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จากประเด็นเรื่องการศัลยกรรม จนนําไปสู่การต้ังคําถามที่ว่า"การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้คนไทย
ทําศัลยกรรม" ซึ่งประเด็นที่เราสนใจน้ีมาจากการสังเกตว่าข่าวในปัจจุบันพบว่าคนไทยมีการศัลยกรรมเพ่ิมมาก
ขึ้นจากปัจจัยหลายอย่าง เราจึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เรื่องของการศัลยกรรมเพ่ือนําไปสู่การหา
สาเหตุที่ว่าปัจจัยที่ทําให้คนไทยนิยมไปศัลยกรรมมากขึ้น ซึ่งสาเหตุดังกล่าวมีหลายปัจจัยด้วยกัน ได้แก่สื่อ
บันเทิงต่างๆ ความไม่พอใจในรูปร่างของตน เลียนแบบตามดาราหรือบุคคลที่เราช่ืนชอบ หรือจากอุบัติเหตุ
ต่างๆ ซึ่งสาเหตุเหล่าน้ีนําไปสู่การทําให้ผู้คนไปทําศัลยกรรมเพิ่มขึ้น โดยอาศัยวิธีการศึกษาทําความเข้าใจจาก
ทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมลูจากความคิดเห็นของบุคคลต่างๆท่ีเคยไปทําศัลยกรรม    

จากการแสวงหาตวามรู้จากกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า การที่คนมักไป
ศัลยกรรมเพ่ิมมากขึ้น ส่วนมากมักมาจากการตามค่านิยมทางสื่อบันเทิง และไม่พอใจในรูปร่างตัวเองเป็น
ส่วนมาก ด้วยเหตุน้ีจึงนําข้อมูลความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาเผ่ยแพร่ในรูปแบบรายงาน ที่สามารถหยิบอ่านใช้งาน
ง่ายและสะดวกพกพา ซึ่งการทํารายงานเรื่องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้คนไทยทําศัลยกรรม เป็นกระบวนการ
องค์ความรู้ในการทําความใจเรื่องของการศัลยกรรมด้านความงามเพิ่มมากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่
สนหรือเป็นความรู้ให้แก่บุคคลทั่วๆไปอีกด้วย  

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งน้ีทําให้ตอบคําถาม "ทําไมคนไทยจึงนิยมการศัลยกรรม" และมี
ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองของค่านิยมด้านความงามมากข้ึน ซึ่งสามารถนํามาเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและ
เป็นความรู้ให้บุคคลทั่วไปมีความเข้าใจในเรื่องของการศัลยกรรมมากขึ้น 
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จากประเด็นเร่ือง “พฤติกรรมการนอนหลับพักผ่อนไม่พอในวัยรุ่นไทย” จนนําไปสู่การต้ังคําถามว่า 
“ทําไมวัยรุ่นรุ่นไทยถึงนอนหลับพักผ่อนไมเพียงพอ” ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจากชีวิตประจําวัน พบว่าวัยรุ่น
ไทยส่วนใหญ่นอนพักผ่อนไม่เพียงพอ จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เรื่องพฤติกรรมการนอนหลับ
พักผ่อนไม่เพียงพอในวัยรุ่นไทย โดยศึกษาจากหัวข้อต่างๆ อันได้แก่ สาเหตุของการนอนหลับพักผ่อนไม่
เพียงพอในวัยรุ่นไทย ผลกระทบของการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอในวัยรุ่นไทย แนวทางการแก้ปัญหาการ
นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอในวัยรุ่นไทย และผลการสํารวจจากวัยรุ่นเพศชายและวัยรุ่นเพศหญิงเก่ียวกับ
ปัญหาการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ โดยอาศัยวิธีการศึกษา ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต รวบรวม
ข้อมูลจากห้องสมุด และสํารวจจากบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการศึกษา รวมท้ังนําวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ใน
การศึกษาครั้งน้ี 

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า สาเหตุที่วัยรุ่น
ไทยนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอมีหลายสาเหตุด้วยกันแต่ที่มีผลมากที่สุด คือ การคั่งค้างงานวิชาต่างๆที่สะสม
มานาน ทําให้ภาระเพ่ิมมากขึ้น จึงเกิดผลกระทบทําให้นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ทําให้เกิดปัญหาต่างๆ
ตามมา แนวทางแก้ไข คือ ไม่ควรค่ังค้างงาน ควรทํางานให้เป็นขั้นตอน ไม่สะสมงานไว้ทําในตอนสุดท้าย 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งน้ีทําให้สามารถตอบคําถาม “ทําไมวัยรุ่นไทยถึงนอนหลับ
พักผ่อนไม่เพียงพอ” และมีความรู้ในเร่ืองปัญหาของวัยรุ่นไทย สามารถนําไปสังเกตพฤติกรรม หรือไปปรับใช้
ในชีวิตประจําวัน และเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจ 
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                                                นายศิริชัย      เขจร 
                                             นายปฏิพล  ชนะชัยปราการ 
                                             นายณัฐวุฒิ   ชุติแพทย์วิภา 

                                              นายรชต       ยอนถวิล 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 

 

               จากประเด็นสนใจเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของฟุตบอลทําไมไม่ได้ไปบอลโลก จนนําไปสู่
การต้ังคําถามว่าทําไมบอลไทยไม่ไปบอลโลก ซึ่งเป็นคําถามที่น่าสนใจมากสังเกตจากเด็กไทยปัจจุบันมักจะเล่น
ฟุตบอลและจะต้ังคําถามว่าทําไมฟุตบอลไทยถึงไม่ปฟุตบอลโลกคําถามน้ีจึงนําไปสู่การวิพากษ์วิจารอย่างมาก
ในวงสังคมกีฬา ทั้งสื่อมวลชนทางอินเตอร์เน็ตจึงนําไปสู่การค้นคว้าและศึกษาเรื่องฟุตบอลของไทยเราว่าทําไม
ไม่ไปบอลโลก 

              จากการแสวงหาความรู้จึงได้ข้อมูลมาหลายอย่างว่า ทําไมไม่บอลไทยไม่ไปบอลโลก การจากสาเหตุ
หลายอย่างทั้ง ร่างกายของนักกีฬา การเป็นอยู่ทางสมาคม และการได้รับการสนับสนุน ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้กลุ่ม
ของพวกผมได้หาวิธคิดว่าจะทํายังไงถึงจะได้ไปบอลโลกอันดับแรกอยู่ที่ตัวของนักกีฬาว่ามีกําลังใจในการเล่น
แค่ไหนมีแรงจูงใจมากแค่ไหนอันดับต่อไปคือโค้ชนักกีฬามีความเอาใจใส่นักกีฬาแค่ไหนอีกอย่างคือแผนการ
เล่นว่าปรับแผนกันยังไงเวลาเจอทีมที่เก่งกว่าสิ่งสําคัญคือความสามมัคคีของคนในทีมถ้าทําได้ครบดังกล่าวบอล
ไทยอาจจะไปบอลโลกได้ 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองคร้ังน้ีทําให้สามารถตอบคําถาม ทําไมฟุตบอลไทยไม่ไปบอลโลกได้
และมีความรู้เรื่องฟุตบอล สามารถให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กีฬา E-Sports 
 

    นายอัครเดช  จงไกรจักร์ 
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                                                    นายภาณุวิชญ ์  บุญส่ง 

 
ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจากการที่พบว่าทั่วโลกได้ให้ความสนใจเก่ียวกับกีฬา E-Sports เป็นอย่างมาก

แต่ในประเทศไทยน้ันจะไม่ค่อยให้ความสนใจสักเท่าไหร จึงทําให้ประเทศไทยเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระและไม่มี
ประโยชน์ ซึ่งการทํารายงานฉบับน้ีจะทําให้ทุกคนเข้าถึง “กีฬา E-Sports” มากขึ้นโดยจะศึกษาความเป็นมา
และประโยชน์ของมัน โดยค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางการใช้อินเตอร์เน็ต หนังสือ และจากคนที่เป็นนักกีฬา       
E-Sports รวมทั้งนําวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ ในการทํางานคร้ังน้ีด้วย 

 
จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า E-Sports คือการ

แข่งขัน วิดีโอเกมส์คอมพิวเตอร์ เป็นกีฬาชนิดใหม่ที่กําลังเป็นที่นิยมทั่วโลก โดยส่วนประกอบหลักๆของ       
E-Sportsไม่ได้แตกต่างจากกีฬาประเภทอ่ืนๆ กล่าวคือ ประกอบไปด้วย นักกีฬา อุปกรณ์กีฬาซึ่งก็คือ
คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ชนิดต่างๆท่ีสนับสนุนการเล่นเกมส์ แผนการเล่น รวมถึงทักษะและการฝึกซ้อมอย่างทุ่ม
เท่ของนักกีฬา โดยในปัจจุบัน ได้มีทีมกีฬาและการ แข่งขัน E-Sports เกิดขึ้นมากมาย และมีรายการการ
แข่งขันใหญ่ๆสําหรับ E-Sports ซึ่งรายการเหล่าน้ีมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจํานวนมาก รวมไปถึงเงินรางวัล
สําหรับผู้ชนะก็มีมูลค่าสูงมากเช่นกัน 

 
สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งน้ีทําให้สามารถตอบคําถาม “กีฬา E-Sports คืออะไร??” และ

ความรู้เรื่องอ่ืนๆเกี่ยวกับกีฬา E-Sports อีกด้วย สามารถทําให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงกีฬา E-Sports และ 
เข้าใจประโยชน์และความหมายของกีฬาชนิดน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับเกาหลเีหนือ 

  นายชาคริต นะนาม  
                 นายจิรพัส สุวรรณรัตน์  

                            นายพงศพล  ความคุ้นเคย  
             นายธนรัฐ ศรีหาผล  
               นายนันทนัฐ ปานกลิ่น  

 
       จากประเด็นที่สนใจเรื่อง “ความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับเกาหลีเหนือ” จนนําไปสู่การต้ังคําถามว่า 
“ทําไมถึงเกิดความขัดแย้งกันได้” ซื่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจากการสังเกตข่าวในปัจจุบันว่า มีความขัดแย้ง
ระหว่างอเมริกากับเกาหลีเหนืออยู่ จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เก่ียวกับ ประเด็นอะไรบ้างที่นําไปสู่
การขัดแย้ง จึงทําให้เกิดศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนางานไปสู่จุดมุ่งหมายซึ่งก็คือการหาประเด็นความขัดแย้งของ
ทั้งสองประเทศ โดยอาศัยวิธีการศึกษาหาความรู้ด้วยการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวมจากห้องสมุด 
มาใช้ในการทํางานคร้ังน้ี         

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสรุปองค์ความรู้ว่า การท่ีอเมริกาและเกาหลีเหนือน้ัน
ขัดแย้งกันคือ 1.อุดมการณ์ของตระกูลคิม 2.สงครามที่ถูกหยุดแม้ว่าสงครามจะจบลงแล้ว แต่ทั้งสองประเทศก็
ยังคงเตรียมกองกําลังโจมตีกันอยู่ 3.ภูมิศาสตร์การเมือง 4.ปัจจัยเร่ืองอาวุธนิวเคลียร์ 5.ความไม่แน่นอนของ
ผู้นําในปัจจุบัน  โดยทั้ง 5 ปัจจัยเหล่าน้ีทําให้เกิดความขัดแย้งกันของทั้งสองประเทศ ด้วยเหตุน้ีจึงเกิดความ
สนใจว่าจะหยุดความขัดแย้งน้ีได้อย่างไร ซึ่งความขัดแย้งน้ีไม่อาจหยุดได้ง่าย จึงต้องจับตามองกันต่อไป 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งน้ีทําให้สามารถตอบคําถาม “ทําไมถึงเกิดความขัดแย้งกัน
ระหว่างอเมริกากับเกาหลีเหนือ”และได้ความรู้เก่ียวกับสภาพแวดล้อมของประเทศทั้งสอง กองกําลังรบ และ 
อาวุธนิวเคลียร์ สามารถหาความรู้เพ่ือเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ 

                            นายสรลั   ไชยแสน 
   นายสทิธิกร  ตังกวย 
  นางสาวสมใจ  คงอยู่ 

                                                                          นางสาวนันทิยา       ภูสุรินทร ์
                                                                       นางสาวณัฐชยา    วรชิน 

 
      จากประเด็นสนใจเรื่องน้ีคือ “ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ” จนนําไปสู่คําถามว่า “ทําไมฟ้าถึงร้องและแลบ”ซึ่งใน
ปัจจุบันผู้คนจะหวาดกลัวและตกใจกับสิ่งเหล่าน้ีคือปัญหาจากการได้ยินเสียงฟ้าร้องและมีแสงแลบลงมา      
จึงเกิดความกลัว จึงมีการอยากแสวงหาความรู้เรื่อง ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ ซึ่งนําไปสู่วิธีการ ระมัดระวังจาก ฟ้าร้อง 
ฟ้าแลบ อย่างเช่น ไม่ควรอยู่ที่โล่งในยามท่ีมีฝนตก,ไม่เล่นโทรศัพท์เพราะสิ่งน้ีอาจทําให้เกิดอันตรายต่อตนเอง 
ทําให้เกิดการศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนางานไปสู่จุดมุ่งหมายคือได้รู้การเกิดและวิธป้องกัน โดยอาศัยจากการ
ค้นคว้าในอินเตอร์เน็ต รวบรวมข้อมูลจากที่ได้ทําแบบสอบถามและรวมทั้ง PDCA มาใช้ในการค้นคว้าครั้งน้ี 

     จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามรถนําองค์ความรู้ว่า ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ เกิดขึ้นได้
อย่างไร คนส่วนมากกลัวสิ่งไหนมากกว่ากัน ด้วยเหตุน้ีจึงนําความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ความรู้ให้ผู้สนใจในเรื่อง 
ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ มากขึ้นเพ่ือเป็นความรู้เพ่ิมเติม 

     สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งน้ีทําให้สามารถตอบคําถาม “ทําไมถึงร้องและแลบ” และมีความรู้
เก่ียวกับฟ้าร้อง ฟ้าแลบมากขึ้น สามรถนําไปประกอบการเรียนและเป็นความรู้รอบตัวและนําไปเผยแพร่ความรู้
แก่ผู้สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

อาหารแปรรูป 
 

นางสาวนงธิดา     อารีประยูรกิจ  
 นางสาวนํ้าผึ้ง  พูลทองค้า  
 นางสาวสถิตาภรณ์ บัวบาน  

   นางสาวหทัยชนก บูรณบุรุษธรรม  
 

จากประเด็นสนใจเร่ือง “อาหารแปรรูป” จนนํ้าไปสู่การต้ังคําถามว่า “อาหารแปรรูปดีกว่าอาหารสด
หรือไม่?” ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจากการสังเกตว่าปัจจุบันคนไทยเลือกรับประทานอาหารแปรรูปเป็นจํานวน
มาก จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับอาหารแปรรูปเพ่ือเลือกทานแต่อาหารดีๆ โดยอาศัยวิธีการศึกษา
ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากซองอาหารแปรรูป มาใช้ในการทํางานคร้ังน้ี  

