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ไคสแควรยังพิสูจนวาทุกตัวแปรทางสังคมท่ีศึกษาพบวา p = 0.00 ซ่ึงนอยกวาระดับนยัสําคัญ 
ท่ีตั้งไวท่ี 0.05 แสดงวา อาย ุ เพศ การศึกษา อาชีพ และเช้ือสาย มีผลตอการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้น 
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 The purpose of this study was to analyze Fujian loanwords used by Phuket residents 
based on certain social factors in accordance with social variables comprising age (it was 3 periods:  
less age 10-30 year, middle age 31-50 year and more than 51 years),  gender (Male and Female)  
Educational Level (low Educational Level; Primary-Secondary, Middle Educational Level; High 
School/Diploma and High Educational Level; University), Career (Government & Private) and 
Lineage (Thai & Fujian)The total number of respond to was 210 persons. The data was collected 
by questionnaires and the critical value is p = 0.05. 
 
 The study found that it was base on the assumptions that was the group of people who 
had the age more than 51 years used Fujian loanwords more than the group of less age people. 
The group of male used Fujian loanwords more than the group of female.  The group of high 
educational level used Fujian loanwords less than the group of low educational level. The group 
of Private career used Fujian loanwords more than the group of Government career.  And the 
group of Fujian lineage used Fujian loanwords more than the group of Thai lineage.  Besides the 
result of Chi-Square Test using found that the critical value is p= 0.00 that was less than the 
assumption p=0.05 and it showed that the social factors (Age, gender, Educational level, Career 
and Lineage) affected to Fujian loanwords using. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและสําคัญของปญหา 
 

 จังหวดัภเูก็ตเปนจังหวัดหนึง่ทีมีผูพูดภาษาจีนอยูเปนจํานวนมากในจํานวนนี้เปนผูพดู
ภาษาจนีฮกเกีย้นมากท่ีสุด  เพราะชาวจีนท่ีเขามาต้ังถ่ินฐานในจังหวัดภูเก็ตต้ังแตสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตนคือ ชาวจีนฮกเกี้ยน ซ่ึงอพยพมาจากจีนตอนใต คือ มณฑลฟูเกี๋ยน โดยมีเมืองเอหมึง (เอมอย) 
เปนศูนยกลาง (ขจัดภัย  บุรุษพัฒน, 2517: 15) ซ่ึงเปนพวกแรกท่ีอพยพเขามาทําเหมืองแรดีบุกจาก
การเปนกุลีรับจางไดกาวข้ึนมาเปนนายเหมืองแรท่ีม่ันคงและมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจสูง (สารานกุรม
วัฒนธรรมภาคใต, มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณชิย, 2543: 1691)  นอกจากนี้
ในสมยัพระบาทสมเด็จฯ พระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดใหเจาเมืองตระกูลตาง ๆ ตามหัวเมืองภาคใต
ทางฝงตะวันตก เปนผูผูกขาดทําภาษีอากรในหวัเมืองของตน ทําใหเกิดระบบผูกขาดภาษแีบบใหม 
ท่ีเรียกวา “ระบบเหมาเมือง”  ผลประโยชนท่ีไดจากระบบเหมาเมือง จะแจกจายกันในระหวาง 
เจาเมืองและคนจีนกลุมตาง ๆ (สงบ  สงเมือง, 2532: 93) 
 
 ในสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ชาวตะวันตกไดเปดกิจการเรือกลไฟ
เดินระหวางประเทศจีนกับเมืองทาตาง ๆ ซ่ึงเปนปจจยัสําคัญท่ีทําใหชาวจีนอพยพเขามาในเมือง
ภูเก็ตมากข้ึน (สารานุกรมวฒันธรรมภาคใตมูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, 
2543: 1699) และพระยารัษฎานุ-ประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบ้ี  ณ ระนอง) สมุหเทศาภิบาลมณฑล
ภูเก็ตในขณะนั้น ไดพัฒนาเมืองภูเก็ตข้ึนสูระดับนานาชาติเปนคนแรก (กรมศิลปากร, 2542: 87) 
จนกระท่ังเมืองภูเก็ตมีประชาชนชาวจนีมากกวาชนพ้ืนเมืองทําใหชาวภูเก็ตไดรับอิทธิพลภาษาของ
ชาวจีนฮกเกีย้น ภาษาของภูเก็ตจึงมีลักษณะเฉพาะ คือ มีภาษาจนีปนภาษาทองถ่ิน  
 
 ชาวภูเก็ตไดใชคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้นในชีวิตประจําวันมาเปนเวลายาวนานแตปจจุบันนี้
ผูวิจยัในฐานะผูท่ีอยูอาศัยในจังหวดัภเูกต็มาเกอืบตลอดชีวิตไดสังเกตวาการใชคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้น
มีแนวโนมลดลงเร่ือย ๆ  ผูวจิัยคาดวาสาเหตุนาจะมาจากท่ีจังหวดัภเูกต็ในปจจุบันเปนแหลงทองเท่ียว
ท่ีสําคัญมีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย และชาวตางชาติเดินทางมาทองเท่ียวเปนจํานวนมาก  รวมท้ัง 
มีผูอพยพจากที่อ่ืนเขามาทํางานอยูในจังหวัดภูเก็ตเปนจาํนวนมากบุคคลเหลานี้เม่ือไดติดตอส่ือสาร 
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กับคนในทองถ่ินก็จะใชภาษาไทยมาตรฐานเปนส่ือในการติดตอส่ือสาร ทําใหคนในทองถ่ินหันมา
ใชภาษาไทยมาตรฐานมากข้ึน  

 
 นอกเหนือจากท่ีกลาวมาขางตนแลว คนในจังหวดัภเูก็ตเม่ือไดรับการศึกษาในโรงเรียน
ตองใชภาษาไทยกลางซ่ึงเปนภาษามาตรฐานกันท่ัวประเทศ บังคับใหใชในโรงเรียนท่ัวไป    
(สถาพร  ศรีสัจจัง, 2513: 151) อิทธิพลภาษาไทยกลางท่ีไดรับก็มีมากขึ้นทําใหมีการใชภาษาไทย
กลางมากข้ึน และใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นนอยลง และตามโครงการแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต
ภายใต พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ระบุวา การศึกษาในจังหวัด
ภูเก็ตมีความเจริญกาวหนามาก จังหวัดภูเก็ตมีสถานศึกษาท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนในป พ.ศ. 
2554 ท้ังหมด 97 แหง แบงเปนต้ังแตระดบัอนุบาล ประถม ศึกษามัธยมศึกษา รวม 89 แหง  
ปวช.-ปวส. 6 แหงปริญญาตรี 2 แหง และมีโรงเรียนนานาชาติเกิดข้ึน (อุตสาหกรรมจังหวดัภเูก็ต, 
2533)  
 
 ปจจัยทางสังคมมีผลทําใหคนภูเก็ตแตละคนมีการใชคํายมืภาษาจนีฮกเกี้ยนในอัตราท่ี
แตกตางกัน เชน ปจจยัดานเพศ ซ่ึงจากผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร จากสํานักงาน
สถิติแหงชาติ สรุปวา ระหวางป 2548-2549 ผูหญิงท่ีทํางานนอกบานมีอัตรารอยละ 60 สวนผูชาย 
ท่ีทํางานนอกบานมีอัตรารอยละ 73 ในป 2550 ผูหญิงท่ีทํางานนอกบานมีอัตรามากกวารอยละ 60  
ผูชายท่ีทํางานนอกบานมีอัตรารอยละ 80 แสดงใหเห็นวาผูหญิงมีแนวโนมทํางานนอกบานมากข้ึน
เร่ือย ๆ โดยผูหญิงเหลานี้เปนปจจยัสําคัญในการผลิตของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวดัภเูก็ต 
พบวา มีผูหญิงทํางานนอกบานในระหวางป 2548-2549 มีอัตรารอยละ 65 สวนผูชายท่ีทํางาน  
นอกบานมีอัตรารอยละ 83 ในป 2550 ผูหญิงท่ีทํางานนอกบานมีอัตรารอยละ 67 ผูชายท่ีทํางาน
นอกบานมีอัตรารอยละ 84 จะเหน็ไดวาผูหญิงในจังหวัดภูเก็ตมีการทํางานนอกบานมากข้ึน        
จากการที่ผูหญิงทํางานนอกบานทําใหผูหญิงไดเจอกับคนเปนจํานวนมาก และคนที่หลากหลาย   
จึงจําเปนจะตองใชภาษามาตรฐานในการติดตอส่ือสาร ดังท่ี อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ (2541) 
ช้ีใหเห็นวา ผูหญิงมีการคํานึงถึงหนาตามากกวาผูชายโดยผูหญิงจะใชภาษาที่มีศักดิ์ศรีหรือภาษา
มาตรฐาน จะเห็นไดวา เพศเปนปจจยัหนึ่งท่ีมีความแตกตางในการใชภาษา ผูวจิัยคาดวาผูหญิง    
จะใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นนอยกวาผูชาย  
 
 นอกจากปจจยัดานเพศแลว ปจจัยดานเช้ือชาติก็มีผลตอการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้น      
ซ่ึง Omoniyi (2006: 11) กลาววา การใชภาษาจะสัมพนัธกับเช้ือชาติ เพราะเช้ือชาติ คือ การมี
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดเดยีวกัน และเช่ือวาสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษ  
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กลุมเดียวกนั ผูท่ีอยูในกลุมเช้ือสายชาติพนัธุเดียวกนัจะมีความรูสึกผูกพันทางสายเลือด และ      
ทางวัฒนธรรมพรอม ๆ กันไปเปนความรูสึกผูกพันท่ีชวยเสริมสรางอัตลักษณของบุคคลและของ
ชาติพันธุ และในขณะเดียวกนัก็สามารถสรางความรูสึกใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได
โดยเฉพาะอยางยิ่งถาผูท่ีอยูในกลุมชาติพันธุนับถือศาสนาเดียวกัน ความรูสึกผูกพันนีอ้าจเรียกวา  
“สํานึก” ทางชาติพันธุ ในแตละกลุมชาติพนัธุจะมีลักษณะวัฒนธรรมการใชภาษาแตกตางกัน  
ตางกลุมชาติพนัธุกัน ภาษาตางกัน  ดังนั้น ภาษาเปนส่ิงหนึ่งท่ีบงบอกชาติพันธุได  ผูวจิัยคาดวา  
คนท่ีมีเช้ือสายจีนฮกเกี้ยนจะใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนมากกวาคนท่ีมีเช้ือสายไทย 
 
 นอกจากนี ้ปจจัยดานอายุของผูพูดก็มีผลตอการเลือกใชคําศัพทจากภาษาถ่ินหรือภาษา
มาตรฐานดวย นั่นคือ ยิ่งอายมุากก็ยิ่งใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนมาก ยิ่งอายุนอยก็ยิ่งใชคํายืมภาษา 
จีนฮกเกี้ยนนอยลง และยิ่งเวลาผานไปก็พบวา การรุกลํ้าของภาษามาตรฐานของประเทศเขาไป 
ในภาษาถ่ินกม็ากข้ึนทุกที ดงัแสดงใหเห็นจากงานวิจยัเกีย่วกับเขตปรับเปล่ียนภาษาระหวาง
ภาษาไทยถ่ินกลางกับภาษาไทยถ่ินใต ของ วรรณพร  ทองมาก (2526) ท่ีพบวา เขตปรับเปล่ียน
ภาษาอยูท่ีอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ชลิดา  โรจนวฒันวุฒิ  (2533) พบวา ในอีก  
7 ปตอมา รอยตอภาษาไทยถ่ินกลางอยูท่ีอําเภอละแม จังหวัดชุมพร  พร้ิมรส  มารีประสิทธ์ิ (2535) 
พบวา ในอีก 2 ปตอมา เขตปรับเปล่ียนภาษาเล่ือนลงไปอีกอยูท่ีตําบลบานนา จังหวดัชุมพร และ
อุไรภรณ  ตันตินิมิตกุล (2544) พบวา ในอีก 9 ปตอมา รอยตอภาษาไทยถ่ินกลางอยูท่ีอําเภอสวี 
จังหวดัชุมพร งานวิจยัเหลานี้ไดช้ีใหเห็นวา ภาษาไทยกลางไดเขามาทางเขตภาคใตมากข้ึนเร่ือย ๆ  
 
 ในงานวิจยัของ รุงรัตน  ทองสกุล (2544) ซ่ึงศึกษาเร่ืองการวิเคราะหการใชคํายืมภาษาจีน
ฮกเกีย้นของชาวไทยเช้ือสายจีนสามระดับอายุในจังหวัดภูเก็ต พบวา วยัสูงอายุมีการใชคํายืม
ภาษาจนีฮกเกีย้นในชีวิตประจําวันมากกวาวัยรุนอายุนอย ซ่ึงงานวจิัยของรุงรัตนไดช้ีใหเห็นวา  
อายุมีผลตอการใชภาษา แสดงใหเห็นวา การท่ีภาษาไทยกลางไดเขามาในภาคใตสงผลใหคนรุน
อายุนอยมีการใชภาษาไทยกลางมากข้ึน แตเขาไดศึกษาตัวแปรอายเุพยีงตัวแปรเดียวท้ัง ๆ ท่ีจริง
แลวมีปจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผล  ดังนั้นผูวิจยัจะศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีคาดวามีอิทธิพล และจากอิทธิพลของ
ส่ิงแวดลอมท่ีกลาวมาขางตนตัวแปรอ่ืน ๆ ก็นาจะสงผลตอการใชภาษาดวยเชนกนั  ผูวิจยัจึงศึกษาวา
คนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตมีการใชคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้นในชีวิตประจําวันมากนอยเพยีงใด   
ตามตัวแปรทางสังคมไดแก อายุ เพศ การศกึษา อาชีพ และเช้ือสาย 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1. เพื่อศึกษาปริมาณในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นของคนที่อาศัยอยูในจงัหวัดภูเก็ต  
ท้ังสามชวงอายุไดแก กลุมท่ี 1อายุ 51 ปข้ึนไป กลุมท่ี 2 อายุ 31-50 ป กลุมท่ี 3 อายุ 10-30 ป 
 
 2. เพื่อศึกษาปริมาณในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นของคนที่อาศัยอยูในจงัหวัดภูเก็ต
ระหวางเพศชายและเพศหญิง  
 
 3. เพื่อศึกษาปริมาณในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นของคนที่อาศัยอยูในจงัหวัดภูเก็ต
ระหวางกลุมท่ีมีการศึกษาสูงและกลุมท่ีมีการศึกษาตํ่า  
 
 4. เพื่อศึกษาปริมาณในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นของคนที่อาศัยอยูในจงัหวัดภูเก็ต 
ระหวางกลุมอาชีพรับราชการและกลุมอาชีพเอกชน  
 
 5. เพื่อศึกษาปริมาณในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นของคนที่อาศัยอยูในจงัหวัดภูเก็ต
ระหวางเช้ือสายไทยและเช้ือสายจีนฮกเกีย้น 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

 
 1. คนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตกลุมท่ีมีอายุมากมีการใชคํายมืภาษาจนีฮกเกี้ยนมากกวา
กลุมท่ีมีอายุนอย 
 
 2. คนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตเพศชายมีการใชคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้นมากกวาเพศหญิง  
 
 3. คนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตกลุมท่ีมีการศึกษาตํ่ามีการใชคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้น
มากกวากลุมท่ีมีการศึกษาสูง 
 
 4. คนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตกลุมอาชีพเอกชนมีการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนมากกวา
กลุมอาชีพรับราชการ 
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 5. คนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนมีการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้น
มากกวาเช้ือสายไทย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 
 งานวิจยันี้เกบ็ขอมูลจากคนท่ีอาศัยอยูในจงัหวัดภเูก็ตต้ังแตกาํเนิดเทานัน้ โดยใชวิธีการถาม
จากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีบอกวาเปนคนภูเกต็โดยกําเนิด และอาศัยอยูใน
จังหวดัภเูก็ตมาตลอดจนถึงปจจุบัน  
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 1. สะทอนใหเหน็ถึงคานิยมของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตเกีย่วกับการใชภาษา 
 
 2. เปนประโยชนในการศึกษาวฒันธรรมทางภาษาของคนในจังหวัดภูเก็ต 
 
 3. เปนแนวทางในการศึกษาภาษาถ่ินอ่ืน ๆ ตามตัวแปรทางสังคม 
 
 4. เปนประโยชนแกผูสนใจศึกษาการแปรของภาษาถ่ิน 
 
 5. เปนประโยชนแกผูสนใจศึกษาเร่ืองคํายืม 
 

นิยามศัพท 
 
 คํายืม คือ  คําศัพทท่ีไมไดมีอยูแตเดิมในภาษาแตเปนคําศัพทท่ีนําเขามาจากภาษาอ่ืนดวย
ความจําเปน  เนื่องจากขาดคําท่ีจะใชแสดงความคิดใหม ๆ หรือเรียกส่ิงใหม ๆ (พจนานุกรมศัพท
ภาษาศาสตร (ภาษาศาสตรประยุกต) พ.ศ. 2553 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)  
 
 คํายืมภาษาจีนฮกเก้ียน คือ  คําศัพทภาษาจีนฮกเกีย้นท่ีนําเขามาใชแทนคําไทย และ 
ใชปะปนไปกบัภาษาไทย  
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 การปนภาษา คือ การใชภาษาหรือระบบการส่ือสารใดก็ตามมากกวา 1 ภาษาหรือ 1 ระบบ
ปนกันในแตละประโยค เชน การพูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษในแตละประโยค (พจนานุกรม
ศัพทภาษาศาสตร (ภาษาศาสตรประยุกต) พ.ศ. 2553 ฉบับราชบัณฑติยสถาน)  
 
 คําทับศัพท คือ การดําเนินการแปลงขอความจากระบบการเขียนหรือภาษาหนึ่งไปสูอีก
ภาษาหนึ่งอยางมีหลักการเพือ่ใหสามารถเขียนคําในภาษาตางประเทศดวยภาษาและอักษรในภาษา
นั้น ๆ ไดสะดวก (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)  
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บทที่ 2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

 ในการศึกษาเร่ือง “การใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนตามตัวแปรทางสังคมบางประการ”  ผูวิจัย
ไดตรวจเอกสารท่ีวาดวยทฤษฎีและหลักการท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคในงานวิจยันี้ และตรวจ
เอกสารงานวิจยัท่ีเกีย่วของกบังานวิจยันี้ ดงัตอไปนี ้
 
