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1. ทีม่ าและหลักการของโครงการวิจยั
โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิ ต มีการจัดการเรี ยนการสอนแบบทวิภาษาโดยมีการใช้
ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อการสอนในสาระวิชาต่างๆ ยกเว้น สาระวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาในส่ วนที่เป็ น
ของประเทศไทย จึงทําให้มีประเด็นที่เป็ นข้อสงสัยว่านักเรี ยนที่มีการเรี ยนการสอนผ่านสื่ อภาษาอังกฤษ
ประมาณ 80% ของเวลาเรี ยน และมีช่วงเวลาประมาณ 20% เป็ นการเรี ยนรู ้โดยใช้ภาษาไทยเป็ นสื่ อ นักเรี ยน
เหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับมัธยมศึกษา 1-3 หรื อช่วงชั้นที่ 3 ว่าจะมีทกั ษะการใช้ภาษาแม่หรื อ
ภาษาไทยในที่น้ ีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและระดับที่เทียบเคียงกับนักเรี ยนไทยที่เรี ยนในระบบโรงเรี ยน
ไทยได้มากน้อยเพียงใด จากประเด็นดังกล่าว คณะศึกษาศาสตร์จึงเห็นว่ามีความสําคัญที่จะต้องศึกษา
ทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรี ยนในระดับมัธยมต้นที่โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิ ต เพื่อที่จะได้
เป็ นข้อมูลประกอบในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารวิชาการของโรงเรี ยนว่าควรดําเนินการการเรี ยนการสอน
ภาษาไทยให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นได้อย่างไร
2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั
2.1 เพื่อวิเคราะห์ทกั ษะการใช้ภาษาไทยในระดับโครงสร้างประโยคว่านักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิ ต มีการใช้โครงสร้างของประโยคได้ในระดับใด
2.2 เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการเรี ยบเรี ยงเนื้อความในระดับย่อหน้าว่านักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิ ต สามารถเรี ยบเรี ยงเนื้อความในระดับย่อหน้าได้ใน
ระดับใด
3. ระเบียบวิธีวจิ ยั
3.1 กลุ่มวิจยั
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา 1-3 ทั้งหมดจํานวน 149 คน
ม1.ก. 21 คน เป็ นชาย 15 คน หญิง 6 คน
ม1.ข. 22 คน เป็ นชาย 14 คน หญิง 8 คน
ม2.ก. 18 คน เป็ นชาย 8 คน หญิง 10 คน
ม2.ข. 17 คน เป็ นชาย 8 คน หญิง 9 คน
ม2.ค. 19 คน เป็ นชาย 7 คน หญิง 12 คน
ม3.ก. 12 คน เป็ นชาย 9 คน หญิง 3 คน
ม3.ข. 13 คน เป็ นชาย 6 คน หญิง 7 คน
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ม3.ค. 11 คน เป็ นชาย 7 คน หญิง 4 คน
ม3.ง. 16 คน เป็ นชาย 5 คน หญิง 11 คน
3.2 วิธีวจิ ยั
ใช้การวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างประโยคและการเรี ยบเรี ยงเนื้อหาในระดับย่อหน้าจากงาน
เขียนเรี ยงความภาษาไทยในหัวข้อ “อนาคตที่ขา้ พเจ้าอยากเป็ น”
4. การเก็บข้ อมูล
ครู ประจําชั้นของทุกชั้นให้คาํ สัง่ นักเรี ยนเขียนเรี ยงความในหัวข้อ “อนาคตที่ขา้ พเจ้าอยาก
เป็ น” ในชัว่ โมงเรี ยนระยะเวลา 50 นาที และเก็บงานเรี ยงความมาส่ งผูว้ ิจยั ของคณะศึกษาศาสตร์
5. ผลของการวิจยั
5.1 ผลของการวิเคราะห์ งานเรียงความในระดับโครงสร้ างประโยค
ม1.ก. 21 คน เป็ นชาย 15 คน หญิง 6 คน
ผลการวิจยั : นักเรี ยนทั้งหมด มีการใช้ประโยคที่มีการแสดงเหตุผลด้วยคําเชื่อมประโยค
ต่าง ๆ โดยมีความถี่ในการใช้ คือ
“เพราะ” “แต่” “เพราะว่า” “ถ้า” “แต่บางที” “ซึ่ง” “ถึงแม้” “เพราะจะได้”
(12) (12) (5)
(4)
(2)
(2) (2)
(1)
“เพราะฉะนั้น” “หากแต่” “แต่ถึงอย่างไร” “ถึงแม้วา่ ” “ทั้งที่”
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
ม1.ข. 22 คน เป็ นชาย 14 คน หญิง 8 คน
ผลการวิจยั : นักเรี ยนทั้งหมด มีการใช้ประโยคที่มีการแสดงเหตุผลด้วยคําเชื่อมประโยค
ต่าง ๆ โดยมีความถี่ในการใช้ คือ
“เพราะ” “แต่” “เพราะว่า” “เพื่อที่จะให้” “ซึ่ง” “ถ้า” “เพราะจะได้” “ถึงแม้วา่ ”
(13) (7)
(5)
(2)
(1) (1)
(1)
(1)
ม2.ก. 18 คน เป็ นชาย 8 คน หญิง 10 คน
ผลการวิจยั : นักเรี ยนทั้งหมด มีการใช้ประโยคที่มีการแสดงเหตุผลด้วยคําเชื่อมประโยค
ต่าง ๆ โดยมีความถี่ในการใช้ คือ
“เพราะ” “เพราะว่า” “แต่” “ถ้า” ” “เพราะฉะนั้น” “เพราะจะได้”
(12)
(6)
(3) (2)
(1)
(1)
“เพื่อว่าจะได้” “นับจากนั้น” “เนื่องจาก” “แต่อย่างไร”
(1)
(1)
(1)
(1)
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ม2.ข. 17 คน เป็ นชาย 8 คน หญิง 9 คน
ผลการวิจยั : นักเรี ยนทั้งหมด มีการใช้ประโยคที่มีการแสดงเหตุผลด้วยคําเชื่อมประโยค
ต่าง ๆ โดยมีความถี่ในการใช้ คือ
“แต่” “เพราะ” “ซึ่ง” “เพราะว่า” “แต่ถึงแม้” “เพราะฉะนั้น” “เพราะจะได้” “ถ้า” “ถึงแม้วา่ ”
(9) (8) (4)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1) (1)
“หาก” “ด้วยเหตุน้ ี” “บางที” “ถึง/ และตอนนี้”
(1)
(1)
(1)
(1)
ม2.ค. 19 คน เป็ นชาย 7 คน หญิง 12 คน
ผลการวิจยั : นักเรี ยนทั้งหมด มีการใช้ประโยคที่มีการแสดงเหตุผลด้วยคําเชื่อมประโยค
ต่าง ๆ โดยมีความถี่ในการใช้ คือ
“แต่” “เพราะ” “เพราะว่า” “แต่ตอนนี้” “ซึ่ง” “เพราะจะได้” “ถ้า” “หากได้” “ตั้งแต่น้ นั มา”
