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    ผลสํารวจเร่ือง  “ภาษาไทยบนสังคมออนไลนของคนรุนใหม” 

              
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
เน่ืองในวันที่ 29 กรกฎาคมน้ีเปนวันภาษาไทยแหงชาติ ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)     

จึงไดสํารวจความคิดเห็นในหัวขอ“ภาษาไทยบนสังคมออนไลนของคนรุนใหม” โดยเก็บขอมูลกับประชาชน
คนรุนใหมที่มีอายุ 15-35 ป ที่พักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล จํานวน 1,218 คน พบวา 

ประชาชนรอยละ 55.7 ไมทราบวาวันที่ 29 กรกฎาคมที่จะถึงน้ีเปนวันภาษาไทยแหงชาติ ขณะที่รอยละ 
44.3 บอกวาทราบ ทั้งน้ีประชาชนสวนใหญ รอยละ 84.7 เห็นวาการใชภาษาไทยในปจจุบันเขาข้ันวิกฤติและ
ควรชวยรณรงคอยางจริงจัง และมีเพียงรอยละ 15.3 เทาน้ันที่เห็นวาปจจุบันไมไดอยูในขั้นวิกฤติจึงไมจําเปนตอง
มีการรณรงค 

สําหรับผูที่มีอิทธิพลตอการใชภาษาไทยในปจจุบันมากที่สุด คือ ดารา/นักรอง (รอยละ 36.0) รองลงมา
รอยละ 33.3 คือ สื่อมวลชน/นักขาว และรอยละ 19.2 คือครู/อาจารย 

สวนแหลงที่มักจะพบเห็นการใชภาษาไทยที่สะกด /ออกเสียงผิดเพี้ยนไป หรือคําแปลกๆ บอยที่สุดน้ัน 
รอยละ 77.4 บอกวาเห็นจากการคุยไลน และการเขียนคอมเมนตผาน facebook รองลงมารอยละ 15.8 เห็น
จากการพูดคุยตามๆ กันในหมูเพ่ือนๆ และ รอยละ 6.8 เห็นจากพิธีกร ตัวละครในทีวี/ภาพยนตร   

ทั้งน้ีรอยละ 38.8 ใหเหตุผลที่มักนิยมใชภาษาไทยผิดเพี้ยนไปในสังคมออนไลน วาใชตามๆ กันจะได
เกาะกระแส  รองลงมารอยละ 32.4 ใหเหตุผลวา สะกดงาย สั้น และสื่อสารไดเร็ว   และรอยละ 26.9 ใหเหตุผลวา
เปนคําที่ใชแลวรูสึก ขํา คลายเครียดได  

   เม่ือถามถึงความรูสึกที่เห็นการพูดหยาบคายของตัวละครทีวี / ภาพยนตร หรือการโพสต ขอความหยาบ
คายผานสังคมออนไลน พบวา ประชาชนรอยละ 65.9 รูสึกวารับไดแตบางครั้งก็มากเกินไป รองลงมารอยละ 
25.6 รูสึกวารับได/ไมซีเรียส และมีเพียงรอยละ 8.5 เทาน้ันที่รูสึกวารับไมไดเลย 

  สุดทายประชาชนรอยละ 55.0 เชื่อวาการใหส่ือมวลชน นักรอง นักแสดง หรือบุคคลที่มีชื่อเสยีง มารวม
รณรงคการใชภาษาไทยใหถูกตองจะสามารถสรางจิตสํานึกใหเกิดความนิยมใชภาษาไทยไดอยางถูกตองได 
ขณะที่รอยละ 14.0 เชื่อวาไมได และรอยละ 31.0 ไมแนใจ  

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวสังคม 

         รวม 4 หนา 

84.7% เห็นวาการใชภาษาไทยในปจจุบันถึงข้ันวิกฤติและควรชวยรณรงคอยางจริงจัง 
77.4 % เห็นการใชภาษาไทยแบบผิดๆ จากการคุยไลน  facebook  
ระบุ ดารา/นักรอง และ ส่ือมวลชน/นักขาว เปนผูที่มีอิทธิพลตอการใชภาษาไทยในปจจุบันมากที่สุด 
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1. การรับทราบวาวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปเปนวนัภาษาไทย 

ทราบ  รอยละ 44.3
ไมทราบ รอยละ 55.7 

 
2. ความเห็นตอการใชภาษาไทยในปจจุบันวาถึงข้ันวิกฤตแิละควรมีการรณรงคอยางจริงจังหรือไม 

การใชภาษาไทยในปจจุบนัถึงข้ันวิกฤติและควรชวยรณรงคอยางจริงจงั รอยละ 84.7
การใชภาษาไทยในปจจุบันไมไดอยูในขั้นวิกฤติจึงไมจําเปนตองมีการรณรงค รอยละ 15.3

 
 

