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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้คาเรียกขานภาษาอังกฤษ และเปรียบเทียบการใช้
คาเรียกขานภาษาอังกฤษของพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมในตัวแปรคุณลัก ษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศช่วงอายุ
ระดับการศึกษา ระดับมาตรฐานของโรงแรม ระยะเวลาการทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม และตาแหน่งงาน กลุ่มตัวอย่าง
เป็น พนัก งานบริก ารส่ว นหน้า ของโรงแรมในกรุงเทพมหานครจานวน 411 คน ซึ่งได้ม าจากการสุ่ม แบบหลายขั้น ตอน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า ใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติอ้างอิงในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการใช้คาเรีย กขานภาษาอังกฤษของพนัก งานบริก ารส่ว นหน้า ของโรงแรม
ในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่ อเปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลกับระดับความสามารถในการใช้คา
เรีย กขานภาษาอังกฤษของพนักงานบริก ารส่ว นหน้า ของโรงแรมพบว่า ระดับ มาตรฐานของโรงแรมและระยะเวลาการ
ทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมมีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถในการใช้คาเรียกขานภาษาอังกฤษอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .05 และ .01 ตามลาดับ ส่วนด้านเพศ ช่วงอายุ ระดั บการศึ กษา และตาแหน่งงานไม่มี ความสัม พัน ธ์กั บ
ความสามารถในการใช้คาเรียกขาน
คาสาคัญ: ความสามารถ การใช้คาเรียกขานภาษาอังกฤษ พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม
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Abstract
The purposes of this research were to study the ability of hotel front-desk staff in Bangkok in the
use of forms of address, and to compare their personal characteristics such as gender, age, academic
level, hotel standard, period of employment in the hotel business and job position. Multi-stage sampling
was used to get the samples of 411 hotel front-desk staff in Bangkok. The data were collected by a rating
scale questionnaire and analyzed by descriptive statistics and inference statistics.
The results of the study indicated that the ability in using forms of address of hotel front-desk
staff in Bangkok was at a moderate level. When relating personal characteristics to the ability in using
forms of address of hotel front-desk staff, it was found that there is a relationship between the ability in
using forms of address and hotel standard as well as period of employment in the hotel business at the
. 05 and .01 level of significance. However, gender, age, academic level and job position have no
relationship with the ability in using forms of address of hotel front-desk staff.
Key words: The Ability; Forms of Address in English; Hotel Front-Desk Staff

บทนา
พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมเป็นตาแหน่ง
งานที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ส่วนหน้าของโรงแรม เป็นส่วน
งานบริการหลักงานหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ
โรงแรม เนื่องจากเป็นจุดขายหลักในส่วนสร้างรายได้ เป็น
จุ ด แรกพบ จุ ด อ าลา เป็ น ศู น ย์ รวมข่ าวสารข้ อ มู ล และ
ศูนย์กลางการประสานงาน (ธารีทิพย์ ทากิ, 2549) พนักงาน
บริการส่วนหน้าของโรงแรมจึงต้องติดต่อและมีปฏิสัมพันธ์
กั บ แขกหรื อ ผู้ ม าใช้ บ ริ ก ารทั้ งจากภายในและภายนอก
โรงแรม ทาให้พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมสามารถ
สร้ างความประทั บ ใจครั้ งแรกและครั้ งสุ ดท้ ายให้ แก่ ผู้ ใช้
บริการได้ (พิไลวรรณ ชมภูป้อ และ ธนิดา ลครศรี , 2554)
ซึ่ งหากสามารถสร้ างความประทั บ ใจในทางบวกได้ ผู้ ใช้
บริ การก็ จะเกิ ด ความรู้ สึ ก อบอุ่ นเป็ นกั น เอง และรู้ สึ ก ว่ า
ได้ รั บ การบริ ก ารที่ ดี มี คุ ณ ภาพ และต้ อ งการกลั บ มาใช้
บริการอี กในครั้งต่ อ ๆ ไป ซึ่ งจะส่ งผลให้ โรงแรมประสบ
กั บ ความส าเร็ จ และสามารถแข่ งขั น กั บ โรงแรมคู่ แ ข่ งได้
(เมทินี วงศ์ธราวัฒน์ , 2554) จึงอาจกล่าวได้ว่า พนักงาน
