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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้ค าจากบทความนวนิยาย และวิเคราะห์ของการใช้

ค าในบทความนวนิยาย โดยการศึกษาวิจัยนี้ได้เลือกวิธีการใช้ค าเขียนผิดและเขียนถูกจากบทความนวนนิยาย
บนแอปพลิเคชันธัญวลัยทั้ง 12 หมวดหมู่ จ านวน 36 เรื่อง ผลการศึกษาพบว่าการเลือกใช้ภาษานั้นมีผู้ใช้ภาษา
ที่ไม่ค านึงถึงความถูกต้อง ถูกความหมาย ถูกหลักไวยากรณ์ ซึ่งภาษาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญส่วนหนึ่งของ
การสร้างงานเขียนประเภทนวนิยาย โดยผู้แต่งมีกลวิธีการเลือกใช้ค า เช่น ค าภาษาต่างประเทศ ค าทับศัพท์ ค า
แสลง ค าซ้ า ค าซ้อน ค าที่ให้เกิดจินตภาพ ค าที่มีความหมายโดยนัย เป็นต้น มาแสดงให้เห็นลักษณะท่าทาง 
อารมณ์ความรู้สึก ความคิดของตัวละครที่ซับซ้อน   ท าให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและมีอารมณ์ร่วมไปกับตัว
ละคร ดังนั้น สิ่งเหล่านี้จึงต้องอาศัยการถ่ายทอดเรื่องราว กลวิธีการเล่าเรื่องเพ่ือสื่อสารสิ่งต่างๆในงานเขียนสู่
ผู้อ่าน 
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Abstract 

The objectives of this study were to study word choices from novels, to analyze and 
evaluate the effectiveness of word choices used in novels. The study focused on correct 
and wrong spellings from 36 novels on Tunwalai application, covering all 12 categories. The 
findings in this study revealed that some writers did not concern on accuracy and 
preciseness, meaning, or grammar in their writings, though such word choices selection was 
an important part for creating a good piece of novel. Writers could apply a writing technique 
with word choices such as using foreign words, transliteration, slang words, reduplication, 
synonymous compound, imaginary languages or connotation. These types of words applied 
in the writing were aimed to show the characters’ characteristics, feelings and moods or 
even complex thoughts, which engaged the readers with the characters. As a result, it is 
important to pass on the story telling technique very well in order to communicate with the 
readers through the writing. 
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บทน า 
ภาษาเป็นสิ่งส าคัญในการสื่อสาร โดยภาษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วัจนภาษาเป็นภาษาพูด 

ภาษาเขียนที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และอวัจนภาษาเป็นภาษาที่ใช้สื่อความหมายโดยทางสีหน้า 
ท่าทาง ให้รู้ความหมายและอารมณ์ของผู้สื่อ ซึ่งการใช้ภาษาเกิดจากค่านิยมที่ผู้ใช้ภาษาไม่ค านึงถึงความถูกต้อง 
ถูกความหมาย หรือถูกหลักไวยากรณ์ ภาษายังถือเป็นภาษามาตรฐาน โดยมีราชบัณฑิตยสถานที่ได้ก าหนด
วิธีการออกเสียง วิธีการเขียนและสะกดค าเพ่ือให้ภาษาไทยมีเอกภาพ แต่ก็มีการใช้ค าหลายค าในปัจจุบันที่ใช้
ค าไม่ตรงกับภาษามาตรฐาน 

วิธีการเขียนงานประเภทนวนิยายนั้น สิ่งส าคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวละครที่เป็นผู้แสดงเรื่องราวต่างๆ 
ตามแต่ที่ผู้เขียนก าหนด การเสนอเรื่องราวโดยผ่านพฤติกรรมอันหลากหลายของตัวละครแต่ละตัว ผู้อ่าน
จ าเป็นต้องศึกษาลักษณะท่าทาง ตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร เพ่ือท าความเข้าใจและความรู้สึก
คล้อยตามไปกับสิ่งที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอ ดังนั้น การใช้ค าจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญส่วนหนึ่งของการ
สร้างงานเขียนประเภทนวนิยาย กลวิธีการด าเนินเรื่องนอกจากโครงเรื่อง จะประกอบด้วยการเปิดเ รื่องใน
ตอนต้น ตอนกลางของเรื่องก็นับว่ามีความส าคัญอยู่มากเช่นกัน เพราะจะต้องดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้
ติดตามเรื่องอย่างจดจ่ออยู่เสมอ การด าเนินเรื่องนั้นเป็นขั้นตอนส าคัญขั้นตอนหนึ่งในการที่จะท าให้เรื่อง
คลี่คลาย และด าเนินไปยังจุดมุ่งหมายที่ผู้เขียนต้องการ ซึ่งกลวิธีในการด าเนินเรื่องมีหลายแบบ คือ การด าเนิน
เรื่องตามปฏิทินธรรมชาติหรือด าเนินเรื่องตามล าดับเหตุการณ์ ทั้งนี้ การสร้างงานเขียนจึงต้องเลือกใช้ภาษาที่
สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ออกมาเป็นภาพ หรือการรับรู้ในมโนคติ ท าให้ผู้อ่านมองเห็นและรู้สึกเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ความรู้สึกและการเคลื่อนไหวที่เรียกว่า จินตภาพ การเป็น
นักเขียนได้นั้นต้องมีประสบการณ์ที่ใช้เวลาในการเขียนทั้งบทความและนิยายอย่างจริงจัง และให้ความสนใจใน
ด้านกลวิธีการเขียน ว่าเขียนอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักการ และถูกใจคนอ่าน หากเป็นมือสมัครเล่นเพ่ิงฝึกหัด
เขียน จะใช้ค าฟุ่มเฟือยและเขียนวกไปวนมาไม่หนึ่งก็สองครั้งในบทความนั้น เพราะขาดประสบการณ์ในการ
เขียน   

