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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 ttest 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
คําเรียกขาน (Address terms) เปนคําที่สะทอนใหเห็นความสัมพันธและสถานภาพทางสังคม
ของผูพูดและผูฟง คําเรียกขานมีความสําคัญตอการใชภาษาของบุคคลในสังคม ผูพูดตองปรับเปลี่ยน
คําใหเหมาะสมตามสถานการณของการสื่อสารและสถานภาพของผูฟง ณรงคก รรณ รอดทรัพย
(2551) ไดศึกษาเรื่องการใชคําเรียกขานในแวดวงพระพุทธศาสนาเถรวาท กลาวถึงความสําคัญของคํา
เรียกขานไววา “คําเรียกขานเปนคําประเภทหนึ่งที่สะทอนวัฒนธรรมการใชภาษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระดับของภาษา นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นถึงสถานภาพของบุคคลที่แตกตางกันตามโครงสรางของ
สังคมและลักษณะทางวัฒนธรรมของสังคมนั้น รูปแบบของคําเรียกขานที่ใชขึ้นอยูกับความสัมพันธ
ของผูพูดและผูฟง และลักษณะทางสังคมของกลุมนั้นๆ” นอกจากนี้ยังมีการนําคําประเภทตางๆ มาใช
ในการเรียกขานคูสนทนา ไดแก คําเรียกญาติ คําเรียกอาชีพ ชื่อเลน รวมทั้งคําสรรพนาม เปนตน การ
ใชคําสรรพนามของแตละภาษามีความคลายคลึงและมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับปจจัยทางสังคม
และวัฒนธรรมของผูพูด เชน การใชสรรพนามเรียกบุรุษที่ 1 และสรรพนามบุรุษที่ 2 ในภาษาอังกฤษ
ไดแกคําวา I และ You สามารถใชไดกับเพศชายและเพศหญิง แตในภาษาไทยมีการเลือกใชคําสรรพ
นามทีห่ ลากหลายมากกวาภาษาอังกฤษเนือ่ งจากโครงสรางทางสังคมของไทย ไดแก ความสัมพันธ
แบบเครือญาติ สถานภาพสังคม และชุมชนภาษา (Speech community) ของผูพูดและผูฟง เปนตน
ตัวอยางเชน การเลือกใชถอยคําเพื่อแสดงถึงความสัมพันธระหวางผู พูดและผูฟง โดยการแบงตามเพศ
เชน ผม ดิฉัน เจ, การใชคําเรียกญาติ เชน นา ปา ลุง เปนตน
การเลือกใชคําเรียกขานในสื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือพิมพ มักสะทอนใหเห็นโครงสรางทางสังคม
และสะทอนความหลากหลายของชุมชนภาษาของผูอานหนังสือพิมพ จากการสังเกตพบวา แมแตการ
พาดหัวขาวที่เปนเรื่องเดียวกัน จากหนังสือพิมพฉบับเดียวกัน มีการใชคําเรียกขานที่แตกตางกัน หรือ
แมกระทั่งในหนังสือพิมพฉบับเดียวกัน มีการใชคําที่มีความหมายแบบเดียวกัน แตเหตุการณที่เกิดขึ้น
ในขาวตางเหตุการณ กลับพบวามีการใชรูปแบบคําเรียกขานที่ แตกตางกัน เชน หนังสือพิมพไทยรัฐ
ฉบับ วันจันทรที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 มีการพาดหัวขาวในหนาเดียวกันแตมีการใชคํา เรียกขาน
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
สังคมที่เกี่ยวของกับบุคคลในวงการบันเทิง สวนในขอมูล (2) เปนสังคมของสถานศึกษาในตางจัง หวัด
การใชคําเรียกขานดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงทัศนคติของผูเขียนในการเลือกใชคําเพื่อใหเปนที่ยอมรับ
ในชุมชนภาษาและผูพูดภาษาในชุมชนนั้น เชน คําวา "สามี" เปนคําที่ยอมรับในชุมชนภาษาหนึ่ง
ในขณะที่"ผัว"เปนที่ยอมรับในอีกชุมชนภาษาหนึ่ง การใชคําเรียกขานที่พบในหนังสือพิมพมีความ
แตกตางกันขึ้นอยูกับประเภทของขาว เชน การพาดหัวขาว ยอหนานําและตัวขาว เปนตน เพราะมี
จุดประสงคและโครงสรางที่แตกตางกัน การพาดหัวขาวมีจุดประสงคในการสรางความดึงดูดใจใหกับ
ผูอาน นําประเด็นสําคัญของขาวมาพาดหัวหนังสือพิมพ การใชคํามัก จะเปนคําสั้น กระชับ ดึงดูดผูอาน
เปนคําที่เปนภาษาปาก การพาดหัวขาวแบงเปน 3 ประเภท คือ ขาวบุคคลสําคัญ ขาวการบริหาร
บานเมือง และขาวเหตุการณ (วิไลวรรณ ขนิษฐานันท, 2540)คําเรียกขานที่พบในการพาดหัวขาวของ
หนังสือพิมพบอยครั้ง คือ คําเรียกขานที่ใชเรียกนายกรัฐมนตรี หรือผูนําประเทศ รวมทั้งนักการเมือง
และ มักมีการใชคําเรียกขานที่แสดงถึงตัวตน สถานะ ตําแหนง และ ลักษณะตางๆ ของผูที่ถูกเรียก เชน
บิ๊กสุ บิ๊กจิ๋ว บิ๊กเติ้ง แมว และมารค รูปแบบของการเรียกขานบุคคล 3 คนคือ บิ๊กสุ บิ๊กจิ๋ว และบิ๊กเติ้ง มี
การใชคาํ วา “บิ๊ก” นําหนาชื่อเลนของบุคคลเปนการแสดงถึง สถานะ ตําแหนงหรือลักษณะของผูที่ถูก
เรียก ซึ่งเคยดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและมีสถานะเปนทหาร ยกเวน บิ๊กเติ้ง เปนนายกรัฐมนตรีที่
เปนพลเรือนแตไดรับการกลาวถึงวา บิ๊ก ความหมายของคําวา บิ๊ก ไมไดแสดงถึงสถานภาพทางทหาร
แตมีความหมายโดยนัยที่สะทอนฉายาที่ไดมาจากอดีตผูนําของจีนคือ นายเติ้ง เสี่ยว ผิง เมื่อ
เปรียบเทียบกับคําวา แมว และ มารค จะเห็นไดวา แมว เปนชื่อของพันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร
ซึ่งมีสถานะเปนตํารวจ แตกลับไมมีคํานําหนาที่แสดงถึงสถานะของตํารวจ ซึ่งความจริงแลว พันตํารวจ
โท ดร. ทักษิณ ชินวัตร มีชื่อเลนคือ นอย สวนชื่อแมวนั้นเปนชื่อที่เพื่อนรวมรุนโรงเรียนเตรียมทหารรุนที่
10 ตั้งเปนฉายา และถูกใชตอมาในปจจุบันขอมูล สวนคําวา มารค นั้นเปนการใชชื่อเลน ซึ่งมาจากชื่อ
เลนของนายอภิสิทธ เวชชาชีวะ
นอกจากนี้ผูเขียนขาวในการพาดหัวขาวจากหนังสือพิมพฉบับเดียวกัน ในเวลาใกลเคียงกันใช
คําเรียกขานนายกรัฐมนตรีคนเดียวกันแตกตางกัน ตัวอยางเชนในหนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 15
สิงหาคม 2554 ผูเขียนขาวใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีวา ปู แตฉบับวันที่ 16 สิงหาคม 2554 มีการใช
คําเรียกขานคําวา นายกปู เปนตน หนังสือพิมพเปนสื่อประเภทหนึ่งที่มีอิทธิพลตอทัศนคติในการใช
ภาษาของผูอาน และในทางกลับกัน ผูอานก็เปนปจจัยสําคัญที่กําหนดแนวทางของการเลือกใชภาษา
ของผูเขียนคอลัมนตางๆในหนังสือพิมพดวย ซึ่งทั้งตัวแปรทั้งสองที่ กลาวมานี้ สามารถสะทอนใหเห็นถึง
ทัศนคติตอการใชภาษาของสังคมในกลุมตางๆ นอกจากนั้นปจจัยทางสังคม ไดแกระดับการศึกษา
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อายุ ระดับชนชั้นทางสังคมยังสงผลตอการใชภาษาของผูเขียนและผูอาน การใชภาษาในขาว
หนังสือพิมพดังกลาวนี้สงผลตอการรับรูและทัศนคติของผูอาน อันที่จะทําใหผูอานมีทัศนคติตอผูที่ถูก
เรียกขานทั้งในทางบวกหรือลบก็ได ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาเรื่องรูปแบบการ
ใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีในการพาดหัวขาวหนังสือพิมพรายวันและทัศนคติตอคําเรียกขานของ
ผูอาน โดยเลือกศึกษาผูนําประเทศ 2 กลุม คือ นายกรัฐมนตรีที่มีสถานะเปนพลเรือน และ
นายกรัฐมนตรีที่มีสถานะเปนทหาร เนื่องจากมีความแตกตางทางโครงสรางสังคม อีกทั้งนายกรัฐมนตรี
เปนบุคคลสาธารณะและเปนที่รูจักอยางกวางขวางสําหรับผูอานทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้แลวผูวิจัยยัง
มีความสนใจในการศึกษาทัศนคติของผูอาน 2 กลุม คือ กลุมที่มีความสนใจเรื่องการเมือง และกลุมที่มี
ความสนใจการเลือกใชภาษาใหเหมาะสมในสังคมไทย ดังนั้นกลุมประชากรในการใหขอมูลเรื่อง
ทัศนคติตอการใชภาษา คือนิสิตคณะสังคมศาสตร วิชาเอกรัฐศาสตร และนิสิตคณะมนุษยศาสตร
วิชาเอกภาษาไทย

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่พบในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพ
รายวัน
2. เพื่อศึกษาทัศนคติของนิสิตที่มีความสนใจดานการเมืองและสนใจดานภาษาที่มีตอการใช
คําเรียกขานนายกรัฐมนตรีในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน

ความสําคัญของการวิจัย
1. การใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวันสะทอนใหเห็น
ถึงความเปลี่ยนแปลงของการใชภาษาในสังคม
2. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาทัศนคติทางภาษาจากสื่อประเภทสิ่งพิมพ

ขอบเขตของการวิจัย
1. ผูวิจัยศึกษาลักษณะคําเรียกขานของนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือนและนายกรัฐมนตรีที่เปน
ทหาร

4
2. ผูวิจัยกําหนดใหหนังสือพิมพสยามรัฐเปนตัวแทนของหนังสือพิมพเชิงคุณภาพ ซึ่งเปน
หนังสือพิมพที่เนนดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และหนังสือพิมพไทยรัฐเปนตัวแทนของ
หนังสือพิมพเชิงปริมาณ เนื่องจากเปนหนังสือพิมพที่มีมุงเนนขาวเบา เปนขาวที่ผูคนทั่วไปใหความ
สนใจ อีกทั้งยังปริมาณยอดจําหนายสูงสุด (สมควร กวียะ และมาลี บุญศิริพันธ (2531))
3. ผูวิจัยศึกษาทัศนคติตอการใชการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรี ซึ่งการศึกษาความคิดเห็นของ
ผูอานครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาเฉพาะการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีในการพาดหัวขาว การพาดหัวขาว
ใหญ พาดหัวขาวรองและตัวขาวในหนังสือพิมพ

นิยามคําศัพทเฉพาะ
1. ทัศนคติตอภาษา หมายถึง ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอการใชคําเรียกขาน
นายกรัฐมนตรีที่พบในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน
2. คําเรียกขาน หมายถึง คําที่นํามาใชเรียกคูสนทนาและบุคคลที่ถูกกลาวอางถึง ซึ่งในที่นี้
หมายถึงคําที่ผูเขียนหนังสือพิมพนํามาใชเรียก ซึ่งผูถูกเรียกคือนายกรัฐมนตรี
3. หนังสือพิมพรายวัน หมายถึง หนังสือพิมพไทยรัฐ และหนังสือพิมพสยามรัฐ
4. ผูอาน หมายถึงนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่เรียนคณะสังคมศาสตร
วิชาเอกรัฐศาสตร และคณะมนุษยศาสตร วิชาเอกภาษาไทย

สมมติฐานของการวิจัย
1. การใชคําเรียกขานที่ปรากฏในการพาดหัวขาวมีความสัมพันธกับสถานภาพทางสังคมของ
นายกรัฐมนตรี
2. นิสิตที่สนใจดานการเมืองและสนใจดานการใชภาษามีความเห็นแตกตางกันเกี่ยวกับการใช
คําเรียกขานในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้
1. คําเรียกขาน
1.1 ความหมายของคําเรียกขาน
1.2 ความสุภาพในการสือ่ สาร
1.3 การใชคําเรียกขานในภาษาเขียน
1.4 คําเรียกขานในภาษาไทย
1.5 คําเรียกขานในภาษาตางประเทศ
1.6 การวิเคราะหคาํ เรียกขานตามหลักการทางภาษาศาสตรสงั คม
2. ทัศนคติกับภาษา
2.1 ความหมายของทัศนคติ
2.2 ประเภทของทัศนคติ
2.3 การวัดทัศนคติ
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคําเรียกขานในประเทศและตางประเทศ
3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคําเรียกขานในประเทศ
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคําเรียกขานในตางประเทศ

1. คําเรียกขาน
1.1 ความหมายของคําเรียกขาน
อังกาบ ผลากรกุล (Palakornkul, 1972) ไดใหคําจํากัดความของคําเรียกขานและการใชคํา
เรียกขานไววา คําเรียกขาน หมายถึง คําที่นํามาใชเรียกคูสนทนา 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
ที่ผูพูดเรียกผูฟงกอนที่ตนจะพูดเรื่องตางๆดวย เปนคําที่แสดงถึงระดับทางสังคมของผูฟง ตามที่ผูพูด
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มองเมื่อเปรียบเทียบกับการมองกับตนเอง เปนคําที่แสดงระดับทางสังคมของผูฟงตามที่ผูพูดมองเมื่อ
เปรียบเทียบกับตนเอง เชนใชคํานําหนาวา คุณ เมื่อผูพูดมีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูด เปนตน
จากที่ไดกลาวมาขางตนจะพบวา คําเรียกขานที่ใชในบริบทของการสนทนาไดแก คํา นาม
คําสรรพนาม ชื่อ คําเรียกญาติ คําเรียกญาติ คําเรียกอาชีพ เปนตน การเลือกใชคําเรียกขานของผูพูด
ผูสนทนา และผูถูกกลาวถึงมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับความสัมพันธทางสังคมระหวางผูพูดและผูฟง
นอกจากนั้นแลวความสุภาพยังเปนปจจัยสําคัญปจจั ยหนึ่งที่มีผลตอการเลือกใชถอยคําเพื่อให
เหมาะสมตามกฏเกณฑของสังคม
1.2 ความสุภาพในการสื่อสาร
ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม (2549) ไดศึกษาเรื่องความสุภาพในวัจนกรรมการขอรองใน
ภาษาไทย กลาวถึงเรื่องความสุภาพไววา ความสุภาพนั้นเปนกลวิธีหนึ่งที่มนุษยนํามาใชประกอบการ
สื่อสาร มนุษยมีเหตุผลและวิจารณญาณในการเลือกใชภาษาเพื่อใหตรงกับความตองการของตน
มนุษยจึงมีการไตรตรองกอนที่จะแสดงความคิดเห็นหรือกลาวคํานั้นออกไป ปจจัยที่แสดงความสุภาพ
ในวัจนกรรมการขอรอง คือ อายุและความอาวุโส ถาผูพูดมีความอาวุโสนอยกวาผูฟง ร ะดับความ
สุภาพจะมีระดับที่สูงกวาผูพูดที่มีระดับความอาวุโสเทากัน ถาผูพูดที่มีความอาวุโสมากกวาผูฟงจะพบ
ลักษณะของการกลาวอยางตรงไปตรงมาสูงมาก สถานภาพทางสังคมยังเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มี
ความสําคัญตอการใชคําสุภาพ ถาหากผูพูดมีสถานภาพทางสังคมต่ํากวาผูฟง ระดับความสุภาพก็จะ
สูง ถาหากผูพูดมีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูฟง การแสดงความสุภาพก็จะนอยลง ดานความสนิท
สนม มีความสําคัญมากตอการใชความสุภาพ ถาหากผูพูดมีความสนิทสนมกับผูฟงมาก การแสดง
ความสุภาพก็จะยิ่งนอย ถาหากผูพูดมีความสนิทสนมกับผูฟงนอย การใชความสุภาพก็จะยิง่ มาก
กฎเกณฑของความสุภาพของแตละภาษามีความเหมือนและแตกตางกันขึ้นอยูกับการยอมรับ
ของสังคมของผูพูดภาษานั้น ซาชิโกะ อิเดะ (Ide 1986, 1992) ไดกลาวเกีย่ วกับทฤษฎีความสุภาพไว
วา ความสุภาพเปนพฤติกรรมที่ผูใชภาษาไดไตรตรองและมีเหตุผลในการเลือก ปจจัยทางดานสังคม
และวัฒนธรรมมีความเกี่ยวของกับความสุภาพเนื่องจากในสังคมแตละสังคม อาจมีชีวิตการเปนอยู
และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน การใชคําสุภาพในสังคมหนึ่ง อาจจะไมสุภาพในอีกสังคมหนึ่ง นอกจากนี้
อิเดะยังไดแบงความสุภาพเปนระดับตางๆ ตั้งแต ระดับต่ําสุด มี คาเปนลบ เปนระดับที่ไมสุภาพ ระดับ
ปานกลาง มีคาเปนศูนย เปนระดับปกติ คือไมใชทั้งระดับสุภาพและระดับไมสุภาพ และระดับสูงสุดมี
คาเปนระดับสุภาพ ตัวอยางเชน คําวา โอะ-โทะโมะดะชิ คํานี้มีคาระดับสูงสุด เปนการกลาวถึงเพื่อน
ของบุคคลที่สถานะสูงกวา ซึ่งการเติมโอะ หนาคํานามถือวาเปนการแสดงความสุภาพ
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เลคอฟ(Lakoff, 1989) ไดกลาวถึงความสุภาพไววา การใชความสุภาพนัน้ เปนการใชภาษา
อยางหนึ่งเพื่อเปนทางเลือกที่จะชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นถาบุคคลหนึ่งจะประพฤติตัวและใชภาษาได
อยางเหมาะสม ก็จะไดรับการยอมรับจากสังคม แตถาหากบุคคลนั้นประพฤติตัวและใชภาษาไม
เหมาะสม ก็มักจะไมไดรับการยอมรับจากสังคมเชนกัน การใชความสุภาพมีความสัมพันธกับการ
ตัดสินของสังคมวา บุคคลนั้นมีความประพฤติเหมาะสมถูกตองกับกาลเทศะของสังคมหรือไม
นอกจากนี้ เลคอฟยังไดเสนอ หลักของการใชความสุภาพ ซึง่ ประกอบดวยกฎ 3 ประการ คือ กฎขอที่ 1
การไมบีบบังคับผูฟง คือ ผูพูดจะไมบีบบังคับผูฟงใหทําตามที่ตนตองการ ซึ่งการใชความสุภาพ
ลักษณะนี้จะใชกับคูสนทนาที่ไมสนิทสนมกันมากนัก กฎขอที่ 2 การใหทางเลือกแกผูฟง คือการใหผูฟง
ไดเลือกในสิ่งที่ตนปรารถนา การใชความสุภาพลักษณะนี้พบไดในชีวิตประจําวัน ในกรณีที่ผูพูดและ
ผูฟงมีความสนิทสนมกัน กฎขอที่ 3 การทําใหผูฟงรูสึกดี เปนการที่ผูพูดจะเลือกพูดใหผูฟงเกิด
ความรูสึกดี และละเวนการพูดในสิ่งที่ผูฟงไมชอบ กฎขอนี้ใชในสถานการณที่แสดงถึงความสนิทสนม
สรุปไดวา ความสุภาพ เปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่ผูใชภาษาเลือกใชเพื่อใหเหมาะกับ
สถานการณ และสอดคลองกับพฤติกรรมผูใชภาษาเพื่อใหเปนที่ยอมรับในสังคมและประสบ
ความสําเร็จในการสื่อสาร ปจจัยทางสังคมที่มีความสําคัญตอการใชความสุภาพ คือ อายุ สถานภาพ
ทางสังคม ความสนิทสนมใกลชิด เปนตน ซึ่งความสุภาพนั้นเองผูวิจัยได
นอกเหนือจากปจจัยเรื่องความสุภาพแลว ยังมีปจจัยทางสังคมที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการ
เลือกใชถอยคําใหเหมาะสมคือ ระดับของการใชภาษาเปนทางการและไมเปนทางการ จันจิรา จิตตะ
วิรยิ ะพงษ (2543) ไดกลาวถึงการใชภาษาทางการและไมเปนทางการไววา ภาษาแบบเปนทางการแบง
ออกเปน ๒ ระดับคือ ภาษาระดับพิธีการ และภาษาระดับมาตรฐานราชการหรือภาษาระดับทางการ
ภาษาระดับพิธีการเปนภาษาระดับสูง มีความไพเราะ งดงาม ประณีต ภาษาระดับนี้ใชในโอกาสงาน
พระราชพิธี และในวรรณกรรมชั้นสูงอีกดวย สวนภาษาระดับมาตรฐานราชการเปนภาษาระดับสูงแต
ไมเทากับระดับพิธีการ มีการใชภาษาที่ถูกหลักไวยากรณ มีความชัดเจน สุภาพ สละสลวย ภาษาที่ใช
จึงมีความละเอียด ระมัดระวัง โดยมักใชในการกลาวปราศรัย การกลาวคําประกาศเกียรติคณ
ุ การ
เขียนผลงานวิชาการ บทความวิชาการ หนังสือราชการ เปนตน สวนภาษาไมเปนทางการเปน
ภาษาระดับสนทนา มีลักษณะของภาษาพูดที่เปนกลางๆ สําหรับใชในการสนทนาในชีวิตประจําวัน
ระหวางผูสงสารที่รูจักคุนเคยกัน นอกจากนั้นยังใชในการเจรจาซื้อขายทั่วไป รวมทั้งในการประชุมที่ไม
เปนทางการ มีลักษณะรูปประโยคไมซับซอน ถอยคําที่ใชอยูในระดับคําประกอบดวยคําสแลง คําตัด
คํายอปะปนอยู แตตามปรกติจะไมใชคําหยาบ ภาษาระดับสนทนาใชในการเขียนนวนิยาย บทความ
บทภาพยนตรสารคดี และรายงานขาว เปนตน การเลือกใชถอยคําในงานเขียนประเภทตางๆ มีความ
แตกตางกันโดยสะทอนจาก การใชระดับภาษาที่แตกตางกัน ผูเขียนจะใชถอยคําที่ทําใหผูอานเกิด
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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 ภาษาที่ใชก็มักจะเปนคําที่สั้น กระชับ ไดใจความ มักใชคําสแลง
อักษรยอ ทับศัพท และการใชสมญานาม ซึ่งทําใหขาวมีสีสัน สวนยอหนานํานั้นมีหนาที่สรุป
สาระสําคัญของขาว ภาษาที่ใชมีลักษณะคลายคลึงกับการพาดหัวขาว แตมีเนื้อหาสาระและความยาว
มากกวา มีประโยคหลายประโยค สวนตัวขาวนั้น มีหนาที่ในการนําเสนอรายละเอียดของขาว ลักษณะ
ภาษาทางการจึงถูกนํามาใชในตัวขาว และประโยคที่ใชมักจะเปนประโยคที่สมบูรณ ประภัสสร ภัทร
นาวิก (2539) ไดศึกษาเรื่อง “ภาษาพาดหัวขาวในหนังสือพิมพรายวัน พ.ศ. 2474 และ 2475 และ
กลาวถึงผลของงานวิจัยวา การพาดหัวขาวนั้นแบงเปน 3 ประเภท ไดแก ขาวบุคคล ขาวการบริหาร
บานเมือง และขาวเหตุการณ ประเภทของการใชภาษาแบงเปน 4 ลักษณะไดแก คํา กลุมคํา ประโยค
และกลุมประโยค ประเภทของขาวเกี่ยวของกับลักษณะของภาษาที่ใชในการพาดหัวขาวคือ การพาด
หัวขาวเหตุการณเทานั้นที่มีลักษณะเปนคํา บางครั้งอาจมีคําที่มีความนาสนใจ ดึงดูดความสนใจผูอาน
และยังสะทอนถึงทัศนคติของคนที่เขียนขาวดวย
กิตติวรรณ เทพนรงค (2548) ไดศึกษาลักษณะภาษาและทัศนคติตอภาษาในหัวขาวการเมือง
ในหนังสือพิมพรายวัน และพบวาในการใชคําในหัวขาวการเมืองมีการใชคําแสลงมากที่สุด รองลงมา
คือการใชอักษรยอ และการใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีการใชการอางถึง
บุคคลตางๆ โดยใชชื่อจริงซึ่งพบมากที่สุด รองลงมาคือ การเรียกบุคคลโดยบอกตําแหนง และการใช
สมญานามและ คําแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลตามลําดับ
จากการศึกษางานที่เกี่ยวของดังกลาว สามารถกลาวไดวาการเขียนหัวขาวนั้น มักใชภาษาที่
สั้น กระชับ เขาใจงาย คําที่ใชก็มักจะเปนคําสแลง คํายอ คําทับศัพท และการใชสมญานาม เพื่อชวยให
ขาวมีความนาสนใจ และไดใจความ ซึ่งลักษณะการใชภาษาของการพาดหัวขาวนั้นมีทั้งการใช คํา
กลุมคํา ประโยค และกลุมประโยค การพาดหัวขาวสามารถแสดงใหเห็นถึงทัศนคติของผูเขียนที่มีตอผู
ถูกกลาวถึง ความสัมพันธทางสังคมระหวางผูถูกกลาวถึงกับผูอาน รวมทั้งความสัมพันธระหวางการใช
ภาษากับวัฒนธรรม
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นอกจากการศึกษาภาษาจากหนังสือพิมพดงั กลาวแลวยังมีการศึกษาการใชคาํ เรียกขานของ
ตางประเทศในภาษาเขียนประเภทอื่นๆดวย รุงภัทร เริงพิท ยา(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 การใชคําเรียกขานและคําอางถึ งของครอบครัว
อดีตประธานาธิบดีคลินตัน มีความแตกตางกัน เนื่องจาก ปจจัยที่เปนรูปแบบการเขียนคือ รูปแบบการ
เขียนจดหมาย และรูปแบบอัตชีวประวัติ นอกจากนี้ บริบททางสังคมและลักษณะนิสัยของผูเรียกยังมี
ผลตอการใชคําเรียกขานเชนกัน จากการศึกษาพบวาอดีตประธานาธิบดีเรแกนมีลักษณะนิสัยออนโยน
ทําใหมีการเลือกใชคําที่แสดงปจจัยดานความใกลชิดมากกวา เชนคําวา My darling wife เปนคําที่อดีต
ประธานาธิบดี เรแกนเรียกภรรยาของตนเอง อีกคําที่ใชคือ poppa และ mommie เปนคําที่อดีต
ประธานาธิบดี เรแกน ใชคําเรียกตนเองและภริยาในฐานะที่เปนพ อแมของลูก สวนอดีตประธานาธิบดี
บิลล คลินตัน และวุฒิสมาชิก ฮิลลารี คลินตัน ที่มีลักษณะมีความมั่นใจในตัวเองสูง การเลือกใชคําจึง
แสดงถึงปจจัยดานอํานาจ ดานสถานะทางสังคม เชนคําวา the president เปนตน นอกจากนี้ยังพบวา
การใชคําเรียกขานจากสื่อสิ่งพิมพโดยเก็บ ขอมูลจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษในประเทศ
สหรัฐอเมริกา, หนังสือพิมพภาษาอังกฤษที่พิมพในประเทศไทย และ หนังสือพิมพภาษาไทยที่พิมพใน
ประเทศไทยในสวนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองอเมริกัน และนิตยสารตางประเทศเชน TIME,
NEWSWEEK เปนตน ขอมูลภาษาที่นํามาวิเคราะหป ระกอบดวย หัวขาวและเนื้อขาว ประเภทหัวขาว
ซี่งพบวา นักขาวจะอางถึงนักการเมืองในรูปแบบของนามสกุล โดยไมมียศนําหนา (Last Name) เชน
คําวา Bush เนื่องมาจากความจํากัดดานเนื้อที่และตองการใหหัวขาวมีความกระชับและไดใจความ
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) ไดศึกษาคําเรียกขานในภาษาไทย
สมัยรัตนโกสินธุ ซึ่งพบวารูปแบบคําเรียกขานที่ใชมากที่สุด 3 รูปแบบคือ คํานําหนาชื่อ (เชน คุณ
สมศรี) ชื่อ (เชน สมศรี ติ๋ม) และคํานําหนา (เชน คุณ)คําเรียกขานรูปแบบตางๆนี้ 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)ไดศึกษาเรื่องวัฒนธรรมการใชภาษาไทยและภาษาจีน : ระบบคํา
เรียกขาน และกลาวไววา คําเรียกขานในทุกๆภาษาสะทอนใหเห็นถึงระบบเครือญาติและชนชั้นทาง
สังคมของกลุมสังคมภาษานั้น และรูปแบบคําเรียกขานในภาษาไทยที่พบในงานวิจัยไดแก (1) ชื่อ (2)
คําเรียกทั่วไป (3) คําเรียกญาติ (4) นามสกุล (5) อาชีพ ตําแหนง (6) คําอุทาน (7) คําแสดงอารมณ
ความรูสึก (8) สมญานาม (9) คําบอกอายุ (10) คําบอกสถานภาพสวนบุคคล (11) คําบอกเพศ (12)
วุฒกิ ารศึกษา (13) ยศ
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการใชภาษาของบุคคลเฉพาะกลุมไดแก 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 นอกจากนี้ยังพบวา ผูซื้อจํานวนมากกวารอยละ 90ไมใชคําเรียกขานในการประกอบการคาเชนกัน
ซึ่งผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา เพศของผูซื้อ อายุของผูซื้อ และสถานที่ประกอบการคาไมมีผลตอ
การใชคําเรียกขานของผูประกอบการคาและผูซื้อ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาความสัมพันธทางสังคมระหวาง
ผูประกอบการคาและผูซื้อมีคอนขางนอยเพราะไมไดเปนสมาชิกในชุมชนภาษาเดียวกันจึงหลีกเลี่ยง
การใชคําเรียกขานเพื่อแสดงความสุภาพและเปนการยอมรับในสังคมเฉพาะกลุม
1.5 คําเรียกขานในภาษาตางประเทศ
บราวนและกิลแมน (Brown and Gillman, 1972) ไดศกึ ษาความสัมพันธของคําเรียกขานใน
ภาษาฝรั่งเศส อิตาเลี่ยน และเยอรมัน โดยใชวิธีการเทียบโยงกับภาษาในตระกูลเดียวกัน ไววา ปจจัยที่
สําคัญของการใชคําเรียกขานมีสองประการคือ ประการแรก อํานาจ (Power) หมายถึง การที่คนใดคน
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หนึ่งสามารถควบคุมหรือบังคับพฤติกรรมของอีกฝายหนึ่งได อํา นาจทําใหความสัมพันธระหวางคน 2
คนไมสมดุล คนที่มีอํานาจมากกวาจะอยูเหนือคนที่มีอํานาจนอยกวา ปจจัยที่ทําใหเกิดอํานาจไดแก
พลังทางรางกาย ความร่ํารวย อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและครอบครัว ประการที่สอง คือ ความ
เปนปกแผน (Solidarity) หมายถึง การมีประสบการณรวมกันของสมาชิกในกลุมสังคม และมีความ
คลายคลึงกันในคุณสมบัติตางๆทางสังคม ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเชน เพศ อายุ อาชีพ เชื้อชาติ
ศาสนา เมื่อกลุมสมาชิกในสังคมมีประสบการณรวมกันยอมมีความเปนปกแผนมากกวากลุมที่สมาชิก
มีประสบการณรวมกันนอย และกลุมที่มีสมาชิกทางสังคมมีความคลายคลึงกันในลักษณะทางสังคม
ยอมมีความเปนปกแผนมากกวากลุมที่สมาชิกมีความแตกตางกันในสังคม จากการศึกษาประวัติความ
เปนมาของสรรพนามในภาษายุโรป บราวนและกิลแมนไดสรุปไววา เดิมทีเดียวในอดีตนั้น 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
จํากัดกวาผูช ายสําหรับการศึกษาคําเรียกขานในภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา
แมคอินไทร (Mcintire) (อางถึงใน กัลยา ติงศภัทิย และอมรา ประสิทธิ์รัฐ สินธุ 2531, น. 6) ศึกษา
การใชคําเรียกขานที่นักเรียนสาขาสังคมศาสตรใชเรียกอาจารยในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในอเมริกา
โดยสังเกตจากสถานการณจริงและจากการสัมภาษณ นักเรียนจะเรียกอาจารยดวยคํานําหนาชื่อตาม
ดวยนามสกุล และถาจะเรียกดวยชื่อจริงก็จะตองใหอาจารยอนุญ าตกอน
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
ฐานันดรที่มีมาตั้งแตกําเนิด
: เจา คนสามัญ
ศาสนา
: พระ ไมใชพระ สังฆราช เด็กวัด
ความเปนขาราชการ
: ขาราชการ ไมใชขาราชการ
ความมั่งคั่ง
: รวย ไมรวย
การศึกษา
: มีการศึกษา ไมมกี ารศึกษา
ยศ
: ยศสูงกวา ยศเทากัน ยศต่าํ กวา
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. อาชีพ (Occupation) เชน
: ครู นักเรียน พยาบาล หมอ คนขายของ ลูกคา ฯลฯ
7. เพศ (Sex) แบงออกเปน 2 ประเภทไดแก
: ชายและหญิง
8. ความใกลชดิ ทางสายเลือด (Generation distance) แบงออกเปน 3 ประเภทไดแก
: รุนอายุแกกวา (Of older generation), รุนอายุออนกวา (Of young
generation) และรุนอายุเดียวกัน (Of same generation)
อังกาบ ผลากรกุลยังไดกลาวถึงปจจัยสําคัญอีก 9 ประการ ที่มีอิทธิพลตอความสัมพันธ
ระหวางผูพูดและผูฟง ซึ่งเปนปจจัยในการเลือกใชคําสรรพนามดังนี้
1. ความสนิทสนม (Intimacy) ความสนิทสนมนั้น มีสวนสําคัญในการกําหนดการใชคําสรรพนาม
เชน ถาใช ผมและคุณ แสดงวาผูพูดมีความสนิทสนมนอยกวาการใช อั๊ว กับคําวากูกับมึง
2. ความเคารพ (Respect) การใชคําวาทาน แสดงวาผูพูดเคารพผูฟงมากกวาคําวา คุณ
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3. ความเปนปกแผน (Solidarity) การใชคําวา อั๊ว 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) ผูชายไทยมักเรียกภรรยาอยางหนึ่งถาไมมีลูกอยูดวย
เชน เรียกชื่อ แตถา อยูด ว ยมักเรียกวา “แม”
6. การมีคนไมรูจักหรือมีคนที่มีฐานะทางสังคมอยูดวย (Presence of non acquaintance or
person with power and status) คนสวนใหญจะเปลี่ยนการใชคําสรรพนาม ถามีคนอื่นที่ไมรูจักหรือ
คนที่ฐานะสูงกวาอยูดวย คือเปลี่ยนจากคําที่สนิทสนม เชนคําวา กู มึง มาเปน ผม กับ คุณ เปนตน
7. ระยะเวลาของความรูจักมักคุน (Length of time of acquaintances) คนที่รูจักกันมาเปน
เวลานาน จะใชสรรพนามเรียกกันตางจากคนที่เพิ่งรูจักกัน .
8. การไวตวั (Condescension) การมีปฏิกิริยาโตตอบในสังคมระหวางผูมีอํานาจมากกั บผูมี
อํานาจนอยในสังคมไทยทําใหเกิดชองวางระหวางสองบทบาท เพื่อใหสมบทบาทผูมีอํานาจสูงกวามัก
ใชคํา สรรพนามใหเหมาะสมกับฐานะ เชนเรียกผูดอยกวา เชน เธอ เปนตน
9. การแสดงอารมณ (Emotional manifestation) เมื่อผูพูดเปลี่ยนอารมณ การใชสรรพนามก็จะ
เปลี่ยนไปดวย การสับเปลีย่ นคําสรรพนาม เกิดจาก ความโกรธ ความรัก การเนน การดูถกู เหยียด
หยาม ตําหนิ ถากถางเปนตน
กัลยา ติงศภัทิย (ม.ร.ว.)และอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2531) ไดวิเคราะหลักษณะของคําเรียก
ขานโดยนําเอาความสัมพันธระหวางผูพูดกับผูฟงมาเปนหลักการในการอธิบ ายรูปแบบการใชคําเรียก
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 ในความสัมพันธทั้ง 3 ประเภท คือ ในความสัมพันธแบบสมดุล ถาผูพูดใชชื่อ
เรียกผูฟง เชน แดง สมศรี แสดงวาผูพูดมีความสนิทสนมกับผูฟงมาก ถาหากความสัมพันธแบบไม
สมดุลโดยผูพูดใชชื่อ แสดงวาผูพูดมีความสนิทสนมกับผูฟง นอย โดยสามารถแสดงในแผนภาพไดดังนี้
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แบบสมดุล
ความสนิทสนม
+

