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ทศันคติของคนไทยต่อแรงงานต่างชาติทีพู่ดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว 

 และภาษาไทยส าเนียงกมัพูชา 

Language Attitudes of Thais towards Foreign Workers Speaking Thai in Myanmar Accent, Lao 

Accent and Cambodia Accent 

                   สุภคัร์ชนรรห์  เฉยพ่วง1 และนนัทนา  วงษไ์ทย2

            Supakchanun Choeipoung และ Nuntana Wongthai 

บทคัดย่อ 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติของคนไทยต่อผูพู้ดภาษาไทยมาตรฐาน

ท่ีเป็นเจา้ของภาษา ผูพู้ดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกมัพูชา ท่ี

เป็นแรงงานต่างชาติตามปัจจยัดา้นเพศและเช้ือชาติของผูพู้ด และตามปัจจยัดา้นเพศและระดบัการศึกษาของ

คนไทย   

ผลการศึกษาพบวา่คนไทยมีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษามากวา่

เสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่างชาติ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของ

ภาษาในระดบัมาก และมีทศันคติท่ีดีในระดบัปานกลางต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ส าเนียงลาว 

และส าเนียงกมัพูชา นอกจากน้ียงัแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดีในระดบัปานกลางต่อเสียงพูด

ภาษาไทยส าเนียงต่างชาติในระดบัเดียวกนัทั้งสามสัญชาติ หากพิจารณาตามคุณลกัษณะจะเห็นไดว้า่คนไทย

มีทศันคติท่ีดีต่อผูพู้ดภาษาไทยส าเนียงต่างชาติดา้นความจริงใจมากท่ีสุด และมีทศันคติท่ีดีในระดบันอ้ยดา้น

รสนิยม ความคิดสร้างสรรค ์ ฐานะดี และกระตือรือร้น  

ค าส าคัญ: ทศันคติ, ภาษาไทยมาตรฐาน, แรงงานต่างชาติ 

Abstract 

This research aimed to study and compare the attitude of Thais towards standard Thai accent and 

foreign workers speaking Thai in Myanmar accent, Lao accent and Cambodia accent according to the 

variables of the gender and race factors of the speaker, and according to the variables of the gender factors 

and educational levels of Thai people. 
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 The results of the overall study revealed that Thais had a more positive attitude towards standard 

Thai accent spoken by native speakers than Thai speaking voice with foreign accents. The samples had a 

high level of favorable attitude towards standard Thai accent spoken by native speakers. They have a 

moderate attitude towards Thai speaking voice with foreign accents; Myanmar, Lao and Cambodia. It also 

showed that the samples had a moderately favorable attitude towards the foreign accent of the three 

nationalities in the same level. Considering the characteristics, it can be shown that Thai people have the 

most positive attitude towards foreign speakers of sincerity and have a less positive attitude in tasteful, 

creative, wealthy and enthusiastic. 

Keywords: attitude, standard Thai accent, foreign workers 

บทน า 

ความแตกต่างของภาษาเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุ สังคมวฒันธรรม 
และความเช่ือของกลุ่มคนในแต่ละพื้นท่ี นอกจากน้ียงัส่งผลต่อทศันคติท่ีผูรั้บสารมีต่อผูส่้งสารอีกดว้ย 

ทศันคติ หมายถึง ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ตลอดจนแนวโน้มในการประเมินคุณค่าและการ
แสดงปฏิกิริยาต่อส่ิงของ บุคคล แนวคิด เหตุการณ์ หรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ทศันคติมีอิทธิพลต่อการเรียน
ภาษา การเลือกภาษา การธ ารงภาษา และการเลือนภาษา (พจนานุกรมศัพท์ภาษาศาสตร์ ฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน,  2553, หนา้ 25) อลัพอร์ต (Allport as cited in Garrett, 2010) ช้ีให้เห็นวา่ ทศันคติเป็นส่ิง
ท่ีเราเรียนรู้มากกวา่ท่ีจะเป็นไปตามธรรมชาติ เชอริฟ (Sherif as cited in Garrett, 2010) กล่าววา่ เม่ือเราพูดถึง
ทศันคติเราก าลงัพูดถึงส่ิงท่ีคนได้เรียนรู้ในกระบวนการของการเป็นสมาชิกในสังคม กล่าวคือ ทศันคติ
เกิดข้ึนจากกระบวนการการขดัเกลาทางสังคมของมนุษย ์

อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (อา้งถึงใน ศิริรัตน์ ชูพนัธ์ อรรถพลพิพฒัน์, 2558) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของ 
“ทศันคติต่อภาษา”  ว่าหมายถึงค่านิยมหรือความคิดเห็นเก่ียวกบัฐานะความถูกตอ้ง และความบริสุทธ์ิของ
ภาษาใดภาษาหน่ึง เช่น การลงความเห็นวา่ภาษาหน่ึงต ่าตอ้ยกวา่อีกภาษาหน่ึง ทศันคติต่อภาษาเป็นเร่ืองของ
สังคม เพราะหากพิจารณาตามความเป็นจริงแลว้โครงสร้างลกัษณะทางภาษาไม่สามารถตดัสินไดว้า่ภาษา
หน่ึงสูงหรือไพเราะกวา่อีกภาษาหน่ึง เพราะทุกภาษาต่างก็มีโครงสร้างและคุณสมบติัในตวัเอง การท่ีคนคิด
วา่ภาษาใดสูงหรือต ่าก็เพราะใชค้วามคิดเห็นของตนเองเป็นหลกั ดงันั้นวิธภาษาท่ีคนชั้นต ่าในสังคมน าไปใช้
จึงถูกมองวา่เป็นภาษาท่ีต ่าตอ้ย การศึกษาทศันคติต่อภาษามี 3 วิธี คือ การสังเกต การศึกษาทศันคติทางตรง 
และการศึกษาทศันคติทางออ้ม (Garrett, 2007, 2010; Holmes, 2013)   

การสังเกต เป็นการศึกษาเชิงชาติพนัธ์ุ เช่น การวิเคราะห์ขอ้มูลสาธารณะต่าง ๆ เช่น เอกสารต่าง ๆ 
ของรัฐ หรือนโยบายการศึกษา โฆษณาต่าง ๆ นวนิยาย รายการโทรทศัน์ การ์ตูนหนังสือ อย่างไรก็ตาม 
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การศึกษาตามแนวทางน้ีมกัจะไม่ไดข้อ้มูลท่ีเพียงพอเก่ียวกบัทศันคติต่อภาษา แต่จะไดค้  าตอบเชิงลึกเก่ียวกบั
เบ้ืองหลงัหรือสาเหตุทางสังคมวฒันธรรมและการเมืองท่ีมีผลต่อทศันคติ  

การศึกษาทศันคติทางตรง เป็นการถามผูใ้ห้ขอ้มูลอย่างชัดเจนเก่ียวกบัทศันคติของตนเก่ียวกบั
ภาษาท่ีตอ้งการศึกษา ส่วนใหญ่ใช้ในการส ารวจขอ้มูลขนาดใหญ่ (large-scale surveys) การศึกษาทศันคติ
แบบทางตรงเป็นการเก็บขอ้มูลทศันคติต่อภาษาโดยการเก็บขอ้มูลจากลุ่มตวัอย่างแบบตรงไปตรงมา โดย
วธีิการตอบแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ซ่ึงในแบบสอบถามดงักล่าวจะให้ค  าถามแบบปลายเปิดเพื่อให้
กลุ่มตวัอยา่งสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ  

การศึกษาทศันคติทางออ้ม เป็นการใหผู้ใ้หข้อ้มูลฟังเสียงภาษาท่ีตอ้งการศึกษา แลว้ให้ตอบวา่ผูพู้ด
ภาษานั้นมีลกัษณะต่าง ๆ อย่างไร ซ่ึงการศึกษาทศันคติทางออ้มสามารถเรียกไดอี้กอยา่งหน่ึงว่า การพราง
เสียงคู่ (matched-guise technique) ในวิธีการพรางเสียงคู่เป็นการให้ผูใ้ห้ขอ้มูลฟังเสียงสองภาษาท่ีตอ้งการ
ศึกษา โดยเสียงนั้นจะต้องมาจากผูพู้ดคนเดียวกันท่ีสามารถออกเสียงสองภาษาดังกล่าวได้อย่างเป็น
ธรรมชาติ โดยท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลไม่รู้ว่าเป็นคน ๆ เดียวกนั เม่ือผูใ้ห้ขอ้มูลไดฟั้งเสียงแลว้ ผูใ้ห้ขอ้มูลจะท าแบบ
ประเมินลกัษณะต่าง ๆ เก่ียวกบัตวัผูพู้ดภาษาทั้งสอง เพื่อแสดงทศันคติท่ีตนมีต่อผูพู้ดภาษานั้น ๆ 

