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51113305 : สาขาวชิาภาษาและการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 
ค าส าคญั :  การสลบัภาษา/พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิก 
  ประภสัสร สระโพธิทอง : พฤติกรรมการสลบัภาษาในระหวา่งปฎิบติังานของพนกังาน
ตอ้นรับบนเคร่ืองบินสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิก(CPA).   
อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   : รศ.ดร.พรพิมล  เสนะวงศ.์  52 หนา้. 
 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการสลบัภาษาของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินสาย
การบินคาเธ่ย์แปซิฟิก(CPA)ในด้านโครงสร้างและลักษณะของการสลับภาษา และศึกษา
เปรียบเทียบการสลบัภาษาระหวา่งกลุ่มผูพู้ดภาษาเดียวกนัและระหวา่งกลุ่มผูพู้ดภาษาต่างกนั ผูว้ิจยั
เก็บขอ้มูลโดยการบนัทึกการสนทนาระหว่างพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน และสามารถรวบรวม
บทสนทนาระหวา่งผูพู้ดภาษาเดียวกนัได ้19 บทสนทนา และบทสนทนาระหวา่งผูพู้ดภาษาต่างกนั
ได ้14 บทสนทนา จากการศึกษาพบวา่ ประเภทของค าท่ีพบวา่มีการน ามาใช้ในการสลบัภาษามาก
ท่ีสุด คือ ค านาม ซ่ึงพบในผูพู้ดทั้งสองกลุ่ม ในดา้นการสร้างค าท่ีใช้ในการสลบัภาษาพบว่า การ
สลบัภาษาของผูพู้ดทั้งสองกลุ่มมีลกัษณะเดียวกนัคือไม่ไดรั้บอิทธิพลจากไวยากรณ์ของภาษาหลกั
เลยผูพ้ดูยงัคงใชไ้วยากรณ์ของภาษาหลกัร่วมไปกบัการสลบัภาษา ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัของผูพู้ด
ทั้งสองกลุ่มคือการใชค้  าลงทา้ยของการสลบัภาษาในระดบัประโยค อยา่งไรก็ตามลกัษณะท่ีแตกต่าง
กนั คือการใชค้  าท่ีมีหน้าท่ีทางไวยากรณ์ต่างไปจากเดิมซ่ึงพบในการสลบัภาษาระหว่างผูพู้ดภาษา
เดียวกนั แต่ไม่พบปรากฎการณ์น้ีในระหวา่งผูพู้ดภาษาต่างกนั ประโยคและอนุประโยคท่ีกลุ่มผูพู้ด
ภาษาต่างกนัใชใ้นการสลบัภาษานั้นมกัจะสั้นกว่าประโยคและอนุประโยคท่ีผูพู้ดภาษาเดียวกนัใช ้
นอกจากน้ีจากการสังเกตและการศึกษานโยบายของบริษทั CPA พบว่า ผูโ้ดยสาร บริษทัและ
พนกังานตอ้นรับส่วนใหญ่ เห็นวา่ไม่ควรใชก้ารสลบัภาษาและควรใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษากลาง
เพียงภาษาเดียวในการส่ือสาร อย่างไรก็ตาม ผูโ้ดยสารและพนกังานอีกส่วนหน่ึงมีทศันคติท่ีเป็น
กลางต่อการสลบัภาษาและกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาภาษาท่ีคู่สนทนาของตนใชใ้นการสลบัภาษา 
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51113305 : MAJOR : (LANGUAGE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION) 
KEY WORD :  CODE-SWITCHING/CPA FLIGHT ATTENDANTS 
 PRAPASSORN  SRAPHOTHONG : CODE-SWITCHING BEHAVIOURS OF CATHAY 
PACIFIC AIRWAYS (CPA) FLIGHT ATTENDANTS ON DUTY. INDEPENDENT STUDY ADVISOR 
:  ASSOC.PROF.PORNPIMOL SENAWONG,Ph.D. 52 pp. 
 
 

    The purpose of this research is to study the structures and characteristics of 
code-switching occurring in the speech of CPA flight attendants on duty.  Data was collected 
by recording conversations between two groups of these flight attendants. The conversations 
can be divided into two types : those which occurred among speakers of the same first 
language and those which occurred among speakers of different first language. Nineteen 
samples of the first type of conversations and 14 of the second type were collected and 
analyzed. The result revealed that nouns were used most often in code-switching in both 
groups.  Such switching shared the same characteristics: word formation is not influenced by 
rules of the matrix language. When speakers code-switched in Thai, it was found that they 
usually ended the sentences with polite final particles.  The usage is a common practice in 
Thai.  However, words were found to occur in different forms when code-switched by the 
group of the same first language speakers. Sentences and clauses used by this group were 
much shorter than those used by the different first language speakers. It is also found that 
most passengers, flight attendants and CPA itself do not approve of code-switching practices. 
CPA includes in its Inflight Services Policy, Procedures & Requirements that flight attendants 
must use English only when on duty. The study points out that the majority of passengers 
have shown negative attitude towards code-switching. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.พรพิมล เสนะวงศ ์เป็นอยา่งสูง ท่ีไดใ้ห้
ค  าปรึกษา แนะน า และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆดว้ยความเอาใจใส่เป็นอยา่งดีตลอดระยะเวลา
ท าการวจิยัและเขียนการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี  
 ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ก าไลทิพย ์ปัตตะพงศ์ ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าจน
การค้นคว้าอิสระฉบับน้ีส าเร็จเรียบร้อย ตลอดจนอาจารย์ทุกท่านในภาควิชาภาษาตะวนัตก 
สาขาวิชาภาษาและการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีได้
ประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้อนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ใหแ้ก่ผูว้จิยั 
 การค้นควา้อิสระฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ ผูว้ิจยัต้องขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน และเพื่อนพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน ท่ี
ร่วมงานกันในทุกๆเท่ียวบิน นอกจากน้ียงัมีเพื่อนร่วมสาขาวิชาภาษาและการส่ือสารระหว่าง
วฒันธรรมทุกรุ่น ท่ีคอยถามไถ่ ใหค้  าปรึกษาและคอยใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและกนัดว้ยดีตลอดมา 
 ขอขอบคุณเพื่อนของผูว้ิจ ัยทุกท่าน โดยเฉพาะไนล์ ท๊อป ฝน และแอน ท่ีคอยให้
ค  าปรึกษาและเป็นก าลงัใจมาโดยตลอด 
 และท่ีจะขาดเสียมิได ้ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี่ชาย และพี่สาว รวม
ไปถึงคุณนา้ ท่ีคอยสนบัสนุนดา้นการศึกษาและใหก้ าลงัใจจนงานวจิยัส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 
        ประภสัสร สระโพธิทอง 
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