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1. ทีม่ าและหลักการของโครงการวิจัย
โรงเรี ยนสาธิตแห่ งมหาวิทยาลัยรังสิ ต มีการจัดการเรี ยนการสอนแบบทวิภาษาโดยมีการใช้ภาษาอังกฤษ
เป็ นสื่ อการสอนในสาระวิชาต่างๆ ยกเว้น สาระวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาในส่ วนที่เป็ นของประเทศไทย จึง
ทําให้มีประเด็นที่เป็ นข้อสงสัยว่านักเรี ยนที่มีการเรี ยนการสอนผ่านสื่ อภาษาอังกฤษประมาณ 80% ของเวลาเรี ยน
และมีช่วงเวลาประมาณ 20% เป็ นการเรี ยนรู ้โดยใช้ภาษาไทยเป็ นสื่ อ นักเรี ยนเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับ
ประถมศึกษา 1-3 หรื อช่วงชั้นที่ 1 จะมีทกั ษะการใช้ภาษาแม่หรื อภาษาไทยในที่น้ ีได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ระดับที่เทียบเคียงกับนักเรี ยนไทยที่เรี ยนในระบบโรงเรี ยนไทยได้มากน้อยเพียงใด จากประเด็นดังกล่าว คณะ
ศึกษาศาสตร์จึงเห็นว่ามีความสําคัญที่จะต้องศึกษาทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรี ยนในระดับประถมต้นที่
โรงเรี ยนสาธิตแห่ งมหาวิทยาลัยรังสิ ต เพื่อที่จะได้เป็ นข้อมูลประกอบในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารวิชาการของ
โรงเรี ยนว่าควรดําเนินการการเรี ยนการสอนภาษาไทยให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น ได้อย่างไร
2. วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
2.1 เพื่อวิเคราะห์ทกั ษะการใช้ภาษาไทยในระดับโครงสร้างประโยคว่านักเรี ยนในระดับประถมศึกษา
ตอนต้นที่โรงเรี ยนสาธิตแห่ งมหาวิทยาลัยรังสิ ต มีการใช้โครงสร้างของประโยคได้ในระดับใด
2.2 เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการเรี ยบเรี ยงเนื้อความในระดับย่อหน้าว่านักเรี ยนในระดับประถมศึกษา
ตอนต้นที่โรงเรี ยนสาธิตแห่ งมหาวิทยาลัยรังสิ ต สามารถเรี ยบเรี ยงเนื้อความในระดับย่อหน้าได้ในระดับใด
3. ระเบียบวิธีวจิ ัย
3.1 กลุ่มวิจัย
นักเรี ยนระดับประถมศึกษา 1-3 ทั้งหมดจํานวน 124 คน
ป1.ก. 23 คน เป็ นชาย 16 คน หญิง 7 คน
ป1.ข. 22 คน เป็ นชาย 6 คน หญิง 16 คน
ป2.ก. 22 คน เป็ นชาย 14 คน หญิง 8 คน
ป2.ข. 21 คน เป็ นชาย 12 คน หญิง 9 คน
ป3.ก. 18 คน เป็ นชาย 10 คน หญิง 8 คน
ป3.ข. 18 คน เป็ นชาย 13 คน หญิง 5 คน

3.2 วิธีวจิ ัย
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 จิ ยั ของคณะศึกษาศาสตร์
5. ผลของการวิจัย
5.1ผลของการวิเคราะห์ งานเรียงความในระดับโครงสร้ างประโยค
ป1.ก. 23 คน เป็ นชาย 16 คน หญิง 7 คน
ผลการวิจยั : นักเรี ยนจํานวน 13 คน มีการใช้ประโยคที่มีการแสดงเหตุผลด้วยคําเชื่อมประโยค “เพราะ”
(N=13/23)
ป1.ข. 22 คน เป็ นชาย 6 คน หญิง 16 คน
