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1. ทีม่าและหลกัการของโครงการวจิยั 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต  มีการจดัการเรียนการสอนแบบทวิภาษาโดยมีการใช้

ภาษาองักฤษเป็นส่ือการสอนในสาระวิชาต่างๆ ยกเวน้ สาระวิชาภาษาไทยและสงัคมศึกษาในส่วนท่ีเป็น
ของประเทศไทย  จึงทาํใหมี้ประเดน็ท่ีเป็นขอ้สงสัยว่านกัเรียนท่ีมีการเรียนการสอนผา่นส่ือภาษาองักฤษ
ประมาณ 80% ของเวลาเรียน และมีช่วงเวลาประมาณ 20% เป็นการเรียนรู้โดยใชภ้าษาไทยเป็นส่ือ นกัเรียน
เหล่าน้ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัประถมศึกษา 4-6 หรือช่วงชั้นท่ี 2 วา่จะมีทกัษะการใชภ้าษาแม่หรือ
ภาษาไทยในท่ีน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและระดบัท่ีเทียบเคียงกบันกัเรียนไทยท่ีเรียนในระบบโรงเรียน
ไทยไดม้ากนอ้ยเพียงใด  จากประเดน็ดงักล่าว คณะศึกษาศาสตร์จึงเห็นวา่มีความสาํคญัท่ีจะตอ้งศึกษา
ทกัษะการใชภ้าษาไทยของนกัเรียนในระดบัประถมปลายท่ีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต  
เพ่ือท่ีจะไดเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการตดัสินใจของผูบ้ริหารวิชาการของโรงเรียนว่าควรดาํเนินการการ
เรียนการสอนภาษาไทยใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนไดอ้ยา่งไร 
 

2. วตัถุประสงค์ของโครงการวจิยั 
2.1 เพ่ือวิเคราะห์ทกัษะการใชภ้าษาไทยในระดบัโครงสร้างประโยควา่นกัเรียนในระดบัประถมศึกษา

ตอนปลายท่ีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต  มีการใชโ้ครงสร้างของประโยคไดใ้นระดบัใด 
2.2 เพ่ือวิเคราะห์ความสามารถในการเรียบเรียงเน้ือความในระดบัยอ่หนา้วา่นกัเรียนในระดบั

ประถมศึกษาตอนปลายท่ีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต  สามารถเรียบเรียงเน้ือความในระดบั
ยอ่หนา้ไดใ้นระดบัใด 

 

3. ระเบยีบวธีิวจิยั 
3.1 กลุ่มวจิยั 

นกัเรียนระดบัประถมศึกษา 4-6 ทั้งหมดจาํนวน 137  คน  
ป4.ก. 20 คน  เป็นชาย 9 คน หญิง 11 คน 
ป4.ข. 15 คน เป็นชาย 7 คน หญิง 8 คน 
ป4.ค. 20 คน เป็นชาย 11 คน หญิง 9 คน 
ป5.ก. 23 คน เป็นชาย 18 คน หญิง 5 คน 
ป5.ข. 23 คน เป็นชาย 14 คน หญิง 9 คน 
ป6.ก. 18 คน เป็นชาย 11 คน หญิง 7 คน 
ป6.ข. 18 คน เป็นชาย 8 คน หญิง 10คน 
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3.2 วธีิวจิยั 
ใชก้ารวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างประโยคและการเรียบเรียงเน้ือหาในระดบัยอ่หนา้จากงาน 

เขียนเรียงความภาษาไทยในหวัขอ้ “อนาคตท่ีขา้พเจา้อยากเป็น” 
 

4. การเกบ็ข้อมูล 
ครูประจาํชั้นของทุกชั้นใหค้าํสัง่นกัเรียนเขียนเรียงความในหวัขอ้ “อนาคตท่ีขา้พเจา้อยาก 

เป็น” ในชัว่โมงเรียนระยะเวลา 50 นาที และเกบ็งานเรียงความมาส่งผูวิ้จยัของคณะศึกษาศาสตร์  มี
ขอ้สังเกตว่าครูผูเ้กบ็ขอ้มูลในระดบัป.5-6 ไดใ้หค้าํสัง่เพ่ิมเติมแก่นกัเรียนตั้งช่ือเร่ืองขอ้เขียนและเขียน
ภาพประกอบ 

 

5. ผลของการวจิยั 
5.1  ผลของการวเิคราะห์งานเรียงความในระดบัโครงสร้างประโยค 

ป4.ก. 20 คน  เป็นชาย 9 คน หญิง 11 คน 
ผลการวิจยั : นกัเรียนทั้งหมด มีการใชป้ระโยคท่ีมีการแสดงเหตุผลดว้ยคาํเช่ือมประโยค 
ต่าง ๆ โดยมีความถ่ีในการใช ้คือ    
“เพราะ”    “เพราะจะได”้     “ถา้”     “ดงันั้น”     “แต่”      “แต่ถา้”     “ฉะนั้น”    
   (15)                (6)                (4)           (2)           (2)            (1)             (1) 
 

ป4.ข. 15 คน เป็นชาย 7 คน หญิง 8 คน 
ผลการวิจยั : นกัเรียนทั้งหมด มีการใชป้ระโยคท่ีมีการแสดงเหตุผลดว้ยคาํเช่ือมประโยค 
ต่าง ๆ โดยมีความถ่ีในการใช ้คือ    
“เพราะ” “เพราะวา่” “เพราะจะได”้    “ถา้”      “แต่”      “อยา่งไรกต็าม”     “แต่ถึงอยา่งไร”    
   (8)             (4)                (2)               (2)          (1)                  (1)                     (1) 
 

ป4.ค. 20 คน เป็นชาย 11 คน หญิง 9 คน 
ผลการวิจยั : นกัเรียนทั้งหมด มีการใชป้ระโยคท่ีมีการแสดงเหตุผลดว้ยคาํเช่ือมประโยค 
ต่าง ๆ โดยมีความถ่ีในการใช ้คือ    
“เพราะ” “เพราะวา่” “เพราะจะได”้    “ถา้”      “แต่”      “เพราะเหตุนั้น”     “อีกอยา่งหน่ึง”    
   (16)           (2)                 (1)              (1)         (1)                 (1)                       (1) 
ป5.ก. 23 คน เป็นชาย 18 คน หญิง 5 คน 
ผลการวิจยั : นกัเรียนทั้งหมด มีการใชป้ระโยคท่ีมีการแสดงเหตุผลดว้ยคาํเช่ือมประโยค 
ต่าง ๆ โดยมีความถ่ีในการใช ้คือ    
“เพราะ” “เพราะวา่” “แต่”  “เพราะจะได”้  “ถา้”     “แต่วา่”  “ดงันั้น”  “เพ่ือให”้ “เหตุท่ี”    
   (11)          (5)           (4)           (2)             (2)          (1)          (1)          (1)           (1) 
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ป5.ข. 23 คน เป็นชาย 14 คน หญิง 9 คน 
 ผลการวิจยั : นกัเรียนทั้งหมด มีการใชป้ระโยคท่ีมีการแสดงเหตุผลดว้ยคาํเช่ือมประโยค 
ต่าง ๆ โดยมีความถ่ีในการใช ้คือ    
“เพราะ”   “ถา้”     “แต่”   “เพราะวา่”  “และจะได”้     “แมจ้ะ”  “หรือไม่ก ็   
   (9)          (5)         (4)            (2)                (1)              (1)             (1)           
 

