละ 14.69 ตามลาดบ

คําภาษาตางประเทศที่ใชในขาวแตละประเภทจะเปนคําที่มีที่มาหรือรับ

ถายโอนมาจากภาษาตนทางที่ตางกัน เปนจํานวนหรือสัดสวนที่

แตกตางกันดวย 1111

ผลการวิจัย

คําภาษาตางประเทศที่ใชในขาวมีที่มาหรือรับถายโอน

จากภาษาละตินมากที่สดคิดเปนสัดสวนรอยละ 48 51

02/09/58
คําภจากภาษาละตนมากทสุดคดเปนสดสวนรอยละ 48.51

ของคําภาษาตางประเทศทั้งหมด รองลงมาคือภาษา

าษาตางประเทศในนิตย

ฝรั่งเศสคิดเปนสัดสวนรอยละ 17.99 ของคํา
 ป ั้  ั้ ี ั 

ยสารขาวเยอรมัน

ภาษาตางประเทศทงหมด รวมทงสองภาษาจะมีสดสวน

สงถึงรอยละ 66.50 ของคําภาษาตางประเทศทั้งหมดสูงถงรอยล  66.50 ของคาภาษาตางปร เทศทงหมด

1212



ผลการวิจัย

ขาวทั้ง 5 ประเภทจะมีคําภาษาตางประเทศที่รับถายโอนจาก

ภาษาละตินมากที่สด รองลงมาคือภาษาฝรั่งเศส ในลําดับถัดมา

02/09/58
คําภภาษาล ตนมากทสุด รองลงมาคอภาษาฝรงเศส ในลาดบถดมา

จะมีความแตกตางขึ้นอยูกับประเภทของขาว ถาเปนขาวดาน

ั ี ํ  ป ี่ ี ี่ ื ั

าษาตางประเทศในนิตย

สังคม กีฬาและเศรษฐกิจ คําภาษาตางประเทศทีมีทีมาหรือรับ

ถายโอนมาจากภาษาอังกฤษจะใชมากเปนลําดับที่ 3 และใชมาก

ยสารขาวเยอรมัน

ฤ

เปนลําดับที่ 4 ในขาวดานวัฒนธรรม ขาวความรู/สื่อ/

โ โ ีเทคโนโลยี

1313

ผลการวิจัย

คําภาษาตางประเทศที่มีที่มาหรือรับถายโอนมาจากภาษากรีก

โบราณ/กรีก ใชมากเปนลําดับที่ 3 ในขาวดานวัฒนธรรม ขาว

02/09/58
คําภโบราณ/กรก ใชมากเปนลาดบท 3 ในขาวดานวฒนธรรม ขาว

ความรู/สื่อ/เทคโนโลยี และใชมากเปนลําดับที่ 4 ในขาวดาน

าษาตางประเทศในนิตย

สังคม กีฬาและเศรษฐกิจ

คําภาษาตางประเทศที่มีที่มาหรือรับถายโอนมาจากภาษาอติาลี

ยสารขาวเยอรมัน

คาภาษาตางประเทศทมทมาหรอรบถายโอนมาจากภาษาอตาล

ถูกใชมากเปนลําดับที่ 5ในขาวสังคม กฬีา และเศรษฐกิจ และ

่ ใ ่ลําดับที 6 ในขาวดานวัฒนธรรม และขาวความรู/สือ/

เทคโนโลยี  1414

ผลการวิจัยผลการวจย

ชนิดของคําภาษาตางประเทศที่ใชในขาวดานสังคม ชนดของคาภาษาตางปร เทศทใชในขาวดานสงคม 
วัฒนธรรม กีฬา เศรษฐกิจ และความรู/สื่อ/เทคโนโลย ีจะมี
สัดสวนของการใชชนิดของคําภาษาตางประเทศใกลเคียงกัน 

02/09/58
คําภสดสวนของการใชชนดของคาภาษาตางประเทศใกลเคยงกน 

คือ
  ชนิดของคําที่ใชมากที่สดคือคํานาม รองลงมาเปน

าษาตางประเทศในนิตย-  ชนดของคาทใชมากทสุดคอคานาม รองลงมาเปน
คําคุณศัพท และ คํากรยิา 

่ 
ยสารขาวเยอรมัน

-  สัดสวนของการใชคําภาษาตางประเทศที่เปนคํานามใน
ขาวทั้ง 5 หมวดหมูโดยเฉลี่ยแลวจะสูงเกินกวารอยละ 70 
โดยเฉพาะขาวดานสังคมจะมีสัดสวนการใชคํา
ภาษาตางประเทศที่เปนคํานามสูงถงึรอยละ 79.97

