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งานวิจยันี#มีวตัถุประสงค์เพื.อศึกษาทศันคติของนิสิตระดบัอุดมศกึษาต่อการใช้ภาษาของ
อาจารย ์ กลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ยนิสติระดบัปรญิญาตร ี 270 คน และนิสติระดบับณัฑติศกึษา 153 
คน   การเกบ็ขอ้มูลทําโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ซึ.งประกอบด้วย 4 สถานการณ์จําลองซึ.งใน
สถานการณ์เหล่านั #นอาจารยไ์ดแ้จง้ขา่วหรอืตอบคาํถามนิสติผ่านเครอืขา่ยสงัคม www.facebook.com 
กลุ่มตวัอย่างจะตอ้งจนิตนาการว่าตนเป็นหนึ.งในนิสติเหล่านั #นและประเมนิลกัษณะต่างๆของอาจารย์
แต่ละทา่นในดา้นความสภุาพ ความเป็นมติร ความฉลาด สถานะทางสงัคม หน้าตา และความซื.อสตัย ์    

ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่า นิสติมีทศันคติที.ดีกว่าต่ออาจารย์ที.ใช้ภาษาเป็นทางการ  
เรยีกนิสติด้วยชื.อจรงิ  หรอืใชค้ําลงทา้ยบอกความสุภาพตามเพศของตนมากกว่าตามเพศของนิสติ   
และในกรณีที.อาจารยใ์ชค้าํลงทา้ยตามเพศของนิสติ  นิสติมทีศันคตทิี.ดต่ีออาจารยห์ญงิที.ใชค้าํลงทา้ย
ตามเพศของนิสติชายมากกว่าอาจารยช์ายที.ใชค้าํลงทา้ยตามเพศของนิสติหญงิ    นิสติมทีศันคตทิี.
ดกีว่าต่ออาจารยท์ั #งชายและหญงิที.เรยีกตนเองว่า “อาจารย”์   มากกว่าอาจารยท์ี.เรยีกตวัเองว่า “คร”ู 
และ “ดฉินั/ผม”    อาจารยท์ี.เรยีกตนเองว่า “คร”ู ไดร้บัการตดัสนิว่ามคีวามเป็นมติรสงูที.สดุ  นิสติระดบั
ปรญิญาตรมีทีศันคตทิี.ดต่ีออาจารยไ์ม่ว่าในการใชภ้าษาในรปูแบบใดมากกว่านิสติระดบับณัฑติศกึษา  
นอกจากนั #นนิสติระดบัปรญิญาตรยีงัมทีศันคตทิี.แตกต่างกนัระหว่างการที.อาจารยใ์ชภ้าษาในรูปแบบ
ต่างๆมากกว่าในกรณีของนิสติระดบับณัฑติศกึษาดว้ย   

Abstract 

The objective of this research is to study the attitude of university students toward 
language use of lecturers. The sample comprises 270 undergraduate students and 153 
graduate students. The data was collected by online questionnaire consisting of 4fictive 
situations on www.facebook.com in which lecturers informed or answered their students.  The 
samples were asked to imagine being one of those students and to evaluate each lecturer's 
character traits such as politeness, friendliness, social status, good look and honesty. 

The findings show that students have better attitude toward lecturers who use formal 
style of writing, call their students by given names, or use final particles according to their 
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own gender rather than to their students' gender. Students have better attitude toward female 
lecturers using male final particle to male students than male lecturers using female final 
particles to female students. Students have better attitude toward lecturers who call 
themselves "acharn" than "khru" or "dichan/phom".  Lecturers calling themselves "khru" are 
rated being most friendly. Undergraduate students rate their lecturers higher than graduated 
students in general. Moreover, there is greater difference in evaluations of lecturers with 
different styles of language use for undergraduate students than graduated students. 

1. บทนํา 

การใชภ้าษาในรปูแบบที.แตกต่างกนันอกจากจะสะทอ้นปจัจยัทางสงัคมที.แตกต่างกนัของผูส้่ง
สารแล้วก็ยังมีผลต่อทัศนคติที.ผู้ร ับสารที.มีต่อผู้ส่งสารด้วย   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  
(2552)    ไดใ้หค้วามหมายทศันคตไิวว้่า  “ทศันคต ิน. แนวความคดิเหน็”   ออลพอรท์ (Allport 1935) 
ไดก้ล่าวว่าทศันคตเิป็นมโนทศัน์ที.ขาดไม่ไดใ้นสาขาวชิาจติวทิยาสงัคมและยงัเป็นมโนทศัน์หลกัในสา
ชาวชิาภาษาศาสตรส์งัคมมาตั #งแต่งานวจิยัของลาบอฟ (Labov 1966) ซึ.งเกี.ยวกบัการจดัช่วงชั #นทาง
สงัคม (social stratification) ที.เกี.ยวขอ้งกบัภาษาเพื.อศกึษาว่าภาษามกีารเปลี.ยนแปลงอยา่งไรจากการ
ที.คนในสงัคมตดัสนิลกัษณะบางดา้นของภาษานั #นๆว่าเป็นลกัษณะที.มเีกยีรตหิรอืเป็นลกัษณะที.สมควร
ถกูประณาม  

วธิกีารศกึษาทศันคตต่ิอภาษามหีลายวธิ ี  การเ์รต็ (Garrett 2010) ไดก้ล่าวว่าผูเ้ขยีนตํารา
ดา้นทศันคตต่ิอภาษาโดยทั .วไปรวมทั #งตวัของการเ์รต็เองได้แบ่งวธิกีารศกึษาในดา้นนี#ไวเ้ป็น 3 กลุ่ม
ใหญ่ ๆ  คอื Societal treatment      การศกึษาวดัทศันคตทิางตรง (direct approach) เช่นสอบถาม
กลุ่มตวัอย่างโดยตรงว่ามทีศันคตอิย่างไร ชอบภาษาใดมากกว่า เหน็ดว้ยกบัการใชภ้าษาแบบใด  จะ
เลอืกใชภ้าษาใดในสถานการณ์ใด ฯลฯ และการศกึษาวดัทศันคตทิางออ้ม (indirect approach) ซึ.งมี
อกีชื.อเรยีกว่าเทคนิคพรางเสยีงคู ่(Matched-guise technique)    

เทคนิคการพรางเสยีงคู่  (matched – guise  technique)  รเิริ.มโดยนักภาษาศาสตรช์าว
ฝรั .งเศสที.ชื.อว่า Wallace Lambert (1960) นักจติวทิยาสงัคม มหาวทิยาลยัแมคกลิล์ ประเทศแคนาดา 
หลกัการของวธินีี#กค็อืใหค้นคนเดียวกนัออกเสยีงภาษาที.แตกต่างกนั (หรอืภาษาถิ.นที.แตกต่างกนั) 
แล้วให้ผู้ฟงัจินตนาการประเมนิลกัษณะด้านต่าง ๆ ของผู้พูดโดยไม่ทราบว่าเป็นเสยีงของคนคน
เดยีวกนั  ทาํใหต้ดัตวัแปรอื.นๆไปไดท้ั #งหมดเหลอืเพยีงความแตกต่างของภาษา    

งานวจิยัที.ใชเ้ทคนิคพรางเสยีงคู่มอียู่มากมาย  ตวัอย่างเช่น Chanyam (2002) ได้ศกึษา
ทศันคติต่อภาษาและต่อผู้พูดภาษาไทยถิ.นต่างๆ  กลุ่มตวัอย่างประกอบด้วยนักศกึษาจากสถาบนั
เทคโนโลยรีาชมงคล ได้แก่ วทิยาเขตภาคเหนือ(เชยีงใหม่), วทิยาเขตขอนแก่น, วทิยาเขตนนทบุร ี
และวทิยาเขตภาคใต ้( สงขลา)   กลุ่มตวัอย่างจะไดย้นิเสยีงพดู 6 เสยีงพดู จากผูพ้ดู 3 คน ซึ.งแต่ละ
คนบนัทกึเสยีงพดู 2 เสยีง ไดแ้ก่เสยีงพูดที.เป็นภาษาถิ.นของตนและเสยีงพูดภาษาไทยถิ.นกรุงเทพฯ 
โดยผูต้อบแบบสอบถามจะตอ้งประเมนิผูพ้ดูในดา้นบุคลกิลกัษณะและสถานพภาพของผูพ้ดูจากเสยีงที.
ไดย้นิ   ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งประเมนิใหผู้พ้ดูภาษาไทยถิ.นกรุงเทพฯในดา้นบุคลกิลกัษณะ