ป6.ก. 18 คน เป็นชาย 11 คน หญิง 7 คน 
ผลการวิจยั : นกัเรียนทั้งหมด มีการใชป้ระโยคท่ีมีการแสดงเหตุผลดว้ยคาํเช่ือมประโยค 
ต่าง ๆ โดยมีความถ่ีในการใช ้คือ    
“แต่”     “เพราะ”     “เพราะวา่”   “ถา้”     “ซ่ึง”      
   (9)         (6)                (6)            (6)        (2)                 
 

ป6.ข. 18 คน เป็นชาย 8 คน หญิง 10คน 
ผลการวิจยั : นกัเรียนทั้งหมด มีการใชป้ระโยคท่ีมีการแสดงเหตุผลดว้ยคาํเช่ือมประโยค 
ต่าง ๆ โดยมีความถ่ีในการใช ้คือ    
“เพราะ”   “แต่”     “เพราะว่า”   “ถา้”     “ซ่ึง”      “เน่ืองจาก”  “แต่ถึงแมว้า่”  “เปรียบเสมือน” 
   (11)         (6)              (2)          (1)         (1)              (1)                (1)                    (1)                          
 
5.1.1 ตวัอย่างงานเขยีน 
ระดบัประถมศึกษาปีที่ 4 

 “อนาคตขา้พเจา้ฉนัอยากจะเป็น นกับิน เพราะจะได้ขบัเคร่ืองบินและไดไ้ปเมือง
ต่างๆ และไดไ้ปเมืองท่ีตวัเองชอบ และไปซ้ือของเล่น ไปเท่ียวท่ีท่ีเราอยากจะไป”  

 “เราทุกคนตอ้งมีอนาคตและมีอาชีพเพราะตอนโตเราทุกคนตอ้งทาํงานหาเงินและ
เอาเงินนั้นมาช่วยเหลือตนเอง”  

 “ในอนาคตหนูอยากจะเป็น “หมอ” มนัเป็นส่ิงท่ีหนูชอบ หมอเป็นอาชีพท่ีหนูอยาก
เป็นท่ีสุด แต่ถ้าหนูไม่ไดเ้ป็นกค็งจะเป็น “สัตวแพทย”์แทน เพราะ ส่ิงท่ีหนูอยากจะ
เป็นอยูม่นัไดช่้วยทุก ๆ คนท่ีป่วยหรือไม่สบายใหห้ายป่วย” 

 

ระดบัประถมศึกษาปีที่ 5 

 “เคยคิดหรือไม่ว่าในอนาคตตั้งใจจะประกอบอาชีพใด ถ้าเป็นฉนัฉนัตั้งใจว่าใน
อนาคตฉนัคิดวา่ฉนัจะประกอบอาชีพเป็นพอ่ครัว”  
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 “การท่ีจะเป็นอาชีพหมอไดน้ั้นจะตอ้งเก่งทุกวิชา ดงันั้นผมจึงตั้งใจเรียน ไม่คุยใน
หอ้ง เพราะจะตอ้งตั้งใจฟังคุณครูสอน  และทาํการบา้นทุกคร้ัง แม้ว่าอย่างไรกต็าม
ผมกย็งัอยากจะเป็นคุณหมอ ถึงจะมีอุปสรรคอย่างไรกต็าม ผมกจ็ะไม่ยอมแพ”้    

 “ถา้คุณเป็นตาํรวจคุณจะหนีผูร้้ายเม่ือเอาปืนจ่อหนา้คุณหรือไม่ ตอบ ไม่เพราะ
ตาํรวจท่ีแทจ้ริงจะตอ้งปกป้องคนในสังคมอยา่งกลา้หาญ” 

 

ระดบัประถมศึกษาปีที่ 6 

 “พิธีกรเป็นอาชีพท่ีฉนัอยากเป็น แต่ว่าอาชีพน้ีจะมีอุปสรรคต่อฉนัอยา่งหน่ึงคือ 
ความกลวั ฉนัเป็นคนท่ีไม่ค่อยกลา้ ข้ีอาย แต่อาชีพน้ีตอ้งใชค้วามกลา้เป็นหลกัมนัจึง
ยากท่ีฉนัจะเป็นได ้ ฉนัจึงตอ้งไปปรึกษากบัแม่ใหแ้ม่ช่วยคิดวา่ฉนัควรจะทาํอาชีพ
พิธีกรหรือเปล่าแม่ของฉนัจึงตอบวา่ “การท่ีเรารักหรือชอบท่ีจะทาํอาชีพใดอาชีพ
หน่ึงเรากค็วรจะทาํ แต่ถึงมนัจะมีอุปสรรคกบัเราและหากอาชีพน้ีเรารักจริง ๆ เราก็
ตอ้งพยายามท่ีจะทาํใหส้าํเร็จ”  

 “อนาคตของฉนันั้นฉนัอยากจะเป็นนกัวาดรูปอิสระเพราะว่าเหมือนไดป้ล่อย
ความรู้สึกท่ีมีอยูใ่นใจเรามาลงบนรูปภาพแทนท่ีจะมานัง่เครียดแลว้อาจจะเป็นโรค
ตามมากไ็ดซ่ึ้งมนัทาํใหสุ้ขภาพของเราอาจจะเส่ือมเสียหายไปบา้งโดยท่ีเราไม่รู้ตวั 
ฉนัรู้ตวัเองวา่ฉนัอาจจะวาดรูปไม่ไดดี้อะไร แต่ฉนักช็อบท่ีจะวาดรูปโดยท่ีวาดรูป
อะไรกไ็ด”้  

 “การมีฝันเป็นของตวัเองนั้นเราวา่ไม่ผดิ เพราะว่าโตข้ึนในทางท่ีทุกคนอยากจะเดิน
แมว้า่ทางนั้นจะยาวไกลเพ่ือควา้ฝันมา[ยอ่หนา้ใหม่] เรานั้นช่ือวา่ “ผกัหวาน” เราก็
เป็นหน่ึงในกลุ่มท่ีมีฝันอยากจะเป็นศิลปินหรือนกัร้อง นกัแสดง แต่เรากอ็ยากเป็น
นกัวิทยาศาสตร์ดว้ย จึงทาํใหต้อนน้ีเราเร่ิมจะงงแลว้วา่เราจะเลือกเดินทางสายไหนดี 
บางทีเราจะคิดวา่เลือกเดินในสายวิทยาศาสตร์ก่อนแลว้ค่อยต่อสายศิลปะ พอคิดดูอีก
ทีเรากว็า่จะเลือกเดินสายศิลปะก่อนแลว้ค่อยต่อสายวิทยาศาสตร์ หรือไม่กเ็รียนไป
เลยทั้งสองอยา่ง แต่ว่าทั้งเรียนทั้งร้องจะเหน่ือยไป” 

                      
 

5.1.2 ข้อสังเกต : นกัเรียนส่วนใหญ่ในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4–6  สามารถใชค้าํเช่ือม
ประโยคท่ีแสดงเหตุผล “เพราะวา่” ไดเ้ป็นอยา่งดี  และนกัเรียนส่วนใหญ่ในระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 5-6  สามารถใชค้าํเช่ือมประโยคท่ีแสดงเหตุผล “เพราะวา่” และคาํเช่ือม
อ่ืนๆ ท่ีแสดงความสมัพนัธ์ของความคิด เช่น “เน่ืองจาก” /“ถา้ /“แต่” /“ซ่ึง”  ไดอ้ยา่งดี
เหมาะสมกบัการแสดงความคิดเห็น 
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5.2   ผลของการวเิคราะห์งานเรียงความในการเรียบเรียงเนือ้ความในระดบัย่อหน้า 
5.2.1 ผลของการวเิคราะห์ใน 3 ระดบั  
 นกัเรียนเกือบทั้งหมดในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ใชก้ารเรียบเรียงเน้ือความในระดบั 

