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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะการใช้ภาษาบนสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นไทยใน
ปัจจุบัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบบันทึกข้อมูลในการใช้ภาษาสนทนาบนเฟซบุ๊ก (Facebook) และ
อินสตาแกรม (Instagram) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพแบบพรรณนาและเชิงภาษาศาสตร์สังคม โดย
มุ่งเน้นศึกษาลักษณะการใช้ภาษา ระดับโครงสร้างภาษา สถานการณ์ แวดวง และค าพูดที่ถูกต้อง 
ผลการวิจัยพบว่าลักษณะการใช้ภาษาจ าแนกได้ 12 ลักษณะ ได้แก่ การแปรเสียง  การแปรเสียงพยัญชนะ 
สระ และวรรณยุกต์ การซ้ าสระ พยัญชนะ และตัวสะกด การประดิษฐ์ค าใหม่ การตัดเสียง การท าให้
ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม ค าที่เกิดจากข้อจ ากัดของแป้นพิมพ์ (ไม่ได้กดปุ่ม shift) การเลี่ยงค าหยาบ
หรือเลี่ยงค าที่ห้ามใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ การใช้ค าแสดงเสียง อารมณ์ และกิริยาอาการ การใช้อักษรย่อ 
การใช้ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ และการสะกดตามค าพูดของเด็ก (Baby talk) ลักษณะโครงสร้างภาษาที่
พบมากที่สุดได้แก่โครงสร้างภาษาระดับค า รองลงมาคือวลี และไม่พบโครงสร้างภาษาระดับประโยค ซึ่ง
ลักษณะภาษาส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ในสถานการณ์ที่สื่อสารกันในแวดวงเพ่ือน ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้
เห็นว่า มีการเปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยที่ผิดไปจากรูปเดิม โดยเกิดจากการสร้างสรรค์ทางภาษาจึงท าให้
เกิดลักษณะภาษาท่ีหลากหลายเรียกว่า ภาษาไทยเน็ต 
ค าส าคัญ: การสื่อสาร, สื่อสังคมออนไลน์, ภาษาไทยเน็ต 
 
Abstract 

This study aimed to analyze Features of Language Used of Thai Teenagers on 
Social Media. A data recording form was employed for collecting the communication 
data on Facebook and Instagram which analyzed by the qualitative descriptive analysis 
and sociolinguistics approaches. The analysis was focused on the study of features of 
using language, the structure of language, situation, domain and the correct words. The 
results of this research found that the features can be categorized into 12 parts including 
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1) sound Variation, 2) the variation of consonants, vowels and intonation marks, 3) the 
repetition of vowels, consonants and spelling, 4) creating New Words, 5) decorating 
Sound, 6) meaning Changing, 7) words caused by keyboard limitations, 8) avoiding vulgar 
language, 9) the usage of words foe expressing sound, emotion and symptomatic, 10) the 
usage of acronym, 11) english Transliteration, 12) baby Talk. In case of language 
structure, words level was mostly found, following by phrase level, and the results 
couldn’t be found in sentence structure. The features of language mostly used in the 
communication among friend domain. The changing of Thai usage in social media existed 
in the results of this research which built the creativity of language. Thus, there’re variety 
of language features which is called Thai Netspeak. 
Keyword: Communication, Social Media, Thai Netspeak 
 
บทน า 

การสื่อสารเป็นพฤติกรรมขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ การสื่อสารคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลของบุคคล
ระหว่างบุคคล และการสื่อสารมีบทบาทที่ส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน ในหนึ่งวันเราใช้การสื่อสารอยู่
ตลอดเวลา ทั้งการสื่อสารกับตนเอง การสื่อสารกับผู้อ่ืน ตั้งแต่บุคคลในครอบครัว กลุ่มเพ่ือน ผู้ร่วมงาน 
และทุกกิจกรรมในการด าเนินชีวิตก็ต้องใช้การสื่อสารด้วยกันทั้งนั้น การสื่อสารเป็นกระบวนการที่ท าให้
สังคมมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้นมนุษย์เราจึงได้มีการพัฒนาลักษณะในการสื่อสาร
ออกมาเป็นในรูปแบบต่างๆ อาทิ การสื่อสารด้วยภาพ การสื่อสารด้วยการใช้สัญญาน การสื่อสารระหว่าง
บุคคล (ภานุวัฒน์ กองราช, 2554) และผู้วิจัยเล็งเห็นอีกปัจจัยหนึ่งคือการสื่อสารที่มีความเจริญก้าวหน้า
อย่างไม่หยุดยั้ง โดยปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีมีรูปแบบการสื่อสารที่มีความ
ทันสมัยและมีบทบาทต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง การสื่อสารที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) บนสมาร์ท
โฟนเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย โดยวัยรุ่นไทยสมัยนี้นิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือการติดต่อสื่อสารที่
รวดเร็วและอาจมีความยากล าบากในการพิมพ์ตัวอักษร เพราะการสื่อสารผ่านแป้นพิมพ์บนสมาร์ทโฟนมี 
ขนาดเล็กมาก อาจจะท าให้ในบางครั้งเกิดการพิมพ์ค าตกหล่น  หรือพิมพ์ค าศัพท์ที่ยาวๆ ท าให้เปลืองเวลา 
ในขณะที่ต้องการจะตอบกลับไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กลุ่มวัยรุ่นตัดค าให้สั้นลง เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว
ในการสื่อสาร หรืออาจมีการใช้ค าศัพท์แปลกๆ ดังนั้นการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ยังมีการพัฒนา
ลักษณะในทางภาษา และเกิดความหลากหลายของภาษาที่ผิดออกไปจากรูปมาตรฐาน ตัวแปรที่ท าให้
ภาษามีความหลากหลายมีอยู่มาก ภาษาแต่ละภาษามีความหลากหลาย ความหลากหลายของภาษา
เกิดขึ้นจากตัวแปรต่างๆ มากมาย เช่น เพศ วัย การศึกษา ชนชั้น ถิ่นที่อยู่ ไม่ว่าจะเป็นส าเนียง พูด 
ไวยากรณ์ ส านวน การสะกดค า ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค ฯลฯ (จรัลวิไล จรูญโรจน์ , 2557: 13) ผู้วิจัย
เห็นว่าตัวแปรเหล่านี้ท าให้ภาษามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องลักษณะของภาษา อาทิ การออกเสียง รูปแบบ 
ค าศัพท์ และลักษณะอ่ืนๆ และภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป 

