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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 ในระดับประถมศึกษา 4-6 หรื อช่วงชั้นที่ 2 ว่าจะมีทกั ษะการใช้ภาษาแม่หรื อ
ภาษาไทยในที่น้ ีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและระดับที่เทียบเคียงกับนักเรี ยนไทยที่เรี ยนในระบบโรงเรี ยน
ไทยได้มากน้อยเพียงใด จากประเด็นดังกล่าว คณะศึกษาศาสตร์จึงเห็นว่ามีความสําคัญที่จะต้องศึกษา
ทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรี ยนในระดับประถมปลายที่โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิ ต
เพื่อที่จะได้เป็ นข้อมูลประกอบในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารวิชาการของโรงเรี ยนว่าควรดําเนินการการ
เรี ยนการสอนภาษาไทยให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นได้อย่างไร
2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั
2.1 เพื่อวิเคราะห์ทกั ษะการใช้ภาษาไทยในระดับโครงสร้างประโยคว่านักเรี ยนในระดับประถมศึกษา
ตอนปลายที่โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิ ต มีการใช้โครงสร้างของประโยคได้ในระดับใด
2.2 เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการเรี ยบเรี ยงเนื้อความในระดับย่อหน้าว่านักเรี ยนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายที่โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิ ต สามารถเรี ยบเรี ยงเนื้อความในระดับ
ย่อหน้าได้ในระดับใด
3. ระเบียบวิธีวจิ ยั
3.1 กลุ่มวิจยั
นักเรี ยนระดับประถมศึกษา 4-6 ทั้งหมดจํานวน 137 คน
ป4.ก. 20 คน เป็ นชาย 9 คน หญิง 11 คน
ป4.ข. 15 คน เป็ นชาย 7 คน หญิง 8 คน
ป4.ค. 20 คน เป็ นชาย 11 คน หญิง 9 คน
ป5.ก. 23 คน เป็ นชาย 18 คน หญิง 5 คน
ป5.ข. 23 คน เป็ นชาย 14 คน หญิง 9 คน
ป6.ก. 18 คน เป็ นชาย 11 คน หญิง 7 คน
ป6.ข. 18 คน เป็ นชาย 8 คน หญิง 10คน
2

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 มี
ข้อสังเกตว่าครู ผเู ้ ก็บข้อมูลในระดับป.5-6 ได้ให้คาํ สัง่ เพิม่ เติมแก่นกั เรี ยนตั้งชื่อเรื่ องข้อเขียนและเขียน
ภาพประกอบ
5. ผลของการวิจยั
5.1 ผลของการวิเคราะห์ งานเรียงความในระดับโครงสร้ างประโยค
ป4.ก. 20 คน เป็ นชาย 9 คน หญิง 11 คน
ผลการวิจยั : นักเรี ยนทั้งหมด มีการใช้ประโยคที่มีการแสดงเหตุผลด้วยคําเชื่อมประโยค
ต่าง ๆ โดยมีความถี่ในการใช้ คือ
“เพราะ” “เพราะจะได้” “ถ้า” “ดังนั้น” “แต่” “แต่ถา้ ” “ฉะนั้น”
(15)
(6)
(4)
(2)
(2)
(1)
(1)
ป4.ข. 15 คน เป็ นชาย 7 คน หญิง 8 คน
ผลการวิจยั : นักเรี ยนทั้งหมด มีการใช้ประโยคที่มีการแสดงเหตุผลด้วยคําเชื่อมประโยค
ต่าง ๆ โดยมีความถี่ในการใช้ คือ
“เพราะ” “เพราะว่า” “เพราะจะได้” “ถ้า” “แต่” “อย่างไรก็ตาม” “แต่ถึงอย่างไร”
(8)
(4)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
ป4.ค. 20 คน เป็ นชาย 11 คน หญิง 9 คน
ผลการวิจยั : นักเรี ยนทั้งหมด มีการใช้ประโยคที่มีการแสดงเหตุผลด้วยคําเชื่อมประโยค
ต่าง ๆ โดยมีความถี่ในการใช้ คือ
“เพราะ” “เพราะว่า” “เพราะจะได้” “ถ้า” “แต่” “เพราะเหตุน้ นั ” “อีกอย่างหนึ่ง”
(16)
(2)
(1)
(1) (1)
(1)
(1)
ป5.ก. 23 คน เป็ นชาย 18 คน หญิง 5 คน
ผลการวิจยั : นักเรี ยนทั้งหมด มีการใช้ประโยคที่มีการแสดงเหตุผลด้วยคําเชื่อมประโยค
ต่าง ๆ โดยมีความถี่ในการใช้ คือ
“เพราะ” “เพราะว่า” “แต่” “เพราะจะได้” “ถ้า” “แต่วา่ ” “ดังนั้น” “เพื่อให้” “เหตุที่”
(11)
(5)
(4)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
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ป5.ข. 23 คน เป็ นชาย 14 คน หญิง 9 คน
ผลการวิจยั : นักเรี ยนทั้งหมด มีการใช้ประโยคที่มีการแสดงเหตุผลด้วยคําเชื่อมประโยค
ต่าง ๆ โดยมีความถี่ในการใช้ คือ
“เพราะ” “ถ้า” “แต่” “เพราะว่า” “และจะได้” “แม้จะ” “หรื อไม่ก็
(9)
(5) (4)
(2)
(1)
(1)
(1)
ป6.ก. 18 คน เป็ นชาย 11 คน หญิง 7 คน
ผลการวิจยั : นักเรี ยนทั้งหมด มีการใช้ประโยคที่มีการแสดงเหตุผลด้วยคําเชื่อมประโยค
ต่าง ๆ โดยมีความถี่ในการใช้ คือ
“แต่” “เพราะ” “เพราะว่า” “ถ้า” “ซึ่ง”
(9) (6)
(6)
(6) (2)
ป6.ข. 18 คน เป็ นชาย 8 คน หญิง 10คน
ผลการวิจยั : นักเรี ยนทั้งหมด มีการใช้ประโยคที่มีการแสดงเหตุผลด้วยคําเชื่อมประโยค
ต่าง ๆ โดยมีความถี่ในการใช้ คือ
“เพราะ” “แต่” “เพราะว่า” “ถ้า” “ซึ่ง” “เนื่องจาก” “แต่ถึงแม้วา่ ” “เปรี ยบเสมือน”
(11) (6)
(2)
(1) (1)
(1)
(1)
(1)
5.1.1 ตัวอย่ างงานเขียน
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4
 “อนาคตข้าพเจ้าฉันอยากจะเป็ น นักบิน เพราะจะได้ ขบั เครื่ องบินและได้ไปเมือง
