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การแก้ปัญหารถติด 

นาย ปธานิน  ธิมา 

นางสาว ชวัลลักษณ์  โสภณสฤษฎ์สุข 

นางสาว น ้าเพชร  แสนสมบัติสกุล 

นางสาว พรหมศิริ หิรัญ 

นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 

     จากประเด็นที่สนใจเรื่อง การแก้ปัญหารถติด จนน้าไปสู่การตั งค้าถามว่า “เราสามารถแก้ไขปัญหารถติดใน

ชีวิตประจ้าวันได้หรือไม่” ซึ่งประเด็นนี เกิดจากความสงสัย ความสังเกตจากชีวิตประจ้าวันของคณะจัดท้ารายงาน 

จึงท้าให้คณะจัดท้ารายงานเกิดความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหารถติด โดยอาศัยความรู้ทางอินเทอร์เน็ต 

การสอบถามจากบุคคลรอบตัว เช่น คุณครูในโรงเรียน  นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นต้น 

     จากการแสวงหาความรู้ผ่านข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า การเกิดปัญหารถติดนั น อาจเกิดขึ นได้

จากหลายสาเหตุ อาจจะเกิดจากทางธรรมชาติ หรือ ปัญหาจากมนุษย์ จากสาเหตุเหล่านี จะท้าให้กลายเป็นปัญหา

ระดับใหญ่ คณะจัดท้ารายงาน จึงได้รวบรวม ข้อมูล แนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา  

     สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั งนี ท้าให้สามารถตอบค้าถาม “เราสามารถแก้ไขปัญหารถติดในชีวิต 

ประจ้าวันได้หรือไม่” และมีความรู้เกี่ยวกับการจราจรบนท้องถนน การเกิดภัยธรรมชาติต่างๆที่เป็นสาเหตุของการ

เกิดปัญหารถติด และมีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางต่างๆภายในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ สามารถเผยแพร่

การแก้ปัญหารถติดเพ่ือให้เกิดประโยชน์และให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ 
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การค้ามนุษย์ในสังคมไทย 

นางสาว จินตนา ปรือปรัง 

นางสาวนันทวรรณ กิจพัฒนาการ 

นางสาวชนากานต์ ปการเลิศ  

นางสาวพชรพร ลักษิตานนท์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /4 

 โครงการวิจัยเรื่อง “กระบวนการเข้าสู่การค้ามนุษย์” มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ถึง

สถานการณ์ปัญหา ตลอดจนบริบททางสังคม การเมือง วัฒนธรรมซึ่งเป็นเงื่อนไข ปัจจัยที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้

เกิดกระบวนการค้ามนุษย์ และการเข้าสู่การค้ามนุษย์  2) เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบ (pattern) ของการเข้าสู่

กระบวนการค้ามนุษย์ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการสร้าง และพัฒนากลไกในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้า

มนุษย์ในสังคมให้ 

 ปฏิบัติการ ข้อเสนอแนะในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 1) การจัดท าระบบฐานข้อมูล ของ

แต่ละจังหวัดจ าเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ซึ่งครอบคลุมฐานข้อมูลในเรื่องของสถานการณ์

ปัญหาการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่ ทั้งนี้การจัดท าฐานข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นความรับผิดชอบ ร่วมกันของหน่วยงาน 

องค์กรภาคีในระดับจังหวัด และระดับประเทศ  2) การสร้างเครือข่ายในการท างานระดับพ้ืนที่ นอกจากการพัฒนา

ศักยภาพในการท างานของทีมสหวิชาชีพ ซึ่งเป็นคณะท างานในระดับจังหวัด และอ าเภอแล้ว ในระดับพ้ืนที่ ไม่ว่า

จะเป็นระดับต าบล ระดับชุมชน/หมู่บ้าน จ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการค้ามนุษย์แต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งมีการสร้าง และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครจากชุมชน  3) การให้

ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพ และองค์ความรู้เกี่ยวกับการท างานเพ่ือช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ ตลอดจน

การท างานเพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แก่ภาคี องค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะในทีมสหวิชาชีพ  4) การจัด

ให้มี Shelter รองรับเหยื่อการค้ามนุษย์ในแต่ละจังหวัด  ท าหน้าที่เป็นสถานแรกรับเหยื่อจากการค้ามนุษย์เพ่ือกัน 

/ แยกเหยื่อออกจากกระบวนการ โดยที่ Shelter ดังกล่าวจ าเป็นต้องมีความพร้อมในเรื่องของการแก้ไข เยียวยา

เหยื่อในเบื้องต้น  5) การให้ความส าคัญกับการท างานกับกลุ่มแรงงานอพยพมากยิ่งขึ้น  6) การให้ความส าคัญกับ

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกรท างานกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในพ้ืนที่ เนื่องจากมีศักยภาพในการ

ท างานเชิงรุกถึงปัญหาได้ค่อนข้างดี มีเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน เฉพาะเรื่องไม่ต้องแบกรับภาระหน้าที่

หลากหลาย เช่น หน่วยงานราชการ 7) การเข้มงวดในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย                



25614027 
 

ขม้ินน ำเป็นสมุนไพรอะไรได้บ้ำง 
 

           นำยเอกพงษ์  วงค์สนั่น 

                                   นำงสำวศิริวรรณ  แสนไชย์ 

นำงสำวปภำวรินทร์  ดั่นเจริญ                                           

นำงสำววริศรำ  ขวัญเล็ก 

                                 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/10 

 
ขม้ินชันเป็นพืชที่คนไทยใช้เป็นสมุนไพรมาตั้งแต่อดีต โดยส่วนใหญ่ใช้เหง้าของขมิ้นชันมาท าเป็นยาพื้นบ้าน

รักษาโรค ท าสีย้อมผ้า และเป็นเครื่องปรุงในอาหาร ปัจจุบันมีการน าผงขมิ้นชันมาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน            
เช่น เป็นส่วนผสมในเครื่องส าอางต่างๆ อาหาร และผลิตเป็นแคปซูลรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น 
พบว่าสารส าคัญที่อยู่ในเหง้าของขมิ้นชันที่แสดงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามีอยู่ 2 ชนิด คือน้ ามันหอมระเหยและสารเคอร์คิวมิ
นอยด์ ขม้ินชันจึงเป็นสมุนไพรที่ท าให้นักวิจัยทั่วโลกสนใจน าส่วนสกัดขมิ้นชันและสารเคอร์คิวมินอยด์มาศึกษาฤทธิ์ทาง
ชีวภาพที่หลากหลายเพิ่มขึ้น เช่น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านจุลินทรี ฤทธิ์ต้านมะเร็ง ฤทธิ์ต้าน
เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ และยังน าไปศึกษาทางด้านการเกษตรอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการน าสารเคอร์คิวมิ
นอยด์มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาโครงสร้างให้ได้สารชนิดต่างๆ เพ่ือเพ่ิมฤทธิ์ทางชีวภาพให้สูงขึ้น ดังนั้นขมิ้นชันจึงเป็น
สมุนไพรที่มีประโยชน์มากและเป็นที่ต้องการของหลายๆประเทศ ประเทศไทยมีการน าเข้าและส่งออกขม้ินชันแต่ยังไม่
มากนัก อาจเนื่องมาจากปัญหาเรื่องของการผลิตและการแปรรูปยังมีน้อย รวมทั้งการเกิดผลข้างเคียงจากการบริโภค 
จึงต้องมีการศึกษาและค้นคว้าวิจัยต่อไป อีกท้ังผู้เขียนเห็นว่าสมุนไพรขม้ินชันนี้น่าจะพัฒนาให้เป็นพืชสมุนไพรเศรษฐกิจ
ที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่งได้ และยังมีความหวังว่าในอนาคตอาจมียาชนิดใหม่ที่ได้จากการพัฒนาสารส าคัญจากขม้ินชัน 
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ผลของเพลงท่ีมีตอความเครียดในวัยรุน 

นายรพีพันธ   ยืนยง 

นางสาวณหทัย   สาระ 

นางสาวภานิชา   จันทรผอง 

นางสาวสุพิชฌาย   จิยะพานิชกุล 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/1 

           การสํารวจในครั้งนี้มีวัตถุเพ่ือศึกษาผลของเพลงท่ีมีตอความเครียดในวัยรุน โดยศึกษาวาแนวเพลงท่ี

แตกตางกันจะคลายความเครียดไดเทากันหรือไม อยางไร แนวเพลงท่ีใชเปรียบเทียบคือ เพลงปอปและเพลงร็อค 

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/1 จํานวน 10 คน ซ่ึงแบงเปนนักเรียนหญิง 5 คน และนักเรียนชาย  

5 คน ศึกษาดวยวิธีการสืบคนขอมูล และทําการทดลอง โดยการใหกลุมตัวอยางฟงเพลงปอปและร็อค เปนเวลา  

1 สัปดาห  และเปรียบเทียบความเครียดกอนและหลังฟงเพลง เครื่องมือท่ีใชในครั้งนี้คือ แบบทดสอบความเครียด 

