บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การจัดทาโครงงานหัวข้อ “ คาศัพท์ในหลักสู ตรของสถาบัน Learning Space ” ผูจ้ ดั ทาได้นา
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาดังนี้
2.1 ความสาคัญของคา
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้คานิยามคาว่า คา คือ น. เสี ยงพูด เสี ยงที่
เปล่งออกมาครั้งหนึ่ง ๆ เสี ยงพูดหรื อลายลักษณ์อกั ษรที่เขียนหรื อพิมพ์ข้ ึนเพื่อแสดงความคิด โดยปรกติ
ถือว่าเป็ นหน่วยที่เล็กที่สุดซึ่ งมีความหมายในตัว ใช้ประกอบหน้าคาอื่นมีความหมายเช่นนั้น เช่น
คานาม คากริ ยา คาบุรพบท, พยางค์ซ่ ึ งเป็ นส่ วนย่อยของวรรคหรื อบาทในฉันท์ แต่ละพยางค์ถือว่าเป็ น
คาหนึ่ง ๒ วรรคของคากลอน, ลักษณะนามของเสี ยงพูด เช่น พูดคาหนึ่ง ลักษณะนามบอกจาพวกของ
เคี้ยวของกิน เช่น ข้าวคาหนึ่ง ลักษณะนามเรี ยก ๒ วรรคของคากลอนว่า คาหนึ่ง
อ.เปลื้อง ณ นคร ให้คานิยามคาว่า คา คือ เสี ยงที่พดู น. คาชนิดหนึ่ง ๆ อย่างในวจีวภิ าค, คา
กลอน ๒ วรรคเท่ากับ ๑ คา, คาบอกจานวนของเคี้ยวของกิน เช่น ข้าวคาหนึ่ง หมากคาหนึ่ง ชื่อต้นไม้ใช้
ลูกย้อมผ้า,ต้นแสด (ฉล.) การเปล่งเสี ยงครั้งหนึ่ง หรื อ พยางค์หนึ่ง เช่น คัมภีร์ [คา-พี] ทางฉันทลักษณ์
2.2 ความสาคัญของศัพท์ และคาทีเ่ กีย่ วเนื่อง
อ.เปลื้อง ณ นคร ให้คานิยามคาว่า ศัพท์ คือ น. เสี ยง, คา, คายากที่ตอ้ งแปล.
NECTEC's Lexitron-2 Dictionary ให้คานิยามคาว่า ศัพท์ คือ คายากที่ตอ้ งแปลหรื ออธิ บาย
เพิ่มเติม
NECTEC's Lexitron-2 Dictionary ให้คานิยามคาว่า ศัพท์สูง คือ คาศัพท์ที่ใช้ในระดับภาษาสู ง
มักใช้ในงานวรรณคดี หรื อวรรณกรรม เป็ นต้น
NECTEC's Lexitron-2 Dictionary ให้คานิยามคาว่า ศัพท์แสง คือ คายากที่ตอ้ งแปลหรื อ
อธิ บายเพิ่มเติม
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NECTEC's Lexitron-2 Dictionary ให้คานิยามคาว่า ศัพท์บญั ญัติ คือ คาที่กาหนดให้ใช้จากคา
ที่แปลมาจากภาษาอื่น
NECTEC's Lexitron-2 Dictionary ให้คานิยามคาว่า ศัพท์เทคนิคเฉพาะ คือ คาที่ใช้เฉพาะ
ภายในกลุ่มบุคคลในวงการใดวงการหนึ่งที่บุคคลอื่นอาจไม่เข้าใจ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้คานิยามคาว่า ศัพท์แสง คือ น. คายากที่ตอ้ ง
แปล เช่น เขาชอบพูดจาเล่นศัพท์แสง ฟังไม่รู้เรื่ อง.
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้คานิยามคาว่า ศัพท์สาเนียง คือ น. เสี ยง เช่น
ข้างนอกเสี ยงเอ็ดอึง อยูข่ า้ งในฟังไม่ได้ศพั ท์สาเนียง.
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้คานิยามคาว่า ศัพท์บญั ญัติ คือ น. คาที่ตรา
หรื อกาหนดขึ้นไว้ให้มีความหมายเฉพาะเป็ นเรื่ อง ๆ ไป เช่น โทรทัศน์ ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ.
