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ทัศนคติ ต่อผูพ้ ดู ภาษาไทยและภาษาจีนของชาวไทยที่เรียนภาษาจีน
และชาวจีนที่เรียนภาษาไทย: การศึกษาด้วยกลวิ ธีพรางเสียงคู่
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติของชาวจีนทีก่ ําลังศึกษาภาษาไทย
กับ ทัศ นคติข องชาวไทยที่กํ า ลัง ศึก ษาภาษาจีน ที่ม ีต่ อ ผู้ พู ด ภาษาจีน และผู้พู ด ไทย กลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ประกอบด้วยนิสติ นักศึกษาระดับปริญญาตรีจาํ นวนรวม 210 คน ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวไทย
ประเมินผู้พูดภาษาจีนสูงกว่าผูพ้ ูดภาษาไทยในทุกคุณลักษณะ ในขณะทีก่ ลุ่มตัวอย่างชาวจีนประเมินผู้
พูดภาษาไทยและภาษาจีนไม่แตกต่างกัน ผูพ้ ดู ภาษาไทยได้รบั การประเมินโดยกลุ่มตัวอย่างทัง้ สองกลุ่ม
สูงกว่าผูพ้ ดู ภาษาจีนในด้านการเข้าสังคมและคุณธรรม ส่วนผูพ้ ูดภาษาจีนได้รบั การประเมินสูงกว่าผูพ้ ูด
ภาษาไทยในด้านอํานาจ ด้านสถานภาพทางสังคม และด้านกายภาพ กลุ่มตัวอย่างชาวไทยทีม่ แี ละไม่ม ี
เชือ้ สายจีนไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตใิ นการประเมินผูพ้ ดู ทัง้ สองภาษา
คาสาคัญ: ภาษาไทย, ภาษาจีน, ทัศนคติ, กลวิธพี รางเสียงคู่
Abstract
This study aims to investigate the attitude of undergraduate Thai students majoring in
Chinese and undergraduate Chinese students majoring in Thai toward Thai and Chinese
speakers. The sample comprises 210 undergraduate students. The result shows thatThai
respondents evaluate Chinese guise speaker more favourable on every characteristics but
Chinese respondents evaluate Thai guise speaker and Chinese guise speaker equally. Thai
guise speaker are evaluated more favourable on social skill and morality by the both sample
groups, while Chinese guise speaker are evaluated morefavourable on power, social status and
physical attraction. Thai respondents with and without Chinese ancestor do not rate any guise
speaker with statistical difference.
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ความเป็ นมา
จีนและไทยมีความสัมพันธ์กนั ในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมาเป็ นเวลานานตัง้ แต่สมัยกรุง
สุโขทัยเป็ นราชธานี มีคนจีนเข้ามาตัง้ รกรากในประเทศไทยเป็ นจํานวนมากและมีการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมอยูร่ ว่ มกันอย่างสงบสุขจนปจั จุบนั
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ซบเซาลงในยุค ที่
ประเทศไทยกลัว ภัยคอมมิว นิ ส ต์ จอมพลป. พิบูล ย์ส งคราม นายกรัฐ มนตรีใ นสมัย นัน้ ถึง กับ สัง่ ปิ ด
โรงเรียนที่ส อนภาษาจีนทุก แห่ ง ทําให้ก ารศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทยขาดช่ว งไป
จนกระทังประเทศไทยกั
่
บประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้กลับมามีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการ
ทูต ระหว่ า งกันอย่างเป็ นทางการเมื่อ พ.ศ. 2518 โดยมี ม.ร.ว. คึก ฤทธิ ์ ปราโมช ซึ่ง ดํารงตํ า แหน่ ง
นายกรัฐมนตรีของไทยในขณะนัน้ เดินทางเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นครัง้ แรก (ธนาคาร
กสิกรไทย, 2555)
ป จั จุ บ ัน นี้ ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งไทยและจีน ก็ย ัง คงมี ค วามใกล้ชิด แต่ ป รับ เปลี่ย นมาเป็ น
ความสัมพันธ์ใ นทางเศรษฐกิจอย่างเป็ นทางการระหว่างประเทศมากขึ้น เพราะประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีน โยบายเปิ ด ประเทศให้เ ป็ นเสรี ทําให้เ ศรษฐกิจ ของประเทศเจริญ ขึ้นอย่า งรวดเร็ว
เหตุ ผลทางเศรษฐกิจ นี้ทําให้มคี นไทยจํานวนมากสนใจศึกษาภาษาจีนในทุกระดับการศึกษา หลาย
มหาวิทยาลัยเปิ ดหลักสูตรวิชาเอกภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา และมีมหาวิทยาลัยในประเทศจีนเป็ น
จํานวนมากเช่นกันที่เปิ ดหลักสูตรวิชาเอกภาษาไทย และภาษาไทยก็เป็ นภาษาต่างประเทศที่มผี ู้นิยม
เรียนในประเทศจีน
อย่างไรก็ดี การศึกษาภาษาใด ๆ ก็ตามมักจะมีเหตุผลจูงใจหลากหลายอยู่เบือ้ งหลัง ไม่ใช่ เพียง
ด้านเศรษฐกิจเท่านัน้ ลําพังจํานวนผู้เรียนหรือผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนก็ไม่สามารถบอกได้ชดั เจนว่า
ผูเ้ รียนมีทศั นคติต่อภาษาหรือผูพ้ ดู ภาษาทีต่ นเรียนอยู่ในทางบวกหรือลบอย่างไร ซึง่ การทราบเกี่ยวกับ
ทัศ นคติต่ อ ผู้พู ด ภาษาเป็ น สิ่ง ที่ม ีป ระโยชน์ สามารถนํ า ไปประยุ ก ต์ใ ช้ป ระโยชน์ ไ ด้ม ากมาย เช่ น
การตลาด การประชาสัมพันธ์ การทูต ฯลฯ
วิธกี ารศึกษาทัศนคติต่อภาษามีหลายวิธ ี การ์เร็ต (Garrett, 2010) ได้กล่าวว่าผูเ้ ขียนตําราด้าน
ทัศ นคติต่ อ ภาษาโดยทัว่ ไปรวมทัง้ ตัว ของการ์เ ร็ต เองได้แ บ่ ง วิธ ีก ารศึก ษาเป็ น 2 กลุ่ ม ใหญ่ ๆ คือ
การศึกษาวัดทัศนคติทางตรง (direct approach) และการศึกษาวัดทัศนคติทางอ้อม (indirect approach)
ซึง่ มีอกี ชื่อเรียกว่าเทคนิคพรางเสียงคู่ (Matched-guise technique) แต่ละแบบมีทงั ้ จุดแข็งและจุดอ่อนใน
ตัวเอง
การศึกษาทัศนคติทางตรงทําให้เราได้คําตอบของทัศนคติแบบเปิ ดเผย (overt) เช่น ถามว่า
ภาษาใดไพเราะกว่า ถามว่าในสถานการณ์ต่าง ๆ จะเลือกใช้ภาษาใด ภาษาใดมีประโยชน์กว่า ภาษาใด
ควรได้รบั การส่งเสริมในโรงเรียน ฯลฯ และข้อดีของการวัดทัศ นคติทางตรงคือได้คํา ตอบชัดเจน แต่
ข้อเสียก็มเี ช่นกัน คือบางครัง้ อาจจะได้คาํ ตอบทีไ่ ม่ตรงกับความเป็ นจริงเพราะกลุ่มตัวอย่างอาจไม่กล้าให้
คําตอบตามจริง
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ตัวอย่างงานวิจยั ทีใ่ ช้การวัดทัศนคติทางตรงก็เช่นในงานของ ดียู ศรีนราวัฒน์ และคณะ (2537)
