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รายงานโครงการวจิยัเร่ืองทกัษะการเขยีนภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต 
ระดบัมัธยมศึกษา 1-3 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2553 

 

1. ทีม่าและหลกัการของโครงการวจิยั 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต  มีการจดัการเรียนการสอนแบบทวภิาษาโดยมีการใช้

ภาษาองักฤษเป็นส่ือการสอนในสาระวิชาต่างๆ ยกเวน้ สาระวิชาภาษาไทยและสงัคมศึกษาในส่วนท่ีเป็น
ของประเทศไทย  จึงทาํใหมี้ประเดน็ท่ีเป็นขอ้สงสยัว่านกัเรียนท่ีมีการเรียนการสอนผา่นส่ือภาษาองักฤษ
ประมาณ 80% ของเวลาเรียน และมีช่วงเวลาประมาณ 20% เป็นการเรียนรู้โดยใชภ้าษาไทยเป็นส่ือ นกัเรียน
เหล่าน้ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัมธัยมศึกษา 1-3 หรือช่วงชั้นท่ี 3 วา่จะมีทกัษะการใชภ้าษาแม่หรือ
ภาษาไทยในท่ีน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและระดบัท่ีเทียบเคียงกบันกัเรียนไทยท่ีเรียนในระบบโรงเรียน
ไทยไดม้ากนอ้ยเพียงใด  จากประเดน็ดงักล่าว คณะศึกษาศาสตร์จึงเห็นวา่มีความสาํคญัท่ีจะตอ้งศึกษา
ทกัษะการใชภ้าษาไทยของนกัเรียนในระดบัมธัยมตน้ท่ีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต  เพ่ือท่ีจะได้
เป็นขอ้มูลประกอบในการตดัสินใจของผูบ้ริหารวิชาการของโรงเรียนวา่ควรดาํเนินการการเรียนการสอน
ภาษาไทยใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนไดอ้ยา่งไร 
 

2. วตัถุประสงค์ของโครงการวจิยั 
2.1 เพ่ือวิเคราะห์ทกัษะการใชภ้าษาไทยในระดบัโครงสร้างประโยควา่นกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้ท่ีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต  มีการใชโ้ครงสร้างของประโยคไดใ้นระดบัใด 
2.2 เพ่ือวิเคราะห์ความสามารถในการเรียบเรียงเน้ือความในระดบัยอ่หนา้วา่นกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้ท่ีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต  สามารถเรียบเรียงเน้ือความในระดบัยอ่หนา้ไดใ้น
ระดบัใด 

 

3. ระเบยีบวธีิวจิยั 
3.1 กลุ่มวจิยั 

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 1-3 ทั้งหมดจาํนวน 149  คน  
ม1.ก. 21 คน  เป็นชาย 15 คน หญิง 6 คน 
ม1.ข. 22 คน เป็นชาย 14 คน หญิง 8 คน 
ม2.ก. 18 คน เป็นชาย 8 คน หญิง 10 คน 
ม2.ข.  17 คน เป็นชาย 8 คน หญิง 9 คน 
ม2.ค. 19 คน เป็นชาย 7 คน หญิง 12 คน 
ม3.ก. 12 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 3 คน 
ม3.ข. 13 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 7 คน 
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ม3.ค. 11 คน เป็นชาย 7 คน หญิง 4 คน 
ม3.ง. 16 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 11 คน 
 

3.2 วธีิวจิยั 
ใชก้ารวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างประโยคและการเรียบเรียงเน้ือหาในระดบัยอ่หนา้จากงาน 

เขียนเรียงความภาษาไทยในหวัขอ้ “อนาคตท่ีขา้พเจา้อยากเป็น” 
 

4. การเกบ็ข้อมูล 
ครูประจาํชั้นของทุกชั้นใหค้าํสัง่นกัเรียนเขียนเรียงความในหวัขอ้ “อนาคตท่ีขา้พเจา้อยาก 

เป็น” ในชัว่โมงเรียนระยะเวลา 50 นาที และเกบ็งานเรียงความมาส่งผูวิ้จยัของคณะศึกษาศาสตร์   
 

5. ผลของการวจิยั 
5.1  ผลของการวเิคราะห์งานเรียงความในระดบัโครงสร้างประโยค 

ม1.ก. 21 คน  เป็นชาย 15 คน หญิง 6 คน 
ผลการวิจยั : นกัเรียนทั้งหมด มีการใชป้ระโยคท่ีมีการแสดงเหตุผลดว้ยคาํเช่ือมประโยค 
ต่าง ๆ โดยมีความถ่ีในการใช ้คือ    
“เพราะ”  “แต่”     “เพราะวา่”  “ถา้”   “แต่บางที”  “ซ่ึง”  “ถึงแม”้   “เพราะจะได”้ 
   (12)       (12)         (5)           (4)           (2)           (2)        (2)                (1)              

                     “เพราะฉะนั้น”  “หากแต่”   “แต่ถึงอยา่งไร”     “ถึงแมว้า่”   “ทั้งท่ี”   
          (1)                 (1)                 (1)                      (1)            (1)           
 

ม1.ข. 22 คน เป็นชาย 14 คน หญิง 8 คน 
ผลการวิจยั : นกัเรียนทั้งหมด มีการใชป้ระโยคท่ีมีการแสดงเหตุผลดว้ยคาํเช่ือมประโยค 
ต่าง ๆ โดยมีความถ่ีในการใช ้คือ    
“เพราะ” “แต่”    “เพราะวา่” “เพ่ือท่ีจะให”้     “ซ่ึง”  “ถา้”     “เพราะจะได”้ “ถึงแมว้า่”  
   (13)       (7)           (5)                (2)              (1)       (1)              (1)                (1)     
ม2.ก. 18 คน เป็นชาย 8 คน หญิง 10 คน 
ผลการวิจยั : นกัเรียนทั้งหมด มีการใชป้ระโยคท่ีมีการแสดงเหตุผลดว้ยคาํเช่ือมประโยค 
ต่าง ๆ โดยมีความถ่ีในการใช ้คือ    
“เพราะ” “เพราะวา่” “แต่”  “ถา้”     ” “เพราะฉะนั้น”  “เพราะจะได”้   
  (12)          (6)          (3)      (2)                  (1)                    (1)              
“เพ่ือวา่จะได”้ “นบัจากนั้น” “เน่ืองจาก”  “แต่อยา่งไร”   
  (1)                        (1)                (1)                    (1)        
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ม2.ข. 17 คน เป็นชาย 8 คน หญิง 9 คน 
 ผลการวิจยั : นกัเรียนทั้งหมด มีการใชป้ระโยคท่ีมีการแสดงเหตุผลดว้ยคาํเช่ือมประโยค 
ต่าง ๆ โดยมีความถ่ีในการใช ้คือ    
“แต่”  “เพราะ” “ซ่ึง”  “เพราะวา่” “แต่ถึงแม”้  “เพราะฉะนั้น” “เพราะจะได”้  “ถา้”  “ถึงแมว้า่”   
 (9)        (8)       (4)          (3)             (2)                  (2)                   (1)               (1)         (1)           
 “หาก”  “ดว้ยเหตุน้ี” “บางที”    “ถึง/ และตอนน้ี”   
  (1)               (1)           (1)                (1)      
ม2.ค. 19 คน เป็นชาย 7 คน หญิง 12 คน 
ผลการวิจยั : นกัเรียนทั้งหมด มีการใชป้ระโยคท่ีมีการแสดงเหตุผลดว้ยคาํเช่ือมประโยค 
ต่าง ๆ โดยมีความถ่ีในการใช ้คือ    
“แต่”  “เพราะ” “เพราะว่า” “แต่ตอนน้ี”  “ซ่ึง”  “เพราะจะได”้  “ถา้”  “หากได”้ “ตั้งแต่นั้นมา”   
  (13)     (12)          (5)              (4)           (3)             (2)            (1)          (1)             (1)            
“บางที” “เพราะฉะนั้น”  
  (1)             (1)                      
ม3.ก. 12 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 3 คน 
ผลการวิจยั : นกัเรียนทั้งหมด มีการใชป้ระโยคท่ีมีการแสดงเหตุผลดว้ยคาํเช่ือมประโยค 
ต่าง ๆ โดยมีความถ่ีในการใช ้คือ    
“เพราะ” “แต่”  “ถา้”  “ซ่ึง” “เพราะวา่”  “เพ่ือจะได”้  “เพราะมิฉะนั้น”  
  (10)      (8)      (3)      (3)       (2)                (1)                     (1)                  
ม3.ข. 13 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 7 คน 
ผลการวิจยั : นกัเรียนทั้งหมด มีการใชป้ระโยคท่ีมีการแสดงเหตุผลดว้ยคาํเช่ือมประโยค 
ต่าง ๆ โดยมีความถ่ีในการใช ้คือ    
“แต่”  “เพราะ” “เพราะว่า” “ถา้”  “ซ่ึง”  “แต่ตอนน้ี” “เพราะฉะนั้น” 
 (11)      (7)           (3)          (3)     (2)           (2)                 (2)                       
“ถึงตอนน้ี” “เพ่ือจะได”้   “เน่ืองมาจาก”  “เพราะจะได”้ “ตั้งแต่นั้น”     
      (1)               (1)                  (1)                     (1)                 (1)              
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ม3.ค. 11 คน เป็นชาย 7 คน หญิง 4 คน 
ผลการวิจยั : นกัเรียนทั้งหมด มีการใชป้ระโยคท่ีมีการแสดงเหตุผลดว้ยคาํเช่ือมประโยค 
ต่าง ๆ โดยมีความถ่ีในการใช ้คือ    
“แต่”  “เพราะ” “ถา้”  “เพราะวา่” “เพราะฉะนั้น” “ซ่ึง”  “เพ่ือจะ”  “ไม่ว่าจะเป็น”   
  (7)        (5)      (4)         (3)                  (3)            (2)         (1)              (1)                   
“ตั้งแต่นั้นมา” “ตอนน้ี”   “แต่อยา่งไร”  “หรือแมก้ระทัง่” 
     (1)                  (1)               (1)                     (1)               
ม3.ง. 16 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 11 คน 
ผลการวิจยั : นกัเรียนทั้งหมด มีการใชป้ระโยคท่ีมีการแสดงเหตุผลดว้ยคาํเช่ือมประโยค 
ต่าง ๆ โดยมีความถ่ีในการใช ้คือ    
“แต่”     “เพราะ” “ซ่ึง” “แต่ตอนน้ี”  “ถึงแมว้า่” “เพราะฉะนั้น”  “เพราะว่า” “ถา้”  “หาก”   
 (15)         (8)       (5)          (4)               (3)                (3)                  (2)          (2)      (2)        
“เพ่ือจะได”้ “ดงันั้น” “เพ่ือจะให”้  “นอกจาก”   “แต่ถึงแม”้  “แต่ถึงกระนั้น”  “ตั้งแต่นั้นมา”     
     (2)             (1)            (1)               (1)                 (1)                   (1)                    (1) 
“แต่ทวา่”  “เพราะไม่วา่”     
   (1)                 (1) 
5.1.1 ตวัอย่างงานเขยีน 
ระดบัมัธยมศึกษาปีที ่1 