บริการส่วนหน้าของโรงแรมมีบทบาทสาคัญในด้านธุรกิจ
เป็นอย่างมาก (ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์, 2553)
จากการที่พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม
ต้องติ ดต่อสื่ อสารกับแขกหรือผู้มาใช้บริ การของโรงแรม
โดยตรงในขณะให้บริการ และผ่านทางเอกสาร โทรศัพท์
หรือคอมพิวเตอร์ จึงจาเป็นต้องมีความสามารถในด้านการ
ใช้ภาษา ซึ่งภาษาหลักภาษาหนึ่งที่พนักงานบริการส่วนหน้า
ของโรงแรมนิ ยมใช้ เป็ น ภาษากลาง (Lingua Franca) ใน
การสื่อสารทั้งแบบออนไลน์และแบบเผชิญหน้า (Face to

Face Communication) ก็คื อ ภาษาอั งกฤษ ซึ่ งลักษณะ
ส าคั ญ ประการหนึ่ งของการสื่ อสารด้ วยภาษาเพื่ อแสดง
ความสุ ภ าพและสร้ า งความรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ กั น คื อ การใช้
“ค าเรียกขาน” (Forms of Address) ต่ อบุ คคลใดบุ คคล
หนึ่งอย่างถูกต้องตามวัฒนธรรมและรูปแบบของเจ้าของ
ภาษา ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงมารยาททางสังคมรูปแบบหนึ่ง
ผ่านการใช้ ถ้อยคาเพราะหากใช้ค าเรียกขานโดยรู้ เฉพาะ
ความหมายแต่ขาดความเข้าใจในการใช้อย่างถูกต้องก็จะทา
ให้การสื่อสารขาดประสิทธิภาพ หรือเกิดความเข้าใจผิดได้
เพราะความสุภาพในสังคมหนึ่งอาจเป็นความไม่สุภาพในอีก
สังคมหนึ่ง (Yang, 2007) นอกจากนี้การใช้คาเรียกขานยัง
แสดงถึงความเคารพ ความรักใคร่สนิทสนม การให้เกียรติ
หรือแสดงการดูถูกหรือสบประมาทบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้
(Yang, 2010) ดั งนั้ น หากพนั ก งานต้ อ นรั บ ส่ วนหน้ าของ
โรงแรมมีความเข้าใจในความหลากหลายแตกต่างกันทาง
ด้ านวัฒ นธรรมของแขกหรือผู้ มาใช้ บ ริการแต่ ละชนชาติ
(พิ ไลวรรณ ชมพู ป้ อ และ ธนิ ด า ละครศรี , 2554) ก็ จ ะ
สามารถสื่ อสารข้ ามวั ฒ นธรรมได้ อย่ างถูกต้ องเหมาะสม
สามารถสร้างความประทับใจให้แก่แขกหรือผู้มาใช้บริการ
ได้ นั บ ตั้ งแต่ วิ น าที แ รกที่ ก้ า วเข้ า มาในโรงแรมและช่ ว ย
สะท้อนการให้การบริการที่ดีมีคุณภาพของพนักงานบริการ
ส่วนหน้าของโรงแรม ซึ่งมีผลทาให้โรงแรมได้รับผลสาเร็จ
ไปแล้ ว ครึ่ งหนึ่ ง (พั ช ราภรณ์ ฟองเงิ น , 2553) และยั ง
ต้องการกลับมาใช้บริการอีก (เมทินีวงศ์ ธราวัฒน์ , 2554)
จนกลายเป็ นแขกประจา (Regular Guest) หรือเป็ นแขก
ที่กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง (Loyalty Guest) รวมทั้ง
อาจช่วยบอกต่อไปยังบุคคลอื่นให้มาใช้บริการ
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การเลือกใช้คาเรียกขานภาษาอังกฤษมีข้อกาหนด
พื้นฐานหลายรูปแบบ ซึ่งมีงานวิจัยของ Susan Ervin-Tripp
(Pride & Holmes, 1986) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้คาเรียก
ขานภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน พบว่าหากใช้คาเรียกขาน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากจะทาให้การสื่อสารภาษา
อังกฤษมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการแสดงมารยาททาง
สังคม และแสดงว่าผู้พูดรู้จัก ใช้ภ าษาอย่างถูกกาลเทศะ
ซึ่งจะสามารถช่วยให้งานสาเร็จลุล่วงได้ตามความคาดหมาย
Susan Ervin-Tripp ได้เสนอปัจจัยทางสังคม 5 ประการ
ที่ต้องคานึงถึง คือ (1) อายุ (Age) ผู้พูดต้องพิจารณาว่า
ผู้ฟังเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หากเป็นเด็กและรู้จักกัน ก็จะเรียก
เด็กด้วยชื่อแรก เช่น ‘Sue’ หรือ ‘Billy’ (2) สถานที่ที่
แสดงสถานภาพทางสั งคมของบุ ค คล (Status-Marked
Situations) ผู้ พู ดต้ องพิ จารณาว่ าผู้ ฟั งอยู่ในสถานที่ ใด เช่ น
ศาล ที่ประชุม หรือสถานทูต โดยใช้คาเรียกขานเฉพาะ เช่น
‘Your Honor’, ‘Mr.Chairman’ หรื อ ‘Your Excellency’
(3) ความเป็นเครือญาติ (Kin) ผู้พูดต้องพิจารณาว่าผู้ฟังเป็น
ญาติหรือไม่ หากเป็น ก็ใช้คาเรียกเครือญาติ (Kinship Terms)
เช่น ‘Mother’, ‘Dad’ หรือ ‘Uncle’ (4) ระดับชั้น (Rank)
ผู้พูดต้องพิจารณาว่าผู้ฟังมีตาแหน่งงานเท่าเทียม สูง หรือต่า
กว่าตน เช่น อาจารย์กับนักศึกษา ซึ่งในสังคมอเมริกันกลุ่ม
คนทางานที่มีตาแหน่งงานเท่าเทียมกันหรือต่ากว่านิยมเรียก
ด้วยชื่อแรก แต่ใ นสังคมอังกฤษ คาเรีย กขานสาหรับคน
ที่ มี ตาแหน่ งงานสู งกว่ามั กจะเรียกด้ วยค าน าหน้ าชื่ อหรื อ
ต าแหน่ ง และนามสกุ ล และ (5) ต าแหน่ ง เฉพาะตน
(Identity Set) ผู้พูด ต้อ งพิจ ารณาว่า ผู้ฟังมีตาแหน่งหรือ
อาชีพ ที่ใ ช้ เป็นคาเรียกขานได้หรือไม่ เช่น ‘Doctor’, ‘Mr.