ต่างๆ และได้ไปเมืองที่ตวั เองชอบ และไปซื้อของเล่น ไปเที่ยวที่ที่เราอยากจะไป”
 “เราทุกคนต้องมีอนาคตและมีอาชีพเพราะตอนโตเราทุกคนต้องทํางานหาเงินและ
เอาเงินนั้นมาช่วยเหลือตนเอง”
 “ในอนาคตหนูอยากจะเป็ น “หมอ” มันเป็ นสิ่ งที่หนูชอบ หมอเป็ นอาชีพที่หนูอยาก
เป็ นที่สุด แต่ ถ้าหนูไม่ได้เป็ นก็คงจะเป็ น “สัตวแพทย์”แทน เพราะ สิ่ งที่หนูอยากจะ
เป็ นอยูม่ นั ได้ช่วยทุก ๆ คนที่ป่วยหรื อไม่สบายให้หายป่ วย”
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 5
 “เคยคิดหรื อไม่ ว่าในอนาคตตั้งใจจะประกอบอาชีพใด
อนาคตฉันคิดว่าฉันจะประกอบอาชีพเป็ นพ่อครัว”

4

ถ้ าเป็ นฉันฉันตั้งใจว่าใน

 “การที่จะเป็ นอาชีพหมอได้น้ นั จะต้องเก่งทุกวิชา ดังนั้นผมจึงตั้งใจเรี ยน ไม่คุยใน
ห้อง เพราะจะต้องตั้งใจฟังคุณครู สอน และทําการบ้านทุกครั้ง แม้ ว่าอย่ างไรก็ตาม
ผมก็ยงั อยากจะเป็ นคุณหมอ ถึงจะมีอุปสรรคอย่ างไรก็ตาม ผมก็จะไม่ยอมแพ้”
 “ถ้าคุณเป็ นตํารวจคุณจะหนีผรู ้ ้ายเมื่อเอาปื นจ่อหน้าคุณหรื อไม่ ตอบ ไม่เพราะ
ตํารวจที่แท้จริ งจะต้องปกป้ องคนในสังคมอย่างกล้าหาญ”
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 6
 “พิธีกรเป็ นอาชีพที่ฉนั อยากเป็ น
แต่ ว่าอาชีพนี้จะมีอุปสรรคต่อฉันอย่างหนึ่งคือ
ความกลัว ฉันเป็ นคนที่ไม่ค่อยกล้า ขี้อาย แต่ อาชีพนี้ตอ้ งใช้ความกล้าเป็ นหลักมันจึง
ยากที่ฉนั จะเป็ นได้ ฉันจึงต้องไปปรึ กษากับแม่ให้แม่ช่วยคิดว่าฉันควรจะทําอาชีพ
พิธีกรหรื อเปล่าแม่ของฉันจึงตอบว่า “การที่เรารักหรื อชอบที่จะทําอาชีพใดอาชีพ
หนึ่งเราก็ควรจะทํา แต่ ถึงมันจะมีอุปสรรคกับเราและหากอาชีพนี้เรารักจริ ง ๆ เราก็
ต้องพยายามที่จะทําให้สาํ เร็ จ”
 “อนาคตของฉันนั้นฉันอยากจะเป็ นนักวาดรู ปอิสระเพราะว่ าเหมือนได้ปล่อย
ความรู ้สึกที่มีอยูใ่ นใจเรามาลงบนรู ปภาพแทนที่จะมานัง่ เครี ยดแล้วอาจจะเป็ นโรค
ตามมาก็ได้ซึ่งมันทําให้สุขภาพของเราอาจจะเสื่ อมเสี ยหายไปบ้างโดยที่เราไม่รู้ตวั
ฉันรู ้ตวั เองว่าฉันอาจจะวาดรู ปไม่ได้ดีอะไร แต่ ฉนั ก็ชอบที่จะวาดรู ปโดยที่วาดรู ป
อะไรก็ได้”
 “การมีฝันเป็ นของตัวเองนั้นเราว่าไม่ผดิ เพราะว่ าโตขึ้นในทางที่ทุกคนอยากจะเดิน
แม้วา่ ทางนั้นจะยาวไกลเพื่อคว้าฝันมา[ย่อหน้าใหม่] เรานั้นชื่อว่า “ผักหวาน” เราก็
เป็ นหนึ่งในกลุ่มที่มีฝันอยากจะเป็ นศิลปิ นหรื อนักร้อง นักแสดง แต่ เราก็อยากเป็ น
นักวิทยาศาสตร์ดว้ ย จึงทําให้ตอนนี้เราเริ่ มจะงงแล้วว่าเราจะเลือกเดินทางสายไหนดี
บางทีเราจะคิดว่าเลือกเดินในสายวิทยาศาสตร์ก่อนแล้วค่อยต่อสายศิลปะ พอคิดดูอีก
ทีเราก็วา่ จะเลือกเดินสายศิลปะก่อนแล้วค่อยต่อสายวิทยาศาสตร์ หรื อไม่กเ็ รี ยนไป
เลยทั้งสองอย่าง แต่ ว่าทั้งเรี ยนทั้งร้องจะเหนื่อยไป”

5.1.2 ข้ อสั งเกต : นักเรี ยนส่ วนใหญ่ในระดับประถมศึกษาปี ที่ 4–6 สามารถใช้คาํ เชื่อม
ประโยคที่แสดงเหตุผล “เพราะว่า” ได้เป็ นอย่างดี
และนักเรี ยนส่ วนใหญ่ในระดับ
ประถมศึกษาปี ที่ 5-6 สามารถใช้คาํ เชื่อมประโยคที่แสดงเหตุผล “เพราะว่า” และคําเชื่อม
อื่นๆ ที่แสดงความสัมพันธ์ของความคิด เช่น “เนื่องจาก” /“ถ้า /“แต่” /“ซึ่ง” ได้อย่างดี
เหมาะสมกับการแสดงความคิดเห็น
5

5.2 ผลของการวิเคราะห์ งานเรียงความในการเรียบเรียงเนือ้ ความในระดับย่ อหน้ า
5.2.1 ผลของการวิเคราะห์ ใน 3 ระดับ
นักเรี ยนเกือบทั้งหมดในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ใช้การเรี ยบเรี ยงเนื้อความในระดับ
ย่อหน้าจํานวน 3 ย่อหน้า ยกเว้นนักเรี ยน 1 คนใช้ 1 ย่อหน้า และอีก 1 คนใช้ 2 ย่อหน้า
นักเรี ยนเกือบทั้งหมดในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ใช้การเรี ยบเรี ยงเนื้อความในระดับ
ย่อหน้าจํานวน 3 ย่อหน้า ยกเว้นนักเรี ยน 1 คนใช้ 2 ย่อหน้า และอีก 1 คนใช้ 5 ย่อหน้า
นักเรี ยนทั้งหมดในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ใช้การเรี ยบเรี ยงเนื้อความในระดับ
ย่อหน้าจํานวน 3 ย่อหน้า
มีขอ้ สังเกตว่าการใช้จาํ นวนย่อหน้าในระดับ ป.5 -6 ครู ผเู ้ ก็บข้อมูลได้ระบุให้ใช้ 3 ย่อหน้า
อีกทั้งให้คาํ สั่งเพิ่มเติมแก่นกั เรี ยนตั้งชื่อเรื่ องข้อเขียนและเขียนภาพประกอบ แต่อย่างไรก็ตามก็ยงั
มีนกั เรี ยนที่ไม่ปฏิบตั ิตามเรื่ องจํานวนย่อหน้า ซึ่งอาจเป็ นเพราะนักเรี ยนไม่เข้าใจอย่างแจ่มชัดว่า
ทําไมต้องมี 3 ย่อหน้า
5.2.2 ข้ อสั งเกต
5.2.2.1 จะเห็นได้วา่ จากผลของการวิเคราะห์การเรี ยบเรี ยงเนื้อความในระดับย่อหน้า
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรี ยนจากระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 สู่
