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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงลักษณะการสรางรูปแบบการส่ือสารแบบรวบ

รัด ในองคกรธุรกิจ รานอาหาร ตลาดประมูลสินคา และธุรกิจการบินระหวางประเทศ นอกจากนี้ยัง

มุงศึกษาถึงความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรกับรูปแบบการสื่อสารที่ปรากฏ เพื่อใหไดขอมูล

สําหรับเปนแนวทางในการปรับปรุงการสื่อสารภายในองคกรใหมีประสิทธิผลตอการดําเนินงานของ

พนักงานมากที่สุด 

 ในการศึกษาคร้ังนี้องคกรเปาหมายที่ใชในการวิจัยไดแก  รานกวยเต๋ียวยานอนุสาวรีย

ชัยสมรภูมิ  ตลาดประมูล ณ กรมบังคับคดี  และบริษัทการบินไทยฯ โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยแบงวิธีวิเคราะหออกเปน 3 สวน คือ  การสัมภาษณเชิงลึก  การสังเกตการณ  และการ

วิเคราะหเนื้อหาแบบอิงภาษา เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลมีดังนี้คือ แบบบันทึกขอมูลจําแนก

ลักษณะการใชถอยคําของพนักงาน แบบบันทึกขอมูลจําแนกลักษณะปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับ

สาร  แบบบันทึกขอมูลจําแนกลักษณะของวัฒนธรรมองคกรและรูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัด  

และแบบสัมภาษณ 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

 1.      การวิเคราะหลักษณะการสรางรูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัดในช่ัวโมงเรงรีบของ

แตละองคกรธุรกิจ  พบวา ในการสื่อสารของพนักงานรานกวยเต๋ียวใชคําตัดส้ันมากที่สุด รองลงมา

เปนการใชคําศัพทดานเทคนิค สวนการส่ือสารของพิธีกรตลาดประมูลสินคาใชคําศัพทดานเทคนิค

มากที่สุด รองลงมาเปนคําตัดส้ัน  และการส่ือสารของพนักงานสายการบินมีการใชคําทับศัพทมาก

ที่สุด รองลงมาเปนคําตัดส้ัน 
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 2. การเปรียบเทียบวัจนภาษาในรูปแบบการสื่อสารแบบรวบรัดของแตละองคกร สรุป

ไดดังนี้ แตละองคกรธุรกิจมีรูปแบบการใชถอยคําภาษาที่แตกตางกัน คือ รานกวยเต๋ียวจะเนน 

การใชถอยคําประเภทคําตัดส้ันเปนสวนใหญ  แตในธุรกิจตลาดประมูลและธุรกิจสายการบินมีการ

ใชคําตัดส้ันบางแตไมมากนัก เพราะธุรกิจตลาดประมูลจะเนนที่คําศัพทเทคนิค  และธุรกิจสายการ

บินจะเนนที่คําทับศัพท  และพบวามีการใชคําอักษรยอเฉพาะธุรกิจสายการบินเทานั้น  ไมพบการ

ใชคําอักษรยอในธุรกิจรานกวยเต๋ียวและตลาดประมูลสินคา   

 3.     การปรับตัวของพนักงานเขาสูกระบวนการสื่อสารแบบรวบรัดขององคกร สรุปได

ดังนี้ พนักงานรานกวยเต๋ียวจะปรับตัวโดยเร่ิมตนจากการสรางความคุนเคยในการฟงกอนจากนั้น

จึงหัดใชถอยคําภาษา โดยการแนะนําจากพนักงานคนอื่นและเรียนรูเพิ่มเติมจากประสบการณ  

สวนพิธีกรประมูลสินคา ณ กรมบังคับคดี เรียนรูจากประสบการณการทํางานในแผนก และเรียนรู

เทคนิคการพูดจากหัวหนาและพิธีกรทานอ่ืน  และพนักงานภาคพื้นดิน บริษัทการบินไทยฯ เรียนรู

กระบวนการสื่อสารผานรุนพี่และประสบการณทํางานจริงเปนหลัก 

 4.      วัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับรูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัด ดังนี้ สมาชิก

ในองคกรยอมรับการใชภาษาในรูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัดเพราะเห็นพองวาสามารถยน

ระยะเวลาในการสื่อสารทําใหเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและมีความสอดคลองกับลักษณะ

งานในสายอาชีพนั้นๆรวมทั้งเหมาะสมกับระดับสมาชิกในองคกร  จนกลายเปนคานิยมที่พนักงาน

ใหการยอมรับและยึดถือปฏิบัติตอกันมาจนกลายเปนวัฒนธรรมดานภาษาขององคกร 
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Abstract 

 The objective of this research were to study the creation of dynamic communication 
in business organization, food shop, bidding market, and international airline businesses and to 
study the relationship between organization culture and communication form appeared and gaining 
the information for improving internal organizational communication in term of  enhancing staff’s 
performance effectiveness as much as possible. 

 The organization sample of this research were noodle shops in Victory Monument 
area and Bidding Market of Legal Execution Department including Thai Airways International 
Public Co., Ltd. Used by qualitative research. The analysis methods were classified as 3 parts were 
depth interview and observation as well as semantic content analysis.  The research tools used for 
collection of information were the data record of utterance categorization,  the data record of 
receiver’s reaction,  the data record or organization culture, dynamic communication, and 
interview schedule respectively.  

 The finding of the research were concluded that: 

 1. To analyze the creation of dynamic communication in rush hour of each business 
organization was found that the noodle shop staff’s communication was mostly used for the 
clipping language and the technical terms as the second one.  The Bidding Market Speaker’s 
communication was however mostly used for the technical terms and the clipping language as the 
second one.  Moreover, the airline staff’s communication was mostly used for the transliteration 
and the clipping language as the second one. 
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 2.  To compare the verbal (speech) language in term of dynamic communication of 
each organization was summarily revealed that each business organization had the different 
utterance usage form such as the noodle shop concentrated on clipping language usage mostly ; 
however, the bidding market and airline businesses used the clipping language minimally because 
the bidding market business concentrated on technical terms usage, and the airline business 
however concentrated on the transliteration. Furthermore, it was found that the abbreviation was 
only used for the airline business sector ; however, such abbreviation was not used in the noodle 
shop and the bidding market businesses. 

 3. To adjust the staff’s lifestyle for dynamic communication process was summarized 
that the noodle shop staff primarily adjusted himself / herself by getting familiarity on listening 
and practical utterance usage recommended by the other staffs and gained more recommended by 
the other staffs and gained more knowledge from the experience. The bidding market speaker of 
Legal Execution Department earned from performance experience in his / her department and also 
learned the technique of spoken language for his / her supervisor and the other speakers. The 
ground staff of Thai Airways International Public Co., Ltd. learned the communication process 
through his / her senior and the experience based on the actual performance principally. 

 4. The organization culture has the relationship with dynamic communication form 
was revealed that the member of the organization recognized the language usage of dynamic 
communication form because he / she unanimously agreed that such communication form 
capacitated to degrease the communication period for performance rapidity and consistency with 
professional field type including appropriateness with member’s hierarchy in the organization. It 
then became the valued of the staff who recognized and maintained for continuous practice until it 
eventually became the language culture of the organization. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การสื่อสารของมนุษยเกิดข้ึนพรอมๆกับชีวิตมนุษยเปนกระบวนการ (Process) ที่มี

ความสําคัญตอมนุษยทั้งในดานการดําเนินชีวิต  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และการศึกษา   จน

อาจกลาวไดวาการส่ือสารเปนฟนเฟองชิ้นสําคัญของเคร่ืองจักรกลแหงสังคมที่ทําใหสังคมดําเนนิไป

ไดอยางไมหยุดยั้ง   

 การติดตอส่ือสารซึ่งกันและกันเกิดข้ึนและไดรับการพัฒนามาตลอดเวลา  จากสมัย

เร่ิมแรกมาจนถึงปจจุบัน  การส่ือสารไมวาจะยุคสมัยใด  ในดานจุดมุงหมายมิไดแตกตางกันเลย  

กลาวคือ  คนเราส่ือสารกันก็เพื่อสรางความเขาใจใหเกิดข้ึนระหวางกัน   การสื่อสารเปนการส่ือ

ความคิดของคนหนึ่ง  ( หรือกลุมหนึ่ง )  เพื่อจะใหคนอีกคนหนึ่งหรือกลุมหนึ่งรูวา  เขาตองการบอก

อะไร  วิธีในการส่ือสารไดรับการพัฒนามาตลอดและมีความยุงยากซับซอนมากข้ึนโดยเฉพาะใน

สังคมปจจุบัน  ซึ่งไดมีการสรางเคร่ืองมือ  อุปกรณตางๆมากมาย  เพื่อนํามาชวยทําหนาที่ในการ

ส่ือสาร   

 เราในฐานะที่เปนมนุษยที่ตองใชการสื่อสารอยูเกือบตลอดเวลา   จึงควรที่จะศึกษาถึง

เร่ืองราวเกี่ยวกับการส่ือสาร   เนื่องจากการสื่อสารเปนทั้งเคร่ืองมือ  ( Instrument )  และวิธีการ          

( Means )    ในการกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางใดอยางหนึ่งทั้งตอปจเจกบุคคล  ตอองคกร  

และตอสังคม  ( กิติมา  สุรสนธิ,  2542 : 1 )  เราจึงไมอาจปฏิเสธไดวาการส่ือสารเปนสถาบันหนึ่ง

ของสังคมที่มีความสําคัญอยางยิ่งจนไมอาจละเลยที่จะนํามาศึกษาใหทราบและเขาใจถึงองค

ความรูตางๆ  ของการสื่อสาร 

 จะเห็นไดวาการส่ือสารนั้นมีความสําคัญตอมนุษยครอบคลุมในหลายๆดาน   ไมวาจะ

เปนความสําคัญตอสังคม  ความสําคัญตอชีวิตประจําวันรวมทั้ง “ความสําคัญตออุตสาหกรรม
และธุรกิจ” 

 การดําเนินอุตสาหกรรมและธุรกิจ  ไมวาจะเปนข้ันตอนในการผลิต  การจัดจําหนาย  

ตางก็ตองอาศัยการส่ือสารทุกข้ันตอน  นับต้ังแตการส่ือสารระหวางบุคคล  การสื่อสารภายใน

องคกร  จนกระทั่งถึงการสื่อสารกับมวลชน  เชน  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ  ทั้งนี้จะตอง
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อาศัยวิธีการสื่อสาร  โดยเฉพาะในปจจุบันก็ไดมีการนําเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการสื่อสาร

มากมาย  ดังนั้นในโลกของการดําเนินธุรกิจไมวาจะเปน  ธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญลวนแตจะตองมี

การส่ือสารมาเปนปจจัยหลักอยางหนึ่งที่จะชวยสงเสริมธุรกิจใหมีการดําเนินงานเปนไปอยาง

ราบร่ืน  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเร่ืองของการใช  “ภาษา” 

 ภาษาจะเปนส่ือที่นําเอาความคิดของคนใหเปนรูปแบบการสื่อสารตางๆตลอดจนทํา

หนาที่ในการเขารหัส และถอดรหัสของขาวสารตางๆใหมีความหมายตามที่ตองการ  ภาษาจึง

กลายเปนปจจัยสําคัญของการส่ือสารที่ขาดไมไดเพราะทําหนาที่ชวยใหมนุษยมีความเขาใจกัน 

และเรียนรูสภาพการณตางๆ (เสนาะ ติเยาว ,2541 : 118) 

 การส่ือสารที่จะประสบผลสําเร็จไดจะตองมีภาษาเปนองคประกอบหนึ่ง อยูภายใตสาร 

เนื้อหาของสาร คือความคิดที่กล่ันออกมาเปนเร่ืองราว ความคิดนั้นไมสามารถถายทอดไดถาไมมี

ภาษา ภาษานั้นเปนส่ือที่จะใหเนื้อหาเกาะเกี่ยวไปยังผูรับสารใหเกิดความเขาใจ หรืออาจกลาวได

วาภาษาคือตัวสารนั่นเอง  (อวยพร พานิช และคณะ ,2539 : 1) 

 ภาษาที่มนุษยใชเปนเคร่ืองมือในการสื่อสารกับอีกฝายนั้น  มีอยูหลายรูปแบบดวยกัน

ทั้งภาษาพูด  และภาษาเขียน  ตลอดจนการสื่อสารผานถอยคํา  หรือวัจนภาษา  ( Verbal  

Communication )    และการส่ือสารผานภาษาที่ไมใชถอยคํา คือ อวัจนภาษา  ( Non – Verbal 

Communication )    ซึ่งผานกระบวนการสื่อสารทางภาษาที่อาจจะเปนการส่ือสารแบบทางเดียว        

( One – Way  Communication ) หรือการส่ือสารแบบสองทาง  ( Two – Way Communication )  

 แตปจจุบันภาษาโดยเฉพาะภาษาพูดนั้นถือเปนส่ิงสําคัญมากตอการดํารงชีวิต และใน

แงของการดําเนินธุรกิจ  ดังจะเห็นไดจากในปจจุบันมีนักวิจัยจํานวนมากสนใจศึกษาภาษาพูด

มากกวาภาษาเขียนซ่ึงนับวาผิดกับในศตวรรษกอนๆ ที่นิยมศึกษาภาษาเขียนมากกวา เหตุผลที่

เปล่ียนความสนใจจากภาษาเขียนมายังภาษาพูดเชนนี้มีอยูหลายประการดวยกัน คือ (สุริยา         

รัตนกุล , 2544 : 6 -9)  

 1. ภาษาพูดเปนส่ิงคูกับมนุษยชาติ มีมนุษยเกิดมาในโลกนานเทาไรก็มีภาษาพูดมา

นานเทานั้น แตภาษาเขียนเปนส่ิงที่มนุษยที่มีวัฒนธรรมสูงแลวประดิษฐข้ึนมาภายหลัง 

2. เด็กทั่วไปหัดเรียนภาษาพูดกอนเรียนภาษาเขียน ซึ่งแสดงวาภาษาพูดมีความสําคัญ

ตอชีวิตมนุษยและตอพัฒนาการการเรียนรูของมนุษยมากกวาภาษาเขียน 
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3. ภาษาเขียนเปนส่ิงที่สืบเนื่องมาจากภาษาพูดคนที่มีภาษาเขียนใชไมวาภาษาใดใน

โลกยอมมีภาพูดใชอยูกอนแลวทั้งนั้น แลวจึงประดิษฐภาษาเขียนข้ึนใชเพื่อถายทอดภาษาพูด 

โดยทั่วไปแลวนับไดวาสามารถอานภาษาเขียนกลับออกมาเปนภาษาพูดไดแตภาษาเขียนไม

สามารถเปนตัวแทนที่แทจริงของภาษาพูดได 

4. คนทั่วไปมักใชภาษาพูดมากกวาภาษาเขียน บางคนไมเคยใชภาษาเขียนเลย เชน 

คนที่อานไมออกเขียนไมไดแตเขาก็มีชีวิตอยูไดอยางคนอ่ืน 

และจากภาษาพูดที่เราเคยใชส่ือสารซ่ึงคุนเคยกันอยูทุกวันนั้น  บางคร้ังก็ไมสามารถ

นํามาใชในการปฏิบัติงานไดเสมอไป อาจตองมีการ  “ปรับ” และ “เปล่ียน” เพื่อใหเกิดความ

เหมาะสมทั้งในแงของ กาลเทศะ และวิชาชีพ ดังที่ ดร.ปราณี กุลละวณิชยและคณะ (2540 : 58)

กลาวไววา “ภาษาที่ใชอยูทุกวันยอมมีการเปลี่ยนแปลง  และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นนั้น

เกิดจากการที่ผูพูดภาษาสวนใหญเปลี่ยนแปลงการพูดของตน”  เชน ธุรกิจบางอยางอาจตอง

ใชภาษาพูดที่เปนทางการ   หรือภาษาเฉพาะวิชาชีพ  เชน  แพทย  วิศวกร เปนตน  ยอมมีภาษา

หรือ คําศัพทเฉพาะที่บุคคลทั่วไปไมสามารถเขาใจได   ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการนําภาษาเดิมที่ใช

ส่ือสารทั่วไปนํามาปรับแตงใหมเพื่อให สอดคลองกับวิถีทางในการดําเนินงานก็เปนการสรางภาษา

ในการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งเราสามารถพบการปรับแตงภาษาแบบนี้ไดบอยคร้ังในธุรกิจที่ตอง

อาศัยความเร็ว   ทํางานแขงกับเวลา   

 การส่ือสารเพื่อธุรกิจที่ตองการความเร็วนั้น  บางคร้ังการพูดอธิบายรายละเอียดมากๆ

โดยไมจําเปน  ก็ใชวาจะชวยใหบุคลากรเขาใจและปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเสมอไป  กลับกลาย

จะเปนการพูดที่เยิ่นเยอซ่ึงทําใหเกิดความสับสน  และเสียเวลาโดยใชเหตุ  ในทางกลับกันการ

ส่ือสารดวยภาษาที่กระชับ  เขาใจงาย  และไดใจความ  จะเปนสวนชวยใหงานบรรลุเปาหมายได

อยางรวดเร็ว   และมีประสิทธิภาพ   ผลที่ตามมานอกจากชื่อเสียงและผลกําไรของผูประกอบการ

แลวยังสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาไดอีกสวนหนึ่งดวย 

ดร.ปราณี  กุลละวณิชย และคณะ (2540: 20) ไดอธิบายถึงภาษาพูดที่ใชในการ

ปฏิบัติงาน หรือ “ภาษาธุรกิจ” ไววา เปนภาษาเฉพาะกิจอยางหนึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อส่ือสารให

ไดผลดีที่สุด ดวยวิธีการประหยัดที่สุด ภาษาที่ใชตองไมคลุมเครือหรือยืดยาวโดยไมจําเปนเพราะ

จะทําใหเกิดการไมประหยัดและเขาใจผิด ทําใหเสียเวลาและทุนทรัพย ซึ่งเปนส่ิงไมพึงปรารถนาใน

วงการธุรกิจ  ดังนั้นภาษาธุรกิจจึงใชคํารูปธรรม (Concrete) มากกวานามธรรม (Abstract) และใช

คําที่มีความหมายเจาะจงมากกวาความหมายกวางๆ 
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ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจในดานภาษาที่ใชในธุรกิจงานบริการอันมีเวลาเปน

เงื่อนไขสําคัญในการกําหนดขอบเขตการทํางานที่จําเปนตองดําเนินงานอยางเรงรีบเพือ่ใหแลวเสร็จ

ทันเวลา   และที่สําคัญคือตองส่ือสารกันอยางแมนยําเพื่อลดขอผิดพลาดอันจะทําใหงานนั้นตอง

เกิดความลาชา  ซึ่งอาจเกิดผลกระทบตอผลประโยชนของลูกคา  และตัวผูประกอบการเอง   ดังนั้น

ธุรกิจประเภทงานบริการนี้จึงจําเปนตองหาวิถีทางท่ีมีประสิทธิภาพในการยนยอระยะเวลาทั้งใน

ดานวิธีการทํางาน  และการส่ือสาร ดังกรณีศึกษาที่ยกมาคือ  ธุรกิจรานอาหาร  , ตลาดประมูล

สินคา  และ ธุรกิจการบินระหวางประเทศ   

ธุรกิจเหลานี้แมจะมีหลักการปฏิบัติงานที่แตกตางกันโดยส้ินเชิง  แตกลับมีความ

ตองการสิ่งๆหนึ่งในการทํางานคลายคลึงกันนั่นก็คือ  “ตองการความรวดเร็วในการสื่อสาร”    ใน

กรณีรานอาหาร  นอกเหนือจากความอรอยของอาหารแลว  การบริการที่ดีและรวดเร็วถือเปนหัวใจ

ของการปฏิบัติงาน ตองมีการประสานงานกันระหวางพนักงานทั้งผูปรุงและผูเสิรฟ ตองส่ังรายการ

อาหารอยางรวดเร็วและคนทําก็ตองรับคําส่ังและทําใหทันกับความตองการของลูกคาที่เขามา

รับประทานเปนจํานวนมากในเวลาเดียวกัน  ดานธุรกิจประมูลสินคา  ผูดําเนินรายการก็ตอง

ประกาศรายการสินคาและราคาประมูลอยางรวดเร็วเพื่อเปนการเรงเราการตัดสินใจในการตกลง

ราคาซื้อสินคา และชวยใหสินคาที่นํามาขายทอดตลาดไดถูกประมูลครบทุกช้ินและเสร็จตาม

กําหนดเวลา          

สวนธุรกิจการบินระหวางประเทศ พนักงานจําเปนตองสื่อสารกันตลอดเวลาท้ังใน

หนวยงานเดียวกันและการประสานงานขามแผนก เพื่อใหทุกแผนกดําเนินงานควบคูไปไดอยาง

สอดคลองกันภายใตเงื่อนไข คือ ตองใหเคร่ืองบินออกตามกําหนดเวลา โดยเฉพาะชวงเวลาที่มี

เคร่ืองบินเขาและออกเปนจํานวนมาก พนักงานตองปฏิบัติงานกันอยางรวดเร็ว  รวมถึงการส่ือสาร

ดวยเชนกันที่ตองกระชับ ส้ัน แตไดใจความ เพื่อยนระยะเวลาการทํางานใหเร็วข้ึน  ดังนั้นภาษา  

และวิธีการ  ที่ใชในการส่ือสารของแตละองคกรนั้นจึงอาจมีทั้งสวนที่เหมือน  และแตกตางกันไป

ตามระดับชั้นของธุรกิจ คือ สวนที่เหมือนอาจเปนเร่ืองของการเลือกใชถอยคํา  แตแตกตางกันใน

ดานของระดับภาษา เชน ความยาก-งายของคําศัพท  เปนตน 

ดวยเงื่อนไขดานความเร็วนี้เอง   เปนเหตุผลักดันใหมนุษยตองคนหาวิธีการสื่อสารที่จะ

ชวยยนยอเวลาในการทํางานแตคงไวซึ่งประสิทธิภาพ  จึงกอใหเกิดกระบวนการปรับเปล่ียนภาษา  

โดยการนําถอยคําที่มีลักษณะแปลกไปจากภาษามาตรฐานที่ใชกันอยูในชีวิตประจําวันนํามาปรับ
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ใชกับวงการอาชีพของตน  ทําใหเกิดภาษาอันเปนเอกลักษณของแตละธุรกิจองคกรข้ึนมา  เพื่อให

สอดคลองกับลักษณะของงาน    

 ในแตละประเภทธุรกิจปจจุบันนี้ตางก็มีลักษณะของงานเฉพาะตัว   การส่ือสารเพื่อ

ปฏิบัติงานนั้นยอมมีความแตกตางกันไปดวยเพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินงานของธุรกิจ

ประเภทนั้นๆ  กลาวคือ  แตกตางทั้งในดานของ “ภาษา    รูปแบบการส่ือสาร  เทคนิคข้ันตอนใน

การสงขาวสาร”  อีกทั้งในแตละองคกรธุรกิจยอมมีวัฒนธรรมขององคกรที่แตกตางกัน  และก็เปน

ปจจัยอีกดานหนึ่งที่ทําใหภาษาในการสื่อสารซึ่งถูกปรับแตงข้ึนมานั้นมีความแตกตางปลีกยอย

ออกไปอีก  ถาภาษาที่ใชอยูนั้นมีความสอดคลองกับวัฒนธรรมขององคกร  ความผิดพลาดตางๆก็

ยอมลด   นอยลง  ดังกรณีศึกษาที่นํามาวิเคราะหนี้  จะเห็นไดถึงความแตกตางของขนาดธุรกิจคือ 

จากธุรกิจขนาดเล็กไดแก  “รานอาหาร”   ธุรกิจขนาดกลางไดแก  “ตลาดประมูลสินคา”  ไปจนถึง

ธุรกิจขนาดใหญไดแก “ธุรกิจการบินระหวางประเทศ”   

จะเห็นไดวาการส่ือสารในองคการที่จะประสบผลสําเร็จได  จะตองมีภาษาเปน

องคประกอบหนึ่ง อยูภายใตสาร  เนื้อหาของสาร คือ ความคิดที่กล่ันออกมาเปนเร่ืองราว  ความคิด

ไมสามารถถายทอดไดถาไมมีภาษา  ภาษาจึงเปนส่ือที่จะใหเนื้อหาเกาะเก่ียวไปยังผูรับสารใหเกิด

ความเขาใจ ดังมีผูกลาวไววา “ ภาษาที่ใชคือหัวใจของการสื่อสาร” หมายความวาผูใชภาษาควร

ตระหนักในบทบาทและความสําคัญของภาษาที่มีตอการส่ือสารของมนุษย (อวยพร  พานิช และ

คณะ , 2539 : 1)  แตทั้งนี้การใชภาษาในการดําเนินธุรกิจจะประสบความสําเร็จไดตองคํานึงถึง

ปจจัยพื้นฐานอันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ทัศนคติ สถานการณแวดลอม ฯลฯ เพื่อ

เปนเคร่ืองมือในการเลือกใชภาษาใหเหมาะสม  มิฉะนั้นภาษาจะกลายเปนอุปสรรคในการสื่อสาร

และการเขาใจของผูรับสารเปนอยางยิ่ง  อาจเปนสาเหตุใหเกิดความลมเหลวในการส่ือสารและ

สงผลกระทบตอผลประโยชนทางธุรกิจ   

ดังนั้นองคการธุรกิจตางๆจึงควรตระหนักถึงความสําคัญของภาษาที่ใชอยูเปนประจําใน

การสื่อสารธุรกิจ  เพราะบางครั้งการใชรูปแบบภาษาเชนนี้ก็อยูใกลชิดและกลมกลืนไปกับวิถีการ

ดําเนินชีวิตประจําวันของคนเราโดยไมรูตัวจนดูเปนเร่ืองปกติทั่วไป  แตเราเคยสงสัยหรือไมวาใน

ธุรกิจที่มีรูปแบบการส่ือสารที่ตองการความรวดเร็วเหมือนกันนั้นจะมีลักษณะภาษาพูดคลายคลึง

กันหรือไม 

การวิจัยคร้ังนี้จึงมุงที่จะศึกษา วัจนภาษา (ภาษาพูด) ในรูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัด

ของธุรกิจรานอาหาร  ตลาดประมูลสินคา และธุรกิจการบินระหวางประเทศ  วามีลักษณะภาษาพูด
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เปนอยางไร พรอมทั้งศึกษาถึงดานรูปแบบการส่ือสาร  พฤติกรรมและวัฒนธรรมการสื่อสารใน

องคกรของแตละธุรกิจวามีความคลายคลึงหรือแตกตางมากนอยเพียงใด ซึ่งขอมูลจากการศึกษา

คร้ังนี้จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการส่ือสารใหเหมาะสมกับธุรกิจแตละประเภท

เพื่อการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

ปญหานําวิจยั 

1. ในช่ัวโมงเรงรีบของการทําธุรกิจทําใหแตละองคกรสรางรูปแบบการสื่อสารแบบรวบ
รัดลักษณะใดข้ึนมา 

2. วัจนภาษา (ภาษาพูด)ในการสื่อสารแบบรวบรัดของแตละองคกรมีความเหมือน 

หรือตางกันอยางไร 

3. พนักงานในแตละองคกร มีการปรับตัวใหเขาสูกระบวนการสื่อสารแบบรวบรัดของ
องคกรอยางไร 

4. วัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับรูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัดที่ใชในแตละ
องคกรหรือไม อยางไร 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาวาในช่ัวโมงเรงรีบของการทําธุรกิจทําใหแตละองคกรสรางรูปแบบการ
ส่ือสาร แบบรวบรัดลักษณะใดข้ึนมา 

2. เพื่อวิเคราะหลักษณะของวัจนภาษา ( ภาษาพูด )ที่ในการสื่อสารแบบรวบรัดของแต

ละองคกรมีความเหมือน หรือตางกันอยางไร 

3. เพื่อวิเคราะหถึงลักษณะการปรับตัวใหเขาสูกระบวนการการสื่อสารแบบรวบรัดของ
พนักงานแตละองคกร 

4. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของวัฒนธรรมองคกร กับรูปแบบการสื่อสารแบบรวบรัด
ที่ใชในแตละองคกร 
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ขอบเขตการวิจัย 

 1. การศึกษาในเร่ือง“การสื่อสารดวยวัจนภาษา ( ภาษาพูด ) ในรูปแบการสื่อสารแบบ

รวบรัด” เปนการศึกษาวัจนภาษาของกลุมองคกรธุรกิจดังนี้ 

  1.1  ธุรกิจรานอาหาร 

  1.2  ตลาดประมูลสินคา 

  1.3  ธุรกิจการบินระหวางประเทศ    

 2.  การศึกษานี้มุงศึกษาเฉพาะ “ภาษาพูด” ในการปฏิบัติงาน สวนผูสงสาร ผูรับสาร  

และชองทางส่ือเปนประเด็นที่มีความสําคัญรองลงมา  

 3. จากกรณีศึกษาดังกลาวนี้มุงศึกษาการใชภาษาพูดของพนักงานขณะปฏิบัติงานจาก

กลุมบุคคลดังตอไปนี้ 

  3.1   พนักงานภาคพื้นดินบริษัทการบินไทย (มหาชน) จํากัด  

  3.2   พิธีกรการประมูลสินคาที่กรมบังคับคดี   

  3.3   พนักงานในรานอาหารประเภทกวยเต๋ียวยานอนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

 

นิยามศัพท 

 1.วัจนภาษา    หมายถึง   คําพูดหรือตัวอักษรที่กําหนดตกลงใชรวมกันในสังคม  

ภาษาถอยคําจึงเปนภาษาท่ีมนุษยสรางข้ึนอยางมีระบบ มีหลักเกณฑทางภาษาหรือไวยากรณ ใน

งานวิจัยนี้หมายถึงภาษาพูดที่พนักงานในองคกรตางๆใชส่ือสารกันในการปฏิบัติงาน 

2.การสื่อสารแบบรวบรัด หมายถึง  ลักษณะการสื่อสารที่เหมาะจะนําไปใชใน

สถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงเคล่ือนไหวแบบเฉพาะหนา  เปนการส่ือสารแบบสั้นและตรง

ประเด็น ขอความในการสื่อสารมักส้ัน กะทัดรัด การพูดการแสดงออกไมลึกซึ้ง ฟงแลวเขาใจไดทันที 

โดยในที่นี้จะแจกแจงรูปแบบของวัจนภาษาออกเปน 5 ชนิดคือ (ทักษิณา ณ ตะกั่วทุง ,2541 :131 ) 

 - การตัดคําใหสั้น คือลักษณะของการใชคํา โดยการตัดสวนใดสวนหนึ่งของคํา

ออกไป 

 - คําศัพทเทคนิค เปนคําศัพทเฉพาะที่ใชเฉพาะหมูเหลา สถาบัน องคกรใด

องคกรหนึ่ง 
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 - คําศัพทแสลง  คือถอยคําหรือสํานวนที่เขาใจกันเฉพาะกลุม หรือชั่วระยะเวลา

หนึ่ง ไมใชภาษาที่ยอมรับกันวาถูกตองตามหลักภาษา  อาจจะส่ือความหมายได

ถาผูพูดและผูฟงมีประสบการณและภูมิหลังคลายกัน 

 - คําทับศัพท คือ การยืมคําศัพทภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ เขามาใช

ปะปนในภาษาไทย 

 - คําอักษรยอ คือ การยอคําโดยนําตัวอักษรในบางคํามาใช เชน ต.ม. (ตํารวจ

ตรวจคนเขาเมือง) , อ.น. (อํานวยความสะดวก)  

3. ชั่วโมงเรงรีบ หมายถึง ชวงเวลาหนึ่งๆที่พนักงานในธุรกิจแตละองคกรจําเปนตอง

เรงทํางานใหเสร็จทันตามกําหนดเวลา หรือให ทันกับความตองการของลูกคา ในที่นี้หมายถึง   

 - ธุรกิจรานอาหาร ไดแกชวงเวลา 12.00-13.00 น.คือชวงเวลาอาหารกลางวัน ซึ่ง

จะมีลูกคาเขามารับประทานมากกวาชวงเวลาอ่ืน 

 - ตลาดประมูลสินคา  ไดแกชวงเวลา 09.00-12.00 น. คือชวงเวลาที่หนวยงาน

กรมบังคับคดีกําหนดใหมีการประมูลสินคา 

 - ธุรกิจการบินฯ ไดแกชวงเวลา 08.00-11.00 น. คือชวงเวลาที่มีเที่ยวบินเขาและ

ออกมากที่สุด 

4. ธุรกิจการบินระหวางประเทศ หมายถึง ธุรกิจที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการขนสงทาง

อากาศระหวางประเทศไทยกับประเทศอ่ืนๆในกรณีศึกษานี้หมายถึง บริษัทการบินไทย (มหาชน) 

จํากัด 

5. ธุรกิจประมูลสินคา หมายถึง ธุรกิจที่ดําเนินงานเก่ียวกับการนําสินคามาขาย

ทอดตลาดและเปดใหประชาชนเขามาเสนอราคา  ผูใดเสนอราคาสูงสุดถือเปนผูชนะและไดสินคา

นั้นไป ซึ่งในกรณีศึกษานี้หมายถึงการประมูลสินคาที่ กรมบังคับคดี 

6. ธุรกิจรานอาหาร หมายถึง ธุรกิจที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการขายอาหารตามส่ัง

ประเภทตางๆในยานชุมชน กรณีศึกษานี้หมายถึง รานอาหารประเภทกวยเต๋ียวบริเวณอนุสาวรียชัย

สมรภูมิ 

7. วัฒนธรรมองคกร หมายถึง ส่ิงตางๆอันประกอบดวยส่ิงประดิษฐ แบบแผน

พฤติกรรม บรรทัดฐาน ความเช่ือ คานิยม อุดมการณ ความเขาใจและขอสมมุติพื้นฐานของคน

จํานวนหนึ่งหรือสวนใหญในองคกร ซึ่งในที่นี้หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมในการใชภาษาเพื่อการ
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ปฏิบัติงานอยางสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในองคกร ซึ่งไดรับการยอมรับมาแลวในชวง

ระยะเวลาหน่ึง ซึ่งจะวัดโดย  

1) วิเคราะหลักษณะเฉพาะของแตละองคกร เชน ทาอากาศยาน เปนองคกรที่

ทํางานกับสายการบิน  รานกวยเต๋ียวเปนองคกรประเภทรานคา ซึ่งผูใชบริการสวนใหญเปน

ชาวบาน  กรมบังคับคดีเปนองคกรขาราชการ  ซึ่งมีความเปนระเบียบแบบแผน 

2) วิเคราะหแบบแผนพฤติกรรมในองคกรที่ไดประพฤติปฏิบัติตามกันมาในชวง

ระยะเวลาหน่ึง 

3) วิเคราะหจากแนวคิดชนช้ันทางสังคม 

  
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

1. เพ่ือใหพนักงานในองคกรธุรกิจใชเปนขอมูลในการพัฒนาการใชภาษาเพ่ือการ 
สื่อสารในองคกรธุรกิจท่ีตองทํางานแขงกับเวลาใหมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

2. เพ่ือใชเปนประโยชนในการวิจัยดานการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารภายในองคกร
ธุรกิจและดานอื่นท่ีเก่ียวของตอไป 
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กรอบแนวคิด 

 
 

 
 

 

 

 

 

ผูสงสาร ผูรับสาร ภาษา 

  วัฒนธรรมองคกร 

การสื่อสารแบบรวบรัด 

ปฏิกิริยาตอบกลับ DPU



บทที่ 2 

แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 ในการศึกษาวจิัยเร่ืองการสื่อสารดวยวัจนภาษา (ภาษาพูด) ในรูปการส่ือสารแบบ

รวบรัด ในกรณีศึกษา ธุรกจิรานอาหาร ตลาดประมูลสินคา และธุรกิจการบินระหวางประเทศ  

ผูวิจัยไดนาํแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของมาใชเปนกรอบในการศึกษาขอมูลดังนี ้

1. แนวคิดดานภาษาศาสตร 
2. ทฤษฎีสัญลักษณศาสตร 
3. แบบจําลองกระบวนการส่ือสาร (SMCR) 

4. แนวคิดดานจิตวิทยาเกีย่วกบัส่ิงเราและการตอบสนอง 
5. แนวคิดเกี่ยวกบัรูปแบบการส่ือสาร 
6. ทฤษฎีดานวฒันธรรมองคกร 
7. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

1. แนวคิดดานภาษาศาสตร 

 มนุษยใชภาษาในการสื่อสาร  ความคิดของมนุษยสวนใหญแสดงออกโดยการใชภาษา

เปนสัญลักษณ เราจะตองรูวาสัญลักษณนั้นหมายถึงอะไร  เนื่องจากภาษาไมสามารถส่ือความ

เขาใจไดลึกซ้ึงโดยตัวมันเอง ถาเราตระหนักวาสัญลักษณหมายถึงอะไร  เราก็จะใชสัญลักษณนั้น

ขยายเนื้อหาสาระตางๆในโลกได แตถาเราไมเคยมีประสบการณเกี่ยวกับส่ิงที่เปนสัญลักษณนั้น

เลยก็ยากที่จะเขาใจความหมายของส่ิงที่พูดนั้น  

 ภาษาจะเปนส่ือที่นําเอาความคิดของคนใหเปนรูปแบบการสื่อสารตางๆ  ตลอดจนทํา

หนาที่ในการเขารหัส  และถอดรหัสของขาวสารตางๆ  ใหมีความหมายตามที่ตองการ  จึงเปน

ปจจัยสําคัญของการสื่อสารที่ชวยใหมนุษยมีความเขาใจกันและเรียนรูสภาพการณตางๆ(เสนาะ  ติ

เยาว, 2541 : 118 ) 

 แนวคิดข้ันพื้นฐานเก่ียวกับภาษามีลักษณะที่สําคัญอยู 3 สวนดวยกัน  คือ   ความรู

เกี่ยวกับภาษาที่ทําใหเกิดเนื้อหาและรูปแบบของภาษา  กระบวนการที่กอใหเกิดขอมูลโดยการใช

ภาษา  และสวนที่สามก็คือ  หนาที่ทางการส่ือสารของภาษา 
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 กิติมา สุรสนธิ ( 2542 : 36) ไดแบงประเภทการส่ือสารโดยใชเกณฑในเร่ืองของภาษา 

เปนการพิจารณาโดยดูวาการส่ือสารในคร้ังนั้นผูสงสารและผูรับสารใชภาษาพูด หรือภาษาเขียนใน

การติดตอส่ือสารหรือไม ซึ่งแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ  

 1.  การสื่อสารเชิงวัจนภาษา  ( Verbal  Communication )  หมายถึง  การสื่อสารที่

ผูสงสารและผูรับสารทําการส่ือความหมายกันโดยใชภาษาเขียน หรือ ภาษาพูด คือภาษาที่ออก

เสียงเปนถอยคํา  เปนประโยคที่มีความหมาย  สามารถเขาใจได  เชน คําพูด  คําสนทนา  ที่เราใช

อยูโดยทั่วไป ในการพูด ส่ิงที่พูดจะตองมีการใชเสียงและวิธีใชคํา การตอบโตทางคําพูดข้ึนอยูกับคํา

ตางๆที่เราจดจํารวบรวมไว  

 2. การสื่อสารเชิงอวัจนภาษา  (Nonverbal  Communication)  หมายถึง  การ

ส่ือสารที่ผูสงสารและผูรับสารส่ือสารกันโดยไมไดใชภาษาพูด  หรือภาษาเขียน  แตมีลักษณะเปน

ภาษาที่แฝงอยูในถอยคํานั้น  ซึ่งสามารถส่ือใหเกิดความหมาย  ความรูและความเขาใจได  เชน  

น้ําเสียง  การเนนเสียง  จังหวะของการพูด  และการหยุดพูด  และยังหมายความถึงกิริยาทาทาง  

การเคลื่อนไหว  การใชสีหนาหรือสายตา    รวมถึงส่ิงอ่ืนๆที่เขามาเกี่ยวของในการแปลความหมาย

ของมนุษยดวย  เชน  การแตงกาย  การตรงตอเวลา  เปนตน 

 ถิรนันท อนวชัศิริวงศ (2528 : 75) ไดกลาวถึงพฤติกรรมวจันภาษาไวดังนี ้

 “วัจนภาษา หรือภาษาพูดและภาษาเขียน หากมีการใชภาษาที่แตกตางกันระหวางผู

พูด – ผูฟง ยอมทําใหเกิดปญหาในการแปลสาร  ภาษาของแตละคนไมไดหยุดนิ่งอยูกับที่ตราบใดที่

สมองยังมีการรับส่ิงใหมๆเขามาทําใหถอยคําที่ส่ือออกไปมีการเปล่ียนแปลงได   นี่จึงเปนการ

เตือนใจวา ความสามารถในการใชภาษาของแตละคนเปนส่ิงที่พัฒนาได” 

การใชวัจนภาษาในการสือ่สารควรพิจารณาเร่ืองตอไปนี้ ( อวยพร  พานิช ,2539 : 4 - 5) 

 1.  การใชวัจนภาษาใหชัดเจนและถูกตอง หมายความวา เปนภาษาที่เขาใจตรงกนัทัง้

ผูสงสาร และผูรับสาร  ไมกํากวม และถูกตองตามหลักภาษา สําหรับหลักภาษาไทยนั้นผูสงสาร

ตองคํานงึถงึ 

1.1 ลักษณะของคํา คํานัน้เปนถอยคําลักษณะคํามูล หรือคําประสม หรือคํา

ยืมภาษาตางประเทศ ผูสงสารตองพิจารณาเหลานี้ดวย 

1.2 หนาที่ของคํา คําที่ใชมีหนาที่เปนคํานาม คําคุณศัพท คํากริยา คําบุพบท 

ตองใชคําใหตรงกับหนาที่เหลานั้นเพื่อส่ือความหมายไดถูกตอง ไมคลุมเครือ 
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1.3 ตําแหนงของคํา คําแตละคํามีตําแหนงในประโยค เปนประธาน กิริยา 

กรรม หรือบทขยาย ผูสงสารจําเปนตองศึกษาเพื่อวางตําแหนงของคําในประโยคใหถูกที่ไมสับสน 

1.4 ความหมายของคํา คําในภาษาไทยมีความหมายตรงและความหมายแฝง 

ผูสงสารตองศึกษากอนใชคําเหลานั้น เพื่อขจัดปญหาความคลุมเครือ   

 2. ใชวัจนภาษาใหเหมาะสมในประเด็นนี้ผูสงสารจําเปนตองพิจารณาความเหมาะสม

กับหัวขอตางๆดังนี้ 

   2.1    ใชภาษาใหเหมาะสมกับลักษณะการสื่อสาร  วาเปนการส่ือสารกับบุคคล 

หรือกลุม หรือสาธารณะหรือมวลชน เพราะขนาดของกลุมมีผลตอความยากงายในการใชภาษา 

  2.2  ใชภาษาใหเหมาะสมกับงานแตละประเภท  การสื่อสารทางธุรกิจมีงาน

แยกยอยไปมากมาย แตละงานมีภาษาเฉพาะ  ผูสงสารจําเปนตองเรียนรูลักษณะงานและลักษณะ

ภาษาที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ 

 2.3    ใชภาษาใหเหมาะสมกับส่ือ  การสื่อสารทางธุรกิจอาจใชส่ือบุคคล ส่ือ

อิเล็คทรอนิคส หรือส่ือโฆษณาเคลื่อนที่  ผูสงสารจะตองรูจักความตางของสื่อ  และความตางของ

ภาษาที่ใชกับแตละส่ือ เชน ส่ือบุคคล อาจใชจิตวิทยาทางภาษาเขามาเกี่ยวของใหขอมูลอธิบายได

มากกวาส่ืออ่ืน 

  2.4 ใชภาษาใหเหมาะสมกับผูรับสารเปาหมาย  คําวาผูรับสารเปาหมาย 

หมายถึง  กลุมผูรับสารเฉพาะที่ผูสงสารคาดหวังไว  ผูสงสารยอมตองวิเคราะหผูรับสารที่เปน

เปาหมายของงานนั้น และเลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับผูรับสารนั้นๆ 

 3.  ใชวัจนภาษาที่มีน้ําหนัก  หมายถึง การเลือกใชถอยคําที่มีพลังสามารถกระทบใจ

ผูรับสารใหเขาใจไดทันที  เปนการใชคํานอยแตกินความหมาย  ผูสงสารจําเปนตองมีแหลงคําใน

สมองเพื่อเก็บไวเลือกใชใหเหมาะสมเพื่อเนนน้ําหนักคําในที่ดังกลาว 

 4.  ใชวัจนภาษาที่บรรลุเปาหมาย  งานสื่อสารธุรกิจแตละงานมีเปาหมายที่วางไว

ชัดเจน  ผูสงสารจําเปนตองเลือกใชภาษาใหบรรลุเปาหมายของงานที่วางไว  โดยพิจารณาจาก

องคประกอบที่กลาวมาแลวและศึกษาเปาหมายของงานใหเดนชัด   
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ภาษาพูด (Speech) 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหวัจนภาษาเฉพาะที่เปนภาษาพูด  ซึ่ง 

ดร.ปราณี กุลละวณิชย และคณะ (2537 :13) ไดใหความหมายของภาษาพูดไววา 

  “ภาษาพูด (Speech) ของมนุษยเปนระบบส่ือสารที่ใชเสียงพูดเปนสัญญาณซ่ึงมี

คุณสมบัติหลายประการที่ทําใหภาษาสามารถส่ือสารไดทุกเร่ืองโดยไมมีขอจํากัดในลักษณะของ

สารที่จะสง เปนระบบสื่อสารซ่ึงไมปรากฏในระบบส่ือสารของสัตวอ่ืน และถึงแมมนุษยจะมี

ระบบส่ือสารที่กําหนดข้ึนมาใช  ระบบเหลานั้นก็มีขอจํากัดบางประการ หรือมิฉะนั้นก็มีพื้นฐานมา

จากภาษาพูด” 

การใชภาษาที่เปนคําพูด (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2538 : 348 - 349) 

 โดยเหตุที่ภาษาพูดนี้ใชถายทอดความคิดความรูสึกที่กล่ันกรองมาจากสมอง   การใช

ภาษาที่เปนคําพูดจึงแสดงความรูสึกตัว (awareness) มากกวาการใชภาษาที่ไมใชคําพูด การใช

ภาษาคําพูดจึงมีขอควรพิจารณาดังนี้ 

1. ภาษาเทคนิค ไดแก ภาษาที่ใชเฉพาะหมูเหลา สถาบัน องคกรใดองคกรหนึ่ง เม่ือ

ผูฟงมาจากตางสถาบันหรือมีภูมิหลังตางออกไปก็อาจจะเกิดความสับสนได  

2. ภาษาแสลง คือ ภาษาที่ใชตามสมัยนิยมไมมีในพจนานุกรมเพราะเปนภาษาที่ใช

อยูระยะหน่ึงและจะหายไป ภาษาชนิดนี้อาจจะส่ือความหมายไดถาผูพูดและผูฟงมีประสบการณ

และภูมิหลังคลายกัน แตประเด็นสําคัญคือในการพูดที่จริงจังเปนพิธีรีตอง การใชภาษาแสลงจะ

ทําลายบุคลิกภาพของผูพูดได 

3. ภาษาคลุมเครือ  ไดแก  ภาษาที่ผูใชมิไดพิถีพิถันและอาจสรางความฉงนไดความ

คลุมเครือจะถูกกําจัดไปหากมีการเปดโอกาสใหผูรับสารไดสงปฏิกิริยาตอบกลับ 

4. ภาษาผสม   ในหนวยงานหลายแหงในประเทศไทยมักมีการใชภาษาปนกันสอง

ภาษาข้ึนไปอยูเสมอ เชน “คนเขาเคยมี perception ที่ไมคอยดีเกี่ยวกับบริษัทเราวาขาด efficiency 

เด๋ียวนี้เรามี system ที่ปรับปรุงใหม ผม expect วาไมชาไมนานบริษัทของเราคง well-known” ซึ่ง

ในบางคร้ังอาจกอความงุนงงใหแกผูฟงได ผูฟงอาจจะจับความไดบางไมไดบางในกรณีที่ไมมี

พื้นฐานทางภาษาตางประเทศ  
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5. ภาษาติดปาก  ไดแก  วลีหรือประโยคที่ติดปากผูใช บางคร้ังมีความหมาย เชน 

สมัยหนึ่งมีคําวา “แบบวา” สอดแทรกอยูในคําพูดโดยไมมีความหมายความจริงการพูดเชนนี้ไมใช

เร่ืองเสียหายแตบางคร้ังอาจกอความรําคาญและกลายเปนเร่ืองลอเลียนได  

 นอกจากนี้ สมพร มันตะสูตร (2525:84-85) ไดกลาวถึงถอยคําในภาษาที่เกิดข้ึนตาม

วิวัฒนาการทางสังคม ซึ่งมีผลตอการเปล่ียนแปลงทางภาษาอยางสําคัญ เพราะมีผลทําใหถอยคํา

หลากหลายข้ึนในภาษาและลวนมีที่ใชเฉพาะแหงของตน  อาจจะเรียกถอยคําที่เกิดข้ึนนี้วาเปนคํา

เฉพาะก็ได คําตางๆเหลานี้ไดแก 

 1. ศัพทบัญญัติ  เปนคําที่นักวิชาการบัญญัติข้ึนใหมเพื่อใชในกิจการบางอยาง 

ระยะแรกหากไมมีผูนิยมก็จะเลิกใชไป แตหากมีผูนิยมก็จะใชอยูนาน เรียกกันวา “ติด” เชน สิทธิ

มนุษยชน รัฐสภา มโนทัศน กรรมาชีพ เปนตน  ศัพทบัญญัตินิยมใชกับงานเขียนที่เปนแบบแผน

หรือการเขียนตําราตางๆมากกวาการใชทั่วไป 

 2. คําแสลง หมายถึงถอยคําที่นํามาใชใหความหมายคลาดเคลื่อนไปจากเดิม 

บางคร้ังเรียกวาคําคะนอง มีความผิดแปลกจากการใชคําปกติทั้งทางดานเสียงและความหมาย 

นิยมใชในภาษาพูดมากกวาภาษาเขียน เชน มันยกรอง แซว สะบัดชอ เจง เปนตน 

 3.คําเฉพาะกลุม หมายถึงคําที่บุคคลกลุมหนึ่งคิดสรางคําข้ึนมาใชเฉพาะกลุมของตน  

ซึ่งปรากฏวาถอยคําลักษณะนี้ไมปรากฏมากนัก และไมนิยมใชกันเพราะถือวาเปนภาษาที่ทําให

วัฒนธรรมทางภาษาเส่ือมลง แตปจจุบัน คําประเภทนี้ขยายวงกวางข้ึน หมายถึงวามีคําใชเฉพาะ

กลุมแตผูอ่ืนพอจะสื่อความหมายไดบาง เชน 

 ภาษาในวงการกีฬา เสียบมุม  ตีต้ืน  ออฟไซด 

 ภาษาในวงการพนัน คาโง โตดเถื่อน คว่ํากระดาน 

 4. คําภาษาตลาด หมายถึงคําที่ใชพูดหรือเขียนทั่วไป ผูใชมักไมคํานึงวาจะถูกหลัก

ภาษาหรือแบบแผนของภาษาหรือไม เชน ลุน หมวด คุณนาย อีหนู 

 5. คําภาษาตางประเทศ หมายถึงคําตางๆที่มีใชในภาษาอ่ืนแลวเขามาปนใน

ภาษาไทย ซึ่งปจจุบันมีอยูเปนอันมากทั้ง ภาษาจีน อังกฤษ ฝร่ังเศส เขมร หลายคําจากภาษา
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เหลานี้ใชกันจนกระทั่งไมสามารถบอกไดวาเปนภาษาใด หรือบางครั้งใชเพราะไมอาจหาคําไทยที่

เหมาะสมมาใชไดจึงทับศัพทลงไปเลย เชน แชมเปยน ฟุตบอล บะหม่ี เตาหู เปนตน 

 6. คําลอเลียนภาษาตางประเทศ ผูใชภาษามีจุดประสงคในการใชถอยคําเพื่อผอน

คลายความตึงเครียด โดยใชคําภาษาตางประเทศที่ออกเสียงใกลเคียงภาษาไทย เชน ทูมอโรโอเค  

ทีฮูทีอิท สโลบ๊ัทชัวร เปนตน 

 7. คําอักษรยอ ลักษณะการยอคํามีสองลักษณะ คือ ยอความใหส้ันลง กับยอโดยใช

เฉพาะตัวอักษรในบางคํา เชน 

 คํายอความ   มหาลัย    สหรัฐ    นายกฯ   ราชรี     ฯลฯ 

 คําอักษรยอ   ผอ.    เสธฯ    ผบ.ทบ.     ตม.     ฯลฯ   

การแปรของภาษา 

 มนุษยคือสัตวสังคม สังคมมนุษยคือกลุมคนที่อยูรวมกันโดยยึดถือระเบียบแบบแผน  

ศาสนา ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณีในการดํารงชีวิตรวมกัน  ในสังคมหนึ่งๆจะมีภาษาที่

ใชในการสื่อสารมากกวา 1 ภาษา เชนในประเทศไทย ถึงแมภาษาไทยกรุงเทพฯจะเปนภาษา

ประจําชาติและใชกันแพรหลาย  แตยังมีภาษาไทยถ่ินอ่ืนๆ เชน ภาษาเหนือ ภาษาอีสาน ภาษา

ปกษใต และภาษาชนกลุมนอยอีกมากมาย 

 ปราณี กุลละวณิชยและคณะ (2540 : 14) ไดกลาวไววานอกจากความหลากหลาย

ของภาษาท่ีใชในแตละสังคมแลว ยังมีความหลากหลายในอีกแงมุมหนึ่ง กลาวคือ ความ

หลากหลายที่มีอยูในภาษาภาษาเดียว เชน ในภาษาไทยกรุงเทพฯ มีความหลากหลายที่ทําให

สามารถแบงภาษาไทยกรุงเทพฯออกไปเปนภาษาไทยกรุงเทพฯของคนมีการศึกษา และภาษาไทย

กรุงเทพฯของคนที่ไมมีการศึกษา หรือภาษาไทยกรุงเทพฯของคนรุนเกา และภาษาไทยกรุงเทพฯ

ของคนรุนใหม ความหลากหลายของภาษาในภาษาๆเดียวเชนนี้เราเรียกวา “การแปรของภาษา” 

 การแปรตรงกับภาษาอังกฤษวา “Variation” นั้นหมายถึงการที่ของส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือ

ประเภทใดประเภทหน่ึงมีความแตกตางเกิดข้ึน หรือเปล่ียนไปตามปจจัยตางๆ  

 เมื่อกลาวถึงการแปรของภาษาเราไมไดพิจารณาดูภาษาทั้งภาษาแบบภาพรวมๆ 

หากแตพิจารณาลักษณะหรือรูปสําคัญในภาษานั้นๆอยางเฉพาะเจาะจง ลักษณะหรือรูปสําคัญใน
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ภาษาอาจอยูในองคประกอบใดของภาษาก็ได  กลาวอีกนัยหนึ่ง การแปรนั้นอาจเกิดกับรูปหรือ

ลักษณะในภาษาดานใดดานหนึ่งก็ได  ส่ิงสําคัญสําหรับการแปรของรูปก็คือจะตองไมทําให

ความหมายหรือความสําคัญของรูปนั้นเปลี่ยนไปเปนอีกรูปหนึ่ง หรืออีกชนิดหนึ่ง 

 ซึ่ง  ปราณี กุลละวณิชย และคณะ (2540 : 15) กลาวโดยสรุปไววา การแปรทําใหเกิด

รูปแปร (Variant) ในที่นี้หมายถึงรูปภาษาที่ตางกัน แตยังคงเปนสมาชิกของส่ิงเดียวกัน เชน สระอา 

หรือ แอ ในคําวา Class ในภาษาอังกฤษตางก็เปนรูปแปรของสระในคํานี้ รูปภาษาที่มี ตัวแปร

ภาษามักแปรไปตามปจจัยตางๆได โดยเฉพาะปจจัยทางสังคม  

การแปรของภาษาและความแตกตางของผูพูดในสังคม 

 ผูพูดภาษาแตละคนเปนสมาชิกคนหนึ่งของสังคมแตละคนจะมีสถานภาพแตกตางกัน

ไปดวยปจจัยตางๆทางสังคมวิทยา เชน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ เปนตน การที่ผูพูดภาษาคน

หนึ่งๆมีสถานภาพหรือลักษณะทางสังคมแตกตางจากผูพูดคนอ่ืนๆนี้เอง เปนส่ิงสําคัญที่ทําใหเกิด

การแปรของภาษา กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือดวยเหตุที่คนในสังคมมีความแตกตางกัน ภาษาที่เขาพูดจึง

แตกตางกันไปดวย 

ปจจัยภายในที่กําหนดการใชภาษา 

 ผูพูดภาษาแตละคนเปนสมาชิกคนหนึ่งในสังคม แตละคนมีสถานภาพแตกตางจาก

สมาชิกคนอ่ืนของสังคมดวยปจจัยตางๆทางสังคมวิทยา เชน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ เปนตน ผู

พูดภาษาคนหนึ่งๆ มีสถานภาพหรือลักษณะทางสังคมแตกตางจากผูพูดคนอ่ืนๆนี้เองเปนส่ิงสําคัญ

ที่ทําใหเกิดการแปรของภาษา  ซึ่ง ปราณี กุลละวณิชย และคณะ (2540 : 20) ไดอธิบายถึงปจจัย

