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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ชิ ้นนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม ความถี่ ในการเล่นเว็บไซต์ Facebook ของนิสิตระดับ
ปริ ญ ญาตรี ในมหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตกํ าแพงแสน ศึกษาความสนใจของนิ สิต ในการฝึ กใช้
ภาษาอั ง กฤษสื่ อ สารในเว๊ บไซต์ Facebook
โดยในงานวิ จั ย ชิ น้ นี ม้ ี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นิ สิ ต ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 150 คน และใช้ แบบสํารวจการใช้ ภาษาอังกฤษใน
เว็บไซต์ Facebook ในการเก็บข้ อมูล จากผลสํารวจพบว่า จากกลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
มีผ้ ใู ช้ Facebook 98.67%
โดยแบ่งเป็ น ใช้ Facebook ทุกวัน 69.6% สัปดาห์ละ 3-4 วัน 23.65% สัปดาห์ละครัง้ 2.7% นานๆครัง้ 4.05 %
เคยตัง้ สถานะโดยใช้ ภาษาอังกฤษจํ านวน 82.43% โดยแบ่งเป็ น ใช้ ภาษาอังกฤษทุกครั ง้ ที่ตัง้ สถานะ 2.46%
ประมาณ 50% คิดเป็ น 27.87% นานๆครั ง้ 69.67% มีผ้ ูใช้ Facebook เคยตอบแสดงความคิดเห็นโดยใช้
ภาษาอังกฤษจํานวน 75% โดยแบ่งเป็ น ใช้ ภาษาอังกฤษทุกครัง้ 0.9% ใช้ ภาษาอังกฤษประมาณ 50% คิดเป็ น
28.83% นานๆครัง้ 70.27% ใช้ ภาษาอังกฤษถูกต้ องตามหลักไวยากรณ์อยู่เสมอ 0.75% พยายามให้ ถูกต้ องตาม
หลักไวยากรณ์มากที่สดุ 24.63% แค่พอให้ สื่อสารได้ เข้ าใจ 70.89% และพยายามสื่อสารโดยใช้ ภาษาอังกฤษไว้
ก่อน เมื่อคูส่ นทนาไม่เข้ าใจจึงอธิบายเป็ นภาษาไทย 3.73% กลุ่มตัวอย่าง 97.33% คิดว่าการใช้ ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารใน Facebook จะสามารถช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษได้ กลุ่มตัวอย่าง 98% สนใจใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน Facebook เพื่อฝึ กทักษะทางภาษาอังกฤษ
คําสําคัญ: 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

