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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 



149ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564

ศราวุฒิ บุญรักษ์

กษณะการปนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานโรงแรม จังหวัดนนทบุรี

ศราวุฒิ บุญรักษ์
1,
*

ลั

1
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

* Corresponding author. E-mail: sarawoot.b@pnru.ac.th

วันรับบทความ: January 27, 2021  วันแก้ไขบทความ: April 7, 2021  วันตอบรับบทความ: July 2, 2021 

บทคัดย่อ

 การวิจัยฉบับนี้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 4 ประเด็น ประกอบด้วย ข้อแรก วิเคราะห์ลักษณะการปนภาษา

อังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม ข้อสอง เปรียบเทียบลักษณะการปนภาษาอังกฤษจากการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียนของพนักงานโรงแรม ข้อสาม ศึกษาระดับเจตคติที่มีต่อการปนภาษาอังกฤษที่

ใช้ปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม และ ข้อสุดท้าย เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะการใช้ค�าปนภาษาอังกฤษของ

พนักงานโรงแรม กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานโรงแรมฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

จ�านวน 50 คน การวิจัยนี้ใช้เครื่องมือหลายรูปแบบ เช่น แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง แบบสอบถามเจตคติ 

ตารางวิเคราะห์ข้อความปนภาษา สถิติใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า จ�านวนข้อความปนภาษามีทั้งหมด 764 ข้อความ พบมากที่สุด คือ ประโยคความเดียว 444 

ข้อความ ประโยคบอกเล่า 317 ข้อความ นาม 253 นามวลี 162 ค�า นอกจากนี้ พบข้อความ 132 ค�า จาก

การแก้ปัญหาระหว่างปฏบัิตหิน้าที ่และค�าย่อ 107 ค�า พบมากทีสุ่ดในเอกสารและสมดุบนัทกึการท�างาน ด้านการ

เปรียบเทียบลักษณะการปนภาษาอังกฤษ พบว่า การพูดใช้การปนภาษามากที่สุด ผลของระดับเจตคติ พบว่า 

มีภาพรวมระดับมาก (X = 3.98, S.D. = 0.94) ขณะที่พนักงานโรงแรมได้เสนอแนะว่า การย่อภาษาแต่ละค�า 

ต้องท�าความเข้าใจให้ตรงกันทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร และควรอธิบายการปนภาษาให้พนักงานใหม่ 

ค�ำส�ำคัญ: การปนภาษา ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 
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บทน�า 

 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ติดต่อส่ือสารทั่วโลกและถูกน�ามาใช้ในการติดต่อสื่อสารในวงกว้าง

โดยเฉพาะธุรกิจต่าง ๆ และเข้ามามีบทบาทในการท�างาน ท�าให้การติดต่อธุรกิจมีความสะดวกสบายมากข้ึน

โดยเฉพาะที่ต้องติดต่อส่ือสารกับชาวต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษถูกน�ามาใช้ในทุกสาขาอาชีพ 

แต่ละสาขาอาชีพมภีาษาทีใ่ช้ในลักษณะเฉพาะของตน เช่นเดยีวกับธรุกิจโรงแรม ภาษาองักฤษส�าหรับงานโรงแรม

มีลักษณะการผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจ (Tourism and Recreation) ลักษณะ

ภาษาองักฤษทีใ่ช้จะเน้นทีโ่ครงสร้าง ศพัท์ ส�านวนทีเ่ก่ียวข้องกับ การลงทะเบยีนเข้าพกั (Check in) การสอบถาม

ห้องพัก (Available Room) การสอบถามส่ิงอ�านวยความสะดวก (Hotel Facilities) อาหารและเคร่ืองดืม่ (Food 

and Beverage) เป็นต้น กล่าวคอื ลกัษณะภาษาทีใ่ช้จะเน้นด้านการส่ือสารกับแขกทีม่าพกัทีโ่รงแรม รวมทัง้ภาษา

อังกฤษเฉพาะพนักงานโรงแรมที่ต้องท�างานในแผนกของตนอีกด้วย โดยมีความพิเศษเฉพาะพนักงานโรงแรม

ที่ปฏิบัติงานเป็นประจ�าเท่านั้นจึงจะเข้าใจได้ 

 ดังนั้น พนักงานโรงแรมจึงจ�าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ไม่ว่าเป็นการพูดหรือ

การเขียนทีใ่ช้ตดิต่อส่ือสารกับแขกของโรงแรมระหว่างหน่วยงานภายในหรือภายนอก และเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือให้

การส่ือสารเกิดประโยชน์อย่างมปีระสิทธิภาพในการปฏบิตังิานมากทีสุ่ด ค�าศพัท์ภาษาองักฤษเฉพาะงานโรงแรม

บางค�า ไม่สามารถสื่อความเป็นภาษาไทยได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และลดปัญหา

ในการส่ือสาร จึงท�าให้เกิดการใช้ค�าภาษาอังกฤษร่วมกับค�าภาษาไทย จากการสัมภาษณ์ ธิติสุดา ชิตรัตน์ 

(การสื่อสารส่วนบุคคล, 4 มีนาคม, 2562) ได้ข้อมูลว่าในระหว่างท�างานโรงแรมมีการพูดภาษาอังกฤษปนภาษา

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 “ลกูค้าจอง ABF ส�าหรับคณะ tour ด้วย” โดยในลกัษณะนี ้เรียกว่า “การปนภาษา” (Code Mixing) 

คอื การน�าค�าจากภาษาหนึง่หรือยมืค�ามาจากภาษาองักฤษหรือภาษาอืน่ เพ่ือน�ามาใช้ในการปฏบิตังิานของตนเอง 

 จากเหตุผลดังกล่าว การปนภาษาอังกฤษในงานโรงแรมมักปรากฏในรูปแบบโครงสร้างศัพท์ ส�านวน

วลี ค�าย่อ ที่มีลักษณะเฉพาะงานโรงแรมและการท่องเที่ยว ดังนั้น พนักงานโรงแรมควรมีความรู้ ความเข้าใจ

ในการปนภาษา เพ่ือให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและฉับไว งานวิจัยของ นัฐยา บุญกองแสน (2542) พบว่า

บุคลากรโรงแรมใช้การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยทั้งด้านการออกเสียงและการใช้ค�าดังกล่าว โดยพบว่า 

มักปนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานของตน 

 สรุปได้ว่า การปนภาษาใช้อย่างกว้างขวางในงานโรงแรมโดยเฉพาะงานทีท่�าประจ�า โดยจะเก่ียวข้องกับ

งานบริการแขกที่มาพัก ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งจากการศึกษา งานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

พบว่า มีการใช้ภาษาองักฤษปะปนในการปฏิบตังิานอยูเ่สมอ (ปรารถนา กาลเนาวกลุ, 2544; นภัสสรณ ์นาคแก้ว, 

2556; อนุวัต ชัยเกียรติธรรม, 2561) นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
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วิชาชีพในจังหวัดนนทบุรี พบว่า มีการปนภาษาในการท�างานเป็นจ�านวนมาก จึงท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา

ลกัษณะการปนภาษาอังกฤษในการปฏิบตัิงานของพนกังานโรงแรมในจังหวดัดังกล่าว เพือ่น�าข้อมูลทีไ่ดม้าศกึษา

