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บทคัดย่อ     

 งานวิจยัชิน้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาพฤติกรรม ความถ่ี ในการเล่นเว็บไซต์ Facebook ของนิสิตระดบั

ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศึกษาความสนใจของนิสิตในการฝึกใช้

ภาษาอังกฤษสื่อสารในเ ว๊บไซต์  Facebook โดยในงานวิจัย ชิ น้ นี มี้กลุ่มตัวอย่างคือ  นิสิตของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 150 คน และใช้แบบสํารวจการใช้ภาษาองักฤษใน

เวบ็ไซต์ Facebook ในการเก็บข้อมลู จากผลสํารวจพบว่า จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด มีผู้ ใช้ Facebook 98.67% 

โดยแบ่งเป็น ใช้ Facebook ทกุวนั 69.6% สปัดาห์ละ 3-4 วนั 23.65% สปัดาห์ละครัง้ 2.7% นานๆครัง้ 4.05 % 

เคยตัง้สถานะโดยใช้ภาษาองักฤษจํานวน 82.43% โดยแบ่งเป็น ใช้ภาษาอังกฤษทุกครัง้ท่ีตัง้สถานะ 2.46% 

ประมาณ 50% คิดเป็น 27.87% นานๆครัง้ 69.67% มีผู้ ใช้ Facebook เคยตอบแสดงความคิดเห็นโดยใช้

ภาษาองักฤษจํานวน 75% โดยแบ่งเป็น ใช้ภาษาองักฤษทุกครัง้ 0.9% ใช้ภาษาองักฤษประมาณ 50% คิดเป็น 

28.83% นานๆครัง้ 70.27% ใช้ภาษาองักฤษถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์อยู่เสมอ 0.75% พยายามให้ถูกต้องตาม

หลกัไวยากรณ์มากท่ีสดุ 24.63% แค่พอให้สื่อสารได้เข้าใจ 70.89% และพยายามสื่อสารโดยใช้ภาษาองักฤษไว้

ก่อน เม่ือคูส่นทนาไมเ่ข้าใจจงึอธิบายเป็นภาษาไทย 3.73% กลุ่มตวัอย่าง 97.33% คิดว่าการใช้ภาษาองักฤษใน

การสื่อสารใน Facebook จะสามารถช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาองักฤษได้ กลุ่มตัวอย่าง 98% สนใจใช้

ภาษาองักฤษในการสื่อสารใน Facebook เพ่ือฝึกทกัษะทางภาษาองักฤษ 

 

คาํสาํคัญ:   เฟสบุ๊ค 

 

Abstract 

This research aims to study the behavior, frequency in surfing on Facebook website of the 

undergraduate students in Kasetsart University, Kamphaen Saen Campus and to survey the attention 

of the students to practice English on the website Facebook. The samples of this research are 150 
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students in Kasetsart University, Kamphaen Saen Campus. Survey questionnaires were used to 

collect the data. The research has shown that from all of the samples have a Facebook at 98.67% 

divided by 69.6% use Facebook every day, 3-4 days a week at 23.65%, once a week at 2.70% and 

4.05% seldom use Facebook. 82.43% have ever posted status in English e.g. every time in English at 

2.46%, about 50% at 27.87%, seldom post in English at 69.67%.  Facebook users have ever 

answered comments in English 75% divided by comment in English at all times 0.9%, about 50% at 

28.83%, seldom comment in English at 70.27%. Always use English correctly to the grammar 

principles at 0.75%, try to use English correctly to the grammar principles at 24.63%, just enough to 

communicate understandingly at 70.89% and try to communicate by using English first and use Thai 

instead  when interlocutor does not understand at 3.73%. 97.33% of the samples believe that using 

English to communicate on Facebook is able to help them improving their English skills. 98% of the 

sample are interested to use English to communicate on Facebook for practicing their English skills. 