งานวิจยัท่ีใชเ้ทคนิคการพรางเสียงคู่ (matched-guise technique) มีอยู่หลายเร่ือง เช่น งานวิจยัของ
แลมเบิร์ต และคณะ (Lambert et al., as cited in Meyerhoff, 2019) ศึกษาทศันคติของชาวแคนาดาท่ีมีต่อ
ภาษาองักฤษและภาษาฝร่ังเศส แลมเบิร์ต นกัจิตวิทยาสังคมชาวแคนาดาพฒันาเทคนิคน้ีข้ึนเพื่อส ารวจว่า
ผูฟั้งตอบสนองต่อลกัษณะต่าง ๆ ในการพูดอย่างไร ผูฟั้งตอ้งประเมินเสียงพูดท่ีบนัทึกจากผูพู้ดสองภาษา 
หรือผูพู้ดภาษาถ่ินสองภาษา แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ แบบประเมินเสียงพูดภาษาท่ี 1 หรือภาษา
ถ่ินท่ี 1 และแบบประเมินเสียงพูดท่ีเป็นภาษาท่ี 2 หรือภาษาถ่ินท่ี 2 คุณลักษณะท่ีใช้ในการศึกษา เช่น 
สติปัญญา ความมีเมตตา ความเช่ือถือ ความทะเยอทะยาน ความเป็นผูน้ า ความจริงใจ และการมีอารมณ์ขนั  

ผูว้ิจยัเห็นวา่เทคนิคการพรางเสียงคู่ (matched-guise technique) เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการเก็บ
ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติจากกลุ่มตัวอย่าง และยงัเป็นวิธีการท่ีท าให้ผูว้ิจ ัยได้ข้อมูลจากลุ่มตวัอย่างโดย
ปราศจากอติทางชาติพนัธ์ุ จึงไดน้ าเทคนิคดงักล่าวมาดดัแปลงเพื่อใช้ในการเก็บขอ้มูลวิจยัในคร้ังน้ี โดยน า
ขอ้ความท่ีเป็นประโยคสั้น ๆ จ านวน 20 ขอ้ความ มาบนัทึกเสียงของคนไทยเพศชาย และเพศหญิง และ
เสียงพูดภาษาไทยของแรงงานต่างชาติจากประเทศเมียนมา ลาว และกมัพูชา ทั้งเพศชายและหญิง เพื่อให้
กลุ่มตวัอยา่งฟังแลว้ประเมินทศันคติท่ีมีต่อเสียงพูดดงักล่าว จ านวน 9 คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ มีรสนิยม ฐานะดี มี
การศึกษา ซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนั เป็นมิตร มีความคิดสร้างสรรค ์และกระตือรือร้น  

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาทศันคติของคนไทยต่อผูพู้ดภาษาไทยท่ีเป็นเจา้ของภาษา ผูพู้ดภาษาไทยส าเนียงเมียน

มา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกมัพูชา ซ่ึงพูดโดยแรงงานต่างชาติตามปัจจยัดา้นเพศและ
เช้ือชาติของแรงงานต่างชาติ 
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2. เพื่อศึกษาทศันคติของคนไทยต่อผูพู้ดภาษาไทยท่ีเป็นเจา้ของภาษา ผูพู้ดภาษาไทยส าเนียงเมียน
มา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกมัพูชาตามปัจจยัดา้นเพศ และระดบัการศึกษาของคนไทย
 3. เพื่อเปรียบเทียบทศันคติของคนไทยต่อผูพู้ดภาษาไทยท่ีเป็นเจา้ของภาษา ผูพู้ดภาษาไทยส าเนียง
เมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกมัพูชาท่ีพูดโดยแรงงานต่างชาติตามปัจจยัดา้นเพศ 
และเช้ือชาติของแรงงานต่างชาติ  

4. เพื่อเปรียบเทียบทศันคติของคนไทยต่อผูพู้ดภาษาไทยท่ีเป็นเจา้ของภาษา ผูพู้ดภาษาไทยส าเนียง
เมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกมัพูชาท่ีพูดโดยแรงงานต่างชาติตามปัจจยัดา้นระดบั
การศึกษาของคนไทย 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 1. ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในสาขาภาษาศาสตร์สังคมซ่ึงให้ความส าคญักบัปัจจยัทาง
สังคมของผูใ้ช้ภาษา ผูว้ิจยัก าหนดปัจจยัทางสังคมของกลุ่มตวัอย่างไว ้2 ปัจจยั ได้แก่ เพศและระดับ
การศึกษา ประชากรในงานวิจยัน้ีเป็นคนไทย ซ่ึงผูว้ิจยัคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 100 คน อายุไม่ต ่ากว่า 
18 ปี จากนั้นแบ่งกลุ่มตวัอยา่งตามปัจจยัดา้นเพศ เป็นเพศชาย 50 คนเพศหญิง 50 คนและใชปั้จจยัดา้นระดบั
การศึกษาแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ เพศชายท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี เพศชายท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป เพศหญิงท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี และเพศหญิงท่ีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีข้ึนไปกลุ่มละ 25 คน 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
                         ในการศึกษาคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 2 ชนิด ดงัน้ี 

