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ผลสํารวจเร่ือง  “วิชาภาษาไทยในความเหน็ของวัยรุนยุคใหม” 
 
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล) ระบุ วัยรุนยุคใหมใหความสนใจวิชาภาษาไทยพอๆ กับ
วิชาอ่ืน ทั้งน้ีวัยรุนรอยละ 40.4 เห็นวาหากมีวิธีการเรียนการสอนที่สนุก ไมนาเบื่อ และมีหลักการจําใหเขาใจ
เน้ือหาไดงายเหมือนโรงเรียนกวดวิชา จะสามารถดึงดูดใจใหนักเรียนหันมาสนใจเรียนวิชาภาษาไทยไดมาก
ข้ึน รองลงมารอยละ 19.8 เสนอใหมีกิจกรรม เชน เกมทายคําศัพท และ ทอลคโชวประกอบการเรียนเพื่อให
นักเรียนไดมีสวนรวม และรอยละ 19.7 เสนอใหนําสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การตูนแอนนิเมชัน และ
อินเทอรเน็ตมาใชประกอบการเรียนการสอน 
 
 สําหรับประเด็นเร่ืองการใชคําสแลง หรือภาษาแปลกๆ ใหมๆ ที่วัยรุนนิยมใชพูดคุย หรือสงขอความถึง
กันอยูในขณะน้ี พบวามีวัยรุนถึงรอยละ 92.9 ที่ใชภาษาในลักษณะดังกลาวโดยสวนใหญจะใชในการแชท 
พูดคุย ผานอินเทอรเนต และพูดคุยในกลุมเพื่อน โดยใหเหตุผลวางาย สะดวก รวดเร็ว และสื่อความหมายได
ชัดเจนตรงตามความตองการ  อยางไรก็ตาม วัยรุนสวนใหญยังเห็นวาความรูความสามารถในการใช
ภาษาไทยที่ถูกตองและเหมาะสมนั้นจะเปนประโยชนตอตนเองอยางมาก  
 
 สวนความรูสึกที่มีตอการโพสตขอความดวยถอยคําที่รุนแรง หยาบคาย หรือผิดหลักภาษาไทยลงบน
บล็อก หรือเว็บบอรดทางอินเทอรเน็ตนั้น วัยรุนสวนใหญระบุวาไมชอบการโพสตขอความในลักษณะดงักลาว 
เพราะเปนการทําลายภาษาไทย ทําใหเกิดการจดจําแบบผิดๆ และไมเคารพคนอาน  
  

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
1. เมื่อพูดถึงวิชาภาษาไทย สิ่งที่วัยรุนนึกถึง 5 อันดับแรก คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง)  
  

 - พยัญชนะ ก - ฮ และ ตัวสะกดแมตางๆ   รอยละ 18.6 
 - วรรณคดีไทย เชน พระอภัยมณี รามเกียรติ ขุนชางขุนแผน รอยละ 16.1 
 - บทกลอน บทกวี ทํานองเสนาะ     รอยละ 15.8 
 - ครูสอนวิชาภาษาไทย      รอยละ 9.7 
 - การพูด อาน เขียนภาษาไทยที่ถูกตองไพเราะ    รอยละ 9.6 
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2. ความสนใจที่มีตอการเรียนวิชาภาษาไทยเมื่อเปรียบเทียบกับวิชาอ่ืน  พบวา 
   

 - ใหความสนใจพอๆ กันกับวิชาอ่ืน รอยละ 72.3 
 - ใหความสนใจนอยกวาวิชาอ่ืน  รอยละ 18.7 
 - ใหความสนใจมากกวาวิชาอ่ืน  รอยละ 9.0 
 
3. วิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมและดึงดูดใหวัยรุนสนใจเรียนวิชาภาษาไทยมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 

(เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

  - สอนใหสนุก ไมนาเบื่อ ไมเครียด มีหลักการจําใหเขาใจงาย   
            เหมือนอาจารยที่โรงเรียนกวดวิชา (เชน อาจารยปง และ ครูลิลลี่)    รอยละ 40.4 
 
  - มีกิจกรรมระหวางการสอน เพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวม     
    เชน เลนเกมคําศัพทภาษาไทย โตวาที ทอลกโชว ฯลฯ   รอยละ 19.8 
 
  - ใชสื่อและเทคโนโลยีตางๆ ประกอบการสอน เชน การตูนแอนนิเมชั่น      
            PowerPoint การสอนผานเครือขายอินเทอรเนต ฯลฯ   รอยละ 19.7 
 
  - ครูผูสอนมีความคิดที่ทันสมัย เขาใจนักเรียน และสามารถประยุกต  
        เน้ือหาใหเขากับสถานการณปจจุบัน และยกตัวอยางได   รอยละ 14.4 
 
