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ทศันคติต่อผูพ้ดูภาษาไทยและภาษาจีนของชาวไทยท่ีเรียนภาษาจีน 
และชาวจีนท่ีเรียนภาษาไทย: การศึกษาด้วยกลวิธีพรางเสียงคู่ 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตขิองชาวจนีทีก่ําลงัศกึษาภาษาไทย

กับทัศนคติของชาวไทยที่กําลังศึกษาภาษาจีนที่มีต่อผู้พูดภาษาจีนและผู้พูดไทย กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบดว้ยนิสตินกัศกึษาระดบัปรญิญาตรจีาํนวนรวม 210 คน ผลการวจิยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างชาวไทย
ประเมนิผู้พูดภาษาจนีสูงกว่าผูพู้ดภาษาไทยในทุกคุณลกัษณะ ในขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างชาวจนีประเมนิผู้
พดูภาษาไทยและภาษาจนีไมแ่ตกต่างกนั ผูพ้ดูภาษาไทยไดร้บัการประเมนิโดยกลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่ม
สงูกว่าผูพ้ดูภาษาจนีในดา้นการเขา้สงัคมและคุณธรรม ส่วนผูพู้ดภาษาจนีไดร้บัการประเมนิสูงกว่าผูพู้ด
ภาษาไทยในดา้นอํานาจ ดา้นสถานภาพทางสงัคม และดา้นกายภาพ กลุ่มตวัอย่างชาวไทยทีม่แีละไม่มี
เชือ้สายจนีไมม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติใินการประเมนิผูพ้ดูทัง้สองภาษา 
ค าส าคญั: ภาษาไทย, ภาษาจนี, ทศันคต,ิ กลวธิพีรางเสยีงคู่ 
 
Abstract 

This study aims to investigate the attitude of undergraduate Thai students majoring in 
Chinese and undergraduate Chinese students majoring in Thai toward Thai and Chinese 
speakers. The sample comprises 210 undergraduate students. The result shows thatThai 
respondents evaluate Chinese guise speaker more favourable on every characteristics but 
Chinese respondents evaluate Thai guise speaker and Chinese guise speaker equally. Thai 
guise speaker are evaluated more favourable on social skill and morality by the both sample 
groups, while Chinese guise speaker are evaluated morefavourable on power, social status and 
physical attraction.  Thai respondents with and without Chinese ancestor do not rate any guise 
speaker with statistical difference. 
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ความเป็นมา 
 จนีและไทยมคีวามสมัพนัธ์กนัในด้านเศรษฐกิจและวฒันธรรมมาเป็นเวลานานตัง้แต่สมยักรุง
สุโขทยัเป็นราชธานี  มคีนจนีเขา้มาตัง้รกรากในประเทศไทยเป็นจํานวนมากและมกีารผสมผสานทาง
วฒันธรรมอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบสุขจนปจัจบุนั   

ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีได้ซบเซาลงในยุคที่
ประเทศไทยกลัวภัยคอมมวินิสต์ จอมพลป. พิบูลย์สงคราม นายกรฐัมนตรีในสมยันัน้ถึงกับสัง่ปิด
โรงเรยีนที่สอนภาษาจนีทุกแห่ง ทําให้การศึกษาภาษาและวฒันธรรมจนีในประเทศไทยขาดช่วงไป   
จนกระทัง่ประเทศไทยกบัประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีไดก้ลบัมามกีารสถาปนาความสมัพนัธท์างการ
ทูตระหว่างกันอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2518 โดยม ีม.ร.ว. คึกฤทธิ ์ปราโมช ซึ่งดํารงตําแหน่ง
นายกรฐัมนตรขีองไทยในขณะนัน้ เดนิทางเยอืนประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีเป็นครัง้แรก (ธนาคาร
กสกิรไทย, 2555) 

ปจัจุบันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนก็ยังคงมีความใกล้ชิด แต่ปรับเปลี่ยนมาเป็น
ความสมัพนัธ์ในทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศมากขึ้น  เพราะประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจนีมนีโยบายเปิดประเทศให้เป็นเสรี  ทําให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว   
เหตุผลทางเศรษฐกิจนี้ทําให้มคีนไทยจํานวนมากสนใจศึกษาภาษาจนีในทุกระดบัการศึกษา  หลาย
มหาวทิยาลยัเปิดหลกัสูตรวชิาเอกภาษาจนีในระดบัอุดมศกึษา  และมมีหาวทิยาลยัในประเทศจนีเป็น
จํานวนมากเช่นกนัที่เปิดหลกัสูตรวชิาเอกภาษาไทย และภาษาไทยก็เป็นภาษาต่างประเทศที่มผีู้นิยม
เรยีนในประเทศจนี 

อย่างไรกด็ ีการศกึษาภาษาใด ๆ กต็ามมกัจะมเีหตุผลจงูใจหลากหลายอยู่เบือ้งหลงั ไม่ใช่เพยีง
ด้านเศรษฐกิจเท่านัน้ ลําพงัจํานวนผู้เรยีนหรอืผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก็ไม่สามารถบอกได้ชดัเจนว่า
ผูเ้รยีนมทีศันคตต่ิอภาษาหรอืผูพ้ดูภาษาทีต่นเรยีนอยู่ในทางบวกหรอืลบอย่างไร   ซึง่การทราบเกี่ยวกบั
ทัศนคติต่อผู้พูดภาษาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์  สามารถนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น 
การตลาด การประชาสมัพนัธ ์การทตู ฯลฯ 

วธิกีารศกึษาทศันคตต่ิอภาษามหีลายวธิ ีการเ์รต็ (Garrett, 2010) ไดก้ล่าวว่าผูเ้ขยีนตําราด้าน

ทัศนคติต่อภาษาโดยทัว่ไปรวมทัง้ตัวของการ์เร็ตเองได้แบ่งวิธีการศึกษาเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

การศกึษาวดัทศันคตทิางตรง (direct approach) และการศกึษาวดัทศันคตทิางอ้อม (indirect approach) 

ซึง่มอีกีชื่อเรยีกว่าเทคนิคพรางเสยีงคู่ (Matched-guise technique) แต่ละแบบมทีัง้จุดแขง็และจุดอ่อนใน

ตวัเอง  

การศกึษาทศันคตทิางตรงทําให้เราได้คําตอบของทศันคติแบบเปิดเผย (overt) เช่น ถามว่า
ภาษาใดไพเราะกว่า ถามว่าในสถานการณ์ต่าง ๆ จะเลอืกใชภ้าษาใด ภาษาใดมปีระโยชน์กว่า ภาษาใด
ควรได้รบัการส่งเสรมิในโรงเรยีน ฯลฯ และข้อดขีองการวดัทศันคติทางตรงคอืได้คําตอบชดัเจน แต่
ขอ้เสยีกม็เีช่นกนั คอืบางครัง้อาจจะไดค้าํตอบทีไ่มต่รงกบัความเป็นจรงิเพราะกลุ่มตวัอย่างอาจไม่กลา้ให้
คาํตอบตามจรงิ 
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ตวัอย่างงานวจิยัทีใ่ชก้ารวดัทศันคตทิางตรงกเ็ช่นในงานของ ดยี ูศรนีราวฒัน์ และคณะ (2537) 
ซึ่งศึกษาการใช้ภาษาไทยของคนจนีในกรุงเทพมหานคร โดยมวีตัถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษา
ภาษาจนีทีใ่ชใ้นกรุงเทพมหานคร และศกึษาทศันคตขิองคนจนีในกรุงเทพมหานครทีม่ต่ีอภาษาไทยและ
ภาษาจนี  

ดยีูและคณะได้จําแนกกลุ่มตวัอย่างซึ่งก็คอืผู้พูดภาษาจนีแต้จิว๋ในกรุงเทพมหานครตามระดบั
การศึกษา และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างต้องตอบว่าเห็นจริงตามข้อความใน
แบบสอบถามมากน้อยเท่าไรดว้ยมาตรประเมนิค่าแบบ 5 ช่วงคะแนน (จรงิทีสุ่ด จรงิมาก จรงิ ไม่จรงิ ไม่
จรงิเลย) เช่น ข้าพเจ้าต้องการให้ลูกหลานพูดภาษาจนีได้ภาษาจนีมปีระโยชน์ใช้ได้กว้างขวางกว่า
ภาษาไทย ขา้พเจา้ชอบภาษาจนีมากกว่าภาษาไทย ฯลฯ ผลการวจิยัพบว่ากลุ่มคนจนีอพยพมทีศันคติ
ต่อภาษาจีนในทางบวกสูงที่สุดเมื่อเทียบกับคนจนีที่เกิดในประเทศไทย และในกลุ่มคนจีนที่เกิดใน
ประเทศไทยก็พบว่ากลุ่มตวัอย่างที่มรีะดบัการศกึษาสูงที่สุดมทีศันคติต่อภาษาจนีตํ่าที่สุด หรอืเรยีกว่า
ระดบัการศกึษากบัระดบัทศันคตต่ิอภาษาจนีมกีารแปรผกผนักนันัน่เอง 

การวดัทศันคตทิางอ้อมมชีื่อเรยีกอกีอย่างว่าเทคนิคพรางเสยีงคู่ เทคนิคนี้ถูกนํามาใช้เป็นครัง้
แรกโดย Wallace E. Lambert นักจติวทิยาสงัคม และคณะ (Lambert et al., 1960) แห่งมหาวทิยาลยั
แมคกลิล ์(McGill) ประเทศแคนาดา โดยเทคนิคการพรางเสยีงคู่เป็นวธิกีารประเมนิจากการฟงัเสยีงพูด 
ทัง้สองภาษาจะต้องมาจากผูพู้ดคนเดยีวกนั แต่ผู้ประเมนิจะไม่ทราบว่ามาจากบุคคลเดยีวกนัในขณะที่
ฟงัเสยีงและทําแบบประเมนิ ก่อนที่จะเริม่ทําแบบประเมนิ จะใหผู้้ประเมนิได้ฟงัตวัอย่างเสยีงก่อน แล้ว
หลงัจากนัน้จะใหจ้นิตนาการถงึบุคลกิลกัษณะของผูพ้ดู  