2.1 ตัวอย่างเสียง 
    ผูว้จิยัใชต้วัอยา่งเสียงภาษาไทย 8 เสียงท่ีเป็นผูพู้ดชาวไทยเพศชายและเพศหญิง (โดยไม่

รวมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ) ท่ีพูดภาษาไทยมาตรฐานและแรงงานต่างชาติชาวเมียนมา ชาวลาว
และชาวกัมพูชา เพศชายและเพศหญิง (โดยไม่รวมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ)ท่ีสามารถพูด
ภาษาไทยไดแ้ละท างานอยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปีโดยให้พูดขอ้ความสั้น ๆ จ านวน 20 ขอ้ความ 
ดงัน้ี 1) สวสัดี 2) ขอบคุณ 3) ขอโทษ 4) สบายดีไหม 5)ไม่เป็นไร 6) แลว้พบกนัใหม่ 7) กรุณารอสักครู่ 8) 
เชิญขา้งใน 9) ฉนัไม่สบาย 10) ราคาเท่าไร 11) ฉนัเห็นดว้ยกบัคุณ 12) ช่างมนัเถอะ13) คุณจะไปไหน 14) ก่ี
โมงแล้ว 15) เม่ือวานน้ีคุณไปไหนมา 16) อากาศร้อนมาก 17) ฉันไม่อยากไป 18) ฝนก าลงัตก 19) ไม่เอา
ครับ/ค่ะ และ 20) ยนิดีท่ีไดรู้้จกั 

2.2 แบบประเมินทศันคติต่อภาษา 
แบบประเมินทศันคติต่อภาษาในงานวจิยัน้ีใชแ้นวคิดของแลมเบิร์ตและคณะ (Lambert 

et al., 1967) ท่ีไดพ้ฒันาวิธีการศึกษาทศันคติทางออ้มท่ีเรียกกนัวา่ “The matched-guise technique (MGT)” 
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ท่ีเป็นการพรางเสียง (vocal guises) คุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดจ้ากการคน้ควา้หาขอ้มูลทาง
อินเทอร์เน็ต ส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ รวมถึงกระทูท่ี้มีการแสดงความคิดเห็นของคนไทยท่ีมีต่อ คนเมียนมา ลาว 
และกมัพูชา วา่มีลกัษณะนิสัยอยา่งไร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของงานวิจยั แบบประเมินทศันคติต่อ
ภาษาไทยส าเนียงต่าง ๆ ท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลในงานวิจยัน้ีจะประกอบไปด้วยคุณลกัษณะจ านวน 9 
คุณลกัษณะแบ่งตามมิติต่าง ๆ 3 มิติ ได้แก่ ความเหนือกว่า (superiority) ประกอบด้วยคุณลกัษณะ มี
การศึกษา ฐานะดี มีรสนิยม ความน่าดึงดูดใจทางสังคม (social attractiveness) ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ เป็น
มิตร จริงใจ ซ่ือสัตย์ ความไม่อยู่น่ิง (dynamism) ประกอบด้วยคุณลักษณะ ขยนั มีความคิดสร้างสรรค ์
กระตือรือร้น คุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีปรากฏในแบบประเมินทศันคติ แสดงใหเ้ห็นไดด้งัตารางท่ี 1 

ตาราง 1 คุณลกัษณะของผูพู้ดท่ีปรากฏในแบบประเมินทศันคติ 
 

ล าดบัท่ี คุณลกัษณะของผูพู้ด ความคิดเห็น คุณลกัษณะของผูพู้ด 

1 มีรสนิยม 5 4 3 2 1 ไม่มีรสนิยม 
2 ฐานะดี 5 4 3 2 1 ยากจน 
3 มีการศึกษา 5 4 3 2 1 ไม่มีการศึกษา 
4 ซ่ือสัตย ์ 5 4 3 2 1 ข้ีโกง 
5 จริงใจ 5 4 3 2 1 หลอกลวง 
6 ขยนั 5 4 3 2 1 ข้ีเกียจ 
7 เป็นมิตร 5 4 3 2 1 ไม่เป็นมิตร 
8 มีความคิดสร้างสรรค ์ 5 4 3 2 1 ไม่มีความคิด