 “พอ่แม่ของฉันปูทางแห่งอนาคตท่ีดีไวใ้ห ้ทั้งการศึกษา เงินทองและอ่ืนๆ เพราะพอ่
แม่ตอ้งการใหฉ้นัไดรั้บแต่ส่ิงท่ีดี”  

 “เดก็บางคนคงยงัไม่คิดวา่โตข้ึนจะทาํงานอะไรไม่คาดหวงัชีวิตแต่คนอยา่งผมคิดตัง่
แต่ผมรู้เร่ืองเคร่ืองบินรพ และเคร่ืองบินโดยสารเพราะว่าคุณพอ่คุณแม่ของผม
ทาํงานเก่ียวกบัเคร่ืองบินโดยสาร”  

 “อนาคตท่ีฉนัอยากเป็นกคื็อฉนัอยากเป็นครู เพราะว่าฉนัอยากสอนเดก็ๆเพ่ือใหเ้ดก็
มีความรู้และความสามารถต่างๆ อยากสอนเดก็ๆท่ีดอ้ยโอกาสเพือ่ทีจ่ะให้เดก็น้ีได้
เรียนหนงัสือหรือรู้เก่ียวกบัโลกกวา้ง” 

 

ระดบัมัธยมศึกษาปีที ่2 

 “อนาคตท่ีขา้พเจา้ไฝ่ฝันอยากจะเป็นคือโปรแกรมเมอร์ ขา้พเจา้อยากเป็น
โปรแกรมเมอร์เพราะว่าเป็นอาชีพท่ีเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ต่างๆท่ีขา้พเจา้สนใจ”  
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 “ส่ิงสาํคญัท่ีดิฉนัอยากเป็น[หมอเดก็] เพราะไดเ้งินดี และไดรั้กษาผูป่้วยท่ีเป็นโรคได้
หมด เพือ่ว่าจะได้เล่ือนตาํแหน่งไดแ้ละมีเพ่ือนหมอเยอะๆ”    

 “ถ้าผมจะเป็นนกัธุรกิจเพราะผมอยากต่อธุรกิจของคุณพอ่ต่อไป แต่พ่อผมกไ็ม่ได้
บงัคบัใหผ้มเป็น ผมสามารถท่ีจะเป็นอะไรกไ็ดท่ี้ผมชอบ แต่ว่าตอ้งทาํชีวิตอาชีพ
สุจริต ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน” 

 

ระดบัมัธยมศึกษาปีที ่3 

 “และหลายคนกคิ็ดไปวา่อาชีพนกัดนตรีเป็นอาชีพท่ีไม่ไดใ้ชส้มองหรืออะไรเลย แต่
ไม่เลย นกัดนตรีจะตอ้งใชส้มองในการคิดเพลงและตอ้งสร้างอารมในการเล่นดนตรี
ใหถู้ก เพราะมฉิะน้ันดนตรีกจ็ะหมดรสชาติไป”  

 “ในบจัจุบนัอาชีพไดเ้พ่ิมมากข้ึนจากเม่ือก่อน จึงทาํใหข้า้พเจา้ไดมี้ตวัเลือกในการ
เลือกอาชีพท่ีขา้พเจา้จะทาํในอนาคตมากข้ึน ถงึตอนนีข้า้พเจา้กย็งัไม่รู้อยา่งแน่นอน
วา่ขา้พเจา้จะอยากเป็นอะไร”  

 “ในอนาคตขา้พเจา้อยากเป็นนกัธุรกิจ เพือ่ทีจ่ะได้ไปบริหารบริษทัต่อจากพอ่แม่ 
เพราะจะได้สืบกิจการต่อจากพอ่แม่ ท่ีพอ่แม่สร้างมา นกัธุรกิจเป็นงานท่ีสุจริตและ
ไม่ผิดกฎหมาย แต่มนักอ็ยูท่ี่เราวา่จะทาํส่ิงท่ีไม่ดีหรือส่ิงท่ีดี แต่ไม่วา่จะไดอ้าชีพ
อะไรกต็อ้งพอใจและยอมรับมนั” 

                      
5.1.2 ข้อสังเกต : นักเรียนส่วนใหญ่ในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1–3  สามารถใช้คาํเช่ือม
ประโยคท่ีแสดงเหตุผล “เพราะว่า”และ “เพราะจะได”้ ไดเ้ป็นอยา่งดี  และนกัเรียนส่วนใหญ่
ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2-3  สามารถใช้คาํเช่ือมประโยคท่ีแสดงเหตุผลอ่ืน เช่น 
“เน่ืองมาจาก” “ถึงแมว้่า” “เพราะมิฉะนั้น”  และคาํเช่ือมอ่ืนๆ ท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของ
ความคิด เช่น “นอกจาก” “ดว้ยเหตุน้ี” “ตั้งแต่นั้นมา” “แต่ถึงกระนั้น”  ไดอ้ยา่งดีเหมาะสมกบั
การแสดงความคิดเห็น   จะเห็นไดว้่านกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาเร่ิมเพ่ิมจาํนวนตวัเลือก
ศพัทท่ี์แสดงเหตุผลและแสดงความสัมพนัธ์ของความคิดไดมี้ความหลากหลายมากข้ึน 
 