ซึ่งศึกษาการใช้ภาษาไทยของคนจีนในกรุงเทพมหานคร โดยมีวตั ถุ ประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษา
ภาษาจีนทีใ่ ช้ในกรุงเทพมหานคร และศึกษาทัศนคติของคนจีนในกรุงเทพมหานครทีม่ ตี ่อภาษาไทยและ
ภาษาจีน
ดียูและคณะได้จําแนกกลุ่มตัวอย่างซึ่งก็คอื ผู้พูดภาษาจีนแต้จวิ๋ ในกรุงเทพมหานครตามระดับ
การศึก ษา และเก็ บ ข้อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถาม กลุ่ ม ตัว อย่ า งต้ อ งตอบว่ า เห็น จริง ตามข้อ ความใน
แบบสอบถามมากน้อยเท่าไรด้วยมาตรประเมินค่าแบบ 5 ช่วงคะแนน (จริงทีส่ ุด จริงมาก จริง ไม่จริง ไม่
จริงเลย) เช่น ข้าพเจ้าต้อ งการให้ลู ก หลานพูดภาษาจีนได้ภาษาจีนมีประโยชน์ ใ ช้ได้กว้างขวางกว่า
ภาษาไทย ข้าพเจ้าชอบภาษาจีนมากกว่าภาษาไทย ฯลฯ ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มคนจีนอพยพมีทศั นคติ
ต่ อ ภาษาจีนในทางบวกสูงที่สุ ดเมื่อ เทียบกับคนจีนที่เ กิดในประเทศไทย และในกลุ่ มคนจีนที่เ กิดใน
ประเทศไทยก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มรี ะดับการศึกษาสูงที่สุดมีทศั นคติต่อภาษาจีนตํ่าที่สุด หรือเรียกว่า
ระดับการศึกษากับระดับทัศนคติต่อภาษาจีนมีการแปรผกผันกันนันเอง
่
การวัดทัศนคติทางอ้อมมีช่อื เรีย กอีกอย่างว่าเทคนิคพรางเสียงคู่ เทคนิคนี้ถูกนํ ามาใช้เป็ นครัง้
แรกโดย Wallace E. Lambert นักจิตวิทยาสังคม และคณะ (Lambert et al., 1960) แห่งมหาวิทยาลัย
แมคกิลล์ (McGill) ประเทศแคนาดา โดยเทคนิคการพรางเสียงคู่เป็ นวิธกี ารประเมินจากการฟงั เสียงพูด
ทัง้ สองภาษาจะต้องมาจากผูพ้ ูดคนเดียวกัน แต่ผู้ประเมินจะไม่ทราบว่ามาจากบุคคลเดียวกันในขณะที่
ฟงั เสียงและทําแบบประเมิน ก่อนที่จะเริม่ ทําแบบประเมิน จะให้ผู้ประเมินได้ฟงั ตัวอย่างเสียงก่อน แล้ว
หลังจากนัน้ จะให้จนิ ตนาการถึงบุคลิกลักษณะของผูพ้ ดู
แลมเบิร์ต ศึก ษาทัศ นคติต่ อ ผู้พู ด ภาษาอัง กฤษและผู้พูด ภาษาฝรังเศสในเมื
่
อ งมอนทรีอ อล
ประเทศแคนาดา กลุ่มตัวอย่างจะได้ยนิ เสียงอ่านข้อความภาษาอังกฤษและฝรังเศสโดยผู
่
้รู้สองภาษา
จํานวน 4 คน และต้องประเมินเจ้าของเสียงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความสูง หน้าตา ความเป็ นผู้นํา
อารมณ์ ข ัน ความฉลาด ความเคร่ง ศาสนา ความมันใจในตนเอง
่
ความไว้ใ จได้ ความใจดี ความ
ทะเยอทะยาน ความเป็ นมิตร บุคลิกภาพที่ดี และความสามารถในการสร้างความบันเทิงให้กบั คนรอบ
ข้างด้วยมาตรประเมินค่าแบบ 6 ช่วงคะแนน
ผลการศึก ษาพบว่ า ทั ง้ กล่ ม ตัว อย่ า งที่พู ด ภาษาฝรัง่ เศสและภาษาอัง กฤษมีก ารประเมิน
ภาษาอังกฤษสูงกว่าภาษาฝรังเศสในเกื
่
อบทุกคุณลักษณะ โดยกลุ่มตัวอย่างที่พูดฝรังเศสเองประเมิ
่
น
ภาษาฝรังเศสของตนเองตํ
่
่ ากว่าที่ผู้พูดภาษาอังกฤษประเมินผู้พูดภาษาฝรังเศสด้
่
วย ซึ่งแลมเบิรต์ และ
คณะได้อธิบายว่าเป็ น เพราะกลุ่มที่มฐี านะตํ่ากว่าในสังคมบางครัง้ ก็ยอมรับในสามัญทัศน์ แบบตายตัย
(stereotype) ที่ตคี ุณค่าของพวกตนไว้ต่ ํา ซึ่งในเวลานัน้ ในสถานภาพของภาษาอังกฤษสูงกว่าภาษา
ฝรังเศสอย่
่
างเด่นชัดมากในประเทศแคนาดา
งานวิจยั นี้มุ่งศึกษาทัศนคติของชาวจีนทีเ่ รียนภาษาไทยและชาวไทยที่ เรียนภาษาจีนต่อคนไทย
และคนจีน ด้วยกลวิธพี รางเสียงคู่ (Matched-guisetechnique) เช่นเดียวกับในงานของแลมเบิรต์ วิธนี ้ี
เป็นการศึกษาทัศนคติโดยอ้อมซึง่ จะศึกษาได้แนบเนียนกว่าการสัมภาษณ์ถามกลุ่มตัวอย่างโดยตรงว่ามี
ทัศนคติอย่างไรต่อภาษานัน้ ๆ
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วัตถุประสงค์
1. ศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติของชาวจีนทีศ่ กึ ษาภาษาไทยกับของชาวไทยทีศ่ กึ ษาภาษาจีน
ทีม่ ตี ่อผู้พูดภาษาจีนและผู้พูดไทย ทัง้ ในภาพรวมและในด้านคุณสมบัตยิ ่อย ได้แก่คุณสมบัตดิ ้านสังคม
คุณสมบัตดิ ้านความสามารถ คุณสมบัตดิ ้านอํานาจ คุณสมบัตดิ ้านคุณธรรม คุณสมบัตดิ ้านสถานภาพ
ทางสังคม และคุณสมบัตดิ า้ นกายภาพ
2. ศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติของชาวไทยเชือ้ สายจีนและชาวไทยทีไ่ ม่มเี ชือ้ สายจีนทีม่ ตี ่อผู้
พูดภาษาจีนและผูพ้ ดู ไทย ทัง้ ในภาพรวมและในด้านคุณสมบัตยิ อ่ ยตามวัตถุประสงค์ขอ้ 1
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
เนื่องจากผลการศึกษาทําให้ทราบว่าชาวไทยและชาวจีนมีทศั นคติต่อกันดีหรือไม่ดใี นด้านใด จึง
สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั การตลาด การประชาสัมพันธ์ การทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนได้ เช่น อาจนําไปใช้เป็ นข้อมูลเพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่นอกจากจะให้
ข้อมูลด้านการท่องเทีย่ วแล้วยังช่วยแก้ไขมุมมองในแง่ลบทีป่ ระชาชนของทัง้ สองประเทศมีต่อกัน
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของงานวิจยั นี้คอื นักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวไทยที่กําลังศึกษาภาษาจีนในฐานะ
วิชาเอกในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวจีนทีก่ ําลังศึกษาภาษาไทยใน
ฐานะวิชาเอกในมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
ผู้วจิ ยั ได้ใช้วธิ สี ุ่มตัวอย่างโดยสะดวก (convenience sampling) โดยได้เลือกเก็บข้อมูล จาก
นักศึกษาชาวจีนมาทัง้ สิ้น 106 คน จากมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
และเลือ กเก็บข้อ มูล จากนิส ิต นัก ศึก ษาระดับปริญ ญาตรีชาวไทยที่กําลังศึก ษาภาษาจีน เป็ นวิชาเอก
จํานวนทัง้ สิน้ 104 คน จากมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จํานวนของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศและเชือ้ สายแสดงไว้ในตาราง 1 ดังนี้
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ตาราง 1
คุณสมบัตแิ ละจานวนของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างชาวไทย

