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บทท่ี 1 

บทนํา 

  

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ภาษาเพ่ือการสื่อสารโดยท่ัวไปประกอบดวยวัตถุประสงคพ้ืนฐานในการสื่อสาร ไดแก การ

สื่อสารเพ่ือแจงใหทราบ (To Inform) การสื่อสารเพ่ือใหความรู (To Educate) และการสื่อสารเพ่ือให

ความบันเทิง (To Entertain) แตสําหรับการสื่อสารเพ่ือการโฆษณาประกอบดวยวัตถุประสงคพ้ืนฐาน

ของการสื่อสารดังกลาวขางตนผนวกเขากับวัตถุประสงคของการสื่อสารเพ่ือโนมนาวชักจูงใจ (To 

Persuade) และเพ่ือใหเกิดการกระทําหรือการตัดสินใจ (To Dispose or Decide) ซ่ึงถือเปน

วัตถุประสงคหลักของการโฆษณา นอกจากนี้ ภาษาเพ่ือการสื่อสารยังมีระดับของภาษาท่ีแตกตางกัน 

ไดแก ภาษาปาก ภาษาก่ึงแบบแผน และภาษาแบบแผน เพ่ือใหผูใชภาษาสามารถเลือกระดับของ

ภาษาไดเหมาะสมตรงตามลักษณะของผูรับสารและประเภทของการสื่อสาร (ดวงใจ ไทยอุบุญ, 2550) 

สําหรับการโฆษณานิยมใชภาษาระดับภาษาปากเพ่ือเนนการแสดงอารมณ ความรูสึก และสื่อ

ความหมายในการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ 

 จากรายงานการสํารวจพฤติกรรมการเขียนขอความภาษาไทยบนเครือขายสังคมออนไลนและ

ความคิดเห็นตอผลกระทบกับการใชภาษาไทยของกลุมวัยรุนไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ

ระหวาง 15-24 ป จํานวน 1,054 คน ระหวางวันท่ี 8-14 สิงหาคม 2556 โดยสํานักวิจัยสยาม

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตโพลล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (“โพลลชี้สังคมออนไลน”, 2556) พบวา 

ปจจุบันกลุมวัยรุนนิยมติดตอสื่อสารระหวางกันผานสื่อสังคมออนไลนมากกวาการติดตอสื่อสารแบบ

เผชิญหนาและแบบเสียงผานทางโทรศัพท เนื่องจากสื่อสังคมออนไลนมีความสะดวก รวดเร็ว งาย 

คาใชจายไมสูงซ่ึงตรงตามความตองการพ้ืนฐานของวัยรุน ฉะนั้น เม่ือวัยรุนนิยมการสื่อสารแบบ

ดังกลาวก็จะสงผลใหการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารและการเขียนขอความตางๆ มีโอกาสผิดพลาดหรือ

ผิดเพ้ียนไปจากหลักไวยากรณทางภาษาท่ีถูกตอง อาทิ การใชตัวสะกดพยัญชนะผิด เชน สําคัญ เปน 

สําคัน การใชรูปวรรณยุกตผิด เชน หนู เปน นู และการใชรูปสระไมถูกตอง เชน ก็ เปน กอ เปนตน 

ซ่ึงการใชภาษาในการสื่อสารของกลุมวัยรุนในปจจุบันอาจสงผลเสียตอการใชภาษาไทยอยางไมถูกตอง

ในระยะยาวและอาจสงผลใหคุณคาของภาษาไทยลดลงไดในท่ีสุด 

 อยางไรก็ตาม ถึงแมวาบุคคลหรือองคกรตางๆ ใหความตระหนักถึงปญหาดานการใช

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารของวัยรุนในปจจุบันท่ีสงผลตอความเปลี่ยนแปลงทางภาษาท่ีแพรหลาย

มากกวาในอดีตเปนจํานวนมากก็ตาม แตเม่ือพิจารณาถึงความรูทางภาษาไทยของกลุมวัยรุนใน

ปจจุบันกลับพบวา พัฒนาการดานการใชภาษาของวัยรุนไมอาจดึงดูดใจใหวัยรุนกลับมาให

ความสําคัญตอการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารท่ีถูกตองตามหลักไวยากรณแตอยางใด ซ่ึงสอดคลองกับ
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บทความวิชาการเรื่องปญหาการใชภาษาไทยของวัยรุน ของฉัตรชัย ใจแสน (2555) พบวา การใช

ภาษาไทยท่ีไมถูกตองจนกลายเปนความคุนชินของกลุมวัยรุนเปนประเด็นท่ีนาเปนหวงเพราะวัยรุนใน

ปจจุบันติดตอสื่อสารระหวางกันดวยการรับสงขอความผานสื่อสังคมออนไลนเปนสวนมาก ซ่ึงการใช

ภาษาเพ่ือการสื่อสารผานสื่อออนไลนเปนการสื่อสารแบบไรขีดจํากัดท่ีไมมีขอกําหนดตายตัว ไมมี

รูปแบบการสื่อสาร และไมมีการกําหนดลักษณะของภาษาท่ีควรใชหรือไมควรใช ดวยเหตุนี้จึงทําให

ภาษาเกิดเปนประเด็นปญหาในสังคมรวมถึงเปนปญหาตอวงการการสื่อสารมาอยางตอเนื่องดวย 

ฉะนั้น เม่ือวัยรุนซ่ึงเปนชวงวัยท่ีมีการสื่อสารระหวางกันอยางอิสระดวยรูปแบบการสื่อสารท่ีทันสมัย

และใชถอยคําภาษาท่ีมีความหมายเฉพาะกลุม วัยรุนจึงใชภาษาเพ่ือการสื่อสารดวยความคุนชิน ขาด

การคํานึงถึงความถูกตองเหมาะสมของภาษาท่ีใช ซ่ึงอาจนําไปสูพฤติกรรมการจดจําและใชภาษาท่ีไม

ถูกตองในชีวิตประจําวันจนสงผลใหวงการการสื่อสารไทยเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 

 สือ่มวลชนนับเปนกลุมผูใชภาษาเพ่ือการสื่อสารท่ีมีความสําคัญกลุมหนึ่งซ่ึงมีอิทธิพลตอการ 

ใชภาษาไทยแบบไมถูกตองของวัยรุนและผูคนในสังคม ท้ังนี้ เปนเพราะบทบาทหนาท่ีหลักของ 

สือ่มวลชน ดังท่ี ปรมะ สตะเวทิน (2546 ก) กลาวไวคือ สื่อมวลชนเปนเครื่องมือของนัก

สือ่สารมวลชนท่ีใชในการเปนสื่อกลางแจงขาว ถายทอดเรื่องราว หรือใหขอมูลเหตุการณท่ีเกิดข้ึนใน

สังคมแกประชาชนทุกระดับในทุกชองทางอยางเปดเผยและแพรหลาย รวมท้ัง นักสื่อสารมวลชนจะ

ทําหนาท่ีเปนตัวเชื่อมขาวสารในกระบวนการสื่อสาร โดยเชื่อมโยงทวีปเขากับทวีป อดีตเขากับอนาคต 

เพ่ือใหเกิดการรับรูและความเขาใจระหวางกันในวงกวาง เปนตน ฉะนั้น เม่ือนักสื่อสารมวลชนมีหนาท่ี

อันสําคัญตอการรับรูและการสรางความเขาใจของผูคนในสังคมแลว สื่อมวลชนตองเปนผูนําในการใช

ภาษาท่ีดี ท่ีถูกตอง ท่ีเหมาะสม ตองเลือกใชภาษาท่ีสามารถชี้นําใหผูรับสารมุงไปสูการสรางสรรคหรือ

การพัฒนาสังคมท่ีดี และตองยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อมวลชน ซึ่งภาระหนาท่ีสําคัญของ

สือ่มวลชนในปจจุบันไมใชเพียงการตรวจสอบขอมูลและนําเสนอเรื่องราวความเปนจริงท่ีถูกตองเพียง

เทานั้น หากแตสื่อมวลชนจะตองคํานึงถึงการตรวจสอบการใชภาษาและการนําเสนอเรื่องราวดวย

ภาษาท่ีดี ท่ีถูกตองดวย เพราะถาหากนักสื่อสารมวลชนไมยึดถือตามจรรยาบรรณวิชาชีพของตนหรือมี

การนําภาษาไทยมาดัดแปลงใชงานอยางไมถูกตองบอยครั้ง ผูรับสารก็ยอมเกิดความเขาใจผิดและคิด

วาคําหรือภาษาท่ีนักสื่อสารมวลชนใชเผยแพรนั้นเปนสิ่งท่ีถูกตองแลว ก็ยอมสงผลใหการสื่อสารนั้นๆ 

ไมมีประสิทธิภาพและกลายเปนการทําลายภาษาไทยอันเปนเอกลักษณของชาติไดในท่ีสุด โดยเฉพาะ

การใชภาษาในการสื่อสารกับผูรับสารกลุมวัยรุนท่ีมีพฤติกรรมการสื่อสารท่ีรวดเร็วและไมมีการ

ตรวจสอบคัดกรองท่ีดีพอ เม่ือสื่อมวลชนมีการใชภาษาอยางไมถูกตองบอยครั้งและวัยรุนไดรับขอมูล

ขาวสารนั้นซํ้าๆ เปนประจําจึงอาจทําใหเกิดพฤติกรรมการจดจําและนําไปใชในชีวิตประจําวันหรือใน

การเรียนไดในท่ีสุดนั่นเอง 
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 การโฆษณาเปนการสื่อสารผานสือ่มวลชนท่ีมีการนําเสนอขอมูลผานสื่อหรือชองทางโฆษณา

หลากหลายประเภท เชน การโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพเปนการโฆษณาโดยใชตัวหนังสือเปนตัวกลาง

ถายทอดความคิดไปสูสาธารณชน เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร ใบปลิว แผนพับ โปสเตอร เปนตน  

การโฆษณาทางสื่อกระจายเสียงและแพรภาพเปนการโฆษณาโดยใชเสียง ภาพ หรือตัวอักษรเปนหลัก

ในการสื่อสาร เชน เสียงตามสาย วิทยุ โทรทัศน เปนตน การโฆษณาทางสื่อโฆษณาอ่ืนๆ เชน 

ภาพยนตร อินเทอรเน็ต การโฆษณาทางสื่อ ณ จุดขาย รวมถึงการโฆษณาทางสื่อนอกสถานท่ี เชน 

ปายโฆษณาท่ีติดรถโดยสารประจําทาง ปายราคาสินคา ธงราว แผนปายตางๆ ท่ีติดตั้งไวตามอาคารสูง 

เปนตน เม่ือสื่อหรือชองทางโฆษณามีความหลากหลาย รูปแบบการนําเสนอและการเลือกใชภาษา

โฆษณาในแตละสื่อก็ยอมแตกตางกันไปตามลักษณะของสื่อ เชน การโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพมีการใช

ภาษาพูดท่ีเปนภาษาเขียน ภาพนิ่ง สี สัญลักษณ เปนหลักในการโฆษณาโดยไมมีการใชเสียงหรือ

ภาพเคลื่อนไหวประกอบอยูในชิ้นงานโฆษณา การโฆษณาทางสื่อวิทยุและโทรทัศนมีการใชภาพ 

เคลื่อนไหว ใชเสียง เปนหลักในการโฆษณาโดยอาจมีหรือไมมีการใชภาษาเขียนหรือภาพนิ่งก็ได 

เปนตน ท้ังนี้ ผูวิจัยจึงกําหนดเลือกเก็บขอมูลแบบเฉพาะเจาะจงในดานภาษาเพ่ือการสื่อสารท่ีเปน 

วัจนภาษา ในรูปแบบของภาษาเขียนและพิมพ ผานชองทางโฆษณาประเภทสื่อสิ่งพิมพ ไดแก 

นิตยสารวัยรุนเทานั้น 

 ภาษาท่ีใชในงานโฆษณาในนิตยสารจึงถือเปนสื่อกลางในการถายทอดเรื่องราวหรือขาวสาร

ระหวางกัน และถือวาภาษาโฆษณามีบทบาทสําคัญตอองคกรธุรกิจ (พรพิมล เฉลิมมีประเสริฐ, 2550) 

ซ่ึงในปจจุบันองคกรธุรกิจตางจัดสรรงบประมาณจํานวนมากเพ่ือทําการโฆษณาสินคา/การบริการ   

ดังรายงานการใชงบประมาณสําหรับการโฆษณาผานสื่อ ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2555 โดย บริษัท 

นีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด พบวา การใชงบประมาณในการโฆษณาผานสื่อในชวงท่ีผานมามีมูลคา

กวา 10,117 ลานบาท หรือเติบโตรอยละ 11.38 ถือเปนอัตราการเติบโตสูงสุดในรอบครึ่งปแรกของป 

พ.ศ.2555  ประกอบกับขอมูลท่ีวา ดัชนีท่ีสามารถบงบอกสภาพเศรษฐกิจของประเทศไดดีอยางหนึ่ง

คือ อุตสาหกรรมการซ้ือสื่อโฆษณา เพราะสามารถสะทอนใหเห็นถึงสภาวะการบริโภคของประชาชน

ไดชัดเจน เนื่องจากงบประมาณการซ้ือสื่อโฆษณาจะผันแปรไปตามสัดสวนของการขายสินคา/การ

บริการของผูประกอบการ ดังนั้น หากเศรษฐกิจดีประชาชนก็จะสามารถใชจายไดตามปกติหรือ

มากกวาปกติ งบประมาณการโฆษณาเองก็จะมีแรงดีดท่ีสูงตามไปดวย และในทางกลับกันหาก

เศรษฐกิจไมดีงบประมาณการโฆษณาก็จะลดหายหรืออาจจะชะลอการเติบโตตามไปดวยเชนกัน 

(สมาคมมีเดียฯ ประเมินงบซ้ือสื่อโฆษณาครึ่งป 2013 ซบตามภาวะเศรษฐกิจ, 2556) ดวยเหตุนี้     

จึงเห็นไดวาองคกรธุรกิจในปจจุบันมีการแขงขันสูงเพ่ือหวังผลทางกําไรในทุกชองทาง การโฆษณาจึง

เปนชองทางหนึ่งท่ีองคกรธุรกิจตางๆ เลือกใชในการสื่อสารถายทอดขอมูลสินคา เผยแพร

คุณประโยชน บอกกลาวถึงแหลงจําหนาย และชี้แจงขอมูลกิจกรรมพิเศษหรือโปรโมชั่นของสินคา/
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การบริการ ทําใหผูคนในสังคมรับรูไดวามีสินคา/การบริการเหลานั้นอยู และสามารถหาซ้ือหรือรับ

บริการได ภาษาเพ่ือการสื่อสารหรือภาษาเพ่ือการโฆษณาจึงเปนองคประกอบสําคัญท่ีจะสรางความ

แตกตาง สรางการจดจํา สรางความประทับใจ ดึงดูดความสนใจ และสนับสนุนงานโฆษณาใหสามารถ

สื่อความหมายไดชัดเจนและตรงตามวัตถุประสงค “เพราะภาษาท่ีใชในงานโฆษณาเปนภาษาท่ี

สามารถสื่อความคิดความหมายตอผูบริโภคและสามารถผลักดันใหผูบริโภคเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ

พฤติกรรมไดในท่ีสุด” (ทัศไนย สุนทรวิภาต, 2553) ในทางตรงกันขามหากผูใชภาษาเลือกใชภาษาท่ี

ไมถูกตอง ไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองตรงตามลักษณะของผูรับสาร ภาษาเพ่ือการสื่อสารก็อาจเปน

ตัวชี้วัดถึงความไมมีประสิทธิภาพของการสื่อสารนั้นๆ ไดเชนกัน 

 สําหรับภาษาเพ่ือการโฆษณาท่ีใชถายทอดขอมูลสินคา/การบริการแตละประเภทจะมี

ลักษณะของการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารท่ีแตกตางกันไป เชน สินคาประเภทเครื่องสําอางหรือการ

บริการท่ีเก่ียวของกับความสวยงาม จะเนนการใชภาษาแบบพรรณนาความงามและบงบอกถึง

คุณประโยชนอยางออนโยน สินคาประเภทขนมกรุบกรอบ จะเนนการใชภาษาท่ีสนุกสนานเปนกันเอง 

สดใส ราเริง และใชภาษาท่ีใหอารมณในการไดรับกลิ่นหอมหวานของขนม เปนตน จากขอมูลขางตน

เห็นไดวาภาษาโฆษณามีความหลากหลาย แตกตางและจะเปนไปตามลักษณะการใชภาษาของนัก

โฆษณาแตละบุคคล ท้ังนี้ เพ่ือสนับสนุนภาพลักษณของสินคา/การบริการ ดึงดูดความสนใจใหผูรับ

สารเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจและเลือกซ้ือสินคา/การบริการในท่ีสุด (อวยพร พานิช, 2534)  

 การใชภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุน นักโฆษณาหรือผูเขียนบทโฆษณามีความ

จําเปนตองเลือกใชถอยคํา ภาษาและรปูประโยคท่ีตรงกับพฤติกรรมหรือความสนใจของกลุมเปาหมาย 

ซ่ึงการใชภาษาในการสื่อสารกับวัยรุนดวยความมุงหวังใหเปนการสรางความประทับใจ ดึงดูดใจ และ

ทําใหวัยรุนเชื่อวาสินคา/การบริการเหลานั้นเปนเพ่ือน เปนพวก เปนกลุมเดียวกัน เชน การใชคําวา 

“เพียบ” หมายถึง จํานวนมากหรือปริมาณมาก เปนภาษาพูดท่ีวัยรุนและผูคนในสังคมพูดกันในกลุม

สนทนา แตมีการนํามาใชในโฆษณานมเปรี้ยวยี่หอโฟรโมสตวา “น้ําตาลนอยไฟเบอรเพียบ” หรือคําวา 

“จุงเบย” มาจากคําวา “จังเลย” เปนการเพ้ียนคําดวยเหตุผลของแปนพิมพบนโทรศัพทหรือ

คอมพิวเตอรท่ีมีไมหันอากาศ อยูใกลกับ สระอุ และ ล ลิง อยูใกลกับ บ ใบไม พิมพผิดบอยครั้งจึง

กลายเปนท่ีวัยรุนใชกันในบริบทท่ีเปนลักษณะทีเลนทีจริง แตมีการนํามาใชเปนบทในโฆษณาชุดคู

อาหารของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนวา “ซ้ือคู สุดประหยัด อ่ิมคุม จุงเบย” ซ่ึงคําวา “จุงเบย” 

เปนภาษาวัยรุนท่ีเพ้ียนมาจากคําวา "จังเลย" หรือโฆษณาท่ีใชภาษาวัยรุนท่ีเปนภาษาระดับปากภาษา

พูด คําแสลง คําเพ้ียน คําทับศัพท เชน โฆษณานมไทย-เดนมารค ท่ีวา “โพสตทาสุดซา แอบทาสุด

เฟยว” หรือโฆษณาเครื่องดื่มบีอ้ิง ท่ีวา “ดริ้งคแลวปง......ฟรุงฟริ้งฝุดๆ” เปนตน  

จากตัวอยางขางตนพบวา ผูเขียนบทโฆษณายังคงเลือกใชคํานิยมของกลุมวัยรุนมาเปนบท

โฆษณามากกวาการใชคําภาษาท่ีถูกตองเหมาะสมตามหลักไวยากรณทางภาษา โดยการนําคํานิยม
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ของวัยรุนมาสื่อสารกับผูรับสารกลุมวัยรุนเพ่ือเปนประโยชนในแงของการโฆษณาท่ีจะสามารถดึงดูด

ความสนใจจากผูรับสารไดดีและทําใหผูรับสารกลุมเปาหมายเชื่อวาสินคาดังกลาวเปนเพ่ือนหรือเปน

พวกเดียวกับตน แตหากพิจารณาในแงของการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารก็ยอมสงผลกระทบตอการใช

ภาษาอยางเห็นไดชัดและอาจสงผลกระทบตอเนื่องไปในระยะยาวได เหตุนี้จึงถือวานักสื่อสารมวลชน

เปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีมีโอกาสทําใหภาษาเพ่ือการสื่อสารของไทยผิดเพ้ียนไป และอาจสงผลกระทบตอ

วงการภาษาไทยไดท้ังในระยะสั้น เชน การสื่อความหมายหรือการตีความท่ีไมตรงกัน ผลกระทบระยะ

ยาว เชน การสืบทอดการใชภาษาจากรุนสูรุนผิดเพ้ียนไปจากเดิม เปนตน 

 ขณะเดียวกัน ภาษาเพ่ือการสื่อสารไดมีการเปลีย่นแปลงอยูอยางตอเนื่องโดยเฉพาะภาษา

วัยรุน ซ่ึงอาจเปนเพราะวัยรุนเปนชวงวัยท่ีนิยมการสื่อสารระหวางกันแบบรวดเร็ว เปลี่ยนแปลงไดงาย 

และมีรูปแบบการสื่อสารดวยถอยคําท่ีทันสมัย ใชคําหรือภาษาท่ีมีความหมายหรือมีเอกลักษณเฉพาะ

กลุมเปนประจํา เชน มีการใชคําวา “ชิมิ” เปนคําท่ีเพ้ียนมาจากคําวา “ใชไหม” หรือ “ใชหรือไม” 

ซ่ึงเม่ือวัยรุนนําคําดังกลาวมาใชจนกลายเปนคําท่ีนิยมในสังคมวงกวาง กระท่ังมีการนําคําวา “ชิมิ”  

ไปตั้งเปนชื่อภาพยนตร เรื่อง “หอแตวแตกแหวกชิมิ” (ออกฉายเม่ือป พ.ศ.2554) กระท่ังชื่อ

ภาพยนตรเรื่องนี้กลายเปนกระแสวิพากษวิจารณในสังคมอยางมากถึงความไมเหมาะสมของการใช

ภาษาท่ีไมถูกตองผานสื่อมวลชน นอกจากนี้ วัยรุนยังมีการใชภาษาในลักษณะท่ีนําคําจากผูนํา

ความคิดในแวดวงตางๆ มาใชเปนภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชน คําวา “ฟน” เปนคํา

แสลงมาจากคําวา    ฟนาเล (Finale) ซ่ึงแปลวา ชวงสุดทายของการแสดงท่ีมักจะเปนชวงท่ีดีท่ีสุด 

เปนคําท่ีมีการใชอยางแพรหลายในโฆษณาไอศกรีมแม็กนั่ม โดยคําวา “ฟน” เปนกลยุทธของสินคาท่ี

ใหดารา นักแสดง และผูมีชื่อเสียงในสังคมใชคําดังกลาวแทนความหมายท่ีวา สุดยอด ท่ีสุด บรรลุ จบ 

เปนตน วัยรุนจึงไดนําคําเหลานี้มาใชกันอยางแพรหลายในการสื่อสารระหวางกลุมเพ่ือนหรือใน

ชีวิตประจําวันจนเปนความคุนชิน หลังจากนั้นนักสื่อสารมวลชนก็ไดนําคําดังกลาวไปใชเปนบท

โฆษณาอ่ืนๆ ดวย เชน โฆษณาธนาคารกสิกรไทย ท่ีมีบทโฆษณาวา “SME ฟน ฝุด ฝุด” เปนตน 

 จากประเด็นดังกลาวขางตนมีความสอดคลองกับ โสภัณฑ นุชนาท  (2542) และ พรพิมล 

เจียมนาครินทร (2539) ซ่ึงกลาวถึงลักษณะของวัยรุนวาเปนวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน มี

พฤติกรรมท่ีแตกตางไปจากกลุมวัยอ่ืนๆ เนื่องจากเปนวัยท่ีมีความตองการเปนตัวของตัวเองแตยังคง

ตองการความรักและความเอาใจใสจากบุคคลรอบขางอยูเสมอ ฉะนั้น ในการสื่อสารของวัยรุนจึง

อางอิงไดจากลกัษณะเฉพาะของกลุมวัยท่ีมีความตองการเปนตัวของตัวเอง จึงเปนไปไดสูงท่ีวัยรุนจะ

คิดคนคําและใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในลักษณะท่ีไมไดคํานึงถึงความถูกตองเหมาะสมตามหลัก

ไวยากรณทางภาษา และตองการใหคนรอบขางเชื่อในสิ่งท่ีตนพูดและใชภาษาเหลานั้นตามท่ีตนคิด

และสรางข้ึน รวมถึงวัยรุนมักมีการแสดงความขัดแยงตอสิ่งตางๆ ดวยทาทางและวิธีการพูดจา เชน 

การเถียง พูดไมมีหางเสียง ใชคําหวนๆ ไมรูจักกาลเทศะ ไมมีการแยกแยะระดับของคูสนทนา เปนตน 
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สาเหตุเหลานี้จึงอาจเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหการใชภาษาของวัยรุนไมถูกตองตามหลักไวยากรณทาง

ภาษาและไมเหมาะสมตามระดับของผูรับสารจนกลายเปนความคุนชินนําคําท่ีพูดมาใชเปนภาษาใน

การสื่อสารประจําวันในท่ีสุด 

 อยางไรก็ตาม ผูวิจัยสังเกตเห็นไดวาภาษาวัยรุน หรือภาษาท่ัวไปท่ีวัยรุนนําไปใชสื่อสารใน

ปจจุบัน หรือภาษาโฆษณาท่ีนักสื่อสารมวลชนสื่อสารไปยังผูรับสารกลุมวัยรุนไดรับการพูดถึงในวง

กวางหลายประเด็นวา มีลักษณะการใชภาษา การใชคํา และการใชประโยคท่ีไมตรงตามหลัก

ไวยากรณทางภาษาไทย เชน มีการใชคําทับศัพท การตัดคํา การกรอนคํา การใชคําแสลง การใชคํา

เฉพาะกลุม การสรางคําข้ึนใหม การใชคําศัพทท่ีสะกดแปลกไปจากเดิม เปนตน โดยพบวามีงานวิจัย

รวมท้ังวิทยานิพนธจํานวนไมนอยท่ีศึกษาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางภาษาท่ีเก่ียวเนื่องกับวัยรุน 

เชน ประเด็นท่ีวัยรุนมีพฤติกรรมการใชภาษาแบบไมไดยึดตามหลักไวยากรณทางภาษาซ่ึงอาจสงผล

ตอการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในอนาคตของวัยรุนท่ีมีแนวโนมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและผิดเพ้ียนไป

จากหลักไวยากรณทางภาษาไดงาย และอาจนําภาษาเพ่ือการสื่อสารท่ีไมถูกตองท่ีเคยใชอยางคุนชิน

ไปใชในชีวิตประจําวันจนกระท่ังมองเปนเรื่องธรรมดาท่ีไมใชสิ่งผิดในท่ีสุด สอดคลองกับ สุกัญญา  

บุญทวี (2551) ท่ีศึกษาเรื่อง ลักษณะการใชภาษาเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นของวัยรุน:กรณีศึกษา 

“ขอความสั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม)”      

ไดทราบถึงผลการศึกษา พบวา วัยรุนมีลักษณะการใชภาษาเขียนท่ีไมเปนไปตามหลักไวยากรณทาง

ภาษา มีการใชภาษาพูดในการเขียน ใชคําเฉพาะกลุม ใชสํานวนปกติและสํานวนวัยรุนในการเขียน   

มีการใชระดับภาษาแบบก่ึงทางการและภาษาปากในการเขียน เปนตน จึงถือเปนความนาวิตกกังวล

สําหรับวงการภาษาไทยท่ีจําเปนตองศึกษาถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง ลักษณะการเปลี่ยนแปลง 

และเรงวางแนวทางแกไขปญหาดังกลาวกอนท่ีจะลุกลามเปนปญหาใหญในอนาคต 

 นอกจากนี้ ประเด็นของความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการเขามาของสื่อออนไลนนับเปน

ปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหวัยรุนนิยมการสื่อสารระหวางกันผานสื่อออนไลนท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะในแง

บวกของการสื่อสารคือ สื่อสารไดงาย สะดวก รวดเร็ว และไมมีคาใชจาย แตเม่ือพิจารณาในแงลบของ

สื่อออนไลนคือเขามาสงผลกระทบตอภาษาเพ่ือการสื่อสารในสังคม สามารถเห็นไดวาเม่ือนําสื่อ

ออนไลนมาใชมีความสะดวกรวดเร็วตรงตามความตองการของวัยรุน วัยรุนจึงขาดความพิถีพิถันใน

การเลือกใชคําหรือภาษาและไมไดคํานึงถึงความถูกตองเหมาะสมในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร ก็อาจ

ทําใหเกิดปญหาดานภาษาตามมาในท่ีสุด สอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและทัศนคติ

ตอการใชภาษาแชทของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ของ บุษยมาศ แสงจันทร (2555) ท่ีพบวา 

วัยรุนบางกลุมจํานวนปานกลางมีทัศนคติทางบวกตอการใชภาษาแชทวา ทําใหใชเวลาการพิมพในการ

โตตอบกับคูสนทนาท่ีรวดเร็วข้ึน แตยังคงมีวัยรุนบางกลุมจํานวนมากท่ีมีทัศนคติทางลบวา การใช

ภาษาแชทมากเกินไปอาจสงผลตอการทําใหภาษาไทยวิบัติมากยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกัน สาเหตุท่ีทําให
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วัยรุนใชภาษาท่ีผิดเพ้ียนไปซ่ึงนอกเหนือจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีแลว ยังคงมีสาเหตุมาจาก

ความคุนชินในการเปดรับสารจากสื่อตางๆ ท่ีเขาถึงไดงาย เชน หนังสือการตูน นิตยสาร วิทยุ 

โทรทัศน สื่อออนไลน บุคคลรอบขางหรือผูมีชื่อเสียงท่ีใชภาษาท่ีไมถูกตองในการสื่อสาร วัยรุนยุคใหม

บางกลุมจึงเกิดการลอกเลียนแบบและสรางคานิยมท่ีไมถูกตองมาใชเพราะอาจคิดวาเปนสิ่งท่ีถูกตอง

แลว ดวยสาเหตุเหลานี้จึงสงผลใหภาษาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไป เยาวชนยุคหลังๆ จึงใชภาษาไทย

ไมถูกตองและอาจเขาใจวาถาหากใชถอยคําภาษาตามแบบฉบับท่ีถูกตองอาจถูกมองจากคนรอบขาง

วาเปนคนท่ีแปลกแยก  

 ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาในแงของสถานการณทางสังคมท่ีสงผลกระทบตอการใชภาษาเพ่ือการ

สื่อสารของวัยรุนเห็นไดจาก สถานการณสื่อ 2552 ปแหงการใชสื่อเพ่ือสรางสงครามทางการเมือง 

(2553) พบวา ไดเกิดปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับการใชภาษาในสื่อ 2 ประการ ไดแก 1) การเขามา

ของสื่อใหม (New Media) หมายถึง ระบบการสื่อสารท่ีมีการเชื่อมตอทางอิเล็กทรอนิกสของ

เครือขายระดับโลก เชน เครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) บริการระดับเวิลด ไวด เว็บ (World Wide 

Web : WWW) และบริการขอมูลออนไลนเชิงพาณิชย (Commercial on-line Service) เปนตน 

(สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, ม.ป.ป.) ซ่ึงเม่ือสื่อใหมไดเขามามีอิทธิพลตอการสื่อสารของผูคนในสังคมในชวงเวลา

นั้น การสื่อสารมวลชนจึงมีการเสนอเนื้อหาขาวสารผานสื่อใหมไดเอง ผูสงสารและผูรับสารในการ

สื่อสารแตละบริบทสามารถทําหนาท่ีสงสารและรับสารไดพรอมกัน ดังท่ีเรียกวา การสื่อสารสองทาง 

สงผลใหผูคนในสังคมมีความสามารถในการสงขาวสารและรับขาวสารระหวางกันอยางงายดายและ

รวดเร็ว โดยเฉพาะกลุมวัยรุนท่ีนิยมสื่อสารระหวางกันอยางแพรหลาย สื่อใหมเหลานี้จึงเขามา

แทรกแซงพ้ืนท่ีขาวจากสื่อดั้งเดิมอยางเห็นไดชัด 2) สื่อในชวงเวลานั้นไดรับผลกระทบจากประเด็น

ทางการเมือง โดยสื่อกลายเปนเครื่องมือในการตอสูทางการเมืองของแตละฝาย ท้ังทางสื่อวิทยุชุมชน 

ทีวีดาวเทียม สื่อหนังสือพิมพ สื่อนิตยสาร สื่อทางเว็บไซต เปนตน ซ่ึงในสถานการณการเมืองท่ีรุนแรง 

ดุดัน ทําใหการใชภาษาในสื่อมวลชนสวนใหญมีการนําเสนอในลักษณะโฆษณาชวนเชื่อ มีความ

ลําเอียง มีอคติ ยั่วยุใหเกิดความขัดแยง แตกแยก เกลียดชัง เปนไปในลักษณะของภาษาท่ีแข็งกระดาง

และเก่ียวเนื่องกับประเด็นทางการเมืองอยูเนืองๆ เม่ือเปนเชนนี้วัยรุนจึงไดรับอิทธิพลทางภาษามาจาก

สื่อมวลชนดวยเชนกัน 

 จากขอมูลอางอิงดังท่ีปรากฏขางตนผูวิจัยพบวา วัยรุนแตละบุคคลมีการเลือกใชภาษาเพ่ือ

การสื่อสารท่ีแตกตางกัน สงผลใหภาษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพแวดลอม ตามสถานการณ 

หรือตามชวงเวลายุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป อยางไรก็ตาม ภาษาท่ีใชในการสื่อสารกับกลุมวัยรุนอาจจะ

เปลี่ยนแปลงไปในทางดีหรือไมดีก็ได โดยข้ึนอยูกับวาวัยรุนแตละบุคคลและสื่อมวลชนท่ีทําการสื่อสาร

กับกลุมวัยรุนจะเลือกใชภาษาท่ีถูกตองตามหลักไวยากรณทางภาษาหรือเลือกใชภาษาท่ีถูกใจกลุม

ผูรับสารท่ีเปนวัยรุน ดวยเหตุนี้ภาษาวัยรุนจึงถือวามีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปไปท้ังคําและรูปแบบ
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ประโยคอยางเห็นไดชัด เปนผลสืบเนื่องมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีผูคนในสังคมนิยมใช

ภาษาบนสื่อออนไลนแบบสั้น กระชับ รัดกุม งายตอการพิมพ สะดวกตอการพูดจนกลายเปนคานิยม

ทางการใชภาษาอยางไมถูกตองของผูคนในสังคม ซ่ึงสอดคลองบทความวิชาการของ โสภัณฑ นุชนาท  

(2542) ท่ีกลาววา ปจจุบันปญหาดานการใชภาษาไทยยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน เนื่องจากเขาสูยุค

ออนไลนท่ีมีความกาวหนาทางเทคโนโลยี ผูคนในสังคมตางใชภาษาเพ่ือการสื่อสารอยางไมระมัดระวัง

และพึงพอใจท่ีจะใชภาษาแบบไมถูกตองตามหลักไวยากรณทางภาษาเพียงเพ่ือแลกกับความรวดเร็ว

ของการสื่อสารและความสะดวกตอการกดแปนพิมพบนเครื่องมือสื่อสารตางๆ สอดคลองตอเนื่องถึง

ในชวงป 2552 ซ่ึงไดมีปรากฏการณการเขามาของสื่อใหม คือ เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสามารถ

ในการเชื่อมตอเปนเครือขายท้ังดิจิตอล คอมพิวเตอร ซ่ึงถือเปนตัวแปรสําคัญท่ีสงผลใหการสื่อสาร

ของผูคนในสังคมแปรเปลี่ยนไปจากอดีต กลุมวัยรุนซ่ึงเปนกลุมเปาหมายหลักท่ีใหความสนใจ และ

อาจเปนกลุมหลักท่ีใชภาษาในการสื่อสารอยางไมระมัดระวัง ดวยเหตุดังกลาวขางตนจึงสงผลใหพบ

การใชภาษาไทยแบบผิดเพ้ียนในกลุมวัยรุนท่ีเปนกลุมวัยท่ีมีอารมณออนไหว รุนแรง และเปลี่ยนแปลง

ไดงาย จนเกือบจะกลายเปนความคุนชินและคลายเปนเรื่องธรรมดา 

 ชวงป พ.ศ.2554-2556 เปนชวงเวลาท่ีผูวิจัยใชเปนกลุมเปาหมายในการศึกษาวิจัย ซ่ึงภาวะ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในป พ.ศ.2554 ตอเนื่องถึงป พ.ศ.2556 ไดรับผลกระทบจากการเมือง

ภายในประเทศ คาแรงข้ันต่ํา ความผันผวนของคาเงิน แนวโนมการปรับราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึนอยาง

ตอเนื่อง ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน แตเนื่องดวยนโยบายประชานิยมของรัฐบาล กระตุน

ใหเกิดการใชจายในอุตสาหกรรมตางๆ จึงสงผลใหมีงบประมาณโฆษณาและประชาสัมพันธสินคา/ 

การบริการปรับตัวสูงข้ึน อุตสาหกรรมโฆษณาจึงถือเปนการสะทอนสภาพเศรษฐกิจไดเปนอยางดี  

เม่ือเศรษฐกิจรุงเรืองธุรกิจโฆษณาก็จะมีการขยายตัวมากข้ึน ในทางกลับกันเม่ือเศรษฐกิจซบเซาธุรกิจ

โฆษณาก็จะไดรับผลกระทบอยางเห็นไดชัดเนื่องมาจากผูประกอบการตางปรับลดงบประมาณการ

โฆษณาลงหรือเลือกใชสื่อโฆษณาบางประเภทท่ีสามารถเขาถึงผูบริโภคกลุมเปาหมายอยางเฉพาะ 

เจาะจงไดมากท่ีสุด 

จากรายงานขาวของ นีลเส็น มีเดีย รีเสิรช (“ประเด็นงบโฆษณา”, 2556) ระบุวา ผลการ

สํารวจอุตสาหกรรมโฆษณาท่ีผานมาพบวา งบประมาณในการใชจายเพ่ือการโฆษณาในชวงเดือน

ธันวาคม พ.ศ.2555 โดยรวมมีมูลคาประมาณ 9,810 ลานบาท และมีอัตราการเติบโต 23.27% เม่ือ

เทียบกับชวงเวลาเดียวกันในป พ.ศ.2554 ซ่ึงเปนสถานการณท่ีดีข้ึนสงผลใหภาพรวมอุตสาหกรรม

โฆษณาโดยรวมตลอดป พ.ศ.2555 ท่ีผานมา มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนกวา 12.42% คิดเปนมูลคารวม

ไดท่ี 117,760 ลานบาท ซ่ึงแตกตางจากมุมมองของ นงคนาถ หานวิไล (2553) ท่ีมองวา แนวโนมการ

ใชสื่อโฆษณาในป พ.ศ.2553 ไมอาจมุงเนนไปท่ีสื่อหลักคือ วิทยุ โทรทัศน (ฟรีทีวี) หนังสือพิมพ และ

นิตยสารไดเหมือนในอดีตแลว หากแตการใชสื่อโฆษณามีแนวโนมในการใหความสําคัญกับสื่อใหม 
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(New Media) สื่อออนไลน สือ่เคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียมมากข้ึน เนื่องมาจากสื่อใหมนับเปน

เครื่องมือสื่อสารท่ีมีชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลายและสามารถเขาถึงผูบริโภคในแตละกลุมไดกวาง

และลึกกวาสื่อหลักดั้งเดิม ท้ังนี้ มีความสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาและการเขา

มาของวัฒนธรรมใหมอยางแพรหลาย อุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีจึงไดพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร

อยูอยางตอเนื่อง ซ่ึงวิวัฒนาการความกาวหนาเหลานี้ไดเขามามีบทบาทตอการสื่อสารในสังคมมากข้ึน

ผูทําการสื่อสารจึงมีทางเลือกมากข้ึนตามไปดวย ดวยเหตุนี้ สื่อหลักอยางนิตยสารท่ีมีรายไดจากการ

ขายพ้ืนท่ีโฆษณาเปนหลักคิดสัดสวนเปน 3 ใน 4 ของรายไดท้ังหมด ลักษณะหรือรูปแบบของภาษา

เพ่ือการสื่อสารท่ีใชในการโฆษณาในนิตยสารท่ีมีความแตกตางจึงถือเปนองคประกอบสําคัญท่ีจะ

สนับสนุนใหโฆษณาสินคา/การบริการนั้นๆ ไดรับความสนใจจากผูรับสารไดเปนอยางดี เพราะธุรกิจ

ทุกประเภทหวังผลกําไรจากการประกอบกิจการ ดวยเหตุนี้ ผูเขียนบทโฆษณา (Copywriter) จึง

จําเปนตองอาศัยทฤษฎีและประสบการณ ศึกษาความถูกตองในการเลือกใชภาษาสรางขอความ

โฆษณาใหมีความแตกตางแตเหมาะสม ชัดแจงและถูกตองตามหลักไวยากรณทางภาษา พรอมท้ัง

ปรับตัวใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตอการโฆษณาในทุกขณะ (ปรมะ สตะเวทิน ,2546 ข) 

จากสถานการณการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลไดนํามาซ่ึงความสะดวกสบายและการเขาถึง

ขอมูลขาวสารแตอีกมุมหนึ่งก็เปนแรงกดดันท่ีมีตอสื่อรูปแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ ดังท่ี ปกรณ 

พงศวราภา (27 พฤศจิกายน 2559) ประธานกรรมการบริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) กลาว

วา วงการนิตยสารไทยพบปญหาหลักคือโฆษณาลดลงระดับ 40-50% ขณะท่ีรายไดหลักของนิตยสาร

มาจากโฆษณากวา 50% อยางไรก็ตาม แนวทางการปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพท่ีเห็นชัดเจน คือ การเขาสู

โลกออนไลนควบคูกับการลดตนทุนการผลิตดวยการลดจํานวนหนากระดาษลง เชน นิตยสาร 

SEVENTEEN เปดตัวเขาสูโลกออนไลนดวยการเปดเว็บไซตของตนเองตั้งแตป 2550 ซ่ึงชวงดังกลาว

อาจจะยังไมไดมุงเนนและใหความสําคัญออนไลนเทากับหนังสือเลม ขณะเดียวกันนิตยสารบางชื่อ

ฉบับเลือกใชกลยุทธการสรางแบรนดในชองทางอ่ืน เชน นิตยสาร a day มี a day online และ      

a day BULLETIN นิตยสารแจกฟรีรายสัปดาห รวมถึงมีนิตยสารท่ีไดสรางแบรนดบนโลกจริงคูขนาน

ไปดวย เชน นิตยสาร ELLE จัด ELLE Fashion Week เปนตน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาถึงแมวงการสื่อ

สิ่งพิมพจะไดรับผลกระทบจากการเขามาของสื่อออนไลนหรือเทคโนโลยีดิจิทัลแตไมไดทําใหนิตยสาร

แบบเลมหายไปจากแผงหนังสือในทันทีแตเปนการทําการตลาดสรางแบรนดควบคูกันไป การใชภาษา

เพ่ือการสื่อสารในชวงการรับสื่อใหมเขามาจึงเปนประเด็นสําคัญท่ีอาจสงผลใหนักโฆษณาใชภาษา

โฆษณาอยางไมมีแบบแผนเพราะสื่อออนไลนมีความเปนอิสระ 

 ดวยเหตุผลดังท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยไดคนพบวาสิ่งสําคัญอีกหนึ่งประการท่ีสงผลให

ภาษาเพ่ือการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง นั่นคือ กาลเวลาหรือยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไปท่ี

สะทอนออกมาสูสังคมในรูปแบบของบริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป
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เชนกัน ตลอดจน ในป พ.ศ.2558 เปนปท่ีประเทศไทยกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางเปน

ทางการ คนยุคใหมตองรูเทาทันความเคลื่อนไหวของโลกและตองเพ่ิมศักยภาพในการติดตอสื่อสารให

ไดมากกวาท่ีเปนอยู แตกอนท่ีเราจะสนับสนุนใหคนไทยเรียนรูการสื่อสารภาษาตางประเทศเราก็ไม

ควรละเลยความถูกตองของการใชภาษาไทยเชนกัน เพราะทุกภาษายอมมีหลักการใชท่ีเหมือนกันคือ 

