
 

 

 

 
 
  

ใบรับรองวิทยานิพนธ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

   

                                                                  ปริญญา 
   

สาขา  ภาควิชา 
  

เร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของคนไทยท่ีมีตอผูพูดภาษาญ่ีปุน 
 กับผูพูดภาษาเกาหลีตามตัวแปรทางสังคม  
  
 The Comparison Study of the Thai People Language Attitude towards  
 Japanese and Korean Speakers According to Social Factors  
  
  

นามผูวิจัย นางสาวกิตติยา  แซเตีย 

ไดพิจารณาเห็นชอบโดย  

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  

 (  ) 
หัวหนาภาควิชา  

 (  ) 
  

  
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรับรองแลว 

  

 (  ) 
 คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

 วันท่ี  เดือน  พ.ศ.   

 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตรประยุกต) 

ภาษาศาสตรประยุกต ภาษาศาสตร 

 ผูชวยศาสตราจารยหมอมหลวงจรัลวิไล  จรูญโรจน, อ.ด. 

 

อาจารยอุมาภรณ  สังขมาน, ปร.ด. 

รองศาสตราจารยกัญจนา  ธีระกุล, D.Agr. 



2 
 

 
 

วทิยานิพนธ์ 
 

เร่ือง 
 

การศึกษาเปรียบเทียบทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพ้ดูภาษาเกาหลี 
ตามตวัแปรทางสังคม 

 
The Comparison Study of the Thai People Language Attitude towards Japanese and  Korean 

Speakers According to Social Factors 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

นางสาวกิตติยา  แซ่เตีย 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอ 
 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาศาสตร์ประยกุต)์ 

พ.ศ. 2557 



3 
 

 
 

      กิตติยา  แซ่เตีย  2557: การศึกษาเปรียบเทียบทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่น 
 กบัผูพ้ดูภาษาเกาหลีตามตวัแปรทางสังคม  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
 (ภาษาศาสตร์ประยกุต)์ สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยกุต ์ภาควชิาภาษาศาสตร์  
 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั: ผูช่้วยศาสตราจารยห์ม่อมหลวงจรัลวไิล  จรูญโรจน์, 
 อ.ด.  104 หนา้  
 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทศันคติทางออ้มของคนไทยท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่น
กบัผูพู้ดภาษาเกาหลีโดยกลุ่มคนท่ีมีอายุต่างกันและกลุ่มคนท่ีมีเพศต่างกัน  และศึกษาทศันคติ
ทางตรงในด้านความสนใจเลือกศึกษาและความช่ืนชอบของคนไทยท่ีมีต่อภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษา
เกาหลี  กลุ่มตวัอยา่งเป็นคนไทยท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบั
กรุงเทพมหานครจ านวน 500 คน ประกอบดว้ยเพศชายกบัเพศหญิงท่ีมีอายุระหว่าง 18-22 ปีถือว่า
เป็นกลุ่มคนท่ีมีอายุนอ้ย และเพศชายกบัเพศหญิงท่ีมีอายุระหวา่ง 38-42 ปีถือวา่เป็นกลุ่มคนท่ีมีอายุ
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ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  กรณีปัจจยัทางดา้นเพศต่อความช่ืนชอบพบวา่เพศชายกบัเพศหญิงมีความ
ช่ืนชอบภาษาท่ีตรงขา้มกนั คือ เพศชายมีอตัราส่วนช่ืนชอบภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ภาษาเกาหลี  ส่วน
เพศหญิงมีอตัราส่วนช่ืนชอบภาษาเกาหลีมากกวา่ภาษาญ่ีปุ่นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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 Thesis Advisor: Assistant Professor Mom Luang Jaralvilai  Charunrochan, Ph.D.  
 104 pages.  
 
 
 The objectives of this research are to study the indirect attitude of Thai people of 
different ages and different genders groups toward Japanese and Korean speakers, and to study 
the direct attitude about their choice between studying Japanese and Korean and their satisfaction 
with the two languages. The samples are 500 Thais living in Bangkok and suburbs. They can be 
grouped equally according to their gender; male and female, and age; 18-22 years old and 38-42 
years old. Their indirect attitudes were collected by matched-guise technique, and their direct 
attitudes were collected directly by questionnaire.     
 
 The both age groups show statistically insignificantly better indirect attitude toward 
Japanese speakers than toward Korean speakers. Females of both age groups show statistically 
insignificantly better indirect attitude toward the language related to their age (Korean for the 
younger group and Japanese for the oldest group) than male of the same age group. 
 
 The majority of the both age and genders groups choose to study Japanese but the ratio 
between those choosing Japanese and Korean are significantly different. Chi-square shows that 
there are relationships between these two social factors and choices of language study.  Age has 
no relationship with language preference. The both age groups insignificantly prefer Japanese 
than Korean. But age has a relationship with language preference. Females significantly prefer 
Korean to Japanese but males prefer Japanese to Korean. 
 
 
 
_____________________________    ______________________________    ____ / ____ / ____ 
 Student’s signature  Thesis Advisor’s signature  
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 บทที ่1 
 

บทน า 
 

ความส าคัญของปัญหา 
 

 อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2532: 50-51) ได้ให้ค  าจ  ากดัความไวว้่า “ทศันคติต่อภาษา 
หมายถึง ค่านิยมหรือความคิดเห็นเก่ียวกบัฐานะ ความถูกตอ้ง และความบริสุทธ์ิของภาษาใดภาษา
หน่ึง เช่น เห็นวา่ภาษาหน่ึงต ่าตอ้ยกวา่อีกภาษาหน่ึง ทศันคติต่อภาษาจึงเป็นเร่ืองของสังคม เพราะ
ในความเป็นจริง ถา้พิจารณาจากโครงสร้างหรือลกัษณะทางภาษาแลว้  เราไม่อาจกล่าวไดว้า่ภาษา
หน่ึงสูงหรือไพเราะกวา่อีกภาษาหน่ึง ทั้งน้ีเพราะทุกภาษาต่างก็มีโครงสร้างและคุณสมบติัในตวัของ
มนัเอง การท่ีคนคิดวา่ภาษาใดสูงหรือต ่าก็เพราะน าภาษาไปผกูกบัตวัผูพู้ด แต่ในบางคร้ังทศันคติต่อ
ภาษายงัรวมทศันคติต่อผูพู้ดภาษานั้นๆด้วย”  จากค าจ ากดัความในขา้งตน้สรุปไดว้่า ทศันคติต่อ
ภาษา คือ ความคิดเห็นของกลุ่มคนในสังคมท่ีมีต่อภาษาใดภาษาหน่ึงรวมไปถึงทศันคติท่ีมีต่อผูพู้ด
ภาษานั้นดว้ย   
 
 ในปัจจุบนัประเทศไทยมีการติดต่อส่ือสาร ท าธุรกิจ แลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัต่างประเทศ 
จึงท าใหค้นไทยตอ้งเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มข้ึน เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาเยอรมนั 
ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเกาหลี หรือภาษาต่างๆในอาเซียน ฯลฯ โดยแต่ละภาษาท่ีคนไทยมีความ
สนใจในการศึกษานั้นมีบทบาทและความนิยมในเลือกศึกษาภาษาท่ีแตกต่างกันไปตามความ
ตอ้งการของแต่ละบุคคล และภาษาต่างประเทศท่ีคนไทยมีความสนใจในการศึกษา คือ ภาษาญ่ีปุ่น
กบัภาษาเกาหลี  
 
 ภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศท่ีคนไทยในปัจจุบนัมีความนิยมให้ความ
สนใจในการศึกษา เพราะสังเกตไดจ้ากโรงเรียน มหาวิทยาลยั หรือโรงเรียนสอนพิเศษต่างๆท่ีเปิด
สอนภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลีท่ีมีเพิ่มมากข้ึน รวมไปถึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากการศึกษาภาษาทั้งสอง
สามารถน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง เหตุผลส่วนใหญ่ท่ีคนไทยนิยมศึกษาภาษาญ่ีปุ่น น่าจะ
เป็นเพราะภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาท่ีสามารถน ามาประกอบอาชีพในเชิงธุรกิจ เน่ืองจากในปัจจุบนั
ประเทศญ่ีปุ่นมีบทบาทส าคญัในการเขา้มาลงทุนธุรกิจ เปิดบริษทัในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก 
(สถานเอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่นประจ าประเทศไทย, 2555) จึงท าใหมี้โอกาสทางดา้นการประกอบอาชีพ
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มากกว่าผูท่ี้ไม่มีความรู้ภาษาญ่ีปุ่น และยงัรวมไปถึงความช่ืนชอบทางด้านวฒันธรรมและความ
บนัเทิงของญ่ีปุ่น เช่น ภาพยนตร์ ละคร เพลง การ์ตูน ฯลฯ จึงท าให้เกิดแรงจูงใจในการศึกษา
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง   
 
 ส่วนเหตุผลท่ีคนไทยนิยมศึกษาภาษาเกาหลี น่าจะเป็นเพราะกระแสนิยมวฒันธรรมเกาหลี
ทางดา้นส่ือบนัเทิงต่างๆไม่วา่จะเป็นภาพยนตร์ ละคร เพลง ฯลฯ ไดเ้ขา้มามีบทบาทและแพร่หลาย
ในกลุ่มวยัรุ่นอยา่งรวดเร็ว  จึงท าให้วยัรุ่นเกิดความช่ืนชอบและนิยมเลียนแบบศิลปินนกัแสดงและ
ท าให้ประเทศเกาหลีไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัในการเผยแพร่สินคา้วฒันธรรมเกาหลีให้มีเพิ่มมาก
ข้ึนในประเทศไทย ดงัท่ี วิไลลกัษณ์  เสรีตระกูล (2556) กล่าวไวว้า่ “สินคา้วฒันธรรมเกาหลีไดเ้ขา้
มาแพร่หลายในกลุ่มวยัรุ่นไทยมากข้ึน และสินค้าวฒันธรรมท่ีวยัรุ่นสนใจจะเป็นเร่ืองของ
ภาพยนตร์ ละคร เพลง ถึงขนาดท่ีวยัรุ่นบางคนสนใจเรียนภาษาเกาหลีเพื่อให้รู้เน้ือหาของภาพยนตร์ 
ละคร และเพลง”  ส่วนการลงทุนการคา้ทางธุรกิจระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศเกาหลียงัมีไม่มาก
นกั แต่ก็ไดข้ยายตวัข้ึนอย่างต่อเน่ืองในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นตน้มา (สถาน
เอกอคัรราชทูต ณ กรุงโซล, 2556)  
 
 ภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลีไดรั้บความนิยมและมีความสนใจทางดา้นการศึกษาจากคนไทย
ในระยะเวลาท่ีแตกต่างกนั ในประเทศไทยมีการเปิดการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นคร้ังแรกเม่ือปี 
พ.ศ. 2477 ในระดบัมธัยมศึกษา ปีท่ี 7-8 แผนกวิสามญัภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมธัยมวดับพิตร
พิมุข กรมวิสามญัศึกษา ในปัจจุบนั คือ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลงัจาก
นั้นต่อมาในปี พ.ศ. 2485 คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดการเรียนการสอน
ภาษาญ่ีปุ่นในระดบัอุดมศึกษา โดยเปิดสอนในหลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
(สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น, 2555) และอีกสามสิบปีต่อมาช่วงปี พ.ศ. 2515-2524 การศึกษาภาษาญ่ีปุ่นจึง
ไดรั้บความนิยมและมีผูใ้หค้วามสนใจในการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นเป็นจ านวนมาก   
 
 จากบทสัมภาษณ์ของโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่น JCC (2555) ไดส้ัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
คุณมลฤดี ทองใบ อาย ุ38 ปี เป็นผูท่ี้ก  าลงัศึกษาภาษาญ่ีปุ่นของโรงเรียนภาษาญ่ีปุ่น JCC ไดก้ล่าววา่ 
“มีแรงบนัดาลใจให้ช่ืนชอบภาษาญ่ีปุ่นจากการดูการ์ตูน ละครท่ีฉายตามทีวีซ่ึงดูส่ิงเหล่าน้ีมาตั้งแต่
เด็ก จึงท าให้รู้สึกสนใจภาษาญ่ีปุ่นมากกว่าภาษาอ่ืนๆในโลก” จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นใน
ขา้งตน้ท าให้เห็นว่าคนท่ีก าลงัศึกษาภาษาญ่ีปุ่นมีความสนใจและช่ืนชอบภาษาญ่ีปุ่น เพื่อจะน าไป
ประกอบอาชีพ เพื่อน ามาใชท้างดา้นความบนัเทิง เช่น ฟังเพลง ชมภาพยนตร์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความ
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เขา้ใจในภาษาญ่ีปุ่น หรือน ามาใช้ในการสนทนาติดต่อส่ือสาร ล้วนแล้วมีประโยชน์ต่อบุคคลท่ี
สนใจศึกษาเป็นอยา่งยิง่    
 
 ในปัจจุบนัมีสถานศึกษาหลายแห่งท่ีเปิดการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นให้กบับุคคลท่ีมีความ
สนใจในการ ศึกษาภาษา ญ่ี ปุ่น  เ ช่ น  จุฬ าล งกร ณ์มหาวิท ย าลัย  มหาวิท ย าลัยม หิดล 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ฯลฯ รวมไป
ถึงสถาบนัการศึกษาหรือโรงเรียนสอนภาษาต่างๆท่ีเปิดสอนภาษาญ่ีปุ่นไวส้ าหรับบุคคลท่ีมีความ
สนใจศึกษาภาษาญ่ีปุ่น ซ่ึงขอ้มูลจากทางสถานเอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่นประจ าประเทศไทย (2555) ได้
ระบุไวว้่ามีมากถึง 385 สถาบนัในประเทศไทย เช่น โรงเรียนภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น วาเซดะ 
เวิลด์คอนเกรส สถาบนัภาษามิราอิ โรงเรียนสมาคมไทย-ญ่ีปุ่น โรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่นซากุระ 
ฯลฯ นอกจากน้ียงัมีจ านวนผูท่ี้ศึกษาภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยประมาณ 71,083 คน โดยผูท่ี้ท  าการ
ส ารวจ คือ เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ  
 
 ส่วนการศึกษาภาษาเกาหลีไดรั้บความนิยมและความสนใจในการศึกษาจากคนไทย ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2544 เป็นตน้มา เพราะประเทศเกาหลีใตไ้ด้ประกาศใช้นโยบายส่งเสริมวฒันธรรม เพื่อ
น าพาวฒันธรรมของตนสู่สายตาประชาคมโลก (KATS, 1987) และนโยบายท่ีประเทศเกาหลีใชใ้น
การส่งเสริมวฒันธรรม มีดงัน้ี  
     
 1. สนบัสนุนการศึกษาเพื่อผลิตเยาวชนรุ่นใหม่ท่ีมีความคิดสร้างสรรคท์างศิลปวฒันธรรม 
 
 2. สนบัสนุนงานท่ีมีความคิดสร้างสรรคท่ี์ช่วยส่งเสริมความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ 
 
 3. อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูวฒันธรรมประเพณีดั้งเดิม 
 
 4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวฒันธรรม 
 
 5. พฒันาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาติท่ีจะไปสู่การรวมชาติ 
  
 6. สร้างความแขง็แกร่งใหก้บัการทูตเชิงวฒันธรรม 
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 กระแสนิยมวฒันธรรมประเทศเกาหลีของคนไทยสามารถเห็นไดช้ดัเป็นอยา่งมากเม่ือสิบปี
ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาท่ีไดรั้บความนิยมและความสนใจจากคนท่ีช่ืนชอบภาษา
เกาหลี เช่น จากบทสัมภาษณ์ของ นางสาวเนตรณรัณ ทองเกล้ียง อายุ 19 ปี (ปริศ  วงศธ์นเสน, 2530 
อา้งใน KATS, 1987) ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาภาษาเกาหลีไดก้ล่าวว่า “ดิฉันเรียนภาษาเกาหลี เพราะชอบ
ละครและภาพยนตร์เกาหลี นอกจากน้ียงัชอบนกัแสดงดว้ย” หรือมีความสนใจในการศึกษาภาษา
เกาหลีเพื่อตอ้งการติดต่อส่ือสารและน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
 มหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยท่ี เปิดการเ รียนการสอนภาษาเกาหลี  คือ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เฉพาะวิทยาเขตปัตตานีเท่านั้ น เป็นวิชาเลือกเสรี ผู ้ริเ ร่ิม คือ 
ศาสตราจารย ์ดร.เชว ชงัซอง ร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัฮนักุ๊ก (Hankuk University of Foreign 
Studies) ประเทศเกาหลีใต ้ส่งคณาจารยม์าสอนภาษาเกาหลีให้กบันกัศึกษาไทย ในขณะนั้นมีผูท่ี้
สนใจศึกษาภาษาเกาหลีมีจ านวนนอ้ยมาก (ปริศ  วงศ์ธนเสน, 2530 อา้งใน KATS, 1987) ระยะ
ต่อมาจึงมีการเปิดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในระดบัอุดมศึกษาเพิ่มมากข้ึน เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ฯลฯ จึง
ท าให้มีจ  านวนผูเ้รียนภาษาเกาหลีมีจ านวนเพิ่มข้ึน และจากผลการส ารวจล่าสุดปี พ.ศ.2549 มี
จ านวนผูเ้รียนภาษาเกาหลี 3,019 คน จากจ านวนมหาวิทยาลยัทั้งหมดท่ีเปิดสอนภาษาเกาหลีใน
ประเทศไทย นอกจากน้ียงัมีสถาบนัท่ีเปิดสอนภาษาเกาหลีให้กบับุคคลท่ีสนใจศึกษาภาษาเกาหลี 
เช่น โรงเรียนสอนภาษา CYES  สถาบนัสอนภาษาแบบ๊ติสต ์ ศูนยศึ์กษาภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 
ฯลฯ  
 
 จากท่ีกล่าวมาในขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงกระแสนิยมทางดา้นการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษา
เกาหลีของคนไทย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทกัษะทางดา้นภาษาและน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
ในอนาคต หรือศึกษาเพื่อตอบสนองความช่ืนชอบของตนเอง และในความช่ืนชอบทางดา้นภาษา
ระหว่างภาษาญ่ีปุ่นกับภาษาเกาหลีของกลุ่มคนในสังคมท่ีกล่าวไวใ้นข้างต้นน้ี ผู ้วิจ ัยคาดว่า
ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายแุละเพศท่ีแตกต่างกนัน่าจะมีอิทธิพลต่อทศันคติท่ีมีต่อภาษาทั้งสอง 
 
 เน่ืองจากภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลีไดรั้บความนิยมในประเทศไทยในช่วงเวลาท่ีแตกต่าง
กนั ดงันั้นกลุ่มคนท่ีมีอายตุ่างกนัจึงน่าท่ีจะมีทศันคติต่อภาษาทั้งสองแตกต่างกนัดว้ย โดยท่ีผูท่ี้มีช่วง
อายใุนวยัรุ่นตรงกบัการเขา้มามีบทบาทของภาษาใดก็น่าจะมีทศันคติท่ีดีต่อภาษานั้นมากกวา่ ผูว้ิจยั
จึงคาดว่ากลุ่มคนท่ีมีอายุ 38-42 ปีหรือกลุ่มคนท่ีมีอายุมากน่าจะเป็นกลุ่มท่ีได้รับอิทธิพลจาก
ภาษาญ่ีปุ่น เพราะภาษาญ่ีปุ่นไดรั้บความนิยมในช่วง พ.ศ. 2524 เป็นช่วงท่ีคนรุ่นน้ีเป็นวยัรุ่นและ
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เป็นช่วงท่ีภาษาญ่ีปุ่นไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะความช่ืนชอบทางดา้นความบนัเทิง 
เช่น ภาพยนตร์ ละคร เพลง การ์ตูน ฯลฯ ท าให้กลุ่มคนท่ีมีอายุมากไดซึ้มซบัและเรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่น 
ส่วนกลุ่มคนท่ีมีอายุ 18-22 ปีหรือกลุ่มคนท่ีมีอายุนอ้ยน่าท่ีจะไดรั้บอิทธิพลจากภาษาเกาหลี เพราะ
ภาษาเกาหลีได้รับความนิยมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นตน้มา โดยเป็นความช่ืนชอบทางด้านความ
บนัเทิงจึงท าใหภ้าษาเกาหลีน่าจะมีอิทธิพลต่อกลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ย 
 
 นอกจากอายุแล้ว ผูว้ิจยัคาดว่าเพศก็น่าจะท าให้มีทศันคติต่อภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลี
แตกต่างกนัดว้ย เพราะทั้งสองภาษาน้ีในช่วงท่ีไดรั้บความนิยมจากคนไทยเป็นกระแสท่ีมากบัความ
บนัเทิง ดงัท่ี พทัธนนัท์  เด็ดแกว้ (2553) กล่าวไวว้่า “เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายหลกัทางดา้นความ
บนัเทิงส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง เน่ืองจากเพศหญิงมีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารต่างๆมากกวา่เพศชาย 
จึงท าให้เพศหญิงนั้นได้รับการตอบสนองความตอ้งการและความร่ืนรมยท์างด้านความบนัเทิง
มากกวา่เพศชาย” ดงันั้นก็น่าจะท าให้เพศหญิงน่าจะมีความช่ืนชอบภาษาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอายุ
ของตนมากกวา่เพศชาย กล่าวคือ เพศหญิงในกลุ่มอายมุากจะมีความช่ืนชอบภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่เพศ
ชายในรุ่นเดียวกนั ส่วนเพศหญิงในกลุ่มอายุนอ้ยจะมีความช่ืนชอบภาษาเกาหลีมากกวา่เพศชายใน
รุ่นเดียวกนั นอกจากน้ีเพศหญิงน่าจะมีความสนใจในการศึกษาภาษาและมีทกัษะทางภาษาท่ีดี
มากกว่าเพศชาย เพราะเพศหญิงให้ความส าคญักบัการศึกษาภาษาไปพร้อมกบัความช่ืนชอบทาง
ความบนัเทิง ฉะนั้นเพศหญิงจึงน่าจะมีแนวโน้มช่ืนชอบและมีความอ่อนไหวให้กบัความบนัเทิง
มากกว่าเพศชาย เพราะภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลีเขา้มาในประเทศไทยด้วยความช่ืนชอบความ
บนัเทิง  
 
 เพื่อพิสูจน์สมมุติฐานในขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงศึกษาทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่น
กับผูพู้ดภาษาเกาหลีตามตัวแปรทางสังคม ด้วยกลวิธีเทคนิคการพรางเสียงคู่ (matched-guise 
technique) ริเร่ิมโดย Wallace E. Lambert (1972) เม่ือปี 1960 เป็นวิธีการท่ีใชป้ระเมินทศันคติของ
บุคคลแบบทางออ้ม (indirect approach) โดยใชเ้สียงพูดเป็นตวักระตุน้ทศันคติของผูฟั้ง คือ การให้
ฟังเสียงของผูพู้ดตวัอย่างเสียงจ านวน 2 ภาษาหรือมากกว่านั้น และกลุ่มตวัอย่างจะไดฟั้งตวัอย่าง
เสียงทีละเสียง โดยผูฟั้งจะไม่ทราบว่าเสียงท่ีก าลังฟังนั้นมาจากผูพู้ดตัวอย่างเสียงคนเดียวกัน 
หลงัจากไดฟั้งตวัอยา่งเสียงเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  กลุ่มตวัอยา่งจึงท าแบบประเมินบุคลิกลกัษณะของ 
ผูพู้ดตวัอย่างเสียงจากเสียงท่ีไดฟั้งจนครบตามจ านวนของตวัอย่างเสียง ทั้งน้ีเพื่อให้ไดท้ศันคติท่ี
แทจ้ริงและป้องกนัพฤติกรรมการปกปิดความรู้สึกของกลุ่มคนท่ีมีต่อภาษาต่างๆในสังคม 
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 เหตุท่ีผูว้ิจยัศึกษาทศันคติท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาโดยใช้เสียงพูดเป็นตวักระตุน้ทศันคติของผูฟั้ง
ในการศึกษาทศันคติต่อภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลี  เพราะภาษากบัผูพู้ดภาษามีความสัมพนัธ์กนั  
ดงัท่ี แลมเบิร์ต (Lambert, 1972) ไดก้ล่าววา่ “การศึกษาทศันคติไม่วา่จะเป็นทศันคติของกลุ่มบุคคล
ใดในสังคม นอกจากจะท าให้ทราบถึงความรู้สึก ความคิด ตลอดจนแนวโนม้ของพฤติกรรมท่ีเป็น
แบบอยา่งเดียวกนัของคนในสังคมแลว้ ยงัสะทอ้นให้เห็นถึงทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อภาษาและผู ้
พูดภาษานั้นได”้ เช่นเดียวกบั อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2532: 51) ไดส้รุปไวว้่า “โดยทัว่ไป ค าว่า 
ทศันคติต่อภาษา จะมีค าจ ากดัความท่ีเก่ียวกบัภาษาโดยตรง เช่น ทศันคติท่ีว่าภาษาน้ีเพราะหรือไม่
เพราะ ภาษาน้ีสมบูรณ์แบบ เป็นตน้ แต่ในบางคร้ังทศันคติต่อภาษายงัรวมทศันคติต่อผูพู้ดภาษา
นั้นๆไวด้ว้ย เช่น ถา้ใครถามเราเก่ียวกบัภาษาจีน เราอาจตอบว่าภาษาจีนนั้นโฉ่งฉ่างและเลง้ ทั้งน้ี
เพราะเรานึกถึงตวัผูพู้ดดว้ย”  นัน่แสดงให้เห็นวา่ การศึกษาทศันคติต่อภาษานอกจากจะสะทอ้นให้
เห็นถึงความคิดของกลุ่มคนในสังคมท่ีมีต่อภาษานั้นๆแลว้  ยงัสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงทศันคติท่ีมี
ต่อผูพ้ดูภาษานั้น เพราะเราน าภาษาไปผกูกบัตวัผูพ้ดูภาษานั้นนัน่เอง และถา้หากเรานึกถึงภาษาใดๆ
ก็ตามจะท าใหนึ้กถึงตวัผูพ้ดูภาษานั้นดว้ย 
 
 นอกจากน้ี ผูว้ิจยัยงัน าการศึกษาทัศนคติแบบทางตรงมาใช้ในการศึกษาทัศนคติด้วย 
Agheyisi and Fishman (1970) ไดก้ล่าวถึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัทศันคติแบบทางตรง มีทั้งหมด 3 
ประเภท คือ 1.แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด เพราะสามารถวดัทศันคติได้
อยา่งรวดเร็วและขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือ 2.การสัมภาษณ์ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชค้วบคู่กบัแบบสอบถาม 
เพื่อให้ขอ้มูลท่ีไดมี้ความน่าเช่ือถือและมีความถูกตอ้ง 3.การสังเกต เป็นเคร่ืองมือท่ีไม่ค่อยไดรั้บ
ความนิยม เพราะขอ้มูลท่ีไดจ้ะมีความบิดเบือนไปจากความเป็นจริง นอกจากน้ี Fishman ไดเ้รียก
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาทศันคติแบบทางตรงวา่ “Commitment Measure” เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีมี
ประโยชน์ต่อการวางแผนและการจดัการในการวดัทศันคติทางภาษาของผูต้อบแบบสอบถาม 
นอกจากน้ีเคร่ืองมือในการวดัทศันคติแบบทางตรงยงัไดรั้บการออกแบบอยา่งมีระบบ มีหลกัเกณฑ์
ตรงตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั  
 
 ในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาเปรียบเทียบทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพู้ด
ภาษาเกาหลีตามตวัแปรทางสังคม โดยใชก้ลวธีิเทคนิคการพรางเสียงคู่ในการศึกษาทศันคติต่อภาษา
วา่ กลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ยจะมีทศันคติท่ีดีต่อผูพ้ดูภาษาเกาหลีมากกวา่ผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่น และกลุ่มคนท่ีมี
อายุมากจะมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกว่าผูพู้ดภาษาเกาหลีหรือไม่ และทศันคติของเพศ
ชายกับเพศหญิงท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกับผูพู้ดภาษาเกาหลีจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร เพราะภาษาญ่ีปุ่นกับภาษาเกาหลีเข้ามาในประเทศไทยด้วยความนิยมความบนัเทิง
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เหมือนกัน นอกจากน้ียงัศึกษาทัศนคติทางตรงเก่ียวกับความคิดเห็นทั่วไปของคนไทยในแง่
ความชอบโดยทัว่ไปและการเลือกศึกษาภาษาทั้งสอง 
  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 
 1.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติทางออ้มของคนไทยท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพู้ด
ภาษาเกาหลีโดยกลุ่มคนท่ีมีอายตุ่างกนั 
 
 2.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติทางออ้มของคนไทยท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพู้ด
ภาษาเกาหลีโดยกลุ่มคนท่ีมีเพศต่างกนั 
 
 3.  เพื่อศึกษาทศันคติทางตรงในดา้นความสนใจเลือกศึกษาและความช่ืนชอบของคนไทยท่ี
มีต่อภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลี 
 

สมมุติฐานการวจัิย 
 
 1.  กลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ยมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาเกาหลีมากกวา่ผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่น ส่วนกลุ่ม
คนท่ีมีอายมุากมีทศันคติท่ีดีต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ผูพ้ดูภาษาเกาหลี 
 
 2.  ในกลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ย เพศหญิงมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาเกาหลีมากกวา่เพศชาย ส่วน
ในกลุ่มคนท่ีมีอายมุาก เพศหญิงมีทศันคติท่ีดีต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่เพศชาย 
 
 3. กลุ่มคนท่ีมีอายุและเพศต่างกันมีระดับความสนใจเลือกศึกษาและความช่ืนชอบ
ภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลีแตกต่างกนั 
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ขอบเขตการวจัิย 
 
 1. การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 500 คนท่ีเป็นคนไทยอาศยัอยู่ใน
กรุงเทพมหานครและจงัหวดัท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบักรุงเทพมหานครเท่านั้น  
 
 2.  การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัมุ่งศึกษาเฉพาะปัจจยัทางสังคม คือ อายแุละเพศ เท่านั้น 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 1.  ท าให้เห็นแนวโน้ม พฤติกรรม และทศันคติในการเลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่นและภาษา
เกาหลีของคนไทยในปัจจุบนั 
 
 2.  เป็นขอ้มูลทางวชิาการท่ีสถาบนัและโรงเรียนสอนภาษาสามารถน าไปประยุกตท์างดา้น
การตลาดในการจดัหากลุ่มเป้าหมายท่ีมีความสนใจในการศึกษา และสามารถการจดัการเรียนการ
สอนใหก้บัผูท่ี้สนใจศึกษาภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลี 

 
นิยามศัพท์ 

 
 ทัศนคติต่อภาษา หมายถึง ค่านิยมหรือความคิดเห็นเก่ียวกบัฐานะ สถานภาพทางสังคม 
และความถูกตอ้งของภาษาใดภาษาหน่ึง และรวมถึงทศันคติหรือความคิดเห็นต่อผูพู้ดภาษานั้นๆ
ดว้ย (อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2532)  
 
 การศึกษาทัศนคติแบบทางตรง หมายถึง การศึกษาทศันคติทางภาษาของกลุ่มบุคคลใน
สังคมท่ีมีต่อภาษานั้น โดยการถามค าถามท่ีตรงไปตรงมา และผูป้ระเมินสามารถแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกของตนท่ีมีต่อภาษาหรือผูพ้ดูภาษานั้นๆได ้
 
 การศึกษาทัศนคติแบบทางอ้อม หมายถึง การศึกษาทศันคติทางภาษาของกลุ่มบุคคลใน
สังคมท่ีมีต่อภาษานั้น โดยใช้เทคนิคท่ีถูกออกแบบมาเพื่อการสอบถามถึงทศันคติของบุคคลแบบ
ออ้มๆ เพื่อเป็นการป้องกนัพฤติกรรมการปกปิดความรู้สึกของผูป้ระเมินในการท าแบบประเมิน  
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  ตัวแปรทางสังคม หมายถึง คุณสมบติัทางสังคมของผูพู้ด เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ 
ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั ชาติพนัธ์ุ ฯลฯ ปัจจยัเหล่าน้ีถือวา่เป็นตวัแปรอิสระ ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีก าหนดส่ิงอ่ืนให้
มีการแปร (อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2544) 
 
 ตัวแปรอายุ หมายถึง คุณสมบติัทางสังคมท่ีก าหนดบทบาทและหนา้ท่ีของบุคคลในสังคม
ให้แตกต่างกนั เพราะอายุเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงความรอบรู้ ความเคารพนบัถือ และประสบการณ์
ของตวับุคคล (อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2544)  
 
 ตัวแปรเพศ หมายถึง คุณสมบติัทางสังคมท่ีก าหนดบทบาทให้เพศชายและเพศหญิงมีความ
แตกต่างกนัของลกัษณะทางร่างกายและพฤติกรรมการแสดงออกในสังคม (อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ
, 2544)  
 
 ผู้พูดภาษาญี่ปุ่น หมายถึง ผูท่ี้พูดภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาแม่ ในท่ีน้ีมีตวัแทน คือ ตวัอย่าง
เสียงพดูภาษาญ่ีปุ่นท่ีเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั  
 
 ผู้พูดภาษาเกาหลี หมายถึง ผูท่ี้พูดภาษากาหลีเป็นภาษาแม่ ในท่ีน้ีมีตวัแทน คือ ตวัอย่าง
เสียงพดูภาษาเกาหลีท่ีเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั  
 
 คนไทยกลุ่มอายุน้อยหรือกลุ่มคนที่มีอายุน้อย หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง 18-22 
ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลส าหรับงานวจิยัน้ี 
 
 คนไทยกลุ่มอายุมากหรือกลุ่มคนที่มีอายุมาก หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหว่าง 38-42 
ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลส าหรับงานวจิยัน้ี 
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บทที ่2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

 การศึกษาทศันคติต่อภาษาไดมี้ผูใ้หค้วามสนใจและศึกษาไวเ้ป็นจ านวนมากทั้งต่างประเทศ
และในประเทศ ในบทน้ีผูว้ิจยัได้มีการตรวจเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาทศันคติต่อภาษา ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 
  