แบบไมสมดุล
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
นอกจากนี้ลอรีย บาวเออร , เจเนท โฮลเมส และ พอล วาเรน (Laurie Bauer, Janet Holmes, and
Paul Warren, 2006) ยังไดกลาวถึงความสัมพันธทางสถานภาพทางสังคมระหวางผูพูดและผูฟงซึ่ง
สามารถพบไดในสังคมยุโรปและอเมริกัน ตามภาพประกอบ 3
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e.g. Prime Minister
principal

e.g. ordinary citizen

Superior high status
Vice Chancellor

school

Subordinate low status
university student

school pupil

ภาพประกอบ 3 The status dimension
ที่มา : Laurie Bauer, Janet Holmes, and Paul Warren. (2006). Language Matter. p.238
ผูวิจัยไดนําหลักการและปจจัยที่กําหนดการใชคําเรียกขาน 3 รูปแบบ ของกัลยา ติงศภัทิย
และ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ รวมทั้งหลักการ มิติของความสนิทสนม (The solidarity dimension) และ
มิติของสถานภาพ (The status dimension) ของ ลอรีย บอเออร , เจเนท โฮลเมส และ พอล วอรเรน
(Laurie Bauer, Janet Holmes, and Paul Warren) มาปรับใชในการวิเคราะหรูปแบบการใชคําเรียก
ขานนายกรัฐมนตรีในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน ซึง่ สามารถคาดการณการใชคาํ เรียกขาน
จากเกณฑของสถานภาพ ดังตัวอยางเชนการใชภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมและนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยของชาวอเมริกันที่ใชในการเรียกอาจารย หากมี วฒ
ุ กิ ารศึกษาก็มักจะเรียกขานตําแหนง
นั้นตามดวยชื่อทาย เชน Dr. Keller ซึ่งเปนการแสดงถึงความเคารพของชาวตะวันตก แตอยางไรก็ตาม
โครงสรางสังคมไทยเปนโครงสรางที่มีความซับซอนมากกวาสังคมตะวันตก ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
วิเคราะหวาการเลือกใชคําเรียกขานในสังคมไทยจะสอดคลองกับความสัมพันธในมิติของความเคารพ
หรือในมิติของความสนิทสนม หรือผสมผสานกันทั้งมิติของความสนิทสนมและความเคารพโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในบริบทของการเขียน ดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษารูปแบบการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีในการ
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พาดหัวขาวหนังสือพิมพรายวันและทัศนคติตอภาษาของผูอานสองกลุม คือ นิสิตที่มีความสนใจใน
ดานการเมืองและนิสิตที่มีความสนใจในเรื่องการใชภาษาไทย