แลมเบิร์ตศึกษาทัศนคติต่อผู้พูดภาษาอังกฤษและผู้พูดภาษาฝรัง่เศสในเมืองมอนทรีออล 
ประเทศแคนาดา กลุ่มตวัอย่างจะได้ยนิเสยีงอ่านขอ้ความภาษาองักฤษและฝรัง่เศสโดยผู้รู้สองภาษา
จํานวน 4 คน และต้องประเมนิเจา้ของเสยีงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความสูง หน้าตา ความเป็นผู้นํา 
อารมณ์ขัน ความฉลาด ความเคร่งศาสนา ความมัน่ใจในตนเอง ความไว้ใจได้ ความใจดี ความ
ทะเยอทะยาน ความเป็นมติร บุคลกิภาพที่ด ีและความสามารถในการสรา้งความบนัเทงิให้กบัคนรอบ
ขา้งดว้ยมาตรประเมนิค่าแบบ 6 ช่วงคะแนน    

ผลการศึกษาพบว่าทัง้กล่มตัวอย่างที่พูดภาษาฝรัง่เศสและภาษาอังกฤษมีการประเมิน
ภาษาองักฤษสูงกว่าภาษาฝรัง่เศสในเกือบทุกคุณลกัษณะ โดยกลุ่มตวัอย่างที่พูดฝรัง่เศสเองประเมนิ
ภาษาฝรัง่เศสของตนเองตํ่ากว่าที่ผู้พูดภาษาองักฤษประเมนิผู้พูดภาษาฝรัง่เศสด้วย ซึ่งแลมเบริต์และ
คณะได้อธบิายว่าเป็นเพราะกลุ่มที่มฐีานะตํ่ากว่าในสงัคมบางครัง้ก็ยอมรบัในสามญัทศัน์แบบตายตยั 
(stereotype) ที่ตคีุณค่าของพวกตนไว้ตํ่า ซึ่งในเวลานัน้ในสถานภาพของภาษาองักฤษสูงกว่าภาษา
ฝรัง่เศสอยา่งเด่นชดัมากในประเทศแคนาดา 

งานวจิยันี้มุ่งศกึษาทศันคตขิองชาวจนีทีเ่รยีนภาษาไทยและชาวไทยที่เรยีนภาษาจนีต่อคนไทย
และคนจนี ดว้ยกลวธิพีรางเสยีงคู่ (Matched-guisetechnique) เช่นเดยีวกบัในงานของแลมเบริต์ วธินีี้
เป็นการศกึษาทศันคตโิดยอ้อมซึง่จะศกึษาไดแ้นบเนียนกว่าการสมัภาษณ์ถามกลุ่มตวัอย่างโดยตรงว่ามี
ทศันคตอิยา่งไรต่อภาษานัน้ๆ 



51 
 

วตัถปุระสงค ์
1. ศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตขิองชาวจนีทีศ่กึษาภาษาไทยกบัของชาวไทยทีศ่กึษาภาษาจนี 

ทีม่ต่ีอผู้พูดภาษาจนีและผู้พูดไทย ทัง้ในภาพรวมและในด้านคุณสมบตัยิ่อย ได้แก่คุณสมบตัดิ้านสงัคม  
คุณสมบตัดิ้านความสามารถ คุณสมบตัดิ้านอํานาจ คุณสมบตัดิ้านคุณธรรม คุณสมบตัดิ้านสถานภาพ
ทางสงัคม  และคุณสมบตัดิา้นกายภาพ  

2. ศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตขิองชาวไทยเชือ้สายจนีและชาวไทยทีไ่ม่มเีชือ้สายจนีทีม่ต่ีอผู้
พดูภาษาจนีและผูพ้ดูไทย ทัง้ในภาพรวมและในดา้นคุณสมบตัยิอ่ยตามวตัถุประสงคข์อ้ 1 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 เนื่องจากผลการศกึษาทาํใหท้ราบว่าชาวไทยและชาวจนีมทีศันคตต่ิอกนัดหีรอืไมด่ใีนดา้นใด  จงึ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบัการตลาด การประชาสมัพนัธ ์การทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรฐั
ประชาชนจนีได ้ เช่น อาจนําไปใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อสรา้งสื่อประชาสมัพนัธก์ารท่องเที่ยวที่นอกจากจะให้
ขอ้มลูดา้นการท่องเทีย่วแลว้ยงัช่วยแกไ้ขมมุมองในแงล่บทีป่ระชาชนของทัง้สองประเทศมต่ีอกนั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรของงานวจิยันี้คอืนักศึกษาระดบัปรญิญาตรชีาวไทยที่กําลงัศึกษาภาษาจนีในฐานะ
วชิาเอกในมหาวทิยาลยัในประเทศไทย  และนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรชีาวจนีทีก่ําลงัศกึษาภาษาไทยใน
ฐานะวชิาเอกในมหาวทิยาลยัในประเทศจนี 
 ผู้วจิยัได้ใช้วธิสีุ่มตวัอย่างโดยสะดวก (convenience sampling) โดยได้เลอืกเก็บข้อมูลจาก
นักศกึษาชาวจนีมาทัง้สิ้น 106 คน จากมหาวทิยาลยัชนชาตยิูนนาน ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี   
และเลือกเก็บข้อมูลจากนิสิตนักศึกษาระดบัปรญิญาตรชีาวไทยที่กําลงัศึกษาภาษาจนีเป็นวิชาเอก
จาํนวนทัง้สิน้ 104 คน จากมหาวทิยาลยั 3 แห่ง  ได้แก่ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ มหาวทิยาลยัหวั
เฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิและมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

จาํนวนของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศและเชือ้สายแสดงไวใ้นตาราง 1 ดงันี้ 
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ตาราง 1  
คุณสมบตัแิละจ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง 

 
กลุ่มตวัอย่างชาวไทย กลุ่มตวัอย่างชาวจนี 

รวม 
ไม่มเีชือ้สายจนี มเีชือ้สายจนี รวม 

ไม่เป็นชนเผ่า
ไท 

เป็นชนเผ่า
ไท 

รวม 

ชาย 
6 

(%) 
17 
(%) 

23 
(22.10%) 

7 
(6.60%) 

0 
(0%) 

7 
(6.60%) 

30 

หญงิ 
24 
(%) 

57 
(%) 

81 
(77.88%) 

94 
(%) 

5 
(%) 

99 
(93.4%) 

180 

รวม 
30 

(29.41%) 
74  

(72.55%) 
104 

(100%) 
101 

(95.28%) 
5 

(4.72%) 
106 

(100%) 
210 

 
จากจํานวนกลุ่มตวัอย่างชาวจนี พบว่าผู้ที่มชีาตพินัธุ์ไทอยู่เพยีงรอ้ยละ 4.72 ซึ่งเป็นจํานวนที่

น้อยมากเมื่อเทยีบกบัผู้ทีไ่ม่ได้เป็นชาตพินัธุไ์ทที่มถีงึ 101 คน หรอืรอ้ยละ 95.28 ทําให้ในงานวจิยันี้ไม่
ศกึษาว่าชาวจนีเชื้อสายไทกบัชาวจนีที่ไม่มเีชื้อสายไทมทีศันคตแิตกต่างกนัหรอืไม่ต่อผู้พูดภาษาไทย
และภาษาจนี  แต่ศกึษาเพยีงว่าชาวไทยทีม่แีละไม่มเีชื้อสายจนีจะมทีศันคตแิตกต่างกนัหรอืไม่ต่อผูพู้ด
ภาษาไทยและภาษาจนี   

เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมลู 
 เครื่องมอืที่สําคญัในการใช้เทคนิคพรางเสยีงคู่คอืตัวอย่างเสยีงพูดที่มาจากผู้พูดคนเดยีวกัน 
เนื้อความเดยีวกนั แต่เป็นคนละภาษา โดยที่ผู้พูดดงักล่าวต้องออกเสยีงภาษาทัง้สองได้เหมอืนหรอื
ใกลเ้คยีงเจา้ของภาษาอยา่งมาก และแบบสอบถาม 
 ในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัไดร้บัความอนุเคราะหต์วัอยา่งเสยีงจากนิสติหญงิชาวจนี อายุ 25 ปี จากเมอืง          
ซอีาน มณฑลสานชีประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ซึ่งจบการศึกษาระดบัปรญิญาตรศีิลปศาสตร
บณัฑติ สาขาภาษาไทย จาก Xi’an International studies University และปจัจุบนักําลงัศกึษาระดบั
ปรญิญาโทภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พรอ้ม ๆ กบัเป็นอาจารย์
พเิศษใหก้บัสาขาวชิาภาษาจนี ภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ขอ้ความที่ใชเ้ป็นตวัอย่างเสยีงเป็นขอ้ความที่นํามาจากพระครสิตธรรมคมัภรี ์สาเหตุทีผู่ว้จิยัใช้
ขอ้ความทีนํ่ามาจากพระครสิตธรรมคมัภรีม์ ี3 ประการดงันี้ 

1. ผูว้จิยัสามารถหาขอ้ความทีม่เีนื้อความเดยีวกนัแต่ต่างภาษาไดโ้ดยง่ายจากพระครสิตธรรม
คมัภรี ์ เพราะพระครสิตธรรมคมัภรี์เป็นหนังสอืทีไ่ดร้บัการแปลเตม็เล่มเป็นภาษาต่าง ๆ ทัว่โลกมากถงึ 
469 ภาษา   และได้ร ับการแปลบางส่วนของเล่มอีกถึง 2,527 ภาษา (Communication, 2011) 
นอกจากนัน้บางภาษากม็กีารแปลเป็นหลายสาํนวน 

2. ผู้วจิยัสามารถมัน่ใจได้ว่าเป็นการแปลที่ถูกต้องเพราะพระครสิตธรรมคมัภรี์เป็นคมัภรีท์าง
ศาสนา  การแปลเพื่อเผยแพร่จงึมาจากแรงจงูใจทางความศรทัธามใิช่ธุรกจิ ในแต่ละครัง้ทีแ่ปลได้มกีาร
ตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อตรวจสอบอยา่งรดักุม 
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3. การนําขอ้ความในพระครสิตธรรมคมัภรีม์าเป็นตวัอย่างเสยีงนัน้จะทําใหผู้้รบัการทดลองฟงั
แลว้ทราบไดท้นัทวี่าเจา้ของเสยีงกําลงัอ่านขอ้ความทีม่ผีู้อื่นเขยีนเอาไว้ ไม่ใช่แต่งประโยคพูดขึน้มาเอง  
ดงันัน้ในการจนิตนาการถงึคุณลกัษณะดา้นต่างๆของเจา้ของเสยีง ผูร้บัการทดลองกจ็ะไม่นําเนื้อความ
มาเป็นส่วนในการจนิตนาการถงึเจา้ของเสยีง แต่จะจนิตนาการไปตามเสยีงของภาษาที่ไดย้นิเท่านัน้ ซึง่
เท่ากบัเป็นการควบคุมตวัแปรใหม้เีพยีงความแตกต่างของภาษา 