(13) (12)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
“บางที” “เพราะฉะนั้น”
(1)
(1)
ม3.ก. 12 คน เป็ นชาย 9 คน หญิง 3 คน
ผลการวิจยั : นักเรี ยนทั้งหมด มีการใช้ประโยคที่มีการแสดงเหตุผลด้วยคําเชื่อมประโยค
ต่าง ๆ โดยมีความถี่ในการใช้ คือ
“เพราะ” “แต่” “ถ้า” “ซึ่ง” “เพราะว่า” “เพื่อจะได้” “เพราะมิฉะนั้น”
(10) (8) (3) (3) (2)
(1)
(1)
ม3.ข. 13 คน เป็ นชาย 6 คน หญิง 7 คน
ผลการวิจยั : นักเรี ยนทั้งหมด มีการใช้ประโยคที่มีการแสดงเหตุผลด้วยคําเชื่อมประโยค
ต่าง ๆ โดยมีความถี่ในการใช้ คือ
“แต่” “เพราะ” “เพราะว่า” “ถ้า” “ซึ่ง” “แต่ตอนนี้” “เพราะฉะนั้น”
(11) (7)
(3)
(3) (2)
(2)
(2)
“ถึงตอนนี้” “เพื่อจะได้” “เนื่องมาจาก” “เพราะจะได้” “ตั้งแต่น้ นั ”
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
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ม3.ค. 11 คน เป็ นชาย 7 คน หญิง 4 คน
ผลการวิจยั : นักเรี ยนทั้งหมด มีการใช้ประโยคที่มีการแสดงเหตุผลด้วยคําเชื่อมประโยค
ต่าง ๆ โดยมีความถี่ในการใช้ คือ
“แต่” “เพราะ” “ถ้า” “เพราะว่า” “เพราะฉะนั้น” “ซึ่ง” “เพื่อจะ” “ไม่ว่าจะเป็ น”
(7) (5) (4) (3)
(3)
(2) (1)
(1)
“ตั้งแต่น้ นั มา” “ตอนนี้” “แต่อย่างไร” “หรื อแม้กระทัง่ ”
(1)
(1)
(1)
(1)
ม3.ง. 16 คน เป็ นชาย 5 คน หญิง 11 คน
ผลการวิจยั : นักเรี ยนทั้งหมด มีการใช้ประโยคที่มีการแสดงเหตุผลด้วยคําเชื่อมประโยค
ต่าง ๆ โดยมีความถี่ในการใช้ คือ
“แต่” “เพราะ” “ซึ่ง” “แต่ตอนนี้” “ถึงแม้วา่ ” “เพราะฉะนั้น” “เพราะว่า” “ถ้า” “หาก”
(15) (8) (5)
(4)
(3)
(3)
(2)
(2) (2)
“เพื่อจะได้” “ดังนั้น” “เพื่อจะให้” “นอกจาก” “แต่ถึงแม้” “แต่ถึงกระนั้น” “ตั้งแต่น้ นั มา”
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
“แต่ทว่า” “เพราะไม่วา่ ”
(1)
(1)
5.1.1 ตัวอย่ างงานเขียน
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1
 “พ่อแม่ของฉันปูทางแห่งอนาคตที่ดีไว้ให้ ทั้งการศึกษา เงินทองและอื่นๆ เพราะพ่อ
แม่ตอ้ งการให้ฉนั ได้รับแต่สิ่งที่ดี”
 “เด็กบางคนคงยังไม่คิดว่าโตขึ้นจะทํางานอะไรไม่คาดหวังชีวิตแต่คนอย่างผมคิดตัง่
แต่ ผมรู ้เรื่ องเครื่ องบินรพ และเครื่ องบินโดยสารเพราะว่ าคุณพ่อคุณแม่ของผม
ทํางานเกี่ยวกับเครื่ องบินโดยสาร”
 “อนาคตที่ฉนั อยากเป็ นก็คือฉันอยากเป็ นครู เพราะว่ าฉันอยากสอนเด็กๆเพือ่ ให้เด็ก
มีความรู ้และความสามารถต่างๆ อยากสอนเด็กๆที่ดอ้ ยโอกาสเพือ่ ทีจ่ ะให้ เด็กนี้ได้
เรี ยนหนังสื อหรื อรู ้เกี่ยวกับโลกกว้าง”
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 2
 “อนาคตที่ขา้ พเจ้าไฝ่ ฝันอยากจะเป็ นคือโปรแกรมเมอร์ ข้าพเจ้าอยากเป็ น
โปรแกรมเมอร์เพราะว่ าเป็ นอาชีพที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ต่างๆที่ขา้ พเจ้าสนใจ”
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 “สิ่ งสําคัญที่ดิฉนั อยากเป็ น[หมอเด็ก] เพราะได้เงินดี และได้รักษาผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคได้
หมด เพือ่ ว่ าจะได้ เลื่อนตําแหน่งได้และมีเพื่อนหมอเยอะๆ”
 “ถ้ าผมจะเป็ นนักธุรกิจเพราะผมอยากต่อธุรกิจของคุณพ่อต่อไป แต่ พอ่ ผมก็ไม่ได้
บังคับให้ผมเป็ น ผมสามารถที่จะเป็ นอะไรก็ได้ที่ผมชอบ แต่ ว่าต้องทําชีวิตอาชีพ
สุ จริ ต ไม่ทาํ ให้ผอู ้ ื่นเดือดร้อน”
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3
 “และหลายคนก็คิดไปว่าอาชีพนักดนตรี เป็ นอาชีพที่ไม่ได้ใช้สมองหรื ออะไรเลย แต่
ไม่เลย นักดนตรี จะต้องใช้สมองในการคิดเพลงและต้องสร้างอารมในการเล่นดนตรี
ให้ถูก เพราะมิฉะนั้นดนตรี กจ็ ะหมดรสชาติไป”
 “ในบัจจุบนั อาชีพได้เพิม่ มากขึ้นจากเมื่อก่อน จึงทําให้ขา้ พเจ้าได้มีตวั เลือกในการ
เลือกอาชีพที่ขา้ พเจ้าจะทําในอนาคตมากขึ้น ถึงตอนนีข้ า้ พเจ้าก็ยงั ไม่รู้อย่างแน่นอน
ว่าข้าพเจ้าจะอยากเป็ นอะไร”
 “ในอนาคตข้าพเจ้าอยากเป็ นนักธุรกิจ เพือ่ ทีจ่ ะได้ ไปบริ หารบริ ษทั ต่อจากพ่อแม่
เพราะจะได้ สืบกิจการต่อจากพ่อแม่ ที่พอ่ แม่สร้างมา นักธุรกิจเป็ นงานที่สุจริ ตและ
ไม่ผิดกฎหมาย แต่ มนั ก็อยูท่ ี่เราว่าจะทําสิ่ งที่ไม่ดีหรื อสิ่ งที่ดี แต่ ไม่วา่ จะได้อาชีพ
อะไรก็ตอ้ งพอใจและยอมรับมัน”
5.1.2 ข้ อสั งเกต : นักเรี ยนส่ วนใหญ่ในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1–3 สามารถใช้คาํ เชื่ อม
ประโยคที่แสดงเหตุผล “เพราะว่า”และ “เพราะจะได้” ได้เป็ นอย่างดี และนักเรี ยนส่ วนใหญ่
ในระดับมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2-3
สามารถใช้คาํ เชื่ อ มประโยคที่ แ สดงเหตุ ผ ลอื่ น เช่ น
“เนื่องมาจาก” “ถึงแม้ว่า” “เพราะมิฉะนั้น” และคําเชื่อมอื่นๆ ที่แสดงความสัมพันธ์ของ
ความคิด เช่น “นอกจาก” “ด้วยเหตุน้ ี” “ตั้งแต่น้ นั มา” “แต่ถึงกระนั้น” ได้อย่างดีเหมาะสมกับ
การแสดงความคิดเห็น จะเห็ นได้ว่านักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาเริ่ มเพิ่มจํานวนตัวเลือก
ศัพท์ที่แสดงเหตุผลและแสดงความสัมพันธ์ของความคิดได้มีความหลากหลายมากขึ้น