 ทศันคติต่อภาษา คือ ทศันคติของบุคคลในเร่ืองเก่ียวกบัภาษาหรือบุคคลท่ีใช้ภาษานั้น มกั
สะทอ้นมาจากการรับรู้ ความคิดของผูท่ี้ใชภ้าษานั้น (Rebecca and Fishman, 1970) เช่นเดียวกบั 
อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2532: 50-51) ไดใ้ห้ค  านิยามไวเ้ช่นกนัว่า “ทศันคติต่อภาษา หมายถึง 
ค่านิยมหรือความคิดเห็นเก่ียวกบัฐานะ ความถูกตอ้ง และความบริสุทธ์ิของภาษาใดภาษาหน่ึง เช่น
เห็นวา่ภาษาหน่ึงต ่าตอ้ยกวา่อีกภาษาหน่ึง ทศันคติต่อภาษาจึงเป็นเร่ืองของสังคม เพราะในความเป็น
จริง ถา้พิจารณาจากโครงสร้างหรือลกัษณะทางภาษาแลว้ เราไม่อาจกล่าวไดว้า่ภาษาหน่ึงสูงหรือ
ไพเราะกวา่อีกภาษาหน่ึง ทั้งน้ีเพราะทุกภาษาต่างก็มีโครงสร้างและคุณสมบติัในตวัของมนัเอง การ
ท่ีคนคิดวา่ภาษาใดสูงหรือต ่าก็เพราะน าภาษาไปผกูกบัตวัผูพู้ด แต่ในบางคร้ังทศันคติต่อภาษายงั
รวมทศันคติต่อผูพ้ดูภาษานั้นๆดว้ย”  
 
 จากท่ีกล่าวมาในขา้งตน้สรุปไดว้า่ ทศันคติต่อภาษา คือ ความคิดเห็นของกลุ่มคนในสังคม
ท่ีมีต่อภาษาใดภาษาหน่ึงและรวมไปถึงทศันคติต่อผูพ้ดูภาษานั้นๆ 
 
 Chanyam (2002: 9) ไดก้ล่าวไวว้่า “การศึกษาทศันคติต่อภาษา (language attitude) คือ 
การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติท่ีมีต่อภาษาท่ีใชใ้นปัจจุบนั โดยเป็นทศันคติของกลุ่มคนในสังคมท่ี
มีต่อภาษาหน่ึงใดภาษาหน่ึง” มี 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 
 1. การศึกษาทศันคติท่ีมีต่อภาษาทางตรง (language-directed) หรือภาษามุ่งเนน้ (language-
oriented) จะมีการจดัประเภทของการศึกษาทศันคติตามล าดบัความส าคญัให้อยู่ในรูปแบบการ
ประเมินหรือการจดัล าดบัตามความหลากหลายของภาษาท่ีมีผูใ้ชภ้าษานั้นส่ือสารอยูใ่นสังคม เช่น 
จดัล าดบัตามความร ่ ารวยหรือยากจน สมดุลหรือลดลง ฯลฯ 
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 2. กลุ่มคนในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางภาษาจะมีความรู้สึกความคิดท่ีเป็นแบบอยา่ง
เดียวกนัในสังคมโดยเฉพาะทศันคติต่อภาษา ทัว่ไปแลว้จะมีความเก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษาของคน
ในสังคม  
 
 3. ในการศึกษาทศันคติต่อภาษาจะเป็นการศึกษาพฤติกรรมเพื่อดูทศันคติของคนในสังคมท่ี
มีต่อภาษานั้น  
 
 Holmes (2008) ได้กล่าวถึงวิธีการหลกัท่ีใช้ในการศึกษาทศันคติต่อภาษาไว ้3 วิธี คือ 
การศึกษาทศันคติด้วยวิธีการสังเกต การศึกษาทศันคติแบบทางตรง และการศึกษาทศันคติแบบ
ทางออ้ม ซ่ึงการศึกษาทศันคติด้วยวิธีการสังเกตนั้นเป็นการศึกษาท่ีไม่ไดรั้บความนิยมและผล
การศึกษาท่ีพบไม่มีความเท่ียงตรง แม่นย  า และไม่น่าเช่ือถือ เพราะผูว้ิจยัจะตอ้งเป็นผูส้ังเกตเองวา่ผู ้
บอกภาษาไดมี้การพูดหรือเขียนถึงภาษานั้นๆอย่างไร มีทศันคติเป็นไปในแง่บวกหรือลบอย่างไร 
ในท่ีน้ีผูว้ิจยัจะกล่าวถึงวิธีการท่ีใช้ในการศึกษาทศันคติต่อภาษาเพียง 2 วิธีเท่านั้น คือ การศึกษา
ทศันคติแบบทางตรง และการศึกษาทศันคติแบบทางออ้ม ดงัน้ี 
 
 1.  การศึกษาทศันคติแบบทางตรง (direct approach) 
 
      Agheyisi and Fishman (1970) ไดก้ล่าววา่ “การศึกษาทศันคติแบบทางตรงเป็นการเก็บ
ขอ้มูลทศันคติต่อภาษาโดยการให้ตอบแบบสอบถามหรือใช้วิธีการสัมภาษณ์ท่ีมีการถามค าถาม
แบบตรงไปตรงมา และการใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลผูว้ิจยัควรใชค้  าถามปลายเปิดเพื่อให้
ผูต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงทศันคติต่อภาษานั้นๆไดอ้ยา่งเต็มท่ีมากกวา่แบบสอบถามปลาย
ปิดท่ีให้ผูต้อบแบบสอบถามตอบแค่เพียงใช่หรือไม่ใช่” เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีได้รับความนิยม
สูงสุดในการศึกษาทศันคติต่อภาษา โดยค าถามท่ีปรากฏอยู่ในแบบสอบถามจะสะทอ้นให้เห็นถึง
ความคิด ความรู้สึกท่ีมีต่อภาษา และความส าคญัของวิธีการน้ีจะท าให้พบองค์ประกอบทางด้าน
ความรู้สึกและความคิดได ้  
 
      รูปแบบลกัษณะของค าถามจะถูกรวบรวมไวอ้ย่างมีหลกัเกณฑ์และเป็นระบบตามท่ี
ผูว้จิยัตอ้งการศึกษา ในการตั้งค  าถามจะใชค้  าถามท่ีตรงไปตรงมา เช่น “คุณชอบภาษา X ใช่หรือไม่” 
หรือ “คุณคิดวา่ภาษา Y ไพเราะใช่หรือไม่” เป็นตน้ มี 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
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  1. แบบสอบถามปลายเปิด (open-ended question) เป็นแบบสอบถามท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
สามารถแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของตนไดอ้ย่างอิสระและตรงกบัสภาพความเป็นจริงของ
สังคม 
 
  2. แบบสอบถามปลายปิด (close-ended question) เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัมีแนวค าตอบ
ไวใ้หผู้ต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามจะตอ้งตอบค าถามตามค าตอบท่ีไดก้ าหนดไวแ้ละ
ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นของตนได ้
 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาทัศนคติแบบทางตรงในฐานะท่ีเป็นตัวแปรหน่ึงต่อ
การศึกษาทศันคติต่อภาษา ส่วนมากจะมีการใชแ้บบสอบถามปลายปิดเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูล เช่น งานวิจยัของ นัฐยา บุญกองแสน (2542) พชรวรรณ ศรีพนัธ์ุ (2552) และ ยูทากะ          
โทมิโอกะ (2552) เป็นการศึกษาทศันคติต่อภาษาโดยใช้แบบสอบถามปลายปิดท่ีมีแนวค าตอบไว้
ใหผู้ต้อบแบบสอบถาม โดยแต่ละคนจะมีจ านวนค าถามท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลมีจ านวนขอ้ท่ีแตกต่าง
กนั แต่สามารถใชว้ดัทศันคติต่อภาษาไดอ้ยา่งแม่นย  าและเท่ียงตรงเหมือนกนั เช่น 
 
 งานวิจยัของ นฐัยา บุญกองแสน (2542) เร่ืองปนภาษาองักฤษในภาษาไทยกบัทศันคติทาง
ภาษาของบุคคลต่างชั้นอาชีพ ผูว้จิยัศึกษาทศันคติต่อภาษาโดยการใชแ้บบสอบถามปลายปิดจ านวน 
10 ขอ้ ก าหนดค่าคะแนนไว ้5 ช่วงคะแนน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็นบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานอยู่ในโรงแรม จ านวน 41 คน ผลการศึกษาทศันคติต่อภาษาองักฤษ พบว่า จดัไดเ้ป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีชอบภาษาองักฤษและกลุ่มท่ีมีความเห็นเป็นกลางต่อภาษาองักฤษ ซ่ึงความชอบ
ภาษาองักฤษของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นตวัก าหนดใหแ้ต่ละบุคคลมีพฤติกรรมการปนภาษาต่างกนั 
กล่าวคือ คนท่ีชอบภาษาองักฤษจะเป็นคนท่ีใฝ่หาความรู้ทางภาษาองักฤษมากกวา่คนท่ีมีความเป็น
กลาง 
 
 งานวิจยัของ พชรวรรณ ศรีพนัธ์ุ (2552) เร่ืองการศึกษาการเลือกภาษาและทศันคติท่ีมีต่อ
ภาษาไทยของชุมชนชาวจีนแตจ๋ิ้วในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ผูว้ิจยัศึกษาทศันคติต่อภาษาโดย
การใช้แบบสอบถามปลายปิดจ านวน 20 ขอ้ ก าหนดค่าคะแนนไว ้5 ช่วงคะแนน เก็บจากกลุ่ม
ตวัอย่างประชากรจ านวน 106 คน ผลการศึกษาทศันคติต่อภาษาจีนแตจ๋ิ้วและภาษาไทย พบว่า 
การศึกษาทศันคติท่ีมีต่อภาษาไทย กลุ่มตวัอยา่งโดยรวมมีทศันคติในทางบวกต่อภาษาไทย โดยกลุ่ม
ท่ี 5 มีทศันคติต่อภาษาไทยในทางบวกน้อยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ี 1-4 และ
ทศันคติท่ีมีต่อภาษาจีนแตจ๋ิ้วพบวา่กลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ี 5 มีทศันคติในทางบวกมากท่ีสุด รองลงมา



 
13 

 

 
 

คือกลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ี 2 กลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ี 4 และกลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ี 1 ตามล าดบั และกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเห็นความส าคัญของภาษาจีนน้อยท่ีสุดคือกลุ่มท่ี 3 สามารถแสดงให้เห็นว่าระดับ
การศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งไม่มีผลต่อทศันคติต่อภาษาจีนแตจ๋ิ้ว  
  
 ส่วนงานวิจยัของ ยทูากะ โทมิโอกะ (2552) เร่ืองทศันคติต่อภาษาและการเลือกภาษาของ
คนไทยอีสานท่ีมีอายุต่างกนั ผูว้ิจยัศึกษาทศันคติต่อภาษาโดยการใชแ้บบสอบถามปลายปิดจ านวน 
24 ขอ้ ก าหนดค่าคะแนนไว ้5 ช่วงคะแนน โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษามีจ านวน 849 คน แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มอายุ คือ กลุ่มอายุนอ้ย (15-30 ปี) กลุ่มอายุกลาง (31-45 ปี) และกลุ่มอายุมาก (46-60 
ปี) มีภูมิล าเนาอยูใ่นภาคอีสาน ผลการศึกษาทศันคติต่อภาษาไทยถ่ินอีสานและภาษาไทยมาตรฐาน 
พบว่า คนไทยอีสานมีทศันคติทางบวกต่อทั้งภาษาไทยถ่ินอีสานและภาษาไทยมาตรฐาน ทศันคติ
ทางบวกต่อภาษาไทยอีสานมีความแตกต่างตามอายุ คือ ยิ่งอายุมากยิ่งมีทัศนคติทางบวกต่อ
ภาษาไทยถ่ินอีสาน ส่วนทศันคติทางบวกต่อภาษาไทยมาตรฐานไม่มีความแตกต่างตามอายุ คือ ไม่
วา่จะมีอายเุท่าใดก็ตามมีทศันคติทางบวกต่อภาษาไทยมาตรฐานพอๆกนั เม่ือเปรียบเทียบทศันคติต่อ
ภาษาไทยถ่ินอีสานและภาษาไทยมาตรฐาน พบแนวโน้ม คือ คนไทยอีสานกลุ่มอายุนอ้ยมีทศันคติ
ทางบวกต่อภาษาไทยมาตรฐานมากกวา่ภาษาไทยถ่ินอีสาน คนไทยอีสานกลุ่มอายุกลางมีทศันคติ
ทางบวกต่อภาษาเท่าๆกนั และคนไทยอีสานกลุ่มอายุมากมีทศันคติทางบวกต่อภาษาไทยถ่ินอีสาน
มากกวา่ภาษาไทยมาตรฐาน  
 
 2.  การศึกษาทศันคติแบบทางออ้ม (indirect approach)  
 
      การศึกษาทศันคติแบบทางออ้มเป็นวิธีการศึกษาทศันคติต่อภาษาดว้ยการถามค าถาม
แบบออ้มๆและไม่ใชค้  าถามท่ีตรงไปตรงมา  มกัจะใชก้ลวิธีเทคนิคการพรางเสียงคู่ (matched-guise 
technique) โดย Obiols (2002) ไดก้ล่าวถึงกลวิธีเทคนิคการพรางเสียงคู่วา่เป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการ
สอบถามทัศนคติของผู ้ตอบแบบสอบถามอย่างอ้อมๆ และย ังเป็นการป้องกันไม่ให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามปกปิดหรือบิดเบือนความรู้สึกหรือความคิดท่ีแทจ้ริงของตนเอง และ Milroy and 
Milroy (1985) ยงัได้กล่าวถึงการศึกษาทศันคติแบบทางออ้มว่าเป็นวิธีการศึกษาท่ีมีประโยชน์ 
สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงศกัด์ิศรีของกลุ่มคนทางสังคมท่ีผกูติดมากบัภาษานั้นๆ และทศันคติมกัจะ
ไม่ถูกเปิดเผยถา้หากเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการแบบทางตรง 
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 กลวิธีเทคนิคการพรางเสียงคู่ เป็นวิธีการประเมินภาษาจากการฟังเสียงพูดจ านวน 2 ภาษา
หรือมากกว่านั้น โดยทั้งสองภาษาจะตอ้งมาจากผูพู้ดตวัอยา่งเสียงคนเดียวกนัเพื่อป้องกนัการอคติ
ของบุคคลท่ีมีต่อภาษาใดภาษาหน่ึง ในความเป็นจริงผูป้ระเมินจะคิดวา่เสียงท่ีไดฟั้งทั้ง 2 ภาษานั้น
มาจากผูพ้ดูตวัอยา่งเสียงคนละคนกนั และในการท าแบบประเมินจะใหผู้ป้ระเมินไดฟั้งตวัอยา่งเสียง
ทีละ 1 เสียง แลว้จึงใหผู้ป้ระเมินจินตนาการถึงบุคลิกลกัษณะของผูพ้ดูตวัอยา่งเสียงจากเสียงท่ีไดฟั้ง
แลว้จึงเร่ิมลงมือท าแบบประเมิน ซ่ึงการประเมินทศันคติดว้ยกลวิธีเทคนิคการพรางเสียงคู่น้ีจะท า
ให้เขา้ใจถึงความคิด ความรู้สึกของผูป้ระเมินไดเ้ป็นอย่างดี เพราะเป็นกลวิธีท่ีถูกออกแบบมาเพื่อ
คน้หาทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อการใชภ้าษาของกลุ่มคนในสังคม   
 
 ผูท่ี้คิดคน้กลวิธีเทคนิคการพรางเสียงคู่ คือ Wallace E. Lambert (1972) เม่ือปี 1960 เป็น
นกัจิตวิทยาสังคม ท างานอยูท่ี่มหาวิทยาลยัแมคกิลล์ (McGill University) ประเทศแคนาดา มีความ
สนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลิกลกัษณะและคุณสมบติัการรับรู้จากเสียงของผูพู้ดจาก 2 
กลุ่มตวัอย่าง คือ ภาษาองักฤษกับภาษาฝร่ังเศส โดยศึกษาทศันคติของนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย    
แมคกิลล์ ประเทศแคนาดา จากนกัศึกษา 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเช้ือสายองักฤษและเช้ือสายฝร่ังเศสวา่ มี
ทศันคติต่อภาษาท่ีพดูของแต่ละกลุ่มอยา่งไร   
 
 แลมเบิร์ตให้แต่ละกลุ่มไดฟั้งเสียงพูดภาษาองักฤษและเสียงพูดภาษาฝร่ังเศส หลงัจากนั้น
จึงให้กลุ่มตัวอย่างจินตนาการถึงบุคลิกลักษณะและสถานภาพทางสังคมของผูพู้ดจ านวน 14 
คุณลกัษณะ คือ สถานะทางสังคมสูง รูปร่างหนา้ตาดี ความเป็นผูน้ า ความมีอารมณ์ขนั ฉลาด การ
เคร่งศาสนา ความมั่นใจในตนเอง ความเช่ือถือได้ ความสนุกสนาน ความเป็นมิตร ความ
ทะเยอทะยาน การเขา้สังคม อุปนิสัย และมีความสามารถรอบดา้น มีระดบัการประเมิน 6 ระดบั  
 
 ผลการวิจยัพบวา่  กลุ่มเช้ือสายองักฤษมีการประเมินเสียงพูดภาษาองักฤษสูงกวา่เสียงพูด
ภาษาฝร่ังเศสในทุกคุณลกัษณะ ส่วนกลุ่มเช้ือสายฝร่ังเศสมีการประเมินเสียงพูดภาษาองักฤษสูงกวา่
เสียงพูดภาษาฝร่ังเศส แต่คุณลกัษณะท่ีกลุ่มเช้ือสายฝร่ังเศสมีการประเมินเสียงพูดภาษาฝร่ังเศสสูง
กวา่เสียงพดูภาษาองักฤษ คือ ความเช่ือถือได ้ นอกจากน้ีแลมเบิร์ตยงัไดเ้ช่ือมโยงความสัมพนัธ์จาก
ขอ้มูลท่ีพบวา่ กลุ่มคนท่ีมีฐานะทางสังคมสูงกวา่จะไดรั้บการประเมินคุณลกัษณะท่ีดีกวา่กลุ่มคนท่ี
มีฐานะทางสังคมต ่าในทุกดา้น  และยงัแสดงให้เห็นถึงทศันคติของกลุ่มคนท่ีเป็นแบบเดียวกนัใน
สังคม 
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 หลงัจากนั้นกลวิธีเทคนิคการพรางเสียงคู่ไดรั้บความนิยมในการน ามาใช้ศึกษาทศันคติต่อ
ภาษาและส่วนใหญ่การศึกษาทศันคติดว้ยวิธีการน้ีจะเป็นการศึกษาทศันคติท่ีมีความสนใจต่อภาษา 
เช่น งานวิจยัของ Richard Tucker และ Wallace E. Lambert (Wallace  Lambert, 1969 cited in 
Palikupt  Deeyoo, 1983) ไดศึ้กษาทศันคติของชนผิวขาวและชนผิวด าท่ีมีต่อภาษาองักฤษส าเนียง
ถ่ินต่างๆ โดยส าเนียงภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมี 6 กลุ่ม คือ กลุ่มผูป้ระกาศทางวิทยุและ
โทรทศัน์ 2.กลุ่มชนผวิขาวทางตอนใตท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัมหาวทิยาลยั 3.กลุ่มชนผิวด าทางตอน
ใตท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั 4.กลุ่มชนผิวด าท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัจากรัฐ
มิสซิปซิสป้ีและก าลงัศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด 5.กลุ่มนกัศึกษาชนผิวด าทางตอนใตจ้ากรัฐ
มิสซิปซิสป้ี 6.กลุ่มศิษยเ์ก่าจากมหาวิทยาลยัของชนผิวด า โดยศึกษาจากนกัศึกษา 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ชนผวิขาวทางเหนือ กลุ่มชนผวิขาวทางตอนใต ้และกลุ่มชนผวิด าทางตอนใต ้ 
 
 ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มผู ้ประกาศทางวิทยุและโทรทัศน์ได้รับการประเมินในทุก
คุณลกัษณะสูงกวา่ทุกกลุ่ม และกลุ่มชนผวิด าทางตอนใตท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัไดรั้บ
การประเมินในทุกคุณลกัษณะเป็นอนัดบัท่ีสอง ในการประเมินคุณลกัษณะท่ีได้รับการประเมิน
ต ่าสุดจากทุกกลุ่ม คือ กลุ่มนกัศึกษาชนผวิด าทางตอนใตจ้ากรัฐมิสซิปซิสป้ีไดรั้บการประเมินต ่าสุด
ในทุกคุณลกัษณะ จากผลการวจิยัท่ีพบในขา้งตน้ท าให้ทคัเกอร์และแลมเบิร์ตสรุปไดว้า่ กลุ่มชนผิว
ขาวและกลุ่มชนผวิด ามีทศันคติท่ีแตกต่างกนัสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดของคนต่าง
เช้ือชาติท่ีมีต่อกนัได ้
 
 ต่อมา Bruce Fraser (1973 cited in Fasold and Shuy, 1973) ไดน้ าการศึกษาทศันคติของชน
ผวิขาวและชนผวิด าท่ีมีต่อภาษาถ่ินเป็นภาษาองักฤษส าเนียงต่างๆทคัเกอร์และแลมเบิร์ตท่ีไดศึ้กษา
ไวน้ ากลับมาศึกษาอีกคร้ังหน่ึง มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อตัดสินว่าเช้ือชาติของผูพู้ดมี
ความสัมพนัธ์กบัการประเมินผูพ้ดูหรือไม่ โดยศึกษาจากนกัศึกษามหาวิทยาลยัฮาวาร์ด ทั้งนกัศึกษา
ชนผิวขาวและผิวด า บุคลิกลกัษณะและสถานภาพทางสังคมของผูพู้ดท่ีใชใ้นการประเมินมีจ านวน 
9 คุณลกัษณะ คือ ความฉลาด ความเป็นมิตร มีการศึกษา ส าเนียง ความจริงใจ ความทะเยอทะยาน 
พรสวรรค ์กลา้ตดัสินใจ และความซ่ือสัตย ์ มีระดบัการประเมิน 8 ระดบั   
 
 ผลการวจิยัพบวา่  มีความคลา้ยคลึงกบัผลการวิจยัของทคัเกอร์และแลมเบิร์ต คือ ภาษาของ
ผูป้ระกาศทางวิทยุและโทรทศัน์ไดรั้บการประเมินสูงสุดในทุกคุณลกัษณะ และภาษาของกลุ่มชน
ผิวด าทางตอนใตข้องรัฐมิสซิสซิปป้ีไดรั้บการประเมินต ่าสุดในทุกคุณลกัษณะเช่นกนั นอกจากน้ี    
เฟรเซอร์ยงัพบผลการศึกษาใหม่ท่ีมีความแตกต่างจากของทคัเกอร์และแลมเบิร์ต คือ ภาษาของชน
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ผิวด าท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยัจากรัฐมิสซิสซิปป้ีและก าลงัศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยั
ฮาวาร์ดไดรั้บการประเมินในทุกคุณลกัษณะอยูใ่นอนัดบัท่ีสาม  และภาษาของชนผิวขาวทางตอนใต้
ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัไดรั้บการประเมินในทุกคุณลกัษณะเป็นอนัดบัท่ีส่ี  โดยผลการ
ประเมินคุณลกัษณะน้ีมีการสลบัอนัดบักนัเม่ือเปรียบเทียบกบัการศึกษาของทคัเกอร์และแลมเบิร์ต 
คือ ภาษาของชนผิวขาวทางตอนใตท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัไดรั้บการประเมินในทุก
คุณลกัษณะเป็นอนัดบัท่ีสาม  และภาษาของชนผิวด าท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยัจากรัฐ
มิสซิสซิปป้ีและก าลงัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัฮาวาร์ดไดรั้บการประเมินในทุกคุณลกัษณะอยู่ใน
อนัดับท่ีส่ี จากผลการศึกษาท่ีพบทั้งหมดเฟรเซอร์สรุปได้ว่า ความแตกต่างของการประเมิน
คุณลกัษณะของแต่ละบุคคลข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และทศันคติท่ีเป็นแบบเดียวกนัของกลุ่มคนใน
สังคม  
  
 Shuy and Williams (1973 cited in Fasold and Shuy, 1973) ไดศึ้กษาทศันคติของกลุ่มคน
ในสังคมท่ีมีต่อการเลือกใชภ้าษาองักฤษส าเนียงถ่ินต่างๆในการส่ือสาร  มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 
คือ ทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาองักฤษส าเนียงต่างๆสามารถจดัประเภทมีอะไรบา้ง  
และความแตกต่างในการประเมินทศันคติมีความสัมพนัธ์กับเช้ือชาติและสถานภาพทางสังคม
หรือไม่ กลุ่มตวัอย่างเสียงท่ีใช้ในการศึกษาจ านวน 5 ส าเนียง คือ 1.ภาษาองักฤษส าเนียงดีทรอยต ์
(Detroit speech) 2.ภาษาองักฤษส าเนียงชนผิวขาวทางตอนใต ้(White Southern speech) 3.
ภาษาองักฤษส าเนียงองักฤษ (British speech) 4.ภาษาองักฤษส าเนียงนิโกร (Negro speech) 5.
ภาษาองักฤษส าเนียงมาตรฐาน (Standard speech) โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งวยัเด็กท่ีมีอายุ 10-18 ปี 
และวยัผูใ้หญ่ท่ีมีอายุ 21 ปีข้ึนไป ทั้งชนผิวขาวและผิวด า เพศชายและเพศหญิง บุคลิกลกัษณะและ
สถานภาพทางสังคมของผูพู้ดท่ีใช้ในการประเมินมีจ านวน 12 คุณลักษณะ คือ ฉลาด รูปร่างดี 
แข็งแรง รวดเร็ว เรียบง่าย มีคุณค่า อุปนิสัยดี สุขภาพดี เอาใจใส่ สุภาพ คิดในแง่ดี และไพเราะ มี
ระดบัการประเมิน 7 ระดบั  
 
 ผลการวิจยัพบว่า  ภาษาองักฤษส าเนียงองักฤษได้รับการประเมินท่ีสูงกว่าภาษาองักฤษ
ส าเนียงอ่ืนๆในทุกคุณลกัษณะ ภาษาองักฤษส าเนียงมาตรฐานกบัภาษาองักฤษส าเนียงนิโกรไดรั้บ
การประเมินคุณลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั และภาษาองักฤษส าเนียงมาตรฐานไดรั้บการประเมินท่ีสูง
กวา่ภาษาองักฤษส าเนียงชนผิวขาวทางตอนใตใ้นทุกคุณลกัษณะ  นอกจากน้ีชายยแ์ละวิลเล่ียมส์ยงั
พบวา่ ทศันคติกบัเช้ือชาติมีความสัมพนัธ์กนั ส่วนสถานภาพทางสังคมของผูป้ระเมินท่ีมีต่อภาษา
พบว่าผู ้ประเมินท่ีมีฐานะทางสังคมสูงจะประเมินให้ภาษาอังกฤษส าเนียงอังกฤษสูงกว่า
ภาษาองักฤษส าเนียงอ่ืนๆในทุกคุณลกัษณะ และผูป้ระเมินท่ีมีฐานะทางสังคมต ่ากวา่จะประเมินให้
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ภาษาองักฤษส าเนียงดีทรอยตแ์ละภาษาองักฤษส าเนียงนิโกรสูงกวา่ภาษาองักฤษส าเนียงอ่ืนๆในทุก
คุณลกัษณะ 
  
 ส าหรับการศึกษาทศันคติต่อภาษาโดยการใชก้ลวิธีเทคนิคการพรางเสียงคู่ในประเทศไทย 
มีงานวิจยัของ Deeyoo Palikupt (1983) ไดศึ้กษาเร่ือง Central Thai and Northeastern Thai: A 
Linguistic and Attitudinal Study เป็นการศึกษาท่ีใชเ้ทคนิคการพรางเสียงคู่กบัแบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการศึกษาทัศนคติทางภาษาระหว่างภาษาไทยกลางและภาษาไทยถ่ินอีสาน มี
วตัถุประสงคข์องการศึกษา คือ 1.เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบลกัษณะทางภาษาของภาษาไทยกลาง
กบัภาษาไทยถ่ินอีสาน 2.เพื่อศึกษาทศันคติของคนไทยอีสานและคนกลุ่มอ่ืนท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาไทย
กลางและผูพ้ดูภาษาไทยถ่ินอีสาน โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี
พูดได้เฉพาะภาษาไทยกลางและกลุ่มท่ีพูดภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสานได้ดีเท่ากนั กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลยัขอนแก่น บุคลิกลกัษณะและ
สถานภาพทางสังคมของผูพู้ดท่ีใช้ในการประเมินมีจ านวน 12 คุณลกัษณะ คือ รูปร่างหน้าตาดี 
ฉลาด มัน่ใจในตวัเอง ทะเยอทะยาน ขยนั ความรับผิดชอบ เป็นผูน้ า เป็นมิตร ซ่ือสัตย ์การศึกษาสูง 
ร ่ ารวย และสถานภาพทางสังคมสูง มีระดบัการประเมิน 5 ระดบั 
 
  ผลการวจิยัพบวา่  กลุ่มท่ีพดูไดเ้ฉพาะภาษาไทยกลางมีการประเมินผูพู้ดกลุ่มภาษาเดียวกนั
สูงกว่ากลุ่มท่ีพูดภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสานได้ดีเท่ากันในทุกคุณลักษณะ ยกเว้น
คุณลกัษณะขยนั มีน ้ าใจ และซ่ือสัตย ์ท่ีประเมินต ่ากว่าคุณลกัษณะอ่ืนๆ ส่วนกลุ่มท่ีพูดภาษาไทย
กลางและภาษาไทยอีสานไดดี้เท่ากนัมีการประเมินผูพู้ดภาษาเดียวกนัสูงกว่ากลุ่มท่ีพูดได้เฉพาะ
ภาษาไทยกลางในทุกคุณลกัษณะ ยกเวน้คุณลกัษณะรูปร่างหนา้ตาดี ฉลาด การศึกษาสูง ร ่ ารวย และ
สถานภาพทางสังคมสูง ฉะนั้นทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม มีการประเมินท่ีไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เพราะกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มประเมินใหก้บักลุ่มผูพู้ดภาษาเดียวกนัสูงกวา่
กลุ่มผูพ้ดูต่างภาษากนั จึงสรุปไดว้า่กลุ่มคนท่ีมีฐานะทางสังคมสูงจะมีทศันคติทางดา้นบวกต่อกลุ่ม
และภาษาของตน ส่วนคนท่ีมีฐานะทางสังคมต ่าจะมีการยอมรับสภาพกลุ่มคนท่ีมีฐานะทางสังคม
สูงกวา่ 
 
 ต่อมา Deeyoo Srinarawat ไดท้  างานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติต่อภาษา คือ Language use 
of the Chinese in Bangkok (1988) มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาภาษาจีนท่ีใช้ใน
กรุงเทพมหานคร และศึกษาทศันคติท่ีมีต่อภาษาไทยและภาษาจีน กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูพู้ดภาษาจีน
แตจ๋ิ้ว จ านวน 319 คน โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 5 กลุ่ม โดย
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ใชเ้กณฑใ์นการศึกษาเป็นตวัก าหนดในการแบ่งกลุ่ม  ผลการวจิยัพบวา่  คนไทยหรือคนไทยเช้ือสาย
จีนมีความเหมือนกันทางด้านสถานะและบทบาทความสัมพนัธ์ทางสังคม และในการประเมิน
ทศันคติท่ีมีต่อภาษาไทยและภาษาจีน คนไทยเช้ือสายจีนไม่ไดแ้สดงถึงความแตกต่างต่อการใชม้าก
นกั แต่เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัคนจีนท่ีอพยพเขา้มาอยูใ่นประเทศไทยพบวา่การประเมินทศันคติมี
ความแตกต่างกนั 
 
 นอกจากน้ียงัมีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาทศันคติต่อภาษาดว้ยกลวิธีเทคนิคการพราง
เสียงคู่อีกมากมาย ซ่ึงแต่ละงานวจิยันั้นน าเอากลวธีิเทคนิคการพรางเสียงคู่มาเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีใช้
ในการเก็บขอ้มูล และไดน้ าเอาปัจจยัทางสังคมมาเป็นตวัแปรในการศึกษาทศันคติต่อภาษาอีกดว้ย 
ซ่ึงอมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2544: 19) ไดใ้ห้ค  านิยามไวว้า่  “ปัจจยัทางสังคม คือ คุณสมบติัทาง
สังคมของผูพู้ด เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั ชาติพนัธ์ุ ฯลฯ ปัจจยัเหล่าน้ีถือวา่เป็น
ตวัแปรอิสระ (Independent variable) ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีก าหนดส่ิงอ่ืนใหมี้การแปร”  
 
 ดงันั้น ปัจจยัทางสังคมจึงมีผลต่อการศึกษาทศันคติต่อภาษา เช่น งานวิจยัของ นันทกา       
วชิรพินพง (2530) ศึกษาทศันคติท่ีมีต่อภาษาจีนและผูพู้ดภาษาจีน ไดก้ าหนดปัจจยัทางสังคมชาติ
พนัธ์ุเป็นตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา  ศศิธร ธาตุเหล็ก (2541) ศึกษาทศันคติต่อการพูดภาษาไทยปน
ภาษาองักฤษ ได้ก าหนดปัจจยัทางสังคมอาชีพเป็นตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา Niramon Chanyam 
(2002) ศึกษาทศันคติต่อภาษาทั้ง 4 ถ่ิน ไดก้ าหนดปัจจยัทางสังคมถ่ินท่ีอยูอ่าศยัเป็นตวัแปรท่ีใชใ้น
การศึกษา  ธีระ รุ่งธีระ (2550) ศึกษาทศันคติต่อผูพู้ดภาษาไทยและผูพู้ดภาษาฝร่ังเศส ไดก้ าหนด
ปัจจยัทางสังคมอายุและเพศเป็นตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา และ จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล. (2556) 
ศึกษาทศันคติของนิสิตระดบัอุดมศึกษาต่อการใชภ้าษาของอาจารย ์ไดก้  าหนดปัจจยัทางสังคมระดบั
การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
  