ชาย
หญิง
รวม

ไม่มเี ชือ้ สายจีน

มีเชือ้ สายจีน

รวม

6
(%)
24
(%)
30
(29.41%)

17
(%)
57
(%)
74
(72.55%)

23
(22.10%)
81
(77.88%)
104
(100%)

กลุ่มตัวอย่างชาวจีน
ไม่เป็ นชนเผ่า เป็ นชนเผ่า
รวม
ไท
ไท
7
0
7
(6.60%)
(0%)
(6.60%)
94
5
99
(%)
(%)
(93.4%)
101
5
106
(95.28%)
(4.72%)
(100%)

รวม
30
180
210

จากจํานวนกลุ่มตัวอย่างชาวจีน พบว่าผู้ท่มี ชี าติพนั ธุ์ไทอยู่เพียงร้อยละ 4.72 ซึ่งเป็ นจํานวนที่
น้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ทไ่ี ม่ได้เป็ นชาติพนั ธุไ์ ทที่มถี งึ 101 คน หรือร้อยละ 95.28 ทําให้ในงานวิจยั นี้ไม่
ศึกษาว่าชาวจีนเชื้อสายไทกับชาวจีนที่ไม่มเี ชื้อสายไทมีทศั นคติแตกต่างกันหรือไม่ต่อผู้พูดภาษาไทย
และภาษาจีน แต่ศกึ ษาเพียงว่าชาวไทยทีม่ แี ละไม่มเี ชื้อสายจีนจะมีทศั นคติแตกต่างกันหรือไม่ต่อผูพ้ ูด
ภาษาไทยและภาษาจีน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่สําคัญในการใช้เทคนิคพรางเสียงคู่คอื ตัวอย่างเสียงพูดที่มาจากผู้พูดคนเดียวกัน
เนื้อความเดียวกัน แต่เป็ นคนละภาษา โดยที่ผู้พูดดังกล่าวต้องออกเสียงภาษาทัง้ สองได้เหมือนหรือ
ใกล้เคียงเจ้าของภาษาอย่างมาก และแบบสอบถาม
ในงานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั ได้รบั ความอนุเคราะห์ตวั อย่างเสียงจากนิสติ หญิงชาวจีน อายุ 25 ปี จากเมือง
ซีอ าน มณฑลสานชีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง จบการศึกษาระดับปริญ ญาตรีศิล ปศาสตร
บัณฑิต สาขาภาษาไทย จาก Xi’an International studies University และปจั จุบนั กําลังศึกษาระดับ
ปริญญาโทภาควิชาภาษาไทย คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อม ๆ กับเป็ นอาจารย์
พิเศษให้กบั สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อความที่ใช้เป็ นตัวอย่างเสียงเป็ นข้อความที่นํามาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ สาเหตุทผ่ี วู้ จิ ยั ใช้
ข้อความทีน่ ํามาจากพระคริสตธรรมคัมภีรม์ ี 3 ประการดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั สามารถหาข้อความทีม่ เี นื้อความเดียวกันแต่ต่างภาษาได้โดยง่ายจากพระคริสตธรรม
คัมภีร์ เพราะพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็ นหนังสือทีไ่ ด้รบั การแปลเต็มเล่มเป็ นภาษาต่าง ๆ ทัวโลกมากถึ
่
ง
469 ภาษา และได้ ร ับ การแปลบางส่ ว นของเล่ ม อีก ถึง 2,527 ภาษา (Communication, 2011)
นอกจากนัน้ บางภาษาก็มกี ารแปลเป็นหลายสํานวน
2. ผู้วจิ ยั สามารถมันใจได้
่
ว่าเป็ นการแปลที่ถูกต้องเพราะพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็ นคัมภีรท์ าง
ศาสนา การแปลเพื่อเผยแพร่จงึ มาจากแรงจูงใจทางความศรัทธามิใช่ธุรกิจ ในแต่ละครัง้ ทีแ่ ปลได้มกี าร
ตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อตรวจสอบอย่างรัดกุม
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3. การนํ าข้อความในพระคริสตธรรมคัมภีรม์ าเป็ นตัวอย่างเสียงนัน้ จะทําให้ผู้รบั การทดลองฟงั
แล้วทราบได้ทนั ทีว่าเจ้าของเสียงกําลังอ่านข้อความทีม่ ผี ู้อ่นื เขียนเอาไว้ ไม่ใช่แต่งประโยคพูดขึน้ มาเอง
ดังนัน้ ในการจินตนาการถึงคุณ ลักษณะด้านต่างๆของเจ้าของเสียง ผูร้ บั การทดลองก็จะไม่นําเนื้อความ
มาเป็นส่วนในการจินตนาการถึงเจ้าของเสียง แต่จะจินตนาการไปตามเสียงของภาษาที่ได้ยนิ เท่านัน้ ซึง่
เท่ากับเป็นการควบคุมตัวแปรให้มเี พียงความแตกต่างของภาษา
ในทีน่ ้ีผู้วจิ ยั ได้เลือกใช้ขอ้ ความพระธรรมมัทธิว บทที่ 4 ข้อ 1 ถึง 4 ข้อความภาษาไทยมาจาก
พระคริสตธรรมคัมภีรฉ์ บับอ่านเข้าใจง่าย ภาคพันธสัญญาใหม่ (Thai New Testament: Easy-to-Read
Version) และข้อความภาษาจีนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ Chinese Standard Bible Simplified ซึง่ ทัง้
สองถือเป็ นสํานวนภาษาอ่านง่าย ทันสมัย ใกล้เคียงภาษาพูดจริงในชีวติ ประจําวัน ข้อความที่ใช้เป็ น
เครือ่ งมือในงานวิจยั นี้มดี งั นี้
แล้วพระวิญญาณก็พาพระเยซูไปทีเ่ ปล่าเปลีย่ วแห้งแล้งเพือ่ ให้มารมาลองใจพระองค์
หลังจากพระเยซูอดอาหารมาเป็ นเวลาสีส่ บิ วันสีส่ บิ คืน พระองค์ก็หวิ จัดมารจึงมายัวยุ
่
พระองค์ว่า ‚ถ้าเป็ นลูกพระเจ้าจริง ก็สงหิ
ั ่ นพวกนี้ให้กลายเป็ นขนมปงั สิ‛ พระเยซูตอบว่า
‚พระคัมภีร์ เขียนไว้ว่า ‘ชีวติ ทีเ่ ทีย่ งแท้ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั ขนมปงั เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ได้
ด้วยคาพูดทุกคาทีม่ าจากพระเจ้า’
随后，耶稣被圣灵领到旷野去，受魔鬼的试探。耶稣禁食了四十昼夜，后
来就饿了。那试探者前来对他说：‚你如果是神的儿子，就吩咐这些石头变
成食物吧！‛ 耶稣回答说：‚经上记着：‘人活着不是单靠食物，而是靠神口
里所出的每一句话。’‛

ผู้วจิ ยั ได้นําไฟล์เสียงดังกล่าวไปให้ชาวไทย 3 คนฟงั โดยไม่บอกว่าเจ้าของเสียงเป็ นชาวจีน
ปรากฏว่าไม่มใี ครรูส้ กึ ว่าผิดสังเกตต่อการออกเสียงภาษาไทยในข้อความตัวอย่างแต่อย่างใด และเมื่อ
ทราบภายหลัง ว่า เป็ นชาวจีน ที่กํ า ลัง ศึก ษาภาษาไทยก็รู้ส ึกชื่นชมที่เ จ้า ของเสีย งสามารถออกเสีย ง
ภาษาไทยได้ชดั เจนราวกับเจ้าของภาษา
นอกจากนัน้ ขณะเก็บข้อมูลจริงผูว้ จิ ยั ยังได้นําข้อความในพระคริสตธรรมคัมภีรบ์ ทเดียวกันนี้แต่
เป็ นสํานวนภาษาอังกฤษและภาษาฝรังเศสจากเสี
่
ยงของคนอีก 2 คนมาใช้คนกลางระหว่
ั่
างสํานวน
ภาษาจีนกลางและภาษาไทย เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างไม่สงั เกตว่าเป็ นเสียงภาษาจีนกลางและภาษาไทยมา
จากคนเดียวกัน โดยที่ผวู้ จิ ยั ไม่ได้นําข้อมูลทัศนคติทก่ี ลุ่มตัวอย่างประเมินผูพ้ ูดภาษาอังกฤษและภาษา
ฝรังเศสมาใช้
่
ในการวิเคราะห์แต่อย่างใด
เครื่องมือในการเก็บข้อ มูลอีกอย่างหนึ่งก็ค ือแบบสอบถาม ช่ว งต้นของแบบสอบถามจะถาม
เกีย่ วกับข้อมูลส่วนตัวเช่นเพศ อายุ การศึกษา และในกรณีของกลุ่มตัวอย่างชาวจีนจะถามว่าเป็ นชนชาติ
ไท (Dai หรือ Tai) หรือไม่ ซึง่ การทีใ่ ครเป็นชาติพนั ธุใ์ ดนัน้ จะกําหนดไว้ชดั เจนในทางกฎหมายอยูแ่ ล้ว
ส่วนในกรณีของคนไทยผูว้ จิ ยั นอกจากจะถามว่าตัวท่านเป็ นคนจีนหรือไม่ ก็ยงั ถามด้วยว่ามีพ่อ
แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย (บรรพบุรุษเหนือขึน้ ไปหนึ่งถึงสองรุ่น) เป็ นคนจีนบ้างหรือไม่ เพราะจากงานวิจยั ของ
ผูว้ จิ ยั เอง (จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล., 2555) ผูว้ จิ ยั พบว่าคนไทยในปจั จุบนั จะระบุว่าตนเองเป็ น “คนไทย”
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ทัง้ สิน้ แม้ว่าจะมีเชือ้ สายจีน เช่นในกรณีทใ่ี ห้เหตุผลว่าทําไมตนเองมีช่อื เล่นเป็ นภาษาจีน กลุ่มตัวอย่าง
จะตอบในทํานองว่าบรรพบุรุษเป็ นคนจีนมากกว่าที่จะบอกว่าเจ้าของชื่อเป็ นคนจีน เช่น “บิดามารดา
ั ่ อมีเชื้อจีน” “ต้นตระกูลเป็ นคนจีนที่อพยพมาอยู่ประเทศไทย”
เป็ นคนจีน มีเชื้อสายจีน” “ครอบครัวฝงพ่
“คุณปูเ่ ป็ นคนจีนแคะ เรียกหลานด้วยชื่อนี้” “อาม่าซึง่ เป็นคนจีน เป็นผูต้ งั ้ ชื่อ” “ครอบครัวเป็ นคนไทยผสม
จีน” แสดงให้เห็นว่าแม้จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ของบรรพบุรุษของตนว่าเป็ นคนจีน แต่กลับมอง
เสมือนว่าตนเองมีเชื้อชาติทแ่ี ตกต่างจากบรรพบุรุษ แม้กระทังบรรพบุ
่
รุษรุ่นสูงขึน้ ไปเพียงรุ่นอายุเดียว
อย่างพ่อแม่ก็ตาม ดังนัน้ หากต้องการทราบว่ากลุ่มตัวอย่างมีเชื้อสายจีนหรือไม่ก็ควรจะถามว่ามีบรรพ
บุรษุ เป็นคนจีนบ้างหรือไม่ควบคู่กบั การถามว่าท่านเป็ นคนจีน/มีเชือ้ สายจีนหรือไม่
ส่ว นที่ส องของแบบสอบถามเป็ นส่ วนที่ใช้เก็บข้อ มูล ทัศนคติซ่งึ มีล กั ษณะเป็ นตารางเท่ากับ
จํานวนไฟล์เสียง ต้นตารางบอกลําดับทีข่ องไฟล์เสียงและบอกชื่อภาษา ส่วนภายในตารางมีคุณลักษณะ
10 โดยคุณลักษณะด้านบวกจะอยู่ซา้ ยมือ คุณสมบัตดิ า้ นลบจะอยู่ขวามือ คุณสมบัตเิ หล่านี้ดดั แปลงว่า
จากงานของ Chanyam (2002) ซึง่ ศึกษาทัศนคติต่อภาษาและผูพ้ ูดภาษาไทยถิน่ ต่าง ๆ โดยเก็บข้อมูล
จากนักษึกษาสถานบันเทคโนโลยีราชมงคลในแต่ละภูมภิ าค
การสอบถามทัศนคติทางอ้อมด้วยเทคนิคพรางเสียงคู่ในที่น้ีใช้มาตรประเมินค่ าแบบ 5 ช่ว ง
คะแนน กลุ่มตัวอย่างจะต้องทําเครือ่ งหมายใด ๆ ลงไปเพื่อเลือกตอบว่าเจ้าของเสียงมีคุณลักษณะด้าน
นัน้ ๆ มากน้อยแค่ไหนจากคะแนน 1-5 ดังนี้
เป็ นมิตร
ฉลาด
มันใจในตั
่
วเอง
ขยัน
มีความเป็ นผูน้ ํา
มีคุณธรรม
สุภาพ
มีการศึกษาสูง
รวย
รูปร่างหน้าตาดี

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ไม่เป็ นมิตร
โง่
ไม่มนใจในตั
ั่
วเอง
ขีเ้ กียจ
ไม่มคี วามเป็ นผูน้ ํา
ไม่มคี ุณธรรม
หยาบคาย
มีการศึกษาตํ่า
จน
รูปร่างหน้าตาน่าเกลียด