และเผยแพร่รวมทั้งน�าไปใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือวิเคราะห์ลกัษณะการปนภาษาองักฤษทีใ่ช้ในการปฏบิตังิานของพนกังานโรงแรม จงัหวัดนนทบรีุ 

 2. เพ่ือเปรียบเทยีบลักษณะการปนภาษาองักฤษจากการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของพนกังาน

โรงแรม จังหวัดนนทบุรี 

 3. เพ่ือศกึษาระดบัเจตคตทิีม่ต่ีอการปนภาษาองักฤษทีใ่ช้ในการปฏบิตังิานของพนกังานโรงแรม จงัหวัด

นนทบุรี 

 4. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะการใช้ค�าปนภาษาอังกฤษของพนักงานโรงแรม จังหวัดนนทบุรี

 ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 ผู้วิจัยได้ท�าการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการปนภาษา ดังนี้ ความหมายของ

การปนภาษา อทิธพิลของภาษาต่างประเทศทีม่ต่ีอภาษาไทย ประโยคในภาษาองักฤษ ความหมายของวล ีประเภท

ของอักษรย่อ รวมท้ังงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือน�ามาเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

โดยจะกล่าวถึงความหมายของการปนภาษา คือ การผสมค�าและน�าค�าหรือวลีอีกภาษาหนึ่ง มาใช้ในภาษาของ

ตนเพื่อสื่อสารในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยการปนภาษายังแสดงถึง

ความสามารถทางภาษาต่างประเทศของผู้ใช้อีกด้วย (Wardhaugh, 1986) เช่น “โรงแรมเรามีหลาย outlet 

ให้เยี่ยมชมค่ะ” “วันนี้มีแขก VIP จะมาพักห้อง suite deluxe นะ” เป็นต้น 

 การปนภาษานั้นเริ่มมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังที่ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2544) ได้กล่าวว่า อิทธิพล

ของภาษาต่างประเทศทีม่ต่ีอภาษาไทยมมีาอย่างยาวนาน ผ่านการค้า การเผยแผ่ศาสนา และการศกึษา โดยต้อง

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ตลอดเวลา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ผู้ที่รู้ภาษาอังกฤษ มักจะ

ปนภาษาในการท�างานเสมอ เนื่องจากไม่มีค�าไทยมาใช้แทนได้ และมักใช้ค�าทับศัพท์เช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้

จากค�าทับศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 อาทิ ก๊อซ เกาต์ ช็อก เช็ค เสิร์ฟ เป็นต้น 

ถึงกระนั้นผู้รู้ภาษาอังกฤษก็สามารถใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างหลากหลาย

 กล่าวได้ว่า ประโยคในภาษาอังกฤษ มี 4 ประเภท (ช�านาญ ศุภนิตย์ และสุทิน พูลสวัสดิ์, 2558) ได้แก่ 

ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน และประโยคความผสม  (รวม-ซ้อน) และยงัมปีระโยค

ย่อย 6 รูปแบบ ดังนี้ ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคค�าถาม ประโยคค�าสั่ง ประโยคอุทาน ประโยค

เงื่อนไข (ธีรวิทย์ ภิโญณัฐการต์, 2554) และในประโยคดังกล่าวก็จะมีกลุ่มค�าวลีอยู่ด้วย 

 วลี คือ กลุ่มค�าที่ประกอบด้วยค�าตั้งแต่ 2 ค�าขึ้นไป แบ่งออกเป็น 7 ประเภท คือ นามวลี กริยาวลี 

คุณศัพท์วลี วิเศษณ์วลี บุพบทวลี สันธานวลี และอุทานวลี (วิภา ฌานวังศะ, 2548; อนุวัต ชัยเกียรติธรรม, 
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2561) วลีดังกล่าวมักใช้ในการท�างานเสมอรวมทั้งอักษรย่อด้วย

 อักษรย่อภาษาอังกฤษมี 4 ประเภท ที่นิยมใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการท�างาน โดยมีค�าย่อ 

ย่อค�า ค�าสั้น และตัดค�า โดยยังพบว่า มีการใช้ตัวอักษรผสมกับเครื่องหมาย และสัญลักษณ์เพื่อให้ง่ายต่อการใช้

งานและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Ransom, 2020) 

 จากการศึกษางานวิจัยของ นัฐยา บุญกองแสน (2542) พบว่า บุคลากรโรงแรมนิยมใช้การปนภาษา

ทั้งการใช้ค�าและการออกเสียง พบว่า มักจะใช้การปนภาษาในงานของตน อนึ่ง มีการปนภาษาอังกฤษของ

รายการโทรทัศน์ และพบว่า รายการกีฬาพบการปนภาษามากที่สุด โดยเฉพาะค�านามและค�ากริยา 

 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ค้นคว้าหาข้อมูลจากต�ารา หนังสือ วารสาร ส่ือส่ิงพิมพ์ และอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่าง

ประเทศ พบว่า ค�าปนภาษาอังกฤษที่น�ามาใช้ส่วนใหญ่เป็นค�านามมากที่สุด 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�า ค�าย่อ หรือเรียงสลับค�าภาษาอังกฤษ 

(จิราภรณ์ กาแก้ว, 2553; พรรณทิวา อินต๊ะ, 2555; อนุวัต ชัยเกียรติธรรม, 2561)

 ส่วนระดับเจตคติที่มีต่อการปนภาษา พบว่า พนักงานโรงแรม (นัฐยา บุญกองแสน, 2542) และกลุ่ม

ตัวอย่างอื่น ๆ ที่ใช้ในการวิจัย มีทัศนคติด้านบวกต่อผู้ใช้ภาษาอังกฤษปนภาษาไทย และค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ

สื่อความหมายได้ง่ายกว่า และสะดวกในการสื่อสาร (ศยามล ไทรหาญ, 2553; พรรณทิวา อินต๊ะ, 2555; อนุวัต

ชัยเกียรติธรรม, 2561)

 สรุปได้ว่า จากการศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้น�าแนวคิดการปนภาษาดังกล่าว

มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และศึกษาเก่ียวกับประโยค วลี อักษรย่อ ระดับเจตคติที่มีต่อการปนภาษา

รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการใช้ค�าปนภาษาในการท�างานของพนักงานโรงแรม 

ขอบเขตการวิจัย

 ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 1) ด้านพื้นที่ พนักงานโรงแรม เฉพาะพนักงานต้อนรับส่วนหน้า

ของโรงแรมในอ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เกณฑ์ในการเลือกโรงแรม คือ เลือกจาก 10 อันดับแรกของ

โรงแรมที่ปรากฏใน www.booking.com เพราะเป็นเว็บไซต์การจองห้องพักที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว 

ณ ขณะนั้น และผู้วิจัยพิจารณาเลือก 2 โรงแรมแบบเจาะจง ที่มีอันดับการจองมากที่สุดประจ�าเดือนพฤศจิกายน 

2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 รวมระยะเวลา 5 เดือน ๆ ละ 2 โรงแรม รวมเป็น 10 โรงแรม หลังจากนั้น 

ผู้วิจัยคัดเลือกพนักงานต้อนรับส่วนหน้า โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จ�านวน 50 คน 

โดยการจับฉลากโรงแรมละ 5 คน และสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป 2) ด้าน