ผลการวิจยั : นักเรี ยนจํานวน 9 คน มีการใช้ประโยคที่มีการแสดงเหตุผลด้วยคําเชื่อมประโยค “เพราะ” และ
จํานวน 10 คน ใช้คาํ ว่า “เพราะว่า” (N=19/22)
ป2.ก. 22 คน เป็ นชาย 14 คน หญิง 8 คน
ผลการวิจยั : นักเรี ยนจํานวน 9 คน มีการใช้ประโยคที่มีการแสดงเหตุผลด้วยคําเชื่อมประโยค “เพราะจะได้”/
“เพราะว่าจะได้” และจํานวน 10 คน ใช้คาํ ว่า “เพราะว่า” (N=19/22)
ป2.ข. 21 คน เป็ นชาย 12 คน หญิง 9 คน
ผลการวิจยั : นักเรี ยนจํานวน 5 คน มีการใช้ประโยคที่มีการแสดงเหตุผลด้วยคําเชื่อมประโยค “เพราะจะ
ได้”/“เพื่อที่จะได้”/“จะได้” และจํานวน 15 คน ใช้คาํ ว่า “เพราะ”/“เพราะว่า” (N=20/21)
ป3.ก. 18 คน เป็ นชาย 10 คน หญิง 8 คน
ผลการวิจยั : นักเรี ยนทั้งหมดจํานวน 18 คน มีการใช้ประโยคที่มีการแสดงเหตุผลด้วยคําเชื่อมประโยค
“เพราะ”/“เพราะว่า” และใช้คาํ เชื่อมประโยคที่แสดงเหตุผลอื่นๆ ได้แก่
“เนื่องจาก” /“แม้” /“แม้วา่ ” /“แต่” /“แต่วา่ ” (N=18/18)
ป3.ข. 18 คน เป็ นชาย 13 คน หญิง 5 คน
สรุ ปผลการวิจยั : นักเรี ยนทั้งหมดจํานวน 18 คน มีการใช้ประโยคที่มีการแสดงเหตุผลด้วยคําเชื่อมประโยค
“เพราะ”/“เพราะว่า” และใช้คาํ เชื่อมประโยคที่แสดงเหตุผลอื่นๆ ได้แก่
“เนื่องจาก” /“แม้” /“แม้วา่ ” /“แต่” /“แต่วา่ ” (N=18/18)

5.1.1ตัวอย่ างงานเขียน
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1
“อนาคตที่ฉนั อยากจะเป็ น ผมอยากเป็ นทหาร เพราะมีรถถังและมีปืนจะได้ปกป้ องพ่อแม่” “หนูอยากเป็ นคุณ
หมอจีน เพราะอยากรักษาคุณแม่กบั คุณยายและคุณพ่อและครอบครัวของหนู”
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 2
“ฉันอยากจะเป็ นแอร์โฮสเตท เพราะฉันรู ้สึกว่ามันสนุกที่ได้บริ การผูอ้ ื่นและได้ไปหลายประเทศทัว่ โลก ฉันจะ
พาคุณพ่อ คุณแม่ พี่ และน้องไปด้วย พวกเขาจะได้ไปชมบรรยากาศที่สวยงาม สิ่ งนี้แหละที่ดึงดูดให้ฉนั อยาก
เป็ นแอร์โฮสเตท หลายต่อหลายครั้งที่ฉนั คิดว่าฉันจะเลือกว่าฉันจะเป็ นอะไรในอนาคต และจนถึงวันนี้ฉนั คิดได้
แล้วว่าฉันเลือกที่จะเป็ นแอร์โฮสเตท ฉันจะตั้งใจเรี ยนจนจบปริ ญญาเอกและจะมาสมัครเป็ นแอร์โอสเตทเพื่อให้
ทุกๆ คนได้ชื่นชมว่าฉันทําได้เหมือนกันและขอให้เพื่อนทุกคนสมหวังดังใจปราถนา อยากเป็ นอะไรในอนาคตก็
ขอให้สมหวังนะค่ะ และจะรู ้วา่ เป็ นอาชีพที่น่าเป็ นจริ งๆ คะ”
[การสะกดคําเป็ นไปตามต้นฉบับ ตัวเอนเป็ นการชี้ของผูว้ ิจยั ว่ามีพฒั นาการการใช้สาํ นวนที่ค่อนข้างเกินระดับ
ประถมศึกษาปี ที่ 3 ซึ่งอาจจะเป็ นการได้รับข้อมูลด้านการใช้ภาษาจากผูป้ กครองในครอบครัว]
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 3
“คนทุกคนเกิดมาต้องมีอาชีพเป็ นของตนเองไม่วา่ จะเหนื่อยเท่าใดก็ตอ้ งทํา ทําแล้วก็ทาํ ให้ดีที่สุดเพราะว่าถ้ามัน