และสถานภาพสงูสุดแต่ในทางตรงขา้ม ในด้านความเป็นมติรผูพู้ดภาษาไทยถิ.นกรุงเทพฯได้รบัการ
ประเมนิตํ.าสดุ  

ผูว้จิยัเลง็เหน็ว่าเทคนิคการพรางเสยีงคูส่ามารถศกึษาทศันคตไิดแ้นบเนียนกว่าการสมัภาษณ์
ถามกลุ่มตวัอย่างโดยตรงว่ามทีศันคติอย่างไรต่อภาษานั #นๆ   จึงได้นําเทคนิคนี#มาดดัแปลงใช้กบั
การศกึษาทศันคตต่ิอการใชภ้าษา  คอื นําขอ้ความที.เป็นตวัเขยีนที.เป็นภาษาเดยีวกนัแต่แตกต่างที.
การใชภ้าษาบางดา้นมาใชแ้ทนเสยีงพดูของภาษาที.แตกต่างกนั   เนื#อหาต่างๆของขอ้ความรวมทั #งคาํ
ในประโยคที.ไม่เกี.ยวขอ้งกบัสิ.งที.กําลงัศกึษาจะได้รบัการควบคุมให้เหมอืนกนัทั #งหมด  จากนั #นกไ็ด้
ขอ้ความเหล่านี#ไปใหก้ลุ่มตวัอยา่งอา่นและจนิตนาการประเมนิลกัษณะดา้นต่าง ๆของผูเ้ขยีนขอ้ความ
ในทาํนองเดยีวกบัในการทดลองที.ใชเ้ทคนิคการพรางเสยีงคูโ่ดยทั .วไป 

ในงานวิจยันี#ผู้วิจยัเลือกศกึษาทศันคติของนิสิตต่อการใช้ภาษาของอาจารย์ในด้านการใช้
ภาษาอย่างเป็นทางการหรอืไม่เป็นทางการ  การใชช้ื.อจรงิหรอืชื.อเล่นในการเรยีกนิสติ  การใชค้ําลง
ทา้ยบอกความสุภาพ   และการใชส้รรพนามบุรุษที.หนึ.ง เนื.องจากเป็นแงมุ่มการใชภ้าษาที.เกดิขึ#นอยู่
เป็นประจาํในชวีติประจาํวนั  อาจารยก์บันิสติมคีวามจาํเป็นที.ตอ้งตดิต่อสื.อสารกนัโดยตลอด  จงึควรที.
จะตอ้งศกึษาว่าการใชภ้าษาในรปูแบบใดมผีลใหเ้กดิทศันคตทิี.ด ีเพื.อใหก้ารตดิต่อสื.อสารเป็นไปโดย
ราบรื.นและมปีระสทิธภิาพ  โดยที.ผูว้จิยัเลอืกศกึษาทศันคตใินแง่ของสุภาพ เป็นมติร ฉลาด มฐีานะ
ทางสงัคมสงู หน้าตาด ีซื.อสตัย ์รวม 6 ลกัษณะ โดยที.ลกัษณะเหล่านี#เป็นลกัษณะที.สามารถแสดงออก
หรอืตคีวามไดผ้า่นทางความเป็นทางการ-ไมเ่ป็นทางการของภาษา   การเรยีกขานดว้ยชื.อจรงิ-ชื.อเล่น  
การลงทา้ยบอกความสภุาพ และการใชส้รรพนามบุรษุที.หนึ.ง   

2. วตัถปุระสงค ์

 2.1 เพื.อเปรียบเทียบทศันคติของนิสิตต่ออาจารย์ที.ใช้ภาษาแบบไม่เป็นทางการกบัเป็น
ทางการ  โดยจาํแนกนิสติเป็นระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา 

2.2 เพื.อเปรยีบเทยีบทศันคตขิองนิสติต่ออาจารยท์ี.เรยีกนิสติดว้ยชื.อเล่นกบัชื.อจรงิโดยจําแนก
นิสติเป็นระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา 

2.3 เพื.อเปรยีบเทยีบทศันคตขิองนิสติต่ออาจารย์ที.ใชค้าํลงทา้ยบอกความสุภาพ (ครบั/ค่ะ) 
ตรงตามเพศของตนเองกบัตรงตามเพศของนิสิต  ในกรณีที.เพศของอาจารย์กบัเพศนิสิตมีความ
แตกต่างกนัโดยจาํแนกนิสติเป็นระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา 

2.4 เพื.อเปรยีบเทยีบทศันคติของนิสติต่ออาจารย์ที.ใช้คําบอกบุรุษที.หนึ.งแตกต่างกนั โดย
จาํแนกนิสติเป็นระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา 

3. สมมติุฐาน 

 3.1 นิสติมทีศันคตทิี.แตกต่างกนัต่ออาจารยท์ี.ใชภ้าษาแบบไมเ่ป็นทางการกบัเป็นทางการ  

 3.2 นิสติมทีศันคตทิี.แตกต่างกนัต่ออาจารยท์ี.เรยีกนิสติดว้ยชื.อเล่นกบัชื.อจรงิ 



 3.3 นิสติมทีศันคตทิี.แตกต่างกนัต่ออาจารยท์ี.ใชค้าํลงทา้ยบอกความสภุาพ (ครบั/ค่ะ) ตรงตาม
เพศของตนเองกบัตรงตามเพศของนิสติ  ในกรณีที.เพศของอาจารยก์บัเพศนิสติมคีวามแตกต่างกนั 

 3.4 นิสติมทีศันคตทิี.แตกต่างกนัต่ออาจารยท์ี.ใชค้าํบอกบุรษุที.หนึ.งแตกต่างกนั 

4. วิธีดาํเนินการวิจยั 

งานวิจัยนี# เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม online  ที.เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต ์
www.surveymonkey.com    ผูว้จิยัขอความรว่มมอืใหอ้าจารยแ์ละนิสติจากมหาวทิยาลยัต่างๆที.ผูว้จิยั
รู้จ ักเป็นการส่วนตัวให้กระจายที.อยู่  (url) ของแบบสอบถามผ่านทางเครือข่ายสังคม 
www.facebook.com ต่อไปยงัคนรูจ้กัที.เป็นนิสติปจัจุบนัที.กาํลงัศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยัในประเทศ
ไทย (ในที.นี#ผูว้จิยัเรยีกผูท้ี.กาํลงัศกึษาในระดบัอุดมศกึษารวมกนัว่า “นิสติ” แมว้่าในบางมหาวทิยาลยั
จะใชค้ําว่า “นักศกึษา” กต็าม)   มผีูใ้หค้วามร่วมมอืตอบแบบสอบถามกลบัมาเป็นจํานวน 572 ฉบบั  
แต่มแีบบสอบถามที.ตอบคาํถามสมบูรณ์ครบทุกขอ้และใชเ้ป็นขอ้มลูสาํหรบังานวจิยันี#เพยีง 423 ฉบบั 
หรอืประมาณ 3 ใน 4 ของแบบสอบถามทั #งหมด   แบ่งเป็นแบบสอบถามจากนิสติปรญิญาตร ี 270 
ฉบบั และจากนิสติบณัฑติศกึษา 153 ฉบบั 

ในแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างต้องให้ข้อมูลว่าตนเองเป็นนิสิตในระดับปริญญาตรีหรือ
บณัฑิตศึกษา  จากนั #นกลุ่มตวัอย่างจะได้พบสถานการณ์จําลองว่ามีอาจารย์เผยแพร่ข้อความใน
เครอืข่ายสงัคม www.facebook.com เพื.อแจ้งข่าวมายงันิสติ  3 สถานการณ์  และสถานการณ์ที.
อาจารย์ตอบกลบัขอ้ความที.มนีิสติส่งมาถึงผ่านทาง www.facebook.com อกี 1 สถานกรณ์   แต่ละ
สถานการณ์มขีอ้ย่อยที.แตกต่างกนัเล็กน้อยในด้านการใช้ภาษา   ในกรณีที.ความแตกต่างดงักล่าว
แสดงออกดว้ยคาํเพยีงไมก่ี.คาํผูว้จิยั   ความแตกต่างดงักล่าวจะไดร้บัการเน้นใหเ้หน็ชดัเจนดว้ยการขดี
เสน้ใต ้ (ขอ้ยอ่ยของแต่ละสถานการณ์จะแสดงไวใ้นขอ้ 5 ซึ.งว่าดว้ยผลการวจิยั)   สถานการณ์ทั #งหมด
มดีงันี# 