เนื้อหาที่ศึกษาในงานวิจัย ผู้วิจัยศึกษาลักษณะการปนภาษา โดยจ�าแนกเปรียบเทียบค�าและวลีภาษาอังกฤษ

ที่พบในการปฏิบัติงานจากการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การใช้ค�าย่อ ย่อค�า ตัดค�า ค�าสั้น รวมถึงเจตคติ



153ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564

ศราวุฒิ บุญรักษ์

ทีม่ต่ีอการปนภาษาในการปฏบิตังิาน และ 3) ด้านระยะเวลาเก็บข้อมลูระหว่างเดอืนมถุินายน 2562 ถึง เดอืนธนัวาคม 

2563

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ผู้วิจัยด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

  1.1) แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง โดยใช้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 50 คน เกี่ยวกับการปนภาษา

ในการปฏิบัติงาน  

  1.2) แบบสอบถามเจตคติที่มีต่อการปนภาษาของพนักงานโรงแรม

  1.3) ผูวิ้จยัได้รวบรวมข้อความปนภาษาจากการสัมภาษณ์พนกังานโรงแรมมาบนัทกึในตารางวิเคราะห์

ข้อความปนภาษาเพ่ือจ�าแนกรูปแบบประโยคต่าง ๆ ซ่ึงตารางวิเคราะห์ข้อความปนภาษาประยุกต์จาก อนุวัต 

ชัยเกียรติธรรม (2561) เป็นตารางวิเคราะห์รูปแบบประโยคที่ใช้ในการปนภาษา ประเภทของวลีภาษาอังกฤษที่

ปรากฏอยู่ในการปนภาษาของพนกังานต้อนรับส่วนหน้าระหว่างปฏบิตังิาน โดยผูวิ้จยัจะน�าประโยคทีก่ลุม่ตวัอย่าง

ใช้ในการปนภาษามาวิเคราะห์ว่าจะเป็นประโยคหรือวลีประเภทใดบ้าง 

 2) การหาคุณภาพของเคร่ืองมอื 2.1) น�าเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวิจยัน�าเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 5 ท่าน 

เพื่อตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค�าถามกับวัตถุประสงค ์การวิจัย (Item-Objective Congruence 

Index: IOC) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างตารางวิเคราะห์ลักษณะการปนภาษาอังกฤษ มีค่าเท่ากับ 

1 แบบสัมภาษณ์อย่างมโีครงสร้าง มค่ีาระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 และแบบสอบถามเจตคต ิมค่ีาเท่ากับ 1 โดยมกีาร

ปรับปรุงให้มีความถูกต้องก่อนที่จะน�าไปใช้จริง 2.2) หลังจากที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน�าแบบสอบถามไปเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 50 คน 

 3) การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลกับทางโรงแรมที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยมี

ผู้ช่วยวิจัย 4 คน ช่วยในการเก็บข้อมูล ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หลังจากนั้นน�ามาตรวจสอบความถูกต้อง 

และน�าไปประมวลผลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1) น�าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของ

แบบสอบถาม โดยได้กลับคืนมาทั้งสิ้น 50 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 2) การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

โดยการแจกแจงความถ่ี และร้อยละ 3) การวิเคราะห์ข้อมลูส่วนที ่2 การใช้การปนภาษาองักฤษ โดยการแจกแจง

ความถี่ และร้อยละ 4) การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 3 เจตคติที่มีต่อการปนภาษา โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ผลการวิจัย

 ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

 2. การใช้การปนภาษาอังกฤษ

 3. ระดับเจตคติที่มีต่อการปนภาษาในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม จังหวัดนนทบุรี 

 4. ผลการสัมภาษณ์ของพนักงานโรงแรม

 5. ข้อเสนอแนะของพนักงานโรงแรมต่อการใช้การปนภาษาในการปฏิบัติงาน

 6. การใช้ค�าทับศัพท์ภาษาอังกฤษในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554

 7. การใช้ค�ากริยาภาษาอังกฤษ การใช้เครื่องหมายยัติภังค์ และลักษณะนามวลีในการเขียนปนภาษา

 8. การวางค�าคุณศัพท์ และการเติม “-s” หลังค�านามพหูพจน์นับได้

 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 ด้านประสบการณ์ท�างาน พบว่า ส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ 1-2 ปี ร้อยละ 46 รองลงมา คอื ประสบการณ์

มากกว่า 5 ปี ร้อยละ 24 ประสบการณ์ 2-3 ปี ร้อยละ 16 และ ประสบการณ์ 4-5 ปี ร้อยละ 14 ด้านต�าแหน่ง

ส่วนใหญ่อยู่ในต�าแหน่ง Guest Service Agent ร้อยละ 52 รองลงมา คือ Guest Service Officer และ 

Telephone Operator ในระดับเท่ากัน ร้อยละ 10 ต�าแหน่งที่มีระดับเท่ากัน 3 ต�าแหน่ง ร้อยละ 6 ได้แก่ Front 

Desk Officer, Bellman / Bellboy และ Front Desk Supervisor และต�าแหน่งที่มีระดับเท่ากัน 2 ต�าแหน่ง 

ร้อยละ 4 ได้แก่ Night Manager และ Operator Supervisor และต�าแหน่ง Duty Manager ร้อยละ 2 ใน

ระดับน้อยที่สุด ผู้ให้สัมภาษณ์ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงแรม ก ข ค ง จ ฉ ช ซ ฌ และ ญ จ�านวน 5 คน เท่ากัน

คิดเป็น ร้อยละ 10 ทั้งนี้ผู้วิจัยรายงานเป็นตัวอักษร ก ถึง ญ แทนช่ือจริงของโรงแรม เนื่องจากโรงแรม

ไม่อนุญาตให้เปิดเผยชื่อของโรงแรม 

 2. การใช้การปนภาษาอังกฤษ

 จากตารางที่ 1 พบว่า จ�านวนประโยคที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ จ�านวน 764 ข้อความโดยจ�าแนก

เป็นชนิดของประโยค มีทั้งสิ้น 669 ข้อความ ส่วนรูปแบบประโยค มีทั้งสิ้น 666 ข้อความ 
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ตารางที่ 1 ข้อความปนภาษาที่พบในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม และประเภทของประโยคในภาษาอังกฤษ 

จ�านวนประโยคที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ จ�านวน 764 ข้อความ

ประเภทของประโยคในภาษาอังกฤษ

ชนิดของประโยค

ความถี่

(ข้อความ)

ร้อยละ

รูปแบบ

ประโยค

ความถี่ 

(ข้อความ)

ร้อยละ

ความเดียว 444 66.37 บอกเล่า 317 47.60

ความรวม 62 9.27 ค�าถาม 42 6.31

ความซ้อน 145 21.67 ปฏิเสธ 20 3.00

ความผสม

(รวม-ซ้อน)

18 2.69 เงื่อนไข 8 1.20

ค�าสั่ง 279 41.89

อุทาน 0 0.00

รวม 669 100 รวม 666 100

ที่มา: (ศราวุฒิ บุญรักษ์, 2564)

 จากตารางที่ 2 พบว่า มีข้อความปนภาษาที่พบในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมประเภทวลี ใน