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยที่นกั เรี ยนเกือบทั้งหมดใช้การเรี ยบเรี ยง 3 ย่อหน้า แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาจากงานเขียนของนักเรี ยนบางคนจะพบว่า นักเรี ยนอาจไม่เข้าใจว่าแต่ละย่อหน้าควรมี
เนื้อความประเภทใด เช่น ย่อหน้าแรกควรแสดงจุดยืนด้านความคิดและย่อหน้าที่ 3 ควรเป็ นการ
สรุ ปปิ ดประเด็น นักเรี ยนบางคนอาจต้องใช้เวลาในการเรี ยนรู ้การเรี ยบเรี ยงความคิดในลักษณะนี้
ตัวอย่างเช่น
การซํ้าประเด็นเดิมในย่ อหน้ าที่ 1 และ 3
ย่อหน้าที่ 1: “อนาคตที่อยากเป็ นเป็ นเรื่ องที่ยากที่เราจะตัดสิ นใจว่าเราจะเป็ นอะไรการที่เราอยาก
เป็ นอะไรก็ตามเราต้องเป็ นคนดีไม่เอาเปรี ยบผูอ้ ื่น”
ย่อหน้าที่ 3: “เราต้องคิดให้ดีก่อนว่าสิ่ งที่เราอยากจะเป็ นนั้นดีหรื อเปล่าและมีดีรึเปล่า ที่สาํ คัญคือ
การไม่เอาเปรี ยบผูอ้ ื่น”
การขาดเนือ้ หาในการสรุ ป
ย่อหน้าที่ 1: “อาชีพใดที่หลายคนใฝ่ ฝันแต่ตอ้ งทํางานแทบทุกวัน ต้องคอยดูแลรักษาตัวเองอยู่
สมํ่าเสมอและต้องรักษาเสี ยงอยูต่ ลอดเวลา ไม่ให้เสี ยงของเขาเป็ นอะไร อาชีพนั้นคือ นักร้อง
นัน่ เอง”
ย่อหน้าหน้าที่ 3: “การที่เราใฝ่ ฝันจะมาเป็ นนักร้อง ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดทีเดียว และจะต้องฝึ กซ้อม
เท่านั้นจึงจะได้อย่างใจหวัง”
6

5.2.2.2 เมื่อพิจารณาจากงานข้อเขียนของนักเรี ยนในระดับประถมที่ 4 จะเห็นได้วา่ นักเรี ยนหญิง
ส่ วนใหญ่มีพฒั นาการด้านภาษามากกว่านักเรี ยนชาย
5.2.2.3 เมื่อพิจารณาจากงานข้อเขียนของนักเรี ยนในระดับประถมที่ 5-6 จะเห็นได้วา่ นักเรี ยน
ชายมีพฒั นาการสร้างสรรค์ทางภาษาในการเริ่ มต้นข้อเขียน เช่น “อาชี พใดที่ สร้ าง
ภาพเสมือนจริ งในคอมพิวเตอร์ อาชี พใดที่ โด่ งดังในหนังฮอลลีวูด นั้นคือ อาชี พ กราฟิ ก
ดีไซน์ เนอร์ [sic]” “อาชีพหรื อการทํางานนั้นมีให้เลือกหลากหลายซึ่งผมอยากเป็ นอยู่
หลายอย่าง เช่น นักบิน, นักแข่งรถ, นักร้อง, โจรสลัด แต่สิ่งที่อยากเป็ นมากคือนักบิน
เพราะเป็ นอาชีพที่สุจริ ตและมีรายได้เยอะ ผมจะมาเล่ าความฝั นของผม”
5.2.2.4 เมื่อพิจารณาจากงานข้อเขียนของนักเรี ยนในระดับประถมที่ 6 จะเห็นได้วา่ ทั้งนักเรี ยน
หญิงและนักเรี ยนชายมีแนวโน้มการใช้ภาษาพูดในงานเขียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักเรี ยน
ชายแสดงอิทธิพลการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษ เช่น “อาชีพนักร้องเป็ นอาชีพที่ใคร
หลายคนอยากเป็ น และหนึ่งในนั้นก็เป็ นฉัน” “อาชีพอะไรที่จะต้องมีความรับผิดชอบ
สู งและได้เงินเยอะ แถมยังได้เที่ยวรอบโลก แต่มนั ไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิด ก็คืออาชีพ
นักบิน” “กว่ารถแต่ละคันจะออกมาวิ่งได้ ทุก ๆ คนรู ้หรื อไม่ว่าคนประกอบและดีไซน์
รถนั้นลําบากมากแค่ไหน”
6. สรุ ปผลของการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
6.1 จากผลของการวิเคราะห์ขอ้ มูลในระดับโครงสร้างประโยคนักเรี ยนส่ วนใหญ่ใน
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4–6 สามารถใช้คาํ เชื่อมประโยคที่แสดงเหตุผล และความต่อเนื่องของ
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 ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้แสดงพัฒนาการที่ดีในการเรี ยบ
เรี ยงความคิด และมีขอ้ สังเกตเรื่ องอิทธิพลโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ปรากฏอยูใ่ นงานเขียนของ
นักเรี ยนชายซึ่งในขณะเดียวกันได้แสดงความสร้างสรรค์ทางภาษาไว้อีกด้วย อนึ่งนักเรี ยนหญิง
บางคนมีการใช้การเขียนคล้ายบทสนทนาระหว่างคนสองคนเพื่อแสดงข้อคิดเห็นที่ขดั แย้งหรื อ
ไปในทางเดียวกัน
6.3 เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์งานเขียนเรี ยงความภาษาไทยของนักเรี ยนในระดับ
ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ของโรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิ ต จะเห็นได้ชดั ว่ามีพฒั นาการที่ดี
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แต่อย่างไรก็ตามหากผูบ้ ริ หารงานวิชาการและผูส้ อนต้องการพัฒนาการใช้ทกั ษะการเขียนภาษาไทย
ที่มีประสิ ทธิภาพ ก็อาจต้องให้ผสู ้ อนดําเนินการสอนและฝึ กนักเรี ยนในเรื่ องการเรี ยบเรี ยงย่อหน้าที่
มีเนื้อหาเฉพาะในย่อหน้า 1-3 ลดระดับการใช้ภาษาพูดในงานเขียนและพยายามให้นกั เรี ยนมีความ
เข้าใจความต่างของโครงสร้างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อมิให้ใช้โครงสร้าง 2 ภาษาปะปนกัน
และให้มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
7. ภาคผนวก: ตัวอย่ างงานเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา 4-6
7.1 งานเขียนของนักเรียนหญิง ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4