ในทีน่ี้ผู้วจิยัได้เลอืกใชข้อ้ความพระธรรมมทัธวิ บทที ่4 ขอ้ 1 ถงึ 4 ขอ้ความภาษาไทยมาจาก
พระครสิตธรรมคมัภรีฉ์บบัอ่านเขา้ใจง่าย ภาคพนัธสญัญาใหม่ (Thai New Testament: Easy-to-Read 
Version) และขอ้ความภาษาจนีจากพระครสิตธรรมคมัภรี ์Chinese Standard Bible Simplified ซึง่ทัง้
สองถือเป็นสํานวนภาษาอ่านง่าย ทนัสมยั ใกล้เคยีงภาษาพูดจรงิในชวีติประจําวนัข้อความที่ใช้เป็น
เครือ่งมอืในงานวจิยัน้ีมดีงันี้ 

แล้วพระวญิญาณก็พาพระเยซูไปทีเ่ปล่าเปลีย่วแห้งแล้งเพือ่ให้มารมาลองใจพระองค์
หลงัจากพระเยซูอดอาหารมาเป็นเวลาสีส่บิวนัสีส่บิคนื พระองค์ก็หวิจดัมารจงึมายัว่ยุ
พระองคว์่า ‚ถา้เป็นลกูพระเจา้จรงิ กส็ ัง่หนิพวกน้ีใหก้ลายเป็นขนมปงัส‛ิ พระเยซูตอบว่า 
‚พระคมัภรี ์เขยีนไว้ว่า ‘ชวีติทีเ่ทีย่งแทไ้ม่ไดข้ึ้นอยู่กบัขนมปงัเพยีงอย่างเดยีว แต่อยู่ได้
ดว้ยค าพดูทุกค าทีม่าจากพระเจา้’ 
随后，耶稣被圣灵领到旷野去，受魔鬼的试探。耶稣禁食了四十昼夜，后

来就饿了。那试探者前来对他说：‚你如果是神的儿子，就吩咐这些石头变
成食物吧！‛ 耶稣回答说：‚经上记着：‘人活着不是单靠食物，而是靠神口
里所出的每一句话。’‛ 

 
ผู้วจิยัได้นําไฟล์เสียงดงักล่าวไปให้ชาวไทย 3 คนฟงัโดยไม่บอกว่าเจ้าของเสียงเป็นชาวจนี 

ปรากฏว่าไม่มใีครรูส้กึว่าผดิสงัเกตต่อการออกเสยีงภาษาไทยในขอ้ความตวัอย่างแต่อย่างใด และเมื่อ
ทราบภายหลงัว่าเป็นชาวจนีที่กําลงัศึกษาภาษาไทยก็รู้สึกชื่นชมที่เจ้าของเสียงสามารถออกเสียง
ภาษาไทยไดช้ดัเจนราวกบัเจา้ของภาษา 

นอกจากนัน้ ขณะเกบ็ขอ้มลูจรงิผูว้จิยัยงัไดนํ้าขอ้ความในพระครสิตธรรมคมัภรีบ์ทเดยีวกนันี้แต่
เป็นสํานวนภาษาอังกฤษและภาษาฝรัง่เศสจากเสียงของคนอีก 2 คนมาใช้คัน่กลางระหว่างสํานวน
ภาษาจนีกลางและภาษาไทย เพื่อให้กลุ่มตวัอย่างไม่สงัเกตว่าเป็นเสยีงภาษาจนีกลางและภาษาไทยมา
จากคนเดยีวกนั โดยที่ผูว้จิยัไม่ได้นําขอ้มลูทศันคตทิีก่ลุ่มตวัอย่างประเมนิผูพู้ดภาษาองักฤษและภาษา
ฝรัง่เศสมาใชใ้นการวเิคราะหแ์ต่อยา่งใด 

เครื่องมอืในการเก็บข้อมูลอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบสอบถาม ช่วงต้นของแบบสอบถามจะถาม
เกีย่วกบัขอ้มลูส่วนตวัเช่นเพศ อาย ุการศกึษา และในกรณขีองกลุ่มตวัอยา่งชาวจนีจะถามว่าเป็นชนชาติ
ไท (Dai หรอื Tai) หรอืไม ่ซึง่การทีใ่ครเป็นชาตพินัธุใ์ดนัน้จะกําหนดไวช้ดัเจนในทางกฎหมายอยูแ่ลว้ 

ส่วนในกรณีของคนไทยผูว้จิยันอกจากจะถามว่าตวัท่านเป็นคนจนีหรอืไม่ กย็งัถามดว้ยว่ามพี่อ 
แม ่ปู ่ยา่ ตา ยาย (บรรพบุรุษเหนือขึน้ไปหนึ่งถงึสองรุ่น) เป็นคนจนีบา้งหรอืไม่ เพราะจากงานวจิยัของ
ผูว้จิยัเอง (จรลัวไิล จรญูโรจน์, ม.ล., 2555) ผูว้จิยัพบว่าคนไทยในปจัจุบนัจะระบุว่าตนเองเป็น “คนไทย” 
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ทัง้สิน้ แมว้่าจะมเีชือ้สายจนี เช่นในกรณีทีใ่หเ้หตุผลว่าทําไมตนเองมชีื่อเล่นเป็นภาษาจนี  กลุ่มตวัอย่าง
จะตอบในทํานองว่าบรรพบุรุษเป็นคนจนีมากกว่าที่จะบอกว่าเจา้ของชื่อเป็นคนจนี  เช่น “บดิามารดา
เป็นคนจนี มเีชื้อสายจนี” “ครอบครวัฝ ัง่พ่อมเีชื้อจนี” “ต้นตระกูลเป็นคนจนีที่อพยพมาอยู่ประเทศไทย”  
“คุณปูเ่ป็นคนจนีแคะ เรยีกหลานดว้ยชื่อน้ี” “อามา่ซึง่เป็นคนจนี เป็นผูต้ ัง้ชื่อ” “ครอบครวัเป็นคนไทยผสม
จนี” แสดงใหเ้หน็ว่าแมจ้ะทราบขอ้มลูเกี่ยวกบัเชื้อชาติของบรรพบุรุษของตนว่าเป็นคนจนี แต่กลบัมอง
เสมอืนว่าตนเองมเีชื้อชาตทิีแ่ตกต่างจากบรรพบุรุษ  แมก้ระทัง่บรรพบุรุษรุ่นสูงขึน้ไปเพยีงรุ่นอายุเดยีว
อย่างพ่อแม่ก็ตาม  ดงันัน้หากต้องการทราบว่ากลุ่มตวัอย่างมเีชื้อสายจนีหรอืไม่ก็ควรจะถามว่ามบีรรพ
บุรษุเป็นคนจนีบา้งหรอืไมค่วบคู่กบัการถามว่าท่านเป็นคนจนี/มเีชือ้สายจนีหรอืไม่ 

 ส่วนที่สองของแบบสอบถามเป็นส่วนที่ใช้เก็บข้อมูลทศันคติซึ่งมลีกัษณะเ ป็นตารางเท่ากับ
จาํนวนไฟลเ์สยีง ตน้ตารางบอกลําดบัทีข่องไฟลเ์สยีงและบอกชื่อภาษา ส่วนภายในตารางมคีุณลกัษณะ 
10  โดยคุณลกัษณะดา้นบวกจะอยู่ซา้ยมอื คุณสมบตัดิา้นลบจะอยู่ขวามอื คุณสมบตัเิหล่านี้ดดัแปลงว่า
จากงานของ Chanyam (2002) ซึง่ศกึษาทศันคตต่ิอภาษาและผูพู้ดภาษาไทยถิน่ต่าง ๆ โดยเกบ็ขอ้มลู
จากนกัษกึษาสถานบนัเทคโนโลยรีาชมงคลในแต่ละภมูภิาค 

การสอบถามทศันคติทางอ้อมด้วยเทคนิคพรางเสียงคู่ในที่นี้ใช้มาตรประเมนิค่าแบบ 5 ช่วง
คะแนน   กลุ่มตวัอยา่งจะตอ้งทาํเครือ่งหมายใด ๆ ลงไปเพื่อเลอืกตอบว่าเจา้ของเสยีงมคีุณลกัษณะดา้น
นัน้ ๆ มากน้อยแค่ไหนจากคะแนน 1-5 ดงันี้ 

เป็นมติร  5 4 3 2 1 ไม่เป็นมติร 
ฉลาด   5 4 3 2 1 โง่ 
มัน่ใจในตวัเอง 5 4 3 2 1 ไม่มัน่ใจในตวัเอง 
ขยนั  5 4 3 2 1 ขีเ้กยีจ 
มคีวามเป็นผูนํ้า 5 4 3 2 1 ไม่มคีวามเป็นผูนํ้า 
มคีุณธรรม 5 4 3 2 1 ไม่มคีุณธรรม 
สภุาพ  5 4 3 2 1 หยาบคาย 
มกีารศกึษาสงู 5 4 3 2 1 มกีารศกึษาตํ่า 
รวย  5 4 3 2 1 จน 
รปูร่างหน้าตาด ี 5 4 3 2 1 รปูร่างหน้าตาน่าเกลยีด 
คะแนน  5  หมายถึงมคีวามเป็นมติร    คะแนน 1 หมายถึงมคีวามไม่เป็นมติร    หากกลุ่ม

ตวัอยา่งตอ้งการระบุว่าเจา้ของเสยีงมคีวามเป็นมติร/ไม่เป็นมติรแต่ไม่มากนัก  หรอืมลีกัษณะทีอ่ยู่กํ้ากึ่ง    
กส็ามารถเลอืกทาํเครือ่งหมายลงในช่องคะแนนทีอ่ยูร่ะหว่าง 1 และ 5 ตามระดบัทีต่อ้งการ 

การวิเคราะหข้์อมลู 
เมือ่ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างเรยีบรอ้ยแลว้กไ็ดนํ้าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามส่วนทีใ่ช้

เก็บขอ้มูลทศันคตทิางอ้อมต่อผู้พูดภาษาจนีและไทยมาจดัระบบ โดยขัน้แรกนําคุณลกัษณะย่อยทัง้ 10 
มาจดัรวมเป็นกลุ่มได ้6 คุณลกัษณะหลกั 