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้คานิยามคาว่า ศัพท์เฉพาะวิชา คือ น. คาที่
ตราหรื อกาหนดขึ้นใช้ในแต่ละวิชา เช่น ปฏิชีวนะ ประสบการณ์ มลพิษ.
2.3 ความสาคัญของคาศัพท์
นิยามศัพท์ หมายถึง การให้ความหมายคาเฉพาะที่ใช้ในการวิจยั เพื่อให้ผวู้ จิ ยั และเข้าใจ
ความหมายคาตรงกัน คานิยามต้องคานึงถึงการนิยามตัวแปร เพราะจะช่วยให้การเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ นิยามศัพท์มี 2 ประเภท คือนิยามเชิงความหมาย เป็ นนิยามศัพท์น้ นั ๆ โดยอธิ บาย
ความหมายและนิยามเชิงปฏิบตั ิการ เป็ นการให้ความหมายของคา โดยกาหนดพฤติกรรมบ่งชี้หรื อ
เครื่ องมือชี้วดั บางอย่าง เช่น สติปัญญา หมายถึง ความจาทางสมองที่จะคิดให้เหตุผลและแก้ปัญหาต่าง
ๆ (นิยามเชิงความหมาย) และสติปัญญา ซึ่งคะแนนที่ได้จากการวัดด้วยแบบทดสอบมาตรฐานสาหรับ
วัดสติปัญญา (นิยามเชิงปฏิบตั ิ) ในการให้คานิยามนั้นควรให้ท้ งั นิยามความหมายและนิยามปฏิบตั ิการ
ผสมผสานกันไปในทางเดียวกัน หลักการเขียนนิยามคาศัพท์ คือ ต้องเป็ นคาศัพท์เฉพาะ ไม่ตอ้ งให้คา
นิยามศัพท์ทุกคาศัพท์ที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการให้ผอู ้ ่านเข้าใจตรงกัน และถ้าทีการอ้างอิงแหล่งที่มาด้วย ก็จะทา
ให้มีความน่าเชื่ อถือมากยิง่ ขึ้น
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หลักการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ
การให้นิยามศัพท์เฉพาะเป็ นการให้ความหมายของคาที่มีความสาคัญในการวิจยั เรื่ องนั้น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คาที่เป็ นตัวแปรตามที่เป็ นนามธรรม เช่น ตัวแปร แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เชาว์ปัญญา
ทางอารมณ์ ความพึงพอใจในการบริ การ เจตคติต่อสิ นค้า เป็ นต้น ซึ่ งจะต้องนิยามโดยอาศัยทฤษฎี
หลักการ แนวคิดจากผูร้ ู ้ ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องซึ่ งจะต้องนิยามให้อยูใ่ นรู ปของนิยามปฏิบตั ิการ
จึงจะสามารถสร้างเครื่ องมือวิจยั ที่มีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงนิยามปฏิบตั ิการ (Operational
Definition) เรี ยกสั้น ๆ ว่า O.D. คือ การให้ความหมายตัวแปรที่สาคัญ โดยเฉพาะตัวแปรตาม
(Dependent Variable) ที่ตอ้ งการศึกษา หรื อตัวแปรอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม ซึ่งจะต้องนิยามให้
เป็ นคุณลักษณะพฤติกรรม และหรื อกิจกรรมที่จะศึกษา ให้อยูใ่ นรู ปที่วดั ได้ สังเกตได้ ซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการสร้างเครื่ องมือวิจยั ให้มีความเที่ยงตรง (Validity)
ประเภทของการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ
นอกจากนี้การนิยามศัพท์เฉพาะก็เพื่อให้ผอู ้ ่านงานวิจยั มีความเข้าใจในตัวแปรที่ศึกษาและมี