President’, ‘Chef’, ‘Sir’ หรือ ‘Madam’
ส าหรั บ ค าเรี ย กขานภาษาอั งกฤษที่ พ นั ก งาน
บริการส่วนหน้าของโรงแรมไทยนิยมใช้ในการปฏิบัติงาน
คือ คาว่า ‘Sir’ และ ‘Madam’ หรือ ‘Ma’am’ เพื่อแสดง
ความสุ ภ าพและให้ เ กี ย รติ แ ก่ แ ขกหรื อ ผู้ ม าใช้ บ ริ ก าร
ชาวต่างชาติ(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558)
การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับคาเรียกขานในสังคม
ทั้งทางซีกโลกตะวันตกและตะวันออก พบว่า งานของ Brown
& Ford (1964) (อ้างถึงใน Basthomi, 2009) ศึกษาเกี่ยวกับ
การใช้คาเรียกขานภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน โดยศึกษาจาก
เรื่องสั้น บทละคร และสถานการณ์จริงพบว่า การเลือกใช้คา
เรียกขานเพื่อแสดงความสัมพันธ์มี 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ผู้พูด
และผู้ฟังมีความสนิทสนมกันหรือไม่ ถ้ามี ผู้พูดจะใช้ชื่อแรก
(First Name) แต่ ถ้ าไม่ มี ผู้ พู ดจะใช้ ค าน าหน้ าชื่ อตามด้ วย
นามสกุล (Title Plus Last Name) แบบที่ 2 ผู้พูดและผู้ฟังมี
สถานภาพทางสังคมต่างกันหรือไม่ ถ้าผู้พูดมีสถานภาพทาง
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สังคมสูงกว่าผู้ฟัง ผู้พูดจะใช้ชื่อแรก แต่ถ้าผู้พูดมีสถานภาพ
ทางสั งคมต่ ากว่ าผู้ ฟั ง ผู้ พู ดจะใช้ ค าน าหน้ าชื่ อตามด้ วย
นามสกุล Zhang (2002) ระบุว่า การใช้คาเรียกขานสามารถ
สื่อวั ฒนธรรมของภาษาที่ ใช้ ได้ โดยเฉพาะสามารถแสดงถึ ง
สถานภาพของคู่สนทนาและความมีอานาจ (Power) ระหว่าง
ผู้พ ูด กับ ผู ้ฟ ัง Rendle-Short (2009) ศึก ษาการใช้ค า
เรียกขานภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย เน้นที่ การใช้ค าว่า
‘Mate’ พบว่า ผู้หญิ งที่มีอายุระหว่าง 18-29 ปีนิยมใช้คานี้
เพิ่มมากขึ้นเพื่อแสดงความความสนิทสนมเป็นมิตร และเพื่อ
ความสนุกสนาน ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่คาว่า ‘Mate’ ที่นิยม
ใช้ระหว่างผู้ชายกั บ ผู้ ชายเพื่ อ แสดงความเท่ าเที ย มหรื อ
ความเป็นกลุ่มเดียวกัน Mwinlaaru (2012) ศึกษาการใช้คา
เรียกขานของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศกานา
พบว่า (1) นักศึกษาใช้คาเรียกขานคณาจารย์ 3 รูปแบบ คือ
ค าน าหน้ าชื่ อ (Titles) ค าเรี ยกเครื อญาติ (Kinship Terms)
และชื่ อเล่ น (Nicknames) (2) นั กศึ กษาใช้ ค าอ้ างอิ ง
(Reference Terms) ถึงคณาจารย์ 3 รูปแบบ คือ คานาหน้า
ชื่อ ชื่อตัว (Personal Names) และ ชื่อเล่น และ (3) คาเรียก
ขานและค าอ้ างอิ งจะใช้ เป็ นสั ญ ลั กษณ์ ของการมี อ านาจ
(Domination) และการต่ อต้ านอ านาจ (Resistance to
Domination) รวมทั้ งเป็ นเครื่ องหมายที่ ช่ วยแสดงลั กษณะ
เฉพาะบุคคลซึ่งเป็นคาที่นักศึกษาร่วมกันสร้างขึ้นเอง และ
งานของ Abraham Maslow (อ้ างในศู นย์ พั ฒนาทรัพยากร
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555) ที่กล่าวถึงความ
ต้องการของมนุษย์ขั้นที่ 4 คือความต้องการการยอมรับนับถือ
จากผู้อื่น (Esteem Needs) ต้องการได้รับเกียรติจากผู้อื่น เช่น
ต้องการการเรียกขานจากบุคคลทั่วไปอย่างสุภาพ การให้ความ
เคารพนับถือ และไม่ต้องการการกดขี่ข่มเหงจากผู้อื่นเนื่องจาก
ทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน
งานวิจ ัย ในประเทศไทยที ่เ กี ่ย วกับ การใช้ค า
เรียกขาน มีหลากหลายประเด็น ได้แก่ งานวิจัยของวรวิทย์
กิ จเจริ ญไพบู ลย์ (2546) พบว่ า ผู้ ประกอบการร้ านกาแฟ
โบราณ นางเลิ้ ง (Salon de Café) จะใช้ ค าเรี ยกขานลู กค้ า
ชาวต่างชาติที่เข้ามารับการบริการด้วยคาสรรพนามตาม
แบบภาษาอังกฤษว่า ‘ยู’ (You) ‘มาดาม’ (Madam) ‘แหม่ม’
(Mam) หรือ ‘เซอร์’ (Sir) โดยไม่ มีหลักเกณฑ์ ที่ แน่นอน แต่
สามารถแยกได้ว่าหากลูกค้าต่างชาติที่เข้ามาเป็นเพศชาย ก็
จะเลือกใช้คาว่า ‘ยู’ และ ‘เซอร์’ แต่หากลูกค้าต่างชาติเป็น
เพศหญิ งก็จะใช้คาว่า ‘แหม่ม’ หรือ ‘มาดาม’ ณรงค์กรรณ
รอดทรั พย์ (2551) พบว่ า การเลื อกใช้ ค าเรี ยกขานภาษา
อังกฤษโดยถอดความตรงตามตัวอักษรโดยยึดความคิดทาง
สังคมและวัฒนธรรมไทยอาจไม่ ถู กต้ องเหมาะสมผู้ พู ดควร
ปรับเปลี่ยนการใช้คาเรียกขานภาษาอังกฤษไปตามสถานการณ์

62

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2559