ตองใชใหถูกตองตามกาลเทศะ ตองใชอยางชัดเจนท้ังการออกเสียง การใชประโยคใหถูกตองตาม

ความหมาย และถูกตองตามบริบทของภาษา ท้ังนี้ เม่ือมีการเปดประเทศในวงกวางมากข้ึนก็จะนํามา

ซ่ึงความกาวหนาทางเทคโนโลยี มีความเชื่อมโยงทางภาษา และมีการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมอยาง

เปดกวางหลากหลาย การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมจึงเปนเหมือนกิจกรรมท่ีมีบทบาทสําคัญและเปน

สวนหนึ่งในการสื่อสารของผูคนในปจจุบันอยางไมอาจปฏิเสธได โดยบุคคลท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ี

แตกตางกัน ยอมมีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันและจะมีการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมตางๆ 

แตกตางกัน (Dahl, 2005 อางใน พัชราภา เอ้ืออมรวนิช, 2560) ดังนั้น ผูใชภาษาโดยเฉพาะนัก

สื่อสารมวลชนจึงตองคํานึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางภาษา สังคม และวัฒนธรรมท่ีอาจ

สงผลตอการสื่อสารของบุคคลและสังคมในระยะยาวได 

 จากการสืบคนขอมูลเบื้องตน พบวา มีงานวิจัยและวิทยานิพนธจํานวนมากท่ีศึกษาเก่ียวกับ

การเปลี่ยนแปลงของภาษาเพ่ือการสื่อสารในการโฆษณาในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่งโดยมุงเนนเฉพาะ

การศึกษาวิจัยในบางมิติ ไดแก มิติดานพฤติกรรมและทัศนคติตอการใชภาษา เชน งานวิจัยเรื่อง 

พฤติกรรมและทัศนคติตอการใชภาษาแชทของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครของ บุษยมาศ แสงจันทร 

(2555) ผลการศึกษา พบวา ดานพฤติกรรม วัยรุนสวนใหญไดใชภาษาแชท โดยใหเหตุผลวาภาษา

แชทเปนภาษาท่ีใชคําท่ีสั้นสะกดงาย สะดวกในการพิมพ และดานทัศนคติพบวา วัยรุนสวนใหญมี

ทัศนคติทางบวกอยูในระดับปานกลาง โดยใหเหตุผลวาการใชภาษาแชททําใหใชเวลาในการพิมพ

โตตอบคูสนทนารวดเร็วข้ึน และวัยรุนสวนใหญมีทัศนคติในทางลบอยูในระดับมากโดยใหเหตุผลวา 

การใชภาษาแชทมากเกินไปทําใหภาษาไทยวิบัติมากยิ่งข้ึน โดยวัยรุนตางมีความกังวลเหมือนกันใน

ดานการใชภาษาแชท ซ่ึงวัยรุนมีความเห็นดวยมากท่ีสุด มิติดานรูปแบบการใชภาษาเฉพาะชวงเวลา 

เชน วิทยานิพนธเรื่อง ลักษณะการใชและความหมายของภาษาแสลงในนิตยสารวัยรุน ของ ธนสรณ 

ยุติบรรพ (2553) ท่ีพบวา คําแสลงท่ีพบในนิตยสาร a day นิตยสาร Cheeze และนิตยสาร Knock 

Knock ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2552 รวมท้ังสิ้น 24 ฉบับ มีคําแสลงท่ีพบมากท่ีสุด ไดแก 

คําวิเศษณ จํานวน 62 คํา คํากริยา จํานวน 32 คํา คํานาม จํานวน 16 คํา และคําอุทาน จํานวน 2 

คํา ตามลําดับ โดยไมพบคําแสลงท่ีเปนคําสรรพนาม คําบุพบท และคําสันธาน สําหรับผลการศึกษา

เก่ียวกับการสรางคําแสลงพบลักษณะการสรางคํา จํานวน 8 ลักษณะ ไดแก คําประสม คําซอน คําซํ้า 

คําเกิดใหม คําเปลี่ยนความหมายจากเดิม คําตัดพยางค คําเปลี่ยนเสียงจากเดิม และคํายืม เปนตน  

ซ่ึงงานวิจัยชิ้นนี้นอกจากจะศึกษาเฉพาะจํานวนของรูปแบบคําแสลงท่ีคนพบแลวยังศึกษาแบบ
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เฉพาะเจาะจงชวงเวลาเทานั้น และสําหรับมิติดานอ่ืนๆ เชน วิทยานิพนธของ อัจฉรา สิงคกุลเดชะ 

(2545) เรื่องวิวัฒนาการของภาษาโฆษณาสินคาสําหรับเด็กในนิตยสารสําหรับแมและเด็กระหวางป 

พ.ศ.2521-2541 กลาวคือ เปนวิทยานิพนธท่ีมีการศึกษาในลักษณะของชวงเวลาโดยศึกษาถึง

วิวัฒนาการของภาษาโฆษณาสินคาสําหรับเด็ก แตเนื่องดวยชวงเวลาในการศึกษาดังกลาวเปน

ชวงเวลาท่ีลวงเลยมากวา 16-36 ปแลว และในการศึกษาเฉพาะเจาะจงกลุมตัวอยางเพียงนิตยสารแม

และเด็กเทานั้น จึงไมอาจนํามาเปนตัวแทนท่ีชัดเจนของกลุมนิตยสารประเภทเดียวกันได เปนตน  

 จากขอมูลดังกลาวขางตน เปนขอสรุปใหแกผูวิจัยไดวา การรวบรวมงานวิจัยเก่ียวกับการ

เปลี่ยนผานภาษาเพ่ือการโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพประเภทนิตยสารสําหรับวัยรุน ยังไมพบวามีผูใดหรือ

หนวยงานใดไดศึกษารวบรวมมากอน ประกอบกับการอางอิงตามขอเสนอแนะจากงานวิจัยเรื่อง 

การศึกษาเชิงวิเคราะหลักษณะการใชคําในภาษาวัยรุนท่ีปรากฏในภาพยนตรไทย ระหวางป

พุทธศักราช 2539 ถึง 2540 ของ ปยาภรณ ดวงดี (2544) ท่ีเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคตไววา 

“ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหเฉพาะคําในสื่อภาพยนตรไทยเทานั้น ยังมีสื่ออีกจํานวนมากท่ีมีบทบาทและมี

อิทธิพลตอการใชภาษา เชน หนังสือพิมพ นิตยสารสําหรับวัยรุน และสื่อสิ่งพิมพตางๆ ดังนั้นหากผูใด

สนใจศึกษาวิเคราะหลักษณะการใชคําในภาษาวัยรุน อาจจะศึกษาถึงวิวัฒนาการของการใชคําใน

ภาษาวัยรุน โดยศึกษาการสรางคําข้ึนใหมของภาษาวัยรุนในชวงระยะเวลาท่ีตางกัน เนื่องจากภาษามี

การเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา ท้ังนี้เพ่ือจะไดทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของการใช

คําในภาษาวัยรุน และการศึกษาคําในภาษาวัยรุนเหลานี้จะเปนประโยชนแกผูใชภาษาในการสื่อสาร

และผูท่ีสนใจ” จึงเปนท่ีนาสนใจวาภาษาเพ่ือการสื่อสารท่ีใชในการโฆษณาสินคา/การบริการตางๆ ใน

สื่อสิ่งพิมพประเภทนิตยสาร จากอดีตจวบจนปจจุบันมีความแตกตางไปอยางไรบาง  

 ดวยเหตุดังกลาวนี้ งานวิจัยครั้งนี้จึงสนใจศึกษาในมุมมองเก่ียวกับ “การเปลี่ยนผานภาษา

เพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุน” โดยเนนการศึกษาในมิติดานการสื่อสารเปนหลักวา ในแตละ

ชวงเวลาของการโฆษณาดวยภาษาเพ่ือการสื่อสารในนิตยสารวัยรุนมีลักษณะการใชภาษาท่ีมีความ

เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร มีการเปลี่ยนผานในชวงเวลาท่ีแตกตางกันหรือไม และการใชภาษา

เพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุนไดรับอิทธิพลมาจากสภาพสังคมในชวงเวลาท่ีทําการศึกษาอยางไร 

เพ่ือใหไดผลการวิจัยในมิติท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึนอันจะเปนประโยชนตอสาธารณชน ผูท่ีสนใจในมิติ

ดานการสื่อสาร และนักสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธเพ่ือนําประโยชนจากผลการวิจัยครั้งนี้ไปปรับ

ประยุกตใชเพ่ือสนับสนุนการสื่อสารสินคา/การบริการใหไดอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

      

ปญหานําวิจัย 

1) ชวงระหวางป พ.ศ.2554 – 2556 (รวม 3 ป) นิตยสารวัยรุนมีการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารใน 

รูปแบบหรือลักษณะอยางไร มีการเปลี่ยนผานหรือไม 
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2) ภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุน ชวงระหวางป พ.ศ.2554 – 2556 (รวม 3 ป) ไดรับ 

อิทธิพลจากสภาพสังคมอยางไร 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนผานหรือการแปรผันของภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุน ชวง 

ระหวางป พ.ศ.2554 – 2556 (รวม 3 ป)  

2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลจากสภาพสังคม ชวงระหวางป พ.ศ.2554 – 2556 (รวม 3 ป) ตอการใช 

ภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุน 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

 ในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีจุดมุงหมายท่ีจะศึกษาการเปลี่ยนผานของลักษณะภาษาเพ่ือการ

โฆษณาในนิตยสารวัยรุน ชวงระหวางป พ.ศ.2554 – 2556 (รวม 3 ป) และศึกษาสภาพสังคมท่ีมี

อิทธิพลตอการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุน โดยศึกษาเฉพาะสวนเนื้อหาท่ีเปนพาดหัว

และพาดหัวรองของขอความโฆษณา เนื่องจากเปนสวนท่ีระบุถึงรายละเอียดและสรรพคุณของสินคา

และการบริการ ท้ังเปนสวนสําคัญท่ีมีผลตอการเรียกความสนใจ และมีผลตอการตัดสินใจซ้ือหรือไม

ซ้ือของผูอาน และศึกษาเฉพาะสวนท่ีเปนวัจนภาษา คือ ภาษาเขียนท่ีปรากฏในลักษณะการใชคํา  

การใชสํานวน และการใชประโยคบนโฆษณาในนิตยสารวัยรุน เลมเดือนมกราคม พ.ศ.2556  ไดแก 

นิตยสาร SEVENTEEN, ELLE, FHM และ a day  เลมเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 ไดแก นิตยสาร 

ELLE  และ a day เลมเดือนกันยายน พ.ศ.2554 ไดแก นิตยสาร ELLE, FHM และ a day รวม 9 

เลม รวมจํานวน 152 ชิ้นงานโฆษณา โดยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บขอมูล

ดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) พรอมจําแนกแสดงปริมาณของลักษณะการใชคํา การ

ใชสํานวนภาษา และการใชประโยค พรอมดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคู

กันโดยเก็บขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอตัวอยางการใชคํา การใชสํานวนภาษา และการ

ใชประโยคท่ีพบ เพ่ือนําไปสูขอเสนอแนะและแนวทางการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารบนสื่อในปจจุบัน  

ใหสามารถนําไปปฏิบัติไดเหมาะสมและสอดคลองตอบริบทสังคมในปจจุบันอยางเปนรูปธรรม 

 

ประโยชนท่ีจะไดรับ 

 การศึกษาเรื่อง “การเปลี่ยนผานภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุน” เปนการศึกษาโดย

มุงเนนการศึกษาวิจัยทางดานการสื่อสารเปนหลัก โดยเก่ียวเนื่องกับมิติลักษณะการใชภาษาเพ่ือการ

สื่อสารกับการเปลี่ยนผาน อีกท้ังศึกษาตอเนื่องถึงมิติของการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารท่ีไดรับอิทธิพลมา
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จากสภาพสังคมในชวงเวลาดังกลาวขางตน การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเอ้ือประโยชนใหเกิดแกสาธารณชน

และวงการสื่อสารไทยได 4 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ประโยชนตอผูวิจัย 

 ผูวิจัยจะไดรับรูถึงสถานการณการเปลี่ยนผานทางภาษาเพ่ือการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาท่ี

ทําการศึกษาวิจัย และไดรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของภาษาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 

สวนท่ี 2 ประโยชนตอการศึกษาวิจัยในอนาคต 

1) การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะแสดงใหเห็นวาในชวงป พ.ศ.2554-2556 การใชภาษาโฆษณาใน 

นิตยสารวัยรุนมีลักษณะอยางไร และมีความสําคัญตอพัฒนาการของภาษาโฆษณาในรูปแบบใหมใน

ปจจุบันอยางไร ซ่ึงผูวิจัยในสาขานิเทศศาสตรและสาขาภาษาศาสตรสามารถนําขอมูลดังกลาวไปเปน

แหลงขอมูลในการคนควาเรื่องภาษาเพ่ือการสื่อสารในสื่อตางๆ ในอนาคตได 

2) การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะแสดงใหเห็นภาษาโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพในชวงป พ.ศ.2554-2556  

ท่ีไดรับอิทธิพลจากสภาพสังคม ซ่ึงนักโฆษณาหรือผูวิจัยทานอ่ืนสามารถนําขอมูลดังกลาวไปเปน

แหลงขอมูลในการศึกษาวิจัยประเด็นท่ีแตกตางในอนาคตได 

สวนท่ี 3 ประโยชนตอสาธารณชนและวงการสื่อสารไทย 

1) การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเปนแนวทางใหนักสื่อสารหรือผูใชภาษาอยางสาธารณะไดเห็นถึง 

ความจําเปนในการธํารงรักษาและอนุรักษภาษาไทยท่ีเปนเอกลักษณของชาติไวได 

2) ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนขอมูลและเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาวงการสื่อสารไทยใน 

อนาคตได 

สวนท่ี 4 ประโยชนตอนักสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ 

นักสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ สามารถนําขอมูลและแนวคิดจากงานวิจัยครั้งนี้ไปประยุกตใช

ออกแบบสารหรือเนื้อหาประกอบการวางแผนกลยุทธและกลวิธีการสื่อสารของงานโฆษณาหรือการ

สื่อสารองคกรและตราสินคา เพ่ือขับเคลื่อนองคกรในเชิงกลยุทธใหเกิดประสิทธิผลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงตามความมุงหมายของงานวิจัยครั้งนี้ จึงไดนิยามศัพทเฉพาะท่ี

เก่ียวของกับงานวิจัย ดังนี้ 

1) การเปลี่ยนผาน หมายถึง การเคลื่อนผานทางโครงสรางของภาษาเพ่ือการโฆษณา และการ 

เคลื่อนผานทางดานความหมายท่ีเกิดข้ึนจากสภาพสังคมและวัฒนธรรม ท้ังแงบวกและแงลบใน

ระหวางชวงป พ.ศ.2554  ถึงป พ.ศ.2556 (รวม 3 ป)  
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2) ภาษาเพ่ือการโฆษณา หมายถึง งานเขียนภาษาไทยท่ีเปนวัจนภาษาท่ีปรากฏในรูปแบบของ 

คํา สํานวน และประโยค ท่ีใชในการสื่อความหมายบนโฆษณาในนิตยสารวัยรุน 

3) การโฆษณา หมายถึง การนําเสนอขอมูลสินคาหรือการบริการ ผานสื่อสิ่งพิมพประเภท 

โฆษณา โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูรับสารรับทราบขอมูล รูจักสินคาหรือการบริการ ชักจูงใจ สราง

ความประทับใจ และเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือหรือใชบริการนั้น อันเปนประโยชนทาง

การคา 

4) นิตยสารวัยรุน หมายถึง นิตยสารท่ีมีเนื้อหามุงนําเสนอกลุมเปาหมายท่ีเปนวัยรุน ไดแก  

นิตยสาร SEVENTEEN, ELLE, FHM และ a day เลมเดือนมกราคม พ.ศ.2556  นิตยสาร ELLE  

และ a day เลมเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555  นิตยสาร ELLE, FHM และ a day เลมเดือนกันยายน 

พ.ศ.2554 รวม 9 เลม รวมจํานวน 152 ชิ้นงานโฆษณา 

5) วัยรุน หมายถึง บุคคลทุกเพศท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป เปนชวงวัยท่ีมีภาวะรางกายและ 

จิตใจเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ท่ีไดอานโฆษณาในนิตยสารวัยรุนเปนประจํา 

6) วัจนภาษา หมายถึง ภาษาถอยคําท่ีใชในการสื่อสารดวยขอความท่ีปรากฏเฉพาะในลักษณะ 

ของคํา สํานวน และประโยคในการสื่อสารระหวางผูสงสารกับผูรับสาร 



บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 งานวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนผานภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุน” เปนการวิจัยเก่ียวกับ

การเปลี่ยนผานของภาษาเพ่ือการสื่อสารท่ีปรากฏบนโฆษณาสินคา/การบริการตางๆ ในนิตยสาร

วัยรุน เลมเดือนมกราคม พ.ศ.2556 ไดแก นิตยสาร SEVENTEEN, ELLE, FHM และ a day  เลม

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 ไดแก นิตยสาร ELLE  และ a day เลมเดือนกันยายน พ.ศ.2554 ไดแก 

นิตยสาร ELLE, FHM และ a day รวม 3 ป จํานวน 9 เลม จํานวน 152 ชิ้นงานโฆษณา เพ่ือนําไปสู

การศึกษาถึงลักษณะของการเปลี่ยนผานของภาษาโฆษณาในนิตยสารดังกลาวในแตละชวงปวามี

ลักษณะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารอยางไร มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร และการใชภาษา

โฆษณาในนิตยสารวัยรุนไดรับอิทธิพลมาจากสภาพสังคมในชวงเวลาดังกลาวอยางไร โดยผูวิจัยศึกษา

เฉพาะสวนท่ีเปนวัจนภาษา ไดแก ภาษาเขียนท่ีปรากฏในลักษณะการใชคํา การใชสํานวน และการใช

ประโยคบนโฆษณาในนิตยสารวัยรุน เนื่องจากการนําเสนอขอมูลสินคา/การบริการตางๆ มักมีการใช

ภาษาเพ่ือการสื่อสารในลักษณะท่ีหลากหลายและแตกตางกันเพ่ือมุงเนนใหโฆษณามีความนาสนใจ 

ดึงดูดใจ สรางความประทับใจ และกระตุนใหผูรับสารกลุมเปาหมายรับทราบขอมูลและเขาใจ

วัตถุประสงคของการสื่อสาร เพ่ือนําไปสูการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหรือเลือกรับการบริการนั้นๆ ใน

ท่ีสุด ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาการเปลี่ยนผานภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุน โดยรวบรวม

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของเพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1. ทฤษฎีการเปลี่ยนผาน 

2. แนวคิดเก่ียวกับภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

3. แนวคิดเก่ียวกับภาษาเพ่ือการโฆษณา 

4. แนวคิดเก่ียวกับวัยรุน 

 

1. ทฤษฎีการเปลี่ยนผาน 

การเปลี่ยนผาน (Transition) เปนการตอบสนองของบุคคลหรือปฏิกิริยาอยางใดอยางหนึ่ง

ในชวงระยะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงซ่ึงอาจเปนการเปลี่ยนแปลงของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร  

เหตุการณ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม หรือภาษา เชน การเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการ สถานภาพ ภาวะ

สุขภาพการเจ็บปวย การเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวทางปฏิบัต ิการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง

ภาษา เปนตน ซ่ึงการเปลี่ยนผานดังกลาวสงผลใหผูท่ีมีความเก่ียวของตองปรับตัวจากสภาวะเดิมสู

สภาวะใหม การเปลี่ยนผานจึงเปนกระบวนการท่ีมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดท่ีแตละระยะของการ

เปลี่ยนผานตองใชกลวิธีการเผชิญปญหาท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การเปลี่ยนผานจึงสัมพันธกับการ
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เปลี่ยนแปลง การปรับตัว และเชื่อมโยงกับพัฒนาการของสิ่งนั้นๆ ในการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนยอมมี

กระบวนการของการเปลี่ยนผานเปนกลไกสําคัญใหผูท่ีเก่ียวกของในเหตุการณดังกลาวสามารถเผชิญ

ตอการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะเดิมไปสูสภาวะใหมได  

ชิค และ เมลิส (Chick & Meleis, 1986 อางใน บุญมี ภูดานงัว, 2556) ไดวิเคราะหแนวคิด

ของการเปลี่ยนผานและใหนิยามการเปลี่ยนผานวา  เปนกระบวนการของการเคลื่อนหรือการผานจาก

จุดหนึ่งหรือสภาวะหนึ่งไปสูอีกจุดหนึ่งหรืออีกสภาวะหนึ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงเปนความรูสึกของการ

เคลื่อนท่ี (Movement) การพัฒนา (Development) และการผาน (Flow) ประกอบดวย 

กระบวนการท่ีมีระยะหรือข้ันตอน  มีชวงเวลาตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังสิ้นสุดหรือคงท่ี และมีการรับรู  

โดยเปนการใหความหมายตอประสบการณการเปลี่ยนผานของบุคคลรวมดวยเสมอ ดังนั้น การเปลี่ยน

ผานจึงเปนการตอบสนองของบุคคลในระหวางท่ีเผชิญการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเปนท้ังกระบวนการและ

ผลลัพธท่ีมีความสลับซับซอนจากการท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือเหตุการณ และอาจมี

ผลกระทบตอคนมากกวาหนึ่งคนในบริบทและสถานการณท่ีแตกตางกันไป สําหรับทุกระยะเวลาของ

การเปลี่ยนผานจะมีคุณลักษณะของการผานหรือการเคลื่อนตลอดเวลาหรือไมอยูนิ่ง มีจุดเริ่มตนและ

การเคลื่อนไหวผานระยะเวลาท่ีไมม่ันคง สับสน จนถึงจุดสิ้นสุดซ่ึงจะเปนจุดเริ่มตนหรือการเขาสู

ระยะเวลาท่ีม่ันคงของเหตุการณหรือสิ่งใหม 

นอกจากนี้ ชิค และ เมลิส จําแนกการเปลี่ยนผานเปน 4 ชนิด ไดแก  

1) การเปลี่ยนผานตามระยะพัฒนาการ ไดแก การเปลี่ยนผานของบุคคลในวัยตางๆ เชน การ 

เขาสูวัยรุน การเขาสูวัยผูใหญ การเริ่มเปนมารดา การเขาสูวัยหมดประจําเดือน หรือการเขาสูวัย

ผูสูงอายุ เปนตน 

2) การเปลี่ยนผานตามสถานการณ ไดแก การเปลี่ยนแปลงในดานการศึกษา การเปลี่ยนแปลง 

ในดานบทบาทหนาท่ีหรือสถานภาพ การเปลี่ยนแปลงสถานท่ีทํางานหรือสถานท่ีอยู เปนตน 

3) การเปลี่ยนผานตามภาวะสุขภาพและการเจ็บปวย เปนการเปลี่ยนผานท่ีสัมพันธกับภาวะ 

สุขภาพและการเจ็บปวยอันมีผลตอบุคคลและครอบครัว เชน การผาตัด การเปนผูปวยเรื้อรัง การเริ่ม

รับประทานอาหารทางปากภายหลังการใหอาหารทางสายยางเปนเวลานาน หรือการเปลี่ยนแปลงจาก

การรับการรักษาในโรงพยาบาลเปนกลับไปพักฟนตอท่ีบาน เปนตน 

4) การเปลี่ยนผานตามระบบขององคกร เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอชีวิตการทํางานของคน 

ในองคกร และผูรับบริการ เชน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร การเปลี่ยนแปลงหนาท่ี นโยบาย

และแนวทางปฏิบัติ เปนตน 

ดวยเหตุและผลจากทฤษฎีการเปลี่ยนผานขางตนผูวิจัยจึงมีความคิดเห็นสอดคลองกับ ชิค 

และ เมลิส วาการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาษาโฆษณาเปนเพียงสวนหนึ่งของการศึกษาการ

เปลี่ยนผานของภาษาโฆษณาท่ีมีระยะเริ่มตนจากชวงท่ีมีสภาพสังคมในมิติตางๆ ท่ีหลากหลาย เชน 
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การเขามาของสื่อใหม อิทธิพลจากสื่อออนไลน การปรับตัวของวงการสื่อสิ่งพิมพ การรับสื่อของกลุม

วัยรุน และการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางภาษาท่ีใชในการสื่อสารของกลุมวัยรุนในชวงท่ีผูวิจัย

ทําการศึกษา เปนตน สิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ีสงผลใหภาษาเพ่ือการโฆษณาเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง

และเห็นไดชัด คือ กาลเวลาหรือยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไปท่ีสะทอนออกมาสูสังคมในรูปแบบของ

บริบททางสังคมและบริบททางวฒันธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปเชนกันในชวงระหวางป พ.ศ.2554-2556 

ดังนั้น จึงเปนท่ีนาสนใจวามิติของการใชภาษาโฆษณาท้ังในดานโครงสรางของภาษา และดาน

ความหมายท่ีเกิดข้ึนจากสภาพสังคมและวัฒนธรรมท้ังแงบวกและแงลบ จะปรากฏการเปลี่ยนผาน

ของภาษาในประเภทการเปลี่ยนผานตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปหรือไมอยางไร 

 

2. แนวคิดเก่ียวกับภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

 การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการในการติดตอระหวางกันของมนุษย ประกอบดวย

องคประกอบพ้ืนฐานของการสื่อสาร ไดแก ผูสงสาร (Sender) สาร (Message) ชองทางการสื่อสาร 

(Channel) และผูรับสาร (Receiver) ผสมผสานรวมกันเปนการสื่อสาร โดย จินตวีร เกษมสุข (2554) 

กลาววา ในแตละครั้งของการสื่อสารจําเปนตองมีวัตถุประสงคของการสื่อสารประการใดประการหนึ่ง 

คือ วัตถุประสงคเพ่ือการแจงใหทราบ (To Inform) วัตถุประสงคเพ่ือการใหความรูความเขาใจ (To 

Educate) วัตถุประสงคเพ่ือการโนมนาวใจใหคลอยตาม (To Persuade) และ/หรือวัตถุประสงคเพ่ือ

การใหความบันเทิง (To Entertain) ซ่ึงในการสื่อสารท่ีจะประสบผลสําเร็จไดตรงตามวัตถุประสงคนั้น

จะตองมี “ภาษา” เปนองคประกอบท่ีสําคัญ เนื่องจากขอมูลเนื้อหาท่ีใชในการสื่อสารจําเปนตองมี 

“ภาษา” เปนตัวกลางนําทางไปสูการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ จึงอาจกลาวไดวาภาษาคือ เครื่องมือ

หรือตัวนําขอมูลเนื้อหาหรือสารท่ีสําคัญตอการสื่อสารท้ังกระบวนการ การสื่อสารโดยใชภาษาเปน

เกณฑแบงเปน 2 ประเภท ไดแก  

1) วัจนภาษา (Verbal Language) คือ ภาษาคําพูด ตัวอักษร หรือขอเขียนในการสื่อ

ความหมายโดยมีระบบมีกฎเกณฑระหวางผูสงสารกับผูรับสาร  

2) อวัจนภาษา (Nonverbal Language) คือ ภาษาท่ีไมใชคําพูด เปนภาษาสื่อสารในรูปของ

กิริยาอาการตางๆ ท่ีผูสงสารกับผูรับสารใชรหัสหรือสัญลักษณท่ีไมใชภาษาพูดหรือภาษาเขียนในการ

สื่อสาร เชน น้ําเสียง การตรงตอเวลา การยิ้มแยม การสบตา การเลือกใชส ี สําหรับงานวิจัยครั้งนี้

ผูวิจัยไดกําหนดเลือกเก็บขอมูลแบบเจาะจงเฉพาะภาษาคําพูด หรือ วัจนภาษา เทานั้น  

 นอกจากนี้ สามารถจําแนกการนิยามความหมายของการสื่อสารตามแนวคิดของเจาของ

ทฤษฎดีานการสื่อสาร เปน 3 กลุม (สิทธิชัย เทวธีระรัตน, 2539) ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1: แสดงนิยามความหมายของการสื่อสารในความหมายของกระบวนการ (Process) 

 

เจาของทฤษฎีดานการสื่อสาร มุมมองดานการสื่อสาร 

George A. Miller (1951) 

อางใน สิทธิชัย เทวธีระรัตน, 2539 

เปนการถายทอดขาวสารจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 

Jurgen Ruesch และ  

Gregory Bateson (1951) 

อางใน สิทธิชัย เทวธีระรัตน, 2539 

เปนกระบวนการท้ังหลายท่ีคนมีอิทธิพลตอกัน ไมใชเพียงการ

ถายทอดสารดวยภาษาพูดและภาษาเขียนท่ีชัดแจงและแสดง

เจตนารมณเทานัน้ 

Carl I. Hovland และคณะ (1953) 

อางใน สิทธิชัย เทวธีระรัตน, 2539 

เปนกระบวนการท่ีบุคคลหนึ่ง (ผูสงสาร) สงสิ่งเรา (ภาษาพูดหรือ

ภาษาเขียน) เพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนๆ (ผูรับสาร) 

Everett M. Rogers และ  

F. Floyed Shoemaker (1971) 

อางใน สิทธิชัย เทวธีระรัตน, 2539 

เปนกระบวนการซ่ึงสารถูกสงจากผูสงสารไปยังผูรับสาร 

  

สําหรับการสื่อสารในความหมายของกระบวนการ (Process) ตามมุมมองเจาของทฤษฎีดาน

การสื่อสารดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองของความหมายของการสื่อสารท่ีวา การ

สื่อสารเปนกระบวนการท่ีมีผูเก่ียวของสองฝายซ่ึงมีความเก่ียวโยงสัมพันธกันระหวางบุคคลหรือจุดใด

จุดหนึ่งไปยังอีกหนึ่งฝายหรือมากกวานั้น โดยนําสงสารหรือเนื้อหาระหวางกัน ซ่ึงการสื่อสารดวย

กระบวนการเชนนี้มุงเนนประเด็นของผูสงสารและผูรับสารเปนหลัก ไดแก บุคคล องคกร หรอืในการ

สื่อสารมวลชนหมายถึงแหลงขาวหรือผูเขียนบทโฆษณา และผูรับสารท่ีทําการติดตอสื่อสารระหวาง

กันในทุกสถานการณท่ีสามารถสรางความเขาใจระหวางกันได แตนอกจากนี้ยังคงมีนักวิชาการเจาของ

ทฤษฎีทานอ่ืนท่ีมองวาการสื่อสารมีความหมายแตกตางออกไปโดยมุงเนนไปท่ีสาร เครื่องมือ หรือ

สัญลักษณท่ีใชในการสื่อสาร ดังตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2: แสดงนิยามความหมายของการสื่อสารในความหมายของการสงเครื่องหมายหรือ     

   สัญลักษณ (Symbolic) 

 

เจาของทฤษฎีดานการสื่อสาร มุมมองดานการสื่อสาร 

Edward Sapir 

อางใน สิทธิชัย เทวธีระรัตน, 2539 

เปนการตีความหมายโดยสัญชาตญาณตอทาทางท่ีแสดงเปน

สัญลักษณโดยไมรูตัวตอความคิดพฤติกรรมและวัฒนธรรมของ

บุคคล 

George Gerbner 

อางใน สิทธิชัย เทวธีระรัตน, 2539 

เปนการแสดงปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interaction) โดยใช

สัญลักษณและระบบสาร (Message System) 

Colin Cherry 

อางใน สิทธิชัย เทวธีระรัตน, 2539 

เปนการกระทําเครื่องหมายแรก (สิ่งเรา) กอใหเกิดเครื่องหมายท่ี

สอง (ปฏิกิริยาตอบสนอง) ซ่ึงข้ึนอยูกับผูรับสิ่งเราเปนรายๆ ไปวา

จะมีปฏิกิริยาตอบสนองอยางไรตามลักษณะนิสัยซ่ึงไดมาจาก

ประสบการณการสื่อสารในอดีต 

Willbur Schramm (1956) 

อางใน สิทธิชัย เทวธีระรัตน, 2539 

เปนสวนท่ีมีความเขาใจรวมกันตอเครื่องหมายท่ีแสดงขาวสาร 

(Information Signs) 

 

 สําหรับการสื่อสารในความหมายของการสงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ (Symbolic) ขางตน 

เปนการแสดงความหมายของการสื่อสารโดยมุงเนนไปท่ีสาร เครื่องมือ หรือสัญลักษณท่ีใชในการ

สื่อสาร ซ่ึงสังเกตเห็นไดวา มุมมองดานการสื่อสารของนักวิชาการกลุมนี้ไมไดเนนการกลาวถึงผูสื่อสาร

หรือผูรับสารเทาท่ีควร แตกลับใหความสําคัญตอสาร สัญลักษณ ความนึกคิด พฤติกรรม ท่ีเปน

องคประกอบท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของการสื่อสาร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยครั้งนี้ท่ีมุงเนนศึกษา

เรื่องสาร ขอความ เนื้อหา และภาษาเพ่ือการสื่อสารท่ีใชในการโฆษณา หรือปฏกิิริยาตอบกลับจาก

การสื่อสารซ่ึงเปนองคประกอบเสริมของการสื่อสาร จึงกลาวไดวา การสื่อสารนับจากอดีตจวบจน

ปจจุบันมีการใหความสําคัญกับประเด็นของสารและปฏิกิริยาตอบกลับรวมกับประเด็นของผูสงสาร

และผูรับสารดวย นอกจากนี้ ยังมีนักวิจัยท่ีใหความสําคัญกับมุมมองการสื่อสารเพ่ือการโฆษณาใน

ความหมายเชิงลึกคือ การโนมนาวใจ อันเปนวัตถุประสงคข้ันตนของการสื่อสารเพ่ือการโฆษณานั่นเอง  
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ตารางท่ี 3: แสดงนิยามความหมายของการสื่อสารในความหมายของการโนมนาวใจ (Persuasion) 

 

เจาของทฤษฎีดานการสื่อสาร มุมมองดานการสื่อสาร 

Aristotle 

อางใน สิทธิชัย เทวธีระรัตน, 2539 

เปนการแสวงหาวิธีการชักจูงใจท่ีมีอยูทุกรูปแบบ 

Warren W. Weaver (1949) 

อางใน สิทธิชัย เทวธีระรัตน, 2539 

เปนกระบวนการท่ีใหความหมายกวางครอบคลุมถึงกระบวนการ

จิตใจของคนหนึ่งคนอาจสงผลตอจิตใจของอีกหนึ่งคน การสื่อสาร

จึงไมไดหมายถึงเพียงการเขียนและการพูดเทานั้น แตรวมไปถึง

ดนตรี ภาพ เพลง และพฤติกรรมของมนุษยดวย 

 

 สําหรับการนิยามความหมายของการสื่อสารตามแนวคิดของนักวิชาการและเจาของทฤษฎี

กลุมท่ี 3 ท่ีมีมุมมองดานการสื่อสารในความหมายของการโนมนาวใจ (Persuasion) ซ่ึงนักวิชาการ

กลุมนี้มองในมุมกวางและลึกลงไปกวานักวิชาการทานอ่ืนไดมองไวในประเด็นของสงสาร ผูรับสาร 

หรือสาร โดยมองกวางไปถึงลักษณะของการใชชีวิตประจําวันของมนุษยและทุกกระบวนการในการ

ดําเนินชีวิตของมนุษยวาเปนการสื่อสารท้ังสิ้น ซ่ึงหากพิจารณาแงมุมของการสื่อสารมวลชนประเภท

การโฆษณาในนิตยสาร ความหมายของการสื่อสารในมุมมองนี้จะใกลเคียงกับการเลือกใชกลวิธีการ

นําเสนอขอความ เนื้อหา หรือภาษาโฆษณาเพ่ือโนมนาวใจผูรับสาร 

 อยางไรก็ตาม จากนิยามความหมายของการสื่อสารตามแนวคิดของนักวิชาการดานการ

สื่อสาร ท้ัง 3 กลุมขางตนตามท่ี สิทธิชัย เทวธีระรัตน (2539) เรียบเรียงไว ผูวิจัยไดพบวา ถึงแม

ความหมายของการสื่อสารท้ัง 3 กลุม จะมีมุมมองท่ีแตกตางกันแตมีความเชื่อมโยงรวมกันคือ การ

สื่อสารเปนเรื่องของมนุษยสองฝายท่ีอาศัยหลักพ้ืนฐานของความสัมพันธ โดยฝายหนึ่งทําหนาท่ีเปนผู

สงสารและอีกฝายหนึ่งทําหนาท่ีเปนผูรับสาร จึงถือวากระบวนการนี้เปนความสัมพันธท่ีสามารถ

เกิดข้ึนไดในทุกรูปแบบของการสื่อสาร ในขณะเดียวกัน วัชรี สายสิงหทอง (2533 อางใน ปรมะ   

สตะเวทิน, 2546 ก) กลาวอยางสอดคลองกันวา คนไทยใชภาษาไทยเปนรหัสในการสื่อสารเพ่ือ

เชื่อมโยงคนไทยเขาไวดวยกันเปนสังคมเดียวกัน ซ่ึงพฤติกรรมหลักของการอยูรวมกันในสังคมหรือ 

การสรางความสัมพันธคือ การสื่อสารระหวางกัน จึงเปนสาเหตุใหสังคมสรางและพัฒนาเครื่องมือ

เทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทันสมัยจํานวนมากเพ่ือตอบสนองความตองการในการสื่อสารในสังคม แต

ความสําคัญท่ีมากกวาการสื่อสารดวยเทคโนโลยีอันยิ่งใหญ นั่นคือ “เราจะตองเปนผูท่ีมีความรู

ความสามารถดานการใชภาษา” 
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 ฉะนั้น เม่ือกลาวถึงความสัมพันธในกระบวนการสื่อสารดวยภาษาแลว ผูวิจัยแบงประเด็นใน

การวิเคราะหลักษณะขององคประกอบในการสื่อสารตามคํานิยามของนักวิชาการท้ัง 3 กลุม ดังกลาว

ขางตนได 5 ประเด็น คือ ผูสงสาร สาร ชองทางการสื่อสาร ผูรับสาร และปฏิกิริยาตอบกลับ ปรากฏ

เปนกระบวนการสื่อสารหรือการถายทอดสาร โดยบุคคลฝายหนึ่งซ่ึงเรียกวา ผูสงสาร (Sender) สง

สารหรือขอมูลเนื้อหา (Message) ไปยังบุคคลอีกฝายหนึ่งซ่ึงเรียกวา ผูรับสาร (Receiver) ผานชอง

ทางการสื่อสารหรือสื่อใดสื่อหนึ่ง (Channel) ซ่ึงผูรับสารเกิดการรับรูและมีพฤติกรรมรวมกันไดหรือ

สามารถแสดงการโตตอบปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ระหวางกันในการสื่อสารแตละครั้งได ซ่ึง

สอดคลองตรงกับนักวิชาการทานอ่ืนๆ ท่ีไดใหความหมายของการสื่อสารดวยภาษา เชน ปรมะ    

สตะเวทิน (2546 ก); พัชนี เชยจรรยา (2541) และออสกูด (Osgood) (อางใน ปรมะ สตะเวทิน, 

2546 ก) และลาสแวลล (Lasswell) (อางใน ปรมะ สตะเวทิน, 2546 ก) ใหความหมายของการ

สื่อสารดวยภาษาสอดคลองกัน สรุปไดวา การสื่อสารเปนการถายทอดความรูสึกนึกคิดหรือเนื้อหา

ขาวสารท่ีเปนท้ังภาษาพูด ภาษาเขียน และสัญลักษณเพ่ือสื่อความหมายตางๆ รวมเรียกวา “สาร” 

(Message) ระหวางกันโดย “ผูสงสาร” (Sender) เปนผูถายทอดเนื้อหาขาวสารดังกลาวผาน     

“ชองทางการสื่อสารหรือสื่อ” (Channel) ประเภทใดประเภทหนึ่งไปยัง “ผูรับสาร” (Receiver)  

เพ่ือเชื่อมโยงระหวางสองฝายใหเกิดการรับรูและมีพฤติกรรมรวมกัน  

 ขณะเดียวกันยังมีนักวิชาการบางทานท่ีเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมวา นอกเหนือจาก

องคประกอบของการสื่อสารท้ัง 5 ประเด็นขางตนแลวยังครอบคลุมไปถึงองคประกอบเพ่ิมเติมของ

การสื่อสาร ไดแก สิ่งรบกวน (Noise) สภาพแวดลอมหรือบริบทการสื่อสาร (Context) (พัชนี       

เชยจรรยา, 2541) และปฏิกิริยาตอบกลับหรือผลของการสื่อสาร (Feedback/Effect) (Lasswell 

อางใน ปรมะ สตะเวทิน, 2546 ก) ซ่ึงองคประกอบเพ่ิมเติมเหลานี้จะเกิดข้ึนหรือไมยอมมีปจจัย

ทางการสื่อสารอ่ืนๆ รวมดวย เชน หากเปนการสื่อสารในลักษณะทางเดียว (One-Way 

Communication) จะไมปรากฏปฏิกิริยาตอบกลับใดๆ จากผูอ่ืน เพราะการสื่อสารทางเดียวเปน

กระบวนการสื่อสารท่ีเกิดจากผูสงสารสงขอมูลขาวสารผานชองทางการสื่อสารไปยังผูรับสารทางเดียว 

โดยไมมีชองทางใหผูรับสารแสดงปฏิกิริยาตอบกลับมายังผูสงสาร แตถาหากเปนการสื่อสารใน

ลักษณะสองทาง (Two-Way Communication) ซ่ึงเปนการสื่อสารท่ีผูรับสารมีโอกาสตอบกลับ

ความรูสึก ความคิดเห็น หรือซักถามเพ่ือความเขาใจได เพราะการสื่อสารสองทางเปนกระบวนการ

สื่อสารท่ีผูรับสารและผูสงสารสามารถเผชิญหนา โตตอบ และติดตอถึงกันได นั่นจึงหมายถึงการ

สื่อสารท่ีมีผูทําการสื่อสารมากกวาหนึ่งคนข้ึนไปนั่นเอง 

 พิจารณาถึงประเภทการสื่อสารท่ีจําแนกตามจํานวนของผูทําการสื่อสาร แบงเปน 5 ประเภท 

(รุงรัตน ชัยสําเร็จ, ม.ป.ป.) ไดแก การสื่อสารภายในบุคคล (Intrapersonal communication)    

การสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) การสื่อสารกลุมใหญ (Large Group 



22 

Communication) การสื่อสารในองคกร (Organizational Communication) และการ

สื่อสารมวลชน (Mass Communication) ซ่ึงเปนกระบวนการสื่อสารท่ีบุคคลหรือหนวยงานผูทํา

หนาท่ีเปนผูสงสารหรือสื่อกลางในการถายทอดเนื้อหาขอมูลตางๆ ไปยังบุคคลจํานวนมากท่ีอยูกันตาง

ท่ีแบบสาธารณะในเวลาเดียวกันหรือในเวลาท่ีใกลเคียงกัน ท้ังนี้ เพ่ือใหการสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็ว

จึงจําเปนตองอาศัยสื่อเปนเครื่องมือในการสงตอขอมูลจากผูสงสารไปยังผูรับสาร เชน วิทยุ โทรทัศน 

หนังสือพิมพ นิตยสาร เปนตน 

 การจําแนกประเภทของการสื่อสารตามจํานวนผูทําการสื่อสารรวมกับบริบทของกาลเวลาท่ี

เปลี่ยนไปถือเปนเกณฑกําหนดใหรูปแบบ ลักษณะ และกระบวนการในการสื่อสารไมไดจํากัดท่ีบุคคล

ใดบุคคลหนึ่ง แตเปนการพัฒนาจากการสื่อสารภายในตนเองท่ีเปนการสื่อสารของบุคคลเพียงหนึ่งคน

ไปสูการสื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสารกลุมใหญ การสื่อสารในองคกร และการสื่อสารมวลชน ซ่ึง

จํานวนผูทําการสื่อสารจะเพ่ิมข้ึนตามลําดับ สําหรับปจจุบันการสื่อสารมวลชนอาจไมใชประเภทของ