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า อาหารแปรรูปมี
สารอาหารน้อยกว่าอาหารสด และมีสารปนเป้ือนมาก แต่ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย และเก็บไว้ได้นาน ส่วนอาหาร
สด สารอาหารครบถ้วน คุณภาพดี แต่เสียเวลาในการประกอบอาหาร และเก็บไว้ไม่ได้นาน  

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งน้ีทําให้สามารถตอบค้าถาม “อาหารแปรรูปดีกว่าอาหารสด
หรือไม่?” และสามารถเลือกรับประทานแต่อาหารท่ีดีในชีวิตประจ้าวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เครื่องสาํอางเกาหลีทีเ่ปน็ทีน่ิยมในประเทศไทย 

น.ส. ภัทรจุฑา กลมเกลียว 
น.ส. ลักษิมา มณีโชติ 

น.ส. วรัญญา ขาวเขียว 
น.ส. สิริยากร ณ พ่ึงบูญ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
 

จากความสนใจในเร่ือง เครื่องสําอางเกาหลีที่คนไทยนิยมใช้ ทําให้เกิดเป็นโครงงานเรื่องน้ี และเกิดข้อ
สงสัยว่าทําไมเคร่ืองสําอางของเกาหลีส่วนใหญ่ถึงเป็นที่นิยม จึงได้ศึกษาหาข้อมูลที่เก่ียวกับเคร่ืองสําอางของ
เกาหลีที่นิยมใช้ ซึ่งอาจเกิดจากการมีคุณภาพที่ดี แพ็กเกจน่าสนใจโดยอาศัยจากการสืบค้นจากแหล่งข้อมูล 
อินเทอร์เน็ตตามเว็บไซด์ต่างๆ โดนําข้อมูลมาใช้งานครั้งน้ี 

จากการสํารวจความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่าแบรนด์เครื่องสําอาง
เกาหลีที่นิยมจะมีคุณภาพที่ดี แพ็กเกจน่าสนใจ และมีพรีเซ็นเตอร์ที่เป็นที่นิยม ด้วยเหตุดังน้ีแบรนด์etude 
hourseinnifree, the face shop, nature, rebulic, skinfood, peripera, clio, 3ce จึงเป็นที่นิยมเนื่องจาก
มีคุณสมบัติดังกล่าว 

สรุปการค้นคว้าด้วยตัวเองในครั้งน้ีทําให้สามารถทราบและรู้จักเครื่องสําอางเกาหลีแบรนด์ๆ เป็นที่
นิยมทั้งในไทยและเกาหลีสามารถนํามาเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเคร่ืองสําอางเกาหลีได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การฆาตกรรม 

น.ส. ณัฐญาดา ด้วงไข่ 
น.ส. วริศราพร พุทธเจริญลาภ 

น.ส. ศศิกานต์ ดิษฐ์อําไพ 
น.ส. กุลภรณ์ มณีฉาย 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
 

 จากประเด็นสนใจเร่ือง “การฆาตกรรม” จนนําไปสู่การต้ังคําถามว่า “ อาวุธที่นิยมใช้มากที่สุดในการ
ฆาตกรรมคืออะไร”  ซึ่งประเด็นการสนใจน้ีมาจากการสังเกตว่าข่าวในปัจจุบันมีข่าวการฆาตกรรมมากมาย  จึง
ทําให้เกิดความสนใจค้นคว้าข้อมูลเพ่ือนํามาศึกษา  ซึ่งต้องมีการศึกษา ค้นคว้า  รวบรวมข้อมูลคดีต่างๆไว้เป็น
กรณีศึกษา  เป็นหลักการและวิธีการในการสังเกตพฤติกรรม  เพ่ือนําไปสู่การหาวิธีในการรับมือและป้องกัน
ตนเองและผู้อ่ืนจากเหตุการณ์ฆาตกรรม  โดยอาศัยวิธีการศึกษา  ค้นคว้า  สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  และ
สื่อสิ่งพิมพ์มาใช้ในการศึกษาครั้งน้ี 

 จากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า  อาวุธปืนเป็น
อาวุธที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการฆาตกรรม  โดยเป็นอาวุธซึ่งยิงกระสุนด้วยความเร็วสูงผ่านการควบคุมการ
ระเบิดของดินปืน  การยิงเกิดขึ้นได้โดยแก๊สที่เกิดอย่างรวดเร็ว  ด้วยเหตุน้ีจึงนําความรู้ที่ได้รับมาศึกษาหาวิธี
ป้องกันตัวเองและยับย้ังความรุนแรง  ซึ่งเป็นสาเหตุของการฆาตกรรม 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งน้ีทําให้สามารถตอบคําถาม “อาวุธที่นิยมใช้มากที่สุดในการ
ฆาตกรรมคืออะไร”  และมีความรู้เก่ียวกับวิธีฆาตกรรมได้หลายวิธี  สามารถทําให้เรารับมือและป้องกันตนเอง
ได้จากการฆาตกรรม  และสามารถเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนที่สนใจได้อีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เหตุใดนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติจึงใหค้วามนิยมมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

น.ส. พิศุทธ์ิ สารพัน 
น.ส. ไชยพร รตันะเหลี่ยม 

น.ส. สิริชนบดี เช้ือทอง 
น.ส. ปันฑิกา มาเรือน 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 
 

 จากประเด็นสนใจเรื่อง “การท่องเที่ยว” จนนําไปสู่การต้ังคําถามว่า “เหตุใดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จึงให้ความนิยมมาท่องเที่ยวในประเทศไทย”  ซึ่งประเด็นการสนใจน้ีเกิดจากการท่ีกรุงเทพฯ ได้รับความนิยม
จนถูกจัดอันดับในการที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดใน พ.ศ. 2450 จึงเกิดความสนใจว่าเหตุใดนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ได้ให้ความนิยมมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และมีจุดประสงค์ในการศึกษาถึงสาเหตุที่นักท่องเที่ยวต่างชาติได้
ให้ความนิยมมาเที่ยวประเทศไทยกันอย่างแพร่หลาย และสามารถนําสาเหตุที่ได้มานําไปปรับปรุงแก้ไขประเทศ
เพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต รวมทั้งนําวงจร
คุณภาพ PDCA มาใช้ในการศึกษาครั้งน้ี 

 จากแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า นักท่องเท่ียวต่างชาติชอบ
ที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพราะมีธรรมชาติที่สวยงาม ด้วยเหตุน้ีเราจึงสามารถนําความรู้ที่ได้มาพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ เช่น การรักษาความสะอาด การคมนาคมที่มีความสะดวกมากข้ึน เป็นต้น 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีทําให้สามารถตอบคําถาม “เหตุใดนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
จึงให้ความนิยมมาท่องเที่ยวในประเทศไทย”  และยังสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาประเทศเพ่ือเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่ประเทศได้อีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กินเจสง่ผลอย่างไรต่อร่างกาย 

นายพลพสิษฐ์  จงไกรวุฒิ 
นางสาวปิยวรรณ ลายเงิน 

          นางสาวสตรีรัตน์ ชนมานะวัตร 
            นางสาวอรสา ด้วงใส 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 

 

เน่ืองจากในปัจจุบันมีประชากรชายไทยนิยมบริโภคอาหารเจกันมากขึ้นในอัตรา 4.2% จากปีที่แล้ว 
(2559) จึงนําไปสู่การต้ังคําถามที่ว่า “การรับประทานอาหารเจส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย ?” ส่วนมากเราจะเห็น
ถึงแต่ประโยชน์ของการรับประทานอาหารเจ เน่ืองจากอาหารส่วนใหญ่จะเป็นพวกผัก แต่หารู้ไม่ว่าอาจทําให้
ร่างกายของเราขาดวิตามิน B12 ที่มีอยู่ในจําพวกเน้ือสัตว์ไป ซึ่งจะส่งผลให้เลือดจาง และขาดสารอาหาร
ประเภทต่างๆไป นําไปสู่หัวข้อการศึกษาและค้นคว้าว่า “กินเจอย่างไรไม่ให้ขาดสารอาหาร” การรับประทาน
อาหารเจเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่มีเน้ือสัตว์ ซึ่งเน้ือสัตว์เป็นอาหารที่ให้โปรตีนแก่ร่างกาย ดังน้ันจะทําให้
ร่างกายของเราขาดโปรตีนไป ถึงแม้ว่าจะรับประทานโปรตีนจากพวกธัญพืชหรือผักก็คงไม่เพียงพอเท่ากับการ
ได้รับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ จึงเกิดการแสวงหาความรู้เรื่องการรับประทานอาหารเจอย่างถูกวิธี และการป้องกัน
โรคจากการรับประทานอาหารเจ โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลและรวบรวมข้อมูลต่างๆจากทาง
อินเตอร์เน็ต รวมทั้งนําวงจร PDCA มาใช้ในการทํางานคร้ังน้ี  

          จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า มีผักบางชนิดที่คน
รับประทานอาหารเจสามารถรับประทานได้เพ่ือนํามาใช้ทานแทนโปรตีนจากเน้ือสัตว์ได้ แต่อาจจะได้ปริมาณ
โปรตีนที่ไม่เท่ากัน การศึกษาค้นคว้าในครั้งน้ีทําให้สามารถตอบคําถามที่ว่า “การรับประทานอาหารเจส่งผล
อย่างไรต่อร่างกาย” และมีความรู้เรื่องต่างๆเก่ียวกับเทศกาลกินเจ สามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้และ
เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ท้องในวัยเรียน 

นาย.ธนโชติ เจริญเพรชนาค 
นาย.ภานุกร รัตนชินกร 

นาย.ก้านทอง เจ็งประเสริฐ 
นาย.ธีรัฒม์ พุธเสม 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 
 

 จากประเด็นสนใจเรื่อง “ท้องในวัยเรียน” จนนําไปสู่การต้ังคําถามว่า “ทําไมถึงท้องในวัยเรียน” ซึ่ง
ประเด็นที่สนใจน้ีมาจากการสังเกตว่าข่าวหรือปัญหาในสังคมปัจจุบันพบว่าคนไทยมีวัยรุ่นในไทยที่มีปัญหาทาง
เพศสัมพันธ์เกิดขึ้นเยอะมาก จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาข้อมูลเพ่ือนําไปสู่การลดปัญหานี้ลงไปจากสังคม
บ้านเรา ด้วยความเป็นวัยรุ่นอยากรู้อยากรู้อยากลอง และดูจากส่ือทาง มือถือ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต จึงทําให้
วัยรุ่นนําไปปฏิบัติตามและก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาก็คือ “ท้อง”โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด รวมท้ังนําวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการทํางานคร้ังน้ี  

 จากการแสวงหาข้อมูลผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า ปัจจัยที่ทําให้วัยรุ่นท้องใน
วัยเรียนคือสิ่งแวดล้อมรอบตัว การดูแลของพ่อแม่ที่มีต่อลูก การดูสื่อออนไลน์จนนํามาเลียนแบบ ด้วยเหตุน้ีจึง
นําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาเป็นวิธีรณรงค์ต่อวัยรุ่นที่อยู่ในชุมชนที่น่าเป็นห่วงทั้งชายและหญิง 

  สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งน้ีทําให้สามารถตอบคําถาม “ทําไมถึงท้องในวัยเรียน” และมี
ความรู้เรื่องปัญหาสังคมที่สามารถแก้ไขด้วยตัวท่านเอง สามารถนําความรู้เหล่าน้ีไปเผยแพร่ความรู้แก่เยาวชน
รุ่นหลังได้ต่อไปเลื่อยๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทคัดย่อ 

น.ส. กตพร  พรหมประดิษฐ์   
น.ส.พรลภัส  หนูจันทึก   

น.ส. ยนธิชา  แสงจันทร์เอ้ือน   
น.ส.จรีณา  เวิน   

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/6   

จากประเด็นสนใจเรื่อง “สารเสพติด” จนนําไปสู่การต้ังคําถามว่า “ทําไมเยาวชนถึงติดสารเสพติด”       
เป็นประเด็นที่น่าสนใจมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ในปัจจุบันพบว่าเยาวชนติดสารเสพติดทําไมชุมชนน้ันเกิด
ความเสื่อมเสีย สามารถแพรก่ระจายในแต่ละท้องที่ได้ พวกเราจึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ เรื่อง สาร
เสพติด เพ่ือนําไปสู่การแก้ไขและนําไปใช้ประโยชน์เบ้ืองต้นแก่เยาวชนที่สามารถรักษาอาการและหลกีเลี่ยงจาก
สารเสพติด  สารเสพติดมีมากมายหลายประเภท อาทิ เช่น สุรา บุหรี ่เฮโรอีน กัญชา ฯลฯ ทําให้เกิดการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ือนําไปเป็นสื่อในการเรียนการสอน โดยอาศัยการค้นคว้าจากอินเตอร์น็ต  หนังงสือเก่ียวกับ
ยาเสพติด และข่าวข้อมูลทั่วไป มาใช้ในการทํางานคร้ังน้ี 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปความรู้ได้ว่า สารเสพติดมีทั้งประโยชน์
และโทษและสามารถนําไปใช้ในการทางแพทย์ได้ หรือ บรรเทาอาการป่วยของโรคบางโรคได้ ด้วยเหตุผลน้ี เรา
จึงนําความรู้ที่ได้ค้นคว้า นํามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มาศึกษา 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองในคร้ังน้ีทําให้รู้ว่า สารเสพติดน้ันสามารถใช้ในทางการแพทย์และเกิด
โทษแก่ผูท้ี่ใช้ในทางที่ผิด ทําให้มีความรู้เรื่องสารเสพติดได้มากขึ้น สามารถนําความรู้ทีค่้นคว้ามาไปแผย่แพร่ให้
ผู้อ่ืนได้ทราบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทคัดย่อ 

       น.ส.คณิตา  คาํโสภา   
       น.ส.ดวงดี  แซล่ี้   

       น.ส.ปณิตา   จนัทร์ท้าว 
       น.ส.เอ้ือการย์  จันทะชารี  

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 
 

 จากประเด็นสนใจเรื่อง  “สมนุไพรไทย”  จนนําไปสู่การต้ังคําถามว่า “ทําไมสมุนไพรไทยถึง
รักษาโรคได้” ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก  จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ในปัจจุบันพบว่าคนไทยได้รับอันตราย
จากโรคร้ายต่าง ๆ พวกเราจึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เรื่องสมุนไพรไทย เพ่ือนําไปสู่การใช้และการ
นําไปรักษาโรคเบ้ืองต้น ซึ่งก็มีสมุนไพรไทยหลายชนิดที่สามารถรักษาโรคได้  ทําให้เกิดการศึกษา ค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ือนําไปเป็นสื่อในการเรียนวิชา โดยอาศัยการการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต หนังสือ นิตยสาร วารสาร 
สมุนไพรไทยในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในการทํางานคร้ังน้ี 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า สมุนไพรไทยน้ัน 
สามารถรักษาโรคบางชนิดได้ และบางชนิดก็อาจมีกลิ่นหอม กลิ่นเหม็น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยเหตุน้ีเรา
จึงนําความรู้ที่ได้ค้นคว้า นํามาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มาศึกษา 

สรุป การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองในคร้ังน้ี ทําให้รู้จักสมุนไพรไทยบางชนิดที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์
ในการรักษาโรคและสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับบุคคลอ่ืนได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทคัดย่อ 