5.2 ผลของการวิเคราะห์ งานเรียงความในการเรียบเรียงเนือ้ ความในระดับย่ อหน้ า
5.2.1 ผลของการวิเคราะห์ ใน 3 ระดับ
นักเรี ยนส่ วนใหญ่ (35 จาก 43 คน) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ใช้เรี ยงความเนื้อความ
ในระดับย่อหน้าจํานวน 1 ย่อหน้า ยกเว้นนักเรี ยน 6 คนใช้ 2 ย่อหน้า และอีก 2 คนใช้ 3 ย่อ
หน้า
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นักเรี ยนส่ วนใหญ่ (46 จาก 54 คน) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ใช้เรี ยงความเนื้อความ
ในระดับย่อหน้าจํานวน 1 ย่อหน้า ยกเว้นนักเรี ยน 6 คนใช้ 2 ย่อหน้า, 3 คนใช้ 3 ย่อหน้า
และอีก 4 คนใช้ 4 ย่อหน้า
นักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีการใช้จาํ นวนย่อหน้าที่มีความหลากหลายใน
การเขียนเรี ยงความ เช่นจากจํานวนนักเรี ยนทั้งหมด 52 คน นั้นจํานวน 19 คนใช้ 1 ย่อหน้า, 8
คนใช้ 2 ย่อหน้า, 19 คนใช้ 3 ย่อหน้า, 4 คนใช้ 4 ย่อหน้าและอีก 2 คนใช้ 5 ย่อหน้า
มีขอ้ สังเกตว่าการใช้จาํ นวนย่อหน้าในระดับมัธยมศึกษา 1 -2 นั้นนักเรี ยนส่ วนใหญ่ใช้ 1
ย่อหน้าซึ่งค่อนข้างแปลกเนื่องจากครู ผสู ้ อนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 มักเน้นการ
ใช้ 3 ย่อหน้า แต่อย่างไรก็ตามนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ได้แสดงการใช้ 1 ย่อหน้าและ
3 ย่อหน้าเป็ นส่ วนใหญ่(38 จาก 52 คน) และจํานวนที่เหลือใช้จาํ นวนย่อหน้า 2, 4, และ 5 ซึ่ง
เป็ นความหลากหลายในการเลือกการเรี ยบเรี ยงความคิดในจํานวนย่อหน้าที่แตกต่างกัน
5.2.2 ข้ อสั งเกต
5.2.2.1 จะเห็นได้วา่ จากผลของการวิเคราะห์การเรี ยบเรี ยงเนื้อความในระดับย่อหน้า
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรี ยนจากระดับมัธยมศึกษา 1-3 โดยที่
นักเรี ยนมีแนวโน้มเรี ยบเรี ยงข้อความ 1 หรื อ 3 ย่อหน้า และมีนกั เรี ยนจํานวนหนึ่งที่เขียน 4 หรื อ
5 ย่อหน้า มีขอ้ สังเกตว่านักเรี ยนที่เขียน 1 ย่อหน้าอาจละเลยลักษณะของการเรี ยบเรี ยงความคิดใน
ประเด็นที่วา่ ความเรี ยงควรมี (1) การนํา (2) การอธิบาย (3) การปิ ดประเด็น รวมแล้วควรมีอย่าง
น้อย 3 ย่อหน้า
การซํ้าประเด็นเดิมในย่ อหน้ าที่ 1 และ 3
จากข้อมูลความเรี ยงของนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษามีขอ้ สังเกตว่านักเรี ยนมีการซํ้าประเด็นเดิม
ในย่อหน้าที่ 1 และ 3 ซึ่ งเป็ นลักษณะทัว่ ไปของความเรี ยงที่ดีวา่ ย่อหน้าสุ ดท้ายควรอ้างถึงประเด็น
ที่สาํ คัญในย่อหน้าที่ 1 ดังตัวอย่างเช่น
ย่อหน้าที่ 1: “มนุษย์ยอ่ มมีความฝันที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยูก่ บั ความรักและความชอบของแตะละ
คน ถ้าใครได้ทาํ ตามความฝันแล้วก็ถือว่าโชคดี และก็เรี ยกได้ว่าประสบความสําเร็ จในชีวิตด้วย
ซึ่งเป็ นที่น่าภูมิใจและคงจะมีความสุ ขอย่างมากที่ได้ทาํ ในสิ่ งที่ตนรักและใขว่ขว้ามาตลอด”
ย่อหน้าที่ 3: “หลายคนคงจะทําตามความฝันของตัวเองอยู่ ซึ่งมันก็มีอุปสรรคมากมายที่ตอ้ งฝ่ า
ฟันแต่สิ่งที่สาํ คัญคือต้องไม่ทอ้ และสู ้ต่อไป ควรทําตามในสิ่ งที่ตนเองรัก และควรทําให้เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุดเพือ่ ตนเองและพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาจะได้ภูมิใจในสิ่ งที่ตนเองตั้งใจ
ทํา”
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การให้ เนือ้ หาทีม่ ากเกินไปในการสรุ ป
ย่อหน้าที่ 1: “ในปั จจุบนั นี้มีหลายหลายอาชีพให้เลือก ไม่วา่ จะเป็ นหมอ, นางพยาบาล ตํารวจ,
ทหาร, ครู , นักธุรกิจ, วิศวกร, เภสัชกร หรื อไม่วา่ จะเป็ นดารา, นักร้อง, นักแสดงก็ตาม แต่ใน
อนาคตของเรานั้นเราอาจจะไม่ได้อาชีพที่เราต้องการมา แต่เราก็ตอ้ งทําใจยอมรับมัน และทํา
หน้าที่น้ นั ให้ดีที่สุด”
ย่อหน้าหน้าที่ 3: “ในอนาคตข้าพเจ้าอยากเป็ นนักธุรกิจ เพื่อที่จะได้ไปบริ หารบริ ษทั ต่อจากพ่อแม่
เพราะจะได้สืบกิจการต่อจากพ่อแม่ ที่พอ่ แม่สร้างมา นักธุรกิจเป็ นงานที่สุจริ ตและไม่ผิดกฎหมาย
แต่มนั ก็อยูท่ ี่เราว่าจะทําสิ่ งที่ไม่ดีหรื อสิ่ งที่ดี แต่ไม่วา่ จะได้อาชีพอะไรก็ตอ้ งพอใจและยอมรับมัน
เพราะเราต้องทําอาชีพนี้ไปจนแก่ เราไม่ควรเสี ยใจกับอาชีพที่เราได้รับเพราะมันเป็ นงานที่ทาํ ให้
เรามีกินมีใช้ ไม่อดตาย เพราะฉะนั้นเราควรดีใจกับอาชีพที่เราได้รับ”
5.2.2.2 เมื่อพิจารณาจากงานข้อเขียนของนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จะเห็นได้
ว่านักเรี ยนมีการใช้คาํ ภาษาอังกฤษผสมเข้ามาในภาษาไทยอยูบ่ า้ ง เช่นคําว่า อัพเดท โมเดล
และจํานวนหนึ่งมีปัญหาเรื่ องการสะกดคําอยูบ่ า้ ง สําหรับนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ทั้งหมด (43 คน) ไม่ได้แสดงอิทธิพลของโครงสร้างภาษาอังกฤษในงานเขียนและมีแนวโน้ม
ที่ใช้ตวั เชื่อม “เพราะ” และ “แต่” ในปริ มาณความถี่ที่สูง ส่ วนนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 เกือบทั้งหมด (ยกเว้น 2 คน) ไม่ได้แสดงการใช้ศพั ท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษในงาน
เขียนของตน
แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนทวิภาษาสามารถแยกแยะระบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษออกจากกันได้
5.2.2.3 เมื่อพิจารณาจากงานข้อเขียนของนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จะเห็นได้
ว่าทั้งนักเรี ยนหญิงและนักเรี ยนชายสามารถใช้ภาษาเขียนได้ในระดับดี สามารถใช้คาํ เชื่อม
และสํานวนที่มีความหลากหลายได้ เช่น “แต่ถึงกระนั้น” “เพราะมิฉะนั้น” “หรื อแม้กระทัง่ ”
“ตั้งแต่น้ นั มา” “ความฝันของฉันถึงจะยาวไกลแค่ไหนฉันก็จะทําให้ความฝันเป็ นจริ งให้ได้”
“พ่อและแม่สอนข้าพเจ้าไว้เสมอว่าต้องมีความพยายาม ต้องขยัน ท่านปลูกฝังให้ขา้ พเจ้าเป็ น
หมอฟัน” “อย่างน้อยสักหนหนึ่งในชีวิตเราเคยคิดว่าอยากจะเป็ นอะไรสักอย่างกันทุกคน
แน่นอนว่าคงมีหลายอย่างที่คิดจะเป็ น แต่กค็ งไม่ได้เป็ นครบไปทุกฝัน เพราะเราไม่มีเวลามาก
ขนาดนั้น” “ผมต้องเข้าใจทั้งหมดก่อน นี่คือทําไมผมถึงอยากเป็ นนักเล่นแร่ แปรธาตุ และถ้า
ผมหยัง่ รู ้ฟ้าดิน
ผมก็จะสามารถรับมือกับธรรมชาติพร้อมกับเตรี ยมตัวให้พร้อมสําหรับ
เหตุการณ์ต่างๆได้”
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6. สรุ ปผลของการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
6.1 จากผลของการวิเคราะห์ขอ้ มูลในระดับโครงสร้างประโยคนักเรี ยนส่ วนใหญ่ใน
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 สามารถใช้คาํ เชื่อมประโยคที่แสดงเหตุผลและความต่อเนื่องของ
ความคิดในข้อเขียนได้เป็ นอย่างดีเหมาะสมกับการแสดงความคิดเห็น ข้อมูลดังกล่าวทั้ง 3
ระดับ ชี้ชดั ว่านักเรี ยนในระบบทวิภาษาสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาแม่ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ มิได้มีขอ้ จํากัดในด้านพัฒนาการการใช้ภาษาไทยอย่างที่เป็ นข้อสงสัยของผู ้
บริ หารงานวิชาการและผูป้ กครอง
6.2 จากผลของการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการเรี ยบเรี ยงเนื้อหาในระดับย่อหน้า จะเห็นได้
งานเขียนส่ วนใหญ่ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ได้แสดงพัฒนาการที่ดีในการเรี ยบ
เรี ยงความคิดในระดับหนึ่ง
และมีขอ้ สังเกตเรื่ องอิทธิพลโครงสร้างและศัพท์ภาษาอังกฤษที่
ปรากฏอยูใ่ นงานเขียนของนักเรี ยนอยูบ่ า้ ง ซึ่งเป็ นปริ มาณที่นอ้ ยมาก และจากหลักฐานข้อเขียน
ของนักเรี ยนทั้ง 3 ระดับแสดงให้เห็นว่า นักเรี ยนสามารถแยกแยะระบบภาษาไทยจากระบบ
ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
6.3 เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์งานเขียนเรี ยงความภาษาไทยของนักเรี ยนในระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ของโรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิ ต จะเห็นได้ชดั ว่ามีพฒั นาการที่ดีและ
มีความหลากหลายในการใช้สาํ นวนแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ ผูบ้ ริ หารงานวิชาการและผูส้ อนสามารถ
พัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยที่ดียงิ่ ขึ้นให้แก่นกั เรี ยนเหล่านี้ได้โดยง่าย และอาจต้องให้ผเู ้ รี ยน
สังเกตความสําคัญเรื่ องการเรี ยบเรี ยงย่อหน้าที่มีเนื้อหาเฉพาะในย่อหน้า 1-3 จึงจะทําให้งานเขียน
ของนักเรี ยนมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
7. ภาคผนวก: ตัวอย่ างงานเขียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 1-3 ตามต้ นฉบับ
7.1 งานเขียนของนักเรียนหญิง ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1
อนาคตที่ขา้ พเจ้าอยากเป็ น
อนาคตที่จะเกิดในภายภาคหน้า ฉันอาจจะไม่ได้อยากเป็ นในสิ่ งที่ฉนั อยากเป็ นในตอนนี้
แต่ฉนั เชื่อในตัวฉันเองว่าในทุกอาชีพที่ฉนั อยากเป็ นจะต้องเป็ นอาชีพที่ดี
สามารถใช้หาเลี้ยง
ตัวเองได้อย่างถูกกฎหมาย และสิ่ งสําคัญคืออาชีพที่ฉนั เลือกจะเป็ นในอนาคตนั้น จะต้องใช้เพื่อ
ดูแลพ่อแม่หรื อผูม้ ีพระคุณของฉันให้มีความสุ ขได้
พ่อแม่ของฉันปูทางแห่งอนาคตที่ดีไว้ให้ ทั้งการศึกษา เงินทองและอื่นๆ เพราะพ่อแม่
ต้องการให้ฉนั ได้รับแต่สิ่งที่ดี ฉันรู ้เรื่ องนั้นแต่พอ่ แม่กไ็ ม่เคยบังคับฉันในเรื่ องอนาคต พ่อกับแม่
มักบอกให้ฉนั ทําในสิ่ งที่ชอบทําแล้วมีความสุ ข แต่กค็ งคาดหวังให้ฉนั เป็ นอย่างที่ท่านต้องอยู่
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เหมือนกัน พอฉันบอกกับแม่วา่ ฉันอยากเป็ นนักเขียนแม่กส็ นับสนุนฉันอย่างเต็มที่ ท่านพูดกับ
ฉัน “เป็ นนักเขียนก็ได้ไม่ตอ้ งเป็ นลูกจ้างใคร” ทําให้ฉนั นึกย้อนกลับไปตอนฉันอยูช่ ้ นั ประถม 1
ฉันอยากเป็ นครู ที่คอยให้ความรู ้แก่ลูกศิษย์เหมือนครู ทุกคนที่คอยมอบความรู ้ให้แก่ฉนั แต่ตอนที่
ฉันอยูป่ ระถม 4 ฉันก็รู้สึกว่าอาชีพครู น้ นั ไม่เหมาะกับฉัน ในตอนนั้นฉันบ้าอ่านหนังสื อเป็ นบ้า
เป็ นหลังแถมอ่านแล้วก็ทาํ ให้ฉนั มีความสุ ข
ฉันเลยอยากมอบความสุ ขที่ฉนั ได้รับในตอนนั้น
ให้กบั ผูอ้ ื่นบ้าง ในตอนแรกหลายคนอาจจะแต่งเรื่ องออกมาที่คาํ นึงของความสมบูรณ์แบบเป็ น