 1.  ทฤษฎีและหลักการ 
 
  1.1  ความสัมพันธระหวางภาษากับอายุ  
 
  1.2  ความสัมพันธระหวางภาษากับเพศ  
 
  1.3  ความสัมพันธระหวางภาษากับชนช้ันทางสังคม  
 
  1.4  ความสัมพันธระหวางภาษากับชาติพันธุ และเช้ือชาติ   
 
  1.5  การแปรภาษา 
 
  1.6  การปนภาษา 
 
 2. งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
 
  2.1  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับคํายืม  
 
  2.2  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้น  
 
  2.3  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรทางสังคม  
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  2.4  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับการแปรภาษา  
 
  2.5  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับการปนภาษา 
 

ทฤษฎีและหลักการ 
 
ความสัมพันธระหวางภาษากับอายุ 
 
 อายเุปนปจจยัหนึ่งท่ีช้ีใหเหน็ถึงสถานภาพตามธรรมชาตขิองคนแตละคนในสังคมซ่ึงทําให
สถานภาพของคนในสังคมแตกตางกัน  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสังคมของประเทศน้ัน ๆ วาใหความสําคัญ
กับอายุอยางไร และทําใหแตละสังคมกําหนดบทบาทของวัยท่ีแตกตางกันดวย เชน สังคมของ     
คนจีนจะเคารพคนท่ีอายุ และคนท่ีมีอายุมากมีอํานาจในการตัดสินใจ แตสังคมของคนอเมริกัน  
เปนสังคมอุตสาหกรรมไดใหความสําคัญกับวยัหนุมสาว  เพราะเปนวยัท่ีใชแรงงาน  
(อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2541: 26) 
 
 ในสังคมไทยความเคารพข้ึนอยูกับอายุซ่ึงผูท่ีมีอายุนอยจะตองเคารพผูท่ีมีอายุมาก ทําให     
ผูท่ีมีอายุมากมีอํานาจมากกวาผูท่ีมีอายุนอย จะเห็นไดวาผูท่ีมีอายุมากมีสถานภาพสูงกวาผูท่ีมี 
อายุนอย และถือวาเปนส่ิงท่ีเห็นไดชัดเจนในสังคมไทย (อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2541: 28-29) 
และ เอมอร  ตรูวิเชียร (2533: 59) ไดกลาวถึงคําเรียกญาติ (Kinship terms) ในสังคมไทยวา 
สังคมไทยใหความสําคัญกับผูสูงอายุมาก โดยผูท่ีไมใชญาติแตจะใชคําเรียกขานเทียบกับ 
ผูท่ีเปนญาติทางอายุ เชน ผูท่ีมีอายุมากกวาบิดามารดาจะเรียกวา “ลุง” หรือ “ปา” เปนตน  
 
 คนแตละคนในสังคมเม่ือมีอายุมากข้ึนทําใหสถานภาพทางสังคมเปล่ียนไปตามวยั  
วัยท่ีแตกตางกนัยอมตองมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน  ดังนัน้ การใชภาษาก็เปนพฤติกรรมอยางหนึ่ง 
ท่ีทําใหคนตางวัยมีการใชภาษาท่ีแตกตางกนั ยกตัวอยาง เชน การใชภาษาในวัยรุนจะใชภาษาแสลง 
คือ เปนแสลงท่ีเกิดแลวใชแพรหลายอยางรวดเร็วและสูญหายไปอยางรวดเร็ว และแสลงท่ีใช
แพรหลายมากจนคนกลุมอ่ืนรับไปใชและกลายเปนท่ียอมรับในสังคมไปในท่ีสุด (Meyerhoff, 
2001: 170) 
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 นอกจากนี้ Labov (2001: 48) ไดทําการวิจยักับเด็กในเร่ืองของการรับรูทางสังคม พบวา 
เด็กจะมีพัฒนาการเรียนรูการใชภาษาตามละดับของสังคม และเรียนรูไดดีท่ีสุด คือ ชวงวยัรุน  
จะเห็นไดวาชวงของวยัมีความแตกตางกันในการรับรูภาษา  ซ่ึงสงผลใหการใชภาษาของเด็ก 
มีความแตกตางกันออกไปตามชวงวยั หรือชวงอายุ โดยการใชภาษาของเด็กเม่ือเปรียบเทียบกับ
ภาษาของผูใหญ จะเหน็ความแตกตางไดอยางชัดเจน คือ เด็กจะใชภาษางาย ๆ ส้ัน ๆ ไมเปน
ประโยค แตภาษาของผูใหญจะเปนทางการมากกวาของเด็ก และการใชภาษาของวยัรุนในทุกสังคม
จะมีเอกลักษณเฉพาะ คือ จะมีรูปภาษาของตนเองท่ีใชกนัในกลุมของวัยรุน หรือท่ีเรียกวา คําสแลง 
เปนตน 

 
 จากท่ีกลาวมาแสดงใหวา อายุเปนปจจยัทางสังคมปจจยัหนึ่งท่ีสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ของภาษา คือ เม่ือรูปแบบภาษาของคนรุนอายุนอยถูกนํามาใชจะทําใหรูปแบบภาษาของคนรุน 
อายุมากจะถูกเลิกใชหรือหมดไป 
 
ความสัมพันธระหวางภาษากับเพศ 
 
 เพศ หมายถึง ลักษณะทางสังคม และจิตวทิยาสังคมท่ีใชเปนพื้นฐานในการแบงแยกมนุษย
วาเปนผูหญิงหรือผูชายโดยระบบการแบงแยกประเภทท่ีสังคมสรางข้ึนไดกําหนดวาใครเปนผูหญิง
ใครเปนผูชาย ซ่ึงเปนลักษณะอีกประการหนึ่งท่ีทําใหคนในสังคมมีสถานภาพแตกตางกัน ผูชาย
และผูหญิงยอมมีบทบาทท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับสังคมนัน้ ๆ  ดังนั้นพฤติกรรมการใชภาษา 
ก็เชนเดียวกันยอมตองไดรับอิทธิพลจากบทบาทท่ีแตกตางกันดวย แตความแตกตางระหวางภาษา
ผูหญิงกับภาษาผูชายจะมีมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับสังคมนั้น ๆ (Devine and Wolf-Devine, 
2003) 
  
 เอมอร  ตรูวิเชียร (2533) กลาวถึงสาเหตุท่ีทําใหผูชายกับผูหญิงมีการใชภาษาท่ีแตกตางกัน 
คือ ผูหญิงจะไดรับการอบรมส่ังสอนใหใชภาษาท่ีสุภาพต้ังแตเดก็  เพราะผูหญิงจะถูกตําหนเิม่ือพดู
ไมสุภาพ แตผูชายเม่ือพูดไมสุภาพจะไมถูกตําหนิ และกฎของสังคมทําใหผูหญิงตองคํานึงถึงฐานะ
ทางสังคมของตนเอง แตผูชายไมจําเปนตองคํานึงถึง เชน ในสังคมไทยเมื่อผูหญิงใชคําวา “มึง” 
หรือ “กู” จะไมเปนท่ียอมรับ แตถาผูชายใชจะเปนท่ียอมรับ ทําใหผูหญิงตองระมัดระวังในการใช
ภาษาซ่ึงตองใชภาษาอยางถูกตอง รวมท้ังสังคมทุกสังคมไมมีความเสมอภาคใหกับผูหญิงจะยกยอง
เพศชาย และดูถูกเพศหญิงวาเปนเพศท่ีออนแอซ่ึงทําใหเกดิความเหล่ือมลํ้าทางสังคม คือ มีคํา 
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ท่ีแสดงถึงความเหยียดหยามผูหญิง ยกตัวอยาง เชน ในภาษาอังกฤษ เชน คําวา “tramp” ถาใชกับ
ผูชาย หมายถึง คนจรจัด แตถาใชกับผูหญิง หมายถึง โสเภณี เปนตน  

 
 ตัวอยางหน่ึงท่ี เอมอร  ตรูวิเชียร (2533)  ช้ีใหเห็นวา ในการใชภาษาสามารถบงบอกไดวา
ผูใชภาษาเปนเพศหญิงหรือเพศชาย เชน ผูหญิงมักจะใชคําท่ีแสดงความไมแนใจ เชน ถามวาบนช้ัน
มีหนังสือกี่เลม ผูหญิงจะบอกวา “มีประมาณ 7-8 เลม” แตผูชายจะบอกจํานวนตรงตามท่ีมีอยูจริง  
และผูหญิงมักจะไมใชประโยคท่ีเปนคําส่ังและขอรองโดยตรง แตจะใชคําขอรองแบบสุภาพ เชน 
ในประโยคขอรอง “Open the door” ผูหญิงจะมีคําวา “please” ดวย เพื่อแสดงถึงความสุภาพ เชน 
“please open the door” เปนตน  
 
 นอกจากนี ้มีงานวิจยัจํานวนมากแสดงใหเห็นวา เพศหญิงใชรูปภาษาทีเ่ปนมาตรฐานหรือ
รูปท่ีมีศักดิ์ศรี (prestigious form) มากกวาเพศชาย ตวัอยางเชน จากการศึกษาของ Trudgill (1974) 
ศึกษาเร่ือง การใชภาษาอังกฤษของผูชายและของผูหญิง ผลการวิจัยออกมาพบวา ผูหญิงและผูชาย
จะใชภาษาคลายถึงกัน แตกไ็มเหมือนกันซ่ึงผูหญิงจะใชภาษาท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับภาษาที่เปน
ภาษามาตรฐานมากกวาผูชาย หรือกลาวไดวา ผูพูดภาษาอังกฤษท่ีเปนผูหญิงใชภาษาไดดีกวาผูพูด
ภาษาอังกฤษท่ีเปนผูชาย และเขายังไดศึกษา การออกเสียง -ing ในนอรวชิ พบวา การออกเสียง
ดังกลาวในเพศชายและเพศหญิงจะมีความแตกตางกัน ซ่ึงทําใหปจจยัดานเพศมีผลตอการใชภาษา
ท่ีแตกตางกัน อีกทั้งผูหญิงมีแนวโนมจะใชรูปภาษาที่มีมาตรฐานหรือมีศักดิ์ศรีมากกวาผูชาย 
เนื่องจากทางตะวันตก ผูหญิงจะเนนดานศักดิ์ศรีมากกวาผูชาย ทําใหรูปแบบการใชภาษาระหวาง
ผูหญิงและผูชายแตกตางกัน เชน ผูหญิงตะวันตกจะใชภาษาท่ีมีมาตรฐานสูง หรือเปนท่ีนิยมกนัสูง 
เพราะทําใหเหน็ถึงศักดิ์ศรีท่ีสูงกวา  ในทางกลับกัน ผูชายตะวันตกจะใชภาษาที่ธรรมดา ซ่ึงแสดง
ศักดิ์ศรีท่ีนอยกวา และ บุญเรือง  ช่ืนสุวิมล (2535) ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางการแปร
ของ (r) ในภาษาไทย และ (r) ในภาษาอังกฤษตามตัวแปรสังคม ของผูพูดภาษาไทยกรุงเทพฯ 
ผลการวิจัยพบวา เพศหญิงมีแนวโนมท่ีจะใชรูปแปรท่ีมีศักดิ์ศรีมากกวาเพศชาย  
 
 ในบทความของ สุขุมาวดี  ขําหิรัญ (2532) เร่ือง “ภาษา : หญิงกับชายใครเปนใหญ”   
ไดช้ีใหเหน็วา ผูหญิงและผูชายมีบทบาททางสังคมท่ีตางกัน ทําใหการใชภาษาของผูหญิงและ    
การใชภาษาของผูชายจะแตกตางกัน โดยสังคมสวนใหญไดมองวาภาษาของผูหญิงดีกวาภาษาของ
ผูชาย  เพราะภาษาท่ีผูหญิงใชจะเปนภาษาที่ถูกตองมีมาตรฐาน แตภาษาท่ีผูชายใชจะไมถูกตองตาม
แบบแผน  เพราะผูหญิงถูกสังคมกําหนดไววา จะตองมีความระมัดระวงัในการใชภาษาและตองใช  
ภาษาใหถูกตองมีมาตรฐาน การท่ีผูหญิงใชภาษาท่ีไมถูกตองหรือไมมีมาตรฐานถือวาไมเหมาะสม  



 

 
 

11 

 ดังนั้น ในการใชภาษาของผูชายและผูหญิงจึงมีความสัมพันธกับสถานภาพ หรือการให
ความสําคัญกับศักดิ์ศรีของบุคคลในสังคมนั้น ๆ ในงานวิจยันี้ผูวจิัยจงึต้ังสมมติฐานวา คนท่ีอาศัย
อยูในจังหวัดภเูก็ตเพศชายมีการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นมากกวาเพศหญิง 
 
ความสัมพันธระหวางภาษากับชนชัน้ทางสังคม 
 
 การจัดชวงช้ันทางสังคม คือ การจัดระดับสูงตํ่าของคนกลุมตาง ๆ ในสังคม ทําใหเกดิ   
“ช้ันของสังคม” มีการจําแนกท่ีหลากหลาย เชน ระบบช้ันสังคมแบบปด และระบบชั้นสังคม     
แบบเปด ระบบช้ันสังคมแบบเปด คือ ระบบท่ีสมาชิกทุกคนสามารถเล่ือนจากช้ันหนึง่ไปยัง       
อีกชั้นหนึง่ได ระบบช้ันสังคมแบบปด คือ ระบบท่ีสมาชิกไมสามารถเล่ือนจากช้ันหนึ่งไปยัง       
อีกชั้นหนึง่ได ปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดความแตกตางของแตละช้ัน ไดแก ความม่ังค่ัง อํานาจ และ
ศักดิ์ศรี  ดังนัน้ ศักดิ์ศรีมักแสดงออกทางภาษา เชน การใชคําเรียกขานหรือการระบุตาํแหนง      
เพื่อแสดงการยกยอง ท้ังนี้ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีใชเปนเกณฑในการแบงช้ันสังคม ไดแก รายได อาชีพ    
และการศึกษา  
 
 ผูพูดที่มาจากชั้นสังคมตางกนัจะใชภาษาตางกัน  ดังนั้น จากภาษาท่ีผูพดูใชอาจทําใหระบุ
ไดวามาจากช้ันสังคมใด ช้ันสังคมมีสวนในการกําหนดรูปแบบ และทิศทางของการเปล่ียนแปลง
ของรูปภาษาทศันคติตอการเปล่ียนแปลง และคานิยมเกี่ยวกับการใชภาษาผูกพันกับความมีศักดิศ์รี
ของรูปภาษาซ่ึงสัมพันธกับช้ันสังคม 
 
 ความแตกตางของการใชภาษาสามารถบงช้ีไดถึงสถานะหรือพื้นเพทางสังคมได ไมวา     
จะเปนความแตกตางทางดานของการออกเสียง หรือระบบเสียง ความแตกตางทางดานภาษาเขียน 
ในเร่ืองของสําเนียงตาง ๆ ภาษาท่ีแตละคนใชนั้นจะสะทอนใหเห็นถึงพื้นเพของแตละคน บุคคล   
ท่ีอยูตางสังคมกันจะใชภาษาแตกตางกัน และสามารถบอกถึงฐานะทางสังคมของผูพูดไดทันที 
ตัวอยาง เชน ผูพูดภาษาอังกฤษในถ่ินตาง ๆ ทางตอนเหนือของอังกฤษ ระหวางอินคอนเชียร      
กับยอรกเชียร ยังคงออกเสียงคําวา Houseโดยใชสระเดี่ยว แตผูพูดภาษาอังกฤษท่ีอยูทางใต  
จะออกเสียงโดยใชสระผสม จะเห็นไดวาการใชภาษาของคนสองกลุมนี้ตางกัน  เนือ่งจาก 
มีความแตกตางกันในเร่ืองของพื้นเพและถ่ินท่ีอยู ลําดับความสูงตํ่าของคนในสังคมจะสงผลตอ   
การใชภาษาของพวกเขาดวย ซ่ึงลําดับความสูงตํ่าของสังคม จะถูกแบงโดยปจจยัดานอาชีพ 
การศึกษา ฐานะของทรัพยสิน ท้ังนี้ถามีอาชีพที่ดี การศึกษาดี มีฐานะดี จะอยูในระดับชนช้ันท่ีสูง 
(Meyerhoff, 2011) 
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 นอกจากนี้ Labov (1972) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษากับชนช้ันของสังคมไววา 
สังคมเปนตัวแปรท่ีสามารถสรางความแตกตางใหกับการใชภาษาของบุคคล โดยความแตกตาง 
ของชนช้ันดังกลาวข้ึนอยูกบัปจจัยดานอาชีพ การศึกษา และรายได หรืออาจจะเปนยศฐา 
บรรดาศักดิ์ดวย  
 
 จะเห็นไดวา การใชภาษาทีแ่ตกตางกันตามระดับชนช้ันในสังคมนั้น เกดิข้ึนมากจากพื้นเพ
ท่ีมาของบุคคลในสังคม  เพราะสถานท่ีเปนปจจยัท่ีทําใหภาษามีความแตกตางกัน และท้ังนี้เปน
เพราะคนในสังคมนั้น ๆ ใหความสําคัญกับชนช้ันทางสังคมซ่ึงมีทัศนคติ และมุมมองเกี่ยวกับดาน
ชนช้ัน หรือระดับความสูงตํ่าในสังคม  
 
 ดังนั้น ผูท่ีมีการศึกษาสูง และผูท่ีมีอาชีพรับราชการจะมีโอกาสใชภาษาท่ีเปนทางการหรือ
ภาษาไทยกลางมากกวาผูท่ีมีการศึกษาตํ่า และผูท่ีทํางานเอกชน เพราะ การศึกษาในโรงเรียนตองใช
ภาษาไทยกลางซึ่งเปนภาษามาตรฐานในการติดตอส่ือสาร และอาชีพรับราชการเปนอาชีพท่ีตองใช
เอกสารทางราชการที่เปนภาษาทางการหรือภาษามาตรฐาน  ในงานวิจยันี้ผูวจิัยจึงตั้งสมมติฐานวา 
คนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตกลุมท่ีมีการศึกษาตํ่ามีการใชคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้นมากกวากลุมท่ีมี
การศึกษาสูง และกลุมอาชีพเอกชนมีการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นมากกวากลุมอาชีพรับราชการ 
 