2. ทัศนคติกับภาษา
2.1 ความหมายของทัศนคติ
นันทกา วชิรพินพง (2530) ไดใหความหมายของคําวาทัศนคติวา เปนลักษณะของความคิดที่
เปนแบบแผน รวมทั้งความรูสึกที่แสดงออกโดยการโตตอบของบุคคลที่มีตอบุคคล กลุมบุคคล หรื อตอ
เหตุการณใดเหตุการณที่มีอยูในสังคมรอบขาง นอกจากนี้ธีรวุฒิ เอกะกุล (2542) ไดใหความหมาย
เกี่ยวกับทัศนคติไววา เปนพฤติกรรมหรือความรูสึกทางดานจิตใจที่มีตอสิ่งเราใดสิ่งเราหนึ่งในสังคม
และเปนความรูสึกที่เกิดจากการเรียนรูจากสิ่งเราหรือเกี่ยวกับ ประสบการณในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่ง
ความคิดนี้สอดคลองกับประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520) ที่กลาวไววา ทัศนคติ คือ ความคิดที่ถูกกระตุน
ดวยอารมณ (Emotion) ทําใหบุคคลพรอมจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด อีกทั้ง สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถ
มานะ (2534) ไดใหความหมายของทัศนคติ ไววา เปนการผสมผสานของความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ
ความคิดเห็น ความรู และความรูสึกตอบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คนใดคนหนึ่ง สถานการณใด
สถานการณหนึ่งๆ ที่ออกมาในรูปของการประเมินคา ซึ่งอาจเปนไปไดทั้งในทางยอมรับหรือปฏิเสธก็ได
ความรูสึกเหลานี้มีแนวโนมที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้น พฤติกรรมมนุษยคือการ
แสดงออกของทัศนคติที่อันเปนผลมาจากความคิด ความเชื่อ ความรู ประสบการณ ภูมิหลัง และการ
เรียนรูที่ผานมาของบุคคลนั้นๆ
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 ซึ่งจะมีสาเหตุมาจากความหางไกลจากผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือขาดขอมูลที่ชัดเจนที่
เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ
3. ทัศคติทางลบ (Negative attitude) เปนทัศนคติที่รูสึกไมดีตอบุคคลหรือเรื่องราว ความรูสึก
ที่เปนในทางที่เสื่อมเสีย เปนลักษณะของความไมพอใจ
2.2.3 การวัดทัศนคติ
สุชีรา ภัทรายุตวรรตน (2545) กลาววาเราสามารถประเมินทัศนคติของบุคคลไดดังนี้
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1. การสังเกต(Observation) คือ เปนวิธีการศึกษาพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลที่มีตอสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด แลวนําเอาขอมูลที่สังเกตนั้นไปอนุมานวาบุคคลนั้นมีทัศนคติตอสิ่งนั้ นอยางไร
2. การรายงานตนเอง (Self – report) เปนวิธีการศึกษาทัศนคติของบุคคล โดยใหใหบุคคลนั้น
เลาความรูสึกที่มีตอสิ่งนั้นออกมา โดยใหรายงานออกมาในลักษณะของความรูสึก ชอบ – ไมชอบ เห็น
วาดี – ไมดี สิ่งที่แสดงออกมานี้จะกําหนดคาเปนคะแนน
สวน ธีรวุฒิ เอกะกุล (2542) ไดใหความเห็นที่แตกตางออกไปวา วิธีการวัดทัศนคตินั้นเปนการ
วัดพฤติกรรมที่อยูภายใน จึงวัดไดยากมาก นักจิตวิทยาและนักวัดผลไดพยายามหาวิธีวัดและสราง
เครื่องมือที่มีคุณภาพที่จะกระตุนใหไดความรูสึกที่แทจริงของผูถูกวัด โดยไดเสนอวิธีการวัดทั ศนคติ 5
วิธีดังนี้
1. การสัมภาษณ (Interview) เปนวิธีที่งายและตรงไปตรงมาที่สุดแตผูสัมภาษณอาจจะไมได
รับคําตอบที่จริงใจจากผูตอบ
2. การสังเกต (Observation) เปนการเฝามองและจดบันทึกพฤติกรรมอยางมีแบบแผน ขอมูล
ที่ไดมาจะมีความใกลเคียงกับความเปนจริงมาก แตจําเปนตองมีการศึกษาหลายๆครั้ง
3. การรายงานตนเอง (Self – report) เปนวิธีที่ตองการใหผูถูกสอบวัด แสดงความรูสึกของ
ตนเองตามสิ่งเราที่เขาไดสัมผัส เชน สิ่งเราที่เปนคําถามใหผูตอบแสดงความรูสึกออกมา อยาง
ตรงไปตรงมา โดยใชแบบทดสอบ เชนแบบทดสอบลิเคอรท (Likert) เทอรสโตน (Thurstone) กัททแมน
(Guttman) ออสกูด (Osgood)
4. เทคนิคจินตนาการ (Projective techniques) เทคนิคนี้อาศัยจินตนาการหลายอยางไปเราผู
ถูกวัด เชน การใชประโยคไมสมบูรณเรื่องราวแปลกๆ เมื่อผูถูกวัดเห็นสิ่งเหลานี้จะจินตนาการออก
มาแลวนํามาตีความหมาย
5. การวัดทางสรีรภาพ(Physicological measurement) เปนการวัดที่อาศัยเครื่องมือทาง
ไฟฟา เพื่อที่จะวัดความรูสึกซึ่งมีผลทําใหพลังงานไฟฟาในรางกายเปลี่ยนไป ถาดีใจเข็มก็จะชี้แบบหนึ่ง
และถาเสียใจเข็มก็จะชี้ไปอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเปนหลักการเดียวกับเครื่องจั บเท็จ เปนตน
สําหรับการศึกษาทัศนคติในสารนิพนธนี้ผูวิจัยใช การทัศนคติแบบรายงานตนเอง (Self report)
คือใชขอความที่มาจากหนังสือพิมพเปนสิ่งเราและใหผูตอบแสดงความรูสึก เชน ชอบ – ไมชอบ ลงใน
แบบทดสอบที่ลงคาคะแนนไว โดยใชแบบทดสอบตามแบบของลิเคอรท (Likert scale) ซึ่งเปนวิธีจะใช
เกณฑการประเมินทัศนคติที่แบงออกเปน 5 ระดับ ดังตัวอยาง
เหมาะสม
1
2
3
4
5
ไมเหมาะสม
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3. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคําเรียกขานในประเทศและตางประเทศ
3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคําเรียกขานในประเทศ
จุไรรัตน หาญไชโยภูมิ(2535) ศึกษาการใชคําเรียกขานในวงการทหารบกไทย โดยเก็บขอมูล
จากขาราชการทหารบกชายและหญิงจํานวน 36 คน ตั้งแตยศรอยตรีถึงพันเอก โดยศึกษา 3
สถานการณคือ สถานการณที่เปนทางการ กึ่งทางการ และสถานการณที่ไมเปนทางการ โดยในดาน
ความสัมพันธระหวางผูพูดกับผูฟงนั้น โดยใชเกณฑความสัมพันธแบบเทาเทียมและแบบไมเทาเทียม
สวนการเก็บขอมูล ใชขอมูลจากแบบสอบถามเปนหลัก และใชการสัมภาษณประกอบ ผลจาก
การศึกษาพบวามีการใชคาํ เรียกขานแตกตางกัน 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 นอกจากยังพบวาผูพ ู ดเพศหญิงมีการใชคําเรียกขานในจํานวนจํากัดและเปน
ทางการมากกวาผูพ ดู เพศชายดวย
นอกจากนี้แลวยังมีการศึกษาทางดานภาษาเขียนของ ชนินธร วิริยะพันธ (2533) ศึกษาเรื่อง
รูปแบบคําขึ้นตนจดหมายสวนตัวในภาษาไทย มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อจะหารูปแบบคําขึ้นตน
จดหมายสวนตัวในภาษาไทยปจจุบัน รวมทั้งรูปแบบการใชรูปแบบคําขึ้นตนที่แตกตางออกไปตาม
ความสัมพันธระหวางผูเขียนและผูที่ตนเขียนถึง และอายุของผูเขียนที่แตกตางกัน ขอมูลที่ใชในการ
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วิเคราะหไดมาจากการตอบแบบสอบถามของอาจารย นิสิต นักเรียน ในคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 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 ซึ่งมีหรือไมมี ก็ได คําขึ้นตน
อาจอยูในรูปของการทักทาย หรือคําแสดงความคาราวะ สวนที่สองคือคําเรียกขาน ซึ่งตองปรากฏเสมอ
และจากโครงสรางดังกลาวสามารถแบงคําขึ้นตนจดหมายสวนตัวในภาษาไทยออกเปน 3 รูปแบบ
ใหญๆคือ คําขึ้นตนในรูปของ คําแสดงคาราวะ ตามดวยคําเรียกขาน, คําทักทาย ตามดวยคําเรียกขาน
และคําเรียกขาน จากการวิเคราะหของผูวิจัย พบวา การใชรูปแบบคําขึ้นตนจดหมายสวนตัวแตกตาง
กันไปตามความสัมพันธระหวางผูเขียน และผูที่ตนเขียนถึง เมื่อเขียนถึงผูใหญ คําขึ้นตนจดหมาย
สวนตัวจะอยูในรูปของคําแสดงความคารวะ ตามดวยคําเรียกขาน และเมื่อ เขียนถึงผูนอย หรือผูที่เทา
เทียมกัน รูปแบบที่ใชไดแก คําทักทาย ตามดวยคําเรียกขาน และคําเรียกขาน นอกจากนี้ยังพบวา ชื่อ
ซึ่งเปนคําเรียกขานประเภทหนึ่งมีการใชนอยมากในการเปนสวนประกอบของคําขึ้นตนจดหมาย
สวนตัว เมื่อเขียนถึงผูใหญ โดยเฉพาะญาติที่มีความอาวุ โสมาก และผูเปนครู สําหรับรูปแบบการใชคํา
ขึ้นตนจดหมายสวนตัวที่แปรไปตามอายุของผูเขียน 4 กลุม อายุ ผลการศึกษาพบวา ไมมคี วามแตกตาง
ของการใชในระดับที่เปนรูปแบบใหญ แตจะแตกตางกันในระดับที่เปนรูปแบบยอยโดยเฉพาะการใชคํา
ขึ้นตนซึ่งไดแก คําทักทาย และคําแสดงความ คาราวะ กลาวคือ ผูเ ขียนกลุม อายุ 10 – 15 ปใชคํา
ทักทายและคําแสดงความคารวะในแบบตางๆมากที่สุด เมื่อเทียบกับผูเขียนอีก 3 กลุม
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคําเรียกขานตางประเทศ
บราวนและฟอรด (Brown and Ford) (1964) ศึกษาภาษาอังกฤษแบบอเมริกันพบวาการใช
คําเรียกขาน 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 ใชในหมูคนที่
เพิ่งรูจักกัน (3) ตําแหนง นามสกุล และชื่อแรก (Title + last name + first name) เปนความสัมพันธ
แบบไมสมดุลอันเนื่องมาจากความแตกตางของสถานภาพของผูพูดและผูฟง เชน อายุ อาชีพ เปนตน
ซึ่งพบวา ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชคําเรียกขาน คือ อาชีพ หรือตําแหนง
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นอกจากนี้ เออรวิน – ทริปป (Ervin-Trip 1972) ไดขยายขอบเขตของบราวนและฟอรดโดย
ศึกษาระบบเรียกขานในภาษาอังกฤษของคนอเมริกัน โดยนํา เอาปจจัยอื่นๆเขามาพิจารณาประกอบ
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, คําเรียกญาติตามดวยชือ่ , ชื่อ และไมใชคํา
เรียกขานเลย ซึ่งจะเห็นไดวา การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษากฎของการเลือก ซึ่งหมายถึง คนในสังคมๆ
หนึ่ง เมื่อตองการใชคําเรียกขานแตละครั้งตองคํานึงถึงความสัมพันธของตนและคูสนทนาเปนปจจัย
สําคัญในการใชคําเรียกขาน
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยแบงขั้นตอนในการดําเนินการไว 4 ขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การกําหนดตัวอยางประชากรและกลุม ตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล

การกําหนดตัวอยางประชากรและกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยแบงการวิจัยออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ผูวิจัยศึกษารูปแบบคําเรียกขาน
นายกรัฐมนตรีที่พบในการพาดหัวขาวจากนั้นนํามาวิเคราะหความแตกตางระหวางการใชคําเรียกขาน
นายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือนและนายกรัฐมนตรีที่เปนทหาร ระยะที่ 2 ผูวิจัยนําขอมูลภาษาที่ไดจาก
การวิเคราะหในระยะที่ 1มาใชในการศึกษาทัศนคติของผูอาน มีกลุมตัวอยางเปนนิสิตทั้งชายและหญิง
ระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยการคัดเลือกประชากรนั้น โดย
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตกลุมประชากรไว 2 กลุมคือ นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตร และนิสติ วิชาเอกภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร ในขั้นตนผูวิจัยไดนําแบบสอบถามแจกไปยังกลุมนิสิตทั้ง 2 วิชาเอก โดยเก็บ
แบบสอบถามจากนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตร 82 คนและนิสติ วิชาเอกภาษาไทย 64 คน จากนั้นผูวิจัยได
คัดเลือกโดยคัดแบบสอบถามที่นิสิตตอบแบบเรียงกันทุ กขอออก รวมทั้งนิสิตที่กรอกขอมูลไมครบถวน
เมื่อคัดเลือกแลวไดนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรจํานวน 50 คนและนิสิตวิชาเอกภาษาไทยจํานวน 50 คน
รวมทั้งสิ้นจํานวน 100 คน

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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
ขอความที่กําหนดไววาเหมาะสมมากหรือนอยเพียงใด โดยผูวิจัยไดนําขอความจากหนังสือพิมพ ทั้ง
การพาดหัวขาว ยอหนานํา และตัวขาว มาใชในการเปนตัวกระตุนใหผูตอบแบบสอบถาม เลือกตอบวา
มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด สวนจํานวนขอมีทั้งหมด 28 ขอ เปนคําถามที่ใชจริง 8 ขอ และเปน
ตัวลวง 20 ขอ ซึ่งคําถามที่ใชจริงนั้นแบงเปนนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือน 4 ขอ นายกที่เปนทหาร 4 ขอ

ขั้นตอนในการเก็บขอมูล
ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยแบงออกเปน 2 ระยะคือ
ระยะที่ 1 เก็บขอมูลการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีจากการพาดหัว ขาวของหนังสือพิมพ
รายวัน โดยเก็บขอมูลทั้งหนังสือพิมพไทยรัฐและหนังสือพิมพสยามรัฐ
ระยะที่ 2 หลังจากที่ไดมีการคัดเลือกกลุมประชากรที่จะนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้แลวผูวิจัย
ไดนําแบบสอบถามที่เตรียมไวไปแจกยังกลุมของนิสิตที่ไดกําหนดไว จากนั้นนัดหมายวันเวลาที่จะเก็บ
แบบสอบถาม จากนั้นนําแบบสอบถามที่ไดไปวิเคราะหขอมู ลทางสถิติ

3.4 การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 ระยะคือ
ระยะที่ 1 หลังจากที่ไดขอมูลการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีจากการพาดหัวขาวของ
หนังสือพิมพรายวันแลว โดยเก็บขอมูลทั้งหนังสือพิมพไทยรัฐและสยามรัฐมารวมกันเนื่องจากขอมูล
ของหนังสือพิมพทั้ง 2 ฉบับมีความใกลเคียงกันทั้งรูปแบบของคําเรียกขานและคาสถิติที่พบใน
หนังสือพิมพทั้ง 2 ฉบับ จากนั้นนํามาวิเคราะหดวยวิธีการหาคา (chi – square)
ระยะที่ 2 หลังจากที่ไดขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามแลว นําความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ใชภาษามาวิเคราะหดวยวิธีทดสอบทีแบบอิสระ (t – test) หลังจากที่ไดผลของการวิเคราะหแลว ผูวิจัย
จะสรุปและอภิปรายผลที่เกิดขึ้น
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษารูปแบบการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีแบงออกเปน 2 ตอนคือ 1) การใชคําเรียกขาน
ในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวันและ 2) ทัศนคติของผูอานที่มีตอการใชคําเรียกขาน ระยะเวลาใน
การเก็บขอมูลจากหนังสือพิมพมคี วามสอดคลองกับระยะเวลาทีน่ ายกรัฐมนตรีผูซึ่งเปนประชากรของการ
วิจัย กําลังดํารงตําแหนง คือ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2539 ถึง 31 มีนาคม 2540 เปนการศึกษาคําเรียกขาน
ของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึง 31 มีนาคม 2553 เปนการศึกษาคําเรียกขาน
ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยเก็บขอมูลจากหนังสือพิมพไทยรัฐและหนังสือพิมพสยามรัฐ การวิเคราะห
ขอมูลแบงออกเปน 2 ตอนคือ การวิเคราะหขอมูลจากหนังสือพิมพ และการวิเคราะหขอมูลจาก
แบบสอบถามซึง่ เปนคําถามทีส่ รางมาจากที่ไดมาจากการวิเคราะหในตอนที่ 1

1. รูปแบบคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่พบในการพาดหัวขาวและความสัมพันธของ
การใชคําเรียกขานกับประเภทของการเขียนขาว
การศึกษารูปแบบการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่พบในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน
เปนการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางรูปแบบคําเรียกขานของนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือนและ
นายกรัฐมนตรีที่เปนทหาร รวมทั้งวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางรูปแบบการใชคําเรียกขานกับประเภทของ
ขาว พบวา มีการใชคําเรียกขานทั้งหมด 6 รูปแบบ คือชื่อเลน ชื่อตน ตําแหนง คํานําหนา + ชื่อตน ตําแหนง
+ ชื่อตน และคํานําหนา + ชื่อตน + นามสกุล + ตําแหนง จากนั้นผูวิจัยไดจัดกลุมรูปแบบคําเรียกขานตาม
ประเภทของการเขียนขาว 3 ประเภท คือ พาดหัวขาว ยอหนานํา และตัวขาว
1.1 การใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีในการพาดหัวขาว
รูปแบบคําเรียกขานที่พบในการพาดหัวขาวมากที่สุดคือ การใชชื่อเลน ซึ่งเปนคําพยางคเดียวคือ
มารคและจิ๋ว และคําสองพยางคคือ บิ๊กจิ๋ว โดยชื่อเลนของนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือนนั้นพบในการพาด
หัวขาวรอยละ 47.29 และรอยละ 79.03 เปนการเรียกนายกรัฐมนตรีที่เปนทหาร กลาวไดวา ชื่อเลน คือ คํา
ที่ตั้งขึ้นสําหรับใชเรียกแทนชื่อตน การใชชื่อเลนเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยสรางสี สันและเพิ่มความนาสนใจใหกับ
การนําเสนอขาวอีกทั้งยังมีสวนทําใหประหยัดเนื้อที่พิมพดวย ในการเรียกชื่อเลน พบวามีการใชชื่อเลนใน
การพาดหัวขาวมากที่สุด
ตัวอยาง
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-

