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ท่ีสุด คือ ค านาม ซ่ึงพบในผูพู้ดทั้งสองกลุ่ม ในดา้นการสร้างค าท่ีใช้ในการสลบัภาษาพบว่า การ
สลบัภาษาของผูพู้ดทั้งสองกลุ่มมีลกัษณะเดียวกนัคือไม่ไดรั้บอิทธิพลจากไวยากรณ์ของภาษาหลกั
เลยผูพ้ดูยงัคงใชไ้วยากรณ์ของภาษาหลกัร่วมไปกบัการสลบัภาษา ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัของผูพู้ด
ทั้งสองกลุ่มคือการใชค้  าลงทา้ยของการสลบัภาษาในระดบัประโยค อยา่งไรก็ตามลกัษณะท่ีแตกต่าง
กนั คือการใชค้  าท่ีมีหน้าท่ีทางไวยากรณ์ต่างไปจากเดิมซ่ึงพบในการสลบัภาษาระหว่างผูพู้ดภาษา
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    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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  บทที ่1 

  บทน ำ      

    

1. ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

      ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารและถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกของบุคคล การท่ีจะ

ส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ผูพ้ดูจ  าเป็นตอ้งรู้จกัและสามารถใชภ้าษานั้นไดอ้ยา่งดี โดยเฉพาะ

หากอยู่ในสังคมท่ีมีผูพู้ดไดห้ลายภาษา สมาชิกของกลุ่มสังคมดงักล่าวจ าเป็นจะตอ้งเรียนรู้ท่ีจะใช้

ภาษาส่ือสารกบัคนอ่ืนๆในกลุ่มสังคมนั้น ดงัเช่นในการท างาน หากตอ้งท างานร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน

ท่ีมาจากชนชาติต่างๆ ภาษาท่ีใชภ้าษายอ่มไม่ไดจ้  ากดัอยูแ่ค่เพียงภาษาเดียว ในสายงานอาชีพท่ีตอ้ง

ส่ือสารหรือปฎิสัมพนัธ์กบัคนจากชนชาติต่างๆ มีหลายสาขาอาชีพดว้ยกนั อาชีพหน่ึงท่ีตอ้งพบปะ

กบัผูค้นต่างชาติต่างภาษาตลอดเวลาคือ อาชีพพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ปัจจุบนัมีงานวิจยัท่ี

เก่ียวกบัลกัษณะการใช้ภาษาของกลุ่มคนอาชีพต่างๆ อาทิเช่น นกัจดัรายการวิทยุ ในงานวิจยัของ 

สุทธิรา วอ่งพาณิชเจริญ (2540) มคัคุเทศก ์ในงานวจิยัของ อรรจน์ สีหะอ าไพ (2530) ฯลฯ แต่ยงัไม่มี

งานวิจยัท่ีศึกษาลกัษณะการใชภ้าษาของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษา

การใชภ้าษาของบุคลากรในอาชีพน้ี  

พนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน (flight attendants) ประกอบด้วยพนักงานหญิง (air 

stewardesses) หรือท่ีเรียกกนัในภาษาไทยวา่แอร์โฮสเตส และพนกังานชาย (air steward)  ท่ีเรียกกนั

ในภาษาไทยวา่สจว๊ต  งานอาชีพน้ีตอ้งท างานเก่ียวขอ้งกบัผูค้นหลายเช้ือชาติ ทั้งท่ีเป็นเพื่อนร่วมงาน 

และผู ้โดยสาร ส่งผลให้มีการใช้ภาษาในลักษณะของการปนและการสลับภาษา ระหว่าง

ภาษาองักฤษกับภาษาอ่ืนๆ เช่น ภาษาองักฤษกับภาษาจีน หรือภาษาองักฤษกบัภาษาไทย การท่ี

พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินใชก้ารปนและการสลบัภาษาในการปฏิบติัหนา้ท่ี เช่นใชค้  าภาษาหน่ึง

ในปริบทของอีกภาษาหน่ึง อาจมีสาเหตุมาจากค าเหล่านั้นสามารถถ่ายทอดความหมายไดช้ดัเจนใน

หมู่พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน สายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิกมีพนกังานตอ้นรับหลายเช้ือชาติ เช่น 
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ไทย จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ พนกังานเหล่าน้ีส่ือสารกบัผูโ้ดยสารชาวต่างชาติ โดยใช้ภาษา 3 ภาษา 

ไดแ้ก่ ไทย จีน องักฤษ  
ผูว้ิจยัไดส้ังเกตการปฏิบติังานของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินของสายการบินคาเธ่ย์

แปซิฟิก พบวา่มีการแบ่งกลุ่มการใชภ้าษาตามเช้ือชาติของพนกังาน เช่น พนกังานท่ีเป็นคนเช้ือชาติ

จีนจะพูดภาษาจีนแมนดาริน (Mandarin) หรือกวางตุ้ง (Cantonese) เป็นหลัก และสลับใช้ค  า

ภาษาองักฤษเป็นบางช่วง ค าภาษาองักฤษท่ีถูกน ามาใชจ้ะเป็นศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการปฏิบติังานบน

เคร่ือง เช่น cockpit, galley, cart, PVC, F/A Kit, drystore ฯลฯ 

ผูว้ิจ ัยต้องการศึกษาลักษณะและพฤติกรรมการสลับภาษาของพนักงานต้อนรับบน

เคร่ืองบิน ใน 2 ประเด็น คือ  

1.1   โครงสร้างและรูปแบบการสลบัภาษา (code-switching) ระหวา่งภาษาไทย ภาษาจีน

และภาษาองักฤษ  

1.2   ความแตกต่างของการใชก้ารสลบัภาษาระหวา่งกลุ่มผูพ้ดูภาษาเดียวกนัและระหวา่ง

กลุ่มผูพ้ดูภาษาต่างกนั   

ในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัใช้ค  าว่า “การสลบัภาษา” แทนค าว่า “การปนและการสลบัภาษา” 

เน่ืองจากการศึกษาคน้ควา้ค าวา่ “การสลบัภาษา” ครอบคลุมพฤติกรรมการใชภ้าษา ทั้งสองลกัษณะ

ท่ียากจะแยกออกให้ชดัเจนได ้และประเด็นของการศึกษาน้ีก็ไม่ไดอ้ยูท่ี่การจ าแนกขอ้มูลวา่เป็นการ

สลบัหรือการปนภาษา แต่อยูท่ี่การศึกษาโครงสร้างและลกัษณะการสร้างภาษาจากขอ้มูลท่ีรวบรวม

มา 

 

2.ปัญหำน ำวจัิย 

2.1 การส่ือสารดว้ยการสลบัภาษาของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินมีโครงสร้างและ

ลกัษณะอยา่งไร 

2.2 การสลบัภาษาของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินระหว่างกลุ่มผูพู้ดภาษาเดียวกนั

และในระหวา่งกลุ่มผูพ้ดูภาษาต่างกนัมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
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3. วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

3.1 ศึกษาความถ่ีของการเกิดปรากฏการณ์ของการสลบัภาษาของพนกังานตอนรับบน

เคร่ืองบิน 

3.2 วิเคราะห์โครงสร้างของการสลบัภาษาจากตวัอยา่งบทสนทนาท่ีพบในการส่ือสาร

ของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินขณะปฏิบติังาน 

3.3 ศึกษาเปรียบเทียบการสลบัภาษาระหวา่งกลุ่มผูพู้ดภาษาเดียวกนัและระหวา่งกลุ่มผู ้

พดูภาษาต่างกนัของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

 

4. ขอบเขตของกำรศึกษำ 

4.1    ศึกษาเฉพาะการสลบัภาษาของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินในขณะปฏิบติังาน 

4.2   เปรียบเทียบการสลบัภาษาระหวา่งผูพู้ดภาษาเดียวกนัและระหวา่งกลุ่มผูพู้ดภาษา

ต่างกนัของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน ซ่ึงการศึกษาการสลบัภาษาของพนักงานตอ้นรับบน

เคร่ืองบินในคร้ังน้ีไม่ไดน้ าปัจจยัทางดา้น เพศ วยั และพื้นฐานทางการศึกษาของพนกังานตอ้นรับ

บนเคร่ืองบินมาพิจารณา เน่ืองจากพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินไม่วา่จะเป็นเพศใด อายุเท่าใด วยัใด 

จะตอ้งผา่นการฝึกหดัการใชภ้าษาบนเคร่ืองบินในการปฏิบติังานในมาตรฐานเดียวกนัจากบริษทัคา

เธ่ยแ์ปซิฟิกแอร์เวย ์จ  ากดั 

4.3 การศึกษาคร้ังน้ีไม่รวมถึงลกัษณะการออกเสียงของค าภาษาจีนและภาษาองักฤษ 

แต่จะศึกษาเฉพาะประเภทของค า รูปแบบของค า จ  าแนกประเภทของค าและหนา้ท่ีท่ีค  าเหล่านั้นถูก

น ามาใชใ้นประโยค  

 

5. นิยำมศัพท์ 

5.1   พนักงำนต้อนรับบนเคร่ืองบิน  หมายถึง พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินท่ีให้บริการ

แก่ผูโ้ดยสาร เพื่อความสะดวกสบาย และความปลอดภยัตลอดระยะเวลาการเดินทางบนเคร่ืองบิน 

เกสร สิทธิหน่ิว (2547) 
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5.2   กำรปนภำษำ  หมายถึง การน าค าภาษาอ่ืนเขา้มาปนเป็นคร้ังคราวในการพูดกบัอีก

ภาษาหน่ึง ในการปนภาษาน้ีผูพู้ดอาจเร่ิมตน้พูดดว้ยภาษาหน่ึง และสลบัไปใชภ้าษาอ่ืนเป็นบางช่วง

บางตอน  

5.3   กำรสลับภำษำ  หมายถึง การส่ือสารโดยท่ีผูท่ี้พูดไดส้องภาษาหรือมากกว่าสอง

ภาษาข้ึนไปมีการใชภ้าษาต่างๆเหล่านั้นสลบักนัไปมา อาจมีการปนในระดบัสูงกวา่ค าก็ได ้

 

6. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

6.1 ได้ทราบถึงรูปแบบและลักษณะการใช้ภาษาในงานอาชีพพนักงานต้อนรับบน

เคร่ืองบิน  

6.2 ไดท้ราบถึงลกัษณะเฉพาะของการใช้ภาษาและความหมายของค าศพัท์ท่ีพนกังาน

ตอ้นรับบนเคร่ืองบินใชใ้นการปฏิบติังาน 

6.3 งานวิจัยฉบับน้ีช่วยให้เห็นถึงทัศนคติของผู ้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องหรือผู ้ท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการสลบัภาษาของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

6.4 เพื่อเป็นแนวทางใช้ศึกษาเปรียบเทียบการใช้ภาษาเฉพาะกลุ่มแก่ผูท่ี้สนใจศึกษา

ต่อไป 

 

7 .วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 

7.1   คน้ควา้และศึกษาเอกสาร ต าราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.2    บนัทึกเสียงการสลบัภาษาของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินจากการปฏิบติังาน

จริงของผูว้จิยัเอง 

7.3  วเิคราะห์ลกัษณะการสร้างค า ท่ีเกิดจากการการสลบัภาษาของพนกังานตอ้นรับบน

เคร่ืองบิน 

7.4    สรุปผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะ 
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บทที ่ 2 

            เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
                การศึกษาภาษาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานของพนกังานตอ้นรับในสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิก 
ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสรุปแนวความคิดออกเป็นหวัขอ้ดงัน้ี 

1.    การสลบัภาษา (code-switching) 
2.    งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสลบัภาษา (code-switching) 
3.    งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติท่ีมีภาษา 

  
1. การสลบัภาษา (code-switching) 

การสลบัภาษา คือปรากฎการณ์ท่ีผูพู้ดใชภ้าษามากกว่าหน่ึงภาษาในการส่ือสารอยู่เป็น
ระยะๆ ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีผูพ้ดูมีความสามารถในการใชภ้าษาทั้งสองในระดบัสูง 

Romaine (1994: 55-64) อธิบายถึงการสลบัภาษาวา่ เกิดจากการใชภ้าษาสองภาษาหรือ 
มากกวา่นั้นสลบักนั และเป็นการสลบัในระดบัวลีข้ึนไป ผูท่ี้สามารถใชก้ารสลบัภาษาน้ีไดม้กัเป็นผู ้
ท่ีอยูใ่นสังคมท่ีมีการใชภ้าษา 2 ภาษาหรือมากกวา่ข้ึนไปไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ  และมีความสามารถ
ในการใชภ้าษาเหล่านั้นไดเ้ท่าๆ กนั  

อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2542: 96-97) กล่าววา่การสลบัภาษา เป็นปรากฏการณ์ท่ีผูพู้ด
ภาษาสองภาษาหรือหลายภาษา พูดภาษาเหล่านั้นสลับกนัไปมา ในระดับประโยคหรือยาวกว่า
ประโยค การสลบัภาษามีหลายประเภท ไดแ้ก่  

1. การสลบัภาษาในการสนทนา หมายถึง การพูดภาษาสองภาษาหรือวิธภาษาสองวิธ
ภาษาสลบักนัโดยไม่มีเหตุผลหรือปัจจยัอะไรมาควบคุมปรากฎการณ์ทางภาษาเช่นน้ี เกิดข้ึนในการ
สนทนาทัว่ๆ ไปของผูรู้้ภาษา ซ่ึงใชภ้าษาต่างๆ สลบักนัไปแบบไม่รู้สึกตวั 

2. การสลบัภาษาตามสถานการณ์ หมายถึงการพูดสองภาษาหรือวิธภาษาสลบักนัตาม
สถานการณ์ เช่น ในสถานการณ์ท่ีไม่เป็นทางการ จะใชภ้าษาหน่ึง แต่ในสถานการณ์ท่ีเป็นทางการ
จะใชอี้กภาษาหน่ึง เป็นตน้ การสลบัภาษาตามสถานการณ์น้ีอาจพบไดใ้นบางกรณีในสังคมไทย เช่น 
ในการประชุมนานาชาติท่ีจดัในประเทศไทย ภาษาท่ีใชป้ระกาศในท่ีประชุมจะใชภ้าษาทางการและ
เสนอบทความจะเป็นภาษาองักฤษ แต่นอกหอ้งประชุม คนไทยจะสลบัมาใชภ้าษาไทยเม่ือพูดกบัคน
ไทยดว้ยกนัเอง ปรากฎการณ์เช่นน้ีเรียกวา่ การสลบัภาษาตามสถานการณ์  
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3. การสลบัภาษาเชิงอุปลกัษณ์ หมายถึง การสลบัภาษาเพื่อให้เป็นสัญลกัษณ์ของอะไร
สักอย่างหน่ึง ตวัแปรท่ีท าให้เกิดการสลบัภาษาเช่นน้ี คือ เร่ืองท่ีพูด (topic) เช่น ผูบ้รรยายทาง
วิชาการซ่ึงบรรยายโดยใชภ้าษา แต่เม่ือพูดถึงชีวิตความเป็นอยูใ่นภาคอีสาน ก็สลบัไปพูดภาษาไทย
อีสานแทน เพื่อให้ผูฟั้งสนใจ หรือเขา้ใจได้เร็วข้ึนเน่ืองจากมีความสอดคล้องกนัระว่างเน้ือหากบั
ภาษาท่ีใช ้เป็นตน้ 