ความสัมพันธระหวางภาษากับชาตพิันธุและเชื้อชาต ิ
 
 ชาติพันธุ เปนเอกลักษณทางสังคมของบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือคนกลุมใดกลุมหนึ่ง      
ซ่ึงเกิดข้ึน เพราะบุคคลนั้นหรือกลุมนั้นมีวฒันธรรมท่ีเฉพาะ และแตกตางจากกลุมอ่ืน ๆ เชน  
เช้ือชาติ สีผิว ภาษา เคร่ืองแตงกาย อาหาร ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี เปนตน การแบงแยก
กลุมคนตามลักษณะน้ี มีความสําคัญในสังคมท่ีมีสมาชิกในสังคมมาจากบรรพบุรุษท่ีตางกัน มีสีผิว
และรูปพรรณท่ีตางกันอยางเห็นไดชัด เชน ความแตกตางระหวางคนผิวขาวกับคนผิวดํา ในสังคม
ท่ีมีกลุมคนท่ีมีลักษณะตางกนั และประวัตคิวามเปนมา รวมถึงบทบาทในสังคมตางกนั  
ความแตกตางอาจเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันได  
 
 ท้ังนี้ ชาติพันธุ คือ การมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดเดียวกัน และเช่ือวา
สืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษกลุมเดยีวกัน กลุมชาติพันธุหรือกลุมวัฒนธรรมมีลักษณะเดน คือ เปน
กลุมคนท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกนัซ่ึงมีลักษณะและรูปพรรณเหมือนกนัรวมท้ังบรรพบุรุษ
ทางวัฒนธรรมดวยผูท่ีอยูในกลุมชาติพันธุเดียวกันจะมีความรูสึกผูกพันทางสายเลือดและ 



 

 
 

13 

ทางวัฒนธรรมพรอม ๆ กันไปเปนความรูสึกผูกพันท่ีชวยเสริมสรางอัตลักษณของบุคคลและของ
ชาติพันธุ และในขณะเดียวกนัก็สามารถสรางความรูสึกใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาผูท่ีอยูในกลุมชาติพันธุนับถือศาสนาเดียวกัน ความรูสึกผูกพันนีอ้าจเรียกวา 
“สํานึก” ทางชาติพันธุในแตแลกลุมชาติพนัธุจะมีลักษณะวัฒนธรรมการใชภาษาแตกตางกัน  
ตางกลุมชาติพนัธุกัน ภาษาตางกัน  ดังนั้น ภาษาเปนส่ิงหนึ่งท่ีบงบอกชาติพันธุได (Meyerhoff, 
2011: 11-18) 
 
 นอกจากนี้ Trudgill (1974) กลาวถึงการแบงแยกของกลุมเช้ือชาติวา ไมไดใชภาษา 
ท่ีตางกันคนละภาษาเปนตัวแบง แตใชภาษาของภาษายอยเปนเกณฑ เพราะกลุมสมาชิกในเช้ือชาติ
จะมีความสัมพันธกันเองภายในกลุมมากกวาไปสัมพันธกับกลุมเช้ือชาติอ่ืน ๆ ทําใหเกิดเปนภาษา
ยอยเฉพาะกลุม  
 
 ความแตกตางของกลุมเช้ือชาติอาจมีความสัมพันธกับลักษณะทางเสียง หรือไวยากรณ 
มากกวาคําศัพท ยกตัวอยางเชน งานวจิัยของ Labov (1972) พบวา สําเนียงการพดูภาษาอังกฤษของ
คนท่ีมีพื้นเพชาวยวิอิตาเลียน และนิโกร มีความแตกตางกนัเพียงเล็กนอย แตมีการลงน้ําหนกัสําคัญ
อยางเหน็ไดชัด  ท้ังนี้ เปนเพราะกลุมท่ีมีเช้ือชาติเดียวกนั แยกกันอยูเปนกลุมใหญๆในสังคม และ
จากงานวิจยัของHymes (1974) พบวา ลักษณะของภาษายอยท่ีปะปนอยูในภาษาใหมท่ีอยูใน
ภาษาอังกฤษของสกอตแลนดมีความแตกตางกันระหวางภาษาทางเหนือ และภาษาทางใต  
ชาวสกอตทางใตจะพูดภาษาอังกฤษทองถ่ินหรือภาษาอังกฤษมาตรฐานสวนชาวสกอตทางเหนือ 
จะพดูภาษาอังกฤษแบบสกอต  งานวิจยัท้ังสองนี้ช้ีใหเหน็วา ความแตกตางทางภาษาอังกฤษของ
กลุมเช้ือชาติท่ีตางกัน คือ ความแตกตางท่ีมีสาเหตุมาจากอิทธิพลของภาษายอยเดิม 
 
 ในงานวิจยันี้ผูวิจัยจึงต้ังสมมติฐานวา คนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตเช้ือสายจีนฮกเกีย้น 
มีการใชคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้นมากกวาเชือ้สายไทย 
 
การแปรภาษา 
 
 การแปรภาษา หมายถึง การท่ีรูปในภาษาต้ังแต 2 รูปข้ึนไป สามารถใชแทนท่ีตางกนั
สลับกันได โดยไมทําใหความหมายแกนเปล่ียน เชน ในภาษาอังกฤษ คําท่ีแปลวา “สี”  มีการแปร
ในดานการเขียน คือ เขียนวา “colour” หรือ “color” ก็ได ในภาษาไทย คําวา “เพชรบุรี” มีการแปร
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ในดานการออกเสียง คือ ออกเสียงวา “เพ็ด-ชะ-บุ-รี” หรือ “เพ็ด-บุ-รี” ก็ได (พจนานกุรมศัพท
ภาษาศาสตร (ภาษาศาสตรประยุกต) พ.ศ. 2553 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)  
 
 จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา การท่ีรูปแปรสามารถใชแทนท่ีกนัไดนัน้  เพราะการแปร
ของรูปภาษามีเง่ือนไขทางสังคม ตัวอยางหนึ่งในภาษาไทยท่ีช้ีใหเห็นวา การแปรภาษามีความสัมพันธ
กับตัวแปรทางสังคม เชน คําวา “รีบ” มีการแปรในการออกเสียง “ร” กับ “ล” เปนท่ีสังเกตวา  
ถาผูพูดออกเสียงวา “รีบ” แสดงวาใชในการพูดท่ีตองระมัดระวังหรือเปนทางการ แตถาผูพูด 
ออกเสียงวา "ลีบ” แสดงวา พูดโดยไมระมัดระวังหรือในโอกาสท่ีไมเปนทางการ  
(อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2541: 18-19) จากตัวอยางไดแสดงใหเห็นวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ 
การแปรภาษา คือ ลักษณะทางสังคม เชน อายุ เพศ ถ่ินท่ีอยูอาศัย การศกึษา ฯลฯ   
 
 การท่ีคนใชคําศัพทตางกันเรียกหนวยอรรถเดียวกันในงานวิจัยนี้ถือเปนการแปรภาษา 

 
การปนภาษา 
 
 การปนภาษา หมายถึง การใชภาษาหรือระบบการส่ือสารใดก็ตามมากกวา 1 ภาษา หรือ    
1 ระบบปนกนัในแตละประโยค เชน การพูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษในแตละประโยค ตัวอยาง  
พรุงนี้ตอง “present” แลว รูสึก “excite” มากเลย และการปนภาษารวมไปถึงการใชวธิภาษา
สลับกันดวย เชน พูดภาษาไทยกรุงเทพสลับกับภาษาไทยถ่ินสงขลา เปนตน  (พจนานุกรมศัพท
ภาษาศาสตร (ภาษาศาสตรประยุกต) พ.ศ. 2553 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)  
 
 ศยามล ไทรหาญ (2553) กลาวถึงทฤษฎีการปนภาษาโดยสรุปวา ทฤษฎีการปนภาษามี  
5 ลักษณะ ไดแก ระดับการปนภาษา การปนภาษาในภาษาพูดและภาษาเขียน รูปแบบการปนภาษา 
วัฒนธรรมการปนภาษา และประโยชนของการปนภาษา การท่ีผูใชภาษาเลือกใชภาษา 2 ภาษา 
หรือมากกวานัน้ปนกัน เชน การทับศัพทภาษาอังกฤษ เปนการสะทอนใหเห็นถึงสังคมวัฒนธรรม
และความพงึพอใจสวนบุคคล 
 
 การท่ีคนท่ีอาศัยอยูในจังหวดัภูเก็ตใชคํายมืภาษาจนีฮกเกี้ยนในการพดูภาษาไทยกลางหรือ
ภาษาไทยมาตรฐาน และใชภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐานในการพูดภาษาไทยถ่ินใต  
ถือเปนการปนภาษา 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคํายืม 
 
 เปรมินทร  คาระวี (2539) ไดศึกษาวิจยัเร่ือง “คํายืมภาษาเขมรในภาษาไทยถ่ินใต”  
โดยศึกษาคําท่ีมีรากศัพทเปนคําเขมรในภาษาไทยถ่ินใต ผลการวิจัยพบวา มีคํายืมเขมรในภาษาไทย
ถ่ินใต จํานวน1,320 คํา ในจาํนวนนี้มีอยู 573 คํา ท่ีตรงกับคํายืมเขมรในภาษาไทยมาตรฐาน และ 
มีอยู 394 คําท่ีเปนคํายืมเขมรที่ปรากฏเฉพาะในภาษาไทยถิ่นใต ในการสันนิษฐานสมยัของการยืม
คําเขมรบางคําไดโดยพบวา มีคํายืมเขมรในภาษาไทยถ่ินใตท่ีสันนษิฐานวา ไดยืมเขามาต้ังแตสมัย
โบราณ 306 คํา มีคํายืมเขมรในภาษาไทยถ่ินใตท่ีสันนษิฐานวาไดยืมเขามาจากภาษาเขมรปจจุบัน 
81 คํา สวนคํายืมเขมรท่ีเหลือซ่ึงเปนคําสวนใหญนัน้ไมอาจใชเกณฑทางเสียงมาสันนษิฐานสมัย
การยืมได สวนในดานความหมายพบวา ท้ังคํายืม คําเขมรโบราณ และคําเขมรปจจุบันสวนใหญ 
มีความหมายเหมือนกนั  
 
 อัสสมิง  กาเซ็ง (2544) ไดศึกษาวจิัยเร่ือง “คํายืมภาษาอาหรับในภาษามลายูถ่ินปตตานี” 
โดยศึกษาเพื่อระบุ และวิเคราะหประเภทของคํายืมภาษาอาหรับในภาษามลายูถ่ินปตตานี 
ผลการวิจัยพบวา คํายืมสวนใหญเปนคํายืมทับศัพทมิใชคํายืมปน และคํายืมแปล สวนใหญเปน
คํานามรองลงมาเปนคํากริยา คําคุณศัพท คําสันธาน และคําท่ีเปนไดท้ังคํากริยา และคํานาม
ตามลําดับ ความหมายของคํายืมสวนใหญจะเกีย่วกับการกระทํา ความคิดและความเชื่อ 
 
 รณถวัน  สุริสาร (2544) ไดศึกษาวจิัยเร่ือง “คํายืมจากภาษาอังกฤษในวงศัพทคอมพิวเตอร
ของภาษาฝร่ังเศส” โดยศึกษาการยืมคําในวงศัพทคอมพิวเตอรจากภาษาอังกฤษสูภาษาฝร่ังเศส
ปจจุบัน  ผลการวิจัยพบวา อิทธิพลท่ีสําคัญของภาษาอังกฤษจะมีอยูแตในการยืมศัพทดาน
อรรถศาสตรเทานั้น ภาษาอังกฤษไมมีอิทธิพลใหเกิดการเปล่ียนแปลงดานอ่ืน แสดงใหเห็นวา  
ในการยืมคําจากภาษาอังกฤษในวงศัพทคอมพิวเตอรของภาษาฝร่ังเศสน้ันภาษาอังกฤษมีอิทธิพล
ตอระบบเสียงและระบบหนวยคําของภาษาฝร่ังเศสเพียงสวนนอย  
 



 

 
 

16 

การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชคํายืมภาษาจีนฮกเก้ียน  
 
 นพดล  กิตติกลุ (2534) ไดศึกษาวจิัยเร่ือง “คํายืมภาษาจนีฮกเกีย้นท่ีใชในภาษาไทยถ่ิน 
จังหวดัภเูก็ต” โดยรวบรวมคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นท่ีใชในภาไทยถ่ินปจจุบัน จังหวัดภเูก็ต 
ผลการวิจัยพบวา คํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนท่ีใชในภาษาไทยถ่ินปจจุบัน จังหวัดภูเก็ต เทาท่ีรวบรวม
ไดมีจํานวน 1,239 คํา แบงออกเปนหมวดตาง ๆ ได 19 หมวด การสรางคํามี 3 ลักษณะ คือ  
1) การสรางคําแบบประสม 2) การสรางคําแบบสํานวน 3) การสรางคําแบบทับศัพท และเลียนเสียง
สัตวรอง ในแงของความหมายปรากฏ 5 ลักษณะ คือ 1) คําท่ีมีความหมายคงเดิม 2) ความหมาย 
เขาท่ี 3) ความหมายแคบเขา 4) ความหมายกวางออก 5) ความหมายเฉพาะท่ีใชในภาษาถ่ินภูเก็ต 
ลักษณะของคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นท่ีใชในภาษาไทยถ่ิน จังหวดัภเูก็ต มี 5 ลักษณะ คือ 1) ทับศัพท
ออกเสียงตามภาษาฮกเกีย้นเดิมมีท่ีผิดเพี้ยนไปบางในเร่ืองของเสียงสูงตํ่า สวนความหมายกย็ัง       
คงเดิม 2) ทับศัพทแตเสียงเปล่ียนไปเล็กนอย สวนความหมายยังคงเหมือนเดิม 3) ใชคําไทยแปลคํา
ภาษาจนี 4) ใชคําไทยประสมหรือซอนกับภาษาจีน 5) มีการเปล่ียนวรรณยุกตในคําประสม 
  
 ศุภมาส  เองฉวน (2536) ไดศึกษาวจิัยเร่ือง “คําเรียกญาตภิาษาจนีฮกเกีย้นในภาคใตของ
ประเทศไทย และเกาะปนัง” โดยวเิคราะหคําเรียกญาติพืน้ฐานและท่ีสัมพันธโดยการแตงงานใน
ภาษาจนีฮกเกีย้นโดยวิธีวเิคราะหองคประกอบ และเพื่อช้ีใหเห็นลักษณะสําคัญบางประการใน
วัฒนธรรมจีนฮกเกีย้นท่ีสะทอนจากความหมายของคําเรียกญาติดังกลาว ผลการวิจยัพบวา มิติแหง
ความแตกตางท่ีทําใหคําเรียกญาติแตละคําในภาษาจนีฮกเกี้ยนแตกตางกันมี 6 ประการ คือ รุนอายุ 
สายเลือด อายุ ฝายพอ/แม เพศ และการแตงงาน เม่ือเปรียบเทียบการใชคําเรียกญาติ และระบบคํา
เรียกญาติในภาษาจีนฮกเกีย้นท้ัง 5 จุดพบวามีความคลายคลึงกัน และตางกันเปนคู ๆ เม่ือพิจารณาดู
โดยรวมท้ังญาติพื้นฐาน และที่สัมพันธโดยการแตงงานนัน้ จังหวัดตรัง และจังหวัดพังงามีลักษณะ
ท่ีคลายคลึงกัน เม่ือพิจารณาดเูฉพาะญาติพื้นฐานพบวา จังหวัดภูเก็ต และเกาะปนังมีลักษณะท่ี
คลายคลึงกันแตตางกันในเร่ืองของญาติท่ีสัมพันธโดยการแตงงาน และถาพิจารณาดเูฉพาะญาติ      
ท่ีสัมพันธโดยการแตงงานแลวพบวา จังหวัดกระบ่ี และจังหวดัภเูก็ตมีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน 
แตตางกันในเร่ืองญาติพื้นฐาน สวนการใชคําและระบบคําเรียกญาติพืน้ฐานในภาษาจีนฮกเกี้ยน
จังหวดักระบ่ี และการใชคําและระบบคําเรียกญาติท่ีสัมพันธโดยการแตงงานในภาษาจีนฮกเกี้ยน
ในเกาะปนังจะมีลักษณะท่ีไมคลายคลึงกับถ่ินใดเลย และผูวิจัยพบวา มีคําเรียกญาติบางประเภท     
ท่ียืมจากภาษาไทย และมีหลักฐานบางประการทางวัฒนธรรมดานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นวาลักษณะ
ดังกลาวในวฒันธรรมฮกเก้ียนถ่ินในประเทศไทยท่ีเคยมีมาแตเดิมนั้นปจจุบันเร่ิมสอเคาวาจะลด
ความสําคัญลง และกําลังจะกลายเปนไมเนนฝายหนึ่งฝายใดในอนาคต ปรากฏการณเชนนี้ดู
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เหมือนวาเปนผลของการสัมผัสภาษาระหวางภาษาจนีฮกเกี้ยนกับภาษาไทย แตสําหรับการให
ความสําคัญกับระบบอาวุโสก็ยังคงเปนลักษณะท่ีสําคัญของวัฒนธรรมจีนฮกเกี้ยนใน 4 ถ่ินใน
ประเทศไทย สําหรับในเกาะปนัง ผูวิจัยพบวา ลักษณะสําคัญท้ังสองประการยังคงเปนลักษณะเดน
ในวัฒนธรรมจีนฮกเกี้ยนในเกาะปนังโดยไมมีการเปล่ียนแปลงเลย ถึงแมภาษาจีนฮกเกีย้น 
ท่ีเกาะปนังจะมีการสัมผัสภาษากับภาษามลายูก็ตาม 