นาย ทรัพย์สิน ฐิติวุฒน์  
นาย ณัฐพล เพิกแสง  

นาย หฤษฎ เหมประยูร 
นางสาว กาญจนาภรณ์  บุญเลี้ยง 

นักเรียนช้ันมัธยมปีที่ 4/8 
 

          จากประเด็นที่สนใจเรื่อง ”เด็กติดเกม” จนได้นําไปสู่การต้ังคําถามว่า “ทําไมเด็กถึงติดเกม” ซึ่ง
ประเด็นที่สนใจน้ีมาจากการสังเกตุในข่าวและในชีวิตจริง ในปัจจุบันทั่วโลกน้ีได้มีการผลิตเกมข้ึนมามากมาย
โดยเฉพาะเกมที่วัยรุ่นชอบเล่นกันที่จะมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จนได้นําไปสู่การแข่งขันในระดับโลกและเกม
สามารถทําให้ผู้คนเสียชีวิตได้หรือเสียเงินเป็นจํานวนมากจึงทําให้เกืดความเดือดร้อนแต่ในทางกลับกันเกม
สามารถทําให้เกิดความผ่อนคลายไปได้ แต่เราต้องรู้สึกสนุกไปกับเกมที่เราเล่นด้วยและได้นําไปสู่การหา
วิธีแก้ไขด้วยการหาเวลาว่างทํากิจกรรมต่างๆ เพ่ือทําให้เกิดการศึกษาหาความรู้ โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้า 
สืบหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและสอบถามจากผู้คนทั่วไป รวมท้ังการนําวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการ
ทํางานในคร้ังน้ี 

           จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่าการที่คนเราติดเกมเพราะ
เกมมีการพัฒนามากข้ึนและสร้างความสนใจแก่เยาวชน ด้วยเหตุผลน้ีจึงนําความรู้ที่ได้มาพัฒนาให้เยาวชนทํา
อย่างอ่ืนในเวลาว่างแทนการเล่นเกมอาจจะเป็นการใช้เวลากับครอบครัว ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆ 

            สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองในครั้งน้ีทําให้สามารถตอบคําถามที่ว่า “ทําไมเด็กถึงติดเกม” และมี
ความรู้ในเรื่องน้ีเพ่ือเป็นประโชยน์กับผู้ที่ติดเกมและได้นําไปเผยแพร่ความรู้กับผู้ที่สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทคัดย่อ 

นายนวพรรษ นามวงเนาว์ 
นางสาวมณฑิรา วงค์มะลัย 

นางสาวสุนิตา สุขแท ้
นางสาวสุพัตรา เรืองโสม 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป่ีที ่ 4/4 
 

จากประเด็นสนใจเรื่อง“สังคมก้มหน้า” จนนําไปสู่การต้ังคําถามว่า “เพราะเหตุใดจึงเกิดปัญหาใน
เรื่องสังคมก้มหน้า?” ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจากการสังเกตว่าข่าวในปัจจุบันพบว่าคนไทยน้ันเกิดอาการติด
โทรศัพท์เป็นจํานวนมากและนําไปสู่ความอันตรายต่อผู้ที่ได้ใช้จึงเกิดความสนใจที่จะเเสวงหาความรู้เรื่องสังคม
ก้มหน้าเพ่ือนําไปสู่การหาวิธีในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมซึ่งวิธีการการทําให้คนไทยไม่ติดโทรศัพท์น้ันมี
หลายวิธีและวิธีการแก้ไขปัญหาในเร่ืองการติดโทรศัพท์จะนําไปสู่การพัฒนาและมุ่งสู่จุดหมายคือทําให้คนไทย
น้ันเเบ่งเวลาในการเล่นโทรศัพท์โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเเละรวบรวมข้อมูล
จากห้องสมุดรวมทั้งนําวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการทํางานคร้ังน้ี 

จากการเเสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่าสังคมก้นหน้าน้ันสามารถ
แก้ไขได้ง่ายถ้าหากเราน้ันรู้จักการเล่นเเบบพอเหมาะพอควรไม่มากเกินไปและยังสามารถให้เราเเบ่งเวลาได้
อย่างเหมาะสมด้วยเหตุน้ีจึงนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องสังคมก้มหน้าคือทําอย่างไร
ไม่ให้ติดโทรศัพท์เพ่ือไม่ให้เรานั้นติดโทรศัพท์มากจนเกินไป 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีทําให้เราสามารถตอบคําถาม “ เพราะเหตุใดจึงเกิดปัญหาใน
เรื่องสังคมก้มหน้า?” และมีความรู้ในการแก้ไขปัญหาได้เพ่ือใช้ประโยชน์ได้และเผยเเพร่ความรู้บริการแก่
ผู้สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทคัดย่อ 

                           นายธนกร คณามิ่งมงคล 
นางสาวผาติรัตน์ จาระงับ   

   นางสาวเนตรนภา กรรมแต่ง 
  นางสาวธนกรณ์  ก้านจันทร ์

นางสาวสุพัตรา วงษาสาม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 

 
ช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา “สื่อสังคมโซเชี่ยวมีเดีย” ถือว่ามีอิทธิพลมากในชีวิตของคนรุ่นใหม่ในสังคมไทย ทั้ง

ใช้เพ่ือศึกษาข้อมูลติดตามความเคลื่อนไหวในสังคม แต่ในโลกของสื่อชนิดน้ีซึ่งมีทั้งเรื่องดีหรือไม่ดี ซึ่งบางคร้ัง
ถูก นําเสนอออกไปโดยไม่ผ่านการคักกรองจึงทําให้น่ากังวลว่าสังคมวัยรุ่นไทยปัจุบันเมื่อใช้สื่อชนิดน้ีแล้วจะ
สามารถแยกแยะได้หรือไม่นับเป็นเร่ืองน่าห่วงและสังคมควรให้ความสนใจ หาทางป้องกันมิ ฉะน้ันอาจเป็น
ปัญหาใหญ่ ของสังคมไทยในอนาคตสถาบันครอบครัวต้องมาดุแลควบคุมพฤติกรรมบุตรหลานให้มากขึ้นไม่
ควรเลี้ยงดูลูกด้วยสื่อเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว เพราะเมื่อเด็กสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่
มีทั้งเรื่องดีและไม่ดี ก็อาจทําให้อยากเกินกว่าจะควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทคัดย่อ 

นาย ธนพล  พานทอง 
นาย สรวิศ  พรนรินทร์ชัยโชค 

นางสาว จุฑาทิย์  ภาษิต 
นางสาว ชนิดา  ไกยสูตร 

นางสาว ภัตตรา  ศักด์ิสิทธ์ิ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 9 

 
จากประเด็นสนใจเรื่อง “ทําไมเกมส์ถึงถูกมองว่าไม่ดี” ซึ่งประเด็นสนใจนี้มาจากการสังเกตว่าผู้ใหญ่ 

ทําไมโทษแต่เกมส์และข่าวสมัยน้ีก็นําเสนอแต่ข่าวไม่ดีของเกมส์ จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เรื่อง
เกมส์ถึงถูกมองว่าไม่ดีเพ่ือนําไปสู่การนําเสนอด้านดีของเกมส์เพ่ือนําไปสู่การหาวิธีในการนําเสนอในการ
นําเสนอด้านด้านดีของเกมส์ ซึ่งจะทําให้ผู้ใหญ่มองเกมส์ในทางที่ดีขึ้น มองถึงผลดีผลเสีย โดยอาศัยวิธี
การศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด รวมทั้งนําวงจรคุณภาพPDCA 
มาใช้ในการทํางานคร้ังน้ี 

  จากแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า เกมมันก็มีทั้งข้อดีและ
ข้อเสีย เกมส์ถ้าเรารู้จักแบ่งเวลา เพราะถ้าเราแบ่งเวลา จะทําให้ไม่เสียการเรียน ถ้าหากไม่แบ่งเวลาจะทําให้
เสียการเรียนแล้วผู้ใหญ่ก็มาโทษท่ีเกมโดยไม่มาโทษท่ีตัวเด็ก  สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งน้ีทําให้
สามารถตอบคําถาม“ทําไมเกมส์ถึงถูกมองว่าไม่ดี”และมีความรู้ในการมองถึงข้อดีของเกมส์ สามารถสร้าง
ข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์และเผยแพร่ความรู้บริการแก่ 
ผู้สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การเรียนหนักของเด็กไทย 

  นางสาวจิตตินันท์  จําปานาค 
นางสาวเพราพิลาส เศรษฐศิรวุิฒิ 

    นางสาวรุจิลักษณ์ สว่างศรี 
นางสาววิไลลักษณ์ อินทรแ์ก้ว
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 12 

    จากประเด็นสนใจเรื่อง “ การเรียนหนักของนักเรียนไทย “ จนนําไปสู่การต้ังคําถามว่า “ ทําไม
นักเรียนไทยต้องเรียนหนัก “ ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจากเรื่องที่ใกล้ตัวที่จํานวนชัวโมงในการเรียนน้ันมากเกิน
จําเป็นและประกอบกับต้องเรียนพิเศษหาความรู้เพ่ิมเติมอีกด้วย จึงเกิดความสนใจท่ีจะแสวงหาเหตุผลและ
สาเหตุที่นักเรียนไทยต้องเรียนหนัก โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูล
จากบุคคลที่มึความเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ี รวมทั้งนําวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการทํางานคร้ังน้ี 

    จากการแสวงหาคามรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่าร้อยละ 65 ที่เห็นด้วย
ของนักเรียนช้ัน ม.4 เด็กไทยโดยส่วนมากน้ันที่เรียนหนักเน่ืองมาจากการแรงกดดันทั้งจากพ่อแม่และคุณครูที่
คาดหวังให้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติและเป็นเพราะการศึกษาไทยมีข้อผิดพลาดที่นักเรียน
เรียนหลายวิชาแต่ไม่สามารถนําไปใช้ในชีวิตจริยาได้มากนัก 

   สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยค้นคว้าด้วยตนเองในครังน้ีทําให้สามารถตอบคําถาม “ทําไมนักเรียนต้อง
เรียนหนัก“ได้และสามารถนําข้อเท็จจริงในด้านน้ีไปพัฒนาหาแนวทางการแก้ไขได้ในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

อะไรคือสาเหตุของการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น 

นาย พัทธดนย์ ก้อนทอง 
นางสาว เบญญาภา เบญจรงค์จินดา 

นางสาว นิตยา คัมภีระ 
นาวสาว พิมสิริ ลิ้มสว่างวงศ์ 
นางสาว กนกวรรณ แก้วปาน 
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 

 

จากประเด็นสนใจเรื่อง “การทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น” จนนําไปสู่การต้ังคําถามว่า “อะไรคือสาเหตุ
ของ 
การทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น” ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมากจากการสังเกตว่าข่าวในปัจจุบันพบว่าเด็กไทยมีการ
ทะเลาะ 
วิวาทกันสูง และทวีความรุนแรงขึ้นมากในสังคม ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสําคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เรื่องการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น เพ่ือไปสู่การหาวิธีการป้องกันการ
ทะเลาะวิวาทของวันรุ่น โดยเกิดการศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายคือ ทําให้การทะเลาะวิวาทของ
วัยรุ่นลดน้อยลง โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด 
รวมทั้งนําวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ ในการทํางานคร้ังน้ี 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า การทะเลาะวิวาทของ
วัยรุ่น 
ส่วนใหญ่เกิดจากปมขัดแย้งกันต่าง ๆ เช่น การแย่งแฟนกัน การทะเลาะกันต่างสถาบัน และปัญหาการ
กระทบกระทั่งกัน จากปัญหาที่กล่าวมา พบว่าสาเหตุสําคัญคือ เกิดจากพ้ืนฐานครอบครัว ในด้านการเลี้ยงดู 
การให้ความรักความอบอุ่นของคนในครอบครัว ซึ่งปัญหาการทะเลาะวิวาททุกคนต้องร่วมมือกันช่วยแก้ไข
ปัญหา ทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชน สถานศึกษา ครอบครัว รวมไปถึงตัวเยาวชน ถ้าทุกคนในสังคมช่วยกัน 
ปัญหาการทะเลาะวิวาทก็จะลดน้อยลง 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีทําให้สามารถตอบคําถาม “อะไรคือสาเหตุของการทะเลาะ
วิวาท 
ของวัยรุ่น” ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รวบรวมค้นคว้าสามารถนําไปแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นในปัจจุบัน
ได้ 
 

 

 

 

 

 



 
 

เพราะเหตุใดวัยรุ่นจึงทาํแท้งมากที่สุด                                                               

นางสาวณิชากร  วรรณพันธ์ 
                                                                                            นางสาวเนตรนภา  พรหมเสน 

  นางสาวประพาภรณ์  ลายนํ้าเงิน 
                                                                                       นางสาวสิรินาฏ  เจริญสวัสด์ิ 

นางสาวสุณิสา  แก้วรักษา 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 

 
จากประเด็นสนใจเร่ือง “ปัญหาการทําแท้งในวัยรุ่น” จนนําไปสู่การต้ังคําถามที่ว่า “เพราะเหตุใด

วัยรุ่นจึงทําแท้งมากที่สุด” ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจากการรายงานข่าวจากส่ือต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น จึงเกิดความสนใจคิดที่จะหาทางออกของปัญหาการทําแท้งในวัยรุ่น เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ทําแท้งในวัยรุ่นให้ลดน้อยลงตามลําดับ ด้วยวิธีต่าง ๆ เท่าที่จะทําได้ ซึ่งวิธีหน่ึงงของการแก้ไขปัญหาคือ การให้
วัยรุ่นรู้จักการป้องกันในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ เพ่ือป้องกันปัญหาท้องในวัยเรียน และลดการทําแท้ง ทําให้
เกิดการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนางานไปสู่จุดมุ่งหมายคือ การแก้ไขปัญหาการทําแท้งในวัยรุ่นโดย
อาศัยวิธีการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบมาใช้ในการทํางานคร้ังน้ีด้วย 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า ปัญหาการทําแท้งใน
วัยรุ่นเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ความอยากรู้อยากลอง การถูกข่มขืนทางเพศ 
หรือขาดความรู้ในการป้องกัน รวมไปถึงการไม่พร้อมในการมีบุตร ฯลฯ ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีสามารถแก้ไขได้โดย
การให้ความรู้แก่เยาวชน เช่น การป้องกันระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ รวมไปการให้เยาวชนเห็นผลกระทบจาก
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ด้วยเหตุน้ีจึงนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา และปรับปรุงให้ได้รู้ความเป็นมาและ
สามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีได้ เพ่ือให้ปัญหาทําแท้งในวัยรุ่นในสังคมลดน้อยลลง  

      สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งน้ีทําให้สามารถตอบคําถาม “เพราะเหตุใดวัยรุ่นจึงเป็นวัยที่มีสถิติ
การทําแท้งมากที่สุดในประเทศ” และมีความรู้เรื่องปัญหาการทําแท้งในวัยรุ่น สามารถนําความรู้ที่เราศึกษามา
แก้ไขในอนาคตได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เพราะเหตุใดกรุงเทพมหานครจึงเกิดปัญหาการจราจรบนท้องถนน                                              

นายพิทวัส              บุญทอง 
                                                                   นายเจริญวิชญ์        พจน์ธนัตดา 