1. ความเป็นมติรและความสุภาพ จดัรวมกนัเป็นคุณลกัษณะดา้นการเขา้สงัคม 
2. ความขยนัและความฉลาด จดัรวมกนัเป็นคุณลกัษณะดา้นความสามารถ 



55 
 

 3. ความมัน่ใจในตนเองและความเป็นผูนํ้า  จดัรวมกนัเป็นคุณลกัษณะดา้นอํานาจ 
4. คุณธรรม  ถอืเป็นคุณลกัษณะดา้นคุณธรรม 
5. ความรํ่ารวยและการมศีกึษาสงู จดัรวมกนัเป็นคุณลกัษณะดา้นสถานภาพทางสงัคม 
6. การมรีปูรา่งหน้าตาด ีถอืเป็นคุณลกัษณะดา้นกายภาพ 
คะแนนสูงสุดทีก่ลุ่มตวัอย่างแต่ละคนประเมนิให้เจา้ของเสยีงในแต่ละคุณลกัษณะแต่ละด้านคือ          

5 คะแนน (ตํ่าสุดคอื 1 คะแนน) ในกรณีที่คุณลกัษณะนัน้มาจากการรวมกันของคุณลกัษณะย่อย 2 
ประการ  ผู้วจิยัจะใช้ค่าเฉลี่ย ตวัอย่างเช่น ถ้ากลุ่มตวัอย่างคนหนึ่งประเมนิให้เจา้ของเสยีงเสยีงหนึ่งมี
ความมัน่ใจในตนเอง 3 คะแนน และมคีวามเป็นผูนํ้า 4 คะแนน  กจ็ะถอืว่ากลุ่มตวัอย่างคนนี้ประเมนิให้
เจา้ของเสยีงมคีุณลกัษณะดา้นอํานาจ (3+4)/2 = 3.5 คะแนน 

จากนัน้ผูว้จิยักไ็ดจ้าํแนกค่าทศันคตทิีไ่ดอ้อกตามตวัแปรทีต่้องการศกึษา คอืความเป็นคนไทย -
คนจนี และการม-ีไมม่เีชือ้สายจนีของคนไทย 

การวจิยัในครัง้นี้เลอืกใช ้t test เพื่อพสิูจน์ค่านัยสําคญัทางสถติโิดยกําหนดระดบันัยสําคญัทาง
สถติไิวท้ี ่p < 0.05 ตามความนิยมทีใ่ช้กนัในงานวจิยัดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์และใชก้าร
พสิจูน์สมมตุฐิานแบบสองทาง เนื่องจากไม่มกีารตัง้สมมุตฐิานถงึทศิทางความแตกต่างของค่าทศันคติว่า
ค่าจากกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มใดจะสงูกว่าหรอืตํ่ากว่ากนั    
 
ผลการวิจยั 

1. ทศันคติโดยรวมของกลุ่มตวัอย่างชาวไทยและชาวจีนต่อผูพ้ดูภาษาไทยและภาษาจีน    
เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่รวมโดยไม่จําแนกตามคุณลกัษณะย่อย  พบว่ากลุ่มตวัอย่างชาวไทยมคี่า

คะแนนทศันคตต่ิอผูพู้ดภาษาไทย 3.12 ตํ่ากว่าผูพู้ดภาษาจนีซึง่ไดค้ะแนนทศันคต ิ3.59 อยู่ 0.48 และ
เป็นค่าที่แตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติ ในขณะที่กลุ่มตวัอย่างชาวจนีมคี่าเฉลี่ยทศันคติต่อผู้พูด
ภาษาไทยและภาษาจนีเท่ากนัที ่3.45  ดงัรายละเอยีดในตาราง 2 
 

ตาราง 2  
ความแตกต่างของค่าทศันคตโิดยรวมของกลุ่มตวัอยา่งชาวไทยและชาวจนีต่อผูพ้ดูภาษาไทยและ
ภาษาจนี 

 ต่อผูพ้ดูภาษาไทย ต่อผูพ้ดูภาษาจนี ความต่าง t df p 
ชาวไทย 3.12 3.59 -0.48 7.28 103 0.00 
ชาวจนี 3.45 3.45 0 0.03 105 0.98 

 
2. ทศันคติของกลุ่มตวัอย่างชาวไทยและชาวจีนต่อผู้พดูภาษาไทยและภาษาจีนจ าแนก

ตามคณุลกัษณะ   
เมือ่เรยีงลาํดบัคุณลกัษณะตามคะแนนทศันคตทิีก่ลุ่มตวัอย่างแต่ละกลุ่มประเมนิผูพู้ดภาษาไทย

และภาษาจนีพบว่ากลุ่มตวัอย่างชาวไทยประเมนิผู้พูดภาษาไทยสูงที่สุดในด้านคุณธรรม รองลงมาคอื
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ด้านการเข้าสงัคม  ด้านความสามารถ ด้านสถานภาพทางสงัคม ด้านอํานาจ และตํ่าที่สุดทางด้าน
กายภาพ และประเมนิผูพู้ดภาษาจนีสูงทีสุ่ดในดา้นความสามารถ รองลงมาคอืด้านอํานาจ ดา้นการเขา้
สงัคม ดา้นคุณธรรม ดา้นสถานภาพทางสงัคม และตํ่าทีสุ่ดในดา้นกายภาพ 

ส่วนกลุ่มตวัอย่างชาวจนีประเมนิผูพู้ดภาษาไทยสูงที่สุดในด้านการเขา้สงัคม รองลงมาคอืด้าน
คุณธรรม ด้านกายภาพ ด้านความสามารถ ด้านสถานภาพทางสงัคม และตํ่าสุดในด้านอํานาจกลุ่ม
ตวัอย่างชาวจนีและประเมนิผู้พูดภาษาจนีสูงทีสุ่ดในดา้นการเขา้สงัคม รองลงมาคอืดา้นกายภาพ ด้าน
คณุธรรม ดา้นความสามารถ ดา้นสถานภาพทางสงัคม และตํ่าทีสุ่ดในดา้นอํานาจ 

2.1 คณุลกัษณะด้านการเข้าสงัคม 
คะแนนคุณลกัษณะด้านการเขา้สงัคมนี้มาจากคุณลกัษณะย่อย 2 คุณลกัษณะในแบบสอบถาม

รวมเขา้ดว้ยกนั คอืความเป็นมติรและความสุภาพ  
คุณลกัษณะดา้นการเขา้สงัคมนี้กลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่มมทีศันคตไิปในทางเดยีวกนั คอืตดัสนิ

ว่าผู้พูดภาษาไทยมคีุณลกัษณะนี้มากกว่าผู้พูดภาษาจนี และเป็นความแตกต่างที่มนีัยสําคญัทางสถิติ
อยา่งสูง กลุ่มตวัอย่างชาวไทยใหค้ะแนนทศันคตดิา้นการเขา้สงัคมแก่ผูพู้ดภาษาไทย 3.85 และใหผู้พู้ด
ภาษาจนี 3.59 ส่วนกลุ่มตวัอย่างชาวจนีให้คะแนนทศันคตดิ้านการเข้าสงัคมแก่ผู้พูดภาษาไทย 4.37 
และใหผู้พ้ดูภาษาจนีดว้ยกนัน้อยกว่าที ่3.85 คะแนน ดงัรายละเอยีดในตาราง 3  
 
ตาราง 3  
ความแตกต่างของค่าทศันคตดิา้นการเขา้สงัคมของกลุ่มตวัอย่างชาวไทยและชาวจนีต่อผู้พูดภาษาไทย
และภาษาจนี 

 ต่อผูพ้ดูภาษาไทย ต่อผูพ้ดูภาษาจนี ความต่าง t df p 
ชาวไทย 3.85 3.59 0.26 2.60 103 0.01 
ชาวจนี 4.37 3.85 0.51 6.25 105 0.00 

 
2.2  คณุลกัษณะด้านความสามารถ 
คะแนนคุณลกัษณะด้านความสามารถนี้มาจากคุณลกัษณะย่อย 2 คุณลกัษณะในแบบสอบถาม

รวมเขา้ดว้ยกนั คอืความขยนัและความฉลาด  
กลุ่มตวัอยา่งทัง้สองมทีศันคตทิีแ่ตกต่างกนัเกี่ยวกบัคุณลกัษณะดา้นความสามารถ กลุ่มตวัอย่าง

ชาวไทยประเมนิให้ผูพู้ดภาษาจนีมคีวามสามารถสูงกว่าผู้พูดภาษาไทยอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิ ผูพู้ด
ภาษาไทยได้ค่าคะแนนประเมนิ 3.19 ส่วนผู้พูดภาษาจนีได้ค่าคะแนนประเมนิ 3.66 ส่วนกลุ่มตวัอย่าง
ชาวจนีแมจ้ะให้คะแนนประเมนิดูเหมอืนจะเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม (คอืประเมนิให้ผู้พูดภาษาไทยสูง
กว่าผูพ้ดูภาษาจนี) แต่เมือ่นํามาคํานวณดว้ยสถติิ t test แลว้พบว่าความแตกต่างดงักล่าวไม่มนีัยสําคญั
ทางสถติ ิดงันัน้จงึตอ้งสรปุว่ากลุ่มตวัอย่างชาวจนีประเมนิใหผู้พู้ดภาษาไทยและภาษาจีนไม่แตกต่างกนั
ในดา้นความสามารถ ดงัรายละเอยีดในตาราง 4 
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ตาราง 4  
ความแตกต่างของค่าทศันคตดิา้นความสามารถของกลุ่มตวัอยา่งชาวไทยและชาวจนีต่อผูพ้ดูภาษาไทย
และภาษาจนี 

 ต่อผูพ้ดูภาษาไทย ต่อผูพ้ดูภาษาจนี ความต่าง t df p 
ชาวไทย 3.19 3.66 -0.47 5.62 103 0.00 
ชาวจนี 3.62 3.52 0.10 1.07 105 0.29 

 
2.3 คณุสมบติัด้านอ านาจ 
คะแนนคุณลกัษณะดา้นอํานาจนี้มาจากคุณลกัษณะย่อย 2 คุณลกัษณะในแบบสอบถามรวมเขา้

ดว้ยกนั คอืความมัน่ใจในตวัเองและความเป็นผูนํ้า 
กลุ่มตวัอย่างชาวไทยประเมนิว่าผูพู้ดภาษาจนีมอีํานาจสูงกว่าผูพู้ดภาษาไทย โดยประเมนิให้ผู้

พดูภาษาจนีไดค้่าคะแนน 3.65 และผูพ้ดูภาษาไทยไดค้่าคะแนน 2.80 ความแตกต่างดงักล่าวมนีัยสําคญั
ทางสถติทิีส่งูมากคอื p = 0.00 

