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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 เด็กมีความพึงพอใจกับคําขวัญท่ีมีเนื้อหาหลายประเภท และเปนคํา
ขวัญที่มีสัมผัสคลองจอง  ไมชอบคําขวัญที่เปนประโยคส่ัง  ทั้งนี้คําขวัญวันเด็กเปนคําขวัญที่เด็กจะ
ไดรับปละคร้ัง  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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การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตา  ความชวยเหลือเอาใจใสดูแลเปนอยางดีจาก 
รศ.บาหยัน  อ่ิมสําราญ อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระที่ไดกรุณาประสิทธิ์ประสาทความรู  ความคิด  ให
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ที่ไดถายทอดความรู ใหความชวยเหลือ ใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนแกผูวิจัยตลอดระยะเวลาการศึกษา 

นอกจากน้ีผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ  ครอบครัว  คุณพอ นายวิเชียร  พรหมจันทร  คุณแม  
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ตลอดชวงชีวิตจนถึงปจจุบัน  สิ่งดีงามทุกอยางเกิดขึ้นในชีวิตของผูวิจัยนอกเหนือจากครอบครัวแลว 
เกิดข้ึนดวยความรัก การดูแลเอาใจใสสงเสริมสนับสนุนทุกอยางของพอแม ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณดวยความ
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  บทที่1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
นับจากอดีตจนถึงปจจุบันประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาสังคมหลายประการ เชน ปญหา

ความยากจน ปญหาคนวางงาน  ปญหาการศึกษา ปญหาเด็กและเยาวชนฯลฯ  ที่ผานมานั้นรัฐบาลมี
บทบาทแกไขปญหาดังกลาวและนําทางประเทศใหเจริญรุงเรือง แตการที่จะพัฒนาประเทศใหมี
ความกาวหนานั้นตองเร่ิมจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญของชาตินั้นก็
คือเด็กและเยาวชน เพราะ “เด็กในวันนี้คือผูใหญในวันหนา” เด็กในวันนี้จะเปนผูใหญที่ดีในวัน
ขางหนาไดนั้นจะตองไดรับการหลอหลอมจากสังคมทั้ งในเรื่องการศึกษาประเพณีคานิยมและ
จริยธรรมอันดีงาม 

การพัฒนาเด็กจึงเปนเรื่องที่ผูบริหารประเทศตองสงเสริมและใหความสําคัญ โดยเฉพาะการ
พัฒนาใหเด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค เพราะจะชวยใหประเทศพัฒนาตามเปาหมายที่คาดหวัง 
เครื่องมือที่รัฐบาลนํามาใชอยางหนึ่งก็คือ ภาษา เพราะภาษาเปนเครื่องมือการส่ือสารของมนุษยจึงมี
หนาที่สําคัญเขาใจกฎเกณฑคานิยมทางสังคมได ฉะนั้นภาษาจึงถูกนํามาใชเปนเครื่องมือของรัฐเพ่ือ
การสื่อสารที่ถูกตองและเหมาะสมใหแกคนในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

รัฐบาลทุกสมัยตางเห็นความสําคัญของภาษาท่ีจะนํามาส่ือสารกับเด็กและเยาวชน โดยแตละ
ปจะจัดใหมีงานวันเด็กแหงชาติขึ้น พรอมกับนายกรัฐมนตรีจะมอบคําขวัญวันเด็กใหแกเด็ก ๆ เพ่ือเปน
ขอคิดหรือแนะนําสั่งสอนใหเด็กปฏิบัติตามเปนแนวทางในการดํารงชีวิต โดยผานกระบวนการส่ือสาร 
ในรูปแบบของ “คําขวัญ” 

จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของพบวา  มีผูใหความหมายของคําขวัญไวหลายทาน ไดแก  
 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  (2546: 248) ใหคําจํากัดความวา คําขวัญ 
หมายถึง “น.ถอยคําที่แตงขึ้นเพ่ือเตือนใจหรือเพ่ือใหเปนสิริมงคล”  

 

ประภาศรี  สีหอําไพ (2534 : 368) ใหความหมายเกี่ยวกับคําขวัญวา “คําขวัญคือถอยคําที่
แตงข้ึนเพื่อโนมนาวใจหรือเตือนใจใหจดจําหรือเพ่ือใหเปนสิริมงคล เปนวาโทบายชนิดหนึ่ง  
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ใชภาษาอังกฤษวา Slogan มักใชในทางใหคนปฏิบัติหรืองดเวนปฏิบัติตามแนวทางเพ่ือใหบรรลุ
จุดประสงครวมกัน” 

 

ดิเรกชัย  มหัทธนะสิน(2529 : 12) ไดใหความหมายของคําขวัญไววา คําขวัญ หมายถึง 
ถอยคําชนิดหน่ึงที่เกิดจากกระบวนการสรรคําเปนคําสําคัญบางคําอาจผานทั้งกระบวนการ
เปรียบเทียบและสรรคํามีจุดมุงหมายเพ่ือโนมนาว” 

 

นววรรณ  พันธุเมธา(2530 : 26) ไดใหความหมายของคําขวัญไววา “คําขวัญคือคํากลาวเพ่ือ
ชี้แนะแนวทางปฏิบัติที่มีขนาดสั้น คําขวัญสวนใหญมีสัมผัสคลองจอง เมื่อเปรียบเทียบคําขวัญกับคํา
ชนิดอ่ืน คําขวัญตางจากโอวาทคือมีขนาดสั้น ตางกับคําโฆษณาและคําคมคือใหแนวปฏิบัติเสมอและ
ตางกับสุภาษิตคืออาจจะเปนสัจธรรมหรือไมก็ได” 

 

บุญยงค  เกศเทศ (2535 : 188-189) ไดใหความหมายของคําขวัญไววา “คําขวัญเปนถอยคํา
ภาษาที่แตงขึ้นเพ่ือเตือนใจ หรือเพ่ือใหเปนสิริมงคล คําขวัญในปจจุบันไดพัฒนาใหมีขนาดสั้ นและ
นิยมใหมีสัมผัสคลองจองกัน มีเนื้อหาปลูกฝงแนวนิยมตาง ๆ เชน คําขวัญที่เกี่ยวกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม คําขวัญเกี่ยวกับการแนะนํา คําขวัญประจําจังหวัด เปนตน” 

 

จากความหมายของคําขวัญที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปความหมายของคําขวัญไดวา 
คําขวัญหมายถึง ถอยคําขนาดสั้น ที่มีความหมายในเชิงใหขอคิดเตือนใจ  ตลอดจนปลูกฝงแนวนิยมที่
พึงปรารถนาอีกทั้งยังมีคําที่สละสลวยไพเราะกินใจอีกดวย   ในดานวัตถุประสงคนั้นคํากลาวขางตน
กลาวถึงจุดมุงหมายของคําขวัญ  2 ประการ ประการแรกคือมุงเตือนใจโนมนาวใจ ประการท่ีสองคือ
มุงชี้แนะเพ่ือเปนสิริมงคล  ผูศึกษาไดสํารวจคําขวัญที่เผยแพรอยูในสังคมไทยพบวามีคําขวัญชุดหนึ่งที่
นาสนใจทั้งในสวนของผูใหคําขวัญ เนื้อหาคําขวัญและวัตถุประสงคของคําขวัญนั่นคือ “คําขวัญวันเด็ก
ของนายกรัฐมนตรีไทย”  ผูศึกษาทดลองวิเคราะหคําขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีไทยดวยวิธีการ
ทางภาษา 

คําขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีไทยในเบื้องตนพบวามีลักษณะดังที่กลาวมาแลว คือ มี
เนื้อหาดานที่แสดงแนวนิยมที่พึงปรารถนาของสังคม  นอกจากน้ันยังเปนขอความขนาดส้ัน  เปนที่
จดจํางาย ใชภาษากระชบั เชน 
 

           “เด็กดีเปนศรีแกชาติเด็กฉลาดชาติเจริญ” 
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 จากตัวอยางดังกลาวแสดงใหเห็นวาดานเนื้อหา มุงใหความสําคัญแกเด็กวาเปนทรัพยากร
บุคคลท่ีมีคาของชาติไทย ดานการใชภาษาพบวามีการใชคํามีสัมผัส คือสัมผัสอักษรคําวา “เด็ก” 
กับ “ดี” มีสัมผัสสระมีคําวา “ชาติ” กับ “ฉลาด” และมีการซํ้าคํา คือคําวา  “เด็ก” คําวา “ชาติ” 
เพ่ือเนนย้ําใหเด็กเห็นความสําคัญของชาติ 

 

“ยึดมั่นประชาธิปไตย  รวมใจพัฒนา รักษาส่ิงแวดลอม” 
 

 คําขวัญดังกลาวในดานเนื้อหามุงโนมนาวใจใหรวมกันพัฒนาและรักษาส่ิงแวดลอมควบคูกับ
การพัฒนาประชาธิปไตย ในดานการใชภาษาพบวา มีการใชคําสัมผัสสระไดแกคําวา “ประชาธิปไตย” 
กับ “ใจ” และ “พัฒนา” กับ “รักษา” คําขวัญที่ยกตัวอยางมาขางตน เมื่ออานหรือออกเสียงแลว
สามารถจดจําไดงายและทุกคําในคําขวัญถือวาเปนแนวปฏิบัติใหกับเด็กๆ  ทุกคนท่ีสําคัญคําขวัญวัน
เด็กแหงชาติเปนคําขวัญที่ผูนําสูงสุดของประเทศมอบใหแกเด็กไทยทั้งมวล 

เนื่องจากประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีถึง 28 คน คํากลาวของผูนํานี้ลวนเปนวาทะท่ีสําคัญ
และมีความหมาย จึงสมควรท่ีจะเก็บรวบรวมและศึกษาใหเปนระบบทั้งในเชิงเนื้อหาและภาษา เพ่ือให
เห็นลักษณะสําคัญของวาทะชุดนี้ 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ในการศึกษาคําขวัญวันเด็กแหงชาติ  ผูศึกษาไดรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาคนควา แลวจัดออกเปน 2 ประเภทคือ 
 

1. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคําขวัญ 
2. เอกสารท่ีเกี่ยวกับวันเด็กแหงชาติ 

 
1. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคําขวัญ 

นพรัตน ตฤณชาติวณิชย (2536 : ก) ศึกษาเร่ือง “การวิเคราะหคําขวัญในฐานะกลไกการ
สรางอุดมการณของรัฐในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม (2481-2487) ” มีวัตถุประสงคเพ่ือชี้แนะวิธี
ปฏิบัติตนของคนในชาติใหมีความเปนหนึ่งอันเดียวกัน ปลุกเราความคิดความรูสึกของประชาชนให
จงรักภักดีตอชาติดวยการปฏิบัติตนเพื่อชาติและดวยการเชื่อฟงและปฏิบัติตามผูนําเพ่ือชาติ 

ผลการศึกษาพบวา คําขวัญถูกนํามาใชเปนกลไกในการสรางอุดมการณของรัฐเพ่ือครอบงํา
ความคิดมวลชนใหเปนไปในแนวทางท่ีรัฐกําหนดดวยการใหคําขวัญสรางภาพความเปนจริงและเปน
ตัวกําหนดพฤติกรรมประชาชน แต "อุดมการณชาตินิยม" เปนนามธรรมจึงกําหนดดวยสัญลักษณ
รูปธรรม "ชาติ" และ "ผูนํา"และใหอุดมการณของรัฐที่ปรากฏในคําขวัญนี้แนะวิธีการปฏิบัติตนของคน
ในชาติใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความเห็นพองตองกันภายใตการนําเสนอของรัฐและให
คําขวัญทําหนาที่ปลุกเราความคิดความรูสึกของประชาชนใหจงรักภักดีตอชาติดวยการปฏิบัติตนเพ่ือ
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ชาติ และดวยการเชื่อฟงและปฏิบัติตามผูนําเพ่ือชาติโดยอาศัยรูปแบบและวิธีการสื่อสารคําขวัญ
เนื่องจากคําขวัญติดตาตรึงใจสามารถโนมนาวใจประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
อุทัยวรรณ จุลเจริญ (2540) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาคําขวัญตามแผนนโยบายสรางชาติของ

จอมพล ป. พิบูลสงครามในระหวาง พ.ศ. 2485-2487” วัตถุประสงคในการศึกษาคือ ศึกษาการใช
อักขรวิธีไทยในสมัยดังกลาว ลักษณะโครงสรางคําขวัญ รวมทั้งศึกษาคุณคาจริยธรรมที่ปรากฏใน 
คําขวัญ โดยศึกษาคําขวัญจํานวน 344 คําขวัญ ที่รวบรวมจากเอกสารและสิ่งพิมพเกาที่หอสมุด
แหงชาติ ทั้งประเภทรายวัน  รายปกษและรายเดือน ขอมูลที่นํามาศึกษาอยูในชวงวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2485 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2487       

ผลการศึกษาพบวา โครงสรางคําขวัญมี 3 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเปนคําประสม ลักษณะท่ี
สองเปนประโยคธรรมดาและลักษณะที่สามเปนประโยคสัมผัส นอกจากน้ียังพบวา อักขรวิธีไทยใน 
คําขวัญสมัยดังกลาวแตกตางกับอักขรวิธีไทยในปจจุบัน อาทิ การเปล่ียนแปลงพยัญชนะตน ตัวสะกด
และสระ นอกจากน้ียังไดทราบกลวิธีที่ใชในการปลูกฝงจริยธรรมแกประชาชนในสมัยดังกลาว 

 
สุดา กุศลศารทูล (2541) ศึกษาเร่ือง “วิเคราะหเนื้อหาของคําขวัญประจําจังหวัด” 

 มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหเนื้อหาของคําขวัญประจําจังหวัดโดยคัดเลือกเฉพาะคําขวัญประจํา
จังหวัดจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ซึ่งมีท้ังหมด 75 จังหวัด ไมรวมกรุงเทพมหานคร 
วิเคราะหขอมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห  

ผลการศึกษาพบวา คําขวัญประจําจังหวัดที่มีเนื้อหาจัดอยูในกลุมแหลงธรรมชาติมี คือมาก
ที่สุด คือ 53 จังหวัด จํานวน 102 วรรค รองลงมาคือคําขวัญประจําจังหวัดท่ีมีเนื้อหาในกลุม
โบราณสถานและโบราณวัตถุ มีทั้งหมด 55 จังหวัด จํานวน 87 วรรค คําขวัญที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
อาหารประจําถิ่นมี 41 จังหวัด จํานวน 74 วรรค อ่ืน ๆ มี46 จังหวัด จํานวน 68 วรรค คําขวัญที่มี
เน้ือหาเก่ียวกับวัฒนธรรมมี 29 จังหวัด จํานวน 41 วรรค คําขวัญที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชากรมี
ทั้งหมด 20 จังหวัด จํานวน 22 วรรค และคําขวัญที่มีเนื้อหานอยที่สุดคือ คําขวัญที่มีเนื้อหาในกลุม
ความเชื่อ ซึ่งมีท้ังหมด 4 จังหวัด จํานวน 4 วรรค 

 
วยุรี วงศสมศรี (2542) ศึกษาเร่ือง “วิเคราะหลักษณะคําขวัญจากหนวยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจและเอกชนในเขตเทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ลักษณะคําขวัญจากหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ในเขตเทศบาลนครขอนแกน จังหวัด
ขอนแกน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2540 ถึงเดือนมิถุนายน 2541 รวม 12 เดือน จํานวน 500 คําขวัญ 
ในดานเนื้อหา โครงสราง การใชถอยคําและการส่ือความหมาย  

ผลการศึกษาพบวาในดานเนื้อหาแบงคําขวัญได 8 ประเภท คือ คําขวัญประเภทสุขภาพ
อนามัย ประเภทการจราจร-คมนาคม ประเภทการประหยัด ประเภทธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ประเภทการเมืองและการปกครอง ประเภทวันสําคัญ ประเภทการศึกษา และประเภทอ่ืน ๆ ในดาน
โครงสรางผลการศึกษาพบกริยาวลีมากท่ีสุดมีจํานวน 197 วลี รองลงมา คือ นามวลี มีจํานวน 67 วลี 
พบสันธานวลีนอยที่สุดคือ 1 วลี สวนสรรพนามวลีไมปรากฏการใชดานประโยคโดยแบงตามเจตนา
ของผูสงสารมีจํานวน 217 ประโยค แบงได 4 ลักษณะคือ ประโยคบอกเลา ประโยคปฏิเสธ  ประโยค
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คําถามและประโยคคําส่ังขอรอง  ตําแหนงของคําในประโยคมีการเรียงตามรูปประโยคอยางถูก
ไวยากรณสําหรับประโยคผิดหลักไวยากรณ พบวา ขาดคําในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในประโยค ทํา
ใหเกิดปญหาในการสื่อความหมาย ในดานการใชถอยคํา แบงการศึกษาออกเปน ๖ ประเภท คือ คํา
ประสม คําซอนหรือคําคู คําซ้ํา คํายืมภาษาตางประเทศ คําสแลงและภาษาถ่ิน ผลการศึกษาพบ คํา
ประสมมากท่ีสุดมี 366 คํา รองลงมา คือ คําซอนหรือคําคูมีจํานวน 307 คํา และพบคําภาษาถิ่นนอย
ที่สุดมีจํานวน 2 คํา ในดานการสื่อความหมายแบงการศึกษาเปน 3 ประเภท คือ การส่ือความโดยตรง 
การสื่อความโดยนัย การสื่อความหมายเปรียบเทียบ พบวาการสื่อความหมายโดยตรงมีจํานวน 312 
คําขวัญ รองลงมาคือ การสื่อความหมายโดยนัย มีจํานวน 125 คําขวัญ และการส่ือความหมาย
เปรียบเทียบมีจํานวน 63 คําขวัญ 

 
ธีระพงษ  นิพัทธสัจก (2547)  ศึกษาเรื่อง “กลวิธีทางภาษาของคําขวัญกับการสราง

ภาพลักษณของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากลวิธีการใชภาษาใน
การสรางคําขวัญของบริษัทประกันวินาศภัยเพ่ือศึกษากลวิธีการใชภาษาสรางคําขวัญของบริษัท
ประกันวินาศภัยเพ่ือวิเคราะหภาพลักษณของบริษัทประกันวินาศภัยจากคําขวัญและเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธของคําขวัญกับการเกิดภาพลักษณ  

ผลการศึกษาพบวา บริษัทประกันวินาศภัยมีการใชโครงสรางภาษา 3 ประเภท คือคําขวัญที่มี
การระบุชื่อบริษัทและสวนขยาย คําขวัญที่มีการระบุคุณสมบัติเดนของบริษัท 1 ถึง 4 ประการ และ
คําขวัญที่มีการระบุคุณสมบัติเดนของบริษัทและผลท่ีผูบริโภคจะไดรับจากการใชบริการของบริษัท 
ดานเนื้อหาพบวา มีการนําเสนอเนื้อหา 4 ดาน คือ เนื้อหาดานความม่ันคงและความนาเชื่อถือของ
บริษัท เนื้อหาดานนโยบายหรือหลักการของบริษัท  เนื้อหาดานคุณสมบัติเดนของบริษัท และเนื้อหา
ดานผลที่จะไดรับจากการใชบริการของบริษัท 

ดานกลวิธีทางภาษาของคําขวัญของบริษัทประกันวินาศภัย พบวาแบงไดเปนกลวิธีดานการใช
คําและประโยค โดยกลวิธีการใชคํา ประกอบไปดวย การใชการยืม การใชคําสําคัญ การใชคําสัมผัส
และการซํ้าคํา สวนกลวิธีการใชประโยค ประกอบไปดวย ประโยคบอกเลา ประโยคคําสั่ง ประโยค
บอกเหตุผลและประโยคเปรียบเทียบ 

 
วิลาวรรณ  พลอยแหวน (2549) ศึกษาเร่ือง “การใชภาษาในคําขวัญโฆษณาในสื่อนิตยสาร 

ตั้งแตเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2549” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความรูทั่วไปเก่ียวกับการโฆษณา 
ศึกษากลวิธีการใชคําและเคร่ืองหมายวรรคตอน การใชวลีและประโยคในคําขวัญโฆษณาโดยศึกษา
ขอมูลจากนิตยาสารหญิงไทย กุลสตรี แพรวและดิฉันในชวงเดือนมกราคม 2549 ถึงเดือน ธันวาคม 
2549 ประมาณ 200 คําขวัญ     

ผลการศึกษาพบวา ลักษณะการใชภาษาในคําขวัญโฆษณาในส่ือนิตยสารมี 4 ลักษณะ ไดแก 
การใชคํา ไดแก การใชคําซอน การใชคําซ้ํา การซํ้าคํา การใชคําสัมผัส การใชคําภาษาพูด การใชคํา
สแลงและการใชคําภาษาอังกฤษ การใชเครื่องหมายวรรคตอน ไดแก การใชเครื่องหมายไมยมก 
เครื่องหมายยติภังค เครื่องหมายจุดไขปลา เคร่ืองหมายอัญประกาศ เครื่องหมายสัญประกาศ 
เครื่องหมายอัศเจรียและเคร่ืองหมายปรัศนี การใชวลี การใชประโยค พบเพียงการใชประโยคบอกเลา 
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จงกลรัตน  เขียวจันทรแสง(2550) ไดศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหคําขวัญประจําตําบล
อุตรดิตถ”วัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหเนื้อหาและความหมายของคําขวัญประจําตําบลในจังหวัด
อุตรดิตถและศึกษาฉันทลักษณ  

ผลการศึกษาพบวาเนื้อความในคําขวัญจะกลาวถึงแหลงธรรมชาติมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ
20.1รองลงมาประเภทหัตถกรรมประจําถิ่นรอยละ 14.74 ประเภทอาหารรอยละ 11.78 ประเภท
ประชากร รอยละ 10.72 ประเภทความเชื่อรอยละ 10.05 วัฒนธรรมรอยละ 8.71 และคําขวัญที่มี
เนื้อหานอยที่สุดคือประเภทโบราณสถาน โบราณวัตถุรอยละ 7.37  ดานฉันทลักษณพบวา มีการใช
ถอยคําที่เรียบงายสามารถเขาใจงาย มีลักษณะการรอยเรียงถอยที่มีเนื้อหาตรงไปตรงมา ใชรูปแบบ
ฉันทลักษณของกลอนชาวบานมากที่สุด รองลงมากลอนสุภาพประเภทกลอนส่ี  กลอนหก และกาพย
ยานี 11 ตามลําดับ  

 
ภัทรวรรณ  ภูผกา (2554) ศึกษาเร่ือง “วิเคราะหคานิยมที่ปรากฏในคําขวัญวันเด็ก”  

มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหคานิยมที่ปรากฏในคําขวัญวันเด็กแหงชาติ ระหวางปพุทธศักราช 2499 – 
2553 ตามเกณฑการกําหนดคานิยม  

ผลการศึกษาพบวา คานิยมที่ปรากฏในคําขวัญวันเด็กแหงชาติระหวางพุทธศักราช 2499 – 
2553 ทั้ง 5 ดาน คือ คานิยมการพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ คานิยมการ
ประหยัดอดออม คานิยมการมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย คานิยมการปฏิบัติตามคุณธรรมของ
ศาสนา คานิยมของการรักชาติ  ศาสน กษัตริย พบวา คานิยมการพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมี
ความรับผิดชอบมากที่สุด รองลงมาคือ คานิยมการปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา คานิยมการมี
ความรักชาติ ศาสน กษัตริย คานิยมการมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย คานิยมการประหยัด 
อดออม ตามลําดับ  

 
สรุปเมื่อพิจารณางานวิจัยที่เกี่ยวของกับคําขวัญดังกลาวสรุปไดวา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคํา

ขวัญนั้น มีผูศึกษาคําขวัญไวในประเด็นตาง ๆ ทั้งในดานเนื้อหาของคําขวัญ  ดานการใชภาษาของคํา
ขวัญ และดานการนําคําขวัญไปใช แตยังไมมีผูใดศึกษาคําขวัญวันเด็ก ซึ่งผูศึกษาคิดวาเปนคําขวัญที่มี
ความสําคัญในสังคมไทย 
 

2. เอกสารที่เกี่ยวของกับวันเด็กแหงชาติ 
 ทวี วัดงาม (2537 : 7) กลาวในบทความในหนังสือพิมพประชาชาติเกี่ยวกับวันเด็กไววา วัน
เด็กครั้งแรกของโลก ไดกําเนิดขึ้นพรอมกันกวา 40 ประเทศ เมื่อวันจันทรแรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2498 สืบเน่ืองจาก นายวี เอ็ม กุลกานี ผูแทนองคการสหพันธเพื่อสวัสดิการเด็กระหวางประเทศเปนผู
เสนอตอกรมประชาสงเคราะห ใหมีการจัดงานวันเด็กแหงชาติขึ้นเพ่ือสงเสริมใหประชาชนเห็น
ความสําคัญของเด็กและเพ่ือกระตุนเตือนใหเด็กไดตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง ในขณะเดียวกัน
องคการสหประชาชาติก็ไดกําหนดปฏิญญาสากลสิทธิเด็กไววา 
 

ขอ1  เด็กเยาวชนพึงไดรับสิทธิเทาเทียมกันโดยปราศจากการแบงแยกหรือกีดกัน 
   ไมวาโดยวิธีใดๆในเรื่อง เช้ือชาติ ผวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น 
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ทางการเมือง เผาพันธุแหงชาติหรอื สังคมทรัพยสินกําเนิดหรือสถานะอื่น ๆ  
ไมวาจะของเด็กหรือของครอบครัวก็ตาม 

ขอ2  เด็กและเยาวชนพึงไดรับการพิทักษคุมครองเปนพิเศษ อันจะชวยใหเด็ก 
สามารถพัฒนาท้ังทางกายทางสมอง และจิตใจเพื่อใหรวมอยูในสังคมไดอยางปกติ 

  ขอ3   เด็กและเยาวชนมีสิทธิที่จะไดมีช่ือและมีสัญชาติแตกําเนดิ 
  ขอ4 เด็กและเยาวชนพึงไดรับความมั่นคงทางสังคมและเติบโตอยางสมบรูณ 

ดังนั้นทั้งแมและเด็ก ควรไดรับการดูแลและคุมครองเปนพิเศษ ทั้งเมื่ออยูในครรภและ
ภายหลังเมื่อคลอดแลวโดยไดรับสทิธิในเรื่องที่อยูอาศัย ไดรับอาหารไดรับการดูแลทาง
แพทยและโดยเฉพาะเด็ก ๆใหไดรบัการเลนรื่นเริงเพลิดเพลินดวย 

ขอ5  เด็กและเยาวชนท่ีพิการทั้งทางรางกาย สมอง และจติใจ มีสิทธิที่จะไดรับการรักษา 
พิเศษหมายถึงการดูแลรักษาและการศึกษาท่ีเหมาะสมกับสภาวะของเด็กโดยเฉพาะ 

ขอ6 เด็กและเยาวชนพึงไดรับความรักและความเขาใจ อันจะชวยพัฒนาบุคลิกของตนโดย
เติบโตอยูในความรับผิดชอบของบิดามารดาของเด็กเอง และในทุกกรณีเด็กจะตองอยู
ในบรรยากาศที่เต็มไปดวยความรกัความอบอุน ปลอดภยั และไมพลัดพรากจากพอแม
ในกรณีที่เด็กไมมคีรอบครัวหรือมาจากครอบครัวที่ยากจนและมลีูกมากก็จะไดรับ
ความชวยเหลือเปนพิเศษจากรัฐหรือองคกรตาง ๆ 

ขอ7 เด็กและเยาวชนมีสิทธิที่จะไดรับการศึกษา ซึ่งครูควรจะจดัใหเปลาอยางนอยในช้ัน
ประถมศึกษาเพื่อเปนการสงเสริมวัฒนธรรมโดยท่ัว ๆ ไป และใหเดก็เติบโตเปน
สมาชิกผูยังประโยชนตอสังคมคนหน่ึงการศึกษานี้คลมุไปถึงการแนะแนวทางชีวิตซึ่งมี
บิดามารดาเปนผูรับผิดชอบกอนบคุคลอื่น ๆเด็กจะตองมีโอกาสไดรบัความสนุกสนาน
เพลิดเพลินจากการเลนและรื่นเริงพรอมกันไปดวย 

ขอ8 เด็กและเยาวชนจะเปนบุคคลแรกที่ไดรับการคุมครองและสงเคราะหในทุกกรณี    
ขอ 9 เด็กและเยาวชนพึงไดรับการปกปองใหพนจากการถูกทอดทิ้ง จากความโหดรายทารณุ 

และการถูกขมเหงรังแกทุกชนิดเด็กจะตองไมกลายเปนสินคาไมวาในรูปใด จะตองไมมี
การรับเด็กเขาทํางานกอนวัยอันสมควรไมมีการกระทําใด ๆ อันจะมชัีกจูงหรืออนุญาต
เด็กใหจําตองรับจางทํางานซ่ึงอาจจะเปนผลรายตอสุขภาพของเด็กหรือเปนเหตุใหการ
พัฒนาทางกายทางสมองและทางจิตใจของเด็กตองเสื่อมลง 

ขอ10 เด็กและเยาวชนพึงไดรับการคุมครองใหพนจากการกระทําท่ีแสดงถึงการ กีดกัน 
แบงแยกไมวาทางเช้ือชาติ ศาสนาหรือรูปใด ๆเด็กจะตองไดรับการเลี้ยงดูใหเติบโต
ขึ้นมา " ในภาวะแหงจิตที่เตม็ไปดวยความเขาอกเขาใจและมีการหยอนหนักหยอนเบา
มิตรภาพระหวางชนชาติตาง ๆ สนัติภาพและภาพสากลและดวยการสํานึกเต็มที่วา
พละกําลังและความสามารถพิเศษในตัวเขาควรจะอุทิศเพ่ือรับใชเพื่อนมนุษยดวยกัน" 
 

จากปฏิญญาวาดวยสิทธิ์ของเด็กทั้ง 10 ขอนี้จึงไดจัดใหมีการฉลองวันเด็กแหงชาติขึ้น ในป
พุทธศักราช 2498 ประเทศไทยจึงรับขอเสนอของนาย วี เอ็ม กุลกานีผูแทนองคกรสมาพันธเพ่ือ 
สวัสดิภาพเด็กระหวางประเทศผานมาทางกรมประชาสงเคราะหกระทรวงมหาดไทยวา ประเทศไทย
ควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแหงชาติขึ้นเพ่ือสงเสริมใหประชาชนเห็นความสําคัญของเด็กใหมากขึ้น
ดังที่นานาประเทศกําลังทําอยู(พระมหาสุธน กวิญโญ 2522 : 5) 
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ประเทศไทยไดจัดงานวันเด็กแหงชาติขึ้นครั้งแรกในวันจันทรแรกของเดือนตุลาคมพ.ศ. 2498 
และไดจัดตอมาเปนประจําทุกป จนถึง พ.ศ.2506 จึงมีความคิดวาควรจะเปลี่ยนไปจัดงานวันเด็กในวัน
เสารที่ 2 ของเดือนมกราคม เนื่องจากเห็นวาเปนชวงที่พนจากฤดูฝนมาแลวและเปนวันหยุดราชการ
ทําใหเกิดความสะดวกในการจัดงานแตในป พ.ศ.2507 ไมสามารถจัดงานวันเด็กไดทัน จึงไดเริ่มจัด
งานในปพ.ศ.2508 ซึ่งถือเอาวันเสารที่ 2 ของเดือนมกราคมเปนวันเด็กแหงชาติมาจนถึงปจจุบันนี้ 

ในการจัดงานวันเด็กแหงชาตินี้คณะกรรมการไดพิจารณาเห็นวาสิทธิ์ทั้งหลายทั้งมวลนั้นยอม
คูกันไปตามหนาที่ เมื่อเด็กมีความสําคัญและสิทธิ์ตาง ๆ แลวก็เปนการสมควรที่จะใหเด็กไดรับการ
อบรมใหสํานึกในหนาที่ของตนท่ีจะพึงมี ในฐานะที่เด็กจะพึงเปนผูสรางสรรคความเจริญมั่นคงใหแก
ตนเอง แกครอบครัว แกชาติบานเมืองและแกเพ่ือนมนุษยทั่วไปเพ่ือสวนรวมอีกดวยคณะกรรมการจัด
งานฉลองวันเด็กแหงชาติจงึไดพิจารณากําหนดหนาที่ของเด็กขึ้นดวยความมุงหมายใหเด็กไดตระหนัก
ในหนาที่ของตนควบคูกับสิทธิ์พึงไดรับและไดยึดถือเปนหลักดังตอไปนี้ 

 
เด็กพึงมีศรัทธาเลื่อมใสในศาสนา 
เด็กพึงเคารพและรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนยีมประเพณีของชาติบานเมือง 
เด็กพึงมีกริยาวาจาสภุาพตอคนท่ัวไปและเคารพนับถือผูใหญ 
เด็กพึงมีความกตญัูกตเวท ี
เด็กพึงเปนผูมรีะเบียบวินัย และรกัษาความสะอาดอยูเสมอ 
เด็กพึงมีความอดทน ขยันหมั่นเพยีร และต้ังใจศึกษาหาความรู 
เด็กพึงรูจักประหยัดและเก็บออมทรัพย 
เด็กพึงมีความมคีวามซื่อสัตยสุจรติ กลาพูดกลาทําในส่ิงท่ีควรและมนี้ําใจเปนนักกีฬา 
เด็กพึงทําตนใหเปนประโยชนแกผูอื่น 
เด็กพึงรูจักรักษาสาธารณะสมบตัขิองชาติ 
 
นอกจากนี้คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรีจึงได

จัดดําเนินงานติดตอกันมาทุกป โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญดั งนี้เพ่ือใหประชาชนไดตระหนักถึง
ความสําคัญของเด็กและเยาวชนสนใจเร่ืองการเล้ียงดู อบรมส่ังสอนและชวยเหลือสงเคราะหเด็กและ
เยาวชนเปนกรณีพิเศษเพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรูจักหนาที่ของตนและอยูในระเบียบวินัยอันดีเพ่ือให
เด็กและเยาวชนไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ ถือโอกาสบําเพ็ญกุศลและประโยชนตอ
ครอบครัว ตอสถาบันการศึกษาตลอดจนชุมชนเปนพิเศษเพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับรูความบันเทิง
ตามสมควรเพื่อรวมมือเผยแพรปฏิญญาวาดวยสิทธิของเด็กตามมติสหประชาชาติ 

คณะรัฐมนตรีไดเล็งเห็นความสําคัญของวันเด็กจึงไดกําหนดวัตถุประสงคในการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติขึ้น ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็มีคําขวัญวันเด็กที่มอบใหกับเด็ก ๆ ทุกป โดยคําขวัญวัน
เด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงครามดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี และ
ตั้งแต พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต ซึ่งดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ไดใหคุณคาความสําคัญ
ของเด็ก จึงมอบคําขวัญใหเปนขอคติเตือนใจสําหรับเด็กปละ 1 คําขวัญ (กอนถึงวันเด็กแหงชาติ) 
นายกรัฐมนตรีสมัยตอมา จึงไดถือเปนธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน      
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาคําขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีไทยในดานเนื้อหา 
2. เพ่ือวิเคราะหคําขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีไทยในดานรูปแบบการเขียนและการใช 

ภาษา 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูรับคําขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีไทย 

 
สมมติฐานการศึกษา 

1. คําขวัญวันเด็กเปนขอความท่ีจดจําไดงาย 
2. คําขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีไทยมีเนื้อหาและภาษาแตกตางกันทําใหผูรับคําขวัญมี 

ความพึงพอใจคําขวัญวันเด็กในระดับที่ตางกัน 
 
ขอบเขตการศึกษา  
 ขอบเขตของขอมูลที่ใชศึกษา ผูวิจัยใชขอบเขตในการศึกษาคนควาดังนี้ 

1.ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยวเิคราะหเนื้อหาที่ปรากฏในคําขวัญวันเด็กแหงชาติ 
ระหวางปพุทธศักราช 2499 – 2555 จํานวน 54 คําขวัญ (ไมมีคําขวัญ พ.ศ. 2500, พ.ศ. 2501 และ 
พ.ศ. 2507 เพราะไมมีการจัดงานวันเด็กแหงชาติ) สรุปไดดังนี้ 
 

 ตารางที่ 1 ตารางการวิเคราะหคําขวัญวันเด็ก 

   
 
 
 

ลําดับ พ.ศ. นายกรัฐมนตรี คําขวัญวันเด็ก 
1 2499 จอมพลป. 