                                                                นางสาวจารุวรรณ   กุลประยงค ์
                                                            นางสาวชลลดา       ธนธาดากุล 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
 

จากประเด็นสนใจเรื่อง " ปัญหารถติดในกรุงเทพ " จนนําไปสู่การต้ังคําถามที่ว่า " เพราะเหตุใด
กรุงเทพมหานครจึงเกิดปัญหาการจราจรบนท้องถนน " ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจากการรายงานข่าวของวิทยุ 
โทรทัศน์ และสื่อต่างๆ หรือแม้แต่ผู้ที่ใช้รถบนท้องถนนเอง จึงเกิดความสนใจคิดที่จะแก้ไขปัญหาจราจรใน
ระยะยาว เพ่ือแก้ไขปัญหาสภาพการจราจรในเมืองกรุงให้ดีขึ้นตามลําดับ ด้วยวิธีต่าง ๆ เท่าที่จะทําได้ ซึ่งวิธี
หน่ึงของการแก้ไขปัญหาคือ การเพ่ิมจํานวนการเดินรถประจําทางให้มากขึ้น เพ่ือให้ประชากรหันมาใช้รถ
ประจําทางมากกว่าที่จะใช้รถยนตร์ส่วนตัว เป็นต้น ทําให้เกิดการการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเพ่ือพัฒนางานไปสู่
จุดมุ่งหมายคือ การแก้ไขปัญหารถติดในกรุงเทพโดยอาศัยวิธีการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูล
จากแบบสอบถามรวมทั้งนําวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการทํางานคร้ังน้ีด้วย 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า ปัญหารถติดเกิดได้หลาย
สาเหตุ เช่น เกิดจากการจอดรถเพ่ือรับผู้โดยสารของรถประจําทาง รถเสียกลางถนน หรือมีอุบัติเหตุ ฯลฯ 
สามารถแก้ไขได้โดยการหลีกเลี่ยงการกระทําเหล่าน้ี ด้วยเหตุนี้จึงนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา และปรับปรุงให้
ได้รู้ความเป็นมาและสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีได้ เพ่ือให้ท้องถนนในกรุงเทพไม่มีปัญหารถติด หรือ
สามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดเหล่าน้ีได้ 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองในครั้งน้ีทําให้สามารถตอบคําถาม “ เพราะเหตุใดรถในกรุงเทพมี  
ปริมานมากจนเกิดปัญหาการจราจรบนท้องถนน” และมีความรู้เรื่องปัญหารถติดในกรุงเทพ สามารถนําความรู้
ที่เราศึกษามาแก้ไขในอนาคตได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาพยนตร์มีขัน้ตอนการสรา้งอย่างไร 

นายฐิติมิตร เมฆอรุณ 
นายสุทิวัส สนสกล 
นายสุภณัฐ ฉมิใหม ่

นายธนพล สมสันเทียะ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 

 
 จากประเด็นที่สนใจเร่ือง ภาพยนตร์ จนนําไปสู่การต้ังคําถาม “ภาพยนตร์มีขั้นตอนการสร้างอย่างไร” 
ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีเกิดจากการสังเกตุพฤติกรรมของคนในสังคม พบว่า ปัจจุบันคนในสังคมหันมาบริโภคการดู
ภาพยนตร์กันมากย่ิงขึ้น จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เก่ียวกับภาพยนตร์ เพ่ือสามารถนําไปเผยแพร่ 
และนําไปสู่การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เก่ียวกับ การเขียนบทภาพยนตร์ ขั้นตอนการถ่ายทําภาพยนตร์ การตัด
ต่อ การนําเสนอผลงาน โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต และนําความรู้จาก
การค้นคว้ามาใช้ในการทํางานในคร้ังน้ี 

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า PDCA ทําให้สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า 
ภาพยนตร์มีกระบวนการสร้างที่แตกต่างกัน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนการสร้างภาพยนตร์ล้วนมีความสําคัญทุก
ขั้นตอน ซึ่งการสร้างภาพยนต์น้ันต้องใช้วิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และต้องพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตาม
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือให้ภาพยนตร์น้ันมีประสิทธิภาพและได้รับนิยมมากที่สุด ภาพยนตร์จึงถือ
ว่าเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญ และความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในคร้ังน้ี ทําให้สามารถตอบคําถามได้ว่า “ภาพยนตร์มีขั้นตอนการ
สร้างอย่างไร”และเพราะเหตุใดภาพยนตร์จึงได้รับความนิยมในประชากรทุกเพศทุกวัย ซึ่งทําให้ผู้ศึกษามี
ความรู้ในการสร้างภาพยนตร์มากย่ิงขึ้นและสามารถนําความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ทําไมคนถึงหนัมารับประทานอาหารเสรมิ 

 

นายปฏิภาณ  ชนะชัยปราการ   
นายกฤตพรต  รุ่งเรือง 

นางสาวณิชนันท์  ปัญญาวงศ์สถิตย์ 
นางสาวสุรภา  เดียขุนทด 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/9 
 

จากประเด็นสนใจเร่ือง  “ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม”  จนนําไปสู่การต้ังคําถามที่ว่า  “ทําไมคนถึงหันมา
รับประทานอาหารเสริม”  ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจากการรายงานข่าวของวิทยุ  โทรทัศน์  และสื่อต่างๆ  หรือ
แม้แต่ผู้ทานอาหารเสริมเอง  จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาผลกระทบจากการรับประทานอาหารเสริมในระยะ
ยาว และเพ่ือแก้ไขปัญหาอาหารเสริมที่ขาดคุณภาพ ซึ่งวิธีหน่ึงของการแก้ปัญหาคือ การรับประทานอาหาร
เสริมที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา โดยการตรวจฉลากอย.ของอาหารเสริม รวมไปถึงการ
รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่  โดยการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต  และรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม  
รวมทั้งวงจรคุณภาพ  PDCA  มาใช้ในการทํางานคร้ังน้ีด้วย 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า การรับประทานอาหาร
เสริมเกิดจากหลายสาเหตุ  เช่น การได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน การพักผ่อนไม่
เพียงพอ การรับประทานอาหารเสริมตามแพทย์สั่ง รวมไปถึงการรับประทานอาหารตามความเช่ือของโฆษณา 
และสื่อต่าง ๆ โดยมิได้ไตร่ตรอง    

ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในครั้งน้ีสามารถตอบคําถามได้ว่า “ทําไมคนถึงหันมารับประทาน
อาหารเสริม” การรับประทานอาหารเสริมควรรับประทานให้เหมาะสมกับร่างกายของตนเอง และควร
รับประทานอาหารเสริมที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องด้วยเหตุน้ีจึงนําความรู้ที่ได้รับ มาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ
ได้ศึกษาต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กาแล็กซ่ีเกิดจากอะไร 
 

นายวิโรจน์ หิรัญสุรงค ์
นายอริย์ธัช ถือสัตย์ 

นางสาวสวรรญา สีมา 
นางสาวเกณิกา ต้ังเตือนใจ 
นางสาว พิมพ์ลภัส จันสลา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 

 
จากประเด็นที่สนใจเรื่อง “กาแล็กซี” จนนํา ไปสู่การต้ังค่า ถามว่า “กาแล็กซีเกิดจากอะไร” ซึ่ง

ประเด็นที่สนใจน้ีมาจากความสงสัยและความสนใจของสมาชิกในกลุ่ม ที่อยากรู้เก่ียวกับความเป็นมาของ
กาแล็กซีว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร อะไรที่ทําให้กาแล็กซีเกิดขึ้นมาจึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาผลความรู้เรื่อง
กาแล็กซีเพ่ือที่จะสามารถอธิบายให้คนอ่านเข้าใจเก่ียวกับเรื่องของกาแล็กซี เราสืบค้นข้อมูลจึงได้ผลลัพธ์ว่า 
“กาแล็กซีเกิดจากการระเบิดตัวของเอกพอ” หรือเรียกอีกอย่างว่าบิกแบงทําให้เกิดการศึกษาหาความรู้เพ่ือ 
พัฒนางานไปสู่จุดมุ่งหมาย โดยอาศัยวิธีการการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจาก 
ห้องสมุด 

จากการแสวงหาผลความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า กาแล็กซี่ซึ่งมีอยู่เป็น
จํานวนมากมายนับเป็นแสนล้านกาแล็กซี่ กําเนิดจากการระเบิดตัวของเอกภพหรือบิกแบงจนกระทั่งมี
วิวัฒนาการต่อๆมากลายเป็น กาแล็กซี่ 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งน้ีทําให้สามารถตอบคําถามได้ตามประเด็นที่ว่ากาแล็กซี่เกิด
จากอะไร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การตังครรภ์ในวัยเรียน 
 

นายนพรุจ  พุกเผื่อน 
นายณัฐกฤษ  กลับรอด 

นางสาวสิริกร  ต้ังกุญแจทอง 
นางสาวรวินทิรา  ไวย์สูงเนิน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 
 

จากประเด็นความสนใจในครั้งน้ีเก่ียวกับ “การต้ังครรภ์” จนนําไปสู่การต้ังคําถามว่า “ทําไมนักเรียน
ต้ังครรภ์ในวัยเรียน” ซึ่งประเด็นดังกล่าวทําให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสนใจที่จะศึกษาและแสวงหาความรู้ 
รวมทั้งลองต้ังสมมติฐานจากประเด็นที่เกิดขึ้น เพ่ือนําไปสู่การค้นหาคําตอบ เพ่ือที่จะได้นําคําตอบหรือความรู้ที่
ได้มาใช้ในการดํารงชีวิตและเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
การสัมภาษณ์ การสอบถาม โดยนําวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการทํางานคร้ังน้ี 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า สาเหตุของการ
ต้ังครรภ์ในวัยเรียน มีหลายองค์ประกอบด้วยกัน ด้วยเหตุน้ีจึงนําความรู้ที่ได้ไปบอกกับผู้ที่อยากรู้เก่ียวกับเรื่อง
น้ี 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งน้ีทําให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มสามารถตอบคําถามได้ว่า การ
ต้ังครรภ์ในวัยเรียน อาจเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความอยากรู้อยากลอง และรวมถึงในปัจจุบันมีสื่อ
มากมายที่ทําให้นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย จนทําให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบนั้นเอง  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ดนตรีไทยกับดนตรีสากลต่างกันอย่างไร 
 

นาย ชวัลวิทย์ กมลจิตร 
นางสาว ภัทรวรินทร์ แก่นการ 

นางสาว เรติกา ญาติตะคุ 
นางสาว วิชุดา ผิวอ่อน 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป่ีที่ 4/7 
      

จากประเด็นเรื่อง “ความแตกต่างของดนตรีไทยและดนตรีสากล”จนนําไปสู่การต้ังคําถาม ทําไมดนตรี
ไทยกับดนตรีสากลถึงแตกต่างกัน ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจากการสังเกตว่า ดนตรีไทยและดนตรีสากลมีความ
แตกต่างกันอย่างไร จึงสนใจท่ีจะแสวงหาความรู้ เพ่ือนําไปสู่การสังเกตและการศึกษาในเรื่องดนตรีไทยและ
ดนตรีสากล 
    จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์กรความรู้ได้ว่า ความแตกต่างของ
ดนตรีไทยและดนตรีสากล มีความแตกต่างกันในหลายอย่าง เช่น วิธีการเล่น การเก็บรักษาเครื่องดนตรี เป็น
ต้น ด้วยเหตุน้ีจึงนําความรู้ที่ได้มาแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างดนตรีไทยและดนตรีสากล 
      สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งน้ีทําให้สามารถตอบคําถาม “ทําไมดนตรีไทยและดนตรีสากล
ถึงแตกต่างกัน” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ทําไมคนต่างจังหวัดนิยมมากรุงเทพมหานคร 

น.ส.สโรชา มะณู 
น.ส.กชพร พ่วงป้อม 

น.ส.นนฑิฌา คูณโนนยาง 
น.ส.สุกัญญา กาหา 

น.ส.อรวรรณ สีหาบุญ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4/5 

 
จากประเด็นเรื่อง “คนต่างจังหวัดนิยมมากรุงเทพมหานคร” จนนําไปสู่การต้ังคําถาม “ทําไมคน

ต่างจังหวัดจึงนิยมมากรุงเทพมหานคร”  ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจาการสังเกตว่าในกรุงเทพมหานครมีคน
ต่างจังหวัดเข้ามาเยอะ จึงสนใจที่จะแสวงหาความรู้ในเรื่องน้ี เพ่ือนําไปสู่การสังเกตและการศึกษา 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการด่ังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า กรุงเทพมีความเจริญ
มากกว่าต่างจังหวัดและมีความสะดวกมากกว่าต่างจังหวัดทั้งด้านคมนาคม  และการศึกษา ด้วยเหตุน้ีจึงนํา
ความรู้ที่ได้มาแสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของกรุงเทพต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีทําให้สามารถตอบคําถาม ”ทําไมคนต่างจังหวัดจึงนิยมมา
กรุงเทพมหานคร” และมีความรู้เรื่องภูมิภาค สามารถเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่คนใจ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ปัญหารถติดในกรุงเทพมหานคร 
 

นาย พิสิษฐ ์ เดชาวัฒนะพงศ์ 
นายณัฐดนัย  สมภักดี  
นาย พศิน ทองอุฬาร  

นาย ธนพนธ์  จันทร์กระจ่าง 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 

 
จากประเด็นสนใจเรื่อง “ปัญหารถติด” จนนําไปสู่การต้ังคําถามว่า “ทําไมรถถึงติด?”ซึ่งประเด็นที่

สนใจน้ีมาจากการสังเกตว่าข่าวในปัจจุบันพบว่าคนไทยได้รับอันตรายจาก อุบัติเหตุ รถชน จึงเกิดความสนใจ ที่
แสวงหาความรู้เรื่องปัญหารถติด เพ่ือนําไปสู่การหาวิธีในการบรรเทา ปัญหาการคมนาคม ศึกษาหาความรู้เพ่ือ
พัฒนางาน ไปสู่จุดมุ่งหมายคือ ทําให้จราจรในกรุงเทพให้ลื่นมากว่าเดิม โดยอาศัยวิธีการศึกษา ค้นคว้าสืบ
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด ในการทํางานคร้ังน้ี  
            จากการแสวงหาความรู้ผ่านขบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า ปัญหารถติดน้ันไม่สามารถ 
แกไขปัญหาบุคคลกลุ่มเล็กๆ จึงต้องการความร่วมมือจากรัฐบาล หรือ ผู้ที่สนใจในการแก้ไขปัญหานี้ 
            สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีทําให้สามารถตอบคําถามได้ว่า “ทําไมจราจรในกรุงเทพถึง
ติดนาน” และมีความรู้เรื่องการคาดคะเนเหตุการณ์ ในท้องถนนและคมนาคมในต่างที่ด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การเปรียบเทียบการปกครองของผูน้ําเกาหลีกับอเมริกา 

 

นาย  ธวัชชัย   ศุทธยาลัย                     
นางสาว  จุลเกตุ  กลั่นเพชรพะเนาว์ 

นางสาว  พรชิตา  สารส ี
นางสาว รัตติยากรณ์  รัตนพิทักษ ์
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 /2 