 ยอ่หนา้จาํนวน 3 ยอ่หนา้  ยกเวน้นกัเรียน 1 คนใช ้ 1 ยอ่หนา้ และอีก 1 คนใช ้2 ยอ่หนา้ 
 นกัเรียนเกือบทั้งหมดในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ใชก้ารเรียบเรียงเน้ือความในระดบั 

 ยอ่หนา้จาํนวน 3 ยอ่หนา้  ยกเวน้นกัเรียน 1 คนใช ้ 2 ยอ่หนา้ และอีก 1 คนใช ้5  ยอ่หนา้   
 นกัเรียนทั้งหมดในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใชก้ารเรียบเรียงเน้ือความในระดบั 

 ยอ่หนา้จาํนวน 3 ยอ่หนา้   
  มีขอ้สงัเกตวา่การใชจ้าํนวนยอ่หนา้ในระดบั ป.5 -6 ครูผูเ้กบ็ขอ้มูลไดร้ะบุใหใ้ช ้3 ยอ่หนา้ 
   อีกทั้งใหค้าํสั่งเพ่ิมเติมแก่นกัเรียนตั้งช่ือเร่ืองขอ้เขียนและเขียนภาพประกอบ แต่อยา่งไรกต็ามกย็งั 

มีนกัเรียนท่ีไม่ปฏิบติัตามเร่ืองจาํนวนยอ่หนา้ ซ่ึงอาจเป็นเพราะนกัเรียนไม่เขา้ใจอยา่งแจ่มชดัวา่ 
ทาํไมตอ้งมี 3 ยอ่หนา้ 

 

5.2.2 ข้อสังเกต  
5.2.2.1 จะเห็นไดว้า่จากผลของการวิเคราะห์การเรียบเรียงเน้ือความในระดบัยอ่หนา้

แสดงใหเ้ห็นถึงพฒันาการทกัษะการใชภ้าษาไทยของนกัเรียนจากระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 สู่
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยท่ีนกัเรียนเกือบทั้งหมดใชก้ารเรียบเรียง 3 ยอ่หนา้ แต่อยา่งไรกต็ามเม่ือ
พิจารณาจากงานเขียนของนกัเรียนบางคนจะพบว่า นกัเรียนอาจไม่เขา้ใจวา่แต่ละยอ่หนา้ควรมี
เน้ือความประเภทใด เช่น ยอ่หนา้แรกควรแสดงจุดยนืดา้นความคิดและยอ่หนา้ท่ี 3 ควรเป็นการ
สรุปปิดประเดน็ นกัเรียนบางคนอาจตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้การเรียบเรียงความคิดในลกัษณะน้ี 
ตวัอยา่งเช่น 
การซ้ําประเดน็เดมิในย่อหน้าที ่1 และ 3 
ยอ่หนา้ท่ี 1:  “อนาคตท่ีอยากเป็นเป็นเร่ืองท่ียากท่ีเราจะตดัสินใจวา่เราจะเป็นอะไรการท่ีเราอยาก
เป็นอะไรกต็ามเราตอ้งเป็นคนดีไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น” 
ยอ่หนา้ท่ี 3:  “เราตอ้งคิดใหดี้ก่อนว่าส่ิงท่ีเราอยากจะเป็นนั้นดีหรือเปล่าและมีดีรึเปล่า ท่ีสาํคญัคือ
การไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น” 
การขาดเนือ้หาในการสรุป 
ยอ่หนา้ท่ี 1: “อาชีพใดท่ีหลายคนใฝ่ฝันแต่ตอ้งทาํงานแทบทุกวนั ตอ้งคอยดูแลรักษาตวัเองอยู่
สมํ่าเสมอและตอ้งรักษาเสียงอยูต่ลอดเวลา ไม่ใหเ้สียงของเขาเป็นอะไร อาชีพนั้นคือ นกัร้อง
นัน่เอง” 
ยอ่หนา้หนา้ท่ี 3: “การท่ีเราใฝ่ฝันจะมาเป็นนกัร้อง ไม่ไดง่้ายอยา่งท่ีคิดทีเดียว และจะตอ้งฝึกซอ้ม
เท่านั้นจึงจะไดอ้ยา่งใจหวงั” 
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5.2.2.2 เม่ือพิจารณาจากงานขอ้เขียนของนกัเรียนในระดบัประถมท่ี 4 จะเห็นไดว้า่นกัเรียนหญิง
ส่วนใหญ่มีพฒันาการดา้นภาษามากกว่านกัเรียนชาย 

5.2.2.3 เม่ือพิจารณาจากงานขอ้เขียนของนกัเรียนในระดบัประถมท่ี 5-6 จะเห็นไดว้า่นกัเรียน
ชายมีพฒันาการสร้างสรรคท์างภาษาในการเร่ิมตน้ขอ้เขียน เช่น “อาชีพใดท่ีสร้าง
ภาพเสมือนจริงในคอมพิวเตอร์ อาชีพใดท่ีโด่งดังในหนังฮอลลีวูด น้ันคือ อาชีพ กราฟิก
ดีไซน์เนอร์ [sic]” “อาชีพหรือการทาํงานนั้นมีใหเ้ลือกหลากหลายซ่ึงผมอยากเป็นอยู่
หลายอยา่ง เช่น นกับิน, นกัแข่งรถ, นกัร้อง, โจรสลดั แต่ส่ิงท่ีอยากเป็นมากคือนกับิน
เพราะเป็นอาชีพท่ีสุจริตและมีรายไดเ้ยอะ ผมจะมาเล่าความฝันของผม” 

5.2.2.4 เม่ือพิจารณาจากงานขอ้เขียนของนกัเรียนในระดบัประถมท่ี 6 จะเห็นไดว้า่ทั้งนกัเรียน
หญิงและนกัเรียนชายมีแนวโนม้การใชภ้าษาพดูในงานเขียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัเรียน
ชายแสดงอิทธิพลการใชโ้ครงสร้างภาษาองักฤษ  เช่น  “อาชีพนกัร้องเป็นอาชีพท่ีใคร
หลายคนอยากเป็น และหน่ึงในนั้นกเ็ป็นฉนั”  “อาชีพอะไรท่ีจะตอ้งมีความรับผิดชอบ
สูงและไดเ้งินเยอะ แถมยงัไดเ้ท่ียวรอบโลก แต่มนัไม่ไดง่้ายอยา่งท่ีคุณคิด กคื็ออาชีพ
นกับิน” “กวา่รถแต่ละคนัจะออกมาวิ่งได ้ ทุก ๆ คนรู้หรือไม่ว่าคนประกอบและดีไซน์
รถนั้นลาํบากมากแค่ไหน” 
 

6. สรุปผลของการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
6.1 จากผลของการวิเคราะห์ขอ้มูลในระดบัโครงสร้างประโยคนกัเรียนส่วนใหญ่ใน 

ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4–6 สามารถใชค้าํเช่ือมประโยคท่ีแสดงเหตุผล และความต่อเน่ืองของ
ความคิดในขอ้เขียนไดเ้ป็นอยา่งดีเหมาะสมกบัการแสดงความคิดเห็น      ขอ้มูลดงักล่าวทั้ง 3 
ระดบั ช้ีชดัวา่นกัเรียนในระบบทวิภาษาสามารถพฒันาทกัษะการใชภ้าษาแม่ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ มิไดมี้ขอ้จาํกดัในดา้นพฒันาการการใชภ้าษาไทยอยา่งท่ีเป็นขอ้สงสยัของผู ้
บริหารงานวิชาการและผูป้กครอง 