สถานการณ์ทีB 1 : อาจารยผ์ูห้ญงิทา่นหนึ.งสง่ขอ้ความถงึทา่นและเพื.อนๆผา่นทาง Facebook 
ดงัต่อไปนี# จากการใชภ้าษาในขอ้ความ ท่านจะจนิตนาการว่าอาจารย์ท่านนี#มลีกัษณะในด้านต่างๆ
เหล่านี#มากน้อยแคไ่หน 

สถานการณ์ที. 1 นี#ใชเ้กบ็ขอ้มลูว่านิสติมทีศันคตแิตกต่างกนัอย่างไรระหว่างการใชภ้าษาแบบ
ไมเ่ป็นทางการกบัเป็นทางการของอาจารย ์

สถานการณ์ทีB 2 : อาจารยท์่านหนึ.งสื.อสารผ่าน Facebook มายงัท่านและเพื.อนดงัต่อไปนี# 
จากการใชภ้าษาในขอ้ความ ท่านจะจนิตนาการว่าอาจารยม์ลีกัษณะในดา้นต่างๆเหล่านี#มากน้อยแค่
ไหน 

สถานการณ์ที. 2 นี#ใชเ้กบ็ขอ้มูลว่านิสติมทีศันคตแิตกต่างกนัอย่างไรระหว่างการที.อาจารย์
เรยีกนิสติดว้ยชื.อเล่นกบัชื.อจรงิ 



สถานการณ์ทีB 3 : นิสติ/นักศกึษาคนหนึ.งส่งขอ้ความถงึอาจารยผ์่านทาง Facebook เพื.อขอ
เขา้พบ และอาจารยก์ไ็ดต้อบกลบัมาดงัต่อไปนี# ในที.นี#นิสติ/นักศกึษากบัอาจารยม์เีพศต่างกนั (นิสติ/
นักศกึษาหญงิสื.อสารกบัอาจารย์ชาย นิสติ/นักศกึษาชายสื.อสารกบัอาจารย์หญงิ) โดยที.ทั #งคู่เป็นชาย
จรงิหญงิแท ้จากการใชภ้าษาในขอ้ความ ท่านจะจนิตนาการว่าอาจารยม์ลีกัษณะในดา้นต่างๆเหล่านี#
มากน้อยแคไ่หน 

สถานการณ์ที. 3 นี#ใชเ้กบ็ขอ้มลูว่านิสติมทีศันคตแิตกต่างกนัอย่างไรระหว่างการที.อาจารยใ์ช้
คาํลงทา้ยบอกความสภุาพ (ครบั/ค่ะ) ตรงตามเพศของตนเองกบัตรงตามเพศของนิสติ  ในกรณีที.เพศ
ของอาจารยก์บัเพศนิสติมคีวามแตกต่างกนั 

สถานการณ์ทีB 4 : อาจารยข์องท่านมคีวามจําเป็นตอ้งเขา้สอนชา้ จงึไดส้่งขอ้ความมาบอก
ท่านและเพื.อนผ่านทาง Facebook จากการใช้ภาษาในขอ้ความ ท่านจะจินตนาการว่าอาจารย์มี
ลกัษณะในดา้นต่างๆเหล่านี#มากน้อยแคไ่หน 

สถานการณ์ที. 4 นี#ใชเ้กบ็ขอ้มลูว่านิสติมทีศันคตแิตกต่างกนัอย่างไรระหว่างการที.อาจารยใ์ช้
คาํบอกบุรษุที.หนึ.ง (เรยีกตวัอาจารยเ์อง) แตกต่างกนั เชน่ คร ู อาจารย ์ และ ผม หรอื ดฉินั 

ทา้ยขอ้ยอ่ยแต่ละขอ้กลุ่มตวัอย่างจะตอ้งจนิตนาการและเลอืกตอบว่าอาจารยใ์นแต่ละขอ้ย่อย
มลีกัษณะ 6 ลกัษณะ (สุภาพ เป็นมติร ฉลาด มฐีานะทางสงัคมสงู หน้าตาด ีซื.อสตัย)์ มากน้อยเท่าไร
จาก 5 ระดบั (มลีกัษณะนี#มาก  มลีกัษณะนี# ปานกลาง ไม่ค่อยมลีกัษณะนี#  มลีกัษณะนี#ตํ.ามาก)  ใน
ขั #นตอนของการวเิคราะหผ์ลผูว้จิยัไดต้คีวามคาํตอบเหล่านี#ใหอ้ยู่ในรปูของคะแนนจาก 1 ถงึ 5   ขอ้ใด
ที.คําตอบคอื “มลีกัษณะนี#มาก” จะได้คะแนน 5  และลดลงทลีะคะแนนจนถงึคําตอบ “มลีกัษณะนี#ตํ.า
มาก” ซึ.งไดค้ะแนน 1   

งานวจิยันี#ผูว้จิยัไดก้าํหนดระดบันยัสาํคญั (significant level) ไวท้ี. 0.05   และไดใ้ชส้ถติ ิt test 
for correlation samples และ ANOVA (F test) เพื.อทดสอบสมมตุฐิาน  

5. ผลการวิจยั 

5.1 ทศันคติของนิสิตต่ออาจารยที์Bใช้ภาษาแบบไม่เป็นทางการกบัเป็นทางการ 

กลุ่มตวัอย่างจะตอ้งจนิตนาการตามสถานการณ์ที. 1 ในแบบสอบถามว่าอาจารยผ์ูห้ญงิท่าน
หนึ.งส่งขอ้ความถงึตนและเพื.อนๆผ่านทาง Facebook   สถานการณ์นี#มขีอ้ย่อย 2 ขอ้  ขอ้ 1 แสดง
ภาษาไมเ่ป็นทางการ ขอ้ 2 แสดงภาษาเป็นทางการ ดงันี# 

1.  ใครว่างบ้างงงง... พรุ่งนี#ใครกไ็ด้ไปเอาเอกสารของครูที.รา้นซรีอกหน้าหอ้งสมุดมาให้
หน่อยส ิ แล้วฝากไวท้ี.ธุรการภาคเลยนะ ครูสอนทั #งวนั ไม่มเีวลาไปเอาเองอะจ้ะ วานหน่อยน้า ออ้.. 
รบัมาเลยไมต่อ้งจ่ายตงัเน้อ ครจู่ายไปแลว้ แทงกิ#วล่วงหน้าจา้ 

2.  ไมท่ราบว่ามใีครพอจะมเีวลาว่างบา้งคะ พรุง่นี#ครขูอรบกวนใหใ้ครสกัคนไปรบัเอกสารของ
ครทูี.รา้นถ่ายเอกสารหน้าหอ้งสมุด แลว้ฝากไวท้ี.ธุรการภาควชิาจะไดไ้หมคะ ครมูสีอนทั #งวนั คงไม่มี



เวลาไปรบัเอกสารดว้ยตวัเอง ถา้ยงัไงรบกวนดว้ยค่ะ รบัมาไดเ้ลยไม่ตอ้งจ่ายเงนิเพราะครจู่ายไปแลว้ 
ขอบคณุล่วงหน้าคะ่" 

ผลที.ได้พบว่านิสติทั #งระดบัปรญิญาตรแีละนิสติบณัฑติศกึษาต่างกม็ทีศันคตวิ่าอาจารย์ที.ใช้
ภาษาเป็นทางการมลีกัษณะต่างๆในระดบัที.สงูกว่าอาจารยท์ี.ใชภ้าษาไมเ่ป็นทางการยกเวน้เพยีงความ
เป็นมติร   และความแตกต่างระหว่างทศันคตต่ิอการใชภ้าษาแบบเป็นทางการกบัไม่เป็นทางการของ
อาจารยใ์นทุกลกัษณะกล็ว้นเป็นความแตกต่างที.มนีัยสําคญัทางสถติเิมื.อเทยีบกบัค่าระดบันัยสําคญั 
(significant level) ที.กาํหนดไวท้ี. 0.05  ดงัแสดงในตารางที. 1 