Blom and Gumperz (1972: 407-434) ไดศึ้กษาการใช้ภาษาของคนในเมืองทางตอน
เหนือของนอร์เวย ์ผลการศึกษาพบว่า มีการสลบัภาษาระหว่างภาษามาตรฐานประจ าทอ้งถ่ิน คือ 
ภาษา Bokmål กบัภาษาถ่ิน คือ ภาษา Ranamål โดยแบ่งลกัษณะการสลบัภาษาไดด้งัน้ี  

 
1. Situational switching คือ การสลบัภาษาท่ีแปรไปตามสถานการณ์ในการใชภ้าษา เช่น 

ในสถานการณ์ท่ีเป็นทางการ ยกตวัอยา่งเช่น ขณะท่ีครูก าลงับรรยายทางวิชาการจะใชภ้าษา Bokmål 
ซ่ึงเป็นภาษามาตรฐาน แต่เม่ือมีการพูดคุยกบันกัเรียนในชั้นเรียน จะใชภ้าษา Ranamål ซ่ึงเป็นภาษา
ถ่ิน  

2. Metaphorical switching คิอ การสลบัภาษาท่ีแปรไปตามเร่ืองท่ีพดู แต่สถานการณ์ท่ี 
ใชภ้าษาในขณะนั้นยงัคงเหมือนเดิม Blom and Gumperz ยกตวัอยา่งการสนทนาของพนกังาน พบวา่
มีการใชท้ั้งภาษา Bokmål และภาษา Ranamål สลบักนัไปมา จากการวิจยัดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า 
เม่ือบทสนทนาระหว่างพนกังานเป็นเร่ืองท่ีเป็นทางการ ผูพู้ดจะใช้ภาษา Bokmål แต่ถา้เป็นเร่ือง
ทัว่ไป เช่น การทกัทาย หรือพดูคุยกนัในเร่ืองท่ีมีความเป็นกนัเอง ผูพ้ดูจะเปล่ียนเป็นภาษา Ranamål 

Varunee Boon-Long (1976: 34) แสดงความเห็นวา่ การปนภาษา เป็นรูปแบบเฉพาะของ
การติดต่อทางภาษาและเป็นส่วนส าคญัในการท าให้เกิดความเขา้ใจว่าค ายืมได้กลายมาเป็นค าใน
ภาษาของผูย้ืมไดอ้ยา่งไร มีบทบาทรวมไปถึงเกิดหนา้ท่ีหลากหลายไดอ้ยา่งไร อาจกล่าวไดแ้ต่เพียง
วา่ กระบวนการปนภาษา เกิดจากการรวมกนัของระบบภาษาสองภาษานัน่เอง 

Wardhough (1986: 103-104) กล่าววา่ การปนภาษาจะเกิดข้ึนเม่ือคู่สนทนาใชภ้าษาสอง
ภาษาร่วมกนั และเปล่ียนจากภาษาหน่ึงไปสู่อีกภาษาหน่ึงในขอ้ความเดียวกนั การปนภาษาในบท
สนทนานั้นจะไม่ท าใหเ้กิดการเปล่ียนหวัเร่ืองของบทสนทนานั้นๆ 

   Marasigan (1983:7) นกัภาษาศาสตร์ท่ีสนใจศึกษาการสลบัภาษากล่าวไวว้า่ การสลบั
ภาษา หมายถึงการใช้ภาษาสองภาษาในประโยคหรือปริเฉทเดียวกนั และยงัหมายรวมถึงการปน
ภาษาถ่ินภาษาใดภาษาหน่ึงจากภาษาถ่ินหลายๆภาษาของภาษาเดียวกนั ตวัอยา่งเช่น “ แซบหลายเดอ้
ส้มต าร้านน้ี” เป็นการปนภาษาไทยอีสานในปริบทภาษาไทยมาตรฐานซ่ึงขอ้ความ  แซบหลายเดอ้ 
เป็นภาษาถ่ินหมายความวา่เอร็ดอร่อย Marasigan ยงักล่าวอีกวา่ การสลบัภาษานั้นสามารถสะทอ้น
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ความเป็นอยู ่วฒันธรรมและความพึงพอใจส่วนบุคคล วา่ในสังคมของเขายอมรับการปนภาษาและมี
การใชภ้าษาอ่ืนปนในการสนทนาในชีวติประจ าวนั  

Hoffman (1991:23) สนใจศึกษาภาวะสองภาษาและการใช้สองภาษาควบกนั เขาได้
พบว่าในกลุ่มคนท่ีไม่ได้เป็นผูพู้ดสองภาษามีการใช้สองภาษาควบกนั โดยใช้ทั้งแบบสลบัภาษา 
(code- switching ) และแบบปนภาษา (code - mixing ) Hoffman ศึกษาโดยสังเกตการพูดกลบัไป
กลบัมาระหวา่งภาษาทั้งสองภาษาในผูพู้ดท่ีเป็นผูใ้หญ่ และการพูดกลบัไปกลบัมาระหวา่ง 2 ภาษา
ของผูพ้ดูท่ีเป็นเด็กท่ีมีพอ่และแม่เป็นผูท่ี้พดูคนละภาษา และไดส้รุปผลการวจิยัวา่จากการสัมภาษณ์ผู ้
พูดจ านวนมากพบว่าการปนภาษามีประโยชน์ และท าให้ถอ้ยค าท่ีตอ้งการส่ือสารออกไปมีความ
กระจ่างและแม่นย  ามากข้ึน ส่วนประเด็นสลบัภาษาในเด็กนั้น Hoffman กล่าวว่าจากการศึกษาได้
พบวา่ เด็กมีการปนภาษาและสลบัภาษาจริง แต่เป็นการปนภาษาไม่สมบูรณ์ (incomplete code - 
mixing) เพราะเด็กเล็กยงัไม่รู้ถึงระบบท่ีชดัเจนของภาษาทั้งสองภาษา  Hoffman จึงให้ขอ้คิดท่ีส าคญั
ของการปนภาษาวา่ แมผู้พู้ดจะไม่ใช่ผูพู้ดทั้งสองภาษาโดยก าเนิด แต่การท่ีเราจะใชก้ารปนภาษาได้
อยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์นั้นผูพ้ดูตอ้งเขา้ใจทั้งระบบไวยากรณ์และความหมายอยา่งลึกซ้ึง  

นอกจากน้ี อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2545: 92-94) ไดใ้ห้ความหมายของการปนภาษาวา่ 
หมายถึง การใชค้  าของภาษาหน่ึงในปริบทของอีกภาษาหน่ึงในความหมายท่ีกวา้งท่ีสุด การปนภาษา
ยงั หมายถึง การใชภ้าษาหน่ึงในทุกระดบัหรือรูปแบบปนกบัอีกภาษาหน่ึงของผูพู้ด เช่น ใชค้  า วลี 
ลกัษณะทางเสียงประโยค หรือขอ้ความต่อเน่ืองยาวๆในภาษาองักฤษปนเขา้ไปในการพูดภาษาไทย 
เป็นตน้  

ส่วนการปนภาษา ในความหมายท่ีแคบลง หมายถึงการปนในระดบัค าหรือส านวน เป็น
ปรากฏการณ์ท่ีเรียกวา่ การสลบัภาษา อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2545: 92-94) ยงักล่าวถึงการปนภาษา
ในสังคมไทยวา่ สังคมไทยเป็นสังคมหลายภาษา คนท่ีอยูใ่นสังคมไทยส่วนใหญ่เป็นผูรู้้หลายภาษา มี
ความสามารถท่ีจะเขา้ใจหรือพูดไดห้ลายภาษา ผูพู้ดท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณชายแดนของประเทศไทย 
พดูไดห้ลายภาษาและสามารถใชภ้าษาเหล่านั้นสลบักนัไปมาได ้ท าให้ภาษาหลายภาษามีอิทธิพลซ่ึง
กนัและกนั ก่อใหเ้กิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางภาษา ไดแ้ก่ การปนภาษา (language mixing) การสลบั
ภาษา(language switching) การยืมภาษา (linguistic borrowing) และการแทรกแซงภาษา (linguistic 
interference)  
  

ในการศึกษาโครงสร้างและลกัษณะการสลบัภาษาของพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน
สายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิก ผูว้ิจยัใช้ค  าการสลบัภาษา ในความหมายว่า การใช้ภาษาสองภาษาหรือ 
มากกว่านั้นสลบักนั และเป็นการสลบัในระดบัวลีข้ึนไป และผูท่ี้สามารถใช้ภาษาในลกัษณะน้ีได้
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อย่างเป็นธรรมชาติมกัเป็นผูท่ี้อยู่ในสังคมท่ีมีการใช้ภาษาสองภาษาหรือมากกว่าข้ึนไป  และมี
ความสามารถในการใชภ้าษาเหล่านั้นไดเ้ท่าๆ กนั   
 
2. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการสลบัภาษา 

งานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องกับการปนภาษาและการสลับภาษา แสดงให้เห็นถึงการน า
ภาษาองักฤษมาปนและสลบัใชใ้นกลุ่มอาชีพต่างๆ อาทิเช่น มคัคุเทศก ์นกัจดัรายการวิทยุ  โดยมกัจะ
มีการน าภาษาองักฤษมาใชใ้นระดบัค าในลกัษณะของการทบัศพัท์ของค าภาษาองักฤษเฉพาะสาขา
อาชีพและศพัทท์ัว่ไปท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัอาชีพสาขานั้นๆ  ดงัจะเห็นไดจ้ากงานวจิยัต่อไปน้ี 

       อรรจน์ สีหะอ าไพ (2530) ได้ศึกษาเร่ือง การใช้ภาษาและการสับเปล่ียนภาษาของ
มคัคุเทศก์ โดยศึกษาการสับเปล่ียนภาษาระหว่างภาษาไทยกบัภาษาองักฤษของมคัคุเทศก์ในเขต
กรุงเทพมหานครตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในและนอกสังคมมคัคุเทศก์ และในขณะปฏิบติัหน้าท่ี 
โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างประชากรซ่ึงเป็นมคัคุเทศก์จากการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ จ านวน 130 
คน ผลการศึกษาพบว่า การสับเปล่ียนภาษา อยู่ในระดบัค าเป็นส่วนใหญ่ และมีการทบัศพัท์ท่ีมี
ค  านามและค ากริยา และน ามาใช้ในหน้าท่ีท่ีต่างไปจากหน้าท่ีในภาษาอังกฤษโดยให้เข้ากับ
โครงสร้างภาษาไทย นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัสามารถจดัประเภทของค าภาษาองักฤษท่ีพบไดท้ั้งหมด 6 
ประเภท คือ กลุ่มศัพท์เก่ียวกับโรงแรม ร้านค้า ส านักงาน ธุรกิจท่องเท่ียว เม่ือวิเคราะห์ตาม
องคป์ระกอบทางสังคมพบว่า การสับเปล่ียนภาษาจะเกิดข้ึนบ่อยมากในสถานการณ์ของการปฏิบติั
หนา้ท่ีมคัคุเทศก ์ส่วนในสถานการณ์นอกสังคมมคัคุเทศก์ จะพบการใชค้  าภาษาองักฤษนอ้ยท่ีสุดใน
ทุกตวัแปร นอกจากน้ีปริมาณของการใชค้  าภาษาองักฤษจะมีมากในมคัคุเทศก์เพศชายท่ีมีอายุ 40-50 
ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและท างานมานานกวา่ 10 ปี ส่วนเหตุผลท่ีใชค้  าทบัศพัท ์เพื่อตอ้งการ
ใหต้รงกบัความตอ้งการในการส่ือความหมาย เน่ืองจากสามารถให้ความหมายไดท้นัที นอกจากน้ียงั
มีสาเหตุมาจากการท่ีค าภาษาองักฤษบางค าแปลเป็นไทยแลว้ยาวเกินไปไม่สะดวกต่อการใช ้โดยเห็น
วา่ถา้ใชค้  าภาษาองักฤษจะเขา้ใจไดร้วดเร็วและกระชบักวา่ 

สุทธิรา ว่องพาณิชเจริญ (2540)  ศึกษาการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยของนักจดั
รายการวิทยุภาคเอฟ.เอ็ม.ในกรุงเทพมหานคร. ผลการศึกษาพบว่านักจัดรายการวิทยุใช้ค  า
ภาษาองักฤษในภาษาไทยสองชนิด คือ ค าศพัทเ์ฉพาะและค าศพัทท์ัว่ไป โดยแต่ละชนิดจ าแนกตาม
ลกัษณะการสร้างค าไดส้ามลกัษณะ คือ การตดัค า การทบัศพัท์บางส่วน และการทบัศพัท์ การทบั
ศพัทบ์างส่วนนั้นมีการเรียงค าในรูปแบบ ไทย+องักฤษ ไทย+องักฤษ+ไทย และองักฤษ+ไทย เม่ือ
เปรียบเทียบแต่ละชนิดของการปนพบวา่นกัจดัรายการวิทยุใชค้  าศพัท์ทัว่ไปมากกว่าค าศพัท์เฉพาะ 
โดยใชก้ารทบัศพัทม์ากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบจ านวนค าปนภาษาองักฤษในแต่ละประเภทรายการและ
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สถานการณ์การใช้ภาษาพบวา่ ในสถานการณ์การสนทนาคนเดียว นกัจดัรายการประเภทเศรษฐกิจ
ใช้ค  าภาษาองักฤษปนไทยมากท่ีสุด รองลงมา คือ ประเภทความรู้ทัว่ไป และล าดบัสุดท้าย คือ 
ประเภทข่าวทัว่ไป ส่วนในสถานการณ์สนทนาสองคนนั้น พบวา่นกัจดัรายการประเภทข่าวทัว่ไปใช้
ค  าปนภาษาองักฤษมากกวา่ประเภทความรู้ทัว่ไป   

นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสลบัภาษาท่ีพบในประเทศไทย ท่ีมีการศึกษา
กบักลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ  เช่น ศึกษาการปนภาษาไทยของนกัประชาสัมพนัธ์   ประเสริฐ จินดาบริสุทธ์ิ 
(2541) ศึกษาการปนภาษาไทยและภาษาองักฤษของแพทย ์ในงานวิจยัของ ฉันทณี รักธรรมยิ่ง 
(2538) และ ศึกษาก ารปนภาษาอัง กฤษในภาษาไทยของอาจ ารย์ต่ า งส าข า ใน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในงานวิจยัของ นภารัฐ ฐิติวฒันา (2539) เป็นตน้ แต่เน่ืองจากงานวิจยั
ขา้งตน้ไม่เก่ียวเน่ืองกบัเน้ือหาของงานวจิยัฉบบัน้ี จึงไม่น ามาอา้งอิงในบทน้ี     