พิบูลสงคราม 
จงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอื่นและสวนรวม 

2 2502 จอมพลสฤษดิ ์
ธนะรัชต 

ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา  จงเปนเด็กที่รักความกาวหนา 

3 2503 จอมพลสฤษดิ ์
ธนะรัชต 

ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา  จงเปนเด็กที่รักความสะอาด 

4 2504 จอมพลสฤษดิ ์
ธนะรัชต 

ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา  จงเปนเด็กที่อยูในระเบียบวินัย 

5 2505 จอมพลสฤษดิ ์
ธนะรัชต 

ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา  จงเปนเด็กที่ประหยัด 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
ลําดับ พ.ศ. นายกรัฐมนตรี คําขวัญวันเด็ก 

6 2507 จอมพลสฤษดิ ์
ธนะรัชต 

ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา  จงเปนเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียร 

7 2508 จอมพลถนอม 
กิตติขจร 

เด็กจะเจรญิตองรักเรียนและเพียรทําดี 

8 2509 จอมพลถนอม 
กิตติขจร 

เด็กท่ีดีตองมสีัมมาคารวะ  มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี                 

9 2510 จอมพลถนอม 
กิตติขจร 

อนาคตของชาติจะสุกใสหากเด็กไทยแข็งแรงเรียนดี   
มีความประพฤติเรียบรอย 

10 2511 จอมพลถนอม 
กิตติขจร 

ความเจรญิและความม่ันคงของชาติไทยในอนาคต  ขึ้นอยูกับเด็กที่มวีินัย  
มีความเฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง 

11 2512 จอมพลถนอม 
กิตติขจร 

รูเรียน  รูเลนรู  รูสามัคคี  เปนความดีที่เด็กพึงจํา 

12 2513 จอมพลถนอม 
กิตติขจร 

เด็กประพฤติดีและศึกษาดีทําใหมอีนาคตแจมใส 

13 2514 จอมพลถนอม 
กิตติขจร 

ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทําดี  เติบใหญจะไดมีความสุขความเจริญ   

14 2515 จอมพลถนอม 
กิตติขจร 

เยาวชนฝกตนดีมีความสามารถ 

15 2516 จอมพลถนอม 
กิตติขจร 

เด็กดีเปนศรีแกชาติ  เด็กฉลาดชาติเจรญิ 

16 2517 จอมพลถนอม 
กิตติขจร 

สามัคคีคือพลัง 

17 2518 นายสัญญา  
ธรรมศักดิ ์

เด็กคือทายาทของชาติไทย  ตองรวมใจรวมพลังสรางความดี 

18 2519 ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ 
ปราโมช 

เด็กท่ีตองการเห็นอนาคตของชาติรุงเรือง  จะตองทําตัวใหดีมีวินยัเสยี
บัดนี้ 

19 2520 นายธานินทร 
กรัยวิเชียร 

รักชาติ  ศาสน  กษัตรยิ  เปนสมบัติของเยาวชนไทย 

20 2521 พลเอกเกรียงศักดิ์ 
ชมะนันทน 

เด็กดีเปนศรีแกชาติ  เด็กฉลาดชาติมั่นคง 

21 2522 พลเอกเกรียงศักดิ์ 
ชมะนันทน 

เด็กไทยคือหัวใจของชาติ 

22 2523 พลเอกเกรียงศักดิ์ 
ชมะนันทน 

อดทน  ขยัน  ประหยัด  เปนคณุสมบัติของเด็กไทย 

23 2524 พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท 

เด็กไทยมีวินัย  ใจสัตยซื่อ  รูประหยัด  เครงครัดคุณธรรม 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
ลําดับ พ.ศ. นายกรัฐมนตรี คําขวัญวันเด็ก 
24 2525 พลเอกเปรม 

ติณสูลานนท 
ขยันศึกษา  ใฝหาความรู  เชิดชูชาติ  ศาสน  กษัตริย   
เปนสมบตัิของเด็กไทย 

25 2526 พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท 

รูหนาท่ี  ขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัด มีวินัยและคณุธรรม 

26 2527 พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท 

รักวัฒนธรรมไทย  ใฝดมีีความคดิ  สุจริตใจมั่น  หมั่นศึกษา 

27 2528 พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท 

นิยมไทย  มีวินัย  ใชประหยัด  ใจสัตยซื่อ  ถือคุณธรรม 

28 2529 พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท 

นิยมไทย  มีวินัย  ใชประหยัด  ใจสัตยซื่อ  ถือคุณธรรม 

29 2530 พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท 

นิยมไทย  มีวินัย  ใชประหยัด  ใจสัตยซื่อ  ถือคุณธรรม 

30 2531 พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท 

นิยมไทย  มีวินัย  ใชประหยัด  ใจซื่อสัตย  ถือคุณธรรม 

31 2532 พลเอกชาติชาย 
ชุณหะวัณ 

รักชาติ  ศาสน  กษัตรยิ  ใจสัตยซือ่  ถือคุณธรรม 

32 2533 พลเอกชาติชาย   
ชุณหะวัณ 

รักชาติ  ศาสน  กษัตรยิ  ใจสัตยซือ่  ถือคุณธรรม 

33 2534 พลเอกชาติชาย   
ชุณหะวัณ 

รูหนาท่ี  มีวินัย ใฝคณุธรรม นําชาติพัฒนา 

34 2535 นายอานันท   
ปนยารชุน 

สามัคคี  มีวินัย  ใฝศึกษา  จรรยางาม   

35 2536 นายชวน  หลีกภัย ยึดม่ันประชาธิปไตย  รวมใจพัฒนา  รักษาสิ่งแวดลอม                     
36 2537 นายชวน หลีกภัย ยึดม่ันประชาธิปไตย  รวมใจพัฒนา  รักษาสิ่งแวดลอม                     
37 2538 นายชวน  หลีกภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย  รวมใจพัฒนา  รักษาสิ่งแวดลอม 
38 2539 นายบรรหาร 

ศิลปอาชา 
มุงหาความรู  เชิดชูความเปนไทย  หลีกไกลยาเสพติด 

39 2540 พลเอกชวลิต 
ยงใจยุทธ 

รูคุณคาวัฒนธรรมไทย  ตั้งใจใฝศกึษา  ไมพึ่งพายาเสพตดิ 

40 2541 นายชวน หลีกภัย ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย  มีวินัย 
41 2542 นายชวน หลีกภัย ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย  มีวินัย 
42 2543 นายชวน หลีกภัย มีวินัย  ใฝเรียนรู  คูคุณธรรม  นําประชาธิปไตย 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ พ.ศ. นายกรัฐมนตรี คําขวัญวันเด็ก 
43 2544 นายชวน หลีกภัย มีวินัย  ใฝเรียนรู  คูคุณธรรม  นําประชาธิปไตย 
44 2545 พันตํารวจโท

ทักษิณ  ชินวัตร 
เรียนใหสนุก  เลนใหมีความรู  สูอนาคตที่สดใส   

45 2546 พันตํารวจโท
ทักษิณ  ชินวัตร 

เรียนรูตลอดชีวิต  คิดอยางสรางสรรค  กาวทันเทคโนโลยี    

46 2547 พันตํารวจโท
ทักษิณ  ชินวัตร 

รักชาติ  รักพอแม  รักเรียน  รักสิง่ดีดี  อนาคตดีแนนอน 

47 2548 พันตํารวจโท
ทักษิณ  ชินวัตร 

เด็กรุนใหมตองขยันอาน  ขยันเรียน  กลาคิด  กลาพูด 

48 2549 พันตํารวจโท
ทักษิณ  ชินวัตร 

อยากฉลาด  ตองขยันอาน  ขยันคดิ 

49 2550 พลเอกสรุยุทธ 
จุลานนท 

มีคุณธรรมนําใจ  ใชชีวิตพอเพียง  หลีกเลีย่งอบายมุข 

50 2551 พลเอกสรุยุทธ 
จุลานนท 

สามัคคี  มีวินัย ใฝเรียนรู เชิดชูคณุธรรม 

51 2552 นายอภิสิทธ์ิ 
เวชชาชีวะ 

ฉลาดคิด  จิตบรสิุทธ์ิ  จุดประกายฝน   ผูกพันรักสามัคค ี

52 2553 นายอภิสิทธ์ิ 
เวชชาชีวะ 

คิดสรางสรรค  ขยันใฝรู  เชิดชูคณุธรรม 

53 2554 นายอภิสิทธ์ิ  
เวชชาชีวะ 

รอบคอบ  รูคิด มีจติสาธารณะ 

54 2555 นางสาวย่ิงลักษณ  
ชินวัตร 

สามัคคี  มีความรู  คูปญญา  คงรักษาความเปนไทย  ใสใจเทคโนโลยี 
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จากเนื้อหาคําขวัญวันเด็กแหงชาติขางตนที่ปรากฏมี 54 คําขวัญ แตนําคําขวัญที่มาใชในการ
วิเคราะหเพียง 48 คําขวัญ เนื่องจากบางคําขวัญมีเนื้อหาซํ้ากันดังนี้  
 

ตารางที่ 2 ตารางคําขวัญที่ใชซ้ํา 
 

ลําดับ พ.ศ. นายกรัฐมนตรี คําขวัญวันเด็ก 
1 2529-2531 พลเอกเปรม  

ติณสูลานนท 
นิยมไทย  มีวินัย  ใชประหยัด  ใจสัตยซื่อ ถือคุณธรรม 

2 2532-2533 พลเอกชาติชาย  
ชุณหะวัณ 

รักชาติ ศาสน กษัตริย ใจสตัยซื่อ ถือคุณธรรม 

3 2536-2537 นายชวน  หลีกภัย ยึดม่ันประชาธิปไตย  รวมใจพัฒนา  รักษาสิ่งแวดลอม 
4 2541-2542 นายชวน  หลีกภัย ขยัน ประหยดั ซื่อสัตย มีวินัย 
5 2543-2544 นายชวน  หลีกภัย มีวินัย ใฝเรยีนรู คูคณุธรรม  นําประชาธิปไตย 

 

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิเคราะห 
กลุมประชากรท่ีใชเปนกลุมตัวอยางในการทดสอบความพึงพอใจคําขวัญของนายกรัฐมนตรี

ไทย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งเปนระดับชั้นที่มีทักษะทางภาษาไทยท่ีดีพอที่จะ
เขาใจและตีความคําขวัญวันเด็กได สวนกลุมตัวอยางที่ใชคือ นักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม   ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 100 คน เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 35 คน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 35 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 30 คน กลุม
ตัวอยางทั้งหมดน้ีเปนเด็กพ้ืนที่บริการ หมายถึงเด็กภายในพ้ืนที่ที่โรงเรียนรับเขาศึกษาโดยไมคํานึงถึง
ความสามารถและสภาพของครอบครัวโดยจะไมไดนําผลสอบไปวัดความสามารถในการสอบเขาฉะนั้น
กลุมตัวอยางกลุมนี้จึงสามารถเปนตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได ผูศึกษาจะนําขอมูลที่ไดนี้
ไปอธิบายความพึงพอใจคําขวัญของนายกรัฐมนตรีในบทที่ 5 การวิเคราะหความพึงพอใจคําขวัญ 
วันเด็ก 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
คําวา  “เด็กและเยาวชน” หมายถึง คนที่มีอายุยังนอย ผูซึ่งอายุไมครบ 18 ปบริบูรณ 
คําวา “คําขวัญวันเด็ก” หมายถึง คําขวัญที่แตงขึ้นในโอกาสวันเด็กแหงชาติ เปนคําขวัญที่

นายกรัฐมนตรีมอบใหกับเด็ก ๆ เปนประจําทุกป 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ขั้นเตรียมการรวบรวมขอมูล 

  1.1    สํารวจและศึกษางานเขียนที่เก่ียวกับคําขวัญ 
  1.2    รวบรวมคําขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีตั้งแตปพุทธศักราช 2499- 2555 

2.  ขั้นวิเคราะหขอมูล 
  2.1 วิเคราะหเนื้อหาคําขวัญของนายกรัฐมนตรีไทย 
  2.2 วิเคราะหรูปแบบการสรางคําขวัญวันเด็ก 
  2.3 วิเคราะหสํานวนภาษา 
 3.  ขั้นสํารวจความพึงพอใจ โดยการนําคําขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีไทยเปนเครื่องมือ
วัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนราชวินิต มัธยม จํานวน 100 คน 
 4.  ขั้นนําเสนอผลการวิเคราะห  
 5. สรุปและอภิปรายผลพรอมขอเสนอแนะ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1.  ทําใหเขาใจคําขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีในดานเนื้อหา 
 2.  ทําใหเขาใจคําขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีไทยในดานรูปแบบและการใชภาษา 

3.  ทําใหทราบระดับความพึงพอใจของเด็กในฐานะผูรับสารคําขวัญวันเด็กของ 
นายกรัฐมนตรีไทย 
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บทที่ 2 
 

คําขวัญและการส่ือสารคําขวัญ 
 

คําขวัญเปนขอความขนาดสั้นที่หนวยงานตาง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนผลิตขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคที่จะโนมนาวใจ  หรือชี้แนะ  เพ่ือเปนสิริมงคลแกกลุมผูรับสารที่เปนเปาหมาย  โดยอาศัย
หลักการสื่อสารไมวาจะเปนคําขวัญประจําจังหวัด  คําขวัญโรงเรียน  คําขวัญวันเด็กแหงชาติ  คําขวัญ
โฆษณา ฯลฯ คําขวัญตาง ๆ เหลานี้ลวนแลวแตตองการใหผูรับสารยอมรับเนื้อหาคําขวัญ หรือมีเจต
คติท่ีดีตอหนวยงานผูเปนเจาของคําขวัญทั้งสิ้น 
 ในเบื้องตน ผูศึกษาจะนําเสนอความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคําขวัญ ไดแก ความเปนมาของคํา
ขวัญ ประเภทของคําขวัญ หลักการเขียนคําขวัญและการใชคําขวัญเพ่ือการสื่อสาร ในประเด็น
ดังตอไปน้ี 
 

1. ความเปนมาของคําขวัญ   

จากการศึกษาพบวา มีผูศึกษาความเปนมาของคําขวัญไว 2 ทาน คือ นววรรณ พันธุเมธา 
และ อวยพร พานิช  ซึ่งไดศึกษาความเปนมาของคําขวัญไวดังนี้ 
  1.1 นววรรณ พันธุเมธา (2527 : 3) ไดศึกษาความเปนมาของคําขวัญไวในงานวิจัย
“คําขวัญในภาษาไทย” กลาววา “นาจะมีผูคิดใชคําวา คําขวัญ ในระหวางป พ.ศ. 2485 – 2487” 
โดยใหเหตุผลวา “ผูคิดคําวา “คําขวัญ”  เปนกรรมการสํานักวัฒนธรรมแหงชาติ  สํานักวัฒนธรรม
แหงชาตินั้นเริ่มกอตั้งในป พ.ศ. 2485 คําวาคําขวัญนาจะมีขึ้นหลังป พ.ศ. 2485” และในงานวิจัย
ดังกลาวไดกลาวไววา  “คําขวัญ”  มีปรากฏในหนังสือเคาโครงวัธนธัมฝายหยิงตีพิมพในป พ.ศ. 2487
มีขอความวา 

 
“ใหหยิงไทยถือเกียรติเปนคําขวัญสูงสุด 

    รูจักรักเกียรติของชาติ ของสกุล และของตน 
    ไมเห็นแกทรัพยสมบตัิยิ่งกวาเกียรติ” 
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1.2 อวยพร พานิช (2533 : 21) ไดอธิบายความเปนมาของคําขวัญไววา “คําขวัญ”
นาจะเปนคําที่กรมหม่ืนนราธิปพงศบัญญัติขึ้นและในป พ.ศ. 2475 ไดมีถอยคําในลักษณะนี้ประกอบ
ชื่อหนังสือพิมพวา “บําเพ็ญกรณีย  ไมตรีจิตต  วิทยาคม อุดมสันติสุข” กรมหมื่นนราธิปพงศ
ประพันธไดทรงเลาวา 

  
“ในการคิดคําขวัญหนังสือพิมพประชาชาติ  ขาพเจาไดเอา  “บําเพ็ญกรณยี” 

 ไวข้ึนหนาใหเห็นเดนชัดตามลําดับความสําคญั.....คาํขวัญทั้งสี่คือ  “บําเพ็ญกรณีย 
 ไมตรีจิตต  วิทยาคม  อุดมสันติสุข”  นี้แหละเปนธรรมบรรณาการ ซึง่ขาพเจา 
 ขอนอมนํามาสนองแกทานท้ังหลายในมหามงคลดิถีขึ้นปใหมนี้โดยท่ัวกัน” 

 

ในป 2480 พบคําท่ีมีลักษณะเดียวกับคําขวัญคือคําวา “ประโยคปลูกนิยม” โดยพบหลักฐาน
ในหนังสือพิมพประมวญวัน ในการโฆษณาใหผูอานคิดถอยคําประโยคปลูกนิยมของสินคายา เฮโม -วิ
ตา สงเขาประกวดชิงรางวัลโดยมีหลักเกณฑไวดังนี้ 

 
“ประโยคปลูกนิยมเฮโม-วิตา คือคําแสดงคณุภาพของยาเฮโม-วิตา  
ประโยคหน่ึง ๆ ไมเกิน 2 วรรค และไมเกิน 18 พยางค รอยแกว 
หรือโคลงฉันทกาพยกลอนก็ได” 

 

จากขอมูลดังกลาวขางตน สรุปไดวา คําวา “คําขวัญ” นาจะเปนคําที่กรมหม่ืนนราธิปพงศ
ประพันธทรงบัญญัติขึ้น ปรากฏหลักฐานในประชาชาติ พ.ศ. 2478 แตยังไมเปนที่แพรหลายนัก  และ
ในปพ.ศ. 2480 ไดเกิดประโยคปลูกนิยมขึ้น ซึ่งมีลักษณะเดียวกับ คําขวัญ ที่ใชในการโฆษณายา เฮโม-
วิตา  จนกระท่ังในป 2485 – 2487  คําวา “คําขวัญ”เปนที่ยอมรับของทางวิชาการ ดังจะเห็นไดจาก
การใชหนังสือสํานักวัธนธัมฝายหญิง  
 

2 ประเภทของคําขวัญ  
คําขวัญที่แพรหลายอยูในสังคมไทยแมจะมีจํานวนมากมาย  แตนักวิชาการที่ศึกษาคําขวัญได

แบงคําขวัญเปน 2 ประเภท ไดแก 
2.1 คําขวัญที่ชี้แนะแนวปฏิบัติ 

  2.2 คําขวัญโฆษณาประชาสัมพันธ 
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2.1 คําขวัญที่ชี้แนะแนวปฏิบัติ 
      นววรรณ พันธุเมธา และคณะ  (2530 : 9) กลาวไววา คําขวัญสวนมากจะมีสัมผัสและมี

ขนาดสั้น มักชักจูงใจใหปฏิบัติตาม เนื้อหาของคําขวัญจึงมักเปนการแนะนํา สั่งสอน  ชักชวน  ขอรอง  
โดยอาจแสดงจุดประสงคอยางชัดแจง  หรือเปนเพียงแนะใหคิด ดังตัวอยางตอไปน้ี 

  

 “เยาวชนท่ีดีของชาติ       ตองไมเปนทาสยาเสพติด” 
 “เปนขาราชการไทย        ตองรับใชประชาชน   เพื่อเกิดผลแกบานเมือง” 
 “การผัดวันประกันพรุง     คือโจรที่ขโมยเวลา” 

 

 คําอธิบายดังกลาวสอดคลองกับ ชอุม โชติทอง (2554 : 6) ไดกลาวไววา คําขวัญมีคติหรือ
ขอคิดชวนใหผูอานเห็นคลอยตามโดยใชเหตุผลและเราอารมณใหผูอานเห็นดีเห็นงามและปฏิบัติตาม
ในที่สุด และแสดงขอคิดหรือปรัชญาในการปฏิบัติงานหรือการดําเนินชีวิต  เพ่ือใหเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติภารกิจใหบรรลุผลตามเปาหมาย  หรือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตใหราบรื่น  
 

 เชน 
“ตายแลวรางไรประโยชน  โปรดอทุิศดวงตา” 
“บริการทุกระดับประทับใจ” 

 

วิเชียร เกษประทุม (2555 : 313) ไดกลาวถึงคําขวัญชี้แนะแนวปฏิบัติไววาคําขวัญแสดง
จุดมุงหมาย หรืออุดมคติหรือแนวทางปฏิบัติของกลุมบุคคล หรือสถาบันใด ๆ เชน กลุมอาชีพตาง ๆ 
พรรคการเมือง มูลนิธิ ชุมนุม ชมรมตาง ๆ เปนตน กลุมบุคคลหรือสถาบันเหลานี้ จะใชคําขวัญเปน
หลักยึดเหนี่ยวหรือเตือนใจหมูคณะของตน หรืออาจเพ่ือเผยแพรใหสาธารณะชนทราบถึงจุดมุงหมาย
ของกลุมตนก็ได เชน 

 
“กาชาดบรรเทาทุกข  เพื่อความสุขของปวงประชา”  (หนวยกาชาด) 
“ตํารวจอยูไหน  ประชาอุนใจท่ัวกัน”  (ตํารวจ) 
“เพื่อนคูคิด  มิตรคูบาน”  (ธนาคารกรุงเทพ) 
“ชอง 7 สี  ทีวีเพื่อคุณ”  (โทรทัศน) 
“ประชานิยม  สังคมเปนสุข”   (พรรคภูมิใจไทย) 
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นอกจากน้ีคําขวัญยังเตือนใจใหตระหนักถึงภัยอันตราย ตระหนักถึงประโยชนหรือคุณคา
ตระหนักถึงความเปนจริงและเปนการเตือนสติเตือนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และเรียกรอง เชิญชวน จูง
ใจใหเชื่อม่ันหรือปฏิบัติในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง เชน 

  
“เมื่อสิ่งแวดลอมเปนพิษชีวิตจะมีภัย” 
“ขับรถใหเตือนตน  ขามถนนใหเตือนตา” 
“รักษาชีวิต ดีกวาพิชิตเวลา” 
“บุหรี่สูบแลวตาย  ทํารายคนใกลชิด” 
“บริจาคดวงตาไดมหากุศล” 
“รักไทย นิยมไทย รวมใจใชของไทยทํา” 

  “อานหนังสือวันละหนา เพ่ิมคุณคาแกชีวิต” 
“เลือกผูแทนท้ังที อยาใหมีคนซื้อ” 

 

2.2 คําขวัญโฆษณาประชาสัมพันธ 
      อวยพร พานิช (2533 : 6) ไดอธิบายคําขวัญโฆษณาและประชาสัมพันธไววา คําขวัญที่

กระทบใจผูสงสาร ทําใหผูรับสารสนใจและจดจําคําขวัญไดทันที  และเปนการอางเตือนผูรับสารไมให
ลืมขอเดนในคําขวัญนั้น เชน ชื่อสินคา บุคลิกของสินคา  และขอมูลสําคัญที่ตองการเสนอ  ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับสื่อทีใ่ช  ตําแหนงคําขวัญในส่ืออวัจนภาษาดานตัวอักษร สี และที่สําคัญไดแก วัตถุประสงคในการ
สรางคําขวัญนั้น ๆ  เชน 

 
“ชารป กาวล้ําไปในอนาคต” 
“หมอขาวหรู คูโตะสวย(ชารป)” 
“ยุงแขยง แมลงขยาด เมื่ออาทขยับ” 
 

 สรุปประเภทของคําขวัญชี้ใหเห็นวา ประเภทแรกเปนของหนวยงานราชการ / หนวยงานการ
กุศล ประเภทที่สองเปนหนวยงานหางราน บริษัท สวนคําขวัญวันเด็กจัดอยูเปนคําขวัญประเภทแรก
ซึ่งเปนคําขวัญของหนวยงานราชการ 
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3. หลักการเขียนคําขวัญ 
นักวิชาการหลายทานไดเสนอหลักการเขียนคําขวัญไวดังนี้ 

3.1 คําขวัญที่ใชถอยคําที่สละสลวยกะทัดรัด 
3.1.1 คําขวัญใชถอยคําที่เรียบเรียงขึ้นดวยถอยคําที่กะทัดรัด สละสลวย

เพ่ือเรียกรองความสนใจ โนมนาวใจ หรือเพ่ือสิริมงคลตอผูปฏิบัติ มักเรียบเรียงเปนครั้งคราวในโอกาส
สําคัญ ๆ ตาง ๆ เชน วันครู วันแม วันแรงงานแหงชาติ วันเด็ก ฯลฯ เปนตน ดังตัวอยาง 

 
 “สามัคคี  ใฝศึกษา  จรรยางาม”  (วันเด็ก)  

“ครูดีมีวินัยและคุณธรรม  ยอมนอมนําใหเยาวชนเปนคนดี” (วันครู) 
“ใหของขวัญวันแมแตวันนี้   โดยทําดีแกพอแมกอนแกเฒา 
 ใหทานไดประจักษรักของเรา  ดีกวาเฝาทําบุญใหเมื่อวายชนม” (วันแม) 

( ชอุม โชติทอง 2554 : 5) 
 

3.1.2 คําขวัญจะตองเปนขอความขนาดส้ัน มีหลายลักษณะดังนี้ 
   

เปนกลุมคํา เชน  “ไมมีปา  ไมมีฝน  ไมมีคน  ไมมีสัตว” 
  เปนประโยคเพียงประโยคเดียว เชน “น้ํามันมีนอย  ใชสอยจงประหยัด” 
  เปนประโยคสองประโยคที่มีความสัมพันธกัน   เปนเหตุเปนผลกัน เชน “เมื่อปาไมถูกทําลาย  
ความตายจะมาเยือน”  

                                                                (วิเชียร เกษประทุม 2555 : 131) 
 

3.1.3 คําขวัญจะตองมีการแบงวรรค จะตองเปนถอยคําที่สั้น กะทัดรัด อาจ
มีตั้งแต 2 คําข้ึนไป แบงเปนวรรค อาจมี 1 วรรค ถึง 4 วรรคดังตัวอยาง 

  
“รักคุณเทาฟา” (1 วรรค)  

 “รักประชาธิปไตย  ตองไปเลือกตั้ง” (2 วรรค) 
 “ประชาธิปตย  ขจัดปญหา  พัฒนากทม.” (3 วรรค) 
 “อากาศเปนพิษ  ชีวิตจะสั้น  ตนไมเทาน้ัน  ท้ังกันท้ังแก” (4 วรรค) 

(อวยพร พานิช 2533 : 6) 
 

 
 
 
 



20 
 

3.2 คําขวัญที่จดจําไดงาย 
3.2.1 แตงเปนกลอน มีคําสัมผัส สัมผัสสัมผัสพยัญชนะ สัมผัสสระ  มีการ

เลนเสียงของคํา เพ่ือความโดดเดนสะดุดตา เชน 
 
  “ปกแผนเปนแกนสาร      บริการเปนกันเอง” 
  “ลอมรักใหครอบครัว     เหมือนลอมรั้วใหตนเอง” 

     (ชวลิต ผูภักดี 2543 : 14 ) 
 

  “คริสทอปเวเฟอร  ยิ้มเดียวเคี้ยวเพลิน” 
  “ยุงแขยง  แมลงขยาด  เมื่ออาทขยับ” 
                                                     (อวยพร พานิช 2533 : 6) 
 

            3.2.2 มีชวงจังหวะเหมาะสม  ระหวางชวงจังหวะหรือระหวางประโยค  
เพ่ือใหผูอานประทับใจ  สามารถจําคําขวัญไดงาย เชน 

 
 “รักไทย   นิยมไทย   ชวยกันใช   ของไทยทํา” 
ชวงจังหวะในการอานอยูที่  รักไทย/ นิยมไทย/ ชวยกันใช/ ของไทยทํา 

(วิเชียร เกษปทุม 2555 : 313) 
 

            3.2.3  การซ้ําคําบางสวนของคํา เชน 
         “สิงหเล็กขวดใหม  รสชาติแหงรสนิยม” 
                                                     (อวยพร พานิช 2533 : 6) 

 

3.3 คําขวัญที่ประณีตในการใชถอยคํา 
          3.3.1   การเลือกสรรถอยคํา สื่อความหมายไดชัดเจนใหอารมณและ

ความรูสึกซาบซ้ึงประทับใจแกผูอาน ดวยการใชถอยคําที่ลึกซ้ึงกินใจและมีน้ําหนัก เชน 
 
 “ลูกเติบโตเปนคนดีมีคุณคา       ซึ้งใจกวาสิ่งใดใดท่ีใหแม” 
 “หนาท่ีของลูกผูหญิงอันยิ่งใหญ   ไมมีใดเหนือกวาหนาท่ีแม” 
                                                         (ชอุม โชติทอง 2554 : 6 ) 
 
 
 
 



21 
 

  3.3.2 ใชภาษาไพเราะ จับใจ มีการแบงจังหวะของคําเมื่ออานออกเสียง
ไพเราะเกิดจินตภาพ เชน  

 
“เยาวชนท่ีดี  พึงมีคุณธรรม” 
“ระงับอารมณ  ขมความรูสึก  สํานึกหนาท่ี  มีความปลอดภัย” 

                                                             (ชวลิต ผูภักดี 2543 : 14) 
 

3.4 คําขวัญที่มีความชัดเจน 
ตองเขียนใหมีความสมบูรณ แจมแจง ไมคลุมเคลือ สรุปความสําคัญหรือเปาหมายท่ี

ชัดเจนเพื่อใหผูรับสารไมสับสน เชน 
 

“ขับเร็วชิดขวา  ขับชาชิดซาย” 
(ชวลิต ผูภักดี 2543 : 14) 

 

สรุปหลักการเขียนคําขวัญ นักวิชาการหลายทานไดแบงประเภทของคําขวัญออกเปน 4 
ประเภท  ไดแก คําขวัญที่ใชคําสละสลวยกะทัดรัด  คําขวัญที่จดจําไดงาย คําขวัญที่ประณีตในการใช
ถอยคํา และคําขวัญที่มีความชัดเจน 
 

5. คําขวัญและการส่ือสาร  
 ผูสงสารคําขวัญวันเด็กคือนายกรัฐมนตรีไทยที่ตองการสงสารไปยังผูรับสารคือ เด็กและ
เยาวชนไทยทุกคนโดยใชกระบวนการสื่อสาร   ซึ่งประกอบดวย  ผูสงสาร  สาร  และผูรับสาร 
ดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษากระบวนการสื่อสารคําขวัญวันเด็กตามประเด็นตอไปน้ี 

 

5.1  ความหมายของการสื่อสาร 
ปรมะ สตะเวทิน (2535 :7) ไดอธิบายความหมายของการส่ือสาร ไววา “การส่ือสาร คือ 

กระบวนการถายทอดสาร (message) จากบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกวา ผูสงสาร (source) ไปยังบุคคลอีก
ฝายหนึ่งซึ่งเรียกวา ผูรับสาร (receiver) โดยผานสื่อ (channel) ความหมายของการสื่อสารดังกลาว  
สอดคลองกับ จงจิต ศรีพรรณ (2524 : 1) ไดอธิบายความหมายของการสื่อสารไววา  การส่ือสาร
หมายถึง การติดตอส่ือสารหรือการสื่อความหมายนับไดวาเปนพ้ืนฐานของกระบวนการของสังคม
มนุษย ไมวาเขาเหลานั้นจะอยูในสังคมที่ลาหลังหรือสังคมที่ทันสมัยก็ตองอาศัยการติดตอสื่อสารตอ
กันในกลุมสังคม 
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วาสนา  จันทรสวาง และ ทัศนีย อินทรสุขศรี (2532 : 5) ไดอธิบายความหมายของการ
สื่อสารไววา การส่ือสารเพื่อการมีสวนรวมรับรูขอมูล ขาวสาร  เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ใน
ความหมายของสารท่ีตรงกัน 

จากขอมูลความหมายของการส่ือสารสามารถสรุปไดวา การส่ือสารคือกระบวนการถายทอด
สารจากผูสงไปยังผูรับสารเพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายของสารที่ตรงกัน 
 

   5.2 วัตถุประสงคของการสื่อสาร 
 เมื่อพิจารณาการสื่อสารพบวาการส่ือสารมีวัตถุประสงคคือ การสรางความเขาใจความเขาใจ
รวมกัน ระหวางผูสงสารและผูรับสาร ดังคํากลาวของ ยุพา สุภากุล (2534 : 31) หนาที่พ้ืนฐานของ
การสื่อสารนั้นเกี่ยวของกับประชาชนและหนาที่ในการประกาศใหแจมแจงชัดเจนขึ้น 
 อยางไรก็ดีWilbur Shramm (อางจาก ยุพา สุภากุล 2534 : 31) กลาวถึงวัตถุประสงคของ
การสื่อสาร โดยพิจารณาดูจากมุมมองของผูสงสารและผูรับสาร เมื่อมองจากมุมของผูสงสารและผูรับ
สารจัดจําแนกไดดวย วัตถุประสงคการสื่อสาร ดังนี้ 
  

วัตถุประสงคของผูสงสาร   
   1. แจงขาวสาร  
   2. สอน  
   3. ทําใหเพลิดเพลิน  
   4. เสนอแนะหรือชักจูง  
 วัตถุประสงคของผูรับสาร 
   1. ทราบ 
   2. เรียนรู 
   3. เบิกบานใจ 
   4.ปฏิบัติ  หรือ ตัดสินใจ  
 สรุป วัตถุประสงคของการสื่อสาร ขึ้นอยูกับวาเราจะเปนผูสงสารหรือผูรับสารไมมีกฎเกณฑ
ตายตัว 
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   5.3 องคประกอบของการส่ือสาร 
 อรุณีประภา หอมเศรษฐี (2520 : 2) ไดอธิบายองคประกอบของการส่ือสารไววา 
กระบวนการส่ือสารจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคล 2 คนมาพบกัน และตองการสงสารถึงกัน โดยการใชเสียง
หรือกริยาทําใหบุคคลหนึ่งเขาใจได ดังนั้นรูปแบบการสื่อสารอาจเกิดขึ้นงาย ๆ ดังนี้ 
 
ภาพที่ 1  แบบจําลองการสื่อสาร 1  
 
             ผูสงสาร     สาร   ผูรับสาร 
  
  

แบบจําลองขางตน ผูสงสาร หมายถึง บุคคล  กลุมบุคคล หรือหนวยงานที่ไดทําหนาที่ในการ
สงสาร 
   

สาร หมายถึง เรื่องราวท่ีมีความหมาย หรือสิ่งตาง ๆ ที่อยูในรูปแบบของขอมูล ความรู
ความคิด ความตองการ  ซึ่งถายทอดจากผูสงสารไปยังผูรับสารใหไดรับรู และแสดงออกมาโดยอาศัย
ภาษาหรือสัญลักษณใด ๆ ที่สามารถทําใหเกิดการรับรูรวมกันได เชน ขอความท่ีพูด ขอความท่ีเขียน 
บทเพลงท่ีรอง รูปที่วาด เรื่องราวที่อาน ทาทางท่ีสื่อความหมาย เปนตน 

 
ผูรับสาร หมายถึง หมายถึง บุคคล กลุมที่รับเรื่องราวขาวสาร จากผูสงสาร และแสดง

ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ตอผูสงสาร ตามจุดมุงหมายของผูสงสาร  
 
แบบจําลองการส่ือสารอาจมีความซับซอนขึ้น หากพิจารณาอยางเปนกระบวนการ กลาวคือ 

การสื่อสารเปนกระบวนการอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นและดําเนินไปในสังคม โดยอาศัยองคประกอบสําคัญ 4 
ประการ ไดแก ผูสงสาร  สาร  สื่อ  ผูรับสาร องคประกอบทั้ง 4 ประการน้ีจะทํางานรวมกัน หากขาด
สวนใดสวนหนึ่งไปไมวาจะเปนผูสงสาร สาร สื่อ หรือผูรับสาร ไมจัดวาสถานการณที่เกิดขึ้นเปนการ
สื่อสาร นอกจากนั้นกระบวนการส่ือสารยังขึ้นอยูกับระบบของสังคมและวัฒนธรรมที่สถานการณการ
สื่อสารนั้นเกิดข้ึนและดําเนินไป (บาหยัน อ่ิมสําราญ 2548 : 3 )  
 เมื่อเกิดสถานการณการส่ือสารขึ้น  จะมีกระบวนการซึ่งดําเนินไปดังนี้ ผูสงสารจะสงสาร
ออกไป อาจสงสารไปดวยวิธีการพูดเขียน ใชสัญลักษณและทาทางอ่ืน ๆ สวนสารน้ันหมายถึงสาระ
ตาง ๆ ที่ผูสงสารตองการใหผูรับสารปฏิบัติตามอาจเปนเพียงการแจงใหผูรับสารทราบ  บอกใหผูรับ
สารทํา หรือถามใหผูรับสารตอบ สารนี้อาจจะสงผานสื่ออาจเปนสื่อธรรมชาติ เชน อากาศ แสง สื่อ
เทคโนโลยี  ไดแก ไมโครโฟน  วิทยุ  โทรทัศน  ผูรับสารก็จะรับสารนั้นและมีปฏิกิริยาตอบสนอง
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กลับไป หากปฏิกริยาเปนไปดังที่ผูสงสารตองการ  ถือวาการสื่อสารนั้นสัมฤทธิ์ผล หากปฏิกริยาไม
เปนไปดังท่ีผูสงสารตองการ  ถือวาการสื่อสารนั้นไมสัมฤทธ์ิผล  กระบวนการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผลแสดง
ใหเห็นดวยแผนภูมิดังนี้ 
 
ภาพที่ 2 แบบจําลองการสื่อสาร 2 
 
 

ผูสงสาร    สาร     สื่อ       ผูรับสาร 
 
 
 สรุปไดวาองคประกอบการสื่อสารประกอบดวยองคประกอบ 4  ประการ ไดแก   ผูสงสาร 
สาร สื่อ ผูรับสาร องคประกอบนี้จะทําหนาที่ตางกันถาขาดสวนใดสวนหนึ่งจะไมเปนกระบวนการ
สื่อสารที่สมบูรณ 
 

5.4 ผูสงสาร – ผูรับสาร คําขวัญวันเด็ก 
 ผูสงสารคําขวัญ คือบุคคลหน่ึง(นายกรัฐมนตรี) ที่สงสารไปยังกลุมบุคคล ซึ่งสงคําขวัญผาน
สื่อมวลชนไปสูเปาหมาย คือ เด็กและเยาวชน 
 ผูรับสารคือกลุมบุคคลที่มีขนาดใหญซึ่งเปนเด็กที่อยูภายใตการปกครองของนายกรัฐมนตรี 
หมายความวา เด็ก สามารถเขาใจความหมายของสารนั้นไดอยางชัดเจน 

จากการศึกษาแนวคิดการสื่อสาร ผูวิจัยไดนําแนวคิดการสื่อสารมาใชประกอบในงานวิจัยนี้ใน
การวัดความพึงพอใจของคําขวัญวันเด็ก เนื่องจากนายกรัฐมนตรีในฐานะผูนําของประเทศและใน
ฐานะผูสงสารจะตองมอบคําขวัญใหเด็ก ๆ ทุกป ปละ 1 คําขวัญ และในขณะเดียวกันเด็ก ๆ ในฐานะ
ผูรับสารจะไดรับสารจากผูสงสาร(นายกรัฐมนตรี)  ผูสงสารจะสงสารไปยังผูรับสารจะตองผานสื่อ เชน 
วิทยุ โทรทัศน อินเทอรเน็ต ฯลฯ การสื่อสารนี้มีเปาหมายคือ เด็กและเยาวชนทุกคน ดังนั้นผูวิจัยจึง
ออกแบบจําลองกระบวนการส่ือสารดังนี้ 
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ภาพที่ 3 แบบจําลองการสื่อสาร 3  
 
    ผูสงสาร      สาร                    ผูรับสาร            จุดหมายปลายทาง 
          นายกรัฐมนตรี               คําขวัญเด็ก          เด็ก                 ผลความพึงพอใจ 
 
 
  
 

จากแบบจําลองน้ีจะเห็นไดวาผูสงสารคือ นายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงคเพ่ือมอบคําขวัญ
ใหแกเด็ก เนื่องในวันเด็กแหงชาติของทุกป จะมอบสาร คือคําขวัญวันเด็กในรูปแบบภาษาและผูรับ
สารคือเด็กและเยาวชนในประเทศไทยจะมีกริยาตอบสนองตอสารคือผลความพึงพอใจของคําขวัญวัน
เด็กแหงชาติ ซึ่งผูศึกษาจะนําไปวิเคราะหในบทตอไป 
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บทที่ 3 