 
Keyword:    Facebook  

E-mail: pukan_walker@hotmail.com 

 

คาํนํา 

 ในโลกยคุโลกาภิวตัน์นี ้เราจะพบวา่การติดตอ่สื่อสารกนัผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นเร่ืองท่ีทําได้ง่ายและ

รวดเร็วเพียงแค่ใช้สมัผัสปลายนิว้เท่านัน้ ย่ิงผู้ คนเกือบทุกเพศทุกวัยมีความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตขัน้

พืน้ฐานด้วยแล้ว การติดตอ่สื่อสารกนัจงึย่ิงเป็นเร่ืองง่ายขึน้ไปอีก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงวยัรุ่นซึง่ดจูะเป็นช่วงท่ี

รับและเรียนรู้เทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตแบบใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วและดเูหมือนว่าเหล่าวยัรุ่นจะสนุกเพลิดเพลิน

ไปกบัการเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมากด้วย วยัรุ่นส่วนใหญ่จึงใช้พืน้ท่ีในอินเทอร์เน็ตในการแสดงความเป็นตวั

ของตวัเอง แสดงและระบายความรู้สกึ แบ่งปันสิ่งต่างๆท่ีบุคคลนัน้ๆได้ประสบมาผ่านวิธีต่างๆเช่น ทางรูปภาพ 

เป็นต้น  

 เว็บไซต์ Facebook เป็นเว็บไซต์หนึ่งท่ีได้รับความนิยมอย่างมากจากวัยรุ่นทั่วโลก วัยรุ่นมักจะ

แสดงออกทางความรู้สกึหรือระบายอารมณ์ผ่านทางสถานะ Facebook ของตน โต้ตอบหวัข้อต่างๆของเพ่ือนใน 

Facebook และยงัแบ่งปันรูปภาพต่างๆให้เพ่ือนๆใน Facebook ได้ดูและร่วมแสดงความคิดเห็นไปกบัภาพของ

เขา อย่างไรก็ตามจากการสงัเกตของผู้ วิจยัพบว่า ในการแสดงออกทางอารมณ์ต่างๆของผู้ ใช้ Facebook นี ้สิ่ง

สําคญัท่ีผู้ ใช้ Facebook ต้องใช้คือ “ภาษา” ในการใช้สื่อสารกบัเพ่ือนๆใน Facebook หลายคนสามารถประดิษฐ์ 

ถ้อยคํา วลี หรือประโยคท่ีสามารถเรียกร้องความสนใจจากผู้ ใช้ Facebook ท่านอ่ืนๆจนทําให้เกิดการกดปุ่ ม 

“ชอบ” (like) จนเป็นท่ีนิยมกันมาก ผู้ ใช้ Facebook บางท่านสามารถผสมผสานภาษามากกว่าหนึ่งภาษา

กล่าวคือภาษาแม่กับภาษาต่างประเทศในการแต่งเป็น วลี หรือ ประโยค เพ่ือเรียกร้องความสนใจจากผู้ ใช้ 

Facebook ท่านอ่ืนๆ ไปจนถงึขัน้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพียงอย่างดียวในการสื่อสารและแต่งเป็นวลีหรือ

ประโยคท่ีสามารถเรียกร้องความสนใจจากผู้ใช้ Facebook ท่านอ่ืนๆได้  

mailto:pukan_walker@hotmail.com
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 จากข้อมูลต่างๆข้างต้นนี ้ผู้ วิจัยเล็งเห็นว่าการใช้ภาษาในการสื่อสารบนเว๊บไซต์ Facebook เป็น

ช่องทางท่ีน่าสนใจในการนํามาประยุกต์เป็นกระบวนการฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างเช่น ภาษาองักฤษได้ 

เพราะโดยส่วนใหญ่ เด็กจะเบ่ือหน่ายกับการเรียนภาษาอังกฤษในชัน้เรียนรวมถึงการเรียนรู้ผ่านหนังสือหรือ

แม้แตส่ื่ออ่ืนๆเช่น CD หรือโปรแกรมสอนภาษาต่างๆ การฝึกฝนการใช้ภาษาองักฤษร่วมกบักิจกรรมท่ีทําอยู่เป็น

ประจําอย่างเช่นการเล่น Facebook นีน้่าจะเป็นวิธีท่ีลดความเบ่ือหน่ายและฝึกความคล่องตัวในการใช้