อนาคตที่ขา้ พเจ้าอยากเป็ น
ทุกคนมีความฝันถึงอนาคตว่าอยากเป็ นอะไร ทําอาชีพอะไร ทุกคนฝันได้ตามที่ตวั เอง
อยากจะเป็ น เช่น ในวัยเด็กอยากเป็ น คนขับรถ พอโตไปหน่อยฝันอยากเป็ นครู เช่น หมอ ความ
ฝันมักเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและอายุของเรา
สําหรับฉัน เมื่อเด็กอนุบาลอยากเป็ นคนขายขนมเค้ก พอโตชั้น ป.1-2 อยากเป็ นครู ป.3-4
ฉันฝันอยากเป็ นแอร์โฮสเตส เพราะว่าได้ข้ ึนเครื่ องบิน ได้ท่องเที่ยวไปต่างประเทศ เพราะฝันว่า
อยากไปญี่ปุ่น – อเมริ กาจะได้ซ้ือของเล่นเยอะ ๆ ถ้าเป็ นแอร์โฮสเตสจะได้ไปจริ ง ๆ เสี ยที แต่วา่
มันไกลเกินตัว พอดีฉนั ได้ไปสมัครเรี ยนเทควันโดกับคุณครู เกศใกล้ ๆ บ้าน พอได้เรี ยนแล้วฉัน
รู ้สึกว่ามันเป็ นประโยชน์ต่อฉันมาก คือได้ออกกําลังกาย และสําหรับป้ องกันตัวได้ไม่ให้ใคร
รังแกทําให้ฉนั คิดว่า ฉันจะเรี ยนเทควันโดให้ได้สายดําแล้วจะเป็ นนักกีฬาทีมชาติให้ได้
ความฝันของฉันอยากเป็ น นักกีฬาเทควันโดทีมชาติ เพราะครู เกศของฉันเป็ นกรรมการ
ตัดสิ นกีฬาเทควันโด คงแนะนําให้ความฝันของฉันเป็ นจริ งได้
7.2 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4
อนาคตที่ขา้ พเจ้าอยากจะเป็ น
เมื่อโตขึ้นคนเราทุกคนก็ตอ้ งมีอาชีพ ต้องทํางานเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายเองและเลี้ยงดูพ่อแม่
สําหรับผมแล้ว ผมชอบที่จะอยูก่ บั คอมพิวเตอร์มากๆ ดังนั้นอาชีพที่ผมใฝ่ ฝันอยากจะเป็ นก็ยอ่ ม
ต้องเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์อย่างแน่นอน และอาชีพนั้นก็คือ โปรแกรมเมอร์ นัน่ เอง
คนที่จะทํางานเป็ นโปรแกรมเมอร์ (Programer)ได้นนั่ จะต้องมีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เป็ นอย่างดีเพราะอาชีพนี้เราจะต้องอาศัยความชํานาญและต้องมีความรู ้จริ ง คนที่จะ
เป็ นต้องขันเรี ยนและขยันเล่น เล่นในที่น้ ีหมายถึง เล่นคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดทักษะความชํานาญ
กับการใช้โปรแกรมต่าง ๆ คือต้องเรี ยนรู ้ที่จะใช้โปรแกรมก่อนที่จะเขียนโปรแกรมให้คนอื่นใช้
โดยส่ วนตัวผมแล้วมีความรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่มีอยูน่ ะ ถ้าเกี่ยวกับโปรแกรมของเกมส์ การ
ใช้ การเล่น เกี่ยวกับเกมส์ผมจะถนัดมาก ๆ และโปรแกรมเกี่ยวกับไมโครซอฟออฟฟิ ศก็พอมีอยู่
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บ้างเพราะต้องใช้ทาํ งานส่ งครู บ่อยครั้งในปั จจุบนั อาชีพโปรแกรมเมอร์
เป็ นอาชีพที่มีความ
ต้องการสู งมาก เพราะเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนช่วย อํานวยความสะดวกอย่างแพร่ หลาย และนี้
คือเหตุผลที่ทาํ ให้ผมชอบและใฝ่ ฝันจะเป็ นโปรแกรมเมอร์
ถึงแม้วา่ อาชีพนี้จะยากแค่ไหนก็ตามผมก็จะพยายามทําให้ได้ และทําให้ดีสุด จะขยันและ
ตั้งใจเรี ยนเพื่อการเป็ นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งและดีในอนาคต
7.3 งานเขียนของนักเรียนหญิง ระดับประถมศึกษาปี ที่ 5
อนาคตที่ขา้ พเจ้าอยากเป็ น
คนเราสามารถกําหนดอนาคตได้ ถ้าเราเลือกอนาคตที่ดีไว้ เราก็จะไม่ตอ้ งลําบาก ฉันเชื่อ
ว่าคนเราทุกคนมีความฝันที่อยากจะเป็ น
อนาคตข้างหน้าฉันอยากเป็ นครู เพื่อจะได้สอนเด็กรุ่ นต่อไป การเป็ นครู ไม่ใช่เรื่ องง่าย ๆ
เพราะจะต้องมีคุณสมบัติหลายข้ออยูเ่ หมือนกัน ฉันอยากสอนวิชาภาษาไทย เพราะมีหลายคน
ออกเสี ยงผิด เช่น ล อ่านเป็ น ร หรื อ ไม่ออกเสี ยง ร ฉะนั้นฉันจึงอยากสอนวิชาภาษาไทย หลาย
คนเห็นว่าภาษาไทยไม่สาํ คัญ แต่จริ ง ๆ แล้วภาษาไทยก็สาํ คัญเหมือนกัน สมัยเด็กๆ ฉันชอบ
เรี ยนวิชาภาษาไทย ฉันรู ้ว่าเป็ นครู มันเหนื่อยมาก เพราะฉันเห็นครู ประจําชั้นดุจนเสี ยงแหบ
เพราะมีแต่คนชอบคุยกันเสี ยงดัง ครู จึงเหนื่อยมาก ครู อยากให้เราโตขึ้นไปเป็ นคนดีไม่เป็ นพิษ
เป็ นภัยต่อสังคม มีใจเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ ไม่คิดร้ายต่อผูอ้ ื่น ไม่โกหก ครู หวังดีต่อเราทุกคน บางทีเราก็
คิดว่าครู ใจร้าย แต่จริ ง ๆ แล้วครู ไม่ได้ใจร้ายอย่างที่คิด แรก ๆ อาจไม่อยากเรี ยนเพราะกลัวครู จะ
ดุหรื อว่า ถ้าเรากลัวเราก็อย่าดื้ออย่าซน และไม่คุยกันในห้องเรี ยน ไม่ทะเลาะกัน แค่น้ ีเราก็ไม่ถูกดุ
เป็ นครู ต้องพยายามเป็ นอย่างมาก อาชีพอื่นก็เช่นกัน ทุกอาชีพก็ตอ้ งพยายามเหมือนกัน
คนที่ขยันใฝ่ หาความรู ้กจ็ ะฉลาดรู ้ทนั คนหลาย ๆคน ครู เป็ นอาชีพที่สุจริ ต และได้มอบความรู ้
ให้แก่เด็กต่าง ๆ
7.4 งานเขียนของนักเรียนหญิง ระดับประถมศึกษาปี ที่ 5
อนาคตที่ขา้ พเจ้าอยากเป็ น
ฉันชอบคิดว่าฉันอยากเป็ นอะไรดี มีรายได้ดีไหม ตัวเราเข้ากับงานนี้หรื อเปล่า?
