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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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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

   ภาษามีความสาํคญัในการติดต่อส่ือสารกนัระหว่างมนุษย ์มนุษยใ์ชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือใน

การส่ือสารเพ่ือทาํความเขา้ใจระหว่างกนั โดยใชภ้าษาในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดหรือส่ิงท่ีผู ้

ส่งสารตอ้งการจะนาํเสนอไปยงัผูอ่ื้นซ่ึงมีจุดมุ่งหมายของการส่ือสารแตกต่างไปตามสถานการณ์ 

อนัไดแ้ก่ เพ่ือแจง้ใหท้ราบ  เพ่ือสอนหรือให้การศึกษา  เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ความบนัเทิง 

และเพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ นอกจากน้ีภาษาทําหน้าท่ีให้ข้อเท็จจริง แสดงความรู้สึก และให้

ขอ้คิดเห็น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาษาทาํหน้าท่ีให้ขอ้คิดเห็นจะมุ่งทาํให้เกิดการกระทาํอย่างใดอย่าง

หน่ึง  เช่น  การขอร้อง  คาํสัง่  หรือการแนะนาํ  โดยตวัอยา่งของงานเขียนประเภทน้ี  เช่น  บทความ  

คาํขวญั การโฆษณา คาํปราศรัยหาเสียง เป็นตน้ (คณาจารยภ์าควิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย, 2541 : 4) 

 การโฆษณาเป็นการส่ือสารเพ่ือการโนม้นา้วใจรูปแบบหน่ึงท่ีมีกลยทุธท์างการส่ือสารดว้ย

วิธีการต่างๆ อาทิเช่น การเลือกใชส่ื้อโฆษณา การสร้างสรรคภ์าษาโฆษณา เป็นตน้ โดยผูส่ื้อสารมี

จุดประสงคเ์พ่ือชกัจูงโนม้นา้วใจใหผู้บ้ริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายเกิดทศันคติท่ีดีต่อสินคา้หรือบริการ 

อนันาํมาซ่ึงการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นในท่ีสุด ในทางการเมืองการโฆษณามีบทบาท

อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งซ่ึงพบมากในช่วงก่อนการเลือกตั้ ง 

นักการเมืองจะใชว้ิธีการรณรงค์หาเสียงในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น การหาเสียงแบบเดินเคาะ

ประตู การหาเสียงผา่นส่ือสารมวลชน เป็นตน้  อนนัต ์ ศิริภสัราภรณ์  (2549)  กล่าวว่า  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



2 

  “รูปแบบกิจกรรมในการหาเสียงเลือกตั้งน้ัน จะเน้นการประชาสัมพันธ์

ทุกรูปแบบ เพ่ือโหมปลุกกระแสให้ประชาชนหันมาสนใจการเลือกตั้งให้มาก

ท่ีสุด จะมีกิจกรรมท่ีเน้นเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอาชีพและอายุ ในรูปแบบท่ี

แปลกและแตกต่างกัน อาทิ รถประชาสัมพันธ์หาเสียงว่ิงวนในทุกพืน้ท่ีเพ่ือเน้น

ย ํา้ให้ออกไปเลือกตั้ง ติดตั้งป้ายแบนเนอร์และป้ายแบบตั้งพืน้ และป้ายท่ีเป็น

สัญลกัษณ์ของป้ายน้ันๆด้วยกระจายไปตามป้ายรถโดยสารและห้างสรรพสินค้า 

มีการจัดทาํสปอตโฆษณาผ่านส่ือวิทย ุโทรทัศน์ และโรงภาพยนตร์”   

 

  ป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ งเป็นช่องทางสําคัญอย่างหน่ึงท่ีนักการเมืองใช้เพ่ือส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับทราบนโยบายของพรรคและตนเอง ซ่ึงมีจุดประสงค์หลกัอย่าง

เดียวกนัคือตอ้งการใหป้ระชาชนท่ีมีสิทธ์ิลงคะแนนไดอ้อกเสียงใหแ้ก่ตนเองและพรรคของตน และ

เน่ืองดว้ยป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งมีพ้ืนท่ีจาํกดัและมีช่วงระยะเวลาในการโฆษณาสั้น ดงันั้น

ผูส้มคัรจึงพิถีพิถนัเลือกสรรขอ้ความบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้เป็นถอ้ยคาํท่ีมีพลงั ดึงดูด

ความสนใจ มุ่งสู่จุดเด่นท่ีเป็นจุดขายของแต่ละพรรคการเมืองให้ชดัเจนมากท่ีสุด เพ่ือโน้มน้าวใจ

ใหป้ระชาชนท่ีมีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกตนและพรรคของตน 

   ถอ้ยคาํท่ีผูเ้ขียนรังสรรคม์าลงบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเพ่ือโนม้นา้วความสนใจของ

ผูพ้บเห็นนั้นไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัหลายประการ ตวัอย่างเช่น นโยบายของพรรคการเมือง 

สถานการณ์บา้นเมือง ความตอ้งการทางดา้นปัจจยัพ้ืนฐานของประชาชน เป็นตน้ ผูเ้ขียนจะส่ือสาร

ถอ้ยคาํเหล่าน้ีตามความมุ่งหมายท่ีตอ้งการส่ือในถอ้ยคาํนั้นๆ อาทิเช่น การให้คาํสัญญาจะทาํตาม

นโยบายท่ีประกาศไว  ้การขอร้องให้ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตนเอง การท่ีผูส้มคัรรับ

เลือกตั้งเสนอตวัรับใชป้ระชาชน เป็นตน้ เพ่ือให้ผูพ้บเห็นคลอ้ยตามและปฏิบติัตามความตอ้งการ

ของตน ถอ้ยคาํท่ีผูเ้ขียนแสดงจุดมุ่งหมายของการส่ือสารนั้นเรียกว่า “วจันกรรม” (speech acts) ซ่ึง

เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงเจตนาของผูเ้ขียนโดยใชถ้อ้ยคาํหรือขอ้ความ  (Searle, 1979 : 12)  วจันกรรม

สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มบอกกล่าว (assertives)  กลุ่มช้ีนาํ (directives) กลุ่มผกูมดั 
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(commissives)  กลุ่มแสดงความรู้สึก (expressives)  และ กลุ่มแถลงการณ์ (declaratives)  ทั้งน้ี

ผูเ้ขียนขอ้ความบนป้ายโฆษณาหาเสียงไดใ้ชก้ลยุทธ์การโฆษณาหลากหลายประการเพ่ือถ่ายทอด 

วจันกรรมนั้นๆใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดหรือเพ่ือบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการเลือกตั้ง ดงัท่ี สรียา 

ทบัทนั (2548 : 69) อธิบายว่ากลยุทธ์การโฆษณาท่ีพรรคการเมืองใชเ้พ่ือสร้างความเช่ือมัน่แก่

ประชาชนนั้น ไดแ้ก่ กลยุทธ์ตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ (product positioning strategy) กลยุทธ์ขอ้ความ

โฆษณา (copy strategy) กลยุทธ์ส่ือโฆษณา (media strategy) และกลยุทธ์การเขา้ถึง ความถ่ี และ

ความต่อเน่ือง (reach, frequency and continuity strategies)  

 จากกลยุทธ์การโฆษณาต่างๆน้ี กลยุทธ์ข้อความโฆษณาเป็นหัวใจสําคัญของการ

ถ่ายทอดวจันกรรมบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง โดยกลวิธีทางภาษาท่ีมกัพบในป้ายหาเสียง คือ 

การเลอืกใช้คาํพูดเพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีของหน่วยงาน เช่น กล่าวว่าตนทาํงานเพ่ือประชาชน 

เพ่ือคนจน กลวธิกีารใช้คาํพูดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อฝ่ายตรงขา้ม โดยการกล่าวโจมตี เช่น 

ทาํงานเช่ืองชา้ ไม่ทนัสมยั เป็นตน้ นอกจากน้ีคือกลวธิกีารเลอืกใช้ถ้อยคาํหรือคาํขวญัที่จดจาํได้ง่าย 

ส้ันๆ และมคีวามคล้องจอง เช่น 30 บาทรักษาทุกโรค หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์และการเลอืกใช้คาํ

ซ้ําๆกันเพ่ือให้เกิดความเคยชินและอยู่ในความทรงจาํ เช่น โครงการเอ้ืออาทรต่างๆ ทั้งบา้นเอ้ือ

อาทร คอมพิวเตอร์เอ้ืออาทร  

 ในการศึกษาวิจยัท่ีผ่านมาพบว่ามีผูศึ้กษาเก่ียวกบัวจันกรรมและกลวิธีทางภาษาบนป้าย

โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งจาํนวนน้อยและเป็นการศึกษาท่ีทาํมาเป็นเวลานานแลว้ เช่น การศึกษา      

วจันกรรมบนป้ายหาเสียงของผูส้มคัรรับเลือกตั้งผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครฯ ปี 2547 (บุญโชค 

เขียวมา, 2550)  กลยทุธใ์นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในจงัหวดัเชียงใหม่ (กนกพรรณ คาํวงศปิ์น, 

2544) เป็นตน้ โดยพบว่ายงัไม่มีผูศึ้กษาวิจยัเร่ืองวจันกรรมและกลวิธีทางภาษาบนป้ายโฆษณาหา

เสียงเลือกตั้งควบคู่กนั ผูว้ิจยัเห็นว่าทั้งสองประเด็นมีความเช่ือมโยงกนั อีกทั้งสภาพสังคมท่ีแปร

เปล่ียนไปมีพรรคการเมืองเกิดข้ึนมากมายส่งผลต่อการแข่งขนัการเลือกตั้ง ผูเ้ขียนขอ้ความจึงตอ้ง
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พยายามสรรหากลวิธีการใช้ภาษารูปแบบต่างๆเพ่ือดึงดูดความสนใจของผูพ้บเห็นโดยถ่ายทอด

ผา่นวจันกรรม  

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ีผูว้ิจ ัยจึงสนใจศึกษาการใชว้จันกรรมและกลวิธีทางภาษาบนป้าย

โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งซ่ึงเน้นรูปแบบการส่ือสารเพ่ือโน้มน้าวใจท่ีผูเ้ขียนหรือนักการเมืองมี

จุดประสงคช์กัจูงเชิญชวนใหผู้มี้สิทธ์ิเลือกตั้งพิจารณาเลือกตนและพรรคการเมืองของตน  เพราะ

ทั้งสองประเด็นเป็นส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอย่างยิ่ง  เน่ืองจากป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งนั้นมี

พ้ืนท่ีจาํกดัดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ การท่ีผูเ้ขียนเลือกสรรถอ้ยคาํหรือขอ้ความเพ่ือดึงดูดความสนใจ

ของผูพ้บเห็นนั้นตอ้งผา่นกระบวนการวิจยัทางการตลาด กระบวนการคิด และท่ีสาํคญัการเลือกใช้

กลวิธีทางภาษาท่ีเหมาะสมในการถ่ายทอดวจันกรรมนั้นๆ 

  ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีนอกจากจะทาํให้ทราบถึงประเภทของวจันกรรมท่ีผูเ้ขียนหรือ

นักการเมืองนิยมใชเ้พ่ือชกัจูงเชิญชวนประชาชนหรือผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งแลว้     ยงัทาํให้ทราบถึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างการใชว้จันกรรมและกลวิธีทางภาษาเพ่ือโน้มน้าวใจต่อผูรั้บสารอีกด้วย 

นอกจากน้ีผลการศึกษาจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงธรรมชาติของภาษาท่ีใชใ้นบริบทการโฆษณาหาเสียง

เลือกตั้ง อนัอาจมีแนวโนม้ในการใชล้กูเล่นทางภาษาเพื�อดึงดูดความสนใจ รวมถึงการสะทอ้นให้

เห็นสภาพสงัคมตลอดจนปัญหาท่ีมีอยูใ่นสงัคมในขณะนั้นอีกดว้ย 

 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

   2.1  เพ่ือศึกษาประเภทของวจันกรรมท่ีพบจากขอ้ความบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไทยเป็นการทัว่ไป พ.ศ. 2554 

    2.2 เพ่ือศึกษากลวิธีทางภาษาเพ่ือโน้มน้าวใจท่ีพบจากป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไทยเป็นการทัว่ไป พ.ศ. 2554 
  2.3 เพ่ือศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทของวจันกรรมและกลวิธีทางภาษาเพ่ือโน้ม

นา้วใจท่ีพบจากป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไทยเป็นการทัว่ไป พ.ศ. 2554 
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3. สมมตฐิานการวจิยั 

  3.1  ประเภทของวจันกรรมท่ีพบบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

ไทยเป็นการทัว่ไป พ.ศ. 2554 ส่วนใหญ่เป็นวจันกรรมกลุ่มผกูมดั  

  3.2  กลวิธีทางภาษาเพ่ือโนม้นา้วใจท่ีพบมากท่ีสุดคือ กลวิธีการใชจุ้ดจูงใจใหส่ิ้งตอบแทน  

เพ่ือจุดมุ่งหมายโนม้นา้วใจผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งใหค้ลอ้ยตามได ้ 

  3.3  วจันกรรมกลุ่มผกูมดัมีความสมัพนัธก์บักลวิธีการใชจุ้ดจูงใจใหส่ิ้งตอบแทนมากท่ีสุด

เน่ืองจากการโฆษณาหาเสียงนั้นจะให้ความสําคัญถึงนโยบายการแก้ปัญหาต่างๆ  ผูส้มคัรรับ

เลือกตั้งจึงตอ้งนาํเสนอนโยบายท่ีสามารถพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนได ้

   

4. ขอบเขตการศึกษาวจิยั 

 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองต่าง ๆ ท่ีใชเ้พ่ือหา

เสียงเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554  ในเขตภาษีเจริญ 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีกาํหนดการเลือกตั้งในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2554 โดยมีระยะเวลาการ

เก็บขอ้มลูตั้งแต่วนัท่ี 10 มิถุนายน 2554 ถึง วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2554 ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลป้ายโฆษณา

หาเสียงเลือกตั้งรวม 14 พรรคการเมือง ประกอบดว้ย 

    1. พรรคเพ่ือไทย              6. พรรคภูมิใจไทย    11.  พรรคความหวงัใหม่    

    2. พรรคประชาธิปัตย ์                  7. พรรคชาติไทยพฒันา       12.  พรรคพลงัชล 

   3. พรรครักษส์นัติ                        8.  พรรคกิจสงัคม                 13.  พรรคมาตุภูมิ 

   4. พรรครักประเทศไทย               9.  พรรคพลงัคนกีฬา           14.   พรรคไทยพอเพียง         

   5. พรรคชาติพฒันาเพ่ือแผน่ดิน  10. พรรคการเมืองใหม่         

  ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัทาํการศึกษาเฉพาะ วจันภาษา (verbal language) บนป้ายโฆษณา

หาเสียงเลือกตั้งเท่านั้น อนัรวมถึงภาษาถอ้ยคาํต่างๆบนป้ายหาเสียง ได้แก่ ช่ือพรรค  ขอ้ความ

โฆษณา รายละเอียดของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง โดยไม่รวมถึงขอ้ความส่วนท่ีบอกกล่าวสถานท่ีจดัพิมพ์
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ป้ายโฆษณาหาเสียง และ อวจัภาษา (non-verbal language) ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง การใชสี้พ้ืน ขนาด

ตวัอกัษร รูปภาพ การจดัวางรูปภาพ  

   ขอบเขตการศึกษาเร่ืองวจันกรรม  ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาเฉพาะการแบ่งประเภทของวจันกรรม 

 5 กลุ่มตามทฤษฎีเร่ืองวจันกรรมของ Searle (1979) เท่านั้น  โดยไม่รวมถึงการศึกษาเร่ือง 

วจันกรรมตรงและวจันกรรมออ้ม  

 

5. นิยามคาํศัพท์เฉพาะ 

  5.1 ป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง   หมายถึง ป้ายโฆษณากลางแจง้ท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรปิดประกาศตามท่ีสาธารณะในเขตภาษีเจริญ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ตั้ งแต่ว ันท่ี 10 มิถุนายน 2554 ถึงว ันท่ี 2 กรกฎาคม 2554 เพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไทยเป็นการทัว่ไป พ.ศ. 2554 อนักาํหนดให้มีข้ึนในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 

2554 ป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งท่ีรวมในการศึกษาคร้ังน้ีคือป้ายโฆษณาหาเสียงท่ีใชเ้ทคนิคการ

พิมพรู์ปภาพ ขอ้ความ สญัลกัษณ์และเคร่ืองหมายของพรรคการเมือง เพ่ือการแนะนาํตวั นาํเสนอ 

นโยบาย และแสดงผลงาน ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เร่ืองหลกัเกณฑ์การ

ดาํเนินการของรัฐในการสนบัสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร โปสเตอร์กาํหนดขนาดไม่

เกิน 30 x 42 เซนติเมตร และคทัเอาทข์นาดไม่เกิน 130 x 245 เซนติเมตร  

 5.2 การโฆษณาหาเสียง  หมายถึง  กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองท่ี

ผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรใชส่ื้อสารไปยงัผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งเพ่ือให้ขอ้มูลข่าวสาร เพ่ือแนะนาํ

ตวั และเพ่ือโนม้นา้วใจใหเ้ช่ือ และมีทศันคติท่ีดีในการเสริมสร้างภาพลกัษณ์  โดยศึกษาผ่านภาษา

ในป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 อัน

กาํหนดใหมี้ข้ึนในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2554 ในเขตภาษีเจริญ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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 5.3 วจันภาษา  หมายถึง  ภาษาถอ้ยคาํท่ีใชใ้นการส่ือสาร โดยการใชต้วัอกัษรและถอ้ยคาํ

ในการส่ือสารระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสารท่ีอยูใ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรไทยเป็นการทัว่ไป พ.ศ. 2554  

 5.4  ถ้อยคาํ  หมายถึง  คาํ วลี หรือประโยค บนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง มีจุดประสงค์

เพ่ือส่ือสารนโยบายและคุณสมบติัของผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไทยเป็นการ

ทัว่ไป พ.ศ. 2554 
 5.5 วจันกรรม หมายถึง ถอ้ยคาํท่ีปรากฏบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรไทยเป็นการทัว่ไป พ.ศ. 2554 เพ่ือส่ือสารและส่ือเจตนาของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ในการศึกษา

คร้ังน้ีใชก้รอบศึกษาเร่ืองวจันกรรมของ Searle (1979) อนัรวมถึงกลุ่มวจันกรรม 5 ประเภท คือ 

กลุ่มบอกกล่าว (assertives)  กลุ่มช้ีนาํ (directives) กลุ่มผกูมดั (commissives)  กลุ่มแสดงความรู้สึก 

(expressives)  และกลุ่มแถลงการณ์ (declaratives)    

  5.6 กลวธิีทางภาษา   หมายถึง  วิธีการใชภ้าษาของผูส่้งสารท่ีมีเจตนาโน้มน้าวให้ผูรั้บสาร

คลอ้ยตาม และกระทาํตามท่ีผูส่้งสารนาํเสนอ เพ่ือมุ่งหวงัผลชนะการเลือกตั้ง ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้

กรอบการวิจยักลวิธีทางภาษาจากงานของ กนกพรรณ คาํวงศปิ์น (2544) ท่ีพบ 6 กลวิธี ไดแ้ก่  การ

ใช้จุดจูงใจให้ส่ิงตอบแทน การใช้ภาษาท่ีแสดงถึงการเป็นพวกพอ้งเดียวกัน  การใช้ภาษาท่ีมี

ช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ การใชภ้าษาในการเนน้จุดเด่นของพรรค การใชภ้าษาท่ีแสดงถึงการ

ขอโอกาสจากประชาชน  และการใชค้าํขวญั 

 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  6.1  ทาํใหท้ราบประเภทของวจันกรรมและกลวิธีทางภาษาท่ีพบในขอ้ความโฆษณาบน

ป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไทยเป็นการทัว่ไป พ.ศ. 2554 
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  6.2 ทาํใหท้ราบความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทของวจันกรรม และกลวิธีทางภาษาท่ีพบใน

ขอ้ความโฆษณาบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไทยเป็นการทัว่ไป พ.ศ. 

2554 
   6.3 ทาํให้เห็นถึงธรรมชาติของภาษาท่ีใช้ในบริบทการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง  อนั

อาจมีแนวโนม้การใชล้กูเล่นทางภาษา เพื�อดึงดูดความสนใจ สะดุดตามากยิ�งขึ�น 

   6.4 ทาํใหรู้้สภาพสงัคม และปัญหาท่ีมีอยูใ่นสงัคมจากภาษาท่ีสะทอ้นจากป้ายโฆษณาหา

เสียงเลือกตั้ง รวมถึงความตอ้งการให้ประชาชนผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งรับทราบแนวนโยบายพรรค

การเมืองของตนเอง 
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

  ในงานวิจยัเร่ือง  “การใชว้จันกรรมและกลวิธีทางภาษาบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งปี 

พ.ศ. 2554”  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มลูเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนาํเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 

  1. แนวคิดและทฤษฎีทางดา้นวจันปฏิบติัศาสตร์และวจันกรรม 

      1.1 วจันปฏิบติัศาสตร์ 

      1.2 วจันกรรม 

            1.2.1  แนวคิดวจันกรรมของ จอห์น แอล ออสติน (John L. Austin)  

            1.2.2  แนวคิดวจันกรรมของ จอห์น อาร์ เซอร์ล (John R. Searle)  

             2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 

      2.1 การโฆษณา 
      2.2 การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 

            2.2.1 ส่ือโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง  

            2.2.2 ภาษาท่ีใชใ้นการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง  

   3. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการโนม้นา้วใจ 

       3.1 ความหมายของการโนม้นา้วใจ 

        3.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโนม้นา้วใจ 
                          3.2.1 ทฤษฎีแรงขบั (drive theory) 

              3.2.2 ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s hierarchy of needs) 
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             3.2.3 ทฤษฎีการคาดคะเนคุณค่า (expectancy-value theory) 

       3.3 กลยทุธก์ารส่ือสารเพ่ือโนม้นา้วใจ 

              4. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

       4.1 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวจันกรรมการโฆษณา 

       4.2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลวิธีทางภาษาในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 

       4.3 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือส่ิงพิมพใ์นการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 

 

1.  แนวคิดและทฤษฎีทางดา้นวจันปฏิบติัศาสตร์และวจันกรรม 

 1.1 วจันปฏิบติัศาสตร์ (pragmatics) 

       วจันปฏิบัติศาสตร์ (pragmatics) เป็นศาสตร์แขนงหน่ึงทางภาษาศาสตร์ ถือกาํเนิด

ในช่วงคริสต์ทศวรรษท่ี 1970 ไดรั้บแนวคิดมาจากปรัชญาสาขาปฏิบติันิยม เป็นศาสตร์ท่ีอธิบาย

การเลือกใชรู้ปภาษาของมนุษยอ์ยา่งเป็นระบบ โดยนาํมาพิจารณาร่วมกบัสถานการณ์การใชภ้าษา

และความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ชภ้าษา กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ วจันปฏิบติัศาสตร์ เป็นการศึกษาการใช้

ภาษาในปริบททางสังคมโดยเน้นท่ีเจตนา และการตีความหมายของผูใ้ช้ภาษาเป็นสาํคัญ เป็น

การศึกษาความหมายของถอ้ยคาํ (utterance) ท่ีไม่เหมือนกับการศึกษาความหมายของคาํหรือ

ความหมายของประโยค (สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง 2549 : 175-176)   

        Crystal (1992 : 390) กล่าวว่า วจันปฏิบติัศาสตร์มุ่งศึกษาการใชภ้าษาจากแง่มุมของ

การพดู/การเขียนในสถานการณ์การส่ือสารจริงและขอบข่ายการศึกษายงัครอบคลุมอยา่งกวา้งขวาง 

อีกทั้ งมีลักษณะท่ีคาบเก่ียวกันอยู่ทางด้านอรรถศาสตร์ (semantics) วัจนลีลา (stylistics) 

ภาษาศาสตร์เชิงสังคม (socio-linguistics) ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา (psycho-linguistics) และการ

วิเคราะห์ภาษาระดบัขอ้ความ  (discourse analysis)  นอกจากน้ี  Yule (1996 : 14)   ยงัอธิบายว่า  

วจันปฏิบัติศาสตร์เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปภาษากับผูใ้ช้รูปภาษาเหล่านั้น โดย

สามารถจะศึกษาความหมายท่ีผูพ้ดูตั้งใจส่ือ ตลอดรวมถึงสมมติฐาน จุดประสงค ์เป้าหมายและการ
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ปฏิบติัในขณะท่ีพดู กล่าวคือ สามารถนาํปัจจยัดา้นมนุษยม์าศึกษาวิเคราะห์ดว้ยแทนท่ีจะศึกษาแต่

เพียงตวัภาษาเท่านั้น 

          ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่า วจันปฏิบติัศาสตร์มีความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นกบัภาษาศาสตร์

แขนงอ่ืน และเป็นการศึกษาท่ีเนน้ความสมัพนัธร์ะหว่างภาษากบัผูใ้ช ้โดยใหค้วามสาํคญักบับริบท

ทั้งทางสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงมีผลต่อการใช้ภาษาท่ีทาํให้ผูใ้ช้ภาษารับรู้และสามารถตีความ

เจตนาของผูพ้ดูได ้

            สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง (2549 : 5) กล่าวว่า เน้ือหาสําคัญของการศึกษาวจันปฏิบัติ

ศาสตร์ ได้แก่  ตัวบ่งบอก (deixis) ความหมายบ่งช้ีเป็นนัยในการสนทนา (conversational 

implicature) วจันกรรม (speech acts) หลกัการความสุภาพ (politeness principle) และ การวิเคราะห์

บทสนทนา (conversation analysis) 

             นอกจากน้ีจากการศึกษาพบว่า แนวคิดพ้ืนฐานทางวจันปฏิบัติศาสตร์ท่ีเป็น       

มโนทศัน์สาํคญั ไดแ้ก่ บริบท กบั นํ้ าหนกัถอ้ยคาํ ในส่วนของมโนทศัน์แรก คือ บริบท นั้น Leech 

(1983 : 13) กล่าวว่า บริบท คือ องค์ประกอบสาํคญั เป็นความรู้ท่ีเป็นภูมิหลงัท่ีผูพู้ดและผูฟั้งมีอยู่

ร่วมกนั ความรู้น้ีช่วยให้ตีความส่ิงท่ีผูพู้ดพูด ในขณะท่ี Levinson (1983 : 49) มองบริบทว่า 

ประกอบดว้ยความสมัพนัธท์างพ้ืนท่ี เวลา และสงัคมระหว่างผูส้นทนา รวมทั้งเจตนาและความเช่ือ

ของพวกเขาในการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร นอกจากน้ี ธรรมเนียมการปฏิบติัในสังคมทั้งท่ีเห็น

เด่นชดัและท่ีเห็นไม่เด่นชดัก็ถือไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงของบริบท ธรรมเนียมท่ีเห็นเด่นชดั ไดแ้ก่ กฎ

จราจรท่ีส่ือในรูปของสญัญะ หรือขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีมกัจะมีการประกาศเป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่วน

ธรรมเนียมท่ีเห็นไม่เด่นชดั อาทิเช่น ทาํไมคนไทยตอ้งขบัรถทางซา้ยมือ ทาํไมในขณะสนทนาผูฟั้ง

ตอ้งเปล่งเสียงจากลาํคอ หรือส่งสัญญาณอ่ืนๆ เพ่ือแสดงว่ากาํลงัฟังอยู่ เป็นตน้ ธรรมเนียมปฏิบติั

เหล่าน้ีทาํให้ผูใ้ช้ภาษาซ่ึงเป็นสมาชิกของสังคมรู้ว่าจะปฏิบติัตนในสังคมอย่างไร มีวิธีการพูด

อย่างไรในการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น ซ่ึงลว้นเกิดจากเรียนรู้จากการเป็นสมาชิกในสังคมนั่นเอง 

(กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และ ธีรนุช โชคสุวณิช  2551 : 19-20)  มโนทศัน์อีกประการ คือ 

นํ้ าหนกัถอ้ยคาํ เป็นความหมายหลกัของถอ้ยคาํท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจตนาของผูพู้ดซ่ึงแฝงไวใ้นถอ้ยคาํ
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ประเภทต่างๆ บางคร้ังถอ้ยคาํสองถอ้ยคาํอาจมีความคลา้ยคลึงกนัแต่มีนํ้ าหนักต่างกนั เช่น ถอ้ยคาํ

แสดงการสัง่กบัถอ้ยคาํแสดงการขอร้อง ถอ้ยคาํทั้งสองเก่ียวขอ้งกบัการท่ีผูพู้ดตอ้งการให้ผูฟั้งทาํ

อะไรบางอย่างท่ีเป็นส่ิงท่ีผูพู้ดปรารถนาจะให้เกิดข้ึน แต่ผูพู้ดจะสั่งผูฟั้งได้ก็ต่อเม่ือผูพู้ดมี

สถานภาพทางสังคมสูงกว่าผูฟั้งเช่น เป็นแม่ เป็นตาํรวจ หรือเป็นเจา้นาย เป็นตน้ ในขณะท่ีการ

ขอร้อง ผูพ้ดูท่ีมีสถานภาพทางสังคมตํ่ากว่าผูฟั้งสามารถขอร้องผูฟั้งได ้แมว้่าอาจจะตอ้งใชก้ลวิธี

ความสุภาพเข้าช่วยเพ่ือให้การขอร้องสัมฤทธิผลก็ตาม (กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และ ธีรนุช 

โชคสุวณิช  2551 : 30-31) เช่น “หยิบหนังสือให้ที” จากรูปประโยคค่อนขา้งจะเป็นคาํขอร้องท่ีมี

ความเป็นคาํสั่ง ในทางกลบักนัประโยค “ช่วยหยิบหนังสือให้หน่อยค่ะ” จากรูปประโยคมีคาํว่า 

“ช่วย” ซ่ึงแสดงการขอร้อง มีอนุภาคคาํลงทา้ย “หน่อย” และยงัมีอนุภาคคาํลงทา้ยแสดงความสุภาพ 

“ค่ะ” เป็นลกัษณะการขอร้องอยา่งสุภาพนัน่เอง การกล่าวถอ้ยคาํท่ีแสดงเจตนาต่างๆ อาทิเช่น การ

แสดงความเสียใจ การทกัทาย การแสดงความปรารถนาดี เป็นตน้ เหล่าน้ีเรียกว่า “วจันกรรม” 

 

           1.2  วจันกรรม  (speech acts) 

     วจันกรรม (speech acts) เป็นแนวคิดหน่ึงในวจันปฏิบติัศาสตร์ กล่าวถึงการกระทาํท่ี

เกิดข้ึนเม่ือผูพู้ดหรือผูเ้ขียน (speaker/writer) กล่าวถอ้ยคาํใดถอ้ยคาํหน่ึง (utterance) กบัผูฟั้งหรือ

ผูอ่้าน (hearer/reader) หรือผูรั้บสารในบริบทใดบริบทหน่ึง สามารถจาํแนกเป็นประเภทต่างๆได้

ตามเจตนาของผูพู้ด เช่น การบอกเล่า การสัญญา การสั่ง การถาม เป็นตน้ (สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง  

2549 : 61)   

      1.2.1  แนวคิดวจันกรรมของ จอห์น แอล ออสติน (John L. Austin)  

    Austin  เป็นผูบุ้กเบิกแนวคิดเร่ืองวจันกรรม ทาํงานท่ีมหาวิทยาลยัอ็อกซ์ฟอร์ด 

(Oxford) ประเทศองักฤษ ในช่วงทศวรรษ 1940 มีลกูศิษยส์าํคญัคือ เอช พี ไกรซ์ (H.P. Grice) และ 

จอห์น  เซอร์ล   (John Searle)   โดยทั้งหมดน้ีไดช่ื้อว่าเป็นนกัปรัชญาสาํนกัภาษาธรรมชาติ 

 (กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์และ ธีรนุช โชคสุวณิช 2551 : 93) Austin ตั้งขอ้สังเกตว่า ภาษาของ

มนุษยใ์นบางลกัษณะอาจไม่ชดัเจนและไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีควรจะเป็น แต่ถึงกระนั้นส่ิง
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เหล่าน้ีก็มิไดเ้ป็นอุปสรรคต่อการส่ือสารเสมอไป ทั้งน้ีเป็นเพราะธรรมชาติของการมีปฏิสัมพนัธ์

ย่อมตอ้งมีการใช้ภาษาในลกัษณะต่างกัน ตลอดจนมีความเขา้ใจถูกและความเข้าใจผิดเกิดข้ึน

สลบักันไป กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ์ และ ธีรนุช โชคสุวณิช (2551 : 94)  กล่าวว่า ผลงาน

การศึกษาของ Austin ในหนังส่ือเร่ือง  How to Do Things with Words  มีเน้ือหาสาํคญัว่า ผูพู้ด

ไม่ไดเ้พียงใชภ้าษาเพ่ือส่ือความ แต่ยงัใชภ้าษาเพ่ือกระทาํส่ิงต่างๆ โดย Austin แบ่งถอ้ยคาํออกเป็น 

2 ประเภท คือ  

   (1) ถอ้ยคาํแสดงความจริงเท็จ (constatives) เป็นถอ้ยคาํท่ีตดัสินค่าความจริงเท็จ

ได ้มีการใชภ้าษาในลกัษณะการพรรณนาหรือบอกเล่า ถอ้ยคาํชนิดน้ีทาํหนา้ท่ีส่ือความ บรรยายถึง

สรรพส่ิงและกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงอาจเป็นจริงหรือเท็จได้ ข้ึนอยู่กบัว่า สรรพส่ิงและกิจกรรมนั้นมี

สภาพเป็นจริงตามท่ีผูพ้ดูกาํลงัอธิบายอยูห่รือไม่ ตวัอยา่งเช่น ผูพ้ดูกล่าวว่า “ผมมีบา้น 3 หลงั”  การ

วิเคราะห์ถอ้ยคาํจะเป็นความจริงก็ต่อเม่ือผูพู้ดมีบา้น 3 หลงัจริง แต่ถา้ผูพู้ดมีบา้นน้อยกว่า หรือ

มากกว่า 3 หลงั หรือแทจ้ริงแลว้ไม่มีบา้น แต่มีเปียโน 3 หลงั ถอ้ยคาํน้ีจะกลายเป็นเท็จ 

               (2) ถอ้ยคาํบ่งการกระทาํ (performatives) เป็นถอ้ยคาํท่ีตัดสินค่าความจริงเท็จ

ไม่ได ้โดยถอ้ยคาํนั้นไม่ไดส่ื้อแต่เพียงความหมายเท่านั้น แต่ยงัส่ือถึงการกระทาํดว้ย โดย Austin 

ไดย้กตวัอยา่งดงัน้ี 

            “I bet you six pence it will rain tomorrow”.  (ฉนัขอทา้พนันแก 6 เพนซ์ถา้

ฝนตกพรุ่งน้ี) ผูพ้ดูกล่าวถอ้ยคาํน้ี ไม่ไดเ้พียงตอ้งการบอกว่าฝนจะตกพรุ่งน้ี แต่มีจุดประสงค์เพ่ือ

พนนักบัเพ่ือน เพราะฉะนั้นหากผูฟั้งรับคาํทา้ การพนนัจึงเกิดข้ึน 

            “I shall resign from the presidency of the United States of America”. (ผม

ขอลาออกจากตาํแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา)    เป็นคาํพดูของประธานาธิบดีริชาร์ด  

นิกสนัท่ีประกาศผา่นทางโทรทศัน์เม่ือตดัสินใจลาออกจากตาํแหน่ง เม่ือกล่าวถอ้ยคาํน้ีแลว้ นิกสัน

ไม่สามารถเปล่ียนใจไม่ลาออกได ้

 

\ 
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              Austin  (1975 : 53) ไดแ้บ่งถอ้ยคาํบ่งการกระทาํออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

                         (1)  ถอ้ยคาํบ่งการกระทาํแบบชดัเจน  (explicit performative)  เป็นถอ้ยคาํท่ีมีกริยา

แสดงวจันกรรมปรากฏอยู่และแสดงให้เห็นชดัว่าผูพู้ดตอ้งการแสดงการกระทาํอะไร เช่น แสดง

การสญัญาในถอ้ยคาํ “ผมสญัญาว่าจะเป็นคนดี”  แสดงคาํสั่งในถอ้ยคาํ “ห้ามถ่ายรูปบนเวที” เป็น

ตน้ โดยเป็นท่ีน่าสังเกตว่าถอ้ยคาํประเภทน้ีในภาษาองักฤษมีโครงสร้างชัดเจน ประกอบด้วย 

ประธานเป็นสรรพนามบุรุษท่ีหน่ึงเอกพจน์ และกริยาแสดงวจันกรรม ซ่ึงอาจมีคาํกริยาวิเศษณ์ ช่วย

เนน้ย ํ้าเจตนา ทาํใหถ้อ้ยคาํมีความหนกัแน่นมากข้ึน   

                          (2)  ถอ้ยคาํบ่งการกระทาํอยา่งไม่ชดัเจน  (implicit performative)  ถอ้ยคาํประเภท

น้ีไม่มีกริยาแสดงวจันกรรม หากพิจารณาเพียงผวิเผนิมีลกัษณะคลา้ยประโยคบอกเล่า แต่ถอ้ยคาํนั้น

แฝงเจตนาท่ีตอ้งอาศยับริบทเป็นส่วนประกอบในการตีความ ตวัอยา่งเช่น “บา้นน้ีสุนขัดุ”  ถอ้ยคาํน้ี

อาจเป็นการเตือน ขู่  หรือ เชิญชวน โดยท่ีไม่มีกริยาเตือน ขู่  เชิญชวน ปรากฎแต่อย่างใด การ

ตีความหมายของถอ้ยคาํน้ีจึงมีหลากหลายข้ึนอยูก่บับริบท รวมทั้งนํ้ าเสียง หน้าตาของผูพู้ด รวมถึง

ความร้ายแรงของเหตุการณ์ และความสัมพนัธ์ระหว่างผูพู้ดและผูฟั้ง อาทิเช่น บา้นน้ีสุนัขดุ ระวงั

ดว้ย (เตือน)  บา้นน้ีสุนขัดุ เด๋ียวโดนกดัหรอก (ขู่) บา้นน้ีสุนัขดุ แต่ขนสวยมากเลย ดูสิ  (เชิญชวน

ใหดู้)  เป็นตน้ 

             นอกจากน้ี Austin (1975 : 14-15) กล่าวเพิ่มเติมว่า การส่ือสารจะสมัฤทธ์ิผลหรือไม่

ก็ต่อเม่ือคู่สนทนาและบริบทรอบข้างต้องมีสภาพเป็นไปตามเง่ือนไขความเหมาะสม (felicity 

condition)  ซ่ึงสามารถแยกหวัขอ้ยอ่ยไดด้งัต่อไปน้ี 

              (1)   เง่ือนไขขั้นตอน วจันกรรมตอ้งมีขั้นตอนและผลท่ีเป็นแบบแผนท่ียึดถือต่อ

กนัมาในสังคม สถานการณ์การพูดและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีความเหมาะสม ตวัอย่างเช่น ใน

ประเทศองักฤษ การแต่งงานของผูน้ับถือศาสนาคริสต์จะถือว่าไม่ถูกตอ้งตามกฏหมาย หากพิธี

แต่งงานไม่ครบตามขั้นตอน เช่น ตอ้งมีการเตรียมพิธีทางศาสนาท่ีโบสถใ์นเวลาท่ีกาํหนดไว ้และยงั

ตอ้งมีบุคคลอยา่งนอ้ย 2 คนร่วมเป็นสกัขีพยาน เป็นตน้ 
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   (2)  เง่ือนไขความถูกตอ้ง มีใจความว่า ขั้นตอนดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งปฏิบติัอย่าง

ถกูตอ้งและสมบูรณ์ เน้ือหาของเง่ือนไขน้ีจะเน้นไปท่ีรายละเอียดท่ีเฉพาะเจาะจงกว่า นอกจากทั้ง

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและสถานการณ์การพดูตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขขั้นตอนแลว้ กิจกรรมและคาํพูดท่ี

ใชก้็ควรอยูใ่นลาํดบัท่ีถกูตอ้งดว้ย เช่น ว่าท่ีเจา้บ่าวเจา้สาวตอ้งไม่สวมแหวนใหก้นัจนกว่าจะถึงเวลา

ท่ีเหมาะสม และเม่ือประธานพิธีถามว่าทั้งสองยินดีท่ีจะเป็นคู่สามีภรรยาให้กันหรือไม่ ทั้งสอง

จะตอ้งผลดักนักล่าวว่า “I do”  เป็นตน้ 

    (3)  เง่ือนไขความตั้งใจจริง บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีความคิด ความรู้สึก และความ

แน่วแน่เม่ือกล่าวส่ิงใดออกไป ตวัอย่างเช่น การกล่าวปฏิญาณตนในพิธีแต่งงานจะถือว่าถูกตอ้ง

เฉพาะในกรณีท่ีคู่บ่าวสาวตอ้งประสงคท่ี์จะร่วมชีวิตกนัตลอดไปจริงๆ หรือการกล่าวขอโทษจะถือ

ว่าไม่สมบูรณ์หากผูพ้ดูกล่าวเพ่ือขอไปทีและไม่รู้สึกว่าตนไดก้ระทาํผดิลงไป เป็นตน้ 

    วจันกรรมตามแนวคิดของ Austin (1975 : 109) สามารถแบ่งระดับชั้นเป็น 3 

ระดบั ไดแ้ก่ 

                          (1)  วจันกรรมตรงตามคาํ (locutionary acts)  คือ ตวัถอ้ยคาํท่ีกล่าวออกมา  ซ่ึงจะมี

ความหมาย (meaning) ตามรูปแบบทางไวยากรณ์และคาํท่ีประกอบเป็นถอ้ยคาํ เช่น คุณถูกไล่ออก 

ผมจะใชเ้งินคืนคุณเดือนหนา้ เป็นตน้ 

                          (2)  วจันกรรมปฏิบติั (illocutionary acts) คือ ถอ้ยคาํท่ีผูพู้ดแฝงเจตนาหรือความ

ตั้งใจ ก่อใหเ้กิดการปฏิบติั โดยมีเง่ือนไขทางสังคมกาํหนด เช่น การบอกเล่า การสัญญา การถาม 

เป็นตน้  

   (3)  ผลวจันกรรม (perlocutionary acts)  ผลลพัธ์ของถอ้ยคาํท่ีผูพู้ดมีต่อผูฟั้ง เช่น 

เจา้นายไล่ลกูนอ้งออกจากงาน มีผลทาํใหผู้ฟั้งสูญเสียงาน และอาจทาํใหผู้ฟั้งรู้สึกทอ้แท ้เป็นตน้ 

    Austin  (1975 : 151-164)  ยงัแบ่งวจันกรรมออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 

    (1) การกล่าวตดัสิน (verdictives) คือ วจันกรรมช้ีขาด คาํตดัสิน การคาดการณ์ 
คาํนวน ประมาณ หรือให้คาํตอบ ตวัอย่าง เช่น ตดัสินให้พน้โทษ (acquit)  ตดัสินว่ากระทาํผิด 
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(convict) เขา้ใจ (understand) คาํนวณ (calculate) ประเมิน  (reckon)  วิเคราะห์ (analyze) เป็น

ตน้ 

                          (2)  การกล่าวแนะนาํ (exercitives) คือ วจันกรรมท่ีเกิดจากการใชอ้าํนาจ สิทธิ

หรืออิทธิพล ตวัอย่างเช่น จดัเก็บ (levy) เสนอช่ือให้เลือกตั้ง (nominate) เลือก (choose) อา้ง 
(claim) ให้อภยั (pardon) ยกให้ (bequeath) ให ้(give)  ลาออก (resign) เตือน (warn) แนะนาํ 
(advise) แกต่้าง (plead) เป็นตน้ 
    (3) การกล่าวผกูพนั (commissives) คือ วจันกรรมของการสญัญาหรือรับรองว่า

จะทาํอะไรบางอย่างโดยมีการประกาศ และแสดงความตั้งใจ ตวัอย่างเช่น สัญญา (promise) 
ขอ้ตกลง (covenant) ขอ้ตกลง (contract) อาสา (undertake) มุ่งหมาย (purpose) พนัน (bet) 
สาบาน (vow) เป็นตน้ 
          (4) การกล่าวแสดงอาการ (behabivitives)   คือ   วจันกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

พฤติกรรมทางสังคม ทศันคติ ตวัอย่างคาํกริยาท่ีอยู่ในวจักรรมประเภทน้ี ตวัอย่างเช่น ตาํหนิ 
(deplore) เห็นใจ (commiserate) ชม (compliment) ปลอบโยน (condole) แสดงความยินดี 
(congratulate), เห็นอกเห็นใจ (sympathize) กลา้ (dare) ทา้ทาย (defy) ประทว้ง (protest) ทา้

ทาย (challenge) เป็นตน้ 
          (5) การกล่าวแสดงเหตุผล  (expositives)   คือวจันกรรมท่ีเก่ียวกบัการโตแ้ยง้ 
การแสดงความเห็นในการสนทนา ตวัอย่างเช่น ปฏิเสธ (deny) ถูกตอ้ง (correct) เรียกร้อง 
(claim) ยืนยนั (affirm) แถลง (state) สละสิทธ์ิ (disclaim) แถลงการณ์ (declare) แนะนาํ 
(suggest) คาดเดา (guess) สมมติฐาน (hypothesis) การเดา (conjecture) เป็นตน้ 
 
       1.2.2  แนวคิดวจันกรรมของ จอห์น อาร์ เซอร์ล (John R. Searle)  

     Searle (1969 : 24-53) ได้ปรับปรุงและสานต่อแนวคิดเร่ืองวจันกรรมของ 

Austin  โดยเสนอว่าในการกล่าวถอ้ยคาํแต่ละคร้ัง ผูพ้ดูจะมีการกระทาํ 3 ประการคือ 
    (1) การกล่าวถอ้ยคาํ (utterance acts) คือ การกระทาํท่ีเป็นการกล่าวถอ้ยคาํ

นบัตั้งแต่การเปล่งเสียงออกมาคร้ังหน่ึงๆ มีผลของการกระทาํนั้นๆ เป็นคาํ หรือประโยค 
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     (2) การนาํเสนอความ (propositional acts) คือ การกระทาํท่ีเป็นการนาํเสนอ

ความซ่ึงอา้งถึงสรรพส่ิง(Reference) และลกัษณะอาการต่างๆ(Predicates) 
     (3) การแสดงเจตนา (illocutionary acts) คือ การกระทาํท่ีเป็นการนาํเสนอ

ความใชค้าํพดูแฝงไปดว้ยเจตนาต่างๆ เช่น ถาม สัง่ และอ่ืนๆ 
     นอกจากน้ี Searle (1979 : 12-20) ยงัไดจ้าํแนกประเภทวจันกรรมออกเป็น 5 

กลุ่มใหม่ ดงัน้ี 

     (1) กลุ่มบอกกล่าว (assertives) เนน้ใหเ้ห็นว่าผูพู้ดเช่ือในความเป็นจริงเก่ียวกบั

ส่ิงต่างๆและความเป็นไปท่ีเกิดข้ึนรอบๆตวั ดงันั้นจึงตอ้งการบอกเล่าขอ้มลูดงักล่าวดว้ยเห็นว่าผูฟั้ง

ยงัไม่ทราบหรือจะเป็นประโยชน์ต่อผูฟั้ง ตัวอย่างเช่น การพูด (saying) การกล่าว (stating) การ

ยนืยนั (asserting) การสรุป (concluding)  การรายงาน (reporting) เป็นตน้ นอกจากน้ีวจันกรรมใน

กลุ่มน้ียงัสามารรถใหป้ระโยชน์แก่ผูพ้ดูไดเ้ช่นกนั อาทิเช่น การพูดโออ้วด (boasting) ให้ขอ้มูลแก่

ผูฟั้ง แต่สร้างความพึงพอใจในความสาํเร็จหรือความสามารถใหก้บัตวัผูพ้ดูเอง 

     (2) กลุ่มช้ีนาํ (directives)  แสดงถึงความพยายามของผูพู้ดท่ีต้องการให้ผูฟั้ง

กระทาํบางอย่างเพ่ือผลประโยชน์ของผูพู้ด แต่มีนํ้ าหนักของถอ้ยคาํต่างกนัข้ึนกบัสถานภาพทาง

สังคมและความสัมพนัธ์ระหว่างผูพู้ดกบัผูฟั้ง ตัวอย่างเช่น การออกคาํสั่ง (commanding) การ

ขอร้อง (requesting) การเสนอแนะ (suggesting) การแนะนาํ  (recommending) เป็นตน้ 

                            (3)  กลุ่มผกูมดั   (commissives)  เป็นถอ้ยคาํท่ีผูพู้ดมีจุดมุ่งหมายแสดงให้เห็นว่า

จะกระทาํการบางอย่างเพ่ือผูฟั้งในอนาคต ตัวอย่างเช่น การสัญญา (promising) การสาบาน 

(vowing) การเสนอตวั (offering) การปลอบโยน (reassuring) การแสดงตวามตั้งใจ (intending) การ

ขู่ (threatening) เป็นตน้ 

     (4)  กลุ่มแสดงความรู้สึก    (expressives)    เป็นกลุ่มถอ้ยคาํท่ีบ่งบอกอารมณ์ 

ความรู้สึกและทัศนคติของผูพู้ดท่ีมีต่อผูฟั้งหรือส่ิงต่างๆท่ีอยู่รอบข้างเท่านั้น ผูพู้ดไม่มีความ

ประสงค์จะให้ผูฟั้งกระทาํส่ิงใด หรือให้ผูฟั้งทราบถึงข้อมูลสําคัญแต่อย่างใด ตวัอย่างเช่น การ
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ทกัทาย (greeting) การตอ้นรับ (welcomeing) การขอโทษ (apologizing) การขอบคุณ (thanking) 

การเตือน (warning) เป็นตน้ 

     (5) กลุ่มแถลงการณ์ (declaratives) เป็นกลุ่มถอ้ยคาํท่ีผูพู้ดประกาศเพ่ือกระทาํ

การบางส่ิงบางอยา่ง อนัมีผลทาํใหส้ภาพส่ิงของ บุคคล หรือปรากฏการณ์ต่างๆเป่ียนแปลงไป เป็น