ภาพรวมทั้งสิ้น 346 ค�า เมื่อพิจารณาในแต่ละประเภทของวลี พบว่า นามวลี มีจ�านวนมากที่สุด ความถี่ 162 ค�า 

คิดเป็นร้อยละ 46.82 

ตารางที่ 2 ข้อความปนภาษาที่พบในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม ประเภทวลี

ประเภท ความถี่ (ค�า) ร้อยละ

นามวลี 162 46.82

กริยาวลี 124 35.84

คุณศัพท์วลี 33 9.54

วิเศษณ์วลี 13 3.76

บุพบทวลี 14 4.05

อุทานวลี 0 0.00

รวม 346 100

ที่มา: (ศราวุฒิ บุญรักษ์, 2564)



156 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลักษณะการปนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม จังหวัดนนทบุรี

 จากตารางที่ 3 พบว่า ค�านามมากที่สุด จ�านวน 253 ค�า คิดเป็นร้อยละ 72.49 รองลงมา คือ ค�ากริยา 

จ�านวน 72 ค�า คิดเป็นร้อยละ 20.63 ค�าคุณศัพท์ จ�านวน 22 ค�า คิดเป็นร้อยละ 6.30 ค�ากริยาวิเศษณ์และ

ค�าบุพบท ในระดับเท่ากัน คือ จ�านวนอย่างละ 1 ค�า คิดเป็นร้อยละ 0.29 ตามล�าดับ 

ตารางที่ 3 หน้าที่ของค�าปนภาษาที่พบในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม 

หน้าที่ของค�า ความถี่ (ค�า) ร้อยละ

นาม 253 72.49

กริยา 72 20.63

คุณศัพท์ 22 6.30

กริยาวิเศษณ์ 1 0.29

บุพบท 1 0.29

รวม 349 100

ที่มา: (ศราวุฒิ บุญรักษ์, 2564)

 จากตารางที่ 4 พบว่า ค�าปนภาษาจากการพูด มีจ�านวน 117 ค�า คิดเป็นร้อยละ 29.25 ซึ่งมากกว่า

ค�าปนภาษาจากการฟัง จ�านวน 116 ค�า คิดเป็นร้อยละ 29.00 ค�าปนภาษาจากการอ่าน จ�านวน 88 ค�า คิดเป็น

ร้อยละ 22.00 และค�าปนภาษาจากการเขียน จ�านวน 79 ค�า คิดเป็นร้อยละ 19.75

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบลักษณะการปนภาษาอังกฤษจากการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน   

ข้อความ

รวมการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

f % f % f % f % f %

รวม 116 29.00 117 29.25 88 22.00 79 19.75 400 100

หมายเหตุ: *ความหมายของสัญลักษณ์ f = ความถี่ และ % = ร้อยละ

ที่มา: (ศราวุฒิ บุญรักษ์, 2564)

 จากตารางที่ 5 พบว่า ค�าปนภาษาที่พบในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่มีจ�านวน

132 ค�า คิดเป็นร้อยละ 37.50 มากที่สุด รองลงมา คือ ค�าปนภาษาที่พบในการต้อนรับการลงทะเบียนเข้าพัก 

หรือการแจ้งคืนห้อง จ�านวน 119 ค�า คิดเป็นร้อยละ 33.81 และค�าปนภาษาที่พบในอุปกรณ์ในส�านักงาน

ส่วนหน้า จ�านวน 101 ค�า คิดเป็นร้อยละ 28.69 ตามล�าดับ
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ตารางที่ 5 จ�ำนวนค�ำปนภำษำที่พบในอุปกรณ์ในส�ำนักงำนส่วนหน้ำ กำรต้อนรับ กำรลงทะเบียนเข้ำพักหรือกำรแจ้ง

 คืนห้อง และกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ในระหวำ่งกำรท�ำงำน

ประเภท จ�านวนค�า ร้อยละ

อุปกรณ์ในส�ำนักงำนส่วนหนำ้ 101 28.69

กำรต้อนรับ กำรลงทะเบียนเข้ำพัก หรือกำรแจ้งคืนห้อง 119 33.81

กำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ในระหวำ่งกำรปฏิบัติหน้ำที่ 132 37.50

รวม 352 100

ที่มา: (ศรำวุฒิ บุญรักษ์, 2564)

 จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำ ค�ำปนภำษำที่พบในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนโรงแรม ประเภทค�ำย่อมำกที่สุด 

จ�ำนวน 107 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 85.60 รองลงมำ 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 ตำมล�ำดับ

ตารางที่ 6 จ�ำนวนค�ำปนภำษำที่พบในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนโรงแรม ประเภทย่อค�ำ ค�ำย่อ ตัดค�ำ และค�ำสั้น

ประเภท จ�านวนค�า ร้อยละ

ย่อค�ำ 9 7.20

ค�ำย่อ 107 85.60

ตัดค�ำ 6 4.80

ค�ำสั้น 3 2.40

รวม 125 100

ที่มา: (ศรำวุฒิ บุญรักษ์, 2564)

 3. ระดับเจตคติที่มีต่อการปนภาษาในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม จังหวัดนนทบุรี

 จำกตำรำงที ่7 พบว่ำ ระดบัเจตคตทิีม่กีำรปนภำษำในกำรปฏบิตังิำนของพนกังำนโรงแรมจงัหวดันนทบรุี 

โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก (X = 3.98, S.D. = 0.94)
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ลักษณะการปนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม จังหวัดนนทบุรี

ตารางที่ 7 ระดับเจตคติที่มีต่อการปนภาษาในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม จังหวัดนนทบุรี

ข้อความ X S.D. ระดับ

1. ท่านคิดว่าการปนภาษามีความส�าคัญอย่างยิ่งในการท�างาน 4.32 0.81 มาก

2. ท่านคิดว่าการปนภาษาท�าให้การท�างานคล่องตัวขึ้น 4.44 0.57 มาก

3. ท่านคิดว่าพนักงานในหน่วยงานเข้าใจค�าปนภาษาที่ท่านใช้ 4.28 0.63 มาก

4. ท่านคิดว่าท่านเข้าใจค�าปนภาษาของเพื่อนร่วมงาน 4.08 0.69 มาก

5. ท่านคิดว่าหากไม่ใช้การปนภาษาอาจท�าให้การท�างานล่าช้า 3.82 1.09 มาก

6. ท่านคิดว่าท่านใช้ค�าปนภาษาในการท�างานเป็นประจ�า 3.88 0.95 มาก

7. ท่านคิดว่าการใช้ค�าปนภาษาดีกว่าการใช้ภาษาไทยทั้งหมด 3.76 1.09 มาก

8. ท่านคิดว่าควรฝึกการปนภาษาในการพูดและการเขียนทั้งในการเรียนและการท�างาน 3.84 1.14 มาก

9. ท่านคิดว่าส่วนตัวท่านมีปัญหาเรื่องความเข้าใจความหมายของการปนภาษา

   ในการท�างาน 

3.08 1.47 ปาน

กลาง

10. ท่านคิดว่าท่านใช้การปนภาษาเนื่องจากในภาษาไทยไม่มีศัพท์บัญญัติไว้ หรือมีแต่

    ไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้

3.94 1.14 มาก

11. ท่านคิดว่าพนักงานใหม่ควรต้องรู้ค�าปนภาษาที่เกี่ยวข้องกับงานของตน 4.14 0.89 มาก