คํานํา

ในโลกยุคโลกาภิวตั น์นี ้ เราจะพบว่าการติดต่อสื่อสารกันผ่านทางอินเตอร์ เน็ตเป็ นเรื่ องที่ทําได้ ง่ายและ
รวดเร็ วเพียงแค่ใช้ สมั ผัสปลายนิว้ เท่านัน้ ยิ่งผู้คนเกือบทุกเพศทุกวัยมีความสามารถในการใช้ อินเทอร์ เน็ตขัน้
พื ้นฐานด้ วยแล้ ว การติดต่อสื่อสารกันจึงยิ่งเป็ นเรื่ องง่ายขึ ้นไปอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยรุ่ นซึง่ ดูจะเป็ นช่วงที่
รับและเรี ยนรู้ เทคโนโลยีทางอินเทอร์ เน็ตแบบใหม่ๆได้ อย่างรวดเร็ วและดูเหมือนว่าเหล่าวัยรุ่ นจะสนุกเพลิดเพลิน
ไปกับการเล่นอินเทอร์ เน็ตเป็ นอย่างมากด้ วย วัยรุ่ นส่วนใหญ่จึงใช้ พื ้นที่ในอินเทอร์ เน็ตในการแสดงความเป็ นตัว
ของตัวเอง แสดงและระบายความรู้ สึก แบ่งปั นสิ่งต่างๆที่บุคคลนันๆได้
้ ประสบมาผ่านวิธีต่างๆเช่น ทางรู ปภาพ
เป็ นต้ น
เว็บไซต์ Facebook เป็ นเว็บไซต์หนึ่งที่ ได้ รับความนิ ยมอย่างมากจากวัยรุ่ นทั่วโลก วัยรุ่ นมักจะ
แสดงออกทางความรู้ สกึ หรื อระบายอารมณ์ ผ่านทางสถานะ Facebook ของตน โต้ ตอบหัวข้ อต่างๆของเพื่อนใน
Facebook และยังแบ่งปั นรู ปภาพต่างๆให้ เพื่อนๆใน Facebook ได้ ดูและร่ วมแสดงความคิดเห็นไปกับภาพของ
เขา อย่างไรก็ตามจากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่า ในการแสดงออกทางอารมณ์ ต่างๆของผู้ใช้ Facebook นี ้ สิ่ง
สําคัญที่ผ้ ใู ช้ Facebook ต้ องใช้ คือ “ภาษา” ในการใช้ สื่อสารกับเพื่อนๆใน Facebook หลายคนสามารถประดิษฐ์
ถ้ อยคํา วลี หรื อประโยคที่ สามารถเรี ยกร้ องความสนใจจากผู้ใช้ Facebook ท่านอื่นๆจนทํ าให้ เกิ ดการกดปุ่ ม
“ชอบ” (like) จนเป็ นที่ นิ ย มกัน มาก ผู้ใ ช้ Facebook บางท่ านสามารถผสมผสานภาษามากกว่า หนึ่ง ภาษา
กล่าวคือ ภาษาแม่กับภาษาต่างประเทศในการแต่งเป็ น วลี หรื อ ประโยค เพื่ อเรี ยกร้ องความสนใจจากผู้ใ ช้
Facebook ท่านอื่นๆ ไปจนถึงขันสามารถใช้
้
ภาษาต่างประเทศเพียงอย่างดียวในการสื่อสารและแต่งเป็ นวลีหรื อ
ประโยคที่สามารถเรี ยกร้ องความสนใจจากผู้ใช้ Facebook ท่านอื่นๆได้
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จากข้ อ มูลต่างๆข้ างต้ นนี ้ ผู้วิจัยเล็งเห็ นว่าการใช้ ภ าษาในการสื่ อสารบนเว๊ บ ไซต์ Facebook เป็ น
ช่องทางที่น่าสนใจในการนํามาประยุกต์เป็ นกระบวนการฝึ กการใช้ ภาษาต่างประเทศอย่างเช่น ภาษาอังกฤษได้
เพราะโดยส่วนใหญ่ เด็กจะเบื่ อหน่ายกับการเรี ยนภาษาอังกฤษในชัน้ เรี ยนรวมถึงการเรี ยนรู้ ผ่านหนังสือหรื อ
แม้ แต่สื่ออื่นๆเช่น CD หรื อโปรแกรมสอนภาษาต่างๆ การฝึ กฝนการใช้ ภาษาอังกฤษร่ วมกับกิจกรรมที่ทําอยู่เป็ น
ประจํ า อย่ า งเช่ น การเล่ น Facebook นี น้ ่ า จะเป็ นวิ ธี ที่ ล ดความเบื่ อ หน่ า ยและฝึ กความคล่ อ งตัว ในการใช้
ภาษาอังกฤษได้ ด้วย งานวิ จัยชิ น้ นี จ้ ึงมุ่งศึกษาและสํารวจความสนใจในการฝึ กฝนการใช้ ภาษาอังกฤษผ่าน
เว็บไซต์ Facebook เพื่อเป็ นรากฐานสําหรับงานวิจยั ชิ ้นอื่นซึง่ จะสามารถต่อยอดองค์ความรู้ ตอ่ ไปได้

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่ อ ศึก ษาพฤติ ก รรม ความถี่ ในการเล่ น เว็ บ ไซต์ Facebook ของนิ สิ ต ระดับ ปริ ญ ญาตรี ใ น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
2) เพื่อศึกษาการใช้ ภาษาอังกฤษในระดับคํา วลี และประโยค ในการสื่อสารในเว็บไซต์ Facebook
3) เพื่อศึกษาความสนใจของนิสิตระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
ในการฝึ กใช้ ภาษาอังกฤษสื่อสารในเว็บไซต์ Facebook