 
3. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัทศันคติทางภาษา 

ผูว้จิยัคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติทางภาษา เน่ืองจากขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัรวมรวมได้
จากการสลบัภาษาของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน มีขอ้มูลท่ีแสดงให้เห็นทศันคติของผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งหรือไดรั้บผลกระทบจากการสลบัภาษาของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินขณะปฎิบติังาน 
ซ่ึงพบในกลุ่มผูโ้ดยสาร ผูร่้วมงานท่ีเป็นพนกังานตอ้นรับและบริษทั ผูว้ิจยัจึงตอ้งการเปิดเผยขอ้มูล
เพื่อเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจศึกษาต่อไป ซ่ึงการศึกษาเก่ียวกบัทศันคติทางภาษามีการศึกษากนั
อย่างแพร่หลาย ซ่ึงช่วยให้ทราบถึงทศันคติของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นๆ ท่ีมีต่อสังคมท่ีใช้ภาษา
นั้นๆไดเ้ป็นอยา่งดี  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
    ปรีชา ทิชินพงศ์ (2535) ศึกษาเปรียบเทียบเจตคติของชาวไทยภาคกลางและชาวไทย
ภาคใตท่ี้มีต่อผูพู้ดภาษาไทยกลางกบัผูพู้ดภาษาไทยถ่ินใต ้กลุ่มตวัอย่างท่ีใช ้เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1
ภาคเรียนท่ี 2 ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วทิยาเขตภาคใตแ้ละภาคกลาง ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลโดย
ใช้การบนัทึกเสียงและใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยให้นกัศึกษาใน
วิทยาเขตภาคใตเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีพูดภาษาไทยถ่ินใตแ้ละให้นกัศึกษาวิทยาเขตภาคกลางเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีพดูภาษาไทยกลาง ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มมีแนวโนม้ของทศันคติค่อน
ไปในทางเดียวกนั โดยประเมินคุณลกัษณะผูพ้ดูภาษาไทยถ่ินใตโ้ดยเฉล่ียสูงกวา่ผูพู้ดภาษาไทยกลาง 
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มท่ีมีฐานะทางเศรฐกิจและสังคมสูงท่ีเป็นกลุ่มพูดภาษาไทยกลางประเมิน
คุณลกัษณะของกลุ่มตนเองไปในทางลบ ส่วนกลุ่มท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดอ้ยกวา่ซ่ึงเป็น
กลุ่มตวัอยา่งท่ีพดูภาษาไทยถ่ินใตป้ระเมินคุณลกัษณะของกลุ่มตนเองไปในทางบวก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



10 
 

ศศิธร ธาตุเหล็ก (2541) ศึกษาเร่ือง ทศันคติของคนในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการพูด
ภาษาไทยปนภาษาองักฤษ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทศันคติท่ีมีต่อการพูดภาษาไทยปนภาษาองักฤษ 
โดยใช้กลุ่มตวัอยา่ง 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ อาจารยม์หาวิทยาลยั ผูจ้ดัการบริษทั/ห้างร้าน พนกังานขายและ
ตวัแทนนายหน้า และพนกังานเสิร์ฟอาหาร รวมกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 80 คน  โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่าง
ประชากรเป็นกลุ่มละ 20 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ เทคนิกการจบัคู่แบบหลอก 
(matched-guise technique) และใชแ้บบสอบถาม ผลการศึกษาโดยใชก้ารจบัคู่แบบหลอก แสดงให้
เห็นถึงอาชีพของบุคคลมีอิทธิพลต่อทศันคติเก่ียวกบัการปนภาษาเม่ือมีการพูดในเร่ืองทัว่ไป โดยท่ี
กลุ่มตวัอย่างประชากรแต่ละอาชีพประเมินเสียงพูดภาษาไทยปนภาษาองักฤษมีค่าเฉล่ียสูงกว่า
เสียงพูดภาษาไทย ทั้งในเร่ืองทัว่ไปและเฉพาะสาขา จากผลการศึกษาดงักล่าวยงัพบวา่ ชนิดของค า
ปนไม่ท าให้เกิดทัศนคติท่ีมีต่อการพูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ ส่วนผลการศึกษาโดยใช้
แบบสอบถามพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพในล าดบัเกียรติภูมิท่ีสูงจะน าภาษาองักฤษมาใชใ้น
การท างานมากกวา่กลุ่มอาชีพในล าดบัเกียรติภูมิรองลงมา และมีทศันคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษ ทุกกลุ่ม
ตวัอยา่งจะมีการใชภ้าษาไทยปนภาษาองักฤษเม่ืออยูใ่นท่ีท างานมากท่ีสุด  

นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัของ กมลวรรณ ชมวงษ์ (2546) ศึกษาเปรียบเทียบทศันคติทาง
ภาษาของนกัศึกษาไทย (หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรปกติ) ท่ีมีต่อการพดูภาษาองักฤษในหมู่คน
ไทย เพื่อให้ทราบถึงทศันคติทางภาษาของทั้งสองกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อการพูดภาษาองักฤษ และ
ประสบการณ์ทางภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอย่าง รวมถึงเปรียบเทียบทศันคติเร่ืองแนวโน้มการใช้
ภาษาอังกฤษในสังคมไทย นอกจากน้ียงัศึกษาการใช้ภาษาของนักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตร
นานาชาติอีกด้วย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ เป็นนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติใน
สาขาวิชาอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี คณะศิลปศาตร์ จ านวน 225 คน 
ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ผลการวิจยัในเร่ืองทศันคติท่ี
มีต่อการใช้ภาษาองักฤษในกลุ่มคนไทย พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งสามกลุ่มมีทศันคติในทางเห็นดว้ย
เป็นอยา่งยิ่งในการใช้ภาษาองักฤษในวงการส่ือสารมวลชน และไม่เห็นดว้ยต่อทศันคติท่ีเป็นไปใน
แง่ลบต่อการใชภ้าษาองักฤษในกลุ่มคนไทย นอกจากน้ียงัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้งสามกลุ่มมีความเห็น
พอ้งกนัวา่บุคคลท่ีพดูภาษาองักฤษในหมู่คนไทยเป็นบุคคลท่ีใฝ่รู้ 
         ผลการศึกษาในเร่ืองประสบการณ์ทางภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งสามกลุ่ม มีประสบการณ์ทางภาษาองักฤษแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยนกัศึกษาท่ี
ศึกษาในหลกัสูตรนานาชาติประเมินความถ่ีของตนมากท่ีสุดอยู่ในระดบั 5 นอกจากน้ีในเร่ือง
แนวโน้มการใช้ภาษาองักฤษในกลุ่มคนไทย พบว่ากลุ่มตวัอย่างทั้งสามกลุ่มมีทศันคติในทางเห็น
ดว้ยมากกบัการใชภ้าษาองักฤษเพื่อภาพพจน์ในวงการธุรกิจ ส่ิอสารมวลชนและวงการผูน้ าประเทศ 
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กลุ่มตวัอยา่งทุกชั้นปีมีการใชภ้าษากบัเพื่อนซ่ึงมีรูปแบบหลากหลายกวา่การใชภ้าษากบับุคคลอ่ืนๆ 
เช่น รูปแบบ ไทย-ไทย ไทยปนองักฤษ-ไทยปนองักฤษ องักฤษ-องักฤษ เป็นตน้ และกลุ่มตวัอยา่งทั้ง
สามกลุ่มยงัใช้ภาษาอังกฤษกับเพื่อนในห้องเรียนมากท่ีสุด แต่เม่ืออยู่นอกห้องเรียนการใช้
ภาษาองักฤษจะลดลง 
          จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่างๆพบว่ามีการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสลบัภาษา
โดยเนน้ศึกษาดา้นค าศพัทแ์ละลกัษณะการสร้างค า ส่วนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติทางภาษาท่ีย
ยกมานั้น มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัคือการศึกษาทศันคติต่อภาษาหน่ึงเปรียบเทียบกบักบัอีกภาษาหน่ึง
ในกลุ่มผูรู้้สองภาษาโดยเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม อน่ึงในงานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการเก็บ
ขอ้มูลโดยใชว้ธีิการบนัทึกการสนทนา ซ่ึงคลา้ยกบัหน่ึงในวิธีการเก็บขอ้มูลในงานวิจยัของ ปรีชา ทิ
ชินพงศ ์(2535)  ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดงักล่าว เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างและลกัษณะการสลบั
ภาษาท่ีเป็นธรรมชาติและชดัเจน ผลการวิจยัยงัท าให้เห็นถึงพฤติกรรมการสลบัภาษาของพนกังาน
ตอ้นรับบนเคร่ืองบินไดอ้ยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัแสดงถึงทศันคติของผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือ
ไดรั้บผลกระทบจากการสลบัภาษาของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินไดอ้ยา่งน่าสนใจอีกดว้ย 
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   บทที ่3 
                                                              วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) มีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษา
ขอ้เท็จจริงเชิงลึกเพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างและลกัษณะตลอดจนความถ่ีและประเภทของการสลบั
ภาษา การสลบัภาษาท่ีปรากฎในการปฏิบติังานของพนกังานตอ้นรับสายการบินคาเธยแ์ปซิฟิกและ
ทศันคติของผูโ้ดยสาร พนกังานท่ีปฏิบติังานดว้ยกนัและบริษทั ท่ีมีต่อการสลบัภาษาของพนกังาน 
โดยมีขั้นตอนในการวจิยัดงัน้ี 
 
1.กำรรวบรวมข้อมูล 
 

1.1 ผูว้จิยัไดร้วบรวมเอกสาร บทความ หนงัสือและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสลบัภาษา
จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เพื่อน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล   
 
2.วธีิกำรเกบ็ข้อมูล 
 
          วิธีการเก็บขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาและตดัสินใจใช้การบนัทึกเสียงการ
สนทนา โดยมีการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 
 
                   2.1  เพื่อใหไ้ดบ้ทสนทนาท่ีมีความเป็นธรรมชาติท่ีสุด ผูว้จิยัไดท้  าการบนัทึกการสนทนา
ระหวา่งพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินท่ีปฏิบติังานร่วมกนัโดยไดแ้จง้ผูท่ี้จะถูกบนัทึกเสียงวา่จะท า
การบนัทึกเสียงระหวา่งสนทนาแต่ไม่ไดแ้จง้ว่าจะท าการบนัทึกช่วงเวลาใด ซ่ึงการบนัทึกเสียงเป็น
การบนัทึกทั้งระหว่างท างานและระหว่างพกั และในระหว่างการสนทนา ผูพู้ดอาจมีสองคนหรือ
มากกวา่นั้น ผูว้ิจยัใชเ้วลาในการบนัทึกการสนทนาแต่ละบทสนทนาหรือต่อหน่ึงสถานการณ์ โดย
ไม่จ  ากดัเวลาในการบนัทึก เพราะเม่ือน ามาถอดความ ผูว้ิจยัไดบ้ทสนทนาบางส่วนท่ีชดัเจนและเป็น
การสนทนาท่ีสมบรูณ์ แต่มีบางส่วนท่ีเม่ือน ามาถอดความจะไดบ้ทสนทนาท่ีไม่สมบูรณ์ เน่ืองจากมี
เสียงรบกวนบนเคร่ืองบินและเกิดปัญหาเร่ืองระยะห่างระหวา่งเคร่ืองบนัทึกเสียงกบัผูส้นทนาท่ีอยู่
ในระยะไกล ท าให้การสนทนาในบางช่วงบางตอนขาดหายไป การสนทนาน้ีเป็นการสนทนา
ระหว่างเพื่อนพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินในการปฏิบติังานจริงของผูว้ิจยัเอง  การคดัเลือกกลุ่ม
ประชากรในคร้ังน้ี ไม่น าปัจจยัทางด้าน เพศ วยั และพื้นฐานทางการศึกษามาพิจารณา เน่ืองจาก
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พนกังานทุกคนตอ้งผา่นการฝึกหดัการใชภ้าษาบนเคร่ืองบินในการปฎิบติังานในมาตรฐานเดียวกนั
จากบริษทั คาเธ่ยแ์ปซิฟิกแอร์เวย ์จ  ากดั  
 
3.กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 
ขั้นตอนต่างๆในการวิเคราะห์ขอ้มูลการสลบัภาษาของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินคา

เธ่ยแ์ปซิฟิกแอร์เวย ์ดงัน้ี 
 

         3.1 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมได้มาจ าแนกประเภทของค าและวลีภาษาองักฤษตามหลัก
ไวยากรณ์ออกเป็นประเภทต่างๆโดยใชห้ลกัการจ าแนกประเภทค าของ ก าชยั ทองหล่อ (2552) ดงัน้ี 
 

        3.1.1 ค านาม หมายถึง ค าท่ีเรียกช่ือส่ิงต่างๆ ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ท่ีเป็นรูปธรรม
และนามธรรม รวมถึงกริยาอาการอ่ืนๆ 

            3.1.2 ค ากริยา หมายถึง ค าท่ีใช้แสดงอาการของนามหรือสรรพนาม หรือแสดงการ
กระท าของประธาน 
            3.1.3 ค าวิเศษณ์ หมายถึง ค าท่ีท าหนา้ท่ีประกอบค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา และ
ค าวเิศษณ์ไวด้ว้ยกนัเพื่อใหเ้กิดความหมายท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 
    3.1.4 ค าสรรพนาม หมายถึง ค าท่ีใชแ้ทนนามเพื่อไม่ตอ้งกล่าวค านามซ ้ า 
            3.1.5 ค าบุพบท หมายถึง ค าท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งค าหรือประโยคเพื่อแสดง
ความเก่ียวขอ้งกบัค าหรือประโยคท่ีอยูห่ลงัค าบุพบท 
            3.1.6 ค าสันธาน หมายถึง ค าท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมค ากบัค า หรือประโยคเช่ือมกบัประโยค
ใหมี้ความหมายต่อเน่ือง 
                         3.1.7 ค าอุทาน หมายถึง ค าท่ีผูพู้ดเปล่งออกมาเพื่อแสดงความรู้สึก สะเทือนใจตกใจ 
ดีใจ หรือแปลกใจ เป็นตน้ 
   

ในการจ าแนกประเภทของวลีนั้น ผูว้ิจยัใช้หลักการจ าแนกของ นววรรณ พนัธุเมธา 
(2527 : 93) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
วลี คือกลุ่มค าซ่ึงเกิดข้ึนจากการน าค าขยายมาขยายค าหลกั ในเม่ือค าหลกัมี 2 ชนิดคือ 

ค านามและค ากริยา วลีจึงมีสองชนิด เช่นเดียวกนัคือ นามวลี และกริยาวลี ส่วนค าชนิดอ่ืนๆถ้า
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ปรากฎร่วมกนัเป็นกลุ่มค าก็จะเรียกวา่กลุ่มค าไม่ใช่วลี วลีทุกวลีมีส่วนประกอบคือ หน่วยหลกัและ
หน่วยขยาย หน่วยหลกัของนามวลีคือ ค านาม และหน่วยหลกัของกริยาวลีคือ ค ากริยา 