12. ในภาพรวม ท่านยอมรับให้มีการปนภาษาในการปฏิบัติงาน 4.22 0.86 มาก

รวม 3.98 0.94 มาก

ที่มา: .(ศราวุฒิ บุญรักษ์, 2564)

 4. ผลการสัมภาษณ์ของพนักงานโรงแรม

 พนักงานโรงแรมมีความคิดเห็นตรงกันว่า การปนภาษาสามารถช่วยให้เข้าใจงานที่ท�าง่ายข้ึน และ

ค�าศพัท์บางค�า ไมส่ามารถพดูเป็นภาษาไทยได ้หากจะอธบิายเป็นภาษาไทยตอ้งใช้เวลานานและขาดความคล่อง

ตัวในการส่ือสาร เพราะต้องท�างานให้รวดเร็วต่อการจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะพนักงานต้อนรับ

ส่วนหน้าต้องต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาพัก จดบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจ�าวัน แก่ผู้ที่มารับงานต่อจากตน

 5. ข้อเสนอแนะของพนักงานโรงแรมต่อการใช้การปนภาษาในการปฏิบัติงาน

 พนักงานโรงแรม เสนอแนะว่า การย่อภาษาแต่ละค�าต้องท�าความเข้าใจให้ตรงกันทั้งผู้ส่งสารและ

ผูรั้บสาร ควรอธบิายการปนภาษาให้แก่พนกังานใหม่ และพนกังานโรงแรมควรค�านงึถึงความแตกต่างของแต่ละ

โรงแรมที่มีต่อการใช้อักษรย่อต่าง ๆ 



159ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564

ศราวุฒิ บุญรักษ์

 6. การใช้ค�าทับศัพท์ภาษาอังกฤษในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554

 ค�าทับศัพท์ที่มีในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ลักษณะ

การถอดเสียงตัวสะกดจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เพ่ือให้สามารถอ่านหรือเขียนเป็นภาษาไทยได้ และเป็น

ค�าทับศัพท์ที่มีบรรจุในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ดังข้อความด้านล่าง 

ตารางที่ 8 การใช้ค�าทับศัพท์ที่มีในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 แทนการใช้ค�าภาษาอังกฤษ

ข้อความ ข้อเสนอแนะ

- เราสามารถเช็กชื่อแขกในระบบ computer 

- เสิร์ฟ welcome drink ให้กับลูกค้า 

- เราสามารถ check ชื่อแขกในระบบ computer

- serve welcome drink ให้กับลูกค้า

ที่มา: (ศราวุฒิ บุญรักษ์, 2564)

 จากตารางท่ี 8 พบว่า มีการใช้ค�าภาษาอังกฤษปนกับค�าทับศัพท์ที่มีในพจนานุกรมไทยฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 แทนการใช้ค�าภาษาอังกฤษ เช่น ค�าว่า “เช็ค” และ “เสิร์ฟ” ค�าดังกล่าวนั้น 

หากเขียนปนเฉพาะภาษาอังกฤษกับภาษาไทย จะได้ลักษณะข้อความดังในตารางข้อเสนอแนะ

 ค�าทับศัพท์ที่ไม่มีในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ลักษณะ

การถอดเสียงตัวสะกดจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เพ่ือให้สามารถอ่านหรือเขียนเป็นภาษาไทยได้ แต่เป็น

ค�าทับศัพท์ที่ไม่มีบรรจุในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ดังข้อความด้านล่าง

ตารางที่ 9 การใช้ค�าทับศัพท์ที่ไม่มีในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 แทนการใช้ค�าภาษาอังกฤษ

ข้อความ ข้อเสนอแนะ

- extra bed ถ้าเซ็ทให้ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายนะคะ

- GSA จะเป็นผู้เช็กอินท่านเอง 

- extra bed ถ้า set ให้ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายนะคะ

- GSA จะเป็นผู้ check in ท่านเอง 

ที่มา: (ศราวุฒิ บุญรักษ์, 2564)

 จากตารางที่ 9 พบว่า มีการใช้ค�าภาษาอังกฤษปนกับค�าทับศัพท์ที่ไม่มีในพจนานุกรมไทยฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 แทนการใช้ค�าภาษาอังกฤษ เช่นค�าว่า “เซ็ท” และ “เช็กอิน” ค�าดังกล่าวนั้น 

หากเขียนปนเฉพาะภาษาอังกฤษกับภาษาไทย จะได้ลักษณะข้อความดังในตารางข้อเสนอแนะ

 7. การใช้ค�ากริยาภาษาอังกฤษ การใช้เครื่องหมายยัติภังค์ และลักษณะนามวลีในการเขียนปน

ภาษา
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ลักษณะการปนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม จังหวัดนนทบุรี

ตารางที่ 10 หลังประธานควรใช้ค�ากริยา “complain”

ข้อความ ข้อเสนอแนะ

- แขก complaint ที่ติด lift เมื่อวานนี้ ทางเราจึงส่ง 

apologize fruit และ apologize letter ให้กับแขก 

- แขก complain ที่ติด lift เมื่อวานนี้ ทางเราจึงส่ง 

apologize fruit และ apologize letter ให้กับแขก 

ที่มา: (ศราวุฒิ บุญรักษ์, 2564)

 จากตารางที่ 10 พบว่า มีการเขียนค�าศัพท์ผิดประเภท กล่าวคือ มีการใช้ค�านาม “complaint” ตามหลัง

ประธานของประโยค ตามหลักแล้ว ค�าที่ตามหลังประธานควรเป็นค�ากริยา “complain” ดังข้อเสนอแนะ 

ตารางที่ 11 การใช้เครื่องหมายยัติภังค์ 

ข้อความ ข้อเสนอแนะ

- อย่าลืม re-check งานอีกรอบก่อนกลับบ้าน - อย่าลืม recheck งานอีกรอบก่อนกลับบ้าน

ที่มา: (ศราวุฒิ บุญรักษ์, 2564)

 จากตารางที่ 11 พบว่า มีการใช้เครื่องหมายยัติภังค์ หรือ Hyphen มาช่วยในการสะกดค�าศัพท์เพื่อให้

ได้ความหมายใหม่ แต่ควรตรวจสอบหลักการสะกดค�าศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องดังข้อเสนอแนะ 

ตารางที่ 12 ลักษณะนามวลีในการเขียนปนภาษา

ข้อความ ข้อเสนอแนะ

- ให้ PA ท�าความสะอาดเศษแก้วที่ member

  fitness ท�าแตก 

- ให้ PA ท�าความสะอาดเศษแก้วที่ fitness member 

  ท�าแตก

ที่มา: (ศราวุฒิ บุญรักษ์, 2564)

 จากตารางที่ 12 พบว่า มีการวางค�านามผิดล�าดับ กล่าวคือ การวางต�าแหน่งค�าที่เป็นลักษณะนามวลี 