ภายในที่ทําใหเกิดการแปรของภาษาไวดังตอไปนี้ 

1. อายุ 
 อายุเปนปจจัยหนึ่งที่แบงคนในสังคมออกเปนหลายกลุม ซึ่งมีหนาที่ บทบาท และ

สถานภาพตางกัน ข้ึนอยูกับวัฒนธรรมในสังคมนั้นจะกําหนดไวอยางไร  คนตางวัยกันยอมมี

พฤติกรรมตางกันรวมทั้งพฤติกรรมการใชภาษาดวย ผูพูดที่อยูในวัยตางกันยอมใชภาษาตางกัน ผู

พูดที่เปนเด็กยอมใชภาษาที่ตางกับผูพูดที่เปนผูใหญ  ดวยเหตุนี้จึงมีการศึกษาภาษาเฉพาะกลุม

อายุ เชน ภาษาเด็ก ภาษาวัยรุน ภาษาผูใหญ ภาษาคนวัยชรา เปนตน 
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2. การศึกษา 

 ระดับการศึกษาเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหเกิดการแปรของภาษาในหมูผูพูดได 

เมื่อเปรียบเทียบผูพูดซ่ึงมีการศึกษาแคระดับประถมซึ่งบางคนอานไมออก เขียนไมไดกับผูพูดที่มี

การศึกษาสูงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งสวนใหญตองอานออกเขียนไดในชีวิตประจําวันแลว  เ ร า

จะพบวาภาษาที่กลุมคนทั้งสองกลุมใชตางกันโดยเฉพาะในดานคําศัพทและรูปประโยค ผูที่มี

การศึกษาสูงมีแนวโนมที่จะพูดประโยคที่ซับซอนและเปนภาษาเขียนมากกวาผูที่มีการศึกษาตํ่า 

 นอกจากนี้ผูพูดที่มีการศึกษาสูงยังมักใชคําศัพทยากๆ หรือฟงดูเปนวิชาการและยัง

นิยมใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษอีกดวย 

 ผูที่มีการศึกษาสูง : ผมคิดวาควรจะมีมาตรการการลงโทษเพื่อใหแฟรกับทุกคน 

 ผูที่มีการศึกษาตํ่า : ก็คิดวานาจะลงโทษใหเหมือนๆกันทุกคน 

3. อาชีพ 

 อาชีพหรือหนาที่การงานของผูพูด ก็ดูเหมือนจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอภาษา

ที่ใช อาชีพมีความสัมพันธกับการศึกษาอยางใกลชิด กลาวคือ การศึกษามักเปนตัวกําหนดอาชีพ

ของบุคคล เชน เราสามารถทํานายไดถูกตองวาผูมีอาชีพอยางหน่ึงจะมีการศึกษาอยางนอยใน

ระดับใด เชน เราทราบไดแนนอนวา ผูมีอาชีพแพทยตองมีการศึกษาตํ่าสุดระดับปริญญาตรี เปน

ตน อยางไรก็ตามเราไมสามารถทํานายไดเสมอไป ปจจุบันประกอบอาชีพคาขาย เชน  ขายอาหาร

ที่จบปริญญาตรี หรือปริญญาโทก็มีไมนอย คนที่มีอาชีพครู อาจมีระดับการศึกษาตางๆกัน เชน 

ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในทํานองเดียวกันคนที่มีการศึกษา

ระดับเดียวกันก็อาจประกอบอาชีพตางๆกันได เชน คนที่จบปริญญาตรี อาจมีอาชีพครู นาย

ธนาคาร เซลลแมน ผูอานขาว พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน เปนตน 

 การใชคําศัพทก็อาจแปรตามอาชีพได คําศัพทที่หมายถึงส่ิงๆเดียวกัน ผูมีอาชีพหนึ่ง

อาชีพใดโดยเฉพาะอาจเรียกอยางหนึ่ง ในขณะที่คนอ่ืนเรียกอีกอยางหนึ่ง ยกตัวอยางคําศัพทที่

พนักงานในสายการบินมักใชตางจากคนทั่วไปหรือชาวบานใช ดังจะเห็นไดจากคําที่ยกมาเปน

ตัวอยางดังนี้ 
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 คนทั่วไป     พนักงานสายการบิน 

 ประตูข้ึนเคร่ือง    เกท( gate) 

 ผูโดยสารตอเคร่ือง    ทรานซิต (Transit) 

 จํานวนผูโดยสาร    ฟกเกอร (figure) 

 สายพานรับกระเปา    เบลท (belt) 

 หองพักรับรองผูโดยสาร   เลาวจ (lounge) 

 ผูโดยสารตองหามเขาประเทศ     อินแอด (inad) 

     ฯลฯ 

 จะเห็นไดวาพนักงานสายการบินมักนิยมใชคําทับศัพทมากวาคําไทย การแปรในการ

ใชคําศัพทเชนนี้คลายคลึงการแปรในการใชคําศัพทที่เกิดจากผูพูดมีระดับการศึกษาตางกัน แตดู

เหมือนวาอาชีพจะทําใหมีการใชศัพทเฉพาะเจาะจงมากกวา เพราะสัมพันธกับชีวิต และแวดวง

เฉพาะของแตละอาชีพ 

4. ชั้นทางสังคม 

 คําวา “ชั้นทางสังคม” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Social Class” ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึง 

กลุมคนในสังคมที่ถูกจัดใหอยูในระดับหนึ่ง มีความแตกตางจากกลุมคนรับอ่ืนเพราะ ลักษณะทาง

เศรษฐกิจ การเมือง หรือวัฒนธรรม ในโลกตะวันตกการแบงชั้นทางสังคมมักถือเอาฐานะทาง

เศรษฐกิจ หรือรายไดเปนเกณฑ พูดงายๆคือ ใครรายไดสูงสุดก็จะถูกจัดใหอยูชั้นสูงใครรายไดปาน

กลางก็อยูชั้นกลาง และใครรายไดนอยที่สุดก็จะถูกจัดไวในข้ันตํ่า ดังนั้นทางแบงช้ันทางสังคมโดย

หยาบๆ ก็จะมี ชั้นสูง( Higher Class)  ชั้นกลาง (Middle Class) และช้ันตํ่า (Lower Class) 

 ชั้นทางสังคมเหลานี้มีผลกระทบกับการใชภาษา ทําใหเกิดการแปรภาษาตามช้ันทาง

สังคม ในประเทศอังกฤษพบวา ผูพูดที่มาจากช้ันแรงงงานข้ันตํ่า มีเปอรเซ็นตการออกเสียงผิดไป

จากมาตรฐานสูงที่สุด ในทางตรงกันขามผูที่มาจากข้ันกลางมีเปอรเซ็นตการออกสียงผิดไปจาก

มาตรฐานตํ่าสุด 
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ปจจัยภายนอกท่ีกําหนดการใชภาษา 

 กลาวคือ เปนปจจัยที่อยูในขายที่ผูพูดอาจควบคุมได ปจจัยประเภทน้ีไดแก   ปริบท

ของการใชภาษานั่นเอง ภาษาตองใชปริบทหรือสถานการณตางๆเพื่อส่ือสารกับคนอ่ืนๆในสังคม 

ปริบทการใชที่ตางกันไปนี้เองเปนตัวกําหนดใหมีการใชภาษาที่แตกตางกันไปดวย ปจจัยประเภทนี้

เปรียบเสมือนปจจัยภายนอกตัวผูพูด 

 ปราณี กุลละวณิชย และคณะ (2540 : 36 - 45) ไดอธิบายถึงปจจัยภายนอกหรือ

ปริบทการใชภาษาซึ่งจําแนกไดเปน 4 แบบใหญๆ คือ ความสัมพันธระหวางผูพูดกับผูฟง กาลเทศะ 

เร่ืองที่พูด และวัตถุประสงค  

1. ความสัมพันธระหวางผูพูดกับผูฟง 

 ความสัมพันธทางสังคมระหวางผูพูดกับผูฟงเปนส่ิงที่กําหนดใหภาษามีลักษณะเปน

ทางการหรือไมเปนทางการได ภาษาที่ใชในชีวิตประจําวันมีการแปรตามความสัมพันธระหวางผูพูด

กับผูฟง เม่ือผูฟงมีสถานภาพทางสังคมตํ่ากวาผูพูด ภาษาที่ใชก็จะมีลักษณะเปนแบบกลางๆ และ

ถาผูฟงมีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูด ภาษาที่ใชก็จะมีลักษณะเปนทางการ 

2. กาลเทศะ 

 คงไมมีใครปฏิเสธวาเวลาเราใชภาษาไมวาจะในดานใด เราจะตองเลือกใหเหมาะสม

กับเวลาและสถานที่ นั่นคือเราจะตองถามตัวเองวา เราใชภาษานี้ที่ไหน และเม่ือไรนั่นเอง 

 ภาษาที่แปรตามกาลเทศะนั้นอาจจัดออกมาในรูปของระดับภาษาจากลักษณะความ

เปนทางการสูงสุด ลงไปถึงความไมเปนทางการเลย ลักษณะของภาษาที่แบงเปนระดับความเปน

ทางการนี้ เรียกวา วัจนลีลา (Style) 

 วัจนลีลานี้แบงออกเปน 5 ลําดับ ต้ังแตวัจนลีลาที่เปนทางการมากที่สุด    ไปหาวัจน

ลีลาที่ไมเปนทางการเลย ไดแก 

1. วัจนลีลาแบบตายตัว ( frozen style) มีลักษณะเปนภาษาเขียน ไดรับการ

ขัดเกลาอยางดี ถูกไวยากรณทุกประการ 

2. วัจนลีลาแบบเปนทางการ (formal style) เปนภาษาที่ใชสําหรับใหความรู

แกผูฟงหรือผูอาน มีลักษณะไมแสดงความสนิทสนม และไมเปดโอกาสใหผูอาน ผูฟงพูดแทรกได 
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3. วัจนลีลาแบบปรึกษาหารือ (consultative style) มีลักษณะคลายแบบ

เปนทางการ แตผูพูดไมไดเตรียมลวงหนา และเปดโอกาสใหผูฟงพูดแทรก หรือโตตอบได 

4. วัจนลีลาแบบเปนกันเอง (casual style) มีลักษณะเดน คือ ใชคําพื้นๆ มี

การละคํา และการใชคําแสลง 

5. วัจนลีลาแบบสนิทสนม (intimate style) มีลักษณะพิเศษคือผูพูดมักยอ

คําข้ึนใชเอง เชน “สนไม “ แทน “สนใจไหม” หรือออกเสียง มหา-ลัย แทน มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ลัย 

เปนตน 

3. เรื่องที่พูด 

 การพูดเร่ืองที่เปนการเปนงานนั้นผูพูดยอมใชภาษาที่เปนทางการมากกวาคุยกันเร่ือง

เบาๆ หรือเร่ืองสัพเพเหระซ่ึงเนื้อหาไมสําคัญ 

4. วัตถุประสงค 

 ผูพูดตองคํานึงถึงดวยวากําลังใชภาษาเพื่ออะไร ภาษาที่มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะใหโนม

นาวใหคนเชื่อหรือคลอยตาม คือ ภาษาโฆษณา ภาษาที่เขียนข้ึนเพื่อใชเปนกฎเกณฑสําหรับตัดสิน

ความประพฤติของคนในสังคมวาถูกหรือผิดเรียกวา ภาษากฎหมาย แลวยังมีภาษาเฉพาะกิจ หรือ

ภาษาที่ใชเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะอ่ืนๆอีก เชน ภาษาแสดงธรรมเทศนา 

ภาษาธุรกิจ เปนตน 

 รูปแบบของภาษาเฉพาะกิจประเภทหนึ่งๆ อาจวิเคราะหใหเห็นเดนชัดไดโดยเทียบกับ

ภาษาเฉพาะกิจประเภทอ่ืนๆ หรือเทียบกับภาษาที่ใชพูดคุยกันตามปรกติ ซึ่งก็อาจเปนภาษาเฉพาะ

กิจประเภทหนึ่งดวย ความแตกตางอาจเปนดานการใชคําศัพท หรือรูปประโยคก็ได 

 “ภาษาธุรกิจ” เปนภาษาเฉพาะกิจอยางหนึ่ง มีวัตถุประสงคเพื่อส่ือสารใหไดผลดีที่สุด 

ดวยวิธีการที่ประหยัดที่สุด ภาษาที่ใชตองไมคลุมเครือ หรือยืดยาวโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหเกิด

การไมประหยัดและเขาใจผิด ทําใหเสียเวลาและทุนทรัพย ซึ่งเปนส่ิงไมพึงปรารถนาในวงการธุรกิจ 

ดังนั้นภาษาธุรกิจจึงใชคํารูปธรรม (concrete) มากกวานามธรรม (abstract) และใชคําที่มี

ความหมายเฉพาะเจาะจงมากกวาคําที่มีความหมายกวางๆ 
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กระบวนการที่ทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงในภาษา 

กระบวนการหรือกลไกที่เปนเหตุใหเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึน กระบวนการเหลานี้เปน

กระบวนการที่นักภาษาศาสตรใชอธิบายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางภาษาเกิดข้ึนแลว กลาวอีกนัย

หนึ่งกระบวนการเหลานี้เปนกระบวนการอธิบายการเปลี่ยนแปลง 

 นพวรรณ  พันธุเมธา (2527 : 74) ไดกลาวถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงของเสียงไววา 

“เสียงในภาษาไทยอาจแบงประเภทไดเปน พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต นํามาประกอบกันเปน

พยางคซึ่งหมายถึงกลุมเสียงที่มีลักษณะดังเดน ในพยางคหนึ่งๆจะมีพยัญชนะตน สระ และ

วรรณยุกตอยูเสมอ นอกจากนี้ในบางพยางคอาจมีสวนประกอบเพิ่มข้ึนอีกอยางหนึ่งคือ พยัญชนะ

ทาย ซึ่งเรียกไดอีกอยางหนึ่งวาพยัญชนะสะกดหรือตัวสะกด  อยางไรก็ตามเสียงพยัญชนะ สระ 

และวรรณยุกตในบางพยางคอาจแปรเปลี่ยนไปไดบางตามแตบุคคลและโอกาสโดยที่ไมเปล่ียน

ความหมาย ดังนี้ 

1. กระบวนการเปลี่ยนแปลงดานเสียง 

- เปลี่ยนเสียงพยัญชนะ เชน  

อยางไร      บางคนและบางโอกาสออกเสียง  ยังไง 

อยางนั้น     บางคนและบางโอกาสออกเสียง  ยังงั้น 

- เปลี่ยนเสียงสระ  เชน 

(ทํา) เสีย   บางคนและบางโอกาสออกเสียง  (ทํา) ซะ 

หรือ   บางคนและบางโอกาสออกเสียง   เหรอ  รึ  เรอะ  

- เปลี่ยนเสียงวรรณยุกต  เชน 

ธุระ       บางคนบางโอกาสออกเสียง    ธูระ 

หนังสือ   บางคนบางโอกาสออกเสียง   นั้งสือ 

- ลดพยางค  เชน 

มหาวิทยาลัย  บางคนและบางโอกาสออกเสียง มหาลัย 

กระทรวงสาธารณสุข  บางคนและบางโอกาสออกเสียง กระทรวงสาสุข 
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- เพิ่มพยางค  เชน 

ตกใจ        บางคนและบางโอกาสออกเสียง  ตกกะใจ 

ทา (ไหน)   บางคนและบางโอกาสออกเสียง อีทา (ไหน) 

 กระบวนการกลายเสียงที่ยกมานี้เปนบางกระบวนการเทานั้น ยังมีกระบวนการอื่นๆอีก

มากซ่ึงจะมีผลกับภาษาที่แตกตางกันไป บางกระบวนการก็มีผลตอการเปลี่ยนแปลงหลักๆของ

ภาษา เชน กรณีการลงเสียงเบาในพยางค และทําใหเกิดการสูญเสียงในคํานามของภาษาอังกฤษ 

และเลยทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอเนื่องทางไวยากรณ บางกระบวนการก็เกิดกับเสียงของคํา

เปนคําๆไป   

2. การยืมคํา (Lexical Borrowing) วิธีการยืมคําภาษาตางประเทศ วิธีการนี้เปน

วิธีการที่งายมากที่สุด และมีผลกระทบทางภาษาหลายประการ (ปราณี กุลละวณิชย และคณะ , 

2540 : 60) 

 2.1 คํายืมทับศัพท 

 วิธีการยืมคําภาษาตางประเทศเขามาใชนั้นมีมากกวา 1 วิธี การยืมคําแบบทับศัพท

เปนวิธีการหนึ่งที่งายที่สุด สะดวกและรวดเร็วที่สุด คําที่ยืมแบบทับศัพทเขามานั้นโดยทั่วไปมักจะ

ถูกดัดแปลงใหเขากับระบบเสียงของภาษาผูยืม เพื่อใหออกเสียงไดงายเขา การปรับเสียงเชนนี้มี

ลักษณะเปนแบบแผนชัดเจน คําภาษาอังกฤษที่ยืมเขามาใชในภาษาไทยก็แสดงการปรับเขากับ

ระบบเสียงของไทย กลาวคือ คําในภาษาอังกฤษทุกคําตองมีพยางคที่ลงเสียงหนัก 1 พยางค เชน 

computer , super เมื่อถูกยืมเขามาในภาษาไทยแบบทับศัพทก็มักจะลงเสียงหนักที่พยางคสุดทาย

เสมอ ในบางคร้ังพยางคสุดทายนี้ก็จะออกเสียงเปนเสียงสูงตกวรรณยุกตโทดวย เชน คอมพิวเตอ 

ซุปเปอ การลงเสียงหนักในพยางคสุดทายของคํายืมนี้เขากับระบบภาษาไทยในคําที่เปนคํา 2 

พยางคข้ึนไป ที่สวนมากก็ลงเสียงหนักที่พยางคสุดทาย 

 นอกจากคําจะถูกเปลี่ยนแปลงใหเขากับระบบเสียงแลวยังมีการดัดแปลงคํายืมใหเขา

กับระบบไวยากรณของภาษาผูยืม และคํายืมยังไดรับการเปล่ียนแปลงในดานความหมายของคํา

อีกดวย เร่ืองการเปลี่ยนแปลงทางความหมายนี้ เปนเร่ืองที่เกิดข้ึนไดงาย และมักเปนเร่ืองเฉพาะคํา 

ในการยืมคําภาษาตางประเทศแบบทับศัพทเขามาน้ัน ถาผูยืมไมรูภาษาตางประเทศ 

ก็อาจมีกรณีของคํายืมทับศัพทแบบชาวบาน ไดแกการนําศัพทตางประเทศมาเทียบเสียงกับคําใน

ภาษาของตนที่ตนรูจักความหมาย เชน โกศล ชื่อไมประดับชนิดหนึ่ง จาก Croton การลากคํายืม
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เขาหาคําที่มีความหมายในภาษาของตนนั้นบางครั้งก็มีผลตอเนื่องใหเกิดการสรางคําศัพทตาม

แบบข้ึนมาอีกได เชน ใน ภาษาอังกฤษ คํายืม Hamburger เปนคํายืมทับศัพทจากภาษาเยอรมันที่

เขามาพรอมกับอาหารชนิดหนึ่งซึ่งเปนอาหารของชาวเยอรมันเมือง Hamburg ชาวอเมริกันจํานวน

มากมิไดนึกถึงคําวา Hamburg  แตคุนเคยกับคําวา ham จึงลากคํา hamburger เขาไปมี

ความหมายวา เปนอาหารที่มีแฮมประกอบ ดังนั้นจึงต้ังชื่ออาหารเลียนแบบจากแฮมเปนเนื้อสัตว

อ่ืน เชน Tunaburger Cheeseburger ตัวอยางที่ยกมานี้เปนตัวอยางการตัดคําผิดที่ แตก็แสดงให

เห็นการที่ชาวบานยืมคําทับศัพทแตขาดความรูในภาษาที่ตนยืมเขามา จึงลากศัพทตางประเทศที่

ยืมใหเขากับคําในภาษาของตนที่ตนรูความหมาย ผลก็คือทําใหเกิดคําศัพทใหมที่ทําใหมองไมเห็น

รากศัพทเดิม 

2.2 คํายืมแบบแปล(Loan Translation Words) 

การคิดคําข้ึนใหมโดยใชวิธีการในภาษาของตนใหไดความหมายตรงกันเปนหนทางที่ดี 

แตมักกินเวลาและไมทันการ การยืมคําแบบทับศัพทเขามาไมอาจสื่อความหมายได สําหรับผูพูดที่

ไมรูจักของหรือความคิดเชนนั้นมากอน วิธีอีกวิธีหนึ่งซึ่งอาจทําใหผูพูดเขาใจไดไมยากนัก คือการ

แปลคําที่แทนส่ิงของหรือแทนความคิดชนิดตัวตอตัว เชน Middle – Man ภาษาไทยนํามาแปลวา 

“คนกลาง” หรือ Standpoint “จุดยืน” ก็เปนการแปลแบบตรงตัวเชนกัน ส่ิงที่ควรสังเกตจากตัวอยาง

ก็คือ แมจะเปนการแปลแบบตัวตอตัวแตก็ยังมีการรักษาโครงสรางแบบหนวยหลัก หนวยขยายใน

ภาษาของตนไว 

การยืมแบบแปลมีลักษณะนาสนใจในลักษณะที่เปนกึ่งกลางระหวางการยืมแบบทับ

ศัพทซึ่งเปนการนําศัพทภาษาตางประเทศพรอมความหมายเขามาใชโดยตรง กับการสรางคําข้ึน

ใหม “word coinage” ซึ่งนับเปนการยืมความหมายแตใชวิธีการสรางคําข้ึนใหมโดยใหมี

ความหมายตรงกับคําในภาษาตางประเทศ การยืมแบบแปลมิไดยืมคําแบบตรงๆเขามาแบบทับ

ศัพท ในขณะเดียวกันก็ไมตองใชเวลาในการคิดคําข้ึนใหม 

 ปญหาอยางหนึ่งที่เกิดข้ึนในการส่ือสารระหวางบุคคลที่ทําใหคนเขาใจผิดพลาดก็คือ

ปญหาการใชภาษาหรือคําศัพท  (Semantic)ยิ่งในกลุมใหญ และในองคกรดวยแลวความผิดพลาด

ทางภาษานับวาเปนอุปสรรคอยางหนึ่งของการสื่อสาร  การที่จะทําความเขาใจในเร่ืองของภาษา

นั้น คนจะตองเขาใจภาษาของทองถิ่น ขององคกร ของกลุม หรือภาษาเฉพาะของหนวยงานทุก

ระดับช้ันของสังคม แตละระดับของการสื่อสารก็มีปญหาเฉพาะของตัวอง    
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 แชนนอน และวีเวอร (Shannon and Weaver) ไดสรุปถึงปญหาการส่ือสารที่เกิดข้ึนวา

อาจแบงไดเปน 3 ประการ ( กิติมา สุรสนธิ ,2542 : 61) คือ 

1. ปญหาดานความหมาย (Semantic Problems) เปนปญหาการส่ือสารที่เกิดข้ึน

ในแงของการส่ือความหมายอันมีสาเหตุเนื่องมาจากการใชคําในการส่ือความหมายท่ีมีขอจํากัด

หลายประการ เชนคําๆเดียวไมอาจใชส่ือความหมายไดครอบคลุมตามความเปนจริง อาจทําให

ความหมายที่ใชนั้นผิดพลาดหรือไมสมบูรณ  หรือปญหาในเร่ืองของคําจากภาษาที่มีระดับหรือใช

กับกลุมที่แตกตางกัน เชน ภาษาแสลง คําศัพททางวิชาการ ที่ใชเฉพาะในคนกลุมใดกลุมหนึ่ง 

2. ปญหาดานเทคนิค (Technical Problems) เปนปญหาการส่ือสารที่เกิดข้ึนจาก

ปญหาดานเทคนิคหรือเปนปญหาที่เกิดจากตัวส่ือ หรือการใชชองทางในการสื่อสาร เชน เคร่ืองสง 

เคร่ืองรับวิทยุโทรทัศนเสียหรือสงไมชัดเจน 

3. ปญหาดานประสิทธิภาพ (Effective Problems) เปนปญหาการส่ือสารที่ไม

บรรลุวัตถุประสงค หรือไมเปนไปตามความตองการของผูสงสารและผูรับสารทําใหผูสงสารและผูรับ

สารเกิดความทอแทเบ่ือหนายในการสงหรือรับขาวสาร 

 วิธีที่จะแกปญหาที่เกิดจากการใชคําหรือการหาภาษาที่มีความหมายเปนเอกภาพใน

ทุกระดับไมวาจะเปนระดับสวนบุคคล ระดับกลุม ระดับองคการและสวนรวม แตระบบภาษาที่ใชก็

ไมไดใหความหมายที่เปนเอกภาพในทุกระดับ  และโดยท่ัวไปความหมายของคํามักจะกวาง  และ

คอนขางจะไมคอยแนนอน  ดังนั้นการที่จะเขาใจกันไดไมใชภาษาอยางเดียว  แตจะตองอาศัยภาวะ

ทางจิตของผูที่ติดตอเกี่ยวของกันวาบุคคลนั้นอยูในภาวะทางจิตอะไร และมีพื้นฐานของชีวิต

อยางไรเพื่อจะทําใหบุคคลเขาใจกันไดในทุกระดับ 

 จากแนวความคิดเกี่ยวกับการแปรของภาษาและกระบวนการเปล่ียนแปลงภาษาจึง

สามารถนํามาเปนแนวทางในการวิเคราะหเนื้อหาของการใชถอยคําเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจไดเปน

อยางดี ซึ่งแนวคิดดานกระบวนการเปล่ียนแปลงภาษาทําใหผูวิจัยสามารถมองเห็นลักษณะของ

ภาษาที่องคกรธุรกิจตางๆใชในการสื่อสารแบบรวบรัด  ซึ่งผูวิจัยวิเคราะหลักษณะรูปแบบภาษา

เพียง  5 ลักษณะไดแก  การตัดคํา  การทับศัพท  ศัพทแสลง  ศัพทเทคนิค  คําอักษรยอ     

นอกจากนี้ผูวิจัยสามารถวิเคราะหปจจัยที่เขามามีผลกระทบตอการใชภาษาของพนักงานในองคกร

ตางๆ   ซึ่งมีทั้งปจจัยภายในของผูพูดซ่ึงไดแก  อายุ  การศึกษา อาชีพ และชั้นทางสังคมและปจจัย
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ภายนอก คือความสัมพันธระหวางผูพูดกับผูฟง  กาลเทศะ   เร่ืองที่พูด  วัตถุประสงค  โดยปจจัยทั้ง 

2 ประการนี้เปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหการใชถอยคําแปรเปล่ียนไป 

2. ทฤษฎีสัญลักษณศาสตร  

ทฤษฎีสัญลักษณศาสตรเปนการศึกษาเกี่ยวกับเคร่ืองแสดง ( Sign) ซึ่งไมไดมี

ความหมายแคเคร่ืองหมาย  ตรา การแสดงทาทาง รูปภาพ  สัญญาณไฟ และอ่ืนๆ แตกินความ

รวมถึงภาษา  ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา  เคร่ืองแสดงจะเกิดหรือมีความหมายข้ึนในตัวเมื่อมีผู

กําหนดใช  และจะเปนที่เขาใจโดยการสังเกตและเชื่อมโยงกับส่ิงที่อางอิง  นักทฤษฎีในกลุมนี้ให

ความสนใจกับการแปลความหมายและสันนิษฐานความหมายของสารที่ถูกสงออกมามากกวาการ

เนนที่กระบวนการของสารถูกถายทอดออกมาจากตัวมนุษย  ปจจุบันทฤษฎีสัญลักษณศาสตร

ยังคงเปนที่รูจักและมีอิทธิพลตอการศึกษาดานการสื่อสาร ( Ellis and Mc Clintoch , 1994 : 78) 

ทฤษฎีสัญลักษณศาสตร (Semiotic) เกิดจากแนวความคิดของ Charles Saunder 

Peirce ( Littlejohn, 1983: 63-64) โดย Peirce ไดใหคําจํากัดความ Semiosis วาเปน

ความสัมพันธระหวางองคประกอบ 3 ประการไดแก เคร่ืองแสดง (Sign) วัตถุ (Object) และ

ความหมาย (Meaning) เคร่ืองแสดงเปนส่ิงแทนวัตถุหรือส่ิงอางอิง (Referent) ในจิตใจของผูที่แปล

ความหมาย Peirce ไดกลาววา ผูตีความหมายจะแปลความเคร่ืองแสดงซึ่งเปนส่ิงแทนวัตถุ  

ยกตัวอยางเชน คําวา “หมา”  คํานี้ไดถูกสรางข้ึนในจิตใจซ่ึงเกี่ยวของกับสัตวชนิดหนึ่ง มีส่ีเทา เปน

สัตวเล้ียงของมนุษย คําวา “หมา” เปนคําที่สรางข้ึนมา ไมใชเปนสัตวจริงๆ การที่ผูแปลความหมาย

รวมความคิดระหวางส่ิงที่สรางข้ึนมาเปนคํานั้นกับตัวสัตว  จึงเกิดการแปลความหมายท่ีถูกตอง 

เขาใจตรงกันได  องคประกอบทั้ง 3 ประการจึงจําเปนตองไปดวยกันเพื่อที่จะทําใหเกิดความหมาย

ข้ึน 

  ความสัมพันธระหวางองคประกอบ 3 ประการนี ้ถิรนันท  อนวัชศิริวงศ (2528 : 76) ได

อธิบายใหชัดเจนข้ึนโดยใชแบบจําลองสามเหล่ียมแหงความหมาย (The Triangle of Meaning) 

ดังตอไปนี้ 
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ความคิดหรือประสบการณของบุคคล 

 

 

 

 

        

                      อยูบนฐานของความจริง 

 

            สัญลักษณ                               การไหลเวียนของประสบการณ 

                                 (คําทีใ่ช)                                             (กรอบอางอิง) 

 

แบบจําลองสามเหล่ียมแหงความหมาย ( The Triangle of Meaning) 

 

จากแบบจําลองดังกลาวแสดงใหเห็นวาความคิดมีความสัมพันธโดยตรงกับสัญลักษณ

และส่ิงอางอิง   ขณะที่ผูตีความหมายพูดคําวา “หมา” และนึกไปถึงส่ิงอางอิงที่เปนสัตวส่ีเทา เปน

สัตวเล้ียงของมนุษย  แตคํานั้นเปนเพียงส่ิงที่กําหนดข้ึนมาและไมไดมีความสัมพันธโดยตรงกับส่ิง

อางอิง  ยกตัวอยางเชน คําวา “ไอหมา” คนหนึ่งคิดถึงสัตวส่ีเทา เปนสัตวเล้ียง แตอีกคนหนึ่งนึกไป

ถึงเด็กชายเล็กๆ คําวา”ไอหมา”เปนคําเรียกเด็กดวยความเอ็นดู 

ในขณะที่ Peirce และ Ogden มองวาเคร่ืองแสดง (Sign) กับสัญลักษณ (Symbol) มี

ความคลายคลึงกัน แต Susanne Langer (Littlejohn,1983 : 67-70) กลับมองสัญลักษณ 

(Symbol) ซับซอนกวาเคร่ืองแสดง (Sign) สัญลักษณเปนเคร่ืองมือของความคิด (An Instrument 

of Thought) โดยที่ไมจําเปนตองมีส่ิงนั้นๆมาปรากฏตรงหนา ถาเราพูดหรือเขียนคําวา “หมา” เราก็

ทราบวาเปนอยางไร โดยไมจําเปนตองเห็นสัตวชนิดนั้นอีกในขณะที่เคร่ืองแสดง (Sign) จะเปนตัว

บอกวามีอะไรเกิดข้ึน เชน เห็นเมฆดําก็คือรูวาฝนจะตก เปนตน 

ความคิดของ Langer เช่ือวาสัญลักษณคือกุญแจไปสูความรู เปนส่ิงที่เนนย้ําถึง

ความรูและความเขาใจที่มนุษยมีอยู Langer อธิบายวาชีวิตของสัตวทุกชนิดข้ึนอยูกับความรูสึก

เพียงอยางเดียวเทานั้น  แตความรูสึกของมนุษยยังรวมถึงความสามารถที่จะเขาใจความหมายของ

ส่ิงตางๆที่มีอยูโดยผานสัญลักษณและภาษา 
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นอกจากนั้น Langer ยังมองวาคํา (Words) ยังไมมีนัยสําคัญเพียงพอในการสื่อภาษา

แตเปนขอความที่พูดหรือเขียนข้ึน (Discourse) ที่จะส่ือความเขาใจวาผูส่ือสารเขาใจและรูสึก

อยางไรมากกวา เชน คําวา “หมา” เปนเพียงมโนภาพ (Conception) แตการที่นําคํามารวมกันเปน

ประโยคจะชวยสรางภาพใหเห็นเดนชัด ตัวอยางเชน เจาลูกหมาสีน้ําตาลตัวนอยๆกําลังนอนเอา

คางเกยอยูแทบเทาฉัน จะส่ือความรูสึกไดดีกวาเพียงคําวา “หมา” เพียงคําเดียว 

Langer ไดอธิบายวา สัญลักษณ (Symbol) ทุกชนิดมีแนวคิดรวมกัน (Common 

Concept) ซึ่งทําใหความหมายของสัญลักษณนั้นเปนที่เขาใจรวมกันโดยที่แตละคนจะมีแนวคิด

สวนตัว (Private Concept) ซึ่งข้ึนอยูกับประสบการณแตละคน 

คําศัพท 3 คํา ที่สามารถนํามาอธิบายแนวความคิดของ Langer คือ  

การแสดงความหมายที่เกิดข้ึนมา (Signification) นั้นเปนความหมายของเคร่ืองแสดง 

(Sign) ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางเคร่ืองแสดง (Sign) และวัตถุ (Object) เชน เคร่ืองหมายหยุด

และทางแยก บอกใหรูวาคนขับรถจะตองหยุดรถเมื่อถึงทางแยก 

ความหมายนัยตรง (Denotation) เปนความหมายที่เกิดจากความสัมพันธของ

สัญลักษณที่มีตอส่ิงอางอิง โดยผานแนวความคิดของบุคคล  ผูตีความจะตีความหมาย

โดยตรง เชน “ไอหมา” ก็ตีความเปนสัตวชนิดหนึ่งมี 4 ขา เปนสัตวเล้ียงของคน แมวาส่ิงนั้นจะไมได

ปรากฏตรงหนาก็ตาม 

ความหมายนัยประหวัด (Connotation) เปนความหมายที่เกิดจากการตีความโดยอัตต

วิสัยเกิดจากความรูสึก  ประสบการณของผูตีความนั้นนํามาเกี่ยวพันธกับสัญลักษณ (Symbol)  

การตีความนัยประหวัดเปนส่ิงที่ผูตีความรูสึก เชนถามีผูกลาวคําวา “ไอหมา” คนหนึ่งอาจขานรับ

เพราะนึกข้ึนในใจคําวา “ไอหมา” เปนคําเรียกขานที่ผูที่เรียกตนนั้นเอ็นดูตน แตถาเปนอีกคนอาจจะ

นึกถึงวาผูที่เรียกกําลังดาตนก็ได 

จากทฤษฎีดังกลาว  ทําใหผูวิจัยสามารถสรุปไดวาภาษาเปนสัญลักษณซึ่งมี

ความสัมพันธกับความคิดและประสบการณของแตละบุคคล  ผูสงสารและผูรับสารในแตละองคกร

จะตองมีแนวคิดรวมกัน (Common Concept) หรือกรอบแหงการอางอิง (Frame of Reference) 

ซึ่งเกิดจากประสบการณและการติดตอส่ือสารกันจึงจะเขาใจภาษาหรือสัญลักษณที่ส่ือมาถึงกันได  

ในบางสถานการณผูพูดอาจละคําบางคําหรือใชถอยคําสํานวนบางคนอาจจะไมเขาใจ แตถาเปน
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คนที่มีความคุนเคยสนิทสนมก็สามารถส่ือสารกันไดเปนอยางดี  ดังเชนการส่ือสารในในการดําเนิน

ธุรกิจในองคกรตางๆ พนักงานไมจําเปนตองอธิบายศัพทเทคนิคหรือสํานวนที่ใชหมายความวาอะไร 

แตผูรับสารอันไดแกพนักงานในองคกรหรือผูที่เกี่ยวของซึ่งมีการสื่อสารติดตอกันอยูเปนประจําจะ

คุนเคยและเขาใจเปนอยางดี 

3. แบบจําลองกระบวนการสื่อสาร (SMCR) 

 กระบวนการ  ( PROCESS ) หมายถงึ  ปรากฏการณอันใดอันหนึ่งที่แสดงถงึการ

เปล่ียนแปลงอยางตอเนื่องตลอดเวลา  หรือหมายความถึง  การกระทาํใดๆก็ตามทีต่อเนื่องกนั  หรือ

อาการที่เปล่ียนแปลงโดยตอเนื่องกันอาจเปนไปตามสภาวะธรรมชาติ  เชน  กระบวนการหายใจ

ของมนุษย  หรืออาจเปนกิจกรรมที่มนุษยกระทาํข้ึนอยางตอเนื่องเปนข้ันตอน  เมื่อพูดถึง

กระบวนการสือ่สาร  ยอมหมายถงึอาการที่เปล่ียนแปลงโดยตอเนื่องกนัของการสื่อสารอันเปนการ

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษย  

 ในแบบจําลองการส่ือสารแทบทุกแบบ นกัวิชาการใหความสําคัญกับภาษาไวเปนสวน

หนึง่ของสาร  หรือเปนความสามารถของผูส่ือสาร  อริสโตเติลนักปราชญชาวกรีก กลาวถงึคําพูดวา 

เปนสวนประกอบที่สําคัญ สวนหนึง่ในสามสวน ไดแก ผูพูด  คําพูด  และผูฟง คําพูดหรือภาษา ก็

คือ สารทัง้หมดในความหมายปจจุบนั 

องคประกอบพื้นฐานของการสื่อสาร 

 David K. Berlo (Berlo,1960 :30-72) นักทฤษฎีที่มีชือ่เสียงทางนิเทศศาสตร ไดคิด

แบบจําลองกระบวนการส่ือสาร SMCR เพื่อที่จะอธิบายถึงองคประกอบพื้นฐานของการสื่อสารให

เห็นภาพไดชัดเจนยิง่ข้ึนโดยกระบวนการสือ่สารมีองคประกอบดังตอไปนี้ คือ 

1. ผูสงสาร (Communication Source) คือ บุคคลหรือแหลงทีม่าของขาวสาร ซึ่งอาจ

เปนบุคคลเพยีงคนเดียว คณะบุคคล หรือองคการตางๆ เชน สถานีวิทยุ โทรทัศน สํานักพมิพ      

เปนตน โดยผูสงสารจะมีประสิทธิภาพเพยีงใดข้ึนอยูกบัปจจัยตางๆ ไดแก ทักษะในการส่ือสาร              

(Communication Skills) ทัศนคติ (Attitudes) ความรู (Knowledge) ระบบสังคม (Social 

System) และวัฒนธรรม (Culture) 

2. สาร (Message) คือ เนือ้หาสารที่สงออกไปจากผูสง ซึง่อาจเปนความคิดหรือเร่ือง

ของที่จะสงไปตามสื่อ โดยแบงออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก รหัสหรือสัญลักษณ (Code or Symbol) 
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เชน คํา วลี ประโยค เนื้อหาของสาร (Message Content) เชน ขอความ  ความคิดเหน็ การจัดเสนอ

สาร (Message Treatment)  เชน การจัดลําดับสาร การนําเสนอขาวสาร 

3. สื่อ (Channel) คือ ตัวกลางหรือพาหะที่จะนาํสารไปยังผูรับไมวาจะการส่ือสาร

ประเภทใดขาวสารจะตองถกูสงผานไปยงัชองทางหรือส่ือ ซึ่งแบงออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก วิธีการ

สงรหัสและถอดรหัสขาวสาร (Mode of Encoding and Decoding) เชน การถายทอดเปนภาพหรือ

เสียง ส่ิงที่นาํขาวสาร ( Message Vehicle) เชน วทิยุ โทรเลข โทรทัศน หนังสือพิมพ เปนตน 

พาหนะของส่ิงที่นาํสาร  (  Vehicle  Carrier  )  เชน  อากาศที่พาคล่ืนเสียงเขาไปกระทบกับหูผูฟง 

เปนตน 

4.  ผูรับสาร  ( Reciever )  คือ บุคคลที่เปนจุดหมายปลายทางของขาวสารที่สงออก

ไปโดยผูรับสารจะรับรูขาวสารดวยประสาทรับรูทั้ง 5 แลวถอดรหัสสงไปตีความ สําหรับลักษณะ

ของผูรับสารอาจเปนบุคคลเดียว เปนกลุมคน หรือมวลชนก็ไดซึ่งการรับสารจะมีประสิทธิภาพ

เพียงใดข้ึนอยูกับปจจัยตางๆไดแก ทักษะในการส่ือสาร ( Communication Skills) ทัศนคติ 

(Attitudes) ความรู (Knowledge) ระบบสังคม (Social System) และวัฒนธรรม (Culture) 

 เสนาะ  ติเยาว (2541 : 38)  ไดกลาววา “ผูรับขาวนับวาเปนองคประกอบที่มี

ความสําคัญทีสุ่ดของกระบวนการการส่ือสาร เพราะผูรับขาวเปนตัวตอบสนองตอขาวสาร เมื่อเรา

จะพูดก็ตองพจิารณาถึงผูฟงเปนใครกอนส่ิงอ่ืน ตองรูถงึความรู ทัศนคติ ความเช่ียวชาญของผูรับ

ขาวดวย” 

 จากองคประกอบทั้ง 4 ประการของ Berlo สามารถแสดงเปนแบบจําลองไดดังนี้ 
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 นอกจากนี้ในการส่ือสารระหวางบุคคล หรือรูปแบบการส่ือสารในรูปแบบใหมๆที่เปน

เทคโนโลยีที่มีความกาวหนาทางการสื่อสาร  จะเนนและใหความสําคัญกับการตอบโตเปนอยาง

มาก จนเปนลักษณะหนึ่งที่สําคัญของส่ือ (New Media) ในสังคมที่จะตองมีคุณลักษณะเปนส่ือที่

ตอบโตได (Interactive Media) 

 การสื่อสารในลักษณะนี้เปนรูปแบบที่เหมาะสมในการส่ือสาร เนื่องจากผูรับมีโอกาสใน

การซักถาม แสดงความรูสึกนึกคิดที่มีตอสาร อันจะเปนประโยชนสําหรับผูสงสารที่จะทราบวาการ

ส่ือสารในคร้ังนั้นของตนประสบผลสําเร็จหรือไมหรือมีขอบกพรอง มีอุปสรรคในการสื่อสารอยางไร 

ดังนั้น  กิติมา สุรสนธิ (2541:82) ไดสรุปประโยชนของการส่ือสารกลับ (Feedback) ในการสื่อสาร

ที่สําคัญๆ มี 2 ประการคือ 

1. ทําใหผูสงสารสามารถทราบไดวาการส่ือสารในครั้งนั้นประสบผลสําเร็จหรือไม
มากนอยเพียงใด เชน ในการสอนหากนักศึกษาเขาใจและสามารถตอบคําถามของอาจารยผูสอน

ไดก็แสดงวานักศึกษามีความเขาใจในเนื้อหาที่สอนไดอยางดีและถูกตอง 

2. ทําใหผูสงสารนําปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ดังกลาวมาปรับปรุงหรือ

พัฒนาการสื่อสารในคร้ังตอๆไปใหประสบผลสําเร็จมากย่ิงข้ึน เชนในการสอนคร้ังน้ันอาจารย

สังเกตเห็นวานักศึกษาไมสนใจเทาท่ีควร อาจารยอาจวิเคราะหถึงเน้ือหาของวิชา รูปแบบ

วิธีการสอน สภาพหองเรียน รวมท้ังตัวนักศึกษาวามีขอบกพรองตรงไหน จะไดนําไปปรับปรุง

ในจุดน้ันๆใหดีข้ึนเพ่ือการสอนในคร้ังตอๆไปจะไดมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากปฏิกิริยาตอบกลับจะมีประโยชนดังกลาวแลว  เราควรศึกษาถึงประเภท

ลักษณะของปฏิกิริยาตอบกลับของการส่ือสารที่เกิดข้ึนวาจะปรากฏออกมาในลักษณะใดไดบาง

จากการศึกษาถึงปฏิกิริยาตอบกลับเราอาจใชเกณฑในการแบงประเภทของปฏิกิริยาตอบกลับที่

เกิดข้ึนไดดังนี้ (กิติมา สุรสนธิ ,2541:83)  

เกณฑภาษาที่ใชในการตอบกลับ   

 การใชเกณฑในเร่ืองภาษาที่ใชในการตอบโตจะพิจารณาจากการใชภาษาพูด ภาเขียน 

หรือภาษาทาทางในการตอบโตในการสื่อสาร แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
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1. ปฏิกิริยาตอบกลับในลักษณะที่เปนภาษาพูด ภาษาเขียน (Verbal Feedback)  

เชน การพูดชมเชย การแสดงหรือการพูดแสดงความช่ืนชม เปนตน 

2. ปฏิกิริยาตอบกลับที่ไมใชภาษาพูด หรือภาษาเขียน (Nonverbal Feedback) เชน

การแสดงกิริยาทาทางช่ืนชมโดยการปรบมือ การถอนใจ หรือการลุกหนีออกไป

จากหอง เปนตน 

อยางไรก็ตามไมวาปฏิกิริยาตอบกลับจะออกมาในลักษณะใด แตถาผูสงสารรูจักนําส่ิง

เหลานั้นมาใชประโยชนหรือใชเปนขอมูลที่สําคัญในการส่ือสารคร้ังตอๆไป  ซึ่งปฏิกิริยาที่ออกมาถือ

ไดวาเปนบทเรียนที่จะสอยใหเราไดมีประสบการณและพัฒนาปรับปรุงการส่ือสารของตนเองไปใน

ทิศทางที่ดีข้ึน ปฏิกิริยาตอบกลับก็จะเปนเร่ืองที่มีประโยชนอยางแทจริงสําหรับการสื่อสาร 

 จากแบบจําลองกระบวนการสื่อสารนี้ชวยใหเห็นภาพพฤติกรรมการสื่อสารของ

พนักงานในองคกรธุรกิจที่นํามาเปนกรณีศึกษา  โดยการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงเนนไปที่สาร 

(Message) ที่พนักงานในองคกรธุรกิจใชส่ือสารเพื่อการปฏิบัติงาน โดยมีผูรับสารเปนพนักงานใน

องคกรเดียวกันรวมถึงผูที่เกี่ยวของดวย  ซึ่งการที่ผูรับสารจะเขาใจความหมายของสารที่สงมาไดนั้น  

ผูสงสารและผูรับสารควรจะมีปจจัยข้ันพื้นฐานใกลเคียงกันไดแก ทักษะในการส่ือสาร ทัศนคติ 

ความรู ระบบสังคม และวัฒนธรรมขององคการนั้นๆ  ซึ่งปจจัยดังกลาวนี้ลวนมีผลตอการ

สรางสรรคและความเขาใจในตัวสาร (Message) ทั้งสิ้น 

4. แนวคิดดานจิตวิทยาเกี่ยวกับสิ่งเราและการตอบสนอง 

 พฤติกรรมการสื่อสารเปนกระบวนการที่มีความสัมพันธกับกระบวนการทาง
จิตวิทยา กระบวนการทางสังคม และกระบวนการทางวัฒนธรรม ปฏิสัมพันธในการติดตอ

ระหวางมนุษยมิไดเกิดจากพฤติกรรมการตีความหมายเฉพาะเนื้อหาสาระของสารซึ่งเปนตัวกระตุน

เทานั้น แตผูรวมกระทําการส่ือสารจะสรางหรือกําหนดความหมายไปตามลักษณะปจจัยดาน

จิตวิทยาสวนบุคคล ไดแก ความทรงจํา ความหวัง ทัศนคติ ความกลัว เปนตน  

ขวัญเรือน กิตติวัฒน  (2538 : 21) ไดกลาวถึงปจจัยเงื่อนไขดานบุคลิกภาพและ

จิตวิทยาสวนบุคคล เปนแนวคิดในเชิงทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร ซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎีจิตวิทยา

วาดวยส่ิงเราและการตอบสนอง  ทฤษฎีดังกลาวนี้ไดอธิบายใหเขาใจวาคนเราแตละคนมีความ

แตกตางในดานโครงสรางทางจิตวิทยาสวนบุคคล ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการดํารงชีวิตภายใน
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สภาพแวดลอมทางสังคมที่ไมเหมือนกัน จึงอาจกลาวไดวากลไกทางจิตวิทยามีบทบาทในฐานะเปน

ตัวแทรกอยูตรงกลางระหวางกระบวนการสิ่งเรา (ตัวกระตุน) กับพฤติกรรมการตอบสนอง 

 กระบวนการทางพฤติกรรมของมนุษยแตละบุคคลจะมีลักษณะที่เหมือนกัน  ถึงแมวา

แบบของพฤติกรรม (Behavior Patterns) จะมีลักษณะที่ไมเหมือนกันก็ตาม เพราะแตละคนจะมี

ความแตกตางกันในดานของเชาวปญญา ความสามารถ ความสนใจ คานิยม หรือแรงจูงใจตางๆ 

เปนตน  

พฤติกรรมของมนุษยที่เปนไปในรูปตางๆโดยมีความสัมพันธกับสมมติฐาน 3 ประการ 

คือ  

1.   พฤติกรรมที่จะเกิดข้ึนจะตองมีสาเหตุที่ทําใหเกิด (Behavior is Caused) 

2.   พฤติกรรมจะเกิดเมื่อมีแรงกระตุนส่ิงใดส่ิงหนึ่งมากระตุนใหเกิดข้ึน (Behavior is 

Motivated) 

ส่ิงเรา  พฤติกรรม  ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 

 

          บําบัดความตองการ 

3. พฤติกรรมที่เกิดจะเปนไปโดยมีจุดมุงหมายเสมอ (Behavior is Goal Directed) 

สรุปไดวา พฤติกรรมทั้งหลายจะตองมีสาเหตุ  คือพฤติกรรมจะเปนผลมาจากการ

กระตุนแรงจูงใจ   แตมิไดหมายความวาพฤติกรรมอยางหนึ่งอยางใดเนื่องมาจากแรงจูงใจเพียง

ชนิดเดียว  แตยังข้ึนอยูกับความซับซอนของพฤติกรรมมนุษยซึ่งทําใหบางคร้ังเราไมเขาใจเหตุผลที่

แทจริงตอการกระทําของตนเอง   เนื่องจากความซับซอนเหลานี้การกระทําของคนเราจึงยากแกการ

คาดคะเน  ขอผิดพลาดอยางฉกรรจในวงธุรกิจก็คือ การละเลยแนวความคิดของการจูงใจ หรือส่ิง

เรา  คือสภาพแวดลอมและส่ิงตางๆที่เกิดข้ึนรอบๆตัวบุคคล  หรือเปนส่ิงที่เกิดข้ึนมาแลวอยูในตัว

บุคคลซึ่งเมื่อเกิดปฏิกิริยาจะทําใหเกิดการแสดงออกอยางใดอยางหนึ่งออกมา  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความ

เขาใจและความสัมพันธระหวางธาตุแท (Element) ทางกายทั้งหมดที่มีผลตอพฤติกรรม 
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พฤติกรรมของมนุษยกับการแสดงออก 

เมื่อเราทราบถึงสาเหตุของพฤติกรรมวาเนื่องมาจากส่ิงเรามากระตุนพฤติกรรมที่

แสดงออก  ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ 

1. การแสดงออกอยางเดนชัด เปนการแสดงกิริยาตางๆ โดยการเคลื่อนไหวอวัยวะ เชน 

การเดิน การวิ่ง การพูด ฯลฯ 

2. การแสดงออกแบบซอนเรน  เปนการแสดงพฤติกรรมออกมาโดยไมเห็นเดนชัด เปน

การแสดงออกในรูปของอารมณ สีหนา ซึ่งอาจทําใหการตีความหมายของพฤติกรรมนั้นผิดพลาด 

สิ่งเรากับการจูงใจ 

 ดารณี พานทอง พาลุสุข (2532 : 172) กลาวถึง “สิ่งเรา (Stimulus)” วาเปนตนเหตุ

ใหมนุษยแสดงพฤติกรรม หรือกลาวไดวาเปนตัวกระตุนใหมนุษยแสดงพฤติกรรมออกมา และไดมี

การคนพบวา คนมีแรงจูงใจที่จะโตตอบกับประสบการณนานาชนิด หมายความวา คนมีความ

ตองการใหมีการกระตุนในระดับพอสมควร ซึ่งในชีวิตประจําวันเราอาจจะไมรูสึกตัววาเรามีความ

ตองการอันนี้อยู  

นอกจากนี้ ดารณี  พานทอง  พาลุสุข  (2532 : 170) ยังไดอธิบายเกี่ยวกับ  “ทฤษฎี

การต่ืนตัว” (An Arousal Theory) ที่วาทฤษฎีนี้เปนการอธิบายการจูงใจ โดยมองดูความสามารถ

ในการที่จะกระตุนใหอินทรียต่ืนตัว  เพราะพฤติกรรมมนุษยนอกจากจะมีความสัมพันธกับแรงขับ 

(Drive) แลว ยังเกี่ยวของกับการใชส่ิงลอเพื่อชวยการกระตุนใหเกิดพฤติกรรมข้ึน โดยอาศัยอิทธิพล

ของส่ิงเราทั้งภายในและภายนอก 

ส่ิงเราแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. สิ่งเราภายนอก (External Stimulus) ไดแก ส่ิงแวดลอมตางๆรอบๆตัวมนุษย ซึ่ง

จะเปนตัวกระตุนใหมนุษยแสดงพฤติกรรมที่ตางกันออกมา 

2. สิ่งเราภายใน  (Internal Stimulus) ไดแก ส่ิงที่เกิดอยูภายในอันไดแกการกระทํา

ของอวัยวะตางๆในรางกายที่เปนตนเหตุใหมนุษยกระทําพฤติกรรมนั้นๆ 

ในเร่ืองของแรงจูงใจที่เกี่ยวของกับการมีชีวิตอยูในสังคมของมนุษย มีลักษณะที่

นาสนใจอยู 2 ประการคือ (ดารณี  พานทอง  พาลุสุข , 2532 : 174) 
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1. แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  เปนแรงจูงใจที่เกิดจากการเรียนรูสําหรับคนสวนมากในสังคม

จะมีแรงจูงใจชนิดนี้  อันหมายถึงแรงจูงใจที่จะทําใหคนมุงประสิทธิภาพในการทํางาน   มีความ

กระตือรือรนที่จะพยายามทํางานใหไดผลดีเยี่ยม  พยายามที่จะแกไขปญหาตางๆดวยตนเอง  

แรงจูงใจประเภทน้ีไดแก 

1.1 Cognitive Drive หมายถึงแรงจูงใจที่เกิดจากความตองการที่จะรูตองการที่

จะเขาใจ หรือตองการแกไขปญหาดวยตนเอง 

1.2 Ego Enhancement Drive หมายถึงแรงจูงใจที่เกิดจากความตองการรักษา

สถานะของตนและสิทธิของตนจากสังคมที่เกี่ยวของอยู 

1.3 Affiliation Drive หมายถึงแรงจูงใจที่เกิดความตองการอยากจะเปนที่

ยอมรับของผูอ่ืน  ซึ่งจะทําใหบุคคลมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

2. แรงจูงใจใฝสัมพันธ  เปนแรงจูงใจในลักษณะตรงกันขามกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 

โดยแรงจูงใจประเภทนี้จะกระตุนใหคนทํากิจกรรมโดยคํานึงถึงสัมพันธภาพอันดีระหวางบุคคลใน

สังคมเอาไวเสมอ 

จากแนวความคิดดังกลาวนี้ แสดงใหเห็นวากระบวนการแหงพฤติกรรมการส่ือสาร

เกิดข้ึนเมื่อบุคคลรับรูปรากฏการณที่เกิดข้ึนในสภาพแวดลอมรอบตัว โดยผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 

คือ การเห็น การไดยิน การสัมผัส การไดกล่ิน และการล้ิมรสส่ิงตางที่เรารับรู  ถือวาเปนส่ิงเราที่อยู

ภายนอกตัว ดังกรณีศึกษาจากธุรกิจทั้ง 3 ประเภทคือ ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจการประมูล และ 

ธุรกิจการบินระหวางประเทศ  กระบวนการสื่อสารลวนมีปจจัยดานเวลาเปนสิ่งเรา (ตัวกระตุน)

และมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ คือ เพื่อใหงานบรรลุเสร็จทันเวลา หรือใหทันกับความตองการของ

ลูกคา ซึ่งกอใหเกิดพฤติกรรมตอบสนองคือ พนักงานเกิดการต่ืนตัว และเปลี่ยนพฤติกรรม

การสื่อสารเปนการพูดใหเร็วขึ้นกวาปกติ โดยการเปล่ียนและแปรจากภาษาพูดเดิมใหมีความ

ส้ันและกระชับข้ึน 

 นอกจากนี้ยังมีแรงกระตุนจากปจจัยภายนอกตัวบุคคล อันไดแก กรอบแหงการ

ดําเนินชีวิตในสังคม ซึงหมายถึง ปทัสถาน จารีตประเพณี จรรยาบรรณ กฎหมาย วัฒนธรรม เปน

ตน ทําใหผลตอบสนองของพฤติกรรมการส่ือสาร เปนไปตามลักษณะเฉพาะตัวบุคคล หรือเฉพาะ

กลุมสังคม 
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5.แนวคิดดานรูปแบบของการสื่อสาร 