ในประเทศไทยของเรามีงานตั้งหลายงานให้คนทํา ให้คนคิด ฉันเลยคิดว่าโตไปใน
อนาคต ฉันอยากเป็ นนักธุรกิจชื่อดังของไทยที่เก่งมาก ตอนเด็กฉันเคยคิดว่า โตไปเป็ นนักแสดง
ดีกว่าจะได้เหมือนในหนัง อยากออกทีวีแต่พอโตขึ้น ฉันเป็ นพี่คนโตของบ้าน ต้องช่วยเหลือ
ครอบครัวให้สมที่พอ่ แม่ปรารถนา และถ้าในอนาคต พ่อ แม่ไม่อยูก่ บั เรา เราจะอย่างไรดี นี่แหละ
ที่พอ่ แม่ตอ้ งการให้ฉนั ดูแลบ้านและน้อง ๆ
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ตั้งใจทํางาน การบ้าน เป็ นเด็กดี ตั้งใจเรี ยนหนังสื อ คุณพ่อ กับคุณแม่ เคยเล่าให้ฉนั ฟังว่า “ถ้าเกิด
ลูกโตไปในอนาคต มีงาน มีการทํา ที่สาํ คัญก็คือ ต้องรู ้จกั คิดด้วยตนเอง เพราะ ถ้าพ่อแม่ไม่อยูก่ บั
ลูก ลูกจะทํายังไง” ฉันเลยตอบไปว่า “ค่ะ หนูจะทําตามที่แม่บอกมา หนูจะตั้งใจเรี ยนฯลฯค่ะ”
ดังนั้นฉันจึงคิดในอนาคต ฉันจะเป็ นนักธุรกิจชื่อดังก็พอ เพราะมีรายได้ดี เป็ นงานที่น่าจะสบาย
และฉันได้มุ่งหมายงานนี้ต้ งั แต่ตอน ป.4 แล้ว
ในอนาคตฉันจะเป็ นนักธุรกิจ เพราะมีรายได้ดี ฉันน่าจะทําได้ และฉันคิดว่าฉันเข้ากับ
งานนี้แล้ว และฉันจะไม่ให้พอ่ แม่ผดิ หวังในตัวฉัน ฉันจะตั้งใจเรี ยน เป็ นคนดี ดูแลน้อง ช่วยเหลือ
คนอื่นและตนเอง เพราะถ้าพ่อแม่ไม่อยูก่ บั เราฉันจะอย่างไร
7.5 งานเขียนของนักเรียนหญิง ระดับประถมศึกษาปี ที่ 5
เรื่ องดีไซน์เนอร์อาชีพในฝัน
อาชีพเป็ นสิ่ งที่พอทุกคนโตก็จะต้องมี บางคนก็มีอาชีพตั้งแต่ยงั เล็ก เรี ยกว่า อาชีพเสริ ม
สําหรับฉัน ฉันยังไม่มีอาชีพเสริ ม อาชีพช่วยสร้างรายได้ให้กบั เราและครอบครัว บางคนอาจมี
อาชีพที่สบาย แต่รายได้เยอะ บางคนมีอาชีพที่ลาํ บาก แถมยังได้รายได้ไม่คุม้ กับงานที่ทาํ
ฉันชอบคิดอยูเ่ สมอ ว่าโตขึ้นฉันจะเป็ นอะไร ถ้าให้ฉนั เดาว่าตอนโตจะประกอบอาชีพ
อะไร ฉันคงไม่สามารถตอบได้ เพราะจิตใจไม่แน่นอน แต่ก่อนฉันเคยอยากเป็ นนักวิทยาศาสตร์
จะได้คน้ คว้าทดลอง และได้พบทฤษฎีใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ พอสักพัก ฉันก็เริ่ มเปลี่ยนใจ อยากเป็ น
แพทย์หรื อคุณหมอ ฉันอยากเป็ นเพราะ อยากช่วยเหลือผูอ้ ื่น และยังได้อยูก่ บั เครื่ องมือสะอาด ๆ
แต่ถา้ ถามจริ ง ๆ จะให้ไปผ่าตัดอะไรก็คงยาก เพราะเวลาฉันเห็นเลือดแล้วรู ้สึกขนลุกๆเสี ยววาบ
ๆ ถ้าฉันเป็ นหมอ ฉันไม่ขอรับรองความปลอดภัย ฉะนั้น อาชีพหมอจึงถูกตัดออกไปจากอนาคต
ของฉัน หลังจากนั้น การคาดเดาอนาคตของฉันก็เริ่ มเปลี่ยนไปทุกที ไม่วา่ จะเป็ น นางแบบ
นักแสดง นักร้อง ดีเจ หรื อวีเจ ก็ผา่ นความคิดฉันมาหมดแล้ว จนกระทัง่ มาลงตัวอยูท่ ี่ดีไซน์เนอร์
อาชีพดีไซน์เนอร์ หรื อนักออกแบบ เป็ นอาชีพที่ฉนั ใฝ่ ฝันอยากจะเป็ นในอนาคต
ดีไซน์เนอร์จะต้องมีความสามารถในการจินตนาการ การออกแบบ แล้วมีรสนิยมที่ดี ถึงแม้บาง
คนจะมองคนที่เป็ นดีไซน์เนอร์วา่ เรี ยนไม่ค่อยดี แต่ความจริ งอาจจะไม่เป็ นอย่างนั้น เพราะการ
เป็ นดีไซน์เนอร์ ถึงจะไม่ค่อยใช้วิชาการเท่าไร แต่คนที่เป็ นดีไซน์เนอร์ส่วนใหญ่จะสามารถ
ประเมินความพอดีได้ และทําอะไรที่มนั สมดุลกับตัวเอง เช่น ถ้าเรามีหุ่นอ้วน เราก็ไม่ควรใส่ เสื้ อ
ลายขวาง เพราะจะทําให้เราดูอว้ นไปด้วย หรื อถ้าเรามีผวิ สี เข้ม เราก็ไม่ควรใส่ เสื้ อผ้าที่เข้มมาก
เพราะอาจทําให้เราดูดาํ ขึ้นและไม่ควรใส่ เสื้ อผ้าสี อ่อนด้วยเช่นกัน เพราะจะตัดกับสี ผวิ เราก็จะดู
ดําอีก เราควรจะใส่ เสื้ อผ้าโทนสี ออกส้ม ๆ เพราะจะขับสี ผิวให้ขาว เป็ นต้น
แต่การเป็ นดีไซน์เนอร์สาํ หรับฉันคงยาก เพราะคุณพ่อคุณแม่อยากให้ฉนั ต่อสายวิทย์แต่
ฉันอยากต่อสายศิลป์ เพือ่ จะมาเป็ นดีไซน์เนอร์ คุณแม่บอกว่าอาชีพที่เรี ยนสายศิลป์ มีไม่ค่อยมาก
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คนที่เรี ยนสายวิทย์ สามารถต่ออาชีพทางด้านศิลป์ ได้ แต่คนที่เรี ยนสายศิลป์ มีส่วนน้อยที่จะมี