 
                       จากประเด็นที่สนใจเร่ือง “การปกครองของประเทศเกาหลีเหนือ” จนนําไปสู่การต้ังคําถาม
ว่า “ถ้าประเทศเกาหลีเหนือเปลี่ยนจากการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยจะเกิด
อะไรข้ึน”       ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจากการสังเกตประเทศเกาหลีเหนือที่ปิดประเทศไม่สนใจโลกภายนอก 
จากการสังเกตข่าวในโทรทัศน์พบว่าประชาชนในประเทศเกาหลีเหนือไม่มีสิทธิเสรีภาพในหลายด้าน การ
เลือกต้ังผู้นําประเทศเกาหลีเหนือสามารถเลือกได้เพียงพรรคเดียว การปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น
การปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย การปกครองในลักษณะน้ีประชาชนจะมีสิทธ์ิในการออกความเห็นและ
สามารถที่จะทําอะไรก็ได้ภายใต้กฎหมายบ้านเมือง ทําให้เกิดศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนางานไปจุดมุ่งหมายคือ 
ข้อแตกต่างการปกครองของประเทศเกาหลีเหนือและสหรัฐอเมริกา โดยอาศัยวิธีการการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
จากห้องสมุดและการค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต รวมทั้งนํากระบวนการ PDCA มาใช้ในการทํางานคร้ังน้ี  

                     จากการแสวงหาความรู้ผ่านการะบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า ผู้นําประเทศ
เกาหลีเหนือดูแลประชาชนได้ไม่ทั่วถึง มีการแบ่งสิทธิระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนทั่วไป เพราะใช้ระบอบ
การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ อํานาจและการตัดสินใจสามารถออกคําสั่งได้ทันทีแต่อาจเกิดข้อบกพร่อง หาก
เปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย ประชาชนจะมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น การทํางานในหน่วยรัฐจะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

                   สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งน้ีทําให้สามารถตอบคําถาม “ถ้าประเทศเกาหลีเหนือ
เปลี่ยนจากการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยจะเกิดอะไรข้ึน” และมีความรู้ในด้าน
การปกครอง สามารถนําสิ้งที่เราศึกษาด้วยตนเองนี้มาอธิบายในวิชาสังคมศึกษาได้ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การมีบทบาทของคอมพิวเตอร์ในอนาคต 
 
 

นายคุณากร ภิญโญภาวการ  
นายณัฐนันท์ สิทธิการไทย 

นายยุทธศาสตร์ ประจักษ์สุวรรณ 
นายแรกตะวัน โพธพันธ์ 

 
จากประเด็นสนใจเรื่อง “การมีบทบาทของคอมพิวเตอร์ในอนาคต” จนนําไปสู่การต้ังคําถามว่า “ใน

อนาคต คอมพิวเตอร์จะมีบทบาทต่อชีวิตประจําวันของพวกเรามากข้ึนอย่างไร” ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจาก
การสังเกตว่า ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจําวันในหลายๆด้าน ทําให้เกิดศึกษา
หาความรู้ไปสู้จุดมุ่งหมายในการศึกษาว่า อนาคตคอมพิวเตอร์จะมีบทบาทต่อเราอย่างไรบ้าง โดยอาศัยวิธี
การศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งนําวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ ในการทํางานคร้ังน้ี 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ได้มีประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันของพวกเราและองค์กรในหลายๆด้าน และจากการศึกษาต่อ 
ทําให้ได้รู้ว่า ในอนาคตเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะมีการพัฒนา และ วิวัฒนาการ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชีวิตประจําวันของพวกเราและในด้านองค์กรมากขึ้นไปอีก 
 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีทําให้สามารถตอบคําถาม “ในอนาคต คอมพิวเตอร์จะมี
บทบาทต่อชีวิตประจําวันของพวกเรามากขึ้นอย่างไร” และได้มีความรู้มากขึ้นเก่ียวกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และได้เผยแพร่ข้อมูลความรู้แก่ผู้ที่สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การศึกษาการพัฒนาของ E-sport ให้เปน็ที่รู้จักในสังคมไทย 

     
น.ส. ธัญญาเรศ  ทับทิมศรี เลขที่ 37 

                                                                                  น.ส.วราลีอุทัย เลขที ่32 
                                                                                           น.ส.วรรณรัตน์  ชูทอง  เลขที ่34 

                                                                         น.ส.นลินี  พวงเงิน  เลขที่ 28 
                                                                                                              ช้ันมัธยมปีที ่4/6 
 

จากประเด็นสนใจเรื่อง “การศึกษาการพัฒนา E-Sport ให้เป็นที่รู้จักในสังคมไทย” จนนําไปสู่การต้ัง
คําถามว่า “ผลการยอมรับของ E-Sport ในไทยเป็นอย่างไร” ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจากการสังเกตว่าข่าวใน
ปัจจุบันพบว่าคนไทยมักคิดว่า เด็กติดเกมส์จะไม่มีอนาคตท่ีดีและความคิดในแง่ลบของสังคมไทย จึงเกิดความ
สนใจที่จะแสวงหาความรู้ เรื่องเกมส์กีฬา E-Sport และความนิยมของเกมส์ E-Sport ชาวตะวันตกให้การ
ยอมรับเก่ียวกับเกมส์กีฬา E-Sport ซึ่งถ้าเทียบกับความนิยมในไทยนั้นเทียบกันไม่ติด ประเทศไทยไม่เห็นด้วย
กับการที่เด็กสนใจในเร่ืองของเกมส์และหากตระหนักถึงค่านิยมเก่าๆที่ใช้ในยุคปัจจุบัน โดยพวกเราอาศัยวิธี
การศึกษาสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต รวบรวมข้อมูลจากหอสมุดแห่งชาติ ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ และการ
ทําแบบสอบถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ จํานวน 100 คน 
แบ่งเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 50 คน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 50 คน 
รวมทั้งการนําวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการทํางานคร้ังน้ี 

จากการศึกษาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า E-Sport ได้เริ่มเข้ามามี
บทบาทสําคัญในแวดวงของเกมส์ โดย E-Sport ได้ถูกบรรจุเป็นกีฬา ซึ่งทําให้ผู้ปกครองที่มีแนวคิดเชิงบวก ได้
ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุน้ีจึงนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา และนําเสนอถึงความน่าสนใจและเพ่ือเป็น
การแสดงถึงข้อดีของเกมส์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขยายวงกว้างและถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับสังคมไทยใน
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อดีและข้อเสีย ที่จะทําให้เศรษฐกิจในประเทศไทยเข้าไปในตลาดโลกได้ 

และจากการสอบถามนักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ จากหัวข้อคําถามในแบบสอบถาม 
“คุณคิดว่าผู้ปกครองของคุณยอมรับให้คุณเล่นเกมมากน้อยแค่ไหน” ผลปรากฏว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้การ
ยอมรับ “น้อย” คิดเป็นร้อยละ 75 “คุณคิดว่าเกมมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหน” นักเรียนส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่า “ปานกลาง” คิดเป็นร้อยละ 80 “คุณคิดว่าการเล่นเกมช่วยคลายความเครียดได้จริงหรือไม่” 
นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า “จริง” คิดเป็นร้อยละ 96 “คุณคิดว่าคนท่ีเล่นเกมมีผลการเรียนตกตํ่าลง
หรือไม่” นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า “ไม่จริง” คิดเป็นร้อยละ 98 “เมื่อได้เล่นเกมแล้วคุณคิดว่าคุณติด
เกมหรือไม่” นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า “ไม่ติด” คิดเป็นร้อยละ 91 “คุณรู้จัก E-sport หรือไม่” 
นักเรียนส่วนใหญ่ตอบว่า “ไม่รู้จัก” คิดเป็นร้อยละ 69



 
 

การศึกษาการออกกําลังกายให้สุขภาพดีและถูกวิธ ี

 

นาย โชติพัฒน์ พร้อมวงศ์   
นาย ศรัณย์ ทพิยาไกรศรี    

นางสาว กนกอร อาษานอก  
นางสาว อาภัสสร ปานทอง  

 

จากเรื่องที่สนใจเร่ือง การออกกําลังกาย ส่วนมากการออกกําลังกายในประเทศไทยไม่ค่อยนิยมซัก
เท่าไหร่ในขณะน้ี ส่วนมากจะมีปัญหาในเรื่องเวลาและการไม่เห็นความสําคัญในการออกกําลังกายมากนัก การ
ออกกําลังกายมีความสําคัญกับร่ายกายของคน มีผลกระทบมากมายต่อชีวิตประจําวันของคนเรา จึงมีการ
เปรียบเทียบกับคนที่ออกกําลังกายกับคนที่ไม่ออกกําลังกาย 70% ของคนที่ออกกํากายมีอายุที่ยืนยาวกว่าคนท่ี
ไม่ออกกําลังกายเพราะกายออกกําลังกายจะช่วยคุ้มกันโรคภัยบางส่วนของร่างกายคนเรา รายงานเล่มน้ีเลย
สรุปการออกกําลังกายอย่างไรให้สุขภาพดีและถูกวิธีมาให้ผู้อ่านได้รับรู้เก่ียวกับการออกกําลังกายมากขึ้น และรู้
ว่าการออกกําลังกายสําคัญสําหรับชีวิตในประจําวันมากน้อยเพียงไร โดยศึกษาหาข้อมูลจากทาง เว็บไซด์ 
อินเตอร์เน็ต  ห้องสมุดโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ และผู่เช่ียวชาญทางด้านออกกําลังกายมาให้ผู้อ่าน
ได้รับรู้เรื่องการออกกําลังกายอย่างถูกต้องและเช่ือถือได้  

จากการศึกษาเรื่องการออกกําลังกายสรุปได้ว่า ต้องการสืบค้นเรื่องน้ีเพราะคนอ่อนแอทางด้าน
ร่างกายและเป็นโรคมากมายเพราะร่างกายไม่แข็ง ไม่มีภูมิคุ้มกันมากพอ จะทําให้ผู้อ่อนแอรู้วิธีการแก้ไขเพ่ิมอีก
หน่ึงทางที่จะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันอย่างถูกต้องและถูกวิธีมากขึ้นไปมากขึ้นไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

การสํารวจความคิดเหน็ของนักเรียนโรงเรยีนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ  

ต่อสงครามนิวเคลียร์ของอเมริกาและเกาหลี  

 

นายณัชพล  ประเทศ                     
นาสาวพิชญา  สมอาษา                     

นางสาววรรณศิริ  กรุดน้อย                     
นางสาวอธิชา ศักด์ิศรีศิริสกุล  

 
            จากประเด็นที่สนใจเรื่อง“ความขัดแย้งของอเมริกาและเกาหลีเหนือ”จนนําไปสู่การต้ังคําถาม ว่า
ทําไมสองประเทศน้ีถึงเกิดความขัดแย้งกัน ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ี ได้มาจากการสังเกตข่าวในปัจจุบัน พบว่าความ
ขัดแย้งของทั้งสองประเทศน้ีส่งผลต่อด้านต่างๆของโลก เช่น ด้านเศรษฐกิจ การส่งออกและการลงทุน ด้าน
สังคม ผูค้นสว่นใหญ่มีการหวาดกลัวสงครามของสองประเทศน้ี จึงเกิดความสนใจทีจ่ะหาความรู้เรื่อง ความ
ขัดแย้งของอเมริกาและเกาหลีเหนือ เพ่ือป้องกันไม่ให้สองประเทศน้ีทําสงครามกัน โดยอาศัยการศึกษา ค้นคว้า
สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด รวมท้ังนําวงจร PDCA   มาใช่ในการทํางานคร้ัง
น้ี  

             จากการศึกษาหาความรู้ที่ผ่านมากระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ความขัดแย้งของอเมริกา
และเกาหลีเหนือ เกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจกันของทั้งสองประเทศ ด้วยเหตุน้ีจึงอยากให้สองประเทศน้ีปรับ
ความเข้าใจกัน 

             สรปุการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีทําใหส้ามารถตอบคําถาม“ความคดิของนักเรียนโรงเรียน
ศรีอยุธยาต่อสงครามนิวเคลียร์ของอเมริกาและเกาหลีเหนือ”มีความรู้เก่ียวกับเรื่องประเทศที่เราศึกษา เรื่อง
การเมืองการปกครอง เรื่องการรู้จักการเเก้ปัญหาเฉพาะหน้าและยังสามารถเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผูท้ีส่นใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทคัดย่อ 

 

นางสาวสุนิศา  ไชยแสงราช 
นางสาวธิดารัตน์  แก้วมาเรียน 
นางสาวดลยา  ติยาภรณ์มณี 

นาสาววนารี  แจ่มรัศม ี
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/9 

 

 จากประเด็นที่สนใจเรื่อง “เด็กติดเกม” จนนําไปสู่การต้ังคําถามว่า “การแก้ปัญหาเด็กติดเกมควรทํา
อย่างไร” ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจน้ีมาจากการสังเกตข่าวและสังคมและเว็บไซต์ต่างๆ พบว่ามีเด็กติดเกมจน
เสียการเรียนเป็นอย่างมาก  จึงเกิดความน่าสนใจและแสวงหาความรู้เก่ียวกับเด็กติดเกมและเพ่ือนําไปสู้การ
แก้ไขปัญาของเด็กติดเกม โดยอาศัยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและรวบรวมขอ้มูลจากห้องสมุด
และสังคมแวดล้อมต่างๆ  

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปความรู้ได้ว่าการแก้ไขปัญาเด็กติดเกม 
ซึ่งต้องให้ครอบครัวมีการเอาใจใส่ลูก หากิจกรรมให้ลูกทําและการโต้ตอบของเด็กในด้านพฤติกรรมที่แสดง
ออกมา  ด้วยเหตุน้ีจึงนําความรู้ที่ได้มาพัฒนาการแก้ปัญหาเพ่ือให้เด็กไทยน้ันลดการติดเกมให้น้อยลงและสนใจ
การทํากิจกรรมอย่างอ่ืนมากย่ิงขึ้น 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งน้ีสามารถตอบคําถาม “การแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม” และมี
ความรู้ในเรื่อง เด็กติดเกม สามารถนํามาพัฒนาการลดและการแก้ไขปัญหาของเด็กติดเกมให้น้อยลงและ
สามารถนําความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้ความรู้กับครอบครัวที่สนใจให้เด็กลดการติดเกม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทคัดย่อ 

 

นายวงศพัทธ์ อัศววงศานนท์ 
นายฉัตร์ ทูเกาะ 

นายเปรม เปรมสมิท 
นายมัณฑนากรณ์เทนคําเนาว์ 

 
จากประเด็นเก่ียวกับการทําหนังน้ัน เราได้เห็นว่าโลกแห่งวงการบันเทิงน้ันไม่มีวันสิ้นสดุ ถึงแม้จะผ่าน

มาร้ายปีแล้วก็ตามจากหนังเริองแรกของโลก  

   จากการแสวงหาข้อมูลที่เราได้มา เราสามารถทําหนังเองได้ แต่โดยมีงบที่จํากัด แต่จินตนาการของเรา
น้ันไม่มีวันสิ้นสดุ เราสามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่อยากเล่าสื่อออกมาเป็นภาพยนตร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทคัดย่อ 

นายอรรถพร พ่ึงสุข 
นางสาวขวัญรัชต์ชา ไพรวัลย์ 

นางสาวพรผกา คําลิดง 
นางสาวธนพร ประทีปกาญจนา 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 