การสื่อสารท่ีกวางขวางท่ีสุดอยางท่ีเปนในอดีต หากแตปจจุบันการสื่อสารออนไลนไดเขามามีอิทธิพล

และสามารถนําการสื่อสารในหนวยยอยเขาสูกระบวนการสื่อสารของผูคนท่ัวโลกไดอยางงายดายผาน

เครือขายสังคมออนไลน ดังท่ี อิทธิพล ปรีติประสงค (2552) กลาววา เครือขายสังคมออนไลนเปน

ปรากฏการณของการเชื่อมตอระหวางบุคคลในโลกอินเทอรเน็ต ผูคนสามารถทําความรูจักและ

เชื่อมโยงตอกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่งไดอยางเปดกวางและเชื่อมโยงการสื่อสารไดมากข้ึน ฉะนั้น 

การสื่อสารในปจจุบันท่ีไดรับอิทธิพลจากบริบทการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาจึงสงผลใหภาษาท่ีใช

เพ่ือการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปได ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาถือเปนตนเหตุใหลักษณะการ

สื่อสารในชวงเวลาหนึ่งเกิดการเปลี่ยนผานไปสูลักษณะของการสื่อสารในอีกชวงเวลาหนึ่งไดนั่นเอง 

 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร เปนภาษาท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือใชในการสื่อสารดวยภาษาไทย ดังนั้น 

ภาษากับการสื่อสารจึงมีความสัมพันธกันอยางกลมกลืน ซ่ึงภาษาไทยท่ีใชในการสื่อสารมีลักษณะ

เดียวกันกับภาษาไทยโดยท่ัวไป คือ เปนวัฒนธรรมของชาติและเปนภาษาท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวมี

องคประกอบสําคัญ ไดแก พยัญชนะ (44 รูป 21 เสียง) สระ (21 รูป 32 เสียง) และวรรณยุกต (4 รูป 

5 เสียง) ซ่ึงถูกกําหนดไวอยางชัดเจนในหลักการใชภาษาไทยตั้งแตโบราณกาล การสื่อสารจึงสามารถ

นําองคประกอบดังกลาวมาผสมผสานกันเปนคํา ประโยค หรอืสํานวนโวหารไดหลากหลายตาม

รูปแบบของโครงสรางไวยากรณทางภาษา ซ่ึงภาษาเพ่ือการสื่อสารมุงเนนวัตถุประสงคเพ่ือสรางการ

รับรู ความเขาใจ และทําใหเกิดพฤติกรรมระหวางกัน ดังนั้น การทําความเขาใจถึงลักษณะเฉพาะของ

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารตามหลักไวยากรณ จะทําใหผูท่ีนําภาษาไทยไปใชในการสื่อสารตาม

วัตถุประสงคตางๆ เขาใจธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของภาษาไทยเพ่ือใหสามารถนําไปปรับใชใน

การสื่อสารไดอยางประสิทธิภาพ  



23 

 อยางไรก็ตาม ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือในการสื่อสารท่ีเกิดข้ึน

อยางรวดเร็วและแพรหลายในปจจุบันท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสนองความตองการดานตางๆ ของผูคนใน

สังคมและเพ่ือพัฒนาสังคมสูความกาวหนายั่งยืน ถือเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการใชภาษาเพ่ือการ

สื่อสารมีความเปลี่ยนแปลง ผิดเพ้ียน บกพรอง หรือไมถูกตองตามหลักไวยากรณทางภาษา ซ่ึงจะเห็น

ไดวาเม่ือมีการนําสื่อออนไลนหรือเครื่องมือสื่อสารท่ีทันสมัยเขามาใชในชีวิตประจําวันจะนํามาซ่ึง

ความสะดวกรวดเร็วท้ังการเขาถึงและการสื่อสารออกไปในรูปแบบตางๆ ของผูใชสื่อออนไลนหรือผูคน

ในสังคมปจจุบัน จึงขาดความพิถีพิถันในการเลือกใชคําหรือภาษา ไมไดคํานึงถึงความถูกตองและ

ความเหมาะสมในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดปญหาดานการใชภาษาเพ่ือการ

สื่อสารบกพรองตามมาในท่ีสุด  

 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความคิดเห็นสอดคลองกับประเด็นขางตนวาสิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ี

สงผลใหภาษาเพ่ือการสื่อสารเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องและเห็นไดชัด คือ กาลเวลาหรือยุคสมัยท่ี

เปลี่ยนแปลงไปท่ีสะทอนออกมาสูสังคมในรูปแบบของบริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรมท่ี

เปลี่ยนแปลงไปเชนกัน ท้ังนี้ เม่ือมีการเปดประเทศในวงกวางมากข้ึนก็จะนํามาซ่ึงความกาวหนาทาง

เทคโนโลยี มีความเชื่อมโยงทางภาษา มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสังคมอ่ืน และมีการสื่อสาร

ระหวางวัฒนธรรมอยางเปดกวางหลากหลายยิ่งข้ึน ทําใหเกิดการติดตอสื่อสารถึงกันสะดวกรวดเร็ว 

การสื่อสารดวยภาษาเพ่ือการโฆษณาจึงเปนประเด็นสําคัญท่ีตองอนุรักษรักษาไวซ่ึงความถูกตอง

เหมาะสมตามหลักไวยากรณทางภาษา ไมใหถูกกลืนกินหรือกัดกรอนไปดวยพฤติกรรมของผูคนใน

สังคมสมัยใหมท่ีสื่อสารกันอยางงายดายและรวดเร็วจนไมไดคํานึงถึงความถูกตองของภาษาท่ีนํามาใช  

 สําหรับงานวิจัยครั้งนี้มุงเนนศึกษาการเปลี่ยนผานของภาษาโฆษณาในนิตยสารวัยรุน โดยมีผู

สงสารคือ ผูเขียนบทโฆษณา หรือนักโฆษณา ถือเปนผูท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการ

สื่อสารมวลชนเพราะหากผูสงสารนําขอมูลหรือสารท่ีใชภาษาไมถูกตองไมเหมาะสมสงตอไปยังผูรับ

สารคือ ประชาชนท่ัวไป สารท่ีขาดประสิทธิภาพนั้นจะกลับกลายเปนภาษาท่ีทําใหการสื่อสารเกิด

ขอบกพรองไดในท่ีสุด ผูรับสารอาจจะไมเขาใจเนื้อหาหรือเขาใจความหมายผิด โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

สื่อสารดวยการโฆษณาในนิตยสารท่ีเปดกวาง ผูสงสารอาจเปนแคเพียงคนกลุมเดียวในขณะท่ีผูรับสาร

มีจํานวนมาก จึงจะยิ่งสงผลกระทบตอการสื่อสารในวงกวางในระยะยาวตอไปได 

 

3. แนวคิดเก่ียวกับภาษาเพ่ือการโฆษณา 

 การโฆษณา คือ การใหขอมูล ขาวสาร ผานสื่อโฆษณาประเภทตาง ๆ โดยมุงเนนประโยชน

เพ่ือจูงใจหรือโนมนาวใจใหผูรับสารกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมคลอยตามขอมูลท่ีโฆษณาออกไป เพ่ือ

มุงประโยชนหลักทางการคา ซ่ึงการโฆษณาเปนเครื่องมือสื่อสารท่ีสงผลตอบทบาทในชีวิตของผูคนใน

สังคมตลอดเวลา เพราะการโฆษณาเปนเครื่องมือสื่อสารท่ีผานสื่อไดหลากหลายประเภท เชน สื่อวิทยุ 
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สื่อโทรทัศน สื่อหนังสือพิมพ สื่อนิตยสาร สื่อกลางแจง สื่อออนไลน เปนตน และถือไดวาการสื่อสาร

ผานการโฆษณามีบทบาทตอการดําเนินงานธุรกิจอยางมาก ดังท่ี เสรี วงษมณฑา (2546) และ      

วิไลลักษณ ซอนกลิ่น และ ศิริชัย สุวรรณประภา (2550) ไดใหความเห็นเก่ียวกับความสําคัญของการ

โฆษณาสินคาและการบริการสอดคลองตรงกันวา โฆษณาเปนเครื่องมือสื่อสารท่ีเปนตัวชวยในการ

สงเสริมการจําหนายสินคาและการบริการ ซ่ึงเปนองคประกอบหนึ่งของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ ตลอดจน โฆษณาสามารถกระตุนใหวงจรสินคา/การบริการมีการพัฒนาผลิตภัณฑหรือ

การบริการรูปแบบใหมๆ ไดมากยิ่งข้ึน เนื่องดวยการโฆษณาเปนการสื่อสารมวลชนในวงกวางการบอก

กลาวขอมูลขาวสารของสินคา/บริการจึงเปนไปอยางอิสระ ซ่ึงเกิดข้ึนโดยผูคนจํานวนหนึ่งใชเกิด

กระบวนการคิดวิเคราะหหาโอกาสในการเพ่ิมมูลคาสินคาหรือตอยอดผลิตภัณฑหรือการบริการใหมท่ี

เหนือกวาคูแขงหรือท่ีไมเคยมีมากอนหนานี้ จึงเกิดเปนกระบวนการแขงขันระหวางธุรกิจตางๆ ตามมา  

 นอกจากนี้ การเขามาของสื่อสังคมออนไลนและเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสประเภท

สมารทโฟนหรือแทปเล็ตสงผลตอพฤติกรรมและมีอิทธิพลตอการรับสารของผูคนในสังคมปจจุบัน

อยางมาก พัฒนาการของหนังสือหรือนิตยสารท่ีเปนรูปเลมไดกาวหนาพัฒนาไปสูการเปน E-Book 

(Electronic Book) และ E-Magazine (Electronic Magazine)  ซ่ึงหมายถึง หนังสือหรือนิตยสารท่ี

สรางข้ึนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรปรากฏอยูในเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ความสามารถของสื่อ

ประเภทนี้ผูรับสารสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาไปยังสวนตางๆ ของหนังสือหรือเว็บไซตอ่ืนๆ ได แทรก

ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนมีปฏิสัมพันธและโตตอบกับผูรับสารได ซ่ึงผูคนสามารถเลือกรับ

ขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็ว เขาถึงไดงาย และมีคาใชจายนอยลงหรืออาจไมมีคาใชจายใดๆ เลย จึง

เปนท่ีนาสนใจวา ในขณะท่ีบริบทการเปลี่ยนแปลงของชวงเวลา การเขามาของวัฒนธรรมใหมๆ 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และการพัฒนาไปสูสังคมแหงการสื่อสารไรพรมแดนท่ีมีเครื่องมือสื่อสาร

อิเล็กทรอนิกสจํานวนมากท่ีสามารถนําขอมูลขาวสารไปสูผูรับสารท่ัวประเทศท่ัวโลกไดอยาง

กวางขวาง ไมวาจะเปนสื่อทีวีดาวเทียม สื่อใหม สื่อดิจิตอล สื่อออนไลน หรือสื่อนิตยสาร

อิเล็กทรอนิกสก็ตาม ในชวงแรกเริ่มของการเขามาของสื่อใหมเหลานั้นยังไมไดสงผลกระทบรายแรงตอ

สือ่มวลชนดั้งเดิมประเภทนิตยสารท่ีเปนลักษณะรูปเลมแตอยางใด เพราะถึงอยางไรบนแผงขาย

หนังสือท่ัวไปก็ยังคงไดเห็นนิตยสารชื่อเกาและชื่อใหมวางจําหนายเต็มแผงอยูเสมอ 

 ดวยบทบาทและหนาท่ีของผูเขียนบทโฆษณามีความจําเปนจะตองตระหนักและรูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณการโฆษณาจากอดีตจนถึงปจจุบัน เพ่ือใหสามารถสรางสรรคถอยคํา

ภาษาท่ีใชในการโฆษณาไดสอดคลองกับสถานการณหรือสภาพสังคม และตรงกับความสนใจของ

กลุมเปาหมายในแตละกลุมบนแพลตฟอรมท่ีแตกตางกัน นอกจากนี้ ผูเขียนบทโฆษณาจําเปนจะตองรู

วาการเลือกภาษาเพ่ือใชในการโฆษณาเปนประเด็นสําคัญประการหนึ่ง เนื่องจากการสื่อสารดวยภาษา

โฆษณาไมใชเพียงการสื่อสารเพ่ือแสดงความตองการของผูสงสารหรือเจาของสินคา/การบริการตางๆ 
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เทานั้น แตการสื่อสารดวยภาษาโฆษณายังมีวัตถุประสงคครอบคลุมไปถึงประเด็นของการรบัสารอยาง

มีประสิทธิภาพของผูรับสาร และการแสดงปฏิกิริยาตอบกลับดวยการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหรือเลือก

รับบริการนั้นๆ ในท่ีสุด ดังนั้น ในการเขียนบทโฆษณาผูเขียนบทจึงตองเขาใจถึงองคประกอบท่ีสําคัญ

ของการโฆษณาท่ีครอบคลุมในมิติตางๆ (ปรีดี สุวรรณบูรณ, ม.ป.ป.) ดังนี้ 

1) มิติของผูโฆษณา (Advertiser) หมายถึง เจาของสินคา/การบริการท่ีมีความประสงคจะ 

เผยแพรขอมูลของสินคา/การบริการผานหนวยงานโฆษณาท่ีติดตอไว โดยโฆษณาทุกชิ้นจะตองปรากฏ

ตัวผูโฆษณาใหชัดเจนและผูโฆษณาจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการโฆษณาท้ังหมด 

2) มิติของสิ่งโฆษณา (Advertisement) หมายถึง งานโฆษณาท่ีทําสําเร็จรูปหรือสิ่งพิมพท่ี 

ประกอบดวยขอความหรือรูปภาพท่ีนําเสนอขอมูลของสินคา/การบริการเปนท่ีเรียบรอยแลว ปรากฏ

อยูบนชิ้นงานโฆษณาและออกเผยแพรแลว เชน สิ่งโฆษณาบนหนาหนังสือพิมพ สิ่งโฆษณาบน

นิตยสาร สิ่งโฆษณาในรูปแบบของภาพยนตรโฆษณา สิ่งโฆษณาทางโทรทัศน และบทโฆษณาทางวิทยุ 

เปนตน 

3) มิติของสื่อโฆษณา (Advertising) หมายถึง เครื่องมือทางการสื่อสารท่ีผูโฆษณาเลือกใชในการ 

เผยแพรสิ่งโฆษณาไปยังกลุมบริโภคเปาหมาย เชน สินคาประเภทเครื่องสําอางเลือกใชสื่อโฆษณา

ประเภทโทรทัศนแตไมเลือกใชสื่อโฆษณาประเภทวิทยุ เนื่องจากสื่อโทรทัศนสามารถแสดงคุณสมบัติ

และผลลัพธท่ีเกิดจากสินคาไดอยางชัดเจนท้ังภาพและเสียงทําใหเขาถึงผูรับสารกลุมเปาหมายไดชัด

แจงกวา สื่อโฆษณาแบงเปน 3 ประเภท คือ สื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ (Print Media) เชน นิตยสาร 

หนังสือพิมพ โปสเตอร เปนตน สื่อโฆษณาประเภทกระจายเสียงและแพรภาพ ( Broadcasting 

Media) เชน  วิทย ุโทรทัศน เปนตน และสื่อโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เชน ภาพยนตร  อินเทอรเน็ต    

สื่อท่ีใชโฆษณา ณ จุดขาย ปายโฆษณา  ท่ีติดรถโดยสารประจําทางหรือรถแท็กซ่ี ปายราคาสินคา 

ปายโฆษณารอบสนามกีฬา เปนตน 

4) มิติของกลุมผูบริโภคเปาหมาย (Consumer) หมายถึง ผูรับสารกลุมท่ีผูโฆษณาตองการ 

สื่อสารดวยตามท่ีไดกําหนดไวหรืออาจเปนกลุมบุคคลท่ัวไปท่ีรับสารเก่ียวกับงานโฆษณาโดยเกิด

ความรูสึกถูกใจชื่นชมหรือชื่นชอบสินคา/การบริการนั้นๆ ก็จะนําไปสูการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา/การ

บริการได 

 จากท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยสังเกตเห็นไดวา การสื่อสารดวยสื่อโฆษณาทุกประเภทมีความ

เก่ียวเนื่องกับองคประกอบท้ัง 4 มิติขางตนอยางแยกไมได ดังนั้น บทบาทสําคัญของผูเขียนบทโฆษณา

จึงอยูท่ีคําถามและคําตอบท่ีวา ใครคือผูโฆษณา ผูโฆษณาตองการสื่อสารดวยขอมูลอะไร สินคา/การ

บริการนั้นๆ มีความเหมาะสมสําหรับการใชวิธีการสื่อสารหรือใชภาษาอยางไร ผานสื่อชองทางใด 

ตองการสงสารตอไปถึงใครกลุมเปาหมายใด และตองการใหผลของการโฆษณาปรากฏออกมาใน

รูปแบบใด ซ่ึงถาหากผูเขียนบทโฆษณาทราบถึงขอมูลเฉพาะเหลานี้แลวจะสามารถนําขอมูลไปปรับใช
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และสรางถอยคําภาษาเพ่ือการสื่อสารท่ีจะนํามาใชในงานโฆษณานั้นๆ ใหสื่อสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ หรือมีความแตกตางและโดดเดนเปนท่ีสนใจของผูรับสารได ซ่ึงจะสงผลใหการโฆษณา

สินคา/การบริการเหลานั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามมาในท่ีสุด 

 สําหรับการสื่อสารในการโฆษณา ประกอบดวยวัตถุประสงคหลักในการสื่อสาร 2 ประการ 

คือ การสื่อสารเพ่ือโนมนาวชักจูงใจ (To Persuade) และเพ่ือใหเกิดการกระทําหรือการตัดสินใจ  

(To Dispose or Decide) การโฆษณาเปนองคประกอบสําคัญของนิตยสาร สําหรับการโฆษณาใน

นิตยสารดวยวัจนภาษาจึงมีตัวอักษรหรือภาษาเขียนเปนตัวกลางถายทอดความคิด เนื้อหา ขอมูลไปสู

ผูรับสาร โดยการใชวัจนภาษาในการสื่อสารตองคํานึงถึงความชัดเจนถูกตองตามหลักภาษาและความ

เหมาะสมตอลักษณะการสื่อสาร ลักษณะงาน สื่อ และผูรับสารกลุมเปาหมาย  เนื่องจากสื่อนิตยสารมี

อายุการใชงานยาวนานกวาสื่อสิ่งพิมพประเภทอ่ืน มีความสามารถในการเขาถึงผูบริโภคในวงกวางวาง

จําหนายอยางแพรหลายท่ัวประเทศ แตดวยขอจํากัดของการโฆษณาในนิตยสารท่ีมีพ้ืนท่ีโฆษณานอย

กวาสื่ออ่ืนๆ และดวยเหตุผลท่ีหนานิตยสารหนึ่งเลมประกอบไปดวยโฆษณาจํานวนหลายหนา จึงเปน

หนาท่ีของผูเขียนบทโฆษณาท่ีตองพัฒนารูปแบบเนื้อหาและสรางสรรคภาษาในการนําเสนอขอมูลท่ี

โดดเดนกวาโฆษณาชิ้นอ่ืนๆ ในหนาอ่ืนๆ ในนิตยสารเลมเดียวกัน เพ่ือประโยชนตอการดึงดูดความ

สนใจจากผูอาน ดังนั้น การเลือกใชภาษาในการโฆษณาของผูเขียนบทโฆษณาท่ีไมมีความรูลึกรูจริงใน

ดานการใชภาษาหรือขาดความละเอียดรอบคอบในการสรางสรรคถอยคําหรือสื่อความหมายโดยไม

คํานึงถึงหลักไวยากรณทางภาษา จะสงผลกระทบตอสังคมและเกิดเปนสถานการณการเปลี่ยนแปลง

ทางภาษาท่ีมีสวนในการทําลายลักษณะเฉพาะทางภาษาไทยอยางหลีกเลี่ยงไมไดในท่ีสุด (ทัศไนย 

สุนทรวิภาต, 2553) 

  การโฆษณาในนิตยสารและสื่อตางๆ นับเปนการสื่อสารสาธารณะ มีความรวดเร็ว เปน

รูปแบบของการสื่อสารท่ีใหขาวสารไปถึงสมาชิกของมวลชนจํานวนมากท่ีแตละคนอยูในท่ีตางกัน 

เพ่ือใหขาวสารไปถึงไดอยางรวดเร็วภายในเวลาท่ีใกลเคียงกันหรือในเวลาเดียวกัน (ปรมะ  สตะเวทิน, 

2546 ก) สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ หมายถึง สื่อนิตยสารท่ีมีความจําเปนตองเลือกใชภาษาท่ีมีความพิเศษ 

มีลักษณะและมีรูปแบบท่ีแตกตางหลากหลาย ใชภาษาสื่อสารท่ีดึงดูดความสนใจของผูรับสารเพ่ือโนม

นาวชักจูงใจหรือเชิญชวนใหผูรับสารสนใจขอความโฆษณาท่ีแฝงไวดวยเนื้อหาขอมูลท่ีสําคัญ เพ่ือนํา

ผูรับสารไปสูความประทับใจและกระตุนใหผูรับสารเขาใจวัตถุประสงคของการสื่อสาร และนําไปสูการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหรือเลือกรับบริการในท่ีสุด และถึงแมวาภาษาเพ่ือการสื่อสารท่ีปรากฏบน

โฆษณาในนิตยสารจะมีการใชคําท่ีสั้น กระชับ มีการสรางคําหรือสํานวนภาษาแปลกใหมข้ึนมา นั่น

เปนเพราะผูเขียนบทโฆษณาตองการใหการสื่อสารในครั้งนั้นๆ ทําใหผูอานจดจําไดรวดเร็วและเพ่ือ

เรียกรองความสนใจจากผูรับสาร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยเรื่ององคประกอบเพ่ือสรางสรรคงาน

โฆษณาในนิตยสารสําหรับวัยรุนไทย ของ ชัชชฎา จักรานุกุล (2542) ผลการศึกษาพบวา             
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นักสรางสรรคงานโฆษณาจะใชการพรรณนาหรือบรรยายรายละเอียดตางๆ เก่ียวกับผลิตภัณฑ เพ่ือให

ผูอานสามารถเขาใจ เกิดความเชื่อม่ันตามลักษณะทาทาง อารมณ และบุคลิกภาพของผูแสดงผลท่ีเกิด

จากการใชสินคา/การบริการนั้นๆ อันนําไปสูทัศนคติของผูรับสารท่ีคลอยตามและเกิดพฤติกรรมใน

การทดลองซ้ือสินคา/การบริการในท่ีสุด โดยมีมีกลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยคือ นิตยสารสําหรับกลุม

วัยรุนท่ีไดตีพิมพวางจําหนายระหวางเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2539 ผูวิจัยสังเกตเห็นไดวา

งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาวิจัยจากกลุมตัวอยางท่ีผานมาแลวรวม 21 ป (นับถึงป พ.ศ.2560) ซ่ึงแสดง

ใหเห็นวาแมชวงเวลาจะผานลวงเลยมาเปนเวลานานแลวก็ตาม ภาษาท่ีผูเขียนบทโฆษณาในนิตยสาร

เลือกใชยังคงเปนภาษาโนมนาวใจเพ่ือมุงใหผูรับสารคลอยตามและเกิดพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ

สินคา/การบริการเชนเดียวกันในทุกชวงเวลา แตลักษณะการใชภาษายังคงมีการเปลี่ยนแปลงตาม

สภาพสังคมในแตละชวงเวลาอยางชัดเจน ดวยเหตุนี้ จึงทําใหการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสาร

เปนประเด็นปญหาท่ีผูวิจัยสนใจศึกษาถึงการเปลี่ยนผานเก่ียวกับภาษาและสภาพสังคมท่ีเกิดข้ึนจริง 

 สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดมุงศึกษาในสวนของภาษาเพ่ือการสื่อสารบนโฆษณาในนิตยสาร

วัยรุน จึงกลาวไดวาผูสงสารในงานโฆษณาคือผูท่ีคัดสรรภาษาและถอยคํา เรียกวา นักโฆษณา เพ่ือ

สื่อสารผานสื่อตางๆ สื่อในท่ีนี้คือ นิตยสาร สงไปยังผูรับสารกลุมเปาหมายในท่ีนี้คือ วัยรุน ดังนั้น ใน

การสื่อสารดวยภาษาโฆษณาแตละครั้งจึงจําเปนท่ีผูสงสารตองใชความละเอียดรอบคอบในการเลือก

ภาษา คัดสรรถอยคํา และคํานึงถึงความถูกตองของการใชภาษาโฆษณาดวย เพราะการสื่อสารหรือ

การสื่อความหมายท่ีดีท่ีสามารถทําใหผูรับสารเขาใจความหมายไดตรงตามท่ีสื่อจะเปนสวนท่ีทําใหการ

สื่อสารในแตละครั้งประสบความสําเร็จและถือเปนหนาท่ีสําคัญของผูสงสารหรือผูเขียนบทโฆษณาท่ี

ตองเปนผูนําเรื่องของความถูกตองของการใชภาษาและการสื่อความหมายไปยังผูรับสาร (ทิพยพาพร  

มหาสินไพศาล, 2555) ในทางกลับกันหากผูสงสารหรือผูเขียนบทโฆษณาเลือกใชภาษาในการสื่อ

ความหมายของสินคา/การบริการอยางขาดความรอบคอบและไมคํานึงถึงความถูกตองเหมาะสมตาม

หลักทางภาษาแลวยอมสงผลระยะยาวตอผูรับสารท่ีจะเกิดกระบวนการการเรียนรู จดจํา และอาจ

นําไปสูการใชภาษาท่ีไมถูกตองหรือใชภาษาสื่อความหมายอยางสับสนในชีวิตประจําวันได 

 สําหรับงานวิจัยอ่ืนท่ีผานมาท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชภาษาดานการใชคํา การใชสํานวน 

และการใชประโยค ผูวิจัยเลือกศึกษาและนําผลการศึกษาวิจัยมารวมวางกรอบการวิเคราะหใน

งานวิจัยครั้งนี้ โดยเลือกใชงานวจิยัในป พ.ศ.2534  ป พ.ศ.2537 และป พ.ศ.2547 ซ่ึงถึงแมเปน

ชวงเวลาท่ีผานมาแลวกวา 26 ป แตเนื่องดวยเปนผลงานวิจัยท่ีมุงศึกษากลุมเปาหมายเดียวกันคือ 

วัยรุน วิจัยดานสื่อโฆษณาในนิตยสารเชนเดียวกัน และเพ่ือเปนการศึกษาดานการเปลี่ยนผาน การ

แปรผัน หรือการทับซอนของเหตุและผลในแตละชวงเวลาของการใชภาษาในชวงเวลาท่ีแตกตางกัน 

จากผลงานวิจัยจํานวน 3 ผลงาน ดังนี้ 
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1) งานวิจัยเรื่อง “กลวิธีการใชคําในภาษาโฆษณาภาษาไทยทางโทรทัศนและนิตยสารไทย” ของ  

ศักดิ์สิทธิ์ ลิมกุลาคมน (2534) ท่ีศึกษาวิจัยจากแหลงขอมูลโฆษณาทางโทรทัศนจํานวน 120 เรื่อง 

และโฆษณาทางนิตยสารจํานวน 120 เรื่อง ของสินคาเดียวกัน ซ่ึงเปนโฆษณาสินคาท่ัว ๆ ไป ในชวง

ระยะเวลาตั้งแต วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2530 – วันท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2532 โดยผูวิจัยจะเลือก

วิเคราะหเฉพาะผลการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวกับโฆษณาทางนิตยสารเทานั้น 

2) งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหภาษาในนิตยสารสําหรับวัยรุน” ของ วิรัช วงศภินันทวัฒนา  

(2537) ท่ีศึกษาวิจัยจากแหลงขอมูลนิตยสารบันเทิงสําหรับวัยรุน จํานวน 15 ชื่อเรื่อง 28 ฉบับ คือ 

ชีวิตชีวา ทราย เธอกับฉัน แพรวสุดสัปดาห ยิ้ม วัยนารัก วัยหวาน สุด สุด ปลื้ม อานนท ANGLE 

CHOU CHOU HA JUNIOR THE BOY และTOP TEEN ท่ีวางแผนจําหนายตั้งแตเดือนมกราคม - 

มีนาคม พ.ศ.2537 รวมระยะเวลา 3 เดือน 

3) งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการใชภาษาไทยในโฆษณาในนิตยสารสําหรับ 

วัยรุนและนิตยสารสําหรับผูใหญ” ของ สุกัลยา พงษหาญพาณิชย (2547) ท่ีศึกษาวิจัยจาก

แหลงขอมูลนิตยสารสําหรับวัยรุน คือ นิตยสาร SEVENTEEN และนิตยสารสําหรับผูใหญ คือ 

นิตยสารขวัญเรือน ท่ีตีพิมพในเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2546 โดยผูวิจัยจะเลือกวิเคราะหเฉพาะ

ผลการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวกับนิตยสารสําหรับวัยรุนเทานั้น  

 ซ่ึงสามารถจําแนกผลการศึกษาวิจัยแสดงลักษณะการใชคํา การใชสํานวน และการใช

ประโยคบนโฆษณาในนิตยสารของงานวิจัยท้ัง 3 ผลงานขางตน ไดดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4: แสดงลักษณะการใชภาษา ดานการคํา การใชสํานวน และการใชประโยคบนโฆษณา 

   ในนิตยสารท่ีพบในงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ัง 3 ผลงาน 

 

 
ศักดิ์สิทธิ์ ลิมกุลาคมน 

(2534) 

วิรัช วงศภินันทวัฒนา 

(2537) 

สุกัลยา พงษหาญพาณิชย 

(2547) 

ดา
นก

าร
ใช

คํา
 

- การใชคําสัมผัส 

- การซํ้าคํา 

- การใชคําแสลง 

- การใชคําแสลง 

- การใชคําในภาษาพูด 

- การใชคําทับศัพท 

- การใชคําซํ้า 

- การใชคําขยาย 

- การใชคําผวน 

- การใชคําภาษาถ่ิน 

- การใชเครื่องหมายวรรคตอน 

- การใชคําภาษาตางประเทศ 

- การใชคําท่ีมีความหมายไม

สอดคลองกับขอความ 

- การใชคําซํ้า  

- การใชคําสัมผัส 

- การสรางคําข้ึนใหมในภาษา 

- การใชคําแสลง 

- การใชคําถาม 

- การใชคําท่ีมีความหมายนัย

ประหวัด 

- การใชคําเลียนเสียงพูด 

- การใชคําสันธาน/คําบุพบทไม

สอดคลองกับขอความ 

- การใชคําซอน 

- การใชอักษรยอ 

- การใชชื่อเลน/ชื่อจริงแทนการ

ใชบุรุษสรรพนาม  

- การเขียนคําผิด 

- การใชคําอุทาน 

- การใชคําเฉพาะกลุม 

- การใชคําลักษณะนามไม

สอดคลองกับคํานาม  

(ตารางมีตอ) 
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ตารางท่ี 4 (ตอ): ตารางแสดงลักษณะการใชภาษา ดานการคํา การใชสํานวน และการใชประโยค 

    บนโฆษณาในนิตยสารท่ีพบในงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ัง 3 ผลงาน 

 

 
ศักดิ์สิทธิ์ ลิมกุลาคมน 

(2534) 

วิรัช วงศภินันทวัฒนา 

(2537) 

สุกัลยา พงษหาญพาณิชย 

(2547) 

ดา
นก

าร
ใช

สํา
นว

น 

- 

- การใชสาํนวนที่มาจากสาํนวน

เดิม 

- การใชสํานวนท่ีสรางข้ึนใหม 

- การใชสํานวนภาษาตางประเทศ 

- การใชสํานวนภาษาพูด 

- การใชสํานวนแสดงอารมณ 

- การใชสํานวนเปรียบเทียบ 

- การใชสํานวนสุภาษิตประกอบ

เรื่องราว 

ดา
นก

าร
ใช

ปร
ะโ

ยค
 

- 

- การใชประโยคสั้นงาย 

- การใชประโยคยาว 

- การใชประโยคท่ีละ

สวนประกอบบางสวนของ

ประโยค 

- การใชรูปประโยคไมตรงตามเจตนา

ของผูสงสาร 

- การเรียงลําดับสวนประกอบ

ของประโยคอยางอิสระ 

- การผูกประโยคยาวเนื้อหา

ซับซอน 

 

 จากตารางท่ี 4 เม่ือวิเคราะหถึงผลการวิจัยลักษณะการใชภาษาดานการใชคํา การใชสํานวน 

และการใชประโยคบนโฆษณาในนิตยสาร ดังท่ีแสดงในงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ัง 3 ผลงานขางตน ผูวิจัย

สงัเกตเห็นวา ชวงเวลาในการเลือกใชแหลงขอมูลท่ีแตกตางกัน ไดแก งานวิจัยของ ศักดิ์สิทธิ์       

ลิมกุลาคมน ศึกษากลุมตัวอยางท่ีตีพิมพในชวงป พ.ศ.2530 – 2532 ซ่ึงปรากฏผลการวิจัยเฉพาะดาน

การใชภาษาโดยไมเชื่อมโยงประเด็นดานการใชคํา การใชสํานวน และดานการใชประโยค แตสําหรับ

งานวิจัยของ วิรัช วงศภินันทวัฒนา ศึกษากลุมตัวอยางท่ีตีพิมพในชวงป พ.ศ.2537 โดยผลการวิจัย

ครอบคลุมประเด็นในดานการใชคํา ดานการใชสํานวน และดานการใชประโยค ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ 

สุกัลยา พงษหาญพาณิชย ศึกษากลุมตัวอยางท่ีตีพิมพในชวงป พ.ศ.2546 ซ่ึงท้ัง 3 งานวิจัยได

ศึกษาวิจัยในชวงเวลาท่ีแตกตางกันเปนเวลากวา 15 ป แตปรากฏผลของลักษณะการใชภาษาบน
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โฆษณาในนิตยสารท่ีมีความสอดคลองใกลเคียงกัน ซ่ึงนับเปนลักษณะของภาษาท่ีปรากฏรวมกัน ดวย

เหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึงการเปลี่ยนผานของภาษาในชวงปตอมาคือ ป พ.ศ.2554 – 2556 วาการ

ใชภาษาโฆษณาในนิตยสารมีลักษณะการใชภาษาอยางไร พบการเปลี่ยนผานของภาษาเกิดข้ึนหรือไม 

และปรากฏลักษณะรวมกับงานวิจัยท่ีผานมาท้ัง 3 ผลงานขางตนหรือไมอยางไร 

 สําหรับเหตุผลท่ีการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของครั้งลาสุดในป พ.ศ.2547 

เนื่องจาก เปนชวงปแหงการเริ่มตนยุคเศรษฐกิจขอมูลขาวสารซ่ึงมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ตเขาสูแวดวงเศรษฐกิจสามารถเขาถึงประชาชนและภาคธุรกิจไดดวยคาใชจายท่ีลดลงหรือ

อาจไมเสียคาใชจายใดๆ ในบางกรณี เชน ดานการคาเริ่มมีสื่อกลางการทําธุรกรรมทางการคาและ

บริการแบบใหมคือ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ดานการศึกษาไดมีการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารไปใชประโยชนเพ่ือการศึกษาเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง คือ     

(e-Education) เปนตน ผูวิจัยจึงมองวาชวงเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวในป พ.ศ.2547 จะยัง

ไมพบลักษณะของผลกระทบท่ีเกิดจากการใชภาษาในสื่อมากนัก ผูวิจัยจึงกําหนดชวงเวลาในการ

ศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยท้ิงระยะเวลาหลังการเปลี่ยนแปลงของยุคท่ีมีเทคโนโลยีเขามามีบทบาทตอการ

สื่อสารของผูคนในสังคม โดยผูวิจัยเลือกศึกษาวิจัยระหวางป พ.ศ.2554 - 2556 เทานั้น 

 ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยใหสอดคลองกับงานวิจัยของ

วิรัช วงศภินันทวัฒนา และ สกัุลยา พงษหาญพาณิชย ท่ีมีผลการศึกษาวิจัยสอดคลองไปในทิศทาง

เดียวกันครอบคลุมประเด็นลักษณะการใชภาษาดานการใชคํา การใชสํานวน และการใชประโยคอยาง

ครบถวน เพ่ือศึกษาลักษณะการใชภาษาในมุมมองของการเปลี่ยนผานเพ่ือจะเปนประโยชนตอแวดวง

โฆษณา แวดวงการสื่อสาร แวดวงกลยุทธการตลาด แวดวงภาษา และแวดวงการศึกษาไทยตอไป  

โดยจะศึกษาวิจัยลักษณะการใชเฉพาะดานการใชคํา การใชสํานวน และการใชประโยคท่ีปรากฏใน

งานเขียนบนโฆษณาในนิตยสารวัยรุนเทานั้น ภายใตขอบเขตในการศึกษาวิจัย ดังนี้  

 ดานการใชคํา ไดแก การใชคําสัมผัส การใชคําท่ีมีความหมายไมสอดคลองกัน การใชคําซํ้า 

การใชคําสันธาน/คําบุพบทไมสอดคลองกับขอความ การใชคําภาษาตางประเทศ การใชคําเลียน

เสียงพูด การสรางคําข้ึนใหมในภาษา การใชคําลักษณะนามไมสอดคลองกับคํานาม การใชคําอุทาน 

การใชคําถาม การใชอักษรยอ การใชคําซอน การใชชื่อเลน/ชื่อจริงแทนการใชบุรุษสรรพนาม การใช

คําท่ีมีความหมายนัยประหวัด การเขียนคําผิด การใชคําเฉพาะกลุม การใชคําแสลง การใชคําผวน 

และการใชเครือ่งหมายวรรคตอน  

 ดานการใชสํานวน ไดแก การใชสํานวนภาษาตางประเทศ การใชสํานวนภาษาแสดงอารมณ/

ความรูสึก การใชสํานวนสุภาษิตประกอบเรื่องราว การใชสํานวนภาษาพูด และการใชสํานวนภาษา

เปรียบเทียบ 
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 ดานการใชประโยค ไดแก การใชประโยคท่ีละสวนประกอบบางสวนของประโยค  การใช

ประโยคท่ีเรียงลําดับสวนประกอบของประโยคอยางอิสระ การใชประโยคท่ีผูกประโยคยาวท่ีมีเนื้อหา

ซับซอน การใชรูปประโยคท่ีไมตรงตามเจตนาของผูสงสาร และการใชรูปประโยคท่ีเปนภาษางาน

ประพันธ โวหาร ภาพพจน  

 

4. แนวคิดเก่ียวกับวัยรุน 

 วัยรุน ในงานวิจัยครั้งนี้ หมายถึง บุคคลเพศชาย เพศหญิง และเพศท่ีสาม ท่ีมีอายุระหวาง 

15-24 ป โดยแบงลําดับอายุตามลักษณะการสํารวจและงานวิจัยของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซ่ึงตรง

กับคําวา “เยาวชน” (Youth) ตามคํานิยามขององคการสหประชาชาติ ระบุวา วัยรุน ท่ีมีอายุระหวาง 

15-24 ป เปนชวงวัยแหงการเติบโตจากวัยเด็กไปสูวัยแหงการเปนผูใหญหรือเปนระยะท่ีมีวุฒิภาวะ

กํ้าก่ึงระหวางความเปนเด็กและความเปนผูใหญเนื่องจากวัยรุนจึงเปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลงท้ังดาน

รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา จึงทําใหเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต ท่ีเสี่ยงตอการเกิด

ปญหาในดานตางๆ เชน ดานการปรับตัวในสังคม วัยรุนเปนชวงวัยท่ีไมคอยรักษาระเบียบวินัย 

ขาดความเคารพในสิทธิและหนาท่ีท้ังของตนเองและของผูอ่ืน ไมคอยเชื่อฟงคําสั่งสอนตักเตือนของ

ผูใหญ มีความคิดเปนของตัวเอง ดานการเรียนรู วัยรุนท่ีตั้งใจเรียนก็จะมีความม่ันใจในตนเองสูง ใช

ความฉลาดเอาเปรียบผูอ่ืน ไมยอมรับความพายแพ แตสําหรับวัยรุนท่ีไมคอยสนใจการเรียนมักจะ 

ไมไดรับความสนใจ เขากลุมกับเพ่ือนไดยากเนื่องจากมีความเขาใจในบทเรียนหรือในเรื่องราวตางๆ 

ชากวาคนอ่ืนทําใหไมม่ันใจในตนเอง เกิดความเครียด ขาดความภาคภูมิใจในตัวเองและเห็นวาตนเอง

ไมมีคุณคา เปนตน ซ่ึงพัฒนาการของวัยรุนในแตละชวงอายุอาจมีลักษณะรวมท่ีปรากฏไดชัด เชน 

การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจแตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมหรือบริบทในดานตางๆ 

ก็เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหวัยรุนในชวงอายุเดียวกันมีความแตกตางกัน ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยใน

ประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของกับวัยรุนจึงตองศึกษาถึงสภาพแวดลอมหรือบริบทท่ีเก่ียวเนื่องกับวิถีชีวิต

ของวัยรุนดวย นอกเหนือจากการศึกษาโดยตรงท่ีตัววัยรุนเทานั้น  

 สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ สนใจศึกษาในมุมมองเก่ียวกับ “การเปลี่ยนผานภาษาเพ่ือการโฆษณา

ในนิตยสารวัยรุน” โดยเนนการศึกษาในมิติดานการสื่อสารเปนหลักวา ในแตละชวงเวลาของการ

โฆษณาดวยภาษาเพ่ือการสื่อสารในนิตยสารวัยรุนมีลักษณะการใชภาษาอยางไร มีความเหมือนหรือ

แตกตางกันอยางไร และการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในนิตยสารวัยรุนไดรับอิทธิพลมาจากสภาพสังคม

ในชวงเวลาดังกลาวอยางไร เพ่ือใหไดผลการวิจัยในมิติท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึนอันจะเปนประโยชนตอ

สาธารณชนและผูท่ีสนใจ ซ่ึงลักษณะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารบนโฆษณาในนิตยสารวัยรุนใน

ปจจุบันไดรับอิทธิพลมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการพัฒนาเครื่องมือสื่อสารท่ีทันสมัย

มากข้ึน ผูคนในสังคมนิยมใชภาษาบนสื่อออนไลนแบบสั้น กระชับ รัดกุม งายตอการพิมพ สะดวกตอ
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การพูดจนกลายเปนคานิยมทางการใชภาษาอยางผิดเพ้ียนหรือถูกลดทอนลงไป ภาษาโฆษณาใน

นิตยสารวัยรุนจึงกลายเปนจุดสําคัญท่ีอาจเปนจุดสนใจและทําใหการเผยแพรขอมูลขาวสารของ

สินคา/การบริการดวยภาษาท่ีผิดเพ้ียนหรือไมถูกตองเหมาะสมถูกนําไปใชเปนตนแบบหรือวัยรุน

ลอกเลียนแบบและนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางไมรูตัวได สําหรับพฤติกรรมดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนของวัยรุน จากสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ในป พ.ศ.2554 

กลุมวัยรุนท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป มีพฤติกรรมการใชงานอินเทอรเน็ตในการเลนเกมส/ดาวนโหลด

เกมส และสนทนาออนไลน (Chat) เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ.2550 อยางตอเนื่องและเห็นไดชัด (สํานักงาน

สถิติแหงชาติ, 2554) นอกจากนี้ หากพิจารณาเปรียบเทียบพฤติกรรมของวัยรุนดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สังเกตไดดังภาพท่ี 1 

 

ภาพท่ี 1: แสดงสถิติประชากรท่ีใชอินเทอรเน็ต ป พ.ศ.2550-2554 จําแนกตามกลุมอายุ 

 

 
 

ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ.  (2554 ค).  สํารวจการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน 

ครัวเรือน ป พ.ศ.2550-2554.  สืบคนจากhttp://service.nso.go.th/nso/web/article/ 

article_47.html. 

        

 จากภาพท่ี 1 แสดงถึงสถิติประชากรท่ีใชอินเตอรเน็ต จําแนกตามกลุมอายุ ระหวางป พ.ศ.