ภาษาอังกฤษได้ด้วย งานวิจัยชิน้นีจ้ึงมุ่งศึกษาและสํารวจความสนใจในการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษผ่าน

เวบ็ไซต์ Facebook เพ่ือเป็นรากฐานสําหรับงานวิจยัชิน้อ่ืนซึง่จะสามารถตอ่ยอดองค์ความรู้ตอ่ไปได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรม ความถ่ี ในการเล่นเว็บไซต์ Facebook ของนิสิตระดับปริญญาตรีใน

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

2) เพ่ือศกึษาการใช้ภาษาองักฤษในระดบัคํา วลี และประโยค ในการสื่อสารในเวบ็ไซต์ Facebook 

3) เพ่ือศกึษาความสนใจของนิสิตระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ในการฝึกใช้ภาษาองักฤษสื่อสารในเวบ็ไซต์ Facebook 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

กลุม่ตวัอย่าง 

 ในงานวิจยั การสํารวจการใช้ภาษาองักฤษในการสื่อสารบนเวบ็ไซต์ Facebook นี ้มีกลุ่มตวัอย่างคือ 

นิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 150 คน โดยมีข้อมลูดงันี ้

เพศ จาํนวน คดิเป็นร้อยละ 

ชาย 59 39.33 

หญิง 91 60.67 

รวม 150 100 

 จากตารางข้างต้น สามารถสรุปข้อมูลได้ดงันี ้กลุ่มตวัอย่างจํานวนทัง้สิน้ 150 ตวัอย่าง ประกอบด้วย 

เพศชายจํานวน 59 คน คิดเป็น 39.33% เพศหญิงจํานวน 91 คน คิดเป็น 60.67% 

วิธีการ 

 ผู้ วิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างจากนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ีลงทะเบียนเรียน

ในรายวิชาภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 และ ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3 รวมทัง้สิน้จํานวน 150 

ตวัอย่าง จากนัน้แจกแบบสํารวจการใช้ภาษาองักฤษในเวบ็ไซต์ Facebook เพ่ือทําการสํารวจการใช้ Facebook 

ของนิสิต ความถ่ีในการใช้งาน Facebook การตัง้สถานะบน Facebook โดยใช้ภาษาอังกฤษ การตอบแสดง

ความคิดเห็นบน Facebook โดยใช้ภาษาองักฤษ รูปแบบโครงสร้างภาษาองักฤษในการตัง้สถานะหรือตอบแสดง

ความคิดเห็นบน Facebook ตวัอย่างประโยคหรือวลีภาษาองักฤษท่ีกลุ่มตวัอย่างเคยใช้โต้ตอบบน Facebook 

นอกจากนีย้งัสํารวจความคิดเห็นกลุม่ตวัอย่างเร่ืองการฝึกใช้ภาษาองักฤษโต้ตอบบน Facebook จะสามารถช่วย

พฒันาทักษะทางภาษาองักฤษให้แก่กลุ่มตวัอย่างได้หรือไม่ และความสนใจในการใช้ Facebook เป็นหนึ่งใน

วิธีการพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ ด้วย จากนัน้นําผลสํารวจท่ีได้มาแสดงและคํานวณออกมาเป็นตาราง โดย
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คิดเป็นอัตราร้อยละ นอกจากนีย้ังนําตัวอย่างประโยคหรือวลีภาษาอังกฤษท่ีกลุ่มตัวอย่างเคยใช้โต้ตอบบน 

Facebook มาพิจารณาเพ่ือดลูกัษณะโดยรวมของการใช้ภาษาองักฤษของกลุม่ตวัอย่างด้วย 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจํานวนผู้ใช้ Facebook 

 ใช้ Facebook ไม่ใช้ Facebook รวม 

ชาย 

จาํนวน 57 2 59 

คดิเป็นร้อย

ละ 

96.61 3.39 100 

หญิง 

จาํนวน 91 0 91 

คดิเป็นร้อย

ละ 

100 0 100 

รวม 

จาํนวน 148 2 150 

คดิเป็นร้อย

ละ 

98.67 1.33 100 

 จากผลสํารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างนิสิตเพศชาย 59 คน มีบัญชี Facebook จํานวน 57 คนคิดเป็น 