 ปรญิญาตร ี บณัฑติศกึษา 

 ไมเ่ป็น
ทางการ 

เป็น
ทางการ 

df=269 ไมเ่ป็น
ทางการ 

เป็น
ทางการ 

df=152 

t p t p 

สภุาพ 3.23 4.67 25.61 0 3.27 4.66 18.24 0 

เป็นมติร 4.32 3.87 6.53 0 4.46 3.78 7.35 0 

ฉลาด 3.31 4.08 11.30 0 3.46 3.97 7.01 0 

มี ฐ า น ะ ท า ง
สงัคมสงู 

3.01 4.07 16.59 0 3.1 4.1 14.07 0 

หน้าตาด ี 2.97 3.39 7.32 0 2.85 3.11 3.40 0 

ซื.อสตัย ์ 3.34 3.81 8.20 0 3.33 3.54 2.81 0 

รวม 3.36 3.98 15.01 0 3.41 3.86 9.75 0 

ตารางที. 1 ทศันคตขิองนิสติต่ออาจารยท์ี.ใชภ้าษาแบบไมเ่ป็นทางการและเป็นทางการ 

และเมื.อมองโดยภาพรวม พบว่านิสติระดบัปรญิญาตรมีทีศันคตทิี.แตกต่างกนัระหว่างการที.
อาจารยใ์ชภ้าษาที.เป็นทางการกบัไมท่างการมากกว่าในกรณีของนิสติระดบับณัฑติศกึษา    

5.2 ทศันคติของนิสิตต่ออาจารยที์Bเรียกนิสิตด้วยชืBอเล่นกบัชืBอจริง 

กลุ่มตวัอย่างจะต้องจินตนาการตามสถานการณ์ที. 2 ในแบบสอบถามว่าอาจารย์ท่านหนึ.ง
สื.อสารผ่าน Facebook มายงัตนและเพื.อน สถานการณ์นี#มขีอ้ย่อย 2 ขอ้  ขอ้ 1 แสดงการเรยีกนิสติ
ดว้ยชื.อเล่น   ขอ้ 2 แสดงการเรยีกนิสติดว้ยชื.อจรงิ ดงันี# 

1.  กุง้ บอย ฝน หนึ.ง คอืคนที.ตอ้งรายงานวนัองัคารนี#หรอืเปล่า ถา้ใช่ใหเ้ตรยีมไฟล์ที.จะใชใ้ส่
ซดีหีรอื thumbdrive มาเลยนะ เพราะหอ้งที.เราจะใชไ้มม่สีญัญาณ wifi 



2.  สริกิญัญา ดนยัวทิย ์ณฤทยั รชันีวรรณ คอืคนที.ตอ้งรายงานวนัองัคารนี#หรอืเปล่า ถา้ใช่ให้
เตรยีมไฟลท์ี.จะใชใ้สซ่ดีหีรอื thumbdrive มาเลยนะ เพราะหอ้งที.เราจะใชไ้มม่สีญัญาณ wifi 

นิสติทั #งระดบัปรญิญาตรแีละนิสติบณัฑติศกึษาต่างกม็ทีศันคตวิ่าอาจารยท์ี.เรยีกนิสติดว้ยชื.อ
จรงิมลีกัษณะต่างๆในระดบัที.สงูกว่าอาจารยท์ี.เรยีกนิสติดว้ยชื.อเล่นยกเวน้เพยีงความเป็นมติร   และ
ความแตกต่างระหว่างทศันคตขิองนิสติปรญิญาตรต่ีอการเรยีกนิสติดว้ยชื.อจรงิกบัชื.อเล่นในทกุลกัษณะ
กล็ว้นเป็นความแตกต่างที.มนีัยสาํคญัทางสถติเิมื.อเทยีบกบัค่าระดบันัยสําคญั (significant level) ที.
กาํหนดไวท้ี. 0.05   แต่ในกรณีของนิสติระดบับณัฑติศกึษากลบัพบว่าระดบัของทศันคตต่ิอการเรยีก
นิสติดว้ยชื.อจรงิกบัชื.อเล่นในดา้นของความมหีน้าตาดแีละความซื.อสตัยแ์ตกต่างกนัเพยีงเลก็น้อยจนไม่
มคีวามแตกต่างที.มนียัสาํคญัทางสถติทิี. p=0.05    ดงัแสดงในตารางที. 2 

 ปรญิญาตร ี บณัฑติศกึษา 

 
ชื.อเล่น ชื.อจรงิ 

df=269 
ชื.อเล่น ชื.อจรงิ 

df=152 

t p t p 

สภุาพ 3.24 4.33 21.10 0 3.3 4.25 15.28 0 

เป็นมติร 3.95 3.51 5.88 0 4.08 3.36 7.09 0 

ฉลาด 3.43 3.80 5.27 0 3.58 3.71 2.37 0 

มี ฐ า น ะ ท า ง
สงัคมสงู 

3.12 3.74 11.05 0 3.24 3.78 8.73 0 

หน้าตาด ี 2.96 3.20 5.31 0 2.85 2.92 1.32 0.19 

ซื.อสตัย ์ 3.27 3.52 5.72 0 3.23 3.29 1.12 0.27 

รวม 3.24 4.33 9.69 0 3.30 4.25 4.45 0 

ตารางที. 2 ทศันคตขิองนิสติต่ออาจารยท์ี.เรยีกนิสติดว้ยชื.อเล่นและชื.อจรงิ 

(ชอ่งที.แรเงาในตารางนี#และตารางต่อๆไปแสดงถงึความแตกต่างที.ไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิี. p=0.05) 

และเมื.อมองโดยภาพรวม พบว่านิสติระดบัปรญิญาตรมีทีศันคตทิี.แตกต่างกนัระหว่างการที.
อาจารยเ์รยีกนิสติดว้ยชื.อจรงิกบัเรยีกนิสติดว้ยชื.อเล่นมากกว่าในกรณีของนิสติระดบับณัฑติศกึษา    

5.3 ทัศนคติของนิสิตต่ออาจารย์ทีB ใช้คําลงท้ายบอกความสุภาพตรงตามเพศของ
ตนเองกบัตรงตามเพศของนิสิต   



กลุ่มตัวอย่างจะต้องจินตนาการตามสถานการณ์ที. 3 ในแบบสอบถามว่านิสิตคนหนึ.งส่ง
ขอ้ความถงึอาจารยท์ี.มเีพศต่างกนักบัตน (โดยที.ทั #งคู่เป็นชายจรงิหญงิแท)้ ผ่านทาง Facebook เพื.อ
ขอเขา้พบ และอาจารยก์ไ็ดต้อบกลบัมา  สถานการณ์นี#มขีอ้ยอ่ย 4 ขอ้คอื 

1.  นิสิตหญิง : อาจารย์คะ ไม่ทราบว่าพรุ่งนี#บ่ายโมงพอจะว่างให้หนูเขา้ไปปรกึษาเรื.อง
รายงานหรอืเปล่าคะ พอดมีปีญัหาเรื.องการวเิคราะหข์อ้มลูนิดหน่อยคะ่  

อาจารยช์าย : ไดเ้ลยครบั มาไดเ้ลย เอาเอกสารที.แจกตอนแบ่งหวัขอ้มาดว้ยนะครบั 

2.   นิสติชาย : อาจารย์ครบั ไม่ทราบว่าพรุ่งนี#บ่ายโมงพอจะว่างใหผ้มเขา้ไปปรกึษาเรื.อง
รายงานหรอืเปล่าครบั พอดมีปีญัหาเรื.องการวเิคราะหข์อ้มลูนิดหน่อยครบั  

อาจารยห์ญงิ : ไดเ้ลยครบั มาไดเ้ลย เอาเอกสารที.แจกตอนแบ่งหวัขอ้มาดว้ยนะครบั 

3.  นิสติหญิง : อาจารย์คะ ไม่ทราบว่าพรุ่งนี#บ่ายโมงพอจะว่างใหห้นูเขา้ไปปรกึษาเรื.อง
รายงานหรอืเปล่าคะ พอดมีปีญัหาเรื.องการวเิคราะหข์อ้มลูนิดหน่อยคะ่  

อาจารยช์าย : ไดเ้ลยคะ่ มาไดเ้ลย เอาเอกสารที.แจกตอนแบ่งหวัขอ้มาดว้ยนะคะ 

4. นิสติชาย : อาจารย์ครบั ไม่ทราบว่าพรุ่งนี#บ่ายโมงพอจะว่างใหผ้มเขา้ไปปรกึษาเรื.อง
รายงานหรอืเปล่าครบั พอดมีปีญัหาเรื.องการวเิคราะหข์อ้มลูนิดหน่อยครบั 