กลุ่มตวัอย่างชาวจนีก็ประเมนิตวัอย่างเสยีงพูดออกมาในทํานองเดยีวกนัคือให้ค่าคะแนนผู้พูด
ภาษาจนี 3.08 สูงกว่าผู้พูดภาษาไทยซึง่ได้ 2.92 แต่ความแตกต่างดงักล่าวไม่มากเท่ากับในกรณีของ
กลุ่มตวัอยา่งชาวไทย ทาํใหไ้มม่นียัสาํคญัทางสถติ ิดงัรายละเอยีดในตาราง 5 

 
ตาราง 5  
ความแตกต่างของค่าทศันคติด้านอ านาจของกลุ่มตวัอย่างชาวไทยและชาวจนีต่อผู้พูดภาษาไทยและ
ภาษาจนี 

 ต่อผูพ้ดูภาษาไทย ต่อผูพ้ดูภาษาจนี ความต่าง t df p 
ชาวไทย 2.80 3.65 -0.85 6.69 103 0.00 
ชาวจนี 2.92 3.08 -0.16 1.70 105 0.09 

 
2.4  คณุสมบติัด้านคณุธรรม 
คุณสมบตัดิ้านคุณธรรมเป็นอกีคุณสมบตัหินึ่งนอกเหนือจากความเป็นมติรซึ่งกลุ่มตวัอย่างทัง้

ชาวไทยและชาวจนีประเมนิผู้พูดภาษาไทยสูงกว่าผูพู้ดภาษาจนี และความแตกต่างดงักล่าวของทัง้สอง
กลุ่มกล็ว้นแต่มนียัสาํคญัทางสถติ ิ

กลุ่มตวัอย่างชาวไทยประเมนิผู้พูดภาษาไทยว่ามคีุณธรรมด้วยค่าคะแนน 3.89 มากกว่าผู้พูด
ภาษาจนีซึง่ไดค้ะแนนประเมนิ 3.59 ความแตกต่างอยู่ที ่0.31 ส่วนกลุ่มตวัอย่างทีพู่ดภาษาจนีประเมนิผู้
พดูภาษาไทยว่ามคีุณธรรมดว้ยค่าคะแนน 3.94 มากกว่าผูพ้ดูภาษาจนีซึง่ไดค้ะแนนประเมนิ 3.59 ความ
แตกต่างอยูท่ี ่0.35  ซึง่มากกว่าในกรณีของกลุ่มตวัอยา่งชาวไทยเสยีอกี รายละเอยีดดงัในตาราง 6  
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ตาราง 6   
ความแตกต่างของค่าทศันคตดิา้นคุณธรรมของกลุ่มตวัอยา่งชาวไทยและชาวจนีต่อผูพ้ดูภาษาไทยและ
ภาษาจนี 

 ต่อผูพ้ดูภาษาไทย ต่อผูพ้ดูภาษาจนี ความต่าง t df p 
ชาวไทย 3.89 3.59 0.31 3.03 103 0.00 
ชาวจนี 3.94 3.59 0.35 3.47 105 0.00 

 
2.5  คณุสมบติัด้านสถานภาพทางสงัคม 
คะแนนคุณลักษณะด้านสถานภาพทางสังคมนี้มาจากคุณลักษณะย่อย 2 คุณลักษณะใน

แบบสอบถามรวมเขา้ดว้ยกนั คอืการมกีารศกึษาสงูและความรวย 
กลุ่มตวัอย่างชาวไทยประเมนิว่าผู้พูดภาษาจนีมสีถานภาพทางสงัคมสูงกว่าผู้พูดภาษาไทย  

โดยใหค้่าคะแนนผูพ้ดูภาษาจนี 3.57 และผูพ้ดูภาษาไทย 2.68 ส่วนกลุ่มตวัอย่างชาวจนีแมจ้ะประเมนิให้
ค่าคะแนนต่อผูพ้ดูภาษาจนีมากกว่าผูพู้ดภาษาไทยเช่นเดยีวกบักลุ่มตวัอย่างชาวไทย แต่ความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ย 3.45 ที่ประเมนิให้ผู้พูดภาษาจนีกับ 3.26 ที่ประเมนิให้ผู้พูดภาษาไทยเป็นความ
แตกต่างทีไ่มม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ ดงัรายละเอยีดในตาราง 7 

 
ตาราง 7  
ความแตกต่างของค่าทศันคติด้านสถานภาพทางสงัคมของกลุ่มตวัอย่างชาวไทยและชาวจนีต่อผู้พูด
ภาษาไทยและภาษาจนี 

 ต่อผูพ้ดูภาษาไทย ต่อผูพ้ดูภาษาจนี ความต่าง t df p 
ชาวไทย 2.68 3.57 -0.58 7.41 103 0.00 
ชาวจนี 3.26 3.45 -0.18 1.72 105 0.09 

 
2.6  คณุสมบติัด้านกายภาพ 
คุณลกัษณะดา้นกายภาพนี้ในแบบสอบถามใชค้าํว่า “รปูรา่งหน้าตาด”ี เพื่อใหเ้ขา้ใจไดง้า่ย 
กลุ่มตัวอย่างชาวไทยประเมนิว่าผู้พูดภาษาจนีมรีูปร่างหน้าตาดีกว่าผู้พูดภาษาไทย โดยให้

คะแนน 3.28 แก่ผู้พูดภาษาจนีและ 2.68 ให้แก่ผู้พูดภาษาไทย ส่วนกลุ่มตัวอย่างชาวจนี แม้ว่าจะ
ประเมนิให้ค่าคะแนนด้านความมรีูปร่างหน้าตาดแีก่ผู้พูดภาษาจนีมากกว่าผู้พูดภาษาไทยเช่นกนั แต่
ความแตกต่างของค่าคะแนนเมื่อนํามาคํานวณ t test เพื่อพสิูจน์ระดบันัยสําคญัแลว้กพ็บว่าเป็นความ
แตกต่างทีไ่มม่นียัสาํคญัทางสถติ ิรายละเอยีดดงัในตาราง 8  
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ตาราง 8  
ความแตกต่างของค่าทศันคตดิ้านกายภาพของกลุ่มตวัอย่างชาวไทยและชาวจนีต่อผู้พูดภาษาไทยและ
ภาษาจนี 

 ต่อผูพ้ดูภาษาไทย ต่อผูพ้ดูภาษาจนี ความต่าง t df p 
ชาวไทย 2.68 3.28 -0.60 5.23 103 0.00 
ชาวจนี 3.64 3.79 -0.15 1.20 105 0.23 

 
เมือ่พจิารณาทศันคตขิองกลุ่มตวัอยา่งต่อผูพ้ดูภาษาไทยและภาษาจนีจาํแนกตามคุณลกัษณะจะ

เหน็ไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งชาวไทยกบัชาวจนีประเมนิผูพ้ดูภาษาไทยและภาษาจนีไปในแนวทางเดยีวกนั คอื
ประเมนิใหผู้พ้ดูภาษาจนีไดค้ะแนนสงูกว่าผูพู้ดภาษาไทยใน 4 คุณลกัษณะไดแ้ก่ ความสามารถ ความมี
อํานาจ ความมสีถานภาพทางสงัคมสูง และมลีกัษณะทางกายภาพที่พงึประสงค์ และประเมนิให้ผู้พูด
ภาษาไทยไดค้ะแนนสงูกว่าผูพ้ดูภาษาจนีใน 2 คุณลกัษณะคอืการเขา้สงัคมและการมคีุณธรรม  

สิง่ทีแ่ตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอย่างชาวจนีและกลุ่มตวัอย่าวชาวไทยก็คือ กลุ่มตวัอย่างชาวไทย
ตดัสนิให้ผู้พูดภาษาไทยและภาษาจนีมคีวามแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติในทุกคุณลกัษณะ 
ในขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างชาวจนีตดัสนิให้ผูพู้ดภาษาไทยและภาษาจนีมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั
ทางสถติเิฉพาะในเรือ่งของการเขา้สงัคมและการมคีุณธรรมเท่านัน้ ซึง่ 2 คุณลกัษณะนี้คอืคุณลกัษณะที่
ผูพ้ดูภาษาไทยไดร้บัการประเมนิจากทัง้กลุ่มตวัอยา่งชาวจนีและชาวไทยสูงกว่าผูพู้ดภาษาจนี สรุปไดด้งั
ในตาราง 9โดยเครื่องหมาย <และ >หมายถงึน้อยกว่าและมากกว่าอย่างมนีัยสําคญัทางสถติติามลําดบั 
และ = หมายถงึเท่ากนัหรอืแตกต่างอยา่งไมม่นียัสําคญัทางสถติ ิ
 

ตาราง 9  
ทศันคติของกลุ่มตวัอย่างชาวไทยเปรยีบเทยีบกบัชาวจนีต่อผู้พูดภาษาไทยและภาษาจนีจ าแนกตาม
คุณลกัษณะ 
 ทศันคตขิองกลุ่มตวัอย่างชาวไทย ทศันคตขิองกลุ่มตวัอย่างชาวจนี 

ต่อผูพ้ดูภาษาไทย ต่อผูพ้ดูภาษาจนี ต่อผูพ้ดูภาษาไทย ต่อผูพ้ดูภาษาจนี 
การเขา้สงัคม 3.85 > 3.59 4.37 > 3.85 
ความสามารถ 3.19 < 3.66 3.62 = 3.52 
อาํนาจ 2.80 < 3.65 2.92 = 3.08 
คุณธรรม 3.89 > 3.59 3.94 > 3.59 
สถานภาพทางสงัคม 2.68 < 3.57 3.26 = 3.45 
กายภาพ 2.68 < 3.28 3.64 = 3.79 
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3.  ทศันคติโดยรวมของกลุ่มตวัอย่างชาวไทยท่ีมีและไม่มีเช้ือสายจีนต่อผู้พูดภาษาไทย
และภาษาจีน    

