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ABSTRACT 
 

 

The research study Discourse on Cosmetic Surgery in the Magazine Cosmetic 

Beauty & Anti Aging was conducted to analyze the use of persuasive strategies and 

linguistic devices in heading samples for cosmetic surgery by applying the Discourse 

Theory by Guy Cook, Persuasion in the Media by Timothy A. Borchers, and 

Dramatism Theory by Kenneth Burke.  The data was collected from the headings of 

articles published from November 2008 to April 2010 in 13 issues of the Thai 

magazine:  Cosmetic Beauty & Anti Aging, totaling 42 in all, each comprised of a 

headline, title and blurb.  Then, the data was categorized into two groups to provide 

the structure of analysis.  From the analysis, it was found that two strategies were 

used in the headings, persuasive techniques and the presentation of cosmetic surgery 

in positive aspects. 
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It was found that two strategies were used in writing the persuasive headings.  

The first was the use of a single theory (24 of 42) and the second was the use of a 

combination of theories (18 of 42).  For a single theory, it was found that the 

Discourse Theory was applied in the highest number of the headings (10 of 24).  The 

language devices of the Discourse Theory found in the headings involved repetition, 

lexical chains, referring expression, ellipsis, and parallelism.  For combinations of the 

theories, it was found that two combinations of theories; the Dramatism Theory and 

Persuasion in the Media, and the Persuasion in the Media and Discourse Theory were 

used in the highest number (7 of 18).   

The presentation of cosmetic surgery in the positive aspects is expressed 

through the use of positive words, which reflect satisfactory outcomes.  The benefits 

and advantages of cosmetic surgery are mentioned rather than the risks of operations 

and any possible post-operative complications.  It was found that the presentation 

process of the selected headings usually started by specifying a technique to improve 

a specific part of body in the title, followed by clarifying the very technique in the 

headline and presenting the solutions, desirable outcomes or the benefits of cosmetic 

surgery in the blurb, without mentioning any risk or negative effect.   

In conclusion, the headings used in the magazine Cosmetic Beauty & Anti 

Aging aim to persuade the readers to see both the necessity and the efficiency of 

cosmetic surgery, especially regarding the surgical procedures on the head and face.  

The headings present the benefits of cosmetic surgery rather than mention the 

undesirable effect and possible risks.  In both schemes, the use of a single theory and 

a combination of theories were aimed at making the headings highly persuasive.   
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ช่ือเร่ืองการค้นคว้าแบบอสิระ  วาทกรรมศลัยกรรมความงามในนิตยสาร  
คอสเมติก บิวตีแอนด์แอนไทเอจจิง  

 
ผู้เขียน     นางสาวศศิภคั วรรณาเวช   

 

ปริญญา     ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) 

 

อาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าแบบอสิระ 

รองศาสตราจารย ์สุภาณี จนัทร์ค าอา้ย  

 

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาเร่ืองวาทกรรมศลัยกรรมความงามในนิตยสารคอสเมติกบิวตีแอนด์แอนไทเอจจิง

มีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์การใชย้ทุธวธีิในการโนม้นา้วใจและกลวธีิทางภาษาในหวัเร่ืองของ

บทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าศลัยกรรมความงาม โดยใชท้ฤษฎีวาทกรรมในทศันะของกายคุก 

ทฤษฎีการโนม้นา้วใจในส่ือในทศันะของทิโมที เอ บอร์เชอร์ และทฤษฎีดรามาทิสซึมในทศันะของ

เคนเนธ เบิร์ค  ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีรวบรวมจากหวัเร่ืองของบทความในนิตยสารคอสเมติกบิวตี

แอนด์แอนไทเอจจิง ท่ีตีพิมพร์ะหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2551 ถึง เมษายน 2553 รวม 13 ฉบบั โดย

แต่ละหวัเร่ืองท่ีคดัเลือกมานั้นมีจ านวนทั้งส้ิน 42 ตวัอยา่ง แต่ละหวัเร่ืองจะประกอบไปดว้ย        

