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งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติของคนไทยต่อผู้พูด

ภาษาไทยมาตรฐานท่ีเป็นเจา้ของภาษา ผูพู้ดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว 
และภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา ท่ีเป็นแรงงานต่างชาติตามปัจจัยดา้นเพศและเชือ้ชาติของผูพู้ด 
และตามปัจจยัดา้นเพศและระดบัการศึกษาของคนไทย ผลการศึกษาพบว่าคนไทยมีทศันคติท่ีดี
ตอ่เสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษามากว่าเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงตา่งชาติ  
กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษาในระดบั  “มาก” 
และมีทศันคติท่ีดีในระดบั “ปานกลาง” ต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ส าเนียงลาว และ
ส าเนียงกัมพูชา นอกจากนีย้งัแสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีในระดบั  “ปานกลาง” ต่อ
เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงตา่งชาติในระดบัเดียวกนัทัง้ 3 สญัชาติ หากพิจารณาตามคณุลกัษณะ
จะเห็นไดว้่า คนไทยมีทัศนคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาไทยส าเนียงต่างชาติ มิติดา้นความดึงดูดใจทาง
สงัคม คณุลกัษณะดา้น “จริงใจ” มากท่ีสดุ และมีทศันคติท่ีดีในระดบันอ้ย มิติดา้นความเหนือกว่า 
คณุลกัษณะดา้น “รสนิยม” “ฐานะดี” และ มิติดา้นความไม่อยู่นิ่ง คณุลกัษณะดา้น “กระตือรือรน้” 
และ “ความคดิสรา้งสรรค”์   
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        This research aims to study and compare the attitudes of Thais toward 

the standard Thai accent and foreign workers speaking Thai with a Myanmar accent, 
Lao accent and a Cambodian accent according to the variables of the gender and race 
factors of the speakers and according to the variables of the gender factors and 
educational levels of Thai people. The results of the overall study revealed that Thais 
had a more positive attitudes towards the standard Thai accent as spoken by native 
speakers rather than a Thai speaking voice with a foreign accent. The samples had a 
high level of favorable attitudes toward the standard Thai accent spoken by native 
speakers. They had a moderate attitude toward a Thai speaking voice with a foreign 
accent, such as Myanmar, Lao and Cambodian. It also showed that the samples had a 
moderately favorable attitude towards the foreign accents of these three nationalities in 
the same level. Considering the characteristics, it can be shown that Thai people have 
the most positive attitude towards foreign speakers in the dimension of social 
attractiveness or the “sincerity” trait. They also had a less positive attitude in the 
dimension of superiority, “tasteful” and “wealthy” traits, and the dimension of dynamism, 
“creative” and “enthusiastic” traits. 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ประเทศไทยตัง้อยู่บรเิวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซึ่งเป็นดนิแดนท่ีมีความหลากหลายทาง

ชาตพินัธุ ์มีการตัง้ถ่ินฐานของชนชาติตา่ง ๆ กระจายอยู่ทั่วภมูิภาค เช่น ชาวไทย ชาวเมียนมา ชาว
ลาว และชาวกัมพูชา เม่ือมีจ านวนประชากรเพิ่มมากขึน้ น าไปสู่การขยายตวัของวฒันธรรมและ
ชาติพนัธุ ์ชาติพนัธุ ์ (Ethnicity) คือ กลุ่มคนท่ีมีจุดก าเนิดของบรรพบุรุษรว่มกนั มีขนบธรรมเนียม 
ประเพณีเป็นแบบแผนเดียวกนั รวมถึงมีเอกลกัษณท์างวฒันธรรม เชือ้ชาติและสญัชาติสอดคลอ้ง
กัน ส าหรับผู้คนท่ีอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน มักมีความรู้สึกผูกพันทางสายเลือดและทาง
วฒันธรรมพรอ้ม ๆ กันไป โดยเป็นความรูส้ึกผูกพนัท่ีช่วยเสริมสรา้งอตัลกัษณข์องบุคคลและของ
ชาติพนัธุ ์และในขณะเดียวกนัก็สามารถเรา้อารมณค์วามรูส้ึกใหเ้กิดความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน
ได ้(อมรา พงศาพิชญ,์ 2537, น. 157)  

ภาษาถือไดว้า่เป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมท่ีแสดงถึงอตัลกัษณช์าติพนัธุข์องกลุ่มคน  เม่ือ
กลุ่มชาติพนัธุข์ยายตวัมาอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกนั ย่อมตอ้งมีการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มคนท่ีมี
ความแตกตา่งทางชาตพินัธุแ์ละวฒันธรรมเกิดขึน้อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ภาษาจงึถกูใชเ้ป็นเครื่องมือ
ในการส่ือสารระหว่างบคุคล ความแตกตา่งของภาษาเป็นสิ่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความแตกตา่งทาง
ชาติพนัธุ ์สงัคม วฒันธรรม และความเช่ือของกลุ่มคนในแตล่ะพืน้ท่ี น าไปสู่การเกิดทศันคติท่ีมีตอ่
กลุ่มคนแบบเหมารวม การคิดแบบเหมารวม (stereotype) คือ อิทธิพลต่อการรบัรูท้างสงัคมของ
คน เน่ืองจากบคุคลมกัจะมีการใชภ้าพในความคิดหรือการใชล้กัษณะรว่มของกลุ่ม  หรือท่ีเรียกว่า
ลักษณะร่วมหรือภาพในความคิด เป็นแนวทางในการตัดสินว่าบุคคลนั้นมีลักษณะเช่นไร 
(จฑุารตัน ์เอือ้อ านวย. 2553 อา้งถึงใน นิรมล กลดัสมบูรณ.์ 2557) การคิดแบบเหมารวมน าไปสู่
การเกิดทศันคตติอ่ตวับคุคลหรือกลุม่ชาตพินัธุ ์ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดทศันคตทิัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ  

ความแตกต่างของภาษาส่งผลต่อทศันคติท่ีผูร้บัสารมีตอ่ผูส้่งสาร อมรา ประสิทธ์ิรฐัสินธุ ์
(2532) (อา้งถึงใน ศิริรตัน ์ชพูนัธ ์อรรถพลพิพฒัน.์ 2558) ไดใ้หค้  าจ ากัดความของค าว่า “ทศันคติ
ตอ่ภาษา” ว่า คา่นิยมหรือความคิดเห็นเก่ียวกบัฐานะความถกูตอ้ง และความบรสิทุธ์ิของภาษาใด
ภาษาหนึ่ง เชน่ การลงความเห็นว่าภาษาหนึ่งต  ่าตอ้ยกว่าอีกภาษาหนึ่ง ทศันคติตอ่ภาษาเป็นเรื่อง
ของสงัคม เพราะหากพิจารณาตามความเป็นจรงิแลว้ โครงสรา้งและลกัษณะทางภาษาไมส่ามารถ
ตดัสินไดว้่าภาษาหนึ่งสูง หรือไพเราะกว่าอีกภาษาหนึ่ง เพราะทุกภาษาต่างก็มีโครงสรา้งและ
คณุสมบตัิในตวัเอง การท่ีคนคิดว่าภาษาใดสูงหรือต ่าก็เน่ืองจากใชค้วามคิดเห็นของตนเองเป็น
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หลกั ดว้ยเหตนีุล้กัษณะภาษาท่ีคนชัน้ล่างใชจ้ึงถูกมองว่าเป็นภาษาท่ีต ่าตอ้ย ในขณะท่ีลักษณะ
ภาษาท่ีชนชัน้สงูในสงัคมใช ้จะเป็นท่ียอมรบัวา่เป็นภาษาท่ีมีแบบแผนและเหมาะสม  

ประเทศต่าง ๆ ทั่ วโลกมีการหลั่ งไหลของแรงงานต่างชาติท่ีเป็นก าลังส าคัญในการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ ในส่วนของประเทศไทย มีแรงงานตา่งชาติเขา้มาท างานมากขึน้เม่ือเทียบกับ
ในอดีต จากสถิติจ  านวนคนตา่งดา้วในกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีไดร้บัอนญุาตท างานในประเทศไทย
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 มีจ  านวนทั้งสิน้ 2,176,501 คน โดย 3 ล  าดับแรกของแรงงาน
ต่างชาติท่ีไดร้บัอนุญาตให้ท างานในประเทศไทย ไดแ้ก่ เมียนมา กัมพูชา และลาว ตามล าดับ 
(ส านกังานบริหารแรงงานต่างชาติ. 2564) และงานวิจยัของยงยทุธ แฉลม้วงษ์ และคณะ (2561) 
แสดงให้เห็นถึงทัศนคติท่ีนายจ้างมีต่อแรงงานขา้มชาติทั้ง 3 สัญชาติ ดังกล่าว โดยนายจ้างมี
ทศันคติท่ีดีตอ่แรงงานขา้มชาต ิเน่ืองจากขาดแคลนแรงงานระดบัลา่ง จึงจ  าเป็นตอ้งใชแ้รงงานขา้ม
ชาติมาทดแทนแรงงานไทย ในขณะท่ีแรงงานไทยส่วนหนึ่งมีทศันคติดา้นลบต่อแรงงานขา้มชาต ิ
โดยมองว่าแรงงานขา้มชาติมาจากชนชาติท่ีดอ้ยกว่าตน  ในการส่ือสารภาษาตา่งประเทศ ผูพ้ดูท่ี
ไม่ใช่เจา้ของภาษามกัติดส าเนียงหรือลกัษณะการออกเสียงบางอย่างท่ีไดร้บัอิทธิพลจากภาษาแม่
ของตนเองมาใชใ้นการออกเสียง ซึ่งลกัษณะดงักล่าวท าใหผู้ฟั้งรูว้่าผูพ้ดูไม่ใช่เจา้ของภาษา ผูว้ิจยั
สงัเกตว่า แรงงานตา่งชาติก็เช่นกนั เม่ือไดย้ินการพดูของแรงงานตา่งชาติ ท่ีใชภ้าษาไทยจะท าใหรู้ ้
ว่าไม่ใช่เจา้ของภาษา  เม่ือพิจารณารว่มกบังานวิจยัของของยงยุทธ แฉลม้วงษ์ และคณะ (2561) 
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาทัศนคติของคนไทยต่อแรงงานต่างชาติท่ีพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา 
ภาษาไทยส าเนียงลาวและภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา  และทัศนคติท่ีมีต่อภาษาไทยท่ีแรงงาน
ตา่งชาติใชน้ัน้แตกตา่งจากทศันคติท่ีคนไทยมีตอ่เสียงพดูภาษาไทยท่ีพดูโดยเจา้ของภาษาหรือไม ่
ผลการศึกษาท่ีไดส้รา้งความตระหนักรูเ้ก่ียวกับทัศนคติของคนไทยต่อแรงงานต่างชาติท่ีมาจาก
ประเทศเพ่ือนบา้น ไดแ้ก่ ชาวเมียนมา ชาวลาว และชาวกมัพชูา และเป็นการพฒันาความสมัพนัธ์
อนัดีระหวา่งประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบา้นท่ีอยูร่ว่มกนัในประชาคมอาเซียน  

ค าถามงานวิจัย 
1. คนไทยมีทัศนคติต่อแรงงานต่างชาติท่ีพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทย

ส าเนียงลาว ภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา และมีทศันคตติอ่คนไทยท่ีเป็นเจา้ของภาษาอยา่งไร 
2. ปัจจยัทางสังคม ดา้นเพศ เชือ้ชาติของแรงงานตา่งชาติ และปัจจยัดา้นเพศและระดบั

การศึกษาของคนไทยมีผลต่อทัศนคติของคนไทยท่ีมีต่อแรงงานต่างชาติท่ีพูดภาษาไทยส าเนียง
เมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว ภาษาไทยส าเนียงกมัพูชา และคนไทยท่ีพูดภาษาไทยมาตรฐาน 
ซึ่งเป็นเจา้ของภาษาหรือไม ่อยา่งไร 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาทศันคตขิองคนไทยตอ่ผูพ้ดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีเป็นเจา้ของภาษา แรงงาน

ตา่งชาติท่ีพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมา แรงงานตา่งชาติท่ีพดูภาษาไทยส าเนียงลาว และแรงงาน
ตา่งชาตท่ีิพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา ตามปัจจยัดา้นเพศและเชือ้ชาตขิองผูพ้ดู  

2. เพ่ือศกึษาทศันคตขิองคนไทยตอ่ผูพ้ดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีเป็นเจา้ของภาษา แรงงาน
ตา่งชาติท่ีพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมา แรงงานตา่งชาติท่ีพดูภาษาไทยส าเนียงลาว และแรงงาน
ต่างชาติท่ีพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชาท่ีเป็นแรงงานต่างชาติตามปัจจัยด้านเพศและระดับ
การศกึษาของคนไทย 

3. เพ่ือศึกษาทัศนคติของคนไทยตามปัจจัยดา้นเพศและระดับการศึกษาท่ีมีต่อผู้พูด
ภาษาไทยมาตรฐานท่ีเป็นเจา้ของภาษา แรงงานตา่งชาติท่ีพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมา แรงงาน
ต่างชาติท่ีพูดภาษาไทยส าเนียงลาว และแรงงานต่างชาติท่ีพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชาตาม
ปัจจยัดา้นเพศและเชือ้ชาตขิองผูพ้ดู   

ขอบเขตของการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างเป็นคนเชือ้ชาติไทย จ านวน 100 คน แบง่ออกเป็นเพศชาย 50 คน เพศหญิง 

50 คน และแบ่งกลุ่มตวัอย่างดงักล่าว ตามระดบัการศึกษา ไดแ้ก่ ต  ่ากว่าระดบัปริญญาตรี และ
ระดบัปรญิญาตรีขึน้ไป 

นิยามค าศัพทเ์ฉพาะ 
1. ทศันคติต่อภาษา หมายถึง ค่านิยมหรือความคิดเก่ียวกับฐานะ สถานภาพทางสงัคม

และความถูกตอ้งของภาษาใดภาษาหนึ่ง  รวมถึงทัศนคติหรือความคิดเห็นต่อผูพู้ดภาษานัน้ ๆ  
ดว้ย (อมรา ประสิทธ์ิรฐัสินธุ.์ 2532) 

2. การศกึษาทศันคติทางออ้ม หมายถึง การศกึษาทศันคติของกลุม่ตวัอย่างท่ีไม่ใชว้ิธีแบบ
ตรงไปตรงมา หรือสัมภาษณ์แบบตรง ๆ แต่จะใชเ้ทคนิคท่ีท าให้ผู้บอกภาษาไม่รูต้วัว่าก าลังให้
ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติต่อภาษา โดยมีกลวิธีในการวัดทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือเป็นการ
ปอ้งกนัพฤตกิรรมปกปิดความรูส้ึก จงึท าใหผู้ว้ิจยัไดท้ศันคตติอ่ภาษาอยา่งแทจ้รงิจากผูบ้อกภาษา 

3. เทคนิคพรางเสียงคู ่หมายถึง การใหก้ลุ่มตวัอย่างฟังเสียงจากแรงงานเมียนมา แรงงาน
กมัพชูา แรงงานลาว และคนไทย โดยท่ีกลุ่มตวัอย่างไม่เห็นหนา้เจา้ของเสียง และใหก้ลุ่มตวัอย่าง
ประเมินจากเสียงท่ีไดย้ินว่าผูพู้ดจะมีคุณลักษณะต่าง ๆ อย่างไร โดยให้กลุ่มตัวอย่างประเมิน
คณุลกัษณะดงักลา่วตามมาตรการประเมิน (rating scale) 
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4. แรงงานต่างชาติ หมายถึง บุคคลท่ีย้ายถ่ินจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง
เพ่ือท่ีจะไปท างาน มากกว่าท่ีจะไปใชจ้่ายเงินของตนเอง และรวมถึงบุคคลใด ๆ ท่ีโดยปกติแลว้
ไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นผูอ้พยพเพื่อท างาน 

5. เชือ้ชาต ิหมายถึง ผูร้ว่มเผา่พนัธุเ์ดียวกนั มีลกัษณะทางกายภาพเหมือนหรือคลา้ยกนั 
6. แบบตายตัว (stereotype) หมายถึง รูปแบบของภาษาท่ีคนส่วนใหญ่ยึดถือว่าเป็น

ภาษาท่ีใชจ้ริงของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสงัคม เช่น ยึดถือว่าผูช้ายตอ้งใชรู้ปแบบนี ้ผูห้ญิงตอ้งใช้
ภาษารูปแบบนั้น ซึ่งแบบตายตวัท าใหต้วัละครสามารถเล่นละครเลียนแบบการพูดแบบใดก็ได ้
ตวัอย่างเช่น ตวัละครท่ีเล่นบทคนไทยเชือ้สายจีนเป็นท่ีรูจ้กักนัทั่วไปในสงัคมไทย คือ ออกเสียงตน้
พยางค ์[d] เป็น [l], [r] เป็น [l] และออกเสียงพยางคท์า้ย [n] เป็น [ŋ] และ [t] เป็น [k] เป็นตน้ จึง
สามารถเลียนแบบการพูดไดเ้หมือนภาษาย่อยของคนไทยเชือ้สายจีนจริง ๆ นอกจากแบบตายตวั
การพดูแบบจีนแลว้ ยงัมีตวัอย่างแบบตายตวัอ่ืน ๆ เช่น การพูดแบบอีสาน การพูดแบบกระเหรี่ยง
หรือเมียนมา การพดูแบบฝรั่ง (พจนานกุรมศพัทภ์าษาศาสตรฉ์บบัราชบณัฑิตยสถาน. 2553) 

7. ส าเนียง หมายถึง วีธีการออกเสียงท่ีมีลกัษณะเฉพาะของแตล่ะบคุคล ทอ้งท่ี หรือชาติ
หนึ่ง ๆ ส าเนียงอาจผูกพันกับถ่ินท่ีอยู่ของผู้พูด (ส าเนียงภูมิภาคหรือภูมิศาสตร์) สถานะทาง
เศรษฐกิจสงัคม ชาตพินัธุ ์วรรณะหรือชนชัน้ทางสงัคม (ส าเนียงทางสงัคม) หรืออิทธิพลจากภาษา
แมข่องพวกเขา (ส าเนียงตา่งประเทศ)  

8. กลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) หมายถึง กลุ่มคนท่ีมีอตัลกัษณท์าง
เพศ หรือรสนิยมทางเพศท่ีแตกตา่งไปจากคนสว่นใหญ่ในสงัคม โดยค าวา่ LGBTQ ยอ่มาจาก 

 L - Lesbian กลุม่ผูห้ญิงรกัผูห้ญิง 
 G - Gay กลุม่ชายรกัชาย 
 B - Bisexual หรือกลุม่ท่ีรกัไดท้ัง้ผูช้ายและผูห้ญิง 
 T - Transgender คือกลุ่มคนขา้มเพศ จากเพศชายเป็นเพศหญิง หรือเพศหญิงเป็นเพศ

ชาย 
 Q - Queer คือ กลุ่มคนท่ีพึงพอใจต่อเพศใดเพศหนึ่ง โดยไม่ไดจ้  ากัดในเรื่องเพศ และ

ความรกั 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้  าเสนอตาม
หวัขอ้ตอ่ไปนี ้

1. ทศันคต ิ
2. ทศันคตติอ่ภาษา 
3. ทศันคตติอ่แรงงานตา่งชาติ 
4. การคิ ดแบบ เหม ารวม  (Stereotype) และคติ ถื อชาติพั น ธุ์ตน เป็ น ให ญ่ 
(Ethnocentrism) 

1. ทัศนคติ 
ทศันคติ หมายถึง ความคิด อารมณ ์ความรูส้ึก ตลอดจนแนวโนม้ในการประเมินคณุค่า

และการแสดงปฏิกิรยิาตอ่สิ่งของ บคุคล แนวคดิ เหตกุารณ ์หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทศันคตมีิอิทธิพล
ต่อการเรียนภาษา การเลือกภาษา การธ ารงภาษา และการเลือนภาษา (พจนานุกรมศัพท์
ภาษาศาสตร ์ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน,  2553, น. 25) 

Allport (Allport. 1935 อา้งถึงใน Garrett. 2010) ชีใ้หเ้ห็นว่า ทศันคติเป็นสิ่งท่ีเราเรียนรู้
มากกว่าท่ีจะเป็นไปตามธรรมชาติ Sherif (Sherif. 1967, p. 2 อา้งถึงใน Garrett. 2010) กล่าวว่า 
เม่ือเราพูดถึงทศันคติเราก าลงัพดูถึงสิ่งท่ีคนได้เรียนรูใ้นกระบวนการของการเป็นสมาชิกในสงัคม 
กลา่วคือ ทศันคตเิกิดขึน้จากกระบวนการการขดัเกลาทางสงัคมของมนษุย ์

Garrett (Garrett. 2010, p. 23) กล่ าวว่าทัศนคติ เป็ นภ าพสร้างทางจิ ต  (mental 
construct) เป็นสิ่งท่ียากจะนิยาม ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ประการ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้น   
ปริชาน องคป์ระกอบด้านความรูส้ึก และองคป์ระกอบด้านพฤติกรรม  ทัศนคติประกอบด้วย
องคป์ระกอบดา้นปรชิาน เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือเก่ียวกบัโลกและความสมัพนัธร์ะหวา่งสิ่ง
ต่าง ๆ เช่น การตดัสินวิธภาษามาตรฐานมักจะสมัพนัธก์ับอาชีพท่ีมีสถานภาพสูง ประการท่ีสอง
องคป์ระกอบดา้นความรูส้ึก ทศันคติมกัสมัพนัธก์บัความชอบและความไม่ชอบสิ่งตา่ง  ๆ เช่น เรา
เพียงแค่เรารูส้ึกไม่ชอบอะไรบางอย่าง หรือจริง ๆแล้วรู ้สึกเกลียดสิ่งนั้น องค์ประกอบท่ีสาม 
องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมเก่ียวข้องกับการกระท าบางอย่างซึ่งสัมพันธ์กับองคป์ระกอบดา้น      
ปรชิานและดา้นความรูส้กึ ยกตวัอยา่ง เช่น หากเราตอ้งการศกึษาทศันคตขิองนกัเรียนท่ีมีตอ่ภาษา
สเปน องคป์ระกอบดา้นปริชานจะเก่ียวขอ้งกับการกล่าวถึงว่า ผูเ้รียนเช่ือว่าการเรียนภาษาสเปน
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จะใหเ้ขา้ใจวฒันธรรมสเปนลึกซึง้ยิ่งขึน้ องคป์ระกอบดา้นความรูส้ึกจะเก่ียวขอ้งกับการท่ีผูเ้รียน
รูส้ึกต่ืนตวัท่ีจะสามารถอ่านวรรณกรรมท่ีเขียนเป็นภาษาสเปนได ้ส่วนองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม
จะเป็นการท่ีผูเ้รียนเก็บเงินเพ่ือลงทะเบียนเรียนภาษาสเปน 

Garrett (Garrett. 2010, pp. 31-34) ไดก้ล่าวถึงค าท่ีเก่ียวขอ้งกับค าว่าทศันคติ และมัก
ใช้แทนท่ีกันได ้ไดแ้ก่ ค  าว่า นิสัย (habits) ซึ่งมีความเหมือนกับทัศนคติตรงท่ีเป็นสิ่งท่ีเกิดจาก        
การเรียนรูแ้ละมีความคงทนถาวร แตค่  านีแ้ตกตา่งจากทศันคติตรงท่ีจะถกูมองว่าเป็นพฤติกรรมท่ี
เกิดขึน้เป็นประจ า (behavioural routines) ค าว่า ค่านิยม (values) ซึ่งมีลักษณะทั่วไป (general) 
และเป็นสากลมากกว่าทศันคติ ค  าว่า ความเช่ือ (beliefs) เป็นค าท่ีถกูกล่าวถึงว่ามีความสมัพนัธ์
กับค าว่าทัศนคติในแง่ขององคป์ระกอบด้านปริชาน แต่ไม่มีความเก่ียวข้องด้านองคป์ระกอบ
ความรูส้กึ ค  าว่าความคิดเห็น (opinions) มกัเป็นค าท่ีใชส้ลบักนักบัค าวา่ทศันคติในชีวิตประจ าวนั 
อย่างไรก็ดี Baker (Baker. 1992 อา้งถึงใน Garratt. 2010, p. 32) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นสิ่งท่ี
แสดงออกผ่านค าพดูได ้ในขณะท่ีทศันคติอาจจะไม่ชดัเจน ซึ่งสามารถแสดงออกไดท้ัง้ค  าพดู และ
สิ่งท่ีไม่ใช่ค  าพูด กล่าวคือ การท่ีคน ๆ หนึ่ง แสดงความคิดเห็นออกมาไม่ได้หมายความว่าจะ
สะทอ้นทศันคตขิองคนผูน้ัน้ 

2. ทัศนคติต่อภาษา 
ทศันคติต่อภาษา หมายถึง ความรูส้ึกหรือความคิดเห็นท่ีผูใ้ชภ้าษามีต่อภาษาใดภาษา

หนึ่ง มีทัง้ดา้นบวกและดา้นลบซึ่งมีผลตอ่การเรียนและการใชภ้าษา กลา่วคือ ถา้ผูเ้รียนมีความรูส้ึก
ท่ีดีต่อภาษาก็จะศึกษาไดเ้ร็ว รูส้ึกว่าภาษาไม่ยากและเห็นคณุค่าของภาษา เช่น เขา้ใจว่าภาษา
ช่วยยกสถานภาพทางสังคมได ้นอกจากนีท้ัศนคติต่อภาษายังมีผลกับความเขา้ใจชนชาติท่ีใช้
ภาษา นัน้ ๆ ดว้ย การวดัทศันคติต่อภาษาสามารถใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชนใ์นการเรียนการสอน 
การวางแผนพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาต่างประเทศหรือภาษาท่ีสอง และการวางนโยบาย
ภาษา (พจนานกุรมศพัทภ์าษาศาสตร ์ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน.  2553, น. 236) 

Meyerhoff (Meyerhoff. 2019, p. 63) กล่าวว่า ทัศนคติต่อภาษา หมายถึง การศึกษา   
สิ่งท่ีผูค้นคิดเก่ียวกับวิธภาษาต่าง ๆ (Linguistic varieties) และความคิดเก่ียวกับวิธภาษาต่าง ๆ
เหลา่นัน้สมัพนัธก์บัทศันคตท่ีิมีตอ่ผูใ้ชภ้าษาอยา่งไร 

สรุปไดว้่าทศันคติต่อภาษา หมายถึง ความคิด ความคิดเห็น หรือความรูส้ึก ท่ีกลุ่มคนมี
ต่อภาษาใดภาษาหนึ่งทัง้ดา้นบวก เช่น ความรูส้ึกชอบ พึงพอใจ และดา้นลบ เช่น ความรูส้ึกไม่
ชอบ หรือไมพ่งึพอใจตอ่ภาษาใดภาษาหนึ่ง  
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ในการศึกษาทัศนคติต่อภาษา พบว่ามีการศึกษาส าเนียงท่ีแตกต่างกันของผูพู้ด และ    
การประเมินค่าของผู้ฟังจากส าเนียงท่ีแตกต่างกันนั้น เช่น Bayard และคณะ (Bayard et al., 
2011 อา้งถึงใน Garrett. 2007) ศึกษาภาษาอังกฤษส าเนียงต่าง ๆ พบว่าภาษาอังกฤษส าเนียง
อารพี์หรือส าเนียงมาตรฐานแบบองักฤษ (Received Pronunciation) ถูกตดัสินว่าเป็นส าเนียงท่ีมี
ศกัดิ์ศรี นอกเหนือจากการศึกษาส าเนียงแลว้ Bradac และคณะ (Bradac, et al. 1988 อา้งถึงใน 
Garrett. 2007) พบว่า การท่ีผู้พูดใช้ความหลากหลายของค าศัพท์ในระดับต ่าสัมพันธ์กับการ
ตดัสินวา่ผูพ้ดูมีสถานะทางสงัคม และความสามารถระดบัต ่า นอกจากนีย้งัพบวา่การพดูเรว็ขึน้นัน้
สัมพันธ์กับการตัดสินว่าผู้พูดมีความสามารถท่ีเพิ่มขึน้ (Street, et al. 1984 อ้างถึงใน Garrett. 
2007) วจันลีลา (speech style) ก็สง่ผลตอ่ทศันคตขิองผูฟั้งเชน่กนั 

นอกจากนีเ้ชือ้ชาติและชนชัน้ทางสงัคมยงัเป็นตวัแปรส าคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่การประเมิน
ทัศนคติโดยผู้พูด ตัวอย่างเช่น ผู้พูดผิวด าจะไดร้บัการประเมินต ่ากว่าผู้พูดผิวขาว ซึ่งงานวิจัย    
การส่ือสารดา้นสุขภาพไดร้วบรวมงานเก่ียวกับคุณลักษณะของเสียงพูดในการสนทนาระหว่าง
ผู้ป่วยและแพทย์ ตัวอย่างเช่น การศึกษาของ Fielding และ Evered  (Fielding and Evered. 
1980 อา้งถึงใน Garrett. 2007) พบว่าส าเนียงของผูป่้วยส่งผลตอ่วิธีการวินิจฉัยของแพทยผ์ูร้กัษา
ได้ ผู้ป่วยท่ีมีส าเนียงชนชั้นกลางมีแนวโน้มท่ีจะได้รบัการวินิจฉัยโรคด้วยค าศัพท์เฉพาะทาง
การแพทยม์ากกวา่ผูป่้วยท่ีมีส าเนียงของชนชัน้ลา่ง เม่ือพดูถึงอาการชนิดเดียวกัน 

2.1 วิธีการศึกษา 
การศึกษาทัศนคติต่อภาษามี 3 วิธี คือ การสงัเกต การศึกษาทศันคติทางตรง และ

การศกึษาทศันคตทิางออ้ม (Garrett, 2010; Holmes, 2013) 
2.1.1 การสังเกต 

การศึกษาตามแนวทางแรกเป็นการศึกษาเชิงชาติพนัธุ ์เช่น การวิเคราะหข์อ้มูล
สาธารณะต่าง ๆ เช่น เอกสารต่าง ๆ ของรัฐ หรือนโยบายการศึกษา โฆษณาต่าง ๆ นวนิยาย 
รายการโทรทัศน ์การต์นู และหนงัสือ อย่างไรก็ตามการศึกษาตามแนวทางนีม้กัจะไม่ไดข้อ้มูลท่ี
เพียงพอเก่ียวกับทศันคติต่อภาษา แต่จะไดค้  าตอบเชิงลึกเก่ียวกับเบือ้งหลงัหรือสาเหตทุางสงัคม
วฒันธรรมและการเมืองท่ีมีผลตอ่ทศันคต ิ 

2.1.2 การศึกษาทัศนคตทิางตรง 
การศึกษาทัศนคติต่อภาษาดว้ยแนวคิดนี ้ เป็นการถามผูใ้หข้อ้มูลอย่างชัดเจน

เก่ียวกบัทศันคติของตนเก่ียวกบัภาษาท่ีตอ้งการศกึษา ส่วนใหญ่ใชใ้นการส ารวจขอ้มลูขนาดใหญ่ 
(large-scale surveys) เช่น ทศันคติต่อการเรียนภาษาท่ีสอง Agheyisi และ Fishman (Agheyisi 
and Fishman. 1970 อ้างถึงใน ศิริรตัน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์. 2556) ได้กล่าวว่า การศึกษา
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ทศันคติแบบทางตรงเป็นการเก็บขอ้มูลทัศนคติต่อภาษาโดยการเก็บขอ้มูลจากลุ่มตวัอย่างแบบ
ตรงไปตรงมา โดยวิธีการตอบแบบสอบถามหรือการสมัภาษณ ์ซึ่งในแบบสอบถามดงักล่าวจะให้
ค  าถามแบบปลายเปิดเพ่ือใหก้ลุม่ตวัอยา่งสามารถแสดงความคดิเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

อย่างไรก็ดีนักวิจัยมักจะต้องระวังเรื่องอคติในค าตอบ (response biases) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความมีอคติแบบคล้อยตาม (acquiescence bias) กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่าง
อาจจะใหค้  าตอบท่ีตนคิดว่าเป็นสิ่งท่ีนักวิจัยตอ้งการ โดยมีแนวโนม้จะเห็นดว้ยกับทุกค าถามท่ี
นักวิจัยถาม และให้ค  าตอบท่ีเป็นการตอบตามความปรารถนาของสังคม (socially desirable 
responses) ซึ่งเป็นการท่ีผู้ร่วมการวิจัยจะตอบค าถามในลักษณะท่ีคนอ่ืนมองว่าดี กล่าวคือ        
ใหท้ศันคตท่ีิตนคดิวา่ตอ้งเป็นแบบนัน้มากกวา่ทศันคตท่ีิตนมีจรงิ ๆ (นนัทนา วงษไ์ทย. 2562) 

ผูว้ิจยัไดท้บทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศกึษาทศันคติทางตรง ซึ่งแบง่ออกได้
เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ งานวิจัยท่ีศึกษาทัศนคติของคนไทยท่ีมีต่อภาษาต่าง ๆ และงานวิจัยท่ี
ศกึษาทศันคตติอ่ภาษาของชาวตา่งประเทศ 

2.1.2.1 งานวิจยัท่ีศกึษาทศันคตขิองคนไทยท่ีมีตอ่ภาษาตา่ง ๆ 
งานวิจยัท่ีศกึษาทศันคติของคนไทยท่ีมีตอ่ภาษาตา่ง ๆ พบการศกึษาทศันคติ

ของคนไทยต่อภาษาต่าง ๆ ไดแ้ก่ “ทศันคติทางภาษาของนกัศึกษาไทย (หลกัสูตรนานาชาติและ
หลกัสตูรปกติ) ท่ีมีตอ่การพูดภาษาองักฤษในหมู่คนไทย” (กมลวรรณ ชมวงษ์. 2546) “กลวิธีการ
เรียนและทัศนคติท่ีมีต่อภาษาไทยของนกัเรียนไทยมุสลิมระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้อ าเภอเมือง
จงัหวดัยะลา” (สพุตัรา สมนึก. 2550) “ทศันคติต่อภาษาและการเลือกภาษาของคนไทยอีสานท่ีมี
อายตุา่งกนั” (ยทูากะ โทมิโอกะ. 2552) และ “ทศันคติทางภาษาของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทท่ีมีตอ่ภาษาของ
ตวัเอง” (สพุตัรา จิรนนัทนาภรณ.์ 2554)  

 งานวิจยัเรื่อง “ทศันคตทิางภาษาของนกัศกึษาไทย (หลกัสตูรนานาชาติและ
หลกัสตูรปกต)ิ ท่ีมีตอ่การพดูภาษาองักฤษในหมูค่นไทย” (กมลวรรณ ชมวงษ.์ 2546) กลุม่ตวัอยา่ง
ของการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จ  านวน 
225 คน ประกอบดว้ยนกัศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตรนานาชาติ ในสาขาวิชาเอกองักฤษ - อเมริกัน
ชัน้ปีท่ี1 - ชัน้ปีท่ี 3 นกัศกึษาหลกัสตูรปกติ ในสาขาวิชาเอกภาษาองักฤษ ชัน้ปีท่ี 2 – ชัน้ปีท่ี 4 และ
นักศึกษาหลักสูตรปกติท่ีศึกษาในสาขาวิชาเอกอ่ืน  ๆ ท่ีไม่ใช่สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ สาขา
วิชาเอกละ 75 คน และจาก 75 คน ของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  จากกลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 15 คนท่ีเป็นผูมี้ประสบการณก์ารเรียนในตา่งประเทศไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี ปีละ 5 คน
เพ่ือศกึษาในเรื่องการใชภ้าษาของนกัศกึษาหลกัสตูรนานาชาติ โดยเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลู
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คือ แบบสอบถามผลการศึกษาเรื่องทัศนคติต่อการพูดภาษาองักฤษในกลุ่มคนไทย พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างมีทศันคติเห็นดว้ยปานกลางกบัสถานการณท่ี์เป็นดา้นบวกตอ่การใชภ้าษาองักฤษในกลุ่ม
คนไทยเป็นส่วนใหญ่ ในทางตรงกนัขา้ม กลุ่มตวัอย่างไม่เห็นดว้ยกบัสถานการณท่ี์เป็นดา้นลบต่อ
การใชภ้าษาองักฤษในกลุ่มคนไทย เช่น การพูดภาษาองักฤษในกลุ่มคนไทย คือ การแสดงความ 
โออ้วด ส่วนผลการวิเคราะหเ์รื่องทัศนคติท่ีมีต่อแนวโนม้การใชภ้าษาองักฤษในสงัคมไทย พบว่า
กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยกบัการใชภ้าษาองักฤษ เพ่ือภาพพจนใ์นแวดวงธุรกิจ แวดวงส่ือสารมวลชน 
และแวดวงผูน้  าประเทศ ซึ่งผลการวิเคราะหเ์รื่องการใชภ้าษาของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 
จ  านวน 15 คน พบว่ากลุ่มตวัอย่างใชภ้าษาไทยในการสนทนาตามสถานท่ีต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่ 
ยกเวน้ ในหอ้งเรียนซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีมีการใชภ้าษาองักฤษสงูท่ีสดุและหวัขอ้สนทนามีความสมัพนัธ์
ตอ่การใชภ้าษา ในเรื่องชัน้ปีท่ีศกึษาพบวา่ไมมี่ผลตอ่การใชภ้าษาท่ีแตกตา่งกนั 

งานวิจยัเรื่อง “กลวิธีการเรียนและทศันคติท่ีมีต่อภาษาไทยของนกัเรียนไทย
มุสลิมระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้อ าเภอเมืองจงัหวดัยะลา” (สุพตัรา สมนึก. 2550) กลุ่มตวัอย่าง
เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 76 คน ท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนพัฒนานิคม เขตพืน้ท่ี
อ าเภอเมืองจงัหวดัยะลา โดยมีถ่ินก าเนิดในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ จงัหวดัปัตตานี 
จงัหวดัยะลา และจงัหวดันราธิวาส เป็นผูพ้ดูภาษามลายเูป็นภาษาแรก และสามารถใชภ้าษาไทย
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย คือ แบบสอบถาม จ านวน 2 ชุด ไดแ้ก่
แบบสอบถามเก่ียวกับกลวิธีการเรียนภาษาไทยของนักเรียนไทยมุสลิม  (กลวิธีการจ ากลวิธี       
ดา้นความรู ้และความคิดกลวิธีการชดเชยกลวิธีน าไปสู่ความส าเร็จ กลวิธีดา้นอารมณ ์และกลวิธี
ดา้นสงัคม) และแบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคตขิองนกัเรียนมสุลิมท่ีมีตอ่ภาษาไทย 

ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนไทยมุสลิมใชก้ลวิธีดา้นอารมณใ์นการเรียนภาษาไทย
มากท่ีสุด นักเรียนไทยมุสลิมมีทัศนคติในระดับ  “ดีมาก” โดยมีทัศนคติเก่ียวกับประโยชน์ของ
ภาษาไทยในระดบั “ดีมากท่ีสุด” โดยผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างผลสมัฤทธ์ิดา้นการเรียน
ภาษาไทย กบัการใชก้ลวิธีการเรียนของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าผลสมัฤทธ์ิดา้นการเรียนภาษาไทยมี
ความสัมพันธ์กับการใช้กลวิธีการเรียนโดยกลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาไทยระดับสูง    
(กลุ่มสูง) ใชท้ัง้ 6 กลวิธีมากกว่ากลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า (กลุ่มต ่า) อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทุกกลวิธี ส าหรบัผลการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างผลสัมฤทธ์ิดา้นการ
เรียนภาษาไทยกับทศันคติของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อภาษาไทย  ปรากฏว่ากลุ่มสูงมีทศันคติท่ีดีกว่า
กลุ่มต ่าอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ใน 2 ประเด็น ไดแ้ก่ ทศันคติท่ีมีตอ่ความตอ้งการใน
การใชภ้าษาไทยและทศันคติท่ีมีต่อลกัษณะท่ีดีของภาษาไทย และพบว่าประเด็นดา้นสถานภาพ
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ของผูใ้ชภ้าษาไทยท่ีมีผลต่อทศันคติของนกัเรียนไทยมสุลิมเป็นประเด็นเดียวท่ีกลุ่มต ่ามีทศันคติท่ี
ดีกวา่กลุม่สงูอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

งานวิจยัเรื่อง “ทศันคติตอ่ภาษาและการเลือกภาษาของคนไทยอีสานท่ีมีอายุ
ตา่งกัน” (ยทูากะ โทมิโอกะ. 2552) เป็นการศกึษาเชิงปริมาณ และเก็บขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม
จากกลุ่มตวัอย่างคนไทยอีสาน จ านวนทัง้หมด 849 คน ซึ่งมีภูมิล  าเนาอยู่ในภาคอีสาน และคิดว่า
ตนเองมีความเป็นไทยอีสาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอายนุอ้ย (อายุระหว่าง 15 – 30 ปี) 
กลุ่มอายุกลาง (อายรุะหว่าง 31 – 45 ปี) และกลุ่มอายุมาก (อายรุะหว่าง 46 – 60 ปี) ผลการวิจยั 
พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีทศันคติตอ่ภาษาแตกต่างกันตามอายุ อย่างไรก็ดีกลุ่มตวัอย่างทุกช่วงอายุมี
ทศันคติท่ีดีตอ่ภาษาถ่ินอีสาน และภาษาไทยมาตรฐาน แตก่ลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุนอ้ยมีทศันคติท่ีดี
ตอ่ภาษาไทยมาตรฐานมากกว่าภาษาถ่ินอีสาน และกลุ่มอายมุากมีทศันคติท่ีดีต่อภาษาถ่ินอีสาน
มากกว่าภาษาไทยมาตรฐาน ส่วนดา้นการเลือกใชภ้าษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างทกุกลุ่มอายมีุการใช้
ภาษาถ่ินอีสานในสถานการณ์ท่ีไม่เป็นทางการ และเลือกภาษาไทยมาตรฐานในสถานการณ์
ทางการ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุน้อยเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานมากท่ีสุด ในขณะท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีอายมุากเลือกใชภ้าษาถ่ินอีสานมากกว่ากลุม่อ่ืน ๆ จากผลการศกึษา สรุปไดว้า่คนไทย
อีสานมีแนวโนม้การใชภ้าษาถ่ินอีสานลดนอ้ยลงตามกาลเวลา แต่ภาษาถ่ินอีสานก็ยังคงไดร้บั   
การอนรุกัษไ์วใ้นกลุม่คนรุน่หลงั เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายนุอ้ยยงัคงมีทศันคติท่ีดีตอ่ภาษาถ่ิน
ของตน 

งานวิจัยเรื่อง “ทัศนคติทางภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทท่ีมีต่อภาษาของตัวเอง” 
(สพุตัรา จิรนนัทนาภรณ.์ 2554) โดยเก็บขอ้มลูจากภาคเหนือตอนลา่ง ซึ่งกลุม่ตวัอย่างประกอบดว้ย
กลุ่มชาติพนัธุไ์ทโซ่ง ลาวแงว้ ไทครั่ง และไทพวน จ านวนทัง้สิน้ 960 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่าง
แบบบงัเอิญจากกลุ่มประชากรทัง้ 4 ชาติพนัธุ์ ชาติพนัธุล์ะ 240 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มอายุ คือ 
อายุระหว่าง 15 - 35 ปี 120 คน และอายุ 40 ปีขึน้ไป จ านวน 120 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บขอ้มลู ซึ่งแบบสอบถามแบง่ขอ้มลูเป็น ขอ้มลูสว่นตวั และความสามารถในการ
ใชภ้าษาถ่ิน และการวดัทศันคติทางภาษาซึ่งเป็นการวดัทศันคติทางตรงท่ีกลุ่มตวัอย่างมีตอ่ภาษา
ของตนเอง และภาษาไทยกลาง ผลการวิจยัพบว่ามีผูพู้ดภาษาไทถ่ิน 4 ถ่ิน ไดแ้ก่ ไทครั่ง ไทพวน 
ไทโซ่ง และลาวแง้ว คนไทยกลุ่มดงักล่าวมีความสามารถในการพูดภาษาไทถ่ินส่วนใหญ่คิดเป็น
รอ้ยละ 69.69 โดยเฉพาะผูท่ี้มีอายตุัง้แต่ 40 ปีขึน้ไป โดยกลุ่มคนไทยท่ีพูดภาษาไททัง้ 4 ถ่ิน จะใช้
ภาษาไทถ่ินเม่ืออยู่กับกลุ่มเพ่ือนท่ีใชภ้าษาถ่ินดว้ยกันเป็นส าคญั เหตุผลท่ีใชภ้าษาถ่ินเน่ืองจาก
เป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์  และมีแนวโน้มท่ีจะใชภ้าษาถ่ินต่อไปอย่าง
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ตอ่เน่ือง คนไทยท่ีพดูภาษาไทถ่ิน 4 ถ่ิน มีทศันคติในดา้นบวกตอ่ภาษาถ่ินของตนเองมากกว่าดา้น
ลบ เน่ืองจากเห็นว่าการใชภ้าษาถ่ินในกลุ่มคนไทยแสดงใหเ้ห็นถึงการอนรุกัษ์ และธ ารงภาษาส่วน
ในดา้นลบ ส่วนใหญ่เห็นวา่การใชภ้าษาถ่ินในท่ีสาธารณชนจะถกูต าหนิ นอกจากนีผู้ท่ี้พดูภาษาถ่ิน
ทัง้ 4 ถ่ิน มีทศันคตทิางภาษาตอ่ภาษาไทยกลางในดา้นบวก โดยชอบท่ีจะอ่านหนงัสือพิมพ ์และดู
โทรทศันภ์าษาไทยกลาง 

2.1.2.2 งานวิจยัท่ีศกึษาทศันคตติอ่ภาษาของชาวตา่งประเทศ 
งานวิจยัท่ีศกึษาทศันคติตอ่ภาษาของชาวตา่งประเทศ ไดแ้ก่ “การศกึษาของ    

ชาวจีน ศึกษาการใชภ้าษาและทัศนคติต่อภาษาไป๋เชิงภาษาศาสตรส์ังคม ณ อ าเภอเจียงฉวน
ประเทศจีน” (เลย ์ตวน. 2547) ทัศนคติต่อภาษาของชาวสก็อตแลนด ์ศึกษาเรื่อง  “Attitudes to 
Scottish Gaelic” (Mackinnon. 2010) และทัศนคติต่อภาษาของชาวอังกฤษ  ศึกษาเรื่อง 
“Attitudes to Welsh and English in the Schools of Wales” (Sharp. 2010) 

งานวิจยัของเลย ์ตวน (2547) ศึกษา “การใชภ้าษาและทศันคติต่อภาษาไป๋ 
อ าเภอเจียงฉวน ประเทศจีน” โดยเก็บขอ้มูลจากการซักถาม การสังเกต และจากแบบสอบถาม
เก่ียวกับ  การใชภ้าษาในแวดวงต่าง ๆ ไดแ้ก่ ตลาด โรงเรียน สถานท่ีท างาน สถานท่ีราชการวัด 
และสถานท่ีท่ีมีการพบปะกันของผูค้น ผลการวิจยัแสดงถึงความเขม้แข็งของภาษาไป๋ และความ
เป็นไปไดใ้นการธ ารงรกัษาภาษาไป๋ กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่าภาษาไป๋ควรไดร้บัการ
อนุรกัษ์ และธ ารงไวต้่อไปในอนาคต ดา้นการวิเคราะหท์ัศนคติของชาวไป๋นัน้  พบว่าชาวไป๋ส่วน
ใหญ่มีทัศนคติท่ีดีต่อภาษา วฒันธรรม และต่อผูพู้ดภาษาไป๋ ในขณะเดียวกันก็มีทัศนคติท่ีดีต่อ
ภาษาจีนแมนดาริน ซึ่งไม่ได้เห็นว่าการใช้ภาษาจีนแมนดารินเป็นการรุกรานทางภาษาและ
วฒันธรรม เน่ืองจากภาษาไป๋มีความเป็นเอกลักษณ์และบริสุทธ์ิ บริบทของการใชภ้าษาไป๋และ
ภาษาจีนแมนดารินก็มีความแตกต่างกันในการเลือกใช้ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน  ด้าน
ความสมัพนัธใ์นการใชภ้าษาไป๋ในเขตพืน้ท่ีท่ีแตกตา่ง พบว่าทัง้ในเขตเมืองใหญ่ (Jinhua) และใน
เขตชนบท กลุ่มตวัอย่างมีการใชภ้าษาไป๋ในการส่ือสารเป็นหลักในแวดวงต่าง ๆ แต่ในเขตเมือง
ใหญ่ (Jinhua) พอ่แมมี่การใชภ้าษาจีนแมนดารนิในการพดูคยุกบัลกูมากกวา่ในเขตชนบท 