 
จากประเด็นสนใจเรื่อง “ปัญหาระบบการศึกษาไทย” จนนําไปสู่การต้ังคําถามว่า “การศึกษาไทยและ

การศึกษาต่างประเทศแตกต่างกันอย่างไร” ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจน้ีมาจากการสังเกตจากข่าวและเว็บไซต์
ต่างๆพบว่าประเทศไทยน้ันมีระบบการศึกษาที่แตกต่างจากต่างประเทศอย่างสิ้นเชิง จึงเกิดความสนใจที่จะ
แสวงหาความรู้เก่ียวกับระบบการศึกษาไทยและระบบการศึกษาของต่างประเทศ และเพ่ือนําไปสู่วิธีการทําให้รู้
ว่าระบบการศึกษาไทยและการศึกษาต่างประเทศแตกต่างกันอย่างไร โดยอาศัยการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด  

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปความรู้ได้ว่า ระบบการศึกษาไทยและ
ระบบการศึกษาต่างประเทศมีความแตกต่างในด้านการเรียนการสอน เวลาการเรียนการสอนและการเอาใจใส่ 
และการแสดงความคิดเห็นของเด็ก ด้วยเหตุน้ีจึงนําความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือให้เด็กไทยน้ัน
รักในการเรียนการสอนและใส่ใจ ไม่เครียดกับการเรียนหนังสืออีกด้วย 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งน้ีทําให้สามารถตอบคําถาม “การศึกษาไทยและการศึกษ
ต่างประเทศแตกต่างกันอย่างไร”  และมีความรู้ในเรื่องระบบการศึกษาของแต่ละประเทศ และสามารถนํามา
พัฒนาระบบการศึกษาไทยให้ดีขึ้น ปละสามารถนําความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทคัดย่อ 

 

นางสาวกมลชนก  บุญรอด   
นายนฤเบศ  คนบุญ  

นายนันทวุฒิ  ไชยชนะ  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 

 
โครงงานชุมนุม  พัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษา  เรื่อง วัยรุ่นติดยาเสพติ  จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้รู้วิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากยาเสพติด  เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติ เพ่ือให้รู้โทษ
ภัยและอันตรายจากยาเสพติด  เพ่ือการศึกษา เรื่อง  วัยรุ่นติดยาเสพติด  ประกอบด้วย ข้อมูลของยาเสพติด  
โทษของยาเสพติด  และลักษณะผู้ติดยาเสพติด  เป็นสื่อทางการศึกษา ซึ่งทําให้เกิดประโยชน์กับบุคคลที่สนใจ
ทั่วไป  ส่งเสริมให้วัยรุ่นรู้จักวิธีป้องกันและโทษของยาเสพติดมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทคัดย่อ 

 

นางสาว ชลธิชา ประเสริฐสขุ นางสาว กัญญา
ณัฐ จรมั่งนอก  

นางสาว ธมลวรรณ คําบัว  
นางสาว อิงอร ไตรยวงค์  

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
 

การทานอาหารคลีน การทานอาหารคลีนน้ันคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่า เป็นการเน้นทานอาหาร
จําพวกผักในปริมาณเยอะๆ แต่แท้จริงแล้วน้ัน การกินอาหารคลีนเป็นการทานอาหารให้ครบสัดส่วน 5 หมู่ 
โดยเน้นทานอาหารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ผักและผลไม้ ให้มีปริมาณที่
พอเหมาะพอเพียงต่อความต้องการของร่างกาย อาหารคลีนน้ันส่วนใหญ่จะไม่ยึดติดกับรสชาติ แต่จะเน้นความ
เป็นธรรมชาติมากกว่า ดังน้ันผู้ที่ทานอาหารคลีนจึงต้องเร่ิมจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารใหม่
ทั้งหมด โดยค่อยๆ ปรับตัวไปเรื่อยๆ ในขั้นแรกนั้นควรเลือกทานอาหารที่คงความเป็นธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด 
ผ่านการปรุงแต่งน้อยที่สุด เช่น จากเดิมเคยทานข้าวขาวก็เปลี่ยนเป็นข้าวกล้อง หรือเคยทานผลไม้กระป๋องเป็น
ประจําก็หันมาเลือกทานผลไม้สดแทน จากที่เคยด่ืมชากาแฟก็เปลี่ยนมาด่ืมนํ้าเปล่าหรือนํ้าผลไม้แทน 
นอกจากน้ีการทานอาหารคลีนน้ันเวลาจะเลือกซื้อวัตถุดิบหรืออาหาร ควรเลือกที่ปลอดสารเคมี ไม่ใช้วัตถุกัน
เสีย สารกันบูด วัตถุปรุงแต่ง หรืออาจจะเลือกซื้อวัตถุดิบที่เป็นออร์แกนิคก็ได้ เพราะเป็นของที่ปลอดสารเคมี
น่ันเอง อีกทั้งยังควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณนํ้าตาลสูงเช่น นํ้าอัดลม เบเกอรี่ เป็นต้น รวมท้ังอาหารมันอีก
ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การเกิดความรุนแรงในสงัคมไทย 
 

นางสาวขนิษฐา       กรดงาม 
                                                                                             นางสาวปิยาภัสร์   สายทองแท้ 

    นางสาวพิมพ์ชนก  มีพ่ึง 
    นางสาวศตนันท์ ชมะฤกษ์ 

การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) หาสาเหตุและแนวทางในการป้องกันการเกิดความ
รุนแรงในสังคม 2) กฎหมายและข้อบังคับสําหรับการเกิดความรุนแรง 3) สํารวจความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทย โดยคณะผู้จัดทําได้ดําเนินการรวบรวมจากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างจํานวน 57 คนและคัดเลือกข้อมูล
ให้เพียงพอ เพ่ือนําข้อมูลมาสรุปเป็นองค์ประกอบความรู้ และใช้วงจรการทํางาน PDCA สําหรับการศึกษา
ค้นคว้าในครั้งน้ี 

จากการศึกษาปัญหาความรุนแรงในสังคม พบว่าปัญหาความรุนแรงในสังคมน้ันเป็นปัญหาสากล ที่มี
ผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนในหลายประเทศ อีกทั้งยังส่งผลกระทบทั้งต่อร่างกายและจิตใจของ
ผู้ถูกกระทําและคนที่อยู่รอบข้าง ดังที่มีตัวอย่างให้พบเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่ทุกวัน ซึ่งเด็ก ๆ จะเข้าใจผิด
ว่าปัญหาแก้ไขได้ด้วยความรุนแรงซึ่งแท้ที่จริงแล้วปัญหาทุกปัญหาควรแก้ไขด้วยเหตุผล ด้วยการพูดจาทําความ
เข้าใจ นอกจากน้ีการอยู่ในภาวะแวดล้อมที่มีความรุนแรง เด็กจะซึมซับเลียนแบบพฤติกรรมรุนแรงโดยไม่รู้ตัว 
เด็กจะกระทําความรุนแรงต่อเพ่ือน และเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะกระทําความรุนแรงต่อครอบครัวตนเอง 

จากผลการสํารวจเก่ียวกับสาเหตุความรุนแรงในสังคมที่ส่งผลกระทบจากด้านต่าง ๆ อันได้แก่ ด้าน
ครอบครัว ด้านการคบเพ่ือน ด้านสังคมทั้งภายในโรงเรียน ชุมชนและภายนอก จะเห็นได้ว่าในด้านของการ
เลือกคบเพ่ือนน้ันใกล้ตัวกับช่วงวัยรุ่นมากที่สุดจึงส่งผลต่อการเกิดสาเหตุความรุนแรงได้มากที่สุด รองลงมาคือ
ความไม่เข้าใจกัน เมื่อมองปัญหาในส่วนของด้านครอบครัวพบว่าผู้ปกครองน้ันมีผลต่อการเกิดความรุนแรงทั้ง
ในเร่ืองของการทําตนเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี การที่ผู้ปกครองทะเลาะกัน เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมเหล่าน้ีจะทําให้
เกิดการซึมซับอันก่อให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา ส่วนในด้านของสังคมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนจะพบ
สาเหตุอันก่อให้เกิดปัญหาในการทะเลาะเบาะแว้ง เช่น การพูดไม่ทันคิด และการใช้กําลังโดยที่ไม่รับฟังเหตุผล 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ดอกไม้ที่ใช้แทนกันในเทศกาลต่าง ๆ 
 

  นางสาวจิตสุภา แววงาม 
          นาวสาวชญานิษฐ ์ ทองสัมฤทธ์ิ 

                        นางสาวรุจิรา  ทองชํานาญ 
    นางสาวฐิติวรดา บุญจันทร ์

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใช้ดอกไม้แทนกันในเทศกาลต่าง ๆ
และศึกษาการเลือกประเภทและความหมายของดอกไม้ โดยคณะผู้จัดทําได้ดําเนินการรวบรวมจากการสํารวจ
กลุ่มตัวอย่างที่กําลังศึกษาในโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจําปีการศึกษา 2560 จํานวน 50 คนและ
คัดเลือกข้อมูลให้เพียงพอ เพ่ือนําข้อมูลมาสรุปเป็นองค์ประกอบความรู้ และใช้วงจรการทํางาน PDCA สําหรับ
การศึกษาค้นคว้าในครั้งน้ี 

จากผลการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับดอกไม้ที่ใช้แทนกันในเทศกาลต่าง ๆ พบว่า ดอกไม้แต่ละชนิดน้ันมี
ความหมายต่างกัน ทําให้ในแต่ละเทศกาลน้ันมีการใช้หรือให้ของขวัญหรือดอกไม้ที่แตกต่างกันไปด้วย มนุษย์
ใช้ไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือกิจการต่าง ๆ โดยความต้องการไม้ดอกในตลาดโลกน้ันเพ่ิมขึ้นจากเดิม เน่ืองจาก
รูปแบบการใช้ดอกไม้ของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงจากเดิมที่มักซื้อดอกไม้แค่เฉพาะในโอกาสสําคัญ ซึ่งปัจจัยต่างๆ
เหล่าน้ีส่งผลให้ในช่วงเทศกาลที่สําคัญ ดอกไม้หลายชนิดน้ันมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากเดิมถึงร้อยละ 60 ทางคณะ
ผู้จัดทําจึงได้ทําการสํารวจพฤติกรรมการใช้ดอกไม้แทนกันในเทศกาลต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 50 คน 
พบว่า ดอกไม้อันดับแรกที่คนจะนํามาใช้ได้แก่ ดอกลิลลี่ มี 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46 ซึ่งดอกลิลลี่มีความหมาย
เก่ียวกับการค้นหาความรักที่ดีที่สุดที่ได้พบเจอ หรือกล่าวได้อีกความหมายคือ "ที่สุดของหัวใจที่ฉันตามหา" 
เป็นดอกไม้ที่ผสมผสานอารมณ์ของความรักได้อย่างลงตัวเหมาะแก่การแสดงความรู้สึกมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ดอกคาเนช่ันมี 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22 โดยในตํานานความเป็นมาของชาวกรีกโรมัน ดอกคาเนช่ัน
มักจะนิยมในการใช้ดอกไม้ชนิดน้ีในการแสดงความยินดีหรือใช้ในงานรื่นเริงต่าง ๆ  ส่วนดอกรักมี 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 18 ซึ่งดอกรักน้ันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธ์ิหรือรักอันบริสุทธ์ิ และอันดับสุดท้ายได้แก่             
ดอกเบญจมาศมี 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14 โดยความหมายของดอกเบญจมาศคือความเป็นหน่ึงเดียวกับ
ธรรมชาติทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืนและความงามนิรันดร์ 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ปัญหาภาษาอังกฤษกับเด็กไทย 

นายณรงค์กรณ์ ชาดกจารึก    
             นายนันทพงษ์  คงช่วย   

                                นางสาวธิษดา มณี บุบผา 
       นางสาวอภิชญา     มณีวงษ์ 
     นางสาวดลพร        แสงศร ี

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1. เพ่ือศึกษาปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กไทย       
2. เพ่ือศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาของเด็กไทยในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยคณะผู้จัดทําได้ดําเนินการรวบรวมจากการ
สํารวจกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ จํานวน 110 คน และคัดเลือกข้อมูลให้เพียงพอ เพ่ือนําข้อมูล
มาสรุปเป็นองค์ประกอบความรู้ และใช้วงจรการทํางาน PDCA สําหรับการศึกษาค้นคว้าในครั้งน้ี 

จากผลการสํารวจเก่ียวกับปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กไทย พบว่าปัญหาใหญ่ในการพูด
ภาษาอังกฤษน้ันคือกลัวคนจะมองว่าดัดจริตคิดเป็นร้อยละ 37.27 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง และรองลงมาคือ 
กลัวพูดไม่ถูกต้อง ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีทําให้ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ อีกทั้งการไม่รู้คําศัพท์เป็นหน่ึงในอุปสรรคใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ และความกังวลต่างๆ จะทําให้เกิดความเครียดและส่งให้เกิดผลเสียในการใช้
ภาษาอังกฤษ ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาภาษาอังกฤษกับเด็กไทยน้ันโดยที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างย่ิงกับการ
ที่ต้องหม่ันฝึกฝนคิดเป็นร้อยละ 75.45 รองลงมาได้แก่ การที่ผู้ปกครองและครูควรเพ่ิมทักษะให้แก่เด็ก คอย
ส่งเสริมและสนับสนุน อีกทั้งยังต้องมีการปลูกฝังค่านิยมที่ดีเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย ดังน้ันการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยการหาแนวทางการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ให้ดีย่ิงขึ้นไป ไม่
ว่าจะเป็นรูปแบบการเรียนรู้/กลยุทธ์ที่หลากหลาย รวมไปถึงสภาพแวดล้อมทั้งในครอบครัว ในโรงเรียน และใน
สังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อมูลจากหนงัสือและอินเทอร์เน็ต 

นายธนากร        ด้วงคง  
นางสาวทิวาพร      สุดแสง 

นางสาวนรากร     ประชุมศร ี
นางสาวพัณณิตา    กาชะนะ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 
 

 จากประเด็นเรื่อง “คนไทยอ่านหนังสือก่ีเล่มต่อปี”จนนําไปสู่การต้ังคําถามที่ว่า ทําไมนักเรียนโรงเรียน
ศรีอยุธยาจึงให้ความสําคัญกับกินเทอร์เน็ตมากกว่าหนังสือ ซึ่งประเด็นมาจากการสังเกตของกลุ่มเราที่ปัจจุบัน
คนไทยส่วนมากน้ันมักจะใช้อินเทอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลแทนการค้นคว้าในหนังสือ ซึ่งทําให้
พฤติกรรมของคนในยุคน้ีเปลีย่นไป ที่หันมาสนใจอินเทอร์เน็ต โลกออนไลน์แน่นอนว่าทําให้ใช้ชีวิตสะดวกสบาย
กว่าเดิมจึงเกิดการค้นหาข้อมูลว่าระหว่างหนังสือกับอินเทอร์เน็ตสิ่งไหนมีความครอบคลุมข้อมลูมากกว่า 
การศึกษานี้ได้ใช้ขั้นตอนของPDCA  