อุปกรณ์ และวิธีการ

กลุม่ ตัวอย่าง
ในงานวิจยั การสํารวจการใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารบนเว็บไซต์ Facebook นี ้ มีกลุ่มตัวอย่างคือ
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 150 คน โดยมีข้อมูลดังนี ้
เพศ
จํานวน
คิดเป็ นร้ อยละ
ชาย
59
39.33
หญิง
91
60.67
รวม
150
100
จากตารางข้ างต้ น สามารถสรุ ปข้ อมูลได้ ดงั นี ้ กลุ่มตัวอย่างจํานวนทังสิ
้ ้น 150 ตัวอย่าง ประกอบด้ วย
เพศชายจํานวน 59 คน คิดเป็ น 39.33% เพศหญิงจํานวน 91 คน คิดเป็ น 60.67%
วิธีการ
ผู้วิจยั เลือกกลุ่มตัวอย่างจากนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ที่ลงทะเบียนเรี ยน
ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 1 ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 2 และ ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3 รวมทังสิ
้ ้นจํานวน 150
ตัวอย่าง จากนันแจกแบบสํ
้
ารวจการใช้ ภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ Facebook เพื่อทําการสํารวจการใช้ Facebook
ของนิ สิต ความถี่ ในการใช้ งาน Facebook การตัง้ สถานะบน Facebook โดยใช้ ภาษาอังกฤษ การตอบแสดง
ความคิดเห็นบน Facebook โดยใช้ ภาษาอังกฤษ รู ปแบบโครงสร้ างภาษาอังกฤษในการตังสถานะหรื
้
อตอบแสดง
ความคิดเห็นบน Facebook ตัวอย่างประโยคหรื อวลีภาษาอังกฤษที่กลุ่มตัวอย่างเคยใช้ โต้ ตอบบน Facebook
นอกจากนี ้ยังสํารวจความคิดเห็นกลุม่ ตัวอย่างเรื่ องการฝึ กใช้ ภาษาอังกฤษโต้ ตอบบน Facebook จะสามารถช่วย
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้ แก่กลุ่มตัวอย่างได้ หรื อไม่ และความสนใจในการใช้ Facebook เป็ นหนึ่งใน
วิธีการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ด้ วย จากนันนํ
้ าผลสํารวจที่ได้ มาแสดงและคํานวณออกมาเป็ นตาราง โดย
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คิดเป็ นอัตราร้ อยละ นอกจากนี ย้ ังนํ าตัวอย่างประโยคหรื อวลีภาษาอัง กฤษที่ กลุ่มตัวอย่างเคยใช้ โต้ ตอบบน
Facebook มาพิจารณาเพื่อดูลกั ษณะโดยรวมของการใช้ ภาษาอังกฤษของกลุม่ ตัวอย่างด้ วย

ผลการทดลองและวิจารณ์
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวนผู้ใช้ Facebook
ใช้ Facebook
ไม่ ใช้ Facebook
รวม
จํานวน
57
2
59
ชาย
คิดเป็ นร้ อย
96.61
3.39
100
ละ
จํานวน
91
0
91
หญิง คิดเป็ นร้ อย
100
0
100
ละ
จํานวน
148
2
150
รวม
คิดเป็ นร้ อย
98.67
1.33
100
ละ
จากผลสํารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างนิ สิตเพศชาย 59 คน มีบัญชี Facebook จํ านวน 57 คนคิดเป็ น
96.61% และไม่มีบญ
ั ชี Facebook จํานวน 2 คนคิดเป็ น 3.39% ส่วนในนิสิตเพศหญิงจํานวน 91 คน มีบัญชี
Facebook จํานวน 91 คนคิดเป็ น 100% และเมื่อคิดรวมจะพบว่าจากกลุ่มตัวอย่าง 150 คน มีบญ
ั ชี Facebook
จํานวน 148 คนคิดเป็ น 98.67% ไม่มีบญ
ั ชี Facebook จํานวน 2 คนคิดเป็ น 1.33% จากผลสํารวจดังกล่าวเราจะ
เห็นได้ วา่ มีผ้ มู ีบญ
ั ชี Facebook จํานวนมาก แสดงให้ เห็นถึงความนิยมเล่น Facebook ในหมูว่ ยั รุ่ น จากนันผู
้ ้ วิจยั
จะนํากลุม่ ตัวอย่าง 148 ตัวอย่างที่มีบญ
ั ชี Facebook มาคํานวนต่อไป
ตารางที่ 2 ตารางแสดงความถี่ในการใช้ Facebook ของผู้ใช้ Facebook
ผู้ใช้ Facebook
ความบ่ อยในการใช้ Facebook
จํานวน
คิดเป็ นร้ อยละ
ทุกวัน
103
69.60
สัปดาห์ละ3-4วัน
35
23.65
สัปดาห์ละครัง้
4
2.70
นานๆครัง้
6
4.05
รวม
148
100
จากผลสํารวจพบว่า จากผู้มีบญ
ั ชี Facebook จํานวน 148 คนนัน้ มีผ้ ใู ช้ Facebook ทุกวันจํานวน 103
คน ซึง่ คิดเป็ น 69.6% มีผ้ ูใช้ Facebook สัปดาห์ละ 3-4 วัน จํานวน 35 คน คิดเป็ น 23.65% มีผ้ ใู ช้ Facebook
สัปดาห์ละครัง้ จํานวน 4 คน คิดเป็ น 2.7% และสุดท้ าย ผู้ใช้ Facebook นานๆครัง้ จํานวน 6 คน คิดเป็ น 4.05 %
ทังนี
้ ้จะเห็นได้ วา่ นิสิตส่วนใหญ่ใช้ Facebook ทุกวันซึง่ แสดงให้ เห็นว่า Facebook มีอิทธิพลต่อชีวิตของนิสิตเป็ น
อย่างมาก นิสิตใช้ เวลาส่วนใหญ่ไปกับการใช้ Facebook
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงการตังสถานะโดยใช้
้
ภาษาอังกฤษ
ผู้ใช้ Facebook

