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 งานวิจยัเชิงคุณภาพเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีภาษาสุภาพและการใช้ภาษา
เพื่อโน้มน้าวใจของตวัแทนประกันชีวิตเพศหญิง กลุ่มตวัอย่างคือตวัแทนประกนัชีวิตเพศหญิง
จ านวน  4  คน ท่ีมีการเสนอโครงการประกนัชีวิตต่อผูมุ้่งหวงั 2 กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มผูมุ้่งหวงัท่ีมี
ความคุน้เคยกบัตวัแทนฯ  จ านวน  4  คน  และกลุ่มผูมุ้่งหวงัท่ีไม่คุน้เคยกบัตวัแทนฯ  จ านวน  4  คน 
การเก็บขอ้มูลท าโดยการบนัทึกเทปบทสนทนาระหวา่งการเสนอขายประกนัชีวิต และน าขอ้มูลมา
ถอดเทปเพื่อการวเิคราะห์เน้ือหา โดยใชก้ลวธีิภาษาสุภาพของบราวน์และเลวินสัน และขั้นตอนการ
สร้างแรงจูงใจของมอนโรเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการใช้กลวิธีภาษาสุภาพด้านบวกมากว่าการใช้กลวิธี
ภาษาสุภาพด้านลบในการขายประกนัชีวิตให้แก่ผูมุ้่งหวงัทั้งสองกลุ่ม โดยพบการใช้กลวิธีภาษา
สุภาพดา้นบวก 7 กลวิธี และกลวิธีภาษาสุภาพด้านลบ 5 กลวิธี ปัจจยัทางสังคมท่ีสามารถอธิบาย
ความแตกต่างในการใช้กลวิธีภาษาสุภาพดา้นบวกและดา้นลบของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
ระยะห่างทางสังคม อ านาจ และปัจจยัทางวฒันธรรม ดา้นการสร้างแรงจูงใจพบวา่กลุ่มตวัอย่างมี
การใชภ้าษาเพื่อสร้างแรงจูงใจท่ีไม่ไดเ้รียงล าดบัตามขั้นตอนการสร้างแรงจูงใจเสมอไป การล าดบั
ขั้นตอนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ขั้นตอนการสร้างแรงจูงใจท่ีพบมากท่ีสุดสาม
อนัดบั ไดแ้ก่  การสร้างความสนใจ  การตอบสนองความตอ้งการ  และการสร้างความตอ้งการ  โดย
ปัจจยัดา้นระยะห่างทางสังคมไม่มีผลกระทบต่อการใชข้ั้นตอนการสร้างแรงจูงใจ 
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This qualitative research aimed to study politeness strategies and persuasive 

strategies used by female life insurance agents. The participants were 4 life insurance agents, 

4 customers that were familiar with the agents, and 4 customers that were not the agents’ 

acquaintances. Data collection was done by tape-recording the participants’ sales 

conversation. The data gathered were transcribed and analyzed by using content analysis 

technique. Brown and Levinson’s politeness strategies and Monroe’s persuasive strategies 

were employed as the frameworks of the study.   

The findings revealed that the participants used positive politeness strategies more 

than negative politeness strategies with both groups of customers. A total of 7 positive 

strategies and 5 negative strategies were found from the study. Possible factors to explain the 

different frequency in using positive and negative politeness strategies were social distance, 

power and cultural factors. Regarding the findings on persuasive strategies, the participants 

did not follow the steps in Monroe’s motivating sequence. The three persuasive strategies 

most frequently employed were attention step, satisfaction step and need step. Social 

distance was found to gain no impact on the use of persuasive strategies.    
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กติติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงได้ โดยการได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจากบุคคล
หลายฝ่ายท่ีให้ค  าแนะน าและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึง และส านึกบุญคุณทุกท่านท่ีไดใ้ห้
ก าลงัใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย ์ดร. ปาจรีย ์นิพาสพงษ์ อาจารยท่ี์ปรึกษางานคน้ควา้อิสระ ผูท่ี้
กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อช่วยเหลือให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ ตรวจแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ และให้ก าลงัใจผูว้ิจยัเสมอมาอนัส่งผลให้งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความเมตตาท่ีได้รับเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยภ์าควิชาภาษาและการส่ือสารระหว่างวฒันธรรมคณะ
โบราณคดีทุกท่าน ท่ีได้กรุณาถ่ายทอดวิชาความรู้ในสาขาวิชาภาษาและการส่ือสารระหว่าง
วฒันธรรมใหแ้ก่ผูว้จิยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งรองศาสตราจารย ์ดร.พรพิมล เสนะวงศ ์และ อาจารย ์ดร.
ก าไลทิพย ์ปัตตะพงษ ์ท่ีไดก้รุณาใหข้อ้คิดเห็นและค าแนะน าต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวจิยัน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ และคุณแม่ของผูว้ิจยั ท่ีคอยอยู่เคียงขา้งและเป็นก าลงัใจ
ให้กบัผูว้ิจยัเสมอมา  รวมทั้งขอขอบคุณก าลงัใจจากบรรดาญาติ และเพื่อน ๆ นกัศึกษาสาขาวิชา
ภาษาและการส่ือสารระหว่างวฒันธรรมท่ีคอยเป็นก าลงัใจ และให้ค  าปรึกษาแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกนัดว้ยดีมาโดยตลอด ผูว้ิจยัรู้สึกประทบัใจและซาบซ้ึงกบัมิตรภาพอนัแสนงดงามน้ี และ
ผูว้จิยัจะเก็บความประทบัใจน้ีเพื่อเป็นก าลงัใจในการด าเนินชีวติและต่อสู้กบัอุปสรรคต่อไป 

 สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัขอขอบคุณกลุ่มตวัอย่างทุกท่าน อนัไดแ้ก่ ตวัแทนประกนัชีวิตเพศหญิง
ระดบัผูจ้ดัการแห่ง บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั จ  านวน 4 คน ท่ีไดเ้ปิดโอกาสให้ผูว้ิจยัได้
ติดตามไปสังเกตการณ์ในการขายประกนัใหก้บัผูมุ้่งหวงั ซ่ึงหากขาดบุคคลเหล่าน้ีแลว้งานวิจยัฉบบั
น้ีจะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปไดโ้ดยเด็ดขาด ผูว้จิยัขอขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 
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