 จากการแสวงข้อมูลได้ข้อสรปุว่า ในการหาข้อมูลค้นคว้าหาความรู้น้ัน อินเทอร์เน็ตสะดวกสบายและ
ข้อมูลรัดกุมกว่าในหนังสือที่ขอ้มูลใกล้เคียงกันและระยะเวลาค้นคว้ามากกว่าอินเทอร์เน็ตที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย
แตกต่างกันออกไปแต่คนส่วนมากยังนิยมงาน เพ่ือความรวดเร็วของการศึกษางานหาข้อมูลต่าง ๆ  

 สรุปการศึกษาค้นคว้าสามารถตอบคําถามที่ว่า “ทําไมนักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยาจึงให้ความสําคัญกับ
อินเทอร์เน็ตมากกว่าหนังสือ”โดยให้เหตุผลที่ว่า อินเทอร์เน็ตมีดีด้วนความรวดเร็วและความสะดวกสบายซึ่ง
แตกต่างจากหนังสือที่อาจจะไม่รวดเร็วเท่าอินเทอร์เน็ตเพราะฉะน้ันแล้วทั้งสองล้วนมีทัง้ข้อดีและข้อเสียอย่าง
ละแบบอยู่ที่เราใช้งานมันแบบไหนถึงเกิดประโยชน์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ครีมบํารุงผิวกาย 

 

นางสาวปลายฟ้า โพธ์ิศรี 
นางสาวเมธิชา เสาวภาคย์วุฒิกุล 

นางสาววรกมล แซ่แต้ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 

 

 จากประเด็นเร่ือง “สภาพอากาศประเทศไทยที่ค่อนข้างร้อน” จนนําไปสู่การต้ังคําถามในเรื่อง “ครีม
บํารุงผิวกายที่ทนต่อสภาพอากาศร้อนช้ืน” ซึ่งประเทศไทยมีพืชสมุนไพรเยอะ จึงเหมาะกับการนําสมุนไพรมา
มาแปรรูปให้เป็นครีมบํารุงผิว และมีต้นทุนที่ถูก ไม่มีสารเคมีปลอดภัยจากสารเคมีสามารถใช้ได้ทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ที่แพ้สารเคมี 

จากการแสวงหาข้อมูลพบว่า ผิวแห้งเป็นลักษณะผิวที่พบบ่อย เป็นผิวที่ไม่ค่อยดูดซับความช้ืน มีการระบาย
ความช้ืนที่เป็น ธรรมชาติออกไปเร็วมาก สังเกตจะพบว่าในฤดูหนาวอาการจะกําเริบมากขึ้น โดยผิวจะแห้งมาก 
ทําให้มี อาการคัน และอาจพบลักษณะตกสะเก็ดร่วมด้วย ในผู้สูงอายุพบอาการผิวแห้งได้บ่อยมาก บางรายคัน
มาก มักจะเกาจนผิวเกิดการอักเสบมีตุ่มนํ้าใส บางรายเกามากจนมีการติดเช้ือแบคทีเรียแทรกซ้อน ผิวแห้งอาจ
พบเป็นทั้งตัว หรือเป็นหย่อม ๆ สาเหตุเกิดจากการที่ต่อมไขมันทางานลดน้อยลง เน่ืองจากอายุที่มากขึ้น โดย
บางครั้งพบว่าผู้สูงอายุมักมี อาการผิวแห้งร่วมกับโรคทางพันธุกรรม และนอกจากมี อาการคันแล้ว คนที่ผิว
แห้งยังมีโอกาสเกิดฝ้า กระง่าย กว่าปกติ แต่ก็มีข้อดีคือ บริเวณใบหน้ามักไม่พบรูขุมขน มีลักษณะโตขึ้น
เหมือนกับที่พบในคนผิวมัน 

 ผลจากการศึกษาค้นคว้า จากศึกษาเรื่องน้ีเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับผู้ที่สนใจในการบํารุงผิวพันธ์ุ
ให้ดูดีตามธรรมชาติ โดยการใช้สมุนไพร จากธรรมชาติ เป็นการประหยัดและไม่ต้องใช้สารเคมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ทําไมเด็กไทยถึงเรียนวันละ8-10 ชม. 

 

นายจุมพล  จนัทร์นาม  
นางสาวอริสา  พิจารณ์ 

นางสาวจุฬารัตน์  วันคํา 
นางสาวชนม์นิภา  ขันติวงษ์ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 
 

 จากประเด็นเรื่อง “การเรียนของเด็กไทย” จนนําไปสู่การต้ังคําถามว่า “ทําไมเด็กไทยถึงเรียนวันละ8-
10 ชม” ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ี มาจากการสังเกตว่าเด็กไทยเรียนเยอะเกินความจําเป็นและพบว่าการที่เรียน
เยอะไปทําให้เด็กไทยบางส่วนเหนื่อยล้าและเบื่อในการเรียนซึ่งทําให้ระยะเวลาในการเรียนไม่สมดุลกับความรู้
ที่ได้ คือเรียนเยอะแต่ได้ความรู้น้อย และเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ที่ได้รับการยอมรับ ด้านการศึกษา
เป็นอับดับ1จึงทําให้ทราบว่า ระดับการศึกษาองไทยอยู่เกณฑ์อันตราย และการที่จะได้รับการพัฒนาเมื่อได้รับ
การยอมรับที่ดีขึ้น และเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้เทียบเท่าระดับโลกทําให้เกิดการศึกษาหาความรู้เพ่ือ
พัฒนาไปสู่จุดหมาย คือการหาคําตอบให้กับสมมติฐานโดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ ในการทํางานคร้ังน้ี 

 จากการแสวงหาความรู้ ผ่านกระบวนการดังกล่าว สามารถสรุปองค์ความรู้ว่าการศึกษาของประเทศ
ไทยการได้รับปรับปรุง และการได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง เพ่ือความก้าวหน้าของการศึกษาไทย ด้วยเหตุน้ี 
จึงนําความรู้ทีได้มาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน ให้การเรียนมีคุณภาพ 

 สรุปผลอย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาของประเทศไทยน้ันถูกมองว่าล้าหลังและล้มเหลวเสมอมาโดย
เด็กไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสติปัญญาน้อยที่สุด สูงขึ้นมาจึงเป็นภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคกลาง
ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 

 

นายอัครพล ทปีประสาน อ้ึงบุญชู 
นายสิรวิชญ์ เอ้ืออารีย์ชัยสกุล 

นางสาวธัชภร ดงกันจ่า 
นางสาวชยาภรณ์ เจียรวาปี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 
 

 จากประเด็นเรื่อง “ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ”จนนําไปสู่การต้ังคําถามที่ว่า ทําไมคนไทย
ไม่รักษาความสะอาดและมองเห็นความสําคัญของทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเล เพราะคนส่วนใหญ่ เวลา
ไปท่องเท่ียวตามธรรมชาติมักจะมีความมักง่าย ทําลายแหล่งธรรมชาติจนเกิดความสกปรก ทําให้สภาพ
สิ่งแวดล้อมเกิดความแปรปรวน และบุกรุกแหล่งธรรมชาติ 

 จากการแสวงหา "ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" หมายความว่า สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ในบริเวณทะเลและชายฝ่ัง รวมถึงพรุชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มนํ้าชายฝั่ง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณพ้ืนที่ปาก
แม่นํ้าที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับทะเลหรืออิทธิพลของน้ําทะเลเข้าถึง เช่น ป่าชายเลน ป่าชายหาด หาด ที่ชายทะเล 
เกาะ หญ้าทะเล ปะการัง ดอนหอย พืชและสัตว์ทะเล หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์แก่ระบบนิเวศ 
ทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ปะการังเทียม แนวลดแรงคลื่น และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  

 ผลจากการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีทะเลมากมายทั่วทุกที่  ทุกที่ต่างก็มีปัญหาเรื่องขยะ ทั้งใต้นํ้า 
และบนบก ไม่ใช่เพียงแต่ทะเลเพียงที่เดียวเท่าน้ัน  ในทุกๆที่ก็ยังคงมีขยะอยู่มากมายเช่นกัน  มีเป็นตันๆ หาก
ต้องการกําจัดปัญหาเหล่าน้ี ทุกคนต้องช่วยกันรักษา ทิ้งขยะให้ถูกที่ ไม่ทิ้งข้างทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

หนอนนกกินโฟม 

 

นายคมเพชร  คํามา    
นางสาวขวัญชนก พรมโชโต    

นางสาวบุรัสกร แย้มผกา    
นางสาวหงส์ษาวดี ศรสูงเนิน    

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
 

 จากประเด็นเรื่อง “หนอนนกกินโฟม ”ได้ศึกษาประสิทธิภาพของการกําจัดโฟมโดยใช้หนอนนกมี
จุดประสงค์เพ่ือการศึกษาการกําจัดโฟมจากกสิ่งมีชีวิตจากธรรมชาติ ซึ่งหนอนนกเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลําไส้ที่
สามารถใช่ย่อยโฟมได้ โดยการนําหนอนนกไปทดสอบให้กินโฟมแทนรํา แล้วสังเกตว่าหนอนนกน้ันสามารถกิน
โฟมได้หรือไม่  

 จากการแสวงหาโฟมและพาสติกในปัจจุบันน้ันถือเป็นปัญหาที่ใหญ่มาก พวกมันใช้พ้ืนที่ในพ้ืนที่เก็บ
ขยะในปริมาณที่มากมาย และบางชนิดของพลาสติก ซึ่งรวมไปถึงพอลิสไตรีนด้วยสามารถต้านทานการเสื่อม
สลายได้เป็นเวลายาวนานมากๆเหล่าหนอนนกที่ได้กินพลาสติกเขาไปน้ันโดยทั่วไปแล้วมีสุขภาพที่แข็งแรง
คล้ายกับกลุ่มตัวอย่างควบคุม หรือกลุ่มที่ได้รับอาหารแบบปกติ การทดสอบทางเคมีแสดงให้เห็นว่า กลุ่มที่กิน
พลาสติกเข้าไปน้ันได้ใช้พลาสติกเป็นแหล่งให้พลังงาน หลังจากน้ัน 16 วัน เกือบครึ่งหน่ึงของคาร์บอนที่มาจาก
พอลิสไตรีนได้หลุดออกมาจากเหล่าหนอนนกในรูปแบบของของเสีย ส่วนที่เหลืออยู่เกือบทั้งหมดได้ถูกเปลี่ยน
ให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลพลอยได้ของการหายใจจากสิ่งมีชีวิตที่ใช้
ออกซิเจนเป็นอากาศหายใจ การหายใจของมันใช้ออกซิเจนในการทําลายพลาสติกชนิดน้ีเพ่ือให้ได้ออกมาเป็น
พลังงาน 

 ผลการทดลองคือพบว่าหนอนนกสามารถกินโฟมแทนรําได้และไม่ตาย สรุปผลได้ว่าหนอนนกสามารถ
กําจัดโฟมได้ ดังน้ันจึงสามารถนําหนอนนกไปกําจัดโฟมที่เหลือใช้ได้ 

 

 

 

 

 

 



อาหารเสริม 

                                                นายจิราวัฒน           ศิลารัตน 

                                                นางสาวพรรณธิชา    อยูเย็น    

                                                นางสาวนัยนิตย       หลงอารีย 

                                                นางสาวศรัณยา       ดีประสิทธิ์ 

    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/6 

              อาหารเสริมกับคนไทย สวนใหญมักจะเปนอาหารจําพวกผลไมหรืออาหารท่ีดีตอสุขภาพ                                             

แตเม่ือไมก่ีปมานี้  อาหารเสริม เชน โสม รังนก วิตามิน กรอดไขมันดอเมกา 3  โยเกิรต                         

(แลคโตบาซิลลัส)  กลุโคซามีน  โพรพอลิสและสควอลีน  กําลังเปนท่ีนิยมอยางมากและแพรหลาย   ท้ังท่ี

คนท่ัวไปรูวาถาอยากมีสุขภาพดีก็ตองเลิกสูบบุหรี่  อกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ และรักษาน้ําหนักใหอยูใน

เกณฑมาตรฐาน  

              ปรัชญาท่ีบอกวา “ อาหารเปนยา ” เปนแนวคิดสมัยใหมท่ีเริ่มปรากฏข้ึนมาในชวงป               

ค.ศ1800   แลวก็คอยๆหายไป  วิตามินท่ีดูดซึมในรางกายก็มาจากอาหารท่ีเสียสวนใหญ                        

ปองกันและรักษาโรคหลายชนิด  เปนท่ีนิยมอยางมาก ในปจจุบันจะมีชองทางจากสื่อออนไลนจํานวนมาก

ซ่ึงทําใหปจจัยการรับรูขาวสารสะดวกและเร็วมากข้ึน อาหารเสริมจึงเขามามีอิทธิพลมากพอสมควร และ

ข้ึนอยูกับความตองการของผูบริโภคโดยท่ีประเภทของอาหารเสริมมีหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงรูปแบบ

ของผลิตภัณฑ อาทิ  เม็ดแคปซูล  ผงชง  สบู  ครีมบํารุงผิว เปนตน  ชึ่งประเภทก็มีหลากประเภท

เชนเดียวกัน ยกตัวอยางเชน อาหารเสริมประเภทลดน้ําหนัก ประเภทบํารุงผิว  ประเภทบํารุงสมอง   

ประเภทบํารุงสุขภาพ เสริมสรางกลามเนื้อและกระดูก  อาหารมีหนาท่ีสําคัญในการปองกันโรค  คนท่ีนิยม

กินผักและผลไมเยอะๆและกินอาหารครบ 5 หมู  จะมีโอกาสไมเปนโรคมะเร็งหรือโรคหลอดเลือดหัวใจ

นอยกวาคนท่ีกินในปริมาณนอย และอาหารเสริมก็ยังมีท้ังผลดีและผลเสียตอรางกายชองผูบริโภค

เชนเดียวกัน 

            ทําใหบริษัทหลายแหง เริ่มหันมาทําวิตามินธรรมชาติสารตานอนุมูลอิสระและสารอาหารอ่ืนๆ

อีกหลายชนิดออกมาจากอาหาร จากนั้นก็ผสมผสานสารประกอบทางเคมีลงไปในอาหาร หรือเรียกวา 

“อาหารเสริม”  อาหารเสริมสวนใหญจะใชไดทุกเพศทุกวัย ข้ึนอยูกับความตองการของวัยนั้นๆ  

 



การลดน้ําหนักของคนไทยโดยปราศจากอาหารเสริม 

                                                นางสาวธันยพร ทอนศรี 

 นางสาวปุณยพร  เอ่ียมสุวรรณ 

นางสาวเกศินี รื่นลาภะ 

นางสาวนภัสวรรณ ปงวัชรสมิทธิ์ 

    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/6 

             จากประเด็นสนใจเรื่อง “การลดน้ําหนักของคนไทยโดยปราศจากอาหารเสริม” จนนําไปสูการ

ตั้งคําถามวา “การกินอาหารแบบไหนท่ีจะชวยลดน้ําหนักไดมากท่ีสุด” ซ่ึงประเด็นท่ีสนใจนี้มาจากการ

สังเกตจากคาเฉลี่ยการเพ่ิมน้ําหนักของคนไทย จึงเกิดความสนใจท่ีจะแสวงหาความรูเรื่องการลดน้ําหนัก 