15
ู

15

ผลการวิจัย

ื่ ป ี ี ใ  ํ  ป ี่ ป-  เมือเปรยีบเทียบการใชคําภาษาตางประเทศทีเปน
คําคุณศัพทจะใชมากที่สุดในขาวดานวัฒนธรรม รองลงมา
 ่

02/09/58
คําภ

เปนขาวดานความรู/สื่อ/เทคโนโลย ีสังคม เศรษฐกิจ และ
กีฬาตามลําดับ

าษาตางประเทศในนิตย

- การใชคําภาษาตางประเทศชนิดคํากรยิาจะใชมากที่สุดใน
ขาวดานเศรษฐกิจ รองลงมาก็เปนขาวดานความร/สื่อ/

ยสารขาวเยอรมัน

ขาวดานเศรษฐกจ รองลงมากเปนขาวดานความรู/สอ/
เทคโนโลยี
  สวนคําภาษาตางประเทศชนิดคํากรยิาวิเศษณ คําบพบท -  สวนคาภาษาตางประเทศชนดคากรยาวเศษณ คาบพุบท 

และ อุปสรรค (สวนที่เติมหนาคํา)จะมีสัดสวนการใชในขาว
  ่ํ  โ ี่  ไ  ิ   16คอนขางตา โดยเฉลยแลวไมเกนรอยละ 1 16



ผลการวิจัย

่ลักษณะการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําภาษาตางประเทศ

-  คําภาษาตางประเทศที่ถกนํามาใชในนิตยสารขาวจะมีการคง

02/09/58
คําภ  คาภาษาตางปร เทศทถูกนามาใชในนตยสารขาวจ มการคง

ความหมายเดิมหรือใกลเคียงกับความหมายเดิมตามภาษาตน
ทาง

าษาตางประเทศในนิตยทาง
 aggressiv >>angriffslustig, 

herausfordernd<< (19  Jh  nlat  Bildung 

ยสารขาวเยอรมัน

herausfordernd<< (19. Jh., nlat. Bildung 
nach entsprechend frz. Agressif)

 perfekt >>vollendet  vollkommen;  perfekt >>vollendet, vollkommen; 
abgemacht<<: Das Adjektiv wurde aus lat. 
perfectus >>vollendet, vollkommen<< 

17entlehnt. 17

ผลการวิจัย

 Computer: Die Bezeichnung für >>elektronische 
Rechenanlage; Rechner<< wurde in 2. Hälfte des 
20  Jh s aus gleichbed  engl  computer entlehnt  

02/09/58
คําภ20. Jh.s aus gleichbed. engl. computer entlehnt. 

Das engl. Wort gehört zum Verb engl. to compute 
>>[be] rechnen<<, das auf lat. computare 

าษาตางประเทศในนิตย[ ] , p
>>[zusammen]rechnen<< zurückgeht.

ยสารขาวเยอรมัน

1818

ผลการวิจัย

 Egoismus: >>Selbstsucht, Eigenliebe<< Das 
Wort wurde im 18. Jh. aus frz. Égoïsme entlehnt 
(und relatinisiert)  

02/09/58
คําภ(und relatinisiert). 

 Journalist   >>jemand, der beruflich für die 
Presse  den Rundfunk  das Fernsehen schreibt  

าษาตางประเทศในนิตยPresse, den Rundfunk, das Fernsehen schreibt, 
publizistisch tätig ist << (17. Jh.; aus gleichbed. 
frz. Journaliste)

ยสารขาวเยอรมัน

1919

ผลการวิจัย

ํ  ป ี่ ป ี่ ป ไป-  คําภาษาตางประเทศทีเปลียนแปลงความหมายไปจาก
ความหมายเดิมของภาษาตนทาง ตามกาลเวลาหรือยุคสมัยที่

โ ใ

02/09/58
คําภ

ถูกถายทอด/ถายโอนใชกนัมา 

าษาตางประเทศในนิตย

 Artikel: Lat. articulus „kleines Gelenk; Glied; 
Abschnitt; Teilchen“, gelangte in 
spätmittelhochdeutscher Zeit in die deutsche 

