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1. ทีม่าและหลกัการของโครงการวจัิย 
        โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต มีการจดัการเรียนการสอนแบบทวิภาษาโดยมีการใชภ้าษาองักฤษ
เป็นส่ือการสอนในสาระวิชาต่างๆ ยกเวน้ สาระวิชาภาษาไทยและสงัคมศึกษาในส่วนท่ีเป็นของประเทศไทย จึง
ทาํใหมี้ประเดน็ท่ีเป็นขอ้สงสยัวา่นกัเรียนท่ีมีการเรียนการสอนผา่นส่ือภาษาองักฤษประมาณ 80% ของเวลาเรียน 
และมีช่วงเวลาประมาณ 20% เป็นการเรียนรู้โดยใชภ้าษาไทยเป็นส่ือ นกัเรียนเหล่าน้ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบั
ประถมศึกษา 1-3 หรือช่วงชั้นท่ี 1 จะมีทกัษะการใชภ้าษาแม่หรือภาษาไทยในท่ีน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ระดบัท่ีเทียบเคียงกบันกัเรียนไทยท่ีเรียนในระบบโรงเรียนไทยไดม้ากนอ้ยเพยีงใด จากประเดน็ดงักล่าว คณะ
ศึกษาศาสตร์จึงเห็นวา่มีความสาํคญัท่ีจะตอ้งศึกษาทกัษะการใชภ้าษาไทยของนกัเรียนในระดบัประถมตน้ท่ี
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการตดัสินใจของผูบ้ริหารวิชาการของ
โรงเรียนวา่ควรดาํเนินการการเรียนการสอนภาษาไทยใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ไดอ้ยา่งไร 
2. วตัถุประสงค์ของโครงการวจัิย 
        2.1 เพื่อวเิคราะห์ทกัษะการใชภ้าษาไทยในระดบัโครงสร้างประโยควา่นกัเรียนในระดบัประถมศึกษา
ตอนตน้ท่ีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต มีการใชโ้ครงสร้างของประโยคไดใ้นระดบัใด 
        2.2 เพื่อวเิคราะห์ความสามารถในการเรียบเรียงเน้ือความในระดบัยอ่หนา้วา่นกัเรียนในระดบัประถมศึกษา
ตอนตน้ท่ีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต สามารถเรียบเรียงเน้ือความในระดบัยอ่หนา้ไดใ้นระดบัใด 
3. ระเบียบวธีิวจัิย 
        3.1 กลุ่มวจัิย 
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา 1-3 ทั้งหมดจาํนวน 124 คน  
ป1.ก. 23 คน เป็นชาย 16 คน หญิง 7 คน 
ป1.ข. 22 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 16 คน 
ป2.ก. 22 คน เป็นชาย 14 คน หญิง 8 คน 
ป2.ข. 21 คน เป็นชาย 12 คน หญิง 9 คน 
ป3.ก. 18 คน เป็นชาย 10 คน หญิง 8 คน 
ป3.ข. 18 คน เป็นชาย 13 คน หญิง 5 คน 



 
        3.2 วธีิวจัิย 
        ใชก้ารวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างประโยคและการเรียบเรียงเน้ือหาในระดบัยอ่หนา้จากงาน 
เขียนเรียงความภาษาไทยในหวัขอ้ “อนาคตท่ีขา้พเจา้อยากเป็น” 
4. การเกบ็ข้อมูล 
        ครูประจาํชั้นของทุกชั้นใหค้าํสัง่นกัเรียนเขียนเรียงความในหวัขอ้ “อนาคตท่ีขา้พเจา้อยาก 
เป็น” ในชัว่โมงเรียนระยะเวลา 50 นาที และเกบ็งานเรียงความมาส่งผูว้จิยัของคณะศึกษาศาสตร์ 
5. ผลของการวจัิย 