 
นายกรัฐมนตรีในฐานะผูสงสาร 

 
 นายกรัฐมนตรีแหงราชอาณาจักรไทย เปนตําแหนงหัวหนาคณะรัฐบาลในการบริหารประเทศ 
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  มาตรา 171 กลาวไววา  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอ่ืนไมเกินสามสิบหาคน ประกอบเปนคณะรัฐมนตรี  มีหนาที่
บริหารราชการแผนดินตามหลักรับผิดชอบรวมกัน และใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี (สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2555 : 140) 

คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองชี้แจงตอสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใด 
ในระยะเวลาใด  เพ่ือบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงไดบัญญัติไวแลว 

นโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐจึงมีความสําคัญตอการบริหารจัดการบานเมืองใหสงบเรียบรอย 
โดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย  ดังจะเห็นไดจากนโยบายของรัฐบาลทุกยุคทุสมัยลวน
ใหความสําคัญตอเด็กและเยาวชนซึ่งเปนพลังผลักดันสังคมใหกาวหนา   ดังนั้นคําขวัญวันเด็กของ
นายกรัฐมนตรีไทยจึงเปนขอความที่แสดงออกถึงความคาดหวังของผูนําประเทศตอคนรุนใหม   ซึ่งเริ่ม
ตั้งแตพุทธศักราช 2499 สมัยนายกรัฐมนตรีจอมพล ป. พิบูลสงคราม จนถึงนายกรัฐมนตรีคนปจจุบัน
คือนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร รวมทั้งสิ้นจํานวน 17 คน นายกรัฐมนตรีในฐานะผูนํา
ประเทศไดแถลงนโยบายท่ีเกี่ยวกับเด็กและมอบคําขวัญใหเด็กทั้งในดานการศึกษา  ดานจริยธรรม  
ดานสุขภาพอนามัย  ดานอุดมการณทางสังคม  ดานและดานสิ่งแวดลอม ฯลฯ ตามความคาดหวังของ
นายกรัฐมนตรีแตละสมัย  

ในบทน้ีผูศึกษาจะนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผูสงสารคําขวัญคือ นายกรัฐมนตรี นโยบายของ
คณะรัฐบาลและคําขวัญวันเด็กและชี้ใหเห็นความสําพันธนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนกับคําขวัญ
วันเด็ก  

1.จอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ.2481-2487)และ(พ.ศ. 2491-2500) 
 

1.1 ชีวิตสวนตัว 
 จอมพลป. พิบูลสงคราม เดิมชื่อ แปลก ขีตตะสังคะ เกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2440 
จังหวัดนนทบุรี จบจากโรงเรียนนายรอยทหารบก ตอมาไดเขาศึกษาตอในโรงเรียนเสนาธิการ
ทหารบก และมีผลการเรียนดีจึงไดรับทุนไปศึกษาตอโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ประเทศฝร่ังเศส 
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1.2 ชีวิตการเมือง 
 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 และควบ
ตําแหนงผูบัญชาการทหารบก มีแนวโนมในการใชอํานาจในทางเด็ดขาดแบบลัทธิทหารนิยมมากข้ึน         
 จอมพล ป. พิบูลสงคราม  มีแนวคิดแบบชาตินิยมเนนความจงรักภักดีของประชาชนที่มีตอ
ชาติ และปฏิบัติตามนโยบายสรางชาติของรัฐบาลโดยใชแนวคิดแบบรัฐนิยม การฟนฟูวัฒนธรรมของ
ชาติ บทเพลงและบทละครปลุกใจ และการใชคําขวัญ บทความ สุนทรพจน และคติเกี่ยวกับชาตินิยม 
การใชสื่อมวลชน หนังสือพิมพประมวลวัญ ใชคําขวัญวา “เชื่อผูนํา ชาติพนภัย” 
 เมื่อถึง พ.ศ. 2487 มีการเปดประชุมสภาผูแทนราษฎร ไดมีการพิจารณาพระราชกําหนด
จัดตั้งเมืองเพ็ชรบูรณเปนเมืองหลวงซึ่งกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนอยางมาก หลังจากนั้นไม
นานไดมีการพิจารณาพระราชกําหนดพุทธบุรีมณฑลท่ีจะตั้งเขตมณฑลทางพระพุทธศาสนาข้ึน 
ปรากฏวาสภาผูแทนราษฎร ลงมติคัดคาน 43 ตอ 41 เสียง ทําใหรัฐบาลพายแพเสียงในสภา   
หลังจากน้ันจอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงไดตัดสินใจลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 
กรกฏาคม พ.ศ. 2487  
 หลัง พ.ศ. 2490 ทหารไดยึดอํานาจ โดยอางวา รัฐบาลพลเรือนที่บริหารประเทศมีความ
ผิดพลาดในเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น หลังจากนั้นไดเชิญใหจอมพล ป. พิบูลสงครามกลับมาเปนหัวหนา
คณะ  เพ่ือชวยในการสรางเอกภาพในหมูทหารและชวยใหไดรับการสนับสนุนจากประชาชนมากขึ้น 
คณะรัฐประหารไดพยายามแสดงตนวาไมตองการยึดอํานาจ จึงไดเชิญนายควง  อภัยวงศ หัวหนา
พรรคประชาธิปตยมาเปนนายกรัฐมนตรีรักษาการ  หลังจากนั้นรัฐบาลไดจัดใหมีการเลือกต้ังในวันที่ 
29 มกราคม พ.ศ. 2591 พรรคประชาธิปตยชนะการเลือกตั้ง  แตคณะรัฐประหารไดจี้ใหนายควง 
อภัยวงศ หัวหนาพรรคประชาธิปตย สละตําแหนงจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี  หลังจากนั้นก็ให จอม
พล ป. พิบูลสงครามดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  ในการบริหารประเทศของรัฐบาลน้ีก็ยังเปน
ลักษณะ กึ่งเผด็จการ ตอมาเม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2500 ขบวนการไฮดปารกไดจัดการชุมนุมที่
สนามหลวง เรียกรองใหจอมพล ป. พิบูลสงคราม และ พลตํารวจเอกเผา ศรียานนท  อธิบดีตํารวจ
ลาออก และสนับสนุนใหจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  เปนนายกรัฐมนตรีรักษาการ  ปรากฏวากลุม
ไฮดปารกสามารถรวมประชาชนไดนับหมื่นคน จึงไดมีการนําขบวนไปยังทําเนียบรัฐบาล  ดังนั้นใน
วันที่ 16 กันยายน จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  จึงไดเคลื่อนกําลังเขายึดอํานาจ  โคนรัฐบาลจอมพล 
 ป. พิบูลสงคราม  
 

ตารางที่ 3 ตารางคําแถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็กของจอมพล ป. พิบูลสงคราม  
วัน/เดือน/ป 

ที่แถลงนโยบาย 
คําแถลงนโยบายท่ีเก่ียวกับเด็ก คําขวัญวันเด็ก 

3 เมษายน   
พ.ศ. 2495 
 

รัฐบาลนี้จะใหการศึกษา  และอบรม 
ศีลธรรมอันดีแกประชาราษฎร  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการอาชีวศึกษาการพลศึกษาจะไดขยาย
โรงเรียนเพิ่มครูผูสอนใหมากยิ่งข้ึนและ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาประชาบาล 

จงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอื่น
และสวนรวม 
(พ.ศ. 2499) 
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จากตารางท่ี 3 ในดานโยบายที่เกี่ยวกับเด็กพบวานายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม  ได
ใหความสําคัญ  2 ดาน ไดแก ดานการศึกษา  จะเห็นวารัฐบาลจะไมไดกลาวถึงเด็กโดยตรงแตรัฐบาลก็
ไดจัดการศึกษาโดยการขยายโรงเรียนและเพ่ิมอัตรากําลังครูใหมากขึ้นของการศึกษาประชาบาล แสดง
ใหเห็นวารัฐบาลใหความสําคัญกับเด็กในเร่ืองการศึกษาและเร่ืองจริยธรรม รัฐบาลจึงไดจัดอบรมดาน
ศีลธรรมแกประชาชนทุกคน 

ดังนั้นคําแถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็กจึงมีความสอดคลองกันในเรื่อง จริยธรรม  
 

2.จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต(พ.ศ.2502-2506) 
2.1 ชีวิตสวนตัว 

 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เกิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2451 ที่บานทาสําโรง ตําบลพาหุรัด 
จังหวัดพระนคร เปนบุตร นายพันตรี หลวงเรืองเดชอนันต (ทองดี ธนะรัชต) กับ นางจันทิพย  
ธนะรัชต มารดาเปนเปนชาวจังหวัดมุกดาหาร จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เริ่มการศึกษาชั้นตนที่จังหวัด
มุกดาหาร จากนั้นไดศึกษาตอที่โรงเรียนมหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร และเขาเรียนที่โรงเรียนนาย
รอยทหารบก หลังจากนั้นไดรับยศรอยตรี ประจําการท่ีกองพันที่ 1 กรมทหารราบท่ี 2 รักษาพระองค 
พ.ศ. 2484 ไดเขารวมรบในสงครามมหาเอเชียบูรพา ในขณะที่ดํารงตําแหนงผูบังคับทหารกองทัพทหาร
ราบที่ 33 จังหวัดลําปาง โดยมียศเปนพันตรี ในตอนปลายของสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2488 จึงไดเลื่อนยศเปนพันเอก ตําแหนงผูบังคับการกรมทหารราบท่ี 13 และผูบังคับการจังหวัด
ทหารบกลําปาง 
 

2.2 ชีวิตการเมือง 
 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดทําการรัฐประหารในป พ.ศ. 2500 และประสบความสําเร็จในการ
โคนลมรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม อีกท้ังขับไลคูแขงทางการเมืองคือพลตํารวจเอกเผา  ศรียานนท 
ออกนอกประเทศ เขาควบคุมกองกําลังของชาติทั้งหมดไวในอํานาจไดเด็ดขาด ในขณะเดียวกันก็ไดรับ
การสนับสนุนจากประชาชนในเมือง ซึ่งมีนักการเมืองสายที่สัมพันธกับเจาและชนชั้นนําเดิมใหการ
สนับสนุนอยางเต็มที่   อยางไรก็ตามโดยการสนับสนุนของสหรัฐและความนิยมระบอบเผด็จการของ
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เองในปพ.ศ. 2501 จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต ก็ไดนําการรัฐประหารโคนลม
รัฐบาลท่ีตนเองต้ังขึ้นไว แลวขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเสียเอง เลิกใชรัฐธรรมนูญและลมสภา
ผูแทนราษฎรแตงตั้งสภานิติบัญญัติขึ้นทําหนาที่เปนผูกรั่นกรองกฎหมายและรางรัฐธรรมนูญที่อางวา
เหมาะสม   จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชตจึงนําประเทศเขาสูระบอบเผด็จการของกองทัพเต็มรูปแบบเปนครั้ง
แรกกลาวคือไมตองแมแตจะรักษาสถาบันประชาธิปไตยไวเปนฉากหนาอีกตอไป 
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ตารางที่ 4 ตารางคําแถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็กของ จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต 
 

วัน/เดือน/ป 
ที่แถลงนโยบาย 

คําแถลงนโยบาย คําขวัญวันเด็ก 

12 กุมภาพันธ  
พ.ศ. 2502 

รัฐบาลนี้สนใจเปนพิเศษในการศึกษาของเยาวชน 
ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญของชาติในวันหนา  โดยจะได
ดําเนินการใหเยาวชนไดรับทั้งวิทยาการ และจริย
ศึกษาควบคูกันไป  และไดจัดตั้งสภาการศึกษา
แหงชาติขึ้นและใหความอนุเคราะหตามความจําเปน 

ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา 
จงเปนเด็กทีร่ักความกาวหนา 
(พ.ศ. 2502) 
 
ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา 
จงเปนเด็กท่ีอยูในระเบียบวินัย 
(พ.ศ.2503) 
 
ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา 
จงเปนเด็กที่ประหยัด 
(พ.ศ.2504) 
 
ขอใหเด็กสมัยปฎิวัติของขาพเจา 
จงเปนเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียร 
(พ.ศ.2505) 
 

 

จากตารางท่ี 4 พบวานายกรัฐมนตรีจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  ไดแถลงนโยบายที่เก่ียวกับเด็ก 2 
ดาน ไดแก ดานการศึกษาโดยจะตั้งสภาการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชน  และดานจริยธรรมควบคูกันไป  

ดังนั้นคําแถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็กจึงมีความสอดคลองกันในเรื่อง จริยธรรม ไดแก เรื่อง
ความมีระเบียบวินัย และเรื่องความประหยัดแสดงวารัฐบาลชุดนี้ตองการใหเด็กมีระเบียบวินัยและรูจัก
ความประหยัด 
 

3.จอมพลถนอม กิตติขจร(พ.ศ. 2501-2516) 
3.1ชีวิตสวนตัว 

 จอมพล ถนอม กิตติขจร เกิดเมื่อ 11 สิงหาคม พ.ศ.  2454 ณ บานหนองหลวงอําเภอเมือง
จังหวัดตาก เปนบุตรของขุนโสภิตบรรณารักษ (อําพัน กิตติขจร) กับนางโสภิตบรรณารักษ (ลิ้นจี่)เริ่ ม
การศึกษาชั้นตนที่โรงเรียนประชาบาลวัดโคกพลู จังหวัดตาก หลังจากนั้นไดเขาศึกษาตอที่โรงเรียนนาย
รอยทหารบก จอมพลถนอม กิตติขจร รับราชการคร้ังแรกในตําแหนงผูบังคับการหมวดกองรอยที่ 1  
กรมทหารราบท่ี 8 กองพันที่ 3 จังหวัดเชียงใหม และในระหวางรับราชการทหารไดศึกษาตอที่โรงเรียน
แผนที่ทหาร กองทัพบก ในชวงป พ.ศ. 2474 – 2477  โรงเรียนทหารราบ กองทัพบก  พ.ศ.2481 และ
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
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3.2 ชีวิตการเมือง 
 จอมพลถนอม  กิตติขจร ไดรับการแตงตั้งเปนรัฐมนตรีชวยกระทรวงกะลาโหมในรัฐบาล 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม และเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลของนายพจน สารสิน 
จอมพลถนอม  กิตติขจร ไดรับการซาวเสียงจากสภาผูแทนราษฎรใหขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 บริหารประเทศได 9 เดือน เศษ ก็ลาออกจากตําแหนงเพ่ือเปดทางให 
จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี  เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ถึงแกอสัญกรรม  จอมพล
ถนอม กติติขจร ไดรับการแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง  ในชวงระยะเวลาท่ี จอมพลถนอม กิตติ
ขจร บริหารประเทศไดสรางทางหลวงตาง ๆ หลายสายและสรางเขื่อน อาทิ เขื่อนสิริกิติ์  เขื่อนอุบลรัตน  
นอกจากน้ีทานยังปรับปรุงกองทัพใหทันสมัยทัดเทียมกับนานาประเทศ  และในป  พ.ศ. 2508 ไดสง
ทหารไปรวมรบในสงครามเวียดนามดวย  ในป พ.ศ. 2514 จอมพลถนอมไดทํารัฐประหารตัวเอง  และ
จัดตั้งสภาบริหารคณะปฏิวัติขึ้นจนกระทั่งมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญการปกครองแหงราชอาณาจักร 
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และสภานิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญการปกครองดังกลาวไดมี
มติให จอมพลถนอม  กิตติขจร เขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไป   
 จอมพลถนอม  กิตติขจร ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 
เน่ืองจากเหตุการณเรียกรองรัฐธรรมนูญของกลุมนิสิต  นักศึกษา  และเกิดเหตุไมสงบเรียบร อยขึ้น
ภายในประเทศ  จึงเดินทางออกนอกประเทศ 
 
ตารางที่ 5 ตารางคําแถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็กของ จอมพลถนอม กิตติขจร 

วัน/เดือน/ป 
ที่แถลงนโยบาย 

คําแถลงนโยบายท่ีเกี่ยวกับเด็ก คําขวัญวันเด็ก 

19ธันวาคม  
พ.ศ. 2506 
 

รัฐบาลจะปฏิบตัิตามนโยบายทีร่ัฐบาลกอนแถลงไว
จะใหความสําคัญแกการศึกษาเพือ่การอาชีพเปน
พิเศษกับท้ังจะขยายการศึกษาช้ันสูงไปตามจังหวัด
ตาง ๆใหมากยิ่งข้ึนดวย 

 เด็กจะเจริญตองรักเรยีนและ  เพียรทําด ี
 (พ.ศ. 2508) 
 

25 มีนาคม  
พ.ศ. 2512 

รัฐบาลนี้จะจัดการศึกษาใหสอดคลองกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  โดยเฉพาะจะ
ปรับปรุ งและสงเสริมการศึกษา   ทั้ งในดาน
การศึกษาสามัญ อาชีวศึกษา  และอุดมศึกษาใหดี
ยิ่ งขึ้ น เพื่ อการนี้ รั ฐบาลนี้ จะพยายามขยาย
การศึกษาภาคบังคับออกไปท่ัวทั้ งประเทศ
ปรับปรุงโรงเรียนทุกชนิด โดยเฉพาะโรงเรียน
อาชีวะใหมีคุณภาพสูงขึ้นและเพิ่มจํานวนใหมาก
ขึ้น ชวยเหลือบรรดาครูบาอาจารยในรูปสวัสดิการ
ตาง ๆ เพื่อใหไดมีความรูสึกมั่นคงในอาชีพของตน
สามารถอุทิศเวลาเพ่ือการศึกษาอบรมแกเยาวชน 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

วัน/เดือน/ป 
ที่แถลงนโยบาย 

คําแถลงนโยบายท่ีเกี่ยวกับเด็ก คําขวัญวันเด็ก 

25 มีนาคม  
พ.ศ. 2512 
 
 
 
 

 

  นอกจากน้ันรัฐบาลน้ีจะสนับสนุนใหเอกชนไดเขามี
บทบาทในการใหการศึกษาแกประชาชนทั้งในระดับ
ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา   ใน
ขณะเดียวกันก็จะสงเสริมประเพณีอันดีงามของชาติ 
บํารุ งพระพุทธศาสนา  และตลอดถึงศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติดวย 

 

รูเรียนรูเลนรูสามัคค ี
เปนความดีที่เด็กพึงจํา 
(พ.ศ. 2512) 
 
เด็กประพฤติดีและศึกษาดี   
ทําใหมีอนาคตแจมใส 
(พ.ศ. 2513) 
 
ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทําดี
เติบใหญจะไดมีความสุขความเจรญิ 
(พ.ศ. 2514) 
 
เยาวชนฝกตนดี มีความสามารถ 
(พ.ศ. 2515) 
 
เด็กดีเปนศรีแกชาติ 
เด็กฉลาดชาติเจริญ 
(พ.ศ. 2516) 

22  ธันวาคม 
 พ.ศ. 2515 

รัฐบาลน้ีจะจัดการศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  โดยจะปรับปรุงและ
สงเสริมทั้งในดานการศึกษาสามัญ อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาท้ังจะสนับสนุนใหเอกชนเขามามีสวนรวม
ใหการศึกษาทุกระดับแกประชาชนมากย่ิงข้ึน 

 

จากตารางที่ 5 พบวานายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติขจร ไดแถลงนโยบายที่เกี่ยวกับเด็ก 3 
เร่ืองดังนี้เรื่องแรก เรื่องการศึกษาไดแก  การขยายการศึกษาระดับสูงไปยังจังหวัดตาง ๆ โดยเนน
การศึกษาเพ่ืออาชีพ  การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สงเสริม
การศึกษาในสายสามัญ อาชีวะ และอุดมศึกษา  การขยายการศึกษาภาคบังคับ  การปรับปรุงโรงเรียน
โดยเนนโรงเรียนอาชีวศึกษา  การชวยเหลือสวัสดิการครูใหดีขึ้นเพ่ือที่จะใหครูอุทิศเวลาเพ่ือการศึกษา
อบรมเยาวชนไดเต็มที่  สงเสริมใหเอกชนมีบทบาทในการจัดการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา  
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา  เรื่องที่สองคือ การสงเสริมใหเด็กและเยาวชนอนุรักษประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย  เรื่องท่ีสามคือ สงเสริมใหเด็กและเยาวชนทํานุบํารุงพระศาสนา 
 ดังนั้นคําแถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็กจึงมีความสอดคลองกันในเร่ือง การศึกษาและ
จริยธรรม  
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4.นายสัญญา  ธรรมศักดิ์ (พ.ศ.2516-2518) 
4.1ชีวิตสวนตัว 

ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ เกิดเมื่อวันศุกรที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2450 ที่จังหวัดธนบุรี เปน
บุตรคนสุดทองในจํานวน 3 คนของบิดาชื่อมหาอํามาตยตรี พระยาธรรมสารเวทยวิเศษภักดี ศรีสัตย
วัตตา พิริยพาหะ (ทองดี ธรรมศักดิ์) มารดาชื่อ คุณหญิงชื้น ธรรมสารเวทยฯ สมรสกับ ทานผูหญิงพงา 
ธรรมศักด์ิ (เพ็ญชาติ) เขาศึกษาข้ันตนที่โรงเรียนทวีธาภิเศก เมื่อ พ.ศ. 2456 จากนั้นจึงยายไปศึกษาตอ
ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ พ.ศ. 2457 และสําเร็จชั้น 6 อังกฤษ (มัธยมบริบูรณ) พ.ศ. 2468 และเขาศึกษาที่
โรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมเปนเวลา 3 ป และสําเร็จเปนเนติบัณฑิต พ.ศ.  2471 และ
สอบแขงขันไดคะแนนสูงสุด ไดรับทุนเลาเรียน "รพีบุญนิธิ" พุทธศักราช2472 ไปศึกษาวิชากฎหมายตอ
ในประเทศอังกฤษ ที่สํานักมิดเดิ้ลเทมเปล (The Middle Temple) เปนเวลา 3 ป และสอบไลไดตาม
หลักสูตรเปนเนติบัณฑิตอังกฤษ (Barrister-at-Law) เมื่อ พ.ศ. 2475 

 
4.2ชีวิตการเมือง 

หลังจากจอมพลถนอม กิตติขจร ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
 
ตารางที่ 6  ตารางคําแถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็กของ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 

วัน/เดือน/ป 
ที่แถลงนโยบาย 

คําแถลงนโยบายท่ีเกี่ยวกับเด็ก คําขวัญวันเด็ก 

7 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2517 

   รัฐบาลจะเรงรัดการศึกษาอบรมเพ่ือ
สงเสริมระบอบประชาธิปไตยเนนใน
เรื่องการอบรมศีลธรรมและวัฒนธรรม 

สามัคคีคือพลัง 
(พ.ศ. 2517) 
 
เด็กคือทายาทของชาติไทย  
 ตองรวมใจรวมพลังสรางความดี 
(พ.ศ. 2518) 

 

จากตารางที่ 6 พบวานายกรัฐมนตรีนายสัญญา ธรรมศักดิ์  ไดแถลงนโยบายที่เกี่ยวกับเด็ก 4 เรื่อง 
ไดแก  การศึกษา   เรื่องการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย   เรื่องการอบรมศีลธรรม  และ 
เรื่องการอนุรักษวัฒนธรรมไทย 

ดังนั้นนโยบายและคําขวัญวันเด็กจึงมีความสอดคลองกันในเรื่อง จริยธรรมไดแก ความสามัคคี 
และการทําความด ี
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5.หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช (พ.ศ.2518-2519) 
5.1 ชีวิตสวนตัว 

หมอมราชวงศ คึกฤทธิ์ ปราโมช เกิดวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2454 ในเรือกลางแมน้ําเจาพระยา 
ณ ตําบลบานมา อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี เปนโอรสใน พระวรวงศเธอ พระองคเจาคํารบ กับ
หมอมแดง (บุนนาค) เขาศึกษาในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (วังหลัง) จากนั้นไดเขาศึกษาตอที่โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย และเดินทางไปศึกษาตอในประเทศอังกฤษ ที่โรงเรียน Trent College จากนั้น ได
สอบเขา 'วิทยาลัยควีนส' (The Queen's College) มหาวิทยาลัยออกซฟอรด เพ่ือศึกษาวิชาปรัชญา
เศรษฐศาสตร และการเมือง (Philosophy, Politics and Economics - PPE)  

5.2 ชีวิตการเมือง 
หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช เปนผูเริ่มริเร่ิมจัดตั้งพรรคการเมืองพรรคแรก คือ “พรรค

กาวหนา” เมื่อประมาณ พ.ศ. 2488 – 2489 ตอจากน้ันไดรวมในคณะผูกอตั้งพรรคประชาธิปตย และ
ไดริเริ่มจัดตั้งพรรคกิจสังคม  

ในการเลือกต้ัง เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 หมอมราชวงศคึกฤทธิ์  ปราโมช ลงสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตพระนคร  ผลการเลือกตั้งคร้ังนี้พรรคประชาธิปตยไดรับเสียง
ขางมากในสภาผูแทนราษฎร  จึงไดดําเนินการจัดตั้งรัฐบาล แตไมสามารถเขาบริหารประเทศได 
เน่ืองจากสภาผูแทนราษฎรไมใหความเห็นชอบตามนโยบาย พรรคกิจสังคมซึ่งมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร 18 คน โดยการนําของหมอมราชวงศคึกฤทธ์ิ  ปราโมช จึงไดจัดตั้งรัฐบาลผสมข้ึน  และไดเขารับ
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 ในขณะที่บริหารประเทศก็ไดเปดสัมพันธ
ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเดินทางไปเยือนกรุงปกกิ่ง ตามนโยบายการอยูรวมกันอยาง
สันติ และเปนมิตรกับทุกประเทศที่มีเจตนาดีตอประเทศไทย หมอมราชวงศคึกฤทธิ์  ปราโมชไดเริ่มผัน
เงินสูชนบทเพ่ือปรับปรุงสภาพความเปนอยูและสรางงานในชนบท โดยการผันเงินจากงบประมาณ
รายจาย เพื่อปรับปรุงและสรางสิ่งสาธารณูปโภคท่ีจําเปนในชนบท   
 จากการท่ีหมอมราชวงศคึกฤทธิ์  ปราโมช  เปนรับบาลผสมหลายพรรค จึงทําใหรัฐบาลไมมี
เสถียรภาพเทาที่ควร ตองเผชิญกับปญหาทางการเมืองหลายประการ ในที่สุดหมอมราชวงศคึกฤทธิ์  
ปราโมช จึงไดตัดสินใจยุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2519 
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ตารางที่ 7  ตารางคําแถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็กของ  หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช 
 

วัน/เดือน/ป 
ที่แถลงนโยบาย 

คําแถลงนโยบายท่ีเกี่ยวกับเด็ก คําขวัญวันเด็ก 

19 มีนาคม  
 พ.ศ. 2518 

รัฐบาลจะดําเนินมาตรการประกันความเสมอภาค 
แหงโอกาสสําหรับการศึกษาที่มิใชภาคบังคับ    ใหผูที่
สําเร็จการศึกษาแตละระดับไดมีโอกาสศึกษาสูงข้ึนตาม
ความตองการของแตละบุคคล   โดยการจัดสถานศึกษา
ช้ันมัธยม   และอุดมศึกษาไวใหเพียงพอ   และจัดหา
ทุนการศึกษาไวสําหรับนักเรียนที่ขาดแคลนแตเรียนดี
กระจายบริการดานการศึกษาไปยังทองที่ในเขตชนบท 
โดยทั่วถึง  และใหเปนระบบการศึกษาท่ีสําเร็จประโยชน
ในตัวสามารถเอื้ออํานวยใหผูที่จบการศึกษาในแตละระดับ
มีวิชาชีพพอท่ีจะนําไปใชทํามาหากินเลี้ยงตัวได 
ตามอัตภาพ  ใหอํานาจการบริหารการศึกษาแกทองถิ่น
อยางเต็มที่  ใหจัดรูปการบริหารการศึกษาของทองถ่ินเสีย
ใหมมิใหมีความซ้ําซอนกัน  และใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
ทางการศึกษาในแตละทองถ่ินสามารถกําหนดเน้ือหาวิชา
และวิธีการเรียนรูบางประการท่ีจําเปนใหสอดคลองกับ
ความตองการดานเศรษฐกิจและสังคมของแตละทองถิ่น 
จัดรายการโทรทัศนและวิทยุเพื่อการศึกษาความยาว
รวมกันวันละไมนอยกวา 2 ช่ัวโมงออกอากาศสัปดาหละ 6 
วันในหัวขอวิชาตาง ๆ โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการเกษตร
และวิชาชีพอ่ืน ๆตลอดจนอบรมดานธรรมจริยาและภูมิ
ปญญา 

เด็กท่ีตองการเห็นอนาคตของ
ชาติรุงเรืองจะตองทําตัวใหดีมี
วินัยเสียบดันี ้

 
คําแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช ผลการศึกษาพบวา 

นโยบายที่เกี่ยวของกับเด็กมี 3 เรื่องไดแก การศึกษา ในแงของการศึกษา รัฐบาลชุดนี้ไดใหความสําคัญ
ของการศึกษาไวหลายดานดังนี้ดานความเสมอภาคทางการศึกษา  ดานการกระจายอํานาจการศึกษาไป
ยังทองถ่ิน  กลาวคือใหอํานาจการบริหารการศึกษาแกทองถิ่น  ใหจัดรูปแบบการบริหารการศึกษาของ
ทองถ่ินไมใหมีความซํ้าซอนกัน  ใหหนวยงานที่รับผิดชอบทางการศึกษาในแตละทองถิ่นสามารถกําหนด
เนื้อหาวิชาเองได  เรื่องที่สอง คือ เรื่อง การอบรมจริยธรรม และเรื่องที่สาม คือ การอบรมเรื่องภูมิ
ปญญาไทย 
 ดังนั้นแสดงใหเห็นวา คําแถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็ก มีความสอดคลองกันในเรื่อง 
จริยธรรมไดแก เรื่องความมีระเบียบวินัย 
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6.นายธานินทร  กรัยวิเชียร (พ.ศ.2519-2520) 
6.1 ชีวิตสวนตัว 

นายธานินทร  กรัยวิเชียร เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2470 ที่กรุงเทพมหานคร เปนบุตร
นายแหกับนางผอบ กรัยวิเชียร เขาศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร และไดเขาศึกษาตอวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองจากนั้น
ไดเดินทางไปศึกษาวิชากฎหมายตอ ณ มหาวิทยาลอนดอน ประเทศอังกฤษ  

 
6.2 ชีวิตการเมือง 

 นายธานินทร  กรัยวิเชียร เขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนที่ 14 ของไทย ภายหลังจากที่คณะ
ปฏิรูปการปกครองแผดินโดยการนําของ พลเรือเอก สงัด ชลออยู ไดทําการรัฐประหารรัฐบาลของ 
หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ในระหวางดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
ทําหนาที่บริหารราชการแผนดิน รัฐบาลของนายธานินทร  กรัยวิเชียร มีนโยบาย โดดเดนคือการตอตาน
ภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต  ที่กําลังมีอิทธิพลอยางสูงในขณะนั้นจนประเทศเพ่ือนบานหลาย
ประเทศตองเปลี่ยนการปกครองไปเปนคอมมิวนิสต  แตประเทศไทยยังดํารงเอกราชไวได งานหลักอีก
ดานหนึ่งคือการรณรงคตอตานคอรรัปชัน โดยรัฐบาลของนายธานินทร  กรัยวิเชียร ไดรับการยกยองวา
เปนรัฐบาลที่มือสะอาดที่สุดชุดหนึ่ง  ภายหลังจากที่คณะปฏิวัติไดทําการรัฐประหารรัฐบาลของนาย
ธานินทร  กรัยวิเชียร แลวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหนาย
ธานินทร  กรัยวิเชียร  ดํารงตําแหนงองคมนตรีตอไป  
 
ตารางที่ 8  ตารางคําแถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็กของ  นายธานินทร  กรัยวิเชียร 
 
วัน/เดือน/ป 
ที่แถลง
นโยบาย 

คําแถลงนโยบายท่ีเกี่ยวกับเด็ก คําขวัญวันเด็ก 

29 ตุลาคม  
พ.ศ. 2519 

รัฐบาลน้ีถือวาเปนหนาที่หลักตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  ในอันที่จะอบรมและเรงเราเปนพิเศษ
ใหนักเรียนนิสิต นักศึกษาและประชาชนท่ัวราชอาณาจักร
ตระหนักและเห็นคุณคาของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมี
ชาติศาสนา และมีพระมหากษัตริยเปนประมุข   ของ
ประเทศมีความภาคภูมิในวัฒนธรรมไทย   รูจักใชสิทธิ
เสรีภาพภายในกรอบกฎหมายและตระหนักถึงหนาที่และ
ความรับผิดชอบของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
 

รักชาติ  ศาสน  กษัตรยิ   
เปนสมบตัิของเยาวชนไทย 
(พ.ศ.2520) 
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จากตารางที่ 8 พบวานายกรัฐมนตรีนายธานินทร  กรัยวิเชียร ไดแถลงนโยบาย 3 เรื่องดังนี้ 
เรื่องแรก เด็กและเยาวชนควรตระหนักและเห็นคุณคาของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมี
ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริยเปนประมุข  และใหตระหนักตอหนาที่ละความรับผิดชอบของประชาชน 
ในระบอบประชาธิปไตย  เรื่องที่สอง คือ มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  เร่ืองที่สาม คือ  การใช
สิทธิเสรีภาพในกรอบกฎหมาย 

ดังนั้นคําแถลงนโยบายและขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีนายธานินทร   กรัยวิเชียร พบวามี
ความสอดคลองกันในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยซ่ึงมีชาติ ศาสนา และมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข แสดงใหเห็นวารัฐบาลชุดนี้อยากใหเด็กและเยาวชนทุกคนปฏิบัติตามหลักรัฐธรรมนูญใหทุก
คนเคารพสิทธิเสรีภาพภายใตกรอบกฎหมาย 

 

7.พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน ( พ.ศ. 2520-2523) 
7.1ชีวิตสวนตัว 

 พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน เกิดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม  พ.ศ. 2460 เปนบุตรของนายแจม 
กันนางเจือ ชมะนันทน สมรสกับคุณหญิงวิรัตน ชมะนันทน  เร่ิมการศึกษาชั้นตนที่โรงเรียนสมุทรสาคร
วิทยาลัยจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอํานวยศิลป พระนคร จากนั้นเขาศึกษาตอที่
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จนสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2483 ในระหวางรับราชการทหารไดศึกษา
ตอที่ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  โรงเรียนเสนาธิการทหารบกแหงสหรัฐอเมริกา วิทยาลัยกองทัพบก 
และ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน 5 ในชวงที่รับราชการทหาร พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน เคย
รวมรบในสมรภูมิ เกาหลีรุนแรก  ในตําแหนงผูบังคับกองพันทหารราบ ผลัดที่ 3 สรางเกียรติภูมิอยาง
มาก จนหนวยใตบังคับบัญชาไดฉายาวา “กองพันพยัคฆนอย” 
 

7.2 ชีวิตทางการเมือง  
 พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน เขามารับตําแหนงนายกรัฐมนตรี หลังจากคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผนดินภายใตการนําของ พลเรือเอกสงัด  ชลออยู ไดทําการรัฐประหารรัฐบาลของนาย
ธานินทร  กรัยวิเชียร ผลงานสําคัญในชวงที่พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน ดํารงตําแหนงคือ การ
ปรับปรุงสัมพันธภาพกับประเทศเพ่ือนบานอันประกอบดวย  ประเทศเวียดนาม  กัมพูชา  ลาว และ
พมา รวมทั้งพลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน  ไดเดินทางไปเยือนสาธารณประชาชนจีนและสหภาพโซ
เวียตเพื่อกระชับความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจทั้งสอง  นอกจากน้ียังตั้งหนวยสําคัญ ๆ เพ่ิมขึ้นอีก
หลายหนวยงาน เชน การปดตรเลียมแหงประเทศไทย  กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  การพลังงาน 
และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน ไดลาออกจากตําแหนงวันที่ 29 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2523 
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ตารางที่ 9 ตารางคําแถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็กของพลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน 
 

วัน/เดือน/ป 
ที่แถลงนโยบาย 

คําแถลงนโยบายท่ีเกี่ยวกับเด็ก คําขวัญวันเด็ก 

1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2520 
 
 

    รัฐบาลนี้จะสงเสริมการศึกษาทุกระดับและ
ใหประชาชนมีโอกาสเทาเทียมกันในการไดรับ
การศึกษาจะพัฒนาการศึกษาทุกระดับให
ตอเนื่องกันและใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐ กิจและสั งคมแห ง ชาติ จ ะขยาย
การศึกษาภาคบังคับใหกวางขวางทั่วถึงทุก
ทองถิ่นและใหประชาชนมีสวนรวมพัฒนา
การศึกษาภาคบังคับมากยิ่งขึ้นจะสนับสนุน
อาชีวศึกษาและการศึกษานอกโรงเรียนเปน
ประการสําคัญและใหเอกชนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาดวยในดานคุณภาพของการเรียน
และการสอนจะปรับปรุ ง ใหดี ยิ่ งขึ้ นและ
พยายามใหมีคุณภาพทัดเทียมกันท้ังในเมือง 
และชนบท 
 

เด็กดีเปนศรีแกชาติ  เด็กฉลาดชาติมั่นคง 
(พ.ศ. 2521) 
 
 
เด็กไทยคือหัวใจของชาติ 
(พ.ศ. 2522) 
 
 
อดทน  ขยัน  ประหยัด   เปนคณุสมบัติ  
ของเด็กไทย 
(พ.ศ. 2523) 
 

7 มิถุนายน 
พ.ศ. 2522 
 

รัฐบาลจะสงเสรมิเรื่องการศึกษาดังตอไปนี ้
-   จะปรับปรุงการมัธยมศึกษาใหมีการอาชีพ
ผสมมากข้ึนและจบในตัวเองใหมีโปรแกรมการ
เรียนการสอนที่สอดคลองกับอาชีพอิสระและ
เหมาะสมกับตลาดแรงงาน 
-   จะจัดหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน
ดานอาชีวศึกษารวมท้ังการผลิตครอูาชีวศึกษา
ใหประสานกันระหวางหนวยผลิตและหนวยใช
โดยมุงใหเปนการศึกษาที่เหมาะสมกับอาชีพ
อิสระและตลาดแรงงานอยางแทจริง 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 
 