 จากการแสวงหาความรูผานกระบวนการดังกลาวสามารถสรุปองคความรูวา  

1.ความเครียดของนักเรียนหญิงหลังจากฟงเพลงร็อคลดลง 20% 

2.ความเครียดของนักเรียนหญิงหลังจากฟงเพลงร็อคเพ่ิมข้ึน 20% 

3.ความเครียดของนักเรียนหญิงและนักเรียนชายหลังจากฟงเพลงร็อคเทาเดิม 60% 

4.ความเครียดของนักเรียนชายหลังจากฟงเพลงร็อคลดลง 40% 

5.ความเครียดของนักเรียนหญิงงหลังจากฟงเพลงปอปลดลง 60% 

6.ความเครียดของนักเรียนหญิงหลังจากฟงเพลงปอปเพ่ิมข้ึน 40% 

7.ความเครียดของนักเรียนชายหลังจากฟงเพลงปอปลดลง 100% 

สรุปการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้ทําใหสามารถตอบคําถาม “แนวเพลงท่ีแตกตางกันจะคลาย

ความเครียดไดเทากันหรือไม อยางไร” เพ่ือนําความรูนี้มาเปนแนวทางในการคลายเครียดใหแกนักเรียนและผูอาน

ทุกทาน 
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โรคซึมเศราแคเขาใจ 

นางสาวขวัญขาว        ขาวงาม 

นางสาววิลาลินี  อายูบซาซาด 

นางสาวชรินธร         ทองคํา 

นางสาวณิชกมล       พวงทอง 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/6 

จากประเด็นสนใจเรื่อง “โรคซึมเศรา” จนนําไปสูการตั้งคําถามวา “สาเหตุของโรคซึมเศราคืออะไร” ซ่ึง

ประเด็นท่ีสนใจนี้มาจากการสังเกตวาปจจุบันวัยรุนไทยมีอัตราการเปนโรคซึมเศรามากข้ึน จึงเกิดความสนใจท่ีจะ

ศึกษาเก่ียวกับสาเหตุของโรคซึมเศราเพ่ือหาทางรักษาโรคซึมเศรา โดยอาศัยวิธีการศึกษา คนควาสืบคนขอมูลทาง

อินเตอรเน็ต และรวบรวมขอมูลจากหนังสือ มาใชในการทํางานครั้งนี้   

จากการแสวงหาความรูผานกระบวนการดังกลาวสามารถสรุปองคความรูวา สาเหตุของโรคซึมเศราโดย

สวนใหญแลวเกิดจากความขัดแยงกันภายในครอบครัว หรือ การทะเลาะกับเพ่ือน ท้ังนี้วิธีการรักษาโรคซึมเศรา

หลักๆมีอยู 2 ทาง คือ การพบจิตแพทยและการทานยาสมํ่าเสมอ 

สรุปการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้ทําใหสามารถตอบคําถาม “สาเหตุของโรคซึมเศราคืออะไร” 

และไดรูวาสามารถรักษาไดดวยวิธีใดบาง 
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อาการเก็บกดในวัยรุน 

นาย ณัฐกิตติ์ แสนบอ 

นาย ปยบุตร วลีเกียรติกุล 

นาย ลภัส เข็มเพ็ชร 

นาย วัชรากร แปนเขียว 

นาย ณัฐพงศ อรรคฮาต 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/6 

 

        จากประเด็นท่ีสนใจเรื่อง “อาการเก็บกดในวัยรุน” นําไปสูการต้ังคําถามวา “อาการเก็บกดมีผลตอวัยรุน

อยางไร” ซ่ึงประเด็นท่ีสนใจนี้มาจากการสังเกตวาปจจุบันวัยรุนไทยมีอาการเก็บกดมากข้ึน จึงเกิดความสนใจท่ีจะ

ศึกษาเก่ียวกับสาเหตุของอาการเก็บกดเพ่ือหาวิธีการรักษาและแนะนํา โดยศึกษา คนควา สืบคนขอมูลทาง

อินเตอรเน็ต และรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณพยาบาลท่ีเชี่ยวชาญทางดานอาการเก็บกด มาใชในการทํางาน

ครั้งนี้ 

         จากการแสวงหาความรูผานกระบวนการดังกลาวสามารถสรุปองคความรูวา สาเหตุของอาการเก็บกด

โดยสวนใหญจะเกิดจากท่ีเด็กวัยรุนไมสามารถระบายความในใจใหกับใครได สาเหตุเกิดจากการโดนรังแก 

การโดนตําหนิ เปนตน สามารถรักษาในระดับแรก คือ การระบายกับใครสักคนเพ่ือสรางความสบายใจและ

ผอยคลายความกดดันตางๆ แตถาหากเปนในระดับข้ันรุนแรง ผูปวยตองไปพบจิตแพทยเพ่ือขอคําแนะนํา

และปฏิบัติตามอยางเครงครัด และไดรับการดูแลอยางใกลชิดจากคนรอบขาง 

         สรุปการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้ทําใหสามารถตอบคําถาม “อาการเก็บกดมีผลตอวัยรุน

อยางไร” และสามารถรักษาไดดวยวิธีใดบาง เพ่ือเปนประโยชนในตอผูท่ีมีอาการเก็บกดในทุกระดับ รวมท้ัง

ผูอานทุกทานอีกดวย 

 



25614065 

ผลของเกมท่ีมีผลตอความสามารถทางคณิตศาสตร 

นายธนากร เหลาเขตรกิจ  

นายสนธยา ปตตาทานัง 

นางสาวณภัทรชญา ขลิบทอง 

นางสาวณัฎฐณิชา หยูทอง 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/5 

 

           จากประเด็นท่ีสนใจเรื่อง “ผลของเกมท่ีมีผลตอความสามารถทางคณิตศาสตร” นําไปสูการตั้งคําถามวา 

“การใชเกมมีผลอยางไรตอความสามารถทางคณิตศาสตร” ซ่ึงประเด็นท่ีสนใจนี้มาจากการสังเกตวานักเรียนไทย

สวนใหญตึงเครียดกับวิชาคณิตศาสตร ในปจจุบันเกมไดมีบทบาทมากข้ึน เนื่องจากเกม เปนลักษณะของกิจกรรม

ของมนุษย เพ่ือประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง เชน เพ่ือความสนุกสนานบันเทิง เพ่ือฝกทักษะ และเพ่ือการเรียนรู 

เปนตน และในบางครั้งอาจใชเพ่ือประโยชนทางการศึกษาได จึงเกิดความสนใจท่ีจะแสวงหาความรูวาเกมนั้นถา

นําไปใชกับวิชาคณิตศาสตรจะทําใหมีผลตอการศึกษาอยางไร ศึกษาโดยใชวิธีการทดลอง กลุมตัวอยางคือ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เครื่องมือท่ีใชไดแก แบบทดสอบวิชาตรรกศาสตร เริ่มจากสรางเกมทางคณิตศาสตร นําไป

ทดลองกับกลุมตัวอยาง จากนั้นเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนเพ่ือนําขอมูลมาใชในการศึกษาครั้งนี้  

จากการแสวงหาความรูผานกระบวนการดังกลาวสามารถสรุปองคความรูไดวา คะแนนหลังเรียนของ

นักเรียนรอยละ 70 สูงกวาคะแนนกอนเรียน และยังพบวา สาเหตุท่ีนักเรียนไมคอยชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร

เพราะวาสวนใหญคิดวาวิชานี้ยากสวนใหญมีแตทฤษฎี แตเกมนั้นชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจและนํามาประยุกต

ในทางคณิตศาสตร สรางความสนุกและแฝงความรูทําใหบรรยากาศในการเรียนการสอนไมตึงเครียด  

สรุปการศึกษาคนควาดวยตัวเองในครั้งนี้ ทําใหสามารถตอบคําถาม “การใชเกมมีผลอยางไรตอ

ความสามารถทางคณิตศาสตร” และทําใหทราบถึงความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตรซ่ึงสามารถ

นําไปเปนขอมูลทางการศึกษา โดยเกมนี้อาจารยผูสอนยังสามารถนําไปปรับกับหลักสูตรบทและวิชาอ่ืนๆ แลว

สามารถนําไปใหนักเรียนใชเพ่ือเพ่ิมความสนุกในการคิดมากข้ึน 

 

 



25614094 

เพศที่สามควรปฎิบัติตนอย่างไรให้ผู้คนยอมรับ 

น.ส.ธัญวรัตม์ เพชรข ำนำญ     

น.ส.สุกฤตำ โป๊ะจิ๊ด             

น.ส.กมลพร อรุณพำส           

น.ส.พรณิภำ โกสละ            

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/5  

จำกประเด็นเรื่องเพศที่สำมจนน ำไปสู่กำรตั้งค ำถำมท่ีว่ำ “เพศท่ีสำมควรปฏิบัติตนอย่ำงไรให้ผู้คนยอมรับ” 

ซึ่งประเด็นที่เรำสนใจนี้มำจำกกำรสังเกตว่ำในปัจจุบันมีเพศท่ีสำมอยู่มำกมำยในสังคม สังเกตได้จำกคนรอบตัวหรือ