 
 รุงรัตน  ทองสกุล (2544) ไดศึกษาวจิัยเร่ือง “การวิเคราะหการเปล่ียนแปลงการใชคํายืม
ภาษาจนีฮกเกี้ยนของชาวไทยเช้ือสายจีนสามระดับอายใุนจงัหวัดภูเก็ต” โดยวเิคราะหการเปล่ียนแปลง
การใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นของชาวไทยเช้ือสายจีนสามระดับอายไุดแก กลุมอายุท่ี 1 อายุ 60 ป
ข้ึนไป กลุมท่ี 2 อายุ 35-50 ป และกลุมท่ี 3 อายุ 10-35 ป ผลการวิจัยพบวา กลุมอายุท่ี 1 ใชคํายืม
มากกวากลุมท่ี 2 และกลุมท่ี 3 กลุมอายุท่ี 2 ใชคํายืมนอยกวากลุมอายุท่ี 1 และกลุมอายท่ีุ 3  
มีการเปล่ียนแปลงลักษณะการใชคํายืมมากท่ีสุด และเม่ือศึกษาลักษณะการใชคํายืมภาษาจนี
ฮกเกีย้นในจังหวัดภูเก็ตในภาพรวม พบวา มีการใช 4 ลักษณะ คือ 1) การทับ 2) การทับศัพท 
แตเสียงเปล่ียนไป 3) การใชคําไทยแทนคําจีนท่ีเคยใช 4) การใชคําไทยผสมคําจีน  
 
การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตัวแปรทางสังคม 
 
 พร้ิมรส  มารีประสิทธ์ิ (2534) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “การแปรของเขตปรับเปล่ียนภาษา
ระหวางภาษาไทยถ่ินกลางและภาษาไทยถ่ินใตตามอายุของผูพูด : การศึกษาคําศัพท” โดยศึกษา
แนวโนมของการเปล่ียนแปลงการใชคําศัพทภาษาไทยถ่ินใต และหาการแปรของเขตปรับเปล่ียน
ภาษาระหวางภาษาไทยถ่ินกลางและภาษาไทยถ่ินใต ผลการวิจยัพบวา ในอนาคตจะมีการใชคําศัพท
ภาษาไทยถ่ินใตลดลง และมีการใชคําศัพทภาษาไทยถ่ินกลางเพ่ิมมากข้ึนในบริเวณท่ีศึกษาโดย   
เขตปรับเปล่ียนภาษาของกลุมท่ีมีอายุมากกวาอยูเหนือเขตปรับเปล่ียนภาษาของกลุมอายนุอยกวา 
เขตปรับเปล่ียนภาษาของกลุมอาย ุ60 ปข้ึนไป อยูท่ีบานละหาน ตาํบลบางสะพาน และเขต
ปรับเปล่ียนภาษาของกลุมอายุ 35-45 ป อยูใตบริเวณน้ันลงมา ท่ีบานหวยสัก ตําบลทรายทอง       
เขตปรับเปล่ียนภาษาท้ังสองเขตน้ีอยูในอําเภอบางสะพานนอย จงัหวัดประจวบคีรีขันธ สวนเขต
ปรับเปล่ียนภาษาของกลุมอายุ 10-20 ป อยูเลยลงไปทางภาคใตในจังหวดัชุมพรคือ อยูท่ีบานนา 
ตําบลบานนา อําเภอเมืองชุมพร จังหวดัชุมพร 
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 รตญา  กอบศิริกาญจน (2534) ไดศึกษาวิจยัเร่ือง “การแปรของวรรณยกุตสูง-ตก  
ในภาษาไทยถ่ินสุพรรณบุรีตามตัวแปรทางสังคมบางประการ” โดยหาความสัมพันธระหวาง 
รูปแปรของวรรณยุกตสูง-ตก ในภาษาไทยถ่ินสุพรรณบุรีกับตัวแปรทางสังคม 2 ตัวแปรไดแก อายุ 
และถ่ินท่ีอยูอาศัย ผลการวิจยัพบวา ตัวแปรอายุ และถ่ินท่ีอยูอาศัยมีความสัมพันธกับการใชรูปแปร
ของวรรณยกุตสูง-ตก แสดงวา กลุมอายุมากที่มีถ่ินที่อยูอาศัยในอําเภอศรีประจันตใชภาษาท่ีแสดง
ลักษณะ “เหนอแบบดั้งเดมิ” มากท่ีสุด เหน็ไดจากการใชรูปแปรตกมากที่สุดในขณะท่ีกลุมอายุนอย   
ท่ีอาศัยในอําเภอเมืองใชภาษา “ไมเหนอ” มากท่ีสุด เหน็ไดจากการใชรูปแปรข้ึนมากท่ีสุด  
กลุมตัวอยางท่ีเหลืออีก 2 กลุม ไดแกกลุมอายุมากท่ีอยูในอําเภอเมือง และกลุมอายุนอยท่ีอยูใน
อําเภอศรีประจันต ใชภาษาท่ีไมแตกตางกนัเหน็ไดจากการใชรูปแปรทัง้ 3 รูป ในอัตราท่ีใกลเคียงกนั  
 
 บุญเรือง  ช่ืนสุวิมล (2535) ไดศึกษาวิจยัเร่ือง “ความสัมพันธระหวางการแปรของ (r)  
ในภาษาไทย และ (r) ในภาษาอังกฤษตามตัวแปรสังคมของผูพูดภาษาไทยกรุงเทพฯ”  
โดยการวิเคราะหการแปรของ (r) ในภาษาอังกฤษตามตัวแปรทางสังคมของผูพูดภาษาไทยกรุงเทพ ฯ 
ผลการวิจยัพบวา ในภาษาไทย กลุมตัวอยางใช [I] ในตําแหนงเดีย่ว และตําแหนงพยัญชนะควบกลํ้า
มากท่ีสุด สวนในภาษาอังกฤษเปนรูปแปรท่ีเกิดมากท่ีสุดในตําแหนงท้ังสองตามดวย [I] และใน
ตําแหนงเดีย่วหนาสระ และพยัญชนะควบกลํ้าตามลําดับเปนรูปแปรท่ีเกิดข้ึนนอยท่ีสุดในภาษาท้ัง
สอง นอกจากนั้นผลการใชสถิติไคสแควรยังพิสูจนวาตัวแปรทางสังคมท่ีศึกษาทั้งสามตัวแปร 
มีความสัมพันธกับการแปรของ (r) ในภาษาไทยและ (r) ในภาษาอังกฤษอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  
ท่ีระดับ 0.01 กลาวคือ เพศหญิงมีแนวโนมท่ีจะใชรูปแปรท่ีมีศักดิ์ศรีมากกวาเพศชาย ผูท่ีอยูใน
ตําแหนงสูงกวามีแนวโนมท่ีจะใชรูปแปรที่มีศักดิ์ศรีมากกวาผูท่ีอยูในตําแหนงตํ่ากวา ผูท่ีมีภูมิหลัง
ภาษาอังกฤษมากกวามีแนวโนมท่ีจะใชรูปแปรที่มีศักดิศ์รีมากกวาผูท่ีมีภูมิหลังภาษาอังกฤษนอยกวา 
  
 อุไรภรณ  ตันตินิมิตรกุล (2544) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “การแปรของเขตปรับเปล่ียนระหวาง
ภาษาไทยถ่ินกลางกับภาษาไทยถ่ินใตตามตัวแปรทางสังคมบางประการ” โดยศึกษาการแปรของ
เขตปรับเปล่ียนระหวางภาษาไทยท้ังสองถ่ินตามตัวแปรอายุ การศึกษา และทัศนคติ  ผลการวิจัย
พบวา เม่ือพจิารณาเฉพาะการใชภาษา เขตปรับเปล่ียนภาษาอยูท่ีจดุเก็บขอมูล 3 จุด ในบริเวณ
อําเภอทาแซะ และอําเภอเมืองชุมพร จังหวดัชุมพร เม่ือพจิารณาตวัแปรดานอายุ และทัศนคติ 
พบวา มีการแปรของเขตปรับเปล่ียนภาษา เขตปรับเปล่ียนภาษาของกลุมอายุ 50-60 ป อยูเหนือของ
กลุมอายุ 30-40 ป และกลุมอายุ 10-20 ป ตามลําดับ และเขตปรับเปล่ียนภาษาของกลุมทัศนคติบวก
อยูเหนือกลุมทัศนคติลบ เม่ือวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ พบวา เม่ือพจิารณาเฉพาะการใชภาษา 
เขตปรับเปล่ียนภาษาอยูท่ีจดุเก็บขอมูลบริเวณอําเภอเมืองชุมพรเพียงจดุเดียว และพบวาตัวแปรอาย ุ
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มีความสัมพันธกับการใชภาษาถ่ิน แตตวัแปรการศึกษาไมมีความสัมพนัธ ผลการวิเคราะหท้ัง  
2 ข้ันตอน สรุปวา การแปรของเขตปรับเปล่ียนภาษาตามตัวแปรอายุและทศันคติเปนไปตามสมมติฐาน 
แตการแปรตามตัวแปรการศกึษาไมเปนไปตามสมมติฐาน 

 
 ศิริรัตน  ชูพันธ (2547) ไดศึกษาวจิัยเร่ือง “การแปรคําศัพทภาษาไทยถ่ินเกาะสมุยตามถ่ิน  
ท่ีอยู และอายขุองผูพูด” โดยวิเคราะหการแปรของคําศัพทภาษาไทยถ่ินเกาะสมุยตามถ่ินท่ีอยูและ
รุนอายุของผูบอกภาษา ผลการวิจัยพบวา ภาษาไทยถ่ินเกาะสมุยใชท้ังภาษาไทยถ่ินใตตะวนัตกและ
ภาษาไทยถ่ินใตตะวนัออกโดยใชภาษาไทยถ่ินใตตะวนัตกมากกวาภาษาไทยถิ่นใตตะวนัออก
นอกจากนี้ยังพบวา ภาษาไทยถ่ินเกาะสมุยเปนภาษาลูกผสมในความหมายกวาง กลาวคือ ผูบอก
ภาษาใชคําศัพทหลายประเภทปะปนกนั ไดแก คําศัพทภาษาไทย 4 ถ่ินคําศัพทภาษาไทยถ่ินใต
ตะวนัตกคําศัพทภาษาไทยถ่ินใตตะวันออก คําศัพทภาษาไทยถ่ินใตท่ัวไป คําศัพทภาษาเฉพาะถ่ิน
เกาะสมุยคําศัพทภาษาไทยมาตรฐาน และใชคําศัพทท่ีจัดกลุมไมไดดวย 
 
 สุนทรัตร  แสงงาม (2549) ไดศึกษาวิจยัเร่ือง “การแปรของคําศัพทและวรรณยกุตตามกลุม
อายแุละทัศนคติตอภาษาในภาษาโซง (ไทดาํ) ท่ีพูดในอําเภอเขายอย จังหวดัเพชรบุรี” โดยวเิคราะห
และเปรียบเทยีบการแปรของคําศัพท และวรรณยกุต ในภาษาโซง (ไทดํา) ท่ีพูดในอําเภอเขายอย 
จังหวดัเพชรบรีุตามตัวแปรอายุ และทัศนคติตอภาษาโซง ผลการวิจัยพบวา อิทธิพลของอายุและ
ทัศนคติตอการใชคําศัพทพบวา ผูบอกภาษากลุมอายุ 15-25 ป ใชคําศัพทภาษาโซงนอยท่ีสุด      
สวนกลุมอาย ุ35-45 ป และ 55-65 ปข้ึนไป ใชคําศัพทภาษาโซงมากพอกัน แสดงวา ผูบอกภาษา   
ยิ่งอายุนอยลงยิ่งใชภาษาไทยกรุงเทพมากขึ้น สวนทัศนคติมีอิทธิพลตอการใชคําศัพทภาษาโซง   
ในผูบอกภาษากลุมอายุ 15-25 ปเทานั้น ในดานวรรณยุกตพบวา ไมมีผูบอกภาษาคนใดใชระบบ
วรรณยกุตแบบอ่ืนเลยนอกจากระบบวรรณยกุตภาษาโซง สวนสัทลักษณะของวรรณยุกต มีผูบอก
ภาษาใชแบบอ่ืนบางแตจํานวนนอยมากเม่ือเทียบกับสัทลักษณะภาษาโซง  
 
 ยูทากะ  โทมิโอกะ (2552) ไดศึกษาวิจยัเร่ือง “ทัศนคติตอภาษาและการเลือกภาษาของ    
คนไทยอีสานทีมีอายุตางกัน” โดยศึกษาทัศนคติของคนไทยอีสานตอภาษาไทยถ่ินอีสาน และ
ภาษาไทยมาตรฐาน และศึกษาการเลือกภาษาโดยเปรียบเทียบความแตกตางตามอายุ  ผลการวิจัย
พบวา ทัศนคติตอภาษาแตกตางกันตามอายุ ไมวากลุมอายใุดก็ตาม คนไทยอีสานมีทัศนคติทางบวก
ตอภาษาไทยถ่ินอีสานและภาษาไทยมาตรฐาน แตกลุมอายุนอยมีทัศนคติทางบวกตอภาษาไทย
มาตรฐานมากกวาภาษาไทยถ่ินอีสาน และกลุมอายุมากมีทัศนคติทางบวกตอภาษาไทยถ่ินอีสาน
มากกวาภาษาไทยมาตรฐาน ดานการเลือกภาษา ผลการวเิคราะหแสดงวา มีความแตกตางกันตาม



 

 
 

20 

อายเุชนกัน กลาวคือ ไมวากลุมอายุใดกต็าม คนไทยอีสานเลือกใชภาษาไทยถ่ินอีสานในสถานการณ
ไมเปนทางการและเลือกภาษาไทยมาตรฐานในสถานการณทางการแตกลุมอายุนอยเลือกภาษาไทย
มาตรฐานมากกวากลุมอายุอ่ืน ๆ และกลุมอายุมากเลือกภาษาไทยถ่ินอีสานมากกวากลุมอ่ืน ๆ  
 
การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการแปรภาษา 

 
 หรินฟา  รองวริิยะพานิช (2551) ไดศึกษาวจิัยเร่ือง “การแปรของ /v/ ในตําแหนงตนพยางค
และทายพยางคในคําภาษาอังกฤษตามวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย” 
โดยสํารวจและเปรียบเทียบรูปแปรในการออกเสียง /v/ ในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคในคํา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษท่ีตางกันในวจันลีลาท่ีตางกัน รวมท้ัง
ศึกษาความสัมพันธระหวางการแปรเสียง /v/ กับตัวแปรทางสังคมท้ัง 2 ประการ คือ วจันลีลาและ
ประสบการณทางภาษาอังกฤษ ผลการวิจยัพบวา /v/ ปรากฏรูปแปรท้ังหมด 10 รูป ซ่ึงแบงเปนรูป
แปรที่มีความถ่ีมาก 5 รูปเรียงตามความถ่ีมากไปหานอย คือ [v], [w],[f], [p] และ [ø] ตามลําดับ 
และรูปแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีความถ่ีนอยมากอีก 5 รูปไดแก [t], [b], [d], [s] และ [ft] ซ่ึงแตละรูปนั้น 
มีความถ่ีในการปรากฏรวมกนัไมถึงรอยละ 1 ท้ังนี้พบวา [w] และ [b] ปรากฏเฉพาะในตําแหนง 
ตนพยางค ขณะท่ี [p], [ø], [t], [d],[s] และ [ft] ปรากฏเฉพาะในตําแหนงทายพยางคเทานั้น  
ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวามีความสัมพันธระหวางการแปรเสียงของ/v/ ในคําภาษาอังกฤษกับ
ตัวแปรทางสังคมท้ัง 2 ประการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวารูปแปรมาตรฐาน [v] มีความถ่ี
ในการปรากฏมากข้ึนในวัจนลีลาท่ีเปนทางการมากข้ึนและปรากฏในกลุมท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษสูงมากกวาในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษต่ํา 
 
 อภิชญา  แกวอุทัย (2553) ไดศึกษาวิจยัเร่ือง “การศึกษาการแปรของเสียง (mr) และ (ml) 
ในภาษาไทยถ่ินสงขลาตามปจจยัทางสังคม” โดยศึกษาการแปรของเสียง (mr) และ (ml) ในภาษาไทย
ถ่ินสงขลา และศึกษาความสัมพันธระหวางการแปรของเสียงดังกลาวกบัปจจัยทางสังคมไดแก อาย ุ
เพศ และถ่ินท่ีอยูอาศัย ผลการวิจัยพบวาเสียง (mr) มีรูปแปรท้ังหมด 14 รูปแปร โดยรูปแปร[m] 
ปรากฏมากท่ีสุด สวน (ml) มีรูปแปรท้ังหมด 6 รูปแปร รูปแปรท่ีปรากฏมากท่ีสุด คือ [ml] จึงกลาว
ไดวาขณะนี้เสียง (mr) และ (ml) ในภาษาไทยถ่ินสงขลากําลังเกิดการเปล่ียนแปลง โดยเสียง (mr)  
มีแนวโนมท่ีจะววิัฒนาการเปนเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวเร็วกวาเสียง (ml) ท่ียังคงปรากฏการใชเสียง
พยัญชนะควบกลํ้าดั้งเดิมในจํานวนมากท่ีสุด ท้ังนี้ปจจยัทางสังคมท่ีมีความสัมพันธกับการแปร
ของเสียง (mr) และ (ml) มากท่ีสุด คือ ถ่ินท่ีอยูอาศัยรองลงมา คือ อายุ และเพศ  
 



 

 
 

21 

การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการปนภาษา 
 
 นภารัฐ  ฐิตวิฒันา (2539) ไดศึกษาวิจยัเร่ือง “การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยของอาจารย
ตางสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” โดยวิเคราะหและเปรียบเทียบความถ่ีและรูปแบบ 
การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยในการบรรยายของอาจารยตางสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และศึกษาพฤติกรรมการปนภาษาของอาจารยวาสอดคลองหรือขัดแยงตอทัศนคติท่ีมีตอการปน
ภาษา ผลการวจิัยพบวา รูปแบบของการปนภาษามีท้ังความหลากหลายในการใชชนิดของคําและ
ระดับของการปนภาษากลาวคือสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีความหลากหลายในการใชชนดิของคํา
มากกวาสาขาอ่ืน และมีระดับของการปนภาษาท้ังในระดบัคําวลี และประโยค ซ่ึงในอีก 2 สาขาวชิา   
มีเพียงระดับคํา และวลีเทานัน้ ในดานความถ่ีของการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยพบวา  
กลุมอาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีความถ่ีในการปนภาษามากท่ีสุด รองลงมาคือ สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร และสาขาวิชาภาษาไทยมีความถ่ีในการปนภาษาตํ่าท่ีสุด และทัศนคติของกลุม
ตัวอยางเกี่ยวกบัการปนภาษาพบวา ทัศนคติกับพฤติกรรมไมจําเปนตองมีผลสอดคลองกันเสมอไป 
กลาวคือ 8 ใน 15 คนเทานั้นท่ีมีความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกับทัศนคติท่ีมีตอการปนภาษา 
 