พาดหวัเร่ือง ช่ือเร่ือง และขอ้ความเด่น ขอ้มูลดงักล่าวถูกจดัเป็นสองกลุ่มเพื่อวางรูปแบบของการ

วเิคราะห์ ผลของการวิเคราะห์พบสาระส าคญั 2 ประการ คือ การใชเ้ทคนิคการจูงใจและการ

น าเสนอการท าศลัยกรรมความงามในแง่บวก 
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ส าหรับการใชเ้ทคนิคการจูงใจพบกลวธีิในการเขียน 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การใชท้ฤษฎีเด่ียว

เป็นจ านวน 24 จาก 42 ตวัอยา่ง และการใชท้ฤษฎีแบบผสมผสานเป็นจ านวน 18 จาก 42 ตวัอยา่ง 

รูปแบบของการใชท้ฤษฎีเด่ียวนั้นพบวา่มีการใชท้ฤษฎีวาทกรรมมากท่ีสุดเป็นจ านวน 10 จาก 24 

ตวัอยา่ง ในจ านวนตวัอยา่งทั้งหมดกลวธีิทางภาษาท่ีใชไ้ดแ้ก่ การใชค้  าซ ้ า การใชก้ลุ่มค าเหมือน การ

อา้งอิงบุคคล การละค า และการสร้างประโยคใหมี้ความสอดคลอ้ง ส่วนการใชท้ฤษฎีแบบ

ผสมผสานพบรูปแบบท่ีนิยมใช ้ไดแ้ก่ การผสมผสานระหวา่งทฤษฎีดรามาทิสซึมกบัทฤษฎีการ

โนม้นา้วใจในส่ือ และระหวา่งทฤษฎีการโนม้นา้วใจในส่ือกบัทฤษฎีวาทกรรม กลยทุธ์การ

ผสมผสานทั้งสองแบบถูกน ามาใชม้ากท่ีสุดเป็นจ านวน 7 จาก 18 ตวัอยา่ง  

การน าเสนอการท าศลัยกรรมความงามในแง่บวกนั้นพบวา่มีการใชถ้อ้ยค าในแง่บวกท่ีส่ือ

ถึงประโยชน์และผลท่ีน่าพอใจของการท าศลัยกรรมความงาม โดยหลีกเล่ียงท่ีจะกล่าวถึงความเส่ียง

ของการผา่ตดัและภาวะแทรกซอ้นหลงัการผา่ตดัท่ีอาจเกิดข้ึน  ขั้นตอนการน าเสนอส่วนใหญ่จะเร่ิม

จากการระบุวธีิการปรับปรุงส่วนต่างๆของร่างกายในพาดหวัเร่ือง ตามดว้ยการให้รายละเอียดของ

วธีิการนั้นๆในช่ือเร่ือง และการแสดงใหเ้ห็นถึงวธีิแกปั้ญหาและผลลพัธ์ท่ีน่าพอใจของการ

ท าศลัยกรรมความงามในขอ้ความเด่นโดยท่ีไม่กล่าวถึงความเส่ียงหรือผลเสียใดๆของการ

ท าศลัยกรรมความงาม  

โดยสรุปแลว้ หวัเร่ืองของบทความในนิตยสาร คอสเมติกบิวตีแอนด์แอนไทเอจจิง มี

วตัถุประสงคเ์พื่อโนม้นา้วใจผูอ่้านใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นและประสิทธิผลของการท าศลัยกรรม

ความงาม  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การท าศลัยกรรมแบบผา่ตดับริเวณศีรษะและใบหนา้   ในหวัเร่ือง

ช้ีใหเ้ห็นถึงขอ้ดีของการท าศลัยกรรมความงามมากกวา่ผลลพัธ์ท่ีไม่พึงประสงคแ์ละความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดข้ึนได ้ โดยมีการใชท้ฤษฎีทั้งแบบเด่ียวและแบบผสมผสานเพื่อท าใหห้วัเร่ืองนั้นมีความโดดเด่น 


