
ง 

 
ช่ือเร่ืองวทิยานิพนธ์   วจันกรรมทกัทายของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่                                                                            
 
ผู้เขียน    นายอธิพงษ ์ เพช็รเกิด 
 
ปริญญา    ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาไทย) 
 
อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์  รองศาสตราจารยพ์รพิลาส  วงศเ์จริญ 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาวจันกรรมทกัทายของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีวตัถุประสงค ์2 ประการ
คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบของถ้อยค าและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในการแสดงวจันกรรมทักทายของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่ 2)  เพื่อ ศึกษาการแสดงวัจนกรรมทักทายของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

แนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาได้แ ก่  แนวคิด เ ร่ืองว ัจนกรรมของจอห์น  อา ร์  เ ซิ ร์ล               
แนวคิดเร่ืองปัจจัยทางสังคมของอมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ และแนวคิดเร่ืองระบบตัวเลือกของ          
ไมเคิล เอ เค ฮลัลิเดย ์  

ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบของถอ้ยค าท่ีใช้ในการแสดงวจันกรรมทกัทายประกอบดว้ย
ส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ ส่วนประกอบถอ้ยค าทกัทาย และระดบัภาษาของถอ้ยค าทกัทาย ผลการเลือก
จากส่วนประกอบดงักล่าวท าใหรู้ปแบบของถอ้ยค าท่ีแสดงวจันกรรมทกัทายมี 3 กลุ่ม คือ 1) ถอ้ยค า
ทกัทายท่ีเป็นภาษาสุภาพแบบเป็นทางการ  2) ถอ้ยค าทกัทายท่ีเป็นภาษาสุภาพแบบเป็นกนัเอง และ 
3) ถ้อยค าทกัทายท่ีเป็นภาษาไม่สุภาพแบบเป็นกนัเอง การเลือกใช้รูปแบบของถ้อยค าเพื่อแสดง     
วจันกรรมเหล่าน้ีจะแตกต่างกันออกไปตามปัจจัย 2 ปัจจัย คือปัจจัยด้านสถานการณ์ส่ือสาร           
ซ่ึงแบ่งเป็น 2 แบบ คือสถานการณ์แบบเป็นทางการ และสถานการณ์แบบไม่เป็นทางการ และปัจจยั
ดา้นบุคคล 4 ปัจจยั คือ การแสดงออกทางชาติพนัธ์ุ สถานภาพของคู่ส่ือสาร ความสนิทสนม และ
เพศของคู่ส่ือสาร 

ส าหรับการแสดงวจันกรรมทกัทายนั้นพบวา่ ในสถานการณ์แบบเป็นทางการผูส่้งสารเพศ
ชาย เพศหญิง เพศชายท่ีมีจิตใจเป็นหญิง และเพศหญิงท่ีจิตใจเป็นชาย จะใช้ถ้อยค าท่ีเป็นภาษา
สุภาพแบบเป็นทางการ ส่วนในสถานการณ์การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ พบการใชรู้ปแบบของ



จ 

ถอ้ยค า 2 รูปแบบคือ ทกัทายดว้ยภาษาสุภาพแบบเป็นเอง และทกัทายดว้ยภาษาไม่สุภาพแบบเป็น
กนัเองโดยผูส่้งสารใชภ้าษาสุภาพแบบเป็นกนัเองเม่ือผูรั้บสารมีสถานภาพสูงกวา่ผูส่้งสาร และใช้
กบัผูรั้บสารเพศหญิง เพศชายท่ีมีจิตใจเป็นหญิง และเพศหญิงท่ีมีจิตใจเป็นชายซ่ึงมีสถานภาพต ่า
กว่าผูส่้งสาร อน่ึงผูส่้งสารจะใช้ภาษาไม่สุภาพแบบเป็นกนัเองกบัผูรั้บสารท่ีมีสถานภาพเท่ากบั       
ผูส่้งสาร และใชก้บัผูรั้บสารเพศชายท่ีมีสถานภาพต ่ากวา่ผูส่้งสารเพศชาย 
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ABSTRACT 
 

The research of Speech Act of Greetings of students in Chiang Mai University aims to 
1) study forms of speech act and factors related to the student’s speech act of greeting in 
Chiangmai University, and 2) study the student’s speech act of greeting in Chiangmai University.  

Three concepts have been applied to the research as follow : John R. Searle’s speech act 
theory, Amara Prasithrathsint’s social factor and Michael A.k. Halliday’s system of choices. 

It is found that forms of speech in the greeting act consist of one or two parts : initiating 
part with or without content part. There are 3 forms of speech in the student use which are                   
1) formal polite speech 2) informal polite speech, and 3) informal impolite speech. The ways to 
use the greeting speech form have been divided into 2 factors; one is communicative factor which 
consist of formal and informal situations, another is social factor which consist of ethnicity of 
interlocutor, social relation, familiarity and gender.  

In the situation of using speech act of greeting found that senders who are male, female, 
effeminate male, and effeminate female were using the formal polite speech. On the other hand, 
there are 2 forms of using greeting speech in the informal communicative situation which are               
1) informal polite greeting speech and informal impolite greeting speech. The informal polite 
greeting speech is used when the status of receiver is higher than the deliver’s or the status of 
female, effeminate male, and effeminate femalewould are lower than deliver’s status. 2) The 
informal impolite greeting speech is used when the status of receiver and deliver are the same or 
used when the status of male receiver is lower than male deliver’s status.  

 