 ศศิธร  ธาตุเหล็ก (2540) ไดศึกษาวจิัยเร่ือง “ทัศนคติของคนในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอ   
การพูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ” โดยศึกษาทัศนคติท่ีมีตอการพูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ เพื่อ
ศึกษาวาอาชีพของบุคคลมีอิทธิพลตอทัศนคติเกี่ยวกับการปนภาษาหรือไมและเพื่อศึกษาวาชนิด
ของคําปนภาษาอังกฤษในภาษาไทย ซ่ึงจาํแนกเปนคําศัพทเฉพาะและคําศัพทท่ัวไปทําใหเกิด
ทัศนคติท่ีแตกตางกันหรือไมผลการวิจัยพบวา เทคนิคการจับคูแบบหลอกพบวา อาชีพของบุคคล
สัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการพูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษในการพดูเร่ืองท่ัวไป ยกเวนเร่ือง
เฉพาะสาขา โดยเสียงพูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษไดรับการประเมินดวยคาเฉล่ีย (X) สูงกวา
เสียงพูดภาษาไทยท้ังในเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเฉพาะสาขา และพบวา โดยท่ัวไปชนิดของคําปนไม
สัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการพูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษสําหรับผลการศึกษาดวยแบบสอบถาม
ปรากฏวา ตัวอยางประชากรท่ีประกอบอาชีพในลําดับเกียรติภูมิท่ีสูงจะมีทักษะทางภาษาอังกฤษสูง
และตระหนักถึงประโยชนของภาษาอังกฤษโดยตอบวานําภาษาอังกฤษมาใชในการทํางานสูงกวา
ตัวอยางประชากรท่ีอยูในลําดับเกยีรติภูมิรองลงมา กลุมตัวอยางประชากรทุกกลุมใชภาษาไทยปน
ภาษาอังกฤษไมบอยนักและเลือกท่ีจะใชภาษาไทยปนภาษาอังกฤษกับบุคคลท่ีอยูในสถานภาพ
ใกลเคียงกับตนและมีความสนิทสนมกันโดยจะพูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษในท่ีทํางานมากท่ีสุด 
นอกจากนี้ตวัอยางประชากรยังมีความเหน็สอดคลองกันวา คนไทยจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองรู
ภาษาอังกฤษ และไมรูสึกตอตานการนําภาษาอังกฤษมาใชปนในภาษาไทย เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ีย 
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(X) ของความคิดเห็นของตัวอยางประชากรท่ีมีตอผูพูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษระหวางเทคนิค
การจับคูแบบหลอก และแบบสอบถามพบวาโดยท่ัวไป ตัวอยางประชากรประเมินการพูด
ภาษาไทยปนภาษาอังกฤษดวยเทคนิคการจับคูแบบหลอกสูงกวาการประเมินดวยแบบสอบถาม 

 
 นัฐยา  บุญกองแสน (2542) ไดศึกษาวิจยัเร่ือง “การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยกับ
ทัศนคตทิางภาษาของบุคคลตางช้ันอาชีพ” โดยวเิคราะหพฤติกรรมการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทย
และความสัมพันธระหวางพฤติกรรมดังกลาวกับตัวแปรสังคม ซ่ึงไดแก ช้ันอาชีพและทัศนคติ  
ทางภาษา  ผลการวิจยัพบวา บุคลากรโรงแรมปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยท้ังดานการออกเสียง
และการใชคํากลาวโดยรวมพฤติกรรมการปนภาษาจะมีประมาณสามคร้ังคร่ึงจากจํานวนขอความ
ประมาณ 3-4 บรรทัดเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการปนภาษาในแตละระดับช้ันอาชีพพบวาช้ัน
อาชีพการจัดการ ช้ันอาชีพหวัหนางานช้ันอาชีพท่ีอาศัยความชํานาญเฉพาะมีพฤติกรรมการปน
ภาษาไมแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติสวนช้ันอาชีพท่ีอาศัยความชํานาญเฉพาะคร่ึงเดียว     
มีพฤติกรรมการปนภาษานอยท่ีสุดในดานความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปนภาษากับ
ทัศนคติทางภาษาพบวาพฤติกรรมการปนภาษากับทัศนคติตอภาษาอังกฤษมีสหสัมพันธกันใน
ทางบวก กลาวคือบุคคลท่ีชอบภาษาอังกฤษมากจะพูดปนภาษามากกวาบุคคลท่ีชอบภาษาอังกฤษ
ในระดบัปานกลาง สวนความสัมพันธระหวางพฤตกิรรมการปนภาษา กับทัศนคติตอการปนภาษา
นั้นพบวา ทัศนคติตอการปนภาษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปนภาษาในทางบวกเฉพาะใน
ช้ันอาชีพที่สูงสุด (ช้ันอาชีพการจัดการ) และตํ่าสุด (ช้ันอาชีพที่อาศัยความชํานาญเฉพาะคร่ึงเดยีว) 
แตความสัมพนัธจะเปนแบบผกผันในช้ันอาชีพระดับกลาง (ช้ันอาชีพหัวหนางาน)  
 
 รัตนา  จันทรเทาว (2542) ไดศึกษาวิจยัเร่ือง “การปนภาษาระหวางภาษาไทยกลางกบั
ภาษาไทยถ่ินอีสานของนักเรียนในจังหวัดขอนแกน” โดยเปรียบเทียบการพูดปนภาษาระหวาง
นักเรียนท่ีศึกษาในโรงเรียนในเมืองกับนักเรียนท่ีศึกษาในโรงเรียน ชนบทและเปรียบเทียบการพดู
ปนภาษาระหวางนกัเรียนเพศหญิงและชาย  ผลการวิจยัพบวา นักเรียนท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนในเมือง  
มีการปนมากกวานกัเรียนท่ีศึกษาในโรงเรียนชนบท และนักเรียนเพศหญิงมีการปนภาษามากกวา 
นักเรียนเพศชาย ชนิดของคําท่ีมีการปนมากท่ีสุดไดแก คํานาม รองลงมาคือคํากริยา คําขยายกริยา 
คําคุณศัพท ตามลําดับ และกลุมคําศัพทท่ีไมมีการใชคําศัพทภาษาไทยถ่ินอีสานเลย คือ คําสรรพนาม
บุรุษที่ 1 ท้ังเพศหญิง และเพศชาย สวนกลุมคําศัพทภาษาไทยกลางท่ีมีการปนมากท่ีสุด คือ กลุม
คําศัพทท่ีใชเรียกสัตว และพืช รองลงมาไดแก กลุมคําศัพท เกี่ยวกับมนษุย และโรค เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช และวัฒนธรรมและประเพณีตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวากลุมคําศัพทท่ีเกีย่วกับ
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วัฒนธรรมทองถ่ินท่ีนักเรียนสวนใหญ ไมรูจักเพราะไมไดใชในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะนักเรียน
ท่ีศึกษาที่โรงเรียนในเมือง 

 
  ชุลีพร  สวยสด (2547) ไดศึกษาวจิัยเร่ือง “การพูดคําภาษาอังกฤษปนในภาษาไทยของ
นักเรียนมัธยมศึกษา: กรณีศึกษานกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และปท่ี 6โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกหุลาบวทิยาลัย ปทุมธานี” โดยศึกษาลักษณะการปนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 และนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เปรียบเทียบจํานวนคําภาษาอังกฤษของนักเรียนตางระดับช้ัน 
และตางเพศ เปรียบเทียบชนิดของคําและความหมายของคําภาษาอังกฤษในภาษาไทยของนักเรียน
กับชนิดของคําและความหมายของคําภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา ลักษณะการพดูคําปน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนมี 4 ลักษณะ คือ 1) คําทับศัพท 2) การยอหรือตัดคํา 3) คําศัพทประกอบ
คําอธิบายภาษาไทย 4) สรางคําใหมโดยใชการสรางคําถามแบบไทย  นอกจากน้ียังพบวานักเรียน
หญิงพูดจํานวนภาษาอังกฤษมากกวานักเรียนชายในระดับเดียวกันและนักเรียนระดับช้ันมัธยม 
ศึกษาปท่ี 6 พูดคําภาษาอังกฤษมากกวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
 
 จากการที่ผูวจิยัไดตรวจเอกสารทฤษฎีและหลักการ และตรวจเอกสารงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ
กับงานวจิัยนี้ดงัท่ีกลาวมานั้น นับวาเปนประโยชนตองานวิจัยนี้อยางมาก ในการตรวจเอกสาร
ทฤษฎีและหลักการ ซ่ึงชวยใหผูวิจยัไดเขาใจถึงทฤษฎีและหลักการท่ีวาดวยความสัมพันธระหวาง
ภาษากับอายุ ความสัมพันธระหวางภาษากับเพศ ความสัมพันธระหวางภาษากับชนช้ันทางสังคม 
และความสัมพันธระหวางภาษากับชาติพนัธุ และเช้ือชาติ ทําใหผูวจิัยสามารถนํามาเปนแนวทาง  
ในการวิเคราะห อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และเชื้อสาย ตามวัตถุประสงคของงานวิจยันี้ได  
 
 ในการตรวจเอกสารทฤษฎีและหลักการของการแปรภาษา และการปนภาษา ทําใหผูวิจัย
ไดเหน็ความสัมพันธระหวางการแปรภาษากับปจจยัตาง ๆ ทางสังคมและความสัมพนัธระหวาง
การปนภาษากบัปจจัยตาง ๆ ทางสังคม  
 
 รวมท้ังในการตรวจเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับคํายืม งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับคํายืม
ภาษาจนีฮกเกีย้น งานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรทางสังคม งานวิจยัท่ีเกีย่วของกับการแปรภาษา และ
งานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับการปนภาษา ซ่ึงชวยใหผูวิจยัมองเห็นความสัมพันธระหวางการใชภาษากับ
ตัวแปรทางสังคมมากข้ึน ทําใหผูวจิัยสามารถนํามาเปนแนวทางในการศึกษาวเิคราะหการใชคํายืม
ภาษาจนีฮกเกีย้นตามตวัแปรทางสังคมบางประการตามจดุมุงหมายของงานวิจยันีใ้หมีความถูกตอง
และความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
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บทที่ 3 
 

วิธีการวิจัย 
 
 ในบทนี้ผูวจิัยจะกลาวถึงวิธีการวิจยั ซ่ึงมีข้ันตอนเรียงลําดับดังนี้ คือ การคัดเลือก 
กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูล  
 

การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
 
 ผูวิจัยไดทําการสุมกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้แบบแบงช้ัน (stratified random 
sampling) ซ่ึงเปนการแบงกลุมตัวอยางออกเปนกลุม ๆ หรือเปนประเภท ๆ เชน แบงกลุมอาชีพ 
กลุมอายุ เปนตน กลุมตาง ๆ ท่ีแบงออกมานั้นเรียกวาชวงช้ัน หรือ Strata เม่ือกําหนดชวงช้ันแลว
จะตองกําหนดจํานวนตัวอยางในแตละชวงช้ันวาจะกําหนดเทากันหรือไมเทากันอยางไร ซ่ึงมี 2 วิธี 
คือ 1) การสุมเชิงชวงช้ันอยางมีสัดสวน (Proportional stratified random sampling) จะกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางตามสัดสวนในแตละชวงช้ันตอจํานวนประชากรท้ังหมด เชน มีประชากร 
ท่ีจะศึกษา 500 คน แยกเปนอาชีพเกษตร 175 คน คาขาย 150 คน รับราชการ 125 คน และกรรมกร 
50 คน 2) การสุมเชิงชวงช้ันอยางไมมีสัดสวน (Disproportional stratified random sampling)  
จะกําหนดจํานวนตัวอยางในแตละชวงช้ันอยางไมมีสัดสวน เชน ตองการจะเปรียบเทียบเจตคติ 
ทางการเมืองระหวางประชาชนท่ีนับถือ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสตวา 
มีความแตกตางกันหรือไมอยางไร ซ่ึงจะตองมีตัวอยางในแตละกลุมจาํนวนไลเล่ียกนั โดยเฉพาะ
ในกลุมท่ีมีประชากรนอย จําเปนตองกําหนดสัดสวนของตัวอยางมากกวากลุมท่ีมีประชากรมาก 
เปนตน  
 
 ในงานวิจยันี้ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางท่ีเปนคนท่ีอาศัยอยูในจังหวดัภูเก็ตต้ังแตกาํเนิด
เทานั้น จํานวนท้ังส้ิน 210 คน โดยจัดแบบแบงช้ันในตัวแปรอายุ และตัวแปรเพศ ซ่ึงเปนการสุม
เชิงชวงช้ันอยางมีสัดสวน สวนตัวแปรการศึกษา อาชีพ และเช้ือสาย ไมไดคํานึงในจัดแบบแบงช้ัน
แตไดเทาไรก็เทานั้น ดังตอไปน้ี 
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 1.  ตัวแปรอายุ ไดจัดแบบแบงช้ัน โดยทําใหแตละกลุมอายมีุจํานวนเทากนั แบงเปน 3  
กลุมอายุ คือ กลุมท่ี 1 อายุ 51 ปข้ึนไป จํานวน 70 คน กลุมท่ี 2 อายุ 31-50 ป จํานวน 70 คน  
กลุมท่ี 3 อายุ 10-30 ป จํานวน 70 คน 
 
 2.  ตัวแปรเพศ ไดจัดแบบแบงช้ันโดยทําใหแตละเพศมีจํานวนเทากันแบงเปนเพศชาย 
105 คน เพศหญิง 105 คน 
 
 3.  ตัวแปรการศกึษา แบงเปน 3 ระดับการศึกษา โดยไมไดจัดแบบแบงช้ัน ซ่ึงไดเทาไร   
ก็เทานั้น ไดกลุมตัวอยางดังนี้ คือ การศึกษาสูง ไดแก ระดับอุดมศึกษา ไดกลุมตัวอยางจํานวน  
76 คน การศึกษาปานกลางไดแก มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ไดกลุมตัวอยางจํานวน 64 คน 
การศึกษาตํ่าไดแก มัธยมศึกษาตอน ประถมศึกษา/ต่ํากวา ไดกลุมตัวอยางจํานวน 70 คน 
 
 4. ตัวแปรอาชีพ แบงเปน 2 กลุมอาชีพ โดยไมไดจัดแบบแบงช้ัน ซ่ึงไดเทาไรก็เทานั้น 
ไดกลุมตัวอยางดังนี้ คือ กลุมอาชีพรับราชการ ไดกลุมตัวอยางจํานวน 85 คน และกลุมอาชีพ
เอกชน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 99 คน  
  
 5.  ตัวแปรเช้ือสาย ไมไดจัดแบบแบงช้ัน ซ่ึงไดเทาไรก็เทานัน้ ไดกลุมตัวอยางดังนี้ คือ 
เช้ือสายไทย หมายถึง กลุมตัวอยางท่ีระบุวาตนเองเปนเช้ือสายไทย ไดกลุมตัวอยางจาํนวน 114 คน  
เช้ือสายจีนฮกเกี้ยน หมายถึง กลุมตัวอยางท่ีระบุวาตนเองเปนเช้ือสายจีนฮกเกีย้น ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 96 คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 งานวิจยันี้เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ ผูวิจัยขอใหกลุมตัวอยางตอบ
แบบสอบถาม 2 สวน ดังนี ้
 
 แบบสอบถามสวนท่ี 1 เปนขอมูลสวนตัว และขอมูลทางสังคมท่ีเปนตัวแปรของการวิจัย
ในครั้งนี้ไดแก เพศ อายุ ภูมิลําเนาเกดิ เช้ือสาย ระดับการศกึษา และอาชีพ  
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 แบบสอบถามสวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามการใชหนวยอรรถ ประกอบดวยหนวยอรรถ
ท้ังหมด 20 หนวยอรรถ ซ่ึงผูวิจัยรวบรวมมาจากวิทยานพินธของ นพดล  กิตติกุล (2534) ซ่ึงศึกษา
เร่ืองคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนท่ีใชภาษาไทยถ่ิน จังหวัดภูเกต็ ซ่ึงมีท้ังหมด 1,239 คํา จากนั้นคัดมา
เพียง 20 คํา โดยคัดเฉพาะคําท่ีมีลักษณะคือ สามารถแยกเปนภาษาไทยกลางหรือภาษามาตรฐาน 
ภาษาไทยถ่ินใต และคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นได ตวัอยางเชน หนวยอรรถเมล็ดแตงโม ในภาษาไทย
กลางหรือภาษามาตรฐานเรียกวา เมล็ดแตงโม ในภาษาไทยถ่ินใตเรียกวา เม็ดแตง ในคํายืมภาษาจีน
ฮกเกีย้นเรียกวา กั่วจี้ จะเห็นไดวาเรียกแตกตางกัน ทําใหสะดวกตอการวิเคราะหขอมูลวาผูตอบ
แบบสอบถามใชคําศัพทภาษาอะไร แตหนวยอรรถ เชน พระ ผูวิจยัไมไดนํามาใช เนือ่งจากใน     
คํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นเรียกวา กิมซ้ิน แตภาษาไทยถ่ินใตกบัภาษาไทยกลางหรือภาษามาตรฐาน
เรียกวาพระ หากผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลวาตัวเองเรียกส่ิงนี้วา พระ (ภาษาไทยถ่ินใตหรือ
ภาษาไทยกลางหรือภาษามาตรฐาน) กจ็ะตัดสินไดลําบากวาผูบอกภาษาผูนี้ใชคําศัพทภาษาอะไร
สําหรับหนวยอรรถนี้”  
 
 แบบสอบถามสวนนี้ผูตอบแบบสอบถามจะตองบอกวาตนเองใชคําวาอะไรเพื่อหมายถึง
หนวยอรรถเหลานี้ในชีวติประจําวนั และเพื่อใหไมเปนการช้ีนํา ผูวิจยัจึงแสดงหนวยอรรถเหลานี้
ในแบบสอบถามโดยไมใชคําเรียกตรง ๆ แตโดยการแสดงเปนภาพ (ในกรณีของหนวยอรรถท่ีมี
ความหมายเปนรูปธรรม) และเปนการบรรยายความหมาย (ในกรณีของหนวยอรรถท่ีมีความหมาย
เปนนามธรรม) 
 
