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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีท่ีพบ ในการ

พาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวันและทัศนคติของนิสิตที่มีความสนใจดานการเมืองและนิสิตท่ีมี

ความสนใจดานภาษาที่มีตอการใชคําเรียกขาน กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือ นิสิตวิชาเอก

รัฐศาสตร จํานวน 50 คน กับนิสิตวิชาเอกภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร จํานวน 50 คน มหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งสิ้น 100 คน    

ผลการวิจัยพบวารูปแบบของคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีในการพาดหัวขาวหนังสือพิมพรายวัน 

มี 3 รปูแบบ คือ 1) ชื่อเลน 2) ชื่อตน 3) ตําแหนง เมื่อไดนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหความสัมพันธ

ของการใชคําเรียกขานกับประเภทของการเขียนขาว ผลท่ีไดพบวา รูปแบบคําเรียกขานของ

นายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือนกับนายกรัฐมนตรีที่เปนทหารมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

การศึกษาทัศนคติของนิสิตท่ีมีความสนใจดานการเมืองและสนใจดานภาษาที่มีตอการใชคํา

เรียกขาน พบวาทัศนคติของนิสิตวิชาเอกรฐัศาสตรและวิชาเอกภาษาไทยมคีวามแตกตางกัน  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ปจจัยทางสังคมที่มีผลตอการเลือกใชรูปแบบการเรียกขานของผูพูด 

ผูฟง และผูถูกกลาวถึงคือ สถานภาพทางสังคม ชุมชนภาษา ความเคารพ และความสนิทสนม 
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The study aimed to investigate linguistic forms of address terms for prime ministers 

appeared in the headlines of daily newspapers and attitude of the students who are 

interested in politics and Thai language. The sample group of this study included 100 

Srinakharinwirot university students, 50 majoring in political science and 50 majoring in Thai. 

The results of the study in the first phase showed that the choices of the address 

terms for the prime ministers in the headlines of daily newspapers are: nickname, first name 

and position. The chi square test result revealed that the choice of address terms for the 

civil prime minister and the army prime minister was significantly different at 0.05 level.  

In the second phase of the study investigating the students’ attitudes toward the 

address terms for prime minters in the headlines of daily newspaper, the analysis of the t-

test independence revealed that the attitudes of the students majoring in political science 

and Thai language significantly varied at 0.05 level. It can be seen that social factors 

influencing the choices of address terms for the speaker, the listener, and the target person 

are: social status, speech community, respect, and intimacy. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

คําเรยีกขาน (Address terms) เปนคําที่สะทอนใหเห็นความสัมพันธและสถานภาพทางสังคม

ของผูพูดและผูฟง คําเรียกขานมีความสําคัญตอการใชภาษาของบุคคลในสังคม ผูพูดตองปรับเปลี่ยน

คําใหเหมาะสมตามสถานการณของการสื่อสารและสถานภาพของผูฟง ณรงคกรรณ รอดทรัพย 

(2551) ไดศึกษาเรื่องการใชคําเรียกขานในแวดวงพระพุทธศาสนาเถรวาท กลาวถึงความสําคัญของคํา

เรยีกขานไววา “คําเรียกขานเปนคําประเภทหนึ่งที่สะทอนวัฒนธรรมการใชภาษา โดยเฉพาะอยางย่ิง 

ระดับของภาษา นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นถึงสถานภาพของบุคคลท่ีแตกตางกันตามโครงสรางของ

สังคมและลักษณะทางวัฒนธรรมของสังคมนั้น รูปแบบของคําเรียกขานท่ีใชขึ้นอยูกับความสัมพันธ

ของผูพูดและผูฟง และลักษณะทางสังคมของกลุมนั้นๆ” นอกจากน้ียังมีการนําคําประเภทตางๆ มาใช

ในการเรียกขานคูสนทนา ไดแก  คําเรียกญาติ คําเรียกอาชีพ ชื่อเลน รวมทั้งคําสรรพนาม เปนตน การ

ใชคําสรรพนามของแตละภาษามคีวามคลายคลงึและมคีวามแตกตางกันขึ้นอยูกับปจจัยทางสังคม

และวัฒนธรรมของผูพูด เชน การใชสรรพนามเรียกบุรุษท่ี 1 และสรรพนามบุรุษที่ 2 ในภาษาอังกฤษ 

ไดแกคําวา I และ You สามารถใชไดกับเพศชายและเพศหญิง แตในภาษาไทยมีการเลือกใชคําสรรพ

นามทีห่ลากหลายมากกวาภาษาอังกฤษเน่ืองจากโครงสรางทางสงัคมของไทย ไดแก ความสมัพนัธ

แบบเครือญาติ สถานภาพสังคม และชุมชนภาษา (Speech community) ของผูพูดและผูฟง เปนตน 

ตัวอยางเชน การเลือกใชถอยคําเพื่อแสดงถึงความสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟง โดยการแบงตามเพศ 

เชน ผม ดิฉัน เจ, การใชคําเรียกญาติ เชน นา ปา ลุง เปนตน  

การเลือกใชคําเรียกขานในสื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือพิมพ มักสะทอนใหเห็นโครงสรางทางสังคม

และสะทอนความหลากหลายของชุมชนภาษาของผูอานหนังสือพิมพ จากการสังเกตพบวา แมแตการ

พาดหัวขาวท่ีเปนเรื่องเดียวกัน จากหนังสือพิมพฉบับเดียวกัน มีการใชคําเรียกขานท่ีแตกตางกัน หรือ

แมกระท่ังในหนังสือพิมพฉบับเดียวกัน มีการใชคําท่ีมีความหมายแบบเดียวกัน แตเหตุการณที่เกิดขึ้น

ในขาวตางเหตุการณ กลับพบวามีการใชรูปแบบคําเรียกขานที่แตกตางกัน เชน หนังสือพิมพไทยรัฐ 

ฉบับ วันจันทรท่ี 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553  มีการพาดหัวขาวในหนาเดียวกันแตมีการใชคําเรยีกขาน

ที่แตกตางกันคือ  

(1) “ธัญญารับคลิปเสียงทะเลาะสามี”  

(2) “จางฆา ครูพละมอบตัว เปนผัวครูหญิงอางไมรูไมเห็น”  
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จะเห็นไดวาคําวา “สามี”ในขอมูล (1) และคําวา “ผัว”ในขอมูล (2) เปนคําที่มีความหมายเดียวกันคือ 

ชายผูเปนคูครองของผูหญิง แตแตกตางกันคือ การใชเลือกใชคําของสังคม 2 กลุมในขอมูล (1) เปน

สังคมที่เก่ียวของกับบุคคลในวงการบันเทิง สวนในขอมูล (2) เปนสังคมของสถานศึกษาในตางจังหวัด 

การใชคําเรียกขานดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงทัศนคติของผูเขียนในการเลือกใชคําเพื่อใหเปนที่ยอมรับ

ในชุมชนภาษาและผูพูดภาษาในชุมชนนั้น เชน  คําวา "สามี" เปนคําที่ยอมรับในชุมชนภาษาหนึ่ง 

ในขณะที่"ผัว"เปนที่ยอมรับในอีกชุมชนภาษาหนึ่ง การใชคําเรียกขานที่พบในหนังสือพิมพมีความ

แตกตางกันขึ้นอยูกับประเภทของขาว เชน การพาดหัวขาว ยอหนานําและตัวขาว เปนตน เพราะมี

จุดประสงคและโครงสรางที่แตกตางกัน การพาดหัวขาวมีจุดประสงคในการสรางความดึงดูดใจใหกับ

ผูอาน นําประเด็นสําคัญของขาวมาพาดหัวหนังสือพิมพ การใชคํามักจะเปนคําสั้น กระชับ ดึงดูดผูอาน 

เปนคําที่เปนภาษาปาก การพาดหัวขาวแบงเปน 3 ประเภท คือ ขาวบุคคลสําคัญ ขาวการบริหาร

บานเมือง และขาวเหตุการณ (วิไลวรรณ ขนิษฐานันท, 2540)คําเรียกขานท่ีพบในการพาดหัวขาวของ

หนังสือพิมพบอยครั้ง คือ คําเรียกขานที่ใชเรียกนายกรัฐมนตรี หรือผูนําประเทศ รวมทั้งนักการเมือง 

และ มักมีการใชคําเรียกขานที่แสดงถึงตัวตน สถานะ ตําแหนง และ ลักษณะตางๆ  ของผูที่ถูกเรียก เชน 

บ๊ิกสุ บ๊ิกจิ๋ว บ๊ิกเต้ิง แมว และมารค รูปแบบของการเรียกขานบุคคล 3 คนคือ บ๊ิกสุ บ๊ิกจิ๋ว และบ๊ิกเต้ิง มี

การใชคําวา “บ๊ิก” นําหนาชื่อเลนของบุคคลเปนการแสดงถึงสถานะ ตําแหนงหรือลักษณะของผูที่ถูก

เรยีก ซึ่งเคยดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและมีสถานะเปนทหาร ยกเวน บ๊ิกเต้ิง เปนนายกรัฐมนตรีท่ี

เปนพลเรือนแตไดรับการกลาวถึงวา บ๊ิก ความหมายของคําวา บ๊ิก ไมไดแสดงถึงสถานภาพทางทห าร

แตมีความหมายโดยนัยที่สะทอนฉายาที่ไดมาจากอดีตผูนําของจีนคือ นายเต้ิง เสี่ยว ผิง เมื่อ

เปรียบเทียบกับคําวา แมว และ มารค จะเห็นไดวา แมว เปนชื่อของพันตํารวจโท ดร . ทักษิณ ชินวัตร 

ซึ่งมีสถานะเปนตํารวจ แตกลับไมมีคํานําหนาท่ีแสดงถึงสถานะของตํารวจ ซึ่งความจริงแลว พันตํารวจ

โท ดร. ทักษิณ ชินวัตร มีชื่อเลนคือ นอย สวนชื่อแมวนั้นเปนชื่อที่เพื่อนรวมรุนโรงเรียนเตรียมทหารรุนที่ 

10 ต้ังเปนฉายา และถูกใชตอมาในปจจุบันขอมูล สวนคําวา มารค นั้นเปนการใชชื่อเลน ซึ่งมาจากชื่อ

เลนของนายอภิสิทธ เวชชาชีวะ  

นอกจากนี้ผูเขียนขาวในการพาดหัวขาวจากหนังสือพิมพฉบับเดียวกัน ในเวลาใกลเคียงกันใช

คําเรียกขานนายกรัฐมนตรีคนเดียวกันแตกตางกัน ตัวอยางเชนในหนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 15 

สิงหาคม 2554 ผูเขียนขาวใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีวา ปู แตฉบับวันที่ 16 สิงหาคม 2554 มีการใช

คําเรยีกขานคําวา นายกปู เปนตน หนังสือพิมพเปนสื่อประเภทหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติในการใช

ภาษาของผูอาน และในทางกลับกัน ผูอานก็เปนปจจัยสําคัญท่ีกําหนดแนวทางของการเลือกใชภาษา

ของผูเขียนคอลัมนตางๆในหนังสือพิมพดวย ซึ่งท้ังตัวแปรทั้งสองท่ีกลาวมานี้ สามารถสะทอนใหเห็นถึง

ทัศนคติตอการใชภาษาของสังคมในกลุมตางๆ นอกจากนั้นปจจัยทางสังคม ไดแกระดับการศึกษา 
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อายุ ระดับชนชั้นทางสังคมยังสงผลตอการใชภาษาของผูเขียนและผูอาน การใชภาษาในขาว

หนังสือพิมพดังกลาวนี้สงผลตอการรับรูและทัศนคติของผูอาน อันที่จะทําใหผูอานมีทัศนคติตอผูที่ถูก

เรียกขานทั้งในทางบวกหรือลบก็ได ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีศึกษาเรื่องรูปแบบการ

ใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีในการพาดหัวขาวหนังสือพิมพรายวันและทัศนคติตอคําเรียกขานของ

ผูอาน โดยเลือกศึกษาผูนําประเทศ 2 กลุม คือ นายกรัฐมนตรีที่มีสถานะเปนพลเรือน และ

นายกรัฐมนตรีที่มีสถานะเปนทหาร เนื่องจากมีความแตกตางทางโครงสรางสังคม อีกทั้งนายกรัฐมนตรี

เปนบุคคลสาธารณะและเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางสําหรับผูอานทุกเพศทุกวัย นอกจากน้ีแลวผูวิจัยยัง

มีความสนใจในการศึกษาทัศนคติของผูอาน 2 กลุม คือ กลุมที่มีความสนใจเรื่องการเมือง และกลุมท่ีมี

ความสนใจการเลือกใชภาษาใหเหมาะสมในสังคมไทย ดังน้ันกลุมประชากรในการใหขอมูลเรื่อง

ทัศนคติตอการใชภาษา คือนิสิตคณะสังคมศาสตร วิชาเอกรัฐศาสตร และนิสิตคณะมนุษยศาสตร 

วิชาเอกภาษาไทย 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่พบในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพ

รายวัน 

2. เพื่อศึกษาทัศนคติของนิสิตที่มีความสนใจดานการเมืองและสนใจดานภาษาที่มีตอการใช

คําเรียกขานนายกรัฐมนตรีในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน  

 

ความสําคัญของการวิจัย 

1. การใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวันสะทอนใหเห็น

ถึงความเปลี่ยนแปลงของการใชภาษาในสังคม 

2. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาทัศนคติทางภาษาจากสื่อประเภทสิ่งพิมพ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ผูวิจัยศึกษาลกัษณะคําเรยีกขานของนายกรัฐมนตรีท่ีเปนพลเรือนและนายกรัฐมนตรีที่เปน

ทหาร 
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2. ผูวิจัยกําหนดใหหนังสือพิมพสยามรัฐเปนตัวแทนของหนังสือพิมพเชิงคุณภาพ ซึ่งเปน

หนังสือพิมพท่ีเนนดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และหนังสือพิมพไทยรัฐเปนตัวแทนของ

หนังสือพิมพเชิงปริมาณ เนื่องจากเปนหนังสือพิมพที่มีมุงเนนขาวเบา เปนขาวท่ีผูคนทั่วไปใหความ

สนใจ อีกท้ังยังปริมาณยอดจําหนายสูงสุด (สมควร กวียะ และมาลี บุญศิริพันธ (2531)) 

3. ผูวิจัยศึกษาทัศนคติตอการใชการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรี ซึ่งการศึกษาความคิดเห็นของ

ผูอานครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาเฉพาะการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีในการพาดหัวขาว การพาดหัวขาว

ใหญ พาดหัวขาวรองและตัวขาวในหนังสือพิมพ  

 

นิยามคําศัพทเฉพาะ 

1. ทัศนคติตอภาษา หมายถึง ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอการใชคําเรียกขาน

นายกรัฐมนตรีที่พบในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน 

2. คําเรียกขาน หมายถึง คําที่นํามาใชเรียกคูสนทนาและบุคคลท่ีถูกกลาวอางถึง ซึ่งในท่ีนี้

หมายถึงคําที่ผูเขียนหนังสือพิมพนํามาใชเรียก ซึ่งผูถูกเรียกคือนายกรัฐมนตรี  

     3. หนังสือพิมพรายวัน หมายถึง หนังสือพิมพไทยรัฐ และหนังสือพิมพสยามรัฐ  

  4. ผูอาน หมายถึงนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่เรียนคณะสังคมศาสตร 

วิชาเอกรฐัศาสตร และคณะมนษุยศาสตร วิชาเอกภาษาไทย  

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. การใชคําเรียกขานที่ปรากฏในการพาดหัวขาวมีความสัมพันธกับสถานภาพทางสังคมของ

นายกรัฐมนตรี 

2. นิสิตที่สนใจดานการเมืองและสนใจดานการใชภาษามีความเห็นแตกตางกันเก่ียวกับการใช

คําเรียกขานในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  

       ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้  

1. คําเรยีกขาน 

1.1 ความหมายของคําเรยีกขาน 

1.2 ความสภุาพในการสือ่สาร 

1.3 การใชคําเรียกขานในภาษาเขียน 

1.4 คําเรียกขานในภาษาไทย 

1.5 คําเรียกขานในภาษาตางประเทศ 

1.6 การวิเคราะหคําเรยีกขานตามหลกัการทางภาษาศาสตรสงัคม  

2. ทัศนคติกับภาษา 

2.1 ความหมายของทศันคติ 

2.2 ประเภทของทัศนคติ 

2.3 การวัดทัศนคติ 

3. งานวิจัยที่เก่ียวของกับคําเรียกขานในประเทศและตางประเทศ  

3.1 งานวิจัยที่เก่ียวของกับคําเรียกขานในประเทศ 

3.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับคําเรียกขานในตางประเทศ 

 

1. คําเรียกขาน 
   1.1 ความหมายของคําเรียกขาน 

อังกาบ ผลากรกุล (Palakornkul, 1972) ไดใหคําจํากัดความของคําเรียกขานและการใชคํา

เรียกขานไววา คําเรียกขาน หมายถึง คําท่ีนํามาใชเรียกคูสนทนา เพื่อใชบงบอกความสัมพันธของคู

สนทนา และแฝงความหมายในเรื่องสถานภาพทางสังคม คําที่นํามาใชเปนคําเรียกขานไดแก คํานาม 

คําสรรพนาม และคํากริยา การเลือกใชคําเรียกขานมาใชตามขอกําหนดทางสังคม สถานการณการใช

ภาษา ตลอดจนสภาพแวดลอมและภูมิหลังทางวัฒนธรรม   

กัลยา ติงศภัทิย (ม.ร.ว.)และอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2531)  ไดศึกษาเรื่องการใชคําเรียกขาน

ในภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร และใหความหมายของคําเรียกขานไววา คําเรียกขาน คือ “คํา หรือ วลี 

ที่ผูพูดเรียกผูฟงกอนท่ีตนจะพูดเรื่องตางๆดวย เปนคําท่ีแสดงถึงระดับทางสังคมของผูฟง ตามท่ีผูพูด