ให้ ตรงตามโครงสร้างทางสั งคมและวัฒนธรรมของเจ้ าของ
ภาษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสื่อสาร เมทินีวงศ์
ธราวัฒน์ (2554) ได้เสนอแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพการ
ให้ บริการด้านเข้ าพั กของพนั กงานบริการส่ วนหน้ าโรงแรม
ระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการใช้คา
เรียกขาน พนักงานควรทักทายผู้เข้าพักประจาด้วยการเรียก
‘ชื่อ ’แทนการใช้คาว่า ‘Sir’ หรือ ‘Madam’ และอนงค์
นาฏ นุ ศาสตร์ เลิ ศ (2556) พบว่ า การใช้ ค าเรียกขาน ใน
ทาเนียบภาษาการเมือง ภาษากฎหมาย ภาษาสื่อและภาษา
วิชาการ มี 2 แบบคือ แบบที่ 1 ใช้คาเรียกญาติ เช่น ‘พ่อแม่
พี่ น้ อ ง’ และแบบที่ 2 ใช้ ค าน าหน้ า ที่ แ สดง ยศ อาชี พ
ตาแหน่ง สถานะ เช่น ‘ท่านนายก’ ซึ่งการใช้คาเรียกขาน
ทั้ง 2 แบบนี้ แสดงถึงความใกล้ชิด การให้ เกียรติย กย่อ ง
และการแสดงความสุภาพนุ่มนวล
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้คาเรียกขาน
ในภาษาไทยกับภาษาของประเทศในอาเซียนที่น่าสนใจ เช่น
ปนัดดา ศิริพานิช (2550) พบว่า ปัจจัยด้านเพศของผู้พูด
และผู้ฟังแทบจะไม่ส่งผลต่อการใช้คาเรียกขานอาชีพและ
ตาแหน่งในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย แต่ปัจจัยด้านความ
เป็นทางการของสถานการณ์ เป็น ปัจจัยหลักในการใช้คา
เรียกขานอาชีพและตาแหน่งในภาษาญี่ปุ่น แต่ไม่มีผลใดใด
ในภาษาไทย อย่างไรก็ดี การใช้คาเรียกขานอาชีพและตาแหน่ง
ของผู้พูด ชาวญี่ปุ่น และไทยเป็น การแสดงความเคารพ
นับถือต่อผู้ฟังโดยพิจารณาจากหน้าที่การงานเป็นสาคัญ
ยิ่งกว่านี้ในสังคมไทยยังแสดงถึงความผูกพันแบบเครือญาติ
อีกด้วย และเมชฌ สอดส่องกฤษ (2550) พบว่า การเลือกใช้
คาเรียกขานในภาษาไทยและภาษาจีนมีความคล้ายคลึงกับ
ภาษาอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เช่น ภาษาเวียดนาม
ลาว เขมร และพม่า กล่ าวคื อค าที่ ใช้ เป็ น ค าเรียกขานที่
สาคัญ ได้แก่ ชื่อ คาเรียกญาติ และคาสรรพนาม ส่วนปัจจัย
ก าหนดการเลื อ กใช้ ค าเรี ย กขานที่ ส าคั ญ คื อ เพศ อายุ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ฐานะ และสถานภาพทางสังคม
นอกจากนี้ บทเรี ย นการใช้ ค าเรี ยกขานภาษา
อังกฤษในการเรียนการสอนปัจจุบันยังไม่มีผู้ให้ความสนใจ
ศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนาผลการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาความสามารถของพนักงานบริการส่วนหน้า
ของโรงแรมเพื่อให้สามารถใช้คาเรียกขานได้อย่างหลากหลาย
และเหมาะสมกับแต่ละบริบทซึ่งจะส่งผลต่อความรู้สึกของ
แขกหรือผู้มาใช้บริการว่าได้รับความเคารพ ได้รับเกียรติ
หรือได้รับการดูถูกดูหมิ่น (Yang, 2007) ซึ่งสะท้อนถึงระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานบริการ
ส่วนหน้าของโรงแรมไทย

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระดับความสามารถใน
การใช้คาเรียกขานภาษาอังกฤษของพนักงานบริการส่วนหน้า
ของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร และความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะส่วนบุคคลกับความสามารถในการใช้คาเรี ยก
ขานภาษาอังกฤษของพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม
ซึ่งผลการศึกษานี้สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางการส่งเสริม
และการจัดอบรมความรู้การใช้คาเรียกขานภาษาอังกฤษ
และเป็ นข้อมู ลพื้นฐานให้ผู้ที่ เกี่ ยวข้องใช้พั ฒนาการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจโรงแรม เป็ นการ
พัฒนาศักยภาพการให้บริการของวิชาชีพในอุตสาหกรรม
การท่ องเที่ ยวอย่างมีมาตรฐาน รวมทั้งยังเป็ นการเตรียม
ความพร้อมให้กับบุคลากรด้านการโรงแรมของประเทศให้มี
ขีดความสามารถแข่งขันได้อย่างมีคุณภาพ และสอดคล้อง
กับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ อการบริการของโรงแรม ซึ่งจะ
เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ธุรกิจบริการด้านโรงแรมของประเทศ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความสามารถในการใช้ ค า
เรี ยกขานภาษาอั งกฤษของพนั กงานบริ การส่ วนหน้ าของ
โรงแรมในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ
ส่วนบุ คคลกับ ความสามารถในการใช้ ภ าษาอั งกฤษของ
พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม

ขอบเขตการวิจัย
1. ศึ ก ษาเฉพาะพนั ก งานบริก ารส่ว นหน้ าของ
โรงแรมในกรุงเทพมหานคร
2. ใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล
3. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความสามารถในการใช้
ค าเรี ย กขานภาษาอั งกฤษ แบ่ งเป็ น 3 ระดั บ คื อ น้ อ ย
ปานกลาง และมาก คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ช่วง
อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ระดั บ มาตรฐานของโรงแรม
ระยะเวลาการท างานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ รกิ จโรงแรม และ
ตาแหน่งงาน

วิธีการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงสารวจ ประชากร
คือ พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
จากข้อ มูล ทางสถิติปี พ.ศ.2556 มีผู้ทางานในโรงแรม
และเกสต์ เฮาส์ ในกรุ งเทพมหานครจ านวน 54,593 คน
(สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) การกาหนดขนาดของกลุ่ม
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ตัวอย่างใช้ตารางของ Yamane ที่ระดับความคลาดเคลื่อน
พรรณนา คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
.05 การสุ่มตัวอย่างใช้การแบ่งแบบหลายขั้นตอน (Multiสถิติอ้างอิง คือ ไค-สแควร์
stage Random Sampling) โด ย เก็ บ รวบ รวม ข้ อ มู ล
ผลการวิจัย
ระหว่างเดื อนมกราคม–กุ ม ภาพั นธ์ 2557 ได้ ขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างที่เหมาะสม คือ 411 ตัวอย่าง
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น จากผู้ ต อบ
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2
แบบสอบถามจานวน 411 คน พบว่า เป็น เพศหญิง
ส่วน คือ (1) คาถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยให้
ร้อยละ 57.2 และ เพศชาย ร้อยละ 42.8 อยู่ในช่วงอายุ
ผู้ตอบเลือกคาตอบจากตัวเลือกที่จัดเตรียมไว้ให้ จานวน 6
24-35 ปี มากที่สุ ด ร้อยละ 58.4 และมีก ารศึ กษาระดั บ
คาถาม และ (2) คาถามเกี่ยวกับการวัดระดับความสามารถ
ปริญ ญาตรี ม ากที่ สุ ด ร้อ ยละ 66.2 ระดั บ มาตรฐานของ
ในการใช้ ค าเรี ย กขานภาษาอั งกฤษที่ ส ร้ างขึ้ น จากการ
โรงแรมที่พนักงานสังกัดแบ่งเป็นโรงแรมระดับ 1-2 ดาว
ทบทวนวรรณกรรมโดยอิงแนวคิดของ Susan Ervin-Tripp
ร้อ ยละ 5.8 ระดั บ 3 ดาวร้อ ยละ 21.4 และระดั บ 4-5
จานวน 30 ข้อ โดยให้ผู้ตอบประเมินข้อคาถามแต่ละข้อว่า
ดาว ร้อยละ 72.8 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลา
‘ใช่ ’หรื อ ‘ไม่ ใช่ ’ ข้ อค าถามทั้ งหมดเป็ น ค าถามเชิ งบวก
ทางานที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจโรงแรม 1-3 ปี ร้อยละ 50.4
สาหรับการตรวจสอบคุณ ภาพเครื่องมือ หาค่าความตรง
ระยะเวลาทางาน 4-6 ปี ร้อยละ 25.1 ระยะเวลาทางาน
ด้านเนื้อหาด้วยวิธี IOC จากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 คน โดย
7-10 ปี ร้อยละ 10.0 และระยะเวลาทางานมากกว่า 10 ปี
คัดเลือกข้อคาถามที่มีความเห็นสอดคล้องกันเกินร้อยละ 75
ร้อยละ14.5 สาหรับตาแหน่งงานจาแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ
ได้ ข้ อค าถาม 23 ข้ อที่ น าไปใช้ ในการเก็ บข้ อมู ล หลั งจาก
กลุ่มผู้มีตาแหน่งงานเป็นผู้บริหารและหัวหน้างาน ร้อยละ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ นาแบบสอบถาม
35.7 และกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติงาน ร้อยละ 64.3
ไปทดลองเก็ บ ข้ อ มู ล จากพนั ก งานบริ ก ารส่ วนหน้ าของ
การวิเคราะห์ข้อ มูล ตามวัต ถุป ระสงค์ก ารวิจัย
โรงแรมจานวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
ข้อ1: ระดับความสามารถในการใช้คาเรียกขานภาษาอังกฤษ
แบบสอบถามด้ วยค่ าสั มประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบาค
ข อ งพ นั ก งา น บ ริ ก า ร ส่ ว น ห น้ า ข อ งโร งแ ร ม ใน
เลือกเฉพาะข้อคาถามที่มีค่า ความเชื่อมั่นตามเกณฑ์ ได้
กรุงเทพมหานครใช้เกณฑ์การแปรผลดังนี้
ข้อคาถามที่นาไปเป็นแบบวัดทั้งหมดจานวน 18 ข้อ ตอบถูก
คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.50 = ต่า
