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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาษาที่ใชสื่อสารในหองสนทนา 
และใชวิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการสนทนาจากหองสนทนาในเว็บไซตสนุก จํานวน 4 หอง ไดแก หอง
สนุกแชท หองคุณหนูนอนดึก หองมหาวิทยาลัย และหองอาวุโส รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูล
หลัก จํานวน 26 คน ไดแก นักศึกษาปริญญาตรี 10 คน ผูใชอินเทอรเน็ต 10 คน และนักวิชาการดานภาษา 
ศาสตรและนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 6 คน ผลวิจัยการวิเคราะหเนื้อหา พบวา ในหองสนทนา  
ทั้ง 4 หอง มีการใชประโยคบอกเลา ประโยคคําถาม ประโยคความเดียว และการตัดคํามากที่สุดใน     
การสนทนา นอกจากนี้การใชรูปแบบสัญลักษณในการสนทนา พบวา มีการใชการใชสัญลักษณสื่อ
อารมณ (Emoticons) การใชตัวอักษรแอสกี (ASCII ART) และการใชขอความแสดงอารมณ ผลการ
สัมภาษณเชิงลึกนักศึกษาและผูใชอินเทอรเน็ต พบวา นักศึกษาระบุวาไมไดนําภาษาที่ใชทางหองสนทนา
มาใชในชีวิตประจําวัน สวนผูใชอินเทอรเน็ตระบุวาการใชภาษาทางหองสนทนามีผลตอการใชภาษา   
ในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเปนความเคยชินและทําใหสับสนในการสะกดคําในภาษาเขียน อยางไรก็  
ตามนักวิชาการระบุวาการใชภาษาในหองสนทนาของวัยรุนเปนเรื่องธรรมชาติและไมใชเรื่องแปลก      
ที่จะใชภาษาเหลานี้ในการสนทนา 

 
ABSTRACT 

This study is a qualitative research which aims to study the communicative language used 
in the chat room.  The researcher used the content analysis to count and categorize the format 
of the spoken language appearing in the conversations in 4 chat rooms of Sanook website: Chat 
Sanook, Khun Noo Non Duek, Mahawittayalai, and Awuso.  Also, the in-depth interviews with 
26 interviewees were conducted: 10 undergraduate students, 10 Internet users, and 6 linguists 
and IT practitioners.  The result of the content analysis reveals the use of the affirmative 
sentence, interrogative sentence, simple sentence, and word segmentation in the conversations 
in all 4 chat rooms.  Moreover, there also appeared emoticons, the ASCII ART, and emotional 
words.  The in-depth interviews reveal that the language used in the chat rooms did not affect 
the students’ language in their daily life but did affect the Internet users’ daily life language 
since they got used to online language and being confused of word spelling.  In addition, the 
academicians believed that the adolescents’ language used in the chat rooms is a common 
phenomena and it is normal that this type of language is used in their online communication. 
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บทนํา 
ปจจุบันความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกใน

ดานขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยทุก
รูปแบบ ทําใหการรับขอมูลขาวสารของประชากรโลกเปน 
ไปอยางรวดเร็วและสามารถกระจายไปยังทั่วทุกมุมโลกได
อยางกวางขวางและมากขึ้น สื่อมวลชนและระบบการสื่อ 
สารมวลชนระหวางประเทศทําใหมนุษยสามารถสื่อสาร
และรับรูเรื่องราวของกันและกันไดอยางรวดเร็วและใกล 
ชิดกันมากขึ้น (ดรุณี  หิรัญรักษ, 2542) นอกจากนั้น เทค-
โนโลยีสารสนเทศยังเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิต 
ประจําวันของมนุษยในทุกๆ ดานจนแทบจะเปนสวนหนึ่ง
ของชีวิตของคนในสังคม โดยเทคโนโลยีสารสนเทศได 
ถูกพัฒนาใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไปอยางไมหยุดยั้ง เทค-
โนโลยีสารสนเทศเอื้ออํานวยความสะดวกใหแกมนุษย   
ในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนดานการสื่อสาร การคมนาคม
ซึ่งทําใหมนุษยสามารถติดตอถึงกันขามทวีปไดอยางรวด 
เร็ว และยังมีดานการศึกษา ดานการแพทย ฯลฯ แตใน 
ขณะเดียวกันเทคโนโลยีสารสนเทศอาจกอใหเกิดโทษ
มหันตได หากมนุษยนําไปใชในทางที่ผิด เชน การโจร-
กรรมขอมูล การลักลอบเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลของ
ธนาคารหรือโรงพยาบาล การสรางขีปนาวุธและระเบิด
นิวเคลียรตางๆ สิ่งเหลานี้ลวนกอใหเกิดโทษอยางรายแรง 
ทําใหเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวนมาก  