 

6.2 จากผลของการวิเคราะห์ขอ้มูลในการเรียบเรียงเน้ือหาในระดบัยอ่หนา้     จะเห็นได ้
งานเขียนส่วนใหญ่ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดแ้สดงพฒันาการท่ีดีในการเรียบ
เรียงความคิด และมีขอ้สังเกตเร่ืองอิทธิพลโครงสร้างภาษาองักฤษท่ีปรากฏอยูใ่นงานเขียนของ
นกัเรียนชายซ่ึงในขณะเดียวกนัไดแ้สดงความสร้างสรรคท์างภาษาไวอี้กดว้ย อน่ึงนกัเรียนหญิง
บางคนมีการใชก้ารเขียนคลา้ยบทสนทนาระหว่างคนสองคนเพ่ือแสดงขอ้คิดเห็นท่ีขดัแยง้หรือ
ไปในทางเดียวกนั 

6.3 เม่ือพิจารณาจากผลการวเิคราะห์งานเขียนเรียงความภาษาไทยของนกัเรียนในระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต   จะเห็นไดช้ดัว่ามีพฒันาการท่ีดี  
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แต่อยา่งไรกต็ามหากผูบ้ริหารงานวิชาการและผูส้อนตอ้งการพฒันาการใชท้กัษะการเขียนภาษาไทย
ท่ีมีประสิทธิภาพ  กอ็าจตอ้งใหผู้ส้อนดาํเนินการสอนและฝึกนกัเรียนในเร่ืองการเรียบเรียงยอ่หนา้ท่ี
มีเน้ือหาเฉพาะในยอ่หนา้ 1-3 ลดระดบัการใชภ้าษาพดูในงานเขียนและพยายามใหน้กัเรียนมีความ
เขา้ใจความต่างของโครงสร้างภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือมิใหใ้ชโ้ครงสร้าง 2 ภาษาปะปนกนั
และใหมี้ความสามารถในการใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา  

 
7. ภาคผนวก: ตวัอย่างงานเขยีนของนักเรียนระดบัประถมศึกษา 4-6 

7.1 งานเขียนของนักเรียนหญิง ระดบัประถมศึกษาปีที ่4 
     อนาคตท่ีขา้พเจา้อยากเป็น 

ทุกคนมีความฝันถึงอนาคตว่าอยากเป็นอะไร ทาํอาชีพอะไร ทุกคนฝันไดต้ามท่ีตวัเอง
อยากจะเป็น เช่น ในวยัเดก็อยากเป็น คนขบัรถ พอโตไปหน่อยฝันอยากเป็นครู เช่น หมอ ความ
ฝันมกัเปล่ียนไปตามกาลเวลาและอายขุองเรา 

สาํหรับฉนั เม่ือเด็กอนุบาลอยากเป็นคนขายขนมเคก้ พอโตชั้น ป.1-2 อยากเป็นครู ป.3-4 
ฉนัฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตส เพราะวา่ไดข้ึ้นเคร่ืองบิน ไดท่้องเท่ียวไปต่างประเทศ  เพราะฝันวา่
อยากไปญ่ีปุ่น – อเมริกาจะไดซ้ื้อของเล่นเยอะ ๆ ถา้เป็นแอร์โฮสเตสจะไดไ้ปจริง ๆ เสียที แต่วา่
มนัไกลเกินตวั พอดีฉนัไดไ้ปสมคัรเรียนเทควนัโดกบัคุณครูเกศใกล ้ ๆ บา้น พอไดเ้รียนแลว้ฉนั
รู้สึกวา่มนัเป็นประโยชนต่์อฉนัมาก คือไดอ้อกกาํลงักาย และสาํหรับป้องกนัตวัไดไ้ม่ใหใ้คร
รังแกทาํใหฉ้นัคิดวา่ ฉนัจะเรียนเทควนัโดใหไ้ดส้ายดาํแลว้จะเป็นนกักีฬาทีมชาติใหไ้ด ้

ความฝันของฉนัอยากเป็น นกักีฬาเทควนัโดทีมชาติ เพราะครูเกศของฉนัเป็นกรรมการ
ตดัสินกีฬาเทควนัโด คงแนะนาํใหค้วามฝันของฉนัเป็นจริงได ้

 
7.2 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 

    อนาคตท่ีขา้พเจา้อยากจะเป็น 
เม่ือโตข้ึนคนเราทุกคนกต็อ้งมีอาชีพ ตอ้งทาํงานเพ่ือหาเงินมาใชจ่้ายเองและเล้ียงดูพ่อแม่  

สาํหรับผมแลว้  ผมชอบท่ีจะอยูก่บัคอมพิวเตอร์มากๆ ดงันั้นอาชีพท่ีผมใฝ่ฝันอยากจะเป็นกย็อ่ม
ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์อยา่งแน่นอน และอาชีพนั้นกคื็อ โปรแกรมเมอร์ นัน่เอง 

คนท่ีจะทาํงานเป็นโปรแกรมเมอร์ (Programer)ไดน้ัน่จะตอ้งมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ เป็นอยา่งดีเพราะอาชีพน้ีเราจะตอ้งอาศยัความชาํนาญและตอ้งมีความรู้จริง  คนท่ีจะ
เป็นตอ้งขนัเรียนและขยนัเล่น  เล่นในท่ีน้ีหมายถึง เล่นคอมพิวเตอร์เพื่อใหเ้กิดทกัษะความชาํนาญ
กบัการใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ คือตอ้งเรียนรู้ท่ีจะใชโ้ปรแกรมก่อนท่ีจะเขียนโปรแกรมใหค้นอ่ืนใช ้
โดยส่วนตวัผมแลว้มีความรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยูน่ะ ถา้เก่ียวกบัโปรแกรมของเกมส์  การ
ใช ้ การเล่น เก่ียวกบัเกมส์ผมจะถนดัมาก ๆ และโปรแกรมเก่ียวกบัไมโครซอฟออฟฟิศกพ็อมีอยู่
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บา้งเพราะตอ้งใชท้าํงานส่งครูบ่อยคร้ังในปัจจุบนัอาชีพโปรแกรมเมอร์ เป็นอาชีพท่ีมีความ
ตอ้งการสูงมาก เพราะเทคโนโลยไีดเ้ขา้มามีส่วนช่วย อาํนวยความสะดวกอยา่งแพร่หลาย และน้ี
คือเหตุผลท่ีทาํใหผ้มชอบและใฝ่ฝันจะเป็นโปรแกรมเมอร์ 

ถึงแมว้า่อาชีพน้ีจะยากแค่ไหนกต็ามผมกจ็ะพยายามทาํใหไ้ด ้และทาํใหดี้สุด จะขยนัและ
ตั้งใจเรียนเพ่ือการเป็นโปรแกรมเมอร์ท่ีเก่งและดีในอนาคต 

 
7.3 งานเขียนของนักเรียนหญิง ระดบัประถมศึกษาปีที ่5 

     อนาคตท่ีขา้พเจา้อยากเป็น 
คนเราสามารถกาํหนดอนาคตได ้ ถา้เราเลือกอนาคตท่ีดีไว ้เรากจ็ะไม่ตอ้งลาํบาก ฉนัเช่ือ