เวลำไปสถำนที่ต่ำงๆก็จะเห็นคนที่มีกำรเบี่ยงเบนทำงเพศ เรำจึงเกิดควำมสนใจที่จะหำข้อมูลในเรื่องของเพศท่ีสำม

และกำรปฎิบัติตนของเพศท่ีสำมเพ่ือน ำไปสู่แนวทำงกำรปฎิบัติตนของเพศท่ีสำมเพ่ือให้สังคมยอมรับ โดยกำรศึกษำ

ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเพศที่สำมจำกทำงอินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลและควำมคิดเห็นจำกเพศท่ีสำมและ

บุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่เพศท่ีสำม 

จำกกำรแสวงหำควำมรู้จำกกระบวนกำรดังกล่ำวสำมำรถสรุปองค์ควำมรู้ได้ว่ำในสังคมส่วนใหญ่มองว่ำ
เพศท่ีสำม เป็นคนปกติธรรมดำคนนึงแต่อำจจะโดนล้อเลียนหรือต่อว่ำในพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมเล็กน้อยและคนใน
ครอบครัวก็ไม่ได้กีดกันหรือต่อว่ำที่ลูกเป็นเพศท่ีสำม โดยเลีย้งดูให้เป็นคนดีและไม่สรำ้งควำมเดือดร้อนให้ผู้อ่ืน ด้วย
เหตุนี้จึงน ำข้อมูลควำมรู้ที่ได้รับมำพัฒนำเผยแพร่ในรูปแบบเพจในเฟสบุ้คซึ่งคนเข้ำมำท่ีหน้ำเพจสำมำรถเห็นข้อมูล
ในนั้นได้เลยทันที โดยไม่จ ำเป็นต้องเพ่ิมเจ้ำของเพจเป็นเพ่ือน 

สรุปกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองในครั้งนี้ท ำให้ตอบค ำถำม "เพศท่ีสำมควรปฏิบัติตนอย่ำงไรให้ผู้คน
ยอมรับ" ได้ว่ำเพศท่ีสำมปฎิบัติตนเป็นตัวของตัวเองได้แต่จะต้องไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนให้ผู้อ่ืนก็จะสำมำรถอยู่ใน
สังคมได้อย่ำงปกติ สำมำรถท ำสิ่งที่ตัวเองชอบ เลือกเส้นทำงของตนเองได้และสำมำรถแสดงควำมสำมำรถของ
ตนเองได้ และกำรศึกษำค้นคว้ำนี้จะท ำให้ผู้คนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องของค่ำนิยมด้ำนเพศมำกข้ึน ซึ่งสำมำรถ
น ำมำเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและ เป็นควำมรู้ให้เพศที่สำมและบุคคลทั่วไปมีควำมเข้ำใจในเรื่องของกำรปฎิบัติ
ตนมำกขึ้น 
 

 



25614096 

ความคิดของคนในสังคมที่มีต่อคนที่ท าศัลยกรรม 

นายสหรัฐ  พรหมชาติ     

นายเอกรินทร์  ยากลิ่นหอม   

นายธนกฤต  ธีระบุตร 

นางสาวเกษราพร  รอดแก้ว  

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11  

        จากประเด็นเรื่องการศัลยกรรม จนน าไปสู่การศึกษาเรียนรู้เพื่อจะได้รู้ว่าเพราะอะไรท าให้คนส่วนใหญ่

ท าศัลยกรรมจากการสังเกตว่าคนในไทยปัจจุบันมีการท าศัลยกรรมที่เพ่ิมมากข้ึนจากปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น

เด็กมัธยมหรือคุณพ่อคุณแม่ของใครหลายๆคนก็ท าศัลยกรรมและสาเหตุเกิดจากสื่อบันเทิงต่างๆ และความคิดส่วน

บุคคล เช่นการท าให้หน้าตาเหมือนศิลปินที่ชื่นชอบ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ท าให้การศัลยกรรมเพ่ิมมากข้ึน 

        จากการค้นคว้าพบว่าการที่คนส่วนใหญ่ท าศัลยกรรมเพ่ิมข้ึนมามากจากค่านิยมต่างๆทางสื่อบันเทิงท่ีมีการ

คิดไม่เหมือนกันและไม่พอใจในรูปร่างตัวเองเป็นส่วนมาก  ด้วยเหตุนี้จึงน าข้อมูลและความรู้ที่ได้รับน ามาพัฒนา

และเผยแพร่ในรูปแบบรายงานและการสื่อสารเป็นกระบวนการความรู้ในการท าความเข้าใจเกี่ยวเรื่องของการ

ท าศัลยกรรมด้านความงามมากข้ึนและเป็นประโยชน์ต่อคนที่สนใจอีกด้วย 

        สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองพบว่าการหาค าตอบในครั้งนี้ท าให้ได้รู้ว่า  “ท าไมคนไทยถึงชอบ

ท าศัลยกรรม” และมีความรู้ความเข้าใจในค่านิยมด้านความงามมากข้ึนซึ่งสามารถน ามาเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่

สนใจได้และเป็นความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการศัลยกรรมได้ 
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 การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน  

นางสาว ธัญศิริ  ชูสม 

นางสาว ศิระประภา  โกศล 

นางสาว ณัฐรินีย์  ชะค ารอด 

นางสาว อินท์ชลิตา วิวัฒน์พงศภัค 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 

           จากประเด็นเรื่องภาวะโลกร้อน จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า”การรีไซเคิลสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้
หรือไม่”ซึ่งประเด็นที่เราสนใจนี้ มาจากการสังเกตุจากข่าวในปัจจุบันว่าสภาพอากาศในปัจจุบันร้อนขึ้น ส่งผลต่อ
สภาพแวดล้อมต่างๆบนโลก และจากการสังเกตุสภาพแวดล้อมในปัจจุบันด้วย  เราจึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหา
ความรู้ เรื่องการรีไซเคิลสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้หรือไม่เพ่ือน าไปสู่การหาสาเหตุที่ว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
ภาวะโลกร้อน ซึ่งสาเหตุดังกล่าวมีหลายปัจจัยด้วยกัน ได้แก่การตัดต้นไม้ท าลายป่า การใช้ถุงพลาสติก และ การใช้
ทรัพยากรณ์ฟุ่มเฟือย ซึ่งสาเหตุเหล่านี้น าไปสู่ภาวะโลกร้อนที่เกิดโดยมนุษย์และมนุษย์ไม่นึกถึงผลที่จะตามมา โดย
อาศยัจากการรวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และจากความคิดเห็นของบุคคลที่มีความรู้ 

           จากการแสวงหาความรู้จากกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า การรีไซเคิลช่วยลดปัญหา
ภาวะโลกร้อนได้ส่วนหนึ่งด้วยเหตุนี้จึงน าข้อมูลความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาเผยแพร่ในรูปแบบโปสเตอร์ 

          สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้ตอบค าถามที่ว่า “การรีไซเคิลสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อน
ได้หรือไม”่ คือการรีไซเคิลช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ส่วนหนึ่งและควรปฏิบัติควบคู่กับวิธีลดภาวะโลกร้อนอ่ืนๆ
ด้วยเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งสามารถน ามาเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและเป็นความรู้ให้บุคคลทั่วไปมีความ
เข้าใจในเรื่องของมากรีไซเคิลขึ้น    

 

 

 

 



25614039 
การใช้สมาร์ทโฟนพัฒนาทักษะการอ่านและฟังภาษาอังกฤษ 

 
น.ส. กนกวรรณ  อินทร์นอก 

น.ส. กรนันท์  ร่มโพธิ์พัก 
น.ส. นภาพร  อิทธิลัภ 
น.ส. ชุติมา  ศรีเมือง 

น.ส. นภัทร  สุวรรณรัตน์  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/8 

 
จากประเด็นสนใจเรื่อง  “การใช้สมาร์ทโฟนพัฒนาทักษะการอ่านและฟังภาษาอังกฤษ”  เนื่องจาก          

ในปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น  เพราะมีส่วนช่วยในการด ารงชีวิตให้ง่ายขึ้นซึ่งกลายเป็น

ปัจจัยส าคัญที่ตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ในโลกยุคดิจิตอลไม่เว้นแม้แต่เด็กเล็ก  หรือผู้สูงอายุ         

เป็นเทคโนโลยีที่สร้างประโยชน์ได้มากต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในด้านต่างๆของโลก  จึงได้เกิดความสงสัยว่า 

การใช้สมาร์ทโฟนนั้นจะสามารถพัฒนาทักษะการอ่าน  และฟังภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้างมากน้อยเพียงใด     

เพราะภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคม  เรียกได้ว่าเป็นภาษากลางที่สามารถใช้สื่อสารได้กับผู้คน  

ทั่วทุกประเทศทั่วโลก 

จากการแสวงหาความรู้ตามเรื่องที่สนใจดังกล่าว  สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่าการใช้สมาร์ทโฟนพัฒนา

ทักษะการอ่าน  และฟังภาษาอังกฤษนั้นสามารถท าได้หลากหลายวิธีทั้งการใช้สมาร์ทโฟนดูหนังภาษาอังกฤษ       

ฟังเพลงสากล  ดูรายการเกี่ยวกับภาษา  ใช้โปรแกรมประยุกต์ในการสนทนากับชาวต่างชาติ  ตั้งค่าระบบของ