นอกจากนี้ประเทศไทยยังตองเผชิญกับการเปลี่ยน 
แปลงอยางรวดเร็ว สิ่งตางๆ ที่มาพรอมกับกระแสโลกา-   
ภิวัตน ไมวาจะเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัย แมกระทั่งสื่อ
ตางๆ ทั้งจากภายในประเทศ และภายนอกประเทศหลาย
ดาน เนื่องจากสังคมไทยเปนสังคมแบบเปด  จึงมีการ
เปดรับวัฒนธรรมจากภายนอกเขามาอยางหลากหลาย ทั้ง
ในเรื่องสังคม และอิทธิพลของเทคโนโลยี การคมนาคม   
ที่เจริญกาวหนา รวมทั้งสื่อตางๆ เปนเหตุทําใหวัฒนธรรม
ตางชาติหล่ังไหลเขามาแทนที่วิถีชีวิตของคนไทยอยาง
รวดเร็ว ประเทศไทยมีความเจริญกาวหนาทางการติดตอ 
สื่อสารมากขึ้นทุกๆ วัน มีการรับวัฒนธรรมทางตะวันตก
เขามาใชอยางแพรหลาย การแพรหลายทางดานเทคโนโลยี
สมัยใหม การศึกษาสมัยใหมและการสื่อสารทําไดรวดเร็ว 
 

 
 

และสะดวกมากขึ้น งายขึ้น รวดเร็วขึ้น ทําใหสังคมไทย  
เริ่มมีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงทางดานตางๆ มากขึ้น 
หรือพูดไดอีกนัยหนึ่งวา “สังคมไทยกาวไปสูความเปน
สมัยใหมมากขึ้น” (วนิดา  จันทรุจิรากร, 2537) 

การสื่อสารในยุคปจจุบันที่เปนยุคไรพรมแดนนั้น 
สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายเปนจํานวนมากไดในระยะ 
เวลาอันสั้น และใชตนทุนในการลงทุนต่ําโดยผานทาง
อินเทอรเน็ต ในปจจุบันมีการใชอินเทอรเน็ตอยูทั่วไป  
ดานการสนทนาผานทางอินเทอรเน็ตก็พัฒนาขึ้นอยาง  
เห็นไดชัดเจน จากกลุมบุคคลที่สนทนากันเฉพาะใน
มหาวิทยาลัย กลายเปนชุมชนนักสนทนาขนาดใหญมีคน
เขาสูหองสนทนาเปนจํานวนมากในแตละวัน การสนทนา
ผานทางอินเทอรเน็ต ไดรับความนิยมเปนอยางมากเพราะ
ความตองการพื้นฐานของกลุมบุคคลในสังคมที่มักตอง 
การอยูรวมกันเปนสังคม รูจักเพื่อนใหม และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น (วนิดา  จันทรุจิรากร, 2537) 

ดังนั้น การใชภาษาสนทนาทางอินเทอรเน็ตซึ่งมี 
ความผิดพลาดบอยๆ อาจสงผลกระทบตอภาษาที่ใชใน 
การเขียน การเรียน และการทํางาน การสะกดที่ไมถูกตอง
นั้นอาจเปนเพราะหองสนทนาตองการความสะดวกในการ
พิมพ หรือสะกดผิดโดยไมไดต้ังใจ แตถามองกันอยางลึก 
ซึ้ง การใชภาษาในการสนทนาผานทางอินเทอรเน็ต อาจมี
อิทธิพลตอการใชภาษาของคนรุนหลัง ซึ่งลักษณะภาษาที่
ใชสนทนาผานทางอินเทอรเน็ต มีตัวอยางดังตอไปนี้ เชน 
คะ เปน คระ/ฆะ/ขระ/ฆระ/ฆะ/คระ/คะ คิดถึง เปน คิดถุง / 
คิดเถิง ใจ เปน จัย/จาย เปนตน 

นอกจากนี้ การใชภาษาภายในหองสนทนายังสงผล
ทําใหผูสนทนานําภาษาเหลานี้มาใชในชีวิตประจําวันดวย 
เชน การสงขอความอิเล็กทรอนิกส (E-mail) การสงขอ 
ความผานทางโทรทัศน การสงขอความทางโทรศัพท เปน
ตน จากลักษณะภาษาที่ใชในการสื่อสารทางหองสนทนา 
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิเคราะหโครงสรางและรูปแบบการ 
ใชประโยคทางหองสนทนา รวมถึงปจจัยกําหนดโครง 
สรางและรูปแบบของภาษาที่ใชสนทนาทางหองสนทนา 
เชน สื่อ เทคโนโลยี ตลอดจนการนําภาษาที่ใชในหอง
สนทนามาใชในชีวิตประจําวัน 