สร้างสรรค ์
9 กระตือรือร้น 5 4 3 2 1 ไม่กระตือรือร้น 

สรุปและอภิปรายผล 
เม่ือพิจารณาภาพรวมของทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อผูพู้ดภาษาไทยมาตรฐานท่ีเป็นเจา้ของภาษา ผู ้

พูดภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว ภาษาไทยส าเนียงกมัพูชา พบวา่คนไทยมีทศันคติท่ีดีต่อ
เสียงพูดภาษาไทยท่ีพูดโดยเจา้ของภาษามากท่ีสุด กลุ่มตวัอย่างให้ค่าคะแนนเฉล่ียของเสียงพูดภาษาไทยท่ี
พูดโดยเจา้ของภาษาในทุกคุณลกัษณะในระดบั “มาก” โดยคุณลกัษณะท่ีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ “มีการศึกษา” 
และคุณลกัษณะท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ “กระตือรือร้น” คนไทยมีทศันคติต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียง
ต่างชาติทุกส าเนียงในภาพรวมในระดบั “ปานกลาง” 

เม่ือพิจารณาตามปัจจยัดา้นเพศและเช้ือชาติของผูพู้ด พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูด
ภาษาไทยท่ีพูดโดยเจ้าของภาษาทั้งเพศชายและเพศหญิงในภาพรวมมากกว่าเสียงพูดภาษาไทยส าเนียง
ต่างชาติ กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาทั้งเพศชายและเพศหญิงใน
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ระดบั “มาก” และมีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่างชาติทั้งเสียงของเพศชายและเพศหญิงใน
ระดบั “ปานกลาง”  จากผลการวิจยัขา้งตน้ช้ีให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีต่อเสียงพูดของเพศหญิง
มากกวา่เพศชาย ยกเวน้ส าเนียงลาวท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากนัและส าเนียงพม่าท่ีเสียงพูดเพศชายมีค่าเฉล่ียสูงกวา่เสียง
ของเพศหญิง 

หากพิจารณาตามปัจจยัดา้นเพศของของคนไทยพบวา่ คนไทยเพศชายและเพศหญิงมีทศันคติท่ีดีต่อ
ภาษาไทยท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาในระดบั “มาก” และมีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่างชาติ ใน
ระดบั “ปานกลาง” จากผลการวิจยัขา้งตน้พบวา่คนไทยเพศหญิงมีทศันคติท่ีดีต่อเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 
ยกเวน้ชาวลาวเพศชายท่ีไดรั้บการประเมินทศันคติจากกลุ่มตวัอยา่งคนไทยเพศหญิง ให้มีค่าเฉล่ียสูงกวา่เพศ
หญิง ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่าคนไทยเพศหญิงมีทัศนคติท่ีดีต่อเพศหญิงมากกว่าเพศชาย หากพิจารณาตาม
คุณลกัษณะ พบวา่มีคุณลกัษณะจ านวน 3 คุณลกัษณะ ท่ีเสียงของเพศหญิงถูกประเมินใหมี้ค่าเฉล่ียสูงกวา่เพศ
ชาย ไดแ้ก่ “จริงใจ” “ขยนั” และ”เป็นมิตร” 

เม่ือพิจารณาตามปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาของคนไทยพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต ่า
กวา่ปริญญาตรีและกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไปมีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยท่ี
พูดโดยเจา้ของภาษาในระดบั “มาก” และมีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่างชาติในระดบั “ปาน
กลาง” จากผลการศึกษาช้ีใหเ้ห็นวา่ คนไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีทศันคติท่ีดีต่อคนไทยและ
คนต่างชาติมากกว่าคนไทยท่ีมีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าระดับ
การศึกษามีความสัมพนัธ์กบัระดบัทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อคนไทยดว้ยกนัเองและชาวต่างชาติ ยิง่คนไทยท่ี
มีระดบัการศึกษาสูงยิง่มีทศันคติดา้นลบต่อกลุ่มบุคคลดงักล่าวมากยิง่ข้ึน  