สมาร์ทโฟนเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น  ซึ่งจากผลการส ารวจจ านวน 50 คน  การฟังเพลงสากลนั้นเป็นวิธีที่นิยม

ที่สุดมีจ านวน   46 คน  รองลงมาคือการดูหนังภาษาอังกฤษ มีจ านวน 43 คน  และข้อดีของการใช้สมาร์ทโฟน

พัฒนาทักษะการอ่านและฟังภาษาอังกฤษคือ สะดวก ประหยัดเวลา  และสามารถเลือกวิธีได้อย่างหลากหลาย 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้ได้ทราบว่า  การใช้สมาร์ทโฟนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

นั้นสามารถท าได้จริงและมีทางเลือกที่หลากหลาย มีข้อดีมากมาย และสามารถเลือกวิธีการพัฒนาทักษะ            

ให้เหมาะสมกับตนเองได้ตามต้องการ 

 

 



25614040 
การรักษาสุขภาพสายตาจากการลดใช้สื่อเทคโนโลยี 

นายภราดร  ด าเนินผล            
 น.ส. นภาพรรณ  ชุยรัมย์   
 น.ส. อนัญพร  รัตนสกุล       

 น.ส. ทิพนาถ  พุทธา           
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/8 

 

จากประเด็นสนใจเรื่อง  “การรักษาสุขภาพสายตาจากการลดใช้สื่อเทคโนโลยี”  เพ่ือศึกษาปัญหาและการ

แก้ไขปัญหา  เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้สื่อเทคโนโลยีกันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ  

คอมพิวเตอร์  แท็บเล็ต ฯลฯ  และผู้ที่ใช้งานมีอยู่หลากหลายวัยและอายุทั้งในเด็กก่อนเข้าเรียน  เด็กวัยเรียน  

วัยรุ่น  วัยท างานและวัยชรา  และลักษณะของผู้ที่ใช้สื่อเทคโนโลยีมีความเสี่ยงสูง  เพราะจะใช้อย่างไม่ระมัดระวัง 

ทั้งในขณะเวลาเดินอยู่บ้าน  ขณะเดินตามที่สาธารณะ  และเวลาขณะก าลังขับรถ  เป็นต้น  ซึ่งอาจก่อให้เกิด

อุบัติเหตุได้จึงไม่เหมาะที่จะเล่นตลอดเวลา  หรือแม้กระทั่งเด็กในวัยเรียนแอบเล่นโทรศัพท์ในขณะเรียน           

และในเวลาท ากิจกรรม  จึงส่งผลให้เด็กเหล่านี้เสียเวลาในการเรียนไปอย่างเปล่าประโยชน์  เพราะฉะนั้นจึงอยาก 

ที่จะท าศึกษาเรื่องนี้ขึ้นมา  เพ่ือแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาเบื้องต้นและลดบุคลากรที่เป็นโรคทางสายตาให้ได้มากท่ีสุด  

จากนั้นจึงรณรงค์การลดใช้สื่อเทคโนโลยี  เพ่ือน าเวลาว่างไปใช้ให้เกิดประโยชน์  เช่น ไปเดินเล่นหรือวิ่ง  

ที่สวนสาธารณะ  ไปว่ายน้ า  ท ากิจกรรมต่างๆ กับครอบครัว  อ่านหนังสือ  เล่นกีฬา ฯลฯ  เป็นต้น  ดังนั้นการ    

ใช้สื่อเทคโนโลยี  โดยไม่มีการป้องกันอาจเกิดผลเสียมากมาย  เพราะแสงสีฟ้าที่ออกมาจากหน้าจอของสื่อ

เทคโนโลยีมี  7  สี  (สีแดง ม่วง ส้ม เหลือง ฟ้า คราม และเขียว)  แสงสีฟ้าเป็นสีที ่ให้ความสว่างมากที่สุด  

ขณะเดียวกันก็ท าให้ดวงตาเป็นอันตรายได้มากที่สุด  แต่ไม่ได้หมายความว่าสีอื่นๆ จะปลอดภัยต่อดวงตา      

ต้องเรียกว่าทุกสีสามารถท าลายจอประสาทตาได้ทั้งหมดและส่งผลต่อสายตา  คือ  ปวดตา  ตาแห้ง  ตาพร่า  

น้ าตาไหล ฯ และโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือ  โรคจอประสาทตาเสื่อม (Age-Related Macular Degeneration : AMD)   

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้ได้ทราบว่า  การใช้สื่อเทคโนโลยีนั้นมีผลกระทบอย่างมาก

ต่อสายตาหากขาดการป้องกันแล้วจะท าให้สุขภาพสายตาเสื่อมลง  จึงได้ท าการศึกษาเรื่องนี้ขึ้นมา  เพ่ือหาวิธี

ป้องกันทางสายตาและลดปริมาณการเสื่อมสภาพทางสายตา  เพราะในปัจจุบันนี้มีประชากรที่ใช้สื่อเทคโนโลยี

เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 



25614041 

การศึกษาความแตกต่างของหลักสูตรไทยกับฟินแลนด์ 
 

นายสุเมธี  วิเวก 
นางสาวพัชรินทร์  เทพศรี 
นางสาวภัชราวดี  นุ่นเกิด 

นางสาวกุลิสรา  ไชยคิรินทร์ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 

 
           จากประเด็นที่สนใจเรื่อง  “การศึกษาความแตกต่างของหลักสูตรไทยกับฟินแลนด์”  จนน าไปสู่การ                     
ตั้งค าถามว่า  “ท าไมประเทศฟินแลนด์ถึงมีการศึกษาที่ดีกว่าประเทศไทย”  ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้มาจากการสังเกต
ว่าท าไมการศึกษาในปัจจุบันนี้ของประเทศไทยถึงมีการศึกษาที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพน้อยลง               
จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นอะไรบ้างที่น าไปสู่การศึกษาของไทยที่มีประสิทธิภาพน้อยลง      
จึงท าให้เกิดการศึกษาหาความรู้   เพ่ือพัฒนางานไปสู่จุดมุ่งหมายซึ่งก็คือการหาประเด็นการศึกษาของทั้งสอง
ประเทศนั้นก็คือประเทศไทยและประเทศฟินแลนด์  โดยอาศัยวิธีการศึกษาหาความรู้ด้วยการค้นหาข้อมูล              
ทางอินเตอร์เน็ต  และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุดมาใช้ในการท างานครั้งนี้ 
 

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสรุปองค์ความรู้ได้ว่า การที่ประเทศไทยมีการศึกษาที่มี
ความก้าวหน้าช้ากว่าประเทศฟินแลนด์คือ  1) ประเทศฟินแลนด์มีจ านวนประชากรที่น้อยกว่าประเทศไทย         
จึงท าให้การสอนหรือการให้ความรู้ได้ทั่วถึงมากกว่าประเทศไทย  2) การที่ประเทศไทยมีจ านวนชั่วโมงเรียนต่อวัน
มากกว่าประเทศฟินแลนด์  3) ประเทศฟินแลนด์มีการจัดหลักสูตรให้ผู้ เรียนที่ดีกว่าของประเทศไทย                    
4) ปัจจัยต่างๆ ทางการศึกษา  เช่น  สภาพแวดล้อม  สังคม  และวัฒนธรรม  เป็นต้น  5) ประเทศไทยไม่สนับสนุน
ให้ลูกเรียนในสิ่งที่ชอบโดย  ดังนั้นทั้ง 5 ปัจจัยเหล่านี้จึงท าให้เกิดปัญหาทางการศึกษา  ซึ่งส่งผลกระทบ                               
ต่อการศึกษาของประเทศไทย  ด้วยเหตุนี้จึงเกิดข้อสงสัยว่าจะท าอย่างไรให้ประเทศไทยมีการศึกษาที่เทียบเท่า             
กับประเทศฟินแลนด์  ซ่ึงปัญหานี้ไม่อาจหยุดได้ง่ายจึงยังต้องศึกษาหาสาเหตุและพัฒนาต่อไป 
 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถามได้ว่า  “ท าไมประเทศฟินแลนด์                
ถึงมีการศึกษาที่ดีกว่าของประเทศไทย”  และได้ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของประเทศทั้งสองประเทศ            
ทีม่ีความแตกต่างกัน 

 



โรคเครียดเปลี่ยนแปลงได้ 
 

                                                                                           นายฐิติพงษ์            วิวาสุข 

                                                                                           นายศตวรรษ           ทองส่งโสม 

                                                                                           นางสาวบุณยาภรณ์   ได้พร 

                                                                                           นางสาวจิตรลดา       อยู่เล็ก 

                                                                                           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 

 

 จากประเด็นสนใจเรื่อง “โรคเครียดเปลี่ยนแปลงได้” น าไปสู่การตั้งค าถามว่า “ภาวะโรคเครียด

สามารถลดลงได้อย่างไร” ซึ่งประเด็นสนใจนี้ได้มาจากการสังเกตพฤติกรรมของคนรอบข้าง โดยเฉพาะเพ่ือน