คะแนน 5 หมายถึงมีความเป็ นมิตร คะแนน 1 หมายถึงมีความไม่เป็ นมิตร หากกลุ่ ม
ตัวอย่างต้องการระบุว่าเจ้าของเสียงมีความเป็ นมิตร/ไม่เป็ นมิตรแต่ไม่มากนัก หรือมีลกั ษณะทีอ่ ยู่ก้ํากึ่ง
ก็สามารถเลือกทําเครือ่ งหมายลงในช่องคะแนนทีอ่ ยูร่ ะหว่าง 1 และ 5 ตามระดับทีต่ อ้ งการ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
เมือ่ ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเรียบร้อยแล้วก็ได้นําข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามส่วนทีใ่ ช้
เก็บข้อมูลทัศนคติทางอ้อมต่ อผู้พูดภาษาจีนและไทยมาจัดระบบ โดยขัน้ แรกนํ าคุณลักษณะย่อยทัง้ 10
มาจัดรวมเป็นกลุ่มได้ 6 คุณลักษณะหลัก
1. ความเป็นมิตรและความสุภาพ จัดรวมกันเป็นคุณลักษณะด้านการเข้าสังคม
2. ความขยันและความฉลาด จัดรวมกันเป็นคุณลักษณะด้านความสามารถ
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3. ความมันใจในตนเองและความเป็
่
นผูน้ ํา จัดรวมกันเป็นคุณลักษณะด้านอํานาจ
4. คุณธรรม ถือเป็นคุณลักษณะด้านคุณธรรม
5. ความรํ่ารวยและการมีศกึ ษาสูง จัดรวมกันเป็นคุณลักษณะด้านสถานภาพทางสังคม
6. การมีรปู ร่างหน้าตาดี ถือเป็นคุณลักษณะด้านกายภาพ
คะแนนสูงสุดทีก่ ลุ่มตัวอย่างแต่ละคนประเมินให้เจ้าของเสียงในแต่ละคุณลักษณะแต่ละด้านคือ
5 คะแนน (ตํ่าสุ ดคือ 1 คะแนน) ในกรณีท่คี ุ ณลักษณะนัน้ มาจากการรวมกันของคุณลักษณะย่อย 2
ประการ ผู้วจิ ยั จะใช้ค่าเฉลี่ย ตัวอย่างเช่น ถ้ากลุ่มตัวอย่างคนหนึ่งประเมินให้เจ้าของเสียงเสียงหนึ่งมี
ความมันใจในตนเอง
่
3 คะแนน และมีความเป็ นผูน้ ํ า 4 คะแนน ก็จะถือว่ากลุ่มตัวอย่างคนนี้ประเมินให้
เจ้าของเสียงมีคุณลักษณะด้านอํานาจ (3+4)/2 = 3.5 คะแนน
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ก็ได้จาํ แนกค่าทัศนคติทไ่ี ด้ออกตามตัวแปรทีต่ ้องการศึกษา คือความเป็ นคนไทยคนจีน และการมี-ไม่มเี ชือ้ สายจีนของคนไทย
การวิจยั ในครัง้ นี้เลือกใช้ t test เพื่อพิสูจน์ค่านัยสําคัญทางสถิตโิ ดยกําหนดระดับนัยสําคัญทาง
สถิตไิ ว้ท่ี p < 0.05 ตามความนิยมทีใ่ ช้กนั ในงานวิจยั ด้านมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และใช้การ
พิสจู น์สมมุตฐิ านแบบสองทาง เนื่องจากไม่มกี ารตัง้ สมมุตฐิ านถึงทิศทางความแตกต่างของค่าทัศนคติ ว่า
ค่าจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มใดจะสูงกว่าหรือตํ่ากว่ากัน
ผลการวิ จยั
1. ทัศนคติ โดยรวมของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยและชาวจีนต่อผูพ้ ดู ภาษาไทยและภาษาจีน
เมื่อพิจารณาค่าเฉลีย่ รวมโดยไม่จําแนกตามคุณลักษณะย่อย พบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวไทยมีค่า
คะแนนทัศนคติต่อผูพ้ ูดภาษาไทย 3.12 ตํ่ากว่าผูพ้ ูดภาษาจีนซึง่ ได้คะแนนทัศนคติ 3.59 อยู่ 0.48 และ
เป็ นค่าที่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ในขณะที่กลุ่มตัว อย่างชาวจีนมีค่าเฉลี่ยทัศ นคติต่อ ผู้พูด
ภาษาไทยและภาษาจีนเท่ากันที่ 3.45 ดังรายละเอียดในตาราง 2
ตาราง 2
ความแตกต่างของค่าทัศนคติโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยและชาวจีนต่อผูพ้ ดู ภาษาไทยและ
ภาษาจีน
ชาวไทย
ชาวจีน

ต่อผูพ้ ดู ภาษาไทย
3.12
3.45

ต่อผูพ้ ดู ภาษาจีน
3.59
3.45

ความต่าง
-0.48
0

t
7.28
0.03

df
103
105

p
0.00
0.98

2. ทัศนคติ ของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยและชาวจีนต่ อผู้พดู ภาษาไทยและภาษาจีนจาแนก
ตามคุณลักษณะ
เมือ่ เรียงลําดับคุณลักษณะตามคะแนนทัศนคติทก่ี ลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มประเมินผูพ้ ูดภาษาไทย
และภาษาจีนพบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวไทยประเมินผู้พู ดภาษาไทยสูงที่สุดในด้านคุณธรรม รองลงมาคือ
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ด้านการเข้าสังคม ด้านความสามารถ ด้านสถานภาพทางสังคม ด้านอํานาจ และตํ่าที่สุ ดทางด้าน
กายภาพ และประเมินผูพ้ ูดภาษาจีนสูงทีส่ ุดในด้านความสามารถ รองลงมาคือด้านอํานาจ ด้านการเข้า
สังคม ด้านคุณธรรม ด้านสถานภาพทางสังคม และตํ่าทีส่ ุดในด้านกายภาพ
ส่วนกลุ่มตัวอย่างชาวจีนประเมินผูพ้ ูดภาษาไทยสูงที่สุดในด้านการเข้าสังคม รองลงมาคือด้าน
คุณ ธรรม ด้านกายภาพ ด้านความสามารถ ด้านสถานภาพทางสังคม และตํ่าสุ ดในด้านอํานาจกลุ่ ม
ตัวอย่างชาวจีนและประเมินผู้พูดภาษาจีนสูงทีส่ ุดในด้านการเข้าสังคม รองลงมาคือด้านกายภาพ ด้าน
คุณธรรม ด้านความสามารถ ด้านสถานภาพทางสังคม และตํ่าทีส่ ุดในด้านอํานาจ
2.1 คุณลักษณะด้านการเข้าสังคม
คะแนนคุณลักษณะด้านการเข้าสังคมนี้มาจากคุณลักษณะย่อย 2 คุณลักษณะในแบบสอบถาม
รวมเข้าด้วยกัน คือความเป็นมิตรและความสุภาพ
คุณลักษณะด้านการเข้าสังคมนี้กลุ่มตัวอย่างทัง้ สองกลุ่มมีทศั นคติไปในทางเดียวกัน คือตัดสิน
ว่าผู้พูดภาษาไทยมีคุ ณลักษณะนี้มากกว่าผู้พูดภาษาจีน และเป็ นความแตกต่างที่มนี ัยสําคัญทางสถิติ
อย่างสูง กลุ่มตัวอย่างชาวไทยให้คะแนนทัศนคติดา้ นการเข้าสังคมแก่ผพู้ ูดภาษาไทย 3.85 และให้ผพู้ ูด
ภาษาจีน 3.59 ส่วนกลุ่มตัวอย่างชาวจีนให้คะแนนทัศนคติด้านการเข้าสังคมแก่ผู้พูดภาษาไทย 4.37
และให้ผพู้ ดู ภาษาจีนด้วยกันน้อยกว่าที่ 3.85 คะแนน ดังรายละเอียดในตาราง 3
ตาราง 3
ความแตกต่างของค่าทัศนคติดา้ นการเข้าสังคมของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยและชาวจีนต่อผู้พูดภาษาไทย
และภาษาจีน
ชาวไทย
ชาวจีน

ต่อผูพ้ ดู ภาษาไทย
3.85
4.37

ต่อผูพ้ ดู ภาษาจีน
3.59
3.85

ความต่าง
0.26
0.51

t
2.60
6.25

df
103
105

p
0.01
0.00

2.2 คุณลักษณะด้านความสามารถ
คะแนนคุณลักษณะด้านความสามารถนี้มาจากคุณลักษณะย่อย 2 คุณลักษณะในแบบสอบถาม
รวมเข้าด้วยกัน คือความขยันและความฉลาด
กลุ่มตัวอย่างทัง้ สองมีทศั นคติทแ่ี ตกต่างกันเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านความสามารถ กลุ่มตัวอย่าง
ชาวไทยประเมินให้ผพู้ ูดภาษาจีนมีความสามารถสูงกว่าผู้พูด ภาษาไทยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูพ้ ูด
ภาษาไทยได้ค่าคะแนนประเมิน 3.19 ส่วนผู้พูดภาษาจีนได้ค่าคะแนนประเมิน 3.66 ส่วนกลุ่มตัวอย่าง
ชาวจีนแม้จะให้คะแนนประเมินดูเหมือนจะเป็ นไปในทางตรงกันข้าม (คือประเมินให้ผู้พู ดภาษาไทยสูง
กว่าผูพ้ ดู ภาษาจีน) แต่เมือ่ นํามาคํานวณด้วยสถิติ t test แล้วพบว่าความแตกต่างดังกล่าวไม่มนี ัยสําคัญ
ทางสถิติ ดังนัน้ จึงต้องสรุปว่ากลุ่มตัวอย่างชาวจีนประเมินให้ผพู้ ูดภาษาไทยและภาษาจี นไม่แตกต่างกัน
ในด้านความสามารถ ดังรายละเอียดในตาราง 4
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ตาราง 4
ความแตกต่างของค่าทัศนคติดา้ นความสามารถของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยและชาวจีนต่อผูพ้ ดู ภาษาไทย
และภาษาจีน
ชาวไทย
ชาวจีน