6 

 

มองเมื่อเปรียบเทียบกับการมองกับตนเอง เปนคําที่แสดงระดับทางสังคมของผูฟงตามที่ผูพูดมองเมื่อ

เปรียบเทียบกับตนเอง เชนใชคํานําหนาวา คุณ เมื่อผูพูดมีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูด เปนตน  

จากที่ไดกลาวมาขางตนจะพบวา คําเรียกขานที่ใชในบริบทของการสนทนาไดแก คํานาม              

คําสรรพนาม ชื่อ คําเรียกญาติ คําเรียกญาติ คําเรียกอาชีพ เปนตน การเลือกใชคําเรียกขานของผูพูด        

ผูสนทนา และผูถูกกลาวถึงมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับความสัมพันธทางสังคมระหวางผูพูดและผูฟง 

นอกจากน้ันแลวความสุภาพยังเปนปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึงที่มีผลตอการเลือกใชถอยคําเพื่อให

เหมาะสมตามกฏเกณฑของสังคม 

   1.2 ความสุภาพในการสื่อสาร 

ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม (2549) ไดศึกษาเรื่องความสุภาพในวัจนกรรมการขอรองใน

ภาษาไทย กลาวถึงเรื่องความสุภาพไววา ความสุภาพน้ันเปนกลวิธีหนึ่งที่มนุษยนํามาใชประกอบการ

สื่อสาร มนุษยมีเหตุผลและวิจารณญาณในการเลือกใชภาษาเพื่อใหตรงกับความตองการของตน 

มนุษยจึงมีการไตรตรองกอนที่จะแสดงความคิดเห็นหรือกลาวคํานั้นออกไป ปจจัยที่แสดงความสุภาพ

ในวัจนกรรมการขอรอง คือ อายุและความอาวุโส ถาผูพูดมีความอาวุโสนอยกวาผูฟง ร ะดับความ

สุภาพจะมีระดับที่สูงกวาผูพูดที่มีระดับความอาวุโสเทากัน ถาผูพูดที่มีความอาวุโสมากกวาผูฟงจะพบ

ลักษณะของการกลาวอยางตรงไปตรงมาสูงมาก สถานภาพทางสังคมยังเปนอีกปจจัยหน่ึงที่มี

ความสําคัญตอการใชคําสุภาพ ถาหากผูพูดมีสถานภาพทางสังคมตํ่ากวาผูฟง ระดับความสภุาพก็จะ

สูง ถาหากผูพูดมีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูฟง การแสดงความสุภาพก็จะนอยลง ดานความสนิท

สนม มีความสําคัญมากตอการใชความสุภาพ ถาหากผูพูดมีความสนิทสนมกับผูฟงมาก การแสดง

ความสุภาพก็จะย่ิงนอย ถาหากผูพูดมีความสนิทสนมกับผูฟงนอย การใชความสภุาพก็จะย่ิงมาก 

 กฎเกณฑของความสุภาพของแตละภาษามีความเหมือนและแตกตางกันขึ้นอยูกับการยอมรับ

ของสังคมของผูพูดภาษานั้น ซาชิโกะ อิเดะ (Ide 1986, 1992) ไดกลาวเก่ียวกับทฤษฎคีวามสภุาพไว

วา ความสุภาพเปนพฤติกรรมท่ีผูใชภาษาไดไตรตรองและมีเหตุผลในการเลือก  ปจจัยทางดานสังคม

และวัฒนธรรมมีความเก่ียวของกับความสุภาพเน่ืองจากในสังคมแตละสังคม อาจมีชีวิตการเปนอยู

และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน การใชคําสุภาพในสังคมหน่ึง อาจจะไมสุภาพในอีกสังคมหน่ึง นอกจากนี้ 

อิเดะยังไดแบงความสุภาพเปนระดับตางๆ ต้ังแต ระดับตํ่าสุด มีคาเปนลบ เปนระดับที่ไมสุภาพ ระดับ

ปานกลาง มีคาเปนศูนย เปนระดับปกติ คือไมใชท้ังระดับสุภาพและระดับไมสุภาพ และระดับสูงสุดมี

คาเปนระดับสุภาพ ตัวอยางเชน คําวา โอะ-โทะโมะดะชิ คํานี้มีคาระดับสูงสุด เปนการกลาวถึงเพื่อน

ของบุคคลที่สถานะสูงกวา ซึ่งการเติมโอะ หนาคํานามถือวาเปนการแสดงความสุภาพ 



7 

 

เลคอฟ(Lakoff, 1989)  ไดกลาวถึงความสภุาพไววา การใชความสภุาพนัน้เปนการใชภาษา

อยางหนึ่งเพื่อเปนทางเลือกที่จะชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นถาบุคคลหนึ่งจะประพฤติตัวและใชภาษาได

อยางเหมาะสม ก็จะไดรับการยอมรับจากสังคม แตถาหากบุคคลนั้นประพฤติตัวและใชภาษาไม

เหมาะสม ก็มักจะไมไดรับการยอมรับจากสังคมเชนกัน การใชความสุภาพมีความสัมพันธกับการ

ตัดสินของสังคมวา บุคคลน้ันมีความประพฤติเหมาะสมถูกตองกับกาลเทศะของสังคมหรือไม 

นอกจากน้ี เลคอฟยังไดเสนอ หลักของการใชความสุภาพ ซึง่ประกอบดวยกฎ 3 ประการ คือ กฎขอที่ 1 

การไมบีบบังคับผูฟง คือ ผูพูดจะไมบีบบังคับผูฟงใหทําตามที่ตนตองการ ซึ่งการใชความสุภาพ

ลักษณะนี้จะใชกับคูสนทนาที่ไมสนิทสนมกันมากนัก กฎขอท่ี 2 การใหทางเลือกแกผูฟง คือการใหผูฟง

ไดเลือกในสิ่งท่ีตนปรารถนา การใชความสุภาพลักษณะนี้พบไดในชีวิตประจําวัน ในกรณีท่ีผูพูดและ

ผูฟงมีความสนิทสนมกัน กฎขอที่ 3 การทําใหผูฟงรูสึกดี เปนการที่ผูพูดจะเลือกพูดใหผูฟงเกิด

ความรูสึกดี และละเวนการพูดในสิ่งที่ผูฟงไมชอบ กฎขอนี้ใชในสถานการณท่ีแสดงถึงความสนิทสนม 

สรุปไดวา ความสุภาพ เปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่ผูใชภาษาเลือกใชเพื่อใหเหมาะกับ

สถานการณ และสอดคลองกับพฤติกรรมผูใชภาษาเพื่อใหเปนที่ยอมรับในสังคมและประสบ

ความสําเร็จในการสื่อสาร  ปจจัยทางสังคมที่มีความสําคัญตอการใชความสุภาพ คือ อายุ สถานภาพ

ทางสังคม ความสนิทสนมใกลชิด เปนตน ซึ่งความสุภาพน้ันเองผูวิจัยได 

 นอกเหนือจากปจจัยเรื่องความสุภาพแลว ยังมีปจจัยทางสังคมท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งในการ

เลือกใชถอยคําใหเหมาะสมคือ ระดับของการใชภาษาเปนทางการและไมเปนทางการ จันจิรา จิตตะ

วิรยิะพงษ (2543) ไดกลาวถึงการใชภาษาทางการและไมเปนทางการไววา ภาษาแบบเปนทางการแบง

ออกเปน ๒ ระดับคือ ภาษาระดับพิธีการ และภาษาระดับมาตรฐานราชการหรือภาษาระดับทางการ 

ภาษาระดับพิธีการเปนภาษาระดับสูง มีความไพเราะ งดงาม ประณีต ภาษาระดับนี้ใชในโอกาสงาน

พระราชพิธี และในวรรณกรรมชั้นสูงอีกดวย สวนภาษาระดับมาตรฐานราชการเปนภาษาระดับสูงแต

ไมเทากับระดับพิธีการ มีการใชภาษาที่ถูกหลักไวยากรณ มีความชัดเจน สุภาพ สละสลวย ภาษาท่ีใช

จงึมคีวามละเอียด ระมดัระวัง โดยมกัใชในการกลาวปราศรยั การกลาวคําประกาศเกียรติคุณ การ

เขยีนผลงานวิชาการ บทความวิชาการ หนังสือราชการ เปนตน สวนภาษาไมเปนทางการเปน

ภาษาระดับสนทนา มีลักษณะของภาษาพูดที่เปนกลางๆ สําหรับใชในการสนทนาในชีวิตประจําวัน

ระหวางผูสงสารที่รูจักคุนเคยกัน นอกจากนั้นยังใชในการเจรจาซื้อขายทั่วไป รวมทั้งในการประชุมท่ีไม

เปนทางการ มีลักษณะรูปประโยคไมซับซอน ถอยคําที่ใชอยูในระดับคําประกอบดวยคําสแลง คําตัด 

คํายอปะปนอยู แตตามปรกติจะไมใชคําหยาบ ภาษาระดับสนทนาใชในการเขียนนวนิยาย บทความ

บทภาพยนตรสารคดี และรายงานขาว เปนตน การเลือกใชถอยคําในงานเขียนประเภทตางๆ มีความ

แตกตางกันโดยสะทอนจาก การใชระดับภาษาที่แตกตางกัน ผูเขียนจะใชถอยคําท่ีทําใหผูอานเกิด
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ความสนใจและตองการอานเพื่อใหรับรูเรื่องราว ดังนั้นผูเขียนมักจะรูวาผูอานงานของตนเปนกลุมคน

ในชุมชนใดของสังคมและเลือกใชถอยคําใหเหมาะสมกลุมชนนั้น 

   1.3 การใชคําเรียกขานในภาษาเขียน 

วิไลวรรณ ขนิษฐานันท(2540) กลาวถึงสวนประกอบและการใชภาษาในหนังสือพิมพไววา 

หนังสือพิมพนั้นประกอบไปดวย 3 สวนคือ พาดหัวขาว (Headline) ยอหนานํา (Lead) และ ตัวขาว 

(Body) การใชภาษามีความแตกตางกัน การพาดหัวขาว คือการสรางความดึงดูดใจแกผูอาน ใหผูอ าน

ไดทราบถึงประเด็นหลักของขาว ภาษาท่ีใชก็มักจะเปนคําที่สั้น กระชับ ไดใจความ มักใชคําสแลง 

อักษรยอ ทับศัพท และการใชสมญานาม ซึ่งทําใหขาวมีสีสัน สวนยอหนานําน้ันมีหนาที่สรุป

สาระสําคัญของขาว ภาษาที่ใชมีลักษณะคลายคลึงกับการพาดหัวขาว แตมีเนื้อหาสาระและความยาว

มากกวา มีประโยคหลายประโยค สวนตัวขาวนั้น มีหนาที่ในการนําเสนอรายละเอียดของขาว ลักษณะ

ภาษาทางการจึงถูกนํามาใชในตัวขาว และประโยคที่ใชมักจะเปนประโยคที่สมบูรณ ประภัสสร ภัทร

นาวิก (2539) ไดศึกษาเรื่อง “ภาษาพาดหัวขาวในหนังสือพิมพรายวัน พ.ศ. 2474 และ 2475 และ

กลาวถึงผลของงานวิจัยวา การพาดหัวขาวน้ันแบงเปน 3 ประเภท ไดแก ขาวบุคคล ขาวการบริหาร

บานเมือง และขาวเหตุการณ ประเภทของการใชภาษาแบงเปน 4 ลักษณะไดแก คํา กลุมคํา ประโยค 

และกลุมประโยค ประเภทของขาวเก่ียวของกับลักษณะของภาษาท่ีใชในการพาดหวัขาวคือ การพาด

หัวขาวเหตุการณเทานั้นที่มีลักษณะเปนคํา บางครั้งอาจมีคําท่ีมีความนาสนใจ ดึงดูดความสนใจผูอาน 

และยังสะทอนถึงทัศนคติของคนที่เขียนขาวดวย 

กิตติวรรณ เทพนรงค (2548) ไดศึกษาลักษณะภาษาและทัศนคติตอภาษาในหัวขาวการเมือง

ในหนังสือพิมพรายวัน และพบวาในการใชคําในหัวขาวการเมืองมีการใชคําแสลงมากที่สุด รองลงมา

คือการใชอักษรยอ และการใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษตามลําดับ นอกจากน้ียังมีการใชการอางถึง

บุคคลตางๆ โดยใชชื่อจริงซึ่งพบมากท่ีสุด รองลงมาคือ การเรียกบุคคลโดยบอกตําแหนง และการใช

สมญานามและ คําแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลตามลําดับ 

จากการศึกษางานที่เก่ียวของดังกลาว สามารถกลาวไดวาการเขียนหัวขาวน้ัน มักใชภาษาที่

สั้น กระชับ เขาใจงาย คําท่ีใชก็มักจะเปนคําสแลง คํายอ คําทับศัพท และการใชสมญานาม เพื่อชวยให

ขาวมีความนาสนใจ และไดใจความ ซึ่งลักษณะการใชภาษาของการพาดหัวขาวน้ันมีทั้งการใช คํา 

กลุมคํา ประโยค และกลุมประโยค การพาดหัวขาวสามารถแสดงใหเห็นถึงทัศนคติของผูเขียนที่มีตอผู

ถูกกลาวถึง ความสัมพันธทางสังคมระหวางผูถูกกลาวถึงกับผูอาน รวมทั้งความสัมพันธระหวางการใช

ภาษากับวัฒนธรรม 
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นอกจากการศึกษาภาษาจากหนังสอืพมิพดังกลาวแลวยังมกีารศึกษาการใชคําเรยีกขานของ

ตางประเทศในภาษาเขียนประเภทอ่ืนๆดวย รุงภัทร เริงพิทยา(2549) ไดศึกษาคําเรียกขานใน วาท

กรรมการเมืองอเมริกัน โดยศึกษาและเก็บขอมูลจากหนังสือสามเลมคือ (1) หนังสือรวมจดหมายที่

อดีตประธานาธิบดี โรนัลด เรแกน เขียนถึงภริยา รวบรวมโดยนางแนนซี่ เรแกน (2) หนังสือ ชีวิตของ

ฉัน แตงโดยประธานาธิบดี บิลล คลินตัน  (3) หนังสือ (ชีวิต) ประวัติ แตงโดย วุฒิสมาชิก ฮิลลารี รอดัม 

คลินตัน ซึ่งผลการศึกษาจากหนังสือทั้งสามเลมพบวา การใชคําเรียกขานและคําอางถึงของครอบครวั

อดีตประธานาธิบดีคลินตัน มีความแตกตางกัน เน่ืองจาก ปจจัยท่ีเปนรูปแบบการเขียนคือ รูปแบบการ

เขียนจดหมาย และรูปแบบอัตชีวประวัติ  นอกจากนี้ บริบททางสังคมและลักษณะนิสัยของผูเรียกยังมี

ผลตอการใชคําเรียกขานเชนกัน จากการศึกษาพบวาอดีตประธานาธิบดีเรแกนมีลักษณะนิสัยออนโยน 

ทําใหมีการเลือกใชคําท่ีแสดงปจจัยดานความใกลชิดมากกวาเชนคําวา My darling wife เปนคําที่อดีต

ประธานาธิบดี เรแกนเรียกภรรยาของตนเอง อีกคําท่ีใชคือ  poppa และ mommie เปนคําที่อดีต

ประธานาธิบดี เรแกน ใชคําเรียกตนเองและภริยาในฐานะที่เปนพอแมของลูก สวนอดีตประธานาธิบดี

บิลล คลินตัน และวุฒิสมาชิก ฮิลลารี คลินตัน ที่มีลักษณะมีความมั่นใจในตัวเองสูง การเลือกใชคําจึง

แสดงถึงปจจัยดานอํานาจ ดานสถานะทางสังคม เชนคําวา the president เปนตน นอกจากน้ียังพบวา

การใชคําเรียกขานจากสื่อสิ่งพิมพโดยเก็บขอมูลจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษในประเทศ

สหรัฐอเมริกา, หนังสือพิมพภาษาอังกฤษที่พิมพในประเทศไทย และ หนังสือพิมพภาษาไทยที่พิมพใน

ประเทศไทยในสวนที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการเมืองอเมริกัน และนิตยสารตางประเทศเชน TIME, 

NEWSWEEK เปนตน ขอมูลภาษาที่นํามาวิเคราะหประกอบดวย หัวขาวและเน้ือขาว ประเภทหัวขาว

ซี่งพบวา นักขาวจะอางถึงนักการเมืองในรูปแบบของนามสกุล โดยไมมียศนําหนา (Last Name) เชน

คําวา Bush เนื่องมาจากความจํากัดดานเนื้อท่ีและตองการใหหัวขาวมีความกระชับและไดใจความ 

สวนประเภทเนื้อขาวพบวา นักขาวจะอางถึงนักการเมืองในรูปแบบของยศ ตามดวยชื่อตนและ

นามสกุล เชนคําวา United States President George W. Bush เมื่อเอยเปนครั้งแรกในเนื้อขาว และ

ใชรูปนามสกุลเมื่อกลาวถึงในเวลาตอมา 

   1.4 คําเรียกขานในภาษาไทย 

กัลยา ติงศภัทิย (ม.ร.ว.)และอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2531) ไดศึกษาคําเรยีกขานในภาษาไทย

สมัยรัตนโกสินธุ ซึ่งพบวารูปแบบคําเรียกขานที่ใชมากท่ีสุด 3 รูปแบบคือ คํานําหนาชื่อ (เชน คุณ

สมศร)ี ชื่อ (เชน สมศรี ต๋ิม) และคํานําหนา (เชน คุณ)คําเรียกขานรูปแบบตางๆน้ี จะใชมากหรือนอย

นั้นขึ้นอยูกับความสัมพันธรูปแบบตางๆ 9 รูปแบบคือ 

(1) ญาติผูใหญกับญาติผูนอย 
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(2) สามีกับภรรยา 