กลุ่มวจันกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นเจตนารมณ์ของผูพ้ดูอยา่งชดัเจน และมกัใชใ้นบริบทท่ีเป็นทางการสูง 

ตวัอยา่งเช่น การแต่งตั้ง (appointing) การเสนอช่ือ (nominating) การไล่ออกจากงาน (friring from 

employment) การตดัสินจาํคุก (sentencing to imprisonment) เป็นตน้ 

                นอกจากน้ี Searle (1975) ยงักล่าวไวใ้นบทความเร่ือง A Classification of 

Illocutionary Acts ว่า ความแตกต่างระหว่างวจันกรรมในแต่ละกลุ่มสามารถแยกแยะแง่มุมสาํคญั

ได ้3 แง่มุม ไดแ้ก่ 

      (1) ความแตกต่างเร่ืองจุดมุ่งหมายวจันกรรม   กล่าวคือ ถึงแมว้่าวจันกรรมส่ือ

เจตนาจะมีจุดมุ่งหมายของวจันกรรมไปในแนวทางเดียวกนั แต่จะต่างกนัท่ีนํ้ าหนกัของถอ้ยคาํ อาทิ

เช่น การสัง่และการแนะนาํ ในวจันกรรมกลุ่มช้ีนาํ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผูฟั้งทาํอะไรบางอย่างแต่

นํ้ าหนักของถอ้ยคาํทั้งสองมีความแตกต่างกนั โดยการสั่งจะมีนํ้ าหนักของถอ้ยคาํมากกว่าการ

แนะนาํ เป็นตน้ 

       (2) ความแตกต่างเร่ืองทิศทางความลงตวั กล่าวคือ วจันกรรมแต่ละประเภทมี

ทิศทางความลงตวั (direction of fit) ไม่เหมือนกนั โดยทิศทางความลงตวัมี 2 ประเภท คือ ทิศทาง

ความลงตวัท่ีโลกรอบขา้งเปล่ียนตามถอ้ยคาํ (world-to-word direction of fit) และทิศทางความลง

ตวัท่ีถอ้ยคาํเปล่ียนตามโลกรอบขา้ง (word-to-world direction of fit) กล่าวไดว้่า วจันกรรมในกลุ่ม

ช้ีนาํ และกลุ่มผูกมดั เป็นลกัษณะการทาํให้โลกรอบข้างเปล่ียนแปลงไปตามถอ้ยคาํ เป็นความ

พยายามของผูพู้ดท่ีตอ้งการให้บุคคลหรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดกระทาํการให้เป็นไปตามท่ีผูพู้ดประสงค ์ 

ส่วนวจันกรรมในกลุ่มบอกกล่าว เป็นการทาํใหถ้อ้ยคาํเปล่ียนแปลงไปตามส่ิงท่ีเกิดข้ึนในโลกรอบ

ขา้ง เป็นลกัษณะการท่ีผูพู้ดบอกเล่าให้ผูฟั้งทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนแลว้ เพ่ือให้ผูฟั้ง

รับทราบขอ้มูลเหล่านั้น แต่ Searle เห็นว่า วจันกรรมในกลุ่มแสดงความรู้สึกไม่มีจุดมุ่งหมายใน
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ทิศทางใดๆ เน่ืองจากเป็นกลุ่มถอ้ยคาํท่ีผูพ้ดูมีความรู้สึกเช่นไรกบัส่ิงต่างๆเท่านั้น เช่น การขอโทษ 

ไม่ไดมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือ “ใหข้อ้มลู” หรือ “ช้ีนาํ” แต่อยา่งใด เพราะทั้งผูพู้ดและผูฟั้งทราบอยู่แลว้ว่า

ไดก้ระทาํผดิลงไป ในทางกลบักนั Searle เห็นว่าวจันกรรมกลุ่มแถลงการณ์ มีทิศทางความลงตวัทั้ง 

2 ประเภท เช่น การแต่งตั้ง และการพิพากษามีหน้าท่ีทั้งเพ่ือแจง้ให้ทราบ และเพ่ือให้ผูฟั้งปฏิบัติ

ตามหลงัจากท่ีทราบวจันกรรมนั้นแลว้ 

       (3)  ความแตกต่างเร่ืองสภาพจิตใจ  กล่าวคือ Searle เห็นว่าถอ้ยคาํท่ีผูพู้ดกล่าว

ออกไปมกัช้ีให้เห็นถึงสภาพจิตใจ (expressed psychological state) ของผูพู้ดเอง โดยแบ่งตาม

กลุ่มวจันกรรม คือ วจันกรรมในกลุ่มบอกกล่าวมีความแตกต่างกนัในระดบั “ความเช่ือ” (belief)  

วจันกรรมในกลุ่มช้ีนาํมีความแตกต่างกนัในระดบั “ความปรารถนา” (desire) วจันกรรมในกลุ่ม

ผกูมดัมีความแตกต่างกนัในระดบั “เจตนา” (intention) วจันกรรมในกลุ่มแสดงความรู้สึกมีความ

แตกต่างกนัในระดบั “ความยินดี-ความเสียใจ” (pleasure-regret) วจันกรรมในกลุ่มแถลงการณ์มี

ความแตกต่างกนัในระดบั “ความเช่ือ” (belief) 

        Searle  ยงัเห็นว่าเง่ือนไขความเหมาะสมตามท่ี Austin เสนอไวน้ั้นเน้นท่ี

สถานการณ์ความเป็นทางการมาก ยงัไม่สามารถนาํไปใชว้ิเคราะห์สถานการณ์การใชภ้าษาท่ีมีความ

เป็นทางการปานกลางหรือน้อยกว่านั้นไดเ้ท่าท่ีควร Searl จึงได้ปรับเป็น “เง่ือนไขวจันกรรม”  

(speech act condition) โดยไดย้กตวัอย่างวจันกรรมสัญญาเป็นกรณีศึกษา (ทรงธรรม อินทจกัร 

2550 : 52-59 และ บุญโชค เขียวมา 2551 : 16) ดงัน้ี 

                               (1)  เง่ือนไขเน้ือหาขอ้ความ (propositional content condition) หมายถึง กฎ

บอกเน้ือความนาํเสนอ ประกอบดว้ยคาํนาม ภาคแสดง และคาํกริยาจะตอ้งแสดงเวลาในขณะพูด

ดว้ย ในวจันกรรมสญัญา ผูพ้ดูตอ้งเลือกใชถ้อ้ยคาํเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการสัญญา และถอ้ยคาํสัญญาน้ี

ตอ้งเก่ียวกบัการกระทาํ หรือเหตุการณ์ในอนาคตเท่านั้น โดยผูพ้ดูเป็นผูก้ล่าวสญัญาดว้ยตนเอง 
         (2)  เง่ือนไขเตรียมการ (preparatory condition) หมายถึง กฎพ้ืนฐานซ่ึงเป็น

ตวับ่งช้ีว่าวจันกรรมท่ีเกิดข้ึนเป็นวจันกรรมชนิดใด และจะต้องมีบริบทท่ีเหมาะสมเท่านั้นจึง

สมัฤทธ์ิผล ในวจันกรรมสญัญาผูพ้ดูตอ้งคาํนึงเสมอว่า การกล่าวสัญญาตอ้งให้ประโยชน์แก่ผูฟั้ง
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เท่านั้น และคาํสญัญาตอ้งไม่เก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติวิสัยอยู่แลว้ เช่น ผูพู้ดไม่สามารถสัญญา

ไดว้่าพรุ่งน้ีพระอาทิตยจ์ะข้ึนในตอนเชา้ เพราะส่ิงน้ีเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ

อยูแ่ลว้ 
         (3)  เง่ือนไขความจริงใจ (sincerity condition) หมายถึง กฎว่าถอ้ยคาํท่ีผูพู้ด

กล่าวตอ้งเกิดความตั้งใจจริง หรือมีเจตนาอนัจริงใจท่ีเด่นชดัในการกล่าวถอ้ยคาํ หากผูพู้ดขาด

ความจริงใจแลว้ วจันกรรมนั้นๆ ก็จะไม่สมัฤทธ์ิผล ในวจันกรรมสญัญา ผูพ้ดูตอ้งมีความตั้งใจจริง

ท่ีจะใหผ้ลประโยชน์แก่ผูฟั้งขณะกล่าวคาํสญัญา ถา้คาํสญัญานั้นไม่จริงใจ หรือกล่าวใหค้าํมัน่อย่าง

ขอไปที นอกจากทาํใหผู้ฟั้งไม่ไดผ้ลประโยชน์แลว้ ยงัอาจเสียประโยชน์อีกดว้ย 
          (4) เง่ือนไขความครบถว้น (essential condition) หมายถึง กฎน้ีผูพู้ดตอ้ง

พยายามท่ีจะทาํใหก้ารส่ือเจตนาบรรลุเป้าหมาย เป็นความตั้งใจของผูพู้ดในการกระทาํวจันกรรม

นั้นๆ ในวจันกรรมสัญญา ผูพู้ดตอ้งมีความตั้งใจแน่วแน่ในการรักษาสัญญา และตอ้งกระทาํตาม

สญัญานั้นดว้ยตวัเอง 
           นอกจากวจันกรรมสัญญาแลว้    Searle    ยงัไดย้กตวัอย่างของวจันกรรม

ประเภทอ่ืน ดงัน้ี   

 

1)   การขอร้อง (requesting)       

              เง่ือนไขเน้ือหาขอ้ความ :    ผูฟั้งกระทาํในอนาคต      

              เง่ือนไขเตรียมการ :            ผูพ้ดูเห็นว่าผูฟั้งกระทาํตามท่ีถกูขอร้องได ้และส่ิงผูพ้ดูขอร้อง  

                                            ตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีผูฟั้งกระทาํอยูแ่ลว้ไม่ว่าผูพ้ดูจะขอร้องหรือไม่ 

              เง่ือนไขความจริงใจ :         ผูพ้ดูตอ้งการใหผู้ฟั้งกระทาํส่ิงน้ีจริงๆ                                      

 เง่ือนไขความครบถว้น :     เป็นความพยายามท่ีตอ้งการใหผู้ฟั้งกระทาํส่ิงน้ี 

   

2)  การกล่าว (stating) และ การยนืยนั (asserting)   

 เง่ือนไขเน้ือหาขอ้ความ :    ขอ้ความใดก็ได ้

   เง่ือนไขเตรียมการ :            ผูพ้ดูสามารถพิสูจน์ความเท็จจริงของขอ้ความนั้นไดแ้ละผูฟั้ง

                               ตอ้งไม่ทราบส่ิงท่ีผูพ้ดูกล่าวมาก่อน                                              

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



21 

              เง่ือนไขความจริงใจ :        ผูพ้ดูเช่ือว่าขอ้ความน้ีเป็นความจริง 

              เง่ือนไขความครบถว้น :    ถือว่าขอ้ความดงักล่าวเป็นความจริงในตวัเอง 

   

3)  การถาม (questionting)       

   เง่ือนไขเน้ือหาขอ้ความ :   ขอ้ความใดก็ได ้

  เง่ือนไขเตรียมการ :           ผูพ้ดูไม่ทราบว่าส่ิงท่ีขอ้งใจอยูน่ั้นเป็นความจริงหรือเท็จและ

                                            ผูฟั้งตอ้งไม่ใหค้าํตอบก่อนท่ีผูพ้ดูจะถาม 

               เง่ือนไขความจริงใจ :        ผูพ้ดูตอ้งการทราบคาํตอบจากผูฟั้งจริงๆ 

               เง่ือนไขความครบถว้น :    ถือเป็นความพยายามของผูพ้ดูท่ีตอ้งการทราบคาํตอบจากผูฟั้ง 

 

4)  การขอบคุณ (thanking)    

  เง่ือนไขเน้ือหาขอ้ความ :    ผูฟั้งกระทาํในอดีต 

  เง่ือนไขเตรียมการ :            การกระทาํดงักล่าวใหป้ระโยชน์แก่ผูพ้ดู 

              เง่ือนไขความจริงใจ :          ผูพ้ดูรู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณหรือช่ืนชมการกระทาํน้ีจริงๆ   

              เง่ือนไขความครบถว้น :      ถือเป็นการแสดงออกซ่ึงความรู้บุญคุณหรือความช่ืนชม 

 

5)  การแนะนาํ  (advising)         

 เง่ือนไขเน้ือหาขอ้ความ :     ผูฟั้งกระทาํในอนาคต 

 เง่ือนไขเตรียมการ :             การกระทาํดงักล่าวใหป้ระโยชน์แก่ผูฟั้ง ผูฟั้งตอ้งไม่ตั้งใจจะ

                                             ทาํส่ิงท่ีผูพ้ดูแนะนาํอยูก่่อนแลว้ 

 เง่ือนไขความจริงใจ :           ผูพ้ดูเช่ือว่าผูฟั้งไดรั้บประโยชน์จากการกระทาํน้ีจริงๆ 

 เง่ือนไขความครบถว้น :       ถือเป็นการกระทาํท่ีใหป้ระโยชน์แก่ผูฟั้ง 
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6)  การเตือน  (warning)         

  เง่ือนไขเน้ือหาขอ้ความ:       เหตุการณ์ในอนาคต 

 เง่ือนไขเตรียมการ :              ผูพ้ดูเช่ือว่าจะมีเหตุการณ์บางอยา่งเกิดข้ึนกบัผูฟั้งซ่ึงทาํให้

                     ผูฟั้งเสียประโยชน์ และทั้งผูพ้ดูและผูฟั้งไม่ทราบว่าเหตุการณ์

                                              น้ีจะเกิดข้ึนจริงหรือไม่  

 เง่ือนไขความจริงใจ :            ผูพ้ดูเช่ือว่าผูฟั้งจะเสียประโยชน์จากเหตุการณ์ น้ีจริงๆ  

             เง่ือนไขความครบถว้น:         ถือเป็นความพยายามท่ีจะส่ือว่าผูฟั้งอาจเสียประโยชน์จาก  

                                               เหตุการณ์น้ี 

 

7)  การแสดงความยนิดี  (congratulating)       

             เง่ือนไขเน้ือหาขอ้ความ :        เหตุการณ์หรือการกระทาํท่ีเก่ียวกบัผูฟั้ง 

             เง่ือนไขเตรียมการ :                เหตุการณ์น้ีเป็นประโยชน์แก่ผูฟั้ง    

 เง่ือนไขความจริงใจ :            ผูพ้ดูรู้สึกพอใจกบัเหตุการณ์น้ีจริงๆ 

 เง่ือนไขความครบถว้น :        ถือเป็นการแสดงความพอใจต่อเหตุการณ์น้ี 

 

 แนวคิดเร่ืองวจันกรรมน้ีเป็นส่วนสําคญัในการวิเคราะห์ถอ้ยคาํบนป้ายโฆษณาหาเสียง

เลือกตั้ง ซ่ึงถอ้ยคาํเหล่านั้นแสดงถึงจุดมุ่งหมายของการหาเสียงท่ีผูส้มคัรตอ้งการส่ือให้ผูมี้สิทธ์ิ

เลือกตั้งรับทราบหรือนําไปปฏิบติัตาม  นับเป็นสถานการณ์การใชภ้าษารูปแบบหน่ึงซ่ึงมีความ

น่าสนใจ เน่ืองจากการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งผูส้มคัรมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือชักจูงให้ผูมี้สิทธ์ิ

เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตนและพรรคการเมืองของตน  ดงันั้นจึงตอ้งมีความพิถีพิถนัในการเลือกใช ้

วจันกรรมเพ่ือใหป้ระสบผลสาํเร็จมากท่ีสุดนัน่เอง 
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2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 

              2.1 การโฆษณา 

        การโฆษณาเป็นส่วนหน่ึงของระบบธุรกิจท่ีจะช่วยในการเผยแพร่ข่าวสาร การชกัจูง

ใจ และการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเสนอขายสินคา้และบริการแก่กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย  ม.ล.วิฏรา

ธร จิรประวติั (2552 : 1-14) ไดใ้หค้วามหมายของ การโฆษณา ไวว้่า เป็นกิจกรรมการส่ือสารต่างๆ

ท่ีนําเสนอและส่งเสริมเก่ียวกบัสินค้า การบริการ หรือความคิด โดยระบุผูอุ้ปถมัภ์ (identified 
sponsor) ผา่นส่ือท่ีไม่ใช่ส่ือบุคคล (non-personal) และตอ้งเสียค่าใชจ่้าย (paid form) สอดคลอ้งกบั  

สุวฒันา  วงษก์ะพนัธ ์(2548 : 4)  ท่ีอธิบายว่า การโฆษณาเป็นการนาํเสนอข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ 

และบริการผ่านส่ือประเภทต่างๆ โดยผูโ้ฆษณาจะตอ้งมีงบประมาณค่าใชจ่้ายและระบุช่ือสินค้า 

และบริการในโฆษณานั้นๆ 

        นอกจากน้ี เสรี วงษ์มณฑา (2540 : 5) กล่าวว่า การโฆษณา (advertisement) เป็น

กิจกรรมส่ือสารมวลชนท่ีเกิดข้ึนเพ่ือจูงใจใหค้นซ้ือสินคา้ และใชบ้ริการ โดยเสนอคาํมัน่สัญญาท่ี

จะแกไ้ข ปัญหา หรือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
        วงหทยั ตนัชีวะวงศ ์(2554 : 4) ใหค้วามหมายของ การโฆษณา ว่า เป็นการส่ือสารท่ีมี

การกาํหนดตระเตรียมไวล่้วงหนา้  เพ่ือส่ือสารกบักลุ่มผูรั้บสารเป้าหมาย เป็นการส่ือสารท่ีจะตอ้ง

เสียค่าใชจ่้ายในการผลิตและส่ือสารงานโฆษณา และสารท่ีส่ือออกไปตอ้งมีลกัษณะของการโน้ม

น้าวจูงใจผูรั้บสาร ให้ผูรั้บสารเกิดการยอมรับในผลิตภณัฑ์และตราสินคา้ ผลิตภณัฑ์และบริการ 

และตอ้งระบุผูอุ้ปถมัภ ์และใชส่ื้อโฆษณาหลายๆประเภทร่วมกนัในการส่ือสาร 

       ดงันั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การโฆษณา เป็น กิจกรรมการส่ือสารท่ีมีการตระเตรียม

ล่วงหนา้เพ่ือนาํเสนอข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ หรือบริการ ผา่นส่ือประเภทต่างๆ เพ่ือโน้มน้าวและจูง

ใจกลุ่มเป้าหมายใหเ้กิดการยอมรับในสินคา้หรือบริการนั้นๆ และตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการผลิตและ

ส่ือสารช้ินงานโฆษณานั้น 
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                  บทบาทของการโฆษณาต่อระบบการเมือง 

       ในทางการเมือง การโฆษณาทาํหน้าท่ีท่ีสาํคญั 2 ประการ คือ ประการแรก ทาํหน้าท่ี

ถ่ายทอดขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัผูน้าํพรรคและนโยบายของพรรค ประการท่ีสอง ทาํหน้าท่ีดา้นการ

จูงใจ (เสถียร เชยประทบั 2551 : 123-124) ในปัจจุบัน โฆษณามีบทบาทสาํคญัต่อระบบการ

เมืองไทยมากข้ึน Trent & Friedenberg (1995) กล่าวว่า โฆษณาทางการเมืองแบ่งออกเป็น 3 

ประเภท คือ 

        1.โฆษณาท่ีสรรเสริญคุณความดีของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง หมายถึง โฆษณาท่ีสร้าง

ประเด็นเชิงบวกต่างๆของผูส้มคัร และนาํมาใส่ในแผนการรณรงค ์โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม

ความดี หรือจุดแข็งของผูส้มคัร  

        2.โฆษณาท่ีประณาม โจมตี และตั้งคาํถามผูส้มคัรฝ่ายตรงข้าม มีวตัถุประสงค์เพ่ือ

เสนอภาพลกัษณ์เชิงลบ หรือจุดอ่อนของฝ่ายตรงขา้มใหส้าธารณชนไดท้ราบ  

        3.โฆษณาท่ีตอบโต้การโจมตี หรือขอ้กล่าวอา้งต่างๆ ซ่ึงตอ้งกระทาํในความถ่ีสูง

ทนัทีทนัใดท่ีมีการโจมตีเกิดข้ึน 

        รสชงพร โกมลเสวิน (2552 : 3-13) กล่าวว่า โฆษณาทางการเมืองมีบทบาทสาํคญัใน

การใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการเมืองและความเคล่ือนไหวทางการเมืองแก่ประชาชน และทาํใหป้ระชาชน

มีส่วนร่วมในการเมืองเพ่ิมข้ึน นอกจากนั้น โฆษณาทางการเมืองยงัมีบทบาทในการสร้างเครือข่าย

ทางการเมืองของประชาชน และอาจถือไดว้่าการโฆษณามีบทบาทสาํคญัยิง่ในการทาํให้ประชาชน

มีจิตสาํนึกทางการเมืองเพ่ิมข้ึน  

        ในส่วนของพรรคการเมือง โดยเฉพาะช่วงระยะเวลาเลือกตั้ง การโฆษณามีบทบาทใน

การสร้างการยอมรับในอุดมการณ์ทางการเมือง และมุ่งหวังให้ประชาชนให้การสนับสนุน

ลงคะแนนเสียงเพ่ือให้พรรคประสบความสาํเร็จในการเลือกตั้ง ให้มีจาํนวนผูส้มคัรท่ีไดรั้บการ

เลือกตั้งมากท่ีสุด และเป็นผูจ้ดัตั้ งรัฐบาล ดงันั้นการโฆษณาจึงมีบทบาทในดา้นการให้ข่าวสาร 

ขอ้มูล แนะนํานโยบายพรรค และผูส้มคัรของพรรคการเมือง เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี สร้าง

ความคุน้เคย การยอมรับ ความนิยม ศรัทธาต่อพรรคและตวัผูส้มคัรรับเลือกตั้งซ่ึงจะผลกัดนัให้
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ประชาชนลงคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งของพรรค ดงัท่ี เสถียร เชยประทบั (2551 : 129) 

กล่าวว่า แมก้ารโฆษณาสินคา้จะแตกต่างจากการโฆษณาทางการเมือง แต่ยุทธวิธีของการเช่ือม

ความสมัพนัธ ์ไดถ้กูนาํมาใชก้บันกัการเมืองบ่อยๆ และการเมืองปัจจุบนักลายเป็นกระบวนการท่ี

ผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้เสนอเก่ียวกบันโยบายต่างๆ หรือนกัการเมืองท่ีตนตอ้งเลือกนัน่เอง 

  2.2 การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 

        การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเป็นหน่ึงในรูปแบบการส่ือสารทางการเมือง เป็นการท่ี

พรรคการเมืองส่ือสารไปยงัประชาชน เพ่ือโน้มน้าวจูงใจให้ประชาชนคลอ้ยตามนโยบายหรือ

ขอ้เสนอของตน โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือใหป้ระชาชนเลือกผูส้มคัรในสงักดัพรรคการเมืองของตนจน

ไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุด และมีจาํนวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมากท่ีสุด อนัจะนาํไปสู่ชยัชนะใน

การเลือกตั้งในสภาผูแ้ทนราษฎร สุรพงษ์ โสธนะเสถียร  (อา้งใน พนม คล่ีฉายา 2553 : 246) 

ช้ีใหเ้ห็นว่า การหาเสียงของพรรคการเมืองไดน้าํแนวคิดดา้นการตลาดมาใชเ้พ่ือหวงัชยัชนะในการ

เลือกตั้ง หลกัการตลาดท่ีนํามาใช้ในการหาเสียง คือ การมองว่าตัวผูส้มคัร หรือประเด็นและ

นโยบายของพรรคเปรียบเสมือนตวัสินคา้ท่ีพรรคเสนอให้ประชาชนไดพิ้จารณาเลือก ดงันั้น การ

นาํการตลาดมาใชใ้นการหาเสียง จะตอ้งมีแนวความคิดท่ีชดัเจนในดา้นของตวัผูส้มคัร แผนการ

ตลาด และกลยุทธ์การรณรงค์หาเสียง โดยกลยุทธ์ในการหาเสียงเลือกตั้งท่ีเป็นพ้ืนฐานส่วนใหญ่ 

มกัจะกาํหนดข้ึนจากการหยิบยกประเด็นปัญหาในปัจจุบัน การเสนอแนะท่ีคาํนึงทางออกของ

อนาคต และการแนะนาํถึงผลงานท่ีสร้างสรรคต่์อเน่ือง มานาํเสนอให้ประชาชนผูรั้บสารรับรู้ และ

ยอมรับในตวัผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 

        2.2.1 ส่ือโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 

                 ส่ือโฆษณา เป็นส่ือกลางนาํสารโฆษณาจากเจา้ของผลิตภณัฑ์หรือโฆษณาไปยงั

กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย พนม คล่ีฉายา  (2553 : 247-249) กล่าวว่า วิธีการท่ีใชใ้นการโฆษณาหาเสียง

เลือกตั้งมีหลายวิธี ได้แก่ การพบปะประชาชน การปราศรัยหาเสียงในท่ีสาธารณะ การเขา้ร่วม

อภิปราย การเผยแพร่ข่าวทางส่ือมวลชน การใชส่ื้อบุคคลและหัวคะแนน การใชส่ื้อโฆษณา ไดแ้ก่ 

ส่ือกลางแจง้ อินเทอร์เน็ต โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ ์และส่ือส่ิงพิมพแ์บบพกพา  
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                ในส่วนของการใชส่ื้อกลางแจง้ อนัไดแ้ก่ โปสเตอร์ แผ่นป้ายขนาดต่างๆท่ีติดตั้ง

ริมถนน บนเกาะกลางถนน แผน่ป้ายขนาดใหญ่ท่ีติดตั้งบนอาคาร หรือเสาตั้งป้ายกลางแจง้ โดยส่ือ

กลางแจง้เหล่าน้ีจะช่วยย ํ้าเตือน และสร้างการจดจาํช่ือพรรคและหมายเลขผูส้มคัรให้ประชาชนได้

จดจาํใหข้ึ้นใจ การติดตั้งท่ีไดผ้ลควรติดตั้งใหก้ระจาย ครอบคลุม และทัว่ถึงทุกพ้ืนท่ี อยูใ่นตาํแหน่ง

ท่ีเห็นเด่นชดั และมีผูพ้บเห็นไดเ้ป็นจาํนวนมาก ขอ้ความในแผ่นป้ายมกัจะนําเสนอภาพถ่าย ช่ือ 

หมายเลขผูส้มคัรรับเลือกตั้ง และคาํขวญัท่ีจดจาํง่าย นอกจากน้ี เสรี วงษ์มณฑา (2536 : 303) ยงั

กล่าวถึงจุดเด่นของส่ือโฆษณานอกสถานท่ีหรือส่ือกลางแจง้น้ีว่า เป็นส่ือท่ีเสียค่าใชจ่้ายตํ่า มีการ

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายสูงและค่อนขา้งถาวร  

       ดงันั้นส่ือกลางแจ้งหรือป้ายโฆษณาหาเสียง จึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ียงัไดรั้บ

ความนิยมในการโฆษณาหาเสียงจากผูส้มคัรรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองต่างๆ  จากผลการวิจยั

ของศนูยว์ิจยักสิกรไทย คาดว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในปี 2554 จะช่วยเพิ่มเม็ดเงิน

เขา้สู่ธุรกิจส่ิงพิมพป์ระมาณ 1,060 ลา้นบาท โดยเม็ดเงินท่ีเพิ่มข้ึนมาจากการท่ีผูส้มคัรส.ส.และ

พรรคการเมืองใชส่ิ้งพิมพเ์พ่ือการหาเสียง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ แผน่ป้ายโฆษณา และแผ่นพบัใบปลิว 

ทั้งน้ียงัพบว่าเมด็เงินสะพดัในธุรกิจส่ิงพิมพช่์วงการเลือกตั้งในปี 2554 เพิ่มข้ึนจากการเลือกตั้งคร้ัง

ก่อนในปี 2550 อีกดว้ย (มองเศรษฐกิจ ฉบบัท่ี 3121 : ศึกเลือกตั้ง’54: ธุรกิจส่ิงพิมพคึ์กคกั….
คาดเงินสะพดัประมาณ 1060 ลา้นบาท, 3 มิถุนายน 2554) 

        องคป์ระกอบส่ือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 

       สรียา ทบัทนั (2548 : 72) กล่าวว่า ป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ประกอบดว้ย 

                              (1) ขอ้ความในป้ายโฆษณา  ขอ้ความในป้ายโฆษณามีหลายลกัษณะ อาจจะ

เป็นป้ายโฆษณาหาเสียงท่ีเสนอนโยบาย ป้ายหาเสียงแบบแนะนาํตัวผูส้มคัร ป้ายหาเสียงแบบ

แสดงผลงาน ป้ายหาเสียงแบบโจมตี ป้ายหาเสียงแบบขอความเห็นใจ ขอความร่วมมือ แต่เน่ืองจาก

มีขอ้จาํกดัเร่ืองพ้ืนท่ีป้าย จึงตอ้งเลือกสรรคาํ สามารถอ่านและเขา้ใจในเวลาอนัสั้น ประทบัอยู่ใน
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ความทรงจาํอยา่งทนัทีทนัใด และส่ิงสาํคญัของการทาํการเมืองแบบการตลาด คือจาํเป็นตอ้งหาจุด

ขายใหแ้ก่ผูส้มคัรและหวัหนา้พรรค 
        (2) สี และ การใชต้วัอกัษรในป้ายหาเสียง  อิทธิพลของสีต่อจิตวิทยาการเมือง

นั้น ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของพรรคและผูส้มคัรว่ามีบุคลิก ลกัษณะอย่างไรในสายตาและการรับรู้

ของประชาชน โดยการใชสี้ท่ีส่งผลสะทอ้นต่อความรู้สึก มีผลต่อจิตใตส้าํนึกโดยท่ีประชาชน

อาจจะไม่รู้สึกตวั 
        (3) รูปภาพ และ ฉากประกอบ  ป้ายหาเสียงส่วนใหญ่จะแสดงรูปภาพของ

ผูส้มคัร แสดงหมายเลข และสญัลกัษณ์ของพรรค วิวฒันาการของป้ายหาเสียง โดยเฉพาะรูปภาพ

ของผูส้มคัรนั้นเปล่ียนรูปแบบไปจากเดิม ในอดีตผูส้มคัรจะสวมชุดครุย หรือชุดขา้ราชการเต็มยศ 
เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือมีคุณวุฒิ ส่วนใหญ่เป็นรูปถ่ายหน้าตรง แต่ปัจจุบันรูปถ่ายท่ีแสดง        

วิทยฐานะดา้นการศึกษามีนอ้ยลง แต่กลบันิยมสวมสูท ชุดสากล เพ่ือแสดงความเป็นนกับริหารมือ

อาชีพมากข้ึน 
             2.2.2 ภาษาท่ีใชใ้นการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 

     ถึงแมว้่าส่ือกลางแจง้หรือป้ายโฆษณาจะเสียค่าใชจ่้ายตํ่า แต่ก็มีขอ้จาํกดัเร่ืองการ

ใชภ้าษา กล่าวคือ เป็นส่ือท่ีคนมองเห็นไดใ้นขณะท่ีตนเองกาํลงัเคล่ือนไหว ดงันั้นจึงมีช่วงเวลาการ

เปิดรับสารท่ีสั้น ทาํใหไ้ม่สามารถใชถ้อ้ยคาํท่ีซบัซอ้น มลัลิกา คณานุรักษ์ (2547 : 250) อธิบายถึง

จิตวิทยาท่ีเก่ียวกบัการใชภ้าษาในป้ายโฆษณา คือ ตอ้งใชค้าํง่าย สั้น ไม่ควรเกิน 7 คาํ ตวัอกัษรควร

จะหนา เห็นไดใ้นระยะไกล  

      Goddard (1998) กล่าวถึงภาษาโฆษณาไวว้่า ภาษาโฆษณาไดมี้การใชล้กัษณะ

บางอย่างของภาษาพูด ท่ีมีลกัษณะตรงประเด็นและสร้างแรงกระตุน้ ทาํให้ผูอ่้านเกิดความคิด

ในทางท่ีดีกบัสินคา้ มีการใชโ้ครงสร้างภาษาท่ีชดัเจน และอาจใชค้าํบ่งช้ี ภาษาโฆษณามีกลยุทธ์

บางอยา่ง เช่น การเปรียบเทียบ ท่ีมกัจะไม่บอกว่าเปรียบเทียบกบัสินคา้ใด โดยใหผู้อ่้านเติมช่องว่าง

เอง การใชค้าํถามเพ่ือสร้างการดึงดูดทางอารมณ์ การใชภ้าษาเขียนปนกบัภาษาพดู ภาพโฆษณาเขา้

กนัไดก้บัขอ้ความโฆษณา และจดัวางร่วมกบัขอ้ความโฆษณาอยา่งเหมาะสม เพ่ือดึงดูดความสนใจ
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ของผูอ่้าน นอกจากน้ี อวยพร พานิช (2527 : 163) กล่าวถึงภาษาโฆษณาไวว้่า ภาษาโฆษณา 

หมายถึง ถอ้ยคาํหรือเร่ืองราวทั้งหมดท่ีผูส่้งสารหรือผูผ้ลิตส่ิงโฆษณาถ่ายทอดในการโฆษณาช้ิน

หน่ึงๆไปยงัผูรั้บสารท่ีเป็นกลุ่มประชาชนเป้าหมาย เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจใคร่รู้เร่ืองราวของ

สินคา้นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นตวัอกัษรหรือไม่เป็นตวัอกัษรก็ตาม 

      อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ ์(2542 : 85-86) กล่าวถึง ภาษาโฆษณา ว่าเป็นภาษาท่ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือโน้มน้าวชกัจูงผูฟั้งให้เช่ือหรือคลอ้ยตาม โดยมีลกัษณะต่างจากภาษาปรกติ อนั

ไดแ้ก่ การใชค้าํนาํหนา้ท่ีไม่ปรกติ มีการเรียงคาํต่างจากปรกติ และใชค้าํท่ีมีความหมายท่ีตามปรกติ

ไปกนัไม่ได ้ไม่ใชล้กัษณนาม มีการออกเสียงท่ีไม่ธรรมดา ใชค้าํสมัผสัคลอ้งจองกนั นอกจากน้ียงัมี

การใชค้าํเปรียบ คาํอุทานและคาํหรือสาํนวนต่างประเทศมาก รวมถึงคาํแสลงดว้ย เช่นเดียวกบั โมรี 

ช่ืนสาํราญ (2530 : 181-186) ท่ีกล่าวว่า ภาษาโฆษณา เป็นภาษาท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเรียกร้อง ดึงดูด

ใจ และสร้างศรัทธาของคนให้หันมาสนใจในสินคา้และบริการของผูข้าย มีลกัษณะการใชภ้าษา

ง่ายๆ ชดัเจน ใชค้าํคลอ้งจอง มีการใชส้มัผสัสระ และสัมผสัอกัษร ใชค้าํซํ้ า  ใชค้าํแสลง  ใชค้าํท่ีมี

ความหมายคลุมเครือ ใชค้าํเลียนเสียงพูด ระบุตวัเลขท่ีบอกจาํนวนนับ ใชค้าํและโวหารโลดโผน  

ใช้คาํภาษาต่างประเทศปนกับคาํไทย  ใช้ประโยคท่ีละประธานและเขียนคาํท่ีสะกดด้วยเสียง

วรรณยกุตผ์ดิ หรือตวัสะกดผดิ   

                   ดังนั้ นจึงเห็นได้ว่า ภาษาโฆษณาเป็นภาษาท่ีผูส่้งสารถ่ายทอดสารไปยงั

ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือจุดประสงคใ์นการโนม้นา้ว ชกัจูงใหผู้บ้ริโภครุ้สึกคลอ้ยตาม สนใจ และ

เกิดการยอมรับหรือซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นๆ  มีการใชภ้าษาท่ีง่าย สั้น กระชบั ไม่เป็นทางการ มีลกูเล่นทาง

ภาษา อนัจะนาํมาสู่ความสนใจของผูบ้ริโภคได ้

                         ในทางการเมือง เอเดลแมน (1970, อา้งใน สรียา ทบัทนั (2548 : 67) แบ่ง

ท่วงทาํนองของภาษาการเมืองไว ้4 ประเภท ไดแ้ก่ 1. ภาษาท่ีใชเ้พ่ือชกัชวน (hortatory language) 

2. ภาษาทางกฎหมาย (legal language) 3. ภาษาทางการบริหาร(administrative language) 4. ภาษา

ในการต่อรอง (bargaining language) โดยท่วงทาํนองภาษาการเมืองท่ีนักการเมืองเลือกใชคื้อ 
ภาษาท่ีใช้เพ่ือชักชวน เป็นการส่ือสารท่ีมีลกัษณะเรียกร้องให้กลุ่มบุคคลท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย
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สนับสนุนนโยบาย เช่น ภาษาท่ีใชใ้นการแถลงนโยบายของพรรคการเมือง ภาษาท่ีใชก้ล่าว

แสดงผลงานของรัฐบาล ภาษาในการอภิปรายไม่ไวว้างใจของฝ่ายคา้น เป็นตน้ นั่นหมายความว่า

นักการเมืองจะตอ้งพยายามใชภ้าษาเพ่ือโน้มน้าว ปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึกของประชาชน ใน

ลกัษณะเดียวกบัการโฆษณาประชาสมัพนัธสิ์นคา้ มองการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งในเชิงการตลาด   

กล่าวคือ พยายามขอคะแนนนิยมจากประชาชนคลา้ยกบัการเชิญชวนใหป้ระชาชนซ้ือสินคา้ 
         สรียา ทบัทนั (2548 : 68-73)  อธิบายว่า การใชภ้าษาโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

หรือภาษาโฆษณาทางการเมืองนั้นกระทาํไดห้ลายวิธี กลวิธีทางภาษาท่ีมกัใชก้นัเป็นประจาํคือ 
การเลือกใช้คาํพูดเพ่ือเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของหน่วยงาน เช่น กล่าวว่าตนทาํงานเพ่ือ

ประชาชน เพ่ือคนจน และการใชค้าํพดูเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีต่อฝ่ายตรงขา้ม โดยการกล่าว

โจมตี เช่น ทาํงานเช่ืองชา้ ไม่ทนัสมยั เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัเลือก ใชถ้อ้ยคาํหรือคาํขวญัท่ีจดจาํ

ไดง่้ายสั้นๆ และมีความคลอ้งจอง เช่น 30 บาทรักษาทุกโรค หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ การ

เลือกใชค้าํซํ้าๆกนั เพ่ือใหเ้กิดความเคยชิน และอยู่ในความทรงจาํ เช่น โครงการเอ้ืออาทร ต่างๆ 
ทั้งบา้นเอ้ืออาทร คอมพิวเตอร์เอ้ืออาทร ฯลฯ นอกจากน้ีการเขียนขอ้ความโฆษณาทางการเมือง

ตอ้งมีลกัษณะกระตุน้ เร้าความสนใจของประชาชน ให้เกิดความตอ้งการซ้ือ หรือตดัสินใจ

ลงคะแนนเสียงใหใ้นท่ีสุด โดยปกติการเขียนโฆษณาตอ้งคาํนึงถึงลาํดบัขั้นของการโฆษณา หรือท่ี

เรียกว่า Aida ไดแ้ก่ 
           1)  Attention  ขั้นดึงดูดความสนใจ  โฆษณาตอ้งสามารถเรียกความสนใจ 
ไดแ้ก่ขอ้ความส่วนท่ีเป็นพาดหวัหรือหวัเร่ืองโฆษณา (headline) 
        2)  Interest  ขั้นกระตุน้ความสนใจ โดยบทโฆษณาตอ้งแสดงใหผู้บ้ริโภค

เห็นถึงประโยชน ์หรือคุณค่าของสินคา้ 
                       3)  Desire   ขั้นสร้างความตอ้งการ ใชภ้าษาท่ีกระตุน้หรือโนม้นา้วใจใหเ้กิด

ความตอ้งการ ควรเป็นภาษาท่ีเป็นเหตุเป็นผล เร้าอารมณ์ 
          4)  Action ขั้นปฏิบติั กระตุน้หรือเร่งเร้าให้ผูบ้ริโภคเกิดพฤติกรรมการซ้ือ 
จะอยู่ในส่วนทา้ยของขอ้ความโฆษณาภาษาท่ีใชจ้ะสร้างความประทบัใจ และง่ายต่อการจดจาํ 
ไดแ้ก่ คาํขวญั 
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           ทั้งน้ี ผูเ้ขียนถอ้ยคาํโฆษณาจะตอ้งพิจารณาว่า ตอ้งการกระตุน้ผูบ้ริโภคใน

ส่วนไหน ช่วงเวลาใด เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิผลทางการตลาดสูงท่ีสุด นักการเมืองตอ้งวิเคราะห์ว่า

ควรเลือกใชภ้าษาแบบใด และเพ่ือกลุ่มเป้าหมายใด 

            จึงสามารถกล่าวไดว้่า การใชภ้าษาโฆษณาหาเสียงเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ี

ช่วยทาํให้พรรคการเมืองมีความโดดเด่น เป็นท่ีช่ืนชอบของประชาชน จนนาํไปสู่การตดัสินใจ

ลงคะแนนเสียงแสดงความไวว้างใจ ดงันั้น หากนกัการเมืองรู้จกัเลือกใชภ้าษาผสมผสานกบักลยทุธ์

ทางการตลาด การโฆษณาอยา่งมีชั้นเชิง ก็อาจจะช่วยใหน้กัการเมืองผูน้ั้นบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด้

ในท่ีสุด 
 ทฤษฎีเร่ืองการโฆษณาและการใช้ภาษาในการหาเสียงเลือกตั้งนั้นเป็นแนวทางในการ

พิจารณาวิเคราะห์ใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของการคดัสรรรูปแบบภาษารวมถึงส่ือโฆษณาท่ีใชเ้พ่ือหา

เสียง    เน่ืองจากการโฆษณาหาเสียงนั้นผูส้มคัรมีจุดประสงคเ์พ่ือชกัจูงโนม้นา้วใหป้ระชาชนหรือผู ้

มีสิทธ์ิเลือกตั้งคลอ้ยตาม ดงันั้นการเลือกใชส่ื้อโฆษณาผนวกกบักลวิธีทางภาษาท่ีเหมาะสมจึงอาจ

ทาํใหป้ระชาชนเกิดการยอมรับและปฏิบติัตามได ้อยา่งในงานวิจยัน้ีท่ีมุ่งศึกษากลวิธีทางภาษาบน

ป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ถึงแมว้่าป้ายโฆษณาหาเสียงจะมีพ้ืนท่ีจาํกดั แต่ถา้หากผูส้มคัรรู้จกัการ

เลือกสรรถอ้ยคาํและใชก้ลวิธีทางภาษาท่ีดึงดูดความสนใจ ก็อาจสามารถช้ีนาํและทาํให้ประชาชน

เช่ือถือได ้
 
3. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการโนม้นา้วใจ 

 3.1 ความหมายของการโนม้นา้วใจ 

       Miller and Burgoon  (1973)  ให้คาํอธิบายว่า การโน้มน้าวใจเป็นความตั้งใจท่ีจะมี

อิทธิพลเหนือผูไ้ดรั้บการโน้มน้าวใจ Simons (1976) กล่าวว่า การโน้มน้าวใจเป็นการส่ือสารของ

มนุษยเ์พ่ือให้มีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้นด้วยการเปล่ียนค่านิยมหรือทัศนคติ นอกจากน้ี Bettinghaus 

(1994) ให้คาํจาํกดัความว่า การโน้มน้าวใจเป็นการท่ีบุคคลๆหน่ึงพยายามอย่างมากเพ่ือเปล่ียน

พฤติกรรมของบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืนโดยการถ่ายทอดผ่านสาร รวมทั้ง อรวรรณ  ปิลนัธน์โอวาท 
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(2552 : 5)  ยงัอธิบายลกัษณะการโน้มน้าวใจว่าเป็นการท่ีผูโ้น้มน้าวใจตั้งใจท่ีจะมีอิทธิพลเหนือผู ้

ถูกโน้มน้าวใจ แมว้่าผูถู้กโน้มน้าวใจจะมีทางเลือกมากกว่าหน่ึงทางเลือกแต่ผูโ้น้มน้าวใจก็จะ

พยายามชกัจูงใหเ้ปล่ียนแปลงความคิดเห็นหรือทศันคติใหย้อมรับทางเลือกของตนเสมอ 

        จากคํานิยามดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การโน้มน้าวใจเป็นการพยายาม

เปล่ียนแปลงความเช่ือ ทศันคติ หรือการกระทาํของบุคคลอ่ืนดว้ยกลวิธีท่ีเหมาะสมจนกระทัง่ผูถู้ก

โนม้นา้วใจเกิดการยอมรับและเปล่ียนไปตามท่ีผูโ้นม้นา้วใจตอ้งการ 

 3.2  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโนม้นา้วใจ 
         3.2.1 ทฤษฎีแรงขบั (drive theory) 
     ทฤษฎีแรงขบั เป็นทฤษฎีแรงจูงใจในระยะแรกๆ ท่ีกล่าวว่า แรงจูงใจเกิดข้ึน

จากตวักาํหนดทางกายภาพ และชีวภาพ ท่ีมีอิทธิพลก่อใหเ้กิดพฤติกรรมข้ึน โดยทฤษฎีน้ีพฒันามา

จากแนวความคิดด้านสัญชาตญาณท่ีไม่เช่ือว่าพฤติกรรมจะเกิดข้ึนโดยเหตุและผล แต่เป็นการ

กระทาํท่ีเป็นผลมาจากแรงผลกั หรือแรงขบัภายในร่างกาย ประกอบกบัอารมณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เกิด

สัญชาตญาณการหนีจากอนัตราย ประกอบกบัอารมณ์กลวัทาํให้เกิดพฤติกรรมวิ่งหนี หรือซ่อน

ตวัเองจากอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นการกระทาํท่ีเกิดข้ึนทนัที จากแนวความคิดดา้นสัญชาตญาณ

น้ีเองท่ีพฒันามาสู่ทฤษฎีแรงขบั ท่ีเน้นไปท่ีความตอ้งการดา้นชีวภาพของมนุษยท่ี์เกิดจากสภาวะ

แรงกระตุน้ท่ีไม่พึงปรารถนา ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีพยายามลดหรือกาํจดัสภาวะท่ีไม่พึงปรารถนา

นั้น เพ่ือใหก้ลบัเขา้สู่สภาวะสมดุลอีกคร้ัง และแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนจะมีระดบัความรุนแรงท่ีแตกต่าง

กนั โดยระดบัความรุนแรงมากหรือนอ้ยจะข้ึนอยูก่บัช่องว่างระหว่างสภาวะปัจจุบนักบัเป้าหมายท่ี

ตอ้งการ เช่น ยิง่หิวมากเท่าไร ยิ่งทาํให้เกิดพฤติกรรมเป้าหมายคือลดความหิวมากข้ึนเท่านั้น เป็น

ตน้ ในทางการตลาดและการโฆษณา ทฤษฎีน้ีสามารถนาํมาประยุกต์ใช ้คือ เม่ือกลุ่มเป้าหมายเกิด

สภาวะท่ีไม่พึงปรารถนาข้ึนมา เช่น หิว กระหาย เหน่ือย เป็นตน้ ซ่ึงอาจเกิดจากความตอ้งการ

ภายในตวับุคคลยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง ก็จะก่อให้เกิดความเครียด จึงตอ้งลดความเครียดโดย

การแสวงหาส่ิงมาตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ทาํให้ความเครียดหายไป กลบัสู่สภาวะ
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สมดุลอีกคร้ังหน่ึง ดงันั้นส่ิงหน่ึงท่ีสาํคญัต่อนกัโฆษณา คือ พยายามคน้หาความตอ้งการท่ียงัไม่ได้

รับการตอบสนอง ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดแรงขบัผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการใหไ้ดน้ัน่เอง 
                  ทฤษฎีน้ีนําไปสู่แนวความคิดทางด้านแรงจูงใจจากส่ิงล่อใจ ( incentive 

motivation) ซ่ึงอธิบายว่า มนุษยพ์ยายามลดความเครียดจากความต้องการท่ียงัไม่ได้รับการ

ตอบสนอง โดยเกิดพฤติกรรมตามเป้าหมายไปสู่รางวลัท่ีถือเป็นส่ิงล่อใจ  (incentive object) 

         3.2.2 ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s hierarchy of needs) 

                   ทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีแรงจูงใจท่ีพยายามจะจดักลุ่มความตอ้งการของมนุษย ์เพ่ือ

อธิบายในลกัษณะความเป็นทัว่ไปของมนุษย ์เป็นทฤษฎีท่ีนิยมมากทฤษฎีหน่ึงในวงงการการตลาด

และการโฆษณา ท่ีจะคน้หาความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นเป้าหมาย  Maslow แบ่งความตอ้งการ

ของมนุษยอ์อกเป็น 5 ลาํดบัขั้น โดยมีเง่ือนไข 4 ขอ้ดว้ยกนั คือ (Maslow, 1970 อา้งใน พรทิพย ์สัม

ปัตตะวนิช 2546 : 38-39)  1)  มนุษยทุ์กคนมีชุดของความตอ้งการท่ีเหมือนกนั    โดยเป็นความ

ตอ้งการท่ีมีมาตั้งแต่เกิด และความตอ้งการท่ีไดม้าจากการติดต่อกบัสังคม 2) ความตอ้งการบางตวั

เป็นความตอ้งการพ้ืนฐาน   หรือสาํคญัมากกว่าตวัอ่ืนๆ 3)  ยิ่งความตอ้งการนั้นเป็นความตอ้งการ

ขั้นพ้ืนฐานเท่าไร ยิง่ตอ้งไดรั้บการตอบสนองก่อนท่ีความตอ้งการอ่ืนๆท่ีเป็นความตอ้งการลาํดบั

ต่อไปจะถกูกระตุน้ข้ึนมา  4) ทนัทีท่ีความตอ้งการพ้ืนฐานไดรั้บการตอบสนอง ความตอ้งการลาํดบั

ถดัมาก็จะมีความสาํคญัข้ึนมา 

         ลาํดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์5 ลาํดบัขั้นโดยเรียงลาํดบัตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐาน

ท่ีสุด (basic level needs) จนถึงขั้นสูงสุด (upper level needs) มีดงัต่อไปน้ี 

          1)  ความตอ้งการทางร่างกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการลาํดบั

พ้ืนฐานท่ีสุดซ่ึงเป็นความจาํเป็นต่อร่างกายเพ่ือดาํรงชีวิตในสังคม และมีสุขภาพท่ีดี เช่น ความ