การศึกษาทัศนคติต่อภาษาของชาวสก็อตแลนด์ พบในงานวิจัย เรื่อง 
Attitudes to Scottish Gaelic (Mackinnon. 2010) ศึกษาทัศนคติต่อภาษาแกลิกในสก็อตแลนด ์
จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1,117 คน อายุ 15 ปีขึน้ไป อาศัยอยู่ในบริเวณ  Scottish Lowland 
Highland Skye และ Western Isles โดยเครื่องมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถามท่ีมีค าถาม 6 
ขอ้ ไดแ้ก่  
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1) คุณคิดว่าภาษาแกลิก เป็นสิ่งส าคัญส าหรับชาวสก็อตแลนด์ใน
ภาพรวมหรือไม ่ 

2) คณุคิดวา่ภาษาแกลิก ควรไดร้บัการยอมรบัอย่างเป็นทางการในสก็อต
แลนดห์รือไม ่ 

3) ผูท่ี้ใชภ้าษาแกลิก ควรไดร้บัอนญุาตใหใ้ชภ้าษาแกลิกในการติดตอ่กบั
หนว่ยงานของรฐัหรือไม ่ 

4) เด็กท่ีอยู่ในสก๊อตแลนดจ์ะสามารถเรียนภาษาแกลิกในโรงเรียนได้
หรือไม ่ถา้พวกเขาหรือพอ่แมข่องพวกเขาตอ้งการ 

5) คณุยินดีหรือไม่ท่ีจะมีการเพิ่มโอกาสในการเรียนภาษาแกลิกในกลุ่ม
การศกึษาส าหรบัผูใ้หญ่ (Adult education)  

6) ถา้ภาษาแกลิกกลายเป็นสิ่งท่ีเห็นไดช้ดัเจนในชีวิตประจ าวนั จะส่งผล
ถึงตวัคณุใชห่รือไม ่ 

กลุ่มตวัอย่างจะเลือกตอบตามระดบั ดงัต่อไปนี ้“ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง” “ไม่
เห็นดว้ย” “เฉยๆ” “เห็นดว้ยทัง้หมด” “เห็นดว้ยอย่างยิ่ง” และ “ไม่ขอออกความเห็น”  นอกจากนี ้
กลุ่มตวัอย่างจะไดร้บัการสมัภาษณ ์ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหก้ารสนบัสนุน
การใชภ้าษาแกลิก ซึ่งกลุม่ตวัอยา่งรอ้ยละ 40 - 50 มีทศันคตดิา้นบวกตอ่ภาษาแกลิก 

ทัศนคติต่อภาษาอังกฤษ  พบในงานวิจัยของ Sharp (Sharp. 2010) เรื่อง  
“Attitudes to Welsh and English in the Schools of Wales” ศึกษาทัศนคติต่อภาษาเวลส์และ
ภาษาองักฤษจากนกัเรียน จ านวน 12,000 คน โดยเครื่องมือในการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม 
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ตอนอายุ 10 -11 ปี เด็กส่วนใหญ่มีทัศนคติท่ีดีต่อภาษาเวลส์ในระดับ        
“ปานกลาง” มีแนวโน้มโดยรวมท่ีจะมีทัศนคติท่ีค่อนขา้งเป็นกลางในปีท่ีส่ีของการศึกษาระดับ
มธัยมศกึษา ซึ่งเกิดขึน้ควบคูไ่ปกบัการมีทศันคติท่ีดีท่ีมีตอ่ภาษาองักฤษมากขึน้ ในขณะท่ีนกัเรียน
ในโรงเรียนสองภาษามีทศันคติดา้นลบตอ่ภาษาเวลสซ์ึ่งอาจมีผลมาจากนโยบายของโรงเรียนหรือ
ความกดดนัของผูป้กครองท่ีอาจส่งผลต่อทัศนคติของนกัเรียนในโรงเรียนสองภาษา ท่ีอาจจะใช้
การเปรียบเทียบดา้นความส าคญัของภาษามากกว่าความช่ืนชอบในการแสดงทัศนคติท่ีมีต่อ
ภาษาเวลส ์

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาทัศนคติทางตรง  พบว่า      
ผลการศกึษาของงานวิจยัเหล่านีมี้ขอ้สรุปตรงกนั กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีตอ่ภาษาถ่ิน
มีความภูมิใจในการใชภ้าษาถ่ินของตน ในการส่ือสารระหว่างบคุคลท่ีอาศยัอยู่ในถ่ินฐานเดียวกัน 
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ซึ่งลกัษณะดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความแน่นแฟ้นของชุมชนและความตอ้งการธ ารงไวซ้ึ่งความ
เป็นอัตลกัษณ์ชาติพันธุ์ ในขณะเดียวกันก็มีทัศนคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษซึ่งเป็นภาษาสากลโดย
พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งเห็นวา่ภาษาองักฤษมีความส าคญักบัอาชีพ เชน่ ในแวดวงธุรกิจส่ือสารมวลชน 

 
2.1.3 การศึกษาทัศนคตทิางอ้อม 

การศึกษาทัศนคติทางออ้มจะไม่ไดถ้ามค าถามกับผู้ให้ข้อมูลท่ีชัดเจนเหมือน
การศกึษาทศันคตแิบบทางตรง แตเ่ป็นการใหผู้ใ้หข้อ้มลูฟังเสียงภาษาท่ีตอ้งการศกึษา แลว้ใหต้อบ
ว่าผู้พูดภาษานั้นมีลักษณะต่าง ๆ อย่างไร เช่น นิสัยอย่างไร รูปร่างอย่างไร หรือฐานะอย่างไร      
ซึ่งการศึกษาทศันคติทางออ้มสามารถเรียกไดอี้กอย่างหนึ่งว่า การพรางเสียงคู่ (matched-guise 
technique) ในวิธีการพรางเสียงคู่เป็นการให้ผูใ้หข้อ้มูลฟังเสียงสองภาษาท่ีตอ้งการศึกษา โดย
เสียงนั้นจะต้องมาจากผู้พูดคนเดียวกันท่ีสามารถออกเสียงสองภาษาดังกล่าวได้อย่างเป็น
ธรรมชาต ิโดยท่ีผูใ้หข้อ้มลูไม่รูว้่าเป็นคน ๆ เดียวกนั เม่ือผูใ้หข้อ้มลูไดฟั้งเสียงแลว้ ผูใ้หข้อ้มลูจะท า
แบบประเมินลกัษณะตา่ง ๆ เก่ียวกบัตวัผูพู้ดภาษาทัง้สอง เพ่ือแสดงทศันคติท่ีตนมีต่อผูพ้ดูภาษา
นัน้ ๆ 

งานวิจัยแรกท่ีใช้เทคนิคการพรางเสียงคู่เป็นงานของ  Lambert และคณะ 
(Lambert, et al. 1967 อ้างถึงใน  Meyerhoff. 2019) ศึกษาทัศนคติของชาวแคนาดาท่ี มีต่อ
ภาษาองักฤษและภาษาฝรั่งเศส Lambert นกัจิตวิทยาสงัคมชาวแคนาดาพฒันาเทคนิคนีข้ึน้เพ่ือ
ส ารวจว่าผูฟั้งตอบสนองต่อลักษณะต่าง ๆ ในการพูดอย่างไร ผูฟั้งตอ้งประเมินเสียงพูดท่ีบนัทึก
จากผู้พูดสองภาษา หรือผู้พูดภาษาถ่ินสองภาษา แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ แบบ
ประเมินเสียงพดูภาษาท่ี 1 หรือภาษาถ่ินท่ี 1 และแบบประเมินเสียงพดูท่ีเป็นภาษาท่ี 2 หรือภาษา
ถ่ินท่ี 2 คุณลักษณะท่ีใช้ในการศึกษา เช่น “สติปัญญา” “ความมีเมตตา” “ความเช่ือถือ”                          
“ความทะเยอทะยาน” “ความเป็นผูน้  า” “ความจรงิใจ”และ “การมีอารมณข์นั”  

ในการศึกษาข้างต้น Lambert (Lambert. 1967) ศึกษาทัศนคติของชายและ
หญิงชาวแคนาดาท่ีมีตอ่ภาษาองักฤษแบบแคนาดา (English Canadian) และภาษาฝรั่งเศสแบบ
แคนาดา (French Canadian) โดยให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยชัน้ปีท่ี 1 
ชาวแคนาดาท่ีใชภ้าษาองักฤษ จ านวน 80 คน และชาวแคนาดาท่ีใชภ้าษาฝรั่งเศส จ านวน 92 คน 
ท าการประเมินเสียงภาษาอังกฤษแบบแคนาดา และเสียงภาษาฝรั่งเศสแบบแคนาดา ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษแบบแคนาดามากกว่าภาษาฝรั่งเศส
แบบแคนาดา ชาวแคนาดาท่ีใชภ้าษาองักฤษมีทัศนคติท่ีดีต่อผูพู้ดเพศหญิงท่ีพูดภาษาฝรั่งเศส
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มากกว่า โดยใหค้ะแนนดา้น “ความฉลาด” “ความทะเยอทะยาน” “ความมั่นใจ” “ความกลา้หาญ”
และ “ความจริงใจ” ในระดับท่ีสูงกว่าเม่ือได้ยินเสียงพูดภาษาอังกฤษ เสียงพูดเพศชายท่ีใช้
ภาษาอังกฤษแบบแคนาดา โดยถูกประเมินว่า “มีความสูง”และ “มีจิตใจดี” มากกว่า จากกลุ่ม
ตวัอย่างเพศชาย และไดร้บัการประเมินว่า”มีความจรงิใจ” และ “มีอารมณข์นั” มากกว่า จากกลุ่ม
ตวัอย่างเพศหญิง ในทางตรงกันขา้ม เสียงพูดของเพศชายท่ีใชภ้าษาฝรั่งเศสแบบแคนาดาจะได้
การประเมินท่ีต ่ากวา่ในดา้นความดงึดดูใจทางสงัคม 

นันทนา วงษ์ไทย (2562) กล่าวว่า งานวิจัยท่ีมีวัตถุประสงคใ์นการวัดทัศนคติ
ทางออ้มต่อภาษา โดยใชว้ิธีการพรางเสียงคู่ มักประยุกตแ์นวคิดผลต่างอนุพนัธท์างความหมาย 
(semantic differential method) (Osgood, Suci, & Tannenbaum, 1957) มาใชใ้นงานวิจัย โดย
แนวคิดนีเ้ป็นแนวคิดท่ีแต่แรกเริ่มใช้ในการศึกษาความหมายชวนคะนึง (affective meaning) 
ซึ่งเป็นความหมายเกิดจากการไดย้ินค านัน้ เช่น ในภาษาไทย เม่ือไดย้ินค าว่า “ทอ้” ซึ่งหมายถึง
ผลไมช้นิดหนึ่ง จะนกึถึงค าว่า “ทอ้” ท่ีมีความหมายว่า หมดหวงั เน่ืองจากค าวา่ “ทอ้” มีมากกวา่ 1 
ความหมาย ประเภทของความหมายชวนคะนึงนีเ้ก่ียวขอ้งกับความรูส้ึกและทัศนคติ ซึ่งมีความ
เก่ียวขอ้งกบัความเช่ือและวัฒนธรรมในสงัคม ในการศกึษาของ Osgood (Osgood, 1952 อา้งถึง
ใน Crystal, 1992, p.103) ไดใ้หก้ลุ่มตวัอย่างใหค้ะแนนค าต่าง ๆ จากระดบัของความรูส้ึกท่ีมีต่อ
ค านัน้ โดยมีมาตรประเมินค่าแบบ 7 ระดบัคะแนน เช่น เม่ือไดย้ินค าว่า “car” มีความรูส้ึกอย่างไร 
ตวัอยา่งมาตรประเมินคา่แบบ 7 ระดบัคะแนนดงัแผนภาพท่ี 1 

 
1   2  3  4  5   6  7 

good   -   -   -   -   -   -   -   bad 

ภาพประกอบ 1 มาตรประเมินคา่แบบ 7 ระดบั 

จากแผนภาพ 1 เม่ือกลุ่มตัวอย่างไดย้ินค าว่า “car” กลุ่มตัวอย่างจะเลือก
ระดบัคะแนนจาก 1 - 7 โดย 1 เป็นคา่คะแนนท่ีใกลก้บัคณุลกัษณะ “ดี” (good) ของผูพ้ดูมากท่ีสดุ 
และค่าคะแนนถัดไปจะอยู่ล  าดบัต่อไป ไล่เรียงไปจนถึงค่าคะแนนท่ี 7 ท่ีอยู่ใกลก้ับคุณลักษณะ 
“เลว”(bad) ซึ่งเป็นคณุลกัษณะท่ีตรงขา้มกบั “ดี” โดยกลุ่มตวัอย่างจะเลือกคา่คะแนนจากทศันคติ
ของตนท่ีมีตอ่เสียงท่ีไดย้ิน 
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การประเมินทศันคตดิว้ยมาตรการประเมิน (rating scale) มกัใชเ้พ่ือแสดงให้
เห็นการวิเคราะหม์ิติต่าง ๆ สามมิติของผู้ใชภ้าษา ไดแ้ก่ มิติความเหนือกว่า  (superiority) เช่น 
“เกียรติภมูิ” “ความฉลาด”และ “ความสามารถ” มิตคิวามดงึดดูทางสงัคม (social attractiveness) 
เช่น  “ความเป็นมิตร” และ “น่าเช่ือถือ” และมิติความไม่อยู่นิ่ ง (dynamism) เช่น “ความ
กระตือรือรน้” และ “ความมีชีวิตชีวา” ตัวอย่างเช่น ผู้พูดท่ีเป็นชนชั้นล่างใช้วิธภาษาท่ีไม่ใช่
มาตรฐาน (non-standard varieties) มกัไดร้บัการประเมินในมิติความดงึดดูทางสงัคมสงู ในขณะ
ท่ีจะถูกประเมินใน “ดา้นความฉลาด” และ “ความสามารถ” ต ่ากว่ากลุ่มคนท่ีมีสถานภาพทาง
สงัคมสงูกวา่ (Garrett. 2007) 

ผูว้ิจัยไดท้บทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษาทัศนคติทางออ้ม ซึ่งแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 กลุม่ใหญ่ ไดแ้ก่ งานวิจยัท่ีศกึษาทศันคตขิองคนไทยท่ีมีตอ่ภาษาตา่ง ๆ และงานวิจยั
ท่ีศกึษาทศันคตติอ่ภาษาของชาวตา่งประเทศ 

2.1.3.1 งานวิจยัท่ีศกึษาทศันคติของคนไทยท่ีมีตอ่ภาษาตา่ง ๆ 
งานวิจยัท่ีศกึษาทศันคติของคนไทยท่ีมีตอ่ภาษาตา่ง ๆ พบการศกึษาทศันคติ

ตอ่ภาษาองักฤษและภาษาอ่ืน ๆ   ไดแ้ก่  “An Attitudinal Study of Varieties of English: Voices 
from Thai University English Learners”  ( Jindapitak.  2010) “Attitudes of Thai University 
Students towards ASEAN Englishes”  (Prakaiborisuth & Trakulkasemsuk. 2015) 
“การศึกษาทัศนคติของชาวไทยวยัท างานท่ีมีต่อส าเนียงของผูท่ี้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่” 
(Prakaianurat & Kangkun. 2018) และ “Assessing Thai learners’ attitudes towards World 
Englishes speeches” (อยู่ระหว่างการตีพิมพ)์ “ทศันคติของคนในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอ่การพูด
ภาษาไทยปนภาษาองักฤษของคนในกรุงเทพมหานครของ” (ศศิธร ธาตเุหล็ก. 2541) “ทศันคติต่อ
ผูพู้ดภาษาไทยและภาษาจีนของชาวไทยท่ีเรียนภาษาจีนและชาวจีนท่ีเรียนภาษาไทย” (จรลัวิไล      
จรูญโรจน,์ ม.ล. 2556) “ศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของคนไทยท่ีมีต่อผู้พูดภาษาญ่ีปุ่ นกับผูพู้ด
ภาษาเกาหลีตามตวัแปรทางสงัคม” (กิตตยิา แซ่เตีย. 2557) “การศกึษาทศันคติตอ่ภาษายงัพบใน
การศึกษาทัศนคติต่อการแปรของเสียงพยัญชนะทา้ยในภาษากะเหรี่ยงสะกอตามถ่ินท่ีอยู่ และ
ทัศนคติของผูพู้ด” (ศิริรตัน ์ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์, และคณะ. 2558) และ “ทัศนคติของคนวัย
หนุ่มสาวท่ีมีต่อเสียงพูดของเกยไ์ทย: การศกึษาการรบัรูเ้ชิงสทัศาสตรส์งัคม” (วริษา โอสถานนท.์ 
2561)  

งานวิจัยเรื่อง “An Attitudinal Study of Varieties of English: Voices from 
Thai University English Learners” (Jindapitak. 2010) ศกึษาทศันคติความส าเหนียกและความ
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นิยมของนกัศกึษาวิชาภาษาองักฤษต่อความหลากหลายของส าเนียงภาษาอังกฤษ กลุ่มตวัอย่าง
เป็นนกัศกึษาระดบัมหาวิทยาลยัชัน้ปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตรค์ณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัทกัษิณวิทยาเขตสงขลาสาขาวิชาเอกภาษาองักฤษจ านวน 52 คน 

ส าเนียงภาษาอังกฤษในการศึกษาครั้งนี ้มี  6 แบบ ซึ่ งประกอบด้วย
ภาษาองักฤษแบบอเมริกนั ภาษาองักฤษแบบองักฤษ ภาษาองักฤษแบบฟิลิปปินส ์ภาษาองักฤษ
แบบอินเดียภาษาองักฤษแบบญ่ีปุ่ น และภาษาองักฤษแบบไทย 

ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อ
ส าเนียงภาษาอังกฤษในกลุ่มวงใน  (ภาษาแบบอเมริกันและแบบอังกฤษ) ดีกว่าส าเนียง
ภาษาอังกฤษในกลุ่มวงนอก (ภาษาอังกฤษส าเนียงฟิลิปปินสแ์ละแบบอินเดีย) และส าเนียง
ภาษาองักฤษในวงขยาย (ภาษาองักฤษแบบญ่ีปุ่ นและแบบไทย) อย่างมีนยัส าคญัโดยผูพู้ดจากก
ลุ่มวงในถูกมองว่ามีคณุสมบตัิ (เช่น สถานะ ความสามารถ และบุคลิกภาพ) ท่ีดีกว่าผูพู้ดท่ีไม่ใช่
เจา้ของภาษา (กลุม่วงนอกและวงขยาย)  

นกัศกึษามีความส าเหนียกตอ่ความหลากหลายของส าเนียงในภาษาองักฤษ
นอ้ยเน่ืองจากนกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถจ าแนกส าเนียงท่ีไดย้ินไดว้่า ผูพู้ดมาจากประเทศใด 
ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาสามารถจ าแนกผู้พูดท่ีมาจากประเทศไทยไดม้ากท่ีสุด  ซึ่งจ  านวน
นกัศึกษาท่ีจ าแนกส าเนียงนีไ้ด ้เป็นครึ่งหนึ่งของนกัศึกษาทัง้หมดส าหรบัส าเนียงอ่ืน ๆ นกัศึกษา
สามารถจ าแนกไดน้อ้ยมาก อย่างไรก็ตามนกัศกึษาสามารถจ าแนกส าเนียงของเจา้ของภาษาและ
ส าเนียงท่ีไม่ใช่เจา้ของภาษาไดดี้มาก ซึ่งปัจจยัท่ีท าใหน้กัศกึษาสามารถจ าแนกส าเนียงตา่ง ๆ ได้
อยา่งถกูตอ้งมาจากความแตกตา่งทางสทัศาสตรข์องส าเนียงตา่ง ๆ และความคุน้ชินกบัส าเนียง 

ในด้านความนิยมต่อส าเนียงต่าง  ๆ ของภาษาอังกฤษในฐานะต้นแบบ
ส าหรบัการเรียนรูแ้ละการใช้ พบว่าสองในสามของนักศึกษานิยมส าเนียงจากกลุ่มวงใน (เช่น
ภาษาองักฤษแบบอเมริกัน แบบองักฤษ แบบแคนาดา และแบบออสเตรเลีย) โดยใหเ้หตผุลว่ามี
มาตรฐานมีความเป็นสากลและเป็นท่ีเขา้ใจไดดี้ ในทางตรงกันขา้มนกัศึกษาจ านวนหนึ่งในสาม
ตอ้งการเรียนและใชภ้าษาองักฤษจากกลุม่วงขยายและวงนอก เน่ืองจากส าเนียงเหลา่นีเ้ขา้ใจไดดี้
ทนัสมยัเหมาะส าหรบัการใชง้านในทอ้งถ่ินและสะทอ้นอตัลกัษณข์องตนเอง 

งานวิจัย เรื่ อ ง  “Attitudes of Thai University Students towards ASEAN 
Englishes” (Prakaiborisuth & Trakulkasemsuk.  2015) มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาทัศนคติของ
นักศึกษาชาวไทยท่ีมีต่อส าเนียงภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มอาเซียน  กลุ่มตัวอย่างเป็น
นกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัชัน้ปีท่ี 1 ท่ีไม่ไดเ้รียนเอกวิชาภาษาองักฤษ จ านวน 100 คน ซึ่งเป็น
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นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จ  านวน 70 คน และนักศึกษาจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจ านวน  30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย  ได้แก่  เสียงบันทึกและ
แบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วยค าถามท่ีเก่ียวกับการประเมินคุณลักษณะจ านวน  14 
คุณลักษณะ ไดแ้ก่ “ความพึงพอใจ” “ความดึงดูดใจ” “ความมั่นใจในตัวเอง” “เป็นท่ีช่ืนชอบ” 
“ความคล่องแคล่วในการพดู” “ความน่าเช่ือถือ” “ความจริงใจ” “ความทะเยอทะยาน” “ความเป็น
มิตร” “ความฉลาด” “มีอารมณข์นั” “ทกัษะความเป็นผูน้  า” “ระดบัการศกึษาสูง” และ “หนา้ท่ีการ
งานระดบัสงู” 

เสียงภาษาองักฤษโดยผูพู้ดจากกลุ่มประเทศอาเซียนทัง้  10 ประเทศ ไดแ้ก่ 
บรูไน กมัพชูา ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์สิงคโปร ์อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมา และไทย ซึ่งผูพู้ด
ทัง้ 10 คน จะตอ้งไม่เคยอาศัยอยู่ในประเทศท่ีใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษากลางมาก่อน ตอ้งจบ
การศกึษาระดบัอนปุรญิญาหรือระดบัปรญิญาตรีและตอ้งไมไ่ดเ้รียนเอกวิชาภาษาองักฤษ 

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติด้านลบต่อส าเนียงการพูด
ภาษาองักฤษของชาวลาว และทศันคติดา้นบวกตอ่ส าเนียงการพดูภาษาองักฤษของชาวมาเลเซีย
และชาวสิงคโปร ์กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติดา้นบวกตอ่ส าเนียงการพูดภาษาองักฤษของชาวสิงคโปร์
ในทกุ ๆ ดา้น ยกเวน้ “ดา้นความจรงิใจ” ท่ีถกูประเมินในระดบักลาง และ “การมีอารมณข์นั” ท่ีถกู
ประเมินในดา้นลบ ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างมีทศันคติดา้นบวกตอ่ส าเนียงการพูดภาษาองักฤษของ 
ชาวมาเลเซียในดา้น “ความมั่นใจในตวัเอง” และ “ความคล่องแคล่วในการพูด” ดา้น “ความพึง
พอใจ” “ความจริงใจ” และ “ความเป็นมิตร” ถูกประเมินในระดับกลาง ส าหรบัส าเนียงการพูด
ภาษาองักฤษของชาวลาวถกูประเมินในดา้นลบ ยกเวน้ดา้น “ความเป็นมิตร” “ระดบัการศกึษาสงู” 
และ “ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีดี” ถกูประเมินในระดบักลาง ส าเนียงการพดูภาษาองักฤษของชาว
อินโดนีเซียถูกประเมินในดา้นบวกและระดบักลางถึงแมว้่าส าเนียงดงักล่าวจะไม่ไดเ้ป็นท่ีช่ืนชอบ
มากก็ตาม กลุ่มตวัอย่างมีทัศนคติต่อส าเนียงการพูดภาษาอังกฤษของชาวบรูไน  เมียนมา และ
เวียดนาม เหมือนกัน โดยมีทศันคติดา้นบวกในดา้น “ระดบัการศกึษาสงู” และ ทศันคติดา้นลบใน
ดา้น “การมีอารมณข์นั” ส าเนียงการพูดภาษาองักฤษของชาวไทยและชาวกัมพูชาถูกประเมินให้
อยู่ในระดบักลางในทกุ ๆ มิติ ในขณะท่ีส าเนียงการพดูภาษาองักฤษของชาวฟิลิปปินสถ์กูประเมิน
ในระดบักลางและในดา้นลบ 

การศึกษาทัศนคติของชาวไทยวัยท างานท่ี มีต่อส าเนียงของผู้ ท่ีพูด
ภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ (Prakaianurat & Kangkun. 2018) กลุ่มตวัอย่างจ านวน 80 คน อาย ุ
25 – 35 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) จะฟังส าเนียงภาษาองักฤษส าเนียงต่าง ๆ 
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ไดแ้ก่ภาษาองักฤษส าเนียงอเมรกินั ภาษาองักฤษส าเนียงฟิลิปปินส ์ภาษาองักฤษส าเนียงสิงคโปร ์
และภาษาองักฤษส าเนียงไทย กลุ่มตวัอย่างจะตอ้งท าแบบประเมินคณุลกัษณะใน 3 ดา้น ไดแ้ก่           
1) สถานะทางสังคมและความสามารถ เช่น “ความฉลาด” “ระดบัการศึกษา” “ความเป็นผูน้  า” 
และ “สถานะทางสังคม”  2) ความมีเสน่หเ์ช่นความดึงดดูใจ “ความน่าเช่ือถือ” และ “ความเป็น
มิตร” และ  3) คณุลกัษณะทางภาษา เช่น “ง่ายต่อความเขา้ใจ” ผลการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ไดแ้ก่ ผลจากแบบประเมินทศันคติท่ีมีต่อภาษาจากการท าแบบประเมินคณุลกัษณะ และผลจาก
การสมัภาษณ ์

ผลการวิจยัพบว่าส าเนียงภาษาองักฤษของผูท่ี้พดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่
และผูท่ี้พดูภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง เป็นท่ีนิยมมากกวา่ส าเนียงภาษาองักฤษของผูท่ี้ไม่ไดพ้ดู
ภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ ซึ่งส  าเนียงภาษาองักฤษแบบอเมริกนั ไดร้บัความนิยมมากกวา่ส าเนียง
ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ ส าเนียงภาษาอังกฤษแบบฟิลิปปินสไ์ดร้บัความนิยมมากท่ีสุด  เม่ือ
เปรียบเทียบกับกลุ่มส าเนียงภาษาอังกฤษของผู้ท่ี ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่  6
คุณลักษณะ ไดแ้ก่ “ความฉลาด” “ความเป็นผู้น  า” “สถานภาพทางสังคม” “ความน่าเช่ือถือ” 
“ความดึงดูดใจ” และ “ง่ายต่อความเข้าใจ” ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ ท่ี ดีต่อผู้พูด
ภาษาอังกฤษส าเนียงอังกฤษมากกว่าผู้พูดภาษาอังกฤษส าเนียงอเมริกัน  ในด้าน “การเป็น
แบบอย่างท่ีดีกว่า” ส าหรบัการเรียนภาษาอังกฤษและการหางานในดา้น “ความเข้าใจ” กลุ่ม
ตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีต่อส าเนียงภาษาองักฤษของผูท่ี้พูดภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่เป็นมากกว่า
ส าเนียงภาษาองักฤษของผูท่ี้ไมไ่ดพ้ดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ 

ผลการวิจัยท่ีได้จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  จากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 10 คน ท่ีถูกสุ่มเลือกจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 80 คน พบว่าในดา้น “ความเขา้ใจ” กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่า ภาษาอังกฤษส าเนียงอเมริกันเข้าใจได้ดีกว่าเป็นสากล  และมีประสิทธิภาพ
มากกว่าการส่ือสารภาษาอังกฤษส าเนียงอังกฤษ  ดา้น “ความเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ” กลุ่ม
ตวัอย่างเช่ือว่าภาษาองักฤษเป็นของคนอเมริกนัและคนองักฤษ แมว้่าสิงคโปรจ์ะเป็นประเทศท่ีใช้
ภาษาองักฤษเป็นภาษาทางการและใชใ้นชีวิตประจ าวนัก็ตาม นอกจากนีก้ลุ่มตวัอย่างยงัเช่ือว่า
ชาวสิงคโปรไ์มใ่ชเ่จา้ของภาษาองักฤษ ดงันัน้การใชภ้าษาองักฤษของชาวสิงคโปรจ์งึถกูมองวา่เป็น
บรรทัดฐานท่ีไม่เหมาะสม ด้านอัตลักษณ์  พบว่าการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อส าเนียง
ภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนันัน้ มีความหลากหลายและซบัซอ้น บางคนอาจจดัล าดบัความส าคญั
ของเป้าหมายในการส่ือสารและเลือกส าเนียงภาษาอังกฤษบางส าเนียงเพราะเข้าใจง่ายกว่า  
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ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างบางคนอาจพิจารณาท่ีความเป็นเจา้ของภาษาองักฤษและอดุมการณข์อง
ภาษาท่ีแฝงมา เป็นปัจจยัในการสรา้งอตัลกัษณเ์ชิงบวก ผา่นทางรูปแบบการใชท้างภาษา 

การศึกษาทัศนคติต่อภาษาอังกฤษส าเนียงต่าง ๆ ยังพบในงานวิจัยเรื่อง 
“Assessing Thai learners’ attitudes towards World Englishes speeches” (อยู่ระหว่างการ
ตีพิมพ)์  งานวิจยันีศ้กึษาทศันคตขิองนกัศกึษาท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ ในประเทศ
ไทย ต่อส าเนียงภาษาองักฤษท่ีหลากหลาย (World Englishes) ภายใตก้รอบแนวคิดของ Kachru 
(Kachru. 1986) ได้แก่ ส าเนียงภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน  ส าเนียงภาษาอังกฤษแบบอินเดีย
ส าเนียงภาษาองักฤษแบบจีน และส าเนียงภาษาองักฤษแบบไทยท่ีผสมภาษาแม่ กลุม่ตวัอยา่งเป็น
นกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยัเอกชนแห่งหนึ่ง ระดบัชัน้ปีท่ี 3 จ านวน 39 คน ท่ีไม่ได้
เรียนวิชาเอกภาษาองักฤษ และไดล้งทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารเป็นครัง้แรก 
ในภาคเรียนท่ี 1 ซึ่งในรายวิชาดงักลา่วไดป้ระเมินผลทกัษะดา้นภาษาองักฤษของนกัศกึษาจ านวน 
4 ทกัษะ ไดแ้ก่ การฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน ท่ีมีส่ือการสอนพรอ้มกับการเขา้ถึงขอ้มูล
เพิ่มเติมจากชอ่งทางส่ือสาธารณะอย่างเหมาะสม กลุม่ตวัอย่างไดร้บัการคดัเลือกจากคา่เฉล่ียของ
คะแนนรวมจากรายวิชาภาษาองักฤษพืน้ฐานทัง้สองวิชา ตามหลกัสูตรของทางคณะ ผ่านตาม
เกณฑท่ี์ทางคณะไดก้ าหนดไว ้

ตวัอย่างเสียงมีความยาวไม่เกิน 200 ค  า ระดบัความยากประมาณ 50 - 60 
คะแนน ของดชันี Flesch Reaching Ease และอตัราความเร็วในการพูด คือ 120 ค า ต่อ นาที ซึ่ง
อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมส าหรบัผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งตอ้งท าการประเมิน
เก่ียวกับผูพู้ดทัง้ 4 คน ในแบบประเมินจะประกอบไปดว้ยค าถามจ านวน 19 ขอ้ ซึ่งเก่ียวขอ้งกับ
คณุลกัษณะ 3 ประการ คือ 1) บุคลิกลกัษณะ ไดแ้ก่ “ความฉลาด” “ระดบัการศึกษา” “ความสง่า
งาม”  “ความน่าเช่ือถือ” “ความเป็นมิตร” และ “ความจริงใจ”  2) ความสามารถดา้นการส่ือสาร 
ไดแ้ก่ “การง่ายตอ่ความเขา้ใจ” “ความคลอ่งแคลว่ในการพดู” “ความชดัเจน” “ความเหมาะสมของ
ท่วงท านองในการออกเสียง” “ความน่าฟัง” 3) ความสามารถในการใช ้ไดแ้ก่ “เป็นแบบอย่างได”้  
“ความเป็นไปไดท่ี้จะใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาแม่” “ศกัยภาพในการใชภ้าษาอังกฤษ” “ความ
คลา้ยคลึงกบัเจา้ของภาษา” “การเป็นท่ียอมรบั” “ภาพรวมในการใชภ้าษา” “ประสิทธิภาพในการ
ใชภ้าษา” และ “ความวิตกกงัวลในการใชภ้าษา” ในแบบสอบถามจะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า   
5 ระดบั ของลิเคิรต์ ไดแ้ก่ 1 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 2 เห็นดว้ยนอ้ย 3 เห็นดว้ยปานกลาง 4 เห็นดว้ย
มากและ 5 เห็นดว้ยมากท่ีสดุ 
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ผลการศึกษาพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัของระดบัค่าเฉล่ียระหว่าง
ส าเนียงภาษาอังกฤษต่าง ๆ  กลุ่มตัวอย่างประเมินส าเนียงภาษาอังกฤษแบบวงในคือ                  
(เช่น ภาษาองักฤษแบบอเมริกนั แบบองักฤษแบบแคนาดา และแบบออสเตรเลีย) อยูท่ี่ระดบัสงูใน
ดา้นบคุลิกลกัษณะและดา้นความสามารถส่ือสาร ในขณะท่ีส าเนียงภาษาองักฤษท่ีมีภาษาแมผ่สม
ไดร้บัการประเมินในระดบัท่ีสงู ในดา้นศกัยภาพในการใชภ้าษาองักฤษ 

นอกจากงานวิจัยเก่ียวกับทัศนคติต่อส าเนียงภาษาอังกฤษต่าง ๆ แล้วยังพบ
งานวิจยัท่ีศกึษาทศันคตขิองคนไทยท่ีมีตอ่ภาษาอ่ืน ๆ ดงันี ้

งานวิจยัเรื่อง “ทศันคตขิองคนในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอ่การพดูภาษาไทยปน
ภาษาองักฤษของคนในกรุงเทพมหานครของ” (ศศิธร ธาตเุหล็ก. 2541) ไดด้  าเนินการศึกษาจาก
กลุ่มตวัอย่าง 4 อาชีพ ไดแ้ก่ อาจารยม์หาวิทยาลยั ผูจ้ดัการบรษิัท/หา้งรา้น พนกังานขาย ตวัแทน
นายหน้า และพนักงานเสิรฟ์อาหาร อาชีพละ 20 คน รวมทั้งสิน้ 80 คน เพ่ือวัดทัศนคติท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างมีต่อการพูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้ยังใช้แบบสอบถามเพ่ือศึกษา
ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและความคิดเห็นท่ีกลุ่มตวัอย่างมีต่อการพูดภาษาไทยปน
ภาษาองักฤษ 

ผลการศึกษาพบว่าอาชีพของบุคคลสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อการพูด
ภาษาไทยปนภาษาองักฤษในการพูดเรื่องทั่วไป ยกเวน้เรื่องเฉพาะสาขา กลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบ
อาชีพในล าดับเกียรติภูมิท่ีสูง คือ อาจารยม์หาวิทยาลัย จะมีทักษะทางภาษาอังกฤษสูง และ
ตระหนกัถึงประโยชนข์องภาษาองักฤษจึงเห็นดว้ยกับการพดูภาษาไทยปนองักฤษ โดยใหเ้หตผุล
ว่าสามารถน ามาใช้ในการท างานสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีอยู่ในล าดับเกียรติภูมิรองลงมา  คือ 
ผูจ้ดัการบริษัท/หา้งรา้นท่ีเห็นดว้ยรองลงมาในการพดูภาษาไทยปนองักฤษ กลุ่มตวัอย่างทกุอาชีพ
ใชภ้าษาไทยปนภาษาองักฤษไม่บอ่ยนกั และเลือกใชภ้าษาไทยปนภาษาองักฤษกบับคุคลท่ีอยู่ใน
สถานภาพใกลเ้คียงกับตน และมีความสนิทสนมกันโดยจะพูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษในท่ี
ท างานมากท่ีสุด นอกจากนีก้ลุ่มตวัอย่างยังมีความเห็นสอดคลอ้งกันว่าคนไทยจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งรูภ้าษาองักฤษ และไมรู่ส้กึตอ่ตา้นการน าภาษาองักฤษมาใชป้นภาษาไทย 

ในการศึกษางานวิจยัเรื่อง “ทศันคติต่อผูพู้ดภาษาไทยและภาษาจีนของชาว
ไทยท่ีเรียนภาษาจีนและชาวจีนท่ีเรียนภาษาไทย” (จรลัวิไล จรูญโรจน,์ ม.ล. 2556) กลุ่มตวัอย่าง
ประกอบดว้ยนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรีจ  านวนรวม 210 คน แบง่ออกเป็นนกัศกึษาชาวจีน จ านวน 
106 คน จากมหาวิทยาลยัชนชาติจีนยนูนาน ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน และนกัศกึษาชาว
ไทย จ านวน 104 คน จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  ์มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตวัอย่างฟังเสียงจากขอ้ความเสียงและท าแบบประเมิน ซึ่ง
ป ระกอบด้วยคุณ ลักษณะต่าง  ๆจ านวน  10 คุณ ลักษณ ะ ได้แก่  “เป็นมิ ตร” “ฉลาด ”                      
“มั่นใจในตวัเอง” “ขยนั” “มีความเป็นผูน้  า” “มีคุณธรรม” “สุภาพ” “มีการศึกษาสูง” “รวย” และ 
“รูปร่างหน้าตาดี” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างชาวไทยประเมินผู้พูดภาษาจีนสูงกว่าผู้พูด
ภาษาไทยในทกุคณุลกัษณะ ในขณะท่ีกลุม่ตวัอยา่งชาวจีนประเมินผูพ้ดูภาษาไทยและภาษาจีนไม่
แตกตา่งกนั ผูพ้ดูภาษาไทยไดร้บัการประเมินโดยกลุม่ตวัอยา่งทัง้สองกลุ่มสงูกว่าผูพ้ดูภาษาจีนใน
ดา้นการเขา้สงัคมและคณุธรรม ส่วนผูพ้ดูภาษาจีนไดร้บัการประเมินสงูกวา่ผูพ้ดูภาษาไทยในดา้น
อ านาจ ดา้นสถานภาพทางสังคม และดา้นกายภาพ กลุ่มชาวไทยท่ีมีและไม่มีเชือ้สายจีนไม่มี
ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตใินดา้นการประเมินผูพ้ดูทัง้สองภาษา 

กิตติยา แซ่เตีย (2557) ศึกษาและเปรียบเทียบ “ทศันคติของคนไทยท่ีมีตอ่ผู้
พดูภาษาญ่ีปุ่ นกบัผูพู้ดภาษาเกาหลีตามตวัแปรทางสงัคม” กลุ่มตวัอย่างเป็นคนไทยจ านวน 500 
คน อาศยัในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัท่ีมีอาณาเขตติดตอ่กับกรุงเทพมหานคร แบง่ออกเป็น  4 
กลุ่ม คือ เพศชายอายุระหว่าง18 - 22 ปี และ 38 - 42 ปี เพศหญิงอายุระหว่าง 18 - 22 ปี และ                
38 - 42 ปี จ  านวนกลุ่มละ 125 คน ใชต้วัอย่างเสียงในการเก็บขอ้มูลจ านวนทัง้หมด 4 ภาษา คือ 
ภาษาญ่ีปุ่ น  ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาไทย ผู้วิจัยได้คัดเลือกค าศัพท์ท่ีใช้ส  าหรับ
บันทึกเสียงของการศึกษาครัง้นีจ้ากหนังสือรวมค าศัพท์ฝึกสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน ท่ีมี
ความหมายคล้ายคลึงกันจากทั้ง 4 ภาษา จ านวน 16 ข้อความ แบบประเมินมีคุณลักษณะมี
จ านวน 10 บุคลิกลักษณะ คือ “รูปร่างหน้าตาดี” “ฉลาด” “มั่นใจในตัวเอง” “ขยัน” “มีความ
รบัผิดชอบ” “เป็นผูน้  า” “เป็นมิตร” “ซ่ือสตัย”์ “มีการศกึษาสงู” และ “ร  ่ารวย” 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างเพศชายทุกกลุ่มอายุ มีทศันคติดา้นบวกต่อผู้
พูดภาษาญ่ีปุ่ นมากกว่าผู้พูดภาษาเกาหลี ผลการศึกษาจ าแนกตามบุคลิกลักษณะพบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างชว่งอาย ุ18 - 22 ปี มีทศันคติดา้นบวกตอ่ผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่ นมากกวา่ผูพ้ดูภาษาเกาหลีอยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติทั้ง 10 ด้าน กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 38 - 42 ปี มีทัศนคติด้านบวกต่อผู้พูด
ภาษาญ่ีปุ่ นในระดบัท่ีสูงกว่าภาษาเกาหลีทั้ง  10 ดา้น แต่มีนัยส าคญัทางสถิติ 8 ดา้น และไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ 2 ดา้น คือ “ความเป็นมิตร” และ “ความซ่ือสตัย”์ นอกจากนีเ้พศหญิงในกลุ่ม
อายุนอ้ยมีทัศนคติดา้นบวกต่อผูพู้ดภาษาเกาหลีมากกว่าเพศชายอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ           
ผลการศกึษาจ าแนกตามเพศ พบวา่กลุม่ตวัอย่างเพศหญิงทัง้ 2 กลุม่อาย ุมีคา่ทศันคตดิา้นบวกตอ่
ภาษาท่ีมีความสอดคลอ้งกบักลุม่อายขุองตนเทา่กนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน  
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งานวิจยัเรื่อง “การศกึษาทศันคติตอ่ภาษายงัพบในการศกึษาทศันคติตอ่การ
แปรของเสียงพยญัชนะทา้ยในภาษากะเหรี่ยงสะกอตามถ่ินท่ีอยู่ และทศันคติของผูพ้ดู” (ศิรริตัน ์ชู
พนัธ ์อรรถพลพิพฒัน,์ และคณะ. 2558) ผูว้ิจยัคดัเลือกผูบ้อกภาษากะเหรี่ยงสะกอจาก 2 ถ่ินท่ีอยู ่
ไดแ้ก่ หมูบ่า้นป่าละอ ูต าบลหว้ยสตัวใ์หญ่ อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์และหมูบ่า้นแมปิ่ง 
ต าบลแมฮี่ ้อ าเภอปาย จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน  หมูบ่า้นละ 30 คน  รวมผูบ้อกภาษาในงานวิจยันีท้ัง้สิน้ 
60 คน โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือกดงัต่อไปนี  ้1) พูดภาษากะเหรี่ยงสะกอเป็นภาษาแม่ 2) อาศยัอยู่
ในชุมชนภาษากะเหรี่ยงสะกอ อย่างน้อยครึ่งอายุ 3) อายุ 12 ปี ขึน้ไป และมีอวัยวะในการออก
เสียงครบถว้นสมบรูณ ์ผลการวิเคราะหข์อ้มลูทัง้หมดแสดงใหเ้ห็นวา่ ภาษากะเหรี่ยงสะกอมีรูปแปร
ของเสียงพยัญชนะทา้ยทัง้หมด 3 รูป ไดแ้ก่ [θ] [m] [n] [ŋ] เป็นรูปแปรดัง้เดิมส่วนรูปแปร [m] 

[n]  และ [ŋ] เป็นรูปแปรใหม่ของเสียงพยญัชนะทา้ยในภาษากะเหรี่ยงสะกอ เม่ือน าตวัแปรทาง
สงัคมเขา้มาพิจารณา พบว่าตวัแปรทางสงัคมทัง้ 2 ประการ ไดแ้ก่ ถ่ินท่ีอยู่และทศันคติของผูพู้ด
ตา่งมีความสมัพันธก์ับการใชรู้ปแปรใหม่ของเสียงพยญัชนะทา้ยในภาษากะเหรี่ยงสะกอท่ีพูด ท่ี
หมู่บา้นป่าละอู อย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทัง้นีผ้ลการวิเคราะหข์อ้มลูแสดงใหเ้ห็น
วา่ พบอตัราการปรากฏของรูปแปรใหมข่องเสียงพยญัชนะทา้ยในภาษากะเหรี่ยงสะกอเฉพาะท่ีพดู
ท่ีหมู่บา้นป่าละอเูท่านัน้ และการปรากฏของรูปแปรใหม่ของเสียงพยญัชนะทา้ยมีความสมัพนัธก์บั

ทศันคติของผูพ้ดู  รูปแปรใหม่ [m] [n] และ [ŋ] ของเสียงพยญัชนะทา้ยจะถกูใชม้ากโดยผูพ้ดูท่ีมี
ทศันคตท่ีิดีตอ่ภาษาไทยมากเท่าใดยิ่งพบอตัราการปรากฏของรูปแปรใหมข่องเสียงพยญัชนะทา้ย
มากขึน้เทา่นัน้ 

งานวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของคนวัยหนุ่มสาวท่ีมีต่อเสียงพูดของเกย์ไทย : 
การศึกษาการรบัรูเ้ชิงสทัศาสตรส์งัคม” (วริษา โอสถานนท.์ 2561) งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค ์คือ 
คนไทยกลุม่หนุม่สาวสามารถแยกแยะเสียงเกยอ์อกจากเสียงชายแทไ้ดห้รือไม ่และคนไทยกลุ่มนีมี้
ทัศนคติอย่างไรต่อเสียงเกย ์โดยใชท้ฤษฎีสัทศาสตรส์ังคม (Sociophonetics) มาใช้ในงานวิจัย 
โดยผู้วิจัยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ครัง้ การทดลองครัง้ท่ี 1 มีวัตถุประสงค ์เพ่ือศึกษาว่าผูฟั้ง
กลุ่มหนุ่มสาวสามารถแยกแยะเสียงพูดของเกยอ์อกจากเสียงพูดของผูช้ายไดห้รือไม่ โดยกลุ่มผู้
ออกเสียงเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ทัง้หมด 12 คน เป็นชาย 7 คน เป็นเกย ์5 คน อายุ 18 - 
22 ปี พูดภาษาไทยกลางเป็นภาษาแม่ และไม่ได้ปิดบังเพศสภาพของตนเอง กลุ่มผู้ฟังเป็น
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี อาย ุ18-22 ปี มีจ  านวนทัง้สิน้ 75 คน แบง่เป็นผูช้าย 25 คน ผูห้ญิง 25 
คน และเกย ์25 คน  โดยแบบฟอรม์ประเมินเสียงพดู แบง่เป็น 2 ชดุ ชดุแรกเป็นแบบฟอรม์ประเมิน
เสียงเรา้ 15 เสียง ในบรบิททางการ คือ อา่นข่าว ส่วนชดุท่ี 2 เป็นการประเมินเสียงเรา้ในบรบิทท่ีไม่
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เป็นทางการ คือ เล่าเรื่อง ระดบัการประเมิน 1 (นอ้ยสุด) ถึง 5 (มากสุด) น าผลการประเมินทัง้ 2 
ชุด มาหาค่าสถิติ (ONE - WAY Anova) ผลการทดลองครัง้ท่ี 1 ผู้ฟังสามารถระบุเพศสภาพได้
ถกูตอ้งมากยิ่งขึน้เม่ือผูอ้อกเสียงเม่ือผูอ้อกเสียงถูกก าหนดใหพู้ดในสถานการณท่ี์ไม่เป็นทางการ 
และผูฟั้งทุกกลุ่มมีความมั่นใจในการประเมินยิ่งขึน้ในสถานการณท่ี์ไม่เป็นทางการ เป็นขอ้สงัเกต
ไดว้่า ระดบัความมั่นใจจะสงูขึน้ตามความแม่นย าในการประเมิน การทดลองครัง้ท่ี 2 กลุ่มผูอ้อก
เสียงประกอบดว้ยชาย 2 คน และเกย ์1 คน ในการทดลองครัง้นีจ้ะมี 4 เสียงเรา้ มีช่ือเรียกว่า M1, 
M2, M2tG1, และ G2 เสียง M1 และ M2 เป็นตัวแทนของเพศชาย ส่วน M2tG1 และ G2 เป็น
ตวัแทนของเสียงเกย ์โดยเสียง M2 และ M2tG1 จะเป็นเสียงคน ๆ เดียวกัน กลุ่มผู้ฟังมีทั้งหมด 
267 คน เป็นชาย 85 คน เป็นเกย์ 35 คน และเป็นหญิง 147 คน อายุ 18 - 22 ปี เป็นนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ทุกคนพูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ การประเมินทศันคติของเสียงเร้าทัง้ 4 เสียง 
แบ่งเกณฑก์ารประเมินออกเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ “ความน่าเช่ือถือ” “ความน่าคบหา” “ความจริงใจ” 
“ความรับผิดชอบ” “ความสุภาพ” “ความมีระเบียบ” “ความชอบ” และ “ความน่าร  าคาญ” 
สถานการณมี์ทัง้หมด 4 สถานการณ ์แบง่ออกเป็นสถานการณท่ี์เป็นทางการ 2 สถานการณ ์และ
สถานการณท่ี์ไม่เป็นทางการ 2 สถานการณ ์จากการทดลองครัง้ท่ี 2 พบว่า ผูฟั้งมีทศันคติท่ีดีต่อ
เสียงของชายแทแ้ละเกย ์แต่ผูฟั้งช่ืนชอบเสียงของชายแทม้ากท่ีสุด อย่างไรก็ตามทัศนคติอาจ
แตกต่างกันไป ตามสถานการณเ์ป็นทางการและไม่เป็นทางการณ์ กล่าวคือ ทัศนคติหรือการให้
คณุคา่ของคน ๆ หนึ่ง อาจขึน้อยูก่บัปัจจยัแวดลอ้ม และสิ่งตา่ง ๆ รว่มดว้ย  

2.1.3.2 งานวิจยัท่ีศกึษาทศันคติของชาวตา่งชาตท่ีิมีตอ่ภาษาตา่งประเทศ 
งานวิจัยท่ีศึกษาทัศนคติทางอ้อมต่อภาษาของชาวต่างประเทศ  ได้แก่ 

การศึกษาทัศนคติของชาวยิวและชาวอาหรบัท่ีมีต่อภาษาฮีบรูและภาษาอาหรบั Evaluational 
reactions of Jewish and Arab adolescents to dialect and language variations (Lambert, 
et al. 2010) การศึกษาทัศนคติของชาวกาลิเซียนต่อภาษามาตรฐานและภาษาถ่ินของตน  
“ Language attitudes in Galicia: using the matched-guise test among high school 
students” (Loureiro-Rodriguez, Boggess, & Goldsmith. 2012) การศึกษาทศันคติของชาวจีน
ท่ี พู ด  3 ภ า ษ า  “Matched-Guise Experiment and Its Application to Measure Uyghur 
Trilinguals' Language Attitudes” (Chen & Cao. 2013) และการศึกษาทัศนคติของชาวไตห้วัน
ต่อผูพู้ดภาษาจีนแมนดารินและภาษาจีนไตห้วัน “A Case Study of Language Attitude: How 
Do Taiwanese Females View Mandarin-Speaking and Taiwanese-Speaking Males?” 
(Huang & Kuo. 2015) 
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งานวิจยัท่ีศึกษาทศันคติต่อภาษาของชาวยิวและชาวอาหรบัเป็นการศึกษา
ขอ ง  Lambert (Lambert, et al. 2010 ) เรื่ อ ง  “Evaluational reactions of Jewish and Arab 
adolescents to dialect and language variations” (Lambert, et al. 2010) มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ
ศกึษาทศันคติของกลุ่มวยัรุน่เชือ้สายยิวและกลุ่มวยัรุน่เชือ้สายอาหรับท่ีมีต่อภาษาฮีบรูและภาษา
อาหรบั กลุ่มตวัอย่างถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มวยัรุน่เชือ้สายยิว อายรุะหว่าง 15 – 16 ปี 
เพศหญิง 28 คน เพศชาย 12 คน ท่ีศึกษาภาษาอาหรบัตามหลักสูตรการเรียนการสอนของทาง
โรงเรียน และกลุ่มวยัรุน่เชือ้สายอาหรบั มีอายรุะหว่าง 13 – 18 ปี เพศหญิง จ านวน 6 คน เพศชาย
จ านวน 23 คนใช้ภาษาอาหรับในการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่  แต่ก็ไดศ้ึกษาภาษาฮีบรูใน
โรงเรียนเช่นเดียวกนั กลุ่มตวัอย่างกลุ่มนีมี้ความคล่องแคล่วในการใชภ้าษาอาหรบัและภาษาฮีบรู
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มแรก ขอ้มูลท่ีใช้ในการประเมินทัศนคติเป็นขอ้ความเสียง  3 รูปแบบ
รูปแบบแรก คือ ชาวอาหรบัท่ีสามารถพูดภาษาภาษาฮีบรูไดอ้ย่างคล่องแคล่ว รูปแบบท่ีสอง คือ
ภาษาฮีบรูส าเนียงเยเมนซึ่งพูดโดยชาวอาหรบัท่ีสามารถพูดภาษาภาษาฮีบรูไดอ้ย่างคล่องแคล่ว  
และรูปแบบสดุทา้ย คือ ภาษาฮีบรูส าเนียงอชัเคนาซิพดูโดยชาวยิวเชือ้สายยโุรป 

กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มต้องฟั งเสียงดังกล่าวและท าการประเมิ น
คุณลักษณะจากเสียงท่ีไดย้ิน 20 คุณลักษณะ ไดแ้ก่ “รูปร่างสูงโปร่ง” “ดึงดูดใจ” “เป็นผู้น  า” “ 
มีอารมณข์นั” “ฉลาด” “ซ่ือสตัย”์ “เช่ือมั่นในตวัเอง” “เป็นมิตร” “มีน า้ใจ” “ชอบความบนัเทิง” “วิตก
กังวล” “มีจิตใจดีงาม” “น่าเช่ือถือ” “ทะเยอทะยาน” “มั่นคง” “บุคลิกภาพดี” “เป็นท่ีช่ืนชอบ” 
“ร  ่ารวย” “สะอาด”และ “มีศกัดิ์ศรี” และตอ้งประเมินคุณลักษณะดา้นการถูกยอมรบัทางสังคม 
(Social distance scales) จ านวน 4 คณุลกัษณะ ไดแ้ก่ “น่าคบหาเป็นเพ่ือน” “ไดร้บัการยอมรบั
เป็นญาติหรือการแตง่งาน” “ไดร้บัการยอมรบัเป็นเพ่ือนบา้น” และ “ควรไดร้บัความช่วยเหลือเม่ือ
บคุคลนัน้ตอ้งการ” จากการเปรียบเทียบการประเมินทศันคติของกลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่มท่ีมีต่อ
เสียงพูดภาษาฮีบรูส าเนียงเยเมนและภาษาฮีบรูส าเนียงอัชเคนาซิ พบว่าเสียงพูดภาษาฮีบรู
ส าเนียงอัชเคนาซิไดร้บัค่าคะแนนเฉล่ียคุณลักษณะนอ้ยกว่าเสียงพูดภาษาฮีบรูส าเนียงเยเมน 
จ านวน 7 คุณลักษณะ คือ “ฉลาด” “ซ่ือสัตย”์ “น่าเช่ือถือ” “ทะเยอทะยาน”  “ร  ่ารวย” “สะอาด” 
และ “มีศักดิ์ศรี” และคุณลักษณะด้านการยอมรับทางสังคม จ านวน 1 คุณลักษณะ ได้แก่       
“ไดร้บัการยอมรบัเพ่ือนบา้น” ในขณะท่ีเสียงพูดภาษาฮีบรูส าเนียงอัชเคนาซิถูกประเมินให้ค่า
คะแนนเฉล่ีย คณุลกัษณะดา้น “มีอารมณข์นั” สูงกว่าเสียงพูดภาษาฮีบรูส าเนียงเยเมน จากการ
เปรียบเทียบการประเมินทศันคติของกลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่มท่ีมีตอ่เสียงพดูภาษาฮีบรูและภาษา
อาหรบั พบว่ากลุ่มตวัอย่างชาวยิวมีทัศนคติท่ีมีต่อเสียงพูดภาษาอาหรบัในระดบั “นอ้ย” ซึ่งแบ่ง
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ออกเป็น คณุลกัษณะทั่วไปจ านวน 3 คณุลกัษณะ ไดแ้ก่ “มีอารมณข์นั” “เป็นมิตร” “ซ่ือสตัย”์ และ
คณุลกัษณะดา้นการยอมรบัทางสงัคม จ านวน 1 คณุลกัษณะ ไดแ้ก่ “ไดร้บัการยอมรบัเป็นญาติ
หรือการแตง่งาน” ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างชาวอาหรบัมีทศันคติตอ่เสียงพดูชาวยิว ในระดบั “นอ้ย” 
ซึ่งแบ่งออกเป็น คุณลักษณะทั่ วไปจ านวน 5 คุณลักษณะ ได้แก่ “ฉลาด” “มีความซ่ือสัตย์”    
“เช่ือมั่นในตวัเอง” “เป็นมิตร” และ “มีจิตใจดีงาม” และคุณลักษณะดา้นการยอมรบัทางสังคม 
จ านวน 2 คณุลกัษณะ ไดแ้ก่ “ไดร้บัการยอมรบัเป็นญาติหรือการแต่งงาน” และ “ควรไดร้บัความ
ช่วยเหลือบคุคลนัน้ตอ้งการ” จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีตอ่กลุ่มคนเชือ้ชาติ
เดียวกันกับตนเอง คณุลกัษณะดา้น “ความซ่ือสตัย”์ “เป็นมิตร” และ “ไดร้บัการยอมรบัเป็นญาติ
หรือการแตง่งาน” มากกวา่กลุม่ชาตพินัธุอ่ื์น  

การศึกษาทัศนคติของชาวกาลิ เซียนพบในงานวิจัยเรื่อง  “Language 
attitudes in Galicia: using the matched-guise test among high school students” 
(Loureiro-Rodriguez, Boggess, & Goldsmith. 2012) ผู้วิจัยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือตอ้งการศึกษา
ทศันคติของเด็กวยัรุน่ชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีอาศยัอยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของกา
ลิเซียท่ีมีต่อภาษามาตรฐานกาลิเซียน  ภาษาถ่ินกาลิเซียน และภาษาสเปน กลุ่มตัวอย่างอายุ
ระหว่าง 16 - 20 ปี สามารถพดูไดท้ัง้ 2 ภาษา อาศยัอยู่ในเขตเมือง จ านวน 129 คน และอาศยัอยู่
เขตชนบท จ านวน 159 คน โดยใหก้ลุ่มตวัอย่างประเมินคุณลักษณะจากเสียงท่ีไดย้ินจ านวน  8 
เสียง ซึ่งเสียงดงักลา่วถกูบนัทกึจากผูพ้ดู จ  านวน 4 คน โดยแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่ท่ี 1 เป็นเสียง
เพศชายและเสียงเพศหญิงท่ีพูดภาษาสเปนและภาษามาตรฐานกาลิเซียน ผูถู้กบนัทึกเสียงทัง้ 2 
คน ใชภ้าษาสเปนเป็นภาษาแม่ กลุ่มท่ี 2 เป็นเสียงเพศชายและเสียงเพศหญิงท่ีพดูภาษาสเปนและ
ภาษาถ่ินกาลิเซียน ผูถู้กบันทึกเสียงทั้ง 2 คน ใช้ภาษาถ่ินกาลิเซียนเป็นภาษาแม่ เม่ือฟังเสียง
ดังกล่าวแล้วกลุ่มตัวอย่างจะประเมินคุณลักษณะ จ านวน  25 คุณลักษณะ ได้แก่ “ฉลาด” 
(intelligent) “ตลก” (amusing) “ไม่เหมาะสม”(improper) “ดึงดูดใจ” (attractive) “น่าเช่ือถือ” 
( trustworthy) “ มี อ า รม ณ์ ขั น ”  ( to have a sense of humour) “ โบ ร าณ ”  (conservative) 
“ทะเยอทะยาน” (ambitious) “เงอะงะ” (rustic) “ใจดี” (kind) “ขยัน” (hard-working) “หยาบ
คาย” (vulgar) “รักสันโดษ” (introverted) “ใจกว้าง” (open-minded) “เอาใจใส่ผู้อ่ืน” (caring) 
“เป็นระเบียบ” (refined) “มีประสิทธิภาพ” (efficient) “โง่เขลา” (ignorant) “น่าเบื่อ” (boring) 
“สภุาพ” (polite) “มีความหลากหลาย” (cosmopolitan) “มีการศกึษา” (educated) “ไม่เรียบรอ้ย” 
(unrefined) “ทนัสมยั” (modern) และ “คลอ่งแคลว่” (apt) 
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ผลการศกึษาพบว่า ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษาสเปนและภาษาถ่ินกาลิเซียน
ในมิติดา้นต่าง ๆ ดงันี  ้1) ดา้นศกัยภาพ กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงท่ีอาศยัอยู่ในเมืองและในชนบทมี
ความเห็นว่าเสียงพูดของเพศหญิงมีศกัยภาพมากกว่าเสียงพูดของเพศชายเม่ือพูดภาษาสเปน       
2) ดา้นความดึงดดูใจ พบว่ากลุ่มตวัอย่างเพศหญิงท่ีอาศยัอยู่ในเมืองและในชนบทมีความเห็นว่า 
เสียงพดูของเพศชายท่ีพดูภาษาสเปนมีความดงึดดูใจมากกว่าเสียงพดูของเพศชายท่ีพดูภาษาถ่ิน
กาลิเซียน กลุม่ตวัอยา่งเพศชายท่ีอาศยัอยูใ่นชนบท มีความเห็นว่าเสียงพดูของเพศชายท่ีพดูภาษา
สเปนมีความดงึดดูใจมากกว่าเสียงพดูภาษาถ่ินกาลิเซียน ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างเพศชายท่ีอาศัย
อยู่ในเมืองมีความเห็นว่าเสียงพดูของเพศชายท่ีพดูภาษาถ่ินกาลิเซียนมีความน่าดงึดดูใจมากกว่า
ภาษาสเปน และภาษามาตรฐานกาลิเซียน 3) ดา้นความถกูตอ้งทางสงัคม พบว่ากลุ่มตวัอย่างทัง้
เพศหญิงและเพศชายต่างเห็นว่าเสียงพูดของเพศหญิงมีความถูกตอ้งนอ้ยกว่าเสียงพูดของเพศ
ชายทัง้ภาษาสเปนและภาษาถ่ินกาลิเซียน ความสมัพนัธร์ะหว่างภาษาสเปนและภาษามาตรฐาน          
กาลิเซียน พบว่า ดา้นศกัยภาพ กลุ่มตวัอย่างทัง้เพศชายและเพศหญิงมีความเห็นว่าเสียงพดูของ
เพศชายท่ีพูดภาษามาตรฐานกาลิเซียนมีศกัยภาพมากกว่าเสียงพดูภาษาสเปน ดา้นความดึงดดู
ใจพบว่า เสียงพูดของเพศชายท่ีพูดภาษามาตรฐานกาลิเซียนและภาษาสเปนมีความดึงดูดใจ
เท่ากนัในขณะท่ีเสียงพดูของเพศหญิงมีความดงึดดูใจมากกว่าเพศชายทัง้ในภาษามาตรฐานกาลิ
เซียนและภาษาสเปน ด้านความถูกต้องทางสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีอาศัยอยู่ในเมืองมี
ความเห็นว่าเสียงพูดของเพศชายท่ีพูดภาษาสเปนมีความถูกตอ้งมากกว่าภาษามาตรฐานกาลิ
เซียนในขณะท่ีเสียงพดูของเพศหญิงมีความถกูตอ้งนอ้ยกวา่เพศชายเม่ือพดูภาษาสเปนและภาษา
มาตรฐานกาลิเซียน 

Chen & Cao (2013) ศึกษาทัศนคติต่อภาษาของชาวจีนในงานวิจัยเรื่อง 
“ Matched-Guise Experiment and Its Application to Measure Uyghur Trilinguals' 
Language Attitudes” กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  จ  านวน  220 คนจาก  3 
มหาวิทยาลยั ในมณฑลซินเจียง ประเทศจีน เพศชาย 74 คน เพศหญิง 146 คน ช่วงอายรุะหว่าง 
19 – 22 ปี โดยใหก้ลุ่มตวัอย่างประเมินคณุลกัษณะจากเสียงท่ีไดย้ิน ขอ้ความเสียงเป็นเรื่องสัน้ 3 
ภาษา ได้แก่ ภาษาอุยกูร  ์ภาษาจีนกลาง และภาษาอังกฤษ คุณลักษณะท่ีกลุ่มตัวอย่างต้อง
ประเมินจากเสียงพดูมีจ านวน 8 คณุลกัษณะ ไดแ้ก่ “มีอธัยาศยัดี” “ความจริงใจ” “ความดงึดดูใจ” 
“ความสุภาพ” “ความน่าเช่ือถือ” “ระดับการศึกษา” “ความน่าเคารพ” และ “มีอารมณ์ขัน” 
ผลการวิจยัพบวา่ กลุม่ตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีตอ่เสียงพดูทัง้ 3 ภาษา โดยท่ีมีทศันคติท่ีดีตอ่เสียงพดู
ท่ีเป็นภาษาอยุกรูม์ากท่ีสดุ แสดงใหเ้ห็นถึงความรกัและความภาคภูมิใจในภาษาและวฒันธรรมท่ี
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มีต่อชาติพันธุ์ ส  าหรบัเสียงพูดภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษนั้น ผลการวิจัยพบว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันี ้กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าผูพู้ดภาษาจีนกลาง มีความสุภาพ มี
ระดบัการศกึษาสงู และมีความน่าเคารพมากกว่าผูพ้ดูภาษาองักฤษ ในขณะท่ีกลุม่ตวัอยา่งเห็นว่า
ผูพ้ดูภาษาองักฤษมีอธัยาศยัดี มีความดึงดดูใจ มีความน่าเช่ือถือ และมีอารมณข์นั มากกว่าผูพู้ด
ภาษาจีนกลาง 

การศึกษาทัศนคติต่อภาษาของผู้พูดชาวไตห้วันในงานวิจัยเรื่อง “A Case 
Study of Language Attitude : How Do Taiwanese Females View Mandarin-Speaking and 
Taiwanese-Speaking Males?” (Huang & Kuo. 2015) มี วัตถุป ระสงค์เพ่ื อต้องการศึกษ า
ทัศนคติของผู้หญิงชาวไตห้วันท่ีมีต่อเสียงผู้ชายท่ีพูดภาษาจีนแมนดารินและเสียงผู้ชายท่ีพูด
ภาษาจีนไตห้วนัว่ามีความแตกตา่งกนัอย่างไร กลุ่มตวัอย่างเป็นครูผูส้อนระดบัประถมศึกษา เพศ
หญิงชาวไตห้วนั จ  านวน 6 คน จากเมืองไทชุง ท่ีใชภ้าษาจีนแมนดารินและภาษาจีนไตห้วันใน
ระดบัคลอ่งแคล่ว แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ชว่งอาย ุ กลุม่ตวัอยา่งคนท่ี 1 และ 2 มีอายรุะหวา่ง 20 - 30 
ปี สถานภาพโสด กลุ่มตวัอย่างคนท่ี 3 และ 4 มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี สถานภาพแต่งงาน กลุ่ม
ตวัอย่างคนท่ี 5 และ 6 มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี สถานภาพแต่งงาน กลุ่มตวัอย่างคนท่ี 1 - 3 จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และกลุ่มตัวอย่างคนท่ี  4 - 6 จบการศึกษาระดับปริญญาโท กลุ่ม
ตวัอย่างจะตอ้งฟังขอ้ความเก่ียวกับการแนะน าตวัเองอย่างเป็นทางการท่ีเป็นภาษาจีนแมนดาริน
และภาษาจีนไตห้วนั  

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติท่ีดีต่อเพศชายท่ีพูดภาษาจีน
ไตห้วนัมากกว่าเพศชายท่ีพดูภาษาจีนแมนดาริน โดยกลุ่มตวัอย่างประเมินเพศชายท่ีพดูภาษาจีน
ไต้หวันด้วยคะแนนสูงกว่าเพศชายท่ีพูดภาษาจีนแมนดารินทั้งหมด 7 คุณลักษณะ ได้แก่        
“ความน่าสนใจ” “ระดบัการศกึษา” “ความเป็นมิตร” “การเขา้สงัคม” “ความนิยม” “ความสขุ” และ 
“มีเสียงท่ีน่าดึงดูดใจ” กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติด้านบวกต่อเพศชายท่ีพูดภาษาจีนแมนดาริน
มากกว่าเพศชายท่ีพูดภาษาจีนไตห้วนั 3 คณุลกัษณะ ไดแ้ก่ “ขยนั” “สุภาพ” และ “มีรูปร่างท่ีน่า
ดึงดดูใจ” คณุลกัษณะดา้น “ฐานะความร ่ารวย” กลุ่มตวัอย่างประเมินใหเ้พศชายท่ีพูดภาษาจีน
ไตห้วันและเพศชายท่ีพูดภาษาจีนแมนดารินอยู่ในระดบัเดียวกัน เป็นท่ีน่าสนใจว่า ถึงแม้กลุ่ม
ตวัอย่างประเมินว่าทกัษะการพูดภาษาจีนแมนดารินของพวกเขามีประสิทธิภาพดีกว่าทกัษะการ
พดูภาษาจีนไตห้วนั (รอ้ยละ89 ต่อ รอ้ยละ83) แตก่ลุ่มตวัอย่างกลบัมีทศันคติท่ีดีตอ่เพศชายท่ีพูด
ภาษาจีนไตห้วนั คิดเป็นรอ้ยละ 70 ซึ่งมากว่า เพศชายท่ีพดูภาษาจีนแมนดาริน คิดเป็นรอ้ยละ 61 
โดยไมมี่นยัยะของความแตกตา่งดา้นอายขุองกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีตอ่เพศชายท่ีพดูทัง้ 2 ภาษา 
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จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาทัศนคติต่อภาษา
ทางอ้อม ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจถึงหลักการเก็บข้อมูลโดยใช้ วิธี การพรางเสียงคู่ (matched-guise 
technique) ซึ่งใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลทัศนคติโดยใหก้ลุ่มตวัอย่างฟังเสียงพูด ท่ีตอ้งการศึกษา โดย
เสียงนัน้จะตอ้งมาจากผูพู้ดคนเดียวกันท่ีสามารถออกเสียงภาษาดงักล่าวไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ 
โดยท่ีกลุ่มตวัอย่างไม่รูว้่าเสียงท่ีไดฟั้งนัน้เป็นของคน ๆ เดียวกนั ขอ้ดีของการใชว้ิธีการพรางเสียงคู่
ในการเก็บขอ้มูลงานวิจยั คือ เป็นการหลีกเล่ียงการมีอคติท่ีมีต่อตวับคุคลและท าใหไ้ดข้อ้มลูท่ีมา
จากทศันคติของกลุ่มตวัอย่างอย่างแทจ้ริง ซึ่งผูว้ิจยัเล็งเห็นว่าเทคนิคดงักล่าวมีความเหมาะสมท่ี
จะน ามาปรบัใชก้บังานวิจยัครัง้นี ้เพ่ือใชว้ดัทศันคติของคนไทยท่ีมีตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐาน
ท่ีพดูโดยเจา้ของภาษาและเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ลาว และกมัพชูาท่ีพดูโดยแรงงาน
ตา่งชาต ิ

 นอกจากนีผู้ว้ิจยัเล็งเห็นว่าความหลากหลายของผลการศกึษาท่ีไดจ้ากการ
ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการศึกษาทัศนคติทางอ้อม สามารถน ามาปรบัใช้กับการอภิปราย
ผลการวิจยัในครัง้นีไ้ด ้ 

3. ทัศนคติต่อแรงงานต่างชาติ 
ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัทศันคติตอ่แรงงานตา่งชาติในบริบทของประเทศไทย

พบวา่มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้

งานวิจัยเรื่อง “เรื่องทัศนคติต่อแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย  ตามมิติด้าน
สาธารณสุข ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นความมั่นคงของประเทศ” (ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และคณะ, 
2561) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและสังเคราะห์บทความงานวิจัย และเอกสารนโยบายหรือ
กฎระเบียบเก่ียวกับทศันคติของสาธารณชนไทย (และภาครฐั) ท่ีมีตอ่แรงงานขา้มชาติ 3 สญัชาติ
ไดแ้ก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชาในมิติดา้นสาธารณสุข ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นความมั่นคงของ
ประเทศ ตลอดจนการศึกษาความเช่ือมโยงของทัศนคติภาครฐัต่อนโยบายในการบริหารจัดการ
แรงงานขา้มชาต ิ  

ผลการศึกษาพบว่า ทศันคติของคนไทยต่อแรงงานขา้มชาติมีความหลากหลาย ทัง้
ดา้นดี และไม่ดี มิติดา้นสาธารณสุข คนไทยมีทัศนคติท่ีดีในแง่มุมของการใหส้ิทธิในการเขา้ถึง
บริการดา้นการดแูลรกัษาพยาบาลแก่แรงงานขา้มชาติ รวมถึงการใหค้วามรูใ้นการดแูลสขุอนามยั
และสิ่งแวดลอ้มของท่ีพกัอาศยัของแรงงานขา้มชาติดว้ย ในแง่ของการใหบ้ริการของบุคลากรทาง
สาธารณสขุเองก็สะทอ้นใหเ้ห็นวา่มีความเต็มใจท่ีจะใหก้ารดแูลรกัษาพยาบาลคนไขท่ี้เป็นแรงงาน
ขา้มชาติ ดว้ยมาตรฐานการรกัษาเดียวกันกบัท่ีคนไทยไดร้บัอย่างเต็มท่ี แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมี
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ทัศนคติอีกดา้นหนึ่งในลักษณะของการตัง้ค  าถามเก่ียวกับชุดสิทธิประโยชน์ในการให้บริการ
สขุภาพท่ีแรงงานขา้มชาติวา่จ  าเป็นหรือไม่ท่ีตอ้งใหค้รอบคลมุทกุอยา่งเหมือนกบัคนไทย เน่ืองจาก
ชดุสิทธิประโยชนห์รือบรกิารสขุภาพบางอย่างคนไทยเองยงัไม่มี โอกาสไดเ้ลือกใชบ้ริการไดเ้ทา่กบั
แรงงานข้ามชาติ และยังสัมพันธ์กับเรื่องงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายท่ีภาครฐัตอ้งบริหาร
จดัการ นอกจากนีย้งัมีประเด็นพฤตกิรรมของแรงงานขา้มชาตท่ีิเขา้มารบับรกิารสขุภาพแตไ่ม่ยอม
จา่ยคา่รกัษาพยาบาล  

มิติด้านเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เป็นมุมมองท่ีไดจ้ากนายจ้างและแรงงานไทย ซึ่งใน
ภาพรวมมีทัศนคติท่ีดีต่อแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะประเด็นความจ าเป็นในการจ้างงาน 
เน่ืองจากสถานการณท์างเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทยเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานระดบัล่างท่ี
จ  าเป็นตอ้งใชแ้รงงานขา้มชาติเข้ามาทดแทนแรงงานไทยในบางอุตสาหกรรม ดังนั้น นายจา้ง
ภาคเอกชนจึงมีมมุมองความคิดตอ่แรงงานขา้มชาติในทางบวก นอกจากนีย้งัมีองคก์รตา่ง ๆ ท่ีให้
ความส าคญักับการพฒันาทกัษะแรงงานขา้มชาติและด าเนินการใหค้วามรู ้และฝึกอบรมทักษะ
ต่าง ๆ ให้แรงงานขา้มชาติมากขึน้ ในส่วนของแรงงานไทยมีทั้งส่วนท่ีมีทัศนคติท่ีดีและไม่ดีต่อ
แรงงานขา้มชาติในสถานประกอบการ กล่าวคือแรงงานไทยสว่นหนึ่งมองวา่ แรงงานขา้มชาตท่ีิเขา้
มาท างานเป็นการทดแทนความขาดแคลนในอาชีพท่ีแรงงานไทยไม่นิยมท า  อย่างไรก็ตามยงัคงมี
แรงงานไทยอีกส่วนหนึ่งท่ีมีทศันคติทางลบตอ่แรงงานขา้มชาติ ในแง่ท่ีว่าแรงงานขา้มชาติมาจาก
ชนชาติท่ีดอ้ยกว่าชนชาติไทย ดงันัน้ แรงงานไทยควรจะไดร้บัสถานะต่าง ๆ ท่ีเหนือกว่าแรงงาน
ขา้มชาติ จนเกิดการรอ้งเรียนสิทธิของแรงงานไทยในประเด็นนีเ้กิดขึน้  อีกประเด็นส าคญัคือเรื่อง
อาชีพและการแยง่งานคนไทย 

มิติด้านความมั่ นคงของประเทศ สะท้อนออกมาให้เห็นในเชิงลบ จากความ
หวาดระแวงต่อแรงงานขา้มชาติในชุมชนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไดแ้ก่การเล่นพนัน หวย ไพ ่
ไฮโล พนนัผลฟุตบอล ปัญหายาเสพติดผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาทกันใน
ชุมชน และคนไทยไม่สามารถแยกแยะได้ว่าแรงงานข้ามชาติคนใดท่ีเข้าเมืองและท างานถูก
กฎหมายหรือผิดกฎหมาย ประเด็นปัญหาเหล่านีถู้กมองว่ามีผลกระทบต่อความไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรพัยส์ินของคนไทย ซึ่งเกิดจากแรงงานขา้มชาติ โดยเฉพาะแรงงานขา้มชาติท่ีเขา้เมือง
และท างานแบบผิดกฎหมาย 

งานวิจยัเรื่อง “สภาวะความจ าเป็นต่อความตอ้งการแรงงานต่างดา้ว และทัศนคติ
ของผู้ประกอบการในพื ้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนคราบหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา” (สุชานาถ พัฒนวงศง์าม; อรนุช กฤตยขจรสกุล. 2561) งานวิจัยนีเ้ป็นงานวิจัยเชิง
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ปริมาณและเชิงคณุภาพ กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการในพืน้ท่ี อบต. 
หนองแหน 127 ราย และผู้มีส่วนไดเ้สีย (stakeholder) ในพืน้ท่ี จ  านวน 25 ราย และสัมภาษณ์
แรงงานต่างดา้ว จ านวน 3 ราย และผู้ประกอบการท่ีแรงงงานต่างดา้วท างานอยู่ ในพืน้ท่ี อบต.
หนองแหนจ านวน 1 ราย รวม 4 ราย เพ่ือสอบถามถึงแรงจงูใจท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทย และ
การเขา้มาของแรงงานต่างดา้วมาโดยวิธีใดเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจยิ่งขึน้ รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 
จ  านวน 156 คน ส าหรบักลุ่มตวัอย่างในการวิจยัเชิงคุณภาพเจาะจงเลือกมาจากประชากรกลุ่ม
ผูน้  าทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการ และคนในทอ้งถ่ินบางส่วนโดยใชก้ารสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ วิเคราะห์
ขอ้มูลจากเนือ้หาและจากการสัมภาษณ์เพ่ือหาขอ้สรุป จากนั้นใชส้ถิติเพ่ือวิเคราะหข์อ้มูลเชิง
ตวัเลขโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปและใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เครื่องมือท่ีใชใ้น
การศึกษาครัง้นี ้ไดแ้ก่ แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณท่ี์เก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคล ความรูแ้ละ
ทัศนคติต่อแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการและคนในท้องถ่ิน  รวมทั้งหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวข้องในพื ้น ท่ี  แบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูล  2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ความรู้ และส่วนของทัศนคติท่ีมีต่อแรงงาน 
ตา่งดา้ว  

ผลการศึกษาพบว่าในดา้นปัจจยัความจ าเป็นและความตอ้งการต่อการจา้งแรงงาน
ต่างดา้วของผู้ประกอบการ คือ ขาดแคลนแรงงานคุณภาพของแรงงาน ตน้ทุนค่าจา้งและการ
บรหิารจดัการ  ดา้นทศันคตท่ีิมีตอ่แรงงานตา่งดา้วโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ธุรกิจท่ีใชแ้รงงาน
ต่างด้าว คือ ธุรกิจประเภท ปศุสัตว์  เกษตร และก่อสร้าง เน่ืองจากคนไทยไม่นิยมเลือกท า 
ผูป้ระกอบการเห็นวา่แรงงานตา่งดา้วไม่คอ่ยขาดงาน มีความอดทน ไม่เลือกงาน ขยนั และมีความ
รบัผิดชอบในการท างาน 

งานวิจยัเรื่อง “การเลือกจา้งแรงงานตา่งดา้วในอาเซียน (เมียนมา ลาว กมัพชูา) ของ
ผู้ประกอบการในจังหวัดปราจีนบุรี ” (ชนัดดา ก่ิงทอง. 2558) ประชากรในการวิจัยครัง้นี ้ คือ 
นายจา้งท่ีขึน้ทะเบียนแรงงานตา่งด้าวโดยมีพืน้ท่ีอยู่ใน จังหวดัปราจีนบรุี จ  านวนทัง้หมด 260 คน 
ผลการศกึษาพบว่าการเลือกจา้งแรงงานตา่งดา้วในอาเซียนของผูป้ระกอบการในจงัหวดัปราจีนบรุี 
ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นการขาดแคลนแรงงาน ปัจจยัดา้นสวสัดิการในการท างาน และปัจจยัดา้น
ความขยันในการท างาน ซึ่งถือไดว้่าเป็นสิ่งส าคัญต่อความตอ้งการแรงงานของผู้ประกอบการ 
นอกจากนีคุ้ณลักษณะของแรงงานต่างดา้วท่ีมีผลต่อการเลือกจา้งแรงงานต่างดา้วในอาเซียน 
ประกอบไปดว้ยปัจจยั ดา้นความรบัผิดชอบ ดา้นการท างานเป็นทีม และดา้นการประหยดั ในขณะ
ท่ีคุณลักษณะด้านความซ่ือสัตย์ มีระเบียบวินัย มีความคิดสรา้งสรรค์ ใฝ่เรียนรู ้และความ
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ปลอดภัย ไม่มีผลต่อการเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวในอาเซียนของผู้ประกอบการ ในจังหวัด
ปราจีนบรุี 

งานวิจัยเรื่อง "ความเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลในการจ้างแรงงานต่างด้าวของ
ผูป้ระกอบการ ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา" (ชลี คงเย็น. 2558) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั
คือ ผูป้ระกอบการท่ีไดร้บัอนญุาตใหใ้ชแ้รงงานตา่งดา้วในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 
272 คน เครื่องมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม “แรงงานต่างดา้ว” ท่ีถกูกล่าวถึงในงานวิจยันี ้คือ แรงงาน
ท่ีไม่ใช่คนสญัชาตไิทย ผลการวิจยัพบวา่ ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การจา้ง
แรงงานต่างดา้วในภาพรวม อยู่ในระดบั “ดีมาก” โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจา้งแรงงานต่างดา้ว
ตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ ด้านนโยบายการจัดการของ
ผูป้ระกอบการ ส่วนดา้นท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าสดุ คือ ดา้นการตดัสินใจจา้งแรงงานตา่งดา้ว เพศตา่งกนัมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การจา้งงานไม่แตกตา่งกนั ในขณะท่ีอายแุละประเภทกิจการ
ต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจา้งงานต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ผูป้ระกอบการมีขอ้เสนอแนะวา่ควรผลกัดนัสนบัสนนุใหมี้นโยบายการจดัสง่แรงงานตา่ง
ดา้วในรูปแบบของรฐัต่อรฐัท่ีเป็นระบบ เพ่ืออ านวยความสะดวก รวดเร็ว และลดอตัราการลกัลอบ
เขา้เมือง  

การทบทวนวรรณกรรมในประเด็นทศันคติต่อแรงงานต่างชาติ ท าใหผู้ว้ิจยัเขา้ใจถึง
มุมมองของคนไทย ทั้งภาครฐัและเอกชนท่ีมีต่อแรงงานต่างชาติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถ
อภิปรายผลท่ีพบจากการเก็บขอ้มลูไดถ้กูตอ้งและเหมาะสมกบับริบทมากย่ิงขึน้ 

4. การคิดแบบเหมารวม (Stereotype) และคติถอืชาตพิันธุต์นเป็นใหญ่ (Ethnocentrism) 
4.1 การคิดแบบเหมารวม 

ในพจนานุกรมศพัทภ์าษาศาสตรฉ์บบัราชบณัฑิตยสถาน (2553, น.438) แปลค าว่า
Stereotype ไว้ว่า "แบบตายตัว" และในพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(2557, น.194) แปลค านีว้่า “แบบเหมารวม” โดยหมายถึง รูปแบบภาษาท่ีคนส่วนใหญ่ยึดถือว่า
เป็นภาษาท่ีใชจ้ริงของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสงัคมเช่น คนไทยเชือ้สายจีนเป็นท่ีรูจ้กักันทั่วไปใน
สังคมไทยจะออกเสียงต้นพยางค ์[d] เป็น [l] [r] เป็น [l]  และออกเสียงพยางคท์้าย [n] เป็น 
[ŋ]และ [t] เป็น [k] เป็นตน้ นอกจากแบบตายตวัการพูดภาษาไทยแบบคนจีนแลว้ ยงัมีตวัอย่าง
แบบตายตวัอ่ืน ๆ เชน่ การพดูแบบภาษาไทยถ่ินอีสาน การพดูแบบกระเหรี่ยงหรือเมียนมา  
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การพูดแบบฝรั่ง นอกจากนีย้งัมีขอ้สงัเกตอีกประการหนึ่ง คือ แบบตายตวัเป็นเพียง
ความยึดถือของสงัคม ซึ่งอาจเป็นจริงหรือไม่จริงก็ได ้ดงัจะเห็นไดว้่า มีคนไทยเชือ้สายจีนจ านวน
มากท่ีไมไ่ดพ้ดูแบบจีนในแบบตายตวัขา้งตน้ แตใ่ชภ้าษาเหมือนคนสว่นใหญ่ในชมุชนทั่วไป 

ฮามิลทันและเชอรแ์มน  (Hamilton and Sherman. 1994 อ้างถึงใน นิรมล กลัด
สมบรูณ.์ 2557) ใหค้วามหมายว่า “การคิดแบบเหมารวม คือ การรบัรูส้งัคมตอ่บคุคลโดยมีพืน้ฐาน
มาจากการรบัรูข้้อมลูจากสมาชิกในกลุ่มหรือสงัเกตจากลักษณะทางกายภาพของบคุคล โดยการ
สังเกตลักษณะทั่วไปจนกลายเป็นลักษณะตวัแทนของกลุ่มทัง้หมด สามารถเป็นได้ทัง้ลักษณะ
ทางบวกและทางลบ” 

Certo (Certo.1996 อ้างถึงใน นิรมล กลัดสมบูรณ์. 2557)กล่าวว่า “การคิดแบบ
เหมารวม คือ การประเมินลักษณะของสมาชิกในกลุ่มท่ีมีความแตกตา่งจากตนเองทัง้ในด้านบวก
และทางดา้นลบจากการรบัรูข้องตวับคุคลจากการบอกเลา่ การรบัรูจ้ากส่ือหรือประสบการณต์รง”  

จุฑารัตน์ เอื ้ออ านวย (2553) (อ้างถึงใน ดวงกมล ทองอยู่. 2559) ได้อธิบายว่า     
“การคิดแบบเหมารวมว่าคืออิทธิพลต่อการรบัรูท้างสังคมของคน เน่ืองจากบุคคลมักจะมีการใช้
ภาพในความคิดหรือการใชล้กัษณะร่วมของกลุ่มหรือท่ีเรียกว่าลกัษณะร่วมหรือภาพในความคิด 
เป็นแนวทางในการตดัสินว่าบุคคลนัน้มีลกัษณะเช่นไร การคิดแบบเหมารวมเป็นค าท่ีหมายความ
ถึงลกัษณะบางสิ่งบางอย่างท่ีเราคาดเอาว่ากลุ่มนีห้รือผูท่ี้อยู่ในกลุ่มนีต้อ้งมีเหมือนกันทุกคน ซึ่ง
ลกัษณะรว่มนีอ้าจเป็นจรงิหรือไมก็่ได”้  

นอกจากการคิดแบบเหมารวม (Stereotype) แลว้ค าว่า คติถือชาติพนัธุต์นเป็นใหญ่ 
(Ethnocentrism)  ยังเป็นอีกหนึ่งค  าท่ีให้ความคล้ายคลึงกันในเรื่องของการเอาความรูส้ึกของ
ตนเองไปตดัสิน 

Bizumic (Bizumic. 2015) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า คติถือชาติพันธุ์ตนเป็นใหญ่ 
(Ethnocentrism) ไวว้า่ “เป็นแนวคดิท่ี ใชใ้นการอธิบายความแตกตา่งของชาตพินัธุแ์ละวฒันธรรม
กลุ่มอ่ืนท่ีไม่สอดคลอ้งกันกับวฒันธรรมของตน เก่ียวขอ้งกบัความเช่ือในความเหนือกว่าของกลุ่ม
ของตวัเองรวมถึงคา่นิยมและการปฏิบตัิและมกัจะดถูกูเกลียดชงัและเป็นปรปักษต์อ่คนนอกกลุ่ม” 
ในขณะท่ี นิยพรรณ วรรณศริิ (2540) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ คตถืิอชาติพนัธุต์นเป็นใหญ่ ไวว้่า
“เป็นลทัธิท่ีตดัสินวฒันธรรมของคนกลุ่มอ่ืนโดยใชค้า่นิยมของตนเองไปวดั กล่าวคือเป็นการคิดถึง
แตส่ิ่งท่ีอยู่แตร่อบ ๆ ตวัเองอะไรท่ีเก่ียวกบัตวัเอง คดิวา่ดีหมดสว่นวฒันธรรมหรือพฤติกรรมของคน
อ่ืนถือว่าไม่ดีท่ีว่าวฒันธรรมของตนเองดี เพราะตนรูจ้กัและเคยชินกับมนั ส่วนท่ีว่าวฒันธรรมของ
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ผูอ่ื้นไม่ดีนัน้เป็นเพราะไม่รูจ้กัและแปลกตาไม่เขา้ใจและไม่พยายามท าความเขา้ใจก่อนจะตดัสิน
วา่มนัดีหรือเลวอยา่งไร การตดัสินแบบนีเ้ป็นเรื่องของอารมณไ์มใ่ชเ่หตผุล” 

จากความหมายต่าง ๆ ขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การคิดแบบเหมารวมและคติถือ
ชาติพนัธุต์นเป็นใหญ่ คือ การรบัรูห้รือทศันคติของสงัคมทั่วไปท่ีมีต่อกลุ่มคนอ่ืน ชนชาติอ่ืน ท่ีมา
จากการสงัเกตทางกายภาพทั่วไปกลายเป็นลกัษณะท่ีตวัแทนหรือเป็นเอกลกัษณข์องคนกลุ่มนัน้ 
ซึ่งสามารถเป็นไดท้ัง้ดา้นบวกและดา้นลบ ซึ่งอาจจะเป็นจรงิหรือไมจ่รงิก็ได ้

ตวัอย่างการคดิแบบเหมารวมดา้นชาตพินัธุ ์เชน่ คนไทยเคยมีภาพในความคดิว่าเป็น
คนยิม้ง่ายจนใคร ๆ ตา่งก็ขนานนามประเทศไทยว่า “สยามเมืองยิม้” แต่ในความเป็นจริงคนไทย
ไม่ไดย้ิม้ง่ายเหมือนกนัทกุคน คนจีนมีภาพในความคิดว่าเป็นคนขยนัอดทน สูชี้วิต มีหวัการคา้ แต่
ในขณะเดียวกนัก็ถกูมองว่ามกัจะมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เช่น ในประเด็นของนกัท่องเท่ียวจีนท่ี
เวลาไปเท่ียวเป็นกลุม่ใหญ่ ๆ มกัจะมีพฤติกรรมท่ีไรม้ารยาท จนท าใหน้กัท่องเท่ียวจีนถกูมองอย่าง
เหมารวมว่าไม่ดี ทัง้ ๆ ท่ีในจ านวนนกัทอ่งเท่ียวจีนนัน้ก็มีคนท่ีมีพฤตกิรรมท่ีดีอยู่มาก แตก่ลบัไมถ่กู
หยิบยกน ามาพูดถึง  คนญ่ีปุ่ นมีภาพในความคิดว่าเป็นคนซ่ือสัตย์ ละเอียดอ่อน มีวินัย และ            
ขีเ้กรงใจ มีอะไร มกัจะไม่พูดตรง ๆ อย่างไรก็ตามก็อาจมีคนญ่ีปุ่ นจ านวนหนึ่งท่ีไม่ไดไ้ปตามภาพ
ความคิดนีเ้สมอไปดา้นภาพลกัษณอ์งคก์ร เช่น นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั มีการเหมารวมว่า 
เรียนไม่เก่ง เฉ่ือยชา ไม่มีความมุ่งมั่นตัง้ใจในการเรียน ทัง้ท่ีในความเป็นจริงแลว้นกัศึกษาท่ีขยนั 
อดทน และ พรอ้มท่ีจะเรียนรูมี้เป็นจ านวนมาก (ดวงกมล ทองอยู่. 2559) ดา้นยคุสมยัของกลุ่มคน
ตามช่วงอายุ เช่น กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ในปัจจุบันถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนยุค
ใหม่ท่ีมีนิสยัหนกัไม่เอาเบาไม่สู ้รกัสบาย ไม่มีความอดทนอดกลัน้ต่อสิ่งเรา้ต่าง ๆ การรบัรูค้วาม
เป็นกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย จากส่ือหนังสือพิมพ ์วารสารและบทความ หรือเรื่องเล่าท่ีเก่ียวขอ้ง   
ต่าง ๆ จึงอาจมีส่วนท าใหค้วามเขา้ใจภาพของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายแบบเหมารวม  ความเช่ือ
ดงักล่าว อาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีจ ากัดและน าไปสู่อคติได ้ทัง้ท่ีแทจ้ริงแลว้กลุ่มคนเจเนอเรชั่น
วายนบัวา่เป็นความหวงัขององคก์รในยคุปัจจบุนั (ภเูบศร ์สมทุรจกัร. 2557)    