อาจารยห์ญงิ : ไดเ้ลยคะ่ มาไดเ้ลย เอาเอกสารที.แจกตอนแบ่งหวัขอ้มาดว้ยนะคะ 

ในการวเิคราะหจ์ะนําผลที.ไดจ้ากแต่ละขอ้ยอ่ยมาสลบัจบัคูก่นัเป็น 3 คู ่ คูแ่รกคอืนําผลจากขอ้
ยอ่ยที. 1 เปรยีบเทยีบกบัขอ้ย่อยที. 3 เพื.อดูว่านิสติมทีศันคตแิตกต่างกนัอย่างไรระหว่างการที.อาจารย์
ชายใชค้าํลงทา้ยบอกความสภุาพตรงตามเพศชายของตนเองกบัตรงตามเพศหญงิของนิสติ    คู่ที.สอง
คอืนําผลจากขอ้ย่อยที. 2 เปรียบเทียบกบัขอ้ย่อยที. 4 เพื.อดูว่านิสิตมีทศันคติแตกต่างกนัอย่างไร
ระหว่างการที.อาจารยห์ญงิใชค้ําลงทา้ยบอกความสุภาพตรงตามเพศหญงิของตนเองกบัตรงตามเพศ
ชายของนิสิต  และคู่สุดท้ายคอืนําผลจากข้อย่อยที. 2 เปรยีบเทียบกบัข้อย่อยที. 3 เพื.อดูว่านิสติมี
ทศันคตแิตกต่างกนัอย่างไรระหว่างการที.อาจารยห์ญงิใชค้ําลงทา้ยบอกความสุภาพของเพศชายและ
อาจารยช์ายใชค้าํลงทา้ยบอกความสภุาพของเพศหญงิ  

5.3.1 ทัศนคติของนิสิตต่ออาจารยช์ายทีBใช้คาํลงท้ายบอกความสุภาพตรงตามเพศ
ชายของตนเองกบัตรงตามเพศหญิงของนิสิต     

นิสติระดบัปรญิญาตรมีทีศันคตวิ่าอาจารยช์ายที.ใชค้าํลงทา้ยบอกความสภุาพ “ครบั” ตามเพศ
ของตนมลีกัษณะทกุดา้นในระดบัที.สงูกว่าอาจารยท์ี.ใชค้าํลงทา้ย “คะ่” ตามเพศของนิสติ ยกเวน้ในดา้น
การมหีน้าตาดซีึ.งความแตกต่างมเีพยีงเลก็น้อยจนไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิี. p=0.05   

นิสติระดบับณัฑติศกึษามทีศันคติในภาพรวมคล้ายกบันิสติระดบัปรญิญาตร ี คอืตดัสนิให้
อาจารย์ชายที.ใชค้ําลงทา้ยบอกความสุภาพ “ครบั” ตามเพศของตนมคีุณสมบตัทิุกด้านในระดบัที.สูง



กว่าอาจารยท์ี.ใชค้าํลงทา้ย “คะ่” ตามเพศของนิสติ     ยกเวน้ในดา้นความเป็นมติรซึ.งความแตกต่างมี
เพยีงเลก็น้อยจนไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิี. p=0.05   ดงัแสดงในตารางที. 3 

 ปรญิญาตร ี บณัฑติศกึษา 

 ตาม
เพศ

ของตน 

ตาม
เพศ
นิสติ 

df=269 ตาม
เพศ

ของตน 

ตาม
เพศ
นิสติ 

df=152 

t p t p 

สภุาพ 4.04 3.77 4.46 0 4.27 3.83 5.69 0 

เป็นมติร 4.17 4.06 2.38 0.02 4.06 4.03 0.43 0.67 

ฉลาด 3.81 3.59 4.08 0 3.76 3.54 3.22 0 

มี ฐ า น ะ ท า ง
สงัคมสงู 

3.62 3.41 3.76 0 3.55 3.31 3.28 0 

หน้าตาด ี 3.38 3.30 1.68 0.09 3.16 3.00 2.46 0.02 

ซื.อสตัย ์ 3.51 3.34 3.07 0 3.42 3.18 3.98 0 

รวม 3.77 3.58 4.26 0 3.70 3.48 4.11 0 

ตารางที. 3 ทศันคตขิองนิสติต่ออาจารยช์ายที.ใชค้าํลงทา้ยบอกความสภุาพตรงตามเพศชายของตนเอง
และตรงตามเพศหญงิของนิสติ     

เมื.อมองโดยภาพรวม พบว่านิสติระดบัปรญิญาตรปีระเมนิอาจารย์สงูกว่านิสติบณัฑติศกึษา
ทั #งในการที.อาจารยช์ายที.ใชค้าํลงทา้ยบอกความสภุาพ “ครบั” ตรงตามเพศชายของตนเองและใช ้“ค่ะ” 
ตรงตามเพศหญงิของนิสติ      

5.3.2 ทศันคติของนิสิตต่ออาจารยห์ญิงทีBใช้คาํลงท้ายบอกความสุภาพตรงตามเพศ
หญิงของตนเองกบัตรงตามเพศชายของนิสิต     

นิสติระดบัปรญิญาตรมีทีศันคตวิ่าอาจารยห์ญงิที.ใชค้าํลงทา้ยบอกความสุภาพ “ค่ะ” ตามเพศ
ของตนมคีณุสมบตัทิกุดา้นในระดบัที.สงูกว่าอาจารยท์ี.ใชค้าํลงทา้ย “ครบั” ตามเพศของนิสติ ยกเวน้ใน
ดา้นความเป็นมติรซึ.งความแตกต่างมเีพยีงเลก็น้อยจนไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิี. p=0.05   

นิสติระดบับณัฑติศกึษามทีศันคติในภาพรวมคล้ายกบันิสติระดบัปรญิญาตร ี คอืตดัสนิให้
อาจารยห์ญงิที.ใชค้าํลงทา้ยบอกความสภุาพ “คะ่” ตามเพศของตนมคีณุสมบตัทิุกดา้นในระดบัที.สงูกว่า
อาจารย์ที.ใชค้าํลงทา้ย “ครบั” ตามเพศของนิสติเช่นเดยีวกนั    ยกเว้นในดา้นความซื.อสตัย์ซึ.งความ
แตกต่างมเีพยีงเลก็น้อยจนไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิี. p=0.05   ดงัแสดงในตารางที. 4 



 ปรญิญาตร ี บณัฑติศกึษา 

 ตาม
เพศ

ของตน 

ตาม
เพศ
นิสติ 

df=269 ตาม
เพศ

ของตน 

ตาม
เพศ
นิสติ 

df=152 

t p t p 

สภุาพ 4.264.264.264.26    3.90 6.81 0 4.34 3.98 4.94 0 

เป็นมติร 4.15 4.16 0.94 0.94 3.97 4.27 4.34 0 

ฉลาด 3.93.93.93.90000    3.73 3.65 0 3.74 3.61 2.01 0.05 

มี ฐ า น ะ ท า ง
สงัคมสงู 

3.763.763.763.76    3.48 5.33 0 3.67 3.35 4.50 0 

หน้าตาด ี 3.543.543.543.54    3.36 4.01 0 3.15 3.07 2.05 0.04 

ซื.อสตัย ์ 3.683.683.683.68    3.50 4.27 0 3.44 3.38 1.41 0.16 

รวม 3.88 3.69 5.32 0 3.72 3.61 2.39 0.02 

ตารางที. 4 ทศันคตขิองนิสติต่ออาจารยห์ญงิที.ใชค้าํลงทา้ยบอกความสภุาพตรงตามเพศหญงิของ
ตนเองและตรงตามเพศชายของนิสติ     

เมื.อมองโดยภาพรวม พบว่านิสติระดบัปรญิญาตรปีระเมนิอาจารย์สงูกว่านิสติบณัฑติศกึษา
ทั #งในการที.อาจารยห์ญงิที.ใชค้าํลงทา้ยบอกความสภุาพ “คะ่” ตรงตามเพศชายของตนเองและใช ้“ครบั” 
ตรงตามเพศชายของนิสติ    และนิสติระดบัปรญิญาตรยีงัมทีศันคตทิี.แตกต่างกนัระหว่างการที.อาจารย์
หญงิที.ใชค้าํลงทา้ยบอกความสภุาพ “คะ่” ตรงตามเพศหญงิของตนเองและใช ้“ครบั” ตรงตามเพศชาย
ของนิสติมากกว่าในกรณีของนิสติระดบับณัฑติศกึษา    

5.3.3 ทศันคติของนิสิตต่ออาจารยห์ญิงใช้คาํลงท้ายบอกความสุภาพของเพศชายและ
อาจารยช์ายใช้คาํลงท้ายบอกความสภุาพของเพศหญิง 