 ในการสรางขาวสารแตละคนอาจกําหนดแบบของขาวสารในลักษณะที่แตกตางกัน

แลวแตปจจัยที่เกี่ยวของกับการส่ือสารนั้น ในแงของปจจัยภายในตัวบุคคลผูส่ือสารจะสะทอนให

เห็นพฤติกรรมแนวคิดหรือคานิยมและจุดมุงหมายของการสื่อสาร  สวนแงของปจจัยภายนอกจะ

สะทอนใหเห็นถึงสภาพขององคการที่การสื่อสารนั้นเกิดข้ึน  วิธีการหรือแบบของการส่ือสารยอมจะ

มีความแตกตางกันตามสภาพแวดลอมและลักษณะสวนตัวของแตละคน  บุคคลเดียวกันอาจใช

แบบการสื่อสารแตกตางกันหากสภาพแวดลอมตางกัน  แตจะใชแบบการส่ือสารอยางเดียวกันใน

สถานการณที่เหมือนกัน แตแบบการส่ือสารของแตละคนจะเกิดข้ึนสม่ําเสมอในลักษณะเดียวกันไม

วาจะใชการสื่อสารในเร่ืองใดหากสถานการณเปนอยางเดียวกัน  

 หากสังเกตแบบการส่ือสารของแตละคนแลวจะสามารถแยกไดวาการส่ือสารของคน

หนึ่งในสถานการณหนึ่งจะแตกตางไปจากแบบการส่ือสารของอีกคนหนึ่งได เม่ือคนเคยใชแบบการ

ส่ือสารอยางไรในสถานการณหนึ่งบุคคลคนนั้นก็จะใชแบบการส่ือสารนั้นตลอดไปเพราะวาแบบ

ของการสื่อสารเปนการสะทอนพฤติกรรมของคน การเรียนรูและวิเคราะหแบบของการสื่อสารจะทํา

ใหเราสามารถปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารใหสูงข้ึน 

การสื่อสารแบบรวบรัด ( Dynamic  Style ) ( เสนาะ  ติเยาว , 2541 : 220 ) 

 ผูที่ใชการสื่อสารแบบรวบรัด (Dynamic Style) ยอมเปนบุคคลที่มีลักษณะคลองแคลว

วองไว  ขอความที่ใชในการสื่อสารมักส้ัน  กะทัดรัด  เขาประเด็น  ไมออมคอมเปดเผย  และ

ตรงไปตรงมา  การพุดการแสดงออกไมลึกซ้ึง  ฟงแลวเขาใจไดทันที  ไมตองนําไปคิด  เหมาะ

สําหรับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู เสมอ  มิฉะนั้นจะไมทันกับเหตุการณ ด่ังกรณีศึกษาก็

เชนเดียวกัน คือ ไมวาจะเปนธุรกิจรานอาหาร การประมูลสินคา หรือธุรกิจการบินระหวางประเทศ

ลวนแตอาศัยลักษณะขอความในการสื่อสารแบบรวบรัด(Dynamic Style) ทั้งส้ิน 

 แบบของการส่ือสารจึงเนนถึงลักษณะ  3  ประการ 

1. เปนการส่ือสารแบบส้ัน  และตรงประเด็น 

2. ผูส่ือสารเปนคนตรง  และเปดเผย 

3. เนื้อหาของการส่ือสารเปนแบบขวานผาซาก  และเนนในทางปฏิบัติ 
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ผลการสื่อสารแบบรวบรัด 

 การส่ือสารแบบรวบรัดเหมาะที่จะนําไปใชในสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง

เคล่ือนไหวอยางฉับพลัน  เพราะผูส่ังงานจะพูดอยางส้ันๆ  รวบรัด  จําเปนตองอาศัยผูปฏิบัติงานที่

มีความชํานาญ  ดังนั้นไมเพียงแตสถานการณอยางเดียว  แตคนก็มีความสําคัญอยูมากที่จะทําให

วิธีการเชนนี้ไดผลดี    

 การสื่อสารแบบรวบรัดแมจะเปนการพูดอยางส้ันๆ     แตก็เนนเนื้อหาที่เหมาะสมไม

ประสงคที่จะไปครอบงําความคิดของคนอ่ืน  และก็มุงไปที่การปฏิบัติ  อยางไรก็ตามการส่ือสาร

แบบนี้จะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อผูปฏิบัติงานมีความรูความสามารถพอ 

ลักกษณะของแบบขาวสารท่ีดี 

 ในการจัดทําเนื้อหาของสารข้ึนมา  เราอาจจัดทําใหมีรูปแบบของสารที่แตกตางกันไป

เพื่อใหเหมาะสมกับงานและสถานการณ    ผูสงสารยอมที่ตองการจะใหผูรับสารเขาใจในเนื้อหา

ของขาวสาร   ความคิดเห็น  สาระสําคัญ  และวัตถุประสงคที่ตองการจะส่ือ  ดังนั้นความหมายของ

ขาวสารจึงรวมอยูในถอยคําที่ใช   การเลือกแบบของสารนั้นจึงเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับวิธีการที่จะ

แสดงความคิดออกมาเปนถอยคํา  หรือภาษาที่ทําใหผูรับสารเขาใจ    ขาวสารที่จัดทําข้ึนมาไมวา

จะเปนการเขียน  การพูด  หรือการแสดงในทางใดๆ  ก็ตามจะมีแบบที่แตกตางกันแลวแตผูสงสาร

จะเปนใคร  ดังนั้นผูสงสารจึงตองเลือกแบบขาวสารที่ดีในการสื่อสารเพื่อใหผูรับเขาใจ   

แบบของขาวสารที่ดีจะมีลกัษณะดังนี้   ( เสนาะ  ติเยาว, 2541 :  210 ) 

1.  ความถูกตองและชัดเจน คือ แสดงความหมายของเนื้อหาในขาวสารถูกตอง

ชัดเจน  ตรงกับความต้ังใจของผูสงสาร  การวัดความถูกตองชัดเจนนี้จะตองวัดในแงของผูรับขาว

วาความเขาใจของผูรับขาวตรงกับความเขาใจของผูสงขาว  เพราะขาวสารที่ถูกตองนั้นแสดงวาผูสง

ขาวเลือกถอยคําแทนความหมายของขาวสารตรงกับที่ผูสงขาวตองการ  ซึ่งจะทําใหไมมีความ

แตกตางระหวางขาวสารที่สงกับขาวสารที่รับ  ความชัดเจนของขาวก็เปนส่ิงสําคัญถึงแมวาผูสงขาว

จะเลือกถอยคําไดตรงกับความหมายที่ตองการแตอาจทําใหขาวสารไมชัดเจนในแงของผูรับขาวก็

ไดซึ่งจะทําใหการแปลความหมายของขาวสารผิดไป  เร่ืองของความถูกตองของขาวสารสวนใหญ

อยูที่การใชภาษาถูกหลักไวยากรณ  เพราะหากใชไวยากรณผิดความหมายก็ผิดไปดวย  ความผิดนี้

เกิดข้ึนบอยๆ  เมื่อผูสงขาวไมสนใจเร่ืองหลักภาษามากนักซึ่งมีผลทําใหผูรับขาวมีความลําบากใจ 
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2. ความเหมาะสม  ไดแก  การใชภาษาใหเหมาะสมกับผูฟงหรือผูรับขาว  เนื้อเร่ือง  

และแหลงขอมูล  ในดานของผูรับสารนั้นผูสงสารควรจะตองวิเคราะหปจจัยตางๆ  ไดแก  อายุ  เพศ  

การศึกษา  อาชีพ  สวนประกอบของกลุม  ความสนใจ  และประสบการณ  ความเหมาะสมมักจะ

เปนเร่ืองของภาษาเปนสําคัญ  ซึ่งจะตองใหเหมาะสมทั้งในแงของผูฟง  เนื้อเร่ืองและแหลงขอมูล

ดวย 

 3.  ความประหยัด  คือ  ใชถอยคําที่เขาใจงาย   กะทัดรัด  แตแสดงความหมายได

ชัดเจน  

 4. ความประทับใจ  ลักษณะของความประทับใจก็คือ  คุณลักษณะที่ทําใหนาสนใจ

ในการใชภาษาในขาวสาร  จะกระตุนใหผูรับขาวสารกระทําหรือเกิดมโนภาพสวนใหญแลวเปน

ขอความที่เกิดจากแนวความคิดที่ไมซ้ําแบบใคร  ซึ่งแสดงความหมายเปนพิเศษ  เปนขอความ

เขาใจงายกะทัดรัดแตแสดงความหมายเตือนใจและลืมไมได 

 5.  ความเห็นจริงเห็นจัง  เปนแบบของการสื่อสารที่ทําใหผูฟงคลอยตามผูพูดหรือผู

แสดง  และผูฟงมีความเขาใจขอความตรงกับผูสงขาวหรือผูพูดลักษณะการเห็นจริงเห็นจัง  เกิด

จากการใชคําหรือขอความตอไปนี้ 

 5.1  คํางายๆ  หมายถึงคําที่คนทั่วไปเขาใจ  เพราะตามปกติความหมายเดียวกัน

อาจมีคํามีคําที่ใชหลายคํา เชน กิน  บริโภค  รับประทาน เสวย เปนตน 

 5.2   คําพื้นๆ กับคําแปลกๆ  ในการเลือกใชคําอาจใชคําที่คนทั่วไปเขาใจอยูแลว

กับคําที่เรียกวา ภาษาวิบัติ  ผูเขียนหรือผูพูดบางคนชอบหาคําที่มีความหมายแปลกๆเขาใจยาก

หรือคําที่มีความหมายสองแงสองมุมเพื่อแสดงคุณสมบัติบางอยางของผูใชคํานั้น  คําพื้นๆเปน

ภาษาที่ทําใหเห็นจริงเห็นจังมากกวาที่จะใชคําพิเศษ 

 5.3 คําเฉพาะนีเ้ปนคําทางวิชาการมกัจะเปนคําพูดของของผูทรงคุณวุฒิ หรือ

นักวชิาการ  การใชคําเฉพาะนีจ้ะเหมาะสมกับบางโอกาสเทานัน้เม่ือกลุมผูฟงมีความเขาใจในเร่ือง

นั้นๆดี  แตถาในกลุมผูฟงที่ไมเขาใจควรจะใชคําอ่ืนทีม่ีความหมายอยางเดียวกนั แทน  หรือคําทีค่น

ฟงคุนหรือใชกนัโดยทั่วไป 

 เพราะฉะนั้นแนวคิดดานรูปแบบการส่ือสารนี้จะชวยใหผูวิจัยสามารถวิเคราะหและ

กําหนดแบบของขาวสารใหเหมาะสมกับสถานการณการดําเนินงานของแตละองคกรธุรกิจ  ซึ่งการ
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เรียนรูและวิเคราะหแบบของการส่ือสารจะทําใหเราสามารถปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ส่ือสารของพนักงานใหสูงข้ึนได 

6. แนวคิดและทฤษฎีดานวัฒนธรรมองคกร 

 วัฒนธรรมในองคกรเปนการศึกษาองคกรอีกแงมุมหนึ่ง ที่มีมุมมององคกรในแง

วัฒนธรรม กลาวคือแนวการศึกษานี้เห็นวาองคกรเปนชุมชนเล็กๆ ที่มีคานิยม ความเชื่อ ธรรมเนียม 

และบรรทัดฐานทําหนาที่ยึดโยงสมาชิกองคกรเขาดวยกัน เทียบกับแนวการศึกษาองคกรในอดีตที่

ใชเปาหมาย นโยบาย กฎระเบียบ และโครงสรางองคกรยึดโยงสมาชิกองคกรเขาดวยกัน คานิยม 

ความเชื่อ ตลอดจนธรรมเนียม บรรทัดฐานที่สมาชิกยึดถือรวมกันนั้น จะคอยๆพัฒนาข้ึนอยางชาๆ 

โดยไมรูตัวจากการที่พวกเขาไดทํางานรวมกันมานานพอสมควร คานิยม ความเชื่อ ธรรมเนียม และ

บรรทัดฐานดังกลาวจะถูกถายทอดใหแกสมาชิกองคกรรุนใหมโดยพึ่งพาสัญลักษณตางๆเปนส่ือ 

 สังคมอาศัยวัฒนธรรมเพื่อชวยในการจัดระเบียบและแกไขปญหาพื้นฐานบางประการ

ของกลุมคนที่อยูรวมกันเพื่อความอยูรอดของสมาชิก วัฒนธรรมองคกร หรือวัฒนธรรมใน

หนวยงานก็ทําหนาที่คลายคลึงกับวัฒนธรรมของสังคม คือ ชวยส่ือใหสมาชิกของหนวยงานทราบ

ถึงแนวทางการประพฤติปฏิบัติและการทํางานที่หนวยงานคาดหวัง ถาสมาชิกประพฤติปฏิบัติตาม

ก็ชวยใหปญหาบางประการทุเลาเบาบางลงและงานจะดําเนินไปอยางมีระบบและเปนมาตรฐาน

เดียวกันมากข้ึน 

ความหมายของวัฒนธรรมองคกร 

 สุนทร วงศไวศยวรรณ ( 2540 : 5 ) ไดนํานิยามวัฒนธรรมองคกรของนักทฤษฎีองคกร

บางคนมากลาวไว ดังนี้ 

 1.  วัฒนธรรมองคกรหมายถึง กฎเกณฑที่ไมเปนทางการ (implicit rules) ใน

หนวยงาน กฎเกณฑดังกลาวเปนส่ิงที่พนักงานใหมตองเรียนรูเพื่อที่จะสามารถทํางานในหนวยงาน

นั้นได นักวิชาการที่นิยามวัฒนธรรมองคกรในลักษณะนี้มีหลายคน เชน Ritti & Funkhouser,1982, 

Van Maanen, 1976 

 2.   วัฒนธรรมองคกรหมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติกันอยางสม่ําเสมอขณะที่บุคคล

ติดตอเกี่ยวของกับผูอ่ืน เชน พิธีการตางๆในหนวยงาน ธรรมเนียมหรือแนวปฏิบัติในองคกร งาน
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ฉลองในโอกาสตางๆของหนวยงาน นักวิชาการที่นิยามวัฒนธรรมองคกรในลักษณะนี้ อาทิ Moore 

& Snyder,1988, Trice & Beyer, 1984 

3. วัฒนธรรมองคกร  หมายถึง ความรู ความคิด ความเช่ือ ขอสมมุติพื้นฐาน (basic 

assumption) และ / หรือคานิยมที่มีอยูรวมกันภายในจิตใจของคนจํานวนหนึ่งหรือสวนใหญภายใน

องคกร คนกลุมดังกลาวใชระบบความรูความคิดรวมนี้เปนแนวทางในการคิด ตัดสินใจ และทํา

ความเขาใจสภาพแวดลอมภายในองคการ นักวิชาการที่นิยามวัฒนธรรมองคกรในแนวน้ีมีเปน

จํานวนมาก เชน Davis, 1984 ; Gregory, 1983 , Sackmann, 1991, Santhe, 1985, Smircich, 

1985,  Schein, 1985  

4. วัฒนธรรมองคกร หมายถึง ความหมายของเหตุการณและพฤติกรรมตางๆภายใน
หนวยงานท่ีสมาชิกองคกรจํานวนหนึ่งหรือสวนใหญเขาใจรวมกัน หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวา เปน

ความเขาใจรวมกันของคนจํานวนหนึ่งหรือสวนใหญภายในหนวยงานที่มีตอเร่ืองราวท้ังหลายใน

องคกร นักทฤษฎีที่นิยามวัฒนธรรมองคกรในแนวน้ี ไดแก Pettigrew, 1979, Santhe, 1983, 

Smircich, 1983,  Thompson, 1983,  Van Maanen & Barley,1985 

5. วัฒนธรรมองคกร หมายถึง บรรทัดฐานของกลุม ( group norms ) บรรทัดฐาน

ของกลุม หมายถึง มาตรฐาน ( standard ) ของพฤติกรรมที่กลุมคาดหวัง หรือสนับสนุนใหสมาชิก

ในกลุมปฏิบัติตาม นักทฤษฎีองคการที่นิยามวัฒนธรรมองคกรในลักษณะนี้มีหลายคน เชน 

Allen,1985,  Allen & Kraft, 1982, Kilmann & Saxton, 1983 

 จากนิยามตางๆที่กลาวมาขางตน สุนทร วงศไวศยวรรณ ( 2540 : 11 )  จึงไดสรุป

ความหมายของวัฒนธรรมองคกรไวดังนี้  “ ส่ิงตางๆอันประกอบดวยส่ิงประดิษฐ แบบแผน

พฤติกรรม บรรทัดฐาน ความเช่ือ คานิยม อุดมการณ ความเขาใจและขอสมมุติพื้นฐานของคน

จํานวนหนึ่งหรือสวนใหญภายในองคกร” 

คุณลักษณะของวัฒนธรรมองคกร 

1. เปนคานิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมรวมของกลุมคน วัฒนธรรมองคกรเปน

ความคิด ความเชื่อ และคานิยมที่หลายคนยอมรับและนําไปปฏิบัติจนสามารถคาดคะเนพฤติกรรม

ของคนที่อยูในวัฒนธรรมเดียวกันได  

 วัฒนธรรมของสังคมและองคกรสมัยใหมมักเปนเพียงส่ิงที่สมาชิกสังคมหรือสมาชิก

องคกรจํานวนหนึ่งเห็นพองตองกันเทานั้น เพราะสังคมและองคกรสมัยใหมมักประกอบดวยกลุม
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คนหลายกลุมที่มีความหลากหลาย แตละกลุมมีวัฒนธรรมยอยของตนเอง แตก็อาจมีแบบแผนทาง

วัฒนธรรมบางอยางที่กลุมตางๆเห็นรวมกันบาง(สุนทร วงศไวศยวรรณ , 2540 : 15 ) 

2. เปนสิ่งท่ีตองใชเวลาในการสั่งสม  ความคิด ความเชื่อ คานิยม และการกระทํา

ที่คนในหนวยงานจํานวนหนึ่งยอมรับและมีอยูรวมกันตองอาศัยเวลาในการส่ังสมผานกาลเวลาแหง

การทดสอบและพิสูจนจนเปนที่ยอมรับรวมกันแลววา สามารถชวยแกปญหาและสนองความ

ตองการของหนวยงานได ดังนั้นจึงอาจกลาวไดอีกแงหนึ่งวา วัฒนธรรมองคกรเปนประสบการณ

รวมกันของคนกลุมหนึ่งที่ทํางานดวยกันมานานพอสมควร 

3. เปนสิ่งที่สมาชิกขององคกรเรียนรูจากการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 
(social interaction) วัฒนธรรมองคการเปนส่ิงที่สมาชิกองคกรคอยๆเรียนรูนับต้ังแตเร่ิมทํางานใน

หนวยงานนั้น พนักงานใหมเรียนรูวัฒนธรรมองคกรผานกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมที่เรียกวา 

การหลอหลอมขัดเกลาขององคกร (organizational socialization)  ผลจากการเรียนรูวัฒนธรรม

องคกรทําใหพนักงานรูวาตนควรมีพฤติกรรมอยางไรในสถานการณตางๆทําใหสามารถอยูรวมและ

เปนที่ยอมรับของคนอ่ืนในหนวยงานได 

4. เปนสิ่งที่สมาชิกไมคอยตระหนักถึง หลังจากที่วัฒนธรรมองคกรผานการ

ทดสอบจนเปนที่ยอมรับจากคนในองคกรจํานวนหนึ่งแลววาสามารถชวยแกไขปญหาหรือสนอง

ความตองการของหนวยงานได คนในองคการก็จะคิด เชื่อ และทําส่ิงนั้นซ้ําเปนระยะเวลานานจน

กลายเปนเร่ืองปกติ หมายความวา ส่ิงที่คิดหรือกระทํานั้นกลายเปนเร่ืองสามัญสํานึกที่สมาชิก

องคกรทําไปโดยอัตโนมัติ โดยไมคิดถึงการมีอยูของธรรมเนียมบรรทัดฐานของวัฒนธรรม 

5. การสื่อสารถึ งวัฒนธรรมองคกรพึ่ งพาการใชสัญลักษณ  (symbol)        
สัญลักษณ หมายถึง ส่ิงที่ใชแทนหรือส่ือความหมายถึงอีกส่ิงหนึ่ง การส่ือสารถึงวัฒนธรรมองคกร

มักเกิดข้ึน 2 กรณี 

 กรณีแรก เปนกรณีที่หนวยงานพยายามถายทอดหรือสอดแทรกคานิยม ความ

เช่ือและแนวทางการทํางานที่หนวยงานคาดหวังใหพนักงานทําตามผานสัญลักษณตางๆ  

สัญลักษณที่หนวยงานนิยมใชในกรณีนี้ไดแก ภาษา พิธีการ เร่ืองเลา เพลงประจําหนวยงาน 

 กรณีที่สอง เปนเร่ืองที่พนักงานหรือบุคคลภายนอกพยายามสืบคนหรือแปล

ความหมายที่แฝงอยูในสัญลักษณตางๆ ดังนั้นสัญลักษณตางๆที่มีอยูในหนวยงานจึงอาจบง

ชี้ใหเห็นถึงวัฒนธรรมในหนวยงานน้ันได เชน หลักเกณฑในการคัดเลือกอาจารยมหาวิทยาลัยอาจ
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เปนส่ิงบงชี้ประการหนึ่งใหบุคคลภายนอกทราบวา มหาวิทยาลัยแหงนั้นมีวัฒนธรรมองคกรที่

เขมแข็งทางวิชาการหรือไม 

6. เปนสิ่งที่ปรับตัวเปลี่ยนแปลงได วัฒนธรรมองคกรเปนส่ิงที่ไมหยุดนิ่งสามารถ
ปรับตัวเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพแวดลอมหรือสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป หรือองคกรอาจมีการ

แยกหนวยงานในองคกรบางสวนออกไปต้ังเปนบริษัทใหม ทําใหวัฒนธรรมในหนวยงานที่แยก

ออกไปนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

หนาท่ีของวัฒนธรรมองคกร 

1. สนับสนุนใหเกิดแนวปฏิบัติที่สมาชิกองคกรยอมรับ บุคลากรใหมขององคกร

เรียนรูวิธีการคิดวิธีการทํางานที่ถูกตองเหมาะสมจากคําแนะนําของสมาชิกเกา หรือเรียนรูดวย

ตนเองจากประสบการณ หรือการสังเกตสวนตัว  

2. จัดระเบียบในองคกร ถาพนักงานเรียนรู เขาใจ และยอมรับวิธีคิดวิธีทํางานที่

หนวยงานคาดหวัง พนักงานก็จะยึดถือแนวทางดังกลาวเปนหลักในการคิด นานวันเขาแนวทาง

ดังกลาวจะกลายเปนธรรมเนียมบรรทัดฐานของกลุมใหสมาชิกยึดถือและปฏิบัติตาม  ชวยให

สมาชิกหนวยงานคิดและทําอยางมีระเบียบแบบแผน 

3. กําหนดนิยามความหมายใหกับพฤติกรรมตางๆที่อยูรอบตัว วัฒนธรรม

องคกรจะชวยใหสมาชิกของหนวยงานเขาใจถึงเหตุผลของพฤติกรรมหรือความเปนไปตางๆใน

หนวยงานของตน การเขาใจความหมายของพฤติกรรมตางๆภายในหนวยงานยังเปนการแยกผูที่

เปนสมาชิกของหนวยงานออกจากผูที่ไมเปนสมาชิกดวย 

4. ลดความจําเปนที่ตองตัดสินใจในกิจกรรมที่ปฏิบัติอยูเสมอ วัฒนธรรม

องคกรเปนคานิยม ความเช่ือและแนวปฏิบัติที่สมาชิกองคกรทําอยูเปนปกติวิสัย ดังนั้นสมาชิก

องคกรสามารถทํากิจกรรมเหลานั้นไดโดยอัตโนมัติ ไมตองตัดสินใจมากวาในแตละชวงเวลาเรา

จะตองทําอะไร และทําอยางไร 

5. แกไขปญหาและตอบสนองความตองการพื้นฐานขององคกร ทุกหนวยงานมี

ปญหาพื้นฐานที่จะตองแกไข 2 ประการ คือ การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมภายนอก (external 

adaptation) และการบูรณาการสวนตางๆภายในองคกร (internal integration) ใหทํางานประสาน

สอดคลองกัน สวนตางๆของวัฒนธรรมตางมีหนาที่ของตัวเองในการตอบสนองความตองการ
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พื้นฐาน และจะทํางานประสานสอดคลองกันเพื่อขจัดความขัดแยงและรักษาความสมดุลของสังคม

เอาไว 

6. ชวยชี้แนวทางในการทํางานและการประพฤติปฏิบัติตัว เม่ือวัฒนธรรม

องคกรไดผานกาลเวลาจนเปนที่ยอมรับจากสมาชิกองคกรแลววาสามารถชวยแกปญหาพ้ืนฐาน

ตางๆขององคกรได ส่ิงเหลานี้จะถูกถายทอดใหสมาชิกรุนใหมรับรูวาเปนวิธีคิดวิธีทํางานที่ถูกตอง

เหมาะสมท่ีจะใชภายในหนวยงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานและประพฤติปฏิบัติตอไป ทํา

ใหวัฒนธรรมขององคกรไดรับการสืบสานใหดํารงอยูตอไป 

7. สรางเอกลักษณรวมกันในหมูสมาชิก วัฒนธรรมชวยใหสมาชิกของหนวยงาน

ตระหนักวาแตละคนอยูในกลุมเดียวกัน เพราะมีคานิยม ความเชื่อ และการประพฤติปฏิบัติที่

คลายคลึงกัน และเปนเอกลักษณที่แตกตางจากวิถีทางของกลุมอ่ืน 

แหลงกําเนิดวัฒนธรรมองคกร 

 วัฒนธรรมองคกรเปนผลมาจากปจจัยหลายประการทั้งภายในและภายนอกองคกร 

เชน ความเช่ือ คานิยม บรรทัดฐานตางๆในสังคม หรือ ลักษณะของธุรกิจ คานิยมความเช่ือของผู

กอต้ังก็มีสวนในการกําหนดรูปแบบและเน้ือหาของวัฒนธรรมองคกรใหมีเอกลักษณแตกตางจาก

วัฒนธรรมในองคกรอ่ืน สุนทร วงศไวศยวรรณ ( 2540 : 122 ) ไดกลาวถึงแหลงกําเนิดวัฒนธรรม

องคกรที่สําคัญมี 5 แหลง คือ 

1. วัฒนธรรมของสังคมในระดับตางๆ 

-  วัฒนธรรมของสังคมระดับนานาชาติ 

-  วัฒนธรรมของสังคมระดับชาติ 

-  วัฒนธรรมของสังคมระดับภูมิภาคและทองถิ่น 

-  วัฒนธรรมของธุรกิจอุตสาหกรรม 

-  วัฒนธรรมของสาขาอาชีพ 

2. ลักษณะงานและสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน 

3. คานิยม ความเชื่อ และวิสัยทัศนของผูกอต้ังและผูนํารุนแรกๆ 

4. ประสบการณจากการทํางานรวมกันของสมาชิกองคกร 

5. คานิยม ความเชื่อ และวิสัยทัศนของผูนํารุนใหม 
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ซึ่งในการวิจยัคร้ังนี้ กรณีศึกษาของธุรกิจทั้ง 3 ประเภท มีแหลงกาํเนิดวัฒนธรรม

องคกรที่สําคัญอยู 3 แหลง คือ 

1. วัฒนธรรมของสังคมในระดับตางๆ 

 วัฒนธรรมของสาขาอาชีพ 

 แตละอาชีพมักมีคานิยม ความเชื่อ ธรรมเนียมปฏิบัติ วิธีการติดตอส่ือสาร ภาษา ศัพท

แสลงที่เปนเอกลักษณในกลุมบุคคลที่ประกอบอาชีพนั้นๆ  (สุนทร วงศไวศยวรรณ ,  2540 : 125 )  

คนที่ประกอบอาชีพเดียวกันจะเจอปญหาในการทํางานและความกดดันตางๆคลายๆกัน ดังนั้นคน

พวกนี้จึงรวมกันพัฒนาวิธีการแกปญหาเพื่อเอาชนะอุปสรรค เชน นักบัญชีอาจใชความละเอียด

รอบคอบเปนกลยุทธในการทํางาน นักกฎหมายอาจใชทั้งความละเอียดรอบคอบและไหวพริบ

ปฏิภาณเปนหลักในการตอสูคดี เปนตน นอกจากนั้นพวกเขายังอาจใชเสียงเพลง เร่ืองขบขัน หรือ

ใชศัพทแสลงเพื่อผอนคลายความตึงเครียด หรือบรรเทาความกดดัน อันเนื่องมาจากการทํางาน

หรือสภาพแวดลอมของการทํางาน นานๆเขาวิธีการตางๆที่รวมกันพัฒนาข้ึนนี้จะตกผลึกฝงแนนอยู

ในจิตใจ พัฒนากลายเปนคานิยม ความเช่ือ และธรรมเนียมปฏิบัติในกลุมบุคคลผูประกอบอาชีพ

นั้นๆ 

 การที่แตละอาชีพสามารถดํารงคานิยม ความเชื่อ และธรรมเนียมปฏิบัติที่ เปน

เอกลักษณในกลุมผูประกอบอาชีพนั้นไดเปนเพราะ คานิยม ความเชื่อ และธรรมเนียมปฏิบัติเหลานี้

ไดถูกถายทอดตอไปยังสมาชิกใหมที่เขาสูอาชีพนั้น โดยชองทางหลัก 2 ทาง 

 ทางแรก คานิยม ความเชื่อ และธรรมเนียมปฏิบัติของอาชีพตางๆ ถูกปลูกฝงใหแก

บุคคลในระหวางที่เขาศึกษาเลาเรียน หรือไดรับการฝกอบรมในการประกอบอาชีพนั้นๆ ตัวอยางที่

เห็นไดชัดเจนคงเปนกรณีของนักบัญชี นักกฎหมาย แพทย วิศวกร ฯลฯ ซึ่งไดรับการปลูกฝงคานิยม 

ความเชื่อ  และจรรยาบรรณในระหวางที่ศึกษาเลาเรียน คร้ันเมื่อบุคคลเหลานี้สําเร็จการศึกษาและ

เขาไปทํางานในหนวยงานตางๆ คานิยม ความเชื่อ และจรรยาบรรณที่ถูกปลูกฝงไวจะติดตัวบุคคล

ไปดวย 

 ทางท่ีสอง บุคคลเรียนรูคานิยม ความเชื่อ ธรรมเนียมปฏิบัติของแตละอาชีพจาก

เพื่อนรวมงานและจากประสบการณการประกอบอาชีพนั้น กลาวคือ บางกรณีบุคคลอาจประกอบ

อาชีพไมตรงกับที่รํ่าเรียนมา เชน จบการศึกษาดานนิติศาสตรแตไปประกอบอาชีพเปนพนักงาน

ขาย หรือจบการศึกษาดานวิศวกรรมแตไปประกอบอาชีพเปนพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน  
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  กรณีเหลานี้บุคคลจึงไมไดรับการปลูกฝงคานิยม ความเชื่อ ธรรมเนียมปฏิบัติของ

อาชีพที่ทําอยูจากสถาบันการศึกษาเหมือนกรณีแรก แตจะเรียนรูไดจากเพื่อนรวมงานที่ทํางานนั้น

อยูกอน หรือจากประสบการณในการประกอบอาชีพนั้นดวยตนเอง บุคคลเหลานี้จึงเรียนรูและรับ

คานิยม ความเชื่อตางๆของอาชีพที่ทําอยูมาเปนวิธีคิด วิธีแกปญหาการทํางานของพวกเขา 

2. ลักษณะงานและสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน 

 ลักษณะงานที่หนวยงานทําอยูสามารถเปนแหลงกําเนิด หรือเปนปจจัยที่ทําให

วัฒนธรรมของแตละองคกรมีสวนแตกตางกันหรือคลายคลึงกันได   กลาวคือ ถาหนวยงาน สอง

แหง มีลักษณะงานแตกตางกัน มักจะทําใหวัฒนธรรมองคการของหนวยงานทั้งสองแตกตางกันได 

ในทางกลับกัน ถาหนวยงานสองแหงมีลักษณะงานเหมือนกัน มักจะทําใหวัฒนธรรมองคกรของ

หนวยงานทั้งสอง มีสวนคลายคลึงกันได  (สุนทร วงศไวศยวรรณ ,  2540 : 127 )   เชน โรงแรม

ระดับ 4 ดาวในกรุงเทพฯกับโรงแรมระดับเดียวกันที่ต้ังอยูในจังหวัดภูเก็ตจะมีลักษณะงานใกลเคียง

กัน ผลก็คือ ทําใหวัฒนธรรมองคกรในโรงแรมทั้งสองใกลเคียงกันดวย   สภาพแวดลอมในการ

ดําเนินงาน เชน สภาพเศรษฐกิจ สภาพการแขงขัน ก็อาจสงผลกระทบถึงวัฒนธรรมในองคกร

เชนเดียวกัน 

3. ประสบการณจากการทํางานรวมกันของสมาชิกองคกร  

 แมผูกอต้ังและผูนําจะมีความรูความสามารถและประสบการณมากเพียงไร แต

บางคร้ังเม่ือนําความเช่ือและวิสัยทัศนขิงพวกเขาไปปฏิบัติอาจจะตองมีการปรับเปล่ียนความคิด

ความเชื่อของพวกเขาบาง  

 แมวาความเช่ือและวิสัยทัศนของผูกอต้ังในชวงกอต้ังบริษัทใหมๆอาจประสบ

ความสําเร็จ แตความเชื่อและวิสัยทัศนดังกลาวอาจไมเหมาะสม หรือใชไมไดผลในสภาพแวดลอม

หรือกาลเวลาที่เปล่ียนไป ประสบการณหรือการเรียนรูใหมๆของกลุมพนักงานอาจเขามาแทนท่ี

คานิยม ความเชื่อ และวิธีแกปญหาแบบเกาของผูกอต้ังและผูนํารุนแรกๆ 

สิ่งบงชี้วัฒนธรรมองคกร 

 ส่ิงบงช้ีวัฒนธรรมองคกร หมายถึง ส่ิงที่สะทอนวัฒนธรรมองคกรซ่ึงมีลักษณะเปน

นามธรรมออกมาใหเปนรูปธรรม สังเกตเห็นและเขาใจไดงายข้ึน จนผูสืบคนสามารถใชเปนเบาะแส

ในการสืบหาวัฒนธรรมองคกร 
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ประเภทของสิ่งบงชี้วัฒนธรรมองคกร 

 นักวิชาการจัดแบงประเภทของส่ิงบงช้ีวัฒนธรรมองคกรแตกตางกันบางตามความคิด

ของแตละคน เชน อัลเวสสันและเบิรก (Alvesson & Berg, 1992: 86) เรียกส่ิงบงช้ีวาสัญลักษณ 

และแบงสัญลักษณออกเปน 3 ประเภท คือ 

1. สัญลักษณที่เปนการกระทํา (action symbols)  เชน พิธีประกาศเกียรติคุณ

พนักงานที่ทํางานครบ 10 ปข้ึนไป งานฉลองครบรอบการกอต้ังหนวยงาน 

2. สัญลักษณที่เปนวาจา (verbal symbols)  เชน ตํานานเกี่ยวกับการบุกเบิกของผู

กอต้ัง เร่ืองเลาขาน สํานวนภาษาที่ใชเฉพาะกลุม 

3.  สัญลักษณที่เปนวัตถุ (material symbols) เชน รูปลักษณของอาคาร ตรา

ประจําหนวยงาน เอกสารตางๆ 

นอกจากนี้ ธรัยซและเบเยอร (Trice & Beyer, 1993: 77 – 127) แบงส่ิงบงชี้วัฒนธรรม

ออกเปน 4 ประเภท คือ  

1. สัญลักษณ (symbols) หมายถึง ส่ิงที่ใชส่ือความหมายถึงส่ิงอ่ืน ตัวอยางเชน 

เคร่ืองแบบพนักงาน การตกแตงสํานักงาน ตราประจําหนวยงาน 

2. ภาษา (language) หมายถึง ระบบสัญลักษณที่เปนส่ือกลางในการติดตอส่ือสาร 

ตัวอยางของภาษาในหนวยงานที่อาจชี้วัฒนธรรมองคกรไดแก เพลงประจําหนวยงาน ภาษาที่ใชกัน

เฉพาะกลุม 

3. เรื่องเลา (narratives) เชน ตํานานการตอสูของผูกอต้ัง เร่ืองเลาขาน 

4. การปฏิบัติ (practices) ไดแก กิจกรรมที่กระทําอยูในหนวยงาน รวมถึงขอหาม

ตางๆ เชน แนวปฏิบัติ พิธีการตางๆ งานฉลอง ระเบียบขอบังคับ 

ชูลท (Schultz, 1994: 27) แบงส่ิงบงชี้วัฒนธรรมออกเปน 5 ประเภท คือ 

1. สิ่งบงช้ีทางกายภาพ (physical manifestations) เชน เคร่ืองแบบพนักงาน การ

จัดวางผังหองทํางาน การดูแลรักษาอาคารสถานที่ 

2. ภาษา (language) เชน คําขวัญ ศัพทแสลงตางๆที่ใชในหนวยงาน 

DPU



 47

3. เรื่องเลา (stories) เชน เร่ือเลาเกี่ยวกับเหตุการณสําคัญ เร่ืองเลาที่ไดยินในเวลา

ทํางานแตละวัน 

4. เทคโนโลยี (technology) เชน อุปกรณเคร่ืองใช ความร่ีใชในการดําเนินงาน 

5. ประเพณีที่เห็นไดชัด (visible traditions) เชน ประเพณีเกี่ยวกับงาน ประเพณี

เกี่ยวกับผูนํา 

จากแนวคิดดังกลาวจะเห็นไดวา ภาษา (language) ก็เปนสวนหนึ่งในการบงช้ี

วัฒนธรรมที่อาจสะทอนใหเห็นถึงคานิยม ความเช่ือ บรรทัดฐาน และแนวปฏิบัติที่คนจํานวนหนึ่ง

หรือสวนใหญในองคกรยึดถือรวมกันได ซึ่ง สุนทร วงศไวศยวรรณ ( 2540 : 174 ) ไดอธิบายไวดังนี้ 

“ภาษาที่ใชเฉพาะกลุม (jargon) เปนภาษาที่ใชพูดคุยกันในกลุมหรือหนวยงาน

เดียวกัน คนอ่ืนที่ไมใชสมาชิกของกลุม หรือหนวยงานอาจไมเขาใจ สมาชิกของกลุม (โดยเฉพาะ

สมาชิกใหม) ตองเรียนรูทําความเขาใจภาษาหรือวิธีการพูดเหลานี้ เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ได

อยางมีประสิทธิผล”  ดังนั้นถาสมาชิกใหมของหนวยงานหรือผูสืบคนที่เปนบุคคลภายนอกตองการ

เขาใจความหมายของสํานวนภาษาเหลานั้น ก็ตองคอยจดจําและสอบถามสมาชิกเกาของ

หนวยงานถึงความหมายที่แทจริงของภาษาเหลานั้น 

จากแนวคิดดานวัฒนธรรมองคกรนี้ผูวิจัยจึงใชเปนแนวทางในการวิเคราะหถึงเหตุผล

ในการคงอยูของภาษาพูดและการถายทอดของภาษาที่ใชสืบตอกันมาจนกลายเปนสวนหนึ่งของ

วัฒนธรรมองคกรและเปนเอกลักษณอยางหนึ่งขององคกรนั้นๆ   ตลอดจนศึกษาถึงความสัมพันธ

ระหวางวัฒนธรรมของสังคมการทํางานกับรูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัดในแตละองคการ 

การที่มนุษยจะนําภาษาหรือระบบสัญลักษณที่มีอยูในสังคมมาสรางสรรคส่ิงใหมๆ 

หรือส่ือสารความคิดที่ไมเคยปรากฏมากอนในสังคมได  ก็ตองเขาใจโครงสรางของภาษาหรือระบบ

สัญลักษณที่มีอยูเดิมเปนเบ้ืองแรกแลวทําการแหวกกฎเกณฑเพื่อนําไปสูส่ิงใหม  มิเชนนั้นก็ใช

วิธีการผสมผสานหรือประยุกตกฎเกณฑที่มีอยูแลวใหสามารถนําเสนอความคิดใหมๆได  เมื่อไรก็

ตามที่มนุษยมีโอกาสและมีความประสงคจะส่ือสารความคิดและความรูสึกของตนก็จะสามารถ

สรางหรือเสริมแตงกฎเกณฑตางๆที่ดํารงอยูใหสอดรับกับความคิด หรือสถานการณใหมๆข้ึนมาได 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจและตองการศึกษาใหเห็นความสําคัญของ

การใชวัจนภาษา(ภาษาพูด)ในรูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัด โดยผูวิจัยไดใชกลุมประเภทธุรกิจที่

ตองทํางานแขงกับเวลา เนื่องจากมีรูปแบบภาษาและรูปแบบการส่ือสารที่แตกตางจากการส่ือสาร
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โดยทั่วไปอยางเห็นไดชัด ซึ่งผูวิจัยเช่ือวากรอบแนวคิดตางๆที่ไดกลาวไปแลวจะเปนแนวทางที่จะ

นําไปสูผลของการวิเคราะหไดเปนอยางดี ดังที่ผูวิจัยจะกลาวในบทตอๆไป 

 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 ทักษิณา ณ ตะกั่วทุง  (2541) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “กลวิธีการบรรยายกีฬามวยไทย

ทางโทรทัศน” จากผลการศึกษาพบวา 

1. การวิเคราะหทางดานวิธีการนําเสนอในการบรรยายกีฬามวยไทยทางโทรทัศน

พบวา แตละรายการไดใชวิธีการนําเสนอและวัจนลีลาที่แตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับสถานการณที่

เกิดข้ึนในขณะนั้นและบุคลิกเฉพาะตัวของผูบรรยายแตละคน 

2. การวิเคราะหทางดานเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการบรรยายกีฬามวยไทยทางโทรทัศน

แบงออกเปน การเสนอเนื้อหาที่ไมใชการบรรยายการตอสูของนักมวย ผูบรรยายแตละรายการได

นําเสนอขาวสารขอมูลตางๆที่คิดวาจะเปนประโยชนตอผูชม และการเสนอเน้ือหาบรรยายในเชิง

ตอสูของนักมวยในขณะนั้นข้ึนอยูกับการเลือกสรรคําของผูบรรยายแตละคน 

3. การวิเคราะหดานกลวิธีการใชถอยคําในการบรรยายกีฬามวยไทยทางโทรทัศน

พบวามีการใชศัพทเทคนิคมากเปนอันดับหนึ่งทุกรายการ และใชคําตัดส้ัน คําซํ้าเปนอันดับสองและ

สามสลับกันไป 

 นภาพร เอ่ียมใย (2540) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “อนุภาษาของภาษาไทยที่ใชในวงการ

หลักทรัพย” งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาลักษณะของอนุภาษาของภาษาไทยที่ใชในวงการ

หลักทรัพย ในแงตอไปนี้ 1) ลักษณะของคํา 2) ชุดหรือกลุมของมโนทัศน 3) ลักษณะทาง

วากยสัมพันธ 4) วัจนกรรมของประโยคที่ปรากฏในอนุภาษานี้ 

 ในแงของคํา คําในอนุภาษานี้สามารถจําแนกตามเกณฑการแบงหมวดคําไดเปน 3 

หมวด ไดแกคํานาม กริยา และคําคุณศัพท นอกจากนั้น คําที่ปรากฏในอนุภาษานี้ในแตละหมวด

คําเกิดจากวิธีการกําหนดรูปศัพท 2 วิธีไดแก การกําหนดรูปศัพทแบบการแปลศัพทและการกําหนด

รูปศัพทแบบทับศัพท 
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 ประโยคที่ปรากฏในอนุภาษานี้มีทั้งประโยคสมบูรณและประโยคไมสมบูรณ โดยที่

ประโยคสมบูรณมีจํานวนมากกวาประโยคไมสมบูรณ ประโยคแตละประเภทดังกลาวยังแยกยอยได

เปน 3 ประเภท ไดแกประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซอน ซึ่งผูวิจัยพบวา

ประโยคความรวมมีจํานวนมากที่สุด 

 มยุรี  กอบวิทยากุล (2537) ศึกษา “การใชภาษาโฆษณายาในหนังสือพิมพไทย

ต้ังแต พ.ศ.2387 – พ.ศ.2475” พบวา การใชภาษาในการโฆษณายาในชวงปดังกลาว มีการสราง

คําใหม 3 ประเภท คือคําประสม คําซ้ํา คําซอน วิธีการสรางคําที่พบมากก็คือ การสรางคําซอน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งคําซอน 2 คํา ในสวนของการใชคํา มีการใชคําเพื่อเปรียบเทียบ เพื่อโฆษณา

สรรพคุณสินคา เพื่อย้ําความเช่ือมั่น และการใชคําเพื่อต้ังช่ือยา ในดานการใชประโยคมีการใช

ประโยคเพ่ือเจตนาตางๆ ทั้งประโยคบอกเลา ประโยคอธิบาย และประโยคเตือน รูปแบบโฆษณาท่ี

นิยมใช คือการโฆษณาท่ีเสนอขายแบบอธิบายตรงไปตรงมา ทั้งแบบที่มีภาพประกอบและไมมี

ภาพประกอบ 

 น้ําเพชร  สายบุญเรือน (2543) ศึกษาวิจัยเร่ือง “ถอยคําสํานวนใหมในหนังสือพิมพ

รายวันภาษาไทย ระหวางป พ.ศ.2537 – พ.ศ.2541 ผลการศึกษาพบวา ถอยคําสํานวนใหมมี

ลักษณะตางๆ 4 ลักษณะ ไดแก ถอยคําสํานวนที่สรางข้ึนใหม ถอยคําสํานวนที่ดัดแปลงจาก

ถอยคําสํานวนเดิม  ถอยคําสํานวนที่ เป ล่ียนบริบทการใช  และถอยคําสํานวนที่มาจาก

ภาษาตางประเทศ ลักษณะตางๆเหลานี้เปนลักษณะเดนของการใชถอยคําสํานวนในหนังสือพิมพ

รายวันซึ่งมีผลในการเพิ่มอารมณ ความรูสึก และทําใหผูอานเกิดภาพที่ชัดเจนยิ่งข้ึน สําหรับที่มา

ของถอยคําสํานวนใหมพบวา ถอยคําสํานวนใหมจะมีที่มาจากถอยคําสํานวนเดิมมีมากที่สุด และ

ถอยคําสํานวนใหมซึ่งมีที่มาจากกิจกรรมเพื่อความบันเทิงมีนอยที่สุด 

งานวจิัยที่เกีย่วของดานวเิคราะหถอยคํา 

 วิไลวรรณ ขนิษฐานนัท (2537) ไดศึกษาวจิัยเร่ือง “ลักษณะภาษาไทยที่ใชผาน

ส่ือมวลชนโทรทัศน” โดยกลาวถงึประเด็นเร่ืองภาษาในรายการบันเทิงนั้น สรุปสาระสําคัญซึง่มี

ความเกี่ยวของกับงานวิจยั ดังนี ้

 ภาษาในรายการบันเทิงเปนภาษาที่แตกตางไปจากภาษาในรายการอื่นๆ เพราะเปน

ภาษาพูดที่มีการโตตอบกัน เปนภาษาใชเฉพาะหนาเหมือนภาษาที่ใชกันในชีวิตประจําวันทั่วไป 

ดวยเหตุนี้จึงมีการใชภาษาบางลักษณะที่ไมปรากฏในรายการอื่น เชน คําซ้ําคําซอน คําลงทาย
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ประโยค คําอุทาน เพราะรายการบันเทิงครอบคลุมการใชภาษาที่กวางขวางและหลากหลาย ระดับ

ภาษาจึงแตกตางกันออกไป ลักษณะขอความข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและปริบทของการพูด แต

สวนใหญแลวมักเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันหรือเปนการถาม – ตอบเร่ือราวกัน และผูใช

ภาษามีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม ใชสภาพแวดลอมหรือปริบทของการใชภาษาในแตละขณะ

ชวยในการสื่อความหมายดวย นั่นก็คือ ในการส่ือสารแบบนี้ตัวภาษาไมไดส่ือความหมายทั้งหมด 

แตสภาพแวดลอมของการใชภาษาไมวาจะเปนบุคคล กาลเวลา สถานที่ และหัวขอของการสื่อสาร

ลวนมีสวนในการสื่อความหมายดวย 

 เลหเบอรเกอร ( Lehrberger : 1986) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองอนุภาษาการรายงานสภาพ

อากาศ( Sublanguage of weather bulletins )  และอนุภาษาที่ใชในคูมือการซอมบํารุงอากาศ

ยาน ( Aircraft  maintenance  manuals ) แลวพบวาลักษณะของไวยากรณที่ใชในอนุภาษา

ดังกลาวไมไดถูกตองตามหลักไวยากรณที่ใชกันในภาษาธรรมชาติ หรือภาษาที่คนสวนใหญใน

สังคมใชกัน   
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 งานวิจัยเร่ือง “การสื่อสารดวยวัจนภาษา(ภาษาพูด)ในรูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัด 

จากกรณีศึกษา :  ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจประมูลสินคา ธุรกิจการบินระหวางประเทศ” ใชการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยแบงการวิเคราะหออกเปน  3  สวน ดังนี้ 

1. การสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) 

2. การสังเกต  (Observation) 

3. การวิเคราะหเนื้อหาแบบอิงภาษา (Semantic Content Analysis)  

วิธีวิจัย  (Methodology) 

 ในการศึกษาเร่ือง“การสื่อสารดวยวัจนภาษา(ภาษาพูด)ในรูปแบบการส่ือสารแบบรวบ

รัด”  ผูวิจัยเลือกศึกษาจากกลุมธุรกิจดังนี้ 

 1.   รานอาหารประเภทกวยเต๋ียวยานอนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

 2.   ตลาดประมูลสินคา ณ กรมบังคับคดี  

3.   ธุรกิจการบินระหวางประเทศ  บริษัทการบินไทย (มหาชน) จํากัด  

1. กลุมประชากรเปาหมาย 

 แหลงธุรกิจ 

  รานกวยเต๋ียว  จากการสํารวจรานกวยเต๋ียวทุกประเภทบริเวณอนุสาวรียชัยสมรภูมิ

พบวามีจํานวนทั้งหมด 21 ราน  แบงเปนรานขนาดใหญ (ขนาดตึก 2 คูหาข้ึนไป) จํานวน 4 ราน 

และรานขนาดเล็ก  จํานวน 16 ราน  ผูวิจัยจึงเลือกกลุมตัวอยางที่เปนรานขนาดใหญเพราะเปนราน

ที่ดําเนินกิจการมากวา 10 ป และมีผูมาบริโภคตอวันเปนจํานวนมาก ดังนี้ 

 -  รานลุงกับปา : ขายกวยเตี๋ยวเรือเนื้อ–หมูน้ําตก มากวา 12 ป นอกจากนี้ยังขาย

กวยเต๋ียวประเภทอ่ืนอีกดวย คือ กวยเต๋ียวหมู  เย็นตาโฟ  กวยเต๋ียวหมูแดงและกวยเต๋ียวตมยํา   

 -  รานอนงค : ขายกวยเต๋ียวเรือเนื้อ–หมูน้ําตก มาประมาณ 10 ปและมีกวยเต๋ียว

ประเภทอ่ืนอีกดวย คือ กวยเต๋ียวหมู  เย็นตาโฟ  และกวยเต๋ียวตมยํา   

 -  รานหาสาว  : ขายกวยเต๋ียวเรือเนื้อ–หมูน้ําตก มาประมาณ 14 ปและมีกวยเต๋ียว

ประเภทอ่ืนอีกดวย คือ กวยเต๋ียวหมู  เย็นตาโฟ  กวยเต๋ียวหมูแดง และกวยเต๋ียวตมยํา   

DPU



 52

 -  รานปายักษ  :  ขายกวยเต๋ียวเรือเนื้อ–หมูน้ําตก มาประมาณ 10 ปและมีกวยเต๋ียว

ประเภทอ่ืนๆ คือ กวยเต๋ียวหมู  เย็นตาโฟ  และกวยเต๋ียวตมยํา   

  และจากการสํารวจจํานวนพนักงานโดยเฉล่ียตอ 1 รานมีประมาณ 15 คน แบงเปน ผู

ปรุงอาหารประมาณ  5 คน  และผูเสิรฟประมาณ 10 คน  ผูวิจัยเลือกพนักงานรานละ 2 คน ไดแก 

“พนักงานจดรายการอาหาร” ซึ่งอยูในบทบาทผูสงสาร และ “ผูปรุงอาหาร” อยูในบทบาทผูรับสาร 

ไดกลุมพนักงานตัวอยางรวมทั้งส้ินจํานวน 8 คน ดังนี้ 

กลุมตัวอยางผูสงสาร  ไดแก  

 -  คุณยุย พนักงานจดรายการอาหารจากรานกวยเต๋ียว“รานปาอนงค” 

 -  คุณชิด พนักงานจดรายการอาหารจากรานกวยเต๋ียว “รานปายักษ” 

 -  คุณกวาง พนักงานจดรายการอาหารจากรานกวยเต๋ียว “รานลุงกับปา” 

 -  คุณขวัญ พนักงานจดรายการอาหารจากรานกวยเต๋ียว “รานหาสาว” 

กลุมตัวอยางผูรับสาร ไดแก 

 -  คุณปกเปา  ผูปรุงอาหารจากรานกวยเต๋ียว “รานปาอนงค” 

 -  คุณธิดา  ผูปรุงอาหารจากรานกวยเต๋ียว “รานปายักษ” 

 -  คุณออ  ผูปรุงอาหารจากรานกวยเต๋ียว “รานลุงกับปา” 

 -  คุณนอย ผูปรุงอาหารจากรานกวยเต๋ียว “รานหาสาว” 

  ตลาดประมูลสินคา ณ กรมบังคับคดี  จากการสอบถามผูอํานวยการกองจําหนาย

ทรัพยสินกรมบังคับคดี  นายสัจจา  เขมะจาโร  ไดใหขอมูลวามีจํานวนพิธีกรผูดําเนินงานประมูล 

คือ ผูที่ทําหนาที่ประกาศราคาในงานประมูลทรัพยสิน ทั้งส้ิน รวม 13 คน  ผูวิจัยจึงเลือกกลุม

ตัวอยางพนักงานมาสัมภาษณจํานวน 4 ทาน  และเลือกกลุมตัวอยางผูเขารวมงานประมูลจาก

สาขาอาชีพตางๆ จํานวน  4 คนเนื่องจากผูเขารวมประมูลตองเขาใจและมีสวนรวมในการสื่อสาร

แบบรวบรัดนี้ในฐานะของผูรับสารดวย ดังนี้ 

กลุมตัวอยางผูสงสาร  ไดแก พนักงานในกองจําหนายทรัพยสิน ณ กรมบังคับคดี 

 -  คุณประภาส : หัวหนากองจําหนายทรัพยสินและพิธีกรงานประมูล 

 -  คุณดุลประพัทธ : พิธีกรงานประมูล 
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 -  คุณภาคภูมิ  :  พิธีกรงานประมูล 

 -  คุณสาธิต : พิธีกรงานประมูล 

กลุมตัวอยางผูรับสาร ไดแก ผูที่มาเขารวมงานประมูลที่กรมบังคับคดี 

 -  คุณนา : อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

 -  คุณสมหวัง : อาชีพรับจาง 

 -  คุณจําลอง : อาชีพทนายความ 

 -  คุณสุวรรณี : อาชีพคาขาย 

 ธุรกิจการบินระหวางประเทศ  ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางจากพนักงานบริการ

ภาคพื้นดินบริษัทการบินไทย (มหาชน) จํากัด ณ ทาอากาศยานกรุงเทพ ฯโดยกําหนดใหพนักงาน

ระดับหัวหนาแผนกเปนผูสงสาร จํานวน 4 ทาน  และพนักงานระดับรองลงมาเปนผูรับสารจํานวน 4 

ทาน  รวมทั้งส้ิน จํานวน 10 ทาน 

กลุมตัวอยางผูสงสาร  ไดแก 

 -  คุณสิริลักษณ  บูรณาหาญ  : Duty Manager  แผนก ผูโดยสารขาออก ทําหนาที่

ควบคุมและดูแลพนักงานในหนวยงานของแผนกผูโดยสารที่เดินทางออกนอกประเทศ 

 -   คุณศรัณยา  รอดทอง  :  Admin Assistant แผนก ผูโดยสารขาเขา ทําหนาที่

ควบคุมแผนกขาเขาซ่ึงเกี่ยวกับการดูแลผูโดยสารที่เดินทางเขามาในประเทศไทย  รวมถึงผูโดยสาร

ที่มีปญหาในการเขาประเทศไทยหรือผูโดยสารที่ถูกสงกลับมาจากตางประเทศ  

 -   คุณกาญจนา  เหล็กเพ็ชร  :  Senior Supervisor แผนก Immigration  Agent ทํา

หนาที่ดูแลพนักงานในสวนของการปลอยเคร่ืองบินและจัดเตรียมเอกสารการเขา – ออกนอก

ประเทศใหแกลูกเรือ 

 -   คุณผกามาศ  รัตนผล   :  Admin Assistant แผนก   Irregularity ทําหนาที่ควบคุม

และดูแลพนักงานในสวนงานของการใหบริการผูโดยสารทั้งขาเขา และขาออก รวมทั้งกรณีที่

ผูโดยสารมีปญหาหรือพบความไมสะดวกในการเดินทาง เชน ต๋ัวหาย  ไมสบายตองการพบแพทย 

เปนตน 
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กลุมตัวอยางผูรับสาร ไดแก 

 - คุณพงษพรรณ  เลิศสลัก : Supervisor แผนกผูโดยสารขาออก ทําหนาที่ Board 

ผูโดยสารข้ึนเคร่ืองในแตละเที่ยวบินที่ไดรับมอบหมาย 

 - คุณพิรยา  ปานทอง : Supervisor แผนกผูโดยสารขาเขา ทําหนาที่จัดทําเอกสารและ

ประสานงานกับทางตํารวจตรวจคนเขาเมืองในการสงตัวผูโดยสารที่มีปญหาในการเขาประเทศไทย

หรือผูโดยสารที่ถูกสงกลับมาจากตางประเทศ 

 - คุณเบญจมาศ  ยงอุดมกิจ : Supervisor แผนก Immigration Agent ทําหนาที่

จัดเตรียมเอกสารในการปลอยเคร่ืองบินรวมถึงประสานงานกับแผนกพิธีการบินของทาอากาศยาน

ฯและหอบังคับการบิน เพื่อขออนุญาตปลอยเคร่ืองบินในแตละFlight 

 - คุณวรเดช  กองวิญู  : Supervisor แผนก Irregularity ทําหนาที่ดูแลและชวยเหลือ

ผูโดยสารที่มีปญหาตางๆในการเดินทางทั้งในสวนของผูโดยสารขาเขา และขาออก 

การเลือกชวงเวลา  

ในชวงระยะเวลา ประมาณ 3 เดือน คือ ตุลาคม พ.ศ. 2547 – ธันวาคม พ.ศ.2548  

ผูวิจัยไดแบงชวงเวลาทําการศึกษาดังนี้  

1.  รานกวยเต๋ียวบริเวณอนุสาวรียชัยสมรภูมิ จะเลือกสังเกตการณในวันธรรมดาของ

ดือนพฤศจิกายน  ในชวงเวลาประมาณ 12.00 – 13.00 น.ซึ่งเปนชวงเวลาพักกินอาหารกลางวัน 

รวมจํานวนการสังเกตการณทั้งส้ิน รานละ 5 คร้ัง เนื่องจากตองการสังเกตในทุกๆวันธรรมดาต้ังแต

วันจันทร – ศุกรของแตละสัปดาห 

2.   การประมูลสินคา ณ กรมบังคับคดี  จะทําการสังเกตทุกวันเสารในแตละสัปดาห

ของเดือนตุลาคม เนื่องจากกรมบังคับคดีจะเปดประมูลสินคาทุกๆวันเสารเวลา 09.00- 12.00น.  