5.2   ผลของการวเิคราะห์งานเรียงความในการเรียบเรียงเนือ้ความในระดบัย่อหน้า 
5.2.1 ผลของการวเิคราะห์ใน 3 ระดบั  
 นกัเรียนส่วนใหญ่ (35 จาก 43 คน) ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ใชเ้รียงความเน้ือความ
ในระดบัยอ่หนา้จาํนวน 1 ยอ่หนา้  ยกเวน้นกัเรียน 6 คนใช ้ 2 ยอ่หนา้ และอีก 2 คนใช ้3 ยอ่
หนา้ 
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 นกัเรียนส่วนใหญ่ (46 จาก 54 คน) ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ใชเ้รียงความเน้ือความ
ในระดบัยอ่หนา้จาํนวน 1 ยอ่หนา้  ยกเวน้นกัเรียน 6 คนใช ้  2 ยอ่หนา้,  3 คนใช ้ 3 ยอ่หนา้
และอีก 4 คนใช ้4 ยอ่หนา้ 

นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  มีการใชจ้าํนวนยอ่หนา้ท่ีมีความหลากหลายใน
การเขียนเรียงความ เช่นจากจาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 52 คน นั้นจาํนวน 19 คนใช ้1 ยอ่หนา้, 8 
คนใช ้2 ยอ่หนา้, 19 คนใช ้ 3 ยอ่หนา้,  4 คนใช ้4 ยอ่หนา้และอีก 2 คนใช ้5 ยอ่หนา้   

  มีขอ้สงัเกตวา่การใชจ้าํนวนยอ่หนา้ในระดบัมธัยมศึกษา 1 -2 นั้นนกัเรียนส่วนใหญ่ใช ้1   
                     ยอ่หนา้ซ่ึงค่อนขา้งแปลกเน่ืองจากครูผูส้อนภาษาไทยในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 มกัเนน้การ 
                     ใช ้3 ยอ่หนา้ แต่อยา่งไรกต็ามนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ไดแ้สดงการใช ้1 ยอ่หนา้และ  
                     3 ยอ่หนา้เป็นส่วนใหญ่(38 จาก 52 คน) และจาํนวนท่ีเหลือใชจ้าํนวนยอ่หนา้ 2, 4, และ 5 ซ่ึง 
                     เป็นความหลากหลายในการเลือกการเรียบเรียงความคิดในจาํนวนยอ่หนา้ท่ีแตกต่างกนั 
 

5.2.2 ข้อสังเกต  
5.2.2.1 จะเห็นไดว้า่จากผลของการวิเคราะห์การเรียบเรียงเน้ือความในระดบัยอ่หนา้

แสดงใหเ้ห็นถึงพฒันาการทกัษะการใชภ้าษาไทยของนกัเรียนจากระดบัมธัยมศึกษา 1-3 โดยท่ี
นกัเรียนมีแนวโนม้เรียบเรียงขอ้ความ 1 หรือ 3 ยอ่หนา้ และมีนกัเรียนจาํนวนหน่ึงท่ีเขียน 4 หรือ 
5 ยอ่หนา้ มีขอ้สงัเกตวา่นกัเรียนท่ีเขียน 1 ยอ่หนา้อาจละเลยลกัษณะของการเรียบเรียงความคิดใน
ประเดน็ท่ีวา่ ความเรียงควรมี (1) การนาํ (2) การอธิบาย (3) การปิดประเดน็ รวมแลว้ควรมีอยา่ง
นอ้ย 3 ยอ่หนา้  
การซ้ําประเดน็เดมิในย่อหน้าที ่1 และ 3 
จากขอ้มูลความเรียงของนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษามีขอ้สงัเกตวา่นกัเรียนมีการซํ้ าประเดน็เดิม
ในยอ่หนา้ท่ี 1 และ 3 ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของความเรียงท่ีดีวา่ยอ่หนา้สุดทา้ยควรอา้งถึงประเดน็
ท่ีสาํคญัในยอ่หนา้ท่ี 1 ดงัตวัอยา่งเช่น 
ยอ่หนา้ท่ี 1:  “มนุษยย์อ่มมีความฝันท่ีแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัความรักและความชอบของแตะละ
คน ถา้ใครไดท้าํตามความฝันแลว้กถื็อวา่โชคดี และกเ็รียกไดว้่าประสบความสาํเร็จในชีวิตดว้ย 
ซ่ึงเป็นท่ีน่าภูมิใจและคงจะมีความสุขอยา่งมากท่ีไดท้าํในส่ิงท่ีตนรักและใขว่ขวา้มาตลอด” 
ยอ่หนา้ท่ี 3:  “หลายคนคงจะทาํตามความฝันของตวัเองอยู ่ ซ่ึงมนักมี็อุปสรรคมากมายท่ีตอ้งฝ่า
ฟันแต่ส่ิงท่ีสาํคญัคือตอ้งไม่ทอ้และสู้ต่อไป ควรทาํตามในส่ิงท่ีตนเองรัก และควรทาํใหเ้ป็น
ประโยชนต่์อสงัคมมากท่ีสุดเพ่ือตนเองและพ่อแม่ท่ีเล้ียงดูเรามาจะไดภู้มิใจในส่ิงท่ีตนเองตั้งใจ
ทาํ” 
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การให้เนือ้หาทีม่ากเกนิไปในการสรุป 
ยอ่หนา้ท่ี 1: “ในปัจจุบนัน้ีมีหลายหลายอาชีพใหเ้ลือก ไม่วา่จะเป็นหมอ, นางพยาบาล ตาํรวจ, 
ทหาร, ครู, นกัธุรกิจ, วิศวกร, เภสัชกร หรือไม่วา่จะเป็นดารา, นกัร้อง, นกัแสดงกต็าม แต่ใน
อนาคตของเรานั้นเราอาจจะไม่ไดอ้าชีพท่ีเราตอ้งการมา แต่เรากต็อ้งทาํใจยอมรับมนั และทาํ
หนา้ท่ีนั้นใหดี้ท่ีสุด” 
ยอ่หนา้หนา้ท่ี 3: “ในอนาคตขา้พเจา้อยากเป็นนกัธุรกิจ เพ่ือท่ีจะไดไ้ปบริหารบริษทัต่อจากพ่อแม่ 
เพราะจะไดสื้บกิจการต่อจากพอ่แม่ ท่ีพอ่แม่สร้างมา นกัธุรกิจเป็นงานท่ีสุจริตและไม่ผิดกฎหมาย 
แต่มนักอ็ยูท่ี่เราว่าจะทาํส่ิงท่ีไม่ดีหรือส่ิงท่ีดี แต่ไม่วา่จะไดอ้าชีพอะไรกต็อ้งพอใจและยอมรับมนั 
เพราะเราตอ้งทาํอาชีพน้ีไปจนแก่ เราไม่ควรเสียใจกบัอาชีพท่ีเราไดรั้บเพราะมนัเป็นงานท่ีทาํให้
เรามีกินมีใช ้ไม่อดตาย เพราะฉะนั้นเราควรดีใจกบัอาชีพท่ีเราไดรั้บ” 

5.2.2.2 เม่ือพิจารณาจากงานขอ้เขียนของนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จะเห็นได้
วา่นกัเรียนมีการใชค้าํภาษาองักฤษผสมเขา้มาในภาษาไทยอยูบ่า้ง เช่นคาํวา่ อพัเดท โมเดล 
และจาํนวนหน่ึงมีปัญหาเร่ืองการสะกดคาํอยูบ่า้ง สาํหรับนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ทั้งหมด (43 คน) ไม่ไดแ้สดงอิทธิพลของโครงสร้างภาษาองักฤษในงานเขียนและมีแนวโนม้
ท่ีใชต้วัเช่ือม “เพราะ” และ “แต่” ในปริมาณความถ่ีท่ีสูง ส่วนนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3 เกือบทั้งหมด (ยกเวน้ 2 คน) ไม่ไดแ้สดงการใชศ้พัทแ์ละโครงสร้างภาษาองักฤษในงาน
เขียนของตน แสดงใหเ้ห็นว่านกัเรียนทวิภาษาสามารถแยกแยะระบบภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษออกจากกนัได ้ 
5.2.2.3 เม่ือพิจารณาจากงานขอ้เขียนของนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จะเห็นได้