วา่คนเราทุกคนมีความฝันท่ีอยากจะเป็น 
อนาคตขา้งหนา้ฉนัอยากเป็นครู เพ่ือจะไดส้อนเดก็รุ่นต่อไป การเป็นครูไม่ใช่เร่ืองง่าย ๆ 

เพราะจะตอ้งมีคุณสมบติัหลายขอ้อยูเ่หมือนกนั ฉนัอยากสอนวิชาภาษาไทย  เพราะมีหลายคน
ออกเสียงผดิ เช่น ล อ่านเป็น ร หรือ ไม่ออกเสียง ร ฉะนั้นฉนัจึงอยากสอนวิชาภาษาไทย หลาย
คนเห็นว่าภาษาไทยไม่สาํคญั   แต่จริง ๆ แลว้ภาษาไทยกส็าํคญัเหมือนกนั สมยัเดก็ๆ ฉนัชอบ
เรียนวิชาภาษาไทย ฉนัรู้ว่าเป็นครู มนัเหน่ือยมาก เพราะฉนัเห็นครูประจาํชั้นดุจนเสียงแหบ  
เพราะมีแต่คนชอบคุยกนัเสียงดงั ครูจึงเหน่ือยมาก ครูอยากใหเ้ราโตข้ึนไปเป็นคนดีไม่เป็นพิษ
เป็นภยัต่อสังคม มีใจเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ไม่คิดร้ายต่อผูอ่ื้น ไม่โกหก ครูหวงัดีต่อเราทุกคน บางทีเราก็
คิดว่าครูใจร้าย  แต่จริง ๆ แลว้ครูไม่ไดใ้จร้ายอยา่งท่ีคิด แรก ๆ อาจไม่อยากเรียนเพราะกลวัครูจะ
ดุหรือวา่ ถา้เรากลวัเรากอ็ยา่ด้ืออยา่ซน และไม่คุยกนัในหอ้งเรียน ไม่ทะเลาะกนั แค่น้ีเรากไ็ม่ถูกดุ 

เป็นครู ตอ้งพยายามเป็นอยา่งมาก อาชีพอ่ืนกเ็ช่นกนั ทุกอาชีพกต็อ้งพยายามเหมือนกนั 
คนท่ีขยนัใฝ่หาความรู้กจ็ะฉลาดรู้ทนัคนหลาย ๆคน ครูเป็นอาชีพท่ีสุจริต และไดม้อบความรู้
ใหแ้ก่เดก็ต่าง ๆ 

  
7.4 งานเขียนของนักเรียนหญิง ระดบัประถมศึกษาปีที ่5 

    อนาคตท่ีขา้พเจา้อยากเป็น 
  ฉนัชอบคิดวา่ฉนัอยากเป็นอะไรดี  มีรายไดดี้ไหม ตวัเราเขา้กบังานน้ีหรือเปล่า?  

 ในประเทศไทยของเรามีงานตั้งหลายงานใหค้นทาํ ใหค้นคิด ฉนัเลยคิดว่าโตไปใน
อนาคต ฉนัอยากเป็นนกัธุรกิจช่ือดงัของไทยท่ีเก่งมาก ตอนเดก็ฉนัเคยคิดวา่ โตไปเป็นนกัแสดง
ดีกวา่จะไดเ้หมือนในหนงั อยากออกทีวีแต่พอโตข้ึน ฉนัเป็นพ่ีคนโตของบา้น ตอ้งช่วยเหลือ
ครอบครัวใหส้มท่ีพ่อ แม่ปรารถนา และถา้ในอนาคต พ่อ แม่ไม่อยูก่บัเรา เราจะอยา่งไรดี น่ีแหละ
ท่ีพ่อ แม่ตอ้งการใหฉ้นัดูแลบา้นและนอ้ง ๆ 
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ตั้งใจทาํงาน การบา้น เป็นเดก็ดี ตั้งใจเรียนหนงัสือ คุณพ่อ กบัคุณแม่ เคยเล่าใหฉ้นัฟังวา่ “ถา้เกิด
ลูกโตไปในอนาคต มีงาน มีการทาํ ท่ีสาํคญักคื็อ ตอ้งรู้จกัคิดดว้ยตนเอง เพราะ ถา้พ่อแม่ไม่อยูก่บั
ลูก ลูกจะทาํยงัไง” ฉนัเลยตอบไปว่า “ค่ะ หนูจะทาํตามท่ีแม่บอกมา หนูจะตั้งใจเรียนฯลฯค่ะ” 
ดงันั้นฉนัจึงคิดในอนาคต ฉนัจะเป็นนกัธุรกิจช่ือดงักพ็อ เพราะมีรายไดดี้ เป็นงานท่ีน่าจะสบาย 
และฉนัไดมุ่้งหมายงานน้ีตั้งแต่ตอน ป.4  แลว้ 

ในอนาคตฉนัจะเป็นนกัธุรกิจ เพราะมีรายไดดี้ ฉนัน่าจะทาํได ้ และฉนัคิดว่าฉนัเขา้กบั
งานน้ีแลว้ และฉนัจะไม่ใหพ้อ่แม่ผดิหวงัในตวัฉนั ฉนัจะตั้งใจเรียน เป็นคนดี ดูแลนอ้ง ช่วยเหลือ
คนอ่ืนและตนเอง เพราะถา้พ่อแม่ไม่อยูก่บัเราฉนัจะอยา่งไร 

 
7.5 งานเขียนของนักเรียนหญิง ระดบัประถมศึกษาปีที ่5 

    เร่ืองดีไซนเ์นอร์อาชีพในฝัน 
อาชีพเป็นส่ิงท่ีพอทุกคนโตกจ็ะตอ้งมี  บางคนกมี็อาชีพตั้งแต่ยงัเลก็ เรียกวา่ อาชีพเสริม 

สาํหรับฉนั ฉนัยงัไม่มีอาชีพเสริม อาชีพช่วยสร้างรายไดใ้หก้บัเราและครอบครัว  บางคนอาจมี
อาชีพท่ีสบาย แต่รายไดเ้ยอะ บางคนมีอาชีพท่ีลาํบาก แถมยงัไดร้ายไดไ้ม่คุม้กบังานท่ีทาํ 

ฉนัชอบคิดอยูเ่สมอ วา่โตข้ึนฉนัจะเป็นอะไร ถา้ใหฉ้นัเดาวา่ตอนโตจะประกอบอาชีพ
อะไร ฉนัคงไม่สามารถตอบได ้ เพราะจิตใจไม่แน่นอน แต่ก่อนฉนัเคยอยากเป็นนกัวิทยาศาสตร์
จะไดค้น้ควา้ทดลอง และไดพ้บทฤษฎีใหม่ ๆ อยูเ่สมอ พอสักพกั ฉนักเ็ร่ิมเปล่ียนใจ อยากเป็น
แพทยห์รือคุณหมอ ฉนัอยากเป็นเพราะ อยากช่วยเหลือผูอ่ื้น และยงัไดอ้ยูก่บัเคร่ืองมือสะอาด ๆ 
แต่ถา้ถามจริง ๆ จะใหไ้ปผา่ตดัอะไรกค็งยาก เพราะเวลาฉนัเห็นเลือดแลว้รู้สึกขนลุกๆเสียววาบ 
ๆ ถา้ฉนัเป็นหมอ ฉนัไม่ขอรับรองความปลอดภยั ฉะนั้น อาชีพหมอจึงถูกตดัออกไปจากอนาคต
ของฉนั  หลงัจากนั้น การคาดเดาอนาคตของฉนักเ็ร่ิมเปล่ียนไปทุกที ไม่วา่จะเป็น นางแบบ  
นกัแสดง นกัร้อง  ดีเจ หรือวีเจ กผ็า่นความคิดฉนัมาหมดแลว้ จนกระทัง่มาลงตวัอยูท่ี่ดีไซนเ์นอร์ 