        5.1ผลของการวเิคราะห์งานเรียงความในระดับโครงสร้างประโยค 
ป1.ก. 23 คน เป็นชาย 16 คน หญิง 7 คน  
ผลการวิจยั : นกัเรียนจาํนวน 13 คน มีการใชป้ระโยคท่ีมีการแสดงเหตุผลดว้ยคาํเช่ือมประโยค “เพราะ” 
(N=13/23) 
ป1.ข. 22 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 16 คน 
ผลการวิจยั : นกัเรียนจาํนวน 9 คน มีการใชป้ระโยคท่ีมีการแสดงเหตุผลดว้ยคาํเช่ือมประโยค “เพราะ” และ
จาํนวน 10 คน ใชค้าํวา่ “เพราะวา่” (N=19/22) 
ป2.ก. 22 คน เป็นชาย 14 คน หญิง 8 คน 
ผลการวิจยั : นกัเรียนจาํนวน 9 คน มีการใชป้ระโยคท่ีมีการแสดงเหตุผลดว้ยคาํเช่ือมประโยค “เพราะจะได”้/ 
“เพราะวา่จะได”้ และจาํนวน 10 คน ใชค้าํวา่ “เพราะวา่” (N=19/22) 
ป2.ข. 21 คน เป็นชาย 12 คน หญิง 9 คน 
ผลการวิจยั : นกัเรียนจาํนวน 5 คน มีการใชป้ระโยคท่ีมีการแสดงเหตุผลดว้ยคาํเช่ือมประโยค “เพราะจะ
ได”้/“เพื่อท่ีจะได”้/“จะได”้ และจาํนวน 15 คน ใชค้าํวา่ “เพราะ”/“เพราะวา่” (N=20/21) 
ป3.ก. 18 คน เป็นชาย 10 คน หญิง 8 คน 
ผลการวิจยั : นกัเรียนทั้งหมดจาํนวน 18 คน มีการใชป้ระโยคท่ีมีการแสดงเหตุผลดว้ยคาํเช่ือมประโยค 
“เพราะ”/“เพราะวา่” และใชค้าํเช่ือมประโยคท่ีแสดงเหตุผลอ่ืนๆ ไดแ้ก่  
“เน่ืองจาก” /“แม”้ /“แมว้า่” /“แต่” /“แต่วา่” (N=18/18) 
ป3.ข. 18 คน เป็นชาย 13 คน หญิง 5 คน 
สรุปผลการวิจยั : นกัเรียนทั้งหมดจาํนวน 18 คน มีการใชป้ระโยคท่ีมีการแสดงเหตุผลดว้ยคาํเช่ือมประโยค 
“เพราะ”/“เพราะวา่” และใชค้าํเช่ือมประโยคท่ีแสดงเหตุผลอ่ืนๆ ไดแ้ก่  
“เน่ืองจาก” /“แม”้ /“แมว้า่” /“แต่” /“แต่วา่” (N=18/18) 



        5.1.1ตัวอย่างงานเขยีน 
ระดับประถมศึกษาปีที ่1 
“อนาคตท่ีฉนัอยากจะเป็น ผมอยากเป็นทหาร เพราะมีรถถงัและมีปืนจะไดป้กป้องพอ่แม่” “หนูอยากเป็นคุณ
หมอจีน เพราะอยากรักษาคุณแม่กบัคุณยายและคุณพอ่และครอบครัวของหนู” 
ระดับประถมศึกษาปีที ่2 
“ฉนัอยากจะเป็นแอร์โฮสเตท เพราะฉนัรู้สึกวา่มนัสนุกท่ีไดบ้ริการผูอ่ื้นและไดไ้ปหลายประเทศทัว่โลก ฉนัจะ
พาคุณพอ่ คุณแม่ พี่ และนอ้งไปดว้ย พวกเขาจะไดไ้ปชมบรรยากาศท่ีสวยงาม ส่ิงน้ีแหละท่ีดึงดูดใหฉ้นัอยาก
เป็นแอร์โฮสเตท หลายต่อหลายคร้ังท่ีฉนัคิดวา่ฉนัจะเลือกวา่ฉนัจะเป็นอะไรในอนาคต และจนถึงวนัน้ีฉนัคิดได้
แลว้วา่ฉนัเลือกท่ีจะเป็นแอร์โฮสเตท ฉนัจะตั้งใจเรียนจนจบปริญญาเอกและจะมาสมคัรเป็นแอร์โอสเตทเพ่ือให้
ทุกๆ คนไดช่ื้นชมวา่ฉนัทาํไดเ้หมือนกนัและขอใหเ้พื่อนทุกคนสมหวงัดงัใจปราถนา อยากเป็นอะไรในอนาคตก็
ขอใหส้มหวงันะค่ะ และจะรู้วา่เป็นอาชีพท่ีน่าเป็นจริงๆ คะ” 
[การสะกดคาํเป็นไปตามตน้ฉบบั ตวัเอนเป็นการช้ีของผูว้ิจยัวา่มีพฒันาการการใชส้าํนวนท่ีค่อนขา้งเกินระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงอาจจะเป็นการไดรั้บขอ้มูลดา้นการใชภ้าษาจากผูป้กครองในครอบครัว] 