 
                   3.2 ศึกษาและวิเคราะห์ไวยากรณ์ของการสลบัภาษาของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน
สายการบินคาเธยแ์ปซิฟิก โดยใชแ้นวคิดของ Carol Myers – Scotton (1993)   ท่ีเก่ียวกบัการสลบั
ภาษา (code-switching) ภาษาหลกั (matrix language) หรือภาษาท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีใชใ้นการสลบัภาษา 
จะเป็นตวัก าหนดรูปแบบของค าและวากยสัมพนัธ์ของภาษารอง (embedded language) ท่ีน ามาใช้
ปน ซ่ึงเป็นภาษาท่ีมีความส าคญัน้อยกว่า หรืออาจกล่าวไดว้่า ในการปนภาษานั้น ผูใ้ช้ภาษายงัคง
ลกัษณะไวยากรณ์ของภาษาหลกัไวแ้ละมีการเอาส่วนของภาษารอง ไดแ้ก่ ค  าและวลีเขา้มาปนใน
ภาษาหลกั โดยในการศึกษาถึงลกัษณะทางไวยากรณ์ ผูว้จิยัไดศึ้กษาถึงลกัษณะต่างๆดงัน้ี 
       3.2.1      ลกัษณะของการสร้างค า เพื่อศึกษาวา่ค าและวลีภาษาองักฤษท่ีพบในการปน
และสลบัภาษาของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน มีลกัษณะการสร้างค าอยา่งไรบา้ง โดยใชห้ลกัการ
ประกอบค าของ วไิลวรรณ ขนิษฐานนัท ์(2519: 40-41) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

ค าประกอบข้ึนด้วย “หน่วยค า” อาจเป็นหน่วยซ่ึงเกิดตามล าพงัก็ได้ หรือเป็นหน่วย
ผูกพนั คือ ดงันั้น ลกัษณะของค าจึงมีหลายแบบ หากหน่วยค าใดเกิดตามล าพงัได้ เรียกว่า หน่วย
ประกอบค าอิสระ (free morpheme) เช่น ดู, นก, bird, like เป็นตน้ แต่หากไม่สามารถเกิดตามล าพงั
ได ้เรียกวา่ หน่วยประกอบค าผกูพนั เช่น นกั-, การ- หรือในค าภาษาองักฤษ เช่น quickly, lifted เป็น
ตน้ 

ค าประสาน (complex lexical items) คือ ค าท่ีมีหน่วยประกอบค าผูกพนั เช่น ใน
ภาษาไทย ค าว่า ชาวบา้น, ชาวไร่, นกัโทษ ในภาษาองักฤษ เช่น happily, noted เป็นตน้ ถา้แบ่ง
ออกไปเป็นหน่วยยอ่ย จะมีส่วนหน่ึงท่ีเกิดตามล าพงัได ้คือ บา้น, ไร่, โทษ, happy, note เป็นตน้ 
                   ค าประสม (compounds) คือ ค าท่ีประกอบข้ึนดว้ยหน่วยประกอบค าอิสระ ตั้งแต่สอง
หน่วยข้ึนไป โดยแต่ละหน่วยเม่ือโดนแยกออกจากกนัสามารถเกิดได้เองตามล าพงั เช่น พดัลม, 
ตูเ้ยน็, น ้ าหวาน, sunburn, blackbird, textbook เป็นตน้ บางคร้ังเม่ือหน่วยประกอบค าอิสระและค า
ประสานรวมกนั ท าใหเ้กิดค าประสมได ้เช่น ขอ้สังเกต, homing pigeon, catcher’s mitt เป็นตน้ 

      3.2.2      ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาการใชค้  าและวลีภาษาองักฤษในหนา้ท่ีต่างๆในประโยค
จากหนา้ท่ีและความสัมพนัธ์ของค านั้นกบัค ากริยาในการตดัสินวา่ ค  าใดเป็นประธานหรือกรรม โดย
ประยกุตจ์ากหลกัของ บรรจบ พนัธุเมธา (2521:140-141) และแบ่งเป็นหนา้ท่ีต่างๆในประโยคดงัน้ี 
           3.2.2.1   ค าและวลีภาษาองักฤษท่ีท าหนา้ท่ีประธาน โดยทัว่ไป ประธานเป็น
ส่วนแรกของประโยคท่ีเป็นส่วนส าคญัของขอ้ความท่ีเป็นผูก้ระท า กริยา อาการ และมกัอยูห่นา้กริยา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



15 
 

           3.2.2.2   ค าและวลีองักฤษท่ีท าหนา้ท่ีกริยา กริยา หมายถึง ภาคแสดง หรือค าท่ี
แสดงอาการของนามหรือสรรพนาม ตามธรรมดาจะอยูห่ลงัประธานและอยูห่นา้กรรม  
                                 3.2.2.3   ค าและวลีภาษาองักฤษท่ีมีหนา้ท่ีกรรม ภาคผูก้ระท า หรือ กรรม มกัอยู่
หลงักริยา สามารถใชน้ าหนา้กริยาในสถานการณ์ท่ีตอ้งการใหผู้ถู้กกระท าเด่น 
     
                    3.3 ค านวณความถ่ีและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ โดยหาอตัราส่วนร้อยละใน
การวิเคราะห์โดยจ าแนกตามลกัษณะทางไวยากรณ์ของค าท่ีใช้การสลบัภาษา และน ามาบนัทึกใน
ตารางการวเิคราะห์ค า 

3.4 น าผลการจ าแนกและสร้างค าท่ีไดจ้ากการสลบัภาษาท่ีเกิดข้ึนระหว่างกลุ่มสนทนา
สองกลุ่ม คือ บทสนทนาท่ีเกิดข้ึนจากการสลับภาษาระหว่างผูพู้ดภาษาเดียวกัน (พนักงานไทย
ส่ือสารกบัพนกังานไทย) และการสลบัภาษาในระหวา่งกลุ่มผูพู้ดภาษาต่างกนั (พนกังานไทยส่ือสาร
กบัพนกังานต่างชาติ) มาศึกษาเปรียบเทียบและอภิปรายผล 
                    3.5 วิเคราะห์ทศันคติท่ีมีต่อการสลบัภาษาของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ซ่ึงการ
วเิคราะห์ทศันคติในคร้ังน้ี ไม่ไดร้ะบุอยูใ่นวตัถุประสงคข์องการศึกษา แต่เน่ืองจากในการเก็บขอ้มูล 
ผูว้ิจ ัยพบพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงทศันคติของสามกลุ่ม ได้แก่ ผูโ้ดยสาร ผูร่้วมงานท่ีเป็น
พนกังานตอ้นรับ และพบขอ้ความในคู่มือท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการบริการในเท่ียวบิน ของสายการ
บินคาเธ่ยแ์ปซิฟิก ผูว้จิยัจึงน าเสนอขอ้มูลในแบบพรรณนาวเิคราะห์   
                    3.6 เสนอผลการวจิยั 
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 บทที ่4 
 

                                                                 ผลการวจัิย 
 
 
      การสลับภาษา คือปรากฏการณ์ท่ีผู ้พูดใช้ภาษามากกว่าหน่ึงภาษาในการส่ือสาร  
ปรากฎการณ์น้ีอาจเกิดจากการท่ีผูพู้ดมีความสามารถในการใช้ภาษาทั้ งสองในระดับสูง ใน
สังคมไทยกลุ่มบุคคลท่ีมกัพบวา่มีการสลบัภาษาในการส่ือสารมีหลายกลุ่มดว้ยกนั  ลกัษณะของการ
สลับภาษาในแต่ละกลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไป ผูว้ิจยัมีความสนใจลักษณะการสลับภาษาของ
พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิก เพื่อศึกษาความถ่ีของการเกิดปรากฏการณ์
การสลบัภาษา ลกัษณะของค า วลี และประโยคท่ีใชใ้นการสลบัภาษา ตลอดจนวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความเหมือนและความต่างของการสลบัภาษาของผูท่ี้พดูภาษาเดียวกนั กบัผูท่ี้พดูภาษาต่างกนั 

    ในการศึกษาลกัษณะการสลบัภาษาของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิกแอร์
เวย ์ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บขอ้มูลตวัอยา่งเป็นบทสนทนาระหวา่งพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินคิดเป็น
จ านวนทั้งส้ิน 33 บทสนทนา โดยหน่ึงบทสนทนาเทียบเท่ากบัหน่ึงสถานการณ์ท่ีผูพู้ดอาจมีสองคน
หรือมากกว่านั้นพูดคุยกนัจนจบบทสนทนา ในจ านวนน้ีเป็นบทสนทนาระหว่างพนกังานตอ้นรับ
ชาวไทยกบัพนกังานตอ้นรับชาวไทยจ านวน 19 บท และเป็นบทสนทนาระหว่างพนกังานตอ้นรับ
ชาวไทยกบัพนกังานตอ้นรับชาวต่างชาติอีก  14 บท แลว้น ามาวิเคราะห์ ในเบ้ืองตน้พบวา่ลกัษณะ
การสลับภาษาของพนักงานต้อนรับชาวไทยเม่ือสนทนากับพนักงานต้อนรับชาวไทยนั้นมีข้อ
แตกต่างกบัลกัษณะการสลบัภาษาของพนกังานตอ้นรับชาวไทยเม่ือสนทนากบัพนักงานตอ้นรับ
ชาวต่างชาติ จึงแยกการวเิคราะห์ออกเป็นสองส่วนดงัน้ี 
 

1. ลกัษณะการสลบัภาษาระหว่างผูพู้ดภาษาเดียวกนั (พนักงานตอ้นรับชาวไทยกบั
พนกังานตอ้นรับชาวไทย) 

2. ลกัษณะการสลบัภาษาในระหวา่งกลุ่มผูพ้ดูภาษาต่างกนั (พนกังานตอ้นรับชาวไทย
กบัพนกังานตอ้นรับชาวต่างชาติ) 

 
1. ลักษณะการสลับภาษาระหว่างผูพู้ดภาษาเดียวกัน (พนักงานต้อนรับชาวไทยกับพนักงาน

ตอ้นรับชาวไทย) 
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เม่ือพนกังานตอ้นรับชาวไทยสนทนากบัพนกังานตอ้นรับชาวไทยภาษาหลกัท่ีใชจ้ะเป็น  

ภาษาไทยและภาษารองท่ีน ามาปนจะเป็นภาษาองักฤษ เน่ืองจากพนกังานตอ้นรับทุกคนเป็นผูท่ี้มี
ความสามารถในการใชภ้าษาอยา่งนอ้ยสองภาษา คือภาษาไทย และภาษาองักฤษ ส่วนใหญ่พนกังาน
ตอ้นรับบนเคร่ืองบินมกัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งส่ือสารโดยใช้ภาษาองักฤษ ซ่ึงถือเป็นภาษากลาง
ส าหรับการส่ือสารกบัผูร่้วมงานและผูรั้บบริการ อย่างไรก็ตามด้วยเหตุท่ีผูโ้ดยสารและผูร่้วมงาน
จ านวนมากเป็นผูท่ี้ใชภ้าษาจีน จึงมีการปนภาษาจีนเป็นภาษารองดว้ยบางส่วน ทั้งน้ีการปนภาษาของ
พนกังานตอ้นรับชาวไทยเม่ือสนทนากบัพนกังานตอ้นรับชาวไทยนั้นแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบัดงัน้ี 
 

1.1. ระดบัค า กลุ่มค า และวลี 
 
การวจิยัการสลบัภาษาในระดบัค าของพนกังานตอ้นรับชาวไทยเม่ือสนทนากบัพนกังาน

ตอ้นรับชาวไทยนั้นผูว้ิจยัได้จ  าแนกประเภทของค าและวลีท่ีพบในการสลบัภาษาในระหว่างการ
สนทนาตามหลกัการจ าแนกประเภทค าของ ก าชยั ทองหล่อ (2552) และหลกัการจ าแนกประเภทวลี
ของ นววรรณ  พนัธุเมธา (2527 : 93) พบวา่ประเภทของค าท่ีน ามาใชใ้นการสลบัภาษามากท่ีสุดคือ 
ค านาม รองลงมาคือ ค ากริยา ค าวิเศษณ์ ค าสรรพนามและค าอุทานตามล าดบั ส่วนวลีท่ีน ามาใชใ้น
การสลบัภาษานั้นมากท่ีสุด คือ นามวลี และพบกริยาวลีบา้งเล็กน้อย โดยคิดเป็นอตัราร้อยละดงั
ตารางดา้นล่าง 

 

ชนิดของค าท่ีพบในการปนภาษา จ านวนคร้ังท่ีพบ คิดเป็นร้อยละ 
(ของค าท่ีพบในการปนภาษาทั้งหมด) 

ค านาม 22  44.90 
ค ากริยา 17 34.69 
ค าวเิศษณ์ 8 16.33 

ค าสรรพนาม 1 2.08 
ค าบุพบท 0 0 
ค าสันธาน 0 0 
ค าอุทาน 1 2.08 

       ตารางท่ี 1 แสดงอตัราร้อยละของค าชนิดต่าง ๆ ท่ีพบในการปนภาษาระหวา่งผูพ้ดูภาษาเดียวกนั 
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ชนิดของวลีท่ีพบในการปนภาษา จ านวนคร้ังท่ีพบ คิดเป็นร้อยละ 
(ของวลีท่ีพบในการปนภาษาทั้งหมด) 

นามวลี 33 80.48  
กริยาวลี 8 19.52 

       ตารางท่ี 2 แสดงอตัราร้อยละของวลีชนิดต่าง ๆ ท่ีพบในการปนภาษาระหวา่งผูพ้ดูภาษาเดียวกนั 
 
 
 เม่ือพิจารณาเร่ืองการสร้างค าของค าและวลีท่ีพบในการปนภาษาตามหลกัการประกอบ

ค าของ วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์นั้น พบว่าค าท่ีใช้ในการสลับภาษานั้นมีทั้งค  าประสาน และค า
ประสม ดงัน้ี 

ค าประสาน ไดแ้ก่ sleepy, collection, minutes, bumpy, dizzy, continuously, loading 
 

ค าประสม ไดแ้ก่ cloakroom, jclass, boarding pass, uplift, playing card 
 
นอกจากน้ียงัมีค ามูลอีก เช่น jacket, seat, pack, secure, reset, infant, blank, board เป็นตน้ 

ทั้งน้ีการสร้างค าต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นการสร้างค าตามหลักไวยากรณ์ใน
ภาษาองักฤษ มิไดเ้ป็นการสร้างค าตามหลกัไวยากรณ์ภาษาไทย นอกจากนั้น การวิเคราะห์ขอ้มูลยงั
แสดงให้เห็นอีกว่าในการน าค าภาษาองักฤษมาใช้ในการสลับภาษานั้นส่วนใหญ่แล้วพนักงาน
ต้อนรับบนเคร่ืองบินน าค าแต่ละค ามาใช้ได้ตรงตามหน้าท่ีทางไวยากรณ์ของค า เช่น ค าว่า 
cloakroom จดัวา่เป็นค านามในภาษาองักฤษ เม่ือพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินน ามาใชใ้นการสลบั
ภาษาในประโยคท่ีวา่ 

 
 “มีผูโ้ดยสารฝาก jacket ช่วยไปแขวนไวใ้น cloakroom jclass ใหพ้ี่หน่อยจะ้”  

 
ก็ยงัใชเ้ป็นค านามเหมือนในภาษาองักฤษ หรือค าวา่ bumpy, dizzy และ move ในประโยค 

 
 “ท าไมวนัน้ีเคร่ือง bumpy จงัเลย dizzy แลว้ จะ move ไปนัง่แลว้นะ”  

 
ก็ใชเ้ป็นค าวเิศษณ์ และค ากริยาเช่นกนั อยา่งไรก็ตาม จากขอ้มูลยงัพบวา่มีบางค าท่ีถูกน ามาใชไ้ม่ตรง
กบัชนิดของค าหรือความหมายของค า ซ่ึงค าเหล่านั้นมกัเป็นค าท่ีใชเ้ฉพาะในสาขาอาชีพ เช่น ค าว่า 
pre pour และ collection ในประโยค 
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 “service วนัน้ีเราจะออก pre pour ก่อน เอาแต่พวก juice ก็พอ เสร็จแล้วออกไป 

collection เสร็จแลว้กลบัมา set cart กนัเนอะ”  
 
จะเห็นวา่ ค  าวา่ pre pour และ collection ตามหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษแลว้เป็นค านาม 

แต่ถูกน ามาใชท้  าหนา้ท่ีเป็นกริยาในการสลบัภาษา เป็นตน้ 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลยงัพบอีกว่าค าท่ีพบในการสลบัภาษานั้นสามารถแบ่งออกเป็น

สอง กลุ่มใหญ่ คือ ค าท่ีเป็นค าท่ีเป็นศพัทท์ัว่ไป และค าท่ีเป็นศพัทเ์ฉพาะทางหรือศพัทท่ี์เก่ียวกบัการ
ท างาน โดยพบค าท่ีเป็นศพัทท์ัว่ไป 28 ค า และค าท่ีเป็นศพัทเ์ฉพาะทาง 21 ค าตามล าดบั สาเหตุท่ีค าท่ี
ใช้ในการสลับภาษาเป็นค าท่ีเป็นศัพท์ทั่วไปมากกว่าค าท่ีเป็นศัพท์เฉพาะทางมากกว่านั้ นอาจ
เน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มของการท างานท่ีพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินตอ้งมีการติดต่อส่ือสาร
กับเพื่อนร่วมงานและผู ้โดยสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษของเพื่อนร่วมงานท่ีสามารถเขา้ใจภาษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งดี จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ส่ือสารในเร่ืองทัว่ไป ส่วนค าท่ีเป็นค าศพัทเ์ฉพาะทางนั้นมกัจะพบในการสลบัภาษาในแทบทุกสาขา
อาชีพ เน่ืองจากสะดวกต่อการใช้ เขา้ใจไดร้วดเร็วและกระชบั  นอกจากค าประเภทต่าง ๆ ท่ีพบใน
การสลบัภาษาของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิก แลว้การวิเคราะห์ขอ้มูล
ยงัพบประเด็นท่ีน่าสนใจอีกประเด็นหน่ึงคือ วลีท่ีพบในการสลบัภาษา จากตารางท่ี 2 ดา้นบนจะเห็น
วา่วลีท่ีพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินน ามาใชส่้วนใหญ่เป็นนามวลี โดยมีการใชก้ริยาวลีในการปน
ภาษาเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 

ส าหรับนามวลีท่ีน ามาใช้ในการปนภาษานั้นเป็นนามวลีท่ีเป็นศพัท์ทัว่ไปเพียงสอง
นามวลีเท่านั้นคือนามวลี “serious case” ในประโยค “เคยรู้จกัพี่คนหน่ึงเป็น back pain น่ีแหละ อยา่ง 
serious case หนกัเลย” และนามวลี “left hand side” ในประโยค “ตรง left hand side เหรอ” ส่วน
นามวลีท่ีเป็นศพัทใ์นแวดวงหรือศพัทเ์ฉพาะทางนั้นพบไดม้าก โดยคิดเป็นร้อยละ 93.94 ของนามวลี
ทั้งหมดท่ีพบในการสลบัภาษาของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ซ่ึงในจ านวนน้ีมีนามวลีท่ีพนกังาน
ตอ้นรับบนเคร่ืองบินใช้ตวัย่อของค าซ่ึงเป็นเสมือนรหัสแทนการใช้ค  าเต็มเป็นจ านวนมาก เช่น ใช ้
“oj” แทนการพดูค าเตม็วา่ “orange juice”  ใช ้“ptv” แทนการพดูค าเต็มวา่ “personal television” หรือ
ใช้ “fo” แทนการพูดค าเต็มว่า “first officer” การใช้อกัษรย่อแทนการพูดเต็มเหล่าน้ีเป็นลกัษณะ
เฉพาะท่ีพบได้ทัว่ไปในการส่ือสารของพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน เพราะตอ้งการท่ีจะส่ือสาร
แบบกระชบั และรวดเร็ว  
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จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ลกัษณะการสร้างวลีท่ีใชใ้นการสลบัภาษานั้นเป็นการสร้าง
วลีตามหลกัการสร้างวลีในภาษาองักฤษ โดยแทบจะไม่มีอิทธิพลของการสร้างค าในภาษาไทยเลย 
เช่น full flight, inflight injury, relay message, baby bassinet, back pain, call light, mixed nuts, duty 
free item, และ order form สามารถกล่าวไดว้่าวลีนั้นสามารถสร้างไดโ้ดยการน าค าค าหน่ึงหรือ
มากกว่าไปขยายค าหลกั โดยหากน าค าไปขยายค านามซ่ึงเป็นค าหลกั ก็จะไดน้ามวลี แต่หากน าไป
ขยายค ากริยาซ่ึงเป็นค าหลกั ก็จะไดก้ริยาวลี แลว้น าขอ้สังเกตน้ีไปใชว้ิเคราะห์นามวลีท่ีพบในการ
สลบัภาษาของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน พบวา่มีการน าค าจ านวน 1 หรือ 2 ค ามาขยายค านามซ่ึง
เป็นค าหลัก โดยน าค าขยายนั้ นวางไว้ด้านหน้าค านามหลักซ่ึงเป็นไปตามหลักไวยากรณ์ใน
ภาษาองักฤษ และแตกต่างจากหลกัไวยากรณ์ในภาษาไทยท่ีมกัน าค าขยายวางไวด้า้นหลงัค านาม
หลกั อย่างไรก็ตาม จากขอ้มูลท่ีท าการรวบรวมมา ยงัพบว่ามีวลีท่ีเกิดจากการน าค าขยายวางไว้
ดา้นหลงัค านามหลกั แต่พบเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น คือนามวลี “voucher 50 US” ในประโยค 

“เออ น่ี ลืมเลย เคา้มี voucher 50 US มาดว้ย ใชไ้ดป่้าว”  

  ทั้งน้ี ไม่พบการใชว้ลีผดิชนิดในการสลบัภาษาของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินท่ีไดท้  า
การเก็บขอ้มูลและพบการใชก้ลุ่มค า 1 กลุ่มค า คือ กลุ่มค า “too sleepy” ในประโยค  

“ช่าย สงสัยจะ too sleepy แลว้ล่ะ” 

 

1.2. ระดบัประโยค และอนุประโยค 
 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่การสลบัภาษาในระดบัประโยคของพนกังานตอ้นรับบน

เคร่ืองบินท่ีพดูภาษาไทยเหมือนกนันั้น เป็นการสลบัระหวา่งภาษาไทยและภาษาองักฤษเช่นเดียวกบั
การสลบัภาษาในระดบัค า โดยมีลกัษณะเด่นอยู ่2 ลกัษณะดงัน้ี 

 
1.2.1 ค าลงทา้ยประโยคภาษาองักฤษท่ีน ามาสลบั พบว่าพนักงานตอ้นรับบน

เคร่ืองบินมีการใช้ค  าลงทา้ยภาษาไทยท่ีแสดงถึงความสุภาพ และความสนิทสนมของผูพู้ดกบัผูฟั้ง 
เช่น  

 
“you have one life; you should take good care of your health นะ” 
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“what do you think คะ?” 
 

“please tell your section leader before you guys go to rest ดว้ยนะคะ” 
 

“thank you for your help นะนอ้งเตย” 
 

1.2.2 ส าหรับโครงสร้างประโยคนั้นพบว่า แมว้่าพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน
จะมีการใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษสลบักนัไปมา แต่ส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ปล่ียนโครงสร้างของภาษา
ทั้งสองโดยเม่ือใช้ภาษาไทยเรียงประโยคตามวากยสัมพนัธ์ของภาษาไทย และเม่ือสลับไปเป็น
ภาษาองักฤษ ก็เรียงประโยคตามวากยสัมพนัธ์ของภาษาองักฤษเช่นกนั  

 
ตวัอยา่งการสลบัภาษาท่ีไม่มีการเปล่ียนโครงสร้างของภาษารอง 

 
“ตอนน้ี service เสร็จแลว้ พี่จะแบ่งให้ไป rest คนละชัว่โมงนะ ให้ไป restท่ี crew bunk 

group ละ 6 คนนะคะ rest will start within 15 minutes. please tell your section leader before you 
guys go to rest ดว้ยนะคะ.” 

 
“you have to write a memo and stick it on the wall เพราะจะได ้relay message ให้

ลูกเรือ set หนา้นะ.” 
 

“5 minutes ago, captain, he ordered chinese tea ไปรอบหน่ึงแลว้” 
 
“เออ อยา่ ignore ล่ะ  you have one life; you should take good care of your health นะ.” 

 
2. ลกัษณะการสลบัภาษาในระหวา่งกลุ่มผูพู้ดภาษาต่างกนั (พนกังานตอ้นรับชาวไทยกบัพนกังาน

ตอ้นรับชาวต่างชาติ) 
 

ขอ้มูลท่ีท าการเก็บรวบรวมมาแสดงให้เห็นว่า เม่ือพนกังานตอ้นรับชาวไทยส่ือสารกบั
พนกังานตอ้นรับชาวต่างชาติจะใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกัและมีการสลบัภาษาโดยให้ภาษาจีน
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และภาษาอ่ืน ๆ เช่น ฝร่ังเศส และภาษาไทย เป็นภาษารอง ซ่ึงในการสลบัภาษาในสถานการณ์เช่นน้ี 
เป็นไปในระดบัค าและในระดบัประโยค  

 
 

2.1 ระดบัค า 
 
จากข้อมูลซ่ึงเป็นบทสนทนาระหว่างพนักงานต้อนรับชาวไทยกับพนักงานต้อนรับ

ต่างชาติจ านวน 14 บทสนทนา ผูว้ิจยัได้ท าการจ าแนกชนิดของค าท่ีพบในการสลบัภาษาไดผ้ลดงั
ตารางท่ี 3 ดงัน้ี 

 

ชนิดของค าท่ีพบในการปนภาษา จ านวนคร้ังท่ีพบ คิดเป็นร้อยละ 
(ของค าท่ีพบในการปนภาษาทั้งหมด) 

ค านาม 13  61.90 
ค ากริยา 3 14.28 
ค าวเิศษณ์ 4 19.04 

ค าสรรพนาม 0 0 
ค าบุพบท 0 0 
ค าสันธาน 0 0 
ค าอุทาน 1 4.76 

ตารางท่ี 3 แสดงอตัราร้อยละของค าชนิดต่าง ๆ ท่ีพบในการปนภาษาระหวา่งผูพ้ดูภาษาต่างกนั 
 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าการสร้างค าในการสลบัภาษาท่ีเกิดข้ึนระหว่างผูพู้ดภาษา
เดียวกนั นั้นมีความคล้ายคลึงกบัลกัษณะการสร้างค าในการสลบัภาษาท่ีเกิดข้ึนระหว่างกลุ่มผูพู้ด
ภาษาต่างกนั คือ มีทั้งค  าประสมซ่ึงเป็นค าท่ีพบไดม้ากท่ีสุด ค าประสาน และค ามูล ดงัน้ี 
 

ค าประสม ไดแ้ก่ jiro fan, min bao, itali mien, ho sek, sew sam, chang jub  เป็นตน้   
ค าประสาน ไดแ้ก่ a-gor  เป็นตน้  
ค ามูล ไดแ้ก่ mo, gow cho, ka fae, cha  เป็นตน้ 

 
ค าต่าง ๆ ท่ีปรากฎในการสลบัภาษาระหวา่งผูพู้ดภาษาเดียวกนัน้ี มีโครงสร้างตามแบบ

ของภาษานั้น ๆ โดยไม่พบวา่มีการสร้างค าท่ีไดรั้บอิทธิพลจากภาษาหลกัมากนกั และยงัมีการใชค้  า
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ในภาษารองตามชนิดของค าๆ นั้นดว้ยเช่นกนั นอกจากนั้นยงัพบอีกวา่ค าท่ีนิยมน ามาใชใ้นการสลบั
ภาษามากท่ีสุดคือค านาม โดยมีทั้งค  านามท่ีเป็นศพัท์เฉพาะทางและค านามท่ีเป็นศพัท์ทัว่ไปใน
จ านวนเท่า ๆ กนั คือ พบค านามท่ีเป็นศพัทเ์ฉพาะทางจ านวน 12 ค า เช่น jiro fan, itali mien, min 
bao, hung jao และเป็นค านามท่ีเป็นศพัทท์ัว่ไปจ านวน 9 ค า เช่น mo, gow cho, siew siew, yao, ai-
ya, lei si, kafae เป็นตน้ 

ลกัษณะส าคญัท่ีพบในการสลบัภาษาระหวา่งผูพู้ดภาษาเดียวกนัคือ ค าท่ีน ามาสลบัภาษา
นั้นมีค าในภาษาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากค าภาษาจีนซ่ึงเป็นภาษารอง เช่น entrée ซ่ึงเป็นค าในภาษา
ฝร่ังเศส หรือพบค าในภาษาไทยท่ีน ามาใชส้ลบัภาษา เช่น อิจฉา อร่อยมาก ๆ เป็นตน้ 

 
2.2 ระดบัประโยค และอนุประโยค  

 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่การปนภาษาในระดบัประโยคและอนุประโยคมีลกัษณะ

ส าคญั 2 ประการ ดงัน้ี 
 

2.2.1    ค าลงทา้ยประโยคภาษาองักฤษท่ีน ามาสลบั พบวา่แมว้า่ภาษาท่ีใชใ้นการสลบั
ภาษาในกลุ่มผูพ้ดูภาษาต่างกนัจะมีภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกั และภาษาจีนเป็นภาษารอง แต่ยงัพบ
การใชค้  าภาษาไทยเป็นค าลงทา้ยประโยค ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
“gow cho, on my side some of them are bad, always press call light and ask for hung 

jao many times la.” 
 

“siew siew la.” 
 

“โห  umm koy saii ค่ะ” 
 

2.2.2     ประโยคและอนุประโยคในภาษารองท่ีน ามาใชใ้นการสลบัภาษาระหวา่งผู ้
พดูภาษาเดียวกนันั้นเป็นประโยคและอนุประโยคสั้น ๆ ไม่ยาวเหมือนประโยคและอนุประโยคท่ีพบ
ในการสลบัภาษาระหวา่งกลุ่มผูพ้ดูภาษาต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความช านาญในการใชภ้าษาจีน
ซ่ึงเป็นภาษารองในการส่ือสารระหว่างเช้ือชาตินั้นมีน้อยกว่าการใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษารองใน
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การสลบัภาษา ตวัอยา่งประโยคและอนุประโยคท่ีใชใ้นการสลบัภาษาระหวา่งกลุ่มผูพู้ดภาษาต่างกนั
มีดงัน้ี 

 
moo ei sii             หมายถึง ขอโทษ 
umm koy             หมายถึง ขอบคุณ 
gong hei fat choi  หมายถึง ขอใหม้ัง่มี ศรีสุข เป็นค าอวยพรในเทศกาลตรุษจีน 
jow san                 หมายถึง สวสัดีตอนเชา้ 

 
     จากขอ้มูลและผลการวิจยัขา้งตน้ จะเห็นได้ว่าการสลบัภาษาของพนักงานตอ้นรับบน

เคร่ืองบินนั้นมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัการสลบัภาษาของกลุ่มอาชีพอ่ืนในแง่ของประเภทของค าท่ี
น ามาใช้ในการปนภาษา ซ่ึงค าท่ีปรากฏบ่อยท่ีสุด คือ ค านาม เน่ืองจากค านามสามารถท าหน้าท่ี
เป็นได้ทั้งประธานและกรรมในขณะท่ีค าชนิดอ่ืนๆ เช่น ค ากริยาสามารถท าหน้าท่ีเป็นกริยาได้
เท่านั้น จึงพบค านามท่ีใชใ้นการสลบัภาษามากกวา่ค าประเภทอ่ืนๆ แต่จะเห็นไดว้า่พนกังานตอ้นรับ
บนเคร่ืองบินมีลกัษณะการสลบัภาษาหลายประการท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ เช่น การสร้างค า ซ่ึงโดย
ปกติแลว้หลกัการสร้างค าของภาษาหลกัจะมีอิทธิพลต่อการสร้างค าของภาษาท่ีน ามาสลบั แต่การ
สร้างค าท่ีน ามาสลบัของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินนั้นไม่พบว่าไดรั้บอิทธิพลของการสร้างค า
ของภาษาหลกั ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินนั้นมีความสามารถในการใชภ้าษา
ทั้งสองภาษาไดดี้มาก นอกจากนั้นแลว้ อนุประโยคและประโยคท่ีพบในการสลบัภาษาของผูท่ี้พูด
ภาษาเดียวกนัยงัยาวกว่าอนุประโยคและประโยคท่ีพบในการสลบัภาษาของผูท่ี้พูดต่างภาษากนัอีก
ดว้ย 
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บทที ่5 

                                                สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการวจัิย  

จากผลการวิจยัขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า การสลบัภาษาระหว่างผูท่ี้พูดภาษาเดียวกนัและ

การสลบัภาษาระหว่างกลุ่มผูท่ี้พูดภาษาต่างกนั มีลกัษณะท่ีเหมือนกนัคือ ในระดบัค านั้นมีการใช้

ค  านามในการสลบัภาษามากท่ีสุด  ซ่ึงคลา้ยกบัผลการวิจยัของ อรรจน์ สีหะอ าไพ (2530) ท่ีไดศึ้กษา

เร่ือง การใชภ้าษาและการสับเปล่ียนภาษาของมคัคุเทศกแ์ละพบวา่ค าท่ีน ามาใชใ้นการสลบัภาษามาก

ท่ีสุดนั้นคือ ค านามและค ากริยา นอกจากนั้นในดา้นลกัษณะการสร้างค าท่ีใชใ้นการสลบัภาษาพบวา่

มีการใชห้ลกัการสร้างค าของภาษารองทั้งในสถานการณ์ท่ีเป็นผูพ้ดูภาษาเดียวกนัและในสถานการณ์

ท่ีผูพ้ดูภาษาต่างกนั เน่ืองจากผูพ้ดูมีความสามารถในการใชภ้าษาท่ีน ามาใชใ้นการสลบัภาษาไดดี้ จึง

ไม่พบวา่มีอิทธิพลของภาษาหลกัในการสร้างค าของภาษารอง แสดงให้เห็นวา่ผูพู้ดมีความเขา้ใจทั้ง

ระบบไวยากรณ์และความหมายของค าท่ีน ามาสลับภาษาอย่างถ่องแท้ ซ่ึงตรงกับข้อคิดของ  

Hoffman ท่ีวา่ แมผู้พู้ดจะไม่ใช่ผูพู้ดทั้งสองภาษาโดยก าเนิด แต่การท่ีจะใชก้ารสลบัภาษาไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งสมบูรณ์นั้นผูพ้ดูตอ้งเขา้ใจทั้งระบบไวยากรณ์และความหมายอยา่งลึกซ้ึง อีกทั้งยงัมีการใชค้  า

ท่ีเป็นศพัทท์ัว่ไปและศพัทเ์ฉพาะทางในจ านวนท่ีเท่ากนัดว้ย ซ่ึงแตกต่างจากลกัษณะการสลบัภาษาท่ี

พบในกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ ท่ีพบวา่มีการใชศ้พัทเ์ฉพาะทางมากกวา่ศพัทท์ัว่ไป  

อย่างไรก็ตาม ขอ้แตกต่างของการสลบัภาษาของผูท่ี้พูดภาษาเดียวกนัและผูท่ี้พูดภาษา

ต่างกนั คือพบการใช้ค  าท่ีมีหน้าท่ีทางไวยากรณ์ท่ีต่างไปจากเดิมในกรณีท่ีผูพู้ดเป็นพนกังานไทย

ดว้ยกนัแต่ไม่พบในการสลบัภาษาระหวา่งผูพ้ดูภาษากนั  

ส่วนการสลบัภาษาระดับประโยคนั้นแมว้่าภาษาหลักและภาษารองท่ีใช้ในการสลับ

ภาษาของทั้งสองสถานการณ์จะแตกต่างกนั แต่พบว่ามีการใช้ค  าลงทา้ยประโยคเหมือนกนัทั้งการ
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สลบัภาษาระหวา่งผูพ้ดูภาษาเดียวกนัและการสลบัภาษาในระหวา่งกลุ่มผูพู้ดภาษาต่างกนั ค าลงทา้ย

นั้นเป็นค าในภาษาไทย แต่ประโยคและอนุประโยคท่ีพบในการสลบัภาษาระหว่างกลุ่มผูพู้ดภาษา

ต่างกนันั้นมกัเป็นประโยคและอนุประโยคท่ีสั้นกวา่ประโยคและอนุประโยคท่ีพบในการสลบัภาษา

ระหวา่งผูพ้ดูภาษาเดียวกนั 

นอกจากนั้นแลว้ ในระหว่างการเก็บขอ้มูลเพื่อท าการศึกษาลกัษณะการสลบัภาษาของ

พนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ผูว้ิจยัยงัพบประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีแสดงให้เห็นถึงทศันคติของกลุ่ม

ผูโ้ดยสาร พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน และบริษทัคาเธ่ยแ์ปซิฟิก ดงัน้ี 

1. กลุ่มผูโ้ดยสาร  เป็นกลุ่มคนท่ีเดินทางโดยใช้บริการสายการบิน กลุ่มคนเหล่าน้ี
สามารถเห็นการใช้การสลบัภาษาของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินในระหว่างท่ีพนักงานงาน
ตอ้นรับปฎิบติัหน้าท่ีเสิร์ฟอาหารหรือระหว่างการมีปฎิสัมพนัธ์กบัผูโ้ดยสาร จากการสังเกตเห็น
พฤติกรรม พบวา่ ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ท่ีส่ือสารกบัพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินท่ีมีการสลบัภาษามี
ทศันคติท่ีไม่ดีต่อการสลบัภาษาของพนกังานตอ้นรับนั้น มองว่าการสลบัภาษาเป็นอุปสรรคต่อการ
ส่ือสาร และท าให้เกิดความร าคาญใจ ในขณะท่ีมีผูโ้ดยสารส่วนหน่ึงซ่ึงไดฟั้งการสนทนาระหว่าง
พนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินท่ีมีการสลบัภาษาไม่ได้แสดงออกว่าไม่พอใจ หรือพอใจการสลบั
ภาษาของพนกังานตอ้นรับ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากผู ้โดยสารส่วนนั้นไม่ไดส่ื้อสารกบัพนกังานตอ้นรับ
บนเคร่ืองบินท่ีมีการสลบัภาษาจึงไม่พบปัญหาในการส่ือสารท่ีเกิดจากการสลบัภาษาของพนกังาน
ตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 
 

2. กลุ่มพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน  พบวา่ มีพนกังานส่วนหน่ึงมีทศันคติท่ีดีต่อการ
สลบัภาษา และไม่ไดต่้อตา้นใด ๆ โดยมีความเห็นวา่การท างานท่ีมีผูร่้วมงานจากหลากหลายประเทศ
ซ่ึงมีความแตกต่างกนัทางภาษา และมีความยินดีท่ีจะเรียนรู้ภาษาอ่ืน ๆ ท่ีเพื่อนพนกังานตอ้นรับใช้
ในการสลบัภาษาเป็นส่ิงท่ีดี ในขณะท่ีพนกังานอีกส่วนหน่ึงมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการสลบัภาษาของ
เพื่อนพนกังานตอ้นรับ โดยเห็นวา่ การท างานท่ีมีเพื่อนร่วมงานท่ีมาจากหลากหลายประเทศ และใช้
ภาษาท่ีหลากหลาย ควรใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกัในการส่ือสาร ดงันั้นการสลบัภาษาโดยน า
ภาษาอ่ืน ๆ ท่ีเป็นภาษารองมาใชส้ลบัภาษานั้นเป็นเร่ืองเสียมารยาท 

 

3. บริษทัคาเธ่ยแ์ปซิฟิก  ทศันคติท่ีบริษทัมีต่อการสลบัภาษาของพนกังานตอ้นรับบน
เคร่ืองบินนั้น ผูว้ิจยัได้ศึกษานโยบายการใช้ภาษาของบริษทัคาเธ่ยแ์ปซิฟิกท่ีระบุไวใ้นคู่มือการ
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ท างาน Cathay Pacific Airways Limited, Inflight Service Department Operations Part A (2010) 
พบว่า บริษทัคาเธ่ยแ์ปซิฟิก ก าหนดให้ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกัท่ีใช้ในการท างาน ไม่ว่าจะเป็น
การส่ือสารระหว่างพนกังานกบัพนกังาน พนกังานกบัผูอ่ื้น หรือเอกสารต่าง ๆ ก็ตอ้งเขียนโดยใช้
ภาษาองักฤษ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบริษทัคาเธยแ์ปซิฟิก ไม่เห็นดว้ยกบัการสลบัภาษาโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในระหว่างปฏิบติังาน แมพ้นกังานตอ้นรับจะเขา้ใจและรับทราบถึงนโยบายของบริษทัดงักล่าว 
แต่ก็ยงัใชก้ารสลบัภาษาระหวา่งเพื่อนพนกังานดว้ยกนัในระหวา่งปฎิบติังาน และการส่ือสารภายใน
กลุ่มของตวัเอง แต่เม่ือมีพนกังานระดบัหวัหนา้เดินเขา้มาในกลุ่มสนทนานั้น พนกังานท่ีมีพฤติกรรม
การสลบัภาษาจะหยุดใช้การสลบัภาษาและกลบัมาใชภ้าษาองักฤษเพียงภาษาเดียว กล่าวไดว้า่การ
สลบัภาษาอาจเกิดและยติุไดต้ามการปรากฏของตวักระตุน้ 

 
สามารถสรุปไดว้่าหากอา้งอิงจากนโยบายบริษทั การสลบัภาษาเป็นส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียง 

พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินควรใชภ้าษาองักฤษเพียงภาษาเดียวเป็นภาษากลางในการส่ือสาร ซ่ึง

ตรงกับทศันคติของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินส่วนหน่ึงเห็นว่าควรหลีกเล่ียงการสลบัภาษา 

ในขณะท่ีมีพนกังานอีกส่วนหน่ึงท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อการสลบัภาษา แมว้่าภาษารองท่ีใช้ในการสลบั

นั้นจะเป็นภาษาท่ีตนไม่เขา้ใจ แต่ก็กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ 

 

2. ข้อเสนอแนะ 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาถึงลกัษณะการสลบัภาษาของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน

ของสายการบินคาเธ่ย ์ผูว้ิจยั มีความเห็นว่า ควรมีการศึกษาการสลบัภาษาในสาขาอาชีพอ่ืนๆ ท่ีมี

กลุ่มผูใ้ชภ้าษาหลายกลุ่ม รวมถึงศึกษาการสลบัภาษาของพนกังานตอ้นรับในสายการบินอ่ืนๆ หรือ

ศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะทางไวยากรณ์หรือรูปแบบของการสลบัภาษาระหว่างกลุ่มสาขาอาชีพท่ี

แตกต่างกนั เป็นตน้ ในดา้นทศันคติ ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ควรศึกษาถึงทศันคติของผูใ้ช้ภาษาท่ีมีต่อ

การสลบัภาษา และควรศึกษาด้วยว่า ลกัษณะของภาษาแต่ละภาษา อายุและเพศของผูพู้ด รวมทั้ง

ระดบัการศึกษามีผลต่อการสลบัภาษาอยา่งไรบา้ง นอกจากน้ี ยงัพบลกัษณะการสลบัภาษาลกัษณะ

หน่ึง คือ การใชค้  าท่ีมีหนา้ท่ีทางไวยากรณ์ต่างไปจากเดิมนั้น ผูว้ิจยัยงัไม่ไดท้  าการวิจยัถึงเร่ืองสาเหตุ
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ท่ีท  าให้ผูพู้ดภาษาเดียวกันใช้ค  าท่ีมีหน้าท่ีทางไวยากรณ์แตกต่างไป แต่ไม่พบว่าผูพู้ดท่ีใช้ภาษา

ต่างกนัมีการใชค้  าในลกัษณะน้ี ซ่ึงเป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีควรมีการท าการศึกษาวจิยัในอนาคต 
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               ตารางแสดงการจ าแนกค าทีใ่ช้ในการสลบัภาษา ตามชนิดของค าและวลีในระหว่างกลุ่มผู้พูดภาษาเดยีวกนั 
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พนกังานไทย – พนกังานไทย
ตารางท่ี 4