วัน/เดือน/ป 
 ที่แถลงนโยบาย 

นโยบายที่เก่ียวกับเด็ก คําขวัญวันเด็ก 

7 มิถุนายน 
พ.ศ. 2522 
 
 

-   จะประสานและปรับปรุงการผลิตครูใหมีการกระจายครูออกไป
ปฏิบัติหนาท่ีในชนบทและทองถิ่นกันดาร 
     -จะเรงรดัและสงเสริมใหเยาวชนมีพลานามัยทีส่มบูรณ 
มีจริยธรรมอันดีงามมีความรับผิดชอบและบําเพ็ญตนเปนประโยชนตอ
สังคมและชาติ 
   -จะสงเสรมิการกีฬาใหประชาชนทุกเพศทุกวัยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม
เยาวชนไดมีโอกาสเลนกีฬาอยางกวางขวางและจริงจังเพ่ือเปนการ
พัฒนาคนใหมีพลานามยัสมบรูณมนี้ําใจเปนนักกีฬาปลูกฝงความสามัคคี
ละเวนความพยายามท่ีจะทําใหเกดิความแตกแยกและเพิ่มพูนมาตรฐาน
การกีฬาของชาติ 

 

 

 จากตารางที่ 9 พบวานายกรัฐมนตรีพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน ไดแถลงนโยบายท่ีเกี่ยวของ
กับเด็กและเยาวชนในเร่ืองดังตอไปนี้ เรื่องแรก การศึกษา ไดแก ดานความเทาเทียมกันดานการศึกษา  
ดานการพัฒนาการทางการศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ดานการ
ขยายการศึกษาภาคบังคับใหทั่วทุกทองถิ่น  ดานการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมพัฒนาการศึกษา
ภาคบังคับ  ดานการสนับสนุนการศึกษาอาชีวศึกษาและสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียน  ดานการ
สนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  ดานการพัฒนาการเรียนการสอนใหทัดเทียมกันทั้งใน
เมืองและชนบท  ดานการสนับสนุนใหทองถิ่นเห็นประโยชนพัฒนาการของเด็กกอนวัยประถมศึกษา  
ดานการปรับปรุงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาใหมีการผสมผสานกับการพัฒนาอาชีพโดยใหเหมาะสมกับ
ตลาดแรงงานดานการพัฒนาประสานครูใหออกไปปฏิบัติหนาที่ในทองถิ่นทุรกันดาร   เรื่องที่สอง จัด
กิจกรรมใหนักเรียนโดยเนนคุณธรรม  เรื่องที่สาม สนับสนุนสงเสริมสุขภาพอนามัยและสติปญญาให
สมบูรณ  เรื่องที่สี่ สนับสนุนใหมีระเบียบวินัย  เร่ืองท่ีหา สนับสนุนใหมีความสามัคคี  เร่ืองที่หก 
สนับสนุนใหตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข  เรื่องที่เจ็ด รักษาวัฒนธรรม  เร่ืองสงเสริมจริยธรรมอันดีงาม  เร่ืองบํารุงศาสนา  เร่ืองความ
รับผิดชอบ  เรื่องใหบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม 
 ดังนั้นคําแถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็กจึงมีความสอดคลองกันในเร่ือง  การศึกษา และเรื่อง
จริยธรรม  
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8.พลเอกเปรม  ติณสูลานนท (พ.ศ. 2523-2531) 

8.1 ชีวิตสวนตัว 
 พลเอกเปรม  ติณสูลานนท เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2463 ที่ตําบลบอยาง อําเภอเมือง
สงขลา เปนบุตรของ รองอํามาตยโท หลวงวินิจทัณฑกรรม กับ นางออด ติณสูลานนท  
พลเอก เปรม ติณสูลานนท เริ่มการศึกษาชั้นตนที่โรงเรียนวัดบอยาง และศึกษาตอที่โรงเรียนวชิราวุธ 
จังหวัดสงขลา จากนั้นไดเขามาศึกษาตอที่กรุงเทพมหานครที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียน
เทคนิคทหารบก โรงเรียนทหารมา ศูนยการทหารมา โรงเรียนยานเกราะ กองทัพบกสหรัฐอเมริกา 
ฟอรทนอกซเคนต๊ักกี้ สหรัฐอเมริกา วิทยาลัยกองทัพบก และวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรรุนที่ 9  
และไดเขาศึกษาตอโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 

8.2 ชีวิตการเมือง 
 พลเอกเปรม ติณสูลานนท เขามามีบทบาททางการเมืองขณะมียศพันเอก   คุมกองกําลังกอง
กําลังทหารมารถรบ  หลังจากนั้นไดรับแตงตั้งเปน “สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ” ในสมัยรัฐบาลจอม
พลสฤษด์ิ  ธนะรัชต  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ไดรับแตงตั้งเปน “วุฒิสมาชิก” 
 พลเอกเปรม ติณสูลานนท เคยเขารวมการปฏิวัติ – รัฐประหาร 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เขารวมใน 
“คณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน” กอรัฐประหารรัฐบาล หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช เขารวมคณะ
ปฏิวัติ กอรัฐประหารรัฐบาล  นายธานินทร  กรัยวิเชียร ในสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน 
ดํารงตํ าแหน งนายกรั ฐมนตรี  ได เ ข าร วม รัฐบาลโดยดํารงตํ าแหน ง  รั ฐมนตรีช วยว าการ 
กระทรวงมหาดไทย และสมาชิกสภาปฏิรูป พ.ศ. 2520 และในสมัยรัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์  
ชมะนันทน สมัยที่ 2 พลเอก เปรม ติณสูลานนท ซึ่งดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารบกและเขาดํารง
ตําแหนงทางการเมืองเปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ในป พ.ศ. 2522  เมื่อพลเอก 
เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน ไดลาออกจากตําแหนง ปรากฏวา พลเอกเปรม ติณสูลานนท ไดรับการ
สนับสนุนใหเขารวมตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอมา 
 
ตารางที่ 10 ตารางคําแถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็กของ พลเอกเปรมติณสูลานนท  

วัน/เดือน/ป 
ที่แถลงนโยบาย 

คําแถลงนโยบายท่ีเก่ียวกับเด็ก คําขวัญวันเด็ก 

28 มีนาคม 
   พ.ศ. 2523 

รัฐบาลจะสงเสรมิทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนให
รวมกันระดมสรรพกําลังในการพัฒนาเด็กและ 
เยาวชนไทยใหมีคณุภาพดีขึ้นท้ังทางกายจิตใจ 
สติปญญา อารมณ และสังคม                                
-จะสงเสริมและสนับสนุนใหการอบรมเลี้ยงดูใน
ครอบครัวมีคณุภาพดียิ่งขึ้นโดยถือเปนพื้นฐานอัน
สําคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

เด็กไทยมีวินัยใจซื่อสตัย 
รูประหยัด เครงครัดคุณธรรม   
(พ.ศ. 2524) 
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ตารางที่ 10 (ตอ) 

วัน/เดือน/ป 
ที่แถลงนโยบาย 

คําแถลงนโยบายท่ีเก่ียวกับเด็ก คําขวัญวันเด็ก 

 28 มีนาคม  
 พ.ศ. 2523 

-จะสงเสริมสุขภาพท้ังทางกายและทางจิตใจโดยเนน
การเจรญิเติบโตของรางกายการปองกันโรคและการ
ปองกันปญหาสุขภาพจติเปนหลัก-จะเรงรดัสราง
คานิยมโดยเฉพาะดานจริยธรรม และศาสนธรรมใหมี
วินัยความซ่ือสตัยความอดทน ความขยันหมั่นเพยีร 
รูจักประหยัด รูจักตนเองและรูจักอยูรวมกันกับผูอื่น
ดวยความสามานฉันท-จะสงเสริมการพัฒนาดาน
สติปญญาการแสวงหาความรูและการใชเหตุผลในทาง
ริเริม่และสรางสรรคที่มีประสบการณเหมาะสมกับวัย-
จะสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดพฒันาใหเต็มที่ตาม
สภาพและความแตกตางระหวางบุคคลสงเคราะหและ
บําบัดรักษาเด็กที่มีปญหาเฉพาะทัง้ทางกาย สมอง 
และอารมณรวมทั้งใหความคุมครองเด็ก เยาวชนท่ี
ทํางาน-จะสงเสริมใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางให
เปนประโยชนแกตนเองและสังคม-จะสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชนไดตระหนักในความสาํคัญของความเปน
ชาติเขาใจบทบาทของตนในการพัฒนาชาติและการ
เปนสมาชิกในสังคมนานาชาติรัฐมคีวามมุงมั่นท่ีจะ
พัฒนาใหเปนรากฐานการปกครองของประเทศใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
การประกอบอาชีพ การพัฒนาชนบท การใหเยาวชน
ไทยเปนผูเพียบพรอม 
ดวยความรูความคดิ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
พลานามัยสมบรูณโดยจะดําเนินการดังตอไปนี้         
- จะประสานงานการศึกษาท้ังดานนโยบาย และการ
บริหารการศึกษาทุกระดับ 

ขยันศึกษา  ใฝหาความรู   
เชิดชูชาติ ศาสน  กษัตริย   
เปนคุณสมบัติของเด็กไทย 
(พ.ศ. 2525) 
 

รูหนาท่ี  ขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัด   
มีวินัยและคุณธรรม 
(พ.ศ. 2526) 
 

รักวัฒนธรรมไทย  ใฝดี มคีวามคิด 
สุจรติใจมั่น  หมั่นศึกษา 
(พ.ศ. 2527) 
 

สามัคคี  นิยมไทย  มีวินัย   
ใฝคุณธรรม 
(พ.ศ. 2528) 
 

นิยมไทย  มีวินัย  ใชประหยัด  
 ใจสัตยสื่อ ถือคุณธรรม 
(พ.ศ. 2529) 
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ตารางที่ 10(ตอ) 
 

วัน/เดือน/ป 
ที่แถลงนโยบาย 

คําแถลงนโยบายท่ีเก่ียวกับเด็ก คําขวัญวันเด็ก 

28 มีนาคม  
พ.ศ. 2523 

รัฐมีความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาใหเปนรากฐานการปกครอง ของประเทศใน
ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  การประกอบ
อาชีพ การพัฒนาชนบท การใหเยาวชนไทยเปนผูเพียบพรอม 
ดวยความรูความคดิ มีคุณธรรม จริยธรรม  และพลานามยัสมบรูณโดย
จะดําเนินการดังตอไปนี ้
- จะปรับปรุงการเรียนการสอน หลักสูตร เพื่อสรางเยาวชนใหมีระเบียบ
วินัย มีความคิดสรางสรรคมีความสามารถในการประกอบอาชีพ มีความ
รับผิดชอบและตระหนักถึงหนาท่ี สิทธิตามวิถีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 - จะระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาเพื่อขยายการศึกษาโดยเฉพาะ
การศึกษาภาคบังคับและการศึกษานอกโรงเรียนใหท่ัวถึงโดยรวดเร็วเพื่อ
สรางประชากรไทยใหมีคณุภาพสามารถในการประกอบอาชีพและ
กลับไปพัฒนาทองถิ่นของตนเองไดรวมทั้งสงเสริมใหมีสินเชื่อทาง
การศึกษาใหกับเด็กที่มคีวามสามารถไดเรียนอยางท่ัวถึง- จะปรับปรงุ
วิธีการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือใหเกิดความเสมอภาคและให
มีคุณภาพทัดเทียมกันทุกระดับไมวาสถานศึกษาน้ันจะตั้งอยู ณ ที่ใดท้ังนี้
โดยคํานึงถึงความตองการของทองถ่ินเปนสําคัญ 

 

  27 สิงหาคม  
  พ.ศ. 2529 

รัฐบาลจะเรงรัดใหมีการขยายบริการดานตาง ๆ ใหกับเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ชนบทยากจนรวมท้ังชุมชนแออัดเปนพิเศษ โดยจะเนนการ
สงเสริมสุขภาพทั้งทางกายสติปญญาและจิตใจ 

  -จะเรงรัดสรางคานยิมโดยเฉพาะดานจรยิธรรมและศาสนธรรมเพ่ือให
เด็กและเยาวชนมีคณุธรรมวินัย ความซื่อสัตย อดทน ขยันหมั่นเพียร 
รับผิดชอบ รูจักประหยัดรูจักตนเองและรูจักอยูรวมกับผูอื่นดวยความ
สมานฉันท  
  - จะสงเคราะหและบาํบัดรักษาเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาเฉพาะท้ัง
ทางรางกายจิตใจ สมองและอารมณตลอดจนจะสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนดังกลาวไดรับการพัฒนาใหเต็มที่ตามสภาพและความแตกตาง
ระหวางบุคคลรวมทั้งจะใหความคุมครองเด็กและ 
เยาวชนท่ีทํางานใหพนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกทํารายทารุณ
ทางรางกายและจิตใจ 

- จะสงเสริมใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชนแกตนเอง
และสังคมและสงเสริมเยาวชนใหมีทักษะในการประกอบอาชีพสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดและชวยสรางความเจรญิใหแกสังคมโดยสวนรวม 
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ตารางที่ 10(ตอ) 
 

วัน/เดือน/ป 
ที่แถลงนโยบาย 

คําแถลงนโยบายท่ีเก่ียวกับเด็ก คําขวัญวันเด็ก 

  27 สิงหาคม  
  พ.ศ. 2529 

- จะสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดตระหนักในความสําคญัของความเปน
ชาติเอกลักษณของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเปนประมุขเขาใจหนาท่ีของตนในการพัฒนาชาติและ
การเปนสมาชิกในสังคมนานาชาติ 
 -จะสงเสริมเด็กและเยาวชนท่ีมีศกัยภาพสูงท้ังทางดานสตปิญญาและ
ความสามารถพิเศษใหพัฒนาไดเตม็ที่เพื่อเปนกําลังในการพัฒนา
ประเทศ 
-  จะสนับสนุนและสงเสริมใหเด็กและเยาวชนสนใจในการกีฬามโีอกาส
ฝกฝนใหเปนนักกีฬาท่ีดีและมีความสามารถเพื่อยกระดับมาตรฐานของ
นักกีฬาไทยใหเทาเทียมกับนักกีฬานานาชาต ิ

 

 
จากตารางท่ี 10 พบวา ดานนโยบายท่ีเกี่ยวกับเด็กมี 2 ประการ ดังนี้ ประการแรกเรื่อง การ

พัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพทั้งทางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคมไดแก  การอบรมเลี้ยงดู
จากครอบครัว  การสงเสริมสุขภาพของเด็ก  การสรางคานิยมดานจริยธรรม ศาสนา  ความมีระเบียบ
วินัย  ความซ่ือสัตย  ความอดทน  ความขยันหมั่นเพียร  การรูจักประหยัด  การรูจักตนเอง  ความ
สามัคคี   การสงเสริมเร่ืองการพัฒนาทางดานสติปญญาการแสวงหาความรูใหรูจักการใชเหตุผล  การ
สงเคราะหเด็กและบําบัดเด็กที่มีปญหาเฉพาะท้ังทางกาย  สมอง และอารมณ  การสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชน  การสงเสริมใหเด็กและเยาวชนตระหนักและเห็นความสําคัญของ
ชาติ  ประการท่ีสอง เรื่องการพัฒนาการทางดานการศึกษา ไดแก  จะจัดการประสานงานการศึกษาทุก
ระดับ  จะปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน  จะขยายการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ  จะ
จัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือใหเกิดความเสมอภาค 
 ดังนั้นคําแถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็กจึงมีความสอดคลองกันในเรื่อง การศึกษา และเรื่อง
จริยธรรม  

9.พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ (พ.ศ.2531-2534) 

9.1ชีวิตสวนตัว 
 พลเอกชาติชาย ชุณหวัณ เดิมมีชื่อวา “สมบุญ” เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2463 ณ ตําบล
พลับพลาชัย อําเภอสัมพันธวงศ จังหวัดพระนคร เปนบุตรของ จอมพลผิน ชุณหะวัณ กับ คุณหญิงวิบูล
ลักสม พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ เขารับการศึกษาที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  โรงเรียนวัดเทพศิรินทร 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายทหารมา และโรงเรียนยานเกราะกองทัพบก (อารเมอร
สกูล) มลรัฐเคนตั๊กก้ี 
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9.2 ชีวิตการเมือง 
 ในป พ.ศ. 2515 พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ  ไดกลับมายังประเทศไทยและเขาดํารงตําแหนง
อธิบดีกรมการเมือง  กระทวงการตางประเทศ  ในป พ.ศ. 2518 หลังจากนั้นพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ
ไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดนครราชสีมา  และตอมาไดรับเลือกตั้ง 5 สมัย   
พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ  เริ่มบทบาททางการเมืองในรัฐบาลของขอมพลถนอม  กิตติขจร  โดยดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ  และไดเขารวมรัฐบาลอีกหลายสมัยในตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ   รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม และรอง
นายกรัฐมนตรี  ในปพ.ศ. 2531 เมื่อพรรคชาติไทย ที่พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ  เปนหัวหนาพรรค อยู
ในขณะนั้นเขาจัดตั้งรัฐบาล  ผลงานสําคัญ ไดแก การดําเนินนโยบายตางประเทศกับประเทศเพ่ือนบาน
โดยเฉพาะประเทศกลุมอินโดจีน โดยเปล่ียนสนามรบใหเปนสนามคา รวมทั้งดําการประสานเนินงานให
มีการเจราจาระหวางเขมร 4 ฝายเพ่ือยุติการสูรบ 
 

ตารางที่ 11 ตารางคําแถลงนโยบายและคําขวัญของพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ 

วัน/เดือน/ป 
ที่แถลงนโยบาย 

คําแถลงนโยบาย คําขวัญวันเด็ก 

25 สิงหาคม 
พ.ศ. 2531 

รัฐบาลจะกระจายโอกาสทางการศึกษาใหประชาชน
อยางทั่วถึงโดยเนนท้ังการปรับปรงุการผลติและ
พัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของ
ประเทศและพัฒนาคุณภาพและความเสมอภาคของ
ระบบการศึกษาเพ่ือสงเสริมจริยธรรมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการศึกษาตลอดชีวิตการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมพลานามยัตลอดจนการศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมเรงรัดการสงเสริมการขยายโอกาส
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
โดยจะจัดควบคูไปกับการขยายการศึกษาภาคบังคับ
และการเตรียมพื้นฐานอาชีพใหกบันักเรียนทุกระดับ
เพื่อแกปญหาการวางงานตลอดจนสงเสริมศลีธรรม
จริยธรรมและวินัยของนักเรียนและคนในชาติเปน
พิเศษสรางทัศนคติดานความจงรักภักดีตอชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริยและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและ
สนับสนุนการวิจัยคนควาเพื่อเสริมสราง
ความกาวหนาทางวิชาการเพื่อนําผลมาใช”ในการ
พัฒนาประเทศและปรบัปรุงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

รักชาติศาสนกษัตริย 
ใจสัตยซื่อถือคณุธรรม 
(พ.ศ. 2532) 
 
รูหนาท่ีมีวินัยใฝคุณธรรม 
นําชาติพัฒนา 
(พ.ศ.2534) 
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ตารางที่ 11 (ตอ) 

วัน/เดือน/ป 

ที่แถลงนโยบาย 

คําแถลงนโยบาย คําขวัญวันเด็ก 

9 มกราคม 

พ.ศ. 2534 

 

รัฐบาลมุงใหความสําคัญตอการเรงขยายโอกาสการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาเพ่ือเปนฐานการขยายการศึกษาภาคบังคับจาก ๖ ป 
เปน ๙ ปตลอดท้ังปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหมีเนื้อหา
สาระเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นนอกจากน้ีจะสงเสริมใหสถานศึกษา
ไดเนนกิจกรรมการพัฒนาดานสุขภาพและการออกกําลังกายแกเด็ก
และเยาวชนใหมีพลานามัยสมบูรณรวมทั้งการพัฒนาจิตใจโดย
มุงเนนการประพฤติปฏิบัติในทางที่ชอบที่ควรและการเห็นแก
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

 
 
 

 
 จากตารางที่ 13 พบคําแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ไดแถลง
นโยบายที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนในเรื่องการศึกษาไดแกการกระจายโอกาสทางการศึกษา  
ใหทุกคนมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้นและพัฒนาความเสมอภาคดานการศึกษาสงเสริมการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการศึกษาตลอดชีวิต  เนนดานการพัฒนาคนใหใหตรงตามความตองการ
ของประเทศ และสนับสนุนการวิจัยเพ่ือใหประเทศไดพัฒนายิ่งขึ้นในเรื่องคุณธรรมรัฐบาลตองการ
สงเสริมในเรื่องศีลธรรมและความมีระเบียบวินัย มีศีลธรรมประพฤติตนเปนคนดี และการมีระเบียบวินัย  
รูจักหนาที่ความรับผิดชอบสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
 ดังนั้นคําแถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็กจึงมีความสอดคลองกันในเรื่อง การศึกษา ไดแก การ
ขยันศึกษาหาความรู และเร่ืองจริยธรรม  
 

10.นายอานันท ปนยารชุน (พ.ศ. 2534-2535) 
10.1 ชีวิตสวนตัว 

  นายอานันท ปนยารชุน เกิดวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2475 ที่กรุงเทพมหานคร เปนบุตรมหา
อํามาตยตรี พระยาปรีชานุสาสน (เสริม ปนยารชุน) และ คุณหญิงปฤกษ ปนยารชุน  (ปรีชานุสาสน) 
นายอานันท ปนยารชุน เขารับการศึกษาที่โรงเรียนอํานวยศิลป  พ.ศ. 2486 – 2488 และเขาศึกษา
ระดับมัธยมที่กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พ.ศ.  2488 – 2491 สําเร็จการศึกษาตอนปลายท่ีดัลลิชคอล
เลจ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ และตอมาไดสําเร็จการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเคมบริดจ สาขากฎหมาย 
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10.2 ชีวิตการเมือง 
 หลังจากท่ีพลเอกสุนทร คงสมพงษ  ประธานคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) ได
เขายึดและควบคุมอํานาจในการปกครองประเทศ จากรัฐบาลของ พลเอกชาติชาย ชุณหวัณ (สมัยที่ 2 ) 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534 และในเวลาตอมาพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ไดเดินทางไปพํานัก
ตางประเทศเปนการชั่วคราว คณะ รสช. ภายใตการนําของพลเอก สุนทร คงสมพงษ   
พลเอก สุจินดา คราประยูร พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล และพลเอก อิสรพงศ หนุนภักดี ไดมีการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม (ฉบับที่ 14 ) เมือ่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2534 โดยกําหนดใหมีสภาเดียว 
คือ “สภานิติบัญญัติแหงชาติ” และคณะ รสช. เสนอให แตงตั้งนายอานันท  ปนยารชุน เขาดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 
 

ตารางที่ 12 ตารางคําแถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็กของนายอานันท  ปนยารชุน 

วัน/เดือน/ป 
 ที่แถลง
นโยบาย 

คําแถลงนโยบายท่ีเก่ียวกับเด็ก คําขวัญวันเด็ก 

4 เมษายน 
2534 

รัฐบาลจะปรับปรุงระบบการศึกษาใหสามารถพัฒนาศักยภาพ
มนุษยรวมทั้งดานจริยธรรมและคุณธรรม เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประเทศโดยมีแนวทางดังนี้เรงขยายโอกาสและ
บริการทางการศึกษาในและนอกระบบใหกวางขวางและทั่วถึง
เพื่อยกระดับการศึกษาพ้ืนฐานใหถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
เปนอยางต่ํารวมทั้งขยาย การศึกษาปฐมวัยในชนบทเพ่ิมขึ้น
พัฒนาหนวยงานทางการศึกษาในสวนกลางสวนภูมิภาคและสวน
ทองถิ่น ใหมีความคลองตัวในการบริหารการศึกษาการศาสนา 
และการวัฒนธรรมเรงรัดใหมีการประกาศใชปฏิญญาเพื่อเด็ก 

สามัคคี มีวินยั  
ใฝศึกษาจรรยางาม 
(พ.ศ. 2535) 

 
จากตารางที่ 12 พบคําแถลงโยบายของนายกรัฐมนตรีนายอานันท ปนยารชุน ไดแถลงนโยบาย

ที่เกี่ยวของกับเด็กในเรื่องการศึกษา คือปรับปรุงระบบการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบเพ่ือใหนักเรียนทุกคนไมวาจะในเมืองหลวงหรือชนบทจะไดรับโอกาสทางการศึกษาเทาเทียม
กันเรื่องการสงเสริมครอบครัวใหเตรียมความพรอมกอนมีบุตร  

ดังนั้นคําแถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็กมีความสอดคลองกันในเร่ือง การศึกษา ไดแก การ
ตั้งใจเรียน และเรื่องจริยธรรม  
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11. นายชวน หลีกภัย (พ.ศ.2535 – 2538)และ (พ.ศ. 2540-2544) 
11.1 ชีวิตสวนตัว 

นายชวน  หลีกภัยเกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ.  2481 ที่ ตําบลทายพรุ  อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
เปนบุตรของนายนิยม  หลีกภัย  สําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและเนติ
บัณฑิตไทย  สํานักอบรมศึกษาทางกฎหมาย แหงเนติบัณฑิตยสภา ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
ทางรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ทางรัฐศาตร  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ทางกฎหมาย  มหาวิทยาลัยฟลิปปนส  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาจิตกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร  นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล  
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัย San Marco สาธารณรัฐเปรู  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขา
ปรัชญา  การเมืองและเศรษฐศาสตร  มหาวิทยลัยรังสิต  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ทางนิติศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
11.2 ชีวิตการเมือง 

          นายชวน  หลีกภัย ไดเริ่มสูการเมือง โดยสมัครเขารับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัด
ตรัง ลงในนามพรรคประชาธิปตย โดยไดรับเลือกในการลงรับสมัครครั้งแรก พ.ศ. 2512 และไดรับเลือก
ติดตอกันมาทุกสมัย และในป พ.ศ. 2534 ไดดํารางตําแหนงหัวหนาพรรคประชาธิปตย จากการเลือกตั้ง
ทั่วไปครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 13 กันยายน  พ.ศ. 2535 พรรคการเมือง 5 พรรค ประกอบดวย พรรค
ประชาธิปตย พรรคความหวังใหม  พรรคพลังธรรม  พรรคกิจสังคม และพรรคเอกภาพ ไดรวมกันจัดตั้ง
รัฐบาลและสนับสนุนใหนายชวน หลีกภัย ขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
 
ตารางที่ 13 ตารางคําแถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็กของ  นายชวน  หลีกภัย 

วัน/เดือน/ป 
 ที่แถลงนโยบาย 

คําแถลงนโยบายท่ีเก่ียวกับเด็ก คําขวัญวันเด็ก 

21 ตุลาคม พ.ศ.
2535 

รัฐบาลจะเรงขยายโอกาสการศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบโรงเรียนรวมทั้งสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกผู
บกพรองทางรางกายจิตใจ และผูดอยโอกาสกลุม 
อื่น ๆพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภททั้งใน
ดานเน้ือหาสาระและกระบวนการเรียนรู  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการศึกษาดานคณิตศาสตรวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
อันเปนฐานสําคญั 
 

ยึดม่ันประชาธิปไตย 
รวมใจพัฒนา 
รักษาสิ่งแวดลอม  
(พ.ศ. 2536) 
 
สืบสานวัฒนธรรมไทย 
รวมใจพัฒนา 
รักษาสิ่งแวดลอม 
(พ.ศ.2538) 
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ตารางที่ 13 (ตอ) 
วัน/เดือน/ป 
ที่แถลง
นโยบาย 

คําแถลงนโยบายท่ีเก่ียวกับเด็ก คําขวัญวันเด็ก 

20 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2540 

อบรมปลูกฝงใหประชาชนมีจิตสํานึกถึงความสําคัญของ
การมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขปฏิบัตตินใหเปนตัวอยางท่ี
ดีแกเด็กและเยาวชนในดานคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม
และคานิยมที่เปนประโยชนสวนรวมโดยเนนความรวมมือ
อยางจริงจังและใกลชิดของสถาบันการศึกษาศาสนา 
สังคม และครอบครัว” 

ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย  
มีวินัย 
(พ.ศ. 2541) 
 
มีวินัย  ใฝเรียนรู 
คูคุณธรรม  นําประชาธิปไตย 
(พ.ศ. 2543) 
 

 
จากตารางที่ 13 พบคําแถลงนโยบาย นายกรัฐมนตรีนายชวนหลีกภัย ไดแถลงนโยบายท่ี

เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนเรื่องการศึกษาคือการขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข เรื่องคุณธรรม 
ศีลธรรม   

 

คําขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีนายชวนหลีกภัย พบคําขวัญวันเด็กที่สอดคลองกับ 
คําแถลงนโยบายเพียงเรื่องเดียวคือ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 

12. นายบรรหาร ศิลปอาชา (พ.ศ. 2538-2539) 
12.1ชีวิตสวนตัว 

นายบรรหาร ศิลปอาชา เกิดวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2475จบการศึกษาชั้นประถมที่จังหวัด
สุพรรณบุรี เขากรุงเทพมาเรียนหนังสือชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัฒนศิลปวิทยาลัย แลวหันไปทํางานกับพ่ีชาย
ตอมาเมื่อนายบรรหารเปนนักการเมืองแลว จึงเริ่มเรียนหนังสือตอจนจบปริญญาตรี คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  พ.ศ. 2529 และศึกษาตอปริญญาโทนิติศาสตรที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน 
 

12.2 ชีวิตการเมือง 
นายบรรหาร  ศิลปอาชา  เขาสูการเมือง ตั้งแตมีการกอตั้งพรรคชาติไทย พ.ศ. 2517 โดยได

เปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในป พ.ศ. 2517 และเปนสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2518 กอนที่จะลง
สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2519 และ ไดรับเลือกตั้งเปน 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มาทุกสมัยที่มีการเลือกตั้ง ตอมานายบรรหารขึ้นดํารงตําแหนง เลขาธิการ
พรรคชาติไทย พ.ศ. 2523 ตลอดเวลาที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นายบรรหาร ไดรับการแตงตั้งเปน
รัฐมนตรีในหลายกระทรวง ตอมา พ.ศ.2537 นายบรรหารไดขึ้นดํารงตําแหนงหัวหนาพรรคชาติไทย 
และเปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย และเม่ือไดมี พระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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ใหม นายบรรหาร ศิลปอาชา ในฐานะหัวหนาพรรคชาติไทย ซึ่งเปนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกของพรรค
ไดรับเลือกตั้งจํานวนมากท่ีสุด ไดเปนแกนนําจัดตั้งรัฐบาล ทําใหนายบรรหารไดขึ้นดํารงตําแหนงเปน 
นายกรัฐมนตรี คนที่ 21 ของประเทศไทย พรอมควบตําแหนง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  

 
ตารางที่ 14 ตารางคําแถลงนโยบายของ  นายบรรหาร  ศิลปอาชา 
 

วัน/เดือน/ป 
ที่แถลงนโยบาย 

คําแถลงนโยบายท่ีเก่ียวกับเด็ก คําขวัญวันเด็ก 

  26 กรกฎาคม  
  พ.ศ. 2538 

รัฐบาลมี เจตนารมณที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนตลอดจน
ผูดอยโอกาส  และกลุมบุคคลพิเศษ  ใหสามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางเหมาะสม  จะดําเนินการโดยปองกันมิใหเด็กและ
เยาวชนไปประกอบธุรกิจทางเพศ  สนับสนุนใหมีการพัฒนาเด็ก 
ทั้งทางกาย จิตใจสติปญญา และจริยธรรมโดยมุงเนนใหมีการ
ประสานงานระหวางภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุนการจัดต้ัง
กลุมเยาวชนและคายเยาวชน  พัฒนาศูนยเยาวชนใหมีสวนสําคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน โดยจะปรับปรุงหองสมุด
ประชาชนในระดับตาง ๆรวมทั้งสนามกีฬาใหสามารถใหบริการแก
เด็กและเยาวชนไดอยางเพียงพอและทั่วถึงขยายโอกาสทาง
การศึกษาใหเด็กไดรับการพัฒนาความพรอมในทุกดานกอนเขา
เรียนช้ันประถมศึกษาขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ป เปน 9 
ปใหทั่วถึงทั้งในและนอกระบบโรงเรียน โดยมีเปาหมายขยาย
การศึกษาภาคบังคับใหถึง 12 ป โดยเร็ว พรอมทั้งจัดสวัสดิการ
การศึกษาและสวัสดิการอ่ืน ๆที่จําเปนใหแกนักเรียนจัดหา
ทุนการศึกษาและจัดใหมีกองทุนสวัสดิการเงินกูแกนักเรียนผลกัดัน
ใหมีการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการการเรียนการสอนให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหมโดยเนนการพัฒนา
ทักษะการคิดและการวิเคราะห การเรียนรูจากประสบการณและ
ของจริงควบคูไปกับการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
 

มุงหาความรู  
เชิดชูความเปนไทย 
หลีกไกลยาเสพตดิ 
(พ.ศ. 2539) 
 

 
จากตารางท่ี 14 พบคําแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีนายบรรหาร ศิลปอาชา ไดแถลง

นโยบายที่เกี่ยวกับเด็กเรื่องการดูแลเด็กคือ ปองกันมิใหไปประกอบธุรกิจทางเพศ สนับสนุนทั้งดาน
รางกาย จิตใจ สติปญญา และจริยธรรม พัฒนาหองสมุดและสนามกีฬา ขยายโอกาสทางการศึกษา จัด
ทุการศึกษา และและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 

ดังนั้นคําแถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็กจึงมีความสอดคลองกันในเร่ืองการศึกษา และ
จริยธรรม ไดแก มีความรักชาติ และปฏิบัติตนเปนคนดีไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด 
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13. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ (พ.ศ.2539-2540) 
13.1ชีวิตสวนตัว 

        พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เกิดวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 ที่ จังหวัดนนทบุรี เปนบุตรของ 
รอยเอกช้ัน ยงใจยุทธ และนางสุรียศรี (ละมุน) ยงใจยุทธ สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอย 
พระจุลจอมเกลา เมื่อ พ.ศ. 2496 และ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก พ.ศ.2507 สําเร็จชั้นมัธยมศึกษา 
โรงเรียนอํานวยศิลป  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร  และสําเร็จปริญญาตรี  
วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา    

 
13.2 ชีวิตการเมือง 

หลังจากมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 หรือการ
เลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 19 ส.ส. พรรคความหวังใหม อันมีพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เปนหัวหนาไดรับเลือก
เขามามากท่ีสุดถึง 125 ที่นั่งจึงสามารถจัดตั้งรัฐบาลไดสําเร็จ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เขาดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี (คนที่ 22) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง 
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เปนนายกรัฐมนตรีตอมาในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539  
 
ตารางที่ 15 ตารางคําแถลงนโยบายของ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
 

วัน/เดือน/ป 
ที่แถลงนโยบาย 

คําแถลงนโยบายท่ีเก่ียวกับเด็ก คําขวัญวันเด็ก 

11 ธันวาคม  
พ.ศ. 2539 

รัฐบาลจะสงเสรมิและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนทุก
คนไดรบัการศึกษาอยางตอเนื่อง 12ปโดยจะใหความ
ชวยเหลือเปนพิเศษแกผูยากจน ผูดอยโอกาส และผู
บกพรองทางรางกายและปญญาตามความจําเปน จะ
ขยายการจดัการศึกษาช้ันอนุบาลหรือกอน
ประถมศึกษาเพื่อใหเด็กกลุมอายุ 3-5 ปไดเขาเรียน
อยางทั่วถึงและปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการกระทํา
ผิดทางเพศตอเด็กและสตรีและดําเนินการตาม
กฎหมายแกผูกระทําผิดอยางจริงจัง ตลอดจนรณรงค
แกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 

รูคุณคาวัฒนธรรมไทย 
ตั้งใจใฝศึกษา  ไมพึ่งพายาเสพติด 
(พ.ศ.2540) 

 
จากตารางท่ี 15 พบวานายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ไดแถลงนโยบายที่เก่ียวกับเด็ก

และเยาวชนเรื่องการศึกษา คือ สนับสนุนการศึกษาอยางตอเนื่อง  เรื่องกฎหมายเด็ก จะปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดทางเพศตอเด็ก 
 ดังนั้นคําแถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็กมีความสอดคลองกันในเรื่อง การศึกษา ไดแก การ
ขยันศึกษา 
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14. พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร (พ.ศ. 2544-2549) 
14.1ชีวิตสวนตัว 

 พันตํารวจโท  ทักษิณ ชินวัตรเกิด เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2492 เปนบุตรของนายเลิศ 
ชินวัตร กับ นางยินดี ชินวัตร พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร เขารับการศึกษาเบื้องตนที่โรงเรียน
ประชาบาล สันกําแพง จ. เชียงใหม เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม เมื่อจบชั้นมัธยมไดสอบเขาโรงเรียนเตรียมทหาร รุน 10 ตอมาแยกเหลามาท่ีโรงเรียนนายรอย
ตํารวจสามพราน รุนที่ 26 และในป พ.ศ. 2517 ไดรับทุนจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน ไปศึกษาตอตางประเทศ ในระดับปริญญาโท สาขาอาชญาวิทยา จากมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเคนต๊ัก
กี้ หลังจากนั้นไดกลับไปเรียนตอจนจบปริญญาเอกสาขาเดียวกัน จากมหาวิทยาลัยแซม ฮุสตัน สเตท
เท็กซัส สหรัฐอเมริกา และกลับมารับราชการที่กองวิจัยและวางแผนกรมตํารวจ 
 

14.2 ชีวิตการเมือง 
พ.ศ. 2537 พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร  ไดเขาสูแวดวงการเมืองโดยรับคําเชิญจาก  