ผู้วิจัยจะกล่าวถึงภาษาที่เปลี่ยนไปที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มคนที่ใช้ภาษาไทยบนสื่อ
สังคมออนไลน์ ปัจจัยที่ท าให้เกิดภาษาไทยเน็ตนั้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลพวงโดยตรงที่เกิดจากการพัฒนา
ของเทคโนโลยีที่มีการสนทนาด้วยแป้นพิมพ์ และโต้ตอบกันอย่างเฉียบพลัน นิตยา กาญจนะวรรณ (2554 
อ้างถึงใน กานต์รวี ชมเชย, 2556) และอีกปัจจัยผู้วิจัยพบว่าสื่อและการกระจายของประชากรไทย
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โดยเฉพาะวัยรุ่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางภาษา เรียกว่าภาษาไทยเน็ต ท าให้ภาษาไทย
เปลี่ยนไป และไม่ตรงกับหลักภาษาในด้านการสะกดค า การเขียนที่สะกดผิดบ่อย รวมถึงการใช้ค าศัพท์
ใหม่ หรือค าศัพท์ที่สะกดแปลกไปจากเดิม อาจจะท าให้ฟังไม่คุ้นหู ดูแปลกตา ดังที่ กานต์รวี ชมเชย 
(2556) กล่าวว่า ในขณะที่มุมมองของนักภาษาไม่ได้มีความวิตกกับอิทธิพลของภาษาไทยเน็ต หากแต่เห็น
ว่าเป็นปรากฏการณ์ของภาษา เป็นการสร้างสรรค์ทางภาษารูปแบบหนึ่ง เป็นภาษาเฉพาะกลุ่มของคนรุ่น
ใหม่ ซึ่งสร้างภาษาไทยเน็ตขึ้นมาเพ่ือใช้สื่อสารกันในโลกออนไลน์เท่านั้น และผู้วิจัยมองเห็นว่าการใช้
ภาษาไทยที่เกิดจากการใช้ในอินเทอร์เน็ตนั้น เริ่มลุกลามมาจากโปรแกรมสนทนา และการสนทนาอันไม่มี
ขีดจ ากัดประกอบกับความต้องการให้การสนทนาสั้นและกระชับ จึงท าให้เกิดปัญหา การกร่อนค าและการ
สร้างค าใหม่ ในการใช้ภาษาไทยด้วย เช่น ค าว่า “สวัสดี” ถูกกร่อนค าเหลือ “ดีคับ” “ใช่ไหม” เป็น “ชิมิ”
เป็นต้น จากงานวิจัยของ กานต์รวี ชมเชย (2556) สรุปได้ว่าภาษาไทยเน็ตนั้นมีลักษณะเป็นหลัก ใหญ่ 4 
ประการ ได้แก่ 1) การสะกดค า 2) การพิมพ์ซ้ าแบบพิเศษ 3) การใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติ เพ่ือแสดง
อารมณ์และกิริยาอารมณ์ 4) การใช้สัญรูป (Emoticons) คือการใช้เครื่องหมายแอสกี (ASCll Arts) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น คณะวิจัยเห็นว่าท่ามกลางยุคโลกาภิวัตน์ การใช้ภาษาบนสื่อสังคมออนไลน์ 
เป็นภาษาที่ใช้เฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยประชากรเด็ก วัยรุ่น และวัยท างานตอนต้น 
ภาษาเหล่านี้เป็นภาษาเฉพาะที่ต้องใช้กันในการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยภาษาเหล่านี้ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางภาษาไทย เพราะเนื่องจากในปัจจุบันวัยรุ่นได้น าค าเหล่านี้ม าใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน และงานวิจัยชิ้นนี้จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาว่าภาษาเหล่านี้เปรียบเสมือนกับ
สิ่งมีชีวิต คือ มีการเกิด การแก่ และการตาย แต่คณะวิจัยก็มิได้ละเลยข้อวิตกของสังคมไทยที่รณรงค์ให้
เด็กไทยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และในงานวิจัยนี้ คณะวิจัยจะศึกษาลักษณะการใช้ภาษาบนสื่อสังคม
ออนไลน์ และศึกษาพฤติกรรมการใช้ภาษาบนสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นไทยจาก Facebook และ 
Instagram  เช่น การใช้ภาษาระหว่างเพ่ือนกับเพ่ือน นักศึกษากับอาจารย์ ครอบครัวกับครอบครัว และ
บุคคลอ่ืนๆ และคณะวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือรวบรวมและเผยแพร่ค าศัพท์ที่วัยรุ่นใช้กันในปัจจุบันจาก 
Facebook และ Instagram โดยงานวิจัยนี้อาจจะช่วยสร้างความเข้าใจแก่สังคมเพ่ือให้มองภาษาหรือค า
เหล่านี้อย่างเป็นกลางได้ไม่มากก็น้อย และช่วยสร้างความตระหนักในเรื่องของการใช้ภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้อง 

 
วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือศึกษาลักษณะการใช้ภาษาบนสังคมออนไลน์ในของวัยรุ่นไทยปัจจุบัน 
 