ความเข้าใจตรงกันกับผูว้ ิจยั และเป็ นการช่วยให้การเขียนเค้าโครงการวิจยั รัดกุมขึ้น
1. คานิยามศัพท์ เฉพาะ ในการวิจยั ทัว่ ๆ ไปมักจะต้องให้ความหมายของคาบางคาที่ใช้ใน
รายงานการวิจยั ให้เฉพาะเจาะจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั เพื่อให้ผวู ้ จิ ยั และผูอ้ ่านมีความเข้าใจ
ตรงกัน ดังนั้นนักวิจยั จะทาการวิจยั เรื่ องใดจะต้องนิยามศัพท์เฉพาะแต่ละตัวให้ชดั เจนก่อน ซึ่ งจะช่วย
ให้งานวิจยั อยูใ่ นกรอบมากยิ่งขึ้นอีกด้วยสาหรับคาที่ควรให้นิยามนั้นอาจะเป็ นคาย่อ ๆ หรื อคาสั้น ๆ ที่
ใช้แทนข้อความยาว ๆ เพราะถ้าเขียนข้อความยาว ๆ ซ้ ากันบ่อย ๆ จะทาให้เสี ยเวลาในการเขียน ผูเ้ ขียน
จึงกาหนดเป็ นคาย่อหรื อคาสั้น ๆ แทน ซึ่ งคาเหล่านี้จะต้องให้นิยามศัพท์เฉพาะด้วย เพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจ
ตรงกับผู ้ วิจยั ว่าคานั้น ๆ หมายถึงอะไร ดังเช่นตัวอย่างข้างล่างนี้
การก้าวร้ าว หมายถึง การกระทาที่รุนแรงผิดไปจากปกติ เป็ นการกระทาที่ทาให้ผอู้ ื่นเจ็บปวด
เสี ยหาย หรื อมุ่งทาร้ายผูอ้ ้ืน ทั้งมีเจตคติและไม่มีเจตคติโดยตรง
เกษตรกร หมายถึง ผูท้ ี่ประกอบอาชีพในการทานา ทาไร่ ทาสวน หรื อเลี้ยงสัตว์ ในปี พ.ศ.
2554
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สาหรับคาที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงในการวิจยั ซึ่ งอาจมีความหมายไม่ใช่ความหมาย ทัว่ ๆ
ไป ผูว้ จิ ยั จะต้องให้คานิยามคาเหล่านี้ดว้ ย เพื่อไม่ให้ผอู ้ ่านเข้าใจไปเป็ นอย่างอื่น เช่น
โฮสต์ (Host) หมายถึง คนหรื อสัตว์ที่มีปรสิ ตอาศัยอยู่
ครู บริ หาร หมายถึง ครู ใหญ่ ผูช้ ่วยครู ใหญ่ และครู หวั หน้าหมวดวิชา คาอีกประเภทหนึ่งที่ควร
ให้คานิยามก็คือ คาที่มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม มีความหมายไม่ชดั เจน เข้าใจยาก เช่นคาว่า ความมุ่งหวัง
(Aspiration) เพทุบาย (Machiavellianism) ความเชื่อ แบบฝังใจ (Dogmatism) เป็ นต้น โดยทัว่ ไปแล้ว
การให้นิยามศัพท์เฉพาะ อาจแบ่งได้เป็ น 2 แบบ คือ การนิ ยมแบบทัว่ ไปกับ การนิยามปฏิบตั ิการ
2. การนิยามแบบทัว่ ไป เป็ นการกาหนดความหมายโดยทัว่ ไปอย่างกว้าง ๆ อาจให้
ความหมายตามทฤษฎี พจนานุกรม หรื อตามผูเ้ ชี่ยวชาญก็ได้ เป็ นการนิยามในรู ปมโนภาพซึ่ งยากแก่การ
ปฏิบตั ิ ไม่รู้วา่ จะวัดได้โดยวิธีใด และใช้อะไรวัด เช่น
วรรณกรรม หมายถึง งานเขียนในรู ปบทกวีนิพนธ์ ร้อยกรองและข้อเขียนทั้งหมดที่ใช้
ภาษาร้อยแก้ว
การตอบและการตรวจให้ คะแนนวิธี 0-1 (Zero-one method) หมายถึง วิธีการที่ให้
นักเรี ยนเลือกตอบเฉพาะตัวเลือกที่ถูก จะให้คะแนน 0 คะแนนถ้านักเรี ยนตอบผิด และให้คะแนน 1
คะแนนถ้านักเรี ยนตอบถูก
