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52113323 : สาขาวิชาภาษาและการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม 

คาํสาํคญั :  วจันกรรม/กลวิธีทางภาษา/ป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 

  อิงอร  พ่ึงจะงาม : การใชว้จันกรรมและกลวิธีทางภาษาบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

ปี พ.ศ. 2554.   อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ  :  อ.ดร.ปาจรีย ์ นิพาสพงษ.์  146 หนา้. 

 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประเภทของวจันกรรมและกลวิธีทางภาษาเพ่ือ 
โนม้นา้วใจท่ีพบจากป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไทยเป็นการทัว่ไป พ.ศ. 

2554 รวมทั้งศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทของวจันกรรมและกลวิธีทางภาษาท่ีพบโดยเก็บ

ขอ้มลูจากป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทั้งหมด 150 ป้าย นาํมาถอดเป็นถอ้ยคาํไดจ้าํนวนทั้งส้ิน 180 

ถอ้ยคาํ การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหาโดยใชท้ฤษฎีเร่ืองวจันกรรมของ Searle (1969) 

และผลการศึกษาเก่ียวกบักลวิธีทางภาษาโนม้นา้วใจของกนกพรรณ  คาํวงศปิ์น (2544) เป็นกรอบ

การวิเคราะห์  ผลการวิจยัพบว่าประเภทของกลุ่มวจันกรรมท่ีพบบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งปี 

พ.ศ. 2554 มี 4 ประเภท ไดแ้ก่  วจันกรรมกลุ่มผกูมดั  วจันกรรมกลุ่มช้ีนาํ  วจันกรรมกลุ่มบอกกล่าว 

และวจันกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก  โดยไม่พบวจันกรรมกลุ่มแถลงการณ์  โดยวจันกรรมท่ีพบมาก

ท่ีสุด  3  อนัดบัแรกไดแ้ก่  วจันกรรมการสัญญา  วจันกรรมการขอร้อง   และวจันกรรมการจูงใจ    

ผลการศึกษากลวิธีทางภาษาเพ่ือโน้มน้าวใจพบว่ามีการใชก้ลวิธีทางภาษาจาํนวนทั้งส้ิน 12 กลวิธี 

โดยเป็นไปตามกรอบการศึกษาทั้ง 6 กลวิธี ได้แก่ การใชจุ้ดจูงใจให้ส่ิงตอบแทน การใช้ภาษาท่ี

แสดงถึงความเป็นพวกพอ้งเดียวกนั การใชภ้าษาท่ีมีช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ   การใชภ้าษา

ในการเนน้จุดเด่นของพรรค    การใชภ้าษาท่ีแสดงถึงการขอโอกาสจากประชาชน และการใชค้าํ

ขวญั  รวมทั้งยงัพบกลวิธีอ่ืนๆ อีก 6 กลวิธี ไดแ้ก่ การใชภ้าษาแสดงขอ้มูลเท็จจริงเพ่ือนาํเสนอสาร

ซํ้ าๆ  การใชส้าํนวนโวหาร   การใชภ้าษาแนะนาํเตือนใจผูรั้บสาร  การใชภ้าษาแสดงอารมณ์ขัน 

การใชภ้าษาเร้าอารมณ์ผูรั้บสาร และการใชภ้าษาใหค้วามรู้สึกถึงการทาํความดีเพ่ือคนอ่ืน   ซ่ึงกลวิธี

ทางภาษาท่ีพบมากท่ีสุด    3   อนัดบัแรก  คือ การใชจุ้ดจูงใจใหส่ิ้งตอบแทน การใชภ้าษาในการเนน้

จุดเด่นของพรรค และการใชภ้าษาท่ีแสดงถึงการขอโอกาสจากประชาชน นอกจากน้ียงัพบว่ากลวิธี