 
 
 



วัตถุประสงค 
1.  เพื่อศึกษาโครงสรางของภาษาที่ใชสนทนาในหอง

สนทนา 
2.  เพื่อศึกษารูปแบบของการใชภาษาที่ใชสนทนา   

ในหองสนทนา 
3.  เพื่อศึกษาการนําภาษาที่ใชในหองสนทนามาใช 

ในชีวิตประจําวัน 
4.  เพื่อศึกษาปจจัยที่ เปนตัวกําหนดการใชภาษใน 

หองสนทนา เชน สื่อ/เทคโนโลยี 
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “โครงสรางและรูปแบบของประโยค 
ที่ใชทางหองสนทนา” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการสัมภาษณ   
เชิงลึก (In-depth Interview) โดยแบงระเบียบวิธีวิจัยออก 
เปน 2 สวน คือ การวิเคราะหเนื้อหาและการสัมภาษณ    
เชิงลึก 

 
สวนที่ 1 กลุมตัวอยางของเว็บไซตและหองสนทนา  

ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (pur-
posive sampling) โดยเลือกเว็บไซตสนุก (www.sanook. 
com) เนื่องจากเปนเว็บไซตที่วัยรุนนิยมสูงสุด (truehits, 
Internet, 2007) โดยเลือกศึกษาจํานวน 4 หองจากเว็บไซต
สนุก คือ หองสนุกแชท หองมหาวิทยาลัย หองนี้คุณหนู
นอนดึกและหองอาวุโส โดยเก็บขอมูลจากหองสนทนา 
หองละ 45 นาที วันพุธ วันศุกร วันเสาร และวันอาทิตย 
เวลา 21.00-23.00 น. เปนเวลา 2 สัปดาห และวิเคราะห
ประโยคที่เกิดขึ้น เชน ประโยคบอกเลา ประโยคคําถาม 
ประโยคทักทาย เปนตน รวมไปถึงลักษณะรูปแบบภาษา
ในหองสนทนา เชน การใชสัญญะรูปอารมณตางๆ โดย  
จะนับจํานวนครั้งของการปรากฏขอความแลวนํามาหา    
คารอยละและคํานวณหาคาไคสแควรเพื่อทดสอบความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของรูปแบบลักษณะ
ภาษาในหองสนทนา 
 
สวนที่ 2 ผูใหขอมูลหลักในการสัมภาษณเจาะลึก 

ผูใหขอมูลหลัก ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยของ    
รัฐและเอกชน จํานวน 10 คน ผูใชอินเทอรเน็ต จํานวน    
10 คน และนักภาษาศาสตร อาจารยภาษาไทย และนัก

เทคโนโลยี จํานวน 6 คน โดยทําการสัมภาษณนักศึกษา    
ที่รานอินเทอรเน็ตหนามหาวิทยาลัยรามคําแหงและหนา
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย สัมภาษณผูใชอินเทอรเน็ตที่
ศูนยการคาสยาม รวมไปถึงสัมภาษณอาจารยภาษาไทยที่
ภาควิชาภาษาไทย สัมภาษณนักภาษาศาสตรที่ภาควิชา
ภาษาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสัมภาษณนัก
เทคโนยีที่ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลานพระนครเหนือ โดยสัมภาษณ
และบันทึกเทปผูใหขอมูลหลักวันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส 
เวลา 13.00-15.00 วันละ 5 คน คนละ 30 นาที เมื่อไดขอมูล
จากการสัมภาษณผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหประเด็น
เนื้อหารวมแลวนําเสนอผลสัมภาษณแบบบรรยาย 
 
ผลการวิจัย 
โครงสรางของภาษาที่ใชสนทนาทางหองสนทนา 

ผลการวิจัยพบวา ในหองสนทนาทั้ง 4 หอง ไดแก 
หองสนุก หองคุณหนูนอนดึก หองมหาลัย และหองอาวุโส 
การสนทนาประกอบไปดวย ประโยคบอกเลา ประโยค
คําถาม ประโยคอุทาน ประโยคทักทาย ประโยคอําลา 
ประโยคความเดียว ประโยคไมสมบูรณ คํายอ การตัดคํา 
การใชสัญลักษณ และการใช Emoticons โดยหองสนทนา
ทั้ง 4 หอง มีการใชประโยคบอกเลา ประโยคคําถาม 
ประโยคความเดียว และการตัดคํา มากที่สุดตามลําดับ  
ดังนี้  