อาชีพดีไซนเ์นอร์ หรือนกัออกแบบ เป็นอาชีพท่ีฉนัใฝ่ฝันอยากจะเป็นในอนาคต 
ดีไซนเ์นอร์จะตอ้งมีความสามารถในการจินตนาการ การออกแบบ แลว้มีรสนิยมท่ีดี ถึงแมบ้าง
คนจะมองคนท่ีเป็นดีไซนเ์นอร์วา่ เรียนไม่ค่อยดี แต่ความจริงอาจจะไม่เป็นอยา่งนั้น  เพราะการ
เป็นดีไซนเ์นอร์ ถึงจะไม่ค่อยใชว้ิชาการเท่าไร แต่คนท่ีเป็นดีไซนเ์นอร์ส่วนใหญ่จะสามารถ
ประเมินความพอดีได ้และทาํอะไรท่ีมนัสมดุลกบัตวัเอง เช่น ถา้เรามีหุ่นอว้น เรากไ็ม่ควรใส่เส้ือ
ลายขวาง เพราะจะทาํใหเ้ราดูอว้นไปดว้ย หรือถา้เรามีผวิสีเขม้  เรากไ็ม่ควรใส่เส้ือผา้ท่ีเขม้มาก 
เพราะอาจทาํใหเ้ราดูดาํข้ึนและไม่ควรใส่เส้ือผา้สีอ่อนดว้ยเช่นกนั  เพราะจะตดักบัสีผวิ เรากจ็ะดู
ดาํอีก เราควรจะใส่เส้ือผา้โทนสีออกส้ม ๆ เพราะจะขบัสีผิวใหข้าว เป็นตน้ 

แต่การเป็นดีไซนเ์นอร์สาํหรับฉนัคงยาก เพราะคุณพอ่คุณแม่อยากให้ฉนัต่อสายวิทยแ์ต่
ฉนัอยากต่อสายศิลป์ เพือ่จะมาเป็นดีไซนเ์นอร์ คุณแม่บอกว่าอาชีพท่ีเรียนสายศิลป์มีไม่ค่อยมาก 
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คนท่ีเรียนสายวิทย ์ สามารถต่ออาชีพทางดา้นศิลป์ได ้ แต่คนท่ีเรียนสายศิลป์ มีส่วนนอ้ยท่ีจะมี
อาชีพดา้นวิทย ์ แต่ฉนัไม่ชอบทาํอะไรท่ีหนกัหวั ถา้ลองสงัเกตดี ๆระยะหลงั ๆ อาชีพท่ีฉนัชอบ 
ไม่ค่อยมีอาชีพท่ีใชว้ชิาการเท่าไหร่ ฉนัชอบอยูส่บาย ๆ มากกว่า 

อาชีพในอนาคตของฉนัไม่แน่นอน แต่ตอนน้ีฉนัอยากเป็นดีไซนเ์นอร์ ฉนัอยากเป็น
อาชีพอะไร ฉนัจะไม่ตดัสินจากรายได ้ฉนัจะตดัสินจากความชอบและความถนดั ถา้เราทาํอะไรท่ี
เราไม่ชอบ มนักค็งยากท่ีเราจะทาํไดดี้ ฉนัอยากมีอาชีพท่ีสบาย ๆ และรายไดค่้อนขา้งดี บางทีโต
ข้ึนฉนัอาจจะไม่เป็นอยา่งท่ีฝัน แต่ฉนัจะทาํวนัน้ีใหดี้ท่ีสุด 

 

7.6 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 
    อนาคตของนกัออกแบบรถ 

ทุกคนกต่็างมีอนาคตความฝันของตนเอง แต่สาํหรับผมแลว้ชีวิตในอนาคต คือนกั
ออกแบบรถตน้แบบ (เทคโนโลยกีารคมนาคมแบบใหม่) เพื่อทาํชีวิตของผมไดมี้อนาคตท่ียิง่ใหญ่
มากกว่าใคร ใคร แต่สาํหรับอนาคตของทุกคนแลว้ เราวดัอนาคตกนัไม่ได ้ เพราะอนาคตของทุก
คนมาจากความรู้ ความพยายาม ความฉลาด ความตั้งใจความอดทน และการรับรู้เร่ืองราวข่าวสาร 
ท่ีจะทาํใหทุ้กคนกา้วไปสู่อนาคตอนัยิง่ใหญ่ในวนัใหม่ท่ีเป็นการเร่ิมตน้ชีวิตใหม่หรืออนาคตของ
ทุกคน แต่สักวนัหน่ึงจะตอ้งมีบางคนประสบความสาํเร็จดว้ยความพยายามท่ีจะสู้ต่อไปไม่ยอ่ทอ้
การท่ีตวัเองทาํมา 

อนาคตของผมท่ีตั้งไวว้า่โตข้ึน ขอใหส้ักวนัไดเ้ป็นนกัออกแบบรถตน้ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงั
ไปทัว่โลก ก่อนอ่ืนจะศึกษาภาษาของประเทศทัว่โลกจะตอ้งรู้จกัเคร่ืองจกัร เทคโนโลยต่ีางๆ อยู่
ตามทัว่โลก ตอ้งหาความ ตอ้งลูกคา้วา่ตอ้งการแบบไหน แนวไหนระบบไหน ลกัษณะเป็น
อยา่งไร เป็นเร่ืองพวกน้ีเป็นคู่มือปัจจยัหลกัของนกัออกแบบรถตน้แบบ ในแถวทวปียโุรป ทวีป
เอเชียและทวปีอเมริกา มีช่ือเสียงโด่งดงัในการออกแบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัท่ีสุด 

  ผมไดรู้้เทคโนโลยต่ีาง ๆ ท่ีอยูท่ ัว่โลกไดค้วามคิดท่ีจะออกแบบรถตน้แบบต่าง ๆ หลาย 
 

7.7 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 
    เร่ืองผมอยากเป็นตาํรวจ 

การเป็นตาํรวจคือความฝันของเดก็ผูช้ายหลายคนอยากเป็นเพราะอาชีพน้ีดูวา่เท่ โกก้ว่า
ใคร แลว้ยงัไดย้งิปืนอีกดว้ย แต่ในการเป็นตาํรวจนั้นตอ้งฝึก ในการฝึกกมี็เร่ืองโหดมากมายทาํให้
หลายคนไม่กลา้เป็น 
 ผมอยากเป็นตาํรวจเพือ่พิทกัษค์วามดีและปราบเหล่าร้ายและใหค้วามสุขแก่ประชาชน
ทุกคนและใหค้วามปลอดภยัต่อประเทศชาติแต่ในการเป็นตาํรวจนั้นกต็อ้งมีการเส่ียงชีวิตกบั
ลูกปืนบา้ง เพราะการตอ้งมียงิปืนเพ่ือตอบโตก้บัผูร้้ายจึงตอ้งฝึกฝนก่อนยงิเพ่ือใหป้ลอดภยัต่อ
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ตนเองและผูอ่ื้น และตาํรวจกมี็หลายยศ เช่น จ่า สารวตัร เป็นตน้ และในการเขา้จบักุมผูร้้ายเราก็
ตอ้งแน่ใจวา่ผูร้้ายไม่มีอาวธุแลว้ และใหเ้ขายกมือทั้งสองขา้งข้ึน แลว้เดินมาใกลเ้ราเพ่ือใส่กุญแจ
มือแลว้เรากเ็อาไปเขา้หอ้งขงั 
 ในการเป็นตาํรวจคือผูพ้ทิกัษค์วามดีใหอ้ยูใ่นประเทศชาติและเพ่ือใหป้ระชาชนทาํใน
กฎระเบียบของประเทศชาติ 

