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การศึกษาคนควาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคําขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีไทยในดาน
เนื้อหา เพ่ือวิเคราะหคําขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีไทยในดานรูปแบบการเขียนและการใชภาษา  
และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูรับคําขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีไทย โดยมีขอบเขตการศึกษา
เปนคําขวัญวันเด็กแหงชาติตั้งแตปพุทธศักราช 2499-2555 ซึ่งผลการศึกษาเสนอเปน 6 บทคือ บท
ที่1 กลาวถึงความเปนมาความสําคัญของปญหา  วัตถุประสงคการศึกษา  ขอบเขตและขั้นตอน
การศึกษา บทที่ 2 คําขวัญและการส่ือสารคําขวัญวันเด็ก  บทที่ 3 นายกรัฐมนตรีในฐานะผูสงสารบท
ที่ 4 วิเคราะหคําขวัญวันเด็ก  บทที่ 5 วิเคราะหความพึงพอใจคําขวัญวันเด็ก บทที่ 6 สรุปผล
การศึกษาและขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาคนควาคําขวัญวันเด็กแหงชาติของนายกรัฐมนตรีพบวา คําขวัญวันเด็กมีเนื้อหา 
2 ประเภท ไดแก คําขวัญที่มีเนื้อหาประเภทเดียวเดียว และคําขวัญที่มีเนื้อหาหลายประเภท  ดานคํา
แถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็กมีความสอดคลองกัน 6 ดาน ไดแก ดานการศึกษา  ดานจริยธรรม
ธรรม  ดานอุดมการณทางสังคม  ดานประเพณีวัฒนธรรม  ดานสุขภาพอนามัย  และดานสงเสริม
สิ่งแวดลอม  ดานรูปแบบและการใชภาษาพบวา มีการใชคําสั้น กระชับ  มีการใชคําสัมผัสและไม
สัมผัส  มีการใชการซํ้าคํา และมีการใชคําที่มีความหมายบวก  ดานประโยคพบวา มีการใชประโยค
บอกใหทราบ และประโยคส่ัง   

ดานความพึงพอใจพบวา เด็กมีความพึงพอใจกับคําขวัญที่มีเนื้อหาหลายประเภท และเปนคํา
ขวัญที่มีสัมผัสคลองจอง  ไมชอบคําขวัญที่เปนประโยคส่ัง  ทั้งนี้คําขวัญวันเด็กเปนคําขวัญที่เด็กจะ
ไดรับปละครั้ง  ฉะนั้นคําขวัญวันเด็กจึงตองเปนคําขวัญที่สั้น กระชับ จดจําไดงาย    
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 The purpose of this research is aimed to study the Children’s Day 
slogans given by prime minister of Thailand in term of substance, writing format and 
language using analysis. Also to study the receiver’s satisfaction for the Children’s 
Day slogans based on the range of study in the year between 1956-2012. The 
outcome will be shown into 6 chapters : Chapter 1, the background and important 
cause of problem, purpose, range and process of study. Chapter 2, Children’s Day 
slogans and its communication. Chapter 3, prime minister as a message sender. 
Chapter 4, Children’s Day slogans analysis. Chapter 5, the receiver’s satisfaction 
analysis and chapter 6, the conclusion of study and suggestion. 

The result of research found that the Children’s Day slogans could be divided 

into 2 type : single and multi contents. Besides, the statement found that there’s 

and agreement with the Children’s Day slogans in 6 ways  that are education, 

morality, social ideology, tradition, culture, health and sanitation and environmental 

quality promotion. The writing form and language usage found that it is used by a 

short and concise words with internal and external rhymes. There’s also been used a 

repeated words and positive meaning. The usage of sentence found that it is used as 

the informing and commanding sentence. 

The receiver’s satisfaction found that children are satisfied with the multi 

purpose of Children’s Day slogans and the words are well rhymed with one another. 

On the other side, children are not satisfied with the commanding sentence in 

slogans. As children will be given the Children’s Day slogans once a year, so it should 

be written in short and concise words to be suitable for memorizing. 
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การคนควาอิสระฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตา  ความชวยเหลือเอาใจใสดูแลเปนอยางดีจาก 
รศ.บาหยัน  อ่ิมสําราญ อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระที่ไดกรุณาประสิทธิ์ประสาทความรู  ความคิด  ให
คําปรึกษา แนะนําตรวจ ทาน แกไขขอบกพรองตาง ๆ  ทั้งดานเนื้อหาสาระและการใชภาษา  ดวยความเมตตา
กรุณา อีกท้ังการใหกําลังใจตั้งแตเริ่มศึกษา  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง  

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณกรรมการตรวจสอบการคนควาอิสระทุกทาน ไดแก  รองศาสตราจารย
จุไรรัตน  ลักษณะศิริ  และ อาจารย ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ  ที่กรุณาแกไขและใหคําแนะนํา  ทําใหการคนควา
อิสระฉบับน้ีมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยภาควิชาภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทาน
ที่ไดถายทอดความรู ใหความชวยเหลือ ใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนแกผูวิจัยตลอดระยะเวลาการศึกษา 

นอกจากน้ีผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ  ครอบครัว  คุณพอ นายวิเชียร  พรหมจันทร  คุณแม  
นางบัญญัติ  พรหมจันทร  คูสมรส นายวีระพงษ  อักษรกาญจน และขอบคุณลูกสาว เด็กหญิงอนัญญา   
อักษรกาญจน ที่เปนแรงบันดาลใจและกําลังใจในยามทอแท 

ผูวิจัยขอขอบคุณเพ่ือนรวมช้ันเรียน  สาขาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพทุกคน  ที่คอยใหกําลังใจและ
ชวยเหลือตลอดระยะเวลาการศึกษา 

ตลอดชวงชีวิตจนถึงปจจุบัน  สิ่งดีงามทุกอยางเกิดขึ้นในชีวิตของผูวิจัยนอกเหนือจากครอบครัวแลว 
เกิดข้ึนดวยความรัก การดูแลเอาใจใสสงเสริมสนับสนุนทุกอยางของพอแม ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณดวยความ
รักละความกตัญู 
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