ซึ่งในตลอดเดือนตุลาคมจะมีการประมูลทรัพยสินทั้งส้ิน 5 คร้ัง   ดังนั้นรวมจํานวนการสังเกตการณ

ทั้งส้ิน  5 คร้ัง 

3. การส่ือสารของพนักงานการบินไทย ฯ จะเลือกสังเกตการณทุกวันศุกรในแตละ

สัปดาหของเดือนธันวาคม  เนื่องจากเปนวันที่มีเที่ยวบินเขาและออกเปนจํานวนมากที่สุด อีกทั้ง

เดือนธันวาคมเปนเดือนของเทศกาลวันปใหม ซึ่งจะมีเที่ยวบินพิเศษเพิ่มข้ึนอีกดวย  โดยจะ

วิเคราะหในชวงเวลา 08.00-11.00 น.ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีเคร่ืองบินเขาและออกถี่ที่สุด  จึงรวม

จํานวนการสังเกตการณทั้งส้ิน  5 คร้ัง สัปดาหละ 1 คร้ัง 
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2. วิธีวิเคราะห 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ สามารถจําแนกประเภทของเคร่ืองมือที่จะใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลไดดังนี้ 

1.  การสัมภาษณเชิงลึก  (In-Depth Interview ) 

1.1 เครื่องมือที่ใชไดแก 

1.  แบบสอบถามที่ใชในการสอบถามและบันทึกคําสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อ

บันทึกคําตอบของคําถามที่กําหนดไว และผูวิจัยไดทําการสัมภาษณดวยตนเองทั้งหมด เพื่อเปน

ประโยชนการซักถามคําถามที่ตรงประเด็นและเจาะลึกถึงรายละเอียด 

จะแบงแบบสอบถามออกเปน 2 สวนคือ 

สวนที่ 1 (Q1) เปนการสอบถามขอมูลสวนตัว 

สวนที่ 2 (Q2) เปนการสอบถามเพื่อวิเคราะหการถายทอดและการดํารงอยูของภาษา

จนกลายเปนวัฒนธรรมอยางหน่ึงขององคการ  ตลอดจนหาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม

องคการกับรูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัดของพนักงาน  

2. เทปบันทึกเสียง ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคคล ซึ่งเปนการสัมภาษณแบบ

เจาะลึก วิธีการนี้สามารถที่จะรวบรวมขอมูลไดอยางละเอียดถี่ถวน และสามารถนํามาถอดความได

หรือนํามาอีกคร้ังในการวิเคราะหขอมูล 

1.2 การเก็บรวมรวมขอมูล 

การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview)  เปนการศึกษาเชิงลึกในลักษณะ

สัมภาษณ พูดคุย โดยลักษณะของการสัมภาษณผูวิจัยจะใชคําถามแบบปลายเปดเพื่อเปดโอกาส

ใหแหลงขอมูลไดแสดงความคิดเห็นไดมากท่ีสุด  แตผูสัมภาษณตองเปนผูควบคุมใหอยูในกรอบ

วัตถุประสงคที่กําหนดไว   

สวนที่ 1 (Q1) จะใหผูถูกสัมภาษณเปนผูกรอกแบบฟอรม เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน

สวนตัว (Personal Background)  

สวนที่ 2 (Q2) ผูวิจัยจะสัมภาษณบันทึกลงในเทปบันทึกเสียง โดยมีแบบสอบถาม 

(Q2) เปนแนวทางในการสัมภาษณเพื่อศึกษาวิเคราะหการถายทอดและการดํารงอยูของภาษา 

ตลอดจนหาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับรูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัด 
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2.การสังเกต (Observation)  

2.1 เครื่องมือที่ใชไดแก 

1. แบบบันทึกขอมูล (Check List 1.) ในการบันทึกขอมูลเบ้ืองตนจําแนกตามลักษณะ

การใชถอยคําในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกรธุรกิจตางๆ ทั้งนี้จะไมไดพิจารณาถอยคําที่

เปนชื่อเฉพาะ 

2. แบบบันทึกขอมูล (Check List 2.) ในการบันทึกขอมูลเบื้องตนจําแนกตามลักษณะ

ปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสาร 

3.แบบบันทึกขอมูล (Check List 3.) ในการบันทึกขอมูลเบ้ืองตนจําแนกตามลักษณะ

ของวัฒนธรรมองคกรและรูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัดของแตละธุรกิจ 

 4.เทปบันทึกเสียง ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคคล 

2.2 การเก็บรวมรวมขอมูล 

-  ผูวิจัยจะสังเกตการณโดยฟงพนักงานจากองคกรธุรกิจตางๆส่ือสารกันในขณะ

ปฏิบัติงานตามชวงเวลาที่กําหนดไว  และบันทึกขอมูลเบ้ืองตนลงในแบบบันทึกขอมูลทั้ง 3 แบบ ที่

สรางข้ึนตามเกณฑที่กําหนด 

 -  บันทึกเสียงในขณะที่พนักงานปฏิบัติงาน และนํามาเปดฟงอีกคร้ังเพื่อเพิ่มเติม

รายละเอียด ของเนื้อหาใหครบถวน 

3. การวิเคราะหเนื้อหาแบบอิงภาษา (Semantical Content Analysis)  

3.1 การเก็บรวมรวมขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลเบ้ืองตนจากแบบบันทึกขอมูล (Check List) ที่สรางข้ึนตามเกณฑที่

กําหนด ซึ่งผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหการใชถอยคําดวยตนเองทั้งหมด  ลักษณะ

ถอยคําในภาษาพูดนี้ มีหนวยในการวิเคราะห  ไดแก  

“คํา” เปนหนวยเสียงที่มีความหมาย  จะประกอบดวยคําพยางคเดียวหรือหลาย

พยางคก็ได  คําในท่ีนี้จะนับรวมกลุมคําที่มีความหมายเดียว เชน “ เคาะขาย”  “ ผานลํา” ซึ่งเปน

ศัพทเทคนิค ก็จะนับเปนหนึ่งความถี่ 
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“วลี” เปนคําหลายคํามาเรียงกัน  ไดใจความ  แตยังไมสมบูรณเหมือนประโยค  ยังขาด

ภาคประธาน , ภาคแสดง เชน “ไมมีอินแฟนท”   “แหงชามน้ําชาม” เปนตน 

“ประโยค”  เปนการนําคํามาเรียงกัน  มีความหมายสมบูรณ  เชน “ผูโดยสารข้ึนเคร่ือง

นาทีสองหา” เปนตน 

ลักษณะทางดานคํา / วลี / ประโยค  ที่พนักงานในองคกรตางๆเลือกใชเพื่อให

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่ตองการความรวดเร็วในการดําเนินงานแบงเปนประเภทดังนี้ 

- การตัดคําใหสั้น  คือลักษณะของการใชคํา โดยการตัดสวนใดสวนหนึ่งของคํา

ออกไป เชน “เปา” (กระเปา)   “เล็ก” (เสนเล็ก)  “ชิ้นสด” (ลูกชิ้นเนื้อสด) 

- การใช คํา / วลี ศัพทเทคนิค คําศัพทเทคนิคเปนคําศัพทเฉพาะที่ใชเฉพาะวงการ

ธุรกิจ เชน  “อินแอด”    “คานราคา” เปนตน 

- การใช คํา / วลี  / ประโยค แสลง  คําแสลงหรือเรียกอีกอยางนึ่งวา “คําคะนอง” 

คือถอยคําหรือสํานวนที่ใชเขาใจกันเฉพาะกลุม  หรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไมใชภาษาที่ยอมรับกันวา

ถูกตองตามหลักภาษา  มีความผิดแปลกจากการใชคําปกติทั้งดานเสียงและความหมาย  หรือการ

นําคําศัพทตางประเทศมาใชในประโยคที่มีความหมายไปในทางแสลง เชน “แทงกิ้วบ๊ิกๆ”   รวมทั้ง

การใชคําที่ไมใชในภาษาพูดปกติหรือในชีวิตประจําวันทั่วๆไป  และสํานวนที่คิดข้ึนมาโดยเฉพาะ  มี

ความหมายในทางแสลง 

- การใชคําทับศัพท หมายถึง การยืมคําตางๆที่มีใชในภาษาอ่ืน แลวเขามาปนใน

ภาษาไทย  หลายคําจากภาษาเหลานี้ใชกันจนกระทั่งไมสามารถบอกไดวาเปนคําภาษาใด  หรือ

บางคร้ังใชเพราะไมอาจหาคําไทยที่เหมาะสมมาใชไดจึงทับศัพทไปเลย เชน  “ฟกเกอร”    “กอปป” 

เปนตน 

-  การใชคําอักษรยอ เปนการยอคําเพื่อประหยัดเวลา โดยใชตัวอักษรในบางคํา เชน  

“ยห” (อยาหวง)  ตม. (ตํารวจตรวจคนเขาเมือง)  สบม. (สบายมาก) 
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ตารางสรุปวธิีการวิเคราะห 

ปญหานําวิจยั วิธวีิเคราะห 

1.ในช่ัวโมงเรงรีบของการทําธุรกิจทําใหแตละองคกรสราง

รูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัดลักษณะใดขึ้นมา 

ใช Coding Sheet แบบ Semantic Content Analysis 

เก็บขอมูลจากการสังเกตการณ 

2.วัจนภาษา(ภาษาพูด)ในการส่ือสารแบบรวบรัดของแตละ

องคกรมีความเหมือนหรือตางกันอยางไร 

เปรียบเทียบจากคารอยละที่ไดจาก Coding Sheet 

3.พนักงานแตละองคกรมีการปรับตัวใหเขาสูกระบวนการ

ส่ือสารแบบรวบรัดขององคกรอยางไร 

การสัมภาษณเชิงลึก (In – Depth Interview ) 

4.วัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับรูปแบบการส่ือสาร

แบบรวบรัดท่ีใชในแตละองคกรหรือไม 

-สังเกตการณ                                                               

-การสัมภาษณ                                                             

-ขอมูลที่เก่ียวของของแตละองคกร                                 

-ใช Coding Sheet ในการวิเคราะหใหเห็นภาพรวมของ

วัฒนธรรมองคกรกับรูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัด 

การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 1. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity Test) โดยการนําแบบคําถามที่ใชในการ

สัมภาษณและแบบบันทึกขอมูล (Check List) ที่จะใชในการบันทึกขอมูลเบ้ืองตนไปให

ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดแกอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความเกี่ยวของของเนื้อหา (Content Validity) 

และความเหมาะสมในการใชภาษา เพื่อนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแบบคําถามสัมภาษณ และ

แบบบันทึกขอมูล (Check List) ใหมีความเที่ยงตรงและเหมาะสมมากข้ึน 

 2. การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability Test) โดยการนําแบบบันทึกขอมูล (Check 

List)  ไปทําการทดสอบ (Pre-Test) จึงจัดต้ังผูชวยวิจัยข้ึนเพื่อเปนผูตัดสิน (Judge Panels)  โดยใช

ผูชวยวิจัยเปนผูลงรหัส 3 คน (รวมผูวิจัย) ซึ่งผูลงรหัสคนหนึ่งเปนนักศึกษาปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย อีกคนหนึ่งเปนนักศึกษาปริญญาตรีดานอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  โดยใหผูรวมวิจัยลงรหัสวิเคราะหลักษณะวัจนภาษา(ภาษาพูด)ในรูปแบบการส่ือสาร

แบบรวบรัด จากเทปบันทึกเสียง  
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 ทดสอบการลงรหัสดวยการนับจํานวนคร้ังที่ผูรวมลงรหัสมีความคิดเห็นตรงกันมา

คํานวณหาคาความนาเช่ือถือ โดยใชสูตร โฮลสติ (Ole R. Holsti) คือ (Richard W. Budd. Robert 

K. Thorpand Lewis Donohew, 1976 : P.68) 

  R  =     3 [ C1,2,3 ] 

                 C1+C2+C3 

  C 1,2,3  =  จํานวนครั้งที่ผูรวมลงรหัสทั้ง 3 มีความคิดเห็นตรงกัน 

  C1 + C2 + C3 = จํานวนครั้งรวมกันที่ผูลงรหัสทั้ง 3 คน พิจารณา 

  R  = ความนาเชื่อถือ 

มาตรฐานจากสูตรกําหนดไววาความนาเชื่อถือไมควรตํ่ากวา 0.75 จึงถือวามีความนาเชื่อถือ 

  R  =           3 [1580] 

       1624 + 1590 + 1733 

  R  =  0.95 

คาที่ไดเทากับ  0.95  ซึ่งสูงกวาเกณฑ 0.75 ตามสูตรที่กําหนดเบื้องตน จึงถือวาการบันทึกขอมูลนี้

เชื่อถือได 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในสวนที่ 1 และ 2 มาประมวลเชิงคุณภาพ มา

บรรยายผลในรูปแบบของการพรรณนาในพนักงานแตละองคการ 

 2. นําขอมูลที่ไดจากพนักงานแตละองคการธุรกิจมาหาความสัมพันธดานวัฒนธรรม

องคการกับวัจนภาษา(ภาษาพูด) ที่ใชในการสื่อสารและเปรียบเทียบเพื่อหาขอเหมือนและขอ

แตกตาง 

 3. นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหวัจนภาษา(ภาษาพูด)ในรูปแบบการส่ือสารแบบรวบ

รัด จากแบบบันทึกขอมูล (Check List) มาทําการวิเคราะหตามเกณฑที่กําหนดไว  

DPU



 60

 4. จากนั้นนําขอมูลจากการวิเคราะห มาแจกแจงความถ่ีหาคารอยละ  และนําผลที่

ไดมาใสในตารางการวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงจํานวนถอยคําแตละประเภทที่พนักงานใชส่ือสารกัน

ในเวลาเรงรีบ  และเปรียบเทียบโดยการใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)   

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ รอยละ ซึง่มีสูตรการคํานวณดังนี ้

คารอยละ  = จํานวนของรายการนั้น  x 100 

                    จํานวนของรายการนั้นทั้งหมด 

5. นําแนวคิดและหลักการทฤษฎี หรือผลงานวิจัยและสรุปผลตอไปตามแนวทางใน

การศึกษาและวัตถุประสงคที่ต้ังไว DPU



บทที่ 4 

การวิเคราะหผล 
 
 การศึกษาเร่ืองการส่ือสารดวยวัจนภาษา(ภาษาพูด) ในรูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัด 
กรณีศึกษา : ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจตลาดประมูล และธุรกิจการบินระหวางประเทศ  ผูวิจัยพบวา
รูปแบบของการทํางานในแตละองคกรท่ีตองการความรวดเร็วในการส่ือสาร  นํามาซ่ึงการปรับและ
เปล่ียนทางภาษาและลักษณะการพูดท่ีใชในการปฏิบัติงานเพื่อผลทางประสิทธิภาพในการทํางาน     
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดเขาไปสังเกตการณการส่ือสารของพนักงานในขณะปฏิบัติงานในแตละองคกร
ของกรณีศึกษาเพื่อการวิเคราะหดานวิธีการใชถอยคําในการส่ือสารเพ่ือการปฏิบัติงานทางธุรกิจ 

  หลังจากการเก็บขอมูลจากการสังเกตและจากเอกสารรวมท้ังการสัมภาษณเชิงลึกแลว  
ผูวิจัยจะไดตอบปญหานําวิจัยตามลําดับปญหาดังตอไปนี้  

ปญหานําวิจัยขอท่ี 1 : ในชั่วโมงเรงรีบของการทําธุรกิจทําใหแตละองคกรสรางรูปแบบการส่ือสาร
แบบรวบรัดลักษณะใดขึ้นมา 

จากการสังเกตการณการใชภาษาของพนักงานในแตละองคกรขณะปฏิบัติงานในช่ัวโมง
เรงดวนของการทํางานโดยใช Coding Sheet แบบ Semantic Content Analysis ในการเก็บขอมูล
ลักษณะของภาษาพูดท่ีใชในแตละองคกร   โดยจะเรียงลําดับวิเคราะหออกมาเร่ิมจาก ธุรกิจ
รานอาหาร ธุรกิจตลาดประมูล และธุรกิจการบินระหวางประเทศ  โดยมีรายละเอียดของแตละ
องคกรธุรกิจดังตอไปนี้  

ธุรกิจรานอาหาร 

รานกวยเตี๋ยวยานอนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

รานกวยเตี๋ยวยานอนุสาวรียชัยสมรภูมินั้น  เปนธุรกิจท่ีมีมานานกวา 20 ป  แรกเร่ิมนั้น
เปนประเภทกวยเตี๋ยวเรือเพียงอยางเดียว  แตปจจุบันนอกจากกวยเตี๋ยวเรือแลวยังมีกวยเตี๋ยวประเภท
อ่ืนตามมาเชน กวยเตี๋ยวตมยํา กวยเตี๋ยวหมูแดง กวยเตี๋ยวเย็นตาโฟ เปนตน ท้ังนี้เพื่อรองรับใหครบ
ทุกความตองการของผูบริโภค   
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ซ่ึงปจจุบันมีรานกวยเตี๋ยวรวมอยูประมาณ 21 ราน แบงเปนรานขนาดใหญจํานวน 4  
ราน  รานขนาดใหญจะมีจํานวนพนักงานประมาณ 15 คน  โดยจะเริ่มเปดขายต้ังแต 09.00 น. ไป
จนถึงประมาณ  20.00น.  ซ่ึงชวงเวลาท่ีคนจะมากินกวยเตี๋ยวมากท่ีสุดก็จะเปนชวงเวลาประมาณ 
12.00 – 13.00 น. และเปนท่ีทราบกันดีอยูแลววาอนุสาวรียชัยสมรภูมิเปนยานชุมชนใกลสถานศึกษา 
โรงพยาบาล หางสรรพสินคา และสถานท่ีทํางานของบริษัทเอกชนอีกหลายแหง อีกท้ังยังเปนจุด
ศูนยกลางการตอรถโดยสารของประชาชนท่ัวไป  จึงทําใหมีผูคนพลุกพลานท้ังเด็กนักเรียน นักศึกษา 
คนทํางาน ฯลฯ  ดังนั้นเม่ือใกลถึงเวลาเท่ียงวันจึงมีคนจํานวนมากเลือกออกมารับประทานกวยเตี๋ยวท่ี
อนุสาวรียฯนี้    

การวิเคราะหดานวิธีการใชถอยคําในภาษาพูดของรานกวยเตี๋ยวเรือยานอนุสาวรียฯ 

 การส่ือสารของพนักงานในรานกวยเตี๋ยวเรือนี้ สวนใหญจะเปนเร่ืองของการส่ังอาหารท่ี
ไดรับรายการมาจากลูกคา  ซ่ึงบรรยากาศในรานกวยเตี๋ยวในชวงเท่ียงวันนั้นจะคอนขางคึกคัก
พอสมควรเน่ืองจากมีลูกคาเขามารับประทานเปนจํานวนมาก ถาเปนนักเรียนนักศึกษาก็มักจะมากัน
เปนกลุมใหญ  ซ่ึงเอกลักษณของกวยเตี๋ยวเรือยานอนุสาวรียฯนี้ก็คือ กวยเตี๋ยวจะชามเล็กมาก ลูกคาก็
จะส่ังท่ีละหลายชาม และรายการอาหารก็จะหลากหลายและแตกตางกันไป ซ่ึงพนักงานก็จะตองไป
ส่ือสารกับผูปรุงกวยเตี๋ยวใหถูกตอง และครบตามจํานวนท่ีลูกคาส่ัง 

 นอกจากรสชาติความอรอยของอาหารเพ่ือแขงขันกับรานอ่ืนในบริเวณใกลเคียงแลว  
ความรวดเร็ว และไดของตามท่ีลูกคาตองการก็เปนส่ิงท่ีจะมัดใจลูกคาไดเปนอยางดี  ดังนั้นแมจะเปน
เพียงการส่ือสารในรานอาหารธรรมดาแตเม่ือมีลูกคามาเปนจํานวนมากพรอมท้ังส่ังอาหารคร้ังละ
หลายรายการ  ความจําเปนในการปรับเปล่ียนภาษาพูดใหเร็ว ส้ัน และกระชับแตไดใจความจึงเปนส่ิง
สําคัญ ซ่ึงพนักงานแตละคน แตละรานท้ังผูปรุงและผูรับรายการอาหารยอมมีลักษณะการพูดท่ี
เหมือนหรือแตกตางกันไป 

ผลการศึกษาในดานวิธีการใชถอยคําในภาษาพูดจากรานกวยเต๋ียวเรือท้ัง 4   ราน  
สามารถสรุปผลออกมาในรูปของตารางไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 

วิธีการใชถอยคําในภาษาพูดของธุรกิจรานกวยเตี๋ยวเรือยานอนุสาวรียฯ 

 

          ความถ่ี 

 

ประเภท 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี5 รวม

ความ

ถ่ี 

% ลําดับ

ท่ี ความถ่ี ความถ่ี ความถ่ี ความถ่ี ความถ่ี 

ศัพทเทคนิค 183 157 328 181 207 1056 26.04 2 

คําทับศัพท 6 2 4 - 2 14 0.3 3 

คําแสลง - 3 - 4 1 8 0.17 4 

คําตัดส้ัน 521 484 663 676 633 2977 73.4 1 

อักษรยอ - - - - - - - 5 

จากขอมูลลักษณะรูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัดดังกลาวสามารถนําสัดสวนการใช
ถอยคําภาษามาสรางเปนแผนภูมิวงกลมไดดังนี้ 

ภาพท่ี1 

สัดสวนการใชถอยคําภาษาในการส่ือสารแบบรวบรัด 

 

 

 

ศัพทเทคนิค

คําทับศัพท

คําแสลง

คําตัดส้ัน

73.4% 26.04%
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จากขอมูลขางตนพบวาในการส่ือสารของพนักงานรานกวยเตี๋ยวเรือยานอนุสาวรียฯ
ขณะปฏิบัติงานในชวงเวลา 12.00 – 13.00 น.  มีการใชคําตัดส้ันมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนรอย
ละ 73.4 สวนอันดับท่ีสองไดแกคําศัพทเทคนิค  คิดเปนรอยละ  26.04 

ตัวอยางของลักษณะการใชถอยคําในการส่ือสารของพนักงานรานกวยเตี๋ยวเรือมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.  การตัดคําใหส้ัน ตัวอยางท่ีปรากฏในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก 

“เล็กช้ินสดเปอย”  ( 3  พฤศจิกายน 2547 ) 
คําวา”เล็ก” มาจากคําวา เสนเล็ก  คําวา “ชิ้น “ มาจากคําวา ลูกช้ิน คําวา”สด” มาจากคํา

วา เนื้อสด (ในท่ีนี้จะหมายถึงเนื้อวัว)  และคําวา “เปอย” มาจากคําวา เนื้อเปอย รวมความแลวคือ
ลูกคาส่ังกวยเตี๋ยว “เสนเล็กใสลูกชิ้น เนื้อสดและเนื้อเปอย” 

“หม่ีหมูแดงไมงอก”   (  17 พฤศจิกายน 2547 ) 
คําวา “หม่ี” มาจากคําวา เสนหม่ี  คําวา “ไมงอก “  มาจากคําวา ไมใสถ่ัวงอก  รวมความ

แลวหมายถึง  “เสนหม่ีหมูแดงไมใสถ่ัวงอก” 

“เล็กตกช้ินเปอย”  ( 27 พฤศจิกายน 2547 ) 
คําวา “เล็ก”มาจากคําวา เสนเล็ก  คําวา “ตก”  มาจากคําวา น้ําตก “ชิ้นเปอย” มาจากคํา

วาลูกช้ินกับเนื้อเปอย  รวมความแลวหมายถึง “เสนเล็กน้ําตกใสลูกช้ินกับเนื้อเปอย” 

“ใหญยําช้ินหมู”  ( 18 พฤศจิกายน 2547 ) 
คําวา “ใหญ” มาจากคําวา เสนใหญ  คําวา “ยํา” มาจากคําวา ตมยํา  คําวา “ชิ้นหมู”  มา

จากคําวา  ลูกช้ินหมู  รวมความแลวหมายถึง  “เสนใหญตมยําใสลูกช้ินหมู” 

“วุนโฟไมพริก”  ( 20 พฤศจิกายน 2547 ) 
คําวา “วุน” มาจากคําวา วุนเสน  “โฟ” มาจากคําวา เย็นตาโฟ  “ไมพริก” มาจากคําวา ไม

ใสพริก  รวมความแลวหมายถึง  วุนเสนเย็นตาโฟไมใสพริก 

“หม่ีช้ินสดไมตับไมเจียว”  ( 23  พฤศจิกายน 2547 ) 

0.17% 0.3% 
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คําวา “หม่ี” มาจากคําวา เสนหม่ี คําวา “ชิ้นสด” มาจากคําวา ลูกช้ินกับเนื้อสด  คําวา 
“ไมเจียว” มาจาก ไมใสกระเทียมเจียว  รวมความแลวหมายถึง  เลนหม่ีใสลูกช้ินและเนื้อสดแตไมใส
ตับ 

“บะแหงช้ินเนื้อไมถ่ัวไมอ๊ิว”  ( 11 พฤศจิกายน 2547) 
คําวา “บะ” มาจากคําวา บะหมี่  คําวา “ชิ้นเนื้อ”  มาจาก ลูกช้ินเนื้อวัว  คําวา “ไมถ่ัว”  

คือ  ไมใสถ่ัวปน  และคําวา “ไมอ๊ิว”  มาจาก ไมใสซีอ๊ิวดํา  รวมความแลวหมายถึง  บะหมี่แหงลูกช้ิน
เนื้อไมเอาถ่ัวปนกับซีอ๊ิวดํา 

“เหลาเอ็นลวนไมบุง”  ( 3 พฤศจิกายน 2547 ) 
คําวา “เหลา” มาจากคําวา เกาหลา  คําวา ”เอ็น” มาจากคําวา ลูกช้ินเอ็น  คําวา “ไมบุง” 

มาจาก ไมใสผักบุง รวมความแลวหมายถึง  เกาเหลาใสลูกช้ินเอ็นอยางเดียวไมใสผักบุง  เอาแต
ถ่ัวงอก 

2. การใชคําศัพทเทคนิค ตัวอยางท่ีปรากฏในคร้ังนี้  ไดแก 

“แหงน้ําอยางละชาม”   ( 5 พฤศจิกายน 2547) 
คําวา “แหง”  กับ  “น้ํา” แบงออกเปน 2 คํา  คําวา “แหง” หมายถึง กวยเตี๋ยวแหง   สวน

คําวา “น้ํา” หมายถึงกวยเตี๋ยวน้ํา 

“เอาน้ําแข็งใหหนาบาน 2 แกว”  ( 2 พฤศจิกายน 2547) 
คําวา “หนาบาน” หมายถึงบริเวณท่ีนั่งกินกวยเตี๋ยวดานนอกในสวนท่ีไมใชในหองแอร   

ในท่ีนี้คือเด็กเสิรฟบอกใหเพื่อนเอาน้ําแข็งไปใหลูกคาท่ีนั่งดานนอกดวย 

“ตมยําหมูลวกไมเผ็ด”   ( 22 พฤศจิกายน 2547) 
คําวา “หมูลวก”  คือ  การนําหมูสดท่ีหั่นเปนช้ินนําไปลวกในน้ําเดือด  เพราะกวยเตี๋ยว

หมูจะมีหมูอยู 3 ชนิด คือ หมูแดง  หมูหั่น (หมูท่ีตมเปนกอนใหญแลวหั่นเปนช้ินบางๆ) และหมูลวก 

“ใหญยําพิเศษ” (  16 พฤศจิกายน 2547) 
คําวา “พิเศษ” หมายถึง การส่ังกวยเตี๋ยวใหมีปริมาณเพิ่มมากกวาเดิม  ถาปริมาณเทาเดิม

จะเรียกวา “ธรรมดา” 

“เกาเหลาทุกอยางไมเผ็ด”  ( 9 พฤศจิกายน 2547) 
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คําวา “เกาเหลา”  หมายถึง กวยเตี๋ยวประเภทหน่ึงไมใสเสน  สวนคําวา “ทุกอยาง” คือ 
ใสเคร่ืองกวยเตี๋ยวทุกอยาง  ไดแก ลูกช้ิน  เนื้อสด  เนื้อเปอย ตับ 

 

“เล็กลูกช้ินน้ําใส”  ( 9 พฤศจิกายน 2547) 
คําวา “น้ําใส”  หมายถึง  น้ํากวยเตี๋ยวท่ีมีลักษณะใส  ไมมีสี สวนมากจะเปนน้ํากวยเตี๋ยว

หมู 

“โตะ 2 ผักสดดวย”  ( 23 พฤศจิกายน 2547 ) 
คําวา “ผักสด” หมายถึง  ผักสดท่ีกินคูกับกวยเตี๋ยว  คือ ถ่ัวงอกดิบกับโหระพา 

“เกาเหลาหมูหมก”  ( 17 พฤศจิกายน 2547 ) 
คําวา “หมูหมก”  หมายถึง นําเนื้อหมูดิบใสไวใตเสนกวยเตี๋ยวแลวเอาน้ําซุปเดือดๆราด  

3.  คําแสลง  ตัวอยางท่ีปรากฏในงานวิจัยไดแก 

“โตะท่ี 8 เด็กแนวส่ัง” ( 4 พฤศจิกายน 2547) 
 เปนคําหยอกลอลูกคาซ่ึงคาดวามากินเปนลูกคาประจํา คําวา “เด็กแนว” หมายถึง วัยรุน
ท่ีเปนตัวของตัวเองไมลอกเลียนแบบใคร เปนภาษาปากท่ีชวงนี้กําลังนิยมพูดกัน 

 “เล็กตมยํารสจ๊ีดจาด”   (9 พฤศจิกายน 2547) 
คําวา “จ๊ีดจาด”  เปนภาษาปากหมายถึงบอกใหผูปรุงปรุงกวยเตี๋ยวเสนเล็กตมยํารสจัดๆ  

“บอกผิดเดี๋ยวสวย”    (23 พฤศจิกายน 2547) 
พนักงานปรุงกวยเต๋ียวพูดหยอกลอกับเพ่ือนท่ีมาบอกรายการอาหาร  คําวา "เดี๋ยวสวย” 

เหมือนกับเปนการเตือนอยาใหบอกรายการอาหารผิด  

4.  คําทับศัพท  ตัวอยางท่ีปรากฏในงานวิจัยไดแก 

“ขอน้ําซุปดวย” ( 2 พฤศจิกายน 2547) 
พนักงานใชคําวา “ซุป” ซ่ึงเปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษคือมาจากคําวา “Soup” ใน

ความหมายเดียวกันคือน้ําแกงของกวยเตี๋ยว 
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“ใหญเนื้อเปอย โน เจียว”  (13 พฤศจิกายน 2547) 
พนักงานใชคําวา “โน” ซ่ึงทับศัพทภาษาอังกฤษคําวา “No” ท่ีแปลวาไม   ในประโยคนี้

คือการส่ังไมใหใสกระเทียมเจียวในกวยเต๋ียว 

5.  อักษรยอ   

- ไมพบในการสังเกตการณท้ัง 5 คร้ัง 

 

ตลาดประมูลสินคา 

กรมบังคับคด ี

ในการวิจัยคร้ังนี้จะศึกษาในสวนการทํางานของพนักงานขณะปฏิบัติงานเปนพิธีกรใน
การประมูลสินคา ณ กรมบังคับคดี  ซ่ึงการประมูลขายสินคาทอดตลาดของกรมบังคับคดีนั้นสวน
ใหญจะเปนทรัพยสินท่ีถูกเจาหนาท่ียึดทรัพยแลวนํามาขายทอดตลาดซ่ึงมีท้ังสังหาริมทรัพย เชน ขาว
ของเคร่ืองใชตางๆ เคร่ืองใชสํานักงาน เคร่ืองใชไฟฟา เคร่ืองจักรกลโรงงาน เปนตน  สวน
อสังหาริมทรัพยก็ไดแกบาน อาคารพาณิชย  หองชุด  รวมท้ังท่ีดินวางเปลา 

โดยส วนมากการประมูล ท่ีกรมบัง คับคดี เ ลยนั้ นจะ เปนท รัพย สินประ เภท
อสังหาริมทรัพยซ่ึงจะมีการประมูลทุกๆวันเสาร  งานประมูลนั้นจะเร่ิมตั้งแตเวลา 09.00 น. ไป
จนกวาจะจํานายทรัพยสินครบทุกรายการ ซ่ึงสวนใหญก็จะไมเกินเวลา 12.00 น. 

 แตบางคร้ังก็จําเปนตองมาประมูลตอในรอบบายเพ่ือจะไดประมูลทรัพยสินไดครบทุก
รายการ  แตการประมูลก็จะไมคึกคักเทากับชวงเชาเพราะการประมูลนั้นจะเร่ิมจากทรัพยสินท่ีมีราคา
ประเมินตํ่ากอน  ไลไปหาทรัพยสินท่ีตั้งราคาไวสูง  ดังนั้นในชวงเชาก็จะมีผูเขารวมประมูลท่ี
คอนขางหลากหลายท้ังบุคคลท่ีมีกําลังซ้ือปานกลางไปจนถึงผูท่ีมีกําลังซ้ือสูงเขาสูราคาประมูลกัน  
ถาเปนการประมูลท่ีเลยเขาสูชวงบาย  ผูเขารวมประมูลก็จะเหลือนอยลงการประมูลก็จะไมคอยเรง
รอนเทากับชวงเชา 

การวิเคราะหดานวิธีการใชถอยคําในภาษาพูดของธุรกิจประมูลสินคาของกรมบังคับดี 
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ในงานประมูลสินคาหรือการจําหนายทรัพยสินทอดตลาดของกรมบังคับคดีนั้นจะใช
พิธีกรบนเวที 2 ทาน ทานแรกจะเร่ิมตนดวยการอธิบายรายละเอียดของทรัพยสินแตละรายการวาเปน
อะไร เปนรายการทรัพยสินลําดับท่ีเทาไหร  หลังจากนั้นพิธีกรอีกทานหน่ึงถึงจะทําหนาท่ีในการ
ดําเนินการการประมูลสินคานั้นๆซ่ึงภาษาท่ีใชก็จะเปนภาษาสํานวนในเชิงกฎหมาย 

ในการประมูลแตละคร้ังโดยเฉพาะวันเสารซ่ึงเปนวันหยุดทําใหมีผูเขารวมประมูล
สินคาคอนขางมากกวาวันอ่ืนๆ  ทําใหการประมูลในวันเสารจะเปนงานท่ีคอนขางใหญมีรายการ
ทรัพยสินท่ีตองประมูลมาก  ดังนั้นจะเห็นเจาหนาท่ีท่ีเปนพิธีกรดําเนินงานประมูล ณ กรมบังคับคดี
คอนขางท่ีจะตองพูดใหเร็วกวาปกติ  แตก็ตองใหถูกตองและชัดถอยชัดคําเนื่องจากเปนงานประมูลท่ี
จัดข้ึนโดยสวนของราชการ  

นอกจากรายการทรัพยสินท่ีมากแลวบางคร้ังการสูราคาในการประมูลของผูเขารวม
ประมูลก็ทําใหการประมูลนั้นๆยืดเยื้อได  ยิ่งทําใหพิธีกรท่ีดําเนินงานประมูลตองรีบเรงดําเนินการ
ประมูลใหกระชับยิ่งข้ึนแตท้ังนี้ก็ตองครบถวนและถูกตองตามหลักการดวย 

ผลการศึกษาในดานวิธีการใชถอยคําในภาษาพูดของธุรกิจตลาดประมูลสินคาสามารถ
สรุปผลออกมาในรูปของตารางไดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2 

วิธีการใชถอยคําในภาษาพูดของธุรกิจตลาดประมูลสินคา ณ กรมบังคับคดี 
 

ความถ่ี 

 

ประเภท 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี5 รวม

ความ

ถ่ี 

% ลําดับ

ท่ี ความถ่ี ความถ่ี ความถ่ี ความถ่ี ความถ่ี 

ศัพทเทคนิค 782 949 792 749 842 4114 85 1 

คําทับศัพท 36 54 11 43 32 176 3.6 3 

คําแสลง - - - - - - - - 
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คําตัดส้ัน 146 86 184 58 76 550 11.3 2 

อักษรยอ - - - - - -  - 

จากขอมูลลักษณะรูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัดดังกลาวสามารถนําสัดสวนการใช
ถอยคําภาษามาสรางเปนแผนภูมิวงกลมไดดังนี้ 

ภาพท่ี 2 

สัดสวนการใชถอยคําภาษาในการส่ือสารแบบรวบรัด 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

จากขอมูลขางตนพบวาในการส่ือสารของเจาหนาท่ีท่ีเปนพิธีกรดําเนินงานประมูลสินคา
ขณะปฏิบัติงานในชวงเวลา 0900 – 12.00 น.  มีการใชคําเทคนิคมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนรอย
ละ   85      สวนอันดับท่ีสองไดแกคําตัดส้ัน        คิดเปนรอยละ   11.3     และพบวาไมมีการใชคํา
แสลงและคําอักษรยอในการการสังเกตการณท้ัง 5 คร้ัง 

ตัวอยางของลักษณะการใชถอยคําในการส่ือสารของเจาพนักงานผูดําเนินงานการ
ประมูลมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.  การตัดคําใหส้ัน ตัวอยางท่ีปรากฏในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก 

ศัพทเทคนิค

คําทับศัพท

คําตัดส้ัน

85.0% 

11.3% 3.6% 
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“มีจําเลยจะใชสิทธ์ิคานหรือไม” (  16  ตุลาคม 2547 ) 

เจาพนักงานท่ีเปนพิธีกรประกาศถามเจาของทรัพยสินเดิมท่ีถูกขายทอดตลาดวาจะตอง
การคัดคานราคาเร่ิมตนการประมูลหรือไม ดังน้ันคําวา”คาน”ในประโยคนี้คือ คานราคา 

 

 “เจาพนักงานงดการขาย”   ( 9  ตุลาคม  2547 ) 
ถาไมมีผูสนใจประมูลราคาทรัพยสินนั้นเจาหนาท่ีก็จะประกาศเลิกการขายและเล่ือน

การประมูลทรัพยสินอันนั้นไปคร้ังหนา  ซ่ึงคําวา “งดการขาย” ก็คือ งดการขายทอดตลาด 

“หมายเลขแดงท่ี......”  (9  ตุลาคม 2547) 
ทรัพยสินท่ีมาประมูลจะเปนทรัพยสินท่ีถูกทางธนาคารยึดมาซ่ึงหมายถึงจําเลยถูก

ธนาคารฟองรองยึดทรัพยขายทอดตลาด  ดังนั้นทรัพยสินแตละช้ินก็จะมีหมายเลขคดีนั้นๆ  ทุกคร้ัง
เจาพนักงานจะประกาศหมายเลขคดีใหผูเขารวมประมูลทราบดวย  คําวา “หมายเลขแดง”  ก็คือ 
หมายเลขคดีแดง  (หมายเลขคดีมี 2 ประเภทคือ ดํา กับแดง) 

 “ราคาตอนน้ีอยูท่ี...........บาทมีผูเขาสูไหมคะ” ( 23 ตุลาคม 2547 ) 
พิธีกรประกาศถามวามีผูใดจะเขาเสนอราคาประมูลมากกวาราคาในขณะน้ันอีกหรือไม  

ซ่ึงคําวา “ผูเขาสู” คือ ผูเขาสูราคาประมูล” 

“มีใครจะใหเพิ่มไหมคะ”  ( 30  ตุลาคม 2547 ) 
พิธีกรประกาศถามผูเขารวมประมูลวามีผูใดสนใจตองการประมูลราคาทรัพยสินเพิ่ม

จากนี้อีก คําวา “ใหเพิ่ม” ในความหมายก็คือ ใหราคาเพ่ิมจากราคา ณ ปจจุบัน 

“ราคาประเมินหลังหักภาระแลว”  ( 30 ตุลาคม 2547 ) 
คําวา “หักภาระ” มาจากคําวา หักภาระหนี้สิน เชน ถาเปนคอนโด ภาระหนี้สินก็จะ

ไดแก คาสวัสดิการกลาง หรือ อาจหมายถึง คาน้ํา คาไฟท่ีเจาของเดิมคางจายกอนท่ีทรัพยสินจะถูก
ยึด 

2.  การใชคําศัพทเทคนิค ตัวอยางท่ีปรากฏในคร้ังนี้  ไดแก 

“ทรัพยสินท่ีจะนํามาขายทอดตลาดตอไปไดแก......” (  2  ตุลาคม  2547 ) 
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คําวา “ขายทอดตลาด”   หมายถึงการนําทรัพยสินนั้นออกมาประมูลขายซ่ึงเจาพนักงาน
ท่ีกรมบังคับคดีจะใชคําวา “ขายทอดตลาดแทนคําวา “ประมูล” 

“พนักงานเคาะราคาขาย”    (  23  ตุลาคม  2547 ) 
เจาพนักงานประกาศ “เคาะราคาขาย” คือ เม่ือการประมูลในทรัพยสินนั้นๆเสร็จส้ิน

และตกลงราคาขายใหผูท่ีใหราคาสูงสุด 

“คานราคา”   (  16  ตุลาคม 2547 ) 
คําวา ”คานราคา”  คือ ตัวจําเลยหรือเจาของทรัพยเดิมไมเห็นดวยกับราคาเร่ิมตนการ

ประมูลก็คือเห็นวาควรมากกวาท่ีให  จึงมีสิทธิทําการคัดคานราคาขายเร่ิมตน 

“หมายเลข007รับราคา”  ( 16 ตุลาคม  2547  ) 
คําวา “รับราคา”  คือการที่ผูเขารวมประมูลเร่ิมตนการประมูลคนแรก  คือการยอมรับ

ราคาขายเร่ิมตนตามท่ีเจาพนักงานประกาศ 

“ไมทราบวาจําเลยผูแทนการขายมาม้ัยคะ” ( 9 ตุลาคม 2547 ) 
 คําวา “จําเลยผูแทนการขาย” หมายถึง จําเลยผูเปนเจาของทรัพยสินเดิมไมมาแตสง
ตัวแทนมาเพ่ือทําการประมูลแทน 

 “ใหผูประมูลวันนี้ผูกพันราคาเปนเวลา 30 วัน” ( 16 ตุลาคม 2547 ) 
 คําวา “ผูกพันราคา” หมายถึง ในกรณีท่ีจําเลยไมเห็นดวยกับราคาท่ีมีผูประมูลได  เจา
พนักงานจะใหโอกาสจําเลยหาผูมาซ้ือทรัพยในราคาท่ีจําเลยตองการ  โดยราคาท่ีผูประมูลไดในคร้ัง
นี้จะยึดถือไวเปนหลักกอนเปนเวลา 30 วัน หากไมมีผูซ้ือทรัพยในราคาท่ีจําเลยตองการ เจาพนักงาน
ก็จะขายทรัพยใหกับผูท่ีประมูลไดในครั้งแรก 

 “ในครั้งนี้เจาพนักงานจะไมถามคาน” ( 23 ตุลาคม 2547 ) 
 คําวา “ไมถามคาน” มีความหมายวา ในการประมูลคร้ังกอน จําเลยมีการใชสิทธ์ิคัดคาน
ราคาขายครบ 3 ครั้งแลว คร้ังนี้เจาพนักงานจะไมถามจําเลยวาจะคัดคานราคาขายอีกหรือไม 

3. คําทับศัพท  ตัวอยางท่ีปรากฏในงานวิจัยไดแก 

“ขอแคนเซิลหมายเลข 061 คะ”  (  2 ตุลาคม 2547)  
คําวา  “แคนเซิล”  เปนการทับศัพทภาษาอังกฤษมาจากคําวา Cancle  หมายถึงการ

ยกเลิก  ในประโยคนี้เจาพนักงานของยกเลิกปายท่ีใชในการประมูลของผูเขารวมประมูลเนื่องจากใช
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ปายผิดสี คือ การประมูลทรัพยสินแตละอยางระดับราคาเร่ิมตนจะไมเทากัน  สีปายก็จะแตกตางไป
ตามระดับราคาเร่ิมตนการขาย 

 

4. คําแสลง   

- ไมพบในการสังเกตการณท้ัง 5 คร้ัง 

5.  อักษรยอ  

 - ไมพบในการสังเกตการณท้ัง 5 คร้ัง 

ธุรกิจการบินระหวางประเทศ 

บริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) 

 ในการศึกษาคร้ังนี้จะศึกษาในสวนการทํางานของพนักงานภาคพื้นดินบริษัทการบิน
ไทยฯท่ีประจําอยูทาอากาศยานกรุงเทพฯ สําหรับสายการบินไทยนั้นในแตละวันจะมีเท่ียวบินเฉพาะ
ของการบินไทยท้ัง Flight เขา และ ออก ประมาณ 140 เท่ียวบิน นอกจากน้ีการบินไทยยังรับ 
Handling ใหกับสายการบินลูกคาอีกเปนจํานวนมากซ่ึงไมต่ํากวา 20 สายการบิน เชน Cathay Pacific 
Airways , Singapore Airlines , All Nippon Airways เปนตน  

  ซ่ึงการทํางานของพนักงานท่ีนี่จะทํางานเปนระบบ 24 ช่ัวโมง คือมีพนักงานเขาเวร
หมุนเวียนอยูตลอดเวลาโดยจะแบงออกเปนหลายๆแผนก แตละแผนกก็จะกระจายอยูตามจุดตางๆ
ของสนามบิน ในการปฏิบัติงานน้ันจะตองมีการติดตอส่ือสารกันระหวางหนวยงานอยูตลอดเวลา
ตั้งแตการ Check in , การ Load กระเปา ไปจนถึงการ Board ผูโดยสารข้ึนเคร่ือง ดังนั้นการ
ติดตอส่ือสารระหวางหนวยงานจึงตองอาศัยวิทยุส่ือสาร (Walkie Talkie) เปนส่ือกลางในการส่ือสาร
ท่ีสําคัญ 

การวิเคราะหดานวิธีการใชถอยคําในภาษาพูดของธุรกิจการบินระหวางประเทศ 
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การส่ือสารในสายงานของธุรกิจการบินระหวางประเทศนั้นจําเปนท่ีจะตองอาศัย 
Walkie Talkie หรือวิทยุส่ือสาร เปนส่ือในการส่ือสารระหวางพนักงานในแตละหนวยงานท่ีกระจาย
อยูตามพ้ืนท่ีตางๆของสนามบินใหปฏิบัติงานอยางสอดคลองกัน 

 ซ่ึงในการพูดผานวิทยุส่ือสารนั้นนอกจากจะตองการความแมนยําและถูกตองแลว  ยัง
ตองการความรวดเร็วในการพูดดวยเนื่องจากมีพนักงานเปนจํานวนมากท่ีตองการใชเชนกัน  
พนักงานงานแตละคนจึงจําเปนท่ีตองพูดใหเร็ว กระชับและไดใจความมากท่ีสุดโดยเฉพาะใน
ชวงเวลาเรงดวน (Rush Hour)ของการทํางาน คือมีเคร่ืองบินเขาและออกจํานวนมากในเวลาไลเล่ีย
กัน  ดังนั้นพนักงานแตละคนจึงมีลักษณะการใชถอยคําเพื่อการส่ือสารในหลายๆรูปแบบท่ีแตกตาง
ไปจากการพูดทั่วไป   

ผลการศึกษาในดานวิธีการใชถอยคําในภาษาพูดของธุรกิจการบินระหวางประเทศ
สามารถสรุปผลออกมาในรูปของตารางไดดังนี้ 

ตารางท่ี 3 

วิธีการใชถอยคําในภาษาพูดของธุรกิจการบินระหวางประเทศ 

 

ความถ่ี 

ประเภท 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี5 รวม

ความ

ถ่ี 

% ลําดับ

ท่ี ความถ่ี ความถ่ี ความถ่ี ความถ่ี ความถ่ี 

คําตัดส้ัน 33 49 30 67 37 216 10.8 3 

ศัพทเทคนิค 165 136 148 164 152 765 38.3 2 

คําแสลง - 1 4 5 3 13 0.5 5 

คําทับศัพท 161 163 199 187 173 883 44.2 1 

อักษรยอ 18 25 29 33 16 121 6.06 4 
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จากขอมูลลักษณะรูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัดดังกลาวสามารถนําสัดสวนการใช
ถอยคําภาษามาสรางเปนแผนภูมิวงกลมไดดังนี้ 

 

 

 

ภาพท่ี 3 

สัดสวนการใชถอยคําภาษาในรูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากขอมูลขางตนพบวาในการส่ือสารผานวิทยุส่ือสารขณะปฏิบัติงานของพนักงาน
ภาคพ้ืนดินสายการบินไทยในชวงเวลา 08.00 – 11.00 น. มีการใชคําทับศัพทมากท่ีสุดเปนอันดับ
หนึ่ง คิดเปนรอยละ   44.2  สวนอันดับท่ีสองไดแกคําตัดส้ัน  คิดเปนรอยละ 38.3 

ตัวอยางของลักษณะการใชถอยคําในการส่ือสารของพนักงานการบินไทยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

1.การตัดคําใหส้ัน ตัวอยางท่ีปรากฏในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก 

ศัพทเทคนิค

คําทับศัพท

คําแสลง

คําตัดส้ัน

อักษรยอ

38.3% 44.2% 

6.0% 10.8% 0.5% 
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“ TG992 ขาดเทาไหร”     ( 3 ธันวาคม 2547) 
พนักงานไดประกาศถามเพ่ือนรวมงานทางวิทยุส่ือสารซ่ึงมีการตัดคําใหส้ันลงอยู คือคํา

วา “ขาดเทาไหร” หมายถึง “มีผูโดยสารท่ียังไมมาข้ึนเคร่ืองอีกเทาไหร” 

“ปดตามจอ สุดทายสาย1”     (10 ธันวาคม 2547) 
พนักงานไดประกาศแจงทางวิทยุฯ โดยคําวา “ปดตามจอ” หมายถึง “จํานวนผูโดยสาร

ตรงตามจอคอมพิวเตอร”  คําวา “สุดทาย”  หมายถึง “กระเปาใบสุดทาย”  และคําวา “สาย 1” 
หมายถึง “ไปตามสายพานลําเลียงกระเปาหมายเลข1” 

 

“ท้ังลํา 283” (17 ธันวาคม 2547) 
พนักงานท่ีประจํา Boarding Gate แจงทางวิทยุฯ ซ่ึงคําวา “ท้ังลํา” หมายถึง “ผูโดยสาร

ท้ังลํา” สวนตัวเลข “283”  หมายถึง “จํานวนผูโดยสารท้ังหมด 283 คน 

“ผูโดยสารออกจากหองเฟรส (First) แลว 10 นาที” (3 ธันวาคม 2547) 
พนักงานประกาศแจงทางวิทยุวาผูโดยสารท่ีกําลังตามตัวอยูนั้น  ไดออกจาก “หองเฟรส 

(First)”  คือ หองรับรองผูโดยสารช้ัน First Class ไปแลว 10 นาที 

“ใบหลังทายไปกับรถเล็กเบอร019” ( 17 ธันวาคม 2547 ) 
 คําวา “ใบหลังทาย”  หมายถึง มีกระเปาเพิ่มอีกหลังจากกระเปาใบสุดทายท่ีไดลําเลียง
ผานไป  

“Off Boy ขาออก โทรกลับ 1973 ดวย” ( 31 ธันวาคม 2547 ) 
คําวา “Off Boy” หมายถึง Office Boy  คือพนักงานเดินเอกสารของแตละแผนก  คําวา 

“ขาออก” จึงหมายถึง แผนกผูโดยสารขาออก  

2. การใชคําศัพทเทคนิค ตัวอยางท่ีปรากฏในคร้ังนี้  ไดแก 

“2 Transit มาจาก 320 กับ 322“     (10 ธันวาคม 2547) 
พนักงานใช คําวา “Transit” เปนคําเทคนิคท่ีมาจากภาษาตางประเทศ ซ่ึงในธุรกิจการ

บินนั้นหมายถึง “ผูโดยสารท่ีมาจากเท่ียวบินหนึ่งและตองตอเคร่ืองไปอีกเท่ียวบินหนึ่ง” โดยในประ
โคนี้จะหมายถึง “มีผูโดยสาร 2 คน ท่ีตอเคร่ืองมาจากเท่ียวบินท่ี TG 320 และเท่ียวบินท่ี TG 322” 

”ผูโดยสาร On Board เรียบรอยแลว”     (24 ธันวาคม 2547) 
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พนักงานใช คําวา “On Board”  ซ่ึงเปนคําเทคนิคท่ีหนวยงานสายการบินใชเรียกใน
ความหมายท่ีวา “ผูโดยสารท่ีเขาไปในเคร่ืองบินเรียบรอยแลว” 

“ตกลง Figure เปนเทาไหร”      (31 ธันวาคม 2547) 
 คําวา “Figure”   เปนคําเทคนิคภาษาตางประเทศ หมายถึง จํานวนผูโดยสาร 

 “รถเล็กเบอร 223 มีนองเอา INAD ไปดวย” (17 ธันวาคม 2547) 
 ประโยคนี้เปนการแจงถึงพนักงานท่ีประจําอยูท่ีเคร่ืองบิน โดยคําวา “INAD” นี้เปน
คําศัพททางเทคนิคท่ีหมายถึง  ผูโดยสารท่ีไมสามารถเดินทางเขาประเทศไทยไดและตองถูกสงตัว
กลับไปยังประเทศท่ีตนเองเดินทางออกมา  

 

 

 “ผูโดยสารอยูท่ีจุดเช็คพอยท (Check Point )”   (17 ธันวาคม 2547) 
 “จุดเช็คพอยท (Check Point )” คือ บริเวณท่ีเจาหนาท่ีการทาจะตอง X-Ray จะตอง
ตรวจคนตัวและกระเปาผูโดยสารกอนท่ีจะใหผานไปท่ีประตูข้ึนเคร่ือง 

 “ออรคิดคะ 421เชิญคะ”  ( 24 ธันวาคม 2547 ) 
 คําวา “ออรคิด” เปนคําเรียกแทนแผนกหองรับรองผูโดยสาร ( แผนก Lounge) ประโยค
นี้คือ ทางเคร่ืองไดประกาสแจงทางแผนกหองรับรองวา TG 421 เคร่ืองพรอม Board แลว ใหเชิญ
ผูโดยสารท่ีอยูในหองรับรองมาท่ี Gate ได 

 “เรดแคป (Red Cap) กอปป (Copy) ขาวไหมคะ”  ( 10 ธันวาคม 2547) 
 คําวา “เรดแคป (Red Cap)” หมายถึง Load Control Supervisor ทําหนาท่ีดูแลและ
ควบคุมน้ําหนักเคร่ืองใหสมดุล ( ท่ีเรียกวา เรดแคป เพราะวาใสหมวกสีแดง ) สวน “กอปป (Copy)” 
เปนการขานรับในวิทยุส่ือสารวาเขาใจหรือไดยินในส่ิงท่ีอีกฝายหนึ่งแจงมา 

3.คําแสลง  ตัวอยางท่ีปรากฏในงานวิจัยไดแก 

“ Gate 44  ขอ Figure ปด แอรฝร่ังดวยคะ” ( 24  ธันวาคม 2547) 
พนักงานใชคําแสลงวา “แอรฝร่ัง” ซ่ึงเปนภาษาปากท่ีพนักงานใชเรียกแทนสายการบิน  