หองสนุก 
ลักษณะการใชภาษาในหองสนุก มีการใชการตัดคํา 

ประโยคบอกเลา และประโยคความเดียว มากที่สุดตาม 
ลําดับ เนื่องจากหองสนุกมีจํานวนผูที่เขามาสนทนาในหอง
นี้เปนจํานวนมาก ดังนั้น ผูที่สนทนาในหองสนุกจึงนิยม 
ตัดคําในการสนทนา เพื่อใหทันตอการสนทนาและงาย   
ตอการพิมพ นอกจากนั้น ผูสนทนายังนิยมใชประโยค 
บอกเลาเพื่อบอกเลาเรื่องตางๆ ของตนเองและใชประโยค
ความเดียวมาก  เพราะเปนประโยคที่มีใจความสําคัญ    
เพียงหนึ่งเดียว ซึ่งผูสนทนาในหองสนทนามักจะมีการใช
ประโยคสั้นๆ ไมยาวมาก 

หองคุณหนูนอนดึก 
ลักษณะการใชภาษาในหองคุณหนูนอนดึก มีการใช

ประโยคคําถาม ประโยคบอกเลา และการตัดคํามากที่สุด
ตามลําดับ เนื่องจากผูสนทนาในหองคุณหนูนอนดึก สวน



ใหญจะเปนกลุมผูที่สนทนาที่ กําลังศึกษาระดับมัธยม 
ดังนั้น จึงมีการใชประโยคคําถามมาก เพราะตองการที่จะ  
รูขอมูลของผูที่สนทนาดวย รวมไปถึงการใชประโยคบอก
เลาเพื่อเลาเรื่องราวตางๆ และใชการตัดคําในการสนทนา
เพื่อความรวดเร็วในการพิมพ 

หองมหาวิทยาลัย 
ลักษณะการใชภาษาในหองมหาลัยมีการใชประโยค

คําถาม ประโยคความเดียว และประโยคบอกเลามากที่   
สุดตามลําดับ เนื่องจากผูสนทนาในหองมหาวิทยาลัยสวน
ใหญจะเปนกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงมีการ    
ใชประโยคคําถามมากในหองสนทนา เพราะตองการที่จะ

ทราบขอมูลของคูสนทนา รวมไปถึงการใชประโยคความ
เดียวและประโยคบอกเลาในการสนทนาเรื่องราวตางๆ 

หองอาวุโส 
ลักษณะการใชภาษาในหองอาวุโส มีการใชประโยค

บอกเลา และประโยคความเดียว และประโยคคําถามมาก
ที่สุดตามลําดับ เนื่องจากผูสนทนาในหองอาวุโสสวนใหญ
จะเปนกลุมคนวัยทํางาน ดังนั้น จึงมีการใชประโยคบอก
เลาในการสนทนาเรื่องราวตางๆและประโยคความเดียว   
ที่เปนประโยคสั้นๆ รวมไปถึงประโยคคําถามที่ใชในการ
ถามขอมูลของผูที่สนทนาดวย 

โดยจะขอยกตัวอยางการใชประโยคในหองสนุกแชท 
 

 

                                   
 

แสดงการตัดคําและประโยคความเดียว 
 
 
รูปแบบของการใชภาษาที่ใชสนทนาทางหองสนทนา 

ผลการวิจัยพบวา รูปแบบที่เกิดขึ้นในหองสนทนา ทั้ง 
4 หองของเว็บไซตสนุกมีการใชรูปแบบสัญลักษณในการ
สนทนา 3 รูปแบบ ไดแก การใชสัญลักษณสื่ออารมณ 
(Emoticons) ซึ่งเปนสัญลักษณภาพตางๆ เชน ☺  โดย
สัญลักษณดังกลาวแสดงถึงความรูสึกตางๆ เชน ดีใจ เสียใจ 
 

 

หรือรองไห เปนตน และการใชตัวอักษรแอสกี (ASCII 
ART) หรือเครื่องหมายตางๆ เพื่อแสดงอารมณและความ 
รูสึกใหคูสนทนาไดรับรูดวยตัวอักษร เชน T_T  ^_^  _*_ 
เปนตน รวมทั้งการใชขอความแสดงอารมณซึ่งเปนขอ 
ความตางๆ ที่มีลักษณะใกลเคียงกับการสนทนาปกติ เชน 
555 อิอิอิ หุหุหุ เปนตน 
 
 