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในเรื่องการใช้ค า ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญส่วนหนึ่ง
ของการสร้างงานเขียนประเภทนวนิยาย ที่ท าให้โครงเรื่องด าเนินไปได้อย่างสมบูรณ์ หากผู้เขียนเลือกใช้ค า
เขียนผิดหรือเลือกใช้ค าที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้ผู้อ่านไม่เข้าใจหรือแปลความหมายผิดเพ้ียนไป ดังนั้นการ
เลือกใช้ค าที่ถูกต้อง จะท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร เข้าใจและรู้สึกคล้อยตามไป
กับสิ่งที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอได้อย่างเพลิดเพลินและสนุกสนาน 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการใช้ค าในบทความนวนิยาย  
2. เพ่ือวิเคราะห์ของการใช้ค าในบทความนวนิยาย 

 
เนื้อหา/ทบทวนวรรณกรรม 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพบว่า ภาษาเฉพาะกลุ่มของคนไทยรุ่นใหม่ในการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
เป็นวิธีภาษาใหม่ของภาษาไทยที่ไม่ได้เกิดจากการผสมผสานระหว่างภาษาเขียนและภาษาพูด แต่เกิดขึ้นใน
ฐานะภาษาที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้การสื่อสารกันผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยการ
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พิมพ์ ดังเช่น นวนิยาย โดยส่วนมากเข้ามาอ่านเนื่องจากเพ่ือนแนะน า และอ่านเพ่ือความเพลิดเพลิน ใช้เวลา
อ่านมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อครั้ง ซึ่งจะมีการแสดงความคิดเห็น หลังจากอ่านนวนิยาย และจะติดตามไปซื้อนว
นิยายเมื่อมีการตีพิมพ์ ในเรื่องของการเขียนนวนิยาย ส่วนมากนักเขียนนวนิยายจะมีประสบการณ์มาแล้วเป็น
เวลา 3-4 ปี โดยเข้ามาเขียนนวนิยายเนื่องจากต้องการน าเสนอผลงาน กลวิธีการเล่าใช้องค์ประกอบของนว
นิยายมี 5 วิธี คือ โครงเรื่อง ตัวละคร บทสนทนา ฉาก และบรรยากาศ ในเรื่องการใช้ภาษาในนวนิยาย เป็น
ส่วนส าคัญในการสร้างงานเขียนให้มีคุณค่า โดยผู้แต่งได้มีกลวิธีการเลือกใช้ค า วลี ประโยคแสดงภาพธรรมชาติ 
แสดงรูปร่างหน้าตา ความคิดตัวละคร การใช้ภาพพจน์ ผู้แต่งนิยมใช้อุปมา อุปลักษณ์  อติพจน์ และอารมณ์
ความรู้สึก เช่น การเลือกใช้ค าที่สื่ออารมณ์ความรู้สึกมาแสดงให้เห็นลักษณะอารมณ์ที่ซับซ้อนลึกซึ้งของตัว
ละครได้อย่างชัดเจน อีกทั้งให้ภาพสะท้อนอารมณ์ของตัวละคร อันใกล้เคียงกับชีวิตจริงของมนุษย์ได้อย่าง
ละเอียด ท าให้ผู้อ่านนึกเห็นภาพเกิดความเข้าใจ และสะเทือนอารมณ์ร่วมไปกับตัวละคร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์การใช้ค าจากบทความนวนิยาย ผู้วิจัยได้แบ่ง