วา่ทั้งนกัเรียนหญิงและนกัเรียนชายสามารถใชภ้าษาเขียนไดใ้นระดบัดี สามารถใชค้าํเช่ือม
และสาํนวนท่ีมีความหลากหลายได ้ เช่น “แต่ถึงกระนั้น” “เพราะมิฉะนั้น” “หรือแมก้ระทัง่” 
“ตั้งแต่นั้นมา” “ความฝันของฉนัถึงจะยาวไกลแค่ไหนฉนักจ็ะทาํใหค้วามฝันเป็นจริงใหไ้ด”้ 
“พอ่และแม่สอนขา้พเจา้ไวเ้สมอว่าตอ้งมีความพยายาม ตอ้งขยนั ท่านปลูกฝังใหข้า้พเจา้เป็น
หมอฟัน” “อยา่งนอ้ยสกัหนหน่ึงในชีวิตเราเคยคิดวา่อยากจะเป็นอะไรสักอยา่งกนัทุกคน 
แน่นอนว่าคงมีหลายอยา่งท่ีคิดจะเป็น แต่กค็งไม่ไดเ้ป็นครบไปทุกฝัน เพราะเราไม่มีเวลามาก
ขนาดนั้น” “ผมตอ้งเขา้ใจทั้งหมดก่อน น่ีคือทาํไมผมถึงอยากเป็นนกัเล่นแร่แปรธาตุ และถา้
ผมหยัง่รู้ฟ้าดิน ผมกจ็ะสามารถรับมือกบัธรรมชาติพร้อมกบัเตรียมตวัใหพ้ร้อมสาํหรับ
เหตุการณ์ต่างๆได”้   
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6. สรุปผลของการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
6.1 จากผลของการวิเคราะห์ขอ้มูลในระดบัโครงสร้างประโยคนกัเรียนส่วนใหญ่ใน 

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 สามารถใชค้าํเช่ือมประโยคท่ีแสดงเหตุผลและความต่อเน่ืองของ
ความคิดในขอ้เขียนไดเ้ป็นอยา่งดีเหมาะสมกบัการแสดงความคิดเห็น      ขอ้มูลดงักล่าวทั้ง 3 
ระดบั ช้ีชดัวา่นกัเรียนในระบบทวิภาษาสามารถพฒันาทกัษะการใชภ้าษาแม่ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ มิไดมี้ขอ้จาํกดัในดา้นพฒันาการการใชภ้าษาไทยอยา่งท่ีเป็นขอ้สงสัยของผู ้
บริหารงานวิชาการและผูป้กครอง 

 

6.2 จากผลของการวิเคราะห์ขอ้มูลในการเรียบเรียงเน้ือหาในระดบัยอ่หนา้     จะเห็นได ้
งานเขียนส่วนใหญ่ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ไดแ้สดงพฒันาการท่ีดีในการเรียบ
เรียงความคิดในระดบัหน่ึง และมีขอ้สงัเกตเร่ืองอิทธิพลโครงสร้างและศพัทภ์าษาองักฤษท่ี
ปรากฏอยูใ่นงานเขียนของนกัเรียนอยูบ่า้ง ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีนอ้ยมาก และจากหลกัฐานขอ้เขียน
ของนกัเรียนทั้ง 3 ระดบัแสดงใหเ้ห็นวา่ นกัเรียนสามารถแยกแยะระบบภาษาไทยจากระบบ
ภาษาองักฤษไดใ้นระดบัดี  

6.3 เม่ือพิจารณาจากผลการวเิคราะห์งานเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัเรียนในระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต   จะเห็นไดช้ดัวา่มีพฒันาการท่ีดีและ
มีความหลากหลายในการใชส้าํนวนแสดงขอ้คิดเห็นต่างๆ ผูบ้ริหารงานวิชาการและผูส้อนสามารถ
พฒันาทกัษะการเขียนภาษาไทยท่ีดียิง่ข้ึนใหแ้ก่นกัเรียนเหล่าน้ีไดโ้ดยง่าย และอาจตอ้งใหผู้เ้รียน
สงัเกตความสาํคญัเร่ืองการเรียบเรียงยอ่หนา้ท่ีมีเน้ือหาเฉพาะในยอ่หนา้ 1-3 จึงจะทาํใหง้านเขียน
ของนกัเรียนมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 
7. ภาคผนวก: ตวัอย่างงานเขยีนของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา 1-3 ตามต้นฉบับ 

 
7.1 งานเขียนของนักเรียนหญิง ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่1 

     อนาคตท่ีขา้พเจา้อยากเป็น 
อนาคตท่ีจะเกิดในภายภาคหนา้ ฉนัอาจจะไม่ไดอ้ยากเป็นในส่ิงท่ีฉนัอยากเป็นในตอนน้ี 

แต่ฉนัเช่ือในตวัฉนัเองวา่ในทุกอาชีพท่ีฉนัอยากเป็นจะตอ้งเป็นอาชีพท่ีดี สามารถใชห้าเล้ียง
ตวัเองไดอ้ยา่งถูกกฎหมาย และส่ิงสาํคญัคืออาชีพท่ีฉนัเลือกจะเป็นในอนาคตนั้น จะตอ้งใชเ้พ่ือ
ดูแลพอ่แม่หรือผูมี้พระคุณของฉนัใหมี้ความสุขได ้

พอ่แม่ของฉนัปูทางแห่งอนาคตท่ีดีไวใ้ห ้ ทั้งการศึกษา เงินทองและอ่ืนๆ เพราะพอ่แม่
ตอ้งการใหฉ้นัไดรั้บแต่ส่ิงท่ีดี ฉนัรู้เร่ืองนั้นแต่พอ่แม่กไ็ม่เคยบงัคบัฉนัในเร่ืองอนาคต พอ่กบัแม่
มกับอกใหฉ้นัทาํในส่ิงท่ีชอบทาํแลว้มีความสุข แต่กค็งคาดหวงัให้ฉนัเป็นอยา่งท่ีท่านตอ้งอยู่
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เหมือนกนั พอฉนับอกกบัแม่วา่ฉนัอยากเป็นนกัเขียนแม่กส็นบัสนุนฉนัอยา่งเตม็ท่ี ท่านพดูกบั
ฉนั “เป็นนกัเขียนกไ็ดไ้ม่ตอ้งเป็นลูกจา้งใคร” ทาํใหฉ้นันึกยอ้นกลบัไปตอนฉนัอยูช่ั้นประถม 1 
ฉนัอยากเป็นครูท่ีคอยใหค้วามรู้แก่ลูกศิษยเ์หมือนครูทุกคนท่ีคอยมอบความรู้ใหแ้ก่ฉนั แต่ตอนท่ี
ฉนัอยูป่ระถม 4 ฉนักรู้็สึกวา่อาชีพครูนั้นไม่เหมาะกบัฉนั ในตอนนั้นฉนับา้อ่านหนงัสือเป็นบา้
เป็นหลงัแถมอ่านแลว้กท็าํใหฉ้นัมีความสุข ฉนัเลยอยากมอบความสุขท่ีฉนัไดรั้บในตอนนั้น
ใหก้บัผูอ่ื้นบา้ง ในตอนแรกหลายคนอาจจะแต่งเร่ืองออกมาท่ีคาํนึงของความสมบูรณ์แบบเป็น
หลกั ฉนัคิดว่าเร่ืองนั้นอาจไม่ถูกตอ้งถา้เราเขียนออกมาโดยคิดแต่ความสมบูรณ์แบบคนอ่านกจ็ะ
รู้สึกไดแ้ต่ความสมบูรณ์แบบ บางทีฉนักเ็ป็นแบบนั้น ต่อไปฉนัตั้งใจว่าจะเขียนดว้ยความสุข คน
อ่านจะไดรั้บรู้ถึงความสุขของฉนั แลว้ฉนักจ็ะไดรั้บความสุขในอีกรูปแบบหน่ึงท่ีฉนัไม่เคยได้
สมัผสั 

ฉนัในตอนน้ีอยากเป็นนกัเขียน ท่ีจะถ่ายทอดความสุขใหก้บัคนอ่ืนโดยท่ีฉนักมี็ความสุข
ดว้ย แต่ในอนาคตฉนัไม่รู้วา่ฉนัจะไดเ้ป็นนกัเขียนในแบบท่ีฉนัฝันรึเปล่า นกัเขียนเป็นแค่หน่ึงใน
ความฝันของชีวิตฉนัท่ีไม่ใช่ทั้งหมด เพราะในอีกใจหน่ึงฉนักอ็ยากเป็นวิศวกรเหมืนกนั 

 
7.2 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่1 

    อนาคตท่ีขา้พเจา้อยากจะเป่น 
เดก็บางคนคงยงัไม่คิดวา่โตข้ึนจะทาํงานอะไรไม่คาดหวงัชีวิตแต่คนอยา่งผมคิดตัง่แต่ผม