 
4.2 คตถิอืชาตพิันธุต์นเป็นใหญ่ 

คติถือชาติพันธุต์นเป็นใหญ่ บัญญัติขึน้โดย W.G. Sumner (W.G. Sumner. 1910) 
พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2557) ได้ให้ความหมายของค าว่า             
คติถือชาติพนัธุต์นเป็นใหญ่ ไวว้่า “ทศันคติท่ีมีอคติระหว่างผูท่ี้อยู่ในกลุ่มและผูท่ี้อยู่นอกกลุ่ม โดย
เช่ือว่าทัศนคติ ประเพณี  และกิจกรรมของกลุ่มตนส าคัญกว่าและดีกว่ากลุ่มอ่ืน และเช่ือว่า
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วฒันธรรมของตนมีคณุคา่มากกว่าวฒันธรรมของกลุ่มอ่ืน จนเกิดความไม่ไวใ้จกลุ่มอ่ืน และถือว่า 
กลุม่อ่ืนท่ีมีวฒันธรรมแตกตา่งจากกลุม่ตนเป็นกลุม่ท่ีดอ้ยกว่า”  

Larry Richard และ Edwin (Larry, Richard, & Edwin. 2013) กล่าวว่า “คติถือชาติ
พันธุ์ตนเป็นใหญ่คือความเป็นสากลและคติถือชาติพันธุ์ตนเป็นใหญ่ก่อให้เกิดอัตลักษณ์ทาง
วฒันธรรม” ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
 

4.2.1 คตถิอืชาตพิันธุต์นเป็นใหญ่คือความเป็นสากล 
นกัมานษุยวิทยาตา่งเห็นดว้ยว่า คนส่วนใหญ่มีความเช่ือเรื่องคติถือชาติพนัธุต์น

เป็นใหญ่และความเช่ือดงักล่าว อาจเป็นสิ่งจ  าเป็นส าหรบัมนษุยใ์นระดบัหนึ่ง ในการสรา้งความพึง
พอใจกบัชีวิต หากวฒันธรรมของมนุษยย์งัคงด ารงอยู่ คติถือชาติพนัธุต์นเป็นใหญ่เปรียบเสมือน
วฒันธรรมท่ีมนษุยส์ามารถเรียนรูไ้ดใ้นระดบัจิตใตส้  านกึ 

ตวัอย่างคติถือชาติพนัธุต์นเป็นใหญ่ เช่น ในประเทศสหรฐัอเมริกา โรงเรียนส่วน
ใหญ่จะเปิดสอนวิชาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร ์วรรณกรรมภาษา  และรัฐศาสตร  ์ท่ีมีเนื ้อหา
เก่ียวขอ้งกบัประวตัิศาสตรข์องประเทศของตนเป็นหลกั ซึ่งจะกล่าวถึงเพียงความส าเร็จของคนผิว
ขาวเท่านั้น ทั้งท่ีในความเป็นจริงแล้ว ชาวอเมริกันมีทั้งคนผิวขาวและคนผิวสี นอกจากนีย้ัง
นกัการเมืองบางกลุ่มท่ีสนบัสนุนแนวคิดเรื่อง “ลัทธิความเหนือกว่าชนชาติอ่ืนของชาวอเมริกัน” 
เป็นการส่งเสริมแนวคิดชาติพันธุ์นิยมของชาวอเมริกัน ท าให้ชาวอเมริกันมีมุมมองท่ีจ ากัดและ
สามารถพฒันาไปสู่ความเช่ือท่ีวา่สหรฐัอเมรกิาเป็นประเทศท่ีดีท่ีสดุของโลก ชาวอเมรกินัเริ่มตดัสิน
ประเทศ อ่ืน ๆ ตามมาตรฐานของสหรฐัอเมริกา สิ่งเหล่านีส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงการคติถือชาติพนัธุต์น
เป็นใหญ่ของกลุ่มคนผิวขาวในสหรฐัอเมริกา ปรากฏการณล์กัษณะนีย้งัเกิดขึน้ในของวฒันธรรม
อ่ืน ๆ เชน่ ในประเทศอิหรา่นเดก็ ๆ จะถกูสอนใหเ้ช่ือวา่ความจรงิของศาสนาทัง้หมดดว้ยมาตรฐาน
เดียว คือ ในคมัภีรอ์ลักรุอานเทา่นัน้ ในประเทศจีนนกัเรียนชาวจีนถกูสอนมาเป็นเวลานานนบัพนัปี
ใหเ้ขียนช่ือประเทศของตนท่ีมีความหมายวา่ "อาณาจกัรกลาง" ซึ่งแฝงไปดว้ยความหมายของการ
มองว่าประเทศของตนว่ามีความยิ่งใหญ่และเป็นจดุศนูยก์ลางของโลก แมแ้ต่เรื่องเล่าและนิทาน
พืน้บา้นของในแต่ละวัฒนธรรม ต่างสอดแทรกแนวคิดดา้นคติถือชาติพันธุ์ตนเป็นใหญ่ให้กับ
สมาชิกในกลุม่ตัง้แตใ่นวยัเยาว ์

 
4.2.2 คตถิอืชาตพิันธุต์นเป็นใหญ่ก่อให้เกิดอัตลักษณท์างวัฒนธรรม 

เหตผุลอีกประการหนึ่งท่ีท าใหค้ติถือชาติพนัธุต์นเป็นใหญ่มีความแพร่หลาย คือ
แนวคิดดงักล่าว ท าใหส้มาชิกของวฒันธรรมเกิดความรูส้ึกเก่ียวกบัความเป็นตวัตนและความเป็น
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เจ้าของ ซึ่งคติถือชาติพันธุ์ตนเป็นใหญ่แสดงใหเ้ห็นว่า การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศหรือ          
อารยธรรมท่ีเฉพาะเจาะจง ท าให้เกิดความรูส้ึกภาคภูมิใจในตนเองและความภาคภูมิใจท่ีว่า 
“ความส าเร็จของคนในชาติพันธุเ์ดียวกัน” ความเป็นคติถือชาติพันธุต์นเป็นใหญ่ ในบางครัง้อาจ
ส่งผลในดา้นลบต่อตัวบุคคล เพราะจะท าให้บุคคลไม่ประสบผลส าเร็จในการส่ือสารระหว่าง
วฒันธรรมของตนเองกับวฒันธรรมอ่ืน ท าใหเ้กิดความวิตกกังวลกับการมีปฏิสมัพนัธก์ับคนต่าง
วัฒนธรรม เกิดอคติและขาดความเช่ือใจกลุ่มคนท่ีอยู่นอกวัฒนธรรมกลุ่ม (Larry, Richard, & 
Edwin. 2013, p.240 ) 

 
4.2.3 ระดับของคตถิอืชาตพิันธุต์นเป็นใหญ่ 

คติถือชาติพนัธุต์นเป็นใหญ่ แบง่ออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ คติถือชาติพนัธุต์นเป็น
ใหญ่ดา้นบวก (positive) คติถือชาติพนัธุต์นเป็นใหญ่ดา้นลบ (negative) และคติถือชาติพนัธุต์น
เป็นใหญ่ดา้นลบอยา่งท่ีสดุ (extremely negative) ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้

4.2.3.1 คติถือชาติพันธุ์ตนเป็นใหญ่ดา้นบวก (positive) คือ ความเช่ือท่ีว่า
วฒันธรรมของตนเป็นท่ีพึงพอใจมากกว่าวฒันธรรมอ่ืนทัง้หมด เกิดจากการท่ีแตล่ะบคุคลดงึความ
เป็นตวัตนและความเช่ือมาจากวฒันธรรมดัง้เดมิของตนเอง  

4.2.3.2 คติถือชาติพันธุ์ตนเป็นใหญ่ดา้นลบ (negative) คือ แนวคิดท่ีเริ่มมี
การใชม้ิติเชิงการประเมินเขา้มาเก่ียวข้อง แสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือท่ีว่าวฒันธรรมของตนเองเป็น
ศูนยก์ลางของทุกสิ่ง และวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ควรไดร้บัการวัดและประเมินค่าตามมาตรฐาน ซึ่งมี
วิวัฒนาการมาจากการท่ีบุคคลหรือกลุ่มเช่ือว่า  ความเช่ือและค่านิยมส่วนบุคคลของพวกเขา
ถกูตอ้ง  

4.2.3.3 คติ ถือชาติพั นธุ์ตน เป็ น ให ญ่ ด้านลบอย่าง ท่ี สุด  (extremely 
negative) คือ ความเช่ือท่ีว่าวัฒนธรรมของกลุ่มตนเป็นสิ่งท่ีถูกต้องและมีประโยชน์มากท่ีสุด
เหนือกว่าบคุคลหรือกลุ่มบคุคลอ่ืน และมีความเช่ือว่าควรใชค้า่นิยมและวฒันธรรมของพวกเขาใน
วฒันธรรมอ่ืนดว้ย  

 
4.2.4 ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการเหมารวม มีดังนี ้

งานวิจยัเรื่อง "ผลกระทบของการคิดแบบเหมารวมต่อความขดัแยง้ภายในกลุ่ม
ของพนกังานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจงัหวดันครราชสีมา" (นิรมล กลดัสมบรูณ.์ 2557) กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  คือ  พนักงานคนไทยในองค์กรอุตสาหกรรมการผลิต ในจังหวัด
นครราชสีมาท่ีมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับพนักงานคนกัมพูชาในการท างาน จ านวน  391 คน 
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ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการคิดแบบเหมารวมอยู่ในระดบั  “ปานกลาง” กล่าวคือ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีมมุมองว่าคนกมัพชูามีคณุลกัษณะมีวินยัในตวัเองมากท่ีสดุ รองลงมาคือ 
ขยนัท างาน คณุลกัษณะของคนกมัพชูาในดา้นลบ คือ การลกัเล็กขโมยนอ้ยและความไมน่่าเช่ือถือ 
ความขดัแยง้ภายในกลุ่มอยู่ในระดบันอ้ยและความเป็นชาตินิยมอยู่ในระดบั “มาก” การคิดแบบ
เหมารวมส่งผลกระทบในแง่ลบต่อความขัดแย้งในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านความสัมพันธ์ด้าน
กระบวนการและดา้นงาน ในขณะท่ีความเป็นชาตินิยมไม่ส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธร์ะหว่าง
การคดิแบบเหมารวมกบัความขดัแยง้ภายในกลุม่ 

งานวิจัยเรื่อง "การน าเสนอข่าวแรงงานขา้มชาติลาวในส่ือสิ่งพิมพ ์ : ในมุมมอง
ของส่ือมวลชนลาว" (ภาคภูมิ หรรนภา. 2555) งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ ซึ่งมีการศกึษา
ดา้นเอกสารและขอ้มูลดา้นส่ือมวลชนกับการสรา้งความจริงในสังคม การเปิดรบัข่าวสาร และ
ความไม่สมดลุของการน าเสนอภาพลกัษณข์องชาวต่างชาติในส่ือสิ่งพิมพไ์ทยและการสมัภาษณ์
แบบโครงสรา้ง ผลการวิจัยพบว่า ดา้นแนวคิดส่ือมวลชนกับการสรา้งความเป็นจริงทางสังคม 
หนังสือพิมพไ์ทยจัดเป็นผูก้  าหนดวาระในการน าเสนอข่าวสารในเชิงดึงดูดความสนใจผูร้บัสาร
มากกวา่มุ่งน าเสนอโดยค านงึถึงสดัสว่นของเนือ้หาท่ีปรากฏในข่าว ไมไ่ดส้ะทอ้นความจรงิท่ีเกิดขึน้
ทัง้หมดอย่างตรงไปตรงมา ไดแ้ฝงทัศนคติทางออ้มท่ีมีต่อ “ผูอ่ื้น” ท่ีไม่ใช่คนในชาติ ผ่านการใช้
สรรพนามท่ีใชเ้รียกชาวลาว เช่น “แรงงานตา่งดา้ว” “แรงงานเถ่ือน” และ “สาวลาว” แนวคิดท่ีสอง
คือส่ือมวลชนกบัการสรา้งแบบฉบบั (Stereotype) การน าเสนอเรื่องของประเทศลาวในบางแง่มุม
และการตอกย า้มีผลในการสรา้งภาพเก่ียวกบัคนลาว ท าใหผู้อ้า่นเกิดความรูส้ึกและทศันคติในดา้น
ลบ แนวคิดชาติพันธุ์นิยม ส่ือมวลชนและการผลิตซ า้ ปรากฏอุดมการณ์ชาตินิยมไทยแฝงใน
น า้เสียงของผูร้ายงายข่าว ท่ีแสดงการกดข่ีและส่ือใหเ้ห็นว่าประเทศลาวดอ้ยกว่า ดา้นการเปิดรบั
ขา่วสารจากไทยของส่ือมวลชนลาวมีอย่างสม ่าเสมอ ดา้นทศันคติของส่ือมวลชนลาวรับรูไ้ดว้่าการ
น าเสนอข่าวของไทยท่ีเก่ียวกบัประเทศลาวเป็นไปในเชิงลบ มีการแสดงแนวคิดเก่ียวกับชาติพนัธุ์
นิยมและการกดข่ีประเทศลาววา่ดอ้ยความเจรญิกว่า 

งานวิจัยเรื่อง  "การคิดแบบเหมารวมและความเช่ือเก่ียวกับกลุ่มชาติพันธุ์ท่ี
แตกต่างในมุมมองของเด็กนักเรียนประเทศสเปน" (Enesco et al. 2005 อ้างถึงในนิรมล กลัด
สมบรูณ.์2557) ในงานวิจยันีผู้ว้ิจยัไดเ้ลือกใชค้  าท่ีแสดงคณุลกัษณะทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ ใน
การบง่ชีล้กัษณะของกลุม่คน 4 กลุม่ ไดแ้ก่ ชาวจีน ชาวยิปซี ชาวละตนิอเมรกินั และชาวสเปน โดย
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชาวสเปนท าการประเมินคุณลักษณะ ผลการศึกษาพบว่าเด็กชาว
สเปนมีทศันคติท่ีดีมากต่อชาวสเปน ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อชาวยิปซีมากท่ีสุด 
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และมีทศันคติในดา้นลบตอ่ชาวจีนนอ้ยกว่าชาวละตินอเมริกนัเล็กนอ้ย จดุท่ีน่าสนใจคือ กลุ่มเด็ก
โตท่ีมีการศกึษาและไดร้บัรูข้อ้เท็จจะมีทศันคตท่ีิดีตอ่คนในชาตอ่ืินมากกว่ากลุม่ท่ีอายนุอ้ย 

งานวิจัยเรื่อง “การเสนอแนวทางการส่งเสริมความเขา้ใจอันดีระหว่างประเทศ
ไทยกบัราชอาณาจกัรกมัพชูาการวิเคราะหเ์นือ้หาทางประวตัิศาสตรใ์นหนงัสือแบบเรียนวิชาสงัคม
ศกึษาระหวา่งแบบเรียนของประเทศไทยและราชอาณาจกัรกมัพชูา” (มทันียา พงศส์วุรรณ. 2547)
ผลการศกึษาพบว่า ทัง้แบบเรียนของประเทศไทยและของราชอาณาจักรกมัพชูา ซึ่งเป็นแบบเรียน
วิชาสังคมศึกษาในระดับมัธยมปีท่ี  1 - 6 ของราชอาณาจักรกัมพูชา น าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับ
สงครามระหว่างสองประเทศมากท่ีสุด ซึ่ งภาพลักษณ์ท่ีแบบเรียนของไทยน าเสนอเก่ียวกับ
ราชอาณาจักรกัมพูชาจะกล่าวถึงศาสนา ระบบการปกครอง ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลเก่ียวกับ
สงครามในสมยัอยธุยา ซึ่งพดูถึงการท่ีราชอาณาจกัรกมัพชูามกัฉกฉวยโอกาสโจมตีประเทศไทยใน
ยามท่ีประเทศอ่อนแอ ในขณะท่ีแบบเรียนของราชอาณาจักรกัมพูชาไดน้  าเสนอขอ้มูลเก่ียวกับ
สงครามในแง่มุมท่ีประเทศไทยไดเ้ข้ามาระรานราชอาณาจักรกัมพูชา กวาดตอ้นผู้คน รวมถึง
ทรพัยส์ินท่ีมีค่าไปเป็นของตนเอง จากงานวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยไดใ้ห้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับต ารา
แบบเรียนประวตัิศาสตรไ์วว้่าควรลดการน าเสนอเนือ้หาท่ีเก่ียวขอ้งกับสงครามในอดีตลง และมี
การน าเสนออย่างเป็นกลางมากย่ิงขึน้ เพ่ือหลีกเล่ียงการมีทศันคติดา้นลบและการมีอคติของคนทัง้
สองชาติลง ควรน าเสนอเนือ้หาท่ีความสรา้งสรรค ์เช่น ความสัมพันธด์า้นเศรษฐกิจ สงัคม และ
วฒันธรรมมากยิ่งขึน้ 

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พบว่ากลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
งานวิจยัส่วนใหญ่มีทศันคติเก่ียวกับการคิดแบบเหมารวมของบุคคลตอ่สมาชิกในสงัคมท่ีมีความ
แตกต่างจากตนเองในดา้นลบมากกว่าดา้นบวก แสดงใหเ้ห็นถึงการมีอคติต่อกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน 
ผูว้ิจยัเห็นวา่เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีมีความละเอียดชดัเจนมากยิ่งขึน้ในการศกึษาทศันคตขิองคนไทยท่ีมี
ต่อการพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ลาว และกัมพูชา การน าทฤษฎีการคิดแบบเหมารวม 
(Stereotype) มาใชใ้นการวิเคราะหผ์ลการศึกษา จะช่วยอธิบายภาพความคิดของคนไทยท่ีมีต่อ
คนเชือ้ชาติเดียวกันในมิติดา้นความเหนือกว่า ดา้นความดึงดดูใจทางสงัคม และดา้นความไม่อยู่
นิ่ง รวมถึงการใชท้ฤษฎีดงักล่าวในการอธิบายภาพลกัษณข์องแรงงานตา่งชาติ เมียนมา ลาว และ
กัมพูชาในมิติดา้นต่าง ๆ ทั้งในดา้นบวกและดา้นลบว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่ างไร 
นอกจากนีย้งัจะชว่ยใหท้ราบถึงคณุลกัษณะทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบซึ่งมีความละเอียดมากกว่า
การศึกษาทัศนคติโดยทั่ วไป เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการท างานร่วมกัน
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ระหว่างแรงงานขตา่งชาติและเจา้ของกิจการกับกลุ่มลูกคา้ชาวไทย ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ส่ือสารและการท างานรว่มกนัโดยปราศจากความขดัแยง้ 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี  ้
1. การก าหนดประชากรและการเลือกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาในสาขาภาษาศาสตรส์งัคมซึ่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทาง

สงัคมของผูใ้ชภ้าษา ผูว้ิจยัก าหนดปัจจัยทางสังคมของกลุ่มตวัอย่างไว ้3 ปัจจยั ไดแ้ก่ เพศ เชือ้
ชาติและระดบัการศกึษา ประชากรในงานวิจยันี ้ไดแ้ก่ คนเชือ้ชาติไทยผูว้ิจยัคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง
จากประชากรจ านวน 100 คนอายุไม่ต  ่ากว่า 18 ปี จากนัน้แบ่งกลุ่มตวัอย่างตามปัจจัยดา้นเพศ 
เป็นเพศชาย 50 คนเพศหญิง 50 คนและใชปั้จจยัดา้นระดบัการศกึษาแบง่กลุ่มตวัอย่างออกเป็น 4 
กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศชายท่ีมีการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรี เพศชายท่ีมีการศกึษาระดบัปรญิญาตรีขึน้ไป 
เพศหญิงท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและเพศหญิงท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไปกลุ่ม
ละ 25 คนดงัตารางท่ี 1 

ตาราง 1 จ  านวนกลุม่ตวัอยา่งในงานวิจยั 

ชาย หญิง 
ต ่ากว่าปรญิญาตรี ปรญิญาตรีขึน้ไป ต ่ากว่าปรญิญาตรี ปรญิญาตรีขึน้ไป 

25 25 25 25 
 

 

 

 

 

 



  40 

2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการศกึษาครัง้นีใ้ชเ้ครื่องมือในการเก็บขอ้มลู 2 ชนิด ดงันี ้
2.1 ตัวอย่างเสียง 

ผูว้ิจัยใชต้ัวอย่างเสียงภาษาไทย 8 เสียงท่ีเป็นผู้พูดชาวไทยเพศชายและเพศหญิง 
(โดยไม่รวมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ) ท่ีพูดภาษาไทยมาตรฐานและแรงงานต่างชาติ
ชาวเมียนมา ชาวลาว และชาวกัมพูชา เพศชายและเพศหญิง(โดยไม่รวมบุคคลท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ) ท่ีสามารถพดูภาษาไทยไดแ้ละท างานอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี
โดยใหพ้ดูขอ้ความสัน้ ๆ จ านวน 20 ขอ้ความ ดงันี ้

1) สวสัดี 2) ขอบคณุ 3) ขอโทษ 4) สบายดีไหม 5) ไม่เป็นไร 6) แลว้พบกันใหม่ 
7) กรุณารอสกัครู ่8) เชิญขา้งใน 9) ฉนัไม่สบาย 10) ราคาเทา่ไหร ่11) ฉันเห็นดว้ยกบัคณุ 12) ชา่ง
มนัเถอะ13) คณุจะไปไหน 14) ก่ีโมงแลว้ 15) เม่ือวานนีค้ณุไปไหนมา 16) อากาศรอ้นมาก 17) ฉัน
ไมอ่ยากไป 18) ฝนก าลงัตก 19) ไมเ่อาครบั/คะ่และ 20) ยินดีท่ีไดรู้จ้กั 

ผูว้ิจัยใช้แนวคิดของกิตติยา แซ่เตีย (2557) ท่ีศึกษาเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบ
ทศันคติของคนไทยท่ีมีตอ่ผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่ นกบัผูพ้ดูภาษาเกาหลีตามตวัแปรทางสงัคม” ท่ีคดัเลือก
ค าและข้อความสัน้ ๆ มาใชบ้ันทึกเสียงเพ่ือเก็บขอ้มูล  เน่ืองจากเห็นว่าส าหรบัผูท่ี้ไม่ใช่เจา้ของ
ภาษา แลว้การออกเสียงเป็นค าหรือขอ้ความสัน้ ๆ ใหใ้กลเ้คียงกบัเจา้ของภาษาท าไดง้่ายกว่าการ
ออกเสียงเป็นประโยคหรือขอ้ความยาว ๆ นอกจากนีก้ารศกึษาครัง้นีต้อ้งการเพียงตวัอยา่งเสียงพดู
ท่ีเป็นภาษาไทยส าเนียงต่าง ๆ โดยไม่ค  านึงถึงความหมายหรือการใชภ้าษาในการสนทนาจริง 
ดงันัน้การใชต้วัอย่างเสียงท่ีเป็นขอ้ความสัน้ ๆ จึงไม่มีผลแตกตา่งจากการใชป้ระโยคหรือขอ้ความ
ยาว ๆ 
 

2.2 แบบประเมินทัศนคตติ่อภาษา 
แบบประเมินทัศนคติต่อภาษาในงานวิจัยนี ้ใช้แนวคิดของ  Lambert และคณะ 

(Lambert, et al.1967) ท่ีไดพ้ัฒนาวิธีการศึกษาทัศนคติทางอ้อมท่ีเรียกกันว่า “The matched-
guise technique (MGT)” ท่ีเป็นการพรางเสียง (vocal guises) ซึ่งนกัวิจยัจะบนัทึกเสียงพดูของผู้
พูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ลาว และกัมพูชา ท่ีมีความสามารถในการเลียนแบบวัจนลีลา 
(speech styles) เช่น ส าเนียง (accent) โดยใหผู้พู้ดแตล่ะคนซึ่งมีส าเนียงการพดูแตกต่างกนัอ่าน
ขอ้ความเดียวกันโดยเป็นภาษาไทยดว้ยส าเนียงท่ีต่างกนั และมีการใชม้าตรประมาณค่าทศันคติ 
(attitude-rating scales) โดยใหผู้ฟั้งประเมินผูพ้ดูจากเสียงท่ีไดย้ินใน 3 มิติ ไดแ้ก่ ความเหนือกว่า 
(superiority) (ประกอบดว้ยคุณลักษณะ เช่น “เกียรติภูมิ” “ความฉลาด”และ “ความสามารถ”) 
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ความน่าดึงดูดใจทางสังคม (social attractiveness) (เช่น “ความเป็นมิตร” และ “น่าเช่ือถือ”) 
ความไม่อยูน่ิ่ง (dynamism) (เช่น “ความกระตือรือรน้” และ “ความมีชีวิตชีวา”)  (Holmes,  2008; 
Garrett,  2010; Meyerhoff,  2019) 

คุณลักษณะต่าง  ๆ ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ได้จากการค้นคว้าหาข้อมูลทาง
อินเทอรเ์น็ต ส่ือสิ่งพิมพต์า่ง ๆ รวมถึงกระทูท่ี้มีการแสดงความคิดเห็นของคนไทยท่ีมีตอ่ คนเมียน
มา ลาว และกมัพชูา วา่มีลกัษณะนิสยัอยา่งไร 

อย่างไรก็ดี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายของงานวิจัย แบบประเมินทัศนคติต่อ
ภาษาไทยส าเนียงตา่ง ๆ ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลูในงานวิจยันีจ้ะประกอบไปดว้ยคณุลกัษณะจ านวน
9 คุณลักษณะแบ่งตามมิติต่าง ๆ 3 มิติ ได้แก่ ความเหนือกว่า ประกอบด้วยคุณลักษณะ “มี
รสนิยม” “ฐานะดี” และ “มีการศึกษา” ความน่าดึงดูดใจทางสังคม ประกอบดว้ยคุณลักษณะ 
“ซ่ือสัตย์” “จริงใจ” และ “เป็นมิตร” และความไม่อยู่นิ่ งประกอบด้วยคุณลักษณะ “ขยัน”                 
“มีความคิดสรา้งสรรค”์ และ “กระตือรือรน้”  คณุลกัษณะตา่ง ๆ ท่ีปรากฏในแบบประเมินทศันคต ิ
แสดงใหเ้ห็นไดด้งัตารางท่ี 2 

ตาราง 2 คณุลกัษณะของผูพ้ดูท่ีปรากฏในแบบประเมินทศันคติ 
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ผูว้ิจยัใชก้ารแบง่ระดบัของการใหค้ะแนนความคดิเห็นตามมาตราประเมินคา่ (rating 
scale) 5 ระดบั ซึ่งก าหนดค่าคะแนนไวท่ี้ 1 - 5 โดยก าหนดให ้คะแนนระดบั 5 มีความเห็นดว้ย
มากท่ีสดุ คะแนนระดบั 4 เห็นดว้ยมาก คะแนนระดบั 3 ปานกลาง คะแนนระดบั 2 เห็นดว้ยนอ้ย 
และคะแนนระดบั 1 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ ตามล าดบั 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เม่ือผู้วิจัยไดก้ลุ่มตัวอย่างครบตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว ้ผูว้ิจัยจะให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล

ส่วนตวั ไดแ้ก่ เพศ อายุ และระดบัการศึกษา จากนัน้จึงใหก้ลุ่มตวัอย่างท าการประเมินทัศนคติ
ดว้ยการเปิดตวัอย่างเสียงทัง้ 8 ตวัอย่างเสียง โดยมีล าดบัดงัต่อไปนี ้ เสียงพูดภาษาไทยส าเนียง      
เมียนมาเพศชาย เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมาเพศหญิง เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงลาวเพศ
ชาย เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงลาวเพศหญิง เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูาเพศชาย เสียงพดู
ภาษาไทยส าเนียงกัมพชูาเพศหญิง เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานเพศชาย และเสียงพดูภาษาไทย
มาตรฐานเพศหญิง โดยใหก้ลุม่ตวัอย่างฟังทีละตวัอย่างเสียง ตวัอย่างเสียงละ 1 รอบ เม่ือฟังจบ 1 
ตวัอย่างเสียง กลุ่มตวัอย่างจะตอ้งท าการประเมินทัศนคติท่ีตนเองมีต่อเสียงท่ีไดย้ินลงในแบบ
ประเมิน โดยกลุม่ตวัอย่างจะวงกลมระดบัคะแนนตามความคิดเห็นท่ีมีตอ่เสียงพดูภาษาไทยอตล่ะ
ส าเนียง ผูว้ิจยัใชม้าตรการประเมิน (rating scale) 5 ระดบั เรียงล าดบัจาก 1 - 5 ซึ่งเป็นระดบัจาก
นอ้ยท่ีสุดไปยงัระดบัมากท่ีสุด กลุ่มตวัอย่างจะท าเช่นนีจ้นครบ 8 ตวัอย่างเสียง โดยผูว้ิจัยจะไม่
แจง้ให้กลุ่มตัวอย่างทราบว่าเสียงท่ีไดฟั้งแต่ละเสียงนัน้เป็นเสียงพูดของคนชาติไหน เพ่ือใหไ้ด้
ขอ้มลูท่ีเป็นจรงิและหลีกเล่ียงการเกิดอคตท่ีิกลุม่ตวัอยา่งมีตอ่คนชนชาตดิงักล่าว  

4. การจัดกระท าและการวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจยัไดท้  าการจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

4.1 ผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 100 คน จากนัน้ ผูว้ิจยัน าแบบประเมิน
คุณลักษณะจ านวน 100 ชุด ท่ีมีความสมบูรณ์ของข้อมูลมาตรวจสอบรายละเอียด ซึ่งความ
สมบรูณข์องขอ้มลูท่ีผูว้ิจยัน ามาใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลมีลกัษณะดงันี ้กลุ่มตวัอย่างตอ้งท าแบบ
ประเมินใหค้รบทัง้ 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนตวั และส่วนท่ี 2 ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การประเมินคุณลักษณะทัง้ 9 คุณลกัษณะ ซึ่งกลุ่มตวัอย่างตอ้งไม่ใส่เครื่องหมายในค่าคะแนน
เดียวกันทัง้หมด เช่น ใส่เครื่องหมายในช่องหมายเลข 4 จนครบทัง้ 10 ขอ้ เป็นตน้ หากผูว้ิจยัพบ
ขอ้มูลท่ีไม่ครบถว้นสมบูรณ์ตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจะคดัแยกแบบประเมินดงักล่าวออก
ทนัทีถือว่าขอ้มูลนัน้ไม่สมบูรณ์และไม่น ามาใชใ้นการวิเคราะห ์หลังจากนัน้ผูว้ิจัยจะท าการเก็บ
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ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างอีกครัง้เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีมีความครบถว้นสมบรูณต์ามจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
100 คน ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้

4.2 น าขอ้มูลจากแบบประเมินมาวิเคราะหท์ศันคติต่อภาษาไทยส าเนียงต่าง  ๆ ของ
แรงงานต่างชาติและภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษาตามเพศและระดบัการศกึษาของ
กลุ่มตวัอย่าง และตามปัจจัยดา้นเพศและเชือ้ชาติของผูพู้ด วิเคราะหข์อ้มูลโดยหาค่าเฉล่ียตาม
มาตรการประเมิน (rating scale) จากนัน้ใช ้โปรแกรม SPSS เปรียบเทียบผลท่ีไดต้ามปัจจยัทาง
สงัคมดา้นเพศและเชือ้ชาตขิองแรงงานตา่งชาติ 

 
การแปลความหมายของระดบัคะแนนเฉล่ียจากมาตรการประเมิน (rating scale) 

ระดบั   ความหมาย 

4.51 - 5.00   มีทศันคติดีมากท่ีสดุ 

3.51 - 4.50   มีทศันคติดีมาก 

2.51 - 3.50  มีทศันคติดีปานกลาง 

1.51 - 2.50  มีทศันคติดีนอ้ย 

1.00 - 1.50  มีทศันคติดีนอ้ยท่ีสดุ 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินงานวิจัย 

งานวิจยัเรื่อง ทศันคตขิองคนไทยตอ่คนไทยท่ีพดูภาษาไทยมาตรฐานและแรงงานตา่งชาติ
ท่ีพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา มี
วตัถุประสงค  ์ดงันี ้1) ศึกษาทศันคติของคนไทยต่อผูพู้ดภาษาไทยมาตรฐานท่ีเป็นเจา้ของภาษา 
แรงงานตา่งชาติท่ีพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมา แรงงานตา่งชาติท่ีพดูภาษาไทยส าเนียงลาว และ
แรงงานตา่งชาตท่ีิพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา ตามปัจจยัดา้นเพศและเชือ้ชาติของผูพ้ดู 2) ศกึษา
ทัศนคติของคนไทยต่อผู้พูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีเป็นเจ้าของภาษา  แรงงานต่างชาติท่ีพูด
ภาษาไทยส าเนียงเมียนมา แรงงานตา่งชาตท่ีิพดูภาษาไทยส าเนียงลาว และแรงงานตา่งชาติท่ีพดู
ภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา ตามปัจจัยดา้นเพศและระดับการศึกษาของคนไทย และ3) ศึกษา
ทศันคติของคนไทยตามปัจจยัดา้นเพศและระดบัการศึกษาท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาไทยมาตรฐานท่ีเป็น
เจา้ของภาษา แรงงานต่างชาติท่ีพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา แรงงานต่างชาติท่ีพูดภาษาไทย
ส าเนียงลาว และแรงงานต่างชาติท่ีพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพูชาตามปัจจยัดา้นเพศและเชือ้ชาติ
ของผูพ้ดู 

การน าเสนอผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 หัวขอ้ ไดแ้ก่ 1) ภาพรวมของทัศนคติของคน
ไทยท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาไทยมาตรฐานท่ีเป็นเจา้ของภาษา แรงงานต่างชาติท่ีพูดภาษาไทยส าเนียง
เมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา 2) ทศันคติของคนไทยท่ีมีตอ่ผูพู้ด
ภาษาไทยมาตรฐานท่ีเป็นเจ้าของภาษา แรงงานต่างชาติท่ีพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา 
ภาษาไทยส าเนียงลาวและภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา ตามปัจจยัดา้นเพศและเชือ้ชาติของผูพ้ดู  3) 
ทัศนคติของคนไทยต่อผู้พูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีเป็นเจ้าของภาษา แรงงานต่างชาติท่ีพูด
ภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา ตามปัจจยัดา้น
เพศของคนไทย 4) ทัศนคติของคนไทยต่อผูพู้ดภาษาไทยมาตรฐานท่ีเป็นเจา้ของภาษา แรงงาน
ต่างชาติท่ีพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา 
ตามปัจจัยดา้นระดบัการศึกษาของคนไทย และ 5) ทศันคติของคนไทยตามปัจจัยดา้นเพศและ
ระดับการศึกษาท่ีมีต่อผู้พูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีเป็นเจ้าของภาษา  แรงงานต่างชาติท่ีพูด
ภาษาไทยส าเนียงเมียนมา แรงงานตา่งชาตท่ีิพดูภาษาไทยส าเนียงลาว และแรงงานตา่งชาติท่ีพดู
ภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา ตามปัจจยัดา้นเพศและเชือ้ชาติของผูพู้ด ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละ
หวัขอ้ ดงันี ้
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1. ภาพรวมของทัศนคตขิองคนไทยทีม่ีต่อผู้พูดภาษาไทยมาตรฐานทีเ่ป็นเจ้าของภาษา 
แรงงานต่างชาตทิี่พูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทย
ส าเนียงกัมพูชา  

ผูว้ิจัยไดน้  าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใหก้ลุ่มตวัอย่างฟังเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่าง ๆ มา
วิเคราะหภ์าพรวม พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีทัศนคติต่อภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยส าเนียง
ตา่งชาต ิดงัแสดงในตารางท่ี 3  

ตาราง 3 ภาพรวมทศันคตขิองคนไทยท่ีมีตอ่ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยส าเนียงเมียนมา 
ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา  

 
จากตารางท่ี 3 แสดงใหเ้ห็นวา่ คนไทยมีทศันคติท่ีดีตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดู

โดยเจา้ของภาษามากท่ีสุด (�̅� = 3.71) ซึ่งเป็นค่าเฉล่ียของทัศนคติในระดบั “ดี” ในล าดบัถัดมา 
คือ เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา (�̅� = 2.91) เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงลาว (�̅� = 2.87) และ
เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมาไดค้า่คะแนนเฉล่ีย (�̅� = 2.73) ตามล าดบั  

 

 

 

 

 

 

 

ส าเนียงของผูพ้ดู คา่เฉลีย่ (�̅�) t Sig. 

ส าเนียงไทยมาตรฐาน 3.71 86.480 .000 

ส าเนียงเมยีนมา 2.73 41.408 .000 

ส าเนียงลาว 2.87 46.296 .000 

ส าเนียงกมัพชูา 2.91 38.888 .000 
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จากค่าเฉล่ียของส าเนียงตา่งชาติขา้งตน้พบว่าเป็นคา่เฉล่ียของทศันคติในระดบัดี  “ปาน
กลาง” เม่ือวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยวิธีการค านวณทางสถิติ t - test พบความแตกตา่งระหว่างทศันคติ
ของคนไทยท่ีมีต่อภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาและภาษาไทยส าเนียงต่างชาติทุก
ส าเนียงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กล่าวคือ คนไทยมีภาพรวมของ
ทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษามากกว่าเสียงพูดภาษาไทย
ส าเนียงตา่งชาติทกุส าเนียง และมีทศันคติตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูามากท่ีสดุ เสียงพดู
ภาษาไทยส าเนียงลาว และเสียงพดูภาษาไทยส าเนียง ตามล าดบั   

เม่ือน าขอ้มลูทศันคตขิองเสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษากบัเสียงพดู
ภาษาไทยส าเนียงตา่ง ๆ ท่ีไดม้าวิเคราะหเ์ปรียบเทียบแบง่ตามคณุลกัษณะ พบรายละเอียดดงันี ้ 

ตาราง 4 ทศันคติคนไทยท่ีมีตอ่ผูพ้ดูภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยส าเนียงเมียนมา แบง่ตาม
คณุลกัษณะ 

คณุลกัษณะตา่งๆ 
คา่เฉลีย่ (�̅�) 

t Sig. ส าเนียงไทย
มาตรฐาน 

ส าเนียงเมยีนมา 

มีรสนิยม 3.81 2.45 9.164 .000 
ฐานะด ี 3.78 2.58 9.317 .000 
มีการศกึษา 4.17 2.66 8.573 .000 
ซื่อสตัย ์ 3.85 3.01 7.783 .000 
จรงิใจ 3.8 3.15 4.749 .000 
ขยนั 3.68 2.90 5.779 .000 
เป็นมิตร 3.85 3.09 5.144 .000 
มีความคดิสรา้งสรรค ์ 3.61 2.52 8.795 .000 
กระตือรอืรน้ 3.59 2.48 7.502 .000 

 
จากค่าเฉล่ียในตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า คนไทยมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทย

มาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษามากกว่าเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมาทกุคณุลกัษณะ เม่ือ
วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยวิธีการค านวณทางสถิติ t - test พบความแตกตา่งระหวา่งทศันคตขิองคนไทยท่ี
มีตอ่ภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษาและภาษาไทยส าเนียงเมียนมาแตกตา่งกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทุกคุณลักษณะ กล่าวคือ คนไทยมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูด
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ภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษามากกว่าเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมาทุก
คณุลกัษณะ  

ตาราง 5 ทศันคติคนไทยท่ีมีตอ่ผูพ้ดูภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยส าเนียงลาว แบง่ตาม
คณุลกัษณะ  

คณุลกัษณะตา่งๆ  
คา่เฉลีย่ (�̅�) 

t Sig. 
ส าเนียงไทยมาตรฐาน   ส าเนียงลาว 

มีรสนิยม 3.81 2.56 8.856 .000 
ฐานะด ี 3.78 2.63 9.453 .000 
มีการศกึษา 4.17 2.75 7.754 .000 
ซื่อสตัย ์ 3.85 3.07 6.632 .000 
จรงิใจ 3.8 3.18 4.290 .000 
ขยนั 3.68 3.12 4.130 .000 
เป็นมิตร 3.85 2.94 5.505 .000 
มีความคดิสรา้งสรรค ์ 3.61 2.55 7.385 .000 
กระตือรอืรน้ 3.59 2.81 4.865 .000 

 

จากค่าเฉล่ียในตารางท่ี 5 แสดงให้เห็นว่า คนไทยมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทย
มาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษามากกว่าเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาวทุกคุณลักษณะ เม่ือ
วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยวิธีการค านวณทางสถิติ t - test พบความแตกตา่งระหวา่งทศันคตขิองคนไทยท่ี
มีต่อภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาและภาษาไทยส าเนียงลาวแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทุกคุณลักษณะ กล่าวคือ คนไทยมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูด
ภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษามากกวา่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงลาวทกุคณุลกัษณะ  
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ตาราง 6 ทศันคติคนไทยท่ีมีตอ่ผูพ้ดูภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา แบง่ตาม
คณุลกัษณะ  

คณุลกัษณะตา่งๆ  
คา่เฉลีย่ (�̅�) 

t sig. 
ส าเนียงไทยมาตรฐาน   ส าเนียงกมัพชูา 

มีรสนิยม 3.81 2.65  8.351 .000 

ฐานะด ี 3.78 2.83  8.567 .000 

มีการศกึษา 4.17 2.88  8.660 .000 

ซื่อสตัย ์ 3.85 3.06  10.627 .000 

จรงิใจ 3.80 3.19  7.065 .000 

ขยนั 3.68 3.17  0.244 .808 
เป็นมิตร 3.85 3.18  5.236 .000 

มีความคดิสรา้งสรรค ์ 3.61 2.76  6.507 .000 

กระตือรอืรน้ 3.59 2.98  4.151 .000 

 

จากค่าเฉล่ียในตารางท่ี 6 แสดงให้เห็นว่า คนไทยมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทย
มาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษามากกว่าเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกมัพูชาทุกคณุลกัษณะ เม่ือ
วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยวิธีการค านวณทางสถิติ t - test พบความแตกตา่งระหวา่งทศันคตขิองคนไทยท่ี
มีตอ่ภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษาและภาษาไทยส าเนียงกมัพูชาแตกตา่งกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทุกคุณลักษณะ ยกเว้น คุณลักษณะด้าน “ขยัน” ท่ีเสียงพูด
ภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาและเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชาแตกต่างกัน
อย่างไม่มีมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ คนไทยมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทย
มาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษามากกว่าเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชาทุกคุณลักษณะ 
ยกเว้น คุณลักษณะด้าน “ขยัน” ซึ่งคนไทยมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานและ
เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูามากเชน่เดียวกนั 

เม่ือพิจารณาและเปรียบเทียบทศันคติของคนไทยท่ีมีตอ่เสียงพดูภาษาไทยแตล่ะส าเนียง
ตามมิต ิตา่ง ๆ  พบรายละเอียดดงันี ้
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ตาราง 7 เปรียบเทียบคา่เฉล่ียทศันคตขิองคนไทยท่ีมีตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดย
เจา้ของภาษาและภาษาไทยส าเนียงตา่ง ๆ ท่ีพดูโดยแรงงานตา่งชาติ 

 
จากค่าเฉล่ียในตารางท่ี 7 เม่ือพิจารณาและเปรียบเทียบทัศนคติของคนไทยท่ีมีต่อ

เสียงพูดภาษาไทยแต่ละส าเนียงตามมิติดา้นความเหนือกว่า มิติดา้นความน่าดึงดดูใจทางสงัคม 
และมิตดิา้นความ ไมอ่ยูน่ิ่ง พบรายละเอียดดงันี ้

1.1 มิตดิา้นความเหนือกวา่ 
เม่ือพิจารณาคณุลกัษณะตา่ง ๆ ในมิตดิา้นความเหนือกวา่ ไดแ้ก่ “มีรสนิยม”  
“ฐานะดี” และ “มีการศึกษา” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีต่อ

เสียงพูดภาษาไทยท่ีพูดโดยเจา้ของภาษา ในมิติดา้นความเหนือกว่า ทั้ง 3 คุณลักษณะขา้งตน้ 
มากกว่าส าเนียงต่างชาติ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ คณุลกัษณะดา้น “มีการศึกษา”  
(�̅� = 4.17) “มีรสนิยม” (�̅� = 3.81) และ “ฐานะด”ี (�̅� = 3.78) 

สว่นทศันคติตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงตา่งชาติ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีทศันคติ
ท่ีดีต่อเสียง พูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชามากท่ีสุด รองลงมาคือ เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาว 
และเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมาในล าดบัสดุทา้ย เม่ือพิจารณาท่ีคณุลกัษณะตา่ง ๆ ในมิตินี  ้
พบว่า เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่างชาติทั้ง 3 ส าเนียง ได้รับการประเมินค่าคะแนนเฉล่ีย
สอดคลอ้งกนัทัง้ 3 คณุลกัษณะ โดยคณุลกัษณะดา้น “มีการศกึษา” ไดร้บัการประเมิน คา่คะแนน
เฉล่ียสงูสดุ (�̅� = 2.66 ในภาษาไทยส าเนียงเมียนมา �̅� = 2.75 ในภาษาไทยส าเนียงลาว และ �̅� = 

คุณลักษณะต่าง ๆ  

ทศันคติของคนไทยทีมี่ต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานทีพู่ดโดยเจ้าของภาษา             
และภาษาไทยส าเนียงต่าง ๆ ทีพู่ดโดยแรงงานต่างชาติ 

ส าเนียงไทย  (�̅�) ส าเนียงเมียนมา  (�̅�) ส าเนียงลาว  (�̅�) ส าเนียงกัมพูชา  (�̅�) 

มีรสนิยม 3.81 2.45 2.56 2.65 

ฐานะด ี 3.78 2.58 2.63 2.83 
มีการศกึษา 4.17 2.66 2.75 2.88 

ซื่อสตัย ์ 3.85 3.01 3.07 3.06 

จรงิใจ 3.80 3.15 3.18 3.19 

ขยนั 3.68 2.90 3.12 3.17 
เป็นมิตร 3.85 3.09 2.94 3.18 

มีความคิดสรา้งสรรค ์ 3.61 2.52 2.55 2.76 

กระตือรอืรน้ 3.59 2.48 2.81 2.98 
รวม 3.79 2.76 2.84 2.96 
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2.88 ในภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา) รองลงมาคือ “ฐานะดี (�̅� = 2.58 ในภาษาไทยส าเนียงเมียนมา 
�̅� = 2.63 ในภาษาไทยส าเนียงลาว และ �̅� = 2.83 ในภาษาไทยส าเนียงกัมพชูา) และ “มีรสนิยม” 
ตามล าดบั (�̅� = 2.45 ในภาษาไทยส าเนียงเมียนมา �̅� = 2.56 ในภาษาไทยส าเนียงลาว และ �̅� = 
2.65 ในภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา) 

1.2 มิตดิา้นความนา่ดงึดดูใจทางสงัคม 
มิตดิา้นความนา่ดงึดดูใจทางสงัคม ประกอบดว้ยคณุลกัษณะดา้น “ซ่ือสตัย”์  
“จริงใจ” และ “เป็นมิตร” จากผลการศึกษาพบว่า คนไทยมีทัศนคติท่ีดีต่อ