(3) ผูบังคับบัญชากับผูอยูใตบังคับบัญชา  

(4) ครูกับศิษย 

(5) ผูใหบริการกับผูรับบริการ 

(6) เพื่อน 

(7) คูรัก 

(8) คนรูจักกัน 

(9) คนไมรูจักกัน 

เมชฒ  สอดสองกฤษ (2553)ไดศึกษาเรื่องวัฒนธรรมการใชภาษาไทยและภาษาจนี : ระบบคํา

เรียกขาน และกลาวไววา คําเรียกขานในทุกๆภาษาสะทอนใหเห็นถึงระบบเครือญาติและชนชั้นทาง

สังคมของกลุมสังคมภาษานั้น และรูปแบบคําเรียกขานในภาษาไทยที่พบในงานวิจัยไดแก (1) ชื่อ (2) 

คําเรียกท่ัวไป (3) คําเรยีกญาติ (4) นามสกุล (5) อาชีพ ตําแหนง (6) คําอุทาน (7) คําแสดงอารมณ

ความรูสึก (8) สมญานาม (9) คําบอกอายุ (10) คําบอกสถานภาพสวนบุคคล (11) คําบอกเพศ (12) 

วุฒกิารศึกษา    (13) ยศ 

  นอกจากน้ียังมีการศึกษาการใชภาษาของบุคคลเฉพาะกลุมไดแก สถาพร วัฒนธรรม (2544) 

ศึกษาการใชคําเรียกขานของผูประกอบการคาโดยศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคม คือ 

เพศและอายุของผูซื้อ และสถานที่ประกอบการคากับการใชคําเรียกขานของผูประกอบการคา กลุม

ตัวอยาง คือ ผูประกอบการคาชายและหญิงกลุมละ 100 คน ภายในแตละกลุมแยกยอยเปนใน

หางสรรพสินคา 50 คน และ ตลาดนัด 50 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 200 คน ขอมูลที่ใชศึกษาไดแก 

บทสนทนาระหวางผูประกอบการคา กับผูซื้อในหางสรรพสินคาและตลาดนัด ซึ่งผลการศึกษาพบวา 

ผูประกอบการคาประมาณรอยละ 90 ไมใชคําเรียกขานในการเรียกผูซื้อ และรอยละ 10 ใชเรียกขานผู

ซื้อ นอกจากน้ียังพบวา ผูซื้อจํานวนมากกวารอยละ 90ไมใชคําเรียกขานในการประกอบการคาเชนกัน 

ซึ่งผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา เพศของผูซื้อ อายุของผูซื้อ และสถานที่ประกอบการคาไมมีผลตอ

การใชคําเรียกขานของผูประกอบการคาและผูซื้อ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาความสัมพันธทางสังคมระหวาง

ผูประกอบการคาและผูซื้อมีคอนขางนอยเพราะไมไดเปนสมาชิกในชุมชนภาษาเดียวกันจึงหลีกเลี่ยง

การใชคําเรียกขานเพื่อแสดงความสุภาพและเปนการยอมรับในสังคมเฉพาะกลุม  

   1.5 คําเรียกขานในภาษาตางประเทศ 

บราวนและกิลแมน (Brown and Gillman, 1972) ไดศึกษาความสัมพันธของคําเรียกขานใน

ภาษาฝรั่งเศส อิตาเลี่ยน และเยอรมัน โดยใชวิธีการเทียบโยงกับภาษาในตระกูลเดียวกัน ไววา ปจจัยท่ี

สําคัญของการใชคําเรียกขานมีสองประการคือ ประการแรก อํานาจ (Power) หมายถึง การท่ีคนใดคน
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หน่ึงสามารถควบคุมหรือบังคับพฤติกรรมของอีกฝายหนึ่งได อํานาจทําใหความสัมพันธระหวางคน 2 

คนไมสมดุล คนท่ีมีอํานาจมากกวาจะอยูเหนือคนที่มีอํานาจนอยกวา ปจจัยที่ทําใหเกิดอํานาจไดแก 

พลังทางรางกาย ความร่ํารวย อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและครอบครัว ประการที่สอง คือ ความ

เปนปกแผน (Solidarity) หมายถึง การมีประสบการณรวมกันของสมาชิกในกลุมสังคม และมีความ

คลายคลึงกันในคุณสมบัติตางๆทางสังคม ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันเชน เพศ อายุ อาชีพ เชื้อชาติ 

ศาสนา เมื่อกลุมสมาชิกในสังคมมีประสบการณรวมกันยอมมีความเปนปกแผนมากกวากลุมท่ีสมาชิก

มีประสบการณรวมกันนอย และกลุมที่มีสมาชิกทางสังคมมีความคลายคลึงกันในลักษณะทางสังคม 

ยอมมีความเปนปกแผนมากกวากลุมที่สมาชิกมีความแตกตางกันในสังคม จากการศึกษาประวัติความ

เปนมาของสรรพนามในภาษายุโรป บราวนและกิลแมนไดสรุปไววา เดิมทีเดียวในอดีตน้ัน ภาษายุโรป

ใชสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปตางกันเมื่อพูดกับบุคคล 1 คนหรือหลายคน การใชสรรพนามซึ่งเดิมถูก

กําหนดโดยความแตกตางระหวางเอกพจนกับพหูพจนกลายมาเปนถูกกําหนดโดยอํานาจ กลาวคือ ผูมี

อํานาจนอยเรียกผูมีอํานาจมากโดยใชรูปพหูพจน สวนผูมีอํานาจมาก เรียกผูมีอํานาจนอยดวยรูป

เอกพจน ความสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟงเปนความสัมพันธแบบไมสมดุล สําหรับในภาษาปจจุบัน 

บราวนและกิลแมน พบวา ความสัมพันธแบบพอ/แมกับลูก ลูกคากับผูบริการ นายจางกับเสมียน ไมใช

ความสัมพันธแบบอํานาจในภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน และอิตาเลียน แตอยางไรก็ตามในแตละสังคมก็มี

รายละเอียดของโครงสรางสังคมแตกตางกันออกไป 

 เครเมอร (Kramer,1975) ศึกษาคําเรียกขานโดยนําเพศของผูพูดและผูฟงมาเปนตัวแปรใน

การศึกษาคําเรียกขาน โดยเก็บขอมูลจากเรื่องสั้น 8 เรื่อง นวนิยาย 2 เรื่องที่เขียนโดยนักเขียนสตรีชาว

อเมริกัน จากการตูน จากการสังเกตโดยตรงและการสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวา ผูหญิงและผูชายมี

จํานวนคําเรียกขาน ที่จะเลือกใชในแตละโอกาสแตกตางกัน และผูหญิงใชคําเรียกขานในจํานวนที่

จาํกัดกวาผูชายสาํหรบัการศึกษาคําเรยีกขานในภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา  

แมคอินไทร (Mcintire) (อางถึงใน กัลยา ติงศภัทิย และอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ 2531, น. 6) ศึกษา

การใชคําเรียกขานที่นักเรียนสาขาสังคมศาสตรใชเรียกอาจารยในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในอเมริกา 

โดยสังเกตจากสถานการณจริงและจากการสัมภาษณ นักเรียนจะเรียกอาจารยดวยคํานําหนาชื่อตาม

ดวยนามสกุล และถาจะเรียกดวยชื่อจริงก็จะตองใหอาจารยอนุญาตกอน 

   1.6 การวิเคราะหคําเรียกขานตามหลักการทางภาษาศาสตรสังคม  

อังกาบ ผลากรกุล (Palakornkul, 1972) ไดระบุถึงปจจัยทางสังคมไทย 8 ประเภท ที่แสดงถึง

สถานภาพของผูพูดและผูฟงซึ่งเปนตัวกําหนดบทบาททางสังคมระหวางผูพูดและผูฟง ซึ่งมีผลตอการ

เลือกใชคําสรรพนามดังนี้  
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1. อํานาจและสถานภาพ (Power and status) แบงเปน 7 ประเภทไดแก 

ฐานันดรที่มีมาต้ังแตกําเนิด  : เจา คนสามัญ 

ศาสนา    : พระ ไมใชพระ สังฆราช เด็กวัด 

ความเปนขาราชการ  : ขาราชการ ไมใชขาราชการ 

ความมั่งค่ัง   : รวย ไมรวย 

การศึกษา   : มกีารศึกษา ไมมกีารศึกษา 

ยศ    : ยศสงูกวา ยศเทากัน ยศตํ่ากวา 

ตําแหนง    : มีตําแหนง ไมมีตําแหนง 

2. อายุ (Age)  แบงออกเปน 3 ประเภทไดแก 

   : แกกวา ออนกวา เทากัน 

3. ความเปนญาติและความสัมพันธทางครอบครัว (Kinship and family relationship)  

ความเปนญาติ แบงออกเปน 4 ประเภทไดแก    

: เปนญาติ ไมเปนญาติ พอแมลูกหลาน พี่นอง 

4. ความเปนเพื่อน (Friendship) แบงออกเปน 5 ประเภทไดแก 

: เปนเพื่อน ไมใชเพื่อน ไมรูจักกัน เปนเพื่อนของญาติ เปนญาติ ของ

เพื่อน 

5. กลุมชาติพันธุ (Ethnic – religious groups) แบงออกเปน 2 ประเภทไดแก 

   : ชาวไทย และชาวตางชาติ 

6. อาชพี (Occupation) เชน 

 : ครู นักเรียน พยาบาล หมอ คนขายของ ลูกคา ฯลฯ  

7. เพศ (Sex) แบงออกเปน 2 ประเภทไดแก   

: ชายและหญิง 

8. ความใกลชดิทางสายเลอืด  (Generation distance) แบงออกเปน 3 ประเภทไดแก 

: รุนอายุแกกวา (Of older generation), รุนอายุออนกวา (Of young 

generation) และรุนอายุเดียวกัน (Of same generation) 

 อังกาบ ผลากรกุลยังไดกลาวถึงปจจยัสาํคัญอีก 9 ประการ ที่มีอิทธิพลตอความสัมพันธ

ระหวางผูพูดและผูฟง ซึ่งเปนปจจัยในการเลือกใชคําสรรพนามดังนี้ 

1. ความสนิทสนม (Intimacy) ความสนิทสนมนั้น มีสวนสําคัญในการกําหนดการใชคําสรรพนาม  

เชน ถาใช ผมและคุณ แสดงวาผูพูดมีความสนิทสนมนอยกวาการใช อ๊ัว กับคําวากูกับมึง  

2. ความเคารพ (Respect) การใชคําวาทาน แสดงวาผูพูดเคารพผูฟงมากกวาคําวา คุณ  
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3. ความเปนปกแผน (Solidarity) การใชคําวา อ๊ัว แทนตัวผูพูดแสดงถึงความเปนปกแผนระหวาง

ผูพูดกับผูฟง ซึ่งตางจากขอ (1) คือ ความเปนปกแผนนั้น แสดงถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การมี

ประสบการณรวมกันของสมาชิกในกลุมสังคม และมีความคลายคลึงกันในคุณสมบัติตางๆทางสังคม 

จากความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเชน เพศ อายุ อาชีพ เชื้อชาติเดียวกัน เปนตน  

4. ความเปนทางการ (Formality)การใชคําวาดิฉันแทนตัวผูพูดเปนคําที่ใชเปนทางการ 

5. การที่ลูกอยูดวย (Presence of child) ผูชายไทยมักเรียกภรรยาอยางหน่ึงถาไมมีลูกอยูดวย

เชน เรียกชื่อ แตถาอยูดวยมกัเรยีกวา “แม” 

6. การมีคนไมรูจักหรือมีคนท่ีมีฐานะทางสังคมอยูดวย (Presence of non acquaintance or 

person with power and status) คนสวนใหญจะเปลี่ยนการใชคําสรรพนาม ถามีคนอ่ืนที่ไมรูจักหรือ

คนที่ฐานะสูงกวาอยูดวย คือเปลี่ยนจากคําท่ีสนิทสนม เชนคําวา กู มึง มาเปน ผม กับ คุณ เปนตน 

7. ระยะเวลาของความรูจักมักคุน (Length of time of acquaintances) คนที่รูจักกันมาเปน

เวลานาน จะใชสรรพนามเรียกกันตางจากคนท่ีเพิ่งรูจักกัน. 

8. การไวตัว (Condescension) การมีปฏิกิริยาโตตอบในสังคมระหวางผูมีอํานาจมากกับผูมี

อํานาจนอยในสังคมไทยทําใหเกิดชองวางระหวางสองบทบาท เพื่อใหสมบทบาทผูมีอํานาจสูงกวามัก

ใชคํา     สรรพนามใหเหมาะสมกับฐานะ เชนเรียกผูดอยกวา เชน เธอ เปนตน  

9. การแสดงอารมณ (Emotional manifestation) เมื่อผูพูดเปลี่ยนอารมณ การใชสรรพนามก็จะ

เปลี่ยนไปดวย การสบัเปลีย่นคําสรรพนาม เกิดจาก ความโกรธ ความรกั การเนน การดูถูกเหยียด

หยาม ตําหน ิถากถางเปนตน 

 กัลยา ติงศภัทิย (ม.ร.ว.)และอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2531) ไดวิเคราะหลักษณะของคําเรียก

ขานโดยนําเอาความสัมพันธระหวางผูพูดกับผูฟงมาเปนหลักการในการอธิบายรูปแบบการใชคําเรียก

ขาน และไดจําแนกความสัมพันธไว 3 ประเภท คือ (1) ความสัมพันธแบบสมดุล หมายถึง ผูพูดและ

ผูฟงมีสถานะเทากับตน เชน ความสัมพันธแบบเพื่อน คูรัก คนรูจัก และคนไมรูจัก (2) ความสัมพันธ

แบบไมสมดุล หมายถึง ผูพูดและผูฟงมีสถานภาพทางสังคมไมเทากัน เชน ญาติผูใหญกับญาติผูนอย 

สามีกับภรรยา นายกับบาว เปนตน (3) ความสัมพันธแบบเปนกลาง เปนความสัมพันธที่

นอกเหนือไปจาก 2 ประเภทแรก เชน ความสัมพันธระหวางผูใหบริการหรือผูรับบริการ ผลวิจัยพบวาคํา

เรียกขานที่พบมากที่สุด ในความสัมพันธท้ัง 3 ประเภท คือ ในความสัมพันธแบบสมดุล ถาผูพูดใชชื่อ

เรียกผูฟง เชน แดง สมศรี แสดงวาผูพูดมีความสนิทสนมกับผูฟงมาก ถาหากความสัมพันธแบบไม

สมดุลโดยผูพูดใชชื่อ แสดงวาผูพูดมีความสนิทสนมกับผูฟงนอย โดยสามารถแสดงในแผนภาพไดดังนี้ 
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   ความสนิทสนม   ความเคารพ 

    +    _ 

   

ชื่อ 

คํานําหนา + ชื่อ 

คํานําหนา 

    _    + 

ภาพประกอบ1 ปจจัยที่กําหนดการใชคําเรียกขาน 3 รูปแบบ ในความสัมพันธแบบสมดุลและไมสมดุล 

 

ที่มา : กัลยา ติงศภัทิย และ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ.(2531) การใชคําเรียกขานในภาษาไทย

สมัยรัตนโกสินทร. โครงการเผยแพรผลงานวิจัย ฝายจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.หนา 119. 

 

ลอรีย บาวเออร, เจเนท โฮลเมส และ พอล วาเรน (Laurie Bauer, Janet Holmes, and Paul 

Warren, 2006) ใชหลักการในการเลือกใชคําเรียกขานโดยพิจารณาจากความสัมพันธทางสังคมของผู

พูดและผูฟง ไดแกความใกลชิดและความสนิทสนม ตามภาพประกอบที่ 2 

 

 

 Intimate _____________________________________________________  Distance 

 High solidarity        Low solidarity 

 

ภาพประกอบ 2  The solidarity dimension 

 

ที่มา : Laurie Bauer, Janet Holmes, and Paul Warren. (2006). Language Matter. p.236  

 

นอกจากน้ีลอรีย บาวเออร, เจเนท โฮลเมส และ พอล วาเรน  (Laurie Bauer, Janet Holmes, and 

Paul Warren, 2006) ยังไดกลาวถึงความสัมพันธทางสถานภาพทางสังคมระหวางผูพูดและผูฟงซึ่ง

สามารถพบไดในสังคมยุโรปและอเมริกัน ตามภาพประกอบ 3 

แบบสมดุล แบบไมสมดุล 
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Superior high status 

e.g. Prime Minister   Vice Chancellor   school 

principal 

 

 

 

 

 

Subordinate low status 

e.g. ordinary citizen   university student   school pupil 

 

ภาพประกอบ 3 The status dimension 

 

ที่มา : Laurie Bauer, Janet Holmes, and Paul Warren. (2006). Language Matter. p.238  

 

ผูวิจัยไดนําหลักการและปจจัยท่ีกําหนดการใชคําเรียกขาน 3 รูปแบบ ของกัลยา ติงศภัทิย 

และ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ รวมทั้งหลักการ มิติของความสนิทสนม (The solidarity dimension) และ 

มิติของสถานภาพ (The status dimension) ของ  ลอรยี บอเออร, เจเนท โฮลเมส และ พอล วอรเรน  

(Laurie Bauer, Janet Holmes, and Paul Warren)  มาปรับใชในการวิเคราะหรูปแบบการใชคําเรียก

ขานนายกรัฐมนตรีในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน ซึง่สามารถคาดการณการใชคําเรยีกขาน

จากเกณฑของสถานภาพ ดังตัวอยางเชนการใชภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมและนักศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัยของชาวอเมริกันที่ใชในการเรียกอาจารย หากมีวุฒกิารศึกษาก็มักจะเรียกขานตําแหนง

นั้นตามดวยชื่อทาย เชน Dr. Keller ซึ่งเปนการแสดงถึงความเคารพของชาวตะวันตก แตอยางไรก็ตาม

โครงสรางสังคมไทยเปนโครงสรางที่มีความซับซอนมากกวาสังคมตะวันตก ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา

วิเคราะหวาการเลือกใชคําเรียกขานในสังคมไทยจะสอดคลองกับความสัมพันธในมิติของความเคารพ

หรือในมิติของความสนิทสนม หรือผสมผสานกันทั้งมิติของความสนิทสนมและความเคารพโดยเฉพาะ

อยางย่ิงในบริบทของการเขียน ดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษารูปแบบการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีในการ
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พาดหัวขาวหนังสือพิมพรายวันและทัศนคติตอภาษาของผูอานสองกลุม คือ นิสิตที่มีความสนใจใน

ดานการเมืองและนิสิตที่มีความสนใจในเรื่องการใชภาษาไทย 

 

2. ทัศนคติกับภาษา 
2.1 ความหมายของทัศนคติ 

นันทกา วชิรพินพง (2530) ไดใหความหมายของคําวาทัศนคติวา เปนลักษณะของความคิดที่

เปนแบบแผน รวมทั้งความรูสึกท่ีแสดงออกโดยการโตตอบของบุคคลท่ีมีตอบุคคล กลุมบุคคล หรื อตอ

เหตุการณใดเหตุการณที่มีอยูในสังคมรอบขาง นอกจากนี้ธีรวุฒิ เอกะกุล (2542) ไดใหความหมาย

เก่ียวกับทัศนคติไววา เปนพฤติกรรมหรือความรูสึกทางดานจิตใจที่มีตอสิ่งเราใดสิ่งเราหน่ึงในสังคม 

และเปนความรูสึกท่ีเกิดจากการเรียนรูจากสิ่งเราหรือเก่ียวกับประสบการณในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่ง

ความคิดนี้สอดคลองกับประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520) ที่กลาวไววา ทัศนคติ คือ ความคิดที่ถูกกระตุน

ดวยอารมณ (Emotion) ทําใหบุคคลพรอมจะทําสิ่งหน่ึงสิ่งใด อีกท้ัง สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถ

มานะ (2534) ไดใหความหมายของทัศนคติไววา เปนการผสมผสานของความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ 

ความคิดเห็น ความรู และความรูสึกตอบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คนใดคนหนึ่ง สถานการณใด

สถานการณหนึ่งๆ ที่ออกมาในรูปของการประเมินคา ซึ่งอาจเปนไปไดทั้งในทางยอมรับหรือปฏิเสธก็ได 

ความรูสึกเหลาน้ีมีแนวโนมท่ีจะทําใหเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้น พฤติกรรมมนุษยคือการ

แสดงออกของทัศนคติที่อันเปนผลมาจากความคิด ความเชื่อ ความรู ประสบการณ ภูมิหลัง และการ

เรียนรูที่ผานมาของบุคคลน้ันๆ 

2.2 ประเภทของทัศนคติ 

ธีรวุฒิ เอกะกุล (2542) แบงทัศนคติออกเปน 3 ประเภทตามการแสดงออกของบุคคลไวดังนี้ 

1. ทัศนคติทางบวก (Positive attitude) คือ ทัศนคติที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมในดานดีตอ

บุคคล เปนการแสดงออกถึงการสนับสนุน มีลักษณะของความพึงพอใจ  

 2. ทัศนคติเฉยๆ (Passive attitude) คือ ทัศนคติที่บุคคลไมมีความคิดเห็นใดๆ ในเรื่องนั้น

อยางชัดเจน ซึ่งจะมีสาเหตุมาจากความหางไกลจากผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือขาดขอมูลท่ีชัดเจนท่ี

เก่ียวกับเรื่องนั้นๆ 

3. ทัศคติทางลบ (Negative attitude) เปนทัศนคติที่รูสึกไมดีตอบุคคลหรือเรื่องราว ความรูสึก

ที่เปนในทางที่เสื่อมเสีย เปนลักษณะของความไมพอใจ  

2.2.3 การวดัทัศนคติ 

สุชีรา ภัทรายุตวรรตน (2545) กลาววาเราสามารถประเมินทัศนคติของบุคคลไดดังน้ี  
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1. การสงัเกต(Observation) คือ เปนวิธีการศึกษาพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลที่มีตอสิ่ง

หน่ึงสิ่งใด แลวนําเอาขอมูลที่สังเกตน้ันไปอนุมานวาบุคคลน้ันมีทัศนคติตอสิ่งนั้นอยางไร 

2. การรายงานตนเอง (Self – report) เปนวิธีการศึกษาทัศนคติของบุคคล โดยใหใหบุคคลนั้น

เลาความรูสึกที่มีตอสิ่งนั้นออกมา โดยใหรายงานออกมาในลักษณะของความรูสึก ชอบ –  ไมชอบ เห็น

วาดี – ไมดี สิ่งที่แสดงออกมานี้จะกําหนดคาเปนคะแนน  

สวน ธีรวุฒิ เอกะกุล (2542) ไดใหความเห็นท่ีแตกตางออกไปวา วิธีการวัดทัศนคตินั้นเปนการ

วัดพฤติกรรมที่อยูภายใน จึงวัดไดยากมาก นักจิตวิทยาและนักวัดผลไดพยายามหาวิธีวัดและสราง

เครื่องมือที่มีคุณภาพที่จะกระตุนใหไดความรูสึกที่แทจริงของผูถูกวัด โดยไดเสนอวิธีการวัดทัศนคติ 5 

วิธีดังนี้ 

1. การสมัภาษณ (Interview) เปนวิธีที่งายและตรงไปตรงมาที่สุดแตผูสัมภาษณอาจจะไมได

รับคําตอบที่จริงใจจากผูตอบ 

2. การสงัเกต (Observation) เปนการเฝามองและจดบันทึกพฤติกรรมอยางมีแบบแผน ขอมูล

ที่ไดมาจะมีความใกลเคียงกับความเปนจริงมาก แตจําเปนตองมีการศึกษาหลายๆครั้ง  

3. การรายงานตนเอง (Self – report) เปนวิธีที่ตองการใหผูถูกสอบวัด แสดงความรูสึกของ

ตนเองตามสิ่งเราที่เขาไดสัมผัส เชน สิ่งเราท่ีเปนคําถามใหผูตอบแสดงความรูสึกออกมา อยาง

ตรงไปตรงมา โดยใชแบบทดสอบ เชนแบบทดสอบลิเคอรท  (Likert) เทอรสโตน (Thurstone) กัททแมน 

(Guttman) ออสกูด (Osgood) 

4. เทคนิคจินตนาการ (Projective techniques) เทคนิคนี้อาศัยจินตนาการหลายอยางไปเราผู

ถูกวัด เชน การใชประโยคไมสมบูรณเรื่องราวแปลกๆ เมื่อผูถูกวัดเห็นสิ่งเหลานี้จะจินตนาการออก

มาแลวนาํมาตีความหมาย 

5. การวัดทางสรีรภาพ(Physicological measurement) เปนการวัดที่อาศัยเครื่องมือทาง

ไฟฟา เพื่อท่ีจะวัดความรูสึกซึ่งมีผลทําใหพลังงานไฟฟาในรางกายเปลี่ยนไป ถาดีใจเข็มก็จะชี้แบบหนึ่ง 

และถาเสียใจเข็มก็จะชี้ไปอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเปนหลักการเดียวกับเครื่องจับเท็จ เปนตน 

สําหรับการศึกษาทัศนคติในสารนิพนธนี้ผูวิจัยใชการทัศนคติแบบรายงานตนเอง (Self report) 

คือใชขอความที่มาจากหนังสือพิมพเปนสิ่งเราและใหผูตอบแสดงความรูสึก เชน ชอบ – ไมชอบ ลงใน

แบบทดสอบท่ีลงคาคะแนนไว โดยใชแบบทดสอบตามแบบของลิเคอรท (Likert scale) ซึ่งเปนวิธีจะใช

เกณฑการประเมินทัศนคติท่ีแบงออกเปน 5 ระดับ ดังตัวอยาง 

เหมาะสม  1   2  3  4  5 ไมเหมาะสม 
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3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคําเรียกขานในประเทศและตางประเทศ 
3.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับคําเรียกขานในประเทศ 

จุไรรัตน หาญไชโยภูมิ(2535) ศึกษาการใชคําเรียกขานในวงการทหารบกไทย โดยเก็บขอมูล

จากขาราชการทหารบกชายและหญิงจํานวน 36 คน ต้ังแตยศรอยตรีถึงพันเอก โดยศึกษา 3 

สถานการณคือ สถานการณที่เปนทางการ ก่ึงทางการ และสถานการณที่ไมเปนทางการ โดยในดาน

ความสัมพันธระหวางผูพูดกับผูฟงนั้น โดยใชเกณฑความสัมพันธแบบเทาเทียมและแบบไมเทาเทียม 

สวนการเก็บขอมูล ใชขอมูลจากแบบสอบถามเปนหลัก และใชการสัมภาษณประกอบ ผลจาก

การศึกษาพบวามกีารใชคําเรยีกขานแตกตางกัน 14 รูปแบบดังนี้ 

1. คําเรียกญาติ เชน ลุง อา พี่ 

2. คําเรียกญาติตามดวยชื่อ เชน ลุงเชย พี่นอย 

3. คําเรียกญาติตามดวยตําแหนง/อาชีพ เชน ลุงผูการ 

4. คํานําหนาชื่อตามดวยคําเรียกญาติ เชน คุณอา คุณพี่  

5. ตําแหนง/อาชีพ เชน หัวหนา  

6. ตําแหนง/อาชีพ ตามดวยชื่อ เชน อาจารยออย  

7. คํานําหนาชื่อ ตามดวยตําแหนง/อาชีพ เชน ทานเจากรม 

8. ยศ เชน รอยเอก 

9. คํานําหนาชื่อ ตามดวยยศ เชน ทานพันเอก 

10. ยศตามดวยชื่อ เชน พันตรีสมชาย 

11. คุณตามดวยชื่อ เชน คุณสมศรี 

12. ชื่อจริง เชน สมควร 

13. ชื่อเลน เชน นิด 

14. สรรพนาม เชน ทาน คุณ 

ซึ่งการใชคําเรียกขานนี้จะแตกตางกันโดยแปรไปตามความสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟงและ

สถานการณการใชภาษา นอกจากยังพบวาผูพูดเพศหญิงมีการใชคําเรียกขานในจํานวนจํากัดและเปน

ทางการมากกวาผูพดูเพศชายดวย 

นอกจากน้ีแลวยังมีการศึกษาทางดานภาษาเขียนของ ชนินธร วิริยะพันธ (2533) ศึกษาเรื่อง

รูปแบบคําขึ้นตนจดหมายสวนตัวในภาษาไทย มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อจะหารูปแบบคําขึ้นตน

จดหมายสวนตัวในภาษาไทยปจจุบัน รวมทั้งรูปแบบการใชรูปแบบคําขึ้นตนที่แตกตางออกไปตาม

ความสัมพันธระหวางผูเขียนและผูที่ตนเขียนถึง และอายุของผูเขียนที่แตกตางกัน ขอมูลท่ีใชในการ
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วิเคราะหไดมาจากการตอบแบบสอบถามของอาจารย นิสิต นักเรียน ในคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 4 กลุม อายุ คือ อายุ 10 - 15 ป, 20 – 25 ป, 30 – 35 ป และ 40 – 45 ป เมื่อเขียน

จดหมายสวนตัวถึงผูใหญผูนอย และผูที่เทาเทียมกัน ผลการศึกษาพบวา โครงสรางของคําขึ้นตน

จดหมายสวนตัว ในภาษาไทยประกอบดวย 2 สวน สวนแรกคือ คําขึ้นตน ซึ่งมีหรือไมมีก็ได คําขึ้นตน

อาจอยูในรูปของการทักทาย หรือคําแสดงความคาราวะ สวนท่ีสองคือคําเรียกขาน ซึ่งตองปรากฏเสมอ 

และจากโครงสรางดังกลาวสามารถแบงคําขึ้นตนจดหมายสวนตัวในภาษาไทยออกเปน 3 รูปแบบ

ใหญๆคือ คําขึ้นตนในรูปของ คําแสดงคาราวะ ตามดวยคําเรียกขาน , คําทกัทาย ตามดวยคําเรยีกขาน 

และคําเรียกขาน จากการวิเคราะหของผูวิจัย พบวา การใชรูปแบบคําขึ้นตนจดหมายสวนตัวแตกตาง

กันไปตามความสัมพันธระหวางผูเขียน และผูที่ตนเขียนถึง เมื่อเขียนถึงผูใหญ คําขึ้นตนจดหมาย

สวนตัวจะอยูในรูปของคําแสดงความคารวะ ตามดวยคําเรียกขาน และเมื่อ เขียนถึงผูนอย หรือผูที่เทา

เทียมกัน รูปแบบที่ใชไดแก คําทักทาย ตามดวยคําเรียกขาน และคําเรียกขาน นอกจากนี้ยังพบวา ชื่อ 

ซึ่งเปนคําเรียกขานประเภทหนึ่งมีการใชนอยมากในการเปนสวนประกอบของคําขึ้นตนจดหมาย

สวนตัว เมื่อเขียนถึงผูใหญ โดยเฉพาะญาติที่มีความอาวุโสมาก และผูเปนครู สําหรับรูปแบบการใชคํา

ขึ้นตนจดหมายสวนตัวที่แปรไปตามอายุของผูเขียน 4 กลุมอายุ ผลการศึกษาพบวา ไมมคีวามแตกตาง

ของการใชในระดับที่เปนรูปแบบใหญ แตจะแตกตางกันในระดับท่ีเปนรูปแบบยอยโดยเฉพาะการใชคํา

ขึ้นตนซึ่งไดแก คําทักทาย และคําแสดงความ  คาราวะ กลาวคือ ผูเขยีนกลุมอายุ 10 – 15 ปใชคํา

ทักทายและคําแสดงความคารวะในแบบตางๆมากที่สุด เมื่อเทียบกับผูเขียนอีก 3 กลุม 

3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับคําเรียกขานตางประเทศ 

บราวนและฟอรด (Brown and Ford) (1964) ศึกษาภาษาอังกฤษแบบอเมริกันพบวาการใช

คําเรยีกขาน การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบของคําเรียกขานและศึกษาปจจัยทางสังคมที่

มีอิทธิพลตอการเลือกใชคําเรียกขานของคนอเมริกัน โดยเก็บขอมูลจากการใชคําเรียกขานของ

พนักงานบริษัทแหงหนึ่ง การใชภาษาของเด็กจํานวนหนึ่งในภาคกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา และ

การใชคําเรียกขานในเรื่องสั้นของบทละคร ผลการศึกษาพบวาคําเรียกขานในภาษาอังกฤษนั้นสามารถ

แบงเปน 3 สวนใหญๆ ไดแก (1)ชื่อแรก (First name) คือ การเรียกขานกันดวยชื่อของทั้ง 2 ฝาย ใชใน

หมูเพื่อนและคนสนิทสนม ซึ่งมีคานิยมเหมือนกันและรูจักกันดี (2) ตําแหนงและนามสกุล (Title + last 

name) คือทั้งสองฝายเรียกกันดวยตําแหนง เชน Mr., Mrs., Miss, Dr. ตามดวยนามสกุล ใชในหมูคนท่ี

เพิ่งรูจักกัน (3) ตําแหนง นามสกุล และชื่อแรก (Title + last name + first name)  เปนความสัมพันธ

แบบไมสมดุลอันเนื่องมาจากความแตกตางของสถานภาพของผูพูดและผูฟง เชน อายุ อาชีพ เปนตน 

ซึ่งพบวา ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชคําเรียกขาน คือ อาชีพ หรือตําแหนง  
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นอกจากน้ี เออรวิน – ทริปป (Ervin-Trip 1972) ไดขยายขอบเขตของบราวนและฟอรดโดย

ศึกษาระบบเรียกขานในภาษาอังกฤษของคนอเมริกัน โดยนําเอาปจจัยอ่ืนๆเขามาพิจารณาประกอบ 

รวมทั้งปจจัยดานความเปนปกแผนดวย โดยจุดมุงหมายของผูวิจัยคือ แสดงรูปแบบของการใชคําเรียก

ขานที่ถูกตอง โดยใช วิเคราะหในรูปแบบของผังงาน (Flow chart) เพื่อเปนการแสดงใหเห็นวา ผูพูด

ตองตัดสินใจในการเลือกใชคําเรียกขานในแตละครั้งเปนอยางไร ในการตัดสินใจแตละครั้งจะใชเกณฑ

ดานอายุ ความสนิทสนม เพศ ซึ่งพบวามี 7 แบบคือ ตําแหนงตามดวยนามสกุล , Mr. ตามดวย

นามสกุล, Mrs.ตามดวยนามสกุล,Missตามดวยนามสกุล, คําเรยีกญาติตามดวยชือ่, ชื่อ และไมใชคํา

เรียกขานเลย ซึ่งจะเห็นไดวา การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษากฎของการเลือก ซึ่งหมายถึง คนในสังคมๆ

หน่ึง เมื่อตองการใชคําเรียกขานแตละครั้งตองคํานึงถึงความสัมพันธของตนและคูสนทนาเปนปจจัย

สําคัญในการใชคําเรียกขาน    
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ผูวิจัยแบงขั้นตอนในการดําเนินการไว 4 ขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. การกําหนดตัวอยางประชากรและกลุมตัวอยาง  

2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

            4. การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดตัวอยางประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ผูวิจัยแบงการวิจัยออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ผูวิจัยศึกษารูปแบบคําเรียกขาน

นายกรัฐมนตรีที่พบในการพาดหัวขาวจากนั้นนํามาวิเคราะหความแตกตางระหวางการใชคําเรียกขาน

นายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือนและนายกรัฐมนตรีท่ีเปนทหาร ระยะท่ี 2 ผูวิจัยนําขอมูลภาษาท่ีไดจาก

การวิเคราะหในระยะที่ 1มาใชในการศึกษาทัศนคติของผูอาน มีกลุมตัวอยางเปนนิสิตทั้งชายและหญิง

ระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยการคัดเลือกประชากรนั้นโดย

ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตกลุมประชากรไว 2 กลุมคือ นิสิตวิชาเอกรฐัศาสตร และนิสติวิชาเอกภาษาไทย 

คณะมนษุยศาสตร ในขั้นตนผูวิจัยไดนําแบบสอบถามแจกไปยังกลุมนิสิตทั้ง2 วิชาเอก โดยเก็บ

แบบสอบถามจากนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตร 82 คนและนสิติวิชาเอกภาษาไทย 64 คน จากน้ันผูวิจัยได

คัดเลือกโดยคัดแบบสอบถามท่ีนิสิตตอบแบบเรียงกันทุกขอออก รวมทั้งนิสิตที่กรอกขอมูลไมครบถวน 

เมื่อคัดเลือกแลวไดนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรจํานวน 50 คนและนิสิตวิชาเอกภาษาไทยจํานวน 50 คน 

รวมทั้งสิ้นจํานวน 100 คน 

 

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 การสรางเครื่องมือในการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือไว 2 สวน คือ 

 1. วิเคราะหคําเรียกขานตามหลักเกณฑของ ของกัลยา ติงศภัทิย และ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ  

และ หลักการของ ลอรีย บาวเออร, เจเนท โฮลเมส และ พอล วาเรน  (Laurie Bauer, Janet Holmes, 

and Paul Warren. 2006) จากนั้นออกแบบสอบถามโดยใหผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจสอบ  

 2. ผูวิจัยใชแบบสอบถามเชิงสํารวจเปนเครื่องมือหลักในการวิจัย โดยมีตัวแปรตน คือ ความ

ใกลชิดตอบุคคลในวงการการเมือง แบงเปนนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตร และนิสิตวิชาเอกภาษาไทยที่ให
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ความสําคัญตอภาษา และตัวแปรตาม คือ รูปแบบของการใชคําเรียกขานในหนังสือพิมพ ซึ่ง

แบบสอบถามนี้ผูวิจัยไดแบงออกเปน 2 สวน คือ  

 สวนที่ 1เปนรายละเอียดของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยขอมูลดานเพศ อายุ คณะ 

วิชาเอก ชั้นป และความสนใจดานการเมือง 

 สวนที่ 2 เปนคําถามที่ใชในการวัดทัศนคติของผูอานการใชคําเรียกขานของนากยกรัฐมนตรี

ในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน วิธีการวัดทัศนคติเปนแบบรายงานตนเอง (self report) โดย

ใชแบบทดสอบตามแบบของ(Likert scale) ซึ่งเปนวิธีจะใชเกณฑการประเมินทัศนคติที่แบงออกเปน 5 

ระดับโดยคําถามนั้นจะเปนแบบขอความใหอาน และใหผูอานกรอกความรูสึกตอผูที่ถู กกลาวถึงใน

ขอความท่ีกําหนดไววาเหมาะสมมากหรือนอยเพียงใด โดยผูวิจัยไดนําขอความจากหนังสือพิมพ ท้ัง

การพาดหัวขาว ยอหนานํา และตัวขาว มาใชในการเปนตัวกระตุนใหผูตอบแบบสอบถาม เลือกตอบวา

มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด สวนจํานวนขอมีทั้งหมด 28 ขอ เปนคําถามที่ใชจริง 8 ขอ และเปน

ตัวลวง 20 ขอ ซึ่งคําถามท่ีใชจริงนั้นแบงเปนนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือน 4 ขอ นายกที่เปนทหาร 4 ขอ  

 

ขั้นตอนในการเก็บขอมูล 

 ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยแบงออกเปน 2 ระยะคือ  

 ระยะที่ 1 เก็บขอมูลการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีจากการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพ

รายวัน โดยเก็บขอมูลท้ังหนังสือพิมพไทยรัฐและหนังสือพิมพสยามรัฐ 

 ระยะที่ 2 หลังจากที่ไดมีการคัดเลือกกลุมประชากรที่จะนํามาใชในการศึกษาครั้งน้ีแลวผูวิจัย

ไดนําแบบสอบถามที่เตรียมไวไปแจกยังกลุมของนิสิตที่ไดกําหนดไว จากนั้นนัดหมายวันเวลาท่ีจะเก็บ

แบบสอบถาม จากนั้นนําแบบสอบถามท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 

3.4 การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล  

 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 ระยะคือ 

 ระยะที่ 1 หลังจากที่ไดขอมูลการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีจากการพาดหัวขาวของ

หนังสือพิมพรายวันแลว โดยเก็บขอมูลทั้งหนังสือพิมพไทยรัฐและสยามรัฐมารวมกันเนื่องจากขอมูล

ของหนังสือพิมพทั้ง 2 ฉบับมีความใกลเคียงกันทั้งรูปแบบของคําเรียกขานและคาสถิติที่พบใน

หนังสือพิมพทั้ง 2 ฉบับ จากนั้นนํามาวิเคราะหดวยวิธีการหาคา (chi – square)  

 ระยะที่ 2 หลังจากที่ไดขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามแลว นําความคิดเห็นเก่ียวกับการ

ใชภาษามาวิเคราะหดวยวิธีทดสอบทีแบบอิสระ (t – test) หลังจากที่ไดผลของการวิเคราะหแลว ผูวิจัย

จะสรุปและอภิปรายผลที่เกิดขึ้น 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษารูปแบบการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีแบงออกเปน 2 ตอนคือ 1) การใชคําเรียกขาน

ในการพาดหวัขาวของหนังสือพิมพรายวันและ 2) ทัศนคติของผูอานที่มีตอการใชคําเรียกขาน ระยะเวลาใน

การเก็บขอมูลจากหนังสือพิมพมคีวามสอดคลองกับระยะเวลาทีน่ายกรัฐมนตรีผูซึ่งเปนประชากรของการ

วิจัย กําลังดํารงตําแหนง คือ ต้ังแตวันที่ 1 ธนัวาคม 2539 ถึง 31 มีนาคม 2540 เปนการศึกษาคําเรยีกขาน

ของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และวันที่ 1 ธนัวาคม 2552 ถึง 31 มีนาคม 2553 เปนการศึกษาคําเรยีกขาน

ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยเก็บขอมูลจากหนังสือพิมพไทยรัฐและหนังสือพิมพสยามรัฐ การวิเคราะห

ขอมูลแบงออกเปน 2 ตอนคือ การวิเคราะหขอมูลจากหนังสือพิมพ และการวิเคราะหขอมูลจาก

แบบสอบถามซึง่เปนคําถามทีส่รางมาจากที่ไดมาจากการวิเคราะหในตอนที่ 1 

 

1. รูปแบบคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีท่ีพบในการพาดหัวขาวและความสัมพันธของ

การใชคําเรียกขานกับประเภทของการเขียนขาว 

การศึกษารูปแบบการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีท่ีพบในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน 

เปนการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางรูปแบบคําเรียกขานของนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือนและ

นายกรัฐมนตรีท่ีเปนทหาร รวมทั้งวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบการใชคําเรียกขานกับประเภทของ

ขาว พบวา มีการใชคําเรียกขานทั้งหมด 6 รปูแบบ คือชื่อเลน ชื่อตน ตําแหนง คํานําหนา + ชื่อตน ตําแหนง 

+ ชื่อตน และคํานําหนา + ชื่อตน + นามสกุล + ตําแหนง จากนั้นผูวิจัยไดจัดกลุมรูปแบบคําเรียกขานตาม

ประเภทของการเขียนขาว 3 ประเภท คือ พาดหัวขาว ยอหนานํา และตัวขาว  

1.1 การใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีในการพาดหัวขาว 

รูปแบบคําเรียกขานที่พบในการพาดหวัขาวมากที่สุดคือ การใชชื่อเลน ซึ่งเปนคําพยางคเดียวคือ 

มารคและจิ๋ว และคําสองพยางคคือ บ๊ิกจิ๋ว โดยชื่อเลนของนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือนนั้นพบในการพาด

หัวขาวรอยละ 47.29 และรอยละ 79.03 เปนการเรียกนายกรัฐมนตรีที่เปนทหาร กลาวไดวาชื่อเลน คือ คํา

ที่ต้ังขึ้นสําหรับใชเรียกแทนชื่อตน การใชชื่อเลนเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยสรางสีสันและเพิ่มความนาสนใจใหกับ

การนําเสนอขาวอีกท้ังยังมีสวนทําใหประหยัดเนื้อท่ีพิมพดวย ในการเรียกชื่อเลน พบวามีการใชชื่อเลนใน

การพาดหัวขาวมากที่สุด  

ตัวอยาง 
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- มารคมุดบานสี่เสา หารือลับปาเปรม 

(ไทยรัฐ, 4 มกราคม 2553) 

 

คําเรยีกขานที่ใชเรียกนายกรัฐมนตรีที่เปนทหารคือคําวา จิ๋ว และ บ๊ิกจิ๋ว ซึ่งเดิมมีชื่อเลนคือ ต๋ิง แตตอมาแต

ไมพบคําวาต๋ิง ซึ่งเปนชื่อเลนของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เน่ืองจากเพื่อนในกลุมทหารเรียกวา จิ๋ว จึงถูก

เรียกตอมาแทนชื่อเลนเดิมซึ่งถือไดวาเปนการใชฉายาในการเรียกขาน การใชฉายาเปนการใชคําที่บุคคล

อ่ืนใชเรียกแทนชื่อเลน คําเรียกขานรูปแบบน้ีมีกลวิธีทางการเขียนหนังสือพิมพที่คลายคลึงกับชื่อเลน และ

สามารถเรียกแทนชื่อเลนได 

ตัวอยาง 

- แตงต้ังตัวแทน3ฝาย ‘จิ๋ว’ผูชี้ขาดเดินหนาแกปมม็อบ 

(ไทยรัฐ, 29 มกราคม 2540) 

 

- บิ๊กจิ๋วย่ืนคําขาดต้ังหนอยงานอิสระ  

(ไทยรัฐ, 20 มกราคม 2540) 

 

 ความถ่ีของรูปแบบคําเรียกขานท่ีพบในการพาดหัวขาวหนังสือพิมพรายวันในลําดับถัดมาคือ ชื่อ

ตน การเรียกขานโดยการใชชื่อตนในการพาดหวัขาวหนังสือพิมพน้ันเปนการเปนการเรียกเฉพาะชื่อจริง

โดดๆ ไมมีคํานําหนา หรือนามสกุล คาเฉลี่ยของการเรยีกชื่อตนนายกรัฐมนตรีท่ีเปนพลเรือนและ

นายกรัฐมนตรีที่เปนทหารมคีวามแตกตางกัน มีการใชชื่อตนในการพาดหัวขาวเพื่อเรียกขานนายกรัฐมนตรี

ที่เปนพลเรือนรอยละ 41.89 และรอยละ 9.67 เปนการเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่เปนทหาร 

 ตัวอยาง 

- ชวลิตเชื่อมั่นน้ําพระทัยในหลวง ราชินี 

 (ไทยรัฐ, 3 มกราคม 2540) 

- เมินปรับ ครม. อภิสิทธิ์ลั่นรอการเมืองนิ่ง 

(สยามรฐั, 1 ธ.ค. พ.ศ. 2552) 

 

ความถ่ีของรูปแบบคําเรียกขานที่พบในการพาดหัวขาวหนังสือพิมพรายวันที่นอยที่สุดคือ ตําแหนง การใช

ตําแหนงในการเรียกขานเปนการใชสถานะ หรือหนาท่ีในการเรียกบุคคลน้ัน โดยคําที่พบเปนคํา 2 พยางค 
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คือคําวา นายก เทาน้ัน คาเฉลี่ยของการเรียกตําแหนงพบการเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือน รอยละ 

10.81 และรอยละ 11.29 เปนการเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่เปนทหาร 

ตัวอยาง 

     -     หลวงพอคุณเปากระหมอมนายก 4 พรวด แถมดวย 1 พรวดแลกกับการขอใหปราบปรามยาบา 

 (ไทยรัฐ, 5 มกราคม 2540) 

- ซุกบ้ึมนายก โจรใตเหิมซุมปวนปดถนน 

(สยามรฐั, 8 ม.ค. พ.ศ. 2553) 

 

จากขอมูลทั้งหมดจะเห็นไดวารูปแบบคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีความสัมพันธกับประเภทของการ

เขียนขาว โดยการพาดหวัขาว เปนสวนที่สรางความดึงดูดใจ ใหผูอานไดทราบถึงประเด็นหลักของขาว 

ภาษาที่ใชก็มักจะเปนคําที่สั้น กระชับ ไดใจความ คําเรียกขานที่พบสวนใหญจึงเปน ชื่อเลน ชื่อตน และ

ตําแหนง จากขอมูลดังกลาวสามารถสรุปเปนตารางไดดังนี้  

 

ตาราง 1 รูปแบบคําเรียกขานที่พบในหนังสือพิมพรายวันและคารอยละความสัมพันธของการใชคํา        

       เรียกขานกับประเภทของการเขียนขาวของนายกรัฐมนตรีท่ีเปนพลเรือนและนายกรัฐมนตรีท่ีเปน    

       ทหาร 

 

ประเภทของการเขยีน

ขาว 

ชื่อเลน 

 

ชื่อตน ตาํแหนง รวม 

การ

พาด

หัว

ขาว 

คําเรยีกขาน

นายกรัฐมนตรี

พลเรือน 

47.29% 

(35) 

41.89% 

(31) 

10.81% 

(8) 

100% 

(74) 

คําเรยีกขาน

นายกรัฐมนตรี

ทหาร 

79.03% 

 

(49) 

9.67% 

 

(6) 

11.29% 

 

(7) 

100% 

 

(62) 
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จากตาราง 1 แสดงใหเห็นถึงรูปแบบของการใชคําเรียกขานของนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือนและ

นายกรัฐมนตรีที่เปนทหาร รวมท้ังจํานวนรอยละคําเรียกขานของนายกรัฐมนตรีทั้ง 2 สถานะท่ีปรากฏใน

การพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน ผูวิจัยไดนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหทางสถิติโดยใช  ไค แสควร 

(chi – square) เพื่อหาความแตกตางระหวางการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือนและ

นายกรัฐมนตรีที่เปนทหารและสามารถสรุปเปนตารางไดดังนี้  

 

ตาราง 2 เปรียบเทียบรูปแบบคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีพลเรือนและนายกรัฐมนตรีทหารในการ        

      พาดหัวขาวหนังสือพิมพรายวัน 

 

สถานภาพของ

นายกรัฐมนตรี 

รูปแบบคําเรียกขาน

ที่พบในการพาดหัว

ขาว 

 Chi 

square 

  sig 

นายกรัฐมนตรีที่

เปน 

พลเรือน 

นายกรัฐมนตรีที่

เปนทหาร 

ชื่อเลน ชื่อตน ตําแหนง                            18.376                     

  

  0.00* 

    

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

จากขอมูลตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา รูปแบบการใชคําเรียกขานของนายกรัฐมนตรีท่ีเปนพลเรือน

และนายกรัฐมนตรีที่เปนทหารน้ันมีความแตกตางกันสอดคลองกับสมมติฐานที่ 1 ที่วาการใชคําเรียกขานที่

ปรากฏในการพาดหัวขาวมีความสัมพันธกับสถานภาพทางสังคมของนายกรัฐมนตรี  จากนั้นผูวิจัยไดนํา

ขอมูลรูปแบบการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่พบในการพาดหัวขาวมาเปรียบเทียบหาความแตกตาง

ของรูปแบบคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีในการพาดหัวขาว โดยแบงนายกรัฐมนตรีท่ีเปนพลเรือนและ

นายกรัฐมนตรีที่เปนทหารขอมูลที่พบ นํามาสรุปเปนตารางไดดังนี้  
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ตาราง 3 เปรียบเทียบรูปแบบคําเรียกขานที่พบในการพาดหัวขาวของนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือน  

 

สถานภาพของ

นายกรัฐมนตรี 

รูปแบบคําเรียกขานที่พบใน

การพาดหวัขาว 

P - value         sig 

นายกรัฐมนตรีที่เปน 

พลเรือน 

 

ชื่อเลน ชื่อตน ตําแหนง              19.844                               0.0* 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 จากขอมูลจะเห็นไดวาการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีท่ีเปนพลเรือนมีความแตกตางกัน

เชนเดียวกันกับการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือน ดังตารางที่ 4 

 

ตาราง 4 เปรียบเทียบรูปแบบคําเรียกขานที่พบในการพาดหัวขาวของนายกรัฐมนตรีที่เปนทหาร  

 

สถานภาพของ

นายกรัฐมนตรี 

รูปแบบคําเรียกขานที่พบใน

การพาดหวัขาว 

P - value       sig 

นายกรัฐมนตรีที่เปน 

ทหาร 

ชื่อเลน ชื่อตน ตําแหนง               18.853                              0.0* 

 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 

 จากขอมูลสามารถกลาวไดวา คําเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่พบในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพ

รายวัน ทั้งนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือนและนายกรัฐมนตรีที่เปนทหารมีความแตกตางกัน นอกจากนี้ผูวิจัย

พบวา รูปแบบคําเรียกขานที่พบในยอหนานําและตัวขาว สามารถแปรไปตามประเภทของการเขียนขาว 

โดยผูวิจัยไดกลาวสรุปไวในหัวขอถัดไปนี้ 
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1.2 การใชคาํเรียกขานนายกรัฐมนตรีในยอหนานํา 

ในสวนของการเขียนยอหนานํา รูปแบบของคําเรียกขานท่ีพบคือ ชื่อเลน, ชื่อตน, ตําแหนง, คํานําหนา + ชื่อ

ตน, และตําแหนง + ชื่อตน ซึ่งจะเห็นไดวาในยอหนานํามีรูปแบบคําเรียกขานเพิ่มจากเดิม คือ คํานําหนา + 

ชื่อตน และตําแหนง + ชื่อตน ซึ่งคํานําหนา + ชื่อตน คือคําที่ใสเพิ่มไปในชื่อของบุคคลเพื่อบงบอกถึง

