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Abstract
This research has covered four main focuses; including firstly to analyze the characteristics
of English code-mixing in working of hotel personnel, secondly to compare the code-mixing used
in listening, speaking, reading, and writing at work, thirdly to study the levels of attitude towards
English code-mixing in working of hotel personnel and lastly to gather the recommendations in
English code-mixing usage of hotel personnel. The participants were 50 front office personnel who
work in Pak Kret District of Nonthaburi Province. The study adopted several research instruments;
a structured interview, attitude questionnaire, and code-mixing table. The statistics used were
a frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation. The results revealed 764
code-mixing sentences which mostly found in 444 simple sentences, 317 affirmative sentences,
253 nouns, and 162 noun phrases, while 132 words were mostly used in dealing with complaints
and 107 initials were mostly found in documents and diary at work. The comparison of English
code-mixing used at work were also mostly found in speaking. The results also reveal that
the levels of attitude were found at a high level (X = 3.98, S.D. = 0.94) while the hotel personnel
recommended that abbreviation should be understood clearly between the sender and
the receiver. The explanation of code-mixing usage should be introduced to novice staff.
Keywords: code mixing, English, English in hotel business
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บทคัดย่อ
การวิจัยฉบับนี้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 4 ประเด็น ประกอบด้วย ข้อแรก วิเคราะห์ลักษณะการปนภาษา
อังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม ข้อสอง เปรียบเทียบลักษณะการปนภาษาอังกฤษจากการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียนของพนักงานโรงแรม ข้อสาม ศึกษาระดับเจตคติที่มีต่อการปนภาษาอังกฤษที่
ใช้ปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม และ ข้อสุดท้าย เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะการใช้ค�ำปนภาษาอังกฤษของ
พนักงานโรงแรม กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานโรงแรมฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จ�ำนวน 50 คน การวิจัยนี้ใช้เครื่องมือหลายรูปแบบ เช่น แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง แบบสอบถามเจตคติ
ตารางวิเคราะห์ข้อความปนภาษา สถิติใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า จ�ำนวนข้อความปนภาษามีทั้งหมด 764 ข้อความ พบมากที่สุด คือ ประโยคความเดียว 444
ข้อความ ประโยคบอกเล่า 317 ข้อความ นาม 253 นามวลี 162 ค�ำ นอกจากนี้ พบข้อความ 132 ค�ำ จาก
การแก้ปญ
ั หาระหว่างปฏิบตั หิ น้าที่ และค�ำย่อ 107 ค�ำ พบมากทีส่ ดุ ในเอกสารและสมุดบันทึกการท�ำงาน ด้านการ
เปรียบเทียบลักษณะการปนภาษาอังกฤษ พบว่า การพูดใช้การปนภาษามากที่สุด ผลของระดับเจตคติ พบว่า
มีภาพรวมระดับมาก (X = 3.98, S.D. = 0.94) ขณะที่พนักงานโรงแรมได้เสนอแนะว่า การย่อภาษาแต่ละค�ำ
ต้องท�ำความเข้าใจให้ตรงกันทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร และควรอธิบายการปนภาษาให้พนักงานใหม่
ค�ำส�ำคัญ: การปนภาษา ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
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บทน�ำ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ติดต่อสื่อสารทั่วโลกและถูกน�ำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารในวงกว้าง
โดยเฉพาะธุรกิจต่าง ๆ และเข้ามามีบทบาทในการท�ำงาน ท�ำให้การติดต่อธุรกิจมีความสะดวกสบายมากขึ้น
โดยเฉพาะที่ต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษถูกน�ำมาใช้ในทุกสาขาอาชีพ
แต่ละสาขาอาชีพมีภาษาทีใ่ ช้ในลักษณะเฉพาะของตน เช่นเดียวกับธุรกิจโรงแรม ภาษาอังกฤษส�ำหรับงานโรงแรม
มีลักษณะการผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจ (Tourism and Recreation) ลักษณะ
ภาษาอังกฤษทีใ่ ช้จะเน้นทีโ่ ครงสร้าง ศัพท์ ส�ำนวนทีเ่ กีย่ วข้องกับ การลงทะเบียนเข้าพัก (Check in) การสอบถาม
ห้องพัก (Available Room) การสอบถามสิง่ อ�ำนวยความสะดวก (Hotel Facilities) อาหารและเครือ่ งดืม่ (Food
and Beverage) เป็นต้น กล่าวคือ ลักษณะภาษาทีใ่ ช้จะเน้นด้านการสือ่ สารกับแขกทีม่ าพักทีโ่ รงแรม รวมทัง้ ภาษา
อังกฤษเฉพาะพนักงานโรงแรมที่ต้องท�ำงานในแผนกของตนอีกด้วย โดยมีความพิเศษเฉพาะพนักงานโรงแรม
ที่ปฏิบัติงานเป็นประจ�ำเท่านั้นจึงจะเข้าใจได้
ดังนั้น พนักงานโรงแรมจึงจ�ำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ไม่ว่าเป็นการพูดหรือ
การเขียนทีใ่ ช้ตดิ ต่อสือ่ สารกับแขกของโรงแรมระหว่างหน่วยงานภายในหรือภายนอก และเพือ่ นร่วมงาน เพือ่ ให้
การสือ่ สารเกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านมากทีส่ ดุ ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะงานโรงแรม
บางค�ำ ไม่สามารถสื่อความเป็นภาษาไทยได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และลดปัญหา
ในการสื่อสาร จึงท�ำให้เกิดการใช้ค�ำภาษาอังกฤษร่วมกับค�ำภาษาไทย จากการสัมภาษณ์ ธิติสุดา ชิตรัตน์
(การสื่อสารส่วนบุคคล, 4 มีนาคม, 2562) ได้ข้อมูลว่าในระหว่างท�ำงานโรงแรมมีการพูดภาษาอังกฤษปนภาษา
ไทย อาทิ “reception ค่ะ” “รบกวน register แขกที่มาพักด้วยค่ะ” ในขณะที่อาวีวัฒน์ ยงสุวรรณ (การสื่อสาร
ส่วนบุคคล, 10 มีนาคม, 2562) ให้สัมภาษณ์ว่า พบประโยคที่ใช้เขียนในเอกสารลงทะเบียนเข้าพัก ใบจอง
ห้องพัก ใบเสร็จรับเงิน และสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน อาทิ “refund ให้ลูกค้า” “deposit ห้องพักหมายเลข
1404” และ “ลูกค้าจอง ABF ส�ำหรับคณะ tour ด้วย” โดยในลักษณะนี้ เรียกว่า “การปนภาษา” (Code Mixing)
คือ การน�ำค�ำจากภาษาหนึง่ หรือยืมค�ำมาจากภาษาอังกฤษหรือภาษาอืน่ เพือ่ น�ำมาใช้ในการปฏิบตั งิ านของตนเอง
จากเหตุผลดังกล่าว การปนภาษาอังกฤษในงานโรงแรมมักปรากฏในรูปแบบโครงสร้างศัพท์ ส�ำนวน
วลี ค�ำย่อ ที่มีลักษณะเฉพาะงานโรงแรมและการท่องเที่ยว ดังนั้น พนักงานโรงแรมควรมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปนภาษา เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและฉับไว งานวิจัยของ นัฐยา บุญกองแสน (2542) พบว่า
บุคลากรโรงแรมใช้การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยทั้งด้านการออกเสียงและการใช้ค�ำดังกล่าว โดยพบว่า
มักปนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานของตน
สรุปได้วา่ การปนภาษาใช้อย่างกว้างขวางในงานโรงแรมโดยเฉพาะงานทีท่ ำ� ประจ�ำ โดยจะเกีย่ วข้องกับ
งานบริการแขกที่มาพัก ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งจากการศึกษา งานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
พบว่า มีการใช้ภาษาอังกฤษปะปนในการปฏิบตั งิ านอยูเ่ สมอ (ปรารถนา กาลเนาวกุล, 2544; นภัสสรณ์ นาคแก้ว,
2556; อนุวัต ชัยเกียรติธรรม, 2561) นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
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วิชาชีพในจังหวัดนนทบุรี พบว่า มีการปนภาษาในการท�ำงานเป็นจ�ำนวนมาก จึงท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา
ลักษณะการปนภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัดดังกล่าว เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาศึกษา
และเผยแพร่รวมทั้งน�ำไปใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ วิเคราะห์ลกั ษณะการปนภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ านของพนักงานโรงแรม จังหวัดนนทบุรี
2. เพือ่ เปรียบเทียบลักษณะการปนภาษาอังกฤษจากการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของพนักงาน
โรงแรม จังหวัดนนทบุรี
3. เพือ่ ศึกษาระดับเจตคติทมี่ ตี อ่ การปนภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ านของพนักงานโรงแรม จังหวัด
นนทบุรี
4. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะการใช้ค�ำปนภาษาอังกฤษของพนักงานโรงแรม จังหวัดนนทบุรี
ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ท�ำการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปนภาษา ดังนี้ ความหมายของ
การปนภาษา อิทธิพลของภาษาต่างประเทศทีม่ ตี อ่ ภาษาไทย ประโยคในภาษาอังกฤษ ความหมายของวลี ประเภท
ของอักษรย่อ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อน�ำมาเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
โดยจะกล่าวถึงความหมายของการปนภาษา คือ การผสมค�ำและน�ำค�ำหรือวลีอีกภาษาหนึ่ง มาใช้ในภาษาของ
ตนเพื่อสื่อสารในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยการปนภาษายังแสดงถึง
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศของผู้ใช้อีกด้วย (Wardhaugh, 1986) เช่น “โรงแรมเรามีหลาย outlet
ให้เยี่ยมชมค่ะ” “วันนี้มีแขก VIP จะมาพักห้อง suite deluxe นะ” เป็นต้น
การปนภาษานั้นเริ่มมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังที่ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2544) ได้กล่าวว่า อิทธิพล
ของภาษาต่างประเทศทีม่ ตี อ่ ภาษาไทยมีมาอย่างยาวนาน ผ่านการค้า การเผยแผ่ศาสนา และการศึกษา โดยต้อง
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ตลอดเวลา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ผู้ที่รู้ภาษาอังกฤษ มักจะ
ปนภาษาในการท�ำงานเสมอ เนื่องจากไม่มีค�ำไทยมาใช้แทนได้ และมักใช้ค�ำทับศัพท์เช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้
จากค�ำทับศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 อาทิ ก๊อซ เกาต์ ช็อก เช็ค เสิร์ฟ เป็นต้น
ถึงกระนั้นผู้รู้ภาษาอังกฤษก็สามารถใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างหลากหลาย
กล่าวได้ว่า ประโยคในภาษาอังกฤษ มี 4 ประเภท (ช�ำนาญ ศุภนิตย์ และสุทิน พูลสวัสดิ์, 2558) ได้แก่
ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน และประโยคความผสม (รวม-ซ้อน) และยังมีประโยค
ย่อย 6 รูปแบบ ดังนี้ ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคค�ำถาม ประโยคค�ำสั่ง ประโยคอุทาน ประโยค
เงื่อนไข (ธีรวิทย์ ภิโญณัฐการต์, 2554) และในประโยคดังกล่าวก็จะมีกลุ่มค�ำวลีอยู่ด้วย
วลี คือ กลุ่มค�ำที่ประกอบด้วยค�ำตั้งแต่ 2 ค�ำขึ้นไป แบ่งออกเป็น 7 ประเภท คือ นามวลี กริยาวลี
คุณศัพท์วลี วิเศษณ์วลี บุพบทวลี สันธานวลี และอุทานวลี (วิภา ฌานวังศะ, 2548; อนุวัต ชัยเกียรติธรรม,
ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564
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2561) วลีดังกล่าวมักใช้ในการท�ำงานเสมอรวมทั้งอักษรย่อด้วย
อักษรย่อภาษาอังกฤษมี 4 ประเภท ที่นิยมใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการท�ำงาน โดยมีค�ำย่อ
ย่อค�ำ ค�ำสั้น และตัดค�ำ โดยยังพบว่า มีการใช้ตัวอักษรผสมกับเครื่องหมาย และสัญลักษณ์เพื่อให้ง่ายต่อการใช้
งานและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Ransom, 2020)
จากการศึกษางานวิจัยของ นัฐยา บุญกองแสน (2542) พบว่า บุคลากรโรงแรมนิยมใช้การปนภาษา
ทั้งการใช้ค�ำและการออกเสียง พบว่า มักจะใช้การปนภาษาในงานของตน อนึ่ง มีการปนภาษาอังกฤษของ
รายการโทรทัศน์ และพบว่า รายการกีฬาพบการปนภาษามากที่สุด โดยเฉพาะค�ำนามและค�ำกริยา
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ค้นคว้าหาข้อมูลจากต�ำรา หนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่าง
ประเทศ พบว่า ค�ำปนภาษาอังกฤษที่น�ำมาใช้ส่วนใหญ่เป็นค�ำนามมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์
กาแก้ว (2553) นภัสสรณ์ นาคแก้ว (2556) ปรารถนา กาลเนาวกุล (2544) ศยามล ไทรหาญ (2553) อนุวัต
ชัยเกียรติธรรม (2561) Marzona (2017) และ Yuliyawati & Bakhti (2018)
ด้านการปนภาษา มีการทับศัพท์ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการตัดค�ำ ค�ำย่อ หรือเรียงสลับค�ำภาษาอังกฤษ
(จิราภรณ์ กาแก้ว, 2553; พรรณทิวา อินต๊ะ, 2555; อนุวัต ชัยเกียรติธรรม, 2561)
ส่วนระดับเจตคติที่มีต่อการปนภาษา พบว่า พนักงานโรงแรม (นัฐยา บุญกองแสน, 2542) และกลุ่ม
ตัวอย่างอื่น ๆ ที่ใช้ในการวิจัย มีทัศนคติด้านบวกต่อผู้ใช้ภาษาอังกฤษปนภาษาไทย และค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ
สื่อความหมายได้ง่ายกว่า และสะดวกในการสื่อสาร (ศยามล ไทรหาญ, 2553; พรรณทิวา อินต๊ะ, 2555; อนุวัต
ชัยเกียรติธรรม, 2561)
สรุปได้ว่า จากการศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้น�ำแนวคิดการปนภาษาดังกล่าว
มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และศึกษาเกี่ยวกับประโยค วลี อักษรย่อ ระดับเจตคติที่มีต่อการปนภาษา
รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการใช้ค�ำปนภาษาในการท�ำงานของพนักงานโรงแรม