 การตัดคํา 

ประโยคบอกเลา 



นอกจากนี้ ยังปรากฏวาในหองสนทนาทั้ง 4 หอง 
ไดแก หองสนุก หองคุณหนูนอนดึก หองมหาวิทยาลัย และ
หองอาวุโสมีการใชรูปแบบสัญลักษณดังกลาวแทนอารมณ
และความรูสึกในขณะที่สนทนาโดยการใชสัญลักษณสื่อ

อารมณที่เปนรูปภาพ สวนการใชตัวอักษรสื่ออารมณพบ
มากในหองสนุกและหองอาวุโส  

ตัวอยางการใชสัญลักษณในหองอาวุโส มีดังนี้ 

 

 
แสดงการใชขอความสื่ออารมณและสัญลักษณภาพ 

 
การนําภาษาที่ใชสนทนาทางหองสนทนามาใชในชีวิต 
ประจําวัน 

ผลวิจัยพบวา การใชภาษาทางหองสนทนาไมสงผล
ใหนักศึกษานําภาษาที่ใชทางหองสนทนามาใชในชีวิต  
ประจําวัน โดยนักศึกษาที่เขามาสนทนาในหองสนทนาจะ
ใชภาษาลักษณะนี้เฉพาะเวลาที่เขามาในหองสนทนาเทา 
นั้น และมองวาไมมีความจําเปนที่จะตองนําภาษาทางหอง
สนทนามาใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ซึ่งภาษาทาง
หองสนทนาสวนใหญเปนภาษาที่ใชเพื่อการสื่อสารเพียง
แคพอเขาใจเทานั้น ดังนั้น ภาษาที่เขียนในหองสนทนาที่
ผิดไปจากการเขียนในชีวิตประจําวันจึงไมเหมาะที่จะนํา 
มาใชปะปนในงานตางๆ ในดานของผูใชอินเทอรเน็ต พบ 
วา การใชภาษาทางหองสนทนามีผลตอการใชภาษาใน
ชีวิตประจําวัน เนื่องจากเปนความเคยชินและทําใหสับสน
ในการสะกดคําเวลาเขียนและทําใหผูสนทนาใชภาษาทาง

หองสนทนาเปนประจํา จึงทําใหนําภาษาทางหองสนทนา
มาสื่อสารกับเพื่อนในกลุม 

นอกจากนี้  ผลวิจั ยยั งพบว า  นักศึกษาและผู ใช
อินเทอรเน็ตระบุวาไมนิยมนําภาษาทางหองสนทนามาใช
เขียนรายงานหรือสงจดหมาย เนื่องจากเปนการเขียนที่  
เปนทางการ อีกทั้งผูใชอินเทอรเน็ตยังระบุอีกวาไมนิยมนํา
ภาษาเขียนมาใชในการสนทนาทางหองสนทนา เนื่องจาก
ไมถนัดและไมคุนเคยในการใชภาษาเขียน และทําใหเสีย 
เวลาในการคิดคําเขียนเวลาสนทนา รวมไปถึงภาษาเขียน 
ยังมีความเปนทางการมากเกินไป  

 
ผลกระทบของปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดการใชภาษาเชน สื่อ / 
เทคโนโลยี ตอการใชภาษาทางหองสนทนา 

ผลวิจัยพบวา นักศึกษาและผูใชอินเทอรเน็ตเห็นวา
เทคโนโลยีมีสวนในการทําใหภาษาในหองสนทนาเปลี่ยน  
 

สัญลักษณภาพ 

ขอความสื่ออารมณ 



แปลงไป เนื่องจากการสนทนาในหองสนทนาตองสื่อสาร
ผานทางคอมพิวเตอรและใชแปนพิมพในการพิมพขอความ 
ขอจํากัดนี้ทําใหมีการตัดคําในการสนทนาเพื่อใหเกิดความ
รวดเร็วในการสื่อสาร ซึ่งเปนลักษณะของการพูดคุยโต 
ตอบที่ตองพิมพเร็ว ไมเนนถูกผิด  

ในปจจุบัน นักศึกษาหรือผูใชอินเทอรเน็ตเปดรับสื่อ
หลากหลายประเภท ไดแก วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร หนัง- 
สือพิมพ นิตยสาร และอินเทอรเน็ต ผลวิจัยพบวา นักศึกษา
เห็นวาสื่อมวลชนไมมีผลตอการทําใหภาษาทางอินเทอร-
เน็ตเปลี่ยนแปลง เพราะสื่อมวลชนสวนมากจะนําเสนอ
ภาษาที่ถูกตองและใชภาษาทางการ จึงทําใหไมมีผลในการ
ใชภาษาทางหองสนทนา สวนผูใชอินเทอรเน็ตมองวาสื่อ-
มวลชนมีผลตอการใชภาษาทางหองสนทนาและการใช
ภาษาที่ไมถูกตอง เชน นักรองรองเพลงออกเสียงไมชัด 
หรือการนําคําพูดในละครโทรทัศนมาใชในหองสนทนา 
เปนตน 