 การศึกษาทศันคติทางภาษาท่ีมีต่อภาษาจีนและผูพู้ดภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร ของ 
นนัทกา วชิรพินพง (2530) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทศันคติทางภาษาของผูพู้ดภาษาไทยและผูพู้ด
ภาษาจีนท่ีมีต่อภาษาจีนและผูพู้ดภาษาจีน ตลอดทั้งทศันคติท่ีมีต่อภาษาไทยและผูพู้ดภาษาไทยใน
กรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดปัจจยัทางสังคม คือ ชาติพนัธ์ุ เป็นตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษามี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีพูดภาษาไทยไดอ้ยา่งเดียวกบักลุ่มภาษาจีนท่ีพูดไดท้ั้ง
ภาษาจีนและภาษาไทย จ านวน 240 คน จากมหาวิทยาลัย 3 แห่งในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บุคลิกลกัษณะ
และสถานภาพทางสังคมของผูพู้ดท่ีใชใ้นการประเมินมีจ านวน 12 คุณลกัษณะ คือ รูปร่างหนา้ตาดี 
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ฉลาด ความรับผดิชอบ มธัยสัถ ์สุภาพอ่อนโยน ขยนัหมัน่เพียร อดทน มีน ้ าใจ ซ่ือสัตย ์การศึกษาสูง 
ร ่ ารวย และสถานภาพทางสังคมสูง มีระดบัการประเมิน 5 ระดบั  
 
 ผลการวิจยัพบว่า  กลุ่มตวัอย่างประชากรไทยประเมินเสียงพูดภาษาไทยและเสียงพูด
ภาษาจีนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในทุกคุณลกัษณะ โดยประเมินให้เสียงพูดภาษาไทย
สูงกวา่เสียงพดูภาษาจีน แต่กลุ่มตวัอยา่งประชากรจีนประเมินเสียงพูดท่ีเป็นภาษาไทยกบัเสียงพูดท่ี
เป็นภาษาจีนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 4 คุณลักษณะ คือ ขยนัหมั่นเพียร อดทน 
การศึกษาสูง และสถานภาพทางสังคมสูง โดยประเมินเสียงพูดภาษาจีนสูงกว่าเสียงพูดภาษาไทย 
ฉะนั้นกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มประเมินผูพู้ดภาษาไทยและผูพู้ดภาษาจีนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
ซ่ึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นความภูมิใจท่ีมีต่อกลุ่มของตน 
 
 การศึกษาเร่ืองทศันคติของคนในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการพูดภาษาไทยปนภาษาองักฤษ 
ของ ศศิธร ธาตุเหล็ก (2541) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติท่ีมีต่อการพูดภาษาไทยปน
ภาษาองักฤษ ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งประชากรจ าแนกตามปัจจยัทางสังคม คือ อาชีพ เป็นตวัแปรท่ี
ใช้ในการศึกษา แบ่งได้เป็น 4 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัย ผูจ้ดัการบริษทั/ห้างร้าน 
พนกังานขาย/ตวัแทนนายหนา้ และพนกังานเสิร์ฟอาหาร  
 
 ผลการวิจยัพบว่า  ทศันคติท่ีมีต่อเสียงพูดภาษาไทยและภาษาไทยปนภาษาองักฤษทั้งใน
เร่ืองทัว่ไปและเร่ืองเฉพาะสาขาจ าแนกตามอาชีพของกลุ่มตวัอย่าง พบวา่ ชนิดของค าปนไม่ท าให้
เกิดทศันคติท่ีแตกต่างกนัมีเพียงในบางประเด็นเท่านั้นท่ีแตกต่างกนั คือ มีเพียงกลุ่มอาชีพท่ีอยู่ใน
ล าดับเกียรติภูมิท่ีสูงสุดและต ่าสุด คือ กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลยัและกลุ่มพนักงานเสิร์ฟเท่านั้น 
โดยทัว่ไปประเมินใหเ้สียงพดูทั้ง 4 เสียงแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เสียงพูดภาษาไทย
ปนองักฤษไดรั้บการประเมินสูงกว่าเสียงภาษาไทย พบวา่ ในเร่ืองทัว่ไปนั้นเสียงพูดภาษาไทยปน
ภาษาองักฤษไดรั้บการประเมินค่าเฉล่ียสูงกว่าเสียงพูดภาษาไทยใน 6 บุคลิกลกัษณะ ไดแ้ก่ ความ
ทนัสมยั ความสุภาพอ่อนโยน ความมัน่ใจในตวัเอง ความรับผดิชอบ ระดบัการศึกษา และฐานะทาง
สังคม ส าหรับเร่ืองเฉพาะสาขา เสียงพดูภาษาไทยปนภาษาองักฤษไดรั้บการประเมินค่าเฉล่ียสูงกวา่
ภาษาไทยถึง 9 บุคลิกลกัษณะ ยกเวน้เพียงบุคลิกลกัษณะดา้นความสุภาพอ่อนโยนเท่านั้นท่ีเสียงพูด
ภาษาไทยไดรั้บการประเมินสูงกวา่  
 
 



 
20 

 

 
 

  การศึกษาเร่ือง A study of language attitude toward Thai dialects and their speakers: a 
case study of four campuses of Rajamangala Institute of Technology ของ Niramon Chanyam 
(2002)  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาทศันคติต่อภาษาและต่อผูพู้ดภาษาถ่ินต่างๆของตนเองและถ่ินอ่ืน 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาจากสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล จ านวน 297 คน จ าแนกตามปัจจยัสังคม 
คือ ถ่ินท่ีอยู่อาศยั เป็นตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ วิทยาเขตภาคเหนือ (เชียงใหม่) วิทยาเขต
ขอนแก่น วทิยาเขตนนทบุรี และวิทยาเขตภาคใต ้(สงขลา) บุคลิกลกัษณะและสถานภาพทางสังคม
ของผูพู้ดท่ีใช้ในการประเมินมีจ านวน 11 คุณลกัษณะ คือ รูปร่างหน้าตาดี ฉลาด มัน่ใจในตวัเอง 
ขยนั เป็นผูน้ า มุ่งมัน่ ซ่ือสัตย ์สุภาพ การศึกษาสูง ร ่ ารวย และความเป็นมิตร มีระดบัการประเมิน 5 
ระดบั  
 
 ผลการวจิยัพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม มีการประเมินผูพ้ดูภาษาไทยถ่ินกรุงเทพฯในดา้น
บุคลิกลักษณะและสถานภาพสูงสุด ดังน้ี ในการประเมินผูพู้ดภาษาไทยถ่ินกรุงเทพฯกับผูพู้ด
ภาษาไทยถ่ินใต ้พบว่ามีการประเมินผูพู้ดภาษาไทยถ่ินกรุงเทพฯสูงกว่าผูพู้ดภาษาไทยถ่ินใต้มี
ค่าเฉล่ีย 3.68 กบั 3.38 ทางดา้นการประเมินผูพู้ดภาษาไทยถ่ินกรุงเทพฯกบัผูพู้ดภาษาไทยถ่ินอีสาน 
พบวา่มีการประเมินผูพู้ดภาษาไทยถ่ินกรุงเทพฯสูงกวา่ผูพู้ดภาษาไทยถ่ินอีสานมีค่าเฉล่ีย 3.71 กบั 
3.33 ทางด้านการประเมินผูพู้ดภาษาไทยถ่ินกรุงเทพฯกบัผูพู้ดภาษาไทยถ่ินเหนือ พบว่ามีการ
ประเมินผูพ้ดูภาษาไทยถ่ินกรุงเทพฯสูงกวา่ผูพ้ดูภาษาไทยถ่ินเหนือ มีค่าเฉล่ีย 3.36 กบั 3.34 ส่วนผล
ในการประเมินผูพ้ดูภาษาถ่ินต่างๆ มีค่าการประเมินท่ีแตกต่างกนั  
 
 ในดา้นการประเมินผลของนกัศึกษาแต่ละวิทยาเขตพบวา่ทศันคติท่ีแต่ละวิทยาเขตมีต่อผู ้
พูดภาษาไทยถ่ินอีสานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 และทศันคติท่ีมีต่อผูพู้ด
ภาษาไทยถ่ินกรุงเทพฯท่ีระดบั 0.04 และไม่พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติต่อผูพู้ด
ภาษาไทยถ่ินใตแ้ละผูพ้ดูภาษาไทยถ่ินเหนือ นั้นเป็นการแสดงให้เห็นวา่ภาษาถ่ินท่ีต่างกนัมีอิทธิพล
ต่อความคิดของบุคคลท่ีมีต่อผูพู้ด สามารถสรุปในภาพรวมได้ว่าผูพู้ดภาษาไทยถ่ินกรุงเทพฯท่ีมี
สถานภาพทางสังคมสูงจะไดรั้บการประเมินในทางบวกมากกวา่ผูพ้ดูภาษาถ่ินอ่ืน 
 
 การศึกษาทศันคติทางภาษาท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาไทยและผูพู้ดภาษาฝร่ังเศส ของ ธีระ รุ่งธีระ 
(2550) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทศันคติทางภาษาของนิสิตไทยท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาไทยและผูพู้ดภาษา
ฝร่ังเศส โดยพิจารณาร่วมกบัปัจจยัทางสังคม คือ เพศ เป็นตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ดว้ยการก าหนด
กลุ่มประชากรท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงจ านวน 60 คน เป็นนิสิตคณะการท่องเท่ียวและการ
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โรงแรม มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และกลุ่มประชากรทั้งหมดไม่เคยมีประสบการณ์ในการเรียน
ภาษาฝร่ังเศสมาก่อน  
 
 ผลการวิจยัพบว่า  ผูพู้ดภาษาไทยได้รับการประเมินคุณลกัษณะสูงกว่าผูพู้ดภาษาฝร่ังเศส 
คือ ผูพู้ดภาษาไทยมีค่าเฉล่ีย 3.74  และผูพู้ดภาษาฝร่ังเศสมีค่าเฉล่ีย 3.67 ทั้งน้ีมี 10 คุณลกัษณะท่ีผู ้
พดูภาษาไทยไดรั้บการประเมินสูงกวา่ผูพู้ดภาษาฝร่ังเศส ไดแ้ก่ มีความรับผิดชอบ ประหยดั สุภาพ 
ขยนัหมั่นเพียร มีความอดทน ซ่ือสัตย์ มีน ้ าใจ เป็นมิตร มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา และ
คุณลักษณะท่ีผูพู้ดภาษาไทยได้รับการประเมินต ่ากว่าผูพู้ดภาษาฝร่ังเศสมี 5 คุณลักษณะ ได้แก่ 
หนา้ตาดี ฉลาด มีการศึกษาสูง ร ่ ารวย และมีฐานะทางสังคมสูง ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียสูงสุดและ
ต ่าสุดพบวา่คุณลกัษณะท่ีผูพู้ดภาษาไทยไดรั้บการประเมินสูงสุด คือ เป็นมิตร มีค่าเฉล่ีย 4.33 และ
คุณลกัษณะท่ีไดรั้บการประเมินต ่าสุด คือ ร ่ ารวย ส าหรับคุณลกัษณะท่ีผูพู้ดภาษาฝร่ังเศสไดรั้บการ
ประเมินสูงสุด คือ มีการศึกษาสูง และคุณลกัษณะท่ีไดรั้บการประเมินต ่าสุด คือ หนา้ตาดี และกลุ่ม
ตวัอยา่งเห็นวา่ภาษาไทยมีความไพเราะมากกวา่ภาษาฝร่ังเศส ส่วนความสนใจในการเลือกเรียนจะ
นิยมเรียนภาษาฝร่ังเศสมากกวา่ภาษาไทยเพราะมีประโยชน์ในการท างาน 
 
 จากงานวิจยัในขา้งตน้ พบว่า ผลการวิจยัท่ีพบมีความสอดคลอ้งกบัหลายๆงานวิจยั เช่น 
งานวิจยัของ Lambert (1972); Bruce Fraser (1973 cited in Fasold and Shuy, 1973); Shuy and 
Williams (1973 cited in Fasold and Shuy); Palikupt (1983) ฯลฯ ท่ีสรุปไดว้า่ กลุ่มคนท่ีมีฐานะทาง
สังคมสูงจะมีทศันคติทางดา้นบวกต่อกลุ่มและภาษาของตน ส่วนคนท่ีมีฐานะทางสังคมต ่าจะมีการ
ยอมรับสภาพกลุ่มคนท่ีมีฐานะทางสังคมสูงกวา่  
 
 นอกจากน้ี การศึกษาทศันคติต่อภาษาดว้ยกลวิธีเทคนิคการพรางเสียงคู่ยงัสามารถน ากลวิธี
น้ีมาใชใ้นการศึกษาทศันคติในฐานะท่ีเป็นตวัแปรหน่ึงต่อการใชภ้าษา โดยน าเอากลวิธีน้ีมาปรับใช้
ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษา เช่น งานวจิยัเร่ืองทศันคติของนิสิตระดบัอุดมศึกษาต่อ
การใช้ภาษาของอาจารย์ ของ จรัลวิไล จรูญโรจน์ , ม.ล. (2556) มีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
ทศันคติของนิสิตต่อการใชภ้าษาของอาจารยใ์นดา้นต่างๆ เปรียบเทียบกนัใน 4 ดา้นต่อไปน้ี 1.ดา้น
การใช้ภาษาแบบไม่เป็นทางกบัเป็นทางการ 2.ดา้นการใช้ภาษาเรียกนิสิตดว้ยช่ือเล่นกบัช่ือจริง 3.
ดา้นการใชค้  าลงทา้ยบอกความสุภาพตรงตามเพศของตนเองกบัตรงตามเพศของนิสิต 4.ดา้นการใช้
ค  าบอกบุรุษท่ีหน่ึงแตกต่างกนั และก าหนดปัจจยัทางสังคม คือ ระดบัการศึกษา เป็นตวัแปรท่ีใช้
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยจ าแนกนิสิตเป็นระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา  
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 ผลการวิจยัพบว่า  นิสิตปริญญาตรีและนิสิตบณัฑิตศึกษามีทศันคติต่ออาจารยท่ี์ใช้ภาษา
แบบทางการมีลกัษณะในดา้นความสุภาพ ความฉลาด สถานะทางสังคม หนา้ตา และความซ่ือสัตย์
สูงกวา่อาจารยท่ี์ใชภ้าษาแบบไม่เป็นทางการ และนิสิตปริญญาตรีมีทศันคติต่ออาจารยท่ี์เรียกนิสิต
ดว้ยช่ือจริงมีลกัษณะในดา้นความสุภาพ ความฉลาด สถานะทางสังคม หนา้ตา และความซ่ือสัตยสู์ง
กว่าอาจารยท่ี์เรียกนิสิตด้วยช่ือเล่น ส่วนนิสิตระดบับณัฑิตศึกษามีทศันคติต่ออาจารยท่ี์เรียกนิสิต
ดว้ยช่ือจริงมีลกัษณะในดา้นความสุภาพ ความฉลาด สถานภาพทางสังคมสูง และอาจารยท่ี์เรียก
นิสิตดว้ยช่ือและช่ือเล่นไดรั้บการประเมินดา้นหน้าตาดีและความซ่ือสัตยเ์ท่ากนั และนิสิตทั้งสอง
ระดบัมีทศันคติท่ีดีในภาพรวมต่ออาจารยท์ั้งชายและหญิงท่ีใช้ค  าลงทา้ยบอกความสุภาพตามเพศ
ของตน นอกจากน้ีนิสิตทั้งสองระดบัมีทศันคติในภาพรวมต่ออาจารยท์ั้งชายและหญิงท่ีเรียกตนเอง
วา่ “อาจารย”์ ดีกว่าเรียกตนเองว่า “ครู” และ “ดิฉัน/ผม” ซ่ึงลกัษณะท่ีไดรั้บการประเมิน คือ ดา้น
ความสุภาพ ความฉลาด การมีหนา้ตาท่ีดี และความซ่ือสัตย ์ในระดบัท่ีสูงกวา่อาจารยเ์รียกตนเองวา่ 
“ครู” 
 
  จากการตรวจเอกสารทั้งหมดในข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การศึกษาทศันคติต่อภาษาท่ี
ก าหนดปัจจยัทางสังคมสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงทศันคติท่ีมีต่อภาษาและผูพ้ดูภาษานั้นๆได ้ 
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บทที ่3 
 

วธิีการวจิัย 
 

 ในบทน้ีกล่าวถึงวิธีการวิจยัท่ีใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อผูพู้ด
ภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพู้ดภาษาเกาหลีตามตวัแปรทางสังคม ผูว้ิจยัไดแ้บ่งเน้ือหาออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วน
ท่ีวา่ดว้ยกลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ทดลองการเก็บขอ้มูล วิธีการเก็บขอ้มูล และ
การวเิคราะห์ขอ้มูล  
 

กลุ่มตัวอย่าง 
      
 ขอ้มูลท่ีใช้ในงานวิจยัน้ีน ามาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นคนไทยจ านวน 500 คน อาศยัอยู่ใน
สังคมเมือง คือ ในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรสาคร และจงัหวดันครปฐม 
 
 จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 500 คนดงักล่าว เม่ือจ าแนกตามตวัแปรเพศมี 2 เพศ คือ 
เพศชายกบัเพศหญิง และจ าแนกตามตวัแปรอายุมี 2 กลุ่มอายุ คือ มีอายุระหวา่ง 18-22 ปี กบั 38-42 
ปี แบ่งกลุ่มละเท่าๆกนั จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 4 กลุ่ม ดงัน้ี 
 
  กลุ่มท่ี 1 เพศชาย มีอายรุะหวา่ง 18-22 ปี จ  านวน 125 คน 
 
       กลุ่มท่ี 2 เพศชาย มีอายรุะหวา่ง 38-42 ปี จ  านวน 125 คน 
 
       กลุ่มท่ี 3 เพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 18-22 ปี จ  านวน 125 คน  
 
       กลุ่มท่ี 4 เพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 38-42 ปี จ านวน 125 คน 
 
 เหตุท่ีผูว้จิยัก าหนดช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่งใหมี้ความห่างระหวา่งกลุ่มของช่วงอายุ 20 ปี ก็
เพื่อแยกอายขุองกลุ่มตวัอยา่งให้มีความชดัเจน และแยกอายุของกลุ่มตวัอยา่งตามความนิยมของคน
ไทยทางดา้นการศึกษาและความบนัเทิงต่างๆของภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลีท่ีไดรั้บความนิยมใน
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ช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั คือ ภาษาญ่ีปุ่นไดรั้บความนิยมประมาณ พ.ศ. 2524 ส่วนภาษาเกาหลีไดรั้บ
ความนิยมประมาณ พ.ศ. 2544 ซ่ึงมีความห่างของช่วงความนิยมประมาณ 20 ปี ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึง
ก าหนดช่วงอายรุะหวา่งกลุ่มตามขา้งตน้ 
 
 ผูว้ิจยัไดค้  านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Yamane (Taro Yamane, 1973 อา้ง
ใน ธีรวุฒิ  เอกะกุล, 2550) เพราะเป็นสูตรการค านวณท่ีมีการพิจารณาระดบัความคลาดเคล่ือนท่ี
ยอมรับได ้ท่ีระดบั 0.05 หรือ 0.01 ไวใ้นการค านวณดว้ย สูตรมีดงัน้ี 
 

 

สูตร  n  =  
 
 

    n    =    ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
    N   =    จ  านวนประชากร 

    e    =    ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้
 
 ผูว้ิจยัน าจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการค านวณประชากรมาจากส านกังานสถิติแห่งชาติ 
(2553) ไดร้วบรวมสถิติประชากรของคนไทยปี พ.ศ. 2555 โดยแบ่งแยกรายละเอียดตามจงัหวดัท่ีมี
อยูท่ ั้งหมดภายในประเทศไทย จ าแนกช่วงห่างระหว่างกลุ่มอายุของประชากรไว ้5 ช่วงปี และได้
ก าหนดช่วงอายุไว ้เช่น 15-19 ปี, 20-24 ปี, 35-39 ปี และ 40-44 ปี ซ่ึงช่วงอายุท่ีพบน้ีไม่ตรงกบัช่วง
อายท่ีุไดก้ าหนดไวใ้นงานวจิยัน้ีซ่ึงก าหนดไวท่ี้ 18-22 ปี และ 38-42 ปี 
 
 ผูว้ิจยัจึงน าช่วงกลุ่มอายุของจ านวนประชากรท่ีคาบเก่ียวกบัช่วงกลุ่มอายุท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี
มารวมกนั คือ ช่วงอายรุะหวา่ง 15-19 ปีกบั 20-24 ปี และ 35-39 ปีกบั 40-44 ปี ดงันั้นจะไดช่้วงกลุ่ม
อายขุองจ านวนประชากรท่ีมีความห่างของช่วงอายเุท่ากบั 10 ปี  ในขณะท่ีช่วงอายท่ีุผูว้จิยัก าหนดใช้
ในการทดลองมีความกวา้งช่วงละ 5 ปี  อีกทั้งยงัอยูก่ึ่งกลางพอดีระหวา่งช่วงชั้นท่ีกวา้ง 10 ปีน้ีดว้ย  
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงน าจ านวนประชากร 6 จงัหวดัท่ีมีอายุอยูร่ะหว่าง 15-24 ปี  และ 35-44 ปีมาหารสอง  
เพื่อประมาณใหเ้ป็นจ านวนประชากรท่ีมีอาย ุ18-22 ปี และ 38-42 ปีส าหรับงานวจิยัน้ี      
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 จากขอ้มูลของส านกังานสถิติแห่งชาติพบวา่ในปี พ.ศ. 2555 ใน 6 จงัหวดัท่ีท าการศึกษา มี
ประชากรอายุ ระหวา่ง 15-24  ปี จ  านวน 1,798,076 คน และ 35-44 ปี จ  านวน 1,466,818 คน เม่ือ
หารสองแลว้ประมาณไดว้า่คนไทยท่ีมีอายุระหวา่ง 18-22 ปี มีจ  านวน 733,409 คน ส่วนคนไทยท่ีมี
อายุระหวา่ง 38-42 ปี มีจ  านวน 899,038 คน จ านวนประชากรโดยประมาณทั้งสองช่วงอายุรวมกนั
แลว้มีจ านวนเท่ากบั 1,632,447 คน ผูว้ิจยัจึงน าจ านวนประชากรท่ีไดม้าค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ตามสูตรของ Yamane ไดด้งัน้ี  
 

n  =   
 

n  =   

 

n  =   
 

n  =  399.992 
 

n    400 
 
 ดงันั้นจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีค  านวณไดจึ้งเท่ากบัประมาณ 400 คน หมายความวา่ ใน
งานวิจยัน้ีหากจะเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเพื่อให้น าผลไปอนุมานใช้กบัประชากรไดน้ั้น ผูว้ิจยั
จะตอ้งเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 400 คน โดยในท่ีน้ีผูว้จิยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งหมด 
500 คน  
 
 ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญโดยการก าหนดเกณฑ์ (Accidental quota sampling) 
(Dixon, Bouma, and Atkinson, 1987: 138-139) คือ การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยไม่ไดเ้จาะจง
วา่กลุ่มตวัอยา่งนั้นจะเป็นกลุ่มคนหรือบุคคลใดในสังคมเพียงแต่มีอายุและเพศตรงตามท่ีไดก้  าหนด
ไวส้ามารถเป็นกลุ่มตวัอยา่งของการศึกษาได ้ 
 
 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญโดยการก าหนดเกณฑ์เป็นวิธีการเก็บขอ้มูลท่ีมีประโยชน์
อย่างมากโดยเฉพาะกบัการศึกษาทศันคติต่อภาษาของกลุ่มตวัอย่างประชากร เพราะสามารถลด
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ความอคติ ความความล าเอียง หรือความไม่แน่นอนของความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษา 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 

       
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลของการศึกษาในคร้ังน้ี ประกอบดว้ยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
เก็บขอ้มูลทั้งหมด 3 อยา่ง ดงัน้ี 
 
 1. ตวัอยา่งเสียง  
           
     ผูว้ิจยัใช้ตวัอย่างเสียงในการเก็บข้อมูลจ านวนทั้งหมด 4 ภาษา คือ ภาษาญ่ีปุ่น ภาษา
เกาหลี ภาษาจีน และภาษาไทย มีความยาวเสียงของแต่ละตวัอย่างเสียงประมาณ 40 วินาที โดย
ตวัอย่างเสียงภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลีมาจากผูพู้ดชาวญ่ีปุ่น ช่ือ Mr.Yuji Fujihara อายุ 34 ปี เพศ
ชาย การศึกษาระดบัปริญญาโท เป็นชาวญ่ีปุ่นโดยก าเนิด อาศยัอยูท่ี่จงัหวดันางาโนะ ประเทศญ่ีปุ่น 
ใชภ้าษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาแม่ (Native Speaker) นอกจากน้ียงัศึกษาภาษาองักฤษและภาษาเกาหลีเป็น
ภาษาต่างประเทศ   
 
     ส่วนตวัอยา่งเสียงภาษาจีนกบัภาษาไทย ผูว้ิจยัน ามาใชเ้ป็นเสียงคัน่ระหวา่งตวัอยา่งเสียง
ภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลีเท่านั้น เพื่อเป็นการพรางเสียงไม่ใหก้ลุ่มตวัอยา่งสังเกตไดว้า่ตวัอยา่งเสียง
ภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลีมาจากผูพู้ดตวัอย่างเสียงคนเดียวกนั และไม่น าตวัอยา่งเสียงภาษาจีนกบั
ภาษาไทยมาใชใ้นการวเิคราะห์ผลการวจิยั  
 
     ตวัอย่างเสียงภาษาเกาหลีท่ีพูดโดยผูพู้ดชาวญ่ีปุ่นได้รับการตรวจสอบความถูกตอ้งว่า
ส าเนียงท่ีใชน้ั้นตรงตามมาตรฐานเหมือนกบัเจา้ของภาษาหรือไม่นั้น ไดรั้บการตรวจสอบภาษาจาก
อาจารยอึ์นจอง โด (Eun Jung Do) และผูช่้วยศาสตราจารยสิ์ทธินี ธรรมชยั ทั้งสองท่านเป็นอาจารย์
ประจ าภาควิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารยอึ์นจอง โด 
เป็นเจา้ของภาษา (Native Speaker) จึงสามารถตดัสินไดอ้ยา่งแน่ชดัวา่ตวัอยา่งเสียงภาษาเกาหลีท่ี
อ่านและบนัทึกเสียงน ามาเป็นตวัอยา่งเสียงโดยชาวญ่ีปุ่นน้ีเป็นเสียงท่ีชดัเจนราวกบัเสียงท่ีมาจากผู ้
พดูภาษาเกาหลีจริง 
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 ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกค าศพัทท่ี์ใช้ส าหรับบนัทึกเสียงเพื่อน ามาเป็นตวัอยา่งเสียงของการศึกษา
คร้ังน้ีจากหนงัสือรวมค าศพัท์ ฝึกสนทนา และบทเรียนต่างๆท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัทั้งภาษาญ่ีปุ่น 
ภาษาเกาหลี และภาษาจีนท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัของความหมายและใชใ้นชีวิตประจ าวนั จ  านวน 16 
ถอ้ยค า พร้อมค าแปลภาษาไทย ดงัน้ี 
 
 こんにちわ。, ありがとうございます。,  
 おねがいします。, さよなら。, まぁまぁです。, 
 どういたしま し て。,大丈夫です。, 
 ごめんなさい。,はい。,いいえ。,たぶん。,今日。, 
 明日。,今。, いつ？, お元気ですか。(ภาษาญ่ีปุ่น) 
 
 안녕하세요., 감사합니다., 제발. , 안녕히., 그저 그래요., 
 천만에요., 문제 없어요., 미안하니다., 예., 아니요., 
 아마도.,  오늘., 내일., 지금. , 언제? 어떻게 지내십니까?  
 (ภาษาเกาหลี) 
 
 你好。谢谢你。请。再见。慢慢的,不着慌地。不要紧。 
 没问题!   对不起。 是。不是。也许。今天。明天。现在。 

 什么时候。    o你好吗 ？  (ภาษาจีน) 
 
 สวสัดี, ขอบคุณ, ไดโ้ปรด, ขอโทษ, ลาก่อน, ไม่เป็นไร, ไม่มีปัญหา, เร่ือยๆ, ใช่, ไม่ใช่,     
 อาจใช่, เม่ือไหร่, ตอนน้ี, วนัน้ี, พรุ่งน้ี, คุณเป็นอยา่งไรบา้ง 
 
 เหตุท่ีผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกถอ้ยค าในขา้งตน้น ามาบนัทึกเสียง เพราะส าหรับผูท่ี้ไม่ใช่เจา้ของ
ภาษาแลว้ การออกเสียงเป็นค าหรือขอ้ความสั้นๆให้ใกลเ้คียงกบัเจา้ของภาษาท าไดง่้ายกวา่การออก
เสียงเป็นประโยคหรือขอ้ความยาวๆ อีกทั้งในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัตอ้งการใชเ้พียงตวัอยา่งเสียงพูดท่ี
เป็นภาษาญ่ีปุ่นกับภาษาเกาหลีโดยไม่ค  านึงถึงความหมายหรือการใช้ภาษาในการสนทนาจริง 
ดังนั้นการใช้ตวัอย่างเสียงท่ีเป็นหรือประโยคสั้ นๆจึงไม่มีผลแตกต่างจากการใช้ประโยคหรือ
ขอ้ความยาวๆ  
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 2. แบบประเมินบุคลิกลกัษณะ 
 
     เป็นแบบประเมินส าหรับการวดัทศันคติหรือประเมินทศันคติแบบทางอ้อมของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกับผูพู้ดภาษาเกาหลี ผูว้ิจ ัยได้น ากลวิธีเทคนิคการพรางเสียงคู่ 
(matched-guise technique) ของ Wallace E. Lambert มาใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีไดก้  าหนดไว ้ โดย
พิจารณาประเมินบุคลิกลกัษณะจากเสียงท่ีไดฟั้ง และกลุ่มตวัอย่างจะไดฟั้งตวัอย่างเสียงทีละเสียง 
โดยกลุ่มตวัอยา่งจะไม่ทราบวา่ตวัอยา่งเสียงท่ีไดฟั้งนั้นมาจากผูพ้ดูตวัอยา่งเสียงคนเดียวกนั  
 
     แบบประเมินบุคลิกลกัษณะท่ีใชใ้นการประเมินตวัอยา่งเสียง มีลกัษณะเป็นตารางเท่ากบั
จ านวนตวัอย่างเสียงก็จะมีทั้งหมด 4 ตาราง ส่วนภายในแต่ละตารางมีจ านวน 10 บุคลิกลกัษณะ 
ไดแ้ก่ รูปร่างหนา้ตาดี ความฉลาด ความมัน่ใจในตวัเอง ความขยนั ความรับผิดชอบ ความเป็นผูน้ า 
ความเป็นมิตร ความซ่ือสัตย ์มีการศึกษาสูง และความร ่ ารวย ดงัน้ี 
 

รูปร่างหนา้ตาดี 5 4 3 2 1 รูปร่างหนา้ตาน่าเกลียด 
ฉลาด 5 4 3 2 1 โง่ 
มัน่ใจในตวัเอง 5 4 3 2 1 ไม่มัน่ใจในตวัเอง 
ขยนั 5 4 3 2 1 ข้ีเกียจ 
มีความรับผดิชอบ 5 4 3 2 1 ไม่มีความรับผดิชอบ 
เป็นผูน้ า 5 4 3 2 1 เป็นผูต้าม 
เป็นมิตร 5 4 3 2 1 ไม่เป็นมิตร 
ซ่ือสัตย ์ 5 4 3 2 1 คดโกง 
มีการศึกษาสูง 5 4 3 2 1 มีการศึกษาต ่า 
ร ่ ารวย 5 4 3 2 1 ยากจน 

  
     การแบ่งระดบัของการให้คะแนนตามมาตราประเมินค่า (rating scale) ซ่ึงก าหนดค่า
คะแนนไวท่ี้ 1-5 จ านวน 5 ช่วงคะแนน ของความเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ 
คะแนนระดับ 5 มีความเห็นด้วย คะแนนระดับ 4 ค่อนข้างเห็นด้วย คะแนนระดับ 3 เป็นกลาง 
คะแนนระดบั 2 ค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย และคะแนนระดบั 1 ไม่เห็นดว้ย ตามล าดบั  
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 ตวัอยา่งเช่น หลงัจากท่ีท่านไดฟั้งตวัอยา่งเสียงและจินตนาการถึงบุคลิกลกัษณะของผูบ้อก
ภาษาจากตวัอย่างเสียงท่ีท่านได้ฟังเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ถ้าหากท่านเห็นดว้ยกบับุคลิกลกัษณะใน
ขา้งตน้เป็นอยา่งมากใหใ้ส่เคร่ืองหมายกากบาท (X) ในช่องหมายเลข 5 ดงัน้ี  
 

รูปร่างหนา้ตาดี 5 4 3 2 1 รูปร่างหนา้ตาน่าเกลียด 
  
 3. แบบสอบถาม 
 
     เป็นแบบสอบถามท่ีใช้วดัหรือประเมินทศันคติแบบทางตรงท่ีมีต่อภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษา
เกาหลีของกลุ่มตัวอย่าง เป็นการสอบถามทางด้านความสนใจเลือกศึกษาและความช่ืนชอบ
ภาษาญ่ีปุ่นกับภาษาเกาหลีของคนไทยในสังคมยุคปัจจุบัน ซ่ึงจะใช้สอบถามหลังจากผูต้อบ
แบบสอบถามแต่ละท่านไดป้ระเมินแบบประเมินบุคลิกลกัษณะเรียบร้อยแลว้ เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มตวัอย่างไดแ้สดงความคิดเห็นของตนท่ีมีต่อภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษา
เกาหลีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี มีจ  านวนทั้งหมด 2 ขอ้ ดงัน้ี 
 
     ขอ้ท่ี 1 เป็นการสอบถามความสนใจเลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลี 
  
     ขอ้ท่ี 2 เป็นการสอบถามความช่ืนชอบของภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลี 
  

การทดลองการเกบ็ข้อมูล 
 

 ผูว้ิจยัได้ท าวิจยัน าร่อง (Pilot study) เก่ียวกบัการศึกษาทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อผูพู้ด
ภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพ้ดูภาษาเกาหลีตามตวัแปรทางสังคม เพื่อทดสอบความเช่ือมัน่และความแม่นย  าของ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบประเมินบุคลิกลกัษณะและแบบสอบถาม รวมไปถึงวิธีการ
เก็บขอ้มูลเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด 
 