Air France  โดยเปนการเพี้ยนเสียงอานจาก “แอ – ฟราน”  เปน “แอ – ฟะ – หร่ัง” 

“แอรมังกร  เชิญ Boardคะ”  (17 ธันวาคม 2547) 
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จากตัวอยางนี้พนักงานใชคําวา “แอรมังกร” ซ่ึงเปนคําเรียกแทนช่ือสายการบิน Dragon  
Air โดยมีท่ีมาจากการแปลความหมายตามช่ือสายการบิน คือ จากคําวา Dragon ในภาษาไทยหมายถึง 
มังกร 

 “ผูโดยสารเปนคนเยอรมันเยอรเผือก” (31 ธันวาคม 2547) 
พนักงานไดใชคําแสลงวา “เยอรมันเยอรเผือก” เปนภาษาปากซ่ึงในความหมายก็คือ 

ผูโดยสารสัญชาติเยอรมัน  แตผูพูดตองการเลนคําวา “มัน” กับ “เผือก” เปนการหยอกลอนั่นเอง 

 

 

4. คําทับศัพท  ตัวอยางท่ีปรากฏในงานวิจัยไดแก 

“มีนองท่ี Gate inform พี่แลวจะ”   (3 ธันวาคม 2547) 
พนักงานใชคําวา “Gate” แทนคําวา ประตูทางออก  และคําวา “inform” แทนคําวา 

ไดรับแจงแลว  ซ่ึงจะเห็นวาเปนการนําคําศัพทภาษาอังกฤษมาใชปนกันในประโยค 

 “ผูโดยสารจะขอ up grade 2  คน” (17 ธันวาคม 2547) 
จากตัวอยางพนักงานใชคําวา “up grade” เปนคําภาษาอังกฤษในความหมายคือ การ

เล่ือนช้ันท่ีนั่งของผูโดยสารใหดีข้ึน เชน จากช้ันประหยัด( Economy Class) เปนช้ันธุรกิจ (Business 
Class) 

“On the way จากหอง Pier 3 ไมเกิน 5 นาที” (31 ธันวาคม 2547) 
 พนักงานใชคําวา “On the way”  แทนการแจงวาผูโดยสารกําลังเดินไปจากหองรับรอง
ทางดานหลุมจอดท่ี 3  คาดวาจะถึงท่ีเคร่ืองไมเกิน 5 นาที 

“ผูโดยสารถูกดีนาย (Deny) มาจากเม่ือวาน” ((17 ธันวาคม 2547) 
 คําวา “Deny” แปลวาถูกปฏิเสธ หมายถึงผูโดยสารถุกปฏิเสธไมใหข้ึนเคร่ืองมาตั้งแต
เม่ือวาน 

 “ขอคอนเฟรม (Confirm) เวลาออกดวยคะ” (3 ธันวาคม 2547) 
 คําวา “Confirm” ในประโยคนี้หมายถึงการขอยืนยันเวลาออกของเท่ียวบินท่ีแนนอนวา
ตกลงออกกี่โมง 

 “รบกวนชวยไกด (Gide) ผูโดยสารดวยคะ” (10 ธันวาคม 2547) 
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 ในประโยคนี้คําวา “Gide” หมายถึง การช้ีแนะ  การนําทาง  เปนการประกาศให
พนักงานชวยช้ีทางใหผูโดยสารไปท่ีเคร่ืองใหถูกตอง 

5.  อักษรยอ  ตัวอยางท่ีปรากฏในคร้ังนี้  ไดแก 

“1 LMC.  Joining  E  มีกระเปาตอง Load”   (17 ธันวาคม 2547)  
 คําวา “ 1  LMC.” ท่ีพนักงานใชในท่ีนี้ คืออักษรท่ียอมาจากคําวา “Last Minuet 
Change” ซ่ึงหมายถึง การเปล่ียนแปลงยอดจํานวนผูโดยสารในนาทีสุดทาย  สําหรับขอความนี้
พนักงานจะแจงวา มีการตัดผูโดยสารในนาทีสุกทาย 1 ทานในจํานวนผูโดยสารJoining และมี
กระเปาของผูโดยสารท่ีจะตองเอาลงจากเคร่ือง 

 “FM 676  เร่ือง Up grade ติดตอลูกเรือเลย”   ( 31 ธันวาคม 2547 ) 
 คําอักษรยอท่ีใชวา “FM”  คืออักษรท่ียอมาจากคําวา “Flight  Manager”  หมายถึง ช่ือ
เรียกตําแหนงหัวหนาท่ีควบคุมการทํางานของพนักงานในแตละเท่ียวบิน  ซ่ึงในประโยคนี้ “FM 
676” ก็คือ  Flight  Manager  ของเท่ียวบิน TG 676 

 “มีผูโดยสารคางอยูใน Line ตม. บางม้ัย”   ( 3 ธันวาคม 2547) 
 คําวา “ตม.” ยอมาจากคําวา “ตํารวจตรวจคนเขาเมือง”  ในประโยคน้ีหมายความวา มี
ผูโดยสารเขาแถวใหตํารวจฯ ตรวจหนังสือเดินทางอยูบางหรือเปลา 
 
ปญหานําวิจัยขอท่ี 2 : วัจนภาษา(ภาษาพูด)ในการสื่อสารแบบรวบรัดของแตละองคกรมีความ
เหมือนหรือตางกันอยางไร 

จากผลการวิจัยในการใชถอยคําในภาษาพูดของพนักงานขณะปฏิบัติงานในชวงเวลา
เรงดวน  ซ่ึงมีการแยกประเภทของถอยคําไวโดยผูวิจัยไดวิเคราะหออกมาเปนความถ่ีจากนั้นนํามา
เปรียบเทียบและจัดลําดับของแตละองคกรธุรกิจ  ซ่ึงสามารถสรุปผลออกมาในรูปของตารางไดดังนี้ 

ตารางท่ี 4 

ตารางการวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงจํานวนลักษณะของถอยคําแตละประเภทในภาษาพูดของ
พนักงานในแตละองคกรธุรกิจ 

 
 ถอยคําแตละประเภท คําตัดส้ัน ศัพทเทคนิค คําแสลง คําทับศัพท คําอักษรยอ 
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ประเภทธุรกิจ ความ
ถ่ี 

% 
ความ
ถ่ี 

% 
ความ
ถ่ี 

% 
ความ
ถ่ี 

% 
ความ
ถ่ี 

% 

 

ธุรกิจราน

กวยเตี๋ยว 

2977 73.4 1056 26.04 8 0.17 14 0.3 - - 

 

ธุรกิจประมูล

สินคา 

550 11.3 4114 85 - - 176 3.6 - - 

 

ธุรกิจการบินฯ 
216 10.8 765 38.3 13 0.5 883 44.2 121 6.06 

  

จากขอมูลจํานวนลักษณะของถอยคําแตละประเภทในภาษาพูดของพนักงานในแตละองคกรธุรกิจ
ดังกลาว  สามารถนําสัดสวนการใชถอยคําภาษามาสรางเปนแผนภูมิแทงไดดังนี้ 

ภาพที่ 4 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบการส่ือสารแบบรวบรัดของ แตละองคกร 
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 ดังนั้นเม่ือนําตารางความถ่ีของการใชถอยคําของแตละองคกรธุรกิจท้ัง 3 กรณีศึกษา
นํามาเปรียบเทียบแลว  จะเห็นถึงความเหมือนและความแตกตางในการใชภาษาดังนี้ 
 
1. การใชศัพทเทคนิค   

 เ ม่ือนําผลสรุปการใชภาษาในกระบวนการส่ือสารแบบเรงรีบขององคกรท้ัง  3 
กรณีศึกษามาเปรียบเทียบแลว  พบวาองคกรท่ีมีการใชคําศัพทเทคนิคในการส่ือสารมากท่ีสุดไดแก 
ธุรกิจตลาดประมูล มีการใชสูงสุดโดยใชถึงรอยละ 85  ซ่ึงธุรกิจท่ีมีการใชศัพทเทคนิคเฉพาะวิชาชีพ
คอนขางมากคลายตลาดประมูลสินคาของกรมบังคับ  ก็คือ ธุรกิจการบินระหวางประเทศ     

 แตถามองในสวนของภาคผนวกท่ีมีการจําแนกคําศัพทแตละประเภทไว  จะเห็นถึง
ความแตกตางในเร่ืองของความหลากหลายของคําศัพท  คือ  แมตลาดประมูลสินคาจะมีความถ่ีใน
การใชศัพทเทคนิคมากท่ีสุด  แตจํานวนของคําในดานของตลาดประมูลฯนั้นพบวาสวนมากการพูด
ดําเนินการประมูลของพิธีกรจะใชคําซํ้ากันเสียเปนสวนใหญ   แตดานธุรกิจการบินจะพบวามีความ
หลาหลายของคําศัพทมากกวาของธุรกิจการประมูลสินคา 

 สําหรับธุรกิจรานกวยเตี๋ยวแมจะมีการใชคําศัพทเทคนิคเปนอันดับ 2  แตเม่ือเทียบเปน
คารอยละออกมาแลวยังมีอัตราการใชท่ีคอนขางหางกับสององคกรแรกอยูมาก  อีกท้ังจํานวนคําท่ีใช
ก็มีไมมากนักเชนเดียวกับลักษณะของธุรกิจตลาดประมูลฯ  คือใชคําศัพทซํ้าไปมาอยูไมกี่คํา 

2.การใชคําทับศัพท 

 องคกรธุรกิจท่ีมีการใชคําทับศัพทมากท่ีสุดไดแกองคกรธุรกิจการบินระหวางประเทศ   
โดยคิดเปนรอยละ 44.2  เรียกไดวาเกือบเปนคร่ึงหนึ่งของภาษาท่ีใชในการส่ือสาร   แตในสวนของ
อีก 2 องคกรคือ รานกวยเตี๋ยวและตลาดประมูลสินคาพบวาจะคอนขางใกลเคียงกันคือมีการใชคําทับ
ศัพทบางประปราย  แตก็จะนอยกวาธุรกิจสายการบินเปนอยางมาก 

3.การใชคําแสลง 
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 สําหรับประเภทถอยคําแสลงนี้คอนขางจะมีลักษณะการใชใกลเคียงกันท้ัง 3 ธุรกิจ
องคกร  คือ  มีใชนอยมาก  แตถาจะนํามาเปรียบเทียบโดยดูจากจํานวนการใชก็จะพบวาธุรกิจการบิน
ฯมีการใชคําแสลงมากที่สุดคือรอยละ  0.5   รองลงมาเปนธุรกิจรานกวยเตี๋ยว  สวนธุรกิจประมูล
สินคานั้นจากการสังเกตการณท้ัง  5 คร้ัง  ไมปรากฏวามีการใชคําแสลงเลย 

4. การใชคําตัดส้ัน 

 ภาษาท่ีใชในการส่ือสารขององคกรกรณีศึกษาท้ัง 3 นี้ ในสวนของประเภทการตัดตําให
ส้ันนั้น  องคกรท่ีมีการใชสูงสุดไดแกธุรกิจประเภทรานกวยเตี๋ยวโดยมีจํานวนการใชถึงรอยละ73.4   

  ซ่ึงในประเภทของการตัดคํานี้เปนวิธีการท่ีธุรกิจรานกวยเต๋ียวใชเปนวิธีหลักใน
กระบวนการการส่ือสารแบบรวบรัดเพราะมีคาความถี่หางจากการใชคําประเภทอื่นๆมากอยางเห็น
ไดชัดตามท่ีไดแสดงคาในตารางสรุปผลไวแลว   ซ่ึงอันดับรองลงมาก็ไดแกธุรกิจสายการบิน  และ
ธุรกิจตลาดประมูลจะพบนอยท่ีสุด 

5. การใชอักษรยอ 

 จากผลสรุปในการใชภาษาของทั้ง 3 องคกรนี้พบวาองคกรธุรกิจการบินฯเปนองคกร
เดียวท่ีมีการนําอักษรยอเขามาใชในการส่ือสารดวย สวนอีก 2 องคกร คือ รานกวยเต๋ียวและตลาด
ประมูลสินคานั้นจากการสังเกตการณท้ัง 5 คร้ัง  รวมท้ังการ Survey กอนหนาท่ีผูวิจัยจะลงมือเก็บ
ขอมูลจริง  ก็ไมพบการนําคําอักษรยอมาใชรวมในการส่ือสารขณะปฏิบัติงานเลย  

 สรุปภาพรวมในการใชวัจนภาษาในกระบวนการส่ือสารแบบรวบรัด ก็คือ ธุรกิจสายการ
บินนั้นมีการใชภาษาคลายกับธุรกิจตลาดประมูลในดานการนําศัพทเทคนิคเขามาใชเปนจํานวนมาก 
และคลายกับรานกวยเตี๋ยวตรงท่ีมีการใชการตัดคําอยูมากพอสมควร   

 ในดานความแตกตางนั้นธุรกิจสายการบินจะมีความแตกตางจากธุรกิจรานกวยเตี๋ยวและ
ธุรกิจตลาดประมูล  ตรงท่ีมีการใชคําทับศัพทภาษาตางประเทศเปนจํานวนมาก  รวมถึงการใชคํา
อักษรยอ  ซ่ึงใน 2 องคกรธุรกิจหลังนั้นไมพบวามีการใชอักษรยอเลย 

 และหากเปรียบเทียบการใชภาษาของธุรกิจตลาดประมูลกับรานกวยเตี๋ยวจะเห็นวามีการ
เลือกใชวิธีการส่ือสารในดานของถอยคําท่ีเหมือนกันตามท่ีกลาวไปแลวคือไมใชคําอักษรยอในการ
ส่ือสารขณะปฏิบัติงานแมเปนชวงเวลาเรงรีบก็ตาม 
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ปญหานําวิจัยขอท่ี3 : พนักงานในแตละองคกรมีการปรับตัวใหเขาสูกระบวนการสื่อสารแบบรวบรัด
ขององคกรอยางไร 

 การปรับตัวของพนักงานใหเขาสูกระบวนการส่ือสารแบบรวบรัดของแตละองคกรนั้น 
คือ การท่ีพนักงานตองปรับเปล่ียนวิธีการใชถอยคําภาษาเพื่อใหเขากับวิถีทางในการทํางานของแตละ
องคกรท่ีตนเองสังกัดอยู   ซ่ึงมีความแตกตางไปจากการสื่อสารท่ีใชในชีวิตประจําวันท่ัวไป  คือเปน
กระบวนการส่ือสารท่ีตองใชความรวดเร็วเปนท่ีตั้งหรือท่ีการวิจัยคร้ังนี้เรียกวา “การส่ือสารแบบรวบ
รัด” 

จากการสัมภาษณพบวาพนักงานและผูท่ีมีสวนรวมในการส่ือสารมีลักษณะการปรับตัวใหเขาสู
กระบวนการการส่ือสารแบบรวบรัดขององคกรท่ีแตกตางกันไปโดยจะแบงชวงเวลาออกเปน 2 ชวง 
ดังนี้ 

 1. ระยะเร่ิมตน 
 2. ภายหลังเขาสูกระบวนการส่ือสาร  

1. พนักงานรานอาหาร : รานกวยเตี๋ยวยานอนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

 พนักงานผูใหสัมภาษณมีดังนี้ 

 กลุมตัวอยางผูสงสาร 

 1.คุณยุย พนักงานจดรายการอาหารจากรานกวยเต๋ียว “รานปาอนงค” เปนญาติกับ
เจาของราน  จบการศึกษาช้ัน ม.6 ทํางานที่รานนี้มาประมาณ 8 ป   

 2.คุณชิด พนักงานจดรายการอาหารจากรานกวยเตี๋ยว “รานปายักษ” จบการศึกษาช้ันม.3 
กอนหนานี้เคยเสิรฟอาหารท่ีอ่ืนมากอน และมาทํางานท่ีรานนี้ได 6 ป 

 3.คุณกวาง พนักงานจดรายการอาหารจากรานกวยเตี๋ยว “รานลุงกับปา”  จบการศึกษา
ช้ัน ม.3 กอนหนานี้เคยทํางานอยูโรงงานเย็บเส้ือผามากอน และมาทํางานท่ีรานนี้ไดประมาณ 3 ป 

 4. คุณขวัญ พนักงานจดรายการอาหารจากรานกวยเต๋ียว “รานหาสาว”  เปนญาติกับ
เจาของราน  จบการศึกษาช้ัน ม.6 ทํางานที่รานมาประมาณ 5  ป 

 กลุมตัวอยางผูรับสาร 

 1.คุณปกเปา ผูปรุงอาหารจากรานกวยเตี๋ยว “รานปาอนงค” จบการศึกษาช้ัน ป.6 เคย
ทํางานรานอาหารมากอน  ทํางานท่ีรานนี้มาประมาณ 11 ป 
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2. คุณธิดา  ผูปรุงอาหารจากรานกวยเตี๋ยว “รานปายักษ “ จบการศึกษาช้ัน ม. 3 เคย
คาขายมากอน  และรูจักกับเจาของราน  มาทํางานท่ีรานนี้ไดประมาณ 6 ป 

3. คุณออ ผูปรุงอาหารจากรานกวยเตี๋ยว “รานลุงกับปา” จบการศึกษาช้ัน ป. 6 แตกอน
ทํานาอยูตางจังหวัดและตามพี่สาวมาทํางานท่ีรานนี้ไดประมาณ 4 ป 

4. คุณนอย ผูปรุงอาหารจากรานกวยเตี๋ยว “รานหาสาว” จบการศึกษาช้ัน ม.3 เคยทํางาน
อยูรานอาหาร ทํางานท่ีรานนี้มาประมาณ 5 ป 

จากการสัมภาษณพนักงานในรานกวยเตี๋ยวแตละรานพบวา 

 1. ระยะเริ่มตน 

    เม่ือเขามาทํางานในคร้ังแรกนั้นพนักงานทุกคนจะไมสามารถเลือกไดวาจะทํางานใน
ตําแหนงใด  ทุกคนจะตองเร่ิมตนทํางานคร้ังแรกเหมือนกันหมด  คือจะตองเร่ิมทําจากงานงายๆกอน  
เชน เก็บโตะ , ชวยยกอาหารไปเสิรฟ  ลางจาน เปนตน  ท่ีสวนใหญตองใหพนักงานเร่ิมตนจากงาน
งายๆของรานกอนเพราะวาตองการใหคุนเคยกับระบบงาน เรียนรูการทํางานกอนวาตองทําอะไรบาง
และจุดมุงหมายสําคัญคือการทําความคุนเคยกับถอยคําภาษาท่ีใชในการส่ือสาร    ซ่ึงจากการ
สัมภาษณพบวาพนักงานทุกคนจะรับรายการอาหารจากลูกคาแลวไปสงตอใหคนปรุงไดก็ตองทํางาน
มาระยะหนึ่งเพื่อใหคุนกับภาษาที่ใชในการส่ังอาหารท่ีมีลักษณะเปนคําตัดส้ัน และมีศัพทเฉพาะของ
อาชีพนั้นๆ 

 “มาตอนแรกเคายังไมใหเรารับรายการกับลูกคา  กลัวเราส่ังผิดส่ังถูก  ก็ใหชวยยก
กวยเต๋ียวกอน เดินไปเดินมาอยูในรานนี่แหละ พี่เคาจะใหเราคุนกอนวามีอะไรจะตองทําบาง  มา
ใหมๆก็ชวยไปท่ัวใหทําอะไรก็ทํา” ( ออ “แมครัว” รานลุงกับปา, 8 พฤศจิกายน 2547)  

 “จัดผักท่ีกินกับกวยเต๋ียว พวกถ่ัวงอกดิบ แลวก็โหระพา ใสจานๆ  เกี๊ยวกับกากหมูดวย 
ตักใสชามไว  แลวก็ชวยเก็บโตะบางอะไรพวกนี้  ออ! เอาน้ําแข็งใหลูกคาดวย มาใหมก็ตองเร่ิมแบบ
นี้กอนยังไมใหไปส่ังกวยเตี๋ยวหรอกมันงง  จดก็ไมถูกพูดก็ไมถูก” (ยุย”ผูจดรายการอาหาร” รานปา
ยักษ , 17 พฤศจิกายน  2547) 

 “ปาเจาของรานชวนมา เคารูจักกับแม  เราก็อยากทํากวยเต๋ียวนะแตเคาไมใหทํา 
(หัวเราะ) เคาใหเราชวยเสิรฟกอน  ก็มาแลวใหทําอะไรก็ทํา ตอนแรกๆขนาดแคยกน้ํายกกวยเตี๋ยวยัง
สงผิดสงถูก โตะมันเยอะ คนก็เยอะ  เคาบอกมาเร็วๆ ก็จําผิดจําถูก  แตก็ไมนานนะทําทุกวันมันก็
คลองไปเอง”  (ธิดา “แมครัว” รานปายักษ , 16 พฤศจิกายน 2547) 
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 ซ่ึงเม่ือพนักงานมาทํางานใหมๆนั้นแมพนักงานทุกคนจะเคยไดยินการส่ังกวยเตี๋ยวจาก
ประสบการณของตนเองท่ีเคยไปกินตามรานอ่ืน ๆมาบางแตไมคอยสนใจ  แตเม่ือจะตองมาเปนผูใช
เองแลวท้ังในฐานะผูรับสารหรือผูสงสาร  ตางก็ไมสามารถส่ือสารหรือทําความเขาใจไดอยางรวดเร็ว 
ผูสงสารก็ตองพูดดวยความเร็ว   และใชภาษาท่ีมีรูปแบบเฉพาะของราน ผูรับสารก็จําเปนท่ีจะตอง
เรียนรูภาษาในการทํางาน  เพื่อจะไดทํากวยเตี๋ยวไดตรงกับความตองการของลูกคา 

 การเรียนรูภาษาในระยะเร่ิมตนเพื่อใชในการส่ือสารในการปฏิบัติงานนั้น  สําหรับ
พนักงานรานกวยเตี๋ยวแตละรานก็คลายคลึงกันท้ังในฐานะของผูรับสาร (แมครัว) และผูสงสาร     (ผู
จดรายการอาหาร) คือ หลังจากท่ีใหพนักงานใหมทํางานงายๆมาระยะหนึ่งจนเกิดความคุยเคยกับ
ภาษาในการส่ังรายการอาหารท่ีไดยินทุกๆวันในการทํางาน  หัวหนาพนักงาน  หรือตัวเจาของราน
เองก็จะคัดอีกท่ีวาใครจะเปนคนรับรายการจากลูกคาแลวนําไปส่ังตอ หรือไปชวยทํากวยเตี๋ยว โดย 
ถาเปนพนักงานท่ีทํากวยเต๋ียวซ่ึงอยูในฐานะของผูรับสารท่ีจะตองแปลความหมายของคําส่ังให
ถูกตอง ก็จะมีหัวหนาท่ีคอยดูแลพนักงานรวมถึงตัวเจาของรานดวย คอยแนะนําและทําความเขาใจ
กับพนักงานวาคํานี้หมายถึงอะไร 

 “ฟงแรกๆมันก็พอรูเร่ืองอยู  แตบางทีมันก็มีเหมือนกันคําแปลกๆ  พูดกันส้ันจนไมรูวา
เปนอะไร  พี่ๆกับเจาของรานเขาก็จะบอกให  แตสวนมากก็รูเร่ืองหมด  แตแรกๆอาจจะคิดนาน
หนอยวาตกลงกวยเตี๋ยวชามนี้มันมีอะไรบาง” (ธิดา “แมครัว” รานปายักษ , 16 พฤศจิกายน 2547) 

 “เราทํางานมาฟงทุกวันๆมันก็จําไดเอง  วาคําไหนๆคืออะไร  ใหฟงแรกๆก็ฟงรูเร่ืองนะ
วาส่ังกวยเตี๋ยวอะไรมันคํางายๆก็แคบอกเสน บอกแหงบอกน้ํานะ  แตบางท่ีส่ังๆมาเยอะๆ  แปลกๆก็
มีเหมือนกัน  ก็ถามเอาวาใชอยางนี้หรือเปลาบางท่ีเพื่อนบอกมาเร็วๆเรามือก็ทําหูก็ฟง ใหมก็จําไมได
พี่ๆก็จะชวยบอกอีกท่ี” (นอย “แมครัว” รานหาสาว , 25 พฤศจิกายน 2547) 

 ในสวนของผูรับรายการก็เชนเดียวกัน หัวหนาท่ีคอยดูแลพนักงานรวมถึงตัวเจาของราน
ก็จะคอยสอนวิธีการพูด และวิธีการจดรายการอาหารวาควรทําอยางไรถึงจะรวดเร็วท่ีสุด  นอกจากนี้
พนักงานก็อาศัยถามเพื่อนๆรุนพี่ในรานแลวก็อาศัยการเรียนรูจากการฟงพนักงานคนอ่ืนๆดวยตนเอง 

 “ทํางานตอนแรกประมาณเกือบเดือนไดถึงไดเปนคนรับรายการอาหารจากลูกคา  จริงๆ
มันก็ไมยาก แตมันตองส่ังเร็วๆ  เราพูดไมคอยคลอง แรกๆพูดชามาก แลวก็พูดแบบคําส้ันๆไมคอย
เปนแบบ เล็กช้ินสดตกไมงอกไมพริก อะไรแบบนี้ เวลาลูกคาบอกเคาก็จะพูดแบบ เสนเล็กลูกช้ินเนื้อ
สดไมใสผักไมเผ็ดนะ  เราไปส่ังกับพี่คนทํากวยเต๋ียวแบบนี้ไมไดไมทันกิน  ก็มีปาๆพี่ท่ีนี่คอยบอก
คอยสอนวิธีพูดอีกที  พอนานไปก็ชินพูดบอยๆก็คลอง  ไมนานหรอกเพราะมันก็คํางายๆ”   ( ชิด “ผู
จดรายการอาหาร”  รานปาอนงค  , 17 พฤศจิกายน 2547 ) 
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 “ก็พูดไดแตไมเร็วแบบนี้  ใหมพูดชาแลวก็.....พูดจะยาวๆกวานี้แบบเต็มคําเลยอยาง
เย็นตาโฟ ก็พูดเย็นตาโฟนะ  บางที่รีบๆคนเยอะๆใหมมันก็จะรน นึกคําไมออก จะมัวแตนึกก็ไมได
ตองส่ังๆไปกอน  พี่ยอดหัวหนาเคาก็สอนนะพูดแบบนี้เร็วกวา  แลวก็ฟงๆคนอ่ืนจําๆเอา  เพื่อนส่ัง
แบบนี้เขาทาก็เอาม่ัง” (กวาง “ผูจดรายการอาหาร” รานลุงกับปา , 8 พฤศจิกายน 2547 ) 

 

 2. ภายหลังเขาสูกระบวนการส่ือสารส่ือสารแบบรวบรัด  

จากการสัมภาษณพบวาพนักงานแตละทานท้ังพนักงานเสิรฟ และแมครัว  ใชระยะเวลา
การเรียนรูไมนาน  ไมวาจะในฐานะของผูรับสารก็สามารถจดจําถอยคําท่ีใชในการปฏิบัติงานได
รวมท้ังสามารถเขาใจถอยคําภาษาท่ีใชทุกคําหรือตัวผูสงสาร  ก็สามารถใชถอยคําภาษาท่ีมีรูปแบบ
เฉพาะตัวเชนนี้ในการส่ือสารไดอยางคลองแคลว 

“ประมาณ อาทิตย 2 อาทิตยก็จําไดแลวนะ  แลวก็ทํามานาน 7 ปแลว  บอกอะไรมาคร้ัง
เดียวก็รูเร่ือง  เขาใจหมดทุกคํานะไมตองคอยถามคอยยํ้าอีก จะมีก็แตคนส่ังมาบอกไมรูเร่ืองเองไอเรา
ก็คงทําไมถูก  แตสวนมากก็ไมมีปญหาอะไร  ฟงอยูทุกวันๆมันก็เกงก็ชินไปเอง”  (ปกเปา “แมครัว” 
รานปาอนงค ,16 พฤศจิกายน 2547) 

 “มาอยูท่ีราน 3 ปกวาๆ มันก็พอรูเร่ืองพอพูดไดมาตั้งแตตนแลว  แคฝกใหพูดเร็วๆ  แลว
มันทํางานทุกวันๆ  มันก็ซึมเขาไปเองนะ  ลูกคาส่ังมาเราก็บอกไดเลยไมตะกุกตะกักแลว          ( ขวัญ 
“ผูจดรายการอาหาร”  รานหาสาว , 25 พฤศจิกายน 2547) 

 “มันไมมีอะไรยากไดพูดทุกวันก็ชิน  คนท่ัวไปเคาก็พูดนะแตมันอาจไมเปนคําส้ันมากๆ
อยางเรา  เราพูดจนเปนอาชีพ ยิ่งทํามานานมันก็จะยิ่งคลองก็ฟงพูดเขาใจหมดเพราะทํามาต้ัง 2 ป 
แลว”    (ยุย”ผูจดรายการอาหาร” รานปาอนงค , 17 พฤศจิกายน  2547) 

 จากการสอบถามสวนใหญท้ังในสวนของผูรับสารและผูสงสารจะไมมีปญหาในดาน
ของการเรียนรูในการใชภาษาในการสื่อสาร  แตสวนมากกลับกังวลอยูท่ีความเร็วในการพูด  คือผูสง
สารก็ตองพูดใหเร็วกวาระดับการพูดปกติ 

 “พูดธรรมดามันก็ไมมีอะไร  แตเวลาคนเยอะๆจะมาพูดยืดยาดก็ไมได  ตอนแรกล้ินพัน
กันไปหมด  มันตองฝกพูด  พูดเร็วแตตองฟงรูเร่ืองนะไมงั้นคนทําฟงก็ทําไมถูกไมรูเราพูดอะไร  
ตองนานๆไปมันถึงจะคอยๆเร็วข้ึนเองก็แลวแตคนอีกจะเปนชาหรือเร็ว” (ยุย”ผูจดรายการอาหาร” 
รานปาอนงค , 17 พฤศจิกายน  2547) 
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 ในสวนของผูรับสาร คือ แมครัวก็เชนเดียวกัน  แมจะเขาใจความหมายในทุกๆคํา  แตถา
คนส่ังพูดรัวมากๆ แลวส่ังกวยเตี๋ยวมาคร้ังละมากๆ แมจะรูเร่ืองบางก็จําไมคอยได  หรือไมก็จับ
ใจความไดไมครบ  ก็สงผลตอการทํากวยเตี๋ยวเชนกัน 

 “พูดมาเร็วบางท่ีก็ฟงไมทันเหมือนกันตองถามย้ํากันไปก็ย้ํากันมา  ความจริงพูดเร็วมันก็
ดี  แตมันก็ตองพูดใหรูเร่ืองดวย  จะไดทําใหถูก  แตทําไปนานๆมันจะคุนเคยกันไปเอง” (นอย “แม
ครัว” รานหาสาว , 25 พฤศจิกายน 2547) 

 สรุปก็คือ พนักงานรานกวยเตี๋ยวยานอนุสาวรียฯ มีการปรับตัวเขาสูลักษณะการส่ือสาร
ขององคกร  เร่ิมจากใหพนักงานสรางความคุนเคยจากการฟงการส่ือสารของพนักงานคนอ่ืนๆขณะ
ปฏิบัติงานกอนโดยท่ียังไมไดทําการส่ือสารในรูปแบบเฉพาะขององคกรโดยตรง  หลังจากนั้น
หัวหนาพนักงานถึงจะใหหัดใชถอยคําภาษาตางๆซ่ึงมีรูปแบบเฉพาะตัว   โดยการแนะนําจากหัว
หนาท่ีดูแลพนักงานเอง  จากพนักงานรุนพี่ๆ  และเรียนรูเพิ่มเติมจนสามารถสื่อสารไดคลองแคลว
จากการสอบถาม  การจดจํา   ซ่ึงระยะเวลาที่ใชในการเรียนรูจะมากนอยก็ข้ึนอยูกับไหวพริบและ
ประสบการณการทํางานของพนักงานแตละคน  แตสวนใหญจะสามารถใชถอยคําเพื่อส่ือสารไดใน
เวลาอันรวดเร็วเพราะเปนภาษาที่ใชคํางายๆ  ท่ีบางคร้ังคนทั่วไปก็ใชพูดกัน  จึงงายตอการทําความ
เขาใจของพนักงานทุกคน  อาจมีปญหาในการส่ือสารบางท่ีตองใชความเร็วในการส่ือสาร  แต
พนักงานก็จะใชประสบการณท่ีผานมาเปนตัวชวยในการส่ือสาร 

2. พิธีกรงานประมูลสินคาและผูเขารวมประมูล : กรมบังคับคดี 

 พนักงานผูใหสัมภาษณมีดังนี้ 

 กลุมตัวอยางผูสงสาร 

 1.คุณประภาส  หัวหนากองจําหนายทรัพยสินและพิธีกรงานประมูล  จบการศึกษา
ปริญญาตรีดานนิติศาสตร ทํางานมากวา 18 ป 

2. คุณดุลประพัทธ  พิธีกรงานประมูลและพนักงานในกองจําหนายทรัพยสิน กรมบังคับ
คดี จบการศึกษาปริญญาตรีดานนิติศาสตร ทํางานท่ีหนวยงานนี้ไดประมาณ 8 เดือน และเปนพิธีกร
งานประมูลมาไดประมาณ 3 เดือนแลว 

3. คุณภาคภูมิ  พิธีกรงานประมูลและพนักงานในกองจําหนายทรัพยสิน กรมบังคับคดี 
จบการศึกษาปริญญาตรีดานนิติศาสตร ทํางานท่ีหนวยงานนี้มาประมาณ 5 ป และเปนพิธีกรมานาน
แลวประมาณ 3 ป 
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4. คุณสาธิต พิธีกรงานประมูลและพนักงานในกองจําหนายทรัพยสิน กรมบังคับคดี จบ
การศึกษาปริญญาตรีดานนิติศาสตร กอนหนานี้ก็ทํางานดานกฎหมายกับหนวยงานอื่นมากอน  และ
ถูกยายมาประจําแผนกนี้ไดประมาณ 2 ป  เปนพิธีกรมาประมาณ 1 ป 

กลุมตัวอยางผูรับสาร 

1.คุณนา พนักงานบริษัทเอกชน จบการศึกษาปริญญาโท  มาเขารวมงานประมูลท่ีกรม
บังคับคดีนี้เปนคร้ังท่ี 2 เพื่อหาซ้ือท่ีอยูอาศัย 

2. คุณสมหวัง อาชีพรับจาง จบการศึกษาช้ัน ม.3 มาเขารวมงานประมูลท่ีกรมบังคับคดีนี้
หลายคร้ังแลว  มาประมูลเพื่อนําไปขายตอ 

3. คุณจําลอง อาชีพทนายความ จบการศึกษาปริญญาตรีดานนิติศาสตร  มาเขารวมงาน
ประมูลท่ีกรมบังคับคดีนี้ท่ี 3 มาเร่ืองคดีของลูกความและมาดุรายการทรัพยสินอ่ืนๆท่ีนาสนใจดวย 

4. คุณสุวรรณี อาชีพคาขาย จบการศึกษาช้ัน ปริญญาตรี  มาเขารวมงานประมูลท่ีกรม
บังคับคดีนี้เปนคร้ังท่ี 4  เพราะอยากจะไดทาวนเฮาสไวอยูอาศัย ซ่ึงท่ีมาท่ีกรมบังคับคดีนี้เพราะศึกษา
จากทาง Internet 

จากการสัมภาษณนัน้คนท่ีจะมาเปนพิธีกรในงานประมูลได หวัหนากองจําหนาย
ทรัพยสินจะเปนผูคัดเลือกเอง  โดยเกณฑการคัดเลือกจะดูจากเจาหนาท่ีท่ีมีลักษณะคลองแคลว  มี
การพูดจาท่ีชัดถอยชัดคํา  

“ผมจะเลือกจากเจาหนาท่ีท่ีทํางานมาไดซักระยะหนึ่ง มีความคุยเคยกับงานเปนอยางดี  
และดูบุคคลท่ีมีการพูดจาท่ีฉะฉาน ชัดถอยชัดคํา  บางคนอยากเปนแตผมใหเปนไมไดเพราะเปนคน
ใต  พูดแลวสําเนียงออกทองแดง  ตรงจุดนี้ผมก็ตองดูดวย  แลวก็รวมไปถึงบุคลิกของเจาหนาท่ีดวย
คือ ตองคลองแคลว  มีไหวพริบท่ีจะดําเนนิงานการประมูลใหลุลวงไปไดดวยด”ี (ประภาส  หัวหนา
กองจําหนายทรัพยสิน , 19 ตุลาคม 2547)   

1. ระยะเริ่มตน   

เจาหนาท่ีสวนใหญจะจบดานกฎหมายมาโดยตรง  จึงทําใหมีความคุนเคยกับศัพท
สํานวนทางกฎหมายอยูแลว ทําใหการเปนพิธีกรงานประมูลไมยากนกั   จะไมมีการฝกอบรมการเปน
พิธีกรโดยตรง   แตจะใหเจาหนาท่ีเรียนรูจากประสบการณจริงเลยคือ  ใหข้ึนไปเปนพิธีกรในงาน
ประมูลเล็กๆกอน  หลังจากนั้นผูอํานวยการกองฯจะเปนคนตัดสินวาจะผานหรือไม  ถาพอทําไดกจ็ะ
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ไดเปนพิธีกรงานประมูลอ่ืนๆตอไป  ซ่ึงในชวงแรกของการเร่ิมมาเปนพิธีกรน้ันก็อาศัยหวัหนากอง
เปนผูแนะนํา  ชวยดู และบอกวิธีการพดู  วาควรจะพดูข้ึนตนอยางไรและลงทายอยางไร  

“เราไมไดมีการฝกเรียนพดูเปนเร่ืองเปนราว เร่ิมแรกก็พยายามดูคนท่ีเคาเปนมากอน 
หัวหนากจ็ะชวยดวยพอเราเร่ิมข้ึนไปเปนพิธีกรใหมๆ เสร็จงาน หัวหนากจ็ะบอกเราวาควรแกไข
ตรงไหน เราควรพูดอยางไรในจุดท่ีเราผิดพลาด  ซ่ึงในดานของภาษาท่ีใช ผมทํางานตรงน้ีมานาน  
แลวก็จบกฎหมายมาดวยมันก็คุนเคยกับภาษากฎหมายอยูแลวเพยีงแตเราตองพูดใหเร็วและชัดถอย
ชัดคํา  ไมกํากวม” (ดุลประพัทธ  , 19 ตุลาคม 2547) 

“ตอนแรก กพ็ูดติดๆขัดๆบางเหมือนกนั เพราะยังใหมอยู  พูดไป มือก็ตองเขียน  ตาก็
ตองดู ปากกต็องพูด แตกไ็มคอยมีปญหานะเพราะผมทํางานมากอนแลว 2 ป ถึงไดมาเปนพิธีกร 
หัวหนากจ็ะคอยบอกคอยดูใหดวยวาตองทําอยางไรบา สวนพวกคําพูดนี้มันเปนคําตายตัวอยูแลว  
พูดกันใชกนัจนชินแคนํามาปรับใหเขากับวิธีกาพูดรในงานประมูลเทานั้น” (สาธิต, 9 ตุลาคม 2547) 

นอกจากการเรียนรูดวยประสบการณจริงแลว  บางคร้ังก็อาศัยถามจากเพื่อนรวมงานท่ี
เปนพิธีกรเหมือนกันวาถึงเวลานี้ควรพูดอยางไร  

 “ ถามเพื่อนๆเอาวาตองพูดแบบไหน  อะไรกอนอะไรหลัง  จบชวงนี้แลวตองพูดอะไร
ตอ  แลวก็พยายามดูเพื่อนที่เคาเปนพิธีกรมากอนหนาเรา วาเคาพูดอยางไร  ก็จําๆมาฝกเอา  ก็ไมยาก
นะเพราะเราทํางานคลุกคลีกับเร่ืองนี้มาตลอด  คําพูดคําจาก็เปนคํากฎหมายท่ีเรียนๆมาท้ังนั้น” 
(ภาคภูมิ , 16 ตุลาคม 2547) 

ในสวนผูท่ีเขารวมประมูลซ่ึงเปนผูอยูในฐานะของผูรับสารนั้นยอมตองมีการส่ือสาร
โตตอบกับพิธีกรในเร่ืองของการสูราคาทรัพยสิน   ซ่ึงการเรียนรูเพื่อเขาสูกระบวนการส่ือสารของ
ผูเขารวมประมูลนี้ก็มีความหลากหลายแลวแตบุคคล    ซ่ึงสวนใหญหากไมเขาใจก็จะสอบถามจาก
เจาหนาท่ีของกรมบังคับคดี   

 “ตอนแรกก็มาน่ังดูกอน  ไมคอยรูเร่ือง  เคาพูดเร็วดวยไมรูวาท่ีเคาพูดหมายความวา
อยางไรมันเปนคํากฎหมายนะก็พอเขาใจบางแตบางทีมันก็ไมแนใจวามันใชอยางท่ีเราคิดหรือเปลา  
ก็ตองออกมาถามเจาหนาท่ีดานนอก“  (นา  , 16 ตุลาคม 2547)   

บางคนอาจจะเรียนรูดวยตนเอง คือ มานั่งฟงและสังเกตการณกอนโดยท่ียังไมเปน
ผูเขารวมประมูล  แลวก็ศึกษาจากเอกสารประกอบของทางกรมบังคับคดีเอง 

“มาหลายคร้ังแลว  มาตอนแรกก็ไมคอยรูเร่ืองมานั่งฟงๆไปกอน   มันเปนคํากฎหมาย
นะ  ก็พอฟงรูเร่ืองแตก็ไมเขาใจท้ังหมด  ตรงไหนไมรูเร่ืองก็หาอานๆจากเอกสารของกรมบังคับคดี  
ท่ีประชาสัมพันธเคาแจก” (สมหวัง , 2 ตุลาคม 2547) 
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และจากการสัมภาษณคร้ังนี้ก็พบวาหากผูเขารวมการประมูลมีความรูดานกฎหมาย  
หรือทํางานเกี่ยวกับกฎหมายโดยตรงจะมีการปรับตัวเขาสูกระบวนการส่ือสารของกรมบังคับคดีได
เร็ว  คือแมจะเปนการมางานประมูลคร้ังแรกก็สามารถเขาใจในภาษาและกระบวนการที่พนักงาน
ประมูลใชส่ือสารไดทันที 

“ผมเปนทนายความ  เรียนกฎหมายมาก็เขาใจอยูแลว สอบถามเจาหนาท่ีบางแคเร่ือง
ข้ันตอนการประมูล  นอกนั้นก็เขาใจดีมันเปนสายงานของเราอยูแลว   ถาเปนคนท่ัวไป  มาใหมๆก็
คงมีงงๆบางนะ บางทีผมก็ชวยบอกใหนะวาท่ีพิธีกรพูดหมายถึงอะไร”   ( จําลอง ทนายความ  , 9 
ตุลาคม 2547) 

 2. ภายหลังเขาสูกระบวนการส่ือสารแบบรวบรัด  

ระยะเวลาในการเรียนรูของผูดําเนินงานประมูลนั้นดังท่ีกลาวมาขางตนแลววาพนักงาน
ทุกคนมีความรูดานกฎหมายเปนอยางดีทําใหงายตอการใชภาษาในการส่ือสารแมจะเปนศัพทสํานวน
กฎหมายท่ีไมไดใชในชีวิตประจําวันก็ตาม  พนักงานแทบจะไมตองเสียเวลาในการทําความเขาใจ
ดานความหมายเลย 

“ไดลองเปนคร้ังเดียวมันก็พอทําไดแลว  แคหัดพูดใหคลองเทานั้นเอง ทําอยางไรใหพูด
ไดเร็ว  ใหชัดถอยชัดคําพอ  เร่ืองภาษามันก็เปนสวนท่ีใชเปนประจําในงานของเราอยูแลว มันก็จะวน
ไปวนมาใชอยูไมกี่คําหรอก” (ดุลประพัทธ  19 ตุลาคม 2547) 

สวนผูเขารวมประมูลนั้นสวนมากมาคร้ังเดียวก็เขาใจแลว  พอคร้ังหลังก็สามารถฟง
พิธีกรพูดไดอยางเขาใจ  รูเร่ืองตลอดจนจบงานประมูล 

 “สวนมากจะงงกันในการประมูลคร้ังแรกมากกวา  พอคร้ังหลังๆก็สบายแลวเพราะเคา
ก็พูดซํ้าไปซํ้ามา  คําพูดคําประกาศก็เดิมๆนะ” ( สุวรรณี , 2 ตุลาคม 2547) 

“ตองซักคร้ังท่ี 2 นะถึงจะพอเขาใจไดเปนสวนใหญ  ยิ่งมาคร้ังหลังๆงายแลวมันก็
เหมือนๆกันทุกคร้ัง  เหมือนจะฟงยากนะภาษากฎหมายท้ังนั้น  แตใจความสําคัญมันก็อยูแคราคา
บานขายเทาไร  แลวเราตองการซ้ือเทาไร” (นา  , 16 ตุลาคม 2547)   

ในดานปญหาในการส่ือสารสวนมากจะพบในสวนของผูรับสารคือผูท่ีเขามารวม
ประมูลคือ ฟงไมทัน เพราะลักษณะของพิธีกรดําเนินงานประมูลนี้จะพูดเร็วกวาระดับปกติ
คอนขางมาก  ทําใหบางคร้ังผูเขารวมประมูลยกปายไมทันบาง  ฟงราคาขายไมชัดเจนบาง 
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“พิธีกรพูดเร็วมาก  แตเดี๋ยวนี้ยังชาลงแลวนะ  เม่ือกอนเร็วกวานี้  บางคนพูดเร็วแตชัดก็
ดี  แตบางคนพูดเร็วจนรัวไมรูเร่ือง  พูดติดๆขัดๆก็มี   จะฟงไมคอยรูเร่ืองตอนประกาศราคาประมูล
กัน  ตองดูตัวเลขเอาจากจอภาพดานหลังพิธีกร” (สมหวัง , 2 ตุลาคม 2547) 

ซ่ึงในสวนของเจาพนักงานก็พอทราบปญหาเพราะก็มีประชาชนผูเขารวมประมูลบอก
มาเหมือนกันวาพูดเร็วเกินไป  ซ่ึงปจจุบันพนักงานไดพยายามปรับระดับการพูดใหชาลง  แตท้ังนี้ก็
คงตองมีชวงที่พูดเร็วบางเนื่องตองประกาศขายทรัพยสินใหหมดภายในเวลาประมาณเท่ียงวัน  

“เราก็พยามพูดใหชาลงนะแต  มันก็ไดในระดับหนึ่งเพราะบางท่ีรายการทรัพยสินมา
เปนรอยๆรายการ เราก็ตองพยายามดําเนินการขายใหครบ  แลวก็พยายามไมใหเกินเท่ียงวัน  แตกอน
คนบนเยอะเหมือนกัน  แตเดี๋ยวนี้นอยลงแลวนะ” (ภาคภูมิ , 16 ตุลาคม 2547) 

สรุป คือ  เจาพนักงานท่ีเปนพิธีกรงานประมูลสินคา ณ กรมบังคับคดี  เรียนรู
กระบวนการการส่ือสารในรูปแบบของงานประมูลสวนใหญจะเรียนรูจากประสบการณการทํางาน
ในแผนกซ่ึงจะใชอยูเปนประจําทําใหเกิดความคุนเคยในภาษานั้นๆ  สวนเทคนิคการพูด การลําดับ
ข้ันตอน หรือสํานวนภาษาการประมูลบางคําจะไดรับการฝกสอนและแนะนําจากหัวหนาแผนกและ
ผูท่ีเปนพิธีกรรุนพี่ๆ  ซ่ึงจะเร่ิมฝกจากการเปนพิธีกรงานประมูลเล็กๆกอน  

เม่ือเกิดความชํานาญพูดไดอยางไมติดขัดแลวจึงจะไปดําเนินงานประมูลท่ีใหญข้ึน  ซ่ึง
สวนใหญใชเวลาเรียนรูและฝกฝนไมนานก็สามารถใชไดอยางคลองแคลว  เพราะพนักงานท่ีถูก
คัดเลือกใหมาเปนพิธีกรนั้นจะตองทํางานท่ีกองจําหนายทรัพยสิน  กรมบังคับคดีมาเปนระยะเวลา
หนึ่งกอนทําใหเกิดความเขาใจในลักษณะรูปแบบกระบวนการการส่ือสารไดงายและเร็วข้ึน   

สวนผูท่ีเขารวมงานประมูลนั้นสวนใหญจะเร่ิมจากการมาสังเกตการณเรียนรูดวยตนเอง
ในครั้งแรก  และสอบถามจากเจาหนาท่ีของกรมบังคับคดีหรือศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารท่ีกรมบังคับ
คดีแจกเพื่อเปนการประชาสัมพันธ  หรือบางคนท่ีมีความรูดานกฎหมายอยูแลวก็สามารถฟงเขาใจได
ทันที 

3. พนักงานสายการบิน : บริษัทการบินไทย ฯ    

 พนักงานผูใหสัมภาษณมีดังนี้ 

 กลุมตัวอยางผูสงสาร 

1. คุณสิริลักษณ บูรณาหาร : Duty Manager แผนกผูโดยสารขาออก จบการศึกษา
ระดับปริญญาโท ทํางานท่ีการบินไทยมาประมาณ 22  ป 
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2. คุณศรัณยา  รอดทอง  : Admin Assistant แผนกผูโดยสารขาเขา จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี กอนหนานี้เปนอาจารยสอนนักเรียนในระดับมัธยมตนโรงเรียนเอกชนมากอน ปจจุบัน
ทํางานท่ีการบินไทยนี้มาประมาณ 16 ป 

3. คุณกาญจนา  เหล็กเพ็ชร : Senior Supervisor แผนก Immigration Agent จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานภาษาศาสตร  ทํางานเปนพิธีกรรายการโทรทัศนมากอน และทํางาน
ท่ีบริษัทการบินไทยฯ ไดประมาณ 15 ป  

4. คุณผกามาศ รัตนผล : Admin Assistant แผนก Irregularity จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีดานภาษาศาสตร   ทํางานท่ีการบินไทยมาประมาณ 13  ป 

กลุมตัวอยางผูรับสาร 

 1. คุณพงษพรรณ เลิศสลัก : Supervisor แผนกผูโดยสารขาออก  จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและทํางานเปนเลขานุการมากอน  ปจจุบันทํางานท่ีบริษัทการบินไทยฯ ไดประมาณ 15 ป  

 2. คุณพิรยา ปานทอง : Supervisor แผนกผูโดยสารขาเขา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปจจุบันทํางานท่ีบริษัทการบินไทยฯ ไดประมาณ 17  ป  

 3. คุณเบญจมาศ  ยงอุดมกิจ  : Supervisor แผนก Immigration Agent จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางดานอักษรศาสตร  ทํางานท่ีหนังสือพิมพ The nation มากอนทํางานท่ีการบินไทยมา
ประมาณ 15  ป 

 4. คุณวรเดช  กองวิญู : Supervisor  แผนก Irregularity จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  
เร่ิมตนทํางานท่ีการบินไทยเปนท่ีแรก และทํางานมาถึง ณ ปจจุบันเปนเวลาประมาณ 11 ป 

จากการสัมภาษณพบวา 

 1. ระยะเริ่มตน 

ในการทํางานนั้น  พนักงานสายการบินนั้นจะส่ือสารกันผานอุปกรณส่ือสารคือ Walkie 
Talkie ซ่ึงสวนใหญทุกคนก็จะไมเคยใชกันมากอน  และก็ไมเคยไดยินถอยคําภาษาที่ใชกันมากอน
เลย  ดังนั้นในการใชงานคร้ังแรกจะเร่ิมมาจากการฟงเพียงอยางเดียวกอน  ซ่ึงก็จะบอกคลายกันวาฟง
ไมคอยเขาใจ   

“ตอนฟงคร้ังแรกๆ ไมเขาใจเลย  คือเขาใจบางเปนบางคําแตพอรวมๆแลวก็ไมรูอยูวา
พูดถึงอะไรอยูดี  มันทีท้ังศัพทเทคนิค  ท้ังตัวยอ ใหวุนวายไปหมด”  “ (เบญจมาศ Supervisor , 7 
ธันวาคม 2547) 
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“ ตอนแรกเคาไมใหเราใชวิทยุหรอกก็ฟงอยางเดียว แคฟงก็งงแลว  ถายังไมไดเรียนงาน
มานะฟงไมรูเร่ืองหรอก ศัพทแสงมันเยอะเหลือเกิน  ตองทํางานไปซักพักถึงจะคอยเขาใจ  มันตอง
คนท่ีทํางานแลวถึงจะรูเร่ืองเขามาใหมก็ตองคอยๆจําคอยๆเรียนเอาเอง” ( ผกามาศ Admin Assistant 
, 9 ธันวาคม 2547) 

การฝกงานของพนักงานภาคพื้นดินนี้  นอกจากจะมีการเรียนงานที่ตองเขาCourse 
อบรมเปนระยะแลว  สวนใหญก็จะเปนระบบ Seniority คือ รุนพี่จะสอนรุนนอง  กระบวนการการ
ทํางานตางๆจะถูกถายทอดโดยผานพนักงานรุนพี่ๆ  รวมถึงกระบวนการการสื่อสารในการทํางานก็
จะถูกถายทอดไปพรอมๆกับการเรียนงานดวยจะไมมีการสอนหรือการอบรมกอนการปฏิบัติงาน    
ซ่ึงนอกจากเรียนรูจากรุนพี่แลวก็ตองอาศัยการเรียนรูจากประสบการณการทํางานของตนเองดวย   

 “มาเรียนรูตอนทํางานเลย  ทํางานไปมันก็จะฟงรูเร่ืองไปเองอัตโนมัติ  เพราะพอเรา
เขาใจงานของเราเราก็จะรูวาส่ิงท่ีเคากําลังพูดทางวิทยุมันหมายถึงอะไร  ก็ตองใชเวลาพอสมควร กวา
จะฟงรูเร่ืองท้ังหมด  พวกพี่ๆเคาก็จะคอยสอนคอยบอกนะวาตองพูดอยางไร คํานี้ๆหมายถึงอะไร” 
(กาญจนา Senior Supervisor , 7 ธันวาคม 2547 ) 

“ไมมีการสอนเปนเร่ืองเปนราวหรอก  เพราะแตกอนเรามีวิทยุใชกันไมกี่ตัว  ถือไว
เฉพาะแตพวก Supervisor  เด็กๆไมมีโอกาสใช  เพิ่งมีใชเพิ่มข้ึนมาประมาณ 6- 7 ปนี้เอง  ก็ตองอาศัย
เรียนรูเอาจากรุนพี่ ๆ  แลวพอเราทํางานนานๆไปพอเขาใจระบบการทํางานของ Airline แลว  เราก็จะ
เขาใจไดเอง” (พิรยา  Supervisor , 12 ธันวาคม 2547) 

 2. ภายหลังเขาสูกระบวนการส่ือสารแบบรวบรัด  

สําหรับระยะเวลาในการปรับตัวของพนกังานในการนําภาษาของทางสายการบินมาใช
หรือระยะเวลาท่ีจะตองทําความเขาใจกับความหมายของคําแตละคํานั้น ก็ข้ึนอยูกับความสนใจของ
พนักงานแตละคน เพราะในแตละแผนกแตละหนวยงานของสายการบินกย็ังมีคําศัพทท่ีใชเหมือน
และแตกตางกนัไป  ดังนัน้นัน้จึงไมอาจระบุเวลาท่ีแนนอนได   

ซ่ึงแมวาจะทํางานมานานแตก็ไมไดหมายความวาจะเขาใจความหมายท้ังหมด  ท้ังนี้
เนื่องจากศัพทเฉพาะท่ีใชในทางการบินนั้นมีมากมาย  การจะจดจําหรือเขาใจไดหมดเปนเร่ืองท่ี
คอนขางตองใชเวลามากพอสมควรหากไมไดเรียนหรือศึกษามาโดยตรง สวนมากก็จะเรียนรูคําท่ี
ตองใชเฉพาะหนางานของตนเทานั้น  เม่ือพนักงานไดเรียนรูจากการฟงพอจะเร่ิมเขาใจแลวก็จะเร่ิม
หัดพูดผานวิทยุส่ือสาร  
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“ตอนพูดแรกๆก็ไมคอยคลอง  ใชจําแบบท่ีรุนพี่พูดกนักอน  พอทํางานไปนานๆคําพูด
มันออกมาเอง  ฟงบอยๆ พูดบอยๆ แลวถาใสใจนะ  ขวนขวายหาความรูเพิ่มเติมมันก็จะทําใหเรา
เขาใจระบบงานมากข้ึน  เพิม่ประสิทธิภาพการทํางานใหตัวเราเอง” ( สิริลักษณ  Duty Manager, 7 
ธันวาคม 2547 ) 

“ใหมๆก็มีพดูผิดเหมือนกนั  ใชคําผิด  เพราะศัพทท่ีใชเฉพาะมันเยอะมาก  ตองเรียนรู
จากการทํางาน  เปนความรูท่ีอยูรอบตัว แตทุกวันนีก้็ส่ือสารในหนางานของเราเองไดไมมีปญหา” 
(ศรัณยา Admin Assistant, 12  ธันวาคม 2547) 

ในสวนของผูปฏิบัติงานท่ีตองรับคําส่ังหรือ ในฐานะของผูรับสาร  การทําความเขาใจ
ในถอยคําภาษานั้นก็ตองอาศัยระยะเวลาในการเรียนรูพอสมควร โดยมากคือจะเขาใจเฉพาะในสวน
ท่ีตัวพนกังานจะตองเกี่ยวของ  นอกนัน้อาจไดเรียนรูจากการบอกเลาบาง  การซักถาม  หรือจากคูมือ
ในการทํางานตางๆ   