พลตรี จําลอง ศรีเมือง หัวหนาพรรคพลังธรรม ไดเขาดํารงตําแหนง รัฐมนตรีวาการตางประเทศ  
ในสมัยรัฐบาลชวน 1 ตอมาไดลาออกจากตําแหนง เนื่องจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ.  2534 (ฉบับที่ 15 ) ระบุ
วา รัฐมนตรีตองไมมีสัมปทานรัฐ ตอมาในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 รัฐบาลของนายชวน หลีกภัย 
ไดยุบสภา ฯ ครั้งที่ 9 ในระบอบประชาธิปไตย และกําหนดใหมีการเลือกต้ังใหมในวันที่ 2 กรกฏาคม 
พ.ศ. 2538 ตอมา พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ไดรับสมัครเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฏร เขต 2 
กรุงเทพมหานคร ในนามพรรคพลังธรรม และไดเปน ส.ส. สมัยแรก พ.ศ. 2541 พันตํารวจโท ทักษิณ 
ชินวัตร ไดกอตั้งพรรคพรรคไทยรักไทยข้ึนและดํารงตําแหนงเปนหัวหนาพรรค ในการเลือกต้ังทั่วไปครั้ง
ที่ 20 ปรากฏวา ส.ส. พรรคไทยรักไทย ไดเลือกเขาสูสภาฯ พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตรจึงไดรับการ
สนับสนุนใหเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
 
ตารางที่ 16ตารางคําแถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็กของ พันตํารวจโททักษิณ   ชินวัตร 
 

วัน/เดือน/ป 
 ที่แถลงนโยบาย 

คําแถลงนโยบายท่ีเก่ียวกับเด็ก คําขวัญวันเด็ก 

26 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2544 

รัฐบาลจะปฏิรูปการศึกษา ใหคนไทยทั้งปวง
ได รับโอกาสเทา เทียมกันที่ จะ เ รียนรู และ
ฝกอบรมไดตลอดชีวิตโดยยึดหลักการศึกษา
สรางชาติ สรางคนและสรางงาน เนนคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และความเท่ียงธรรมในการ
บริหารจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ 
ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา 

เรียนใหสนุก   เลนใหมีความรู 
สูอนาคตท่ีสดใส 
(พ.ศ. 2545) 
  
เรียนรูตลอดชีวิต คิดอยางสรางสรรค   
กาวทันเทคโนโลย ี
(พ.ศ. 2546) 
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ตารางที่ 16 (ตอ) 

 
จากตารางท่ี 16 พบวานายกรัฐมนตรี พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ไดแถลงนโยบายที่เกี่ยวกับ

เด็ก ประการแรกเร่ือง การศึกษา ไดแก  การปฏิรูปการศึกษา  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีทาง
การศึกษา การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการทางการศึกษา การสรางนิสัยรักการอานโดยการจัดใหมี
หองสมุด  ประการท่ีสอง เรื่องความมีระเบียบวินัย  ประการท่ีสาม เรื่องการอนุรักษวัฒนธรรมไทย 
ประการท่ีสี่ สงเสริมพัฒนาการการเลี้ยงดูเด็ก 
 ดังนั้นคําแถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็กจึงมีความสอดคลองกัน ในเรื่อง การศึกษา ไดแกการ
ขยันศึกษาหาความรูจากการอานหนังสือ  หมั่นคิดทบทวนอยูเสมอ  และมีความคิดที่สรางสรรค รูทัน
เทคโนโลยีและจริยธรรม  

 

 

 

 

วัน/เดือน/ป 
 ที่แถลงนโยบาย 

คําแถลงนโยบายท่ีเก่ียวกับเด็ก คําขวัญวันเด็ก 

26 กุมภาพันธ 
 พ.ศ. 2544 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือขาย
สารสนเทศ เพื่อเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให
คนไทยทั้งในเมืองและชนบทสงเสริมใหเกิดบูรณาการ
ทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ในการ
ใหการศึกษาอบรมแกเด็กและเยาวชนปฏิรูปการเรียนรู
โดยยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลาง หลักการเรียนรูดวย
ตนเอง และหลักการเรียนรูตลอดชีวิต เนนพลังความคิด
สรางสรรค การสรางนิสัยรักการอาน การจัดใหมี
หองสมุด ศูนยการ เรียนรูชุมชน และสื่อการเรียนรู
ประเภทตาง ๆ อยางทั่วถึงปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 
เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีวินัย รักงาน และทํางานเปน 
รัฐบาลจะสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตโดยการ
พัฒนาใหมีความรูและจริยธรรมเริ่มตั้งแตเด็กแรกเกิด 
โดยใหความสําคัญแกการสรางสภาพแวดลอมที่
เหมาะสม ครอบครัวที่อบอุนและสถานศึกษาท่ีเอาใจใส
ดูแลเด็กอยางใกลชิด เห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย 
สรางความเขาใจใหแกพอแมถึงวิธีการดูแลบุตรที่ถูกตอง
ตามระดับการพัฒนาของสมองดวยหนวยบริการ
เคลื่อนที่เขาถึงตัว ซึ่งเรียกวา “คาราวานเสริมสรางเด็ก” 

รักชาติ รักพอแม รักเรียน 
 รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแนนอน 
(พ.ศ. 2547) 
 
เด็กรุนใหมตองขยันอาน  
ขยันเรียนกลาคิด กลาพูด 
(พ.ศ. 2548) 
  
อยากฉลาด  
ตองขยันอาน ขยันคิด 
(พ.ศ. 2549) 
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15.พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท (พ.ศ. 2549-2551) 
15.1 ชีวิตสวนตัว 

พลเอกสุรยุทธ จุลานนท เกิดในคายจักรพงษ  ทีจ่ังหวัด ปราจีนบุรี เปนบุตรของพันโทพโยม  
จุลานนท บุตรของพันเอกพระยาวิเศษสิงหนาถ (ยิ่ง จุลานนท) ตนตระกูลจุลานนท  จบการศึกษาจาก
โรงเรียนเซนตฟรังซีสซาเวียรคอนแวนต,โรงเรียนเซนตคาเบรียล และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กอน
เขาโรงเรียนเตรียมทหาร รุน 1 และโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รุน 12 โดยสําเร็จการศึกษาเม่ือ 
พ.ศ. 2508 

15.2ชีวิตการเมือง 
หลังจากการเชิญเพ่ือใหชวยรับภาระในการนํารัฐบาลชั่วคราวถึง 2 ครั้งจากพลเอกสนธิ บุญย

รัตกลิน พลเอก สุรยุทธ จุลานนท จึงเขาดํารงตําแหนง นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 
โดยมี พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
ตารางที่ 17 ตารางคําแถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็กของพลเอกสุรยุทธจุลานนท 

วัน/เดือน/ป 
ที่แถลงนโยบาย 

คําแถลงนโยบาย คําขวัญวันเด็ก 

3 พฤศจิกายน 
  พ.ศ. 2549 

รัฐบาลเรงรัดปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู 
มุงมั่นท่ีจะขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชนให
กวางขวางและทั่วถึง โดยคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เสรมิสรางความ
ตระหนักในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความ
สมานฉันท สันติวิธี วิถีชีวิตประชาธิปไตย พัฒนาคนโดย
ใชคุณธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูที่
เชื่อมโยงความรวมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน 
สถาบันทางศาสนา และสถาบันการศึกษา 
 

มีคุณธรรมนําใจใชชีวิตพอเพียง
หลีกเลี่ยงอบายมุข 
(พ.ศ. 2550) 
 
สามัคคี มีวินัย  
ใฝเรียนรู เชิดชูคุณธรรม 
(พ.ศ. 2551) 
 

 
จากตารางที่ 17 พบวานายกรัฐมนตรีนายสุรยุทธ จุลานนท ไดแถลงนโยบายที่เกี่ยวกับเด็ก 5 

ประการดังนี้ ประการแรก เรื่องการศึกษาไดแก  การขยายโอกาสการศึกษาทุกระดับ การปฏิรูป
การศึกษา ประการท่ีสอง เรื่องการยึดหลักคุณธรรม ประการท่ีสาม เรื่องตระหนักในคุณคาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประการท่ีสี่ เรื่องสรางความสามัคคี ประการท่ีหา เรื่องความเปนประชาธิปไตย 

ดังนั้นคําแถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็กจึงมีความสอดคลองกันในเรื่อง คุณธรรม การใชชีวิต
ชีวิตพอเพียง  เนื่องจากรัฐบาลชุดนี้ตองการใหเด็กในสมัยของตนมีคุณธรรมและใชชีวิตอยางพอเพียง 
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16. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ(พ.ศ. 2551-2554) 

16.1 ชีวิตสวนตัว 
 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  เกิดวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2507 ที่เมืองนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษ 
บิดาชื่อ ศาสตราจารย นายแพทยอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ มารดาชื่อ ศาสตราจารย แพทยหญิงสดใส เวช
ชาชีวะ เมื่อยังมีอายุไมถึงหนึ่งป ครอบครัวเวชชาชีวะไดเดินทางกลับประเทศไทย อภิสิทธิ์ไดเขาเรียน
ระดับประถมทีโ่รงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากนั้นไดยายกลับ
ประเทศอังกฤษเพ่ือเขาเรียนที่โรงเรียนสเกทคลิฟ และเรียนตอที่โรงเรียนมัธยมอีตัน ซึ่งเปนโรงเรียน
ประจําเอกชน ระดับเตรียมอุดมศึกษาท่ีมีชื่อเสียงแหงหนึ่งของลอนดอนไดเขาศึกษาตอในระดับปริญญา
ตรีในสาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร (philosophy, politics and economics, PPE) ที่
มหาวิทยาลัยออกซฟอรด สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 3 ป โดยไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นับเปน
คนไทยคนท่ี 2 ที่ไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในสาขาวิชานี้   
 

16.2 ชีวิตการเมือง  
พุทธศักราช 2550 หลังจากที่นายสมชาย วงศสวัสดิ์พนจากตําแหนงเพราะศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยใหยุบพรรคพลังประชาชน จากนั้นนายบัญญัติ  บรรทัดฐานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบ
สัดสวน พรรคประชาธิปตย เสนอชื่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย เปน
นายกรัฐมนตรี โดยมีผูรับรอง 214 เสียงเกิน 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังหมดใน
สภา  ตอมานายเสนาะ  เทียนทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบสัดสวน พรรคประชาราช เสนอชื่อ 
พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก หัวหนาพรรคเพ่ือแผนดิน เปนนายกรัฐมนตรี โดยมีผูรับรอง 195 
เสียง เกิน 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด        ที่ประชุมไดลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยใหความ
เห็นชอบ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนบุคคลซ่ึงสมควรไดรับการแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี ดวยคะแนน
เสียง 235 เสียง  

ภายหลังการปฏิบัติงานของรัฐบาลครบ 6 เดือน (มกราคม -มิถุนายน 2552) ในฐานะ
นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไดแถลงผลงานเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552 วาสิ่งที่รัฐบาล
ทําตลอด 6 เดือนที่ผานมา ไดสงผลแลวตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะเห็นไดวาขณะนี้เศรษฐกิจไทย
ไดผานจุดต่ําสุดไปแลวและกําลังเริ่มฟน และกําลังมีแนวโนมการขยายตัวในอัตราที่คอนขางเรงตัวขึ้น
พอสมควร  หรือเปนการฟนฟูแบบตัววี คือ ลงเร็วและขึ้นคอนขางเร็ว ซึ่งรัฐบาลไดเตรียมความพรอม
สําหรับเศรษฐกิจหลังการฟนตัวไวแลว     

นอกจากน้ีจากผลตอเน่ืองของเหตุความวุนวายทางการเมืองในเดือนเมษายนที่ผานมาประกอบ
กับปญหาการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ยังเปนจุดที่รัฐบาลตองเดินหนา
แกปญหาตอไป ทั้งนี้แมความขัดแยงทางการเมืองจะยังคงมีอยู แตแนวทางที่รัฐบาลไดยึดถือปฏิ บัติ
ตลอดการทํางานที่ผานมา และการทํางานรวมกับรัฐสภาในเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญ จะเปนคําตอบแก
สังคมไดในที่สุด  
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ตารางที่ 18 ตารางคําแถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็กของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

วัน/เดือน/ป 
ที่แถลนโยบาย 

 
คําแถลงนโยบาย 

 
คําขวัญวันเด็ก 

29 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 
 
 

รัฐบาลจะปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ  โดยปฏิรูป
โครงสรางและการบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อ
การปรับปรุ งการบริหารการศึกษาตั้ งแต ระ ดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนา
หลักสูตรรวมทั้งปรับหลักสูตรวิชาแกนหลักรวมถึงวิชา
ประวัติศาสตร  ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน  พัฒนา
ทักษะในการคิดวิเคราะห  ปรับบทบาทการศึกษานอก
โรงเรียนเปนสํานักงานการศึกษาตลอดชีวิต  ตลอดจน
สงเสริมการกระจายอํานาจใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาเพ่ือนําไปสูเปาหมายคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูที่มุงเนนคุณธรรม  สําหรับ
การจัดการศึกษานั้นใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษา
ฟรี 15 ป ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการใหเกิดความเสมอภาคและความเปน
ธรรมในโอกาสทางการศึกษาแกประชากรในกลุม
ผูดอยโอกาสท้ังผูยากไร  ผูพิการหรือทุพพลภาพ 
รวมทั้งยกระดับศูนยเด็กเล็กในชุมชน  และสงเสริมให
เด็กและเยาวชนใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงสรางสรรคอยางชาญฉลาด   นอกจากนี้จะสงเสริม
การทํานุบํารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยทุกดาน  
รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิปญญาไทย  ใหมี
ความกาวหนาเพื่อสงเสริมการเรียนรูของเด็กและ
เยาวชนและเสริมสรางบทบาทสถาบันครอบครัว
รวมกับสถาบันทางศาสนา  สถาบันการศึกษา  ในการ
ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดีและการเฝาระวังทาง
วัฒนธรรมที่มีผลกระทบตอการเบ่ียงเบนพฤติกรรม
ของเด็กและเยาวชน 

ฉลาดคิด จิตบรสิุทธ์ิ  
จุดประกายฝน   ผูกพันรักสามคัค ี
(พ.ศ. 2552) 
 
คิดสรางสรรคขยันใฝรู 
เชิดชูคุณธรรม 
(พ.ศ. 2553) 
 
รอบคอบ รูคิด  มีจติสาธารณะ 
(พ.ศ. 2554) 
 

จากตารางที ่18 พบวานายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  ไดแถลงนโยบายที่เกี่ยวกับเด็ก
ไว 3 ประการดังนี้  ประการแรกเรื่อง การศึกษา ไดแก การปฏิรูปโครงสรางและการบริหารการศึกษา  
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา  การปรับปรุงสื่อสารเรียนการสอน  การจัดโอกาสทางการศึกษาโดยให
ทุกคนมีสิทธิ์เรียนฟรี 15 ป  การปรับปรุงศูนยเด็กเล็ก  สงเสริมใหเด็กและเยาวชนใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ประการท่ีสองคือ  เรื่องคุณธรรม  ประการท่ีสามคือศิลปวัฒนธรรมไทย   

ดังนั้นคําแถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็กมีความสอดคลองกัน ในเร่ือง การศึกษา และ
จริยธรรม  
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17.นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร(พ.ศ. 2554-จนถึงปจจุบัน) 
17.1ชีวิตสวนตัว 

นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เกิดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2510 เปนบุตรของนายเลิศ และ
นางยินดี ชินวัตร สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตนจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เขารับพระราชทานปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อป พ.ศ. 2531 และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยเคนทักกีสเตตสหรัฐอเมริกาเม่ือป พ.ศ. 2533  
นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร เริ่มเขาทํางานที่บริษัทชินวัตร ไดเร็กทอรี่ส จํากัด  ซึ่งเปนธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ 
ฐานขอมูลและการส่ือสาร ในตําแหนงพนักงานฝกหัดดานการตลาดและการขาย หลังจากน้ันในป
เดียวกัน เลื่อนตําแหนงเปนผูจัดการฝายจัดซื้อ จนกระทั่ง เขาสูตําแหนงผูอํานวยการฝายผลิตในเวลา
ตอมา จากน้ัน พ.ศ. 2537 จึงมาเปนผูจัดการท่ัวไป ของบริษัทเรนโบว มีเดีย ตําแหนงสุดทายกอน
ลาออกจากรองกรรมการผูอํานวยการ  
 

17.2 ชีวิตการเมือง 
 เมื่อพรรคพลังประชาชนถูกยุบ ในราวปลายป พ.ศ. 2551 และหลังจากนั้นก็มี ส.ส.กับสมาชิก
พรรคจํานวนมาก ยายเขาสังกัดพรรคเพ่ือไทย ที่ประชุมพรรคเพ่ือไทยมีมติเลือกนางสาวยิ่งลักษณ  ชิน
วัตร ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่ อในลําดับที่1เพ่ือชิงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี ปรากฏวาพรรคเพื่อไทยได 265 ที่นั่ง นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ไดจัดตั้งรัฐบาลผสม กับ
พรรคชาติไทยพัฒนา (19 ที่นั่ง) พรรคชาติพัฒนาเพ่ือแผนดิน (7 ที่นั่ง) พรรคพลังชล (7 ที่นั่ง) พรรค
มหาชน (1 ที่นั่ง) และพรรคประชาธิปไตยใหม (1 ที่นั่ง) รวมแลวมี 300 ที่นั่ง สภาผูแทนราษฎรมีมติ 
296 เลือกนางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 
 
ตารางที่ 19 ตารางคําแถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็กของ  นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร 
 

วัน/เดือน/ป 

ที่แถลงนโยบาย 

คําแถลงนโยบาย คําขวัญวันเด็ก 

  23  สิงหาคม  
  พ.ศ. 2554 
 
 
 
 
 
 

รัฐบาลจะปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับใหรองรับ
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ปล ง ข อ ง โ ล ก แล ะ ทั ด เ ที ย ม กั บ
มาตรฐานสากลบนความเปนทองถิ่นและความเปนไทย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับช้ันใหผูเรียนมี
ความรูคูคุณธรรมมุงการสรางจริยธรรมในระดับปจเจก
รวมทั้งสรางความตระหนักในสิทธิและหนาที่ความ
เสมอภาคและดําเนินการใหการศึกษาเปนพื้นฐานของ
สังคมประชาธิปไตยที่แทจริงและสงเสริมใหนักเรียน
ทุกระดับชั้นไดใชอุปกรณคอมพิวเตอรแท็บเล็ต” 
 

สามัคคมีีความรู 
คูปญญา  คงรักษาความเปนไทย  
ใสใจเทคโนโลยี 
(พ.ศ. 2555) 
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จากตารางที่ 19 พบวานายกรัฐมนตรีนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร ไดแถลงนโยบายท่ีเกี่ยวของกับ
เด็กและเยาวชนไว 3 ประการดังนี้ ประการแรกเร่ืองการศึกษา  ไดแก การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุก
ระดับ  การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น   การสงเสริมใหนักเรียนไดใชเทคโนโลยีสมัยใหม
เชน คอมพิวเตอรแท็บเล็ต  ประการท่ีสอง  เรื่องการสงเสริมใหเด็กมีคุณธรรม  ประการท่ีสาม ตองการ
ใหเด็กตระหนักในหนาที่ความเสมอภาคบนพื้นฐานของประชาธิปไตย 
 ดังนั้นคําแถลงนโยบายและคําขวัญวันเด็กจึงมีความสอดคลองกันในเร่ือง การศึกษา ไดแก มี
ความรูความสามารถในการเรียนรูเทคโนโลยี และเรื่องจริยธรรม ไดแก ความสามัคคี  ความรักชาติ 

 
จากขอมูลขางตนสามารถสรุปไดวา คําแถลงนโยบายท่ีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนของ

นายกรัฐมนตรีไทยตั้งแตพุทธศักราช 2499 จนถึงพุทธศักราช 2555จํานวน 17 คน ไดแถลงนโยบาย
และไดใหคําขวัญวันเด็กไว 6 ดาน ไดแก ดานการศึกษา ดานจริยธรรม ดานอุดมการณ ดานประเพณี
วัฒนธรรม ดานการสงเสริมสุขภาพอนามัย และดานการสงเสริมการรักษาสิ่งแวดลอม  ดังตัวอยาง 

 

1. ดานการศึกษา  
  1.1 การขยายการศึกษา ไดแก การขยายการศึกษาและเพ่ิมอัตรากําลังครู  การขยาย
การศึกษาระดับสูงไปยังจังหวัดตาง ๆ เนนการศึกษาเพ่ืออาชีพ  การขยายการศึกษาภาคบังคับ   

1.2 การพัฒนาการศึกษา ไดแก การต้ังสภาการศึกษา  การจัดการศึกษาใหสอดคลอง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  การสงเสริมการศึกษาสายสามัญ  อาชีวศึกษา  และ
อุดมศึกษา  การกระจายอํานาจไปยังทองถิ่น  การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในดานการศึกษา  การ
สนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียน  การสงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการบริหารการศึกษา  การสงเสริม
การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดานการศึกษา    การจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ  การสรางนิสัยรักการอาน จัดใหเรียนฟรี 15 ป  การใหเดก็ใชคอมพิวเตอร 
แท็บเล็ต  การพัฒนาหองสมุด การปรับปรุงโรงเรียนโดยเนนโรงเรียนอาชีวศึกษา  การปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอน    การชวยเหลือสวัสดิการครูเพ่ือครูจะไดอุทิศเวลาใหนักเรียนเต็มที่     การใหความ
เทาเทียมกันทางดานการศึกษา 
 

2. ดานจริยธรรม ไดแก การสงเสริมศีลธรรม  ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย  ความ
รับผิดชอบ  ความซื่อสัตย ความประหยัด ความมีคุณธรรม  
 

3. ดานอุดมการณทางสังคม ไดแก สงเสริมประชาธิปไตย มีความรักรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง นิยมความเปนไทย 
 

4. ดานประเพณีวัฒนธรรม ไดแก การสงเสริมภูมิปญญาไทย 
 

5. ดานการสงเสริมสุขภาพอนามัย ไดแก  รักษาสุขภาพอนามัย และไมยุงเก่ียวกับสิ่งเสพติด 
 

6. ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
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บทที่ 4 

 
การวิเคราะหคําขวัญวันเด็ก 

 
นายกรัฐมนตรีไทยไดมอบคําขวัญใหแกเด็ก ๆ ทุกป เพ่ือใหเด็กไดตระหนักในความสําคัญและ

หนาที่ของตน นําไปปฏิบัติเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต เนื้อหาของคําขวัญวันเด็กในแตละปจะมี
เนื้อหาตางกัน ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคที่นายกรัฐมนตรีตองการใหเด็กในสมัยของตนเปนอยางไร  แตถึง
อยางไรคําขวัญวันเด็กทุกสมัย มีลักษณะรวมกันคือเปนคําขวัญดานจริยธรรม  และดานสงเสริม
การศึกษา เนื่องจากคุณภาพการศึกษา และจริยธรรม เปนพ้ืนฐานของการสรางทรัพยากรบุคคลท่ีมี
คุณภาพ  การวิเคราะหคําขวัญวันเด็กผูศึกษาไดแบงการศึกษา ออกเปน 2 ประเด็น ไดแก การ
วิเคราะหเนื้อหาคําขวัญวันเด็ก และการวิเคราะหรูปแบบการใชภาษาในคําขวัญวันเด็ก 

1.การวิเคราะหเนื้อหาคําขวัญวันเด็ก 
การวิเคราะหเนื้อหาคําขวัญวันเด็ก มีเนื้อหาเก่ียวกับจริยธรรม  การศึกษา  และมีเนื้อหาอ่ืน

รวมดวย ไดแก อุดมการณทางความคิด  ประเภทสงเสริมสุขภาพอนามัย  ประเภทประเพณีและ
วัฒนธรรม   และประเภทสงเสริมดานสิ่งแวดลอม   
 จากเนื้อหาคําขวัญดังกลาว พบวานายกรัฐมนตรีไมไดเนนเนื้อหาเพียงประเภทเดียวเสมอไป 
คําขวัญบางคําขวัญมีเนื้อหาหลายประเภทประกอบกัน ดังนั้นผูศึกษาจึงจําแนกเนื้อหาคําขวัญเปน 2 
ประการดังนี้ 
  1. คําขวัญที่มีเนื้อหาประเภทเดียว 
  2. คําขวัญที่มีเนื้อหาหลายประเภท 
 

1.1. คําขวัญที่มีเนื้อหาประเภทเดียว 
คําขวัญที่มีเนื้อหาประเภทเดียว หมายถึง คําขวัญที่มุงเนนเนื้อหาเพียงประเด็นเดียวจาก

เนื้อหา 6 ประเภท แตคําขวัญประเภทจริยธรรมมีทั้งปรากฏดานเดียวและหลายดาน ดังนี้ 
 

1.1.1 คําขวัญที่มีเนื้อหาจริยธรรมดานเดียว  
คําขวัญประเภทจริยธรรมที่มีเนื้อหาดานเดียว  หมายถึง คําขวัญจริยธรรมที่ยึดหลัก

หลักปฏิบัติอันถือวาเปนความดีงาม หรือแนวทางปฏิบัติ ในการอยูรวมกันในสังคมดานใดดานหนึ่ง   
ดังตัวอยาง  

1.1.1.1 คําขวัญดานการมีจิตสาธารณะ 
 

                  จงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอื่นและสวนรวม 
                                                                        (จอมพล ป. พิบูลสงครามพ.ศ. 2499) 
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คําขวัญวันเด็กขางตนพบวานายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม ตองการปลูกฝงเด็กใน

เรื่องความเสียสละในเรื่องของบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอื่นและสวนรวมเพ่ือใหเด็กรูจักเสียสละ
ตอสังคม   

 
รอบคอบ  รูคิด มีจติสาธารณะ 

                        (นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ พ.ศ. 2554) 
 
คําขวัญวันเด็กขางตนพบวา ของนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ตองการใหเด็กรูจัก

คิดท่ีจะชวยเหลือ ทําเพ่ือประโยชนสวนรวม 
 

1.1.1.2 คําขวัญดานระเบียบวินัย 
                               

ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจาจงเปนเด็กท่ีอยูในระเบียบวินัย 
                                                                                   (จอมพลสฤษด์ิ   ธนะรัชต พ.ศ. 2504) 
   
                                 เด็กท่ีตองการเห็นอนาคตของชาติรุงเรืองจะตองทําตัวดีมีวินัยเสียบดันี ้
                                                        (หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช พ.ศ. 2519) 
 

คําขวัญวันเด็กขางตนพบวานายกรัฐมนตรีจอมพลสฤษดิ์   ธนะรัชต และหมอม
ราชวงศคึกฤทธ์ิ  ปราโมช  ตองการปลูกเรื่องระเบียบวินัยกลาวคือ เด็กที่รูจักหนาที่ ขอบังคับ คําสั่ง 
กติกา ระเบียบ ที่สังคมวางไวเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติของคน  เพราะคนตองอยูรวมกันเปนหมู  
ตั้งแตหมูเล็กคือครอบครัวจนถึงหมูใหญ คือระดับชาติ ถาทุกคนที่อยูรวมกันปฏิบัติตามระเบียบวินัย
ที่สังคมวางไว ก็จะนํามาซึ่งความสงบสุข ความเจริญกาวหนา ความม่ันคงและความปลอดภัย 

 
1.1.1.3 คําขวัญดานการประหยัด 

 
                  ขอใหเด็กสมัยปฏิวตัิของขาพเจา  จงเปนเด็กท่ีประหยัด 

                                                       (จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต พ.ศ. 2505) 
 
คําขวัญวันเด็กขางตนพบวานายกรัฐมนตรีจอมพลสฤษด์ิ   ธนะรัชต มีความประสงคจะ

ปลูกฝงเด็กในเร่ืองการประหยัด กลาวคือ เด็กที่รูจักประหยัดอดออมจะทําใหมีอนาคตที่ดี 
              

1.1.1.4 คําขวัญดานความอุตสาหะ 
 
       ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา  จงเปนเด็กท่ีมีความขยันหมัน่เพียรมากทีสุ่ด 

                                                                                            (จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต พ.ศ. 2506) 
 

คําขวัญวันเด็กขางตนพบวานายกรัฐมนตรีจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ไดเสนอแนะในเรื่องความ
ขยันหมั่นเพียร กลาวคือ เด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรไมยอมแพตออุปสรรคทั้งหลายก็จะกลายเปนเด็ก
ที่เขมแข็ง จึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตมากกวาคนที่เกียจคราน 
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1.1.1.5 คําขวัญดานความสามัคคี      
 
สามัคคีคือพลัง 

                                                                           (นายสัญญา ธรรมศักดิ์ พ.ศ. 2517) 
 

               เด็กคือทายาทของชาติไทย  ตองรวมใจรวมพลังสรางความสามคัค ี
                                                                              (นายสัญญา ธรรมศักดิ์ พ.ศ. 2518) 

 
คําขวัญวันเด็กขางตน พบวาในสมัยนายกรัฐมนตรี นายสัญญา  ธรรมศักดิ์ ประสงค

จะเห็นเด็กไทยทุกคนมีความสามัคคี  เพราะฉะนั้นเด็กทุกคนจะตองมีความรักสามัคคีกันประเทศชาติ
จะไดมีความเจริญรุงเรือง 
 

1.1.2 คําขวัญที่มเีนื้อหาประเภทจริยธรรมที่มีเนื้อหาหลายดาน 
คําขวัญประเภทจริยธรรมหลายดาน  หมายถึง คําขวัญประเภทจริยธรรมที่มีเนื้อหา

มากกวา 1 ดาน  
   

1.1.2.1  คําขวัญประเภทจริยธรรมดานความอุตสาหะ +คําขวัญ
ประเภทจริยธรรมดานความประหยัด 

 
อดทน ขยัน ประหยัด เปนคุณสมบัติของเด็กไทย 

                                                                            (พลเอกเกรยีงศักด์ิ  ชมะนันทน พ.ศ. 2523) 
 
 คําขวัญวันเด็กดังกลาว พบวาของนายกรัฐมนตรี พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน ประสงคจะ
ใหเด็กมีจริยธรรมดานความอุตสาหะ อดทน ขยันหมั่นเพียร  และเปนเด็กที่ประหยัดอดออม  
 

1.1.2.2 คําขวัญประเภทจริยธรรมดานมารยาททางสังคม+คําขวัญ
ประเภทจริยธรรมดานความอุตสาหะ+คําขวัญประเภทจริยธรรมดานความสามัคคี 

 
เด็กท่ีดีตองมสีัมมาคารวะมานะ บากบั่น และสมานสามัคค ี

                                                                                             (จอมพลถนอม กิตติขจร พ.ศ. 2509) 
  

คําขวัญวันเด็กดังกลาว พบวานายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติขจร  ประสงคจะใหเด็กมี
มารยาท ออนนอมถอมตน มีสัมมาคารวะ มีความอดทนและมีความสามัคคีควบคูกันไป  
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1.1.2.3 คําขวัญประเภทจริยธรรมดานความมีวินัย +คําขวัญ

ประเภทจริยธรรมดานความซื่อสัตย+คําขวัญประเภทจริยธรรมดานความประหยัด 
 

       เด็กไทยมีวินัย ใจสัตยซื่อ รูประหยดั เครงครัดคุณธรรม 
                    (พลเอกเปรม ตณิสลูานนท พ.ศ.2524) 

คําขวัญวันเด็กดังกลาวนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรม ติณสูลานนท  ประสงคจะแนะนําใหเด็กมี
ระเบียบวินัย มีความซ่ือสัตยรูจักประหยัดอดออมและมีคุณธรรม 
 

1.1.3 คําขวัญดานสงเสริมสุขภาพอนามัย    
  คําขวัญดานสงเสริมสุขภาพอนามัย หมายถึง คําขวัญที่มีเนื้อหามุงเนนในการสงเสริม 
รักษาสุขภาพอนามัย ตลอดจนรณรงคไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 
                          ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจาจงเปนเด็กท่ีรักความสะอาด 
                                                                                       (จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต พ.ศ. 2503)   
  

คําขวัญวันเด็กขางตน พบวานายกรัฐมนตรีจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  ใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
สุขภาพรางกายของเด็ก  ตองการใหเด็กหมั่นรักษาความสะอาด  ถาเด็กดูแลรางกายของตนใหสะอาด
อยูเสมอเด็กก็จะมีสุขภาพท่ีแข็งแรงปราศจากโรคภัย 
 

1.1.4 คําขวัญดานการศึกษา 
 คําขวัญดานการศึกษา  หมายถึง  คําขวัญที่มุงเนนเกี่ยวกับการศึกษาหาความรู  
การสงเสริมและพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนา เชน  การรูจักหนาที่ที่จะพัฒนาตนเองใหมีความ
ฉลาด และขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาความรู   
 

              เรียนใหสนุก เลนใหมคีวามรู สูอนาคตท่ีสดใส  
                                                                (พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร พ.ศ. 2545) 
  

คําขวัญวันเด็กขางตนพบวา นายกรัฐมนตรีพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ตองการใหเด็กได
เรียนรูอยางเพลิดเพลิน สนุกในการเรียนรูจึงทําใหเด็กเกิดการเรียนรู อนาคตขางหนาเด็กจะไดมี
อนาคตที่ดี 
 

                       เรียนรูตลอดชีวิต คิดอยางสรางสรรค กาวทันเทคโนโลย ี
                                                                                 (พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร  พ.ศ. 2546) 

 
คําขวัญวันเด็กขางตนพบวานายกรัฐมนตรีพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตองการใหเด็กและเยาวชน

เรียนรูในสิ่งตาง ๆ ทั้งในระบบหรือนอกระบบ และเนนกระบวนการคิด ใหเด็กคิดอยางสรางสรรค 
และพรอมกับการเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหม 
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 เด็กรุนใหมตองขยันอาน ขยันเรยีน กลาคิด กลาพดู 

                  (พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร พ.ศ. 2548) 
 
คําขวัญขางตน พบวาพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ตองการเสนอแนะใหเด็กรุนใหม สนใจ

ศึกษาเลาเรียน โดยเฉพาะ ใหรูจักขยันอาน  ขยันเขียน   และเด็กรุนใหมตองเปนเด็กที่ กลาแสดงออก 
กลาคิด กลาพูด ในเรื่องตาง ๆ อยางสรางสรรค 
 

อยากฉลาด ตองขยันอาน ขยันคดิ 
(พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตรพ.ศ. 2549) 

 
คําขวัญวันเด็กขางตนพบวานายกรัฐมนตรี พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ตองการใหเด็กขยัน

ศึกษาหาความรู โดยเฉพาะใหขยันอานหนังสือ ขยันคิดทบทวนวิชาความรู  ซึ่งจะทําใหเด็กมี
สติปญญาที่เฉลียวฉลาด 

 
    1.1.5 คําขวัญดานอุดมการณทางสังคม 
คําขวัญประเภทสงเสริมและปลูกฝงแนวความคิดอุดมการณในการรักษและ

ภาคภูมิใจในรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การสงเสริมประชาธิปไตย  และยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  ดังตัวอยาง 
 

รักชาติ ศาสน กษัตริย เปนคณุสมบัติของเยาวชนไทย                     
                                                                               (นายธานินทร  กรัยวิเชียร พ.ศ. 2520) 
 

คําขวัญวันเด็กขางตนพบวานายกรัฐมนตรีนายธานินทร   กรัยวิเชียร ตองการใหเด็กตระหนัก
ถึงความสําคัญของสถาบันชาติเพราะชาติเปนสิ่งที่แสดงถึงที่มาที่ไปและความเปนเอกลักษณของ
เผาพันธุและตัวบุคคลสถาบันศาสนาเปนสิ่งยึดเหนี่ยวของคนในชาติ สถาบันพระมหากษัตริยเปนสิ่งที่
คนไทยทุกคนใหความเคารพตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ศาสนาถือเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยทุกคน 
ดังนั้นเด็กทุกคนจะตอง รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
 

1.2 คําขวัญที่มีเนื้อหาหลายประเภท 
คําขวัญที่มีเนื้อหาหลายประเภท หมายถึง คําขวัญจาก 6 ประเภท ดังกลาวที่มีเนื้อหา

มากกวา 1 ประเภท  มีดังนี้ 
1.2.1 คําขวัญที่มีเนื้อหา 2 ประเภท 

    1.2.1.1คําขวัญประเภทการศึกษา +  คําขวัญประเภทจริยธรรม  
 

 เด็กจะเจรญิตองรักเรียนและเพียรทําดี 
                                                       (จอมพลถนอม กิตติขจร พ.ศ.2508) 
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คําขวัญวันเด็กดังกลาว พบวานายกรัฐมนตรีถนอม กิตติขจร ตองการแนะนําใหเด็กตั้งใจ

เรียนและควบคูกับการทําความดีเพราะเด็กที่ประสบความสําเร็จทางการศึกษาและเปนคนดีของสังคม 
เด็กก็จะประสบความสําเร็จในชีวิต และจะเปนที่ยอมรับของสังคม 
 

รูเรียนรูเลน รูสามัคคี เปนความดทีี่เด็กพึงจํา 
(จอมพลถนอม กิตติขจร พ.ศ. 2512) 

 
คําขวัญวันเด็กดังกลาวนายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติขจร ตองการตักเตือนใหเด็กขยัน

ศึกษาหาความรูและมีความสามัคคีในหมูคณะซึ่งเปนความดีที่เด็กพึงกระทํา 
 

เด็กประพฤติดีและศึกษาดีทําใหมอีนาคตแจมใส 
(จอมพลถนอม กิตติขจร พ.ศ. 2513) 

 
คําขวัญวันเด็กดังกลาวนายกรัฐมนตรีถนอม กิตติขจร ตองการแนะนําใหเด็กประพฤติตนเปน

คนดีและตั้งใจศึกษาเลาเรียนจะไดมีอนาคตท่ีดี 
ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทําดีเติบใหญจะไดมีความสุขความเจริญ 

(จอมพลถนอม กิตติขจร พ.ศ. 2514) 
 

คําขวัญวันเด็กดังกลาวนายกรัฐมนตรีถนอม กิตติขจร ตองการใหเด็กฝกตนใหมีความ
ขยันหมั่นเพียรในการเรียนและประพฤติตนเปนคนดี เติบใหญจะมีแตความสุขและความเจริญ 
 

                   ฉลาดคิดจิตบริสุทธิ์จุดประกายฝนผูกพันรักสามัคค ี
                                                                      (นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ พ.ศ. 2552) 
 