วิธีการด าเนินวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาลักษณะการใช้ภาษาบนสื่อสังคมออนไลน์ในของวัยรุ่นไทยปัจจุบัน
ผู้วิจัยจะรวบรวมค าศัพท์ต่างๆที่ เป็นภาษาไทยเน็ต จากโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน ได้แก่ เฟซบุ๊ก 
(Faebook) และ อินสตราแกรม (Instragram) โดยจะใช้ประวัติการสนทนาของผู้ใช้ภาษา ซึ่งเป็นกลุ่ม
ประชากรทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มของเด็ก วัยรุ่น และวัยท างานตอนต้น โดยมีการใช้ภาษาระหว่างเพ่ือนกับ
เพ่ือน นักศึกษากับอาจารย์ ครอบครัวกับครอบครัว และบุคคลอ่ืนๆ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบ
บันทึกข้อมูลสังเกตการณ์ (Observation Research) ผู้วิจัยจะน าเครื่องมือวิจัยมาเก็บข้อมูลการใช้ภาษา
ของกลุ่มประชากรทั่วไปแล้วน าข้อมูลมาบันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกตการณ์ เพ่ือศึกษาและน าข้อมูล
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จากแบบบันทึกมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในเชิงของภาษาศาสตร์สังคม 
(Sociolinguistics) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใน
รูปแบบของตัวแปรต่างๆทางภาษา เช่น โครงสร้างของภาษา ความหมายและองค์ประกอบของค า 
หน่วยค า หน่วยเสียง ส าเนียงและการออกเสียง และ อ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวพันกับตัวแปรทางสังคม เช่น 
เพศ อายุ สถานภาพทางสังคม อาชีพ การศึกษา  

 
ผลการวิจัย 
1. การแปรเสียงสั้นยาว 
  ลักษณะภาษาของการแปรเสียง ตามรูปประโยคจากที่เก็บข้อมูล พบว่ามีการแปรค าที่มีเสียงยาว
ให้เป็นเสียงสั้นด้วยการตัดสระเสียงยาวออกแล้วน าสระเสียงสั้นมาใช้ เช่น มาก แปลงเป็น มัก และยัง
พบว่าได้มีการแปรค าเสียงสั้นให้เป็นเสียงยาวด้วยการเพ่ิมสระเสียงยาวลงไปในรูปประโยค เช่น ได้ แปลง
เป็น ด้าย ค าเหล่านี้ที่ถูกแปลงเสียงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปรในรูปประโยคและท าให้การออกเสียงของรูป
ประโยคแตกต่างไปจากเดิม จากค าที่มีเสียงยาวถูกแปรให้มีเสียงสั้น และค าที่มีเสียงสั้นถูกแปรให้เป็นเสียง
ยาว แต่ความหมายยังคงเดิม พบมากในสถานการณ์ของการพูดคุยเรื่องเครื่องส าอาง , เรื่องสอบ, เรื่อง
เกรด และเรื่องชิ้นงาน/โปรเจคและวิจัย ส่วนใหญ่จะพบการใช้ลักษณะภาษานี้ในระดับแวดวงของเพ่ือน 
อาจารย์ และบุคคลอ่ืนๆ 

 
ตัวอย่าง  การแปรเสียงสั้นยาว 
รูปประโยค โครงสร้าง

ภาษา 
ค าที่
ถูกต้อง 

สถานการณ ์

“วิชาช่วยได้ C+ วิชาเอกได้ D เกรดพุ่งมั้กมาย
จ้า” 

ค า มาก พูดคุยเรื่องเกรด 

“อ.คะ ส่งงานอาทิดหน้าได้มั๊ยคะ” ค า ไหม พูดคุยเรื่องชิ้นงาน/โปรเจค
และวิจัย 

“YSL รุนนี้เนื้อแมทช่ะ” ค า ใช่ไหม พูดคุยเรื่องเครื่องส าอาง 
“สแตทวิจัย เป็นอะไรที่อ่านมาละจ าไม่ด้าย 
เลาไม่ได้เกิดมาเพ่ือสิ่งเน้” 

ค า ได้ 
นี้ 

พูดคุยเรื่องการสอบ 

 
2. การแปรเสียงสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ 
  ลักษณะภาษาการแปรเสียงสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ ตามรูปตัวอย่างจากท่ีเก็บข้อมูล พบว่า
มีการแปรสระโดยการเปลี่ยนการใช้สระ จากสระหนึ่งไปยังอีกสระหนึ่ง เช่น จัง แปลงเป็น จุง และยัง
พบว่ามีการแปรพยัญชนะด้วยการเปลี่ยนการใช้พยัญชนะหนึ่งไปใช้อีกพยัญชนะหนึ่ง เช่น เลย แปลงเป็น 
เบย ท าให้มีการออกเสียงแตกต่างไปจากเดิม และแปรวรรณยุกต์ โดยการเพ่ิมวรรณยุกต์ในรูปประโยค 
เช่น นะ แปลงเป็น น้ะ ตัวอย่างที่เก็บข้อมูลจะพบโครงสร้างภาษาเป็นระดับค าท้ังหมด ไม่พบในระดับวลี
และประโยค และส่วนใหญ่พบในสถานการณ์การพูดคุยเรื่องของการรีวิวเรื่องอาหาร, เรื่องสถานท่ี
ท่องเที่ยว และพูดคุยเรื่องเครื่องส าอางเพียงเล็กน้อย ส่วนมากจะพบการใช้ลักษณะภาษานี้กันในระดับ
แวดวงของเพ่ือน และบุคคลอ่ืนๆ 
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ตัวอย่าง การแปรสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ 
รูปประโยค โครงสร้าง

ภาษา 
ค าที่
ถูกต้อง 

สถานการณ ์

“อยากกินจุงไม่รู้จะมีใครท าให้
กินรึป่าวน้ะ” 

ค า จัง 
นะ 

พูดคุยเรื่องรีวิวอาหาร 

“โอ้โห้ ค่าตั๋วนี่ เงินเดือนสอง
เดือนเบยครัช” 

ค า เลย พูดคุยเรื่องสถานที่/ตั๋ว/ความสวยงามของ
สถานที่ท่องเที่ยว 

“เลาว่ามันเหมาะกับเรามา
กกลึยยยย” 