“คงยากท่ีจะเขาใจไดหมดทุกคําศัพทท่ีเกี่ยวงานดานนี้มีเปนรอยๆพันๆคํา  เราอาจฟง
พอจับใจความไดรูวาเขาพูดเกี่ยวกับอะไร แตถาถามทีละคําก็ตองมีท่ีไมรูเหมือนกันถึงจะทํางานมา
เปน 10 ปก็ตาม” (วรเดช  Supervisor , วันท่ี  16 ธันวาคม 2547) 

“ก็นานเหมือนกันกวาจะฟงเขาใจ  ประมาณเดือนนึงได แตก็เขาใจไมหมดทุกคําหรอก  
สวนมากเขาใจในสวนงานของเรามากกวา  เพราะวิทยมัุนมีหลายๆแผนกใชดวยกนั  แตโดยรวมก็
เขาใจหมดนะ ยิ่งพอทํางานนานๆไปประสบการณจะชวยใหเราสามารถเดาความหมายของคําพดู
นั้นๆไดเอง” (พงษพรรณ Supervisor , 21 ธันวาคม 2547) 

ในดานของปญหาท่ีพบในการส่ือสารนั้นสวนใหญจะอยูในดานของ ส่ือ  คือ วิทยุ
ส่ือสาร  ปญหาหลักก็คือ  คล่ืนวิทยุถูกรบกวนทําใหฟงไมชัด  แบตเตอร่ีวิทยุหมด หรือพนักงานแยง
กันใชในเวลาเดียวกันทําใหเกิดการพดูแทรกกนัไปมา 

“ตอนเชาๆเคร่ืองออกเยอะมาก  พนักงานก็จะใชวิทยุกนัเยอะ ทําใหคล่ืนมันซอนกันม่ัง  
แยงพดูไมทันมั่ง  บางทีก็ทําใหเราทํางานไดชาลงนะ  จะตัดสินใจก็ตองรอคําตอบ  อีกฝายก็ไมตอบ
มาซักที  เพราะแยงชองวิทยพุูดไมทันเขา”  (ศรัณยา Admin Assistant, 12 ธันวาคม 2547) 

สรุปแลว พนักงานภาคพื้นดินสายการบินไทย เรียนรูกระบวนการการส่ือสารสวนใหญ
ผานทางพนักงานรุนพี่  และประสบการณการทํางานจริงเปนหลักเพราะการทํางานของการบินไทย
จะเปนลักษณะของระบบ Seniority   คือพนักงานรุนพี่จะตองเปนคนสอนงานใหกับรุนนอง  ซ่ึงใน
ดานของกระบวนการส่ือสารนั้นพนักงานจะตองเรียนรูดวยตนเอง ถาไมเขาใจตรงสวนใดก็สอบถาม
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จากรุนพี่  และเม่ือทํางานไปไดระยะหนึ่งก็จะสามารถเรียนรูไดมากข้ึนจากประสบการณการทํางาน
ท่ีผานมาของตนน่ันเอง  และตองอาศัยเวลาในการเรียนรูพอสมควรท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับความตองการการ
เรียนรูของพนักงานดวยวาตองการเรียนรูแคเฉพาะงานของตน  หรือตองการหาความรูเพิ่มในสวน
งานแผนกอ่ืนๆดวย 

ปญหานําวิจัยขอท่ี4 : วัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับรูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัดท่ีใชในแต
ละองคกรหรือไม 

 จากการสัมภาษณและการสังเกตการณเพื่อศึกษาถึงรูปแบบวัฒนธรรมการทํางานของ
แตละองคกร รวมถึงลักษณะพนักงานและทิศทางของการส่ือสารเพ่ือนําไปสูการเช่ือมโยง
ความสัมพันธกับรูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัดท่ีใชในแตละองคกร  พบวา วัฒนธรรมการทํางาน
ขององคกรมีความสัมพันธกับรูปแบบการส่ือสารดังนี้ 

วัฒนธรรมองคกร 

รานอาหาร : กวยเตี๋ยวเรือยานอนุสาวรียชยัสมรภูมิ 

Setting 

  เปนธุรกิจขนาดยอมมีจํานวนพนักงานในรานไมเกิน 20-25 คน  ไมมีแบบแผนการ
บริหารงานท่ีตายตัว  เพราะการบริหารงานเปนระบบเครือญาติ  ลักษณะบรรยากาศการทํางานจึงเปน
แบบครอบครัว มีความเปนกันเอง คือพี่นองชวยๆกันบริหาร   ลักษณะพิเศษของรานกวยเตี๋ยวยาน
อนุสาวรียนั้นคือ  การบริการดวยความรวดเร็ว   พนักงานทุกคนตองเพิ่มความเร็วในการทํางานเวลา
มีลูกคาเขามากินเปนจํานวนมาก     พนักงานจะตองทํางานใหไว พูดใหเร็ว  เพื่อจะไดบริการใหทัน
กับความตองการของลูกคา 

แบบแผนการสื่อสารท่ีใชสืบตอกันมา 

 ลักษณะวัฒนธรรมทางภาษาท่ีใชสืบตอกันมา  จะเปนการใชคํางายๆ พื้นๆท่ีคนท่ัวไปก็
สามารถฟงเขาใจได  มีลีลาการพูดแบบเปนกันเองแตจะเนนท่ีการพูดใหเร็ว  ส้ันกระชับ  แตรายการ
อาหารตองถูกตองตรงความตองการของลูกคา   ซ่ึงลักษณะการส่ือสารขององคกรนี้จะถูกถายทอด
กันโดยการฝกของหัวหนาพนักงานและคําแนะนําของผูท่ีทํางานมากอน  รวมถึงเรียนรูเองจาก
ประสบการณการทํางาน 

รูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัด 
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 จากลักษณะของวัฒนธรรมองคกรดังกลาวนี้ท่ีตองการความรวดเร็วในการบริการสงผล
ใหเกิดการสรางสรรครูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัดข้ึนมา คือ ใชการตัดคําเปนจํานวนมากเพราะ
ถือเปนวิธีการเปล่ียนแปลงของถอยคําภาษาที่ไมซับซอนนัก  แตชวยใหพนักงานสามารถยน
ระยะเวลาในการส่ังอาหารไดมาก  

 

ผลของการส่ือสาร 

 ซ่ึงตรวจสอบไดจาก Feed Back ของผูรับสารจากการใชแบบบันทึกขอมูลปฏิกิริยาตอบ
กลับของผูรับสาร  โดยใชระยะเวลาในการสังเกตการณ ประมาณ 1 เดือนนั้น พบวา 
 วัจนภาษาท่ีใชในระบบการส่ือสารแบบรวบรัดขององคกรนี้ประสบผลสําเร็จ  คือ 
พนักงานในแตละรานสามารถนํารูปแบบการส่ือสารไปใชปฏิบัติงานไดดี  เพราะพนักงานในฐานะ
ผูรับสารมีปฏิกิริยาตอบกลับคอนขางเขาใจในการส่ือสาร  คือสามารถทํากวยเต๋ียวตามท่ีส่ังมาได
ถูกตอง  สรางความพึงพอใจแกลูกคา  เห็นไดจากการที่ลูกคาไดรับอาหารภายในเวลาอันรวดเร็ว  
และถูกตองครบท้ังรายการและจํานวนท่ีส่ัง    

ปญหาท่ีพบจากการส่ือสาร  

 จะมีบางท่ีเกิดขอผิดพลาดในการส่ือสารคือ  พนักงานรับสารจําไมได  หรือ ไมไดยิน
สารท่ีสงมา แตก็จะถามซํ้าหรือถามเพ่ิมเติมเพื่อใหเกิดความแนใจ   แตก็ไมบอยนัก  สวนมากฟงคร้ัง
เดียวก็ทําไดถูกตอง ซ่ึงผูสงสารเอง  บางคร้ังก็จะพูดใหเสียงดังข้ึนเพราะแตละรานจะเปดเพลงดังมาก    
การส่ือสารของพนักงานจึงใชการตะโกนบอกกันโอกาสในการฟงผิดหรือไมไดยินจึงมีนอย      

วัฒนธรรมองคกร 

ตลาดประมูลสินคา : กรมบังคับคด ี

Setting 

 เปนงานในระบบราชการดังนั้นจึงมีแบบแผนการทํางานท่ีแนนอน  ลักษณะการทํางาน
ในสวนงานประมูลทรัพยสินของกรมบังคับคดี คือการจําหนายทรัพยสินท่ีทางธนาคารแตละ
ธนาคารยึดมาไดออกขายทอดตลาด ซ่ึงในงานประมูลแตละคร้ังจะมีทรัพยสินมาขายทอดตลาดเปน
จํานวนมาก  ถาเปนงานใหญๆซ่ึงมักจัดในวันเสารนั้นบางคร้ังมีมากกวา 200 รายการ  ซ่ึงเจาหนาท่ี
ตองประกาศขายใหครบทุกรายการโดนกําหนดชวงเวลาประมูลไวท่ี 09.00 - 12.00 น.แตบางคร้ังก็

DPU



 96

อาจมีการประมูลเกินเวลาท่ีกําหนดไวบางเน่ืองจากมีทรัพยสินท่ีจะตองขายทอดตลาดเปนจํานวน
มากซ่ึงไมสามารถดําเนินการประมูลไดเสร็จตามเวลา 

 

 

แบบแผนการสื่อสารท่ีใชสืบตอกันมา 

 ในการประมูลจะใชพิธีกรในการดําเนินงานท้ังส้ิน 2 คน  คนหนึ่งจะเปนผูบอก
รายละเอียดของทรัพยสิน  อีกคนจะเปนผูดําเนินการประมูลราคา  จากการสังเกตการณรวมถึงการ
สัมภาษณพบวา “ ลักษณะทางภาษาท่ีใชกันมาจะเปนภาษาแบบทางการเปนระเบียบแบบแผนท่ี
กําหนดไว  และเปนสํานวนทางกฎหมายแทบท้ังส้ิน”  ผูใชภาษาจะมีความคุนเคยกับศัพทและ
สํานวนเปนอยางดีเพราะพนักงานสวนใหญมีความรูทางดานกฎหมายและทํางานในสวนของกอง
จําหนายทรัพยสิน กรมบังคับคดีมาเปนระยะเวลาหนึ่ง  

รูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัด 

 จากลักษณะของวัฒนธรรมองคกรดังกลาวขางตน  ท่ีเปนสวนงานของระบบราชการ  
รูปแบบการส่ือสารจึงเนนหนักไปท่ีคําศัพทเทคนิคดานกฎหมาย  การเปล่ียนแปลงโครงสรางของ
ถอยคํามีไมมากนัก   เชน  มีการใชการตัดคําใหส้ันบางแตก็นอยมาก  รูปแบบภาษาท่ีใชไม
หลากหลาย  ความรวดเร็วในการส่ือสารจะไปเนนที่ระดับความเร็วในการพูดซ่ึงเร็วกวาระดับการพูด
ปกติมาก มิใชเกิดจากการแปรของภาษาเปนหลัก 

ผลของการส่ือสาร 

 ลักษณะ  Feed Back ของผูรับสารจากการใชแบบบันทึกขอมูลปฏิกิริยาตอบกลับของ
ผูรับสาร  เพื่อศึกษาถึงผลท่ีไดจากการส่ือสารในกระบวนการแบบรวบรัด จากการสังเกตการณ
จํานวน  5 คร้ัง  พบวา ผูรับสารจะแบงออกเปน 2 กลุม คือ  ผูท่ีมารวมประมูลทรัพยสิน  กับผูมา
สังเกตการณ   
 ผูท่ีมารวมการประมูลนั้นจะแสดงออกใหเห็นวามีความเขาใจในภาษาและระบบการเขา
รวมประมูลทรัพยสินเปนอยางดี  มีการยกปายสูราคาถูกจังหวะ  เวลาพิธีกรถามก็สามารถตอบได
อยางฉะฉาน  มีการยกมือ และขานรับเจาพนักงาน  เปนตน  
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 สวนผูมาสังเกตการณนั้นจะอยูบริเวณรอบๆงานดูการประมูลจากโทรทัศนวงจรปด  
กลุมนี้จะคอนขางมีความเขาใจท่ีคลุมเครือในท้ังรูปแบบภาษาท่ีใช รวมท้ังข้ันตอนการประมูล  
สังเกตจากการเขาไปสอบถามเจาพนักงาน  และสอบถามจากคนท่ีเขามาประมูล   

 

 

ปญหาท่ีพบจากการส่ือสาร 

 จะมีขอผิดพลาดในการส่ือสารบางเกิดจากการที่พิธีกรพุดเร็วมาก  ทําใหผูเขารวม
ประมูลอาจรับสารไดเพียงบางสวน  แตก็ไมไดสงผลกระทบตอการประมูลมากนักเนื่องจากผูเขารวม
ประมูลสวนใหญมีประสบการณในการประมูลมาบางแลวก็พอจะคาดเดาความไดและปรับตัวใหเขา
กับวีการส่ือสารของพิธีกรได  นอกจากนี้ก็จะเปนสวนผิดพลาดของอุปกรณส่ือสาร เชน  การเปล่ียน
ราคาประมูลบนสไลดท่ีฉายบนเวทีประมูลชากวาท่ีพิธีกรขานราคา 

วัฒนธรรมองคกร 

ธุรกิจการบินระหวางประเทศ : การบินไทยฯ 

Setting 

 ลักษณะการทํางานของธุรกิจการบินนั้นเปนการทํางานในลักษณะของธุรกิจองคกร
ขนาดใหญ  มีความเปนสากลสูงเพราะตองติดตอส่ือสารกับนานาชาติ  มีพนักงานเปนจํานวนมากใน
องคกร  และมีเครือขายงานท่ีครอบคลุมท้ังในประเทศและตางประเทศ  การทํางานของพนักงานเนน
การพัฒนาระบบการบริการแกลูกคาใหดีท่ีสุด  ดังคํากลาวท่ีวา “มุงม่ันในการพัฒนาระบบคุณภาพ
ดานบริการเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกคา”  การทํางานของพนักงานตองทํางานอยางรวดเร็วและ
แขงกับเวลาอยูเสมอ    

แบบแผนการสื่อสารท่ีใชสืบตอกันมา 

 การส่ือสารของพนักงานสายการบินนั้น ใชวิทยุส่ือสารเปนส่ือกลางในการใชส่ือสาร  
ประสานงานกับหนวยงานตางๆภายในสนามบิน  ภาษาท่ีใชจะเปนลักษณะเฉพาะวิชาชีพทางดาน 
Airline เปนภาษาท่ีมีความเปนสากลจึงมีการใชศัพทภาษาตางประเทศปนอยูมาก รวมท้ังคําเทคนิคท่ี
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ใชในวงการสายการบินโดยเฉพาะท่ีผูอ่ืนหากไมมีประสบการณมากอนนั้นยากท่ีจะเขาใจ   ซ่ึง
ข้ันตอนในการเรียนรูนั้นเกิดจากการส่ังสมประสบการณและคําแนะนําของรุนพี่ 

รูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัด 

จากลักษณะของวัฒนธรรมองคกรดังกลาวขางตน  ประกอบกับการเปนองคกรธุรกิจ
ระดับนานาชาติ  จึงมิอาจหลีกเล่ียงการใชคําศัพทภาษาตางประเทศ  และศัพททางเทคนิคของวิชาชีพ
สายการบินเขามาปะปนเพื่อสะดวกในการทําความเขาใจและการทําการส่ือสาร   

รวมถึงสภาพการณท่ีตองส่ือสารผานวิทยุส่ือสารก็ผลักดันใหเกิดการแปรรูปของภาษา
พูด  เกิดกลวิธีการตัดคํา  การใชคําอักษรยอเพ่ือยนยอระยะเวลาในการส่ือสารใหรวดเร็วข้ึน 

ผลของการส่ือสาร 

 ลักษณะ  Feed Back ของผูรับสารจากการใชแบบบันทึกขอมูลปฏิกิริยาตอบกลับของ
ผูรับสาร  เพื่อศึกษาถึงผลท่ีไดจากการส่ือสารในกระบวนการแบบรวบรัด จากการสังเกตการณ
จํานวน  5 คร้ัง  พบวา  พนักงานสวนใหญส่ือสารโตตอบกันได เกิดความเขาใจตรงกันเปนสวนใหญ  

ปญหาท่ีพบจากการส่ือสาร 

  จากการสังเกตการณพบวาการตัดคําใหส้ันบางคร้ังทําใหเกิดความคลุมเครือในการ
ส่ือสาร  และสงผลทําใหเกิดความเขาใจผิดได  ผุรับสารตองแกไขโดนการถามย้ําใหแนใจ  หรือทวน
ประโยคท่ีผูสงสารบอกมาอีกคร้ัง    
 นอกจากนี้แตในชวงของการส่ือสารแบบ Rush Hour หรือช่ัวโมงรีบดวนปญหาท่ีเปน
อุปสรรคตอการส่ือสารของพนักงานสวนใหญคือการแยงกันใชวิทยุส่ือสาร   ซ่ึ งวิทยุจะมีชองใน
การส่ือสารท้ังหมดดวยกัน 13 ชอง  แตจะมีชอง1 เปนชองส่ือสารกลางสําหรับรับฟงและแจงขาวสาร
ในทุกๆหนวยปฏิบัติงาน   เม่ือถึงชวงรีบดวน  พนักงานหลายๆแผนกก็มีความตองการในการใชวิทยุ
ท้ังส้ิน  จึงเกิดปญหาในการติดขัดดานคล่ืนสงบาง  การพูดแซงกันบาง  มีเสียงอื่นแทรกเขามาบาง  
พนักงานตองถามซํ้าไปซํ้ามาหลายรอบ  การท่ีเสียงผานทางวิทยุไมชัดก็ทําใหพนักงานเกิดความลังเล
ในการทํางาน  ตองส่ือสารยอนกับไปถามอีกคร้ังจนกลายเปนเร่ืองซํ้าซอน  บางคร้ังการส่ือสารถึงกับ
ลมเหลวหนวยงานไมสามารถประสานงานไดทันทวงที  

 สรุปไดวา  วัฒนธรรมองคกรของธุรกิจตางๆท้ังวัฒนธรรมทางดานลักษณะงาน  
สภาพแวดลอม  วัฒนธรรมทางกาส่ือสารท่ีสืบตอกันมา  และในดานของบุคลากรมีผลตอการ
สรางสรรคการส่ือสารในรูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัดท้ังส้ิน  ซ่ึงแตละองคกรก็ยอมมีคุณสมบัติ
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ของงานท่ีแตกตางกันไป  ซ่ึงFeed Back ในการสื่อสารสวนใหญ เปนการตอบรับท่ีเขาใจใน
กระบวนการส่ือสารของแตละองคกรไดดีนั่นก็แสดงถึงประสิทธิภาพของภาษาที่แตละองคกรใชนั้น
มีความเหมาะสมกับการทํางานในแตละองคกร  ท้ังนี้เห็นไดจากการยอมรับและนําภาษาเหลานั้นมา
ใชสืบทอดตอกันมาเปนระยะเวลานาน   จนปจจุบันรูปแบบภาษาเหลานี้ไดกลายเปนเอกลักษณและ
เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกรไปแลว 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ือง “การสื่อสารเชิงวัจนภาษา(ภาษาพูด)ในรูปแบบการสื่อสารแบบรวบรัด 

จากกรณีศึกษา : ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจตลาดประมูลสินคา และธุรกิจการบินระหวางประเทศ” มี

ความมุงหมายที่จะศึกษาลักษณะการสรางรูปแบบการส่ือสารในแตละธุรกิจ  พรอมกันนั้นก็

ไดเปรียบเทียบลักษณะภาษาที่ใชในการส่ือสารแบบรวบรัดของแตละองคกรวาธุรกิจแตละธุรกิจมี

การสรางสรรคภาษาหรือถอยคําลักษณะใดมากที่สุด และมีความเหมือนหรือแตกตางกันมากนอย

เพียงใด  นอกจากนี้ยังมุงศึกษาถึงความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรกับรูปแบบการสื่อสารที่

ปรากฏอีกดวย 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหาแบบอิง

ภาษา (Semantically)  และใชการวิจัยเชิงปริมาณในการวิเคราะหความถี่และเปรียบเทียบลักษณะ

การใชถอยคําในการส่ือสารของพนักงานขณะปฏิบัติงานในองคกรตางๆตามที่กลาวมา  ต้ังแตเดือน

ตุลาคมถึงเดือนธันวาคม  พ.ศ.2547  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหมุนเวียน  เลือกตัวอยางไปตามวัน

และเวลาท่ีมีความถี่ของการส่ือสารสูง และแบงศึกษาไปตัวอยางละ 1 เดือน  เคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลประกอบดวย ตารางจัดกลุมลักษณะถอยคําตารางการวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดง

จํานวนถอยคําแตละประเภท  รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึก (Deep Interview) ของพนักงานและผูที่

เกี่ยวของในองคกรธุรกิจตางๆ   

ผลการศึกษาพบวา 

1. การวิเคราะหลักษณะการสรางรูปแบบการสื่อสารแบบรวบรัดในช่ัวโมงเรงรีบของ

การทําธุรกิจในแตละองคกรกรณีศึกษา ในดานการวิเคราะหถอยคําในการส่ือสารแบบรวบรัดพบวา   

 - ในการสื่อสารของพนักงานรานกวยเต๋ียวเรือยานอนุสาวรียฯขณะปฏิบัติงาน มี

การใชคําตัดส้ันมากที่สุด ซึ่งสวนใหญจะเปนคําเกี่ยวกับประเภทของรายการอาหาร  รองลงมาก็จะ

เปนการใชคําศัพทดานเทคนิค  สวนดานคําแสลง  คําทับศัพท  พบวาใชบางประปราย  และในดาน

คําอักษรยอไมพบวามีการใชส่ือสารเลย 

 - ในการสื่อสารของเจาหนาที่ที่เปนพิธีกรดําเนินงานประมูลสินคาขณะปฏิบัติงาน

มีการใชคําเทคนิคมากที่สุดเปนอันดับหนึ่งซ่ึงจะเปนคําศัพทเทคนิคทางดานของกฎหมาย สวน
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อันดับรองลงมาไดแก  คําตัดสั้นและคําทับศัพท แตแมจะเปนอันดับรองลงมากลับพบวามีจํานวน

คร้ังในการใชส่ือสารเพียงเล็กนอย     และพบวาไมมีการใชคําแสลงและคําอักษรยอเลย 

 - ในการส่ือสารผานวิทยุส่ือสารขณะปฏิบัติงานของพนักงานภาคพื้นดินสายการ

บินไทยมีการใชคําทับศัพทมากที่สุดเปนอันดับหนึ่ง   สวนอันดับที่รองลงมาไดแกคําตัดส้ัน   คํา

ศัพทเทคนิค และสุดทายคือคําอักษรยอ  ซึ่งในคําตัดส้ันและคําศัพทเทคนิคคอนขางจะมีความถี่ใน

การใชใกลเคียงกัน 

 2.   การเปรียบเทียบวัจนภาษา(ภาษาพูด)ในการสื่อสารแบบรวบรัดของแตละองคกร 

 ธุรกิจสายการบินนั้นมีการใชภาษาคลายกับธุรกิจตลาดประมูลในดานการนํา

ศัพทเทคนิคเขามาใชเปนจํานวนมาก และธุรกิจสายการบินก็มีลักษณะคลายกับรานกวยเต๋ียวตรงท่ี

มีการใชการตัดคําอยูมากพอสมควร  แตจะมีความแตกตางจากธุรกิจรานกวยเต๋ียวและธุรกิจตลาด

ประมูล  ตรงที่มีการใชคําทับศัพทภาษาตางประเทศเปนจํานวนมาก  รวมถึงการใชคําอักษรยอ  ซึ่ง

ใน 2 องคกรธุรกิจหลังนั้นไมพบวามีการเลย 

 และหากเปรียบเทียบการใชภาษาของธุรกิจตลาดประมูลกับรานกวยเต๋ียวจะเห็น

วามีการเลือกใชวิธีการสื่อสารในดานของถอยคําที่ตางกันอยางชัดเจนจะเหมือนกันก็ตามที่กลาวไป

แลวคือไมมีการใชคําอักษรยอในการส่ือสารขณะปฏิบัติงานแมเปนชวงเวลาเรงรีบก็ตาม 

 3.   การปรับตัวของพนักงานในแตละองคกรใหเขาสูกระบวนการการส่ือสารแบบรวบ

รัดขององคกร 

 - พนักงานรานกวยเต๋ียวเรือยานอนุสาวรียฯ เรียนรูถึงลักษณะการสื่อสารของ

องคกร  เร่ิมจากเมื่อมีพนักงานใหมทางรานจะใหพนักงานสรางความคุนเคยจากการฟงการส่ือสาร

ของพนักงานคนอ่ืนๆขณะปฏิบัติงานกอนโดยท่ียังไมไดทําการส่ือสารในรูปแบบเฉพาะขององคกร

โดยตรง  หลังจากนั้นหัวหนาพนักงานถึงจะใหหัดใชถอยคําภาษาตางๆซึ่งมีรูปแบบเฉพาะตัว   โดย

การแนะนําจากตัวหัวหนาที่ดูแลพนักงานเอง  จากพนักงานรุนพี่ๆ  และเรียนรูเพิ่มเติมจนสามารถ

ส่ือสารไดคลองแคลวจากการสอบถาม  การจดจํา   ซึ่งระยะเวลาที่ใชในการเรียนรูจะมากนอยก็

ข้ึนอยูกับไหวพริบและประสบการณการทํางานของพนักงานแตละคน 

 - เจาพนักงานที่เปนพิธีกรงานประมูลสินคา ณ กรมบังคับคดี  เรียนรูกระบวนการ

การสื่อสารในรูปแบบของงานประมูล   เร่ิมจากถอยคําภาษาในการประมูลนั้นสวนใหญจะเรียนรู

จากประสบการณการทํางานในแผนกซึ่งจะใชอยูเปนประจําทําใหเกิดความคุนเคยในภาษานั้นๆ  
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สวนเทคนิคการพูด การลําดับข้ันตอน หรือสํานวนภาษาการประมูลบางคําจะไดรับการฝกสอนและ

แนะนําจากหัวหนาแผนกและผูที่เปนพิธีกรรุนพี่ๆ  ซึ่งจะเร่ิมฝกจากการเปนพิธีกรงานประมูลเล็กๆ

กอน  เมื่อเกิดความชํานาญพูดไดอยางไมติดขัดแลวจึงจะไปดําเนินงานประมูลที่ใหญข้ึน  ซึ่งสวน

ใหญใชเวลาเรียนรูและฝกฝนไมนานก็สามารถใชไดอยางคลองแคลว  เพราะพนักงานที่ถูกคัดเลือก

ใหมาเปนพิธีกรนั้นจะตองทํางานที่กองจําหนายทรัพยสิน  กรมบังคับคดีมาเปนระยะเวลาหนึ่งกอน

ทําใหเกิดความเขาใจในลักษณะรูปกระบวนการการสื่อสารไดงายและเร็วข้ึน 

 -  พนักงานภาคพื้นดินสายการบินไทย เรียนรูกระบวนการการส่ือสารผานทาง

พนักงานรุนพี่  และประสบการณการทํางานจริงเปนหลักเพราะการทํางานของการบินไทยจะเปน

ลักษณะของระบบ Seniority   คือพนักงานรุนพี่จะตองเปนคนสอนงานใหกับรุนนอง  ซึ่งในดานของ

กระบวนการสื่อสารนั้นพนักงานจะตองเรียนรูดวยตนเอง ถาไมเขาใจตรงสวนใดก็สอบถามจากรุนพี่  

และเมื่อทํางานไปไดระยะหนึ่งก็จะสามารถเรียนรูไดมากข้ึนจากประสบการณการทํางานที่ผานมา

ของตนนั่นเอง  และดวยเปนระบบองคกรที่ใหญมีลักษณะการทํางานที่คอนขางซับซอน   ทําใหตอง

อาศัยเวลาในการเรียนรูพอสมควรทั้งนี้ก็ข้ึนอยูกับความตองการการเรียนรูของพนักงานดวยวา

ตองการเรียนรูแคเฉพาะงานของตน  หรือตองการหาความรูเพิ่มในสวนงานแผนกอ่ืนๆดวย 

 4.    ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรกับรูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัด 

 ในดานวัฒนธรรมการทํางานของแตละองคกรธุรกิจที่ยกมาเปนกรณีศึกษานี้มีสวน

สัมพันธกับรูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัด ดังนี้ 

 - วัฒนธรรมในลักษณะการทํางานขององคกรของรานขายกวยเต๋ียวยานอนุสาวรีย  

ก็คลายคลึงกับรานขายอาหารทั่วไปคือ นอกเหนือไปจากการปรุงอาหารใหอรอยแลว   ยอมมี

จุดมุงหมายในการบริการใหทันใจลูกคา เพื่อใหเกิดความประทับใจ จึงมีสวนผลักดันใหเกิดการ

สรางรูปแบบการสื่อสารแบบรวบรัดข้ึนมาไดแกการใชถอยคําในลักษณะเฉพาะตัวขององคกรข้ึน

ตามที่ไดกลาวมาแลวเพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการส่ือสาร  แตดวยเปนธุรกิจขนาดเล็กและ

พนักงานมีฐานะทางชนช้ันทางสังคมในระดับกลาง – ตํ่า ทําใหสงผลถึงรูปแบบการเลือกใชถอยคํา

ภาษาที่ใชในการสื่อสารดวย 

 - วัฒนธรรมในลักษณะการทํางานขององคกรของธุรกิจตลาดประมูลสินคา ณ 

กรมบังคับคดี คือ สามารถจําหนายทรัพยสินขายทอดตลาดไดครบทุกรายการซึ่งมีอยูเปนจํานวน

มาก  และเปดโอกาสใหผูที่มีความตองการในทรัพยสินนั้นๆไดราคาที่พึงพอใจ ดังนั้นเพื่อใหงาน

ประมูลสามารถขายทรัพยสินครบตามจํานวน  องคกรจึงตองการความรวดเร็วในการส่ือสารซ่ึงมี
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สวนทําใหผูดําเนินรายการตองประกาศรายการสินคาและราคาประมูลอยางรวดเร็วเพื่อเปนการเรง

เราการตัดสินใจในการตกลงซ้ือสินคา และชวยใหสินคาที่นํามาขายทอดตลาดไดถูกประมูลครบทุก

ชิ้นและเสร็จตามกําหนดเวลา ซึ่งธุรกิจประมูลสินคานี้เปนธุรกิจระดับกลาง  อีกทั้งเปนธุรกิจในสวน

ของงานราชการและพนักงานมีฐานะชนชั้นทางสังคมในระดับกลาง – สูง  จึงเปนปจจัยอีกดานที่

สงผลตอการเลือกใชถอยคําภาษาที่ใชในการสื่อสาร 

 - วัฒนธรรมในลักษณะการทํางานขององคกรธุรกิจการบินระหวางประเทศ :สาย

การบินไทย  นอกเหนือจากการสรางความพึงพอใจแกลูกคาแลว เปาหมายการทํางานของทุกสาย

การบินคือ การใหเคร่ืองบินไดออกตามเวลาที่กําหนด  ซึ่งการทํางานที่สอดคลองกันทุกแผนก

จําเปนตองอาศัยการสื่อสารทั้งในหนวยงานเดียวกันและการประสานงานขามแผนก   ดังนั้นภายใต

เงื่อนไขของเวลาการส่ือสารจะตองตองรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  การปรับเปล่ียนถอยคําภาษาใน

การทํางานจึงมีสวนชวยใหการปฏิบัติงานของพนักงานบรรลุผลเร็วยิ่งข้ึน  และธุรกิจสายการบินนี้

ถือเปนธุรกิจขนาดใหญ  เปนลักษณะของ International Business พนักงานมีระดับฐานะชนช้ัน

ทางสังคมอยูในเกณฑที่สูง  ทําใหภาษาที่ใชในการสื่อสารมีความหลากหลาย  และลักษณะภาษามี

ความแตกตางไปจากธุรกิจอ่ืนๆอยางเห็นไดชัด 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาในคร้ังนี้พบวา  ธรรมชาติของมนุษยนั้นเมื่อตกอยูในสภาวะที่ถูกกดดัน

ดวยส่ิงใดสิ่งหนึ่งมนุษยเรายอมจะเกิดความพยายามในการปรับตัวใหเขากับสถานการณนั้นๆใหได

เพื่อการดํารงอยูของชีวิต เชนเดียวกับกรณีศึกษาน้ีในช่ัวโมงเรงรีบของการทํางานในแตละองคกร

ธุรกิจโดยเฉพาะงานดานบริการยิ่งตอบสนองความตองการของลูกคาไดรวดเร็วมากเทาไหรก็

สามารถสรางความประทับใจใหแกลูกคาไดมากเทานั้น   

โดยเฉพาะในชวงเวลารีบดวนของการทํางานดวยแลวไมวาจะเปนกรณีของราน

กวยเต๋ียว  ในชวงเวลาเที่ยงวันที่ผูคนจะออกมารับประทานอาหารพรอมๆกันเปนจํานวนมากใน

เวลาเดียวกัน  พนักงานตองทํางานอยางเรงรีบเพื่อใหทันกับความตองการของลูกคา 

ธุรกิจตลาดประมูลก็เชนเดียวกัน  พิธีกรตองรีบดําเนินรายการขายทรัพยสิรทอดตลาด

ใหครบตามจํานวนรายการตามที่กําหนดเอาไวใหทันภายในเวลาที่กําหนดคือต้ังแต 09.00 – 12.00 

น. ทําใหพีกรตองส่ือสารอยางรวดเร็วเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมายที่ต้ังไว 
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สวนของธุรกิจการบินนั้นการที่เคร่ืองบินออกลาชากวากําหนดยอมหมายถึงความ

ผิดพลาดของสายการบิน  และการสูญเสียเงินอีกเปนจํานวนมากในการรับผิดชอบความเสียหาย

ตางๆที่เกิดข้ึนจากการ Delay ของเคร่ืองบินคร้ังนี้  ดังนั้นพนักงานทุกคนจะตองทํางานแขงกับเวลา  

ยิ่งชวงที่มีเคร่ืองบินเขาและออกเปนจํานวนมาก  พนักงานยิ่งตองทํางานหนักข้ึนเพราะหมายถึง

กําลังคนที่จะตองถูกกระจายกําลังกันออกไปประจําเที่ยวบินแตละ Flight  

จากภาพรวมดังกลาวทําใหเห็นวาเวลาเปนฟนเฟองสําคัญที่กดดันใหพนักงานในแตละ

องคกรตองปรับการทํางานของตนเองใหรวดเร็วยิ่งข้ึน  หนวยงานตองทําทุกวิถีทางในการหาวิธีเพื่อ

ประหยัดเวลาในการทํางานใหไดมากที่สุด ตรงตามแนวคิดดานจิตวิทยาดานส่ิงเราและการ

ตอบสนอง คือ  ทําใหองคกรเกิดการปรับตัวดานการส่ือสารภายในองคกรโดยมีการสรางรูปแบบ

การสื่อสารที่มีลักษณะเฉพาะวิชาชีพของตนข้ึนมาอันเปนวีการหนึ่งเพื่อรองรับกับความตองการของ

การสื่อสารของพนักงาน   

ความตองการทํางานใหประสบผลสําเร็จอันหมายถึง การทํางานเสร็จทันเวลาหรือ

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนจํานวนมาก   ผลักดันใหเกิดพฤติกรรมในการ

ส่ือสารที่เปล่ียนไปจากปกติ คือ การสรางสารใหมีลักษณะที่ส้ัน  กระชับ  ฟงแลวเขาใจทันที ซึ่ง

พฤติกรรมในการสรางสรรคถอยคําเหลานี้เกิดจากแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของตัวพนักงานและองคกร 

เปนแรงกระตุนใหองคกรเกิดพฤติกรรมการตอบสนองโดยการ แปรภาษาพูดเดิมใหมีรูปแบบที่

กระชับ  และเปล่ียนพฤติกรรมการสื่อสารเปนการพูดที่เร็วกวาปกติ  จากแนวคิดเกี่ยวกับการแปร

ของภาษาและกระบวนการเปล่ียนแปลงทางภาษาจึงสามารถนํามาเปนแนวทางในการวิเคราะห

เนื้อหาของการใชถอยคําเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจไดเปนอยางดีซึ่งแนวคิดนี้ทําใหผูวิจัยสามารถ

มองเห็นลักษณะของภาษาท่ีองคกรธุรกิจตางๆใชในการสื่อสารแบบรวบรัด  ซึ่งรูปแบบการแปรของ

ภาษาปรากฏในการส่ือสารของธุรกิจตางๆดังนี้ 

 ธุรกิจรานอาหารประเภทกวยเต๋ียวเรือ  เปนธุรกิจที่ตองการความรวดเร็วทั้งในดานการ

ทําอาหารและการใหบริการในทุกๆอยาง  เพื่อสรางความพึงพอใจแกลูกคา การเพิ่มความรวดเร็วใน

การส่ือสารก็เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็วข้ึน โดยเฉพาะในชวง

เวลาเรงรีบของการทํางาน คือเวลา 12.00-13.00น. ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีลูกคามากที่สุด  

 ผลการวิจัยพบวา พนักงานรานกวยเต๋ียวนี้ใชรูปแบบการใชคําตัดส้ันในการส่ือสาร

มากที่สุด  ซึ่งจะพบในการส่ังรายการอาหารเปนหลัก  เชน “เล็กช้ินสด”  , “ใหญยํา”  เปนตน  

เนื่องจากการตัดคําใหส้ันนี้เปนกลวิธีการสรางถอยคําใหมที่งาย โดยเหลือแตคําหลักๆไวและแมจะ
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เปนคําส้ันแตสามารถถายทอดความหมายไดครบถวน   และประเภทของคําที่ใชรองลงมาก็คือ

ศัพทเทคนิคซึ่งสวนใหญก็ยังเปนคํางายๆที่คนทั่วไปก็คุนเคยกันดี   

โดยภาพรวมของถอยคําภาษาที่ใชในการสื่อสารแบบรวบรัดของธุรกิจกวยเต๋ียวเรือนี้

จะคอนขางเปนคํางายๆ  ที่คนทั่วไปก็สามารถเดาความหมายได ไมมีความซับซอนของคําศัพท  คํา

เหลานี้ลวนเกิดข้ึนเพื่อยนระยะเวลาในการส่ังอาหารทั้งส้ิน  และนับวาเปนการสรางสรรคที่ไดผล

เพราะมีการใชเหมือนๆกันในรานอ่ืนๆ 

ในดานของธุรกิจตลาดประมูลสินคา ณ กรมบังคับคดี  เปนธุรกิจที่ตองการความเร็ว

เพื่อที่ทรัพยสินจะไดขายทอดตลาดครบทุกรายการ  ซึ่งรูปแบบภาษาที่ปรากฏการใชมากที่สุด คือ 

คําศัพทเทคนิคทางดานกฎหมาย  เพราะเปนการนําทรัพยที่ยึดมาขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดี   

ซึ่งเปนหนวยงานทางดานกฎหมาย  ทําใหสงผลถึงตัวภาษาที่ใชตองสอดคลองกับสาขาอาชีพนั้นๆ  

ซึ่งถือวาเปนการใชภาษาใหเหมาะสมกับงานมีการใชการตัดคําบางแตก็นอย   และจะไมพบการใช

คําแสลงหรือคําอักษรยอเลย  ทั้งนี้เนื่องจากเปนธุรกิจในระบบของราชการ  ภาษาที่ใชตองสุภาพ

และไมกํากวม   แมถอยคําที่ใชจะเปนสํานวนทางกฎหมายแตก็มีความชัดเจน  ไมกํากวม  และลวน

แตเปนถอยคําส้ันๆ  อยางไรก็ตามการส่ือสารแบบนี้จะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อผูปฏิบัติงานมีความรู

ความสามารถพอ   นอกจากนี้ธุรกิจการประมูลยังเนนไปที่ระดับความเร็วในการพูด  คือ  จะพูดให

เร็วกวาปกติ 

 สวนธุรกิจการบินระหวางประเทศนั้นพบวามีการใชคําทับศัพทและคําดานเทคนิคใน

สัดสวนที่ใกลเคียงกัน  ซึ่งแนนอนอยูแลววาเมื่อเปนธุรกิจระดับนานาชาติยอมตองมีคําศัพท

ตางประเทศเขามาปะปนดวยและคําศัพทดานเทคนิคนี้จะเปนคําเฉพาะสายงานจริงๆซ่ึงบุคคล

ทั่วไปยากที่จะเขาใจตองใชเวลาในการศึกษา และเรียนรูระยะหนึ่งกอน   ในธุรกิจการบินนี้จะมี

รูปแบบถอยคําที่ใชคอนขางหลากหลายทั้งมีคําตัดส้ัน คําแสลง และคําอักษรยอ ซึ่งคําเหลานี้จะส่ือ

ความหมายแบบตรงตัว  ผูรับสารสามารถเขาใจไดทันที  เนื่องจากเปนการส่ือสารที่เปดกวาง

ระหวางพนักงานดวยกันเอง  พนักงานสามารถส่ือสารถึงกันไดอยางอิสระโดยไมมีกฎขอบังคับใน

การพูดที่เปนแบบแผนทําใหพนักงานสามารถเลือกใชถอยคําไดอยางหลากหลาย 

 เมื่อถอยคําภาษาขององคกรทั้ง 3 นี้มีการปรับเปล่ียนกลายเปนลักษณะโดดเดน

เฉพาะตัว  นํามาปรับใชปฏิบัติงานไดเฉพาะขององคกรนั้นๆ หากไปใชในบริบทอ่ืนความหมายอาจ

เปล่ียนไป เชน คําวา “น้ําตก” ในธุรกิจกวยเต๋ียวหมายถึง เลือดหมูหรือเลือดวัวสดๆใชใสผสมไปใน

กวยเต๋ียวเพื่อใหเกิดความขน  แตถาเปนการพูดในองคกรอ่ืนๆอาจหมายถึงสถานที่ทองเที่ยว
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ประเภทหนึ่งก็ได  ซึ่งทฤษฎีสัญลักษณศาสตรไดกลาวไววา “เคร่ืองแสดงจะเกิดหรือมีความหมาย

ข้ึนในตัวเมื่อมีผูกําหนดใช  และจะเปนที่เขาใจโดยการสังเกตและเช่ือมโยงกับส่ิงที่อางอิง”  ดังนั้น

พนักงานแตละองคกรตองรับรูและเขาใจความหมายใหถูกตองตรงกันวาถอยคําแตละคําที่ส่ือ

หมายถึงอะไรจึงจะสามารถดําเนินงานใหไปในทิศทางเดียวกันอยางถูกตอง 

และจากลักษณะภาษาที่ใชในแตละองคกรนี้จะเห็นวาสอดคลองกับรูปแบบการส่ือสาร

ที่เรียกวา  การสื่อสารแบบรวบรัด (Dynamic Style)  คือเปนการส่ือสารที่ใชขอความส่ือสารแบบ

ส้ันๆ  ตรงประเด็น  และเนนในทางปฏิบัติ ซึ่งเหมาะที่จะไปใชในสถานการณการทํางานที่มีการ

เปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวอยางฉับพลันอยูตลอดเวลาซึ่งก็ตรงกับสถานการณการทํางานขององคกร

ธุรกิจทั้ง3 ประเภทนี้  จึงถือไดวาองคกรเหลานี้มีการเลือกใชรูปแบบในการสื่อสารที่เหมาะสมกับ

หนวยงานเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารเพื่อการปฏิบัติงานใหสูงข้ึน 

การเปรียบเทียบวัจนภาษา(ภาษาพูด)ในการสื่อสารแบบรวบรัดของแตละองคกร 

แมวาแตละองคกรจะเหมือนกันในดานวัตถุประสงคในการสื่อสารคือ  ตองการความ

รวดเร็วเพื่อใหงานเสร็จทันเวลา  หรือบรรลุผลในแงของการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา  แตผลที่

ออกมาในสวนของการปรับเปล่ียนภาษาที่ใชในการปฏิบัติใหเขาสูกระบวนการส่ือสารแบบรวบรัด

นั้นมีทั้งความเหมือนและแตกตางกัน ในความแตกตางนี้เกิดข้ึนจากความแตกตางทั้งในสวนของ

ระดับองคกร  และตัวพนักงานที่เปนผูใชภาษาที่นํามาเปนกรณีศึกษา  โดยวิเคราะหตามแนวคิด

หลักดานภาษาศาสตรเชิงสังคมดานปจจัยในการแปรของภาษา  

    ในสวนของความแตกตางขององคกร  เร่ิมจากรานกวยเต๋ียวถือเปนธุรกิจขนาด

ครอบครัว เปนองคกรรายยอยที่ดําเนินงานโดยบุคคลแบบชาวบานธรรมดา  รูปแบบภาษาที่ปรากฏ

จึงเปนการใชถอยคําส้ันๆงายๆ ทั้งในคําเทคนิค  คําตัดส้ัน  ลักษณะเปนภาษาพูดแบบไมเปน

ทางการ  บุคคลภายนอกสามารถเขาใจความหมายไดเชนกัน   แมมีคําทับศัพทใชบางแตก็ยังเปน

คํางายๆที่ใชคนทั่วไปใชกันติดปากเชนคําวา  “โอเค (OK)” เปนตน    สวนดานตลาดประมูล ที่

ดําเนินงานโดยกรมบังคับคดี ถือเปนองคกรธุรกิจขนาดกลาง บริหารงานโดยสวนของราชการ  

ดังนั้นภาษาที่ปรากฏจะมีลักษณะที่เปนทางการทําใหแทบจะไมมีการใชคําทับศัพทเลย   เปนภาษา

สุภาพ คําศัพทจะซับซอนข้ึนมาอีกระดับหนึ่งไมเปนคําโดดเหมือนในธุรกิจรานกวยเต๋ียว      สวน

ดานธุรกิจการบินนั้นถือเปนองคกรขนาดใหญ  เปนองคกรรัฐวิสาหกิจระดับนานาชาติที่มีการ

ทํางานครอบคลุมทั้งในประเทศและตางประเทศ  ถอยคําที่ใชในองคกรจึงมีคําศัพทตางประเทศเขา
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มาปะปนเปนจํานวนมาก  รูปแบบภาษาสวนหนึ่งจึงมีความเปนสากล  คือ  เปนที่ยอมรับและเขาใจ

กันทั่วโลกมิใชแตในเฉพาะกลุมเทานั้น 

การที่ผูพูดภาษาคนหนึ่งๆมีสถานภาพหรือลักษณะทางสังคมที่แตกตางกันไปก็เปนส่ิง

สําคัญที่ทําใหเกิดการแปรของภาษา ซึ่งไดแกปจจัยภายในเชิงสังคมวิทยา เชน อาชีพ การศึกษา 

หรือชนช้ันทางสังคม จะเห็นไดวาจากกรณีศึกษาขององคกรธุรกิจทั้ง 3 ประเภท มีความแตกตางกัน

ในสวนของปจจัยดังกลาวซึ่งมีผลตอการใชรูปแบบภาษาดังนี้ 

ปจจัยดานลักษณะเฉพาะอาชีพก็เปนสวนหนึ่งที่กอใหเกิดการแปรของถอยคําภาษา

แตกตางกัน  กลาวคือในธุรกิจตลาดประมูลเปนอาชีพที่ตองของเกี่ยวกับกฎหมาย  ภาษาที่ใชจึง

ปรากฏเปนคําศัพทเทคนิค คือเปนคําศัพทสํานวนทางกฎหมายแทบทั้งส้ิน  สวนดานงานสายการ

บินก็ยอมปรากฏคําศัพทเทคนิคที่ใชเฉพาะดาน Airline ความยากของคําศัพทนั้นจะมากกวาของ

ธุรกิจตลาดประมูลโดยวัดจากความเขาใจของผูรับสาร  ซึ่งภาษาในธุรกิจตลาดประมูลนั้นคนทั่วไป

ยังพอคาดเดาในความหมายของคําได  แตสําหรับในธุรกิจการบินถาคนที่ไมไดอยูในสายงานก็ยาก

ที่จะเขาใจอีกทั้งยังมีคําศัพทตางประเทศเขามาใชดวย เมื่อเปนเครือขายงานที่กวาง  ความ

หลากหลายของประเภทถอยคําจึงมีมากกวา คือปรากฏการใชทั้งคําตัดสั้น  คําแสลง คําทับศัพท 

และคําอักษรยอผิดกับอีก 2 องคกร  ที่มีการเลือกใชรูปแบบภาษาอยูไมกี่อยางแตก็เปนไปตาม

ลักษณะองคกรตามที่กลาวไปขางตน 

ในสวนบุคคลากรขององคกรก็ทําใหเกิดความแตกตางทางภาษาได คือ  หากพนักงาน

เปนระดับชาวบานทั่วไป  ไมมีความรู หรือการศึกษาที่สูงนัก  ระดับของภาษาที่ใชก็จะไมมีความ

ซับซอน  จะเลือกใชคําที่งาย มีความหมายตรงตามตัว   ซึ่งก็จะตรงกับลักษณะพนักงานของธุรกิจ

รานกวยเต๋ียว คือ พนักงานสวนใหญจะมีรายไดที่คอนขางนอยถึงปานกลางอาจเปนเพราะอยูกินกับ

เจาของราน มีการศึกษาโดยเฉลี่ยไมเกิน ม. 3 ซึ่งหากจัดระดับทางดานช้ันทางสังคมแลวถือวาอยูใน

เกณฑของชนช้ันตํ่า (Lower Class) คือเปนลักษณะของชนช้ันแรงงาน   

ถาพนักงานมีการศึกษาสูงข้ึนมาอยางธุรกิจตลาดประมูลที่พนักงานจบปริญญา

ทางดานนิติศาสตรมา อัตราเงินเดือนที่ไดรับอยูในเกณฑระดับปานกลาง – สูง ซึ่งจากแนวคิดชนช้ัน

ทางสังคมจัดวาอยูในระดับชนช้ันปานกลาง  การเลือกใชถอยคําของพนักงานก็จะปรับข้ึนมาอีก

ระดับ  เกิดคําศัพทที่ยากขึ้น  ที่จําเปนตองอาศัยการเรียนรูทําความเขาใจไมสามารถเขาใจได

ในทันทีเหมือนภาษาที่ใชในรานกวยเต๋ียว  หรือการมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอยางธุรกิจ

สายการบินที่พนักงานจะตองมีความรูความเชี่ยวชาญในดานภาษาตางประเทศ แมในเงินเดือนข้ัน
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ตํ่าของพนักงานแรกเขาก็ยังถือวาเปนระดับฐานเงินเดือนที่คอนขางสูงมาก  ซึ่งจากแนวคิดชนช้ัน

ทางสังคมจัดวาอยูในระดับชนช้ันสูง  ทําใหภาษาที่ใชของพนักงานเร่ิมมีความเปนสากลเขามา  คือ

มีการใชคําศัพทตางประเทศ มีคําศัพทเทคนิคเฉพาะวิชาชีพ Airline ซึ่งมีความยากและซับซอนกวา

ภาษาของ 2 องคกรที่กลาวมา 

นอกจากปจจัยภายในที่มีสวนกอใหเกิดการแปรทางภาษาที่ตางกันแลว ยังมีปจจัย

ภายนอกที่เปนตัวกําหนดการแปรภาษาเชนกัน คือ 

1. ความสัมพันธระหวางผูพูดกับผูฟง  

2. กาลเทศะ 

3. เร่ืองที่พูด   

4. วัตถุประสงค 

ดังจะเห็นจากการใชรูปแบบภาษาของทั้ง 3 องคกรพบวามีการใชคําแสลงนอยมาก

หรือไมพบเลยในการส่ือสารทางธุรกิจนี้ เมื่อวิเคราะหดวยหลักเกณฑการเลือกใชวัจนภาษาให

เหมาะสมกับงานและกาลเทศะนั้น  ดวยวัตถุประสงคคือ เปนการส่ือสารในการทํางานในชวงเวลา

รีบเรง  ดังนั้นคําแสลงจึงไมมีความจําเปนตอกระบวนการการส่ือสารแบบนี้  สวนมากคําแสลง

มักจะใชในระดับการสนทนาของพนักงานที่วางจากการทํางานมากกวาการใชในขณะปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ยังไมพบการใชคําอักษรยอในธุรกิจรานกวยเต๋ียวและตลาดประมูล  เนื่องเปนการส่ือสาร

ที่ตองการความชัดเจน  การใชอักษรยออาจทําใหเกิดความเขาใจผิดในการส่ือสารได เนื่องจากไมมี

รูปแบบที่ตายตัวที่องคกรกําหนดไว 

แตสําหรับในธุรกิจสายการบินนั้นคํายอจะยอมาจากประโยคหรือวลีที่ยาวมากๆซ่ึงมี

ความจําเปนตอการส่ือสารที่ตองผานวิทยุส่ือสาร  คือมีขอจํากัดทางดานส่ือเปนตัวแปรสําคัญที่ทํา

ใหเกิดการใชอักษรยอข้ึนมา  ซึ่งแตกตางจาก 2 องคกรแรกที่เปนการส่ือสารแบบเผเชิญหนา  อีกทั้ง

ตลาดประมูลเปนสวนงานราชการภาษาที่ใชก็เปนแบบทางการ  การใชอักษรยอจึงไมเหมาะสมกับ

ธุรกิจนี้ 

ดังนั้นเมื่อนําธุรกิจทั้ง 3  มาเรียงลําดับกันแลวจะเห็นถึงการไลระดับความซับซอนของ

การแปรภาษาจากนอยไปมากอยางชัดเจน  คือเรียงจากธุรกิจรานกวยเต๋ียว  ธุรกิจตลาดประมูล  

และธุรกิจสายการบินตามลําดับ 
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การเขาสูกระบวนการสื่อสารแบบรวบรัดของพนักงานแตละองคกร 

   และจากความซับซอนทางภาษานี้เองทําใหพนักงานตองสรางกลไกในการเรียนรูเพื่อ

เขาสูระบบของการส่ือสารแบบรวบรัดของแตละองคกร  ซึ่งจากระดับความยากงายของภาษานี้เอง

ที่เปนตัวแปรใหเกิดความแตกตางของระยะเวลาในการเรียนรูของพนักงาน   

จะเห็นวาธุรกิจรานกวยเต๋ียวนั้นพนักงานใชเวลาเรียนรูไมนานนักก็สามารถปฏิบัติงาน

ไดทันทีเนื่องจากมีรูปแบบภาษาเปนคํางายๆ  มีรูปประโยคที่ไมซับซอน  ผิดกับงานสายการบินที่

พนักงานตองใชเวลาในการศึกษารูปแบบของภาษาเปนระยะเวลาหนึ่งกอน  เพราะนอกจากมี

คําศัพทภาษาตางประเทศแลว  ยังมีคําศัพทเทคนิคดาน Airline อีกมากมาย ที่ตองอาศัยระยะเวลา

ในการเรียนรูคอนขางนาน  แตถาพนักงานที่มีความรูพื้นฐานในงานน้ันๆมากอนก็จะชวยใหเขาสู

ระบบการส่ือสารขององคกรไดทันทีอยางเชนธุรกิจตลาดประมูลสินคา  ที่เจาพนักงานมีความรู

ทางดานภาษาสํานวนทางกฎหมายเนื่องจากจบการศึกษามาทางดานนิติศาสตรโดยตรง ทําให

สามารถเขาสูกระบวนการสื่อสารแบบรวบรัดขององคกรไดทันที  ตองฝกฝนเพียงแคการใชใหเกิด

ความคลองแคลวเทานั้นซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Berlo ที่กลาวถึงองคประกอบของการส่ือสาร

ในสวนชองผูสงสารและผูรับสารวา จะมีประสิทธิภาพในการส่ือสารมากนอยตองข้ึนอยูกับปจจัย

ตางๆอันไดแก  

1. ทักษะในการส่ือสาร (Communication Skill) 

2. ทัศนคติ (Attitude) 

3. ความรู (Knowledge) 

4. ระบบสังคม (Social System) 

5. วัฒนธรรม (Culture) 

นอกจากความรูและทักษะความสามารถในการส่ือสารของพนักงานแลวระบบสังคม

และวัฒนธรรมในการทํางานก็จะชวยใหพนักงานสามารถเรียนรูการสื่อสารไดเร็วข้ึน  ซึ่งการ

ถายทอดองคความรูในดานภาษานี้ มีชองทางอยู 2 แบบตามแนวคิดดานการถายทอดของ

วัฒนธรรมองคกร  คือ  

1. ถายทอดผานทางคานิยม  ความเช่ือและธรรมเนียมปฏิบัติของอาชีพตางๆ จะถูก

ปลูกฝงใหแกบุคคลในระหวางที่เขาศึกษาเลาเรียน เมื่อสําเร็จการศึกษาก็เขาไปทํางานในหนวยงาน

ตางๆโดยนําความรูและคานิยมนั้นติดตัวไปดวย  ซึ่งตรงกับวิถีทางของพนักงานในกรมบังคับคดีที่

เลาเรียนมาทางดานนิติศาสตรโดยตรง  ทําใหมีความรูทางดานศัพทและสํานวนกฎหมายเปนอยาง
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ดี  ดังนั้นพนักงานจึงสามารถปรับตัวเขาสูกระบวนการสื่อสารไดอยางรวดเร็วเพราะมีความรูความ