2550 – 2554 ซ่ึงพบวาวัยรุนท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป เปนชวงวัยท่ีมีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต

สูงสุดเม่ือเทียบกับกลุมอายุอ่ืนๆ และพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของวัยรุนมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนจาก

รอยละ 39.7 ในป พ.ศ.2550 สูงเปนรอยละ 51.9 ในป พ.ศ.2554 รวมถึงกลุมเยาวชนวัย 6-14 ป ซ่ึง

จะเติบโตข้ึนเปนวัยรุนกลุมเปาหมายของงานวิจัยชิ้นนี้ไดปรากฏพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตเพ่ิม

สูงข้ึนจากรอยละ 19.3 ในป พ.ศ.2550 สูงเปนรอยละ 38.3 ในป พ.ศ.2554 อยางตอเนื่องเชนกัน 

แสดงใหเห็นวา ความกาวหนาในดานเทคโนโลยีการสื่อสารไดเปลี่ยนพฤติกรรมการสื่อสารของผูคนใน

15-24 ป 
 

6-14 ป 
 

25-34 ป 
 

35-49 ป 

50 ปขึ้นไป 
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สังคมเปนอยางมาก การใชสื่ออินเตอรเน็ตหรือสื่อใหม (New Media) ผานอุปกรณสื่อสารในรูปแบบ

ตางๆ ทําใหอินเตอรเน็ตเขามาครองโลกของการสื่อสารและขอมูลขาวสารอยางสมบูรณ และทําให

ผูบริโภคในยุคนี้มีความตองการเปดรับขอมูลขาวสารดวยความรวดเร็วอยูตลอดเวลา (“แนวทางการใช

สื่อดิจิทัล”, 2557) ซ่ึงแนวโนมตอจากป พ.ศ.2554 เปนตนไป พฤติกรรมการใชสื่ออินเทอรเน็ตหรือ

สื่อออนไลนของผูคนในสังคมก็จะยิ่งสูงข้ึนตามลําดับ จึงถือเปนสื่อกลางการสื่อสารท่ีมีบทบาทอยาง

มากตอการเรียนรูของวัยรุน 

รวมถึงนโยบายของรัฐบาลยิ่งลักษณ  ชินวัตร ในชวงป พ.ศ.2554-2556 ท่ีเขามาสนับสนุน

โอกาสทางการศึกษา พัฒนาชองทางการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชน โครงการ

คอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพ่ือการศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมปท่ี 1 และชั้นอ่ืนๆ ในอนาคต ท่ีเปน

ตัวอยางหนึ่งของการสงเสริมใหการสื่อสารออนไลนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือสําคัญใน

การศึกษาเรียนรูของเยาวชนหรือวัยรุน การสื่อสารจากอดีตจนถึงปจจุบันจึงไดมีพัฒนาการมาอยาง

ตอเนื่อง ผูคนในสังคมสามารถเขาถึงขอมูลการสื่อสารในชองทางตางๆ ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

โดยเฉพาะวัยรุนซ่ึงเปนชวงวัยท่ีมีพฤติกรรมเฉพาะตัว กลาวคือ เปนชวงวัยแหงการเรียนรู จดจํา ทํา

ตาม และมีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดท้ังดานรางกาย จิตใจ และดานการใชภาษา ซ่ึงวัยรุนจะ

เนนการใชภาษาท่ีมีความเฉพาะเจาะจงเพ่ือแสดงถึงความเปนกลุมเปนพวกเดียวกันและมักจะเขาถึง

สื่อไดงายและสามารถเลียนแบบภาษาจากสื่อไปใชอยางแพรหลายในชีวิตประจําวันอยางรวดเร็ว มี

ความเปนตัวของตัวเอง ตองการเปนท่ีรักเปนท่ีหนึ่ง ตองการเปนผูนําและทําสิ่งท่ีแตกตางจากผูอ่ืน มี

อารมณออนไหว รุนแรง และเปลี่ยนแปลงไดงาย จึงสอดคลองกับผลการแสดงสถิติขางตนท่ีวา วัยรุน

ใหความสนใจและใชงานอินเทอรเน็ตมากข้ึนเรื่อยๆ ขณะเดียวกันไดมีสถิติแสดงกิจกรรมท่ีวัยรุนสวน

ใหญใชอินเทอรเน็ตเพ่ือรวมกิจกรรมตางๆ เชน วัยรุนจํานวนรอยละ 79.6 ใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการ

คนหาขอมูลท่ัวไปของสินคา/การบริการตางๆ จํานวนรอยละ 65.4 ใชอินเทอรเน็ตเพ่ือเลนเกมสหรือ

ดาวนโหลดเกมส และจํานวนรอยละ 57.4 ใชอินเทอรเน็ตเพ่ืออานขาวสาร หนังสือพิมพ นิตยสาร

ตางๆ เปนตน ดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2: แสดงสถิติวัยรุนอายุ 15-24 ป ท่ีใชอินเทอรเน็ต ป พ.ศ.2554 จําแนกตามกิจกรรมท่ีใช 

 

 
 

ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ.  (2554 ข).  วัยรุนอายุ 15-24 ป ท่ีใชอินเทอรเน็ต ป พ.ศ.2554  

จําแนกตามกิจกรรมท่ีใช.  สืบคนจาก http://service.nso.go.th/nso/web/article/ 

article_47.html. 

 

 อยางไรก็ตาม ถึงแมวาการสื่อสารดวยเทคโนโลยท่ีีทันสมัยจะทําใหเรากาวทันเหตุการณ 

สรางประโยชนตอผูคนและสังคมในหลายแงมุม แตในทางกลับกันความกาวหนาของเทคโนโลยีและ

การสื่อสารผานสื่อออนไลนทางอินเทอรเน็ตไดเขามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสื่อสารและวิถีการ

ดําเนินชีวิตของผูคนในสังคมเปนอยางมาก ปญหาหนึ่งท่ีแฝงตัวอยูในพฤติกรรมของวัยรุนท่ีไดรับ

อิทธิพลจากการใชสื่อออนไลน สื่ออินเทอรเน็ต หรือสื่อใหมอยางแพรหลาย คือ พฤติกรรมการใช

ภาษาท่ีผิดเพ้ียนไปจากหลักไวยากรณทางภาษา กระท่ังสงผลกระทบตอกระบวนการเรียนรูและ

การศึกษา เชน การสนทนาผานสื่อออนไลนดวยคําแสลง การตัดคํา การกรอนคํา การสรางคําข้ึนใหม 

การสะกดคําผิดเพ้ียนไปจากคําเดิม อาจเนื่องดวยการพิมพผิดแบบไมไดเจตนา หรือเปนเพราะการ

พิมพผิดอยางเจตนา จนกลายเปนภาษาวัยรุนท่ีนํามาใชกันอยางแพรหลายในสังคม เชน ประโยควา 

“หิวขาวจังเลย” ในบทสนทนาของวัยรุนจะใชคําวา “หิวขาวจุงเบย” คําวา จุงเบย จึงกลายเปนคําพูด

แสดงความรูสึกนารัก นาเอ็นดู และถูกนําไปใชในการสื่อสารหลายประเภท แมกระท่ังในสื่อมวลชนก็มี

การนําคําดังกลาวมาใชอยางแพรหลาย เชน โฆษณาสินคาของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ท่ีใช

ขอความโฆษณาวา “อ่ิมคุม จุงเบย” เปนตน 

 ในขณะเดียวกัน จากผลการสํารวจการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน 

ในป พ.ศ. 2555 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา มากกวารอยละ 86.9 ของวัยรุนอายุ 15-24 ป มี
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โทรศัพทมือถือใชงานเปนของตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับรายงานการสํารวจพฤติกรรมการเขียนขอความ

ภาษาไทยบนเครือขายสังคมออนไลนและความคิดเห็นตอผลกระทบกับการใชภาษาไทยของกลุม

วัยรุนไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป จํานวน 1,054 คน ระหวางวันท่ี 8-14 

สิงหาคม 2556 จากสํานักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตโพลล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม แสดงผล

สํารวจไดวา กลุมตัวอยางรอยละ 60.53 ยอมรับวา ตนเองเขียนขอความภาษาไทยบนสื่อสังคม

ออนไลนผิดไปจากหลักภาษาท่ีถูกตองเปนประจํา ขณะท่ีรอยละ 29.51 ระบุวาเขียนผิดบาง และมี

เพียงรอยละ 9.96 ท่ีระบุวา ไมเคยเขียนผิดเลย สวนของหลักภาษาท่ีเขียนผิดบอยมากท่ีสุด กลุม

ตัวอยาง รอยละ 45.42 ระบุวาใชตัวสะกดพยัญชนะผิด เชน อาจารย เปน อาจาน หรือ ครับผม เปน 

คับผม หรือ สําคัญ เปน สําคัน รอยละ 21.71 ระบุวาใชรูปสระผิด เชน ก็ เปน กอ หรือ อะไร เปน  

อารัย อาราย หรือ เปดเทอม เปน เปดเทิม และรอยละ 17.28 ระบุวาใชรูปวรรณยุกตผิด เชน หนู 

เปน นู หรือ นารัก เปน หนารัก ขณะเดียวท่ีกลุมตัวอยางมากกวาสองในสามหรือคิดเปนรอยละ 

69.97 ระบุวาการเขียนขอความภาษาไทยบนสื่อสังคมออนไลนท่ีผิดไปจากหลักภาษาท่ีถูกตองนั้นเกิด

จากความตั้งใจ ขณะท่ีมีเพียงประมาณหนึ่งในสี่หรือคิดเปนรอยละ 24.55 ท่ีระบุวาไมไดตั้งใจ 

 จากสถิติและผลสํารวจขางตนผูวิจัยมองวา วัยรุนจํานวนมากกวาครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยาง

รับทราบและยอมรับไดวาตนเองใชภาษาในการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลนอยางไมถูกตอง ซ่ึงถือเปน

สัญญาณท่ีดีท่ีเม่ือวัยรุนรูตัวเองก็ยอมจะสามารถเตือนตนเองใหใชภาษาท่ีถูกตองตามหลักไวยากรณใน

ชั้นเรียนได รวมถึงแยกแยะไดวาเม่ือใดควรใชภาษาท่ีถูกตองและเม่ือสนทนาหรือสื่อสารกับบุคคลอ่ืน

ในระดับทางการหรือระดับก่ึงทางการควรตองใชภาษาอยางไร 

 ท้ังนี้ สําหรับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีและการสื่อสารในปจจุบัน ผูคนใน

สังคมแหงยุคการเปลี่ยนแปลงนี้มีความนิยมใชภาษาบนสื่อออนไลนแบบสั้น กระชับ รัดกุม งายตอการ

พิมพ สะดวกตอการพูดจนกลายเปนคานิยมทางการใชภาษาอยางไมถูกตอง ซ่ึงสอดคลองบทความ

วิชาการของ โสภัณฑ นุชนาท  (2542) ท่ีกลาววา ปจจุบันเขาสูยุคออนไลนท่ีมีความกาวหนาทาง

เทคโนโลยี ผูคนในสังคมตางใชภาษาเพ่ือการสื่อสารกันอยางไมระมัดระวังและพึงพอใจท่ีจะใชภาษา

แบบไมถูกตองตามหลักไวยากรณทางภาษาเพียงเพ่ือแลกกับความรวดเร็วของการสื่อสารและความ

สะดวกตอการกดแปนพิมพบนเครื่องมือสื่อสารตางๆ ดวยเหตุนี้ จึงสงผลใหพบพฤติกรรมการใช

ภาษาไทยแบบผิดเพ้ียนในกลุมวัยรุนท่ีเปนกลุมวัยซ่ึงมีอารมณออนไหว รุนแรง และเปลี่ยนแปลง

ความคิดความรูสึกไดงาย จนกลายเปนความคุนชินและคลายเปนเรื่องธรรมดา ดังนั้น ในมุมมองของ

การโฆษณาในนิตยสารวัยรุนซ่ึงเปนสือ่มวลชนท่ีมีบทบาทโดยตรงในการสื่อสารกับกลุมวัยรุนดวย

ภาษาโฆษณาท่ีมีลักษณะเฉพาะ โดดเดนเปนเอกลักษณ ซ่ึงเปนภาษาท่ีสรางข้ึนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค

ในทางการคา เปนภาษาท่ีเราอารมณกระตุนความสนใจ ใชถอยคําภาษาท่ีกระชับ จึงมีความจําเปน

จะตองตระหนักถึงปญหาท่ีมาจากประเด็นการใชสื่อสมัยใหมอยางรูเทาไมถึงการณและผลกระทบของ
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การใชภาษาท่ีไมถูกตองของวัยรุนในชีวิตประจําวัน โดยไมนําวิกฤตทางภาษาเหลานั้นมาเปนโอกาส

ทางการสื่อสารท่ีไรประสิทธิภาพอยางแพรหลาย เพราะถาหากสื่อมวลชนขาดวิจารณญาณ ละเลย

ความถูกตองของการใชภาษา รวมถึงเปนผูนําภาษาท่ีไมถูกตองนั้นมาใชในการสื่อสารสูมวลชนแลว

ผูรับสารหรือผูบริโภคขาวสารก็อาจจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบและจะสงผลเสียไมเพียงแตตอตัววัยรุน

เทานั้น แตจะยังสงผลกระทบไปยังสังคม วงการสื่อสาร และอาจนําไปสูปญหาระดับชาติไดในท่ีสุด 

 กลาวโดยสรุปไดวา การใชภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุนถือเปนเครื่องมือของ

กระบวนการสื่อสารอีกหนึ่งชองทางท่ีอาจเปนตนเหตุแหงปญหาของการใชภาษาท่ีไมถูกตองของวัยรุน

ในอนาคตได จึงเปนท่ีมาแหงความสนใจของผูวิจัยท่ีเลือกศึกษาในมุมมองเก่ียวกับ “การเปลี่ยนผาน

ภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุน” โดยเนนการศึกษาในมิติดานการสื่อสารเปนหลักวาในแตละ

ชวงเวลาของการศึกษามีลักษณะการใชภาษาโฆษณาอยางไร มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

และการใชภาษาโฆษณาในนิตยสารวัยรุนไดรับอิทธิพลมาจากสภาพสังคมในชวงเวลาดังกลาวอยางไร 

เพ่ือใหไดผลการวิจัยในมิติท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึนอันจะเปนประโยชนตอสาธารณชนตอไปในวงกวาง 



บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 การศึกษาเรื่อง “การเปลี่ยนผานภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุน” มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาการเปลี่ยนผานของภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุนในชวงเวลาระหวางป พ.ศ.2554 – 

2556 (รวม 3 ป) และศึกษาสภาพสังคมในชวงเวลาดังกลาวท่ีมีอิทธิพลตอการใชภาษาเพ่ือการ

โฆษณาในนิตยสารวัยรุน โดยศึกษาเฉพาะสวนเนื้อหาท่ีเปนพาดหัวและพาดหัวรองของขอความ

โฆษณา เฉพาะสวนท่ีเปนวัจนภาษา คือ ลักษณะการใชคํา การใชสํานวน และการใชประโยคบน

โฆษณาในนิตยสารวัยรุน ประจําเดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายน ป พ.ศ.2554 – 2556 (รวม 

3 ป) จํานวน 9 เลม โดยใชวิธวีิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บขอมูลดวยการวิเคราะห

เนื้อหา (Content Analysis) พรอมจําแนกแสดงปริมาณและความถ่ีของลักษณะการใชคํา การใช

สํานวน และการใชประโยคท่ีปรากฏ พรอมดวยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ควบคูกันโดยเก็บขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอตัวอยางการใชคํา การใชสํานวนภาษา 

และการใชประโยคท่ีปรากฏ เพ่ือนําไปสูขอเสนอแนะและแนวทางการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารบนสื่อ

ในปจจุบันและในอนาคตใหสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมท่ีเหมาะสมตอบริบทสังคม ดวย

การนําเสนอผลการศึกษาวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห โดยมีข้ันตอนการวิจัยดังนี้ 

 

วิธีการวิจัย 

 ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการวิจัยเปนแบบการศึกษาเฉพาะกรณีโดยเลือกกรณีศึกษาแบบเจาะจง 

คือ นิตยสารวัยรุน ท่ีวางจําหนายประจําเดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายน ป พ.ศ.2554 - 

2556 (รวม 3 ป) เพ่ือใหไดกรณีท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา คือ เพ่ือ

ศึกษาการเปลี่ยนผานของภาษาเพ่ือการโฆษณาในแตละชวงเวลา โดยเนนศึกษานิตยสารวัยรุน 

เนื่องจากวัยรุนเปนชวงวัยแหงการเรียนรู จดจํา ทําตาม และมีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดท้ังดาน

รางกาย จิตใจและดานการสื่อสาร ซ่ึงกลุมของวัยรุนจะเนนการใชภาษาท่ีมีความเฉพาะเจาะจงเพ่ือ

แสดงถึงความเปนกลุมเปนพวกเดียวกันและมักจะสรรหาวิธีการเขาถึงสื่อตางๆ ในวงกวางไดอยาง

งายดาย สามารถจดจําและเลียนแบบภาษาจากสื่อตางๆ ไปใชอยางแพรหลายในชีวิตประจําวันได

อยางรวดเร็ว นิตยสารซ่ึงเปนสื่อมวลชนแขนงหนึ่งท่ีสามารถถายทอดขอมูลเรื่องราวของสินคา/การ

บริการตางๆ ผานตัวอักษรบนขอความโฆษณาไดอยางอิสระ มีการใชลักษณะของภาษาท่ีหลากหลาย

และสามารถเก็บไวเพ่ือดูซํ้าไดเปนเวลานาน รวมท้ังขอความโฆษณาท่ีปรากฏในเลมนิตยสารสามารถ

สะทอนลักษณะความเปนไปและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมใหผูรับสารไดรับรู ดังนั้น 

การใชภาษาและการสื่อสารขอมูลของสินคา/การบริการผานนิตยสารวัยรุนจึงนับเปนสื่อท่ีสําคัญ
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ประเภทหนึ่งท่ีจะปรากฏเรื่องราวท่ีสะทอนใหเห็นวาผูเขียนบทโฆษณามีวิธีการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร

ตอผูรับสารท่ีเปนกลุมวัยรุนอยางไรในแตละชวงป และในการใชรูปแบบภาษาดังกลาวไดรับอิทธิพล

จากสภาพสังคมในชวงเวลาเดียวกันหรือไมอยางไร เนื่องจากสื่อแตละประเภทยอมมีการใชกลวิธีใน

การสื่อสารและสื่อความหมายท่ีแตกตางกัน โดยยึดหลักการสื่อสารเพ่ือตอบโจทยผูรับสาร

กลุมเปาหมายหลักเปนลําดับแรกเสมอ 

 สําหรับเหตุผลของการเลือกศึกษาเฉพาะนิตยสารท่ีวางจําหนายประจําเดือนมกราคม (เดือน

ท่ี 1 ใน 12 เดือน นับเปนเดือนตนป) เดือนพฤษภาคม (เดือนท่ี 5 ใน 12 เดือน นับเปนเดือนกลางป) 

และเดือนกันยายน (เดือนท่ี 9 ใน 12 เดือน นับเปนเดือนปลายป) ระหวางป พ.ศ.2554 - 2556 (รวม 

3 ป) เพ่ือใหไดกรณีท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการศึกษาทดสอบแบบสามเสา (Triangulation) 

ผูวิจัยจึงกําหนดการเลือกตัวแทนตัวอยาง จํานวน 3 เดือน และ 3 ป โดยเลือกศึกษานิตยสารท่ีวาง

จําหนายประจําเดือนมกราคม (เดือนท่ี 1) แทนการศึกษาวิเคราะหนิตยสารชวงตนป (แทนเดือนท่ี   

1-4) เดือนพฤษภาคม (เดือนท่ี 5) แทนการศึกษานิตยสารชวงกลางป (แทนเดือนท่ี 5-8) และเดือน

กันยายน (เดือนท่ี 9) แทนการศึกษานิตยสารชวงปลายป (แทนเดือนท่ี 9-12) 

 

การเลือกตัวอยาง 

 ผูวิจัยทําการสํารวจเบื้องตนถึงขอบเขตของกรณีศึกษา คือ นิตยสารวัยรุน ท่ีเหมาะสมตอ

การศึกษาการเปลี่ยนผานของภาษาเพ่ือการโฆษณา ในชวงระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา รวมถึงศึกษาจาก

การกําหนดแหลงขอมูลในการศึกษาวิจัยจากงานวิจัยอ่ืนท่ีผานมาเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบ

ลักษณะการใชภาษาไทยในโฆษณาในนิตยสารสําหรับวัยรุนและนิตยสารสําหรับผูใหญ” ของ สุกัลยา 

พงษหาญพาณิชย (2547) ท่ีไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการหาตัวแทนแหลงขอมูลในการ

ศึกษาวิจัย ซ่ึงผลในการแจกแบบสอบถามพบวา นิตยสารในกลุมวัยรุนผูหญิงท่ีไดรับความนิยมสูงสุด 2 

อันดับแรก คือ นิตยสาร SEVENTEEN และนิตยสาร ELLE สําหรับนิตยสารในกลุมวัยรุนผูชายท่ีไดรับ

ความนิยมสูงสุด 2 อันดับแรก คือ นิตยสาร FHM และนิตยสาร RO NEW ดังตารางท่ี 5 และ 6 
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ตารางท่ี 5: แสดงความนิยมอานนิตยสารในกลุมวัยรุนผูหญิง 

 

รายชื่อนิตยสาร ความถ่ี คารอยละ 

1. นิตยสาร SEVENTEEN 33 36.67 

2. นิตยสาร ELLE 11 12.22 

3. นิตยสารทีวีพูล 7 7.78 

4. นิตยสาร COSMOPOLITAN 6 6.67 

5. นิตยสาร BUZZ 5 5.56 

6. นิตยสาร SPICY 4 4.44 

7. นิตยสาร J-SPY 4 4.44 

8. อ่ืนๆ 20 22.22 

   รวม 90 100 

 

ท่ีมา: สุกัลยา พงษหาญพาณิชย.  (2547).  การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการใชภาษาไทยใน 

       โฆษณาในนิตยสารสําหรับวัยรุนและนิตยสารสําหรับผูใหญ.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต,  

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

 

ตารางท่ี 6: แสดงความนิยมอานนิตยสารในกลุมวัยรุนผูชาย 

 

รายชื่อนิตยสาร ความถ่ี คารอยละ 

1. นิตยสาร FHM 25 27.77 

2. นิตยสาร RO NEW 18 20.00 

3. นิตยสาร a day 17 18.89 

4. นิตยสาร HAMBURGER 8 8.89 

5. นิตยสาร GAME MAG 5 5.56 

6. อ่ืนๆ 17 18.89 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางท่ี 6 (ตอ): แสดงความนิยมอานนิตยสารในกลุมวัยรุนผูชาย 

 

รายชื่อนิตยสาร ความถ่ี คารอยละ 

   รวม 90 100 

 

ท่ีมา: สุกัลยา พงษหาญพาณิชย.  (2547).  การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการใชภาษาไทยใน  

       โฆษณาในนิตยสารสําหรับวัยรุนและนิตยสารสําหรับผูใหญ.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต,  

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

 

จากผลการสรุปจากแบบสอบถามดังกลาวผูวิจัยจึงนํามาอางอิงในการเลือกตัวอยางใน

งานวิจัยครั้งนี้ โดยเลือกรายชื่อนิตยสารในกลุมวัยรุนผูหญิงและผูชายท่ีไดรับความนิยมสูงสุด 2 อันดับ

แรก รวมเปน 4 รายชื่อ ซ่ึงนิตยสารในกลุมวัยรุนผูชายท่ีไดรับความนิยมในอันดับท่ี 2 คือ นิตยสาร 

RO NEW ในปจจุบันไมมีการพิมพและจัดจําหนายในตลาดนิตยสารไทยแลว ผูวิจัยจึงเลือกใชรายชื่อ

ในอันดับท่ี 3 คือ นิตยสาร a day แทน กลาวโดยสรุปคือ ผูวิจัยเลือกตัวอยาง 4 รายชื่อ ไดแก 

นิตยสาร SEVENTEEN นิตยสาร ELLE นิตยสาร FHM และนิตยสาร a day 

 สําหรับนิตยสารท้ัง 4 รายชื่อดังกลาวขางตน นอกจากเปนนิตยสารซ่ึงไดรับความนิยมจาก

กลุมวัยรุนท้ังเพศหญิงและชายในชวงป พ.ศ.2547แลว ยังนับเปนนิตยสารท่ีไดรับความนิยมตอเนื่อง

ยังคงมีการวางแผงจําหนาย พรอมท้ังขยายชองทางการสื่อสารเพ่ิมเติมจากสื่อสิ่งพิมพดั้งเดิมในชวงท่ี

สื่อใหมและสื่อออนไลนเริ่มเขามามีอิทธิพลตอวงการนิตยสาร จึงมีการทํากลยุทธสื่อนิตยสารควบคูไป

กับเว็บไซต อี-แม็กกาซีน แฟชั่นโชว งานประกวด นิตยสารแจกฟรี เปนตน ตอเนื่องมาจนถึงป พ.ศ.

2554 - 2556 ซ่ึงเปนชวงท่ีผูวิจัยเลือกใชกลุมตัวอยางอีกดวย ซ่ึงนิตยสารท้ัง 4 รายชื่อขางตน มี

ลักษณะท่ีสอดคลองซ่ึงกันและกันและตรงตามขอบเขตการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ นิตยสาร 

SEVENTEEN นิตยสาร ELLE นิตยสาร FHM และนิตยสาร a day เปนนิตยสารวัยรุนท่ีวางจําหนาย

แบบรายเดือน วางจําหนาย 1 ครั้งตอ 1 เดือน เปนนิตยสารท่ีมีการตีพิมพและวางจําหนายในเดือน

มกราคม พฤษภาคม และกันยายน ระหวางป พ.ศ.2554 - 2556 (รวม 3 ป) และเปนนิตยสารท่ี

มุงเนนการสื่อสารถึงกลุมวัยรุนท้ังเพศชายและเพศหญิง กลุมตัวอยางกลุมนี้จึงจะสามารถเปนตัวแทน

นิตยสารวัยรุนเพ่ือเปนแหลงขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดอยางเหมาะสม ซ่ึงเหตุผลของการ

ศึกษาวิจยัยอนหลังเปนระยะเวลา 3 ป เนื่องจากตองการมุงเนนศึกษาการเปลี่ยนผานบนความ

เปลี่ยนแปลงของภาษาท่ีเกิดข้ึนในชวงระหวางป พ.ศ.2554 – 2556 ท่ีผานมา เพ่ือเปรียบเทียบ
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ระหวางชวงปท่ีศึกษาวามีการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารท่ีแตกตางกันหรือไมอยางไร อันจะ

เชื่อมโยงไปยังการวิเคราะหบริบททางสังคมในชวงเวลาท่ีแตกตางกันไดอีกดวย  

 สําหรับการศึกษาวิจัยดานการวิเคราะหลักษณะการภาษาในสื่อนิตยสารของผูวิจัยทานอ่ืน

ในชวงปท่ีผานมายังไมพบวามีทานใดท่ีศึกษาเปรียบเทียบโดยเนนประเด็นในการศึกษาดานระยะเวลา

หรือดานการเปลี่ยนผานของภาษา ซ่ึงสวนมากพบวางานวิจัยท่ีผานมาจะเนนการศึกษาวิเคราะห

เก่ียวกับประเด็นดานภาษาในสื่อโฆษณาตางๆ ในหลายแงมุมแตกตางกันไป ไมวาจะเปนงานวิจัยท่ี

เนนศึกษาดานกลวิธีการใชคําในภาษาโฆษณา หรือการศึกษาเปรียบเทียบดานอายุและเพศในการรับรู

ภาษาโฆษณา เชน งานวิจัยเรื่อง “ศึกษากลวิธีการใชคําในภาษาโฆษณาภาษาไทยทางโทรทัศนและ

นิตยสารไทย” ของ ศักดิ์สิทธิ์ ลิมกุลาคมน (2534) งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหภาษาในนิตยสาร

สําหรับวัยรุน” ของ วิรัช วงศภินันทวัฒนา (2537) งานวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบภาษาโฆษณาใน

นิตยสารดิฉันและนิตยสารจีเอ็ม” ของ สุภาภรณ คงใจ (2540) และงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบ

บทโฆษณาในนิตยสารมุงกลุมเปาหมายเพศชายและเพศหญิง” ของ วีรพร คงสุวรรณ (2545) เปนตน 

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจการศึกษาการเปลี่ยนผานของภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุนวา

ในชวงระยะเวลาท่ีจะทําการศึกษาวา ลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุนมีการ

เปลี่ยนผานบนความเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ อยางไร และศึกษาสภาพสังคมท่ีเกิดข้ึนจริงในชวงเวลา

ดังกลาววามีอิทธิพลตอการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาหรือไมอยางไร 

 

แหลงขอมูล 

 แหลงขอมูลท่ีใชในงานวิจัยครั้งนี้คือ ขอความโฆษณาในนิตยสารวัยรุน ท้ัง 4 รายชื่อ ไดแก 

นิตยสาร SEVENTEEN, ELLE, FHM และ a day ท่ีวางจําหนายในเดือนมกราคม พฤษภาคม และ

กันยายน ระหวางป พ.ศ.2554 - 2556 (รวม 3 ป) จํานวนรวม 9 เลม เนื่องจากนิตยสารดังกลาวเปน

นิตยสารฉบับยอนหลังจึงมีขอจํากัดในการสืบคนเลมนิตยสาร ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาเฉพาะนิตยสารท่ี

วางจําหนายประจําเดือนมกราคม (เดือนท่ี 1) แทนการศึกษาวิเคราะหนิตยสารชวงตนป (แทนเดือนท่ี 

1-4) เดือนพฤษภาคม (เดือนท่ี 5) แทนการศึกษานิตยสารชวงกลางป (แทนเดือนท่ี 5-8) และเดือน

กันยายน (เดือนท่ี 9) แทนการศึกษานิตยสารชวงปลายป (แทนเดือนท่ี 9-12) ศึกษาวิจัยดวยการเก็บ

ขอมูลลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาเฉพาะสวนของการโฆษณาสินคา/การบริการ กรณีพบ

ชิ้นงานโฆษณาซํ้าผูวิจัยจะทําการวิเคราะหเพียง 1 ครั้งเทานั้น และถาหากมีชิ้นงานโฆษณาท่ีมีการใช

ภาษาตางประเทศท้ังหนาผูวิจัยจะไมนํามาศึกษาวิเคราะห 

 สําหรับแหลงขอมูล ผูวิจัยมีขอจํากัดในการสืบคนเลมนิตยสารท่ีใชเปนแหลงขอมูลในงานวิจัย 

จํานวนนิตยสารท่ีจะใชเก็บขอมูลขาดหายไป 3 ฉบับ จากจํานวน 12 ฉบับ ตามท่ีกําหนดไว ฉบับท่ีไม

สามารถคนหาไดคือ นิตยสาร SEVENTEEN ฉบับเดือนพฤษภาคม ป พ.ศ.2555 และฉบับเดือน
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กันยายน ป พ.ศ.2554 และนิตยสาร FHM ฉบับเดือนพฤษภาคม ป พ.ศ.2555 ซ่ึงผูวิจัยไดติดตอ

สอบถามบริษัทเจาของหนังสือ บริษัทตัวแทนจําหนายหนังสือ รานขายหนังสือเกา และเว็บไซตขาย

หนังสือเกาตางๆ พบวา ไมมีนิตยสารฉบับท่ีขาดหายดังกลาวเนื่องจากเปนระยะเวลาท่ีลวงเลยและ

อาจไมไดมีการเก็บไวหรือสูญหายไปแลว 

 

การเก็บขอมูล 

 ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลดวยวิธีการสังเกตแบบมีโครงสราง โดยกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการ

วัดวิเคราะหและการบันทึกขอมูลอยางชัดเจนดวยตนเอง ดังจะกลาวตอไปในหัวขอการกําหนด

หลักเกณฑในการศึกษาวิจัย เพ่ือจําแนกลักษณะขอมูลและจัดหมวดหมูของขอมูลไดอยางถูกตอง 

ชัดเจนและนาเชื่อถือ พรอมท้ังกําหนดใหมีการใชรหัส (Coding) ในการเก็บขอมูลภาษาเพ่ือการ

โฆษณาในนิตยสารวัยรุน 4 ชือ่ฉบับ ไดแก นิตยสาร SEVENTEEN, ELLE, FHM และ a day ท่ีเปน

ขอมูลยอนหลังซ่ึงวางจําหนายในเดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายน ระหวางป พ.ศ.2554 - 

2556 (รวม 3 ป) และเพ่ือใหการเก็บขอมูลมีความโปรงใสและนาเชื่อถือผูวิจัยจึงไดทําการวิเคราะห

กําหนดรหัสขอมูลหรือทําการทดสอบซํ้า จํานวน 2 ครั้ง ในชวงเวลาท่ีตางกันดวยแบบทดสอบเดิมเพ่ือ

ทดสอบความคงเสนคงวาหรือความคงท่ีของผลการวิเคราะหขอมูลวาตรงกันหรือไม ซ่ึงผูวิจัยไดท้ิง

ระยะเวลาในการวิเคราะหขอมูลครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 หางกันประมาณ 3 เดือน เพ่ือเปรียบเทียบคา

ความเหมือน-ตางวาสอดคลองตรงกับการวิเคราะหขอมูลรอบท่ี 1 หรือไมอยางไร และเม่ือทําการ

วิเคราะหขอมูลครบท้ัง 2 ครั้งเรียบรอยแลว ผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบคาความเชื่อม่ัน (Reliability) 

ของเครื่องมือวิจัยในการวิเคราะหขอมูล ดังจะกลาวตอไปในหัวขอทดสอบคาความเชื่อม่ัน 

 

การรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาและ

การเปลี่ยนแปลงของภาษาท่ีใชในชวงท่ีศึกษา โดยศึกษาขอมูลจากงานวิจัย วิทยานิพนธ และเอกสาร

ท่ีเก่ียวของกับการใชภาษาในสื่อโฆษณาตางๆ เชน หนังสือ หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สํานักหอสมุดและพ้ืนท่ีการเรียนรู มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

สํานักหอสมุดแหงชาติ โครงการเครือขายหองสมุดในประเทศไทย (Thailis) สํานักงานบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา แผงหนังสือท่ัวไป และคนควาขอมูลทางอินเทอรเน็ตเพ่ือ

สงเสริมความเขาใจและนํามาประยุกตใชในการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงลวนเปนขอมูลท่ีผูอ่ืนได

ทําการศึกษามากอนหนาแลวหรือไดรายงานและเผยแพรขอมูลตอสาธารณะแลว ผูวิจัยจึงรวบรวม

ขอมูลท่ีผานการอางอิงเหลานี้มาทําการศึกษาวิเคราะหตอไป 
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การกําหนดหลักเกณฑในการศึกษาวิจัย แบงเปน 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

1) การออกแบบตารางระบุขอมูล (Designing a Coding Schedule) เปนการนําหัวขอหรือตัว 

แปรในการศึกษามาทําการระบุขอมูลตามประเด็น ดังนี้ ชื่อนิตยสาร  ฉบับท่ีหรือเดือน/ป ของ

นิตยสาร  ลําดับท่ี  ชื่อสินคา/การบริการท่ีโฆษณาบนนิตยสาร  ประเภทของสินคา/การบริการท่ี

โฆษณาบนนิตยสาร 

1.1 ลักษณะการใชภาษาดานการใชคํา (วิรัช วงศภินันทวัฒนา, 2537 และ สุกัลยา  

พงษหาญพาณิชย, 2547) ไดแก การใชคําสัมผัส  การใชคําสัมผัส  การใชคําท่ีมีความหมายไม

สอดคลองกัน  การใชคําซํ้า  การใชคําสันธาน/คําบุพบทไมสอดคลองกับขอความ  การใชคํา

ภาษาตางประเทศ  การใชคําเลียนเสียงพูด  การสรางคําข้ึนใหมในภาษา  การใชคําลักษณะนามไม

สอดคลองกับคํานาม  การใชคําอุทาน  การใชคําถาม  การใชอักษรยอ  การใชคําซอน  การใชชื่อ

เลน/ชื่อจริงแทนการใชบุรุษสรรพนาม  การใชคําท่ีมีความหมายนัยประหวัด  การเขียนคําผิด  การใช

คําเฉพาะกลุม  การใชคําแสลง  การใชคําผวน  และการใชเครื่องหมายวรรคตอน  

1.2 ลักษณะการใชภาษาดานการใชสํานวน ((วิรัช วงศภินันทวัฒนา, 2537 และ สุกัลยา  

พงษหาญพาณิชย, 2547) ไดแก การใชสํานวนภาษาตางประเทศ  การใชสํานวนภาษาแสดงอารมณ/

ความรูสึก  การใชสํานวนสุภาษิตประกอบเรื่องราว  การใชสํานวนภาษาพูด  และการใชสํานวนภาษา

เปรียบเทียบ 

1.3 ลักษณะการใชภาษาดานการใชประโยค (วิรัช วงศภินันทวฒันา, 2537 และ สุกัลยา  

พงษหาญพาณิชย, 2547) ไดแก การใชประโยคท่ีละสวนประกอบบางสวนของประโยค  การใช

ประโยคท่ีเรียงลําดับสวนประกอบของประโยคอยางอิสระ  การใชประโยคท่ีผูกประโยคยาวท่ีมีเนื้อหา

ซับซอน  การใชรูปประโยคท่ีไมตรงตามเจตนาของผูสงสาร  และการใชรูปประโยคท่ีเปนภาษางาน

ประพันธ โวหาร ภาพพจน 

2) การออกแบบคูมือหลักเกณฑการระบุขอมูล (Designing a Coding Manual) เปน 

รายละเอียดของหัวขอการวิเคราะหในทุกมิติโดยแยกแยะความแตกตางเปนหมวดหมูในแตละมิติแต

ละหัวขอ โดยกําหนดข้ันตอนในการวิเคราะหขอมูลดวยการระบุขอมูลเปนจํานวนหรือตัวเลขลงใน

ตารางระบุขอมูล ดังปรากฏรูปแบบตารางระบุขอมูลในภาคผนวก 

 

หลักเกณฑการวิเคราะหขอมูล 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดหลักเกณฑการวิเคราะหภาษาเพ่ือการสื่อสารใน

ประเด็นตางๆ โดยคํานึงถึงลักษณะการใชภาษาท่ีพบในสื่อโฆษณา ซ่ึงเปนภาษาท่ีนักเขียนบทโฆษณา

หรือผูสงสารถายทอดไปยังผูรับสารเพ่ือจุดประสงคในการโนมนาวใจใหรูสึกคลอยตาม มีความสนใจ 

ยอมรับและตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา/การบริการตางๆ ภาษาเพ่ือการสื่อสารในการโฆษณาจึงมีความ
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เปนเอกลักษณท่ีมีกลวิธีการใชภาษาท่ีเฉพาะเจาะจงแบบสั้นกระชับ ไมเปนทางการ และมีลูกเลนทาง

ภาษาท่ีแตกตางกันตามวิธีการของนักเขียนบทโฆษณาแตละบุคคล ดังนั้น เม่ือขอความในการโฆษณา

มีการใชภาษาหรือคําท่ีหลากหลายจึงสงผลตอการศึกษาวิจัยท่ีไมสามารถแยกแยะหมวดหมูของการใช

ภาษาและไมสามารถนับจํานวนคําท่ีปรากฏในขอความโฆษณาไดอยางชัดเจน ผูวิจัยจึงไดกําหนด

หลักเกณฑการแยกแยะหมวดหมูของการใชภาษาและการนับจํานวนคํา ดังนี้ 

 

หลักเกณฑการแยกแยะหมวดหมูของลักษณะการใชภาษา 

 ผูวิจัยไดกําหนดหลักเกณฑการแยกแยะหมวดหมูของลักษณะการใชภาษาข้ึน เพ่ือใหสะดวก

และเปนกรอบการวิเคราะหขอมูล แยกเปนหมวดหมูของลักษณะการใชภาษา ดังนี้ 

1) หมวดหมูดานการใชคํา 

2) หมวดหมูดานการใชสํานวน 

3) หมวดหมูดานการใชประโยค 

 

หลักเกณฑการนับจํานวนคํา 

 ผูวิจัยไดกําหนดหลักเกณฑการนับจํานวนคําข้ึน เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลมีกรอบท่ีชัดเจน

โดยใหระบุวาการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะนับจํานวนคําท่ีปรากฏในขอความโฆษณาโดยนับคําทุกคําท่ี

ปรากฏอยูในสวนของขอความพาดหัว ขอความพาดหัวรอง เนื้อความ และขอความปดทาย ยกเวน

ขอความท่ีเปนชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของเจาของสินคาหรือการบริการนั้นๆ ซ่ึงคําแตละคํา

ในขอความโฆษณาหนึ่งชิ้นอาจปรากฏกลวิธีการใชภาษามากกวา 1 ประเภท เชน 

 "ธรรมชาติคืนผิวใส สูผิวคุณ" ขอความนี้นับจํานวนคําได 7 คํา ไดแก 1) ธรรมชาติ 2) คืน   

3) ผิว 4) ใส 5) สู 6) ผิว 7) คุณ ซ่ึงการนับจํานวนคําดังกลาวปรากฏวาขอความโฆษณานี้มี           

กลวิธีการใชภาษามากกวา 1 ประเภท ดังนี้ 

1) มีการใชคําสัมผัสพยัญชนะ ในคําวา ใส และ สู  

2) มีการใชคําท่ีมีความหมายไมสอดคลองกัน ในคําวา คืน (ผิวใส) 

3) มีการใชคําซํ้าแบบถูกค่ัน ในคําวา ผิวใสสูผิวคุณ 

 ผูวิจัยจึงจะยึดหลักเกณฑการนับจํานวนคําในขอความโฆษณาตามกลวิธีการใชภาษาท่ีปรากฏ 
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หลักเกณฑการวิเคราะหขอมูลของการใชภาษาดวยการนับจํานวนคํา 

 

ตารางท่ี 7: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชคําสัมผัส 

 

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- คําท่ีสัมผัสกันตองอยูใน

ตําแหนงท่ีใกลกันหรือวางเรียง

ตอกันในขอความเดียวกัน จึงจะ

นับเปน 1ครั้ง 

- กรณีท่ีขอความเดียวกันมีการ

ใชคําสัมผัสมากกวา 1 ครั้ง ท้ัง

สัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระ 

จะนับตามจํานวนท่ีพบ 

   “ฟงกชั่นเพียบ เฉียบท่ีดีไซน” 

 

 

 

   “ใหคุณเผยผิวใหม ขาวใสกวา

ท่ีเคย” 

   มีการใชคําสัมผัสสระ 1 ครั้ง 

ในคําวา เพียบ และ เฉียบ  

*นับวามีการใชคําสัมผสั 1 คร้ัง* 

 

   มีการใชคําสัมผัสสระ 1 ครั้ง 

ในคําวา ให และ ใหม และ ใส  

   มีการใชคําสัมผัสพยัญชนะ 1 

ครั้ง ในคําวา เผย และ ผิว 

*นับวามีการใชคําสัมผสั 2 คร้ัง* 

 

การใชภาษาดานการใชคําสัมผัส หมายถึง คําท่ีมีลักษณะความคลองจองกันในประโยค แบง

ออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

1) สัมผสัพยัญชนะ คือ คําคลองจองท่ีมีเสียงพยัญชนะตนเสียงเดียวกัน 

2) สัมผัสสระ คือ คําคลองจองท่ีมีเสียงสระและมาตราสะกดอยางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 8: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชคําท่ีมีความหมายไมสอดคลองกัน  

 

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- หากงานโฆษณาชิ้นหนึ่งๆ 

ปรากฏการใชคําประเภทนี้ 1 

แหง จะนับเปนการใชคําท่ีมี

ความหมายไมสอดคลองกัน 1 

ครั้ง 

- กรณีท่ีพบวามีการใชคํา

ประเภทนี้ในงานโฆษณา

มากกวา 1 แหง นับวามีการใช

คําท่ีมีความหมายไมสอดคลอง

กันตามจํานวนท่ีพบ 

   “ยามท่ีผิวพักผอน”     มีการใชคําท่ีมีความหมายไม

สอดคลองกัน 1 แหง ในคําวา 

ผิวพักผอน ซ่ึงคําวาพักผอน เปน

คํากริยาท่ีใชคูกับคํานามท่ีมีชีวิต 

ใหความหมายถึงการหยุดพัก

การทํากิจกรรมหรืองานตางๆ 

จึงไมสอดคลองกับการนําไปใชคู

กับคําวา ผิว 

*นับวามีการใชคําท่ีมีความ 

หมายไมสอดคลองกัน 1 ครั้ง* 

 