สถานภาพ เชน การศึกษา ยศตําแหนง หรือบรรดาศักด์ิ อาทิ นาย นาง นางสาว ศาสตราจารย พันเอก 

เจาชาย กษัตริย จักรพรรดิตามดวยชื่อตนของบุคคล  ตัวอยางเชน สวน ตําแหนง + ชื่อตน คือ การใช

สถานะ หรือหนาที่ ในงานวิจัยนี้พบวาคําเรยีกขานที่ใชเรียกนายกรัฐมนตรีที่คือคําวา นายก และตามดวย

ชื่อตนของนายกรัฐมนตรีโดยพบการใชคําเรียกขานรูปแบบนี้เฉพาะนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือน 

ตัวอยางเชน นายกอภิสิทธิ์ เรงแกปญหาความขัดแยง เปนตน โดยคาเฉลี่ยรูปแบบคําเรียกขาน

นายกรัฐมนตรีพลเรือนที่พบในยอหนานํามากท่ีสุดคือ ชื่อตนรอยละ 36.36 รองลงมาคือชื่อเลนรอยละ

33.76 และตําแหนงรอยละ18.18 ตามลาํดับ แตรูปแบบคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่เปนทหารมีความ

แตกตางกันออกไปที่พบมากที่สุดคือ ชื่อเลนรอยละ 76.47 รองลงมาคือตําแหนงรอยละ 14.70 และ ชื่อตน

รอยละ 7.35 ตามลาํดับ 

1.3 การใชคาํเรียกขานนายกรัฐมนตรีในตัวขาว 

ในสวนของตัวขาว คําเรียกขานท่ีพบคือ ตําแหนง, คํานําหนา + ชื่อตน, และคํานําหนา + ชื่อตน + 

นามสกุล + ตําแหนง จะเห็นไดวาคําเหลานี้เปนการใชภาษาที่เปนทางการ มีระเบียบแบบแผนในการเขียน 

เนนเน้ือหาสาระและขอมูลท่ีครบถวน โดยคาเฉลี่ยรูปแบบคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีพลเรือนที่พบในตัว

ขาวมากที่สุดคือ คํานําหนา + ชื่อตนรอยละ 54.36 รองลงมาคือ คํานําหนา + ชื่อตน + นามสกุล + 

ตําแหนงรอยละ 32.88 และตําแหนงรอยละ 8.72 สวนรูปแบบคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีท่ีเปนทหารที่พบ

ในตัวขาวมากที่สุดคือ คํานําหนา + ชื่อตนรอยละ 55.24 รองลงมาคือ คํานําหนา + ชื่อตน + นามสกุล + 

ตําแหนงรอยละ 41.25 และตําแหนงรอยละ 4.19 ตามลาํดับ 

จากขอมูลทั้งหมดสามารถกลาวโดยสรุปไดวา รูปแบบการใชคําเรียกขานของนายกรัฐมนตรีท่ีเปน

พลเรือนและทหารมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ 

1 คือ การใชคําเรียกขานที่ปรากฏในการพาดหัวขาวมีความสัมพันธกับสถานภาพทางสังคมของ

นายกรัฐมนตรี สวนรูปแบบคําเรียกขานที่พบในหนังสือพิมพรายวันมีทั้งหมด 6 รปูแบบ คือ ชื่อเลน, ชื่อตน, 

ตําแหนง, คํานําหนา + ชื่อตน, ตําแหนง + ชื่อตน, และคํานําหนา + ชื่อตน + นามสกุล + ตําแหนง โดย

รูปแบบการใชคําเรียกขานจะแปรไปตามประเภทของการเขียนขาว แสดงใหเห็นวารูปแบบคําเรียกขาน

นายกรัฐมนตรีความสัมพันธกับประเภทของการเขียนขาว 3 ประเภท คือ  1) การพาดหัวขาว ตองสราง

http://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3�
http://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD�
http://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5�
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ความดึงดูดใจแกผูอาน ใหผูอานไดทราบถึงประเด็นหลักของขาว ภาษาท่ีใชก็มักจะเปนคําที่สั้น กระชับ ได

ใจความ 2) ยอหนานํา เปนสวนที่จะนําเขาสูเนื้อหาของขาว และ3) ตัวขาว เปนสวนท่ีนําเสนอเนื้อหา

สาระสําคัญของขาว ดังนั้นจะเห็นไดวา รูปแบบคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีมีการเลือกใชตามความ

เหมาะสมกับประเภทของการเขียนขาว แตผูวิจัยไดมุงประเด็นไปที่การใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีในการ

พาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน ซึ่งพบวาการพาดหัวขาวมีการใชคําเรียกขานทั้งหมด 3 รปูแบบ คือ ชื่อ

เลน, ชื่อตน, และตําแหนง แสดงใหเห็นวารูปแบบคําเรียกขานมีความสัมพันธกับประเภทของการเขียนขาว 

โดยการพาดหวัขาว เปนสวนที่สรางความดึงดูดใจ ใหผูอานไดทราบถึงประเด็นหลักของขาว ภาษาที่ใชก็

มักจะเปนคําที่สั้น กระชับ ไดใจความ 

 

2. ทัศนคติของผูอานตอการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีท่ีพบในการพาดหัวขาว

หนังสือพิมพรายวัน 

การศึกษาในขั้นตอนน้ีมีจุดประสงคเพื่อศึกษาทศันคติตอการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีในการ

พาดหัวขาวหนังสือพิมพรายวันของนิสิตที่มีความสนใจดานการเมืองและนิสิตที่มีความสนใจเรื่องความ

เหมาะสมในการใชภาษาไทยใหถูกตอง ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตกลุมประชากรที่จะศึกษาไว 2 กลุมคือ 

นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร และนิสิตวิชาเอกภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลยั   

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร คําถามในการวิจัยในขั้นตอนนี้คือ ตองการทราบวา ความคิดเห็นของนิสิต

นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรกับนสิติวิชาเอกภาษาไทยมีทัศนคติคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีเหมือนหรือแตกตาง

กันอยางไร ซึ่งขอมูลที่พบมีดังนี้ 

2.1 การเปรียบเทียบทัศนคติของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรกับวิชาเอกภาษาไทยตอการใชคํา

เรียกขานนายกรัฐมนตรีทีพ่บในการพาดหัวขาวหนังสอืพิมพรายวนั 

ในการศึกษาขั้นตอนน้ีผูวิจัยไดนําขอความจากหนังสือพิมพที่ไดจากการพาดหัวขาว มาใชในการ

สรางคําถามเพื่อใหกลุมประชากรทั้ง 2 กลุม คือ นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทย

เลอืกตอบวาการใชภาษาและรูปแบบการเรียกขานมคีวามเหมาะสมมากนอยเพยีงใด จากนั้นผูวิจัยไดนํา

ขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหทางสถิติดวยการหาคาที (Independent t – test) โดยสามารถสรปุเปนตารางได

ดังนี้  
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ตาราง 5 คาที (Independent t – test) แสดงความแตกตางของทัศนคติตอการใชคําเรียกขานของ     

      นายกรัฐมนตรีของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทย  

 

รูปแบบที่ รูปแบบคําเรียกขาน สถานะทางสังคมของ

นายกรัฐมนตรี 

t  sig 

1 

 

ชื่อเลน 

เชน มารค 

นายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือน -3.614 .002* 

2 ชื่อตน 

เชน อภิสิทธ 

 -3.553 .001* 

1 ชื่อเลน 

เชน จิ๋ว 

นายกรัฐมนตรีที่เปนทหาร 

 

-3.120 .000* 

2 ชื่อตน 

เชน ชวลิต 

 -3.014 .001* 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

 

ตาราง 5 แสดงความแตกตางของของทัศนคติตอการใชคําเรียกขานของนายกรัฐมนตรีที่เปนพล

เรือนของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทย พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ 0.05 ทั้ง 2 รูปแบบคือ ชื่อเลนและชื่อตน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2 คือ นิสิตที่สนใจดาน

การเมืองและสนใจดานการใชภาษามีความเห็นแตกตางกัน  สามารถกลาวไดวานิสิตท้ัง 2 วิชาเอกอยูใน

ชุมชนภาษาที่แตกตางกัน นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรเปนนิสิตกลุมท่ีมีความสนใจทางดานการเมืองสวนนิสิต

วิชาเอกภาษาไทยเปนกลุมที่มีความสนใจเรื่องความเหมาะสมและความถูกตองของการใชภาษาไทย 

ดังนั้นทัศนคติตอการใชคําเรียกขานของนิสิตทั้ง 2 กลุมจึงมีความแตกตางกัน เพื่อใหเขาใจและเห็นภาพ

มากขึ้นวานิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทยมีทัศนคติที่แตกตางกันอยางไร ผูวิจัยจึงขอสรุป

ขอมูลเปนภาพประกอบดังนี้ 
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ภาพประกอบ 4 รอยละการแสดงความเห็นของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทยที่มีตอการ      

       ใชชื่อเลนของนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือน 

 

 ภาพประกอบ 4 แสดงใหเห็นวาทัศนคติของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและวิชาเอกภาษาไทยตอการใช

คําเรียกขานโดยใชชื่อเลนในการพาดหวัขาวมคีวามแตกตางกัน กลาวคือ นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรมี

ความเห็นวา การใชชื่อเลนมีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุดไปหามากท่ีสุดคือ รอยละ 12 , รอยละ 36, 

รอยละ 30, รอยละ 16, และรอยละ 6 ตามลําดับ สวนนิสิตวิชานิสติวิชาเอกภาษาไทยมีความเห็นวา การใช

ชื่อเลนมีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุดไปหามากท่ีสุดคือ รอยละ 6, รอยละ 8, รอยละ 76, รอยละ10, 

และรอยละ 2 ตามลาํดับ สวนการแสดงความเห็นของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทยที่มี

ตอการใชชื่อตนมคีวามแตกตางกันออกไป สามารถสรุปขอมูลไดดังภาพประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 5 รอยละการแสดงความเห็นของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทยที่มีตอการ      

       ใชชื่อตนของนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือน 

 

 ภาพประกอบ 5 แสดงใหเห็นวาทัศนคติของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและวิชาเอกภาษาไทยตอการใช

คําเรียกขานโดยใชชื่อตนในการพาดหัวขาวมีความแตกตางกัน กลาวคือ นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรมีความเห็น

วา การใชชื่อเลนและฉายามีความเหมาะสมในระดับนอยท่ีสุดไปหามากที่สุดคือ รอยละ 4, รอยละ 22, 

รอยละ 42, รอยละ 26, และรอยละ 6 ตามลําดับ สวนนิสิตวิชานิสิตวิชาเอกภาษาไทยมีความเห็นวา การใช

ชื่อเลนและฉายามีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุดไปหามากที่สุดคือ รอยละ 2, รอยละ 4, รอยละ 26, 

รอยละ 62, และรอยละ 8 ตามลําดับ สวนการแสดงความเห็นของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอก

ภาษาไทยท่ีมีตอการใชชื่อตนของนายกรัฐมนตรีที่เปนทหาร มีความแตกตางกันออกไป สามารถสรุปขอมูล

ไดดังภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 6 รอยละการแสดงความเห็นของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทยที่มีตอการ      

       ใชชื่อเลนของนายกรัฐมนตรีที่เปนทหาร 

 

  

 ภาพประกอบ 6 แสดงใหเห็นวาทัศนคติของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและวิชาเอกภาษาไทยตอการใช

คําเรียกขานโดยใชชื่อเลนในการพาดหัวขาวมีความแตกตางกัน กลาวคือ นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรมี

ความเห็นวา การใชชื่อเลนมีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุดไปหามากที่สุดคือ รอยละ 18, รอยละ 36, 

รอยละ 32, รอยละ 12, และรอยละ 2 ตามลาํดับ สวนนสิติวิชาเอกภาษาไทยมคีวามเห็นวา การใชชื่อเลนมี

ความเหมาะสมในระดับนอยที่สุดไปหามากท่ีสุดคือ รอยละ 2, รอยละ 14, รอยละ 76, รอยละ6, และรอย

ละ 2 ตามลาํดับ สวนการแสดงความเห็นของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทยที่มีตอการ

ใชชื่อตนของนายกรัฐมนตรีที่เปนทหารมีความแตกตางกันออกไป สามารถสรุปขอมูลไดดังภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 รอยละการแสดงความเห็นของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทยท่ีมีตอการ      

       ใชชื่อตนของนายกรัฐมนตรีที่เปนทหาร 

 

 ภาพประกอบ 7 แสดงใหเห็นวาทัศนคติของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและวิชาเอกภาษาไทยตอการใช

คําเรียกขานโดยใชชื่อตนในการพาดหัวขาวมีความแตกตางกัน กลาวคือ นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรมีความเหน็

วา การใชชื่อตนมีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุดไปหามากท่ีสุดคือ รอยละ 2 , รอยละ 32, รอยละ 38, 

รอยละ 24, และรอยละ 4 ตามลําดับ สวนนิสิตวิชาเอกภาษาไทยมีความเห็นวา การใชชื่อตนมคีวาม

เหมาะสมในระดับนอยท่ีสุดไปหามากที่สุดคือ รอยละ 2, รอยละ 2, รอยละ 26, รอยละ68, และรอยละ 2 

ตามลาํดับ 

 นอกจากการศึกษาทัศนคติของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทยที่มีตอการใชคํา

เรียกขานนายกรัฐมนตรีในการพาดหัวขาวหนังสือพิมพรายวันแลว ผูวิจัยยังไดศึกษาการใชคําเรียกขานของ

นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทยกับปจจัยดานความสนิทสนมดวย เมื่อผูตอบ

แบบสอบถามพูดกับเพื่อนสนิทและบุคคลที่ไมสนิทมีการใชคําเรียกขานรูปแบบไหน ซึ่งผูวิจัยไดกลาวโดย

สรุปในหัวขอตอไปน้ี 

2.2 การใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีกับปจจัยดานความสนิทสนม 

การใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีเปนการสํารวจผูตอบแบบสอบถามดานการใชคําเรียกขานของ

นายกรัฐมนตรีกับบุคคลตางๆ ท้ังเพื่อนสนิท และบุคคลคนไมสนิท รวมท้ังเมื่อเพื่อนสนิทและบุคคลไมสนิท
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ใชคําเรียกขานกับผูตอบแบบสอบถามอยางไร เปนการสํารวจความเห็นในขั้นตนใหทราบวา ใน

ชีวิตประจําวันของผูตอบแบบสอบถามใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีกับบุคคลกลุมตางๆ อยางไร ผูวิจัยได

นํารูปแบบคําเรียกขานจากหนังสือพิมพรายวันมาเปนตัวแปรในการสํารวจทัศนคติในครั้งนี้  จากนั้นผูวิจัย

นําความถ่ีในการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีรูปแบบตางๆ ซึ่งขอมูลที่พบ มีดังนี้  

 

ตาราง 6 รอยละของการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีของผูตอบแบบสอบถามเมื่อใชกับเพื่อนสนิท  

 

การใชคําเรียกขาน

นายกรัฐมนตรีของเพื่อนสนิท

เมื่อใชกับผูตอบแบบสอบถาม 

วิชาเอกรฐัศาสตร วิชาเอกภาษาไทย 

รูปแบบของการเรียก รอยละ รอยละ 

สม่ําเสมอ บางครั้ง ไมเคย สม่ําเสมอ บางครั้ง ไมเคย 

1. ชื่อเลน เชน ปู 54 40 6 72 20 8 

2. ชื่อตน เชน ย่ิงลักษณ 56 42 2 72 24 4 

3. ตําแหนง เชน นายก 26 54 20 6 82 12 

4. คํานําหนา + ชื่อตน 

เชน นางสาวย่ิงลกัษณ 

4 14 82 0 6 94 

5. ตําแหนง + ชื่อตน เชน 

นายกย่ิงลกัษณ 

4 22 74 2 8 90 

6. คํานําหนา + ชื่อตน + 

นามสกุล + ตําแหนง 

เชน นางสาวย่ิงลักษณ 

ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

0 14 86 0 4 96 

 

จากตาราง 5 จะเห็นวา ในสถานการณที่ผูพูดวิชาเอกรฐัศาสตรใชคําเรียกขานกับบุคคลท่ีสนิท ชื่อ

เลน ชื่อตน และ ตําแหนง มักถูกนํามาใชในการกลาวถึงบุคคลท่ี 3 เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหพบวา มีการ

เลือกใชคําเรียกขานที่แตกตางกัน สอดคลองกับสมมติฐานที่ 2 คือ นิสิตที่สนใจดานการเมืองและสนใจดาน

การใชภาษามีความเห็นแตกตางกันเก่ียวกับการใชคําเรียกขานในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน  

จากสถิติในการใชคําเรียกขานโดยการใชชื่อเลนพบวา มีความถ่ีในการตอบ บางครั้งมากที่สุด ทั้งนิสิต

วิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทย ที่สุด โดยนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรพบรอยละ 50 สวนนิสิต
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วิชาเอกภาษาไทย พบรอยละ 66 ซึ่งถือวามีความคลายคลึงกัน แตการใชคําเรียกขานโดยใชชื่อตนพบวา 

นิสิตวิชาเอกภาษาไทยมีการใชคําเรียกขานรูปแบบนี้อยางสม่ําเสมอมากที่สุดรอยละ 60 รองลงมาคือ

บางครั้งรอยละ 32 และ ไมเคยรอยละ 8 ตามลําดับ ซึ่งแตกตางจากนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรนิสิตวิชาเอก

รัฐศาสตร พบความถ่ีบางครั้ง มากที่สุดรอยละ 74 รองลงมาคือ สม่ําเสมอรอยละ 26เปอรเซ็นต และไมเคย

รอยละ 0 เชนเดียวกันกับการใชคําเรียกขานโดยใชตําแหนง นิสิตท้ังสองวิชาเอกมีการเลือกใชคําเรียกขานที่