ระดับประถมศึกษาปีที ่3 
“คนทุกคนเกิดมาตอ้งมีอาชีพเป็นของตนเองไม่วา่จะเหน่ือยเท่าใดกต็อ้งทาํ ทาํแลว้กท็าํใหดี้ท่ีสุดเพราะวา่ถา้มนั
เป็นความใฝ่ฝันเรากค็วรทาํดีท่ีสุด 
อาชีพท่ีฉนัอยากเป็นคือนกัธุรกิจเพราะคุณพอ่และคุณแม่ท่านกเ็ป็นนกัธุรกิจและมนักเ็ป็นความใฝ่ฝันของฉนั 
นกัธุรกิจสามารถทาํใหค้นมีของท่ีพอใชต้ลอดและทาํใหทุ้กคนสุขสบายใจมีของท่ีตอ้งการและควรไม่แพง
เกินไปและควรท่ีจะมีคุณภาพสูงและน่ีกคื็อความใฝ่ฝันท่ีฉนัอยากจะเป็นนกัธุรกิจ 
ฉนัอยากเป็นนกัธุรกิจเพราะจะไดช่้วยทาํใหชุ้มชนมีของใชใ้นยามจาํเป็นและทาํใหมี้  
รายไดแ้ละถา้คนอ่ืนไม่มีของใชเ้รากส็ามารถแบ่งบนัไดถ้า้เราไม่มีของเรากส็ามารถไปขอ 
ผูอ่ื้นได”้ 
 5.1.2 ข้อสังเกต : นกัเรียนส่วนใหญ่ในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 – 2 สามารถใชค้าํเช่ือมประโยคท่ีแสดงเหตุผล 
“เพราะวา่” ไดเ้ป็นอยา่งดี และนกัเรียนส่วนใหญ่ในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 สามารถใชค้าํเช่ือมประโยคท่ีแสดง
เหตุผล “เพราะวา่” และคาํเช่ือมอ่ืนๆ “เน่ืองจาก” /“แม”้ /“แมว้า่” /“แต่” /“แต่วา่” ไดอ้ยา่งดีเหมาะสมกบัการ
แสดงความคิดเห็น 
5.2 ผลของการวเิคราะห์งานเรียงความในการเรียบเรียงเนือ้ความในระดบัย่อหน้า 
        5.2.1 ผลของการวเิคราะห์ใน 3 ระดับ 



นกัเรียนทั้งหมดในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ใชก้ารเรียบเรียงเน้ือความในระดบัยอ่ 
หนา้จาํนวน 1 ยอ่หนา้  
นกัเรียนทั้งหมดในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ใชก้ารเรียบเรียงเน้ือความในระดบัยอ่ 
หนา้จาํนวน 1 ยอ่หนา้  
นกัเรียนทั้งหมดในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ใชก้ารเรียบเรียงเน้ือความในระดบัยอ่ 
หนา้จาํนวน 1-3 ยอ่หนา้ คือ 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ก. : 1 ยอ่หนา้ = 3, 2 ยอ่หนา้ = 6, 3 ยอ่หนา้ = 9  
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ข. : 1 ยอ่หนา้ = 0, 2 ยอ่หนา้ = 1, 3 ยอ่หนา้ = 17 
        5.2.2 ข้อสังเกต 
จะเห็นไดว้า่จากผลของการวิเคราะห์การเรียบเรียงเน้ือความในระดบัยอ่หนา้แสดงใหเ้ห็นถึงพฒันาการทกัษะ
การใชภ้าษาไทยของนกัเรียนจากระดบัประถมศึกษาปีท่ี1 สู่ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยท่ี 2 ระดบัแรกใชเ้พียงหน่ึง
ยอ่หนา้ จากนั้นงานเขียนของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 ไดแ้สดงระดบักา้วกระโดดจาก 1 ยอ่หนา้ไปเป็น 
3 ยอ่หนา้ ซ่ึงแสดงการเรียบเรียงเน้ือความ (1) นาํเขา้สู่ประเดน็ (2) การแสดงเหตุผลและตวัอยา่ง / คาํอธิบาย (3) 
สรุปปิดประเดน็ 
6. สรุปผลของการวจัิยและข้อเสนอแนะ 