นาม

กริยา

วิเศษณ์

สรรพนาม

บุพบท

สนัธาน

อุทาน

นามวลี

กริยาวลี

1 jacket เส้ือคลุมตวันอก √
2 cloakroom ตูเ้ก็บของบน

เคร่ืองบิน
√

3 jclass มาจากค าวา่ business 
class หรือ ชั้นธุรกิจ

√

4 วา่แต่ของผูโ้ดยสาร seat ไหนคะ seat ท่ีนัง่ผูโ้ดยสาร √
5 มี boarding pass ใส่ไวใ้นกระเป๋า 

jacket แลว้จ๊ะ
boarding 

pass
บตัรโดยสาร √

6 full flight เท่ียวบินท่ีมีผูโ้ดยสาร
เต็มทุกท่ีนัง่

√

7 uplift สั่งของข้ึนมาใชบ้น
เคร่ือง

√

8 OJ orange juice: น ้าสม้ √
9 AJ apple juice ; น ้า

แอ๊ปเป้ิล
√

10 TJ tomato juice ; น ้า
มะเขือเทศ

√

11 pack หีบห่อ  บรรจุภณัฑ์ √

12 lift ยก √
13 secure ปลอดภยั √
14 inflight 

injury
การไดรั้บบาดเจ็บใน
ระหวา่งเท่ียวบิน

√

ชนิดของวลีชนิดของค า

ล าดบัท่ี ตวัอยา่งประโยค ความหมายค า
มีผูโ้ดยสารฝาก jacket ช่วยไปแขวน
ใน cloakroom jclass ให้พ่ีหน่อยนะจ๊ะ

วนัน้ี full flight นะ เราตอ้ง uplift OJ,
 AJ, TJ มาอยา่งละ pack แลว้เวลาจะ 
lift แต่ละ pack ตอ้งช่วยกนัยก 2 คน
นะ ไม่งั้นไม่ secure เด๋ียวเกิด inflight 
injury ข้ึนได้
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นาม

กริยา

วิเศษณ์

สรรพนาม

บุพบท

สนัธาน

อุทาน

นามวลี

กริยาวลี

15 relay 
message

ส่งสารไปยงัผูอ่ื้น √

16 set กลุ่ม √
17 F/A kit ตูใ้ส่อุปกรณ์เบด็เตล็ด

 เช่น กระดาษจด ผา้
ปิดตา เป็นตน้

√

18 MSC ช่ือเรียกครัวตรงกลาง
เคร่ืองบิน

√

19 PTV โทรทศัน์ส่วนตวั
ประจ าแต่ละท่ีนัง่

√

20 ISM Inflight Service 
Manager ; ผูจ้ดัการ
ประจ าเท่ียวบิน

√

21 reset ตั้งค่าการท างานของ
ระบบใหม่อีกคร้ัง

√

22 blank วา่งเปล่า √
23 Captain นกับินหวัหนา้ √
24 FO Flight Officer :

นกับินท่ี 1
√

25 หน่ึงช่วยท า Chinese tea ให้ค่ะ Chinese tea ชาจีน √

26 ขอบใจจา้ เด๋ียวพ่ี brew coffee แลว้กนั brew coffee ชงกาแฟ √

√√

(กลุ่มค า)

too sleepy

You have to write a memo and stick 
it on the wallเพราะจะได ้relay 
message ให้ลูกเรือ set หนา้นะ

ไดค้่ะแต่กระดาษใน F/A kit หมดแลว้
 หนูไปเอาท่ี MSC ให้นะคะ

ผูโ้ดยสารท่ีนัง่ 54A แจง้วา่ PTV ไม่
ท างานค่ะ เม่ือก้ีเดินไปบอก ISM ให้ 
reset รอบหน่ึงแลว้ ตอนน้ีหนา้จอกอ้
ยงั blank อยูค่่ะ

ล าดบัท่ี ตวัอยา่งประโยค

Captain ordered Chinese tea, FO 
ordered black coffee จ่ะ

27 ช่าย สงสยัจะ too sleepy แลว้หล่ะ

ชนิดของวลี

ค  า ความหมาย

ชนิดของค า

ง่วงมาก
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นาม

กริยา

วิเศษณ์

สรรพนาม

บุพบท

สนัธาน

อุทาน

นามวลี

กริยาวลี

28 infant เด็กทารก √
29 load ข้ึนโดยสารเคร่ืองบิน √

30 CRD เข็มขดันิรถยับน
เคร่ืองบินท่ีใชเ้สริม
เฉพาะเด็กอายไุม่เกิน
 2 ขวบ

√

31 take off บินข้ึนจากทางว่ิง 
(ออกตวั)

√

32 set จดั  ติดตั้ง เซท √
33 baby 

bassinet
เปลเด็กอ่อนท่ีใชบ้น
เคร่ืองบิน

√

34 board ตอ้นรับผูโ้ดยสารข้ึน
เคร่ืองบิน

√

35 hurry! เร็วเขา้! √
36 วนัน้ี call light เยอะมาก I am so เพลีย

, feel like I back pain เลยหล่ะ
call light ปุ่ มกดเรียกพนกังาน

ตอ้นรับบนเคร่ืองบิน
√

37 back pain อาการปวดหลงั √

38 serious case กรณีรุนแรง √

39 had an 
operation

รับการผ่าตดั √

นอ้งๆวนัน้ีมี infant load มา 3 คนนะ 
ถา้เห็นแลว้ช่วยเอา CRD ไปให้แม่
เคา้ดว้ยนะ

ไดค้่ะ เด๋ียวหลงั take off แลว้ seat belt
 sign off จะไปถามแม่เด็กวา่ให้ set 
baby bassinet ดว้ยหรือเปล่า

หน่ะ ผูโ้ดยสารมากนัแลว้ ไป board 
กนั hurry hury!

ความหมาย

ชนิดของค า ชนิดของวลี

ตวัอยา่งประโยคล าดบัท่ี ค  า

จริงด่ิ ลงแลว้ไปหาหมอเลยนะ เคย
เจอพ่ีท่ีรู้จกัคนหน่ึง เป็น back pain น่ี
แหละ อยา่ง serious caseหนกัเลย 
ตอ้งผ่าตดั had an operation เลยนะ
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นาม

กริยา

วิเศษณ์

สรรพนาม

บุพบท

สนัธาน

อุทาน

นามวลี

กริยาวลี

40 เออ อยา่ ignore หล่ะ, you have one 
life, you should take good care of 
your health นะ

ignore เพิกเฉย √

41 report 
defect

รายงานวา่มีอุปกรณ์
ช ารุด

√

42 recline ปรับเอน √
43 complain ร้องเรียน √

สุขภณัฑ์
(ใชค้  าน้ีใน

ความหมายใหม่ท่ีไม่
เหมือนความหมาย
เดิมในภาษารอง)

45 flush กดชกัโครก √
46 lock ล็อก √
47 Service การบริการ √
48 pre pour เคร่ืองด่ืมท่ีจดัเตรียม

ใส่ถาดไว ้ช้ิเสิร์ฟ
ก่อนม้ืออาหารหลกั

√

49 collection การเก็บถาด (เป็น
ค านามในภาษารอง
แต่น ามาใชท้  าหนา้ท่ี
เป็นกริยาในภาษา
หลกั)

√

50 set cart จดัรถเข็นอาหาร √
51 4 ถาดน่าจะพอนะบีวา่ enough แน่ๆ enough เพียงพอ √

√

ชนิดของวลี

สงสยัตอ้ง report defect ให้ ISM 
แลว้หล่ะ เพราะ seat ผูโ้ดยสาร 30A 
recline ไม่ไดห้น่ะ แถมผูโ้ดยสารยงั 
complain อีกต่างหาก

น่ียงัมี defect อีกตรงห้องน ้า L34 
ตรงประตู 3 toilet มนั flush ไม่ได้
เลยตอ้ง lock ประตูไวห้น่ะ

ค า ความหมาย

ชนิดของค า

toilet

ตวัอยา่งประโยค

Service วนัน้ีเราจะออก pre pour ก่อน
 เอาแต่พวก juice ก็พอ เสร็จแลว้
ออกไป collection เสร็จอแลว้กลบัมา 
set cart กนัเนอะ

44

ล าดบัท่ี
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นาม

กริยา

วิเศษณ์

สรรพนาม

บุพบท

สนัธาน

อุทาน

นามวลี

กริยาวลี

52 DM Diamond ใชเ้รียก
ผูโ้ดยสารท่ีบินบ่อย
จนไดรั้บการจดั
ระดบัชั้น

√

53 mixed nuts ถัว่อบรวมหลายชนิด 
ใชเ้สริฟ์พร้อม
เคร่ืองด่ืมในชั้นธุรกิจ

√

54 always ตลอด  เสมอ √
55 every Thai 

ISM
ผูจ้ดัการประจ าเท่ียว 
บินชาวไทยทุกคน

√

56 he (ใน
ภาษารอง
เป็นรูป
ประธาน
แต่น ามาใช้
เป็นรูป
กรรมใน
ภาษาหลกั)

เขา √

57 rest พกัระหวา่งท างาน √

58 crew bulk ท่ีนอนพกัของ
พนกังานตอ้นรับบน
เคร่ืองบิน

√

59 group กลุ่ม √
60 section 

leader
หวัหนา้แต่ละโซน √

ตอนน้ี Service เสร็จแลว้ พ่ีจะแบ่งให้
ไป rest คนละชัว่โมงนะ ให้ไป rest ท่ี
 crew bulk group ละ 6 คนนะคะ, rest
 will start within 15 minutes, please 
tell your section leader before you 
guys go to rest ดว้ยนะคะ

ความหมาย
แก เม่ือก้ีผูโ้ดยสาร DM ตรง 44D ขอ
 mixed nuts ของ Jclass อีกแลว้ ชั้น
จ าไดม้าทีไร always ขอตลอด every 
Thai ISM จ า he ไดห้มดแลว้

ล าดบัท่ี ตวัอยา่งประโยค ค า

ชนิดของค า ชนิดของวลี
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นาม

กริยา

วิเศษณ์

สรรพนาม

บุพบท

สนัธาน

อุทาน

นามวลี

กริยาวลี

61 duty free 
item

สินคา้ปลอดภาษี √

62 no. หมายเลข  รหสั √
63 pay by 

credit card
จ่ายดว้ยบตัรเครดิต √

64 order form ใบสั่งซ้ือสินคา้
ปลอดภาษี

√

65 เออ น่ี ลืมเลย เคา้มี voucher 50 US 
มาดว้ย ใชไ้ดป่้าว

voucher 50 
US

คูปองลดราคาสินคา้
ปลอดภาษีบน
เคร่ืองบินมูลค่า 50 
เหรียญสหรัฐ

√

66 minutes นาที √
67 land ลงจอด √
68 port and 

route
ขอ้มูลเร่ืองระเบียบท่ี
ตอ้งปฎิบติัก่อนถึงท่ี
หมายปลายทางนั้นๆ

√

69 port ท่าอากาศยาน √
70 lock and 

seal 
ล๊อกดว้ยแม่กุญแจ
และปิดโดยใชส้าย
พลาสติกคลอ้งไว้

√

71 bar cart รถเข็นเคร่ืองด่ืม √
72 report รายงานการปฎิบติัผิด

กฎต่อบริษทั
√

73 OK ตกลง √

74 the rest ท่ีเหลือ √
75 thank you ขอบคุณ √
76 ตรง Left hand side เหรอ Left hand 

side
√

ป๋อมม่ี seat 12K ตอ้งการ duty free 
item no. 162 กบั no. 174 อยา่งละitem
 อ่ะ pay by credit cardนะเอาน่ี order 
form จ่ะ

Captain ประกาศ อีก 30 minutes to 
land แลว้นะนอ้ง, port and route 
บอกวา่ port น้ี ก่อน land ตอ้ง lock 
and seal bar cart ทุก cart ดว้ยนะคะ 
อยา่ลืมนะ เด๋ียวจะโดน report

OK งั้นนอ้งน่ิมพ่ีรบกวน lock and 
seal the rest ดว้ยนะคะ thank you ค่ะ

ความหมายล าดบัท่ี ตวัอยา่งประโยค ค า

ชนิดของค า ชนิดของวลี
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นาม

กริยา

วิเศษณ์

สรรพนาม

บุพบท

สนัธาน

อุทาน

นามวลี

กริยาวลี

77 PA การท าประกาศบน
เคร่ืองบิน

√

78 eye glasses แวน่ตา √

79 ฝากเอา bread cloth ไปเก็บดว้ยนะ bread cloth ผา้รองขนมปังใน
ตระกร้า

√

80 apron ผา้กนัเป้ือนของ
พนกังานตอ้นรับบน
เคร่ืองบิน ใชใ้นขณะ
เสริฟ์อาหารและ
เคร่ืองด่ืม

√

81 crew seat ท่ีนัง่ของพนกังาน
ตอ้นรับบนเคร่ืองบิน

√

82 สงสยัของ crew last sector มั้งคะ last sector เท่ียวบินท่ีบินก่อน
หนา้

√

83 หน่ึงยงัมี chicken rice เหลืออยูใ่น cart
 บา้งไม๊

chicken rice ขา้วกบัไก่ √

84 ท าไงดี เด๋ียวไวไ้ป check ใน Jclass 
but I don’t think they still have 
chicken left also.

check ตรวจสอบ เช็ค

85 bumpy (เคร่ืองบิน) สั่น ส่วน
ใหญ่เกิดจากสภาพ
อากาศแปรปรวน

√

86 dizzy วิงเวียนศรีษะ (ใน
ภาษารองเป็นค า
วิเศษณ์แต่น ามาใช้
เป็นกริยาในภาษา
หลกั)

√

87 move ยา้ย  เคล่ือน √

ท าไมวนัน้ีเคร่ือง bumpy จงัเลย dizzy
 แลว้ จะ move ไปนัง่แลว้นะ

งั้นไปบอก ISM ให้ PA หาเจา้ของ 
eye glasses เลยนะ

น่ีใครลืม apron ไวท่ี้ crew seat

ล าดบัท่ี ตวัอยา่งประโยค ค า ความหมาย

ชนิดของค า ชนิดของวลี
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นาม

กริยา

วิเศษณ์

สรรพนาม

บุพบท

สนัธาน

อุทาน

นามวลี

กริยาวลี

88 gang กลุ่ม √

99 playing 
card

ไพ่ √

90 continuousl
y

อยา่งต่อเน่ือง √

91 ถา้ still ขอ ก็คงตอ้งบอกแบบนั้น
แลว้หล่ะ

still ยงัคง √

92 Loading จ านวนผูโ้ดยสารท่ีข้ึน
เคร่ือง

√

93 2 man cart เดินเสริฟ์อาหารโดย
มีพนกังานตอ้นรับบน
เคร่ืองบินเสริฟ์สอง
คนต่อหน่ึงรถเข็น
อาหาร 1 ตู้

