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 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาการใชค้  าและวลีภาษาองักฤษท่ีพบในรายการโทรทศัน์
ประเภทท่องเท่ียวรายการเทยเท่ียวไทยโดยการรวบรวมขอ้มูลจากเทปบนัทึกการออกอากาศทาง
http://www.youtube.com/user/toeytiewthai  จ  านวน 10 ตวัอยา่ง   ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้รอบทฤษฎี 
การปนภาษาและท าการอภิปรายผลโดยใชห้ลกัการจ าแนกค าและการจ าแนกวลี      ผลการศึกษาพบวา่ผู ้
ด าเนินรายการมีการใชค้  าและวลีภาษาองักฤษในการด าเนินรายการ โดยพบการปนภาษาท่ีเป็นค าทั้งหมด 
71 ค  า ไดแ้ก่ ค  านาม 50 ค า (70.42%), ค  ากริยา 13 ค า (18.30 %), ค  าคุณศพัท ์5 ค า (7.04%), ค  าอุทาน 3 ค า 
(4.22%) ส าหรับการปนภาษาท่ีเป็นวลีพบทั้งหมด 4วลี แบ่งเป็นค านามวลี และวเิศษณ์วลีอยา่งละ 1 วลี 
และบุพบทวลีจ านวน 2 วลีการปนภาษาในรายการเทยเท่ียวไทยท่ีพบสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ชนิดของการปน
ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นบทสนทนาภาษาไทย ไม่สอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีและชนิดของค าตามหมวดค าภาษาไทย
ทุกค าท่ีพบไดแ้ก่ค ากริยาเปล่ียนเป็นค านาม ค าคุณศพัทเ์ปล่ียนเป็นค ากริยา  ค  านามเปล่ียนเป็นค ากริยา 
และค านามเปล่ียนเป็นค าคุณศพัทน์อกจากน้ีผลการศึกษายงัสามารถจ าแนกแวดวงค าศพัทท่ี์พบในการ
ปนภาษาโดยมีการใชก้ารปนภาษาท่ีเก่ียวกบัแวดวงของรูปแบบการด าเนินชีวติมากท่ีสุดคือจ านวน 21 ค า 
และการปนภาษาท่ีอยูใ่นแวดวงแสดงการทกัทาย และการปนภาษาท่ีอยูใ่นแวดวงผลิตภณัฑพ์บนอ้ยท่ีสุด 
จ านวนเท่ากนัคือ 3 ค า  
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 This research is aimed to study English code-mixing in Thai in the TV variety show in the 
category of travelling travelling program , Thoey Thiaw Thai. In order to carry out this research, the 
researcher collected data from the hosts’ conversations broadcast in http://www.youtube.com/ 
user/toeytiewthai.  A total of 10 parts of  the content from this program were collected. 
 The framework of word and phrase categorization was employed to analyze the data. The 
finding was that the hosts used English words and phrase in their conversations. There were 71 words 
of English code-mixing found , namely 50 nouns (70.42%) , 13 verbs (18.30%) , 5 adjectives (7.04%) 
and 3 interjections (4.22%). There were English phrases in English code-mixing. 1 noun phrase ,       
1 adjective phrase , and 2 prepositional phrases were found. English code-mixing in Thai in Thoey 
Thiaw Thai reflected that English code-mixing used in the Thai conversations were not in accordance 
with the functions and types of word categorizations in the Thai language. That was , there were a 
change from Verb to Noun , Adjective to Verb , Noun to Verb , and Noun to Adjective. The lexical 
domain was also studied in this research. The lexical domain of Lifestyle was the most frequent use 
(21 words) in the conversations. The less were Greeting (3 words) , and Product (3 words). 
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งานวจิยัคน้ควา้อิสระเล่มน้ีส าเร็จลุล่วงลงได ้ ผูว้จิยัตอ้งขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านท่ีมี
ส่วนส าคญัใหง้านวิจยัเล่มน้ีส าเร็จเสร็จส้ิน โดยเฉพาะอาจารย ์ ดร.พรสวรรค ์  ตรีพาสัย อาจารยท่ี์ปรึกษา
งานคน้ควา้อิสระ ผูท่ี้สละเวลาอนัมีค่าของท่านเพื่อเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา ให้โอกาสในการท าวิจยัน้ีจนส าเร็จ
เสร็จทนัก าหนดเวลา  คอยใหค้วามช่วยเหลือ แนะน า ช้ีแนะแนวทางและกระตุน้เตือนมาโดยตลอด  ผูว้จิยั
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอาจารย ์ ดร.ก าไลทิพย ์ ปัตตะพงศ ์ ท่ีไดก้รุณาใหค้  าแนะน า ปรับปรุง
เน้ือหาการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ทั้งน้ีผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยภ์าควชิา
ภาษาเพื่อการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม คณะโบราณคดีทุกท่าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาจารยอ์มรชยั คหกิจโกศล 
และอาจารยกิ์ตติชยั พินโน ท่ีไดส้ละเวลาใหค้วามรู้ ช้ีแนะ พร้อมทั้งให้ค  าปรึกษา และใหก้ าลงัใจแก่ผูว้จิยั 
จนสามารถท างานวจิยัน้ีส าเร็จ นอกจากน้ียงัขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านท่ีถ่ายทอดวชิาความรู้ทาง
ภาษาศาสตร์และการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมใหแ้ก่ผูว้ิจยั รวมทั้งผูเ้ขียนต ารา เอกสาร และงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งอนัเป็นประโยชน์ในการศึกษา คน้ควา้ และผูว้จิยั   ไดน้ ามาอา้งอิงในการศึกษา 

ขอกราบขอบพระคุณคุณสมบูรณ์ นาคแกว้ผูเ้ป็นบิดา และคุณแววตา นาคแกว้ ผูเ้ป็นมารดา     
ท่ีเป็นก าลงัใจอนัส าคญัยิง่ คอยสอบถาม เป็นห่วงเป็นใย ใหค้วามช่วยเหลือและคอยเตือนใหผู้ว้ิจยัท างาน
วจิยัจนส าเร็จลุล่วง อีกทั้งเป็นผูช่้วยสนบัสนุนทุนทรัพยเ์ร่ืองการศึกษาในระดบัมหาบณัฑิตของผูว้จิยัคร้ัง
น้ีอีกดว้ย 

ผูว้จิยัขอขอบคุณคุณวลยัพร อ่อนนอ้มดี (พี่เหมียว) คุณศุภวรรณ ทองวนั (พี่ยุย้) และคุณอิงอร 
พึ่งจะงาม (พี่อร) รวมถึงเพื่อนๆบณัฑิตศึกษา สาขาภาษาและการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม มหาวทิยาลยั
ศิลปากรทุกคน ท่ีคอยกระตุน้เตือน ผลกัดนัใหผู้ว้ิจยัท างานวิจยัใหส้ าเร็จ อีกทั้งยงัช่วยเหลือใหค้  าแนะน าใน
ส่วนของความรู้เน้ือหางานวจิยัทุกอยา่ง และใหก้ าลงัใจเสมอมาจนกระทัง่งานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีเสร็จ
สมบูรณ์  

สุดทา้ยขอขอบคุณคุณตั้ม ท่ีคอยเอาใจช่วย รับฟังปัญหา คอยปลอบโยนยามทอ้และใหก้ าลงัใจกนั
และกนัเสมอมาโดยตลอด 
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