96.61% และไม่มีบญัชี Facebook จํานวน 2 คนคิดเป็น 3.39% ส่วนในนิสิตเพศหญิงจํานวน 91 คน มีบัญชี 

Facebook จํานวน 91 คนคิดเป็น 100% และเม่ือคิดรวมจะพบว่าจากกลุ่มตวัอย่าง 150 คน มีบญัชี Facebook 

จํานวน 148 คนคิดเป็น 98.67% ไมมี่บญัชี Facebook จํานวน 2 คนคิดเป็น 1.33% จากผลสํารวจดงักลา่วเราจะ

เห็นได้วา่ มีผู้ มีบญัชี Facebook จํานวนมาก แสดงให้เห็นถงึความนิยมเลน่ Facebook ในหมูว่ยัรุ่น จากนัน้ผู้ วิจยั

จะนํากลุม่ตวัอย่าง 148 ตวัอย่างท่ีมีบญัชี Facebook มาคํานวนตอ่ไป  

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงความถ่ีในการใช้ Facebook ของผู้ ใช้ Facebook 

ความบ่อยในการใช้ Facebook 
ผู้ใช้ Facebook 

จาํนวน คดิเป็นร้อยละ 

ทกุวนั 103 69.60 

สปัดาห์ละ3-4วนั 35 23.65 

สปัดาห์ละครัง้ 4 2.70 

นานๆครัง้ 6 4.05 

รวม 148 100 

 จากผลสํารวจพบวา่ จากผู้ มีบญัชี Facebook จํานวน 148 คนนัน้ มีผู้ ใช้ Facebook ทุกวนัจํานวน 103 

คน ซึง่คิดเป็น 69.6% มีผู้ ใช้ Facebook สปัดาห์ละ 3-4 วนั จํานวน 35 คน คิดเป็น 23.65% มีผู้ ใช้ Facebook 

สปัดาห์ละครัง้จํานวน 4 คน คิดเป็น 2.7% และสดุท้าย ผู้ใช้ Facebook นานๆครัง้ จํานวน 6 คน คิดเป็น 4.05 % 

ทัง้นีจ้ะเห็นได้วา่นิสิตสว่นใหญ่ใช้ Facebook ทกุวนัซึง่แสดงให้เห็นว่า Facebook มีอิทธิพลต่อชีวิตของนิสิตเป็น

อย่างมาก นิสิตใช้เวลาสว่นใหญ่ไปกบัการใช้ Facebook 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงการตัง้สถานะโดยใช้ภาษาองักฤษ 

การตัง้สถานะโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
ผู้ใช้ Facebook 

จาํนวน คดิเป็นร้อยละ 

เคยตัง้สถานะโดยใช้ภาษาองักฤษ 122 82.43 

ไมเ่คยตัง้สถานะโดยใช้ภาษาองักฤษ 26 17.57 

รวม 148 100 

 จากผลสํารวจพบวา่ จากผู้ มีบญัชี Facebook จํานวน 148 คนนัน้ มีผู้ ใช้ Facebook เคยตัง้สถานะโดย

ใช้ภาษาองักฤษจํานวน 122 คน คิดเป็น 82.43% มีผู้ ใช้ Facebook ไม่เคยตัง้สถานะโดยใช้ภาษาองักฤษเลย

จํานวน 26 คน คิดเป็น 17.57%  

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงความถ่ีในการตัง้สถานะโดยใช้ภาษาองักฤษ 

ความบ่อยในการตัง้สถานะโดยใช้

ภาษาอังกฤษ 

ผู้ใช้ Facebook 

จาํนวน คดิเป็นร้อยละ 

ทกุครัง้ 3 2.46 

ประมาณ 50% 34 27.87 

นานๆครัง้ 85 69.67 

รวม 122 100 

 จากผลสํารวจพบว่า จากผู้ มีบญัชี Facebook และเคยตัง้สถานะโดยใช้ภาษาองักฤษจํานวน 122 คน