 ในการท าวิจยัน าร่อง ผูว้ิจยัไดท้ดลองเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเพศชายจ านวน 10 
คนและเพศหญิงจ านวน 10 คน รวมทั้งหมด 20 คน มีอายุระหวา่ง 18-22 ปี ในการเก็บขอ้มูลจะให้
กลุ่มตวัอย่างไดฟั้งตวัอย่างเสียงจ านวนทั้งหมด 4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และ
ภาษาญ่ีปุ่น ตามล าดับ โดยเป็นถ้อยค าเดียวกันกับท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจริง มีความยาวเสียง
ประมาณตวัอย่างเสียงละ 40 วินาที ให้กลุ่มตวัอย่างฟังทีละ 1 ตวัอย่างเสียงแลว้จึงเร่ิมท าแบบ
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ประเมินบุคลิกลกัษณะ โดยใหจิ้นตนาการถึงบุคลิกลกัษณะของผูพ้ดูตวัอยา่งเสียงท่ีไดฟั้งจนครบทั้ง 
4 ภาษา และเม่ือท าแบบประเมินบุคลิกลกัษณะเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้จึงเร่ิมท าแบบสอบถามทางดา้น
ความสนใจเลือกศึกษาและความช่ืนชอบท่ีมีต่อภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลี  
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจะท าการคดัแยกในส่วนของแบบประเมินบุคลิกลกัษณะท่ีเป็น
ตวัอยา่งเสียงภาษาไทยและภาษาจีนออก เพราะไม่ไดน้ ามาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นเพียงแค่การ
พรางกลุ่มตวัอยา่งเท่านั้น และตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลจ านวน 20 ชุด ซ่ึงความสมบูรณ์
ของขอ้มูลนั้นกลุ่มตวัอยา่งจะท าแบบประเมินบุคลิกลกัษณะและแบบสอบถามครบทุกขอ้โดยไม่มี
การเวน้วา่งไว ้
 
 ผลการวิจยัน าร่อง พบวา่ ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุระหวา่ง 
18-22 ปี มีทศันคติทางออ้มในทางท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นในระดบัท่ีสูงกวา่ผูพู้ดภาษาเกาหลี และใน
ส่วนท่ีได้จากแบบสอบถามทศันคติท่ีมีต่อภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลีของกลุ่มตวัอย่าง ทางด้าน
ความสนใจเลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลี พบวา่ ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความสนใจเลือก
ศึกษาภาษาญ่ีปุ่นมากกว่าภาษาเกาหลี เพราะประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีมีการพฒันาอย่างรวดเร็ว
และมีความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นเทคโนโลยีและมีประโยชน์อย่างมากในการศึกษา ติดต่อส่ือสาร
ทางธุรกิจ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีประโยชน์ต่ออนาคต ท าให้หนา้ท่ีการงานมีความเจริญกา้วหนา้มากข้ึน 
ส่วนทางดา้นความช่ืนชอบภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลี พบว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความช่ืน
ชอบในภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ภาษาเกาหลี เพราะภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาท่ีมีเอกลกัษณ์และเป็นภาษาท่ีเร่ิม
จะมีอิทธิต่อโลกในอนาคตซ่ึงจะช่วยให้เรามีอาชีพท่ีมีรายได้ดีมากข้ึน นอกจากน้ีภาษาญ่ีปุ่นยงั
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายกว่าภาษาเกาหลี เน่ืองจากในปัจจุบนัประเทศญ่ีปุ่นมี
ความกา้วหนา้ทางการศึกษา เทคโนโลย ีสังคม และเศรษฐกิจมากกวา่ประเทศเกาหลี  
 
 ปัญหาท่ีพบในการท าวิจยัน าร่อง ในการท าแบบประเมินบุคลิกลกัษณะ คือ กลุ่มตวัอย่าง
บางคนไม่ค่อยเขา้ใจถึงวิธีการท าแบบประเมิน ผูว้ิจยัจึงตอ้งอธิบายเพิ่มเติมตลอดจนยกตวัอย่างถึง
วิธีการท าแบบประเมินให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน และในส่วนของการตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ภาษาญ่ีปุ่นกับภาษาเกาหลีจ านวน 2 ข้อ คือ ความสนใจเลือกศึกษา และความช่ืนชอบท่ีมีต่อ
ภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลี พบว่า กลุ่มตวัอย่างบางคนมีการเขียนค าตอบท่ีไม่ตรงค าถามและไม่
อ่านค าช้ีแจงให้ละเอียดหรือเขียนค าตอบโดยใช้ขอ้ความท่ีไม่สุภาพ หรือบางคนตอบค าถามไม่
ครบถว้นเน่ืองดว้ยความเร่งรีบและมีเวลาไม่มากพอ 
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 หลงัจากท่ีพบปัญหาในการท าวิจยัน าร่อง ผูว้ิจยัจึงน าขอ้บกพร่องทั้งหมดมาปรับปรุงใน
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลและวิธีการเก็บขอ้มูลให้มีความกระชบั รัดกุม และชดัเจน
มากยิง่ข้ึน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความครบถว้นสมบูรณ์มากท่ีสุด 
 

วธีิการเกบ็ข้อมูล 
  
 ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลโดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญโดยการก าหนดเกณฑ ์จากกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเพศและอายุไวใ้นขา้งตน้ จ านวนทั้งหมด 500 คน โดยอาศยัอยูท่ี่กรุงเทพมหานคร
และจงัหวดัท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบักรุงเทพมหานคร  
 
 เม่ือไดพ้บกลุ่มตวัอยา่งตามท่ีไดก้ าหนดเกณฑ์เอาไวแ้ลว้ในเบ้ืองตน้ ถา้หากวา่กลุ่มตวัอยา่ง
สะดวกและเต็มใจท าแบบประเมินบุคลิกลกัษณะและแบบสอบถาม ผูว้ิจยัจึงเร่ิมเก็บขอ้มูลโดยให้
กลุ่มตวัอย่างได้กรอกข้อมูลส่วนตวัในเบ้ืองต้นแล้ว หลงัจากนั้นจึงน าตวัอย่างเสียงท่ีได้ท าการ
บนัทึกจากเคร่ืองบนัทึกเสียงจ านวน 4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น 
เปิดใหก้ลุ่มตวัอยา่งฟังตามล าดบั มีความยาวของแต่ละตวัอยา่งเสียงประมาณ 40 วินาที ท าการเปิดที
ละตวัอยา่งเสียงตามล าดบัในขา้งตน้โดยเปิดทีละตวัอยา่งเสียงให้กลุ่มตวัอยา่งฟังจากนั้นจึงให้กลุ่ม
ตวัอยา่งจินตนาการถึงบุคลิกลกัษณะของผูบ้อกภาษาจากตวัอยา่งเสียงท่ีไดฟั้งแลว้ประเมินในแบบ
ประเมินบุคลิกลกัษณะทีละตวัอยา่งเสียงจนครบทั้งหมด 4 ภาษา  
 
 ในบางคร้ังของการเก็บขอ้มูลผูว้จิยัจะท าการสลบัต าแหน่งของการเปิดตวัอยา่งเสียงโดยไม่
เรียงล าดบัการเปิดตวัอยา่งเสียงตามขา้งตน้ เช่น เปิดตวัอยา่งเสียงภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น 
และภาษาไทย ตามล าดบั หรือเปิดตวัอยา่งเสียงภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาไทย และภาษาเกาหลี เป็น
ตน้ เพราะอาจเป็นไปไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งบางคนอาจจะมีความตั้งใจในการประเมินเสียงท่ีไดฟั้งใน
ตอนตน้มากกวา่ตอนทา้ย  หากผูว้จิยัเปิดตวัอยา่งเสียงเรียงล าดบัแบบเดียวกนัในทุกคร้ังก็จะท าให้มี
ตวัอยา่งเสียงบางเสียงท่ีไดรั้บการประเมินดว้ยความตั้งใจมากกวา่อีกตวัอยา่งเสียงหน่ึง และการสลบั
การเปิดตวัอยา่งเสียงจะช่วยคละให้แต่ละตวัอยา่งเสียงไดรั้บการประเมินดว้ยความตั้งใจในระดบัท่ี
เท่าๆกนั 
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 ในระหวา่งการเก็บขอ้มูลทุกคร้ังผูว้ิจยัไดมี้การจดบนัทึกการเปิดสลบัตวัอยา่งเสียงและจด
บนัทึกวนัท่ีของการออกเก็บขอ้มูลในแต่ละวนั ดงัน้ี   
 
 วนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 เปิดตวัอยา่งเสียงภาษาไทย ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น 
ตามล าดบั 
  
 วนัท่ี 2 สิงหาคม 2556 เปิดตวัอยา่งเสียงภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น และภาษาไทย 
ตามล าดบั 
 
 วนัท่ี 3 สิงหาคม 2556 เปิดตวัอยา่งเสียงภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาไทย และภาษาเกาหลี 
ตามล าดบั 
 
 วนัท่ี 4 สิงหาคม 2556 เปิดตวัอยา่งเสียงภาษาญ่ีปุ่น ภาษาไทย ภาษาเกาหลี และภาษาจีน 
ตามล าดบั 
 
 ผูว้ิจยัได้จดบนัทึกวนัท่ีและการเปิดสลบัตวัอย่างเสียงเช่นน้ีทุกวนัเป็นไปตามล าดบัตาม
ขา้งตน้ และหมุนเวียนจบครบตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา โดยให้ตวัอย่างเสียง
ภาษาไทยกบัภาษาจีนเป็นตวัอยา่งเสียงท่ีคัน่กลางระหวา่งภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลีเสมอ และใน
ทุกวนัหลงัจากท่ีเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างมาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัจะท าการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของขอ้มูลและคดัแยกขอ้มูลท่ีเก็บมาไดท้นัที เพื่อความแม่นย  าและป้องกนัการคลาดเคล่ือน
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 
 หลงัจากกลุ่มตวัอยา่งท าแบบประเมินบุคลิกลกัษณะ จนครบทั้ง 4 ภาษาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
ผูว้จิยัจะใหก้ลุ่มตวัอยา่งเร่ิมท าแบบสอบถามทางดา้นความสนใจในการศึกษาและความช่ืนชอบท่ีมี
ต่อภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลี จ านวนทั้งหมด 2 ขอ้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดง
เหตุผลของตนท่ีมีต่อภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลีในสังคมยุคปัจจุบนั เม่ือกลุ่มตวัอย่างไดต้อบแบบ
ประเมินและคืนแบบประเมินบุคลิกลกัษณะกบัแบบสอบถามให้ผูว้ิจยัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัจะ
ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลใหมี้ครบถว้นสมบูรณ์ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 
 
 1. ผู ้วิจ ัยเก็บข้อมูลมาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้ งหมด 794 คน มีแบบประเมิน
บุคลิกลกัษณะและแบบสอบถาม จ านวน 500 ชุดท่ีมีความสมบูรณ์ และอีกจ านวน 294 ชุดเป็น
แบบสอบถามท่ีไม่มีความสมบูรณ์  
 
     ผูว้จิยัน าแบบประเมินบุคลิกลกัษณะและแบบสอบถาม จ านวน 500 ชุดท่ีมีความสมบูรณ์
ของขอ้มูลมาตรวจสอบรายละเอียด ซ่ึงความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัน ามาใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลมีลกัษณะดงัน้ี กลุ่มตวัอย่างตอ้งท าแบบประเมินครบทั้งสองส่วนและครบทุกขอ้ตามท่ีได้
ช้ีแจงไวใ้นรายละเอียดก่อนการลงมือท าแบบประเมินบุคลิกลกัษณะและแบบสอบถาม โดยในส่วน
ของแบบประเมินบุคลิกลกัษณะ กลุ่มตวัอย่างจะตอ้งไม่ใส่เคร่ืองหมายในช่องค่าคะแนนเดียวกนั
ทั้งหมด เช่น ใส่เคร่ืองหมายในช่องหมายเลข 3 เหมือนกนัทั้งหมดจนครบทั้ง 10 ขอ้ เป็นตน้ ส่วน
แบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งจะตอ้งตอบค าถามครบทั้ง 2 ขอ้ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นค าช้ีแจง ถา้หากผูว้ิจยั
พบขอ้มูลท่ีไม่ครบถว้นสมบูรณ์ตามท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ ผูว้ิจยัจะคดัแยกออกทนัที ถือวา่ขอ้มูลนั้น
ไม่มีความสมบูรณ์และไม่น ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจะด าเนินเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่างอีกคร้ังเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์และครบตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 500 คนท่ี
ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว ้  
 
      หลังจากนั้นผูว้ิจ ัยจะท าการคัดแยกในส่วนของแบบประเมินบุคลิกลักษณะท่ีเป็น
ภาษาไทยและภาษาจีนออกไป เพราะไม่ไดน้ ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล เน่ืองจากภาษาไทยและ
ภาษาจีนเป็นเสียงท่ีน ามาใชใ้นการพรางกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะภาษาญ่ีปุ่นกบั
ภาษาเกาหลีเท่านั้น  
 
 2. น าขอ้มูลจากการประเมินบุคลิกลกัษณะของผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพู้ดภาษาเกาหลี จาก
มาตราประเมินค่า โดยก าหนดค่าคะแนนไวท่ี้ 1-5 จ านวน 5 ช่วงคะแนน มาค านวณหาค่าเฉล่ียจาก
คะแนนท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแบบเก็บขอ้มูล จากนั้นจึงทดสอบนยัส าคญัทางสถิติของความแตกต่าง
ของทศันคติของกลุ่มคนท่ีมีอายุและเพศต่างกนัต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพู้ดภาษาเกาหลี โดยการ
ทดสอบความแตกต่างดว้ยค่า T-test เพื่อพิสูจน์สมมุติฐานว่ามีนยัส าคญัทางสถิติหรือไม่ และได้
ก าหนดระดบันยัส าคญั (significant level) ไวท่ี้ 0.05  
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 3. ส าหรับขอ้มูลจากแบบสอบถามทางดา้นความสนใจในการศึกษาและความช่ืนชอบใน
ภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลี น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยในส่วนท่ีเป็นการแสดงความคิดเห็น ผูว้ิจยัจะ
น าความคิดเห็นทั้งหมดมาสรุปเป็นผลรวม และใช ้Chi-square เพื่อพิสูจน์สมมุติฐานวา่มีนยัส าคญั
ทางสถิติหรือไม่ และไดก้ าหนดระดบันยัส าคญัไวท่ี้ 0.05 เช่นกนั 
  
 4. สรุปผลการวจิยัในรูปแบบตาราง อภิปรายผล และเสนอแนะ 
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บทที ่4 
 

ผลการวจิัย  
 

 การศึกษาเปรียบเทียบทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพู้ดภาษาเกาหลีตาม
ตวัแปรทางสังคมนั้นผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นคนไทยอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและ
จงัหวดัท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบักรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุระหวา่ง 18-22 ปี ซ่ึง
ต่อไปน้ีจะเรียกวา่กลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ย และท่ีมีอายรุะหวา่ง 38-42 ปี ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่กลุ่มคนท่ีมี
อายุมาก จ านวน 500 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามเพศและอายุในจ านวนเท่าๆกนั คือ กลุ่มละ 125 
คน  
 
 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลทัศนคติทางอ้อมท่ีได้จากการใช้กลวิธี เทคนิคการพรางเสียงคู่ 
(matched-guise technique) โดยน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัผู ้
พูดภาษาเกาหลี เพื่อศึกษาว่าทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพู้ดภาษาเกาหลีจะมี
ความเหมือนหรือแตกต่างกนัอย่างไร ตามตวัแปรดงักล่าว นอกจากน้ียงัศึกษาทศันคติทางตรงของ
คนไทยท่ีมีต่อภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลีดว้ย โดยทศันคติทางตรงเป็นขอ้มูลท่ีได้จากการตอบ
แบบสอบถามปลายเปิดจ านวนทั้งหมด 2 ขอ้ 
 
 ในบทน้ีผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยัจ าแนกออกเป็น 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ ทศันคติทางออ้มของคน
ไทยท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพู้ดภาษาเกาหลีโดยกลุ่มคนท่ีมีอายุต่างกนั ทศันคติทางออ้มของคน
ไทยท่ีมีต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพ้ดูภาษาเกาหลีโดยกลุ่มคนท่ีมีเพศต่างกนั และทศันคติทางตรงของ
คนไทยท่ีมีต่อภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลี ดงัต่อไปน้ี 
 
ทศันคติทางอ้อมของคนไทยทีม่ีต่อผู้พูดภาษาญีปุ่่นกบัผู้พูดภาษาเกาหลโีดยกลุ่มคนทีม่ีอายุต่างกนั 

 
 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลทศันคติทางอ้อมของคนไทยท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพู้ดภาษาเกาหลี
น ามาจดัระเบียบขอ้มูลจ าแนกตามตวัแปรอายุเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนท่ีมีอายุน้อยและกลุ่มคนท่ีมี
อายมุาก ต่อไปน้ีจะกล่าวถึงทศันคติทางออ้มของกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบั
ผูพ้ดูภาษาเกาหลีแลว้น ามาเปรียบเทียบกนั 
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 1.  ทศันคติทางอ้อมของคนไทยกลุ่มอายุน้อยต่อผู้พูดภาษาญีปุ่่นกบัผู้พูดภาษาเกาหล ี 
 
     ทศันคติทางออ้มของคนไทยท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพู้ดภาษาเกาหลีของกลุ่มคนท่ีมี
อายนุอ้ย มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
      1.1  ทศันคติทางอ้อมโดยภาพรวมของคนไทยกลุ่มอายุน้อยต่อผู้พูดภาษาญี่ปุ่นกับผู้พูด
ภาษาเกาหล ี 
 
            ผลการประเมินบุคลิกลักษณะต่างๆจากตวัอย่างเสียงพูดภาษาญ่ีปุ่นกับตวัอย่าง
เสียงพูดภาษาเกาหลี ดว้ยกลวิธีเทคนิคการพรางเสียงคู่ พบวา่ ไม่ตรงกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไวว้า่ กลุ่ม
คนท่ีมีอายนุอ้ยมีทศันคติท่ีดีต่อผูพ้ดูภาษาเกาหลีมากกวา่ผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่น โดยสังเกตจากค่าเฉล่ียรวม 
พบว่า กลุ่มคนท่ีมีอายุน้อยประเมินทศันคติทางออ้มท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมีค่าเฉล่ีย 3.56 และ
ประเมินทศันคติทางออ้มท่ีมีต่อผูพ้ดูภาษาเกาหลีมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ท่ี 3.22    
  
            แมว้่าจากค่าคะแนนจะดูเหมือนว่ากลุ่มคนท่ีมีอายุน้อยมีทศันคติโดยภาพรวมต่อผู ้
พดูภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ผูพ้ดูภาษาเกาหลี (ซ่ึงตรงขา้มกบัสมมุติฐาน) แต่เม่ือน าค่าคะแนนมาค านวณ t 
test เพื่อพิสูจน์ระดบันยัส าคญัพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติโดยท่ี p = 0.17 
เม่ือเทียบกบัค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไวท่ี้ p ≤ 0.05 ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้่ากลุ่มคนท่ีมีอายุน้อยมี
ทศันคติท่ีดีต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพ้ดูภาษาเกาหลีไม่แตกต่างกนั ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1  
 
ตารางที ่1  ค่าเฉล่ียทศันคติทางออ้มของกลุ่มคนท่ีมีอายุนอ้ยต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพู้ดภาษาเกาหลี  
    

 
n = 250 

กลุ่มคนทีม่ีอายุน้อย 

ต่อผู้พูดภาษาญีปุ่่น ต่อผู้พูดภาษาเกาหล ี เฉลีย่ต่าง df = 9 

mean mean t p 

รวม 3.56 3.22 0.34 1.54 0.17 

  
  เน่ืองจากผลขา้งตน้เป็นภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่ง มีจ  านวน 250 คน หากตอ้งการ
ทราบรายละเอียดเป็นรายบุคคลว่ามีกลุ่มตวัอย่างจ านวนมากน้อยเท่าไรท่ีมีทศันคติเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับสมมุติฐานจะต้องพิจารณาจ านวนของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามค่าคะแนน
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ทศันคติโดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังน้ี กลุ่มแรก คือ กลุ่มท่ีมีค่าทศันคติตรงตามสมมุติฐาน แบบมี
นยัส าคญั (นัน่คือ กลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ยมีทศันคติท่ีดีต่อผูพ้ดูภาษาเกาหลีสูงกวา่ผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่น อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ)  กลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่มท่ีมีค่าทศันคติเป็นไปในแนวทางเดียวกบัสมมุติฐาน แบบ
ไม่มีนัยส าคญั กลุ่มท่ีสาม คือ กลุ่มท่ีมีค่าทศันคติต่อภาษาทั้งสองไม่แตกต่างกนัหรือแตกต่างกนั
แบบไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ กลุ่มท่ีส่ี คือ กลุ่มท่ีมีค่าทศันคติมีทิศทางตรงขา้มกบัสมมุติฐาน แบบมี
นยัส าคญั (นัน่คือ กลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ยมีทศันคติท่ีดีต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นสูงกวา่ผูพู้ดภาษาเกาหลี อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ) และกลุ่มท่ีหา้ คือ กลุ่มท่ีมีค่าทศันคติมีทิศทางตรงขา้มกบัสมมุติฐาน แบบไม่มี
นยัส าคญั  
 
 จากกลุ่มตวัอยา่งคนไทยท่ีมีอายนุอ้ยจ านวน 250 คน กลุ่มท่ี 1 มีจ านวน 14 คน (ร้อยละ 5.6) 
ท่ีมีค่าทศันคติตรงตามสมมุติฐาน แบบมีนยัส าคญั กลุ่มท่ี 2 มีจ  านวน 37 คน (ร้อยละ 14.8) ท่ีมี
ทศันคติเป็นไปในแนวทางเดียวกบัสมมุติฐาน แบบไม่มีนยัส าคญั กลุ่มท่ี 3 มีจ านวน 21 คน (ร้อยละ 
8.4) ท่ีมีค่าทศันคติต่อภาษาทั้งสองไม่แตกต่างกนั กลุ่มท่ี 4 มีจ านวน 74 คน (ร้อยละ 29.6) ท่ีมีค่า
ทศันคติตรงขา้มสมมุติฐาน แบบมีนยัส าคญั และกลุ่มท่ี 5 มีจ านวน 104 คน (ร้อยละ 41.6) ท่ีมีค่า
ทศันคติตรงขา้มสมมุติฐาน แบบไม่มีนยัส าคญั  
 
 เม่ือน าจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีประเมินแบบไม่มีนยัส าคญัทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 2, กลุ่มท่ี 3 
และกลุ่มท่ี 5 มารวมกนัจะมีจ านวนถึง 162 คน (ร้อยละ 64.8) ท่ีมีค่าทศันคติต่อภาษาทั้งสองแตกต่าง
กนัแบบไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ จะเห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งคนไทยท่ีมีอายนุอ้ยส่วนมากถึงร้อยละ 64.8 ท่ี
มีค่าทศันคติต่อภาษาทั้งสองแตกต่างกนัแบบไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และมีเพียงร้อยละ 5.6 เท่านั้นท่ี
มีค่าทศันคติตรงตามสมมุติฐาน ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2  
 
ตารางที ่2  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งอายุนอ้ยท่ีมีทศันคติต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นและผูพู้ดภาษาเกาหลีจ าแนก
     ตามความสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 
 

กลุ่มที่ จ านวนกลุ่มตัวอย่างอายุน้อยทีม่ีทัศนคติต่อผู้พูดภาษาญีปุ่่นและผู้พูดภาษาเกาหล ี 

1 แตกต่างในทิศทางตรงสมมุติฐาน แบบมีนยัส าคญั 14     (5.6%) 
2 แตกต่างในทิศทางตรงสมมุติฐาน แต่ไม่มีนยัส าคญั 37     (14.8%) 
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ตารางที ่2  (ต่อ) 
 

กลุ่มที่ จ านวนกลุ่มตัวอย่างอายุน้อยทีม่ีทัศนคติต่อผู้พูดภาษาญีปุ่่นและผู้พูดภาษาเกาหล ี 

3 ไม่แตกต่างกนัหรือแตกต่างกนัแบบไม่มีนยัส าคญั 21     (8.4%) 
4 แตกต่างในทิศทางตรงขา้มสมมุติฐาน แบบมีนยัส าคญั 74     (29.6%) 
5 แตกต่างในทิศทางตรงขา้มสมมุติฐาน แต่ไม่มีนยัส าคญั 104   (41.6%) 

 
 1.2  ทัศนคติทางอ้อมของคนไทยกลุ่มอายุน้อยต่อผู้พูดภาษาญี่ปุ่นกับผู้พูดภาษาเกาหลี
จ าแนกตามบุคลกิลกัษณะ 
 
        เม่ือพิจารณาแต่ละบุคลิกลกัษณะของกลุ่มคนท่ีมีอายุน้อยต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพู้ด
ภาษาเกาหลี พบวา่ กลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ยมีทศันคติท่ีดีต่อบุคลิกลกัษณะต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นในระดบัท่ี
สูงกวา่ผูพ้ดูภาษาเกาหลีในทุกๆลกัษณะ ไดแ้ก่ รูปร่างหนา้ตาดี มีความฉลาด มีความมัน่ใจในตวัเอง 
มีความขยนั มีความรับผดิชอบ มีความเป็นผูน้ า มีความเป็นมิตร มีความซ่ือสัตย ์มีการศึกษาสูง และ
มีความร ่ ารวย เม่ือน าค่าคะแนนมาค านวณ t test เพื่อพิสูจน์ระดบันยัส าคญัแลว้ก็พบวา่เป็นความ
แตกต่างท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติในทุกๆลกัษณะดว้ย ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3 
 
ตารางที ่3  ทศันคติต่อบุคลิกลกัษณะต่างๆของกลุ่มคนท่ีมีอายุนอ้ยต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพู้ดภาษา
     เกาหลี 
 

 
 

บุคลกิลกัษณะ 

กลุ่มคนทีม่ีอายุน้อย 
ต่อผู้พูด

ภาษาญีปุ่่น 
ต่อผู้พูด 

ภาษาเกาหล ี
 

เฉลีย่ต่าง 
 
t 

 
p 

mean mean 

1. รูปร่างหน้าตาดี – รูปร่าง
หนา้ตาไม่ดี 

3.46 3.28 0.18* 2.25 0.01 

2. ฉลาด – โง่ 3.71 3.22 0.49* 7.21 0.00 
3. มีความมัน่ใจในตวัเอง - ไม่มี
ความมัน่ในใจตวัเอง 

3.60 3.42 0.18* 2.20 0.01 

4. ขยนั – ข้ีเกียจ 3.59 3.19 0.40* 5.45 0.00 
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ตารางที ่3  (ต่อ) 
 

หมายเหตุ: ค่าเฉล่ียต่างท่ีไม่มีเคร่ืองหมาย * ก ากบัแสดงว่ากลุ่มตวัอย่างประเมินตวัอย่างเสียงพูด
     ภาษาญ่ีปุ่นกบัเสียงพดูภาษาเกาหลีแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
     ค่าเฉล่ียต่างท่ีมีเคร่ืองหมาย * ก ากบัแสดงวา่กลุ่มตวัอยา่งประเมินตวัอย่างเสียงพูดภาษา
     ญ่ีปุ่นกบัเสียงพดูภาษาเกาหลีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในทิศทางท่ีสอดคลอ้ง
     กบัสมมุติฐาน 
     * มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี p ≤ 0.05  
 
 จากผลการประเมินในขา้งตน้ แมใ้นสมมุติฐานจะไม่ไดก้  าหนดลงในรายละเอียดวา่ แต่ละ
บุคลิกลกัษณะจะไดรั้บการประเมินผลเป็นอย่างไร แต่จากการพิจารณาแต่ละบุคลิกลกัษณะ พบว่า 
กลุ่มคนท่ีมีอายุนอ้ยมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ผูพู้ดภาษาเกาหลีอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติทั้งหมด ท าให้มองเห็นว่าทศันคติของกลุ่มคนท่ีมีอายุน้อยมีภาพรวมเป็นไปในทิศทางท่ีตรง
ขา้มกบัสมมุติฐาน 
 
 
 
 

 
 

บุคลกิลกัษณะ 

กลุ่มคนทีม่ีอายุน้อย 
ต่อผู้พูด

ภาษาญีปุ่่น 
ต่อผู้พูด 

ภาษาเกาหล ี
 

เฉลีย่ต่าง 
 
t 

 
p 

mean mean 

5.  มีความรับผิดชอบ – ไม่ มี
ความรับผดิชอบ 

3.59 3.24 0.35* 4.75 0.00 

6. มีความเป็นผูน้ า – มีความเป็น
ผูต้าม 

3.56 3.04 0.52* 6.27 0.00 

7. มีความเป็นมิตร-ไม่เป็นมิตร 3.55 3.36 0.19* 2.25 0.01 
8. มีความซ่ือสัตย ์– คดโกง 3.34 3.20 0.14* 2.03 0.02 
9. มีการศึกษาสูง– มีการศึกษาต ่า 3.73 3.45 0.28* 3.84 0.00 
10. มีความร ่ ารวย – ยากจน 3.36 3.20 0.16* 2.14 0.02 
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 2.  ทศันคติทางอ้อมของคนไทยกลุ่มอายุมากต่อผู้พูดภาษาญีปุ่่นกบัผู้พูดภาษาเกาหล ี
 
           ทศันคติทางออ้มของคนไทยท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพู้ดภาษาเกาหลีของกลุ่มคนท่ีมี
อายมุาก มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
        2.1  ทศันคติทางอ้อมโดยภาพรวมของคนไทยกลุ่มอายุมากต่อผู้พูดภาษาญีปุ่่นกับผู้พูด
ภาษาเกาหล ี
 
  ผลการประเมินบุคลิกลกัษณะต่างๆจากตวัอย่างเสียงพูดภาษาญ่ีปุ่นกบัตวัอย่าง
เสียงพูดภาษาเกาหลี ดว้ยกลวิธีเทคนิคการพรางเสียงคู่ พบวา่ ไม่ตรงกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไวว้า่ กลุ่ม
คนท่ีมีอายมุากมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ผูพู้ดภาษาเกาหลี แมว้า่พิจารณาค่าเฉล่ียรวม 
พบว่า กลุ่มคนท่ีมีอายุมากประเมินทศันคติทางออ้มท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมีค่าเฉล่ีย 3.58 และ
ประเมินทศันคติทางออ้มท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาเกาหลีมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าท่ี 3.22 ซ่ึงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกบัสมมุติฐาน แต่เม่ือน าค่าคะแนนมาค านวณ t test เพื่อพิสูจน์ระดบันยัส าคญัพบว่ามีความ
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติโดยท่ี p = 0.17 เม่ือเทียบกบัค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไวท่ี้ 
p ≤ 0.05 ผูว้จิยัจึงสรุปไดว้า่กลุ่มคนท่ีมีอายุมากมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพู้ดภาษาเกาหลี
ไม่แตกต่างกนั ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4  
 
ตารางที ่4  ค่าเฉล่ียทศันคติทางออ้มของกลุ่มคนท่ีมีอายุมากต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพู้ดภาษาเกาหลี  
    

 
n = 250 

กลุ่มคนทีม่ีอายุมาก 

ต่อผู้พูดภาษาญีปุ่่น ต่อผู้พูดภาษาเกาหล ี เฉลีย่ต่าง df = 9 
mean mean t p 

รวม 3.58 3.22 0.36 1.63 0.17 

 
  เน่ืองจากผลข้างต้นเป็นภาพรวมของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงมีจ านวน 250 คน หาก
ตอ้งการทราบรายละเอียดเป็นรายบุคคลวา่มีกลุ่มตวัอยา่งจ านวนมากนอ้ยเท่าไรท่ีมีทศันคติเป็นไป
ในแนวทางเดียวกบัสมมุติฐานจะตอ้งพิจารณาจ านวนของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามค่าคะแนนโดย
แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มแรก คือ กลุ่มท่ีมีค่าทศันคติตรงตามสมมุติฐาน แบบมีนยัส าคญั (นัน่คือ 
กลุ่มคนท่ีมีอายุมากมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นสูงกว่าผูพู้ดภาษาเกาหลี อย่างมีนยัส าคญัทาง
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สถิติ) กลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่มท่ีมีค่าทศันคติเป็นไปในแนวทางเดียวกบัสมมุติฐาน แบบไม่มีนยัส าคญั 
กลุ่มท่ีสาม คือ กลุ่มท่ีมีค่าทศันคติต่อภาษาทั้งสองไม่แตกต่างกนัหรือแตกต่างกนัแบบไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ กลุ่มท่ีส่ี คือ กลุ่มท่ีมีค่าทศันคติมีทิศทางตรงขา้มกบัสมมุติฐานแบบมีนยัส าคญั (นัน่คือ 
กลุ่มคนท่ีมีอายุมากมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาเกาหลีสูงกว่าผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่น อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ) และกลุ่มท่ีหา้ คือ กลุ่มท่ีมีค่าทศันคติมีทิศทางตรงขา้มกบัสมมุติฐาน แบบไม่มีนยัส าคญั 
 
 จากกลุ่มตวัอยา่งคนไทยท่ีมีอายุมากจ านวน 250 คน กลุ่มท่ี 1 มีจ านวน 80 คน (ร้อยละ 32) 
ท่ีมีค่าทศันคติตรงตามสมมุติฐาน แบบมีนยัส าคญั กลุ่มท่ี 2 มีจ านวน 103 คน (ร้อยละ 41.2) ท่ีมี
ทศันคติเป็นไปในแนวทางเดียวกบัสมมุติฐาน แบบไม่มีนยัส าคญั กลุ่มท่ี 3 มีจ านวน 20 คน (ร้อยละ 
8) ท่ีมีค่าทศันคติต่อภาษาทั้งสองไม่แตกต่างกนั กลุ่มท่ี 4 มีจ านวน 6 คน (ร้อยละ 2.4) ท่ีมีค่าทศันคติ
ตรงขา้มสมมุติฐาน แบบมีนยัส าคญั และกลุ่มท่ี 5 มีจ านวน 41 คน (ร้อยละ 16.4) ท่ีมีค่าทศันคติตรง
ขา้มสมมุติฐาน แบบไม่มีนยัส าคญั  
 
 เม่ือน าจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีประเมินแบบไม่มีนยัส าคญัทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 2, กลุ่มท่ี 3 
และกลุ่มท่ี 5 มารวมกนัจะมีจ านวนถึง 164 คน (ร้อยละ 65.6) ท่ีมีค่าทศันคติต่อภาษาทั้งสองแตกต่าง
กนัแบบไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ จะเห็นว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนมากถึงร้อยละ 65.6 ท่ีมีค่าทศันคติต่อ
ภาษาทั้งสองแตกต่างกนัแบบไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และมีเพียงร้อยละ 32 เท่านั้นท่ีมีค่าทศันคติตรง
ตามสมมุติฐาน ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 5  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งอายุมากท่ีมีทศันคติต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นและผูพู้ดภาษาเกาหลีจ าแนก
     ตามความสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 
 