  - ใหมีการจัดการเรียนนอกหองเรียน หรือ นอกสถานที่บาง  รอยละ 2.8 
 
4. การใชศัพทสแลง หรือภาษาเฉพาะในหมูวัยรุนในการพูดคุย เขียน หรือสงขอความถึงกัน พบวา 
 

  - ใช    รอยละ 92.9 
  โดยใชถอยคําเหลานั้นเม่ือ 
   - ใชในการแชท พูดคุยผานอินเทอรเนต รอยละ 37.2 
   - ใชในการพูดคุยกับกลุมเพ่ือน   รอยละ 28.2 
   - ใชในการสง SMS ผานมือถือ   รอยละ 17.6 
   - ใชในชีวิตประจําวันตลอดเวลา   รอยละ 9.9 
   

  - ไมใช   รอยละ 7.1 
  (โดยใหเหตุผลวา ตองการอนุรักษภาษาไทย ภาษาวัยรุนอานยาก และไมไดเลนอินเทอรเน็ต ฯลฯ) 
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5. สาเหตุหลักที่ทําใหวัยรุนใชถอยคําภาษาเหลาน้ัน คือ (ถามเฉพาะผูที่ระบุวาใชในขอ 4) 
 
  - งาย สะดวด รวดเร็ว     รอยละ 68.2 
  - สื่อความหมายไดชัดเจนตรงตามความตองการ  รอยละ 11.4 
  - เทห อินเทรนด ตามกระแส    รอยละ 8.5 
  - ใชตามเพื่อน      รอยละ 8.2 
  - สะกดคําที่ถูกตองไมเปน    รอยละ 2.4 
  - ใชตามดารา นักรอง ที่พูดผานสื่อตางๆ   รอยละ 0.4 
  - อ่ืนๆ อาทิ ตลกดี อยากลองใชดูบาง เคยชิน ฯลฯ รอยละ 0.9 
 
6. ความคิดเห็นตอประโยชนที่ตนเองจะไดรับหากสามารถใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง คือ 
 

  - เห็นวาจะไดประโยชนมาก  รอยละ 63.9 
  - เห็นวาไดประโยชนปานกลาง  รอยละ 33.6 
  - เห็นวาจะไดประโยชนนอย  รอยละ 2.0 
  - เห็นวาจะไมไดประโยชนเลย  รอยละ 0.5 
 
7. ความรูสึกตอการโพสตขอความดวยถอยคําที่รุนแรง หยาบคาย หรือผิดหลักภาษาไทย ลงบนบล็อก หรือ  
    เว็บบอรด ทางอินเทอรเนต  
 

 - รูสึกชอบ   รอยละ 1.9 
    (โดยใหเหตุผลวา สะใจดี อานแลวเขาใจงาย ฯลฯ) 
 - รูสึกเฉยๆ   รอยละ 32.6 
     (โดยใหเหตุผลวา ภาษาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ไมเกี่ยวอะไรดวย เปนเรื่องปกติ เปนภาษาที่ใชพูดคุยกันทั่วไป ฯลฯ) 
          - รูสึกไมชอบ   รอยละ 65.5 
            (โดยใหเหตุผลวา เปนการทําลายภาษาไทย ทําใหเกิดการจดจําแบบผิดๆ  ไมเคารพคนอาน และทําใหดูเปนคนมีการศึกษา

นอย ฯลฯ) 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของวัยรุนที่ใชชีวิตอยูในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการเรียนและการใช
ภาษาไทยในปจจุบัน  เพ่ือสะทอนใหสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชประกอบการตัดสินใจเพ่ือ
ประโยชนตอประเทศชาติและสังคมสวนรวมตอไป 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางวัยรุนอายุ 13-22 ป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการสุมตัวอยาง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก 
จํานวนทั้งสิ้น 28 เขต ไดแก เขตคลองเตย จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ทุงครุ ธนบุรี บางกอกนอย บางขุนเทียน 
บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระโขนง มีนบุรี  

     ยานนาวา ราชเทวี ลาดพราว วัฒนา สวนหลวง สาทร สายไหม และหนองจอก จากน้ันจึงสุมถนน และประชากร
เปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,259 คน เปนเพศชายรอยละ 50.4 และเพศหญิง 

    รอยละ 49.6       
  

 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถาม
ปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  15 - 18 กรกฎาคม 2553 
      

วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   28 กรกฎาคม 2553 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 635 50.4 
                       หญิง 624 49.6 

รวม 1,259 100.0 
อายุ    
                      13 - 15 ป 359 28.5 
                      16 - 18 ป 456 36.2 
                      19 - 22 ป 444 35.3 

รวม 1,259 100.0 
การศึกษา   
               มัธยมศึกษาตอนตน 310 24.6 
               มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 442 35.1 
                อุดมศึกษา / ปวส. 468 37.2 
               จบการศึกษา / ไมไดศึกษา 39 3.1 

รวม 1,259 100.0 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 

 