ควรวางค�าที่เป็นค�านามผู้กระท�าด้านหลังค�านามทั่วไป ดังข้อเสนอแนะ 

 8. การวางค�าคุณศัพท์ และการเติม “-s” หลังค�านามพหูพจน์นับได้

ตารางที่ 13 การวางค�าคุณศัพท์ “triple” วางขยายหน้าค�านาม

ข้อความ ข้อเสนอแนะ

- วันนี้สั่ง set triple ด้วยนะคะ - วันนี้สั่ง triple set ด้วยนะคะ

ที่มา: (ศราวุฒิ บุญรักษ์, 2564)

 จากตารางที ่13 พบว่า มกีารวางค�าคณุศพัท์ “triple” สลบัต�าแหน่ง โดยค�าคณุศพัท์ควรวางไว้ด้านหน้า

ค�านาม ดังตารางข้อเสนอแนะ
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ตารางที่ 14 การวางค�าคุณศัพท์ “available” หน้าค�านาม และการเติม “–s” หลังค�านามพหูพจน์นับได้

ข้อความ ข้อเสนอแนะ

- ตอนนี้มี 5 room available 

- วันนี้มี group C/N 20 group

- ตอนนี้มี 5 available rooms

- วันนี้มี group C/N 20 groups

ที่มา: (ศราวุฒิ บุญรักษ์, 2564)

 จากตารางที่ 14 พบว่า มีการวางค�าคุณศัพท์ “available” และการเติม “s” หลังค�านามพหูพจน์นับได้ 

ดงันัน้ ควรวางค�าคณุศัพท์ไว้หน้าค�านามเพ่ือขยายความ รวมทัง้ควรเตมิ “s” หลงัค�านามพหพูจน์นบัได้เพ่ือแสดง

ถึงจ�านวนที่มากกว่า 2 อย่างขึ้นไป ดังตารางข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย

 พบว่า ข้อความปนภาษาชนิดของประโยค จ�านวน 669 ข้อความ มากกว่ารูปแบบ ประโยค จ�านวน 666 

ข้อความ นามวลีพบมากทีสุ่ด ค�าปนภาษาจากการพูดพบมากทีสุ่ด เมือ่เปรียบเทยีบในระดบัค�า ค�าย่อพบมากทีส่ดุ

ในเอกสารและสมดุบันทกึการท�างาน และเจตคตโิดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.98, S.D. = 0.94) นอกจากนี้ 

พนักงานโรงแรมให้สัมภาษณ์ว่า การปนภาษาสามารถช่วยให้เข้าใจงานที่ท�าง่ายข้ึน เพ่ิมความคล่องตัวใน

การส่ือสาร การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  และพนักงานโรงแรมได้เสนอแนะว่า การย่อภาษาแต่ละค�าต้องท�าความเข้าใจ

ให้ตรงกันทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร อธิบายการปนภาษาให้แก่พนักงานใหม่ และพนักงานโรงแรมควรค�านึงถึง

ความแตกต่างของแต่ละโรงแรมที่มีต่อการใช้อักษรย่อ

อภิปรายผล

 ผู้วิจัยได้พบประเด็นต่าง ๆ จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ คือ 

 1. ลักษณะการปนภาษาองักฤษท่ีใช้ในการปฏบิตังิานของพนกังานโรงแรม พบข้อความทีร่วบรวมได้จาก

การสัมภาษณ์ 764 ข้อความ แบ่งออกเป็นแต่ละประเภท ดังนี้ 

  1.1 ชนิดของประโยค จ�านวน 669 ข้อความ 

  1.2 รูปแบบของประโยค จ�านวน 666 ข้อความ 

  1.3 นามวลีมีมากที่สุดจากประเภทวลีต่าง ๆ 

 ผู้วิจัยได้ค้นคว้าหาความหมายของค�าปนภาษาจากต�ารา หนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และข้อมูลจาก

อินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศ พบว่า ค�าปนภาษาอังกฤษที่น�ามาใช้ในการท�างานนั้นส่วนใหญ่เป็นค�านาม

มากทีสุ่ด สอดคล้องกับหลายงานวิจยัทีพ่บว่าค�านามปรากฏในการปนภาษาองักฤษกับภาษาไทยมากทีสุ่ด (จริาภรณ์ 

กาแก้ว, 2553; นภัสสรณ์ นาคแก้ว, 2556; ปรารถนา กาลเนาวกุล, 2544; ศยามล ไทรหาญ, 2553; อนุวัต

ชัยเกียรติธรรม, 2561; Marzona, 2017; Yuliyawati & Bakhti, 2018) ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าการปนภาษาอังกฤษ

มีวัตถุประสงค์เดียว เพ่ือการสื่อสาร เนื่องจากพนักงานโรงแรมมีความต้องการใช้ค�าศัพท์เฉพาะทาง ดังนั้น
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ลักษณะการปนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม จังหวัดนนทบุรี

จงึไม่สามารถเลีย่งการปนภาษาในการท�างานได้ เนือ่งจากค�าศัพท์ภาษาองักฤษทีส่ื่อความนัน้ท�าให้เข้าใจได้โดยง่าย 

และพนักงานโรงแรมใช้ค�าดังกล่าวเป็นประจ�าในการท�างาน และใช้การปนภาษาเพื่อให้ข้อความกระชับฉับไวต่อ

การท�างาน โดยเห็นได้จากมีการพูดปนภาษามากกว่าทักษะอื่น ๆ ในการท�างาน และใช้การเขียนปนภาษาเพ่ือ

การสื่อสารในการท�างานอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัฐยา บุญกองแสน (2542) พบว่า บุคลากรโรงแรม

มีการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยทั้งการออกเสียงและการเขียนที่เก่ียวข้องกับงานของตน และอาวีวัฒน์ 

ยงสุวรรณ (การส่ือสารส่วนบคุคล, 10 มนีาคม, 2562) กล่าวไว้ในการสัมภาษณ์ว่า ในระหว่างปฏบิตังิานมข้ีอความ

การเขียนจากเอกสารการลงทะเบียน ใบจองห้องพัก ใบเสร็จรับเงิน และสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน พบว่า มีการ

ปนภาษาอยู่มาก เนือ่งจากภาษาองักฤษเฉพาะงานโรงแรมมลีกัษณะเป็นภาษาองักฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ (English 

for Specific Purposes) ในงานธุรกิจ ค�าศัพท์เฉพาะเหล่านี้ มักถูกใช้เป็นประจ�าในการท�างานกับเพ่ือนร่วม

งาน ซ่ึงจะต้องมีการปนภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในขณะสนทนาด้วย ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้ใช้ต้องการลดเวลา

ในการอธิบายความหมายของค�าเหล่าน้ันหรืออาจไม่มีค�าไทยใช้แทนได้ โดยสอดคล้องกับความคิดเห็นผู้ให้

สัมภาษณ์ คือ การปนภาษาสามารถช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นในการปฏิบัติงานและค�าศัพท์บางค�าไม่สามารถพูดเป็น

ภาษาไทยได้ และหากอธิบายเป็นภาษาไทยต้องใช้เวลานาน เพราะพนักงานโรงแรมต้องท�างานให้รวดเร็วต่อ

การจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยพนักงานต้อนรับส่วนหน้า ต้องต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาพัก จดบันทึกรายงาน

เหตุการณ์ประจ�าวัน แก่ผู้ที่มารับงานต่อจากตน ทั้งนี้มีการใช้ค�าทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ไม่มีและมีในพจนานุกรม

ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554

 โดยการเขียนปนภาษาในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม สอดคล้องกับงานวิจัยของจิราภรณ์ 

กาแก้ว (2553) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ทัศนคติ ค�า และส�านวนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยในรายการโทรทัศน์ผ่าน

ระบบเครือข่ายสารสนเทศในปัจจุบัน พบว่า มีการใช้ค�าทับศัพท์มากที่สุด รองลงมา คือ การผสมค�าภาษาอังกฤษ

กับค�าไทย และพรรณทิวา อินต๊ะ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การปนภาษาอังกฤษในนิตยสารภาษาไทย พบว่า มีการ

ใช้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษหรือค�าทับศัพท์ เช่นเดียวกัน การใช้ค�าทับศัพท์ในหลายสาขาอาชีพ พบว่า มีประโยชน์

ในการสื่อสารอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความคุ้นเคยในการใช้ค�าดังกล่าว จนลืมไปว่าควรสะกด

ค�าเหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมที่ว่า ใช้การปนภาษาเพื่อสื่อความ

ในการปฏิบัติงานโรงแรมผ่านการเขียนลงในสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน โดยให้ผู้ที่มารับงานต่อจากตนเข้าใจงาน

ที่ท�าได้ง่ายข้ึน จึงจ�าเป็นต้องเขียนปนภาษา หรืออาจเขียนทับศัพท์ หากแต่ผู้ใช้ควรตรวจสอบค�าทับศัพท์หรือ

วิธกีารทบัศพัท์จากพจนานกุรมไทยฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ถูกต้อง ก่อนการเขียน หากต้องการเขียน

เป็นภาษาไทยทั้งหมด เนื่องจากการเขียนปนภาษาของพนักงานโรงแรม เกิดจากความคุ้นเคยในการส่ือสารกับ

เพือ่นร่วมงาน และพนักงานโรงแรมให้ความเหน็ว่า หากปนภาษาในการท�างานบ่อยคร้ัง อาจท�าให้ลมืความหมาย

ของค�าทีบ่ญัญตัไิว้ ในบางคร้ังพนักงานโรงแรมต้องส่ือสารภาษาไทยกับลกูค้า หากปนภาษาในการสือ่สารกับลกูค้า

มากจนเกินไป อาจท�าให้ลูกค้าไม่เข้าใจประโยคที่ส่ือสารเท่าที่ควร เพราะว่าลูกค้าอาจไม่มีความรู้ในค�าปนภาษา

เหล่านั้น เนื่องจากเป็นค�าศัพท์เฉพาะงานโรงแรม
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 2. เมื่อเปรียบเทียบลักษณะการปนภาษาอังกฤษจากการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จาก

การเก็บรวบรวมข้อความจากการสมัภาษณ์ และวิเคราะห์ค่าความถ่ี พบว่า ค�าปนภาษาจากการพูดมจี�านวน 117 ค�า

มากกว่าค�าปนภาษาจากการฟัง จ�านวน 116 ค�า ด้านการอ่าน จ�านวน 88 ค�าและค�าปนภาษาจากการเขียน จ�านวน 

79 ค�า หากพิจารณาแล้ว ค�าปนภาษาจากการพูดใชม้ากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุวัต ชัยเกียรติธรรม 

(2561) ได้ท�าการศึกษา เร่ือง การวิเคราะห์หลักการปนภาษาในการท�างานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต�าบล จงัหวัดมหาสารคาม พบว่า ข้อความทีใ่ช้พูดมมีากกว่าข้อความทีใ่ช้เขียน จากการรวบรวมค�าปนภาษา

ที่พบในอุปกรณ์ในส�านักงานส่วนหน้า การต้อนรับ การลงทะเบียนเข้าพักหรือการแจ้งคืนห้อง และการแก้ปัญหา

ต่าง ๆ  ในระหว่างการท�างาน พบว่า มีค�าปนภาษาจากการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ในระหว่างท�างานมีมากที่สุด เนื่องจาก

การปฏิบัติงานเฉพาะงานฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า ต้องท�าการต้อนรับลูกค้าที่เข้าพัก การจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

ให้แก่ลูกค้าโดยส่วนใหญ่ หากมีปัญหาอะไรในระหว่างที่ลูกค้าเข้าพัก แผนกต้อนรับส่วนหน้า ต้องเป็นแผนกแรก

ที่รับทราบปัญหาเสมอ และต้องชี้แจงวิธีการแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าตลอดการท�างาน 

 นอกจากนี้ ด้านการเขียน มีการบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึกประจ�าวันของพนักงานโรงแรม เพื่อเป็น

หลักฐาน และน�าเสนอข้อมูลต่อผู้จัดการฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า และในการเขียนมีการใช้ค�ากริยาในภาษาอังกฤษ 

การใช้เครื่องหมายยัติภังค์ และลักษณะนามวลี เช่น

 (ข้อสังเกต) หลังประธานควรใช้ค�ากริยา “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�าแหน่งค�าที่เป็นลักษณะนามวลี ควรวางค�าที่เป็นค�านามผู้กระท�าด้านหลังค�านาม

 ทั่วไป

 (ข้อความ) ให้ PA ท�าความสะอาดเศษแก้วที่ member fitness ท�าแตก

 (ข้อความที่น่าจะเป็น) ให้ PA ท�าความสะอาดเศษแก้วที่ fitness member ท�าแตก

 จะเห็นได้ว่ามีการใช้ค�าผิดประเภท ในระหว่างการจดบันทึกประจ�าวันของพนักงานโรงแรม ซ่ึงหลัง

ประธานควรใช้ค�าปนภาษาทีเ่ป็นค�ากริยาตามหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษจงึจะถูกต้อง อาจเป็นเพราะว่าพนกังาน

โรงแรมมคีวามคุน้เคยกับค�าศัพท์ดงักล่าว อาจไม่ทราบถึงส่วนประกอบของค�าพูด (Parts of Speech) ของค�านัน้

ว่าควรใช้ในบรบิทใด แต่ผู้รบัสารก็สามารถเข้าใจค�านั้นได้ทันที เนื่องจากเป็นค�าศัพทท์ี่ใช้เป็นประจ�าอยู่แล้ว และ

ไม่ได้ค�านึงถึงหน้าที่ของค�านั้นอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีการใช้เครื่องหมายยัติภังค์ (Hyphen) ในการสะกด

ค�าศัพท์หรือการเติมค�าอุปสรรค (Prefix) หน้าค�ากริยาเพ่ือให้ได้ความหมายใหม่ของค�า หากต้องตรวจสอบ
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การสะกดให้ถูกหลักพจนานุกรมอังกฤษ อังกฤษ ก่อนการเขียนปนภาษา รวมทั้งการวางต�าแหน่งค�าที่เป็นนามวลี

ควรมีการวางล�าดับค�านามที่เป็นผู้กระท�าไว้ด้านหลังค�านามทั่วไป จึงจะถูกตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ซ่ึง

สอดคล้องกับพรรณทวิา อนิต๊ะ (2555) พบว่า มกีารเรียงสลบัค�าในภาษาองักฤษ เช่นกัน ทัง้นีอ้าจเกิดจากอทิธพิล

ของการแปลความหมายจากภาษาแม่ (Mother Tongue) Kavaliauskienë (2009) ท�าการวิจัยเรื่อง บทบาทของ