ในการเปรียบเทียบทศันคติของคนไทยต่อผูพู้ดภาษาไทยมาตรฐานท่ีเป็นเจ้าของภาษา ผูพู้ด
ภาษาไทยส าเนียงเมียนมา ภาษาไทยส าเนียงลาว และภาษาไทยส าเนียงกมัพูชาท่ีเป็นแรงงานต่างชาติตาม
ปัจจยัดา้นเพศและเช้ือชาติของแรงงานต่างชาติ และปัจจยัดา้นเพศและระดบัการศึกษาของคนไทย พบว่า
กลุ่มตวัอยา่งเพศชายและเพศหญิงท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีและท่ีระดบัการศึกษาตั้งแต่ปริญญา
ตรีข้ึนไปมีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาเพศชายในระดบั “มาก” และมี
ทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูดภาษาไทยมาตรฐานท่ีพูดโดยเจา้ของภาษาเพศหญิงในระดบั “มาก” เช่นกนั ทางดา้น
ของทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อเสียงพูดภาษาไทยส าเนียงต่างชาติพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเพศชายและเพศหญิงท่ีมี
ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไปมีทศันคติท่ีดีต่อเสียงพูด
ภาษาไทยส าเนียงต่างชาติทุกส าเนียงท่ีพูดโดยเพศชายและเพศหญิงในระดบั “ปานกลาง” จากผลการวิจยั
ขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่าคนไทยเพศชายและเพศหญิงท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและมีระดบั
การศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป มีทศันคติท่ีดีต่อคนไทยมากกวา่แรงงานต่างชาติ เมียนมา ลาว และกมัพูชา 
ท่ีเขา้มาประกอบชีพในประเทศไทย และมีทศันคติท่ีดีต่อแรงงานต่างชาติทั้ง 3 เช้ือชาติในระดบั “ปานกลาง” 
ยกเวน้แรงงานต่างชาติชาวเมียนมาเพศหญิงซ่ึงคนไทยเพศชายและเพศหญิงท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรีมีทศันคติดีท่ีดีในระดบั “นอ้ย”   
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จากผลการศึกษาท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นท่ีน่าสังเกตวา่คนไทยมีทศันคติท่ีดีต่อคนเช้ือชาติเดียวกนัมาก
วา่แรงงานต่างชาติ นอกจากน้ีคนไทยยงัมีทศันคติท่ีดีต่อคนไทยเพศหญิงมากกวา่เพศชาย  ในขณะท่ีคนไทย
มีทศันคติต่อแรงงานต่างชาติทั้งเพศชายและเพศหญิงในระดบัเดียวกนั  ระดบัการศึกษาของคนไทยส่งผลต่อ
ทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อคนเช้ือชาติเดียวกนัและแรงงานต่างชาติ กล่าวคือคนไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต ่า
กวา่ปริญญาตรีมีทศันคติท่ีดีต่อคนไทยและแรงงานต่างชาติมากกวา่คนไทยท่ีมีระดบัการศึกษาตั้งแต่ปริญญา
ตรีข้ึนไป ผูว้จิยัสันนิษฐานวา่น่าจะเป็นผลมาจากระบบการศึกษาท่ีท าให้มนุษยม์องเห็นถึงความแตกต่างของ
ผูค้นมากยิง่ข้ึน ผูท่ี้ไดรั้บการศึกษาจะถูกฝึกฝนวิธีการใชภ้าษาในการส่ือสารตามหลกัการท่ีถูกตอ้ง เช่น การ
ออกเสียงท่ีถูกตอ้งและชดัเจน  ดงันั้นผูท่ี้ไดรั้บการศึกษาจะใชล้กัษณะและวิธีการใชภ้าษาในการแบ่งแยก
กลุ่มคนท่ีแตกต่างจากกลุ่มของตนเองและน าไปสู่การมีทศันคติในดา้นลบต่อกลุ่มคนท่ีใชภ้าษาแตกต่างจาก
กลุ่มของตน ซ่ึงขอ้สันนิษฐานดงักล่าวสอดคลอ้งกบัทฤษฎี “คติถือชาติพนัธ์ุตนเป็นใหญ่” (Ethnocentrism) 
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ตนมีคุณค่ามากกว่าวฒันธรรมของกลุ่มอ่ืน จนเกิดความไม่ไวใ้จกลุ่มอ่ืน และถือว่ากลุ่มอ่ืนท่ีมีวฒันธรรม
แตกต่างจากกลุ่มตนเป็นกลุ่มท่ีดอ้ยกวา่ (พจนานุกรมศพัทส์ังคมวทิยา ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 2557) 
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