นิสติทั #งระดบัปรญิญาตรแีละนิสติบณัฑติศกึษาต่างกม็ทีศันคตวิ่าอาจารย์หญงิที.ใชค้าํลงทา้ย
บอกความสุภาพ “ครบั” ตามเพศของนิสติมลีกัษณะในด้านความสุภาพ ความเป็นมติร ความฉลาด 
และความซื.อสตัยใ์นระดบัที.สงูกว่าอาจารยช์ายที.ใชค้าํลงทา้ย “คะ่” ตามเพศของนิสติหญงิ  สว่นในดา้น
การมฐีานะทางสงัคมสงูและการมหีน้าตาด ีมคีวามแตกต่างเพยีงเลก็น้อยจนไม่มนีัยสาํคญัทางสถติทิี. 
p=0.05 ดงัแสดงในตารางที. 5 

 ปรญิญาตร ี บณัฑติศกึษา 

 อ.หญงิ อ.ชาย df=269 อ.หญงิ อ.ชาย df=152 



ใชต้าม
นิสติ 

ใชต้าม
นิสติ 

t p 
ใชต้าม
นิสติ 

ใชต้าม
นิสติ 

t p 

สภุาพ 3.90 3.77 2.83 0 3.98 3.83 2.13 0 

เป็นมติร 4.16 4.06 2.50 0.01 4.27 4.03 3.60 0 

ฉลาด 3.73 3.59 3.51 0 3.61 3.54 1.17 0 

มี ฐ า น ะ ท า ง
สงัคมสงู 

3.48 3.41 1.63 0.10 3.35 3.31 0.77 0.44 

หน้าตาด ี 3.36 3.30 1.74 0.08 3.07 3.00 1.32 0.19 

ซื.อสตัย ์ 3.50 3.34 4.03 0 3.38 3.18 3.78 0 

รวม 3.69 3.58 3.94 0 3.61 3.48 2.80 0.05 

ตารางที. 5 ทศันคตขิองนิสติต่ออาจารยห์ญงิใชค้าํลงทา้ยบอกความสภุาพของเพศชายและ
อาจารยช์ายใชค้าํลงทา้ยบอกความสภุาพของเพศหญงิ 

เมื.อมองโดยภาพรวม พบว่านิสติระดบัปรญิญาตรมีทีศันคตดิกีว่านิสติบณัฑติศกึษาในการที.
อาจารยท์ั #งสองเพศจะใชค้าํลงทา้ยบอกความสภุาพไมต่รงกบัเพศของตนเอง   

5.4 ทศันคติของนิสิตต่ออาจารยที์Bใช้คาํบอกบรุษุทีBหนึBงแตกต่างกนั  

กลุ่มตวัอย่างจะต้องจินตนาการตามสถานการณ์ที. 4 ในแบบสอบถามว่าอาจารย์ของตนมี
ความจาํเป็นตอ้งเขา้สอนชา้ จงึไดส้ง่ขอ้ความมาบอกตนและเพื.อนผา่นทาง Facebook สถานการณ์นี#มี
ขอ้ยอ่ย 4 ขอ้คอื 

1. พรุ่งนี#ครมูธีุระ คงจะเขา้สอนชา้ไปสกัครึ.งชั .วโมง ใหทุ้กคนทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทที. 4 ไป
พลางๆกอ่น เดี{ยวครจูะมาเฉลยในหอ้ง 

2. พรุง่นี#ดฉิันมธีุระ คงจะเขา้สอนชา้ไปสกัครึ.งชั .วโมง ใหทุ้กคนทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทที. 4 ไป
พลางๆกอ่น เดี{ยวดฉินัจะมาเฉลยในหอ้ง 

3. พรุ่งนี#ผมมธีุระ คงจะเขา้สอนชา้ไปสกัครึ.งชั .วโมง ใหทุ้กคนทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทที. 4 ไป
พลางๆกอ่น เดี{ยวผมจะมาเฉลยในหอ้ง 

4. พรุ่งนี#อาจารยม์ธีุระ คงจะเขา้สอนชา้ไปสกัครึ.งชั .วโมง ใหทุ้กคนทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทที. 4 
ไปพลางๆกอ่น เดี{ยวอาจารยจ์ะมาเฉลยในหอ้ง 



ในการวเิคราะหจ์ะนําผลที.ไดจ้ากแต่ละขอ้ย่อยมาจบักลุ่มเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มแรกคอืนําผลจาก
ขอ้ยอ่ยที. 1 เปรยีบเทยีบกบัขอ้ยอ่ยที. 2 และ 4  เพื.อดวู่านิสติมทีศันคตแิตกต่างกนัอย่างไรระหว่างการ
ที.อาจารย์หญิงเรียกตนเองว่า “ครู” “อาจารย์” และ “ดิฉัน”      คู่ที.สองคือนําผลจากข้อย่อยที. 1 
เปรยีบเทยีบกบัขอ้ย่อยที. 3 และ 4  เพื.อดูว่านิสติมทีศันคตแิตกต่างกนัอย่างไรระหว่างการที.อาจารย์
ชายเรยีกตนเองว่า “คร”ู “อาจารย”์ และ “ผม”    

5.4.1 ทศันคติของนิสิตต่ออาจารยห์ญิงทีBเรียกตนเองว่า “คร”ู  “อาจารย”์ และ “ดิฉัน” 

 นิสิตระดับปริญญาตรีมีทัศนคติว่าอาจารย์หญิงที.เรียกตนเองว่า “อาจารย์” มีคุณสมบัติ
ส่วนมากในระดบัที.สูงกว่าอาจารย์หญงิที.เรยีกตวัเองว่า “ครู” และ “ดฉิัน”   ในขณะที.อาจารย์หญงิที.
เรยีกตนเองว่า “ครู” ได้รบัการตดัสนิว่ามคีวามเป็นมติรสูงที.สุด  ส่วนอาจารย์หญิงที.เรยีกตนเองว่า 
“ดฉินั” ไดร้บัการตดัสนิว่ามฐีานะทางสงัคมสงูที.สดุ   

 นิสติระดบับณัฑติศกึษามทีศันคตเิป็นไปในทาํนองเดยีวกนักบันิสติระดบัปรญิญาตร ี มคีวาม
แตกต่างเพยีงว่าในดา้นคุณสมบตักิารมหีน้าตาดแีละความซื.อสตัยค์วามแตกต่างของทศันคตริะหว่าง
อาจารย์หญงิที.เรยีกตนเองด้วยคําบอกบุรุษที.หนึ.งที.ต่างกนันั #นมเีพยีงเล็กน้อยจนไม่มนีัยสําคญัทาง
สถติทิี. p=0.05   ดงัแสดงในตารางที. 6 

 ปรญิญาตร ี บณัฑติศกึษา 

 คร ู อาจารย ์ ดฉินั F p คร ู อาจารย ์ ดฉินั F p 

สภุาพ 3.63 4.15 3.87 25.47 0 3.57 4.07 3.99 14.75 0 

เป็นมติร 3.96 3.89 2.72 148.14 0 3.80 3.69 2.52 95.03 0 

ฉลาด 3.64 3.83 3.37 18.81 0 3.56 3.69 3.37 5.20 0 

มีฐานะทาง
สงัคมสงู 

3.37 3.71 3.66 10.42 0 3.35 3.66 3.78 9.05 0 

หน้าตาด ี 3.20 3.44 3.03 14.61 0 2.93 3.09 2.87 2.24 0.11 

ซื.อสตัย ์ 3.40 3.58 3.25 9.29 0 3.32 3.39 3.23 1.04 0.36 

รวม 3.53 3.77 3.32 28.18 0 3.42 3.60 3.29 15.00 0 

ตารางที. 6 ทศันคตขิองนิสติต่ออาจารยห์ญงิที.เรยีกตนเองว่า “คร”ู “อาจารย”์ และ “ดฉินั” 

เมื.อมองโดยภาพรวม พบว่านิสติระดบัปรญิญาตรปีระเมนิอาจารย์สงูกว่านิสติบณัฑติศกึษา
ทั #งในการที.อาจารย์หญงิเรยีกตนเองว่า “ครู “อาจารย์” และ “ดิฉัน”  และนิสติระดบัปรญิญาตรยีงัมี



ทศันคตทิี.แตกต่างกนัระหว่างการที.อาจารยห์ญงิใชค้าํบอกบุรุษที.หนึ.งต่างๆกนัแทนตนเองมากกว่าใน
กรณีของนิสติระดบับณัฑติศกึษา    