6.1 จากผลของการวิเคราะห์ขอ้มูลในระดบัโครงสร้างประโยคนกัเรียนส่วนใหญ่ในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 – 2 
สามารถใชค้าํเช่ือมประโยคท่ีแสดงเหตุผล “เพราะวา่” ไดเ้ป็นอยา่งดี และนกัเรียนส่วนใหญ่ในระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 3 สามารถใชค้าํเช่ือมประโยคท่ีแสดงเหตุผล “เพราะวา่” และคาํเช่ือมอ่ืนๆ “เน่ืองจาก” /“แม”้ 
/“แมว้า่” /“แต่” /“แต่วา่” ไดอ้ยา่งดีเหมาะสมกบัการแสดงความคิดเห็น ขอ้มูลดงักล่าวทั้ง 3 ระดบั ช้ีชดัวา่
นกัเรียนในระบบทวิภาษาสามารถพฒันาทกัษะการใชภ้าษาแม่ไดเ้ป็นอยา่งดี มิไดมี้ขอ้ดอ้ยในดา้นพฒันาการการ
ใชภ้าษาไทยอยา่งท่ีเป็นขอ้สงสยัของผูบ้ริหารงานวิชาการและผูป้กครอง 
6.2 จากผลของการวิเคราะห์ขอ้มูลในการเรียบเรียงเน้ือหาในระดบัยอ่หนา้ จะเห็นไดว้า่จากผลของการวิเคราะห์
แสดงใหเ้ห็นถึงพฒันาการทกัษะการใชภ้าษาไทยของนกัเรียนจากระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 สู่ประถมศึกษาปีท่ี 3 
โดยท่ี 2 ระดบัแรกใชเ้พียงหน่ึงยอ่หนา้ จากนั้นงานเขียนของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 ไดแ้สดงระดบั
การพฒันากา้วกระโดดจาก 1 ยอ่หนา้ไปเป็น 3 ยอ่หนา้ ซ่ึงช้ีชดัวา่มีการเรียบเรียงเน้ือความ (1) นาํเขา้สู่ประเดน็ 
(2) การแสดงเหตุผลและตวัอยา่ง / คาํอธิบาย (3) สรุปปิดประเดน็ ซ่ึงเป็นพฒันาการการเรียบเรียงเน้ือหาใน
ระดบัยอ่หนา้ท่ีดีและมีประสิทธิภาพในการส่ือสาร 
6.3 เม่ือพิจารณาจากผลการวิเคราะห์งานเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัเรียนในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต จะเห็นไดช้ดัวา่มีพฒันาการท่ีดี มีการไต่ระดบัจากประถมศึกษาปีท่ี 1



ไปสู่ประถมศึกษาปีท่ี 3 แต่อยา่งไรกต็ามหากผูบ้ริหารงานวิชาการและผูส้อนตอ้งการเร่งพฒันาการใชท้กัษะการ
เขียนภาษาไทย กอ็าจเสนอแนะใหผู้ส้อนดาํเนินการสอนและฝึกนกัเรียนท่ีมีความพร้อมในระดบัประถมศึกษาปี
ท่ี 1 – 2 ใหใ้ชค้าํเช่ือมประโยคท่ีแสดงเหตุผลไดม้ากกวา่คาํวา่ “เพราะวา่” และสามารถใชย้อ่หนา้ไดม้ากกวา่ 1 
ยอ่หนา้ แต่อาจไม่เกิน 2 ยอ่หนา้ สาํหรับนกัเรียนในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 ควรไดรั้บการพฒันาใหส้ามารถ
เรียบเรียงเน้ือหาได ้3 – 5 ยอ่หนา้ โดยใหย้อ่หนา้ท่ี 1 แสดงจุดเปิดประเดน็และยอ่หนา้ท่ี 5 แสดงจุดปิดประเดน็ 
ส่วนยอ่หนา้ท่ี 2 – 4เป็นการแสดงความคิดเห็นท่ีประกอบดว้ยคาํอธิบายและตวัอยา่งเม่ือไดใ้ชผ้ลของการวิจยัใน
โครงการน้ีไปสู่ระดบัการสอนโดยตรงในระดบัชั้นเรียนคาดไดว้า่จะยงัประโยชน์อยา่งยิง่ต่อนกัเรียนในระดบั
ประถมศึกษาตอนตน้ใหมี้การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาไทยเพื่อการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
 