เสียงพูดภาษาไทยท่ีพูดโดยเจา้ของภาษา ทัง้ 3 คณุลักษณะขา้งตน้มากกว่าเสียงพูดภาษาไทย
ส าเนียงต่างชาติ โดยคณุลกัษณะดา้น “ซ่ือสตัย”์ และ “เป็นมิตร” ไดค้า่คะแนนเฉล่ียสูงสุดเท่ากัน 
(�̅� = 3.85) รองลงมา คือ คณุลกัษณะดา้น “จรงิใจ” (�̅� = 3.80)  

ส่วนผลการศกึษาทศันคติตอ่เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงตา่งชาติ ในมิติความน่า
ดึงดดูใจทางสงัคมพบเหมือนกับมิติดา้นความเหนือกว่า กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีต่อ
เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงส าเนียงกมัพูชามากท่ีสุด รองลงมาคือ เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาว 
และเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ในล าดบัสุดทา้ย เม่ือพิจารณาตามคุณลักษณะพบว่า 
เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมาและเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชาไดร้บัการประเมินค่า
คะแนนเฉล่ียคณุลกัษณะสอดคลอ้งกันทัง้ 3 คุณลกัษณะ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ 
“จริงใจ” (�̅� = 3.15 ในภาษาไทยส าเนียงเมียนมา �̅� = 3.18 ในภาษาไทยส าเนียงลาว และ �̅� = 
3.19 ในภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา) “เป็นมิตร” (�̅� = 3.09 ในภาษาไทยส าเนียงเมียนมา �̅� = 2.94 
ในภาษาไทยส าเนียงลาว และ �̅� = 3.18 ในภาษาไทยส าเนียงกมัพูชา)  และ “ซ่ือสตัย”์ (�̅� = 3.01 
ในภาษาไทยส าเนียงเมียนมา �̅� = 3.07 ในภาษาไทยส าเนียงลาว และ �̅� = 3.06 ในภาษาไทย
ส าเนียงกัมพูชา)  ในขณะท่ีเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาว ไดร้บัการประเมินค่าคะแนนเฉล่ีย
คุณลักษณะด้าน “จริงใจ” สูงสุดเช่นกัน (�̅� = 3.18) แต่คุณลักษณะด้าน “ซ่ือสัตย์” ได้รบัค่า
คะแนนเฉล่ียสูงกว่าคุณลักษณะดา้น “เป็นมิตร” (�̅� = 3.07 ต่อ �̅� = 2.48) จะเห็นไดว้่าคนไทยมี
ทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่างชาติในคุณลักษณะดา้น “จริงใจ” เหมือนกันทัง้ 3 
ส าเนียง 

1.3 มิตดิา้นความไมอ่ยูน่ิ่ง 
มิติด้านความไม่อยู่นิ่ง ประกอบด้วย คุณลักษณะด้าน “ขยัน” “มีความคิด

สรา้งสรรค”์ และ “กระตือรือรน้” จากผลการวิจยัพบวา่ คนไทยมีทศันคตท่ีิดีตอ่เสียงพดูภาษาไทยท่ี
พูดโดยเจา้ของภาษา ในมิติดา้นความไม่อยู่นิ่งมากกว่าเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่างชาติ ทัง้ 3 
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คุณลักษณะข้างต้น โดยเรียงล าดับจากคุณลักษณะด้าน “ขยัน” (�̅� = 3.68) “มีความคิด
สรา้งสรรค”์ (�̅� = 3.61) และ “กระตือรือรน้” (�̅� = 3.59) ตามล าดบั  

เม่ือพิจารณาทศันคติตอ่ส าเนียงตา่งชาติ ผลการศกึษายงัคงพบว่า กลุ่มตวัอย่าง
มีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชามากท่ีสุด รองลงมาคือ เสียงพูดภาษาไทย
ส าเนียงลาว และเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมาในล าดบัสุดทา้ย เช่นเดียวกับมิติอ่ืน ๆ กลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติ ท่ี ดีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาวและกัมพูชาสอดคล้องกันทั้ง 3 
คุณลักษณะข้างต้น  เรียงล าดับจากคุณ ลักษณะด้าน  “ขยัน ” (�̅� = 3.12 ต่อ  �̅� = 3.17) 
“กระตือรือรน้” (�̅� = 2.81 ต่อ �̅� = 2.98) และ “มีความคิดสรา้งสรรค์” (�̅� = 2.55 ต่อ �̅� = 2.76) 
ตามล าดับ ในขณะท่ีเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ได้รบัการประเมินค่าคะแนนเฉล่ีย
คณุลกัษณะดา้น “ขยนั” สงูสดุเช่นกนั (�̅� = 2.90) แตค่ณุลกัษณะดา้น “มีความคิดสรา้งสรรค”์ ได้
คา่คะแนนเฉล่ียสงูกวา่คณุลกัษณะดา้น “กระตือรือรน้” (�̅� = 2.52 ตอ่ �̅� = 2.48) 

จากผลการวิจยัขา้งตน้ชีใ้หเ้ห็นว่า ในภาพรวมคนไทยมีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูด
ภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษามากกว่าเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่างชาติ กลุ่ม
ตวัอยา่งมีทศันคตท่ีิดีตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษาในระดบั “มาก” และมี
ทศันคตท่ีิดีในระดบั “ปานกลาง” ตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ส าเนียงลาว และส าเนียง
กมัพชูา หากพิจารณาตามคณุลกัษณะ จะเห็นไดว้า่คนไทยมีทศันคติท่ีดีตอ่ผูพ้ดูภาษาไทยส าเนียง
ตา่งชาติดา้น “จริงใจ” ซึ่งอยู่ในมิติของความน่าดงึดดูใจทางสงัคม มากท่ีสุด และมีทศันคติท่ีดีใน
ระดบั “นอ้ย” คณุลกัษณะดา้น “มีรสนิยม” “ฐานะดี” “มีความคิดสรา้งสรรค”์ และ “กระตือรือรน้” 
ซึ่งอยู่ในมิติของความเหนือกวา่และความไมอ่ยู่นิ่ง ท่ีเป็นเช่นนี ้อาจมีผลมาจากแรงงานตา่งชาติทัง้ 
3 ประเทศนี ้ส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทย จะเป็นกลุม่ท่ีเขา้มาประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้อง
กับการให้บริการและใช้แรงงาน (ส านักงานบริหารแรงงานต่างชาติ . 2564) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่อง “เรื่องทัศนคติต่อแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ตามมิติด้านสาธารณสุข ดา้น
เศรษฐกิจ และดา้นความมั่นคงของประเทศ” (ยงยุทธ แฉลม้วงษ์, และคณะ. 2561) แสดงใหเ้ห็น
ถึงทัศนคติท่ีนายจ้างและแรงงานไทยท่ีมีต่อแรงงานต่างชาติทั้ง 3 สัญชาติ ข้างต้น ส่งผลต่อ
ภาพลกัษณแ์ละทศันคติในดา้นบวกและดา้นลบของคนไทยท่ีมีตอ่กลุ่มแรงงานชาติทัง้ 3 สญัชาติ
ขา้งตน้ 
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2. ทัศนคตขิองคนไทยต่อผู้พูดภาษาไทยมาตรฐานที่เป็นเจ้าของภาษา แรงงานต่างชาตทิี่
พูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา ตาม
ปัจจัยด้านเพศและเชือ้ชาตขิองผู้พูด 

เชือ้ชาติของผูพ้ดู ในท่ีนี ้หมายถึง เชือ้ชาติไทยของผูพู้ดคนไทย เชือ้ชาติเมียนมา เชือ้ชาติ
ลาว และเชือ้ชาตกิมัพชูา ของแรงงานตา่งชาตท่ีิผูพ้ดูภาษาไทย  

ผูว้ิจัยไดน้  าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการให้กลุ่มตวัอย่างฟังเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่าง ๆ มา
วิเคราะหค์า่ทศันคติของคนไทยตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษา ภาษาไทย
ส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา ท่ีพดูโดยแรงงานตา่งชาติ  
โดยแยกตามปัจจยัดา้นเพศและเชือ้ชาตขิองผูพ้ดู ผลการวิเคราะหแ์สดงใหเ้ห็นในตารางท่ี 8 

ตาราง 8 ภาพรวมทศันคตขิองคนไทยตอ่ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยส าเนียงตา่ง ๆ ท่ีพดู
โดยแรงงานตา่งชาติ ตามปัจจยัดา้นเพศและเชือ้ชาตขิองผูพ้ดู 

ส าเนียงของผูพ้ดู 
คา่เฉลีย่ (�̅�) 

t Sig. 
เสยีงเพศชาย เสยีงเพศหญิง 

ส าเนียงไทยมาตรฐาน 3.63 3.80  -2.020 .079 
ส าเนียงเมยีนมา 2.79 2.66 .943  .780 
ส าเนียงลาว 2.85 2.89  -.338 .736 
ส าเนียงกมัพชูา 2.89 2.94  -.280 .046 

 

จากค่าเฉล่ียในตารางท่ี 8 แสดงให้เห็นว่า คนไทยมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทย
มาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษา เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาว และเสียงพูดภาษาไทยส าเนียง

กัมพูชาท่ีพูดโดยเพศเพศหญิงมากกว่าเสียงพูดของเพศชาย (�̅� = 3.63 ต่อ �̅� = 3.80 ใน

ภาษาไทยมาตรฐาน และ �̅� = 2.85 ต่อ �̅� = 2.89 ในภาษาไทยส าเนียงลาว และ �̅� = 2.89 ต่อ 

�̅� = 2.94 ในภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา) ยกเวน้เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมาท่ีเสียงพดูของ

เพศชายไดร้บัการประเมินคา่คะแนนเฉล่ียสงูกว่าเสียงพดูของเพศหญิง (�̅� = 2.79 ตอ่ �̅� = 2.66) 
เม่ือวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยวิธีการค านวณทางสถิติ t - test พบความแตกตา่งระหว่างทศันคติของคน
ไทยท่ีมีต่อภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาเพศชายและเพศหญิง ภาษาไทยส าเนียง
เมียนมาและภาษาไทยส าเนียงลาวท่ีเป็นเสียงของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกัมพูชาท่ีไม่พบความแตกต่าง
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ระหว่างเสียงของเพศชายและเพศหญิงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ คนไทยมี
ทศันคติต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเพศชายและเพศหญิง รวมถึงเสียงพดูภาษาไทย
ส าเนียงเมียนมาและเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงลาวท่ีพดูโดยเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนั แต่
คนไทยมีทศันคติตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูาท่ีพูดโดยเพศชายและเพศหญิงไม่แตกตา่ง
กนั  

ตาราง 9 เปรียบเทียบคา่เฉล่ียทศันคตขิองคนไทยท่ีมีตอ่สียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดย
เจา้ของภาษาและภาษาไทยส าเนียงตา่ง ๆ ท่ีพดูโดยแรงงานตา่งชาติ ตามปัจจยัดา้นเพศและเชือ้
ชาตขิองผูพ้ดู  

คุณลักษณะต่างๆ  

ทศันคติของคนไทยทีมี่ต่อสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานทีพู่ดโดยเจ้าของภาษา 
และภาษาไทยส าเนียงต่าง ๆ ทีพู่ดโดยแรงงานต่างชาติ 

ส าเนียงไทย  (�̅�) ส าเนียงเมียนมา  (�̅�) ส าเนียงลาว  (�̅�) ส าเนียงกัมพูชา  (�̅�) 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

มีรสนิยม 3.62 3.96 2.47 2.42 2.52 2.58 2.75 2.53 
ฐานะด ี 3.68 3.82 2.55 2.57 2.52 2.74 2.85 2.84 
มีการศกึษา 4.01 4.26 2.77 2.55 2.59 2.92 2.89 2.89 
ซื่อสตัย ์ 3.74 3.98 3.12 2.90 3.20 2.94 3.04 3.08 
จรงิใจ 3.70 3.92 3.28 3.01 3.34 2.97 3.09 3.27 
ขยนั 3.60 3.77 2.95 2.84 3.08 3.16 3.03 3.31 
เป็นมิตร 3.77 3.90 3.31 2.88 3.16 2.77 3.12 3.23 
มีความคิดสรา้งสรรค ์ 3.59 3.52 2.58 2.48 2.56 2.57 2.62 2.87 
กระตือรอืรน้ 3.72 3.36 2.37 2.60 2.64 2.97 2.81 3.10 
รวม 3.71 3.83 2.82 2.69 2.85 2.85 2.91 3.01 

 

จากค่าเฉล่ียในตารางท่ี 9 เม่ือพิจารณาและเปรียบเทียบทัศนคติของคนไทยท่ีมีต่อ
เสียงพูดภาษาไทยแต่ละส าเนียงต่างชาติ ท่ีพูดโดยแรงงานต่างชาติ ตามปัจจยัดา้นเพศและเชือ้
ชาติของผูพ้ดูตามมิติดา้นความเหนือกวา่ มิติดา้นความน่าดงึดดูใจทางสงัคม และมิติดา้นความไม่
อยูน่ิ่ง พบรายละเอียดดงันี ้
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2.1 มิตดิา้นความเหนือกวา่ 
เม่ือพิจารณามิตดิา้นความเหนือกวา่ ตามคณุลกัษณะดา้น “มีรสนิยม” “ฐานะด”ี  

และ   “มีการศึกษา” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติตอ่เสียงพูดภาษาไทยเพศชายใน
แต่ละส าเนียง เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ เสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของ
ภาษา (�̅� = 3.77) เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา (�̅� = 2.83) เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียน
มา (�̅� = 2.60) และเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงลาว (�̅� = 2.54) ในส่วนของทศันคตติอ่คณุลกัษณะ
ต่าง ๆ ของเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษาเพศชายพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ทศันคตติอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษาเพศชาย มิตดิา้นความเหนือกว่า ใน
ระดบั “มาก” โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ คณุลกัษณะดา้น “มีการศึกษา” (�̅� = 4.01) 
“ฐานะดี”  (�̅� = 3.68) และ “มีรสนิยม” (�̅� = 3.62)  ซึ่งสอดคลอ้งกับทัศนคติท่ีกลุ่มตวัอย่างมีต่อ
เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมาเพศชายและเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชาเพศชาย 
ในขณะท่ีเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงลาวเพศชาย ไดร้บัคา่คะแนนเฉล่ีย ในมิติดา้นความเหนือกว่า 
นอ้ยท่ีสุด โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ “มีการศึกษา” (�̅� = 2.59) ส่วนคณุลกัษณะดา้น 
“ฐานะด”ี และ “มีรสนิยม” ท่ีไดร้บัคา่คะแนนเฉล่ียเทา่กนั (�̅� = 2.52) 

เม่ือพิจารณาทัศนคติของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อเสียงพูดภาษาไทยของผู้พูดเพศ
หญิง ในแตล่ะส าเนียงพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดย
เจา้ของภาษาเพศหญิง ในระดบั “มาก” (�̅� = 4.01) เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชาเพศหญิง
และเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงลาวเพศหญิง ไดร้บัคา่คะแนนเฉล่ียเท่ากัน  (�̅� = 2.75)  ในขณะท่ี
เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมาเพศหญิง ไดร้ับค่าคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด ( �̅� = 2.51) เม่ือ
พิจารณาตามคณุลกัษณะดา้นต่าง ๆ พบว่า เสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษา
เพศหญิง ไดร้บัการประเมินคา่คะแนนเฉล่ีย มิติดา้นความเหนือกวา่ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหา
นอ้ย คือ คุณลักษณะดา้น “มีการศึกษา” (�̅� =4.26) “มีรสนิยม” (�̅� = 3.96) และ “ฐานะดี” (�̅� = 
3.82) ส่วนทศันคติท่ีมีตอ่ส าเนียงต่างชาติพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทย
ส าเนียงลาวเพศหญิงและเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชาเพศหญิง สอดคล้องกันทั้ง 3 
คณุลกัษณะ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ คณุลกัษณะดา้น “มีการศกึษา”  (�̅� = 2.92 ตอ่ 
�̅� = 2.89) “ฐานะดี” (�̅� = 2.74 ต่อ �̅� = 2.84) และ “มีรสนิยม” (�̅� = 2.58 ต่อ �̅� = 2.53) ในขณะ
ท่ีเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมาเพศหญิง ไดร้บัการประเมินค่าคะแนนเฉล่ีย มิติดา้นความ
เหนือกว่านอ้ยท่ีสดุ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ คณุลกัษณะดา้น “ฐานะดี” (�̅� = 2.57) 
“มีการศกึษา” (�̅� = 2.55) และ “มีรสนิยม” (�̅� = 2.42)   
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2.2 มิตดิา้นความนา่ดงึดดูใจทางสงัคม 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทัศนคติต่อเสียงพูดภาษาไทยของผูพู้ดเพศ

ชายในแต่ละส าเนียง เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ เสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดย
เจ้าของภาษา (�̅� =3.74)  เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา (�̅� = 3.24) เสียงพูดภาษาไทย
ส าเนียงลาว (�̅� = 3.23) และเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา (�̅� = 3.08) โดยเสียงพดูภาษาไทย
ส าเนียงเมียนมาและเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงลาวไดร้บัการประเมินคา่คะแนนเฉล่ียเท่ากนั จาก
คา่คะแนนเฉล่ียในตาราง 9 จะเห็นไดว้า่ กลุม่ตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดีตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐาน
ท่ีพูดโดยเจ้าของภาษาเพศชาย คุณลักษณะด้าน “เป็นมิตร” สูงสุด (�̅� =3.77) รองลงมา คือ 
คุณลักษณะด้าน “ซ่ือสัตย์” (�̅� = 3.74) และ “จริงใจ” (�̅� = 3.70) ตามล าดับ ส่วนทัศนคติต่อ
เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมาเพศชายท่ีไดร้บัการประเมินค่าคะแนนเฉล่ีย เรียงล าดบัจาก
มากไปหานอ้ย คือ คณุลกัษณะดา้น “เป็นมิตร” (�̅� =3.31) “จริงใจ” (�̅� =3.28) และ “ซ่ือสตัย”์ (�̅� 
=3.12) ในขณะท่ีเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาว ไดร้บัการประเมินค่าคะแนนเฉล่ียคุณลกัษณะ
ดา้น “จริงใจ” มากท่ีสดุ (�̅� =3.28) รองลงมา คือ “ซ่ือสตัย”์ และ (�̅� =3.20) “เป็นมิตร” (�̅� =3.16) 
ตามล าดบั ดา้นเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูาท่ีไดร้บัการประเมินคา่คะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสดุ เม่ือ
วิเคราะหต์ามคุณลักษณะและเรียงล าดบัค่าคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบในลักษณะท่ี
สอดคลอ้งกบัทศันคติต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา กล่าวคือ พบคณุลกัษณะดา้น “เป็น
มิตร” (�̅� = 3.12 ต่อ �̅� = 3.31) “จริงใจ” (�̅� = 3.09 ต่อ �̅� = 3.28)  และ “ซ่ือสตัย”์ (�̅� = 3.04 ต่อ 
�̅� = 3.12) ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาทัศนคติของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อเสียงพูดภาษาไทยของผู้พูดเพศ
หญิงในแต่ละส าเนียงพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่าง ๆ เรียง
จากมากไปหานอ้ย คือ  เสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษา (�̅� =3.93) เสียงพูด
ภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา (�̅� =3.19) เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมา (�̅� =2.93) และเสียงพูด
ภาษาไทยส าเนียงลาว (�̅� =2.89) ในส่วนของทัศนคติต่อคุณลักษณะต่าง ๆ ของเสียงพูด
ภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษาพบวา่ คณุลกัษณะดา้น “ซ่ือสตัย”์ ไดร้บัการประเมินคา่
คะแนนเฉล่ียสูงสุด (�̅� =3.98) รองลงมา คือ “จริงใจ” (�̅� =3.92)  และ “เป็นมิตร (�̅� =3.90)  
ตามล าดบั ส่วนทศันคติต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชาพบว่า คณุลกัษณะดา้น “เป็นมิตร” 
ได้รับการประเมินคะแนนเฉล่ียสูงสุด (�̅� =3.23) รองลงมา คือ คุณลักษณะด้าน “จริงใจ” (�̅� 
=3.27)  และ “ซ่ือสตัย”์ (�̅� =3.08)  ตามล าดบั ในขณะท่ีเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมาและ
เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาว ได้รับการประเมินค่าคะแนนเฉล่ียของคุณลักษณะต่าง ๆ 
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สอดคลอ้งกันทัง้ 3 คณุลกัษณะ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ คณุลกัษณะดา้น “จริงใจ” 
(�̅� =3.01 ต่อ �̅� =2.97) “ซ่ือสัตย์” (�̅� =2.90 ต่อ �̅� =2.94) และ “เป็นมิตร” (�̅� =2.88 ต่อ �̅� 
=2.77)    

2.3 มิตดิา้นความไมอ่ยูน่ิ่ง  
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทัศนคติต่อเสียงพูดภาษาไทยของผูพู้ดเพศ

ชายในแต่ละส าเนียง เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ เสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดย
เจ้าของภาษา (�̅� = 3.64) เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา (�̅� =2.82) เสียงพูดภาษาไทย
ส าเนียงลาว (�̅� =2.76) และเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมา (�̅� =2.63) จากตาราง 2 จะเห็นได้
ว่า กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีตอ่เสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาเพศชาย มิติ
ดา้นความไม่อยู่นิ่ง เรียงล าดบัจากคณุลกัษณะดา้น “กระตือรือรน้” (�̅� =3.72) “ขยนั” (�̅� =3.60) 
และ “มีความคิดสรา้งสรรค”์ (�̅� =3.59) ตามล าดบั ดา้นส าเนียงตา่งชาติพบวา่ เสียงพดูภาษาไทย
ส าเนียงกัมพูชาเพศชาย และเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาวเพศชายสอดคล้องกันทั้ง 3 
คณุลกัษณะ เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ คณุลกัษณะดา้น “ขยัน” (�̅� =3.03 ต่อ �̅� =3.08) 
“กระตือรือร้น” (�̅� =2.81 ต่อ �̅� =2.64) และ “มีความคิดสร้างสรรค์” (�̅� =2.62 ต่อ �̅� =2.56) 
ส าหรับเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมาเพศชายท่ีไดร้บัการประเมินค่าคะแนนเฉล่ียต ่าสุด 
พบว่าคุณลักษณะท่ีไดร้บัค่าคะแนนเฉล่ียเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ คุณลักษณะดา้น 
“ขยนั” (�̅� =2.95) “มีความคดิสรา้งสรรค”์ (�̅� =2.58) และ “กระตือรือรน้” (�̅� =2.37)  

เม่ือพิจารณาทัศนคติของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อเสียงพูดภาษาไทยของผู้พูดเพศ
หญิงในแต่ละส าเนียง พบว่า สอดคลอ้งกับทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อเสียงพูดภาษาไทย
มาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษาเพศชาย กล่าวคือ  กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูด
ภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษา เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา เสียงพดูภาษาไทย
ส าเนียงลาว และเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย (�̅� = 3.35 ใน
ภาษาไทยมาตรฐาน �̅� =3.09 ในภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา �̅� = 2.90 ในภาษาไทยส าเนียงลาว 
และ �̅� = 2.64 ในภาษาไทยส าเนียงเมียนมา) โดยทัศนคติท่ีดีต่อคุณลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่ม
ตวัอยา่งตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษาเพศหญิง เรียงล าดบัจากมากไปหา
น้อย  คือ  คุณ ลักษณะด้าน  “ขยัน ” (�̅� =3.77) “มี ความคิดสร้างสรรค์” (�̅� =3.52) และ 
“กระตือรือรน้” (�̅� =3.36) ส่วนทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชาเพศหญิงใน
คณุลกัษณะดา้นต่าง ๆ พบว่า คณุลักษณะท่ีไดร้บัการประเมินคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ “ขยนั” (�̅� 
=3.31) รองลงมา คือ “กระตือรือร้น ” (�̅� =3.10) และ “มีความคิดสร้างสรรค์” (�̅� =2.87) 
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ตามล าดบั ในขณะท่ีเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาวเพศหญิง และเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงมา
เมียนเพศหญิงไดร้บัการประเมินคา่คะแนนเฉล่ียคณุลกัษณะสอดคลอ้งกนัทัง้ 3 คณุลกัษณะ โดย
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ คณุลกัษณะดา้น “ขยนั” (�̅� =3.16 ตอ่ �̅� =2.84) “กระตือรือรน้” 
และ (�̅� =2.97 ตอ่ �̅� =2.60) “มีความคดิสรา้งสรรค”์ (�̅� =2.57 ตอ่ �̅� =2.48) 

จะสงัเกตไดว้า่ กลุม่ตวัอย่างมีทศันคติตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงตา่งชาตเิพศ
ชายคณุลกัษณะดา้น “ขยนั” สูงกว่าเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาเพศชาย 
ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาเพศ
หญิงและเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่างชาติทุกส าเนียงท่ีพูดโดยเพศหญิง คุณลักษณะด้าน 
“ขยนั” สอดคลอ้งกัน จากผลการศกึษาขา้งตน้ผูว้ิจยัเห็นว่าสาเหตท่ีุกลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีต่อ
แรงงานต่างชาติเพศชายด้านความขยันมากกว่าคนไทยเพศชาย เพราะแรงงานต่างชาติมี
ภาพลกัษณท่ี์ดีเรื่องความขยนัในการท างาน สืบเน่ืองจากสาเหตุการคาดแคลนแรงงานระดบัล่าง
ในหลาย ๆ อตุสาหกรรมท่ีคนไทยไม่นิยมท า เช่น ปศสุตัว ์ เกษตร และก่อสรา้ง น าไปสู่การจา้งงาน
แรงงานตา่งชาติเพ่ือทดแทนแรงงานในอตุสาหกรรมดงักล่าว ผลการศกึษาท่ีพบในครัง้นีส้อดคลอ้ง
กับหลาย ๆ งานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับทัศนคติต่อแรงงานต่างชาติ ไดแ้ก่ งานวิจัยเรื่อง “สภาวะ
ความจ าเป็นต่อความตอ้งการแรงงานต่างดา้ว และทัศนคติของผูป้ระกอบการในพืน้ท่ีองคก์าร
บริหารส่วนต าบลคราบหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา" (สุชานาถ พฒันวงศ์
งาม; อรนุช กฤตยขจรสกุล. 2561) และงานวิจยัเรื่อง "การเลือกจา้งแรงงานต่างดา้วในอาเซียน 
(เมียนมา ลาว กัมพูชา) ของผู้ประกอบการในจังหวัดปราจีนบุรี"  (ชนัดดา ก่ิงทอง. 2558) ผล
การศึกษาจากทัง้ 2 งานวิจยัพบว่าผูป้ระกอบการเห็นว่าแรงงานต่างชาติไม่ค่อยขาดงาน มีความ
อดทน ไม่เลือกงาน และมีความรบัผิดชอบในการท างาน และนอกจากนี ้ปัจจยัดา้นความขยนัใน
การท างานเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างชาติในอาเซียน (เมียนมา 
ลาว กัมพูชา) ส่วนผลการศึกษาท่ีพบว่าคนไทยมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดของเพศหญิงท่ีพูดโดย
เจ้าของภาษาและแรงงานต่างชาติคุณลักษณะด้าน “ขยัน” เหมือนกัน นั้นสะท้อนให้เห็นถึง
ทัศนคติของคนไทยท่ีมีต่อเพศหญิงว่าเป็นเพศท่ีมีความขยันมากกว่าเพศชาย น าไปสู่การเกิด
ภาพพจนห์รือภาพในใจของคนในสงัคมไทยท่ีมีต่อเพศหญิง ผลการศึกษาขา้งตน้สอดคลอ้งกับ
ทฤษฎีรูปแบบทางความคิดดา้นเพศ (Gender Schema Theory) ท่ีเก่ียวกับบทบาททางเพศ โดย 
Sandra Lipitz Bem นกัจิตวิทยาชาวอเมริกัน ไดก้ล่าวไวว้่า ลกัษณะทางเพศท่ีแตกต่างกันไปนัน้ 
เกิดจากการความแตกตา่งของสงัคม ท าใหมี้ผลกระทบตอ่ความคดิและพฤตกิรรมของแตล่ะบคุคล 
เม่ือบุคคลไดมี้การเรียนรูถ้ึงบทบาททางเพศของเพศชายและเพศหญิงจึงท าใหเ้กิดรูปแบบทาง
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ความคิดดา้นเพศขึน้ (สุวีรยา ศุภประเสริฐ. 2561)  ดังนัน้อาจกล่าวไดว้่า คนไทยมีรูปแบบทาง
ความคดิดา้นเพศท่ีมองวา่เพศ 

หญิงมีคณุลกัษณะดา้นความขยันมากกว่าเพศชาย ดงันัน้เสียงของเพศหญิงท่ี
พูดภาษาไทยทุกส าเนียงจึงไดร้บัค่าคะแนนเฉล่ียคณุลกัษณะดา้น “ขยนั” มากกว่าเสียงของเพศ
ชาย  

3.ทัศนคตขิองคนไทยต่อผู้พูดภาษาไทยมาตรฐานทีเ่ป็นเจ้าของภาษา แรงงานต่างชาตทิี่
พูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา ตาม
ปัจจัยด้านเพศของคนไทย 

เม่ือน าขอ้มลูท่ีไดม้าพิจารณาท่ีปัจจยัดา้นเพศของกลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่มตวัอย่างเพศ
ชายและเพศหญิงมีทศันคติตอ่เสียงของผูพ้ดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษา เสียงพูด
ของแรงงานตา่งชาตท่ีิพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียง
กมัพชูา ดงัตารางท่ี  10 

ตาราง 10 ภาพรวมทศันคตขิองคนไทยตอ่ผูพ้ดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีเป็นเจา้ของภาษา แรงงาน
ตา่งชาติท่ีพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา 
ตามปัจจยัดา้นเพศของคนไทย 

 
จากคา่เฉล่ียในตารางท่ี 10 แสดงใหเ้ห็นวา่ คนไทยเพศชายและเพศหญิงมีทศันคตท่ีิดีตอ่

เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษามากกวา่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงตา่งชาตทิกุ
ส าเนียง เม่ือวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยวิธีการค านวณทางสถิติ t - test พบความแตกตา่งระหวา่งทศันคติ
ของคนไทยเพศชายและเพศหญิงท่ีมีต่อภาษาไทยส าเนียงกัมพูชาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 กล่าวคือ คนไทยเพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติท่ีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียง

ส าเนียงของผูพ้ดู 
คา่เฉลีย่ (�̅�) 

t Sig. 
คนไทยเพศชาย คนไทยเพศหญิง 

ส าเนียงไทยมาตรฐาน 3.63 3.80  -2.020 .079 
ส าเนียงเมยีนมา 2.79 2.66 .943  .780 
ส าเนียงลาว 2.85 2.89  -.338 .736 
ส าเนียงกมัพชูา 2.89 2.94  -.280 .046 
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กัมพูชาแตกต่างกัน ในขณะท่ีไม่พบความแตกต่างระหว่างทัศนคติของคนไทยเพศชายและเพศ
หญิงตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงอ่ืน 

ตาราง 11 ทศันคตขิองคนไทยตามปัจจยัดา้นเพศตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานและเสียงพดู
ภาษาไทยส าเนียงเมียนมา 

 
จากคา่เฉล่ียในตารางท่ี 11 แสดงใหเ้ห็นว่า คนไทยเพศชายและเพศหญิงมีทศันคติท่ีดีต่อ

เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษามากกวา่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมาทกุ
คณุลกัษณะ เม่ือวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยวิธีการค านวณทางสถิติ t - test พบความแตกต่างระหว่าง
ทศันคติของคนไทยเพศชายและเพศหญิงท่ีมีต่อภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาและ
ภาษาไทยส าเนียงเมียนมาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทุกคณุลกัษณะ กล่าวคือ คน
ไทยทัง้เพศชายและเพศหญิงมีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษา
มากกวา่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมาในทกุคณุลกัษณะ  

 
 
 
 

 

คณุลกัษณะตา่งๆ  

คนไทยเพศชาย  คนไทยเพศหญิง 
คา่เฉลี่ย (�̅�) 

t Sig. 

คา่เฉลี่ย (�̅�) 

t Sig. 
ส าเนียง
ไทย
มาตรฐาน 

ส าเนียง 
เมียนมา 

ส าเนียงไทย
มาตรฐาน 

ส าเนียง 
เมียนมา 

มีรสนิยม 3.66 2.51 7.679 .000 3.92 2.38 7.177 .000 

ฐานะด ี 3.69 2.58 7.819 .000 3.81 2.54 7.679 .000 

มีการศกึษา 4.12 2.69 8.139 .000 4.15 2.63 9.007 .000 

ซื่อสตัย ์ 3.79 2.89 3.529 .001 3.93 3.13 7.668 .000 

จรงิใจ 3.73 3.10 2.713 .009 3.89 3.19 5.028 .000 

ขยนั 3.62 2.86 4.438 .000 3.75 2.93 5.681 .000 

เป็นมิตร 3.68 3.00 3.110 .003 3.99 3.19 5.610 .000 

มีความคิดสรา้งสรรค ์ 3.49 2.52 5.108 .000 3.62 2.54 6.736 .000 

กระตือรอืรน้ 3.45 2.46 7.970 .000 3.63 2.51 3.917 .000 
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ตาราง 12 ทศันคตขิองคนไทยตามปัจจยัดา้นเพศตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานและเสียงพดู
ภาษาไทยส าเนียงลาว 

 
จากคา่เฉล่ียในตารางท่ี 12 แสดงใหเ้ห็นว่า คนไทยเพศชายและเพศหญิงมีทศันคติท่ีดีต่อ

เสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษามากกว่าเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาวทุก
คณุลกัษณะ เม่ือวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยวิธีการค านวณทางสถิติ t - test พบความแตกต่างระหว่าง
ทศันคติของคนไทยเพศชายและเพศหญิงท่ีมีต่อภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาและ
ภาษาไทยส าเนียงลาวอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ทกุคณุลกัษณะ ยกเวน้ คณุลกัษณะ
ดา้น “กระตือรือรน้” ท่ีไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ระหว่างทศันคติ
ของคนไทยเพศหญิงท่ีมีต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษากับเสียงพูด
ภาษาไทยส าเนียงลาว กล่าวคือ คนไทยทั้งเพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูด
ภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษามากกว่าเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาวในทุก
คณุลกัษณะ ยกเวน้ คุณลกัษณะดา้น “กระตือรือรน้” ท่ีคนไทยเพศหญิงมีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูด
ภาษาไทยส าเนียงลาวเชน่เดียวกนักบั เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษา 

 
 
 

คณุลกัษณะตา่งๆ  

คนไทยเพศชาย คนไทยเพศหญิง 
คา่เฉลี่ย (�̅�) 

t Sig. 

คา่เฉลี่ย (�̅�) 

t Sig. 
ส าเนียง
ไทย
มาตรฐาน   

ส าเนียง
ลาว 

ส าเนียงไทย
มาตรฐาน   

ส าเนียง
ลาว 

มีรสนิยม 3.66 2.65 8.954 .000 3.92 2.45 5.986 .000 

ฐานะด ี 3.69 2.70 8.028 .000 3.81 2.56 6.215 .000 
มีการศกึษา 4.12 2.86 11.096 .000 4.15 2.65 7.337 .000 
ซื่อสตัย ์ 3.79 3.02 2.990 .004 3.93 3.12 6.688 .000 

จรงิใจ 3.73 3.15 3.271 .002 3.89 3.16 4.965 .000 
ขยนั 3.62 3.09 5.476 .000 3.75 3.15 5.159 .000 
เป็นมิตร 3.68 2.96 5.036 .000 3.99 2.97 4.823 .000 

มีความคิดสรา้งสรรค ์ 3.49 2.66 7.088 .000 3.62 2.47 5.029 .000 
กระตือรอืรน้ 3.45 2.82 6.901 .000 3.63 2.79 1.651 .105 
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ตาราง 13 ทศันคตขิองคนไทยตามปัจจยัดา้นเพศตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานและเสียงพดู
ภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา 

 
จากคา่เฉล่ียในตารางท่ี 13 แสดงใหเ้ห็นว่า คนไทยเพศชายและเพศหญิงมีทศันคติท่ีดีต่อ

เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษามากกวา่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูาทกุ
คณุลกัษณะ เม่ือวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยวิธีการค านวณทางสถิติ t - test พบความแตกต่างระหว่าง
ทศันคติของคนไทยเพศชายและเพศหญิงท่ีมีต่อภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาและ
ภาษาไทยส าเนียงกัมพูชาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทุกคุณลักษณะ ยกเว้น 
คณุลกัษณะดา้น “กระตือรือรน้” ท่ีพบความแตกต่างระหว่างทัศนคติของคนไทยเพศหญิงท่ีมีต่อ
เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษากบัเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา แตกตา่ง
กนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กลา่วคือ คนไทยทัง้เพศชายและเพศหญิงมีทศันคติท่ี
ดีต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษามากกว่าเสียงพูดภาษาไทยส าเนียง
กมัพชูาในทกุคณุลกัษณะ ยกเวน้ คณุลกัษณะดา้น “กระตือรือรน้” ท่ีคนไทยเพศหญิงมีทศันคติท่ีดี
ตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูาเชน่เดียวกนักบัเสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของ
ภาษา 

  

คณุลกัษณะตา่งๆ  

คนไทยเพศชาย คนไทยเพศหญิง 
คา่เฉลี่ย (�̅�) 

t Sig. 
คา่เฉลี่ย (�̅�) 

t Sig. ส าเนียงไทย
มาตรฐาน   

ส าเนียง
กมัพชูา 

ส าเนียงไทย
มาตรฐาน   

ส าเนียง
กมัพชูา 

มีรสนิยม 3.66 2.64 7.077 .000 3.92 2.64 6.235 .000 

ฐานะด ี 3.69 2.77 5.336 .000 3.81 2.92 6.614 .000 
มีการศกึษา 4.12 2.77 7.144 .000 4.15 3.01 8.843 .000 
ซื่อสตัย ์ 3.79 2.87 3.093 .003 3.93 3.25 8.791 .000 

จรงิใจ 3.73 2.97 3.761 .000 3.89 3.39 7.093 .000 
ขยนั 3.62 3.11 4.802 .000 3.75 3.23 3.728 .001 
เป็นมิตร 3.68 3.11 4.390 .000 3.99 3.24 4.106 .000 

มีความคิดสรา้งสรรค ์ 3.49 2.71 6.169 .000 3.62 2.78 3.452 .001 
กระตือรอืรน้ 3.45 2.88 5.167 .000 3.63 3.03 1.107 .274 
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ตาราง 14 เปรียบเทียบคา่เฉล่ียทศันคตขิองคนไทยตามปัจจยัดา้นเพศตอ่เสียงพดูภาษาไทย
มาตรฐานและเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูาตอ่ผูพ้ดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีเป็นเจา้ของภาษา 
แรงงานตา่งชาตท่ีิพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียง
กมัพชูา ตามปัจจยัดา้นเพศของคนไทย 

 
จากผลรวมคา่คะแนนเฉล่ียในตารางท่ี 14 พบว่าคนไทยเพศชายและเพศหญิงมีทศันคติท่ี

ดีต่อเสียงพูดภาษาไทยท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาในระดบั “มาก” (ชาย �̅� = 3.69) (หญิง �̅� = 3.85) 
และมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่างชาติทุกส าเนียงในระดับ “ปานกลาง” คือ 

ส าเนียงเมียนมา(ชาย �̅� = 2.73) (หญิง �̅� = 2.78) ส  าเนียงลาว (ชาย �̅� = 2.88) (หญิง �̅� = 2.81) 
และส าเนียงกมัพชูา (ชาย �̅� = 2.87) (หญิง �̅� = 3.05) จะเห็นว่าคนไทยเพศหญิงมีทศันคติท่ีดีต่อ
เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่าง ๆ สูงกว่าคนไทยเพศชาย ยกเวน้ส าเนียงลาวท่ีคนไทยเพศชายมี
ทศันคตท่ีิดีกวา่คนไทยเพศหญิง  

เม่ือพิจารณาและเปรียบเทียบเสียงพดูภาษาไทยแตล่ะส าเนียง ตามปัจจยัดา้นเพศของคน
ไทยในมิติดา้นความเหนือกว่า มิติดา้นความน่าดงึดดูใจทางสงัคม และมิติดา้นความไม่อยู่นิ่ง พบ
รายละเอียดดงันี ้

3.1 มิตดิา้นความเหนือกวา่ 
เม่ือพิจารณาคณุลกัษณะดา้น “มีรสนิยม” “ฐานะดี” และ “มีการศกึษา” ซึ่งอยูใ่น

มิตดิา้นความเหนือกวา่ผลการศกึษาพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งเพศชายมีทศันคติตอ่เสียงพดูภาษาไทย 

คุณลักษณะต่างๆ  
ทศันคติของคนไทยทีมี่ต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่าง ๆ  

คนไทยเพศชาย (�̅�) คนไทยเพศหญิง (�̅�) 
ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา 

มีรสนิยม 3.66 2.51 2.65 2.64 3.92 2.38 2.45 2.64 
ฐานะด ี 3.69 2.58 2.70 2.77 3.81 2.54 2.56 2.92 
มีการศกึษา 4.12 2.69 2.86 2.77 4.15 2.63 2.65 3.01 
ซื่อสตัย ์ 3.79 2.89 3.02 2.87 3.93 3.13 3.12 3.25 
จรงิใจ 3.73 3.10 3.15 2.97 3.89 3.19 3.16 3.39 
ขยนั 3.62 2.86 3.09 3.11 3.75 2.93 3.15 3.23 
เป็นมิตร 3.68 3.00 2.96 3.11 3.99 3.19 2.97 3.24 
มีความคิดสรา้งสรรค ์ 3.49 2.52 2.66 2.71 3.62 2.54 2.47 2.78 
กระตือรอืรน้ 3.45 2.46 2.82 2.88 3.63 2.51 2.79 3.03 

รวม 3.69 2.73 2.88 2.87 3.85 2.78 2.81 3.05 
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ในแต่ละส าเนียง เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ เสียงพูดภาษาไทยท่ีพูดโดย
เจา้ของภาษา (�̅� = 3.69) เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาว (�̅� = 2.74) เสียงพูดภาษาไทยส าเนียง
กัมพูชา (�̅� = 2.73) และเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา  (�̅� = 2.59)  โดยกลุ่มตวัอย่างเพศ
ชายมีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาในคณุลกัษณะดา้น “มีการศึกษา” 
สูงสุด (�̅� = 4.12) รองลงมา คือ คุณลักษณะดา้น “ฐานะดี” (�̅� = 3.69) และ “มีรสนิยม”  (�̅� = 
3.66) ตามล าดบั สว่นทศันคติตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงตา่งชาตพิบว่า กลุม่ตวัอยา่งเพศชายมี
ทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่างชาติทุกส าเนียงสอดคล้องกับท่ีพบในเสียงพูด
ภาษาไทยท่ีพูดโดยเจา้ของภาษา โดยคณุลกัษณะดา้น “มีการศึกษา” และ “ฐานะดี” ในเสียงพูด
ภาษาไทยส าเนียงกมัพชูาไดร้บัการประเมินคา่คะแนนเฉล่ียในระดบัท่ีเทา่กนั  (�̅� = 2.77) 

ผลการศกึษาทศันคตติอ่เสียงพดูภาษาไทยในแตล่ะส าเนียงของกลุม่ตวัอย่างเพศ
หญิง พบว่าสอดคลอ้งกับกลุ่มตวัอย่างเพศชายเพียง 2 ส าเนียงเท่านัน้ กล่าวคือ ส าเนียงท่ีรบัค่า
คะแนนเฉล่ียมากท่ีสดุและส าเนียงท่ีไดร้บัคา่คะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสดุ ซึ่งมีการเรียงล าดบัไลเ่รียงจาก
มากไปหาน้อย คือ เสียงพูดภาษาไทยท่ีพูดโดยเจ้าของภาษา (�̅� = 3.96)  เสียงพูดภาษาไทย
ส าเนียงกัมพูชา (�̅� = 2.86) เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาว (�̅� = 2.55) และเสียงพูดภาษาไทย
ส าเนียงเมียนมา (�̅� = 2.52)  โดยกลุ่มตวัอย่างเพศหญิงมีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยท่ีพูด
โดยเจ้าของภาษาในคุณลักษณะด้าน “มีการศึกษา” มากท่ีสุด (�̅� = 4.15) รองลงมาคือ 
คุณลักษณะดา้น “มีรสนิยม” (�̅� = 3.92) และ “ฐานะดี” (�̅� = 3.81) ตามล าดบั ส่วนทัศนคติต่อ
เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่างชาติพบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูด
ภาษาไทยทัง้ 3 ส าเนียงสอดคลอ้งกนั โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้คณุลกัษณะดา้น “มี
การศกึษา” (�̅� = 3.01 ในภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา �̅� = 2.65 ในภาษาไทยส าเนียงลาว และ �̅� = 
2.63 ในภาษาไทยส าเนียงเมียนมา) “ฐานะด”ี (�̅� = 2.92 ในภาษาไทยส าเนียง 
กัมพูชา �̅� = 2.56 ในภาษาไทยส าเนียงลาว และ �̅� = 2.54 ในภาษาไทยส าเนียงเมียนมา) และ  
“มีรสนิยม” (�̅� = 2.64 ในภาษาไทยส าเนียงกมัพูชา �̅� = 2.45 ในภาษาไทยส าเนียงลาว และ �̅� = 
2.38 ในภาษาไทยส าเนียงเมียนมา) 

ในภาพรวม กล่าวไดว้่ากลุ่มตวัอย่างเพศชายและเพศหญิงมีทศันคติตอ่เสียงพูด
ภาษาไทยในแต่ละส าเนียง เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยสอดคลอ้งกัน นอกจากนีก้ลุ่มตวัอย่างทัง้
เพศชายและเพศหญิงยังมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดส าเนียงต่าง ๆ ในมิติด้านความเหนือกว่า
สอดคลอ้งกนัเป็นสว่นใหญ่ 
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3.2 มิตดิา้นความดงึดดูใจ 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างเพศชายมีทัศนคติต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียง   

ตา่ง ๆ ในคณุลกัษณะดา้น “ซ่ือสตัย”์ “จริงใจ” และ “เป็นมิตร” เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ 
เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษา (�̅� = 3.73) เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงลาว (�̅� 
= 3.04) เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมา (�̅� = 3.00) และเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา (�̅� 
= 2.98) โดยกลุ่มตวัอย่างเพศชายมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของ
ภาษามากท่ีสดุ เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ คณุลกัษณะดา้น “ซ่ือสตัย”์ (�̅� = 3.79) “จรงิใจ” 
(�̅� = 3.73) และ “เป็นมิตร” (�̅� = 3.68) ส่วนทศันคติต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่างชาติพบว่า 
เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาวได้รับการประเมินค่าคะแนนเฉล่ียคุณลักษณะในมิตินี ้สูงสุด 
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ “จริงใจ” (�̅� = 3.15) “ซ่ือสตัย”์ (�̅� = 3.02) และ “เป็นมิตร”  (�̅� = 
2.96) ในล าดบัต่อมา คือ เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ไดร้บัการประเมินค่าคะแนนเฉล่ีย
คณุลกัษณะดา้น “จริงใจ” (�̅� = 3.10) “เป็นมิตร” (�̅� =3.00) และ “ซ่ือสตัย”์ (�̅� = 2.89) ตามล าดบั 
เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา ไดร้บัการประเมินคา่คะแนนเฉล่ียในมิตินีต้  ่าสดุ โดยคา่คะแนน
เฉล่ียคุณลักษณะเรียงล าดับจากมากไปหานอ้ย คือ “เป็นมิตร” (�̅� =3.11) “จริงใจ” (�̅� = 2.97) 
และ “ซ่ือสตัย”์ (�̅� = 2.87) 

ในกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงพบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีทัศนคติต่อเสียงพูด
ภาษาไทยของส าเนียง   ต่าง ๆ เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย คือ เสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูด
โดยเจา้ของภาษา (�̅� = 3.94) เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา (�̅� = 3.29) เสียงพูดภาษาไทย
ส าเนียงเมียนมา (�̅� = 3.17) และเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงลาว (�̅� = 3.08) กลุม่ตวัอยา่งเพศ 
หญิงมีทศันคติท่ีดีตอ่เสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษา คณุลกัษณะดา้น “เป็น
มิตร” สงูสุด (�̅� = 3.99) รองลงมา คือ คณุลกัษณะดา้น “ซ่ือสตัย”์ (�̅� = 3.93) และ “จริงใจ” (�̅� = 
3.89) ตามล าดบั ส่วนทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่างชาติพบว่า กลุ่มตวัอย่างเพศ
หญิงมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชาและเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาว 

สอดคลอ้งกนัทัง้ 3 คณุลกัษณะ เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย คือ “จรงิใจ” (�̅� = 3.39 ตอ่ �̅� = 3.16) 

“ซ่ือสัตย์” (�̅� = 3.25 ต่อ  �̅� = 3.12) และ “เป็นมิตร” (�̅� = 3.24 ต่อ  �̅� = 2.97)    เสียงพูด
ภาษาไทยส าเนียงเมียนมาเพศหญิง ไดร้บัค่าคะแนนเฉล่ียคณุลกัษณะดา้น “จริงใจ” (�̅� = 3.19) 
และ “เป็นมิตร” (�̅� = 3.19) เท่ากนั ทัง้ 2 คณุลกัษณะ รองลงมาคือคณุลกัษณะดา้น “ซ่ือสตัย”์ (�̅� 
= 3.13) 
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3.3 มิตดิา้นความไมอ่ยูน่ิ่ง 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายมีทัศนคติต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียง  

ตา่ง ๆ ในคณุลกัษณะดา้น “ขยนั” “มีความคิดสรา้งสรรค”์ และ “กระตือรือรน้” เรียงล าดบัจากมาก
ไปหานอ้ย คือ เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษา (�̅� = 3.52) เสียงพดูภาษาไทย
ส าเนียงกัมพูชา (�̅� = 2.90) เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาว (�̅� = 2.86) และเสียงพูดภาษาไทย
ส าเนียงเมียนมา (�̅� = 2.61) โดยคุณลักษณะท่ีกลุ่มตัวอย่างเพศชาย มีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูด
ภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษามากท่ีสุด คือ “ขยัน” (�̅� =3.62) รองลงมาคือ “มี
ความคิดสรา้งสรรค์” (�̅� = 3.49) และ “กระตือรือรน้” (�̅� = 3.45) ตามล าดับ ซึ่งเป็นล าดับท่ี
สอดคลอ้งกบัทศันคติตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ในขณะท่ีเสียงพดูภาษาไทยส าเนียง
กัมพูชาและส าเนียงลาวมีความสอดคลอ้งกัน เม่ือพิจารณาตามคณุลกัษณะโดยเรียงล าดบัจาก
มากไปหาน้อย พบว่า คุณลักษณะดา้น “ขยัน” อยู่ในล าดบัสูงสุดเหมือนกัน (�̅� = 3.11 ต่อ �̅� = 
3.09) คุณลักษณะท่ีมีค่าคะแนนล าดบัถัดมา คือ “กระตือรือรน้” (�̅� = 2.88 ต่อ �̅� = 2.82) และ  
“มีความคดิสรา้งสรรค”์ (�̅� = 2.71 ตอ่ �̅� = 2.66) ตามล าดบั  

ผลท่ีพบในกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงสอดคล้องกับท่ีพบในกลุ่มตัวอย่างเพศชาย  
ท่ีกลา่วมาขา้งตน้ กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงมีทศันคติตอ่เสียงพดูภาษาไทยในแตล่ะส าเนียง 
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ เสียงพูดภาษาไทยท่ีพูดโดยเจา้ของภาษา ( �̅� = 3.67) เสียงพูด
ภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา (�̅� = 3.01) เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาว (�̅� = 2.80) และเสียงพูด
ภาษาไทยส าเนียงเมียนมา (�̅� = 2.66) นอกจากนี ้ยงัพบว่าคณุลกัษณะท่ีกลุ่มตวัอย่างประเมินคา่
คะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ยงัมีความสอดคลอ้งกนัอีกดว้ย โดยเรียงล าดบัจากคณุลกัษณะดา้น 
“ขยนั” รองลงมา คือ “กระตือรือรน้” และ “มีความคดิสรา้งสรรค”์ ตามล าดบั  

จากผลการวิจัยข้างตน้จะเห็นไดว้่า กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิงมี
ทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษาทั้งเพศชายและเพศหญิง
มากกว่าเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่างชาติ เม่ือวิเคราะหต์ามคุณลักษณะต่าง ๆ ทัง้หมดพบว่า 
กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงใหค้า่คะแนนเฉล่ียเสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษาและ
เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูาในระดบัท่ีสงูกวา่กลุม่ตวัอยา่งเพศชายทกุคณุลกัษณะ ในขณะท่ี
ใหค้า่คะแนนเฉล่ียเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมาในคณุลกัษณะต่าง ๆ สูงกว่ากลุ่มตวัอย่าง
เพศชาย ยกเวน้คณุลกัษณะดา้น “มีรสนิยม” “ฐานะดี” และ “มีการศึกษา” ซึ่งจดัอยู่ในมิติความ
เหนือกว่า ท่ีกลุ่มตวัอย่างเพศชายใหค้่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มตวัอย่างเพศหญิง ส่วนเสียงพูด
ภาษาไทยส าเนียงลาว พบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชายให้ค่าเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มตวัอย่างเพศหญิง 5 
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คุณลักษณะ ได้แก่  “มี รสนิยม” “ฐานะดี” “มีการศึกษา” “มีความคิดสร้างสรรค์” และ 
“กระตือรือรน้” ซึ่งคณุลกัษณะเหลา่นีจ้ดัอยูใ่นมิตดิา้นความเหนือกวา่และมิตดิา้นความไมอ่ยูน่ิ่ง 

นอกจากนีห้ากพิจารณาตามคุณลักษณะพบว่า เสียงพูดภาษาไทยท่ีเป็นเสียงของ
เพศหญิงทัง้เสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาและภาษาไทยส าเนียงต่างชาติ
จ  านวน 4 คณุลกัษณะ คือ “จริงใจ” “ซ่ือสตัย”์ “เป็นมิตร” ซึ่งจดัอยู่ในมิตดิา้นความน่าดงึดดูใจทาง
สงัคม และ“ขยนั” ซึ่งจดัอยู่ในมิติดา้นความไม่อยู่นิ่ง ไดร้บัการประเมินจากกลุ่มตวัอย่างเพศหญิง
ใหมี้ค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มอย่างเพศชาย สะทอ้นใหเ้ห็นถึงภาพลกัษณข์องเพศหญิงท่ีมีต่อ
เพศหญิงดว้ยกันเองอย่างชัดเจน ซึ่งอาจสืบเน่ืองมาจากธรรมชาติของเพศหญิงซึ่งเป็นเพศท่ีมี
ความอ่อนโยน เป็นมิตร ซ่ือสัตย ์และขยันมากกว่าเพศชาย ผลการศึกษาขา้งตน้สอดคลอ้งกับ
แนวคิดของ Bakan (Bakan. 1966 อา้งอิงในดุลยา จิตตะยโศธร. 2551)ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า ลกัษณะ
ของความเป็นหญิง (Femininity) ซึ่งประกอบไปดว้ยพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถในการ
ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นและมกัแสดงออกถึงการยอมรบัผูอ่ื้น เป็นมิตร และชอบช่วยเหลือ และแนวคิด
ของ Parson และ Bales (Parson and Bales. 1955 อ้างอิงในดุลยา จิตตะยโศธร. 2551) ท่ีได้
เสนอไว้ว่า ลักษณะความเป็นหญิงจะมีลักษณะพฤติกรรมท่ีเรียกว่า พฤติกรรมการแสดงออก 
(Express Behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีเน้นแสดงออกทางอารมณ์ ซึ่งจะเป็นลักษณะท่ีช่วย
สนบัสนนุใหเ้กิดผลดีในการอยู่รว่มกบัผูอ่ื้น ถึงแมจ้ะมีส าเนียงการพดูท่ีแตกตา่งกนั แตท่ศันคตขิอง
กลุม่ตวัอยา่งเพศหญิงท่ีมีตอ่เสียงพดูของเพศหญิงมีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

4. ทัศนคตขิองคนไทยต่อผู้พูดภาษาไทยมาตรฐานที่เป็นเจ้าของภาษา แรงงานต่างชาตทิี่
พูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา ตาม
ปัจจัยด้านระดับการศึกษาของคนไทย 

ในส่วนนี ้ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิเคราะหท์ัศนคติของคนไทย ตามปัจจัยด้านระดับ
การศึกษา (ต ่ากว่าระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาตรีขึน้ไป) ท่ีมีต่อ เสียงพูดภาษาไทย
มาตรฐานท่ีเป็นเจ้าของภาษา เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา  ภาษาไทยส าเนียงลาว 
ภาษาไทยส าเนียงกมัพชูาท่ีพดูโดยแรงงานตา่งชาต ิผลการวิเคราะหแ์สดงเห็นในตารางท่ี 15 

 

 



  67 

ตาราง 15 ภาพทศันคตขิองคนไทยตามปัจจยัดา้นระดบัการศกึษาตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐาน
ท่ีพดูโดยเจา้ของภาษาและภาษาไทยส าเนียงตา่ง ๆ ท่ีพดูโดยแรงงานตา่งชาติ 

 
ตารางท่ี 15 แสดงใหเ้ห็นวา่ คนไทยท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรีมีทศันคติท่ี

ดีต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาและเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่างชาติ
มากกว่าคนไทยท่ีมีระดบัการศกึษาตัง้แตป่รญิญาตรีขึน้ไป เม่ือวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยวิธีการค านวณ
ทางสถิติ t - test พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีทัศนคติต่ อเสียงพูด
ภาษาไทยส าเนียงลาวแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติในเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงอ่ืน กล่าวคือ  คนไทยท่ีมีระดับ
การศกึษาแตกตา่งกนัมีทศันคตติอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงลาวแตกตา่งกนั ในขณะท่ีคนไทยท่ีมี
ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีทศันคติต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงอ่ืน ๆ สอดคลอ้งไปในทิศทาง
เดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าเนียงของผูพ้ดู 
คา่เฉลีย่ (�̅�) 

t Sig. ต ่ากวา่ปรญิญา
ตร ี

ตัง้แตป่รญิญาตรี
ขึน้ไป 

ส าเนียงไทยมาตรฐาน 3.83 3.76 -2.02 .120 
ส าเนียงเมยีนมา 2.80 2.72 0.94 .780 
ส าเนียงลาว 2.94 2.75 3.39 .050 

ส าเนียงกมัพชูา 3.06 2.87 -0.28 .130 
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ตาราง 16 ทศันคตขิองคนไทยท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนัท่ีมีตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานและ
เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมา 

 
จากค่าเฉล่ียในตารางท่ี 16 แสดงให้เห็นว่า คนไทยท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่า

ปริญญาตรีและคนไทยท่ีมีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึน้ไปมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูด
ภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษามากกว่าเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมาทุก
คุณลักษณะ เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการค านวณทางสถิติ t – test พบว่าคนไทยท่ีมีระดับ
การศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรีและคนไทยท่ีมีระดบัการศึกษาตัง้แต่ปริญญาตรีขึน้ไป มีทศันคติท่ีดี
ต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาแตกต่างจากเสียงพูดภาษาไทยส าเนียง
เมียนมาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทุกคุณลักษณะ กล่าวคือ คนไทยท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกันมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษามากกว่า
เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมาทกุคณุลกัษณะสอดคลอ้งกนั 

 

 

 

คณุลกัษณะตา่งๆ  

ระดบัการศกึษาต า่กวา่ปรญิญาตรี ระดบัการศกึษาปรญิญาตรขีึน้ไป 

คา่เฉลี่ย (�̅�) 
t Sig. 

คา่เฉลี่ย (�̅�) 
t Sig. ส าเนียงไทย

มาตรฐาน    
ส าเนียงเมียน

มา 
ส าเนียงไทย
มาตรฐาน   

ส าเนียงเมียน
มา 

มีรสนิยม 3.88 2.51  7.751 .000  3.74 2.39 7.079  .000  

ฐานะด ี 3.81 2.50  8.053 .000  3.75 2.65  7.595 .000  

มีการศกึษา 4.27 2.59  10.022 .000  4.06 2.72  7.269 .000  

ซื่อสตัย ์ 3.86 2.99  4.717 .000  3.84 3.03  6.269 .000  

จรงิใจ 3.82 3.14  3.129 .000  3.77 3.15  4.662 .000  

ขยนั 3.66 3.05 3.714 .001 3.69 2.74  6.642 .000  

เป็นมิตร 3.76 3.18  2.780  .008 3.94 3.00  5.993 .000  

มีความคิดสรา้งสรรค ์ 3.70 2.59  5.940 .000  3.52 2.44  4.376 .000  

กระตือรอืรน้ 3.68 2.61  5.661 .000  3.50 2.35  5.663 .000  
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ตาราง 17 ทศันคตขิองคนไทยท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนัตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานและ
เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงลาว 

 
จากค่าเฉล่ียในตารางท่ี 17 แสดงให้เห็นว่า คนไทยท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่า

ปริญญาตรีและคนไทยท่ีมีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึน้ไปมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูด
ภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษามากกว่าเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงลาวทกุคณุลกัษณะ 
เม่ือวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยวิธีการค านวณทางสถิติ t – test พบว่าคนไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรีและคนไทยท่ีมีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึน้ไป มีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูด
ภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาแตกต่างจากเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาวอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทุกคุณลักษณะ กล่าวคือ คนไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกันมี
ทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษามากกว่าเสียงพูดภาษาไทย
ส าเนียงลาวทกุคณุลกัษณะสอดคลอ้งกนั 

 

 

 

 

คณุลกัษณะตา่งๆ  

ระดบัการศกึษาต า่กวา่ปรญิญาตรี ระดบัการศกึษาปรญิญาตรขีึน้ไป 

คา่เฉลี่ย (�̅�) 
t Sig. 

คา่เฉลี่ย (�̅�) 
t Sig. ส าเนียงไทย

มาตรฐาน    
ส าเนียงลาว 

ส าเนียงไทย
มาตรฐาน   

ส าเนียงลาว 

มีรสนิยม 3.88 2.61 8.216  .000  3.74 2.50 6.286  .000 

ฐานะด ี 3.81 2.70  6.807 .000  3.75 2.56 7.360   .000 

มีการศกึษา 4.27 2.73  11.939 .000  4.06 2.77  6.884  .000 

ซื่อสตัย ์ 3.86 3.19  3.173 .003  3.84 2.95  6.595  .000 

จรงิใจ 3.82 3.28  3.107 .003  3.77 3.07  5.161  .000 

ขยนั 3.66 3.28  4.109 .000  3.69 2.96  6.677  .000 

เป็นมิตร 3.76 3.06  3.622 .001  3.94 2.82  6.471  .000 

มีความคิดสรา้งสรรค ์ 3.70 2.71  6.596 .000  3.52 2.39  4.903  .000 

กระตือรอืรน้ 3.68 2.88  5.161 .000  3.50 2.73  2.936  .005 
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ตาราง 18 ทศันคตขิองคนไทยท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนัตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานและ
เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา 

 
จากค่าเฉล่ียในตารางท่ี 18 แสดงให้เห็นว่า คนไทยท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่า

ปริญญาตรีและคนไทยท่ีมีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึน้ไป มีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูด
ภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษามากกว่าเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชาทุก
คุณลักษณะ เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการค านวณทางสถิติ t – test พบว่าคนไทยท่ีมีระดับ
การศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรีและคนไทยท่ีมีระดบัการศึกษาตัง้แต่ปริญญาตรีขึน้ไป มีทศันคติท่ีดี
ต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาแตกต่างจากเสียงพูดภาษาไทยส าเนียง
กัมพูชาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทุกคุณลักษณะ กล่าวคือ คนไทยท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกันมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษามากกว่า
เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูาทกุคณุลกัษณะสอดคลอ้งกนั 

 

 

 

คณุลกัษณะตา่งๆ  

ระดบัการศกึษาต า่กวา่ปรญิญาตรี ระดบัการศกึษาปรญิญาตรขีึน้ไป 

คา่เฉลี่ย (�̅�) 

t Sig. 

คา่เฉลี่ย (�̅�) 

t Sig. ส าเนียงไทย
มาตรฐาน    

ส าเนียง
กมัพชูา 

ส าเนียงไทย
มาตรฐาน   

ส าเนียง
กมัพชูา 

มีรสนิยม 3.88 2.77  6.172 .000  3.74 2.52 6.797  .000  

ฐานะด ี 3.81 2.97  4.592 .000  3.75 2.68  7.662 .000  

มีการศกึษา 4.27 2.94  8.421 .000  4.06 2.81  7.455 .000  

ซื่อสตัย ์ 3.86 3.09  4.532 .000  3.84 3.03  5.838 .000  

จรงิใจ 3.82 3.28  5.039 .000  3.77 3.10  5.324 .000  

ขยนั 3.66 3.21  4.105 .000  3.69 3.12  4.463 .000  

เป็นมิตร 3.76 3.27  2.813 .007  3.94 3.08  5.454 .000  

มีความคิดสรา้งสรรค ์ 3.70 2.90  3.671 .001  3.52 2.61  4.537 .000  

กระตือรอืรน้ 3.68 3.08  3.185 .003  3.50 2.88  2.653 .001  
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ตาราง 19 เปรียบเทียบคา่เฉล่ียทศันคตขิองคนไทยตามปัจจยัดา้นระดบัการศกึษาตอ่เสียงพดู
ภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษาและภาษาไทยส าเนียงตา่ง ๆ ท่ีพดูโดยแรงงานตา่งชาติ 

 
ผลรวมค่าเฉล่ียของทัศนคติของคนไทยท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันต่อเสียงพูด

ภาษาไทยส าเนียงต่าง ๆ แสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรีและ
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีขึน้ไป มีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยท่ีพูดโดย

เจา้ของภาษาสูงกว่าเสียงพูดส าเนียงต่างชาติ (ระดบัต ่ากวา่ปรญิญาตรี �̅� = 3.83 ระดบัปริญญา
ตรีขึน้ไป �̅� = 3.76) และมีทัศนคติต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่าง ๆ เรียงตามล าดับ  คือ 

เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา (ระดบัต ่ากวา่ปรญิญาตรี �̅� = 3.06 ระดบัปรญิญาตรีขึน้ไป �̅� = 

2.87) ภาษาไทยส าเนียงลาว (ระดบัต ่ากว่าปรญิญาตรี �̅� = 2.94 ระดับปริญญาตรีขึน้ไป �̅� = 

3.75)  ภาษาไทยส าเนียงเมียนมา (ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี �̅� = 2.80 ระดบัปรญิญาตรีขึน้ไป �̅� = 
2.72) เม่ือพิจารณาระดบัค่าคะแนนเฉล่ียของเสียงพูดภาษาไทยท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาจะเห็นได้
ว่าอยู่ในระดับ “มาก” ในขณะท่ีค่าคะแนนเฉล่ียต่อเสียงพูดส าเนียงต่างชาติอยู่ในระดับ “ปาน
กลาง” อย่างไรก็ดี แมก้ลุม่ตวัอยา่งจะมีทศันคติตอ่เสียงพดูภาษาไทยท่ีพดูโดยเจา้ของภาษาดีกว่า 
แต่เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบระดับการศึกษา จะเห็นได้ว่าคนไทยท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรีมีทศันคติท่ีดีต่อภาษาไทยส าเนียงต่าง ๆ มากกว่าคนไทยท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรีขึน้ไป 

คุณลักษณะต่างๆ  
ทศันคติของคนไทยทีมี่ต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่าง ๆ  

ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี (�̅�) ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึน้ไป (�̅�) 
ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา 

มีรสนิยม 3.88 2.51 2.61 2.77 3.74 2.39 2.50 2.52 
ฐานะด ี 3.81 2.50 2.70 2.97 3.75 2.65 2.56 2.68 
มีการศกึษา 4.27 2.59 2.73 2.94 4.06 2.72 2.77 2.81 
ซื่อสตัย ์ 3.86 2.99 3.19 3.09 3.84 3.03 2.95 3.03 
จรงิใจ 3.82 3.14 3.28 3.28 3.77 3.15 3.07 3.10 
ขยนั 3.66 3.05 3.28 3.21 3.69 2.74 2.96 3.12 
เป็นมิตร 3.76 3.18 3.06 3.27 3.94 3.00 2.82 3.08 
มีความคิดสรา้งสรรค ์ 3.70 2.59 2.71 2.90 3.52 2.44 2.39 2.61 
กระตือรอืรน้ 3.68 2.61 2.88 3.08 3.50 2.35 2.73 2.88 

รวม 3.83 2.80 2.94 3.06 3.76 2.72 2.75 2.87 
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เม่ือพิจารณาและเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียของเสียงพูดภาษาไทยแต่ละ
ส าเนียงตามปัจจยัดา้นระดบัการศกึษาของกลุ่มตวัอย่าง ในมิติดา้นความเหนือกว่า มิติดา้นความ
นา่ดงึดดูใจทางสงัคม และมิตดิา้นความไมอ่ยูน่ิ่ง พบรายละเอียดดงันี ้

4.1 มิตดิา้นความเหนือกวา่ 
ผลการศกึษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรีมีทศันคติ

ต่อเสียงพูดภาษาไทยในแต่ละส าเนียง  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี ้เสียงพูดภาษาไทย
มาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษา (�̅� = 3.99) เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา (�̅� = 2.89) 
เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาว (�̅� = 2.68) และเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา (�̅� = 2.53) 
โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทย
มาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษาตามคุณลักษณะต่าง ๆ ตามล าดับ คือคุณลักษณะด้าน “มี
การศึกษา” (�̅� = 4.27) “มี รสนิยม” (�̅� = 3.88) และ “ฐานะดี ” (�̅� = 3.81) ซึ่ งล  าดับของ
คณุลักษณะดงักล่าว พบในทศันคติท่ีมีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมาเช่นกัน ในขณะท่ี
เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา ไดร้บัค่าคะแนนเฉล่ียของทัศนคติท่ีมีต่อคุณลักษณะต่าง ๆ 
เรียงตามล าดบั คือ คณุลกัษณะดา้น “ฐานะดี” (�̅� = 2.97) “มีการศึกษา”     (�̅� = 2.94) และ “มี
รสนิยม” (�̅� = 2.77) ส่วนเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาว ไดร้บัการประเมินค่าคะแนนเฉล่ียตาม
คุณลักษณะต่าง ๆ ตามล าดับ ดังนี ้ “มีการศึกษา” (�̅� = 4.06) “ฐานะดี” (�̅� = 3.75) และ “มี
รสนิยม” (�̅� = 3.74)  

กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศกึษาปรญิญาตรีขึน้ไปมีทศันคตติอ่เสียงพดูภาษาไทย
ในแต่ละส าเนียงสอดคลอ้งกับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี กล่าวคือ มี
ทศันคติต่อเสียงพูดภาษาไทยในแต่ละส าเนียง เรียงล าดบัจากเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูด
โดยเจา้ของภาษา (�̅� = 3.85) เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา (�̅� = 2.67) เสียงพูดภาษาไทย
ส าเนียงลาว (�̅� = 2.61) และเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา  (�̅� = 2.59) กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษาตามคุณลักษณะต่าง ๆ 
ตามล าดบั คือคณุลกัษณะดา้น “มีการศึกษา” (�̅� = 4.06) “มีรสนิยม” (�̅� = 3.75) และ “ฐานะดี” 
(�̅� = 3.74) ซึ่งล าดับของคุณลักษณะดังกล่าวพบในทัศนคติท่ีมีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียง
ต่างชาติทุกส าเนียง สอดคล้องกันทั้ง 3 คุณลักษณะ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ   “มี
การศึกษา”  (�̅� = 2.72 ในส าเนียงเมียนมา �̅� = 2.77 ในส าเนียงลาว และ �̅� = 2.81 ในส าเนียง
กมัพชูา) “ฐานะดี”  (�̅� = 2.65 ในส าเนียงเมียนมา �̅� = 2.56 ในส าเนียงลาว  
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และ �̅� = 2.68 ในส าเนียงกัมพูชา) และ “มีรสนิยม” (�̅� = 2.39 ในส าเนียงเมียนมา �̅� = 2.50  
ในส าเนียงลาว และ �̅� = 2.52 ในส าเนียงกมัพชูา) 

4.2 มิตดิา้นความดงึดดูใจ 
ผลการศกึษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรีมีทศันคติ

ต่อเสียงพูดภาษาไทยในแต่ละส าเนียง เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ เสียงพูดภาษาไทย
มาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษา (�̅� = 3.81) เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา (�̅� = 3.21 ) 
เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงลาว (�̅� = 3.18) และเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมา (�̅� = 3.10) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัผลท่ีพบในการวิเคราะหม์ิติความเหนือกว่า โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศกึษาต ่า
กว่าปริญญาตรีมีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูดท่ีเป็นเจา้ของภาษาในคณุลกัษณะดา้น “ซ่ือสตัย”์ สูงสุด 
(�̅� = 3.86) รองลงมาคือ “จริงใจ” (�̅� = 3.82) และ “เป็นมิตร” (�̅� = 3.76) ตามล าดบั ในขณะท่ี
เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชาไดร้บัการประเมินค่าคะแนนเฉล่ียตามล าดบั คือคณุลักษณะ
ดา้น “จริงใจ” (�̅� = 3.28) “เป็นมิตร” (�̅� = 3.27) และ “ซ่ือสตัย”์ (�̅� = 3.09) ตามล าดบั ในขณะท่ี
เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาวไดร้บัการประเมินค่าคะแนนเฉล่ียของคณุลักษณะดา้น “จริงใจ” 
สูงสุดเช่นกัน (�̅� = 3.28) รองลงมา คือ “ซ่ือสัตย์”  (�̅� = 3.19) และ “เป็นมิตร” (�̅� = 3.06) 
ตามล าดบั ส่วนเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมาท่ีไดร้บัการประเมินคา่คะแนนเฉล่ียต ่าสดุ มีคา่
คะแนนเฉล่ียคณุลกัษณะท่ีเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยมี คือ คณุลกัษณะดา้น “เป็นมิตร” (�̅� = 
3.18) “จรงิใจ” (�̅� = 3.14) และ “ซ่ือสตัย”์ (�̅� = 2.99) 

ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรีขึน้ไปมีทศันคตติอ่เสียงพดู
ภาษาไทยในแตล่ะส าเนียง เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ เสียงพดูภาษาไทยท่ีพดูโดยเจา้ของ
ภาษา (�̅� = 3.85)  เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา (�̅� = 3.07) เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียน
มา (�̅� = 3.06) และเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาว (�̅� = 2.95) กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษา
ปรญิญาตรีขึน้ไปมีทศันคติตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษา ในคณุลกัษณะ
ดา้น “เป็นมิตร” สูงสุด (�̅� = 3.94) รองลงมาคือ “ซ่ือสัตย”์ (�̅� = 3.84) และ “จริงใจ” (�̅� = 3.77) 
ตามล าดบั ในขณะท่ีเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมาและเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงลาว ไดร้บั
การประเมินคา่คะแนนเฉล่ียสอดคลอ้งกนัตามล าดบั คือ คณุลกัษณะดา้น “จรงิใจ” (�̅� = 3.15 ตอ่ 
�̅� = 3.07) “ซ่ือสัตย”์ (�̅� = 3.03 ต่อ �̅� =2.95) และ “เป็นมิตร” (�̅� = 3.00 ต่อ �̅� = 2.82) ซึ่งผลท่ี
พบในเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาวของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึน้ไปนี ้
สอดคลอ้งกบัท่ีพบในกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี ส่วนเสียงพูดภาษาไทย
ส าเนียงกมัพชูาไดร้บัการประเมินคา่คะแนนเฉล่ียสงูสดุ มีคา่คะแนนเฉล่ียคณุลกัษณะ เรียงล าดบั
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จากมากไปหานอ้ยมี คือ “จริงใจ” (�̅� = 3.10) “เป็นมิตร” (�̅� = 3.08) และ ซ่ือสตัย”์ (�̅� = 3.03) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัผลท่ีพบในกลุม่ตวัอย่างท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตรี 

4.3 มิตดิา้นความไมอ่ยูน่ิ่ง 
ผลการศึกษาคณุลกัษณะในมิติดา้นความไม่อยู่นิ่งพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบั

การศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีทศันคติต่อเสียงพดูภาษาไทยแต่ละส าเนียง เรียงล าดบัจากมากไป
หานอ้ย คือ เสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษา ( �̅� = 3.68) เสียงพูดภาษาไทย
ส าเนียงกัมพูชา  (�̅� = 3.06) เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาว (�̅� = 2.96) และเสียงพูดภาษาไทย
ส าเนียงเมียนมา (�̅� = 2.75) โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีทศันคติท่ีดี
ตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษาในคณุลกัษณะดา้น “มีความคิดสรา้งสรรค”์ 
มากท่ีสดุ (�̅� = 3.70) รองลงมา คือ “กระตือรือรน้” (�̅� = 3.68) และ “ขยนั” (�̅� = 3.66) ตามล าดบั 
ส่วนเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงตา่งชาติ พบว่าทัง้ 3 ส าเนียง มีคา่คะแนนเฉล่ียสอดคลอ้งกัน โดย
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ คณุลกัษณะดา้น “ขยนั” (�̅� = 3.05 ในภาษาไทยส าเนียงเมียน
มา �̅� = 3.28 ในภาษาไทยส า เนียงลาว และ  �̅� = 3.21 ในภาษาไทยส า เนียงกัมพูชา ) 
“กระตือรือรน้” (�̅� = 2.61 ในภาษาไทยส าเนียงเมียนมา �̅� = 2.88 ในภาษาไทยส าเนียงลาว และ 
�̅� = 3.08 ในภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา) และ “มีความคิดสรา้งสรรค์” (�̅� = 2.59 ในภาษาไทย
ส าเนียงเมียนมา �̅� = 2.71 ในภาษาไทยส าเนียงลาว และ �̅� = 2.90 ในภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา) 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศกึษาปรญิญาตรีขึน้ไปมีทศันคตติอ่เสียงพดูภาษาไทย
ในแตล่ะส าเนียงสอดคลอ้งกบักลุม่ตวัอย่างท่ีมีระดบัการศกึษาต ่าปรญิญาตรี กลา่วคือ มีทศันคติท่ี
ดีต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษามากท่ีสุด (�̅� = 3.57) ตามดว้ย เสียงพูด
ภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา (�̅� = 2.87) เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาว (�̅� = 2.69) และเสียงพูด
ภาษาไทยส าเนียงเมียนมา (�̅� = 2.51) ตามล าดบั ซึ่งเสียงพูดภาษาไทยท่ีพูดโดยเจา้ของภาษา
และเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา คณุลกัษณะดา้น “ขยนั” (�̅� = 3.69 ต่อ �̅� = 2.74) ไดร้บั
การประเมินคา่คะแนนเฉล่ียสงูสุด รองลงมาคือ “มีความคิดสรา้งสรรค”์ (�̅� = 3.52 ตอ่ �̅� = 2.44) 
และ “กระตือรือรน้” (�̅� = 3.50 ต่อ �̅� = 2.35) ตามล าดบั ส่วนทัศนคติท่ีมีต่อเสียงพูดภาษาไทย
ส าเนียงกมัพชูาและเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงลาว กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรีขึน้
ไปมีทศันคติท่ีดีตอ่เสียงพดูทัง้ 2 ส าเนียง สอดคลอ้งกนัทัง้ 3 คณุลกัษณะ โดยเรียงล าดบัจากมาก
ไปหาน้อย คือ “ขยัน” (�̅� = 3.12 ต่อ �̅� = 2.96) “กระตือรือร้น” (�̅� = 2.88 ต่อ �̅� = 2.73) และ  
“มีความคดิสรา้งสรรค”์ (�̅� = 2.61 ตอ่ �̅� = 2.39) 
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เม่ือพิจารณาค่าคะแนนเฉล่ียของทัศนคติของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อคุณลักษณะ
ตา่ง ๆ ตามปัจจยัดา้นระดบัการศกึษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนัมีทศันคติต่อ
คณุลกัษณะของผูพู้ดส าเนียงต่าง ๆ แตกต่างกัน กล่าวคือ เสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดย
เจา้ของภาษาถูกประเมินจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีดว้ยค่าคะแนน
เฉล่ียของคณุลกัษณะต่าง ๆ ส่วนใหญ่สูงกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีระดบัการศึกษาปริญญาตรีขึน้ไป มี
เพียง 2 คณุลกัษณะ ไดแ้ก่ “ขยนั” ซึ่งจดัอยู่ในมิติดา้นความไม่อยู่นิ่ง และ “เป็นมิตร” ซึ่งจดัอยู่ใน
มิตดิา้นความนา่ดงึดดูใจทางสงัคม สว่นเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมา พบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมี
ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ใหค้่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีขึน้ไปทุกคณุลกัษณะ ยกเวน้ 4 คณุลกัษณะ คือ “ฐานะดี” “มีการศึกษา” ซึ่งจดัอยู่ใน
มิติดา้นความเหนือกว่า และ “ซ่ือสัตย”์ และ “จริงใจ” ซึ่งจดัอยู่ในมิติดา้นความน่าดึงดูดใจทาง
สังคม ส าหรับเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาว พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรีให้ค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึน้ไปทุก
คุณลักษณะ ยกเวน้ คุณลักษณะดา้น “มีการศึกษา” ซึ่งจัดอยู่ในมิติดา้นความเหนือกว่า ส่วน
คา่เฉล่ียของทศันคติตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกัมพชูา พบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศกึษาท่ี
ต ่ากว่าปริญญาตรีใหค้่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีระดบัการศึกษาปริญญาตรีขึน้ไปทุก
คณุลกัษณะ 

จากการวิเคราะหข์อ้มูลขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษา
ต ่ากว่าปริญญาตรีมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษาและ
เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงตา่งชาติมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาตัง้แต่ระดบัปริญญาตรีขึน้
ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ งคุณลักษณะด้าน  “มีรสนิยม” ซึ่ งจัดอยู่ในมิติด้านความเหนือกว่า 
คณุลกัษณะดา้น “มีความคดิสรา้งสรรค”์ และ “กระตือรอืรน้” ซึ่งจดัอยูใ่นมิตดิา้นความไมอ่ยู่นิ่ง ซึ่ง
กลุม่ตวัอย่างท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรีประเมินคา่คะแนนเฉล่ียสงูกวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีมี
การศกึษาตัง้แตร่ะดบัปรญิญาตรีขึน้ไปทัง้เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษาและ
เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงตา่งชาต ิในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศกึษาตัง้แตป่ริญญาตรีขึน้
ไปมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่างชาติในระดับท่ีต ่ากว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับ
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีจากผลการศึกษา นี ้ ชีใ้ห้เห็นว่าระดับการศึกษาของคนไทยมี
ความสมัพนัธต์อ่ทศันคติของคนไทยท่ีมีตอ่ชนชาติเดียวกนัและแรงงานตา่งชาติท่ีเขา้มาท างานใน
ประเทศไทยอยา่งชดัเจน   
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จากตารางท่ี 19 เม่ือวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉล่ียเปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่ม
ตวัอยา่งมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีเป็นเจา้ของภาษาและผูพ้ดู
ภาษาไทยส าเนียงตา่ง ๆ ยงัคงแสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มตวัอย่างมีทศันคตท่ีิดีตอ่ผูพ้ดูภาษาไทยส าเนียง
ต่าง ๆ ในทิศทางเดียวกับผลการวิเคราะหใ์นส่วนท่ีผ่านมา (ขอ้ 1 – 3) กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างมี
ทัศนคติต่อเสียงพูดภาษาไทยไล่เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ผู้พูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีเป็น
เจา้ของภาษา ผูพู้ดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา ผูพู้ดภาษาไทยส าเนียงลาว และผูพู้ดภาษาไทย
ส าเนียงเมียนมา 

5.ทัศนคตขิองคนไทยตามปัจจัยด้านเพศและระดับการศึกษาทีม่ีต่อผู้พูดภาษาไทย
มาตรฐานทีเ่ป็นเจ้าของภาษา แรงงานต่างชาตทิีพู่ดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา แรงงาน
ต่างชาตทิีพู่ดภาษาไทยส าเนียงลาว และแรงงานต่างชาตทิีพู่ดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา
ตามปัจจัยด้านเพศและเชือ้ชาตขิองผู้พูด   

ทัศนคติของคนไทยต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษา เสียงพูด
ภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกมัพชูาท่ีพดูโดยแรงงาน
ตา่งชาติ ตามปัจจยัดา้นเพศและเชือ้ชาติของผูพู้ด แสดงใหเ้ห็นในตารางท่ี 8 และ 9เม่ือวิเคราะห์
คา่คะแนนเฉล่ียเปรียบเทียบกันระหว่างเชือ้ชาติของผูพู้ดเพศชายและเพศหญิง ท าใหเ้ห็นว่ากลุ่ม
ตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีตอ่เสียงพดูท่ีพดูโดยคนเชือ้ชาติตา่ง ๆ ไม่วา่เพศชายหรือเพศหญิงในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างมีทัศนคติท่ีดีไล่เรียงจากมากไปหานอ้ย คือ เสียงพูดภาษาไทย
มาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษา เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา เสียงพูดภาษาไทยส าเนียง
ลาว และเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา  ส่วนทัศนคติของคนไทยต่อเสียงพูดภาษาไทย
มาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษา เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และ
ภาษาไทยส าเนียงกมัพชูาท่ีพดูโดยแรงงานตา่งชาตติามปัจจยัดา้นเพศและระดบัการศกึษาของคน
ไทยแสดงใหเ้ห็นในตารางท่ี 20 - 28 
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ตาราง 20 ภาพรวมทศันคตขิองคนไทยท่ีมีเพศและระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัท่ีมีตอ่เสียงพดู
ภาษาไทยส าเนียงตา่ง ๆ  

 
จากค่าเฉล่ียตารางท่ี 20 แสดงให้เห็นว่า คนไทยเพศชายท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่า

ปริญญาตรีมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยทุกส าเนียงมากกว่าคนไทยเพศชายท่ีมีระดับ
การศกึษาตัง้แตป่ริญญาตรีขึน้ไป ยกเวน้เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ท่ีคนไทยเพศชายท่ีมี
ระดบัการศกึษาตัง้แตป่ริญญาตรีขึน้ไปมีทศันคติดีกว่าคนไทยเพศชายท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี ในขณะท่ีคนไทยเพศหญิงท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีทัศนคติท่ีดีต่อ
เสียงพูดภาษาไทยทุกส าเนียงมากกว่าคนไทยเพศหญิงมีระดบัการศกึษาตัง้แต่ปริญญาตรีขึน้ไป 
เม่ือวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยวิธีการค านวณทางสถิต ิAnova พบวา่ เพศและระดบัการศกึษาของคนไทย
ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อทศันคติท่ีมีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมาและเสียงพูดภาษาไทย
ส าเนียงลาวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีไม่พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงอ่ืน  กล่าวคือ คนไทยท่ีมีเพศและระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมาและเสียงพูดภาษาไทย
ส าเนียงลาวแตกต่างกัน แต่คนไทยท่ีมีเพศและระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีทศันคติต่อเสียงพูด
ภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษาและเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูาไมแ่ตกตา่งกนั 
 

 

 

ส าเนียงของผูพ้ดู 

คา่เฉลีย่ (�̅�) 

F Sig. 
คนไทยเพศชาย คนไทยเพศหญิง 

ต ่ากวา่
ปรญิญาตร ี

ปรญิญาตร ี
ขึน้ไป 

ต ่ากวา่
ปรญิญาตร ี

ปรญิญาตร ี
ขึน้ไป 

   ส  าเนียงไทยมาตรฐาน 3.77 3.67 3.85 3.84 2.76 .120 
ส าเนียงเมยีนมา 2.68 2.97 2.91 2.65 11.57 .000 

ส าเนียงลาว 2.98 2.77 2.92 2.73 1.58 .030 

ส าเนียงกมัพชูา 2.96 2.88 3.22 2.86 1.33 .220 
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ตาราง 21 ทศันคตขิองคนไทยท่ีมีตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษาเพศชาย 
ตามปัจจยัดา้นเพศและระดบัการศกึษาของคนไทย 

คณุลกัษณะตา่งๆ  

คา่เฉลีย่ส  าเนียงไทยมาตรฐานเพศชาย (�̅�) 

F Sig. 
คนไทยเพศชาย คนไทยเพศหญิง 

ต ่ากวา่
ปรญิญาตร ี

ปรญิญาตรี
ขึน้ไป 

ต ่ากวา่
ปรญิญาตร ี

ปรญิญาตรี
ขึน้ไป 

มีรสนิยม 3.68 3.52 3.80 3.68 0.986 .172 
ฐานะด ี 3.80 3.64 3.80 3.64 4.093 .046 

มีการศกึษา 4.12 4.04 4.20 3.92 0.611 .211 
ซื่อสตัย ์ 3.76 3.48 3.56 3.96 0.074 .041 

จรงิใจ 3.60 3.40 3.72 3.92 0.134 .016 

ขยนั 3.52 3.28 3.72 3.92 0.442 .007 
เป็นมิตร 3.72 3.40 3.84 4.08 0.531 .122 
มีความคดิสรา้งสรรค ์ 3.52 3.56 3.84 3.64 1.133 .800 
กระตือรอืรน้ 3.80 3.56 3.96 3.72 0.354 .114 
 

จากค่าเฉล่ียตารางท่ี 21 แสดงให้เห็นว่า คนไทยเพศชายท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรีมีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาเพศชาย มากกว่า
คนไทยเพศชายท่ีมีระดบัการศึกษาตัง้แต่ปริญญาตรีขึน้ไปทุกคุณลักษณะ ยกเวน้ คุณลกัษณะ
ดา้น “กระตือรือรน้” ท่ีคนไทยเพศชายท่ีมีระดบัการศกึษาตัง้แตป่ริญญาตรีขึน้ไปมีคา่คะแนนเฉล่ีย
สงูกว่า (�̅� = 3.52 ต่อ �̅� = 3.56) ในขณะท่ีคนไทยเพศหญิงมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรีมี
ทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาเพศชาย มากกว่าคนไทยเพศ
หญิงท่ีมีระดบัการศกึษาตัง้แตป่ริญญาตรีขึน้ไปทกุคณุลกัษณะ ยกเวน้ คณุลกัษณะดา้น “ซ่ือสตัย”์ 
(�̅� = 3.56 ตอ่ �̅� = 3.96) “จริงใจ” (�̅� = 3.72 ต่อ �̅� = 3.92) “ขยนั” (�̅� = 3.72 ต่อ �̅� = 3.92) และ 
“เป็นมิตร” (�̅� = 3.84 ตอ่ �̅� = 4.08) เม่ือวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยวิธีการค านวณทางสถิติ Anova พบว่า 
เพศและระดับการศึกษาของคนไทยท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อทัศนคติท่ีมีต่อเสียงพูดภาษาไทย
มาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษาเพศชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ านวน 4 
คณุลกัษณะ คือ “ฐานะด”ี “ซ่ือสตัย”์  
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“จริงใจ” และ “เป็นมิตร” แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ใน

คณุลกัษณะอ่ืน ๆ กล่าวคือ คนไทยท่ีมีเพศและระดบัการศกึษาแตกต่างกัน มีทศันคติต่อเสียงพูด

เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษาเพศชายแตกตา่งกนั 4 คณุลกัษณะ คือ “ฐานะ

ดี” “ซ่ือสตัย”์ “จรงิใจ” และ “เป็นมิตร” 

ตาราง 22 ทศันคตขิองคนไทยท่ีมีตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษาเพศหญิง 
ตามปัจจยัดา้นเพศและระดบัการศกึษาของคนไทย 

คณุลกัษณะตา่งๆ  

คา่เฉลีย่ส  าเนียงไทยมาตรฐานเพศหญิง (�̅�) 

F Sig. 
คนไทยเพศชาย คนไทยเพศหญิง 

ต ่ากวา่
ปรญิญาตร ี

ปรญิญาตรี
ขึน้ไป 

ต ่ากวา่
ปรญิญาตร ี

ปรญิญาตรี
ขึน้ไป 

มีรสนิยม 3.84 3.84 4.24 3.92 0.272 .282 

ฐานะด ี 3.68 3.88 3.96 3.84 4.729 .032 

มีการศกึษา 4.44 4.12 4.32 4.16 0.611 .211 
ซื่อสตัย ์ 4.00 3.84 3.88 4.08 0.118 .030 
จรงิใจ 3.88 3.92 4.04 3.84 0.128 .022 
ขยนั 3.80 3.84 3.68 3.72 0.360 .010 
เป็นมิตร 3.64 4.04 3.80 4.24 0.499 .098 
มีความคิดสรา้งสรรค ์ 3.64 3.36 3.52 3.52 0.932 .337 
กระตือรอืรน้ 3.36 3.36 3.48 3.36 0.007 .049 

 

จากค่าเฉล่ียตารางท่ี 22 แสดงใหเ้ห็นว่า คนไทยเพศชายท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี
ขึน้ไปส่วนใหญ่มีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษาเพศหญิง 
มากกว่าคนไทยเพศชายท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ยกเว้น คุณลักษณะด้าน “มี
การศึกษา” (�̅� = 4.44ต่อ �̅� = 4.12) “ซ่ือสัตย์” (�̅� = 4.00 ต่อ �̅� = 3.84) และ “มีความคิด
สรา้งสรรค”์ (�̅� = 3.64 ตอ่ �̅� = 3.36) ท่ีคนไทยเพศชายท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีคา่
คะแนนเฉล่ียสูงกว่า ในขณะท่ีคนไทยเพศหญิงมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีส่วนใหญ่ มี
ทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาเพศหญิงมากกว่าคนไทยเพศ
หญิงท่ีมีระดบัการศกึษาตัง้แต่ปริญญาตรีขึน้ไป ยกเวน้ คณุลกัษณะดา้น “ซ่ือสตัย”์ (�̅� = 3.88 ตอ่ 
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�̅� = 4.08) “ขยัน” (�̅� = 3.68 ต่อ �̅� = 3.72) และ “เป็นมิตร” (�̅� = 3.80 ต่อ �̅� = 4.24) ท่ีคน
ไทยเพศหญิงท่ีมีระดบัการศกึษาปรญิญาตรีขึน้ไปมีคา่คะแนนเฉล่ียสงูกวา่ เม่ือวิเคราะหข์อ้มลูดว้ย 