ขอบเขตการวิจัย
ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 1) ด้านพื้นที่ พนักงานโรงแรม เฉพาะพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
ของโรงแรมในอ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เกณฑ์ในการเลือกโรงแรม คือ เลือกจาก 10 อันดับแรกของ
โรงแรมที่ปรากฏใน www.booking.com เพราะเป็นเว็บไซต์การจองห้องพักที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
ณ ขณะนั้น และผู้วิจัยพิจารณาเลือก 2 โรงแรมแบบเจาะจง ที่มีอันดับการจองมากที่สุดประจ�ำเดือนพฤศจิกายน
2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 รวมระยะเวลา 5 เดือน ๆ ละ 2 โรงแรม รวมเป็น 10 โรงแรม หลังจากนั้น
ผู้วิจัยคัดเลือกพนักงานต้อนรับส่วนหน้า โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จ�ำนวน 50 คน
โดยการจับฉลากโรงแรมละ 5 คน และสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป 2) ด้าน
เนื้อหาที่ศึกษาในงานวิจัย ผู้วิจัยศึกษาลักษณะการปนภาษา โดยจ�ำแนกเปรียบเทียบค�ำและวลีภาษาอังกฤษ
ที่พบในการปฏิบัติงานจากการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การใช้ค�ำย่อ ย่อค�ำ ตัดค�ำ ค�ำสั้น รวมถึงเจตคติ
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ทีม่ ตี อ่ การปนภาษาในการปฏิบตั งิ าน และ 3) ด้านระยะเวลาเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถนุ ายน 2562 ถึง เดือนธันวาคม
2563