3. การนิยามปฏิบัติการ (Operational definition) เป็ นนิยามที่สามารถเอาผลมาใช้ปฏิบตั ิ
ได้จริ ง หรื ออธิ บายได้วา่ พฤติกรรมหรื อตัวแปรนั้นวัดได้หรื อสังเกตได้ดว้ ยอะไร ซึ่งแสดงถึงคุณสมบัติ
นั้น ๆ เช่น
เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกหรื ออารมณ์ของนักเรี ยนว่าชอบหรื อไม่
ชอบ พอใจหรื อไม่พอใจ ต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ อนั เกิดจากการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ ซึ่ งจะแสดงออกมา
ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง วัดได้โดยแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น นักเรี ยนคนใดที่ได้คะแนนมากก็มีเจต
คติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ดีกว่าคนที่ได้คะแนนน้อย
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ความสนใจทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู ้สึกชอบหรื อพอใจที่มีต่อวิทยาศาสตร์ หรื อ
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เช่น สละเวลาให้กบั วิทยาศาสตร์ มากกว่าอย่างอื่น เข้าร่ วมกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ดว้ ยความสมัครใจ
2.4 ความสาคัญของ Glossary
Glossary มีความหมายว่า อภิธานศัพท์, ปทานุกรม, พจนานุกรม, อภิธาน, ภาคคาศัพท์อธิบาย
ที่แทรกอยูใ่ นหนังสื อ
สวทช. ให้คานิยามคาว่า อภิธานศัพท์ คือ บัญชีคาศัพท์เฉพาะหรื อศัพท์เทคนิคซึ่งนาเสนอใน
หนังสื อส่ วนเนื้อหา/เนื้อเรื่ อง โดยได้รวบรวมและเรี ยงตามลาดับอักษร พร้อมให้ความหมาย ทั้งนี้
เพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจความหมายของคาศัพท์และเนื้อหาภายในหนังสื อ อภิธานศัพท์นอกจากจะจัดพิมพ์ใน
ส่ วนอ้างอิงและเพิ่มเติมซึ่ งอยูท่ า้ ยเล่มหนังสื อแล้ว อาจมีการจัดพิมพ์เป็ นตัวเล่ม ที่มีเฉพาะอภิธานใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้คานิยามคาว่า อภิธาน คือ น. หนังสื อ
อธิ บายศัพท์เฉพาะเรื่ อง เช่น อภิธานประวัติศาสตร์ ไทย. (ป., ส.).
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้คานิยามคาว่า พจนานุกรม คือ (-กฺรม) น.
หนังสื อว่าด้วยถ้อยคาในภาษาใดภาษาหนึ่ง เรี ยงตามลาดับตัวอักษร โดยทัว่ ๆ ไปจะบอกความหมาย
และที่มาของคาเป็ นต้นด้วย.
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้คานิยามคาว่า ปทานุกรม คือ น. หนังสื อ
สาหรับค้นคว้าความหมายของคาที่เรี ยงตามลาดับบท.
อ.เปลื้อง ณ นคร ให้คานิยามคาว่า อภิธาน คือ (มค. อภิธาน) น. ชื่อ, คาพูด, คาเรี ยงหรื อร้อย
กรองไว้เป็ นลาดับ, ปทานุกรม หรื อพจนานุกรม.
อ.เปลื้อง ณ นคร ให้คานิยามคาว่า ปทานุกรม คือ (สก. ปท = บท + อนุกรฺ ม = ตามลาดับ) น.
ลาดับบท, ลาดับถ้อยคา คือ ตาราแปลศัพท์เรี ยง ตามตัวอักษร, อภิธาน.