วิธีการค านวณทางสถิต ิAnova พบวา่ เพศและระดบัการศกึษาของคนไทยท่ีแตกตา่งกนั 
ส่งผลต่อทัศนคติท่ีมีต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษาเพศหญิงอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 5 คุณลกัษณะ คือ “ฐานะดี” “ซ่ือสตัย”์ “จริงใจ” “ขยัน” 
และ “กระตือรือรน้” แตไ่มพ่บความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในคณุลกัษณะ
อ่ืน ๆ กล่าวคือ คนไทยท่ีมีเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อเสียงพูดเสียงพูด
ภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษาเพศหญิงแตกต่างกัน 5 คุณลักษณะ คือ “ฐานะดี” 
“ซ่ือสตัย”์ “จริงใจ” “ขยนั” และ “กระตือรือรน้”เม่ือเปรียบเทียบทศันคติของคนไทยตามปัจจยัดา้น
เพศและระดับการศึกษาของคนไทยพบว่า คนไทยท่ีมีเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
ทศันคติตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยคนไทยเพศชายและเพศหญิงแตกตา่งสอดคลอ้ง
กนั 4  คณุลกัษณะดา้น คือ “ฐานะดี” “ซ่ือสตัย”์ “จริงใจ” และ “ขยนั” ในขณะท่ีคณุลกัษณะดา้น 
“กระตือรือรน้” พบความแตกตา่งของทศันคตติอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยคนไทยเพศ
หญิงเทา่นัน้ 

ตาราง 23 ทศันคตขิองคนไทยท่ีมีตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมาเพศชาย ตามปัจจยัดา้น
เพศและระดบัการศกึษาของคนไทย 

คณุลกัษณะตา่งๆ  

คา่เฉลีย่ส  าเนียงเมยีนมาเพศชาย (�̅�) 

F Sig. 
คนไทยเพศชาย คนไทยเพศหญิง 

ต ่ากวา่
ปรญิญาตร ี

ปรญิญาตร ี
ขึน้ไป 

ต ่ากวา่ 
ปรญิญาตร ี

ปรญิญาตร ี
ขึน้ไป 

มีรสนิยม 2.76 2.24 2.60 2.32 0.308 .580 
ฐานะด ี 2.80 2.52 2.44 2.48 0.104 .405 
มีการศกึษา 2.64 2.80 2.68 2.84 1.696 .196 
ซื่อสตัย ์ 2.84 3.28 3.24 3.12 0.178 .061 
จรงิใจ 2.96 3.44 3.52 3.20 0.000 .315 
ขยนั 2.96 2.88 3.28 2.64 0.000 .532 
เป็นมิตร 3.08 3.24 3.56 3.32 0.142 .096 
มีความคดิสรา้งสรรค ์ 2.52 2.56 2.64 2.56 0.520 .841 
กระตือรอืรน้ 2.32 2.44 2.60 2.12 0.208 .468 
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จากค่าเฉล่ียตารางท่ี 23 แสดงใหเ้ห็นว่า คนไทยเพศชายท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี
ขึน้ไปส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงมาภาษาเพศชาย มากกว่าคนไทยเพศ
ชายท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตรี ยกเวน้ คณุลกัษณะดา้น “มีรสนิยม” (�̅� = 2.76 ตอ่ �̅� = 
2.24) “ฐานะดี” (�̅� = 2.80 ต่อ �̅� = 2.52) และ “ขยนั” (�̅� = 2.96 ต่อ �̅� = 2.88) ท่ีคนไทยเพศชาย
ท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีคา่คะแนนเฉล่ียสูงกว่า ในขณะท่ีคนไทยเพศหญิงมีระดบั
การศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตรีสว่นใหญ่ มีทศันคตท่ีิดีตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมาเพศชาย
มากกว่าคนไทยเพศหญิงท่ีมีระดบัการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึน้ไป ยกเวน้ คุณลักษณะดา้น 
“ฐานะดี” (�̅� = 2.44 ต่อ �̅� = 2.48) และ “มีการศึกษา” (�̅� = 2.68 ต่อ �̅� = 2.84) ท่ีคนไทยเพศ
หญิงท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรีขึน้ไปมีคา่คะแนนเฉล่ียสงูกว่า เม่ือวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยวิธีการ
ค านวณทางสถิติ Anova พบว่า เพศและระดับการศึกษาของคนไทยท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ทัศนคติท่ีมีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมาเพศชายอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ทุกคุณลักษณะ กล่าวคือ คนไทยท่ีมีเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อ
เสียงพดูเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมาเพศชายไมแ่ตกตา่งกนัทกุคณุลกัษณะ  

ตาราง 24 ทศันคตขิองคนไทยท่ีมีตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมาเพศหญิง ตามปัจจยัดา้น
เพศและระดบัการศกึษาของคนไทย 

คณุลกัษณะตา่งๆ  

คา่เฉล่ียส าเนียงเมียนมาเพศหญิง (�̅�) 

F Sig. 
คนไทยเพศชาย คนไทยเพศหญิง 

ต ่ากวา่ปรญิญา
ตรี 

ปรญิญาตรี 
ขึน้ไป 

ต ่ากวา่ 
ปรญิญาตรี 

ปรญิญาตรี 
ขึน้ไป 

มีรสนิยม 2.36 2.68 2.28 2.32 0.052 .707 

ฐานะดี 2.20 2.80 2.52 2.80 0.104 .302 

มีการศกึษา 2.56 2.68 2.44 2.56 0.726 .354 

ซื่อสตัย ์ 2.56 2.88 3.32 2.84 0.308 .098 
จรงิใจ 2.92 3.08 3.16 2.88 0.027 .187 
ขยนั 2.80 2.80 3.12 2.64 0.000 .532 
เป็นมิตร 2.88 2.76 3.20 2.68 0.063 .076 
มีความคดิสรา้งสรรค ์ 2.48 2.52 2.76 2.12 0.520 .472 
กระตือรือรน้ 2.52 2.56 2.96 2.28 0.026 .713 
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จากค่าเฉล่ียตารางท่ี 24 แสดงใหเ้ห็นว่า คนไทยเพศชายท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี
ขึน้ไปสว่นใหญ่มีทศันคตท่ีิดีตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมามาเพศหญิงมากกวา่คนไทยเพศ
ชายท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรี ยกเวน้ คณุลกัษณะดา้น “เป็นมิตร” (�̅� = 2.88 ตอ่ �̅� = 
2.76) ท่ีคนไทยเพศชายท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่า ในขณะท่ี
คนไทยเพศหญิงมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรีส่วนใหญ่ มีทศันคติท่ีดีตอ่เสียงพดูภาษาไทย
ส าเนียงเมียนมาเพศหญิงมากกว่าคนไทยเพศหญิงท่ีมีระดับการศึกษาตัง้แต่ปริญญาตรีขึน้ไป 
ยกเวน้ คณุลกัษณะดา้น “มีรสนิยม” (�̅� = 2.28 ต่อ �̅� = 2.32) “ฐานะดี” (�̅� = 2.52 ต่อ �̅� = 2.80) 
และ “มีการศกึษา” (�̅� = 2.44 ตอ่ �̅� = 2.56) ท่ีคนไทยเพศหญิงท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรีขึน้
ไปมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่า เม่ือวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยวิธีการค านวณทางสถิติ Anova พบว่า เพศ
และระดบัการศึกษาของคนไทยท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อทศันคติท่ีมีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียง
เมียนมาเพศหญิงอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทุกคณุลกัษณะ กล่าวคือ คนไทยท่ีมี
เพศและระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีทศันคติตอ่เสียงพดูเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมาเพศ
หญิงไมแ่ตกตา่งกนัทกุคณุลกัษณะ  

เม่ือเปรียบเทียบทศันคติของคนไทยตามปัจจยัดา้นเพศและระดบัการศกึษาของคนไทย
พบวา่ คนไทยท่ีมีเพศและระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีทศันคติตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียน
เพศชายและเพศหญิงสอดคลอ้งกนัทกุคณุลกัษณะ   
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ตาราง 25 ทศันคตขิองคนไทยท่ีมีตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงลาวเพศชาย ตามปัจจยัดา้นเพศ
และระดบัการศกึษาของคนไทย 

 

จากค่าเฉล่ียตารางท่ี 25 แสดงให้เห็นว่า คนไทยเพศชายท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรีส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาวเพศชายมากกว่าคนไทยเพศ
ชายท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรีขึน้ไป ยกเวน้ คณุลกัษณะดา้น “มีการศกึษา” (�̅� = 2.56 ต่อ �̅� 
= 2.64) ท่ีคนไทยเพศชายท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรีขึน้ไปมีคา่คะแนนเฉล่ียสงูกว่า ในขณะท่ี
คนไทยเพศหญิงมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรีส่วนใหญ่ มีทศันคติท่ีดีตอ่เสียงพดูภาษาไทย
ส าเนียงลาวเพศชายมากกว่าคนไทยเพศหญิงท่ีมีระดบัการศึกษาตัง้แต่ปริญญาตรีขึน้ไป ยกเวน้ 
คุณลักษณะด้าน “มีรสนิยม” (�̅� = 2.48 ต่อ �̅� = 2.60) “ฐานะดี” (�̅� = 2.48 ต่อ �̅� = 2.52) “มี
การศึกษา” (�̅� = 2.52 ต่อ �̅� = 2.68) และ “กระตือรือรน้” (�̅� = 2.52 ต่อ �̅� = 2.72) ท่ีคนไทยเพศ
หญิงท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรีขึน้ไปมีคา่คะแนนเฉล่ียสงูกว่า เม่ือวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยวิธีการ
ค านวณทางสถิติ Anova พบว่า เพศและระดับการศึกษาของคนไทยท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ทศันคติท่ีมีตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงลาวเพศชายแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 คุณลกัษณะดา้น “มีการศึกษา” แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ในคณุลกัษณะดา้นอ่ืน ๆ กล่าวคือ คนไทยท่ีมีเพศและระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีทศันคติ

คณุลกัษณะตา่งๆ  

คา่เฉลีย่ส  าเนียงลาวเพศชาย  (�̅�) 

F Sig. 
คนไทยเพศชาย คนไทยเพศหญิง 

ต ่ากวา่
ปรญิญาตร ี

ปรญิญาตร ี
ขึน้ไป 

ต ่ากวา่
ปรญิญาตร ี

ปรญิญาตร ี
ขึน้ไป 

มีรสนิยม 2.84 2.20 2.48 2.60 0.016 .208 
ฐานะด ี 2.84 2.28 2.48 2.52 0.295 .088 
มีการศกึษา 2.56 2.64 2.52 2.68 0.147 .003 

ซื่อสตัย ์ 3.32 3.00 3.44 3.08 0.001 .136 
จรงิใจ 3.52 3.12 3.60 3.16 0.000 .078 
ขยนั 3.40 3.08 3.16 2.72 1.388 .112 
เป็นมิตร 3.28 2.84 3.32 3.16 3.233 .180 
มีความคดิสรา้งสรรค ์ 2.80 2.32 2.60 2.44 0.000 .464 
กระตือรอืรน้ 2.72 2.60 2.52 2.72 0.968 .138 
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ต่อเสียงพูดเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาวเพศชายไม่แตกต่างกันทุกคุณลักษณะ ยกเว้น
คณุลกัษณะดา้น “มีการศกึษา”  

ตาราง 26 ทศันคตขิองคนไทยท่ีมีตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงลาวเพศหญิง ตามปัจจยัดา้นเพศ
และระดบัการศกึษาของคนไทย 

 

จากค่าเฉล่ียตารางท่ี 26 แสดงให้เห็นว่า คนไทยเพศชายท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่า
ปรญิญาตรีส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงลาวเพศหญิงมากกว่าคนไทยเพศ
ชายท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรีขึน้ไป ยกเวน้ คณุลกัษณะดา้น “มีรสนิยม” (�̅� = 2.64 ตอ่ �̅� = 
2.92) “ฐานะดี” (�̅� = 2.84 ต่อ �̅� = 2.88) และ “มีการศึกษา” (�̅� = 2.92 ต่อ �̅� = 3.28) ท่ีคนไทย
เพศชายท่ีมีระดบัการศกึษาปรญิญาตรีขึน้ไปมีคา่คะแนนเฉล่ียสงูกว่า ในขณะท่ีคนไทยเพศหญิงมี
ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีส่วนใหญ่ มีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาวเพศ
หญิงมากกว่าคนไทยเพศหญิงท่ีมีระดบัการศกึษาตัง้แต่ปริญญาตรีขึน้ไป ยกเวน้ คณุลกัษณะดา้น 
“จริงใจ” (�̅� = 2.88 ต่อ �̅� = 3.04) ท่ีคนไทยเพศหญิงท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีขึน้ไปมีค่า
คะแนนเฉล่ียสงูกว่า เม่ือวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยวิธีการค านวณทางสถิติ Anova พบว่า เพศและระดบั
การศึกษาของคนไทยท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อทัศนคติท่ีมีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาวเพศ
หญิงแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คณุลกัษณะดา้น “มีการศกึษา” แตไ่ม่พบ

คณุลกัษณะตา่งๆ  

คา่เฉลีย่ส  าเนียงลาวเพศหญิง (�̅�) 

F Sig. 
คนไทยเพศชาย คนไทยเพศหญิง 

ต ่ากวา่
ปรญิญาตร ี

ปรญิญาตรี
ขึน้ไป 

ต ่ากวา่
ปรญิญาตร ี

ปรญิญาตรี
ขึน้ไป 

มีรสนิยม 2.64 2.92 2.52 2.28 0.194 .431 
ฐานะด ี 2.84 2.88 2.64 2.56 0.223 .111 
มีการศกึษา 2.92 3.28 3.00 2.48 0.169 .013 

ซื่อสตัย ์ 3.00 2.80 3.12 2.92 0.001 .136 
จรงิใจ 3.04 2.96 2.88 3.04 0.002 .035 
ขยนั 3.04 2.84 3.52 3.20 1.061 .137 
เป็นมิตร 2.96 2.64 2.72 2.64 2.934 .090 
มีความคดิสรา้งสรรค ์ 2.76 2.64 2.76 2.16 0.006 .604 
กระตือรอืรน้ 3.08 2.88 3.20 2.72 1.856 .176 
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ความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ในคณุลกัษณะดา้นอ่ืน ๆ กล่าวคือ คนไทยท่ี
มีเพศและระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อเสียงพูดเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาวเพศ
หญิงไมแ่ตกตา่งกนัทกุคณุลกัษณะ ยกเวน้คณุลกัษณะดา้น “มีการศกึษา”  

เม่ือเปรียบเทียบทศันคติของคนไทยตามปัจจยัดา้นเพศและระดบัการศกึษาของคนไทย
พบว่า คนไทยท่ีมีเพศและระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมีทศันคติตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงลาว
เพศชายและเพศหญิงสอดแตกตา่งสอดคลอ้งกนั 1 คณุลกัษณะดา้น คือ “มีการศกึษา”    

ตาราง 27 ทศันคตขิองคนไทยท่ีมีตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูาเพศชาย ตามปัจจยัดา้น
เพศและระดบัการศกึษาของคนไทย 

 

จากค่าเฉล่ียตารางท่ี 27 แสดงให้เห็นว่า คนไทยเพศชายท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรีส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชาเพศชายมากกว่าคนไทย
เพศชายท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีขึน้ไป ยกเวน้ คุณลกัษณะดา้น “มีการศึกษา” (�̅� = 2.60 
ตอ่ �̅� = 2.92) และ “กระตือรือรน้” (�̅� = 2.52 ตอ่ �̅� = 2.88) ท่ีคนไทยเพศชายท่ีมีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีขึน้ไปมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่า ในขณะท่ีคนไทยเพศหญิงมีระดับการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรีส่วนใหญ่ มีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพชูาเพศชายมากกว่าคนไทย

คณุลกัษณะตา่งๆ  

คา่เฉลีย่ส  าเนียงกมัพชูาเพศชาย  (�̅�) 

F Sig. 
คนไทยเพศชาย คนไทยเพศหญิง 

ต ่ากวา่
ปรญิญาตร ี

ปรญิญาตร ี
ขึน้ไป 

ต ่ากวา่ 
ปรญิญาตร ี

ปรญิญาตรี
ขึน้ไป 

มีรสนิยม 2.84 2.68 3.12 2.40 0.381 .292 
ฐานะด ี 2.92 2.64 3.04 2.72 0.353 .554 
มีการศกึษา 2.60 2.92 3.20 2.84 0.059 .809 
ซื่อสตัย ์ 2.92 2.76 3.28 3.12 0.150 .652 
จรงิใจ 3.04 2.76 3.36 3.16 0.000 .436 
ขยนั 4.72 2.92 3.04 3.00 1.694 .196 
เป็นมิตร 3.04 2.96 3.36 3.08 1.013 .288 
มีความคดิสรา้งสรรค ์ 2.52 2.52 3.04 2.40 0.029 .085 
กระตือรอืรน้ 2.52 2.88 3.24 2.60 0.014 .069 
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เพศหญิงท่ีมีระดบัการศกึษาตัง้แตป่รญิญาตรีขึน้ไปทกุคณุลกัษณะ เม่ือวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยวิธีการ
ค านวณทางสถิติ Anova พบว่า เพศและระดับการศึกษาของคนไทยท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ทศันคติท่ีมีตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูาเพศชายแตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ทุกคณุลกัษณะ กล่าวคือ คนไทยท่ีมีเพศและระดบัการศึกษาแตกตา่งกนั มีทศันคติ
ตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูาเพศชายไมแ่ตกตา่งกนัทกุคณุลกัษณะ  

ตาราง 28 ทศันคตขิองคนไทยท่ีมีตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูาเพศหญิง ตามปัจจยัดา้น
เพศและระดบัการศกึษาของคนไทย 

คณุลกัษณะตา่งๆ  

คา่เฉลีย่ส  าเนียงกมัพชูาเพศหญิง (�̅�) 

F Sig. 
คนไทยเพศชาย คนไทยเพศหญิง 

ต ่ากวา่
ปรญิญาตร ี

ปรญิญาตรี
ขึน้ไป 

ต ่ากวา่
ปรญิญาตร ี

ปรญิญาตร ี
ขึน้ไป 

มีรสนิยม 2.64 2.44 2.48 2.56 1.975 .139 
ฐานะด ี 2.96 2.60 2.88 2.76 0.353 .554 
มีการศกึษา 2.96 2.60 3.04 2.88 0.000 .915 
ซื่อสตัย ์ 2.72 3.08 3.32 3.16 0.053 .819 
จรงิใจ 2.96 3.12 3.64 3.36 0.046 .739 
ขยนั 3.00 3.40 3.72 3.16 1.680 .198 
เป็นมิตร 3.00 3.40 3.64 2.88 0.556 .389 
มีความคดิสรา้งสรรค ์ 2.92 2.88 3.08 2.64 0.022 .103 
กระตือรอืรน้ 3.00 3.24 3.48 2.80 0.209 .131 

 

จากค่าเฉล่ียตารางท่ี 28 แสดงใหเ้ห็นว่า คนไทยเพศชายท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี
ขึน้ไปส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชาเพศหญิงมากกว่าคนไทยเพศ
ชายท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตรี ยกเวน้ คณุลกัษณะดา้น “มีรสนิยม” (�̅� = 2.64 ตอ่ �̅� = 
2.44) “ฐ าน ะ ดี ” (�̅� = 2.96 ต่อ  �̅� = 2.60)  “มี ก ารศึ กษ า ” ( �̅� = 2.96 ต่อ  �̅� = 2.60) แล ะ  
“มีความคิดสรา้งสรรค์” (�̅� = 2.92 ต่อ �̅� = 2.88) ท่ีคนไทยเพศชายท่ีมีระดับการศึกษาต ่าว่า
ปริญญาตรีมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่า ในขณะท่ีคนไทยเพศหญิงมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญา
ตรีส่วนใหญ่ มีทศันคติท่ีดีตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูาเพศหญิงมากกว่าคนไทยเพศหญิง
ท่ีมีระดบัการศกึษาตัง้แต่ปรญิญาตรีขึน้ไปทกุคณุลกัษณะ ยกเวน้ คณุลกัษณะดา้น “มีรสนิยม” (�̅� 
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= 2.48 ตอ่ �̅� = 2.56) ท่ีคนไทยเพศหญิงท่ีมีระดบัการศกึษาปรญิญาตรีขึน้ไปมีคา่คะแนนเฉล่ียสงู
กว่า เม่ือวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยวิธีการค านวณทางสถิติ Anova พบว่า เพศและระดบัการศึกษาของ
คนไทยท่ีแตกตา่งกนั ส่งผลตอ่ทศันคติท่ีมีตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูาเพศหญิงแตกตา่ง
กนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทุกคณุลกัษณะ กล่าวคือ คนไทยท่ีมีเพศและระดบั
การศึกษาแตกตา่งกนั มีทศันคติตอ่เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชาเพศหญิงไม่แตกต่างกันทุก
คณุลกัษณะ เม่ือเปรียบเทียบทศันคติของคนไทยตามปัจจยัดา้นเพศและระดบัการศกึษาของคน
ไทยพบว่า คนไทยท่ีมีเพศและระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีทศันคติตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียง
เมียนเพศชายและเพศหญิงสอดคลอ้งกนัทกุคณุลกัษณะ   
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บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาทัศนคติของคนไทยต่อคนไทยท่ีพูดภาษาไทยมาตรฐานและ

แรงงานต่างชาติท่ีพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียง
กัมพูชา โดยมุ่งศึกษา 3  ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ศึกษาทัศนคติของคนไทยต่อผู้พูดภาษาไทย
มาตรฐานท่ีเป็นเจา้ของภาษา แรงงานตา่งชาติท่ีพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมา แรงงานตา่งชาติท่ี
พดูภาษาไทยส าเนียงลาว และแรงงานตา่งชาติท่ีพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา ตามปัจจยัดา้นเพศ
และเชือ้ชาติของผูพู้ด  2) ศึกษาทัศนคติของคนไทยต่อผู้พูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีเป็นเจ้าของ
ภาษา แรงงานต่างชาติท่ีพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา แรงงานต่างชาติท่ีพูดภาษาไทยส าเนียง
ลาว และแรงงานตา่งชาตท่ีิพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูาท่ีเป็นแรงงานตา่งชาติ ตามปัจจยัดา้นเพศ
และระดับการศึกษาของคนไทย 3) ศึกษาทัศนคติของคนไทยตามปัจจัยด้านเพศและระดับ
การศึกษาท่ีมีต่อผู้พูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีเป็นเจา้ของภาษา  แรงงานต่างชาติท่ีพูดภาษาไทย
ส าเนียงเมียนมา แรงงานตา่งชาติท่ีพดูภาษาไทยส าเนียงลาว และแรงงานตา่งชาติท่ีพดูภาษาไทย
ส าเนียงกมัพชูา ตามปัจจยัดา้นเพศและเชือ้ชาตขิองผูพ้ดู   

ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตท่ีใชใ้นงานวิจยัครัง้นี ้โดยใชปั้จจยัทางสงัคมของกลุม่ตวัอยา่ง ซึ่ง
แบง่ออกเป็น 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นเพศและปัจจยัดา้นระดบัการศกึษาของคนไทย ประชากรท่ีใช้
ในงานวิจัยครัง้นีม้าจากการคดัเลือกคนเชือ้ชาติไทย จ านวน 100 คน อายุไม่ต  ่ากว่า 18 ปี โดย
ผูว้ิจยัไดท้  าการแบง่กลุ่มตวัอย่างตามปัจจยัดา้นเพศ โดยแบง่เป็นเพศชาย จ านวน 50 คน และเพศ
หญิง จ านวน 50 คน และแบง่กลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 4 กลุม่ คือ เพศชายท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี เพศชายท่ีมีระดบัการศึกษาตัง้แต่ปริญญาตรีขึน้ไป เพศหญิงท่ีมีระดบัการศึกษาต ่า
กวา่ปรญิญาตรี และเพศหญิงท่ีมีระดบัการศกึษาตัง้แตป่รญิญาตรีขึน้ไป กลุม่ละ 25 คน 

ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยใชแ้นวคิดการวดัทศันคติทางออ้ม กลวิธี
การพรางเสียงคู่ (matched-guise technique) ผูว้ิจัยใชต้ัวอย่างเสียงภาษาไทย 8 เสียง ท่ีเป็นผู้
พดูชาวไทยเพศชายและเพศหญิง (โดยไมร่วมบคุคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ) ท่ีพดูภาษาไทย
มาตรฐาน และแรงงานต่างชาติ ชาวเมียนมา ชาวลาว และชาวกัมพูชา เพศชายและเพศหญิง 
(โดยไม่รวมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ) ท่ีท างานอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี 
และสามารถพดูภาษาไทยได ้โดยใหแ้ตล่ะคนพดูขอ้ความสัน้ ๆ จ านวน 20 ขอ้ความ ดงันี ้ 
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1) สวสัดี 2) ขอบคณุ 3) ขอโทษ 4) สบายดีไหม 5)ไม่เป็นไร 6) แลว้พบกันใหม่ 7) กรุณา
รอสกัครู ่8) เชิญขา้งใน 9) ฉันไม่สบาย 10) ราคาเท่าไหร ่11) ฉันเห็นดว้ยกบัคณุ 12) ช่างมนัเถอะ   
13) คุณจะไปไหน 14) ก่ีโมงแล้ว 15) เม่ือวานนีคุ้ณไปไหนมา 16) อากาศรอ้นมาก 17) ฉันไม่
อยากไป 18) ฝนก าลงัตก 19) ไม่เอาครบั/คะ่ และ 20) ยินดีท่ีไดรู้จ้กั กลุ่มตวัอยา่งจะไดฟั้งเสียงพดู
ทั้ง 20 ข้อความข้างต้น ทีละตัวอย่างเสียง โดยท่ีจะไม่มีการระบุว่าเสียงท่ีก าลังฟังอยู่นั้นเป็น
เสียงพดูภาษาไทยของคนเชือ้ชาติไหน  จากนัน้ใหก้ลุม่ตวัอย่างท าการประเมินแต่ละตวัอยา่งเสียง
ท่ีได้ฟัง ลงในแบบประเมินคุณลักษณะ ซึ่งประกอบไปด้วยคุณลักษณะทั้งหมดจ านวน 9 
คณุลกัษณะ แบง่ออกเป็น 3 มิต ิดงันี ้มิติดา้นความเหนือกวา่ คณุลกัษณะดา้น “มีรสนิยม” “ฐานะ
ดี” และ “มีการศึกษา” มิติดา้นความน่าดึงดูดใจทางสังคม คณุลักษณะดา้น “ซ่ือสตัย”์ “จริงใจ” 
และ“เป็นมิตร” และมิติดา้นความไม่อยู่นิ่ง คณุลกัษณะดา้น “ขยนั” “มีความคิดสรา้งสรรค”์ และ 
“กระตือรือรน้” 

5.1 ภาพรวมของทัศนคติของคนไทยที่มีต่อผู้พูดภาษาไทยมาตรฐานที่เป็น
เจ้าของภาษา แรงงานต่างชาตทิีพู่ดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และ
ภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา 

ผลการวิจัยสรุปไดด้ังนี ้เม่ือพิจารณาภาพรวมของทัศนคติของคนไทยท่ีมีต่อผู้พูด  
ภาษาไทยมาตรฐานท่ีเป็นเจา้ของภาษา ผูพู้ดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา  ภาษาไทยส าเนียงลาว 
และภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา พบว่าคนไทยมีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยท่ีพูดโดยเจา้ของ
ภาษามากท่ีสุด (�̅� = 3.79) ในล าดับถัดมาคือเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา (�̅� = 2.96) 
เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงลาว (�̅� = 2.84) ส่วนเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมาไดค้า่เฉล่ียนอ้ย

ท่ีสดุ  (�̅� = 2.76) 
เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของคุณลักษณะต่าง ๆ กลุ่มตวัอย่างให้ค่าคะแนนเฉล่ียของ

เสียงพูดภาษาไทยท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาในทุกคณุลกัษณะในระดบั “มาก” โดยคณุลกัษณะท่ีมี
คา่เฉล่ียสูงสดุคือ “มีการศกึษา” ท่ีอยู่ในมิติของความเหนือกว่า และคณุลกัษณะท่ีมีคา่เฉล่ียนอ้ย
ท่ีสดุคือ “กระตือรือรน้” ในมิตขิองความไมอ่ยูน่ิ่ง ส่วนคา่เฉล่ียของทศันคติท่ีมีตอ่ภาษาไทยส าเนียง
ตา่งชาติพบว่า คนไทยมีทศันคติตอ่เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่างชาติทกุส าเนียงในระดบั “ปาน
กลาง” หากพิจารณาแยกตามคณุลกัษณะ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีทศันคติตอ่คณุลกัษณะตา่ง ๆ ใน
ระดบั “ปานกลาง” ถึง “นอ้ย” คณุลกัษณะของเสียงพูดส าเนียงต่างชาติท่ีไดร้บัการประเมินใหมี้
คะแนนสูงสุด คือคุณลกัษณะดา้น “จริงใจ” และคณุลกัษณะท่ีไดร้บัการประเมินใหมี้ค่าเฉล่ียต ่า
ท่ีสดุคือ “มีรสนิยม” 
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เม่ือวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยวิธีการค านวณทางสถิติ t – test พบความแตกต่างระหว่าง
ทัศนคติของคนไทยท่ีมีต่อภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษาและภาษาไทยส าเนียง
ตา่งชาตทิกุส าเนียงแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ คนไทยมีภาพรวม
ของทศันคติท่ีดีตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษามากกว่าเสียงพูดภาษาไทย
ส าเนียงตา่งชาติทกุส าเนียง และมีทศันคตติอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียง กมัพชูามากท่ีสดุ เสียงพดู
ภาษาไทยส าเนียงลาว และเสียงพดูภาษาไทยส าเนียง ตามล าดบั  

เม่ือน าข้อมูลทัศนคติของเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษากับ
เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงตา่ง ๆ ท่ีไดม้าวิเคราะหเ์ปรียบเทียบแบง่ตามคณุลกัษณะพบว่า คนไทย
มีทศันคตติอ่ภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษา ภาษาไทยส าเนียงเมียนมาและภาษาไทย
ส าเนียงลาวแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทกุคณุลกัษณะ กล่าวคือ คนไทยมี
ทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษามากกว่าเสียงพูดภาษาไทย
ส าเนียงเมียนมาและเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงลาวทกุคณุลกัษณะ ในขณะท่ีคนไทยมีทศันคติท่ีดี
ตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษามากกว่าเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา
ทกุคณุลกัษณะ ยกเวน้คณุลกัษณะดา้น “ขยนั” ซึ่งจดัอยู่มิตดิา้นความไม่อยู่นิ่ง ท่ีคนไทยมีทศันคติ
ท่ีดีตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานและเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูามากเชน่เดียวกนั  

5.2 ทัศนคติของคนไทยต่อผู้พูดภาษาไทยมาตรฐานที่เป็นเจ้าของภาษา แรงงาน
ต่างชาติที่พูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียง
กัมพูชา ตามปัจจัยด้านเพศและเชือ้ชาตขิองผู้พูด 

เม่ือพิจารณาตามปัจจยัดา้นเพศและเชือ้ชาติของผูพู้ด พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีทศันคติ
ท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยท่ีพูดโดยเจ้าของภาษาทั้งเพศชายและเพศหญิงในภาพรวมมากกว่า
เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงตา่งชาติ โดยพบคา่คะแนนเฉล่ียท่ีมีตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานของ
ผูพู้ดเพศชายท่ีในระดบั 3.71 และ เสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานของผูพู้ดเพศหญิงในระดบั 3.83 
ซึ่งจดัอยู่ในระดบั “มาก” ส่วนทศันคติตอ่เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่างชาติทัง้เสียงของเพศชาย
และเพศหญิงพบในระดบั “ปานกลาง” 

หากพิจารณาความแตกตา่งดา้นเพศของผูพ้ดู จะพบว่ากลุม่ตวัอยา่งมีทศันคตท่ีิดีตอ่
เสียงพูดของเพศหญิงมากกว่าเพศชายในเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยส าเนียง
กัมพู ชา  (�̅� = 3 .83 ต่ อ  �̅� = 3.71 ในภาษาไทยมาตรฐาน  และ  �̅� = 3 .01 ต่ อ  �̅� = 2.91  
ในภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา) ส่วนส าเนียงลาวพบคา่คะแนนเฉล่ียเท่ากนัระหว่างเสียงพูดทัง้สอง
เพศ ( �̅� = 2.85) ในขณะท่ีค่าคะแนนเฉล่ียของเสียงพูดเพศชายในส าเนียงพม่าสูงกว่าเสียงของ

เพศหญิง  (�̅� = 2.82 ตอ่ �̅� = 2.69)  
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หากพิจารณาความแตกตา่งดา้นเพศของผูพ้ดู จะพบว่ากลุม่ตวัอยา่งมีทศันคตท่ีิดีตอ่
เสียงพูดของเพศหญิงมากกว่าเพศชายในเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยส าเนียง
กัมพูชา (�̅� = 3 .83 ต่อ �̅� = 3.71 ในภาษาไทยมาตรฐาน และ �̅� = 3 .01 ต่อ  �̅� = 2.91 ใน
ภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา) ส่วนส าเนียงลาวพบคา่คะแนนเฉล่ียเทา่กนัระหวา่งเสียงพดูทัง้สองเพศ 
( �̅� = 2.85) ในขณะท่ีค่าคะแนนเฉล่ียของเสียงพูดเพศชายในส าเนียงพม่าสูงกว่าเสียงของเพศ

หญิง  (�̅� = 2.82 ตอ่ �̅� = 2.69) เม่ือวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยวิธีการค านวณทางสถิติ t – test พบความ
แตกตา่งระหวา่งทศันคติของคนไทยท่ีมีตอ่ภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษาเพศชายและ
เพศหญิง ภาษาไทยส าเนียงเมียนมาและภาษาไทยส าเนียงลาวท่ีเป็นเสียงของเพศชายและเพศ
หญิงแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ยกเวน้ เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา
ท่ีไม่พบความแตกต่างระหว่างเสียงของเพศชายและเพศหญิงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 กล่าวคือ คนไทยมีทศันคติต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเพศชายและเพศหญิง 
รวมถึงเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมาและเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาวท่ีพูดโดยเพศชาย
และเพศหญิงแตกตา่งกัน แต่คนไทยมีทศันคติตอ่เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชาท่ีพดูโดยเพศ
ชายและเพศหญิงไมแ่ตกตา่งกนั  

แมว้่ากลุ่มตวัอย่างจะมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทย
ส าเนียงกัมพูชาของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย แต่เม่ือพิจารณาแยกตามคุณลักษณะ พบว่าใน
เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐาน กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคตท่ีิดีตอ่ของเพศชายมากกวา่เพศหญิง โดยกลุ่ม
ตวัอย่างให้ค่าคะแนนเฉล่ียของเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาเพศชายใน
ระดับ “มาก” ทุกคุณลักษณะ และพบค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าเพศหญิงในคุณลักษณะด้าน 
“ความคิดสรา้งสรรค”์ และ “ความกระตือรน้” ซึ่งจดัอยู่ในมิติความไม่อยู่นิ่ง ส่วนเพศหญิงพบค่า
คะแนนเฉล่ียระดบั “มากท่ีสดุ” ในคณุลกัษณะดา้น “มีการศึกษา” ซึ่งจดัอยู่ในมิติความเหนือกว่า 
และพบค่าคะแนนเฉล่ียระดบั “ปานกลาง” ในคุณลักษณะดา้น “กระตือรือรน้” ส่วนทัศนคติต่อ
เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา พบวา่กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีตอ่เพศชายสงูกว่าเพศหญิงใน
คุณลักษณะดา้น “มีรสนิยม” และ “ฐานะดี” ซึ่งจัดอยู่ในมิติความเหนือกว่า ในขณะท่ีเสียงพูด
ภาษาไทยส าเนียงลาว พบว่าส่วนใหญ่เสียงพูดของเพศหญิงถูกประเมินใหมี้ค่าคะแนนเฉล่ียสูง
กว่าเสียงพูดของเพศชาย ยกเวน้คณุลกัษณะดา้น “ซ่ือสตัย”์ “จริงใจ”และ “เป็นมิตร” ซึ่งจดัอยู่ใน
มิติความน่าดงึดดูใจทางสงัคมท่ีเพศชายไดค้า่เฉล่ียสงูกว่า ส่วนคา่คะแนนเฉล่ียเสียงพดูภาษาไทย
ส าเนียงเมียนมาเพศชายไดร้บัทัศนคติท่ีสูงกว่าเพศหญิง เม่ือพิจารณาแต่ละคณุลกัษณะ พบว่า
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คุณลักษณะดา้น “ฐานะดี” ซึ่งจัดอยู่ในมิติความเหนือกว่า และ “กระตือรือรน้” ซึ่งจัดอยู่ในมิติ
ความไมอ่ยูน่ิ่ง ไดร้บัคา่คะแนนเฉล่ียท่ีนอ้ยกวา่เพศหญิง  

เม่ือเปรียบเทียบกนัระหวา่งเชือ้ชาติของผูพ้ดูเพศชายและเพศหญิง ท าใหเ้ห็นว่ากลุ่ม
ตวัอย่างมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดของผูพู้ดเชือ้ชาติต่าง ๆ ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิงในทิศทาง
เดียวกนั  

5.3 ทัศนคติของคนไทยต่อผู้พูดภาษาไทยมาตรฐานที่เป็นเจ้าของภาษา แรงงาน
ต่างชาติที่พูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียง
กัมพูชา ตามปัจจัยด้านเพศของคนไทย 

คนไทยเพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยท่ีพูดโดยเจา้ของ
ภาษา ในระดบั “มาก” (ชาย �̅� = 3.69) (หญิง �̅� = 3.85) และมีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทย

ส าเนียงตา่งชาติทกุส าเนียง ในระดบั “ปานกลาง” ดงันี ้ส  าเนียงเมียนมา (ชาย �̅� = 2.73) (หญิง �̅� 

= 2.78) ส  าเนียงลาว (ชาย �̅� = 2.88) (หญิง �̅� = 2.81) และส าเนียงกัมพูชา (ชาย �̅� = 2.87) 
(หญิง �̅� = 3.05) จะเห็นว่าคนไทยเพศหญิงมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่าง ๆ 
ดีกวา่เพศชาย ยกเวน้ส าเนียงลาวท่ีเพศชายมีทศันคตท่ีิกวา่เพศหญิง 

เม่ือวิเคราะหค์่าคะแนนเฉล่ียเปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่มตวัอย่างเพศชายและเพศ
หญิง ท าให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่าง ๆ ในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างมีทัศนคติท่ีดีไล่เรียงจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้เสียงพูดภาษาไทย
มาตรฐานท่ีเป็นเจ้าของภาษา (ชาย �̅� = 3.69) (หญิง �̅� = 3.85) เสียงพูดภาษาไทยส าเนียง
กมัพูชา (ชาย �̅� = 2.87) (หญิง �̅� = 3.05) เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาว (ชาย �̅� = 2.88) (หญิง 
�̅� = 2.81) และเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา  (ชาย �̅� = 2.73) (หญิง �̅� = 2.78) สอดคลอ้ง
กับผลการวิเคราะหใ์นประเด็นท่ีผ่านมาในดา้นภาพรวมของทัศนคติของคนไทยท่ีมีต่อเสียงพูด
ภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษาและภาษาไทยส าเนียงตา่ง ๆ ท่ีพดูโดยแรงงานตา่งชาต ิ
และการวิเคราะหปั์จจยัดา้นเพศและเชือ้ชาตขิองผูพ้ดู 

เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการค านวณทางสถิติ t – test ในภาพรวมพบความ
แตกตา่งระหว่างทศันคติของคนไทยเพศชายและเพศหญิงท่ีมีตอ่ภาษาไทยส าเนียงกมัพชูาอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ คนไทยเพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติท่ีต่อเสียงพูด
ภาษาไทยส าเนียงกมัพูชาแตกต่างกัน ในขณะท่ีไม่พบความแตกต่างระหว่างทศันคติของคนไทย
เพศชายและเพศหญิงตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงอ่ืน  

เม่ือน าข้อมูลทัศนคติของเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษากับ
เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่าง ๆ ท่ีไดม้าวิเคราะหเ์ปรียบเทียบแบ่งตามคุณลักษณะ พบความ
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แตกต่างระหว่างทัศนคติของคนไทยเพศชายและเพศหญิงท่ีมีต่อภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดย
เจ้าของภาษาและภาษาไทยส าเนียงเมียนมาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ทุก
คุณลักษณะ กล่าวคือ คนไทยทั้งเพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทย
มาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษามากกว่าเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมาในทุกคณุลกัษณะ 
ดา้นเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาวและเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา ผลการศกึษาพบว่าคน
ไทยเพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติต่อเสียงพูดภาษาไทยทั้ง 2 ส าเนียง ไปในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ พบความแตกต่างระหว่างทัศนคติของคนไทยเพศชายและเพศหญิงต่อภาษาไทย
มาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกัมพูชาอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทกุคณุลกัษณะ ยกเวน้ คณุลกัษณะดา้น “กระตือรือรน้” ซึ่งจดัอยู่
ในมิติดา้นความไม่อยู่นิ่ง ท่ีพบความแตกต่างอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระหว่าง
ทศันคติของคนไทยเพศหญิงท่ีมีตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษากบัเสียงพดู
ภาษาไทยส าเนียงลาว และเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา กล่าวคือ คนไทยทัง้เพศชายและ
เพศหญิงมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษามากกว่าเสียงพูด
ภาษาไทยส าเนียงลาว และเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชาในทุกคุณลักษณะ ยกเว้น 
คุณลักษณะด้าน “กระตือรือรน้” ท่ีคนไทยเพศหญิงมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยทั้ง 2 
ส าเนียงเชน่เดียวกนักบัเสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษา  

5.4 ทัศนคติของคนไทยต่อผู้พูดภาษาไทยมาตรฐานที่เป็นเจ้าของภาษา แรงงาน
ต่างชาติที่พูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียง
กัมพูชา ตามปัจจัยด้านระดับการศึกษาของคนไทย 

ทัศนคติของคนไทยท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียง 
ต่าง ๆ แสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ระดบัการศกึษาปรญิญาตรีขึน้ไปมีทศันคติท่ีดีตอ่เสียงพูดภาษาไทยท่ีพดูโดยเจา้ของภาษาสงูกว่า

เสียงพูดส าเนียงต่างชาติ (ระดบัต ่ากวา่ปรญิญาตรี �̅�  = 3.83 ระดบัปริญญาตรีขึน้ไป �̅�  = 3.76) 
และมีทศันคตติอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงตา่ง ๆ เรียงตามล าดบั ดงันี ้เสียงพดูภาษาไทยส าเนียง

กมัพชูา (ระดบัต ่ากวา่ปรญิญาตรี �̅� = 3.06 ระดบัปริญญาตรี ขึน้ไป �̅� = 2.87) ภาษาไทยส าเนียง

ลาว (ระดบัต ่ากวา่ปรญิญาตรี �̅� = 2.94 ระดับปริญญาตรีขึน้ไป �̅� = 2.75) ภาษาไทยส าเนียง

เมียนมา (ระดบัต ่ากวา่ปรญิญาตรี �̅� = 2.80 ระดับปริญญาตรีขึน้ไป   �̅� = 2.72) เม่ือพิจารณา
ระดบัคา่คะแนนเฉล่ียของเสียงพดูภาษาไทยท่ีพดูโดยเจา้ของภาษาจะเห็นไดว้่าอยู่ในระดบั “มาก” 
ในขณะท่ีคา่คะแนนเฉล่ียตอ่เสียงพดูส าเนียงตา่งชาตอิยู่ในระดบั “ปานกลาง” 
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เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการค านวณทางสถิติ t – test พบว่า ในภาพรวมกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีทัศนคติต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาวแตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ในขณะท่ีไม่พบความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตใิน
เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงอ่ืน กล่าวคือ คนไทยท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีทัศนคติต่อ
เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาวแตกต่างกัน ในขณะท่ีคนไทยท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมี
ทศันคติต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงอ่ืน ๆ สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนัเม่ือน าขอ้มูลทศันคติ
ของเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษากับเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่าง ๆ ท่ี
ไดม้าวิเคราะหเ์ปรียบเทียบแบง่ตามคณุลกัษณะ พบความแตกตา่งระหว่างทศันคติของคนไทยท่ีมี
ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั ดงันี ้

คนไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและคนไทยท่ีมีระดบัการศึกษาตัง้แต่
ปริญญาตรีขึน้ไปมีทัศนคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษามากกว่า
เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมา เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงลาว และเสียงพดูภาษาไทยส าเนียง
กัมพูชาทุกคุณลักษณะสอดคล้องกัน เม่ือวิเคราะหข์้อมูลดว้ยวิธีการค านวณทางสถิติ t – test 
พบว่าคนไทยท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีและคนไทยท่ีมีระดบั การศกึษาตัง้แตป่ริญญา
ตรีขึน้ไป มีทศันคตท่ีิดีตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษาแตกตา่งจากเสียงพดู
ภาษาไทยส าเนียงเมียนมาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทุกคณุลกัษณะ กล่าวคือ คน
ไทยท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนัมีทศันคตท่ีิดีตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษา
มากกว่าเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาว และเสียงพูด
ภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา ทกุคณุลกัษณะสอดคลอ้งกนั 

5.5 ทัศนคติของคนไทยตามปัจจัยด้านเพศและระดับการศึกษาที่มีต่อผู้พูด
ภาษาไทยมาตรฐานที่เป็นเจ้าของภาษา แรงงานต่างชาติที่พูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา 
แรงงานต่างชาติที่พูดภาษาไทยส าเนียงลาว และแรงงานต่างชาติที่พูดภาษาไทยส าเนียง
กัมพูชาตามปัจจัยด้านเพศและเชือ้ชาตขิองผู้พูด   

ผลการศึกษาทัศนคติของคนไทยตามปัจจัยด้านเพศและระดับการศึกษามีต่อ
เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษา เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทย
ส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา  
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5.5.1 ทศันคติของคนไทยเพศชายและเพศหญิงท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญา
ตรีและการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไปต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษา
เพศชาย 

เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการค านวณทางสถิติ Anova พบว่า เพศและระดับ
การศกึษาของคนไทยท่ีแตกต่างกนั ส่งผลตอ่ทศันคติท่ีมีตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดย
เจา้ของภาษาเพศชายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 จ านวน 4 คณุลกัษณะ คือ “ฐานะดี” 
“ซ่ือสตัย”์ “จรงิใจ” และ “เป็นมิตร” แตไ่มพ่บความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ในคุณลักษณะอ่ืน ๆ กล่าวคือ คนไทยท่ีมีเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อ
เสียงพูดเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาเพศชายแตกต่างกัน 4 คณุลักษณะ 
คือ “ฐานะด”ี “ซ่ือสตัย”์ “จรงิใจ” และ “เป็นมิตร” 

5.5.2 ทศันคติของคนไทยเพศชายและเพศหญิงท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญา
ตรีและการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไปต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษา
เพศหญิง  

เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการค านวณทางสถิติ Anova พบว่าเพศและระดับ
การศกึษาของคนไทยท่ีแตกต่างกนั ส่งผลตอ่ทศันคติท่ีมีตอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดย
เจา้ของภาษาเพศหญิงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 5 คณุลกัษณะ คือ “ฐานะ
ดี” “ซ่ือสัตย”์ “จริงใจ” “ขยัน” และ “กระตือรือรน้” แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 ในคณุลกัษณะอ่ืน ๆ กล่าวคือ คนไทยท่ีมีเพศและระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มี
ทัศนคติต่อเสียงพูดเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาเพศหญิงแตกต่างกัน  5 
คณุลกัษณะ คือ “ฐานะด”ี “ซ่ือสตัย”์ “จรงิใจ” “ขยนั” และ “กระตือรือรน้” 

เม่ือเปรียบเทียบทศันคติของคนไทยตามปัจจยัดา้นเพศและระดบัการศึกษาของคน
ไทยพบว่า คนไทยท่ีมีเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกันมีทัศนคติต่อเสียงพูดภาษาไทย
มาตรฐานท่ีพูดโดยคนไทยเพศชายและเพศหญิงแตกต่างสอดคลอ้งกัน 4  คณุลักษณะดา้น คือ 
“ฐานะดี” “ซ่ือสัตย”์ “จริงใจ” และ “ขยัน” ในขณะท่ีคุณลักษณะดา้น “กระตือรือรน้” พบความ
แตกตา่งของทศันคตติอ่เสียงพดูภาษาไทยมาตรฐานท่ีพดูโดยคนไทยเพศหญิงเทา่นัน้ 

5.5.3 ทศันคติของคนไทยเพศชายและเพศหญิงท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญา
ตรีและการศกึษาระดบัปรญิญาตรีขึน้ไปตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมาเพศชาย  

เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการค านวณทางสถิติ Anova พบว่าเพศและระดับ
การศกึษาของคนไทยท่ีแตกตา่งกนั ส่งผลตอ่ทศันคติท่ีมีตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมาเพศ
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ชายอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทกุคณุลกัษณะ กล่าวคือ คนไทยท่ีมีเพศและระดบั
การศกึษาแตกตา่งกนั มีทศันคตติอ่เสียงพดูเสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมาเพศชายไมแ่ตกตา่ง
กนัทกุคณุลกัษณะ 

5.5.4 ทศันคติของคนไทยเพศชายและเพศหญิงท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญา
ตรีและการศกึษาระดบัปรญิญาตรีขึน้ไปตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมาเพศหญิง  

เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการค านวณทางสถิติ Anova พบว่าเพศและระดับ
การศกึษาของคนไทยท่ีแตกตา่งกนั ส่งผลตอ่ทศันคติท่ีมีตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมาเพศ
หญิงอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทกุคณุลกัษณะ กลา่วคือ คนไทยท่ีมีเพศและระดบั
การศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อเสียงพูดเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมาเพศหญิงไม่
แตกตา่งกนัทกุคณุลกัษณะ  

เม่ือเปรียบเทียบทศันคติของคนไทยตามปัจจยัดา้นเพศและระดบัการศึกษาของคน
ไทยพบว่า คนไทยท่ีมีเพศและระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีทศันคติตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียง
เมียนเพศชายและเพศหญิงสอดคลอ้งกนัทกุคณุลกัษณะ   

5.5.5 ทศันคติของคนไทยเพศชายและเพศหญิงท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญา
ตรีและการศกึษาระดบัปรญิญาตรีขึน้ไปตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงลาวเพศชาย  

เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการค านวณทางสถิติ Anova พบว่าเพศและระดับ
การศกึษาของคนไทยท่ีแตกตา่งกนั ส่งผลตอ่ทศันคตท่ีิมีตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงลาวเพศชาย
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คณุลกัษณะดา้น “มีการศกึษา” แตไ่ม่พบความ
แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ในคณุลกัษณะดา้นอ่ืน ๆ กลา่วคือ คนไทยท่ีมีเพศ
และระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีทศันคติต่อเสียงพูดเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาวเพศชายไม่
แตกตา่งกนัทกุคณุลกัษณะ ยกเวน้คณุลกัษณะดา้น “มีการศกึษา” 

5.5.6 ทศันคติของคนไทยเพศชายและเพศหญิงท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญา
ตรีและการศกึษาระดบัปรญิญาตรีขึน้ไปตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงลาวเพศหญิง 

เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการค านวณทางสถิติ Anova พบว่าเพศและระดับ
การศึกษาของคนไทยท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อทัศนคติท่ีมีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาวเพศ
หญิงแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 คณุลกัษณะดา้น “มีการศกึษา” แตไ่ม่พบ
ความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ในคณุลกัษณะดา้นอ่ืน ๆ กล่าวคือ คนไทยท่ี
มีเพศและระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อเสียงพูดเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงลาวเพศ
หญิงไมแ่ตกตา่งกนัทกุคณุลกัษณะ ยกเวน้คณุลกัษณะดา้น “มีการศกึษา”  



  97 

เม่ือเปรียบเทียบทศันคติของคนไทยตามปัจจยัดา้นเพศและระดบัการศึกษาของคน
ไทยพบว่า คนไทยท่ีมีเพศและระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีทศันคติตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียง
ลาวเพศชายและเพศหญิงสอดแตกตา่งสอดคลอ้งกนั 1 คณุลกัษณะดา้น คือ “มีการศกึษา”    

5.5.7 ทศันคติของคนไทยเพศชายและเพศหญิงท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญา
ตรีและการศกึษาระดบัปรญิญาตรีขึน้ไปตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูาเพศชาย  

เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการค านวณทางสถิติ Anova พบว่าเพศและระดับ
การศกึษาของคนไทยท่ีแตกตา่งกนั ส่งผลตอ่ทศันคติท่ีมีตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูาเพศ
ชายแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทุกคุณลกัษณะ กล่าวคือ คนไทยท่ีมี
เพศและระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชาเพศชายไม่
แตกตา่งกนัทกุคณุลกัษณะ 

5.5.8 ทศันคติของคนไทยเพศชายและเพศหญิงท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญา
ตรีและการศกึษาระดบัปรญิญาตรีขึน้ไปตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูาเพศหญิง  

เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการค านวณทางสถิติ Anova พบว่าเพศและระดับ
การศกึษาของคนไทยท่ีแตกตา่งกนั ส่งผลตอ่ทศันคติท่ีมีตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียงกมัพชูาเพศ
หญิงแตกต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทุกคณุลกัษณะ กล่าวคือ คนไทยท่ีมี
เพศและระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีทศันคติต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชาเพศหญิงไม่
แตกตา่งกนัทกุคณุลกัษณะ 

เม่ือเปรียบเทียบทศันคติของคนไทยตามปัจจยัดา้นเพศและระดบัการศึกษาของคน
ไทยพบว่า คนไทยท่ีมีเพศและระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีทศันคติตอ่เสียงพดูภาษาไทยส าเนียง
เมียนเพศชายและเพศหญิงสอดคลอ้งกนัทกุคณุลกัษณะ   

อภปิรายผล 
จากผลการศกึษาท่ีกล่าวมาขา้งตน้สะทอ้นใหเ้ห็นถึงทศันคติของคนไทยท่ีมีตอ่คนในชาติ

เดียวกันและแรงงานต่างชาติท่ีเข้ามาท างานในประเทศไทย ในหัวข้อนีแ้บ่งเป็น 3 หัวข้อย่อย  
คือ 1) ภาพรวมทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อคนไทยท่ีพูดภาษาไทยมาตรฐานและแรงงานต่างชาติท่ี
พูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา ในมิติดา้น
ต่าง ๆ  2) ทัศนคติของคนไทยท่ีมีต่อไทยท่ีพูดภาษาไทยมาตรฐานและต่อแรงงานต่างชาติท่ีพูด
ภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกมัพูชา ตามปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร  ์ 3)ทัศนคติของคนไทยต่อคนไทยท่ีพูดภาษาไทยมาตรฐานและแรงงานท่ีพูด
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ภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกมัพูชา ตามปัจจยัดา้น
เพศและระดบัการศกึษาของคนไทย 

1. ภาพรวมทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อคนไทยท่ีพูดภาษาไทยมาตรฐานและแรงงาน 
ตา่งชาติท่ีพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกมัพูชาใน
มิติดา้นตา่ง ๆ เม่ือพิจารณาแยกตามมิติดา้นความเหนือกวา่ มิติดา้นความดงึดดูใจทางสงัคม และ
มิตคิวามไมอ่ยูน่ิ่ง พบรายละเอียด ดงันี ้

1.1 มิตดิา้นความเหนือกวา่ 
คนไทยมีทศันคติในภาพรวมท่ีดีต่อคนชาติเดียวกัน มิติดา้นความเหนือกว่า

มากท่ีสดุ โดยคณุลกัษณะดา้น “มีการศกึษา” ไดร้บัการประเมินคา่คะแนนเฉล่ีย “สงูสดุ” ในล าดบั
ตอ่มา คือ “มีรสนิยม” และ “ฐานะด”ี ซึ่งผลการศกึษาขา้งตน้สะทอ้นใหเ้ห็นถึงทศันคติของคนไทยท่ี
มองว่าตนเองมีความเหนือกว่าแรงงานต่างชาติในดา้นระดบัการศึกษา รสนิยม และฐานะทาง
เศรษฐกิจ ผูว้ิจยัสนันิษฐานวา่สาเหตท่ีุท าใหค้นไทยมีทศันคตติอ่คนแรงงานตา่งชาตวิ่ามีความดอ้ย
กวา่คนไทยมาจาก แรงงานตา่งชาติท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทยสว่นใหญ่จะเป็นแรงงานท่ีเขา้มา
ประกอบอาชีพในอตุสาหกรรมท่ีเนน้การใชแ้รงงาน เช่น ปศสุตัว ์เกษตร และก่อสรา้ง ส่วนใหญ่จะ
เป็นกลุ่มชนชัน้ลา่งท่ีมีระดบัการศกึษานอ้ยและมีรายไดต้  ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัเรื่อง “ทศันคติ
ตอ่แรงงานขา้มชาติในประเทศไทย ตามมิติดา้นสาธารณสุข ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นความมั่นคง
ของประเทศ” (ยงยุทธ แฉลม้วงษ์; และคณะ. 2561) ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติของคนไทยต่อ
แรงงานขา้มชาตมีิความหลากหลาย แรงงานไทยส่วนหนึ่งมีทศันคตทิางลบตอ่แรงงานขา้มชาติ ใน
แง่ท่ีวา่แรงงานขา้มชาตมิาจากชนชาตท่ีิดอ้ยกวา่ชนชาตไิทย  

1.2 มิตดิา้นความดงึดดูใจทางสงัคม 
คนไทยมีทัศนคติในภาพรวมต่อคนในชาติเดียวกัน มิติดา้นความดึงดูดใจ

ทางสังคมในระดบัมากรองจากมิติดา้นความเหนือกว่า โดยเรียงล าดับคุณลักษณะท่ีไดร้บัการ
ประเมินค่าคะแนนเฉล่ียมากไปนอ้ย ดงันี ้คุณลักษณะดา้น  “เป็นมิตร” “ซ่ือสัตย”์ และ “จริงใจ” 
ในขณะท่ีมีทศันคติในภาพรวมต่อแรงงานต่างชาติ มิติดา้นความดงึดดูใจทางสงัคมในระดบันอ้ย
กว่าเม่ือเปรียบเทียบคนในชาติเดียวกัน เน่ืองจากภาพลกัษณแ์รงงานต่างชาติส่วนใหญ่ท่ีเขา้มา
ท างานในประเทศไทย ท่ีมีการน าเสนอตามข่าวในส่ือตา่ง ๆ เช่น  จะเป็นกลุ่มชนชัน้แรงงานท่ีส่วน
ใหญ่ลกัลอบเขา้มาอยา่งผิดกฎหมาย ท่ีมีพฤติกรรมหลาย ๆ อยา่งท่ีไมเ่หมาะสม เชน่ ชอบลกัขโมย 
ไม่ซ่ือสัตย ์ไม่เคารพสิทธิของผูอ่ื้น และขาดระเบียบวินัย และใจคอโหดรา้ย ซึ่งภาพลักษณ์และ
พฤติกรรมดงักล่าว ส่งผลตอ่ทศันคติดา้นลบท่ีคนไทยมีต่อแรงงานตา่งชาติ สอดคลอ้งกบังานวิจยั
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เรื่อง “การเลือกจ้างแรงงานต่างดา้วในอาเซียน (เมียนมา  ลาว กัมพูชา) ของผู้ประกอบการใน
จังหวัดปราจีนบุรี” (ชนัดดา ก่ิงทอง. 2558) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมีความเห็นว่า
แรงงานตา่งชาติมีความซ่ือสตัยต์่อตนเองและตอ่หนา้ท่ี รวมถึงการปฏิบตัิตามกระเบียบขอ้บงัคบั 
ในระดบันอ้ย และขาดความรูเ้ก่ียวกบัการรูส้ิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น  

1.3 มิตดิา้นความไมอ่ยูน่ิ่ง 
คนไทยมีทศันคติในภาพรวมติต่อคนในชาติ มิติดา้นความไม่อยู่นิ่ง นอ้ยกว่า

มิติดา้นความเหนือกว่าและมิติดา้นความดึงดูดใจทางสงัคม โดยเรียงล าดบัคุณลักษณะท่ีไดร้บั
การประเมินค่าคะแนนเฉล่ียมากไปน้อย ดงันี ้คุณลักษณะดา้น “ขยัน” “มีความคิดสรา้งสรรค์” 
และ “กระตือรือรน้” ผูว้ิจัยเห็นว่าผลการศึกษาข้างตน้มีเช่ือมโยงกับแนวคิดและวิถีชีวิตของคน
สงัคมไทย ซึ่งปรากฏใหเ้ห็นในส านวนไทย เช่น “ชา้ ๆ ไดพ้รา้เล่มงาม” ซึ่งหมายถึงการท ากิจการ
งานใดก็ตาม หากคอ่ย ๆ คิด ค่อย ๆ ท าจึงจะส าเร็จผล สะทอ้นใหเ้ห็นถึงมุมมองความคิดของคน
ไทยท่ีท าอะไรเช่ืองชา้จนดเูหมือนขาดความกระตือรือรน้ นอกจากนีย้งัมีส  านวนท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
สาเหตุท่ีท าใหค้นไทยเป็นคนท่ีไม่ขยันขนัแข็งในการท างาน คือ “ในน า้มีปลา ในนามีขา้ว” และ 
“ทรพัยใ์นดิน สินในน า้” ทัง้สองส านวนขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะทางภูมิศาสตรข์องประเทศ
ไทยท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของอาหารและทรพัยากรธรรมชาติ ท าให้คนไทยตัง้แต่ในอดีตจนถึง
ปัจจุบนัมีความเป็นอยู่ท่ีดี มีอาหารการกินท่ีอดุมสมบูรณ ์ดงันัน้ถึงแมว้่าคนไทยจะไม่ขยนัท างาน
แต่ก็ไม่ไดมี้ชีวิตท่ียากล าบากมากนกั ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงสนันิษฐานว่าจากแนวคิดและวิถีชีวิตขา้งตน้ 
ก่อใหเ้กิดภาพลกัษณท่ี์คนไทยมีต่อคนในชาติว่าเป็นบคุคลท่ีขาดความกระตือรือรน้ ไม่มีความคิด
สรา้งสรรค ์และไม่ขยัน ซึ่งภาพลักษณ์ดงักล่าวสอดคลอ้งกับบทความเรื่อง “วิเคราะหล์ักษณะ
อุปนิสัยของคนไทยท่ีเป็นอุปสรรค  ต่อการพัฒนาประเทศ” (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. 2556) ท่ีได้
กล่าวถึงลักษณะนิสัย 30 ประการ ของประชาชนคนไทยท่ีส่งผลดา้นลบต่อการพัฒนาประเทศ 
ลักษณะนิสัยของคนไทยบางประการท่ีปรากฏในบทความ มีความสอดคลอ้งกับผลการศึกษา
ตวัอย่าง เช่น ขอ้ท่ี 13 เกียจครา้น ในบทความไดก้ล่าวไวว้่า “คนไทยมีลกัษณะอปุนิสยัเกียจครา้น 
ขีเ้กียจ ชอบความสะดวกสบาย ไม่ชอบท างานหนกั ขาดความมุมานะ อดทน การท างานของคน
ไทยเขา้ท านอง “หลีกเล่ียงงานหนักคอยสมัครงานสบาย” เม่ือพบปัญหาอุปสรรคก็ท้อถอย ไม่
อดทน ไม่ต่อสู้อย่างจริงจังและต่อเน่ือง โดยจะท าเป็นแข็งขนัเฉพาะตอนเริ่มแรกเท่านัน้ เรียกว่า 
“มา้ตีนตน้” หรือ “พวกแผ่วปลาย” และนอกจากนีมี้คนไทยจ านวนไม่นอ้ยท่ีชอบยกเอาหลกัธรรม
ทางพุทธศาสนามากล่าวอา้งเพ่ือปกปิดความเกียจครา้น โดยเฉพาะสนัโดษและมกันอ้ย ทัง้ท่ีเนือ้
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แทข้องหลกัธรรมดงักล่าวมิไดส้ั่งสอนเช่นนัน้” บทความดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงทศันคติของคน
ไทยท่ีมีตอ่คนเชือ้ชาตเิดียวกนั  

2. ทัศนคติของคนไทยต่อคนไทยท่ีพูดภาษาไทยมาตรฐานและต่อแรงงานท่ีพูด
ภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา ตามปัจจัย
ประชากรศาสตร ์

ในหัวขอ้นีจ้ะแบ่งเป็น 3 หัวขอ้ย่อย คือ 1) ภาพรวมทัศนคติของคนไทยต่อแรงงาน
ต่างชาติ ตามปัจจัยด้านเชื ้อชาติของแรงงานต่างชาติ 2) ทัศนคติของคนไทยท่ีมีต่อแรงงาน
ตา่งชาตใินมิติดา้นตา่ง ๆ ตามปัจจยัทางเพศและเชือ้ชาติของแรงงานงานตา่งชาติ  3) ทศันคติของ
คนไทยต่อคนไทยท่ีพูดภาษาไทยมาตรฐานและต่อแรงงานท่ีพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา 
ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา ตามปัจจัยทางเพศและระดบัการศกึษาของ
คนไทย 

2.1 ภาพรวมทศันคติของคนไทยตอ่แรงงานตา่งชาติ ตามปัจจยัดา้นเชือ้ชาติของ
แรงงานตา่งชาติ  

คนไทยมีทัศนคติท่ีดีในภาพรวมต่อแรงงานต่างชาติในระดบั “ปานกลาง” 
เม่ือพิจารณาแยกตามเชือ้ชาติของแรงงานต่างชาติพบว่า คนไทยมีทัศนคติต่อแรงงานต่างชาต ิ
เรียงล าดับจากมมากไปหาน้อย ดังนี ้แรงงานกัมพูชา แรงงานลาว และแรงงานเมียนมา  ตาม
รายละเอียด ดงันี ้ 

2.1.1 ทศันคตขิองคนไทยตอ่แรงงานชาวกมัพชูา 
จากผลการศกึษาจะเห็นไดว้า่ คนไทยมีทศันคติท่ีดีตอ่เสียงพดูภาษาไทย

ส าเนียงกัมพูชามากกว่าส าเนียงเมียนมาและส าเนียงลาว ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคล้องกับ
บทความเรื่อง “ความสมัพนัธ ์ไทย-กัมพูชา อดีตถึงปัจจุบนั” (กนกกร วีระประจกัษ์. 2554) ท่ีระบุ
ว่าประเทศกัมพูชาและประเทศไทยมีความสัมพันธใ์กลช้ิดกันมาตัง้แต่โบราณก่อนท่ีจะมีการขีด
เสน้พรมแดน ท าใหมี้คนไทยเชือ้สายกัมพูชาอาศัยอยู่ในประเทศไทยในเขตจังหวดับุรีรมัยแ์ละ
จงัหวดัสุรินทร ์ในขณะท่ีพบคนกัมพูชาเชือ้สายไทยอาศยัอยู่บริเวณจงัหวดัเสียมราฐ พระตะบอง
และเกาะกง ท าใหค้นไทยและคนกมัพชูามีวิถีชีวิตส่วนใหญ่ท่ีและคลา้ยคลึงกัน นอกจากนีก้ารใช้
ภาษาไทยในประเทศกัมพูชาในปัจจุบันยังพบเห็นไดใ้นโทรทัศน ์เน่ืองจากชาวกัมพูชาช่ืนชอบ
รายการโทรทัศนข์องประเทศไทยเป็นอย่างมาก ท าใหมี้รายการโทรทัศนข์องประเทศไทยท่ีเป็น
ภาษาไทยหลาย ๆ รายการสามารถหาดูไดใ้นประเทศกัมพูชา ดว้ยเหตุนีจ้ึงท าให้ชาวกัมพูชามี
ความคุน้เคยกบัภาษาไทยเป็นอย่างดีจากรบัชมทางรายการโทรทศันด์งักลา่ว ดงันัน้ความสมัพนัธ์
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ใกลช้ิดระหว่างประเทศไทยและประเทศกมัพชูาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จึงเป็นสาเหตท่ีุท าใหแ้รงงาน
ชาวกมัพชูาสามารถส่ือสารภาษาไทยไดใ้กลเ้คียงกบัภาษาไทยมาตรฐานมากกวา่เม่ือเปรียบเทียบ
กบัแรงงานชาวเมียนมาและแรงงานชาวลาว  

2.1.2 ทศันคตขิองคนไทยตอ่แรงงานชาวลาว 
คนไทยมีทัศนคติท่ีดีต่อแรงงานชาวลาวในล าดับต่อมา ผลการศึกษา

ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง “เอกลักษณ์ของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย  : ศึกษา
เปรียบเทียบแรงงาน ชาวพม่า กัมพูชา และลาว” (ขวญัชยั รุง่ไพศาล. 2560) ผลการศึกษาพบว่า 
ชาวลาวมีความคุน้ชินและเขา้ใจภาษาไทยในระดบัมาก เน่ืองจากโอกาสในการเขา้ถึงส่ือมวลชน
ไทยโดยเฉพาะส่ือโทรทศัน ์ท่ีครอบคลมุหลายพืน้ท่ีในประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน
ลาว รวมถึงความคลา้ยคลึงของภาษาท่ีมาจากตระกลูเดียวกนั ปัจจยัดงักล่าวส่งผลใหแ้รงงานชาว
ลาวสามารถส่ือสารภาษาไทยไดดี้ แต่เหตุผลท่ีท าใหค้นไทยมีทัศนคติท่ีดีต่อแรงงานชาวกัมพูชา
มากว่าแรงงานชาวลาวนัน้ ผูว้ิจยัสนันิษฐานวา่น่าจะมีสาเหตมุาจากการท่ีคนไทยมีอคตติอ่คนลาว 
ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัเรื่อง “การน าเสนอข่าวแรงงานขา้มชาติลาวในส่ือส่ือสิ่งพิมพ์ : ในมมุมอง
ของส่ือมวลชนลาว” (ภาคภูมิ   หรรนภา. 2555) ผลการศกึษาพบวา่ ในมมุมองของส่ือมวลชนลาว
ท่ีมีต่อการน าเสนอข่าวสารเก่ียวกับแรงงานขา้มชาติลาวในส่ือสิ่งพิมพข์องไทย มกัน าเสนอข่าวท่ี
เก่ียวกับประเทศลาวเป็นไปในเชิงลบ มีการแสดงแนวคิดเก่ียวกับชาติพันธุ์นิยมและการกดข่ี
ประเทศลาวว่าดอ้ยความเจริญกว่า ผา่นการใชส้รรพนามท่ีใชเ้รียกชาวลาว เช่น “แรงงานตา่งดา้ว” 
“แรงงานเถ่ือน” และ “สาวลาว” ปรากฏอดุมการณช์าตนิิยมไทยแฝงในน า้เสียงของผูร้ายงานขา่ว ท่ี
แสดงถึงการกดข่ีและส่ือใหเ้ห็นว่าประเทศลาวดอ้ยกว่า และการน าเสนอเรื่องของประเทศลาวใน
บางแง่มมุ มีผลในการสรา้งภาพลกัษณเ์ก่ียวกบัคนลาว ท าใหผู้อ้า่นเกิดความรูส้ึกและทศันคติดา้น
ลบกบัคนลาว 

2.1.3 ทศันคตขิองคนไทยตอ่แรงงานชาวเมียนมา 
จากผลการศกึษาพบวา่ คนไทยมีทศันคตท่ีิดีตอ่แรงงานชาวเมียนมานอ้ย 

ท่ีสดุ เม่ือเปรียบเทียบกบัแรงงานชาวลาวและแรงงานชาวกมัพชูา ผูว้ิจยัสนันิษฐานว่าสาเหตท่ีุท า
ให้คนไทยมีทัศนคติต่อแรงงานชาวเมียนมาน้อยกว่าแรงงานชาติอ่ืน ๆ น่าจะมีสาเหตุมาจาก
ทศันคติดา้นลบท่ีคนไทยมีตอ่ชาวเมียนมาผ่านทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร ์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบั
สงครามระหว่างไทยกับเมียนมา และผ่านทางส่ือตา่ง ๆ ท่ีน าเสนอข่าวเก่ียวกบัแรงงานชาวเมียน
มา ท่ีมีนิสยัชอบลกัขโมย ชอบใชค้วามรุนแรง และมีจิตใจท่ีโหดรา้ย น าไปสู่การเกิดอคติและการดู
หมิ่นชาวเมียนมา ซึ่งขอ้สนันิษฐานดงักล่าวสอดคลอ้งกบัทฤษฎี “คติถือชาติพนัธุต์นเป็นใหญ่” ท่ี
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แสดงถึงอคติระหว่างผูท่ี้อยู่ในกลุ่มและผูท่ี้อยู่นอกกลุ่ม โดยเช่ือว่าทศันคติ ประเพณี และกิจกรรม
ของกลุ่มตนส าคญักวา่และดีกวา่กลุม่อ่ืน และถือว่ากลุ่มอ่ืนท่ีมีวฒันธรรมแตกตา่งจากกลุม่ตนเป็น
กลุ่มท่ีดอ้ยกว่า (พจนานุกรมศพัทส์งัคมวิทยา ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. 2557) และสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตรก์ารเมืองว่าดว้ยการบริหารแรงงานข้ามชาติใน
ประเทศไทย: กรณีศกึษาแรงงานชาวเมียนม่ารใ์นพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่” (สพุตัรา ตนัติจริยาพนัธ.์ 
2556) ผลการศกึษาพบว่า แรงงานขา้มชาติไทยใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดร้บัผลกระทบจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าท่ีของรฐั ไม่สามารถเข้าถึงเงินกองทุนทดแทนและเงิน
ประกนัสงัคม รูส้กึแปลกแยกจากคนไทย ถกูเหยียดหยามเชือ้ชาตแิละภาษาจากคนไทย 

2.2 ทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อแรงงานต่างชาติท่ีพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา 
ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกมัพชูา ในมิตดิา้นตา่ง ๆ ตามปัจจยัทางเพศและเชือ้
ชาตขิองแรงงานงานตา่งชาติ 

เม่ือพิจารณาทัศนคติของคนไทยท่ีมีต่อแรงงานต่างชาติในมิติดา้นต่าง ๆ 
ตามปัจจัยทางเพศและเชือ้ชาติของแรงงานงานต่างชาติ พบว่า คนไทยมีทศันคติท่ีดีต่อแรงงาน
ตา่งชาติมิติตา่ง ๆ ในภาพรวม เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงันี ้มิติดา้นความดงึดดูใจทางสงัคม 
มิตดิา้นความไมอ่ยูน่ิ่ง และมิตดิา้นความเหนือกวา่ พบรายละเอียด ดงันี ้

2.2.1 มิตดิา้นความดงึดดูใจทางสงัคม  
คนไทยมีทศันติท่ีดีต่อแรงงานต่างชาติ มิติดา้นความดึงดดูใจทางสงัคม

มากท่ีสุด โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี ้คุณลักษณะด้าน “จริงใจ” “เป็นมิตร” และ 
“ซ่ือสตัย”์ แรงงานชาวเมียนมาเพศชายไดร้บัการประเมินคา่คะแนนเฉล่ีย “สงูสดุ” ในมิตนีิ ้ผลการวิ
ศึกษาขา้งตน้สอดคลอ้งกับงานวิจยัเรื่อง “การส่ือสารระหว่างวฒันธรรมในการจา้งแรงงาน ชาว
เมียนมา่รใ์นพืน้ท่ีภาคใตข้องประเทศไทย” (ปรีดา  นคัเร; ยบลุ  เบญ็จรงคกิ์จ. 2561) ผลการศกึษา
พบว่า เม่ือผูป้ระกอบการไดมี้ประสบการณใ์นการท าางานรว่มกนักบัชาวเมียนมาท าใหเ้กิดการเป
ล่ียแปลงทศันคติท่ีมีตอ่ชาวเมียนมาจากดา้นลบ ซึ่งจากท่ีเคยมองว่าชาวเมียนมาโหดรา้ย น่ากลวั 
และไม่น่าไวใ้จ เปล่ียนเป็นดา้นบวกเน่ืองจากลูกจา้งชาวเมียนมามีความอดทน ซ่ือสัตย ์จริงใจ 
และเครง่เครง่ครดัในแนวทางพระพทุธศาสนา 

2.2.2 ในมิตดิา้นความไมอ่ยูน่ิ่ง 
คนไทยมีทัศนติท่ีดีต่อแรงงานต่างชาติ มิติดา้นความไม่อยู่นิ่งมากเป็น

ล าดบัต่อมา โดยคุณลกัษณะดา้น “ขยัน” ไดร้บัการประเมินค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุด จากผลการวิ
ศึกษาขา้งตน้สอดคลอ้งกับงานวิจยัเรื่อง “สภาวะความจ าเป็นต่อความตอ้งการแรงงานต่างดา้ว 
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และทศันคติของผูป้ระกอบการในพืน้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคราบหนองแหน อ าเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา" (สุชานาถ พัฒนวงศง์าม; อรนุช กฤตยขจรสกุล. 2561) ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อแรงงานต่างชาติโดยรวมอยู่ใน ระดับ  “ปานกลาง” และหาก
พิจารณาตามคณุลกัษณะพบว่าในมุมมองของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูป้ระกอบการมีทศันคติท่ีดีต่อ
แรงงานตา่งชาติ เมียนมา ลาว และกมัพชูา ในมิติดา้นความไม่อยู่นิ่ง กลา่วคือกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่า
แรงงานต่างชาติทัง้ 3 สญัชาติ มีความ “ขยนั” “อดทน” “ไม่เลือกงาน” และ “มีความรบัผิดชอบ” 
นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกับงานวิจยัเรื่อง "การเลือกจา้งแรงงานตา่งดา้วในอาเซียน (เมียนมา  ลาว 
กัมพูชา) ของผูป้ระกอบการในจงัหวัดปราจีนบุรี" (ชนัดดา  ก่ิงทอง. 2558) ท่ีผลการศึกษาพบว่า
ปัจจยัดา้น “ความขยนัในการท างาน” และ “ความรบัผิดชอบ” มีผลต่อการเลือกจา้งแรงงานต่าง
ดา้วในอาเซียนของผูป้ระกอบการในจงัหวดัปราจีนบรุี 

2.2.3 มิตดิา้นความเหนือกวา่  
จากผลการศึกษา หากพิจารณาคณุลกัษณะในมิติดา้นความเหนือกว่า 

พบว่าคณุลักษณะดา้น “มีรสนิยม” และ “ฐานะดี” ไดร้บัการประเมินใหมี้ค่าเฉล่ีย ระดบั “นอ้ย” 
ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าสาเหตุท่ีท าให้คนไทยมีทัศนคติต่อแรงงานต่างชาติใน ในมิติด้านความ
เหนือกว่า คุณลักษณะดา้น  “มีรสนิยม” ในระดับ “นอ้ย” น่าจะมีผลมาจากความแตกต่างทาง
วฒันธรรม รสนิยม หมายถึง ความนิยมชมชอบในสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งเป็นไปตามฐานานรูุปของแตล่ะ
คน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 2557)  แรงงานต่างชาติจะมีรูปแบบการแต่งกายท่ี
แตกตา่งจากคนไทยอยา่งชดัเจน เช่น การนุ่งโสรง่ของแรงงานเมียนมาเพศชาย การทานาคาบนให
น้าและการกินหมากของแรงงานเมียนมา รวมถึงการนุ่งผ้าถุงของแรงงานต่างชาติเพศหญิง 
ลกัษณะดงักล่าวแสดงถึงอตัลกัษณ์ชาติพันธุข์องแรงงานต่างชาติอย่างชดัเจน ซึ่งสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยเรื่อง “ความผสมกลมกลืนทางวฒันธรรมของแรงงานพม่าในประเทศไทย : กรณีศึกษา
จงัหวดัสมุทรสาคร” (วาทนี บุญชะลกัษี, และคณะ. 2559) ผลการศึกษาพบว่า แรงงานต่างชาติ
เมียนมาในจงัหวดัสมุทรสาคร จะรกัษาอตัลกัษณท์างวฒันธรรมของตนเองไวใ้นรูปแบบของการ
ด าเนินชีวิต เช่น การแต่งกาย อาหาร ความเช่ือ พิ ธีกรรม และการใช้ภาษาถ่ินของตนใน
ชีวิตประจ าวัน การแต่งกายดว้ยการนุ่งผา้ถุงก็เป็นหนึ่งในวฒันธรรมการแต่งกายของคนไทยใน
อดีต แตปั่จจบุนันีค้นไทยเพศหญิงไม่นิยมนุง่ผา้ถงุ แตน่ิยมแตก่ายตามรูปแบบวฒันธรรมตะวนัตก 
เช่น การสวมใส่กางเกง ดงันั้นจึงท าใหค้นไทยมองแรงงงานต่างชาติท่ีนุ่งผา้ถุงว่าความลา้สมัย 
แสดงถึงความไม่มีรสนิยม  ในขณะท่ีคุณลักษณะดา้น “ฐานะดี” ก็ไดร้บัการประเมินค่าคะแนน
เฉล่ียในระดบั “นอ้ย” เช่นเดียวกัน ผูว้ิจยัสนันิษฐานว่าสาเหตท่ีุท าใหค้นไทยมีทศันคติต่อแรงงาน
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ต่างชาติในในมิติด้านความเหนือกว่า คุณลักษณะด้าน “ฐานะดี” ในระดับ “น้อย” เน่ืองจาก
แรงงานตา่งชาติท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทยเป็นกลุ่มชนชัน้ล่างท่ีมีฐานะยากจน พวกเขาเขา้มา
ท างานในประเทศไทยเพ่ือแสวงหาความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ เม่ือเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างแรงงาน
ตา่งชาติกบัแรงงานไทยพบวา่ แรงงานตา่งชาติมีอตัราคา่จา้งต ่ากว่าแรงงานไทย ดงันัน้จงึสง่ผลตอ่
ทศันคติของคนไทยท่ีมองว่าแรงงานตา่งชาติมีฐานะทางเศรษฐกิจต ่ากว่าคนไทย ซึ่งสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัเรื่อง “การเลือกจา้งแรงงานตา่งดา้วในอาเซียน (เมียนมา ลาว กมัพชูา) ของผูป้ระกอบการ
ในจงัหวดัปราจีนบุรี” (ชนัดดา ก่ิงทอง. 2558) ผลการศึกษาพบว่าในมุมมองของผูป้ระกอบการ 
ปัจจยัดา้นคา่จา้งมีผลตอ่การตดัสินใจรบัแรงงานตา่งชาติเขา้มาท างาน เน่ืองจากแรงงานตา่งชาติ
มีอตัราคา่จา้งถกูกวา่แรงงานไทย 

สรุปได้ว่า คนไทยมีทัศนคติในภาพรวมท่ีดีต่อแรงงานชาวเมียนมาเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง ในทุกมิติ ยกเวน้มิติดา้นความเหนือกว่า คณุลกัษณะดา้น “ฐานะดี” และ มิติ
ดา้นความไม่อยู่นิ่ง คุณลักษณะดา้น “กระตือรือรน้” ท่ีแรงงานชาวเมียนมาเพศหญิงไดร้บัการ
ประเมินคา่คะแนนเฉล่ียสงูกว่าแรงงานเมียนมาเพศชาย ในขณะท่ีคนไทยมีทศันคติในภาพท่ีดีต่อ
แรงงานชาวลาวเพศชายเท่ากบัเพศหญิง เม่ือพิจารณาแยกตามมิติพบว่า คนไทยมีทศันคติท่ีดีต่อ
แรงงานชาวลาวเพศหญิงทกุมิติ ยกเวน้มิตดิา้นความดงึดดูใจทางสงัคม ในขณะท่ีแรงงานชาวลาว
เพศชายไดร้บัการประเมินค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าแรงงานชาวลาวเพศหญิง คนไทยมีทศันคติใน
ภาพรวมท่ีดีต่อแรงงานชาวกัมพูชาเพศหญิงทุกมิติ ยกเวน้มิติดา้นความเหนือกว่า คุณลักษณะ
ดา้น “มีรสนิยม” และ “ฐานะดี” ท่ีแรงงานชาวกมัพชูาเพศชายไดร้บัการประเมินคา่คะแนนเฉล่ียสงู
กว่าแรงงานกัมพูชาเพศหญิง ในขณะท่ีคณุลกัษณะ “มีการศึกษา” แรงงานชาวกัมพูชาเพศชาย
และเพศหญิง ไดร้บัการประเมินคา่คะแนนเฉล่ียเทา่กนั   

3.ทศันคตขิองคนไทยตอ่คนไทยท่ีพดูภาษาไทยมาตรฐานและแรงงานท่ีพดูภาษาไทย
ส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา ตามปัจจยัดา้นเพศและ
ระดบัการศกึษาของคนไทย พบรายละเอียด ดงันี ้

3.1 ทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อคนไทยท่ีพูดภาษาไทยมาตรฐานตามปัจจยัดา้น
เพศและระดบัการศกึษาของคนไทย 

คนไทยเพศชายและเพศหญิงท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตรีมีทศันคติ
ในภาพรวมท่ีดีตอ่คนไทยมากวา่คนไทยเพศชายและเพศหญิงท่ีมีระดบัการศกึษาตัง้แตป่รญิญาตรี
ขึน้ไป เม่ือพิจารณาตามมิติตา่ง ๆ พบว่า เสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาเพศ
หญิงได้รับการประเมินค่าคะแนนเฉล่ีย “สูงสุด” จากคนไทยเพศชายและเพศหญิงท่ีมีระดับ
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การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ในมิติด้านความเหนือกว่า คุณลักษณะด้าน “มีการศึกษา” 
สอดคลอ้งกันกับ คุณลักษณะดา้น “กระตือรือรน้” มิติดา้นความไม่อยู่นิ่ง ซึ่งเสียงพูดภาษาไทย
มาตรฐานท่ีพดูโดยเจา้ของภาษาเพศชาย ไดร้บัการประเมินคา่คะแนนเฉล่ีย “สูงสดุ” เช่นเดียวกัน 
ในขณะท่ีเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจ้าของภาษาเพศหญิง ได้รบัการประเมินค่า
คะแนนเฉล่ีย “สงูสดุ” จากคนไทยเพศชายและเพศหญิงท่ีมีระดบัการศกึษาตัง้แตป่ริญญาตรีขึน้ไป 
มิตดิา้นความดงึดดูใจทางสงัคม คณุลกัษณะดา้น “เป็นมิตร” 

3.2 ทศันคตขิองคนไทยตอ่แรงงานตา่งชาตท่ีิพดูภาษาไทยส าเนียงเมียนมา  
ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกมัพชูาตามปัจจยัดา้นเพศและระดบัการศกึษาของ
คนไทย 

คนไทยเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่ท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรี
มีทัศนคติท่ีดีต่อแรงงานต่างชาติมากว่าคนไทยเพศชายและเพศหญิงท่ีมีระดบัการศึกษาตัง้แต่
ปริญญาตรีขึน้ไป เม่ือพิจารณาตามมิติต่าง ๆ พบว่า เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชาเพศชาย
ได้รับการประเมินค่าคะแนนเฉล่ีย “สูงสุด” จากคนไทยเพศหญิงท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี มิติดา้นความเหนือกว่า คณุลกัษณะดา้น “มีการศึกษา” ในขณะท่ีเสียงพดูภาษาไทย
ส าเนียงลาวเพศชายไดร้บัการประเมินค่าคะแนนเฉล่ีย “สูงสุด” จากคนไทยเพศชายท่ีมีระดับ
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี คุณลักษณะดา้น “จริงใจ” สอดคล้องกันกับเสียงพูดภาษาไทย
ส าเนียงกัมพูชาเพศหญิง ท่ีไดร้บัการประเมินค่าคะแนนเฉล่ีย “สูงสุด” จากคนไทยเพศหญิงท่ีมี
ระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี คณุลกัษณะดา้น “เป็นมิตร” ซึ่งจดัอยู่ในมิติดา้นความดงึดดูใจ
ทางสังคมทั้ง 2 คุณลักษณะ เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชาเพศชาย ไดร้บัการประเมินค่า
คะแนนเฉล่ีย “สงูสดุ” จากคนไทยเพศชายท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี คณุลกัษณะดา้น 
“ขยนั” สอดคลอ้งกนักับเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงกัมพูชาเพศหญิงไดร้บัการประเมินค่าคะแนน
เฉล่ีย “สูงสุด” จากคนไทยเพศหญิงท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี คุณลักษณะด้าน 
“กระตือรือรน้” ซึ่งจัดอยู่ในมิติดา้นความไม่อยู่นิ่งทั้ง 2 คุณลักษณะ ยกเวน้ เสียงพูดภาษาไทย
ส าเนียงลาวเพศหญิงไดร้บัการประเมินค่าคะแนนเฉล่ีย “สูงสุด” จากคนไทยเพศชายท่ีมีระดับ
การศกึษาตัง้แตป่รญิญาตรีขึน้ไป มิตดิา้นความเหนือกวา่ คณุลกัษณะดา้น “มีการศกึษา” 

เม่ือพิจารณาทศันคติของคนไทยตอ่คนไทยท่ีพูดภาษาไทยมาตรฐานและต่อ
แรงงานท่ีพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกัมพูชา 
ตามปัจจยัดา้นเพศของคนไทยพบว่า คนไทยเพศหญิงมีทศันคตท่ีิดีตอ่คนไทยและแรงงานตา่งชาติ
มากกว่าคนคนไทยเพศชาย ผลการศกึษาขา้งตน้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Bakan (Bakan. 1966 
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อา้งอิงในดุลยา จิตตะยโศธร. 2551)ท่ีไดอ้ธิบายไวว้่าลักษณะของความเป็นหญิง (Femininity) 
ประกอบดว้ยลักษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ่ื้น รูจ้ัก
ยอมรบัผู้อ่ืน มีความเป็นมิตรและชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น เช่นเดียวกันกับแนวคิดของ Parson และ 
Bales (Parson and Bales. 1955 อา้งอิงในดลุยา จิตตะยโศธร. 2551) ท่ีกล่าวไวว้่า เพศหญิงจะ
มีพฤติกรรมการแสดงออก (Express Behavior) ท่ีเนน้การแสดงออกทางอารมณ ์ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
การอยู่รว่มกันกับบุคคลอ่ืน จากแนวคิดดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นว่าสาเหตท่ีุท าใหค้นไทยเพศหญิงมี
ทศันคติท่ีดีตอ่เสียงพูดภาษาไทยทุกส าเนียงมากกว่าคนไทยเพศชาย เน่ืองจากคนไทยเพศหญิงมี
ทศันคติท่ีแสดงถึงการยอมรบัผูอ่ื้นมากกวา่ มีความเป็นมิตร มีน า้ใจ และห่วงใยความรูส้กึของผูอ่ื้น
มากกวา่คนไทยเพศชาย 

จากการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคนไทยท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรีมีทศันคติท่ีดีต่อคนไทยและแรงงานต่างชาติมากกว่าคนไทยท่ีมีระดบัการศกึษาตัง้แต่
ปรญิญาตรีขึน้ไป ผูว้ิจยัสนันิษฐานวา่เหตผุลท่ีท าใหค้นไทยท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตรีมี
ทัศนคติท่ีดีต่อแรงงานต่างชาติมากกว่าคนไทยท่ีมีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึน้ไป 
เน่ืองจากปัจจยัในเรื่องความใกลช้ิดในการท างานรว่มกับแรงงานต่างชาติ และมองเห็นถึงความ
จ าเป็นและความส าคญัของแรงงานต่างชาติท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทย ดังนั้นจึงส่งผลต่อ
ทศันคติท่ีดีท่ีมีต่อแรงงานต่างชาติ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัเรื่อง “ทศันคติต่อแรงงานขา้มชาติใน
ประเทศไทย  ตามมิติดา้นสาธารณสุข ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นความมั่นคงของประเทศ” (ยงยทุธ 
แฉล้มวงษ์; และคณะ. 2561) ผลการวิจัยพบว่าแรงงานไทยส่วนหนึ่งมีทัศนคติท่ีดีต่อแรงงาน
ต่างชาติเน่ืองจากแรงงานข้ามชาติท่ีเข้ามาท างานเป็นการทดแทนความขาดแคลนในอาชีพท่ี
แรงงานไทยไมน่ิยมท า  

ข้อเสนอแนะ 
1. งานวิจัยในครัง้นีไ้ดศ้ึกษาทัศนคติของไทยท่ีมีต่อแรงงานต่างชาติ เมียนมา ลาว และ

กัมพูชา โดยเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ หากในอนาคตมี
การศกึษาทศันคติของคนไทยต่อแรงงานตา่งชาติ ผูว้ิจยัเห็นว่าควรจะเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง
ในเขตจงัหวดัอ่ืน ๆ ท่ีมีแรงงานตา่งชาต ิเขา้มาท างาน  

2. งานวิจยัในครัง้นีไ้ดมุ้่งศกึษาปัจจยัดา้น เพศ เชือ้ชาติ และระดบัการศกึษา ผูว้ิจยัเห็นว่า
หากมีการศกึษาทศันคติต่อภาษาอีก ตอ้งตระหนกัถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ของผูพู้ด เช่น อายุ อาชีพ ถ่ินท่ี
อยู ่ฯลฯ 
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3. ผูว้ิจยัคาดว่าในการศึกษาครัง้ต่อไปควรมีการเปรียบเทียบทศันคติต่อภาษาอ่ืน ๆ เช่น 
ภาษาจีน ตามปัจจัยทางสังคมต่าง ๆ เพราะปัจจุบันชาวจีนเดินทางเข้าท าธุรกิจการคา้ จัดตัง้
บริษัทและโรงงานในประเทศมากขึน้เป็นล าดบั และดว้ยอิทธิพลจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
และประชากรของประเทศจีน ซึ่งถือไดว้่าเป็นยักษ์ใหญ่ของประเทศในกลุ่มเอเชีย ท าใหป้ระเทศ
ไทยเกิดการปรบัตวัเพ่ือใหส้ามารถกา้วทนัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ดงันัน้ในปัจจบุนั
รฐับาลไทยจึงไดมี้การบรรจุหลกัสูตรการเรียนสอนภาษาจีนระดบัประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ผูว้ิจยัจงึเห็นวา่การศกึษาทศันคตขิองคนไทยท่ีมีตอ่ชาวจีนรุน่ท่ี 2 ท่ีตดิตามผูป้ครองเขา้มาอาศยัใน
ประเทศไทย ซึ่งชาวจีนรุ่นท่ี 2 ไดด้  าเนินชีวิตท่ามกลางความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม 
และได้เข้ารับการศึกษาในระบบการศึกษาของไทย ท าให้สามารถส่ือสารได้ถึง 3 ภาษา คือ 
ภาษาจีนท่ีใชส่ื้อสารในครอบครวั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีใชส่ื้อสารในโรงเรียนและในท่ี
สาธารณะ  
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