อาชีพด้านวิทย์ แต่ฉนั ไม่ชอบทําอะไรที่หนักหัว ถ้าลองสังเกตดี ๆระยะหลัง ๆ อาชีพที่ฉนั ชอบ
ไม่ค่อยมีอาชีพที่ใช้วชิ าการเท่าไหร่ ฉันชอบอยูส่ บาย ๆ มากกว่า
อาชีพในอนาคตของฉันไม่แน่นอน แต่ตอนนี้ฉนั อยากเป็ นดีไซน์เนอร์ ฉันอยากเป็ น
อาชีพอะไร ฉันจะไม่ตดั สิ นจากรายได้ ฉันจะตัดสิ นจากความชอบและความถนัด ถ้าเราทําอะไรที่
เราไม่ชอบ มันก็คงยากที่เราจะทําได้ดี ฉันอยากมีอาชีพที่สบาย ๆ และรายได้ค่อนข้างดี บางทีโต
ขึ้นฉันอาจจะไม่เป็ นอย่างที่ฝัน แต่ฉนั จะทําวันนี้ให้ดีที่สุด
7.6 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดับประถมศึกษาปี ที่ 5
อนาคตของนักออกแบบรถ
ทุกคนก็ต่างมีอนาคตความฝันของตนเอง แต่สาํ หรับผมแล้วชีวิตในอนาคต คือนัก
ออกแบบรถต้นแบบ (เทคโนโลยีการคมนาคมแบบใหม่) เพื่อทําชีวิตของผมได้มีอนาคตที่ยงิ่ ใหญ่
มากกว่าใคร ใคร แต่สาํ หรับอนาคตของทุกคนแล้ว เราวัดอนาคตกันไม่ได้ เพราะอนาคตของทุก
คนมาจากความรู ้ ความพยายาม ความฉลาด ความตั้งใจความอดทน และการรับรู ้เรื่ องราวข่าวสาร
ที่จะทําให้ทุกคนก้าวไปสู่ อนาคตอันยิง่ ใหญ่ในวันใหม่ที่เป็ นการเริ่ มต้นชีวิตใหม่หรื ออนาคตของ
ทุกคน แต่สักวันหนึ่งจะต้องมีบางคนประสบความสําเร็จด้วยความพยายามที่จะสู ้ต่อไปไม่ยอ่ ท้อ
การที่ตวั เองทํามา
อนาคตของผมที่ต้ งั ไว้วา่ โตขึ้น ขอให้สักวันได้เป็ นนักออกแบบรถต้นที่มีชื่อเสี ยงโด่งดัง
ไปทัว่ โลก ก่อนอื่นจะศึกษาภาษาของประเทศทัว่ โลกจะต้องรู ้จกั เครื่ องจักร เทคโนโลยีต่างๆ อยู่
ตามทัว่ โลก ต้องหาความ ต้องลูกค้าว่าต้องการแบบไหน แนวไหนระบบไหน ลักษณะเป็ น
อย่างไร เป็ นเรื่ องพวกนี้เป็ นคู่มือปั จจัยหลักของนักออกแบบรถต้นแบบ ในแถวทวีปยุโรป ทวีป
เอเชียและทวีปอเมริ กา มีชื่อเสี ยงโด่งดังในการออกแบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัยที่สุด
ผมได้รู้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่อยูท่ วั่ โลกได้ความคิดที่จะออกแบบรถต้นแบบต่าง ๆ หลาย
7.7 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดับประถมศึกษาปี ที่ 5
เรื่ องผมอยากเป็ นตํารวจ
การเป็ นตํารวจคือความฝันของเด็กผูช้ ายหลายคนอยากเป็ นเพราะอาชีพนี้ดูวา่ เท่ โก้กว่า
ใคร แล้วยังได้ยงิ ปื นอีกด้วย แต่ในการเป็ นตํารวจนั้นต้องฝึ ก ในการฝึ กก็มีเรื่ องโหดมากมายทําให้
หลายคนไม่กล้าเป็ น
ผมอยากเป็ นตํารวจเพือ่ พิทกั ษ์ความดีและปราบเหล่าร้ายและให้ความสุ ขแก่ประชาชน
ทุกคนและให้ความปลอดภัยต่อประเทศชาติแต่ในการเป็ นตํารวจนั้นก็ตอ้ งมีการเสี่ ยงชีวิตกับ
ลูกปื นบ้าง เพราะการต้องมียงิ ปื นเพื่อตอบโต้กบั ผูร้ ้ายจึงต้องฝึ กฝนก่อนยิงเพื่อให้ปลอดภัยต่อ
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ตนเองและผูอ้ ื่น และตํารวจก็มีหลายยศ เช่น จ่า สารวัตร เป็ นต้น และในการเข้าจับกุมผูร้ ้ายเราก็
ต้องแน่ใจว่าผูร้ ้ายไม่มีอาวุธแล้ว และให้เขายกมือทั้งสองข้างขึ้น แล้วเดินมาใกล้เราเพื่อใส่ กญ
ุ แจ
มือแล้วเราก็เอาไปเข้าห้องขัง
ในการเป็ นตํารวจคือผูพ้ ทิ กั ษ์ความดีให้อยูใ่ นประเทศชาติและเพื่อให้ประชาชนทําใน
กฎระเบียบของประเทศชาติ
7.8 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดับประถมศึกษาปี ที่ 5
เรื่ องผมอยากเป็ นทนายความ
ผมอยากเป็ นทนายความเพราะว่า พ่อของผมเป็ นทนายความ และพ่อของผมบอกผม
เสมอว่า การเป็ นทนายความจะต้องมีความรับผิดชอบต่องาน ผมคิดว่า มันเหมือนการส่ งการบ้าน
ครู ให้ตรงตามเวลาที่กาํ หนด
เมื่อวันก่อนพ่อของผมพาไปที่ทาํ งาน พ่อของผมพูดภาษาอังกฤษตลอด เพราะในที่
ทํางานมีแต่คนอังกฤษทั้งนั้น ผมจึงคิดว่าการเป็ นทนายความมันยากมากๆ ตอนกลับบ้านก็มี
การบ้านอังกฤษพอดี ผมจึงอ่านทบทวนก่อนสอบ พอตอนสอบวันนั้นเป็ นวันที่สอบอังกฤษพอดี
ผมตั้งใจมากๆ เพราะโตขึ้นผมอยากเป็ นทนาย พอผลการสอบออกมา พอผมดูวิชาภาษาอังกฤษ