√

Oh my gosh! ผูโ้ดยสาร gang นกักีฬา
 ขอ playing card จากชั้น 
continuously เลยจา้

Loading นอ้ยแบบน้ี ท า 2 man cart ก็
แลว้กนั

ความหมายค า

ชนิดของวลี

ล าดบัท่ี ตวัอยา่งประโยค

ชนิดของค า
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ตารางท่ี 5 การสลบัภาษาในระดบัอนุประโยค และประโยค

ล าดบั
ท่ี

บทสนทนา อนุประโยคท่ีสลบัภาษา ประโยคท่ีสลบัภาษา หมายเหตุ

A: You have to write a memo and stick it
 on the wall  เพราะจะได ้relay message 
ให้ลูกเรือ set หนา้นะ

B: ไดค้่ะแต่กระดาษใน F/A kit หมดแลว้
 หนูไปเอาท่ี MSC ให้นะคะ

A: ผูโ้ดยสารท่ีนัง่ 54A แจง้วา่ PTV ไม่
ท างานค่ะ เม่ือก้ีเดินไปบอก ISM ให้ reset
 รอบหน่ึงแลว้ ตอนน้ีหนา้จอกอ้ยงั blank 
อยูค่่ะ

B: Ok, then I’ll go to reset ให้อีกทีก็แลว้กนั

A: ขอบคุณค่า

A: Captain ordered Chinese tea, FO 
ordered black coffee จ่ะ

B: หน่ึงช่วยท า Chinese tea ให้ค่ะ
A: ขอบใจจา้ เด๋ียวพ่ี brew coffee แลว้กนั

C: 5 minutes ago, captain he ordered 
Chinese tea ไปรอบหน่ึงแลว้

A: ช่าย สงสยัจะ too sleepy แลว้หล่ะ 5 minutes ago, captain he 
ordered Chinese tea

A: นอ้งๆวนัน้ีมี infant load มา 3 คนนะ 
ถา้เห็นแลว้ช่วยเอา CRD ไปให้แม่เคา้
ดว้ยนะ

B: ไดค้่ะ เด๋ียวหลงั take off แลว้ seat belt 
sign off จะไปถามแม่เด็กวา่ให้ set baby 
bassinet ดว้ยหรือเปล่า

1 You have to write a memo 
and stick it on the wall

2 Ok, then I’ll go to reset

3 Captain ordered Chinese 
tea, FO ordered black 
coffee

4 seat belt sign off
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ล าดบั
ท่ี

บทสนทนา อนุประโยคท่ีสลบัภาษา ประโยคท่ีสลบัภาษา หมายเหตุ

A: วนัน้ี call light เยอะมาก I am so เพลีย, 
feel like I back pain เลยหล่ะ

B: จริงด่ิ ลงแลว้ไปหาหมอเลยนะ เคยเจอ
พ่ีท่ีรู้จกัคนหน่ึง เป็น back pain น่ีแหละ 
อยา่ง serious caseหนกัเลย ตอ้งผ่าตดั had 
an operation เลยนะ

C: เออ อยา่ ignore หล่ะ, you have one 
life, you should take good care of your 
health นะ

A: อือ duty end แลว้ จะรีบไปหาหมอ
duty end

A: สงสยัตอ้ง report defect ให้ ISM 
แลว้หล่ะ เพราะ seat ผูโ้ดยสาร 30A 
recline ไม่ไดห้น่ะ แถมผูโ้ดยสารยงั 
complain อีกต่างหาก

B:  น่ียงัมี defect อีกตรงห้องน ้า L34 ตรง
ประตู 3 toilet มนั flush ไม่ไดเ้ลยตอ้ง lock
 ประตูไวห้น่ะ

A: This aircraft is old แลว้มั้งเน่ีย เสียจงั
เลย

A: Service วนัน้ีเราจะออก pre pour ก่อน 
เอาแต่พวก juice ก็พอ เสร็จแลว้ออกไป 
collection เสร็จอแลว้กลบัมา set cart 
กนัเนอะ

B: C: D:  ค่ะ
C: เตรียม pre pour ก่ีถาดดีคะ

A: 4 ถาดละกนั ท าไวเ้ผ่ือเนอะ What do 
you think? คะ

D: 4 ถาดน่าจะพอนะบีวา่ enough แน่ๆ

5 I am so เพลีย, feel like I
 back pain เลยหล่ะ

มีการใชรู้ปแบบวากยสมัพนัธ์
ในภาษารอง(ภาษาองักฤษ) 
โดยแทรกค าศพัทบ์างค าใน
ภาษาหลกัเขา้ในประโยค

you have one life, you 
should take good care of
 your health นะ

มีการเติมค าลงทา้ยประโยคซ่ึงเป็น
ลกัษณะเด่นของภาษาแรก
(ภาษาไทย) แต่เป็นลกัษณะท่ีไม่มี
ในภาษารอง(ภาษาองักฤษ)

มีการเติมค าลงทา้ย
ประโยคซ่ึงเป็นลกัษณะ
เด่นของภาษาแรก 
(ภาษาไทย) แต่เป็น
ลกัษณะท่ีไม่มีในภาษารอง
 (ภาษาองักฤษ)

6 This aircraft is old

7 What do you think? คะ
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ล าดบั
ท่ี

บทสนทนา อนุประโยคท่ีสลบัภาษา ประโยคท่ีสลบัภาษา หมายเหตุ

A: แก เม่ือก้ีผูโ้ดยสาร DM ตรง 44D ขอ 
mixed nuts ของ Jclass อีกแลว้ ชั้นจ า
ไดม้าทีไร always ขอตลอด every Thai 
ISM จ า he ไดห้มดแลว้

B: อ๋อ ชั้นจ าได ้มาบินก่ีคร้ังก็เจอ he 
ไม่ไดข้องท่ี Jclass he ก็จะ always 
complain he ชอบกด call light บ่อยๆดว้ย

A: Yes, exactly, that’s’ him เลย he loves 
call light very much!

A: ตอนน้ี Service เสร็จแลว้ พ่ีจะแบ่งให้
ไป rest คนละชัว่โมงนะ ให้ไป rest ท่ี 
crew bulk group ละ 6 คนนะคะ, rest will 
start within 15 minutes, please tell your 
section leader before you guys go to rest 
ดว้ยนะคะ

B: ค่ะ เด๋ียวผิงเดินไปบอก Bonni ให้ค่ะ
A: จ่ะ

A: Thank you for your help นะนอ้งเตย
B: You’re welcome ค่ะ

You’re welcome ค่ะ
A: หน่ึงยงัมี chicken rice เหลืออยูใ่น cart
 บา้งไม๊

B: หมดแลว้อ่ะพ่ี only beef pasta left เอง
A: ท าไงดี เด๋ียวไวไ้ป check ใน Jclass but 
I don’t think they still have chicken left 
also.

B: I think so อ่ะพ่ี
A: ซวยแลว้ ผูโ้ดยสารกินเน้ือไม่ไดด้ว้ย

10

9 rest will start within 15 
minutes, please tell your 
section leader before you 
guys go to rest ดว้ยนะคะ

มีการเติมค าลงทา้ยประโยคซ่ึง
เป็นลกัษณะเด่นของภาษาแรก
(ภาษาไทย) แต่เป็นลกัษณะท่ี
ไม่มีในภาษารอง(ภาษาองักฤษ)

8 Yes, exactly, that’s’ him 
เลย he loves call light very
 much!

Thank you for your help 
นะนอ้งเตย

มีการเติมค าลงทา้ยประโยคซ่ึงเป็น
ลกัษณะเด่นของภาษาแรก
(ภาษาไทย) แต่เป็นลกัษณะท่ีไม่มี
ในภาษารอง(ภาษาองักฤษ)

มีการเติมค าลงทา้ยประโยคซ่ึงเป็น
ลกัษณะเด่นของภาษาแรก(ภาษาไทย) 
แต่เป็นลกัษณะท่ีไม่มีในภาษารอง
(ภาษาองักฤษ)

11 but I don’t think they still 
have chicken left also. 

I think so อ่ะพ่ี
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ล ำดบั

ที่
บทสนทนา อนุประโยคท่ีสลบัภาษา ประโยคท่ีสลบัภาษา หมายเหตุ

A: ท าไมวนัน้ีเคร่ือง bumpy จงัเลย dizzy 
แลว้ จะ move ไปนัง่แลว้นะ

B: เอายาดมป่าว I have in my handbag
A: แหม รู้ใจ bring it now เลย จะไม่ไหวแลว้ bring it now เลย

B: อ่ะ เด๋ียวไปหยบิให้ wait a sec. wait a sec.
A: Oh my gosh! ผูโ้ดยสาร gang นกักีฬา 
ขอ playing card จากชั้น continuously 
เลยจา้

B: ยงังยัเหรอ ขอไปก่ีอนัละ
A: ก็ขอคนละอนั ทั้งgang ask me one by 
one ขอไป 5 อนัละ ตอนน้ี how many we 
have  แลว้หล่ะ เน่ีย เหลือ 2 อนั จะพอใช ้
sector หนา้ไม๊

ทั้งgang ask me one by one

B: งั้น tell them วา่แบ่งๆกนัเล่นไดไ้ม๊ how many we have  
แลว้หล่ะ

A: yes, ถา้ still ขอ ก็คงตอ้งบอกแบบนั้น
แลว้หล่ะ

งั้น tell them

13 Oh my gosh!

12 I have in my handbag

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

           

          ภาคผนวก ค 

                              ตารางแสดงการจ าแนกค าทีใ่ช้ในการสลบัภาษาตามชนิดของค า ประโยคและอนุประโยค 

                                                                ภาษาทีใ่ช้สลบัระหว่างกลุ่มผู้พูดภาษาต่างกนั 
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ตารางท่ี 6 พนกังานไทย – พนกังานต่างชาติ

นาม

กริยา

วิเศษณ์

สรรพนาม

บุพบท

สนัธาน

อุทาน

จีน อื่น ๆ

A: Moo Ei Sii, Can you pass the 
entrée to MSC ?

B: yes, how many entrée? 
2 A: Just two, Thank you. entrée อาหาร √ √

A: Do you see any AJ in a-cart?

B: Mo ah, I think I think we 
better share from another gally.

A: OK, I will get some for you, 
I’ll be back.

4 A: Today we serve Jiro Faan as 
a first choice and Itali mien as a 
second choice.

Jiro Faan ขา้วกบัไก่ √ √

5 B: หืม หอมมาก, I wanna try 
Itali mien if we still have some 
left later on.

Itali mien พาสตา้ √ √

6 A: Yeah, we’ll see, and I want 
to eat today Min Bao also!

Min Bao ขนมปัง √ √

7 A: You know, passenger on my 
side are really good, they are so 
quiet and nice.

Gow cho ไม่ดี √ √

8 B: Gow cho, on my side some 
of them are bad, always press 
call light and ask for Hung Jao 
many times la.

Hung Jao ไวน์แดง √ √

ชนิดของค า ภาษาท่ีใชส้ลบั

ล าดบั
ท่ี ตวัอยา่งประโยค ค า ความหมาย

√1 Moo Ei Sii ขอโทษ (ใช้
เวลารบกวนให้
ใครท าอะไรให้) อนุประโยค

3 Mo ไม่มี √ √
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นาม

กริยา

วิเศษณ์

สรรพนาม

บุพบท

สนัธาน

อุทาน

จีน อื่น ๆ

9 A: Siew Seiw la, my latest flight 
on Monday, the call light was 
never stop until landing! 
Horrible!

Siew Siew เล็กนอ้ย √ √

A: Owen, my gally is run out of 
a kitchen roll, Do you have one 
left?

B: Yao Yao!, here it is.
A: Umm Koy saii Owen, 
ขอบคุณค่า

11 Umm Koy 
saii

ขอบคุณ √

A: Ai-ya, Kwai lo passenger 
drank 3 whisky already and he 
keep asking me to make it 
double.

B: get drunk yet?
A: Yes, his face turns red, he 
keep talking and yelling and I 
need to tell ISM now! Gow cho 
a!

A: Gong hei fat choi , these are 
your Lei Si for you guys.

B: C: โห Umm koy saii ค่ะ
14 C: Today I already got 3 Lei Si. Lei Si อัง่เปา √ √

15 B: อิจฉาอ่ะ I want more haha. อิจฉา อิจฉา √ √

10 Yao มี

ชนิดของค า

ตวัอยา่งประโยค

√

√

ประโยค

√

13 Gong hei 
fat choi

ค าอวยพรใน
เทศกาล
ตรุษจีน ขอให้
 มัง่มี ศรีสุข

ประโยค

√12 ค าอุทานใน
ภาษาจีน

√Ai-ya

ล าดบั
ท่ี ค  า ความหมาย

ภาษาท่ีใชส้ลบั
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นาม

กริยา

วิเศษณ์

สรรพนาม

บุพบท

สนัธาน

อุทาน

จีน อื่น ๆ

A: A-Gor, Jow san, Long time 
no see.

B: Jow san, haven’tsee you for 
a year!.

A: No la, just 3 months a I 
remember, haha did you go out 
somewhere in Bangkok?

B: Yes, I went to China town to 
eat a lot of seafood.

17 A: Seafood is very cheap in 
Thailand and อร่อยมากๆ

อร่อยมาก ๆ

18 B: Of course la, better than 
Hongkong.

Jow San สวสัดีตอนเชา้ √

A: Guide, Can you brew ka fae 
and bring it to Katie?

B: Yes, Certainly.
A: I need to do PA, this flight 
cx chad leng yud right?

B: Yes yes, chad leng yud, haha.

A: Short memory la, that’s why 
I need to ask you, haha.

B: That’s all right, you can ask 
everything you want, Sabina.

A: Gaii Fann Ho sek right? 
B: Yes, It’s very soft and I like 
this kind of sauce.

22 Ho sek อร่อย √ √

16 A-Gor พ่ีชาย 
บางคร้ังใช้
เรียกหวัหนา้
งานผูช้ายท่ี
เป็นคนจีน

√ √

ประโยค
19 ka fae กาแฟ √ √

20 chad leng 
yud

ตวัเลข 7, 0 
และ 1

√

21 Gaii Fann ไก่กบัขา้ว √

√

√

ล าดบั
ท่ี ตวัอยา่งประโยค ค า ความหมาย

ชนิดของค า ภาษาท่ีใชส้ลบั
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นาม

กริยา

วิเศษณ์

สรรพนาม

บุพบท

สนัธาน

อุทาน

จีน อื่น ๆ

23 cha ชา √ √

24 sew sam ระวงั √ √
A: Nicole, I found a lot of 
Chang-jub in back up cart , I 
think no need to uplift a lot.

B: How about Hor lok, enough?

A: only one pack.
B: oh, then just uplift hor lok la, 
thank you.

26 Hor lok โคก้ √ √

ล าดบั
ท่ี ตวัอยา่งประโยค ค า ความหมาย

Linny, Can you bring these 3 
cha to serve passenger 54A, 
55D, and 68A and sew sam la, 
it’s very hot. Thank you.

25 Chang-jub น ้าสม้ √

ชนิดของค า

√

ภาษาท่ีใชส้ลบั
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