เขาใจจากการศึกษาเลาเรียนเปนทุนเดิมอยูแลว 

2. การถายทอดความรูจากพนักงานรุนพี่ไปสูพนักงานรุนนอง  ซึ่งทั้ง 3 องคกรนี้ไมมี

การจัดการสอนการอบรมดานภาษาที่เปนรูปแบบโดยตรง   แตอาศัยการใหคําแนะนําของหัวหนา  

และพนักงานรุนพี่รวมถึงเพื่อนรวมงานดวยนอกเหนือจากการเรียนรูจากประสบการณการทํางาน

ของพนักงานเอง ซึ่งระยะเวลาในการเรียนรูจะมากนอยนั้นนอกจากจะข้ึนอยูกับความซับซอนใน

การสื่อสารแลว  ก็ข้ึนอยูกับความสนใจและต้ังใจของบุคลากรดวย 

ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรกับการสื่อสารแบบรวบรัด 

จากการถายทอดกระบวนการการใชภาษานี้จากรุนหนึ่งสูรุนหนึ่งจนกลายเปนสวนหน่ึง

ของวัฒนธรรมองคกร คือ กลายเปนคานิยมที่พนักงานขององคกรใหการยอมรับและยึดถือปฏิบัติ

รวมกันมาจนกลายเปนเอกลักษณทางดานภาษาขององคกรไป  การที่สมาชิกในองคกรจะยอมรับ

การใชภาษาในรูปแบบของการสื่อสารแบบรวบรัดนี้ยอมตองเห็นพองกันวาสามารถตอบสนองความ

ตองการพื้นฐานขององคกรได  คือการชวยยนระยะเวลาในการส่ือสารกอใหเกิดความรวดเร็วในการ

ปฏิบัติงานอันเปนเปาหมายหลักของการสื่อสารในช่ัวโมงเรงรีบขององคกรธุรกิจ 

 นอกจากการตอบสนองความตองการไดแลวนั้น  การที่พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งจะ

กลายเปนที่ยอมรับไดก็ตองมีความสอดคลองกับแนวทางอ่ืนๆขององคกรดวย  คือมีความสอดคลอง

กับลักษณะการทํางานในสายอาชีพนั้นๆ คือ เม่ือเลือกใชถอยคําใดๆแลวก็ตองใหเหมาะสมกับ

ลักษณะงาน เหมาะสมกับระดับสมาชิกในองคกร  เชน ธุรกิจสายการบินนั้นมีแหลงกําเนิด

วัฒนธรรมองคกรอยู 2 แหลง คือวัฒนธรรมของสังคมระดับนานาชาติ  และวัฒนธรรมของสาขา

อาชีพ  ดังนั้นวัฒนธรรมองคกรที่ปรากฏจะมีสวนของความเปนรูปแบบสากล  คือเปนที่ยอมรับของ

ทั่วโลก  และเปนวัฒนธรรมองคกรที่เปนเอกลักษณในกลุมบุคคลที่ประกอบอาชีพนั้นๆ  ดังนั้น

ลักษณะของวัฒนธรรมองคกรของธุรกิจการบินจึงมีความสอดคลองกันกับรูปแบบของภาษาท่ี

ปรากฏ  คือมีความเปนสากลนิยมในเครือขายของงานดาน Airline ทั่วโลก  ใชคําทับศัพท

ภาษาอังกฤษซ่ึงเปนภาษาสากลที่คนทั่วโลกยอมรับ  อีกทั้งรูปแบบภาษาที่ใชมีความเปนเอกลักษณ

เฉพาะกลุม  มีใชเฉพาะในงานดานสายการบินเทานั้น  นอกจากนี้ยังมีความสอดคลองกับลักษณะ

ของบุคลากรในองคการที่จัดอยูในระดับของชนชั้นสูง  คือมีความรูความสามารถในการเรียนรู  

ถอยคําที่ใชจึงสามารถเปนคําศัพทที่ยาก  และมีความซับซอนดานความหมายได 
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 ธุรกิจรานกวยเต๋ียวก็เชนเดียวกันมีแหลงกําเนิดวัฒนธรรมองคกรจากวัฒนธรรมสาขา

อาชีพ  ภาษาที่ใชก็จะไมไปปรากฏในธุรกิจกลุมอ่ืน  กลายเปนเอกลักษณเฉพาะตัวทางดานภาษา

ซึ่งมีความสอดคลองกับลักษณะงานทีมีการทํางานเปนแบบครอบครัว  และสภาพแวดลอมในการ

ดําเนินงานที่คอนขางสบายๆและมีความเปนกันเอง  ทําใหวัฒนธรรมขององคกรที่นี่จะเปนรูปแบบ

งายๆไมซับซอนต้ังแตในแงของการบริการราน  พนักงานก็ไมตองมีความรูความสมารถเฉพาะดาน

อะไร เปนพิเศษ ซึ่งสงผลตอรูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัดที่กลายเขามาเปนสวนหนึ่งในวัฒนธรรม

องคกรของธุรกิจนี้แลวเชนกัน คือ มีรูปแบบถอยคําที่ไมซับซอน งายตอการเขาใจและใชส่ือสารได

อยางตรงไปตรงมา 

 สําหรับธุรกิจตลาดประมูลสินคา ณ กรมบังคับคดีนั้นความสอดคลองในดานรูปแบบ

การส่ือสารกับวัฒนธรรมองคกรก็คลายคลึงกับ 2 องคกรที่กลาวมาคือ   มีแหลงกําเนิดวัฒนธรรม

องคกรจากวัฒนธรรมสาขาอาชีพ  รูปแบบการส่ือสารจะเปนลักษณะเฉพาะของงานดานกฎหมายมี

ลีลาของภาษาที่จริงจังกวา 2 องคกรแรก  เพราะเปนองคกรสวนราชการ  รูปแบบการส่ือสารจึง

ออกมาในลักษณะที่เปนพิธีการ  มีการเลียงลําดับข้ันในการส่ือสารวาตองพูดอะไรกอนอะไรหลังผิด

กับ 2องคกรแรกที่มีอิสระในการสื่อสารสามารถพูดไดตามความตองการของผูสงสาร  ดังนั้นถอยคํา

ที่เลือกมาใชจึงมีลักษณะที่เปนสํานวนกฎหมายที่ตายตัวไมคอยมีการพลิกแพลงในการแปรรูปของ

คําศัพทเชน  การตัดคําใหส้ัน  จะพบไดเพียงประปรายเพราะถือวาเปนลักษณะการส่ือสารที่ไม

เหมาะที่จะใชในการส่ือสารแบบเปนทางการเชนนี้  ในสวนนี้เองทําใหองคกรนี้ตองเปล่ียนแปลง

วิธีการสื่อสารซึ่งไมสามารถปรับดานตัวภาษาไดมากนัก  แตหันไปใชการพูดที่เร็วกวาปกติแทนเพื่อ

เปนการชดเชยกับเวลาที่ตองเสียไปกับการพูดที่ตองนําเสนอเต็มรูปแบบแทน  ซึ่งกลายเปน

เอกลักษณในการประมูลของกรมบังคับคดีคือ  ตองพูดใหเร็วกวาในระดับปกติ  ซึ่งก็เปนวิธีที่

พนักงานในองคกรตางยอมรับเพราะสามารแกไขปญหาและตอบสนองความตองการพื้นฐานของ

องคกรไดเชนเดียวกัน  จึงกลายเปนคานิยม  และเขาสูการเปนวัฒนธรรมขององคกรในดานของการ

ส่ือสารในที่สุด 

 การที่พนักงานในองคกรตางยอมรับในภาษาที่ใชจนกลายเปนวัฒนธรรมทางภาษา

ขององคกรนั่นหมายถึงภาษาท่ีถูกเปล่ียนแปลงนี้ไดถูกถายทอดตอๆกันมาจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง

เปนระยะเวลานานพอสมควร  ยอมแสดงใหเห็นถึงความยั่งยืนของภาษาที่ไมไดเลือนหายไปตาม

กาลเวลา  แมวาในความเปนจริงแลวภาษาในกระบวนการส่ือสารแบบรวบรัดนี้จะไมถูกตองตาม

หลักไวยากรณก็ตามแตกลับมีการใชตอเนื่องกันมานับเปนสิบๆป แตอาจมีบางที่บางสวนมีการ

พัฒนาใหเหมาะสมยิ่งข้ึนหรือในสวนของคําแสลงที่ยอมเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย  แตภาพุดที่ใช
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เพื่อปฏิบัติงานหลักๆแลวยังคงใชอยูอยางสม่ําเสมอจนถึงทุกวันนี้  นั่นเพราะกาลเวลาไดทดสอบ

และพิสูจนแลววาสามารถชวยแกปญหาและตอบสนองความตองการของหนวยงานได แตความ

ยั่งยืนของภาษาในองคกรนี้มิไดหยุดนิ่งตายตัว กลาวคือยอมตองมีการพัฒนาไปเร่ือยๆ 

และแมวาภาษาที่องคกรไดคัดเลือกมาใชคร้ังนี้จะสามารถตอบสนองความตองการใน

การสื่อสารของพนักงานไดเปนอยางดี  แตในทางกลับกันการส่ือสารของแตละองคกรก็ยอมพบกับ

ปญหาหรืออุปสรรคในการสื่อสารเชนกัน ปญหาอยางหนึ่งที่เกิดข้ึนในการส่ือสารระหวางบุคคลที่ทํา

ใหเกิดการเขาใจที่ผิดพลาดก็คือปญหาการใชภาษาหรือคําศัพท ซึ่งปญหาของการส่ือสารสามารถ

สรุปไดเปน 3 ประการ คือ 

- ปญหาดานความหมาย ( Semantic problem ) 

- ปญหาดานเทคนิค  ( Technical problem ) 

- ปญหาดานประสิทธิภาพ ( Effective problem ) 

จากผลการวิจัยพบวาปญหาของการส่ือสารขององคกรกรณีศึกษาทั้ง 3 แหงนี้สวน

ใหญเกิดจากปญหาดานเทคนิค  และปญหาดานประสิทธิภาพ  คือ  

ปญหาดานเทคนิคเปนปญหาที่เกิดจากตัวส่ือหรือการใชชองทางในการส่ือสารซึ่งใน

ธุรกิจการบินนั้นจะประสบปญหานี้บอยมากเนื่องจากใชวิทยุส่ือสาร หรือ Walkie Talkie เปน

ชองทางในการส่ือสารของพนักงานเพราะนอกจากจะตองแยงกันพูดทําใหเกิดการทับซอนของเสียง

แลว ก็มักจะเกิดคล่ืนแทรก  หรือแบตเตอร่ีหมดทําใหเกิดการติดขัดในการส่ือสาร ซึ่งปจจุบันปญหา

เหลานี้ไดรับการแกไขแลวเปนบางสวนโดยการเพิ่มชองวิทยุส่ือสารใหมากข้ึน  พนักงานสามารถ

ส่ือสารกันไดหลายชองมิไดใชแตเพียงชอง 1 เพียงชองเดียว  และไดมีการเพิ่มวิทยุฯสํารองข้ึนอีก

หลายตัวเพื่อปองกันปญหาเวลาเกิดการขัดของทางอุปกรณส่ือสาร 

สวนรานกวยเตี๋ยวและตลาดประมูลนั้นมักจะพบปญหาดานประสิทธิภาพ คือ ราน

กวยเต๋ียวเกือบทุกรานจะเปดเพลงดังมากซ่ึงเปนส่ิงที่รบกวนในการสื่อสารของพนักงาน ทําให

พนักงานตองตะโกนส่ังอาหารแขงกับเสียงเพลง ผูรับสารหรือผูปรุงอาหารนั้นก็อาจไดยินไมชัดทําให

ตองถามซ้ําไปซ้ํามาทําใหเสียเวลาในการส่ือสาร  สวนในดานตลาดประมูลนั้นจะมีปญหาที่ผูสงสาร

หรือพิธีกรในงานประมูลนั้นพูดเร็วเกินไปทําใหผูรับสารไมสามารถจับใจความของเนื้อสารได

ทั้งหมด  ซึ่งปจจุบันไดมีการปรับปรุงโดยพิธีกรจะพยายามพูดใหชาลงและออกเสียงอักขระให

ชัดเจนยิ่งข้ึน  
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ปญหาในการส่ือสารตางๆเหลานี้เปนส่ิงที่แตละองคกรสามารถนํามาแกไข ปรับปรุง 

และพัฒนาใหดีข้ึนได  ซึ่งองคกรตองพยายามปรับปรุงหรือหาแนวทางในการขจัดอุปสรรคในการ

ส่ือสารตางๆใหหมดไป 

การที่มนุษยจะนําภาษาหรือระบบสัญลักษณที่มีอยูในองคกรมาสรางสรรคส่ิงใหมๆ 

หรือส่ือสารความคิดที่ไมเคยปรากฏมากอนก็ตองเขาใจโครงสรางของภาษาหรือระบบสัญลักษณที่

มีอยูเดิมเปนเบ้ืองแรกแลวทําการแหวกกฎเกณฑเพื่อนําไปสูส่ิงใหม  มิเชนนั้นก็ใชวิธีการผสมผสาน

หรือประยุกตกฎเกณฑที่มีอยูแลวใหสามารถนําเสนอความคิดใหมๆได 

 งานวิจัยช้ินนี้  ผลการวิจัยจึงทําใหเห็นวาเมื่อไรก็ตามที่มนุษยมีโอกาสและมีความ

ประสงคที่จะส่ือสารความคิดและความรูสึกของตนก็จะสามารถสรางหรือเสริมแตงกฎเกณฑตางๆที่

ดํารงอยูใหสอดคลองกับความคิดหรือสถานการณใหมๆข้ึนมาไดดังปรากฏในกรณีศึกษาของทั้ง 3 

องคกรธุรกิจ ที่เกิดการดัดแปลงในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารภายใตบริบททางวัฒนธรรมที่

หลากหลาย  ซ่ึงความแตกตางในดานของวัฒนธรรมองคกรมีสวนทําใหเกิดรูปแบบการส่ือสารแบบ

รวบรัดที่แตกตางกันไปแมวัตถุประสงคในการสื่อสารนั้นจะตรงกัน  คือ ตองการเพิ่มความรวดเร็วใน

การสื่อสารเพื่อชวยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน   ซึ่งรูปแบบการส่ือสารนี้เมื่อนํามาใช

แลวกอใหเกิดผลคือพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็วข้ึน  ก็จะมีการใชกันภายในองคกรอยาง

แพรหลาย  กลายเปนพฤติกรรม หรือคานิยมที่พนักงานทุกคนยอมรับ  จนในที่สุดภาษาเหลานี้ก็

กลายเปนเอกลักษณและเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกรในดานของการส่ือสาร 

อยางไรก็ตามมนุษยไมอาจปฏิเสธไดวา “การสื่อสารเปนส่ิงจาํเปนอยางยิง่ตอการดํารง 

ชีวิตของมนษุย ” และผลการวิจยัยังสะทอนใหเห็นวาภาษาเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการชวยให

การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีสวนผลักดันใหงานประสบความสําเร็จตรงตามเปาหมายที่

องคกรกําหนดไว  แม ณ วันนี้ภาษาที่ใชในแตละธ ุุรกิจองคกรอาจถกูคัดกรองและเลือกสรรมาแลว

วาเหมาะสมทีสุ่ดกับงานทีก่าํลังปฏิบัติอยู  แตโลกเรานัน้ยอมมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  

สถานการณตางๆกย็อมผันแปร ภาษากเ็ชนเดียวกนัเพราะแมจะกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม

องคกรไปแลว  แตวัฒนธรรมองคกรก็เปนส่ิงที่ไมหยุดนิ่ง  ดังนั้นภาษาก็ยอมตองมีการพฒันาและ

เปล่ียนแปลงใหเขากับยุคสมัยและสถานการณในขณะนั้น  องคกรธุรกิจตางๆจึงไมควรมองขาม

ความสําคัญของการเปล่ียนแปลงทางภาษาในองคกรของตน และควรหาวิธีการในการพัฒนาการ

ส่ือสารในองคกรอยางตอเนือ่งเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรของตน 
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ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. จากผลการวิจยัเร่ืองรูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัด ขององคกรธุรกจิรานอาหาร 

ธุรกิจตลาดประมูลสินคา  และธุรกิจสายการบินระหวางประเทศ  ทําใหเหน็ถงึรูปแบบถอยคําภาษา

ในการสื่อสารของแตละองคกรที่นาํมาใชในชวงเวลารีบดวนของการทาํงาน  ซึง่แตละองคกรกม็ี

วิธีการสรางสรรคภาษาที่แตกตางกันไป  ดังนั้นพนกังานในแตละองคกรควรนําขอมูลที่ไดเปน

แนวทางในการศึกษาคนควาหารูปแบบการส่ือสารในรูปแบบใหมๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการ

ส่ือสาร 

2.   จากผลการวิจยัภาษาในรูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัดของพนกังาน ในแตละ

องคกรคร้ังนี ้ มีสวนชี้นําใหผูนาํในองคกรเหน็ถงึขอดีและขอเสียในรูปแบบถอยคําที่องคกรของ

ตนเองใช  ขอมูลที่ไดจากการศึกษาในคร้ังนี้สามารถใชเปนแนวทางในการแกไข  ปรับปรุง  และ

พัฒนาภาที่ใชอยูในองคกรใหดีข้ึน  สามารถลดขอบกพรองและเพิ่มเติมสวนของประสิทธิภาพของ

ภาษาที่ใชในการสื่อสาร 

3. จากผลการวิจยัในสวนของวฒันธรรมองคกร กับรูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัดนี้

จะเหน็ถงึการปรับตัวทางดานการสื่อสารขององคกรใหเหมาะสมกับลักษณะงาน และพนกังาน

ภายในองคกรเพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและเพิม่ประสิทธิภาพในการส่ือสาร  ดังนัน้ในการ

พัฒนารูปแบบของวัจนภาษาในการสื่อสารภายในองคกร  พนกังานภายในองคกรตางๆจงึควร

เลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับองคกรของตนเองมากที่สุด 

 
ขอเสนอแนะในอนาคต 

 จากการศึกษาดานวัจนภาษา (ภาษาพูด) ในรูปแบบการส่ือสารแบบรวบรัดขององคกร

การทํางานตามกรณีศึกษาดังนี้คือ รานกวยเต๋ียว  ตลาดประมูลสินคา  และสายการบินไทย  ซึ่งจะ

เนนการศึกษาเปรียบเทียบดานภาษาถอยคําที่ใชในขณะปฏิบัติงานในช่ัวโมงเรงรีบของแตละองคกร

วามีการเปล่ียนแปลงภาษาไปตามเงื่อนไขดานเวลาอยางไร  ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ยังมีขอเสนอแนะทาง

วิชาการสําหรับผูที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับการการสื่อสารดานภาษาในสวนขององคกรอ่ืนๆ ดังนี้ 

  1.  ผูศึกษาเห็นวาควรจะศึกษาเปรียบเทียบในกรณีศึกษาขององคกรอ่ืนๆบาง เชน  

ธุรกิจตลาดหลักทรัพย   ธุรกิจการขนสงสินคาขามประเทศ  หรือถาเปนธุรกิจรานอาหารก็อาจ
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เปล่ียนเปนประเภท รานขาวตมโตรุง รานอาหารตามส่ัง  โดยศึกษาถึงกลวิธีการใชถอยคําวามีความ

เหมือนหรือแตกตางกันเชนไร 

2. ควรจะศึกษาทางดานภาษาที่ไมใชถอยคํา  เชน  ภาษาเขียนของแตละองคกรก็มี

รูปแบบที่นาสนใจ  เชน รานกวยเต๋ียวจะมีการจดรายการอาหารที่ลูกคาส่ัง โดยใชเปนรหัสยอ  แต

ละรานก็อาจมีวิธีการเขียนไมเหมือนกัน อาจปรากฏในรูปแบบของตัวอักษรยอหรืออาจจดเปนคํา

ส้ันๆ และยังสามารนํามาเปรียบเทียบในกรณีของรานอาหารไทย  กับรานอาหารตางชาติไดอีกดวย 

3. นอกจากนี้ในบริบทของความเรงรีบในการปฏิบัติงานซ่ึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางภาษาตามท่ีไดวิจัยมา  ควรมีการศึกษาตอในสวนบริบทของเวลาที่ไมใช Rush Hour คือเปน

เวลาทั่วไปของการทํางานปกติ  เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบภาษาขององคกรดังกลาววายังคงมีการ

เปล่ียนแปลงเชนเดิมหรือไม  หรือมีความแตกตางไปจากลักษณะภาษาในรูปแบบการส่ือสารแบบ

รวบรัดอยางไร 
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บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 

หนังสือ 
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ธรรมาธิราช, 2538 

ดารณี พานทอง พาลุสุข. ทฤษฎีการจูงใจ. พิมพคร้ังที่ 4, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, 2532 

ถิรนันท  อนวชัศิริวงศ. พฤติกรรมการสือ่สาร. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร , 2528 

นพวรรณ  พันธุเมธา. “หลักการใชภาษาในการสื่อสาร” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการใช

ภาษาไทย. เลม 1, หนวยที ่2, นนทบุรี : มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2527 
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ปราณี กุลละวณิชย และคณะ. ภาษาทัศนา. พิมพคร้ังที ่ 4 , กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
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พัทยา   สายห.ู    “พฤติกรรมการสื่อสารในเชิงสังคมและวัฒนธรรม”   ในเอกสารการสอนชุดวิชา
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ผนวก  ก. 

ลักษณะการใชคําในรูปแบบการสื่อสารแบบรวบรัด 

ธุรกิจรานอาหาร : กวยเต๋ียวเรือยานอนุสาวรียฯ 

วันจันทร 
( วันที่ 1,8,15,22 พฤศจิกายน 2547) 

1. การตัดคํา 

หมี ่ =  เสนหม่ี    76 คร้ัง   หม ู =  กวยเต๋ียวหมู    69  คร้ัง 

เล็ก =  เสนเล็ก   102  คร้ัง   เนื้อ =  กวยเต๋ียวเนื้อ    15  คร้ัง 

ถุง =  กวยเต๋ียวใสถงุ   4 คร้ัง   ยํา =  ตมยํา   35  คร้ัง 

ชิ้น =  ลูกชิ้น    35  คร้ัง    ไมบุง =  ไมใสผักบุง  7 คร้ัง 

สด =  เนื้อวัวสด   14  คร้ัง   ไมพริก =  ไมใสพริก   11  คร้ัง 

ไมงอก =  ไมใสถั่วงอก   7 คร้ัง   วุน =  วุนเสน  13  คร้ัง 

ไมถั่ว =  ไมใสถั่วปน   12  คร้ัง   ใหญ =  เสนใหญ   21  คร้ัง 

บุงลวก =  ผักบุงลวก     8 คร้ัง   บะ =  บะหม่ี  15  คร้ัง 

เอ็นลวน =  ใสลูกชิ้นเอ็นอยางเดียว  2 คร้ัง  โฟ = เย็นตาโฟ  23  คร้ัง 

ไมปรุง = ไมตองใสเคร่ืองปรุงในกวยเตี๋ยว  3  คร้ัง เปอย = เนื้อเปอย  32  คร้ัง 

ไมโรย =  ไมใสผักโรย คือ ตนหอม  ผักชี  1 คร้ัง กาก =  กากหมู  13  คร้ัง 

ไมตับ =  ไมใสตับ  3  คร้ัง 

2. คําศัพทเทคนิค 

แหง = กวยเต๋ียวแหง    45  คร้ัง 

น้ํา = กวยเต๋ียวน้ํา      10  คร้ัง 

ทุกอยาง= ใสเคร่ืองกวยเตี๋ยวทกุอยาง  ไดแก  ลูกชิน้  เนื้อสด  เนื้อเปอย  ตับ 55 คร้ัง 

พิเศษ = ส่ังกวยเต๋ียวในปริมาณที่มากกวาปกติ   3  คร้ัง 

เกาเหลา= กวยเต๋ียวประเภทหนึ่งไมใสเสน 27  คร้ัง 

ผักสด,ผักชุด = ผักสดกินกับกวยเต๋ียว  คือ  ถั่วงอกดิบ  กบั โหระพา  16 คร้ัง 

ตมยํา = กวยเต๋ียวหมูทีป่รุงรสดวย  น้าํมะนาว พริกปนและถัว่ปน  6 คร้ัง 

หมูลวก = เนื้อหมูที่ลวกในน้าํเดือดเพยีงครูเดียว  13  คร้ัง 
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หนาบาน = สวนดานหนาของรานที่อยูนอกหองแอร  5  คร้ัง 

หลังบาน = สวนดานหลังของรานที่อยูถดัจากหองแอรเขาไป   2  คร้ัง 

น้ําตก = คือเลือดหมู  หรือเลือดวัวสดๆ ใชใสผสมไปในน้ํากวยเตี๋ยวเพื่อใหเกดิความขนข้ึน 

8 คร้ัง 

เย็นตาโฟ = กวยเต๋ียวประเภทหนึ่งมีลักษณะเดน คือ  น้าํกวยเต๋ียวจะเปนสีแดง  3  คร้ัง 

 

3. คําทับศัพท 
แทงกิว้ =   Thank  you   5  คร้ัง 

เลทสโก =    Let ‘s go 1 คร้ัง  

 

4. คําแสลง 

ไมปรากฏคําแสลงในการสังเกตการณคร้ังนี ้

 

5. คําอักษรยอ 

ไมปรากฏคําอักษรยอในการสังเกตการณ 

 
วันอังคาร 

( วันที่ 2,9,16,23 พฤศจิกายน 2547 ) 
 
1. การตัดคํา 

เล็ก =  เสนเล็ก    90  คร้ัง  หมี ่ =  เสนหม่ี   50  คร้ัง 

ใหญ =   เสนใหญ  35  คร้ัง  ยํา =  ตมยํา  21  คร้ัง 

หม ู =   กวยเต๋ียวหมู  45  คร้ัง เนื้อ =  กวยเต๋ียวเนื้อ  7  คร้ัง 

หมูลวน =   ใสเนื้อหมูอยางเดียว  2  คร้ัง ตก,ไมตก= ใสหรือไมใสน้ําตก  63  คร้ัง 

ไมชู =   ไมใสผงชูรส  2  คร้ัง  ไมเจียว =  ไมใสกระเทียมเจียว  3  คร้ัง 

ไมถั่ว =   ไมใสถั่วปน  8 คร้ัง  เจียวเยอะๆ= ใสกระเทียมเจียวมากๆ  1 คร้ัง 

ชิ้น =  ลูกชิน้  32  คร้ัง   สด = เนื้อววัสด  19  คร้ัง 

เปอย =   เนื้อเปอย  25  คร้ัง  ไมพริก = ไมใสพริก  3 คร้ัง 

กาก =   กากหมู  31  คร้ัง  แคป = แคปหมู  6 คร้ัง 
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โฟ = เย็นตาโฟ  5 คร้ัง   บุงลวก =  ผักบุงลวก  12  คร้ัง 

งอกดิบ = ถั่วงอกดิบ  2  คร้ัง  แข็ง,แข็งเปลา  =  22  คร้ัง 

ไมตับ  =    ไมใสตับ  3  คร้ัง 

 

2. คําศัพทเทคนิค 

เกาเหลา= กวยเต๋ียวประเภทหนึ่งไมใสเสน 21  คร้ัง 

น้ํา = กวยเต๋ียวน้ํา      3  คร้ัง 

แหง = กวยเต๋ียวแหง    40  คร้ัง 

น้ําขน = น้ํากวยเต๋ียวทีใ่สเคร่ืองเทศจนเปนสนี้าํตาลเขม  1  คร้ัง 

น้ําใส = น้ํากวยเต๋ียวทีม่ีลักษณะใส  ไมมีสี  สวนมากจะเปนน้ํากวยเต๋ียวหม ู  6  คร้ัง 

หมูแดง  = หมูทีห่มกัดวยเคร่ืองเทศจนผิวของเนื้อหมเูปนสีแดง  16  คร้ัง 

หมูสด = เนื้อหมูสดที่ใชลวกใสกวยเต๋ียว 15  คร้ัง 

เนื้อสด = เนื้อววัสดที่ใชลวกใสกวยเต๋ียว 8 คร้ัง 

ผักสด   = ผักสดกินกับกวยเต๋ียว  คือ  ถั่วงอกดิบ  กบั โหระพา  6 คร้ัง 

หนาบาน= สวนดานหนาของรานที่อยูนอกหองแอร  18  คร้ัง 

พเิศษ = ส่ังกวยเต๋ียวในปริมาณที่มากกวาปกติ   2  คร้ัง 

ธรรมดา= ส่ังกวยเต๋ียวในปริมาณปกติ  1  คร้ัง 

ผักสด = ผักสดที่กนิคูกบักวยเต๋ียว คือ ถั่วงอกดิบกบัโหระพา 6 คร้ัง 

ทุกอยาง= ใสเคร่ืองกวยเตี๋ยวทกุอยาง  ไดแก  ลูกชิน้  เนื้อสด  เนื้อเปอย  ตับ 20 คร้ัง 

 

3. คําทับศัพท 

น้ําซุป =  Soup 2 คร้ัง 

 

4. คําแสลง 

รสจ๊ีดจาด   =  รสจัด   1  คร้ัง 

กระด๊ึบๆ    =  ไปอยางชาๆ    1  คร้ัง 

เด๋ียวสวย   =  เตือนใหระวังตัว  1  คร้ัง 
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5. คําอักษรยอ 

ไมปรากฏคําอักษรยอในการสังเกตการณ 

 
วันพธุ 
( วันที่ 3,10,17,24 พฤศจกิายน 2547 ) 

1. การตัดคํา 

หมี ่ =  เสนหม่ี   66  คร้ัง  ใหญ =   เสนใหญ  60  คร้ัง  

เล็ก =  เสนเล็ก    100  คร้ัง  บะ =   บะหมี่  14  คร้ัง 

วุน =    วุนเสน    23  คร้ัง  ยํา =   ตมยํา  30  คร้ัง 

สับ = หมูสับ   4  คร้ัง   หมูลวน =   ใสเนื้อหมูอยางเดียว  2  คร้ัง 

ไมงอก =  ไมใสถั่วงอก   19 คร้ัง  ไมบุง =   ไมใสผักบุง  5 คร้ัง 

เปอย =   เนื้อเปอย  47  คร้ัง  ไมตับ = ไมใสตับ 1 คร้ัง 

ชิ้น =  ลูกชิน้  65  คร้ัง   ไมถั่ว =   ไมใสถั่วปน  9 คร้ัง  

โฟ = เย็นตาโฟ  32 คร้ัง  ตก,ไมตก=   ใสหรือไมใสน้ําตก  45  คร้ัง 

สด =  เนื้อวัวสด  17  คร้ัง  ชิ้นหมู =  ลูกชิน้หม ู 19  คร้ัง 

ไมพริก =  ไมใสพริก  2 คร้ัง  หม ู =   กวยเต๋ียวหมู  53  คร้ัง 

เนื้อ =   กวยเต๋ียวเนื้อ  38  คร้ัง  ไมมัน,ไมน้ํามนั = ไมใสกระเทียมเจียว 2 คร้ัง 

เอ็น = ลูกชิ้นเอ็น   3 คร้ัง  เหลา = เกาเหลา  7  คร้ัง 
 
2. คําศัพทเทคนิค 

เกาเหลา= กวยเต๋ียวประเภทหนึ่งไมใสเสน 81  คร้ัง 

น้ํา = กวยเต๋ียวน้ํา      45  คร้ัง 

แหง = กวยเต๋ียวแหง    70  คร้ัง 

พิเศษ = ส่ังกวยเต๋ียวในปริมาณที่มากกวาปกติ   5  คร้ัง 

ธรรมดา= ส่ังกวยเต๋ียวในปริมาณปกติ  2  คร้ัง 

ทุกอยาง= ใสเคร่ืองกวยเตี๋ยวทกุอยาง  ไดแก  ลูกชิน้  เนื้อสด  เนื้อเปอย  ตับ 65 คร้ัง 

หมูหมก = นําเนื้อหมูดิบใสไวใตเสนกวยเต๋ียวแลวเอาน้ําซุปเดือดๆราด  1  คร้ัง 

ตมยํา = กวยเต๋ียวหมูทีป่รุงรสดวย  น้าํมะนาว พริกปนและถัว่ปน  17 คร้ัง 
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หมูแดง  = หมูทีห่มกัดวยเคร่ืองเทศจนผิวของเนื้อหมเูปนสีแดง  16  คร้ัง 

หนาบาน= สวนดานหนาของรานที่อยูนอกหองแอร  7  คร้ัง 

หมูสด = เนื้อหมูสดที่ใชลวกใสกวยเต๋ียว 9  คร้ัง 

ผักชุด =   ผักดิบกินกับกวยเต๋ียว  คือ  ถั่วงอกดิบ  กบั โหระพา  10 คร้ัง 

 

3. คําทับศัพท 

เสิรฟ =  Serve  1 คร้ัง 

แทงกิว้ =  Thank  you  2  คร้ัง 

โอเค =  OK  1  คร้ัง 

 

4. คําแสลง 

ไมปรากฏคําแสลงในการสังเกตการณคร้ังนี ้

 

5. คําอักษรยอ 

ไมปรากฏคําอักษรยอในการสังเกตการณ 

 

 
วันพฤหัสบดี 

( วันที่4,11,18,25 พฤศจกิายน 2547 ) 

1. การตัดคํา 

เล็ก =  เสนเล็ก    145  คร้ัง  ใหญ =   เสนใหญ  35  คร้ัง 

หมี ่ =  เสนหม่ี   65  คร้ัง  บะ =   บะหมี่  19  คร้ัง  

วุน =    วุนเสน    2  คร้ัง   ยํา =   ตมยํา    21  คร้ัง 

ตก,ไมตก=   ใสหรือไมใสน้ําตก  50  คร้ัง เปอย =   เนื้อเปอย  52  คร้ัง  

บุงลวก =  ผักบุงลวก  20  คร้ัง  ไมถั่ว =   ไมใสถั่วปน  2 คร้ัง  

ไมชู =   ไมใสผงชูรส  9  คร้ัง  ไมอ๊ิว  =     ไมใสซีอ๊ิว  5 คร้ัง 

หม ู =   กวยเต๋ียวหมู  53  คร้ัง  เนื้อ  =     กวยเต๋ียวเนื้อ  18  คร้ัง  

สด =  เนื้อวัวสด  27  คร้ัง  ชิ้น  =     ลูกชิ้น  58  คร้ัง  
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ชิ้นหมู =  ลูกชิน้หม ู 11  คร้ัง  ชิ้นเนื้อ  =    ลูกชิ้นเนือ้วัว 5 คร้ัง 

แข็ง,แข็งเปลา =  น้าํแข็งเปลา  31  คร้ัง  ไมมัน     =    ไมใสกระเทียมเจียว 2 คร้ัง 

ไมผัก = ไมใสผัก  1  คร้ัง   ไมงอก    =     ไมใสถัว่งอก   12 คร้ัง  

สับ = หมูสับ   1  คร้ัง   โฟ  =     เย็นตาโฟ   22 คร้ัง 

ชิ้นปลา = ลูกชิ้นปลา 1 คร้ัง  กากกะเกีย๊ว =    กากหมกูบัเกี๊ยวทอด  8 คร้ัง 

โรยดวย = ใสผักโรย คือ ตนหอม ผักช ี1 คร้ัง  

 
2. คําศัพทเทคนิค 

แหง = กวยเต๋ียวแหง    31  คร้ัง 

น้ํา = กวยเต๋ียวน้ํา      15  คร้ัง 

ทุกอยาง= ใสเคร่ืองกวยเตี๋ยวทกุอยาง  ไดแก  ลูกชิน้  เนื้อสด  เนื้อเปอย  ตับ 71 คร้ัง 

แยกน้าํ = การแยกเสนกวยเต๋ียวกับน้ําซุปไปคนละถุง  1  คร้ัง 

เกาเหลา= กวยเต๋ียวประเภทหนึ่งไมใสเสน 12  คร้ัง 

เย็นตาโฟ = กวยเต๋ียวประเภทหนึ่งมีลักษณะเดน คือ  น้าํกวยเต๋ียวจะเปนสีแดง  1  คร้ัง 

น้ําตก = คือเลือดหมู  หรือเลือดวัวสดๆ ใชใสผสมไปในน้ํากวยเตี๋ยวเพื่อใหเกดิความขนข้ึน 

18 คร้ัง 

น้ําใส = น้ํากวยเต๋ียวทีม่ีลักษณะใส  ไมมีสี  สวนมากจะเปนน้ํากวยเต๋ียวหม ู  5  คร้ัง 

หลังบาน= สวนดานหลังของรานที่อยูถดัจากหองแอรเขาไป   6  คร้ัง 

หนาบาน= สวนดานหนาของรานที่อยูนอกหองแอร  17  คร้ัง 

ตมยํา = กวยเต๋ียวหมูทีป่รุงรสดวย  น้าํมะนาว พริกปนและถัว่ปน  4 คร้ัง 

 
3. คําทับศัพท 
ไมปรากฏคําทบัศัพทในการสังเกตการณคร้ังนี ้

 
4. คําแสลง 

เด็กแนว  = วยัรุนทีม่ีลักษณะเปนตัวของตัวเอง  1  คร้ัง 

เผ็ดกระโดด = เผ็ดมาก  1  คร้ัง 

หวานเจีย๊บ  =  หวานมาก  1  คร้ัง 

เย็นชืดชาด  =  กวยเต๋ียวที่ทิง้ไวจนเยน็แลว 1  คร้ัง 
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5. คําอักษรยอ 

ไมปรากฏคําอักษรยอในการสังเกตการณ 

 
วันศกุร 

( วันที่ 6,13,20,27 พฤศจกิายน 2547 ) 

1. การตัดคํา 

เล็ก =  เสนเล็ก   107  คร้ัง  หมี ่ =  เสนหม่ี   72  คร้ัง 

ยํา =   ตมยํา    48  คร้ัง   ไมเจียว =  ไมใสกระเทียมเจียว  5  คร้ัง 

ชิ้น =  ลูกชิน้  26  คร้ัง   สด = เนื้อววัสด  33  คร้ัง 

วุน =    วุนเสน    10  คร้ัง  ปลากลม= ลูกชิ้นปลาแบบกลม  1 คร้ัง 

บุงลวก =  ผักบุงลวก  24  คร้ัง  ไมถั่ว =  ไมใสถั่วปน  4 คร้ัง  

แข็ง,แข็งเปลา =  น้าํแข็งเปลา  16  คร้ัง  ตก,ไมตก=  ใสหรือไมใสน้ําตก  29  คร้ัง 

ไมผัก = ไมใสผัก  7  คร้ัง   งอกดิบ = ถั่วงอกดิบ  3  คร้ัง  

อ๊ิว = ซีอ๊ิวดํา  1 คร้ัง   ใหญ =   เสนใหญ  54  คร้ัง 

ไมพริก =  ไมใสพริก  11 คร้ัง  ไมตาล = ไมใสน้ําตาล  1 คร้ัง 

หม ู =   กวยเต๋ียวหมู  49  คร้ัง  เนื้อ =   กวยเต๋ียวเนื้อ  21  คร้ัง  

เปอย =   เนื้อเปอย  52  คร้ัง  โฟ = เย็นตาโฟ   18 คร้ัง 

ชิ้นหมู =  ลูกชิน้หม ู 23  คร้ัง  ชิ้นเนื้อ = ลูกชิ้นเนื้อววั 8 คร้ัง 

ไมชู =   ไมใสผงชูรส  6  คร้ัง  เหลา = เกาเหลา  2  คร้ัง 

เจียว = กระเทยีมเจียว  2 คร้ัง  

 
2. คําศัพทเทคนิค 

เย็นตาโฟ = กวยเต๋ียวประเภทหนึ่งมีลักษณะเดน คือ  น้าํกวยเต๋ียวจะเปนสีแดง  12  คร้ัง 

แหง = กวยเต๋ียวแหง   33  คร้ัง 

น้ํา = กวยเต๋ียวน้ํา      9  คร้ัง 

ทุกอยาง= ใสเคร่ืองกวยเตี๋ยวทกุอยาง  ไดแก  ลูกชิน้  เนื้อสด  เนื้อเปอย  ตับ 52 คร้ัง 

ตมยํา = กวยเต๋ียวหมูทีป่รุงรสดวย  น้าํมะนาว พริกปนและถัว่ปน  19 คร้ัง 
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หมูแดง  = หมูทีห่มกัดวยเคร่ืองเทศจนผิวของเนื้อหมเูปนสีแดง  3  คร้ัง 

หมูสด = เนื้อหมูสดที่ใชลวกใสกวยเต๋ียว 20 คร้ัง 

เนื้อสด = เนื้อววัสดที่ใชลวกใสกวยเต๋ียว 7 คร้ัง 

น้ําตก    = คือเลือดหมู  หรือเลือดวัวสดๆ ใชใสผสมไปในน้ํากวยเตี๋ยวเพื่อใหเกดิความขนข้ึน 

21 คร้ัง 

เกาเหลา= กวยเต๋ียวประเภทหนึ่งไมใสเสน 8  คร้ัง 

หนาบาน= สวนดานหนาของรานที่อยูนอกหองแอร  23  คร้ัง 

 
3. คําทับศัพท 

โนเจียว =  Noเจียว   (ไมใสกระเทียมเจียว) 1 คร้ัง 

ชัวร = Sure  1 คร้ัง 

 
4. คําแสลง 

ซิ่งไปเลย  = ใหรีบไปไวๆ 1  คร้ัง 

 
5. คําอักษรยอ 

ไมปรากฏคําอักษรยอในการสังเกตการณ 
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ธุรกิจตลาดประมูลสินคา : กรมบังคับคดี 

วันที่  2  ตุลาคม 2547 

1. การตัดคํา 

เคาะขาย  =  เคาะราคาขาย  หมายถึง  เจาหนักงานตกลงขายในราคาประมูลสูงสุด 17 คร้ัง 

เคาะราคา = เคาะราคาขาย  หมายถึง  เจาหนักงานตกลงขายในราคาประมูลสูงสุด 5 คร้ัง 

คดีแดง = คดีหมายเลขแดง  คือ  คดีที่ผูพพิากษาไดตัดสินแลว  107 คร้ัง 

เบอร  = นัมเบอร (Number) 2 คร้ัง 

คอนโด  =  คอนโดมิเนี่ยม  (Condominium)   15 คร้ัง 

 

2. คําศัพทเทคนิค 

เคาะราคาขาย  = เจาพนกังานประกาศตกลงขายทรัพยใหแกผูชนะการประมูล   151 คร้ัง 

ขายทอดตลาด =  ใชแทนคําวาการประมูล คือ การนําทรัพยสินออกมาขายโดยการประมูล  65 คร้ัง 

โจทย = ผูฟองรอง    3  คร้ัง 

จําเลย  =  ผูถกูฟอง   25  คร้ัง 

จําเลยผูแทนการขาย = จําเลยไมมาแตสงผูแทนมาเพ่ือทําการประมูลแทน  18  คร้ัง 

ปลอดการจํานอง  =  ที่ดิน หรือส่ิงปลูกสรางที่ไมมีการจดจํานอง 27  คร้ัง 

งดการขาย  = หากทรัพยนั้นไมมีผูประมูล  เจาหนาที่ก็จะบอกยกเลิกการขาย  43 คร้ัง 

ทรัพย =.ใชเรียกทรัพยสินทีจ่ะนาํออกขายไมวาจะเปนบาน หรือที่ดิน  หรือส่ิงของใดๆก็ตาม 62 คร้ัง 

รับราคา  =  การที่ผูประมูลคนแรกบอกยอมรับราคาขายที่กรมบังคับกําหนดไว  18  คร้ัง 

ปายสีสม , ปายสม = ปายหมายเลขที่ใชยกในการประมูลของฝายจาํเลย  14 คร้ัง 

ปายสีเหลือง , ปายเหลือง = ปายหมายเลขที่ใชยกในการประมูลของฝายโจทย  2 คร้ัง 

คานราคา  =  โจทยหรือจําเลยไมเหน็ดวยกับราคาขายทรัพยสินที่มีผูประมูลสูงสุด   51  คร้ัง 

ราคาที่สมควรขาย = ราคาทรัพยที่เจาพนกังานเหน็วาเหมาะสมที่จะขาย   30  คร้ัง 
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ถือกรรมสิทธิ์รวม = ทรัพยสินที่มเีจาของรวมกนัต้ังแต 2 คนข้ึนไป  8 คร้ัง 

ราคาเร่ิมตน  =  ราคาทรัพยที่กรมบังคับคดีกําหนดไวเปนราคาขายเร่ิมตน 41 คร้ัง 

ใชสิทธิ์คานราคา = โจทยและจําเลยมีสิทธิในการคัดคานราคาขายได หากเหน็วาเปนราคาทีไ่ม

เหมาะสม 12 คร้ัง 

ไมรับฟงคําคาน  =  เจาพนักงานไมเหน็ดวยกับคําคัดคานของโจทยหรือจําเลย  19 คร้ัง 

ราคาประเมนิ ,ราคาประเมนิกลาง =  ราคาที่ดินทีก่รมทีดิ่นต้ังไว  112  คร้ัง 

ใหราคา  =  การเสนอราคาที่ตองการประมูล  26  คร้ัง 

ที่ดินวางเปลา =  ที่ดินที่ไมมส่ิีงปลูกสราง  55 คร้ัง 

3. คําทับศัพท 

ทาวนเฮาส  (Townhouse)   22  คร้ัง 

แคนเซิล  ( Cancel)   1  คร้ัง 

คอนโดมิเนีย่ม  (Condominium) 13  คร้ัง 

 
4. คําแสลง 

ไมปรากฏคําแสลงในการสังเกตการณ 

 
5. คําอักษรยอ 
ไมปรากฏคําอักษรยอในการสังเกตการณ 

 

วันที่  9  ตุลาคม  2547 

1. การตัดคํา 

ผูแทน  = ผูแทนการขายฝายจําเลย    25  คร้ัง 

หมายเลขแดง =  หมายเลขคดีแดง      31  คร้ัง 

ขายรวม  =  การขายที่ดินหลายๆแปลงรวมกัน   1  คร้ัง 
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ขายแยก  =   การแบงขายทีดิ่นแยกออกทีล่ะแปลง   3  คร้ัง 

ของด =  เจาพนักงานของดการขาย  17  คร้ัง 

ใหที.่.......=  ผูประมูลใหราคาขายที่ ......................บาท  1  คร้ัง 

แสนแปด =  หนึง่แสนแปดหมื่นบาท   2  คร้ัง 

แสนสอง  =  หนึง่แสนสองหมื่นบาท 6 คร้ัง 

 

2. คําศัพทเทคนิค 

ภาระหนี้สิน =  ทรัพยที่จะขายยงัมหีนี้สินที่ตองชําระอยู  เชน  คอนโดที่ยงัคางคาสวสัดิการ  คางคา

น้ําคาไฟเปนตน  9  คร้ัง 

จําเลย  =  ผูถกูฟอง   39  คร้ัง 

โจทย = ผูฟองรอง    32  คร้ัง 

งดการขาย  = หากทรัพยนั้นไมมีผูประมูล  เจาหนาที่ก็จะบอกยกเลิกการขาย  23 คร้ัง 

ปลอดการจาํนอง  =  ที่ดิน หรือส่ิงปลูกสรางที่ไมมีการจดจํานอง 48  คร้ัง 

ราคาประเมนิ ,ราคาประเมนิกลาง =  ราคาที่ดินทีก่รมทีดิ่นต้ังไว   97  คร้ัง 

คดีหมายเลขแดง  =  คือ  คดีที่ผูพพิากษาไดตัดสินแลว  65 คร้ัง 

เพิ่มราคา ,ใหราคาเพิ่ม  =  การใหราคาประมูลที่สูงข้ึนในแตละคร้ัง   8 คร้ัง 

ราคาเร่ิมตน  =  ราคาทรัพยที่กรมบังคับคดีกําหนดไวเปนราคาขายเร่ิมตน 119  คร้ัง 

จําเลยผูแทนการขาย = จําเลยไมมาแตสงผูแทนมาเพ่ือทําการประมูลแทน  66  คร้ัง 

ทรัพย =.ใชเรียกทรัพยสินทีจ่ะนาํออกขายไมวาจะเปนบาน หรือที่ดิน หรือส่ิงของใดๆก็ตาม  89 คร้ัง 

สูราคา  = การแขงขันเสนอราคาไปเร่ือยๆจนกวาจะชนะ  52 คร้ัง 

ที่ดินวางเปลา =  ที่ดินที่ไมมส่ิีงปลูกสราง  23 คร้ัง 

บัตรสีมวง  = ปายหมายเลขที่ใชยกในการประมูลของของบุคคลทั่วไป  3  คร้ัง 

ปายสีสม, บัตรสีสม  = ปายหมายเลขที่ใชยกในการประมูลของฝายจาํเลย  5  คร้ัง 
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ไมถามคาน  = ในการประมูลคร้ังกอน จาํเลยมกีารใชสิทธิ์คัดคานราคาขายแลว  คร้ังนี้เจาพนักงาน

จึงไมถามจําเลยวาจะคัดเคานราคาขายอีกหรือไม   7  คร้ัง 

หองชุด  =  หองพักอาศัยที่เปนแบบคอนโดมิเนี่ยม  3  คร้ัง 

เคาะไมขาย  = เจาพนักงานประกาศตกลงขายทรัพยใหแกผูชนะการประมูล   162 คร้ัง 

ภาระคางชาํระ = ความหมายเดียวกับภาระหนี้สิน  คือ  ทรัพยทีจ่ะขายยังมหีนีสิ้นที่ตองชําระอยู  

12 คร้ัง 

ไมกําหนดราคา  = ไมระบุราคาที่จะขาย  17  คร้ัง 

รับราคาเจาพนักงาน = การที่ผูประมูลคนแรกบอกยอมรับราคาขายทีก่รมบังคับกาํหนดไว  70 คร้ัง 

 
3. คําทับศัพท 

ทาวนเฮาส  (Townhouse)   37  คร้ัง 

แมนช่ัน (mansion ) 1 คร้ัง 

คอนโดมิเนีย่ม  (Condominium) 16  คร้ัง 

 
4. คําแสลง 

ไมปรากฏคําแสลงในการสังเกตการณ 

 
5. คําอักษรยอ 

ไมปรากฏคําอักษรยอในการสังเกตการณ 

 

วันที่  16  ธนัวาคม  2547 

1. การตัดคํา 

ตอ  = การยกปายสูราคาตอ  127  คร้ัง 

ใหเพิ่ม  = ใหราคาทรัพยสินเพิ่ม   25  คร้ัง 

คาน  =  คัดคานราคา  8  คร้ัง 
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คอนโด  =  คอนโดมิเนี่ยม  (Condominium)   2 คร้ัง 

คดีแดงที่..........  = หมายเลขคดีแดงที่.................. 22 คร้ัง 

 
2. คําศัพทเทคนิค 

รับราคาเจาพนักงาน = การที่ผูประมูลคนแรกบอกยอมรับราคาขายทีก่รมบังคับกาํหนดไว  92 คร้ัง 

งดการขาย  = หากทรัพยนั้นไมมีผูประมูล  เจาหนาที่ก็จะบอกยกเลิกการขาย  35 คร้ัง 

ปลอดการจํานอง  =  ที่ดิน หรือส่ิงปลูกสรางที่ไมมีการจดจํานอง 42  คร้ัง 

ทรัพย =.ใชเรียกทรัพยสินทีจ่ะนาํออกขายไมวาจะเปนบาน หรือที่ดิน หรือส่ิงของใดๆก็ตาม  56 คร้ัง 

ราคาสูงสุด  = ราคาที่ผูประมูลใหไวสูงสุด  50  คร้ัง 

โจทย = ผูฟองรอง   28  คร้ัง 

จําเลย  =  ผูถกูฟอง   52  คร้ัง 

เคาะไมขาย  = เจาพนักงานประกาศตกลงขายทรัพยใหแกผูชนะการประมูล   99 คร้ัง 

ใชสิทธิ์คานราคา = โจทยและจําเลยมสิีทธิในการคัดคานราคาขายได หากเหน็วาเปนราคาทีไ่ม

เหมาะสม  60 คร้ัง 

ไมถามคาน = ในการประมลูคร้ังกอน  จําเลยมีการใชสิทธิ์คัดคานราคาขายแลว  คร้ังนี้เจาพนักงาน

จึงไมถามจําเลยวาจะคัดเคานราคาขายอีกหรือไม  41  คร้ัง 

หองชุด  =  หองพักอาศัยที่เปนแบบคอนโดมิเนี่ยม  3  คร้ัง 

ภาระคางชาํระ = ทรัพยที่จะขายยังมหีนีสิ้นที่ตองชําระอยู  2 คร้ัง 

ราคาที่สมควรขาย = ราคาทรัพยที่เจาพนกังานเหน็วาเหมาะสมที่จะขาย   37  คร้ัง 

ผูกพนัราคา   = กรณีที่จําเลยไมเหน็ดวยกับราคาที่มผูีประมูลได  เจาพนักงานจะใหโอกาสจําเลย

หาผูมาซ้ือทรัพยในราคาที่จาํเลยตองการ  โดยราคาทีผู่ประมูลไดในคร้ังนี้จะยึดถือไวเปนหลักกอน

เปนเวลา 30  วัน  หากไมมผูีซื้อทรัพยในราคาทีจ่ําเลยตองการ  เจาพนักงานก็จะขายทรัพยใหกบัผู

ที่ประมูลไดในคร้ังแรก  26 คร้ัง   

ราคาเร่ิมตน  =  ราคาทรัพยที่กรมบังคับคดีกําหนดไวเปนราคาขายเร่ิมตน 31  คร้ัง 

ราคาประเมนิ ,ราคาประเมนิกลาง =  ราคาที่ดินทีก่รมทีดิ่นต้ังไว   67  คร้ัง 
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ที่ดินวางเปลา =  ที่ดินที่ไมมส่ิีงปลูกสราง  27 คร้ัง 

เล่ือนการขาย  =  เล่ือนการขายทรัพยนั้นๆไปคร้ังหนาในกรณีที่ไมมีใครประมูล  23 คร้ัง 

ปายสีเหลือง , ปายเหลือง = ปายหมายเลขที่ใชยกในการประมูลของฝายโจทย  9 คร้ัง 

ปายสีสม, บัตรสีสม  = ปายหมายเลขที่ใชยกในการประมูลของฝายจาํเลย  12  คร้ัง 
 
3. คําทับศัพท 

ทาวนเฮาส  (Townhouse)   11  คร้ัง 

4. คําแสลง 

ไมปรากฏคําแสลงในการสังเกตการณ 

 
5. คําอักษรยอ 

ไมปรากฏคําอักษรยอในการสังเกตการณ 

 

วันที่  23  ตุลาคม  2547 

1. การตัดคํา 

งดขาย = เจาพนักงานของดการขาย  6 คร้ัง 

เจ็ดแสนเจ็ด  = เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาท  2  คร้ัง 

ลานสอง  =  สองลานสองแสนบาท  1  คร้ัง 

ผูเขาสู = ผูเขาสูราคา   3  คร้ัง 

ใหเพิ่ม = การใหราคาทรัพยสินเพิ่มในแตละคร้ัง  27  คร้ัง 

ผูกพนัคร้ังกอน  =  ผูผูกพนัราคาท่ีตกลงประมูลไวเมื่อการประมูลนัดที่แลว   3  คร้ัง 

คดีแดงที่..........  = หมายเลขคดีแดงที่..................16 คร้ัง 
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2. คําศัพทเทคนิค 

ราคาประเมนิ ,ราคาประเมนิกลาง =  ราคาที่ดินทีก่รมทีดิ่นต้ังไว   52  คร้ัง 

ผูกพนัราคา   = กรณีที่จําเลยไมเหน็ดวยกับราคาที่มีผูประมูลได  เจาพนักงานจะใหโอกาสจําเลย

หาผูมาซ้ือทรัพยในราคาที่จาํเลยตองการ  โดยราคาทีผู่ประมูลไดในคร้ังนี้จะยึดถือไวเปนหลักกอน

เปนเวลา 30  วัน  หากไมมผูีซื้อทรัพยในราคาทีจ่ําเลยตองการ  เจาพนักงานก็จะขายทรัพยใหกบัผู

ที่ประมูลไดในคร้ังแรก 32 คร้ัง   

ใหราคา  =  การเสนอราคาที่ตองการประมูล  28  คร้ัง 

เคาะราคาขาย  = เจาพนกังานประกาศตกลงขายทรัพยใหแกผูชนะการประมูล  98 คร้ัง 

ไมติดใจคัดคาน = ไมคัดคานราคาที่มีผูประมูลได   4  คร้ัง 

โจทย = ผูฟองรอง  19  คร้ัง 

จําเลย  =  ผูถกูฟอง   28  คร้ัง 

เล่ือนการขาย  =  เล่ือนการขายทรัพยนั้นๆไปคร้ังหนาในกรณีที่ไมมีใครประมูล  16 คร้ัง 

ทรัพย =.ใชเรียกทรัพยสินทีจ่ะนาํออกขายไมวาจะเปนบาน หรือที่ดิน หรือส่ิงของใดๆก็ตาม  72 คร้ัง 

ขายทอดตลาด  = ใชแทนคําวาการประมูล  คือ การนาํทรัพยสินออกมาขายโดยการประมูล  7 คร้ัง 

ราคาที่สมควรขาย = ราคาทรัพยที่เจาพนกังานเหน็วาเหมาะสมที่จะขาย   54  คร้ัง 

ใชสิทธิ์คานราคา = โจทยและจําเลยมีสิทธิในการคัดคานราคาขายได หากเหน็วาเปนราคาทีไ่ม

เหมาะสม 51 คร้ัง 

สูราคา  = การแขงขันเสนอราคาไปเร่ือยๆจนกวาจะชนะ  10 คร้ัง 

ราคาสูงสุด  = ราคาที่ผูประมูลใหไวสูงสุด  62  คร้ัง 

เจาพนักงานพทิักษทรัพย = พนกังานที่ดูแลทรัพยสินของบุคคลลมละลาย   1  คร้ัง 

รับราคา ,รับราคาเจาพนักงาน = ผูประมูลคนแรกยอมรับราคาขายทีก่รมบังคับกาํหนดไว  81 คร้ัง 