เมื่อจําแนกกลุ่มตวัอย่างชาวไทยออกเป็นสองกลุ่มคอืกลุ่มที่ที่มเีชื้อสายจนีกบัไม่มเีชื้อสายจนี
เพื่อดวู่าการมแีละไมม่เีชือ้สายจนีจะมผีลต่อทศันคตทิีม่ต่ีอผูพ้ดูภาษาไทยและภาษาจนีหรอืไม่    เรากจ็ะ
เห็นร่อยรอยอิทธิพลของเชื้อสายต่อทศันคติอยู่บ้าง คอืแม้กลุ่มตวัอย่างทัง้สองล้วนแต่ประเมนิผู้พู ด
ภาษาจนีสูงกว่าผู้พูดภาษาไทย  แต่กลุ่มตวัอย่างที่มเีชื้อสายใดก็จะประเมนิใหผู้้พูดภาษาที่สมัพนัธ์กบั
เชือ้สายของตนเองสงูกว่าทีก่ลุ่มตวัอยา่งอกีกลุ่มหนึ่งประเมนิ เช่น กลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่มเีชือ้สายจนี (ในทีน่ี้
ตคีวามว่าเป็นคนไทยแท)้ ประเมนิใหผู้พู้ดภาษาไทยไดค้ะแนน 3.21 ในขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างทีม่เีชือ้สาย
จนีประเมนิใหผู้พู้ดภาษาไทยไดค้ะแนนน้อยกว่าที ่3.08 หรอืในกรณีการประเมนิผูพู้ดภาษาจนีกเ็ช่นกนั 
กลุ่มตวัอย่างที่มเีชื้อสายจนีประเมนิใหผู้้พูดภาษาจนีไดค้ะแนน 3.62 แต่กลุ่มตวัอย่างที่ไม่มเีชื้อสายจนี
ประเมนิให้ผู้พูดภาษาจนีได้คะแนนน้อยกว่าที่ 3.53 เพยีงแต่ว่าความแตกต่างที่กล่าวมานี้ล้วนไม่มาก
พอทีจ่ะมนียัสาํคญัทางสถติดิงั รายละเอยีดแสดงไวใ้นตาราง 10 

 
ตาราง 10  
ความแตกต่างของค่าทศันคตโิดยรวมของกลุ่มตวัอยา่งชาวไทยทีไ่ม่มเีชื้อสายจนีและกลุ่มตวัอยา่งทีม่เีชื้อ
สายจนีต่อผูพ้ดูภาษาไทยและภาษาจนี 

 ไม่มเีชือ้สายจนี มเีชือ้สายจนี ความต่าง t df p 
ต่อผูพ้ดูภาษาไทย 3.21 3.08 0.138 1.06 102 0.29 
ต่อผูพ้ดูภาษาจนี 3.53 3.62 -0.08 0.74 102 0.46 

 
4. ทศันคติโดยรวมของกลุ่มตวัอย่างชาวไทยท่ีมีและไม่มีเช้ือสายจีนต่อผู้พูดภาษาไทย

และภาษาจีนจ าแนกตามคณุลกัษณะ 
กลุ่มตัวอย่างชาวไทยที่ไม่มเีชื้อสายจนีประเมนิผู้พูดภาษาไทยสูงที่สุดในด้านการเข้าสงัคม 

รองลงมาคอืด้านศลีธรรม ด้านความสามารถ ดา้นสถานภาพทางสงัคม ดา้นอํานาจ และตํ่าที่สุดในดา้น
กายภาพกลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดยีวกนันี้ประเมนิผู้พูดภาษาจนีสูงที่สุดในด้านศีลธรรม รองลงมาคอืด้าน
ความสามารถ ดา้นอํานาจ ดา้นสถานภาพทางสงัคม และตํ่าทีสุ่ดในดา้นกายภาพ 

ส่วนกลุ่มตัวอย่างชาวไทยที่มีเชื้อสายจีนประเมินผู้พูดภาษาไทยสูงที่สุดในด้านศีลธรรม 
รองลงมาคอืดา้นการเขา้สงัคม ดา้นความสามารถ ดา้นสถานภาพทางสงัคม ดา้นอํานาจ และตํ่าทีสุ่ดใน
ดา้นกายภาพ  และไดป้ระเมนิผูพู้ดภาษาจนีสูงทีสุ่ดในดา้นความสามารถ รองลงมาคอืดา้นอํานาจ ดา้น
การเขา้สงัคม ดา้นสถานภาพทางสงัคม ดา้นสงัคม และตํ่าทีสุ่ดในดา้นกายภาพ 

4.1  คณุลกัษณะด้านการเข้าสงัคม 
สาํหรบัคุณสมบตัดิา้นการเขา้สงัคมของผูพู้ดภาษาไทย  กลุ่มตวัอย่างชาวไทยทีไ่ม่มเีชือ้สายจนี

ประเมนิไว้ที่ 3.97 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างคนไทยที่มีเชื้อสายจนีเล็กน้อย ที่ 3.80 ส่วนในกรณีของ
ทศันคตดิา้นการเขา้สงัคมของผูพู้ดภาษาจนี กลุ่มคนไทยทีม่เีชือ้สายจนีกย็งัคงประเมนิค่าไวท้ี ่3.63 ซึ่ง
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สงูกว่ากลุ่มตวัอยา่งชาวไทยซึง่ประเมนิไวท้ี ่3.48 และเป็นความแตกต่างที่ไม่มนีัยสําคญัทางสถติเิช่นกนั 
ดงัรายละเอยีดในตาราง 11 

 
ตาราง 11   
ความแตกต่างของค่าทศันคตดิา้นการเขา้สงัคมของกลุ่มตวัอยา่งชาวไทยทีไ่ม่มเีชื้อสายจนีและกลุ่ม
ตวัอยา่งทีม่เีชื้อสายจนีต่อผูพ้ดูภาษาไทยและภาษาจนี 

 ไม่มเีชือ้สายจนี มเีชือ้สายจนี ความต่าง t df p 

ต่อผูพ้ดูภาษาไทย 3.97 3.80 0.16 0.87 102 0.38 
ต่อผูพ้ดูภาษาจนี 3.48 3.63 -0.15 0.89 102 0.38 

 
4.2 คณุลกัษณะด้านความสามารถ 
กลุ่มตัวอย่างชาวไทยที่ไม่มีเชื้อสายจีนและที่มีเชื้อสายจีนต่างก็ประเมินคุณลักษณะด้าน

ความสามารถ (ความขยนั+ความฉลาด) ของผูพ้ดูภาษาไทยและผูพู้ดภาษาจนีไวไ้มแ่ตกต่างกนันัก ผูพู้ด
ภาษาไทยได้รบัการประเมนิโดยกลุ่มตวัอย่างชาวไทยที่ไม่มเีชื้อสายจนีที่  3.25 ได้รบัการประเมนิโดย
กลุ่มตวัอยา่งชาวไทยทีม่เีชือ้สายจนีตํ่ากว่าเลก็น้อยที ่3.17 ส่วนผูพ้ดูภาษาจนีไดร้บัการประเมนิโดยกลุ่ม
ตวัอยา่งชาวไทยทีไ่มม่เีชือ้สายจนีที ่3.58 และไดร้บัการประเมนิโดยกลุ่มตวัอย่างชาวไทยทีม่เีชือ้สายจนี
สงูกว่าที ่3.70  แต่ทัง้หมดน้ีลว้นแต่เป็นความแตกต่างทีถ่อืว่าไม่มนีัยสําคญัทางทางสถติ ิดงัรายละเอยีด
ในตาราง 12 
 
ตาราง 12  
ความแตกต่างของค่าทศันคติด้านความสามารถของกลุ่มตวัอย่างชาวไทยทีไ่ม่มเีชื้อสายจนีและกลุ่ม
ตวัอยา่งทีม่เีชื้อสายจนีต่อผูพ้ดูภาษาไทยและภาษาจนี 

 ไม่มเีชือ้สายจนี มเีชือ้สายจนี ความต่าง t df p 
ต่อผูพ้ดูภาษาไทย 3.25 3.17 0.08 0.49 102 0.63 
ต่อผูพ้ดูภาษาจนี 3.58 3.70 -0.12 0.81 102 0.42 

 
4.3 คณุลกัษณะด้านอ านาจ 
กลุ่มตวัอย่างชาวไทยทีไ่ม่มเีชือ้สายจนีประเมนิคุณลกัษณะดา้นอํานาจ (ความมัน่ใจในตนเอง + 

ความเป็นผู้นํา) ของผู้พูดภาษาไทยไว้ที่ 2.90 ในขณะที่กลุ่มตวัอย่างที่มเีชื้อสายจนีประเมนิผู้พูดคน
เดยีวกนัไวน้้อยกว่าเลก็น้อยที ่2.76 และเป็นความต่างทีไ่มม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

กลุ่มตวัอย่างชาวไทยที่ไม่มเีชื้อสายจนีประเมนิคุณลกัษณะด้านอํานาจของผู้พูดภาษาจนีไว้ที ่
3.58   ซึง่น้อยกว่าทีก่ลุ่มตวัอย่างชาวไทยทีม่ ีเชือ้สายจนีประเมนิไวท้ี่ 3.68 ถอืเป็นความแตกต่างทีไ่ม่มี
นยัสาํคญัทางสถติอิกีเช่นกนั  ดงัรายละเอยีดในตาราง 13 
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ตาราง 13  
ความแตกต่างของค่าทศันคตดิา้นอ านาจของกลุ่มตวัอย่างชาวไทยทีไ่ม่มเีชื้อสายจนีและกลุ่มตวัอย่างทีม่ ี
เชื้อสายจนีต่อผูพ้ดูภาษาไทยและภาษาจนี 

 ไม่มเีชือ้สายจนี มเีชือ้สายจนี ความต่าง t df p 
ต่อผูพ้ดูภาษาไทย 2.90 2.76 0.14 0.62 102 0.54 
ต่อผูพ้ดูภาษาจนี 3.58 3.68 -0.10 0.54 102 0.59 

 
4.4 คณุลกัษณะด้านศีลธรรม 
ในบรรดาคุณลกัษณะทัง้หมดที่ทําการศกึษา คุณลกัษณะดา้นศลีธรรมเป็นคุณลกัษณะทีเ่มื่อนํา

ค่าการประเมนิของกลุ่มตวัอย่างชาวไทยที่ไม่มแีละมเีชื้อสายจนีมาเปรยีบเทยีบกนัแล้วพบว่าเป็นความ
แตกต่างที่มนีัยสําคญัทางสถิติตํ่ามากที่สุด นัน่ก็หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างทัง้สองกลุ่มมทีศันคติ
ใกลเ้คยีงกนัมาก  

กลุ่มตัวอย่างชาวไทยที่ไม่มเีชื้อสายจนีประเมินให้ผู้พูดภาษาไทยมคี่ าคะแนนทัศนคติด้าน
ศลีธรรม 3.90 ส่วนกลุ่มตวัอย่างชาวไทยทีม่เีชือ้สายจนีประเมนิใกลเ้คยีงกนัจนไม่มนีัยสําคญัทางสถติิที ่
3.89 