แล้วผมดีใจมากๆ เพราะผมได้ 8.8 เยอะกว่า เฉี ย 2 คะแนน
พ่อผมดีใจมากๆ พ่อของผมจึงพาไปฟิ วเจอร์ไปซื้อของ
7.9 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดับประถมศึกษาปี ที่ 5
เรื่ อง ความฝัน ณ คลังอาชีพ
อนาคต ฉันนั้นยังไม่ได้เลือกเลยสักอาชีพหนึ่ง อาชีพนั้นมีมากมายเสี ยจริ ง ทั้งนักบิน
หมอ บรรณาธิการ คนขายของ และอีกหลายอาชีพ แต่ฉนั จะไปตามเส้นทางของพ่อฉันที่เป็ น
นักบิน
ที่ฉนั อยากเป็ นนักบินก็เพราะว่าฉันจะได้ไปยังประเทศต่าง
ได้ทาํ สิ่ งต่าง ๆ อย่าง
มากมาย และยังได้เงินเดือนที่เยอะเพือ่ เอาไปให้พอ่ แม่ ฉันอีกด้วย
แต่กใ็ ช่วา่ จะไม่ยากเพราะจะต้องรับรู ้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยีย่ ม เพราะไม่ง้ นั เดียวพูด
ไม่ได้ แถมการบังคับสิ่ งต่างๆ ในเครื่ องบินก็ค่อนข้างยุง่ ยากเช่นกัน ฉันคงจะต้องเรี ยนให้ดีสุด
นักบินนะ คือ อาชีพบริ การซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีผโู ้ ดยสารอยูฉ่ นั นั้นก็เคย เราก็ตอ้ งทํา
ให้ผทู ้ ี่โดยสารมากลับเราได้รับความสะดวกสบาย ฉันก็น่าจะควรฝึ กเรื่ องได้แล้ว
ฉันจะตั้งใจมากที่จะเป็ นนักบินเมื่อฉันโตขึ้น จะโบยบินไปบนท้องฟ้ าที่แสนกว้างใหญ่
เพื่อเป็ นการตามเส้นทางของพ่อ ฉันจะทําให้ได้ เพราะฉันอยากอยูบ่ นท้องฟ้ า เพือ่ ไปต่างประเทศ
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7.10 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดับประถมศึกษาปี ที่ 5
เรื่ อง อนาคตของผม
ผมฝันไว้วา่ เมื่อโตขึ้นผมจะสื บทอดมรดกของตระกูลที่เป็ นบริ ษทั เหมืองแร่ คุณปู่ ก่อตั้ง
ขึ้นมาแม้ท่านจะล่วงลับไปแล้ว เมื่อผมเพิง่ เกิดก็ตามแต่ท่านก็ได้ทิ้งเจตนารม อันไม่มีวนั เสื่ อม
คลายเอาไว้ให้ลูกหลานสานต่อเพื่อความมัน่ คงของตระกูล บุคคลที่ผมเคารพนับถือมี 2 คนคือ
คุณป้ า คุณป้ าของผมหลังจากที่คุณปู่ เสี ยไปก็ขยันทํางานอย่างตั้งใจ ธุรกิจของคุณป้ าจึงรุ่ งเรื อง
มาก ผมอยากเป็ นเหมือนคุณป้ าที่ท้ งั เก่งและฉลาด และ 2 คือคุณย่า ผูม้ ีความเมตตาและเป็ นคนใจ
เย็นเป็ นผูท้ ี่ฝักใฝ่ ทางธรรมะ เป็ นผูร้ อบคอบมีจิตสงบ ถ้าหากผมปฏิบตั ิตน ยึดสองคนนี้เป็ น
แบบอย่างโตขึ้นผมต้องเป็ นคนเก่งได้แน่
ผมเคยคิดว่าหากโตแล้วผมจะขยันทําธุรกิจให้ดี เพื่อสานต่อเจตนรมของคุณปู่ และเพือ่
พ่อแม่ภูมิใจในตัวผมซึ่ งประสบความสําเร็ จ และผมจะได้ตอบแทนบุญคุณผูม้ ีพระคุณให้เหมือน
ที่เคยดีกบั ผม
7.11 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดับประถมศึกษาปี ที่ 6
เรื่ องจิตรกร
อะไรเอ่ย มือหนึ่งจับผูก้ นั อีกมือหนึ่งจับถาดสี และวาดภาพคล่องแคล่วสวยงาม จิตร
กร เป็ นจิตรกรนี้ดี สามารถวาดรู ปได้ตามที่ตอ้ งการไม่ตอ้ งไปซื้อภาพแพงๆ ให้เสี ยเงินและภาพที่
ไม่ถูกใจ แต่จิตรกรนี้จะวาดรู ปอะไรให้ถูกใจเราก็ได้
อาชีพจิตรกรนี้กว่าเราจะวาดภาพได้สวยงามมากๆ นั้นต้องใช้เวลามาก แต่จะได้ผลงานที่
สวยเราก็สามารถนําไปขายได้ราคาแพงๆ
ถ้าเราตกงานแต่เราวาดภาพเป็ นก็ไปเป็ นจิตรกรได้
เพราะเป็ นอาชีพที่สามารถที่จะเป็ นงานอดิเรกได้หรื อเป็ นอาชีพเสริ มก็ได้ เป็ นใครก็ได้ถา้ มีใจ
อยากจริ งที่จะเป็ นจิตรกรต้องไปฝึ กฝนไม่ใช่วา่ แค่วนั เดียวเราจะเป็ นมือโปรได้ทนั ทีทนั ใดและจะ
วาดได้ กว่าจะเป็ นจิตรกรมือหนึ่งนี้ตอ้ งฝึ กวาดรู ปมานานนับปี และต้องตั้งใจ และฉันนั้นก็เป็ น
คนชอบวาดรู ปอยูแ่ ล้วฉันก็ฝึกฝนมาด้วย แต่แค่แปบเดียวเองมันจึงไม่สวยมากเท่าที่ฉนั เขียนมานี้
แต่ฉนั ก็จะพยายามวาดให้สวยอย่างที่ฉนั เขียนมาให้ได้
การเป็ นจิตรกรอาจจะดีอย่างที่ฉนั เขียนมาหรื ออาจจะยากมากกว่านี้ แต่การวาดรู ปถือว่า
เป็ นความสามารถพิเศษอาจจะทําให้คนอื่นอาจจะเห็นแววของเราว่าเรามีสิทธิที่จะเป็ นจิตรกรใน
อนาคตได้
7.12 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดับประถมศึกษาปี ที่ 6