มารคมุดบานสี่เสา หารือลับปาเปรม
(ไทยรัฐ, 4 มกราคม 2553)

คําเรียกขานที่ใชเรียกนายกรัฐมนตรีที่เปนทหารคือคําวา จิ๋ว และ บิ๊กจิ๋ว ซึ่งเดิมมีชื่อเลนคือ ติ๋ง แตตอมาแต
ไมพบคําวาติ๋ง ซึ่งเปนชื่อเลนของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เนื่องจากเพื่อนในกลุมทหารเรียกวา จิ๋ว จึงถูก
เรียกตอมาแทนชื่อเลนเดิมซึ่งถือไดวาเปนการใชฉายาในการเรียกขาน การใชฉายาเปนการใชคําที่บุคคล
อื่นใชเรียกแทนชื่อเลน คําเรียกขานรูปแบบนี้มีกลวิธีทางการเขียนหนัง สือพิมพที่คลายคลึงกับชื่อเลน และ
สามารถเรียกแทนชื่อเลนได
ตัวอยาง
-

แตงตั้งตัวแทน3ฝาย ‘จิ๋ว’ผูชี้ขาดเดินหนาแกปมม็อบ
(ไทยรัฐ, 29 มกราคม 2540)

-

บิ๊กจิ๋วยื่นคําขาดตั้งหนอยงานอิสระ
(ไทยรัฐ, 20 มกราคม 2540)

ความถีข่ องรูปแบบคําเรียกขานที่พบในการพาดหัวขา วหนังสือพิมพรายวันในลําดับถัดมาคือ ชื่อ
ตน การเรียกขานโดยการใชชื่อตนในการพาดหัวขาวหนังสือพิมพนั้นเปนการเปนการเรียกเฉพาะชื่อจริง
โดดๆ ไมมีคํานําหนา หรือนามสกุล คาเฉลี่ยของการเรียกชื่อตนนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือนและ
นายกรัฐมนตรีที่เปนทหารมีความแตกตางกัน มีการใชชื่อตนในการพาดหัวขาวเพื่อเรียกขานนายกรัฐมนตรี
ที่เปนพลเรือนรอยละ 41.89 และรอยละ 9.67 เปนการเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่เปนทหาร
ตัวอยาง
-

ชวลิตเชื่อมั่นน้ําพระทัยในหลวง ราชินี
(ไทยรัฐ, 3 มกราคม 2540)

-

เมินปรับ ครม. อภิสิทธิ์ลั่นรอการเมืองนิ่ง
(สยามรัฐ, 1 ธ.ค. พ.ศ. 2552)

ความถีข่ องรูปแบบคําเรียกขานที่พบในการพาดหัวขาวหนังสือพิมพรายวัน ที่นอยที่สุดคือ ตําแหนง การใช
ตําแหนงในการเรียกขานเปนการใชสถานะ หรือหนาที่ในการเรียกบุคคลนั้ น โดยคําที่พบเปนคํา 2 พยางค
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คือคําวา นายก เทานั้น คาเฉลี่ยของการเรียกตําแหนงพบการเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือน รอยละ
10.81 และรอยละ 11.29 เปนการเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่เปนทหาร
ตัวอยาง
- หลวงพอคุณเปากระหมอมนายก 4 พรวด แถมดวย 1 พรวดแลกกับการขอใหปราบปรามยาบา
(ไทยรัฐ, 5 มกราคม 2540)
-

ซุกบึ้มนายก โจรใตเหิมซุมปวนปดถนน
(สยามรัฐ, 8 ม.ค. พ.ศ. 2553)
จากขอมูลทั้งหมดจะเห็นไดวารูปแบบคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีความสัมพันธกับประเภทของการ

เขียนขาว โดยการพาดหัวขาว เปนสวนที่สรางความดึงดูดใจ ใหผูอานไดทราบถึงประเด็นหลักของขาว
ภาษาที่ใชก็มักจะเปนคําที่สั้น กระชับ ไดใจความ คําเรียกขานที่พบสวนใหญจึงเปน ชื่อเลน ชื่อตน และ
ตําแหนง จากขอมูลดังกลาวสามารถสรุปเปนตารางไดดังนี้
ตาราง 1 รูปแบบคําเรียกขานที่พบในหนังสือพิมพรายวันและคารอยละความสัมพันธของการใชคํา
เรียกขานกับประเภทของการเขียนขาวของนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือนและนายกรัฐมนตรีที่เปน
ทหาร
ประเภทของการเขียน
ขาว
การ
พาด
หัว
ขาว

คําเรียกขาน
นายกรัฐมนตรี
พลเรือน
คําเรียกขาน

ชื่อเลน

ชื่อตน

ตําแหนง

รวม

47.29%

41.89%

10.81%

100%

(35)

(31)

(8)

(74)

79.03%

9.67%

11.29%

100%

(49)

(6)

(7)

(62)

นายกรัฐมนตรี
ทหาร
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จากตาราง 1 แสดงใหเห็นถึงรูปแบบของการใชคําเรียกขานของนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือนและ
นายกรัฐมนตรีที่เปนทหาร รวมทั้งจํานวนรอยละคําเรียกขานของนายกรัฐมนตรีทั้ง 2 สถานะที่ปรากฏใน
การพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน ผูวิจัยไดนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหทางสถิติโดยใช ไค แสควร
(chi – square) เพื่อหาความแตกตางระหวางการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือนและ
นายกรัฐมนตรีที่เปนทหารและสามารถสรุปเปนตารางไดดังนี้
ตาราง 2 เปรียบเทียบรูปแบบคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีพลเรือนและนายกรัฐมนตรีทหารในการ
พาดหัวขาวหนังสือพิมพรายวัน
สถานภาพของ
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีที่
เปน
พลเรือน
นายกรัฐมนตรีที่
เปนทหาร

รูปแบบคําเรียกขาน
ที่พบในการพาดหัว
ขาว
ชื่อเลน ชื่อตน ตําแหนง

Chi
square
18.376

sig

0.00*

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
จากขอมูลตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา รูปแบบการใชคําเรียกขานของนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือน
และนายกรัฐมนตรีที่เปนทหารนั้นมีความแตกตางกันสอดคลองกับสมมติฐานที่ 1 ที่วาการใชคําเรียกขานที่
ปรากฏในการพาดหัวขาวมีความสัมพันธกับสถานภาพทางสังคมของนายกรัฐมนตรี จากนั้นผูวิจัยไดนํา
ขอมูลรูปแบบการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่พบในการพาดหัวขาวมาเปรียบเทียบหาความแตกตาง
ของรูปแบบคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีในการพาดหัวขาว โดยแบงนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือนและ
นายกรัฐมนตรีที่เปนทหารขอมูลที่พบ นํามาสรุปเปนตารางไดดังนี้
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ตาราง 3 เปรียบเทียบรูปแบบคําเรียกขานที่พบในการพาดหัวขาวของนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือน
สถานภาพของ
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีที่เปน
พลเรือน

รูปแบบคําเรียกขานที่พบใน
การพาดหัวขาว
ชื่อเลน ชื่อตน ตําแหนง

P - value
19.844

sig
0.0*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
จากขอมูลจะเห็นไดวาการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือนมีความแตกตางกัน
เชนเดียวกันกับการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือน ดังตารางที่ 4
ตาราง 4 เปรียบเทียบรูปแบบคําเรียกขานที่พบในการพาดหัวขาวของนายกรัฐมนตรีที่เปนทหาร

สถานภาพของ
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีที่เปน
ทหาร

รูปแบบคําเรียกขานที่พบใน
การพาดหัวขาว
ชื่อเลน ชื่อตน ตําแหนง

P - value
18.853

sig
0.0*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
จากขอมูลสามารถกลาวไดวา คําเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่พบในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพ
รายวัน ทั้งนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือนและนายกรัฐมนตรีที่เปนทหารมีความแตกตางกัน นอกจากนี้ผูวิจัย
พบวา รูปแบบคําเรียกขานที่พบในยอหนานําและตัวขาว สามารถแปรไปตามประเภทของการเขียนขาว
โดยผูวิจัยไดกลาวสรุปไวในหัวขอถัดไปนี้
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1.2 การใชคาํ เรียกขานนายกรัฐมนตรีในยอหนานํา
ในสวนของการเขียนยอหนานํา รูปแบบของคําเรียกขานที่ พบคือ ชื่อเลน, ชื่อตน, ตําแหนง, คํานําหนา + ชื่อ
ตน, และตําแหนง + ชื่อตน ซึ่งจะเห็นไดวาในยอหนานํามีรูปแบบคําเรียกขานเพิ่มจากเดิม คือ คํานําหนา +
ชื่อตน และตําแหนง + ชื่อตน ซึ่งคํานําหนา + ชื่อตน คือคําที่ใสเพิ่มไปในชื่อของบุคคลเพื่อบงบอกถึง
สถานภาพ เชน การศึกษา ยศตําแหนง หรือบรรดาศักดิ์ อาทิ นาย นาง นางสาว ศาสตราจารย พันเอก
เจาชาย กษัตริย จักรพรรดิตามดวยชื่อตนของบุคคล ตัวอยางเชน สวน ตําแหนง + ชื่อตน คือ การใช
สถานะ หรือหนาที่ ในงานวิจัยนี้พบวาคําเรียกขานที่ใชเรียกนายกรัฐมนตรีที่คือคําวา นายก และตามดวย
ชื่อตนของนายกรัฐมนตรีโดยพบการใชคําเรียกขานรูปแบบนี้เฉพาะนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือน
ตัวอยางเชน นายกอภิสิทธิ์ เรงแกปญหาความขัดแยง เปนตน โดยคาเฉลี่ยรูปแบบคําเรียกขาน
นายกรัฐมนตรีพลเรือนที่พบในยอหนานํามากที่สุดคือ ชื่อตนรอยละ 36.36 รองลงมาคือชื่อเลนรอยละ
33.76 และตําแหนงรอยละ18.18 ตามลําดับ แตรูปแบบคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่เปนทหารมีความ
แตกตางกันออกไปที่พบมากที่สุดคือ ชื่อเลนรอยละ 76.47 รองลงมาคือตําแหนงรอยละ 14.70 และ ชื่อตน
รอยละ 7.35 ตามลําดับ
1.3 การใชคาํ เรียกขานนายกรัฐมนตรีในตัวขาว
ในสวนของตัวขาว คําเรียกขานที่พบคือ ตําแหนง, คํานําหนา + ชื่อตน, และคํานําหนา + ชื่อตน +
นามสกุล + ตําแหนง จะเห็นไดวาคําเหลานี้เปนการใชภาษาที่เปนทางการ มีระเบียบแบบแผนในการเขียน
เนนเนื้อหาสาระและขอมูลที่ครบถวน โดยคาเฉลี่ยรูปแบบคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีพลเรือนที่พบในตัว
ขาวมากที่สุดคือ คํานําหนา + ชื่อตนรอยละ 54.36 รองลงมาคือ คํานําหนา + ชื่อตน + นามสกุล +
ตําแหนงรอยละ 32.88 และตําแหนงรอยละ 8.72 สวนรูปแบบคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่เปนทหารที่พบ
ในตัวขาวมากที่สุดคือ คํานําหนา + ชื่อตนรอยละ 55.24 รองลงมาคือ คํานําหนา + ชื่อตน + นามสกุล +
ตําแหนงรอยละ 41.25 และตําแหนงรอยละ 4.19 ตามลําดับ
จากขอมูลทั้งหมดสามารถกลาวโดยสรุปไดวา รูปแบบการใชคําเรียกขานของนายกรัฐมนตรีที่เปน
พลเรือนและทหารมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่
1 คือ การใชคําเรียกขานที่ปรากฏในการพาดหัวขาวมีความสัมพันธกับสถานภาพทางสังคมของ
นายกรัฐมนตรี สวนรูปแบบคําเรียกขานที่พบในหนังสือพิมพรายวัน มีทั้งหมด 6 รูปแบบ คือ ชื่อเลน, ชื่อตน,
ตําแหนง, คํานําหนา + ชื่อตน, ตําแหนง + ชื่อตน, และคํานําหนา + ชื่อตน + นามสกุล + ตําแหนง โดย
รูปแบบการใชคําเรียกขานจะแปรไปตามประเภทของการเขียนขาว แสดงใหเห็นวารูปแบบคําเรียกขาน
นายกรัฐมนตรีความสัมพันธกับประเภทของการเขียนขาว 3 ประเภท คือ 1) การพาดหัวขาว ตองสราง
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ความดึงดูดใจแกผูอาน ใหผูอานไดทราบถึงประเด็นหลักของขาว ภาษาที่ใชก็มักจะเปนคําที่สั้น กระชับ ได
ใจความ 2) ยอหนานํา เปนสวนที่จะนําเขาสูเนื้อหาของขาว และ3) ตัวขาว เปนสวนที่นําเสนอเนื้อหา
สาระสําคัญของขาว ดังนั้นจะเห็นไดวา รูปแบบคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีมีการเลือกใชตามความ
เหมาะสมกับประเภทของการเขียนขาว แตผูวิจัยไดมุงประเด็นไปที่การใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีในการ
พาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน ซึ่งพบวาการพาดหัวขาวมีการใชคําเรียกขานทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ ชื่อ
เลน, ชื่อตน, และตําแหนง แสดงใหเห็นวารูปแบบคําเรียกขานมีความสัมพันธกับประเภทของการเขียนขาว
โดยการพาดหัวขาว เปนสวนที่สรางความดึงดูดใจ ใหผูอานไดทราบถึงประเด็นหลักของขาว ภาษาที่ใชก็
มักจะเปนคําที่สั้น กระชับ ไดใจความ

2. ทัศนคติของผูอานตอการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่พบในการพาดหัวขาว
หนังสือพิมพรายวัน
การศึกษาในขั้นตอนนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติตอการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีในการ
พาดหัวขาวหนังสือพิมพรายวันของนิสิตที่มีความสนใจดานการเมืองและนิสิตที่มีความสนใจเรื่องความ
เหมาะสมในการใชภาษาไทยใหถูกตอง ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตกลุมประชากรที่จะศึกษาไว 2 กลุมคือ
นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร และนิสิตวิชาเอกภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร คําถามในการวิจัยในขั้นตอนนี้คือ ตองการทราบวา ความคิดเห็นของนิสิต
นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรกบั นิสติ วิชาเอกภาษาไทยมีทัศนคติคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีเหมือนหรือแตกตาง
กันอยางไร ซึ่งขอมูลที่พบมีดังนี้
2.1 การเปรียบเทียบทัศนคติของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรกับวิชาเอกภาษาไทยตอการใชคํา
เรียกขานนายกรัฐมนตรีทพ
่ี บในการพาดหัวขาวหนังสือพิมพรายวัน
ในการศึกษาขั้นตอนนี้ผูวิจัย ไดนําขอความจากหนังสือพิมพ ที่ไดจากการพาดหัวขาว มาใชในการ
สรางคําถามเพื่อใหกลุมประชากรทั้ง 2 กลุม คือ นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทย
เลือกตอบวาการใชภาษาและรูปแบบการเรียกขานมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด จากนั้นผูวิจัยไดนํา
ขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหทางสถิติดวยการหาคาที (Independent t – test) โดยสามารถสรุปเปนตารางได
ดังนี้
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ตาราง 5 คาที (Independent t – test) แสดงความแตกตางของทัศนคติตอการใชคําเรียกขานของ
นายกรัฐมนตรีของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทย
รูปแบบที่

รูปแบบคําเรียกขาน

1

ชื่อเลน
เชน มารค

2

ชื่อตน
เชน อภิสิทธ

1

ชื่อเลน
เชน จิ๋ว
ชื่อตน
เชน ชวลิต

2

สถานะทางสังคมของ
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือน

นายกรัฐมนตรีที่เปนทหาร

t

sig

-3.614

.002*

-3.553

.001*

-3.120

.000*

-3.014

.001*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05

ตาราง 5 แสดงความแตกตางของของทัศนคติตอการใชคําเรียกขานของนายกรัฐมนตรีที่เปนพล
เรือนของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทย พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ทั้ง 2 รูปแบบคือ ชื่อเลนและชื่อตน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานข อที่ 2 คือ นิสิตที่สนใจดาน
การเมืองและสนใจดานการใชภาษามีความเห็นแตกตางกัน สามารถกลาวไดวานิสิตทั้ง 2 วิชาเอกอยูใ น
ชุมชนภาษาที่แตกตางกัน นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรเปนนิสิตกลุมที่มีความสนใจทางดานการเมืองสวนนิสิต
วิชาเอกภาษาไทยเปนกลุมที่มีความสนใจเรื่องความเหมาะสมและความถูกตองของการใชภาษาไทย
ดังนั้นทัศนคติตอการใชคําเรียกขานของนิสิตทั้ง 2 กลุมจึงมีความแตกตางกัน เพื่อใหเขาใจและเห็นภาพ
มากขึ้นวานิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทยมีทัศนคติที่แตกตางกันอยางไร ผูวิจัยจึงขอสรุป
ขอมูลเปนภาพประกอบดังนี้
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ภาพประกอบ 4 รอยละการแสดงความเห็นของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทยที่มีตอการ
ใชชื่อเลนของนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือน
ภาพประกอบ 4 แสดงใหเห็นวาทัศนคติของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและวิชาเอกภาษาไทยตอการใช
คําเรียกขานโดยใชชื่อเลนในการพาดหัวขาวมีความแตกตางกัน กลาวคือ นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรมี
ความเห็นวา การใชชื่อเลนมีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุดไปหามากที่สุดคือ รอยละ 12 , รอยละ 36,
รอยละ 30, รอยละ 16, และรอยละ 6 ตามลําดับ สวนนิสิตวิชานิสติ วิชาเอกภาษาไทยมีความเห็นวา การใช
ชื่อเลนมีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุดไปหามากที่สุดคือ รอยละ 6, รอยละ 8, รอยละ 76, รอยละ10,
และรอยละ 2 ตามลําดับ สวนการแสดงความเห็นของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทยที่มี
ตอการใชชื่อตนมีความแตกตางกันออกไป สามารถสรุปขอมูลไดดังภาพประกอบ 5
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ภาพประกอบ 5 รอยละการแสดงความเห็นของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทยที่มีตอการ
ใชชื่อตนของนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือน
ภาพประกอบ 5 แสดงใหเห็นวาทัศนคติของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและวิชาเอกภาษาไทยตอการใช
คําเรียกขานโดยใชชื่อตนในการพาดหัวขาวมีความแตกตางกัน กลาวคือ นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรมีความเห็น
วา การใชชื่อเลนและฉายามีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุดไปหามากที่สุดคือ 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 สวนการแสดงความเห็นของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิ ชาเอก
ภาษาไทยที่มีตอการใชชื่อตนของนายกรัฐมนตรีที่เปนทหาร มีความแตกตางกันออกไป สามารถสรุปขอมูล
ไดดงั ภาพประกอบ 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 ตามลําดับ สวนนิสติ วิชาเอกภาษาไทยมีค วามเห็นวา การใชชื่อเลนมี
ความเหมาะสมในระดับนอยที่สุดไปหามากที่สุดคือ รอยละ 2, รอยละ 14, รอยละ 76, รอยละ6, และรอย
ละ 2 ตามลําดับ สวนการแสดงความเห็นของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทยที่มีตอการ
ใชชื่อตนของนายกรัฐมนตรีที่เปนทหารมีความแตกตางกันออกไป สามารถสรุปขอมูลไดดังภาพประกอบ 7
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ภาพประกอบ 7 รอยละการแสดงความเห็นของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทยที่มีตอการ
ใชชื่อตนของนายกรัฐมนตรีที่เปนทหาร
ภาพประกอบ 7 แสดงใหเห็นวาทัศนคติของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและวิชาเอกภาษาไทยตอการใช
คําเรียกขานโดยใชชื่อตน ในการพาดหัวขาวมีความแตกตางกัน กลาวคือ นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรมีความเห็น
วา การใชชื่อตนมีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุดไปหามากที่สุดคือ รอยละ 2 , รอยละ 32, รอยละ 38,
รอยละ 24, และรอยละ 4 ตามลําดับ สวนนิสิตวิชาเอกภาษาไทยมีความเห็นวา การใชชื่อตนมีความ
เหมาะสมในระดับนอยที่สุดไปหามากที่สุดคือ รอยละ 2, รอยละ 2, รอยละ 26, รอยละ68, และรอยละ 2
ตามลําดับ
นอกจากการศึกษาทัศนคติของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทยที่มีตอการใชคํา
เรียกขานนายกรัฐมนตรีในการพาดหัวขาวหนังสือพิมพรายวันแลว ผูวิจัย ยังไดศึกษาการใชคําเรียกขานของ
นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทยกับปจจัยดานความสนิทสนมดวย เมื่อผูตอบ
แบบสอบถามพูดกับเพื่อนสนิทและบุคคลที่ไมสนิทมีการใชคําเรียกขานรูปแบบไหน ซึ่งผูวิจัยไดกลาวโดย
สรุปในหัวขอตอไปนี้
2.2 การใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีกับปจจัยดานความสนิทสนม
การใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีเป นการสํารวจผูตอบแบบสอบถามดานการใชคําเรียกขานของ
นายกรัฐมนตรีกับบุคคลตางๆ ทั้งเพื่อนสนิท และบุคคลคนไมสนิท รวมทั้งเมื่อเพื่อนสนิทและบุคคลไมสนิท
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ใชคําเรียกขานกับผูตอบแบบสอบถามอยางไร เปนการสํารวจความเห็นในขั้นตนใหทราบวา ใน
ชีวิตประจําวันของผูตอบแบบสอบถามใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีกับบุคคลกลุมตางๆ อยางไร ผูวิจัยได
นํารูปแบบคําเรียกขานจากหนังสือพิมพรายวันมาเปนตัวแปรในการสํารวจทัศนคติในครั้งนี้ จากนั้นผูวิจัย
นําความถี่ในการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีรูปแบบตางๆ ซึ่งขอมูลที่พบ มีดังนี้
ตาราง 6 รอยละของการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีของผูตอบแบบสอบถามเมื่อใชกับเพื่อนสนิท
การใชคําเรียกขาน
นายกรัฐมนตรีของเพื่อนสนิท
เมื่อใชกับผูตอบแบบสอบถาม
รูปแบบของการเรียก
1.
2.
3.
4.

ชื่อเลน เชน ปู
ชื่อตน เชน ยิ่งลักษณ
ตําแหนง เชน นายก
คํานําหนา + ชื่อตน
เชน นางสาวยิง่ ลักษณ
5. ตําแหนง + ชื่อตน เชน
นายกยิง่ ลักษณ
6. คํานําหนา + ชื่อตน +
นามสกุล + ตําแหนง
เชน นางสาวยิ่งลักษณ
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

วิชาเอกรัฐศาสตร

วิชาเอกภาษาไทย

รอยละ
รอยละ
สม่ําเสมอ บางครั้ง ไมเคย สม่ําเสมอ บางครั้ง ไมเคย
54
40
6
72
20
8
56
42
2
72
24
4
26
54
20
6
82
12
4
14
82
0
6
94
4

22

74

2

8

90

0

14

86

0

4

96

จากตาราง 5 จะเห็นวา ในสถานการณที่ผูพูดวิชาเอกรัฐศาสตรใชคําเรียกขานกับบุคคลที่สนิท ชื่อ
เลน ชื่อตน และ ตําแหนง มักถูกนํามาใชในการกลาวถึงบุคคลที่ 3 เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหพบวา มีการ
เลือกใชคําเรียกขานที่แตกตางกัน สอดคลองกับสมมติฐานที่ 2 คือ นิสิตที่สนใจดานการเมืองและสนใจดาน
การใชภาษามีความเห็นแตกตางกันเกี่ยวกับการใชคําเรียกขานในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน
จากสถิติในการใชคําเรียกขานโดยการใชชื่อเลนพบวา มีความถี่ในการตอบ บางครั้งมากที่สุด ทั้งนิสิต
วิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทย ที่สุด โดยนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรพบรอยละ 50 สวนนิสิต
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วิชาเอกภาษาไทย พบรอยละ 66 ซึ่งถือวามีความคลายคลึงกัน แตการใชคําเรียกขานโดยใชชื่อตนพบวา
นิสิตวิชาเอกภาษาไทยมีการใชคําเรียกขานรูปแบบนี้อยางสม่ํา เสมอมากที่สุดรอยละ 60 รองลงมาคือ
บางครั้งรอยละ 32 และ ไมเคยรอยละ 8 ตามลําดับ ซึ่งแตกตางจากนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรนิสิตวิชาเอก
รัฐศาสตร พบความถี่บางครั้ง มากที่สุดรอยละ 74 รองลงมาคือ สม่ําเสมอรอยละ 26เปอรเซ็นต และไมเคย
รอยละ 0 เชนเดียวกันกับการใชคําเรียกขานโดยใชตําแหนง นิสิตทั้งสองวิชาเอกมีการเลือกใชคําเรียกขานที่
แตกตางกัน โดยพบวา นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตร พบการเรียกขานรูปแบบนี้โดยใชตําแหนง มากที่สุดรอยละ
56 รองลงมาคือรอยละ 24 และไมเคยรอยละ 20 สวนนิสติ วิชาเอกภาษาไทย พบวาความถีข่ องการใชคาํ
เรียกขานรูปแบบนี้มากที่สุดคือ ไมเคยรอยละ 57 รองลงมาคือ บางครั้งรอยละ 39 และสม่ําเสมอรอยละ 4
ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวา คําเรียกขานที่ใช เปนภาษาพูด อีกทั้งยังบงบอกถึงความเปนปกแผน
(Solidarity) อีกดวยวา การใชชื่อเลนในการเรียกขานบุคคลที่ 3 เปนการแสดงถึงความสนิทสนมมาก สวน
ชื่อตนถือวาเปนคําเรียกขานที่มีการใชในระดับความสนิทสนมที่รองลงมาจากชื่อเลน สวนการใชคําเรียก
ขานโดยใช คํานําหนา + ชื่อตน, ตําแหนง + ชื่อตน และคํานําหนา + ชื่อตน + นามสกุลและตําแหนง การใช
คําเรียกขานทั้ง 3 รูปแบบนี้จะเปนไปในทิศทางเดียวกั น ทั้ง 2 วิชาเอก คือ พบวาความถี่ในการไมเคยใชคํา
รูปแบบนี้มากที่สุด รองลงมาคือบางครั้ง และสม่ําเสมอตามลําดับ เนื่องจากคําเรียกขานรูปแบบดังกลาว
เปนภาษาเขียน ระดับภาษาเปนระดับที่เปนทางการ สามารถพบคํารูปแบบนี้ไดในตัวขาวของหนังสือพิมพ
รายวัน ระดับการใชภาษาจึงมีความสุภาพ และเปนทางการ สวนการใชคําเรียกขานโดยใช นายกรัฐมนตรี
ผูตอบแบบสอบถามใชกับบุคคลที่ไมสนิท หากนํามาเปรียบเทียบกันจะเห็นไดวา มีความแตกตางกัน โดย
ขอมูลที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ สามารถนําเสนอได ดังตารางที่ 6
ตาราง 7 รอยละของการใชคําเรียกขานนายกรั ฐมนตรีของผูตอบแบบสอบถามเมื่อใชกับบุคคลที่ไม
สนิท
การใชคําเรียกขาน
นายกรัฐมนตรีของผูตอบ
แบบสอบถามเมื่อใชกับบุคคลที่
ไมสนิท
รูปแบบของการเรียก
1. ชื่อเลน เชน ปู
2. ชือ่ ตน เชน ยิ่งลักษณ

วิชาเอกรัฐศาสตร

วิชาเอกภาษาไทย

รอยละ
รอยละ
สม่ําเสมอ บางครั้ง ไมเคย สม่ําเสมอ บางครั้ง ไมเคย
14
40
46
2
72
26
26
56
18
8
76
16
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ตาราง 7 รอยละของการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีของผูตอบแบบสอบถามเมื่อใชกับบุคคลที่ไม
สนิท (ตอ)
การใชคําเรียกขาน
นายกรัฐมนตรีของผูตอบ
แบบสอบถามเมื่อใชกับบุคคลที่
ไมสนิท
รูปแบบของการเรียก
3. ตําแหนง เชน นายก
4. คํานําหนา + ชื่อตน
เชน นางสาวยิง่ ลักษณ
5. ตําแหนง + ชื่อตน เชน
นายกยิง่ ลักษณ
6. คํานําหนา + ชื่อตน +
นามสกุล + ตําแหนง
เชน นางสาวยิ่งลักษณ
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