หลัก ฉันคิดว่าเรื่ องนั้นอาจไม่ถูกต้องถ้าเราเขียนออกมาโดยคิดแต่ความสมบูรณ์แบบคนอ่านก็จะ
รู ้สึกได้แต่ความสมบูรณ์แบบ บางทีฉนั ก็เป็ นแบบนั้น ต่อไปฉันตั้งใจว่าจะเขียนด้วยความสุ ข คน
อ่านจะได้รับรู ้ถึงความสุ ขของฉัน แล้วฉันก็จะได้รับความสุ ขในอีกรู ปแบบหนึ่งที่ฉนั ไม่เคยได้
สัมผัส
ฉันในตอนนี้อยากเป็ นนักเขียน ที่จะถ่ายทอดความสุ ขให้กบั คนอื่นโดยที่ฉนั ก็มีความสุ ข
ด้วย แต่ในอนาคตฉันไม่รู้วา่ ฉันจะได้เป็ นนักเขียนในแบบที่ฉนั ฝันรึ เปล่า นักเขียนเป็ นแค่หนึ่งใน
ความฝันของชีวิตฉันที่ไม่ใช่ท้ งั หมด เพราะในอีกใจหนึ่งฉันก็อยากเป็ นวิศวกรเหมืนกัน
7.2 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1
อนาคตที่ขา้ พเจ้าอยากจะเป่ น
เด็กบางคนคงยังไม่คิดว่าโตขึ้นจะทํางานอะไรไม่คาดหวังชีวิตแต่คนอย่างผมคิดตัง่ แต่ผม
รู ้เรื่ องเครื่ องบินรพ และเครื่ องบินโดยสารเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของผมทํางานเกี่ยวกับเครื่ องบิน
โดยสารจึงทําให้ผมรู ้สึกว่าเครื่ องบินเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวิตทุกวันผมเห็นเครื่ องบินอยูบ่ นท้องฟ้ า
ผมยังสงไสว่ามันบินได้อย่างไร
คุณพ่อเลยพาไปหาคุณอาที่เป็ นนักบินเขาได้อธิบายเรื่ อง
เครื่ องบินอย่างละเอียดเลยทําให้ผมคิดว่าอาชีพที่เกยีว่ กับเครื่ องบินมี
๔-๕อย่างแตกับตันเป็ น
อาชีพที่มีรายได้ดีที่สุด แต่สอบต้องเก่งจริ ง แต่เข้าได้กต็ อ้ งไปเสี่ ยงกับการที่เครื่ องบินมีปัญหา
หรื อเกิดเหตุการไม่คาดฝันก็ตายอย่างเดียว
7.3 งานเขียนของนักเรียนหญิง ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1
อนาคตที่ขา้ พเจ้าอยากเป็ น
“อนาคต” คือคําที่หมายถึงวันข้างหน้าที่ยงั ไม่ถึง คือสิ่ งที่เราไม่รู้วา่ อะไรจะเกิดขึ้น อาจจะ
เป็ นสิ่ งที่ดีหรื อสิ่ งที่เลวร้ายแต่ “อนาคตที่ฉนั อยากเป็ น” คือคําที่เป็ นความฝัน เป็ นสิ่ งที่เรา
อยากป็ น สิ่ งที่คิดไว้ในผายบากหน้า สองคํานี้แตกต่างกันโดยสิ้ นเชิง แต่สิ่งที่ผมรู ้ตอนนี้ที่เกี่ยวกับ
อนาคตก็คือ ความฝันของผม
อนาคตที่ผมอยากเป็ น ในอนาคตผมอยากเป็ นคนที่ดีต่อสังคม อยากช่วยเหลือผูท้ ี่ไม่มีเงิน
ผมอยากมีงานที่ดีๆ งานที่ผมอยากเป็ นก็คือ วิศวกร เพราะ วิศวกรเป็ นอาชีพที่ดี อาชีพที่ใช้
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ความคิดจิณฒนาการและความรู ้ทางหลายวิชา เป็ นการฝึ กให้รู้จกั คิดสิ่ งใหม่ๆ ให้รู้สงั คมมากขึ้น
และได้เงินเยอะเพื่อที่จะใช้ทาํ สิ่ งที่ผมอยากทํา ได้ช่วยคนที่ตอ้ งการความช่วยเหลือ ได้ดูแลรักษา
ครอครัวตนเอง การที่เป็ นวิศวกรนั้นต้องศึกษาเรี ยนรู ้มาอย่างดี ในชีวิตผมในอนาคต ผมอยากให้
เป็ นที่รักใคร่ ของทุกคน อยากให้ประเทศของเราพัฒนาขึ้น ทางด้านเทคโนลยี และอยากให้
ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยเราอยูต่ ่อไป
การเป็ นคนดี เป็ นสิ่ งที่ผมฝันอยากเป็ น วิศวกร เป็ นสิ่ งที่ผมอยากทํา ทุกอย่างเป็ นสิ่ งที่ผม
คิดอาจะเป็ นอีกแบบหนึ่ง หรื อตรงกับที่ผมคิด แต่สิ่งที่ผมต้องเป็ นให้ได้คือ ผลเมืองดีของสังคม
และเป็ นที่รักใคร่ ของพ่อแม่และทุกคน
7.4 งานเขียนของนักเรียนหญิง ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 2
อนาคตที่ขา้ พเจ้าอยากเป็ น
โตขึ้นไปดิฉนั ใฝ่ ฝันที่จะดําเนินกิจการร้านอาหารของครอบครัวต่อไป ด้วยความที่ดิฉนั
อาศัยเฝ้ าดูกิจการของร้าน ที่ดิฉนั เห็นการสื อทอดต่อกันมา ตั้งแต่รุ่นคุณยายที่เปิ ดกิจการที่หวั หิ น จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ร้านของท่านอยูต่ ิดทะเล มีแผง เก้าอี้พบั และร่ มเหมือนที่เห็นได้ทวั่ ไปเวลาไปเที่ยวทะเล
นับจากนั้นท่านก็เปิ ดอย่างต่อเนื่อง เมื่อถึงรุ่ นคุณแม่ ท่านก็ยา้ ยมาเปิ ดที่กรุ งเทพฯ และตั้งชื่อร้านตามเมืองที่
ท่านรัก รสชาติอาหารที่สืบต่อกันมา และกลิ่นอายของทะเลยังคงอยู่ ดิฉนั ที่รักหัวหิ นเหมือนคุณแม่และ
คุณพ่อ ก็อยากจะทําร้านแห่งนี้ต่อไป รสชาติอาหารที่ดิฉนั กินมาตลอดชีวิต ดิฉนั อยากจะให้ผอู ้ ื่นลิ้มรส
ของหัวหินเช่นเดียวกัน ร้านที่หวั หินของคุณยายถึงจะปิ ดกิจการไปแล้วเพราะการที่ยา้ ยมาสร้างรากฐาน
ใหม่ในกรุ งเทพ แต่เวลาไปหัวหิ นก็มกั จะเห็นร้านอาหารริ มทะเลที่ตอ้ งบริ การตัวเองตั้งตระหง่านอยูเ่ สมอ
สภาพของทะเลที่คุน้ ตาถึงจะเปลี่ยนไปก็ยงั คงเหมือนเดิม ร้านอาหารที่ดิฉนั รัก และอยากจะทํามันให้ดีกว่า
รุ่ นก่อนๆ ตอนนี้ดิฉนั ค่อยๆ ศึกษาไปทีละเล็กละน้อย ช่วยงานบ้าง การเฝ้ าฝึ กฝนคงจะมีผลต่อฉัน เพื่อที่จะ
ได้ใช้มนั พัฒนาและบริ หารต่ออย่างถูกต้อง เหมาะสมกับยุคและสมัย ทั้งเครื่ องปรุ งก็ตอ้ งพิถีพิถนั ต้องมี
ความแปลกใหม่ คิดสิ่ งใหม่ๆ เสมอ ถึงจะยากแต่กจ็ ะพยายามค่ะ
7.5 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 2
อนาคตที่ขา้ พเจ้าอยากจะเป็ น
ในชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็มีความฝันหลายๆ อย่าง หลายๆ แบบ ซึ่งต่างออกไป ในเรื่ องการ
เรี ยนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพยายามทําคะแนนให้ดีที่สุด เพือ่ ให้พอ่ แม่ของข้าพเจ้าภูมิใจ ในเรื่องการงาน