วิธีด�ำเนินการวิจัย
ผู้วิจัยด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
		 1.1) แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง โดยใช้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 50 คน เกี่ยวกับการปนภาษา
ในการปฏิบัติงาน		
		
1.2) แบบสอบถามเจตคติที่มีต่อการปนภาษาของพนักงานโรงแรม
		 1.3) ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อความปนภาษาจากการสัมภาษณ์พนักงานโรงแรมมาบันทึกในตารางวิเคราะห์
ข้อความปนภาษาเพื่อจ�ำแนกรูปแบบประโยคต่าง ๆ ซึ่งตารางวิเคราะห์ข้อความปนภาษาประยุกต์จาก อนุวัต
ชัยเกียรติธรรม (2561) เป็นตารางวิเคราะห์รูปแบบประโยคที่ใช้ในการปนภาษา ประเภทของวลีภาษาอังกฤษที่
ปรากฏอยูใ่ นการปนภาษาของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าระหว่างปฏิบตั งิ าน โดยผูว้ จิ ยั จะน�ำประโยคทีก่ ลุม่ ตัวอย่าง
ใช้ในการปนภาษามาวิเคราะห์ว่าจะเป็นประโยคหรือวลีประเภทใดบ้าง
2) การหาคุณภาพของเครือ่ งมือ 2.1) น�ำเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั น�ำเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน
เพื่อตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค�ำถามกับวัตถุประสงค์ การวิจัย (Item-Objective Congruence
Index: IOC) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างตารางวิเคราะห์ลักษณะการปนภาษาอังกฤษ มีค่าเท่ากับ
1 แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง มีคา่ ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 และแบบสอบถามเจตคติ มีคา่ เท่ากับ 1 โดยมีการ
ปรับปรุงให้มีความถูกต้องก่อนที่จะน�ำไปใช้จริง 2.2) หลังจากที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน�ำแบบสอบถามไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 50 คน
3) การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลกับทางโรงแรมที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยมี
ผู้ช่วยวิจัย 4 คน ช่วยในการเก็บข้อมูล ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หลังจากนั้นนำ�มาตรวจสอบความถูกต้อง
และนำ�ไปประมวลผลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1) น�ำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของ
แบบสอบถาม โดยได้กลับคืนมาทั้งสิ้น 50 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 2) การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โดยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ 3) การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนที่ 2 การใช้การปนภาษาอังกฤษ โดยการแจกแจง
ความถี่ และร้อยละ 4) การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 3 เจตคติที่มีต่อการปนภาษา โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564
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ผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัย ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
2. การใช้การปนภาษาอังกฤษ
3. ระดับเจตคติที่มีต่อการปนภาษาในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม จังหวัดนนทบุรี
4. ผลการสัมภาษณ์ของพนักงานโรงแรม
5. ข้อเสนอแนะของพนักงานโรงแรมต่อการใช้การปนภาษาในการปฏิบัติงาน
6. การใช้ค�ำทับศัพท์ภาษาอังกฤษในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
7. การใช้ค�ำกริยาภาษาอังกฤษ การใช้เครื่องหมายยัติภังค์ และลักษณะนามวลีในการเขียนปนภาษา
8. การวางค�ำคุณศัพท์ และการเติม “-s” หลังค�ำนามพหูพจน์นับได้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66 รองลงมา คือ เพศชาย ร้อยละ 34 ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 78 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 18 และอายุระหว่าง 41-50 ปี
ร้อยละ 4 ด้านประสบการณ์ทำ� งาน พบว่า ส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์ 1-2 ปี ร้อยละ 46 รองลงมา คือ ประสบการณ์
มากกว่า 5 ปี ร้อยละ 24 ประสบการณ์ 2-3 ปี ร้อยละ 16 และ ประสบการณ์ 4-5 ปี ร้อยละ 14 ด้านต�ำแหน่ง
ส่วนใหญ่อยู่ในต�ำแหน่ง Guest Service Agent ร้อยละ 52 รองลงมา คือ Guest Service Officer และ
Telephone Operator ในระดับเท่ากัน ร้อยละ 10 ต�ำแหน่งที่มีระดับเท่ากัน 3 ต�ำแหน่ง ร้อยละ 6 ได้แก่ Front
Desk Officer, Bellman / Bellboy และ Front Desk Supervisor และต�ำแหน่งที่มีระดับเท่ากัน 2 ต�ำแหน่ง
ร้อยละ 4 ได้แก่ Night Manager และ Operator Supervisor และต�ำแหน่ง Duty Manager ร้อยละ 2 ใน
ระดับน้อยที่สุด ผู้ให้สัมภาษณ์ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงแรม ก ข ค ง จ ฉ ช ซ ฌ และ ญ จ�ำนวน 5 คน เท่ากัน
คิดเป็น ร้อยละ 10 ทั้งนี้ผู้วิจัยรายงานเป็นตัวอักษร ก ถึง ญ แทนชื่อจริงของโรงแรม เนื่องจากโรงแรม
ไม่อนุญาตให้เปิดเผยชื่อของโรงแรม
2. การใช้การปนภาษาอังกฤษ
จากตารางที่ 1 พบว่า จ�ำนวนประโยคที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ จ�ำนวน 764 ข้อความโดยจ�ำแนก
เป็นชนิดของประโยค มีทั้งสิ้น 669 ข้อความ ส่วนรูปแบบประโยค มีทั้งสิ้น 666 ข้อความ
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ตารางที่ 1 ข้อความปนภาษาที่พบในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม และประเภทของประโยคในภาษาอังกฤษ
จ�ำนวนประโยคที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ จ�ำนวน 764 ข้อความ
ประเภทของประโยคในภาษาอังกฤษ
ความถี่
รูปแบบ
ความถี่
ชนิดของประโยค
ร้อยละ
(ข้อความ)
ประโยค
(ข้อความ)
ความเดียว
444
66.37
บอกเล่า
317
ความรวม
62
9.27
ค�ำถาม
42
ความซ้อน
145
21.67
ปฏิเสธ
20
ความผสม
18
2.69
เงื่อนไข
8
(รวม-ซ้อน)
ค�ำสั่ง
279
อุทาน
0
รวม
669
100
รวม
666