ภาษาแม่ในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ผลการวิจัย พบว่า ผู้เรียนที่มีความเข้าใจในเรื่องที่ฟัง

หรืออ่านเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่จะแปลข้อมูลจากภาษาที่สองเป็นภาษาแม่หรืออาจแปลจากภาษาแม่เป็นภาษา

ที่สอง การแปลจึงเป็นรูปแบบการเรียนรู้ และความสามารถในการใช้ภาษาของผู้เรียนแต่ละคน

 ข้อสังเกตอกีประการหนึง่จากการเขียนของพนกังานโรงแรม คอื การวางค�าคณุศัพท์ และการเตมิ “-s” 

หลังค�านามพหูพจน์นับได้ เช่น 

 (ข้อสังเกต) การวางค�าคุณศัพท์ “triple” วางขยายหน้าค�านาม

 (ข้อความ) วันนี้สั่ง set triple ด้วยนะคะ

 (ข้อความที่น่าจะเป็น) วันนี้สั่ง triple set ด้วยนะคะ

 (ข้อสังเกต) การวางค�าคุณศัพท์ “available” หน้าค�านาม และการเติม “–s” หลังค�านามพหูพจน์

 นับได้

 (ข้อความ) ตอนนี้มี 5 room available

 (ข้อความที่น่าจะเป็น) ตอนนี้มี 5 available rooms

 สังเกตได้ว่าพนักงานโรงแรมมีการใช้ค�าคุณศัพท์วางผิดล�าดับต�าแหน่งของค�า โดยต้องวางสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ พรรณทิวา อินต๊ะ (2555) ผู้อ่านสามารถท�าความเข้าใจและน�าไปปฏิบัติงานได้ แต่ควรใช้ให้ถูก

หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และการเติม “-s” หลังค�านามพหูพจน์นับได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ 

กาแก้ว (2553) พบว่า มกีารใช้ค�าผดิไวยากรณ์ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าพนกังานโรงแรมมคีวามเคยชินกับการเรียง

ล�าดับค�าในภาษาไทย และสะท้อนออกมาในรูปแบบภาษาอังกฤษ ทั้งนี้การส่ือความก็ไม่ได้ส่งผลอย่างใดต่อ

ความเข้าใจความหมายเดิมของค�า

 ด้านการอ่านสื่อถึงทักษะที่พนักงานโรงแรมใช้การอ่านเพื่อการท�างาน ไม่ว่าจะเป็นการอ่านเอกสารและ

สมุดบันทึกต่าง ๆ  เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบก�ากับภาษี ใบแจ้งราคาสินค้า ใบจองห้องพักใบแสดงความคิดเห็น หรือ

ที่เกี่ยวข้อง โดยพบการใช้การย่อค�า ค�าย่อ ตัดค�า และค�าสั้นที่ปรากฏอยู่ในเอกสารดังกล่าว และค�าย่อมีมาก

ที่สุด เพราะว่าพนักงานโรงแรมเน้นความสะดวกรวดเร็วในการส่ือสารผ่านข้อความที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร

ต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (จิราภรณ์ กาแก้ว, 2553; พรรณทิวา อินต๊ะ, 2555; อนุวัต ชัยเกียรติธรรม, 

2561) 

 ส่วนทกัษะการฟังเพ่ือการท�างาน เป็นทักษะทีพ่นกังานโรงแรมได้ฟังข้อความทีม่กีารปนภาษาจากการฟัง

ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน แขกที่มาพัก ประกาศที่ใช้เสียงต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ โดยจะพบข้อความที่ได้ยิน

เป็นค�าปนภาษา จ�านวน 116 ค�า เมื่อเปรียบเทียบในระดับค�าจากการพูด การอ่าน และการเขียน กล่าวได้ว่า
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ศราวุฒิ บุญรักษ์

การฟังเป็นหนึง่ในทกัษะทีต้่องฝึกเป็นประจ�าในการท�างาน เนือ่งจากจะสามารถรับรู้ถึงวิธกีารท�างาน การรับฟังปัญหา

ของแขกที่มาพัก จึงจะสามารถท�างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ สอดคล้องกับ Neely (2017) กล่าวว่า ทักษะการฟัง

ในการท�างานมีความส�าคัญมาก ซ่ึงจะส่งเสริมวัฒนธรรมการท�างานที่ดี ป้องกันความผิดพลาด และหลีกเลี่ยง

การเข้าใจผิดอีกด้วย โดยพนักงานโรงแรมต้องฝึกฝนการฟังเป็นอย่างยิ่งพอ ๆ กับทักษะด้านอื่น ๆ ที่จ�าเป็น

ในการท�างานเช่นเดียวกัน

 3. ระดบัเจตคตขิองพนกังานโรงแรมทีม่กีารปนภาษา พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ นัฐยา บุญกองแสน (2542) พรรณทิวา อินต๊ะ (2555) อนุวัต ชัยเกียรติธรรม (2561) กล่าวคือ เจตคติ

ทีม่ต่ีอการปนภาษามลีกัษณะเป็นเชิงบวกต่อผูใ้ช้ภาษาองักฤษปนภาษาไทยและค�าศพัท์ภาษาองักฤษสือ่ความหมาย

ได้ง่าย สะดวกในการส่ือสารในการปฏิบัติงาน ที่เป็นเช่นนี้ เพราะการปนภาษามีความส�าคัญในการปฏิบัติงาน 

สามารถส่ือสารให้เข้าใจง่าย ค�าศัพท์ภาษาองักฤษบางค�าต้องใช้การปนภาษาซ่ึงบางค�าไม่สามารถพูดหรือเขียนเป็น

ภาษาไทยได้  พนกังานโรงแรมทกุคนจ�าเป็นต้องเรียนรู้การปนภาษาเพือ่ความสะดวกและลดปัญหาในการส่ือสาร

ระหว่างแผนก อนึง่ งานโรงแรมเป็นเร่ืองปกตทิีม่กีารปนภาษาอยูเ่สมอในการปฏบิตังิาน รวมถึงมกีารใช้อกัษรย่อ

ปะปนในการท�างานอยู่มาก พนักงานโรงแรมเสนอแนะว่าการย่อภาษาแต่ละค�าต้องท�าความเข้าใจให้ตรงกัน

ทั้งผู ้ส่งสารและผู้รับสาร ควรอธิบายการปนภาษาให้แก่พนักงานใหม่และพนักงานโรงแรมควรค�านึงถึง

ความแตกต่างของแต่ละโรงแรมที่มีต่อการใช้อักษรย่อต่าง ๆ 

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะทั่วไป ดังนี้ 

 ควรมกีารสมัภาษณ์ให้ครอบคลมุทกุแผนกในงานโรงแรม ทัง้นีจ้ะได้ข้อมลูทีห่ลากหลาย และน�ามาจดัท�า

คลังข้อมูลภาษาอังกฤษโรงแรม (Corpus of English for Hotel) 

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยในครั้งต่อไป 

 1. การจัดท�าปทานุกรมหรือคลังข้อมูลภาษา (Corpus) ภาษาอังกฤษเฉพาะงานโรงแรม 

 2. การวิเคราะห์การปนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในงานโรงแรม 

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจ�า

ปีงบประมาณ 2563
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