กลุ่มตัวอย่างชาวไทยที่ไม่มีเชื้อสายจีนประเมินให้ผู้พูดภาษาจีนมีค่าคะแนนทัศนคติด้าน
ศลีธรรม 3.67 ในขณะที่กลุ่มตวัอย่างที่มเีชื้อสายจนีประเมินผู้พูดภาษาจนีตํ่ากว่าที่ 3.55 ดงัแสดงใน
ตาราง 14 
 
ตาราง 14  
ความแตกต่างของค่าทศันคตดิา้นศลีธรรมของกลุ่มตวัอย่างชาวไทยทีไ่ม่มเีชื้อสายจนีและกลุ่มตวัอย่างที ่
มเีชื้อสายจนีต่อผูพ้ดูภาษาไทยและภาษาจนี 

 ไม่มเีชือ้สายจนี มเีชือ้สายจนี ความต่าง t df P 
ต่อผูพ้ดูภาษาไทย 3.90 3.89 0.01 0.05 102 0.96 
ต่อผูพ้ดูภาษาจนี 3.67 3.55 0.11 0.58 102 0.56 

 

4.5 คณุลกัษณะด้านสถานภาพทางสงัคม 

กลุ่มตวัอยา่งชาวไทยทีไ่มม่เีชือ้สายจนีประเมนิใหก้ลุ่มตวัอย่างทีพู่ดภาษาไทยมคีุณลกัษณะดา้น
สถานภาพสงัคม (ความรํ่ารวยและการมีการศกึษาสูง) อยู่ในระดบั 3.12 สูงกว่าที่กลุ่มตวัอย่างที่มเีชื้อ
สายจนีประเมนิไวท้ี ่2.94 ถอืเป็นความแตกต่างทีไ่มม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

กลุ่มตวัอย่างชาวไทยที่ไม่มเีชื้อสายจนีประเมนิผู้พูดภาษาจนีว่ามคีุณลกัษณะด้านสถานภาพ
ทางสงัคมอยู่ในระดบั 3.50 คะแนน ตํ่ากว่าที่กลุ่มตวัอย่างชาวไทยทีม่เีชื้อสายจนีประเมนิไว้เลก็น้อยที ่
3.60 และถอืว่าความแตกต่างนี้ไม่มนียัสาํคญัทางสถติเิช่นเดยีวกนั ดงัรายละเอยีดในตาราง 15 
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ตาราง 15   
ความแตกต่างของค่าทศันคตดิ้านสถานภาพทางสงัคมของกลุ่มตวัอย่างชาวไทยทีไ่ม่มเีชื้อสายจนีและ
กลุ่มตวัอยา่งทีม่เีชื้อสายจนีต่อผูพ้ดูภาษาไทยและภาษาจนี 

 ไม่มเีชือ้สายจนี มเีชือ้สายจนี ความต่าง t df P 
ต่อผูพ้ดูภาษาไทย 3.12 2.94 0.18 1.08 102 0.28 
ต่อผูพ้ดูภาษาจนี 3.50 3.60 -0.10 0.75 102 0.46 

 
4.6 คณุลกัษณะด้านกายภาพ 
คุณลกัษณะดา้นกายภาพของผูพู้ดภาษาไทยป็นคุณลกัษณะทีก่ลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่มประเมนิ

ไว้ค่อนขา้งตํ่าทัง้สองกลุ่ม กลุ่มตวัอย่างชาวไทยที่ไม่มเีชื้อสายจนีประเมนิไว้ที่ 2.90 ส่วนกลุ่มตวัอย่าง
ชาวไทยเชือ้สายจนีประเมนิไวท้ี ่2.59 ซึง่นบัว่าเป็นความแตกต่างไมม่นียัสําคญัทางสถติ ิ

คุณลกัษณะดา้นกายภาพของผู้พูดภาษาจนีเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม กลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่ม
ประเมนิไวแ้ตกต่างกนัมากทีสุ่ดจนทาํใหค้วามแตกต่างดงักล่าวมคี่า p มากถงึ 0.93 นัน่คอื กลุ่มตวัอย่าง
ชาวไทยที่ไม่มเีชื้อสายจนีประเมนิลกัษณะทางกายภาพของผู้พูดภาษาจนีไว้ที่ 3.27 ส่วนกลุ่มตวัอย่าง
ชาวไทยเชือ้สายจนีประเมนิไวเ้กอืบจะเท่ากนัเลก็น้อยที ่3.28 ดงัรายละเอยีดในตาราง 16 

 
ตาราง 16  
ความแตกต่างของค่าทศันคตดิา้นสถานภาพดา้นกายภาพของกลุ่มตวัอยา่งชาวไทยทีไ่ม่มเีชื้อสายจนี
และกลุ่มตวัอยา่งทีม่เีชื้อสายจนีต่อผูพ้ดูภาษาไทยและภาษาจนี 

 ไม่มเีชือ้สายจนี มเีชือ้สายจนี ความต่าง t df P 
ต่อผูพ้ดูภาษาไทย 2.90 2.59 0.31 1.55 102 0.12 
ต่อผูพ้ดูภาษาจนี 3.27 3.28 -0.02 0.09 102 0.93 

 
กลุ่มตวัอย่างชาวไทยทีม่แีละไม่มเีชือ้สายจนีไม่มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทางสถติใินการ

ประเมินคุณลักษณะทุก ๆ ด้านของผู้พูดภาษาไทยและภาษาจีน ดังแสดงในตาราง  17 ซึ่งในที่นี้
เครือ่งหมาย = แสดงถงึความเท่ากนัหรอืความแตกต่างทีไ่มม่นียัสําคญัทางสถติทิี ่p<0.05 
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ตาราง 17  
ค่าทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยทีไ่ม่มีเชื้อสายจีนและทีม่ ีเชื้อสายจีนทีต่่อผู้พูดภาษาไทยและ
ภาษาจนีจ าแนกตามคุณลกัษณะ    

 
ทศันคตต่ิอผูพ้ดูภาษาไทย ทศันคตต่ิอผูพ้ดูภาษาจนี 

ของผูไ้ม่มเีชือ้สายจนี ของผูม้เีชือ้สายจนี ของผูไ้ม่มเีชือ้สายจนี ของผูม้เีชือ้สายจนี 
การเขา้สงัคม 3.97 = 3.80 3.48 = 3.63 
ความสามารถ 3.25 = 3.17 3.58 = 3.70 
อาํนาจ 2.90 = 2.76 3.58 = 3.68 
คุณธรรม 3.90 = 3.89 3.67 = 3.55 
สถานภาพทางสงัคม 3.12 = 2.94 3.50 = 3.60 
กายภาพ 2.90 = 2.59 3.27 = 3.28 

 
อย่างไรกต็ามผลการศกึษาครัง้นี้พบขอ้ที่น่าสงัเกตประการหนึ่งคอืกลุ่มตวัอย่างที่มเีชื้อสายจนี

ประเมนิผู้พูดภาษาจนีสูงกว่ากลุ่มตวัอย่างที่ไม่มเีชื้อสายจนี และกลุ่มตวัอย่างที่ไม่มเีชื้อสายจนี (อาจ
ตีความได้ว่าเป็นคนไทยแท้)  ประเมนิผู้พูดภาษาไทยสูงกว่าที่กลุ่ มตวัอย่างไทยเชื้อสายจนีประเมนิ 
(ตวัอยา่งเช่น  กลุ่มตวัอยา่งทีม่เีชือ้สายจนีประเมนิการเขา้สงัคมของผูพู้ดภาษาจนีไวท้ี ่3.63 ซึง่สูงกว่าที่
กลุ่มตวัอยา่งทีไ่มม่เีชือ้สายจนีประเมนิไวท้ี ่3.48 และกลุ่มตวัอย่างชาวไทยทีไ่ม่มเีชือ้สายจนีประเมนิการ
เขา้สงัคมของผู้พูดภาษาไทยไว้ที ่3.97 ซึง่สูงกว่าทีก่ลุ่มตวัอย่างชาวไทยเชือ้สายจนีประเมนิไวท้ี่ 3.80) 
เนื่องจากเกดิปรากฏการณ์เช่นนี้ในทุกคุณลกัษณะอย่างเป็นระบบ จงึแสดงใหเ้หน็ว่ามอีทิธพิลของเชื้อ
สายต่อทศันคตทิีม่ต่ีอผูพ้ดูภาษาอยูบ่า้ง แมว้่าจะไมม่นียัสาํคญัที ่p <0.05 ตามทีต่ ัง้ไวก้ต็าม 

