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นภัสสรณ์ นาคแก้ว : การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทย : กรณี ศึกษารายการเทยเที่ยวไทย.
อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ : อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ ตรี พาสัย. 51 หน้า

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้คาและวลีภาษาอังกฤษที่พบในรายการโทรทัศน์
ประเภทท่องเที่ยวรายการเทยเที่ยวไทยโดยการรวบรวมข้อมูลจากเทปบันทึกการออกอากาศทาง
http://www.youtube.com/user/toeytiewthai จานวน 10 ตัวอย่าง ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้กรอบทฤษฎี
การปนภาษาและทาการอภิปรายผลโดยใช้หลักการจาแนกคาและการจาแนกวลี ผลการศึกษาพบว่าผู้
ดาเนินรายการมีการใช้คาและวลีภาษาอังกฤษในการดาเนินรายการ โดยพบการปนภาษาที่เป็ นคาทั้งหมด
71 คา ได้แก่ คานาม 50 คา (70.42%), คากริ ยา 13 คา (18.30 %), คาคุณศัพท์ 5 คา (7.04%), คาอุทาน 3 คา
(4.22%) สาหรับการปนภาษาที่เป็ นวลีพบทั้งหมด 4วลี แบ่งเป็ นคานามวลี และวิเศษณ์วลีอย่างละ 1 วลี
และบุพบทวลีจานวน 2 วลีการปนภาษาในรายการเทยเที่ยวไทยที่พบสะท้อนให้เห็นว่าชนิดของการปน
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในบทสนทนาภาษาไทย ไม่สอดคล้องกับหน้าที่และชนิดของคาตามหมวดคาภาษาไทย
ทุกคาที่พบได้แก่คากริ ยาเปลี่ยนเป็ นคานาม คาคุณศัพท์เปลี่ยนเป็ นคากริ ยา คานามเปลี่ยนเป็ นคากริ ยา
และคานามเปลี่ยนเป็ นคาคุณศัพท์นอกจากนี้ผลการศึกษายังสามารถจาแนกแวดวงคาศัพท์ที่พบในการ
ปนภาษาโดยมีการใช้การปนภาษาที่เกี่ยวกับแวดวงของรู ปแบบการดาเนินชีวติ มากที่สุดคือจานวน 21 คา
และการปนภาษาที่อยูใ่ นแวดวงแสดงการทักทาย และการปนภาษาที่อยูใ่ นแวดวงผลิตภัณฑ์พบน้อยที่สุด
จานวนเท่ากันคือ 3 คา
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NAPASORN NARKKAEW : ENGLISH CODE MIXING IN THAI : A CASE STUDY IN
THOEY THIAW THAI. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : PORNSAWAN TRIPASAI, Ph.D. . 51 pp.

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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งานวิจยั ค้นคว้าอิสระเล่มนี้สาเร็ จลุล่วงลงได้ ผูว้ จิ ยั ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่มี
ส่ วนสาคัญให้งานวิจยั เล่มนี้สาเร็ จเสร็ จสิ้ น โดยเฉพาะอาจารย์ ดร.พรสวรรค์ ตรี พาสัย อาจารย์ที่ปรึ กษา
งานค้นคว้าอิสระ ผูท้ ี่สละเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา ให้โอกาสในการทาวิจยั นี้จนสาเร็ จ
เสร็ จทันกาหนดเวลา คอยให้ความช่วยเหลือ แนะนา ชี้ แนะแนวทางและกระตุน้ เตือนมาโดยตลอด ผูว้ จิ ยั
ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งมา ณ ที่น้ ี
ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.กาไลทิพย์ ปัตตะพงศ์ ที่ได้กรุ ณาให้คาแนะนา ปรับปรุ ง
เนื้อหาการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ให้มีความสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น ทั้งนี้ผวู้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ภาควิชา
ภาษาเพื่อการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม คณะโบราณคดีทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาจารย์อมรชัย คหกิจโกศล
และอาจารย์กิตติชยั พินโน ที่ได้สละเวลาให้ความรู้ ชี้แนะ พร้อมทั้งให้คาปรึ กษา และให้กาลังใจแก่ผวู้ จิ ยั
จนสามารถทางานวิจยั นี้สาเร็ จ นอกจากนี้ยงั ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ทาง
ภาษาศาสตร์ และการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรมให้แก่ผวู้ ิจยั รวมทั้งผูเ้ ขียนตารา เอกสาร และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องอันเป็ นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และผูว้ จิ ยั ได้นามาอ้างอิงในการศึกษา
ขอกราบขอบพระคุณคุณสมบูรณ์ นาคแก้วผูเ้ ป็ นบิดา และคุณแววตา นาคแก้ว ผูเ้ ป็ นมารดา
ที่เป็ นกาลังใจอันสาคัญยิง่ คอยสอบถาม เป็ นห่วงเป็ นใย ให้ความช่วยเหลือและคอยเตือนให้ผวู้ ิจยั ทางาน
วิจยั จนสาเร็ จลุล่วง อีกทั้งเป็ นผูช้ ่วยสนับสนุนทุนทรัพย์เรื่ องการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตของผูว้ จิ ยั ครั้ง
นี้อีกด้วย
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณคุณวลัยพร อ่อนน้อมดี (พี่เหมียว) คุณศุภวรรณ ทองวัน (พี่ยยุ ้ ) และคุณอิงอร
พึ่งจะงาม (พี่อร) รวมถึงเพื่อนๆบัณฑิตศึกษา สาขาภาษาและการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกคน ที่คอยกระตุน้ เตือน ผลักดันให้ผวู้ ิจยั ทางานวิจยั ให้สาเร็ จ อีกทั้งยังช่วยเหลือให้คาแนะนาใน
ส่ วนของความรู ้เนื้ อหางานวิจยั ทุกอย่าง และให้กาลังใจเสมอมาจนกระทัง่ งานค้นคว้าอิสระฉบับนี้เสร็ จ
สมบูรณ์
สุ ดท้ายขอขอบคุณคุณตั้ม ที่คอยเอาใจช่วย รับฟังปั ญหา คอยปลอบโยนยามท้อและให้กาลังใจกัน
และกันเสมอมาโดยตลอด
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