นอกจากนี้ นักวิชาการยังใหความเห็นเกี่ยวกับการ   
ใชภาษาทางหองสนทนาของวัยรุนในปจจุบันวาเปนเรื่อง
ธรรมชาติและไมใชเรื่องแปลกที่จะใชภาษาเหลานี้ในการ
สนทนา เพราะคําที่ใชจะเปนภาษาปากหรือภาษาพูดโดย
มองวาการใชภาษาเหลานี้ เปนขอตกลงรวมกันของผูที่
สนทนาทางหองสนทนา แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับผูที่สื่อสาร
ดวย อีกทั้งยังมองวาเทคโนโลยีมีผลตอการทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของภาษาเนื่องมาจากขอจํากัดในการพิมพ
และเห็นวาสื่อมวลชนมีผลทําใหภาษาเปลี่ยนแปลงเชนกัน 
เนื่องจากวัยรุนมีการเลียนแบบภาษาที่สื่อนําเสนอ เชน 
เลียนแบบคําพูดของนักรองหรือนักแสดง เปนตน รวมไป
ถึงวิวัฒนาการทางภาษาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
หรือการใชคําแสลงตางๆ ในชวงยุคนั้นๆ และเห็นวาเปน
ภาษาของคนกลุมหนึ่งภายในหองสนทนาที่อยากจะมี
เอกลักษณเปนของตัวเอง  

นักวิชาการยังมีความคิดเห็นตรงกันวา ภาษาทางหอง
สนทนาเปนเหมือนแฟชั่นที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลาตามยุคนั้นๆ และจะมีการใชคําๆ นั้นเปนชวงๆ 
อาจจะเปนคําที่มาจากละคร หรือนักรอง นอกจากนี้ ยังมอง
แนวโนมการใชภาษาทางอินเทอรเน็ตวาจะมีคําใหมๆ เกิด 
ขึ้นมากมาย และคําที่เปนทางการก็จะลดนอยลง และจะมี  
คําที่ไมสุภาพมากขึ้น 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
แนวคิดภาษาเพื่อการสื่อสาร 

รูปแบบภาษาเพื่อการสื่อสาร คือ การใชภาษาเพื่อการ
สื่อสารแสดงถึงรูปแบบภาษาที่ผูสื่อสารใช เชน ประโยค
บอกเลา ประโยคคําถาม ประโยคคําสั่ง ประโยคสัญญา 
ประโยคอุทาน เปนตน ซึ่งภาษาที่ใหขอมูลขาวสารจะมี
ความสัมพันธกับรูปแบบภาษาที่เปนประโยคบอกเลาและ
ประโยคคําถาม สวนภาษาที่ใชเพื่อการปรับตัวใหเขากับ
สังคมมีความสัมพันธกับรูปแบบภาษาใดก็ไดหรือมากกวา
รูปแบบเดียวก็ไดเชนกัน (Rosengren, 2000) จากผลการ 
ศึกษา พบวา ชนิดของประโยคที่ใชทางหองสนทนา ทั้ง 4 
หอง ประกอบไปดวย การใชประโยคบอกเลา ประโยค
คําถาม ประโยคความเดียว และการตัดคํา ในการสนทนา 
เนื่องจากการสนทนาในหองสนทนาตองการความรวดเร็ว
ในการสื่อสาร ดังนั้น ประโยคที่ใชในหองสนทนาจึงเปน
ประโยคที่ไมยาวจนเกินไป และเปนประโยคที่ไมซับซอน 
สั้น และไดใจความ เชน “ทําไรอยู เราจะไปแลวนะ ดีจา” 
เปนตน 

นอกจากนี้ มีการใชประโยคบอกเลา ประโยคคําถาม 
หรือประโยคความเดียว ใชเพื่อถามหรือเลาเรื่องราวตางๆ
กับผูสนทนาอีกฝายหนึ่ง ซึ่งงานวิจัยของ ญาดานุช  เตมีย-
ศิลปน (2546) พบวา ลักษณะภาษาในหองสนทนาภาษา 
ไทยมีการใชประโยคคําถามและประโยคความเดียวมาก
ที่สุด และงานวิจัยของ คริสตัล (Crystal, 2001) นั่นคือ ขอ 
ความสวนใหญในหองสนทนาจะประกอบไปดวยประโยค
ความเดียวเปนสวนใหญ หรือเปนประโยคที่ไมสมบูรณ มี
การใชคํายอ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยที่พบวา การใช
ประโยคในหองสนทนา ทั้ง 4 หอง มีการใชประโยคบอก
เลา ประโยคคําถาม ประโยคความเดียว รวมไปถึงการตัด
คํามากที่สุดในการสนทนาแตละหอง 