ค า เรา พูดคุยเรื่องเครื่องส าอาง 

 
3. การซ้ าสระ พยัญชนะ และตัวสะกด 

  ลักษณะภาษาการซ้ าสระ พยัญชนะ และตัวสะกด จากตัวอย่างรูปประโยคในแบบส ารวจ  พบว่า
มีการพิมพ์ซ้ าสระ พยัญชนะ และตัวสะกดตัวสุดท้าย โดยการกดแป้นพิมพ์ตัวอักษรนั้นๆค้างไว้ เพ่ือแสดง
ถึงอารมณ์และต้องการเน้นย้ าถึงความหมายที่มีปริมาณมาก จ านวนมาก หรือต้องการให้รูปประโยคแสดง
ถึงความรู้สึกที่มากเป็นพิเศษ การพิมพ์ซ้ าสระ พยัญชนะ และตัวสะกดท าให้ผู้ร่วมสนทนาเข้าใจถึง
ความรู้สึกของรูปประโยคท่ีมีความพิเศษ โดยมีการอ่านรูปประโยคออกเป็นเสียงสูงและลากเสียงยาว ตาม
ตัวอย่างที่เก็บข้อมูลจะพบโครงสร้างภาษาเป็นระดับค าทั้งหมด ไม่พบในระดับวลีและประโยค และส่วน
ใหญ่พบในสถานการณก์ารพูดคุยเรื่องรีวิวร้านอาหาร, เรื่องสมัครงาน, เรื่องชิ้นงาน/โปรเจคและวิจัย และ
พูดคุยเรื่องผลิตภัณฑ์บ ารุงอาหาร และส่วนมากจะพบการใช้ลักษณะภาษานี้ในระดับของแวดวงของเพ่ือน 
และบุคคลอ่ืนๆ  

 
ตัวอย่าง การซ้ าสระ พยัญชนะ และตัวสะกด 
รูปประโยค โครงสร้าง

ภาษา 
ค าท่ีถูกตอ้ง สถานการณ์ 

“สนใจคะ มีที่พักไหมคะ เพราะยุ
ต่างจังหวัดจร้าาาา” 

ค า จ้า พูดคุยเรื่องสมัครงาน 

“เทอมนี้งานเยอะมากกกกก เพลียยยยย” ค า มาก 
เพลีย 

พูดคุยเรื่องชิ้นงาน/โปรเจค
และวิจัย 

“ร้านนี้ปูไข่ดองเค้าว่าเด็ดมากกกก 
ค่าคอมออกพาไปเลี้ยงงงง ใกล้ๆ” 

ค า มาก 
เลี้ยง 

พูดคุยเรื่องรีวิวร้านอาหาร 

“น้ าตบคลีนิก ควรต าอย่างแรงงงง” ค า เป็นอย่าง
มาก 

พูดคุยเรื่องผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิว 
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4. การประดิษฐ์ค าใหม่ขึ้นใหม่ 
ลักษณะภาษาการประดิษฐ์ค าใหม่ จากตัวอย่างในรูปประโยคของแบบบันทึก พบว่ามีการสร้างค าใน

รูปแบบใหม่ที่ผิดออกไปจากรูปเดิม หรือรูปมาตรฐาน  เช่น ครับ แปลงเป็น ครัช , หนู แปลงเป็น นุ้ง และ 
นี้ แปลงเป็น เน้ เป็นต้น ค าเหล่านี้ได้มีการแปรทั้งสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ ท าให้สร้างความแปลก
ใหม่ ส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดการสร้างค าใหม่มาจากการสะกดตามการออกเสียงในภาษาพูด และน ามาใช้
สื่อสารบนสังคมออนไลน์ ท าให้เกิดการสร้างสรรค์ทางภาษา การเปลี่ยนแปลงของรูปประโยค แต่
ความหมายยังคงเดิม จะพบโครงสร้างภาษาเป็นระดับค าเกือบทั้งหมด ระดับวลีเป็นบางส่วน และไม่พบใน
ระดับประโยค ส่วนใหญ่พบในสถานการณ์ของการพูดคุยเรื่องรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวและตั๋ว , เรื่อง
เครื่องส าอาง, เรื่องเกรด และพูดคุยเรื่องสอบ และพบการใช้ลักษณะภาษานี้ใช้กันในระดับแวดวงของ
เพ่ือน และบุคคลอ่ืนๆ  

 
ตัวอย่างการประดิษฐ์ค าข้ึนมาใหม่ 
รูปประโยค โครงสร้าง

ภาษา 
ค าท่ี
ถูกต้อง 

สถานการณ์ 

“เจอวิชาGE SSRU แถมได้D+นุ้งอยากจะ
หล่องห้าย” 

ค า หน ู พูดคุยเรื่องเกรด 

“เน๊กสเตชึ่น ไฟนอลเน้ ครัยมรั่ยพร้อม 
กรุณากดกิ่งด้วย 555” 

ค า 
วล ี

นี้ 
ใครไม่
พร้อม 

พูดถึงเรื่องการสอบ 

“โอ้โห้ ค่าตั๋วนี่ เงินเดือนสองเดือนเบยครัช” ค า ครับ พูดคุยเรื่องรีวิวสถานที่
ท่องเที่ยวและตั๋ว 

“เลาว่ามันเหมาะกับเรามากกลึยยยย” ค า เลย พูดคุยเรื่องเครื่องส าอาง 
 
5. การตัดเสียง 
  ลักษณะภาษาการตัดเสียง จากรูปประโยคตามแบบบันทึก พบว่ามีการแปลงค าที่มีสองพยางค์
โดยการตัดพยางค์แรกหรือพยางค์สุดท้ายให้เหลือเพียงพยางค์เดียว เช่น แนะน า แปลงเป็น แนะ อาจารย์ 
แปลงเป็น จาร และยังพบว่ามีการแปลงค าที่มีสามพยางค์โดยมีการตัดพยางค์แรกหรือสองพยางค์สุดท้าย
ให้เหลือเพียงสองพยางค์หรือเพียงพยางค์เดียว เช่น ประทานโทษ ตัดเป็น ทานโทด โปรโมชั่น ตัดเป็น โปร 
ซึ่งการแปลงค าโดยการตัดพยางค์ท าให้ผู้ใช้ภาษาพิมพ์ข้อความได้เร็วขึ้น กระชับ และช่วยประหยัดเวลาใน
การพิมพ์ การตัดพยางค์เพ่ือความรวดเร็วท าให้เกิดการเบี่ยงเบนของรูปค ามาตรฐาน แต่ยังคงสร้างความ
เข้าใจแก่ผู้ร่วมสนทนา จะพบโครงสร้างภาษาทั้งหมดเป็นระดับค า ไม่พบในระดับวลีและประโยค พบใน
สถานการณ์ของการพูดคุยเรื่องเครื่องส าอาง, เรื่องรีวิวอาหาร, เรื่องเกรด และเรื่องผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว 
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ตัวอย่างการตัดเสียง 
รูปแบบประโยค โครงสร้าง

