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52113312 : สาขาวชิาภาษาและการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 
ค าส าคญั : การสลบัภาษา/นกัจดัรายการวทิยชุุมชน 
 สุนิสา กิจสะศรม : การสลบัภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสานของนกัจดัรายการวิทยุชุมชน 
จงัหวดัเลย. อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปาจรีย ์นิพาสพงษ.์ 92หนา้. 
 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะการสลบัภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสานของ
นกัจดัรายการวิทยุชุมชน คล่ืนมหาชนคนไทยเลย จงัหวดัเลย และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
สลบัภาษาดงักล่าว การเก็บขอ้มูลท าโดยการบนัทึกเทปรายการของนกัจดัรายการวทิยุดีเจบ่าวไทใต ้ช่วง
รายการเวา้ม่วนชวนหวั คล่ืนมหาชนคนไทยเลย (FM96.25) จ านวน 25 วนั รวมเวลาทั้งส้ิน 25 ชัว่โมง 
และน าบทสนทนาทั้งหมดมาถอดเทปเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการวเิคราะห์เน้ือหา 
 ผลการศึกษาพบลกัษณะการสลบัภาษาในระดบัค ามากท่ีสุด รองลงมาคือระดบัวลี ระดบั
ประโยค และระดบัขอ้ความ ตามล าดบั ลกัษณะการสลบัภาษาท่ีพบมีลกัษณะส าคญัสามประการดงัน้ี 
คือ1) ปรากฏการปนภาษาในทุกระดบัโครงสร้างไวยากรณ์ 2) ปรากฏการปนภาษาโดยไม่อิงวฒันธรรม 
และ 3) ปรากฏการปนภาษาตรงตามไวยากรณ์ของภาษาท่ีปนมา ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสลบั
ภาษาพบวา่มี 9 ปัจจยัคือ 1) การสลบัภาษาเพื่ออุทาน 2) การกล่าวอา้งค าพูดผูอ่ื้น 3) การแสดงอตัลกัษณ์
ของกลุ่ม 4) การขาดค าศพัทใ์นภาษาแรก 5) การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลในชุมชน 6) การพูดซ ้ าเพื่อเนน้ย  ้า
ความเขา้ใจ 7) การสลบัภาษาเพื่อการอธิบายความหมาย 8) การสลบัภาษาเพื่อท าให้การขอร้องหรือ
ค าสั่งนั้นหนกัแน่นหรือนุ่มนวลข้ึน และ 9) ความตอ้งการอธิบายเส้นทาง 
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52113322 : MAJOR : LANGUAGE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION 
KEY WORD : CODE SWITCHING/PROMOTIONAL BROADCASTERS 
 SUNISA KITSASOM : CODE-SWITCHING BETWEEN CENTRAL AND 
NORTHEASTERN THAI DIALECTS BY PROMOTINAL BROADCASTERS IN LOEI. 
INDEPENDENT STUDY ADVISOR : PAJAREE NIPASPONG, Ph.D. 92 pp. 
  
 This study aims to analyze characteristics of code-switching between central Thai and 
northeastern Thai dialects of a promotional broadcaster in Loei, and to analyze factors influencing his 
code-switching. Data collection was done by recording 25 tapes of the radio programs FM96.25 
“Waw muan chuan hua” by DJ Baw Thai Tai in Loei, totaling 25 hours. The data were transcribed 
and analyzed using content analysis technique. 
 Findings reveal that code-switching in word level is the most frequently found, 
followed by code-switching in phrase, sentence and paragraph level, respectively. Results also show 
three main characteristics in code-switching in that; 1) the mixed elements are on every level of 
grammatical organization, 2) they are not specifically culture oriented or culture bond, and 3) the 
mixed elements obey the rules of the original language. The nine factors influencing code-switching 
include the need for; 1) interjection, 2) quotation, 3) expressing group identity, 4) lexical need, 5) 
making local announcement, 6) clarification, 7) showing sympathy, 8) softening and strengthening 
requests or commands, and 9) explaining direction. 
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 งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เน่ืองจากได้รับความกรุณาจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. 
ปาจรีย ์นิพาสพงษ์ อาจารยท่ี์ปรึกษางานคน้ควา้อิสระ ผูท่ี้สละเวลาอนัมีค่าของท่านให้ความช่วยเหลือ
และค าแนะน าท่ีมีประโยชน์ต่างๆต่องานวจิยัฉบบัน้ี ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี
 ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณคณะอาจารยภ์าควิชาภาษาเพื่อการส่ือสารระหว่างวฒันธรรมคณะ
โบราณคดีทุกท่าน ท่ีไดถ่้ายทอดวิชาความรู้ทางภาษาศาสตร์และการส่ือสารระหว่างวฒันธรรมให้แก่
ผูว้จิยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่รองศาสตราจารย ์ดร. พรพิมล เสนะวงศแ์ละอาจารย ์ดร. ก าไลทิพย ์ปัตตะพงศ ์
ท่ีไดก้รุณาใหข้อ้คิดและค าแนะน าต่างๆท่ีเป็นประโยชน์อยา่งท่ีสุด 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณบงัอร กิจสะศรม ผูเ้ป็นมารดา และคุณธวชัชยั กิจสะศรม ผูเ้ป็นบิดา 
ท่ีเป็นก าลงัใจท่ีส าคญัอยา่งยิง่ และเน่ืองจากขณะงานวจิยัน้ีไดด้ าเนินข้ึน ผูว้ิจยัตอ้งยา้ยกลบัไปยงัจงัหวดั
เลยจึงตอ้งเดินทางไป-กลบัระหว่างจงัหวดัเลยและกรุงเทพฯเพื่อเขา้มาหาอาจารยท่ี์ปรึกษา จึงอยาก
ขอบพระคุณบิดาและมารดาท่ีช่วยสนบัสนุนทุนทรัพยใ์นการเดินทางของผูว้จิยั 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ คุณทิวากร อาจวาที ผูเ้ป็นเพื่อน ท่ีให้ท่ีพกัอาศยัแก่ผูว้ิจยัตลอดช่วงเวลา
ของการเรียนปริญญาโทและการท างานวิจยั และขอขอบพระคุณ คุณอิงอร พึ่งจะงาม นายพชระ โชติ
ภิญโญกุล และนางสาวธิดารัตน์ เกวลิน ทั้งสามคนผูเ้ป็นเพื่อน ท่ีไดใ้หก้ าลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือใน
การวเิคราะห์งานวจิยัคร้ังน้ี 
 สุดทา้ยขอบคุณกลุ่มตวัอยา่งคือนกัจดัรายการวทิย ุดีเจบ่าวไทใต ้จากสถานีวิทยุคล่ืนมหาชนคน
ไทยเลย ขอบคุณก าลงัใจจากญาติพี่นอ้ง มิตรสหาย ตลอดจนเพื่อนนกัศึกษาทุกคน 
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