ตอ้งการอากาศ อาหาร นํ้ า อุณหภูมิท่ีเหมาะสม การกาํจดัของเสียจากร่างกาย เป็นตน้  

          2)  ความตอ้งการความปลอดภยั   (safety needs)  คือ ความตอ้งการความ

ปลอดภัยทั้ งทางกายและความมั่นคงทางใจ (psychological security) เ ช่น ความคุ้นเคย 
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ความสามารถทาํนายได ้การอยูใ่นสถานท่ีปลอดภยั หรือสถานท่ีท่ีคุน้เคย ความตอ้งการการป้องกนั

คุม้ครอง ความมัน่คงในชีวิต เป็นตน้ 

           3)  ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ (the needs for love and 

belonging) รวมถึงการเขา้เป็นสมาชิกในกลุ่ม และการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น เพ่ือไม่ให้รู้สึกโดดเด่ียวและ

ทอ้แท ้

           4)  ความตอ้งการความภาคภูมิใจ (esteem needs) หรือความตอ้งการการ

ยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น หมายรวมถึงความตอ้งการประสบความสาํเร็จ ช่ือเสียง สถานภาพในสังคม

และความมัน่ใจในตวัเอง โดยความตอ้งการลาํดบัขั้นน้ีสามารถเกิดไดท้ั้งภายในและภายนอกตวั

บุคคล เช่น ความรู้สึกในความสําเร็จหรือความสามารถของตนเองเป็นความต้องการท่ีเกิดข้ึน

ภายในตัวบุคคล ส่วนการเป็นท่ียอมรับนับถือจากผูอ่ื้นิหรือการมีช่ือเสียงท่ีผูอ่ื้นกล่าวถึงจะเป็น

ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนภายนอก 

           5)  ความตอ้งการความสนใจ (self-actualization needs) เป็นความตอ้งการ

ลาํดับสูงสุดของมนุษย ์เป็นความต้องการความสมบูรณ์ในชีวิตเท่าท่ีบุคคลนั้นจะเป็นได้ ความ

ต้องการน้ีสามารถแสดงออกมาได้แตกต่างกัน เช่น นักธุรกิจต้องการมีบริษัทท่ีเป็นผูน้ ําทาง

การตลาดในอุตสาหกรรมนั้นๆ นกักีฬาตอ้งการไดเ้หรียญทองโอลิมปิก เป็นตน้ ซ่ึงความตอ้งการ

ในลาํดบัขั้นน้ีจะจูงใจใหเ้กิดพฤติกรรมได ้

                 ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow ช่วยสะทอ้นแรงจูงใจท่ีอยู่เบ้ืองหลงั

การเกิดพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้ หรือบริการ นกัโฆษณาจะประเมินสินคา้ และ

กลุ่มเป้าหมายว่า สินคา้ชนิดน้ีสามารถตอบสนองความตอ้งการใหก้บักลุ่มเป้าหมายไดใ้นลาํดบัขั้น

ใด เพ่ือนาํมาวางแผนงานโฆษณาเพ่ือชกัจูงใหก้ลุ่มเป้าหมายตดัสินใจซ้ือสินคา้ชนิดน้ี 

          3.2.3 ทฤษฎีการคาดคะเนคุณค่า (expectancy-value theory) 
      ทฤษฎีการคาดคะเนคุณค่า เนน้ว่าพฤติกรรมเกิดจากกระบวนการทางความคิด

ของมนุษยม์ากกว่าเร่ืองแรงขบัทางดา้นชีวภาพ ทฤษฎีน้ีกล่าวว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากการ

คาดหวงัของบุคคลท่ีจะบรรลุในผลท่ีตอ้งการ (expectations of achieving desirable outcomes) ซ่ึง
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หมายถึง ส่ิงล่อใจ (incentives) จะจูงใจบุคคลให้กระทาํพฤติกรรมเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงส่ิงล่อใจนั้นๆท่ี

บุคคลประเมินแลว้ว่ามีคุณค่า (value) กบัเขา 
       ทฤษฎีน้ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติ ความเช่ือ และการประเมิน เช่น ถา้เช่ือว่ารายการ 

X ให้ความบนัเทิง และประเมินว่าความบนัเทิงเป็นเร่ืองดี บุคคลนั้นจะเกิดทัศนคติท่ีดี และจะ

พยายามหาความพึงพอใจท่ีบุคคลนั้นตอ้งการจากรายการ X นัน่ก็คือ การเกิดพฤติกรรมการติดตาม

ชมรายการ (Littlejohn, 1996 : 345-348) โดยสามารถสรุปไดว้่า ธรรมชาติของพฤติกรรมจะถูกจูง

ใจอยา่งมีเป้าหมาย และเป็นพฤติกรรมท่ีอิงเป้าหมายเป็นหลกั (goal-oriented behavior) 

 3.3   กลยทุธก์ารส่ือสารเพ่ือโนม้นา้วใจ 

         Rank (1976) ได้นําเสนอแบบจาํลองการโน้มน้าวใจท่ีเรียกว่า Rank's model of 

persuasion เป็นการนาํเสนอกระบวนการโนม้นา้วใจว่าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ 

การทาํใหเ้ด่นข้ึน (intensification) และการทาํใหไ้ม่สาํคญั (downplaying) โดยการทาํใหเ้ด่นข้ึน คือ

การทาํจุดแข็งหรือข้อดีของเราให้ชดัเจนข้ึนรวมทั้งการทาํให้จุดอ่อนหรือข้อเสียของคู่แข่งให้

เด่นชดัข้ึนเช่นเดียวกนั ในทางตรงกนัขา้มการทาํใหไ้ม่สาํคญัคือ การไม่นาํเสนอจุดอ่อนหรือขอ้เสีย

ของเราและไม่นาํเสนอจุดแข็งหรือขอ้ดีของคู่แข่งดว้ยเช่นเดียวกนั  อรวรรณ  ปิลนัธน์โอวาท (2552 

: 212-214) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบักลยทุธต์ามแบบจาํลองการโนม้นา้วใจของ Rank ดงัน้ี  

          การทาํใหเ้ด่นข้ึน (intensification)  สามารถกระทาํไดด้งัน้ี 

          1)  การเสนอสารซํ้า (repetition)  เป็นการโน้มน้าวใจดว้ยการนาํเสนอสารนั้นซํ้ าไป

ซํ้ามาจนกระทัง่ผูรั้บสารเกิดความชอบ เน่ืองจากสารนั้นจะเขา้ไปอยูใ่นความทรงจาํของผูรั้บสารจน

จาํไดแ้ละช่ืนชอบส่ิงนั้นในท่ีสุด 

          2)  การเช่ือมโยง   (association)  เป็นการเช่ือมโยงส่ิงหน่ึงให้เขา้กบัอีกส่ิงหน่ึงโดย

อาศยัความน่าจะเป็นจากส่ิงนั้น ตวัอยา่งเช่น อุดมเป็นคนดีแน่นอนเพราะมีบิดาเป็นศิลปินตวัอย่าง 

เป็นตน้ 
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          3)  การปรับแต่งรูปโฉมของสาร  (composition)  เป็นการปรับแต่งขอ้ความหรือ

ตวัอกัษรของสารท่ีนาํเสนอเพ่ือใชอ้า้งอิงหรือเปรียบเทียบกบัอีกส่ิงหน่ึง  ตวัอย่างเช่น เขียนคาํว่า 

U.S.A เป็น U.$.A. เพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่าคิดถึงแต่เร่ืองเงิน เป็นตน้ 

          การทาํใหไ้ม่สาํคญั (downplaying)  สามารถกระทาํไดด้งัน้ี 

          1)  การละเวน้ไม่พูดถึง (omission)  เป็นการไม่นาํเสนอจุดดอ้ยของตนเองให้ผูอ่ื้น

รับรู้  

          2)  การหันเหความสนใจ      (diversion)     เป็นการเบ่ียงเบนความสนใจออกจาก

ขอ้ดอ้ยของตนเอง  อาทิเช่น ในขณะท่ีรัฐบาลชวน หลีกภยักาํลงัประสบปัญหาการแก้ไขปัญหา

วิกฤตเศรษฐกิจ ฟุตบอลโลกได้เข้ามาหันเหความสนใจของส่ือมวลชนจากเร่ืองน้ีไปได้ชั่ว

ระยะเวลาหน่ึง เป็นตน้ 

          3)  การสร้างความสบัสน (confusion)  ทาํไดโ้ดยการใชภ้าษาคะนองหรือให้ขอ้มูลท่ี

มีรายละเอียดมากเกินไป หรือบางคร้ังให้ขอ้มูลโดยไม่เปิดเผยเต็มท่ี ตวัอย่างเช่น การโฆษณาของ

เคร่ืองด่ืมบาํรุงกาํลงั ท่ีพอถึงขอ้ความการเตือนไม่ให้ด่ืมเกินวนัละ 2 ขวด ก็จะพูดเร็วจนฟังไม่ทนั 

เป็นตน้ 

            การใชจุ้ดจูงใจในสาร (message appeals) 

            อรวรรณ  ปิลนัธน์โอวาท (2552 : 229-233) อธิบายว่า จุดจูงใจในสารเป็นส่วนหน่ึง

ของกลยทุธท่ี์ใชใ้นการโนม้นา้วใจซ่ึงผนวกเขา้กบัการเตรียมสาร ผูส่้งสารตอ้งคิดถึงจุดจูงใจท่ีจะใช ้

จุดจูงใจท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ 

             1) จุดจูงใจโดยใชค้วามกลวั (fear appeals)  มีผลการศึกษาพบว่าระดบัการใชค้วาม

กลวัจะแปรไปทางเดียวความน่าเช่ือถือของผูส่้งสาร กล่าวคือ ถา้ผูส่้งสารมีความน่าเช่ือถือสูงก็

สามารถใชค้วามกลวัในระดบัสูงมาโนม้นา้วใจ ถา้ผูส่้งสารมีความน่าเช่ือถือตํ่า ผูส่้งสารสามารถใช้

ความกลวัในระดบัตํ่ามาโนม้นา้วใจ  นอกจากน้ียงัมีการคน้พบว่ามีความสมัพนัธก์นัระหว่างหัวขอ้

ในการโนม้นา้วใจกบัระดบัของความกลวัท่ีจะใชก้บัผูรั้บสาร คือถา้ผูรั้บสารรู้สึกว่าตนเองเก่ียวขอ้ง
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กบัหัวขอ้นั้น ผูส่้งสารอาจใชค้วามกลวัในระดบัสูงมาโน้มน้าวใจได ้เช่น การพูดถึงเร่ืองมะเร็ง

ลาํไสก้บัผูป่้วยท่ีทอ้งผกูเป็นประจาํ  เป็นตน้ 

   2) จุดจูงใจโดยใชอ้ารมณ์ (emotional appeals) การโนม้นา้วใจโดยใชอ้ารมณ์จะมี

วิธีการดงัต่อไปน้ี 

         2.1)   การใชภ้าษาท่ีเจืออารมณ์เพ่ือบรรยายสถานการณ์หน่ึงสถานการณ์ใด 

เป็นการใชภ้าษาท่ีมีความดุดนัเพ่ือสร้างอารมณ์ร่วมใหก้บัผูรั้บสาร ถึงแมว้่าการใชภ้าษาเจืออารมณ์

จะทาํใหผู้รั้บสารตระหนกัถึงส่ิงท่ีผูส่้งสารตอ้งการนาํเสนอ แต่อาจสร้างทศันคติไดท้ั้งแง่บวกและ

แง่ลบ 

         2.2)   การเช่ือมโยงความคิดท่ีเราเสนอใหม่กบัความคิดเก่า  ความคิดเก่า

บางอยา่งเป็นท่ีช่ืนชอบ ความคิดเก่าบางอยา่งเป็นท่ีรังเกียจเดียดฉันท์ ถา้ผูส่้งสารสามารถเช่ือมโยง

ความคิดใหม่เขา้กบัความคิดเก่าได ้กอ็าจจะจูงใจทางอารมณ์ใหผู้รั้บสารคลอ้ยตามได ้

         2.3)   การเช่ือมโยงความคิดท่ีเสนอเขา้กบัอวจันสารท่ีสามารถเร้าอารมณ์ได ้

         2.4)   การทาํใหว้จันสารและอวจันสารสอดคลอ้งกนัโดยผูส่้งสาร  โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่การพดู  ถา้ผูพ้ดูพดูเร่ืองท่ีตอ้งใชอ้ารมณ์เขา้เจือปนจาํเป็นตอ้งมีอากปักิริยาท่าทางนํ้ าเสียง

ประกอบดว้ย  ผูฟั้งจึงจะคลอ้ยตาม 

   3)   จุดจูงใจโดยใชค้วามโกรธ (anger appeals)  เป็นการท่ีผูส่้งสารสร้างความ

โกรธหรือความคบัขอ้งใจให้แก่ผูรั้บสารและจึงเพิ่มหรือลดความเครียดให้กบัผูรั้บสารพร้อมทั้ง

วิธีแกไ้ข 

               4)    จุดจูงใจโดยใชอ้ารมณ์ขนั  (humerous appeals)   เป็นการโนม้นา้วใจโดยการ

ลดความเครียด สร้างความผอ่นคลายใหก้บัผูรั้บสาร ทาํใหผู้รั้บสารเปิดใจพร้อมคลอ้ยตามได ้

   5)   จุดจูงใจโดยใชร้างวลั  (rewards as appeals)  เป็นการโน้มน้าวใจโดยการให้

ส่ิงตอบแทน เน่ืองจากตามปกติสารท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บสารจะประสบความสาํเร็จ

มากกว่าสารท่ีไม่ไดใ้หค้าํสญัญาส่ิงใดกบัคนฟัง 
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   6)   จุดจูงใจโดยใชแ้รงจูงใจ  (motivational appeals)  ท่ีจริงแลว้กล่าวไดว้่าจุดจูง

ใจทุกชนิดขา้งตน้เป็นแรงจูงใจ แต่มีแรงจูงใจบางอยา่งท่ีมนุษยเ์รียนรู้เม่ือมีประสบการณ์ผา่นเขา้มา 

ได้แก่ ความรักชาติ  ความรักในเพ่ือนมนุษย ์ศาสนา และค่านิยมต่างๆ การท่ีจะส่ือสารโดยใช้

แรงจูงใจจะต้องมีการวิเคราะห์ผูฟั้งอย่างมาก เพราะค่านิยม คุณธรรม หรือแรงจูงใจอย่างหน่ึง

อาจจะมีความหมายมากต่อผูฟั้งคนหน่ึงในขณะท่ีผูฟั้งอีกคนหน่ึงอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลย 

 ทฤษฎีเร่ืองการโน้มน้าวใจขา้งตน้สามารถนาํมาใชว้ิเคราะห์และทาํให้ทราบถึงท่ีมาของ

การเลือกใชก้ลวิธีทางภาษาในงานวิจยัน้ี เน่ืองดว้ยกลวิธีทางภาษาท่ีผูส้มคัรเลือกใชน้ั้นตอ้งผา่นการ

คดัสรรถอ้ยคาํให้มีความน่าสนใจ  ผูส้มคัรจึงตอ้งอาศยักลยุทธ์การโน้มน้าวใจรูปแบบต่างๆเพ่ือ

สร้างจุดเด่นในถอ้ยคาํหรือขอ้ความนั้นๆเป็นการสร้างความประทบัใจและดึงดูดผูรั้บสาร  ดงันั้น

การศึกษาทฤษฎีเร่ืองการโนม้นา้วใจจึงมีส่วนทาํใหเ้ขา้ใจกลวิธีทางภาษาท่ีผูส้มคัรเลือกใชใ้นแต่ละ

ถอ้ยคาํนั้น 

 

4. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวจันกรรมและกลวิธีการใชภ้าษาบนป้าย

โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งนั้น พบเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 4.1 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวจันกรรมการโฆษณา 

       บุญโชค เขียวมา (2551) เสนองานวิจยัเร่ือง “การศึกษาวจันกรรมบนป้ายหาเสียงของ

ผูส้มคัรรับเลือกตั้งผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครฯ ปี 2547”     งานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาประเภทของ 

วจันกรรม รวมทั้งวจันกรรมตรงและวจันกรรมออ้มของขอ้ความบนป้ายหาเสียงของผูส้มคัรรับ

เลือกตั้งผูว้่ากรุงเทพมหานคร ปี 2547 โดยเก็บขอ้มลูป้ายหาเสียงของผูส้มคัรรับเลือกตั้งตั้งแต่วนัท่ี 
10 – 28 สิงหาคม 2547 จาํนวน 113 ป้าย และนาํมาถอดเป็นถอ้ยคาํไดข้อ้มูลทั้งส้ิน 162 ถอ้ยคาํ 

โดยใชท้ฤษฎีวจันกรรมของ Searle เป็นเกณฑ์การศึกษา ผลการศึกษาพบวจันกรรม 4 ประเภท

เรียงตามลาํดบัดงัน้ี 1) วจันกรรมกลุ่มผกูมดั (commissives) วจันกรรมท่ีพบคือ วจันกรรมการ

สญัญา และวจันกรรมการเสนอตวั      2) วจันกรรมกลุ่มช้ีนาํ  (directives)  วจันกรรมท่ีพบคือ  
วจันกรรมการขอร้อง  วจันกรรมการแนะนาํ   วจันกรรมการจูงใจ   วจันกรรมการทา้ทาย  และ 
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วจันกรรมเชิญชวน 3) วจันกรรมกลุ่มบอกกล่าว (assertives) วจันกรรมท่ีพบคือ วจันกรรมการให้

ขอ้มลู 4) วจันกรรมประเภทแสดงความรู้สึก (expressives) วจันกรรมท่ีพบคือวจันกรรมการเตือน 

ในส่วนของการศึกษาวจันกรรมตรงและวจันกรรมออ้ม พบว่ามีวจันกรรมตรงมากกว่าวจันกรรม

ออ้ม วจันกรรมท่ีปรากฏบางวจันกรรมสามารถเป็นไดท้ั้งวจันกรรมตรงและวจันกรรมออ้ม ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัถอ้ยคาํและบริบทท่ีใช ้เช่น การสญัญา การเสนอตวั และเจตนาของผูส่้งสาร 

        ฮามมั สุปรียาดี (2548) เสนองานวิจยัเร่ือง “การศึกษาลกัษณะวจันกรรมท่ีปรากฏใน

เว็บโฆษณาไทย-อินโดนีเซียตามแนววจันปฏิบัติศาสตร์”  งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา

ประเภทของวจันกรรม และ วจันกรรมตรงและวัจนกรรมออ้ม ท่ีปรากฏในเว็บไซต์โฆษณา

ภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย รวมทั้งเปรียบเทียบการใชว้จันกรรมเหล่าน้ี โดยผูว้ิจยัไดร้วบรวม

โฆษณาแบบแถบประกาศจากเว็บไซต์ท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย ระหว่างวนัท่ี 15 

ธนัวาคม พ.ศ. 2546 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2547 จาํนวนทั้งส้ิน 611 บท แบ่งเป็นโฆษณาแบบ

แถบประกาศภาษาไทยจาํนวน 283 บท และโฆษณาแบบแถบประกาศภาษาอินโดนีเซียจาํนวน 328 

บท โดยใชท้ฤษฎีวจันกรรมของ Searle เป็นเกณฑ์การศึกษา ผลการศึกษาพบวจันกรรมท่ีใชใ้น

โฆษณาแบบแถบประกาศทั้งภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียเรียงลาํดบัตามปริมาณการใชจ้าํนวน 5 

ประเภท ไดแ้ก่ 1) การกล่าวความจริง ใชถ้อ้ยคาํการยืนยนัและการแนะนาํ 2) การกล่าวช้ีนาํ ใช้

ถอ้ยคาํเชิญชวน 3) การกล่าวผกูพนั ใชถ้อ้ยคาํการนาํเสนอ 4) การกล่าวประกาศ ใชถ้อ้ยคาํการแจง้

ใหท้ราบ 5) การกล่าวแสดงออก ใชถ้อ้ยคาํการแสดงความประหลาดใจ ในส่วนของความแตกต่าง

ผูว้ิจยัพบการใชว้จันกรรมการกล่าวช้ีนาํ ใชถ้อ้ยคาํการสัง่ วจันกรรมการกล่าวผกูพนั ใชถ้อ้ยคาํการ

ประกนั และวจันกรรมการกล่าวแสดงออก ใชถ้อ้ยคาํการแสดงการตอ้นรับ ในโฆษณาแบบแถบ

ประกาศภาษาอินโดนีเซีย ส่วนในโฆษณาแบบแถบประกาศภาษาไทยพบวจันกรรมการกล่าว

แสดงออก ใชถ้อ้ยคาํการแสดงความเสียใจ นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบว่าโฆษณาแบบแถบประกาศทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย พบวจันกรรมตรงมากกว่าวจันกรรมออ้ม 

 4.2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลวิธีทางภาษาในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 

       นิภากร กาํจรเมนุกลู (2540) เสนองานวิจยัเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารในการรณรงค์หา

เสียงเลือกตั้ งของสตรีซ่ึงเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)”  งานวิจัยน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงสมคัรรับเลือกตั้งและศึกษากลยุทธ์การ

ส่ือสารท่ีใชใ้นการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของสตรีซ่ึงเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล 
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(อบต.) โดยดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกสตรีซ่ึงเป็นสมาชิกสภา อบต. 

จาํนวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงสมคัรรับเลือกตั้งของสตรีซ่ึง

เป็นสมาชิกสภา อบต. ประกอบดว้ย 3 ปัจจยัหลกั คือ แรงสนบัสนุน ความตอ้งการส่วนบุคคล และ

แรงกดดนั นอกจากน้ียงัมีการเลือกใช้ส่ือในการรณรงค์หาเสียง รวมทั้งใชก้ลยุทธ์การนําเสนอ

เน้ือหาของสารดงัน้ี 1) กลยทุธก์ารเนน้ช่ือ-เบอร์ของผูส้มคัร 2) กลยุทธ์ไม่ลองไม่รู้ 3) กลยุทธ์อย่า

ผกูมดัตนเอง 4) กลยทุธก์ารสร้างภาพในอนาคต 5) กลยทุธก์ารขอความเห็นใจ 6) กลยทุธก์ารเสนอ

ผลงานท่ีผ่านมา โดยมีเป้าหมายของการนาํเสนอเน้ือหาของสาร ไดแ้ก่ 1) เพ่ือให้รู้ว่าตนเองลง

สมคัร 2) เพ่ือตอ้งการใหเ้กิดความเห็นใจ 3) เพ่ือตอ้งการให้เห็นความสามารถของผูส้มคัร 4) เพ่ือ

ตอ้งการใหผู้ฟั้งไดป้ระเมินและตดัสินใจเองจากเหตุผลท่ีไดรั้บ 5) เพ่ือตอ้งการใหผู้ฟั้งมีทศันคติเห็น

ดว้ย 

       ปาจรีย ์ อ่อนสอาด (2548) เสนองานวิจยัเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารโน้มน้าวใจผูมี้สิทธิ

ออกเสียงเลือกตั้ง : กรณีศึกษา “การเลือกตั้งผูว้่ากรุงเทพมหานครปี 2547” งานวิจยัน้ีเป็นเชิงสห

วิทยาการผสมผสานรูปแบบการวิจยัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัเลือกวิเคราะห์กลยุทธ์การ

ส่ือสารโนม้นา้วใจของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ประการ ไดแ้ก่ ความ

น่าเช่ือถือของผูส้มคัร กลยทุธก์ารสร้างจุดดึงดูดใจในสารของผูส้มคัร และกลยทุธก์ารเลือกช่องทาง

การส่ือสารท่ีชัดเจนและมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ซ่ึงพบว่าผูมี้สิทธิเลือกตั้งรับรู้

ข่าวสารจากผูส้มคัรไดอ้ยา่งชดัเจนผา่นป้ายโฆษณา โทรทศัน์ และหนงัสือพิมพ ์ตามลาํดบั  ในส่วน

กลยทุธก์ารสร้างจุดดึงดูดใจในสารของผูส้มคัรนั้น ผูว้ิจยัพบว่าผูส้มคัรใชก้ลยุทธ์การหาเสียงท่ีอิง

การตลาด ตั้งแต่การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย การกาํหนดภาพลกัษณ์ดว้ยรูปแบบ สไตล ์และโทนสี 

รวมทั้งการใชส้โลแกน เพลง หมายเลข ตลอดจนถือฤกษย์ามในวนัรับสมคัร เน้นความโดดเด่น จาํ

ได ้กลยทุธ์การหาเสียงของผูส้มคัรมีทั้งอาศยัการสร้างอิทธิพลจูงใจให้คลอ้ยตามดว้ยลีลาภาษาท่ี

กระตุ้นอารมณ์ นํ้ าเสียงดุดัน ถอ้ยคาํฟังง่ายและเกิดภาพ และการนําเสนอนโยบายท่ีจับต้องได ้

รวมทั้งใชก้ารประชาสมัพนัธเ์พ่ือสร้างความเขา้ใจมากกว่าสร้างสีสนั นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดพ้บการใช้

กลยทุธก์ารใชภ้าษาในการส่ือสารของผูส้มคัร อนัไดแ้ก่ การพดูส่อเสียด การพดูไม่จริง การตั้งฉายา

นาม การโฆษณาชวนเช่ือ ซ่ึงผูว้ิจ ัยเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีขัดต่อจริยธรรมการส่ือสาร ในแง่ขัดต่อ

วฒันธรรมไทย และไม่มีประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม  
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       ธนัยา พิชยัแพทย ์(2531) เสนองานวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์ลีลาภาษาในการรณรงค์หา

เสียงของ ส.ส.สมคัร สุนทรเวช” งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์ลีลาภาษาในการรณรงค์หา

เสียงของ ส.ส.สมคัร สุนทรเวช ดา้นจงัหวะและคาํพูด โดยผลการศึกษาในดา้นคาํพูดพบรูปแบบ

การใชค้าํพดูในการรณรงคห์าเสียงของ ส.ส.สมคัร สุนทรเวช 7 ประเภท ไดแ้ก่ การใชค้าํเรียกความ

สนใจผูฟั้งการปราศรัย การใชห้ลกัฐานอา้งอิง การใชภ้าษาชาวบา้น การใชภ้าษาเชิงประชด การใช้

คาํผรุสวาท การใชค้าํแสลง และการใชภ้าษาเชิงเปรียบเทียบ ตามลาํดบั 
        กนกพรรณ คาํวงศปิ์น (2544) เสนองานวิจยัเร่ือง “กลยุทธ์ในป้ายโฆษณาหาเสียง

เลือกตั้งในจงัหวดัเชียงใหม่”  งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะการใชภ้าษา องคป์ระกอบ 

และการส่ือความหมายในป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในจังหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า

ภาพรวมของป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 1) รูปของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 

2) ขนาดของตวัหนงัสือในป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง โดยเฉพาะช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้งแบบแบ่ง

เขตและหมายเลขพรรคการเมืองของตนเองจะมีขนาดใหญ่และหนาท่ีสุดในป้ายเพ่ือใหจ้ดจาํได ้ 

3)  สีของตวัหนงัสือ และพ้ืนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งใช ้ สี  ขาว  นํ้ าเงิน และสีแดง  โดยจะเป็น

เอกลกัษณ์และเป็นไปตามนโยบายของแต่ละพรรคการเมือง 4) แหล่งติดป้ายโฆษณาหาเสียงมีทั้ง

ถนนวงแหวนรอบนอกของ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ และในตวัอาํเภอเมืองเชียงใหม่ 5) ภาษาท่ีใชใ้น

ป้ายโฆษณาเลือกตั้งหาเสียง  มีดงัน้ี การใชห้ลกัจูงใจโดยใชร้างวลั  การใชภ้าษาท่ีแสดงถึงการเป็น

พวกพอ้งเดียวกนั  การใชภ้าษาท่ีมีช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ การใชภ้าษาในส่วนของการทาํ

ใหเ้ด่นข้ึนมา การใชภ้าษาท่ีแสดงถึงการขอโอกาสจากประชาชน  และการใชค้าํขวญั 

        Sally Ballog Staruch  (1977) นาํเสนองานวิจยัเร่ือง “Uses of language in politics : 

Sequences in political campaign speech events” งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาลาํดบัการใชภ้าษาในการ

ปราศรัยการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งทัว่ไปในรัฐ Ohio โดยผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูจากการบนัทึกเทปถอ้ยคาํ

ของผูส้มคัรรับเลือกตั้งประมาณ 50 ถอ้ยคาํมีความยาวเฉล่ียถอ้ยคาํละประมาณ 5 นาที และนํา

เร่ืองวจันกรรมปฏิบติั (illocutionary acts) ของ Searle มาปรับใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผลการศึกษา

พบว่าลาํดบัถอ้ยคาํคาํพูดเปิดตวัหรือแนะนาํตวั คือ การกล่าวแนะนาํตวั (the introduction); การ
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กล่าวขอบคุณผูอุ้ปการะ (the thank you acknowledgement); การกล่าวทกัทาย (the greeting); การ

ปราศรัยกลุ่มและรายบุคคล (addressing groups and individuals); การกล่าวรับรองและยืนยนั

นโยบายของตนเอง (self-identification references)  รวมกบัถอ้ยคาํในลาํดบัการปิดปราศรัย ไดแ้ก่ 

การร้องขอคะแนนเสียง (the request for the vote), คาํสัญญาในการหาเสียง (a campaign promise) 

และถอ้ยคาํกล่าวปิด (the terminating utterance) เป็นลาํดับสุดท้าย นอกจากน้ีผูว้ิจ ัยพบว่า

องคป์ระกอบในถอ้ยคาํปราศรัยหาเสียงนั้นแตกต่างกนัไปตามรูปแบบหัวขอ้ปราศรัย และมีการใช้

รูปแบบวจันกรรมปฏิบติั (illocutionary acts) อยา่งเช่น การกล่าวขอบคุณ มีระดบัพลงัวจันกรรมใน

กลุ่มช้ีนาํ (directives) โดยใชก้ารขอร้อง (request) หรือ คาํสัง่ (command) เป็นตน้ 

 4.3 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือส่ิงพิมพใ์นการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 
       ก่ิงทอง มหาพรไพศาล (2546) เสนองานวิจยัเร่ือง “การส่ือความหมายดว้ยภาพถ่ายและ

ขอ้ความในเอกสารแนะนาํตวัผูส้มคัรสมาชิกวุฒิสภา เขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2543” งานวิจยัน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้ขา้ใจถึงลกัษณะการส่ือความหมายของภาพถ่ายและขอ้ความ และเพ่ือทราบถึง

การส่ือความหมายในเร่ืองภาพตายตวัและการโน้มน้าวใจท่ีปรากฏในเอกสารแนะนาํตวัผูส้มคัร

สมาชิกวุฒิสภา เขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากโปสเตอร์ท่ีใชใ้นการแนะนาํตวัผูส้มคัรและ

สัมภาษณ์ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ผลการศึกษาพบว่าโปสเตอร์แนะนําตัวผูส้มคัรมี 3 ลกัษณะคือ 1)

ภาพถ่ายร่วมกบัช่ือ สกุล หมายเลข และขอ้ความแนะนาํคุณวุฒิดา้นต่างๆ 2) ภาพถ่ายร่วมกบัช่ือ 

สกุล หมายเลข 3) ภาพถ่ายร่วมกบั หมายเลข สาํหรับการส่ือความหมายของภาพถ่ายและขอ้ความ

ในเอกสารแนะนาํตวันั้น เป็นการส่ือความหมายในเร่ืองภาพตายตวัของผูส้มคัร โดยส่ือสารผา่นทาง

เคร่ืองแต่งกาย การวางท่า บุคคลท่ีอยูร่่วมในภาพถ่าย ฉากหลงั และภาพประกอบ ส่วนขอ้ความส่ือ

ความหมายถึงเร่ืองการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน ศาสนา และครอบครัว โดยขอ้ความจะ

อธิบายความหมายท่ีภาพถ่ายไม่สามารถส่ือสารได ้
        อธิชยั ตน้กนัยา (2553)  เสนองานวิจยัเร่ือง “ลกัษณะการโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัร

รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ.2550 ผ่านส่ือส่ิงพิมพใ์นจงัหวดัเชียงใหม่” งานวิจยัน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษารูปแบบ เน้ือหา และภาษาและการส่ือความหมายในส่ือส่ิงพิมพโ์ฆษณาหา
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เสียงของผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ.2550 ในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษา

พบว่า รูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีใชโ้ฆษณาหาเสียง ประกอบดว้ย แผ่นพบั ใบปลิว โปสเตอร์ บตัรจาํ

เบอร์ ป้ายหาเสียง และส่ือส่ิงพิมพเ์ฉพาะกิจ สาํหรับเน้ือหาในส่ือส่ิงพิมพน์ั้นพบว่ามีการนาํเสนอ

เน้ือหาทั้งท่ีเป็นขอ้ความและเป็นภาพ โดยใชก้ลยทุธก์ารส่ือสารดว้ยคาํขวญั หรือคาํพูดท่ีคลอ้งจอง 

พาดหัวด้วยตัวอกัษรขนาดใหญ่เพ่ือให้จดจาํได้ง่าย ประเด็นเน้ือหาท่ีพบมาก คือ การนําเสนอ

นโยบายจูงใจดว้ยการขายโครงการประชานิยม เพ่ือเรียกคะแนนนิยม รองลงมาเป็นเน้ือหาเก่ียวกบั

คุณสมบัติผูส้มคัร นอกจากน้ีผูว้ิจยัพบการใช้ภาษาในส่ือส่ิงพิมพ ์3 ลกัษณะ คือ การให้ข่าวสาร

ทัว่ไปช้ีให้เห็นผลประโยชน์ท่ีผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งจะไดรั้บ การใชส้โลแกนหรือคาํคลอ้งจอง สร้าง

ความประทบัใจ และการใชภ้าษาโนม้นา้วใจ 
        ขวญัชมยั สุธรรมพิทกัษ ์(2550) เสนองานวิจยัเร่ือง “การใชห้ลกัโนม้นา้วใจสาํหรับส่ือ

ส่ิงพิมพโ์ฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง” งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์หาแนวทางใน

การโนม้นา้วใจท่ีจะนาํมาใชใ้นการออกแบบส่ือส่ิงพิมพโ์ฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพกบักลุ่มเป้าหมาย โดยผลการศึกษาพบว่า การทาํใหง้านออกแบบมีลกัษณะท่ีแตกต่าง

และมีความน่าสนใจมากข้ึน ตอ้งอาศยัการใชภ้าพ สี ตวัอกัษร หลกัการจดัวางองค์ประกอบ ท่ีจะ

สามารถส่ือถึงบุคลิกภาพท่ีชดัเจนของนกัการเมืองได ้นอกจากน้ียงัทาํให้งานออกแบบมีความเป็น

เอกภาพและสามารถสร้างเอกลกัษณ์ใหเ้กิดการจดจาํไดม้ากข้ึนอีกดว้ย 
            Delia Dumitrescue (2009) เสนองานวิจยัเร่ือง “Spatial Visual Communications in 

Election Campaigns : Political Posters Strategies in Two Democracies” งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์

เพ่ือศึกษาความสาํคญัของการส่ือสารโดยการใชป้้ายรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งของประเทศ 2 ประเทศ 

ไดแ้ก่ France และ Francophone Belgium ผลการศึกษาพบว่าผูส้มคัรรับเลือกตั้งยงัคงใชป้้ายรณรงค์

หาเสียงเลือกตั้งเพ่ือแสดงขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูส้มคัร อาทิเช่น ช่ือผูส้มคัร พรรคการเมือง หรือ

นโยบายทางการเมือง แต่ประเด็นสาํคญักว่านั้น คือ ผูส้มคัรรับเลือกตั้งตอ้งการใชป้้ายรณรงค์หา

เสียงส่ือสารการแข่งขนัไปยงักลุ่มคนต่างๆ ทั้งผูท่ี้สนับสนุน ผูท่ี้ไม่เห็นด้วย แมก้ระทัง่ผูท่ี้ยงัไม่

ตดัสินใจเลือก ดว้ยเน่ืองจากป้ายรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งจะถูกติดประกาศในพ้ืนท่ีสาธารณะ หรือ
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พ้ืนท่ีท่ีประชาชนทัว่ไปเห็นไดช้ดัเจน ดงันั้นทุกคนจะไดรั้บทราบขอ้มลูของผูส้มคัรจากป้ายรณรงค์

นั้น นอกจากน้ีผูว้ิจยัพบว่าผูส้มคัรควบคุมกลยุทธ์ป้ายรณรงค์หาเสียงให้ส่ือสารไปในแนวทางท่ี

เหมาะสมท่ีสุด โดยพรรคการเมืองหลกันอกจากจะใชป้้ายรณรงค์หาเสียงเพ่ือแสดงข้อมูลของ

ผูส้มคัรแลว้ ยงัใช้เพ่ือเป็นสัญญาณแสดงการแข่งขันในการเลือกตั้ง ในทางตรงกนัข้ามพรรค

การเมืองรองจะใชป้้ายรณรงคห์าเสียงเพ่ือส่ือใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งทราบถึงขอ้มลูในการหาเสียง 

 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ พบว่ายงัมีผูศึ้กษาเก่ียวกับวจันกรรมบนป้าย

โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งจาํนวนนอ้ย และงานส่วนมากท่ีทาํนั้นศึกษาในแง่ของกลยุทธ์การหาเสียง

เลือกตั้ง อาทิเช่น  การเดินเคาะประตูบา้น  การปราศรัย  เป็นตน้   โดยยงัไม่พบการศึกษาเก่ียวกบั 

วจันกรรมควบคู่กบักลวิธีทางภาษาบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งแต่อย่างใด ผูว้ิจยัจึงเลือกศึกษา

ในประเด็นดงักล่าวซ่ึงนอกจากจะทาํใหท้ราบประเภทของของวจันกรรมและกลวิธีทางภาษาท่ีพบ

บนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งแลว้ ยงัทาํใหท้ราบความเช่ือมโยงระหว่างวจันกรรมและกลวิธีทาง

ภาษาท่ีใชบ้นป้ายโฆษณาหาเสียงอีกดว้ย 

 

 อน่ึงในงานวิจัยคร้ังน้ีได้นําแนวคิดเร่ืองวจันกรรมของ Searle (1969) มาเป็นกรอบ

การศึกษาเน่ืองจากเป็นแนวคิดท่ีไดป้รับปรุงประสานต่อจากแนวคิดของ Austin และไดรั้บความ

นิยม  อีกทั้ง Searle  ยงันาํเสนอเร่ืองเง่ือนไขวจันกรรมเพ่ือใชว้ิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะตวัของแต่

ละวจันกรรมท่ีครอบคลุมสถานการณ์การใชภ้าษาหลากหลายรูปแบบ ส่วนกลวิธีทางภาษาท่ีใชบ้น

ป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งนั้น ผูว้ิจยัเลือกใชก้รอบการศึกษาของกนกพรรณ คาํวงศปิ์น (2544) ท่ี

กล่าวว่าภาษาท่ีใชใ้นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ไดแ้ก่ การใชห้ลกัจูงใจโดยใชร้างวลั  การใชภ้าษา

ท่ีแสดงถึงการเป็นพวกพอ้งเดียวกนั  การใชภ้าษาท่ีมีช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ การใชภ้าษา

ในส่วนของการทาํใหเ้ด่นข้ึนมา การใชภ้าษาท่ีแสดงถึงการขอโอกาสจากประชาชน  และการใชค้าํ

ขวญั  ทั้งน้ีเน่ืองจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลวิธีใชภ้าษาบนป้ายโฆษณาหาเสียงนั้นมีจาํนวนน้อย

ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ อีกทั้งงานวิจยัของกนกพรรณ คาํวงศปิ์น มีความชดัเจนมากท่ีสุดเท่าท่ีผูว้ิจยัได้
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ทบทวนวรรณกรรมมา ดงันั้นจึงเห็นว่าควรใชก้รอบการศึกษาเร่ืองกลวิธีทางภาษาของกนกพรรณ 

คาํวงศปิ์น เป็นแนวทางวิเคราะห์ในการศึกษาคร้ังน้ี 
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บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 

  ในการศึกษาเร่ือง “การใชว้จันกรรมและกลวิธีทางภาษาบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งปี 

พ.ศ. 2554”  เป็นการศึกษาประเภทของวจันกรรมและกลวิธีทางภาษาเพ่ือโน้มน้าวใจท่ีพบบนป้าย

โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร โดยจะขอนาํเสนอวิธีดาํเนินการวิจยั การเลือก

แหล่งขอ้มลู เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั รวบรวมขอ้มลู และวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
1. แหล่งขอ้มลู  

          แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยน้ีเป็นข้อมูลปฐมภูมิ อนัได้แก่ ป้ายโฆษณาหาเสียง

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2554 ท่ีผูว้ิจ ัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากภาพถ่ายในเขต       

ภาษีเจริญ จงัหวดักรุงเทพมหานคร และข้อมูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัวจันกรรม 

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับการส่ือสาร เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับการโฆษณา เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับส่ือ

โฆษณา  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารทางการเมือง  และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโนม้นา้วใจ     
          ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูโดยการถ่ายภาพป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของ

ผูส้มคัรพรรคการเมืองต่างๆท่ีใชเ้พ่ือเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไทยเป็นการทัว่ไป พ.ศ. 2554 

อนักาํหนดใหมี้ข้ึนในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2554  ในเขตภาษีเจริญ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีทั้ง

ผูส้มคัรแบบสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือ และผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

แบ่งเขต รวมทั้งส้ิน 14 พรรคการเมือง ไดแ้ก่ พรรคเพ่ือไทย พรรคประชาธิปัตย ์พรรครักษ์สันติ  

พรรครักประเทศไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพฒันา พรรคกิจสังคม พรรคชาติพฒันาเพ่ือ
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แผน่ดิน พรรคพลงัคนกีฬา พรรคการเมืองใหม่ พรรคความหวงัใหม่ พรรคพลงัชล พรรคมาตุภูมิ 

และ พรรคไทยพอเพียง   

 

2. การรวบรวมขอ้มลู    

   2.1  ผูว้ิจยัใชก้ลอ้งถ่ายรูปดิจิตอลถ่ายบนัทึกภาพป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ในเขต 

ภาษีเจริญ  จงัหวดักรุงเทพมหานคร ระหว่างวนัท่ี 10 มิถุนายน 2554 ถึง วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2554  
   2.2 รวบรวมข้อความบนป้ายโฆษณาหาเสียง เลือกตั้ งของผู ้สมัคร รับเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไทยเป็นการทัว่ไป พ.ศ. 2554 โดยไม่แบ่งแยกพรรคการเมือง และจดัพิมพ์

ขอ้ความทั้งหมดไวเ้ป็นฐานขอ้มลูเพ่ือการวิเคราะห์ประเภทของวจันกรรมและกลวิธีทางภาษาท่ีพบ  

เป็นจาํนวนทั้งหมด 150 ป้าย จากนั้นจึงนาํมาถอดเป็นถอ้ยคาํไดท้ั้งหมด 180 ถอ้ยคาํ 

 
3. การวิเคราะห์ขอ้มลู 

   การวิเคราะห์ขอ้มลูกระทาํโดยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis technique) ไดแ้ก่ 

การวิเคราะห์เน้ือหาจากขอ้ความบนแผน่ป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเพ่ือหาประเภทของวจันกรรม

และกลวิธีทางภาษา การวิเคราะห์ประเภทวจันกรรมใชก้รอบแนวคิดทฤษฎีวจันกรรมของ Searle 

(1979) เป็นเกณฑ์การวิเคราะห์ ส่วนการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาท่ีใชบ้นป้ายหาเสียงไดอ้า้งอิง

กรอบการศึกษา เร่ือง กลยทุธใ์นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในจงัหวดัเชียงใหม่ ของ กนกพรรณ 

คาํวงศปิ์น (2544) โดยมีกระบวนการวิเคราะห์เน้ือหา ดงัน้ี 

   3.1   ศึกษาประเภทของวจันกรรมท่ีปรากฏในขอ้ความจากป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

ของผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 และสร้างตาราง

บนัทึกประเภทของวจันกรรมท่ีพบโดยอา้งอิงจากการแบ่งประเภทวจันกรรมของ   Searle   (1979 : 

12-20) ซ่ึงแบ่งวจันกรรมออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
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            3.1.1 กลุ่มบอกกล่าว  (assertives)  หมายถึง กลุ่มถอ้ยคาํท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือบอก

ข่าวสารและขอ้เท็จจริงต่างๆ บอกความเป็นไปไดร้อบตวั ผูพ้ดูตอ้งการบอกเล่าขอ้มูลดงักล่าวดว้ย 

เห็นว่าผูฟั้งยงัไม่ทราบ หรือจะเป็นประโยชน์ต่อผูฟั้ง วจันกรรมท่ีรวมอยู่ในกลุ่มบอกกล่าว ไดแ้ก่ 

การใหข้อ้มลู การโตแ้ยง้ การยนืยนั และ การรายงาน  
            3.1.2 กลุ่มชี้นํา (directives) หมายถึง กลุ่มถอ้ยคาํท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตอ้งการท่ีจะให้

ผูฟั้งกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามความประสงค์ของผูพู้ด วจันกรรมท่ีรวมอยู่ในกลุ่มช้ีนาํ  ไดแ้ก่ การ

แนะนาํ  การขอร้อง  การจูงใจ  การทา้ทาย  และ การเชิญชวน  

            3.1.3 กลุ่มผูกมดั  (commissives)  หมายถึง  กลุ่มถอ้ยคาํท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือบอกให้

ผูฟั้งรับทราบว่าผูพ้ดูจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพ่ือผูฟั้งในอนาคต วจันกรรมท่ีรวมอยู่ในกลุ่มผกูมดั

ไดแ้ก่  การสญัญา   การเสนอตวั  การสาบาน  และ การขู่   

            3.1.4 กลุ่มแสดงความรู้สึก (expressives) หมายถึง กลุ่มถอ้ยคาํท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ

แสดงสภาวะทางอารมณ์ ความรู้สึก และทศันคติของผูพ้ดูท่ีมีต่อผูฟั้งหรือส่ิงท่ีอยู่ในบริบทรอบขา้ง 

วจันกรรมท่ีรวมอยูใ่นกลุ่มแสดงความรู้สึก ไดแ้ก่  การทกัทาย  การแสดงความยินดี  การขอบคุณ 

และ การเตือน  

            3.1.5 กลุ่มแถลงการณ์ (declaratives)  หมายถึง กลุ่มถอ้ยคาํท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ

ประกาศหรือเปล่ียนแปลงสถานภาพของบุคคล หรือบางส่ิงบางอย่าง โดยทัว่ไปส่วนใหญ่จะพบ

การใชใ้นบริบทท่ีเป็นทางการสูง วจันกรรมท่ีรวมอยู่ในกลุ่มแถลงการณ์ ไดแ้ก่  การแต่งตั้ง  การ

กล่าวเปิดงาน และ การเสนอช่ือ   
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     ตารางท่ี  1  ตารางวิเคราะห์การใชว้จันกรรมบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ.2554 

 

  ในการวิเคราะห์เน้ือหาขอ้ความบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ผูว้ิจยัใชเ้ง่ือนไขในการ

วิเคราะห์ถอ้ยคาํในแต่ละวจันกรรมจากแนวคิดเร่ืองวจันกรรมของ Searle (1969) แต่เน่ืองจาก

เง่ือนไขวจันกรรมของ Searle นั้นไม่ครอบคลุมวจันกรรมท่ีใชใ้นบริบทการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

ขา้งตน้ทั้งหมด     ผูว้ิจยัจึงใชเ้ง่ือนไขในการวิเคราะห์วจันกรรมท่ีใชใ้นการเลือกตั้งหาเสียงและ 

วจันกรรมออ้มในภาษาไทยของบุญโชค เขียวมา (2550) และนภทัร  องักรูสินธนา (2551)  เพ่ิมเติม

จากเง่ือนไขวจันกรรมของ Searle   เพ่ือเป็นกรอบในการศีกษา    (ดูรายละเอียดเง่ือนไขท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์วจันกรรมท่ีภาคผนวก ก) 

   ในการวิเคราะห์ประเภทวจันกรรมหากพบว่าถอ้ยคาํบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

ประกอบดว้ยวจันกรรมมากกว่า 1 วจันกรรม  จะนับเฉพาะประเภทวจันกรรมท่ีพบไดเ้ด่นชดักว่า 

ซ่ึงจดัเป็นเจตนาหลกัของการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 

   3.2   ศึกษาและทาํตารางบนัทึกขอ้มลูกลวิธีทางภาษาท่ีพบในป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

ของผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไทยเป็นการทัว่ไป  พ.ศ. 2554  โดยอา้งอิงกรอบ

การศึกษา เร่ือง กลยทุธใ์นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในจงัหวดัเชียงใหม่ ของ กนกพรรณ คาํวงศ์

ปิน  สามารถแบ่งกลวิธีทางภาษาออกเป็น 6 กลวิธี ไดแ้ก่ 
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               3.2.1  การใช้จุดจูงใจให้ส่ิงตอบแทน    เป็นการใชภ้าษาเพ่ือพยายามโนม้นา้วใจผู ้

พบเห็นทาํใหเ้ห็นว่าหากเลือกพรรคของตนเองแลว้ ส่ิงท่ีไดก้ลบัมาคือความสะดวกสบาย มีชีวิต

และความเป็นอยูดี่ข้ึน ตวัอยา่งเช่น “พกัชาํระหน้ีเกษตรกรรายยอ่ย  3 ปี  ปรับโครงสร้างการผลิต  

เร่งสร้างชุมชนใหเ้ข็มแข็ง  ดว้ยกองทุนหมู่บา้น”   (พรรคไทยรักไทย) เป็นตน้ 
            3.2.2 การใช้ภาษาทีแ่สดงถึงความเป็นพวกพ้องเดยีวกนั ตวัอยา่งเช่น “หมู่เฮา  

พร้อมใจ เลือก ผศ.  สุโรจน์ นิมมลรัตน์  เบอร์  9  พรรคชาติไทย”  เป็นตน้ 
             3.2.3   การใช้ภาษาที่มช่ืีอเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ   เป็นการท่ีผูส้มคัรใช้

ช่ือเสียง ยศ ตาํแหน่งในหนา้ท่ีการงานของตนเอง เพ่ือแสดงความน่าเช่ือถือ ทาํใหเ้ห็นว่าตนเองมี

ความสามารถท่ีจะเป็นตวัแทนของประชาชน  ตวัอยา่งเช่น   พรรคประชาธิปัตย ์ “เลือกนายกฯ ของ

ประเทศ  เลือก ส.ส  เขตเบอร์เดียวกนั”  เป็นตน้ 

            3.2.4  การใช้ภาษาในการเน้นจุดเด่นของพรรค    กล่าวคือ  การทาํขอ้ดีและขอ้

ไดเ้ปรียบใหเ้ด่นข้ึน หรือการทาํจุดอ่อนหรือขอ้ดอ้ยของคู่แข่งใหเ้ด่นข้ึนเช่นเดียวกนั ตวัอยา่งเช่น 

“หยดุคอรัปชัน่ หยดุสร้างหน้ี  เร่งสร้างรายได ้ เร่งฟ้ืนประเทศ” (พรรคไทยรักไทย)   เป็นการบอก

ว่ารัฐบาลชุดน้ีมีการคอรัปชัน่ มีการสร้างหน้ี แต่นโยบายของพรรคตนเองคือ  การสร้างรายได้

ใหก้บัประเทศ เพ่ือทาํใหป้ระเทศนั้นกลบัมามีเศรษฐกิจท่ีดีอีกคร้ัง เป็นตน้ 
            3.2.5  การใช้ภาษาที่แสดงถึงการขอโอกาสจากประชาชน  เป็นภาษาท่ีแสดงถึงการ

ขอร้อง ขอโอกาส มีลกัษณะการใชภ้าษาแบบสุภาพ เคารพ อ่อนนอ้ม ใหเ้กียรติประชาชน  เพ่ือให้

ประชาชนเห็นความสาํคญัของตนและพรรค   จนกระทัง่เลือกพรรคตนเองเขา้มาบริหารประเทศใน

ท่ีสุด  ตวัอยา่งเช่น  “ผมขอใชค้วามรู้ และ ประสบการณ์ทั้งชีวิตแกไ้ขปัญหาใหบ้า้นเมือง”  (พรรค

ไทยรักไทย)   

            3.2.6 การใช้คาํขวญั  มีการเลือกสรรคาํท่ีสั้นกระชบั ติดหู เพ่ือทาํใหเ้กิดความ

น่าสนใจ รู้สึกคลอ้ยตาม และจดจาํง่าย คาํขวญัจะเป็นส่ิงเช่ือมโยงแสดงใหเ้ห็นถึงอุดมการณ์และ

นโยบายของพรรคการเมืองแต่ละพรรค  ตวัอยา่งเช่น 
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                        “ประเทศมัน่คง  ประชาชนมัง่คัง่”   (พรรคความหวงัใหม่)   

                                   “รวมพลงั  รวมความคิด   กูว้ิกฤต  เพ่ือเมืองไทย”  (พรรคชาติพฒันา)       

    

ตารางท่ี  2      ตารางวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งปี   พ.ศ.  2554 

 

 

   ทั้งน้ีตารางการวิเคราะห์การใชว้จันกรรมบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ.2554 และ

ตารางการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 ได้ผ่านการ

ตรวจสอบและแกไ้ขจากผูเ้ช่ียวชาญทางภาษาศาสตร์ประยกุตเ์รียบร้อยแลว้ 

    3.3 จดัระเบียบหมวดหมู่ขอ้มลู และคาํนวณหาค่าความถ่ีร้อยละทางสถิติตามหวัขอ้ต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ 

            3.3.1  คาํนวณหาค่าความถ่ีร้อยละทางสถิติของประเภทวจันกรรมท่ีพบในแต่ละ

กลุ่ม และแต่ละวจันกรรม 

            3.3.2  คาํนวณหาค่าความถ่ีร้อยละทางสถิติของแต่ละกลวิธีทางภาษาท่ีพบในป้าย

โฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 

            3.3.3   คาํนวณหาค่าความถ่ีร้อยละทางสถิติเพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างวจันกรรม

ในแต่ละกลุ่มและกลวิธีทางภาษาท่ีพบ 
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     3.4  อภิปรายผลการศึกษาว่าวจันกรรมประเภทใดและกลวิธีทางภาษาแบบใดบา้งท่ีพบ

บนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไทยเป็นการทัว่ไป พ.ศ. 