แตกตางกัน โดยพบวา นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตร พบการเรียกขานรูปแบบนี้โดยใชตําแหนง มากท่ีสุดรอยละ 

56 รองลงมาคือรอยละ 24 และไมเคยรอยละ 20 สวนนสิติวิชาเอกภาษาไทย พบวาความถ่ีของการใชคํา

เรียกขานรูปแบบนี้มากที่สุดคือ ไมเคยรอยละ 57 รองลงมาคือ บางครั้งรอยละ 39 และสม่ําเสมอรอยละ 4 

ตามลาํดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวา คําเรียกขานที่ใชเปนภาษาพูด อีกทั้งยังบงบอกถึงความเปนปกแผน 

(Solidarity) อีกดวยวา การใชชื่อเลนในการเรียกขานบุคคลที่ 3 เปนการแสดงถึงความสนิทสนมมาก สวน

ชื่อตนถือวาเปนคําเรียกขานที่มีการใชในระดับความสนิทสนมที่รองลงมาจากชื่อเลน สวนการใชคําเรียก

ขานโดยใช คํานําหนา+ ชื่อตน, ตําแหนง + ชื่อตน และคํานําหนา+ ชื่อตน + นามสกุลและตําแหนง การใช

คําเรียกขานทั้ง 3 รูปแบบนี้จะเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้ง 2  วิชาเอก คือ พบวาความถ่ีในการไมเคยใชคํา

รูปแบบนี้มากที่สุด รองลงมาคือบางครั้ง และสม่ําเสมอตามลําดับ เนื่องจากคําเรียกขานรูปแบบดังกลาว

เปนภาษาเขียน ระดับภาษาเปนระดับท่ีเปนทางการ สามารถพบคํารูปแบบนี้ไดในตัวขาวของหนังสือพิมพ

รายวัน ระดับการใชภาษาจึงมคีวามสภุาพ และเปนทางการ สวนการใชคําเรียกขานโดยใช นายกรัฐมนตรี

ผูตอบแบบสอบถามใชกับบุคคลที่ไมสนิท หากนํามาเปรียบเทียบกันจะเห็นไดวามคีวามแตกตางกัน โดย

ขอมูลที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ สามารถนําเสนอไดดังตารางที่ 6 

 

ตาราง 7 รอยละของการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีของผูตอบแบบสอบถามเมื่อใชกับบุคคลที่ไม   

      สนิท 

  

การใชคําเรียกขาน

นายกรัฐมนตรีของผูตอบ

แบบสอบถามเมื่อใชกับบุคคลที่

ไมสนิท 

วิชาเอกรฐัศาสตร วิชาเอกภาษาไทย 

รูปแบบของการเรียก รอยละ รอยละ 

สม่ําเสมอ บางครั้ง ไมเคย สม่ําเสมอ บางครั้ง ไมเคย 

1. ชื่อเลน เชน ปู 14 40 46 2 72 26 

2. ชื่อตน เชน ย่ิงลักษณ 26 56 18 8 76 16 
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ตาราง 7 รอยละของการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีของผูตอบแบบสอบถามเมื่อใชกับบุคคลที่ไม   

      สนิท (ตอ) 

 

การใชคําเรียกขาน

นายกรัฐมนตรีของผูตอบ

แบบสอบถามเมื่อใชกับบุคคลที่

ไมสนิท 

วิชาเอกรฐัศาสตร วิชาเอกภาษาไทย 

รูปแบบของการเรียก รอยละ รอยละ 

สม่ําเสมอ บางครั้ง ไมเคย สม่ําเสมอ บางครั้ง ไมเคย 

3. ตําแหนง เชน นายก 38 40 22 68 20 12 

4. คํานําหนา + ชื่อตน 

เชน นางสาวย่ิงลกัษณ 

4 22 74 0 8 9 

5. ตําแหนง + ชื่อตน เชน 

นายกย่ิงลกัษณ 

22 28 50 4 12 84 

6. คํานําหนา + ชื่อตน + 

นามสกุล + ตําแหนง 

เชน นางสาวย่ิงลักษณ 

ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

2 22 76 0 2 98 

 

จากตาราง 4 เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหพบวา มีการเลือกใชคําเรียกขานที่แตกตางกัน สอดคลอง

กับสมมติฐานที่ 2 คือ นิสิตที่สนใจดานการเมืองและสนใจดานการใชภาษามีความเห็นแตกตางกันเก่ียวกับ

การใชคําเรียกขานในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน โดยรูปแบบท่ีพบวามีความแตกตางในการ

เลือกใชคําเรียกขานของนิสิตทั้ง 2 วิชาเอก คือ การใชชื่อเลนพบวา นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรมีความถ่ีในการ

ตอบ ไมเคยมากที่สุดรอยละ 42 รองลงมาคือ บางครั้งรอยละ 40 และสม่ําเสมอรอยละ14 ตามลําดับ ซึ่ง

แตกตางจากนิสิตวิชาเอกภาษาไทยที่มีความถ่ีในการตอบ บางครั้ง มากที่สุดรอยละ 72 รองลงมาคือ ไม

เคยรอยละ 26 และ สม่ําเสมอรอยละ 2 สวนการใชชื่อตนพบวา นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรมีความถ่ีในการตอบ 

บางครั้ง มากที่สุดรอยละ 56 รองลงมา คือ สม่ําเสมอรอยละ 26 และ ไมเคยรอยละ 18 แตกตางจากนิสิต

วิชาเอกภาษาไทยคือ มีความถ่ีในการตอบ บางครั้ง มากที่สุดรอยละ 76 ไมเคยรอยละ 16 และ สม่ําเสมอ

รอยละ 8 สวนการใชคําเรียกขานโดยใช คํานําหนา + ชื่อตน, ตําแหนง +  ชื่อตน และคํานําหนา + ชื่อตน + 

นามสกุลและตําแหนง ดังที่กลาวไวในตอนตนแลววา การใชคําเรียกขานทั้ง 3 รูปแบบนี้จะเปนไปในทิศทาง
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เดียวกัน คือ พบวาความถ่ีในการไมเคยใชคํารูปแบบน้ีมากที่สุด เน่ืองจากเปนภาษาเขียน ระดับภาษาเปน

ระดับที่เปนทางการ สามารถพบคํารูปแบบนี้ไดในตัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน  

กลาวโดยสรปุไดวา จากการศึกษาการศึกษาลกัษณะการใชคําเรยีกขานนายกรฐัมนตรใีนการพาด

หัวขาวหนังสือพิมพรายวันและทัศนคติของผูอานตอการใชภาษา ผูวิจัยพบวา รูปแบบคําเรียกขานใน

หนังสือพิมพรายวันมีทั้งหมด 6 รปูแบบ คือ ชื่อเลน ชื่อตน ตําแหนง คํานําหนา + ชื่อตน ตําแหนง + ชื่อตน 

และคํานําหนา + ชื่อตน + นามสกุล + ตําแหนง เมื่อศึกษาเฉพาะประเด็นของการพาดหัวขาวน้ันพบวามี 3 

รปูแบบ คือ ชื่อเลน ชื่อตน และตําแหนง โดยพบวามีการใชชื่อเลนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ชื่อตน และ

ตําแหนงตามลําดับ และเมื่อนําขอมูลการใชคําเรียกขานของนายกรัฐมนตรีพลเรือนและนายกรัฐมนตรี

ทหารในหนังสือพิมพรายวันมาเปรียบเทียบกัน พบวา มีความแตกตางกัน ที่ระดับ 0.05 จากนั้นผูวิจัยไดนํา

ขอมูลดังกลาวมาทําเปนแบบสอบถามวัดทัศนคติของผูอาน ผูการวิจัยพบวาในปจจัยดวนความสนิทสนม

นั้น รูปแบบคําเรียกขานที่ใชมากที่สุดคือชื่อเลน รองลงมาคือชื่อตน และตําแหนงตามลาํดับ สวนการวัด

ทัศนคติของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและวิชาเอกภาษาไทยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยรูปแบบคําเรียกขานของทั้งนายกรัฐมนตรีพลเรือนและนายกรัฐมนตรีทหารที่ พบวาแตกตาง

กันคือ ชื่อเลน และชื่อตน 
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บทที่ 5 

สรปุผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผล 

 งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีท่ีพบ

ในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวันโดยนําขอมูลคําเรียกขานของนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือน

และนายกรัฐมนตรีที่เปนทหารมาเปรียบเทียบเพื่อหาความแตกตาง รวมทั้งวิเคราะหความสัมพันธของ

การใชคําเรียกขานกับประเภทของการเขียนขาว ทั้งการพาดหัวขาว ยอหนานํา และตัวขาว โดยท่ีผูวิจัย

มุงประเด็นไปที่รูปแบบคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่พบในการพาดหัวขาว สวนอีกประเด็นที่ศึกษาคือ 

ทัศนคติของนิสิตท่ีมีความสนใจดานการเมืองและสนใจดานภาษาท่ีมีตอการใชคําเรียกขาน

นายกรัฐมนตรีในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน โดยที่คําถามในการวิจัยในขั้นตอนนี้คือ

ตองการทราบวา นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทยมีทัศนคติตอการใชคําเรียกขาน

นายกรัฐมนตรีที่แตกตางกันหรือไมอยางไร จะแบงออกเปน 2 ระยะ คือระยะที่ 1 หลังจากที่ไดขอมูล

วิเคราะหการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีจากการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวันแลว ดวยวิธกีาร

หาคารอยละและไค สแควร(Chi square) และระยะที่ 2 มาวิเคราะหความเห็นของกลุมประชากรที่มี

ตอการใชภาษาในหนังสือพิมพดวยวิธีทดสอบทีแบบอิสระ (Independent t – test) โดยสามารถสรปุ

ผลการวิจัยเปน 2 ประเด็นดังตอไปน้ี 

1. รูปแบบการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีท่ีพบในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน 

จากการศึกษารูปแบบการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีท่ีพบในการพาดหัวขาวของ

หนังสือพิมพรายวัน ผูวิจัยพบวารูปแบบของคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีในการพาดหัวขาวหนังสือพิมพ

รายวัน มี 3 รปูแบบ คือ 

 1. การใชชื่อเลน 

 2. การใชชื่อตน 

 3.  การใชตําแหนง  

จากการวิเคราะหความสัมพันธของการใชคําเรียกขานกับประเภทของการเขียนขาวโดย

เปรียบเทียบการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีพลเรือนกับนายกรัฐมนตรีทหารในการพาดหวัขาวพบวา 

การใชคําเรียกขานของนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือนในการใชชื่อเลน มากที่สุด รองลงมาคือ ชื่อตน และ

ตําแหนง ตามลําดับ แตนายกรัฐมนตรีที่เปนทหารพบการใชชื่อเลนมากท่ีสุด รองลงมาคือตําแหนง 
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และ ชื่อตน ตามลาํดับ และเมื่อนํามาวิเคราะหความแตกตางดวยวิธีทางสถิติพบวา รูปแบบคําเรียก

ขานนายกรัฐมนตรีท่ีเปนพลเรือนมีความแตกตางกับนายกรัฐมนตรีที่เปนทหารอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1 คือ การใชคําเรียกขานที่ปรากฏในการพาดหัวขาว

มีความสัมพันธกับสถานภาพทางสังคมของนายกรัฐมนตรี นอกจากน้ียังพบวา ไมพบรูปแบบการใชคํา

เรียกขานโดยการใชตําแหนงตามดวย ชื่อตน ของนายกรัฐมนตรีที่เปนทหาร นอกจากน้ีผูวิจัยพบวา 

รูปแบบคําเรียกขานที่พบในยอหนานําและตัวขาว สามารถแปรไปตามประเภทของการเขี ยนขาว 

รูปแบบของคําเรียกขานท่ีพบในยอหนานําคือ ชื่อเลน, ชื่อตน, ตําแหนง, คํานําหนา + ชื่อตน, และ

ตําแหนง + ชื่อตน นอกจากน้ียังพบวา คาเฉลี่ยรูปแบบคําเรียกขานนากยกรัฐมนตรีพลเรือนที่พบในยอ

หนานํามากที่สุดคือ ชื่อตน รองลงมาคือชื่อเลน และตําแหนงตามลําดับ แต รูปแบบคําเรียกขาน

นายกรัฐมนตรีที่เปนทหารมีความแตกตางกันออกไปที่พบมากท่ีสุดคือ ชื่อเลน  รองลงมาคือตําแหนง 

และ ชื่อตน ตามลําดับ สวนรูปแบบของคําเรียกขานที่พบในตัวขาว คือ  ตําแหนง, คํานําหนา + ชื่อตน, 

และคํานําหนา + ชื่อตน + นามสกุล + ตําแหนง สวนคาเฉลี่ยรูปแบบคําเรียกขานนากยกรัฐมนตรีพล

เรือนที่พบในยอหนานํามากที่สุดคือ คํานําหนา + ชื่อตน รองลงมาคือ คํานําหนา + ชื่อตน + นามสกุล 

+ ตําแหนง และตําแหนง สวนรูปแบบคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีท่ีเปนทหารที่พบในตัวขาวมากที่สุด

คือ คํานําหนา + ชื่อตน รองลงมาคือ คํานําหนา + ชื่อตน + นามสกุล + ตําแหนง และตําแหนง 

ตามลาํดับ 

 

2. ทัศนคติของผูอานตอการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีท่ีพบในการพาดหัวขาว

หนังสือพิมพรายวัน 

การศึกษาในขั้นตอนน้ีแบงเปน 2 สวน คือ  

2.1 การเปรียบเทียบทัศนคติของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรกับวิชาเอกภาษาไทยตอการ

ใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีทีพ่บในการพาดหัวขาวหนังสอืพิมพรายวนั 

การศึกษาในขั้นตอนน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของนิสิตท่ีมีความสนใจดานการเมือง

และสนใจดานภาษาที่มีตอการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน 

ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของความเหมาะสมของการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่เปนพล

เรือนของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ เชนเดียวกับความคิดเห็นของความเหมาะสมของการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่เปนทหาร
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ของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทย มคีวามแตกตางกันอยางมนียัสาํคัญทางสถิติ  

ซึง่สอดคลองกับสมมติฐานที่ 2 คือ นิสิตที่สนใจดานการเมืองและสนใจดานการใชภาษามีความเห็น

แตกตางกันเก่ียวกับการใชคําเรียกขานในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน  ซึ่งจะเห็นไดวาจาก

คาเฉลี่ยของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรมีความหลากหลายในการเลือกตอบ อีกทั้ง 

 

2.2 การใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีกับปจจัยดานความสนิทสนม 

การใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีกับปจจัยดานความสนิทสนมมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใช

คําเรียกขานในชีวิตประจําวันของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและวิชาเอกภาษาไทย ทั้ งในการพูดกับเพื่อน

สนิทและบุคคลที่ไมสนิท ซึ่งผลการศึกษาพบวา ในการเรียกขานนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนบุคคลที่ 3 กับ

เพื่อนสนิท มีการใชชื่อเลนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ชื่อตน ตําแหนง การใชคํานําหนา + ชื่อตน การใช

ตําแหนง + ชื่อตน และการใชคํานําหนา + ชื่อตน + นามสกุล + ตําแหนง ตามลําดับ สวนการเรียก

ขานนายกรัฐมนตรีกับบุคคลท่ีไมสนิท พบวามีการใชตําแหนงในการเรียกขานมากท่ีสุด รองลงมาคือ 

ชื่อตน ชื่อเลน การใชคํานําหนา + ชื่อตน การใชตําแหนง + ชื่อตน และการใชคํานําหนา + ชื่อตน + 

นามสกุล + ตําแหนง ตามลําดับ  

อภิปรายผล 

 การศึกษารูปแบบการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีในการพาดหัวขาวหนังสือพิมพรายวันและ

ทัศนคติของผูอานตอการใชภาษา แสดงใหเห็นวาปจจัยทางสังคมดานสถานภาพทางสังคมชุมชน

ภาษาความใกลชิด สถานการณและประเภทของสิ่งพิมพมีผลตอการเลือกใชรูปแปรของคําเรียกขาน

ระหวางผูพูด/ผูเขียน และผูฟง/ผูอาน โดยสามารสรุปเปนประเด็นไดดังตอไปนี้ 

1. การใชรูปแปรของคําเรียกขานมีความสัมพันธกับประเภทของการเขียนขาวผลจากการวิจัย

ครั้งน้ีพบวารูปแปรของคําเรียกขานที่ปรากฏในการพาดหัวขาวมี 3 รูปแบบ คือ ชื่อเลน ชื่อตน และ

ตําแหนง รูปแปรในยอหนานํามี 5 รูปแบบคือ ชื่อเลน, ชื่อตน, ตําแหนง, คํานําหนา + ชื่อตน, และ

ตําแหนง + ชื่อตน รูปแปรท่ีพบในตัวขาวมี 3 รูปแบบคือ ตําแหนง, คํานําหนา + ชื่อตน, และคํานําหนา 

+ ชื่อตน + นามสกุล + ตําแหนง เมื่อพิจารณารูปแปรของคําเรียกขานที่ปรากฏในประเภทของขาวแต

ละประเภท พบวาการเลือกใชรูปแปรแตกตางกันขึ้นอยูกับจุดประสงคของการเขียนขาวแตละประเภท 

ดังนั้นสถานภาพทางสังคมของนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือนและนายกรัฐมนตรีที่เปนทหารจึงไมเปน

ปจจัยสําคัญในการที่ผูเขียนนํามาใชพิจารณาในการใชรูปแปรในการเขียน เหตุผลอีกประการหน่ึงคือ 

มารติน โจส (Martin Joos,1961)(อางอิงใน อัมรา ประสิทธิ์รัฐสินธ 2538) เรื่อง The five clock 
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(นาฬกิา 5 เรือน) ที่แบงการใชภาษาใหสอดคลองตามสถานการณแตกตางกัน 5 ลาํดับคือ 1) วัจนลีลา