ภาษา 
ค าที่ถูกต้อง สถานการณ ์

“เกรดเทอมนี้กโ้อนะ โอ้โหควรลาออก” ค า โอเค พูดคุยเรื่องเกรด 
“เอามาฝากจารบ้างจิ่” ค า อาจารย์ พูดคุยเรื่องรีวิวอาหาร 
“ทานโทดนะคะ ใช้ละเป็นไงบ้าง” ค า ประทาน

โทษ 
พูดคุยเรื่องเครื่องส าอาง 

“ช่วยแนะสกินแคร์ที่ช่วยให้ตีนกาขั้นหายไป
จากหน้าทีสิ” 

ค า แนะน า พูดคุยเรื่องผลิตภัณฑ์
บ ารุงผิว 

 
6. การท าให้ความหมายต่างไปจากเดิม 
  ลักษณะภาษาการท าให้ความหมายต่างไปจากเดิม จากรูปประโยคตามแบบบันทึก พบว่าได้มีการ
น าค าที่มีอยู่แล้วในภาษาไทยมาใช้สื่อสารในอีกความหมายหนึ่ง ซึ่งในส่วนของความหมายจากตัวอย่างใน
รูปประโยค บางค ายังมีความคล้ายและไม่ต่างมากจากความหมายมาตรฐาน เช่น เท ที่มีหมายความว่า เท
ทิ้ง แปลงเป็น ทอดทิ้งบางสิ่งหรือถูกทิ้งโดยคน แต่บางค ามีความหมายแตกต่างไปจากความหมาย
มาตรฐานโดยสิ้นเชิง เช่น นก ที่มีความหมายว่า สัตว์ปีก แปลงเป็น พลาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ส่วนใหญ่ค าเหล่านี้
สร้างข้ึนจากกลุ่มเพศท่ีสาม(กระเทย) โดยน าเอาค าไทยเดิมมาเปลี่ยนให้มีความหมายใหม่ที่แตกต่างไปจาก
เดิม รูปประโยคตามที่เก็บข้อมูล จะพบโครงสร้างทั้งหมดเป็นระดับค า และไม่พบในระดับวลีและประโยค 
จะพบในสถานการณ์การพูดคุยเรื่องการสอบ, เรื่องผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว, เรื่องเครื่องส าอาง และพูดคุยเรื่อง
รูปและวิดีโอการท าอาหาร และพบการใช้ลักษณะภาษานี้ในแวดวงของเพ่ือน และบุคคลอ่ืนๆ  

 
ตัวอย่างการท าให้ความหมายต่างไปจากเดิม 
รูปแบบประโยค โครงสร้าง

ภาษา 
ค าที่ถูกต้อง สถานการณ ์

“ไฟนอลนี้ เทเท่านั้น” ค า ทอดทิ้ง หรือปล่อย 
ไม่สนใจ 

พูดคุยเรื่องการสอบ 

“ครีมเต้าหู้ซานะ ใช้ดีครับ ราคาน่า
คบหา ซื้อมาตุนไว้เลย” 

ค า ราคาถูก 
 

พูดคุยเรื่องผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิว 

“ลิปเบอร์08เข้าแล้ว รอบก่อนนก
รอบนี้จะไม่พลาด” 

ค า พลาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง พูดคุยเรื่องเครื่องส าอาง 

“หุ้ยย ล าไยคนท าอาหารเป็น” ค า ร าคาญ พูดคุยเรื่องรูปและวีดีโอ
การท าอาหาร 

 
7. ค าที่เกิดจากข้อจ ากัดของแป้นพิมพ์ (ไม่ได้กดปุ่ม Shift) 
  ลักษณะภาษาของค าที่เกิดจากข้อจ ากัดของแป้นพิมพ์(ไม่กดปุ่ม Shift) จากตัวอย่างรูปประโยคใน
แบบบันทึก พบว่ามีการเลี่ยงการกดปุ่มShift ทั้ง ในส่วนของพยัญชนะท้ายของรูปค า เช่น อาทิตย์ แปลง
เป็น อาทิด และเลี่ยงการกดปุ่ม Shift ในค าท่ีใช้ไม้ไต่คู้  ( ◌ ็ ) โดยตัดไม้ไต่คู้ออก เช่น เป็น แปลงเป็น เปน 
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บางค าน าเอาวรรณยุกต์ที่ไม่ต้องกดปุ่ม Shift มาใช้แทนไม้ใต่คู้ ( ◌ ็ ) เช่น ก็ แปลงเป็น ก้ ซึ่งวรรณยุกต์ที่
น ามาใช้แทนไม้ไต่คู้ มีการออกเสียงคล้ายและน ามาใช้แทนกันได้ แต่ไม่ถูกต้องตามภาษาไทยมาตรฐานจะ
พบว่าโครงสร้างเกือบทั้งหมดเป็นระดับค า ระดับวลีเป็นบางส่วน และไม่พบในระดับประโยค และพบใน
สถานการณ์ของการพูดคุยเรื่องสอบ, เรื่องเครื่องส าอาง, เรื่องรีวิวอาหาร และพูดคุยเรื่องรีวิวร้านอาหาร 
และพบการใช้ลักษณะภาษานี้ในแวดวงของเพ่ือน และบุคคลอ่ืนๆ 
 
ตัวอย่างค าที่เกิดจากข้อจ ากัดของแป้นพิมพ์ (ไม่ได้กดปุ่ม Shift) 
รูปแบบประโยค โครงสร้าง

ภาษา 
ค าที่
ถูกต้อง 

สถานการณ ์

“อีก3อาทิด มอกรูนี่ไฟนอลละครัช” ค า อาทิตย์ พูดคุยเรื่องการสอบ 
“ท าเปนป่ะ ท าให้กินหน่อยจิ่” ค า เป็น พูดคุยเรื่องการรีวิว

อาหาร 
“ไปมาแล้วอ่ะเตม เลยต้องกลับไม่อยากนั่งรอ 
ไม่ได้เห็นบรรยากาดเลย” 