2554  สดัส่วนความถ่ีของการพบเป็นอยา่งไร  รวมถึงการอภิปรายความสมัพนัธร์ะหว่างวจันกรรม

ประเภทต่างๆและกลวิธีทางภาษาท่ีพบนั้น  

     3.5  สรุปผลการวิจยั และขอ้เสนอแนะ 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจยั 

 

  ในการศึกษาเร่ือง “การใชว้จันกรรมและกลวิธีทางภาษาบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งปี 

พ.ศ. 2554”  ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาวจันกรรมและกลวิธีทางภาษาเพ่ือโน้มน้าวใจบนป้าย

โฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง โดยผูว้ิจยัไดร้วบรวมป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในเขตภาษีเจริญ จงัหวดั

กรุงเทพมหานครรวมทั้งส้ิน 150 ป้าย และนาํขอ้ความมาถอดเป็นถอ้ยคาํโดยตดัคาํซํ้ าออกไดข้อ้มูล

ทั้งส้ิน 180 ถอ้ยคาํ ผูว้ิจยันาํเสนอผลการศึกษาเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนแรกเป็นการศึกษาประเภท

ของกลุ่มวจันกรรมท่ีใชใ้นขอ้ความบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554  ส่วนท่ี 2 เป็น

การศึกษากลวิธีทางภาษาท่ีใชใ้นขอ้ความบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 และส่วนท่ี 3 

เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ของกลวิธีทางภาษาท่ีพบในกลุ่มวจันกรรมต่างๆบนป้ายโฆษณาหา

เสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 

 
1.   การศึกษาประเภทของกลุ่มวัจนกรรมที่ใช้ในข้อความบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 

2554 
  ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการนาํถอ้ยคาํมาวิเคราะห์ประเภทของกลุ่มวจันกรรมโดยอาศยั

กรอบการศึกษาเร่ืองวจันกรรมและเง่ือนไขวจันกรรมของ Searle (1969)      โดยเพ่ิมเติมเง่ือนไข 
วจันกรรมตามกรอบการศึกษาของบุญโชค เขียวมา (2550) และนภทัร  องักูรสินธนา (2551)   ผล

การศึกษาพบการใชว้จันกรรมบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 จาํนวน 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

อนัดบัท่ี 1 วจันกรรมกลุ่มผกูมดั (commissives) จาํนวน 93 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 51.67  อนัดบัท่ี 2 

วจันกรรมกลุ่มช้ีนาํ (directives) จาํนวน 63 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 35  อนัดบัท่ี 3 วจันกรรมกลุ่ม
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บอกกล่าว (assertives) จาํนวน 15 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 8.33  อนัดบัท่ี 4 วจันกรรมกลุ่มแสดง

ความรู้สึก (expressives) จาํนวน 9 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 5 จากจาํนวนถอ้ยคาํท่ีนาํมาวิเคราะห์

ทั้งหมด 180 ถอ้ยคาํ  โดยไม่พบวจันกรรมกลุ่มแถลงการณ์ (declaratives) แต่อยา่งใด 
 
ตารางท่ี 3    ประเภทของกลุ่มวจันกรรมท่ีพบบนป้ายหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 

กลุ่มวจันกรรม จาํนวน (ถอ้ยคาํ) ร้อยละ 
1.กลุ่มผกูมดั 93 51.67 

2.กลุ่มช้ีนาํ 63 35 

3.กลุ่มบอกกล่าว 15 8.33 

4.กลุ่มแสดงความรู้สึก 9 5 

5.กลุ่มแถลงการณ์ - - 

รวม 180 100 
 

 นอกจากน้ียงัไดท้าํการศึกษาลกัษณะการใชแ้ละความถ่ีของวจันกรรมท่ีอยูภ่ายใตก้ลุ่ม 
วจันกรรมแต่ละกลุ่มดงัน้ี 
 
  1) วจันกรรมกลุ่มผูกมดั (commissives) เป็นถอ้ยคาํท่ีผูพ้ดูมีจุดมุ่งหมายแสดงใหเ้ห็นว่าจะ

กระทาํการบางอยา่งเพ่ือผูฟั้งในอนาคต ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่ามีวจันกรรมท่ีอยู่ในกลุ่มผกูมดั 2 

วจันกรรม ไดแ้ก่ วจันกรรมการสญัญา จาํนวน 81 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 87.10  และ วจันกรรมการ

เสนอตวั จาํนวน 12 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 12.90 
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ตารางท่ี 4   วจันกรรมกลุ่มผกูมดัท่ีพบบนป้ายหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 

1. วจันกรรมกลุ่มผกูมดั จาํนวน (ถอ้ยคาํ) ร้อยละ 
    1.1 วจันกรรมการสญัญา 81 81.10 

    1.2 วจันกรรมการเสนอตวั 12 12.90 

รวม 93 100 

 
       1.1)   วจันกรรมการสัญญา       เป็นถอ้ยคาํท่ีแสดงเจตนาของผูส้มคัรรับเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เพ่ือใหค้าํมัน่ว่าจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงแก่ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง หากไดรั้บชยั

ชนะในการเลือกตั้งคร้ังน้ี ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าหัวขอ้ท่ีผูส้มคัรให้คาํสัญญา ไดแ้ก่ การสร้าง

ความปรองดองในประเทศชาติ ซ่ึงพบว่าเป็นหัวขอ้ท่ีผูส้มคัรส่วนใหญ่ให้ความสาํคญั โดยจะเห็น

ไดจ้ากป้ายโฆษณาหาเสียงของเกือบทุกพรรคการเมืองจะมีนโยบายเก่ียวกบัหวัขอ้น้ี รองลงมา เป็น

หัวข้อเก่ียวกบัการแก้ปัญหาและการพฒันาประเทศ ทั้งในดา้นเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการ

บริหาร การพฒันาสวสัดิการชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชน เป็นตน้ ตามลาํดบั  

     ตวัอย่างที่พบบนป้ายหาเสียง  
     ตวัอยา่งท่ี 1  “เบ้ียเพ่ือไทย วยัสูงอายุ  อายุ 60-69 ปี 600 บาท/เดือน  อายุ 70-79 

ปี 700 บาท/เดือน  อาย ุ80-89 ปี 800 บาท/เดือน  อาย ุ90 ปีข้ึนไป 1,000 บาท/เดือน”    
     เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือพรรคเพ่ือไทย หมายเลข 1 ท่ีใหค้าํมัน่สญัญาว่าหากไดรั้บการเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีจะ

ปรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนตามลาํดับอายุแบบขั้นบันได เน่ืองจากในขณะน้ี

ผูสู้งอายุจะได้รับเบ้ียยงัชีพเดือนละ 500 บาท ตามนโยบายโครงการหลกัประกนัรายไดผู้สู้งอาย ุ

โดยมีมติคณะรัฐมนตรี ลงวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2549 (เอ้ือมพร สิงหกาญจน์ : 1) เป็นการพฒันาดา้น

สวสัดิการความเป็นอยูข่องประชาชน 
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     ตวัอยา่งท่ี 2  “ลา้งหน้ีกองทุนหมู่บา้น และชุมชนเมืองทนัที” 
      เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือพรรคภูมิใจไทย หมายเลข 16 เม่ือพิจารณาจากถอ้ยคาํเป็นการใหค้าํมัน่ว่า จะสะสางหน้ี

กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ทั้งน้ีผูส้มคัรยงัเนน้ย ํ้าว่านโยบายน้ีเร่ิมกระทาํทนัที โดยเห็นไดจ้าก

การขีดเสน้ใตค้าํว่า ทนัที 
      ตวัอยา่งท่ี 3  "ผมจะทาํงานใหก้บัพ่ีนอ้งประชาชนทุกคน แต่จะไม่ลา้งผิดให้กบั

คนใดคนหน่ึง" 
      เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคพรรคประชาธิปัตย ์หมายเลข 10 ท่ีให้คาํมัน่ว่า

จะทาํงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนทั้งประเทศ แต่ถา้มีส่ิงใดหรือประเด็นใดท่ีผดิกฎหมายอนั

จะเอ้ือประโยชน์ใหก้บับุคคลใดบุคคลหน่ึง จะไม่ยอมปฏิบติัตามเด็ดขาด 
                 ตวัอยา่งท่ี 4   “ตรวจสอบทุจริตเช่ารถเมล ์NGV”   
      เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

แบ่งเขต นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 10 เม่ือพิจารณาจากถ้อยคํา 

“ตรวจสอบทุจริตเช่ารถเมล ์NGV” พบว่าไม่ไดเ้ป็นการบอกเล่าขอ้มูล แต่เป็นถอ้ยคาํท่ีผูส้มคัรให้

คาํมัน่ว่าจะตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน่เก่ียวกบัการเช่าซ้ือรถประจาํทางใชก้๊าซ NGV ดงันั้นจึง

กล่าวไดว้่าถอ้ยคาํน้ีเป็นการใหค้าํสญัญาเก่ียวกบัการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ของหน่วยงาน

ราชการ 

       ตวัอยา่งท่ี 5  “SALE 2% ทั้งชาติ ถกูทั้งประเทศ ลดภาษีมลูค่าเพ่ิม 2%” 
       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือพรรคภูมิใจไทย หมายเลข 16 เม่ือพิจารณาถอ้ยคาํขา้งตน้พบว่า เป็นการใหค้าํมัน่สญัญา

ว่าจะลดการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มลงอีก 2 เปอร์เซ็นต์ เป็นนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาและฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจของประเทศ 
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       ตัวอย่างท่ี 6   “ผมจะถือธงเดินนําหน้า เปล่ียนความขัดแยง้ให้เป็นพลัง

ปรองดอง ผมทาํได”้  
                  เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ พล.ต. สนั่น ขจรประศาสน์ พรรคชาติไทยพฒันา หมายเลข 21 โดยจะเห็นไดช้ดัว่า 

ผูส้มคัรให้คาํมัน่สัญญาว่าจะเป็นผูน้าํในการเจรจาประสานกบัหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดความ

ปรองดองและความสงบสุขภายในประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาํว่า “ผมทาํได”้ ท่ีช่วยเน้นย ํ้า

นํ้ าหนักของคาํสัญญาให้มีความหนักแน่นมากข้ึน เพ่ือให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งเช่ือถือและไวว้างใจว่า

ผูส้มคัรสามารถทาํสาํเร็จไดอ้ยา่งแน่นอน 
       ตวัอยา่งท่ี 7  “คนไทยตอ้งตั้งตวัไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี ดว้ย...กองทุนตั้งตวัได ้(สร้าง

ผูป้ระกอบการยอ่ยรายใหม่)  คืนภาษี/เพ่ิมค่าลดหยอ่นบา้นหลงัแรก   คืนภาษีรถคนัแรก” 
       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือพรรคเพ่ือไทย หมายเลข 1  เม่ือพิจารณาจากถอ้ยคาํดา้นบนจะเห็นไดว้่า ผูส้มคัรให้คาํ

สญัญาว่าจะพฒันาเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนทัว่ประเทศใหมี้ความสะดวกสบาย

มากข้ึน ด้วยการตั้งกองทุนเพ่ือผูป้ระกอบการย่อยรายใหม่ และคืนภาษีบ้านและรถคันแรก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาํว่า  “คนไทยตอ้งตั้งตวัไดอ้ย่างมีศกัด์ิศรี”  แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ

ผูส้มคัรท่ีไม่เพียงแต่ต้องการให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน แต่ต้องการให้ประชาชน

ประกอบอาชีพของตนเอง โดยท่ีไม่มีภาระหน้ีสินมากมาย 
       ตวัอยา่งท่ี 8   "เราขอสญัญา...จะนาํพาความสุขกลบัมาสู่พ่ีนอ้งชาวไทย"     
                    เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือพรรคชาติพฒันาเพ่ือแผน่ดิน  หมายเลข 2 เม่ือพิจารณาจากถอ้ยคาํ "เราขอสัญญา" เป็น

คาํท่ีบ่งบอกชดัเจนว่าเป็นวจันกรรมการสญัญา ผูส้มคัรมีจุดมุ่งหมายตอ้งการใหป้ระเทศไทยกลบัมา

มีความสงบสุขหลงัจากเหตุการณ์ร้ายแรงผา่นพน้ไป มุ่งหวงัใหป้ระชาชนมีความสามคัคีปรองดอง  

เป็นการใหค้าํมัน่สญัญาว่าประชาชนไทยจะมีความสุขดงัถอ้ยคาํขา้งตน้ 
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       ตวัอยา่งท่ี 9  “ผลกัดนัก่อกาํเนิด มหาวิทยาลยักีฬานานาชาติ  เรียนไปเล่นกีฬา

ไป อนาคตกา้วไกล มีรายไดดี้” 
                  เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือพรรคพลงัชล  หมายเลข 6 เม่ือพิจารณาถอ้ยคาํขา้งตน้ เป็นการใหค้าํมัน่ว่าจะผลกัดนัให้

เกิดการก่อตั้งมหาวิทยาลยักีฬานานาชาติในประเทศไทย โดยผูส้มคัรเลง็เห็นว่า ถา้มีมหาวิทยาลยัน้ี

เกิดข้ึนจะช่วยใหเ้ยาวชนหรือนกัศึกษามีโอกาสสร้างช่ือเสียงใหป้ระเทศไทย ทั้งยงัสร้างรายไดจ้าก

การเล่นกีฬา  มีอนาคตท่ีดี  เป็นการพฒันาศกัยภาพ และพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องเยาวชนได ้
       ตวัอยา่งท่ี 10   “คืนความสุขใหค้นไทย  คืนประชาธิปไตยใหป้ระชาชน” 
       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือพรรคเพ่ือไทย  หมายเลข 1  เม่ือพิจารณาจากถอ้ยคาํดา้นบน พบว่าเป็นการท่ีผูส้มคัรให้

คาํมัน่สญัญาว่าหากพรรคเพ่ือไทยไดรั้บเลือกเป็นคณะรัฐมนตรี จะทาํให้ประชาชนไทยกลบัมามี

ความสุขเหมือนเดิม มีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีกว่าเดิม ให้ประชาชนกลบัมามีสิทธิเสรีภาพสมกบัเป็น

ประเทศท่ีปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตย  
       ตวัอยา่งท่ี 11 “สร้างความปรองดอง สร้างเศรษฐกิจ เพิ่มรายได ้ใหคุ้ณภาพชีวิต

ท่ีดี” 
       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือพรรคชาติไทยพฒันา  หมายเลข 21 เม่ือพิจารณาถอ้ยคาํขา้งตน้พบว่าไม่ไดเ้ป็นถอ้ยคาํ

บอกกล่าวขอ้มลู แต่ผูส้มคัรมุ่งหวงัท่ีจะใหค้าํมัน่สญัญาว่าจะสร้างความสามคัคีปรองดองใหเ้กิดข้ึน 

ทั้งน้ียงัพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในประเทศ รวมไปถึงเพ่ิมสวสัดิการ 

สาธารณูปโภคต่างๆทาํใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เป็นการพฒันาประเทศโดยภาพรวม 
       ตวัอยา่งท่ี 12  "ประเทศน้ีตอ้งไม่มีคนว่างงาน"  กองทุนจา้งงาน 1 ลา้นตาํแหน่ง 
       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือพรรคภูมิใจไทย  หมายเลข 16  เม่ือพิจารณาถอ้ยคาํ  "ประเทศน้ีตอ้งไม่มีคนว่างงาน" 
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จะเห็นไดว้่า ผูส้มคัรใหค้าํมัน่สญัญาอยา่งหนกัแน่นว่าประชาชนทุกคนในประเทศไทยจะมีงานทาํ 

ไม่มีใครว่างงาน เน่ืองดว้ยนโยบายการจดัตั้งกองทุนจา้งงาน 1 ลา้นตาํแหน่ง      
          1.2)  วจันกรรมการเสนอตัว  เป็นถอ้ยคาํท่ีแสดงเจตนาของผูส้มคัรรับเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเพ่ือขออาสาจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผูมี้

สิทธ์ิเลือกตั้ง   

       ตวัอย่างที่พบบนป้ายหาเสียง  
                             ตวัอยา่งท่ี 1  “เม่ือคุณตอ้งการความซ่ือสตัย”์ 
       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ ชูวิทย ์ กมลวิศิษฏ ์หัวหน้าพรรครักประเทศไทย  หมายเลข 5  เม่ือพิจารณาถอ้ยคาํ

ขา้งตน้พบว่าไม่ไดเ้ป็นการบอกกล่าวขอ้มลูแต่อยา่งใด แต่เป็นการนาํเสนอตนเองว่ามีความซ่ือสัตย ์

โดยละข้อความในฐานท่ีเข้าใจว่าหากผู ้มี สิทธ์ิเลือกตั้ งต้องการคนท่ีมีความซ่ือสัตย์เป็น

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรก็เสนอใหเ้ลือกตวัผูส้มคัรนัน่เอง 
       ตวัอยา่งท่ี 2   “ผมขอเป็นรัฐมนตรีกีฬา” 
       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บัญชีรายช่ือ  วนัสธนา  สัจจกุล หรือช่ือเดิมคือ ธวัชชัย สัจจกุล หัวหน้าพรรคพลังคนกีฬา  

หมายเลข 36  จากถ้อยคาํข้างต้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผูส้มัครขออาสาเสนอตัวเป็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เน่ืองจากผูส้มคัรมีประสบการณ์ในวงการกีฬา

ฟุตบอลอยา่งมาก  
        ตวัอยา่งท่ี 3   “ประสบการณ์ทั้งชีวิต ขออุทิศใหค้นไทย”    
       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ ชวรัตน์ ชาญวีรกลู หวัหนา้พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 16  จากถอ้ยคาํแสดงให้เห็นว่า

ผูส้มคัรตอ้งการเสนอตวัโดยการขออาสาว่าจะนาํประสบการณ์การทาํงานท่ีผ่านมาทุ่มเทและอุทิศ

ชีวิตเพ่ือการทาํงานบริหารประเทศ   
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       ตวัอยา่งท่ี 4   “เขาเสนออะไรไวก้บัประชาชน เราขออาสาไปทวงถามในสภา”    
                             เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือพรรคความหวงัใหม่  หมายเลข 34  จากถอ้ยคาํขา้งต้นแสดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่า

ผูส้มคัรตอ้งการเสนอตวัเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเพ่ือเป็นตวัแทนของประชาชนเขา้ไปทวงถาม

เก่ียวกบันโยบายต่างๆท่ีรัฐบาลนาํเสนอไวก้บัประชาชน  
       ตวัอยา่งท่ี 5  “พร้อมรับใชพ่ี้นอ้งประชาชน”    
       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือพรรคเพ่ือไทย  หมายเลข 1  จากถอ้ยคาํขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่า ผูส้มคัรเสนอตวัพร้อมท่ี

จะบริหารประเทศ  เพ่ือทาํใหป้ระชาชนมีความสุขและมีความเป็นอยูท่ี่ดี โดยผูส้มคัรตอ้งการส่ือว่า

ประชาชนเป็นผูมี้อาํนาจ และผูส้มคัรพร้อมท่ีจะรับใชป้ระชาชน 
       ตวัอยา่งท่ี 6   “1 เสียงของท่านมีความหมาย ประเทศไทยตอ้งกา้วไปขา้งหน้า 

ผมพร้อมอาสา” 
       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  สุวิทย ์ คุณกิตติ  หวัหนา้พรรคกิจสังคม  หมายเลข 14  จากถอ้ยคาํ “ผมพร้อมอาสา” 

แสดงใหเ้ห็นว่าผูส้มคัรตอ้งการอาสานาํเสนอตนเองเพ่ือบริหารประเทศใหพ้ฒันายิ่งข้ึน โดยใชก้าร

ขอคะแนนเสียงจากผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีกล่าวว่า “1 เสียงของท่านมีความหมาย” 
       ตวัอย่างท่ี 7  “เบ่ือการเมือง แต่...ตอ้งไปเลือกตั้ง  ผมขอเป็นฝ่ายค้าน ต้าน

คอรัปชัน่”    
       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  ชูวิทย ์ กมลวิศิษฏ ์หวัหนา้พรรครักประเทศไทย  หมายเลข 5  จากถอ้ยคาํขา้งตน้แสดง

ให้เห็นว่าผูส้มัครอาสาขอเป็นฝ่ายในสภาผูแ้ทนราษฎร เพ่ือท้วงติงเก่ียวกับนโยบายทุจริต

คอร์รัปชัน่ต่างๆ  
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  2) วัจนกรรมกลุ่มชี้นํา (directives)  เป็นถอ้ยคาํท่ีแสดงถึงความพยายามของผูพู้ดท่ี

ตอ้งการใหผู้ฟั้งกระทาํบางอยา่งเพ่ือผลประโยชน์ของผูพู้ด ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่ามีวจันกรรมท่ี

อยูใ่นกลุ่มช้ีนาํ 5 วจันกรรม ไดแ้ก่ วจันกรรมการขอร้อง จาํนวน 28 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 44.44    

วจันกรรมการจูงใจ จาํนวน 21 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 33.33   วจันกรรมการแนะนาํ จาํนวน 8 

ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 12.70    วจันกรรมการเชิญชวน จาํนวน 4 ถอ้ยคาํ  คิดเป็นร้อยละ 6.35    

และวจันกรรมการทา้ทาย  จาํนวน 2 ถอ้ยคาํ  คิดเป็นร้อยละ 3.17  ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 5   วจันกรรมกลุ่มช้ีนาํท่ีพบบนป้ายหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 

2. วจันกรรมกลุ่มช้ีนาํ จาํนวน (ถอ้ยคาํ) ร้อยละ 
   2.1 วจันกรรมการขอร้อง 28 44.44 

   2.2 วจันกรรมการจูงใจ 21 33.33 

   2.3 วจันกรรมการแนะนาํ 8 12.70 

   2.4 วจันกรรมการเชิญชวน 4 6.35 

   2.5 วจันกรรมการทา้ทาย 2 3.17 
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             2.1)  วจันกรรมการขอร้อง  เป็นถอ้ยคาํท่ีแสดงเจตนาของผูส้มคัรในการบอกหรือ

โนม้นา้วใหผู้มี้สิทธ์ิเลือกตั้งกระทาํตามส่ิงท่ีผูส้มคัรตอ้งการ จากการศึกษาน้ีพบวา่ผูส้มคัรส่วนใหญ่

ขอร้องเพ่ือโนม้นา้วใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งเลือกพรรคของตนเอง  

                    ตวัอย่างที่พบบนป้ายหาเสียง  
         ตวัอยา่งท่ี 1   “ขอแรงอีกที  คราวน้ี...ขอใหม้ากกว่าเดิม” 
                    เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

แบ่งเขต  วิลาศ จนัทร์พิทกัษ ์ พรรคประชาธิปัตย ์ หมายเลข 10  จากถอ้ยคาํขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า

ผูส้มคัรตอ้งการใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงให้ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาํ “ขอแรงอีกที” 
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แสดงให้เห็นว่า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรคร้ังท่ีผ่านมาในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2550  

ผูส้มคัรตอ้งเคยไดรั้บการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และจากการตรวจสอบขอ้มูล

เร่ืองการสรุปรายช่ือ ส.ส. แบบสัดส่วนและแบบแบ่งเขตท่ีสาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประกาศรับรองผล  ณ วนัท่ี 29 ม.ค. 2551  พบว่า นายวิลาศ จนัทร์พิทกัษ ์ ไดรั้บการเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเขตเลือกตั้งท่ี  9  อนัประกอบดว้ย เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกใหญ่ 

จอมทอง  ดงันั้นการลงสมคัรเลือกตั้งคร้ังน้ีผูส้มคัรจึงร้องขอให้ผูมี้สิทธิเลือกตนอีกคร้ัง โดยให้มี

จาํนวนคะแนนเสียงมากกว่าคร้ังท่ีแลว้ 
         ตวัอยา่งท่ี 2   “โปรดเลือกทั้งพรรคทั้งคน พรรคเพ่ือไทย เบอร์ 1” 
            เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคเพ่ือไทย  หมายเลข 1  จากถอ้ยคาํขา้งตน้เม่ือพิจารณาแลว้คาํว่า “โปรดเลือก” 

เป็นการร้องขอใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งเลือกพรรคเพ่ือไทย หมายเลข 1  ทั้งแบบบญัชีรายช่ือ และแบบ

แบ่งเขต 
         ตวัอยา่งท่ี 3   “เลือกประสบการณ์   เลือกคนทาํงาน   "สุวิทย"์    เลือกพรรค 
กิจสงัคม”    
         เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคเพ่ือไทย  หมายเลข 1  เม่ือพิจารณาจากถอ้ยคาํขา้งตน้พบว่าเป็นการขอร้อง โดย

สงัเกตจากคาํว่า “เลือก”  นอกจากน้ียงัเห็นไดว้่า ผูส้มคัรใชก้ารซํ้าคาํ “เลือก” เพ่ือเนน้ย ํ้าว่าผูส้มคัรมี

ประสบการณ์การทาํงาน ทั้งเป็นคนขยนัมุ่งมัน่ทาํงาน สุดทา้ยจึงร้องขอให้ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง เลือก

พรรคการเมืองของตน 
         ตวัอยา่งท่ี 4    “ขอคิดใหม่ ทาํใหม่ เพ่ือไทยทุกคน... อีกคร้ัง” 
                               เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคเพ่ือไทย  หมายเลข 1  จากการพิจารณาถอ้ยคาํขา้งตน้พบคาํ “ขอ.....อีกคร้ัง” 

เป็นการขอร้องผูมี้สิทธิเลือกตั้งใหเ้ลือกพรรคการเมืองของตน โดยใชค้าํขวญั “คิดใหม่ ทาํใหม่ เพ่ือ

ไทยทุกคน” โน้มน้าวใจ  คาํขวญัน้ีเป็นคาํขวญัท่ี พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร เม่ือคร้ังเป็นหัวหน้า
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พรรคไทยรักไทยใชห้าเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548  

จนกระทัง่ประสบความสาํเร็จสามารถจดัตั้งรัฐบาลได ้ ในการหาเสียงเลือกตั้งคร้ังน้ีพรรคเพ่ือไทย

ซ่ึงเป็นพรรคท่ีก่อตั้งใหม่หลงัจากการยบุพรรคไทยรักไทยและพรรคพลงัประชาชน จึงใชค้าํขวญัน้ี

เพ่ือดึงดูดความสนใจผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งท่ีช่ืนชอบนโยบาย  “คิดใหม่ ทาํใหม่” โดยเป็นการออ้นวอน

ขอโอกาสใหพ้รรคเพ่ือไทยท่ีมี น.ส.ยิ่งลกัษณ์  ชินวตัร เป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรระบบบญัชีรายช่ือลาํดบัท่ี 1 ไดบ้ริหารประเทศอีกคร้ัง 
        ตวัอยา่งท่ี 5  “คิดแบบใหม่ เลือกคนใหม่ สามคัคี สุจริต โปร่งใส ช่วยกนัเลือก

เพ่ือชาติ เลือกทั้งคนทั้งพรรค” 
        เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

แบ่งเขต  สุรพล เมฆะอาํนวยชยั  พรรครักษส์นัติ  หมายเลข 12  เม่ือพิจารณาถอ้ยคาํขา้งตน้พบว่ามี 

2 วจันกรรมกล่าวคือ ถอ้ยคาํ “คิดแบบใหม่ เลือกคนใหม่ สามคัคี สุจริต โปร่งใส” เป็นวจันกรรม

การแนะนําท่ีผู ้สมัครต้องการเสนอแนะให้ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ งคิดทบทวนใหม่ โดยการเลือก

ผูแ้ทนราษฎรคนใหม่ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริต และถอ้ยคาํ “ช่วยกนัเลือกเพ่ือชาติ เลือกทั้งคนทั้ง

พรรค” เป็นวจันกรรมการขอร้อง สังเกตจากคาํว่า “ช่วยกนัเลือก” ท่ีผูส้มคัรต้องการให้ผูมี้สิทธ์ิ

เลือกพรรคของตนโดยโน้มน้าวว่าเป็นการกระทาํเพ่ือประเทศชาติ แต่ถา้หากพิจารณาถอ้ยคาํ

ทั้งหมดสามารถวิเคราะห์ว่าเจตนาหลกัของถอ้ยคาํน้ีคือการขอร้องให้ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งเลือกพรรค

การเมืองของตนทั้งแบบบัญชีรายช่ือและแบบแบ่งเขต อนัเป็นการแสดงจุดมุ่งหมายประกอบ

เหตุผลท่ีว่าผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งควรคิดทบทวนใหม่ เลือกผูแ้ทนราษฎรคนใหม่ท่ีทาํงานสุจริต โปร่งใส 

ไม่สร้างความแตกแยกใหป้ระเทศ 
         ตวัอยา่งท่ี 6  “หันหน้าเขา้หากนั สร้างสรรค์ประเทศไทย 3 กรกฎาคม 2554 

โปรดใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง กาเบอร์ 2 ทั้ง 2 บตัร” 
         เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคชาติพฒันาเพ่ือแผน่ดิน  หมายเลข 2 เม่ือพิจารณาถอ้ยคาํขา้งตน้พบว่ามี 
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2 วจันกรรมกล่าวคือ  ถอ้ยคาํ “หันหน้าเขา้หากัน สร้างสรรค์ประเทศไทย”  เป็นวจันกรรมการ

แนะนาํท่ีผูส้มคัรตอ้งการแนะใหผู้มี้สิทธ์ิเลือกตั้งมีความสามคัคีร่วมใจไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งเพ่ือทาํให้

ประเทศมีความเจริญรุ่งเรือง และถอ้ยคาํ “3 กรกฎาคม 2554  โปรดใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง กาเบอร์ 2 ทั้ง  
2 บตัร”  เป็นวจันกรรมการขอร้องโดยผูส้มคัรออ้นวอนให้ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งออกไปใชสิ้ทธ์ิในวนัท่ี 

3 กรกฎาคม 2554 ทั้งยงัร้องขอให้ช่วยลงคะแนนเลือกพรรคของตนเองทั้งแบบบญัชีรายช่ือและ

แบบแบ่งเขต แต่ถา้หากพิจารณาถอ้ยคาํทั้งหมดจะพบว่าเจตนาหลกัของถอ้ยคาํน้ีคือการขอร้องให้ผู ้

มีสิทธ์ิเลือกตั้งเลือกพรรคการเมืองพรรคของตนเองทั้งแบบบญัชีรายช่ือและแบบแบ่งเขตโดย

ผูส้มคัรนาํเสนอเหตุผลเร่ืองความสามคัคีปรองดองและการพฒันาประเทศเพ่ือโนม้นา้วความสนใจ 
                              ตวัอย่างท่ี 7  “สส.เขตเลือกคนท่ีคุณรัก   ส่วนพรรคเลือกชูวิทย ์   พรรครัก

ประเทศไทย ท่ีบญัชีรายช่ือ..เท่านั้น ทุกจงัหวดั ทัว่ประเทศ” 
                   เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  ชูวิทย ์ กมลวิศิษฏ ์หัวหน้าพรรครักประเทศไทย  หมายเลข 5   เม่ือพิจารณาถอ้ยคาํ

ขา้งตน้พบว่า ในส่วนการเลือกผูส้มคัรแบบแบ่งเขต ผูส้มคัรเปิดโอกาสให้ผูมี้สิทธ์ิลงคะแนนให้

พรรคการเมืองใดก็ได ้ในทางกลบักนั การเลือกผูส้มคัรแบบบญัชีรายช่ือ ผูส้มคัรขอร้องให้ผูมี้สิทธ์ิ

เลือกตั้งลงคะแนนใหแ้ค่เพียงพรรคการเมืองของตนเท่านั้น  ทั้งน้ีเป็นเพราะพรรครักประเทศไทย

ไม่ไดส่้งผูส้มคัรรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แต่ส่งเพียงผูส้มคัรรับเลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ือเท่านั้น 
           2.2)  วจันกรรมการจูงใจ     เป็นถอ้ยคาํท่ีแสดงเจตนาของผูส้มคัรในการให้ขอ้มูล

เพ่ือชกัจูงความคิด ส่งผลใหผู้ฟั้งคลอ้ยตามและกระทาํตามส่ิงท่ีผูส้มคัรตอ้งการได ้การใหข้อ้มลูเพ่ือ 

จูงใจน้ีพบว่าอาจใชข้อ้ความท่ีส่ือถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บหากเลือกพรรคการเมืองของตนเขา้สภา 

ลกัษณะของวจันกรรมจูงใจจะต่างกบัวจันกรรมการสญัญาตรงเจตนาของผูส้มคัร กล่าวคือ  

วจันกรรมการจูงใจนั้นผูส้มคัรมีเจตนาพยายามชกัจูงโน้มน้าวให้ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งกระทาํตามส่ิงท่ี

ตนตอ้งการโดยการใหข้อ้มลูบางอยา่งคลา้ยกบัภาษาโฆษณาท่ีผูผ้ลิตสินคา้พยายามช้ีแจงสรรพคุณ

ของสินคา้เพ่ือโน้มน้าวความสนใจของผูบ้ริโภค ส่วนวจันกรรมการสัญญาเป็นการท่ีผูส้มคัรมี

เจตนาแน่วแน่ในการรักษาสัญญาและจะปฏิบติัตามคาํสัญญาท่ีกล่าวไว ้โดยส่วนใหญ่พบว่าเป็น
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นโยบายของพรรคการเมืองแต่ละพรรคท่ีสัญญากับประชาชนไวว้่าหากไดรั้บการเลือกตั้งเป็น

รัฐบาลจะกระทาํส่ิงใดเพ่ือพฒันาประเทศและชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน 

       ตวัอย่างที่พบบนป้ายหาเสียง   
       ตวัอยา่งท่ี 1   “เลือกเพ่ือไทยทั้งคนทั้งพรรค ไดย้ิง่ลกัษณ์เป็นนายกฯ” 
                  เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคเพ่ือไทย  หมายเลข 1  เม่ือพิจารณาถอ้ยคาํขา้งตน้พบว่าเป็นการท่ีผูส้มคัรให้

ขอ้มูลชกันาํผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งให้เลือกผูส้มคัรพรรคเพ่ือไทยทั้งแบบบญัชีรายช่ือและแบบแบ่งเขต 

เพ่ือ น.ส.ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร น้องสาวของ พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี  

ถอ้ยคาํน้ีสามารถชกัจูงประชาชนส่วนหน่ึงท่ีช่ืนชอบ พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร ได ้         
        ตวัอยา่งท่ี 2    “ทกัษิณคิด...เพ่ือไทยทาํ  "คนเคยทาํ"  สนบัสนุน” 
                   เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บัญชีรายช่ือ  พรรคเพ่ือไทย  หมายเลข 1  เม่ือพิจารณาแลว้เป็นการชักจูงให้ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ ง

ลงคะแนนใหพ้รรคเพ่ือไทย โดยการอา้งถึง พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร ผูน้าํเสนอคาํขวญั “คิดใหม่ 

ทาํใหม่ เพ่ือไทยทุกคน”  และพรรคเพ่ือไทยจะดาํเนินรอยตามนโยบายนั้น นอกจากน้ีคาํว่า “คนเคย

ทาํ สนบัสนุน”  ยงัแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบุคคลท่ีเคยบริหารงานเม่ือคร้ัง พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร 

เป็นนายกรัฐมนตรี สนับสนุนให้เลือกพรรคการเมืองน้ี ถอ้ยคาํน้ีจึงสามารถจูงใจประชาชนส่วน

หน่ึงท่ีช่ืนชอบการบริหารงานของ พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร ได ้
                   ตวัอย่างท่ี 3    “เล้ียงครอบครัวดว้ยกาํป้ัน  "สู้แลว้รวย" สร้างศูนยฝึ์กนักกีฬา

อาชีพ” 
        เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคภูมิใจไทย  หมายเลข 16  เม่ือพิจารณาแลว้พบว่า ผูส้มคัรใหข้อ้มลูชกัจูงใจใหผู้มี้

สิทธ์ิเลือกตั้งทราบว่า การเป็นนักกีฬาสามารถสร้างรายไดเ้ล้ียงครอบครัว และทาํให้มีฐานะทาง

การเงินท่ีมัน่คงได ้เห็นไดจ้ากคาํ  “เล้ียงครอบครัวด้วยกาํป้ัน”  ท่ีผูส้มคัรหมายความถึงการเป็น

นกัมวย ท่ีสามารถหารายไดเ้ล้ียงบุคคลในครอบครัวได ้ และการเป็นนกักีฬาท่ีมีความสามารถตอ้งมี
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ศนูยฝึ์กนกักีฬาอาชีพท่ีมีมาตรฐาน ดงันั้นถอ้ยคาํน้ีจึงชกัจูงใหผู้ท่ี้สนใจเร่ืองกีฬาไปลงคะแนนเสียง

เลือกพรรคการเมืองน้ี 
         ตวัอยา่งท่ี 4 “นักกีฬาเงินลา้นอาจเป็นคุณ "สู้แลว้รวย" สร้างศูนยฝึ์กนักกีฬา

อาชีพ” 
                    เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคภูมิใจไทย  หมายเลข 16  เม่ือพิจารณาแลว้พบว่า เป็นการชักจูงใจผูมี้สิทธ์ิ

เลือกตั้ง โดยเฉพาะผูท่ี้สนใจเร่ืองเก่ียวกบักีฬา และตอ้งการเป็นนกักีฬาอาชีพท่ีสร้างรายไดอ้ย่างมัง่

คัง่  เห็นไดจ้ากการท่ีผูส้มคัรส่ือความหมายผ่านถอ้ยคาํ “นักกีฬาเงินลา้นอาจเป็นคุณ” นั่นคือ 

ประชาชนทุกคนมีสิทธ์ิเป็นนกักีฬาอาชีพ และสามารถสร้างฐานะใหม้ัน่คงจากการเล่นกีฬาน้ีได ้ 
         ตัวอย่างท่ี 5  “มีงาน....มีเงิน.... ก็ไม่ต้องพกัหน้ี  กองทุนจ้างงาน 1 ลา้น

ตาํแหน่ง” 
                               เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคภูมิใจไทย  หมายเลข 16  เม่ือพิจารณาแลว้พบว่าเป็นการให้ขอ้มูลเพ่ือชกันาํผูมี้

สิทธ์ิเลือกตั้งให้เลือกพรรคการเมืองน้ีด้วยนโยบายกองทุนจ้างงาน 1 ลา้นตาํแหน่ง จะทาํให้

ประชาชนทุกคนมีงานทาํ และเม่ือมีงานทาํ ยอ่มมีรายไดต้ามมา  เม่ือมีรายไดย้่อมไม่ตอ้งมีหน้ี และ

ไม่ตอ้งมีการพกัหน้ีติดตามมา 
            2.3)  วจันกรรมการแนะนาํ    เป็นถอ้ยคาํท่ีผูส้มคัรแสดงเจตนาแนะให้ผูฟั้งปฏิบติั  

เน่ืองดว้ยเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผูฟั้ง แต่ไม่ไดบ้งัคบัหรือขอร้องใหผู้ฟั้งปฏิบติัตาม   

                              ตวัอย่างที่พบบนป้ายหาเสียง  
                              ตวัอยา่งท่ี 1  “เร่ืองเรียนแม่คิดแทน แต่เร่ืองผูแ้ทน คิดแทนไม่ได”้  

                   เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคภูมิใจไทย  หมายเลข 16  เม่ือพิจารณาถอ้ยคาํขา้งตน้พบว่า ผูส้มคัรตอ้งการ

แนะนําให้ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งท่ีมีอายุตั้ งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ใช้ความคิดไตร่ตรองด้วยตนเอง 
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พิจารณาเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ไม่ควรให้ผูใ้ดแมแ้ต่คนใน

ครอบครัวมาชกันาํความคิดว่าตอ้งเลือกผูส้มคัรจากพรรคการเมืองใด 
                              ตวัอยา่งท่ี 2    “บา้นเมืองสงบ ตอ้งเคารพกฎหมาย” 

        เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคประชาสันติ หมายเลข 33  เม่ือพิจารณาถอ้ยคาํขา้งตน้พบว่า  ผูส้มคัรตอ้งการ

แนะนาํว่าบา้นเมืองประเทศชาติจะสงบสุขได ้ประชาชนทุกคนในประเทศตอ้งเคารพกฎหมาย 
                              ตวัอยา่งท่ี 3   “หยดุวิกฤติชาติ  หยดุแบ่งสี  เลือกคนดีเป็นนายกฯ”    
                   เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรครักษ์สันติ  หมายเลข 12  เม่ือพิจารณาถอ้ยคาํขา้งตน้พบว่า    ผูส้มคัรตอ้งการ

แนะนาํใหผู้มี้สิทธ์ิเลือกตั้งควรเลือกคนดีเป็นนายกรัฐมนตรี ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง ศ.ร.ต.อ.ดร. ปุระชยั 

เป่ียมสมบูรณ์ หวัหนา้พรรคนัน่เอง เพ่ือสร้างความสามคัคีปรองดองใหเ้กิดข้ึนในประเทศ  
        ตวัอยา่งท่ี 4    “รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั พลงัไทย สร้างชาติ”   
        เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคชาติพฒันาเพ่ือแผ่นดิน  หมายเลข 2  เม่ือพิจารณาถอ้ยคาํขา้งตน้พบว่าผูส้มคัร

ต้องการแนะนําประชาชนว่า การรู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักอภัย เป็นกาํลงัสําคัญท่ีจะทาํให้

ประเทศชาติพฒันาต่อไปได ้ ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่าผูส้มคัรตอ้งการใหป้ระชาชนในประเทศเกิดความ

ปรองดองเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวเพ่ือการพฒันาประเทศใหเ้จริญเติบโต 
              2.4) วจันกรรมการเชิญชวน   เป็นถอ้ยคาํท่ีผูส้มคัรแสดงเจตนาชักชวนให้ผูฟั้ง 

หรือผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งกระทาํการส่ิงใดส่ิงหน่ึงร่วมกบัตน   

                                ตวัอย่างที่พบบนป้ายหาเสียง  
          ตวัอยา่งท่ี 1  “หน่ึงเสียงของท่าน หน่ึงเสียงของผม ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาของ

ชาติ" 
          เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

แบบแบ่งเขต  มานะ คงวุฒิปัญญา  พรรคเพ่ือไทย  หมายเลข 1 เม่ือพิจารณาคาํแลว้พบว่าเป็นถอ้ยคาํ
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ท่ีผูส้มคัรมีจุดประสงคเ์ชิญชวนใหผู้มี้สิทธ์ิเลือกตั้งลงคะแนนใหต้นเองและพรรค เพ่ือช่วยกนัแกไ้ข

ปัญหาของประเทศ โดยมีคาํบ่งช้ีคือคาํว่า “ร่วมกนั”  
          ตวัอยา่งท่ี 2    “Join us on facebook ชูวิทย ์I'm No.5”     
          เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

แบบแบ่งบญัชีรายช่ือ  พรรครักประเทศไทย  หมายเลข 5  เม่ือพิจารณาคาํแลว้พบว่าเป็นถอ้ยคาํท่ี

ผูส้มคัรตอ้งการเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปติดตามข่าวสารของพรรคผ่านทางส่ือออนไลน์คือ 

“facebook” นัน่เอง เน่ืองจากในปัจจุบนัส่ือออนไลน์เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีผูส้มคัรใชโ้ฆษณาหา

เสียง โดยในท่ีน้ีผูส้มคัรเขียนถอ้ยคาํดว้ยภาษาองักฤษเพ่ือส่ือสารกบัชาวต่างประเทศนอกเหนือจาก

ประชาชนไทยทัว่ไปอีกดว้ย 
                       2.5  วจันกรรมการท้าทาย    เป็นถอ้ยคาํท่ีผูส้มคัรแสดงเจตนาตอ้งการให้ผูมี้สิทธ์ิ

เลือกตั้งกระทาํตามส่ิงท่ีตนตอ้งการโดยใชภ้าษาในลกัษณะกระตุน้หรือปลุกเร้าอารมณ์ นอกจากน้ี

ผูส้มคัรจะใชถ้อ้ยคาํท่ีวางสถานภาพของตนเองเป็นแบบทัดเทียมกับผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งหรืออยู่ใน

สถานภาพสูงกว่า 

                               ตวัอย่างที่พบบนป้ายหาเสียง                               
         ตวัอยา่ง     "ชีวิตดี  มีงานทาํ  กองทุนจา้งงาน 1 ลา้นตาํแหน่ง  ถา้ชอบอย่าแค่

กด Like  มากาใหเ้รา” 

         เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคภูมิใจไทย  หมายเลข 16  เม่ือพิจารณาถอ้ยคาํ “ถา้ชอบอย่าแค่กด Like มากาให้

เรา”  พบว่าเป็นการทา้ทายผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งใหล้งคะแนนเสียงใหพ้รรคการเมืองของตนเอง โดยมีคาํ

ท่ีละไวใ้นฐานท่ีเขา้ใจว่า  “ถา้ชอบอย่าแค่กด Like มากาให้เราดีกว่า”  ถอ้ยคาํน้ีใชภ้าษาวยัรุ่นของ

การส่ือสารออนไลน์ “facebook” ท่ีมีรูปแบบการเล่น คือ หากผูเ้ล่นช่ืนชอบส่ิงใดในข้อมูลส่วน

บุคคลของ facebook ไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือรูปภาพผูเ้ล่นจะกดคาํว่า Like ในท่ีน้ีผูส้มคัรวาง

สถานะตนเองทดัเทียมกบัผูมี้สิทธ์ิโดยเห็นไดจ้ากคาํว่า  “มากาใหเ้รา”  หมายถึงการท่ีผูส้มคัรกล่าว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



68 

ทา้ทายเพ่ือปลุกเร้าความรู้สึกของผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งว่า หากช่ืนชอบนโยบายของพรรคอย่าเพียงแค่กด 

Like หรือเพียงแค่พอใจ  แต่ใหล้งคะแนนเสียงเลือกพรรคในคูหาเลือกตั้งจะดีกว่า  
  
 3) วจันกรรมกลุ่มบอกกล่าว (assertives)  เป็นถอ้ยคาํท่ีผูพ้ดูมีจุดมุ่งหมายบอกกล่าวขอ้มูล

เท็จจริงต่างๆแก่ผูฟั้งดว้ยเห็นว่า ผูฟั้งยงัไม่ทราบหรือจะเป็นประโยชน์ต่อผูฟั้ง ในการศึกษาคร้ังน้ี