5.4.2 ทศันคติของนิสิตต่ออาจารยช์ายทีBเรียกตนเองว่า “คร”ู “อาจารย”์ และ “ผม” 

 นิสติระดบัปรญิญาตรมีทีศันคตวิ่าอาจารยช์ายที.เรยีกตนเองว่า “อาจารย”์ มคีุณสมบตัทิุกดา้น
ยกเวน้เรื.องความเป็นมติรในระดบัที.สงูกว่าอาจารยช์ายที.เรยีกตวัเองว่า “คร”ู และ “ผม”     ในขณะที.
อาจารยช์ายที.เรยีกตนเองว่า “คร”ู ไดร้บัการตดัสนิว่ามคีวามเป็นมติรสงูที.สดุ    

นิสติระดบับณัฑติศกึษามทีศันคตเิป็นไปในทาํนองเดยีวกนักบันิสติระดบัปรญิญาตร ี มคีวาม
แตกต่างเพยีงว่าในดา้นคณุสมบตัดิา้นความฉลาด การมหีน้าตาด ีและความซื.อสตัยน์ั #นความแตกต่าง
ของทศันคตริะหว่างอาจารยช์ายที.เรยีกตนเองดว้ยคาํบอกบุรุษที.หนึ.งที.ต่างกนัมเีพยีงเลก็น้อยจนไม่มี
นยัสาํคญัทางสถติทิี. p=0.05   ดงัแสดงในตารางที. 7 

 ปรญิญาตร ี บณัฑติศกึษา 

 คร ู อาจารย ์ ผม F p คร ู อาจารย ์ ผม F p 

สภุาพ 3.63 4.15 3.91 30.05 0 3.57 4.07 3.91 16.66 0 

เป็นมติร 3.96 3.89 3.49 20.38 0 3.80 3.69 3.35 10.17 0 

ฉลาด 3.64 3.83 3.57 6.81 0 3.56 3.69 3.56 1.11 0.33 

มีฐานะทาง
สงัคมสงู 

3.37 3.71 3.49 10.05 0 3.35 3.66 3.44 5.38 0 

หน้าตาด ี 3.20 3.44 3.24 5.58 0 2.93 3.09 2.99 1.15 0.32 

ซื.อสตัย ์ 3.40 3.58 3.32 5.91 0 3.32 3.39 3.28 0.51 0.60 

รวม 3.53 3.77 3.50 12.29 0 3.42 3.60 3.42 4.14 0.02 

ตารางที. 7 ทศันคตขิองนิสติต่ออาจารยช์ายที.เรยีกตนเองว่า “คร”ู “อาจารย”์ และ “ผม” 

เมื.อมองโดยภาพรวม พบว่านิสติระดบัปรญิญาตรปีระเมนิอาจารย์สงูกว่านิสติบณัฑติศกึษา
ทั #งในการที.อาจารย์ชายเรยีกตนเองว่า “ครู “อาจารย์” และ “ผม”  และนิสิตระดบัปรญิญาตรยีงัมี
ทศันคตทิี.แตกต่างกนัระหว่างการที.อาจารยช์ายใชค้าํบอกบุรุษที.หนึ.งต่างๆกนัแทนตนเองมากกว่าใน
กรณีของนิสติระดบับณัฑติศกึษา    

6. สรปุและอภิปรายผล 



 ผลการวจิยัพบว่ามคีวามสอดคลอ้งกบัสมมตุฐิานที.ตั #งไว ้อนัสรปุไดว้่าการใชภ้าษาในรปูแบบที.
แตกต่างกนัของอาจารยม์ผีลต่อทศันคตต่ิอนิสติ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี# 

1.  นิสติมทีศันคตทิี.แตกต่างกนัต่ออาจารยท์ี.ใชภ้าษาแบบไมเ่ป็นทางการกบัเป็นทางการ   

นิสติปรญิญาตรแีละนิสติบณัฑติศกึษามทีศันคตทิี.ตรงกนัว่าอาจารยท์ี.ใชภ้าษาเป็นทางการมี
ลกัษณะในดา้นความสภุาพ ความฉลาด สถานะทางสงัคม หน้าตา และความซื.อสตัยส์งูกว่าอาจารยท์ี.
ใช้ภาษาไม่เป็นทางการ  มีเพียงในด้านความเป็นมิตรที.อาจารย์ที.ใช้ภาษาแบบไม่เป็นทางการมี
ลกัษณะนี#มากกว่า 

 2.  นิสติมทีศันคตทิี.แตกต่างกนัต่ออาจารยท์ี.เรยีกนิสติดว้ยชื.อเล่นกบัชื.อจรงิ 

นิสติปรญิญาตรมีทีศันคตทิี.ตรงกนัว่าอาจารย์ที.เรยีกนิสติด้วยชื.อจรงิมลีกัษณะในด้านความ
สุภาพ ความฉลาด สถานะทางสงัคม หน้าตา และความซื.อสตัย์สูงกว่าอาจารย์ที.ใช้ภาษาไม่เป็น
ทางการ  มเีพยีงในดา้นความเป็นมติรที.อาจารยเ์รยีกนิสติดว้ยชื.อจรงิมลีกัษณะนี#มากกว่า   ส่วนนิสติ
ระดบับณัฑติศกึษามทีศันคติว่าอาจารย์ที.เรยีกนิสติด้วยชื.อจรงิมลีกัษณะในด้านความสุภาพ ความ
ฉลาด สถานะทางสงัคม สงูกว่าอาจารยท์ี.เรยีกนิสติดว้ยชื.อเล่น    อาจารยท์ี.เรยีกนิสติดว้ยชื.อจรงิและ
ชื.อเล่นไดร้บัการประเมนิว่ามลีกัษณะดา้นหน้าตาด ีและความซื.อสตัยเ์ทา่กนั   และอาจารยท์ี.เรยีกนิสติ
ดว้ยชื.อเล่นไดร้บัการประเมนิว่ามคีวามเป็นมติรมากกว่าอาจารยท์ี.เรยีกนิสติดว้ยชื.อจรงิ 

 3.  นิสติมทีศันคตทิี.แตกต่างกนัต่ออาจารยท์ี.ใชค้าํลงทา้ยบอกความสุภาพ (ครบั/ค่ะ) ตรงตาม
เพศของตนเองกบัตรงตามเพศของนิสติ  ในกรณีที.เพศของอาจารยก์บัเพศนิสติมคีวามแตกต่างกนั 

นิสติทั #งสองระดบัมทีศันคตทิี.ดกีว่าในภาพรวมต่ออาจารยท์ั #งชายและหญงิที.ใชค้าํลงทา้ยบอก
ความสุภาพตามเพศของตน    มีเพียงบางลักษณะที.นิสติตดัสนิว่าไม่มคีวามแตกต่างกนัระหว่าง
อาจารยท์ี.ใชค้าํลงทา้ยแสดงความสภุาพตามเพศของตนกบัตามเพศของนิสติ  ไดแ้ก่ การมหีน้าตาดใีน
กรณีของอาจารย์ชายตามทศันคตขิองนิสติปรญิญาตร ี ความเป็นมติรในกรณีของอาจารย์ชายตาม
ทศันคตขิองนิสติบณัฑติศกึษา และในกรณีของอาจารย์หญงิตามทศันคตขิองนิสติปรญิญาตร ี  และ
ความซื.อสตัยใ์นกรณีของอาจารยห์ญงิตามทศันคตขิองนิสติบณัฑติศกึษา    

แมว้่านิสติทั #งสองระดบัจะมทีศันคตทิี.ดกีว่าในภาพรวมต่ออาจารยท์ั #งชายและหญงิที.ใชค้าํลง
ทา้ยบอกความสภุาพตามเพศของตน  แต่ในกรณีที.อาจารยเ์ลอืกใชค้าํลงทา้ยบอกความสุภาพตามเพศ
ของนิสติ    นิสติกม็ทีศันคตทิี.แตกต่างกนัระหว่างอาจารยช์ายและอาจารยห์ญงิ   นิสติทั #งสองระดบัมี
ทศันคตต่ิออาจารยห์ญงิที.ใชค้าํลงทา้ยบอกความสภุาพ “ครบั” ดกีว่าอาจารยช์ายที.ใชค้าํลงทา้ยว่า “คะ่”   
โดยเฉพาะในดา้นความสุภาพ ความเป็นมติร ความฉลาด และความซื.อสตัย์ ส่วนในดา้นการมฐีานะ
ทางสงัคมสงูและการมหีน้าตาดไีดร้บัการประเมนิว่าไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