วิธีการด าเนินงานออกเป็นเป็น 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1.  การรวบรวมและการศึกษาข้อมูล 
2.  วิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. การรวบรวมและศึกษาข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและแอปพลิเคชันธัญวลัยโดยศึกษา
เกี่ยวกับค าที่ใช้ในการเขียนนวนิยาย โดยส่วนมากมีการเลือกใช้ค าที่ผิด หรือเขียนค าภาษาไทยที่ผิดจากรูป
แบบเดิมตามพจนานุกรมพระราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งค าที่ใช้มีเพ่ิมขึ้นมากมาย อาจเขียนต่างกันแต่ความหมาย
เหมือนกัน โดยเกดิจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมใช้ค าและเขียนตามค่านิยม 
 
2. วิเคราะห์ข้อมูล 
 ศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการเขียนด าเนินเรื่องราว ลีลาการใช้ภาษา การเลือกใช้ค าและองค์ประกอบใน
เรื่องของการเขียนบทความนวนิยาย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลที่ได้จากบทความนวนิยายบนแอปพลิเค
ชันธัญวลัยจ านวน 12 หมวดหมู่ 36 เรื่อง มาจ าแนกค าที่เขียนผิดและค าที่เขียนถูก มีทั้งค าภาษาต่างประเทศ 
ค าทับศัพท์ ค าแสลง ค าซ้ า ค าซ้อน ค าบุพบท ค าท่ีให้เกิดจินตภาพ ค าท่ีมีความหมายโดยนัย เป็นต้น 
 

ผลการวิจัย 
  งานวิจัยเรื่องระบบวิเคราะห์การใช้ค าจากบทความนวนิยาย มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์การใช้
ค าจากบทความนวนิยาย โดยการน าโปรแกรมค้นคืนและตัดค าภาษาไทยแบบอิงพจนานุกรมมาใช้ในการ
ตรวจสอบการเลือกใช้ค าเขียนบทความนวนิยาย ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้  
 ผลการศึกษาการใช้ค าเมื่อวิเคราะห์ข้อมูล จากการจ าแนกค าที่เขียนผิด และค าที่เขียนถูก จ านวน 12 
หมวดหมู่ 36 เรื่อง พบว่าการเลือกใช้ภาษานั้นมีผู้ใช้ภาษาที่ไม่ค านึงถึงความถูกต้อง ถูกหลักไวยากรณ์ โดย
แสดงผลตัวอย่างจากการเปรียบเทียบดังตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 1 : ตัวอย่างแสดงการเปรียบเทียบค าที่เขียนผิด และค าที่เขียนถูก หมวดหมู่รักวัยรุ่น 
 ค าที่เขียนผิด ค าที่เขียนถูก  ค าที่เขียนผิด ค าที่เขียนถูก 
1 จ๊ะ จ้ะ 16 ชั่งเถอะ ช่างเถอะ 
2 คร๊า ค่ะ 17 พ่ึง เพ่ิง 
3 มั้ย ไหม 18 ใช่ป่ะ ใช่เปล่า 
4  นั้นและ นั่นแหละ 19 ป่ะๆ ไปๆ 
5 นะค่ะ นะคะ 20 จิง จริง 
6 เห้อ เฮ้อ 21 โว๊ย โว้ย 
7  เปง เป็น 22 ฝรรดี ฝันดี 
8 ช้ะม้ะ ใช่ไหม 23 ซักที สักที 
9 โทรสับ โทรศัพท์ 24 งัย ไง 
10  เจ็บจัย เจ็บใจ 25 หวัดดี สวัสด ี
11  สวัสดีคะ สวัสดีค่ะ 26 คับ ครับ 
12  มุขตลก มุกตลก 27 เพบอย เพลย์บอย 
13  สัส สัตว์ 28 จัดบูต จัดบูธ 
14 เรย เลย 29 ถูกม้ะ ถูกไหม 
15 ไอศครีม ไอศกรีม 30 จุงเบย จังเลย 
 