ค า เต็ม 
 
บรรยากาศ 

พูดคุยเรื่องการรีวิว
ร้านอาหาร 

“บลัชของ4U2 ก้ใช้แทนNars ได้อยู่เน้อออออ” ค า ก็ พูดคุยเรื่อง
เครื่องส าอาง 

 
8. การเลี่ยงค าหยาบหรือเลี่ยงค าที่ห้ามใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ 
  ลักษณะภาษาการเลี่ยงค าหยาบหรือค าที่ต้องห้ามใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ จากตัวอย่างตามที่เก็บ
ข้อมูลพบว่า มีการเลี่ยงการพิมพ์ค าที่ไม่สุภาพด้วยการสะกดค าที่แตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐาน โดยมี
การเพ่ิมพยัญชนะ สระ และมีการเปลี่ยนสระไปใช้อีกตัวสระหนึ่ง เพ่ือท าให้ผู้ร่วมสนทนามีความรู้สึกไม่
หยาบคายจนเกินไป และค าเหล่านี้มักใช้ในหมู่คนสนิท รูปประโยคตามตัวอย่างที่เก็บข้อมูล จะพบ
โครงสร้างภาษาเป็นระดับค าทั้งหมด ไม่พบในระดับวลีและประโยค และพบในสถานการณ์ของการพูดคุย
เรื่องการสอบ, เรื่องเกรด, เรื่องผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว และเรื่องการสมัครงาน โดยส่วนใหญ่พบการใช้ลักษณะ
ภาษานี้ในแวดวงของเพ่ือน 

 
ตัวอย่างค าหยาบหรือเลี่ยงค าที่ห้ามใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ 
รูปแบบประโยค โครงสร้าง

ภาษา 
ค าที่
ถูกต้อง 

สถานการณ ์

“ตั้งแต่ก้าวขาเข้าปี3ปี4 เกรด A คือไร
เมิง” 

ค า มึง พูดคุยเรื่องเกรด 

“อีก3อาทิด มอกรนูี่ไฟนอลละครัช” ค า กู พูดคุยเรื่องสอบ 
“Hada สีๆไหนดีมุง” ค า มึง พูดคุยเรื่องผลิตภัณฑ์บ ารุง

ผิว 
เมิงคับสนใจผู้ช่วยกุ๊กมั้ย ค า มึง พูดคุยเรื่องการสมัครงาน 
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9. การใช้ค าแสดงเสียง อารมณ์และกิริยาอาการ 
  ลักษณะภาษาการใช้ค าเพ่ือแสดงเสียง อารมณ์และกิริยาท่าทาง จากตัวอย่างรูปประโยคในแบบ
บันทึก พบว่ามีการใช้ค าที่เลียนเสียงกริยาของมนุษย์ เช่น เลียนเสียงร้องไห้ เป็น ฮ่ือออ การเลียนเสียง
กิริยาท่าทางการรับประทานอาหาร เช่น เลียนเสียงการซดน้ าซุป เป็น ซูดดดๆ การใช้ค าเพ่ือแสดงอารมณ์
และกิริยาอาการ เช่น แสดงอาการตื่นเต้น เป็น หุยยย และแสดงอารมณ์ด้วยค าอุทาน เช่น โอโห้  
ค าเหล่านี้สามารถสื่อให้ผู้ร่วมสนทนาเข้าใจได้ถึงอารมณ์ จะพบโครงสร้างภาษาเป็นระดับค าทั้งหมด ไม่พบ
ในระดับวลีและประโยค และพบมากในสถานการณ์ของพูดคุยเรื่องรูปและวิดีโอการท าอาหาร , เรื่องรีวิว
สถานที่ท่องเที่ยวและตั๋ว, เรื่องเกรด และพูดคุยเรื่องเครื่องส าอาง โดยพบการใช้ลักษณะภาษานี้ในแวดวง
ของเพ่ือน ครอบครัว และบุคคลอ่ืนๆ 
 
ตัวอย่างการใช้ค าเพ่ือแสดงเสียง อารมณ์และกริยาท่าทาง 
รูปแบบประโยค โครงสร้าง

ภาษา 
ค าที่ถูกต้อง สถานการณ ์

“ฮ่ือออ เจอวิชาGE SSRU แถมได้D+นุ้
งอยากจะหล่องห้าย” 

ค า เลียนเสียง
ร้องไห้ 

พูดคุยเรื่องเกรด 

 “ขอซุปมิโสะถ้วยนึงค่า ซูดดดๆ” ค า เลียนเสียงการ
ซดน้ าซุป 

พูดคุยเรื่องรูปและวิดีโอการ
ท าอาหาร 

 “โอ้โห้ ค่าตั๋วนี่ เงินเดือนสองเดือน
เบยครัช” 

ค า แสดงอาการ
ตกใจ 

พูดคุยเรื่องรีวิวสถานที่
ท่องเที่ยวและตั๋ว 

“หุ้ยยยเริ่ด มีเบอร์ไรบ้างคะ” ค า แสดงอาการ
ตื่นเต้น 

พูดคุยเรื่องเครื่องส าอาง 

 
10. การใช้อักษรย่อ 
  ลักษณะภาษาการใช้ค าย่อ จากตัวอย่างรูปประโยคตามแบบบันทึก พบว่ามีการใช้ค าที่มีตั้งแต่สอง
ถึงสามพยางค์มาแปลงเป็นอักษรย่อ โดยค าที่มีสองพยางค์น าเอาเพียงพยัญชนะต้นของพยางค์แรกมาใช้
เป็นอักษรย่อแล้วใช้มหัพภาค(.)เติมลงไปหลังตัวพยัญชนะ เช่น อาจารย์ ย่อเป็น อ.   และมีค าที่มีสองถึง
สามพยางค์ที่น าเอาทั้งพยัญชนะต้นของพยางค์แรกและพยางค์ถัดไปมาเป็นอักษรย่อ เช่น คิดถึง ย่อเป็น 
คถ. พนักงาน ย่อเป็น พนง. ในการสร้างค าย่อเหล่านี้เพื่อให้ประหยัดค าช่วยให้การสื่อสารเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  จะพบโครงสร้างภาษาเป็นระดับค าทั้งหมด ไม่พบในระดับวลีและประโยค และพบใน
สถานการณ์ของการพูดคุยเรื่องรูปและวิดีโอการท าอาหาร , เรื่องเกรด, เรื่องการสอบ และรีวิวความ
สวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว โดยพบการใช้ลักษณะภาษานี้ในแวดวงของอาจารย์ เพ่ือน และบุคคลอ่ืนๆ 
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ตัวอย่างการใช้อักษรย่อ 
รูปประโยค โครงสร้าง