พบว่ามีวจันกรรมท่ีอยู่ในกลุ่มบอกกล่าว 1 วจันกรรม ไดแ้ก่ วจันกรรมการให้ขอ้มูล จาํนวน 15 

ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 100   

 

ตารางท่ี 6  วจันกรรมกลุ่มบอกกล่าวท่ีพบบนป้ายหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 

3.วจันกรรมกลุ่มบอกกล่าว จาํนวน (ถอ้ยคาํ) ร้อยละ 
   3.1 วจันกรรมการใหข้อ้มลู 15 100 

รวม 15 100 

 

       3.1) วจันกรรมการใหข้อ้มลู  เป็นถอ้ยคาํท่ีผูส้มคัรแสดงเจตนาบอกขอ้มูลของผูส้มคัร

แก่ประชาชน โดยสามารถแบ่งขอ้มูลไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ หมายเลขผูส้มคัร 

ช่ือผูส้มคัร พรรคการเมือง เขตท่ีลงสมัครรับเลือกตั้ง ประเภทของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

หมายถึง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือ หรือ แบบแบ่งเขต  เว็บไซต์ และส่ือออนไลน์ 

อีกประเภทหน่ึงคือ ขอ้มลูเก่ียวกบัประสบการณ์ทาํงาน ตาํแหน่งงาน และฉายานาม    

                    ตวัอย่างที่พบบนป้ายหาเสียง  
       ตวัอย่างท่ี 1  “เบอร์ 10  วิลาศ จนัทร์พิทกัษ์ ผูส้มคัร ส.ส. เขตบางกอกใหญ่-

ภาษีเจริญ” 
                             เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

แบ่งเขต  พรรคประชาธิปัตย ์ หมายเลข 10  เม่ือพิจารณาแลว้เป็นการใหข้อ้มลูของผูส้มคัร โดยเป็น
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การบอกหมายเลขผูส้มคัร ช่ือผูส้มคัร ประเภทของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และเขตท่ีลงสมคัรรับ

เลือกตั้ง 

       ตวัอยา่งท่ี 2   “มานะ คงวุฒิปัญญา เบอร์ 1 เขตสามสิบเอ็ด ภาษีเจริญ-บางกอก

ใหญ่”   
                  เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

แบ่งเขต  พรรคเพ่ือไทย  หมายเลข 1  เม่ือพิจารณาแลว้เป็นการให้ขอ้มูลของผูส้มคัร โดยเป็นการ

บอกหมายเลขผูส้มคัร ช่ือผูส้มคัร และเขตท่ีลงสมคัรรับเลือกตั้ง  

       ตัวอย่างท่ี 3  “เบอร์ 14 รองนายกฯ 6 สมยั รัฐมนตรีว่าการฯ 11 สมยั 7 

กระทรวง” 

       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  สุวิทย ์ คุณกิตติ  พรรคกิจสงัคม  หมายเลข 14  เม่ือพิจารณาแลว้เป็นการให้ขอ้มูลของ

ผูส้มคัร โดยเป็นการบอกประสบการณ์ทาํงาน เพ่ือใหป้ระชาชนตระหนกัว่าผูส้มคัรมีประสบการณ์

การทาํงานทางดา้นการบริหารการเมืองมากมาย 

                  ตวัอยา่งท่ี 4  “พุทธชาติ ช่วยราม หัวหน้าพรรค ผูส้มคัร สส. แบบบญัชีรายช่ือ 

www.facebook.com/lpthai”       

       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคเสรีนิยม  หมายเลข 22    เม่ือพิจารณาแลว้พบว่าเป็นการให้ขอ้มูลของผูส้มคัร 

โดยการบอกหมายเลขผูส้มคัร ช่ือผูส้มคัร ประเภทของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และส่ือออนไลน์ 

เพ่ือให้ประชาชนสามารถสืบคน้และติดตามนโยบายต่างๆ อีกทั้งยงัเป็นส่ือท่ีประชาชนสามารถ

แสดงความคิดเห็นสะทอ้นกลบัไดเ้ช่นเดียวกนั 

                             ตวัอยา่งท่ี 5  “ผูบุ้กเบิกฟุตซอลไทยสู่ระดบัโลก อดิศกัด์ิ (ป๋อม) เบ็ญจศิริวรรณ 

ผู ้สมัครสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ   พรรคพลังชล www.pomadisak.com, 

@Pom_Adisak, www.facebook.com/pomadisak” 
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       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  อดิศกัด์ิ  เบ็ญจศิริวรรณ   พรรคพลงัชล   หมายเลข 6   เม่ือพิจารณาแลว้พบว่าเป็นการ

ให้ขอ้มูลของผูส้มคัร โดยการบอกหมายเลขผูส้มคัร ช่ือผูส้มคัร  ประเภทของสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎร เว็บไซต์ และส่ือออนไลน์ ซ่ึงประชาชนสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลของผูส้มคัร พรรค

การเมืองท่ีสงักดั และนโยบายต่างๆได ้นอกจากน้ียงัพบว่าผูส้มคัรใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประสบการณ์

ทาํงาน คือการเป็นผูบุ้กเบิกการเล่นฟุตซอลในประเทศไทยจนกระทัง่สามารถแข่งขนัในระดบัโลก 

เป็นขอ้มลูท่ีมุ่งหวงัทาํใหป้ระชาชนเช่ือมัน่ว่าผูส้มคัรมีประสบการณ์ และมีความรอบรู้เร่ืองกีฬาเป็น

อยา่งดี 

  4) วจันกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก (expressives)  เป็นกลุ่มถอ้ยคาํท่ีผูพู้ดบ่งบอกอารมณ์ 

ความรู้สึก และทศันคติ ของผูพู้ดท่ีมีต่อผูฟั้งหรือส่ิงต่างๆท่ีอยู่รอบขา้ง   ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า

มีวจันกรรมท่ีอยูใ่นกลุ่มแสดงความรู้สึก 2 วจันกรรม ไดแ้ก่ วจันกรรมการเตือน จาํนวน 7 ถอ้ยคาํ 

คิดเป็นร้อยละ 77.78  และ   วจันกรรมการขอบคุณ  จาํนวน 2 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 22.22 

 

ตารางท่ี 7   วจันกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึกท่ีพบบนป้ายหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 

4.วจันกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก จาํนวน (ถอ้ยคาํ) ร้อยละ 
   4.1 วจันกรรมการเตือน 7 77.78 

   4.2 วจันกรรมการขอบคุณ 2 22.22 

รวม 9 100 

 

                         4.1)  วจันกรรมการเตือน  เป็นถอ้ยคาํท่ีผูส้มคัรแสดงเจตนากล่าวใหผู้มี้สิทธ์ิเลือกตั้ง

ทราบล่วงหนา้ว่า หากไม่ปฏิบติัตามส่ิงท่ีผูส้มคัรกล่าวจะทาํให้ผูฟั้งหรือผูมี้สิทธ์ิเสียผลประโยชน์

ไป   
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       ตวัอย่างที่พบบนป้ายหาเสียง  

       ตวัอยา่งท่ี 1   “ระวงั! บตัรเสีย เลือกพรรคเพ่ือไทย กากบาท X ในช่องหลงัคาํ

พรรคเพ่ือไทยเท่านั้น ในบตัรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือ (บตัรสีเขียว)” 
       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคเพ่ือไทย   หมายเลข 1  เม่ือพิจารณาแลว้พบคาํบ่งช้ี “ระวงั!” เป็นการเตือนให้ผูมี้

สิทธ์ิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกให้ถูกหมายเลขโดยการกากบาท X ในช่องหลงัคาํว่าพรรคเพ่ือไทย 

เน่ืองจากหากทาํเคร่ืองหมายอ่ืนท่ีไม่ใช่กากบาท X หรือไม่ไดท้าํเคร่ืองหมายใดๆบนบตัรเลือกตั้ง 

บตัรใบนั้นจะกลายเป็นบตัรเสียทนัที  (สุเทพ  พรหมวาศและคณะ, 2554 )   

                              ตัวอย่างท่ี 2   “จะหลงทางกันอีกก่ีคร้ัง? นโยบาย  ผลประโยชน์  พรรค

การเมือง”    
                   เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรครักประเทศไทย   หมายเลข 5  เม่ือพิจารณาถอ้ยคาํแลว้พบว่า ผูส้มคัรแสดง

เจตนาเตือนผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งไดคิ้ดว่า ผูมี้สิทธ์ิตดัสินใจเลือกนักการเมืองผิดมาแลว้ก่ีคร้ัง เน่ืองจาก

ผูส้มคัรเห็นว่านกัการเมืองท่ีไดรั้บการเลือกตั้งมกัจะคาํนึงถึงนโยบายท่ีมีผลต่อประโยชน์ต่อตนเอง

หรือพรรคการเมืองของตนมากกว่าคาํนึงถึงประชาชน 
        ตวัอยา่งท่ี 3   “แน่ใจหรือ? …ไปทางน้ี นโยบายคอรัปชัน่”    

                              เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรครักประเทศไทย   หมายเลข 5  เม่ือพิจารณาถอ้ยคาํแลว้พบว่า ผูส้มคัรแสดง

เจตนาเตือนผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งไดคิ้ดว่า  การลงคะแนนเลือกผูส้มคัรโดยพิจารณาเพียงแค่นโยบายท่ีดี 

มีโครงการใหญ่ท่ีตอ้งอาศยังบประมาณมากนั้นไม่เพียงพอ เน่ืองจากผูส้มคัรเห็นว่าโครงการเหล่าน้ี

เอ้ือผลประโยชน์ใหน้กัการเมืองมีโอกาสทุจริตคอร์รัปชัน่มาก 
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          4.2)  วจันกรรมการขอบคุณ  เป็นถอ้ยคาํท่ีผูพู้ดแสดงเจตนาว่ารู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณ

และช่ืนชมการกระทาํใดๆของผูฟั้ง โดยการกระทาํนั้นเป็นประโยชน์แก่ผูพ้ดู   

                  ตวัอย่างที่พบบนป้ายหาเสียง  
                  ตวัอยา่ง   “ขอบคุณทุกเสียงคนกรุง ท่ีช่วยใหผ้มมีถนนดีๆ”   
       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคภูมิใจไทย   หมายเลข 16  เม่ือพิจารณาถอ้ยคาํขา้งตน้พบว่าเป็นการขอบคุณ โดย

ผูส้มคัรสร้างเง่ือนไขใหเ้ด็กชายคนหน่ึงยกมือไหวพ้ร้อมกล่าวคาํขอบคุณผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งท่ีทาํให้

พวกเขาไดใ้ชถ้นนปลอดฝุ่ น  แสดงความรู้บุญคุณต่อผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง ทาํให้ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งใน

จังหวดักรุงเทพมหานครได้คิดว่าหากเลือกพรรคการเมืองน้ี จะทาํให้ประชาชนต่างจังหวดัมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีได ้
 
2.   การศึกษากลวธิีทางภาษาที่ใช้ในข้อความบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลอืกตั้งปี พ.ศ. 2554 
    กลวิธีทางภาษาเพ่ือโนม้นา้วใจเป็นวิธีการใชภ้าษาเพ่ือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ ในท่ีน้ี

เป็นวิธีการใช้ภาษาของผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีมีเจตนาโน้มน้าวให้ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งหรือประชาชน

คลอ้ยตาม และกระทาํตามท่ีผูส้มคัรนาํเสนอ เพ่ือมุ่งหวงัผลชนะการเลือกตั้ง ในการศึกษาคร้ังน้ีพบ

การใชก้ลวิธีทางภาษาเพ่ือโนม้น้าวใจตามกรอบการศึกษาวิจยัของ กนกพรรณ คาํวงศปิ์น (2544) 

จาํนวน 6 กลวิธี ไดแ้ก่ การใชจุ้ดจูงใจให้ส่ิงตอบแทน  การใชภ้าษาในการเน้นจุดเด่นของพรรค  

การใชภ้าษาท่ีแสดงถึงการขอโอกาสจากประชาชน  การใชค้าํขวญั  การใชภ้าษาท่ีมีช่ือเสียงส่วนตวั

เป็นเคร่ืองจูงใจ  และการใชภ้าษาท่ีแสดงถึงความเป็นพวกพอ้งเดียวกนั นอกจากน้ียงัพบกลวิธีอ่ืนๆ

เพ่ิมเติมอีก 6 กลวิธี ไดแ้ก่ การใชภ้าษาแสดงขอ้มูลเท็จจริงเพ่ือนาํเสนอสารซํ้ าๆ การใชส้าํนวน

โวหาร การใชภ้าษาแนะนาํเตือนใจผูรั้บสาร การใชภ้าษาแสดงอารมณ์ขนั การใชภ้าษาเร้าอารมณ์

ผูรั้บสาร และการใชภ้าษาใหค้วามรู้สึกถึงการทาํความดีเพ่ือคนอ่ืน รวมทั้งส้ิน 12 กลวิธี โดยในแต่

ละกลวิธีมีลกัษณะทางภาษา ดงัน้ี 
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    1)    การใชจุ้ดจูงใจใหส่ิ้งตอบแทน   เป็นการท่ีผูส้มคัรใชภ้าษาเพ่ือพยายามจูงใจผูมี้สิทธ์ิ

เลือกตั้งให้ทราบว่าพรรคการเมืองของตนมีนโยบายอะไรบ้างท่ีจะพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชน หากเลือกพรรคการเมืองของตนแลว้ นโยบายเหล่านั้นจะทาํให้ประชาชนจะมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีและมีความเป็นอยูส่ะดวกสบายอยา่งแน่นอน 
    2)    การใชภ้าษาในการเน้นจุดเด่นของพรรค  เป็นการท่ีผูส้มคัรใชภ้าษาเพ่ือทาํให้ผูมี้

สิทธ์ิเลือกตั้งทราบถึงจุดเด่นหรือขอ้ดีของพรรคการเมืองของตน และในทางกลบักนัก็พยายาม

แสดงใหเ้ห็นถึงจุดดอ้ยหรือขอ้เสียของพรรคการเมืองคู่แข่งเช่นเดียวกนั 
    3)    การใช้ภาษาท่ีแสดงถึงการขอโอกาสจากประชาชน   เป็นการท่ีผูส้มคัรใชภ้าษา

แสดงถึงการขอร้อง การขอโอกาส มีลกัษณะการใชภ้าษาแบบสุภาพ เคารพ อ่อนน้อม ให้เกียรติ

ประชาชน เพ่ือใหป้ระชาชนเห็นความสาํคญัของตน และเลือกพรรคตนเองเขา้มาบริหารประเทศใน

ท่ีสุด  โดยคาํท่ีมกัพบบ่อย อาทิเช่น   “โปรดเลือก”   “ขอ”   “เลือก”   เป็นตน้ 

    4)    การใชค้าํขวญั    เป็นการท่ีผูส้มคัรเลือกสรรคาํท่ีสั้นกระชับ ติดหู เพ่ือทาํให้เกิด

ความน่าสนใจ รู้สึกคลอ้ยตาม และจดจําง่าย โดยคาํขวญัจะเป็นส่ิงเช่ือมโยงแสดงให้เห็นถึง

อุดมการณ์ เป้าหมาย และนโยบายของพรรคการเมืองแต่ละพรรค  และส่วนใหญ่มกัจะพบเป็นคาํ

คลอ้งจอง 

    5)    การใชภ้าษาท่ีมีช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ   เป็นการท่ีผูส้มคัรใชช่ื้อเสียง ยศ 

ตาํแหน่งในหนา้ท่ีการงานของตนเองหรือการอา้งอิงบุคคลอ่ืน เพ่ือแสดงความน่าเช่ือถือ สร้างความ

เช่ือมัน่ใหก้บัประชาชนทาํใหเ้ห็นว่าตนเองมีความสามารถท่ีจะเป็นตวัแทนของพวกเขาได ้  
    6)    การใช้ภาษาท่ีแสดงถึงความเป็นพวกพอ้งเดียวกัน  เป็นการท่ีผูส้มคัรแสดงให้

ประชาชนหรือผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งรู้สึกว่าผูส้มคัรมีความใกลชิ้ดและเป็นพวกเดียวกบัประชาชน โดยคาํ

ท่ีมกัพบบ่อย อาทิเช่น  “พวกเรา”   “คุณและผม”   เป็นตน้ 

    7)    การใชภ้าษาแสดงขอ้มูลเท็จจริงเพ่ือนาํเสนอสารซํ้ าๆ   เป็นการท่ีผูส้มคัรพยายาม

โน้มน้าวใจโดยการนําเสนอสารซํ้ าๆ โดยมกัจะพบว่าเป็นขอ้มูลของผูส้มคัร เช่น ช่ือ หมายเลข

พรรคการเมือง ตาํแหน่ง เวบ็ไซต ์เป็นตน้ สงัเกตุไดว้่าขอ้มลูเหล่าน้ีจะอยูบ่นป้ายโฆษณาหาเสียงทุก
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ป้ายซ่ึงมีการติดตั้งในระยะท่ีไม่ห่างกนัมากนกั  เป็นการพยายามทาํใหป้ระชาชนพบเห็นบ่อยๆเพ่ือ

ตอกย ํ้าและจดจาํไดม้ากท่ีสุด  จนสามารถโนม้นา้วใจใหเ้กิดความชอบไดโ้ดยไม่รู้ตวั 

    8)    การใชส้าํนวนโวหาร   เป็นการท่ีผูส้มคัรนาํเสนอสารโดยการพลิกแพลงภาษาท่ีใช้

พูดหรือเขียนให้แปลกออกไปจากภาษาตามตัวอกัษร  ทําให้ผูอ่้านเกิดภาพในใจ  เกิดความ

ประทบัใจ  เกิดความรู้สึกสะเทือนใจได ้
    9)    การใชภ้าษาแนะนาํเตือนใจผูรั้บสาร  เป็นการท่ีผูส้มคัรใชภ้าษาเพ่ือแนะนําหรือ

เตือนสติและประชาชนใหเ้ห็นว่า พวกเขาจะเสียผลประโยชน์อยา่งไร หากไม่ปฏิบติัตามคาํแนะนาํ

หรือคาํเตือนนั้น ในทางกลบักนัหากปฏิบติัตามจะเกิดผลดีอยา่งไร เป็นการเปิดโอกาสใหผู้อ่้านหรือ

ผูฟั้งไดใ้ชค้วามคิดก่อนท่ีจะเช่ือถือหรือกระทาํตาม ทั้งยงัเป็นการแสดงให้ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งรู้สึกว่า 

ผูส้มคัรมีความปรารถนาดีห่วงใยช้ีใหเ้ห็นแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
   10)   การใช้ภาษาแสดงอารมณ์ขัน   เป็นการท่ีผูส้มคัรใชอ้ารมณ์ขันหรือใช้ภาษาใน

ลกัษณะทีเล่นทีจริง สร้างความหรรษาแก่ผูรั้บสารหรือประชาชน  เน่ืองจากบางคร้ังการสร้าง

อารมณ์ขนัสามารถใชเ้ป็นจุดเด่นของการโฆษณาหาเสียงทาํใหผู้รั้บสารจดจาํพรรคการเมืองของตน

ได ้ นอกจากน้ีอารมณ์ขนัยงัอาจช่วยเปล่ียนความรู้สึกของผูรั้บสารจากการต่อตา้นมาเป็นความรู้สึก

กลางๆพร้อมท่ีจะคลอ้ยตามได ้
   11)   การใชภ้าษาเร้าอารมณ์ผูรั้บสาร   เป็นการท่ีผูส้มคัรใชภ้าษาท่ีเร้าอารมณ์ผูอ่้านหรือ

ผูฟั้งใหเ้กิดความรู้สึกแรงกลา้  มีลกัษณะการใชภ้าษาท่ีรุนแรง ดุดนั สร้างอารมณ์ร่วม เน่ืองจากเป็น

การท่ีผูส่้งสารใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมบางประการมากระตุ้นหรือสร้างความรู้สึกร่วมใน

ลกัษณะการรับรู้ปัญหาของผูรั้บสาร   อนัแสดงออกถึงความเขา้อกเข้าใจ  ทาํให้ผูรั้บสารรู้สึกว่า

ผูส้มคัรอยูข่า้งเดียวกบัตนเอง ส่งผลใหผู้รั้บสารเลือกพรรคการเมืองนั้นได ้ 

   12)   การใชภ้าษาให้ความรู้สึกถึงการทาํความดีเพ่ือคนอ่ืน    เป็นการท่ีผูส้มคัรใชภ้าษา

เพ่ือกระตุน้ความรู้สึกของผูรั้บสารให้เกิดความรู้สึกเห็นใจผูอ่ื้นและกระทาํส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

คนเหล่านั้น  โดยผูส้มคัรจะแสดงให้ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งเห็นว่านโยบายท่ีพรรคการเมืองของตน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



75 

นาํเสนอไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลนั้นแต่ยงัเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นโดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาส

ดว้ยเช่นเดียวกนั   

 
ตารางท่ี 8   กลวิธีทางภาษาเพ่ือโนม้นา้วใจท่ีพบบนป้ายหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 

กลวิธีทางภาษา จาํนวน (ถอ้ยคาํ) ร้อยละ 
1. การใชจุ้ดจูงใจใหส่ิ้งตอบแทน 63 35 

2. การใชภ้าษาในการเนน้จุดเด่นของพรรค 32 17.77 

3. การใชภ้าษาท่ีแสดงถึงการขอโอกาสจากประชาชน 29 16.11 

4. การใชภ้าษาแสดงขอ้มลูเท็จจริงเพ่ือนาํเสนอสารซํ้าๆ   12 6.66 

5. การใชส้าํนวนโวหาร 9 5.00 

6. การใชค้าํขวญั 9 5.00 

7. การใชภ้าษาแนะนาํเตือนใจผูรั้บสาร 6 3.33 

8. การใชภ้าษาท่ีมีช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ   6 3.33 

9. การใชภ้าษาแสดงอารมณ์ขนั 5 2.77 

10. การใชภ้าษาท่ีแสดงถึงความเป็นพวกพอ้งเดียวกนั 4 2.22 

11. การใชภ้าษาเร้าอารมณ์ผูรั้บสาร 3 1.66 

12. การใชภ้าษาใหค้วามรู้สึกถึงการทาํความดีเพ่ือคนอ่ืน 2 1.11 

รวม 180 100 

 
     1)   การใช้จุดจูงใจให้ส่ิงตอบแทน  ในการศึกษาคร้ังน้ีพบกลวิธีการใชจุ้ดจงูใจใหส่ิ้งตอบ

แทน  จาํนวน 63 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 35  ตวัอยา่งเช่น  “สินเช่ือเพ่ือแม่คา้ ไม่มีสลิปเงินเดือน ไม่มี

หลกัประกนั ไม่มีปัญหา  ฝากเงินวนัละ 100 บาท ครบ 100 วนั ฝากครบ 100 วนั กูไ้ด ้100,000 บาท 

จ่ายเงินคืนโดยการฝากเงินวนัละ 200 บาท 2 ปี”   “ปรับเงินเดือนขา้ราชการ เท่าเอกชน”  เป็นตน้ 
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     2)   การใช้ภาษาในการเน้นจุดเด่นของพรรค  ในการศึกษาคร้ังน้ีพบกลวิธีการใชภ้าษา

ในการเนน้จุดเด่นของพรรค  จาํนวน 32 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 17.77  ตวัอยา่งเช่น “ปฏิรูปประเทศ

ไทย ไม่ปรองดองกบั "การคอรัปชัน่" ทุกรูปแบบ”   “ไม่ลาํเอียง เท่ียงตรง”  เป็นตน้ 

     3)   การใช้ภาษาที่แสดงถึงการขอโอกาสจากประชาชน       ในการศึกษาคร้ังน้ีพบ 

กลวิธีการใชภ้าษาท่ีแสดงถึงการขอโอกาสจากประชาชน จาํนวน 29 ถอ้ยคาํ  คิดเป็นร้อยละ 16.11  

ตวัอย่างเช่น  “เบ่ือการเมือง แต่...ตอ้งไปเลือกตั้ง  ผมขอเป็นฝ่ายคา้น ตา้นคอรัปชัน่”   “เพ่ือไทย

พร้อมบริหารประเทศ ขอคิดใหม่ ทาํใหม่ เพ่ือไทยทุกคน..อีกคร้ัง”  เป็นตน้ 

     4)   การใช้ภาษาแสดงข้อมูลเท็จจริงเพือ่นําเสนอสารซ้ําๆ  ในการศึกษาคร้ังน้ีพบการใช้

ภาษาแสดงขอ้มลูเท็จจริงเพ่ือเสนอสารซํ้าๆ  จาํนวน 12 ถอ้ยคาํ  คิดเป็นร้อยละ 6.66  ตวัอย่างเช่น  

“นายสมศกัด์ิ โกศยัสุข หวัหนา้พรรคการเมืองใหม่”   “บณัฑิต  อ่อนอาํไพ เบอร์ 14 ผูส้มคัร  ส.ส.

เขตภาษีเจริญ, เขตบางกอกใหญ่”   เป็นตน้ 

      5)   การใช้สํานวนโวหาร  ในการศึกษาคร้ังน้ีพบการเล่นสํานวนโวหาร จาํนวน 9 

ถอ้ยคาํ  คิดเป็นร้อยละ 5.00  สามารถแบ่งดงัน้ี 

              5.1) โวหารอุปลกัษณ์  เป็นการเปรียบเทียบส่ิงหน่ึง เป็นอีกส่ิงหน่ึง โดยจะไม่กล่าว

โดยตรงเหมือนอุปมา แต่ใชว้ิธีกล่าวเป็นนัย ให้เขา้ใจเอาเอง ตวัอย่างเช่น  "นักการเมือง คือ ท่ีตั้ง

แห่งอุดมการณ์" เป็นตน้ 
              5.2)  การใชซ้ํ้ าคาํ เสียง และพยญัชนะ เป็นการใชค้าํซํ้ าเพ่ือเน้นหรือเพ่ิมนํ้ าหนัก

ความหมายใหช้ดัเจนข้ึน ตวัอยา่งเช่น “เลือกประสบการณ์ เลือกคนทาํงาน "สุวิทย"์ เลือกพรรคกิจ

สงัคม”   “รักษโ์ลก รักษป์ระเทศไทย เลือกปุระชยั เลือกพรรครักษส์นัติ”  เป็นตน้ 
              5.3)  การใชน้ามนยั  เป็นการใชค้าํหรือวลีซ่ึงบ่งลกัษณะหรือคุณสมบติัของส่ิงใด 

ส่ิงหน่ึงแทนอีกส่ิงหน่ึง คลา้ยๆสญัลกัษณ์ แต่ต่างกนัตรงท่ีนามนยันั้นจะดึงเอาลกัษณะบางส่วนของ

ส่ิงหน่ึงมากล่าว ใหห้มายถึงส่วนทั้งหมด อาทิเช่น เกา้อ้ี หมายถึง ตาํแหน่ง  มือท่ีสาม หมายถึง ผูก่้อ

ความเดือดร้อน เป็นตน้ ตัวอย่างเช่น  “ผมจะถือธงเดินนาํหน้า เปล่ียนความขัดแยง้ให้เป็นพลงั

ปรองดอง ผมทาํได”้  หมายถึง การเป็นผูน้าํ  เป็นตน้ 
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              5.4)  การใชค้าํเล่นความหมาย  เป็นการใชเ้ล่นคาํโดยใชค้าํท่ีเขียนเหมือนกนั แต่มี

ความหมายต่างกนั การจะตีความหรือเขา้ใจความหมายท่ีผูส่้งสารเจตนาตอ้งการส่ือจาํเป็นตอ้งอาศยั

บริบทแวดลอ้ม ไม่ว่าจะเป็นขอ้ความหรือรูปภาพประกอบ  ตวัอยา่งเช่น “เล้ียงลกูใหดี้ตอ้งหวด  “สู้

แลว้รวย” สร้างศนูยฝึ์กนกักีฬาอาชีพ”  เป็นตน้ 
              5.5)  การใชค้าํพอ้งเสียง เป็นคาํท่ีอ่านออกเสียงเหมือนกนัแต่มกัเขียนต่างกนั อาทิ

เช่น รด-รถ,  กนั-กลัป์-กรรณ, พรรณ-พนัธุ ์เป็นตน้  ตวัอยา่งเช่น  “เม่ือ...นกัการเมืองพดูคาํว่า ซ่ือ + 

สตัย ์ประชาชนจะเป็นสุขอยา่งไร?”  เป็นตน้ 
              6)     การใช้คาํขวญั   ในการศึกษาคร้ังน้ีพบการใชค้าํขวญั  จาํนวน 9 ถอ้ยคาํ  คิดเป็นร้อย

ละ 5.00    ตัวอย่างเช่น “พรรคภูมิใจไทย พูดแลว้ทาํ กลา้ทาํให้คนไทย”   “เดินหน้าต่อไป ดว้ย

นโยบายเพ่ือประชาชน”   เป็นตน้ 

     7)     การใช้ภาษาแนะนําเตือนใจผู้ รับสาร  ในการศึกษาคร้ังน้ีพบการใชภ้าษาแนะนาํ

เตือนใจผูรั้บสาร  จาํนวน 6 ถอ้ยคาํ  คิดเป็นร้อยละ 3.33  ตวัอย่างเช่น  “จะหลงทางกนัอีกก่ีคร้ัง? 

นโยบาย  ผลประโยชน์  พรรคการเมือง”   “หยดุวิกฤติชาติ หยดุแบ่งสี เลือกคนดีเป็นนายกฯ”  เป็น

ตน้ 

                      8)    การใช้ภาษาที่มีช่ือเสียงส่วนตัวเป็นเคร่ืองจูงใจ  ในการศึกษาคร้ังน้ีพบการใช้

ภาษาท่ีมีช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ  จาํนวน 6  ถอ้ยคาํ  คิดเป็นร้อยละ 3.33  ตัวอย่างเช่น  

“เบอร์ 14 รองนายกฯ 6 สมยั รัฐมนตรีว่าการฯ 11 สมยั 7 กระทรวง”  “สานต่อเจตนารมณ์ ม.ร.ว. 

คึกฤทธ์ิ ปราโมช 3 ก.ค. 54 โปรดเลือกเบอร์ 14”  เป็นตน้ 

       9)    การใช้ภาษาแสดงอารมณ์ขัน  ในการศึกษาคร้ังน้ีพบการใชภ้าษาแสดงอารมณ์ขนั 

จาํนวน 5 ถอ้ยคาํ  คิดเป็นร้อยละ 2.77   ตวัอย่างเช่น  “การเมืองเหมือนผา้ออ้ม ยิ่งเปล่ียน...ยิ่งดี”  

“พ่อไม่ใหคิ้ดเร่ืองแฟน แต่เลือกผูแ้ทน พ่อไม่หา้ม”  เป็นตน้ 
    10)    การใช้ภาษาที่แสดงถึงความเป็นพวกพ้องเดียวกนั     ในการศึกษาคร้ังน้ีพบการใช้

ภาษาท่ีแสดงถึงความเป็นพวกพอ้งเดียวกนั จาํนวน 4  ถอ้ยคาํ  คิดเป็นร้อยละ 2.22    ตวัอย่างเช่น  
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“ชาวภาษีเจริญ เลือกคนพ้ืนท่ี คนบา้นเรา”  “หน่ึงเสียงของท่าน หน่ึงเสียงของผม "ร่วมกนัแกไ้ข

ปัญหาของชาติ"  เป็นตน้ 

    11)    การใช้ภาษาเร้าอารมณ์ผู้รับสาร  ในการศึกษาคร้ังน้ีพบการใชภ้าษาเร้าอารมณ์ผูรั้บ

สาร จาํนวน 3  ถอ้ยคาํ  คิดเป็นร้อยละ 1.66  ตวัอยา่งเช่น  “แท็กซ่ีไม่ใช่ควาย  อย่ามาทาํนาบนหลงั

กรู”   เป็นตน้ 

    12)    การใช้ภาษาให้ความรู้สึกถงึการทําความดีเพือ่คนอืน่   ในการศึกษาคร้ังน้ีพบการใช้

ภาษาท่ีแสดงถึงความเป็นพวกพอ้งเดียวกนั จาํนวน 2  ถอ้ยคาํ  คิดเป็นร้อยละ 1.11  ตวัอย่างเช่น  

“ขอบคุณทุกเสียงคนกรุง ท่ีช่วยใหผ้มมีถนนดีๆ”   เป็นตน้ 

 

     ทั้งน้ีตวัอยา่งประกอบและรายละเอียดคาํอธิบายของกลวิธีทางภาษาเพ่ือโน้มน้าวใจแต่

ละกลวิธี ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอไวใ้นส่วนท่ี 3 ภายใตห้ัวขอ้การศึกษากลวิธีทางภาษาเพ่ือโน้มน้าวใจท่ี

พบในกลุ่มวจันกรรมบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554  เพ่ือใหเ้ห็นตวัอย่างการใชก้ลวิธี

ทางภาษาเพ่ือโนม้นา้วใจภายใตว้จันกรรมแต่ละชนิด 

 

3.    การศึกษาความสัมพันธ์ของกลวธิีทางภาษาที่พบในกลุ่มวัจนกรรมต่างๆบนป้ายโฆษณาหา

เสียงเลอืกตั้งปี  พ.ศ. 2554  
    ในแต่ละกลุ่มวจันกรรม ผูว้ิจยัพบกลวิธีทางภาษาท่ีผูส้มคัรใชโ้นม้นา้วใจผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง

หลากหลายรูปแบบ  ดงัต่อไปน้ี 

    1). วัจนกรรมกลุ่มผูกมัด (commissives) จากจาํนวนวัจนกรรมกลุ่มผูกมัดท่ีพบ 93 

ถอ้ยคาํ  พบกลวิธีการใชจุ้ดจูงใจใหส่ิ้งตอบแทน  จาํนวน 56 ถอ้ยคาํ   คิดเป็นร้อยละ 60.22   

กลวิธีการใชภ้าษาในการเนน้จุดเด่นของพรรค จาํนวน 22 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 23.66 กลวิธีการใช้

ภาษาท่ีแสดงถึงการขอโอกาสจากประชาชน จาํนวน 8 ถอ้ยคาํ  คิดเป็นร้อยละ 8.60   กลวิธีการใช ้
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คาํขวญั จาํนวน 4 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 4.30  และกลวิธีการใชส้าํนวนโวหาร  จาํนวน 3 ถอ้ยคาํ 

คิดเป็นร้อยละ 3.22  

 

ตารางท่ี 9  กลวิธีทางภาษาเพ่ือโนม้นา้วใจในวจันกรรมกลุ่มผกูมดัท่ีพบบนป้ายหาเสียงเลือกตั้งปี 

             พ.ศ. 2554 

กลวิธีทางภาษา 

วจันกรรมกลุ่มผกูมดั 
รวมทั้งหมด 

การสญัญา การเสนอตวั 

จาํนวน 

(ถอ้ยคาํ) 
ร้อยละ 

จาํนวน 

(ถอ้ยคาํ) 
ร้อยละ 

จาํนวน 

(ถอ้ยคาํ) 
ร้อยละ 

1. การใชจุ้ดจูงใจใหส่ิ้งตอบแทน 56 60.22 - - 56 60.22 

2. การใชภ้าษาในการเนน้จุดเด่นของพรรค 19 20.43 3 3.22 22 23.66 

3. การใชภ้าษาท่ีแสดงถึงการขอโอกาสจาก  

ประชาชน 
- - 8 8.60 8 8.60 

4. การใชค้าํขวญั 3 3.22 1 1.08 4 4.30 

5. การใชส้าํนวนโวหาร 3 3.22 - - 3 3.22 

รวม 81 87.09 12 12.90 93 100 

 

  1.1)  วจันกรรมการสญัญา    จากจาํนวนท่ีพบ 81 ถอ้ยคาํ พบกลวิธีการใชจุ้ดจูงใจ

ใหส่ิ้งตอบแทน จาํนวน 56 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 60.22  กลวิธีการใชภ้าษาในการเน้นจุดเด่นของ

พรรค จาํนวน 19 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 20.43  กลวิธีการใชค้าํขวญั จาํนวน 3 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อย

ละ 3.22  และกลวิธีการใชส้าํนวนโวหาร จาํนวน 3 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 3.22     
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            ตัวอย่างกลวิธีการใช้จุดจูงใจให้ส่ิงตอบแทนท่ีพบในวัจนกรรมการสัญญา 

                                  ตัวอย่างท่ี 1  “เดินทางสะดวก รถไฟฟ้า 12 สาย 509 กม. เช่ือม กทม.-

ปริมณฑล รถไฟความเร็วสูง เช่ือม กทม.-ภูมิภาค รถเมลคุ์ณภาพ นักเรียน-คนพิการ-ผูสู้งอายุ ฟรี  

ตัว๋ร่วม รถไฟ-รถเมล-์เรือ” 

            เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

แบบบญัชีรายช่ือ  พรรคประชาธิปัตย ์  หมายเลข 10   เป็นการท่ีผูส้มคัรกล่าวสัญญากบัประชาชน

ว่า หากได้รับเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถจัดตั้งรัฐบาล จะดาํเนินนโยบายสร้างรถไฟฟ้า รถไฟ

ความเร็วสูง รถประจาํทางคุณภาพ และตัว๋ร่วมท่ีสามารถใชเ้ดินทางไดท้ั้งรถไฟ รถประจาํทาง และ

เรือ เป็นการพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนใหมี้ความสะดวกสบายมากยิง่ข้ึน 
            ตวัอย่างท่ี 2  “แก้นํ้ าท่วมซํ้ าซาก ทาํเมืองหลวงให้สง่างาม   ถมทะเลต้ืน

ออกไป 10 กิโลเมตร   สร้างเข่ือนกั้นนํ้ าท่วม กทม.   ไดเ้มืองใหม่ ลดแออดั   สร้างงาน 100,000 

อตัรา   มีสวนสาธารณะและทะเลสะอาด เพิ่มแหล่งท่องเท่ียวให ้กทม.” 

                       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

แบบบญัชีรายช่ือ  พรรคเพ่ือไทย   หมายเลข 1 เป็นการท่ีผูส้มคัรกล่าวสัญญากบัประชาชนว่า หาก

ไดรั้บเลือกตั้งจนกระทัง่สามารถจดัตั้งรัฐบาล จะดาํเนินนโยบายการแกปั้ญหาเก่ียวกบันํ้ าท่วมดว้ย

การถมทะเลต้ืน สร้างเข่ือนกั้นนํ้ า พฒันาชุมชนเมือง เพ่ิมอตัราการจา้งงาน ทาํให้ประชาชนกินดีอยู่

ดี หลีกพน้จากปัญหาต่างๆ  

            ตัวอย่างกลวิธีการใช้ภาษาในการเน้นจุดเด่นของพรรคท่ีพบใน 

วัจนกรรมการสัญญา   

                                   ตวัอย่างท่ี 1     “ปฏิรูปประเทศไทย  ไม่ปรองดองกับ "การคอรัปชัน่" ทุก

รูปแบบ”  

             เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

แบบบญัชีรายช่ือ  พรรคการเมืองใหม่   หมายเลข 20  เม่ือพิจารณาแลว้พบว่าผูส้มคัรตอ้งการแสดง

ใหเ้ห็นว่า พรรคการเมืองของตนเองมีความซ่ือสตัย ์ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นการแสดงจุดเด่น
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ของตนเอง แต่ในทางกลบักนัยงัเป็นแสดงจุดดอ้ยของคู่แข่งให้เห็นว่ารัฐบาลท่ีผ่านมามีการทุจริต

คอร์รัปชัน่มากมาย  ถึงเวลาท่ีตอ้งปฏิรูประบบการเมืองแบบใหม่ 
           ตวัอย่างท่ี 2  "ผมจะทาํงานให้กบัพ่ีน้องประชาชนทุกคน แต่จะไม่ลา้งผิด

ใหก้บัคนใดคนหน่ึง" 
           เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

แบบบญัชีรายช่ือ  อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย ์  หมายเลข 10  เม่ือพิจารณาแลว้พบว่า 

เป็นการแสดงให้เห็นขอ้ดีของตนเองว่าเป็นคนทุ่มเทตั้งใจทาํงานเพ่ือประชาชนและประเทศชาติ  

อีกทั้งจะทาํงานดว้ยความซ่ือสตัย ์ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผูท่ี้กระทาํความผิดใดๆ ในทางกลบักนัเป็น

การแสดงจุดดอ้ยของพรรคคู่แข่ง ว่าตอ้งการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง โดยมี

จุดประสงคเ์พ่ือลา้งความผดิใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง 
           ตัวอย่างกลวิธีการใช้การเล่นสาํนวนโวหารท่ีพบในวัจนกรรมการสัญญา                                      
           ตัวอย่าง    “ผมจะถือธงเดินนําหน้า   เปล่ียนความขัดแยง้ให้เป็นพลัง

ปรองดอง  ผมทาํได”้  
                      เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  สนัน่ ขจรประศาสน ์พรรคชาติไทยพฒันา หมายเลข 21 เม่ือพิจารณาแลว้เป็นการเล่น

สาํนวนโวหารแบบนามนัย โดยใชค้าํ “การถือธงเดินนําหน้า”  หมายถึง ผูน้ ํา คือ การท่ีผูส้มคัร

สญัญาจะเป็นผูน้าํทาํใหเ้กิดความสามคัคีปรองดองใหเ้กิดข้ึนในประเทศ 
            ตัวอย่างกลวิธีการใช้คาํขวัญท่ีพบในวัจนกรรมการสัญญา   
            ตวัอยา่งท่ี 1   “พรรคภูมิใจไทย พดูแลว้ทาํ กลา้ทาํใหค้นไทย” 

            เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

แบบบญัชีรายช่ือ  พรรคภูมิใจไทย   หมายเลข 16    เป็นการแสดงจุดยืนและเป้าหมายของพรรคว่า 

คาํสัญญาเก่ียวกับนโยบายต่างๆท่ีกล่าวออกไปสามารถทาํได้จริง และทาํตามนโยบายนั้นอย่าง

แน่นอนเพ่ือประชาชนไทย 
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  1.2)  วจันกรรมการเสนอตวั    จากจาํนวนท่ีพบ 12 ถอ้ยคาํ  พบกลวิธีการใชภ้าษา

ท่ีแสดงถึงการขอโอกาสจากประชาชน จาํนวน 8 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 8.60 กลวิธีการใชภ้าษาใน

การเนน้จุดเด่นของพรรค จาํนวน 3 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 3.22  และกลวิธีการใชค้าํขวญั จาํนวน 1 

ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 1.08   

                     ตัวอย่างกลวิธีการใช้ภาษาท่ีแสดงถึงการขอโอกาสจากประชาชนท่ีพบใน 

วัจนกรรมการเสนอตัว 

          ตวัอยา่งท่ี 1    “ประสบการณ์ทั้งชีวิต ขออุทิศใหค้นไทย” 

          เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

แบบบญัชีรายช่ือ  ชวรัตน์ ชาญวีรกลู หวัหนา้พรรคภูมิใจไทย   หมายเลข 16 เป็นถอ้ยคาํท่ีผูส้มคัร

แสดงเจตนาเพ่ือขอโอกาสทาํงานเพ่ือประชาชน เน่ืองจากมีประสบการณ์เก่ียวกบัการทาํงานในดา้น

บริหารมากมาย 
                                ตวัอย่างท่ี 2   “เบ่ือการเมือง แต่...ตอ้งไปเลือกตั้ง  ผมขอเป็นฝ่ายค้าน ต้าน

คอรัปชัน่”         

                     เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  ชูวิทย ์กมลวิศิษฏ ์ หวัหนา้พรรครักประเทศไทย หมายเลข 5 เป็นการเสนอตวัและขอ

โอกาสเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร โดยผูส้มคัรมุ่งมัน่ขอเป็นฝ่ายคา้น  เพ่ือตรวจสอบการทุจริต

คอร์รัปชัน่ในรัฐบาล 
                     ตัวอย่างกลวิธีการใช้ภาษาในการเน้นจุดเด่นของพรรคท่ีพบในวัจนกรรมการ

เสนอตัว 

          ตวัอยา่ง    “เม่ือคุณตอ้งการความซ่ือสตัย”์ 

         เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรครักประเทศไทย หมายเลข 5  เป็นการท่ีผูส้มคัรนาํเสนอตนเองว่าเป็นผูมี้ความ

ซ่ือสัตย ์ซ่ึงเป็นจุดเด่นของพรรค เพ่ือให้ประชาชนมั่นใจว่าพรรคการเมืองน้ีไม่มีการทุจริต
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คอร์รัปชัน่อยา่งแน่นอน ในทางกลบักนัเป็นผูส้มคัรเช่ือว่าท่ีผา่นมานกัการเมืองหลายคนมีการทุจริต

คอร์รัปชัน่ ซ่ึงถือว่าเป็นขอ้เสีย 
                                ตัวอย่างกลวิธีการใช้คาํขวัญท่ีพบในวัจนกรรมการเสนอตัว 
                     ตวัอยา่ง      “ภูมิปัญญาไทย วิสยัทศัน์สากล” 

                     เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคเสรีนิยม  หมายเลข 22  เป็นการท่ีผูส้มคัรนาํเสนอตนเองว่ามีอุดมการณ์คือ เป็น

พรรคการเมืองท่ีใชรู้ปแบบภูมิปัญญาไทยในการพฒันาประเทศแต่มีวิสัยทศัน์แบบสากล เป็นการ

ประยกุตค์วามเป็นไทยและความเป็นสากลใหป้ระสานกนัเพ่ือทาํใหป้ระเทศเจริญเติบโตได ้ 
 
               2)  วจันกรรมกลุ่มชี้นํา  (directives)  จากจาํนวนวจันกรรมกลุ่มช้ีนาํท่ีพบ 63 ถอ้ยคาํ  พบ 

กลวิธีการใชภ้าษาท่ีแสดงถึงการขอโอกาสจากประชาชน จาํนวน 21 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 33.33   

กลวิธีการใชจุ้ดจูงใจใหส่ิ้งตอบแทน จาํนวน 7 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 11.11 กลวิธีการใชภ้าษาใน

การเน้นจุดเด่นของพรรคจาํนวน 7 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 11.11  กลวิธีการใช้สํานวนโวหาร 

จาํนวน 5 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 7.93   กลวิธีการใชค้าํขวญั  จาํนวน 5  ถอ้ยคาํ  คิดเป็นร้อยละ 7.93    

กลวิธีการใชภ้าษาแสดงอารมณ์ขนั จาํนวน 5 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 7.93 กลวิธีการใชภ้าษาท่ีแสดง

ถึงความเป็นพวกพอ้งเดียวกนั จาํนวน 4  ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 6.35 กลวิธีการใชภ้าษาแนะนํา

เตือนใจผูรั้บสาร จาํนวน 3 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 4.76  กลวิธีการใช้ภาษาเร้าอารมณ์ผูรั้บสาร  

จาํนวน 3 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 4.76  และกลวิธีการใชภ้าษาท่ีมีช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ  

จาํนวน 3  ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 4.76     

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

กลวิธีทางภาษา วจันกรรมกลุ่มช้ีนาํ 
รวมทั้งหมด 

การขอร้อง การจูงใจ การแนะนาํ การเชิญชวน การทา้ทาย 

จาํนวน

(ถอ้ยคาํ) 
ร้อยละ 

จาํนวน

(ถอ้ยคาํ) 
ร้อยละ 

จาํนวน

(ถอ้ยคาํ) 
ร้อยละ 

จาํนวน

(ถอ้ยคาํ) 
ร้อยละ 

จาํนวน

(ถอ้ยคาํ) 
ร้อยละ 

จาํนวน

(ถอ้ยคาํ) 
ร้อยละ 

1.การใชภ้าษาท่ีแสดงถึงการขอโอกาสจาก

ประชาชน 
21 33.33 - - - - - - - - 21 33.33 

2.การใชจุ้ดจูงใจใหส่ิ้งตอบแทน - - 7 11.11 - - - - - - 7 11.11 

3.การใชภ้าษาในการเนน้จุดเด่นของพรรค 3 4.76 4 6.35 - - - - - - 7 11.11 

4.การใชส้าํนวนโวหาร 1 1.59 4 6.35   - - - - 5 7.93 

5.การใชภ้าษาแสดงอารมณ์ขนั - - - - 3 4.76 - - 2 3.17 5 7.93 

6.การใชค้าํขวญั - - 2 3.17 3 4.76 - - - - 5 7.93 

7.การใชภ้าษาท่ีแสดงถึงความเป็นพวกพอ้งเดียวกนั - - - - - - 4 6.35 - - 4 6.35 

8.การใชภ้าษาแนะนาํเตือนใจผูรั้บสาร 1 1.59 - - 2 3.17 - - - - 3 4.76 

9.การใชภ้าษาเร้าอารมณ์ผูรั้บสาร   - - 3 4.76 - - - - - - 3 4.76 

10.การใชภ้าษาท่ีมีช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ   2 3.17 1 1.59 - - - - - - 3 4.76 

รวม 28 44.44 21 33.33 8 12.70 4 6.35 2 3.17 63 100 

ตารางท่ี 10   กลวิธีทางภาษาเพ่ือโนม้นา้วใจในวจันกรรมกลุ่มช้ีนาํท่ีพบบนป้ายหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 
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                        2.1) วจันกรรมการขอร้อง  จากจาํนวนท่ีพบ 28 ถอ้ยคาํ  พบกลวิธีการใชภ้าษาท่ี

แสดงถึงการขอโอกาสจากประชาชน จาํนวน 21 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 33.33  กลวิธีการใชภ้าษาใน

การเน้นจุดเด่นของพรรค  จาํนวน 3  ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 4.76  กลวิธีการใชภ้าษาท่ีมีช่ือเสียง

ส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ  จาํนวน 2  ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 3.17  กลวิธีการใชภ้าษาแนะนาํเตือนใจ

ผูรั้บสาร จาํนวน 1  ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 1.59  และกลวิธีการใชก้ารเล่นสาํนวนโวหาร จาํนวน 1  

ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 1.59  

      ตัวอย่างกลวิธีการใช้ภาษาท่ีแสดงถึงการขอโอกาสจากประชาชนท่ีพบใน 

วัจนกรรมการขอร้อง 

                 ตวัอยา่งท่ี 1    “เพ่ือไทยพร้อมบริหารประเทศ ขอคิดใหม่ ทาํใหม่ เพ่ือไทยทุกคน

..อีกคร้ัง” 

                            เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคเพ่ือไทย  หมายเลข 1 เป็นการท่ีผูส้มคัรขอโอกาสให้ประชาชนเลือกพรรคของ