 หนวยอรรถท้ังหมด 20 หนวยอรรถ มีดังนี้ 
 
หนวยอรรถท่ี ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถ่ินใต คํายืมภาษาจีนฮกเก้ียน 

1 เมล็ดแตงโม เม็ดแตง กั่วจี ้
2 สับปะรด ยาหนดั อองหลาย 
3 ฝร่ัง ยาหมู หนาปวด 
4 กางเกง กงเกง ขอ 
5 คูน้ํา คู จุยกาว 
6 ถังน้ํา ถุง, ถาง ปวะตาว, เปตาว 
7 ไฟฉาย ไฟแกบ เต่ียนฉ้ิว 
8 กะละมัง โคม บ่ินผูน 
9 ผาข้ีร้ิว ผาราย โตะปอ 
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หนวยอรรถท่ี ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถ่ินใต คํายืมภาษาจีนฮกเก้ียน 
10 ผาขาวมา ผาชุบ จุยม้ัว 
11 ขนมจีบ หนมจีบ เซียะโบย 
12 ปาทองโก จาโกย เชียะโกย 
13 ไอศกรีม ไอติม กิ้ดเหลง 
14 กระดาษทอง ดาดทอง กิมจั้ว 
15 ท่ีเผากระดาษ ท่ีเผาดาด กิ่มหลอ 
16 กระถางธูป ถางธูป เหี่ยวหลอ 
17 คนกินเจ คนถือศีลกินผัก ฉายอ้ิว 
18 เม่ือวาน แตวาน, แรกวา จายยิด้ 
19 ข้ีเหนียว ข้ีชิด เข่ียม 
20 คนไมด,ี คนเลว , คนช่ัว ช่ัวทายาด, ชาดเลว, 

ชาดช่ัว 
จับโปย 

 
การวิเคราะหขอมูล 

  
การวิเคราะหภาษาท่ีมาของคําศัพท 
 
 ผูวิจัยตัดสินคําศัพทท่ีกลุมตัวอยางตอบในแบบสอบถามวาเปนภาษาไทยกลาง ภาษาไทย
ถ่ินใต และคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนโดยใชเกณฑดังนี้คือ  
 
 1.  คําศัพทภาษาไทยถ่ินกลาง คือ คําศัพทท่ีปรากฏวาใชพดูกนัในบริเวณภาคกลาง  
ในงานวิจยันี้ตดัสินวาเปนคําศัพทภาษาไทยถ่ินกลาง โดยใชพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2542  
 
 2.  คําศัพทภาษาไทยถ่ินใต คือ คําศัพทท่ีปรากฏวาใชพดูกนัในบริเวณภาคใต ในงานวิจยันี้
ตัดสินวาเปนคําศัพทภาษาไทยถ่ินใต โดยใชพจนานกุรมภาษาไทยถ่ินใตฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2550 
 
 3.  ในงานวิจยันี้ตดัสินวาเปนคําศัพทคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้น โดยใชหนังสือคําจีนคําไทย
ในภเูก็ต ของ นพดล กิตติกลุ (2538)   
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การวิเคราะหคาสถิต ิ
 

       ผูวิจัยนําขอมูลการจําแนกตัวแปรทางสังคมท่ีศึกษา ไดแก อายุ เพศ การศกึษา อาชีพ และ
เช้ือสาย มานับคะแนนโดยนบัความถ่ีในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยน นับความถ่ีในการใช
ภาษาไทยถ่ินใต นับความถ่ีในการใชภาษาไทยถ่ินกลาง และนับความถ่ีในการใชภาษาอ่ืน ๆ และ
ใชสถิติเพื่อพิสูจนสมมุติฐาน 
         
 สถิติท่ีเหมาะสมกับลักษณะของขอมูล คือ ไคสแควร (Chi-Square) เปนวิธีการทดสอบเพ่ือ
เปรียบเทียบขอมูลท่ีอยูในรูปของความถ่ีหรือในรูปของสัดสวน เชน การศึกษาเจตคติ ความคิดเห็น 
เปนตน  ซ่ึงไมสามารถวดัคาออกมาเปนตัวเลขท่ีแนนนอนได ซ่ึงเปนขอมูลที่เกดิจากการเกบ็รวบรวม
ตัวแปรท่ีเกีย่วของแลวจาํแนกออกมาเปนความถ่ีหรือสัดสวน ศึกษาวาการแจกแจงความถ่ีของขอมูลท่ี
ไดจากตัวแปรหน่ึงเปนไปลักษณะใด หรือถาตองการเปรียบเทียบตัวแปร 2 กลุม วามีความสัมพันธ
หรือไม งานวจิัยน้ีกําหนดระดับนยัสําคัญไวท่ี p = 0.05 
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บทที่ 4 

 

ผลและวิจารณ 
 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นของคนที่อาศัยอยูในจงัหวัดภูเก็ตตาม    
ตัวแปรทางสังคมบางประการ” นี้ ผูวิจยัมีวตัถุประสงคคือ 1) เพื่อเปรียบเทียบความถ่ีในการใชคํายืม
ภาษาจนีฮกเกีย้นของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตท้ังสามชวงอายุ 2) เพื่อเปรียบเทียบความถ่ีใน 
การใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวดัภูเก็ตระหวางเพศชายและเพศหญิง  
3) เพื่อเปรียบเทียบความถ่ีในการใชคํายมืภาษาจนีฮกเกีย้นของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ต
ระหวางกลุมท่ีมีการศึกษาสูงและกลุมท่ีมีการศึกษาตํ่า 4) เพื่อเปรียบเทียบความถ่ีในการใชคํายืม
ภาษาจนีฮกเกีย้นของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ต ระหวางกลุมอาชีพรับราชการและกลุมอาชีพ
เอกชน 5) เพื่อเปรียบเทียบความถ่ีในการใชคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้นของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ต
ระหวางเช้ือสายไทยและเช้ือสายจีนฮกเกีย้น  
 
 จากวัตถุประสงคดังกลาว ผูวจิัยแบงผลการวิจัยเปน 5 หัวขอ ใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคดังนี ้
 

ความถ่ีในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเก้ียนของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตจําแนกตามชวงอาย ุ
 
 เม่ือผูวิจัยเก็บขอมูลแลวก็ไดนําขอมูลมาจําแนกตามชวงอายุ โดยกลุมตัวอยางในแตละ
กลุมอายุซ่ึงมีจาํนวนกลุมละ 70 คน ตองตอบวาตนเองใชคําศัพทใดสําหรับหนวยอรรถ จํานวน  
20 หนวยอรรถในแบบสอบถาม (รวมเปน 1,400 คร้ังของการตอบตอหนึ่งกลุมอาย)ุ   
 
 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางอายุมากซ่ึงมีอายุ 51 ปข้ึนไป มีการใชคํายมืภาษาจนีฮกเกี้ยน
มากท่ีสุดจํานวน 698 คร้ัง คิดเปนรอยละ 49.86 รองลงมาใชภาษาไทยถ่ินใตจํานวน 334 คร้ัง  
คิดเปนรอยละ 23.85 ใชภาษาไทยกลาง จํานวน 274 คร้ัง คิดเปนรอยละ 19.57 และใชภาษาอ่ืน ๆ 
ไดแก 
 
 ใชภาษาไทยถ่ินใตปนกับคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนจํานวน 59 คร้ัง คิดเปนรอยละ 4.22 และ
ใชภาษาไทยกลางปนกับคํายมืภาษาจนีฮกเกี้ยนจํานวน 35 คร้ัง คิดเปนรอยละ 2.50 
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 กลุมตัวอยางอายุกลางซ่ึงมีอายุ 31-50 ป มีการใชภาษาไทยกลางมากท่ีสุด จํานวน 494 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 35.29 รองลงมาใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นจํานวน 470 คร้ัง คิดเปนรอยละ 33.57  
ใชภาษาไทยถ่ินใต จาํนวน 343 คร้ัง คิดเปนรอยละ 24.50 และใชภาษาอ่ืน ๆ ไดแก ใชภาษาไทยถ่ินใต
ปนกับคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้น 19 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.36 ใชภาษาไทยกลางปนกับคํายืมภาษาจีน
ฮกเกีย้น จํานวน 54 คร้ัง คิดเปนรอยละ 3.86 และใชภาษาไทยกลางปนกบัภาษาไทยถ่ินใต จํานวน
20 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.42 
 
 กลุมตัวอยางอายุนอยซ่ึงมีอายุ 10-30 ป มีการใชภาษาไทยกลางมากท่ีสุด จํานวน 728 คร้ัง
คิดเปนรอยละ 52.00 รองลงมาใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้น จํานวน 370 คร้ัง คิดเปนรอยละ 26.43  
ใชภาษาไทยถ่ินใต จํานวน 258 คร้ัง คิดเปนรอยละ 18.24 และใชภาษาอ่ืน ๆ ไดแก ใชภาษาไทย
กลางปนกับคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยน จํานวน 23 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.65 ใชภาษาไทยกลางปนกับ
ภาษาไทยถ่ินใต จํานวน 12 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.85 และใชภาษาไทยถ่ินใตปนกับภาษาไทยกลาง
จํานวน 9 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.65 
 
 ดังแสดงในตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ความถ่ีและรอยละในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวดัภเูก็ต
  จําแนกตามชวงอาย ุ
 

อายุ 
จํานวนคร้ัง 
ท้ังหมด 

รอยละ 
ภาษาจีนฮกเก้ียน ภาษาไทยถิ่นใต ภาษาไทยกลาง อ่ืน ๆ 

จํานวน 
คร้ัง 

รอยละ จํานวน 
คร้ัง 

รอยละ จํานวน 
คร้ัง 

รอยละ จํานวน 
คร้ัง 

รอยละ 

มาก 1,400 100 698 49.86 334 23.85 274 19.57 94 6.72 
กลาง 1,400 100 470 33.57 343 24.50 494 35.29 93 6.64 
นอย 1,400 100 370 26.43 258 18.42 728 52.00 44 3.15 
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ภาพท่ี 1 รอยละในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวดัภูเกต็ 
 จําแนกตามชวงอาย ุ

 
 จากผลการวิจยัแสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางอายมุากใชคํายมืภาษาจนีฮกเกี้ยนและภาษาไทย
ถ่ินใตมากกวากลุมท่ีมีอายุนอยกวา  และในทางกลับกันกลุมท่ีมีอายุนอยก็ใชคําภาษาไทยกลาง
มากกวากลุมท่ีมีอายุมากกวา แสดงใหเห็นอทิธิพลของภาษาไทยกลางท่ีเขามามีอิทธิพลมากข้ึน 
เร่ือย ๆ ในจังหวัดภูเก็ต และเม่ือพิจารณาทีละรุนอายุกพ็บวา ในรุนอายุมากท่ีสุดนัน้มีการเลือกใช
ภาษาจนีฮกเกีย้นใหกับหนวยอรรถมากกวาภาษาอ่ืน (รอยละ 49.86) รองลงมาคือภาษาไทยถ่ินใต 
(รอยละ 23.85) และมีการเลือกใชภาษาไทยกลางนอยท่ีสุด (รอยละ 19.57) สวนในรุนอายุท่ีนอย
กวาอีก 2 รุนอายุท่ีเหลือนั้นลวนแตมีการเลือกใชภาษาไทยกลางมากกวาภาษาอ่ืนโดยท่ีกลุมอายุนอย
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ท่ีสุดเลือกใชภาษาไทยกลางมากกวากลุมอายุปานกลาง กลุมอายุนอยเลือกใชภาษาไทยกลาง (รอย
ละ 52.0) กลุมอายุกลางใชภาษาไทยกลาง (รอยละ 35.29) ท้ังสองรุนอายุนี้มีการเลือกใชภาษาจีน
ฮกเกีย้นเปนลําดับรองลงมา และเลือกใชภาษาไทยถ่ินใตเปนอันดับทายสุด  
 
 เม่ือคํานวณดวยไคสแควรพบวา p= 0.00 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีตั้งไวท่ี 0.05  ดังนั้น
จึงสรุปไดวา ผลท่ีไดตรงกับสมมติฐานนัน่คือ กลุมท่ีมีอายุมากใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนมากกวา
กลุมท่ีมีอายุนอย 
 
 นอกจากนี้ หนวยอรรถท่ีกลุมตัวอยางท้ังสามกลุมอายุมีการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยน
เหมือนกนัมากท่ีสุด คือ กะละมัง ในคํายมืภาษาจนีฮกเกี้ยนเรียกวา บ่ินผูน ซ่ึงเปนหนวยอรรถ 
ท่ีเกี่ยวกับส่ิงของ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชในบาน แสดงวา ในชีวิตประจําวันกลุมตัวอยางท้ังสามกลุม
อายุไดใชคํายมืภาษาจนีฮกเกี้ยนเรียกหนวยอรรถนี้ 
 
 หนวยอรรถท่ีกลุมตัวอยางท้ังสามกลุมอายุมีการใชคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้นเหมือนกนั 
นอยท่ีสุด คือ เม่ือวาน สวนมากเรียกดวยภาษาไทยกลาง เรียกวา เม่ือวาน ซ่ึงเปนหนวยอรรถ 
ท่ีเกี่ยวกับเบ็ดเตล็ด แสดงวา ในชีวิตประจําวันกลุมตัวอยางท้ังสามกลุมอายุไมไดใชคํายืมภาษาจีน
ฮกเกีย้นเรียกหนวยอรรถนี้ 
 

ความถ่ีในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเก้ียนของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตจําแนกตามเพศ 
 
 เม่ือผูวิจัยเก็บขอมูลแลวก็ไดนําขอมูลมาจําแนกตามเพศโดยกลุมตัวอยางในแตละเพศ 
ซ่ึงมีจํานวนกลุมละ 105 คน ตองตอบวาตนเองใชคําศัพทใดสําหรับหนวยอรรถ จํานวน 20 หนวย
อรรถในแบบสอบถาม (รวมเปน 2,100 คร้ังของการตอบตอหนึ่งเพศ)   

 
 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเพศหญิงมีการใชภาษาไทยกลางมากท่ีสุด จํานวน799 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 38.04 รองลงมาใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นจํานวน 725 คร้ัง คิดเปนรอยละ 34.53 ใช
ภาษาไทยถ่ินใตจํานวน 442 คร้ัง คิดเปนรอยละ 21.04 และใชภาษาอ่ืน ๆ ไดแก ใชภาษาไทยกลาง
ปนกับคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้น จํานวน 75 คร้ัง คิดเปนรอยละ 3.57 ใชภาษาไทยกลางปนกับ
ภาษาไทยถ่ินใต จํานวน 31 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.48 และใชภาษาไทยถ่ินใตปนกับคํายืมภาษาจีน
ฮกเกีย้น จํานวน 28 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.34  
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 กลุมตัวอยางเพศชาย มีการใชคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้นมากที่สุด จํานวน 851 คร้ัง คิดเปน 
รอยละ 40.53 รองลงมาใชภาษาไทยกลาง จํานวน 659 คร้ัง คิดเปนรอยละ 31.38 ใชภาษาไทยถ่ิน
ใตจํานวน 493 คร้ัง คิดเปนรอยละ 23.48 และใชภาษาอ่ืน ๆ ไดแก ใชภาษาไทยถ่ินใตปนกับคํายืม
ภาษาจนีฮกเกีย้น จํานวน 36 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.71 ใชภาษาไทยกลางปนกับคํายืมภาษาจนี
ฮกเกีย้น จํานวน 33 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.57 และใชภาษาไทยกลางปนกบัภาษาไทยถ่ินใต จํานวน 
28 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.33 
 
 ดังแสดงในตารางท่ี 2 และภาพท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ความถ่ีและรอยละในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวดัภเูก็ต
 จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 
จํานวนคร้ัง 
ท้ังหมด 

รอยละ 
ภาษาจีนฮกเก้ียน ภาษาไทยถิ่นใต ภาษาไทยกลาง อ่ืน ๆ 

จํานวน 
คร้ัง 

รอยละ จํานวน 
คร้ัง 

รอยละ จํานวน 
คร้ัง 

รอยละ จํานวน 
คร้ัง 

รอยละ 

หญิง 2,100 100 725 34.53 442 21.04 799 38.04 134 6.39 
ชาย 2,100 100 851 40.53 493 23.48 659 31.38 97 4.61 

X2 = 32.2, df = 3, p = 0.00
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ภาพท่ี 2 รอยละในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวดัภูเกต็  
            จําแนกตามเพศ 
 
 จากผลการวิจยัแสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางเพศชายใชคํายมืภาษาจนีฮกเกี้ยนและภาษาไทย
ถ่ินใตมากกวากลุมตัวอยางเพศหญิง กลุมตัวอยางเพศชายน้ันมีการเลือกใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยน
ใหกับหนวยอรรถมากกวาภาษาอ่ืน (รอยละ 40.53) รองลงมาคือภาษาไทยกลาง (รอยละ 31.38)  
และมีการเลือกใชภาษาไทยถ่ินใตนอยท่ีสุด (รอยละ 23.48) สวนกลุมตัวอยางเพศหญิงลวนแตมี
การเลือกใชภาษาไทยกลางมากกวาภาษาอ่ืน (รอยละ 38.04) รองลงมาใชคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้น 
(รอยละ 34.53) และเลือกใชภาษาไทยถ่ินใตเปนอันดับทายสุด (รอยละ 21.04)  
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 เม่ือคํานวณดวยไคสแควรพบวา p= 0.00 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีตั้งไวท่ี 0.05 ดังนั้น 
จึงสรุปไดวา ผลท่ีไดตรงกับสมมติฐานนัน่คือ เพศชายมีการใชคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้นมากกวา 
เพศหญิง 
 
 นอกจากนี้ หนวยอรรถท่ีกลุมตัวอยางท้ังเพศชายและเพศหญิงมีการใชคํายืมภาษาจีน
ฮกเกีย้นเหมือนกันมากท่ีสุด คือ ปาทองโก ในคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกวา เชียะโกย ซ่ึงเปน
หนวยอรรถท่ีเกี่ยวกับอาหาร แสดงวา ในชีวิตประจําวันกลุมตัวอยางท้ังเพศชายและเพศหญิง 
ไดใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นเรียกหนวยอรรถนี้ 
 