คําขวัญวันเด็กนี้พบวานายกรัฐมนตรีนายนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประสงคจะใหเด็กมี
พัฒนาการที่ฉลาดมีความคิดที่ดีงามและมีความสามัคคี 

 
เด็กดีเปนศรีแกชาติ เด็กฉลาดชาตเิจริญ 

(จอมพลถนอม  กิตติขจร พ.ศ. 2516) 
 
คําขวัญวันเด็กดังกลาวนายกรัฐมนตรีถนอม กิตติขจร ตองการแนะนําใหเด็กฝกตนใหมีความ

ขยันหมั่นเพียรในการเรียนและประพฤติตนเปนคนดีของสังคม 
 

เด็กดีเปนศรีแกชาติ เด็กฉลาดชาตมิั่นคง 
(พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน พ.ศ. 2521) 

 
คําขวัญวันเด็กดังกลาวนายกรัฐมนตรีพลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันทน ตองการแนะนําตักเตือน

ใหเด็กเปนคนดีและตั้งใจเรียนจะไดเปนเด็กท่ีเฉลียวฉลาดอนาคตจะไดพัฒนาประเทศชาติใหมั่นคง
สืบไป  
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    สามัคคี มีวินยั ใฝศึกษา จรรยางาม 

(นายอานันท  ปนยารชุน พ.ศ. 2535) 
 
คําขวัญนี้พบวานายกรัฐมนตรีนายอานันท  ปนยารชุน ตองการใหเด็กมีความสามัคคี มี

ระเบียบวินัยและใหขยันศึกษาใฝหาความรูและมีมารยาทท่ีงดงาม 
 

คิดสรางสรรค  ขยันใฝรู  เชิดชูคณุธรรม 
                                                       (นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ พ.ศ. 2553) 

คําขวัญวันเด็กดังกลาวนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ตองการใหเด็กขยันศึกษาหาความรูและ
มีความคิดสรางสรรคพรอมทั้งมีคุณธรรม 
 

สามัคคี   มีวินัย   ใฝเรียนรู   เชิดชูคุณธรรม 
                                                                               (พลเอกสรุยุทธ จุลานนท พ.ศ.2551) 

 
คําขวัญวันเด็กนี้พบวานายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ  จุลานนท  ตองการใหเด็กไทยมีคุณธรรม

สรางความสามัคคี มีวินัย และตั้งใจศึกษาหาความรู 
 

ฉลาดคิดจิตบริสุทธ์ิจดุประกายฝนผูกพันรักสามัคค ี
 (นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ พ.ศ. 2552) 

 
คําขวัญวันเด็กนี้พบวานายกรัฐมนตรีนายนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ตองการใหเด็กมีพัฒนาการ

ที่ฉลาดมีความคิดที่ดีงามและมีความสามัคคี 
 

1.2.1.2 คําขวัญประเภทสงเสริมสุขภาพอนามัย+ คําขวัญประเภท
จริยธรรม 
 

  อนาคตของชาติจะสุกใสหากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบรอย 
(จอมพลถนอม กิตติขจร พ.ศ. 2510) 

 
คําขวัญวันเด็กดังกลาว พบวานายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติขจร ตองการแนะนําใหเด็ก

รักษาสุขภาพใหแข็งแรงและมีความประพฤติเรียบ 
 

1.2.1.3 คําขวัญประเภทการศึกษา + คําขวัญประเภทอุดมการณ
ทางสังคม  
 

ขยันศึกษา ใฝหาความรู  เชิดชูชาติศาสนกษัตริย  เปนสมบัติของเดก็ไทย 
                    (พลเอกเปรม ตณิสลูานนท พ.ศ.2525) 

 
คําขวัญวันเด็กดังกลาวนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรม ติณสูลานนท  ตองการแนะนําใหเด็กขยัน

เรียนและสงเสริมใหเด็กรักและหวงแหนชาติ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย 
 



64 

 
1.2.1.4 คําขวัญประเภทอุดมการณทางสังคม+คําขวัญประเภท 

จริยธรรม    ตัวอยาง 
 

สามัคคี นิยมไทย มีวินยั ใฝคุณธรรม 
                         (พลเอกเปรม ติณสลูานนท พ.ศ.2528) 

 
คําขวัญวันเด็กดังกลาวนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรม ติณสูลานนท  ตองการแนะนําใหเด็กรัก

ความเปนไทยชวยกันอนุรักษวัฒนธรรมไทย ใชของไทย กินของไทย เที่ยวเมืองไทย และสรางความ
สมานสามัคคี มีระเบียบวินัยและเปนคนมีคุณธรรม 
 
 

นิยมไทย ใชประหยัด ใจสตัยซื่อ ถอืคุณธรรม 
                          (พลเอกเปรม ติณสูลานนท พ.ศ.2529) 

 
คําขวัญวันเด็กดังกลาว พบวานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรม ติณสูลานนท  ตองการแนะนําให

เด็กรักความเปนไทยชวยกันอนุรักษวัฒนธรรมไทย ใชของไทย กินของไทย เที่ยวเมืองไทยมีวินัยใน
การใชจายอยางประหยัดและมีความซ่ือสัตยยึดมั่นในคุณธรรม 
 

รักชาติศาสนกษัตริย   ใจสตัยซื่อ   ถือคุณธรรม 
       (พลเอกชาติชาย ชุณหะวณั พ.ศ. 2532) 

 
คําขวัญขางตน พบวานายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ตองการแนะนําใหเด็กไทยรัก

ชาติ เลื่อมใสในศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย และมีความซื่อสัตยสุจริต 
 

    มีวินัย  ใฝเรียนรู  คูคณุธรรม นําประชาธิปไตย 
               (นายชวน หลีกภยั พ.ศ. 2543) 

 
คําขวัญวันเด็กนี้พบวานายกรัฐมนตรีนายชวน หลีกภัย  ตองการใหเด็กไทยขยันศึกษา มี

ระเบียบวินัยและมีความเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 

คําขวัญวันเด็กนี้พบวา นายชวน หลีกภัย ตองการใหเด็กตระหนักถึงประชาธิปไตย เพราะการ
อยูรวมกันในสังคมจะตองรับฟงความคิดเห็นของคนสวนใหญ และตองรวมกันทําเพ่ือประโยชน
สวนรวม การใหความสําคัญของการชวยเหลือสังคมสิ่งแวดลอมตองรวมมือรวมใจกันพัฒนาให
สิ่งแวดลอม 
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1.2.1.5 คําขวัญประเภทอุดมการณทางสังคม+คําขวัญประเภทการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 
ยึดมั่นประชาธิปไตย  รวมใจพัฒนา  รักษาสิ่งแวดลอม 

            (นายชวน หลีกภัย พ.ศ. 2536) 
 

1.2.1.6 คําขวัญประเภทการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม+คําขวัญประเภท
สงเสริมสิ่งแวดลอม 
 
    สืบสานวัฒนธรรมไทย รวมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดลอม 

(นายชวน หลีกภัย พ.ศ.2538) 
 

คําขวัญวันเด็กนี้พบวา นายชวน หลีกภัยตองการใหเด็กรวมกันอนุรักษความเปนไทยโดยการ
สืบสานวัฒนธรรมไทย รักและหวงแหนในความเปนไทย และ รวมกันทําเพ่ือสวนรวมในการรักษา
สิ่งแวดลอม 

 
1.2.2 คําขวัญที่มีเนื้อหา 3 ประเภท 

    
   1.2.2.1 คําขวัญประเภทสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม + คําขวัญประเภท
การศึกษา+คําขวัญประเภทการสงเสริมสุขภาพอนามัย 
 

   รูคุณคาวัฒนธรรมไทย  ตั้งใจใฝศกึษา  ไมพึ่งพายาเสพตดิ 
              (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ พ.ศ. 2540) 
 

คําขวัญวันเด็กดังกลาว พบวานายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ตองการใหเด็กขยัน
ศึกษาหาความรูและหลีกเลี่ยงยาเสพติด อนาคตขางหนาซึ่งจะทําใหเด็กเปนบุคคลท่ีมีความรู 
ความสามารถ  มีรางกายท่ีแข็งแรงโดยไมพ่ึงพายาเสพติด  และท่ีสําคัญเด็กตองรูคุณคาในความเปน
ไทยเพราะจะทําใหประเทศชาติมีความเจริญรุงเรือง 
 
   1.2.2.2 คําขวัญประเภทจริยธรรม+คําขวัญประเภทการสรางอุดมการณ
ทางสังคม+คําขวัญประเภทการสงเสริมสุขภาพอนามัย 
 

มุงหาความรู  เชิดชูความเปนไทย  หลีกไกลยาเสพติด 
           (นายบรรหาร ศิลปะอาชา พ.ศ. 2539) 
 

คําขวัญวันเด็กขางตน พบวานายกรัฐมนตรีนายบรรหาร ศิลปอาชา ประสงคจะใหเด็กไทย
ขยันศึกษาหาความรูโดยไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติดและรักความเปนไทย 
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มีคุณธรรมนําใจ   ใชชีวิตพอเพียง   หลีกเลี่ยงอบายมุข 

 (พลเอกสุรยุทธ จลุานนท พ.ศ. 2550) 
 

คําขวัญวันเด็กขางตนพบวานายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ จุลานนทประสงคใหเด็กมีคุณธรรม
ใชชีวิตในความไมประมาทตั้งอยูในความพอเพียงและไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 
    
   1.2.2.3 คําขวัญประเภทการสรางอุดมการณทางสังคม+คําขวัญประเภท
จริยธรรม+คําขวัญประเภทการศึกษา 

 
            ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยูกับเด็กท่ีมีวินัยเฉลียวฉลาดและรกัชาติยิ่ง 

(จอมพลถนอม กิตติขจร พ.ศ. 2511) 
 
คําขวัญวันเด็กดังกลาวนายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติขจร  ประสงคจะตักเตือนใหเด็กเปน

คนมีระเบียบวินัยและตั้งใจศึกษาหาความรูจะไดมีความเฉลียวฉลาดและมีความรักชาติบานเมือง 
 

มีวินัย   ใฝเรียนรู    คูคุณธรรม นําประชาธิปไตย 
       (นายชวน หลีกภัย พ.ศ. 2543) 

 
คําขวัญวันเด็กดังกลาวนายกรัฐมนตรีนายชวน  หลีกภัย  มคีวามประสงคใหเด็กมีจริยธรรม

ดานการมีคุณธรรมและความมีระเบียบวินัยและเปนเด็กที่ขยันศึกษาหาความรูและมีอุดมการณทาง
การเมืองคือสงเสริมประชาธิปไตย  

 
รักชาติ  รักพอแม  รักเรียน  รักสิง่ดีดี อนาคตดีแนนอน 

         (พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร พ.ศ. 2547) 
 

คําขวัญวันเด็กดังกลาวนายกรัฐมนตรีพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ประสงคจะใหเด็กมีความ
กตัญูรูคุณโดยการแสดงความรักตอพอแม  ตอชาติบานเมืองและกระทําในสิ่งที่ดีงาม อนาคตของ
ชาติจะมีแตความสุขความเจริญ 
   1.2.2.4 คําขวัญประเภทจริยธรรม+คําขวัญประเภทการศึกษา+คําขวัญ
ประเภทการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย 

 
รักวัฒนธรรมไทย ใฝดมีีความคดิ สุจรติใจมั่น หมั่นศึกษา 

(พลเอกเปรม ติณสูลานนท พ.ศ.2527) 
 
คําขวัญวันเด็กดังกลาวนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรม ติณสูลานนท  ตองการแนะนําใหเด็กรัก

ความเปนไทยชวยกันอนุรักษวัฒนธรรมไทย เปนคนดี มีความซื่อสัตย และขยันศึกษาหาความรู 
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สามัคคี มคีวามรูคูปญญา คงรักษาความเปนไทย  ใสใจเทคโนโลยี 

              (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร พ.ศ. 2555) 
  

คําขวัญวันเด็กดังกลาวนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรม ติณสูลานนท  ตองการแนะนําใหเด็กรัก
ความเปนไทยชวยกันอนุรักษวัฒนธรรมไทย เปนคนดี มีความซื่อสัตย และขยันศึกษาหาความรู 
 

ผลจากการศึกษาเน้ือหาคําขวัญวันเด็ก มี 2 ประเภท ไดแก คําขวัญที่มีเนื้อหาประเภทเดียว
และคําขวัญวันเด็กที่มีเนื้อหาหลายประเภท สามารถจัดแบงไดตามประเภท ดังนี้ 

1. คําขวัญที่มีเนื้อหาประเภทเดียว พบ จํานวน 18 คําขวัญ  
 1.1 คําขวัญที่มีเนื้อหาประเภทจริยธรรมดานเดียว พบ จํานวน 8 คําขวัญ 
 1.2 คําขวัญที่มีเนื้อหาประเภทจริยธรรมหลายดาน พบ จํานวน 4 คําขวัญ 

2. คําขวัญที่มีเนื้อหาหลายประเภท พบ จํานวน 26 คําขวัญ  ดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที ่20    วิเคราะหเนื้อหาคําขวัญวันเด็ก 
 

 
 
 
                              เนื้อหาคาํขวัญวันเด็ก 
 
 
 
 
 
 
ลําดับที ่

1.ก
าร
ศึก

ษา
 

2.ส
ุขภ

าพ
อน

ามั
ย 

3.อุ
ดม

กา
รณ

ทา
งส
ังค
ม 

4.ป
ระ
เพ
ณีว

ัฒน
ธร
รม

 
5.ส

ิ่งแ
วด
ลอ
ม 

 
 
 
 
                             6. จริยธรรม 
 

 

    6.1
.จิต

สา
ธา
รณ

ะ 
6.2

.ระ
เบ
ียบ

วิน
ัย 

6.3
.ปร

ะห
ยัด

 
6.4

.อุต
สา
หะ

 
6.5

. ส
าม
ัคค

 ี
6.6

.มา
รย
าท

 

6.7
.ซื่อ

สัต
ย 

6.8
 คว

าม
ดีง
าม

 
6.9

 คุณ
ธร
รม

 

1.จงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอื่นและสวนรวม      √         
2.ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา จงเปนเด็กที่รักความกาวหนา - - - - - - - - - - - - - - 
3.ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา จงเปนเด็กที่รักความสะอาด  √             
4.ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา จงเปนเด็กที่อยูในระเบียบวินัย       √        
5.ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา จงเปนเด็กที่ประหยัด        √       
6.ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา จงเปนเด็กที่มีความ
ขยันหมั่นเพียรมากที่สดุ 

        √      
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ตารางที่ 20 (ตอ) 
 

 
 
                                        เนื้อหาคําขวัญวันเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
ลําดับที ่

1.ก
าร
ศึก

ษา
 

2.ส
ุขภ

าพ
อน

ามั
ย 

3.อุ
ดม

กา
รณ

ทา
งส
ังค
ม 

4.ป
ระ
เพ
ณีว

ัฒน
ธร
รม

 
5.ส

ิ่งแ
วด
ลอ
ม 

 
 
 
 
                        6. จริยธรรม 
 

 

    6.1
 จิต

สา
ธา
รณ

ะ 

6.2
.ระ

เบ
ียบ

วิน
ัย 

6.3
.ปร

ะห
ยัด

 

6.4
.อุต

สา
หะ

 

6.5
. ส
าม
ัคค

 ี
6.6

.มา
รย
าท

 
6.7

.ซื่อ
สัต

ย 

6.8
คว
าม
ดีง
าม

 

6.9
 คุณ

ธร
รม

 

7.เด็กจะเจริญตองรักเรียนเพียรทําด ี             √  
8.เด็กที่ดีตองมสีัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี         √ √ √    
9.อนาคตของชาติจะสุกใส หากเดก็ไทยแข็งแรง เรียนดี มีความ
ประพฤติเรียบรอย 

√ √         √    

10.ความเจรญิและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยูกับเด็ก
ที่มีวินัย มีความเฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง 

√  √    √        

11.รูเรียน รูเลน รูสามคัคี เปนความดีที่เด็กพึงจํา √         √     
12.เด็กประพฤตดิีและศึกษาดี ทําใหมีอนาคตแจมใส √            √  
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ตารางที่ 20 (ตอ) 
 

 
 
                                        เนื้อหาคําขวัญวันเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
ลําดับที ่

1.ก
าร
ศึก

ษา
 

2.ส
ุขภ

าพ
อน

ามั
ย 

3.อุ
ดม

กา
รณ

ทา
งส
ังค
ม 

4.ป
ระ
เพ
ณีว

ัฒน
ธร
รม

 
5.ส

ิ่งแ
วด
ลอ
ม 

 
 
 
 
                        6. จริยธรรม 
 

 

    6.1
 จิต

สา
ธา
รณ

ะ 

6.2
.ระ

เบ
ียบ

วิน
ัย 

6.3
.ปร

ะห
ยัด

 

6.4
.อุต

สา
หะ

 
6.5

. ส
าม
ัคค

 ี
6.6

.มา
รย
าท

 

6.7
.ซื่อ

สัต
ย 

6.8
คว
าม
ดีง
าม

 
6.9

คุณ
ธร
รม

 

20.เด็กดีเปนศรีแกชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง √            √  
21.เด็กไทยคือหัวใจของชาติ   √            
22.อดทน ขยัน ประหยัด เปนคณุสมบัติของเด็กไทย        √ √     √ 
23.เด็กไทยมีวินัย ใจสัตยซื่อ รูประหยัด เครงครดัคุณธรรม               
24.ขยันศึกษา ใฝหาความรู เชิดชชูาติศาสนกษัตริย เปนคณุสมบัติ
ของเด็กไทย 

√  √            

25.รูหนาที่ ขยัน ซื่อสัตย ประหยดั มีวินัยและคุณธรรม       √ √ √   √  √ 
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ตารางที ่20 (ตอ) 
 

 
 
                                        เนื้อหาคําขวัญวันเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
ลําดับที ่

1.ก
าร
ศึก

ษา
 

2.ส
ุขภ

าพ
อน

ามั
ย 

3.อุ
ดม

กา
รณ

ทา
งส
ังค
ม 

4.ป
ระ
เพ
ณีว

ัฒน
ธร
รม

 
5.ส

ิ่งแ
วด
ลอ
ม 

 
 
 
 
                        6. จริยธรรม 
 

 

    6.1
 จิต

สา
ธา
รณ

ะ 

6.2
.ระ

เบ
ียบ

วิน
ัย 

6.3
.ปร

ะห
ยัด

 

6.4
.อุต

สา
หะ

 

6.5
. ส
าม
ัคค

 ี

6.6
.มา

รย
าท

 

6.7
.ซื่อ

สัต
ย 

6.8
คว
าม
ดีง
าม

 

6.9
คุณ

ธร
รม

 

26.รักวัฒนธรรมไทย ใฝดีมคีวามคิด สุจรติใจมั่น หมั่นศึกษา √   √        √ √  
27.สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝคณุธรรม           √     
28.นิยมไทย มีวินัย ใชประหยัด ใจสัตยซื่อ ถือคุณธรรม   √     √    √  √ 
29.รักชาติ ศาสน กษัตรยิ ใจสัตยซื่อ ถือคุณธรรม   √         √  √ 
30.รูหนาที่ มีวินัย ใฝคุณธรรม นําชาติพัฒนา       √       √ 
31สามัคคี มีวินัย ใฝศึกษา จรรยางาม √      √   √ √    
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ตารางที่ 20 (ตอ) 
 

 
 
                                        เนื้อหาคําขวัญวันเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
ลําดับที ่

1.ก
าร
ศึก

ษา
 

2.ส
ุขภ

าพ
อน

ามั
ย 

3.อุ
ดม

กา
รณ

ทา
งส
ังค
ม 

4.ป
ระ
เพ
ณีว

ัฒน
ธร
รม

 
5.ส

ิ่งแ
วด
ลอ
ม 

 
 
 
 
                        6. จริยธรรม 
 

 

    6.1
 จิต

สา
ธา
รณ

ะ 

6.2
.ระ

เบ
ียบ

วิน
ัย 

6.3
.ปร

ะห
ยัด

 

6.4
.อุต

สา
หะ

 

6.5
. ส
าม
ัคค

 ี

6.6
.มา

รย
าท

 

6.7
.ซื่อ

สัต
ย 

6.8
 คว

าม
ดีง
าม

 

6.9
 คุณ

ธร
รม

 

32.ยึดมั่นประชาธิปไตย รวมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดลอม   √  √          
33.สืบสานวัฒนธรรมไทย รวมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดลอม    √ √          
34.มุงหาความรู เชิดชูความเปนไทย หลีกไกลยาเสพติด √ √  √           
35.รูคุณคาวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝศึกษา ไมพึ่งพายาเสพติด √ √  √           
36.ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย        √ √      
37มีวินัย ใฝเรียนรู คูคุณธรรม นําประชาธิปไตย   √           √ 

 



73 
 
ตารางที ่20 (ตอ) 
 

 
 
                                        เนื้อหาคําขวัญวันเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
ลําดับที ่

1.ก
าร
ศึก

ษา
 

2.ส
ุขภ

าพ
อน

ามั
ย 

3.อุ
ดม

กา
รณ

ทา
งส
ังค
ม 

4.ป
ระ
เพ
ณีว

ัฒน
ธร
รม

 

5.ส
ิ่งแ
วด
ลอ
ม 

 
 
 
 
                        6. จริยธรรม 
 

 

    6.1
 จิต

สา
ธา
รณ

ะ 

6.2
.ระ

เบ
ียบ

วิน
ัย 

6.3
.ปร

ะห
ยัด

 

6.4
.อุต

สา
หะ

 
6.5

. ส
าม
ัคค

 ี
6.6

.มา
รย
าท

 
6.7

.ซื่อ
สัต

ย 
6.8

คว
าม
ดีง
าม

 
6.9

 คุณ
ธร
รม

 

38.เรียนใหสนุก เลนใหมีความรู สูอนาคตที่สดใส √              
39.เรียนรูตลอดชีวิต คิดอยางสรางสรรค กาวทันเทคโนโลยี √               
40.รักชาติ รักพอแม รักเรยีน รักสิง่ดี ๆ อนาคตดีแนนอน √   √          √  
41.เด็กรุนใหม ตองขยันอาน ขยันเรียน กลาคิด กลาพดู √              
42.อยากฉลาด ตองขยันอาน ขยนัคิด √              
43.มีคุณธรรมนําใจ ใชชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข  √ √           √ 
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ตารางที่ 20 (ตอ) 
 

 
 
                                        เนื้อหาคําขวัญวันเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
ลําดับที ่

1.ก
าร
ศึก

ษา
 

2.ส
ุขภ

าพ
อน

ามั
ย 

3.อุ
ดม
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ังค
ม 

4.ป
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ณีว
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ธร
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5.ส
ิ่งแ
วด
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                        6. จริยธรรม 
 

 

    6.1
 จิต

สา
ธา
รณ

ะ 

6.2
.ระ

เบ
ียบ

วิน
ัย 

6.3
.ปร

ะห
ยัด

 

6.4
.อุต

สา
หะ

 

6.5
. ส
าม
ัคค

 ี

6.6
.มา

รย
าท

 

6.7
.ซื่อ

สัต
ย 

6.8
 คว

าม
ดีง
าม

 

6.9
 คุณ

ธร
รม

 

44.สามัคคี มีวินัย ใฝเรียนรู เชิดชูคุณธรรม √      √   √    √ 
45.ฉลาดคิด จติบรสิุทธิ์ จุดประกายฝน ผูกพันรักสามคัคี √         √   √  
46.คิดสรางสรรค ขยันใฝรู เชิดชูคณุธรรม √             √ 
47.รอบคอบ รูคิด มีจิตสาธารณะ      √         
48.สามัคคี มีความรู คูปญญา คงรกัษาความเปนไทย ใสใจ
เทคโนโลยี 

√   √      √     
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จากตารางขางตน สรุปเนื้อหาคําขวัญวันเด็กพบวา คําขวัญวันเด็กท่ีนายกรัฐมนตรีไทยนิยม
และใหความสําคัญมากท่ีสุดคือ คําขวัญประเภทจริยธรรม จํานวน 47 คําขวัญ ไดแก  

คําขวัญดานจิตสาธารณะ จํานวน 2 คําขวัญ   
คําขวัญดานระเบียบวินัย จํานวน 6 คําขวัญ   
คําขวัญดานความประหยัด  จํานวน 5 คําขวัญ 
คําขวัญดานอุตสาหะ จํานวน 5 คําขวัญ 
คําขวัญดานความสามัคคี จํานวน 7  คําขวัญ 
คําขวัญดานมารยาททางสังคม จํานวน 3 คําขวัญ 
คําขวัญดานความซื่อสัตย  จํานวน 4 คําขวัญ 
คําขวัญดานความดีงาม จํานวน 6 คําขวัญ 
คําขวัญดานคุณธรรม จํานวน 9 คําขวัญ 
คําขวัญประเภทจริยธรรมที่นายกรัฐมนตรีนิยมมากท่ีสุดคือ คําขวัญดานคุณธรรม พบ 9 คํา

ขวัญ สวนคําขวัญประเภทจริยธรรมที่พบนอยที่สุดคือ คําขวัญดานการมีจิตสาธารณะ พบเพียง 2  
คําขวัญ 

คําขวัญที่พบรองลงมาคือ คําขวัญประเภทการศึกษา จํานวน 20 คําขวัญ และคําขวัญที่พบ
นอยที่สุดคือ คําขวัญประเภทการสงเสริมสิ่งแวดลอม พบเพียง 2 คําขวัญ 

นอกจากน้ียัง พบคําขวัญอ่ืนที่ไมสามารถจัดประเภทได จํานวน 1 คําขวัญ คือ คําขวัญของ
นายกรัฐมนตรี  จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต  “ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา  จงเปนเด็กท่ีรัก
ความกาวหนา”  
 

2.วิเคราะหรูปแบบและการใชภาษา 
รูปแบบและการใชภาษาคําขวัญวันเด็กเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง   ที่จะสงผลใหคําขวัญวันเด็กมี

ลักษณะที่จดจําไดงาย นายกรัฐมนตรีใชเปนเครื่องมือสื่อสารเพื่อใหเปนแนวปฏิบัติใหแกเด็กไทย   
การวิเคราะหรูปแบบการใชภาษาคําขวัญวันเด็ก  มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาคําขวัญวันเด็กในดานการใช
คําประเภทตาง ๆ การใชประโยคในการสื่อสาร   คําขวัญวันเด็กมีลักษณะแตกตางจากคําที่ใชทั่วไปใน
ชีวิตประจําวัน กลาวคือ คําขวัญวันเด็กมีขึ้นในโอกาสวันเด็กแหงชาติปละ 1 คําขวัญ ฉะนั้นคําขวัญวัน
เด็กจะตองมีการสรรคําใหไดคําที่สละสลวย กระชับ มีความหมายเดน มีสัมผัสคลองจอง สื่อความได
ตรงประเด็น และจดจําไดงาย 
 จากการศึกษาคําขวัญวันเด็กแหงชาติของนายกรัฐมนตรีไทย ตั้งแตปพุทธศักราช 2499 – 
2554 จํานวน 48คําขวัญ ผูศึกษาไดวิเคราะหคําขวัญวันเด็กออกเปน 2 ดาน ไดแกดานรูปแบบและ
การใชภาษา ดังนี้ 
 

2.1 รูปแบบของคําขวัญวันเด็ก   
รูปแบบของคําขวัญวันเด็กหมายถึง การสรางขอความของคําขวัญซึ่งประกอบไปดวย

ไวยากรณเชน การแบงวรรค และการเรียบเรียงประโยคดังตอไปน้ี 
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2.1.1 การแบงวรรค   
การแบงวรรค พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 1054) ใหความหมาย 

ไววา ชวงหนึ่งของคําหรือขอความที่สุดลง  แลวเวนเปนชองวางไวระยะหน่ึงเรียกวาเวนวรรค  
ดังตัวอยาง 
 
ตารางที่ 21ตารางแสดงจํานวนวรรคของคําขวัญ 

 
พ.ศ. นายกรัฐมนตรี คําขวัญวันเด็ก จํานวน

วรรค 
2499 จอมพล ป.  

พิบูลสงคราม 
จงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอื่นและสวนรวม 1 

2502 จอมพลสฤษดิ ์
ธนะรัชต 

ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา  จงเปนเด็กที่รักความกาวหนา        2 

2503 จอมพลสฤษดิ ์
ธนะรัชต 

ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา  จงเปนเด็กที่รักความสะอาด 2 

2504 จอมพลสฤษดิ ์
ธนะรัชต 

ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา  จงเปนเด็กที่อยูในระเบียบวินัย       2 

2505 จอมพลสฤษดิ ์
ธนะรัชต 

ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา  จงเปนเด็กที่ประหยัด 2 

2506 จอมพลสฤษดิ ์
ธนะรัชต 

ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา  จงเปนเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียร 2 

2508 จอมพลถนอม 
กิตติขจร 

เด็กจะเจรญิตองรักเรียนและเพียรทําดี                                      1 

2509 จอมพลถนอม  
กิตติขจร 

เด็กท่ีดีตองมสีัมมาคารวะ  มานะ  บากบ่ัน  และสมานสามัคคี          4 

2510 จอมพลถนอม  
กิตติขจร 

อนาคตของชาติจะสุกใส  หากเด็กไทยแข็งแรง  เรียนดี  และมีความ
ประพฤติเรียบรอย                       

4 

2511 จอมพลถนอม  
กิตติขจร 

ความเจรญิและความม่ันคงของไทยในอนาคต  ขึ้นอยูกับเด็กท่ีมีวินัย  
เฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง 

4 

2512 จอมพลถนอม  
กิตติขจร 

เรียน  รูเลน  รูสามัคคี  เปนความดีที่เด็กพึงจํา 4 

2513 จอมพลถนอม  
กิตติขจร 

เด็กประพฤติดีและศึกษาดี   ทําใหมีอนาคตแจมใส 2 

2514 จอมพลถนอม  
กิตติขจร 

ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทําดี  เติบใหญจะไดมีความสุขความ
เจริญ 

2 

2515 จอมพลถนอม  
กิตติขจร 

เยาวชนฝกตนดี   มีความสามารถ 2 
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ตารางที่ 21 (ตอ) 
 
พ.ศ. นายกรัฐมนตรี คําขวัญวันเด็ก จํานวน

วรรค 
2516 จอมพลถนอม  

กิตติขจร 
เด็กดีเปนศรีแกชาติ  เด็กฉลาดชาติเจรญิ 2 

2517 นายสัญญา 
 ธรรมศักดิ ์

สามัคคีคือพลัง 1 

2518 นายสัญญา   
ธรรมศักดิ ์

เด็กคือทายาทของชาติไทย   ตองรวมใจรวมพลังสรางความดี 2 

2519 ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ 
ปราโมช 

เด็กท่ีตองการเห็นอนาคตของชาติรุงเรือง  จะตองทําตัวใหดีมีวินยั
เสียแตบัดนี้                 

2 

2520 นายธานินทร 
กรัยวิเชียร 

รักชาติ  ศาสนกษัตริย  เปนคณุสมบัติของเยาวชนไทย 4 

2521 พลเอกเกรียงศักดิ์  
ชมะนันทน 

เด็กดีเปนศรีแกชาติ  เด็กฉลาดชาติมั่นคง 2 

2522 พลเอกเกรียงศักดิ์  
ชมะนันทน 

เด็กไทยคือหัวใจของชาติ                                                      1 

2523 พลเอกเกรียงศักดิ์  
ชมะนันทน 

อดทน  ขยัน  ประหยัด  เปนคณุสมบัติของเด็กไทย 4 

2524 พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท 

เด็กไทยมีวินัย  ใจซื่อสัตย  รูประหยัด เครงครัดคุณธรรม                4 

2525 พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท 

ขยันศึกษา  ใฝหาความรู  เชิดชูชาติ  ศาสนกษัตรยิ 
เปนคุณสมบัติของเด็กไทย 

5 

2526 พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท 

รูหนาท่ี  ขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัด  มีวินัยและคุณธรรม 5 

2527 พลเอกเปรม  
ติณสูลานนท 

รักวัฒนธรรมไทย  ใฝดมีีความคดิ สุจรติใจมั่น  หมั่นศึกษา              4 

2528 พลเอกเปรม  
ติณสูลานนท 

สามัคคี  นิยมไทย  มีวินัย  ใฝคณุธรรม 4 

2529 พลเอกเปรม  
ติณสูลานนท 

นิยมไทย  มีวินัย  ใชประหยัด  ใจสัตยซื่อ  ถือคุณธรรม 5 

2532 พลเอกชาติชาย 
ชุณหะวัณ 

รักชาติ  ศาสน  กษัตรยิ  ใจสัตยซือ่  ถือคุณธรรม 5 

2534 พลเอกชาติชาย 
ชุณหะวัณ 

รูหนาท่ี  มีวินัย  ใฝคุณธรรม  นําชาติพัฒนา                               4 

2535 นายอานันท  
 ปนยารชุน 

สามัคคี  มีวินัย  ใฝศึกษา  จรรยางาม 4 

2536 นายชวน  หลีกภัย ยึดมั่นประชาธิปไตย   รวมใจพัฒนา    รักษาสิ่งแวดลอม                3 
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ตารางที่ 21 (ตอ) 
 
พ.ศ. นายกรัฐมนตรี คําขวัญวันเด็ก จํานวน

วรรค 
2538 นายชวน  หลีกภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย   รวมใจพฒันา   รักษาสิ่งแวดลอม 3 
2539 นายบรรหาร  

ศิลปอาชา 
มุงหาความรู  เชิดชูความเปนไทย   หลีกไกลยาเสพติด 3 

2540 พลเอกชวลิต   
ยงใจยุทธ 

รูคุณคาวัฒนธรรมไทย  ตั้งใจใฝศกึษา  ไมพึ่งพายาเสพตดิ               3 

2541 นายชวน  หลีกภัย ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย  มีวินัย                                             4 
2543 นายชวน  หลีกภัย มีวินัย  ใฝเรียนรู  คูคุณธรรม   นําประชาธิปไตย                       4 
2545 พันตํารวจโท

ทักษิณชินวัตร 
เรียนใหสนุกเลน  ใหมีความรู  สูอนาคตที่สดใส   3 

2546 พันตํารวจโท
ทักษิณชินวัตร 

เรียนรูตลอดชีวิต  คิดอยางสรางสรรค  กาวทันเทคโนโลยี    3 

2547 พันตํารวจโท
ทักษิณชินวัตร 

รักชาติ  รักพอแม  รักเรียน  รักสิง่ดีดี  อนาคตดีแนนอน 5 

2548 พันตํารวจโท 
ทักษิณชินวัตร 

เด็กรุนใหม  ตองขยันอาน  ขยันเรยีน  กลาคิด  กลาพูด 5 

2549 พันตํารวจโท 
ทักษิณชินวัตร 

อยากฉลาด  ตองขยันอาน  ขยันคดิ 3 

2550 พลเอกสรุยุทธ  
จุลานนท 

มีคุณธรรมนําใจ  ใชชีวิตพอเพียง  หลีกเลีย่งอบายมุข 3 

2551 พลเอกสรุยุทธ  
จุลานนท 

สามัคคี มีวินยั ใฝเรยีนรู เชิดชูคณุธรรม 4 

2552 นายอภิสิทธ์ิ  
เวชชาชีวะ 

ฉลาดคดิ จิตบรสิุทธ์ิ จุดประกายฝน  ผูกพันรักสามคัค ี 4 

2553 นายอภิสิทธ์ิ   
เวชชาชีวะ 

คิดสรางสรรค  ขยันใฝรู  เชิดชูคณุธรรม 3 

2554 นายอภิสิทธ์ิ  
 เวชชาชีวะ 

รอบคอบ รูคิด มีจติสาธารณะ 3 

2555 นางสาวย่ิงลักษณ    
ชินวัตร 

สามัคคี  มีความรู  คูปญญา   คงรักษาความเปนไทย      
ใสใจเทคโนโลยี 

5 
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จากตารางที่ 21 ตารางแสดงจํานวนวรรคของคําขวัญ   พบวาจํานวนวรรคของคําขวัญวัน
เด็กสามารถแบงไดตั้งแต 1 จนถึง 5วรรค ดังนี้ 

จํานวน 1 วรรค พบ 4 คําขวัญ 
จํานวน 2 วรรค พบ 12 คําขวัญ 
จํานวน 3 วรรค พบ 10 คําขวัญ 
จํานวน 4 วรรค พบ 15 คําขวัญ 
จํานวน 5 วรรค พบ 7 คําขวัญ 
 

 จากจํานวนวรรคดังกลาวผูศึกษาพบวา  คําขวัญวันเด็กนิยมใชการแบงวรรคจํานวนวน 4 
วรรคมากที่สุดถึง 15 คําขวัญ  และจํานวนวรรคที่ใชสรางคําขวัญวันเด็กนอยที่สุดคือ จํานวน 1 วรรค   
เพียง 4 คําขวัญ 
 

2.1.2 การแบงประโยคตามเจตนาของผูสงสาร   
จากลักษณะประโยค วิจินตน ภาณุพงศ (2552 : 112-113  ) กลาวไววา ประโยค คือ หนวย

ทางภาษาที่ประกอบดวยคําหรือหลายคําเรียงตอกัน กรณีที่เปนคําหลายคําเรียงตอกันคําเหลานั้นตอง
มีความสัมพันธทางไวยากรณกันอยางใดอยางหนึ่ง  ประโยคเปนหนวยทางภาษาที่สามารถสื่อความได
วาเกิดอะไรขึ้น  โดยทั่วไปประโยคจะประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน  คือ นามวลี  ทําหนาที่เปน
ประธาน  กับกริยาวลี ทําหนาที่ภาคแสดง นอกจากนี้คําขวัญวันเด็กยังแบงตามเจตนาผูสงสาร 
หมายถึง ในการใชภาษาสื่อความคิดออกมาเปนประโยค บางครั้งผูพูดตองการใหผูฟงไดทราบ
ความคิด ความรูสึก ความตองการ ฯลฯ ของตน บางคร้ังตองการใหผูฟงปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามท่ีผู
พูดตองการ ความตองการหรือเจตนาของผูพูดในบางครั้งจะสอดคลองกับรูปประโยคที่ใชสื่อสาร แต
ในบางครั้งเจตนากับรูปประโยคอาจจะไมตรงกันก็ได  

 
รูปแบบคําขวัญวันเด็กท่ีแบงตามเจตนาพบเร่ืองประโยค  2 ชนิด ไดแก 

1. ประโยคบอกใหทราบ 
  2. ประโยคสั่ง  
 
 1. ประโยคบอกใหทราบ คือ ประโยคที่ผูพูดตองการบอกกลาวหรืออธิบายเรื่องตาง ๆ ให
ผูฟงทราบ ไดแก 
ตารางที่ 22 ตารางวิเคราะหประโยคบอกใหทราบ 

 
ลําดับ 

 
พ.ศ. 