ตารางท่ี 2 : ตัวอย่างแสดงการเปรียบเทียบค าที่เขียนผิด และค าที่เขียนถูก หมวดหมู่ รักโรแมนติก 
 ค าที่เขียนผิด ค าที่เขียนถูก  ค าที่เขียนผิด ค าที่เขียนถูก 
1  ใหม ไหม 16  นัยท่าน นายท่าน 
2  บริษัติร์ บริษัท 17  คุน คุณ 
3  ท่านประทาน ท่านประธาน 18 ชั้น ฉัน 
4  คาสิโน กาสิโน 19 ออฟฟิต ออฟฟิศ 
5  ลายเซ็นต์ ลายเซ็น 20 ส าคัน ส าคัญ 
6  ธุระกิจ ธุรกิจ 21 ศรีษะ ศีรษะ 
7  แบงค์ แบงก์ 22 เผลอเรอ เผอเรอ 
8 ซักพัก สักพัก 23 ฤาษี ฤๅษี 
9 อพาร์ทเม้น อพาร์ทเมนท์ 24 อนุญาติ อนุญาต 
10  ผูกพันธ์ ผูกพัน 25 กระเทย กะเทย 
11 ล็อปบี้ ล็อบบี้ 26 คลีนิก คลินิก 
12  ปราณีต ประณีต 27 คฤหาสถ์ คฤหาสน์ 
13  บอดิกาด บอดี้การ์ด 28 กอร์ป กอปร 
14  จ้าวนาย เจ้านาย 29 แท๊กซ่ี แท็กซี่ 
15 ลฟิท์ ลิฟต์ 30 ขอโทด ขอโทษ 
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ตารางท่ี 3 : ตัวอย่างแสดงการเปรียบเทียบค าที่เขียนผิด และค าที่เขียนถูก หมวดหมู่ อีโรติก 
 ค าที่เขียนผิด ค าที่เขียนถูก  ค าที่เขียนผิด ค าที่เขียนถูก 
1 เล่ห์ใน เลศนัย 16 ฆาตรกร ฆาตกร 
2 นัง นาง 17 สัมนา สัมมนา 
3 แหล่ะ แหละ 18 หลงไหล หลงใหล 
4 สะเลย เสียเลย 19 กระทันหัน กะทันหัน 
5 ไฟแรงส์ ไฟแรง 20 กระหรี่ กะหรี่ 
6 ยังงี ้ อย่างนี้ 21 ชะโลม ชโลม 
7 โอ้ย โอ๊ย 22 ทนุทนอม ทะนุถนอม 
8 เลือดกบปาก เลือกกลบปาก 23 ประจัญหน้า ประจันหน้า 
9  ในตา นัยน์ตา 24 พรมจรรย์ พรหมจรรย์ 
10 นะค่ะ นะคะ 25 พิสวาท พิศวาส 
11  ซิกการ์ ซิการ์ 26 สาบแช่ง สาปแช่ง 
12 สัณญา สัญญา 27 อ้ะ อ๊ะ 
13 เห้อ เฮ้อ 28 เลือนลาง เลือนราง 
14 เลิกลา เลิกรา 29 อ่ือ อ้ือ 
15 โอกาศ โอกาส 30 ร้อนแรง ร้อนแรงส์ 
 

อภิปราย 
งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาการวิเคราะห์การใช้ค าจากบทความนวนิยาย โดยการน าบทความนวนิยาย

จากแอปพลิเคชันธัญวลัยใช้เป็นกรณีศึกษา โดยการเลือกใช้ค าในการเขียนกลวิธีการเล่าเรื่องราวในบทความนว
นิยาย ด้วยวิธีการเปรียบเทียบความสอดคล้องของผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การใช้ค าในบทความนวนิยาย มีการเลือกใช้ค าที่ผิดรูปแบบภาษาไทยตาม
พระราชบัณฑิตยสถานและหลักไวยกรณ์ เช่นค าทับศัพท์ ค าแสลง ค าซ้ า ค าซ้อน ค าที่ให้เกิดจินตภาพ ค าที่มี
ความหมายโดยนัย ซึ่งค าที่ใช้ก็เป็นการใช้ค าวัยรุ่นที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่การเขียนและความหมาย
ต่างกันตามค่านิยมในปัจจุบัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
  1. สามารถน าผลการเปรียบเทียบการใช้ค าที่เขียนผิด และค าที่เขียนถูก ไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
ระบบวิเคราะห์การใช้ค าจากบทความนวนิยาย เพ่ือที่ระบบจะสามารถตรวจสอบค าที่เขียนผิดให้เป็นค าที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับประโยคนั้นๆ 
 2. คลังค ามีการใช้ค าท่ีเป็นภาษาพูดแทนภาษาเขียนและฐานข้อมูลมีความซับซ้อนและยาก 
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กิตติกรรมประกาศ 
 บทความฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้เนื่องด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์
ภาชญา เชี่ยวชาญ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนวคิด ข้อชี้แนะ ตลอดจนข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่
งานวิจัย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ธนากร อุยพานิชย์ และอาจารย์ ณัฐชา วัฒนประภา ที่ได้ให้ความเมตตา
และกรุณาให้เกียรติเป็นคณะกรรมการในการสอบหัวข้อตลอดการท างานวิจัยฉบับนี้ทางผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและ
ขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองที่ให้ข้อชี้แนะ ค าแนะน าที่มีคุณค่าต่อการปรับปรุงงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้นทางผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ท้ายที่สุดทางผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณบุคคลในครอบครัวไว้ ณ ที่นี้ ที่คอยให้ก าลังใจ ความห่วงใย 
ทุนทรัพย์ต่างๆ จนถึงแรงผลักดันที่ท าให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จในครั้งนี้ 
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