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วัตถุประสงค์ ของ Glossary
1. ใช้คน้ หาความหมายของคา
2. เป็ นบัญชีคาศัพท์เฉพาะหรื อศัพท์เทคนิครวบรวมและเรี ยงตามลาดับอักษร พร้อม
ให้ความหมาย เพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจความหมายของคาศัพท์และเนื้อหาภายในหนังสื อ
3. เป็ น Glossary ในการศึกษาปฏิบตั ิงานในเฉพาะด้านได้เป็ นอย่างดี
ประโยชน์ ของ Glossary
Glossary เป็ นหนังสื ออ้างอิงประเภทหนึ่ง จะช่วยให้คน้ หาความหมายของคา โดยได้
รวบรวมและเรี ยงตามลาดับอักษร พร้อมให้ความหมาย ทั้งหมวดคาศัพท์ทวั่ ไปรวมถึงหมวดบัญชี
คาศัพท์เฉพาะหรื อศัพท์เทคนิคเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจความหมายของคาศัพท์และ
เนื้อหาภายในหนังสื อได้ดียงิ่ ขึ้น ช่วยประหยัดเวลาในการเปิ ดค้นหาคาศัพท์ หนังสื ออธิ บายศัพท์เฉพาะ
เรื่ อง เช่น อภิธานประวัติศาสตร์ไทย เป็ นต้น
2.5 ความสาคัญของหนังสื ออ่านนอกเวลา
ปั จจุบนั ต้องยอมรับว่าหนังสื อมีหลายประเภทให้ทุกคนเลือกอ่าน ทั้งการ์ ตูน สารคดี นวนิยาย
หนังสื อเรี ยน นิ ตยสาร ฯลฯ ซึ่ งแต่ละคนก็มีความชอบต่างกันไป แต่จะมีหนังสื ออยูป่ ระเภทหนึ่งที่เป็ น
ธรรมเนียมที่มีมาแต่อดีตว่านักเรี ยนจะต้องอ่านทุกคน นัน่ ก็คือ "หนังสื ออ่านนอกเวลา" นัน่ เอง
หนังสื ออ่านนอกเวลา เป็ นหนังสื อที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนดไว้ในหลักสู ตรวิชาภาษาไทย
ให้นกั เรี ยนตั้งแต่ ป.1 - ม.6 อ่านเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและพัฒนาการอ่านของตัวเอง แต่เนื้ อหาจะ
มีความน่าดึงดูดแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภท ดังนั้นหนังสื ออ่านนอกเวลาส่ วนใหญ่จะเป็ นประเภท
เรื่ องสั้น นวนิยาย ที่อ่านสนุก ให้แง่คิดและเนื้ อหาดี ซึ่ งหลายๆ คนจะชอบมาก
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รู ปที่ 2.1 ตัวอย่างหนังสื ออ่านนอกเวลา
2.6 ความสาคัญของหลักสู ตร PAL and Conversation
หลักสู ตร PAL and Conversation ยังเป็ นหลักสู ตรที่มุ่งเน้นในการพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะ
ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพราะทางสถาบันวิจยั มาแล้วว่าสิ่ งนี้เป็ นรากฐานของการพัฒนา
ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนในด้านอื่นๆ ต่อไป และยังเสริ มการสอนวิธีการแปล ให้ผเู้ รี ยนนาเอาไป
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวติ ประจาวัน ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถอ่านภาษาอังกฤษออกในระยะเวลาอันสั้น
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รู ปที่ 2.2 ตัวอย่างหนังสื อ PAL ระดับ 6
2.7 ความสาคัญของภาษาอังกฤษ
ความสาคัญของภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในชีวติ ของคนไทย และคนทัว่
โลกไปแล้ว มนุษยชาติทุกวันนี้สื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ ไม่วา่ จะเป็ นการติดต่อสื่ อสารกันโดยตรง