กลุ่มที่ จ านวนกลุ่มตัวอย่างอายุมากทีม่ีทัศนคติต่อผู้พูดภาษาญีปุ่่นและผู้พูดภาษาเกาหลี  

1 แตกต่างในทิศทางตรงสมมุติฐาน แบบมีนยัส าคญั 80    (32%) 
2 แตกต่างในทิศทางตรงสมมุติฐาน แต่ไม่มีนยัส าคญั 103  (41.2%) 
3 ไม่แตกต่างกนัหรือแตกต่างกนัแบบไม่มีนยัส าคญั  20    (8%) 
4 แตกต่างในทิศทางตรงขา้มสมมุติฐาน แบบมีนยัส าคญั 6      (2.4%) 
5 แตกต่างในทิศทางตรงขา้มสมมุติฐาน แต่ไม่มีนยัส าคญั 41    (16.4%) 

 



 
42 

 

 
 

 2.2  ทัศนคติทางอ้อมของคนไทยกลุ่มอายุมากต่อผู้พูดภาษาญี่ปุ่ นกับผู้พูดภาษาเกาหลี
จ าแนกตามบุคลกิลกัษณะ  
 
       เ ม่ือพิจารณาจ าแนกแต่ละลักษณะ พบว่า กลุ่มคนท่ีมีอายุมากมีทัศนคติท่ีดีต่อ
บุคลิกลกัษณะต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นในระดบัท่ีสูงกวา่ผูพู้ดภาษาเกาหลีถึง 8 ลกัษณะจาก 10 ลกัษณะ
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ คือ รูปร่างหน้าตาดี มีความฉลาด มีความมัน่ใจในตวัเอง มีความขยนั มี
ความรับผิดชอบ มีความเป็นผูน้ า มีการศึกษาสูง และมีความร ่ ารวย ส่วนทศันคติต่อบุคลิกลกัษณะ
ดา้นมีความเป็นมิตรและมีความซ่ือสัตย ์มีการประเมินค่าคะแนนของผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ผูพู้ด
ภาษาเกาหลีเช่นกนั แต่เม่ือน าค่าคะแนนมาค านวณ t test เพื่อพิสูจน์ระดบันยัส าคญัแลว้พบวา่เป็น
ความแตกต่างท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 6 
 
ตารางที ่6  ทศันคติต่อบุคลิกลกัษณะต่างๆของกลุ่มคนท่ีมีอายุมากต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพู้ดภาษา
     เกาหลี 
 

 
บุคลกิลกัษณะ 

กลุ่มคนทีม่ีอายุมาก 
ต่อผู้พูด

ภาษาญีปุ่่น 
ต่อผู้พูด 

ภาษาเกาหล ี
เฉลีย่
ต่าง 

 
t 

 
p 

mean mean 

1. รูปร่างหนา้ตาดี – รูปร่างหนา้ตาไม่ดี 3.33 3.13 0.20* 2.43 0.01 
2. ฉลาด – โง่ 3.63 3.24 0.39* 5.73 0.00 
3. มีความมัน่ใจในตวัเอง - ไม่มีความ
มัน่ในใจตวัเอง 

3.71 3.25 0.46* 5.62 0.00 

4. ขยนั – ข้ีเกียจ 3.66 3.22 0.44* 5.90 0.00 
5.  มีความรับผิดชอบ – ไม่ มีความ
รับผดิชอบ 

3.63 3.20 0.43* 5.67 0.00 

6. มีความเป็นผูน้ า – มีความเป็นผูต้าม 3.67 3.11 0.56* 6.05 0.00 
7. มีความเป็นมิตร-ไม่เป็นมิตร 3.44 3.42 0.02 0.18 0.43 
8. มีความซ่ือสัตย ์– คดโกง 3.44 3.33 0.11 1.42 0.08 
9. มีการศึกษาสูง – มีการศึกษาต ่า 3.78 3.34 0.44* 6.31 0.00 
10. มีความร ่ ารวย – ยากจน 3.47 3.13 0.34* 4.84 0.00 
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หมายเหตุ: ค่าเฉล่ียต่างท่ีไม่มีเคร่ืองหมาย * ก ากบัแสดงว่ากลุ่มตวัอย่างประเมินตวัอย่างเสียงพูด
     ภาษาญ่ีปุ่นกบัเสียงพดูภาษาเกาหลีแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
     ค่าเฉล่ียต่างท่ีมีเคร่ืองหมาย * ก ากบัแสดงวา่กลุ่มตวัอยา่งประเมินตวัอย่างเสียงพูดภาษา
     ญ่ีปุ่นกบัเสียงพดูภาษาเกาหลีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในทิศทางท่ีสอดคลอ้ง
     กบัสมมุติฐาน 
     * มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี p ≤ 0.05 
 
 จากผลการประเมินในขา้งตน้ แมใ้นสมมุติฐานจะไม่ไดก้  าหนดลงในรายละเอียดวา่ แต่ละ
บุคลิกลกัษณะจะไดรั้บการประเมินผลเป็นอยา่งไร แต่จากการท่ีกลุ่มคนท่ีมีอายุมากมีทศันคติท่ีดีต่อ
ผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ผูพ้ดูภาษาเกาหลีถึง 8 ลกัษณะจาก 10 ลกัษณะอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท า
ใหม้องเห็นวา่กลุ่มคนท่ีมีอายมุากมีภาพรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัสมมุติฐาน  
 
 3.  ทัศนคติทางอ้อมต่อผู้พูดภาษาญี่ปุ่นและผู้พูดภาษาเกาหลีของคนไทยกลุ่มอายุน้อย
เปรียบเทยีบกบักลุ่มอายุมาก 
  
      ทศันคติของกลุ่มตัวอย่างทั้ งสองกลุ่มอายุต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นและผูพู้ดภาษาเกาหลี
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ต่างก็มีค่าคะแนนเฉล่ียทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นสูงกว่าผู ้
พดูภาษาเกาหลีอยูเ่ล็กนอ้ยทั้งสองกลุ่ม แมว้า่จะเป็นความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติก็
ตาม  
 
       เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ผูว้จิยัพบวา่ ผลการวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งอายุ
มากมีความสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกบัสมมุติฐานมากกวา่ผลการวิจยัจากกลุ่มตวัอยา่งอายุ
น้อย  เน่ืองจากผูว้ิจยัตั้งสมมุติฐานไวว้่า กลุ่มคนท่ีมีอายุน้อยมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาเกาหลี
มากกวา่ผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่น  แต่ผลการวจิยัท่ีไดก้ลบัตรงขา้มกบัสมมุติฐาน เพราะกลุ่มคนท่ีมีอายุนอ้ยมี
ทศันคติท่ีดีต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ผูพ้ดูภาษาเกาหลีเป็นความแตกต่างท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
        ส่วนในกรณีของกลุ่มตวัอยา่งอายุมาก ผูว้ิจยัตั้งสมมุติฐานไวว้า่ กลุ่มคนท่ีมีอายุมากมี
ทศันคติท่ีดีต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ผูพู้ดภาษาเกาหลี ซ่ึงผลการวิจยัเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั
สมมุติฐาน เพียงแต่เป็นความแตกต่างท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 7 และภาพ
ท่ี 1 
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ตารางที่ 7  ค่าเฉล่ียทศันคติทางออ้มของกลุ่มคนท่ีมีอายุนอ้ยกบักลุ่มคนท่ีมีอายุมากต่อผูพู้ดภาษา 
     ญ่ีปุ่นกบัผูพ้ดูภาษาเกาหลี   
 

 ต่อผู้พูดภาษาญีปุ่่น ต่อผู้พูดภาษาเกาหล ี เฉลีย่ต่าง df = 9 

mean mean t p 

กลุ่มอายุน้อย 3.56 3.22 0.34 1.54 0.17 

กลุ่มอายุมาก 3.58 3.22 0.36 1.63 0.17 

 

 
 
ภาพที ่1  ค่าเฉล่ียทศันคติทางออ้มของกลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ยกบักลุ่มคนท่ีมีอายมุากต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่น         
  กบัผูพ้ดูภาษาเกาหลี   
 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคลก็พบอีกเช่นกนัวา่  ผลการวิจยัจากกลุ่มตวัอยา่งอายุมากมีความ
สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัสมมุติฐานมากกวา่ผลการวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งอายนุอ้ย  
 
 จากกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มอายุละ 250 คน กลุ่มคนท่ีมีอายุมากมีจ านวน 80 คน (ร้อยละ 32) ท่ีมี
ทัศนคติท่ีดีต่อผู ้พูดภาษาญ่ีปุ่นสูงกว่าผู ้พูดภาษาเกาหลีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตรงตาม
สมมุติฐาน) และมีจ านวนอีก 103 คน (ร้อยละ41.2) ท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นสูงกวา่ผูพู้ด
ภาษาเกาหลีอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (เป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัสมมุติฐาน) ทั้งสองกลุ่มน้ี
เม่ือรวมกนัแลว้มีจ านวนถึง 183 คน (ร้อยละ 73.2)  
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 แต่ในกรณีของกลุ่มคนท่ีมีอายุนอ้ยจ านวน 250 คน พบว่า มีเพียงจ านวน 14 คน (ร้อยละ 
5.6) ท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาเกาหลีสูงกวา่ผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (ตรงตาม
สมมุติฐาน) และมีจ านวน 37 คน (ร้อยละ14.8) ท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาเกาหลีสูงกว่าผูพู้ด
ภาษาญ่ีปุ่นอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (เป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัสมมุติฐาน) ทั้งสองกลุ่มน้ี
เม่ือรวมกนัแลว้มีจ านวนเพียง 51 คน (ร้อยละ 20.4) เท่านั้น ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 8 และภาพท่ี 2  
 
ตารางที่ 8  จ  านวนกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามอายุท่ีประเมินทศันคติต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพู้ดภาษา
     เกาหลี 
 

จ านวนกลุ่มตัวอย่างทีม่ีทศันคติต่อผู้พูดภาษาญีปุ่่นและ     
ผู้พูดภาษาเกาหล ี

กลุ่มคนทีม่ี 
อายุน้อย 

กลุ่มคนทีม่ี 
อายุมาก 

1. แตกต่างในทิศทางตรงสมมุติฐาน แบบมีนยัส าคญั 14 (5.6%) 80 (32%) 
2. แตกต่างในทิศทางตรงสมมุติฐาน แต่ไม่มีนยัส าคญั 37 (14.8%) 103 (41.2%) 
3. ไม่แตกต่างกนัหรือแตกต่างกนัแบบไม่มีนยัส าคญั  21 (8.4%) 20 (8%) 
4. แตกต่างในทิศทางตรงขา้มสมมุติฐาน แบบมีนยัส าคญั 74 (29.6%) 6 (2.4%) 
5. แตกต่างในทิศทางตรงขา้มสมมุติฐาน แต่ไม่มีนยัส าคญั 104 (41.6%) 41 (16.4%) 

 

 
 
ภาพที่ 2  จ  านวนกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามอายุท่ีประเมินทศันคติต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพู้ดภาษา      
   เกาหลี 
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 เม่ือพิจารณาจ าแนกแต่ละลกัษณะในการประเมินทศันคติต่อบุคลิกลกัษณะของกลุ่มคนท่ีมี
อายนุอ้ยกบักลุ่มคนท่ีมีอายุมากต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพู้ดภาษาเกาหลียงัพบขอ้สรุปวา่ กลุ่มคนท่ีมี
อายมุากมีภาพรวมท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไวม้ากกวา่กลุ่มคนท่ีมีอายุนอ้ย คือ กลุ่มคน
ท่ีมีอายนุอ้ยมีทศันคติท่ีดีต่อบุคลิกลกัษณะของผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นในระดบัท่ีสูงกวา่ผูพ้ดูภาษาเกาหลีใน
ทุกๆลกัษณะอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติซ่ึงนบัวา่เป็นทิศทางท่ีตรงขา้มกบัสมมุติฐาน ส่วนกลุ่มคนท่ีมี
อายุมากมีทศันคติท่ีดีต่อบุคลิกลกัษณะต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นในระดบัท่ีสูงกวา่ผูพู้ดภาษาเกาหลีทั้ง 10 
ลกัษณะเช่นกนั และมีถึง 8 ลกัษณะท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ (ยกเวน้บุคลิกลกัษณะดา้นมีความเป็น
มิตรและมีความซ่ือสัตย์) ซ่ึงนบัว่าเป็นผลท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัสมมุติฐาน ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 9 และภาพท่ี 3 
 
ตารางที่ 9  ทศันคติต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพู้ดภาษาเกาหลีในบุคลิกลกัษณะต่างๆของกลุ่มคนท่ีมี
     อายนุอ้ยกบักลุ่มคนท่ีมีอายมุาก 

 
บุคลกิลกัษณะ 

กลุ่มอายุน้อย กลุ่มอายุมาก 

ญีปุ่่น เกาหลี p ญีปุ่่น เกาหลี p 

mean mean mean mean 

1. รูปร่างหนา้ตาดี – รูปร่างหนา้ตา
ไม่ดี 

3.46 3.28 0.01* 3.33 3.13 0.01* 

2. ฉลาด – โง่ 3.71 3.22 0.00* 3.63 3.24 0.00* 
3. มีความมัน่ใจในตวัเอง - ไม่มี
ความมัน่ในใจตวัเอง 

3.60 3.42 0.01* 3.71 3.25 0.00* 

4. ขยนั – ข้ีเกียจ 3.59 3.19 0.00* 3.66 3.22 0.00* 
5. มีความรับผดิชอบ – ไม่มีความ
รับผดิชอบ 

3.59 3.24 0.00* 3.63 3.20 0.00* 

6. มีความเป็นผูน้ า – มีความเป็นผู ้
ตาม 

3.56 3.04 0.00* 3.67 3.11 0.00* 

7. มีความเป็นมิตร  - ไม่เป็นมิตร 3.55 3.36 0.01* 3.44 3.42 0.43 
8. มีความซ่ือสัตย ์– คดโกง 3.34 3.20 0.02* 3.44 3.33 0.08 
9. มีการศึกษาสูง – มีการศึกษาต ่า 3.73 3.45 0.00* 3.78 3.34 0.00* 
10. มีความร ่ ารวย – ยากจน 3.36 3.20 0.02* 3.47 3.13 0.00* 
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หมายเหตุ: ค่า p ท่ีไม่มีเคร่ืองหมาย * ก ากบัแสดงวา่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
     ค่า p ท่ีมีเคร่ืองหมายก ากบั * แสดงวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในทิศทางท่ี
     สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 
     * มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี p ≤ 0.05 
 

 
 
ภาพที่ 3  จ านวนบุคลิกลกัษณะของผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลีท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
   และไม่มีนยัส าคญัทางสถิติจากการประเมินโดยกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มอาย ุ
 
 จากผลการประเมินในขา้งตน้ แมใ้นสมมุติฐานจะไม่ไดก้  าหนดลงในรายละเอียดวา่ แต่ละ
บุคลิกลกัษณะจะไดรั้บการประเมินผลเป็นอยา่งไร ซ่ึงกล่าวถึงแต่ในภาพรวม พบวา่ ทั้งกลุ่มคนท่ีมี
อายุน้อยและกลุ่มคนท่ีมีอายุมากมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ผูพู้ดภาษาเกาหลีในทุกๆ
ลกัษณะ  โดยกลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ยมีภาพรวมเป็นไปในทิศทางท่ีตรงขา้มกบัสมมุติฐาน  ส่วนกลุ่มคน
ท่ีมีอายมุากมีภาพรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัสมมุติฐาน  ฉะนั้นกลุ่มคนท่ีมีอายุมากมีภาพรวม
ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานมากกวา่กลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ย 
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ทศันคติทางอ้อมของคนไทยทีม่ีต่อผู้พูดภาษาญีปุ่่นกบัผู้พูดภาษาเกาหลโีดยกลุ่มคนทีม่ีเพศต่างกนั 
 
 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลทศันคติทางอ้อมของคนไทยท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพู้ดภาษาเกาหลี
น ามาจดัระเบียบขอ้มูลจ าแนกตามตวัแปรเพศ  โดยพิจารณารวมกบัตวัแปรอายุ  เน่ืองจากงานวิจยัน้ี
มีสมมุติฐานวา่  เพศหญิงในกลุ่มอายนุอ้ยมีทศันคติท่ีดีต่อผูพ้ดูภาษาเกาหลีมากกวา่เพศชาย  และเพศ
หญิงในกลุ่มอายมุากมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่เพศชาย  ท าให้ไม่สามารถพิจารณาตวั
แปรเพศเพียงอยา่งเดียวโดยไม่ค  านึงถึงอายไุด ้ 
 
 1.  ทศันคติทางอ้อมของคนไทยในกลุ่มอายุน้อยของกลุ่มเพศชายกับกลุ่มเพศหญิงต่อผู้พูด
ภาษาเกาหล ี
 
      ทศันคติทางออ้มของคนไทยในกลุ่มอายนุอ้ยท่ีมีต่อผูพ้ดูภาษาเกาหลีของเพศชายกบัเพศ
หญิง มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
         1.1  ทัศนคติทางอ้อมโดยภาพรวมของคนไทยในกลุ่มอายุน้อยของกลุ่มเพศชายกับ
กลุ่มเพศหญงิต่อผู้พูดภาษาเกาหล ี 
 
         ผลการประเมินทศันคติท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาเกาหลี พบว่า ไม่ตรงกบัสมมุติฐานท่ีตั้ง
ไวว้า่  เพศหญิงในกลุ่มอายนุอ้ยมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาเกาหลีมากกวา่เพศชาย โดยสังเกตไดจ้าก
ค่าเฉล่ียรวม แม้จะพบว่าค่าเฉล่ียทศันคติต่อผูพู้ดภาษาเกาหลีของกลุ่มเพศหญิงมีค่าเฉล่ีย 3.32 
มากกว่ากลุ่มเพศชายท่ีมีค่าเฉล่ีย 3.19 ซ่ึงถือว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัสมมุติฐาน แต่เม่ือน า
ค่าคะแนนมาค านวณ t test เพื่อพิสูจน์ระดบันยัส าคญัแลว้ พบวา่ เป็นความแตกต่างท่ีไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติโดยท่ี p = 0.18 ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้า่ในกลุ่มอายุนอ้ยเพศหญิงและเพศชายมีทศันคติโดยรวม
ต่อผูพ้ดูภาษาเกาหลีไม่แตกต่างกนั ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 10  
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ตารางที่ 10  ค่าเฉล่ียทศันคติทางออ้มในกลุ่มอายุนอ้ยของกลุ่มเพศชายกบักลุ่มเพศหญิงต่อผูพู้ด          
      ภาษาเกาหลี  
 

 
n = 125 

 

ทศันคติของกลุ่มตัวอย่างอายุน้อยต่อผู้พูดภาษาเกาหลี 

กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างเพศชาย เฉลีย่ต่าง df = 18 

mean mean t p 

รวม 3.32 3.19 0.13 1.47 0.18 

 
 เน่ืองจากผลขา้งตน้เป็นภาพรวมของกลุ่มตวัอย่างซ่ึงมีจ านวนกลุ่มเพศละ 125 คน หาก
ตอ้งการทราบรายละเอียดเป็นรายบุคคลว่ามีกลุ่มตวัอย่างจ านวนมากน้อยเท่าไรท่ีมีทศันคติไปใน
แนวทางเดียวกันกับสมมุติฐานจะต้องพิจารณาจ านวนของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามค่าคะแนน
ทศันคติโดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มแรก คือ กลุ่มท่ีมีค่าทศันคติตรงตามสมมุติฐาน แบบมี
นยัส าคญั (นัน่คือ ในกลุ่มอายนุอ้ย เพศหญิงมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาเกาหลีมากกวา่เพศชาย อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ) กลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่มท่ีมีค่าทศันคติเป็นไปในแนวทางเดียวกบัสมมุติฐาน แบบ
ไม่มีนยัส าคญั กลุ่มท่ีสาม คือ กลุ่มท่ีมีค่าทศันคติต่อผูพ้ดูภาษาเกาหลีไม่แตกต่างกนัหรือแตกต่างกนั
แบบไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  กลุ่มท่ีส่ี คือ กลุ่มท่ีมีค่าทศันคติมีทิศทางตรงขา้มกบัสมมุติฐาน แบบมี
นยัส าคญั (นัน่คือ ในกลุ่มอายนุอ้ย เพศชายมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาเกาหลีมากกวา่เพศหญิง อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ) และกลุ่มท่ีห้า กลุ่มท่ีมีค่าทศันคติมีทิศทางตรงขา้มกบัสมมุติฐาน แบบไม่มี
นยัส าคญั 
 
 ทศันคติของกลุ่มคนท่ีมีอายุนอ้ยต่อผูพู้ดภาษาเกาหลีจ านวน 125 คน กลุ่มท่ี 1 เพศหญิงมี
จ านวน 30 คน (ร้อยละ 24) ท่ีมีค่าทศันคติตรงตามสมมุติฐาน แบบมีนยัส าคญั กลุ่มท่ี 2 เพศหญิงมี
จ านวน 35 คน (ร้อยละ 28) ท่ีมีทศันคติเป็นไปในแนวทางเดียวกบัสมมุติฐาน แบบไม่มีนยัส าคญั
กลุ่มท่ี 3 มีจ านวน 12 คน (ร้อยละ 9.6) ท่ีมีค่าทศันคติต่อผูพู้ดภาษาเกาหลีไม่แตกต่างกนั กลุ่มท่ี 4 
เพศชายมีจ านวน 15 คน (ร้อยละ 12) ท่ีมีค่าทศันคติตรงขา้มสมมุติฐาน แบบมีนยัส าคญั และกลุ่มท่ี 
5 เพศชายมีจ านวน 33 คน (ร้อยละ 26.4) ท่ีมีค่าทศันคติตรงขา้มสมมุติฐาน แบบไม่มีนยัส าคญั   
 
 เม่ือน าจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีประเมินแบบไม่มีนยัส าคญัทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 2, กลุ่มท่ี 3 
และกลุ่มท่ี 5 มารวมกันจะมีจ านวนถึง 80 คน (ร้อยละ 64) ท่ีมีค่าทศันคติต่อผูพู้ดภาษาเกาหลี
แตกต่างกนัแบบไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ จะเห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากถึงร้อยละ 64 ท่ีมีค่าทศันคติ
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ต่อผูพู้ดภาษาเกาหลีแตกต่างกนัแบบไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และมีเพียงร้อยละ 24 เท่านั้นท่ีมีค่า
ทศันคติตรงตามสมมุติฐาน ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 11 
 
ตารางที ่11  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งเพศชายและเพศหญิงท่ีมีทศันคติต่อผูพ้ดูภาษาเกาหลีต่างกนัจ าแนก
       ตามความสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 
 

กลุ่มที่ จ านวนกลุ่มตัวอย่างอายุน้อย  

เพศหญงิประเมินผู้พูดภาษาเกาหลมีากกว่าเพศชาย 
1 แตกต่างในทิศทางตรงสมมุติฐาน แบบมีนยัส าคญั 30  (24%) 
2 แตกต่างในทิศทางตรงสมมุติฐาน แต่ไม่มีนยัส าคญั 35  (28%) 
3 ไม่แตกต่างกนัหรือแตกต่างกนัแบบไม่มีนยัส าคญั  12  (9.6%) 
4 แตกต่างในทิศทางตรงขา้มสมมุติฐาน แบบมีนยัส าคญั 15  (12%) 
5 แตกต่างในทิศทางตรงขา้มสมมุติฐาน แต่ไม่มีนยัส าคญั 33  (26.4%) 

 
 1.2  ทัศนคติทางอ้อมของคนไทยในกลุ่มอายุน้อยของกลุ่มเพศชายกับกลุ่มเพศหญิงต่อผู้
พูดภาษาเกาหลจี าแนกตามบุคลกิลกัษณะ 
 
        เม่ือพิจารณาจ าแนกแต่ละลักษณะ พบว่า เพศหญิงในกลุ่มอายุน้อยมีทัศนคติต่อ
บุคลิกลกัษณะต่อผูพู้ดภาษาเกาหลีในระดบัท่ีสูงกวา่เพศชาย 3 ลกัษณะจาก 10 ลกัษณะ คือ รูปร่าง
หน้าตาดี มีความเป็นมิตร และมีการศึกษาสูง ต่างก็เป็นความแตกต่างท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วน
ทศันคติต่อบุคลิกลกัษณะอีก 6 ลกัษณะ คือ มีความฉลาด มีความมัน่ใจในตวัเอง มีความขยนั มี
ความเป็นผูน้ า มีความซ่ือสัตย ์และมีความร ่ ารวย มีการประเมินค่าคะแนนของเพศหญิงในกลุ่มอายุ
นอ้ยมากกวา่เพศชายเช่นกนั แต่เม่ือน าค่าคะแนนมาค านวณ t test เพื่อพิสูจน์ระดบันยัส าคญัแลว้ก็
พบว่าเป็นความแตกต่างท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และมีเพียงทศันคติด้านมีความรับผิดชอบเพียง
ลกัษณะเดียวเท่านั้นท่ีเพศชายมีการประเมินค่าคะแนนสูงกวา่เพศหญิงและเป็นความแตกต่างท่ีไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 12 
 
 
 



 
51 

 

 
 

ตารางที่ 12  ทศันคติต่อผูพู้ดภาษาเกาหลีในบุคลิกลกัษณะต่างๆโดยกลุ่มคนท่ีมีอายุน้อยท่ีมีเพศ   
       ต่างกนั 
 

 
บุคลกิลกัษณะ 

ทศันคติต่อผู้พูดภาษาเกาหล ี  
เฉลีย่
ต่าง 

 
t 

 
p กลุ่มตัวอย่าง

เพศหญงิ 
กลุ่มตัวอย่าง
เพศชาย 

mean mean 

1. รูปร่างหนา้ตาดี – รูปร่างหนา้ตาไม่
ดี 

3.42 3.14 0.29* 2.61 0.00 

2. ฉลาด – โง่ 3.27 3.16 0.11 1.20 0.12 
3. มีความมัน่ใจในตวัเอง - ไม่มีความ
มัน่ในใจตวัเอง 

3.42 3.41 0.02 0.14 0.45 

4. ขยนั – ข้ีเกียจ 3.22 3.15 0.07 0.72 0.24 
5.  มีความรับผิดชอบ – ไม่ มีความ
รับผดิชอบ 

3.22 3.27 -0.06 0.57 0.28 

6. มีความเป็นผูน้ า – มีความเป็นผูต้าม 3.07 3.02 0.06 0.50 0.31 
7. มีความเป็นมิตร  - ไม่เป็นมิตร 3.54 3.18 0.36* 2.92 0.00 
8. มีความซ่ือสัตย ์– คดโกง 3.24 3.16 0.08 0.84 0.20 
9. มีการศึกษาสูง – มีการศึกษาต ่า 3.57 3.34 0.23* 2.22 0.01 
10. มีความร ่ ารวย – ยากจน 3.27 3.13 0.14 1.43 0.08 
หมายเหตุ: ค่าเฉล่ียต่างท่ีไม่มีเคร่ืองหมาย * ก ากบัแสดงว่ากลุ่มตวัอย่างประเมินตวัอย่างเสียงพูด
     ภาษาเกาหลีแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
     ค่าเฉล่ียต่างท่ีมีเคร่ืองหมาย * ก ากบัแสดงวา่กลุ่มตวัอยา่งประเมินตวัอย่างเสียงพูดภาษา
     เกาหลีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 
        * มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี p ≤ 0.05  
 
 จากผลการประเมินทั้งหมดในขา้งตน้ แมใ้นสมมติฐานจะไม่ไดก้ าหนดลงในรายละเอียดวา่
แต่ละบุคลิกลกัษณะจะไดรั้บการประเมินผลเป็นอย่างไร ซ่ึงกล่าวถึงแต่เฉพาะในภาพรวม แต่จาก
การท่ีเพศหญิงในกลุ่มอายุนอ้ยมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาเกาหลีมากกวา่เพศชายเป็นส่วนนอ้ยคือ 3 
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ลกัษณะจาก 10 ลกัษณะท่ีตรงตามสมมุติฐาน จึงถือว่าผลการวิจยัท่ีพบไม่มีความสอดคล้องกับ
สมมุติฐาน 
 
 2.  ทศันคติทางอ้อมของคนไทยในกลุ่มอายุมากของกลุ่มเพศชายกับกลุ่มเพศหญิงต่อผู้พูด
ภาษาญีปุ่่น 
 
      ทศันคติทางออ้มของคนไทยในกลุ่มอายุมากท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นของกลุ่มเพศชายกบั
กลุ่มเพศหญิง มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
         2.1  ทัศนคติทางอ้อมโดยภาพรวมของคนไทยในกลุ่มอายุมากของกลุ่มเพศชายกับ
กลุ่มเพศหญงิต่อผู้พูดภาษาญีปุ่่น 
 
   ผลการประเมินทศันคติท่ีมีต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่น พบวา่ ไม่ตรงกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว้
ว่า  เพศหญิงในกลุ่มอายุมากมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกว่าเพศชาย โดยสังเกตได้จาก
ค่าเฉล่ียรวม แม้จะพบว่าค่าเฉล่ียทศันคติต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นของกลุ่มเพศหญิงมีค่าเฉล่ีย 3.59 
มากกวา่กลุ่มเพศชายท่ีมีค่าเฉล่ีย 3.56 ถือว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัสมมุติฐาน แต่เม่ือน าค่า
คะแนนมาค านวณ t test เพื่อพิสูจน์ระดบันยัส าคญัแลว้ พบวา่ เป็นความแตกต่างท่ีไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติโดยท่ี p = 0.17 ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้า่ในกลุ่มอายุมากเพศชายและเพศหญิงมีทศันคติท่ีดีต่อผู ้
พดูภาษาญ่ีปุ่นไม่แตกต่างกนั ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 13 
 
ตารางที่ 13  ค่าเฉล่ียทศันคติทางออ้มในกลุ่มอายุมากของกลุ่มเพศชายกบักลุ่มเพศหญิงต่อผูพู้ด          
      ภาษาญ่ีปุ่น 
 

 
n = 125 

 

ทศันคติของกลุ่มตัวอย่างอายุมากต่อผู้พูดภาษาญีปุ่่น 

กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างเพศชาย เฉลีย่ต่าง df = 18 

mean mean t p 

รวม 3.59 3.56 0.03 1.69 0.17 
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 เน่ืองจากผลขา้งตน้เป็นภาพรวมของกลุ่มตวัอย่างซ่ึงมีจ านวนกลุ่มเพศละ 125 คน หาก
ตอ้งการทราบรายละเอียดเป็นรายบุคคลว่ามีกลุ่มตวัอย่างจ านวนมากน้อยเท่าไรท่ีมีทศันคติไปใน
แนวทางเดียวกบัสมมุติฐานจะตอ้งพิจารณาจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามค่าคะแนนทศันคติ
โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มแรก คือ กลุ่มท่ีมีค่าทศันคติตรงตามสมมุติฐาน แบบมีนยัส าคญั (นัน่
คือ ในกลุ่มอายุมาก เพศหญิงมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่เพศชาย อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ) กลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่มท่ีมีค่าทศันคติเป็นไปในแนวทางเดียวกบัสมมุติฐาน แบบ
ไม่มีนยัส าคญั กลุ่มท่ีสาม คือ กลุ่มท่ีมีค่าทศันคติต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นไม่แตกต่างกนัหรือแตกต่างกนั
แบบไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ กลุ่มท่ีส่ี คือ กลุ่มท่ีมีค่าทศันคติมีทิศทางตรงขา้มกบัสมมุติฐาน แบบมี
นยัส าคญั (นัน่คือ ในกลุ่มอายมุาก เพศชายมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่เพศหญิง อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ) และกลุ่มท่ีห้า คือ กลุ่มท่ีมีค่าทศันคติมีทิศทางตรงขา้มกบัสมมุติฐาน แบบไม่มี
นยัส าคญั 
 
 ทศันคติของกลุ่มคนท่ีมีอายุมากต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นจ านวน 125 คน กลุ่มท่ี 1 เพศหญิงมี
จ านวน 27 คน (ร้อยละ 21.6) ท่ีมีค่าทศันคติตรงตามสมมุติฐาน กลุ่มท่ี 2 เพศหญิงมีจ านวน 38 คน 
(ร้อยละ 30.4) ท่ีมีทศันคติเป็นไปในแนวทางเดียวกับสมมุติฐาน แบบไม่มีนัยส าคญั กลุ่มท่ี 3 มี
จ  านวน 12 คน (ร้อยละ 9.6) ท่ีมีค่าทศันคติต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นไม่แตกต่างกนั กลุ่มท่ี 4 เพศชายมี
จ านวน 22 คน (ร้อยละ 17.6) ท่ีมีค่าทศันคติตรงขา้มสมมุติฐาน และกลุ่มท่ี 5 เพศชายมีจ านวน 26 
คน (ร้อยละ 20.8) ท่ีมีค่าทศันคติตรงขา้มสมมุติฐาน แบบไม่มีนยัส าคญั   
 
 เม่ือน าจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีประเมินแบบไม่มีนยัส าคญัทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 2, กลุ่มท่ี 3 
และกลุ่มท่ี 5 มารวมกนัจะมีจ านวนถึง 76 คน (ร้อยละ 60.8) ท่ีมีค่าทศันคติต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่น
แตกต่างกนัแบบไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ จะเห็นว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนมากถึงร้อยละ 60.8 ท่ีมีค่า
ทศันคติต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นแตกต่างกนัแบบไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และมีเพียงร้อยละ 21.6 เท่านั้นท่ี
มีค่าทศันคติตรงตามสมมุติฐาน ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 14 
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ตารางที ่14  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งเพศชายและเพศหญิงท่ีมีทศันคติต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นต่างกนัจ าแนก           
       ตามความสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 
 

กลุ่มที ่ จ านวนกลุ่มตัวอย่างอายุมาก  

เพศหญงิประเมินผู้พูดภาษาญีปุ่่นมากกว่าเพศชาย 
1 แตกต่างในทิศทางตรงสมมุติฐาน แบบมีนยัส าคญั 27  (21.6%) 
2 แตกต่างในทิศทางตรงสมมุติฐาน แต่ไม่มีนยัส าคญั 38  (30.4%) 
3 ไม่แตกต่างกนัหรือแตกต่างกนัแบบไม่มีนยัส าคญั  12  (9.6%) 
4 แตกต่างในทิศทางตรงขา้มสมมุติฐาน แบบมีนยัส าคญั 22  (17.6%) 
5 แตกต่างในทิศทางตรงขา้มสมมุติฐาน แต่ไม่มีนยัส าคญั 26  (20.8%) 