ในสวนของรูปแบบการใชสัญลักษณสื่ออารมณใน
หองสนทนานั้น ผลการศึกษาพบวา มีการใชสัญลักษณสื่อ
อารมณ 3 รูปแบบ ไดแก การใชสัญลักษณสื่ออารมณที่เปน
รูปภาพ (Emoticon) เชน ใชรูปหัวใจ ซึ่งแทนความหมายวา 
ความรัก  เปนตน  การใชสัญลักษณสื่ออารมณที่ เปน
ขอความ เชน 555 หมายถึง การหัวเราะเรื่องที่ตลกมาก เปน
ตน และการใชตัวอักษรแอสกี เชน   -*- หมายถึง ผูสนทนา
กําลังเบื่อหรือเซ็ง เปนตน เนื่องจากการใชสัญลักษณตางๆ 
 



เหลานี้ผูสนทนาสามารถสื่อถึงความรูสึกในขณะนั้นออก 
มาเปนรูปภาพ ตัวเลข หรือเครื่องหมายตางๆ แทนการพิมพ
ขอความเพื่อใหผูสนทนาอีกฝายหนึ่งเห็นภาพชัดเจนและ
เพิ่มอรรถรถมากขึ้นในการสนทนา ซึ่งสอดคลองกับงาน 
วิจัยของ เวอรรี่ (Werry, 1996) นั่นคือ การใชสัญลักษณ
ตางๆ ในหองสนทนาก็เพ่ือสื่อแทนน้ําเสียง ทาทางแทน
การพูดที่ไมสามารถเห็นหนาและไมไดยินเสียงกันระหวาง
ผูสนทนา ผูสนทนาจึงพยายามใชการพิมพลักษณะพิเศษ
เหลานี้เปนจุดเดนในการดึงดูดความสนใจ และในการพูด 
คุยในหองสนทนาที่สถานการณในการสนทนาเหมือน
เผชิญหนากันนั้น แตแทที่จริงแลวผูสนทนาไมสามารถ
ใชอวัจนภาษาได เชน อารมณ ความรูสึก น้ําเสียง เพื่อ
ถายทอดผานตัวอักษรหนาจอคอมพิวเตอรได 

สําหรับการสัมภาษณนักศึกษาและผูใชอินเทอรเน็ต 
ปรากฏผลวา ภาษาทางหองสนทนาไมสงผลใหนักศึกษา
นําภาษาทางหองสนทนามาใชในชีวิตประจําวัน เนื่องจาก
ไมเหมาะสม และจะใชเฉพาะในหองสนทนาเทานั้น อยาง 
ไรก็ตาม การใชภาษาทางหองสนทนาจะสงผลกับการใช
ภาษาในชีวิตประจําวันของผูใชอินเทอรเน็ต เนื่องจากมี
ความเคยชินและใชเปนประจํา รวมไปถึง การใชคําตางๆ
ในหองสนทนา เชน “เธอ” เขียนเปน “เทอ” “ก็” เขียนเปน 
“กอ” ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาและผูใชอินเทอรเน็ตเห็นวาเปน
เพราะพิมพงายสั้นและเปนคําที่ใกลเคียงกับคําเดิม 

นอกจากนี้ อาจารยหรือผูเช่ียวชาญทางดานภาษา ได
แสดงความคิดเห็นเรื่องการใชภาษาของวัยรุนในหอง
สนทนาพบวา ภาษาทางหองสนทนาเปนภาษาพูดกึ่งภาษา
เขียน เปนการสื่อสารของคนกลุมหนึ่งในหองสนทนาที่    
มีการใชภาษาแบบเดียวกันและมีขอตกลงรวมกันในการ    
ใชภาษาที่สะกดไมถูกตองในการสนทนา และมองวาการ
ใชภาษาในหองสนทนาไมไดเปนภาษาที่วิบัติ เพราะผูที่
สนทนาในหองสนทนาสามารถเขาใจความหมายของคํา
เหลานี้ แตหากผูสนทนาในหองสนทนานําภาษาที่ใชทาง
หองสนทนามาใชสื่อสารกันในชีวิตประจําวัน แลวผูที่
สนทนาดวยอาจฟงไมเขาใจความหมายของสิ่งที่พูดซึ่ง
หมายถึงการเกิดภาษาวิบัตินั่นเอง 
 