ได้ ข้อละ 1 คะแนน รวมมีคะแนนเต็ม 18 คะแนน มีค่ า
คะแนนเฉลี่ย 1.51–2.50 = ปานกลาง
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .84 สาหรับ
คะแนนเฉลี่ย 2.51–3.00 = สูง
การวิจัยครั้งนี้ จะใช้จานวนข้อที่ตอบถูกเป็นเกณฑ์วัดระดับ
ความสามารถในการใช้คาเรียกขานภาษาอังกฤษของผู้ตอบ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความสามารถใน
แบบสอบถาม และน าค่ าคะแนนที่ได้ มาแบ่ งระดับโดยยึ ด
การใช้คาเรียกขานภาษาอังกฤษของพนักงานบริการส่วนหน้า
เกณฑ์ช่วงคะแนนเพื่อแบ่ งผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น 3
ของโรงแรมในกรุงเทพมหานครมี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 2.46
กลุ่ม คือ น้อย (1-6 คะแนน) ปานกลาง (7-12 คะแนน) และ
เท่ากับอยู่ในระดับปานกลาง (ตารางที่ 1)
มาก (13-18 คะแนน) วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยความสามารถในการใช้คาเรียกขานภาษาอังกฤษของพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม
ตัวแปร
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ระดับความสามารถ
ระดับความสามารถในการใช้คาเรียกขานภาษาอังกฤษ
2.4623
0.50886
ปานกลาง
การวิเคราะห์ข้อ มูล ตามวัต ถุป ระสงค์ก ารวิจัย
ข้อ 2: ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล
กับความสามารถในการใช้คาเรียกขานภาษาอังกฤษของ
พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
โดยใช้สถิติอ้างอิง คือ ไค-สแควร์2 พบว่า คุณลักษณะ
ส่วนบุคคลด้านเพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษาและตาแหน่ง
งานไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถในการใช้คา
เรียกขานภาษาอังกฤษของพนักงานบริการส่วนหน้าของ

โรงแรมในกรุงเทพมหานครที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
สาหรับ คุ ณ ลั กษณะส่ วนบุ คคลด้ านระดั บ มาตรฐานของ
โรงแรมและระยะเวลาการท างานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ
โรงแรมมีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถในการใช้คา
เรียกขานภาษาอังกฤษของพนักงานบริการส่วนหน้าของ
โรงแรมในกรุงเทพมหานครอย่า งมีนัย สาคัญ ทางสถิติ ที่
ระดับ .05 และ .01 ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับความสามารถในการใช้คาเรียกขานภาษาอังกฤษของพนักงานบริการ
ส่วนหน้าของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
คุณลักษณะส่วนบุคคล
เพศ
ช่วงอายุ
ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงาน
ระดับมาตรฐานของโรงแรม
ระยะเวลาการทางานฯ
หมายเหตุ *P<0.5, **P<.01

ระดับความสามารถในการใช้คาเรียกขานภาษาอังกฤษ
2

P–value
1.581
.454
4.273
.978
3.768
.708
21.066
.823
21.642
.017*
48.361
.000**

อภิปรายผลการวิจัย
ความสามารถในการใช้คาเรียกขานภาษาอังกฤษ
ของพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่าพนักงาน
บริ ก ารส่ ว นหน้ าของโรงแรมในเขตกรุ งเทพมหานครใน
ปัจจุบันมีการประกอบอาชีพที่ยังไม่ ได้ ให้ ความสาคัญกั บ
การใช้ คาเรียกขานภาษาอัง กฤษซึ่งถื อว่าเป็ นการสื่ อสาร
ข้ามวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งอย่างจริงจัง ที่เป็นเช่นนี้น่าจะ
เป็ น เพราะพนั ก งานบริ ก ารส่ ว นหน้ า ของโรงแรมใน
กรุ งเทพมหานครยั งขาดทั กษะการใช้ ภ าษาต่ างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จึงทาให้ขาดความสามารถในการ
ใช้คาเรียกขานภาษาอังกฤษตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้ องกับ
ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ (2558) ที่พบว่าบุคลากรในวิชาชีพการ
ท่องเที่ยวของไทยมีจุดอ่อนด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอั งกฤษ และสอดคล้ องกั บสุ วรรณา ตุ ลยวศิ นพงศ์
(2554) ที่พบว่าบุคลากรที่ทางานด้านโรงแรมที่พักของไทย
จาเป็นต้ องมี ความสามารถในการใช้ภาษาอั งกฤษในการ
สื่อสารกับผู้รับบริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ดังนั้น
จึงอาจกล่าวได้ว่า หากพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม
ในกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษก็จะนาไปสู่การพัฒนาความสามารถในการใช้