    จากการแสวงหาความรูผานกระบวนการดังกลาวสามารถสรุปองคความรูวา การนับแคลอรี่ใน

การกินอาหารสามารถทําใหเรารูวา ควรกินก่ีแคลอรี่ตอวัน และการออกกําลังกายในทาตางๆ เชน การ

ออกกําลังกายสวนเอว การออกกําลังกายสวนขาและแขน ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะมาสามารถชวยลดน้ําหนัก

ไดมากข้ึน อีกหนึ่งอยางในการลดน้ําหนักไดก็คือ พฤติกรรมการกิน ควรจะกินของท่ีมีประโยชน งดของ

ทอด ของมัน จะชวยใหลดน้ําหนักไดงายข้ึน 

    สรุปการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้ทําใหสามารถตอบคําถามเรื่อง “การลดน้ําหนักของ

คนไทยโดยปราศจากอาหารเสริม” ไดตามจุดประสงคและทําใหมีความรูเรื่องการลดน้ําหนักมากข้ึน และ

ยังสามารถนําเรื่องนี้มาทําเปนรายงานเพ่ือนําเสนอใหเกิดประโยชนแกผูท่ีสนใจไดอีกดวย 

 



ปญหาวัยรุน 

 นางสาวจิดาภา ภาดลประเสริฐ  

นางสาวศิริวิมล ทับทิมออน  

นางสาวพัชรสิตา วสิษฐสินกุล  

นางสาวอรณัฐ อินทรสวา  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/5  

จากประเด็นสนใจเรื่อง “ปญหาวัยรุน”จนนําไปสูการตั้งคําถาม “เพราะเหตุใดปญหาของวัยรุนถึงมี เพ่ิม

มากข้ึนและแกไปไมมีวันจบ”ซ่ึงประเด็นท่ีสนจี้มาจากการสังเกตวาวัยรุนในสังคมไทยปจจุบันเกิดปญหา มากมาย

จึงเกิดความสนใจท่ีจะแสวงหาความรูเรื่องปญหาวัยรุน เพ่ือนําไปสูการหาวิธีปองกันและแกปญหาท่ีเกิดข้ึน  

กระบวนการของการศึกษาคนควาในครั้งนี้อาศัยวิธีการศึกษา สืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีมีความ

หลากหลายและแตกตาง ไดแก อินเตอรเน็ต โซเชียล ขาวจากหนังสือพิมพออนไลน ผานการรวบรวมขอมูลและคัด

กรองขอมูลท่ีมีความนาเชื่อถือจากทุกแหลงขอมูล ทุกกระบวนการของการศึกษาคนควาดําเนินการภายใตวงจร

คุณภาพ PDCA ตั้งแตข้ันตอนแรกจนถึงข้ันตอนสุดทาย 

จากการกระบวนการดังกลาวสามารถ สรุปองคความรูไดวา ปญหาวัยรุน ในปจจุบันเกิดไดหลายสาเหตุ

เชน สิ่งแวดลอมรอบๆตัว การอบรมเลี้ยงดูบุตร หลาน ภายในครอบครัว การคบเพ่ือน สารเสพติด ดวยเหตุนี้จํานํา

ความรูท่ีไดมาพัฒนา หาแนวทาง การแกไข และปองกัน ไมใหเกิดปญหาวัยรุนเพ่ิมมากข้ึนในสังคม สรุปการศึกษา

คนควาดวยตนเองในครั้งนี้ทําใหสามารถตอบคําถาม “เพราะเหตุใดปญหาของวัยรุนถึง มีเพ่ิมมากข้ึนและแกไปไมมี

วันจบ”และมีความเก่ียวกับเรื่องปญหาวัยรุนสามารถรูแนวทางการแกไขปญหา และปองกันปญหาวัยรุน เพ่ือใช

ประโยชนและนําไปเผยแพรความรูแกผูสนใจ 
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     เบเกอรี่” คือขนมท่ีใชใจและฝมือในการทํา เปนขนมโฮมเมด ไมไดทําข้ึนในโรงงาน นั่นทําให     

เบเกอรี มีคนชื่นชอบมากกวาขนมกรุบกรอบ แตพอนานๆไป เบเกอรี่ก็กลายเปนสิ่งท่ีฮิตกันในหมูวัยเด็ก 

วัยรุน และวัยผูใหญ จึงทําใหเกิดความสงสัยเกิดข้ึนวา "เบเกอรี่มีผลตอสังคมอยางไร" ท้ังๆท่ีขนมก็มี

มากมายหลายประเภท จึงเกิดความท่ีจะแสวงหาความรูเรื่องเบเกอรี่เพ่ือนําไปสูการคนควาหาขอมูลท่ี

เก่ียวกับความสนใจของผูคนท่ีชื่นชอบเบเกอรี่ ลงทุน ตลาดเบเกอรี่ การเปด AEC และธุรกิจเบเกอรี่ และ

อุตสาหกรรมเบเกอรี่ ศึกษาหาความรูเพ่ือพัฒนางานไปสูจุดมุงหมายคือเบเกอรี่เพ่ืออาชีพ โดยอาศัยวิธี

การศึกษาคนควาสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต และรวบรวมขอมูลจากหองสมุด รวมท้ังนําวงจรคุณภาพ 

PDCA มาใช ในการทํางานครั้งนี้ 

     “จากการแสวงหาความรูผานกระบวนการดังกลาวสามารถสรุปองคความรูวา การท่ีจะทํา

ธุรกิจเบเกอรี่นั้นควรวิเคราะหวาในตลาดเบเกอรี่มีสถานการณเปนอยางไร ประเภทของธุรกิจเบเกอรี่ท่ีเรา

จะทํานั้น ในตลาดมีเบเกอรี่เจาไหนท่ีจะเปนคูแขงของเราไดบางสินคาของคูแขงโดดเดนอยางไร และเรา

จะทําอยางไรใหแตกตางจากคูแขง เปนตน และการเคลื่อนยายสวนผสมเบเกอรี่ ไมไดใชแครถเข็นเพียง

อยางเดียวในการขนสงสวนผสม แตไดมีการพัฒนาการขนสงโดยการใชลิฟท และสายพาน เปนตน 

      “สรุปการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้ทําใหสามารถตอบคําถาม “ เบเกอรี่มีผลตอสังคม

อยางไร และ สงเสริมชื่อเสียงใหกับเบเกอรี่ชนิดตางๆ ของแตละประเทศ `` และมีความรูเรื่องเก่ียวกับ

ธุรกิจเบเกอรี่ สามารถนําขอมูลท่ีศึกษานี้ ไปวางแผน และทํากิจการเปนของตนเองได และสามารถ

เผยแพรความรูใหผูท่ีสนใจ 
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 จากการเห็นพฤติกรรมของกลุ่มเพื่อนในโรงเรียนที่ชอบขอครูไปเข้าห้องน้้าหลายครั้งจึงได้ลองติดตามเข้า
ไปดูแล้วพบว่าก้าลังสูบบุหรี่จึงเป็นเหตุให้น้าไปสู่การศึกษาหาปัจจัยของการสูบบุหรี่ของเพื่อน โดยอาศัยวิธี
การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและห้องสมุดรวมถึงกระบวนการวงจรคุณภาพ  P D C A  มา
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ด้วย 
 จากการศึกษาคณะผู้ศึกษาได้แบ่งปัจจัยออกเป็นสามล้าดับโดยล้าดับที่มากสุดปานกลางและน้อยสุดดังนี้  
 ปัจจัยปัจจัยมากสุด   1.ความอยากรู้อยากลอง 2.เพื่อเข้าสังคมในกลุ่มเพื่อน 3.รู้สึกดีและเคลิ้ม   ปั จ จั ย
ปานกลาง       1.ตามอย่างคนในบ้าน  2.กระแสของสื่อโฆษณา   
 ปัจจัยน้อยสุด        1.ท้าตามเพื่อน   
จากการสอบถามพบว่า บุหรี่ที่สูบเป็นชนิดก้นกรองและสูบทุกวันส่วนใหญ่จะสูบทุกวันเพราะเกิดจากการที่สูบครั้ง
แรกแล้วติดท้าให้เมื่อเวลาไม่ได้สูบจะเกิดความเครียดเลยต้องสูบให้ได้   ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรี่เดือนละ101-500  
บาท  ถ้าอยู่ที่โรงเรียนมักเข้าไปสูบในห้องน้้า   อย่างไรก็ตามนักเรียนที่สูบบุหรี่เคยเลิกสูบบุหรี่แต่เลิกสูบไม่ได้  
นักเรียนบางส่วนไม่ต้องการเลิกสูบบุหรี่  เพราะเห็นว่าสูบบุหรี่ทุกวันก็ไม่มีปัญหาอะไร  ส้าหรับนักเรียนที่ต้องการ
เลิกสูบบุหรี่นั้น   มีความต้องการให้สถาบันหรือหน่วยอ่ืนๆช่วยเหลือในเรื่องห้ามขายบุหรี่   เลิกผลิตบุหรี่   และจัด
รงณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี ่
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 จากประเด็นที่สนใจเรื่อง การศึกษา เจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป่ีที่ 2/1จ านวน 10 คนที่มี

ต่อต้มย ากุ้งของกลุ่มคณะผู้ศึกษา จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ชื่นชอบต้ม

ย ากุ้งที่ท าหรือไม่ ? ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้มาจากคณะผู้จัดท าต้องการที่จะศึกษาเรียนรู้วิธีท าต้มย ากุ้งและ

เจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จ านวน 10 คน จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ

เรื่องดังกล่าว และได้ท าแบบประเมินเพื่อส ารวจ เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จ านวน 10 

คน โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด รวมทั้งการน า

วงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานครัง้นี ้

  จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า คณะผู้ศึกษาได้รู้วิธีการท าต้มย ากุ้งอย่างถูกวิธีและทราบเจตคติของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จ านวน 10 คน โดยมีนักเรียนที่ชอบ 8 คน คิดเป็น 80% นักเรียนที่ไม่

ชอบ 2 คน คิดเป็น 20%  โดยคนที่ชอบให้เหตุผลดังนี้คือ ต้มย ากุ้งมีรสชาติเผ็ด และไม่เปรี้ยวมากเกินไป 

ส่วนคนที่ไม่ชอบให้เหตุผลดังนี้คือ รสชาติเผ็ดเกินไป  
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                 จากประเด็นความสนใจเรื่อง “การปลูกผักเพื่อสร้างรายได้” จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า “การ
ปลูกผักจะสามารถสร้างรายได้ได้อย่างไร?” จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เรื่อง การปลูกผักเพื่อสร้าง
รายได้  โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด และ
ทดลองปลูกผักและน าไปขายเพื่อสร้างรายไดโ้ดยใช้กระบวนการ PDCA  
 จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าคณะผู้ศึกษาได้ท าการปลูกผักบุ้งและได้ลองไปขายกับ คุณ มนัสนันท ์นุ่น
ไทย ซึ่งเป็นผู้ปกครองที่รับซื้อผักบุ้ง 10 ก า และ ขายก าละ 10 บาท รวมทั้งสิ้น 100 บาท โดยต้นทุนที่เราใช้ 
50 บาทหกัลบแล้ว ได้ก าไรทัง้หมด 50 บาท นอกจากนั้นยังท าให้คณะผูศ้ึกษาได้เรียนรู้วิธีการปลูกและ
สามารถหาวิธีการเพิ่มรายได้จึงท าให้เราสามารถตอบค าถามที่คณะผู้ศึกษาตั้งไว้คือ “การปลูกผักจะสามารถ
สร้างรายได้อย่างไร?” ได ้
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 จากประเด็นเรื่องที่สนใจ “ การศึกษาการแต่งการ์ตูน” จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า “การเขียนการ์ตูนเป็น
เรื่องราวน้ันควรเขียนอย่างไร” ซึ่งประเด็นน่าสนใจนี้มาจากการสังเกตว่าในปัจจุบันทั้งเยาวชนไทยต่างประเทศ 
ต่างให้ความสนใจกับการอ่านหนังสือการ์ตูน จึงเกิดความสนใจทีจ่ะแสวงหาความรู้เรื่องการแต่งการ์ตูน รวมทั้งได้
น าวงจรคุณภาพมาใช้ โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด จากความสนใจครั้ง
นี้น าไปสู่การศึกษาการแต่งการ์ตูน รวมทั้งได้น าคุณภาพ PDCA มาใช้ ในการศึกษาครัง้นี้ด้วย 
 จากการศึกษาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า การแต่งการ์ตูนนั้นเราจะต้อง
รู้จักองค์ประกอบส าคัญต่างๆของการ์ตูนดังนี้ 1. การวาดภาพการต์ูนขั้นพื้นฐาน 2. ตัวละครหลักและรอง  
3. การออกแบบเพ่ือการเคลื่อนไหว 4. อารมณ์ของตัวละคร 5. สีและเสน้ที่ใช้ในการเขยีนการ์ตูน  
      ซึ่งการแตง่การ์ตูนนั้นเราสามารถที่จะท าตัวการ์ตูนในลักษณะหลากหลายรูปแบบและต้องใช้กระบวนการ
เขียนการ์ตูนขึ้นมาใช้ ก็จะท าให้หนังสือการต์ูนนั้นออกมาได้ดี 
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        จากประเด็นที่สนใจ การแปรรูปสมุนไพรจากว่านหางจระเข้ จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า มีวิธีการในการ
แปรรูปสมุนไพรจากว่านหางจระเข้เป็นแชมพูสระผมได้อย่างไร ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้น ามาจากการสังเกตเห็นว่า
ในปัจจุบันคนในชุมชนใช้แชมพูสระผมที่มีสารอื่นๆ มากมายไม่ค่อยน าสมุนไพรจากธรรมชาติมาใช้ หรือแปรรูป
ขึ้นมาใหม่ คณะผู้ศึกษาได้ทราบว่าว่านหางจระเข้เป็นสมุนไพรที่สามารถบ ารุงผมได้และได้ทราบถึงวิธีการท า
แชมพูจากว่านหางจระเข้ ซึ่งว่านหางจระเข้สามารถใช้กับหนังศีรษะแล้วมีคุณภาพ ไม่เกิดอันตราย ใช้แล้ว
สภาพผมดี นุ่มลื่น คณะผู้ศึกษาจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาความรู้เรื่องการแปรรูปสมุนไพรจากว่านหางจระเข้ 
โดยศึกษาค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลจากสวนสมุนไพรต่างๆรวมถึงการน าจรคุณภาพ PDCA 
มาใช้ในการท างานครั้งนี้ 
      ผลการศึกษาพบว่า สมุนไพรว่านหางจระเข้สามารถน ามาแปรรูปเป็นแชมพูใช้บ ารุงผมได้และได้ทราบถึง    
วิธีการแปรรูปสมุนไพรจากว่านหางจระเข้เป็นแชมพูที่ใช้บ ารุงผมได้ โดยมีวิธีการดังนี ้
     1. น าว่านหางจระเข้มาคั้นเป็นวุ้น 2-3 กรัม 
     2. น าไปต้มในหม้อให้เปื่อย 
     3. น าไปผสมกับส่วนผสมต่างๆคนให้เข้ากัน 
     4.  น าใส่ขวดหรือวัสดุต่างๆ 
ซึ่งจากขั้นตอนดังกล่าว  ท าให้ได้น้ ายาแชมพูจากว่านหางจระเข้จ านวน 1 ขวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