 
 2.2  ทัศนคติทางอ้อมของคนไทยในกลุ่มอายุมากของกลุ่มเพศชายกับกลุ่มเพศหญิงต่อผู้
พูดภาษาญีปุ่่นจ าแนกตามบุคลกิลกัษณะ 
 
        เม่ือพิจารณาจ าแนกแต่ละลกัษณะ พบว่า เพศหญิงในกลุ่มอายุมากมีทศันคติต่อผูพู้ด
ภาษาญ่ีปุ่นในระดบัท่ีสูงกวา่เพศชายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเพียง 1 ลกัษณะ คือ รูปร่างหนา้ตาดี 
ส่วนทศันคติต่อบุคลิกลกัษณะอีก 9 ลกัษณะ คือ มีความฉลาด มีความมัน่ใจในตวัเอง มีความขยนั มี
ความรับผดิชอบ มีความเป็นผูน้ า มีความเป็นมิตร มีความซ่ือสัตย ์มีการศึกษาสูง และมีความร ่ ารวย 
แมมี้การประเมินค่าคะแนนของเพศหญิงในกลุ่มอายมุากนั้นมากกวา่เพศชาย แต่เม่ือน าค่าคะแนนมา
ค านวณ t test เพื่อพิสูจน์ระดบันยัส าคญัแลว้ก็พบวา่เป็นความแตกต่างท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงั
แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 15 
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ตารางที่ 15  ทศันคติต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นในบุคลิกลักษณะต่างๆโดยกลุ่มคนท่ีมีอายุมากท่ีมีเพศ                   
       ต่างกนั 
 

 
บุคลกิลกัษณะ 

ทศันคติต่อผู้พูดภาษาญีปุ่่น  
เฉลีย่
ต่าง 

 
t 

 
p กลุ่ม 

เพศหญงิ 
กลุ่ม 

 เพศชาย 

mean mean 

1. รูปร่างหนา้ตาดี – รูปร่างหนา้ตาไม่ดี 3.49 3.18 0.31* 2.63 0.00 

2. ฉลาด – โง่ 3.66 3.61 0.05 0.51 0.31 
3. มีความมัน่ใจในตวัเอง - ไม่มีความ
มัน่ในใจตวัเอง 

3.74 3.69 0.05 0.42 0.34 

4. ขยนั – ข้ีเกียจ 3.61 3.70 -0.10 0.91 0.18 
5.  มีความ รับผิดชอบ – ไม่ มีความ
รับผดิชอบ 

3.58 3.68 -0.10 0.99 0.16 

6. มีความเป็นผูน้ า – มีความเป็นผูต้าม 3.65 3.70 -0.05 0.38 0.35 
7. มีความเป็นมิตร  - ไม่เป็นมิตร 3.44 3.44 0.00 0.00 0.50 
8. มีความซ่ือสัตย ์– คดโกง 3.44 3.43 0.01 0.07 0.47 
9. มีการศึกษาสูง – มีการศึกษาต ่า 3.84 3.73 0.11 1.21 0.11 
10. มีความร ่ ารวย – ยากจน 3.48 3.46 0.02 0.16 0.43 
หมายเหตุ: ค่าเฉล่ียต่างท่ีไม่มีเคร่ืองหมาย * ก ากบัแสดงว่ากลุ่มตวัอย่างประเมินตวัอย่างเสียงพูด
     ภาษาญ่ีปุ่นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
     ค่าเฉล่ียต่างท่ีมีเคร่ืองหมาย * ก ากบัแสดงวา่กลุ่มตวัอยา่งประเมินตวัอย่างเสียงพูดภาษา        
     ญ่ีปุ่นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 
     * มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี p ≤ 0.05 
 
 จากผลการประเมินทั้งหมดในขา้งตน้ แมใ้นสมมุติฐานจะไม่ไดก้  าหนดลงในรายละเอียดวา่
แต่ละบุคลิกลกัษณะจะไดรั้บการประเมินผลเป็นอย่างไร แต่จากการท่ีเพศหญิงในกลุ่มอายุมากมี
ทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกว่าเพศชายนั้น มีส่วนนอ้ยคือ 1 ลกัษณะจาก 10 ลกัษณะท่ีตรง
ตามสมมุติฐาน จึงถือวา่ผลการวจิยัท่ีพบไม่มีความสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 
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 3.  ทัศนคติทางอ้อมของคนไทยกลุ่มเพศชายเปรียบเทียบกับกลุ่มเพศหญิงต่อผู้พูด
ภาษาญีปุ่่นและผู้พูดภาษาเกาหล ี
 
      ผลการศึกษาท่ีได้จากกลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มอายุ พบว่า ค่าเฉล่ียทศันคติของกลุ่ม
ตวัอยา่งเพศหญิงต่อผูพ้ดูภาษาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัรุ่นอายุ (คือ ผูพู้ดภาษาเกาหลีส าหรับกลุ่มคนท่ีมี
อายุนอ้ย และผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นส าหรับกลุ่มคนท่ีมีอายุมาก) สูงกวา่ค่าเฉล่ียทศันคติของกลุ่มตวัอยา่ง
ของเพศชายอยูเ่ล็กนอ้ย ถือวา่เป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัสมมุติฐาน เพียงแต่เป็นความแตกต่างท่ี
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี p ≤ 0.05 ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 16 และภาพท่ี 4 
  
ตารางที่ 16  ค่าเฉล่ียทศันคติทางออ้มของกลุ่มเพศชายกบักลุ่มเพศหญิงต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพู้ด
       ภาษาเกาหลี   
 

 กลุ่มตัวอย่าง 
เพศหญงิ 

กลุ่มตัวอย่าง 
เพศชาย 

เฉลีย่
ต่าง 

df = 18 

mean mean t p 

กลุ่มอายุน้อยต่อผู้พูดภาษาเกาหลี 3.32 3.19 0.13 1.47 0.18 

กลุ่มอายุมากต่อผู้พูดภาษาญีปุ่่น 3.59 3.56 0.03 1.69 0.17 

 

 
 
ภาพที ่4  ค่าเฉล่ียทศันคติทางออ้มของกลุ่มเพศชายกบักลุ่มเพศหญิงต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพ้ดู     
  ภาษาเกาหลี   
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 จากกลุ่มตวัอยา่งเม่ือน ามาจ าแนกตามอายุและเพศจะมีทั้งหมด 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีจ านวน 
125 คน ในกลุ่มอายุน้อยเพศหญิงมีจ านวน 30 คน (ร้อยละ 24) ท่ีมีทศันคติโดยภาพรวมต่อผูพู้ด
ภาษาเกาหลีมากกว่าเพศชายอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีตรงตามสมมุติฐาน และมีจ านวน 35 คน 
(ร้อยละ 28) ท่ีมีทศันคติโดยภาพรวมต่อผูพู้ดภาษาเกาหลีมากกวา่เพศชายแต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
เม่ือรวมแล้วมีเพศหญิงในกลุ่มอายุน้อยจ านวนถึง 65 คน (ร้อยละ 52) ท่ีมีทศันคติต่อผูพู้ดภาษา
เกาหลีมากกว่าเพศชายในรุ่นอายุเดียวกัน โดยภาพรวมจึงถือได้ว่าเป็นไปตามแนวทางของ
สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้แมว้า่จะไม่มีนยัส าคญัทางสถิติก็ตาม 
 
 ในกลุ่มอายุมากก็เช่นกนั กลุ่มเพศหญิงมีจ านวน 27 คน (ร้อยละ 21.6) มีทศันคติโดย
ภาพรวมต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกว่าเพศชายอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีตรงตามสมมุติฐาน และมี
กลุ่มเพศหญิงอีกจ านวน 38 คน (ร้อยละ 30.4) ท่ีมีทศันคติโดยภาพรวมต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกว่า
เพศชายเช่นกนั เพียงแต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือรวมกนัแลว้จะเห็นไดว้า่มีเพศหญิงในกลุ่มอายุ
มากจ านวน 65 คน (ร้อยละ 52) ท่ีมีทศันคติต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ชายในรุ่นอายุเดียวกนั ซ่ึงก็
เป็นจ านวนเดียวกนักบัเพศหญิงในกลุ่มอายุนอ้ยท่ีมีทศันคติต่อผูพู้ดภาษาเกาหลีมากกวา่เพศชายใน
รุ่นอายุเดียวกัน โดยภาพรวมถือได้ว่าเป็นไปตามแนวทางของสมมุติฐานท่ีตั้ งไว ้แม้ว่าจะไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติก็ตาม ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 17 และภาพท่ี 5 
 
ตารางที่ 17  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศท่ีประเมินทศันคติต่างกนัต่อผูพู้ดภาษาท่ีสัมพนัธ์
       กบัรุ่นอายจุ  าแนกตามความสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 
 

 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มอายุน้อย กลุ่มอายุมาก 

หญงิประเมินผู้
พูดภาษาเกาหล ี
มากกว่าชาย 

หญงิประเมินผู้พูด
ภาษาญีปุ่่น 
มากกว่าชาย 

1. แตกต่างในทิศทางตรงสมมุติฐาน แบบมีนยัส าคญั 30 (24%) 27 (21.6%) 
2. แตกต่างในทิศทางตรงสมมุติฐาน แต่ไม่มีนยัส าคญั 35 (28%)  38 (30.4%) 
3. ไม่แตกต่างกนัหรือแตกต่างกนัแบบไม่มีนยัส าคญั  12 (9.6%) 12 (9.6%) 
4. แตกต่างในทิศทางตรงขา้มสมมุติฐาน แบบมีนยัส าคญั 15 (12%) 22 (17.6%) 
5. แตกต่างในทิศทางตรงขา้มสมมุติฐาน  
    แต่ไม่มีนยัส าคญั 

33 (26.4%) 26 (20.8%) 
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ภาพที่ 5  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศท่ีประเมินทศันคติต่างกนัต่อผูพู้ดภาษาท่ีสัมพนัธ์กบั
  รุ่นอายจุ  าแนกตามความสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 
 
 เม่ือพิจารณาจ าแนกทีละลกัษณะในการประเมินทศันคติต่อบุคลิกลกัษณะของกลุ่มเพศชาย
เปรียบเทียบกบักลุ่มเพศหญิงต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพู้ดภาษาเกาหลี พบว่า เพศหญิงในกลุ่มอายุ
นอ้ยมีทศันคติท่ีดีต่อบุคลิกลกัษณะต่อผูพู้ดภาษาเกาหลีในระดบัท่ีสูงกว่าเพศชายในทุกๆลกัษณะ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกบัสมมุติฐาน   
 
 ส่วนเพศหญิงในกลุ่มอายุมากมีทศันคติท่ีดีต่อบุคลิกลกัษณะต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นในระดบัท่ี
สูงกวา่เพศชายทั้งหมด 6 ลกัษณะจาก 10 ลกัษณะ ยกเวน้บุคลิกลกัษณะมีความเป็นมิตรท่ีประเมินค่า
คะแนนเท่ากนั และบุคลิกลกัษณะดา้นมีความขยนั มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นผูน้ า ท่ีกลุ่ม
เพศชายมีการประเมินค่าคะแนนของผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกว่ากลุ่มเพศหญิงเพียงเล็กน้อยแบบไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ แต่เม่ือพิจารณาในภาพรวมของจ านวนบุคลิกลกัษณะท่ีประเมินก็สรุปไดว้่าใน
กลุ่มอายุมากเพศหญิงก็มีทศันคติท่ีดีต่อภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่เพศชายเช่นเดียวกบัในกลุ่มอายุนอ้ย ดงั
แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 18 และภาพท่ี 6 
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ตารางที่ 18  ทศันคติต่อบุคลิกลกัษณะต่างๆของกลุ่มคนท่ีมีเพศต่างกนัต่อผูพู้ดภาษาท่ีสัมพนัธ์กบั
       รุ่นอาย ุ
 

หมายเหตุ: ค่า p ท่ีไม่มีเคร่ืองหมาย * ก ากบัแสดงวา่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
     ค่า p ท่ีมีเคร่ืองหมาย * ก ากบัแสดงวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในทิศทางท่ี
     สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 
     * มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี p ≤ 0.05 
 

 
 

บุคลกิลกัษณะ 

กลุ่มอายุน้อยต่อผู้พูด 
ภาษาเกาหล ี

กลุ่มอายุมากต่อผู้พูด
ภาษาญีปุ่่น 

กลุ่มเพศ
หญงิ 

กลุ่มเพศ
ชาย 

 
p 

กลุ่มเพศ
หญงิ 

กลุ่มเพศ
ชาย 

 
p 

mean mean mean mean 

1. รูปร่างหน้าตาดี – รูปร่าง
หนา้ตาไม่ดี 

3.42 3.14 0.00* 3.49 3.18 0.00* 

2. ฉลาด – โง่ 3.27 3.16 0.12 3.66 3.61 0.31 
3. มีความมัน่ใจในตวัเอง - ไม่มี
ความมัน่ในใจตวัเอง 

3.42 3.41 0.45 3.74 3.69 0.34 

4. ขยนั – ข้ีเกียจ 3.22 3.15 0.24 3.61 3.70 0.18 
5. มีความรับผดิชอบ – ไม่มีความ
รับผดิชอบ 

3.22 3.27 0.28 3.58 3.68 0.16 

6. เป็นผูน้ า –เป็นผูต้าม 3.07 3.02 0.31 3.65 3.70 0.35 
7. มีความเป็นมิตร  - ไม่เป็นมิตร 3.54 3.18 0.00* 3.44 3.44 0.50 
8. มีความซ่ือสัตย ์– คดโกง 3.24 3.16 0.20 3.44 3.43 0.47 
9. มีการศึกษาสูง – มีการศึกษาต ่า 3.57 3.34 0.01* 3.84 3.73 0.11 
10. มีความร ่ ารวย – ยากจน 3.27 3.13 0.08 3.48 3.46 0.43 
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ภาพที่ 6  จ านวนบุคลิกลกัษณะของผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลีท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
  และไม่มีนยัส าคญัทางสถิติจากการประเมินโดยกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มเพศต่อผูพู้ดภาษา      
  ท่ีสัมพนัธ์กบัรุ่นอาย ุ
 
 จากผลการประเมินในขา้งตน้ แมใ้นสมมุติฐานจะไม่ไดก้  าหนดลงในรายละเอียดวา่แต่ละ
บุคลิกลกัษณะจะไดรั้บการประเมินผลเป็นอย่างไร ซ่ึงกล่าวถึงแต่ในภาพรวม พบว่า เพศหญิงใน
กลุ่มอายุน้อยมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาเกาหลีมากกวา่เพศชายนั้นมีส่วนนอ้ยคือ 3 ลกัษณะจาก 10 
ลักษณะท่ีตรงตามสมมุติฐาน  ส่วนเพศหญิงในกลุ่มอายุมากมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่น
มากกว่าเพศชายนั้ นมีส่วนน้อยคือ 1 ลักษณะจาก 10 ลักษณะท่ีตรงตามสมมุติฐาน จึงถือว่า
ผลการวจิยัท่ีพบทั้งหมดในขา้งตน้ไม่มีความสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 
 

ทศันคติทางตรงของคนไทยทีม่ีต่อภาษาญีปุ่่นและภาษาเกาหลี 
  
 ผูว้ิจ ัยใช้แบบสอบถามปลายเปิดในการสอบถามทัศนคติทางตรงของคนไทยท่ีมีต่อ
ภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลี  เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นของตนท่ีมีต่อภาษาทั้ง
สอง มีจ านวนทั้งหมด 2 ขอ้ ในแต่ละขอ้จะมีค าถามย่อย 2 ขอ้ กลุ่มตวัอย่างจะตอ้งตอบค าถามขอ้
ยอ่ยเพียงขอ้เดียวในแต่ละขอ้ใหญ่เท่านั้น  ค  าถามดงักล่าวมีดงัน้ี 
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 1. ถา้หากวา่ท่านสนใจเลือกศึกษาภาษาต่างประเทศ โดยให้เลือกศึกษาระหวา่งภาษาญ่ีปุ่น
กบัภาษาเกาหลี  
 
  1.1 ท่านเลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่น เพราะเหตุใด    
          
  1.2 ท่านเลือกศึกษาภาษาเกาหลี เพราะเหตุใด 
   
 2. ท่านช่ืนชอบภาษาใดมากกวา่กนัระหวา่งภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลี  
 
  2.1 ท่านช่ืนชอบภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ภาษาเกาหลี เพราะเหตุใด  
   
  2.2 ท่านช่ืนชอบภาษาเกาหลีมากกวา่ภาษาญ่ีปุ่น เพราะเหตุใด  
   
 ค าถามขอ้แรกเป็นการถามเก่ียวกบัความสนใจเลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลีของคน
ไทย  ส่วนขอ้สองเป็นการถามเก่ียวกบัความช่ืนชอบของคนไทยต่อภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลี  
 
 1.  ทศันคติทางตรงของคนไทยทางด้านความสนใจเลอืกศึกษาภาษาญีปุ่่นกบัภาษาเกาหล ี
 
       ผูว้ิจยัน าขอ้มูลทศันคติทางตรงของคนไทยทางดา้นความสนใจเลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่น
กบัภาษาเกาหลีน ามาจดัระเบียบขอ้มูลจ าแนกตามตวัแปรอายุเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนท่ีมีอายุน้อย
และกลุ่มคนท่ีมีอายุมาก และจ าแนกตามตวัแปรเพศเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเพศชายและกลุ่มเพศหญิง 
ต่อไปน้ีจะกล่าวถึงทศันคติทางตรงของกลุ่มตวัอย่างท่ีจ  าแนกตามตวัแปรอายุและตัวแปรเพศ 
ตามล าดบั ดงัน้ี 
 
         1.1  ทัศนคติทางตรงของคนไทยทางด้านความสนใจเลือกศึกษาภาษาญี่ปุ่นกับภาษา
เกาหลโีดยกลุ่มคนทีม่ีอายุต่างกนั 
 
   เม่ือพิจารณาจ าแนกตามตวัแปรอายแุบ่งเป็น 2 กลุ่ม มีจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด
จ านวน 500 คน คือ กลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ยมีจ านวน 250 คน และกลุ่มคนท่ีมีอายุมากมีจ านวน 250 คน 
พบวา่ ทั้งสองกลุ่มสนใจเลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ภาษาเกาหลี ดงัน้ี 
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 กลุ่มคนท่ีมีอายุนอ้ยประเมินความสนใจเลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่นจ านวน 186 คน คิดเป็นร้อย
ละ 74.4 และประเมินความสนใจเลือกศึกษาภาษาเกาหลีจ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6  
 
 กลุ่มคนท่ีมีอายุมากประเมินความสนใจเลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่นจ านวน 208 คน คิดเป็นร้อย
ละ 83.2 และประเมินความสนใจเลือกศึกษาภาษาเกาหลีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ดงัแสดง
รายละเอียดในตารางท่ี 19 และภาพท่ี 7 
 
ตางรางที ่19  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายท่ีุสนใจศึกษาภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลี 
 

 
กลุ่มตัวอย่าง 

ความสนใจเลอืกศึกษา 

ภาษาญีปุ่่น ภาษาเกาหล ี

จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

กลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ย 186 74.4 64 25.6 
กลุ่มคนท่ีมีอายมุาก 208 83.2 42 16.8 

รวม 394 78.8 106 21.2 
 

 
 
ภาพที ่7  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายท่ีุสนใจเลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลี   
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 จากขา้งตน้ในภาพรวม แมว้่ากลุ่มคนท่ีมีอายุนอ้ยกบักลุ่มคนท่ีมีอายุมากสนใจเลือกศึกษา
ภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ภาษาเกาหลีทั้งสองกลุ่ม แต่อตัราส่วนของการเลือกศึกษาก็ยงัมีความแตกต่างกนั
โดยท่ีกลุ่มอายมุากมีอตัราส่วนของผูท่ี้เลือกภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่กลุ่มอายุนอ้ย ผูว้ิจยัจึงตอ้งการพิสูจน์
วา่  อายุท่ีแตกต่างกนัจะมีความสนใจเลือกศึกษาภาษาทั้งสองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
หรือไม่  จึงพิสูจน์ดว้ยการค านวณค่า chi-square พบวา่ อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความสนใจเลือก
ศึกษาภาษาทั้งสองแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติโดยท่ี p = 0.02 เม่ือเทียบกบัค่าระดบั
นยัส าคญัท่ีก าหนดไวท่ี้ p ≤ 0.05 นัน่คือ กลุ่มคนท่ีมีอายุนอ้ยสนใจเลือกศึกษาภาษาเกาหลีมากกวา่
กลุ่มคนท่ีมีอายุมาก  ส่วนกลุ่มคนท่ีมีอายุมากสนใจเลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่นมากกว่ากลุ่มคนท่ีมีอายุ
นอ้ย  เม่ือมองในภาพรวมกลุ่มคนท่ีมีอายุน้อยกบักลุ่มคนท่ีมีอายุมากสนใจเลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่น
มากกวา่ภาษาเกาหลี  ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 20 
 
ตารางที ่20  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัความสนใจเลือกศึกษาภาษาของกลุ่มตวัอยา่ง 
       

กลุ่มตัวอย่าง ความสนใจเลอืกศึกษา chi-square  p 

ภาษาญีปุ่่น ภาษาเกาหล ี

กลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ย 186  64   
5.79 

 
0.02* กลุ่มคนท่ีมีอายมุาก 208  42  

รวม 394  106  

  
 ผูว้จิยัไดน้บัการใหเ้หตุผลของความสนใจเลือกศึกษาภาษาใดภาษาหน่ึงจากภาษาญ่ีปุ่นหรือ
ภาษาเกาหลีของกลุ่มตวัอย่าง  โดยท่ีคนหน่ึงคนอาจจะมีการแสดงเหตุผลเพียงเหตุผลเดียวหรือ
มากกวา่หน่ึงเหตุผลก็ได ้  ฉะนั้นจะส่งผลให้จ  านวนเหตุผลท่ีไดไ้ม่เท่ากบัจ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง  
โดยกลุ่มคนท่ีมีอายุน้อยและกลุ่มคนท่ีมีอายุมากได้แสดงเหตุผลต่อความสนใจเลือกศึกษา
ภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลี ดงัต่อไปน้ี ตามล าดบั  
 
 กลุ่มคนท่ีมีอายุนอ้ยท่ีสนใจเลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่นมีจ านวน 186 คน ทุกคนตอ้งให้เหตุผล
ในการเลือกเรียนภาษาญ่ีปุ่นอย่างน้อยคนละหน่ึงเหตุผล โดยเหตุผลดงักล่าวสามารถจดัไดเ้ป็น 8 
กลุ่ม หากนบัจ านวนเหตุผลทั้งหมดโดยไม่ค  านึงถึงความซ ้ าซ้อนของตวัผูใ้ห้เหตุผลจะสามารถนบั
ผูใ้ห้เหตุผลของทั้ง 8 กลุ่มเหตุผล ไดเ้ป็นจ านวนทั้งหมด 313 คน รายละเอียดและจ านวนคนท่ีให้
เหตุผลแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 21 
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ตารางที ่21  เหตุผลของกลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ยต่อความสนใจศึกษาภาษาญ่ีปุ่น  
 

ความสนใจเลอืกศึกษาภาษาญีปุ่่ นของกลุ่มคนทีม่ีอายุน้อย 

เหตุผล จ านวนคนทีใ่ห้เหตุผลนี้ 

1. เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 113 
2. ประเทศญ่ีปุ่นมีความเจริญรุ่งเรือง มีความกา้วหนา้ทาง
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

93 

3. สนใจภาษา 27 
4. ก าลงัศึกษาภาษาญ่ีปุ่นหรือเคยศึกษาภาษาญ่ีปุ่นมาก่อน 25 
5. สนใจวฒันธรรม 20 
6. ช่ืนชอบความบนัเทิง 18 
7. มีสภาพภูมิประเทศท่ีสวยงามเหมาะแก่การท่องเท่ียวและพกัผอ่น 15 

8. มีคนรู้จกัเป็นชาวญ่ีปุ่น 2 
รวม 313 

 
 ส่วนกลุ่มคนท่ีมีอายุน้อยท่ีสนใจเลือกศึกษาภาษาเกาหลีมีจ านวน 64 คน ทุกคนตอ้งให้
เหตุผลในการเลือกเรียนภาษาเกาหลีอยา่งนอ้ยคนละหน่ึงเหตุผล โดยเหตุผลดงักล่าวสามารถจดัได้
เป็น 4 กลุ่ม หากนับจ านวนเหตุผลทั้งหมดโดยไม่ค  านึงถึงความซ ้ าซ้อนของตวัผูใ้ห้เหตุผลจะ
สามารถนบัผูใ้หเ้หตุผลของทั้ง 4 กลุ่มเหตุผล ไดจ้  านวนทั้งหมด 99 คน ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 22   
 
ตารางที ่22  เหตุผลของกลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ยต่อความสนใจศึกษาภาษาเกาหลี  
 

ความสนใจเลอืกศึกษาภาษาเกาหลขีองกลุ่มคนทีม่ีอายุน้อย 

เหตุผล จ านวนคนทีใ่ห้เหตุผลนี้ 

1. ช่ืนชอบความบนัเทิง 29 
2. สนใจในภาษา 24 
3. มีสภาพภูมิประเทศท่ีสวยงามเหมาะแก่การท่องเท่ียวและพกัผอ่น 6 
4. สนใจวฒันธรรม 4 

รวม 99 
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 ในกลุ่มคนท่ีมีอายมุากท่ีสนใจเลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่นมีจ านวน 208 คน ทุกคนตอ้งให้เหตุผล
ในการเลือกเรียนภาษาญ่ีปุ่นอย่างน้อยคนละหน่ึงเหตุผล โดยเหตุผลดงักล่าวสามารถจดัไดเ้ป็น 7 
กลุ่ม หากนบัจ านวนเหตุผลทั้งหมดโดยไม่ค  านึงถึงความซ ้ าซ้อนของตวัผูใ้ห้เหตุผลจะสามารถนบั
ผูใ้ห้เหตุผลของทั้ง 7 กลุ่มเหตุผล ไดเ้ป็นจ านวนทั้งหมด 217 คน รายละเอียดและจ านวนคนท่ีให้
เหตุผลแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 23 
 
ตารางที ่23  เหตุผลของกลุ่มคนท่ีมีอายมุากต่อความสนใจศึกษาภาษาญ่ีปุ่น   
 

ความสนใจเลอืกศึกษาภาษาญีปุ่่ นของกลุ่มคนทีม่ีอายุมาก 

เหตุผล จ านวนคนทีใ่ห้เหตุผลนี้ 

1. เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 75 

2. ประเทศญ่ีปุ่นมีความเจริญรุ่งเรือง มีความกา้วหนา้ทาง
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

73 

3. สนใจภาษา 18 
4. สนใจวฒันธรรม 17 
5. ช่ืนชอบความบนัเทิง 14 
6. มีสภาพภูมิประเทศท่ีสวยงามเหมาะแก่การท่องเท่ียวและพกัผอ่น 13 
7. ก าลงัศึกษาภาษาญ่ีปุ่นหรือเคยศึกษาภาษาญ่ีปุ่นมาก่อน 7 

รวม 217 

  
 ส่วนกลุ่มคนท่ีมีอายุมากท่ีสนใจเลือกศึกษาภาษาเกาหลีมีจ านวน 42 คน ทุกคนตอ้งให้
เหตุผลในการเลือกเรียนภาษาเกาหลีอยา่งนอ้ยคนละหน่ึงเหตุผล โดยเหตุผลดงักล่าวสามารถจดัได้
เป็น 4 กลุ่ม หากนับจ านวนเหตุผลทั้งหมดโดยไม่ค  านึงถึงความซ ้ าซ้อนของตวัผูใ้ห้เหตุผลจะ
สามารถนบัผูใ้หเ้หตุผลของทั้ง 4 กลุ่มเหตุผล ไดเ้ป็นจ านวนทั้งหมด 76 คน รายละเอียดและจ านวน
คนท่ีใหเ้หตุผลแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 24 
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ตารางที ่24  เหตุผลของกลุ่มคนท่ีมีอายมุากต่อความสนใจศึกษาภาษาเกาหลี 
 

ความสนใจเลอืกศึกษาภาษาเกาหลขีองกลุ่มคนทีม่ีอายุมาก 

เหตุผล จ านวนคนทีใ่ห้เหตุผลนี้ 

1. ช่ืนชอบความบนัเทิง 33 
2. สนใจภาษา 24 
3. สนใจวฒันธรรม 10 
4. มีสภาพภูมิประเทศท่ีสวยงามเหมาะแก่การท่องเท่ียวและพกัผอ่น 9 

รวม 76 

  
 จากขา้งตน้ เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ทั้งสองกลุ่มอายุมีการแสดงเหตุผลต่อความสนใจเลือกศึกษา
ภาษาญ่ีปุ่นท่ีหลากหลายมากกวา่ภาษาเกาหลี 
 
 1.2  ทศันคติทางตรงของคนไทยทางด้านความสนใจเลือกศึกษาภาษาญี่ปุ่ นกับภาษาเกาหลี
โดยกลุ่มคนทีม่ีเพศต่างกนั 
  
        เม่ือจ าแนกตามตวัแปรเพศแบ่งเป็น 2 กลุ่ม มีจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 500 คน คือ 
กลุ่มเพศชายมีจ านวน 250 คน และกลุ่มเพศหญิงมีจ านวน 250 คน พบวา่ ทั้งกลุ่มเพศชายและกลุ่ม
เพศหญิงประเมินความสนใจเลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่เลือกศึกษาภาษาเกาหลี ดงัน้ี 
 
        กลุ่มเพศชายประเมินความสนใจเลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่นจ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 
94 และประเมินความสนใจเลือกศึกษาภาษาเกาหลีมีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6  
 
         กลุ่มเพศหญิงประเมินความสนใจเลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่นจ านวน 159 คน คิดเป็นร้อย
ละ 63.6 และประเมินความสนใจเลือกศึกษาภาษาเกาหลีมีจ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 ดงั
แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 25 และภาพท่ี 8 
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ตางรางที ่25  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศท่ีสนใจศึกษาภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลี 
 

 
กลุ่มตัวอย่าง 

ความสนใจเลอืกศึกษา 

ภาษาญีปุ่่น ภาษาเกาหล ี

จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

กลุ่มเพศชาย 235 94 15 6 
กลุ่มเพศหญิง 159 63.6 91 36.4 

รวม 394 78.8 106 21.2 

 

 
 
ภาพที ่8  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศท่ีสนใจศึกษาภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลี    
 
 จากขา้งตน้ในภาพรวม พบว่า  กลุ่มเพศชายและกลุ่มเพศหญิงมีความสนใจเลือกศึกษา
ภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ภาษาเกาหลีทั้งสองกลุ่ม และเม่ือพิสูจน์ดว้ยการค านวณค่า chi-square พบวา่ เพศ
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความสนใจเลือกศึกษาภาษาทั้งสองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติโดยท่ี 
p = 0.00 เม่ือเทียบกบัค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไวท่ี้ p ≤ 0.05 นัน่คือ กลุ่มเพศชายมีความสนใจ
เลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่กลุ่มเพศหญิง ส่วนกลุ่มเพศหญิงมีความสนใจเลือกศึกษาภาษาเกาหลี
มากกว่ากลุ่มเพศชาย เม่ือมองในภาพรวมกลุ่มเพศชายและกลุ่มเพศหญิงมีความสนใจเลือกศึกษา
ภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ภาษาเกาหลี ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 26 
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ตารางที ่26  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัความสนใจเลือกศึกษาภาษาของกลุ่มตวัอยา่ง 
  

กลุ่มตัวอย่าง ความสนใจเลอืกศึกษา chi-square p 

ภาษาญีปุ่่น ภาษาเกาหล ี

กลุ่มเพศชาย 235  15   
69.15 

 
0.00* กลุ่มเพศหญิง 159  91  

รวม 394  196  

  
 ผูว้จิยัไดน้บัการใหเ้หตุผลของความสนใจเลือกศึกษาภาษาใดภาษาหน่ึงจากภาษาญ่ีปุ่นหรือ
ภาษาเกาหลีของกลุ่มตวัอย่าง โดยท่ีคนหน่ึงคนอาจจะมีการแสดงเหตุผลเพียงเหตุผลเดียวหรือ
มากกวา่หน่ึงเหตุผลก็ได ้ ฉะนั้นจะส่งผลให้จ  านวนเหตุผลท่ีไดไ้ม่เท่ากบัจ านวนของกลุ่มตวัอย่าง 
โดยกลุ่มเพศชายและกลุ่มเพศหญิงไดแ้สดงเหตุผลต่อความสนใจศึกษาภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลี 
ดงัต่อไปน้ี ตามล าดบั     
 
 กลุ่มเพศชายมีความสนใจเลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่นมีจ านวน 235 คน ทุกคนตอ้งให้เหตุผลใน
การเลือกเรียนภาษาญ่ีปุ่นอยา่งนอ้ยคนละหน่ึงเหตุผล โดยเหตุผลดงักล่าวสามารถจดัไดเ้ป็น 7 กลุ่ม 
หากนบัจ านวนเหตุผลทั้งหมดโดยไม่ค  านึงถึงความซ ้ าซ้อนของตวัผูใ้ห้เหตุผลจะสามารถนบัผูใ้ห้
เหตุผลของทั้ง 7 กลุ่มเหตุผล ไดเ้ป็นจ านวนทั้งหมด 294 คน รายละเอียดและจ านวนคนท่ีให้เหตุผล
แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 27 
 
ตารางที ่27  เหตุผลของกลุ่มเพศชายต่อความสนใจศึกษาภาษาญ่ีปุ่น  
 

ความสนใจเลอืกศึกษาภาษาญีปุ่่ นของกลุ่มเพศชาย 

เหตุผล จ านวนคนทีใ่ห้เหตุผลนี้ 

1. ประเทศญ่ีปุ่นมีความเจริญรุ่งเรือง มีความกา้วหนา้ทาง
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

105 

2. เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 99 
3. สนใจภาษา 26 
4. มีสภาพภูมิประเทศท่ีสวยงามเหมาะแก่การท่องเท่ียวและพกัผอ่น 22 
5. สนใจวฒันธรรม 17 
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ตารางที ่27  (ต่อ) 
 