รู้เร่ืองเคร่ืองบินรพ และเคร่ืองบินโดยสารเพราะว่าคุณพอ่คุณแม่ของผมทาํงานเก่ียวกบัเคร่ืองบิน
โดยสารจึงทาํใหผ้มรู้สึกว่าเคร่ืองบินเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตทุกวนัผมเห็นเคร่ืองบินอยูบ่นทอ้งฟ้า
ผมยงัสงไสวา่มนับินไดอ้ยา่งไร คุณพอ่เลยพาไปหาคุณอาท่ีเป็นนกับินเขาไดอ้ธิบายเร่ือง
เคร่ืองบินอยา่งละเอียดเลยทาํใหผ้มคิดวา่อาชีพท่ีเกยีว่กบัเคร่ืองบินมี ๔-๕อยา่งแตกบัตนัเป็น
อาชีพท่ีมีรายไดดี้ท่ีสุด แต่สอบตอ้งเก่งจริง แต่เขา้ไดก้ต็อ้งไปเส่ียงกบัการท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา
หรือเกิดเหตุการไม่คาดฝันกต็ายอยา่งเดียว 

 
7.3 งานเขียนของนักเรียนหญิง ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่1 

     อนาคตท่ีขา้พเจา้อยากเป็น 
“อนาคต” คือคาํท่ีหมายถึงวนัขา้งหนา้ท่ียงัไม่ถึง คือส่ิงท่ีเราไม่รู้วา่อะไรจะเกิดข้ึน อาจจะ

เป็นส่ิงท่ีดีหรือส่ิงท่ีเลวร้ายแต่ “อนาคตท่ีฉนัอยากเป็น” คือคาํท่ีเป็นความฝัน เป็นส่ิงท่ีเรา
อยากป็น ส่ิงท่ีคิดไวใ้นผายบากหนา้ สองคาํน้ีแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง แต่ส่ิงท่ีผมรู้ตอนน้ีท่ีเก่ียวกบั
อนาคตกคื็อ ความฝันของผม 

อนาคตท่ีผมอยากเป็น ในอนาคตผมอยากเป็นคนท่ีดีต่อสงัคม อยากช่วยเหลือผูท่ี้ไม่มีเงิน 
ผมอยากมีงานท่ีดีๆ งานท่ีผมอยากเป็นกคื็อ วิศวกร เพราะ วิศวกรเป็นอาชีพท่ีดี อาชีพท่ีใช้
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ความคิดจิณฒนาการและความรู้ทางหลายวิชา เป็นการฝึกใหรู้้จกัคิดส่ิงใหม่ๆ ใหรู้้สังคมมากข้ึน 
และไดเ้งินเยอะเพ่ือท่ีจะใชท้าํส่ิงท่ีผมอยากทาํ ไดช่้วยคนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ ไดดู้แลรักษา 
ครอครัวตนเอง การท่ีเป็นวิศวกรนั้นตอ้งศึกษาเรียนรู้มาอยา่งดี ในชีวิตผมในอนาคต ผมอยากให้
เป็นท่ีรักใคร่ของทุกคน อยากใหป้ระเทศของเราพฒันาข้ึน ทางดา้นเทคโนลย ี และอยากให้
ประเพณีและวฒันธรรมของไทยเราอยูต่่อไป 

การเป็นคนดี เป็นส่ิงท่ีผมฝันอยากเป็น วิศวกร เป็นส่ิงท่ีผมอยากทาํ ทุกอยา่งเป็นส่ิงท่ีผม
คิดอาจะเป็นอีกแบบหน่ึง หรือตรงกบัท่ีผมคิด แต่ส่ิงท่ีผมตอ้งเป็นใหไ้ดคื้อ ผลเมืองดีของสงัคม
และเป็นท่ีรักใคร่ของพอ่แม่และทุกคน 

  
7.4 งานเขียนของนักเรียนหญิง ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่2 

    อนาคตท่ีขา้พเจา้อยากเป็น 
  โตข้ึนไปดิฉนัใฝ่ฝันท่ีจะดาํเนินกิจการร้านอาหารของครอบครัวต่อไป ดว้ยความท่ีดิฉนั
อาศยัเฝ้าดูกิจการของร้าน ท่ีดิฉนัเห็นการสือทอดต่อกนัมา ตั้งแต่รุ่นคุณยายท่ีเปิดกิจการท่ีหวัหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนั ร้านของท่านอยูติ่ดทะเล มีแผง เกา้อ้ีพบัและร่มเหมือนท่ีเห็นไดท้ัว่ไปเวลาไปเท่ียวทะเล 
นับจากน้ันท่านกเ็ปิดอยา่งต่อเน่ือง เม่ือถึงรุ่นคุณแม่ ท่านกย็า้ยมาเปิดท่ีกรุงเทพฯ และตั้งช่ือร้านตามเมืองท่ี
ท่านรัก รสชาติอาหารท่ีสืบต่อกนัมา และกล่ินอายของทะเลยงัคงอยู ่ ดิฉนัท่ีรักหวัหินเหมือนคุณแม่และ
คุณพ่อ กอ็ยากจะทาํร้านแห่งน้ีต่อไป รสชาติอาหารท่ีดิฉนักินมาตลอดชีวิต ดิฉนัอยากจะใหผู้อ่ื้นล้ิมรส
ของหวัหินเช่นเดียวกนั ร้านท่ีหวัหินของคุณยายถึงจะปิดกิจการไปแลว้เพราะการท่ียา้ยมาสร้างรากฐาน
ใหม่ในกรุงเทพ แต่เวลาไปหวัหินกม็กัจะเห็นร้านอาหารริมทะเลท่ีตอ้งบริการตวัเองตั้งตระหง่านอยูเ่สมอ 
สภาพของทะเลท่ีคุน้ตาถึงจะเปล่ียนไปกย็งัคงเหมือนเดิม ร้านอาหารท่ีดิฉนัรัก และอยากจะทาํมนัใหดี้กวา่
รุ่นก่อนๆ ตอนน้ีดิฉนัค่อยๆ ศึกษาไปทีละเลก็ละนอ้ย ช่วยงานบา้ง การเฝ้าฝึกฝนคงจะมีผลต่อฉนั เพ่ือท่ีจะ
ไดใ้ชม้นัพฒันาและบริหารต่ออยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมกบัยคุและสมยั ทั้งเคร่ืองปรุงกต็อ้งพิถีพิถนั ตอ้งมี
ความแปลกใหม่ คิดส่ิงใหม่ๆ เสมอ ถึงจะยากแต่กจ็ะพยายามค่ะ 
 

7.5 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่2 
อนาคตท่ีขา้พเจา้อยากจะเป็น 

 ในชีวิตของขา้พเจา้ ขา้พเจา้กมี็ความฝันหลายๆ อยา่ง หลายๆ แบบ ซ่ึงต่างออกไป ในเร่ืองการ
เรียนของขา้พเจา้ ขา้พเจา้พยายามทาํคะแนนใหดี้ท่ีสุด เพือ่ใหพ้อ่แม่ของขา้พเจา้ภูมิใจ ในเร่ืองการงาน 
เร่ืองน้ีถือเป็นเร่ืองท่ีน่าจะสาํคญัท่ีสุดในชีวิตกว็่าได ้ ขา้พเจา้คิดวา่ ในตอนน้ีขา้พเจา้ อยากประกอบอาชีพ
อยูส่องอยา่ง คือ พนกังานบญัชีและทนายความ ในอาชีพพนกังานบญัชี ท่ีขา้พเจา้อยากเป็นเพราะขา้พเจา้
ชอบเรียนคณิตศาสตร์มากกวา่วิชาอ่ืนๆ ส่วนอาชีพทนายความ ขา้พเจา้ฝันท่ีจะไดไ้ปเรียนต่อปริญญาจาก
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ต่างประเทศ และกลบัมาทาํงานใหบ้ริษทักฎหมายต่างชาติท่ีไทย ซ่ึงจะไดเ้งินเดือนท่ีดีมาก ในการดําเนิน
ชีวติ ขา้พเจา้กอ็ยากท่ีจะเป็นคนดีของสงัคม ดาํเนินชีวิตใหถู้กกฎหมาย ไม่ทาํความชัว่ 
     

7.6 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่2 
อนาคตท่ีขา้พเจา้อยากจะเป็น 