ตนเป็นรัฐบาลอีกคร้ัง พร้อมแสดงความเช่ือมัน่ใหเ้ห็นว่าพรรคของตนมีความพร้อมเป็นรัฐบาลเพ่ือ

บริหารประเทศ 
                             ตวัอยา่งท่ี 2   “เลือกชูวิทยเ์ป็นฝ่ายคา้น ตา้นคอรัปชัน่ ไดทุ้กเขต ทัว่ประเทศไทย” 

       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรครักประเทศไทย หมายเลข 5  เป็นการท่ีผูส้มคัรขอโอกาสผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งทั่ว

ประเทศให้พรรคของตนเองไดรั้บการเลือกตั้งเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาล เพ่ือตรวจสอบการทุจริต

คอร์รัปชัน่  
       ตัวอย่างกลวิธีการใช้ภาษาในการเน้นจุดเด่นของพรรคท่ีพบในวัจนกรรมการ

ขอร้อง       

       ตวัอยา่งท่ี 1   “เลือกประชาธิปัตย ์ดบัไฟประเทศ ปฏิเสธความรุนแรง”  

       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคประชาธิปัตย ์ หมายเลข 10  เป็นการท่ีผูส้มคัรขอร้องให้ประชาชนเลือกพรรค
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ตนเองพร้อมแสดงให้เห็นจุดเด่นของพรรคว่าไม่ใช้ความรุนแรงในการตดัสินปัญหา จะทาํให้

ประเทศมีความสามคัคี  ไม่มีการก่อจลาจลใดๆ และมีความหมายโดยนัยท่ีผูส้มคัรตอ้งการแสดง

ขอ้ดอ้ยของพรรคการเมืองคู่แข่งว่าเป็นตน้เหตุของความรุนแรงในประเทศชาติ 
       ตวัอยา่งท่ี 2   “คิดแบบใหม่ เลือกคนใหม่ สามคัคี สุจริต โปร่งใส ช่วยกนัเลือก

เพ่ือชาติ เลือกทั้งคนทั้งพรรค”    

       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

แบ่งเขต  สุรพล เมฆะอาํนวยชยั พรรครักษส์นัติ หมายเลข 12  เป็นการท่ีผูส้มคัรขอร้องให้ผูมี้สิทธ์ิ

เลือกตั้งเลือกทั้งตนเองและพรรคของตน โดยแสดงจุดเด่นเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความสามคัคี 

และเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์ 
                             ตัวอย่างกลวิธีการใช้ภาษาท่ีมีช่ือเสียงส่วนตัวเป็นเคร่ืองจูงใจท่ีพบในวัจนกรรม

การขอร้อง 

       ตวัอยา่ง  “สานต่อเจตนารมณ์ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช 3 ก.ค. 54 โปรดเลือก 

เบอร์ 14”    

       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคกิจสงัคม หมายเลข 14  เป็นการใชช่ื้อเสียงของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช ซ่ึงเป็น

ผูก่้อตั้ งพรรคและหัวหน้าพรรคคนแรก ท่านเป็นนักปราชญ์ นักเขียน นักการเมือง และศิลปิน

แห่งชาติ เป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป  ผูส้มคัรแสดงเจตนาร้องขอให้ประชาชน

ลงคะแนนเลือกพรรคของตนเพ่ือสืบสานเจตนารมณ์ของท่านท่ีต้องการใช้ประสบการณ์ 

ความสามารถ ความเสียสละ และความจริงใจท่ีจะทาํประโยชน์ต่อบ้านเมือง เพ่ือท่ีจะมีส่วน

ส่งเสริม รักษาระบอบประชาธิปไตย และทาํงานใหบ้า้นเมืองตามระบอบประชาธิปไตยจะสามารถ

ทาํได ้(พรรคกิจสงัคม, 19 มกราคม 2555)  
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       ตัวอย่างกลวิธีการใช้ภาษาแนะนําเตือนใจผู้ รับสารท่ีพบในวัจนกรรมการ

ขอร้อง 

       ตวัอยา่ง  “หน่ึงเสียงของท่าน หยดุขั้ว สลายสี สามคัคี พ่ีนอ้งไทย” 

       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคชาติพฒันาเพ่ือแผน่ดิน หมายเลข 2 เป็นการท่ีผูส้มคัรขอร้องให้ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง

เลือกพรรคของตน เพ่ือเตือนให้ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งสาํนึกว่า หน่ึงเสียงของทุกคนมีความหมาย เป็น

พลงัสร้างความสามคัคีในประเทศได ้
       ตัวอย่างกลวิธีการใช้การเล่นสาํนวนโวหารท่ีพบในวัจนกรรมการขอร้อง 

       ตวัอยา่ง    “เลือกประสบการณ์ เลือกคนทาํงาน "สุวิทย"์ เลือกพรรคกิจสงัคม” 

       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคกิจสงัคม  หมายเลข 14  ผูส้มคัรใชก้ลวิธีการซํ้ าคาํ เสียง และพยญัชนะ  โดยซํ้ า

คาํ “เลือก” เพ่ือเนน้ความหมาย อีกทั้งยงัมีความคลอ้งจองของแต่ละประโยคดว้ย  
                     2.2)  วจันกรรมการจูงใจ   จากจาํนวนท่ีพบ  21  ถอ้ยคาํ  พบกลวิธีการใชจุ้ดจูงใจให้

ส่ิงตอบแทน จาํนวน 7 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 11.11  กลวิธีการใชส้าํนวนโวหาร จาํนวน 4 ถอ้ยคาํ 

คิดเป็นร้อยละ 6.35  กลวิธีการใชภ้าษาในการเนน้จุดเด่นของพรรค จาํนวน 4 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 

6.35  กลวิธีการใชภ้าษาเร้าอารมณ์ผูรั้บสาร จาํนวน 3 ถอ้ยคาํ  คิดเป็นร้อยละ 4.76  กลวิธีการใชค้าํ

ขวญั  จาํนวน 2 ถอ้ยคาํ  คิดเป็นร้อยละ 3.17  กลวิธีการใชภ้าษาท่ีมีช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ 

จาํนวน 1 ถอ้ยคาํ  คิดเป็นร้อยละ 1.59     

       ตัวอย่างกลวิธีการใช้จุดจูงใจให้ส่ิงตอบแทนท่ีพบในวัจนกรรมการจูงใจ   

       ตวัอยา่งท่ี 1   “เร่งฟ้ืนเศรษฐกิจ เลือกเพ่ือไทยเป็นรัฐบาล” 

       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคเพ่ือไทย  หมายเลข 1  เป็นการท่ีผูส้มคัรแสดงเจตนาชกัจูงโดยให้ขอ้มูลว่า ถา้

ตอ้งการให้เศรษฐกิจเร่งฟ้ืนตวั ตอ้งเลือกพรรคเพ่ือไทยเป็นรัฐบาล เน่ืองจากถา้เศรษฐกิจดี ชีวิต

ความเป็นอยูข่องประชาชนจะดีข้ึนดว้ย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



88 

       ตวัอยา่งท่ี 2   “นกักีฬาเงินลา้นอาจเป็นคุณ “สู้แลว้รวย” สร้างศูนยฝึ์กนักกีฬา

อาชีพ”   

       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคภูมิใจไทย  หมายเลข 16  เป็นการท่ีผูส้มคัรแสดงเจตนาจูงใจว่า ถา้พรรคของ

ตนเองไดรั้บการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลจะสร้างศูนยฝึ์กนักกีฬาอาชีพ ซ่ึงทาํให้ประชาชนท่ีสนใจการ

เล่นกีฬามีรายได ้ และสามารถสร้างฐานะท่ีมัน่คงได ้
       ตัวอย่างกลวิธีการใช้การเล่นสาํนวนโวหารท่ีพบในวัจนกรรมการจูงใจ   
       ตวัอยา่ง    “เล้ียงลกูใหดี้ตอ้งหวด  "สูแ้ลว้รวย"  สร้างศนูยฝึ์กนกักีฬาอาชีพ” 
                             เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคภูมิใจไทย  หมายเลข 16  เป็นลกัษณะการใชค้าํเล่นความหมาย กล่าวคือ ถอ้ยคาํ 

“เล้ียงลกูใหดี้ตอ้งหวด”  ตามความหมายนยัตรง หมายถึง การเล้ียงลกูตอ้งดูแลใกลชิ้ดไม่ปล่อยปละ

ละเลย มีการว่ากล่าวตกัเตือนหรือลงโทษ คลา้ยกบัสุภาษิต รักววัใหผ้กู รักลกูใหตี้ แต่ในความหมาย

ของถอ้ยคาํน้ี ผูส้มคัรตอ้งการส่ือคาํ “หวด” หมายถึงการเล่นกีฬาเทนนิส ซ่ึงศพัท์วงการกีฬา นิยม

ใช้คาํ “หวดลูกสักหลาด”  โดยเห็นได้จากคาํ “สร้างศูนยฝึ์กนักกีฬาอาชีพ” ต่อท้าย ดังนั้นส่ิงท่ี

ผูส้มคัรตอ้งการส่ือคือ การจูงใจใหผู้มี้สิทธ์ิเลือกตั้งเลือกพรรคของตนเองเพ่ือสร้างศูนยฝึ์กนักกีฬา

อาชีพ ทาํใหป้ระชาชนมีรายไดเ้ล้ียงบุตรหลานหรือครอบครัว      
       ตัวอย่างกลวิธีการใช้ภาษาในการเน้นจุดเด่นของพรรคท่ีพบในวัจนกรรมการ

จูงใจ   
       ตวัอยา่ง   “ไม่ตอ้งคิดใหม่ ทาํใหม่ แค่ คิดดี ทาํดี มีรางวลั”        

       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคภูมิใจไทย  หมายเลข 16  เป็นการท่ีผูส้มคัรเน้นนโยบายของตนเองว่ามีจุดเด่น

ตรงท่ีเนน้การทาํความดี คิดดี จะไดรั้บผลตอบแทนท่ีดี  ในทางกลบักนัผูส้มคัรมีการเสียดสีนโยบาย

ของพรรคการเมืองคู่แข่ง คือ พรรคเพ่ือไทย เน่ืองจากพรรคเพ่ือไทยเนน้นโยบาย “คิดใหม่ ทาํใหม่” 

แต่ผูส้มคัรนาํมาปรับเป็น “ไม่ตอ้งคิดใหม่ ทาํใหม่” เพ่ือเสริมนโยบายของตนเอง 
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                             ตัวอย่างกลวิธีการใช้ภาษาเร้าอารมณ์ผู้รับสารท่ีพบในวัจนกรรมการจูงใจ   

       ตวัอยา่ง   “แท็กซ่ีไม่ใช่ควาย  อยา่มาทาํนาบนหลงักรู” 
                             เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคภูมิใจไทย  หมายเลข 16   ผูส้มคัรใชภ้าษาในการเร้าอารมณ์ประชาชนหรือผูมี้

สิทธ์ิเลือกตั้งโดยเฉพาะกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพหาเชา้กินคํ่าอยา่งคนขบัรถแท็กซ่ี แม่คา้หาบเร่แผงลอย 

หรือคนข่ีมอเตอร์ไซครั์บจา้ง ดว้ยการกล่าวถึงนายทุนหรือผูมี้อิทธิพลท่ีเอารัดเอาเปรียบผูป้ระกอบ

อาชีพเหล่าน้ีดว้ยการเรียกเก็บค่าคุม้ครอง  โดยส่วนใหญ่เป็นผูมี้รายได้น้อยแต่กลบัต้องเสียค่า

คุม้ครองให้กับผูมี้อิทธิพล ตรงกบัสาํนวน “ทาํนาบนหลงัคน”  ท่ีหมายถึงคนท่ีคิดหากาํไรหรือ

ผลประโยชน์ใส่ตนดว้ยการเบียดเบียนเอาจากนํ้ าพกันํ้ าแรงผูอ่ื้น แต่ผูส้มคัรใชก้ารปรับถอ้ยคาํให้มี

ความรุนแรงมากข้ึนเป็น “อยา่มาทาํนาบนหลงักรู” เพ่ือสร้างอารมณ์ร่วมใหผู้ป้ระกอบอาชีพเหล่าน้ี

รู้สึกว่าตนเองถูกเอาเปรียบจริง และตนเองไม่ใช่คนโง่ดงันั้นจึงยอมให้ผูมี้อิทธิพลมาเบียดเบียน

ไม่ได ้
                             ตัวอย่างกลวิธีการใช้คาํขวัญท่ีพบในวัจนกรรมการจูงใจ   
                             ตวัอยา่ง   “พรรคความหวงัใหม่ แนวทางประเทศไทย เลือกความหวงัใหม่ คือชยั

ชนะของประชาชน” 
       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคความหวงัใหม่  หมายเลข 34  เป็นการท่ีผูส้มคัรจูงใจประชาชนโดยใชค้าํขวญั

ใหเ้ห็นว่านโยบายของพรรคเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมสาํหรับประเทศไทย  คิดถึงประชาชนมาก่อน

ส่ิงอ่ืนใด 
                              ตัวอย่างกลวิธีการใช้ภาษาท่ีมีช่ือเสียงส่วนตัวเป็นเคร่ืองจูงใจท่ีพบในวัจนกรรม

การจูงใจ   
        ตวัอยา่ง    “ทกัษิณคิด...เพ่ือไทยทาํ "คนเคยทาํ" สนบัสนุน” 
        เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคเพ่ือไทย  หมายเลข 1  เป็นการท่ีผูส้มคัรใชค้วามมีช่ือเสียงของ พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ 
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ชินวตัร เพ่ือจูงใจผูท่ี้ช่ืนชอบใหท้ราบว่า พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ เป็นผูคิ้ดนโยบายต่างๆของพรรค และมี

บุคคลท่ีเคยทาํงานร่วมกนัสนบัสนุนนโยบายต่างๆอีกดว้ย 
         2.3)   วจันกรรมการแนะนาํ   จากจาํนวนท่ีพบ 8 ถอ้ยคาํ พบกลวิธีการใชภ้าษาแสดง

อารมณ์ขนั จาํนวน 3 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 4.76  กลวิธีการใชค้าํขวญั จาํนวน 3 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อย

ละ 4.76  และกลวิธีการใชภ้าษาแนะนาํเตือนใจผูรั้บสาร จาํนวน 2 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อย 3.17    

                  ตัวอย่างกลวิธีการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ขันท่ีพบในวัจนกรรมการแนะนาํ 

                  ตวัอยา่ง    “พ่อไม่ใหคิ้ดเร่ืองแฟน แต่เลือกผูแ้ทน พ่อไม่หา้ม” 
       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคภูมิใจไทย  หมายเลข 16  เป็นการท่ีผูส้มคัรเจตนาแนะนาํให้ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งท่ีมี

อายตุั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปสามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเองว่าตอ้งการเลือกผูส้มคัรคนใด ไม่ควร

ใหผู้ใ้ดชกันาํความคิดแมแ้ต่คนในครอบครัว แต่ผูส้มคัรใชว้ิธีการเสนอแนะสอดแทรกอารมณ์ขนั

ดว้ยการกล่าวถึงผูป้กครองท่ีเขม้งวดเร่ืองความรักในวยัเรียน แต่ถา้เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการตดัสินใจ

เลือกตั้งผูป้กครองไม่ยุง่เก่ียวอยา่งแน่นอน 
        ตัวอย่างกลวิธีการใช้คาํขวัญท่ีพบในวัจนกรรมการแนะนาํ 

        ตวัอยา่ง     “รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั พลงัไทย สร้างชาติ” 

        เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคชาติพฒันาเพ่ือแผน่ดิน  หมายเลข 2 เป็นการท่ีผูส้มคัรแสดงเจตนาแนะนาํโดย

ใช้คาํขวญัว่า ประชาชนชาวไทยควรมีนํ้ าใจนักกีฬา รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั หากทาํไดด้ังน้ีจะทาํให้

ประเทศชาติพฒันาได ้  
                              ตัวอย่างกลวิธีการใช้ภาษาแนะนาํเตือนใจผู้รับสารท่ีพบในวัจนกรรมการแนะนาํ   

                   ตวัอยา่ง    “บา้นเมืองสงบ ตอ้งเคารพกฎหมาย” 

        เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคประชาสนัติ  หมายเลข 33 เป็นการท่ีผูส้มคัรแสดงเจตนาแนะนาํให้ผูมี้สิทธ์ิเห็น
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ว่าประเทศชาติจะมีความสงบสุขได ้ประชาชนในประเทศตอ้งเคารพกฎหมาย  ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย   

มิเช่นนั้น บา้นเมืองจะมีแต่ความวุ่นวาย 
         2.4)   วจันกรรมการทา้ทาย  จากจาํนวนท่ีพบ 2 ถอ้ยคาํ พบกลวิธีการใชภ้าษาแสดง

อารมณ์ขนั 2 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 3.17     
        ตัวอย่างกลวิธีการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ขันท่ีพบในวัจนกรรมการท้าทาย 
        ตวัอยา่ง   “สร้างศนูยฝึ์กนกักีฬาอาชีพ  สู้แลว้รวย  ถา้ชอบอย่าแค่กด Like มา

กาใหเ้ราเบอร์ 16” 
        เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคภูมิใจไทย  หมายเลข 16  เป็นการท่ีผูส้มคัรแสดงเจตนาเพ่ือท้าให้ผูมี้สิทธ์ิ

เลือกตั้งโดยเฉพาะกลุ่มท่ีนิยมใชส่ื้อออนไลน์ facebook มาลงคะแนนเสียง โดยการแทรกอารมณ์

ขนัดว้ยคาํ “กด like”  มีความหมายว่าชอบส่ิงนั้น ส่งผลให้นํ้ าเสียงของถอ้ยคาํน้ีมีความทีเล่นทีจริง 

นั่นคือถึงแมว้่าถอ้ยคาํน้ีเป็นการแสดงเจตนาทา้ทาย  แต่การใช้ภาษาสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย 

สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได ้

          2.5)   วจันกรรมการเชิญชวน  จากจาํนวนท่ีพบ 4 ถอ้ยคาํ  พบกลวิธีใชภ้าษาท่ีแสดง

ถึงความเป็นพวกพอ้งเดียวกนั จาํนวน 4 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 6.35   
                   ตัวอย่างกลวิธีใช้ภาษาท่ีแสดงถึงความเป็นพวกพ้องเดียวกันท่ีพบในวัจนกรรม

การเชิญชวน       
                   ตวัอยา่งท่ี 1   “ชาวภาษีเจริญ เลือกคนพ้ืนท่ี คนบา้นเรา” 
        เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

แบ่งเขต  มานะ คงวุฒิปัญญา  พรรคเพ่ือไทย  หมายเลข 1  เป็นการท่ีผูส้มคัรแสดงเจตนาเชิญชวน

โดยแสดงให้เห็นว่าเลือกผูส้มคัรท่ีเป็นคนพ้ืนท่ีจะทาํให้รู้ปัญหาในพ้ืนท่ีไดดี้กว่า และยงัเป็นการ

แสดงใหเ้ห็นว่าผูส้มคัรเป็นพวกเดียวกบัประชาชน มีความใกลชิ้ด สามารถเขา้ถึงไดง่้าย   
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                              ตวัอยา่งท่ี 2  “หน่ึงเสียงของท่าน  หน่ึงเสียงของผม  "ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาของ

ชาติ"    
        เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

แบ่งเขต  มานะ คงวุฒิปัญญา  พรรคเพ่ือไทย  หมายเลข 1  เป็นการท่ีผูส้มคัรแสดงเจตนาเชิญชวน

ใหเ้ห็นว่าทุกคะแนนเสียงของประชาชนมีความสาํคญั  สามารถแกปั้ญหาของประเทศได ้รวมทั้ง

คะแนนเสียงของตวัผูส้มคัรเอง ตอ้งการส่ือว่าประชาชนทุกคนและผูส้มคัรต่างมีฐานะเป็นพลเมือง

ไทยท่ีมีหนา้ท่ีในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเช่นเดียวกนั 
 
    3) วจันกรรมกลุ่มบอกกล่าว (assertives) จากจาํนวนวจันกรรมกลุ่มบอกกล่าวท่ีพบ 15 

ถอ้ยคาํ  พบกลวิธีการใชภ้าษาแสดงขอ้มลูเท็จจริง  จาํนวน 12 ถอ้ยคาํ   คิดเป็นร้อยละ 80.00  

กลวิธีการใชภ้าษาท่ีมีช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ  จาํนวน 3 ถอ้ยคาํ  คิดเป็นร้อยละ 20.00  

 

ตารางท่ี 11 กลวิธีทางภาษาเพ่ือโนม้นา้วใจในวจันกรรมกลุ่มบอกกล่าวท่ีพบบนป้ายหาเสียงเลือกตั้ง   

          ปี พ.ศ. 2554 

กลวิธีทางภาษา 

วจันกรรมกลุ่มบอกกล่าว 
รวมทั้งหมด 

การใหข้อ้มลู 

จาํนวน (ถอ้ยคาํ) ร้อยละ 
จาํนวน 

(ถอ้ยคาํ) 
ร้อยละ 

1.การใชภ้าษาแสดงขอ้มลูเท็จจริง 12 80 12 80 

2.การใชภ้าษาท่ีมีช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ 3 20 3 20 

รวม 15 100 15 100 
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          3.1)  วจันกรรมการให้ขอ้มูล  จากจาํนวนท่ีพบ 15 ถอ้ยคาํ พบกลวิธีการใช้ภาษา

แสดงข้อมูลเท็จจริง จาํนวน 12 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 80  และ  กลวิธีการใช้ภาษาท่ีมีช่ือเสียง

ส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ จาํนวน 3 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 20.00 

      ตัวอย่างกลวิธีการใช้ภาษาแสดงข้อมลูเท็จจริงท่ีพบในวัจนกรรมการให้ข้อมลู 

      ตั ว อ ย่ า ง ท่ี  1     “ ศ . ร . ต . อ .  ปุ ร ะ ชั ย  เ ป่ี ย ม ส ม บู ร ณ์   เ บ อ ร์  1 2 

facebook.com/purachaip” 

      เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรครักษ์สันติ  หมายเลข 12  เป็นการบอกกล่าวข้อมูลเท็จจริงเร่ืองช่ือผูส้มคัร 

หมายเลขพรรค และส่ือออนไลน์เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถเขา้ไปสืบคน้ขอ้มลูเพ่ิมเติมได ้
      ตวัอยา่งท่ี 2  “มานะ คงวุฒิปัญญา เบอร์ 1 เขตสามสิบเอ็ด ภาษีเจริญ-บางกอก

ใหญ่” 

      เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

แบ่งเขต มานะ คงวุฒิปัญญา  พรรคเพ่ือไทย  หมายเลข 1  เป็นการบอกกล่าวขอ้มูลเท็จจริงเร่ืองช่ือ

ผูส้มคัร หมายเลขพรรค และเขตท่ีลงสมคัร 
      ตัวอย่างกลวิธีการใช้ภาษาท่ีมีช่ือเสียงส่วนตัวเป็นเคร่ืองจูงใจท่ีพบในวัจนกรรม

การให้ข้อมลู 

                 ตวัอยา่งท่ี 1  “ผูบุ้กเบิกฟุตซอลไทยสู่ระดบัโลก อดิศกัด์ิ (ป๋อม) เบ็ญจศิริวรรณ 

ผู ้สมัครสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร แบบบัญชีราย ช่ือ พรรคพลังชล www.pomadisak.com, 

@Pom_Adisak, www.facebook.com/pomadisak” 

      เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  อดิศกัด์ิ  เบ็ญจศิริวรรณ  พรรคพลงัชล  หมายเลข 6  เม่ือพิจารณาคาํ “ผูบุ้กเบิกฟุตซอล

ไทยสู่ระดบัโลก” พบว่าเป็นการท่ีผูส้มคัรใชช่ื้อเสียงดา้นการกีฬาของตนเองเพิ่มความเช่ือมัน่ให้ผูมี้

สิทธ์ิเลือกตั้งไดท้ราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายเก่ียวกับการกีฬา เสริมให้ประชาชนมัน่ใจว่า

ผูส้มคัรจะสามารถบริหารงานกีฬาไดอ้ยา่งแน่นอน 
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       ตัวอย่างท่ี 2    “เบอร์ 14  รองนายกฯ 6 สมยั รัฐมนตรีว่าการฯ 11 สมยั 7 

กระทรวง” 
       เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  สุวิทย ์ คุณกิตติ  พรรคกิจสังคม  หมายเลข 14   จากถอ้ยคาํขา้งต้นแสดงให้เห็นว่า

ผูส้มคัรตอ้งการบอกกล่าวเก่ียวกบัประสบการณ์การทาํงานของตนว่าเคยดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง

มากมายและมีประสบการณ์การทาํงานทางดา้นน้ีมายาวนาน  เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูมี้สิทธ์ิ

เลือกตั้งว่าผูส้มคัรสามารถเป็นตวัแทนของประชาชนเพ่ือบริหารประเทศไดอ้ยา่งแน่นอน 
 
  4)  วัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก (expressives)     จากจาํนวนวจันกรรมกลุ่มแสดง

ความรู้สึกท่ีพบ 9 ถอ้ยคาํ พบกลวิธีการใชภ้าษาในการเน้นจุดเด่นของพรรค จาํนวน 3  ถอ้ยคาํ คิด

เป็นร้อยละ 33.33  กลวิธีการใชภ้าษาแนะนาํเตือนใจผูรั้บสาร  จาํนวน 3  ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 

33.33   กลวิธีการใชภ้าษาใหค้วามรู้สึกถึงการทาํความดีเพ่ือคนอ่ืน  จาํนวน 2  ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อย

ละ 22.22 และ กลวิธีการใชก้ารเล่นสาํนวนโวหาร จาํนวน 1  ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 11.11     
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ตารางท่ี 12  กลวิธีทางภาษาเพ่ือโนม้นา้วใจในวจันกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึกท่ีพบบนป้ายหาเสียง

             เลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 

กลวิธีทางภาษา 

วจันกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก 
รวมทั้งหมด 

การเตือน การขอบคุณ 

จาํนวน 

(ถอ้ยคาํ) 
ร้อยละ 

จาํนวน 

(ถอ้ยคาํ) 
ร้อยละ 

จาํนวน 

(ถอ้ยคาํ) 
ร้อยละ 

1.การใชภ้าษาในการเนน้จุดเด่นของพรรค 3 33.33 - - 3 33.33 

2.การใชภ้าษาแนะนาํเตือนใจผูรั้บสาร 3 33.33 - - 3 33.33 

3.การใชภ้าษาใหค้วามรู้สึกถึงการทาํความดีเพ่ือ

คนอ่ืน 
- - 2 22.22 2 22.22 

4.กลวิธีการใชก้ารเล่นสาํนวนโวหาร 1 11.11 - - 1 11.11 

รวม 7 77.77 2 22.22 9 100 

 

         4.1)  วจันกรรมการเตือน  จากจาํนวนท่ีพบ 7 ถอ้ยคาํ พบกลวิธีการใชภ้าษาในการเนน้

จุดเด่นของพรรค จาํนวน 3  ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 33.33  กลวิธีการใชภ้าษาแนะนาํเตือนใจผูรั้บ

สาร  จาํนวน 3  ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ กลวิธีการใชก้ารเล่นสาํนวนโวหาร จาํนวน 1  

ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 11.11   

      ตัวอย่างกลวิธีการใช้ภาษาในการเน้นจุดเด่นของพรรคท่ีพบในวัจนกรรมการ

เตือน 

      ตวัอยา่ง   “แน่ใจหรือ? …ไปทางน้ี นโยบายคอรัปชัน่” 

      เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรครักประเทศไทย  หมายเลข 5 เป็นการท่ีผูส้มคัรเตือนผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งโดยการตั้ง
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คาํถามว่า “แน่ใจหรือ?” เพ่ือให้ได้คิดทบทวนอีกคร้ัง พร้อมกบัแสดงจุดดอ้ยของพรรคคู่แข่งว่า

นโยบายท่ีนาํเสนอ เป็นนโยบายท่ีเอ้ือใหมี้การทุจริตคอร์รัปชัน่ 
      ตัวอย่างกลวิธีการใช้ภาษาแนะนาํเตือนใจผู้รับสารท่ีพบในวัจนกรรมการเตือน 

      ตวัอยา่ง   “บตัรเสียเป็นลา้นแน่  ถา้กากบาทผดิช่อง” 

      เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคเพ่ือไทย  หมายเลข 1  จากถอ้ยคาํข้างต้นเป็นการเตือนผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งให้มี

ความระมดัระวงัในขณะท่ีทาํเคร่ืองหมายลงบนบตัรเลือกตั้ง โดยเลือกทาํเคร่ืองหมายให้ถูกช่องท่ี

ต้องการลงคะแนน เพราะถา้ทาํเคร่ืองหมายผิดช่องหรือไม่ทาํเคร่ืองหมายกากบาท X บัตร

ลงคะแนนนั้นจะกลายเป็นบตัรเสียทนัที 
      ตัวอย่างกลวิธีการใช้การเล่นสาํนวนโวหารท่ีพบในวัจนกรรมการเตือน 

      ตวัอยา่ง  “เม่ือ...นกัการเมืองพดูคาํว่า ซ่ือ + สตัย ์ประชาชนจะเป็นสุขอยา่งไร?” 

      เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรครักประเทศไทย  หมายเลข 5 เป็นลกัษณะการใชค้าํพอ้งเสียงท่ีผูส้มคัรตอ้งการ

เล่นคาํ “ซ่ือ + สัตย”์ โดยใชค้าํพอ้งในคาํว่า “สัตย”์  เป็น “สัตว”์ ซ่ึงถา้แปลความหมายตามนัยท่ี

ผูส้มคัรตอ้งการจะหมายถึง สตัวท่ี์โง่เขลา และเม่ือนกัการเมืองพดูคาํน้ีออกมา ประเทศคงไม่พฒันา

และประชาชนจะไม่มีความสุขแน่นอน 
         4.2)  วจันกรรมการขอบคุณ  มีจาํนวน 2 ถอ้ยคาํ พบกลวิธีการใชภ้าษาใหค้วามรู้สึกถึง

การทาํความดีเพ่ือคนอ่ืน จาํนวน 2 ถอ้ยคาํ คิดเป็นร้อยละ 22.22 

      ตัวอย่างกลวิธีการใช้ภาษาให้ความรู้สึกถึงการทาํความดีเพ่ือคนอ่ืนท่ีพบใน 

วัจนกรรมการขอบคุณ 

      ตวัอยา่ง     “ขอบคุณทุกเสียงคนกรุง ท่ีช่วยใหพ้วกผมมีรายได”้         

                 เป็นถอ้ยคาํจากป้ายโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ  พรรคภูมิใจไทย  หมายเลข 16  เป็นการท่ีผูส้มคัรแสดงเจตนาให้ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งรู้สึก

ว่าหากเลือกพรรคของตนเท่ากบัไดท้าํประโยชน์เพ่ือผูอ่ื้น เพราะนโยบายของพรรคไม่เพียงแต่ผูมี้
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สิทธ์ิเลือกตั้งจะไดรั้บประโยชน์เท่านั้น แต่ยงัเป็นการสร้างโอกาสให้ผูอ่ื้นสามารถสร้างรายไดแ้ละ

มีความเป็นอยูท่ี่ดีอีกดว้ย 
 
 จากการศึกษาการใชว้จันกรรมและกลวิธีทางภาษาเพ่ือโนม้นา้วใจบนป้ายโฆษณาหาเสียง

เลือกตั้งปี พ.ศ. 2554  ทาํใหท้ราบถึงกลุ่มวจันกรรมท่ีพบบนป้ายหาเสียงเหล่านั้น ไดแ้ก่  วจันกรรม

กลุ่มผกูมดั วจันกรรมกลุ่มช้ีนาํ วจันกรรมกลุ่มบอกกล่าว และวจันกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก ซ่ึงใน

แต่ละกลุ่มวจันกรรมยงัพบความถ่ีของการใชว้จันกรรมท่ีแตกต่างกันไป รวมถึงทาํให้ทราบถึง

กลวิธีทางภาษาท่ีผูส่้งสารคือผูส้มคัรรับเลือกตั้งใชเ้พ่ือโน้มน้าวใจให้ผูรั้บสารคือผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง

เลือกพรรคของตน นอกจากน้ีผลการศึกษายงัทาํใหท้ราบถึงกลวิธีทางภาษาเพ่ือโน้มน้าวใจท่ีไดรั้บ

ความนิยมในแต่ละกลุ่มวจันกรรมต่างๆดงัผลการศึกษาท่ีแสดงขา้งตน้  
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล ขอ้จาํกดั ปัญหา และขอ้เสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการวิจยั 
 การศึกษาเร่ืองการใชว้จันกรรมและกลวิธีทางภาษาบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 

2554 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประเภทของวจันกรรมและกลวิธีทางภาษาเพ่ือโน้มน้าวใจท่ีพบจาก

ป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไทยเป็นการทัว่ไป พ.ศ. 2554 รวมทั้งศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทของวจันกรรมและกลวิธีทางภาษาท่ีพบโดยเก็บข้อมูลจากป้าย

โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทั้งหมด 150 ป้าย นาํมาถอดเป็นถอ้ยคาํไดจ้าํนวนทั้งส้ิน 180 ถอ้ยคาํ ในการ

วิเคราะห์ประเภทของวจันกรรมและกลวิธีทางภาษาเพ่ือโนม้นา้วใจนั้น ผูว้ิจยัไดส้ร้างกรอบการวิจยั

โดยอา้งอิงจากทฤษฎีเร่ืองวจันกรรมของ Searle (1969) ซ่ึงแบ่งประเภทของกลุ่มวจันกรรมเป็น 5 

กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มบอกกล่าว  (assertives)  กลุ่มช้ีนาํ (directives)  กลุ่มผกูมดั  (commissives) กลุ่ม

แสดงความรู้สึก (expressives) และกลุ่มแถลงการณ์ (declaratives) และงานวิจยัเก่ียวกบักลวิธีทาง

ภาษาของกนกพรรณ คาํวงศปิ์น (2544) โดยสรุปกลวิธีทางภาษาได ้6 กลวิธี ไดแ้ก่ การใชจุ้ดจูงใจ

ใหส่ิ้งตอบแทน การใชภ้าษาท่ีแสดงถึงความเป็นพวกพอ้งเดียวกนั   การใชภ้าษาท่ีมีช่ือเสียงส่วนตวั

เป็นเคร่ืองจูงใจ   การใชภ้าษาในการเน้นจุดเด่นของพรรค  การใชภ้าษาท่ีแสดงถึงการขอโอกาส

จากประชาชน และการใชค้าํขวญั 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีจาํแนกผลการวิจยัออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการศึกษาประเภท

ของกลุ่มวจันกรรมท่ีใชใ้นขอ้ความบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554  ส่วนท่ี 2 เป็น

การศึกษากลวิธีทางภาษาท่ีใชใ้นขอ้ความบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554  และส่วนท่ี 3  
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การศึกษาความสัมพนัธ์ของกลวิธีทางภาษาท่ีพบในกลุ่มวจันกรรมต่างๆบนป้ายโฆษณาหาเสียง

เลือกตั้งปี พ.ศ. 2554  ดงัน้ี 
 1.     การศึกษาประเภทของกลุ่มวจันกรรมท่ีใชใ้นขอ้ความบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

ปี พ.ศ. 2554 
         ประเภทของกลุ่มวจันกรรมท่ีพบบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 พบ 4 

ประเภทเรียงตามลาํดบัดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 วจันกรรมกลุ่มผกูมดั (commissives) อนัดบัท่ี 2 วจันกรรม

กลุ่มช้ีนาํ (directives) อนัดบัท่ี 3 วจันกรรมกลุ่มบอกกล่าว (assertives) อนัดบัท่ี 4 วจันกรรมกลุ่ม

แสดงความรู้สึก (expressives) โดยไม่พบวจันกรรรมกลุ่มแถลงการณ์ (declaratives) แต่อย่างใด 

และในแต่ละกลุ่มวจันกรรมผลการศึกษาพบวจันกรรม ดงัน้ี 

  1.1  วจันกรรมกลุ่มผกูมดั (commissives) พบ 2 วจันกรรมเรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่  

วจันกรรมการสญัญา และการเสนอตวั  
             1.2  วจันกรรมกลุ่มช้ีนาํ (directives) พบ 5 วจันกรรมเรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่  

วจันกรรมการขอร้อง   การจูงใจ   การแนะนาํ  การทา้ทาย   และการเชิญชวน  
           1.3  วจันกรรมกลุ่มบอกกล่าว (assertives)  พบ 1 วจันกรรม คือ วจันกรรมการให้

ขอ้มลู  
           1.4  วจันกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก (expressives) พบ 2 วจันกรรมเรียงตามลาํดบั 

ไดแ้ก่ วจันกรรมการเตือน และการขอบคุณ  
 2.     การศึกษากลวิธีทางภาษาท่ีใชใ้นขอ้ความบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 
         กลวิธีทางภาษาเพ่ือโนม้นา้วใจท่ีพบบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 พบ 

จาํนวนทั้งส้ิน 12 กลวิธี โดยพบกลวิธีตามกรอบการวิจยัของของกนกพรรณ คาํวงศปิ์น (2544) ทั้ง 

6 กลวิธี และพบว่าผูส้มคัรใชก้ลวิธีการใชจุ้ดจูงใจใหส่ิ้งตอบแทนมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัพบกลวิธี

อ่ืนๆนอกเหนือจากกรอบการวิจยัอีกจาํนวน 6 กลวิธี ไดแ้ก่ กลวิธีการใชภ้าษาแสดงขอ้มูลเท็จจริง

เพ่ือนาํเสนอสารซํ้าๆ    กลวิธีการใชส้าํนวนโวหาร    กลวิธีการใชภ้าษาแนะนาํเตือนใจผูรั้บสาร     
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กลวิธีการใชภ้าษาแสดงอารมณ์ขนั กลวิธีการใชภ้าษาเร้าอารมณ์ผูรั้บสาร และกลวิธีการใชภ้าษาให้

ความรู้สึกถึงการทาํความดีเพ่ือคนอ่ืน 

 3.     การศึกษาความสัมพนัธ์ของกลวิธีทางภาษาท่ีพบในกลุ่มวจันกรรมต่างๆบนป้าย

โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 
          กลวิธีทางภาษาเพ่ือโนม้นา้วใจท่ีพบในแต่ละกลุ่มวจันกรรมมีดงัน้ี 
           3.1 วจันกรรมกลุ่มผกูมดั (commissives) ในแต่ละวจันกรรมพบกลวิธีทางภาษาเพ่ือ

โนม้นา้วใจ ดงัน้ี 
        3.1.1 วจันกรรมการสญัญา     พบกลวิธีการใชจุ้ดจูงใจใหส่ิ้งตอบแทน 

 กลวิธีการใชภ้าษาในการเนน้จุดเด่นของพรรค   กลวิธีการใชก้ารเล่นสาํนวนโวหาร   และ 

กลวิธีการใชค้าํขวญั ตามลาํดบั 

        3.1.2  วจันกรรมการเสนอตวั  พบกลวิธีการใชภ้าษาท่ีแสดงถึงการขอโอกาส

จากประชาชน กลวิธีการใชภ้าษาในการเนน้จุดเด่นของพรรค และกลวิธีการใชค้าํขวญั ตามลาํดบั 

            3.2 วจันกรรมกลุ่มช้ีนาํ   (directives)    ในแต่ละวจันกรรมพบกลวิธีทางภาษาเพ่ือ 
โนม้นา้วใจ ดงัน้ี 
                   3.2.1  วจันกรรมการขอร้อง  พบกลวิธีการใชภ้าษาท่ีแสดงถึงการขอโอกาสจาก

ประชาชน กลวิธีการใชภ้าษาในการเน้นจุดเด่นของพรรค  กลวิธีการใชภ้าษาท่ีมีช่ือเสียงส่วนตวั

เป็นเคร่ืองจูงใจ กลวิธีการใชก้ารเล่นสาํนวนโวหาร และกลวิธีการใชภ้าษาแนะนาํเตือนใจผูรั้บสาร 

ตามลาํดบั  

        3.2.2  วจันกรรมการจูงใจ    พบกลวิธีการใชจุ้ดจูงใจใหส่ิ้งตอบแทน 

กลวิธีการใชภ้าษาในการเน้นจุดเด่นของพรรค  กลวิธีการใชก้ารเล่นสาํนวนโวหาร กลวิธีการใช้

ภาษาเร้าอารมณ์ผูรั้บสาร  กลวิธีการใชค้าํขวญั  และกลวิธีการใชภ้าษาท่ีมีช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ือง

จูงใจ  ตามลาํดบั 

                               3.2.3  วจันกรรมการแนะนาํ      พบกลวิธีการใชภ้าษาแสดงอารมณ์ขนั          

  กลวิธีการใชภ้าษาแนะนาํเตือนใจผูรั้บสาร  และกลวิธีการใชค้าํขวญั    ตามลาํดบั 
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          3.2.4   วจันกรรมการทา้ทาย  พบกลวิธีการใชภ้าษาแสดงอารมณ์ขนั                     

                     3.2.5   วจันกรรมการเชิญชวน  พบกลวิธีใชภ้าษาท่ีแสดงถึงความเป็นพวก

พอ้งเดียวกนั  
            3.3 วจันกรรมกลุ่มบอกกล่าว (assertives) ในแต่ละวจันกรรมพบกลวิธีทางภาษาเพ่ือ

โนม้นา้วใจ ดงัน้ี 
        3.3.1  วจันกรรมการใหข้อ้มลู  พบกลวิธีการใชภ้าษาแสดงขอ้มูลเท็จจริง และ

กลวิธีการใชภ้าษาท่ีมีช่ือเสียงส่วนตวัเป็นเคร่ืองจูงใจ  ตามลาํดบั 

            3.4 วจันกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก   (expressives)     ในแต่ละวจันกรรมพบกลวิธี

ทางภาษาเพ่ือโนม้นา้วใจ ดงัน้ี 
                              3.4.1  วจันกรรมการเตือน  พบกลวิธีการใชภ้าษาในการเน้นจุดเด่นของพรรค  

กลวิธีการใชภ้าษาแนะนาํเตือนใจผูรั้บสาร  และกลวิธีการใชก้ารเล่นสาํนวนโวหาร ตามลาํดบั 

        3.4.2  วจันกรรมการขอบคุณ  พบกลวิธีการใชภ้าษาให้ความรู้สึกถึงการทาํ

ความดีเพ่ือคนอ่ืน  

 

2. อภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการวิจยัจะนาํเสนอเป็น   3   ส่วน  คือ   ส่วนแรกเป็นการอภิปรายผลเร่ือง 
วจันกรรมท่ีพบในขอ้ความบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 ส่วนท่ี 2 เป็นการอภิปราย

ผลเร่ืองกลวิธีทางภาษาท่ีพบในขอ้ความบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554  และส่วนท่ี 3  

คือการอภิปรายผลความสมัพนัธข์องกลวิธีทางภาษาท่ีพบในกลุ่มวจันกรรมต่างๆบนป้ายโฆษณาหา

เสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 

 2.1 วจันกรรมท่ีพบในขอ้ความบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 

       ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าผูส้มคัรรับเลือกตั้งใชว้จันกรรมกลุ่มผกูมดัในการโฆษณาหา

เสียงเลือกตั้งมากท่ีสุด ประกอบดว้ยวจันกรรมการสัญญาและวจันกรรมการเสนอตวั โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งวจันกรรมการสัญญาซ่ึงพบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45 จากจาํนวนทั้งหมด 180 ถอ้ยคาํ 
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เน่ืองจากผูส้มคัรใชว้จันกรรมการสญัญาเพ่ือเป็นการใหค้าํมัน่เก่ียวกบันโยบายต่างๆ อาทิเช่น การ

พฒันาประเทศ  การปรองดอง การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชากร เป็นตน้ ทั้งน้ีนโยบายของ

พรรคเป็นเน้ือหาสําคัญหลกัท่ีพรรคการเมืองต่างๆต้องการส่ือสารให้ประชาชนหรือผูมี้สิทธ์ิ

เลือกตั้งรับทราบ โดยมกัจะนาํเร่ืองท่ีประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษมาเป็นจุดสาํคญัเพ่ือสร้าง

ความน่าสนใจไดอ้ย่างรวดเร็ว ดงันั้นนโยบายต่างๆจึงสามารถสะทอ้นสภาพสังคมและปัญหาท่ี

เกิดข้ึนในปัจจุบนัท่ีประชาชนตอ้งการใหรั้ฐบาลแกไ้ข ในการเลือกตั้งคร้ังน้ีมีนโยบายส่วนใหญ่ท่ี

คลา้ยๆกนั คือ เนน้การแกไ้ขปัญหาปากทอ้งและคุณภาพชีวิตประชาชน รวมทั้งสร้างความสามคัคี

ปรองดองภายในประเทศเป็นหลกั สุทธิมา สญัวงษ ์(2554) กล่าวว่าในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาทิศทาง

นโยบายของพรรคการเมืองมีความเปล่ียนแปลง เช่นเดียวกบัพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชน

บางส่วนท่ีหนัมาใหค้วามสาํคญักบันโยบายมากกว่าบุคคลและพรรคการเมือง เห็นไดจ้ากผลการ

สาํรวจของนิดา้โพลรายงาน ณ วนัท่ี 22 เมษายน 2554 ระบุว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2554 คือนโยบายของพรรคการเมืองจาํนวนร้อยละ 

48.39   รองลงมาเป็นการเลือกจากความชอบส่วนบุคคลจาํนวนร้อยละ 20.10  ในขณะท่ีการ

ตัดสินใจเลือกจากตัวผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมีเพียงร้อยละ 13.65 เท่านั้น จากสถิติ

ดงักล่าวนโยบายของพรรคจึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีโน้มน้าวความสนใจของผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง หากพรรค

การเมืองใดมีนโยบายท่ีตรงตามความตอ้งการของประชาชนมากยอ่มมีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บการเลือกตั้ง

มากเช่นเดียวกนั   ดงันั้นพรรคการเมืองต่างๆจึงมุ่งเนน้การใชว้จันกรรมการสัญญาในการโฆษณา

หาเสียง เป็นการให้คาํมัน่ว่าหากได้รับการเลือกตั้งจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้จะกระทาํตาม

นโยบายท่ีประกาศไวอ้ยา่งแน่นอน 

       กลุ่มวจันกรรมท่ีพบมากท่ีสุดเป็นอนัดบัสองคือกลุ่มวจันกรรมช้ีนาํ อนัไดแ้ก่วจันกรรม

การขอร้อง คิดเป็นร้อยละ   15.55  จากจาํนวนทั้งหมด   180   ถอ้ยคาํ   วจันกรรมน้ีเป็นการออ้น

วอนใหผู้มี้สิทธ์ิเลือกตั้งตดัสินใจเลือกตนเองและพรรคการเมืองของตน การขอร้องเป็นการส่ือสาร

ดว้ยความสุภาพรูปแบบหน่ึง  ปนันดา  เลอเลิศยุติธรรม (2549 : 273)   กล่าวว่า   ความสุภาพท่ี

ปรากฏในวจันกรรมการขอร้องมีหลายลกัษณะ การยกยอ่งผูฟั้งเป็นลกัษณะหน่ึงท่ีผูข้อร้องเลือกใช้

คาํศพัทท่ี์สุภาพในการขอร้อง ซ่ึงเป็นการยกยอ่งใหเ้กียรติแก่ผูถ้กูขอร้อง ถา้คาํศพัทท่ี์นาํมาใชสุ้ภาพ

มากข้ึนเท่าใดก็ยิง่เป็นการยกยอ่งและใหเ้กียรติกบัผูถ้กูขอร้องมากข้ึนเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

สงัคมไทยท่ีถือว่าความสุภาพและการรักษาหนา้เป็นส่ิงสาํคญัเพ่ือช่วยผดุงความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นให้
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ราบร่ืน (Margaret Ukosakul, 1999) ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งคร้ังน้ีพบว่าผูส้มคัรส่วนใหญ่ใช้

คาํ “โปรดเลือก” และถอ้ยคาํการขอโอกาสจากประชาชนใหเ้ลือกตนเอง อนัแสดงถึงการยกยอ่ง ให้

เกียรติ และวิงวอนต่อผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง ซ่ึงอาจโนม้นา้วใจผูมี้สิทธ์ิใหต้ดัสินใจเลือกตนเองและพรรค

การเมืองของตนได ้ 

       วจันกรรมท่ีพบมากท่ีสุดเป็นอนัดบัสามคือกลุ่มวจันกรรมช้ีนาํ ไดแ้ก่วจันกรรมการจูง

ใจ  คิดเป็นร้อยละ    11.67   จากจาํนวนทั้งหมด     180     ถอ้ยคาํ     วจันกรรมน้ีเป็นการบอกกล่าว

ขอ้มลูเพ่ือชกัจูงให้ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งเลือกพรรคการเมืองของตนเอง ผลการศึกษาพบว่าผูส้มคัรใช้

ขอ้มูลชักนําเป็นไปทางเดียวกับนโยบายของตนเอง อาทิเช่น “เล้ียงลูกให้ดีตอ้งหวด สู้แลว้รวย 

สร้างศนูยฝึ์กนกักีฬาอาชีพ” เป็นการจูงใจว่าการเป็นนกักีฬาทาํใหมี้รายไดส้ามารถเล้ียงดูครอบครัว

ไดเ้ช่ือมโยงกบันโยบายสร้างศนูยฝึ์กนกักีฬาอาชีพ เป็นตน้ เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าแมว้จันกรรมการจงูใจ

จะเป็นวจันกรรมหน่ึงท่ีมีบทบาทในการโนม้นา้วใจผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง          แต่ยงัพบจาํนวนนอ้ยกว่า 

วจันกรรมการขอร้อง นัน่อาจเป็นเพราะผูส้มคัรเล็งเห็นว่าสาํหรับสังคมไทยการใชค้วามสุภาพใน

การขอร้องเพ่ือโนม้นา้วใจผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งจะไดรั้บการตอบรับมากกว่าการจูงใจก็เป็นได ้

        ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุญโชค เขียวมา (2551) ท่ีพบวจันกรรมการ

สัญญาในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งมากท่ีสุด และพบวัจนกรรมการขอร้องเป็นอนัดับสอง

เช่นเดียวกนั แต่ต่างกนัท่ีอนัดบัสามซ่ึงผลการศึกษาของบุญโชค  เขียวมาพบว่าเป็นวจันกรรมการ

เสนอตวั  แต่ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบเป็นวจันกรรมการจูงใจ   สาเหตุอาจเป็นเพราะการศึกษาของ 

บุญโชค เขียวมา เป็นการศึกษาวจันกรรมบนป้ายหาเสียงเลือกตั้งของผูส้มคัรรับเลือกตั้งผูว้่าราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 ซ่ึงมีทั้งผูส้มคัรท่ีสังกดัพรรคการเมือง ผูส้มคัรท่ีมีพรรคการเมือง

สนับสนุน และผูส้มคัรอิสระท่ีไม่สังกัดพรรคการเมือง (พนม คล่ีฉายา, 2553 : 257)  เป็นการ

เลือกตั้งท่ีเนน้ตวัผูส้มคัรเป็นจุดสาํคญั ดงันั้นการรณรงคห์าเสียงของผูส้มคัรแต่ละคนจึงมุ่งหวงัใหผู้ ้

มีสิทธเ์ลือกตั้งลงคะแนนเสียงใหก้บัตนเอง การนาํเสนอตนเองจึงเป็นกลวิธีโน้มน้าวใจวิธีหน่ึงท่ีมี

ความสําคญัเพ่ือให้ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งรู้จกัตัวผูส้มคัรได้  ส่วนการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาป้าย

โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไทยเป็นการทัว่ไป พ.ศ. 