วิชาเอกรัฐศาสตร

วิชาเอกภาษาไทย

รอยละ
รอยละ
สม่ําเสมอ บางครั้ง ไมเคย สม่ําเสมอ บางครั้ง ไมเคย
38
40
22
68
20
12
4
22
74
0
8
9
22

28

50

4

12

84

2

22

76

0

2
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จากตาราง 4 เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหพบวา มีการเลือกใชคําเรียกขานที่แตกตางกัน สอดคลอง
กับสมมติฐานที่ 2 คือ นิสิตที่สนใจดานการเมืองและสนใจดานการใชภาษามีความเห็นแตกตางกันเกี่ยวกับ
การใชคําเรียกขานในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน โดยรูปแบบที่พบวามีความแตกตางในการ
เลือกใชคําเรียกขานของนิสิตทั้ง 2 วิชาเอก คือ การใชชื่อเลน พบวา นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรมีความถี่ในการ
ตอบ ไมเคยมากที่สุดรอยละ 42 รองลงมาคือ บางครั้งรอยละ 40 และสม่ําเสมอรอยละ14 ตามลําดับ ซึ่ง
แตกตางจากนิสิตวิชาเอกภาษาไทยที่มีความถี่ในการตอบ บางครั้ง มากที่สุดรอยละ 72 รองลงมาคือ ไม
เคยรอยละ 26 และ สม่ําเสมอรอยละ 2 สวนการใชชื่อตนพบวา นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรมีความถี่ในการตอบ
บางครั้ง มากที่สุดรอยละ 56 รองลงมา คือ สม่ําเสมอรอยละ 26 และ ไมเคยรอยละ 18 แตกตางจากนิสิต
วิชาเอกภาษาไทยคือ มีความถี่ในการตอบ 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 พบวาความถี่ในการไมเคยใชคํารูปแบบนี้มากที่สุด เนื่องจากเปนภาษาเขียน ระดับภาษาเปน
ระดับที่เปนทางการ สามารถพบคํารูปแบบนี้ไดในตัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน
กลาวโดยสรุปไดวา จากการศึกษาการศึกษาลักษณะการใชคาํ เรียกขานนายกรัฐมนตรีในการพาด
หัวขาวหนังสือพิมพรายวันและทัศนคติของผูอานตอการใชภาษา ผูวิจัยพบวา รูปแบบคําเรียกขานใน
หนังสือพิมพรายวันมีทั้งหมด 6 รูปแบบ คือ ชื่อเลน ชื่อตน ตําแหน ง คํานําหนา + ชื่อตน ตําแหนง + ชื่อตน
และคํานําหนา + ชื่อตน + นามสกุล + ตําแหนง เมื่อศึกษาเฉพาะประเด็นของการพาดหัวขาวนั้นพบวามี 3
รูปแบบ คือ ชื่อเลน ชื่อตน และตําแหนง โดยพบวามีการใชชื่อเลนมากที่สุด รองลงมาคือ ชื่อตน และ
ตําแหนงตามลําดับ และเมื่อนําข อมูลการใชคําเรียกขานของนายกรัฐมนตรีพลเรือนและนายกรัฐมนตรี
ทหารในหนังสือพิมพรายวันมาเปรียบเทียบกัน พบวา มีความแตกตางกัน ที่ระดับ 0.05 จากนั้นผูวิจัยไดนํา
ขอมูลดังกลาวมาทําเปนแบบสอบถามวัดทัศนคติของผูอาน ผูการวิจัยพบวาในปจจัยดวนความสนิทสนม
นั้น รูปแบบคําเรียกขานที่ใชมากที่สุดคือ ชื่อเลน รองลงมาคือชื่อตน และตําแหนงตามลําดับ สวนการวัด
ทัศนคติของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและวิชาเอกภาษาไทยมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยรูปแบบคําเรียกขานของทั้งนายกรัฐมนตรีพลเรือนและนายกรัฐมนตรีทหารที่ พบวาแตกตาง
กันคือ ชื่อเลน และชื่อตน
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผล
งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่พบ
ในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวันโดยนําขอมูลคําเรียกขานของนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือน
และนายกรัฐมนตรีที่เปนทหารมาเปรียบเทียบเพื่ อหาความแตกตาง รวมทั้ง วิเคราะหความสัมพันธของ
การใชคําเรียกขานกับประเภทของการเขียนขาว ทั้งการพาดหัวขาว ยอหนานํา และตัวขาว โดยที่ผูวิจัย
มุงประเด็นไปที่รูปแบบคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่พบในการพาดหัวขาว สวนอีกประเด็นที่ศกึ ษาคือ
ทัศนคติของนิสิตที่มีความสนใจดานการเมืองและสนใจดานภาษาที่มีตอการใชคําเรียกขาน
นายกรัฐมนตรีในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน โดยที่คําถามในการวิจัยในขั้นตอนนี้คือ
ตองการทราบวา นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทยมีทัศนคติตอการใชคําเรียกขาน
นายกรัฐมนตรีที่แตกตางกันหรือไมอยางไร จะแบงออกเปน 2 ระยะ คือระยะที่ 1 หลังจากที่ไดขอมูล
วิเคราะหการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีจากการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวันแลว ดวยวิธกี าร
หาคารอยละและไค สแควร(Chi square) และระยะที่ 2 มาวิเคราะหความเห็นของกลุมประชากรที่มี
ตอการใชภาษาในหนังสือพิมพดวยวิธีทดสอบทีแบบอิสระ (Independent t – test) โดยสามารถสรุป
ผลการวิจัยเปน 2 ประเด็นดังตอไปนี้
1. รูปแบบการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่พบในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน
จากการศึกษารูปแบบการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่พบในการพาดหัวขาวของ
หนังสือพิมพรายวัน ผูวิจัยพบวารูปแบบของคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีในการพาดหัวขาวหนังสือพิมพ
รายวัน มี 3 รูปแบบ คือ
1. การใชชื่อเลน
2. การใชชื่อตน
3. การใชตําแหนง
จากการวิเคราะหความสัมพันธของการใชคําเรียกขานกับประเภทของการเขียนขาวโดย
เปรียบเทียบการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีพลเรือนกับนายกรัฐมนตรีทหารในการพาดหัวขาวพบวา
การใชคําเรียกขานของนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือนในการใชชื่อเลน มากที่สุด รองลงมาคือ ชื่อตน และ
ตําแหนง ตามลําดับ แตนายกรัฐมนตรีที่เปนทหารพบการใชชื่อเลนมากที่สุด รองลงมาคือตําแหนง
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และ ชื่อตน ตามลําดับ และเมื่อนํามาวิเคราะหความแตกตางดวยวิธีทางสถิติพบวา รูปแบบคําเรียก
ขานนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือนมีความแตกตางกับนายกรัฐมนตรีที่เปนทหารอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1 คือ การใชคําเรียกขานที่ปรากฏในการพาดหัวขาว
มีความสัมพันธกับสถานภาพทางสังคมของนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังพบวา ไมพบรูปแบบการใชคํา
เรียกขานโดยการใชตําแหนง ตามดวย ชื่อตน ของนายกรัฐมนตรีที่เปนทหาร นอกจากนี้ผูวิจัยพบวา
รูปแบบคําเรียกขานที่พบในยอหนานําและตัวขาว สามารถแปรไปตามประเภทของการเขี ยนขาว
รูปแบบของคําเรียกขานที่พบในยอหนานําคือ ชื่อเลน, ชื่อตน, ตําแหนง, คํานําหนา + ชื่อตน, และ
ตําแหนง + ชื่อตน นอกจากนี้ยังพบวา คาเฉลี่ยรูปแบบคําเรียกขานนากยกรัฐมนตรีพลเรือนที่พบในยอ
หนานํามากที่สุดคือ ชื่อตน รองลงมาคือชื่อเลน และตําแหนงตามลําดับ แต รูปแบบคําเรียกขาน
นายกรัฐมนตรีที่เปนทหารมีความแตกตางกันออกไปที่พบมากที่สุดคือ ชื่อเลน รองลงมาคือตําแหนง
และ ชื่อตน ตามลําดับ สวนรูปแบบของคําเรียกขานที่พบในตัวขาว คือ ตําแหนง, คํานําหนา + ชื่อตน,
และคํานําหนา + ชื่อตน + นามสกุล + ตําแหนง สวนคาเฉลี่ยรูปแบบคําเรียกขานนากยกรัฐมนตรีพล
เรือนที่พบในยอหนานํามากที่สุดคือ คํานําหนา + ชื่อตน รองลงมาคือ คํานําหนา + ชื่อตน + นามสกุล
+ ตําแหนง และตําแหนง สวนรูปแบบคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่เปนทหารที่พบในตัวขาวมากที่สุด
คือ คํานําหนา + ชื่อตน รองลงมาคือ คํานําหนา + ชื่อตน + นามสกุล + ตําแหนง และตําแหนง
ตามลําดับ
2. ทัศนคติของผูอานตอการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่พบในการพาดหัวขาว
หนังสือพิมพรายวัน
การศึกษาในขั้นตอนนี้แบงเปน 2 สวน คือ
2.1 การเปรียบเทียบทัศนคติของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรกับวิชาเอกภาษาไทยตอการ
ใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีทพ
่ี บในการพาดหัวขาวหนังสือพิมพรายวัน
การศึกษาในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาทัศนคติของนิสิตที่มีความสนใจดานการเมือง
และสนใจดานภาษาที่มีตอการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน
ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของความเหมาะสมของการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่เปนพล
เรือนของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิช าเอกภาษาไทยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เชนเดียวกับความคิดเห็นของความเหมาะสมของการใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีที่เปนทหาร
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ของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทย มีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ซึง่ สอดคลองกับสมมติฐานที่ 2 คือ นิสิตที่สนใจดานการเมืองและสนใจดานการใชภาษามีความเห็น
แตกตางกันเกี่ยวกับการใชคําเรียกขานในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน ซึ่งจะเห็นไดวาจาก
คาเฉลี่ยของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรมีความหลากหลายในการเลือกตอบ อีกทั้ง
2.2 การใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีกับปจจัยดานความสนิทสนม
การใชคําเรียกขานนายกรัฐมนตรี กับปจจัยดานความสนิทสนมมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใช
คําเรียกขานในชีวิตประจําวันของนิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและวิชาเอกภาษาไทย ทั้ งในการพูดกับเพื่อน
สนิทและบุคคลที่ไมสนิท ซึ่งผลการศึกษาพบวา ในการเรียกขานนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนบุคคลที่ 3 กับ
เพื่อนสนิท มีการใชชื่อเลนมากที่สุด รองลงมาคือ ชื่อตน ตําแหนง การใชคํานําหนา + ชื่อตน การใช
ตําแหนง + ชื่อตน และการใชคํานําหนา + ชื่อตน + นามสกุล + ตําแหนง ตามลําดับ สวนการเรียก
ขานนายกรัฐมนตรีกับบุคคลที่ไมสนิท พบวามีการใชตําแหนงในการเรียกขานมากที่สุด 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
ครั้งนี้พบวารูปแปรของคําเรียกขานที่ปรากฏในการพาดหัวขาวมี 3 รูปแบบ คือ ชื่อเลน ชื่อตน และ
ตําแหนง รูปแปรในยอหนานํามี 5 รูปแบบคือ ชื่อเลน, ชื่อตน, ตําแหนง, คํานําหนา + ชื่อตน, และ
ตําแหนง + ชื่อตน รูปแปรที่พบในตัวขาวมี 3 รูปแบบคือ ตําแหนง, คํานําหนา + ชื่อตน, และคํานําหนา
+ ชื่อตน + นามสกุล + ตําแหนง เมื่อพิจารณารูปแปรของคําเรียกขานที่ปรากฏในประเภทของขาวแต
ละประเภท พบวาการเลือกใชรูปแปรแตกตางกันขึ้นอยูกับจุดประสงคของการเขียนขาวแตละประเภท
ดังนั้นสถานภาพทางสังคมของนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือนและนายกรัฐมนตรีที่เปนทหารจึงไมเปน
ปจจัยสําคัญในการที่ผูเขียนนํามาใชพิจารณาในการใชรูปแปรในการเขียน เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ
มารติน โจส (Martin Joos,1961)(อางอิงใน อัมรา ประสิทธิ์รัฐสินธ 2538) เรื่อง The five clock
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(นาฬิกา 5 เรือน) ที่แบงการใชภาษาใหสอดคลองตามสถานการณแตกตางกัน 5 ลําดับคือ 1) วัจนลีลา
แบบตายตัว 2) วัจนลีลาแบบเปนทาง 3) วัจนลีลาแบบปรึกษาหารือ 4) วัจนลีลาแบบเปนกันเอง 5)
วัจนลีลาแบบสนิทสนม วัจนลีลาที่พบในการวิจัยระยะที่ 1 พบวัจนลีลาแบบเปนทางการ ซึ่งแสดงให
เห็นวาแสดงความแยกตัวออกจากผู อาน และเพื่อความกระชับของขอความในการเขียนขาวประเภทตัว
ขาว เชน “พล. อ. ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี ใหสัมภาษณผูสื่ อขาวที่ทําเนียบรัฐบาลภายหลัง
รวมงานวันเด็กแหงชาติ เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ผานมานี้ถึงเรื่องนโยบาย” สวนในการพาดหัวขาวผูเขียน
ขาวเลือกวัจนลีลาแบบเปนกันเอง ไดแกการใชชื่อเลน ชื่อจริง และตําแหนง
2. การใชรูปแปรของคําเรียกขานนายกรัฐมนตรีในการพาดหัวขาวมี ความสัมพันธกับชุมชน
ภาษาของผูอาน ในระยะที่ 2 ของการวิจัย ผูวิจัยพบวานิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรผูซึ่งอยูในชุมชนภาษาที่มี
ความสนใจดานการเมืองและนิสิตวิชาเอกภาษาไทยผูซึ่งอยูในชุมชนภาษาที่มีความสนใจทางดาน
ความเหมาะสมและถูกตองของการใชภาษา มีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของการใชรูปแปรนั้น
การเรียกขานายกรัฐมนตรี 2 รูปแบบไดแก ชื่อเลน และชื่อตนแตกตางกัน ผลการศึกษาสะทอนใหเห็น
วาชุมชนภาษาของผูอานของแตละชุมชนมีทัศนคติตอการใชภาษาที่แตกตางกัน นิสิตวิชาเอก
รัฐศาสตรใหความสนใจบุคคลในวงการเมือง เมื่อเรียกบุคคลการเมืองยอมใชรูปแบบภาษาที่
หลากหลาย ตัวอยางเชน นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตร ใหค วามเหมาะสมในรูปแปร ชื่อเลน คิดเปนคาเฉลี่ย
ความเหมาะสมในระดับนอยที่สุดไปหามากที่สุดคือ รอยละ 12 , รอยละ 36, รอยละ 30, รอยละ 16,
และรอยละ 6 ตามลําดับ ชื่อตนคิดเปนคาเฉลี่ย ความเหมาะสมในระดับนอยที่สุดไปหามากที่สุดคือ
รอยละ 4, รอยละ 22, รอยละ 42, รอยละ 26, และรอยละ 6 ตามลําดับ ในขณะที่นิสิตวิชาเอก
ภาษาไทยใหความสนใจรูปภาษาอยางระมัดระวัง เปนทางการดังเห็นไดจากความเห็นที่มีตอความ
เหมาะสมของรูปแปร ชื่อเลน/ฉายา คิดเปนคาเฉลี่ยความเหมาะสมในระดับนอยที่สุดไปหามากที่สุด
คือ รอยละ 6, รอยละ 8, รอยละ 76, รอยละ10, และรอยละ 2 ตามลําดับ ชื่อตนคิดเปนคาเฉลี่ย ความ
เหมาะสมในระดับนอยที่สุดไปหามากที่สุดคือ รอยละ 2, รอยละ 4, รอยละ 26, รอยละ 62, และรอยละ
8 ตามลําดับ นอกจากนั้นแลวปจจัยสังคมดานความเคารพยังมีความสัมพันธกับการแสดงความเห็น
ของนิสิตวิชาเอกภาษาไทยเพราะนิสิตกลุมนี้มีความเห็นวารูปแปรคําเรียกขานชื่อตนมีความเหมาะสม
โดยสะทอนไดจากคาเฉลี่ยสูงสุด นอกจากนี้แลวผูวิจัยไดศึกษาการใชรูปแปรของคําเรียกขาน
นายกรัฐมนตรีกับปจจัยดา นความสนิทสนม นิสิตวิชาเอกรัฐศาสตรและนิสิตวิชาเอกภาษาไทยมีการ
เลือกใชชื่อเลนมากที่สุด รองลงมาคือ ชื่อตน และตําแหนงตามลําดับ แสดงใหเห็นวาชื่อเลน ถือวาเปน
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วัจนลีลาแบบสนิทสนม ซึ่งผูพูดอยูในสถานการณที่สบายๆ ผูพูดไมตองระมัดระวังในการพูด การพูดที่
เปนไปตามธรรมชาติ ตางจากการพูดในสถานการณที่ไมสนิทสนมผูพูดมักไตรตรองกอนพูด ดังจะเห็น
ไดจากสวนที่แสดงความคิดเห็นแบบปลายเปดไดมีนิสิตวิชาเอกภาษาไทยไดแสดงความคิดเห็นไววา
ไมพูดเรื่องการเมืองกับบุคคลที่ไมสนิท