ทางภาษาท่ีใชน้ั้นส่วนใหญ่มีความสอดคลอ้งกบัวจันกรรมแต่ละชนิดอีกดว้ย  
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 The objectives of this study are to examine speech acts and language strategies 

of persuasion used in electioneering posters of the election in 2011, and to study association 

between speech acts and language strategies of persuasion. The data were collected from 

150 items of electioneering posters containing a total of 180 utterances. Searle’s theory of 

speech acts was used as a guideline in identifying five illocutionary acts: assertives, 

directives, commissives, expressives and declaratives. In addition, Kanokphan 

Khamwongpin’s language strategies framework was adopted to study the relationship 

between speech acts and language strategies. Speech acts found in the findings were 

grouped under four illocutionary acts: commissives, directives, assertive and expressives. 

The three speech acts most frequently found were the speech act of promising, request and 

persuasion. For the language strategies, twelve language strategies of persuasion were 

found. The finding revealed all six strategies as presented in the research framework: rewards 

appeal, language of solidarity, candidate’s profiles, the party’s campaign, asking for chance 

and slogan. Additional six strategies found included intensification, idioms, suggestion and 

caution, humorous appeal, emotional appeal and altruism. The three language strategies 

most frequently found were rewards appeal, the party’s campaign and asking for chance. The 

frequencies and the use of each strategy were found to be related to certain types of speech 

acts.  
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กติตกิรรมประกาศ 

 
 งานคน้ควา้อิสระเล่มน้ีสาํเร็จลุล่วงลงได ้ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านท่ี

ทาํใหง้านสาํเร็จได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาจารย ์ดร. ปาจรีย ์นิพาสพงษ์ อาจารยท่ี์ปรึกษางานคน้ควา้

อิสระ ผูท่ี้สละเวลาอนัมีค่าของท่านใหค้วามช่วยเหลือ คอยช้ีแนะแนวทางและกระตุน้เตือนมาโดย

ตลอด  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 
 ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.พรพิมล เสนะวงศ ์และ อาจารย ์ดร.

กาํไลทิพย ์ปัตตะพงศ ์ท่ีไดก้รุณาให้คาํแนะนาํ ปรับปรุงเน้ือหาการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีให้มีความ

สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  ทั้งน้ีผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาภาษาเพ่ือการส่ือสารระหว่าง

วฒันธรรม คณะโบราณคดีทุกท่าน ท่ีได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ทางภาษาศาสตร์และการส่ือสาร

ระหว่างวฒันธรรมให้แก่ผูว้ิจ ัย  รวมทั้ งผูเ้ขียนตาํรา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องอันเป็น

ประโยชน์ในการศึกษา คน้ควา้ และผูว้ิจยัไดน้าํมาอา้งอิงในการศึกษา 

 ขอกราบขอบพระคุณคุณสุนีย ์พ่ึงจะงาม ผูเ้ป็นมารดา และคุณลอ้ม พ่ึงจะงาม ผูเ้ป็นบิดา 

ท่ีเป็นกาํลงัใจอนัสาํคญัยิ่ง คอยสอบถามและดูแลความเป็นอยู่ของผูว้ิจยั อีกทั้งช่วยสนับสนุนทุน

ทรัพยท์าํใหก้ารดาํเนินงานวิจยัสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  

 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณคุณฤกษช์ยั พ่ึงจะงาม ผูเ้ป็นนอ้งชาย และคุณปภสัรา คุณานพรัตน ์

เพ่ือนร่วมงาน ท่ีช่วยขบัรถพาผูว้ิจยัตระเวนถ่ายรูปป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทัว่เขตภาษีเจริญ และ

ใหก้าํลงัใจเสมอมาจนกระทัง่งานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ 

 สุดทา้ยขอขอบคุณเพ่ือนๆบณัฑิตศึกษาสาขาภาษาและการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกคน  ท่ีคอยปลอบโยนยามทอ้และใหก้าํลงัใจกนัและกนัเสมอมาโดยตลอด 
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