ทฤษฎีการสื่อสารผานทางคอมพิวเตอร 

ผลการศึกษาพบวา เทคโนโลยีการสื่อสารทางคอม-
พิวเตอรมีสวนทําใหภาษาในหองสนทนาเปลี่ยนแปลง 

ทั้งนี้ขอจํากัดทางดานการพิมพดวยตัวอุปกรณทําใหตอง 
ใชคําที่งายและสามารถเขาใจงาย จึงทําใหเกิดคํายอและ
ภาษาที่ผิดไปจากรูปแบบเดิม เพื่อใหเกิดความรวดเร็วใน
การสื่อสารโดยผูสนทนาตองพิมพเร็ว ไมเนนถูกผิด ซึ่งถือ
วาผูสื่อสารมีอิสระในการสื่อสาร เนื่องจากไมมีขอจํากัด
เรื่องเวลาและสถานที่ที่ทําการสื่อสาร ดังนั้น ผูที่สื่อสารใน
หองสนทนาสามารถใชโครงสรางและรูปแบบของภาษา  
ที่ผิดไปจากรูปแบบเดิมในการสื่อสารกับคูสนทนาไดโดย
ไมมีการแทรกแซงหรือหามปราม และไมตองทําตามกฎ 
ระเบียบขอบังคับใดๆ 

นอกจากนี้ ผูที่เขามาสนทนาในหองสนทนาผานทาง
คอมพิวเตอรนั้นนิยมใชภาษากระชับโดยการยอคําใหสั้น
ลง หรือนําคําที่อานเหมือนกันแตเขียนไมเหมือนกันมาใช
สื่อสารกันในการสนทนา เพราะไมอยากเสียเวลาในการ
พิมพ เนื่องจากคําบางคํามีตัวสะกดมากจึงตองยอคําให   
สั้นลง ก็เพื่อใหทันตอการสนทนา และในหองสนทนายังมี
สัญลักษณรูปแบบตางๆ เพื่อเพิ่มสีสันในการสนทนาทํา  
ใหไมนาเบื่อ เพราะการพิมพขอความอยางเดียวไมสามารถ
แสดงอารมณไดชัดเจน แตการใชสัญลักษณสื่ออารมณจะ
ทําใหเห็นภาพชัดเจนถึงความรูสึกของคูสนทนา นอกจาก 
นั้น ยังสามารถสนทนากับคนไดเปนจํานวนมาก อีกทั้ง
ประหยัดทั้งเงินและเวลาอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วิทวัส  เถื่อนทอ (2543) นั่นคือ ธรรมชาติของการ
สื่อสารบนเครือขายไออารซีมีความจํากัดในการสื่อสาร
ดวยตัวอักษร ความจํากัดของเวลาในการสื่อสาร และมีการ
สนทนาพรอมกันหลายบุคคล นอกจากนี้ การใชภาษาใน
การสื่อสารที่ปรากฏในบทสนทนาบนเครือขายไออารซี มี
ลักษณะเฉพาะในการใชคําและการสะกด ระดับภาษาที่ใช
ในการสื่อความหมาย การใชสัญลักษณ การควบคุมการใช
ภาษาและการสื่อสาร 

การวิจัยยังพบดวยวาสื่อมีผลตอการทําใหภาษาเปลี่ยน 
แปลง การเลียนแบบคําพูดของนักแสดง หรือนักรองที่รอง
เพลงไมชัด ทําใหมีการนํามาใชสื่อสารกันในหองสนทนา 
รวมถึงเทคโนโลยีในปจจุบันที่เนนเรื่องของความรวดเร็ว
เปนหลัก โดยเฉพาะสื่อคอมพิวเตอรซึ่งกําลังสงผลกระ- 
ทบกับการใชภาษาของวัยรุน ฉะนั้น ผูใชอินเทอรเน็ตที่  
เขาไปสนทนาในหองสนทนาตางๆ จะพบวา ภาษาในหอง
สนทนาแตกตางไปจากภาษาที่ปรากฏอยูในหนังสือ หรือ  
ผูที่นิยมสงขอความสั้นๆ ทางโทรศัพท ก็เชนเดียวกันจะ



ทราบวามีภาษาเฉพาะเกิดขึ้น เพราะการนําภาษาที่เปน
ทางการมาใชเปนการปฏิบัติเปนไปไดยากเมื่อตองการ
ความรวดเร็วของการสื่อสาร 
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