นัน้ มีผู้ ใช้ Facebook จํานวน 3 คนตัง้สถานะโดยใช้ภาษาองักฤษทุกครัง้ท่ีตัง้สถานะ คิดเป็น 2.46% ผู้ ใช้ 

Facebook จํานวน 34 คนมีความถ่ีในการตัง้สถานะโดยใช้ภาษาองักฤษประมาณ 50% คิดเป็น 27.87% และมี

ผู้ ใช้ Facebook จํานวน 85 คนมีความถ่ีในการตัง้สถานะโดยใช้ภาษาองักฤษนานๆครัง้ คิดเป็น 69.67%  

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงการตอบแสดงความคิดเห็นโดยใช้ภาษาองักฤษ 

การตอบแสดงความคดิเหน็โดยใช้

ภาษาอังกฤษ 

ผู้ใช้ Facebook 

จาํนวน คดิเป็นร้อยละ 

เคยตอบแสดงความคิดเห็นโดยใช้

ภาษาองักฤษ 

111 75 

ไมเ่คยตอบแสดงความคิดเห็นโดยใช้

ภาษาองักฤษ 

37 25 

รวม 148 100 

 จากผลสํารวจพบว่า จากผู้ มีบญัชี Facebook จํานวน 148 คนนัน้ มีผู้ ใช้ Facebook เคยตอบแสดง

ความคิดเห็นโดยใช้ภาษาองักฤษจํานวน 111 คน คิดเป็น 75% และมีผู้ ใช้ Facebook ไม่เคยตอบแสดงความ

คิดเห็นโดยใช้ภาษาองักฤษจํานวน 37 คนคิดเป็น 25% 

ตารางท่ี 6 ตารางแสดงความถ่ีในการตอบแสดงความคิดเห็นโดยใช้ภาษาองักฤษ 

ความบ่อยในการตอบแสดงความคดิเหน็

โดยใช้ภาษาอังกฤษ 

ผู้ใช้ Facebook 

จาํนวน คดิเป็นร้อยละ 

ทกุครัง้ 1 0.9 
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ประมาณ 50% 32 28.83 

นานๆครัง้ 78 70.27 

รวม 111 100 

 จากผลสํารวจพบวา่ จากผู้ มีบญัชี Facebook ท่ีเคยตอบแสดงความคิดเห็นโดยใช้ภาษาองักฤษจํานวน 

111 คนนัน้ มีผู้ ใช้ Facebook ตอบแสดงความคิดเห็นโดยใช้ภาษาองักฤษทุกครัง้จํานวน 1 คน คิดเป็น 0.9% มี

ผู้ ใช้ Facebook ตอบแสดงความคิดเห็นโดยใช้ภาษาองักฤษในความถ่ีประมาณ 50% จํานวน 32 คน คิดเป็น 

28.83% และมีผู้ ใช้ Facebook ตอบแสดงความคิดเห็นโดยใช้ภาษาองักฤษนานๆครัง้จํานวน 78 คน คิดเป็น 

70.27% 

ตารางท่ี 7 ตารางแสดงรูปแบบโครงสร้างภาษาองักฤษในการตัง้สถานะหรือตอบแสดงความคิดเห็น 

รูปแบบโครงสร้างภาษาอังกฤษในการตัง้สถานะหรือ

ตอบแสดงความคดิเหน็ 

ผู้ใช้ Facebook ที่เคยตัง้สถานะหรือตอบแสดง

ความคดิเหน็โดยใช้ภาษาอังกฤษ 

จาํนวน คดิเป็นร้อยละ 

ถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์อยู่เสมอ 1 0.75 

พยายามให้เกิดความถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์มากท่ีสดุ 33 24.63 