เรื่ องนี้ถือเป็ นเรื่ องที่น่าจะสําคัญที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ ข้าพเจ้าคิดว่า ในตอนนี้ขา้ พเจ้า อยากประกอบอาชีพ
อยูส่ องอย่าง คือ พนักงานบัญชีและทนายความ ในอาชีพพนักงานบัญชี ที่ขา้ พเจ้าอยากเป็ นเพราะข้าพเจ้า
ชอบเรี ยนคณิ ตศาสตร์มากกว่าวิชาอื่นๆ ส่ วนอาชีพทนายความ ข้าพเจ้าฝันที่จะได้ไปเรี ยนต่อปริ ญญาจาก
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ต่างประเทศ และกลับมาทํางานให้บริ ษทั กฎหมายต่างชาติที่ไทย ซึ่งจะได้เงินเดือนที่ดีมาก ในการดําเนิน
ชีวติ ข้าพเจ้าก็อยากที่จะเป็ นคนดีของสังคม ดําเนินชีวิตให้ถูกกฎหมาย ไม่ทาํ ความชัว่
7.6 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 2
อนาคตที่ขา้ พเจ้าอยากจะเป็ น
อนาคตที่ขา้ พเจ้าอยากจะเป็ นนั้นยังไม่มีแต่ตอนนี้ขา้ พเจ้าคิดอยูอ่ ย่างเดียวว่าจะต้องเรี ยนให้จบ
และเป็ นเด็กดีของพ่อแม่และจะไม่ทาํ ให้พอ่ แม่เสี ยใจ พอข้าพเจ้าเรี ยนจบแล้วข้าพเจ้าจะไปหางานทําอย่าง
สุ จริ ต และทํามาหากินเลี้ยงดูพอ่ แม่ของข้าพเจ้า ในอนาคตนั้นข้าพเจ้าไม่อยากแต่งงาน เพราะการแต่งงาน
มีท้ งั ผลดีและผลเสี ย ข้าพเจ้าจึงไม่ค่อยอยากจะแต่งงานมีครอบครัวสักเท่าไหร่ และข้าพเจ้าได้เห็นหลายๆ
ครอบครัวแตกแยกกันหลายครอบครัวแล้ว บางคนก็ทิ้งลูกทิ้งเมียบางครอบครัวก็ผานเงินเมียผานเงินพ่อ
แม่ไม่ยอมไปทํามาหากินอยางสุ จริ ต และสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ ื่น ด้ วยเหตุนีข้ า้ พเจ้าจึงอยากมีแค่
กิ๊กเพราะว่ากิ๊กจะทิ้งเมื่อไหร่ กไ็ ด้ แต่วา่ ในความฝันของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าอยากเป็ นครู สอนศิลปะอยาก
เปิ ดโรงเรี ยนเล็กๆแห่งหนึ่งในกรุ งเทพฯ
7.7 งานเขียนของนักเรียนหญิง ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 2
อนาคตที่ฉนั อยากเป็ น
เราทุกคนต่างมีความฝัน ฝันที่จะมีอนาคตที่ดี ฉันเองก็เช่นกัน ฉันก็มีความฝันและฉันก็กาํ ลัง
พยายามที่จะทําฝันนั้นให้สาํ เร็ จ สิ่ งที่ฉนั อยากเป็ นมากที่สุดในชีวิตคือ “ลูกที่ดีของแม่” ฉันรู ้ดีเสมอว่าฉัน
ไม่ใช่ลูกที่ดีพอ ทุกครั้งที่ทะเลาะกับแม่ฉนั ก็มกั จะเป็ นฝ่ ายเดินหนีแม่ทุกครั้ง แม่บอกว่าแม่ภูมิใจที่มีฉนั
เป็ นลูก ทําให้ฉนั ได้คิดว่า ฉันควรจะเป็ นลูกที่ดี ให้สมกับที่แม่ภูมิใจ ฉันจะเริ่ มต้นตั้งแต่ตอนนี้ ทําให้แม่
ภูมิใจมากกว่าเก่า
อนาคตของฉันอีกอย่างคือ การได้ประกอบอาชีพที่ฉนั รัก อาชีพที่ทาํ แล้วมีความสุ ขและสุ จริ ต ฉัน
ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าให้รักการอ่าน งานอดิเรกที่ติดตัวมาตั้งแต่น้ นั จึงเป็ นการอ่านหนังสื อ การที่
ได้อยูก่ บั ตัวหนังสื อและเรื่ องเล่าต่างๆ จึงทําให้ฉนั มีความสุ ข ด้วยความสุ ขเหล่านั้น ทําให้ฉนั เริ่ มฝันถึง
อนาคตที่ฉนั อยากเป็ น ประกอบกับอาชีพของแม่ที่ฉนั เคยสัมผัสมาแล้ว ฉันจึงอยากเป็ น “นักเขียน” คงจะ
มีความสุ ขมากขึ้นอีก หากได้ ถ่ายทอดจินตนาการและความรู ้สึกออกมาเป็ นตัวหนังสื อ แม่สอนเสมอว่าให้
มุ่งมัน่ ในสิ่ งที่ฉนั อยากเป็ นและอยากทํา
นี่อาจเป็ นทางหนึ่งก็ได้ที่จะทําให้ฉนั เป็ นลูกที่ดีสมกับความ
ภาคภูมิใจของแม่ แต่ ฉนั มัน่ ใจว่าแม่คงจะมีความสุ ขที่สุดหากในอนาคตอันใกล้น้ ี ฉันจะเติบโตไปเป็ นคน
ดีของสังคม เพราะปั จจุบนั นี้ “ความเก่ง” ไม่ได้ตดั สิ นคน แต่ “ความดี” ต่างหากที่เป็ นตัวกําหนด และ
ตัดสิ นทุกอย่าง คงดีถา้ มีคนฝันถึงอนาคตที่ดีขา้ งหน้า เพื่อสิ่ งที่ดีกว่าในชีวิต
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7.8 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 2
อนาคตที่ฉนั อยากเป็ น
อนาคตที่ฉนั อยากเป็ นคือนักธุรกิจ ผมอยากเป็ นนักธุรกิจเหมือนพ่อของผม พ่อเป็ นนักธุรกิจ
ซื่อสัตย์ ผมอยากเป็ นนักธุรกิจที่ดีเหมือนที่พ่อผมเป็ น ผมอยากมีโรงงานเป็ นของตัวเอง ผมอยากเป็ น
เจ้าของกิจการ ผมอยากเป็ นนักธุรกิจชื่อดัง อยากเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ๆไทย
อนาคตที่ฉนั อยากเป็ น ผมอยากเป็ นนักแข่งรถผมเป็ นคนที่ชอบความเร็ วมากผมอยากเป็ นนักแข่ง
รถที่เก่ง ผมชอบแข่งรถมอเตอร์ไซค์ผมอยากคํามอเตอร์ไซค์เก่งเหมือน Valentino rossi ผมเห็นเค้าขับและ
ผมก็ชอบเค้ามาก รถมอเตอร์ไซค์ของ Valentino rossi ก็เท่มากครับผมอยากแข่งรถ sport เหมือนกันครับ
อนาคตที่ฉนั อยากเป็ นผมอยากเป็ นนักอล์ฟที่ดีในเมืองไทยและในที่อื่นๆ ผมอยากตีกอล์ฟเก่ง
เหมือน Tiger woods ในการตีกอล์ฟผมอยากแต่งตัวเหมือน Ion Poulter คนคนนี้เป็ นคนที่แต่งตัวได้มี
สี สนั มาก Ion Poulter ชอบแต่งตัวไม่เหมือนใคร ผมอยากไปแข่งที่ PGA Tour มากครับเพราะว่าใน
รายการนั้นมีนกั กอล์ฟชื่อดังมากับครบทุกคน นักกอล์ฟที่ผมชื่นชอบคือ Ion Poulter เค้าเป็ นคนที่หล่อติด
Top 5 ของนักกอล์ฟ
7.9 งานเขียนของนักเรียนหญิง ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3
อนาคตที่ขา้ พเจ้าอยากเป็ น
ข้าพเจ้าอยากเป็ นเจ้าของธุรกิจเล็กๆสักธุรกิจหนึ่ง อาจจะเป็ นเจ้าของร้านเบเกอรี่ เจ้าของ
ร้านอาหารสักร้านหนึ่ง แต่บางทีกย็ งั สับสนอยูว่ า่ อยากเป็ นอะไร เพราะบางทีกอ็ ยากเป็ นแพทย์ อาจจะเป็ น
สัตวแพทย์ หรื ออาจจะเป็ นทันตแพทย์กไ็ ด้
เวลาคุณพ่อคุณแม่ถามเรา ว่าเราอยากเป็ นอะไร เราก็จะตอบท่านว่า “ไม่รู้เหมือนกัน ขอดูก่อน” ที่
เราตอบท่านอย่างนี้กเ็ พราะว่า เรายังไม่รู้วา่ เราอยากเป็ นอะไรดี แต่ท่านก็จะพูดกลับมาว่า “เป็ นแพทย์สิดี”
แต่ในใจเราคิดว่า เราเป็ นไม่ได้หรอก เพราะเราเรี ยนไม่ค่อยเก่ง และก็กลัวด้วยถ้าเราทําให้คนไข้เป็ นอะไร
มันก็น่าจะยุง่
ณ เวลานี้อาชีพที่อยากเป็ นก็น่าจะเปิ ดร้านเบเกอรี่ เพราะว่าตัวเองเป็ นคนที่ชอบทานเบเกอรี่ เป็ น
ชีวิตจิตใจ และในบางทีกช็ อบทําเหมือนกัน ถ้าได้เปิ ดร้านเบเกอรี่ ก็อาจจะเป็ นร้านเบเกอรี่ ที่ไม่เหมือนร้าน
อื่น ตรงที่ว่า ผลิตภัณฑ์ของจะจะมีคุณภาพสู งแต่ราคาย่อมเยา และรับจัดร้านนอกสถานที่ และในบางที่ก็
อาจจะมีโปรโมชัน่ พิเศษด้วย แต่ในร้านจะไม่มีแค่พวกเบเกอรี่ อย่างเดียว อาจจะมีพวกอาหารคาวเข้ามา
เกี่ยวด้วย แต่อาจจะไม่ได้เปิ ดในร้านเดียวกัน แต่จะให้อยูใ่ นบริ เวณเดียวกัน
ถ้าจะถามว่า “มีอาชีพอื่นที่อยากเป็ นอีกรึ เปล่า” จะตอบว่ามี อาชีพอื่นที่อยากจะเป็ นนอกเหนือจาก
เจ้าของร้านเบเกอรี่ และแพทย์กจ็ ะมี เจ้าของไร่ ผลไม้ เจ้าของไร่ ผลไม้น้ ีคือ อาจจะเป็ นไร่ องุ่นและในไร่
องุ่นนั้นอาจจะมีคอกม้าด้วยเพราะชอบม้า ชอบม้าที่ว่ามันมีความสง่าในตัวของเอง และยิง่ ถ้าเรามาเลี้ยง
ดูแลมันอย่างดีมนั ก็จะสง่ากว่าเดิม
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7.10

งานเขียนของนักเรียนชาย ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 (แสดงการใช้ ภาษาพูด)
อนาคตที่ขา้ พเจ้าอยากจะเป็ น
อนาคตที่ขา้ พเจ้าอยากจะเป็ นนั้นคือ นักธุรกิจ นั้นเป็ นความฝันครั้งแรกที่จะเดินตามรอยเท้าพ่อ
แต่ตอนนี้ขา้ พเจ้าไม่รู้วา่ อนาคตข้าพเจ้าจะเป็ นอะไร เพราะข้าพเจ้าเข้าสาย Art Design แทนทีข่ ้ าพเจ้ าจะเข้ า
สาย Human แต่ ดนั มาเข้ าสาย Art ตามเพือ่ นๆ ที่คดิ ว่ าสาย Art นั้นเรียนง่ าย เข้ าเพราะมันมีแต่ วาดรู ป
อะไรต่ างๆ แต่ พอไปเรียนรู้ จริงนั้นมันก็ไม่ ได้ ง่ายอย่ างที่คดิ และก็ไม่ ได้ ยากมากมายอะไร แต่ตอนนี้อนาคต
ที่ขา้ พเจ้าใฝ่ ฝันนั้นอยากเป็ น Computer Art ข้าพเจ้าคิดว่ามันคงน่าสนุก เพราะวันๆอยูแ่ ต่หน้าคอม และ
ข้าพเจ้าคิดว่ามันคงได้เงินเยอะ ตอนโตผมจะเข้ามหาลัยรังสิ ต จะเข้านิเทศศิษย์เพราะมันอยูใ่ กล้บา้ นดีที่จะ
ได้อยู่ computer Art แต่ไม่แน่นอนว่าจะได้เป็ นจริ งรึ เปล่า มันเป็ นอนาคต ข้าพเจ้าไม่อาจรู ้ได้
7.11

งานเขียนของนักเรียนชาย ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3
อนาคตที่ขา้ พเจ้าอยากจะเป็ น
ในอนาคตข้าพเจ้าอยากทําอาชีพเกี่ยวกับภาษา เพราะข้าพเจ้ามีความชอบในเรื่ องภาษาไม่วา่ จะ
เป็ น ภาษาจีน , ภาษาอังกฤษ , ภาษาฝรั่งเศส และภาษาไทยมาตั้งแต่ยงั เล็ก
ภาษาที่ขา้ พเจ้าชอบมากที่สุดเห็นจะเป็ นภาษาไทย อาชีพที่ขา้ พเจ้าน่าจะทําได้มากที่สุด สําหรับ
การเรี ยนจริ งจังเรื่ องภาษาในระดับมหาวิทยาลัย คงจะต้องเป็ นครู ข้าพเจ้าได้ลองปรึ กษากับแม่ แม่ของ
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ ปรึ กษาว่า ถ้าตัวข้าพเจ้ามีความชอบในภาษาต่างๆ และมีจุดมุ่งหมายในการประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับภาษานั้น พูดถึงเป็ นครู ยอ่ มที่จะเป็ นได้ แต่หากพูดถึงอาชีพเกี่ยวกับด้านภาษา รายได้ดีและเป็ น
เกียรติต่อตัวข้าพเจ้าน่าจะศึกษาในเรื่ อง “รัฐศาสตร์การทูต” ตามปู่ ของข้าพเจ้าที่ในอดีตได้เป็ นราชทูต แต่
ทั้งนี้ข้ ึนอยูท่ ี่ตวั ข้าพเจ้า
จากนั้นข้าพเจ้าได้ลองปรึ กษาพ่อของข้าพเจ้า ท่านกล่าวว่า หากข้าพเจ้าอยากเป็ นครู น่าจะศึกษาต่อ
ให้ได้ถึงปริ ญญาเอก ด้วยว่าในปั จจุบนั ต้องยอมรับว่าอาชีพครู น้ นั รายได้นอ้ ยแต่งานหนัก และเงินเดือน
นั้นก็ข้ ึนอยูก่ บั ประสบการณ์การสอนและการศึกษา หากได้ศึกษาต่อในขั้นสู งแล้วนั้นย่อมมีโอกาศได้
เงินเดือนในขั้นดี
เมื่อข้าพเจ้าได้ไตร่ ตรองถึงเหตุและผลจากคําปรึ กษาของผูป้ กครองของข้าพเจ้า ข้าพจึงวางแผน
อนาคตว่าจะศึกษาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ได้ถึงปริ ญญาเอก ประกอบอาชีพเป็ นครู
แต่หากข้าพเจ้าไม่สามารถกระทําได้ดงั ที่ปรารถนา ข้าพเจ้าคงต้องใช้ความสามารถคือ ดนตรี ไทยสอบเข้า
มหาวิทยาลัย แต่ท้ งั นี้ ปรารถนาสู งสุ ดคือการศึกษาอักษรศาสตร์ และเป็ นครู
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7.12 งานเขียนของนักเรียนหญิง ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 (แสดงการใช้ ศัพท์ ภาษาอังกฤษผสม
ในภาษาไทย)
อนาคตที่ขา้ พเจ้าอยากจะเป็ น
ตั้งแต่เด็ก ฉันมีสิ่งที่ฝันไว้หลายอย่าง ฉันอยากจะเป็ นทั้งพยาบาล ทั้งนักวิทยาศาสตร์ หรื อนักร้อง
แต่ความฝันนั้นก็เปลี่ยนไปเรื่ อยๆ จนมาหยุดอยูก่ บั อาชีพ “นักเขียน” อาชีพที่ใครต่อใครบอกว่าลําบาก
จุดเริ่ มต้นของการอยากจะเป็ นอยูท่ ี่หนังสื อที่พ่อขยันซื้อเข้ามาเต็มบ้าน นัน่ เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้เรารักที่