การใชภาษาดานการใชคําท่ีมีความหมายไมสอดคลองกัน หมายถึง การนําเอาคําหนึ่งคําไปใช

ประกอบเขากับคําอ่ืนแลวทําใหความหมายไมสอดคลองกัน หรือโดยปกติแลวคําท้ังสองนั้นจะไม

ปรากฏอยูรวมกัน 

 

ตารางท่ี 9: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชคําซํ้า 

 

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- หากในงานโฆษณาชิ้นหนึ่งๆ 

ปรากฏการใชคําซํ้าท่ีเปนคํา

เดียวกัน ไมวาจะมีการซํ้าก่ีแหงก็

ตาม จะนับเปน 1 ครั้ง 

   “ผิวนุมข้ึน เรียบเนียนข้ึน สี

ผิวสมํ่าเสมอข้ึน” 

 

 

   มีการใชคําซํ้าแบบถูกค่ัน ใน

คําวา ข้ึน ซ่ึงปรากฏคํา 3 แหง

ในขอความนี้  

*นับวามีการใชคําซํ้า 1 ครั้ง* 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางท่ี 9 (ตอ): แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชคําซํ้า 

 

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

   “สมูทอี เบบี้เฟซโฟม โฟมไมมี

ฟอง แท 100% ไมมีประจุไฟฟา 

ไมมีสารเคมีตกคาง” 

   มีการใชคําซํ้าแบบทันที ในคํา

วา โฟม ซ่ึงปรากฏคํา 2 แหงใน

ขอความนี้ 

   มีการใชคําซํ้าแบบโดยถูกค่ัน 

ในคําวา ไมมี ซ่ึงปรากฏคํา 2 

แหงในขอความนี้ 

    ซ่ึงในขอความนี้ปรากฏการ

ใชคําซํ้า 2 ประเภท  

*นับวามีการใชคําซํ้า 2 ครั้ง* 

 

การใชภาษาดานการใชคําซํ้า หมายถึง การนําคําเดียวกันมาเรียงตอกันตั้งแต 2 ครั้งข้ึนไป 

เพ่ือเนนความหมายของคํานั้นๆ หรือเพ่ือสรางความนาสนใจใหกับคําหรือประโยค แบงออกเปน 3 

ประเภท ไดแก 

1) การซํ้าทันที คือ การนําคําเดียวกันมาวางตอกันทันทีในประโยคเดียวกัน 

2) การซํ้าโดยไมยมก คือ การใชเครื่องหมายไมยมกเปนตัวแทนในการซํ้าคํานั้นๆ  

3) การซํ้าโดยถูกค่ัน คือ การนําคําเดียวกันมาเรียงตอกันในประโยคแบบไมวางติดกับคําเดิม 

ในทันที แตจะมีคําหรือขอความอ่ืนมาค่ันคําซํ้านั้นๆ 
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ตารางท่ี 10: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชคําสนัธาน คําบุพบทไมสอดคลองกับขอความ  

 

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- หากในงานโฆษณาชิ้นหนึ่งๆ 

ปรากฏการใชคําประเภทนี้ 1 

แหง จะนับเปนการใชคําสันธาน 

คําบุพบทท่ีไมสอดคลองกับ

ขอความ 1 ครั้ง 

- กรณีท่ีพบวามีการใชคํา

ประเภทนี้ในงานโฆษณาชิ้นนั้นๆ 

มากกวา 1 ครั้ง ผูวิจัยจะนับวามี

การใชคําสันธาน คําบุพบทไม

สอดคลองกับขอความตาม

จํานวนท่ีพบ 

   “เหงือกดี ฟนดี ดวยพลัง

ธรรมชาต”ิ 

 

   มีการใชคําสันธาน คําบุพบท

ท่ีไมสอดคลองกับขอความ 1 

ครั้ง ในคําวา ดวย ซ่ึงตามหลัก

ภาษาไทยควรใชคําวา เพราะ   

*นับวามีการใชคําสันธานคําบุพ

บทไมสอดคลองกับขอความ 1 

ครั้ง* 

 

 

 

การใชภาษาดานการใชคําสนัธาน คําบุพบทไมสอดคลองกับขอความ หมายถึง การใช

คําสันธานหรือคําบุพบทท่ีไมถูกตองตามหลักภาษาไทย 

 

ตารางท่ี 11: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชคําภาษาตางประเทศ  

 

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- หากในงานโฆษณาปรากฏการ

ใชคําภาษาตางประเทศใน

ความหมายดังท่ีกลาวขางตน 1 

แหง จะนับเปน 1 ครั้ง ท้ังนี้ จะ

ไมนับรวมชื่อสินคาและชื่อรุน

สินคาท่ีเปนคํา

ภาษาตางประเทศ  

   “มาสคาราสีสีนสดใส โดด

เดน” 

 

 

 

 

 

   มีการใชคําภาษาตางประเทศ 

1 แหง ในคําวา มาสคารา ซ่ึง

แปลวา เครื่องสําอางท่ีใชปดขน

ตา 

*นับวามีการใชคํา

ภาษาตางประเทศ 1 ครั้ง* 

 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางท่ี 11 (ตอ): แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชคําภาษาตางประเทศ  

 

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- กรณีท่ีชิ้นงานโฆษณาปรากฏ

การใชคําภาษาตางประเทศท่ี

ไมใชภาษาไทยลวน จะนับวาท้ัง

ขอความนั้นเปนการใชคํา

ภาษาตางประเทศ 1 ครั้ง  

 

   “Urban footwear for 

men and women”  

   มีการใชคําภาษาตางประเทศ

ลวนท้ังขอความโดยไมปรากฏ

ภาษาไทย 

*นับวามีการใชคํา

ภาษาตางประเทศ 1 ครั้ง* 

 

การใชภาษาดานการใชคําภาษาตางประเทศ หมายถึง การนําคําท่ีมาจากภาษาอังกฤษมาใช

ประกอบอยูในโฆษณาชิ้นนั้นๆ แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

1) แบบคําทับศัพท คือ การนําคําภาษาอังกฤษมาเขียนเปนภาษาไทย โดยออกเสียงตาม 

การอานในภาษาอังกฤษ 

2) แบบภาษาตางประเทศลวน คือ การนําคําท่ีมาจากภาษาอังกฤษมาใช โดยไมมีการ 

ปรากฏภาษาไทยประกอบอยูในโฆษณาชิ้นนั้นๆ เลย (โฆษณาท่ีปรากฏลักษณะเชนนี้ผูวิจัยยกเวนการ

วิเคราะหขอมูล) 

3) แบบภาษาไทยตามดวยภาษาอังกฤษในวงเล็บ คือ การนําคําท่ีมาจากภาษาอังกฤษมาอยู 

ในวงเล็บตามคําภาษาไทย เพ่ือขยายความหรือใหความหมายเพ่ิมเติม 
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ตารางท่ี 12: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชคําเลียนเสียงพูด  

 

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- หากในงานโฆษณาปรากฏการ

ใชคําประเภทนี้ 1 แหง จะนับ 

เปนการใชคําเลียนเสียงพูด 1

ครั้ง 

- กรณีท่ีพบวาชิ้นงานโฆษณา

ปรากฏการใชคําเลียนเสียงพูด

มากกวา 1 ครั้ง นับวามีการใช

คําเลียนเสียงพูดตามจํานวนท่ี

พบ 

   “แนใจม๊ัยวา โฟมท่ีใชอยูดี

ท่ีสุดสําหรับผิวหนาของคุณ” 

 

 

 

  

   มีการใชคําเลียนเสียงพูด 1 

แหง ในคําวา ม๊ัย ซ่ึงมาจากคํา

วา หรือไม  

*นับวามีการใชคําเลียนเสียงพูด 

1 ครั้ง* 

 

 

การใชภาษาดานการใชคําเลียนเสียงพูด หมายถึง การใชภาษาโดยเขียนจากคําเลียนเสียงท่ี

พูดออกมา  

 

ตารางท่ี 13: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการสรางคําข้ึนใหมในภาษา 

  

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- หากในงานโฆษณาปรากฏการ

สรางคําข้ึนใหมในภาษา 1 คํา 

จะนับเปนการสรางคําข้ึนใหมใน

ภาษา 1 ครั้ง 

- กรณีท่ีพบวามีการสรางคําข้ึน

ใหมในภาษาในงานโฆษณาชิ้น

นั้นๆ มากกวา 1 คํา จะนับวามี

การสรางคําข้ึนใหมในภาษาตาม

จํานวนท่ีพบ 

   “ซีเมนส M55 มือถือสาย

พันธุใหม” 

 

 

 

  

   มีการสรางคําข้ึนใหมในภาษา 

ในคําวา มือถือสายพันธุใหม 

หมายถึง โทรศัพทมือถือรุนใหม 

หรือโทรศัพทมือถือท่ีมีความ

แปลกใหมไปจากแบบท่ีเคยผลิต

มากอนหนานี้  

*นับวามีการสรางคําข้ึนใหมใน

ภาษา 1 ครั้ง* 
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การใชภาษาดานการสรางคําข้ึนใหมในภาษา หมายถึง การสรางคําท่ีไมเคยปรากฏในภาษา

ข้ึนมาใหม ซ่ึงการสรางคําข้ึนใหมในภาษา ประกอบดวย การประสมคํา การซอนคํา และการสมาสคํา 

 

ตารางท่ี 14: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชคําลักษณะนามไมสอดคลองกับขอความ 

 

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- หากปรากฏการใชคําประเภท

นี้ในงานโฆษณา 1 คํา จะ

นับเปนการใชคําลักษณะนามไม

สอดคลองกับขอความ 1 ครั้ง  

- กรณีท่ีพบวามีการใชคํา

ลักษณะนามไมสอดคลองกับ

ขอความในงานโฆษณาชิ้นนั้นๆ 

มากกวา 1 คํา นับวามีการใชคํา

ดังกลาวตามจํานวนท่ีพบ 

   “สถาบันดวงตาระดับโลกท่ีมี

ขอมูลการรักษาถึง 115,000 

ตา” 

 

 

 

  

   มีการใชคําลักษณะนามไม

สอดคลองกับขอความ 1 คํา ใน

คําวา ตา  ซ่ึงไมเคยมีการใชคํา

ลักษณะนาม ตา คูกับ ดวงตา 

มากอน ในลักษณะนี้ควรใชคํา

ลักษณะนามวา ดวง  

*นับวามีการใชคําลักษณะนาม

ไมสอดคลองกับขอความ 1 

ครั้ง* 

 

การใชภาษาดานการใชคําลักษณะนามไมสอดคลองกับขอความ หมายถึง การใชคํา

ลกัษณะนามท่ีไมถูกตองตามหลักภาษาหรืออาจไมเคยใชรวมกันกับคํานามคํานั้นๆ มากอน  

 

ตารางท่ี 15: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชคําอุทาน  

 

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- หากปรากฏการใชคําอุทานใน

งานโฆษณาชิ้นนั้นๆ 1 คํา จะ

นับเปนการใชคําอุทาน 1 ครั้ง  

- กรณีท่ีพบวามีการใชคําอุทาน

ในงานโฆษณาชิ้นนั้นๆ มากกวา 

1 คํา จะนับวามีการใชคําอุทาน

ตามจํานวนท่ีพบ 

   “ยิ่งขาว...ยิ่งวาว” 

 

 

 

   มีการใชคําอุทาน 1 คํา ในคํา

วา วาว  ซ่ึงแสดงอาการดีใจ 

แปลกใจ 

*นับวามีการใชคําอุทาน 1 ครั้ง* 
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การใชภาษาดานการใชคําอุทาน หมายถึง คําท่ีไมมีความหมายในตัวเองใชเพ่ือแสดงอารมณ 

อาการตกใจ แปลกใจ ดีใจ 

 

ตารางท่ี 16: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชคําถาม 

 

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- หากปรากฏการใชคําถามใน

งานโฆษณาชิ้นนั้นๆ 1 คํา จะ

นับเปนการใชคําถาม 1 ครั้ง  

- กรณีท่ีพบวามีการใชคําถามใน

งานโฆษณาชิ้นนั้นๆ มากกวา 1 

ครั้ง จะนับวามีการใชคําถาม

ตามจํานวนท่ีพบ 

   “วันนี้คุณบอกรักแมหรือยัง” 

 

 

 

   มีการใชคําถาม 1 คํา ในคําวา 

หรือยัง    

*นับวามีการใชคําถาม 1 ครั้ง* 

 

การใชภาษาดานการใชคําถาม หมายถึง การใชคําท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือถามและตองการ

คําตอบ 

 

ตารางท่ี 17: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชอักษรยอ  

 

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- หากปรากฏการใชอักษรยอใน

งานโฆษณาชิ้นนั้นๆ 1 คํา ไมวา

จะปรากฏในขอความนั้นก่ีครั้งก็

ตามจะนับเปนการใชอักษรยอ 1 

ครั้ง 

- กรณีท่ีพบวามีการใชอักษรยอ

ในงานโฆษณาชิ้น มากกวา 1 คํา 

จะนับวามีการใชอักษรยอตาม

จํานวนท่ีพบ 

   “ใสตลอด...ปลอดความมัน 

ม่ันใจถึง 8 ชม.” 

 

 

   มีการใชอักษรยอ 1 คํา ในคํา

วา ชม.   หมายถึง ชั่วโมง 

*ลักษณะนี้นับวามีการใชอักษร

ยอ 1 ครั้ง* 
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การใชภาษาดานการใชอักษรยอ หมายถึง การใชคําท่ีไมเต็มรูปคํา โดยใชเพียงตัวพยัญชนะ

บางตัวของคําท่ีมีการบัญญัติใชโดยท่ัวไปแทนการกลาวถึงคํานั้นๆ 

 

ตารางท่ี 18: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชคําซอน 

 

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- หากปรากฏการใชคําซอนใน

งานโฆษณาชิ้นนั้นๆ 1 แหง จะ

นับเปนการใชคําซอน 1 ครั้ง  

- กรณีท่ีพบวามีการใชคําซอนใน

งานโฆษณาชิ้นนั้นๆ มากกวา 1 

แหง จะนับวามีการใชคําซอน

ตามจํานวนท่ีพบ 

   “ใสชีวิตชีวา ใหคุณยิ่งสวย ดู

ดีไปอีกนาน” 

 

 

 

   มีการใชคําซอน 1 แหง ในคํา

วา ชีวิตชวีา 

*นับวามีการใชคําซอน 1 ครั้ง* 

 

การใชภาษาดานการใชคําซอน หมายถึง การนําคําท่ีมีความหมายเหมือนกัน ใกลเคียงกัน 

หรือคําท่ีมีเสียงใกลเคียงกันซอนกัน เพ่ือสนับสนุนใหความหมายของคํานั้นๆ ชัดเจนข้ึน หรือเพ่ือให

สามารถออเสียงไดสะดวก และมีความไพเราะยิ่งข้ึน 

 

ตารางท่ี 19: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชชื่อเลน ชือ่จริงแทนการใชบุรุษสรรพนาม  

  

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- หากปรากฏการใชชื่อเลน ชื่อ

จริงแทนการใชบุรุษสรรพนามใน

งานโฆษณาชิ้นนั้นๆ โดยเปนชื่อ

คนคนเดียวกัน จะนับเปนการใช

ชื่อเลน ชื่อจริงแทนการใชบุรุษ

สรรพนาม 1 ครั้ง 

   “อยากสวยหุนดีอยางอ้ัม...

เชิญมาแซนดี้ สิคะ” 

 

 

   มีการใชชื่อเลน ชื่อจริงแทน

การใชบุรุษสรรพนาม 1 คน ใน

คําวา อ้ัม ซ่ึงเปนชื่อเลนของ

ดารานักแสดง 

คุณพัชราภา ไชยเชื้อ 

 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางท่ี 19 (ตอ): แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชชื่อเลน ชื่อจริงแทนการใชบุรุษสรรพนาม  

  

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- กรณีท่ีพบวามีการใชการใชชื่อ

เลน ชื่อจริงแทนการใชบุรุษ

สรรพนามในงานโฆษณา

มากกวา 1 คน นับวามีการใช

ภาษาดังกลาวตามจํานวนท่ีพบ 

 

 

*นับวามีการใชชื่อเลน ชื่อจริง

แทนการใชบุรุษสรรพนาม 1 

ครั้ง* 

 

การใชภาษาดานการใชชื่อเลน ชื่อจริงแทนการใชบุรุษสรรพนาม หมายถึง การนําคําเรียกชื่อ

เลนหรือชื่อจริงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกวามาใชประกอบในชิ้นงานโฆษณา  

 

ตารางท่ี 20: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชคําท่ีมีความหมายนัยประหวัด  

 

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- หากปรากฏการใชคําท่ีมี

ความหมายนัยประหวัดในงาน

โฆษณาชิ้นนั้นๆ  1 คํา จะ

นับเปนการใชคําท่ีมีความหมาย

นัยประหวัด 1 ครั้ง  

- กรณีท่ีพบวามีการใชคําท่ีมี

ความหมายนัยประหวัดในงาน

โฆษณาชิ้นนั้นๆ มากกวา 1 คํา 

จะนับวามีการใชคําท่ีมี

ความหมายนัยประหวัดตาม

จํานวนท่ีพบ 

   “3 สี 3 กลิ่น ท่ีใหคุณเปนสาว

เนื้อหอมไดในพริบตา” 

 

 

   มีการใชคําท่ีมีความหมายนัย

ประหวัด 1 คํา ในคําวา สาวเนื้อ

หอม ซ่ึงคําวา สาวเนื้อหอม มี 2 

ความหมาย ไดแก 1) สาวท่ีมี

กลิ่นเนื้อหอม 

2) สาวท่ีมีผูคนชื่นชอบเปน

จํานวนมาก โดยในขอความ

โฆษณานี้แปลความหมายของคํา

วา สาวเนื้อหอม ไดวา สาวท่ีมี

ผูคนชื่นชอบเปนจํานวนมาก 

*นับวามีการใชคําท่ีมี

ความหมายนัยประหวัด 1 ครั้ง* 
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การใชภาษาดานการใชคําท่ีมีความหมายนัยประหวัด หมายถึง การนําคําท่ีไมไดแปล

ความหมายตรงตัวแตจะแปลความหมายเชิงเปรียบเทียบและสามารถเปลี่ยนความหมายไดตามบริบท

ท่ีเปลี่ยนแปลง 

 

ตารางท่ี 21: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการเขียนคําผิด  

  

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- หากปรากฏการเขียนคําผิดใน

งานโฆษณาชิ้นนั้นๆ  1 คํา และ

ถาเปนคําคําเดียวกันไมวาจะ

ปรากฏในขอความก่ีครั้งก็ตาม

จะนับเปนการเขียนคําผิด 1 ครั้ง  

- กรณีท่ีพบวามีการเขียนคําผิด

ในงานโฆษณาชิ้นนั้นๆ มากกวา 

1 คํา จะนับวามีการเขียนคําผิด

ตามจํานวนท่ีพบ 

   “ถายมันส..ไมมีอ้ัน” 

 

 

   มีการเขียนคําผิด 1 แหง ใน

คําวา มันส ซ่ึงตองเขียนให

ถูกตองโดยใชคําวา มัน  

*นับวามีการเขียนคําผิด 1 ครั้ง* 

 

การใชภาษาดานการเขียนคําผิด หมายถึง การเขียนคําท่ีไมถูกตองตามหลักภาษาไทยหรือผิด

ไปจากรูปคําเดิมท่ีมีใชอยูในภาษามากอน  

 

ตารางท่ี 22: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชคําเฉพาะกลุม  

  

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- หากปรากฏการใชคําเฉพาะ

กลุมในงานโฆษณาชิ้นนั้นๆ  1 

คํา จะนับเปนการใชคําเฉพาะ

กลุม 1 ครั้ง  

 

   “ชุดชั่วโมงอินเทอรเน็ต ท่ีให

คุณสามารถเติมชั่วโมงได ใน

ราคาต่ําสุดเพียง 5 บาท” 

 

 

   มีการใชคําเฉพาะกลุม 1 คํา 

ในคําวา เติมชั่วโมง ซ่ึงเปนคํา 

เฉพาะกลุมของผูเลน

อินเทอรเน็ต มีความหมายวา 

การซ้ือเวลาเพ่ิมเติมเพ่ือใช 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางท่ี 22 (ตอ): แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชคําเฉพาะกลุม  

  

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- กรณีท่ีพบวามีการใชคําเฉพาะ

กลุมในงานโฆษณาชิ้นนั้นๆ 

มากกวา 1 คํา จะนับวามีการใช

คําเฉพาะกลุมตามจํานวนท่ีพบ 

 

 

 

ติดตอกับเครือขายอินเทอรเน็ต

โดยมีการจําหนายเวลาเปน

ชั่วโมง ซ่ึงเวลาท่ีจําหนายนั้น

สามารถหมดลงได 

*นับวามีการใชคําเฉพาะกลุม 1 

ครั้ง* 

 

การใชภาษาดานการใชคําเฉพาะกลุม หมายถึง การนําคําท่ีผูคนกลุมใดกลุมหนึ่งกําหนดข้ึนใช

อยางเฉพาะเจาะจง ท้ังท่ีเปนแบบทางการและแบบไมเปนทางการมาใชอยางแพรหลาย ซ่ึงบางครั้ง

บุคคลอ่ืนท่ีอยูนอกกลุมอาจจะไมเขาใจความหมายของคําเหลานั้น กันในหมูคนกลุมใดกลุมหนึ่ง  

 

ตารางท่ี 23: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชคําแสลง  

 

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- หากปรากฏการใชคําแสลงใน

งานโฆษณาชิ้นนั้นๆ  1 คํา จะ

นับเปนการใชคําแสลง 1 ครั้ง  

- กรณีท่ีพบวามีการใชคําแสลง

ในงานโฆษณาชิ้นนั้นๆ มากกวา 

1 คํา จะนับวามีการใชคําแสลง

ตามจํานวนท่ีพบ 

   “หนาใสก๊ิง สวยยกแกงค” 

 

 

   มีการใชคําแสลง 2 คํา ในคํา

วา ก๊ิง และ แกงค  

*นับวามีการใชคําแสลง 2 ครั้ง* 

 

การใชภาษาดานการใชคําแสลง หมายถึง การใชคําท่ีมีลักษณะการใชผิดไปจากปกติ โดยมี

ความหมายของคําในแนวสื่ออารมณความรูสึก ซ่ึงการสรางคําแสลงอาจเกิดจากการสรางคําใหมข้ึนมา

ใชหรือการสรางคําข้ึนมาจากการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําเดิม 
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ตารางท่ี 24: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชคําผวน  

 

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- หากปรากฏการใชคําผวนใน

งานโฆษณาชิ้นนั้นๆ  1 แหง จะ

นับเปนการใชคําผวน 1 ครั้ง  

- กรณีท่ีพบวามีการใชคําผวนใน

งานโฆษณาชิ้นนั้นๆ มากกวา 1 

แหง จะนับวามีการใชคําผวน

ตามจํานวนท่ีพบ 

   “นองๆ พ่ีจอเข็บ เจ็บคอ” 

 

 

   มีการใชคําผวน 1 คํา ในคําวา 

จอเข็บ ซ่ึงเปนคําท่ีผวนมาจาก

คําวา เจ็บคอ  

*นับวามีการใชคําผวน 1 ครั้ง* 

 

การใชภาษาดานการใชคําผวน หมายถึง การใชคําท่ีมีการสลับตําแหนงของคํามาทําใหเกิด

เปนคําใหมท่ีอาจไมมีความหมาย ซ่ึงเปนวิธีการสลับคําโดยใชสระและตัวสะกดของพยางคหนาและ

พยางคสุดทายสลับตําแหนงกันแตออกเสียงสอดคลองกับรูปเดิมและสามารถสื่อความหมายกันได 

 

ตารางท่ี 25: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชเครื่องหมายวรรคตอน  

 

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- หากปรากฏการใชเครื่องหมาย

วรรคตอนในงานโฆษณา 1 แหง 

จะนับเปนการใชเครื่องหมาย

วรรคตอน 1 ครั้ง 

- กรณีท่ีพบวามีการใช

เครื่องหมายวรรคตอนมากกวา 

1 แหง แมจะเปนเครื่องหมาย

วรรคตอนเดียวกันก็ตาม หาก

พบมากกวา 1 แหงจะนับวามี

การใชเครื่องหมายวรรคตอน

ตามจํานวนท่ีพบ 

   “ไมซํ้า ไมจําเจ เก...เท...จี๊ด

โดนใจ โอย! สาบานไดวาเด็ด!” 

 

 

   มีการใชเครื่องหมายวรรค

ตอน 4 แหง ในเครื่องหมายจุด

ไขปลา (...) 2 แหง และ

เครื่องหมายอัศเจรีย (!) 2 แหง  

*นับวามีการใชเครื่องหมายวรรค

ตอน 4 ครั้ง* 
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การใชภาษาดานการใชเครื่องหมายวรรคตอน หมายถึง การนําเครื่องหมายหรือสัญลักษณท่ี

ไดกําหนดไวในหลักภาษามาใชเพ่ือประกอบการเขียนและเปนประโยชนตอการแบงวรรคตอน สําหรับ

เครื่องหมายวรรคตอนท่ีนิยมใชในงานโฆษณาในปจจุบัน เชน  

นขลิขิตหรือวงเล็บ ( )  ใชกับขอความท่ีอธิบายไวเพ่ือชวยใหชัดเจนข้ึน หรือใชกับขอมูล

   บางอยางเพ่ือเตือนความจํา 

จุดไขปลา (...)   ใชละขอความขางทายท่ีไมจําเปนหรือไมตองการกลาวถึง  

จุลภาค (,)   ใชค่ันจํานวนเลขนับจากหลักหนวยไปทีละ 3 หลัก หรือใชแยก

   ขอความยอยใหเดนชัดข้ึน เพ่ือปองกันความสับสน 

ทวิภาค (:)   ใชแสดงอัตราสวน ใชไขความ แทนคําวา “คือ” หรือใชเขียนหลัง

   คํา “ดังนี้” “ดังตอไปนี้” 

ทับ (/)    ใชขีดหลังจํานวนเลขเพ่ือแบงจํานวนยอยออกจากจํานวนใหญ 

   หรือใชขีดค่ันระหวางตัวเลขแสดงวัน เดือน ป 

ปรัศนี (?)   ใชเม่ือสิ้นสุดประโยคคําถาม หรือใชหลังขอความท่ีแสดงความ 

สงสัยหรือไมแนใจ 

ยัติภังค (-)   ใชเม่ือตองแยกคําเนื่องจากมาอยูตรงสุดบรรทัด หรือใชแทน 

   ความหมายวา "ถึง" เพ่ือแสดงชวงเวลา จํานวน สถานท่ี ฯลฯ 

อัญประกาศ (" ")  เปนเครื่องหมายท่ีใชครอมตัวอักษร คํา กลุมคํา หรือขอความท่ีมี

   ลกัษณะพิเศษหรือเปนสวนของคําพูด 

สัญประกาศ (_____)  ใชขีดเสนใตขอความท่ีสําคัญ หรือใชขีดเสนใตขอความท่ีเปนหัวขอ

   หรือขอความท่ีตองการใหเดนเปนพิเศษ 

อัศเจรีย (!)   ใชเปนเครื่องหมายท่ีเขียนไวหลังคําหรือกลุมคําท่ีแสดงอารมณและ

   ความรูสึกตางๆ เชน ดีใจ  เสียใจ ตกใจ รับรู ประหลาดใจ พอใจ 

 

หมวดหมู : ดานการใชสํานวนภาษา หมายถึง การนําถอยคําภาษามาเรียบเรียงเขาไวดวยกันเพ่ือ

 แสดงออกถึงเจตนาของผูสงสาร ในการวิเคราะหสํานวนภาษาจําเปนตองวิเคราะหท้ัง

 ขอความตามเกณฑการนับสํานวนภาษา 

 

 

 

 

 



60 

ตารางท่ี 26: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชสํานวนภาษาตางประเทศ  

 

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- หากในงานโฆษณาชิ้นนั้นๆ 

ปรากฏการใชสํานวน

ภาษาตางประเทศ 1 แหง จะ

นับเปนการใชสํานวน

ภาษาตางประเทศ 1 ครั้ง  

- กรณีท่ีพบวามีการใชสํานวน

ภาษาตางประเทศในงานโฆษณา 

มากกวา 1 แหง นับวามีการใช

สํานวนตามจํานวนท่ีพบ 

   “ประสิทธิภาพท่ีผานการ

ทดสอบ ภายใตการควบคุมของ

ผูเชี่ยวชาญดานผิวพรรณ” 

 

   มีการใชสํานวน

ภาษาตางประเทศ 1 แหง ในคํา

วา ภายใตการควบคุม มาจาก

ภาษาอังกฤษคําวา Under 

Control สําหรับประโยค

ภาษาไทยถือวาเปนคําฟุมเฟอย

ในการใชภาษา  

*นับวามีการใชสํานวน

ภาษาตางประเทศ 1 ครั้ง* 

 

การใชภาษาดานการใชสํานวนภาษาตางประเทศ หมายถึง การนําคําภาษาไทยมารอยเรียง

ใหเปนประโยค ซ่ึงมีลักษณะการเรียบเรียงดวยลลีาภาษาตางประเทศ 

 

ตารางท่ี 27: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชสํานวนภาษาแสดงอารมณ ความรูสึก  

 

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- หากในงานโฆษณาชิ้นนั้นๆ 

ปรากฏการใชสํานวนภาษา

แสดงอารมณ ความรูสึก 1 

สํานวน จะนับเปนการใชสํานวน

ดังกลาว 1 ครั้ง  

- กรณีท่ีพบวามีการใชสํานวน

ภาษาแสดงอารมณ ความรูสึกใน

งานโฆษณาชิ้นนั้นๆ มากกวา 1 

สํานวน นับวามีการใชสํานวน

ภาษาดังกลาวตามจํานวนท่ีพบ 

   “โอโฮ! ดูแลวมีตั้งหลายแบบ 

อยางนี้สาวนอยอยางเราๆ ตอง

ลองใชซะแลว เพ่ืออนามัยท่ีดี

นะ” 

 

   มีการใชสํานวนภาษาแสดง

อารมณ ความรูสึกตื่นเตน ดีใจ 

1 สํานวน  

*นับวามีการใชสํานวนภาษา

แสดงอารมณ ความรูสึก 1 ครั้ง* 



61 

การใชภาษาดานการใชสํานวนภาษาแสดงอารมณ ความรูสึก หมายถึง การนําคําภาษาไทย

มารอยเรียงใหเปนประโยค ซ่ึงมีลักษณะการเรียบเรียงถอยคําโดยเนนการแสดงอารมณ ความรูสึกของ

ผูสงสาร 

 

ตารางท่ี 28: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชสํานวนสุภาษิตประกอบเรื่องราว  

 

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- หากในงานโฆษณาชิ้นนั้นๆ 

ปรากฏการใชสํานวน สุภาษิต

ประกอบเรื่องราว 1 สาํนวน จะ

นับเปนการใชสํานวน สุภาษิต

ประกอบเรื่องราว 1 ครั้ง 

- กรณีท่ีพบวามีการใชสํานวน 

สุภาษิตประกอบเรื่องราวในงาน

โฆษณาชิ้นนั้นๆ มากกวา 1 

สํานวน จะนับวามีการใชสํานวน 

สุภาษิตประกอบเรื่องราวตาม

จํานวนท่ีพบ 

   “ปลื้มไมลืมหูลืมตา กับ

ภรรยาตนเอง”  

   มีการใชสํานวน สุภาษิต

ประกอบเรื่องราว 1 สํานวน ใน

คําวา ไมลืมหูลืมตา 

*นับวามีการใชสํานวน สุภาษิต

ประกอบเรื่องราว 1 ครั้ง* 

  

 

การใชภาษาดานการใชสํานวนสุภาษิตประกอบเรื่องราว หมายถึง การนําคําภาษาไทยมารอย

เรียงใหเปนประโยค ซ่ึงมีลักษณะการเรียบเรียงถอยคําดวยการใชสํานวน สุภาษิต ซ่ึงสํานวน สุภาษิต

ประกอบเรื่องราวนี้อาจเปนสํานวนสุภาษิตท่ีมาจากสํานวนเดิมหรือมาจากการสรางข้ึนใหมก็ได 
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ตารางท่ี 29: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชสํานวนภาษาพูด  

 

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- หากในงานโฆษณาชิ้นนั้นๆ 

ปรากฏการใชสํานวนภาษาพูด 1 

สํานวน หรือก่ีสํานวนก็ตามใน

ขอความนั้นจะนับท้ังขอความ

นั้นเปนการใชสํานวนภาษาพูด 1 

ครั้ง 

   “วอลล ซีเล็คชั่น มีทุกรสท่ีทุก

คนในครอบครัวเลือกได เห็นที

หลังคลอดคงตองเขาคอรสกัน

ยกใหญ แตตอนนี้ทําไงได...นา

กินท้ังนั้นเลย คงตองอางวาคน

ทองอยากกินละคะ...คุณหมอ

ขา” 

   มีการใชสํานวนภาษาพูด

หลายแหง ในคําตางๆ ดังนี้  

- วอลล ซีเล็คชั่น ซ่ึงเปนการใช

คําทับศัพทภาษาตางประเทศ  

- รส ซ่ึงเปนการตัดคํา ควรใชคํา

วา รสชาติ  

- เขาคอรส ซ่ึงเปนคําทับศัพท

และเปนการใชคําภาษาพูด  

ควรใชคําวา ออกกําลังกาย  

- ทําไง ซ่ึงเปนการใชคําภาษา

พูด ควรใชคําวา ทําอยางไร  

- คุณหมอขา ซ่ึงเปนการใชคํา

ภาษาพูด ควรใชคําวา คุณหมอ

คะ 

*ไมสามารถวิเคราะหและ 

ระบุไดอยางชัดเจนวาคําแตละ

คําท่ีเปนท้ังคําทับศัพท การตัด

คํา หรือคําภาษาพูดท่ีไดพบใน

ท้ังขอความนี้จะนับเปน 

ลักษณะของการใชคําหรือการใช 

สํานวนภาษา จึงนับวาขอความ

นี้มีการใชสํานวนภาษาพูด 1 

ครั้ง* 

 

การใชภาษาดานการใชสํานวนภาษาพูด หมายถึง การนําถอยคําภาษาไทยท่ีเปนลักษณะของ

ภาษาปากหรือภาษาพูดมาใชในการเขียน ซ่ึงมีลักษณะของการเรียบเรียงถอยอยางไมเหมาะสม 
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ตารางท่ี 30: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชสํานวนภาษาเปรียบเทียบ 

  

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- หากในงานโฆษณาชิ้นนั้นๆ 

ปรากฏการใชสํานวนภาษา

เปรียบเทียบ 1 แหง จะนับเปน

การใชสํานวนภาษาเปรียบเทียบ 

1 ครั้ง  

- กรณีท่ีพบวามีการใชสํานวน

ภาษาเปรียบเทียบในงานโฆษณา 

มากกวา 1 แหง จะนับวามีการ

ใชสํานวนภาษาเปรียบเทียบตาม

จํานวนท่ีพบ 

   “เลี้ยงผิวสาวใหขาวดุจแพร

ไหม ดวย Smooth E”  

   มีการใชสํานวนภาษา

เปรียบเทียบ 1 แหง โดยใชคําวา 

ดุจ มีความหมายเชิง

เปรียบเทียบวา ครีมนี้สามารถ

ทําใหผิวขาวดูราวกับแพรไหมท่ี

มีความขาว เงา สวย 

*นับวามีการใชสํานวนภาษา

เปรียบเทียบ 1 ครั้ง* 

 

การใชภาษาดานการใชสํานวนภาษาเปรียบเทียบ หมายถึง การนําคําภาษาไทยมารอยเรียง

ใหเปนประโยค ซ่ึงมีลักษณะการเรียบเรียงถอยคําในเชิงเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งใหเหมือนอีกสิ่งหนึ่ง  

 

ตารางท่ี 31: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชประโยคท่ีละสวนประกอบบางสวนของประโยค  

 

หลักเกณฑการนับกลวิธีการใช

ภาษา 
ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- หากในงานโฆษณาชิ้นนั้นๆ 

ปรากฏการใชประโยคท่ีละ

สวนประกอบบางสวนของ

ประโยค 1 แหง จะนับเปนการ

ใชประโยคท่ีละสวนประกอบ

บางสวนของประโยค 1 ครั้ง  

   “ปใหมนี้นับถอยหลังอยางมี

ความสุขกับเคกกาโตวเฮาส” 

   มีการใชประโยคท่ีละ

สวนประกอบบางสวนของ

ประโยค ประเภทการละกรรม 1 

แหง ในคําวา นับถอยหลัง ซ่ึง

ควรตองเติมคําท่ีทําหนาท่ีเปน

กรรมของประโยคดวยคําวา 

เวลา เปน นับเวลาถอยหลัง 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางท่ี 31 (ตอ): แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชประโยคท่ีละสวนประกอบบางสวนของประโยค  

 

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- กรณีท่ีพบวามีการใชประโยคท่ี

ละสวนประกอบบางสวนของ

ประโยคในงานโฆษณาชิ้นนั้นๆ 

มากกวา 1 แหง จะนับวามีการ

ใชประโยคท่ีละสวนประกอบ

บางสวนของประโยคตามจํานวน

ท่ีพบ 

 

*นับวามีการใชประโยคท่ีละ

สวนประกอบบางสวนของ

ประโยค 1 ครั้ง* 

 

การใชภาษาดานการใชประโยคท่ีละสวนประกอบบางสวนของประโยค หมายถึง การสราง

ประโยคโดยไมปรากฏคําบางสวนในประโยค ซ่ึงจะถือเปนประโยคท่ีไมครบถวนตามหลักไวยากรณ

ภาษาไทย แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 

1) การละประธาน คือ ประโยคท่ีไมปรากฏคําท่ีทําหนาท่ีประธาน อยูในประโยค 

2) การละคํากริยา คือ ประโยคท่ีไมปรากฏคําท่ีทําหนาท่ีกริยา อยูในประโยค 

3) การละกรรม คือ ประโยคท่ีไมปรากฏคําท่ีทําหนาท่ีกรรม อยูในประโยค 

4) การละคําลักษณะนาม คือ ประโยคท่ีไมปรากฏคําลักษณะนาม อยูในประโยคท่ี 

จําเปนตองมีคําลักษณะนาม 
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ตารางท่ี 32: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชประโยคท่ีเรียงลําดับสวนประกอบของประโยคอยาง 

     อิสระ 

 

หลักเกณฑการนับกลวิธีการใช

ภาษา 
ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- หากในงานโฆษณาชิ้นนั้นๆ 

ปรากฏการใชประโยคท่ี

เรียงลําดับสวนประกอบของ

ประโยคอยางอิสระก่ีแหงก็ตาม

ในขอความนั้นจะนับท้ังขอความ

นั้นเปนการใชประโยคท่ี

เรียงลําดับสวนประกอบของ

ประโยคอยางอิสระ 1 ครั้ง  

 

   “ปญหาจุดซอนเรน คุณ

เทานั้นท่ีรู” 

   มีการใชประโยคท่ีเรียงลําดับ

สวนประกอบของประโยคอยาง

อิสระ คือ กรรม+ประธาน+

กริยา โดยข้ึนตนประโยคดวย

กรรม ในคําวา ปญหาจุดซอน

เรน ตามดวยประธาน ในคําวา 

คุณเทานั้น และจบประโยคดวย

คํากริยา ในคําวา รู ดังนั้น

ประโยคใหมท่ีเรียงอยางถูกตอง

ควรใชวา คุณเทานั้นท่ีรูปญหา

จุดซอนเรน  

*นับวามีการใชประโยคท่ี

เรียงลําดับสวนประกอบของ

ประโยคอยางอิสระ 1 ครั้ง* 

 

การใชภาษาดานการใชประโยคท่ีเรียงลําดับสวนประกอบของประโยคอยางอิสระ หมายถึง 

การสรางประโยคโดยไมคํานึงถึงการเรียงลําดับสวนประกอบของประโยคท่ีถูกตอง 
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ตารางท่ี 33: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชประโยคท่ีผูกประโยคยาวท่ีมีเนื้อหาซับซอน 

  

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- หากในงานโฆษณาชิ้นนั้นๆ 

ปรากฏการใชประโยคท่ีผูก

ประโยคยาวท่ีมีเนื้อหาซับซอน

สวนใดสวนหนึ่งของขอความ 

นับวาขอความนั้นมีการใช

ประโยคท่ีผูกประโยคยาวท่ีมี

เนื้อหาซับซอน 1 ครั้ง 

   “ลิปสติกเพ่ือเรียวปากอวบอ่ิม 

เปลงประกายใสปงดุจเยลลี่ เนื้อ

เจลใสชวยสะทอนแสงบนริม

ฝปาก ใหเรียวปากดูเอิบอ่ิม 

สีสันสวยใสดุจเยลลี่ติดทนนาน 

สูตรเจลเนียนใส กลมกลืน เปน

หนึ่งเดียวกับเรียวปาก เพ่ือให

ความชุมชื่น เคลือบสีสันบนเรียว

ปากสวยให แวววาวเต็มอ่ิมกวา

เคย” 

   มีการใชประโยคท่ีผูกประโยค

ยาวท่ีมีเนื้อหาซับซอน ซ่ึงถือวา

เปนขอความท่ีมีเนื้อหาวกวน 

เชน 

- เนนเรียวปากอวบอ่ิม ดูเอิบอ่ิม 

เต็มอ่ิม ปรากฏอยูในขอความซํ้า

ไปมาหลายครั้ง  

- คําวา ใสปงดุจเยลลี่ สวยใสดุจ

เยลลี่ ซ่ึงไดกลาวไวตอนตนของ

ขอความแลว ยังนํามากลาวซํ้า

อีกครั้งหนึ่งในทายขอความ  

*ไมสามารถวิเคราะหและระบุได

อยางชัดเจนวาคําแตละคํา 

เปนลักษณะของการใชคําหรือ

การใชประโยค นับวาขอความนี้

มีการใชประโยคท่ีผูกประโยค

ยาวท่ีมีเนื้อหาซับซอน 1 ครั้ง* 

 

การใชภาษาดานการใชประโยคท่ีผูกประโยคยาวท่ีมีเนื้อหาซับซอน หมายถึง การสราง

ประโยคดวยลักษณะท่ีมีการใชสวนขยายและสวนประกอบหลักของประโยคจํานวนมาก  
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ตารางท่ี 34: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชรูปประโยคท่ีไมตรงตามเจตนาของผูสงสาร  

 

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- หากในงานโฆษณาชิ้นนั้นๆ 

ปรากฏการใชประโยคท่ีท่ีไมตรง

ตามเจตนาของผูสงสาร 1 แหง 

จะนับเปนการใชประโยคท่ีท่ีไม

ตรงตามเจตนาของผูสงสาร 1 

ครั้ง  

- กรณีท่ีพบวามีการใชประโยคท่ี

ท่ีไมตรงตามเจตนาของผูสงสาร 

มากกวา 1 แหง จะนับวามีการ

ใชประโยคท่ีท่ีไมตรงตามเจตนา

ของผูสงสารตามจํานวนท่ีพบ 

   “คุณรูไหมวาผิวหนังของเรา

เปนอวัยวะท่ีใหญท่ีสุดใน

รางกาย” 

   มีการใชประโยคท่ีไมตรงตาม

เจตนาของผูสงสาร 1 แหง ในคํา

วา คุณรูไหม ซ่ึงรูปประโยคเปน

แบบประโยคคําถาม แตเจตนา

ของผูสงสารท่ีแทจริง ไมได

ตองการถามเพ่ือเอาคําตอบ แต

ตองการบอกเลา  

*นับวามีการใชประโยคท่ีไมตรง

ตามเจตนาของผูสงสาร 1 ครั้ง* 

 