การตัง้ สถานะโดยใช้ ภาษาอังกฤษ

จํานวน
คิดเป็ นร้ อยละ
เคยตังสถานะโดยใช้
้
ภาษาอังกฤษ
122
82.43
ไม่เคยตังสถานะโดยใช้
้
ภาษาอังกฤษ
26
17.57
รวม
148
100
จากผลสํารวจพบว่า จากผู้มีบญ
ั ชี Facebook จํานวน 148 คนนัน้ มีผ้ ูใช้ Facebook เคยตังสถานะโดย
้
ใช้ ภาษาอังกฤษจํานวน 122 คน คิดเป็ น 82.43% มีผ้ ูใช้ Facebook ไม่เคยตังสถานะโดยใช้
้
ภาษาอังกฤษเลย
จํานวน 26 คน คิดเป็ น 17.57%
ตารางที่ 4 ตารางแสดงความถี่ในการตังสถานะโดยใช้
้
ภาษาอังกฤษ
ความบ่ อยในการตัง้ สถานะโดยใช้
ผู้ใช้ Facebook
ภาษาอังกฤษ
จํานวน
คิดเป็ นร้ อยละ
ทุกครัง้
3
2.46
ประมาณ 50%
34
27.87
นานๆครัง้
85
69.67
รวม
122
100
จากผลสํารวจพบว่า จากผู้มีบญ
ั ชี Facebook และเคยตังสถานะโดยใช้
้
ภาษาอังกฤษจํานวน 122 คน
นัน้ มีผ้ ูใช้ Facebook จํานวน 3 คนตังสถานะโดยใช้
้
ภาษาอังกฤษทุกครัง้ ที่ตงสถานะ
ั้
คิดเป็ น 2.46% ผู้ใช้
Facebook จํานวน 34 คนมีความถี่ในการตังสถานะโดยใช้
้
ภาษาอังกฤษประมาณ 50% คิดเป็ น 27.87% และมี
ผู้ใช้ Facebook จํานวน 85 คนมีความถี่ในการตังสถานะโดยใช้
้
ภาษาอังกฤษนานๆครัง้ คิดเป็ น 69.67%
ตารางที่ 5 ตารางแสดงการตอบแสดงความคิดเห็นโดยใช้ ภาษาอังกฤษ
การตอบแสดงความคิดเห็นโดยใช้
ผู้ใช้ Facebook
ภาษาอังกฤษ
จํานวน
คิดเป็ นร้ อยละ
เคยตอบแสดงความคิดเห็นโดยใช้
111
75
ภาษาอังกฤษ
ไม่เคยตอบแสดงความคิดเห็นโดยใช้
37
25
ภาษาอังกฤษ
รวม
148
100
จากผลสํารวจพบว่า จากผู้มีบญ
ั ชี Facebook จํานวน 148 คนนัน้ มีผ้ ูใช้ Facebook เคยตอบแสดง
ความคิดเห็นโดยใช้ ภาษาอังกฤษจํานวน 111 คน คิดเป็ น 75% และมีผ้ ใู ช้ Facebook ไม่เคยตอบแสดงความ
คิดเห็นโดยใช้ ภาษาอังกฤษจํานวน 37 คนคิดเป็ น 25%
ตารางที่ 6 ตารางแสดงความถี่ในการตอบแสดงความคิดเห็นโดยใช้ ภาษาอังกฤษ
ความบ่ อยในการตอบแสดงความคิดเห็น
ผู้ใช้ Facebook
โดยใช้ ภาษาอังกฤษ
จํานวน
คิดเป็ นร้ อยละ
ทุกครัง้
1
0.9
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ประมาณ 50%
32
28.83
นานๆครัง้
78
70.27
รวม
111
100
จากผลสํารวจพบว่า จากผู้มีบญ
ั ชี Facebook ที่เคยตอบแสดงความคิดเห็นโดยใช้ ภาษาอังกฤษจํานวน
111 คนนัน้ มีผ้ ใู ช้ Facebook ตอบแสดงความคิดเห็นโดยใช้ ภาษาอังกฤษทุกครัง้ จํานวน 1 คน คิดเป็ น 0.9% มี
ผู้ใช้ Facebook ตอบแสดงความคิดเห็นโดยใช้ ภาษาอังกฤษในความถี่ประมาณ 50% จํานวน 32 คน คิดเป็ น