แบบตายตัว 2) วัจนลีลาแบบเปนทาง 3) วัจนลีลาแบบปรึกษาหารือ 4) วัจนลีลาแบบเปนกันเอง 5)

วัจนลีลาแบบสนิทสนม วัจนลีลาที่พบในการวิจัยระยะที่ 1 พบวัจนลีลาแบบเปนทางการ ซึ่งแสดงให

เหน็วาแสดงความแยกตัวออกจากผูอาน และเพื่อความกระชับของขอความในการเขียนขาวประเภทตัว

ขาว เชน “พล. อ. ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี ใหสัมภาษณผูสื่อขาวที่ทําเนียบรัฐบาลภายหลัง

รวมงานวันเด็กแหงชาติ เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ผานมานี้ถึงเรื่องนโยบาย” สวนในการพาดหัวขาวผูเขียน

ขาวเลือกวัจนลีลาแบบเปนกันเอง ไดแกการใชชื่อเลน ชื่อจริง และตําแหนง 

2. การใชรูปแปรของคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีในการพาดหัวขาวมีความสัมพันธกับชุมชน

ภาษาของผูอาน ในระยะที่ 2 ของการวิจัย ผูวิจัยพบวานิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรผูซึ่งอยูในชุมชนภาษาที่มี

ความสนใจดานการเมืองและนิสิตวิชาเอกภาษาไทยผูซึ่งอยูในชุมชนภาษาที่มีความสนใจทางดาน

ความเหมาะสมและถูกตองของการใชภาษา มีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของการใชรูปแปรนั้น

การเรียกขานายกรัฐมนตรี 2 รูปแบบไดแก ชื่อเลน และชื่อตนแตกตางกัน ผลการศึกษาสะทอนใหเห็น

วาชุมชนภาษาของผูอานของแตละชุมชนมีทัศนคติตอการใชภาษาท่ีแตกตางกัน นิสิตวิชาเอก

รัฐศาสตรใหความสนใจบุคคลในวงการเมือง เมื่อเรียกบุคคลการเมอืงยอมใชรูปแบบภาษาท่ี

หลากหลาย ตัวอยางเชน นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตร ใหความเหมาะสมในรูปแปร ชื่อเลน คิดเปนคาเฉลี่ย

ความเหมาะสมในระดับนอยที่สุดไปหามากท่ีสุดคือ รอยละ 12 , รอยละ 36, รอยละ 30, รอยละ 16, 

และรอยละ 6 ตามลาํดับ ชื่อตนคิดเปนคาเฉลี่ยความเหมาะสมในระดับนอยท่ีสุดไปหามากที่สุดคือ 

รอยละ 4, รอยละ 22, รอยละ 42, รอยละ 26, และรอยละ 6 ตามลาํดับ ในขณะที่นิสิตวิชาเอก

ภาษาไทยใหความสนใจรูปภาษาอยางระมัดระวัง เปนทางการดังเห็นไดจากความเห็นที่มีตอความ

เหมาะสมของรูปแปร ชื่อเลน/ฉายา คิดเปนคาเฉลี่ยความเหมาะสมในระดับนอยที่สุดไปหามากท่ีสุด

คือ รอยละ 6, รอยละ 8, รอยละ 76, รอยละ10, และรอยละ 2 ตามลาํดับ ชื่อตนคิดเปนคาเฉลี่ยความ

เหมาะสมในระดับนอยท่ีสุดไปหามากที่สุดคือ รอยละ 2, รอยละ 4, รอยละ 26, รอยละ 62, และรอยละ 

8 ตามลาํดับ นอกจากน้ันแลวปจจัยสังคมดานความเคารพยังมีความสัมพันธกับการแสดงความเห็น

ของนิสิตวิชาเอกภาษาไทยเพราะนิสิตกลุมนี้มีความเห็นวารูปแปรคําเรียกขานชื่อตนมีความเหมาะสม

โดยสะทอนไดจากคาเฉลี่ยสูงสุด นอกจากน้ีแลวผูวิจัยไดศึกษาการใชรูปแปรของคําเรียกขาน

นายกรัฐมนตรีกับปจจัยดานความสนิทสนม นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทยมกีาร

เลือกใชชื่อเลนมากที่สุด รองลงมาคือ ชื่อตน และตําแหนงตามลาํดับ แสดงใหเห็นวาชื่อเลน ถือวาเปน
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วัจนลีลาแบบสนิทสนม ซึ่งผูพูดอยูในสถานการณที่สบายๆ ผูพูดไมตองระมัดระวังในการพูด การพูดที่

เปนไปตามธรรมชาติ ตางจากการพูดในสถานการณที่ไมสนิทสนมผูพูดมักไตรตรองกอนพูด ดังจะเห็น

ไดจากสวนท่ีแสดงความคิดเห็นแบบปลายเปดไดมีนิสิตวิชาเอกภาษาไทยไดแสดงความคิดเห็นไววา 

ไมพูดเรื่องการเมืองกับบุคคลท่ีไมสนิท 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. งานวิจยันี้พบวาปจจัยทางสังคมดานความสัมพันธของผูพูดและผูฟง สถานการณและ

ชุมชนภาษาของผูพูดและผูฟงมีผลตอการเลือกใชรูปแปรของคําเรียกขาน ดังนั้นงานวิจัยครั้งตอไปควร

เก็บขอมูลจากสถานการณที่หลากหลาย ท่ีผูพูดและผูฟงตองเผชิญหนากัน เชนการเก็บขอมูลจาก

สถานการณที่หลากหลาย ที่ผูพูดและผูฟงตองเผชิญหนากัน เชน การเก็บขอมูลจากภาพยนตร เพื่อ

วิเคราะหวาปจจัยสังคมใดมีผลตอการใชคําเรียกขานมากท่ีสุด 

2. ควรมกีารศึกษาเปรยีบเทยีบผลการศึกษาการใชคําเรยีกขานโดยวิธเีก็บที่แตกตางกัน อาทิ 

แบบสมัภาษณ ซึ่งเปนวิธีที่งายและตรงไปตรงมา และอาจไดขอมูลท่ีหลากหลายมากขึ้น 

3. ควรมีการศึกษากลุมชุมชนภาษาอ่ืนๆ เชน ชุมชนภาษาของเพศท่ี 3 เนื่องจากกลุมของ

ชุมชนภาษานี้เปนกลุมท่ีมีความหลากหลายในการเรียกบุคคล 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม ทัศนคติตอการใชคําเรียกขานบุคคลในวงการเมืองท่ีพบในการพาดหัวขาวของ

หนังสือพิมพรายวัน 
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แบบสอบถาม ทัศนคติตอการใชคําเรียกขานบุคคลในวงการเมืองท่ีพบในการพาดหัวขาวของ

หนังสือพิมพรายวัน 

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้ใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับทัศนคติที่มีตอการ

ใชคําเรียกขานบุคคลในวงการเมืองท่ีปรากฏในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน การเก็บขอมูล

ครั้งน้ีเปนสวนหน่ึงของการดําเนินการวิจัยระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาศาสตรการศึ กษา               

มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒประสานมิตร แบบสอบถามชุดนี้ประกอบดวย 2 ตอน 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  ทัศนคติตอการใชคําเรียกขานบุคคลในวงการเมืองที่พบในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพ

รายวัน โดยแบงเปน 2 สวนคือ 

 2.1 การใชคําเรียกขานบุคคลในวงการเมืองของทาน 

 2.2 ความเหมาะสมของการใชคําเรียกขานบุคคลในวงการเมืองท่ีพบในหนังสือพิมพ 

 ผูตอบแบบสอบถามกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง โดยกรอกขอความหรือทํา

เครื่องหมาย  ลงในแตละชองของระดับการประเมิน ผูวิจัยขอรับรองวาขอมูลดังกลาวจะเปน

ความลบั 

 

 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล        

1. เพศ    ชาย  หญิง 

2. อายุ..................................................... ป 

3. คณะ 

      คณะมนุษยศาสตร       คณะสงัคมศาสตร       อ่ืนๆ…………………(โปรดระบุ) 

4. วิชาเอก 

     รัฐศาสตร      ภาษาไทย      อ่ืน………………… (โปรดระบุ) 

5. การศึกษา ชั้นปที่      1  2 3     4 

6. พรรคการเมืองที่ทานชื่นชอบ 

      พรรคเพือ่ไทย                                    พรรครวมใจไทยชาติพฒันา  

       พรรคประชาธิปตย                             อ่ืนๆ……ไมมี…….. (โปรดระบุ) 

       พรรคภูมิใจไทย 

                      พรรครักประเทศไทย  
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ตอนท่ี 2  ทัศนคติตอการใชคําเรียกขานบุคคลในวงการเมืองที่พบในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพ

รายวัน โดยแบงเปน 2 สวนคือ การใชคําเรียกขานบุคคลในวงการเมืองของทาน และความเหมาะสม

ของการใชคําเรียกขานบุคคลในวงการเมืองที่พบในหนังสือพิมพ 

2.1 การใชคําเรียกขานบุคคลในวงการเมืองของทาน 

คําชี้แจง

1. คําที่ทานใชเรียกขานบุคคลในวงการเมืองเมื่อสนทนากับ

:  โปรดใสเครื่องหมาย   ลงในชองวางใหตรงกับความถ่ีที่ทานและบุคคลอ่ืนๆใชในการเรียก

บุคคลในวงการเมือง ตามความเปนจริงมากที่สุด 

รูปแบบของการเรียก 

เพ่ือนสนิท 

ความถ่ีในการใช 

สม่ําเสมอ บางครั้ง ไมเคย 

1. ชื่อเลน เชน ปู         

2. ชื่อตน เชน ย่ิงลักษณ    

3. ตําแหนง เชน นายก    

4. คํานําหนา + ชื่อตน เชน นางสาวย่ิงลักษณ    

5. ตําแหนง + ชื่อตน เชน นายกย่ิงลักษณ    

6. คํานําหนา + ชื่อตน + นามสกุล + ตําแหนง เชน 

นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

   

7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………………… 

 

2. คําที่ทานใชเรียกขานบุคคลในวงการเมืองเมื่อสนทนากับ

รูปแบบของการเรียก 

บุคคลท่ีไมสนิท  

ความถ่ีในการใช 

สม่ําเสมอ บางครั้ง ไมเคย 

1. ชื่อเลน เชน ปู    

2. ชื่อตน เชน ย่ิงลักษณ    

3. ตําแหนง เชน นายก    

4. คํานําหนา + ชื่อตน เชน นางสาวย่ิงลักษณ    

5. ตําแหนง + ชื่อตน เชน นายกย่ิงลักษณ    

6. คํานําหนา + ชื่อตน + นามสกุล + ตําแหนง เชน 

นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

   

7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………………… 
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3. คําที่เพ่ือนสนิทของทาน

รูปแบบของการเรียก 

ใชเรียกนายกรัฐมนตรีเมื่อสนทนากับทาน 

ความถ่ีในการใช 

สม่ําเสมอ บางครั้ง ไมเคย 

1. ชื่อเลน เชน ปู    

2. ชื่อตน เชน ย่ิงลักษณ    

3. ตําแหนง เชน นายก    

4. คํานําหนา + ชื่อตน เชน นางสาวย่ิงลักษณ    

5. ตําแหนง + ชื่อตน เชน นายกย่ิงลกัษณ    

6. คํานําหนา + ชื่อตน + นามสกุล + ตําแหนง เชน 

นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

   

7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………………… 

 

4. คําที่บุคคลท่ีไมสนิทกับทาน

รูปแบบของการเรียก 

ใชเรียกนายกรัฐมนตรีเมื่อสนทนากับทาน 

ความถ่ีในการใช 

สม่ําเสมอ บางครั้ง ไมเคย 

1. ชื่อเลน เชน ปู    

2. ชื่อตน เชน ย่ิงลักษณ    

3. ตําแหนง เชน นายก    

4. คํานําหนา + ชื่อตน เชน นางสาวย่ิงลักษณ    

5. ตําแหนง + ชื่อตน เชน นายกย่ิงลักษณ    

6. คํานําหนา + ชื่อตน + นามสกุล + ตําแหนง เชน 

นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

   

7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………………… 
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2.2 ความเหมาะสมของการใชคําเรียกขานบุคคลในวงการเมืองท่ีพบในหนังสือพิมพ  

คําชี้แจง  โปรดใสเครื่องหมาย   ลงในชอง โดยพิจารณาวาการใชคําเรียกขานบุคคลในวงการเมือง

ในแตละขอวามีความเหมาะสมหรือไม (1 หมายถึงนอยท่ีสุด 2 หมายถึงนอย 3 หมายถึงปานกลาง 4 

หมายถึงมาก 5 หมายถึงมากท่ีสุด) 

 

ขอความท่ีปรากฏในหนังสือพิมพ ระดับความเหมาะสมของการใชคํา

เรยีกขาน 

1 2 3 4 5 

1. มารค  อางคนจาํนวนมาก ยุ สลายมอ็บ     

2. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธกิารพรรค

ประชาธิปตย 

 

ไมหวันผลกระทบการเจรจา 

    

3. จิ๋ว  ชูท่ีสุดในโลก ปลื้มมวลมหาชน     

4. เหลิม  ปูดวอรรูมลอนดอนบงการรุนแรง     

5. ชวลิต  ประกาศตองชนะเลือกต้ัง     

6. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี   ใหสมัภาษณ

ถึงกรณีท่ีมีกระแสขาวการนําเสนอชื่อ 

    

7. สุเทพ  ขอม็อบอยาปวน ถกน้ําโขงวีระบุกหนังสือตาน        

8. ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง ส.ส.พรรคเพ่ือไทย   ย่ืนหนังสือ

ลาออกจากการเปน ส.ส.แลว 

    

9. เทพเทือก  ติดโผ นายกคนกลาง     

10. พลเอกชวลติ ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี  หารือลูกพรรค     

11. เฉลิม  หัก พท. ต้ัง ทางเลือกใหม     

12. นายอภิสิทธิ์   สั่งหาทางเลือกอ่ืน     
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ขอความท่ีปรากฏในหนังสือพิมพ ระดับความเหมาะสมของการใชคํา

เรยีกขาน 

1 2 3 4 5 

13. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี   เปดเผย

ภายหลังเดินทางไปพบ กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ 

    

14. เทือก  ฟน นปช. เผาบาน กกต.     

15. พล.อ.ชวลติ ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี   เปดบานริมน้ํา

โขงใหขาราชการ พอคา ประชาชนรดน้ําดําหัว 

    

16. นายอภิสิทธิ์  ชี้ เงื่อนไขเรื่องสวนตัว     

17. เหลิม  การันตีไมออก     

18. ชวลิต  เชื่อมั่นน้ําพระทัยในหลวง ราชินี     

19. มารค  ลมหวยออนไลนอางปญหาสังคม     

20.  จิ๋ว  อางตองหาขอมูลเพิ่มอีก     

21. อภิสิทธิ์  ลั่นรอการเมืองนิ่ง     

22. พลเอกชวลิต   ประกาศขอเปนกาวใจ     

23. เฉลิม  อาง กม. ไมหามอภัยโทษ     

24. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ

เลขาธกิารพรรคประชาธิปตย

 

 กลาวปฏเิสธความพายแพ 

    

25. ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง รองนายกรัฐมนตรี   ออกมา

ประกาศใหเวลาตํารวจ 3 วันเพื่อชี้แจงอเท็จจริง  

    

26. พลเอกชวลิต   ไดใหสัมภาษณขาวกอนออกรัฐสภา     

27. สุเทพ  ปูดทอน้ําเลี้ยงกอก 2      

28. อภิสิทธิ์  สั่งลมหวยออนไลน     
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ภาคผนวก ข 

คําเรียกขานท่ีพบในหนังสือพิมพรายวันโดยเรียงตามลําดับวันท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

คําเรียกขานท่ีพบในหนังสือพิมพรายวันโดยเรียงตามลําดับวนัท่ี 

 

หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2540 

ชวลิตเชื่อมั่นน้ําพระทัยในหลวง ราชินี  

 

หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2540 

หลวงพอคุณเปากระหมอมนายก 4 พรวด แถมดวย 1 พรวดแลกกับการขอใหปราบปราม

ยาบา 

 

หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2540 

พล. อ. ชวลติ ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี ใหสัมภาษณผูสื่อขาวที่ทําเนียบรัฐบาลภายหลัง

รวมงานวันเด็กแหงชาติ เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ผานมานี้ถึงเรื่องนโยบายวา   

  

หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2540 

แตงต้ังตัวแทน3ฝาย ‘จิ๋ว’ผูชี้ขาดเดินหนาแกปมม็อบ 

 

หนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2552 

เมินปรับ ครม. อภิสิทธิ์ลั่นรอการเมืองนิ่ง 

 

 

หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2553 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ที่ศาลาสหทยัสมาคม 

 

หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2553 

มารคมุดบานสี่เสา หารือลับปาเปรม 
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หนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2553 

ซุกบ้ึมนายก โจรใตเหิมซุมปวนปดถนน 

 

หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2553 

นายกอภิสิทธิ์ เรงแกปญหาความขัดแยง 

 

หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553 

ธัญญารับคลิปเสียงทะเลาะสามี”  

“จางฆา ครูพละมอบตัว เปนผัวครูหญิงอางไมรูไมเห็น”  
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 

 

ชื่อ ชื่อสกุล   นายทัศนพล เต็มสุข 

วันเดือนปเกิด   15 เมษายน พ.ศ. 2528 

สถานท่ีเกิด   กรุงเทพมหานคร 

สถานท่ีอยูปจจุบัน  57/39 ซอยเทียนทะเล 28 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2546  มัธยมศึกษาปท่ี6 

    จากนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี  

 พ.ศ. 2550  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ 

    จากมหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา 

 พ.ศ. 2555  การศึกษามหาบัณฑติ (กศ.ม.) ภาษาศาสตรการศึกษา 

    จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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