เป็ นความใฝ่ ฝันเราก็ควรทําดีที่สุด
อาชีพที่ฉนั อยากเป็ นคือนักธุรกิจเพราะคุณพ่อและคุณแม่ท่านก็เป็ นนักธุรกิจและมันก็เป็ นความใฝ่ ฝันของฉัน
นักธุรกิจสามารถทําให้คนมีของที่พอใช้ตลอดและทําให้ทุกคนสุ ขสบายใจมีของที่ตอ้ งการและควรไม่แพง
เกินไปและควรที่จะมีคุณภาพสู งและนี่กค็ ือความใฝ่ ฝันที่ฉนั อยากจะเป็ นนักธุรกิจ
ฉันอยากเป็ นนักธุรกิจเพราะจะได้ช่วยทําให้ชุมชนมีของใช้ในยามจําเป็ นและทําให้มี
รายได้และถ้าคนอื่นไม่มีของใช้เราก็สามารถแบ่งบันได้ถา้ เราไม่มีของเราก็สามารถไปขอ
ผูอ้ ื่นได้”
5.1.2 ข้ อสั งเกต : นักเรี ยนส่วนใหญ่ในระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 – 2 สามารถใช้คาํ เชื่อมประโยคที่แสดงเหตุผล
“เพราะว่า” ได้เป็ นอย่างดี และนักเรี ยนส่ วนใหญ่ในระดับประถมศึกษาปี ที่ 3 สามารถใช้คาํ เชื่อมประโยคที่แสดง
เหตุผล “เพราะว่า” และคําเชื่อมอื่นๆ “เนื่องจาก” /“แม้” /“แม้วา่ ” /“แต่” /“แต่วา่ ” ได้อย่างดีเหมาะสมกับการ
แสดงความคิดเห็น
5.2 ผลของการวิเคราะห์ งานเรียงความในการเรียบเรียงเนือ้ ความในระดับย่ อหน้ า
5.2.1 ผลของการวิเคราะห์ ใน 3 ระดับ

นักเรี ยนทั้งหมดในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ใช้การเรี ยบเรี ยงเนื้อความในระดับย่อ
หน้าจํานวน 1 ย่อหน้า
นักเรี ยนทั้งหมดในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ใช้การเรี ยบเรี ยงเนื้อความในระดับย่อ
หน้าจํานวน 1 ย่อหน้า
นักเรี ยนทั้งหมดในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ใช้การเรี ยบเรี ยงเนื้อความในระดับย่อ
หน้าจํานวน 1-3 ย่อหน้า คือ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ก. : 1 ย่อหน้า = 3, 2 ย่อหน้า = 6, 3 ย่อหน้า = 9
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ข. : 1 ย่อหน้า = 0, 2 ย่อหน้า = 1, 3 ย่อหน้า = 17
5.2.2 ข้ อสั งเกต
จะเห็นได้วา่ จากผลของการวิเคราะห์การเรี ยบเรี ยงเนื้อความในระดับย่อหน้าแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทักษะ
การใช้ภาษาไทยของนักเรี ยนจากระดับประถมศึกษาปี ที่1 สู่ประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยที่ 2 ระดับแรกใช้เพียงหนึ่ง
ย่อหน้า จากนั้นงานเขียนของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 3 ได้แสดงระดับก้าวกระโดดจาก 1 ย่อหน้าไปเป็ น
3 ย่อหน้า ซึ่งแสดงการเรี ยบเรี ยงเนื้อความ (1) นําเข้าสู่ประเด็น (2) การแสดงเหตุผลและตัวอย่าง / คําอธิบาย (3)
สรุ ปปิ ดประเด็น
6. สรุปผลของการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
6.1 จากผลของการวิเคราะห์ขอ้ มูลในระดับโครงสร้างประโยคนักเรี ยนส่ วนใหญ่ในระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 – 2