 
สรปุและอภิปรายผล 
 ผลการวจิยัสรปุไดว้่า ชาวไทยมทีศันคตทิีด่ต่ีอผูพ้ดูภาษาจนีมากกว่าผูพู้ดภาษาไทยในภาพรวม 
และในคุณลกัษณะส่วนมากอนัไดแ้ก่ด้านความสามารถ ดา้นอํานาจ ดา้นสถานภาพทางสงัคม และดา้น
กายภาพ  มคีุณลกัษณะเพยีงสองด้านคอืด้านการเขา้สงัคมและด้านคุณธรรมซึ่งชาวไทยประเมนิผู้พูด
ภาษาไทยของตนไวส้งูกว่าผูพ้ดูภาษาจนี 
 ส่วนชาวจนีนัน้มทีศันคตโิดยรวมต่อผูพู้ดภาษาไทยและภาษาจนีไม่แตกต่างกนั มเีพยีงดา้นการ
เขา้สงัคมและดา้นคุณธรรมทีผู่พ้ดูภาษาไทยได้รบัการประเมนิสงูกว่าผูพ้ดูภาษาจนี   
 สาเหตุที่ผู้พูดภาษาไทยได้รบัการประเมนิสูงในด้านการเขา้สงัคม (ความสุภาพและความเป็น
มติร) จากทัง้ชาวไทยดว้ยกนัและชาวจนีมคีวามสอดคลอ้งกบัสามญัทศัน์แบบตายตวั (stereotype) ของ
คนไทยในสายตาของชาวโลก  ประเทศไทยไดร้บัสมญาว่า “สยามเมอืงยิม้” และปจัจุบนัน้ีแมส้ามญัทศัน์
แบบตายตวัในหลายด้านของประเทศไทยจะออกมาในแง่ลบ (เช่น การฉ้อราษฎรบ์งัหลวง หรอืปญัหา
โสเภณี) แต่ความเป็นมติรกย็งัคงเป็นสามญัทศัน์ทีโ่ดดเด่นและไดร้บัการระบุถงึอยู่เสมอในเวบ็ไซต์และ
หนังสอืที่มเีนื้อหาเกี่ยวกบัประเทศไทย เช่น ตวัอย่างในเวบ็ไซต์ National Stereotypes (2014) ดู
เหมอืนว่าในมมุมองของคนไทยแลว้ เรามกัจะรูส้กึว่าคนจนีมลีกัษณะทีม่กัส่งเสยีงดงัเอะอะ  ซึง่ไม่ใช่สิง่ที่
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ตรงกบัค่านิยมของคนไทยว่าเป็นบุคลิกลกัษณะที่พงึประสงค์ สงัเกตได้จากสํานวน “เจ๊กตื่นไฟ”  ซึ่งมี
ความหมายว่า “ตื่นตกใจและเอะอะโวยวายเกนิกว่าเหตุ” (ราชบณัฑติยสถาน, ม.ป.ป.) 
 คุณลักษณะเด่นที่ชาวไทยตัดสินว่าผู้พูดภาษาจีนมีสูงกว่าผู้พูดภาษาไทย  เช่น ด้าน
ความสามารถ (ความขยนัและความฉลาด) ก็สอดคลอ้งกบัสามญัทศัน์ของชาวจนีทัง้ในสายตาของชาว
ไทยและชาวโลก  ภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกจิและปญัหาทางการเมอืงการปกครองของประเทศจนีในช่วง
กลางศตวรรษที่ 19 ถึงกลางศตวรรษที่ 20 ทําให้ชาวจนีจํานวนมากอพยพออกนอกประเทศไปตัง้ถิ่น
ฐานในประเทศต่าง ๆ  เช่นในสหรฐัอเมรกิากม็ชีาวจนีเขา้ไปทํางานเป็นจาํนวนมากเพราะเป็นช่วงเวลา
เดยีวกบัช่วง “ตื่นทอง” (gold rush) ในสหรฐัอเมรกิาพอด ีชาวจนีมคีวามขยนัขนัแขง็ในการทํางานมาก 
ดงันัน้ในเวลาไม่นาน ชาวอเมรกินัก็เกดิความรูส้กึว่าตนกําลงัถูกแย่งงานทํา (TV Tropes, nd.)  ใน
ประเทศไทยก็เช่นกนั คนจนีอพยพรุ่นแรก ๆ มกัจะเขา้มาโดยไม่มทีรพัยส์มบตัใิดตดิตวัมา อย่างที่เรา
เรยีกกนัว่า “เสื่อผนืหมอนใบ” แต่ดว้ยความขยนัขนัแขง็กท็ําใหช้าวจนีเหล่านัน้รวมทัง้ลูกหลานมฐีานะที่
ม ัน่คงรํ่ารวยขึน้ จนปจัจุบนัน้ีเราจะพบชาวไทยเชื้อสายจนีจํานวนมากที่มบีทบาทสําคญัทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย 
 การที่ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีในปจัจุบนัมคีวามเจรญิก้าวหน้าทางดา้นเศรษฐกจิอย่าง
ก้าวกระโดด น่าจะมสี่วนทําให้ทัง้ชาวไทยและชาวจนีมทีศันคติต่อผูพู้ดภาษาจนีสูงกว่าผูพู้ดภาษาไทย
ทางด้านสถานภาพทางสงัคม (การศกึษาและความรํ่ารวย) ดงัจะเหน็ได้จากการที่ประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจนีมเีงนิทุนสํารองมากเพยีงพอที่จะให้ต่างชาติกู้เพื่อลงทุนเป็นจํานวนมาก เช่นเมื่อปลายปี 
2556 ได้อนุมตัเิงนิกู้ให้ประเทศเวเนซุเอลาไปพฒันาประเทศอกี 5 ,000 ล้านดอลลารส์หรฐั (เดลนิิวส์, 
2556)     
 ในงานวิจยันี้จดัให้การศึกษาเป็นส่วนหนึ่ งของคุณลกัษณะสถานภาพทางสงัคม การที่ผู้พูด
ภาษาไทยได้รบัการประเมนิในด้านสถานภาพทางสงัคมตํ่ากว่าผู้พูดภาษาจนีก็สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์
ในปจัจบุนัน้ีเช่นกนัทีก่ารศกึษาของประเทศไทยอยู่ในระดบัทา้ยของประเทศในอาเซยีน  โดยการประชุม
ของ World Economic Forum (WEF) - The Global Competitiveness Report 2012-2013 ซึง่เป็นการ
ประชุมเวทเีศรษฐกจิโลกที่จดัขึ้นเป็นประจําทุกปี ได้มกีารจดัอนัดบัคุณภาพการศกึษาของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน ซึ่งปรากฏว่า ประเทศไทย อยู่ในอันดบัรัง้ท้าย ดงันี้  1) ประเทศสิงคโปร์ 2) ประเทศ
มาเลเซีย 3) ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม 4) ประเทศฟิลิปปินส์ 5) ประเทศอินโดนีเซีย 6) ประเทศ
กมัพชูา 7) ประเทศเวยีดนาม 8) ประเทศไทย 
 ส่วนในดา้นการมลีกัษณะทางกายภาพทีท่ ัง้กลุ่มตวัอย่างไทยและจนีประเมนิให้ผูพู้ดภาษาจนีมี
ค่าคะแนนสูงกว่านัน้ สามารถสนันิษฐานไดว้่า ในช่วงไม่กี่ปีทีผ่่านมานี้ประเทศไทยกม็กีารเปลีย่นแปลง
กระแสความนิยมจากที่นิยมรูปร่างหน้าตาแบบลูกครึ่งตะวนัตกมาเป็นนิยมรูปร่างหน้าตาแบบเอเซยี
ตะวนัออก โดยเฉพาะประเทศเกาหล ีเครือ่งสาํอางและเครือ่งแต่งตวัจาํนวนมากในปจัจุบนัมกัโฆษณาว่า 
“สวยสไตลเ์กาหล”ี  ประเทศเกาหลแีละประเทศจนีลว้นแต่อยู่ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเช่นเดยีวกนั มี
ความคลา้ยคลงึของสผีวิและหน้าตาของประชาชนในประเทศทัง้สอง  จงึเป็นไปได้ว่าคนไทยในปจัจุบนั
จะมทีศันคตทิีด่ต่ีอรปูรา่งหน้าตาของชาวจนีตามไปดว้ย 
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 งานวจิยันี้ยงัมขีอ้จาํกดัอยู่ในหลายประการ เช่นในดา้นของกลุ่มตวัอย่างทีม่ขีนาดเลก็และจาํกดั
อยู่ในกลุ่มนิสตินักศกึษาในมหาวทิยาลยั 4 แห่ง หากมกีารทําวจิยัคลา้ยๆ กนันี้ในอนาคต  ควรใชก้ลุ่ม
ตวัอย่างที่มขีนาดใหญ่มากขึน้และขยายขอบเขตใหก้ว้างขึน้ โดยเก็บขอ้มูลจากผู้ที่ศกึษาภาษาจีนและ
ภาษาไทยในหลายๆมหาวทิยาลยั หรอืขยายระดบัการศกึษาใหค้รอบคลุมนักเรียนระดบัประถมศกึษา
และมธัยมศึกษา เพราะในปจัจุบนัมสีถานศึกษาจํานวนมากที่มกีารเรยีนการสอนภาษาจนีตัง้แต่ชัน้
ประถมหรอืแมแ้ต่อนุบาลหากต้องการขยายขอบเขตการวจิยัใหร้วมถงึชาวไทยและชาวจนีโดยทัว่ไป ก็
อาจเกบ็ขอ้มลูรวมไปถงึชาวไทยและชาวจนีทัว่ไปทีไ่ม่ไดศ้กึษาภาษาของกนัและกนั ซึง่กห็มายความว่า
จะตอ้งศกึษาตวัแปรทางสงัคมอื่น ๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งเพิม่เตมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

เอกสารอ้างอิง 
จรลัวไิล จรญูโรจน์, ม.ล. (2555). รายงานการวจิยัเรือ่ง ภาษาและภาพสะทอ้นของวฒันธรรมจากชือ่เล่น

ของคนไทย. คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
ดียู  ศรีนรารัต น์ และคณะ. (2537) .  รายงานการวิจัยเรือ่ ง  การใช้ภาษาไทยของคนจีนใน

กรงุเทพมหานคร. คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

เดลนิิวส์. (2556). จนีให้เวเนซุเอลากู้อกี 5,000 ล้านดอลลารส์หรฐั. คน้เมื่อ 16 กุมภาพนัธ์ 2557, จาก 
http://www.dailynews.co.th/Content/foreign/205214/จีนให้เวเนซุเอลากู้อีก+5 ,000+ล้าน
ดอลลารส์หรฐั 

ธนาคารกสกิรไทย. (2555). ประวตัศิาสตรห์น้าใหมท่างการทตู. คน้เมือ่ 5 กุมภาพนัธ ์2557, จาก 
http://www.kasikornbank.com/ChinaTrade/ThaiandChinaLinks/A_BriefHistrory/NewEraOf
Diplomatic/Pages/NewEraOfDiplomatic.aspx  

Chanyam, N. (2002).  A Study of Language Attitude Toward Thai Dialects and Their Speakers: A 
Case Study of Four Campuses of Rajamangala Institute of Technology. M.A. Thesis in 
Linguistics. Mahidol University. 

Communication. (2011). Bible in ten more languages, New Testament in 27: United Bible Soc. 
Retrieved January 28, 2014, from http://www.unitedbiblesocieties.org/news/904-bible-in-
ten-more-languages-new-testament-in-27 

Garrett, P. (2010). Attitudes to Language:Key Topics in Sociolinguistics. Retrieved February 11, 

2014, from http://www.amazon.com 

Lambert, W., Hodgson, R. Gardner, R., & Fillenbaum, S. (1960). Evolutional reactions to 

spoken languages. Journal of abnormal and social psychology, 60, 44-51. 

National Stereotypes. (2014). Thai Stereotypew.  Retrieved February 11, 2014, from 
http://www.nationalstereotype.com/thai-stereotypes 

TravelChinaGuide.com. (n.d.). China Dai People: Language, Resources, Food, Architecture. 
Retrieved February 20, 2014, from http://www.travelchinaguide.com/intro/nationality/dai 

TV Tropes. (n.d.). Main/Stereotypes of Chinese People. Retrieved February 21, 2014, from 

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/StereotypesOfChinesePeople?from=Main.Chi

nesePeople 

 