 
นายกรัฐมนตรี 

 
คําขวัญวันเด็ก 

1 2508 จอมพลถนอม กิตติขจร เด็กจะเจรญิตองรักเรียนและเพียรทําดี 
2 2509 จอมพลถนอม กิตติขจร เด็กท่ีดีตองมสีัมมาคารวะ  มานะบากบั่น  

และสมานสามัคค ี
3 2510 จอมพลถนอม กิตติขจร อนาคตของชาติจะสุกใส  หากเด็กไทยแข็งแรง 

เรียนดีและมีความประพฤติเรียบรอย 
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ตารางที่ 22 (ตอ) 
 
ลําดับ พ.ศ. นายกรัฐมนตรี คําขวัญวันเด็ก 
4 2511 จอมพลถนอม กิตติขจร ความเจรญิและความม่ันคงของไทยในอนาคต   

ขึ้นอยูกับเด็กท่ีมีระเบียบวินัย เฉลยีวฉลาดและรักชาติยิ่ง 
5 2512 จอมพลถนอม กิตติขจร รูเรียนรูเลนรูสามัคคี   เปนความดทีี่เด็กพึงจํา 
6 2513 จอมพลถนอม กิตติขจร เด็กประพฤติดี และศึกษาดีทําใหมอีนาคตแจมใส 
7 2515 จอมพลถนอม กิตติขจร เยาวชนฝกฝนดี  มีความสามารถ 
8 2516 จอมพลถนอม กิตติขจร เด็กดีเปนศรีแกชาติ  เด็กฉลาดชาติเจรญิ 
9 2517 นายสัญญา ธรรมศักดิ ์ สามัคคีคือพลัง 
10 2518 นายสัญญา ธรรมศักดิ ์ เด็กคือทายาทของชาติไทย  ตองรวมใจรวมพลังสราง

ความด ี
11 2519 หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช เด็กท่ีตองการเห็นอนาคตของชาติรุงเรือง จะตองทําตัว

ใหดี 
12 2520 นายธานินทร  กรัยวิเชียร รักชาติ ศาสน กษัตริย  เปนสมบัตขิองเยาวชนไทย 
13 2521 พลเอกเกรียงศักดิ์   ชมะนันทน เด็กดีเปนศรีแกชาติ  เด็กฉลาดชาติมั่นคง 
14 2522 พลเอกเกรียงศักดิ์   ชมะนันทน เด็กไทยคือหัวใจของชาติ 
15 2523 พลเอกเกรียงศักดิ์   ชมะนันทน อดทน  ขยัน  ประหยัด  เปนสมบัติของเด็กไทย 
16 2524 พลเอกเปรม   ติณสูลานนท เด็กไทยมีวินัย  ใจซื่อสัตย  รูประหยัด   

เครงครดัคุณธรรม 
17 2525 พลเอกเปรม ติณสลูานนท ขยันศึกษา  ใฝหาความรู  เชิดชูชาติ  ศาสน  กษัตริย 

 เปนสมบัติของเด็กไทย 
18 2526 พลเอกเปรม ติณสลูานนท รูหนาท่ี ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด มวีินัย และคณุธรรม 
19 2527 พลเอกเปรม ติณสลูานนท รักวัฒนธรรมไทย  ใฝดมีีความคดิ  สุจริตใจมั่น   

หมั่นศึกษา 
20 2528 พลเอกเปรม ติณสลูานนท สามัคคี  มีวินัย  ใฝคณุธรรม 
21 2529 พลเอกเปรม ติณสลูานนท นิยมไทย  ใชประหยดั  ใจสัตยซื่อ  ถือคุณธรรม 
22 2530 พลเอกเปรม ติณสลูานนท นิยมไทย  มีวินัย  ใชประหยัด  ใจสัตยซื่อ  ถือคุณธรรม 
23 2532 พลเอกชาติชาย ชุณหะวณั รักชาติ ศาสนกษัตริย  ใจสตัยซื่อ ถือคุณธรรม 
24 2534 นายอานันท ปนยารชุน รูหนาท่ี  มีวินัย    ใฝคุณธรรม  นาํชาติพัฒนา 
25 2535 นายอานันท ปนยารชุน สามัคคี  มีวินัย  ใฝศึกษา  จรรยางาม 
26 2536 นายชวน หลีกภัย ยึดม่ันประชาธิปไตย  รวมใจพัฒนา  รักษาสิ่งแวดลอม 
27 2538 นายชวน หลีกภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย  รวมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดลอม 
28 2539 นายบรรหาร  ศิลปอาชา มุงหาความรู  เชิดชูความเปนไทย  หลีกไกลยาเสพติด 
29 2540 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รูคุณคาวัฒนธรรมไทย  ตั้งใจใฝศกึษา  

ไมพึ่งพายาเสพติด 
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ตารางที่ 22 (ตอ) 
 
ลําดับ พ.ศ. นายกรัฐมนตรี คําขวัญวันเด็ก 
30 2541 นายชวน  หลีกภัย ขยัน  ประหยัด   ซื่อสตัย  มีวินัย 
31 2543 นายชวน  หลีกภัย มีวินัย  ใฝเรียนรู  คูคุณธรรม  นําประชาธิปไตย 
32 2545 พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร เรียนใหสนุก  เลนใหมีความรู  สูอนาคต ท่ีสดใส 
33 2547 พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร รักชาติ  รักพอแม  รักสิ่งดดีี  อนาคตดีแนนอน 
34 2548 พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร เด็กรุนใหม ตองขยันอาน  ขยันเรยีน   
35 2549 พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร อยากฉลาด ตองขยันอาน  ขยันคดิ 
36 2550 พลเอกสรุยุทธ  จุลานนท มีคุณธรรมนําใจ  ใชชีวิตพอเพียง  หลีกเลีย่งอบายมุข 
37 2551 พลเอกสรุยุทธ  จุลานนท สามัคคี  มีวินัย  ใฝเรียนรู  เชิดชูคุณธรรม 
38 2552 นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ ฉลาดคิด  จิตบรสิุทธ์ิ  จุดประกายฝน  ผูกพันรักสามัคคี 
39 2553 นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ คิดสรางสรรค  ขยันใฝรู  เชิดชูคณุธรรม 
40 2554 นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ รอบคอบ   รูคิด   มีจิตสาธารณะ 
41 2555 นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร สามัคคี  มีความรู  คูปญญา  คงรกัษาความเปนไทย   

ใสใจเทคโนโลยี 
 
 
2 ประโยคสั่ง คือ ประโยคที่ผูพูดตองการบังคับใหผูฟงปฏิบัติตาม มักมีคํากริยาชวย จง  

คํากริยานํา ตอง คําลงทาย ซิ นะ ไดแก 
 
ตารางที่ 23 ตารางประโยคสั่ง 
 

 
ลําดับ 

 
พ.ศ. 

 
นายกรัฐมนตรี 

 
คําขวัญวันเด็ก 

1 2499 จอมพล ป.  
พิบูลสงคราม 

จงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอื่นและสวนรวม 

2 2502 จอมพลสฤษดิ์  
 ธนะรัชต 

ขอใหเด็กสมัยปฎิวัติของขาพเจา   จงเปนเด็กที่รักความกาวหนา 

3 2503 จอมพลสฤษดิ์  
 ธนะรัชต 

ขอใหเด็กสมัยปฎิวัติของขาพเจา   จงเปนเด็กที่รักความสะอาด 

4 2504 จอมพลสฤษดิ์   
ธนะรัชต 

ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา  จงเปนเด็กที่อยูในระเบียบวินัย 

5 2505 จอมพลสฤษด์ิ   
ธนะรัชต 

ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา  จงเปนเด็กที่ประหยัด 

6 2506 จอมพลสฤษดิ์   
ธนะรัชต 

ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา  จงเปนเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียร 

7 2507 จอมพลถนอม  
กิตติขจร 

ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทําดี    เติบใหญจะไดมีความสุข 
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จากการศึกษาประโยคในคําขวัญวันเด็กจํานวน 48 คําขวัญโดยแบงตามชนิดของประโยค
เจตนาพบ คําขวัญแสดงเจตนาบอกใหทราบ จํานวน 41 คําขวัญ คําขวัญแสดงเจตนาประเภทสั่งเพียง
จํานวน 7 คําขวัญ  
  

2.2 การใชภาษาในคําขวัญ 
การใชภาษาในคําขวัญ หมายถึง การใชคําที่นํามาเรียบเรียงเปนคําขวัญวันเด็กแบงออกเปน 

4 ชนิดไดแก 
   2.2.1 การใชคําคลองจอง 
   2.2.2 การใชคําไมคลองจอง 
   2.2.3 การใชคําซ้ํา 
   2.2.4 การเลือกคําที่มีความหมายบวก 
 

2.2.1คําขวัญที่มีการใชภาษาแบบคําคลองจอง  หมายถึงการใชถอยคําที่มี
เสียงรับสัมผัสกัน ทั้งสระ  พยัญชนะ  เพื่อวัตถุประสงคคือใหจดจําไดงาย(ประคอง นิมมานเหมินท
2552 : 88) ไดแก 
 
ตารางที่ 24  การใชคําคลองจอง 
 

 
 

ลําดับ
ที ่

 
 

นายกรัฐมนตรี 

 
 

คําขวัญวันเด็ก 

1 จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต 
พ.ศ. 2506 

ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา   จงเปนเด็กท่ีขยันหมั่นเพียร 

2 จอมพลถนอม กิตติขจร 
พ.ศ. 2508 

เด็กจะเจรญิตองรักเรียนและเพียรทําดี 

3 จอมพลถนอม กิตติขจร 
พ.ศ. 2509 

เด็กท่ีดีตองมสีัมมาคารวะ  มานะ  บากบั่น  และสมานสามัคค ี

4 จอมพลถนอม กิตติขจร 
พ.ศ. 2510 

อนาคตของชาติจะสุกใส  หากเด็กไทยแข็งแรง 
เรียนดี  และมีความประพฤติเรยีบรอย 

5 จอมพลถนอม กิตติขจร 
พ.ศ. 2511 

ความเจรญิและความม่ันคงของไทยในอนาคต ขึ้นอยูกับเด็กท่ีมี
วินัยเฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง 

6 จอมพลถนอม กิตติขจร 
พ.ศ. 2512 

รูเรียน  รูเลนรูรูสามัคคี   เปนความดีที่เด็กพึงจํา 

7 จอมพลถนอม กิตติขจร 
พ.ศ. 2515 

เยาวชนฝกฝนดีมีความสามารถ 

8 จอมพลถนอม กิตติขจร 
พ.ศ. 2513 

เด็กประพฤติดีและศึกษาดีทําใหมอีนาคตแจมใส 
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ตารางที่ 24  (ตอ) 
ลําดับ
ที ่

นายกรัฐมนตรี คําขวัญวันเด็ก 

9 จอมพลถนอม กิตติขจร 
พ.ศ. 2516 

เด็กดีเปนศรีแกชาติ  เด็กฉลาดชาติเจรญิ 

10 นายสัญญา ธรรมศักดิ ์
 

เด็กคือทายาทของชาติไทย  ตองรวมใจรวมพลังสรางความดี 

11 นายธานินทร  กรัยวิเชียร 
พ.ศ. 2520 

รักชาติศาสนกษัตริย  เปนสมบตั ิ
ของเยาวชนไทย 

12 พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน 
พ.ศ. 2521 

เด็กดีเปนศรีแกชาติ  เด็กฉลาดชาติมั่นคง 

13 พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน 
พ.ศ. 2522 

เด็กไทยคือหัวใจของชาต ิ

14 พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน 
พ.ศ. 2523 

อดทน  ขยัน  ประหยัด  เปนสมบตัิของเด็กไทย 

15 พลเอกเปรม ติณสลูานนท 
พ.ศ. 2524 

เด็กไทยมีวินัยใจสตัยซื่อ รูประหยดั เครงครัดคณุธรรม 

16 พลเอกเปรม ติณสลูานนท 
พ.ศ. 2525 

ขยันศึกษา  ใฝหาความรู  เชิดชูชาติศาสนกษัตริย  
 

17 พลเอกเปรม ติณสลูานนท 
 พ.ศ. 2526 

รูหนาท่ี ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด มวีินัย และคณุธรรม 

18 พลเอกเปรม ติณสลูานนท 
 พ.ศ. 2527 

รักวัฒนธรรมไทยใฝดีมีความคิด  สุจรติใจมั่น  หมั่นศึกษา 

  19 พลเอกเปรม ติณสลูานนท 
พ.ศ. 2528 

สามัคคมีีวินัยใฝคณุธรรม 

20 พลเอกเปรม ติณสลูานนท 
พ.ศ. 2529 

นิยมไทยใชประหยัด  ใจสตัยซื่อถือคุณธรรม 

21 พลเอกเปรม ติณสลูานนท 
พ.ศ. 2530 

นิยมไทย  มีวินัยใชประหยัด  ใจสตัยซื่อถือคุณธรรม 

22 พลเอกชาติชาย ชุณหะวณั 
พ.ศ. 2532 

รักชาติศาสนกษัตริย  ใจสตัยซื่อถือคุณธรรม 

23 นายอานันท  ปนยารชุน 
พ.ศ. 2534 

รูหนาที่มวีินัย   ใฝคณุธรรมนําชาติพัฒนา 

24 นายอานันท ปนยารชุน 
พ.ศ. 2535 

สามัคคมีีวินัยใฝศึกษา  จรรยางาม 

25 นายชวน หลีกภัย 
พ.ศ. 2536 

ยึดม่ันประชาธิปไตย  รวมใจพัฒนา   รักษาสิ่งแวดลอม 

26 นายชวน หลีกภัย 
พ.ศ. 2538 

สืบสานวัฒนธรรมไทย  รวมใจพัฒนา  รักษาสิ่งแวดลอม 

27 นายบรรหาร  ศิลปอาชา 
 พ.ศ. 2539 

มุงหาความรู  เชิดชูความเปนไทย   หลีกไกลยาเสพติด 
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ตารางที่ 24  (ตอ) 
 
ลําดับ
ที ่

 
นายกรัฐมนตรี 

 
คําขวัญวันเด็ก 

28 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
 พ.ศ. 2540 

รูคุณคาวัฒนธรรมไทย  ตั้งใจใฝศกึษา  ไมพึ่งพายาเสพติด 

29 นายชวน  หลีกภัย  
พ.ศ. 2541 

ขยัน  ประหยัด   ซือ่สตัย  มีวินัย 

30 นายชวน  หลีกภัย  
พ.ศ. 2543 

มีวินัยใฝเรียนรูคูคุณธรรมนําประชาธิปไตย 

31 พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
 พ.ศ. 2545 

รูหนาท่ี ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด มวีินัย และคณุธรรม 

32 พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
 พ.ศ. 2546 

เรียนรูตลอดชีวิตคิดอยางสรางสรรค  กาวทันเทคโนโลยี 

33 พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
 พ.ศ. 2547 

เรียนใหสนุก เลนใหมคีวามรู สูอนาคตที่สดใส 

34 พลเอกสรุยุทธ  จุลานนท  
พ.ศ. 2550 

มีคุณธรรมนําใจใชชีวิตพอเพียง   หลีกเลี่ยงอบายมุข 

35 พลเอกสรุยุทธ  จุลานนท  
พ.ศ. 2551 

สามัคคมีีวินัยใฝเรียนรู  เชิดชูคุณธรรม 

36 นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ 
พ.ศ. 2552 

ฉลาดคดิจิตบริสุทธ์ิจดุประกายฝน   ผูกพันรักสามัคค ี

37 นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ 
พ.ศ. 2553 

คิดสรางสรรค ขยันใฝรู  เชิดชูคุณธรรม 

38 นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ 
พ.ศ. 2554 

รอบคอบ  รูคิด   มีจิตสาธารณะ 

39 นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร 
พ.ศ. 2555 

สามัคคมีีความรู คูปญญา  คงรักษาความเปนไทยใสใจเทคโนโลย ี
 

 
 

จากตารางที่ 23 พบวาคําขวัญวันเด็กมีการใชคําคลองจอง 39 คําขวัญ จากคําขวัญวันเด็ก
ทั้งหมด 48คําขวัญ 
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2.2.2 คําขวัญวันเด็กที่แตงเปนรอยแกวไมมีสัมผัส คลองจอง ดังตัวอยาง 
 

ตารางที่ 25 ตารางคําขวัญที่ไมมีลักษณะคําคลองจอง 
 

 
ลําดับ
ที ่

 
 

นายกรัฐมนตรี 

 
 

คําขวัญวันเด็ก 
1 จอมพลป. พิบูลสงคราม 

พ.ศ. 2499 
จงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอื่นและสวนรวม 

2 จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต 
พ.ศ. 2502 

ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา  จงเปนเด็กที่รักความกาวหนา 

3 จอมพลสฤษดิ์   ธนะรัชต 
พ.ศ. 2503 

ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา   จงเปนเด็กท่ีรักความสะอาด 

4 จอมพลสฤษดิ์   ธนะรัชต 
พ.ศ. 2504 

ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา   จงเปนเด็กท่ีอยูในระเบียบวินัย 

5 จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต 
พ.ศ. 2505 

ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา   จงเปนเด็กท่ีประหยัด 

6 นายสัญญา ธรรมศักดิ ์
พ.ศ. 2517 

สามัคคีคือพลัง 

7 พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร  
พ.ศ. 2547 

รักชาติ รักพอแม รักเรียน รักสิ่งดดีี อนาคตดีแนนอน 

8 พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร 
พ.ศ. 2548 

เด็กรุนใหม  ตองขยันอาน  ขยันคดิ  กลาคิด  กลาพดู 

9 พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร 
พ.ศ. 2549 

อยากฉลาด ตองขยันอาน ขยันคดิ 

 
จากตารางที่ 24 พบวาคําขวัญวันเด็กไมมีการใชคําคลองจอง 9 คําขวัญ จากคําขวัญทั้งหมด 

48 คําขวัญ 
 สรุปคําขวัญวันเด็ก พบวา มีการใชคําสัมผัสคลองจองมากท่ีสุด จํานวน 39 คําขวัญ และคํา
ขวัญที่ไมไมสัมผัสคลองจอง มีจํานวน 9 คําขวัญ 
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2.2.3 การซ้ําคํา 
 การซ้ําคําหมายถึงการใชคําเดียวกันกลาวซ้ําหลายแหง เพื่อย้ําคําใหหนักแนนขึ้น เพื่อซ้ําคําใน
แงวรรณศิลปมักจะซ้ําคําท่ีสําคัญ ที่จะชวยสรางความชัดเจนหนักแนนของสารท่ีกวีตองการ คําขวัญ
วันเด็กมีการใชการซ้ําคําดังนี้ 
 

 2.2.3.1 การซ้ําคําวา “เด็ก”   
       “ขอใหเด็กสมัยปฏิวตัิของขาพเจา  จงเปนเด็กท่ีรักความกาวหนา” 

      (จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต พ.ศ. 2502) 
 

จากคําขวัญนี้มีการซํ้าคําวา “เด็ก” ที่พยางคที่ 3 ของวรรคแรกและวรรคที่สอง เพ่ือเนนย้ํา
ขอความใหเดนชัดวาเด็กในสมัยที่จอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัชต ทําการปฏิวัตินั้น จะตองเปนเด็กท่ีรัก
ความกาวหนา 
 

“ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจาจงเปนเด็กท่ีรักความสะอาด” 
                     (จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต พ.ศ. 2503) 
 

จากคําขวัญนี้มีการซํ้าคําวา “เด็ก” ที่พยางคที่ 3 ของวรรคแรกและวรรคที่สอง เพ่ือเนนย้ํา
ขอความใหเดนชัดวาเด็กในสมัยที่จอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัชต ทําการปฏิวัตินั้น จะตองเปนเด็กท่ีรักษา
ความสะอาด 
 

  “ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจาจงเปนเด็กท่ีอยูในระเบียบวินัย” 
                                                                  (จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชตพ.ศ. 2504) 
 

จากคําขวัญนี้มีการซํ้าคําวา “เด็ก” ที่พยางคที่ 3 ของวรรคแรกและวรรคที่สอง เพ่ือเนนย้ํา
ขอความใหเดนชัดวาเด็กในสมัยที่จอมพลสฤษดิ ์  ธนะรัชต ทําการปฏิวัตินั้น จะตองเปนเด็กท่ีตองอยู
ในระเบียบวินัย 
 
   “ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจาจงเปนเด็กท่ีประหยัด” 

(จอมพลสฤษดิ์   ธนะรัชต พ.ศ. 2505) 
จากคําขวัญนี้มีการซํ้าคําวา “เด็ก” ที่พยางคที่ 3 ของวรรคแรกและวรรคที่สอง เพ่ือเนนย้ํา

ขอความใหเดนชัดวาเด็กในสมัยที่จอมพล สฤษด์ิ   ธนะรัชต ทําการปฏิวัตินั้น จะตองเปนเด็กที่
ประหยัดอดออม 
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“ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจาจงเปนเด็กท่ีขยันหมั่นเพียร” 
(จอมพลสฤษดิ์   ธนะรัชต พ.ศ. 2506) 

 
จากคําขวัญนี้มีการซํ้าคําวา “เด็ก” ที่พยางคที่ 3 ของวรรคแรกและวรรคที่สอง เพ่ือเนนย้ํา

ขอความใหเดนชัดวาเด็กในสมัยที่จอมพลสฤษดิ ์  ธนะรัชต ทําการปฏิวัตินั้นจะตองเปนเด็กท่ีมีความ
ขยันหมั่นเพียร 
 
   “เด็กดีเปนศรีแกชาติ    เด็กฉลาดชาติเจรญิ” 

(จอมพลถนอม กิตติขจร พ.ศ. 2516) 
 

จากคําขวัญนี้มีการซํ้าคําวา “เด็ก” ในพยางคแรกของคําขวัญทั้งสองวรรค เพ่ือเนนย้ําเนน
ขอความใหเดนชัดวา สิ่งที่สําคัญท่ีสุดสําหรับเด็กคือ การประพฤติตนใหเปนคนดี และตองมีสติปญญา
ที่เฉลียวลาดเพราะจะทําใหประเทศชาติเจริญรุงเรือง 
 

เด็กดีเปนศรีแกชาติ    เด็กฉลาดชาติมั่นคง 
         (พลเอกเกรียงศักดิ์    ชมะนันทน พ.ศ. 2521) 
 

จากคําขวัญนี้มีการซํ้าคําวา “เด็ก” ในพยางคแรกของคําขวัญทั้งสองวรรค เพ่ือเนนย้ําเนน
ขอความใหเดนชัดวา สิ่งที่สําคัญท่ีสุดสําหรับเด็กคือ การประพฤติตนใหเปนคนดี และตองมีสติปญญา
ที่เฉลียวลาดเพราะจะทําใหประเทศชาติมีความมั่นคง 
 

2.2.3.2 การซ้ําคําวา “รู” 
   

 “รูเรียนรูเลนรูสามัคคี   เปนความดีที่เด็กพึงจํา” 
(จอมพลถนอม กิตติขจร พ.ศ. 2512) 
 

จากคําขวัญนี้มีการซํ้าคําวา “รู” ในประโยคนี้เพ่ือเนนย้ําเนนขอความใหเดนชัดวา สิ่งที่สําคัญ
และดีท่ีสุดสําหรับเด็กคือ รูเรียน รูเลน รูสามัคคี 
 

2.2.3.3 การซ้ําคําวา “รวม”  
 

“เด็กคือทายาทของชาติไทย  ตองรวมใจรวมพลังสรางความดี” 
         (นายสัญญา ธรรมศักดิ์ พ.ศ. 2518) 
 

จากคําขวัญนี้มีการซํ้าคําวา “รวม” ในวรรคที่สองเพ่ือเนนย้ําเนนขอความใหเดนชัดวา สิ่งที่
เด็กในฐานะคนไทยตองรวมมือกันสรางความดี 
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    2.2.3.4 การซ้ําคําวา “รัก” และคําวา “ดี” 
 
    “รักชาติรักพอแมรักสิ่งดีดีอนาคตดีแนนอน” 
      (พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร พ.ศ. 2547) 
   

คําขวัญนี้มีการซ้ําคําวา “รัก”และคําวา “ดี”ในประโยคน้ีเพ่ือเนนย้ําขอความใหชัดเจนวา 
อนาคตของเด็กจะดีไดนั้นจะตอง รักชาติ รักพอแม และรักในสิ่งที่ดี ๆ 
 
 
 
    2.2.3.5 การซ้ําคําวา “ขยัน” และ คําวา “กลา” 

 
 “เด็กรุนใหมตองขยันอาน  ขยันเรียน  กลาคิด  กลาพูด” 

       (พันตํารวจโททักษิณชินวัตรพ.ศ. 2548 ) 
 

จากคําขวัญนี้มีการซํ้าในวรรคที่หนึ่งและสองคือ “ขยัน”และวรรคท่ีสามและสี่คือคําวา 
“กลา”ในขอความนี้เพ่ือเนนย้ําขอความใหชัดเจนวาเด็กรุนใหมจะตองเปนเด็กท่ีขยันอานหนังสือ ขยัน
เรียน และเปนเด็กที่กลาหาญกลาแสดงออกในเรื่องความคิดและกลาที่จะพูด 
 

2.2.3.6 การซ้ําคําวา “ดี” 
“เด็กประพฤตดิีและศึกษาดีทําใหมีอนาคตแจมใส” 

                                                                (จอมพลถนอม กิตติขจรพ.ศ. 2513) 
 

จากคําขวัญนี้มีการซํ้าคําวา “ดี” ในประโยคนี้เพ่ือเนนย้ําเนนขอความใหเดนชัดวา สิ่งที่
สําคัญที่สุดที่ทําใหเด็กท่ีอนาคตที่สดใสคือ การประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่ดีงามและมีการศึกษาดี 
 
    2.2.3.7การซ้ําคําวา “ตอง” 
 

“เด็กท่ีตองการเห็นอนาคตของชาติรุงเรืองจะตองทําตัวใหดี” 
(หมอมราชวงคึกฤทธ์ิ ปราโมชพ.ศ. 2519  ) 
 

จากคําขวัญนี้มีการซํ้าคําวา “ตอง” ในประโยคน้ีเพ่ือเนนย้ําขอความใหชัดเจนวา  
หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช ตองการเสนอแนะใหเด็กเห็นวาอนาคตของชาติมีความสําคัญจึงตอง
บังคับใหเด็กประพฤติตนเปนคนดี 
 
   “อยากฉลาด   ตองขยันอาน  ตองขยันคิด” 

(พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตรพ.ศ. 2549) 
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จากคําขวัญนี้มีการซํ้าคําวา “ตอง”ในวรรคที่สองและสาม เพ่ือเนนย้ําขอความใหชัดเจนวา 
เด็กท่ีอยากมีสติปญญาเฉลียวฉลาด ตองขยันอานหนังสือ และขยันคิดใหมาก ๆ 
 

สรุปการซ้ําคําพบวาคําขวัญวันเด็กที่มีการซ้ําคํามากท่ีสุดคือ คําวา “เด็ก” มีจํานวนทั้งสิ้น 7 
คําขวัญ การซ้ําคําวาเด็กคือการเนนย้ําให “เด็ก” ตระหนักถึงหนาที่และสิ่งที่เด็กควรปฏิบัติ  
  

2.2.4 คําท่ีมีความหมายบวก 
 ผลการศึกษาคําขวัญวันเด็กแหงชาติพบวา นายกรัฐมนตรีเลือกคําที่นํามาใชประกอบคําขวัญ
ลวนเปนคําที่มีความหมายเชิงบวก ดังนี้ 

2.2.4.1วามหมายเชิงบวกดานการศึกษาหาความรู 
ขยันหมั่นเพียร รักเรียน รูเรียน ศึกษาดี 
หมั่นเรียน ขยันศึกษา ใฝหาความรู หมั่นศึกษา 
มุงหาความรู ตั้งใจใฝศึกษา ใฝเรียนรู เรียนใหสนุก 
เลนใหมีความรู เรียนรูตลอดชีวิต คิดอยางสรางสรรค กาวทันเทคโนโลยี 
ขยันอาน ขยันเรียน ขยันใฝรู มีความรูคูปญญา 
ใสใจเทคโนโลยี เด็กฉลาดชาติมั่นคง   
    

2.2.4.2 ความหมายเชิงบวกดานวัฒนธรรม 
 

วัฒนธรรมไทย ความมั่นคงของไทย คงรักษาความเปนไทย  
สืบสานวัฒนธรรมไทย เชิดชูความเปนไทย รูคุณคาวัฒนธรรมไทย  
 

2.2.4.3 ความหมายเชิงบวกดานอุดมการณทางสังคม  
 
รักชาติ รักศาสนา รักพระมหากษัตริย เด็กคือทายาทของชาติ 
นําชาติพัฒนา เด็กไทยคือหัวใจของชาติ ยึดมั่นประชาธิปไตย 

 
นําประชาธิปไตย 
 

2.2.4.4 ความหมายเชิงบวกดานจริยธรรม 
 
บําเพ็ญประโยชนสวนรวม ระเบียบวินัย ประหยัด เพียรทําดี 
สัมมาคารวะ มานะ บากบั่น สมานสามัคคี 
รูสามัคคี ประพฤติเรียบรอย ความดี ประพฤติดี 
สรางความดี คุณธรรม ใฝดี สุจริต 
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จรรยางาม ทําตัวใหดี ซื่อสัตย เครงครัดคุณธรรม 
รวมใจพัฒนาสิ่งแวดลอม รักพอแม รักสิ่งดีดี คุณธรรมนําใจ 
รูหนาที ่ จิตบริสุทธิ์ ผูกพันรักสามัคคี มีจิตสาธารณะ 
 

2.2.4.5 ความหมายเชิงบวกดานสุขภาพอนามัย  
รักความสะอาด  รูเลน  แข็งแรง   ไมพ่ึงพายาเสพติด  
ไมยุงเกี่ยวยาเสพติด 

 
สรุปจากการศึกษาคําขวัญวันเด็กพบวา คําขวัญวันเด็ก มีการสรรคําโดยใชความหมายบวก 5 

ดาน ไดแก ความหมายเชิงบวกดานการศึกษาหาความรู  ความหมายเชิงบวกดาน  ความหมายเชิง
บวกดานวัฒนธรรม  ความหมายเชิงบวกดานอุดมการณทางสังคม  ความหมายเชิงบวกดานจริยธรรม  
และความหมายเชิงบวกดานสุขภาพอนามัย    

ผลการศึกษาพบวา คําขวัญวันเด็กที่นายกรัฐมนตรีนิยมใชในความหมายเชิงบวกมากท่ีสุดคือ 
ดานจริยธรรม  รองลงมา คือ ดานการศึกษาหาความรู และความหมายเชิงบวกท่ีนายกรัฐมนตรีใช
นอยที่สุดคือ ความหมายเชิงบวกดานการสงเสริมสุขภาพอนามัย 
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บทที่ 5 

 
การวิเคราะหความพึงพอใจคําขวัญวันเด็ก 

 
เนื่องจากคําขวัญวันเด็กนั้น ผูสงสารคือนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงคจะสงสารไปยังผูรับสาร

คือเด็กและเยาวชน การวิเคราะหความพึงพอใจของเด็กและเยาวชนตอคําขวัญวันเด็กที่นายกรัฐมนตรี
นําเสนอจะทําใหทราบวาคําขวัญใดท่ีเด็กมีความชื่นชอบตามลําดับ  ผูศึกษาจึงไดจัดทําแบบสอบถาม
เพ่ือวัดความพึงพอใจคําขวัญวันเด็กแหงชาติ โดยใชคําถามแบบประเมินคาหรือมาตราสวน  (Rating 
Scale) ไดแก คําถามที่ผูวิจัยตั้งไวเพ่ือ วัดสิ่งที่เปนนามธรรม (Abstract) เชนความพึงพอใจ  คานิยม  
ความซื่อสัตย  ความดีงาม  ความเล่ือมใส  ความรัก  ความตองการ  ความเหมาะสม  หรือความรูสึก
นึกคิดตาง ๆ ดวยการแปลงขอความเปนปริมาณ (Quantities data) คือ เปนตัวเลข ที่ใหผูตอบ
ประเมินขอคําถามที่เปนสิ่งเราออกมาเปนคําตอบที่เปนปริมาณ มาก – นอยเพียงไรได ซึ่งคําถามแบบ
ประเมินคานี้ ใชเกณฑ Liker scale เปนการใหสเกลคําตอบ 5 ระดับ (รวีวรรณ  ชินะตระกูล 2533 : 
44)  ดังนี้  

 
 5 = มากท่ีสุด 
 4 = มาก 
 3 = ปานกลาง  
 2 = นอย 
 1 = นอยที่สุด  
 
เริ่มตนจากการนําคําขวัญวันเด็ก 49 คําขวัญมาจับสลากจัดลําดับคําขวัญใหมเพ่ือลดอคติตอ

คําขวัญทั้งในดานเวลาท่ีเสนอคําขวัญ หรืออคติตอนายกรัฐมนตรีผู ใหคําขวัญแลวจึงจัดทํา
แบบสอบถามซ่ึงประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวนไดแก 1. ประเด็นคําถาม ไดแก คําขวัญวันเด็กของ
นายกรัฐมนตรี 2. ความพึงพอใจคําขวัญวันเด็กแบงออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  
นอย  นอยที่สุด  แลวจึงนําแบบสอบถามนี้ ไปใชกับกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางไดตอบ
แบบสอบถามทุกขอหลังจากน้ันนําแบบสอบถามมาวิเคราะหและสรุปความพึงพอใจคําขวัญวันเด็ก
ดังนี้ 
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ตารางที่ 26 การวิเคราะหความพึงพอใจคําขวัญวันเด็ก 
   
 
 ขอ 

 
 
                ประเด็นคําถาม 

                ความพึงพอใจ   
รวม 

จํานวน 
(คน) 

มาก   
ที่สุด   

 
(5) 

มาก 
 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

 
(3) 

นอย 
 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 

 
(1) 

1 อนาคตของชาติจะสุกใส  หากเด็กไทยแข็งแรง
เรียนดี  และมีความประพฤติเรยีบรอย 58 24 8 10 0 100 

2 จงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอื่น 
และสวนรวม 24 40 26 6 4 100 

3 เด็กไทยคือหัวใจของชาติ 40 30 22 4 4 100 
4 ยึดมั่นประชาธิปไตย  รวมใจพัฒนา  

รักษาสิ่งแวดลอม 38 34 20 8 0 100 
5 ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา   

จงเปนเด็กที่ประหยัด 10 40 34 12 4 100 
6 เด็กดีเปนศรีแกชาติ  เด็กฉลาดชาติเจรญิ 30 34 36 0 0 100 
7 ความเจรญิและความม่ันคงของไทยในอนาคต 

ขึ้นอยูกับเด็กท่ีมีวินัย  เฉลยีวฉลาด 
 และรักชาตยิิ่ง 38 24 32 4 2 100 

8 สามัคคี  มีวินัย  ใฝศึกษา  จรรยางาม 44 30 18 6 2 100 
9 เยาวชนฝกตนดี  มีความสามารถ 22 28 22 26 2 100 
10 เด็กประพฤติดีและศึกษาดีทําใหมอีนาคต

แจมใส 28 40 26 4 2 100 
11 สามัคคีคือพลัง 22 30 20 26 2 100 
12 เด็กไทยมีวินัย ใจสัตยซื่อ  รูประหยัด  

 เครงครัดคณุธรรม 38 32 18 10 2 100 
13 อดทน ขยัน ประหยัด เปนคุณสมบัติของ

เด็กไทย 26 34 24 12 4 100 
14 ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา  

จงเปนเด็กที่รักความสะอาด 6 32 40 18 4 100 
15 เด็กท่ีตองการเห็นอนาคตของชาติรุงเรือง  

จะตองทําตัวใหดี  มีวินัยเสียบดันี ้ 14 36 36 14 0 100 
16 ขยัน ประหยดั ซื่อสัตย มีวินัย 24 40 28 6 2 100 
17 เด็กท่ีดีตองมสีัมมาคารวะ   

มานะ  บากบั่น  และสมานสามัคคี 32 26 32 8 2 100 
18 นิยมไทย มีวินัย ใชประหยัด ใจสัตยซื่อ 

 ถือคุณธรรม 24 46 20 8 2 100 
19 สามัคค ีมีวินัย ใฝเรยีนรู เชิดชูคณุธรรม 44 28 24 4 0 100 
20 สามัคคี นิยมไทย มีวินยั ใฝคุณธรรม 20 22 40 16 2 100 
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ตารางที่ 26 (ตอ)  
 

 
 

ขอ 

 
 

ประเด็นคําถาม 

ความพึงพอใจ  
รวม 

จํานวน 
(คน) 

มาก   
ที่สุด 

 
(5) 

มาก 
 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

 
(3) 

นอย 
 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 

 
(1) 

21 รูหนาท่ี ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด 
 มีวินัย และคณุธรรม 26 40 22 10 0 100 

22 เด็กจะเจรญิ ตองรักเรยีนและเพียรทําด ี 30 42 20 8 0 100 
23 คิดสรางสรรค ขยันใฝรู เชิดชูคุณธรรม 48 38 10 4 0 100 
24 มุงหาความรู เชิดชูความเปนไทย  

หลีกไกลยาเสพตดิ 44 42 10 2 2 100 
25 เด็กคือทายาทของชาติไทย  

ตองรวมใจรวมพลังสรางความสามัคคี 30 32 30 8 0 100 
26 เด็กรุนใหม ตองขยันอาน ขยันเรียน  

กลาคิด กลาพูด 28 36 26 8 2 100 
27 ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา   

จงเปนเด็กที่รักความกาวหนา 18 38 22 18 4 100 
28 มีวินัย ใฝเรยีนรู คูคณุธรรม  

นําประชาธิปไตย 32 36 28 4 0 100 
29 รักวัฒนธรรมไทย ใฝดี มีความคดิ 

 สุจริตใจมั่น  หมั่นศึกษา 34 40 16 10 0 100 
30 ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา จงเปนเด็ก