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. งานวิจยั นี้พบวาปจจัยทางสังคมดานความสัมพันธของผูพูดและผูฟง สถานการณและ
ชุมชนภาษาของผูพูดและผูฟงมีผลตอการเลือกใชรูปแปรของคําเรียกขาน ดังนั้นงานวิจัยครั้งตอไปควร
เก็บขอมูลจากสถานการณที่หลากหลาย ที่ผูพูดและผูฟงตองเผชิญหนากัน เชนการเก็บขอมูลจาก
สถานการณที่หลากหลาย ที่ผูพูดและผูฟงตองเผชิญหนากัน เชน การเก็บขอมูลจากภาพยนตร เพื่อ
วิเคราะหวาปจจัยสังคมใดมีผลตอการใชคําเรียกขานมากที่สุด
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการศึกษาการใชคาํ เรียกขานโดยวิธเี ก็ บที่แตกตางกัน อาทิ
แบบสัมภาษณ ซึ่งเปนวิธีที่งายและตรงไปตรงมา และอาจไดขอมูลที่หลากหลายมากขึ้น
3. ควรมีการศึกษากลุมชุมชนภาษาอื่นๆ เชน ชุมชนภาษาของเพศที่ 3 เนื่องจากกลุมของ
ชุมชนภาษานี้เปนกลุมที่มีความหลากหลายในการเรียกบุคคล
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แบบสอบถาม ทัศนคติตอการใชคําเรียกขานบุคคลในวงการเมืองที่พบในการพาดหัวขาวของ
หนังสือพิมพรายวัน
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แบบสอบถาม ทัศนคติตอการใชคําเรียกขานบุคคลในวงการเมืองที่พบในการพาดหัวขาวของ
หนังสือพิมพรายวัน
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้ใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอการ
ใชคําเรียกขานบุคคลในวงการเมืองที่ปรากฏในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพรายวัน การเก็บขอมูล
ครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของการดําเนินการวิจัยระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาศาสตรการศึ กษา
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒประสานมิตร แบบสอบถามชุดนี้ประกอบดวย 2 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ทัศนคติตอการใชคําเรียกขานบุคคลในวงการเมืองที่พบในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพ
รายวัน โดยแบงเปน 2 สวนคือ
2.1 การใชคําเรียกขานบุคคลในวงการเมืองของทาน
2.2 ความเหมาะสมของการใชคําเรียกขานบุคคลในวงการเมืองที่พบในหนังสือพิมพ
ผูตอบแบบสอบถามกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง โดยกรอกขอความหรือทํา
เครื่องหมาย ลงในแตละชองของระดับการประเมิน ผูวิจัยขอรับรองวาขอมูลดังกลาวจะเปน
ความลับ

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ..................................................... ป
3. คณะ
คณะมนุษยศาสตร
คณะสังคมศาสตร
อื่นๆ…………………(โปรดระบุ)
4. วิชาเอก
รัฐศาสตร
ภาษาไทย
อื่น………………… (โปรดระบุ)
5. การศึกษา ชั้นปที่ 1
2
3
4
6. พรรคการเมืองที่ทานชื่นชอบ
พรรคเพือ่ ไทย
พรรครวมใจไทยชาติพฒ
ั นา
พรรคประชาธิปตย
อื่นๆ……ไมมี…….. (โปรดระบุ)
พรรคภูมิใจไทย
พรรครักประเทศไทย
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ตอนที่ 2 ทัศนคติตอการใชคําเรียกขานบุคคลในวงการเมืองที่พบในการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพ
รายวัน โดยแบงเปน 2 สวนคือ การใชคําเรียกขานบุคคลในวงการเมืองของทาน และความเหมาะสม
ของการใชคําเรียกขานบุคคลในวงการเมืองที่พบในหนังสือพิมพ
2.1 การใชคําเรียกขานบุคคลในวงการเมืองของทาน
คําชี้แจง: โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชองวางใหตรงกับความถี่ที่ทานและบุคคลอื่นๆใชในการเรียก
บุคคลในวงการเมือง ตามความเปนจริงมากที่สุด
1. คําที่ทานใชเรียกขานบุคคลในวงการเมืองเมื่อสนทนากับเพื่อนสนิท
รูปแบบของการเรียก
ความถี่ในการใช
สม่ําเสมอ บางครั้ง ไมเคย
1. ชื่อเลน เชน ปู
2. ชื่อตน เชน ยิ่งลักษณ
3. ตําแหนง เชน นายก
4. คํานําหนา + ชื่อตน เชน นางสาวยิ่งลักษณ
5. ตําแหนง + ชื่อตน เชน นายกยิ่งลักษณ
6. คํานําหนา + ชื่อตน + นามสกุล + ตําแหนง เชน
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
7. อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………
2. คําที่ทานใชเรียกขานบุคคลในวงการเมืองเมื่อสนทนากับ บุคคลที่ไมสนิท
ความถี่ในการใช
รูปแบบของการเรียก
สม่ําเสมอ บางครั้ง ไมเคย
1. ชื่อเลน เชน ปู
2. ชื่อตน เชน ยิ่งลักษณ
3. ตําแหนง เชน นายก
4. คํานําหนา + ชื่อตน เชน นางสาวยิ่งลักษณ
5. ตําแหนง + ชื่อตน เชน นายกยิ่งลักษณ
6. คํานําหนา + ชื่อตน + นามสกุล + ตําแหนง เชน
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
7. อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………
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3. คําที่เพื่อนสนิทของทานใชเรียกนายกรัฐมนตรีเมื่อสนทนากับทาน
รูปแบบของการเรียก

ความถี่ในการใช
สม่ําเสมอ บางครั้ง ไมเคย

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อเลน เชน ปู
ชื่อตน เชน ยิ่งลักษณ
ตําแหนง เชน นายก
คํานําหนา + ชื่อตน เชน นางสาวยิ่งลักษณ
ตําแหนง + ชื่อตน เชน นายกยิง่ ลักษณ
คํานําหนา + ชื่อตน + นามสกุล + ตําแหนง เชน
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
7. อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………
4. คําที่บุคคลที่ไมสนิทกับทานใชเรียกนายกรัฐมนตรีเมื่อสนทนากับทาน
รูปแบบของการเรียก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อเลน เชน ปู
ชื่อตน เชน ยิ่งลักษณ
ตําแหนง เชน นายก
คํานําหนา + ชื่อตน เชน นางสาวยิ่งลักษณ
ตําแหนง + ชื่อตน เชน นายกยิ่งลักษณ
คํานําหนา + ชื่อตน + นามสกุล + ตําแหนง เชน
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
7. อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………

ความถี่ในการใช
สม่ําเสมอ บางครั้ง ไมเคย
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2.2 ความเหมาะสมของการใชคําเรียกขานบุคคลในวงการเมืองที่พบในหนังสือพิมพ
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชอง โดยพิจารณาวาการใชคําเรียกขานบุคคลในวงการเมือง
ในแตละขอวามีความเหมาะสมหรือไม (1 หมายถึงนอยที่สุด 2 หมายถึงนอย 3 หมายถึงปานกลาง 4
หมายถึงมาก 5 หมายถึงมากที่สุด)
ขอความที่ปรากฏในหนังสือพิมพ

ระดับความเหมาะสมของการใชคํา
เรียกขาน
1

1. มารคอางคนจํานวนมาก ยุ สลายม็อบ
2. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรค
ประชาธิปตย ไมหวันผลกระทบการเจรจา
3. จิ๋วชูที่สุดในโลก ปลื้มมวลมหาชน
4. เหลิมปูดวอรรูมลอนดอนบงการรุนแรง
5. ชวลิตประกาศตองชนะเลือกตั้ง
6. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ใหสมั ภาษณ
ถึงกรณีที่มีกระแสขาวการนําเสนอชื่อ
7. สุเทพขอม็อบอยาปวน ถกน้ําโขงวีระบุกหนังสือตาน
8. ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง ส.ส.พรรคเพื่อไทย ยื่นหนังสือ
ลาออกจากการเปน ส.ส.แลว
9. เทพเทือกติดโผ นายกคนกลาง
10. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีหารือลูกพรรค
11. เฉลิมหัก พท. ตั้ง ทางเลือกใหม
12. นายอภิสิทธิ์ สั่งหาทางเลือกอื่น

2

3

4

5
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ขอความที่ปรากฏในหนังสือพิมพ

13. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปดเผย
ภายหลังเดินทางไปพบ กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ
14. เทือกฟน นปช. เผาบาน กกต.
15. พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี เปดบานริมน้ํา
โขงใหขาราชการ พอคา ประชาชนรดน้ําดําหัว
16. นายอภิสิทธิ์ชี้ เงื่อนไขเรื่องสวนตัว
17. เหลิมการันตีไมออก
18. ชวลิตเชื่อมั่นน้ําพระทัยในหลวง ราชินี
19. มารคลมหวยออนไลนอางปญหาสังคม
20. จิ๋วอางตองหาขอมูลเพิ่มอีก
21. อภิสิทธิ์ลั่นรอการเมืองนิ่ง
22. พลเอกชวลิต ประกาศขอเปนกาวใจ
23. เฉลิมอาง กม. ไมหามอภัยโทษ
24. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ
เลขาธิการพรรคประชาธิปตย กลาวปฏิเสธความพายแพ
25. ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง รองนายกรัฐมนตรี ออกมา
ประกาศใหเวลาตํารวจ 3 วันเพื่อชี้แจงอเท็จจริง
26. พลเอกชวลิต ไดใหสัมภาษณขาวกอนออกรัฐสภา
27. สุเทพปูดทอน้ําเลี้ยงกอก 2
28. อภิสิทธิ์สั่งลมหวยออนไลน

ระดับความเหมาะสมของการใชคํา
เรียกขาน
1
2
3
4
5
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คําเรียกขานที่พบในหนังสือพิมพรายวันโดยเรียงตามลําดับวันที่
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คําเรียกขานที่พบในหนังสือพิมพรายวันโดยเรียงตามลําดั บวันที่
หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2540
ชวลิตเชื่อมั่นน้ําพระทัยในหลวง ราชินี
หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2540
หลวงพอคุณเปากระหมอมนายก 4 พรวด แถมดวย 1 พรวดแลกกับการขอใหปราบปราม
ยาบา
หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2540
พล. อ. ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี ใหสัมภาษณผูสื่อขาวที่ทําเนียบรัฐบาลภายหลัง
รวมงานวันเด็กแหงชาติ เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ผานมานี้ถึงเรื่องนโยบายวา
หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2540
แตงตั้งตัวแทน3ฝาย ‘จิ๋ว’ผูชี้ขาดเดินหนาแกปมม็อบ
หนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
เมินปรับ ครม. อภิสิทธิ์ลั่นรอการเมืองนิ่ง
หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2553
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ที่ศาลาสหทัยสมาคม
หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553
มารคมุดบานสี่เสา หารือลับปาเปรม
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หนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553
ซุกบึ้มนายก โจรใตเหิมซุมปวนปดถนน
หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2553
นายกอภิสิทธิ์ เรงแกปญหาความขัดแยง
หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ธัญญารับคลิปเสียงทะเลาะสามี”
“จางฆา ครูพละมอบตัว เปนผัวครูหญิงอางไมรูไมเห็น”
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ

56

ประวัติยอผูทาํ สารนิพนธ
ชื่อ ชื่อสกุล

นายทัศนพล เต็มสุข

วันเดือนปเกิด

15 เมษายน พ.ศ. 2528

สถานที่เกิด

กรุงเทพมหานคร

สถานที่อยูปจจุบัน

57/39 ซอยเทียนทะเล 28 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2546

มัธยมศึกษาปที่6
จากนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

พ.ศ. 2550

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

พ.ศ. 2555

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ภาษาศาสตรการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