ภาษา 
ค าที่
ถูกต้อง 

สถานการณ ์

“อ.คับ เมื่อไหร่เกรดจะออก” ค า อาจารย์ พูดคุยเรื่องเกรด 
“ขก. อ่าน นส. มากกกกกกก” ค า ขี้เกียจ 

หนังสือ 
พูดคุยเรื่องการสอบ 

“ท าแกงส้มทีไร โปรแกรมลดนน. ขอ
งอ.ลุ่มทู๊กที” 

ค า น้ าหนัก พูดคุยเรื่องรูปและวิดีโอของ
อาหาร 

“คถ.โมเมนเน้เลยอ่ะพ่ีสาว อยากไป
ทะเลอีก” 

ค า คิดถึง พูดคุยเรื่องความสวยของสถานที่
ท่องเที่ยว 

 
11. การใช้ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ 
  ลักษณะภาษาของค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ จากตัวอย่างรูปประโยคแบบบันทึก พบว่ามีการใช้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษน ามาเขียนในรูปแบบของภาษาไทย โดยใช้วิธีการถอดเสียงค าศัพท์แล้วน ามาพิมพ์ใน
รูป อักษรไทย เช่น Next station แปลงเป็น เน๊กสเตชึ่น ซึ่งการทับศัพท์ภาษาอังกฤษท าให้ผู้ร่วมสนทนา
สามารถอ่านค าศัพท์ได้สะดวกและถูกต้อง จะพบโครงสร้างภาษาเป็นระดับค าทั้งหมด ไม่พบในระดับวลี
และประโยค โดยพบมากในสถานการณ์พูดคุยเรื่องผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว, เรื่องการสอบ และการส่งงาน โดย
พบการใช้ลักษณะภาษานี้ในแวดวงของเพ่ือน และบุคคลอ่ืนๆ 
 
ตัวอย่างการใช้ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ 
รูปประโยค โครงสร้าง

ภาษา 
ค าที่ถูกต้อง สถานการณ ์

“อาจารย์ครับ ตกลงงานนี้เดทไลน์วันไหน ค า Deatline พูดคุยเรื่องการส่งงาน 
“เน๊กสเตชึ่น ไฟนอลเน้ ครัยมรั่ยพร้อม กรุณา
กดก่ิงด้วย 555” 

วล ี Next 
station 
Final 

พูดคุยเรื่องการสอบ 

“keihl’s ดีจิงคับ คอนเฟิม” ค า Confirm พูดคุยเรื่องผลิตภัณฑ์
บ ารุงผิว 

 
12. การสะกดตามค าพูดของเด็ก (Baby talk) 
 ลักษณะภาษาการสะกดตามค าพูดเด็ก จากตัวอย่างรูปประโยคแบบบันทึกพบว่ามีใช้ค าที่เลียน
เสียงค าพูด อารมณ์ กริยาและท่าทางของเด็ก ซึ่งน ามาใช้เพ่ือสื่ออารมณ์หรือสื่อถึงกิริยาต่างๆที่สามารถท า
ให้ผู้ร่วมสนทนาเข้าใจอารมณ์ของผู้ร่วมสนทนา เช่น งื่ออออ  แสดงอารมณ์ว่าก าลังงอแง จะพบโครงสร้าง
ภาษาเป็นระดับทั้งหมด และไม่พบในระดับวลีและประโยค โดยพบมากในสถานการณ์ของการพูดคุยเรื่อง
การรีวิวอาหาร และการพูดคุยเรื่องรูปและวิดีโอเรื่องการท าอาหาร ส่วนใหญ่การใช้ลักษณะภาษานี้จะใช้
กันในระดับของแวดวงของเพ่ือน และมีในแวดวงของบุคคลอื่นๆ 
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ตัวอย่างการสะกดตามค าพูดของเด็ก (Baby talk) 
รูปประโยค โครงสร้าง

ภาษา 
ค าที่ถูกต้อง สถานการณ ์

“งื่อออ ว้อนน อยากกิน
ง่า” 

ค า แสดงอารมณ์ว่าก าลัง
งอแง 

พูดคุยเรื่องการรีวิวอาหาร 

“ฮรุ้ยยยย น้ าลายไหล
เยย” 