ต่อผูพ้ ดู ภาษาไทย
3.19
3.62

ต่อผูพ้ ดู ภาษาจีน
3.66
3.52

ความต่าง
-0.47
0.10

t
5.62
1.07

df
103
105

p
0.00
0.29

2.3 คุณสมบัติด้านอานาจ
คะแนนคุณลักษณะด้านอํานาจนี้มาจากคุณลักษณะย่อย 2 คุณลักษณะในแบบสอบถามรวมเข้า
ด้วยกัน คือความมันใจในตั
่
วเองและความเป็นผูน้ ํา
กลุ่มตัวอย่างชาวไทยประเมินว่าผูพ้ ูดภาษาจีนมีอํานาจสูงกว่าผูพ้ ูดภาษาไทย โดยประเมินให้ผู้
พูดภาษาจีนได้ค่าคะแนน 3.65 และผูพ้ ดู ภาษาไทยได้ค่าคะแนน 2.80 ความแตกต่างดังกล่าวมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ส่ี งู มากคือ p = 0.00
กลุ่มตัวอย่างชาวจีนก็ประเมินตัวอย่างเสียงพูดออกมาในทํานองเดียวกันคื อให้ค่าคะแนนผู้พูด
ภาษาจีน 3.08 สูงกว่าผู้พูดภาษาไทยซึง่ ได้ 2.92 แต่ความแตกต่างดังกล่าวไม่มากเท่ากับในกรณีของ
กลุ่มตัวอย่างชาวไทย ทําให้ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ดังรายละเอียดในตาราง 5
ตาราง 5
ความแตกต่างของค่าทัศนคติด้านอานาจของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยและชาวจีนต่อผู้พูดภาษาไทยและ
ภาษาจีน
ชาวไทย
ชาวจีน

ต่อผูพ้ ดู ภาษาไทย
2.80
2.92

ต่อผูพ้ ดู ภาษาจีน
3.65
3.08

ความต่าง
-0.85
-0.16

t
6.69
1.70

df
103
105

p
0.00
0.09

2.4 คุณสมบัติด้านคุณธรรม
คุณสมบัตดิ ้านคุณธรรมเป็ นอีกคุณสมบัตหิ นึ่งนอกเหนือจากความเป็ นมิตรซึ่งกลุ่มตัวอย่างทัง้
ชาวไทยและชาวจีนประเมินผู้พูดภาษาไทยสูงกว่าผูพ้ ูดภาษาจีน และความแตกต่างดังกล่าวของทัง้ สอง
กลุ่มก็ลว้ นแต่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
กลุ่มตัวอย่างชาวไทยประเมินผู้พูดภาษาไทยว่ามีคุณธรรมด้วยค่าคะแนน 3.89 มากกว่าผู้พูด
ภาษาจีนซึง่ ได้คะแนนประเมิน 3.59 ความแตกต่างอยู่ท่ี 0.31 ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีพ่ ูดภาษาจีนประเมินผู้
พูดภาษาไทยว่ามีคุณธรรมด้วยค่าคะแนน 3.94 มากกว่าผูพ้ ดู ภาษาจีนซึง่ ได้คะแนนประเมิน 3.59 ความ
แตกต่างอยูท่ ่ี 0.35 ซึง่ มากกว่าในกรณีของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยเสียอีก รายละเอียดดังในตาราง 6
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ตาราง 6
ความแตกต่างของค่าทัศนคติดา้ นคุณธรรมของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยและชาวจีนต่อผูพ้ ดู ภาษาไทยและ
ภาษาจีน
ชาวไทย
ชาวจีน

ต่อผูพ้ ดู ภาษาไทย
3.89
3.94

ต่อผูพ้ ดู ภาษาจีน
3.59
3.59

ความต่าง
0.31
0.35

t
3.03
3.47

df
103
105

p
0.00
0.00

2.5 คุณสมบัติด้านสถานภาพทางสังคม
คะแนนคุ ณ ลัก ษณะด้า นสถานภาพทางสัง คมนี้ ม าจากคุ ณ ลัก ษณะย่ อ ย 2 คุ ณ ลัก ษณะใน
แบบสอบถามรวมเข้าด้วยกัน คือการมีการศึกษาสูงและความรวย
กลุ่มตัว อย่างชาวไทยประเมินว่าผู้พูดภาษาจีนมีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าผู้พูดภาษาไทย
โดยให้ค่าคะแนนผูพ้ ดู ภาษาจีน 3.57 และผูพ้ ดู ภาษาไทย 2.68 ส่วนกลุ่มตัวอย่างชาวจีนแม้จะประเมินให้
ค่าคะแนนต่อผูพ้ ดู ภาษาจีนมากกว่าผูพ้ ูดภาษาไทยเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างชาวไทย แต่ความแตกต่าง
ระหว่า งค่ าเฉลี่ย 3.45 ที่ประเมิน ให้ผู้พูดภาษาจีน กับ 3.26 ที่ประเมินให้ผู้พูด ภาษาไทยเป็ นความ
แตกต่างทีไ่ ม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ดังรายละเอียดในตาราง 7
ตาราง 7
ความแตกต่างของค่าทัศนคติด้านสถานภาพทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยและชาวจีนต่อผู้พูด
ภาษาไทยและภาษาจีน
ชาวไทย
ชาวจีน

ต่อผูพ้ ดู ภาษาไทย
2.68
3.26

ต่อผูพ้ ดู ภาษาจีน
3.57
3.45

ความต่าง
-0.58
-0.18

t
7.41
1.72

df
103
105

p
0.00
0.09

2.6 คุณสมบัติด้านกายภาพ
คุณลักษณะด้านกายภาพนี้ในแบบสอบถามใช้คาํ ว่า “รูปร่างหน้าตาดี” เพื่อให้เข้าใจได้งา่ ย
กลุ่ มตัวอย่างชาวไทยประเมินว่าผู้พูดภาษาจีนมีรูป ร่างหน้ าตาดีกว่าผู้พูดภาษาไทย โดยให้
คะแนน 3.28 แก่ ผู้พูด ภาษาจีน และ 2.68 ให้แก่ ผู้พูด ภาษาไทย ส่ ว นกลุ่ มตัว อย่างชาวจีน แม้ว่าจะ
ประเมินให้ค่าคะแนนด้านความมีรูปร่างหน้ าตาดีแก่ผู้พูดภาษาจีนมากกว่าผู้พูดภาษาไทยเช่นกัน แต่
ความแตกต่างของค่าคะแนนเมื่อนํามาคํานวณ t test เพื่อพิสูจน์ระดับนัยสําคัญแล้วก็พบว่าเป็ นความ
แตกต่างทีไ่ ม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ รายละเอียดดังในตาราง 8
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ตาราง 8
ความแตกต่างของค่าทัศนคติด้านกายภาพของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยและชาวจีนต่อผู้พูดภาษาไทยและ
ภาษาจีน
ชาวไทย
ชาวจีน

ต่อผูพ้ ดู ภาษาไทย
2.68
3.64

ต่อผูพ้ ดู ภาษาจีน
3.28
3.79

ความต่าง
-0.60
-0.15

t
5.23
1.20

df
103
105

p
0.00
0.23

เมือ่ พิจารณาทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างต่อผูพ้ ดู ภาษาไทยและภาษาจีนจําแนกตามคุณลักษณะจะ
เห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างชาวไทยกับชาวจีนประเมินผูพ้ ดู ภาษาไทยและภาษาจีนไปในแนวทางเดียวกัน คือ
ประเมินให้ผพู้ ดู ภาษาจีนได้คะแนนสูงกว่าผูพ้ ูดภาษาไทยใน 4 คุณลักษณะได้แก่ ความสามารถ ความมี
อํานาจ ความมีสถานภาพทางสังคมสูง และมีลกั ษณะทางกายภาพที่ พงึ ประสงค์ และประเมินให้ผู้พูด
ภาษาไทยได้คะแนนสูงกว่าผูพ้ ดู ภาษาจีนใน 2 คุณลักษณะคือการเข้าสังคมและการมีคุณธรรม
สิง่ ทีแ่ ตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างชาวจีนและกลุ่มตัวอย่าวชาวไทยก็ค ื อ กลุ่มตัวอย่างชาวไทย
ตัดสินให้ผู้พูดภาษาไทยและภาษาจีนมีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติในทุกคุณลักษณะ
ในขณะทีก่ ลุ่มตัวอย่างชาวจีนตัดสินให้ผพู้ ูดภาษาไทยและภาษาจีนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตเิ ฉพาะในเรือ่ งของการเข้าสังคมและการมีคุณธรรมเท่านั น้ ซึง่ 2 คุณลักษณะนี้คอื คุณลักษณะที่
ผูพ้ ดู ภาษาไทยได้รบั การประเมินจากทัง้ กลุ่มตัวอย่างชาวจีนและชาวไทยสูงกว่าผูพ้ ูดภาษาจีน สรุปได้ดงั
ในตาราง 9โดยเครื่องหมาย <และ >หมายถึงน้อยกว่าและมากกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตติ ามลําดับ
และ = หมายถึงเท่ากันหรือแตกต่างอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
ตาราง 9
ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยเปรียบเทียบกับชาวจีนต่อผู้พูดภาษาไทยและภาษาจีนจาแนกตาม
คุณลักษณะ
การเข้าสังคม
ความสามารถ
อํานาจ
คุณธรรม
สถานภาพทางสังคม
กายภาพ

ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย
ต่อผูพ้ ดู ภาษาไทย ต่อผูพ้ ดู ภาษาจีน
3.85
>
3.59
3.19
<
3.66
2.80
<
3.65
3.89
>
3.59
2.68
<
3.57
2.68
<
3.28

ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างชาวจีน
ต่อผูพ้ ดู ภาษาไทย
ต่อผูพ้ ดู ภาษาจีน
4.37
>
3.85
3.62
=
3.52
2.92
=
3.08
3.94
>
3.59
3.26
=
3.45
3.64
=
3.79
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3. ทัศนคติ โดยรวมของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยที่ มีและไม่มีเชื้ อสายจีนต่ อผู้พูดภาษาไทย
และภาษาจีน
เมื่อจําแนกกลุ่มตัวอย่างชาวไทยออกเป็ นสองกลุ่มคือกลุ่มที่ท่มี เี ชื้อสายจีนกับไม่มเี ชื้อสายจีน
เพื่อดูว่าการมีและไม่มเี ชือ้ สายจีนจะมีผลต่อทัศนคติทม่ี ตี ่อผูพ้ ดู ภาษาไทยและภาษาจีนหรือไม่ เราก็จะ
เห็นร่อ ยรอยอิทธิพลของเชื้อสายต่อ ทัศ นคติอยู่บ้าง คือ แม้กลุ่มตัว อย่างทัง้ สองล้ว นแต่ ประเมินผู้พู ด
ภาษาจีนสูงกว่าผู้พูดภาษาไทย แต่กลุ่มตัวอย่างที่มเี ชื้อสายใดก็จะประเมินให้ผู้พูดภาษาที่สมั พันธ์กบั
เชือ้ สายของตนเองสูงกว่าทีก่ ลุ่มตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งประเมิน เช่น กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่มเี ชือ้ สายจีน (ในทีน่ ้ี
ตีความว่าเป็ นคนไทยแท้) ประเมินให้ผพู้ ูดภาษาไทยได้คะแนน 3.21 ในขณะทีก่ ลุ่มตัวอย่างทีม่ เี ชือ้ สาย
จีนประเมินให้ผพู้ ูดภาษาไทยได้คะแนนน้อยกว่าที่ 3.08 หรือในกรณีการประเมินผูพ้ ูดภาษาจีนก็เช่นกัน
กลุ่มตัวอย่างที่มเี ชื้อสายจีนประเมินให้ผู้พูดภาษาจีนได้คะแนน 3.62 แต่กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มเี ชื้อสายจีน
ประเมินให้ผู้พูดภาษาจีนได้คะแนนน้ อยกว่าที่ 3.53 เพียงแต่ว่าความแตกต่างที่กล่าวมานี้ล้วนไม่มาก
พอทีจ่ ะมีนยั สําคัญทางสถิตดิ งั รายละเอียดแสดงไว้ในตาราง 10
ตาราง 10
ความแตกต่างของค่าทัศนคติโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยทีไ่ ม่มเี ชื้อสายจีนและกลุ่มตัวอย่างทีม่ เี ชื้อ
สายจีนต่อผูพ้ ดู ภาษาไทยและภาษาจีน
ต่อผูพ้ ดู ภาษาไทย
ต่อผูพ้ ดู ภาษาจีน

ไม่มเี ชือ้ สายจีน
3.21
3.53

มีเชือ้ สายจีน
3.08
3.62

ความต่าง
0.138
-0.08

t
1.06
0.74

df
102
102

p
0.29
0.46

4. ทัศนคติ โดยรวมของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยที่ มีและไม่มีเชื้ อสายจีนต่ อผู้พูดภาษาไทย
และภาษาจีนจาแนกตามคุณลักษณะ
กลุ่ มตัว อย่างชาวไทยที่ไ ม่มเี ชื้อ สายจีนประเมินผู้พูดภาษาไทยสูงที่สุ ดในด้านการเข้าสังคม
รองลงมาคือด้านศีลธรรม ด้านความสามารถ ด้านสถานภาพทางสังคม ด้านอํานาจ และตํ่าที่สุดในด้าน
กายภาพกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกันนี้ประเมินผู้พู ดภาษาจีนสูงที่สุดในด้านศีลธรรม รองลงมาคือด้าน
ความสามารถ ด้านอํานาจ ด้านสถานภาพทางสังคม และตํ่าทีส่ ุดในด้านกายภาพ
ส่ ว นกลุ่ ม ตัว อย่ า งชาวไทยที่ม ีเ ชื้อ สายจีน ประเมิน ผู้พู ด ภาษาไทยสู ง ที่สุ ด ในด้า นศีล ธรรม
รองลงมาคือด้านการเข้าสังคม ด้านความสามารถ ด้านสถานภาพทางสังคม ด้านอํานาจ และตํ่าทีส่ ุดใน
ด้านกายภาพ และได้ประเมินผูพ้ ูดภาษาจีนสูงทีส่ ุดในด้านความสามารถ รองลงมาคือด้านอํานาจ ด้าน
การเข้าสังคม ด้านสถานภาพทางสังคม ด้านสังคม และตํ่าทีส่ ุดในด้านกายภาพ
4.1 คุณลักษณะด้านการเข้าสังคม
สําหรับคุณสมบัตดิ า้ นการเข้าสังคมของผูพ้ ูดภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างชาวไทยทีไ่ ม่มเี ชือ้ สายจีน
ประเมินไว้ท่ี 3.97 ซึ่งสูงกว่ากลุ่ มตัว อย่างคนไทยที่ม ี เ ชื้อ สายจีนเล็กน้ อ ย ที่ 3.80 ส่ ว นในกรณีของ
ทัศนคติดา้ นการเข้าสังคมของผูพ้ ูดภาษาจีน กลุ่มคนไทยทีม่ เี ชือ้ สายจีนก็ยงั คงประเมินค่าไว้ท่ี 3.63 ซึ่ง
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สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างชาวไทยซึง่ ประเมินไว้ท่ี 3.48 และเป็นความแตกต่างที่ไม่มนี ัยสําคัญทางสถิตเิ ช่นกัน
ดังรายละเอียดในตาราง 11
ตาราง 11
ความแตกต่างของค่าทัศนคติดา้ นการเข้าสังคมของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยทีไ่ ม่มเี ชื้อสายจีนและกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ เี ชื้อสายจีนต่อผูพ้ ดู ภาษาไทยและภาษาจีน
ต่อผูพ้ ดู ภาษาไทย
ต่อผูพ้ ดู ภาษาจีน

ไม่มเี ชือ้ สายจีน
3.97
3.48

มีเชือ้ สายจีน
3.80
3.63

ความต่าง
0.16
-0.15

t
0.87
0.89

df
102
102

p
0.38
0.38

4.2 คุณลักษณะด้านความสามารถ
กลุ่ ม ตัว อย่า งชาวไทยที่ไ ม่ ม ีเ ชื้อ สายจีน และที่ม ีเ ชื้อ สายจีน ต่ า งก็ป ระเมิน คุ ณ ลัก ษณะด้า น
ความสามารถ (ความขยัน+ความฉลาด) ของผูพ้ ดู ภาษาไทยและผูพ้ ูดภาษาจีนไว้ไม่แตกต่างกันนัก ผูพ้ ูด
ภาษาไทยได้รบั การประเมินโดยกลุ่มตัวอย่างชาวไทยที่ไม่มเี ชื้อสายจีนที่ 3.25 ได้รบั การประเมินโดย
กลุ่มตัวอย่างชาวไทยทีม่ เี ชือ้ สายจีนตํ่ากว่าเล็กน้อยที่ 3.17 ส่วนผูพ้ ดู ภาษาจีนได้รบั การประเมินโดยกลุ่ม
ตัวอย่างชาวไทยทีไ่ ม่มเี ชือ้ สายจีนที่ 3.58 และได้รบั การประเมินโดยกลุ่มตัวอย่างชาวไทยทีม่ เี ชือ้ สายจีน
สูงกว่าที่ 3.70 แต่ทงั ้ หมดนี้ลว้ นแต่เป็นความแตกต่างทีถ่ อื ว่าไม่มนี ัยสําคัญทางทางสถิติ ดังรายละเอียด
ในตาราง 12
ตาราง 12
ความแตกต่างของค่าทัศนคติด้านความสามารถของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยทีไ่ ม่มเี ชื้อสายจีนและกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ เี ชื้อสายจีนต่อผูพ้ ดู ภาษาไทยและภาษาจีน
ต่อผูพ้ ดู ภาษาไทย
ต่อผูพ้ ดู ภาษาจีน

ไม่มเี ชือ้ สายจีน
3.25
3.58

มีเชือ้ สายจีน
3.17
3.70

ความต่าง
0.08
-0.12

t
0.49
0.81

df
102
102

p
0.63
0.42

4.3 คุณลักษณะด้านอานาจ
กลุ่มตัวอย่างชาวไทยทีไ่ ม่มเี ชือ้ สายจีนประเมินคุณลักษณะด้านอํานาจ (ความมันใจในตนเอง
่
+
ความเป็ นผู้นํา) ของผู้พูดภาษาไทยไว้ท่ี 2.90 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มเี ชื้อสายจีนประเมินผู้พูดคน
เดียวกันไว้น้อยกว่าเล็กน้อยที่ 2.76 และเป็นความต่างทีไ่ ม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
กลุ่มตัวอย่างชาวไทยที่ไม่มเี ชื้อสายจีนประเมินคุณลักษณะด้านอํานาจของผู้พูดภาษาจีนไว้ท่ี
3.58 ซึง่ น้อยกว่าทีก่ ลุ่มตัวอย่างชาวไทยทีม่ ีเชือ้ สายจีนประเมินไว้ท่ี 3.68 ถือเป็ นความแตกต่างทีไ่ ม่ม ี
นัยสําคัญทางสถิตอิ กี เช่นกัน ดังรายละเอียดในตาราง 13
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ตาราง 13
ความแตกต่างของค่าทัศนคติดา้ นอานาจของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยทีไ่ ม่มเี ชื้อสายจีนและกลุ่มตัวอย่างทีม่ ี
เชื้อสายจีนต่อผูพ้ ดู ภาษาไทยและภาษาจีน
ต่อผูพ้ ดู ภาษาไทย
ต่อผูพ้ ดู ภาษาจีน