ค าเรี ยกขานภาษาอั งกฤษได้ อย่ างถู กต้ องเหมาะสมตาม
ระบบภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ทาให้ผู้พูดได้
แสดงมารยาทที่ดีผ่านการใช้ถ้อยคาซึ่งจะส่งผลทางบวกต่อ
ความรู้สึกของลูกค้าหรือแขกต่างชาติของโรงแรมว่า ผู้พูด
ให้เกียรติหรือมีความสุภาพหรือไม่ เพียงใด (Yang, 2007)
ซึ่งช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง เพราะหาก
แขกหรือผู้มาใช้บริการเกิดความรู้สึกว่าพนักงานให้เกียรติ
และให้บริการด้วยความสุภาพ ก็จะเกิดความต้องการที่จะมา
ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเมทินี วงศ์ธราวัฒน์

(2554) และ พั ชราภรณ์ ฟองเงิ น (2553) ที่ พ บว่ า การ
บริ การที่ ดี มี คุ ณ ภาพสามารถท าให้ ลู กค้ าประทั บใจและ
ต้องการกลับมาใช้บริการอีก ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้เป็นไป
ตามทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์ขั้นที่ 4 ของ
Abraham Maslow (อ้างในศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม, 2555) ที่ ก ล่ าวไว้ ว่ ามนุ ษ ย์
ต้องการการยอมรับนั บถื อจากผู้ อื่ น ต้องการได้ รับความ
เคารพนั บ ถื อ และต้ อ งการได้ รั บ เกี ย รติ จ ากผู้ อื่ น เช่ น
ต้องการการเรียกขานจากบุคคลทั่วไปอย่างสุภาพ เป็นต้น
นอกจากนี้ พ บว่ า คุ ณ ลั กษณะส่ วนบุ ค คลด้ าน
ระดับมาตรฐานของโรงแรมที่พนักงานสังกัดและระยะเวลา
การทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมมีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการใช้คาเรียกขานภาษาอังกฤษของพนักงาน
บริการส่วนหน้าของโรงแรมที่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 พบว่า พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมที่มี
ระดั บมาตรฐานสูงจะมี ความรู้ความสามารถในการใช้ค า
เรียกขานภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพมากกว่า โดยเข้าใจ
ว่าควรจะต้องใช้ ค าเรี ยกขานภาษาอังกฤษใดจึ งจะแสดง
ความสุภาพต่อแขกหรือผู้มาใช้บริการและรู้จักปรับเปลี่ยน
การใช้คาเรียกขานภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาจากรายละเอียด
เกี่ยวกับช่วงอายุ สถานที่ สถานภาพทางสังคม หรือตาแหน่ง
งานและอาชีพ ในขณะที่พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม
ที่มีระดับมาตรฐานต่ากว่าควรได้รับการพัฒนาความสามารถ
ในการใช้คาเรียกขานภาษาอังกฤษให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็น
บุคลากรคุณภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไป ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยอื่นที่พบว่า บุคลากรผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรม
โดยเฉพาะในระดับ 3-5 ดาวในกรุงเทพมหานครจะต้อง
พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม (ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์, 2553;
พิไลวรรณ ชมพูป้อ และ ธนิดา ละครศรี, 2554)
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ผลการวิจัยครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่า คุณลักษณะ
ด้ า นระยะเวลาการท างานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ รกิ จ โรงแรม
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความสามารถในการใช้ ค าเรี ย กขาน
ภาษาอังกฤษอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเป็น
เพราะพนั กงานบริการส่วนหน้ าของโรงแรมที่ มี ระยะเวลา
การทางานไม่นานยังขาดประสบการณ์ การทางานในธุรกิจ
โรงแรม แม้ว่าพนักงานกลุ่มนี้จะมีความรู้ภาษาอังกฤษก็ตาม
สอดคล้องกับการศึกษาของพิไลวรรณ ชมพูป้อ และ ธนิดา
ละครศรี (2554) ที่ พบว่ า พนั กงานต้ อนรั บส่ วนหน้ าของ
โรงแรมมีทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจ
ในระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การใช้คาเรีย กขานภาษาอังกฤษที่ห ลากหลาย รวมทั้ง
ตาราหรือบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
การโรงแรมยังไม่ได้ให้ความสาคัญกับความรู้เกี่ยวกับการใช้
คาเรียกขานภาษาอังกฤษเท่าที่ควรเพราะมักจะเน้นการใช้
คาว่า‘Sir’, ‘Madam’ (Ma’am) หรือ ‘Mr./Mrs.+นามสกุล’