28.83% และมีผ้ ใู ช้ Facebook ตอบแสดงความคิดเห็นโดยใช้ ภาษาอังกฤษนานๆครัง้ จํานวน 78 คน คิดเป็ น
70.27%
ตารางที่ 7 ตารางแสดงรู ปแบบโครงสร้ างภาษาอังกฤษในการตังสถานะหรื
้
อตอบแสดงความคิดเห็น
รู ปแบบโครงสร้ างภาษาอังกฤษในการตัง้ สถานะหรื อ ผู้ใช้ Facebook ที่เคยตัง้ สถานะหรื อตอบแสดง
ตอบแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็นโดยใช้ ภาษาอังกฤษ
จํานวน
คิดเป็ นร้ อยละ
ถูกต้ องตามหลักไวยากรณ์อยู่เสมอ
1
0.75
พยายามให้ เกิดความถูกต้ องตามหลักไวยากรณ์มากที่สดุ
33
24.63
ใช้ รูปแบบแค่พอให้ สื่อสารได้ เข้ าใจ
95
70.89
พยายามสื่อสารโดยใช้ ภาษาอังกฤษไว้ ก่อน เมื่อคู่สนทนา
5
3.73
ไม่เข้ าใจจึงอธิบายเป็ นภาษาไทยให้
รวม
134
100
จากผลสํารวจพบว่า จากผู้มีบญ
ั ชี Facebook ที่เคยตังสถานะโดยใช้
้
ภาษาอังกฤษหรื อเคยตอบแสดง
ความคิดเห็นโดยใช้ ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อทังสองอย่
้
างจํานวน 134 คนนัน้ มีผ้ ใู ช้ Facebook ที่ใช้
รู ปแบบโครงสร้ างภาษาอังกฤษในการตังสถานะหรื
้
อตอบแสดงความคิดเห็นถูกต้ องตามหลักไวยากรณ์ อยู่เสมอ
จํานวน 1 คน คิดเป็ น 0.75% มีผ้ ูใช้ Facebook ที่ใช้ รูปแบบโครงสร้ างภาษาอังกฤษในการตังสถานะหรื
้
อตอบ
แสดงความคิดเห็นโดยพยายามให้ เกิดความถูกต้ องตามหลักไวยากรณ์ มากที่สดุ จํานวน 33 คน คิดเป็ น 24.63%
มีผ้ ูใช้ Facebook ที่ ใช้ รูปแบบโครงสร้ างภาษาอังกฤษในการตังสถานะหรื
้
อตอบแสดงความคิดเห็นแค่พอให้
สื่อสารได้ เข้ าใจจํานวน 95 คน คิดเป็ น 70.89% และมีผ้ ใู ช้ Facebook ที่ใช้ รูปแบบโครงสร้ างภาษาอังกฤษในการ
ตังสถานะหรื
้
อตอบแสดงความคิดเห็นโดยพยายามสื่อสารโดยใช้ ภาษาอังกฤษไว้ ก่อน เมื่อคู่สนทนาไม่เข้ าใจจึง
อธิบายเป็ นภาษาไทยให้ จํานวน 5 คน คิดเป็ น 3.73%
ตารางที่ 8 ตารางแสดงจํานวนนิสิตที่คิดว่าการใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน Facebook จะสามารถช่วย
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้ ท่านได้
จํานวนนิสิตที่คดิ ว่ าการใช้
กลุ่มตัวอย่ าง
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน
จํานวน
คิดเป็ นร้ อยละ
Facebook จะสามารถช่ วยพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษได้
ช่วยพัฒนาได้
146
97.33
ช่วยพัฒนาไม่ได้
4
2.67
802