ไม่มเี ชือ้ สายจีน
2.90
3.58

มีเชือ้ สายจีน
2.76
3.68

ความต่าง
0.14
-0.10

t
0.62
0.54

df
102
102

p
0.54
0.59

4.4 คุณลักษณะด้านศีลธรรม
ในบรรดาคุณลักษณะทัง้ หมดที่ทําการศึกษา คุณลักษณะด้านศีลธรรมเป็ นคุณลักษณะทีเ่ มื่อนํ า
ค่าการประเมินของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยที่ไม่มแี ละมีเชื้อสายจีนมาเปรียบเทียบกันแล้วพบว่าเป็ นความ
แตกต่ างที่มนี ัยสําคัญ ทางสถิติต่ ํา มากที่สุ ด นัน่ ก็ห มายความว่า กลุ่ มตัว อย่างทัง้ สองกลุ่ ม มีทศั นคติ
ใกล้เคียงกันมาก
กลุ่ ม ตัว อย่ างชาวไทยที่ไ ม่มเี ชื้อ สายจีน ประเมินให้ผู้พูด ภาษาไทยมีค่ าคะแนนทัศ นคติด้า น
ศีลธรรม 3.90 ส่วนกลุ่มตัวอย่างชาวไทยทีม่ เี ชือ้ สายจีนประเมินใกล้เคียงกันจนไม่มนี ัยสําคัญทางสถิติ ท่ี
3.89
กลุ่ ม ตัว อย่า งชาวไทยที่ไ ม่ ม ีเ ชื้อ สายจีน ประเมิน ให้ผู้พูด ภาษาจีน มีค่ า คะแนนทัศ นคติด้า น
ศีลธรรม 3.67 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มเี ชื้อสายจีนประเมินผู้พูดภาษาจีนตํ่ากว่าที่ 3.55 ดังแสดงใน
ตาราง 14
ตาราง 14
ความแตกต่างของค่าทัศนคติดา้ นศีลธรรมของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยทีไ่ ม่มเี ชื้อสายจีนและกลุ่มตัวอย่างที ่
มีเชื้อสายจีนต่อผูพ้ ดู ภาษาไทยและภาษาจีน
ต่อผูพ้ ดู ภาษาไทย
ต่อผูพ้ ดู ภาษาจีน

ไม่มเี ชือ้ สายจีน
3.90
3.67

มีเชือ้ สายจีน
3.89
3.55

ความต่าง
0.01
0.11

t
0.05
0.58

df
102
102

P
0.96
0.56

4.5 คุณลักษณะด้านสถานภาพทางสังคม
กลุ่มตัวอย่างชาวไทยทีไ่ ม่มเี ชือ้ สายจีนประเมินให้กลุ่มตัวอย่างทีพ่ ูดภาษาไทยมีคุณลักษณะด้าน
สถานภาพสังคม (ความรํ่ารวยและการมีการศึกษาสูง) อยู่ในระดับ 3.12 สูงกว่าที่กลุ่มตัวอย่างที่ม เี ชื้อ
สายจีนประเมินไว้ท่ี 2.94 ถือเป็นความแตกต่างทีไ่ ม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
กลุ่มตัวอย่างชาวไทยที่ไม่มเี ชื้อสายจีนประเมินผู้พูดภาษาจีนว่ามีคุณลักษณะด้านสถานภาพ
ทางสังคมอยู่ในระดับ 3.50 คะแนน ตํ่ากว่าที่กลุ่มตัวอย่างชาวไทยทีม่ เี ชื้อสายจีนประเมินไว้เล็กน้อยที่
3.60 และถือว่าความแตกต่างนี้ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิตเิ ช่นเดียวกัน ดังรายละเอียดในตาราง 15
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ตาราง 15
ความแตกต่างของค่าทัศนคติด้านสถานภาพทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยทีไ่ ม่มเี ชื้อสายจีนและ
กลุ่มตัวอย่างทีม่ เี ชื้อสายจีนต่อผูพ้ ดู ภาษาไทยและภาษาจีน
ต่อผูพ้ ดู ภาษาไทย
ต่อผูพ้ ดู ภาษาจีน

ไม่มเี ชือ้ สายจีน
3.12
3.50

มีเชือ้ สายจีน
2.94
3.60

ความต่าง
0.18
-0.10

t
1.08
0.75

df
102
102

P
0.28
0.46

4.6 คุณลักษณะด้านกายภาพ
คุณลักษณะด้านกายภาพของผูพ้ ูดภาษาไทยป็ นคุณลักษณะทีก่ ลุ่มตัวอย่างทัง้ สองกลุ่มประเมิน
ไว้ค่อนข้างตํ่าทัง้ สองกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างชาวไทยที่ไม่ม เี ชื้อสายจีนประเมินไว้ท่ี 2.90 ส่วนกลุ่มตัวอย่าง
ชาวไทยเชือ้ สายจีนประเมินไว้ท่ี 2.59 ซึง่ นับว่าเป็นความแตกต่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
คุณลักษณะด้านกายภาพของผู้พูดภาษาจีนเป็ นไปในทางตรงกันข้าม กลุ่มตัวอย่างทัง้ สองกลุ่ม
ประเมินไว้แตกต่างกันมากทีส่ ุดจนทําให้ความแตกต่างดังกล่าวมีค่า p มากถึง 0.93 นัน่ คือ กลุ่มตัวอย่าง
ชาวไทยที่ไม่มเี ชื้อสายจีนประเมินลักษณะทางกายภาพของผู้พูดภาษาจีนไว้ท่ี 3.27 ส่วนกลุ่มตัวอย่าง
ชาวไทยเชือ้ สายจีนประเมินไว้เกือบจะเท่ากันเล็กน้อยที่ 3.28 ดังรายละเอียดในตาราง 16
ตาราง 16
ความแตกต่างของค่าทัศนคติดา้ นสถานภาพด้านกายภาพของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยทีไ่ ม่มเี ชื้อสายจีน
และกลุ่มตัวอย่างทีม่ เี ชื้อสายจีนต่อผูพ้ ดู ภาษาไทยและภาษาจีน
ต่อผูพ้ ดู ภาษาไทย
ต่อผูพ้ ดู ภาษาจีน

ไม่มเี ชือ้ สายจีน
2.90
3.27

มีเชือ้ สายจีน
2.59
3.28

ความต่าง
0.31
-0.02

t
1.55
0.09

df
102
102

P
0.12
0.93

กลุ่มตัวอย่างชาวไทยทีม่ แี ละไม่มเี ชือ้ สายจีนไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตใิ นการ
ประเมิน คุ ณ ลัก ษณะทุ ก ๆ ด้า นของผู้พู ด ภาษาไทยและภาษาจีน ดัง แสดงในตาราง 17 ซึ่ง ในที่น้ี
เครือ่ งหมาย = แสดงถึงความเท่ากันหรือความแตกต่างทีไ่ ม่มนี ยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี p<0.05
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ตาราง 17
ค่ า ทัศ นคติข องกลุ่ ม ตัว อย่างชาวไทยทีไ่ ม่ม ีเ ชื้อ สายจีน และทีม่ ีเ ชื้อ สายจีน ทีต่ ่ อ ผู้พูด ภาษาไทยและ
ภาษาจีนจาแนกตามคุณลักษณะ
ทัศนคติต่อผูพ้ ดู ภาษาไทย
ทัศนคติต่อผูพ้ ดู ภาษาจีน
ของผูไ้ ม่มเี ชือ้ สายจีน ของผูม้ เี ชือ้ สายจีน ของผูไ้ ม่มเี ชือ้ สายจีน ของผูม้ เี ชือ้ สายจีน
การเข้าสังคม
3.97
=
3.80
3.48
=
3.63
ความสามารถ
3.25
=
3.17
3.58
=
3.70
อํานาจ
2.90
=
2.76
3.58
=
3.68
คุณธรรม
3.90
=
3.89
3.67
=
3.55
สถานภาพทางสังคม
3.12
=
2.94
3.50
=
3.60
กายภาพ
2.90
=
2.59
3.27
=
3.28