การใช้อินเตอร์ เน็ต การดูทีวี การดูภาพยนตร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสื อคู่มือทางด้าน
วิชาการต่างๆ ฯลฯ บัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาออกมาในปั จจุบนั ถ้ามีความรู ้ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียน
เสริ มเข้าไปด้วยอีก โอกาสที่จะหางานก็จะไม่จากัดแค่ในประเทศไทย เท่านั้น ถ้าท่านเป็ นคนหนึ่งที่
สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ท่านคงจะไม่ปฏิเสธได้ถึงสิ ทธิ พิเศษที่ท่านมีเหนื อคนอื่นที่ไม่สามารถ
สื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ด้วยเทคโนโลยีดา้ นคอมพิวเตอร์ แ ละอินเตอร์ เน็ต ทาให้โลกของเราแคบลงไป
ถนัดตา ทุกวันนี้ท่านสามารถรับรู ้ข่าวสาร หรื อติดต่อกับเพื่อนต่างชาติได้ภายในเสี้ ยววินาที ท่านจะไม่
เข้าถึงสิ ทธิ พิเศษเหล่านี้เลย ถ้าท่านไม่รู้ภาษาอังกฤษ ระบบการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรี ยน
ของไทยหลายท่านอาจจะบอกว่า ประเทศไทยเราก็ให้ความสาคัญกับการเรี ยนภาษาอังกฤษมาตั้งนาน
แล้ว แต่ทาไมคนไทยถึงพูดภาษาอังกฤษสู ้คนฟิ ลิปปิ นส์ไม่ได้เลย นัน่ ก็เพราะว่าหลักสู ตรภาษาอังกฤษ
ของกระทรวงศึกษาธิ การของเรายังไม่ได้เน้นการพูดภาษาอังกฤษ จะเน้นแต่หลักไวยากรณ์ คาแปล และ
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การอ่านเพื่อความเข้าใจและให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เป็ นส่ วนใหญ่ สิ่ งที่จะต้องปรับปรุ งอย่างมากใน
ระบบการเรี ยนภาษาอังกฤษของไทยเราคือ การเน้นการพูดออกเสี ยง ไม่วา่ จะเป็ นการออกเสี ยง
พยัญชนะแต่ละตัว การเน้นเสี ยงหนักเบา ซึ่ งจะต้องมีสื่อช่วยสอนที่เป็ นมัลติมีเดีย คือ มีท้ งั ภาพ เสี ยง
และตัวหนังสื อ ให้ดว้ ย แทนระบบเก่าที่มีแต่ตวั หนังสื อเท่านั้น ทาให้การออกเสี ยงตามคาอ่านที่เขียนใน
ตาราหรื อพจนานุกรมที่ผดิ ๆ เช่นคาว่า cat ในพจนานุกรมอังกฤษไทยจะเขียนคาอ่านเป็ น แค้ท ซึ่ งแปล
มาจากคาอ่านพจนานุกรมอังกฤษเป็ นอังกฤษ ทาให้คนไทยเข้าใจว่า ไม่ตอ้ งออกเสี ยงตัว t ที่อยูต่ อนท้าย
ด้วย น่าจะเขียนคาอ่านเป็ น แค่ท-ถึ (ออกเสี ยง ถึ เบาๆ) แต่ถา้ เราจัดทาสื่ อการเรี ยนการสอนแบบ
มัลติมีเดีย เด็กก็จะได้ยนิ ทั้งเสี ยงที่ถูกต้อง ได้เห็นภาพ และตัวหนังสื อด้วย ซึ่ งทาได้ไม่ยาก และต้นทุนก็
ไม่มาก การเรี ยนของเด็กก็จะมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
2.8 ภาษาอังกฤษในภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาในตระกูลอินโด-ยุโรเปี ยน มีรูปลักษณะภาษาเป็ นภาษามีวภิ ตั ติปัจจัย
เช่นเดียวกับภาษาบาลี-สันสกฤต แต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เรี ยบง่ายขึ้น มีโครงสร้างประโยค
คล้ายภาษาไทย มีระบบเสี ยงต่างกับภาษาไทยบ้าง ในขณะเดียวกันก็มีลกั ษณะบางประการเหมือน
ภาษาคาโดด และภาษาคาติดต่อปนอยู่ เมื่อภาษาอังกฤษมีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้เรี ยบง่ายขึ้น