การใชภาษาดานการใชรูปประโยคท่ีไมตรงตามเจตนาของผูสงสาร หมายถึง การสราง

ประโยคโดยใชรูปประโยคท่ีไมสอดคลองหรือไมตรงตามเจตนาของผูสงสาร 
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ตารางท่ี 35: แสดงกลวิธีการใชภาษาดานการใชรูปประโยคท่ีเปนภาษางานประพันธ โวหาร ภาพพจน  

 

หลักเกณฑการนับการใชภาษา ตัวอยางประโยค คําอธิบายตัวอยาง 

- หากในงานโฆษณาชิ้นนั้นๆ 

ปรากฏการใชรูปประโยคท่ีเปน

ภาษางานประพันธ โวหาร 

ภาพพจนสวนใดสวนหนึ่งของ

ขอความ จะนับวาขอความนั้นมี

การใชรูปประโยคท่ีเปนภาษา

งานประพันธ โวหาร ภาพพจน 

1 ครั้ง 

   “บลัชออนเนื้อฝุนโปรงแสง 

เม็ดสีเสมือนครีมบลัชอยางนา

อัศจรรย ใหสีกลมกลืน ดูบาง

เบา ฉํ่าระเรื่อ สรางมิติใหใบหนา

สวยสมบูรณแบบดวยไฮไลท ผิว

สดใสราวดอกไมผลิบานบนพวง

แกม” 

   มีการปรากฏการใชรูป

ประโยคท่ีเปนภาษางาน

ประพันธ โวหาร ภาพพจน 

หลายแหงในขอความนี้ 

*ไมสามารถวิเคราะหและระบุได

อยางชัดเจนวาคําแตละคําเปน

ลักษณะของการใชคําหรือการใช

ประโยค นับวามีการใชรูป

ประโยคท่ีเปนภาษางาน

ประพันธ โวหาร ภาพพจน 1

ครั้ง* 

 

การใชภาษาดานการใชรูปประโยคท่ีเปนภาษางานประพันธ โวหาร ภาพพจน หมายถึง การ

สรางประโยคดวยการเรียบเรียงภาษาอยางมีวิธีการ ตามลักษณะของงานประพันธ โวหาร ภาพพจน 

ท่ีเปนคําท่ีมีชั้นเชิง มีการใชอุปมา-อุปมัย ซ่ึงอาจไมใชถอยคําท่ีใชเปนปกติในชีวิตประจําวัน เพ่ือขยาย

รายละเอียดหรือขอความใหจัดเจนยิ่งข้ึน 

 

ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 

 เม่ือผูวิจัยไดกําหนดหลักเกณฑการวิเคราะหขอมูลลักษณะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารบน

โฆษณาไวแลวขางตน ผูวิจัยจึงไดดําเนินการตามข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1) ศึกษาภาษาเพ่ือการสื่อสารในนิตยสารแตละเลมตามหมวดหมูท่ีกําหนดไว 

2) วิเคราะหขอมูลภาษาตามหมวดหมูจากชิ้นงานโฆษณาตางๆ ในนิตยสารแตละเลมท่ีกําหนดไว 

3) คัดเลือกคําและนับจํานวนการใชคําตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว 

4) บันทึกความถ่ีของการใชคําตามประเด็นท่ีกําหนดไว 

5) คัดเลือกสํานวนภาษาและนับจํานวนการใชสํานวนภาษาตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว 

6) บันทึกความถ่ีของการใชสํานวนภาษาตามประเด็นท่ีกําหนดไว 

7) คัดเลือกประโยคและนับจํานวนการใชประโยคตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว 
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8) บันทึกความถ่ีของการใชประโยคตามประเด็นท่ีกําหนดไว 

9) สรุปผลการศึกษาขอมูลและแสดงผลเปรียบเทียบลักษณะการใชคํา การใชสํานวน และการใช 

ประโยคของนิตยสารท้ัง 4 รายชื่อ 

10) ศึกษาเปรียบเทียบการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุนท่ีกําหนดไวท้ัง 4 ชื่อวา 

เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

11) สรุปอภิปรายผลการวิจัยลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุนวามีการเปลี่ยน 

ผานหรือไมอยางไร 

12) สรุปอภิปรายผลการวิจัยลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุนวาไดรับ 

อิทธิพลมาจากสภาพสังคมในชวงเวลาท่ีกําหนดหรือไมอยางไร 

 

คุณลักษณะขอดีของการวิเคราะหเนื้อหา 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด

ไวในการวิเคราะหภาษาเพ่ือการโฆษณา ซ่ึงนับเปนขอดีของงานวิจัยท่ีไดใชวิธีการวิจัยท่ีโปรงใสและ

สามารถยืดหยุนไดตามสถานการณท้ังในดานระยะเวลาและดานความไมสมํ่าเสมอของขอมูล ผูวิจัยไม

จําเปนตองเขาไปสรางปฏิสัมพันธกับผูถูกวิจัย เนื่องจากการศึกษาวิจัยโดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหาเปน

การศึกษาวิจัยดวยขอความท่ีปรากฏบนชิ้นงานโฆษณาในนิตยสารเทานั้น จึงชวยลดอคติและความไม

เท่ียงตรงของขอมูลได ตลอดจนสามารถสรางแหลงขอมูลใหมข้ึนมาไดจากการแยกแยะหมวดหมู การ

รวบรวม และการจัดเก็บขอมูลเพ่ือเปนประโยชนในการศึกษาวิจัยในมิติท่ีแตกตางออกไปในอนาคต 

 

คุณลักษณะจุดดอยของการวิเคราะหเนื้อหา 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ท่ีใชวิธีการวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ซ่ึงพบจุดดอย

บางประการท่ีสงผลใหเกิดปญหาตองานวิจัย คือ ผูวิจัยไมสามารถดึงขอมูลทางภาษาท่ีพบมาระบุลง

ตารางไดอยางครบถวนถูกตองท้ังหมด เนื่องมาจากความหมายท่ีหลากหลายหรือความกํากวมของ

ภาษาเพ่ือการสื่อสารท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและดิ้นไดตลอดเวลา การตีความหมายจากถอยคําภาษาใน

ชวงเวลาท่ีแตกตางกันหรือผูตีความเปนคนละคนจะสามารถตีความไดหลากหลายซ่ึงอาจถูกตอง

หรือไมถูกตองตามท่ีนักเขียนบทโฆษณาหรือผูสงสารตองการสื่อสารได รวมถึงความไมชํานาญการใน

ดานภาษาไทยของผูวิจัยท่ีทําใหการลงรหัสขอมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง เปนตน 

ตลอดจนเหตุผลดานระยะเวลาในการวิเคราะหขอมูลซ่ึงผูวิจัยไดทําการวิเคราะหกําหนดรหัสขอมูล

หรือทําการทดสอบซํ้า จํานวน 2 ครั้ง ในชวงเวลาท่ีตางกันดวยแบบทดสอบเดิมเพ่ือทดสอบความคง

เสนคงวาหรือความคงท่ีของผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยไดท้ิงระยะเวลาในการวิเคราะหขอมูลครั้ง

ท่ี 1 และครั้งท่ี 2 หางกันประมาณ 3 เดือน เพ่ือเปรียบเทียบคาความเหมือน-ตางวาสอดคลองตรงกับ
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การวิเคราะหขอมูลรอบท่ี 1 หรือไมอยางไร และเม่ือทําการวิเคราะหขอมูลครบท้ัง 2 ครั้งเรียบรอย

แลว ผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของเครื่องมือวิจัยในการวิเคราะหขอมูล 

ท้ังนี้ ในการทดสอบซํ้าและการทดสอบคาความเชื่อม่ันผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการเก็บขอมูลมี

ความโปรงใสและเท่ียงตรง ซ่ึงความนาเชื่อถือของขอมูลตามกระบวนการวิจัยจะสามารถลบจุดดอย

ดังกลาวขางตนของการวิเคราะหเนื้อหาไดและจะไมสงผลกระทบตอการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

 

การทดสอบความเชื่อม่ัน  

ผูวิจัยไดทดสอบหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของเครื่องมือวิจัยในการวิเคราะหขอมูล 

จากตารางระบุขอมูลท่ีผานการทดสอบซํ้า (Test-Retest) จํานวน 2 ครั้ง ในชวงเวลาท่ีตางกันดวย

แบบทดสอบเดิมเพ่ือทดสอบความคงเสนคงวาหรือความคงท่ีของผลการวิเคราะหขอมูลวาตรงกัน

หรือไม โดยนําเฉพาะผลการวิเคราะหการใชภาษาดานการใชสํานวนและการใชประโยคมาทดสอบหา

คาความเชื่อม่ัน เนื่องจากผลการวิเคราะหท้ัง 2 ดานขางตนตรงตามเกณฑท่ีกําหนดไว และดวยผล

การวิเคราะหดานการใชคํามีหัวขอยอยท่ีมีความหลากหลายจึงไมสามารถนํามาทดสอบหาคาความ

เชื่อม่ันรวมกับผลการวิเคราะหดานการใชสํานวนและการใชประโยคได จากนั้นจึงนําผลการวิเคราะห

การใชภาษาดานการใชสํานวนและการใชประโยคมาคํานวณหาคาความเชื่อม่ันโดยอาศัยหลักการ

คํานวณของ Holsti (1969) โดยแสดงวิธีการคํานวณคาความเชื่อม่ันไดดังนี้ 

 

สูตรการคํานวณคาความเชื่อม่ัน คือ 

R  = 2 (C1,2) 

   C1 + C2 

เม่ือ  R  = คาความเชื่อม่ัน 

(C1,2)  = จํานวนการวิเคราะหท่ีผูระบุขอมูลพบในชิ้นงานโฆษณาลําดับท่ี 1  

ท่ีมีความเห็นตรงกันท้ัง 2 ครั้ง ของนิตยสารท้ัง 9 เลม 

C1 + C2  = จํานวนชิ้นงานโฆษณาท้ังหมดของนิตยสารท้ัง 9 เลม ครั้งท่ี 1+2 

ผลการทดสอบความเชื่อม่ันการทดสอบซํ้านิตยสารวัยรุน SEVENTEEN, ELLE, FHM และ a 

day ประจําเดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายน ป พ.ศ.2554 - 2556 (รวม 3 ป) จํานวน 9 เลม 

แทนคาสูตรไดดังนี้ 
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ดานลักษณะการใชสํานวน 

R  = 2 (C1,2) 

   C1 + C2 

R  = 2 (13+20+12+6+30+9+21+10+9) 

           152+152      

R  = 2 (130)  

     304 

R  =   260  

      304 

   = 0.85 

 

ดานลักษณะการใชประโยค 

R  = 2 (C1,2) 

   C1 + C2 

R  = 2 (11+22+12+6+25+8+18+9+7) 

            152+152     

R  = 2 (118)  

     304 

R  =   236  

      304 

   = 0.77 

 คาความเชื่อม่ันท่ีคํานวณไดจากความสอดคลองของความเห็นท่ีตรงกันในการทดสอบซํ้า

นิตยสาร SEVENTEEN, ELLE, FHM และ a day ประจาํเดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายน    

ป พ.ศ.2554 - 2556 (รวม 3 ป) จํานวน 2 ครั้ง มีคาไมนอยกวา 0.75 ท้ังดานการใชสํานวน และดาน

การใชประโยค จึงถือวาเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ของงานวิจัยครั้งนี้

มีความเชื่อถือได รวมท้ังงานวิจัยครั้งนี้ไดผานกระบวนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปนท่ีเรียบรอยแลว พรอมท้ังไดมีการตรวจสอบ

การลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการดวยระบบอัขราวิสุทธิ์ (Turn it in) แสดงคาเปอรเซ็นตความ

คลายของเอกสารเพียง 6% จึงสงผลใหงานวิจัยครั้งนี้มีความนาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 



บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

การเปลี่ยนผานภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุน ชวงป พ.ศ.2554 – 2556 

 

 การศึกษาเรื่อง “การเปลี่ยนผานภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุน” ผูวิจัยไดศึกษา

เฉพาะสวนเนื้อหาท่ีเปนพาดหัวและพาดหัวรองของขอความโฆษณา เฉพาะวัจนภาษา คือ ลักษณะ

การใชคํา การใชสํานวน และการใชประโยคบนโฆษณาในนิตยสารวัยรุน ประจําเดือนมกราคม 

พฤษภาคม และกันยายน ป พ.ศ.2554 – 2556 (รวม 3 ป) จํานวน 9 เลม โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1) เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนผานหรือการแปรผันของภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุน ชวง 

ระหวางป พ.ศ.2554 – 2556 (รวม 3 ป) 

2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลจากสภาพสังคม ชวงระหวางป พ.ศ.2554 – 2556 (รวม 3 ป) ตอการใช 

ภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุน 

 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาใชวิธีวิเคราะหเนื้อหาท่ีเปนพาดหัวและพาดหัวรองของขอความโฆษณา 

เฉพาะสวนท่ีเปนวัจนภาษา ไดแก ลักษณะการใชคํา การใชสํานวน และการใชประโยคบนโฆษณาใน

นิตยสารวัยรุน เลมเดือนมกราคม พ.ศ.2556  ไดแก นิตยสาร SEVENTEEN, ELLE, FHM และ a day  

เลมเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 ไดแก นิตยสาร ELLE  และ a day เลมเดือนกันยายน พ.ศ.2554 

ไดแก นิตยสาร ELLE, FHM และ a day รวม 9 เลม รวมจํานวน 152 ชิ้นงานโฆษณา ผลการศึกษา

ครั้งนี้พบลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุนตามวัตถุประสงคการเปลี่ยนผานของ

ภาษาโฆษณาในนิตยสารวัยรุน ชวงระหวางป พ.ศ.2554 – 2556 (รวม 3 ป) ดังตาราง 

 

ตารางท่ี 36: แสดงผลการศึกษาลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุน ดานการใชคํา 

 

ป พ.ศ.2554 - 
คําสัมผัส 

(56.51%) 

คําสัมผัส 

(53.70%) 

คําสัมผัส 

(54.78%) 

ป พ.ศ.2555 - 
คําสัมผัส 

(55.79%) 
- 

คําสัมผัส 

(54.90%) 

ป พ.ศ.2556 
คําภาษาตางประเทศ 

(30.05%) 

คําสัมผัส 

(32.53%) 

คําสัมผัส 

(31.03%) 

คําสัมผัส 

(31.45%) 

 SEVENTEEN ELLE FHM a day 
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จากผลการวิจัย พบวา ลักษณะการใชคําบนโฆษณาในนิตยสารวัยรุนไมพบการเปลี่ยนผาน

ของภาษา โดยสวนมากพบการใชคําสัมผัสเปนลําดับแรกตรงกันซ่ึงสะทอนใหเห็นความนิยมของการ

ใชภาษาโฆษณาท่ีเนนการสื่อสารดวยลักษณะความคลองจองกันในประโยคเพ่ือสรางความรูสึกนุมนวล

และความตอเนื่องในการอาน ผูอานสามารถรับสารและจดจําสินคา/การบริการไดงายยิ่งข้ึน นับเปน

การดึงดูดความสนใจและเปนการแนะนําสินคา/บริการไดเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง    

กลวิธีการใชภาษาในขอความโฆษณา: ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชภาษา ของพนมพร นิรัญทวี (2551) 

ท่ีระบุวาขอความสวนพาดหัวโฆษณาในสื่อประเภทนิตยสารจะใชคําเพ่ือดึงดูดใจผูบริโภคหรือมีการ

เลนคําสัมผัสใหนาสนใจ ท้ังนี้ ยกเวนลักษณะการใชคําในนิตยสาร SEVENTEEN ป พ.ศ.2556 ท่ีพบ

การใชคําภาษาตางประเทศท่ีมาจากภาษาอังกฤษมากท่ีสุด แตเม่ือพิจารณาปริมาณรอยละของ

ลักษณะการใชคําภาษาตางประเทศพบวา มีปริมาณนอยกวาการใชคําสัมผัสในนิตยสารทุกเลมในทุกป  

จึงถือวาลักษณะการใชคําท่ีปรากฏขางตนไมมีการเปลี่ยนผาน 

 

ตารางท่ี 37: แสดงผลการศึกษาลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุน  

     ดานการใชสํานวน 

 

ป พ.ศ.2554 - 

สํานวน

ภาษาตางประเทศ 

(43.87%) 

สํานวน

ภาษาตางประเทศ 

(45.45%) 

สํานวน

ภาษาตางประเทศ 

(44.18%) 

ป พ.ศ.2555 - 

สํานวน

ภาษาตางประเทศ 

(48.38%) 

- 

สํานวน

ภาษาตางประเทศ 

(45%) 

ป พ.ศ.2556 

สํานวน

ภาษาตางประเทศ 

(50.94%) 

สํานวน

ภาษาตางประเทศ 

(64.51%) 

สํานวน

ภาษาตางประเทศ 

(48.97%) 

สํานวน

ภาษาตางประเทศ 

(66.66%) 

 SEVENTEEN ELLE FHM a day 

 

จากผลการวิจัย พบวา ลักษณะการใชสํานวนบนโฆษณาในนิตยสารวัยรุนไมพบการเปลี่ยน

ผานของภาษา  โดยพบมากท่ีสุดเปนลําดับแรกท่ีตรงกัน คือ การใชสํานวนภาษาตางประเทศ ซ่ึงเปน

การใชสํานวนภาษาท่ีมีลักษณะเปนสํานวนภาษาตางประเทศจากภาษาอังกฤษมาใชรวมอยูในประโยค

ภาษาไทยอยางเห็นไดชัด คาดวาเปนผลเนื่องมาจากนิตยสาร SEVENTEEN, ELLE และ FHM เปน

นิตยสารหัวนอกซ่ึงมีการผสมผสานเนื้อหาของไทย เนื้อหาจากตางประเทศ และการแปลจากตนฉบับ
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ตางประเทศ การคัดเลือกโฆษณาลงตีพิมพในนิตยสารจึงเปนสินคา/การบริการท่ีมีความหลากหลาย

ท้ังไทยและตางประเทศผสมผสานกัน เพ่ือใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะและความสนใจของ

กลุมเปาหมายของนิตยสาร จึงสงผลใหปรากฏสํานวนภาษาตางประเทศในนิตยสารดังกลาวเปนลําดับ

แรก สําหรับนิตยสาร a day ซ่ึงเปนนิตยสารของคนไทยท่ีในชวงปท่ีทําการศึกษา ดังท่ี ชางนอย  

กุญชร ณ อยุธยา (26 มกราคม 2555) ตําแหนง Account Manager  ผูซ่ึงดูแลงานโฆษณาของ

นิตยสารในเครือ บริษัท เดย โพเอทส จํากัด กลาวเก่ียวกับการคัดเลือกโฆษณาท่ีจะนําลงในนิตยสาร 

a day วา “ไมมีไมรับ แตวารับกฎนโยบายของเราไดม้ัย เชน ไมข้ึนปก ตองเขียน Advertorial page 

รับไดม้ัย” ดังนั้น จึงเปนเหตุผลประการหนึ่งท่ีทําใหนิตยสาร a day ปรากฏโฆษณาสินคา/การบริการ

ท่ีมีความหลากหลายไดท้ังไทยและตางประเทศ สําหรับการศึกษาครั้งนี้จึงไดพบการใชสํานวน

ภาษาตางประเทศบนโฆษณาในนิตยสาร a day ไดมากท่ีสุดอยางไมมีขอจํากัด 

 

ตารางท่ี 38: แสดงผลการศึกษาลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุน  

     ดานการใชประโยค 

 

ป พ.ศ.2554 - 

ละสวนประกอบ 

บางสวนของ

ประโยค 

(37%) 

ละสวนประกอบ 

บางสวนของ

ประโยค 

(47.36%) 

ละสวนประกอบ 

บางสวนของ

ประโยค 

(38.88%) 

ป พ.ศ.2555 - 

ละสวนประกอบ 

บางสวนของ

ประโยค 

(37.87%) 

- 

ละสวนประกอบ 

บางสวนของ

ประโยค 

(43.24%) 

ป พ.ศ.2556 

ละสวนประกอบ 

บางสวนของ

ประโยค 

(43.63%) 

เรียงสวนประกอบ 

ของประโยคอยาง

อิสระ 

(47.31%) 

ละสวนประกอบ 

บางสวนของ

ประโยค 

(47.05%) 

ละสวนประกอบ 

บางสวนของ

ประโยค 

(60%) 

 SEVENTEEN ELLE FHM a day 

 

จากผลการวิจัย พบวา ลักษณะการใชประโยคบนโฆษณาในนิตยสารวัยรุนไมพบการเปลี่ยน

ผานของภาษา โดยสวนมากพบการใชประโยคท่ีมีการละสวนประกอบบางสวนของประโยค ซ่ึงเปน

ประโยคท่ีไมปรากฏคําหรือสวนประกอบหลักบางสวนของประโยค จึงถือเปนประโยคท่ีไมครบถวน
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ตามหลักไวยากรณภาษาไทย 4 ประเภท ไดแก การละประธาน  การละคํากริยา  การละกรรม  หรือ

การละคําลักษณะนามท่ีจําเปนตองมีในประโยค และสําหรับรูปแบบการใชประโยคในนิตยสาร ELLE 

ป พ.ศ.2556 พบรูปแบบการใชประโยคแบบการเรียงลําดับสวนประกอบของประโยคอยางอิสระมาก

ท่ีสุด ซ่ึงถือเปนประโยคท่ีไมไดคํานึงถึงความถูกตองของการเรียงลําดับสวนประกอบของประโยคตาม

หลักไวยากรณภาษาไทย มีลักษณะใกลเคียงกับการละสวนประกอบบางสวนของประโยค อาจ

เนื่องมาจากเหตุผลทางดานลักษณะเฉพาะของภาษาโฆษณา ดังท่ี งานวิจัยเรื่อง ปญหาการตีความ

ขอความโฆษณา ของสุภาวดี สุประดิษฐอาภรณ (2550) กลาวถึงการใชภาษาโฆษณาวา มีการใช

ประโยคท่ีสั้น กะทัดรัด ไมยาวหรือสั้นจนเกินไป มีความชัดเจน ไมกํากวมในขอความโฆษณา ใชภาษา

ท่ีอานหรือฟงเขาใจงายกับการบรรยายสรรพคุณสินคา อาจมีการใชสํานวนภาษาท่ีแตกตางจาก

โครงสรางในภาษาไทย กลาวคือ ไมยึดติดกับหลักภาษาไทยมากจนเกินไป เพ่ือใหเหมาะสมกับความ

ตองการของกลุมเปาหมายท่ีแตกตางกัน แตตองคํานึงถึงวาจะทําใหเกิดผลใหผูอานเขาใจผิดหรือ

เกิดผลในทางลบได 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยขอแสดงลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุน เลมเดือนมกราคม ป 

พ.ศ. 2556  ไดแก นิตยสาร SEVENTEEN จํานวน 18 ชิ้นงาน  นิตยสาร ELLE จํานวน 26 ชิ้นงาน  

นิตยสาร FHM จํานวน 14 ชิ้นงาน  และนิตยสาร a day จํานวน 7 ชิ้นงาน รวมจํานวน 65 ชิ้นงาน 

พบการใชภาษาดานการใชคํา การใชสํานวน และการใชประโยค ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 39: แสดงลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาดานการใชคํา ในนิตยสารวัยรุน 

     เลมเดือนมกราคม ป พ.ศ. 2556   

 

ลําดับ 
ดานการใชคํา 

SEVENTEEN ELLE FHM a day 

1 คําภาษาตางประเทศ 

(30.05%) 

คําสัมผัส 

(32.53%) 

คําสัมผัส 

(31.03%) 

คําสัมผัส 

(31.45%) 

2 คําสัมผัส 

(25.45%) 

คําซ้ํา 

(20.71%) 

คําภาษาตางประเทศ 

(22.04%) 

คําภาษาตางประเทศ 

(30.24%) 

3 เครื่องหมายวรรคตอน 

(13.60%) 

คําภาษาตางประเทศ 

(17.49%) 

คําซ้ํา 

(21.79%) 

เครื่องหมายวรรคตอน 

(14.11%) 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางท่ี 39 (ตอ): แสดงลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาดานการใชคํา ในนิตยสารวัยรุน  

            เลมเดือนมกราคม ป พ.ศ. 2556   

 

ลําดับ 
ดานการใชคํา 

SEVENTEEN ELLE FHM a day 

4 คําซ้ํา 

(13.23%) 

คําซอน 

(12.58%) 

คําซอน 

(8.99%) 

คําซ้ํา 

(11.29%) 

5 คําซอน 

(5.97%) 

เครื่องหมายวรรคตอน 

(6.75%) 

เครื่องหมายวรรคตอน 

(10.09%) 

คําซอน 

(9.67%) 

6 คําท่ีมีความหมาย 

ไมสอดคลองกัน 

(2.94%) 

คําเฉพาะกลุม 

(4.65%) 

คําเฉพาะกลุม 

(3.57%) 

คําเฉพาะกลุม 

(0.80%) 

7 คําเลียนเสียงพูด 

(1.83%) 

คําท่ีมีความหมาย 

ไมสอดคลองกัน 

(1.89%) 

คําเลียนเสียงพูด 

(0.73%) 

คําท่ีมีความหมาย 

ไมสอดคลองกัน 

(0.80%) 

8 คําท่ีมีความหมาย 

นัยประหวัด 

(1.83%) 

อักษรยอ 

(0.92%) 

คําท่ีมีความหมาย 

ไมสอดคลองกัน 

(0.61%) 

สรางคําข้ึนใหมในภาษา 

(0.40%) 

9 อักษรยอ 

(0.91%) 

เขียนคําผดิ 

(0.61%) 

ช่ือเลน/ช่ือจริงแทน 

บุรุษสรรพนาม 

(0.49%) 

เขียนคําผดิ 

(0.80%) 

10 คําเฉพาะกลุม 

(0.91%) 

คําลักษณนาม 

ไมสอดคลองคํานาม 

(0.51%) 

เขียนคําผดิ 

(0.61%) 

สันธาน/บุพบท 

ไมสอดคลองกับขอความ 

(0%) 

11 คําลักษณนาม 

ไมสอดคลองคํานาม 

(0.73%) 

สรางคําข้ึนใหมในภาษา 

(0.40%) 

สรางคําข้ึนใหมในภาษา 

(0.24%) 

คําเลียนเสียงพูด 

(0%) 

12 คําถาม 

(0.73%) 

ช่ือเลน/ช่ือจริงแทน 

บุรุษสรรพนาม 

(0.40%) 

คําถาม 

(0.24%) 

คําลักษณนาม 

ไมสอดคลองคํานาม 

(0%) 

13 ช่ือเลน/ช่ือจริงแทน 

บุรุษสรรพนาม 

(0.73%) 

คําท่ีมีความหมาย 

นัยประหวัด 

(0.30%) 

คําท่ีมีความหมาย 

นัยประหวัด 

(0.36%) 

คําอุทาน 

(0%) 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางท่ี 39 (ตอ): แสดงลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาดานการใชคํา ในนิตยสารวัยรุน  

            เลมเดือนมกราคม ป พ.ศ. 2556   

 

ลําดับ 
ดานการใชคํา 

SEVENTEEN ELLE FHM a day 

14 คําแสลง 

(0.64%) 

คําเลียนเสียงพูด 

(0.20%) 

สันธาน/บุพบท 

ไมสอดคลองกับขอความ 

(0%) 

คําถาม 

(0%) 

15 คําอุทาน 

(0.27%) 

สันธาน/บุพบท 

ไมสอดคลองกับขอความ 

(0%) 

คําลักษณนาม 

ไมสอดคลองคํานาม 

(0%) 

อักษรยอ 

(0%) 

16 สรางคําข้ึนใหมในภาษา 

(0.09%) 

คําอุทาน 

(0%) 

คําอุทาน 

(0%) 

ช่ือเลน/ช่ือจริงแทน 

บุรุษสรรพนาม 

(0%) 

17 เขียนคําผดิ 

(0.18%) 

คําถาม 

(0%) 

อักษรยอ 

(0%) 

คําท่ีมีความหมาย 

นัยประหวัด 

(0%) 

18 สันธาน/บุพบท 

ไมสอดคลองกับขอความ 

(0%) 

คําแสลง 

(0%) 

คําแสลง 

(0%) 

คําแสลง 

(0.40%) 

19 คําผวน 

(0%) 

คําผวน 

(0%) 

คําผวน 

(0%) 

คําผวน 

(0%) 

 

จากตารางท่ี 39 เปนผลการศึกษาวิจัยไดพบลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสาร

วัยรุน เลมเดือนมกราคม พ.ศ.2556 ตามลักษณะท่ีปรากฏ ดังนี้ 

ดานการใชคํา พบวา นิตยสาร SEVENTEEN มีลักษณะการใชคําภาษาตางประเทศมากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 30.05 รองลงมาคือ การใชคําสัมผัส รอยละ 25.45 การใชเครื่องหมายวรรค รอยละ 

13.60 การใชคําซํ้า รอยละ 13.23 และการใชคําซอน รอยละ 5.97 ตามลําดับ 

นิตยสาร  ELLE มีลักษณะการใชคําสัมผัสมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 32.53 รองลงมาคือ การ

ใชคําซํ้า รอยละ 20.71 การใชคําภาษาตางประเทศ รอยละ 17.49 การใชคําซอน รอยละ 12.58 และ

การใชเครื่องหมายวรรคตอน รอยละ 6.75 ตามลําดับ  
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นิตยสาร FHM มีลักษณะการใชคําสัมผัสมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.03 รองลงมาคือ การใช

คําภาษาตางประเทศ รอยละ 22.04 การใชคําซํ้า รอยละ 21.79 การใชคําซอน รอยละ 8.99 และการ

ใชเครื่องหมายวรรคตอน รอยละ 10.09 ตามลําดับ 

สวนนิตยสาร  a day มีลักษณะการใชคําสัมผัสมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.45 รองลงมาคือ 

การใชคําภาษาตางประเทศ รอยละ 30.24 การใชเครื่องหมายวรรคตอน รอยละ 14.11 การใชคําซํ้า 

รอยละ 11.29 และการใชคําซอน รอยละ 9.67 ตามลําดับ  

ประเภทของการใชคําภาษาตางประเทศในนิตยสาร SEVENTEEN ท่ีพบมากเปนลําดับแรก 

คือ การนําคําภาษาอังกฤษบางสวนมาเขียนปรากฏอยูในชิ้นงานโฆษณา ซ่ึงพบเปนชื่อเฉพาะท่ีใช

สําหรับเรียกชื่อสินคา/การบริการ การอธิบายคุณสมบัติของสินคา/การบริการ เพ่ือเปนการสื่อสารให

สินคาดูทันสมัยเปนท่ียอมรับในสากล หรือเปนการแสดงขอมูลการติดตอ อีเมล เว็บไซต เปนตน เชน  

1) โฆษณา ZA Killer Volume Mascara เชน หัวแปรงใหมลาสุด Ultra Volume, New!  

2) โฆษณา Collection Coloured Lengthening Mascara เชน Own It Work It Love It,   

Black Blue Purple Teal  

3) โฆษณา Utip Lip Pink เชน พรอม Nano Collagen และ Vitamin E,  Lip Pink  

4) โฆษณา 12 Plus Miracle เชน 4 Steps, Intelligence System  

5) โฆษณา Air Asia เชน airasia.comเปนตน 

สวนประเภทการใชภาษาตางประเทศในนิตยสาร SEVENTEEN ท่ีพบเปนลําดับรองลงมาคือ  

การทับศัพทภาษาตางประเทศมาเขียนเปนภาษาไทยและออกเสียงตามการอานในภาษาอังกฤษ ซ่ึง

สวนมากพบในคุณสมบัติและรายละเอียดของสินคา/การบริการ เชน 

1) โฆษณา Nikon Coolpix เชน พิกเซล  บอดี้  สไตล  เลนสซูมออพติคอล  เอฟเฟค  ฟลเตอร 

2) โฆษณา Utip Lip Pink เชน ลุค  ไอเท็ม  ครีเอท  ไลค  เลิฟ 

3) โฆษณา Medicare Clinic เชน พรีเม่ียม  เทคนิค  อัพลุค 

4) โฆษณา Oxe Cure เชน โชว  โอเค  สเปรย 

และประเภทการใชภาษาไทยตามดวยภาษาอังกฤษในวงเล็บเพ่ือขยายความ ใหความหมาย

ของคําเพ่ิมเติม หรือระบุขอมูลเพ่ิมเติมของคําดานหนา ซ่ึงพบเพียงเล็กนอย เชน 

1) โฆษณา Ettusais เชน เพ่ือผิวหนาแลดูเรียบเนียน (Limited Edition) 

2) โฆษณา PAN Anti Comedone Cleansing Gel เชน BHA ชวยสลายสิวอุดตัน  

(Comedone Relief) 

3) โฆษณา ARTY by bsc เชน ดวยสูตรน้ํา (Water Base) 

ในขณะท่ีนิตยสาร ELLE มีการใชคําสัมผัส เปนลําดับแรกของการใชคํา คิดเปนรอยละ 32.53 

ซ่ึงสอดคลองกับนิตยสาร FHM ปรากฏการใชคําสัมผัสเปนลําดับแรก คิดเปนรอยละ 31.03 และ
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นิตยสาร a day ปรากฏการใชคําสัมผัสเปนลําดับแรก คิดเปนรอยละ 31.45 แตปรากฏเปนลําดับท่ี 2 

ของนิตยสาร SEVENTEEN รอยละ 25.45  

ประเภทของการใชคําสัมผัสท่ีพบมากเปนลําดับแรกในนิตยสาร ELLE, FHM และ a day  

ไดแก การสัมผัสพยัญชนะท่ีมีการนําคําภาษาไทย 2 พยางคข้ึนไป ท่ีมีลักษณะเสียงพยัญชนะตนคลอง

จองกันเปนเสียงเดียวกันมาเขาคูหรือวางไวใกลเคียงกัน ซ่ึงชิ้นงานโฆษณาสวนมากท่ีใชการสัมผัส

พยัญชนะจะเปนโฆษณาประเภทเครื่องสําอาง หรือโฆษณาเก่ียวกับความสวยความงาม ดังท่ีปรากฏใน

นิตยสาร ELLE เชน 

1) โฆษณา Dior (Capture Totale) เชน สวนผสมทรงคุณคาสกัดจากธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ 

2) โฆษณา ARTISTRY (AMWAY) เชน ลดเรือนริ้วรอยใหผิวดูเรียบเนียน 

3) โฆษณา Laneige (BB Cream) เชน เพ่ือผิวสวยเนียนใสระดับมือโปร 

4) โฆษณา Marie France Bodyline เชน ความสวยท่ีแทจริงคือการมีรูปรางสวยสมสวน 

นิตยสาร FHM เชน 

1) โฆษณา L’OREAL MEN EXPERT เชน จัดการความมันถึงตนตอใหลดลงอยางยั่งยืน 

2) โฆษณา BMW เชน ท่ีสุดแหงตนแบบสปอรตซีดานดีไซนปราดเปรียว 

3) โฆษณา Shokubutsu for Men เชน สารทําความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติ 

4) โฆษณา JASON’S JUJUBES เชน เรื่องหนักๆ ก็กลายเปนเรื่องนุมๆ 

นิตยสาร a day เชน 

1) โฆษณา ARTIFACT เชน ความงามท่ีเปยมคุณคาอยางแทจริง 

2) โฆษณาโทรศัพทมือถือ SONY เชน เหนือชั้นกวากับความคมชัด 

และประเภทการใชคําสัมผัสสระท่ีมีการนําคําภาษาไทยท่ีมีลักษณะเสียงสระและมาตราสะกด

เดียวกันมาเขาคูหรือวางไวใกลเคียงกันเพ่ือใหการอานมีเสียงสระท่ีคลองจองกัน ดังท่ีปรากฏใน

นิตยสาร ELLE เชน 

1) โฆษณา Estee Lauder เชน เพราะมลภาวะในแตละวันมีผลกระทบตอผิว 

2) โฆษณา SISLEY เชน อิมัลชั่นบางเบาใชเดี่ยวๆ เพียงชิ้นเดียวเพ่ือการบํารุงพ้ืนฐาน 

3) โฆษณา Tsubaki เชน ดวยเสนผมเปนประกายเงางามใหคุณโดดเดนเหนือใคร 

นิตยสาร FHM เชน 

1) โฆษณา SANSIRI เชน บานท่ีมีชีวิตและชีวิตท่ีมีบาน 

2) โฆษณา Gear Auto เชน สําหรับผูท่ีมีความหลงใหลสไตลรถนําเขา 

3) โฆษณา BMW เชน ซีรี่ส 3 ใหมไดแลววันนี้ 

4) โฆษณา JASON’S JUJUBES เชน เม็ดนุมเย็นชุมคอ 
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นิตยสาร a day เชน 

1) โฆษณา PEPSI เชน มีเปปซ่ีนาทีนี้เต็มท่ีเลย 

2) โฆษณา Koh-Kae เชน ดูแลกันซักนิดเพ่ิมความมันสในชีวิต 

 

ตารางท่ี 40: แสดงลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาดานการใชสํานวน ในนิตยสารวัยรุน  

     เลมเดือนมกราคม ป พ.ศ. 2556   

 

ลําดับ 
ดานการใชสํานวน 

SEVENTEEN ELLE FHM a day 

1 สํานวน

ภาษาตางประเทศ 

(50.94%) 

สํานวน

ภาษาตางประเทศ 

(64.51%) 

สํานวน

ภาษาตางประเทศ 

(48.97%) 

สํานวน

ภาษาตางประเทศ 

(66.66%) 

2 สํานวนภาษาพูด 

(33.96%) 

สํานวนภาษา

เปรียบเทียบ 

(16.12%) 

สํานวนภาษาพูด 

(28.57%) 

สํานวนภาษาพูด 

(33.33%) 

3 สํานวนภาษา

เปรียบเทียบ 

(9.43%) 

สํานวนภาษาพูด 

(12.90%) 

สํานวนภาษาแสดง 

อารมณ/ความรูสึก 

(14.28%) 

สํานวนภาษาแสดง 

อารมณ/ความรูสึก 

(0%) 

4 สํานวนภาษาแสดง 

อารมณ/ความรูสึก 

(5.66%) 

สํานวนภาษาแสดง 

อารมณ/ความรูสึก 

(6.45%) 

สํานวนภาษา

เปรียบเทียบ 

(8.16%) 

สํานวนสภุาษิต 

ประกอบเรื่องราว 

(0%) 

5 สํานวนสภุาษิต 

ประกอบเรื่องราว 

(0%) 

สํานวนสภุาษิต 

ประกอบเรื่องราว 

(0%) 

สํานวนสภุาษิต 

ประกอบเรื่องราว 

(0%) 

สํานวนภาษา

เปรียบเทียบ 

(0%) 

 

จากตารางท่ี 40 ลักษณะการใชภาษาดานการใชสํานวน พบวา นิตยสารท้ังสี่ฉบับ ไดแก 

SEVENTEEN, ELLE, FHM และ a day มีลักษณะการใชสํานวนภาษาตางประเทศมากท่ีสุดเปนลําดับ

แรกตรงกัน แตมีความถ่ีของการใชสํานวนท่ีแตกตางกัน โดยนิตยสาร SEVENTEEN คิดเปนรอยละ 

50.94 นิตยสาร ELLE คิดเปนรอยละ 64.51 นิตยสาร FHM คิดเปนรอยละ 48.97 และนิตยสาร      

a day คิดเปนรอยละ 66.66 ซ่ึงเปนการใชสํานวนภาษาท่ีมีลักษณะเปนสํานวนและรูปประโยคจาก

ภาษาอังกฤษมาใชรวมอยูในประโยคภาษาไทยอยางเห็นไดชัด ลําดับรองลงมาของนิตยสาร 
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SEVENTEEN คือ การใชสํานวนภาษาพูด รอยละ 33.96  การใชสํานวนภาษาเปรียบเทียบ รอยละ 

9.43 และการใชสํานวนภาษาแสดงอารมณ/ความรูสึก รอยละ 5.66 ตามลําดับ  

นิตยสาร ELLE มีลักษณะการใชสํานวนภาษาเปรียบเทียบ รอยละ 16.12 รองลงมาจากการ

ใชสํานวนภาษาตางประเทศ รองลงมาคือ การใชสํานวนภาษาพูด รอยละ 12.90 และการใชสํานวน

ภาษาแสดงอารมณ/ความรูสึก รอยละ 6.45 ตามลําดับ 

นิตยสาร FHM มีลักษณะการใชสํานวนภาษาพูด รอยละ 28.57 รองลงมาจากการใชสํานวน

ภาษาตางประเทศ รองลงมาคือ การใชสํานวนภาษาแสดงอารมณ/ความรูสึก รอยละ 14.28 และการ

ใชสํานวนภาษาเปรียบเทียบ รอยละ 8.16 ตามลําดับ โดยไมพบลักษณะการใชสํานวนสุภาษิต

ประกอบเรื่องราวจากนิตยสารท้ังสามฉบับขางตน 

สวนนิตยสาร a day มีลักษณะการใชสํานวนภาษาพูดรอยละ 33.33 รองลงมาจากการใช

สํานวนภาษาตางประเทศ โดยไมพบลักษณะการใชสํานวนภาษาแสดงอารมณ/ความรูสึก การใช

สํานวนภาษาเปรียบเทียบ และการใชสํานวนสุภาษิตประกอบเรื่องราว 

 

ตารางท่ี 41: แสดงลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาดานการใชประโยค ในนิตยสารวัยรุน  

           เลมเดือนมกราคม ป พ.ศ. 2556 

 

ลําดับ 
ดานการใชประโยค 

SEVENTEEN ELLE FHM a day 

1 ละสวนประกอบ 

บางสวนของประโยค 

(43.63%) 

เรียงสวนประกอบ 

ของประโยคอยางอิสระ 

(47.31%) 

ละสวนประกอบ 

บางสวนของประโยค 

(47.05%) 

ละสวนประกอบ 

บางสวนของประโยค 

(60%) 

2 เรียงสวนประกอบ 

ของประโยคอยางอิสระ 

(32.72%) 

ละสวนประกอบ 

บางสวนของประโยค 

(38.70%) 

เรียงสวนประกอบ 

ของประโยคอยางอิสระ 

(39.21%) 

เรียงสวนประกอบ 

ของประโยคอยางอิสระ 

(40%) 

3 ผูกประโยคยาวเน้ือหา

ซับซอน 

(10.90%) 

ผูกประโยคยาวเน้ือหา

ซับซอน 

(7.52%) 

ผูกประโยคยาวเน้ือหา

ซับซอน 

(11.76%) 

ผูกประโยคยาวเน้ือหา

ซับซอน 

(0%) 

4 ประโยคไมตรงตาม

เจตนาของผูสงสาร 

(9.09%) 

ประโยคภาษางาน

ประพันธ โวหาร 

ภาพพจน 

(4.30%) 

ประโยคภาษางาน

ประพันธ โวหาร 

ภาพพจน 

(1.96%) 

ประโยคไมตรงตาม

เจตนาของผูสงสาร 

(0%) 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางท่ี 41 (ตอ): แสดงลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาดานการใชประโยค ในนิตยสารวัยรุน  

                  เลมเดือนมกราคม ป พ.ศ. 2556 

 

ลําดับ 
ดานการใชประโยค 

SEVENTEEN ELLE FHM a day 

5 ประโยคภาษางาน

ประพันธ โวหาร 

ภาพพจน 

(3.63%) 

ประโยคไมตรงตาม

เจตนาของผูสงสาร 

(2.15%) 

ประโยคไมตรงตาม

เจตนาของผูสงสาร 

(0%) 

ประโยคภาษางาน

ประพันธ โวหาร 

ภาพพจน 

(0%) 

 

จากตารางท่ี 41 ลักษณะการใชภาษาดานการใชประโยค พบวา นิตยสาร SEVENTEEN มี

ลักษณะการใชประโยคท่ีมีการละสวนประกอบบางสวนของประโยค มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 43.63  

รองลงมาคือ การเรียงลําดับสวนประกอบของประโยคอยางอิสระ รอยละ 32.72  การผูกประโยคยาว

ท่ีมีเนื้อหาซับซอน รอยละ 10.90 การใชรูปประโยคท่ีไมตรงตามเจตนาของผูสงสาร รอยละ 9.09  

และการใชรูปประโยคท่ีเปนภาษางานประพันธ โวหาร ภาพพจน รอยละ 3.63 ตามลําดับ  

นิตยสาร ELLE มีลักษณะการใชประโยคท่ีมีการเรียงลาํดับสวนประกอบของประโยคอยาง

อิสระ มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 47.31 รองลงมาคือ การละสวนประกอบบางสวนของประโยค รอยละ 

38.70 การผูกประโยคยาวท่ีมีเนื้อหาซับซอน รอยละ 7.52  การใชรูปประโยคท่ีเปนภาษางาน

ประพันธ โวหาร ภาพพจน รอยละ 4.30 และการใชรูปประโยคท่ีไมตรงตามเจตนาของผูสงสาร    

รอยละ 2.15 ตามลําดับ  

นิตยสาร FHM มีลักษณะการใชประโยคท่ีมีการละสวนประกอบบางสวนของประโยค มาก

ท่ีสุดคิดเปนรอยละ 47.05 รองลงมาคือ การเรยีงลาํดับสวนประกอบของประโยคอยางอิสระ รอยละ 

39.21 การผูกประโยคยาวท่ีมีเนื้อหาซับซอน รอยละ 11.76  การใชรูปประโยคท่ีเปนภาษางาน

ประพันธ โวหาร ภาพพจน รอยละ 1.96 โดยไมพบรูปประโยคท่ีไมตรงตามเจตนาของผูสงสาร 

สวนนิตยสาร a day มีลักษณะการใชประโยคท่ีมีการละสวนประกอบบางสวนของประโยค 

มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 60 รองลงมาคือ การเรียงลําดบัสวนประกอบของประโยคอยางอิสระ รอยละ 

40 โดยไมพบลักษณะการผูกประโยคยาวท่ีมีเนื้อหาซับซอน  การใชรูปประโยคท่ีไมตรงตามเจตนา

ของผูสงสาร และการใชรูปประโยคท่ีเปนภาษางานประพันธ โวหาร ภาพพจน  ซ่ึงการใชประโยค

ลําดับท่ี 1 และ 2 ของนิตยสารท้ังสี่ฉบับมีความถ่ีใกลเคียงกันและสอดคลองตรงกันกับลําดับท่ี 1 ของ

ดานการใชสํานวน คือ การใชสํานวนภาษาตางประเทศ ท่ีมีลักษณะของโครงสรางประโยคอยางอิสระ

และมีการละบางสวนของประโยคตามลักษณะประโยคในภาษาตางประเทศ 
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สําหรับลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุน เลมเดือนพฤษภาคม ป พ.ศ. 