 
7.8 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 

    เร่ืองผมอยากเป็นทนายความ 
ผมอยากเป็นทนายความเพราะวา่ พ่อของผมเป็นทนายความ และพ่อของผมบอกผม

เสมอวา่  การเป็นทนายความจะตอ้งมีความรับผดิชอบต่องาน ผมคิดว่า มนัเหมือนการส่งการบา้น
ครูใหต้รงตามเวลาท่ีกาํหนด 

เม่ือวนัก่อนพ่อของผมพาไปท่ีทาํงาน  พอ่ของผมพดูภาษาองักฤษตลอด เพราะในท่ี
ทาํงานมีแต่คนองักฤษทั้งนั้น ผมจึงคิดวา่การเป็นทนายความมนัยากมากๆ ตอนกลบับา้นกมี็
การบา้นองักฤษพอดี ผมจึงอ่านทบทวนก่อนสอบ พอตอนสอบวนันั้นเป็นวนัท่ีสอบองักฤษพอดี 
ผมตั้งใจมากๆ เพราะโตข้ึนผมอยากเป็นทนาย พอผลการสอบออกมา พอผมดูวิชาภาษาองักฤษ
แลว้ผมดีใจมากๆ เพราะผมได ้8.8 เยอะกวา่  เฉีย 2 คะแนน 

  พอ่ผมดีใจมากๆ พอ่ของผมจึงพาไปฟิวเจอร์ไปซ้ือของ 
 

7.9 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 
    เร่ือง ความฝัน ณ คลงัอาชีพ 

อนาคต  ฉนันั้นยงัไม่ไดเ้ลือกเลยสกัอาชีพหน่ึง  อาชีพนั้นมีมากมายเสียจริง ทั้งนกับิน 
หมอ บรรณาธิการ  คนขายของ  และอีกหลายอาชีพ แต่ฉนัจะไปตามเส้นทางของพอ่ฉนัท่ีเป็น
นกับิน 
 ท่ีฉนัอยากเป็นนกับินกเ็พราะวา่ฉนัจะไดไ้ปยงัประเทศต่าง   ไดท้าํส่ิงต่าง ๆ อยา่ง
มากมาย และยงัไดเ้งินเดือนท่ีเยอะเพือ่เอาไปใหพ่้อ แม่ ฉนัอีกดว้ย 

แต่กใ็ช่วา่จะไม่ยากเพราะจะตอ้งรับรู้ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งดีเยีย่ม  เพราะไม่งั้นเดียวพดู
ไม่ได ้แถมการบงัคบัส่ิงต่างๆ ในเคร่ืองบินกค่็อนขา้งยุง่ยากเช่นกนั ฉนัคงจะตอ้งเรียนใหดี้สุด 

นกับินนะ คือ อาชีพบริการซ่ึงแน่นอนวา่จะตอ้งมีผูโ้ดยสารอยูฉ่นันั้นกเ็คย เรากต็อ้งทาํ
ใหผู้ท่ี้โดยสารมากลบัเราไดรั้บความสะดวกสบาย ฉนักน่็าจะควรฝึกเร่ืองไดแ้ลว้ 

ฉนัจะตั้งใจมากท่ีจะเป็นนกับินเม่ือฉนัโตข้ึน  จะโบยบินไปบนทอ้งฟ้าท่ีแสนกวา้งใหญ่ 
เพ่ือเป็นการตามเส้นทางของพอ่ ฉนัจะทาํใหไ้ด ้เพราะฉนัอยากอยูบ่นทอ้งฟ้า เพือ่ไปต่างประเทศ 
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7.10 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดบัประถมศึกษาปีที ่5 
     เร่ือง อนาคตของผม 

ผมฝันไวว้า่เม่ือโตข้ึนผมจะสืบทอดมรดกของตระกลูท่ีเป็นบริษทัเหมืองแร่ คุณปู่ก่อตั้ง
ข้ึนมาแมท่้านจะล่วงลบัไปแลว้ เม่ือผมเพ่ิงเกิดกต็ามแต่ท่านกไ็ดท้ิ้งเจตนารม  อนัไม่มีวนัเส่ือม
คลายเอาไวใ้หลู้กหลานสานต่อเพ่ือความมัน่คงของตระกลู บุคคลท่ีผมเคารพนบัถือมี 2 คนคือ 
คุณป้า คุณป้าของผมหลงัจากท่ีคุณปู่เสียไปกข็ยนัทาํงานอยา่งตั้งใจ ธุรกิจของคุณป้าจึงรุ่งเรือง
มาก ผมอยากเป็นเหมือนคุณป้าท่ีทั้งเก่งและฉลาด และ 2 คือคุณยา่ ผูมี้ความเมตตาและเป็นคนใจ
เยน็เป็นผูท่ี้ฝักใฝ่ทางธรรมะ เป็นผูร้อบคอบมีจิตสงบ ถา้หากผมปฏิบติัตน ยดึสองคนน้ีเป็น
แบบอยา่งโตข้ึนผมตอ้งเป็นคนเก่งไดแ้น่ 

ผมเคยคิดว่าหากโตแลว้ผมจะขยนัทาํธุรกิจใหดี้ เพ่ือสานต่อเจตนรมของคุณปู่และเพือ่
พ่อแม่ภูมิใจในตวัผมซ่ึงประสบความสาํเร็จ และผมจะไดต้อบแทนบุญคุณผูมี้พระคุณใหเ้หมือน
ท่ีเคยดีกบัผม 

 
7.11 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดบัประถมศึกษาปีที ่6 

     เร่ืองจิตรกร 
อะไรเอ่ย   มือหน่ึงจบัผูก้นั อีกมือหน่ึงจบัถาดสี  และวาดภาพคล่องแคล่วสวยงาม จิตร

กร เป็นจิตรกรน้ีดี สามารถวาดรูปไดต้ามท่ีตอ้งการไม่ตอ้งไปซ้ือภาพแพงๆ ใหเ้สียเงินและภาพท่ี
ไม่ถูกใจ แต่จิตรกรน้ีจะวาดรูปอะไรใหถู้กใจเรากไ็ด ้

อาชีพจิตรกรน้ีกว่าเราจะวาดภาพไดส้วยงามมากๆ นั้นตอ้งใชเ้วลามาก แต่จะไดผ้ลงานท่ี
สวยเรากส็ามารถนาํไปขายไดร้าคาแพงๆ ถา้เราตกงานแต่เราวาดภาพเป็นกไ็ปเป็นจิตรกรได้
เพราะเป็นอาชีพท่ีสามารถท่ีจะเป็นงานอดิเรกไดห้รือเป็นอาชีพเสริมกไ็ด ้  เป็นใครกไ็ดถ้า้มีใจ
อยากจริงท่ีจะเป็นจิตรกรตอ้งไปฝึกฝนไม่ใช่วา่แค่วนัเดียวเราจะเป็นมือโปรไดท้นัทีทนัใดและจะ
วาดได ้  กว่าจะเป็นจิตรกรมือหน่ึงน้ีตอ้งฝึกวาดรูปมานานนบัปีและตอ้งตั้งใจ  และฉนันั้นกเ็ป็น
คนชอบวาดรูปอยูแ่ลว้ฉนักฝึ็กฝนมาดว้ย แต่แค่แปบเดียวเองมนัจึงไม่สวยมากเท่าท่ีฉนัเขียนมาน้ี 
แต่ฉนักจ็ะพยายามวาดใหส้วยอยา่งท่ีฉนัเขียนมาใหไ้ด ้