จะอ่านโดยไม่รู้ตวั ขณะที่อ่านหนังสื อ ไม่ใช่แค่เรื่ องราวของหนังสื อเรื่ องนั้นที่ฉนั ได้รับแต่เพียงอย่างเดียว
แต่เป็ นวิธีการนําเสนอเรื่ องราวนั้นๆ หรื อแม้แต่สไตล์การเขียนของนักเขียนคนนั้น เมื่อได้อ่านหนังสื อ
มากขึ้นๆ ความคิดที่อยากจะถ่ายทอดจินตนาการของตนเองออกมาทางตัวหนังสื อก็เริ่ มขึ้น แต่เนื่องจาก
ช่วงนั้นตัวฉันเองก็ยงั ไม่รู้วา่ จะแต่งเรื่ องแนวไหน แล้วจะเอาไปให้ใครอ่าน ความฝันนี้จึงถูกพับเก็บเอาไว้
ก่อน เมื่อเข้า ม.1 ฉันจึงได้รู้จกั กับ “Fanfiction” นัน่ คือการแต่งเรื่ องจากตัวละครในเรื่ องราวหนึ่ง หรื อจะ
เรี ยกว่าเป็ นการดัดแปลงเรื่ องราวของผูแ้ ต่งเดิมนัน่ เอง แต่ตวั ละครที่ฉนั ใช้เป็ นชื่อของนักร้องที่ฉนั ชื่นชอบ
เมื่อเรื่ องราวนั้นถูกแต่งออกมาจนสําเร็ จ “Webboard” ก็เป็ นที่ๆทําให้ฉนั ได้แสดงฝี มือให้โลกรู ้ มีคน
มากมายมาอ่านเรื่ องราวของฉัน นัน่ คือสิ่ งที่ฉนั ต้องการ บางคนบอกให้ฉนั รี บๆมาสานต่อเรื่ องราว นัน่ ทํา
ให้ฉนั รู ้สึกดีใจที่สุด เพราะแค่มีคนซักคนมาอ่าน ฉันก็ดีใจที่สุดแล้ว ยิง่ มีคนมาเรี ยกร้อง ทําให้ฉนั ฉุ กคิดได้
ว่า “เราสามารถทําได้ขนาดนี้เชียวหรื อ”
ฉันชักแน่ใจแล้ว ว่าโตขึ้นอยากจะเป็ นอาชีพนี้ให้ได้ แค่ได้มีหนังสื อซักเล่มก็พอใจที่สุดแล้ว อย่าง
น้อย ขอให้ดงั ซักนิดนึงของ J.K. Rowling ก็ยงั ดี
7.13

งานเขียนของนักเรียนชาย ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3
อนาคตที่ขา้ พเจ้าอยากจะเป็ น
อนาคตข้างหน้าของผมก็ยงั ไม่รู้ว่าตัวเองจะทําอะไรหรื อจะเจออะไร แต่ ณ ตอนนี้ผมโตขึ้นผมก็
อยากจะเป็ น ตํารวจ ซึ่งดูแล็วอาจจะเป็ นอาชีพที่มีมานานแสนนานแล้วก็ตาม แต่ปัจจุบนั ก็ยงั คงมี
ความสําคัญไม่แพ้กนั เพราะ นอกจากตํารวจจะมีหน้าที่ดูแลราษฏรษ์แล็วยังช่วยให้ประเทศชาติได้รับความ
สงบสุ ขและปราศจากภัยอันตรายต่างของประชาชน และ เยาวชนอีกด้วย ผมจึงคิกว่ามันมีความสําคัญ
อย่างมาก เหตุผลที่ผมอยากจะเป็ นก็เนื่องมากจากการที่ว่าถ้าเราเรี ยนให้สูงแล็วจบออกมาเป็ นตํารวจที่มี
คุณภาพ มียศถาบรรดาศักดิ์ มีชื่อเสี ยงแก่วงศ์ตระกูลและมีหน้ามีตา แล้วยังสามารถช่วยดูแลประชาชนต่าง
ให้อยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ขด้วย ส่ วนคนทําผิดก็ตอ้ งรับโทษตามที่ตวั เองกระทําไว้ ผมจึงคิดว่าเป็ นการดี
อย่างมากที่จะทําอาชีพนี้ถึงแม้วา่ เงินอาจจะไม่สูงนัก และความปลอดภัยอาจจะไม่มีเลยด้วยซํ้า แต่กย็ งั ได้
ช่วยเหลือ และทําประโยชน์ให้สงั คมอีกด้วย ถึงเงินอาจจะไม่เยอะมากแต่กไ็ ด้ทาํ ความดี และยังสามารถทํา
อาชีพเสริ มได้อีกด้วย แค่น้ ีกพ็ อที่จะเลี้ยงครอบครัวในภายพากหน้า และดูแลครอบครัวได้อีกด้วย และที่
สําคัญเรายังสามารถช่วยเหลือครอบครัวเราได้อีกด้วย ถ้าครอบครัวของเราเป็ นอะไร หรื อ มีปัญหาอะไรก็
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ตามซึ่ งมันเป็ นผลที่ดีแก่ตวั เรา แต่เราทําอะไรมันก็ตอ้ งมีขอบเขตอยูด่ ี ผูค้ ุมกฎหมายก็ตอ้ งอยูเ่ หนือ
กฎหมายเป็ นธรรมดา ก็อาจจะทําให้เราได้เปรี ยบในสังคมบางด้านบางมุมกว่าคนธรรมดาอีกด้วย
7.14

งานเขียนของนักเรียนชาย ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3
อนาคตที่ขา้ พเจ้าอยากจะเป็ น
ในสมัยนี้บุคลากรที่มีคุณภาพเพิม่ จํานวนขึ้นมาก เพราะสมัยนี้ทุกอาชีพสําคัญเท่ากันหมด ใน
สมัยก่อนนั้นมีแต่คนมุ่งแต่อยากจะเป็ นหมอหรื อนักบินเพราะเห็นว่าอาชีพ 2 อาชีพนี้ทาํ เงินได้ดีกว่าอาชีพ
อื่นๆ แต่สาํ หรับผมนั้นมันไม่ใช้ เพราะอาชีพที่ผมอยากจะเป็ นในอนาคตนั้นคือ วิศวกร เพราะผมชอบ
คณิ ตศาสตร์และฟิ สิ กส์ เวลาผมคิดเลขบางข้อได้มนั ทําให้รู้สึกสบายใจ มันเหมือนเป็ นอุสรรค์ที่แก้ไขด้วย
สติและตัวเลขไม่มีวนั สิ้ นสุ ดอีกด้วย และอีกอย่างที่ทาํ ให้ผมชื่อฟิ สิ ก และคณิ ตศาสตร์คือวิชาเล่านี้ไม่ตอ้ ง
อาศัยความจําใช้แต่ความเข้าใจเท่านั้น พ่อแม่ผมเคยบอกไว้วา่ บุคลากรทางด้านการก่อสร้างตอนนี้เริ่ มมี
การเยอะแล้วและถ้าจบมาอาจจะวิ่งยากหน่อยถ้าไม่มีความรู ้พอ และแม่ยงั เล่าอีกว่า ในสมัยตอนที่แม่กาํ ลัง
ทํางาน แค่จบปริ ญญาตรี กม็ ีแต่คนรับเข้าบริ ษทั แต่สมัยนี้มีแต่การแข่งขัน เพราะฉะนั้นปริ ญญาตรี ไม่ตอ้ ง
ไปคิดเลยสมัยนี้จบอย่างตํ่าก็ปริ ญญาโทไม่กป็ ริ ญญาเอกหรื อมีประสบณการณมาก่อนมากแล้ว หรื อไม่ง้ นั
ก็ตอ้ งจบจากต่างประเทศเท่านั้น ผมก็คอยบอกแม่วา่ เรื่ องระดับการศึกษามันก็เหมือนป้ ายชื่อนักเรี ยนเวลา
เดินเข้าโรงเรี ยนเท่านั้น ระดับการศึกษาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้หรอก แต่ถา้ เรามีความรู ้ในระดับทัว่ ๆไปแต่มี
คุณภาพในการทํางาน เช่น ความขยันขันแข็ง ความอดทน ความซื่อสัตย์ สักวันก็จะมีอนาคตที่ดี ผมเชื่อว่า
สักวันหนึ่งผมต้องเป็ นวิศวกรที่มีคุณภาพให้ได้
8. กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิ ตในการเก็บข้อมูลและให้
ข้อมูลและขอขอบคุณ อาจารย์ดลฤทัย บุญประสิ ทธิ์ และคุณชิดชไม วิสุตกุล ผูพ้ ิมพ์รายงานวิจยั นี้

สิ ้นสุดข้ อความ
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