 หนวยอรรถท่ีกลุมตัวอยางท้ังเพศชายและเพศหญิงมีการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยน
เหมือนกนันอยท่ีสุด คือ ข้ีเหนียว สวนมากเรียกดวยภาษาไทยถ่ินใต เรียกวา ข้ีชิด ซ่ึงเปนหนวย
อรรถที่เกี่ยวกบัคําวิเศษณ แสดงวา ในชีวติประจําวนักลุมตัวอยางท้ังเพศชายและเพศหญิง 
ไมไดใชคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้นเรียกหนวยอรรถนี้ 
 

ความถ่ีในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเก้ียนของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ต 
จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 เม่ือผูวิจัยเก็บขอมูลแลวก็ไดนําขอมูลมาจําแนกตามระดับการศึกษาโดยกลุมตัวอยางใน
ระดับการศึกษาสูงซ่ึงมีระดับอุดมศึกษามีจํานวนกลุมละ 76 คน ตองตอบวาตนเองใชคําศัพทใด
สําหรับหนวยอรรถจํานวน 20 หนวยอรรถในแบบสอบถาม (รวมเปน 1,520 คร้ังของการตอบ 
ตอกลุมระดับการศึกษาสูง) ผลการวิจัยพบวา มีการใชภาษาไทยกลางมากท่ีสุดจํานวน 616 คร้ัง  
คิดเปนรอยละ 40.53 รองลงมาใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้น จํานวน 503 คร้ัง คิดเปนรอยละ 33.09  
ใชภาษาไทยถ่ินใต จํานวน 320 คร้ัง คิดเปนรอยละ 21.05 และใชภาษาอ่ืน ๆ ไดแก ใชภาษาไทย
กลางปนกับคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยน จํานวน 44 คร้ัง คิดเปนรอยละ 2.89 ใชภาษาไทยถ่ินใตปนกับ 
คํายืมภาษาจีนฮกเกีย้น จํานวน 23 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.52 และใชภาษาไทยกลางปนกบัภาษาไทย
ถ่ินใต จํานวน 14 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.92  
 
 กลุมตัวอยางในระดับการศึกษาปานกลางซ่ึงมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.มีจํานวน
กลุมละ 64 คน ตองตอบวาตนเองใชคําศัพทใดสําหรับหนวยอรรถ จํานวน  20 หนวยอรรถ 
ในแบบสอบถาม (รวมเปน 1,280 คร้ังของการตอบตอกลุมระดับการศึกษาปานกลาง) ผลการวิจัย
พบวา มีการใชภาษาไทยกลางมากท่ีสุด จํานวน 470 คร้ัง คิดเปนรอยละ 36.72 รองลงมาใชคํายืม 
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ภาษาจนีฮกเกีย้น จํานวน 428 คร้ัง คิดเปนรอยละ 33.44 ใชภาษาไทยถ่ินใต จํานวน 309 คร้ัง  
คิดเปนรอยละ 24.14 และใชภาษาอ่ืนๆ ไดแก ใชภาษาไทยถ่ินใตปนกบัคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้น
จํานวน 32 คร้ัง คิดเปนรอยละ 2.50 ใชภาษาไทยกลางปนกับคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยน จํานวน 37 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 2.89 และใชภาษาไทยกลางปนกับภาษาไทยถ่ินใต 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.31  
 
 กลุมตัวอยางในระดับการศึกษาตํ่าซ่ึงมีระดบัมัธยมศึกษาตอนตน ประถมศึกษา/ต่ํากวา  
มีจํานวนกลุมละ 70 คน ตองตอบวาตนเองใชคําศัพทใดสําหรับหนวยอรรถ จํานวน 20 หนวยอรรถ
ในแบบสอบถาม (รวมเปน 1,400 คร้ังของการตอบตอกลุมระดับการศึกษาตํ่า) ผลการวิจัยพบวา  
มีการใชคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้นมากท่ีสุด จาํนวน 633 คร้ัง คิดเปนรอยละ 45.21 รองลงมาใช
ภาษาไทยกลาง จํานวน 408 คร้ัง คิดเปนรอยละ 29.14  และใชภาษาไทยถ่ินใต จํานวน 300 คร้ัง    
คิดเปนรอยละ 21.43 และใชภาษาอ่ืน ๆ ไดแก ใชภาษาไทยถ่ินใตปนกบัคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้น
จํานวน 32 คร้ัง คิดเปนรอยละ 2.29 ใชภาษาไทยกลางปนกับคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยน จํานวน 20 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 1.43 และใชภาษาไทยกลางปนกับภาษาไทยถ่ินใต จํานวน 7 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
0.50 
 
 ดังแสดงในตารางท่ี 3 และภาพท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ความถ่ีและรอยละในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวดัภเูก็ต
  จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

จํานวนคร้ัง 
ท้ังหมด 

รอยละ 
ภาษาจีนฮกเก้ียน ภาษาไทยถิ่นใต ภาษาไทยกลาง อ่ืน ๆ 

จํานวน 
คร้ัง 

รอยละ จํานวน 
คร้ัง 

รอยละ จํานวน 
คร้ัง 

รอยละ จํานวน 
คร้ัง 

รอยละ 

สูง 1,520 100 503 33.09 320 21.05 616 40.53 81 5.33 
ปานกลาง 1,280 100 428 33.44 309 24.14 470 36.72 73 5.70 
ตํ่า 1,400       100 633 45.21 300 21.43 408 29.14 59 4.22 

X2 = 69.8,    df = 6, p = 0.00
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ภาพท่ี 3  รอยละในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตจําแนกตาม  
 ระดับการศึกษา 
 
 จากผลการวิจยั แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางระดับการศึกษาสูงใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยน
นอยกวากลุมท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวา และในทางกลับกนักลุมท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่าก็ใช
ภาษาไทยกลางนอยกวากลุมท่ีมีระดับการศึกษาสูง และเม่ือพิจารณาทีละกลุมระดับการศึกษา 
ก็พบวา ในกลุมระดับการศึกษาตํ่านั้นมีการเลือกใชคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้นใหกับหนวยอรรถ
มากกวาภาษาอื่น (รอยละ 45.21)  รองลงมาคือ ภาษาไทยกลาง (รอยละ 29.14) และมีการเลือกใช
ภาษาไทยถ่ินใตนอยท่ีสุด (รอยละ 21.43) สวนในกลุมระดับการศึกษาปานกลาง และกลุม
การศึกษาสูงนัน้ลวนแตมีการเลือกใชภาษาไทยกลางมากกวาภาษาอ่ืน โดยท่ีกลุมระดบัการศึกษา
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สูงเลือกใชภาษาไทยกลางมากกวากลุมระดับการศึกษาปานกลาง กลุมระดับการศึกษาสูงเลือกใช
ภาษาไทยกลาง (รอยละ 40.53) กลุมระดับการศึกษาปานกลางใชภาษาไทยกลาง (รอยละ 36.72)  
ท้ังสองระดับการศึกษานี้มีการเลือกใชคํายมืภาษาจนีฮกเกี้ยนเปนลําดับรองลงมาและเลือกใช
ภาษาไทยถ่ินใตเปนอันดับทายสุด  

 
 เม่ือคํานวณดวยไคสแควรพบวา p = 0.00 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีตั้งไวท่ี 0.05 ดงันั้น
จึงสรุปไดวา ผลท่ีไดตรงกับสมมติฐานนัน่คือ กลุมท่ีมีการศึกษาสูงมีการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้น
ในปริมาณนอยกวากลุมท่ีมีการศึกษาตํ่า 
 
 นอกจากน้ี หนวยอรรถทีก่ลุมตัวอยางท้ังสามระดับการศกึษามีการใชคํายมืภาษาจนีฮกเกี้ยน
เหมือนกนัมากท่ีสุด คือ ขนมจีบ ในคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้นเรียกวา เซียะโบย ซ่ึงเปนหนวยอรรถท่ี
เกี่ยวกับอาหาร แสดงวาในชีวิตประจําวันกลุมตัวอยางท้ังสามระดับการศึกษาไดใชคํายืมภาษาจีน
ฮกเกีย้นเรียกหนวยอรรถนี้ 
 
 หนวยอรรถทีก่ลุมตัวอยางท้ังสามระดบัการศึกษามีการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นเหมือนกนั
นอยท่ีสุด คือ ท่ีเผากระดาษ สวนมากเรียกดวยภาษาไทยถ่ินใต เรียกวา ท่ีเผาดาด ซ่ึงเปนหนวยอรรถ  
ท่ีเกี่ยวกับส่ิงของ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชในบาน แสดงวา ในชีวิตประจําวันกลุมตัวอยางท้ังสามระดับ
การศึกษาไมไดใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกหนวยอรรถนี้ 
 
ความถ่ีในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเก้ียนของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตจําแนกตามกลุมอาชีพ 

 
 เม่ือผูวิจัยเก็บขอมูลแลวก็ไดนําขอมูลมาจําแนกตามกลุมอาชีพโดยกลุมตัวอยางกลุมอาชีพ
รับราชการ ซ่ึงมีจํานวนกลุมละ 85 คน ตองตอบวาตนเองใชคําศัพทใดสําหรับหนวยอรรถ จํานวน  
20 หนวยอรรถ ในแบบสอบถาม (รวมเปน 1,700 คร้ังของการตอบตอหนึ่งกลุมอาชีพราชการ)
ผลการวิจัยพบวา มีการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนมากท่ีสุด จํานวน 629 คร้ัง คิดเปนรอยละ 37.0 
รองลงมาใชภาษาไทยกลาง จํานวน 587 คร้ัง คิดเปนรอยละ 34.53 ใชภาษาไทยถ่ินใต จํานวน 360 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 21.18 และใชภาษาอ่ืน ๆ ไดแก ใชภาษาไทยกลางปนกับคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้น
จํานวน 80 คร้ัง คิดเปนรอยละ 4.70 ใชภาษาไทยถ่ินใตปนกบัคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้น จํานวน 39 คร้ัง 
2.30 และใชภาษาไทยกลางปนกับภาษาไทยถ่ินใต จํานวน 5 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.29 
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 กลุมตัวอยางกลุมอาชีพเอกชนซ่ึงมีจํานวนกลุมละ  99 คน ตองตอบวาตนเองใชคําศัพทใด
สําหรับหนวยอรรถ จํานวน 20 หนวยอรรถ ในแบบสอบถาม (รวมเปน 1,980 คร้ังของการตอบ 
ตอหนึ่งกลุมอาชีพเอกชน)  ผลการวิจัยพบวา มีการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนมากท่ีสุด จํานวน  
780 คร้ัง คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมาใชภาษาไทยกลาง จํานวน 625 คร้ัง คิดเปนรอยละ 30.0 ใช
ภาษาไทยถ่ินใต จํานวน 360 คร้ัง คิดเปนรอยละ 24.0 และใชภาษาอ่ืน ๆ ไดแก ใชภาษาไทยกลาง
ปนกับคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้น จํานวน 59 คร้ัง คิดเปนรอยละ 3.0 ใชภาษาไทยถ่ินใตปนกับคํายืม
ภาษาจนีฮกเกีย้น จํานวน 41 คร้ัง คิดเปนรอยละ 2.10 และใชภาษาไทยกลางปนกับภาษาไทยถ่ินใต 
จํานวน 14 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.90 
 
 ดังแสดงในตารางท่ี 4 และภาพท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 ความถ่ีและรอยละในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวดัภเูก็ต
 จําแนกตามกลุมอาชีพ 
 

ระดับ
การศึกษา 

จํานวนคร้ัง 
ท้ังหมด 

รอยละ 
ภาษาจีนฮกเก้ียน ภาษาไทยถิ่นใต ภาษาไทยกลาง อ่ืน ๆ 

จํานวน 
คร้ัง 

รอยละ จํานวน 
คร้ัง 

รอยละ จํานวน 
คร้ัง 

รอยละ จํานวน 
คร้ัง 

รอยละ 

ราชการ 1,700 100 629 37.0 360 21.18 587 34.53 124 7.29 
เอกชน 1,980 100 780 40.0 461 24.0 625 30.0 114 6.0 

X2 = 8.97, df = 3,     p = 0.03 
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ภาพท่ี 4 รอยละในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวดัภูเกต็ 
 จําแนกตามกลุมอาชีพ 
 
 จากผลการวิจยัแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางกลุมอาชีพเอกชนใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้น  
ในปริมาณมากกวากลุมตัวอยางอาชีพรับราชการ คือ กลุมตัวอยางอาชีพเอกชนมีการเลือกใชคํายืม
ภาษาจนีฮกเกีย้นใหกับหนวยอรรถ (รอยละ 40.0) รองลงมาคือ ภาษาไทยกลาง (รอยละ 30.0) และ
เลือกใชภาษาไทยถ่ินใตเปนอันดับทายสุด (รอยละ 24.0) สวนกลุมตัวอยางอาชีพรับราชการมีการใช
คํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นใหกับหนวยอรรถ (รอยละ 37.0) รองลงมาคือ ใชภาษาไทยกลาง (รอยละ 
34.53) และเลือกใชภาษาไทยถ่ินใตเปนอันดับทายสุด (รอยละ 21.18) ถึงแมวากลุมตัวอยางอาชีพ
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รับราชการมีการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนมากกวาภาษาอ่ืน แตมีปริมาณการใชนอยกวากลุมตัวอยาง
อาชีพเอกชน 
 
 เม่ือคํานวณดวยไคสแควรพบวา p= 0.03 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีตั้งไวท่ี 0.05 ดงันั้น
จึงสรุปไดวา ผลท่ีไดตรงกับสมมติฐานนัน่คือ กลุมอาชีพเอกชนมีการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนใน
ปริมาณมากกวากลุมอาชีพรับราชการ 
 
 นอกจากนี้ หนวยอรรถท่ีกลุมตัวอยางท้ังอาชีพรับราชการและอาชีพเอกชนมีการใชคํายืม
ภาษาจนีฮกเกีย้นเหมือนกนัมากท่ีสุด คือ ถังน้ํา  ในคํายมืภาษาจนีฮกเกี้ยนเรียกวา ปวะตาว, เปตาว 
ซ่ึงเปนหนวยอรรถท่ีเกี่ยวกบัส่ิงของ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชในบาน แสดงวา ในชีวิตประจําวันกลุม
ตัวอยางอาชีพรับราชการและอาชีพเอกชนไดใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นเรียกหนวยอรรถนี้ 
 
 หนวยอรรถท่ีกลุมตัวอยางท้ังอาชีพรับราชการและอาชีพเอกชนมีการใชคํายืมภาษาจนี
ฮกเกีย้นเหมือนกันนอยท่ีสุด คือ ฝร่ัง สวนมากเรียกดวยภาษาไทยถ่ินใต เรียกวา ยาหมู ซ่ึงเปน
หนวยอรรถท่ีเกี่ยวกับอาหาร แสดงวา ในชีวิตประจําวันกลุมตัวอยางอาชีพรับราชการและอาชีพ
เอกชน ไมไดใชคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้นเรียกหนวยอรรถนี้ 
 

ความถ่ีในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเก้ียนของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตจําแนกตามเชือ้สาย 
 
 เม่ือผูวิจัยเก็บขอมูลแลวก็ไดนําขอมูลมาจําแนกตามเช้ือสายโดยกลุมตัวอยางเช้ือสายไทย
ซ่ึงมีจํานวนกลุมละ 114 คน ตองตอบวาตนเองใชคําศัพทใดสําหรับหนวยอรรถ จํานวน 20 หนวย
อรรถในแบบสอบถาม (รวมเปน 2,280 คร้ังของการตอบตอหนึ่งกลุมเช้ือสายไทย) ผลการวิจัย
พบวา มีการใชภาษาไทยกลางมากท่ีสุด จํานวน 959 คร้ัง คิดเปนรอยละ 42.32 รองลงมาใชคํายืม
ภาษาจนีฮกเกีย้น จํานวน 651 คร้ัง คิดเปนรอยละ 28.56 ใชภาษาไทยถ่ินใต จํานวน 552 คร้ัง  
คิดเปนรอยละ 24.21 และใชภาษาอ่ืน ๆ ไดแก ใชภาษาไทยกลางปนกับคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้น
จํานวน 72 คร้ัง คิดเปนรอยละ 3.16 ใชภาษาไทยถ่ินใตปนกบัคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้น จํานวน 22 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 0.69 และใชภาษาไทยกลางปนกับภาษาไทยถ่ินใต จํานวน 18 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
0.79 
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 กลุมตัวอยางเช้ือสายจนีฮกเกีย้นซ่ึงมีจํานวนกลุมละ 96 คน ตองตอบวาตนเองใชคําศัพทใด
สําหรับหนวยอรรถ จํานวน 20 หนวยอรรถ ในแบบสอบถาม (รวมเปน 1,920 คร้ังของการตอบ  
ตอหนึ่งกลุมเช้ือสายฮกเกีย้น) ผลการวิจัยพบวา มีการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นมากท่ีสุด จํานวน 
887 คร้ัง คิดเปนรอยละ 47.0 รองลงมาใชภาษาไทยกลาง จํานวน 529 คร้ัง คิดเปนรอยละ 27.43 
ใชภาษาไทยถ่ินใต จาํนวน 388 คร้ัง คิดเปนรอยละ 20.28 และใชภาษาอ่ืน ๆ ไดแก ใชภาษาไทยกลาง
ปนกับคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้น จํานวน 61 คร้ัง คิดเปนรอยละ 3.10 และใชภาษาไทยถ่ินใตปนกับ   
คํายืมภาษาจีนฮกเกีย้น จํานวน 40 คร้ัง คิดเปนรอยละ 2.19  
 
 ดังแสดงในตารางท่ี 5 และภาพท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 ความถ่ีและรอยละในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวดัภเูก็ต
 จําแนกตามเช้ือสาย 
 

เชื้อสาย 
จํานวนคร้ัง 
ท้ังหมด 

รอยละ 
ภาษาจีนฮกเก้ียน ภาษาไทยถิ่นใต ภาษาไทยกลาง อ่ืน ๆ 

จํานวน 
คร้ัง 

รอยละ จํานวน 
คร้ัง 

รอยละ จํานวน 
คร้ัง 

รอยละ จํานวน 
คร้ัง 

รอยละ 

ไทย 2,280 100 651 28.56 552 24.21 965 42.32 112 4.91 
จีนฮกเก้ียน 1,920 100 887 47.0 388 20.28 526 27.43 101 5.29 