2554 ซ่ึงมีทั้งผูส้มัครแบบบัญชีรายช่ือและผูส้มัครแบบแบ่งเขต เป็นการเลือกตั้งท่ีเน้นพรรค

การเมืองเป็นจุดสาํคญั ดงันั้นป้ายโฆษณาหาเสียงส่วนใหญ่จึงมุ่งนาํเสนอนโยบายของแต่ละพรรค

และจูงใจผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งดว้ยนโยบายเหล่านั้นมากกว่าการนาํเสนอตวัผูส้มคัรรับเลือกตั้ง จึงอาจ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



104 

กล่าวได้ว่าประเภทของการรับสมคัรเลือกตั้ งส่งผลต่อการเลือกใช้วจันกรรมของผูส้มคัรได้

เช่นเดียวกนั 

              2.2  กลวิธีทางภาษาท่ีพบในขอ้ความบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 
        ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัพบว่าผูส้มคัรใชก้ลวิธีทางภาษาเพ่ือโน้มน้าวใจทั้ง 6 กลวิธี

เป็นไปตามกรอบการศึกษาของกนกพรรณ คาํวงศปิ์น (2544) โดยพบกลวิธีการใชจุ้ดจูงใจให้ส่ิง

ตอบแทนเพ่ือโน้มน้าวใจผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

พรรคการเมืองแต่ละพรรคจะมีนโยบายของพรรคท่ีนาํเสนอต่อประชาชน นโยบายเหล่าน้ีเป็น

เหมือนกบัส่ิงจูงใจท่ีโนม้นา้วความสนใจของประชาชน หากนโยบายของพรรคการเมืองใดสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดม้ากยอ่มมีโอกาสไดรั้บการเลือกตั้งมากเช่นเดียวกนั ดงัท่ี 

อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท (2552 : 232)  อธิบายว่า ปกติแลว้สารท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บ

สารจะประสบความสาํเร็จมากกว่าสารท่ีไม่ไดใ้ห้คาํสัญญาส่ิงใดกบัคนฟัง ยิ่งสารมีรางวลัหรือส่ิง

ตอบแทนมากก็จะยิง่เรียกร้องความสนใจหรือจูงใจคนฟังไดม้าก พร้อมทั้งยกตวัอย่างว่า ผูส้มคัร

อาจจะโน้มน้าวใจผูฟั้งให้เลือกตนเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรได ้ถา้ผูส้มคัรโน้มน้าวใจว่าจะ

ผลกัดนักฎหมายท่ีลดภาษีเงินได ้เป็นตน้  

         นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบกลวิธีทางภาษาเพ่ือโนม้นา้วใจอ่ืนในงานน้ีซ่ึงอยูน่อกเหนือจาก

ท่ีไดศึ้กษาในกรอบการศึกษาวิจยัจาํนวนทั้งส้ิน 6 กลวิธี ไดแ้ก่ การใชภ้าษาแสดงขอ้มลูเท็จจริงเพ่ือ

นาํเสนอสารซํ้าๆ  การใชส้าํนวนโวหาร  การใชภ้าษาแนะนาํเตือนใจผูรั้บสาร  การใชภ้าษาแสดง

อารมณ์ขนั  การใชภ้าษาเร้าอารมณ์ผูรั้บสาร และการใชภ้าษาใหค้วามรู้สึกถึงการทาํความดีเพ่ือคน

อ่ืน  สาเหตุท่ีไม่พบกลวิธีทางภาษาเหล่าน้ีในกรอบการศึกษาของกนกพรรณ คาํวงศปิ์นอาจเป็น

เพราะสภาพบริบททางสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากงานวิจยัของกนกพรรณนั้นทาํการศึกษา

เม่ือปี พ.ศ. 2544  เม่ือกาลเวลาผา่นไป สภาพสงัคมเปล่ียนแปลง การแข่งขนัทางการเมืองย่อมมีมาก

ข้ึน มีพรรคการเมืองใหม่เกิดข้ึนมากมาย  ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งผูส้มคัรจึงจาํเป็นตอ้งสรร

หากลวิธีทางภาษาท่ีดึงดูดความสนใจของผูรั้บสารมากท่ีสุด เพ่ือทาํให้พรรคการเมืองของตนมี

ความโดดเด่นและอยูใ่นความทรงจาํของประชาชน  นอกจากน้ีจะสงัเกตุไดว้่ากลวิธีทางภาษาท่ีพบ

ตามกรอบการวิจยันั้นเป็นการโนม้นา้วใจประชาชนผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งทัว่ไปไม่เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย

แต่อย่างใด แต่กลบัเป็นการเน้นย ํ้าให้ประชาชนมีความเช่ือมัน่ในพรรคการเมืองของตนมากกว่า 

ในทางกลบักนัสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ีหากสังเกตุจะพบว่ากลวิธีทางภาษาท่ีพบเพ่ิมเติมบางกลวิธี
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ผูส้มคัรตอ้งการเจาะจงกลุ่มเป้าหมายว่าตอ้งการส่ือถึงกลุ่มเป้าหมายใด อาทิเช่น การใชภ้าษาเร้า

อารมณ์ผูรั้บสารตอ้งการส่ือถึงกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ย  การใชภ้าษาแสดงอารมณ์ขนัตอ้งการส่ือถึงกลุ่ม

วยัรุ่น เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่ากลวิธีการใช้ภาษาในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเร่ิมมีการ

เปล่ียนแปลงไปเป็นการเจาะจงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 

         กลวิธีทางภาษาเพ่ือโนม้นา้วใจท่ีพบเพิ่มเติมสามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

         1)  กลวิธีการใชภ้าษาแสดงขอ้มลูเท็จจริงเพ่ือนาํเสนอสารซํ้าๆ  ผูส้มคัรใชก้ลวิธีน้ีเพ่ือ

นาํเสนอขอ้มลูเก่ียวกบัผูส้มคัรและพรรคการเมือง อาทิเช่น หมายเลขพรรค  ช่ือผูส้มคัร เป็นตน้ การ

นาํเสนอในจุดน้ีเนน้การจาํไดข้องประชาชน โดยจะสงัเกตุเห็นว่าป้ายโฆษณาหาเสียงทุกป้ายตอ้งมี

ขอ้มลูดงักล่าวและแต่ละพรรคการเมืองมกัจะนาํเสนอป้ายโฆษณาหลากหลายป้าย ซ่ึงนอกจากเป็น

การบอกกล่าวขอ้มลูใหป้ระชาชนรับทราบแลว้ การท่ีประชาชนพบเห็นขอ้ความประเภทน้ีบนป้าย

โฆษณาหลายคร้ังจะก่อใหเ้กิดความทรงจาํเก่ียวกบัขอ้มลูของพรรคการเมืองนั้นๆ ดงัท่ีพรทิพย ์สัม

ปัตตะวนิช (2546 : 104)  กล่าวว่า การโฆษณามีผลต่อทศันคติท่ีผูบ้ริโภคจะมีต่อตราสินคา้ไดโ้ดย

อาศยัความบ่อยคร้ังในการนาํเสนอจนก่อใหเ้กิดความคุน้เคย และความคุน้เคยน้ีเองทาํให้ผูบ้ริโภค

รับรู้ในตราสินคา้ท่ีเขาคุน้เคยไดเ้ร็วกว่าตราท่ีไม่คุน้เคย  การจูงใจหรือการโน้มน้าวใจจึงเกิดจาก

ความคุน้เคยท่ีไดเ้ห็นโฆษณาบ่อยคร้ังทาํให้ตรานั้นๆอยู่ในความคิดของผูบ้ริโภคตลอดจนทาํให้

ผูบ้ริโภครู้สึกเช่ือถือและไวใ้จนัน่เอง 

         2)    กลวิธีการใชส้าํนวนโวหาร                ผูส้มคัรใชก้ลวิธีน้ีเพ่ือดึงดูดความสนใจของ

ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง  เน่ืองจากในบางคร้ังการตีความส่ิงท่ีผูส้มคัรตอ้งการส่ือสารผ่านถอ้ยคาํบนป้าย

โฆษณาหาเสียงนั้นตอ้งอาศยับริบทอ่ืนประกอบดว้ย ตวัอยา่งเช่น “เล้ียงลกูใหดี้ตอ้งหวด  สูแ้ลว้รวย 

สร้างศูนยฝึ์กนักกีฬาอาชีพ”  ซ่ึงถา้หากพิจารณาเพียงถอ้ยคาํ “เล้ียงลูกให้ดีต้องหวด” โดยไม่

พิจารณาบริบทแวดลอ้มอยา่งถอ้ยคาํต่อทา้ยหรือรูปภาพประกอบ อาจทาํใหก้ารส่ือสารผิดพลาดได ้ 

ทั้งท่ีจริงแลว้ถอ้ยคาํน้ีส่ือถึงการเล่นกีฬาเทนนิสท่ีสามารถเล้ียงครอบครัวได ้แต่ผูมี้สิทธ์ิอาจตีความ

เป็นประเด็นอ่ืนไป เป็นตน้ ดงันั้นการใชก้ลวิธีน้ีจึงช่วยยื้อเวลาความสนใจของผูพ้บเห็นให้ดูและ

พิจารณาถอ้ยคาํบนป้ายโฆษณาใหน้านข้ึนไดอี้ก เป็นการดึงความสนใจของประชาชนไดโ้ดยท่ีพวก

เขาไม่รู้ตวั   

          3)   กลวิธีการใชภ้าษาแนะนาํเตือนใจผูรั้บสาร   ผูส้มคัรใชก้ลวิธีน้ีเพ่ือจุดประสงคใ์น

การแนะนาํหรือเตือนผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งใหไ้ดคิ้ดไตร่ตรองและพิจารณา จากการศึกษาพบว่ารูปแบบ
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การใชภ้าษาในการการแนะนาํเตือนใจนั้นมีทั้งการใชป้ระโยคบอกเล่าและการตั้งคาํถาม  กลวิธีการ

โนม้นา้วใจแบบน้ีไม่ไดเ้ป็นการบีบบงัคบัประชาชนใหก้ระทาํตามผูส้มคัรโดยทนัที ในทางตรงกนั

ขา้มเป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดใ้ชค้วามคิดตรึกตรองก่อน ทั้งยงัเป็นการแสดงใหป้ระชาชน

เห็นถึงความปรารถนาดีท่ีผูส้มคัรมีต่อพวกเขาอนัอาจทาํใหก้ารโนม้นา้วใจประสบผลสาํเร็จได ้

                     4)   กลวิธีการใชภ้าษาแสดงอารมณ์ขนั              ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งพรรค

การเมืองส่วนใหญ่มุ่งเน้นการนาํเสนอนโยบายอย่างจริงจงัเพ่ือโน้มน้าวความสนใจของผูมี้สิทธ์ิ

เลือกตั้ง   ท่ามกลางการแข่งขนัอยา่งสูงกลวิธีการสร้างสารแบบแสดงอารมณ์ขนัช่วยสร้างความ 

ผอ่นคลายใหก้บัผูรั้บสารได ้ดงัจะสงัเกตไดว้่าขอ้ความบนป้ายโฆษณาหาเสียงส่วนใหญ่จะนาํเสนอ

ขอ้มลูท่ีมีความจริงจงั  การสร้างสรรคแ์บบผสมอารมณ์ขนันั้นช่วยสร้างสีสันให้ถอ้ยคาํนั้นมีความ

โดดเด่นและดึงดูดสายตาของผูพ้บเห็น สามารถสร้างรอยยิม้และสร้างการยอมรับจากผูพ้บเห็นอนั

เป็นจุดเร่ิมตน้ให้นาํไปสู่การคลอ้ยตามได ้ตวัอย่างเช่น ถอ้ยคาํ “พ่อไม่ให้คิดเร่ืองแฟน แต่เลือก

ผูแ้ทน พ่อไม่หา้ม”  ถึงแมว้่าผูเ้ขียนแสดงจุดมุ่งหมายท่ีจริงจงัเพ่ือเสนอแนะต่อกลุ่มเป้าหมายอย่าง

กลุ่มวยัรุ่น แต่กลวิธีการใชภ้าษาแบบผสมอารมณ์ขนัทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่าไม่ไดถู้กบงัคบัจาก

ผูส่้งสาร แต่กลบัรู้สึกถึงนํ้ าเสียงของถอ้ยคาํท่ีแฝงความทะเลน้ ซ่ึงอาจทาํให้กลุ่มเป้าหมายได้

ตระหนกัคิดและคลอ้ยตามผูส่้งสารได ้

                     5)   กลวิธีการใชภ้าษาเร้าอารมณ์ผูรั้บสาร  กลวิธีน้ีเป็นการใชจุ้ดจูงใจดว้ยการใชภ้าษา

ท่ีเร้าความรู้สึกของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขอ้ความบนป้ายโฆษณา ในท่ีน้ีคือผูป้ระกอบอาชีพหาเชา้กินคํ่า 

อยา่งคนขบัรถแท็กซ่ี แม่คา้แผงลอย และคนข่ีมอเตอร์ไซค์รับจา้ง สามารถวิเคราะห์ไดว้่าผูส้มคัร

ตั้งใจใชก้ลวิธีน้ีเพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่มผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งท่ีเป็นกลุ่มประชาชนท่ีมีรายไดน้้อยหรือชนชั้น

รากหญา้ซ่ึงโดยมากเป็นผูใ้ชแ้รงงาน ผูมี้รายไดน้้อย และเกษตรกร ให้มีความรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ

จากชนชั้นนายทุน  หากมองในอีกแนวทางหน่ึงมีความเป็นไปไดว้่าผูส้มคัรตอ้งการดึงคะแนนเสียง

จากพรรคเพ่ือไทยดว้ยเช่นเดียวกนั เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีเป็นฐานเสียงอยา่งเหนียวแน่นของพรรคเพ่ือ

ไทยนัน่เอง  (นิติพนัธุ ์สุขอรุณ: 2555)   

          6)   กลวิธีการใชภ้าษาใหค้วามรู้สึกถึงการทาํความดีเพ่ือคนอ่ืน  กลวิธีน้ีเป็นการ 

โน้มน้าวให้ผูรั้บสารพยายามคิดถึงผูท่ี้ดอ้ยโอกาสกว่าว่านโยบายของพรรคการเมืองน้ีช่วยสร้าง

ประโยชน์ใหก้บับุคคลเหล่านั้นดว้ย  นัน่อาจเป็นเพราะผูส้มคัรตอ้งการใหก้ลวิธีน้ีเป็นการเช่ือมโยง

ระหวา่งผูท่ี้ไดป้ระโยชน์จากนโยบายของพรรคกบัคนในกรุงเทพฯท่ีผูส้มคัรเห็นว่าเป็นคนชั้นกลาง
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ซ่ึงมีความเป็นอยู่ท่ีดีกว่าคนชนบท หรืออีกนัยหน่ึงผูส้มคัรตอ้งการบอกกล่าวทางออ้มว่าคนใน

กรุงเทพฯควรเอ้ือเฟ้ือต่อคนท่ีดอ้ยโอกาสกว่าโดยการเลือกพรรคการเมืองของตนซ่ึงจะช่วยพฒันา

ความเป็นอยูท่ี่ดีใหก้บัคนชนบทจนเกือบเทียบเท่าคนในกรุงเทพฯได ้  

         กลวิธีทางภาษาท่ีพบเพ่ิมเติมบางกลวิธีเป็นวิธีการท่ีผูส้มคัรใชใ้นการหาเสียงเลือกตั้ง

มาหลายยคุสมยั เช่น กลวิธีการใชภ้าษาแสดงขอ้มลูเท็จจริงเพ่ือนาํเสนอสารซํ้ าๆ และกลวิธีการใช้

ภาษาแนะนาํเตือนใจผูรั้บสาร แต่อาจเป็นเพราะยงัไม่ไดมี้การนาํมาอภิปรายในประเด็นดงักล่าว

อยา่งจริงจงั จึงไม่พบในงานวิจยัก่อนหนา้น้ี ส่วนกลวิธีการใชส้าํนวนโวหารนั้นพบว่ามีวิวฒันาการ

เพ่ิมมากข้ึน โดยการใชอ้วจันภาษาเขา้มาช่วยอธิบายวจันภาษาซ่ึงนับเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างตวั

บทและบริบท กล่าวคือ ตวับทหน่ึงจะมีความหมายอย่างไรข้ึนกบับริบทดว้ย และในทางกลบักนั

หากบริบทเปล่ียนแปลงไป แมบ้ทจะเป็นบทเดิมความหมายก็อาจเปล่ียนไปได ้(อรวรรณ ปิลนัธน์

โอวาท, 2552 : 277)  ดงัตวัอยา่งท่ีพบ “เล้ียงลกูใหดี้ตอ้งหวด สูแ้ลว้รวย สร้างศนูยฝึ์กนกักีฬาอาชีพ”  

ผูส้มคัรเนน้คาํว่า “เล้ียงลกูใหดี้ตอ้งหวด” โดยแสดงเป็นตวัอกัษรขนาดใหญ่ท่ีมีภาพฉากหลงัเป็น

ภาพนกักีฬาถือไมเ้ทนนิส และใหข้อ้ความ “สูแ้ลว้รวย สร้างศนูยฝึ์กนกักีฬาอาชีพ” เป็นขอ้ความท่ีมี

ตวัอกัษรขนาดเล็กลงมา  ขอ้ความดงักล่าวน้ีหากผูรั้บสารมองเห็นเฉพาะคาํว่า “เล้ียงลูกให้ดีตอ้ง

หวด” อาจยงัสามารถตีความส่ิงท่ีผูส้มคัรตอ้งการส่ือไดจ้ากภาพประกอบ แต่ถา้ไม่มีภาพประกอบ

ดงักล่าวอาจสร้างความไม่เขา้ใจให้กบัผูพ้บเห็นและตีความไปในประเด็นอ่ืนได้ ส่งผลต่อการ

ส่ือสารทาํใหไ้ม่ประสบผลสาํเร็จเท่าท่ีควร   เช่นเดียวกบักลวิธีการใชภ้าษาแสดงอารมณ์ขนั   

กลวิธีการใชภ้าษาเร้าอารมณ์ผูรั้บสาร และกลวิธีการใชภ้าษาให้ความรู้สึกถึงการทาํความดีเพ่ือคน

อ่ืน ท่ีนบัว่าเป็นวิวฒันาการการใชภ้าษาในการโฆษณาหาเสียงท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีต กล่าวคือ 

ผูส้มคัรเร่ิมใชภ้าษาท่ีเน้นดา้นอารมณ์ของผูรั้บสารมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ขนั อารมณ์ดุดัน 

หรืออารมณ์ความรู้สึกของการเห็นใจเพ่ือนมนุษย ์แต่ถึงกระนั้นการเลือกใชภ้าษาแสดงอารมณ์ตอ้ง

คาํนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นสาํคญั ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอย่างของกลวิธีการใชภ้าษาแสดงอารมณ์ขนั 

“พ่อไม่ใหคิ้ดเร่ืองแฟน แต่เลือกผูแ้ทน พ่อไม่หา้ม”  เน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นวยัรุ่นอายุตั้งแต่ 18 ปี

ข้ึนไป ส่วนตวัอยา่งกลวิธีการใชภ้าษาเร้าอารมณ์ผูรั้บสาร  “แท็กซ่ีไม่ใช่ควาย  อยา่มาทาํนาบนหลงั

กรู” เนน้กลุ่มเป้าหมายเป็นผูป้ระกอบอาชีพหาเชา้กินคํ่ามีรายไดน้อ้ยท่ีตอ้งอดทนจากการถูกเอารัด

เอาเปรียบจากนายทุน  และตวัอย่างกลวิธีการใชภ้าษาให้ความรู้สึกถึงการทาํความดีเพ่ือคนอ่ืน  
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“ขอบคุณทุกเสียงคนกรุง ท่ีช่วยให้ผมมีถนนดีๆ”  เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นคนชั้ นกลางใน

กรุงเทพมหานคร  เป็นตน้ 

         นอกจากวิวฒันาการทางภาษาหาเสียงท่ีเร่ิมเปล่ียนแปลงไป ยงัพบว่าผูส้มคัรเร่ิมใช้

ช่องทางการส่ือสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ในการโฆษณาหาเสียงมากข้ึน

โดยจะเห็นไดจ้ากป้ายโฆษณาหาเสียงของพรรคการเมืองบางพรรค อาทิเช่น พรรคพลงัชล พรรค

ภูมิใจไทย  พรรครักประเทศไทย  เป็นตน้ มีการบอกช่ือเว็บไซต์,  facebook  หรือมี QR Code ซ่ึง

เป็นบาร์โคด้สองมิติชนิดหน่ึงท่ีมีสณัฐานส่ีเหล่ียม มีพ้ืนหลงัสีขาวสามารถอ่านไดด้ว้ยเคร่ืองสแกน

คิวอาร์ โทรศพัทมื์อถือท่ีมีกลอ้งและสมาร์ทโฟนเพ่ือถอดขอ้มลูออกมาในรูปของขอ้ความ อาจเป็น

เพราะป้ายโฆษณาหาเสียงเหล่าน้ีเป็นการหาเสียงในกรุงเทพมหานครท่ีประกอบดว้ยกลุ่มคนหลาย

ชนชั้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนใชแ้รงงาน กลุ่มคนวยัทาํงาน  กลุ่มวยัรุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนวยั

ทาํงานรุ่นใหม่และกลุ่มวยัรุ่นท่ีมีสิทธ์ิเลือกตั้งเป็นคร้ังแรกซ่ึงมีความสนใจเก่ียวกบัเทคโนโลยต่ีางๆ 

คนกลุ่มน้ีมกันิยมความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย ดงันั้นการใชส่ื้อเครือข่ายสงัคมออนไลน์จะช่วย

ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ข้ึน 
 2.3   ความสมัพนัธข์องกลวิธีทางภาษาท่ีพบในกลุ่มวจันกรรมต่างๆบนป้ายโฆษณาหาเสียง

เลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 

         จากผลการศึกษาพบว่ากลวิธีทางภาษาเพ่ือโนม้นา้วใจนั้นสอดคลอ้งกบัวจันกรรมท่ีใช ้

ตวัอยา่งเช่น วจันกรรมการสญัญาและวจันกรรมการจูงใจพบกลวิธีการใชจุ้ดจูงใจให้ส่ิงตอบแทน

และกลวิธีการใชภ้าษาในการเน้นจุดเด่นของพรรคมากท่ีสุดตามลาํดบั โดยวจันกรรมสัญญาพบ  

กลวิธีการใช้จุดจูงใจให้ส่ิงตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 60.22 และพบกลวิธีการใชภ้าษาในการเน้น

จุดเด่นของพรรคคิดเป็นร้อยละ 20.43 ส่วนวจันกรรมการจูงใจพบกลวิธีการใชจุ้ดจูงใจให้ส่ิงตอบ

แทนคิดเป็นร้อยละ   11.11   และพบกลวิธีการใชภ้าษาในการเน้นจุดเด่นของพรรคคิดเป็นร้อยละ 

6.35 รวมถึงวจันกรรมการขอร้องพบกลวิธีใชภ้าษาท่ีแสดงถึงการขอโอกาสจากประชาชนมากท่ีสุด

คิดเป็นร้อยละ 33.33 เป็นตน้  นอกจากน้ีวจันกรรมอ่ืนๆอย่างวจันกรรมการเสนอตวัยงัพบการใช้

กลวิธีใช้ภาษาท่ีแสดงถึงการขอโอกาสจากประชาชนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 8.6 เช่นเดียวกัน 

สาเหตุอาจเป็นเพราะการเสนอตวัมกัแสดงพร้อมกบัการขอโอกาสจากประชาชน อาทิเช่น  “เขา

เสนออะไรไวก้บัประชาชน เราขออาสาไปทวงถามในสภา”  สังเกตุไดจ้ากคาํว่า  “ขอ”  ท่ีตอ้งการ

ส่ือใหป้ระชาชนรู้สึกว่าผูส้มคัรตอ้งการเสนอตนเองพร้อมทั้งขอโอกาสจากประชาชนใหล้งคะแนน
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%99
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เลือกพรรคของตนอีกด้วย ทั้งหมดน้ีแสดงให้เห็นว่ากลวิธีทางภาษาเพ่ือโน้มน้าวใจท่ีผูส้มคัร

เลือกใชม้กัจะเป็นไปตามวจันกรรมแต่ละชนิด   

         อย่างไรก็ตามผลการศึกษาพบวจันกรรมบางวจันกรรมท่ีให้ความรู้สึกขัดแยง้กัน

ระหว่างวจันกรรมและกลวิธีการใช้ภาษา เช่น วจันกรรมการท้าทายท่ีพบกลวิธีใชภ้าษาแสดง

อารมณ์ขนัเพียงกลวิธีเดียว  เน่ืองจากหากกล่าวถึงการทา้ทายแลว้ทาํใหจิ้นตนาการถึงความรู้สึก

ดุดัน เอาจริงเอาจัง แต่ผู ้สมัครเลือกใช้วิธีการใช้ภาษาผสมอารมณ์ขันเพ่ือนําเสนอถ้อยคํา 

ตวัอย่างเช่น “สร้างศูนยฝึ์กนักกีฬาอาชีพ สู้แลว้รวย  ถา้ชอบอย่าแค่กด Like  มากาให้เรา”  ใน

ถอ้ยคาํน้ีผูส้มคัรตอ้งการทา้กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มบุคคลท่ีรู้จกัและใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง

กลุ่มวยัรุ่น กลุ่มคนทาํงานรุ่นใหม่ใหล้งคะแนนเลือกพรรคของตนมากกว่ากระทาํเพียงแค่กด Like 

ซ่ึงผูส้มคัรทราบดีว่าการท้าทายนั้นหากใช้ถอ้ยคาํท่ีจริงจังมากอาจสร้างความรู้สึกด้านลบให้

กลุ่มเป้าหมายทาํให้พรรคของตนเองเสียคะแนนได้ ดังนั้นผูส้มคัรจึงสรรสร้างถอ้ยคาํท่ีแสดง

ความรู้สึกทา้ทายแบบทีเล่นทีจริงเพ่ือทาํให้นํ้ าเสียงของถอ้ยคาํมีความผ่อนคลายและอาจโน้มน้าว

ความสนใจของกลุ่มเป้าหมายไดม้ากกว่า 

 

 ผลการศึกษาทาํใหท้ราบว่าวจันกรรมการสญัญาเป็นวจันกรรมท่ีนิยมใชใ้นการโฆษณาหา

เสียงเลือกตั้งมากท่ีสุดโดยส่วนใหญ่เป็นการนาํเสนอนโยบายท่ีผูส้มคัรสัญญาว่าจะปฏิบติัตามหาก

ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นรัฐบาล และนโยบายท่ีผูส้มคัรนําเสนอนั้นสามารถสะท้อนให้เห็นปัญหา

สงัคมท่ีเกิดในช่วงเวลานั้นได ้นอกจากน้ีผลการศึกษายงัแสดงให้เห็นถึงวิวฒันาการของภาษาบน

ป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งท่ีเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไป    โดยพบการใชท้ั้งวจันภาษาและ 

อวจันภาษาประกอบกนัเพ่ือส่ือความหมายและเนน้การดึงดูดความสนใจ รวมทั้งเร่ิมมีการใชก้ลวิธี

ทางภาษาท่ีกระตุ้นอารมณ์ของผูรั้บสารมากข้ึน ทาํให้ผูรั้บสารมีความรู้สึกร่วมไปกับถอ้ยคาํท่ี

ผูเ้ขียนสร้างสรรคส่์งผลใหก้ารโนม้นา้วใจประสบผลสาํเร็จง่ายข้ึน   

 

3. ขอ้จาํกดัในงานวิจยัและปัญหา 

 ในงานศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกวิเคราะห์เพียงแค่วจันภาษาโดยไม่นาํมาอวจัภาษา อาทิเช่น 

การใชสี้ ภาพประกอบ เป็นตน้ เขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบางคร้ังการใชสี้และภาพประกอบเหล่าน้ีอาจ

เป็นส่วนหน่ึงของกลวิธีการโนม้นา้วใจรูปแบบหน่ึงนอกเหนือจากวจันภาษาก็เป็นได ้
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4.  ขอ้เสนอแนะ 

 4.1 ควรมีการศึกษาทางดา้นผูรั้บสารว่าผูรั้บสารรู้สึกอยา่งไรหลงัจากไดอ่้านหรือรับทราบ

เก่ียวกบัขอ้ความบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ซ่ึงนอกจากจะทาํให้ทราบทศันคติของผูรั้บสาร

แลว้ ยงัทาํใหท้ราบว่าผูรั้บสารเขา้ใจตรงกบัท่ีผูส้มคัรตอ้งการส่ือหรือไม่ รวมทั้งยงัทราบว่ากลวิธี

การโนม้นา้วใจท่ีผูส้มคัรนาํมาใชน้ั้นประสบผลสาํเร็จมากนอ้ยเพียงใด 

 4.2  ควรมีการศึกษาวจันกรรมและกลวิธีทางภาษาจากส่ือช่องทางแบบอ่ืน อาทิเช่น การ

ปราศรัยหาเสียง แผ่นพบัโฆษณา  เว็บไซต์  เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นตน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เวบ็ไซตแ์ละเครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีปัจจุบนันบัว่าเป็นการส่ือสารช่องทางใหม่ท่ีผูส้มคัรนิยมใช้

โฆษณาหาเสียงเน่ืองจากใชง้บประมาณนอ้ยและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

  
     

 

     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



111 

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 
กนกพรรณ   คาํวงศปิ์น.    กลยทุธใ์นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในจงัหวดัเชียงใหม่.  

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  2544. 
กรรณิการ์  อศัวดรเดชา.  การส่ือสารเพ่ือการโนม้นา้วใจ.  พิมพค์ร้ังท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร : โรง

 พิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550. 

กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์ และ ธีรนุช โชคสุวณิช. วจันปฏิบติัศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี 1.

 กรุงเทพมหานคร : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

 มหาวิทยาลยั, 2551. 

ก่ิงทอง มหาพรไพศาล.  “การส่ือความหมายดว้ยภาพถ่ายและขอ้ความในเอกสารแนะนาํตวัผูส้มคัร

 สมาชิกวุฒิสภา เขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2543”   วิทยานิพนธป์ริญญานิเทศศาสตรมหา

 บณัฑิต สาขาวิชาการส่ือสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  2546.. 

ขวญัชมยั สุธรรมพิทกัษ.์  “การใชห้ลกัโนม้นา้วใจสาํหรับส่ือส่ิงพิมพโ์ฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง”   

 วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชานฤมิตศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

 มหาวิทยาลยั,  2550. 

คณาจารยภ์าควิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร   คณะมนุษยศาสตร์    มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย.  

 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร :  สาํนกัพิมพด์อกหญา้, 2541. 

เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย.   พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้ง

 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541.   สืบคน้เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 

 2555,  จาก  http://www.pub-law.net/library/org_elect03.html. 

ทรงธรรม อินทจกัร.  แนวคิดพ้ืนฐานดา้นวจันปฏิบติัศาสตร์.  พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร :  
 สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2550. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.pub-law.net/library/org_elect03.html


112 

ธนัยา พิชยัแพทย.์  “การวิเคราะห์ลีลาภาษาในการรณรงคห์าเสียงของ ส.ส.สมคัร สุนทรเวช”  

 ปริญญานิพนธม์หาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2531.    

นภทัร องักรูสินธนา. “การศึกษาเปรียบเทียบวจันกรรมออ้มในบทสนทนาในนวนิยายไทยต่างสมยั 

 : ตามแนววจันปฏิบติัศาสตร์.”  วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2551. 

นิติพนัธุ ์สุขอรุณ.  จบัตายอดการบริจาคเงินภาษีของพรรคการเมืองท่ีปีน้ีอาจไดเ้ห็นเพ่ือไทยพุ่งแรง

 แซงหนา้ประชาธิปัตยแ์ชมป์เก่า.   สืบคน้เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2555,   จาก 

 http://www.posttoday.com  

นิภากร กาํจรเมนุกลู.  “กลยทุธก์ารส่ือสารในการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งของสตรีซ่ึงเป็นสมาชิก

 สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.)”  วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชา

 นิเทศศาสตรพฒันาการ  ภาควิชาการประชาสมัพนัธ ์ บณัฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณ์

 มหาวิทยาลยั, 2540.    

เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน.์  “ภาษาชกัจูงในโฆษณาโทรทศัน์ : การศึกษาภาษาระดบัขอ้ความตาม

 แนววจันปฏิบติัศาสตร์.”   วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์  คณะ

 ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2544.    

บุญโชค  เขียวมา.  “การศึกษาวจันกรรมบนป้ายหาเสียงของผูส้มคัรรับเลือกตั้งผูว้่าราชการ

 กรุงเทพมหานครฯ ปี 2547.”  สารนิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์

 การศึกษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ,  2551. 

ปนนัดา เลอเลิศยติุธรรม. “ความสุภาพในวจันกรรมการขอร้องในภาษาไทย.” ใน พลวตัของ

 ภาษาไทยปัจจุบนั, 263-286.  พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

 มหาวิทยาลยั, 2549.  

ปาจรีย ์  อ่อนสอาด.   “กลยทุธก์ารส่ือสารโนม้นา้วใจผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง : กรณีศึกษา “การ

 เลือกตั้งผูว้่ากรุงเทพมหานครปี 2547”  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์  2548.    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.posttoday.com/


113 

พนม  คล่ีฉายา.  “กลยทุธก์ารประชาสมัพนัธท์างการเมือง.”  ใน เอกสารการสอนชุดวิชากลยทุธ์

 การประชาสมัพนัธ ์หน่วยท่ี 8-15 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 

 217-365. นนทบุรี : สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,  2553. 

พรทิพย ์ สมัปัตตะวนิช, ผูช่้วยศาสตราจารย.์ แรงจูงใจกบัการโฆษณา. พิมพค์ร้ังท่ี 1.  

 กรุงเทพมหานคร :  สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,  2546. 

พรรคกิจสงัคม.  ประวติัพรรคกิจสงัคม.  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2555, จาก 

 http://www.socialactionparty.org 

พฤทธิสาณ  ชุมพล.  ระบบการเมือง : ความรู้เบ้ืองตน้. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ์

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  2540. 

มลัลิกา   คณานุรักษ.์   จิตวิทยาการส่ือสารของมนุษย.์  พิมพค์ร้ังท่ี 1.    กรุงเทพมหานคร:

 สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์,  2547. 

โมรี  ช่ืนสาํราญ. เอกสารประกอบการสอน ไทย 101 : ทกัษะและความรู้ทางภาษา.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  

 กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพป์ระสานมิตร, 2530.  

รสชงพร โกมลเสวิน.    “บทบาท  อิทธิพล  และ ความรับผดิชอบของการโฆษณาและการ

 ประชาสมัพนัธต่์อสงัคม.”  ใน เอกสารการสอนชุดวิชาหลกัการโฆษณาและการ

 ประชาสมัพนัธห์น่วยท่ี1-8สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,  3-1 

 - 3-81.  นนทบุรี :  สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2552. 

ราชบณัฑิตยสถาน.  พจนานุกรมคาํใหม่ เล่ม 1 ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร : แมค็, 

 2550 

วงหทยั  ตนัชีวะวงศ.์    การโฆษณาขา้มวฒันธรรม.    พิมพค์ร้ังท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร  :  

 สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,  2554.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.socialactionparty.org/


114 

วิฏราธร จิรประวติั.    “แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน.”  ใน  เอกสารการ

 สอนชุดวิชาหลกัการโฆษณาและการประชาสมัพนัธห์น่วยท่ี 1-8  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 1-1 - 1-32.  นนทบุรี  :   สาํนกัพิมพ์

 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2552. 

สมพงษ ์เกษมสิน.  การบริหารงานบุคคลแผนใหม่.  กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพไ์ทยวฒันา

 พานิช,  2526.     

สรียา ทบัทนั. “กลยทุธท์างการเมือง : ภาษา การตลาด การโฆษณา.”  วารสารครุศาสตร์

 อุตสาหกรรม  4, 1 (ตุลาคม 2547 – มีนาคม 2548) : 67 – 74. 

สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. สรุปรายช่ือ ส.ส. แบบสดัส่วนและแบบแบ่งเขตท่ี กกต.

 ประกาศรับรองผล  ณ วนัท่ี 29  ม.ค. 2551.   สืบคน้เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2555,  จาก 

 http://www.ect.go.th/thai/default.html. 

สุจริตลกัษณ์  ดีผดุง.  วจันปฏิบติัศาสตร์เบ้ืองตน้.  พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร:  สถาบนัวิจยั

 ภาษาและวฒันธรรมเพ่ือพฒันาชนบท มหาวิทยาลยัมหิดล,  2549. 

สุทธิมา สญัวงษ.์   นโยบายของพรรคการเมืองกบัการตดัสินใจการเลือกผูแ้ทน.  สืบคน้เม่ือวนัท่ี  29 

 กุมภาพนัธ ์2555,  จาก

 http://region5.prd.go.th/ewt_news.php?nid=1491&filename=project. 

สุเทพ  พรหมวาศและคณะ, ผูเ้รียบเรียง.  คู่มือประชาชนการเลือกตั้ง ส.ส.  กรุงเทพมหานคร : 

 สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง,  2554. 
สุรพงษ ์ โสธนะเสถียร.  การส่ือสารทางการเมือง.  พิมพค์ร้ังท่ี 3.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

 ประสิทธ์ิภณัฑแ์อนดพ์ร้ินต้ิง,  2541.   

สุวฒันา  วงษก์ะพนัธ.์    “การส่ือสารการตลาด.”  ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา ธุรกิจการโฆษณา 

 หน่วยท่ี 1-7  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 49 - 90.  

 นนทบุรี  :  สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2548. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.ect.go.th/thai/default.html
http://region5.prd.go.th/ewt_news.php?nid=1491&filename=project


115 

เสถียร  เชยประทบั.  การส่ือสาร การเมือง และประชาธิปไตยในสงัคมพฒันาแลว้.  พิมพค์ร้ังท่ี 1.  

 กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  2551. 

เสรี  วงษม์ณฑา.  การประชาสมัพนัธ ์ : ทฤษฎีและการปฏิบติั.  กรุงเทพมหานคร : ธีระฟิลม์

 และโซเท็ลซ,์  2542. 

_________.   การโฆษณาเชิงปฏิบติั.  กรุงเทพมหานคร : บริษทัเอเอน็ การพิมพ,์  2540.     

อธิชยั ตน้กนัยา. “ลกัษณะการโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

 พ.ศ.2550 ผา่นส่ือส่ิงพิมพใ์นจงัหวดัเชียงใหม่”  การคน้ควา้แบบอิสระปริญญามหาบณัฑิต 

 สาขาวิชาการส่ือสารศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  2553. 

อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ.์  ภาษาในสงัคมไทย ความหลากหลาย การเปล่ียนแปลง การพฒันา.  พิมพ์

 คร้ังท่ี 4.  กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  2548. 

อรวรรณ  ปิลนัธน์โอวาท.  การส่ือสารเพ่ือการโนม้นา้วใจ.  พิมพค์ร้ังท่ี 5.  กรุงเทพมหานคร : 

 สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  2552. 

อวยพร พานิช และคณะ.  ภาษาและหลกัการเขียนเพ่ือการส่ือสาร. พิมพค์ร้ังท่ี 6.  

 กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  2553. 

เอ้ือมพร สิงหกาญจน์.  เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ นโยบายรัฐท่ียงัไปไม่ถึงฝ่ัง.  สถาบนัศึกษานโยบาย

 สาธารณะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2555, จาก 

 http://www.tuhpp.net/files/1814.pdf. 

ฮามมั   สุปรียาดี.    “การศึกษาลกัษณะวจันกรรมท่ีปรากฏในเวบ็โฆษณาไทย-อินโดนีเซียตาม

 แนววจันปฏิบติัศาสตร์.”   วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์  คณะ

 ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2548.    

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.tuhpp.net/files/1814.pdf


116 

ภาษาต่างประเทศ 

Austin, J.L.  How to do things with words. In: Sbisa, Marina and Urmson, J.O. editors. USA : 

 Harvard University press, 1975. 

Bettinghaus, E.P., and Cody, M.J.  Persausive communication. 6th ed. Fort Worth, TX : Harcourt 

 Brace, 1994. 

Burgoon, M. and Miller, G.R.  New techniques of persuation.  New York : Happer and row 

 publishers, 1973. 

Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of language. USA : Cambridge University Press, 

 1992. 

Dumitrescue, Delia.  “Spatial Visual Communications in Election Campaigns : Political Posters 

 Strategies in Two Democracies.”  Political Science, The Ohio State University, 2009. 

Flippo, Edmin B . Principles of personnel administration.  New York : Mc Graw-Hill, 1971. 

Rank, H. Teaching about public persuasion. In D. Dietrich (Ed.), Teaching and 

 Doublespeak. Urbana, IL: National Council of Teachers of English, 1976. 

Searle, J.  Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language.  Cambridge   :  Cambridge 

 University Press, 1969. 

_______.  Indirect speech acts. In: Cole, P. and Morgan, J (eds.) Syntax and Semantics 3: Speech 

 Acts.  New York,  NY : Acadamic Press, 1975. 

Simons, H.  Persuation : Understanding, Practice, and Analysis. Massa-Chusette : Addition-

 Wesley Publishing Company, 1976. 

Staruch, Sally Ballog. “Uses of language in politics : Sequences in political campaign speech 

 events.”  Sociolinguistics, Oberlin College, 1977. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



117 

Trent, JS., & Friedenberg, R.V.  Political campaign communication : Principle and practices. 3rd 

 ed. Westport, Connecticut : Praeger, 1995.  

Ukosakul, M.  “The significance of face and politeness in social interaction as revealed through 

 Thai Face idioms”  The International Symposium on Linguistic Politeness, 7-9 

 December 1999, Chulalongkorn University, 1999. 

Yule, George.  Pragmatics.  Oxford University Press,  1996.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



119 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก. 