เท่ านั้ น (Stott & Pohl, 2014) จึงท าให้ พ นั ก งานบริก าร
ส่ วนหน้ าของโรงแรมไม่ สามารถประยุ กต์ ใช้ ความรู้ความ
เข้าใจจากการเรียนเพื่อใช้สื่อสารในขณะปฏิบัติงานจริงได้
อย่า งเหมาะสม เมทินีว งศ์ ธราวัฒ น์ (2554) ได้เ สนอ
แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการด้านเข้าพัก
ของพนั กงานบริการส่ วนหน้ าโรงแรมระดั บ 5 ดาวในเขต
กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการใช้คาเรียกขานว่า พนักงาน
ควรทักทายผู้เข้าพักประจาด้วยการเรียก ‘ชื่อ’ แทนการ
ใช้ ค าว่ า ‘Sir’ หรื อ ‘Madam’ เท่ า นั้ น ดั งนั้ น การใช้ ค า
เรียกขานภาษาอังกฤษที่หลากหลายก็น่าจะส่งผลต่อการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานและเพิ่ ม
คุณภาพการให้บริการของโรงแรมไทย ส่วนพนักงานบริการ
ส่วนหน้าของโรงแรมที่มีระยะเวลาการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจโรงแรมนานกว่าก็สามารถใช้คาเรียกขานภาษาอังกฤษ
ได้อย่างหลากหลายมากกว่า อาจเป็นเพราะพนักงานบริการ
ส่ วนหน้ าเหล่ านี้ เกิ ดการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงานจริงจึงสามารถยกระดับความรู้เกี่ยวกับการใช้คา
เรียกขานได้ ถู กต้ องมากยิ่ งขึ้ น เพราะมี โอกาสเรียนรู้และ
สื่อสารกับแขกหรือผู้ใช้บริการชาวต่างชาติที่มีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมแตกต่ างกั นโดยตรงอย่างต่อเนื่ องเป็ น
ระยะเวลายาวนาน ลักษณะดังกล่าวนี้สอดคล้องกับทฤษฎี
ทางจิตวิทยาที่ กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง
และการอยู่ในสภาวะแวดล้ อมแบบใดเป็ นประจาจะทาให้
เกิดการรับรู้ จนทาให้จาได้และเกิดเป็นความเคยชิน (กิ่งแก้ว
ทรัพย์พระวงศ์, 2553)
สาหรับผลการวิจัยคุณลักษณะด้านเพศ ช่วงอายุ
ระดับ การศึกษา และตาแหน่งงานของพนักงานบริก าร
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ส่วนหน้ าของโรงแรมพบว่า ไม่ มี ความสั มพั น ธ์กั บ ระดั บ
ความสามารถในการใช้ ค าเรี ย กขานอย่ างมี นั ย ส าคั ญ ที่
ระดับ .05 อาจเป็น เพราะตัว แปรคุณ ลัก ษณะด้า นเพศ
ช่วงอายุ ระดับการศึกษา และตาแหน่งงานไม่มีบ ทบาท
สาคั ญ ต่ อการใช้ค าเรียกขานภาษาอังกฤษของพนัก งาน
บริการส่วนหน้าของโรงแรม เพราะน่าจะใช้คาเรียกขาน
ด้วยคาที่คล้ายคลึงกัน จึงทาให้ผลการวิเคราะห์ในงานวิจัย
ครั้งนี้ไม่แสดงความสัมพันธ์กับระดับความสามารถในการ
ใช้คาเรียกขานอย่างมีนัยสาคัญ

สรุป
ความสามารถในการใช้คาเรียกขานภาษาอังกฤษ
ของพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น หากต้องการพัฒนาให้พนักงาน
บริการส่วนหน้าของโรงแรมมีระดับความสามารถที่เพิ่ ม
มากขึ้น โรงแรมต่าง ๆ ควรวางนโยบายให้มีการจัดฝึกอบรม
ความรู้ความเข้าใจในการใช้คาเรียกขานภาษาอังกฤษให้แก่
พนักงานบริการส่วนหน้าโดยคานึงถึงระดับมาตรฐานของ
โรงแรมและระยะเวลาการท างานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ
โรงแรม เพื่อให้พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนการใช้คาเรียก
ขานภาษาอั งกฤษได้ อ ย่ า งหลากหลายรู ป แบบและถู ก
กาลเทศะอันจะส่งผลให้แขกหรือผู้มาใช้บริการเกิดความ
ประทับใจในมารยาทและคุณภาพการบริการ ประสงค์ที่จะ
กลับมาใช้บริการโรงแรมนั้น ๆ อีก รวมทั้งทาให้คุณภาพการ
บริการของโรงแรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถ
แข่งขันในธุรกิจโรงแรมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ พบว่า พนักงานบริการส่วนหน้า
ของโรงแรมส่วนใหญ่ยังใช้คาเรียกขานภาษาอังกฤษอยู่ใน
วงจากัด ดังนั้น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินธุรกิจโรงแรม ควรปฏิบัติดังนี้
1. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนิน ธุร กิจโรงแรมควรจัด อบรมพนักงานต้อ นรับ
ส่ วนหน้ าของโรงแรมให้ มี โอกาสได้ ใช้ ค าเรี ยกขานภาษา
อังกฤษที่หลากหลายเพื่อสามารถใช้ในการประกอบอาชีพ
ได้อย่างมีคุณภาพ
2. ควรท าวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การใช้ ค าเรี ย กขาน
ภาษาอังกฤษกับตัวแปรอื่น ๆ ในเชิงกว้างและลุ่มลึก เพื่อ
นามาพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในการแข่งขัน
ด้านธุรกิจการโรงแรมต่อไป
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