ใช้รูปแบบแคพ่อให้สื่อสารได้เข้าใจ 95 70.89 

พยายามสื่อสารโดยใช้ภาษาองักฤษไว้ก่อน เม่ือคู่สนทนา

ไมเ่ข้าใจจงึอธิบายเป็นภาษาไทยให้ 

5 3.73 

รวม 134 100 

 จากผลสํารวจพบว่า จากผู้ มีบญัชี Facebook ท่ีเคยตัง้สถานะโดยใช้ภาษาองักฤษหรือเคยตอบแสดง

ความคิดเห็นโดยใช้ภาษาองักฤษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทัง้สองอย่างจํานวน 134 คนนัน้ มีผู้ ใช้ Facebook ท่ีใช้

รูปแบบโครงสร้างภาษาองักฤษในการตัง้สถานะหรือตอบแสดงความคิดเห็นถูกต้องตามหลกัไวยากรณ์อยู่เสมอ

จํานวน 1 คน คิดเป็น 0.75% มีผู้ ใช้ Facebook ท่ีใช้รูปแบบโครงสร้างภาษาองักฤษในการตัง้สถานะหรือตอบ

แสดงความคิดเห็นโดยพยายามให้เกิดความถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์มากท่ีสดุจํานวน 33 คน คิดเป็น 24.63% 

มีผู้ ใช้ Facebook ท่ีใช้รูปแบบโครงสร้างภาษาอังกฤษในการตัง้สถานะหรือตอบแสดงความคิดเห็นแค่พอให้

สื่อสารได้เข้าใจจํานวน 95 คน คิดเป็น 70.89% และมีผู้ ใช้ Facebook ท่ีใช้รูปแบบโครงสร้างภาษาองักฤษในการ

ตัง้สถานะหรือตอบแสดงความคิดเห็นโดยพยายามสื่อสารโดยใช้ภาษาองักฤษไว้ก่อน เม่ือคู่สนทนาไม่เข้าใจจึง

อธิบายเป็นภาษาไทยให้จํานวน 5 คน คิดเป็น 3.73% 

ตารางท่ี 8 ตารางแสดงจํานวนนิสิตท่ีคิดว่าการใช้ภาษาองักฤษในการสื่อสารใน Facebook จะสามารถช่วย

พฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษให้ท่านได้ 

จาํนวนนิสิตที่คดิว่าการใช้

ภาษาอังกฤษในการส่ือสารใน 

Facebook จะสามารถช่วยพัฒนา

ทกัษะทางภาษาอังกฤษได้ 

กลุ่มตัวอย่าง 

จาํนวน คดิเป็นร้อยละ 

ช่วยพฒันาได้ 146 97.33 

ช่วยพฒันาไมไ่ด้ 4 2.67 
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รวม 150 100 

 จากผลสํารวจพบว่า จากกลุ่มตวัอย่างจํานวน 150 คนนัน้ มีกลุ่มตวัอย่างจํานวน 146 ตวัอย่างคิดว่า

การใช้ภาษาองักฤษในการสื่อสารใน Facebook จะสามารถช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาองักฤษได้คิดเป็น 

97.33% ส่วนท่ีเหลืออีก 4 ตวัอย่างคิดเป็น 2.67% คิดว่าการใช้ภาษาองักฤษในการสื่อสารใน Facebook จะไม่

สามารถช่วยพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษได้ 

ตารางท่ี 9 ตารางแสดงจํานวนนิสิตท่ีสนใจใช้ภาษาองักฤษในการสื่อสารใน Facebook เพ่ือฝึกทักษะทาง

ภาษาองักฤษ 

จาํนวนนิสิตที่สนใจใช้

ภาษาอังกฤษในการส่ือสารใน 

Facebook เพื่อฝึกทกัษะทาง

ภาษาอังกฤษ 

กลุ่มตัวอย่าง 

จาํนวน คดิเป็นร้อยละ 

สนใจ 147 98 

ไมส่นใจ 3 2 

รวม 150 100 

 จากผลสํารวจพบวา่ จากกลุม่ตวัอย่างจํานวน 150 คนนัน้ มีกลุ่มตวัอย่างจํานวน 147 ตวัอย่างสนใจใช้