3. ผูที่มีอิทธิพลตอการใชภาษาไทยในปจจุบันมากที่สุด คือ 
ดารา/นักรอง รอยละ 36.0
สื่อมวลชน/นักขาว รอยละ 33.3
ครูอาจารย รอยละ 19.2
ผูนําประเทศ รอยละ 3.8
อ่ืนๆ อาทิ วัยรุน เพ่ือน สังคมออนไลน เปนตน รอยละ 7.7

 
 

 4.   แหลงที่พบเห็นการใชภาษาไทยที่สะกด /ออกเสียงผิดเพีย้นไป หรือคําแปลกๆ บอยที่สุด 
เห็นจากการคุยไลน คอมเมนต ตามเพจตางๆ เชน facebook,pantip ฯลฯ รอยละ 77.4 

เห็นจากการพูดคุยตาม ๆ กันในหมูเพ่ือนๆ รอยละ 15.8 

เห็นจาก  พิธีกร ตัวละครในทีวี/ภาพยนตร รอยละ 6.8
 
5.   เหตุผลที่คนมักนิยมใชภาษาไทยในการพูด เขียน ผิดเพี้ยน ในสังคมออนไลน 

ใชตามๆ กันจะไดเกาะกระแส  รอยละ 38.8 

สะกดงาย สั้น และสื่อสารไดเร็ว    รอยละ 32.4
เปนคําที่ใชแลวรูสึก ขํา คลายเครียดได รอยละ 26.9 

เปนคําที่สรางสรรคดี รอยละ 1.4 

อ่ืนๆ อาทิ สื่อถึงความรูสึก หรืออารมณ ของผูพูดในขณะนั้นไดตรงกวา เปนตน รอยละ 0.5 

 
6.   ความรูสึกเม่ือเห็นการพูดหยาบคายของตัวละครทีวี / ภาพยนตร หรือการโพสต ขอความหยาบคาย 
    ผานสังคมออนไลน 

รูสึกวารับไมไดเลย รอยละ 8.5 

รูสึกวารับไดแตบางครั้งก็มากเกินไป รอยละ 65.9 

รูสึกวารับได/ไมซีเรียส รอยละ 25.6 
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7.   ความเห็นตอการใหส่ือมวลชน นักรอง นักแสดง หรือบุคคลที่มีชื่อเสยีง มารวมรณรงคการใชภาษาไทย  
ใหถูกตอง จะสามารถสรางจิตสํานึกใหเกิดความนิยมใชภาษาไทยไดอยางถูกตองไดหรือไม 

เชื่อวาได รอยละ 55.0
เชื่อวาไมได รอยละ 14.0 

ไมแนใจ รอยละ 31.0
 

รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล ในประเด็นที่เก่ียวของกับวัน

ภาษาไทย วันที่ 29 กรกฎาคม ในดานผูที่มีอิทธิพลตอการใชภาษาไทย การใชและเหตุผลในการใชภาษาไทย
แบบผิดๆ ตลอดจนความรูสึกที่มีตอการใชภาษาไทยแบผิดๆและการใชคําหยาบคายจากสื่อตางๆ เพ่ือสะทอน
มุมมองของประชาชนใหสังคม และหนวยงานที่เก่ียวของไดรับทราบและนําไปใชประกอบการตัดสินใจ
ดําเนินงานตางๆ ตอไป  

 
ประชากรที่สนใจศึกษา 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีอายุ 18 - 35  
 

 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

การสํารวจนี้เปนการวิจัยโดยการเลือกตัวอยางประชากรโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-
probability sampling) จึงเปนการเลือกตัวอยางประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) และดําเนินการเก็บ
ขอมูลโดยใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  23 – 25 กรกฎาคม 2557 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   28 กรกฎาคม 2557 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ
เพศ    
            ชาย 610 50.1 
            หญิง 608 49.9 

รวม 1,218 100.0 
อายุ   
            15 ป - 20 ป 338 27.8 
            21 ป – 25 ป 308 25.2 
            26 ป – 30 ป 280 23.0 
            31 ป - 35 ป 292 24.0 

รวม 1,218 100.0 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 799 65.6 
            ปริญญาตรี 371 30.5 
            สูงกวาปริญญาตรี 48 3.9 
                                 รวม 1,218 100.0 
อาชีพ   
 ลูกจางรัฐบาล 96 7.9 
 ลูกจางเอกชน     378 31.1 
 คาขาย/ ทํางานสวนตัว/ เกษตรกร   181 14.8 
 เจาของกิจการ/ นายจาง  39 3.2 
 ทํางานใหครอบครัว   27 2.2 
 พอบาน/ แมบาน/ เกษียณอายุ 20 1.6 
 นักเรียน/ นักศึกษา   444 36.5 
 วางงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุม 33 2.7 

รวม 1,218 100.0 
 
 

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

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 