2555  ไดแก นิตยสาร SEVENTEEN จํานวน 33 ชิ้นงาน  และนิตยสาร a day จํานวน 9 ชิ้นงาน 

รวมจํานวน 42 ชิ้นงาน พบการใชภาษาดานการใชคํา การใชสํานวน และการใชประโยค ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 42: แสดงลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาดานการใชคํา ในนิตยสารวัยรุน  

     เลมเดือนพฤษภาคม ป พ.ศ. 2555   

 

ลําดับ 
ดานการใชคํา 

ELLE a day 

1 คําสัมผัส 

(55.79%) 

คําสัมผัส 

(54.90%) 

2 คําซ้ํา 

(16.80%) 

คําซ้ํา 

(14.98%) 

3 คําภาษาตางประเทศ 

(12.03%) 

คําภาษาตางประเทศ 

(13.30%) 

4 คําซอน 

(9.88%) 

คําซอน 

(8.26%) 

5 เครื่องหมายวรรคตอน 

(4.32%) 

เครื่องหมายวรรคตอน 

(4.62%) 

6 คําเฉพาะกลุม 

(0.38%) 

คําเลียนเสียงพูด 

(0.70%) 

7 อักษรยอ 

(0.22%) 

คําแสลง 

(0.98%) 

8 เขียนคําผดิ 

(0.13%) 

คําท่ีมีความหมายไมสอดคลองกัน 

(0.84%) 

9 ช่ือเลน/ช่ือจริงแทนบุรุษสรรพนาม 

(0.08%) 

คําท่ีมีความหมายนัยประหวัด 

(0.56%) 

10 คําท่ีมีความหมายนัยประหวัด 

(0.08%) 

สรางคําข้ึนใหมในภาษา 

(0.28%) 

11 คําแสลง 

(0.08%) 

อักษรยอ 

(0.28%) 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางท่ี 42 (ตอ): แสดงลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาดานการใชคํา ในนิตยสารวัยรุน  

            เลมเดือนพฤษภาคม ป พ.ศ. 2555   

 

ลําดับ 
ดานการใชคํา 

ELLE a day 

12 คําเลียนเสียงพูด 

(0.04%) 

เขียนคําผดิ 

(0.28%) 

13 คําลักษณนามไมสอดคลองคํานาม 

(0.02%) 

สันธาน/บุพบทไมสอดคลองกับขอความ 

(0%) 

14 คําถาม 

(0.04%) 

คําลักษณนามไมสอดคลองคํานาม 

(0%) 

15 คําท่ีมีความหมายไมสอดคลองกัน 

(0.04%) 

คําอุทาน 

(0%) 

16 สันธาน/บุพบทไมสอดคลองกับขอความ 

(0%) 

คําถาม 

(0%) 

17 สรางคําข้ึนใหมในภาษา 

(0%) 

ช่ือเลน/ช่ือจริงแทนบุรุษสรรพนาม 

(0%) 

18 คําอุทาน 

(0%) 

คําเฉพาะกลุม 

(0%) 

19 คําผวน 

(0%) 

คําผวน 

(0%) 

 

จากตารางท่ี 42 เปนผลการศึกษาวิจัยลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุน 

เลมเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 ตามลักษณะท่ีปรากฏ ดังนี้ 

ดานการใชคํา พบวา นิตยสาร ELLE และ a day มีลักษณะการใชคําท่ีตรงกัน 5 ลําดับ แตมี

ความถ่ีท่ีแตกตางกัน ซ่ึงพบการใชคําสัมผัสมากท่ีสุด โดยนิตยสาร ELLE คิดเปนรอยละ 55.79 

นิตยสาร a day คิดเปนรอยละ 54.90 รองลงมาคือ การใชคําซํ้า นิตยสาร ELLE คิดเปนรอยละ 

16.80 นิตยสาร a day คิดเปนรอยละ 14.98  การใชคําภาษาตางประเทศ นิตยสาร ELLE คิดเปน

รอยละ 12.30 นิตยสาร a day คิดเปนรอยละ 13.30  การใชคําซอน นิตยสาร ELLE คิดเปนรอยละ 

9.88 นิตยสาร a day คิดเปนรอยละ 8.26 และการใชเครื่องหมายวรรคตอน นิตยสาร ELLE คิดเปน

รอยละ 4.32 นิตยสาร a day คิดเปนรอยละ 4.62 ตามลําดับ 
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ผลการศึกษา การใชคําสัมผัสของนิตยสารท้ังสองฉบับสะทอนใหเห็นความนิยมของภาษา

โฆษณาท่ีเนนการสื่อสารอยางคลองจองเพ่ือการจดจําสินคา/การบริการมากยิ่งข้ึน สําหรับประเภท

ของการใชคําสัมผัสท่ีพบมากเปนลําดับแรกในนติยสาร ELLE และ a day  ไดแก การสัมผัสพยัญชนะ

ท่ีมีการนําคําภาษาไทย 2 พยางคข้ึนไป ท่ีมีลักษณะเสียงพยัญชนะตนคลองจองกันเปนเสียงเดียวกัน

มาเขาคูหรือวางไวใกลเคียงกัน ดังท่ีปรากฏในนิตยสาร ELLE เชน 

1) โฆษณา Estee Lauder เชน ลดเลือนจุดดางดําจุดประกายความกระจางใส 

2) โฆษณา SUQQU เชน สรางมิติใหโครงหนาดูเรียวสวย มอบผิวสวยสมบูรณแบบดั่งใจฝน 

3) โฆษณา ยาทาเล็บ Revlon เชน หลากหลายสีสัน แตงแตมเรียวเล็บในแบบท่ีเปนคุณ 

4) โฆษณา TSUBAKI เชน คืนความหวังใหผมเสีย สูผมสวยสุขภาพดี 

5) โฆษณา Wacoal Swim เชน ชุดโชวหวง ชุดโชวหุน ม่ันใจไรหวง 

นิตยสาร a day เชน 

1) โฆษณา Asahi เชน วิสัยทัศนท่ีกวางไกล คือกุญแจสูทุกความสําเร็จ 

2) โฆษณา Canon เชน ถายทอดทุกอารมณผานภาพถายไดอยางไรท่ีติ 

และประเภทการใชคําสัมผัสสระท่ีมีการนําคําภาษาไทยท่ีมีลักษณะเสียงสระและมาตราสะกด

เดียวกันมาเขาคูหรือวางไวใกลเคียงกัน ดังท่ีปรากฏในนิตยสาร ELLE เชน 

1) โฆษณา ING ประกันชีวิต เชน ใหคุณใชชีวิตในแบบท่ีคุณชอบ 

2) โฆษณา Romrawin Clinic เชน เพราะปญหาสิวและรอยสิวเปนเรื่องชิลลชิลลของเรา 

3) โฆษณา SAUGELLA เชน เวชสําอางสําหรับทําความสะอาดจุดซอนเรนท่ีผูเชี่ยวชาญ 

ไววางใจแนะนําใหใช 

นิตยสาร a day เชน 

1) โฆษณา MK Restaurant เชน แบงปนกันไดท้ังรสชาติดีๆ สุขภาพดีๆ และความรูสึกดีๆ 

2) โฆษณา Duragres เชน ใหทุกจินตนาการเปนจริงไดในบานคุณ 
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ตารางท่ี 43: แสดงลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาดานการใชสํานวน ในนิตยสารวัยรุน  

    เลมเดือนพฤษภาคม ป พ.ศ. 2555 

 

ลําดับ 
ดานการใชสํานวน 

ELLE a day 

1 สํานวนภาษาตางประเทศ 

(48.38%) 

สํานวนภาษาตางประเทศ 

(45%) 

2 สํานวนภาษาพูด 

(25.80%) 

สํานวนภาษาพูด 

(35%) 

3 สํานวนภาษาแสดงอารมณ/ความรูสึก 

(19.35%) 

สํานวนภาษาแสดงอารมณ/ความรูสึก 

(15%) 

4 สํานวนภาษาเปรียบเทียบ 

(6.45%) 

สํานวนภาษาเปรียบเทียบ 

(5%) 

5 สํานวนสภุาษิตประกอบเรื่องราว 

(0%) 

สํานวนสภุาษิตประกอบเรื่องราว 

(0%) 

 

จากตารางท่ี 43 ดานการใชสํานวน พบวา นิตยสาร ELLE และ a day มีลักษณะการใช

สํานวนท่ีตรงกัน 5 ลําดับ แตมีความถ่ีท่ีแตกตางกัน ซ่ึงพบการใชสํานวนภาษาตางประเทศมากท่ีสุด

เปนลําดับแรก โดยนิตยสาร ELLE คิดเปนรอยละ 48.38 และนิตยสาร a day คิดเปนรอยละ 45 ซ่ึง

เปนการใชสํานวนภาษาท่ีมีลักษณะเปนสํานวนและรูปประโยคจากภาษาอังกฤษมาใชรวมอยูใน

ประโยคภาษาไทยอยางเห็นไดชัด ลําดับรองลงมาคือ การใชสํานวนภาษาพูด โดยนิตยสาร ELLE คิด

เปนรอยละ 25.80 และนิตยสาร a day คิดเปนรอยละ 35  การใชสํานวนภาษาแสดงอารมณ/

ความรูสึก  นิตยสาร ELLE คิดเปนรอยละ 19.35 และนิตยสาร a day คิดเปนรอยละ 15 และการใช

สํานวนภาษาเปรียบเทียบ นิตยสาร ELLE คิดเปนรอยละ 6.45 และนิตยสาร a day คิดเปนรอยละ 5 

ตามลําดับ โดยไมพบลักษณะการใชสํานวนสุภาษิตประกอบเรื่องราวจากนิตยสารท้ังสองฉบับขางตน 
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ตารางท่ี 44: แสดงลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาดานการใชประโยค ในนิตยสารวัยรุน  

     เลมเดือนพฤษภาคม ป พ.ศ. 2555   

 

ลําดับ 
ดานการใชประโยค 

ELLE a day 

1 ละสวนประกอบบางสวนของประโยค 

(37.87%) 

ละสวนประกอบบางสวนของประโยค 

(43.24%) 

2 เรียงสวนประกอบของประโยคอยางอิสระ 

(36.36%) 

เรียงสวนประกอบของประโยคอยางอิสระ 

(32.43%) 

3 ผูกประโยคยาวเน้ือหาซับซอน 

(24.24%) 

ประโยคไมตรงตามเจตนาของผูสงสาร 

(16.21%) 

4 ประโยคภาษางานประพันธ โวหาร ภาพพจน 

(1.51%) 

ผูกประโยคยาวเน้ือหาซับซอน 

(8.10%) 

5 ประโยคไมตรงตามเจตนาของผูสงสาร 

(0%) 

ประโยคภาษางานประพันธ โวหาร ภาพพจน 

(0%) 

 

จากตารางท่ี 44 ดานการใชประโยค พบวา นิตยสาร ELLE และ a day มีลักษณะการใช

ประโยคท่ีตรงกัน 2 ลําดับ แตมีความถ่ีท่ีแตกตางกัน ซ่ึงพบลักษณะการใชประโยคท่ีมีการละ

สวนประกอบบางสวนของประโยค มากท่ีสุดเปนลําดับแรก โดยนิตยสาร ELLE คิดเปนรอยละ 37.87 

และนิตยสาร a day คิดเปนรอยละ 43.24 รองลงมาคือ การเรียงลําดับสวนประกอบของประโยค

อยางอิสระ นิตยสาร ELLE คิดเปนรอยละ 36.36 และนิตยสาร a day คิดเปนรอยละ 32.43  

ซ่ึงการใชประโยคลําดับท่ี 1 และ 2 ของนิตยสารท้ังสองฉบับมีความถ่ีใกลเคียงกันและ

สอดคลองตรงกันกับลําดับท่ี 1 ของดานการใชสํานวน คือ การใชสํานวนภาษาตางประเทศ ท้ังของ

นิตยสารป พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2556 ท่ีมีลักษณะของโครงสรางประโยคอยางอิสระและมีการละ

บางสวนของประโยคตามลักษณะประโยคในภาษาตางประเทศ  

สําหรับนิตยสาร ELLE มีลักษณะการใชประโยคลําดับรองลงมาจากการใชประโยคท่ีมีการละ

สวนประกอบบางสวนของประโยค และการเรียงลําดับสวนประกอบของประโยคอยางอิสระ คือ การ

ผูกประโยคยาวท่ีมีเนื้อหาซับซอน รอยละ 24.24 การใชรูปประโยคท่ีเปนภาษางานประพันธ โวหาร 

ภาพพจน รอยละ 1.51 ตามลําดับ โดยไมพบการใชรูปประโยคท่ีไมตรงตามเจตนาของผูสงสาร  

สวนนิตยสาร a day มีลักษณะการใชประโยคท่ีรองลงมาจากการใชประโยคท่ีมีการละ

สวนประกอบบางสวนของประโยค และการเรียงลําดับสวนประกอบของประโยคอยางอิสระ คือ การ
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ใชรูปประโยคท่ีไมตรงตามเจตนาของผูสงสาร รอยละ 16.21  การผูกประโยคยาวท่ีมีเนื้อหาซับซอน 

รอยละ 8.10 ตามลําดับ โดยไมพบการใชรูปประโยคท่ีเปนภาษางานประพันธ โวหาร ภาพพจน 

  สําหรับลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุน เลมเดือนกันยายน ป พ.ศ. 

2554  ไดแก นิตยสาร ELLE จํานวน 25 ชิ้นงาน  นิตยสาร FHM จํานวน 10 ชิ้นงาน  และนิตยสาร  

a day จํานวน 10 ชิ้นงาน รวมจาํนวน 45 ชิ้นงาน พบการใชภาษาดานการใชคํา การใชสํานวน และ

การใชประโยค ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 45: แสดงลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาดานการใชคํา ในนิตยสารวัยรุน  

     เลมเดือนกันยายน ป พ.ศ. 2554 

 

ลําดับ 
ดานการใชคํา 

ELLE FHM a day 

1 คําสัมผัส 

(56.51%) 

คําสัมผัส 

(53.70%) 

คําสัมผัส 

(54.78%) 

2 คําซ้ํา 

(16.12%) 

คําภาษาตางประเทศ 

(14.21%) 

คําภาษาตางประเทศ 

(12.84%) 

3 คําซอน 

(13.03%) 

คําซ้ํา 

(13.06%) 

คําซ้ํา 

(12.56%) 

4 คําภาษาตางประเทศ 

(9.84%) 

คําซอน 

(12.33%) 

คําซอน 

(9.56%) 

5 เครื่องหมายวรรคตอน 

(3.29%) 

คําเฉพาะกลุม 

(3.34%) 

เครื่องหมายวรรคตอน 

(7.65%) 

6 คําท่ีมีความหมายไมสอดคลองกัน 

(0.20%) 

เครื่องหมายวรรคตอน 

(2.61%) 

ชื่อเลน/ชื่อจริงแทนบุรุษสรรพนาม 

(0.81%) 

7 คําเฉพาะกลุม 

(0.24%) 

คําท่ีมีความหมายไมสอดคลอง

กัน 

(0.20%) 

อักษรยอ 

(0.54%) 

8 คําลักษณนามไมสอดคลอง

คํานาม 

(0.13%) 

คําลักษณนามไมสอดคลอง

คํานาม 

(0.20%) 

คําท่ีมีความหมายนัยประหวัด 

(0.54%) 

9 ชื่อเลน/ชื่อจริงแทนบุรุษสรรพนาม 

(0.13%) 

เขียนคําผดิ 

(0.20%) 

สรางคําข้ึนใหมในภาษา 

(0.27%) 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางท่ี 45 (ตอ): แสดงลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาดานการใชคํา ในนิตยสารวัยรุน  

            เลมเดือนกันยายน ป พ.ศ. 2554 

 

ลําดับ 
ดานการใชคํา 

ELLE FHM a day 

10 เขียนคําผดิ 

(0.17%) 

คําแสลง 

(0.10%) 

คําถาม 

(0.27%) 

11 คําเลียนเสียงพูด 

(0.13%) 

สันธาน/บุพบท 

ไมสอดคลองกับขอความ 

(0%) 

คําท่ีมีความหมายไมสอดคลอง

กัน 

(0%) 

12 คําถาม 

(0.06%) 

คําเลียนเสียงพูด 

(0%) 

สันธาน/บุพบท 

ไมสอดคลองกับขอความ 

(0%) 

13 คําแสลง 

(0.06%) 

สรางคําข้ึนใหมในภาษา 

(0%) 

คําเลียนเสียงพูด 

(0.13%) 

14 สันธาน/บุพบท 

ไมสอดคลองกับขอความ 

(0%) 

คําอุทาน 

(0%) 

คําลักษณนามไมสอดคลอง

คํานาม 

(0%) 

15 สรางคําข้ึนใหมในภาษา 

(0%) 

คําถาม 

(0%) 

คําอุทาน 

(0%) 

16 คําอุทาน 

(0%) 

อักษรยอ 

(0%) 

เขียนคําผดิ 

(0%) 

17 อักษรยอ 

(0%) 

ช่ือเลน/ช่ือจริงแทนบุรุษสรรพ

นาม 

(0%) 

คําเฉพาะกลุม 

(0%) 

18 คําท่ีมีความหมายนัยประหวัด 

(0%) 

คําท่ีมีความหมายนัยประหวัด 

(0%) 

คําแสลง 

(0.40%) 

19 คําผวน 

(0%) 

คําผวน 

(0%) 

คําผวน 

(0%) 

 

จากตารางท่ี 45 เปนผลการศึกษาวิจัยไดพบลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสาร

วัยรุน เลมเดือนกันยายน พ.ศ.2554 ตามลักษณะท่ีปรากฏ ดังนี้ 
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ดานการใชคํา พบวา นิตยสาร ELLE, FHM และ a day มีลักษณะการใชคําสัมผัสมากท่ีสุด

เปนลําดับแรกซ่ึงตรงกันแตมีความถ่ีท่ีแตกตางกัน โดยนิตยสาร ELLE คิดเปนรอยละ 56.51  นิตยสาร 

FHM คิดเปนรอยละ 53.70  และนิตยสาร a day คิดเปนรอยละ 54.78 สําหรับลําดับรองลงมาของ

นิตยสาร ELLE คือ การใชคําซํ้า รอยละ 16.12  การใชคําซอน รอยละ 13.03  การใชคํา

ภาษาตางประเทศ รอยละ 9.84 และการใชเครื่องหมายวรรคตอน รอยละ 3.29 ตามลําดับ 

นิตยสาร FHM และ a day พบการใชคําภาษาตางประเทศเปนลําดับรองลงมาจากการใชคํา

สัมผัส โดยนิตยสาร FHM คิดเปนรอยละ 14.21 นิตยสาร a day คิดเปนรอยละ 12.84 รองลงมาคือ 

การใชคําซํ้า นิตยสาร FHM รอยละ 13.06 นิตยสาร a day รอยละ 15.30 และการใชคําซอน 

นิตยสาร FHM รอยละ 12.33 นิตยสาร a day รอยละ 9.56  สวนการใชคําลําดับท่ี 5 ของนิตยสาร 

FHM คือ การใชคําเฉพาะกลุม รอยละ 3.34 และการใชคําลําดับท่ี 5 ของนิตยสาร a day คือ การใช

เครื่องหมายวรรคตอน รอยละ 7.65 ตามลําดับ 

ผลการศึกษา การใชคําสัมผัสท่ีพบในนิตยสารท้ังสามฉบับสะทอนใหเห็นความนิยมของภาษา

โฆษณาท่ีเนนการสื่อสารอยางคลองจองเพ่ือการจดจําสินคา/การบริการมากยิ่งข้ึน สําหรับประเภท

ของการใชคําสัมผัสพบมากเปนลําดับแรกในนติยสาร ELLE, FHM และ a day  ไดแก การสัมผัส

พยัญชนะท่ีมีการนําคําภาษาไทย 2 พยางคข้ึนไป ท่ีมีลักษณะเสียงพยัญชนะตนคลองจองกันเปนเสียง

เดียวกันมาเขาคูหรือวางไวใกลเคียงกัน ดังท่ีปรากฏในนิตยสาร ELLE เชน 

1) โฆษณา BIOTHERM เชน ผิวหมองคล้ําไรชีวิตชีวาหยาบกรานสีผิวไมสมํ่าเสมอ 

2) โฆษณา ARTISTRY เชน ซีรัมสูตรเขมขนท่ีโดดเดนดวยสวนผสมอันกาวล้ํา 

3) โฆษณา JO MALONE เชน กลิ่นหอมแหงฤดูกาลท่ีจะอาบชโลมจิตวิญญาณ กรุนกลิ่นในหวง 

แหงจินตนาการ 

4) โฆษณา SUNGRACE เชน สงมอบความชุมชื่นพรอมลดเลือนริ้วรอยหมองคล้ําจากแสงแดด 

ใหแลดูจางลง 

5) โฆษณา Food Land เชน คงคุณคาความสดใหม มุงพัฒนาเพ่ือกาวสูทศวรรษท่ี 4 

นิตยสาร FHM เชน 

1) โฆษณา Auto Planet Supercar เชน โฉบเฉ่ียวสไตลสปอรต 

2) โฆษณา Dr.Lewinn’s เชน ลดเลือนริ้วรอยและความหมองคล้ํารอบดวงตาอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

นิตยสาร a day เชน 

1. โฆษณา Honda เชน ความสนุกมันมีอีกเยอะแคเรากลาออกไปคนหา 

2. โฆษณา Absolut เชน ความคิดสรางสรรค สรางโลกสวยงาม 
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และประเภทการใชคําสัมผัสสระท่ีมีการนําคําภาษาไทยท่ีมีลักษณะเสียงสระและมาตราสะกด

เดียวกันมาเขาคูหรือวางไวใกลเคียงกัน ดังท่ีปรากฏในนิตยสาร ELLE เชน 

1) โฆษณา SUQU เชน เผยผิวงามพิสุทธิ์ท่ีเปลงประกายจากภายในมอบความโปรงเบา สวาง 

กระจางใส และหรูหราสงางาม 

2) โฆษณา Wacoal เชน สวยชิด โอบกระชับ คัพเต็ม 

3) โฆษณา dtac 3G เชน เครือขายเพ่ือชีวิตท่ีดีกวา 

นิตยสาร FHM เชน 

1) โฆษณา JVC เชน โหมดอัตโนมัติอัจฉริยะ Intelligent Auto 

2) โฆษณา LEO เชน เบียรเปนเหตุใหพิการและเสียชีวิตได มองดีๆ ก็จะเห็นความสุขซอนอยูทุก 

ท่ีเสนหงายๆ ท่ีดูดี 

นิตยสาร a day เชน 

1) โฆษณา Honda เชน ดนตรีแนวใหมมันตองหลุดกรอบ นี่ละ...สนุกสะใจ 

2) โฆษณา เวิลดแกส เชน เติมยิ้มใหเต็มหนา ลองพูดวาไฟแรงดี 

 

ตารางท่ี 46: แสดงลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาดานการใชสํานวน ในนิตยสารวัยรุน  

     เลมเดือนกันยายน ป พ.ศ. 2554 

 

ลําดับ 
ดานการใชสํานวน   

ELLE FHM a day 

1 สํานวนภาษาตางประเทศ 

(43.87%) 

สํานวนภาษาตางประเทศ 

(45.45%) 

สํานวนภาษาตางประเทศ 

(44.18%) 

2 สํานวนภาษาพูด 

(35.71%) 

สํานวนภาษาพูด 

(38.63%) 

สํานวนภาษาพูด 

(32.55%) 

3 สํานวนภาษาแสดง 

อารมณ/ความรูสึก 

(15.30%) 

สํานวนภาษาแสดง 

อารมณ/ความรูสึก 

(11.36%) 

สํานวนภาษาแสดง 

อารมณ/ความรูสึก 

(18.60%) 

4 สํานวนภาษาเปรียบเทียบ 

(5.10%) 

สํานวนภาษาเปรียบเทียบ 

(4.54%) 

สํานวนภาษาเปรียบเทียบ 

(4.65%) 

5 สํานวนสภุาษิตประกอบเรื่องราว 

(0%) 

สํานวนสภุาษิตประกอบเรื่องราว 

(0%) 

สํานวนสภุาษิตประกอบเรื่องราว 

(0%) 
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จากตารางท่ี 46 ดานการใชสํานวน พบวา นิตยสาร ELLE, FHM และ a day มีลักษณะการ

ใชสํานวนท่ีตรงกัน 5 ลําดับ แตมีความถ่ีท่ีแตกตางกัน ซ่ึงพบการใชสํานวนภาษาตางประเทศมากท่ีสุด

เปนลําดับแรก โดยนิตยสาร ELLE คิดเปนรอยละ 43.87  นิตยสาร FHM คิดเปนรอยละ 45.45 และ

นิตยสาร a day คิดเปนรอยละ 44.18 ซ่ึงเปนการใชสํานวนภาษาท่ีมีลักษณะเปนสํานวนและรูป

ประโยคจากภาษาอังกฤษมาใชรวมอยูในประโยคภาษาไทยอยางเห็นไดชัด ลําดับรองลงมาคือ การใช

สํานวนภาษาพูด โดยนิตยสาร ELLE รอยละ 35.71  นิตยสาร FHM รอยละ 38.63  และนิตยสาร    

a day รอยละ 32.55  การใชสํานวนภาษาแสดงอารมณ/ความรูสึก  นิตยสาร ELLE รอยละ 15.30  

นิตยสาร FHM รอยละ 11.36 และนิตยสาร a day รอยละ 18.60 และการใชสํานวนภาษา

เปรียบเทียบ นิตยสาร ELLE รอยละ 5.10  นิตยสาร FHM รอยละ 4.54 และนิตยสาร a day รอยละ 

4.65 ตามลําดับ โดยไมพบการใชสํานวนสุภาษิตประกอบเรื่องราว ซ่ึงการใชสํานวนของนิตยสารป 

พ.ศ.2554 มีความสอดคลองตรงกับการใชสํานวนของนิตยสารป พ.ศ.2555 ในทุกลําดับ 

 

ตารางท่ี 47: แสดงลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาดานการใชประโยค ในนิตยสารวัยรุน  

     เลมเดือนกันยายน ป พ.ศ. 2554 

 

ลําดับ 
ดานการใชประโยค 

ELLE FHM a day 

1 ละสวนประกอบบางสวนของ

ประโยค 

(37%) 

ละสวนประกอบบางสวนของ

ประโยค 

(47.36%) 

ละสวนประกอบบางสวนของ

ประโยค 

(38.88%) 

2 เรียงสวนประกอบ 

ของประโยคอยางอิสระ 

(35%) 

เรียงสวนประกอบ 

ของประโยคอยางอิสระ 

(26.31%) 

เรียงสวนประกอบ 

ของประโยคอยางอิสระ 

(33.33%) 

3 ผูกประโยคยาวเน้ือหาซับซอน 

(22%) 

ประโยคไมตรงตามเจตนา 

ของผูสงสาร 

(15.78%) 

ผูกประโยคยาวเน้ือหาซับซอน 

(16.66%) 

4 ประโยคไมตรงตามเจตนา 

ของผูสงสาร 

(4%) 

ผูกประโยคยาวเน้ือหาซับซอน 

(10.52%) 

ประโยคไมตรงตามเจตนา 

ของผูสงสาร 

(11.11%) 

5 ประโยคภาษางานประพันธ 

โวหาร ภาพพจน 

(2%) 

ประโยคภาษางานประพันธ 

โวหาร ภาพพจน 

(0%) 

ประโยคภาษางานประพันธ 

โวหาร ภาพพจน 

(0%) 
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จากตารางท่ี 47 ดานการใชประโยค พบวา นิตยสาร ELLE  FHM และ a day มีลักษณะการ

ใชประโยคท่ีตรงกัน 2 ลําดับ แตมีความถ่ีท่ีแตกตางกัน ซ่ึงพบลักษณะการใชประโยคท่ีมีการละ

สวนประกอบบางสวนของประโยคมากท่ีสุดเปนลําดับแรก โดยนิตยสาร ELLE คิดเปนรอยละ 37  

นิตยสาร FHM คิดเปนรอยละ 47.36 และนิตยสาร a day คิดเปนรอยละ 38.88 รองลงมาคือ การ

เรียงลําดับสวนประกอบของประโยคอยางอิสระ นิตยสาร ELLE รอยละ 35  นิตยสาร FHM รอยละ 

26.31 และนิตยสาร a day รอยละ 33.33  

ซ่ึงการใชประโยคลําดับท่ี 1 และ 2 ของนิตยสารท้ังสองฉบับมีความถ่ีใกลเคียงกันและ

สอดคลองตรงกันกับลําดับท่ี 1 ของดานการใชสํานวน คือ การใชสํานวนภาษาตางประเทศ ท้ังของ

นิตยสารป พ.ศ.2554  พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2556 ท่ีมีลักษณะของโครงสรางประโยคอยางอิสระและมี

การละบางสวนของประโยคตามลักษณะประโยคในภาษาตางประเทศ  

สําหรับนิตยสาร ELLE มีลักษณะการใชประโยคลําดับรองลงมาจากการใชประโยคท่ีมีการละ

สวนประกอบบางสวนของประโยค และการเรียงลําดับสวนประกอบของประโยคอยางอิสระ คือ การ

ผูกประโยคยาวท่ีมีเนื้อหาซับซอน รอยละ 22  การใชรูปประโยคท่ีไมตรงตามเจตนาของผูสงสาร รอย

ละ 4 และการใชประโยคท่ีเปนภาษางานประพันธ โวหาร ภาพพจน รอยละ 2 ตามลําดับ  

นิตยสาร FHM มีลักษณะการใชประโยคลําดับรองลงมาจากการใชประโยคท่ีมีการละ

สวนประกอบบางสวนของประโยค และการเรียงลําดับสวนประกอบของประโยคอยางอิสระ คือ การ

ใชรูปประโยคท่ีไมตรงตามเจตนาของผูสงสาร รอยละ 15.78  การผูกประโยคยาวท่ีมีเนื้อหาซับซอน 

รอยละ 10.52  ตามลําดับ โดยไมพบการใชรูปประโยคท่ีเปนภาษางานประพันธ โวหาร ภาพพจน 

สวนนิตยสาร a day มีลักษณะการใชประโยคท่ีรองลงมาจากการใชประโยคท่ีมีการละ

สวนประกอบบางสวนของประโยค และการเรียงลําดับสวนประกอบของประโยคอยางอิสระ คือ การ

ผูกประโยคยาวท่ีมีเนื้อหาซับซอน รอยละ 16.66  การใชรูปประโยคท่ีไมตรงตามเจตนาของผูสงสาร 

รอยละ 11.11  ตามลําดับ โดยไมพบการใชรูปประโยคท่ีเปนภาษางานประพันธ โวหาร ภาพพจน 

   



บทท่ี 5 

ผลการวิจัย 

อิทธิพลจากสภาพสังคม ชวงป พ.ศ.2554 – 2556 
 

 การศึกษาเรื่อง “การเปลี่ยนผานภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุน” ผูศึกษาใชวิธี

วิเคราะหเนื้อหาเฉพาะสวนท่ีเปนวัจนภาษา ไดแก ลักษณะการใชคํา การใชสํานวน และการใช

ประโยคบนโฆษณาในนิตยสารวัยรุน เลมเดือนมกราคม พ.ศ.2556  ไดแก นิตยสาร SEVENTEEN, 

ELLE, FHM และ a day  เลมเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 ไดแก นิตยสาร ELLE  และ a day เลม

เดือนกันยายน พ.ศ.2554 ไดแก นิตยสาร ELLE, FHM และ a day รวม 9 เลม รวมจํานวน 152 

ชิ้นงานโฆษณา ผลการวิจัยครั้งนี้พบวาลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุนใน

ชวงเวลาดังกลาวไมพบการเปลี่ยนผาน แตไดพบวาภาษาเพ่ือการโฆษณาไดรับอิทธิพลจากสภาพสังคม

ในมิตติางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงในชวงป พ.ศ.2554 – 2556 โดยสภาพสังคมท่ีมีอิทธิพลตอการใชภาษา

โฆษณามีความสอดคลองเชื่อมโยงและปรากฏตอเนื่องในทุกชวงปท่ีศึกษา ดังท่ีผูวิจัยจะอธิบายตอไป

ไมพบการเปลี่ยนผานใดๆ ดังคําอธิบายจากภาพท่ี 3  

 

ภาพท่ี 3: แสดงสภาพสังคมท่ีมีอิทธิพลตอการใชภาษาโฆษณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมพบการเปลี่ยนผานของภาษา 

นายกรัฐมนตรีหญิง 

คนแรกของประเทศ 

นางสาวยิ่งลักษณ 

ชินวัตร 

เหตุมหาอุทกภัย 

คร้ังรายแรงที่สุดของ 

ประเทศไทย 

ในรอบ 50 ป 

การเตรียมความ

พรอมในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

ในป พ.ศ.2558 

ความเจริญกาวหนา 

ทางเทคโนโลยี 

ในยุคโลกาภวิัฒน 

(Globalization) 
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 จากภาพท่ี 3 ขางตน ผูวิจัยขอใหคําอธิบายถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลสงผลตอการใชภาษาเพ่ือการ

โฆษณาในนิตยสารวัยรุน ดังนี้ 

1) นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

ปจจัยทางดานการเมืองชวงระหวางป พ.ศ.2554 - 2556 นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร ดํารง

ตําแหนงนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย ตั้งแตวันท่ี 5 สิงหาคม 2554 ถึงวันท่ี 9 ธันวาคม 

2556 และรักษาการนายกรัฐมนตรี ถึงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2557 ผูซ่ึงทําหนาท่ีผูนําประเทศพรอมเปน

ผูนํากระแสตางๆ ในสังคมอยางแพรหลายกระท่ังมีการเรียกขานสถานการณท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาท่ี

นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร ดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตร ีวาเปนผูสราง “ปรากฏการณยิ่งลักษณ 

ฟเวอร” ซ่ึงปรากฏการณดังกลาวไดใหความสําคัญในประเด็นดานการสื่อสารของนายกรัฐมนตรีเปน

สําคัญ ดังท่ีบทความและขาวในสื่อตางๆ วิพากษวิจารณกันอยางกวางขวาง (“ปญหาการสื่อสารของ

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ ชินวัตร”, 2555) เชน การใชถอยคําท่ีไมเหมาะสม การใชคําไมถูกตอง และ

ความบกพรองในการพูดทําใหความหมายผิดเพ้ียน อันเปนเหตุท่ีกอใหเกิดความลมเหลวในการสื่อสาร

ได สําหรับการใชถอยคําท่ีไมเหมาะสม ท่ีชัดเจนท่ีสุดก็คือ คําวา “เอาอยู” ท่ีปรากฏในเหตุการณมหา

อุทกภัยเม่ือป พ.ศ.2554 ถือเปนคําพูดท่ีมีความหมายเชิงลบสองแงสองงาม ผูรับสารสามารถแปล

ความหมายไปในทางท่ีไมเหมาะสมได ซ่ึงปรากฏในเวลาเพียงไมนานผูคนในสังคมแปลความหมายไป

ในทางลบอยางกวางขวางเพ่ือลอเลียนและตอกย้ําสถานการณการแกไขปญหาน้ําทวมใหญ โดยคําวา 

“เอาอยู” สามารถเลือกใชคําท่ีเหมาะสมมากกวาได เชน “รับมือได” ซ่ึงเม่ือการสื่อสารและการใช

ภาษาของผูนําประเทศถูกจับตามองในทุกเวลาจึงทําใหสื่อมวลชนจับจองและรายงานขาว บทความ

โดยสื่อสารขอความท่ีไมถูกตอง และถอยคําท่ีไมเหมาะสมอยางตอเนื่อง ผูรับสารจึงไดรับรูถอยคํา

ภาษาเหลานั้นอยางหลีกเลี่ยงไมได การใชถอยคําภาษาในสื่อมวลชนจึงนับเปนอิทธิพลสําคัญประการ

หนึ่งท่ีสงผลใหผูรับสารใชภาษาอยางผิดเพ้ียนไมถูกตองไดในวงกวาง เพราะการสื่อสารนั้นคือหัวใจ

สําคัญของสังคมมนุษยในปจจุบันท่ีผูคนมีอิสระในการเลือกรับขอมูลขาวสารและมีชองทางในการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงของขาวสารไดมากมาย หากผูสงสารกระทําการผิดพลาดบอยครั้งความ

นาเชื่อถือยอมลดลงไป  

นอกจากนี้ “ปรากฏการณยิ่งลักษณฟเวอร” สะทอนใหเห็นวา บทบาทของผูหญิงมี

ความสําคัญสูงข้ึนมากในสังคมและประชาชนคนไทยใหความสนใจในความแปลกใหมท่ีประเทศไทยมี

นายกรัฐมนตรีผูหญิงเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร ผูหญิงสวนมากในสังคมจึงมีอิทธิพลตอวงการตางๆ 

ในสังคมมากข้ึน ผูหญิงมีความกลาเปดเผยตัวตนและแสดงออกผานสื่อสังคมอยางม่ันใจมากยิ่งข้ึน สื่อ

โฆษณาจึงปรากฏลักษณะการใชภาษาท่ีมีการสัมผัสคลองจองอยางนุมนวลสอดคลองกับลักษณะนิสัย

ของคนไทยท่ีเปนคนเจาบทเจากลอน เม่ือคลองจองจะทําใหขอมูลภาษานาจดจําและจดจําไดงายข้ึน 

และตรงกับลักษณะเฉพาะของการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาท่ีสั้น กระชับ รวมถึงการใชคําสัมผัสคลอง
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จองยังสามารถสื่อสารในลักษณะของขอความโฆษณาเพ่ือมุงเนนการสรางความเชื่อใหผูรับสารมีความ

เชื่อวาเราเปนพวกเดียวกัน ใหผูรับสารมีทัศนคติท่ีดีและมีความเขาใจท่ีตรงกันกับความหมายท่ีนัก

โฆษณาตองการสื่อสาร สอดรับกับลักษณะเฉพาะของความเปนผูหญิงท่ีมีบทบาทตอสังคมอยางมาก

ในชวงเวลาดังกลาว เม่ือเวลาผานไปไมนานกระแส “ปรากฏการณยิ่งลักษณฟเวอร” ไดผันแปรไปดวย

ปจจัยตางๆ ทําใหสถานการณทางการเมืองมีความตึงเครียดเพ่ิมข้ึน จึงอาจเปนเหตุใหพบการใชคํา

สัมผัสบนโฆษณาในนิตยสารวัยรุน ในป พ.ศ.2556 มีปริมาณลดลง โดยเฉพาะลักษณะการใชคําใน

นิตยสาร Seventeen ป พ.ศ.2556 ท่ีพบการใชคําภาษาตางประเทศท่ีมาจากภาษาอังกฤษมากกวา

การใชคําสัมผัส 

 

2) เหตุมหาอุทกภัยครั้งรายแรงท่ีสุดของประเทศไทยในรอบ 50 ป 

เม่ือป พ.ศ.2554 ประเทศไทยในหลายจังหวัดท่ัวทุกภูมิภาคไดเกิดเหตุมหาอุทกภัยครั้ง

รายแรงท่ีสุดของประเทศไทยในรอบ 50 ป หลายพ้ืนท่ีในหลายจังหวัดประสบอุทกภัยกันท่ัว 

แมกระท่ังกรุงเทพมหานคร ผูคนในสังคมทุกแวดวงคนทุกวงการจึงไดแสดงออกถึงความมีน้ําใจ

ชวยเหลือเก้ือกูลกันในทุกทางท่ีพอชวยเหลือผูอ่ืนไดก็จะรวมใจกันลงในทุกพ้ืนท่ีเพ่ือแบงเบาความทุกข

เพ่ิมความสุขใหแกกัน บรรยากาศของประเทศไทยในชวงเวลาดังกลาวจึงเต็มไปดวยความทุกขแตเปน

ความทุขท่ีทุกคนพรอมจะแบงปนความสุขใหแกกัน ดังนั้น ประเด็นขางตนจึงอาจเปนเหตุผลสําคัญท่ี

สงผลใหนักโฆษณามีการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารของสินคา/การบริการบนโฆษณาในนิตยสารวัยรุนมี

ทิศทางไปในเชิงบวกมีการใชคําสัมผัสคลองจองของพยัญชนะและสระอยางชัดเจนในเนื้อหาท่ีสื่อสาร

กับผูรับสาร ซ่ึงแสดงออกถึงการใชภาษาอยางมีชีวิตชีวา มีความนุมนวล สรางความผอนคลายใหแก

ผูคนในสังคม และทําใหเนื้อหาโฆษณาเปนท่ีนาจดจําและจดจําไดงาย เพราะสื่อมีอิทธิพลตอทัศนคติ

และความเชื่อของผูรับสาร  

 

3) การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 

จากผลการวิจัยปรากฏลักษณะการใชภาษาดานการใชคํา สํานวน และประโยคท่ีมีทิศทาง

โนมไปดานการใชภาษาตางประเทศจากภาษาอังกฤษอยางเห็นไดชัด อาจเนื่องมาจากอิทธิพลทางดาน

การตางประเทศ การเปดประเทศและการเปลี่ยนผานประเทศสูการเปนประชาคมอาเซียน ดังท่ีในการ

ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 13 เม่ือป พ.ศ.2550 ท่ีประเทศสิงคโปร ผูนําอาเซียนไดลงนามในกฎ

บัตรอาเซียนซ่ึงเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนท่ีจะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของอาเซียนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคและเปาหมาย โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ.2558  สอดคลองกับนโยบายการ

ตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร ท่ี
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ระบุวา “เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน โดยสงเสริมความรวมมือท้ัง

ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพ่ือเสริมสรางความเขาใจอันดีและความใกลชิดระหวางกัน 

อันจะนําไปสูการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การสงเสริมการทองเท่ียว การ

ขยายการคมนาคมขนสง และความรวมมือดานอ่ืนๆ ภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคเพ่ือสงเสริม

ความเปนเพ่ือนบานท่ีดีตอกัน และสรางความสามัคคีสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและสงเสริมความรวมมือกับประเทศอ่ืนๆ ใน

เอเชียภายใตกรอบความรวมมือดานตางๆ และเตรียมความพรอมของทุกภาคสวนในการเขาสู

ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และความม่ันคง”  

(“คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี”, 2554)  

นอกจากนี้ จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 14 ท่ีประเทศไทยเปนเจาภาพ เม่ือป พ.ศ.