เรื่ อง ฉันอยากเป็ นอาชีพคอมพิวเตอร์
สิ่ งอะไรที่ทาํ จากเทคโนโลยีและเวลาต้องการทํางานจากสิ่ งนั้นคืออะไร และเวลาผม
ต้องการจะเล่นจากสิ่ งนั้นมันคือ คอมพิวเตอร์
13

มีอยูผ่ มเห็นพี่ผมกําลังทํางานคอมพิวเตอร์อยูท่ ี่บา้ น แต่วา่ ผมไปเห็นเขากําลังเปิ ดคอมอีก
ครั้งเลย ผมลองไปดูวา่ มันใช้งานยังไง แล้วผมถามพี่วา่ ถ้าโตขึ้นผมจะเป็ นแบบพีไ่ ด้ไหมครับ พี่
บอกว่าได้และถามว่าทําไมถึงจะเป็ นคอมพิวเตอร์ เพราะว่าผมอยากเป็ นอย่างพี่นี่น่า และผมก็จะ
เอาแต่ทาํ งานคอมพิวเตอร์เท่านั้น พี่บอกว่าถ้าเอาแต่ทาํ งานคอมพิวเตอร์และงานอื่นถ้าน้องไม่ทาํ
และจะผ่านการเขียนได้หรอก็ไม่ได้ สิ ถา้ อยากเป็ นอย่างพี่นกั พี่จะสอนให้นอ้ งเองแต่วา่ มีขอ้ แม้วา่
ห้ามเล่นเกม ถ้าเล่นและพีม่ าเห็นพี่จะไม่สอบเลยจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากพี่หรื อพ่อ , แม่ก่อนที่
จะเล่นเกม ผมขอสัญญาครับพี่
ถ้าพี่บอกอะไรเราต้องทําตามทุกอย่างที่พี่บอกและเราไม่ทาํ ตามที่พี่บอกเราก็จะเป็ นรู ้
อะไร
7.13 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดับประถมศึกษาปี ที่ 6
เรื่ อง นักสร้างรถ
พวกเรานั้นก็คือนักออกแบบรถ แล้วพวกคุณเคยคิดที่จะทําไหม อาชีพนี้ทาํ ให้มนั เป็ นสิ่ ง
ที่สนุกและใช้ความคิดในการทํา ถ้าออกแบบไม่ดีหรื อทําไม่ได้จะส่ งผลกระทบรถอาจจะเกิดการ
พังหรื อวิง่ ไม่ได้
อาชีพนี่เสี่ ยงต่อการผิดพลาดเหลือมันอาจจะทําให้รถเสี ยและได้ให้ต่างคนก็มาชุมนุมกัน
และช่วยกันสร้างรถที่มีคุณภาพดีออกมาใช้กนั ไวกว่าและใครทําได้ดีกว่ากันที่ผมอยากเป็ นนัก
ออกแบบรถก็เพราะว่ามันเป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้รถเราเท่และแรงให้คนข้างนอกเอาออกมาลองใช้และได้
มีรถใหม่มาใช้ขี่กนั ตามท้องถนน ท่าทํารถออกมามีสมรรถภาพดี ก็อาจจะกลายเป็ นคนดังใน
วงการรถเลยก็เป็ นได้
7.14 งานเขียนของนักเรียนชาย ระดับประถมศึกษาปี ที่ 6
เรื่ อง กว่าจะเป็ นนักชีววิทยา
คุณเคยคิดบางไหมว่าธรรมชาติน้ นั สําคัญแค่ไหน คุณเคยรู ้บา้ งไหมว่าปั จจุบนั โลกเรา
ต้องเสี ยทรัพยากรธรรมชาติไปมาเราจึงอาชีพ อาชีพหนึ่งที่เรี ยกว่า “นักชีววิทยา” ขึ้นมาซึ่งเป็ น
อาชีพที่ช่วยปกป้ องการเสี ยทรัพยากรธรรมชาติไป
นักชีววิทยามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลธรรมชาติท้ งั ต้นไม้ใบหญ้า ร่ วมถึงสัตว์นานาชาติชนิด
ด้วยนักชีววิทยาจะต้องมีความรู ้เรื่ องวิทยาศาสนตและภูมิศาสนต์ดว้ ย เพราะเราจะต้องรู ้ว่าที่ตรงนี้มี
สภาพอากาศหรื อสภาพพื้นดินเป็ นอย่างไรและควรที่จะรู ้เรื่ องต้นไม้ว่าต้นไม้น้ ีมีสรรพคุณอย่างไรมี
ลักษณะอย่างไรชอบนํ้าหรื อชอบแดดเป็ นต้น และเราจะต้องเรี ยนหนักด้วยต้องเก่งทุกวิชาโดยเฉพาะ
วิทย์และภูมิศาสนต์ที่เราอยากเป็ นเพราะฉันอยากได้ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติที่ยงั คงเหลืออยูบ่ นโลกนี้
ให้คงอยูต่ ่อไปจนถึงรุ่ นต่อๆ ไป การที่จะอนุรักษ์สิ่งต่างๆ ไม่ใช่เรื่ องง่าย เราอาจจะต้องเดินทางไป
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รอบโลกเลยก็ได้ เพราะเราต้องไปศึกษาต้นไม้และสัตว์ต่างๆ ที่ต่างประเทศก็ได้ เราอาจจะไม่มีเวลา
ให้ครอบครัวมาก เพราะต้องไปทํางานที่ต่างจังหวัดหรื อต่างประเทศหรื ออาจจะต้องใช้เวลานานใน
การทํางานนี้อาจจะต้องทํางาน 24 ชัว่ โมงเลยก็ได้
นักชีววิทยาเป็ นอาชีพที่ตอ้ งใช้ความรู ้มากและต้องใช้เวลาในการทํางานเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้เหลืออยูใ่ นรุ่ นหลานของเราต่อไป
8. กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ ครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิ ตในการเก็บข้อมูลและให้
ข้อมูลและขอขอบคุณ คุณณัฐกานต์ เกาศล ผูพ้ ิมพ์รายงานวิจยั นี้

สิ ้นสุดข้ อความ
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