ค า แสดงอาการตื่นเต้น 
 เลย 

พูดคุยเรื่องการรีวิวอาหาร 

“ น่าหม่ ามากๆเลยค่ะ” ค า รับประทาน พูดคุยเรื่องรูปและวิดีโอการ
ท าอาหาร 

 
อภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมุ่งศึกษาลักษณะการใช้ภาษาบนสื่อสังคมออนไลน์ของ
วัยรุ่นไทยในปัจจุบัน ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Faebook) และ อินสตราแกรม (Instragram) จากการศึกษาลักษณะ
การใช้ภาษาบนสื่อสังคมออนไลน์ พบว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่มี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสารไร้พรมแดนท าให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ส่งผลให้ภาษามีการเปลี่ยนแปลงและเกิดการสร้างสรรค์ทางภาษา ท าให้ลักษณะภาษามีความ
หลากหลาย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ลักษณะภาษาท่ีปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันจากแบบบันทึกข้อมูล 
(observation) ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผู้วิจัยสามารถจัดกลุ่มลักษณะภาษาออกเป็น 12 
ลักษณะ ได้แก่ 1. การแปรเสียง  2. การแปรเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 3. การซ้ าสระ พยัญชนะ 
และตัวสะกด 4. การประดิษฐ์ค าใหม่ 5. การตัดเสียง 6. การท าให้ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม 7. ค าที่
เกิดจากข้อจ ากัดของแป้นพิมพ์ (ไม่ได้กดปุ่ม shift) 8. การเลี่ยงค าหยาบหรือเลี่ยงค าที่ห้ามใช้ในสื่อสังคม
ออนไลน์ 9. การใช้ค าแสดงเสียง อารมณ์ และกิริยาอาการ 10. การใช้อักษรย่อ 11. การใช้ค าทับศัพท์
ภาษาอังกฤษ 12. การสะกดตามค าพูดของเด็ก (Baby talk)  ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าภาษามีการ
เปลี่ยนแปลงและเกิดความหลากหลายทางลักษณะภาษา ที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารจาก
เดิมที่เป็นการสื่อสารแบบซึ่งหน้ามาเป็นการสื่อสารผ่านแป้นพิมพ์บนสมาร์ทโฟน โดยเริ่มจากการสนทนา
ออนไลน์ผ่านห้องแชทมาเป็นการสนทนาบนกระดานข้อความที่มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น และ
ผู้วิจัยเห็นว่าการสื่อสารผ่านแป้นพิมพ์ ซึ่งมีข้อจ ากัดในการสื่อสารตรงผู้สนทนาไม่สามารถเห็นถึงพฤติกรรม 
ท่าทาง หรืออารมณ์ของผู้ร่วมสนทนา จึงเกิดการฝ่าข้อจ ากัดของการสนทนาบนแป้นพิมพ์ โดยผู้สนทนา
ปรับลักษณะการใช้ภาษา จึงเกิดลักษณะภาษาที่แปลกใหม่ และเกิดการสร้างค าใหม่ขึ้นที่เรียกว่า ภาษา
ไทยเน็ต ปัจจัยที่ท าให้เกิดภาษาไทยเน็ต ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลพวงโดยตรงที่เกิดจากการพัฒนาของ
เทคโนโลยีที่มีการสนทนาด้วยแป้นพิมพ์ และโต้ตอบกันอย่างทันทีทันใด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กานต์รวี ชมเชย (2556) และการศึกษาของ นิตยา กาญจนะวรรณ (2554)  ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงระบบของ
ลักษณะภาษาที่มีการเปลี่ยนแปลงว่ามีการแปรด้านการสะกดค าอย่างไรบ้าง เช่น มีการแปรในเรื่องการ
ออกเสียง การสะกดไม่ตรงกับหลักภาษาไทยมาตรฐาน เกิดค าศัพท์ใหม่ และการสะกดค าแปลกไปจากเดิม 
กลุ่มประชากรที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้ภาษามีการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับ
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ค ากล่าวของ จรัลวิไล จรูญโรจน์ 2557: 13 ที่พบว่า ภาษาแต่ละภาษามีความหลากหลาย ความ
หลากหลายของภาษาเกิดข้ึนจากตัวแปรต่างๆ มากมาย เช่น เพศ วัย การศึกษา ชนชั้น ถิ่นที่อยู่ ไม่ว่าเป็น
ส าเนียงพูด ไวยากรณ์ ส านวน การสะกดค า ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค ฯลฯ ผลการศึกษาข้างต้นผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า ความหลากหลายทางลักษณะภาษาที่ปรากฏ เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วผ่านแป้นพิมพ์บนสมาร์ทโฟนมีขนาดเล็กมาก และประชากรที่ใช้สื่อ
สังคมออนไลน์เป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภาษา ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิด
ภาษาไทยเน็ตและยังคงมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง แม้บางสถานการณ์ที่มีการสนทนาที่ไม่ต้องการความ
เร่งด่วนหรือรวดเร็ว ก็ยังปรากฏการใช้ลักษณะภาษาที่ผิดไปจากรูปเดิม แต่ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้จาก
บริบทการสนทนา แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารในรูปแบบของภาษาไทยเน็ตของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นที่
ยอมรับในระดับหนึ่งแล้ว และผู้วิจัยยังได้เห็นว่าภาษาไทยเน็ตที่ปรากฏ เกิดจากความตั้งใจและความจงใจ
ของผู้ใช้ภาษา และเป็นผลพวงที่สังคมมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ท าให้ผู้ใช้ภาษามี
ความต้องการที่จะสื่อสารในรูปแบบใหม่ มีความหลากหลายและต้องการปรับตัวเองให้เข้ากับยุคใหม่หรือ
ปรับตัวให้เข้ากับกระแสในสังคมปัจจุบัน โดยภาษาในปัจจุบันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาที่
เปลี่ยนไป เช่นเดียวกันกับภาษาไทย 
 
สรุปผลการวิจัย 

ลักษณะภาษาที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความหลากหลาย เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ท าให้การติดต่อสื่อสารสะดวกและรวดเร็ว จึงท าให้เกิดการสร้างสรรค์ทางภาษา โดยมีวิวัฒนาการจากกลุ่ม
คนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นในปัจจุบัน การศึกษาลักษณะภาษาในงานวิจัยนี้แสดงไห้เห็น
ถึงลักษณะของภาษา โครงสร้างภาษาระดับค า วลี และประโยค สถานการณ์ แวดวง และค าที่ถูกต้อง และ
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการใช้ภาษาระหว่างคู่สนทนาในแต่ละแวดวงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ลักษณะโครงสร้างภาษาที่พบมากที่สุดได้แก่ โครงสร้างภาษาระดับค า รองลงมาคือวลี และไม่พบ
โครงสร้างภาษาระดับประโยค ซึ่งลักษณะภาษาส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ในสถานการณ์ที่สื่อสารกันในแวดวง
เพ่ือน ปรากฏการณ์ภาษาไทยเน็ตเกิดจากลักษณะภาษาที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะของสังคม ซึ่งมี
อิทธิผลจากประชากรที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ท าให้เกิดค าศัพท์ใหม่ และเม่ือสังคมมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ภาษาก็อาจถูกเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม และเกิดค าศัพท์ใหม่อยู่ตลอดเวลา เมื่อเวลาผ่านไปค าศัพท์
เหล่านี้ก็อาจถูกลืมหรืออาจยังคงใช้ โดยผู้ใช้ภาษาสามารถปรับวิถีการสื่อสารให้เข้ากับยุคสมัย แต่อย่างไรก็
ตามการใช้ภาษาไทยเน็ตควรพิจารณาและไตร่ตรอง และควรมีการธ ารงภาษาเดิมเพ่ือไม่ให้ถูกลืม 
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