ภาษาองักฤษในการสื่อสารใน Facebook เพ่ือฝึกทกัษะทางภาษาองักฤษคิดเป็น 98% และท่ีเหลืออีก 3 ตวัอย่าง

คิดเป็น 2% ไมส่นใจใช้ภาษาองักฤษในการสื่อสารใน Facebook เพ่ือฝึกทกัษะทางภาษาองักฤษ 

 นอกจากนีจ้ากข้อมูลท่ีเก็บได้ ผู้ วิจัยพบตวัอย่างประโยคหรือวลีภาษาองักฤษท่ีท่านเคยใช้โต้ตอบใน 

Facebook ดงันี ้

- Up to you   - HBD 2 U  - cute :) 

- Never mind   - I’m sorry  - I’m fell boring 

- Hello    - Thank for accept me. - I can be bitch for both of us. ^^”  

- Thx    - follow me lol  - Speak lounder than word 

- Do you no?   - Thank for add  - I’m good 

- I’m gonna be ok.  - Miss you so much - Have a good dream. 

- Miss you too   - you can do it!!! - I’m not superstar 

- I don’t forget you  - I’m Thai people - What’s happen 

- I love you   -  When I fall in love - no comment 

- talk to you later cause nowi’m so sleepy  -  How do I get him off my mind? 

- จําไมไ่ด้ บางทีเอามาจากเพลง - Ja pai nai gun  - I wanna love you every day 

- Wellcome to Friday  - Take the time to know how the real love is 

- Get you have a good day. - EXIT   - RIP 

- Can I meet you? เจอกนัหน่อยปะละ   - wanna be success 

- I’m bored I want everybody take care me  - What’s up 

- If I’ve a last change I’ll not give it away   - Why you don’t sleep. 
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- Sorry blame it on me.  - I think everything in the world it can goes well. 

- I hope you happy good luck good health and successful. 

- Hi Amily how are you in Singapore. Did Sasah better on playing clarinet? 

- I miss you more than you know but hard to tell you that I have never known all the meaning 

that your shown. Oh. How I can.  

 

สรุป 

 จากข้อมลูในงานวิจยัชิน้นีจ้ะเห็นได้ว่าเว็บไซต์ Facebook นัน้มีอิทธิพลและเป็นท่ีนิยมในหมู่วยัรุ่นเป็น

อย่างมาก นิสิตใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการใช้ Facebook และจากผลการสํารวจ นิสิตจํานวนมากเคยใช้

ภาษาองักฤษในการสื่อสารบนเวบ็ไซต์ดงักลา่วและยงัมีความสนใจท่ีจะฝึกทกัษะทางภาษาองักฤษผ่านเว็บไซต์ท่ี

เป็นท่ีนิยมนี ้ผู้สอนควรใช้จดุนีใ้นการเข้ากระตุ้นภาษาองักฤษของเดก็โดยอาจสร้างแอพพลิเคชัน่ท่ีน่าสนใจให้เดก็

ได้เล่น ทัง้นีต้้องคํานึงว่าวยัรุ่นนัน้มีความแตกต่างจากเด็กเล็ก เนือ้หาท่ีเป็นวิชาการมากเกินไปจะไม่สามารถ

ดึงดูดความสนใจจากนิสิตได้ จึงจําเป็นต้องหาวิธีท่ีทัง้สามารถดึงดูดความสนใจและช่วยพัฒนาทักษะ

ภาษาองักฤษได้ด้วย นอกจากนีต้วัผู้สอนเองควรจะต้องก้าวให้ทนัตามเด็ก ผู้สอนควรจะมีบญัชี Facebook ไว้

เช่นกนั ทัง้นีเ้พ่ือจะได้สงัเกตความถูกต้องและลกัษณะต่างๆในการใช้ภาษาองักฤษของนิสิตซึ่งจะเป็นช่องทาง

หนึ่งในการสํารวจปัญหาและความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตได้ จากนัน้ผู้ สอนก็นํามาสร้าง

แบบเรียนหรือหยิบยกชึน้มาอธิบายให้เดก็ได้ฟัง ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่นิสิตในชัน้เรียนอีกด้วย 
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