 4.  นิสติมทีศันคตทิี.แตกต่างกนัต่ออาจารยท์ี.ใชค้าํบอกบุรษุที.หนึ.งแตกต่างกนั 

 นิสติทั #งสองระดบัมทีศันคตใินภาพรวมต่ออาจารยท์ั #งชายและหญงิที.เรยีกตนเองว่า “อาจารย”์ 
ดกีว่าอาจารยท์ี.เรยีกตนเองว่า “คร”ู และ “ดฉิัน/ผม”   อาจารยห์ญงิที.เรยีกตวัเองว่า “อาจารย”์ ไดร้บั



การตดัสนิโดยนิสติปรญิญาตรวี่ามคีุณสมบตัดิ้านความสุภาพ ความฉลาด การมหีน้าตาด ีและความ
ซื.อสตัยใ์นระดบัที.สงูกว่าอาจารยห์ญงิที.เรยีกตวัเองว่า “คร”ู และ “ดฉินั”   ในขณะที.อาจารยห์ญงิที.เรยีก
ตนเองว่า “คร”ู ไดร้บัการตดัสนิว่ามคีวามเป็นมติรสงูที.สุด  ส่วนอาจารยท์ี.เรยีกตนเองว่า “ดฉิัน” ไดร้บั
การตดัสนิว่ามฐีานะทางสงัคมสงูที.สดุ      นิสติระดบับณัฑติศกึษามทีศันคตต่ิออาจารยห์ญงิเป็นไปใน
ทาํนองเดยีวกนักบันิสติระดบัปรญิญาตร ี   มคีวามแตกต่างเพยีงว่าในด้านคุณสมบตักิารมหีน้าตาดี
และความซื.อสตัยน์ั #น ความแตกต่างของทศันคตริะหว่างอาจารยห์ญงิที.เรยีกตนเองดว้ยคาํบอกบุรุษที.
หนึ.งที.ต่างๆกนันั #นไดร้บัการประเมนิว่าไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

  อาจารย์ชายที.เรียกตนเองว่า “อาจารย์” ได้รบัการประเมนิจากนิสติระดบัปรญิญาตรวี่ามี
คุณสมบตัทิุกดา้นยกเวน้เรื.องความเป็นมติรในระดบัที.สูงกว่าอาจารยช์ายที.เรยีกตวัเองว่า “ครู” และ 
“ผม”     ในขณะที.อาจารยท์ี.เรยีกตนเองว่า “คร”ู ไดร้บัการตดัสนิว่ามคีวามเป็นมติรสงูที.สุด   นิสติ
ระดบับณัฑติศกึษามทีศันคตต่ิออาจารย์ชายเป็นไปในทํานองเดยีวกนักบันิสติระดบัปรญิญาตร ี  มี
ความแตกต่างเพยีงว่าในด้านคุณสมบตัคิวามฉลาด  หน้าตาดแีละความซื.อสตัย์นั #น  ความแตกต่าง
ของทศันคตริะหว่างอาจารยช์ายที.เรยีกตนเองดว้ยคาํบอกบุรุษที.หนึ.งที.ต่างๆกนันั #นไดร้บัการประเมนิ
ว่าไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ 

 แมว้่าการใชค้ําบอกบุรุษที.หนึ.งที.ต่างกนัมผีลต่อทศันคตขิองนิสติต่อทั #งอาจารยช์ายและหญงิ  
แต่เป็นที.น่าสงัเกตว่าคาํบอกบุรษุที.หนึ.งที.ต่างกนัมผีลต่ออาจารยห์ญงิมากกว่าอาจารยช์าย 

เมื.อมองโดยภาพรวมพบว่านิสติระดบัปรญิญาตรมีทีศันคตทิี.ดต่ีออาจารยม์ากกว่านิสติระดบั
บณัฑติศกึษา  ซึ.งน่าจะเป็นเพราะโดยเฉลี.ยแลว้การเรยีนในระดบับณัฑติศกึษาเป็นชั #นเรยีนที.มขีนาด
เลก็ มจีํานวนนิสติไม่มากนัก  ลกัษณะการเรยีนการสอนมกัมกีารอภปิรายแสดงความคดิเหน็ระหว่าง
นิสติด้วยกนัเองและกบัอาจารย ์ อกีทั #งนิสติระดบับณัฑติศกึษายงัตอ้งทําวทิยานิพนธ์หรอืการศกึษา
คน้ควา้ดว้ยตนเองซึ.งจาํเป็นตอ้งมกีารปรกึษากบัอาจารยผ์ูค้วบคุมอย่างค่อนขา้งใกลช้ดิ  ความใกลช้ดิ
ระหว่างนิสติกบัอาจารยผ์ูส้อนจงึมมีากกว่าในการเรยีนระดบัปรญิญาตร ี ทาํใหน้ิสติมโีอกาสไดส้มัผสั
กบั “ตวัตนที.แทจ้รงิ” ของอาจารยผ์ูส้อนมากกว่านิสติปรญิญาตรซีึ.งมกัไดส้มัผสักบัอาจารยผ์ูส้อนแบบ
ห่างๆในชั #นเรยีนที.มขีนาดใหญ่  ความใกล้ชดิเช่นนี#อาจทําให้นิสติระดบับณัฑติศกึษาได้เหน็แง่มุม
สว่นตวัของอาจารยใ์นฐานะปุถุชนคนหนึ.งซึ.งย่อมมทีั #งดา้นที.ดแีละไม่ด ี อกีเหตุผลหนึ.งน่าจะเป็นเรื.อง
ของวยัและสถานภาพทางสงัคมที.ใกลก้นัมากกว่าระหว่างนิสติบณัฑติศกึษากบัอาจารย ์ความใกลเ้คยีง
กนัในด้านต่างๆน่าจะส่งผลใหน้ิสติบณัฑติศกึษามทีศันคตติ่ออาจารย์ไม่สงูส่งเกนิจรงิเท่ากบัในกรณี
ของนิสติระดบัปรญิญาตร ี แต่อยา่งไรกต็ามกไ็มไ่ดห้มายความว่านิสติระดบับณัฑติศกึษาจะไม่มคีวาม
เคารพนบัถอืหรอืศรทัธาในตวัอาจารย ์

นอกจากนั #นนิสติระดบัปรญิญาตรยีงัมทีศันคตทิี.แตกต่างกนัระหว่างการที.อาจารยใ์ชภ้าษาใน
รูปแบบต่างๆมากกว่าในกรณีของนิสติระดบับณัฑติศกึษาด้วย  ผูว้ ิจยัคาดว่าน่าจะเป็นเพราะความ
ใกล้ชิดระหว่างอาจารย์กับนิสิตนี. เอง  ความใกล้ชิดทําให้มีโอกาสสัมผัสกับอาจารย์ในแง่มุมที.
หลากหลายทั #งคาํพดู การกระทาํ  ในขณะที.นิสติระดบัปรญิญาตรอีาจจะมโีอกาสสมัผสักบัอาจารยผ์่าน
ทางคาํพดูของอาจารยเ์ทา่นั #น  ทาํใหน้ิสติระดบัปรญิญาตรตีดัสนิและประเมนิคา่ลกัษณะดา้นต่างๆของ
อาจารยผ์า่นการใชภ้าษาของอาจารยม์ากกว่านิสติระดบับณัฑติศกึษา 



บรรณานุกรม 

Allport, G., 1935, Attitudes, in C. Murchison (ed.), A Handbook of Social Psychology (vol. II, 
pp. 798-844). Worcester, MA: Clark University Press. 

Chanyam, N. 2002. A Study of Language Attitude Toward Thai Dialects and Their Speakers: 

A Case Study of Four Campuses of Rajamangala Institute of Technology. M.A. 

Thesis in Linguistics. Mahidol University. 

Garrett, P. Attitudes to Language. Cambridge: Cambridge University Press. 

Labov, William. 1966. The Social Stratification of English in New York City. Cambridge, 
U.K.: Cambridge University Press. 

Lambert, W., Hodgson, R. Gardner, R. and Fillenbaum, S., 1960. Evolutional reactions to 
spoken languages. Journal of abnormal and social psychology 60, 44-51. 

ราชบณัฑติยสถาน. 2546. พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตสถาน พศ. 2542. กรงุเทพ: นานมบีุ๊ค
พบัลเิคชั .นส ์