นักเรียนจ านวนหนึ่งที่มีภาวะความเครียดสูง จนอาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดหลาย ๆ อย่าง เช่น การท า

ร้ายตัวเอง มีอารมณ์ก้าวร้าว จนไปถึงการฆ่าตัวตายเนื่องจากความเครียดที่มีมากจนเกิดเหตุ เป็นต้น จึงท าให้

เกิดการศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาต่อยอดไปสู่จุดมุ่งหมาย คือ การช่วยลดความเสี่ยงของผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากภาวะโรคเครียด โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต สอบถามผู้รู้ และการรวบรวมข้อมูล

จากการสัมภาษณ์ ผู้ที่มีภาวะโรคเครียด รวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานครั้งนี้ 

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า ภาวะโรคเครียดในวัยเรียน 

สามารถเยียวยารักษาหรือบรรเทาอาการให้ลดลงได้ โดยการใช้เวลาว่างท ากิจกรรมที่ผ่อนคลาย ได้รับก าลังใจ

และการดูแลจากคนรอบข้าง รวมไปถึงการปรึกษาจิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเหตุนี้จึงน าความรู้เพ่ือศึกษา

และพัฒนาสู่จุดมุ่งหมายในการช่วยลดความเสี่ยงต่อผลกระทบต่าง ๆ ที่ เกิดจากภาวะความเครียด              

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในครั้งนี้ ท าให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจในภาวะโรคเครียดมากขึ้น ซึ่งท าให้

สามารถปรับตัวเข้าหาผู้ที่มีภาวะโรคเครียดและสามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองในครั้งนี้ ท าให้สามารถตอบค าถาม “ภาวะโรคเครียดสามารถ

ลดลงได้อย่างไร” และมีความรู้เกี่ยวกับโรคเครียดมากขึ้น น ามารวบรวมและเผยแพร่ เพื่อให้เกิดประโยชน์และ

สร้างองค์ความรู้แก่ผู้ที่สนใจมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

25614108 



 
 

25164011 

การหารายได้จาก  Twitch 

      นาย ปัญญาภัส    แสงอรุณ    

    นาย วีรชิต  ควรสมาคม           

      นางสาว ทิพากร วงค์ฝ่ายแดง   

    นางสาว พรหมพร  ธงทอง    

                          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 

 ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีส่วนกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่มากข้ึน การเรียน

การสอนในปัจจุบันจึงเปลี่ยนสภาพไปค่อนข้างมาก ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประกอบ การ

เรียนการสอนท าให้ ปัจจุบันมีแหล่งความรู้เกิดขึ้นมากมาย การเรียนรู้สมัยใหม่ต้องใช้เวลาน้อย เรียนรู้ได้เร็ว   

มีการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรต่างๆร่วมกัน รวมถึงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันด้วย     

จึงต้องท าให้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันตอบสนองต่อการประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนได้เป้น 

อย่างดี 

 ในยุคปัจจุบัน โลกได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์อาชีพหลายอาชีพเกิดใหม่ได้เพราะ

การพัฒนาของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับกระแส

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยมีค าถามว่า Twitch คืออะไร เราจะสามารถหารายได้จาก Twitch ได้อย่างไร 

และท าไม Youtuber ส่วนใหญ่ถึงหันมาใช้งาน Twitch เพ่ือดึงดูดความสนใจของเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ให้ความ

สนใจเกี่ยวกับการหารายได้จาก Twitch ความเป็นอยู่ของผู้ประสบความส าเร็จในการหารายได้ด้วย Twitch 

โดยเฉพาะแถบยุโรป 

 ผู้คนได้เล็งความส าคัญของการสร้างสร้างรายได้ให้กับตนเอง จึงน า Twitch เป็นส่วนหนึ่งในการหา

รายได้ เช่น Mr.Heart Rocker ( Youtuber คนแรกที่มีผู้ติดตาม 1 ล้าน subscribe ) ได้เห็นถึงความส าคัญ

ของ Twitch ว่ามันคือเว็บส าหรับถ่ายทอดสดให้แก่เกมและอ่ืนๆรวมถึงการโฆษณาแฝงในเว็บไซต์หรือในสื่อ

ต่างๆใน YouTube ในขณะที่ YouTube จะเน้นความหลากหลายของเนื้อหาของคลิปเป็นจุดขายในการ

บริการ ภายใต้แนวคิดว่า  

 



 
 

 

“ เราเชื่อว่าทุกคนควรมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดเห็น และโลกใบนี้จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นเมื่อทุกคนรับฟังและ

ร่วมสร้างสร้างชุมชนผ่านเรื่องราวต่างๆ ” แต่เนื่องจากการที่ YouTube มีนโยบายในเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ซึ่ง

รุนแรงมาก อาทิเช่น ปฏิบัติตามนโยบาย YPP ซึ่งการขอลิขสิทธิ์บริษัทต่างๆ จะต้องมีส่วนแบ่งในการมีรายได้ 

เช่น Ninetender Creator Program จะไม่ยอมให้คนเล่นแล้วอัพโหลดแล้วลง YouTube เลยเด็ดขาด

นอกจากเสียจากการ ที่ลงสมัคร Ninetender Creator Program จะท างานโดยการที่ Ninetender แค่ 42% 

และมีการจ ากัดสิทธิ์เกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก 

 กล่าวโดยสรุป การหารายได้จาก Twitch เกิดจากการที่มีโฆษณาในเว็บไซต์ การบริจาคผู้รับชมได้ เงิน

จากสปอนเซอร์ ซึ่งเป็นจริงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

25164012 

การใช้ชีวิตของคนตาบอด 

             นางสาววรรณนิสา โครกกรวด   

        นางสาวโสมวรรณ มูสิกะ   

        นางสาวอินทิรา ประคองใจ  

        นางสาวกนกกร ศรีจ าปา   

        นางสาวศิวัชญา ศุทยาลัย   

                          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 

 จากประเด็นที่เราสนใจในการใช้ชีวิตของคนตาบอด ในการศึกษาค้นคว้าของเรานี้เป็นประเด็นที่

น่าสนใจมากในสังคมไทย เพราะคนส่วนมากมักจะเห็นแก่ตนเองไม่ค่อยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บางคนเห็นแต่

ก็ไม่เคยช่วยเหลือกัน ท าให้สังคมเราด้อยพัฒนา จึงได้ท าแบบสอบถามมาให้ประเมิน 

 จากการแสวงหาความรู้ในการใช้ชีวิตของคนตาบอดท าให้ได้รู้ถึงการด าเนินชีวิต เช่น การท างาน          

การเดินทาง การปฎิบัติภารกิจส่วนตัว ซึ่งท าให้เกิดผลดีและเสียต่อผู้พิการทางสายตา แม้จะเกิดอุปสรรคมาก

เท่าใดกส็ู้และผ่านมาได้ตลอด  ซึ่งท าให้เกิดความช่วยเหลือ ผู้พิการทางสายตาก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคนปกติที่มี

สายตาและร่างกายครบถ้วน แต่ผู้พิการทางสายตายังมีความมานะและพยายามที่จะต่อสู้ มีสิทธิเท่าเทียมกับ

คนปกติ ท าให้สังคมไทยมีการช่วยเหลือกันและไม่เห็นแก่ตัวถ้าเราป็นผู้พิการทางสายตาบ้างเราก็จะรู้ถึงความมี

อุปสรรคบางอย่างแต่เราก็ต่อสู้พ้นมาได้ และท่ีส าคัญเราควรมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม 

      ผลประเมินสรุปได้ว่า คนส่วนมาก 60 เปอร์เซ็น  ให้ความร่วมมือและสะดวกที่จะช่วยเหลือ เช่น การ

พาข้ามถนน การเดินทาง การใช้ชีวิต และอีก 40 เปอร์เซ็น ให้ความร่วมมือปานกลาง และท าให้ตอบค าถามได้

ว่าการใช้ชีวิตของคนตาบอดหรือผู้พิการทางสายตานั้นเป็นเช่นไรอีกด้วย 

 

 

 



 
 

 

25164013 

ประเทศญี่ปุ่น 

                                                                                 นางสาวจิรัชญา รุ่งเรือง                            
                               นางสาวณัฐหทัย งามสอาด                                            
                   นางสาววชิราภรณ์ เทียมกระโทก   
                    นางสาวชนากานต์ แก้วศรี  
 

                                           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8                                                 

 จากประเด็นสนใจเรื่อง “ประเทศญี่ปุ่น” จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า “ความเป็นมาของประเทศญี่ปุ่น

เป็นอย่างไร” ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้มาจากการที่เราเรียนภาษาญี่ปุ่นและชื่นชอบในประเทศญี่ปุ่น จึงเกิดความ

สนใจที่จะแสวงหาความรู้เรื่องประเทศญี่ปุ่นเพื่อน าไปสู่การหาว่าความเป็นมาของประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างไร ท า

ให้เกิดการศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนางานไปจุดมุ่งหมายคือได้รู้ถึงความเป็นมาของประเทศญี่ปุ่น โดยอาศัยวิธี

การศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุดมาใช้ในการท างานครั้งนี้ 