X2 = 162, df = 3,       p = 0.00 
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ภาพท่ี 5  รอยละในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวดัภูเกต็ 
 จําแนกตามเช้ือสาย 

 
 จากผลการวิจยั แสดงใหเหน็วา กลุมตัวอยางเช้ือสายไทยใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนและ
ภาษาไทยถ่ินใตนอยกวากลุมตัวอยางเช้ือสายจีนฮกเกีย้น กลุมตัวอยางเช้ือสายไทยนั้นมีการเลือกใช
ภาษาไทยกลางใหกับหนวยอรรถมากกวาภาษาอ่ืน (รอยละ 42.32) รองลงมาคือ คํายืมภาษาจนี
ฮกเกีย้น (รอยละ 28.56) และมีการเลือกใชภาษาไทยถ่ินใตนอยท่ีสุด (รอยละ 24.21) สวนกลุม
ตัวอยางเช้ือสายจีนฮกเกีย้นลวนแตมีการเลือกใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นมากกวาภาษาอื่น (รอยละ 
47.0) รองลงมาใชภาษาไทยกลาง (รอยละ 42.32) และเลือกใชภาษาไทยถ่ินใตเปนอันดับทายสุด  
(รอยละ 24.21)   
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 เม่ือคํานวณดวยไคสแควรพบวา p = 0.00 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีตั้งไวท่ี 0.05 ดงันั้น
จึงสรุปไดวาผลท่ีไดตรงกับสมมติฐานนั่นคือ คนไทยท่ีมีเช้ือสายจีนฮกเกี้ยนมีการใชคํายืมภาษาจีน
ฮกเกีย้นในปริมาณมากกวาคนท่ีมีเช้ือสายไทย 
 
 นอกจากนี้ หนวยอรรถท่ีกลุมตัวอยางท้ังเช้ือสายไทยและเช้ือสายจีนฮกเกี้ยนมีการใชคํายืม
ภาษาจนีฮกเกีย้นเหมือนกนัมากท่ีสุด คือ ไอศกรีม ในคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นเรียกวา กิ้ดเหลง  
ซ่ึงเปนหนวยอรรถท่ีเกี่ยวกบัอาหาร แสดงวา ในชีวิตประจําวันกลุมตัวอยางท้ังเช้ือสายไทยและ 
เช้ือสายจีนฮกเกี้ยนไดใชคํายมืภาษาจนีฮกเกี้ยนเรียกหนวยอรรถนี้ 
 
 หนวยอรรถท่ีกลุมตัวอยางท้ังเช้ือสายไทยและเช้ือสายจนีฮกเกีย้นมีการใชคํายืมภาษาจีน
ฮกเกีย้นเหมือนกันนอยท่ีสุด คือ ไฟฉาย สวนมากเรียกดวยภาษาไทยกลาง เรียกวา ไฟฉาย ซ่ึงเปน
หนวยอรรถท่ีเกี่ยวกับส่ิงของ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชในบาน แสดงวา ในชีวิตประจําวันกลุมตัวอยาง  
ท้ังเช้ือสายไทยและเช้ือสายจีนฮกเกี้ยนไมไดใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นเรียกหนวยอรรถนี้ 
 
 จากผลการวิจยัขางตนจะเหน็ไดวา การใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นของชาวภูเก็ตเปนไปตาม
แปรทางสังคม ไดแก ตัวแปรอายุ ตัวแปรเพศ ตัวแปรการศึกษา ตวัแปรเพศ และตัวแปรเช้ือสาย 
แสดงวา ปจจยัทางสังคมเปนปจจยัท่ีมีผลตอการใชภาษาของชาวภูเก็ต 
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บทที่ 5 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

สรุป 
 
 งานวิจยันี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณในการใชคํายมืภาษาจนีฮกเกี้ยนของคนท่ีอาศัย
อยูในจังหวัดภเูก็ตท้ังสามชวงอายุ เพื่อศึกษาปริมาณในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนของคนท่ีอาศัย
อยูในจังหวัดภเูก็ตระหวางเพศชายและเพศหญิง เพื่อศึกษาปริมาณในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยน
ของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดภเูก็ตระหวางกลุมท่ีมีการศึกษาสูงและกลุมท่ีมีการศึกษาตํ่า เพื่อศึกษา
ปริมาณในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวดัภูเกต็ระหวางกลุมอาชีพรับ
ราชการและกลุมอาชีพเอกชน เพื่อศึกษาปริมาณในการใชคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้นของคนท่ีอาศัยอยู
ในจังหวดัภูเกต็ระหวางเช้ือสายไทยและเช้ือสายจีนฮกเกี้ยน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ  
คนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตต้ังแตกําเนิด จาํนวน 210 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และ
แสดงผลการวจิัยดวยคารอยละ และพิสูจนสมมติฐานดวยไคสแควร ซ่ึงสรุปผลการวิจัยไดดังนี ้ 
 
 ปริมาณในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวดัภูเกต็จําแนกตามชวง
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางอายุมากใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนและภาษาไทยถ่ินใตมากกวา 
กลุมท่ีมีอายุนอยกวา และในทางกลับกันกลุมท่ีมีอายุนอยก็ใชคําภาษาไทยกลางมากกวากลุมท่ีมี
อายุมากกวา แสดงใหเห็นวาอิทธิพลของภาษาไทยกลางท่ีเขามามีอิทธิพลมากข้ึนเร่ือย ๆ ในจังหวดั
ภูเก็ต และเม่ือพิจารณาทีละรุนอายุก็พบวา ในรุนอายุมากท่ีสุดนั้นมีการเลือกใชภาษาจนีฮกเกีย้น
ใหกับหนวยอรรถมากกวาภาษาอ่ืน (รอยละ 49.86) รองลงมาคือ ภาษาไทยถ่ินใต (รอยละ 23.85) 
และมีการเลือกใชภาษาไทยกลางนอยท่ีสุด (รอยละ 19.57) สวนในรุนอายุท่ีนอยกวาอีก 2 รุนอายุ 
ท่ีเหลือนั้นลวนแตมีการเลือกใชภาษาไทยกลางมากกวาภาษาอ่ืนโดยท่ีกลุมอายุนอยท่ีสุดเลือกใช
ภาษาไทยกลางมากกวากลุมอายุปานกลาง กลุมอายุนอยเลือกใชภาษาไทยกลาง (รอยละ 52.0)  
กลุมอายุกลางใชภาษาไทยกลาง (รอยละ 35.29) ท้ังสองรุนอายุนี้มีการเลือกใชภาษาจนีฮกเกีย้น 
เปนลําดับรองลงมา และเลือกใชภาษาไทยถ่ินใตเปนอันดับทายสุด เม่ือคํานวณดวยไคสแควร
พบวา p = 0.00 ซ่ึงนอยกวาระดับนยัสําคัญท่ีตั้งไวท่ี 0.05 ดังนั้นจึงสรุปไดวา ผลท่ีไดตรงกับ
สมมติฐานนั่นคือ กลุมท่ีมีอายุมากใชคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้นมากกวากลุมท่ีมีอายุนอย 
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 ปริมาณในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวดัภูเกต็จําแนกตามเพศ 
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเพศชายใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนและภาษาไทยถ่ินใตมากกวากลุม
ตัวอยางเพศหญิง กลุมตัวอยางเพศชายน้ันมีการเลือกใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นใหกับหนวยอรรถ
มากกวาภาษาอื่น (รอยละ 40.53) รองลงมาคือภาษาไทยกลาง (รอยละ 31.38) และมีการเลือกใช
ภาษาไทยถ่ินใตนอยท่ีสุด (รอยละ 23.48) สวนกลุมตัวอยางเพศหญิงลวนแตมีการเลือกใช
ภาษาไทยกลางมากกวาภาษาอ่ืน (รอยละ 38.04) รองลงมาใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้น (รอยละ 34.53) 
และเลือกใชภาษาไทยถ่ินใตเปนอันดับทายสุด (รอยละ 21.04) เม่ือคํานวณดวยไคสแควรพบวา  
p = 0.00 ซ่ึงนอยกวาระดับนยัสําคัญท่ีตั้งไวท่ี 0.05 ดังนั้นจึงสรุปไดวา ผลท่ีไดตรงกับสมมติฐาน
นั่นคือ เพศชายมีการใชคํายมืภาษาจนีฮกเกี้ยนมากกวาเพศหญิง 
 
 ปริมาณในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวดัภูเกต็จําแนกตามระดับ
การศึกษา ผลการวิจยัพบวา กลุมตัวอยางระดับการศึกษาสูงใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นนอยกวากลุม
ท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวา และในทางกลับกนักลุมท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่าก็ใชภาษาไทยกลางนอย
กวากลุมท่ีมีระดับการศึกษาสูง และเม่ือพิจารณาทีละกลุมระดับการศึกษาก็พบวา ในกลุมระดับ
การศึกษาตํ่านัน้มีการเลือกใชคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้นใหกบัหนวยอรรถมากกวาภาษาอื่น (รอยละ 
45.21) รองลงมาคือ ภาษาไทยกลาง (รอยละ 29.14) และมีการเลือกใชภาษาไทยถ่ินใตนอยท่ีสุด  
(รอยละ 21.43) สวนในกลุมระดับการศึกษาปานกลาง และกลุมการศึกษาสูงนั้นลวนแตมี 
การเลือกใชภาษาไทยกลางมากกวาภาษาอ่ืน โดยท่ีกลุมระดับการศึกษาสูงเลือกใชภาษาไทยกลาง
มากกวากลุมระดับการศึกษาปานกลาง กลุมระดับการศึกษาสูงเลือกใชภาษาไทยกลาง (รอยละ 
40.53)  กลุมระดับการศึกษาปานกลางใชภาษาไทยกลาง (รอยละ 36.72)  ท้ังสองระดบัการศึกษานี้
มีการเลือกใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นเปนลําดับรองลงมาและเลือกใชภาษาไทยถ่ินใตเปนอันดับ
ทายสุด เม่ือคํานวณดวยไคสแควรพบวา p = 0.00 ซ่ึงนอยกวาระดับนยัสําคัญท่ีตั้งไวท่ี 0.05 ดังนั้น
จึงสรุปไดวา ผลท่ีไดตรงกับสมมติฐานนัน่คือ กลุมท่ีมีการศึกษาสูงมีการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้น
ในปริมาณนอยกวากลุมท่ีมีการศึกษาตํ่า 
 
 ปริมาณในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวดัภูเกต็จําแนกตามกลุม
อาชีพ ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางกลุมอาชีพเอกชนใชคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้น ในปริมาณ
มากกวากลุมตัวอยางอาชีพรับราชการ คือ กลุมตัวอยางอาชีพเอกชนมีการเลือกใชคํายมืภาษาจนี
ฮกเกีย้นใหกับหนวยอรรถ (รอยละ 40.0) รองลงมาคือ ภาษาไทยกลาง (รอยละ 30.0) และเลือกใช
ภาษาไทยถ่ินใตเปนอันดับทายสุด (รอยละ 24.0) สวนกลุมตัวอยางอาชีพรับราชการมีการใชคํายืม
ภาษาจนีฮกเกีย้นใหกับหนวยอรรถ (รอยละ 37.0) รองลงมาคือ ใชภาษาไทยกลาง (รอยละ 34.53) 
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และเลือกใชภาษาไทยถ่ินใตเปนอันดับทายสุด (รอยละ 21.18) ถึงแมวากลุมตัวอยางอาชีพรับ
ราชการมีการใชคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้นมากกวาภาษาอ่ืน แตมีปริมาณการใชนอยกวากลุมตัวอยาง
อาชีพเอกชน เม่ือคํานวณดวยไคสแควรพบวา p = 0.03 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีตั้งไวท่ี 0.05 
ดังนั้นจึงสรุปไดวา ผลท่ีไดตรงกับสมมติฐานนั่นคือ กลุมอาชีพเอกชนมีการใชคํายืมภาษาจนี
ฮกเกีย้นในปริมาณมากกวากลุมอาชีพรับราชการ 
 
 ปริมาณในการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวดัภูเกต็จําแนกตาม 
เช้ือสาย ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเช้ือสายไทยใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นและภาษาไทยถ่ินใต
นอยกวากลุมตัวอยางเช้ือสายจีนฮกเกีย้น กลุมตัวอยางเชื้อสายไทยน้ันมีการเลือกใชภาษาไทยกลาง
ใหกับหนวยอรรถมากกวาภาษาอ่ืน (รอยละ 42.32) รองลงมาคือ คํายืมภาษาจนีฮกเกีย้น (รอยละ 
28.56) และมีการเลือกใชภาษาไทยถ่ินใตนอยท่ีสุด (รอยละ 24.21) สวนกลุมตัวอยางเชื้อสายจีน
ฮกเกีย้นลวนแตมีการเลือกใชคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้นมากกวาภาษาอ่ืน (รอยละ 47.0) รองลงมาใช
ภาษาไทยกลาง (รอยละ 42.32) และเลือกใชภาษาไทยถ่ินใตเปนอันดับทายสุด  (รอยละ 24.21)  
เม่ือคํานวณดวยไคสแควรพบวา p = 0.00 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีตั้งไวท่ี 0.05 ดงันั้นจึงสรุป
ไดวาผลที่ไดตรงกับสมมติฐานนั่นคือ คนไทยท่ีมีเช้ือสายจีนฮกเกี้ยนมีการใชคํายืมภาษาจีน
ฮกเกีย้นในปริมาณมากกวาคนท่ีมีเช้ือสายไทย 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาเร่ือง “การใชคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นของคนที่อาศัยอยูในจงัหวัดภูเก็ตตาม 
ตัวแปรทางสังคมบางประการ” ผูวิจัยมีความเห็นวา การทําใหคนรุนอายนุอยนยิมใชคํายืมภาษาจีน
ฮกเกีย้นเชนเดยีวกับคนรุนอายุมากยอมเปนไปไดยาก  เนื่องจากสภาพแวดลอมทางสังคมตาง ๆ  
ท่ีสงผลใหมีการใชภาษาไทยกลางหรือภาษามาตรฐานมากกวาคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้น แตเพื่อเปน
การทําใหคนรุนอายุนอยรูจักคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นและรวมกันอนุรักษคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้น 
ผูวิจัยขอเสนอแนะวา ควรเปดโอกาสใหคนรุนอายุนอยไดเรียนรูคํายมืภาษาจนีฮกเกีย้นจาก
สถานศึกษา เชน ใหมีการเรียนการสอนคํายมืภาษาจนีฮกเกี้ยนแทรกไปในรายวิชาท่ีเกีย่วของกับ
ภาษา และใหคนรุนอายุนอยมีโอกาสไดเรียนรูคํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นจากบุคคลในทองถ่ินท่ีใช 
คํายืมภาษาจีนฮกเกีย้นเปนภาษาในชีวิตประจําวัน โดยจัดใหมีโครงการตางๆ เชน คายอนุรักษ 
คํายืมภาษาจีนฮกเกีย้น เปนตน ซ่ึงจะชวยใหเด็กรุนใหมไดเกิดการเรียนรู เกิดความรัก และ 
ความหวงแหนคํายืมภาษาจนีฮกเกีย้นของตนเอง และมีขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ดังนี้  
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 1. ควรใหมีการศึกษาการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตตาม
ตัวแปรทางสังคมบางประการในลักษณะเชนนี้อีกคร้ังในโอกาสตอไป อาจจะเปน 10–20 ปข้ึนไป 
เพื่อนําผลมาเปรียบเทียบทางความเปล่ียนแปลงภาษาวาเปล่ียนไปจากงานวิจยัฉบับนีม้ากนอย
เพียงไร 
 
 2. ควรใหมีการศึกษาการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ต   
ตามตัวแปรทางสังคมบางประการในลักษณะเชนเดยีวกบังานวิจยันี้ แตเพิ่มตัวแปรอ่ืน ๆ เชน 
ทัศนคติ เปนตน 
 
 3. ควรใหมีการศึกษาการใชคํายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนตามตัวแปรทางสังคมบางประการ 
ของคนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดอ่ืน ๆ เชน จังหวัดพังงา และจังหวัดตรัง 
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แบบสอบถามการใชหนวยอรรถ 
 
ตอนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคล 
 
เพศ                    O ชาย  O หญิง    
            
อายุ       O 51 ปข้ึนไป O 31-50 ป O 10-30 ป 
 
อาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตต้ังแตกําเนิด  O ใช   O ไมใช 
 
เช้ือสาย       O ไทย  O จีนฮกเกี้ยน O อ่ืน ๆ  
 
ระดับการศึกษา      O ประถมศึกษา/ต่ํากวาประถมศึกษา 
       O มัธยมศึกษาตอนตน   
       O มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
       O อุดมศึกษา   
 
อาชีพ       ………………………………………………………... 
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ตอนท่ี 2  แบบสอบถามการใชหนวยอรรถโดยใชภาพ 
  
 ใหทานดูภาพท่ีกําหนดใหและเขียนคําท่ีทานใชเรียกส่ิงเหลานี้ในชีวิตประจําวนั 
 
1) 
 

 
                                      
              
           
2)  
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3) 
 

 
 
                         
 
4)  
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5) 
 

 
 
                         
 
6)  
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7)  
 

 
 
                         
 
8)  
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9)  
 

 
 
              
 
10)  
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11)   
 

 
 
              
 
12)     
 

 
 
              
 
 
 



 

 
 

62 

13)  
 

 
 
              
 
ตอนท่ี 3  ใหทานตอบคาํถามตอไปนี้โดยเขียนคําตอบเปนคําท่ีทานใชเรียกส่ิงเหลานี ้
ในชีวิตประจําวัน 
 
1)  กระดาษท่ีใชเผาในการทําพธีิไหวเจาท่ีมีลักษณะสีทอง มีขอบสีแดง เรียกวาอะไร 
              
2)   ภาชนะสําหรับเผากระดาษ เรียกวาอะไร 
              
3)   ท่ีปกธูป เรียกวาอะไร 
              
4)   ผูท่ีเขารวมพิธีกินเจ เรียกวาอะไร 
              
5)  วันท่ีผานมาแลว เรียกวาอะไร 
              
6)   ตระหนี่ เรียกวาอะไร 
              
7)   คนท่ีสรางความเดือดรอนใหแกผูอ่ืน เรียกวาอะไร 
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สถานท่ีเกิด  จังหวดันครศรีธรรมราช 
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