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

รวม
150
100
จากผลสํารวจพบว่า จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 150 คนนัน้ มีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 146 ตัวอย่างคิดว่า
การใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน Facebook จะสามารถช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษได้ คิดเป็ น
97.33% ส่วนที่เหลืออีก 4 ตัวอย่างคิดเป็ น 2.67% คิดว่าการใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน Facebook จะไม่
สามารถช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษได้
ตารางที่ 9 ตารางแสดงจํานวนนิสิตที่สนใจใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน Facebook เพื่อฝึ กทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ
จํานวนนิสิตที่สนใจใช้
กลุ่มตัวอย่ าง
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน
จํานวน
คิดเป็ นร้ อยละ
Facebook เพื่อฝึ กทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ
สนใจ
147
98
ไม่สนใจ
3
2
รวม
150
100
จากผลสํารวจพบว่า จากกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 150 คนนัน้ มีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 147 ตัวอย่างสนใจใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน Facebook เพื่อฝึ กทักษะทางภาษาอังกฤษคิดเป็ น 98% และที่เหลืออีก 3 ตัวอย่าง
คิดเป็ น 2% ไม่สนใจใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน Facebook เพื่อฝึ กทักษะทางภาษาอังกฤษ
นอกจากนีจ้ ากข้ อมูลที่ เก็บได้ ผู้วิจัยพบตัวอย่างประโยคหรื อวลีภาษาอังกฤษที่ ท่านเคยใช้ โต้ ตอบใน
Facebook ดังนี ้
- 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?
- จําไม่ได้ 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? เจอกันหน่อยปะละ
- 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.

สรุ ป

จากข้ อมูลในงานวิจยั ชิ ้นนี ้จะเห็นได้ ว่าเว็บไซต์ Facebook นันมี
้ อิทธิพลและเป็ นที่นิยมในหมู่วยั รุ่ นเป็ น
อย่ างมาก นิ สิต ใช้ เวลาส่วนใหญ่ ไปกับ การใช้ Facebook และจากผลการสํารวจ นิ สิต จํ านวนมากเคยใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารบนเว็บไซต์ดงั กล่าวและยังมีความสนใจที่จะฝึ กทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ที่
เป็ นที่นิยมนี ้ ผู้สอนควรใช้ จดุ นี ้ในการเข้ ากระตุ้นภาษาอังกฤษของเด็กโดยอาจสร้ างแอพพลิเคชัน่ ที่น่าสนใจให้ เด็ก
ได้ เล่น ทัง้ นี ต้ ้ องคํานึงว่าวัยรุ่ นนัน้ มีความแตกต่างจากเด็กเล็ก เนือ้ หาที่ เป็ นวิชาการมากเกินไปจะไม่สามารถ
ดึง ดู ด ความสนใจจากนิ สิ ต ได้ จึ ง จํ า เป็ นต้ อ งหาวิ ธี ที่ ทั ง้ สามารถดึง ดูด ความสนใจและช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษได้ ด้วย นอกจากนีต้ วั ผู้สอนเองควรจะต้ องก้ าวให้ ทนั ตามเด็ก ผู้สอนควรจะมีบญ
ั ชี Facebook ไว้
เช่นกัน ทังนี
้ เ้ พื่อจะได้ สงั เกตความถูกต้ องและลักษณะต่างๆในการใช้ ภาษาอังกฤษของนิสิตซึ่งจะเป็ นช่องทาง
หนึ่ง ในการสํ ารวจปั ญ หาและความผิ ด พลาดในการใช้ ภ าษาอังกฤษของนิ สิต ได้ จากนัน้ ผู้สอนก็นํามาสร้ าง
แบบเรี ยนหรื อหยิบยกชึ ้นมาอธิบายให้ เด็กได้ ฟัง ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ นิสิตในชันเรี
้ ยนอีกด้ วย
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