 อนาคตท่ีขา้พเจา้อยากจะเป็นนั้นยงัไม่มีแต่ตอนน้ีขา้พเจา้คิดอยูอ่ยา่งเดียววา่จะตอ้งเรียนใหจ้บ
และเป็นเดก็ดีของพ่อแม่และจะไม่ทาํใหพ้อ่แม่เสียใจ พอขา้พเจา้เรียนจบแลว้ขา้พเจา้จะไปหางานทาํอยา่ง
สุจริต และทาํมาหากินเล้ียงดูพอ่แม่ของขา้พเจา้ ในอนาคตน้ันขา้พเจา้ไม่อยากแต่งงาน เพราะการแต่งงาน
มีทั้งผลดีและผลเสีย ขา้พเจา้จึงไม่ค่อยอยากจะแต่งงานมีครอบครัวสกัเท่าไหร่ และขา้พเจา้ไดเ้ห็นหลายๆ 
ครอบครัวแตกแยกกนัหลายครอบครัวแลว้ บางคนกท้ิ็งลูกท้ิงเมียบางครอบครัวกผ็านเงินเมียผานเงินพอ่
แม่ไม่ยอมไปทาํมาหากินอยางสุจริต และสร้างความเดือดร้อนใหก้บัผูอ่ื้น ด้วยเหตุนีข้า้พเจา้จึงอยากมีแค่
ก๊ิกเพราะวา่ก๊ิกจะท้ิงเม่ือไหร่กไ็ด ้ แต่วา่ในความฝันของขา้พเจา้นั้นขา้พเจา้อยากเป็นครูสอนศิลปะอยาก
เปิดโรงเรียนเลก็ๆแห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ 
     

7.7 งานเขียนของนักเรียนหญิง ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่2 
อนาคตท่ีฉนัอยากเป็น 

 เราทุกคนต่างมีความฝัน ฝันท่ีจะมีอนาคตท่ีดี ฉนัเองกเ็ช่นกนั ฉนักมี็ความฝันและฉนักก็าํลงั
พยายามท่ีจะทาํฝันนั้นใหส้าํเร็จ ส่ิงท่ีฉนัอยากเป็นมากท่ีสุดในชีวิตคือ “ลูกท่ีดีของแม่” ฉนัรู้ดีเสมอวา่ฉนั
ไม่ใช่ลูกท่ีดีพอ ทุกคร้ังท่ีทะเลาะกบัแม่ฉนักม็กัจะเป็นฝ่ายเดินหนีแม่ทุกคร้ัง แม่บอกวา่แม่ภูมิใจท่ีมีฉนั
เป็นลูก ทาํใหฉ้นัไดคิ้ดวา่ ฉนัควรจะเป็นลกูท่ีดี ใหส้มกบัท่ีแม่ภูมิใจ ฉนัจะเร่ิมตน้ตั้งแต่ตอนน้ี ทาํใหแ้ม่
ภูมิใจมากกวา่เก่า 
 อนาคตของฉนัอีกอยา่งคือ การไดป้ระกอบอาชีพท่ีฉนัรัก อาชีพท่ีทาํแลว้มีความสุขและสุจริต ฉนั
ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เดก็ๆแลว้วา่ใหรั้กการอ่าน งานอดิเรกท่ีติดตวัมาตั้งแต่นั้นจึงเป็นการอ่านหนงัสือ การท่ี
ไดอ้ยูก่บัตวัหนงัสือและเร่ืองเล่าต่างๆ จึงทาํใหฉ้นัมีความสุข ดว้ยความสุขเหล่านั้น ทาํใหฉ้นัเร่ิมฝันถึง
อนาคตท่ีฉนัอยากเป็น ประกอบกบัอาชีพของแม่ท่ีฉนัเคยสัมผสัมาแลว้ ฉนัจึงอยากเป็น “นกัเขียน” คงจะ
มีความสุขมากข้ึนอีก หากได้ถ่ายทอดจินตนาการและความรู้สึกออกมาเป็นตวัหนงัสือ แม่สอนเสมอว่าให้
มุ่งมัน่ในส่ิงท่ีฉนัอยากเป็นและอยากทาํ น่ีอาจเป็นทางหน่ึงกไ็ดท่ี้จะทาํใหฉ้นัเป็นลูกท่ีดีสมกบัความ
ภาคภูมิใจของแม่ แต่ฉนัมัน่ใจวา่แม่คงจะมีความสุขท่ีสุดหากในอนาคตอนัใกลน้ี้ ฉนัจะเติบโตไปเป็นคน
ดีของสงัคม เพราะปัจจุบนัน้ี “ความเก่ง” ไม่ไดต้ดัสินคน แต่ “ความดี” ต่างหากท่ีเป็นตวักาํหนด และ
ตดัสินทุกอยา่ง คงดีถา้มีคนฝันถึงอนาคตท่ีดีขา้งหนา้ เพ่ือส่ิงท่ีดีกว่าในชีวิต 
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7.8 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่2 
อนาคตท่ีฉนัอยากเป็น 

 อนาคตท่ีฉนัอยากเป็นคือนกัธุรกิจ ผมอยากเป็นนกัธุรกิจเหมือนพอ่ของผม พ่อเป็นนกัธุรกิจ
ซ่ือสตัย ์ ผมอยากเป็นนกัธุรกิจท่ีดีเหมือนท่ีพ่อผมเป็น ผมอยากมีโรงงานเป็นของตวัเอง ผมอยากเป็น
เจา้ของกิจการ ผมอยากเป็นนกัธุรกิจช่ือดงั อยากเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ๆไทย 
 อนาคตท่ีฉนัอยากเป็น ผมอยากเป็นนกัแข่งรถผมเป็นคนท่ีชอบความเร็วมากผมอยากเป็นนกัแข่ง
รถท่ีเก่ง ผมชอบแข่งรถมอเตอร์ไซคผ์มอยากคาํมอเตอร์ไซคเ์ก่งเหมือน Valentino rossi ผมเห็นเคา้ขบัและ
ผมกช็อบเคา้มาก รถมอเตอร์ไซคข์อง Valentino rossi กเ็ท่มากครับผมอยากแข่งรถ sport เหมือนกนัครับ  
 อนาคตท่ีฉนัอยากเป็นผมอยากเป็นนกัอลฟ์ท่ีดีในเมืองไทยและในท่ีอ่ืนๆ ผมอยากตีกอลฟ์เก่ง
เหมือน Tiger woods ในการตีกอลฟ์ผมอยากแต่งตวัเหมือน Ion Poulter คนคนน้ีเป็นคนท่ีแต่งตวัไดมี้
สีสนัมาก Ion Poulter ชอบแต่งตวัไม่เหมือนใคร ผมอยากไปแข่งท่ี PGA Tour มากครับเพราะวา่ใน
รายการนั้นมีนกักอลฟ์ช่ือดงัมากบัครบทุกคน นกักอลฟ์ท่ีผมช่ืนชอบคือ Ion Poulter เคา้เป็นคนท่ีหล่อติด 
Top 5 ของนกักอลฟ์ 
     

7.9 งานเขียนของนักเรียนหญิง ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่3 
อนาคตท่ีขา้พเจา้อยากเป็น 

 ขา้พเจา้อยากเป็นเจา้ของธุรกิจเลก็ๆสกัธุรกิจหน่ึง อาจจะเป็นเจา้ของร้านเบเกอร่ี เจา้ของ
ร้านอาหารสกัร้านหน่ึง แต่บางทีกย็งัสบัสนอยูว่า่อยากเป็นอะไร เพราะบางทีกอ็ยากเป็นแพทย ์อาจจะเป็น
สตัวแพทย ์หรืออาจจะเป็นทนัตแพทยก์ไ็ด ้
 เวลาคุณพอ่คุณแม่ถามเรา วา่เราอยากเป็นอะไร เรากจ็ะตอบท่านวา่ “ไม่รู้เหมือนกนั ขอดูก่อน” ท่ี
เราตอบท่านอยา่งน้ีกเ็พราะวา่ เรายงัไม่รู้วา่เราอยากเป็นอะไรดี แต่ท่านกจ็ะพดูกลบัมาวา่ “เป็นแพทยสิ์ดี” 
แต่ในใจเราคิดวา่ เราเป็นไม่ไดห้รอก เพราะเราเรียนไม่ค่อยเก่ง และกก็ลวัดว้ยถา้เราทาํใหค้นไขเ้ป็นอะไร
มนักน่็าจะยุง่ 
 ณ เวลาน้ีอาชีพท่ีอยากเป็นกน่็าจะเปิดร้านเบเกอร่ี เพราะวา่ตวัเองเป็นคนท่ีชอบทานเบเกอร่ีเป็น
ชีวิตจิตใจ และในบางทีกช็อบทาํเหมือนกนั ถา้ไดเ้ปิดร้านเบเกอร่ี กอ็าจจะเป็นร้านเบเกอร่ีท่ีไม่เหมือนร้าน
อ่ืน ตรงท่ีว่า ผลิตภณัฑข์องจะจะมีคุณภาพสูงแต่ราคายอ่มเยา และรับจดัร้านนอกสถานท่ี และในบางท่ีก็
อาจจะมีโปรโมชัน่พิเศษดว้ย แต่ในร้านจะไม่มีแค่พวกเบเกอร่ีอยา่งเดียว อาจจะมีพวกอาหารคาวเขา้มา
เก่ียวดว้ย แต่อาจจะไม่ไดเ้ปิดในร้านเดียวกนั แต่จะใหอ้ยูใ่นบริเวณเดียวกนั 
 ถา้จะถามวา่ “มีอาชีพอ่ืนท่ีอยากเป็นอีกรึเปล่า” จะตอบวา่มี อาชีพอ่ืนท่ีอยากจะเป็นนอกเหนือจาก
เจา้ของร้านเบเกอร่ีและแพทยก์จ็ะมี เจา้ของไร่ผลไม ้ เจา้ของไร่ผลไมน้ี้คือ อาจจะเป็นไร่องุ่นและในไร่
องุ่นนั้นอาจจะมีคอกมา้ดว้ยเพราะชอบมา้ ชอบมา้ท่ีว่ามนัมีความสง่าในตวัของเอง และยิง่ถา้เรามาเล้ียง
ดูแลมนัอยา่งดีมนักจ็ะสง่ากว่าเดิม    
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7.10 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่3 (แสดงการใช้ภาษาพูด) 
อนาคตท่ีขา้พเจา้อยากจะเป็น 

 อนาคตท่ีขา้พเจา้อยากจะเป็นนั้นคือ นกัธุรกิจ นั้นเป็นความฝันคร้ังแรกท่ีจะเดินตามรอยเทา้พอ่ 
แต่ตอนน้ีขา้พเจา้ไม่รู้วา่อนาคตขา้พเจา้จะเป็นอะไร เพราะขา้พเจา้เขา้สาย Art Design แทนทีข้่าพเจ้าจะเข้า
สาย Human แต่ดนัมาเข้าสาย Art ตามเพือ่นๆ ที่คดิว่าสาย Art น้ันเรียนง่าย เข้าเพราะมนัมแีต่วาดรูป
อะไรต่างๆ แต่พอไปเรียนรู้จริงน้ันมันกไ็ม่ได้ง่ายอย่างที่คดิและกไ็ม่ได้ยากมากมายอะไร แต่ตอนน้ีอนาคต
ท่ีขา้พเจา้ใฝ่ฝันนั้นอยากเป็น Computer Art ขา้พเจา้คิดวา่มนัคงน่าสนุก เพราะวนัๆอยูแ่ต่หนา้คอม และ
ขา้พเจา้คิดวา่มนัคงไดเ้งินเยอะ ตอนโตผมจะเขา้มหาลยัรังสิต จะเขา้นิเทศศิษยเ์พราะมนัอยูใ่กลบ้า้นดีท่ีจะ
ไดอ้ยู ่computer Art แต่ไม่แน่นอนว่าจะไดเ้ป็นจริงรึเปล่า มนัเป็นอนาคต ขา้พเจา้ไม่อาจรู้ได ้
 

7.11 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่3 
อนาคตท่ีขา้พเจา้อยากจะเป็น 

 ในอนาคตขา้พเจา้อยากทาํอาชีพเก่ียวกบัภาษา เพราะขา้พเจา้มีความชอบในเร่ืองภาษาไม่วา่จะ
เป็น ภาษาจีน , ภาษาองักฤษ , ภาษาฝร่ังเศส และภาษาไทยมาตั้งแต่ยงัเลก็ 
 ภาษาท่ีขา้พเจา้ชอบมากท่ีสุดเห็นจะเป็นภาษาไทย อาชีพท่ีขา้พเจา้น่าจะทาํไดม้ากท่ีสุด สาํหรับ
การเรียนจริงจงัเร่ืองภาษาในระดบัมหาวิทยาลยั คงจะตอ้งเป็นครู ขา้พเจา้ไดล้องปรึกษากบัแม่ แม่ของ
ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํปรึกษาว่า ถา้ตวัขา้พเจา้มีความชอบในภาษาต่างๆ และมีจุดมุ่งหมายในการประกอบอาชีพ
เก่ียวกบัภาษานั้น พดูถึงเป็นครูยอ่มท่ีจะเป็นได ้ แต่หากพดูถึงอาชีพเก่ียวกบัดา้นภาษา รายไดดี้และเป็น
เกียรติต่อตวัขา้พเจา้น่าจะศึกษาในเร่ือง “รัฐศาสตร์การทูต” ตามปู่ ของขา้พเจา้ท่ีในอดีตไดเ้ป็นราชทูต แต่
ทั้งน้ีข้ึนอยูท่ี่ตวัขา้พเจา้ 
 จากนั้นขา้พเจา้ไดล้องปรึกษาพ่อของขา้พเจา้ ท่านกล่าววา่ หากขา้พเจา้อยากเป็นครูน่าจะศึกษาต่อ
ใหไ้ดถึ้งปริญญาเอก ดว้ยวา่ในปัจจุบนัตอ้งยอมรับวา่อาชีพครูนั้นรายไดน้อ้ยแต่งานหนกั และเงินเดือน
นั้นกข้ึ็นอยูก่บัประสบการณ์การสอนและการศึกษา หากไดศึ้กษาต่อในขั้นสูงแลว้นั้นยอ่มมีโอกาศได้
เงินเดือนในขั้นดี 
 เม่ือขา้พเจา้ไดไ้ตร่ตรองถึงเหตุและผลจากคาํปรึกษาของผูป้กครองของขา้พเจา้ ขา้พจึงวางแผน
อนาคตว่าจะศึกษาคณะอกัษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัใหไ้ดถึ้งปริญญาเอก ประกอบอาชีพเป็นครู 
แต่หากขา้พเจา้ไม่สามารถกระทาํไดด้งัท่ีปรารถนา ขา้พเจา้คงตอ้งใชค้วามสามารถคือ ดนตรีไทยสอบเขา้
มหาวิทยาลยั แต่ทั้งน้ี ปรารถนาสูงสุดคือการศึกษาอกัษรศาสตร์ และเป็นครู 
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7.12 งานเขียนของนักเรียนหญิง ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 3 (แสดงการใช้ศัพท์ภาษาองักฤษผสม
ในภาษาไทย) 