ที่อยูในระเบียบวินัย 18 40 20 18 4 100 
31 สืบสานวัฒนธรรมไทย รวมใจพัฒนา  

รักษาสิ่งแวดลอม 34 38 22 6 0 100 
32 รักชาติ ศาสน กษัตริย  

เปนสมบตัิของเยาวชนไทย 54 32 8 4 2 100 
 

33 
ขยันศึกษา ใฝหาความรู เชิดชูชาติ  
ศาสน กษัตรยิ  เปนคุณสมบัติของเด็กไทย 

 
48 

 
28 

 
18 

 
4 

 
2 

 
100 

34 ยามเด็กจงหมั่นเรียน  เพียรกระทําด ี
 เติบใหญจะไดมีความสุขความเจรญิ 44 30 18 8 0 100 

35 สามัคค ีมีความรู  คูปญญา  
คงรักษาความเปนไทย    ใสใจเทคโนโลยี 36 42 18 4 0 100 

36 อยากฉลาด ตองขยันอาน ขยันคิด 40 24 32 2 2 100 
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ตารางที่ 26 (ตอ)  
 
   
 
 ขอ 

 
 
                ประเด็นคําถาม 

                ความพึงพอใจ   
รวม 

จํานวน 
(คน) 

 มาก   
ที่สุด    
 
(5) 

มาก 
 
  
(4) 

ปาน
กลาง 
  
(3) 

นอย 
 
  
(2) 

นอย
ที่สุด 
 
 (1) 

37 เรียนใหสนุก เลนใหมคีวามรู  
สูอนาคตท่ีสดใส 44 34 18 2 2 100 

38 รูหนาท่ี มีวินัย ใฝคณุธรรม นําชาติพัฒนา 44 38 16 2 0 100 
39 รูเรียน  รูเลน  รูสามัคคี  เปนความดีที่เด็ก

พึงจํา   24 30 38 6 2 100 
40 รูคุณคาวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝศึกษา  

ไมพึ่งพายาเสพติด 44 42 8 6 0 100 
41 รอบคอบ รูคิด มีจิตสาธารณะ 40 43 11 4 2 100 
42 มีคุณธรรมนําใจ ใชชีวิตพอเพียง  

หลีกเลี่ยงอบายมุข 32 42 18 8 0 100 
43 เรียนรูตลอดชีวิต คิดอยางสรางสรรค 

 กาวทันเทคโนโลยี 28 38 30 2 2 100 
44 รักชาต ิรักพอแม รักเรียน รักสิ่งดดีี 

 อนาคตดีแนนอน 54 30 10 6 0 100 
45 ฉลาดคดิ จิตบรสิุทธ์ิ จุดประกายฝน  

ผูกพันรักสามัคค ี 40 34 22 2 2 100 
46 เด็กดีเปนศรีแกชาต ิเด็กฉลาดชาตมิั่นคง 52 30 16 2 0 100 
47 ขอใหเด็กสมัย ปฏิวัติของขาพเจา  

 จงเปนเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สดุ 22 42 24 10 2 100 
48 รักชาติ ศาสน กษัตริย ใจสตัยซื่อ 

 ถือคุณธรรม 50 36 10 4 0 100 
 

จากตารางที่ 24 การวิเคราะหขอมูลพบวา ความพึงพอใจคําขวัญวันเด็กแหงชาติ มีคะแนน
ความพึงพอใจสูงสุดคือ 58 คําขวัญที่มีคะแนนความพึงพอใจนอยที่สุดคือ 6 เมื่อนําคะแนนมาจัดแบง
ชวงชั้นเปน 5 ระดับจะพบวาระยะความหางระหวางชวงชั้นที่มีความเหมาะสมกับการกระจายของ
ขอมูลคือชวงช้ันละ 10 คะแนน เมื่อใหคาความพึงพอใจในแตละชวงช้ัน จะปรากฏดังนี้ 

50 ขึ้นไป = มากท่ีสุด  
 49- 40   = มาก 
 39- 30   = ปานกลาง 
 29-20 = นอย 
 นอยกวา 19 = นอยที่สุด 
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 ผลการศึกษาความพึงพอใจคําขวัญวันเด็กไดแบงตามชวงความถ่ี พบวามีลักษณะดังตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 27 ความพึงพอใจคําขวัญวันเด็กความถีร่ะดับมากท่ีสุด   
 
ลําดับ นายกรัฐมนตรี คําขวัญ จํานวน 

(คน) 
1 จอมพลถนอม กิตติขจร 

  
อนาคตของชาติจะสุกใส  หากเด็กไทยแข็งแรงเรียนดี 
และมีความประพฤติเรยีบรอย 

58 

2 นายธานินทร  กรัยวิเชียร  รักชาติ ศาสน กษัตริย เปนสมบัตขิองเยาวชนไทย 54 
3 พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร รักชาต ิรักพอแม รักเรียน รักสิ่งดดีี อนาคตดีแนนอน 54 
4 พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน เด็กดีเปนศรีแกชาติ เด็กฉลาดชาตมิั่นคง 52 
5 พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัน  รักชาติ ศาสน กษัตริย ใจสตัยซื่อ   ถือคุณธรรม 50 

 
  จากตารางที่ 27 พบวา คําขวัญวันเด็กที่เด็กพึงพอใจระดับมากที่สุดมีจํานวน 5 คําขวัญ   
ไดแกคําขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติขจร “อนาคตของชาติจะสุกใส  หากเด็กไทย
แข็งแรงเรียนดี และมีความประพฤติเรียบรอย” รองลงมาคือคําขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีนายธานินทร  
กรัยวิเชียร “รักชาติ ศาสน กษัตริย เปนสมบัติของเยาวชนไทย” และพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร “รักชาติ 
รักพอแม รักเรยีน รักสิ่งดดีี อนาคตดีแนนอน”  รองลงมาคือพลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน “เด็กดีเปนศรีแก
ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง”รองลงมาคือพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัน “รักชาติ ศาสน กษัตริย ใจสตัยซื่อ   ถือ
คุณธรรม” 
 คําขวัญที่เด็กพึงพอใจมากท่ีสุดสวนใหญเปนคําขวัญมากกวา 2 วรรค และเปนคําขวัญที่คํา
คลองจอง และมีเนื้อหามากกวาหนึ่งประเภท และเนื้อหาสวนใหญจะเปนเนื้อหาเกี่ยวกับอุดมการณ
ทางสังคม 
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ตารางที่ 28 ตารางความพึงพอใจความถ่ีระดับมาก    
ลําดับ นายกรัฐมนตรี คําขวัญ จํานวน 

(คน) 
1 พลเอกเปรม 

ติณสูลานนท  
ขยันศึกษา ใฝหาความรู เชิดชูชาติ ศาสน กษัตริย  
เปนคุณสมบัติของเด็กไทย 

48 

2 นายอภิสิทธ์ิ   เวชชาชีวะ คิดสรางสรรค ขยันใฝรู เชิดชูคุณธรรม 48 
3 จอมพลถนอม  กิตติขจร 

  
ยามเด็กจงหมั่นเรียน  เพียรกระทําด ีเติบใหญจะไดมี
ความสุขความเจรญิ 

44 

4 พลเอกสรุยุทธ จุลานนท  สามัคค ีมีวินัย ใฝเรยีนรู เชิดชูคณุธรรม 44 
5 นายบรรหาร  ศิลปอาชา มุงหาความรู เชิดชูความเปนไทย หลีกไกลยาเสพตดิ 44 
6 พันตํารวจโททักษิณ  

ชินวัตร 
เรียนใหสนุก เลนใหมคีวามรู สูอนาคตที่สดใส 44 

7 พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัน รูหนาท่ี มีวินัย ใฝคณุธรรม นําชาติพัฒนา 44 
8 พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัน สามัคคี  มีวินัย  ใฝศึกษา  จรรยางาม 44 
9 พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ รูคุณคาวัฒนธรรมไทย  ตั้งใจใฝศึกษา  ไมพึ่งพายาเสพตดิ 44 
10 พลเอกเปรม    

ติณสูลานนท  
สามัคค ี นิยมไทย  มีวินัย  ใฝคณุธรรม 42 

11 พลเอกเกรียงศักดิ์    
ชมะนันทน 

เด็กไทยคือหัวใจของชาติ 40 

12 พันตํารวจโททักษิณ  
ชินวัตร  

อยากฉลาด ตองขยันอาน ขยันคิด 40 

13 นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  รอบคอบ รูคิด มีจิตสาธารณะ 40 
14 นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ฉลาดคิด  จิตบรสิุทธ์ิ  จุดประกายฝน ผูกพันรักสามัคค ี 40 

 
จากตารางที่ 28 พบวา คําขวัญวันเด็กที่เด็กพึงพอใจระดับมาก มีจํานวน 14 คําขวัญ ไดแก  

คําขวัญวันเด็กของพลเอกเปรม ติณสูลานนท “ขยันศึกษา ใฝหาความรู เชิดชูชาติ ศาสน กษัตริย เปน
คุณสมบัติของเด็กไทย”  “สามัคคี  นิยมไทย  มีวินัย  ใฝคุณธรรม”  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  “คิดสรางสรรค 
ขยันใฝรู เชิดชูคุณธรรม”  “รอบคอบ รูคิด มีจิตสาธารณะ”  “ฉลาดคิด  จิตบริสุทธิ์  จุดประกายฝน ผูกพันรัก
สามัคคี”จอมพลถนอม กิตติขจร “ยามเด็กจงหมั่นเรียน  เพียรกระทําดี เติบใหญจะไดมีความสุขความเจริญ” 
พลเอกสุรยุทธ จุลานนท “สามัคคี มีวินัย ใฝเรียนรู เชิดชูคุณธรรม” นายบรรหาร ศิลปะอาชา “มุงหาความรู 
เชิดชูความเปนไทย หลีกไกลยาเสพติด”  พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร “เรียนใหสนุก เลนใหมีความรู สูอนาคต
ที่สดใส” “อยากฉลาด ตองขยันอาน ขยันคิด”พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัน “รูหนาที่ มีวินัย ใฝคุณธรรม นําชาติ
พัฒนา” “สามัคคี  มีวินัย  ใฝศึกษา  จรรยางาม” พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ “รูคุณคาวัฒนธรรมไทย  ตั้งใจใฝ
ศึกษา  ไมพึ่งพายาเสพติด” พลเอกเกรียงศักดิ์   ชมะนันทน “เด็กไทยคือหัวใจของชาติ” 
 คําขวัญที่เด็กพึงพอใจมากสวนใหญเปนคําขวัญมากกวา 2 วรรค และเปนคําขวัญที่คําคลอง
จอง และมีเนื้อหามากกวาหนึ่งประเภท และเนื้อหาสวนใหญจะเปนเนื้อหาเก่ียวกับความดีงามและ
สงเสริมการอนุรักษความเปนไทย 
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 ตารางที่ 29 ความพึงพอใจคําขวัญวันเด็กความถี่ระดับปานกลาง   
 

 
จากตารางที่ 29 พบวา คําขวัญวันเด็กที่เด็กพึงพอใจระดับปานกลาง มีจํานวน 12 คําขวัญ 

ไดแก คําขวัญวันเด็กของนายชวน หลีกภัย “ยึดมั่นประชาธิปไตย  รวมใจพัฒนา  รักษาสิ่งแวดลอม” “สืบ
สานวัฒนธรรมไทย   รวมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดลอม”  “มีวินัย ใฝเรียนรู คูคุณธรรม นําประชาธิปไตย”จอมพล
ถนอม กิตติขจร “ความเจริญและความมั่นคงของไทยในอนาคต ขึ้นอยูกับเด็กท่ีมีวินัยเฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง” 
“เด็กท่ีดีตองมีสัมมาคารวะ  มานะ  บากบ่ัน  และสมานสามัคคี”  “เด็กดีเปนศรีแกชาติ  เด็กฉลาดชาติเจริญ” 

ติณสูลานนท “เด็กไทยมีวินัย ใจสัตยซื่อ  รูประหยัด  เครงครัดคุณธรรม”  "รักวัฒนธรรมไทย  ใฝ
ดี มีความคิด  สุจริตใจมั่น  หมั่นศึกษา” นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร “สามัคคี  มีความรู  คูปญญา  คง
รักษาความเปนไทย  ใสใจเทคโนโลยี”  พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท “มีคุณธรรมนําใจ ใชชีวิตพอเพียง 
หลีกเลี่ยงอบายมุข”  นายสัญญา ธรรมศักดิ์ “เด็กคือทายาทของชาติไทย  ตองรวมใจรวมพลังสรางความดี” 

คําขวัญวันเด็กที่เด็กพึงพอปานกลางสวนใหญเปนคําขวัญมากกวา 2 วรรค และเปนคําขวัญที่
คําคลองจอง และมีเนื้อหามากกวาหนึ่งประเภท 
 
 
 

ลําดับ นายกรัฐมนตรี คําขวัญ จํานวน  
(คน) 

1 นายชวน  หลีกภัย ยึดมั่นประชาธิปไตย  รวมใจพัฒนา  รักษาสิ่งแวดลอม 38 
2 จอมพลถนอม  

กิตติขจร  
ความเจรญิและความม่ันคงของไทยในอนาคต ขึ้นอยูกับเด็กท่ี
มีวินัยเฉลยีวฉลาดและรักชาติยิ่ง 

38 

3 พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท 

เด็กไทยมีวินัย ใจสัตยซื่อ  รูประหยัด  เครงครดัคณุธรรม 38 

4 นางสาวย่ิงลักษณ 
ชินวัตร 

สามัคค ีมีความรู  คูปญญา คงรักษาความเปนไทย    
 ใสใจเทคโนโลยี 

36 

5 พลเอกเปรม  
ติณสูลานนท  

รักวัฒนธรรมไทย   ใฝดี   มีความคิด  สุจรติใจมั่น    
 หมั่นศึกษา 

34 

6 นายชวน   หลีกภัย  สืบสานวัฒนธรรมไทย   รวมใจพฒันา รักษาสิ่งแวดลอม 34 
7 จอมพลถนอม กิตติขจร เด็กท่ีดีตองมสีัมมาคารวะ  มานะ  บากบั่น  และสมาน

สามัคค ี
32 

8 นายชวน หลีกภัย  มีวินัย ใฝเรยีนรู คูคณุธรรม นําประชาธิปไตย 32 
9 พลเอกสรุยุทธ  

จุลานนท  
มีคุณธรรมนําใจ ใชชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข 32 

10 จอมพลถนอม กิตติขจร เด็กดีเปนศรีแกชาติ  เด็กฉลาดชาติเจรญิ 30 
11 จอมพลถนอม กิตติขจร เด็กจะเจรญิตองรักเรียนและเพียรทําดี 30 
12 นายสัญญา ธรรมศักดิ์  เด็กคือทายาทของชาติไทย  ตองรวมใจรวมพลังสรางความดี 30 

พลเอกเปรม 
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ตารางที่ 30  ความพึงพอใจคําขวัญวันเด็กความถี่ระดับนอย   
 
ลําดับ นายกรัฐมนตรี คําขวัญ จํานวน 

(คน) 
1 จอมพลถนอม  กิตติขจร เด็กประพฤติดีและศึกษาดี  ทําใหมีอนาคตแจมใส 28 
2 พันตํารวจโททักษิณ  

ชินวัตร 
เด็กรุนใหม ตองขยันอาน ขยันเรียน กลาคิด กลาพดู 28 

3 พันตํารวจโททักษิณ  
ชินวัตร 

เรียนรูตลอดชีวิต คิดอยางสรางสรรค กาวทันเทคโนโลยี 28 

4 พลเอกเกรียงศักดิ ์
 ชมะนันทน  

อดทน ขยัน ประหยัด เปนคุณสมบัติของเด็กไทย 26 

5 พลเอกเปรม  
ติณสูลานนท 

รูหนาท่ี ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด มวีินัยและคณุธรรม 26 

6 จอมพล ป.  
พิบูลสงคราม 

จงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอื่นและสวนรวม 24 

7 นายชวน หลีกภัย ขยัน ประหยดั ซื่อสัตย มีวินัย 24 
8 จอมพลถนอม กิตติขจร รูเรียน  รูเลน  รูสามัคคี  เปนความดีที่เด็กพึงจํา 24 
9 นายสัญญา  ธรรมศักดิ ์ สามัคคีคือพลัง 22 
10 จอมพลถนอม  กิตติขจร เยาวชนฝกตนดี  มีความสามารถ 22 
11 จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา    จงเปนเด็กที่มีความ

ขยันหมั่นเพียร 
22 

12 พลเอกเปรม   
ติณสูลานนท 

นิยมไทย  มีวินัย  ใชประหยัด  ใจสัตยซื่อ ถือคุณธรรม 20 

 
จากตารางที่ 30 พบวา คําขวัญวันเด็กที่เด็กพึงพอใจระดับนอย มีจํานวน 12 คําขวัญ ไดแก 

คําขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม  กิตติขจร “เด็กประพฤติดีและศึกษาดี  ทําใหมีอนาคต
แจมใส”  “รูเรียน  รูเลน  รูสามัคคี  เปนความดีที่เด็กพึงจํา”  พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร “เด็กรุนใหม ตอง
ขยันอาน ขยันเรียน กลาคิด กลาพูด” “เรียนรูตลอดชีวิต คิดอยางสรางสรรค กาวทันเทคโนโลยี” พลเอกเกรียง
ศักด์ิ ชมะนันทน “อดทน ขยัน ประหยัด เปนคุณสมบัติของเด็กไทย”  พลเอกเปรม ติณสูลานนท “รูหนาที่ 
ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม” “นิยมไทย  มีวินัย  ใชประหยัด  ใจสัตยซื่อ ถือคุณธรรม” จอมพล ป. 
พิบูลสงคราม “จงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอื่นและสวนรวม” นายชวน หลีกภัย “ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย มี
วินัย”  จอมพลถนอม  กิตติขจร  “รูเรียน  รูเลน  รูสามัคคี  เปนความดีที่เด็กพึงจํา”  นายสัญญา  ธรรมศักดิ์  
“สามัคคีคือพลัง”  จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต “ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา  จงเปนเด็กที่รักความกาวหนา” 
“ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา    จงเปนเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียร”  

คําขวัญที่เด็กพึงพอใจนอยสวนใหญเปนคําขวัญมากกวา 2 วรรค และเปนคําขวัญที่คําคลอง
จอง และมีเนื้อหามากกวาหนึ่งประเภท 
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ตารางที่ 31 ความพึงพอใจคําขวัญวันเด็กความถี่ระดับนอยที่สุด  
 
ลําดับ นายกรัฐมนตร ี คําขวัญ จํานวน 

(คน) 
1 จอมพลสฤษดิ ์

ธนะรัชต 
ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา จงเปนเด็กที่อยูในระเบียบวินัย 18 

2 จอมพลสฤษดิ ์
ธนะรัชต 

ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา  จงเปนเด็กที่รักความกาวหนา 18 

3 มรว. คึกฤทธ์ิ 
ปราโมช 

เด็กท่ีตองการเห็นอนาคตของชาติรุงเรือง  จะตองทําตัวใหดีมีวินยั
เสียบดันี ้

14 

4 จอมพลสฤษดิ์  
ธนะรัชต  

ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา  จงเปนเด็กที่ประหยัด 10 

5 จอมพลสฤษดิ์   
ธนะรัชต  

ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา  จงเปนเด็กที่รักความสะอาด 6 

 
จากตารางที่ 31 พบวา คําขวัญวันเด็กที่เด็กพึงพอใจระดับนอยที่สุดมีจํานวน 5 คําขวัญ 

ไดแก คําขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต “ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา จงเปน
เด็กท่ีอยูในระเบียบวินัย” “ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา  จงเปนเด็กที่รักความกาวหนา”“ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติ
ของขาพเจา  จงเปนเด็กท่ีประหยัด”  “ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา จงเปนเด็กที่รักความสะอาด”  
หมอมราชวงศคึกฤทธ์ิ ปราโมช “เด็กท่ีตองการเห็นอนาคตของชาติรุงเรือง  จะตองทําตัวใหดีมีวินัยเสียบัดนี้” 

คําขวัญที่เด็กพึงพอใจนอยสุด สวนมากจะเปนคําขวัญของนายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์  
ธนะรัชต จํานวน 4 คําขวัญ  เนื่องจากคําขวัญดังกลาวมีลักษณะบังคับใหทํา เปนคําที่ไมเปน
ประชาธิปไตย ไมมีคําสัมผัส มีจํานวนวรรคเพียง 2 วรรค และมีเนื้อหาเพียงประเภทเดียว 
 

จากตาราง สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจคําขวัญวันเด็กแหงชาติ  พบวาเด็กในฐานะผูรับ
สารเลือกคําขวัญที่พึงพอใจในระดับมากที่สุด 5 คําขวัญ ไดแกคําขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีจอม
พลถนอม กิตติขจร “อนาคตของชาติจะสุกใส  หากเด็กไทยแข็งแรงเรียนดี และมีความประพฤติเรียบรอย” 
รองลงมาคือคําขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีนายธานินทร  กรัยวิเชียร  “รักชาติ ศาสน กษัตริย เปน
สมบัติของเยาวชนไทย” และพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร “รักชาติ รักพอแม รักเรียน รักสิ่งดีดี อนาคตดี
แนนอน”  รองลงมาคือพลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน “เด็กดีเปนศรีแกชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง”รองลงมา
คือพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัน “รักชาติ ศาสน กษัตริย ใจสัตยซื่อ   ถือคุณธรรม” 
 คําขวัญที่เด็กพึงพอใจมากที่สุดสวนใหญเปนคําขวัญมากกวา 2 วรรค และเปนคําขวัญที่มีคํา
สัมผัสคลองจอง และมีเนื้อหามากกวาหนึ่งประเภท และเนื้อหาสวนใหญจะเปนเนื้อหาเก่ียวกับ
อุดมการณทางสังคม 
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สวนคําขวัญวันเด็กที่เด็กพึงพอใจระดับนอยที่สุดมีจํานวน 5 คําขวัญ ไดแก คําขวัญวันเด็ก
ของนายกรัฐมนตรีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต “ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา จงเปนเด็กที่อยูในระเบียบวินัย” 
“ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา  จงเปนเด็กที่รักความกาวหนา”“ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา  จงเปนเด็กที่
ประหยัด”  “ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา จงเปนเด็กที่รักความสะอาด” หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช 
“เด็กท่ีตองการเห็นอนาคตของชาติรุงเรือง  จะตองทําตัวใหดีมีวินัยเสียบัดนี้” 

คําขวัญที่เด็กพึงพอใจนอยสุด พบวาคําขวัญวันเด็กดังกลาวมีลักษณะบังคับใหทํา เปนคําที่ไม
เปนประชาธิปไตย “ปฏิวัติ”  ไมมีคําสัมผัสคลองจอง  มีจํานวนวรรคเพียง 2 วรรค และมีเนื้อหาเพียง
ประเภทเดียว 
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บทที่ 6 
 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 
 การคนควาอิสระฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาคําขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีไทยตั้งแต
ปพุทธศักราช 2499-2555 จํานวน 48 คําขวัญ เพื่อวิเคราะหเนื้อหาคําขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรี
ไทยใน เพ่ือวิเคราะหดานรูปแบบการเขียนและการใชภาษาและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของคําขวัญ
วันเด็กของนายกรัฐมนตรีไทย 
  

ผลการศึกษาคําขวัญวันเด็กสรุปไดวา ในดานของเนื้อหาคําขวัญมีเนื้อหาที่สอดคลองกับ
นโยบายที่เกี่ยวกับเด็กในเรื่องการศึกษา จริยธรรม อุดมการณทางสังคม  ประเพณีวัฒนธรรม  
สุขภาพอนามัย  และการสงเสริมสิ่งแวดลอม หากจําแนกคําขวัญตามการปรากฏของเน้ือหาท้ัง 6 
ประเภท พบวาจะมีคําขวัญที่มีเนื้อหาประเภทเดียวและคําขวัญที่มีเนื้อหาหลายประเภท  คําขวัญที่มี
เน้ือหาประเภทเดียว และคําขวัญที่มีเนื้อหาหลายประเภท ผลการศึกษาพบวาคําขวัญวันเด็กที่มี
เนื้อหาประเภทเดียวที่นายกรัฐมนตรีไทยสวนใหญใหความสําคัญมากที่สุดคือ เรื่องจริยธรรม และ
เน้ือหาหลายประเภทท่ีนายกรัฐมนตรีใหความสําคัญมากที่สุดคือ คําขวัญประเภทการศึกษาและ
จริยธรรม  

 
ในดานรูปแบบและการใชภาษาพบวา  คําขวัญวันเด็กแหงชาติมีรูปแบบการสรางขอความ

ดวยการแบงเปนวรรค ตั้งแต 1-6 วรรค จํานวนวรรคท่ีพบมากที่สุดคือ จํานวนวรรค 4 วรรค พบ 15 
คําขวัญ ในดานการใชประโยค  หากใชเกณฑเร่ืองประโยคตามเจตนา ผูสงสารจะเรียบเรียงรูป
ประโยค 2 ประเภทคือ ประโยคบอกใหทราบ 41  คําขวัญ และประโยคส่ัง พบ 7 คําขวัญ 

 
ดานการใชภาษาในคําขวัญวันเด็กพบวาคําขวัญวันเด็กมีการใชภาษาที่เด็กสามารถจดจําได

งาย ไดแก การใชคําคลองจอง การใชคําซ้ํา การใชคําคลองจอง พบ 39 คําขวัญ ดานการซํ้าคํา พบวา
คําขวัญวันเด็กมีการซ้ําคําวา “เด็ก” มากที่สุด เนื่องจากผูสงสารตองการเนนย้ําใหเด็กปฏิบัติตามคํา
ขวัญ และดานการสรรคํานั้นพบวาคําขวัญวันเด็กผูสงสารเลือกสรรคําที่ สั้น กระชับ จดจําไดงาย และ
ใชคําท่ีมีความหมายบวก ไดแก ความหมายเชิงบวกดานการศึกษาหาความรู  ความหมายเชิงบวกดาน
วัฒนธรรม  ความหมายเชิงบวกดานอุดมการณทางสังคม  ความหมายเชิงบวกดานจริยธรรม  
ความหมายเชิงบวกดานสุขภาพอนามัย   พบวานายกรัฐมนตรีในฐานะผูสงสารเลือกใชคําที่มี
ความหมายเชิงบวกดานจริยธรรมมากที่สุด จํานวน 28 คํา 

 
ในดานการวิเคราะหความพึงพอใจคําขวัญวันเด็ก พบวาคําขวัญวันเด็กที่กลุมตัวอยางพึง

พอใจมากท่ีสุด ความพึงพอใจท่ีเด็กใหคะแนนมากท่ีสุดพบ 5 คําขวัญ ไดแก อนาคตของชาติจะสุกใส  
หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี และมีความประพฤติเรียบรอย,  รักชาติ ศาสน กษัตริย เปนสมบัติของ
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เยาวชนไทย , รักชาติ  รักพอแม รักเรียน  รักสิ่งดีดี  อนาคตดีแนนอน, รักชาติ ศาสน กษัตริย ใจสัตย
ซื่อ ถือคุณธรรม และคําขวัญที่เด็กใหความพึงพอใจในระดับที่นอยท่ีสุด พบ 5 คําขวัญ ไดแก ขอให
เด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา จงเปนเด็กที่ประหยัด ,  ขอใหสมัยปฏิวัติของขาพเจา จงเปนเด็กที่รัก
ความกาวหนา, ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา  จงเปนเด็กที่รักความสะอาด , เด็กที่ตองการเห็น
อนาคตของชาติรุงเรือง จะตองทําตัวใหดี มีวินัยเสียแตบัดนี้, ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา  จงเปน
เด็กท่ีอยูในระเบียบวินัย”  

จะเห็นไดวาเด็กในฐานะผูรับสารจะพึงพอใจกับคําขวัญที่มีเนื้อหาหลายดานมากกวาคําขวัญที่
มีเนื้อหาดานเดียว และคําขวัญที่มีคําคลองจอง คําที่มีความหมายบวกที่เด็กมีความชื่นชอบมากสวน
ใหญจะเปนความหมายบวกดาน อุดมการณทางสังคม  และเด็กไมชอบการใชประโยคสั่งและคําที่ไม
เปนประชาธิปไตยเชนคําขวัญของนายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ที่ปรากฏคําวา “ปฏิวัติ”  
  
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคําขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีไทยตามแนวคิดเรื่องการสื่อสาร ที่ผูสงสาร 
(นายกรัฐมนตรี) ตองการสงสาร(คําขวัญวันเด็ก)ไปยังผูรับสารทุกคน (เด็กและเยาวชน) เพ่ือใหสาร 
(คําขวัญวันเด็ก) บรรลุตามวัตถุประสงค คือการทําให คําขวัญวันเด็กเปนที่พึงพอใจของผูรับสาร ซึ่งผู
ศึกษาพบลักษณะที่นาสนใจคือ  
 
   1. การที่คําขวัญวันเด็กมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับจริยธรรม เนื่องจากนายกรัฐมนตรีในฐานะผูนํา
ประเทศ ตองการเห็นอนาคตของชาติมีความกาวหนาและเจริญรุงเรือง จึงตองปลูกฝงและแนะนําให
เด็กและเยาวชนปฏิบัติตามคําขวัญวันเด็ก ในสมัยนั้น ๆ เนื้อหาคําขวัญของวันเด็กแหงชาติมีทั้งเนื้อหา
ประเภทเดียวและเนื้อหาหลายประเภท ทั้งนี้ข้ึนอยูกับนายกรัฐมนตรีวาตองการเนนหาเกี่ยวกับเรื่องใด 
 2. การท่ีคําขวัญวันเด็กมีลักษณะเฉพาะ คือ ใชคําที่สั้น กระชับ ใชคําที่มีคลองจองกันเพราะ
ตองการใหผูรับสารจดจําไดงาย  
 3. การที่ผูรับสารมีความพึงพอใจตอคําขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีทุกสมัยแตมีความพึง
พอใจในระดับที่ตางกันกลาวคือ คําขวัญวันเด็กที่ผูรับสารใหความพึงพอใจมากที่สุดคือ คําขวัญที่การ
ใชคําคลองจอง และมีเนื้อหาหลายประเภท ทั้งนี้ผูรับสารเปนเด็กและเยาวชน การใชคําคลองจองจึง
ทําใหเด็กพอใจเน่ืองจากจดจําไดงาย  

 
ดานเนื้อหาเด็กจะพึงพอใจกับคําขวัญที่มีเนื้อหาประเภทอุดมการณทางสังคม เชน ความรัก

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะเนื้อหาท่ีเด็กคุนเคยเนื่องจากไดรับการบมเพาะ
หลอหลอมจากสังคม เมื่อถูกนํามาสรางในรูปแบบคําขวัญ  เด็กจะพึงพอใจเนื่องจากตรงกับความเชื่อ
ที่อยูในมโนสํานึกของเด็กไทยตลอดมา  

สวนคําขวัญที่เด็กใหความพึงพอใจนอยที่สุดคือ คําขวัญที่มีลักษณะเปนประโยคสั่ง และมีคํา
ที่ไมเปนประชาธิปไตยรวมอยูดวยเชน “ขอใหเด็กสมัยปฏิวัติของขาพเจา  จงเปนเด็กที่ประหยัด” คํา
ขวัญดังกลาวเด็กชื่นชอบนอยเนื่องจากเด็กปรารถนาจะไดไดรับฟงคําที่ไมเปนคําสั่ง คําที่มีความหมาย
บวก   ดานของรูปแบบการใชภาษาพบวา เด็กไมชอบคําขวัญที่ไมมีคําสัมผัสคลองจอง เพราะจดจําได
ยากและไมไพเราะสละสลวย  
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ขอเสนอแนะ 
 เนื่องจากคําขวัญวันเด็กแหงชาติเปนคําขวัญที่นายกรัฐมนตรีไทยมอบใหกับเด็ก ๆ ปละครั้ง 
ถือเปนคําขวัญเฉพาะที่มีขึ้นในโอกาสวันสําคัญคือ วันเด็กแหงชาติ คําขวัญวันเด็กแหงชาติยังสะทอน
จุดมุงหมายในเนื้อหาของคําขวัญเพ่ือใหเด็กไดปฏิบัติเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต สารนิพนธฉบับนี้
ผูศึกษาไดเนนเน้ือหาและรูปแบบการใชภาษาของคําขวัญวันเด็กเปนสําคัญ หากผูสนใจตองการศึกษา
เรื่องคําขวัญวันเด็กแหงชาติ ผูศึกษาขอเสนอแนะประเด็นที่จะศึกษา คือศึกษาภาพลักษณของ
นายกรัฐมนตรีที่สะทอนในคําขวัญวันเด็กแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการอางอิง 
 หนังสือ 
 
กอ สวัสดิพาณิชย.(2518).วัยรุนกับคานิยมและระบบศีลธรรมในเรื่องนารูเกี่ยวกับการศึกษา.  
             กรุงเทพฯ: กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 
 
เพลิง ภูผา.(2538).จอมพลผูพลิกแผนดิน สฤษด์ิ ธนะรัชต. กรุงเทพฯ:ไพลิน. 
 
ราชบัณฑิตยสถาน.(2546).พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 25452.กรุงเทพฯ : นานมีบุค  
            พับลิเคชั่นส. 
 
เริงศักดิ์ กําธร.(2538).ชีวประวัติ ชวน หลีกภัย จากสามัญชนสูนายกรัฐมนตรีคนที่20.พิมพครั้งที่  
         6.กรุงเทพฯ : บางหลวง. 
  
ชวลิต ผูภักดี.(2543). ภาษาเฉพาะกิจ.กรุงเทพฯ : พิสิษฐการพิมพ. 
 
ดวงเดือน พันธุมนาวินและเพ็ญแข ประจนปจจนึก. (2520).จริยธรรมของเยาวชนไทย.พิมพครั้งที่ 2   
       กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
 
ดิเรกชัย มหัทธนะสิน.(2529).ถอยคําสํานวน : แนวคิดเชิงภาษาศาสตร.กรุงเทพฯ : สุกัญญา 
 
ธนากิต ประวัตินายกรัฐมนตรีไทย. (2545).กรุงเทพฯ : ปรามิด 
 
นรนิติ เศรษฐบุตร.(2531).สัญญา ธรรมศักดิ์ ชีวิตและงาน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
 
บรรจบ พันธุเมธา.(2541).ลักษณะภาษาไทย.พิมพครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
 
บุญยงค เกศเทศ.(2532).คําไทย.กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. 
 
ประเทือง คลายสุบรรณ.(2528).สํานวนไทย.พิมพครั้งที่8. กรุงเทพฯ : สุทธิการพิมพ. 
 
ประภาศรี สีหอําไพ.(2535).พื้นฐานการศึกษาการศาสนาและจริยธรรม.กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ  
          มหาวิทยาลัย. 
 
วิจินตน ภาณุพงศ และคณะกระทรวงศึกษาธิการ.(2552).หนังสืออุเทศภาไทย ชุด บรรทัดฐาน               
          ภาษาไทย เลม 3 : ชนิดของคํา วลี ประโยคสัมพันธสาร. กรุงเทพฯ : สกสค. 
 
สรวง  วงศสุวรรณเลิศ. (2545). พล.อ.เปรม ติณสูลานนท รัฐบุรุษคูแผนดิน.กรุงเทพฯ :พระอาทิตย. 

104 



 
สาโรช บัวศรี.(2526).จริยธรรมศึกษา.กรุงเทพฯ : คุรุสภา. 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.(2535).เอกสารการสอนชุดวิชา หนวยท่ี 1-8 หลักและทฤษฎีการ  
          สื่อสาร.พิมพครั้งที่9. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
สุธาชัย ยิ้มประเสริฐกุล. (2551). สายธารประวัติศาสตรประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ : พี.เพรส. 
 
วิทยานิพนธ 
 
จงกล เขียวจันทรแสง.(2550). “การวิเคราะหคําขวัญประจําตําบลในจังหวัดอุตรดิตร”. วิทยานิพนธ  
         ปริญญามหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
 
ธีระพงศ นิพัทธสัจก.(2547). “กลวิธีทางภาษาของคําขวัญกับการสรางภาพลักษณของบริษัทประกัน 
           วินาศภัยในประเทศไทย”. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะ  
           ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
 
นพรัตน ตฤณชาติวณิชย.(2536). “การวิเคราะหคําขวัญในฐานะกลไกการสรางอุดมการณของรัฐ ใน 
           สมัยจอมพล . พิบูลสงคราม (2481-2487)”. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาตร   
           จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 
นวรรณ พันธุเมธา และคณะ.(2527). “คําขวัญในภาษาไทย”. รายงานการวิจัย 700 ปลายสือไทย   
          ฝายวิจัยจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย. 
 
ภัทรวรรณ ภูผกา.(2554). “วิเคราะหคานิยมที่ปรากฏในคําขวัญวันเด็ก”. วิทยานิพนธปริญญา  
          มหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
 
สาวสุดา กุศลศารทูล. (2541). “วิเคราะหเนื้อหาของคําขวัญประจําจังหวัด”. วิทยานิพนธปริญญา  
           มหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
 
อุทัย จุลเจริญ.(2540). “การศึกษาคําขวัญตามนโยบายสรางชาติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ใน 
          ระหวางพุทธศักราช 2485-2487” . วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร   
          มหาวิทยาลัยมหิดล. 
 
ออนไลน 
สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.(2526). นโยบายรัฐบาล. เขาถึงเมื่อ 27 มีนาคม เขาถึงไดจาก    
          http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main21.htm 

      105 



ประวัติผูศึกษา 
 

ชื่อ-สกุล   นางบุญญาภา อักษรกาญจน 
วันเดือนปเกิด  27 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2526  
ที่อยู 118/59   ถนนตลิ่งชัน   ตําบลบางรักพัฒนา   อําเภอบางบัวทอง  

จังหวัดนนทบุรี    รหัสไปรษณีย 11110 
สถานที่ทํางาน โรงเรียนราชวินิต  มัธยม  เลขที่ 181  ถนนพิษณุโลก  แขวงสวนจิตรลดา  เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย  10300  
โทรศัพท 022820117 ตอ 105, 102 

  
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2549  สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต  วิชาเอก ภาษาไทย  

วิชาโท จิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

พ.ศ. 2553  ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2551-2554  ครูจางโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
พ.ศ. 2555-ปจจุบัน ขาราชการครูโรงเรียนราชวินิตมัธยม  
 
 
 

    106 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Chapter6
	Bibliography