2552 ไดรับรองปฏิญญาชะอํา-หัวหิน วาดวยแผนงานสาํหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนท้ัง 3 เสา

หลัก เพ่ือดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ.2558 ดังนั้น 

ในชวงป พ.ศ.2554-2556 จึงนับเปนชวงระหวางการเตรียมความพรอมในการขับเคลื่อนประเทศไทย

ไปสูการเปดประเทศเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 และจากท่ีมีขอกําหนดในกฎบัตรอาเซียน

ขอ 34 วา “The working language of ASEAN shall be English” “ภาษาท่ีใชในการทํางานของ

อาเซียนคือภาษาอังกฤษ” และจากขอมูลการใชภาษาอังกฤษของชาวอาเซียนท่ีพบในป พ.ศ.2555 

พบวา ประเทศไทยมีประชากร จํานวนประมาณ 65.7 ลานคน มีจํานวนผูใชภาษาอังกฤษ จํานวน

ประมาณ 6.5 คน คิดเปนรอยละ 10 (“EF EPI English Proficiency Index”, 2012) รวมถึงเหตุผล

ท่ีประเทศในอาเซียนประเทศอ่ืนๆ เคยเปนอาณานิคมของประเทศตะวันตกจึงมีทักษะและตนทุนใน

การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษไดอยางกวางขวางและลึกซ้ึง เหตุผลดังกลาวขางตนจึงถือเปนเหตุให

ภาษาในการสื่อสารของสื่อมวลชนถูกลดทอนความจําเปนในการใชคําและรูปประโยคตามลักษณะ

ไวยากรณภาษาไทยลงไป และรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกท่ีเรียบงายไมซับซอนเขามาผสมผสานและใช

งานทดแทนกัน 

รวมถึงสอดคลองกับประเด็นหลักในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดานการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ภายใตการบริหารงานของ นายพงศเทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีระบุวา การเรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูศึกษาดวยการผลิตและ

พัฒนากําลังคนใหตรงกับอุปสงคท้ังภายในประเทศและระดับสากล โดยมุงเนนการผลิตและพัฒนา

กําลังคนไทยใหมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและมีศักยภาพเพียงพอไปทํางานในตางประเทศ

ได และเตรียมคนไทยใหมีความพรอมในเขาสูประชาคมอาเซียนดวย ซ่ึงประเด็นตางๆ ขางตนอาจเปน

เหตุผลสําคัญระดับชาติและนานาชาติท่ีสงผลใหอิทธิพลทางภาษา วัฒนธรรมและการสื่อสารของชาว

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและชาวตะวันตกเขามาแทรกซึมในการสื่อสารของคนไทย นักโฆษณา
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จึงนิยมใชภาษาเพ่ือการสื่อสารของสินคา/การบริการบนโฆษณาในนิตยสารวัยรุนดวยถวยคําสํานวน

ภาษาตางประเทศเชื่อมโยงกับภาษาไทยในสื่อแขนงตางๆ อยางแพรหลายและเห็นไดชัดมากยิ่งข้ึน 

 

4) ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน (Globalization) 

ประเด็นดานความเจริญกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคการสื่อสารไร

พรมแดน เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมภาษาในสื่อตางๆ ดังท่ี วิจารณ พานิช (2555) ระบุไววา 

ปจจุบันเขาสูยุคโลกาภิวัฒน (Globalization) ท่ีมีความเชื่อมโยงชัดเจนกับความเปนนานาชาติ 

(Internationalization) ซ่ึงสื่อความหมายครอบคลุมถึงทุกมิติรอบดาน ไดแก ความสัมพันธระหวาง

ประเทศท่ีเก่ียวเนื่องกับแนวความคิด ทรัพยากร คน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความรู สินคา บริการ 

เทคโนโลยี สถาบัน และระบบตางๆ อันนําไปสูวัฒนธรรมการแขงขันและความรวมมือทางธุรกิจ

การคาท่ีเม่ือมีการดําเนินการอยางเขมขนก็ยิ่งสงผลทําใหโลกาภิวัตนเขมแข็งยิ่งข้ึน สอดรับกับความ

รวมมือดานตางประเทศระดับนานาชาติของรัฐบาลท่ีระบุวา ประเทศซ่ึงมีความรวมมือกับประเทศไทย

ระดับทวิภาคีในภูมิภาคตางๆ ไดแก เอเชีย ยุโรป อเมริกา/แคนาดา อเมริกาใต ตะวันออกกลาง 

แอฟริกา และแปซิฟก ซ่ึงหลากหลายประเทศในภูมิภาคดังกลาวตางมีวัฒนธรรมในดานตางๆ ท่ี

แตกตางกัน เม่ือไดสรางความรวมมือระหวางกันแลวจึงจะสงผลใหการเขามาของวัฒนธรรมการ

สื่อสารมีความหลากหลายและเขมขนยิ่งข้ึน สงผลตอความเคลื่อนไหวทางดานสังคมและวัฒนธรรมท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ความตองการของมนุษยก็ยอมไมมีท่ีสิ้นสุดเชนกัน การเปลี่ยนแปลง

บนโลกจึงแปรผันไปตามยุคสมัยหากสังคมเปลี่ยนภาษาซ่ึงเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมก็ยอม

เปลี่ยนแปลงตามไป จึงเปนเหตุใหวัฒนธรรมภาษาดั้งเดิมของไทยท่ีมีความสลับซับซอน ลึกซ้ึง เขาใจ

ไดยากถูกสอดแทรกและแปรเปลี่ยนไปดวยการเขามาของรูปแบบของการสื่อสารในรูปประโยคท่ี

แตกตางไปจากมาตรฐานภาษาไทย  

ดังนั้น การใชภาษาเพ่ือการโฆษณาจึงถูกลดทอนความถูกตองตามหลักไวยากรณลงไป สงผล

ใหผูรับสารเกิดการเรียนรูและยอมรับวัฒนธรรมภาษาแบบผสมผสานท่ีมีความแปลกใหมเขามาใชงาน

อยางไมรูสึกวาเปนความผิดพลาดท่ีไมไดคํานึงถึงความถูกตองตามรากฐานวัฒนธรรม ประเพณี และ

ไวยากรณทางภาษาดั้งเดิมของไทย ซ่ึงตรงกับลักษณะเฉพาะของภาษาโฆษณาท่ีมีกลวิธีการใชภาษา

และรูปประโยคท่ีแตกตางไปจากภาษาไทยมาตรฐานเพ่ือสรางความโดดเดนเนนแสดงออกทางอารมณ

ความรูสึกตอผูรับสาร และชี้ใหเห็นถึงคุณภาพของสินคา/การบริการเพ่ือจูงใจผูบริโภค นักเขียนบท

โฆษณาจึงมักจะลดทอนความซับซอนของประโยคเพ่ือสื่อความหมายท่ีกระชับรัดกุมใหผูอานจดจําได

งาย สอดคลองกับแนวคิดของ อิงอร  พ่ึงจะงาม (2554) ท่ีใหนิยามภาษาโฆษณาไววา เปนภาษาท่ีผูสง

สารถายทอดไปยังผูบริโภคกลุมเปาหมายเพ่ือจุดประสงคในการโนมนาวใจ ใหสนใจเกิดการยอมรับใน

ตัวสินคาหรือผลิตภัณฑนั้นๆ มีการใชภาษาท่ีงาย สั้น กระชับ ไมเปนทางการ มีลูกเลนทางภาษา 
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จากผลการวิจัยดานการเปลี่ยนผานภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุน ชวงป พ.ศ.2554 

– 2556 ซึงไมพบการเปลี่ยนผานของโครงสรางทางภาษาในการโฆษณาท้ังในดานการใชคํา การใช

สํานวน และการใชประโยค เนื่องมาจากผลการใชภาษาในกลุมตัวอยางมีลักษณะใกลเคียงและ

สอดคลองกันในทุกมิติ ภาษาโฆษณาในชวงเวลาดังกลาวจึงไมปรากฏการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยน

ผานอยางตอเนื่อง อันนํามาสูการวิเคราะหขอมูลทางดานสภาพสังคม ชวงระหวางป พ.ศ.2554 – 

2556 ท่ีมีอิทธิพลตอการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุนดังท่ีปรากฏ 4 ประเด็นขางตน 

พบวา ถึงแมลักษณะโครงสรางการใชภาษาจะไมเกิดการเปลี่ยนผานอยางเปนนัยยะสําคัญ แตสภาพ

สังคมในชวงเวลาท่ีแตกตางกันกลับสงผลใหภาษาในการโฆษณาหรือภาษาในสื่อปรากฏลักษณะ

ขอความท่ีสื่อสารสอดคลองกับประเด็นท่ีเกิดข้ึนในสังคม เสมือนเปนการใหความหมายอธิบายความ

เปนไปของสังคมในชวงเวลาดังกลาว เพราะภาษาถือเปนเครื่องมือท่ีสะทอนและบงบอกความเปนจริง

ในสังคมเม่ือความเปนไปของสังคมปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา เชน การเปลี่ยนรัฐบาล การเปลี่ยน

นายกรัฐมนตรี การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเขามาและจากไปของภัยธรรมชาติ การ

พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางการคาการลงทุนในระดับโลก การเขามาของสื่อใหมและ

เทคโนโลยี หรือการเปลี่ยนแปลงทางความคิดความรูสึกของผูคนในสังคม เปนตน เม่ือภาษาเปน

เครื่องมือสะทอนและบงบอกความเปนจริงของสังคม ดังนั้น ทามกลางความเปลี่ยนแปลงยอมไดรับ

การถายทอดและสื่อสารการเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งใหมเสมอ ถึงแมวาภาษาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได

หลากหลายประเด็นดังท่ีกลาวขางตน แตความเปลี่ยนแปลงดังกลาว นักภาษาศาสตรถือวาเปน

ธรรมชาติของภาษาท่ียังไมตายเพราะภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวันจะตองมีการเปลี่ยนแปรคือ ความ

หลากหลายของการใชภาษาในสถานการณท่ีแตกตางกันโดยท่ีความหมายไมเปลี่ยนแปลง ซ่ึงหากการ

เปลี่ยนแปรเกิดข้ึนอยางถาวรจึงจะเรียกวาภาษามีการเปลี่ยนแปลง (พิณทิพย ทวยเจริญ, 2544) และ

หากภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลงตอเนื่องจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งจึงจะเรียกวามีการเปลี่ยนผานทาง

ภาษา ซ่ึงสอดคลองตามแนวความคิดของ สะเพียร (Sapir, 1936 อางใน วิโรจน อรุณมานะกุล, 

2555) ท่ีใหความเห็นวา ไมมีเหตุผลใดท่ีภาษาจะไมมีการเปลี่ยน ความเชื่อท่ีวาภาษาเปนระบบคงท่ี

เปนความเชื่อท่ีผิด ดังนั้น สําหรับการใชภาษาในรูปแบบสมัยนิยมของนักโฆษณา เชน การใชคํา “เอา

อยู” เลียนแบบคํานิยมของ นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ท่ีใชอยางแพรหลายในชวง

เกิดเหตุมหาอุทกภัยเม่ือป พ.ศ.2554 เพ่ือสื่อความหมายถึงการรับมือหรือการจัดการเหตุการณนั้นได 

มีการใชภาษาท่ีเปลี่ยนแปรไปจากคําท่ีควรสื่อสารในสื่อ แตการสื่อความหมายยังคงตีความไดเชนเดิม

ไมเปลี่ยนแปลง เปนตน จึงถือวาเหตุดังกลาวเปนเพียงการเปลี่ยนแปร แตยังไมสรางการเปลี่ยนแปลง

หรือการเปลี่ยนผานใหกับภาษาในชวงเวลาดังกลาว  



บทท่ี 6 

อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนผานภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุน” มีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนผานของภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุน ชวงระหวางป พ.ศ.2554 – 

2556 ซ่ึงไมพบการเปลี่ยนผานของภาษาในชวงเวลาดังกลาว และเพ่ือศึกษาอิทธิพลจากสภาพสังคม 

ในชวงระหวางป พ.ศ.2554 – 2556 ตอการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุน ซ่ึงไมพบการ

เปลี่ยนผานของภาษาเชนเดียวกัน แตพบวาสภาพสังคมในชวงปดังกลาวสงผลและมีอิทธิพลตอการใช

ภาษาโฆษณา ซ่ึงภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจระหวางกันของคนในสังคม   

ท่ีมีการผันแปรไปตามเง่ือนไขของกาลเวลา งานวิจัยครั้งนี้จึงมีขอแตกตางจากงานวิจัยอ่ืนท่ีผานมาท่ี

ปรากฏเพียงมิติทางดานระยะเวลาท่ีมีอิทธิพลตอการใชภาษาในสื่อตางๆ เทานั้น แตงานวิจัยครั้งนี้ได

ศึกษาเพ่ิมเติมถึงมิติทางดานสภาพสังคมท่ีมีอิทธิพลตอการใชภาษาอีกดวย ดังท่ี รัชนินท พงศอุดม 

(2548) ใหความคิดเห็นวา ภาษาโฆษณาคือประเภทของการสื่อสารประเภทหนึ่งท่ีมุงเนนการใหขอมูล

ของสินคา/การบริการ รวมถึงการโนมนาวใหผูรับสารตัดสินใจซ้ือสินคาหรือเลือกรับการบริการ  

โฆษณานับวาเปนวาทกรรมท่ีนาสนใจในการศึกษาปรากฏการณทางภาษาและปรากฏการณทางสังคม 

ท้ังนี้เพราะวาทกรรมโฆษณาเปนผลผลิตทางสังคมท่ีมีการเคลื่อนไหวไปตามสภาวการณตางๆ อีกท้ังยัง

มีบทบาทในการสรางและสะทอนความคิดความเชื่อหรือนําเสนอแนวทางปฏิบัติตางๆ ของคนในสังคม 

ดังบทสรุปอภิปรายผลการวิจัย 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

งานวิจัยชิ้นนี้เปนการศึกษาการเปลี่ยนผานภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุน ดานการใช

คํา การใชสํานวน และการใชประโยค ประจําเดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายน ป พ.ศ.2554 – 

2556 (รวม 3 ป) จํานวน 9 เลม รวมจํานวน 152 ชิ้นงานโฆษณา โดยศึกษาเฉพาะสวนเนื้อหาท่ีเปน

พาดหัวและพาดหัวรองของขอความโฆษณา เฉพาะสวนท่ีเปนวัจนภาษาท่ีปรากฏอยูในนิตยสาร  

ผลการวิจัยพบวาลักษณะการใชภาษาโฆษณาในนิตยสารวัยรุนดังกลาวไมพบการเปลี่ยนผาน

ของภาษาท้ังดานการใชคํา การใชสํานวน และการใชประโยคในชวงท่ีทําการศึกษาวิจัย หากแตพบวา

สภาพสังคมท่ีเกิดข้ึนจริงในชวงเวลาท่ีทําการศึกษาวิจัยสงผลและมีอิทธิพลตอการใชภาษาในการ

โฆษณา เนื่องจากลักษณะการใชภาษาดานตางๆ เปนลักษณะเฉพาะของภาษาโฆษณาตั้งแตดั้งเดิม

โดยไมมีการกําหนดแบบแผนท่ีแนนอนตายตัว นักโฆษณาจึงมุงเนนการสื่อความหมายผานขอความ

โฆษณาเพ่ือแสดงออกถึงคุณประโยชนของสินคา/การบริการ และโนมนาวใหผูรับสารตัดสินใจเลือกซ้ือ

สินคา/การบริการเทานั้น สําหรับสภาพสังคมท่ีสะทอนออกมาในแตละชวงเวลาหรือตามแตยุคสมัยจะ
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มีผลสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจนเนื่องดวยคานิยมการใชภาษาของสื่อจะนําเอาคําหรือขอความท่ี

ไดรับความนิยมในแตละชวงเวลามานําเสนอในขอความโฆษณาเพ่ือสรางความนาเชื่อถือวาเปนกลุม

เปนพวกเดียวกันอันจะสงผลใหสินคา/การบริการไดรับความสนใจหรือไดรับการตัดสินใจเลือกในท่ีสุด 

ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ วิทย ศิวะศริยานนท (2544) ท่ีมีความคิดวา ผูเขียนจะนิยมการถายทอด

แนวคิดหรือความในใจเก่ียวกับสภาพสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ศาสนา ปรัชญา หรือการเมือง 

ในงานเขียนตางๆ 

ผลการศึกษาวิจัยดานการใชคํา พบวา ลักษณะการใชคําสัมผัสเปนลักษณะของการใชคําท่ี

พบความถ่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือ ลักษณะการใชคําภาษาตางประเทศ และลักษณะการใชคําซํ้า 

ตามลําดับ โดยไมพบการเปลี่ยนผานของภาษาซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของ พาทินธิลักษณ  

ศิริชัย (2551) ท่ีไดศึกษาโครงสรางและภาษาโฆษณาในคําโปรยปกแผนวีซีดีภาพยนตรไทย พบวา 

การใชคําสัมผัสเปนลําดับแรกของการใชคําท่ีพบท้ัง 6 ชนิด ซ่ึงพบท้ังสัมผัสสระและสัมผัสอักษร 

(พยัญชนะ) ท่ีมีการใชเพ่ือใหเกิดความคลองจองและนาสนใจของขอความ มีการใชคําซํ้า การใชคําทับ

ศัพท การใชคํายอและคําตัด การใชชื่อเลน ชื่อจริง คําลําดับญาติแทนบุรุษสรรพนาม และการใชคํา

ราชาศัพท และสอดรับกับงานวิจัยเรื่อง กลวิธีการใชภาษาในขอความโฆษณา: ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การใชภาษาของ พนมพร นิรัญทวี (2551) ท่ีระบุวาขอความสวนพาดหัวโฆษณาในสื่อประเภท

นิตยสารจะใชคําเพ่ือดึงดูดใจผูบริโภคหรือมีการเลนคําสัมผัสใหนาสนใจ ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้มี

ลักษณะของการใชคําแตกตางจากงานวิจัยของ สุกัลยา พงษหาญพาณิชย (2547) ท่ีไดศึกษา

เปรียบเทียบลักษณะการใชภาษาไทยในโฆษณานิตยสารสําหรับวัยรุนและผูใหญ ไดแก นิตยสาร 

SEVENTEEN และนิตยสารขวัญเรือน ซ่ึงพบวา ลักษณะการใชคําท่ีปรากฏมากท่ีสุด คือ การใชคํา

ภาษาตางประเทศ รองลงมาคือ การใชคําซํ้า และแตกตางจากการศึกษาของ ศักดิ์สิทธิ์ ลิมกุลาคมน 

(2534) ท่ีไดศึกษากลวิธีการใชคําในภาษาโฆษณาภาษาไทยทางโทรทัศนและนิตยสารไทย พบวา 

ลักษณะการใชคําท่ีพบมากท่ีสุดสําหรับกลุมเปาหมายวัยรุน คือ การใชคําซํ้า แตอยางไรก็ตามจากผล

การศึกษาครั้งนี้ไดปรากฏลักษณะการใชคําของภาษาโฆษณา 3 ลําดับแรกตรงกัน ไดแก การใชคํา

สัมผัส การใชคําภาษาตางประเทศ และการใชคําซํ้า ซ่ึงแตกตางกันเพียงความถ่ีท่ีพบเทานั้น 

ผลการศึกษาวิจัยดานการใชสํานวน พบวา ลักษณะการใชสํานวนภาษาตางประเทศเปน

ลักษณะท่ีพบมากท่ีสุดตรงกัน รองลงมาคือ การใชสํานวนภาษาพูด และการใชสํานวนภาษาแสดง

อารมณ/ความรูสึก ตามลําดับ โดยไมพบการเปลี่ยนผานของภาษาซ่ึงผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา 

การใชสํานวนภาษาตางประเทศจากภาษาอังกฤษมาใชรวมอยูในประโยคภาษาไทยอยางเห็นไดชัด 

เปนผลเนื่องมาจากนิตยสารแตละฉบับมีลักษณะเฉพาะท่ีเชื่อมโยงกับสํานวนภาษาตางประเทศ เปน

นิตยสารหัวนอก และมีการคัดเลือกโฆษณาลงตีพิมพในนิตยสารแบบอิสระ เปนตน โดยนิตยสาร 

SEVENTEEN เปนนิตยสารอเมริกัน  นิตยสาร ELLE เปนนิตยสารฝรั่งเศส   นิตยสาร FHM เปน
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นิตยสารอังกฤษซ่ึงมีการผสมผสานเนื้อหาของไทย เนื้อหาจากตางประเทศ การแปลจากตนฉบับ

ตางประเทศ และมีทิศทางการนําเสนอขอมูลไปในเชิงสากล จึงมีลักษณะการใชสํานวน

ภาษาตางประเทศท่ีมีความเปนสากลอยางเห็นไดชัด สําหรับการคัดเลือกโฆษณาลงตีพิมพในนิตยสาร

หัวนอกท้ังสามและนิตยสาร a day มีสินคา/การบริการท่ีมีความหลากหลายท้ังของไทยและ

ตางประเทศผสมผสานกัน เพ่ือใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะและความสนใจของกลุมเปาหมายของ

นิตยสาร จึงสงผลใหปรากฏสํานวนภาษาตางประเทศในนิตยสารดังกลาวเปนลําดับตน สอดคลองกับ

แนวคิดของ สุภาวดี สุประดิษฐอาภรณ (2550) ท่ีไดมองภาษาโฆษณาวามีการใชสํานวนภาษาท่ี

แตกตางจากโครงสรางในภาษาไทย คือไมยึดติดกับหลักภาษาไทยมากจนเกินไปเพ่ือใหเหมาะสมกับ

ความตองการของกลุมเปาหมายท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสอดรับกับแนวคิดของ สุชาดา เจริญนิตย (2554) ท่ี

กลาววาโฆษณาแบบท่ีมีรูปแบบไวยากรณไมปกติจะทําใหผูอานสะดุดความรูสึกทําใหเกิดความสนใจ

หรืออานทบทวนซํ้าๆ ทําใหผูอานจดจําขอความโฆษณาไดเร็วข้ึนสงผลใหโฆษณาเกิดประสิทธิภาพไดดี

ยิ่งข้ึนกวาการใชสํานวนภาษาดวยรูปแบบไวยากรณท่ีถูกตองตามหลัก 

ผลการศึกษาวิจัยดานการใชประโยค พบวา ลักษณะการใชประโยคท่ีมีการละสวนประกอบ

บางสวนของประโยค และการเรียงลําดับสวนประกอบของประโยคอยางอิสระ เปนลักษณะของการใช

ประโยคท่ีพบมากท่ีสุด โดยไมพบการเปลี่ยนผานของภาษาซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของ    

สิริวรรณ นันทจันทูล (2543) ท่ีศึกษาอิทธิพลของนิตยสารสําหรับวัยรุนท่ีมีตอการใชภาษาไทยของ

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา ลักษณะการใชประโยคท่ีปรากฏในนิตยสารสําหรับวัยรุนท่ีมี

อิทธิพลตอการใชภาษาไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในระดับมาก 2 ลําดับ ไดแก การละ

สวนประกอบบางสวนของประโยค และการเรียงลําดับสวนประกอบของประโยคอยางอิสระ และยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของ วิรัช วงศภินันทวัฒนา (2537) ท่ีศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับภาษาในนิตยสาร

สําหรับวัยรุน พบวา ลักษณะการใชประโยคในนิตยสารสําหรับวัยรุนจะเปนประโยคสั้นๆ งายๆ ซ่ึงมี

การเรียงลาํดับสวนประกอบของประโยคอยางอิสระ โดยการลดทอนหรือละสวนประกอบบางสวน

ของประโยครวมดวย ซ่ึงเปนประโยคท่ีไรแบบแผนสามารถพบเห็นวัยรุนใชกันอยูท่ัวไปใน

ชีวิตประจําวัน เพ่ือการสื่อสารท่ีชัดตรงและไมซับซอน และสอดรับกับงานวิจัยเรื่องปญหาการตีความ

ขอความโฆษณาของ สุภาวดี สุประดิษฐอาภรณ (2550) กลาวถึงการใชภาษาโฆษณาวา มีการใช

ประโยคท่ีสั้น กะทัดรัด ไมยาวหรือสั้นจนเกินไป มีความชัดเจน ไมกํากวมในขอความโฆษณา ใชภาษา

ท่ีอานหรือฟงเขาใจงายกับการบรรยายสรรพคุณสินคา อาจมีการใชสํานวนภาษาท่ีแตกตางจาก

โครงสรางในภาษาไทย กลาวคือ ไมยึดติดกับหลักภาษาไทยมากจนเกินไป เพ่ือใหเหมาะสมกับความ

ตองการของกลุมเปาหมายท่ีแตกตางกัน แตตองคํานึงถึงวาจะทําใหเกิดผลใหผูอานเขาใจผิดหรือ

เกิดผลในทางลบได รองลงมาคือ ลักษณะการผูกประโยคยาวท่ีมีเนื้อหาซับซอน ซ่ึงเปนผลการวิจัยท่ี

ขัดแยงกับลําดับแรกท่ีเปนลักษณะการใชประโยคท่ีละสวนประกอบบางสวนของประโยค แตเนื่องดวย
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โฆษณาสวนมากท่ีปรากฏในนิตยสารกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนโฆษณาประเภท

เครื่องสําอางหรือเก่ียวกับความสวยความงาม จึงมีลักษณะการใชขอความท่ีเปนประโยคท่ีผูกโยงใหมี

เนื้อหาซับซอนเพ่ือใหรายละเอียดและโนมนาวใจเปนสําคัญ สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ 

เบญจวรรณ ศริกุล, จินตนา พุทธเมตะ และอัครา บุญทิพย (2555) ท่ีศึกษาวิเคราะหภาษาในแผนพับ

โฆษณาเครื่องสําอาง ป พ.ศ.2551 พบวา การโฆษณาเครื่องสําอางพบการอธิบายคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑมากท่ีสุด โดยเปนขอความอธิบายรายละเอียดมีท้ังการใชคํา ภาพพจน และประโยคอยาง

โดดเดนเพ่ืออธิบายรายละเอียดของเครื่องสําอางและเพ่ือโนมนาวใจผูอานโฆษณา และยังสอดคลอง

กับการศึกษาวิจัยของ กาญจวัฒน   โกสิยกุล (2545) ท่ีศึกษาเรื่องวัจนลีลาและมายาคติของภาษา

โฆษณาเครื่องสําอางในนิตยสารผูหญิง พบวา โฆษณาเครื่องสําอางมีการใชลีลาภาษา 2 ลักษณะ คือ 

การใชประโยคท่ีเปนภาษาแสดงคุณสมบัติของเครื่องสําอาง  มุงแสดงรายละเอียดท่ีเปนคุณสมบัติของ

เครื่องสําอาง แสดงวัตถุประสงคการใช โดยใชภาษาเราอารมณ สรางความนาพึงใจ สรางความ

นาเชื่อถือ และสรางจินตภาพของผูอานโฆษณาดวยขอความหรือภาษาท่ีอลังการตระการตา และ

ลักษณะการใชรูปประโยคท่ีไมตรงตามเจตนาของผูสงสาร ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 

สิริวรรณ นันทจันทูล (2543) ท่ีศึกษาอิทธิพลของนิตยสารสําหรับวัยรุนท่ีมีตอการใชภาษาไทยของ

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา ลักษณะการใชประโยคท่ีปรากฏในนิตยสารสําหรับวัยรุนท่ีมี

อิทธิพลตอการใชภาษาไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในระดับพอสมควรคือ การผูกประโยค

ยาวเนื้อหาซับซอน และการใชรูปประโยคท่ีไมตรงตามเจตนา ซ่ึงผูสงสารตองการใหขอมูลบางอยาง

แกผูรับสารแตไมไดแสดงออกถึงเจตนาในการสื่อสารท่ีแทจริงโดยตรง เปนการทําใหผูรับสารเกิดขอ

สงสัย จนเกิดความสนใจติดตามขอมูลจนถึงข้ันตัดสินใจซ้ือไดในท่ีสุด ผูรับสารจึงจําเปนตองใชความรู

และประสบการณในการตีความดวย จึงเปนลักษณะการใชประโยคท่ีไมไดรับความนิยมมากนัก และ

ยังสอดคลองตรงกับผลการศึกษาของ ทัตพิชา ชลวิสูตร (2553) ท่ีศึกษาการใชภาษาสื่อสารในเว็บไซต 

www.pantip.com เพ่ือพัฒนาความเขาใจในรายวิชาภาษาสื่อสารมวลชน พบวา ดานการใชประโยค

ตามโครงสรางท่ีนํามาใชมักมีการละสวนประกอบบางอยาง หรือหากเปนประโยคตามเจตนาพบวามี

การใชประโยคท่ีไมตรงตามเจตนาท่ีตองการสื่อสารรวมดวย 

ภาพรวมของผลการศึกษาวิจัยเก่ียวกับลักษณะการใชภาษาท้ังดานการใชคํา การใชสํานวน 

และการใชประโยคขางตนซ่ึงไมพบการเปลี่ยนผานของภาษาแตไดพบวาสภาพสังคมสงผลตออิทธิพล

การใชภาษาในการโฆษณา ซ่ึงบทสรุปงานวิจัยชิ้นนี้ตรงตามแนวคิดของ วิเศษ ชาญประโคน (2550)  

ท่ีกลาวถึงการโฆษณาวา เปนการเผยแพรขอมูล แนวคิด กิจกรรม สินคาหรือการบริการตางๆ ออกสู

สาธารณชนดวยวิธีการ ชองทาง และสื่อตางๆ ท่ีเหมาะสม โดยใชภาษาโฆษณาท่ีเปนภาษามุงโนมนาว

จิตใจผูรับสารใหเกิดการคลอยตาม เปลี่ยนความคิด ชักจูงใจผูบริโภค และเกิดเปนการกระทํา ซ่ึงนัก

โฆษณาจึงไดนิยมเลือกใชคํา สํานวน และประโยคท่ีมีลักษณะของการใชภาษาท่ีสั้นกระชับ สะดุดตา 
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จดจําไดงาย มีการคําซํ้าและการใชคําสัมผัสคลองจองเพ่ือสื่อความหมายไปยังผูรับสารไดอยางรวดเร็ว 

ฉะนั้น ลักษณะการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุนท้ังในดานการใชคําสัมผัส คํา

ภาษาตางประเทศ คําซํ้า ดานการใชสํานวนภาษาตางประเทศ สํานวนภาษาพูด สํานวนภาษาแสดง

อารมณ/ความรูสึก และดานการใชประโยคท่ีมีการละสวนประกอบบางสวนของประโยค การ

เรียงลําดับสวนประกอบของประโยคอยางอิสระ การผูกประโยคยาวท่ีมีเนื้อหาซับซอน และการใชรูป

ประโยคท่ีไมตรงตามเจตนาของผูสงสาร ท่ีไดพบเปนจํานวนมากในงานวิจัยครั้งนี้นั้น เพ่ือเปนการเนน

อารมณความรูสึกของผูรับสาร เรียกรองความสนใจ และทําใหผูรับสารเกิดความม่ันใจในการตัดสินใจ

ซ้ือสินคา/บริการท่ีลงโฆษณาในท่ีสุด ถึงแมวาการใชภาษาในการสื่อสารของกลุมเปาหมายกลุมวัยรุน

จะประกอบดวยตัวแปรท่ีหลากหลาย แตการใชภาษาโฆษณาเพ่ือการสื่อสารบนสื่อนิตยสารหรือสื่อ

สิ่งพิมพอ่ืนๆ จะถือเปนขอมูลอางอิงท่ีเปนลายลักษณอักษรซ่ึงผูรับสารสามารถนําภาษาโฆษณา

เหลานั้นไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางงาย  

สําหรับมิติทางดานสังคมท่ีสงผลตอการใชภาษาโฆษณามีความสอดคลองตามแนวความคิด

ของสะเพียร (Sapir, 1936 อางใน วิโรจน อรุณมานะกุล, 2555) ท่ีวา ภาษามีไวเพ่ือการสื่อสาร

แลกเปลี่ยนความคิด ภาษาของแตละสังคมแตละวัฒนธรรมตางมีคุณคาเหมือนกัน ซ่ึง พัฒนาการของ

ภาษาและวัฒนธรรมมีความเก่ียวเนื่องควบคูขนานกัน ภาษาเปนเรื่องของการเรียนรูผานวัฒนธรรม

มากกวาท่ีจะเปนเรื่องสืบทอดตอกันทางกายภาพ ดังการเปรียบเทียบท่ีวา เด็กสามารถเรียนรูท่ีจะเดิน

ไดเองเปนเพราะความสามารถท่ีมาพรอมกับรางกายมนุษย แตคนจะพูดภาษาใดไดจะตองอยูในสังคม

ท่ีพูดภาษานั้น เชนเดียวกับการสื่อสารของนักโฆษณาท่ีมีการใชภาษาหรือถอยคําโดยหยิบยกภาษาท่ี

ปรากฏในประเด็นท่ีเกิดข้ึนจากสภาพสังคมในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งนํามาสื่อสารผานการโฆษณา ซ่ึงจะ

สงผลตอผูรับสารใหไดรับอิทธิพลทางภาษาในแตละชวงเวลาแตกตางกันไป จึงสรุปผลการวิจัยไดวา

เหตุการณหรือสภาพสังคมท่ีเกิดข้ึนในชวงป พ.ศ.2554-2556 มีสวนทําใหการใชภาษาในสื่อโฆษณามี

การเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลาแตไมไดสงผลกระทบถึงข้ันทําใหเกิดการเปลี่ยนผานทางดาน

โครงสรางภาษาและความหมายของถอยคําแตอยางใด ซ่ึงผูวิจัยขอใหความเห็นวา การใชภาษา

โฆษณาหรือภาษาในสื่อสิ่งพิมพประเภทนิตยสารท่ีออกวางจําหนายรายเดือน ถือเปนสื่อนิ่งท่ี

เปลี่ยนแปลงไดไมทันตอความคิดของคนหรือตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีความ

ขัดแยงกับการสื่อสารบนสื่อออนไลนท่ีมีลักษณะเฉพาะมีเสนแบงระหวางผูสงสารและผูรับสารไม

ชัดเจน ทุกคนสามารถเปนท้ังผูรับสารและผูสงสารไดในเวลาเดียวกัน การสื่อสารมีความเคลื่อนไหว

ตลอดเวลา เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาษาและสื่อความหมายในหลากหลายมุมมองไดอยางกวางขวาง 

การใชรูปแบบการสื่อสารเพ่ือประโยชนในรูปแบบตางๆ ก็มีความซับซอนมากข้ึน การศึกษารูปแบบ

ของการสื่อสารออนไลนจึงเปนประเด็นท่ีนาสนใจสําหรับการศึกษาวิจัยในอนาคตตอไป 
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ขอเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการเปลี่ยนผานภาษาเพ่ือการโฆษณาในนิตยสารวัยรุนมี

กลุมเปาหมายคือ วัยรุน ศึกษาในมิติเฉพาะดานภาษาโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ ในชวงเวลาท่ีกําหนด

เทานั้น จึงมีขอเสนอแนะในมิติอ่ืนๆ ท่ีแตกตาง ดังนี้ 

1) ขอเสนอแนะสําหรับนักโฆษณา 

สําหรับนักโฆษณาผูใชภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ควรกําหนดมาตรฐานภาษาโฆษณา

ดวยการยึดถือหลักความถูกตองของไวยากรณการใชภาษาบนสภาพสังคมท่ีแปรเปลี่ยนไปเปนลําดับ

ตน แลวจึงผสมผสานเขากับหลักการโนมนาวใจตามวัตถุประสงคของการสื่อสารดวยภาษาโฆษณา

ตามลําดับ เพ่ือสงผลดีตอการรับรูและการใชภาษาของผูรับสาร และเพ่ือเปนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

ดานการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาของสื่อมวลชนไดอีกนัยหนึ่ง 

2) ขอเสนอแนะสําหรับนักสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ 

สําหรับนักสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ สามารถนําขอมูลและแนวคิดจากงานวิจัยครั้งนี้ไป

ประยุกตใชออกแบบสารหรือเนือ้หาประกอบการวางแผนกลยุทธและกลวิธีการสื่อสารของงานโฆษณา

หรือการสื่อสารองคกรและตราสินคา เพ่ือขับเคลื่อนองคกรในเชิงกลยุทธใหเกิดประสิทธิผล โดย

คํานึงถึงลักษณะเฉพาะของกลุมเปาหมาย สื่อหรือชองทางท่ีใชในการสื่อสาร และสภาพสังคมในแตละ

ยุคสมัยตามสภาวการณเปนปจจัยหลัก ผานการวิเคราะหสถานการณและพฤติกรรมผูบริโภคเพ่ือให

การออกแบบขอความและเลือกใชถอยคําภาษามีความสอดคลองกับพฤติกรรมเฉพาะของ

กลุมเปาหมายแตละกลุม ใหสามารถวางแผนกลยุทธและกลวิธีในการสื่อสารไดดวยการสรางความรู

ความเขาใจ โนมนาวใจ หรือสามารถบริหารจัดการประเด็นภาวะวิกฤตขององคกรไดเปนอยางดี ซ่ึง

นับเปนการบริหารสัมพันธภาพอันดีระหวางองคกรตอผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของ

การมีความรับผิดชอบตอสังคม 

3) ขอเสนอแนะสําหรับการใชประโยชนของกระทรวงวัฒนธรรม 

สําหรับประโยชนของงานวิจัยครั้งนี้จะสามารถเปนขอมูลใหกระทรวงวัฒนธรรม ซ่ึงเปน

กระทรวงท่ีมีหนาท่ีดูแลเก่ียวกับวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ

ประเทศไทยใหคงอยูสืบไปนั้น ใหสามารถนําผลการวิจัยครั้งนี้ในมิติของภาษาโฆษณา การสื่อสาร และ

การรับสารของเยาวชนวัยรุน ไปเปนขอมูลตั้งตนสําหรับการสรางสรรคโครงการ/กิจกรรม หรือการ

กําหนดนโยบายเฝาระวัง/ควบคุมการใชภาษาในสื่อใหมีความถูกตองเหมาะสมเพ่ือเปนการสงเสริม

การใชภาษาของสื่อมวลชนใหเกิดผลลัพธเชิงบวกในระยะยาวใหแกเยาวชนหรือคนไทยในทุกชวงวัยได

อยางเปดกวางตอไป 
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4) ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในครั้งตอไป 

4.1 ควรทําวิจัยดวยการสัมภาษณเชิงลึกกับสื่อมวลชนหรือผูสรางขอความโฆษณาท่ีมีอิทธิพล 

ตอการใชภาษาเพ่ือการโฆษณาในสื่อตางๆ เพ่ือศึกษาวาสื่อมวลชนหรือผูสรางขอความโฆษณามี

ทัศนคติหรือมีความคิดเห็นตอการใชภาษาผานสื่ออยางไร ท้ังนี้ เพ่ือเปนการศึกษาเชิงลึกยืนยัน

ผลการวิจัยท่ีไดจากการวิเคราะหเนื้อหาและสามารถนําไปใชงานในวงกวางไดตอไป 

4.2 ควรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับทัศนคติหรือความคิดเห็นของกลุมเปาหมายหรือวัยรุนผูไดรับ 

สารท่ีเปนภาษาโฆษณาท่ีปรากฏอยูในสื่อตางๆ ในปจจุบันวา ภาษาโฆษณาท่ีไดรับรูสงผลกระทบตอ

การใชภาษาในปจจุบันและในอนาคตหรือไม ซ่ึงผลการวิจัยอาจมีความแตกตางไปจากการศึกษาวิจัย

เดิมได 

4.3 ควรศึกษาวิจัยในอนาคตโดยมุงเนนไปในดานการใชภาษาบนสื่อออนไลนดิจิทัลและ 

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอภาษาไทยสําหรับวัยรุนในปจจุบันและอนาคต  

ท้ังนี้ ผูวิจัยเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาวิจัยดานการใชภาษาโฆษณาท่ีปรากฏในสื่อ

ประเภทตางๆ ในมิติท่ีหลากหลายและแตกตางออกไป ตามขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต

ขางตน เพ่ือมุงหวังใหไดผลการวิจัยท่ีจะเปนประโยชนและเปนแนวทางในการใชภาษาโฆษณาเปน

เครื่องมือในการสื่อสารผานสื่อตางๆ อยางมีมาตรฐาน ซ่ึงภาษาโฆษณาไดสะทอนใหเห็นถึงสภาพ

สังคมในแตละชวงไดเปนอยางดี รวมถึงเปนการสะทอนใหเห็นคานิยมของวัยรุนไทยผานมุมมองของ

สื่อโฆษณาไดอยางชัดเจนทุกยุคสมัย ดังนั้น บุคคลหรือองคกรผูรับผิดชอบดานการใชภาษาใน

สื่อสารมวลชนจึงจําเปนตองมีหลักการในการเลือกใชภาษาท่ีไมผิดแปลกจนเกินไป เพ่ือเปนการคง

ความนาเชื่อถือของวงการสื่อสารมวลชนไทยในปจจุบันและอนาคต และเพ่ือเปนแนวทางในการธํารง

รักษาและอนุรักษภาษาไทยท่ีเปนเอกลักษณของชาติไวไดเปนอยางดีตอไป 
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แบบลงรหัสแบบท่ี 1 ดานการใชคํา  

ชื่อนิตยสาร    ปท่ี   เลม (วิเคราะห) ท่ี    
 

ลําดับ หนา 

ชื่อสินคา 

หรือ

บริการ 

ประเภทของ 

สินคาหรือ

บริการ 

  การใชคํา 

(วิรัช วงศภินันทวัฒนา, 2537) และ (สุกัลยา  พงษหาญพาณิชย, 2547) 
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1/01 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 1/09 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 
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แบบลงรหัสแบบท่ี 2 ดานการใชสํานวน   

ชื่อนิตยสาร    ปท่ี   เลม (วิเคราะห) ท่ี    
 

ลําดับ หนา ชื่อสินคาหรือบริการ ประเภทของสินคาหรือบริการ 

การใชสํานวน 

(วิรัช วงศภินันทวัฒนา, 2537) และ (สุกัลยา  พงษหาญพาณิชย, 2547) 

การใชสํานวน 

ภาษาตางประเทศ 

การใชสํานวน 

ภาษาแสดงอารมณ/ความรูสึก 

การใชสํานวน 

สุภาษิตประกอบเรื่องราว 

การใชสํานวน 

ภาษาพูด 

การใชสํานวน 

ภาษาเปรียบเทียบ 

2/01 2/02 2/03 2/04 2/05 
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แบบลงรหัสแบบท่ี 3 ดานการใชประโยค   

ชื่อนิตยสาร    ปท่ี   เลม (วิเคราะห) ท่ี    
 

ลําดับ หนา ชื่อสินคาหรือบริการ ประเภทของสินคาหรือบริการ 

การใชประโยค 

(วิรัช วงศภินันทวัฒนา, 2537) และ (สุกัลยา  พงษหาญพาณิชย, 2547) 

การใชประโยค 

ที่ละสวนประกอบบางสวน 

ของประโยค 

การใชประโยค 

ที่เรียงลําดับสวนประกอบ 

ของประโยคอยางอิสระ 

การใชประโยค 

ที่ผูกประโยคยาว 

ที่มีเนื้อหาซับซอน 

การใชรูปประโยค 

ที่ไมตรงตามเจตนาของผูสง

สาร 

การใชรูปประโยค 

ที่เปนภาษางานประพันธ 

โวหาร ภาพพจน 

3/01 3/02 3/03 3/04 3/05 
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