ยสารขาวเยอรมัน

spätmittelhochdeutscher Zeit in die deutsche 
Kanzleisprache mit der Bedeutung „Abschnitt 
eines Schriftstücks, eines Vertrages“. In der 
Kaufmannssprache entwickelte das Wort nach Kaufmannssprache entwickelte das Wort nach 
entsprechend frz. „article“ die neue Bedeutung 
„Handelsgegenstand, Ware“. In der Sprachlehre 
wurde Artikel“ vom 18  Jh  an zur festen 20wurde „Artikel  vom 18. Jh. an zur festen 20



ผลการวิจัย

 Bank: ist ursprünglich ein germanisches Wort 
(also eigentlich kein Fremdwort) und bedeutet 
Erhöhung“  Wurde im Italienischen in der 

02/09/58
คําภ„Erhöhung . Wurde im Italienischen in der 

Bedeutung „Langer Tisch für Geldwechsler“ 
benutzt und kam mit dieser Bedeutung im 15. 

าษาตางประเทศในนิตยg
Jahrhundert zurück nach Deutschland, wo es im 
Laufe der Zeit die heute übliche Bedeutung 
G ldi i “ h  i  d   

ยสารขาวเยอรมัน

„Geldinstitut“ annahm. Die Bedeutung von 
„Bank“ als „Sitzgelegenheit“ hat sich direkt aus 
dem germanischen Wort ohne den Umweg über dem germanischen Wort ohne den Umweg über 
das Italienische entwickelt.

2121

ผลการวิจัย

digital: von lat. „digitus“, „Finger“. In 
der Medizin gebräuchlich mit der 

02/09/58
คําภ

Bedeutung „mit dem Finger“ (etwas 
digital / mit dem Finger untersuchen). Mit 

าษาตางประเทศในนิตย

Aufkommen der EDV wird das Wort für 
eine bestimmte Darstellungsweise von 

ยสารขาวเยอรมัน

Daten (im Gegensatz zu „analog“) 
verwendet.

2222

ผลการวิจัย

Haircut: Das englische Wort bedeutet 
eigentlich „Haarschnitt“. Es wird aber 

02/09/58
คําภ

auch im Sinne von „Schuldenschnitt für 
einen insolventen Gläubiger“ benutzt und 

าษาตางประเทศในนิตย

ist in diesem Sinne vor allem im Verlauf 
der Eurokrise seit 2008 und in 

ยสารขาวเยอรมัน

Zusammenhang mit dem griechischen 
Schuldenschnitt populär geworden.

2323

ขอเสนอแนะ

เพื่อใหผูเรียนภาษาเยอรมันสามารถเขาใจหรอืจบัใจความ
สําคัญของบทอาน / บทความ / ขาวที่อานไดอยางมี

02/09/58
คําภสาคญของบทอาน / บทความ / ขาวทอานไดอยางม

ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงควรแนะนําใหผูเรียนบูรณาการความรู
  ใ ป โ ใ ื่  ั ใ ใ

าษาตางประเทศในนิตย

ดานภาษาตางๆมาใชประโยชนในเรืองการอานจับใจความ ใน
ขณะเดียวกันผูสอนก็ควรแนะนําสนับสนุนหรือรวมมือกบั

ยสารขาวเยอรมัน

ู ุ
ผูเรียนสรุปลกัษณะเดนที่สําคัญของภาษาตนทางที่จะชวยใหเดา
ควา ห า คําศั ได า ึ้  โด ฉ า ลัก ณ อ คํา / สวความหมายคาศพทไดงายขน โดยเฉพาะลกษณะของคา / สวน

ของคําในภาษาละติน ภาษาอังกฤษ
2424



ขอเสนอแนะ

ควรนําผลการวิจัยไปทําวิจัยตอยอดหาลักษณะเดนและสําคัญ
ของภาษาที่มีความเกี่ยวของกบัภาษาเยอรมัน เพื่อเปนแนวทาง

02/09/58
คําภของภาษาทมความเกยวของกบภาษาเยอรมน เพอเปนแนวทาง

ในการคนหาเทคนิคการเดาความหมายของคํา
 ป ใ  ั ั

าษาตางประเทศในนิตย

ภาษาตางประเทศในบทอานภาษาเยอรมัน หาเทคนิคการจบั
ใจความการอาน ชวยใหมีการพฒันาประสิทธิภาพการอานและ

ยสารขาวเยอรมัน

ทักษะการอานของผูเรียน

2525

02/09/58
คําภาษาตางประเทศในนิตยยสารขาวเยอรมัน
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