จําเลยผูแทนดูแลการขาย = จําเลยไมมาแตสงผูแทนมาเพื่อทาํการประมลูแทน  39  คร้ัง 

ไมถามคาน  = ในการประมูลคร้ังกอน  จําเลยมีการใชสิทธิ์คัดคานราคาขายแลว  คร้ังนี้เจา

พนกังานจงึไมถามจําเลยวาจะคัดเคานราคาขายอีกหรือไม  44  คร้ัง 
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หองชุด  =  หองพักอาศัยที่เปนแบบคอนโดมิเนี่ยม  13  คร้ัง 

งดการขาย  = หากทรัพยนั้นไมมีผูประมูล  เจาหนาที่ก็จะบอกยกเลิกการขาย  27 คร้ัง 

บัตรสีมวง  = ปายหมายเลขที่ใชยกในการประมูลของของบุคคลทั่วไป  2  คร้ัง 

ปายสีสม, บัตรสีสม  = ปายหมายเลขที่ใชยกในการประมูลของฝายจาํเลย  9  คร้ัง 

 
3. คําทับศัพท 

ทาวนเฮาส  (Townhouse)   34  คร้ัง 

คอนโดมิเนีย่ม  (Condominium) 8  คร้ัง 

เช็คราคา (Check)  1  คร้ัง 

 
4. คําแสลง 

ไมปรากฏคําแสลงในการสังเกตการณ 

 
5. คําอักษรยอ 

ไมปรากฏคําอักษรยอในการสังเกตการณ 

 

    วันที่  30  ตุลาคม  2547 
 

1. การตัดคํา 

ใชสิทธิ์คาน  =  โจทยหรือจําเลยใชสิทธิ์คัดคานราคาขาย   2  คร้ัง 

ใหเพิ่ม = การใหราคาทรัพยสินเพิ่มในแตละคร้ัง  18  คร้ัง 

หกแสนหา  =  หกแสนหาหมื่นบาท   3  คร้ัง 

แสนหนึ่ง   = หนึง่แสนหนึง่หมื่นบาท  2  คร้ัง 

ลานสาม  = หนึ่งลานสามแสนบาท   1  คร้ัง 

คอนโด  =  คอนโดมิเนี่ยม  (Condominium)  7  คร้ัง 

DPU



 136

ของด  =  เจาพนกังานของดการขาย 3 คร้ัง 

ขายแยก  =   การแบงขายทีดิ่นแยกออกทีล่ะแปลง  1  คร้ัง 

ใหตอ =  ใหราคาประมูลตอ  11  คร้ัง 

ผูแทน = ผูแทนการขายฝายจําเลย    3  คร้ัง 

หักภาระ  =  หักภาระหนี้สิน   1  คร้ัง 

หมายเลขแดง  = หมายเลขคดีแดง  24  คร้ัง 

2. คําศัพทเทคนิค 

ปลอดการจํานอง  =  ที่ดิน หรือส่ิงปลูกสรางที่ไมมีการจดจํานอง 72  คร้ัง 

เจาพนักงานพทิักษทรัพย = พนกังานที่ดูแลทรัพยสินของบุคคลลมละลาย   3  คร้ัง 

ใหราคา  =  การเสนอราคาที่ตองการประมูล  68  คร้ัง 

เคาะไมขาย  = เจาพนักงานประกาศตกลงขายทรัพยใหแกผูชนะการประมูล   122 คร้ัง 

งดการขาย  = หากทรัพยนั้นไมมีผูประมูล  เจาหนาที่ก็จะบอกยกเลิกการขาย  61 คร้ัง 

ราคาประเมนิ ,ราคาประเมนิกลาง =  ราคาที่ดินทีก่รมทีดิ่นต้ังไว  40  คร้ัง 

เพิ่มราคา ,ใหราคาเพิ่ม  =  การใหราคาประมูลที่สูงข้ึนในแตละคร้ัง  37  คร้ัง 

โจทย = ผูฟองรอง  33  คร้ัง 

จําเลย  =  ผูถกูฟอง   41  คร้ัง 

ราคาที่สมควรขาย = ราคาทรัพยที่เจาพนกังานเหน็วาเหมาะสมที่จะขาย   19 คร้ัง 

ไมถามคาน  = ในการประมูลคร้ังกอน  จําเลยมีการใชสิทธิ์คัดคานราคาขายแลว  คร้ังนี้เจา

พนกังานจงึไมถามจําเลยวาจะคัดเคานราคาขายอีกหรือไม  39 คร้ัง 

คานราคา  =  โจทยหรือจําเลยไมเหน็ดวยกับราคาขายทรัพยสินที่มีผูประมูลสูงสุด  14  คร้ัง 

ทรัพย =.ใชเรียกทรัพยสินทีจ่ะนาํออกขายไมวาจะเปนบาน หรือที่ดิน หรือส่ิงของใดๆก็ตาม  42 คร้ัง 

ขายทอดตลาด  = ใชแทนคําวาการประมูล  คือ การนําทรัพยสินออกมาขายโดยการประมูล  17 

คร้ัง 

ราคาเร่ิมตน  =  ราคาทรัพยที่กรมบังคับคดีกําหนดไวเปนราคาขายเร่ิมตน 82  คร้ัง 
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สูราคา  = การแขงขันเสนอราคาไปเร่ือยๆจนกวาจะชนะ  8 คร้ัง 

บัตรสีมวง  = ปายหมายเลขที่ใชยกในการประมูลของของบุคคลทั่วไป  2  คร้ัง 

ที่ดินวางเปลา =  ที่ดินที่ไมมส่ิีงปลูกสราง  36 คร้ัง 

จําเลยผูแทนดูแลการขาย = จําเลยไมมาแตสงผูแทนมาเพื่อทาํการประมูลแทน  12  คร้ัง 

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง  =ที่ดินพรอมทีพ่กัอาศัย  หรืออาคารสํานักงานตางๆ  21  คร้ัง 

ภาระคางชาํระ = ทรัพยที่จะขายยังมหีนีสิ้นที่ตองชําระอยู  2 คร้ัง 

หนี้สินคางจาย = มีหนี้สินทีย่ังไมไดจาย  1  คร้ัง 

ราคากลาง  = ราคาที่กรมบังคับคดีกําหนดไวเปนราคาเร่ิมตนในการประมูล  1  คร้ัง 

ราคาสูงสุด  = ราคาที่ผูประมูลใหไวสูงสุด  14  คร้ัง 

รับราคา ,รับราคาเจาพนักงาน = การที่ผูประมูลคนแรกบอกยอมรับราคาขายกาํหนดไว  55 คร้ัง 

 
3. คําทับศัพท 

ทาวนเฮาส  (Townhouse)   29  คร้ัง 

คอนโดมิเนีย่ม  (Condominium) 3  คร้ัง 
 
4. คําแสลง 

ไมปรากฏคําแสลงในการสังเกตการณ 

 
5. คําอักษรยอ 

ไมปรากฏคําอักษรยอในการสังเกตการณ 
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ธุรกิจการบินระหวางประเทศ : การบินไทยฯ 

วันที่  3 ธันวาคม 2547 

1. การตัดคํา 

ขาด 3  = ขาดผูโดยสาร 3 คน    1  คร้ัง        

Irreg(อี-เล็ก)   = แผนก Irregularity    3 คร้ัง        

คันสุดทาย  = รถบัสคันสุดทาย   2 คร้ัง  

Imm = Immigration   4  คร้ัง 

ที่เหลือ  = ผูโดยสารที่เหลือ    1  คร้ัง  

ทั้งลํา      = จํานวนผูโดยสารทัง้ลํา  5 คร้ัง   

First = ผูโดยสารช้ัน First Class 1  คร้ัง  

ขางเคร่ือง       = ขางเคร่ืองบิน     3 คร้ัง 

รับเพิ่ม = รับผูโดยสารเพิ่ม    2 คร้ัง  

ขาออก     = แผนกผูโดยสารขาออก     3 คร้ัง 

ใบทาย ,ใบสุดทาย= กระเปาที่จะลําเลียงเปนใบสุดทาย   5 คร้ัง            

หอง First   =   หองรับรองผูโดยสารช้ัน First Class   1  คร้ัง 

Off Boy    = Office  Boy คือพนักงานเดินเอกสาร     2 คร้ัง         

 

2. คําศัพทเทคนิค 

ครบ , Figure ครบ   = ผูโดยสารมาครบ 5 คร้ัง  

ขอขาว   =  ใหอีกฝายหนึง่แจงเร่ืองทีพู่ดมา  12 คร้ัง     

กระเปาจับ  = กระเปาที่ผูโดยสารไมสามารถถือเขาไปในเคร่ืองไดเนื่องจากน้ําหนกัเกนิ 2  คร้ัง 

สงขาว  = เปนการตอบรับวทิยุส่ือสารวาใหอีกฝายหนึง่ที่เรียกเราแจงเร่ืองที่ตองการจะพูด 25 คร้ัง 

ปลอยรถ   = ใหรถบัสทีม่ีผูโดยสารเต็มคันแลววิ่งไปสงทีเ่คร่ืองบินได  1  คร้ัง 

บวก   =   มีผูโดยสารตอเคร่ือง  6  คร้ัง 

ไมบวก  = ไมมีผูโดยสารตอเคร่ือง  1 คร้ัง   

ชอง 7,ขอ 7   = ใหหมนุชองวิทยุส่ือสารไปคุยชองที ่7 (วทิยุมทีั้งหมด 13 ชอง)   3 คร้ัง 
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ปด, Figure ปด  = จํานวนผูโดยสารหลังจากปดเคาทเตอรเช็คอิน (Check in)  12 คร้ัง 

รถใหญ   =  รถบัสที่ใชรับสงผูโดยสารจากเคร่ืองบนิมาสงที่อาคารผูโดยสารหรือจากประตู

ทางออกไปเคร่ืองบิน  2  คร้ัง 

 
คําศัพทเทคนิคที่มาจากภาษาตางประเทศ 

ก็อปป(Copy) = เปนการขานรับในวทิยุส่ือสารวาเขาใจหรือไดยินในส่ิงที่อีกฝายหนึง่แจงมา 21 คร้ัง 

ออรคิด (Orchid)     = เปนคําเรียกแทนแผนกหองรับรองผูโดยสาร (แผนก Lounge)   19 คร้ัง  

บอรด, บอรดด้ิง (Board , Boarding) = การตรวจรับผูโดยสารเขาไปในเคร่ืองบิน  6 คร้ัง 

ออนบอรด (On  Board) = อยูในเคร่ืองบนิแลว   2 คร้ัง 

บอรดด้ิง เกท (Boarding Gate)  = ประตูทางออกข้ึนเคร่ืองทีก่ําลังมีการรับผูโดยสารเขาเคร่ืองบนิ

อยู   13  คร้ัง  

เรด แคป ( Red Cap )  = Load Control Supervisor ทําหนาที่ดูแลและควบคุมน้ําหนกัเคร่ืองให

สมดุล ( ที่เรียกวา เรดแคปเพราะวาใสหมวกสีแดง )   16 คร้ัง   

ไฟรท (Flight) =  เที่ยวบิน  2 คร้ัง 

คอนโทร , คอนโทรเลอร (Control, Controller) = ศูนยกลางขาวสารตางๆ     7 คร้ัง  

จอยนิง่ (Joining )  = ผูโดยสารที ่ผานการ Check in เขามา   1 คร้ัง   

บอรดด้ิงพาส (Boarding Pass) = บัตรทีน่ั่งผูโดยสาร    1 คร้ัง   

ไฮลิฟท (High  Lift)  =  อุปกรณที่ชวยยกผูโดยสารทีพ่ิการข้ึนเคร่ืองบนิ   1 คร้ัง   

โกลดคลาส (Gold Class)  =  ผูโดยสารทีถ่ือบัตร Royal  Orchid Plus   1 คร้ัง   

อินแฟนท ( Infant ) =  ผูโดยสารเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 2 ป  1 คร้ัง   

ซอรทต้ิง (Sorting) = หนวยลําเลียงและคัดแยกกระเปาข้ึนเคร่ือง 1 คร้ัง    

ออฟโหลด (Off  Load) = การตัดน้ําหนักออกจากเครื่องบิน  1 คร้ัง     

บัสเกท (Bus Gate)  =  ประตูทางออกสําหรับผูโดยสารที่ตองนั่งรถไปที่เคร่ืองบิน 1 คร้ัง 
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โหลดชีท (Load Sheet)=เอกสารควบคุมเกี่ยวกับน้าํหนกัของส่ิงมีชวีิตและไมมีชีวิตบนเคร่ือง 1 คร้ัง 

ฟกเกอร (Figure) = จํานวนผูโดยสาร  1 คร้ัง      

เพียร (Pier) =  ทาเทียบจอดเคร่ืองบิน 1 คร้ัง   

ครูวซีท (Crew seat)  =  ทีน่ัง่ของลูกเรือบนเคร่ือง 1 คร้ัง   

  
3. คําทับศัพท 

ออนไทม  (On time )      3  คร้ัง  เช็ค  (Check )      4  คร้ัง             

เกท  (Gate )  12  คร้ัง   รีเช็ค (Re-check )   4 คร้ัง  

โอเค (OK )     20 คร้ัง                เอ็กซเรย  (x-ray)     4  คร้ัง   

ซอรร่ี (Sorry )    2  คร้ัง                            โชว  (Show )     2 คร้ัง   

ออนเดอะเวย  (On the way )  2  คร้ัง เลาจ  (Lounge)   1 คร้ัง            

เคาทเตอร (Counter) 1 คร้ัง เคลียร  (Clear)  1 คร้ัง   

แคนเซิล (Cancel)  1 คร้ัง  สตารท  (Start)  1 คร้ัง     

คอนเฟรม (Confirm)  1 คร้ัง  วีลแชร  (Wheelchair)  1 คร้ัง    

สแตนดบาย (Standby)   1 คร้ัง  ซีท (Seat )  1 คร้ัง   

บูท (Booth)  1 คร้ัง   กัปตัน (Captain )  1 คร้ัง                             

โอเปอรเรท (Operate ) 1 คร้ัง   

 
4. คําแสลง 

ไมปรากฏคําแสลงในการสังเกตการณคร้ังนี ้

 
5. คําอักษรยอ 
QR =  สายการบนิ Qatar  Airways 1 คร้ัง     

Css = Customer Service Supervisor 8 คร้ัง 

FYI =  For Your Information   1 คร้ัง     

ID = Identity  Card  1 คร้ัง   
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ตม. = ตํารวจตรวจคนเขาเมือง  2 คร้ัง   

FM = Flight Manager   2  คร้ัง 

9 R = สายการบินภูเก็ตแอร  (Phuket Air)  2 คร้ัง     

LMC    = Last Minuet Change  1 คร้ัง   

 

 
วันที่ 10 ธันวาคม 2547 

1. การตัดคํา 

Irreg(อี-เล็ก)   =  แผนก Irregularity   5 คร้ัง  

Imm = Immigration    9  คร้ัง 

ตอ = ตอเคร่ืองบินอีกลํา  1 คร้ัง    

ผาน Gate = ผูโดยสารผาน Gate  1 คร้ัง   

ขางเคร่ือง =  ขางเคร่ืองบิน 1 คร้ัง   

ทั้งลํา     = จํานวนผูโดยสารทั้งลํา  4  คร้ัง  

ปด =   ปดcounter check-in      5 คร้ัง    

ใบทาย ,ใบสุดทาย= กระเปาใบสุดทาย  4  คร้ัง             

ไม Fant (แฟน) = ไมมี Infant 2 คร้ัง   

คันสุดทาย  = รถขนสงผูโดยสารคันสุดทาย    1 คร้ัง   

ขาออก     = แผนกผูโดยสารขาออก  5 คร้ัง 

Gold        = Gold Class คือ ผูโดยสารที่ถือบัตร Royal  Orchid Plus   1 คร้ัง   

ตามจอ , ตรงตามจอ  = จํานวนผูโดยสารตรงตามจอคอมพิวเตอร   4 คร้ัง  

สาย 1 = สายพานลําเลียงกระเปาหมายเลข 1    3  คร้ัง  

หลังทาย = กระเปาที่มาเพิ่มทีห่ลังกระเปาใบสุกทาย   3 คร้ัง  

  
2. คําศัพทเทคนิค 

บวก  =     มีผูโดยสารตอเคร่ือง  5 คร้ัง 

 ไมบวก =     ไมมีผูโดยสารตอเคร่ือง  2  คร้ัง 

สงขาว = เปนการตอบรับวิทยุส่ือสารวาใหอีกฝายหนึ่งที่เรียกเราแจงเร่ืองที่ตองการจะพูด 17 คร้ัง 
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รถใหญ = รถบัสที่ใชรับสงผูโดยสารจากเคร่ืองบนิมาสงที่อาคารผูโดยสาร หรือจากประตูทาง  

ออกไปเคร่ืองบิน  1 คร้ัง         

ครบ , Figure ครบ = ผูโดยสารมาครบ   10  คร้ัง 

คางจอ = ผูโดยสารทีย่ังไมผานGate มีชื่อคางอยูในจอคอมพวิเตอร 1 คร้ัง     

ชอง 7 , 7 = หมุนชองวิทยส่ืุอสารไปคุยที ่ชองที่ 7 (วทิยุมีทัง้หมด 13 ชอง ชอง7 จะเปนชองสําหรับ

แผนกผูโดยสารขาออก)  3  คร้ัง 

ทําเคร่ือง   =  การไปทํางานในแตละเที่ยวบิน 1 คร้ัง           

ปลอยรถ   =  การอนุญาตใหรถขนผูโดยสารออกจาก Bus Gate ได 1 คร้ัง         

เปล่ียนตัว    =  การเปล่ียน Type ของเคร่ืองบิน  เชน จากเครื่องจัมโบ เปน โบอ้ิงแทน 1 คร้ัง  

รถเล็ก   =  รถตู  3   คร้ัง    

ขอขาวใหม  =  ใหอีกฝายหนึ่งแจงเร่ืองทีพู่ดมาอีกคร้ัง  1 คร้ัง   

 
คําศัพทเทคนิคที่มาจากภาษาตางประเทศ 

เซมเพลน (Same Plane) = ผูโดยสารที่ตอเคร่ืองบินลําเดิม 1 คร้ัง   

คอนโทร , คอนโทรเลอร (Control, Controller) = ศูนยกลางขาวสารตางๆ      4  คร้ัง   

ออรคิด (Orchid)  = เปนคําเรียกแทนแผนกหองรับรองผูโดยสาร (แผนก Lounge)   13  คร้ัง  

ซี คลาส  (C Class) =   ผูโดยสารช้ันธุรกจิ  2คร้ัง  

เรด แคป ( Red Cap )  = Load Control Supervisor ทําหนาที่ดูแลและควบคุมน้ําหนกัเคร่ืองให

สมดุล ( ที่เรียกวา เรดแคปเพราะวาใสหมวกสีแดง )  11 คร้ัง   

ก็อปป(Copy) =เปนการขานรับในวทิยุส่ือสารวาเขาใจหรือไดยินในส่ิงที่อีกฝายหนึง่แจงมา 11  คร้ัง 

บอรด  (Board ) = การตรวจรับผูโดยสารเขาไปในเคร่ืองบิน  16  คร้ัง  

ฟกเกอร (Figure) = จํานวนผูโดยสาร   4 คร้ัง   

เพียร (Pier) =  ทาเทียบจอดเคร่ืองบิน 3  คร้ัง 

ฟรอนท , ฟรอนทไลน  (Front ,Front Line ) = แผนก  Check in    5 คร้ัง  
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บัสเกท (Bus Gate)  =  ประตูทางออกสําหรับผูโดยสารที่ตองนั่งรถไปที่เคร่ืองบิน 1 คร้ัง  

วายคลาส (Y,Y Class) = ผูโดยสารช้ันประหยัด   2  คร้ัง 

ซอรทต้ิง (Sorting) = หนวยลําเลียงและคัดแยกกระเปาข้ึนเคร่ือง 1 คร้ัง    

ทรูเช็ค (through check) = ผูโดยสารที ่Check in มาจากแลวจากตนทาง 1 คร้ัง    

บอรดด้ิง เกท (Boarding Gate)  = ประตูทางออกข้ึนเคร่ืองทีก่ําลังมีการรับผูโดยสารเขาเคร่ืองบิน

อยู   5 คร้ัง 

แอรพอรตแท็กส (Airport Tax, Tax) = ภาษีสนามบิน   3  คร้ัง     

จอยนิง่ (Joining )  = ผูโดยสารที ่ผานการ Check in เขามา   4 คร้ัง  

ออนบอรด (On  Board) = อยูในเคร่ืองบนิแลว   1 คร้ัง   

ทรานซิท (Transit ) = ผูโดยสารที่ตอเคร่ืองลําเดิม 1 คร้ัง         

เช็คพอยท (Check Point )  = จุดครวจคนผูโดยสารกอนเขาไปที่เคร่ืองบิน  1 คร้ัง 

 
3. คําทับศัพท 

เคาทเตอร (Counter)   2 คร้ัง  วีลแชร  (Wheelchai)   1 คร้ัง 

คอมเพลน (Complain )  1 คร้ัง  เกท (Gate) 16  คร้ัง 

โอเค (OK )  7  คร้ัง  รีเช็ค  (Re-check )   2  คร้ัง 

ไกด  (Guide) 1 คร้ัง   เอ็กซเร็นซี ่ (Excellency ) 1 คร้ัง 

โชว (Show)  3  คร้ัง    โหลด (Load)   2  คร้ัง   

แอด (Add) 1 คร้ัง   ซีท (Seat)    8  คร้ัง 

คอนเฟรม (Confirm) 2 คร้ัง  สตารท (Start)       2  คร้ัง   

คูเรีย (Courier )    4 คร้ัง   นัมเบอรซิกส (Number Six)  1 คร้ัง 

เช็คอิน (Check in)  3 คร้ัง  เช็ค (Check )   4  คร้ัง 

เอ็กซเรย (x-ray)  5   คร้ัง   ไฟนอล (Final )   2  คร้ัง   

พรีเช็ค (Pre-check)  1 คร้ัง   รีเซอรเวช่ัน (Reservation)  1 คร้ัง 

DPU



 144

ฮอทไลน (Hot  Line)  1 คร้ัง  กัปตัน (Captain)   1 คร้ัง 

คารโก (Cargo)1 คร้ัง 

 
4. คําแสลง 

ดวนจ๋ีไปรษณียจา  = เร็ว , รีบดวน   1 คร้ัง   

5. คําอักษรยอ 

EK        = สายการบนิ Emirates Airlines 2 คร้ัง   

LMC    = Last Minuet Change 13 คร้ัง 

Css = Customer Service Supervisor 10 คร้ัง 

 
    วันที่ 17 ธันวาคม 2547 
 
1. การตัดคํา 

ขาออก     = แผนกผูโดยสารขาออก  2 คร้ัง  

Imm = Immigration     6 คร้ัง 

ปด =   ปดcounter check-in      1 คร้ัง    

ตามจอ , ตรงตามจอ  = จํานวนผูโดยสารตรงตามจอคอมพิวเตอร   3 คร้ัง 

ในจอ ,จอ = จอคอมพิวเตอร   2 คร้ัง   

ถอย = เคร่ืองบินถอยออกจากทีจ่อด  3 คร้ัง   

ใบทาย ,ใบสุดทาย= กระเปาใบสุดทาย 2   คร้ัง       

ขาออก = แผนกผูโดยสารขาออก    2 คร้ัง 

ทั้งลํา     = จํานวนผูโดยสารทั้งลํา  3  คร้ัง   

ใชหอง = ใชหองรับรอง    2 คร้ัง 

หลังสุดทาย , หลังทาย  = มีกระเปาเพิ่มหลังจากกระเปาใบสุดทาย  3 คร้ัง 

สายหนึง่  = สายพานลําเลียงกระเปาหมายเลขหนึง่     1  คร้ัง    
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2. คําศัพทเทคนิค 

บวก =  มีผูโดยสารตอเคร่ือง   1 คร้ัง    

ไมบวก   =  ไมมีผูโดยสารตอเคร่ือง  9  คร้ัง   

สงขาว  =  เปนการตอบรับวทิยุส่ือสารวาใหอีกฝายหนึง่ที่เรียกเราแจงเร่ืองที่ตองการจะพูด 10  คร้ัง 

รถใหญ  = รถบัสที่ใชรับสงผูโดยสารจากเคร่ืองบนิมาสงที่อาคารผูโดยสาร หรือจากประตูทาง

ออกไปเคร่ืองบิน  1 คร้ัง         

ทําเคร่ือง   =  การไปทํางานในแตละเที่ยวบิน  1 คร้ัง           

รถเล็ก   =  รถตู  2   คร้ัง     

สามชั่วโมง = คําเรียกผูโดยสารที่เปน Tranfer (มีความหมายวามีเวลาตอเคร่ืองบินลําใหมประมาณ 

3 ชั่วโมง )  1 คร้ัง     

ครบ , Figure ครบ = ผูโดยสารมาครบ   11  คร้ัง 

    
คําศัพทเทคนิคที่มาจากภาษาตางประเทศ 

บอรด, บอรดด้ิง (Board , Boarding) = การตรวจรับผูโดยสารเขาไปในเคร่ืองบิน  3 คร้ัง 

เช็คพอยท (Check Point )  = จุดครวจคนผูโดยสารกอนเขาไปที่เคร่ืองบิน  2 คร้ัง 

ไฟรท (Flight) =  เที่ยวบิน  2 คร้ัง 

บอรดด้ิง เกท (Boarding Gate)  = ประตูทางออกข้ึนเคร่ืองทีก่ําลังมีการรับผูโดยสารเขาเคร่ืองบิน

อยู   24  คร้ัง 

ซี คลาส  (C Class) =   ผูโดยสารช้ันธุรกจิ  2คร้ัง  

อินแอด (Inad)  =   ผูโดยสารไมอนุญาตใหเดินทางเขาประเทศไทยได   2  คร้ัง 

ก็อปป(Copy) =เปนการขานรับในวทิยุส่ือสารวาเขาใจหรือไดยินในส่ิงที่อีกฝายหนึง่แจงมา 14  คร้ัง 

บัสเกท (Bus Gate)  =  ประตูทางออกสําหรับผูโดยสารที่ตองนั่งรถไปที่เคร่ืองบิน 1 คร้ัง  

คอนโทร , คอนโทรเลอร (Control, Controller) = ศูนยกลางขาวสารตางๆ      4  คร้ัง   

ทรานสเฟอร (Transfer)  = ผูโดยสารที่ตองตอเคร่ืองจากลําหนึง่ไปอีกลําหนึ่ง     2   คร้ัง   
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เรด แคป ( Red Cap )  = Load Control Supervisor ทําหนาที่ดูแลและควบคุมน้ําหนกัเคร่ืองให

สมดุล ( ที่เรียกวา เรดแคปเพราะวาใสหมวกสีแดง )  25 คร้ัง   

ฟกเกอร (Figure) = จํานวนผูโดยสาร   12  คร้ัง    

เคบิน  (Cabin) = หองโดยสารบนเคร่ืองบนิ  1 คร้ัง 

จอยนิง่ (Joining )  = ผูโดยสารที ่ผานการ Check in เขามา   8 คร้ัง  

ออรคิด (Orchid)  = เปนคําเรียกแทนแผนกหองรับรองผูโดยสาร (แผนก Lounge)       7  คร้ัง  

ซีเควนส (Sequence) = ลําดับที่ที่ผูโดยสาร  Check in   2  คร้ัง 

เพียร สอง (Pier 2 )  = ทาเทียบจอดเคร่ืองบิน หมายเลข 2   1 คร้ัง     

 
3. คําทับศัพท 

สตารท (Start)   6   คร้ัง               ดีนาย (Deny)  2  คร้ัง   

เอ็กซเรย (x-ray) 8   คร้ัง  ไมโครบัส  (Micro Bus)   2  คร้ัง 

ฟอโลว  (Follow ) 1 คร้ัง          โอเค  (OK )        14  คร้ัง 

กัปตัน  (Captain)     9   คร้ัง สตาฟ  (Staff ) 1 คร้ัง    

คอนเฟรม (Confirm ) 1 คร้ัง  เช็ค (Check )   8  คร้ัง 

ปร๊ินเตอร (Printer ) 1 คร้ัง เช็คอิน (Check in )     2 คร้ัง    

เกท (Gate )           17  คร้ัง         โคด (Code ) 1 คร้ัง 

รีเช็ค (Re-check )     3  คร้ัง อินฟอรม (Inform )        3 คร้ัง   

ซีท (Seat ) 2 คร้ัง ลาสเนม (Last name)1 คร้ัง    

โหลด  (Load)    2 คร้ัง  ด็อกกูเมนท (Document)   1 คร้ัง 

ซายน  (Sign )  1 คร้ัง          ไลน (Line ) 1 คร้ัง 
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4. คําแสลง 

แอรหวานเยน็ = เปนคําเรียกลอเลียน สายการบิน Swiss Air (คือเพี้ยนมาจากคําวา Sweet ที่

แปลวา หวาน ) 1 คร้ัง 

โปะเชะ =  .ใชเลย , ถกูตอง  1 คร้ัง 

เจงเปง =  ดี , ยอดเยี่ยม  1 คร้ัง 

แอรมังกร=  เปนคําเรียกสายการบิน  Dragon Air  โดยแปลคําวา  ดรากอน เปนคําวามงักร 1 คร้ัง 

5. คําอักษรยอ 

LMC    = Last Minuet Change 4 คร้ัง 

Css = Customer Service Supervisor  11 คร้ัง 

9 R = ภูเก็ตแอร (Phuket Air)   1 คร้ัง 

E Ticket  = Electronic  ticket  คือ ต๋ัวเคร่ืองบินทีจ่องผานทางอินเตอรเน็ต   1 คร้ัง 

C     =    ผูโดยสารช้ัน Business Class    5    คร้ัง 

Y     =    ผูโดยสารช้ัน Economy Class    2    คร้ัง 

AS  =    เปนรหัสตัวยอของ Delay Code  วาเคร่ืองบิน Delay ออกเนื่องจากสาเหตุใด  ในทีน่ี้คือ

การหาตัวผูโดยสารไมพบ 4  คร้ัง 

AM =   เปนรหัสตัวยอของ Delay Code    ในที่นี้คือ เกิดการขัดของในเร่ืองของสนามบิน เชน 

รันเวยปด  สภาพอากาศไมดีเปนตน  1 คร้ัง 

 

 
24 ธันวาคม 2547 

1. การตัดคํา  

ขาด 3 ไทย  =  ขาดผูโดยสารคนไทย 3 คน 

อิม (Imm) =   Immigration        14 คร้ัง   

ถอย   =   เคร่ืองบินถอยออกจากที่จอด     5  คร้ัง 
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ยังไมกอบ  =  ยังไมกอบป ( Copy ) 1 คร้ัง  

อีเล็ก (Irreg)   =    แผนก Irregularity   6  คร้ัง 

ขาออก   =   แผนกผูโดยสารขาออก    8 คร้ัง   

ปด   =    ปดCounter Check in  4 คร้ัง 

ไมโคร (Micro) =  รถ Micro bus 1 คร้ัง    

ทั้งลํา     = จํานวนผูโดยสารทัง้ลํา  4  คร้ัง   

คาเธย   = สายการบินคาเธยแปซิฟก แอรเวย ( Cathay Pacific Airways )  1 คร้ัง 

สิงค =  สายการบนิสิงคโปรแอรไลน  (Singapore Airline)  1 คร้ัง 

แฟนท    =  Infant  ( อิน-แฟน)  2 คร้ัง   

จอย (Join)   =  Joining  1 คร้ัง 

ผาน   =  ผูโดยสารผานลํา1 คร้ัง   

สาย 1   = สายพานลําเลียงกระเปาหมายเลข 1 

ผูโดย    =  ผูโดยสาร 1 คร้ัง    

เปาใหญ  = กระเปาใบใหญ   1 คร้ัง 

นอน- อิง  = นอน-อิง-ลิช (Non English) คือผูโดยสารที่พูดภาอังกฤษไมได   1 คร้ัง 

เซม (Same)     = Same Plain (ผูโดยสารผานลํา)   3  คร้ัง   

สุดทาย ,ใบทาย ,ใบสุดทาย= กระเปาใบสุดทาย 4   คร้ัง       

ดุป (Dup) = Duplication (ดุปพลิเคช่ัน)  คือ การทําซ้ํากนัโดยไมไดต้ังใจ  1 คร้ัง 

โบโก (Boco)     = Boarding Control การเช็คจํานวนผูโดยสารผาน Gate    3  คร้ัง  

 

2. คําศัพทเทคนิค 

บวก =  มีผูโดยสารตอเคร่ือง   1 คร้ัง    

ไมบวก   =  ไมมีผูโดยสารตอเคร่ือง  6  คร้ัง   
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สามชั่วโมง = คําเรียกผูโดยสารที่เปน Tranfer (มีความหมายวามีเวลาตอเคร่ืองบินลําใหมประมาณ 

3 ชั่วโมง )  1 คร้ัง         

สงขาว  =  เปนการตอบรับวทิยุส่ือสารวาใหอีกฝายหนึง่ที่เรียกเราแจงเร่ืองที่ตองการจะพูด  24  คร้ัง 

รถเล็ก   =  รถตู  4   คร้ัง  

ชอง 7 , 7 = หมุนชองวิทยส่ืุอสารไปคุยที ่ชองที่ 7 (วทิยุมีทัง้หมด 13 ชอง ชอง7 จะเปนชองสําหรับ

แผนกผูโดยสารขาออก)  5  คร้ัง 

ขอขาวใหม  =  ใหอีกฝายหนึ่งแจงเร่ืองทีพู่ดมาอีกคร้ัง  1 คร้ัง   

กระเปาจับ  = กระเปาที่ผูโดยสารไมสามารถถือเขาไปในเคร่ืองไดเนื่องจากหรือน้ําหนักเกิน 3  คร้ัง 

รับเคร่ือง   = การไปยืนตอนรับเวลาผูโดยสารออกจากเคร่ืองบิน 1 คร้ัง   

 ครบ , Figure ครบ = ผูโดยสารมาครบ   16  คร้ัง 

คําศัพทเทคนิคที่มาจากภาษาตางประเทศ 

ออนบอรด (On  Board) = อยูในเคร่ืองบนิแลว   5 คร้ัง   

ออรคิด (Orchid)  = เปนคําเรียกแทนแผนกหองรับรองผูโดยสาร (แผนก Lounge)      12  คร้ัง 

บอรด, บอรดด้ิง (Board , Boarding) = การตรวจรับผูโดยสารเขาไปในเคร่ืองบิน  8 คร้ัง 

เรด แคป ( Red Cap )  = Load Control Supervisor ทําหนาที่ดูแลและควบคุมน้ําหนกัเคร่ืองให

สมดุล 16 คร้ัง    

คอนโทร , คอนโทรเลอร (Control, Controller) = ศูนยกลางขาวสารตางๆ     14  คร้ัง   

บอรดด้ิง เกท (Boarding Gate)  = ประตูทางออกข้ึนเคร่ืองทีก่าํลังมีการรับผูโดยสารเขาเคร่ืองบิน

อยู   11 คร้ัง 

เช็คพอยท (Check Point )  = จุดครวจคนผูโดยสารกอนเขาไปที่เคร่ืองบิน  6 คร้ัง 

ทรานสเฟอร (Transfer)  = ผูโดยสารที่ตองตอเคร่ืองจากลําหนึง่ไปอีกลําหนึ่ง     1   คร้ัง   

บัสเกท (Bus Gate)  =  ประตูทางออกสําหรับผูโดยสารที่ตองนั่งรถไปที่เคร่ืองบิน 5 คร้ัง  

อินแฟนท ( Infant ) =  ผูโดยสารเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 2 ป  2 คร้ัง   

ฟกเกอร (Figure) = จํานวนผูโดยสาร   1 คร้ัง 
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เดดเฮด (Dead Head) = ลูกเรือที่เดินทางมาเปนผูโดยสาร   1   คร้ัง    

เพอรเซอร (Purser)  = หัวหนาผูฝกสอนลกูเรือ    1   คร้ัง     

ไฟรท (Flight) =  เที่ยวบิน  5 คร้ัง 

กราวด  (Ground ) = พนักงานภาคพืน้ดิน  2  คร้ัง 

อินเตอรเซปแบ็กเกจ (Intercept Baggage) =  กระเปาที่ไมสามารถนําข้ึนเคร่ืองได  1 คร้ัง  

อัพเกรด (Up Grade) = การเล่ือนชั้นที่นัง่ผูโดยสาร    3  คร้ัง   

ฟรอนท , ฟรอนทไลน  (Front ,Front Line ) = แผนก  Check in  3  คร้ัง 

แท็กซ (Tax )  = ภาษีสนามบิน   2  คร้ัง     

บอรดด้ิงพาส (Boarding Pass) = บัตรทีน่ั่งผูโดยสาร    1 คร้ัง   

เพียร สอง (Pier 2 )  = ทาเทียบจอดเคร่ืองบิน หมายเลข 2   1 คร้ัง 

เซอรเวย เพยีร สาม (Survey Pier 3 ) = พนักงานทีค่อยดูแลผูโดยสารบริเวณทาเทยีบเคร่ืองบิน

หมายเลข 3     1 คร้ัง 

. 
3. คําทับศัพท 

เกท (Gate)        29 คร้ัง   ออนไทม (On time )  2  คร้ัง   

ดีเลย (Delay )  1 คร้ัง   โอเค (OK )            17 คร้ัง   

คอนเฟรม (Confirm)    5 คร้ัง  เอ็กซเรย (X-Ray)   2  คร้ัง 

โชว (Show )     3 คร้ัง   อินฟอรม  (Inform)  2 คร้ัง    

เสิรฟ (serve)   1 คร้ัง   เช็คอิน (Check in )  1 คร้ัง 

สตารท (Start)  1 คร้ัง   สตาฟ (Staff ) 1 คร้ัง    

อินฟอรเมชัน่ (Information)1 คร้ัง  ปารต้ี (Party ) 1 คร้ัง   

ซีท (Seat )   4 คร้ัง    เคลียร  (Clear ) 3 คร้ัง 

โหลด (Load)  1 คร้ัง   การด (Card) 1 คร้ัง    

รีเช็ค (Re –Check)  2 คร้ัง  เช็ค (Check ) 2 คร้ัง    
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โคด (Code )  1 คร้ัง   วีลแชร (Wheelchair)   2 คร้ัง   

สแตนดบาย (Stand by) 1 คร้ัง  ออนเดอะเวย (On the way)1 คร้ัง 

 

4. คําแสลง 

แอรฝร่ัง   =  เปนคําลอเลียนที่ใชเรียกสายการบิน  Air France 1 คร้ัง 

ชัวรปาบ  =   แนนอน  1 คร้ัง 

แทงกิว้บ๊ิกๆ = แปลงมาจาก Thank You Big Big  หมายความวา ขอบคุณมาก   1 คร้ัง 

จิ๊บจ๊ิบ  =  งาย  1 คร้ัง 

เยอรมันเยอรเผือก  = เปนคําลอเลียนคนสัญชาติเยอรมนั   1  คร้ัง 

 

5. คําอักษรยอ 

KA  =    ดรากอนแอร  (Dragon  Air )  2 คร้ัง 

ตม. =    ตํารวจตรวจคนเขาเมือง   3 คร้ัง 

AS  =   เปนรหัสตัวยอของ Delay Code  วาเคร่ืองบนิ Delay ออกเนือ่งจากสาเหตุใด  ในทีน่ี้คือการ

หาตัวผูโดยสารไมพบ  2  คร้ัง 

CSS  =    Customer Service Supervisor   4  คร้ัง 

PH  =   เปนรหัสตัวยอของ Delay Code  วาเคร่ืองบนิ Delay ออกเนื่องจากสาเหตุใด  ในที่นี้คือ

เกิดจากความผิดพลาดของพนักงาน    2  คร้ัง 

CZ   =  สายการบินไชนาเซาทเทิรนแอรไลน (China Southern Airlines)  1 คร้ัง 

AF =  เปนรหสัตัวยอของ Delay Code ในทีน่ี้คือเกิดจากการขัดของของอุปกรณในสนามบนิ 1 คร้ัง 

FM  =  Flight Manager    13 คร้ัง 

AM =    เปนรหัสตัวยอของ Delay Code    ในทีน่ีคื้อ เกิดการขัดของในเร่ืองของสนามบิน เชน 

รันเวยปด  สภาพอากาศไมดีเปนตน   1 คร้ัง 

MU  = สายการบินไชนาอีสเทิรนแอรไลน (China Eastern Airline) 2 คร้ัง 
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CA  = สายการบินแอรไชนา   (Air China)   2 คร้ัง 

 
วันที่  31 ธันวาคม  2547 

 
1. การตัดคํา 

กระเปาใหญ = กระเปาใบใหญที่ไมสามารถถือข้ึนเคร่ืองได  1 คร้ัง 

ขาออก =  แผนกผูโดยสารขาออก    6 คร้ัง   

ทั้งลํา     = จํานวนผูโดยสารทั้งลํา  6  คร้ัง  

ใชหอง  = ผูโดยสารเขาไปพักในหองรับรองผูโดยสาร   1 คร้ัง 

Imm =   Immigration          11 คร้ัง 

ใบสุดทาย,ใบทาย = กระเปาที่จะลําเลียงเปนใบสุดทาย  5  คร้ัง 

OFF Boy  =  Office Boy  คือ พนกังานเดินเอกสาร  1 คร้ัง 

ผูโดย = ผูโดยสาร 1 คร้ัง 

ไมแฟนท   = ไมมีอินแฟนท  (Infant)  คือ เด็กที่มีอายุ ตํ่ากวา 2 ป 

Irreg = Irregularity  2  คร้ัง 

หลุด Stamp  = หลุด Stamp Passport คือ  ไมไดประทับตราในหนังสือเดินทาง  1 คร้ัง 

คอม (Comp)  =  Compartment (คอมพารทเมนท)  สวนทายของเครื่องบิน 1 คร้ัง 

 

2. คําศัพทเทคนิค 

รถเล็ก = รถตูที่ใชรับผูโดยสารไปที่เคร่ืองบิน   4 คร้ัง  

ครบ , Figure ครบ = ผูโดยสารมาครบ   8  คร้ัง 

ชอง 7 , 7 = หมุนชองวิทยส่ืุอสารไปคุยที ่ชองที่ 7 (วทิยุมีทัง้หมด 13 ชอง ชอง7 จะเปนชองสําหรับ

แผนกผูโดยสารขาออก)  2  คร้ัง 

สงขาว = เปนการตอบรับวิทยุส่ือสารวาใหอีกฝายหนึง่ที่เรียกเราแจงเร่ืองที่ตองการจะพูด   5  คร้ัง 

ปด , Figure ปด = จํานวนผูโดยสารหลังจากปดเคาทเตอรเช็คอิน (Check in)  6  คร้ัง 
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บวก  = มีผูโดยสารตอเคร่ือง  1 คร้ัง  

ไมบวก = ไมมผูีโดยสารตอเคร่ือง   3 คร้ัง 

ขอขาวใหม = ใหอีกฝายแจงเร่ืองทีพู่ดมาอีกคร้ัง   1 คร้ัง 

กระเปาจับ   = กระเปาทีผู่โดยสารไมสามารถถือเขาไปในเคร่ืองไดเนื่องจาก ใบใหญหรือน้าํหนกั

เกิน 2  คร้ัง 

 
คําศัพทเทคนิคที่มาจากภาษาตางประเทศ 

ออรคิด  (Orchid) = เปนคําเรียกแทนแผนกหองรับรองผูโดยสาร (แผนก Lounge)    17   คร้ัง 

บอรด , บอรดด้ิง (Board , Boarding) = การตรวจรับผูโดยสารเขาไปในเคร่ืองบิน    11  คร้ัง 

ออนบอรด (On Board) = อยูในเคร่ืองบนิแลว   2  คร้ัง 

บอรดด้ิงเกท (Bording Gate) = ประตูทางออกข้ึนเคร่ืองที่กาํลังมีการรับผูโดยสารเขาเคร่ืองบินอยู  

2  คร้ัง 

ครูวซายน  (Crew Sign) = แผนกที่เตรียมเอกสารใหลูกเรือเพื่อเซ็นชื่อในการเขาและออกนอก

ประเทศ 2 คร้ัง 

ไฟรท (Flight) = เที่ยวบิน  4 คร้ัง 

เกท (Gate) = ประตูทางเขา และออกจากเคร่ืองบิน   30  คร้ัง 

ฟกเกอร (Figure) = จํานวนผูโดยสาร 

เพียร 4 (Pier 4 ) = ทาเทยีบจอดเคร่ืองบินที่ 4   1 คร้ัง 

เพียร 5 (Pier  )  = ทาเทียบจอดเคร่ืองบินที ่5    1 คร้ัง 

เรดแคป (RED CAP)= Load Control Supervisor  ทําหนาที่ดูแลและควบคุมนําหนักเคร่ืองให

สมดุล (ที่เรียก Red Cap เพราะใสหมวกสีแดง)  6  คร้ัง 

ก็อปป(Copy) = เปนการขานรับในวทิยุส่ือสารวาเขาใจหรือไดยินในส่ิงที่อีกฝายหนึง่แจงมา 27 คร้ัง 

บัสเกท (Bus Gate) = ประตูทางออกสําหรับผูโดยสารที่ตองนั่งรถไปที่เคร่ืองบิน    2 คร้ัง 

จอยนิง่ (Joining) =ผูโดยสารที่ Check in เขามา  3  คร้ัง 
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ทรานสเฟอร(Transfer) = ผูโดยสารที่ตองตอเคร่ืองจากลําหนึ่งไปอีกลําหนึ่ง  1 คร้ัง 

ทรานสซิท(Transit)= ผูโดยสารที่ตอเคร่ืองแตไมตองเปล่ียนลําคือนั่งเคร่ืองบินตัวเดิมบินตอไป1 คร้ัง 

คอนโทรว (Control) = ศูนยกลางขาวสารตางๆ  4  คร้ัง 

เคาทเตอรสแตนดบาย  (Counter Standby)  = เคาทเตอรเช็คอินสําหรับผูโดยสารที่รอ Standby 

ข้ึนเคร่ือง 1 คร้ัง 

ออฟฟศบอย (Office Boy) = พนกังานเดินเอกสาร   1 คร้ัง 

พาสปอรต (Passport) = หนังสือเดินทาง  1 คร้ัง 

แพสซีฟ (Passive)  = ลูกเรือที่เดินทางออกไปเปนผูโดยสาร  1 คร้ัง 

จัมพซที ( Jump Seat)  =  ที่นัง่พกัของลูกเรือในเคร่ืองบิน 1 คร้ัง 

 

3. คําทับศัพท 

ปร๊ินเตอร ( Printer) 2 คร้ัง   เช็ค (Ckeck)  3 คร้ัง 

โฟลเดอร (Folder)   4  คร้ัง   มูฟว ( Move ) 1 คร้ัง 

แอนเนาส (Announce) 1 คร้ัง   อิกนอร (Ignore)  1 คร้ัง 

โอเค (OK)   32  คร้ัง     รีเช็ค ( Re-check)  2  คร้ัง 

เรคคอรด (Reccord)  1 คร้ัง   ซีท (Seat)  4  คร้ัง  1 คร้ัง 

อินฟอรม (Inform)1 คร้ัง    สตารท (Start)1 คร้ัง 

กรุป (Group)  1 คร้ัง    ลาสเนม (Last Name) 1 คร้ัง 

เคส (Case)1 คร้ัง 

 
4. คําแสลง 

ของกระจอกๆ  =  งายๆ    1 คร้ัง 

กลวยๆ      =  งาย    1 คร้ัง 

พระเจาจอด  =  เปนคําอุทานเวลาตกใจ    1 คร้ัง 
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5. คําอักษรยอ 

CSS  =  Customer Service Supervisor   7  คร้ัง 

FM = Flight Manager1 คร้ัง 

ตม.  = ตํารวจตรวจคนเขาเมือง   1 คร้ัง 

AM       =    เปนรหัสตัวยอของ Delay Code    ในที่นีคื้อ เกิดการขัดของในเร่ืองของสนามบิน เชน 

รันเวยปด  สภาพอากาศไมดีเปนตน   1 คร้ัง 

C , C Class =  ผูโดยสารช้ันธุรกิจ (Business Class)    2  คร้ัง 

Y , Y Class = ผูโดยสารช้ันประหยัด (Economy Class)    2  คร้ัง 

SQ   =  สายการบิน  Singapore Airlines   1 คร้ัง 

OX = สายการบิน Orient Thai Airlines   1 คร้ัง 
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(ตัวอยางแบบสอบถาม Q1) 

 
 

ชื่อ.......................................................................................................................... 

 

อายุ..................................................................เพศ................................................. 

 

ภูมิลําเนา................................................................................................................. 

 

การศึกษา................................................................................................................. 

 

ตําแหนง................................................................................................................... 

 
ประวัติการทํางาน 
 

ประกอบอาชีพปจจุบันมา......................................................ป 

 

ประสบการณการทํางานในอดีต 

 

 1.............................................................................................. 

 2……………………………………………………………………… 

 3……………………………………………………………………… 

 

 

 

สัมภาษณ วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ...................... 
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 (ตัวอยางแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ Q2 ) 

พนกังานในกรณีศึกษา ............................................................................................................. 

ในฐานะผูสงสาร 

 1. ทานเคยไดยินวัจนภาษา (ภาษาพูด) ขององคกรธุรกิจเชนนี้มากอนที่ทานจะเขามามี

สวนรวมในการสื่อสารหรือไม 

 2. ทานมีการเรียนรูภาษาพูดในองคกรธุรกิจนี้มากอนการปฏิบัติงานจริงหรือไม 

 3. ทานใชเวลาในการเรียนรูภาษาที่ใชในการปฏิบัติงานในหนวยงานของทานนานแค

ไหน 

 4. ในฐานะผูสงสารทานคิดวาการใชภาษาพูดในองคกรธุรกิจนี้มีความเหมาะสมกับ

การปฏิบัติงานหรือไม เพราะเหตุใด 

 5. หลังจากที่ทานไดเขามาทํางาน  ทานเขาใจภาษาพูดที่ใชในการทํางานทุกคําหรือไม 

ถาไมเขาใจทานคิดวาเกิดจากสาเหตุใด 

 6. ทานเคยเกิดปญหาเกี่ยวกับการใชภาษาพูดในหนวยงานของทานหรือไมปญหานั้น

คืออะไร และทานมีวิธีในการแกไขอยางไร 

 7. ในฐานะผูใชภาษาทานคิดวาภาษาพูดที่ทานใชเพื่อปฏิบัติงานนี้ มีส่ิงใดที่ควร

ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงบาง 

 8. Achievement ของการส่ือสารเปนอยางไร พอเลิกงานแลวยังติดคําพูดเหลานี้ไปใช

ในชีวิตประจําวันบางหรือเปลา 
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พนกังานในกรณีศึกษา.............................................................................................................. 

ในฐานะผูรับสาร 

 1. ทานเคยไดยินวัจนภาษา (ภาษาพูด) ขององคกรธุรกิจเชนนี้มากอนที่ทานจะเขามามี

สวนรวมในการสื่อสารหรือไม 

 2. เมื่อทานไดยินสาร (Message) เปนคร้ังแรก ทานเขาใจภาษาพูดที่บุคคลเหลานั้นใช

ในการปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด 

3. ทานมีการเรียนรูภาษาพูดในองคกรนั้นๆมากอนหรือไม 

 4. ทานใชเวลาในการเรียนรูภาษาที่ใชในการปฏิบัติงานในหนวยงานของทานนานแค

ไหน 

 5. ทานเรียนรูภาษาที่ใชในการปฏิบัติงานในองคกรธุรกิจนี้ไดอยางไร 

 6. ในฐานะผูรับสารทานคิดวาการใชภาษาพูดในองคกรธุรกิจนี้มีความเหมาะสมกับ

การปฏิบัติงานหรือไม เพราะเหตุใด 

 7. ในสวนของภาษาทานคิดวามีปจจัยใดบางที่มีผลกระทบตอการเขาใจความหมาย

ของสารที่สงมา 

 8. ในฐานะผูรับสารทานคิดวาภาษาพูดในการดําเนินธุรกิจที่ทานไดรับฟง  มีส่ิงใดที่

ควรปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงบาง 
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ผนวก  ข. 

(ตัวอยางแบบสอบถาม Q1) 
 

ชื่อ........................................................................................................................... 

อายุ..................................................................เพศ................................................. 

ภูมิลําเนา................................................................................................................. 

การศึกษา................................................................................................................ 

ตําแหนง................................................................................................................... 
 

ประวัติการทํางาน 

ประกอบอาชีพปจจุบันมา......................................................ป 

 

ประสบการณการทํางานในอดีต 

 1.............................................................................................. 

 2……………………………………………………………………… 

 3……………………………………………………………………… 

 

 

 

สัมภาษณ วันที่.............เดือน...........................พ.ศ....................... 
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 (ตัวอยางแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ Q2 ) 

พนักงานในกรณีศึกษา..................................................................................................... 

ในฐานะผูสงสาร 

 1. ทานเคยไดยินวัจนภาษา (ภาษาพูด) ขององคกรธุรกิจเชนนี้มากอนที่ทานจะ

เขามามีสวนรวมในการสื่อสารหรือไม 

 2. ทานมีการเรียนรูภาษาพูดในองคกรธุรกิจนี้มากอนการปฏิบัติงานจริงหรือไม 

 3. ทานใชเวลาในการเรียนรูภาษาที่ใชในการปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน

นานแคไหน 

 4. ในฐานะผูสงสารทานคิดวาการใชภาษาพูดในองคกรธุรกิจนี้มีความเหมาะสม

กับการปฏิบัติงานหรือไม เพราะเหตุใด 

 5. หลังจากที่ทานไดเขามาทํางาน  ทานเขาใจภาษาพูดที่ใชในการทํางานทุกคํา

หรือไม ถาไมเขาใจทานคิดวาเกิดจากสาเหตุใด 

 6. ทานเคยเกิดปญหาเกี่ยวกับการใชภาษาพูดในหนวยงานของทานหรือไม

ปญหานั้นคืออะไร และทานมีวิธีในการแกไขอยางไร 

 7. ในฐานะผูใชภาษาทานคิดวาภาษาพูดที่ทานใชเพื่อปฏิบัติงานนี้ มีส่ิงใดที่ควร

ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงบาง 

 8. Achievement ของการสื่อสารเปนอยางไร พอเลิกงานแลวยังติดคําพูดเหลานี้

ไปใชในชีวิตประจําวันบางหรือเปลา 

 

 

 

 

DPU



 158

พนักงานในกรณีศึกษา..................................................................................................... 

ในฐานะผูรับสาร 

 1. ทานเคยไดยินวัจนภาษา (ภาษาพูด) ขององคกรธุรกิจเชนนี้มากอนที่ทานจะ

เขามามีสวนรวมในการสื่อสารหรือไม 

 2. เมื่อทานไดยินสาร (Message) เปนคร้ังแรก ทานเขาใจภาษาพูดที่บุคคล

เหลานั้นใชในการปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด 

3. ทานมีการเรียนรูภาษาพูดในองคกรนั้นๆมากอนหรือไม 

 4. ทานใชเวลาในการเรียนรูภาษาที่ใชในการปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน

นานแคไหน 

 5. ทานเรียนรูภาษาที่ใชในการปฏิบัติงานในองคกรธุรกิจนี้ไดอยางไร 

 6. ในฐานะผูรับสารทานคิดวาการใชภาษาพูดในองคกรธุรกิจนี้มีความเหมาะสม

กับการปฏิบัติงานหรือไม เพราะเหตุใด 

 7. ในสวนของภาษาทานคิดวามีปจจัยใดบางที่มีผลกระทบตอการเขาใจ

ความหมายของสารที่สงมา 

 8. ในฐานะผูรับสารทานคิดวาภาษาพูดในการดําเนินธุรกิจที่ทานไดรับฟง  มีส่ิง

ใดที่ควรปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงบาง 
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ผนวก ค. 

แบบบันทึกขอมูลเรื่อง  การใชถอยคําของพนักงานขณะปฏิบัติงาน 

ประเภทธุรกจิ..........................................................ครั้งที.่............................................... 

วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ...................เวลา................................................ 

ประเภทถอยคํา ถอยคําที่ใช ความถี่ 

1 2 3 4 5 คํา วลี ประโยค 
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…………………………

…………………………

………………………… 

...................................

...................................

...................................
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ประวัติผูเขียน 
 
 

 นางสาวจันทมิา พงษพันธุ เกิดเมื่อวนัที ่ 24 ตุลาคม 2518 ที่จังหวดักรุงเทพมหานคร 

สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร (สาขาวรรณคดีไทย)  จาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อปการศึกษา  2540 

 ประวัติการทํางาน  เขาทํางานเปนเลขานุการฝายตางประเทศ  ศูนยเนื้อเยื่อชีวภาพ

กรุงเทพฯ  โรงพยาบาลศิริราช ในป พ.ศ.2541 ตอมาในป พ.ศ. 2544 ไดเขาทํางานเปนพนักงาน

บริการภาคพืน้ดิน บริษัทการบินไทย(มหาชน) จาํกดั จนถงึปจจุบัน  และไดเขาศึกษาในระดับ

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สาขาวิชานิเทศศาสตรธุรกิจ  เมื่อป 

พ.ศ.2543 
DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	App
	Vita