การเป็นจิตรกรอาจจะดีอยา่งท่ีฉนัเขียนมาหรืออาจจะยากมากกวา่น้ี แต่การวาดรูปถือวา่
เป็นความสามารถพิเศษอาจจะทาํใหค้นอ่ืนอาจจะเห็นแววของเราวา่เรามีสิทธิท่ีจะเป็นจิตรกรใน
อนาคตได ้
7.12 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดบัประถมศึกษาปีที ่6 

   เร่ือง ฉนัอยากเป็นอาชีพคอมพิวเตอร์ 
ส่ิงอะไรท่ีทาํจากเทคโนโลยแีละเวลาตอ้งการทาํงานจากส่ิงนั้นคืออะไร  และเวลาผม

ตอ้งการจะเล่นจากส่ิงนั้นมนัคือ คอมพิวเตอร์ 
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มีอยูผ่มเห็นพี่ผมกาํลงัทาํงานคอมพิวเตอร์อยูท่ี่บา้น แต่ว่าผมไปเห็นเขากาํลงัเปิดคอมอีก
คร้ังเลย ผมลองไปดูวา่มนัใชง้านยงัไง แลว้ผมถามพ่ีวา่ถา้โตข้ึนผมจะเป็นแบบพ่ีไดไ้หมครับ พ่ี
บอกวา่ไดแ้ละถามวา่ทาํไมถึงจะเป็นคอมพิวเตอร์ เพราะว่าผมอยากเป็นอยา่งพ่ีน่ีน่า และผมกจ็ะ
เอาแต่ทาํงานคอมพิวเตอร์เท่านั้น พ่ีบอกว่าถา้เอาแต่ทาํงานคอมพิวเตอร์และงานอ่ืนถา้นอ้งไม่ทาํ
และจะผา่นการเขียนไดห้รอกไ็ม่ได ้ สิถา้อยากเป็นอยา่งพ่ีนกัพ่ีจะสอนใหน้อ้งเองแต่วา่มีขอ้แมว้า่
หา้มเล่นเกม ถา้เล่นและพีม่าเห็นพ่ีจะไม่สอบเลยจนกวา่จะไดรั้บอนุญาตจากพ่ีหรือพ่อ , แม่ก่อนท่ี
จะเล่นเกม ผมขอสญัญาครับพี่ 
 ถา้พ่ีบอกอะไรเราตอ้งทาํตามทุกอยา่งท่ีพ่ีบอกและเราไม่ทาํตามท่ีพ่ีบอกเรากจ็ะเป็นรู้
อะไร 

 
7.13 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดบัประถมศึกษาปีที ่6 

     เร่ือง นกัสร้างรถ 
พวกเรานั้นกคื็อนกัออกแบบรถ แลว้พวกคุณเคยคิดท่ีจะทาํไหม อาชีพน้ีทาํใหม้นัเป็นส่ิง

ท่ีสนุกและใชค้วามคิดในการทาํ ถา้ออกแบบไม่ดีหรือทาํไม่ไดจ้ะส่งผลกระทบรถอาจจะเกิดการ
พงัหรือวิ่งไม่ได ้
 อาชีพน่ีเส่ียงต่อการผดิพลาดเหลือมนัอาจจะทาํใหร้ถเสียและไดใ้หต่้างคนกม็าชุมนุมกนั
และช่วยกนัสร้างรถท่ีมีคุณภาพดีออกมาใชก้นัไวกวา่และใครทาํไดดี้กวา่กนัท่ีผมอยากเป็นนกั
ออกแบบรถกเ็พราะวา่มนัเป็นส่ิงท่ีทาํใหร้ถเราเท่และแรงใหค้นขา้งนอกเอาออกมาลองใชแ้ละได้
มีรถใหม่มาใชข่ี้กนัตามทอ้งถนน ท่าทาํรถออกมามีสมรรถภาพดี กอ็าจจะกลายเป็นคนดงัใน
วงการรถเลยกเ็ป็นได ้

 
7.14 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดบัประถมศึกษาปีที ่6 

     เร่ือง กวา่จะเป็นนกัชีววิทยา 
คุณเคยคิดบางไหมว่าธรรมชาตินั้นสาํคญัแค่ไหน คุณเคยรู้บา้งไหมว่าปัจจุบนัโลกเรา

ตอ้งเสียทรัพยากรธรรมชาติไปมาเราจึงอาชีพ อาชีพหน่ึงท่ีเรียกวา่ “นกัชีววิทยา” ข้ึนมาซ่ึงเป็น
อาชีพท่ีช่วยปกป้องการเสียทรัพยากรธรรมชาติไป 

นกัชีววิทยามีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งดูแลธรรมชาติทั้งตน้ไมใ้บหญา้        ร่วมถึงสตัวน์านาชาติชนิด
ดว้ยนกัชีววิทยาจะตอ้งมีความรู้เร่ืองวิทยาศาสนตและภูมิศาสนตด์ว้ย เพราะเราจะตอ้งรู้ว่าท่ีตรงน้ีมี
สภาพอากาศหรือสภาพพ้ืนดินเป็นอยา่งไรและควรท่ีจะรู้เร่ืองตน้ไมว้่าตน้ไมน้ี้มีสรรพคุณอยา่งไรมี
ลกัษณะอยา่งไรชอบนํ้าหรือชอบแดดเป็นตน้ และเราจะตอ้งเรียนหนกัดว้ยตอ้งเก่งทุกวิชาโดยเฉพาะ
วิทยแ์ละภูมิศาสนตท่ี์เราอยากเป็นเพราะฉนัอยากไดช่้วยอนุรักษธ์รรมชาติท่ียงัคงเหลืออยูบ่นโลกน้ี
ใหค้งอยูต่่อไปจนถึงรุ่นต่อๆ ไป การท่ีจะอนุรักษส่ิ์งต่างๆ ไม่ใช่เร่ืองง่าย เราอาจจะตอ้งเดินทางไป
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รอบโลกเลยกไ็ด ้เพราะเราตอ้งไปศึกษาตน้ไมแ้ละสตัวต่์างๆ ท่ีต่างประเทศกไ็ด ้ เราอาจจะไม่มีเวลา
ใหค้รอบครัวมาก เพราะตอ้งไปทาํงานท่ีต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศหรืออาจจะตอ้งใชเ้วลานานใน
การทาํงานน้ีอาจจะตอ้งทาํงาน 24 ชัว่โมงเลยกไ็ด ้

นกัชีววิทยาเป็นอาชีพท่ีตอ้งใชค้วามรู้มากและตอ้งใชเ้วลาในการทาํงานเพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติใหเ้หลืออยูใ่นรุ่นหลานของเราต่อไป 

 
   8. กติติกรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณ  ครูและนกัเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิตในการเกบ็ขอ้มูลและให้
ขอ้มูลและขอขอบคุณ คุณณฐักานต ์   เกาศล ผูพิ้มพร์ายงานวิจยัน้ี 

 
 
ส้ินสุดข้อความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