ร้อยละ
47.60
6.31
3.00
1.20
41.89
0.00
100

ที่มา: (ศราวุฒิ บุญรักษ์, 2564)

จากตารางที่ 2 พบว่า มีข้อความปนภาษาที่พบในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมประเภทวลี ใน
ภาพรวมทั้งสิ้น 346 ค�ำ เมื่อพิจารณาในแต่ละประเภทของวลี พบว่า นามวลี มีจ�ำนวนมากที่สุด ความถี่ 162 ค�ำ
คิดเป็นร้อยละ 46.82
ตารางที่ 2 ข้อความปนภาษาที่พบในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม ประเภทวลี
ประเภท
นามวลี
กริยาวลี
คุณศัพท์วลี
วิเศษณ์วลี
บุพบทวลี
อุทานวลี
รวม

ความถี่ (ค�ำ)
162
124
33
13
14
0
346

ร้อยละ
46.82
35.84
9.54
3.76
4.05
0.00
100

ที่มา: (ศราวุฒิ บุญรักษ์, 2564)
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จากตารางที่ 3 พบว่า ค�ำนามมากที่สุด จ�ำนวน 253 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 72.49 รองลงมา คือ ค�ำกริยา
จ�ำนวน 72 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 20.63 ค�ำคุณศัพท์ จ�ำนวน 22 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 6.30 ค�ำกริยาวิเศษณ์และ
ค�ำบุพบท ในระดับเท่ากัน คือ จ�ำนวนอย่างละ 1 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 0.29 ตามล�ำดับ
ตารางที่ 3 หน้าที่ของค�ำปนภาษาที่พบในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม
หน้าที่ของค�ำ
นาม
กริยา
คุณศัพท์
กริยาวิเศษณ์
บุพบท
รวม

ความถี่ (ค�ำ)
253
72
22
1
1
349

ร้อยละ
72.49
20.63
6.30
0.29
0.29
100

ที่มา: (ศราวุฒิ บุญรักษ์, 2564)
จากตารางที่ 4 พบว่า ค�ำปนภาษาจากการพูด มีจ�ำนวน 117 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 29.25 ซึ่งมากกว่า
ค�ำปนภาษาจากการฟัง จ�ำนวน 116 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 29.00 ค�ำปนภาษาจากการอ่าน จ�ำนวน 88 ค�ำ คิดเป็น
ร้อยละ 22.00 และค�ำปนภาษาจากการเขียน จ�ำนวน 79 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 19.75
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบลักษณะการปนภาษาอังกฤษจากการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
การฟัง
รวม

f
116

%
29.00

ข้อความ
การพูด
การอ่าน
f
%
f
%
117 29.25 88 22.00

การเขียน
f
%
79 19.75

รวม
f
%
400 100

หมายเหตุ: *ความหมายของสัญลักษณ์ f = ความถี่ และ % = ร้อยละ
ที่มา: (ศราวุฒิ บุญรักษ์, 2564)

จากตารางที่ 5 พบว่า ค�ำปนภาษาที่พบในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่มีจ�ำนวน
132 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 37.50 มากที่สุด รองลงมา คือ ค�ำปนภาษาที่พบในการต้อนรับการลงทะเบียนเข้าพัก
หรือการแจ้งคืนห้อง จ�ำนวน 119 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 33.81 และค�ำปนภาษาที่พบในอุปกรณ์ในส�ำนักงาน
ส่วนหน้า จ�ำนวน 101 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 28.69 ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 5 จ�ำนวนค�ำปนภาษาที่พบในอุปกรณ์ในส�ำนักงานส่วนหน้า การต้อนรับ การลงทะเบียนเข้าพักหรือการแจ้ง
คืนห้อง และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างการท�ำงาน
ประเภท

จ�ำนวนค�ำ
101
119
132
352

อุปกรณ์ในส�ำนักงานส่วนหน้า
การต้อนรับ การลงทะเบียนเข้าพัก หรือการแจ้งคืนห้อง
การแก้ปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
รวม

ร้อยละ
28.69
33.81
37.50
100

ที่มา: (ศราวุฒิ บุญรักษ์, 2564)

จากตารางที่ 6 พบว่า ค�ำปนภาษาที่พบในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม ประเภทค�ำย่อมากที่สุด
จ�ำนวน 107 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 85.60 รองลงมา คือ ย่อค�ำ จ�ำนวน 9 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 7.20 ตัดค�ำ จ�ำนวน
6 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 4.80 และค�ำสั้น จ�ำนวน 3 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 2.40 ตามล�ำดับ
ตารางที่ 6 จ�ำนวนค�ำปนภาษาที่พบในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม ประเภทย่อค�ำ ค�ำย่อ ตัดค�ำ และค�ำสั้น
ประเภท
ย่อค�ำ
ค�ำย่อ
ตัดค�ำ
ค�ำสั้น
รวม

จ�ำนวนค�ำ
9
107
6
3
125

ร้อยละ
7.20
85.60
4.80
2.40
100

ที่มา: (ศราวุฒิ บุญรักษ์, 2564)

3. ระดับเจตคติที่มีต่อการปนภาษาในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม จังหวัดนนทบุรี
จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับเจตคติทมี่ กี ารปนภาษาในการปฏิบตั งิ านของพนักงานโรงแรมจังหวัดนนทบุรี
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.98, S.D. = 0.94)
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ตารางที่ 7 ระดับเจตคติที่มีต่อการปนภาษาในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม จังหวัดนนทบุรี
ข้อความ
1. ท่านคิดว่าการปนภาษามีความสำ�คัญอย่างยิ่งในการทำ�งาน
2. ท่านคิดว่าการปนภาษาทำ�ให้การทำ�งานคล่องตัวขึ้น
3. ท่านคิดว่าพนักงานในหน่วยงานเข้าใจคำ�ปนภาษาที่ท่านใช้
4. ท่านคิดว่าท่านเข้าใจคำ�ปนภาษาของเพื่อนร่วมงาน
5. ท่านคิดว่าหากไม่ใช้การปนภาษาอาจทำ�ให้การทำ�งานล่าช้า
6. ท่านคิดว่าท่านใช้คำ�ปนภาษาในการทำ�งานเป็นประจำ�
7. ท่านคิดว่าการใช้คำ�ปนภาษาดีกว่าการใช้ภาษาไทยทั้งหมด
8. ท่านคิดว่าควรฝึกการปนภาษาในการพูดและการเขียนทั้งในการเรียนและการทำ�งาน
9. ท่านคิดว่าส่วนตัวท่านมีปัญหาเรื่องความเข้าใจความหมายของการปนภาษา
ในการทำ�งาน
10. ท่านคิดว่าท่านใช้การปนภาษาเนื่องจากในภาษาไทยไม่มีศัพท์บัญญัติไว้ หรือมีแต่
ไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้
11. ท่านคิดว่าพนักงานใหม่ควรต้องรู้คำ�ปนภาษาที่เกี่ยวข้องกับงานของตน
12. ในภาพรวม ท่านยอมรับให้มีการปนภาษาในการปฏิบัติงาน
รวม

X
4.32
4.44
4.28
4.08
3.82
3.88
3.76
3.84
3.08

S.D. ระดับ
0.81 มาก
0.57 มาก
0.63 มาก
0.69 มาก
1.09 มาก
0.95 มาก
1.09 มาก
1.14 มาก
1.47 ปาน
กลาง

3.94 1.14

มาก

4.14 0.89
4.22 0.86
3.98 0.94

มาก
มาก
มาก

ที่มา: .(ศราวุฒิ บุญรักษ์, 2564)

4. ผลการสัมภาษณ์ของพนักงานโรงแรม
พนักงานโรงแรมมีความคิดเห็นตรงกันว่า การปนภาษาสามารถช่วยให้เข้าใจงานที่ท�ำง่ายขึ้น และ
ค�ำศัพท์บางค�ำ ไม่สามารถพูดเป็นภาษาไทยได้ หากจะอธิบายเป็นภาษาไทยต้องใช้เวลานานและขาดความคล่อง
ตัวในการสื่อสาร เพราะต้องท�ำงานให้รวดเร็วต่อการจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะพนักงานต้อนรับ
ส่วนหน้าต้องต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาพัก จดบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจ�ำวัน แก่ผู้ที่มารับงานต่อจากตน
5. ข้อเสนอแนะของพนักงานโรงแรมต่อการใช้การปนภาษาในการปฏิบัติงาน
พนักงานโรงแรม เสนอแนะว่า การย่อภาษาแต่ละค�ำต้องท�ำความเข้าใจให้ตรงกันทั้งผู้ส่งสารและ
ผูร้ บั สาร ควรอธิบายการปนภาษาให้แก่พนักงานใหม่ และพนักงานโรงแรมควรค�ำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละ
โรงแรมที่มีต่อการใช้อักษรย่อต่าง ๆ
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6. การใช้ค�ำทับศัพท์ภาษาอังกฤษในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
ค�ำทับศัพท์ที่มีในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ลักษณะ
การถอดเสียงตัวสะกดจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เพื่อให้สามารถอ่านหรือเขียนเป็นภาษาไทยได้ และเป็น
ค�ำทับศัพท์ที่มีบรรจุในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ดังข้อความด้านล่าง
ตารางที่ 8 การใช้ค�ำทับศัพท์ที่มีในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 แทนการใช้ค�ำภาษาอังกฤษ
ข้อความ
- เราสามารถเช็กชื่อแขกในระบบ computer
- เสิร์ฟ welcome drink ให้กับลูกค้า

ข้อเสนอแนะ
- เราสามารถ check ชื่อแขกในระบบ computer
- serve welcome drink ให้กับลูกค้า

ที่มา: (ศราวุฒิ บุญรักษ์, 2564)

จากตารางที่ 8 พบว่ า มี ก ารใช้ ค� ำ ภาษาอั ง กฤษปนกั บ ค� ำ ทั บ ศั พ ท์ ที่ มี ใ นพจนานุ ก รมไทยฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 แทนการใช้ค�ำภาษาอังกฤษ เช่น ค�ำว่า “เช็ค” และ “เสิร์ฟ” ค�ำดังกล่าวนั้น
หากเขียนปนเฉพาะภาษาอังกฤษกับภาษาไทย จะได้ลักษณะข้อความดังในตารางข้อเสนอแนะ
ค�ำทับศัพท์ที่ไม่มีในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ลักษณะ
การถอดเสียงตัวสะกดจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เพื่อให้สามารถอ่านหรือเขียนเป็นภาษาไทยได้ แต่เป็น
ค�ำทับศัพท์ที่ไม่มีบรรจุในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ดังข้อความด้านล่าง
ตารางที่ 9 การใช้ค�ำทับศัพท์ที่ไม่มีในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 แทนการใช้ค�ำภาษาอังกฤษ
ข้อความ
- extra bed ถ้าเซ็ทให้ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายนะคะ
- GSA จะเป็นผูเ้ ช็กอินท่านเอง

ข้อเสนอแนะ
- extra bed ถ้า set ให้ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายนะคะ
- GSA จะเป็นผู้ check in ท่านเอง

ที่มา: (ศราวุฒิ บุญรักษ์, 2564)

จากตารางที่ 9 พบว่า มีการใช้ค�ำภาษาอัง กฤษปนกับค�ำทับศัพท์ที่ไม่มีในพจนานุก รมไทยฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 แทนการใช้ค�ำภาษาอังกฤษ เช่นค�ำว่า “เซ็ท” และ “เช็กอิน” ค�ำดังกล่าวนั้น
หากเขียนปนเฉพาะภาษาอังกฤษกับภาษาไทย จะได้ลักษณะข้อความดังในตารางข้อเสนอแนะ
ภาษา

7. การใช้ค�ำกริยาภาษาอังกฤษ การใช้เครื่องหมายยัติภังค์ และลักษณะนามวลีในการเขียนปน

ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564

159

ลักษณะการปนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม จังหวัดนนทบุรี

ตารางที่ 10 หลังประธานควรใช้ค�ำกริยา “complain”
ข้อความ
ข้อเสนอแนะ
- แขก complaint ที่ติด lift เมื่อวานนี้ ทางเราจึงส่ง - แขก complain ที่ติด lift เมื่อวานนี้ ทางเราจึงส่ง
apologize fruit และ apologize letter ให้กับแขก apologize fruit และ apologize letter ให้กับแขก
ที่มา: (ศราวุฒิ บุญรักษ์, 2564)

จากตารางที่ 10 พบว่า มีการเขียนค�ำศัพท์ผิดประเภท กล่าวคือ มีการใช้ค�ำนาม “complaint” ตามหลัง
ประธานของประโยค ตามหลักแล้ว ค�ำที่ตามหลังประธานควรเป็นค�ำกริยา “complain” ดังข้อเสนอแนะ
ตารางที่ 11 การใช้เครื่องหมายยัติภังค์
ข้อความ
- อย่าลืม re-check งานอีกรอบก่อนกลับบ้าน

ข้อเสนอแนะ
- อย่าลืม recheck งานอีกรอบก่อนกลับบ้าน

ที่มา: (ศราวุฒิ บุญรักษ์, 2564)

จากตารางที่ 11 พบว่า มีการใช้เครื่องหมายยัติภังค์ หรือ Hyphen มาช่วยในการสะกดค�ำศัพท์เพื่อให้
ได้ความหมายใหม่ แต่ควรตรวจสอบหลักการสะกดค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องดังข้อเสนอแนะ
ตารางที่ 12 ลักษณะนามวลีในการเขียนปนภาษา
ข้อความ
- ให้ PA ท�ำความสะอาดเศษแก้วที่ member
fitness ท�ำแตก

ข้อเสนอแนะ
- ให้ PA ท�ำความสะอาดเศษแก้วที่ fitness member
ท�ำแตก

ที่มา: (ศราวุฒิ บุญรักษ์, 2564)

จากตารางที่ 12 พบว่า มีการวางค�ำนามผิดล�ำดับ กล่าวคือ การวางต�ำแหน่งค�ำที่เป็นลักษณะนามวลี
ควรวางค�ำที่เป็นค�ำนามผู้กระท�ำด้านหลังค�ำนามทั่วไป ดังข้อเสนอแนะ
8. การวางค�ำคุณศัพท์ และการเติม “-s” หลังค�ำนามพหูพจน์นับได้
ตารางที่ 13 การวางค�ำคุณศัพท์ “triple” วางขยายหน้าค�ำนาม
ข้อความ
- วันนี้สั่ง set triple ด้วยนะคะ

ข้อเสนอแนะ
- วันนี้สั่ง triple set ด้วยนะคะ

ที่มา: (ศราวุฒิ บุญรักษ์, 2564)

จากตารางที่ 13 พบว่า มีการวางค�ำคุณศัพท์ “triple” สลับต�ำแหน่ง โดยค�ำคุณศัพท์ควรวางไว้ดา้ นหน้า
ค�ำนาม ดังตารางข้อเสนอแนะ
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ตารางที่ 14 การวางค�ำคุณศัพท์ “available” หน้าค�ำนาม และการเติม “–s” หลังค�ำนามพหูพจน์นับได้
ข้อความ
- ตอนนี้มี 5 room available
- วันนี้มี group C/N 20 group

ข้อเสนอแนะ
- ตอนนี้มี 5 available rooms
- วันนี้มี group C/N 20 groups

ที่มา: (ศราวุฒิ บุญรักษ์, 2564)

จากตารางที่ 14 พบว่า มีการวางค�ำคุณศัพท์ “available” และการเติม “s” หลังค�ำนามพหูพจน์นับได้
ดังนัน้ ควรวางค�ำคุณศัพท์ไว้หน้าค�ำนามเพือ่ ขยายความ รวมทัง้ ควรเติม “s” หลังค�ำนามพหูพจน์นบั ได้เพือ่ แสดง
ถึงจ�ำนวนที่มากกว่า 2 อย่างขึ้นไป ดังตารางข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย
พบว่า ข้อความปนภาษาชนิดของประโยค จ�ำนวน 669 ข้อความ มากกว่ารูปแบบ ประโยค จ�ำนวน 666
ข้อความ นามวลีพบมากทีส่ ดุ ค�ำปนภาษาจากการพูดพบมากทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบในระดับค�ำ ค�ำย่อพบมากทีส่ ดุ
ในเอกสารและสมุดบันทึกการท�ำงาน และเจตคติโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.98, S.D. = 0.94) นอกจากนี้
พนักงานโรงแรมให้สัมภาษณ์ว่า การปนภาษาสามารถช่วยให้เข้าใจงานที่ท�ำง่ายขึ้น เพิ่มความคล่องตัวใน
การสือ่ สาร การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และพนักงานโรงแรมได้เสนอแนะว่า การย่อภาษาแต่ละค�ำต้องท�ำความเข้าใจ
ให้ตรงกันทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร อธิบายการปนภาษาให้แก่พนักงานใหม่ และพนักงานโรงแรมควรค�ำนึงถึง
ความแตกต่างของแต่ละโรงแรมที่มีต่อการใช้อักษรย่อ

อภิปรายผล
ผู้วิจัยได้พบประเด็นต่าง ๆ จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ คือ
1. ลักษณะการปนภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ านของพนักงานโรงแรม พบข้อความทีร่ วบรวมได้จาก
การสัมภาษณ์ 764 ข้อความ แบ่งออกเป็นแต่ละประเภท ดังนี้
		1.1 ชนิดของประโยค จ�ำนวน 669 ข้อความ
		 1.2 รูปแบบของประโยค จ�ำนวน 666 ข้อความ
		 1.3 นามวลีมีมากที่สุดจากประเภทวลีต่าง ๆ
ผู้วิจัยได้ค้นคว้าหาความหมายของค�ำปนภาษาจากต�ำรา หนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศ พบว่า ค�ำปนภาษาอังกฤษที่น�ำมาใช้ในการท�ำงานนั้นส่วนใหญ่เป็นค�ำนาม
มากทีส่ ดุ สอดคล้องกับหลายงานวิจยั ทีพ่ บว่าค�ำนามปรากฏในการปนภาษาอังกฤษกับภาษาไทยมากทีส่ ดุ (จิราภรณ์
กาแก้ว, 2553; นภัสสรณ์ นาคแก้ว, 2556; ปรารถนา กาลเนาวกุล, 2544; ศยามล ไทรหาญ, 2553; อนุวัต
ชัยเกียรติธรรม, 2561; Marzona, 2017; Yuliyawati & Bakhti, 2018) ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าการปนภาษาอังกฤษ
มีวัตถุประสงค์เดียว เพื่อการสื่อสาร เนื่องจากพนักงานโรงแรมมีความต้องการใช้ค�ำศัพท์เฉพาะทาง ดังนั้น
ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564
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จึงไม่สามารถเลีย่ งการปนภาษาในการท�ำงานได้ เนือ่ งจากค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษทีส่ อื่ ความนัน้ ท�ำให้เข้าใจได้โดยง่าย
และพนักงานโรงแรมใช้ค�ำดังกล่าวเป็นประจ�ำในการท�ำงาน และใช้การปนภาษาเพื่อให้ข้อความกระชับฉับไวต่อ
การท�ำงาน โดยเห็นได้จากมีการพูดปนภาษามากกว่าทักษะอื่น ๆ ในการท�ำงาน และใช้การเขียนปนภาษาเพื่อ
การสื่อสารในการท�ำงานอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัฐยา บุญกองแสน (2542) พบว่า บุคลากรโรงแรม
มีการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยทั้งการออกเสียงและการเขียนที่เกี่ยวข้องกับงานของตน และอาวีวัฒน์
ยงสุวรรณ (การสือ่ สารส่วนบุคคล, 10 มีนาคม, 2562) กล่าวไว้ในการสัมภาษณ์วา่ ในระหว่างปฏิบตั งิ านมีขอ้ ความ
การเขียนจากเอกสารการลงทะเบียน ใบจองห้องพัก ใบเสร็จรับเงิน และสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน พบว่า มีการ
ปนภาษาอยูม่ าก เนือ่ งจากภาษาอังกฤษเฉพาะงานโรงแรมมีลกั ษณะเป็นภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์ (English
for Specific Purposes) ในงานธุรกิจ ค�ำศัพท์เฉพาะเหล่านี้ มักถูกใช้เป็นประจ�ำในการท�ำงานกับเพื่อนร่วม
งาน ซึ่งจะต้องมีการปนภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในขณะสนทนาด้วย ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้ใช้ต้องการลดเวลา
ในการอธิบายความหมายของค�ำเหล่านั้นหรืออาจไม่มีค�ำไทยใช้แทนได้ โดยสอดคล้องกับความคิดเห็นผู้ให้
สัมภาษณ์ คือ การปนภาษาสามารถช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นในการปฏิบัติงานและค�ำศัพท์บางค�ำไม่สามารถพูดเป็น
ภาษาไทยได้ และหากอธิบายเป็นภาษาไทยต้องใช้เวลานาน เพราะพนักงานโรงแรมต้องท�ำงานให้รวดเร็วต่อ
การจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยพนักงานต้อนรับส่วนหน้า ต้องต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาพัก จดบันทึกรายงาน
เหตุการณ์ประจ�ำวัน แก่ผู้ที่มารับงานต่อจากตน ทั้งนี้มีการใช้ค�ำทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ไม่มีและมีในพจนานุกรม
ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
โดยการเขียนปนภาษาในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม สอดคล้องกับงานวิจัยของจิราภรณ์
กาแก้ว (2553) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง ทัศนคติ ค�ำ และส�ำนวนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยในรายการโทรทัศน์ผ่าน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศในปัจจุบัน พบว่า มีการใช้ค�ำทับศัพท์มากที่สุด รองลงมา คือ การผสมค�ำภาษาอังกฤษ
กับค�ำไทย และพรรณทิวา อินต๊ะ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การปนภาษาอังกฤษในนิตยสารภาษาไทย พบว่า มีการ
ใช้ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษหรือค�ำทับศัพท์ เช่นเดียวกัน การใช้ค�ำทับศัพท์ในหลายสาขาอาชีพ พบว่า มีประโยชน์
ในการสื่อสารอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความคุ้นเคยในการใช้ค�ำดังกล่าว จนลืมไปว่าควรสะกด
ค�ำเหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมที่ว่า ใช้การปนภาษาเพื่อสื่อความ
ในการปฏิบัติงานโรงแรมผ่านการเขียนลงในสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน โดยให้ผู้ท่ีมารับงานต่อจากตนเข้าใจงาน
ที่ท�ำได้ง่ายขึ้น จึงจ�ำเป็นต้องเขียนปนภาษา หรืออาจเขียนทับศัพท์ หากแต่ผู้ใช้ควรตรวจสอบค�ำทับศัพท์หรือ
วิธกี ารทับศัพท์จากพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ถกู ต้อง ก่อนการเขียน หากต้องการเขียน
เป็นภาษาไทยทั้งหมด เนื่องจากการเขียนปนภาษาของพนักงานโรงแรม เกิดจากความคุ้นเคยในการสื่อสารกับ
เพือ่ นร่วมงาน และพนักงานโรงแรมให้ความเห็นว่า หากปนภาษาในการท�ำงานบ่อยครัง้ อาจท�ำให้ลมื ความหมาย
ของค�ำทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ ในบางครัง้ พนักงานโรงแรมต้องสือ่ สารภาษาไทยกับลูกค้า หากปนภาษาในการสือ่ สารกับลูกค้า
มากจนเกินไป อาจท�ำให้ลูกค้าไม่เข้าใจประโยคที่สื่อสารเท่าที่ควร เพราะว่าลูกค้าอาจไม่มีความรู้ในค�ำปนภาษา
เหล่านั้น เนื่องจากเป็นค�ำศัพท์เฉพาะงานโรงแรม
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2. เมื่อเปรียบเทียบลักษณะการปนภาษาอังกฤษจากการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จาก
การเก็บรวบรวมข้อความจากการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์คา่ ความถี่ พบว่า ค�ำปนภาษาจากการพูดมีจำ� นวน 117 ค�ำ
มากกว่าค�ำปนภาษาจากการฟัง จ�ำนวน 116 ค�ำ ด้านการอ่าน จ�ำนวน 88 ค�ำและค�ำปนภาษาจากการเขียน จ�ำนวน
79 ค�ำ หากพิจารณาแล้ว ค�ำปนภาษาจากการพูดใช้มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุวัต ชัยเกียรติธรรม
(2561) ได้ท�ำการศึกษา เรื่อง การวิเคราะห์หลักการปนภาษาในการท�ำงานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ข้อความทีใ่ ช้พดู มีมากกว่าข้อความทีใ่ ช้เขียน จากการรวบรวมค�ำปนภาษา
ที่พบในอุปกรณ์ในส�ำนักงานส่วนหน้า การต้อนรับ การลงทะเบียนเข้าพักหรือการแจ้งคืนห้อง และการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ในระหว่างการท�ำงาน พบว่า มีค�ำปนภาษาจากการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างท�ำงานมีมากที่สุด เนื่องจาก
การปฏิบัติงานเฉพาะงานฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า ต้องท�ำการต้อนรับลูกค้าที่เข้าพัก การจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ให้แก่ลูกค้าโดยส่วนใหญ่ หากมีปัญหาอะไรในระหว่างที่ลูกค้าเข้าพัก แผนกต้อนรับส่วนหน้า ต้องเป็นแผนกแรก
ที่รับทราบปัญหาเสมอ และต้องชี้แจงวิธีการแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าตลอดการท�ำงาน
นอกจากนี้ ด้านการเขียน มีการบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึกประจ�ำวันของพนักงานโรงแรม เพื่อเป็น
หลักฐาน และน�ำเสนอข้อมูลต่อผู้จัดการฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า และในการเขียนมีการใช้ค�ำกริยาในภาษาอังกฤษ
การใช้เครื่องหมายยัติภังค์ และลักษณะนามวลี เช่น
(ข้อสังเกต) หลังประธานควรใช้ค�ำกริยา “complain”
(ข้อความ) แขก complaint ที่ติด lift เมื่อวานนี้ ทางเราจึงส่ง apologize fruit และ apologize letter
ให้กับแขก
(ข้อความที่น่าจะเป็น) แขก complain ที่ติด lift เมื่อวานนี้ ทางเราจึงส่ง apologize fruit และ
apologize letter ให้กับแขก
(ข้อสังเกต) การใช้เครื่องหมายยัติภังค์ หรือ “Hyphen”
(ข้อความ) อย่าลืม re-check งานอีกรอบก่อนกลับบ้าน
(ข้อความที่น่าจะเป็น) อย่าลืม recheck งานอีกรอบก่อนกลับบ้าน
(ข้อสังเกต) การวางต�ำแหน่งค�ำที่เป็นลักษณะนามวลี ควรวางค�ำที่เป็นค�ำนามผู้กระท�ำด้านหลังค�ำนาม
ทั่วไป
(ข้อความ) ให้ PA ท�ำความสะอาดเศษแก้วที่ member fitness ท�ำแตก
(ข้อความที่น่าจะเป็น) ให้ PA ท�ำความสะอาดเศษแก้วที่ fitness member ท�ำแตก
จะเห็นได้ว่ามีการใช้ค�ำผิดประเภท ในระหว่างการจดบันทึกประจ�ำวันของพนักงานโรงแรม ซึ่งหลัง
ประธานควรใช้คำ� ปนภาษาทีเ่ ป็นค�ำกริยาตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจึงจะถูกต้อง อาจเป็นเพราะว่าพนักงาน
โรงแรมมีความคุน้ เคยกับค�ำศัพท์ดงั กล่าว อาจไม่ทราบถึงส่วนประกอบของค�ำพูด (Parts of Speech) ของค�ำนัน้
ว่าควรใช้ในบริบทใด แต่ผู้รบั สารก็สามารถเข้าใจค�ำนั้นได้ทันที เนื่องจากเป็นค�ำศัพท์ที่ใช้เป็นประจ�ำอยู่แล้ว และ
ไม่ได้ค�ำนึงถึงหน้าที่ของค�ำนั้นอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีการใช้เครื่องหมายยัติภังค์ (Hyphen) ในการสะกด
ค�ำศัพท์หรือการเติมค�ำอุปสรรค (Prefix) หน้าค�ำกริยาเพื่อให้ได้ความหมายใหม่ของค�ำ หากต้องตรวจสอบ
ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564

163

ลักษณะการปนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม จังหวัดนนทบุรี

การสะกดให้ถูกหลักพจนานุกรมอังกฤษ อังกฤษ ก่อนการเขียนปนภาษา รวมทั้งการวางต�ำแหน่งค�ำที่เป็นนามวลี
ควรมีการวางล�ำดับค�ำนามที่เป็นผู้กระท�ำไว้ด้านหลังค�ำนามทั่วไป จึงจะถูกตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ซึ่ง
สอดคล้องกับพรรณทิวา อินต๊ะ (2555) พบว่า มีการเรียงสลับค�ำในภาษาอังกฤษ เช่นกัน ทัง้ นีอ้ าจเกิดจากอิทธิพล
ของการแปลความหมายจากภาษาแม่ (Mother Tongue) Kavaliauskienë (2009) ท�ำการวิจัยเรื่อง บทบาทของ
ภาษาแม่ในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ผลการวิจัย พบว่า ผู้เรียนที่มีความเข้าใจในเรื่องที่ฟัง
หรืออ่านเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่จะแปลข้อมูลจากภาษาที่สองเป็นภาษาแม่หรืออาจแปลจากภาษาแม่เป็นภาษา
ที่สอง การแปลจึงเป็นรูปแบบการเรียนรู้ และความสามารถในการใช้ภาษาของผู้เรียนแต่ละคน
ข้อสังเกตอีกประการหนึง่ จากการเขียนของพนักงานโรงแรม คือ การวางค�ำคุณศัพท์ และการเติม “-s”
หลังค�ำนามพหูพจน์นับได้ เช่น
(ข้อสังเกต) การวางค�ำคุณศัพท์ “triple” วางขยายหน้าค�ำนาม
(ข้อความ) วันนี้สั่ง set triple ด้วยนะคะ
(ข้อความที่น่าจะเป็น) วันนี้สั่ง triple set ด้วยนะคะ
(ข้อสังเกต) การวางค�ำคุณศัพท์ “available” หน้าค�ำนาม และการเติม “–s” หลังค�ำนามพหูพจน์
นับได้
(ข้อความ) ตอนนี้มี 5 room available
(ข้อความที่น่าจะเป็น) ตอนนี้มี 5 available rooms
สังเกตได้ว่าพนักงานโรงแรมมีการใช้คำ� คุณศัพท์วางผิดล�ำดับต�ำแหน่งของค�ำ โดยต้องวางสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พรรณทิวา อินต๊ะ (2555) ผู้อ่านสามารถท�ำความเข้าใจและน�ำไปปฏิบัติงานได้ แต่ควรใช้ให้ถูก
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และการเติม “-s” หลังค�ำนามพหูพจน์นับได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์
กาแก้ว (2553) พบว่า มีการใช้คำ� ผิดไวยากรณ์ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่าพนักงานโรงแรมมีความเคยชินกับการเรียง
ล�ำดับค�ำในภาษาไทย และสะท้อนออกมาในรูปแบบภาษาอังกฤษ ทั้งนี้การสื่อความก็ไม่ได้ส่งผลอย่างใดต่อ
ความเข้าใจความหมายเดิมของค�ำ
ด้านการอ่านสื่อถึงทักษะที่พนักงานโรงแรมใช้การอ่านเพื่อการท�ำงาน ไม่ว่าจะเป็นการอ่านเอกสารและ
สมุดบันทึกต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบก�ำกับภาษี ใบแจ้งราคาสินค้า ใบจองห้องพักใบแสดงความคิดเห็น หรือ
ที่เกี่ยวข้อง โดยพบการใช้การย่อค�ำ ค�ำย่อ ตัดค�ำ และค�ำสั้นที่ปรากฏอยู่ในเอกสารดังกล่าว และค�ำย่อมีมาก
ที่สุด เพราะว่าพนักงานโรงแรมเน้นความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารผ่านข้อความที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร
ต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (จิราภรณ์ กาแก้ว, 2553; พรรณทิวา อินต๊ะ, 2555; อนุวัต ชัยเกียรติธรรม,
2561)
ส่วนทักษะการฟังเพือ่ การท�ำงาน เป็นทักษะทีพ่ นักงานโรงแรมได้ฟงั ข้อความทีม่ กี ารปนภาษาจากการฟัง
ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน แขกที่มาพัก ประกาศที่ใช้เสียงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ โดยจะพบข้อความที่ได้ยิน
เป็นค�ำปนภาษา จ�ำนวน 116 ค�ำ เมื่อเปรียบเทียบในระดับค�ำจากการพูด การอ่าน และการเขียน กล่าวได้ว่า
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ศราวุฒิ บุญรักษ์

การฟังเป็นหนึง่ ในทักษะทีต่ อ้ งฝึกเป็นประจ�ำในการท�ำงาน เนือ่ งจากจะสามารถรับรูถ้ งึ วิธกี ารท�ำงาน การรับฟังปัญหา
ของแขกที่มาพัก จึงจะสามารถท�ำงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ สอดคล้องกับ Neely (2017) กล่าวว่า ทักษะการฟัง
ในการท�ำงานมีความส�ำคัญมาก ซึ่งจะส่งเสริมวัฒนธรรมการท�ำงานที่ดี ป้องกันความผิดพลาด และหลีกเลี่ยง
การเข้าใจผิดอีกด้วย โดยพนักงานโรงแรมต้องฝึกฝนการฟังเป็นอย่างยิ่งพอ ๆ กับทักษะด้านอื่น ๆ ที่จ�ำเป็น
ในการท�ำงานเช่นเดียวกัน
3. ระดับเจตคติของพนักงานโรงแรมทีม่ กี ารปนภาษา พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ นัฐยา บุญกองแสน (2542) พรรณทิวา อินต๊ะ (2555) อนุวัต ชัยเกียรติธรรม (2561) กล่าวคือ เจตคติ
ทีม่ ตี อ่ การปนภาษามีลกั ษณะเป็นเชิงบวกต่อผูใ้ ช้ภาษาอังกฤษปนภาษาไทยและค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษสือ่ ความหมาย
ได้ง่าย สะดวกในการสื่อสารในการปฏิบัติงาน ที่เป็นเช่นนี้ เพราะการปนภาษามีความส�ำคัญในการปฏิบัติงาน
สามารถสือ่ สารให้เข้าใจง่าย ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษบางค�ำต้องใช้การปนภาษาซึง่ บางค�ำไม่สามารถพูดหรือเขียนเป็น
ภาษาไทยได้ พนักงานโรงแรมทุกคนจ�ำเป็นต้องเรียนรูก้ ารปนภาษาเพือ่ ความสะดวกและลดปัญหาในการสือ่ สาร
ระหว่างแผนก อนึง่ งานโรงแรมเป็นเรือ่ งปกติทมี่ กี ารปนภาษาอยูเ่ สมอในการปฏิบตั งิ าน รวมถึงมีการใช้อกั ษรย่อ
ปะปนในการท�ำงานอยู่มาก พนักงานโรงแรมเสนอแนะว่าการย่อภาษาแต่ละค�ำต้องท�ำความเข้าใจให้ตรงกัน
ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรอธิบายการปนภาษาให้แก่พนักงานใหม่และพนักงานโรงแรมควรค�ำนึงถึง
ความแตกต่างของแต่ละโรงแรมที่มีต่อการใช้อักษรย่อต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป ดังนี้
ควรมีการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมทุกแผนกในงานโรงแรม ทัง้ นีจ้ ะได้ขอ้ มูลทีห่ ลากหลาย และน�ำมาจัดท�ำ
คลังข้อมูลภาษาอังกฤษโรงแรม (Corpus of English for Hotel)
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยในครั้งต่อไป
1. การจัดท�ำปทานุกรมหรือคลังข้อมูลภาษา (Corpus) ภาษาอังกฤษเฉพาะงานโรงแรม
2. การวิเคราะห์การปนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในงานโรงแรม

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2563
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