                                        อนาคตท่ีขา้พเจา้อยากจะเป็น 
 ตั้งแต่เดก็ ฉนัมีส่ิงท่ีฝันไวห้ลายอยา่ง ฉนัอยากจะเป็นทั้งพยาบาล ทั้งนกัวิทยาศาสตร์ หรือนกัร้อง 
แต่ความฝันนั้นกเ็ปล่ียนไปเร่ือยๆ จนมาหยดุอยูก่บัอาชีพ “นกัเขียน” อาชีพท่ีใครต่อใครบอกว่าลาํบาก 
 จุดเร่ิมตน้ของการอยากจะเป็นอยูท่ี่หนงัสือท่ีพ่อขยนัซ้ือเขา้มาเตม็บา้น นัน่เป็นส่ิงท่ีทาํใหเ้รารักท่ี
จะอ่านโดยไม่รู้ตวั ขณะท่ีอ่านหนงัสือ ไม่ใช่แค่เร่ืองราวของหนงัสือเร่ืองนั้นท่ีฉนัไดรั้บแต่เพียงอยา่งเดียว
แต่เป็นวิธีการนาํเสนอเร่ืองราวนั้นๆ หรือแมแ้ต่สไตลก์ารเขียนของนกัเขียนคนนั้น เม่ือไดอ่้านหนงัสือ
มากข้ึนๆ ความคิดท่ีอยากจะถ่ายทอดจินตนาการของตนเองออกมาทางตวัหนงัสือกเ็ร่ิมข้ึน แต่เน่ืองจาก
ช่วงนั้นตวัฉนัเองกย็งัไม่รู้วา่ จะแต่งเร่ืองแนวไหน แลว้จะเอาไปใหใ้ครอ่าน ความฝันน้ีจึงถูกพบัเกบ็เอาไว้
ก่อน เม่ือเขา้ ม.1 ฉนัจึงไดรู้้จกักบั “Fanfiction” นัน่คือการแต่งเร่ืองจากตวัละครในเร่ืองราวหน่ึง หรือจะ
เรียกว่าเป็นการดดัแปลงเร่ืองราวของผูแ้ต่งเดิมนัน่เอง แต่ตวัละครท่ีฉนัใชเ้ป็นช่ือของนกัร้องท่ีฉนัช่ืนชอบ 
เม่ือเร่ืองราวนั้นถูกแต่งออกมาจนสาํเร็จ “Webboard” กเ็ป็นท่ีๆทาํใหฉ้นัไดแ้สดงฝีมือใหโ้ลกรู้ มีคน
มากมายมาอ่านเร่ืองราวของฉนั นัน่คือส่ิงท่ีฉนัตอ้งการ บางคนบอกใหฉ้นัรีบๆมาสานต่อเร่ืองราว นัน่ทาํ
ใหฉ้นัรู้สึกดีใจท่ีสุด เพราะแค่มีคนซกัคนมาอ่าน ฉนักดี็ใจท่ีสุดแลว้ ยิง่มีคนมาเรียกร้อง ทาํใหฉ้นัฉุกคิดได้
วา่ “เราสามารถทาํไดข้นาดน้ีเชียวหรือ” 
 ฉนัชกัแน่ใจแลว้ วา่โตข้ึนอยากจะเป็นอาชีพน้ีใหไ้ด ้แค่ไดมี้หนงัสือซกัเล่มกพ็อใจท่ีสุดแลว้ อยา่ง
นอ้ย ขอใหด้งัซกันิดนึงของ J.K. Rowling กย็งัดี 
    

7.13 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่3 
อนาคตท่ีขา้พเจา้อยากจะเป็น 

 อนาคตขา้งหนา้ของผมกย็งัไม่รู้ว่าตวัเองจะทาํอะไรหรือจะเจออะไร แต่ ณ ตอนน้ีผมโตข้ึนผมก็
อยากจะเป็น ตาํรวจ ซ่ึงดูแลว็อาจจะเป็นอาชีพท่ีมีมานานแสนนานแลว้กต็าม แต่ปัจจุบนักย็งัคงมี
ความสาํคญัไม่แพก้นัเพราะ นอกจากตาํรวจจะมีหนา้ท่ีดูแลราษฏรษแ์ลว็ยงัช่วยใหป้ระเทศชาติไดรั้บความ
สงบสุขและปราศจากภยัอนัตรายต่างของประชาชน และ เยาวชนอีกดว้ย ผมจึงคิกว่ามนัมีความสาํคญั
อยา่งมาก เหตุผลท่ีผมอยากจะเป็นกเ็น่ืองมากจากการท่ีว่าถา้เราเรียนใหสู้งแลว็จบออกมาเป็นตาํรวจท่ีมี
คุณภาพ มียศถาบรรดาศกัด์ิ มีช่ือเสียงแก่วงศต์ระกลูและมีหนา้มีตา แลว้ยงัสามารถช่วยดูแลประชาชนต่าง
ใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขดว้ย ส่วนคนทาํผดิกต็อ้งรับโทษตามท่ีตวัเองกระทาํไว ้ ผมจึงคิดว่าเป็นการดี
อยา่งมากท่ีจะทาํอาชีพน้ีถึงแมว้า่เงินอาจจะไม่สูงนกั และความปลอดภยัอาจจะไม่มีเลยดว้ยซํ้า แต่กย็งัได้
ช่วยเหลือ และทาํประโยชนใ์หส้งัคมอีกดว้ย ถึงเงินอาจจะไม่เยอะมากแต่กไ็ดท้าํความดี และยงัสามารถทาํ
อาชีพเสริมไดอี้กดว้ย แค่น้ีกพ็อท่ีจะเล้ียงครอบครัวในภายพากหนา้ และดูแลครอบครัวไดอี้กดว้ย และท่ี
สาํคญัเรายงัสามารถช่วยเหลือครอบครัวเราไดอี้กดว้ย ถา้ครอบครัวของเราเป็นอะไร หรือ มีปัญหาอะไรก็
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ตามซ่ึงมนัเป็นผลท่ีดีแก่ตวัเรา แต่เราทาํอะไรมนักต็อ้งมีขอบเขตอยูดี่ ผูคุ้มกฎหมายกต็อ้งอยูเ่หนือ
กฎหมายเป็นธรรมดา กอ็าจจะทาํใหเ้ราไดเ้ปรียบในสงัคมบางดา้นบางมุมกว่าคนธรรมดาอีกดว้ย  
      

7.14 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดบัมธัยมศึกษาปีที ่3 
อนาคตท่ีขา้พเจา้อยากจะเป็น 

 ในสมยัน้ีบุคลากรท่ีมีคุณภาพเพิม่จาํนวนข้ึนมาก เพราะสมยัน้ีทุกอาชีพสาํคญัเท่ากนัหมด ใน
สมยัก่อนนั้นมีแต่คนมุ่งแต่อยากจะเป็นหมอหรือนกับินเพราะเห็นว่าอาชีพ 2 อาชีพน้ีทาํเงินไดดี้กวา่อาชีพ
อ่ืนๆ แต่สาํหรับผมนั้นมนัไม่ใช ้ เพราะอาชีพท่ีผมอยากจะเป็นในอนาคตนั้นคือ วิศวกร เพราะผมชอบ
คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ เวลาผมคิดเลขบางขอ้ไดม้นัทาํใหรู้้สึกสบายใจ มนัเหมือนเป็นอุสรรคท่ี์แกไ้ขดว้ย
สติและตวัเลขไม่มีวนัส้ินสุดอีกดว้ย และอีกอยา่งท่ีทาํใหผ้มช่ือฟิสิก และคณิตศาสตร์คือวิชาเล่าน้ีไม่ตอ้ง
อาศยัความจาํใชแ้ต่ความเขา้ใจเท่านั้น พอ่แม่ผมเคยบอกไวว้า่ บุคลากรทางดา้นการก่อสร้างตอนน้ีเร่ิมมี
การเยอะแลว้และถา้จบมาอาจจะวิ่งยากหน่อยถา้ไม่มีความรู้พอ และแม่ยงัเล่าอีกว่า ในสมยัตอนท่ีแม่กาํลงั
ทาํงาน แค่จบปริญญาตรีกมี็แต่คนรับเขา้บริษทั แต่สมยัน้ีมีแต่การแข่งขนั เพราะฉะนั้นปริญญาตรีไม่ตอ้ง
ไปคิดเลยสมยัน้ีจบอยา่งตํ่ากป็ริญญาโทไม่กป็ริญญาเอกหรือมีประสบณการณมาก่อนมากแลว้ หรือไม่งั้น
กต็อ้งจบจากต่างประเทศเท่านั้น ผมกค็อยบอกแม่วา่ เร่ืองระดบัการศึกษามนักเ็หมือนป้ายช่ือนกัเรียนเวลา
เดินเขา้โรงเรียนเท่านั้น ระดบัการศึกษากช่็วยอะไรเราไม่ไดห้รอก แต่ถา้เรามีความรู้ในระดบัทัว่ๆไปแต่มี
คุณภาพในการทาํงาน เช่น ความขยนัขนัแขง็ ความอดทน ความซ่ือสตัย ์สักวนักจ็ะมีอนาคตท่ีดี ผมเช่ือว่า
สกัวนัหน่ึงผมตอ้งเป็นวิศวกรท่ีมีคุณภาพใหไ้ด ้
      

   8. กติติกรรมประกาศ 
ผูว้ิจยัขอขอบคุณครูและนกัเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิตในการเกบ็ขอ้มูลและให้

ขอ้มูลและขอขอบคุณ อาจารยด์ลฤทยั  บุญประสิทธ์ิ และคุณชิดชไม  วิสุตกลุ ผูพิ้มพร์ายงานวิจยัน้ี 
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