อย่างไรก็ตามผลการศึกษาครัง้ นี้พบข้อที่น่าสังเกตประการหนึ่งคือกลุ่มตัวอย่างที่มเี ชื้อสายจีน
ประเมินผู้พูดภาษาจีนสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มเี ชื้อสายจีน และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มเี ชื้อสายจีน (อาจ
ตีความได้ว่าเป็ นคนไทยแท้) ประเมินผู้พูดภาษาไทยสูงกว่าที่กลุ่ มตัวอย่างไทยเชื้อสายจีนประเมิน
(ตัวอย่างเช่น กลุ่มตัวอย่างทีม่ เี ชือ้ สายจีนประเมินการเข้าสังคมของผูพ้ ูดภาษาจีนไว้ท่ี 3.63 ซึง่ สูงกว่าที่
กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่มเี ชือ้ สายจีนประเมินไว้ท่ี 3.48 และกลุ่มตัวอย่างชาวไทยทีไ่ ม่มเี ชือ้ สายจีนประเมินการ
เข้าสังคมของผู้พูดภาษาไทยไว้ท่ี 3.97 ซึง่ สูงกว่าทีก่ ลุ่มตัวอย่างชาวไทยเชือ้ สายจีนประเมินไว้ท่ี 3.80)
เนื่องจากเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ในทุกคุณลักษณะอย่างเป็ นระบบ จึงแสดงให้เห็นว่ามีอทิ ธิพลของเชื้อ
สายต่อทัศนคติทม่ี ตี ่อผูพ้ ดู ภาษาอยูบ่ า้ ง แม้ว่าจะไม่มนี ยั สําคัญที่ p <0.05 ตามทีต่ งั ้ ไว้กต็ าม
สรุปและอภิ ปรายผล
ผลการวิจยั สรุปได้ว่า ชาวไทยมีทศั นคติทด่ี ตี ่อผูพ้ ดู ภาษาจีนมากกว่าผูพ้ ูดภาษาไทยในภาพรวม
และในคุณลักษณะส่วนมากอันได้แก่ด้านความสามารถ ด้านอํานาจ ด้านสถานภาพทางสังคม และด้าน
กายภาพ มีคุณลักษณะเพียงสองด้านคือด้านการเข้าสังคมและด้านคุณธรรมซึ่งชาวไทยประเมินผู้พูด
ภาษาไทยของตนไว้สงู กว่าผูพ้ ดู ภาษาจีน
ส่วนชาวจีนนัน้ มีทศั นคติโดยรวมต่อผูพ้ ูดภาษาไทยและภาษาจีน ไม่แตกต่างกัน มีเพียงด้านการ
เข้าสังคมและด้านคุณธรรมทีผ่ พู้ ดู ภาษาไทยได้รบั การประเมินสูงกว่าผูพ้ ดู ภาษาจีน
สาเหตุท่ผี ู้พูดภาษาไทยได้รบั การประเมินสูงในด้านการเข้าสังคม (ความสุภาพและความเป็ น
มิตร) จากทัง้ ชาวไทยด้วยกันและชาวจีน มีความสอดคล้องกับสามัญทัศน์แบบตายตัว (stereotype) ของ
คนไทยในสายตาของชาวโลก ประเทศไทยได้รบั สมญาว่า “สยามเมืองยิม้ ” และปจั จุบนั นี้แม้สามัญทัศน์
แบบตายตัวในหลายด้านของประเทศไทยจะออกมาในแง่ลบ (เช่น การฉ้อราษฎร์บงั หลวง หรือปญั หา
โสเภณี) แต่ความเป็ นมิตรก็ยงั คงเป็ นสามัญทัศน์ทโ่ี ดดเด่นและได้รบั การระบุ ถงึ อยู่เสมอในเว็บไซต์และ
หนังสือที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย เช่น ตัวอย่างในเว็บไซต์ National Stereotypes (2014) ดู
เหมือนว่าในมุมมองของคนไทยแล้ว เรามักจะรูส้ กึ ว่าคนจีนมีลกั ษณะทีม่ กั ส่งเสียงดังเอะอะ ซึง่ ไม่ใช่สงิ่ ที่

65

ตรงกับค่านิยมของคนไทยว่าเป็ นบุคลิกลักษณะที่พงึ ประสงค์ สังเกตได้จากสํานวน “เจ๊กตื่นไฟ” ซึ่งมี
ความหมายว่า “ตื่นตกใจและเอะอะโวยวายเกินกว่าเหตุ” (ราชบัณฑิตยสถาน, ม.ป.ป.)
คุ ณ ลัก ษณะเด่ น ที่ ช าวไทยตั ด สิ น ว่ า ผู้ พู ด ภาษาจีน มีสู ง กว่ า ผู้ พู ด ภาษาไทย เช่ น ด้ า น
ความสามารถ (ความขยันและความฉลาด) ก็สอดคล้องกับสามัญทัศน์ของชาวจีนทัง้ ในสายตาของชาว
ไทยและชาวโลก ภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจและปญั หาทางการเมืองการปกครองของประเทศจีนในช่วง
กลางศตวรรษที่ 19 ถึงกลางศตวรรษที่ 20 ทําให้ชาวจีนจํานวนมากอพยพออกนอกประเทศไปตัง้ ถิ่น
ฐานในประเทศต่าง ๆ เช่นในสหรัฐอเมริกาก็มชี าวจีนเข้าไปทํางานเป็ นจํานวนมากเพราะเป็ นช่วงเวลา
เดียวกับช่วง “ตื่นทอง” (gold rush) ในสหรัฐอเมริกาพอดี ชาวจีนมีความขยันขันแข็งในการทํางานมาก
ดังนัน้ ในเวลาไม่นาน ชาวอเมริกนั ก็เกิดความรูส้ กึ ว่าตนกําลังถูกแย่งงานทํา (TV Tropes, nd.) ใน
ประเทศไทยก็เช่นกัน คนจีนอพยพรุ่นแรก ๆ มักจะเข้ามาโดยไม่มที รัพย์สมบัตใิ ดติดตัวมา อย่างที่เรา
เรียกกันว่า “เสื่อผืนหมอนใบ” แต่ดว้ ยความขยันขันแข็งก็ทําให้ชาวจีนเหล่านัน้ รวมทัง้ ลู กหลานมีฐานะที่
มันคงรํ
่ ่ารวยขึน้ จนปจั จุบนั นี้เราจะพบชาวไทยเชื้อสายจีนจํานวนมากที่มบี ทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย
การที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในปจั จุบนั มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจอย่าง
ก้าวกระโดด น่ าจะมีส่วนทําให้ทงั ้ ชาวไทยและชาวจีนมีทศั นคติ ต่อผูพ้ ูดภาษาจีนสูงกว่าผูพ้ ูดภาษาไทย
ทางด้านสถานภาพทางสังคม (การศึกษาและความรํ่ารวย) ดังจะเห็นได้จากการที่ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมีเงินทุนสํารองมากเพียงพอที่จะให้ต่างชาติ กู้เพื่อลงทุนเป็ นจํานวนมาก เช่นเมื่อปลายปี
2556 ได้อนุ มตั เิ งินกู้ให้ประเทศเวเนซุเอลาไปพัฒนาประเทศอีก 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เดลินิวส์,
2556)
ในงานวิจยั นี้จดั ให้ก ารศึก ษาเป็ นส่ ว นหนึ่ งของคุ ณลักษณะสถานภาพทางสังคม การที่ผู้พูด
ภาษาไทยได้รบั การประเมินในด้านสถานภาพทางสังคมตํ่ากว่าผู้พูดภาษาจีนก็สอดคล้องกับเหตุการณ์
ในปจั จุบนั นี้เช่นกันทีก่ ารศึกษาของประเทศไทยอยู่ในระดับท้ายของประเทศในอาเซียน โดยการประชุม
ของ World Economic Forum (WEF) - The Global Competitiveness Report 2012-2013 ซึง่ เป็ นการ
ประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกที่จดั ขึ้นเป็ นประจําทุกปี ได้มกี ารจัดอันดับคุณภาพการศึกษาของประเทศใน
กลุ่ มอาเซียน ซึ่งปรากฏว่า ประเทศไทย อยู่ใ นอันดับรัง้ ท้าย ดังนี้ 1) ประเทศสิงคโปร์ 2) ประเทศ
มาเลเซีย 3) ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม 4) ประเทศฟิ ล ิปปิ นส์ 5) ประเทศอินโดนีเ ซีย 6) ประเทศ
กัมพูชา 7) ประเทศเวียดนาม 8) ประเทศไทย
ส่วนในด้านการมีลกั ษณะทางกายภาพทีท่ งั ้ กลุ่มตัวอย่างไทยและจีนประเมินให้ผพู้ ู ดภาษาจีนมี
ค่าคะแนนสูงกว่านัน้ สามารถสันนิษฐานได้ว่า ในช่วงไม่ก่ปี ีทผ่ี ่านมานี้ประเทศไทยก็มกี ารเปลีย่ นแปลง
กระแสความนิยมจากที่นิยมรูปร่างหน้ าตาแบบลูกครึ่งตะวันตกมาเป็ นนิยมรูปร่างหน้ าตาแบบเอเซีย
ตะวันออก โดยเฉพาะประเทศเกาหลี เครือ่ งสําอางและเครือ่ งแต่งตัวจํานวนมากในปจั จุบนั มักโฆษณาว่า
“สวยสไตล์เกาหลี” ประเทศเกาหลีและประเทศจีนล้วนแต่อยู่ใ นภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเช่นเดียวกัน มี
ความคล้ายคลึงของสีผวิ และหน้าตาของประชาชนในประเทศทัง้ สอง จึงเป็ นไปได้ว่าคนไทยในปจั จุบนั
จะมีทศั นคติทด่ี ตี ่อรูปร่างหน้าตาของชาวจีนตามไปด้วย
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งานวิจยั นี้ยงั มีขอ้ จํากัดอยู่ในหลายประการ เช่นในด้านของกลุ่มตัวอย่างทีม่ ขี นาดเล็กและจํากัด
อยู่ในกลุ่มนิสติ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย 4 แห่ง หากมีการทําวิจยั คล้ายๆ กันนี้ในอนาคต ควรใช้กลุ่ม
ตัวอย่างที่มขี นาดใหญ่มากขึน้ และขยายขอบเขตให้กว้างขึน้ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ท่ศี กึ ษาภาษาจีนและ
ภาษาไทยในหลายๆมหาวิทยาลัย หรือขยายระดับการศึกษาให้ครอบคลุมนักเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึก ษา เพราะในปจั จุบนั มีสถานศึกษาจํานวนมากที่มกี ารเรียนการสอนภาษาจีนตัง้ แต่ ชนั ้
ประถมหรือแม้แต่อนุ บาลหากต้องการขยายขอบเขตการวิจยั ให้รวมถึง ชาวไทยและชาวจีนโดยทัวไป
่ ก็
อาจเก็บข้อมูลรวมไปถึงชาวไทยและชาวจีนทัวไปที
่ ไ่ ม่ได้ศกึ ษาภาษาของกันและกัน ซึง่ ก็หมายความว่า
จะต้องศึกษาตัวแปรทางสังคมอื่น ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องเพิม่ เติม
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