เงื่อนไขการวเิคราะห์วจันกรรม 

และ 

ตารางการวเิคราะห์วจันกรรมและกลวธิีทางภาษาบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลอืกตั้งปี พ.ศ. 2554 
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1.  เงื่อนไขการวเิคราะห์วจันกรรม   มีดงัต่อไปน้ี 

 1.1)  วจันกรรมการใหข้อ้มลู   มีเง่ือนไขการเกิดวจันกรรม ดงัน้ี 

                   เง่ือนไขเน้ือหาขอ้ความ :      เน้ือความท่ีเป็นการใหเ้น้ือหาสาระ 

       เง่ือนไขเตรียมการ :             ผูพ้ดูนาํเสนอขอ้มลูท่ีเป็นขอ้เท็จจริง ขอ้มลูนั้นอาจ

              เป็นความตั้งใจ  ความประสงค ์หรือเป็น 

              ประสบการณ์ของผูพ้ดู โดยท่ีผูพ้ดูเช่ือว่าผูฟั้งไม่

                                                    ทราบขอ้มลูนั้น                         

                                เง่ือนไขความจริงใจ :            ผูพ้ดูทราบเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อาจเป็นความตั้งใจ 

               จุดประสงค ์ประสบการณ์ หรือเหตุการณ์ ท่ี 

               ตอ้งการบอกใหผู้ฟั้งทราบ 

       เง่ือนไขความครบถว้น :        ผูพ้ดูมีความพยายามท่ีจะบอกผูฟั้งใหท้ราบเร่ือง

                            ของผูพ้ดู 

 

   1.2)  วจันกรรมการโตแ้ยง้     มีเง่ือนไขการเกิดวจันกรรม ดงัน้ี 

                                เง่ือนไขเน้ือหาขอ้ความ :     เน้ือความใดก็ได ้

                                เง่ือนไขเตรียมการ :             ผูพ้ดูสามารถพิสูจน์และยนืยนัความเป็นจริงของ

             ขอ้ความนั้น แต่ไม่มีส่ิงใดท่ีจะยนืยนัความถกูตอ้ง

                                      ของขอ้มลูท่ีผูพ้ดูและผูฟั้งกล่าวออกมา 

                   เง่ือนไขความจริงใจ :           ผูพ้ดูเช่ือในเร่ืองท่ีพดูและไม่เห็นดว้ยกบัความคิด

                                                   หรือการกระทาํของผูฟั้ง 

      เง่ือนไขความครบถว้น :       นบัเป็นความพยายามท่ีผูพ้ดูแสดงความคิดเห็น

                                      โตแ้ยง้เพ่ือทาํใหผู้ฟั้งคลอ้ยตามผูพ้ดู 
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   1.3)  วจันกรรมการยนืยนั   มีเง่ือนไขการเกิดวจันกรรม ดงัน้ี 

                                เง่ือนไขเน้ือหาขอ้ความ :     ขอ้ความใดก็ได ้

                                เง่ือนไขเตรียมการ :             ผูพ้ดูสามารถพิสูจน์และยนืยนัความเป็นจริงของ

             ขอ้ความนั้นได ้และตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีผูฟั้งทราบมา

                                      ก่อนแลว้ 

                   เง่ือนไขความจริงใจ :           ผูพ้ดูเช่ือในความเป็นจริงของขอ้ความน้ี 

      เง่ือนไขความครบถว้น :       ถือว่าขอ้ความดงักล่าวมีความเป็นจริงในตวัเอง 

 

    14)  วจันกรรมการรายงาน   มีเง่ือนไขการเกิดวจันกรรม ดงัน้ี 

                   เง่ือนไขเน้ือหาขอ้ความ :     รายละเอียดต่างๆเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบุคคล

                         หรือหน่วยงาน 

                                เง่ือนไขเตรียมการ :             ผูพ้ดูสามารถพิสูจน์และยนืยนัความเป็นจริงของ

             ขอ้ความนั้นได ้และตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีผูฟั้งทราบมา

             ก่อนแลว้ 

                   เง่ือนไขความจริงใจ :           ผูพ้ดูเช่ือว่าผูฟั้งควรทราบและรับรู้เร่ืองน้ี 

      เง่ือนไขความครบถว้น :       ถือว่าขอ้ความดงักล่าวมีความเป็นจริงในตวัเอง 

    1.5)  วจันกรรมการแนะนาํ   มีเง่ือนไขการเกิดวจันกรรม ดงัน้ี 

                   เง่ือนไขเน้ือหาขอ้ความ :    ผูฟั้งกระทาํในอนาคต 

       เง่ือนไขเตรียมการ :           การกระทาํดงักล่าวใหป้ระโยชน์แก่ผูฟั้ง ผูฟั้งตอ้ง

           ไม่ตั้งใจจะทาํส่ิงท่ีผูพ้ดูแนะนาํอยูก่่อนแลว้ 

                   เง่ือนไขความจริงใจ :         ผูพ้ดูเช่ือว่าผูฟั้งไดรั้บประโยชน์จากการกระทาํ 

            น้ีจริงๆ 

       เง่ือนไขความครบถว้น :    ถือเป็นการกระทาํท่ีใหป้ระโยชน์แก่ผูฟั้ง 
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    1.6)  วจันกรรมการขอร้อง   มีเง่ือนไขการเกิดวจันกรรม ดงัน้ี 

                   เง่ือนไขเน้ือหาขอ้ความ :     ผูฟั้งกระทาํในอนาคต   

      เง่ือนไขเตรียมการ :              ผูพ้ดูเห็นว่าผูฟั้งกระทาํตามท่ีถกูขอร้องได ้และ

                          ส่ิงท่ีผูพ้ดูขอร้องตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีผูฟั้งกระทาํอยู่

              แลว้  

                   เง่ือนไขความจริงใจ :            ผูพ้ดูตอ้งการใหผู้ฟั้งกระทาํส่ิงน้ีจริงๆ 

      เง่ือนไขความครบถว้น :        เป็นความพยายามของผูพ้ดูท่ีตอ้งการใหผู้ฟั้ง 

                           กระทาํส่ิงน้ี 

 

    1.7)  วจันกรรมการจูงใจ   มีเง่ือนไขการเกิดวจันกรรม ดงัน้ี 

                                เง่ือนไขเน้ือหาขอ้ความ :    ผูฟั้งกระทาํในอนาคต   

       เง่ือนไขเตรียมการ :            ผูพ้ดูเช่ือว่าการกระทาํดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อ

            ผูฟั้ง และผูฟั้งตอ้งไม่ตั้งใจจะทาํส่ิงท่ีผูพ้ดูกล่าว 

                         อยูก่่อน 

                    เง่ือนไขความจริงใจ :         ผูพ้ดูเช่ือว่าผูฟั้งจะไดรั้บประโยชน์จากการ 

            กระทาํน้ี            

                    เง่ือนไขความครบถว้น :     เป็นความพยายามของผูพ้ดูท่ีตอ้งการใหผู้ฟั้ง 

                         กระทาํส่ิงน้ีตามท่ีผูพ้ดูตอ้งการ 

 

    1.8)  วจันกรรมการทา้ทาย   มีเง่ือนไขการเกิดวจันกรรม ดงัน้ี 

                 เง่ือนไขเน้ือหาขอ้ความ :     ผูฟั้งกระทาํในอนาคต 

       เง่ือนไขเตรียมการ :             ผูพ้ดูเช่ือว่าตนเองอยูใ่นสถานภาพท่ีสูงกว่าหรือ

             ทดัเทียมกบัผูฟั้ง และผูฟั้งไม่ตั้งใจจะทาํส่ิงท่ีผู ้

             พดูทา้ทายอยูก่่อนแลว้ 

                    เง่ือนไขความจริงใจ :          ผูพ้ดูตอ้งการย ัว่ยใุหผู้ฟั้งกระทาํในส่ิงท่ีคิดว่า 

                          ยากลาํบาก หรือไม่สามารถทาํได ้
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       เง่ือนไขความครบถว้น :      ผูพ้ดูมีความพยายามท่ีจะย ัว่ยใุหผู้ฟั้งกระทาํใน 

                          ส่ิงท่ีผูพ้ดูตอ้งการ 

 

    1.9)  วจันกรรมการเชิญชวน   มีเง่ือนไขการเกิดวจันกรรม ดงัน้ี 

                              เง่ือนไขเน้ือหาขอ้ความ :     ผูฟั้งกระทาํในอนาคต 

       เง่ือนไขเตรียมการ :             ผูพ้ดูเช่ือว่าผูฟั้งสามารถกระทาํส่ิงนั้นได ้

                    เง่ือนไขความจริงใจ :           ผูพ้ดูตอ้งการใหผู้ฟั้งกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

                                                                 ร่วมกบัผูพ้ดู หรือทาํในส่ิงเดียวกบัท่ีผูพ้ดู 

                           ตอ้งการ 

        เง่ือนไขความครบถว้น :      ผูพ้ดูมีความพยายามท่ีจะทาํใหผู้ฟั้งกระทาํใน 

                           ส่ิงท่ีผูพ้ดูตอ้งการ 

 

   1.10)  วจันกรรมการสญัญา   มีเง่ือนไขการเกิดวจันกรรม ดงัน้ี 

                                 เง่ือนไขเน้ือหาขอ้ความ :   ผูพ้ดูกระทาํในอนาคต   

                    เง่ือนไขเตรียมการ :           เป็นการกระทาํท่ีผูฟั้งตอ้งการใหเ้กิดข้ึนและ 

            เป็นประโยชน์ต่อผูฟั้ง และการกระทาํนั้นตอ้ง                                                                             

                                                              ไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติวิสยั หรือเป็นไปโดย 

            ธรรมชาติอยูก่่อนแลว้              

       เง่ือนไขความจริงใจ :         ผูพ้ดูตั้งใจจะปฏิบติัตามส่ิงท่ีกล่าวสญัญาไว ้

       เง่ือนไขความครบถว้น :     ผูพ้ดูตอ้งมีความตั้งใจแน่วแน่ในการรักษาสญัญา 

            และตอ้งกระทาํตามส่ิงท่ีสญัญานั้น 

   1.11)  วจันกรรมการเสนอตวั   มีเง่ือนไขการเกิดวจันกรรม ดงัน้ี 
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                                  เง่ือนไขเน้ือหาขอ้ความ :   ผูพ้ดูกระทาํในอนาคต         

                     เง่ือนไขเตรียมการ :           ผูพ้ดูเช่ือว่าส่ิงท่ีกระทาํเป็ประโยชน์ต่อผูฟั้ง และ     

                                                   เป็นส่ิงท่ีผูพ้ดูสามารถกระทาํเพ่ือผูฟั้งได ้

                     เง่ือนไขความจริงใจ :         ผูพ้ดูตอ้งการกระทาํส่ิงนั้นจริงๆ  

                     เง่ือนไขความครบถว้น :     ผูพ้ดูตอ้งตั้งใจท่ีจะกระทาํส่ิงน้ีจริงจงั และเป็นการ

                                                    อาสาทาํประโยชน์เพ่ือผูฟั้ง 

 

   1.12)  วจันกรรมการสาบาน   มีเง่ือนไขการเกิดวจันกรรม ดงัน้ี 

                                  เง่ือนไขเน้ือหาขอ้ความ :     ผูพ้ดูกระทาํในอนาคต 

                                  เง่ือนไขเตรียมการ :             ผูพ้ดูกล่าวแช่งตนเองใหเ้ป็นไปในทางไม่ดีหาก

                            ตนทาํเช่นนั้น 

                     เง่ือนไขความจริงใจ :           ผูพ้ดูตั้งใจจะปฏิบติัตามส่ิงท่ีกล่าวสาบานไว ้

        เง่ือนไขความครบถว้น :       นบัเป็นความพยายามของผูพ้ดูท่ีจะกระทาํตามส่ิง

                                                     ท่ีสาบานและทาํใหผู้ฟั้งเช่ือถือคาํกล่าวนั้น 

 

   1.13)  วจันกรรมการขู่   มีเง่ือนไขการเกิดวจันกรรม ดงัน้ี 

                                 เง่ือนไขเน้ือหาขอ้ความ :      การกระทาํในอนาคต 

                                 เง่ือนไขเตรียมการ :              การกระทาํนั้นไม่ใช่เหตุการณ์ท่ีเป็นปกติวิสยั 

                            และไม่มีส่ิงใดแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนว่าทั้งผู ้

                                                                  พดูและผูฟั้งตอ้งการใหก้ารกระทาํเกิดข้ึน โดย

                                                                  การกระทาํนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อผูฟั้ง 

                   เง่ือนไขความจริงใจ :             ผูพ้ดูตั้งใจจะทาํใหผู้ฟั้งเกรงกลวัผูพ้ดูและปฏิบติั

                                         ตามผูพ้ดู 

       เง่ือนไขความครบถว้น :        เป็นการสร้างขอ้ตกลงระหว่างผูพ้ดูและผูฟั้ง 
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   1.14)  วจันกรรมการทกัทาย   มีเง่ือนไขการเกิดวจันกรรม ดงัน้ี 

                   เง่ือนไขเน้ือหาขอ้ความ :      ไม่มี 

                                เง่ือนไขเตรียมการ :              ผูพ้ดูเพิ่งพบกบัผูฟั้ง 

                   เง่ือนไขความจริงใจ :           ไม่มี 

      เง่ือนไขความครบถว้น :       ถือเป็นมารยาทท่ีผูพ้ดูกระทาํต่อผูฟั้ง 

 

 

   1.15)  วจันกรรมการแสดงความยนิดี   มีเง่ือนไขการเกิดวจันกรรม ดงัน้ี 

                                เง่ือนไขเน้ือหาขอ้ความ :      เหตุการณ์หรือการกระทาํท่ีเก่ียวกบัผูฟั้ง 

                                เง่ือนไขเตรียมการ :              เหตุการณ์น้ีเป็นประโยชน์แก่ผูฟั้ง 

                   เง่ือนไขความจริงใจ :           ผูพ้ดูรู้สึกพอใจกบัเหตุการณ์น้ีจริงๆ 

       เง่ือนไขความครบถว้น :       ถือเป็นการแสดงความพอใจต่อเหตุการณ์น้ี 

 

 

   1.16)  วจันกรรมการขอบคุณ   มีเง่ือนไขการเกิดวจันกรรม ดงัน้ี 

                                เง่ือนไขเน้ือหาขอ้ความ :     ผูฟั้งเป็นผูก้ระทาํ 

                                เง่ือนไขเตรียมการ :             การกระทาํดงักล่าวใหป้ระโยชน์แก่ผูพ้ดู 

                   เง่ือนไขความจริงใจ :           ผูพ้ดูรู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณหรือช่ืนชมการกระทาํน้ี

             จริงๆ 

       เง่ือนไขความครบถว้น :      ถือเป็นการแสดงออกซ่ึงความรู้บุญคุณหรือ 

             ความช่ืนชม 

 

   1.17)  วจันกรรมการเตือน   มีเง่ือนไขการเกิดวจันกรรม ดงัน้ี 

                                  เง่ือนไขเน้ือหาขอ้ความ :   เหตุการณ์ในอนาคต  
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                     เง่ือนไขเตรียมการ :           ผูพ้ดูเช่ือว่าจะมีเหตุการณ์บางอยา่งเกิดข้ึนกบัผูฟั้ง 

             ซ่ึงทาํใหผู้ฟั้งเสียประโยชน์ และทั้งผูพ้ดูและผูฟั้ง

             ไม่ทราบว่าเหตุการณ์น้ีจะเกิดข้ึนจริงหรือไม่  

                     เง่ือนไขความจริงใจ :         ผูพ้ดูเช่ือว่าผูฟั้งจะเสียประโยชน์จากเหตุการณ์น้ี

             จริงๆ  

                     เง่ือนไขความครบถว้น :     ถือเป็นความพยายามท่ีผูพ้ดูจะส่ือว่าผูฟั้งอาจเสีย

              ประโยชน์จากเหตุการณ์น้ีหากไม่ปฏิบติัตาม 

 

   1.18)  วจันกรรมการแต่งตั้ง   มีเง่ือนไขการเกิดวจันกรรม ดงัน้ี 

                                 เง่ือนไขเน้ือหาขอ้ความ :      เหตุการณ์หรือการกระทาํท่ีเกิดข้ึนในบริบทท่ีมี

                                        ความเป็นทางการสูง 

                                 เง่ือนไขเตรียมการ :              ผูพ้ดูตอ้งเป็นผูท่ี้มีอาํนาจหนา้ท่ีในการแต่งตั้ง  

                                                                 โดยเฉพาะและเป็นประโยชนต่์อบุคคลหรือคน

                                                                 กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

                    เง่ือนไขความจริงใจ :           ผูพ้ดูตั้งใจใหผู้ฟั้งรับทราบและผูท่ี้ถกูแต่งตั้งจะ

                                                                 เปล่ียนสถานภาพทางสงัคมเป็นอีกอยา่งหน่ึงทนัที 

        เง่ือนไขความครบถว้น :      นบัเป็นการแสดงเจตนาของผูพ้ดูอยา่งแจ่มแจง้ 

 

   1.19)  วจันกรรมการกล่าวเปิดงาน   มีเง่ือนไขการเกิดวจันกรรม ดงัน้ี 

                                 เง่ือนไขเน้ือหาขอ้ความ :      เหตุการณ์หรือการกระทาํท่ีเกิดข้ึนในบริบทท่ีเป็น

                                                    ทางการสูง 

                                 เง่ือนไขเตรียมการ :             ผูพ้ดูเป็นผูท่ี้ไดรั้บการเช้ือเชิญหรือมีตาํแหน่ง   

                                                                 หนา้ท่ีในการกล่าวเปิดงานพิธีและผูพ้ดูเช่ือว่าผูฟั้ง

                                       ไม่ทราบรายละเอียดของขอ้มลู 
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                    เง่ือนไขความจริงใจ :           ผูพ้ดูตั้งใจใหผู้ฟั้งรับทราบขอ้มลูและทาํใหง้าน

                                                                 ดาํเนินต่อไปหลงัการกล่าวเปิดงาน  

       เง่ือนไขความครบถว้น :       ถือเป็นการแสดงเจตนาของผูพ้ดูอยา่งชดัแจง้ 

 

   1.20)  วจันกรรมการเสนอช่ือ   มีเง่ือนไขการเกิดวจันกรรม ดงัน้ี 

                                เง่ือนไขเน้ือหาขอ้ความ :      เหตุการณ์หรือการกระทาํท่ีเกิดข้ึนในบริบทเป็น

                                                                ทางการ 

                                เง่ือนไขเตรียมการ :              ผูพ้ดูตอ้งเป็นผูท่ี้มีอาํนาจหนา้ท่ีในการนาํเสนอช่ือ

                                                                และเป็นการกระทาํหรือเหตุการณ์ท่ีผูฟั้งไม่ทราบ

                                                                มาก่อน 

                   เง่ือนไขความจริงใจ :           ผูพ้ดูตั้งใจยืน่เสนอเร่ืองราวหรือความเห็นเพ่ือให้

                                                                เกิดการพิจารณาหรือสัง่การจากผูท่ี้มีอาํนาจ  

                                                                มากกว่า  

       เง่ือนไขความครบถว้น :      ถือว่าขอ้ความดงักล่าวมีความเป็นจริงในตวัเอง 
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2.   ตารางการวเิคราะห์วจันกรรมและกลวธิีทางภาษาบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลอืกตั้งปี พ.ศ. 2554 

      ตารางท่ี 13     ตารางวิเคราะห์การใชว้จันกรรมบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ปี พ.ศ. 2554 
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     ตารางท่ี 14     ตารางวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งปี  พ.ศ.  2554 
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ภาคผนวก ข 

ข้อมูลถ้อยคาํบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลอืกตั้งปี พ.ศ. 2554  จาํนวน 180 ถ้อยคาํ 
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ลําดับ 
ถ้อยคาํบนป้ายโฆษณาหาเสียง รายช่ือผู้สมัคร พรรคการเมือง 

1 
ขอแรงอีกที คราวน้ี...ขอใหม้ากกว่าเดิม วิลาศ จนัทร์พิทกัษ ์ ประชาธิปัตย ์

2 

เบอร์ 10  วิลาศ จนัทร์พิทกัษ ์ผูส้มคัร ส.ส. เขตบางกอกใหญ่-ภาษี

เจริญ 
วิลาศ จนัทร์พิทกัษ ์ ประชาธิปัตย ์

3 
ดูแลท่านมากกว่าคาํว่า "ผูแ้ทนฯ" มานะ คงวุฒิปัญญา เพื่อไทย 

4 
พรรคเพื่อไทย เพื่อไทย เพื่ออนาคตประเทศไทย มานะ คงวุฒิปัญญา เพื่อไทย 

5 

มานะ คงวุฒิปัญญา เบอร์ 1 เขตสามสิบเอด็ ภาษีเจริญ-บางกอก

ใหญ่ 
มานะ คงวุฒิปัญญา เพื่อไทย 

6 
โปรดเลือกทั้งพรรคทั้งคน พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1 พรรค เพื่อไทย 

7 
ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร ผูส้มคัร ส.ส.ระบบบญัชีรายช่ือ หมายเลข 1 พรรค เพื่อไทย 

8 

เบ้ียเพื่อไทย วยัสูงอาย ุ อาย ุ60-69 ปี 600 บาท/เดือน,  อาย ุ70-79 
ปี 700 บาท/เดือน,  อาย ุ80-89 ปี 800 บาท/เดือน, อาย ุ90 ปีข้ึนไป 

1,000 บาท/เดือน     
พรรค เพื่อไทย 

9 
พรรคภูมิใจไทย พูดแลว้ทาํ กลา้ทาํใหค้นไทย พรรค ภูมิใจไทย 

10 
ลา้งหน้ีกองทุนหมู่บา้น และชุมชนเมืองทนัที  พรรค ภูมิใจไทย 

11 
 พรรคภูมิใจไทย ประชานิยม สังคมเป็นสุข พรรค ภูมิใจไทย 

12 
เลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรค ไดย้ิง่ลกัษณ์เป็นนายกฯ พรรค เพื่อไทย 

13 
ชาวภาษีเจริญ เลือกคนพื้นท่ี คนบา้นเรา มานะ คงวุฒิปัญญา เพื่อไทย 

14 
หน่ึงเสียงของท่าน หน่ึงเสียงของผม "ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาของชาติ" มานะ คงวุฒิปัญญา เพื่อไทย 
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ลําดับ 
ถ้อยคาํบนป้ายโฆษณาหาเสียง รายช่ือผู้สมัคร พรรคการเมือง 

15 
ตรวจสอบทุจริตฝายแมว้ วิลาศ จนัทร์พิทกัษ ์ ประชาธิปัตย ์

16 
เดินหนา้ต่อไป ดว้ยนโยบายเพื่อประชาชน พรรค ประชาธิปัตย ์

17 

เดินทางสะดวก รถไฟฟ้า 12 สาย 509 กม. เช่ือม กทม.-ปริมณฑล 
รถไฟความเร็วสูง เช่ือม กทม.-ภูมิภาค รถเมลคุ์ณภาพ นกัเรียน-คน

พิการ-ผูสู้งอาย ุฟรี  ตัว๋ร่วม รถไฟ-รถเมล-์เรือ 
พรรค ประชาธิปัตย ์

18 
ตรวจสอบทุจริตเช่ารถเมล ์NGV  วิลาศ จนัทร์พิทกัษ ์ ประชาธิปัตย ์

19 
เพิ่มค่าแรงขั้นตํ่า 25% ภายใน 2 ปี  พรรค ประชาธิปัตย ์

20 
ทกัษิณคิด...เพื่อไทยทาํ "คนเคยทาํ" สนบัสนุน พรรค เพื่อไทย 

21 
การเมืองเหมือนผา้ออ้ม  ยิง่เปลี่ยน...ยิง่ดี พรรค รักประเทศไทย 

22 

เลือกชูวิทย ์เบอร์ 5 พรรครักประเทศไทย บญัชีรายช่ือ ทุกจงัหวดั 
ทัว่ประเทศ 

พรรค รักประเทศไทย 

23 
Join us on facebook ชูวิทย ์I'm No.5 พรรค รักประเทศไทย 

24 
บอลไทยไปบอลโลก  พรรค พลงัคนกีฬา 

25 

พฒันาโครงข่ายคมนาคมใหม่ รถไฟฟ้า 10 สาย จ่าย 20 บาททัว่ 

กทม.  รถไฟรางคู่ เช่ือมปริมณฑลทัว่ทุกทิศ รถไฟความเร็วสูงจาก 

กทม. ถึงเชียงใหม่ โคราช หวัหิน แอร์พอร์ตลิงคถ์ึง ฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี พทัยา 

พรรค เพื่อไทย 

26 

เลือกชูวิทย ์กาท่ีเบอร์ 5 ท่ีบญัชีรายช่ือเท่านั้น พรรค รักประเทศ

ไทย ทุกจงัหวดัพร้อมกนัทัว่ประเทศ 
พรรค รักประเทศไทย 
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ลําดับ 
ถ้อยคาํบนป้ายโฆษณาหาเสียง    รายช่ือผู้สมัคร    พรรคการเมือง 

27 
ปรองดอง...ตอนไดป้ระโยชน์ ปองร้าย...เม่ือขดัแยง้ พรรค รักประเทศไทย 

28 
เม่ือคุณตอ้งการความซ่ือสัตย ์ พรรค รักประเทศไทย 

29 
พรรคชาติไทยพฒันา  เดินหนา้ปรองดอง พรรค ชาติไทยพฒันา 

30 
เลี้ยงลูกใหดี้ตอ้งหวด  “สู้แลว้รวย”  สร้างศูนยฝึ์กนกักีฬาอาชีพ พรรค ภูมิใจไทย 

31 
เพิ่มเบ้ียคนชราและคนพิการ 500 เป็น 1,000 พรรค ชาติพฒันาเพื่อแผ่นดิน 

32 
นโยบายสุขX2 โปรดเลือก 2 พรรค ชาติพฒันาเพื่อแผ่นดิน 

33 

ลาก่อน! นํ้าท่วม นํ้าแลง้ สร้างโครงข่ายนํ้าทัว่ประเทศ  สร้าง

กาํแพงเข่ือนป้องกนันํ้าท่วม กทม.-ปริมณฑล 
พรรค เพื่อไทย 

34 
เลือกประสบการณ์ เลือกคนทาํงาน "สุวิทย"์ เลือกพรรคกิจสังคม  พรรค กิจสังคม 

35 
 โปรดเลือกทั้งคนทั้งพรรค เบอร์ 14  พรรค กิจสังคม 

36 
เบอร์ 14 รองนายกฯ 6 สมยั รัฐมนตรีว่าการฯ 11 สมยั 7 กระทรวง พรรค กิจสังคม 

37 
"ไดถ้ว้นหนา้ ของราคาถูกลง" ลดภาษีมูลค่าเพิ่ม 2% พรรค ภูมิใจไทย 

38 

เพิ่มเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท เพิ่มค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท/

วนั 
พรรค เพื่อไทย 

39 
กองทุนพฒันาเยาวชน เพื่อการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื พรรค ชาติพฒันาเพื่อแผ่นดิน 

40 
รักษโ์ลก รักษป์ระเทศไทย เลือกปุระชยั เลือกพรรครักษส์ันติ  พรรค รักษส์ันติ 
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ลําดับ 
ถ้อยคาํบนป้ายโฆษณาหาเสียง รายช่ือผู้สมัคร พรรคการเมือง 

41 
ขอคิดใหม่ ทาํใหม่ เพื่อไทยทุกคน... อีกคร้ัง พรรค เพื่อไทย 

42 
บณัฑิต อ่อนอาํไพ  ผูส้มคัร ส.ส.เขตภาษีเจริญ เขตบางกอกใหญ่ บณัฑิต อ่อนอาํไพ  กิจสังคม 

43 
กา้วต่อไป ไม่เอาเลือดและความรุนแรง เลือกกิจสังคม บณัฑิต อ่อนอาํไพ  กิจสังคม 

44 
ผมขอเป็นรัฐมนตรีกีฬา  พรรค พลงัคนกีฬา 

45 
พรรคพลงัคนกีฬา เลือกบิ๊กหอย หวัหนา้พรรคพลงัคนกีฬา พรรค พลงัคนกีฬา 

46 

"ผมจะทาํงานใหก้บัพี่นอ้งประชาชนทุกคน แต่จะไม่ลา้งผิดใหก้บั

คนใดคนหน่ึง" 
พรรค ประชาธิปัตย ์

47 
เลี้ยงพ่อแม่ดว้ยลาํแขง้ "สู้แลว้รวย" สร้างศูนยฝึ์กนกักีฬาอาชีพ พรรค ภูมิใจไทย 

48 
ขอบคุณทุกเสียงคนกรุง ท่ีช่วยใหผ้มมีถนนดีๆ  พรรค ภูมิใจไทย 

49 
เลี้ยงครอบครัวดว้ยกาํป้ัน "สู้แลว้รวย" สร้างศูนยฝึ์กนกักีฬาอาชีพ พรรค ภูมิใจไทย 

50 
SALE 2% ทั้งชาติ ถูกทั้งประเทศ ลดภาษีมูลค่าเพิ่ม 2% พรรค ภูมิใจไทย 

51 
ขอบคุณทุกเสียงคนกรุง ท่ีช่วยใหพ้วกผมมีรายได ้ พรรค ภูมิใจไทย 

52 
เร่ืองเรียนแม่คิดแทน แต่เร่ืองผูแ้ทน คิดแทนไม่ได ้ พรรค ภูมิใจไทย 

53 
วินมอเตอร์ไซคไ์ม่ใช่ควาย  อยา่มาทาํนาบนหลงักรู  พรรค ภูมิใจไทย 

54 

คิดแบบใหม่ เลือกคนใหม่ สามคัคี สุจริต โปร่งใส ช่วยกนัเลือกเพื่อ

ชาติ เลือกทั้งคน ทั้งพรรค 
สุรพล เมฆะอาํนวย

ชยั 
รักษส์ันติ 
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ลําดับ 
ถ้อยคาํบนป้ายโฆษณาหาเสียง รายช่ือผู้สมัคร พรรคการเมือง 

55 
แทก็ซ่ีไม่ใช่ควาย อยา่มาทาํนาบนหลงักรู  พรรค ภูมิใจไทย 

56 
"สร้างนกักีฬาอาชีพ" สู้แลว้รวยดว้ยศูนยฝึ์กนกักีฬาอาชีพ พรรค ภูมิใจไทย 

57 
เลี้ยงเมียตอ้งตบ "สู้แลว้รวย" สร้างศูนยฝึ์กนกักีฬาอาชีพ พรรค ภูมิใจไทย 

58 

ยนือยา่งมีศกัด์ิศรี บนเวทีอาเซียน เลือกปุระชยั เลือกพรรครักษ์

สันติ 
พรรค รักษส์ันติ 

59 
กาทั้งสองใบ เบอร์ 12 เสียสละเพื่อประเทศไทย พรรค รักษส์ันติ 

60 

อปพร. ชรบ. อสม. ตาํรวจบา้น กลุ่มพฒันาสตรี อาสามูลนิธิ "ทาํดี 
มีรางวลั" กองทุนสวสัดิการ ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์เพื่อสังคม 

พรรค ภูมิใจไทย 

61 
แม่คา้แผงลอยไม่ใช่ควาย  อยา่มาทาํนาบนหลงักรู  พรรค ภูมิใจไทย 

62 
ประสบการณ์ทั้งชีวิต ขออุทิศใหค้นไทย   พรรค ภูมิใจไทย 

63 

เลือก ส.ส. เขตภาษเีจริญ และเขตบางกอกใหญ่ วิลาศ จนัทร์พิทกัษ ์ 

เบอร์ 10 
วิลาศ จนัทร์พิทกัษ ์ ประชาธิปัตย ์

64 
ปฏิรูปประเทศไทย ไม่ปรองดองกบั "การคอรัปชัน่" ทุกรูปแบบ  พรรค การเมืองใหม่ 

65 
นายสมศกัด์ิ โกศยัสุข หวัหนา้พรรคการเมืองใหม่ เบอร์20 พรรค การเมืองใหม่ 

66 
ไม่ลาํเอียง เท่ียงตรง พรรค รักษส์ันติ 

67 

ขยายเมืองหลวง พฒันาสิบเมืองบริวาร จดัการอยา่งมีระบบ กทม.

อยูส่บาย ไม่แออดั 
พรรค กิจสังคม 
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ลําดับ 
ถ้อยคาํบนป้ายโฆษณาหาเสียง    รายช่ือผู้สมัคร    พรรคการเมือง 

68 
บูมกีฬา พาบอลไทย ไปบอลโลก พรรค ชาติพฒันาเพื่อแผ่นดิน 

69 
ปฏิวติัประชาธิปไตย  คือทางรอดของชาติ  พรรค ความหวงัใหม่ 

70 
นกัการเมือง คือ ท่ีตั้งแห่งอุดมการณ์ พรรค ความหวงัใหม่ 

71 

พรรคความหวงัใหม่ แนวทางประเทศไทยเลือกความหวงัใหม่ คือ

ชยัชนะของประชาชน 
พรรค ความหวงัใหม่ 

72 
บา้นเมืองสงบ ตอ้งเคารพกฎหมาย พรรค ประชาสันติ 

73 

เบอร์ 33 พรรคประชาสันติ โปรดเลือกผูส้มคัร ส.ส.เขต และ ส.ส.

บญัชีรายช่ือ เสรี สุวรรณภานนท ์หวัหนา้พรรค 
พรรค ประชาสันติ 

74 
จิตวิญญาณประชาธิปไตย เลือกเบอร์ 10 ทั้งสองใบ พรรค ประชาธิปัตย ์

75 
ตรวจสอบทุจริตรุกป่าสวนผึ้ง วิลาศ จนัทร์พิทกัษ ์ ประชาธิปัตย ์

76 

ทุกคนมีบา้น มีรถ เป็นของตวัเอง กูซ้ื้อบา้น ดอกเบ้ีย 1% เวลา 10 ปี 

ผ่อนเดือนละ 2,000 บาท ซ้ือไดทุ้กท่ี ซ้ือไดทุ้กคน 
พรรค ชาติไทยพฒันา 

77 

ประดิษฐ์ ภทัรประสิทธ์ิ ผูส้มคัร ส.ส.แบบบญัชีรายช่ือ โปรดเลือก 
21  

พรรค ชาติไทยพฒันา 

78 
 ไดรั้บการยอมรับจากเวทีระดบัโลก เลือกเบอร์10 ทั้ง 2 ใบ พรรค ประชาธิปัตย ์

79 
ขจดัสารตั้งตน้ผลิตยาบา้ พรรค พลงัคนกีฬา 

80 
แกข้องแพง เอา ดร.ศุภชยัฯ เป็นนายก เลือกพรรคพลงัคนกีฬา พรรค พลงัคนกีฬา 

81 
หยา่ศึก เอา ดร.ศุภชยัฯ เป็นนายก เลือกพรรคพลงัคนกีฬา พรรค พลงัคนกีฬา 
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ลําดับ 
ถ้อยคาํบนป้ายโฆษณาหาเสียง    รายช่ือผู้สมัคร    พรรคการเมือง 

82 
หน่ึงเสียงของท่าน หยดุขั้ว สลายสี สามคัคี พี่นอ้งไทย  พรรค ชาติพฒันาเพื่อแผ่นดิน 

83 

หนัหนา้เขา้หากนั สร้างสรรคป์ระเทศไทย 3 กรกฎาคม 2554 โปรด

ใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง กาเบอร์ 2 ทั้ง 2 บตัร 
พรรค ชาติพฒันาเพื่อแผ่นดิน 

84 
ทวงสิทธิเขาพระวิหาร รักษาดินแดนไทย ผมจะสู้ต่อไป พรรค กิจสังคม 

85 
ภูมิปัญญาไทย วิสัยทศัน์สากล พรรค เสรีนิยม 

86 

พุทธชาติ ช่วยราม หวัหนา้พรรค ผูส้มคัร สส. แบบบญัชีรายช่ือ 
www.facebook.com/lpthai 

พรรค เสรีนิยม 

87 

พรรค ภูมิใจไทย ประชานิยม สังคมเป็นสุข 

www.bhumjaithai.org/facebook.com/bhumjaithai 
พรรค ภูมิใจไทย 

88 

ระวงั! บตัรเสีย เลือกพรรคเพื่อไทย กากบาท X ในช่องหลงัคาํ

พรรคเพื่อไทยเท่านั้น ในบตัรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

แบบบญัชีรายช่ือ (บตัรสีเขียว) 
พรรค เพื่อไทย 

89 

เลือกพรรคเบอร์ 2 พรรณี จารุสมบติั ผูส้มคัร ส.ส. ระบบบญัชี

รายช่ือ หนกัแน่น มัน่คง ในความดี 
พรรค ชาติพฒันาเพื่อแผ่นดิน 

90 
หยดุวิกฤติชาติ หยุดแบ่งสี เลือกคนดีเป็นนายกฯ พรรค รักษส์ันติ 

91 
ศ.ร.ต.อ. ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์ facebook.com/purachaip พรรค รักษส์ันติ 

92 
แกเ้ศรษฐกิจ เอา ดร.ศุภชยัฯ เป็นนายก เลือกพรรคพลงัคนกีฬา พรรค พลงัคนกีฬา 

93 

ผมจะถือธงเดินนาํหนา้ เปลี่ยนความขดัแยง้ใหเ้ป็นพลงัปรองดอง 

ผมทาํได ้
พรรค ชาติไทยพฒันา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.bhumjaithai.org/facebook.com/bhumjaithai
http://www.bhumjaithai.org/facebook.com/bhumjaithai


138 

 

       
 

ลําดับ 
ถ้อยคาํบนป้ายโฆษณาหาเสียง    รายช่ือผู้สมัคร    พรรคการเมือง 

94 

สินเช่ือเพื่อแม่คา้ ไม่มีสลิปเงินเดือน ไม่มีหลกัประกนั ไม่มีปัญหา  
ฝากเงินวนัละ 100 บาท ครบ 100 วนั ฝากครบ 100 วนั กูไ้ด ้

100,000 บาท จ่ายเงินคืนโดยการฝากเงินวนัละ 200 บาท 2 ปี 
พรรค ชาติไทยพฒันา 

95 
ลา้นเสียงเพื่ออนาคตใหม่กีฬาไทย กาเบอร์หกทัว่ประเทศ พรรค พลงัชล 

96 

ผูบุ้กเบิกฟุตซอลไทยสู่ระดบัโลก อดิศกัด์ิ (ป๋อม) เบญ็จศิริวรรณ 
ผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร แบบบญัชีรายช่ือ พรรคพลงัชล 

www.pomadisak.com, @Pom_Adisak, 

www.facebook.com/pomadisak 

พรรค พลงัชล 

97 

ครอบครัวมัน่คง กองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา 250,000 คนต่อปี บา้น

หลงัแรก ดอกเบ้ีย 0%  2 ปี ฟรีค่าโอน-จาํนอง บาํเหน็จ บาํนาญ

ประชาชนทุกคน 
พรรค ประชาธิปัตย ์

98 
เลือกผมอีกคร้ัง เพื่อ...ยบัย ั้งซ้ือเสียง วิลาศ จนัทร์พิทกัษ ์ ประชาธิปัตย ์

99 
เทคะแนนใหห้มดใจ  เลือกเพื่อไทยเป็นรัฐบาล พรรค เพื่อไทย 

100 
เร่งฟ้ืนเศรษฐกิจ  เลือกเพื่อไทยเป็นรัฐบาล พรรค เพื่อไทย 

101 

สส.เขต เลือกคนท่ีคุณรัก ส่วนพรรคเลือกชูวิทย ์พรรครักประเทศ

ไทย ท่ีบญัชีรายช่ือ..เท่านั้น ทุกจงัหวดั ทัว่ประเทศ 
พรรค รักประเทศไทย 

102 
สร้างทุนมนุษย ์เพื่อการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื พรรค ชาติพฒันาเพื่อแผ่นดิน 

103 
"818"  สร้างโจ๋ไทยสู่แชมป์ พรรค พลงัชล 
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ลําดับ 
ถ้อยคาํบนป้ายโฆษณาหาเสียง    รายช่ือผู้สมัคร    พรรคการเมือง 

104 
สร้างลานกีฬาเพื่อครอบครัว พฒันาคุณภาพชีวิต ทัว่ไทยแขง็แรง พรรค พลงัชล 

105 

คนไทยตอ้งตั้งตวัไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี ดว้ย...กองทุนตั้งตวัได ้(สร้าง

ผูป้ระกอบการยอ่ยรายใหม่)  คืนภาษี/เพิ่มค่าลดหยอ่นบา้นหลงัแรก 

คืนภาษีรถคนัแรก 
พรรค เพื่อไทย 

106 

ส่งเสริมกีฬาอาชีพ -ยกเวน้ภาษีนิติบุคคลใหก้บัสโมสรกีฬาอาชีพ -
ยกเวน้ภาษีรายไดบุ้คคลธรรมดาใหก้บันกักีฬาอาชีพ 

พรรค พลงัชล 

107 
เลือกเพื่อไทยเป็นรัฐบาล เบอร์ 1 พรรค เพื่อไทย 

108 

เพื่อไทยพร้อมบริหารประเทศ ขอคิดใหม่ ทาํใหม่ เพื่อไทยทุกคน..

อีกคร้ัง 
พรรค เพื่อไทย 

109 
เลือกประชาธิปัตย ์ดบัไฟประเทศ ปฏิเสธความรุนแรง  พรรค ประชาธิปัตย ์

110 

เพิ่มรายได-้ลดรายจ่าย เพิ่มค่าแรงขั้นตํ่า 25% ใน 2 ปี  ตรึงดีเซล-

ก๊าซหุงตม้  สินเช่ือสร้างอาชีพดอกเบ้ียตํ่า 
พรรค ประชาธิปัตย ์

111 

กองทุนเพื่อไทย เพื่อสตรี เฉลี่ยจงัหวดัละ 100 ลา้นบาท พฒันา

บทบาทสตรีเท่าทนัโลกยคุใหม่ 
พรรค เพื่อไทย 

112 

อนาคตเดก็ไทย สู่หลกัประกนัใหม่ของชีวิต  เพิ่มกองทุนกูย้ืมเพื่อ

การศึกษา เรียนก่อน ผ่อนทีหลงั  One Tablet PC per Child เดก็

นกัเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช ้ Free Wifi เล่นเน็ตในท่ีสาธารณะ...ฟรี 
พรรค เพื่อไทย 

113 
กรุงเทพฯ ร่มเยน็ ปลูกตน้ไมท้ัว่กรุง  พรรค ชาติพฒันาเพื่อแผ่นดิน 
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ลําดับ 
ถ้อยคาํบนป้ายโฆษณาหาเสียง    รายช่ือผู้สมัคร    พรรคการเมือง 

114 

แกน้ํ้าท่วมซํ้ าซาก ทาํเมืองหลวงใหส้ง่างาม   ถมทะเลต้ืนออกไป 

10 กิโลเมตร   สร้างเข่ือนกั้นนํ้าท่วม กทม.   ไดเ้มืองใหม่ ลด

แออดั   สร้างงาน 100,000 อตัรา   มีสวนสาธารณะและทะเล

สะอาด เพิ่มแหล่งท่องเท่ียวให ้กทม. 

พรรค เพื่อไทย 

115 
กองทุนสวสัดิการนกักีฬา -ระดบัประเทศ  -ระดบัจงัหวดั พรรค พลงัชล 

116 
สร้างเมืองกีฬา ดึงดูดนกัท่องเท่ียว พฒันาเศรษฐกิจ พรรค พลงัชล 

117 

เพิ่มทุนกูย้มืดอกเบ้ียตํ่า เพื่อการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั 250,000 
คนต่อปี 

พรรค ประชาธิปัตย ์

118 

กวาดลา้งยาเสพติด เพิ่มโทษผูค้า้   เพิ่มกองกาํลงัพิเศษ 2,500 นาย   
เพิ่มกลอ้งวงจรปิด 200,000 จุดทัว่ กทม. 

พรรค ประชาธิปัตย ์

119 

เลือกอภิสิทธ์ิเป็นนายกฯ เลือกเบอร์ 10 ทั้งสองใบ ทุกนโยบาย -ทาํ

ไดจ้ริง -เร่ิมไดว้นัแรกทนัที 
พรรค ประชาธิปัตย ์

120 
พ่อไม่ใหคิ้ดเร่ืองแฟน แต่เลือกผูแ้ทน พ่อไม่หา้ม   พรรค ภูมิใจไทย 

121 
บูมกีฬา 1 เขต 1 ศูนยก์ีฬา พรรค ชาติพฒันาเพื่อแผ่นดิน 

122 

นกักีฬาเงินลา้นอาจเป็นคุณ "สู้แลว้รวย" สร้างศูนยฝึ์กนกักีฬา

อาชีพ 
พรรค ภูมิใจไทย 

123 
เร่ิมทาํงาน เวน้ภาษี 5 ปีแรก พรรค ชาติพฒันาเพื่อแผ่นดิน 
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ลําดับ 
ถ้อยคาํบนป้ายโฆษณาหาเสียง    รายช่ือผู้สมัคร    พรรคการเมือง 

124 
สร้างครูนางฟ้า เพื่อการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื พรรค ชาติพฒันาเพื่อแผ่นดิน 

125 
ฟังเสียงและเขา้ถึงประชาชน เลือกเบอร์ 10 ทั้งสองใบ พรรค ประชาธิปัตย ์

126 
"เราขอสัญญา...จะนาํพาความสุขกลบัมาสู่พี่นอ้งชาวไทย" พรรค ชาติพฒันาเพื่อแผ่นดิน 

127 
จะหลงทางกนัอีกกี่คร้ัง? นโยบาย  ผลประโยชน์  พรรคการเมือง  พรรค รักประเทศไทย 

128 
เลือกชูวิทยพ์ร้อมกนัทุกเขต ทัว่ประเทศ พรรค รักประเทศไทย 

129 
รถไฟฟ้า 12 สาย พร้อมตัว๋ร่วม รถ ราง เรือ วนัละ 40 บาท พรรค ชาติพฒันาเพื่อแผ่นดิน 

130 

ผูส้มคัร ส.ส.บญัชีรายช่ือ ชิงชยั มงคลธรรม   ศ.พล.ท.ดร.สมชายวิ

รุฬหผล   ดร.อินทร์ริตา นนทะวชัรศิริโชติ   คฤกพล ยงใจยทุธ   
พรชยั ชุมพล 

พรรค ความหวงัใหม่ 

131 
เขาเสนออะไรไวก้บัประชาชน เราขออาสาไปทวงถามในสภา พรรค ความหวงัใหม่ 

132 

   เปิดแคมเปญท่องเท่ียว สวรรคแ์ห่งเอเซีย Paradise of Asia นาํ

เงินเขา้ประเทศ 1 ลา้นลา้น "ทัว่ถึง" 
พรรค พลงัชล 

133 
พรรคพลงัชล บา้นของเรา พรรคของเรา  พรรค พลงัชล 

134 

ผลกัดนัก่อกาํเนิด มหาวิทยาลยักีฬานานาชาติ  เรียนไปเล่นกีฬาไป 

อนาคตกา้วไกล มีรายไดดี้ 
พรรค พลงัชล 

135 
ทุ่มเท อดกลั้น ฟันฝ่าวิกฤต เลือกเบอร์ 10 ทั้งสองใบ พรรค ประชาธิปัตย ์

136 
 เพิ่มกาํไร 25% จากโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกร พรรค ประชาธิปัตย ์

137 
เพิ่มกองกาํลงัพิเศษปราบยาเสพติด 2,500 นาย  พรรค ประชาธิปัตย ์
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ลําดับ 
ถ้อยคาํบนป้ายโฆษณาหาเสียง    รายช่ือผู้สมัคร    พรรคการเมือง 

138 

เพิ่มทุนกูย้มืดอกเบ้ียตํ่าเพื่อการศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยั 250,000 
คนต่อปี   เพิ่มโฉนดชุมชนใหเ้กษตร 250,000 คน 

พรรค ประชาธิปัตย ์

139 

ถา้คุณ...รักประเทศไทย  ผิดตอ้งเป็นผิด  ถูกตอ้งเป็นถูก  
อุดมการณ์ชดัเจน ตรงไปตรงมา 

พรรค รักประเทศไทย 

140 
บตัรเสียเป็นลา้นแน่ ถา้กากบาทผิดช่อง พรรค เพื่อไทย 

141 
คืนความสุขใหค้นไทย  คืนประชาธิปไตยใหป้ระชาชน พรรค เพื่อไทย 

142 
พร้อมรับใชพ้ี่นอ้งประชาชน พรรค เพื่อไทย 

143 

พรรคไทยพอเพียง คือ เศรษฐกิจพอเพียง มวลชนคนรากหญา้ และ

คนชั้นกลาง ทางสันติวิธี ของประเทศไทย    
พรรค ไทยพอเพียง 

144 

"ปฏิวติั" ความคิดและจิตสาํนึกใหม่ ตอ้งเลือกเบอร์ 11   อาจารย์

จาํรัส อนิทุมาร หวัหนา้พรรค   ถึงเวลา "เปลี่ยน" 
พรรค ไทยพอเพียง 

145 

สานต่อเจตนารมณ์ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช 3 ก.ค. 54 โปรดเลือก

เบอร์ 14 
พรรค กิจสังคม 

146 

1 เสียงของท่านมีความหมาย ประเทศไทยตอ้งกา้วไปขา้งหนา้  ผม

พร้อมอาสา 
พรรค กิจสังคม 

147 
ปรองดอง เพื่อความสุขของ...คนไทยทั้งชาติ  พรรค ชาติไทยพฒันา 

148 

ชุมพล ศิลปอาชา หวัหนา้พรรคชาติไทยพฒันา ผูส้มคัร ส.ส.แบบ

บญัชีรายช่ือ   พล.ต.สนัน่ ขจรประศาสน์ ผูส้มคัร ส.ส.แบบบญัชี

รายช่ือ 
พรรค ชาติไทยพฒันา 
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ลําดับ 
ถ้อยคาํบนป้ายโฆษณาหาเสียง    รายช่ือผู้สมัคร    พรรคการเมือง 

149 
ปรองดอง สร้างเศรษฐกิจ เพิ่มรายได ้ พรรค ชาติไทยพฒันา 

150 
สร้างความปรองดอง สร้างเศรษฐกิจ เพิ่มรายได ้ใหคุ้ณภาพชีวิตท่ีดี พรรค ชาติไทยพฒันา 

151 
ทุกคนมีบา้น มีรถ เป็นของตวัเอง  รถคนัแรก ลด 100,000 บาท พรรค ชาติไทยพฒันา 

152 
เบนซิน 35  ดีเซล 30   ตรึงราคาแก๊ซหุงตม้ พรรค ชาติพฒันาเพื่อแผ่นดิน 

153 
เถา้แก่เงินลา้น เงินกูร้ายละ 1 ลา้นบาท ดอกเบ้ีย 0% 3 ปี พรรค ชาติพฒันาเพื่อแผ่นดิน 

154 

สร้างเศรษฐกิจ ประเทศไทยตอ้ง  *มียทุธศาสตร์ในการพฒันา

ประเทศ   *พร้อมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  *ปรับ

โครงสร้างภาษีใหเ้ป็นธรรม แข่งขนัได ้  * ขจดัคอร์รัปชัน่ ใชง้บ

รัฐใหป้ระหยดั เกิดประโยชน์ 

พรรค ชาติไทยพฒันา 

155 
รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั พลงัไทย สร้างชาติ พรรค ชาติพฒันาเพื่อแผ่นดิน 

156 
ปรับเงินเดือนขา้ราชการ เท่าเอกชน พรรค ชาติพฒันาเพื่อแผ่นดิน 

157 
เกิดวนัน้ี 20 ปีมีเงินลา้น พรรค ชาติพฒันาเพื่อแผ่นดิน 

158 

เบ่ือการเมือง แต่...ตอ้งไปเลือกตั้ง  ผมขอเป็นฝ่ายคา้น ตา้น

คอรัปชัน่ 
พรรค รักประเทศไทย 

159 

เม่ือ...นกัการเมืองพูดคาํว่า ซ่ือ + สัตย ์ประชาชนจะเป็นสุข

อยา่งไร?  
พรรค รักประเทศไทย 

160 
เลือกชูวิทยเ์ป็นฝ่ายคา้น ตา้นคอรัปชัน่ ไดทุ้กเขต ทัว่ประเทศไทย พรรค รักประเทศไทย 

161 
บอกแลว้...อยา่เลี้ยวกลบั นโยบายผลประโยชน์ทบัซ้อน   พรรค รักประเทศไทย 
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ลําดับ 
ถ้อยคาํบนป้ายโฆษณาหาเสียง    รายช่ือผู้สมัคร    พรรคการเมือง 

162 
ไม่ซ้าย ไม่ขวา ตรงไปตรงมา  ขบัประเทศไทยไปขา้งหนา้ พรรค รักประเทศไทย 

163 
แน่ใจหรือ? …ไปทางน้ี นโยบายคอรัปชัน่ พรรค รักประเทศไทย 

164 
ผมขอเป็นฝ่ายคา้น พรรค รักประเทศไทย 

165 

ชวน หลีกภยั ประธานสภาท่ีปรึกษา เขา้คูหากาเบอร์ 10  ระบบ

บญัชีรายช่ือ  ระบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั้ง 2 ใบ วนัอาทิตยท่ี์ 3 
กรกฎาคม 2554 เวลา 08.00-15.00 น. 

พรรค ประชาธิปัตย ์

166 
เบอร์ 10 พรรคประชาธิปัตย ์นายชวน หลีกภยั ระบบบญัชีรายช่ือ  พรรค ประชาธิปัตย ์

167 

การเมืองทางเลือกใหม่ หวัใจเพื่อประชาชน รวมอุดมการณ์ 
นกัวิชาการ/นกัธุรกิจ/ผูพ้ิการ/ผูด้อ้ยโอกาส/ผูสู้งอาย ุ ลดความ

เหลื่อมลํ้า 
พรรค พลงัสังคมไทย 

168 

เพิ่มค่าจา้ง 8,000 ตาํบลใหเ้ท่าเทียมกนั   จดัสรรท่ีดินทาํกิน ให้

ครอบครัวผูพ้ิการ/ผูด้อ้ยโอกาส/ผูสู้งอาย ุ  จดัสรรเงินทุน เพื่อ

ประกอบอาชีพใหก้บั ครอบครัวผูพ้ิการ/ผูด้อ้ยโอกาส/ผูสู้งอาย ุ  
สินเช่ือเครดิตเพื่อครอบครัวผูพ้ิการ/ผูด้อ้ยโอกาส/ผูสู้งอาย ุ

พรรค พลงัสังคมไทย 

169 

วิวฒัน์ เลอยกุต ์ ผูส้มคัร ส.ส.แบบบญัชีรายช่ือ   สุชีพ องัษานาม 
ผูส้มคัร ส.ส.แบบบญัชีรายช่ือ  พรรคพลงัสังคมไทย  www.พลงั

สังคมไทย.com  เบอร์ 28 
พรรค พลงัสังคมไทย 

170 

"สร้างท่ีทาํกิน 1 ลา้นคน"  มอบสิทธ์ิรถตู ้มอเตอร์ไซครั์บจา้ง แผง

ลอย ท่ีทาํกิน 
พรรค ภูมิใจไทย 

171 
"ประเทศน้ีตอ้งไม่มีคนว่างงาน" กองทุนจา้งงาน 1 ลา้นตาํแหน่ง พรรค ภูมิใจไทย 
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ลําดับ 
ถ้อยคาํบนป้ายโฆษณาหาเสียง    รายช่ือผู้สมัคร    พรรคการเมือง 

172 
สร้างท่ีทาํกิน 1 ลา้นคน รถตู ้มอเตอร์ไซครั์บจา้ง แผงลอย ท่ีทาํกิน พรรค ภูมิใจไทย 

173 

สร้างศูนยฝึ์กนกักีฬาอาชีพ "สู้แลว้รวย"  ถา้ชอบอยา่แค่กด Like มา

กาใหเ้รา  
พรรค ภูมิใจไทย 

174 

"ชีวิตดี มีงานทาํ" กองทุนจา้งงาน 1 ลา้นตาํแหน่ง  ถา้ชอบอยา่แค่

กด Like  มากาใหเ้รา  
พรรค ภูมิใจไทย 

175 

ไม่ตอ้งคิดใหม่ ทาํใหม่ แค่ คิดดี ทาํดี มีรางวลั   ทาํดี มีรางวลั 
กองทุนสวสัดิการผูบ้าํเพญ็ประโยชน์เพื่อสังคม 

พรรค ภูมิใจไทย 

176 
มีงาน....มีเงิน.... กไ็ม่ตอ้งพกัหน้ี  กองทุนจา้งงาน 1 ลา้นตาํแหน่ง พรรค ภูมิใจไทย 

177 

กลา้คิด กลา้ทาํ กลา้เปลี่ยนแปลง  เพื่อเกียรติภูมิ ศกัด์ิศรี ของ

ประเทศชาติ และประชาชน 
พรรค มาตุภูมิ  

178 
ทาํงานสุจริต เศรษฐกิจกา้วไกล เลือกปุระชยั เลือกพรรครักษส์ันติ พรรค รักษส์ันติ 

179 
เสียสละเพื่อประเทศไทย  เลือกปุระชยั เลือกพรรครักษส์ันติ  พรรค รักษส์ันติ 

180 
สามคัคีประเทศไทย  เลือกปุระชยั เลือกพรรครักษส์ันติ  พรรค รักษส์ันติ 
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

ช่ือ-สกุล     นางสาวอิงอร  พ่ึงจะงาม 
ท่ีอยู ่      7/2 ม.12  ถนนสายศาลธนบุรี  แขวงบางหวา้  เขตภาษีเจริญ    
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