ภาษาอังกฤษจึงได้รับความนิยมใช้เป็ นภาษาเพื่อการสื่ อสารมากที่สุด มีประเทศต่างๆยอมรับ
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาราชการมากมาย ภาษาอังกฤษจึงกลายเป็ นภาษาสากลของชาวโลก คนไทยได้
ศึกษาภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สองมาเป็ นเวลานาน จนภาษาอังกฤษเข้ามามีอิทธิ พลต่อชีวติ ของคนไทย
มากขึ้น ดังนั้นภาษาอังกฤษ จึงเข้ามามีบทบาทต่อภาษาไทยมาก คนไทยบางคนนิยมพูดภาษาไทยปน
ฝรั่งกันอย่างแพร่ หลาย วัฒนธรรมฝรั่งก็เข้ามาปะปนในชีวติ ประจาวันของคนไทยมากขึ้น ค่านิยมของ
สังคมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ภาษาไทยก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เรายืมคาภาษาอังกฤษมาใช้ โดย
การทับศัพท์ ทับศัพท์เสี ยงเปลี่ยนไป ใช้คาไทยแปล ใช้คาสันสกฤตแปล ใช้คาบาลีสันสกฤตหรื อคา
อังกฤษซ้อนหรื อประสมกับคาไทย และเปลี่ยนความหมาย (ทองสุ ก เกตุโรจน์, 2551, หน้า 108)
การยืมคาภาษาอังกฤษมาใช้ สื่อสารในภาษาไทย วิธีการยืมคาภาษาอังกฤษมาใช้สื่อสารใน
ภาษาไทยโดยทัว่ ไปจะแบ่งออกเป็ น 3 วิธี คือ
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1. การแปลคาศัพท์ การยืมคาภาษาอังกฤษโดยวิธีการแปลศัพท์ หมายถึง การยืมคาที่เราไม่เคย
มีหรื อไม่เคยรู ้จกั หรื อการกล่าวถึงความคิดหรื อนามธรรม ซึ่ งไม่ใช่ความคิดหรื อนามธรรมที่เรานึกคิด
มาก่อน (ปราณี กุลละวณิ ชย์ และอื่น ๆ, 2535, หน้า 67) การยืมคาโดยวิธีการนี้จะต้องใช้วธิ ี การคิดแปล
เป็ นคาภาษาไทยให้มีความหมายตรงกับคาในภาษาอังกฤษ แล้วนาคานั้นมาใช้สื่อสารในภาษาไทย
ต่อไป
2. การบัญญัติศัพท์ การบัญญัติศพั ท์เป็ นวิธีการยืมคา โดยรับเอาเฉพาะความคิดเกี่ยวกับเรื่ องนั้น
มาสร้างคาขึ้นใหม่ ซึ่ งมีเสี ยงแตกต่างจากคาในภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะศัพท์ทางวิชาการจะใช้วธิ ี การนี้
มาก ผูท้ ี่ทาหน้าที่ในการบัญญัติศพั ท์ข้ ึนมาใช้ มักจะเป็ นนักวิชาการสาขาต่าง ๆ หน่วยงานราชการที่มี
หน้าที่รับผิดชอบ ในการบัญญัติศพั ท์ภาษาไทยขึ้น ใช้แทนคายืมจากภาษาต่างประเทศโดยตรง คือ
ราชบัณฑิตยสถาน แต่ก็มีบางคาที่นกั วิชาการแต่ละคนหรื อแต่ละหน่วยงานบัญญัติศพั ท์ภาษาไทยมาใช้
แทนคาภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน การยืมคาจากภาษาอังกฤษมาสร้างเป็ นคาใหม่ เพื่อใช้สื่อสาร โดยวิธีการ
บัญญัติศพั ท์ มีมากมาย
3. การทับศัพท์ การทับศัพท์เป็ นวิธีการยืมจากภาษาหนึ่ง มาใช้ในอีกภาษาหนึ่งโดยการถ่าย
เสี ยง และถอดอักษร การยืมคาภาษาอังกฤษ โดยวิธีการนี้ เป็ นวิธีการที่ทาได้ง่าย และปรากฏเด่นชัดที่สุด
ว่าเป็ นคายืมจากภาษาอังกฤษ คายืมจากภาษาอังกฤษโดยวิธีการทับศัพท์มีมากมาย คาบางคา
ราชบัณฑิตยสถานได้บญั ญัติศพั ท์เป็ นคาไทยแล้ว แต่คนไทยนิยมใช้คาทับศัพท์มากกว่า คาทับศัพท์บาง
คาจึงคุน้ หูผรู ้ ับสารมากกว่าศัพท์บญั ญัติ คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารโดยทัว่ ไป