ความสนใจเลอืกศึกษาภาษาญีปุ่่ นของกลุ่มเพศชาย 

เหตุผล จ านวนคนทีใ่ห้เหตุผลนี้ 

6. ช่ืนชอบความบนัเทิง 14 
7. ก าลงัศึกษาภาษาญ่ีปุ่นหรือเคยศึกษาภาษาญ่ีปุ่นมาก่อน 11 

รวม 294 

 
 ส่วนกลุ่มเพศชายท่ีสนใจเลือกศึกษาภาษาเกาหลีมีจ านวน 15 คน ทุกคนตอ้งให้เหตุผลใน
การเลือกเรียนภาษาเกาหลีอยา่งนอ้ยคนละหน่ึงเหตุผล โดยเหตุผลดงักล่าวสามารถจดัไดเ้ป็น 4 กลุ่ม 
หากนบัจ านวนเหตุผลทั้งหมดโดยไม่ค  านึงถึงความซ ้ าซ้อนของตวัผูใ้ห้เหตุผลจะสามารถนบัผูใ้ห้
เหตุผลของทั้ง 4 กลุ่มเหตุผล ไดเ้ป็นจ านวนทั้งหมด 16 คน รายละเอียดและจ านวนคนท่ีให้เหตุผล
แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 28 
 
ตารางที ่28  เหตุผลของกลุ่มเพศชายต่อความสนใจศึกษาภาษาเกาหลี 
 

ความสนใจเลอืกศึกษาภาษาเกาหลขีองกลุ่มเพศชาย 

เหตุผล จ านวนคนทีใ่ห้เหตุผลนี้ 

1. มีสภาพภูมิประเทศท่ีสวยงามเหมาะแก่การท่องเท่ียวและพกัผอ่น 6 
2. สนใจภาษา 5 
3. ช่ืนชอบความบนัเทิง 3 

4. สนใจวฒันธรรม 2 
รวม 16 

  
 ในกลุ่มเพศหญิงท่ีสนใจเลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่นมีจ านวน 159 คน ทุกคนตอ้งให้เหตุผลใน
การเลือกเรียนภาษาญ่ีปุ่นอยา่งนอ้ยคนละหน่ึงเหตุผล โดยเหตุผลดงักล่าวสามารถจดัไดเ้ป็น 8 กลุ่ม 
หากนบัจ านวนเหตุผลทั้งหมดโดยไม่ค  านึงถึงความซ ้ าซ้อนของตวัผูใ้ห้เหตุผลจะสามารถนบัผูใ้ห้
เหตุผลของทั้ง 8 กลุ่มเหตุผล ไดเ้ป็นจ านวนทั้งหมด 238 คน รายละเอียดและจ านวนคนท่ีให้เหตุผล 
แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 29 
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ตารางที ่29  เหตุผลของกลุ่มเพศหญิงต่อความสนใจศึกษาภาษาญ่ีปุ่น  
 

ความสนใจเลอืกศึกษาภาษาญีปุ่่ นของกลุ่มเพศหญงิ 

เหตุผล จ านวนคนทีใ่ห้เหตุผลนี้ 

1. เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 89 
2. ประเทศญ่ีปุ่นมีความเจริญรุ่งเรือง มีความกา้วหนา้ทาง
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

61 

3. ก าลงัศึกษาภาษาญ่ีปุ่นหรือเคยศึกษาภาษาญ่ีปุ่นมาก่อน 23 
4. สนใจวฒันธรรม 20 
5. สนใจภาษา 19 
6. ช่ืนชอบความบนัเทิง 18 
7. มีสภาพภูมิประเทศท่ีสวยงามเหมาะแก่การท่องเท่ียวและพกัผอ่น 6 

8. มีคนรู้จกัเป็นชาวญ่ีปุ่น 2 
รวม 238 

 
 ส่วนกลุ่มเพศหญิงท่ีสนใจเลือกศึกษาภาษาเกาหลี มีจ านวน 91 คน ทุกคนตอ้งให้เหตุผลใน
การเลือกเรียนภาษาเกาหลีอยา่งนอ้ยคนละหน่ึงเหตุผล โดยเหตุผลดงักล่าวสามารถจดัไดเ้ป็น 4 กลุ่ม 
หากเรานับจ านวนเหตุผลทั้งหมดโดยไม่ค  านึงถึงความซ ้ าซ้อนของตวัผูใ้ห้เหตุผล เราจะนับผูใ้ห้
เหตุผลของทั้ง 4 กลุ่มเหตุผล ไดจ้  านวนทั้งหมด 117 คน รายละเอียดและจ านวนคนท่ีให้เหตุผล 
แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 30 
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ตารางที ่30  เหตุผลของกลุ่มเพศหญิงต่อความสนใจศึกษาภาษาเกาหลี  
 

ความสนใจเลอืกศึกษาภาษาเกาหลขีองกลุ่มเพศหญิง 

เหตุผล จ านวนคนทีใ่ห้เหตุผลนี้ 

1. ช่ืนชอบความบนัเทิง 59 

2. สนใจภาษา 43 
3. มีสภาพภูมิประเทศท่ีสวยงามเหมาะแก่การท่องเท่ียวและพกัผอ่น 12 
4. สนใจวฒันธรรม 3 

รวม 117 

  
 จากขา้งตน้ เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ทั้งกลุ่มเพศชายและกลุ่มเพศหญิงมีการแสดงเหตุผลต่อความ
สนใจเลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่นท่ีหลากหลายมากกวา่ภาษาเกาหลี  
 
 2.  ทศันคติทางตรงของคนไทยทางด้านความช่ืนชอบทีม่ีต่อภาษาญีปุ่่นกบัภาษาเกาหล ี
 
       ผูว้ิจยัน าขอ้มูลทศันคติทางตรงของคนไทยทางดา้นความช่ืนชอบท่ีมีต่อภาษาญ่ีปุ่นกบั
ภาษาเกาหลีน ามาจดัระเบียบขอ้มูลจ าแนกตามตวัแปรอายุเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนท่ีมีอายุนอ้ยและ
กลุ่มคนท่ีมีอายุมาก และจ าแนกตามตวัแปรเพศเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเพศชายและกลุ่มเพศหญิง 
ต่อไปน้ีจะกล่าวถึงทศันคติทางตรงของกลุ่มตวัอย่างท่ีจ  าแนกตามตวัแปรอายุและตัวแปรเพศ 
ตามล าดบั ดงัน้ี 
  
        2.1  ทัศนคติทางตรงของคนไทยทางด้านความช่ืนชอบที่มีต่อภาษาญี่ปุ่นกับภาษา
เกาหลโีดยกลุ่มคนทีม่ีอายุต่างกนั  
 
  เม่ือพิจารณาจ าแนกตามตวัแปรอายุแบ่งเป็น 2 กลุ่ม มีจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด
จ านวน 500 คน คือ กลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ยมีจ านวน 250 คน และกลุ่มคนท่ีมีอายุมากมีจ านวน 250 คน 
พบวา่ กลุ่มคนท่ีมีอายุนอ้ยและกลุ่มคนท่ีมีอายุมากประเมินความช่ืนชอบท่ีมีต่อภาษาญ่ีปุ่นมากกว่า
ภาษาเกาหลี ดงัน้ี 
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 กลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ยประเมินความช่ืนชอบท่ีมีต่อภาษาญ่ีปุ่นจ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.8 และประเมินความช่ืนชอบท่ีมีต่อภาษาเกาหลีมีจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2  
 
 กลุ่มคนท่ีมีอายุมากประเมินความช่ืนชอบท่ีมีต่อภาษาญ่ีปุ่นจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.8 และประเมินความช่ืนชอบท่ีมีต่อภาษาเกาหลีมีจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 ดงัแสดง
รายละเอียดในตารางท่ี 31 และภาพท่ี 9 
 
ตารางที ่31  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายท่ีุช่ืนชอบต่อภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลี 
 

 
กลุ่มตัวอย่าง 

ความช่ืนชอบทีม่ีต่อภาษา 

ภาษาญีปุ่่น ภาษาเกาหล ี

จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

กลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ย 172 68.8 78 31.2 
กลุ่มคนท่ีมีอายมุาก 162 64.8 88 35.2 

รวม 334 66.8 166 33.2 

 

 
 
ภาพที ่9  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายท่ีุช่ืนชอบต่อภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลี 
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 จากข้างต้นในภาพรวม พบว่า  กลุ่มคนท่ีมีอายุน้อยกับกลุ่มคนท่ีมีอายุมากช่ืนชอบต่อ
ภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ภาษาเกาหลีทั้งสองกลุ่ม ผูว้ิจยัจึงตอ้งการพิสูจน์ว่า อายุท่ีแตกต่างกนัจะมีความ
ช่ืนชอบต่อภาษาทั้งสองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติหรือไม่ โดยพิสูจน์ดว้ยการค านวณค่า 
chi-square พบวา่ อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความช่ืนชอบท่ีมีต่อภาษาทั้งสองแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติโดยท่ี p = 0.34 เม่ือเทียบกบัค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไวท่ี้ p ≤ 0.05 ผูว้ิจยัจึง
สรุปไดว้า่ กลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ยกบักลุ่มคนท่ีมีอายมุากมีความช่ืนชอบต่อภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลี
ไม่แตกต่างกนั ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 32 
 
ตารางที ่32  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัความช่ืนชอบท่ีมีต่อภาษาทั้งสองของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

กลุ่มตัวอย่าง ความช่ืนชอบทีม่ีต่อภาษา chi-square p 

ภาษาญีปุ่่น ภาษาเกาหล ี

กลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ย 172  78   
0.90 

 
0.34 กลุ่มคนท่ีมีอายมุาก 162  88  

รวม 334  166  
 
 ผูว้ิจยัไดน้บัการให้เหตุผลของความช่ืนชอบท่ีมีต่อภาษาใดภาษาหน่ึงจากภาษาญ่ีปุ่นหรือ
ภาษาเกาหลีของกลุ่มตวัอย่าง โดยท่ีคนหน่ึงคนอาจจะมีการแสดงเหตุผลเพียงเหตุผลเดียวหรือ
มากกวา่หน่ึงเหตุผลก็ได ้ ฉะนั้นจะส่งผลให้จ  านวนเหตุผลท่ีไดไ้ม่เท่ากบัจ านวนของกลุ่มตวัอย่าง 
โดยกลุ่มคนท่ีมีอายุน้อยและกลุ่มคนท่ีมีอายุมากไดแ้สดงเหตุผลต่อความช่ืนชอบท่ีมีต่อภาษาญ่ีปุ่น
กบัภาษาเกาหลี ดงัต่อไปน้ี ตามล าดบั   
 
 กลุ่มคนท่ีมีอายุนอ้ยท่ีช่ืนชอบต่อภาษาญ่ีปุ่นมีจ านวน 172 คน ทุกคนตอ้งให้เหตุผลในการ
เลือกเรียนภาษาญ่ีปุ่นอยา่งนอ้ยคนละหน่ึงเหตุผล โดยเหตุผลดงักล่าวสามารถจดัไดเ้ป็น 7 กลุ่ม หาก
นบัจ านวนเหตุผลทั้งหมดโดยไม่ค  านึงถึงความซ ้ าซอ้นของตวัผูใ้ห้เหตุผลจะสามารถนบัผูใ้ห้เหตุผล
ของทั้ง 7 กลุ่มเหตุผล ไดเ้ป็นจ านวนทั้งหมด 204 คน รายละเอียดและจ านวนคนท่ีให้เหตุผล แสดง
รายละเอียดในตารางท่ี 33 
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ตารางที ่33  เหตุผลของกลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ยต่อความช่ืนชอบภาษาญ่ีปุ่น 
 

ความช่ืนชอบทีม่ีต่อภาษาญีปุ่่นของกลุ่มคนทีม่ีอายุน้อย 

เหตุผล จ านวนคนทีใ่ห้เหตุผลนี้ 

1. ช่ืนชอบภาษา 56 
2. เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 44 

3. ช่ืนชอบความบนัเทิง 29 

4. ประเทศญ่ีปุ่นมีความเจริญรุ่งเรือง มีความกา้วหนา้ทาง
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

24 

5. ช่ืนชอบวฒันธรรม 19 
6. ก าลงัศึกษาภาษาญ่ีปุ่น 17 
7. มีสภาพภูมิประเทศท่ีสวยงามเหมาะแก่การท่องเท่ียวและพกัผอ่น 15 

รวม 204 

 
 ส่วนกลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ยท่ีช่ืนชอบภาษาเกาหลีมีจ านวน 78 คน ทุกคนตอ้งให้เหตุผลในการ
เลือกเรียนภาษาเกาหลีอย่างน้อยคนละหน่ึงเหตุผล โดยเหตุผลดงักล่าวสามารถจดัไดเ้ป็น 5 กลุ่ม 
หากนบัจ านวนเหตุผลทั้งหมดโดยไม่ค  านึงถึงความซ ้ าซ้อนของตวัผูใ้ห้เหตุผลจะสามารถนบัผูใ้ห้
เหตุผลของทั้ง 5 กลุ่มเหตุผล ไดจ้  านวนทั้งหมด 90 คน ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 34 
 
ตารางที ่34  เหตุผลของกลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ยต่อความช่ืนชอบภาษาเกาหลี  
 

ความช่ืนชอบทีม่ีต่อภาษาเกาหลขีองกลุ่มคนทีม่ีอายุน้อย 

เหตุผล จ านวนคนทีใ่ห้เหตุผลนี้ 

1. ช่ืนชอบภาษา 42 

2. ช่ืนชอบความบนัเทิง 39 
3. ช่ืนชอบวฒันธรรม 3 
4. มีสภาพภูมิประเทศท่ีสวยงามเหมาะแก่การท่องเท่ียวและพกัผอ่น 3 
5. ก าลงัศึกษาภาษาเกาหลี 3 

รวม 90 
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 ในกลุ่มคนท่ีมีอายุมากท่ีช่ืนชอบภาษาญ่ีปุ่นมีจ านวน 162 คน ทุกคนตอ้งให้เหตุผลในการ
เลือกเรียนภาษาญ่ีปุ่นอยา่งนอ้ยคนละหน่ึงเหตุผล โดยเหตุผลดงักล่าวสามารถจดัไดเ้ป็น 6 กลุ่ม หาก
นบัจ านวนเหตุผลทั้งหมดโดยไม่ค  านึงถึงความซ ้ าซอ้นของตวัผูใ้ห้เหตุผลจะสามารถนบัผูใ้ห้เหตุผล
ของทั้ง 6 กลุ่มเหตุผล ไดเ้ป็นจ านวนทั้งหมด 163 คน รายละเอียดและจ านวนคนท่ีให้เหตุผล แสดง
รายละเอียดในตารางท่ี 35 
 
ตารางที ่35  เหตุผลของกลุ่มคนท่ีมีอายมุากต่อความช่ืนชอบภาษาญ่ีปุ่น  
 

ความช่ืนชอบทีม่ีต่อภาษาญีปุ่่นของกลุ่มคนทีม่ีอายุมาก 

เหตุผล จ านวนคนทีใ่ห้เหตุผลนี้ 

1. ช่ืนชอบภาษา 43 

2. ช่ืนชอบความบนัเทิง 39 

3. เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 32 

4. ช่ืนชอบวฒันธรรม 28 

5. ประเทศญ่ีปุ่นมีความเจริญรุ่งเรือง มีความกา้วหนา้ทาง
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

15 

6. มีสภาพภูมิประเทศท่ีสวยงามเหมาะแก่การท่องเท่ียวและพกัผอ่น 6 
รวม 163 

  
 ส่วนกลุ่มคนท่ีมีอายุมากช่ืนชอบภาษาเกาหลีมีจ านวน 88 คน ทุกคนตอ้งให้เหตุผลในการ
เลือกเรียนภาษาเกาหลีอย่างน้อยคนละหน่ึงเหตุผล โดยเหตุผลดงักล่าวสามารถจดัไดเ้ป็น 3 กลุ่ม 
หากเรานับจ านวนเหตุผลทั้งหมดโดยไม่ค  านึงถึงความซ ้ าซ้อนของตวัผูใ้ห้เหตุผล เราจะนับผูใ้ห้
เหตุผลของทั้ง 3 กลุ่มเหตุผล ไดเ้ป็นจ านวนทั้งหมด 92 คน รายละเอียดและจ านวนคนท่ีให้เหตุผล
แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 36 
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ตารางที ่36  เหตุผลของกลุ่มคนท่ีมีอายมุากต่อความช่ืนชอบภาษาเกาหลี  
 

ความช่ืนชอบทีม่ีต่อภาษาเกาหลขีองกลุ่มคนทีม่ีอายุมาก 

เหตุผล จ านวนคนทีใ่ห้เหตุผลนี้ 

1. ช่ืนชอบความบนัเทิง 51 
2. ช่ืนชอบภาษา 31 
3. มีสภาพภูมิประเทศท่ีสวยงามเหมาะแก่การท่องเท่ียวและพกัผอ่น 10 

รวม 92 

  
 จากขา้งตน้ เป็นท่ีน่าสังเกตวา่กลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ยกบักลุ่มคนท่ีมีอายุมากมีการแสดงเหตุผล
ต่อความช่ืนชอบท่ีมีต่อภาษาญ่ีปุ่นท่ีหลากหลายมากกวา่ภาษาเกาหลี  
 
 2.2  ทัศนคติทางตรงของคนไทยทางด้านความช่ืนชอบที่มีต่อภาษาญี่ปุ่นกับภาษาเกาหลี
โดยกลุ่มคนทีม่ีเพศต่างกนั  
 
                    จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 500 คน เม่ือจ าแนกตามตวัแปรเพศแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มเพศชายมีจ านวน 250 คน และกลุ่มเพศหญิงมีจ านวน 250 คน พบวา่ กลุ่มเพศชายและกลุ่มเพศ
หญิงประเมินความช่ืนชอบท่ีมีต่อภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ภาษาเกาหลี ดงัน้ี 
 
        กลุ่มเพศชายประเมินความช่ืนชอบท่ีมีต่อภาษาญ่ีปุ่นจ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 
85.2 และประเมินความช่ืนชอบท่ีมีต่อภาษาเกาหลีมีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 
 
        กลุ่มเพศหญิงประเมินความช่ืนชอบท่ีมีต่อภาษาญ่ีปุ่นจ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.4 และประเมินความช่ืนชอบท่ีมีต่อภาษาเกาหลีมีจ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 ดงัแสดง
รายละเอียดในตารางท่ี 37 และภาพท่ี 10 
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ตางรางที ่37  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศท่ีช่ืนชอบต่อภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลี 
 

 
กลุ่มตัวอย่าง 

ความช่ืนชอบในภาษา 

ภาษาญีปุ่่น ภาษาเกาหล ี

จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

กลุ่มเพศชาย 213 85.2 37 14.8 
กลุ่มเพศหญิง 121 48.4 129 51.6 

รวม 334 66.8 166 33.2 

 

 
 
ภาพที ่10  จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศท่ีช่ืนชอบต่อภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลี 
 
 จากขา้งตน้ในภาพรวม พบว่า  กลุ่มเพศชายช่ืนชอบภาษาญ่ีปุ่นมากกว่าภาษาเกาหลี ส่วน
กลุ่มเพศหญิงช่ืนชอบภาษาเกาหลีมากกว่าภาษาญ่ีปุ่น ผูว้ิจยัจึงต้องการพิสูจน์ว่าความแตกต่าง
ดงักล่าวมีนยัส าคญัทางสถิติหรือไม่ โดยพิสูจน์ดว้ยการค านวณค่า chi-square พบวา่ เพศท่ีแตกต่าง
กนัมีผลต่อความช่ืนชอบภาษาทั้งสองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติโดยท่ี p = 0.00 เม่ือเทียบ
กบัค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไวท่ี้ p ≤ 0.05 นัน่คือ กลุ่มเพศชายช่ืนชอบภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ภาษา
เกาหลี และกลุ่มเพศหญิงช่ืนชอบภาษาเกาหลีมากกวา่ภาษาญ่ีปุ่น ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 38 
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ตารางที ่38  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัความช่ืนชอบท่ีมีต่อภาษาทั้งสองของกลุ่มตวัอยา่ง 
  

กลุ่มตัวอย่าง ความช่ืนชอบในภาษา  chi-square p 

ภาษาญีปุ่่น ภาษาเกาหล ี

กลุ่มเพศชาย 213  37   
76.33 

 
0.00* กลุ่มเพศหญิง 121  129  

รวม 334  166  

  
 ผูว้ิจยัไดน้บัการให้เหตุผลของความช่ืนชอบท่ีมีต่อภาษาใดภาษาหน่ึงจากภาษาญ่ีปุ่นหรือ
ภาษาเกาหลีของกลุ่มตวัอย่าง โดยท่ีคนหน่ึงคนอาจจะมีการแสดงเหตุผลเพียงเหตุผลเดียวหรือ
มากกวา่หน่ึงเหตุผลก็ได ้ ฉะนั้นจะส่งผลให้จ  านวนเหตุผลท่ีไดไ้ม่เท่ากบัจ านวนของกลุ่มตวัอย่าง 
โดยกลุ่มเพศชายและกลุ่มเพศหญิงได้แสดงเหตุผลต่อความช่ืนชอบท่ีมีต่อภาษาญ่ีปุ่นกับภาษา
เกาหลี ดงัต่อไปน้ี ตามล าดบั   
 
 กลุ่มเพศชายท่ีช่ืนชอบภาษาญ่ีปุ่นมีจ านวน 213 คน ทุกคนตอ้งให้เหตุผลในการเลือกเรียน
ภาษาญ่ีปุ่นอย่างน้อยคนละหน่ึงเหตุผล โดยเหตุผลดงักล่าวสามารถจดัได้เป็น 7 กลุ่ม หากนับ
จ านวนเหตุผลทั้งหมดโดยไม่ค  านึงถึงความซ ้ าซ้อนของตวัผูใ้ห้เหตุผลจะสามารถนบัผูใ้ห้เหตุผล
ของทั้ง 7 กลุ่มเหตุผล ไดเ้ป็นจ านวนทั้งหมด 214 คน รายละเอียดและจ านวนคนท่ีให้เหตุผลแสดง
รายละเอียดในตารางท่ี 39 
 
ตารางที ่39  เหตุผลของกลุ่มเพศชายต่อความช่ืนชอบภาษาญ่ีปุ่น  
 

ความช่ืนชอบทีม่ีต่อภาษาญีปุ่่นของกลุ่มเพศชาย 

เหตุผล จ านวนคนทีใ่ห้เหตุผลนี้ 

1. ช่ืนชอบภาษา 48 

2. ช่ืนชอบความบนัเทิง 47 

3. เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 46 
4. ช่ืนชอบวฒันธรรม 28 
5. ประเทศญ่ีปุ่นมีความเจริญรุ่งเรือง มีความกา้วหนา้ทาง
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

20 
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ตารางที ่39  (ต่อ) 
 

ความช่ืนชอบทีม่ีต่อภาษาญีปุ่่นของกลุ่มเพศชาย 

เหตุผล จ านวนคนทีใ่ห้เหตุผลนี้ 

6. มีสภาพภูมิประเทศท่ีสวยงามเหมาะแก่การท่องเท่ียวและพกัผอ่น 13 
7. ก าลงัศึกษาภาษาญ่ีปุ่นหรือเคยศึกษาภาษาญ่ีปุ่นมาก่อน 12 

รวม 214 

 
 ส่วนกลุ่มเพศชายท่ีช่ืนชอบภาษาเกาหลีมีจ านวน 37 คน ทุกคนตอ้งให้เหตุผลในการเลือก
เรียนภาษาเกาหลีอยา่งนอ้ยคนละหน่ึงเหตุผล โดยเหตุผลดงักล่าวสามารถจดัไดเ้ป็น 4 กลุ่ม หากนบั
จ านวนเหตุผลทั้งหมดโดยไม่ค  านึงถึงความซ ้ าซ้อนของตวัผูใ้ห้เหตุผลจะสามารถนบัผูใ้ห้เหตุผล
ของทั้ง 4 กลุ่มเหตุผล ไดเ้ป็นจ านวนทั้งหมด 37 คน รายละเอียดและจ านวนคนท่ีให้เหตุผลแสดง
รายละเอียดในตารางท่ี 40 
 
ตารางที ่40  เหตุผลของกลุ่มเพศชายต่อความช่ืนชอบภาษาเกาหลี  
 

ความช่ืนชอบทีม่ีต่อภาษาเกาหลขีองกลุ่มเพศชาย 

เหตุผล จ านวนคนทีใ่ห้เหตุผลนี ้

1. ช่ืนชอบภาษา 17 
2. ช่ืนชอบความบนัเทิง 13 

3. มีสภาพภูมิประเทศท่ีสวยงามเหมาะแก่การท่องเท่ียวและพกัผอ่น 6 

4. ช่ืนชอบวฒันธรรม 1 

รวม 37 

  
 ในกลุ่มเพศหญิงช่ืนชอบภาษาญ่ีปุ่นมีจ านวน 121 คน ทุกคนตอ้งให้เหตุผลในการเลือก
เรียนภาษาญ่ีปุ่นอยา่งนอ้ยคนละหน่ึงเหตุผล โดยเหตุผลดงักล่าวสามารถจดัไดเ้ป็น 7 กลุ่ม หากนบั
จ านวนเหตุผลทั้งหมดโดยไม่ค  านึงถึงความซ ้ าซ้อนของตวัผูใ้ห้เหตุผลจะสามารถนบัผูใ้ห้เหตุผล
ของทั้ง 7 กลุ่มเหตุผล ไดเ้ป็นจ านวนทั้งหมด 151 คน รายละเอียดและจ านวนคนท่ีให้เหตุผลแสดง
รายละเอียดในตารางท่ี 41 
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ตารางที ่41  เหตุผลของกลุ่มเพศหญิงต่อความช่ืนชอบภาษาญ่ีปุ่น  
 

ความช่ืนชอบทีม่ีต่อภาษาญีปุ่่นของกลุ่มเพศหญงิ 

เหตุผล จ านวนคนทีใ่ห้เหตุผลนี้ 

1. ช่ืนชอบภาษา 51 
2. เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 30 
3. ช่ืนชอบความบนัเทิง 21 
4. ช่ืนชอบวฒันธรรม 19 
5. ก าลงัศึกษาภาษาญ่ีปุ่นหรือเคยศึกษาภาษาญ่ีปุ่นมาก่อน 16 
6. มีสภาพภูมิประเทศท่ีสวยงามเหมาะแก่การท่องเท่ียวและพกัผอ่น 8 
7. ประเทศญ่ีปุ่นมีความเจริญรุ่งเรือง มีความกา้วหนา้ทาง
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

6 

รวม 151 

 
 ส่วนกลุ่มเพศหญิงท่ีช่ืนชอบภาษาเกาหลีมีจ านวน 129 คน ทุกคนตอ้งให้เหตุผลในการ
เลือกเรียนภาษาเกาหลีอย่างน้อยคนละหน่ึงเหตุผล โดยเหตุผลดงักล่าวสามารถจดัไดเ้ป็น 5 กลุ่ม 
หากนบัจ านวนเหตุผลทั้งหมดโดยไม่ค  านึงถึงความซ ้ าซ้อนของตวัผูใ้ห้เหตุผลจะสามารถนบัผูใ้ห้
เหตุผลของทั้ง 5 กลุ่มเหตุผล ไดจ้  านวนทั้งหมด 167 คน รายละเอียดและจ านวนคนท่ีให้เหตุผล
แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 42 
 
ตารางที ่42  เหตุผลของกลุ่มเพศหญิงต่อความช่ืนชอบภาษาเกาหลี  
 

ความช่ืนชอบทีม่ีต่อภาษาเกาหลขีองกลุ่มเพศหญิง 

เหตุผล จ านวนคนทีใ่ห้เหตุผลนี้ 
1. ช่ืนชอบความบนัเทิง 71 
2. ช่ืนชอบภาษา 56 
3. มีสภาพภูมิประเทศท่ีสวยงามเหมาะแก่การท่องเท่ียวและพกัผอ่น 8 

4. ก าลงัศึกษาภาษาเกาหลี 3 
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ตารางที ่42  (ต่อ) 
 

ความช่ืนชอบทีม่ีต่อภาษาเกาหลขีองกลุ่มเพศหญิง 

เหตุผล จ านวนคนทีใ่ห้เหตุผลนี้ 

5. ช่ืนชอบวฒันธรรม 2 

รวม 167 

 
 จากขา้งตน้ เป็นท่ีน่าสังเกตวา่กลุ่มเพศชายและกลุ่มเพศหญิงมีการแสดงเหตุผลต่อความช่ืน
ชอบท่ีมีต่อภาษาญ่ีปุ่นท่ีหลากหลายมากกวา่ภาษาเกาหลี 
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บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวจัิย 
 

 งานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพู้ดภาษาเกาหลีตาม
ตวัแปรทางสังคม โดยมุ่งศึกษา 3 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ ศึกษาทศันคติทางออ้มของคนไทยท่ีมีต่อผูพู้ด
ภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพ้ดูภาษาเกาหลีโดยกลุ่มคนท่ีมีอายตุ่างกนั ศึกษาทศันคติทางออ้มของคนไทยท่ีมีต่อ
ผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพ้ดูภาษาเกาหลีโดยกลุ่มคนท่ีมีเพศต่างกนั และทศันคติทางตรงของคนไทยท่ีมี
ต่อภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลี มุ่งศึกษาเฉพาะปัจจยัทางสังคม คือ อายแุละเพศ เท่านั้น  
  
 ในงานวจิยัน้ีไดต้ั้งสมมุติฐานไวว้า่ 1. กลุ่มคนท่ีมีอายุนอ้ยมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาเกาหลี
มากกวา่ผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่น และกลุ่มคนท่ีมีอายุมากมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ผูพู้ดภาษา
เกาหลี 2.ในกลุ่มอายุน้อย เพศหญิงมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาเกาหลีมากกว่าเพศชาย และในกลุ่ม
อายุมาก เพศหญิงมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่เพศชาย และ3.กลุ่มคนท่ีมีอายุและเพศ
ต่างกนัมีระดบัความสนใจเลือกศึกษาและความช่ืนชอบภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลีแตกต่างกนั  
 
 เหตุผลท่ีผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมุติฐานตามขา้งตน้ เพราะภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลีไดรั้บความ
นิยมในประเทศไทยในช่วงเวลาท่ีแตกต่าง ดงันั้นกลุ่มคนท่ีมีอายตุ่างกนัจึงน่าท่ีจะมีทศันคติต่อภาษา
ทั้งสองแตกต่างกนัดว้ย  โดยท่ีผูท่ี้มีช่วงอายุในวยัรุ่นตรงกบัการเขา้มามีบทบาทของภาษาใดก็น่าจะ
มีทศันคติท่ีดีต่อภาษานั้น  ผูว้จิยัจึงคาดวา่กลุ่มคนท่ีมีอายุ 38-42 ปีหรือกลุ่มคนท่ีมีอายุมากน่าจะเป็น
กลุ่มท่ีไดรั้บอิทธิพลจากภาษาญ่ีปุ่น เพราะภาษาญ่ีปุ่นเขา้มาในช่วง พ.ศ. 2524 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีคนรุ่นน้ี
เป็นวยัรุ่น ส่วนกลุ่มคนท่ีมีอายุ 18-22 ปีหรือกลุ่มคนท่ีมีอายุน้อยน่าจะเป็นกลุ่มไดรั้บอิทธิพลจาก
ภาษาเกาหลี เพราะภาษาเกาหลีไดรั้บความนิยมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นตน้มา  
 
 นอกจากอายแุลว้ ผูว้ิจยัคาดวา่เพศก็น่าจะท าให้มีทศันคติต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นและผูพู้ดภาษา
เกาหลีแตกต่างกนัดว้ย เพราะทั้งสองภาษาไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากจากคนไทย เน่ืองจากความ
นิยมและความช่ืนชอบทางดา้นความบนัเทิงของทั้งสองประเทศ เช่น ละครทางโทรทศัน์ ภาพยนตร์ 
เพลง การ์ตูน หรือแมก้ระทัง่เกมทั้งออนไลน์ จนเกิดเป็นกระแสนิยม J-pop (Japanese pop 
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culture) และ K-pop (Korean pop culture) และเน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายหลกัทางดา้นความบนัเทิง
ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง จึงน่าจะท าให้เพศหญิงมีความช่ืนชอบภาษาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอายุของ
ตนมากกวา่เพศชาย กล่าวคือ เพศหญิงในกลุ่มอายมุากจะมีความช่ืนชอบภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่เพศชาย
ในรุ่นเดียวกนั ส่วนเพศหญิงในกลุ่มอายุนอ้ยจะมีความช่ืนชอบภาษาเกาหลีมากกวา่เพศชายในรุ่น
เดียวกนั  
 
 ในการเก็บขอ้มูล  ผูว้ิจยัน ามาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นคนไทยจ านวน 500 คน และอาศยัอยู่
ในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบักรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งหมด 4 กลุ่ม 
แบ่งกลุ่มละเท่าๆกนั ตามตวัแปรอายุและเพศ คือ 1.เพศชาย มีอายุระหวา่ง 18-22 ปี จ  านวน 125 คน 
2.เพศชาย มีอายุระหว่าง 38-42 ปี จ  านวน 125 คน 3.เพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-22 ปี จ  านวน 125 
คน และ4.เพศหญิง มีอายุระหวา่ง 38-42 ปี จ านวน 125 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญโดย
การก าหนดเกณฑ ์ 
 
 วิธีการเก็บขอ้มูลในส่วนของทศันคติทางออ้ม ผูว้ิจยัน ากลวิธีเทคนิคการพรางเสียงคู่มาใช้
ในการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงกลวิธีเทคนิคการพรางเสียงคู่ (matched-guise technique) เป็น
วธีิการท่ีใชป้ระเมินทศันคติของบุคคลแบบทางออ้ม โดยใชเ้สียงพูดเป็นตวักระตุน้ทศันคติของผูฟั้ง 
กลุ่มตวัอย่างจะไดฟั้งตวัอย่างเสียงทีละเสียง โดยผูฟั้งจะไม่ทราบวา่เสียงท่ีก าลงัฟังนั้นมาจากผูพู้ด
ตวัอย่างเสียงคนเดียวกนั จากนั้นจึงให้กลุ่มตวัอย่างจินตนาการถึงบุคลิกลกัษณะของผูพู้ดตวัอย่าง
เสียงจากตวัอยา่งเสียงท่ีไดฟั้งแลว้ประเมินในแบบประเมินบุคลิกลกัษณะ และในส่วนของทศันคติ
ทางตรง ผูว้จิยัจะใหก้ลุ่มตวัอยา่งเร่ิมท าแบบสอบถามปลายเปิดทางดา้นความสนใจศึกษาและความ
ช่ืนชอบท่ีมีต่อภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลี จ านวนทั้งหมด 2 ขอ้ หลงัจากท่ีกลุ่มตวัอย่างท าแบบ
ประเมินบุคลิกลกัษณะจนครบทั้งหมด 4 ภาษาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่ม
ตวัอยา่งไดแ้สดงเหตุผลของตนท่ีมีต่อภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลีในสังคมยคุปัจจุบนั  
 
 ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี  เม่ือพิจารณาจ าแนกตามอายุ พบวา่ ในภาพรวมทั้งกลุ่มคนท่ีมีอายุ
นอ้ยและกลุ่มคนท่ีมีอายมุากต่างก็มีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ผูพู้ดภาษาเกาหลีเล็กนอ้ย
จนไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (กลุ่มคนท่ีมีอายุนอ้ยมีค่าเฉล่ียทศันคติต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่น 3.56   และมี
ค่าเฉล่ียทศันคติต่อผูพู้ดภาษาเกาหลี 3.22 ส่วนกลุ่มคนท่ีมีอายุมากมีค่าเฉล่ียทศันคติต่อผูพู้ด
ภาษาญ่ีปุ่น 3.58 และมีค่าเฉล่ียทศันคติต่อผูพู้ดภาษาเกาหลี 3.22) แต่เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับ
สมมุติฐานแลว้ พบวา่ ค่าเฉล่ียทศันคติโดยรวมจากทั้งสองกลุ่มอายุน้ีตีความไดต่้างกนั คือ ในกลุ่ม
คนท่ีมีอายุน้อยท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกว่าผูพู้ดภาษาเกาหลีนั้นถือว่าเป็นไปใน
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ทิศทางท่ีตรงข้ามกบัสมมุติฐาน แต่ในกรณีของกลุ่มคนท่ีมีอายุมากนั้นถือว่าเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบัสมมุติฐาน  
 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า  แมว้่าผลจากกลุ่มตวัอย่างทั้งกลุ่มคนท่ีมีอายุน้อยและกลุ่มคนท่ีมีอายุ
มากจะไม่ตรงตามสมมุติฐาน แต่ผลจากกลุ่มคนท่ีมีอายุมากก็มีความสอดคล้องกับสมมุติฐาน
มากกวา่ผลจากกลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ย 
 
 เม่ือพิจารณาจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งเป็นรายบุคคลประกอบดว้ยยงัพบว่า ผลการวิจยัจาก
กลุ่มคนท่ีมีอายุมากมีความสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัสมมุติฐานมากกว่าผลการวิจยั
จากกลุ่มคนท่ีมีอายุนอ้ยอีกเช่นกนั เม่ือดูจากจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีค่าทศันคติเป็นไปในแนวทาง
เดียวกบัสมมุติฐาน (ไม่วา่จะมีนยัส าคญัทางสถิติหรือไม่) ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองเปรียบเทียบกนั 
พบว่ากลุ่มคนท่ีมีอายุมากมีจ านวนผูท่ี้มีค่าทศันคติเป็นไปในแนวทางเดียวกบัสมมุติฐานมากกว่า
กลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ย   
  
  กลุ่มคนท่ีมีอายมุากมีจ านวนถึง 183 คน (ร้อยละ 73.2) จาก 250 คน ท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ด
ภาษาญ่ีปุ่นมากกว่าผูพู้ดภาษาเกาหลี ซ่ึงถือว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัสมมุติฐานไม่ว่าจะมี
นยัส าคญัทางสถิติหรือไม่  ส่วนกลุ่มคนท่ีมีอายุนอ้ยพบว่ามีจ านวน 51 คน (ร้อยละ 20.4) จาก 250 
คน ท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อผูพ้ดูภาษาเกาหลีมากกวา่ผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่น ซ่ึงถือวา่เป็นไปในแนวทางเดียวกนั
กบัสมมุติฐานไม่วา่จะมีนยัส าคญัทางสถิติหรือไม่  และเม่ือดูจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีค่าทศันคติ
เป็นไปในแนวทางเดียวกบัสมมุติฐานจะเห็นว่ากลุ่มคนท่ีมีอายุมากมีจ านวนท่ีมากกว่ากลุ่มคนท่ีมี
อายนุอ้ยถึงร้อยละ 73.2 ต่อ 20.4  
 
 เม่ือพิจารณาทศันคติจ าแนกตามบุคลิกลกัษณะ พบวา่ กลุ่มคนท่ีมีอายนุอ้ยมีทศันคติท่ีดีต่อผู ้
พดูภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ผูพ้ดูภาษาเกาหลีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทั้ง 10 ลกัษณะ คือ รูปร่างหนา้ตาดี
มีความฉลาด มีความมัน่ใจในตวัเอง มีความขยนั มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผูน้ า มีความเป็น
มิตร มีความซ่ือสัตย ์มีการศึกษาสูง และมีความร ่ ารวย ส่วนกลุ่มคนท่ีมีอายุมากมีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ด
ภาษาญ่ีปุ่นในระดบัท่ีสูงกว่าผูพู้ดภาษาเกาหลีทั้ง 10 ลกัษณะเช่นกนั แต่มีนัยส าคญัทางสถิติ 8 
ลกัษณะและไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 2 ลกัษณะ คือ มีความเป็นมิตรและมีความซ่ือสัตย ์ 
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 เม่ือพิจารณาจ าแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวมของทั้งสองกลุ่มเพศเม่ือน ามาเปรียบเทียบ
กบัสมมุติฐานพบวา่ มีความสอดคลอ้งเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัสมมุติฐาน แมจ้ะไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ คือ  กลุ่มเพศหญิงทั้งสองกลุ่มอายุต่างก็มีทศันคติท่ีดีต่อภาษาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัรุ่นอายุ
มากกวา่เพศชาย (ในกลุ่มอายนุอ้ย เพศหญิงมีค่าเฉล่ียทศันคติต่อผูพู้ดภาษาเกาหลี 3.32 และเพศชาย
มีค่าเฉล่ียทศันคติต่อผูพ้ดูภาษาเกาหลี 3.19 ส่วนในกลุ่มอายุมาก เพศหญิงมีค่าเฉล่ียทศันคติต่อผูพู้ด
ภาษาญ่ีปุ่น 3.59 และเพศชายมีค่าเฉล่ียทศันคติต่อผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่น 3.56)  
 
  เม่ือพิจารณาจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยก็พบวา่ กลุ่มเพศหญิงทั้งสองกลุ่มอายุมี
จ  านวนค่าทศันคติท่ีดีต่อภาษาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัรุ่นอายุของตนเท่ากนัทั้งสองกลุ่ม คือ  เพศหญิง 
65 จาก 125 คน (ร้อยละ 52) ของแต่ละกลุ่มมีค่าทศันคติเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัสมมุติฐานไม่
วา่จะมีนยัส าคญัทางสถิติหรือไม่    
 
 เม่ือพิจารณาทศันคติจ าแนกตามบุคลิกลกัษณะ พบวา่ เพศหญิงในกลุ่มอายุนอ้ยมีทศันคติท่ี
ดีต่อผูพู้ดภาษาเกาหลีมากกว่าเพศชายอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงบุคลิกลกัษณะด้านรูปร่าง
หน้าตาดี มีความเป็นมิตร และมีการศึกษาสูงเป็นความแตกต่างท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติ ส่วนอีก 7 
ลกัษณะเป็นความแตกต่างท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนเพศหญิงในกลุ่มอายุมากมีทศันคติท่ีดีต่อผู ้
พูดภาษาญ่ีปุ่นในระดับท่ีสูงกว่าเพศชายทั้ง 6 ลักษณะอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ และ
บุคลิกลกัษณะดา้นมีความขยนั มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นผูน้ าท่ีเพศชายมีการประเมินค่า
คะแนนของผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกว่าเพศหญิงเพียงเล็กน้อยและเป็นความแตกต่างท่ีไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ 
 
 ทศันคติทางตรงของคนไทยทางดา้นความสนใจเลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลี 
พบวา่ ทั้งสองกลุ่มอายแุละทั้งสองกลุ่มเพศมีความสนใจเลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ภาษาเกาหลี 
แต่เป็นในอตัราส่วนท่ีแตกต่างกนั เม่ือค านวณค่า chi-square ก็พบวา่ อายุและเพศท่ีต่างกนัมีอิทธิพล
ให้มีการเลือกศึกษาภาษาต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  คือ ในกรณีตวัแปรอายุ กลุ่มคนท่ีมีอายุ
นอ้ยมีแนวโนม้จะเลือกศึกษาภาษาเกาหลีมากกวา่กลุ่มคนท่ีมีคนอายุมาก  และกลุ่มคนท่ีมีอายุมากมี
แนวโนม้ท่ีจะเลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่กลุ่มคนท่ีมีอายุนอ้ย  ส่วนในกรณีตวัแปรเพศ กลุ่มเพศ
ชายมีความสนใจเลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่กลุ่มเพศหญิง และกลุ่มเพศหญิงมีความสนใจเลือก
ศึกษาภาษาเกาหลีมากกวา่เพศชาย  
 



 
86 

 

 
 

 เหตุผลท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนัวา่  เพราะประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีมี
การพฒันาและมีความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และเพิ่มโอกาสท่ีดี
ในการประกอบอาชีพ ส่วนความสนใจเลือกศึกษาภาษาเกาหลีไดใ้หเ้หตุผลวา่ เพราะมีความช่ืนชอบ
ในความบนัเทิง เช่น ศิลปิน ดารา เพลง ละครชุด ฯลฯ และมีความสนใจในภาษาและวฒันธรรม
ต่างๆ  
 
 ทศันคติทางตรงทางด้านความช่ืนชอบท่ีมีต่อภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลี เม่ือพิจารณา
จ าแนกตามอาย ุพบวา่ ทั้งสองกลุ่มอายช่ืุนชอบภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ภาษาเกาหลี แต่เป็นในอตัราส่วน
ท่ีแตกต่างกนั เม่ือค านวณค่า chi-square ก็พบว่า กลุ่มคนท่ีมีอายุน้อยช่ืนชอบภาษาญ่ีปุ่นมากกว่า
กลุ่มคนท่ีมีอายุมาก  และกลุ่มคนท่ีมีอายุมากช่ืนชอบภาษาเกาหลีมากกวา่กลุ่มคนท่ีมีอายุน้อย เม่ือ
พิจารณาจ าแนกตามเพศ พบวา่ กลุ่มเพศชายและกลุ่มเพศหญิงมีการประเมินทศันคติทางดา้นความ
ช่ืนชอบท่ีตรงขา้มกนั คือ กลุ่มเพศชายช่ืนชอบภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ภาษาเกาหลี และกลุ่มเพศหญิงช่ืน
ชอบภาษาเกาหลีมากกว่าภาษาญ่ีปุ่น เม่ือค านวณค่า chi-square ก็พบว่า เป็นความแตกต่างกนัท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติ  
 
 เหตุผลท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนัวา่  เพราะประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีมี
การพฒันาและมีความเจริญกา้วหนา้เทคโนโลย ีรวมไปถึงมีความสนใจในภาษา วฒันธรรม และช่ืน
ชอบความบนัเทิงต่างๆของประเทศญ่ีปุ่น ส่วนความช่ืนชอบท่ีมีต่อภาษาเกาหลีได้ให้เหตุผลว่า  
เพราะมีความช่ืนชอบในภาษา วฒันธรรม ความบนัเทิง และสถานท่ีท่องเท่ียวของประเทศเกาหลี   
 

อภิปรายผล 
 
 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดในขา้งตน้เป็นท่ีน่าสังเกตว่ากลุ่มตวัอย่างทั้งหมดไม่วา่จะอยูใ่นกลุ่ม
อายุใดหรือจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงต่างก็มีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกว่าผูพู้ดภาษา
เกาหลี (รวมถึงทศันคติท่ีมีต่อภาษาญ่ีปุ่นมากกว่าภาษาเกาหลี) ผูว้ิจยัสันนิษฐานว่า กลุ่มตวัอย่าง
นอกจากจะมีความช่ืนชอบความบนัเทิงของทั้งสองประเทศน้ีแลว้ น่าจะมีองค์ประกอบอ่ืนๆท่ีเป็น
แรงกระตุ้นท าให้เกิดแรงจูงใจในความช่ืนชอบหรือความรู้สึกท่ีดีต่อประเทศใดประเทศหน่ึง
มากกวา่กนั ดงัน้ี 
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 เน่ืองด้วยประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีมีสัมพนัธภาพอนัดีงามกับประเทศไทยมาอย่าง
ยาวนานถึง 600 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2149 สมยัสมเด็จพระเอกาทศรถ ไดมี้ทูตช่ือโชกุนโตกุงาวะ อิเอยาสุ 
ไดส่้งสาสน์มาเจริญสัมพนัธ์ไมตรี เพื่อสร้างมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่ง
ข้ึน และในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2550 ประเทศญ่ีปุ่นและประเทศไทยไดจ้ดังานฉลองการสถาปนา
ความสัมพนัธ์ทางการทูตครบรอบ 120 ปี นอกจากน้ียงัมีความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศไทยกบัประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีการขยายตวัอย่างรวดเร็วของบริษทัญ่ีปุ่นในประเทศไทยนบัแต่
ทศวรรษ 60 จนถึงปัจจุบนั (สถานเอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่นประจ าประเทศไทย, 2555)  
 
 การลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในประเทศไทยท่ีผา่นมาจนถึงปี พ.ศ. 2547 มีมูลค่าคิด
เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมด โดยท่ีประเทศ
ญ่ีปุ่นเป็นประเทศผูล้งทุนรายใหญ่ท่ีสุด ในปัจจุบนัจึงมีบริษทัญ่ีปุ่นท่ีตั้งฐานการผลิตในประเทศ
ไทยมีมากถึง 1,234 แห่ง (ทั้งน้ี เฉพาะบริษทัท่ีลงทะเบียนกบัหอการคา้ญ่ีปุ่นในกรุงเทพมหานคร
เท่านั้น) และบริษทัเหล่าน้ีได้จา้งแรงงานคนไทยมากเกือบ 4 แสนคน ส่วนมากเป็นการลงทุน
ทางด้านผลิตภณัฑ์โลหะ รถยนต์ และเคร่ืองจักร คิดเป็นร้อยละ 73.1 รองลงมา คือ ทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 12.3 (สถานเอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่นประจ าประเทศ
ไทย, 2555)  
 
 จากขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศญ่ีปุ่นกบัประเทศไทย โดยเฉพาะ
ความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจท่ีมีการพึ่งพาอาศยักนัมาโดยตลอด  จึงน่าท าให้กลุ่มตวัอย่างเห็น
ความส าคญัและใหค้วามสนใจกบัการศึกษาภาษาญ่ีปุ่น เพราะสามารถน ามาใชป้ระโยชน์กบัหนา้ท่ี
การงานใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ สามารถสร้างรายได ้สร้างความมัน่คงใหก้บัอนาคตของตนเองและ
ครอบครัว 
 
 ในขณะท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีไดมี้การสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตระดบั
อคัรราชทูตเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2501 และยกระดับข้ึนเป็นระดับเอกอคัรราชทูตเม่ือวนัท่ี 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2503 และเม่ือปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยและประเทศเกาหลีได้ฉลองการสถาปนา
ความสัมพนัธ์ทางการทูตครบรอบ 50 ปี ส่วนความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจระหวา่งประเทศไทย
กบัประเทศเกาหลีในการลงทุนท าธุรกิจระหวา่งทั้งสองประเทศยงัมีไม่มากนกั แต่ก็ไดข้ยายตวัข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองในระยะ 10 กว่าปีท่ีผา่นมา ซ่ึงประเทศไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบดุลการคา้มาโดยตลอด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นตน้มา โดยท่ีผ่านมาการลงทุนของประเทศเกาหลีในประเทศไทยเป็นการ
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ลงทุนทางดา้นสาขาเคมีภณัฑ์ กระดาษ พลาสติก เหล็กกลา้ เคร่ืองจกัรกล ส่วนประกอบเคร่ืองจกัร
ไฟฟ้า และส่วนประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์(สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโซล, 2556)  
 
 ถึงอย่างไรก็ตาม แม้ว่าในประเทศไทยจะมีบริษทัเกาหลีอยู่บ้าง แต่ก็มีจ  านวนน้อยกว่า
บริษทัญ่ีปุ่นท่ีมาลงทุนท าธุรกิจภายในประเทศไทย จึงอาจจะท าให้กลุ่มตวัอยา่งมองเห็นประโยชน์
ในเชิงธุรกิจและมีทศันคติท่ีดีต่อภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ภาษาเกาหลีก็เป็นได ้
 
 นอกจากน้ี  ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีการประเมินทศันคติท่ีดีต่อบุคลิกลกัษณะต่อผูพู้ด
ภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ผูพ้ดูภาษาเกาหลีทั้งสองกลุ่มอาย ุและเม่ือพิจารณาทีละกลุ่มอาย ุพบวา่ กลุ่มคนท่ี
มีอายุน้อยมีการประเมินทศันคติท่ีดีต่อบุคลิกลกัษณะต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกว่าผูพู้ดภาษาเกาหลี
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติในทุกๆลกัษณะ และกลุ่มคนท่ีมีอายุมากก็มีการประเมินทศันคติท่ีดีต่อ
บุคลิกลักษณะต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมากกว่าผูพู้ดภาษาเกาหลีในทุกลักษณะเช่นกัน เพียงแต่ว่ามี
นยัส าคญัทางสถิติ 8 ลกัษณะ และไม่มีนยัส าคญัทางสถิต 2 ลกัษณะ  
 
 จากผลการประเมินบุคลิกลกัษณะในขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่ทั้ง 10 คุณลกัษณะดงักล่าวเป็น
ลกัษณะท่ีเด่นๆของชาวญ่ีปุ่น เพราะลกัษณะนิสัยของชาวญ่ีปุ่นในการเขา้สังคมมกัจะเป็นท่ียอมรับ
ของคนไทยโดยทัว่ไปอยูแ่ลว้วา่เป็นคนท่ีมีความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์ขยนั ตรงต่อเวลา จิตใจดี สุภาพ 
ข้ีเกรงใจ ฯลฯ (educatepark, 2557) ซ่ึงแตกต่างจากชาวเกาหลีท่ีคนไทยส่วนใหญ่มกัคิดว่า ชาว
เกาหลีไม่มีมารยาท ไม่มีน ้าใจ ชอบส่งเสียงดงั ฯลฯ   
 
 เม่ือพิจารณาทางดา้นเพศไม่วา่จะอยูใ่นกลุ่มอายุใดก็ตาม เพศหญิงมีความช่ืนชอบภาษาท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัอายขุองตนมากกวา่เพศชาย แมว้า่จะไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ก็เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบัสมมุติฐาน เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายหลกัทางดา้นความบนัเทิงส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง 
จึงท าใหเ้พศหญิงน่าจะมีความช่ืนชอบความบนัเทิงมากกวา่เพศชาย ผูว้ิจยัคาดวา่ เพศหญิงส่วนมาก
น่าจะช่ืนชอบความบนัเทิงของทั้งสองประเทศน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปินนกัแสดงและละครชุด (mini-
series) ท่ีได้เขา้มาเผยแพร่ในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว เพราะสังเกตจากสถานีโทรทศัน์ต่างๆท่ี
น าเสนอรายการโทรทศัน์ท่ีเก่ียวกบักระแสนิยมวฒันธรรม J-Pop และ K-Pop เช่น น าละครชุดท่ีมี
นักแสดงน าฝ่ายชายเป็นท่ีได้รับความนิยมและเป็นท่ีช่ืนชอบของเพศหญิง เช่น Mukai Osamu 
นกัแสดงหนุ่มท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น หรือ Kim Soo Hyun นกัแสดง
หนุ่มท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศเกาหลี โดยน ามาฉายให้กบักลุ่มผูช้มโดยเฉพาะ
เพศหญิงท่ีมีความช่ืนชอบกระแสนิยมวฒันธรรมญ่ีปุ่นและเกาหลี  



 
89 

 

 
 

 ในการแสดงเหตุผลของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลี ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะ
อายใุดหรือเพศใดต่างก็มีความสนใจเลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ภาษาเกาหลี ผูว้ิจยัสันนิษฐานวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความสนใจศึกษาภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ภาษาเกาหลี อาจเป็นเพราะในปัจจุบนัประเทศ
ญ่ีปุ่นมีความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี นอกจากน้ียงัมีบริษทัของ
ประเทศญ่ีปุ่นเขา้มาลงทุนท าธุรกิจในประเทศไทยอีกเป็นจ านวนมาก จึงท าให้กลุ่มตวัอยา่งมีความ
สนใจเลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่น เพื่อเพิ่มรายไดแ้ละเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพมากกวา่ท่ีจะสนใจ
ศึกษาเพื่อน ามาตอบสนองความตอ้งการของตนทางดา้นความบนัเทิง  ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความ
สนใจในการศึกษาภาษาเกาหลีมากกวา่ภาษาญ่ีปุ่น อาจเป็นเพราะกระแสนิยมทางดา้นความบนัเทิง 
เช่น ภาพยนตร์ เพลง ละครชุดทางโทรทศัน์ รวมไปถึงศิลปิน นกัแสดง ท่ีท าให้เกิดความคลัง่ไคลจึ้ง
เป็นแรงดึงดูดใจใหมี้ความสนใจเลือกศึกษาภาษาเกาหลีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 
 
 ผูว้ิจยัคาดว่า ความบนัเทิงของประเทศเกาหลีส่วนใหญ่จะเก่ียวกบัศิลปิน นกัแสดง เพลง 
ละคร ฯลฯ ซ่ึงจะดึงดูดเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ดังท่ี พทัธนันท์  เด็ดแก้ว (2553) กล่าวไวว้่า 
“กลุ่มเป้าหมายหลกัทางด้านความบนัเทิงส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง จึงท าให้เพศหญิงได้รับการ
ตอบสนองความตอ้งการและความร่ืนรมยท์างดา้นความบนัเทิงมากกวา่เพศชาย” 
 
 แต่อยา่งไรก็ตาม ถา้หากน าความสนใจเลือกศึกษากบัความช่ืนชอบท่ีมีต่อภาษาญ่ีปุ่นและ
ภาษาเกาหลีมาเปรียบเทียบกนั จะเห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากมีความสนใจเลือกศึกษากบัความช่ืน
ชอบท่ีมีต่อภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลีนั้นมีความแตกต่างกนั กล่าวคือ ไม่วา่จะกลุ่มอายุใดหรือเพศ
ใดส่วนใหญ่จะมีความสนใจเลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ภาษาเกาหลีตามเหตุผลท่ีกล่าวมาแลว้ใน
ขา้งตน้  แต่เม่ือแสดงเหตุผลในส่วนของความช่ืนชอบกลบัมีความช่ืนชอบไม่แตกต่างกนัทั้งสอง
ภาษา  ผูว้จิยัจึงสันนิษฐานวา่  เพราะสังคมในปัจจุบนัน้ีมีอตัราการแข่งขนักนัสูงในหลายๆดา้น เช่น 
ทางด้านรายได้ ทางด้านอาชีพ ฯลฯ เน่ืองจากในปัจจุบนัค่าครองชีพหรือร่ายจ่ายท่ีมีอตัราการ
เปล่ียนแปลงท่ีสูงข้ึนและไม่มีความสัมพนัธ์กับรายรับของคนสังคม ฉะนั้นคนในสังคมจึงต้อง
แข่งขนักนัในทุกๆด้าน และการจะเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้กบัตนเองจึงจ าเป็นตอ้งเลือกส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ สามารถสร้างความเจริญกา้วหนา้และความมัน่คงใหแ้ก่ชีวติของตน ถึงแมว้า่ส่ิงนั้นจะขดั
ต่อความตอ้งการก็ตาม  
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ข้อเสนอแนะ 
 

 1. งานวจิยัในคร้ังน้ีไดศึ้กษาทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นกบัผูพู้ดภาษาเกาหลี
โดยเลือกเก็บเฉพาะท่ีเป็นคนไทยอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบั
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมุ่งศึกษาปัจจยัทางสังคมเฉพาะอายุและเพศเท่านั้น ผูว้ิจยัเล็งเห็นวา่ในอนาคต
ถา้หากมีการศึกษาทศันคติต่อภาษาอีกจะตอ้งตระหนกัถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เช่น ระดบัการศึกษา อาชีพ 
ถ่ินท่ีอยู ่ฯลฯ   
 
 2. ผูว้จิยัคาดวา่ควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบทศันคติต่อภาษาในภาษาอ่ืนๆ ตามปัจจยัทาง
สังคมต่างๆ เช่น ระดบัการศึกษา อาชีพ ฯลฯ ท่ีน่าจะมีผลต่อทศันคติต่อภาษา เพราะปัจจุบนัประเทศ
ไทยมีการเปิดรับภาษาและวฒันธรรมของต่างประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะภาษาต่างๆในอาเซียนท่ี
เร่ิมเขา้มามีบทบาทต่อคนในสังคม เพื่อใหเ้ห็นแนวโนม้ของการศึกษาภาษาต่างประเทศของประเทศ
ไทย ซ่ึงการศึกษาทัศนคติต่อภาษานับได้ว่าเป็นการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทาง
การศึกษา เพื่อท่ีจะช่วยหาแนวทางและก าหนดนโยบายท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของเยาวชนใน
สังคม 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยั 
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ข้อมูลส่วนตัว 

 

โปรดกรอกขอ้มูลส่วนตวัของท่าน โดยใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  

1.  เพศ   ชาย                

  หญิง 

2. อาย ุ________ ปี 

3. การศึกษา               ปริญญาตรี                    

   ปริญญาโท                    

   ปริญญาเอก                    

   อ่ืนๆ 

4. อาชีพ ______________ 

 

แบบสอบถามชุดที ่1 

 

ค าช้ีแจง 
  
 ในการตอบแบบสอบถามจะให้ท่านฟังตวัอย่างเสียงจ านวนทั้งหมด 4 เสียง ซ่ึงจะท าการ
เปิดใหท้่านฟังทีละ 1 ตวัอยา่งเสียง แลว้จินตนาการถึงบุคลิกลกัษณะของผูพู้ดตวัอยา่งเสียงท่ีท่านได้
ฟัง หลังจากนั้นท่านจึงประเมินบุคลิกลักษณะของผูพู้ดตวัอย่างเสียง โดยการใส่เคร่ืองหมาย
กากบาท () ในช่อง          ท่ีท่านคิดวา่ตรงหรือใกลเ้คียงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียง 1 
ช่องเท่านั้น 
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ตัวอย่าง 
 
 หลงัจากท่านท่ีไดฟั้งเสียงเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ถา้หากวา่ท่านมีความเห็นดว้ยหรือไม่เห็น
ดว้ยกบัส่ิงท่ีท่านไดฟั้ง ดงัน้ี 
 
1. ถา้หากท่านเห็นดว้ย ใหใ้ส่เคร่ืองหมายกากบาท () ในช่อง 
 
2. ถา้หากท่านค่อนขา้งเห็นดว้ย ใหใ้ส่เคร่ืองหมายกากบาท () ในช่อง 
 
3. ถา้หากท่านเป็นกลาง ใหใ้ส่เคร่ืองหมายกากบาท () ในช่อง 
 
4. ถา้หากท่านค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย ใหใ้ส่เคร่ืองหมายกากบาท () ในช่อง 
 
5. ถา้หากท่านไม่เห็นดว้ย ใหใ้ส่เคร่ืองหมายกากบาท () ในช่อง 
 
 
เสียงที ่1 
 
รูปร่างหนา้ตาดี 5 4 3 2 1 รูปร่างหนา้ตาน่าเกลียด 
ฉลาด 5 4 3 2 1 โง่ 
ขยนั 5 4 3 2 1 ข้ีเกียจ 
ซ่ือสัตย ์ 5 4 3 2 1 คดโกง 
สุภาพ 5 4 3 2 1 หยาบคาย 
มัน่ใจในตวัเอง 5 4 3 2 1 ไม่มัน่ใจในตวัเอง 
เป็นผูน้ า 5 4 3 2 1 เป็นผูต้าม 
มีการศึกษาสูง 5 4 3 2 1 มีการศึกษาต ่า 
ร ่ ารวย 5 4 3 2 1 ยากจน 
เป็นมิตร 5 4 3 2 1 ไม่เป็นมิตร 

 
 

5 

2 

1 

3 

4 
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เสียงที ่2  
 
รูปร่างหนา้ตาดี 5 4 3 2 1 รูปร่างหนา้ตาน่าเกลียด 
ฉลาด 5 4 3 2 1 โง่ 
ขยนั 5 4 3 2 1 ข้ีเกียจ 
ซ่ือสัตย ์ 5 4 3 2 1 คดโกง 
สุภาพ 5 4 3 2 1 หยาบคาย 
มัน่ใจในตวัเอง 5 4 3 2 1 ไม่มัน่ใจในตวัเอง 
เป็นผูน้ า 5 4 3 2 1 เป็นผูต้าม 
มีการศึกษาสูง 5 4 3 2 1 มีการศึกษาต ่า 
ร ่ ารวย 5 4 3 2 1 ยากจน 
เป็นมิตร 5 4 3 2 1 ไม่เป็นมิตร 

 
 
เสียงที ่3   
  
รูปร่างหนา้ตาดี 5 4 3 2 1 รูปร่างหนา้ตาน่าเกลียด 
ฉลาด 5 4 3 2 1 โง่ 
ขยนั 5 4 3 2 1 ข้ีเกียจ 
ซ่ือสัตย ์ 5 4 3 2 1 คดโกง 
สุภาพ 5 4 3 2 1 หยาบคาย 
มัน่ใจในตวัเอง 5 4 3 2 1 ไม่มัน่ใจในตวัเอง 
เป็นผูน้ า 5 4 3 2 1 เป็นผูต้าม 
มีการศึกษาสูง 5 4 3 2 1 มีการศึกษาต ่า 
ร ่ ารวย 5 4 3 2 1 ยากจน 
เป็นมิตร 5 4 3 2 1 ไม่เป็นมิตร 
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เสียงที ่4 
 
รูปร่างหนา้ตาดี 5 4 3 2 1 รูปร่างหนา้ตาน่าเกลียด 
ฉลาด 5 4 3 2 1 โง่ 
ขยนั 5 4 3 2 1 ข้ีเกียจ 
ซ่ือสัตย ์ 5 4 3 2 1 คดโกง 
สุภาพ 5 4 3 2 1 หยาบคาย 
มัน่ใจในตวัเอง 5 4 3 2 1 ไม่มัน่ใจในตวัเอง 
เป็นผูน้ า 5 4 3 2 1 เป็นผูต้าม 
มีการศึกษาสูง 5 4 3 2 1 มีการศึกษาต ่า 
ร ่ ารวย 5 4 3 2 1 ยากจน 
เป็นมิตร 5 4 3 2 1 ไม่เป็นมิตร 

 
 

แบบสอบถามชุดที ่2 
ค าช้ีแจง 
 
 แบบสอบถามชุดท่ี 2 น้ีมีจ  านวนค าถามทั้งหมด 2 ขอ้ โดยแต่ละขอ้จะมีค าถามยอ่ย 2 ขอ้ ให้
ท่านตอบค าถามขอ้ยอ่ยเพียงขอ้เดียวในแต่ละขอ้ใหญ่เท่านั้น   
 
1. ถา้หากวา่ท่านสนใจเลือกศึกษาภาษาต่างประเทศ โดยให้เลือกศึกษาระหวา่งภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษา
เกาหลี (ให้ท่านเลอืกตอบค าถามข้อใดข้อหน่ึงเท่าน้ัน) 
  
 1.1 ท่านเลือกศึกษาภาษาญ่ีปุ่น เพราะเหตุใด  
 เพราะ__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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 1.2 ท่านเลือกศึกษาภาษาเกาหลี เพราะเหตุใด 
 เพราะ__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2. ท่านช่ืนชอบภาษาใดมากกวา่กนัระหวา่งภาษาญ่ีปุ่นกบัภาษาเกาหลี (ให้ท่านเลือกตอบค าถามข้อ
ใดข้อหน่ึงเท่าน้ัน)  
 
 2.1 ท่านช่ืนชอบภาษาญ่ีปุ่นมากกวา่ภาษาเกาหลี เพราะเหตุใด  
 _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  
 2.2 ท่านช่ืนชอบภาษาเกาหลีมากกวา่ภาษาญ่ีปุ่น เพราะเหตุใด
 _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ***** ขอบพระคุณท่ีใหค้วามร่วมมือค่ะ ***** 
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ภาคผนวก ข 
รายการค าศพัทส์ าหรับการบนัทึกตวัอยา่งเสียงท่ีใชใ้นการวจิยั 
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รายการค าศัพท์ทีใ่ช้ในชีวติประจ าวนัส าหรับการบันทกึตัวอย่างเสียง   
 

ภาษาญีปุ่่น ภาษาเกาหล ี ภาษาจีน ค าแปล 
こんにちわ。 안녕하세요. 你好。 สวสัดี 

ありがとうございます。 감사합니다. 谢谢你。 ขอบคุณ 
おねがいします。 제발. 请。 ไดโ้ปรด 
さよなら。 안녕히. 再见。 ลาก่อน 

まぁまぁです。 그저  그래요. 慢慢的,不着慌地。 เร่ือยๆ 
どういたしま し て。 천만에요. 不要紧。 ไม่เป็นไร 

大丈夫です。 문제 없어요. 没问题! ไม่มีปัญหา 
ごめんなさい。 미안하니다. 对不起。 ขอโทษ 

はい。 예. 是。 ใช่ 
いいえ。 아니요. 不是。 ไม่ใช่ 
たぶん。 아마도. 也许。 อาจใช่ (บางที) 
今日。 오늘. 今天。 วนัน้ี 
明日。 내일. 明天。 พรุ่งน้ี 
今。 지금. 现在。 ตอนน้ี 
いつ？ 언제? 什么时候。 เม่ือไหร่ 

お元気ですか。 어떻게 
지내십니까? 

o你好吗 ？ คุณเป็น
อยา่งไรบา้ง 
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ประวตัิการศึกษาและการท างาน 
 
ช่ือ – นามสกุล     นางสาวกิตติยา  แซ่เตีย 
วนั เดือน ปี ทีเ่กดิ    วนัท่ี 31 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2531 
สถานทีเ่กดิ     จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ประวตัิการศึกษา     ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 
      มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา   
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