สามารถใช้คาํ เชื่อมประโยคที่แสดงเหตุผล “เพราะว่า” ได้เป็ นอย่างดี และนักเรี ยนส่ วนใหญ่ในระดับ
ประถมศึกษาปี ที่ 3 สามารถใช้คาํ เชื่อมประโยคที่แสดงเหตุผล “เพราะว่า” และคําเชื่อมอื่นๆ “เนื่องจาก” /“แม้”
/“แม้วา่ ” /“แต่” /“แต่วา่ ” ได้อย่างดีเหมาะสมกับการแสดงความคิดเห็น ข้อมูลดังกล่าวทั้ง 3 ระดับ ชี้ชดั ว่า
นักเรี ยนในระบบทวิภาษาสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาแม่ได้เป็ นอย่างดี มิได้มีขอ้ ด้อยในด้านพัฒนาการการ
ใช้ภาษาไทยอย่างที่เป็ นข้อสงสัยของผูบ้ ริ หารงานวิชาการและผูป้ กครอง
6.2 จากผลของการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการเรี ยบเรี ยงเนื้อหาในระดับย่อหน้า จะเห็นได้วา่ จากผลของการวิเคราะห์
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรี ยนจากระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 สู่ ประถมศึกษาปี ที่ 3
โดยที่ 2 ระดับแรกใช้เพียงหนึ่งย่อหน้า จากนั้นงานเขียนของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 3 ได้แสดงระดับ
การพัฒนาก้าวกระโดดจาก 1 ย่อหน้าไปเป็ น 3 ย่อหน้า ซึ่งชี้ชดั ว่ามีการเรี ยบเรี ยงเนื้อความ (1) นําเข้าสู่ประเด็น
(2) การแสดงเหตุผลและตัวอย่าง / คําอธิบาย (3) สรุ ปปิ ดประเด็น ซึ่งเป็ นพัฒนาการการเรี ยบเรี ยงเนื้อหาใน
ระดับย่อหน้าที่ดีและมีประสิ ทธิภาพในการสื่ อสาร
6.3 เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์งานเขียนเรี ยงความภาษาไทยของนักเรี ยนในระดับประถมศึกษาปี ที่ 1-3
ของโรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิ ต จะเห็นได้ชดั ว่ามีพฒั นาการที่ดี มีการไต่ระดับจากประถมศึกษาปี ที่ 1

ไปสู่ ประถมศึกษาปี ที่ 3 แต่อย่างไรก็ตามหากผูบ้ ริ หารงานวิชาการและผูส้ อนต้องการเร่ งพัฒนาการใช้ทกั ษะการ
เขียนภาษาไทย ก็อาจเสนอแนะให้ผสู ้ อนดําเนินการสอนและฝึ กนักเรี ยนที่มีความพร้อมในระดับประถมศึกษาปี
ที่ 1 – 2 ให้ใช้คาํ เชื่อมประโยคที่แสดงเหตุผลได้มากกว่าคําว่า “เพราะว่า” และสามารถใช้ยอ่ หน้าได้มากกว่า 1
ย่อหน้า แต่อาจไม่เกิน 2 ย่อหน้า สําหรับนักเรี ยนในระดับประถมศึกษาปี ที่ 3 ควรได้รับการพัฒนาให้สามารถ
เรี ยบเรี ยงเนื้อหาได้ 3 – 5 ย่อหน้า โดยให้ยอ่ หน้าที่ 1 แสดงจุดเปิ ดประเด็นและย่อหน้าที่ 5 แสดงจุดปิ ดประเด็น
ส่ วนย่อหน้าที่ 2 – 4เป็ นการแสดงความคิดเห็นที่ประกอบด้วยคําอธิบายและตัวอย่างเมื่อได้ใช้ผลของการวิจยั ใน
โครงการนี้ไปสู่ ระดับการสอนโดยตรงในระดับชั้นเรี ยนคาดได้วา่ จะยังประโยชน์อย่างยิง่ ต่อนักเรี ยนในระดับ
ประถมศึกษาตอนต้นให้มีการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ