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่าความเป็นมาของประเทศ

ญี่ปุ่นคือ วัฒนธรรมยุคหินเก่าประมาณ 30,000 ปีก่อน ค.ศ. เป็นหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์บนกลุ่มเกาะ

ญี่ปุ่นครั้งแรกเท่าท่ีทราบ หลังจากนั้นเป็นยุคโจมงเมื่อประมาณ 14,000 ปีก่อน ค.ศ. ที่มีวัฒนธรรมนักล่าสัตว์

หาของป่ากึ่งอยู่กับที่ยุคหินกลางถึงยุคหินใหม่ ซึ่งมีลักษณะโดยการอาศัยอยู่ในหลุมและเกษตรกรรมเรียบง่าย 

รวมทั้งบรรพบุรุษของชาวไอนุและชาวยะมะโตะร่วมสมัยด้วย เครื่องดินเผาตกแต่งจากยุคนี้ยังเป็นตัวอย่าง

เครื่องดินเผาเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งที่ยังเหลือรอดในโลกด้วย ประมาณ 300 ปีก่อน ค.ศ. ชาวยะโยะอิเริ่มเข้าสู่หมู่

เกาะญี่ปุ่น ผสมผสานกับโจมอน ยุคยะโยะอิซึ่งเริ่มตั้งแต่ประมาณ 500 ปีก่อน ค.ศ. มีการริเริ่มการปฏิวัติอย่าง

การท านาข้าวเปียก เครื่องดินเผาแบบใหม่ และโลหะวิทยาที่รับมาจากจีนและเกาหลี 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถาม “ความเป็นมาของประเทศญี่ปุ่น

เป็นอย่างไร”และมีความรู้เรื่องของประเทศญี่ปุ่น สามารถน าความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ 

 

 



 
 

 

25614014 

ประโยชน์และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันจากเกม 

               นายฌานพล  หัสคุณ              

                 นางสาวนพวรรณ  สิทธิถาวร

                           นางสาวกัญญ์วรา แซ่ตั้ง    

          นางสาวอริสา เจริญศรี   

                                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 

 จากประเด็นประโยชน์และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันจากเกม หัวข้อการศึกษาค้นคว้าของเรา    

จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า “การเล่นเกมจะมีประโยชน์ต่อเราหรือ” ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก        

เนื่องจากสังเกตได้ว่าคนไทยส่วนใหญ่หรือผู้ใหญ่ในบ้านเราไม่ค่อยที่จะสนับสนุนเรื่องการเล่นเกมซักเท่าไหร่ 

ดังนั้นเราจึงจะมาหาค าตอบให้ทุกคนได้รับรู้ว่าการเล่นเกมก็มีประโยชน์เหมือนกัน ด้วยการที่เราจะ ทดลองเล่น

เกมต่าง ๆ เช่น FIFA ROV Stardew Vally และเกมอ่ืนๆอีกจ านวนหนึ่ง โดยอาศัยวิธีการทดลองเล่นหรือ

ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการท างานครั้งนี้ 

 จากการแสวงหาความรู้ และการทดลองเล่นเกมผ่านกระบวนการดังกล่าวแล้ว สามารถสรุปองค์

ความรู้ว่าการเล่น ROV นั้นท าประโยชน์ให้กับเราเช่นความสามัคคีกับเพ่ือนร่วมทีม การท างานกันเป็นทีม    

ต่อด้วยเกม FIFA ได้ประโยชน์จากการคิดวางแผนและการคาดเดาเหตุการณ์ต่าง ๆ จากการที่ผู้เล่นจะต้อง

บังคับตัวนักบอลแล้วท าประตูให้ได้ เป็นการฝึกทักษะทางสมองในหลายๆ ด้าน 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและเพ่ือนๆในกลุ่มครั้งนี้ ท าให้สามารถตอบค าถามว่า              

“เกมนั้นมีประโยชน์กับเราหลายๆด้านในทางความคิดสติปัญญาและร่างกายเราด้วย” 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท ำไมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  4  ถึงใช ้ I-phone มำกกว่ำโทรศัพท์รุ่นอ่ืน 
 

น.ส.ภัทรนันต์ สระแก้ว 
                                                                                                    น.ส.จิตติมา พลูจวง 

 น.ส.จิราวรรณ ค าภู 
 น.ส.พรพิชชา แซ่เล้า 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 
 

     จากประเด็นที่สนใจเรื่อง "ระบบ iOS และandroid" สมาชิกในกลุ่มสังเกตเห็น เด็กนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ใช้ I-phone กันมาก จึงตั้งเกิดค าถามว่า "ท าไมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ถึงใช้              
I-phone มากกว่าโทรศัพท์รุ่นอื่น ๆ เราจึงจะหาสาเหตุและอาจจะเป็นทางเลือกให้ส าหรับผู้ที่ต้องการเลือกซ้ือ
โทรศัพท์โดย จะน าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาเปรียบเทียบกัน และสอบถามผู้ใช้ I-phone และรุ่นอ่ืนๆ 
      ios คือระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์พกพา (สมาร์ตโฟนแท็บเลตคอมพิวเตอร์) พัฒนาและจ าหน่ายโดย
แอปเปิล (บริษัท) เปิดตัวครั้งแรกในปี 2007 เพ่ือใช้บนไอโฟน และได้มีการพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือใช้บนอุปกรณ์
พกพาอ่ืนๆ ของแอปเปิล เช่น ไอพอตทัช (ในเดือนกันยายน 2007), ไอแพต (ในเดือนมกราคม 2010), ไอแพต 
มินิ (พฤศจิกายน 2012) และ แอปเปิลทีวี รุ่นที่ 2 (ในเดือนกันยายน 2010) ไอโอเอสแตกต่างจากวินโดวส์โฟ
นของไมโครซอฟท์และแอนดรอยด์ (ระบบปฏิบัติการ)ของกูเกิ้ล ตรงที่แอปเปิลไม่อนุญาตให้น าไอโอเอสไป
ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ของแอปเปิ้ล 
     Android คือ ระบบปฏิบัติการส าหรับอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเลตคอมพิวเตอร์ 
เน็ตบุ๊ก ท างานบนลินุกซ์ เคอร์เนล เริ่มพัฒนาโดยบริษัทแอนดรอยด์ (อังกฤษ: Android Inc.) จากนั้นบริษัท
แอนดรอยด์ถูกซื้อโดยกูเก้ิล และน าแอนดรอยด์ไปพัฒนาต่อ ภายหลังถูกพัฒนาในนามของ Open Handset 
Alliance[2] ทางกูเกิ้ลได้เปิดให้นักพัฒนาสามารถแก้ไขโค้ดต่างๆ ด้วยภาษาจาวา และควบคุมอุปกรณ์ผ่านทาง
ชุด Java libraries ที่กูเกิ้ลพัฒนาขึ้น 
      สรุปแล้วระบบios นั้น มีข้อดีคือ ดีไซน์หรูหรา ความเสถียรดีมาก เชื่อมต่อง่าย แอพเยอะ ระบบ
ป้องกันดีเยี่ยม ข้อเสียคือ ซับซ้อน การใช้งานอาจจะยุ่งยาก และมีราคาแพงระบบ  android ข้อดีคือ ราคาถูก 
สามารถอัพเดทระบบได้เอง ใช้งานสะดวก เป็นโปรแกรมเสรี ข้อเสียคือไม่สามารถปิด  Process เองได้ 
คุณภาพกล้องขึ้นอยู่กับราคาด้วย แต่ส่วนมากจะสู้iosไม่ได้ ไม่ค่อยเสถียร 
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ท ำไมกำรศึกษำไทยจึงไม่ใช้ระบบ Entrance 
 

นายฉัตริน หวังโพธิ์ 
นายโกสินทร์ หินขาว 

นางสาวณัฐณิชา ชอบกล้า 
นางสาวจิราวรรณ เจ้าวรรณะ 
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 

 
       จากประเด็นสนใจในเรื่อง “TCAS กับ Entrance”จนน าไปสู่ค าถามว่า “ท าไมการศึกษาไทยจึงไม่ใช้
ระบบ Entrance”ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้มาจากการสังเกตการศึกษาของทุกปี นักเรียนที่มีความรู้ถึงระดับ ม.6 
หรือเที่ยบเท่าคือจบหลักสูตรเท่านั้นจะสามารถสอบได้เพราะฉะนั้นทุกคนมีความรู้ในระดับเท่ากันหมดต่างกัน
ที่ความขยันความเก่งความสามารถของแต่ละคนเท่านั้น 
       จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่าระบบ Entrance กับ TCAS 
มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไปเช่น ระบบ TCAS ยังมีการสอบเข้า 5 รอบแต่ระบบ Entrance เป็นการ
สอบได้แค่ครั้งเดียวซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าท าไมการศึกษาไทยถึงยกเลิกการใช้ระบบ  Entranceแต่กลับมาใช้ระบบ 
TCAS แทน 
       สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถหาค าตอบ “ท าไมไม่ใช้ระบบ Entrance”และมี
ความรู้ระบบการศึกษา สามารถเผยแพร่ให้ประโยชน์และความรู้แก่ผู้สนใจ 
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ค่านิยมและความพึงพอใจในยี่ห้อโทรศัพท์ 
 

นายวันชัย   บุญยินทุ 

นายปุญญกันต์   บุญแจ่ม 

นายไกลกังวล   พูลสวัสดิ ์

นางสาวรุจิรัตน์   ยาหอม 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 

 

จากประเด็นที่สนใจเรื่อง การเลือกซื้อโทรศัพท์จนน าไปสู่ค่านิยมและความพึงพอใจในการเลือกซ้ือ
โทรศัพท์ประเด็นที่สนใจนี้เกิดจากการสงสัยและตั้งค าถามว่านักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เลือกซื้อและใช้งานโทรศัพท์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้ออย่างไร   คณะผู้จัดท าจึงสนใจแสวงหา
ความรู้เกี่ยวกับโทรศัพท์เช่นฟังก์ชั่นการใช้งานของโทรศัพท์จุดเด่นต่างๆของยี่ห้อโทรศัพท์ที่หลากหลายเพ่ือ
น าไปเผยแพร่  โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ตและแบบสอบถามเพ่ือน าความรู้มาใช้ในการ
ค้นคว้าครั้งนี้ 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านระบบ PDCA  จึงสามารถสรุปองค์ความรู้ว่าการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ
ตามค่านิยมภายใต้หัวข้อค่านิยมความพึงพอใจในการเลือกซ้ือยี่ห้อโทรศัพท์ของนักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยาใน
พระอุปถัมภ์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นั้นเลือกซ้ือโทรศัพท์จากองค์ประกอบโดยรวมของโทรศัพท์แต่ละยี่ห้อว่ามี
การใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์ของตนหรือไม่ รวมถึงเรื่องของดีไซน์ของ Product ว่าดูดีหรือมีความดึงดูดให้
ใช้มากน้อยเพียงใด และยังมีเรื่องของความชัดของกล้องถ่ายรูปความจุหน่วยความจ าและแบตเตอรี่  

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถามค่านิยมและความพึงพอใจในการ
เลือกซื้อโทรศัพท์และมีความรู้หรือข้อเสนอแนะในการเลือกซ้ือโทรศัพท์ ให้ผู้ที่สนใจได้รู้และได้ประโยชน์อีก
ด้วย 
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การไปเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศส่งผลตอ่การเรียนในอนาคต 
 

         นางสาวบุณยวีร์        งามจี ้

         นางสาวปิยวรรณ    มณีนิล 

         นางสาวพาณิภัค     รัตนมงคล 

         นางสาวธิติมา         ไชยบอน 

                         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 

 

 จากประเด็นสนใจเรื่อง “การไปเรียนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ” จนน าไปสู่การตั้งค าถาม

ที่ว่า “การไปเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศส่งผลต่อการเรียนในอนาคตหรือไม่ อย่างไร”  ซึ่งประเด็นที่สนใจนั้น

มาจากการสังเกตจากการประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียนและการเห็นตัวอย่างจริงจากรุ่นพ่ีที่เป็นนักเรียน

แลกเปลี่ยน จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาถึงประโยชน์ของการไปเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ เพ่ือน าข้อมูล

และความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้กับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องดังกล่าว  โดยทางผู้จัดท าอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้า

สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การสัมภาษณ์นักเรียนแลกเปลี่ยนที่มีประสบการณ์จริง รวมถึงการน าวงจร

คุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานครั้งนี้อีกด้วย 

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการที่กล่าวมาในข้างต้น สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า การไป

เรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศนั้นมีผลต่อการศึกษาในอนาคต เพราะนักเรียนที่ไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ

จะต้องเรียนในระดับชั้นเดิมอีก 1 ปีการศึกษาเมื่อกลับมาที่ประเทศไทย เพ่ือให้จบการศึกษาในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย แต่อาจมีความแตกต่างกันไปตามโครงการแลกเปลี่ยนในแต่ละสถาบัน  อย่างไรก็ดี 

นักเรียนแลกเปลี่ยนจะมีประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ การดูแลตนเอง และทักษะทางภาษานั้น ๆ 

เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นข้อได้เปรียบในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการท างานต่อในอนาคตได้

เช่นเดียวกัน 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถามที่ว่า “การไปเรียนแลกเปลี่ยน

ต่างประเทศมีผลต่อการเรียนในอนาคตหรือไม่ อย่างไร” ได้  ท าให้คณะผู้จัดท ามีความรู้เรื่องการไปแลกเปลี่ยน

ต่างประเทศ และสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์แก่ผู้ที่มีความสนใจในประเด็นต่าง ๆ อย่าง

ครอบคลุมอีกด้วย 
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ท าไมผู้ใช้งานทวิตเตอร์ถึงแสดงความเห็นไดอ้ย่างเสร ี
 

                นางสาวจันทร์ศิณ ี    ตุ่นเฮ้า 

                นางสาววราภรณ ์    บุญศักดิ์ 

                นางสาวจอมขวัญ    ขุนพิทักษ์ 

                นางสาววราภรณ ์    ธนูทอง 

                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 

 

 จากประเด็นสนใจเรื่อง “การแสดงความคิดเห็นในทวิตเตอร์ (Twitter)” จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า 

“ท าไมผู้ใช้งานทวิตเตอร์ถึงแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี”  ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้มาจากการสังเกตว่าผู้ใช้งาน

ทวิตเตอร์ส่วนใหญ่นั้นจะสามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกไปได้อย่างอิสระและเน้นการแสดงออกทาง

ความคิดมากกว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้

เรื่องการแสดงความคิดเห็นผ่านทวิตเตอร์ เพ่ือให้รู้ถึงเหตุผลว่าท าไมผู้ใช้ส่วนใหญ่ในทวิตเตอร์ถึงเลือกที่จะ

แสดงความคิดเห็นออกไปอย่างเสรี อันมีความแตกต่างจากวิธีการใช้สังคมออนไลน์ (Social Media) แบบอื่น ๆ       

โดยผู้จัดท าอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลจาก

ผู้ใช้งานทวิตเตอรจ์ริง  รวมทั้ง มีการน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานครั้งนี้ 

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า การที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์

สามารถแสดงความคิดเห็นออกไปได้อย่างเสรี เพราะแอปพลิเคชั่น (Application) ดังกล่าวไม่บังคับหรือมุ่งเน้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป  ผู้ใช้งานสามารถเลือกจัดการหน้าโปรไฟล์ (Profile) ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว

ของตนเองได้  และทวิตเตอร์สามารถตั้งค่าให้บัญชีผู้ใช้ (User account) เป็นแบบส่วนตัวได้ ท าให้มีความเป็น

ส่วนตัวมากกว่าแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ  อีกท้ัง การสมัครใช้งานทวิตเตอร์ไม่จ าเป็นจะต้องใช้อีเมล์  ท าให้การเข้าถึง

ข้อมูลส่วนตัวเป็นไปได้ยากมากขึ้น และผู้ใช้งานส่วนใหญ่มักจะมีบัญชีผู้ใช้ลับที่ไม่เปิดเผยให้คนใกล้ตัวรู้ได้อีก

ด้วย รวมถึงในแอปพลิเคชั่นทวิตเตอร์ยังมีการใช้งานที่เรียกว่า แฮชแท็ก (Hashtag) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เน้น

หัวข้อ หรือประเด็นส าคัญ โดยเมื่อผู้ใช้งานติดสัญลักษณ์ # (แฮชแท็ก) แล้วก็จะท าให้ข้อความที่ทวีตออกไป 

ถูกจัดกลุ่มให้อยู่รวมกันกับข้อความอ่ืน ๆ ที่ใช้แฮชแท็กเดียวกัน อันเกิดเป็นความสะดวกในการค้นหา         

และการแลกเปลี่ยนความคิด และทวิตเตอร์ไม่มีการปิดกั้นทางการแสดงความคิดเห็น สาเหตุเหล่านี้จึงเป็น

เหตุผลว่าท าไมผู้ใช้งานทวิตเตอร์ถึงเลือกที่จะแสดงความคิดเห็นออกไปได้อย่างเสรี 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถามที่ว่า “ท าไมผู้ใช้งานทวิตเตอร์ถึง

แสดงความเห็นได้อย่างเสรี” ตามท่ีกล่าวมาในข้างต้น และได้รู้วิธีการใช้งานของทวิตเตอร์จากผู้ใช้งานจริง 
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พฤติกรรมการใช้พลาสติก 

 

นายกฤตวิทย์  พิมพ์ท ามา 

นางสาวกิตติยา ไม่หวาดยุทธ 

นางสาววรษา  คุณทรฐิติ 

นางสาวสุจิตรตรา   ชูเชื้อ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 10  

 

 จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับถุงพลาสติก พบว่า ในประเทศไทยมีปริมาณการใช้ถุงพลาสติกจ านวน

มาก พลาสติกเป็นวัสดุที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น โดยการน าวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ เช่น น้ ามันปิโตรเลียม มาแยก

เป็นสารประกอบบริสุทธิ์หลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารประกอบระหว่างคาร์บอน (ถ่าน) กับก๊าซไฮโดรเจน 

เมื่อน าเอาสารประกอบแต่ละชนิดมาท าปฏิกิริยาให้มีลักษณะต่อกันเป็นเส้นสายยาว จะได้วัสดุที่มีสมบัติเป็น

พลาสติก พลาสติกที่เกิดจากสารประกอบที่ต่างกันจะมีสมบัติแตกต่างกันไปด้วย และพลาสติกบางชนิดอาจ

เกิดจากสารประกอบมากกว่า 1 ชนิดก็ได้  

เมื่อท าแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ถุงพลาสติก โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 100 คน พบว่า คนส่วนใหญ่ใช้

ถุงพลาสติกน้อยกว่า 5 ใบต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 68 เมื่อซื้อสินค้าปริมาณน้อยมักไม่ค่อยปฏิเสธการรับ

ถุงพลาสติกคิดเป็นร้อยละ 71 ส่วนในด้านความรู้คนส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวการใช้ถุงพลาสติกแต่ละประเภท 

ดังนั้นคณะผู้จัดท าเห็นว่าการรณรงค์เกี่ยวกับการใช้ถุงพลาสติกเป็นเรื่องส าคัญ เช่นโครงการ ท็อปส์

ชวนท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก งดแจกถุงหูหิ้วทุกวันที่  3 ของ

เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2561 พร้อมกัน 277 สาขาทั่วประเทศและโครงการ “ปฏิเสธถุง…ได้

บุญ” โดยซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย 
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การคุกคามทางเพศบนสังคมออนไลน์ 

นายศิรวัชร  ประเดิมวงศ์ 

นายจักรพงษ์  อาจฉกรรจ์ 

นายวิษณุกรณ์  เผ่าเต็ม 

นายวุฒิกริช  พันธ์ศรี 

                              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 

 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศบนสื่อออนไลน์ พบว่า  การคุกคามทางเพศ เป็นรูปแบบ

ของการแสดงออกด้วยเหตุแห่งเพศที่มี ลักษณะการกระท าในหลายรูปแบบและมีระดับความรุนแรงที่ แตกต่าง

กัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากระบบสังคมและวัฒนธรรมที่ชายเป็นใหญ่และปัญหาที่ขยายวงกว้างขึ้นในปัจจุบัน การ

คุกคามทางเพศเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคม มาเป็นเวลานาน ซึ่งที่ผ่านมามักไม่ได้รับความสนใจ จึงไม่ได้มี

การแก้ไขอย่างจริงจัง ผู้เสียหายไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งทางกฎหมายและสังคม การคุกคามทางเพศจึงถือเป็น

ปัญหาหนึ่งในสังคม แม้จะเป็นการกระท าที่อาจจะไม่ได้ส่งผลรุนแรงทางด้านร่างกาย แต่เป็นการล่วงเกิน

ทางด้านวาจา สายตา การกระท า รวมไปถึงการแสดงออกท่ัวไปที่มีลักษณะเข้าข่ายการคุกคามทางเพศ 

 เมื่อท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คนเพ่ือท าแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ

บนสื่อออนไลน์ พบว่า บนสื่อออนไลน์มักพบสื่อลามกต่าง ๆ ปรากฏขึ้นบนโซเชียลซึ่งง่ายต่อการเข้าถึ ง อีกทั้ง

คนส่วนมากมักได้รับข้อความหรือความคิดเห็นที่ถูกคุกคามบนสื่อโซเชียลคิดเป็นร้อยละ 63.3 ซึ่งเมื่อสอบถาม

ความคิดเห็นว่าสื่อออนไลน์นั้นเป็นสื่ออีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการคุกคามทางเพศหรือไม่พบว่าร้อยละ 80 

ขึ้นไปเห็นด้วยว่าสื่อออนไลน์เป็นเหตุให้เกิดการคุกคามทางเพศมากข้ึน 
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ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
 

                                      นายสิทธิพร  กลีบบัว 

นายธนากร  ตรีโสภา 

นางสาวณัฐสุวีร์  นาคชม 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 

 

 จากการศึกษาค้นคว้าเรื่อง E-waste ขยะอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท

มากยิ่งขึ้นส่งผลให้ขยะที่เกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมากขึ้นไปด้วย โดยจากการส ารวจความคิดเห็น

นั้นพบว่าคนไทยส่วนใหญ่นั้นมีความรู้ในเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างน้อยคิดเป็นร้อยละ 82  แต่ใน

ขณะเดียวกันปริมาณของขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็มีจ านวนเพ่ิมมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือซึ่งจัดเป็นอันดับ

ต้น ๆ ของขยะอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 58 รวมไปถึงคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊คที่ถูกทิ้งอย่างไม่ถูกวิธี

เช่นเดียวกัน ในประเทศไทยนั้นมีจ านวนขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างมาก ซึ่งขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็ นขยะที่                 

ไม่สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ ต้องมีการก าจัดอย่างถูกวิธีและมีการแยกประเภทอย่างถูกต้อง  หรือควร

มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการก าจัดอย่างถูกวิธี 

ดังนั้นทางคณะผู้จัดท าจึงต้องการดัดแปลงขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประโยชน์และสามารถน ากลับมาใช้

งานได้อีกครั้ง จึงน ามาประดิษฐ์เป็นสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน อาทิ เช่น นาฬิกา โคมไฟ เป็นต้น ทางคณะ

ผู้จัดท ายังหวังอีกด้วยว่าจะช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ลดลงไม่มากก็น้อย 

 
 



ก 
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วัยรุ่นไทยในปัจจุบันชอบอ่านหรือดูการ์ตูนประเภทใดมากที่สุด 
 

นาย เจตชนินท์ ฉัตรตระกูลชัย 
นางสาว ปฏิพร กงพาน 
นางสาว อารียา แสงลุน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 
 

จากประเด็นสนใจเรื่อง การ์ตูน จนน าไปตั้งค าถามว่า วัยรุ่นไทยในปัจจุบันชอบอ่านหรือดูการ์ตูนประเภท
ใดมากที่สุด ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้มาจากการสังเกตเพ่ือนๆ รอบตัวคณะผู้จัดท า ชอบอ่านหรือดูการ์ตูน ซึ่งเป็นเรื่อง
ใกล้ตัวของคณะผู้จัดท าเป็นอย่างมาก คณะผู้จัดท าจึงเกิดข้อสงสัย และอยากรู้ว่า นักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา ใน
พระอุปถัมภ์ฯ มีความสนใจในการ์ตูนประเภทไหนมากที่สุด เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจึงท าให้เกิดกระบวนการศึกษาหา
ความรู้เพ่ือให้ทราบถึงประเภทการ์ตูนต่างๆ และน าไปสู่กระบวนการส ารวจข้อมูล มีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยคณะผู้จัดท าได้อาศัยการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ คือ บทความทางอินเตอร์เน็ตต่างๆ และการสอบถามข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งคณะผู้จัดท าได้วิเคราะห์ข้อมูล
แต่ละส่วน โดยอาศัยหลักการ PDCA มาใช้ในครั้งนี้ 

จากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ทางคณะผู้จัดท าจึงสรุปได้ว่า ประเภทการ์ตูนในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกัน 
5 ประเภท ได้แก่ 1. การ์ตูนการเมือง 2. การ์ตูนข าขัน 3. การ์ตูนเรื่องยาว 4. การ์ตูนประกอบเรื่อง และ 5. การ์ตูน
มีชีวิต ซึ่งผลการสอบถามข้อมูล พบว่า นักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ร้อยละ 40 ชอบอ่านหรือดู
การ์ตูนประเภทข าขัน รองลงมา ร้อยละ 30 ชอบอ่านหรือดูการ์ตูนประเภทมีชีวิต ตามด้วย ร้อยละ 13 ชอบอ่าน
หรือดูการ์ตูนประเภทประกอบเรื่อง 

สรุปการศึกษาครั้งนี้ท าให้ทางคณะผู้จัดท าได้คลายข้อสงสัยว่า  นักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระ  
อุปถัมภ์ฯ มีความสนใจในการ์ตูนประเภทข าขันมากที่สุด และมีความรู้เรื่อง ประเภทของการ์ตูนและความนิยมใน
การอ่านหรือดูการ์ตูนของวัยรุ่นไทยมากข้ึน ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ประกอบการเลือกซ้ือสื่อสิงพิมพ์ประเภท
การ์ตูนเข้าห้องสมุดของโรงเรียน และอาจเป็นแนวทางในการเลือกใช้สื่อการเรียนสอนภายในโรงเรียน 
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การวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการศึกษาการแกไ้ขการพูดภาษาอังกฤษของคนไทย 

 

นางสาวสาวิตรี  ยังเต๊ะ              
นางสาวรจุิรา  รักษ์หริัญ          

นางสาวธิษณามดี  ธรรมฉวี                

นางสาวจันทภา  สังข์วังค์                                                                                     

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 

 

          การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาค้นคว้าสาเหตุว่าท าไมคนไทยถึงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ 
และเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาว่าท าไมคนไทยถึงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ โดยคณะผู้จัดท าได้ด าเนินการ
รวบรวมข้อมูล และคัดเลือกข้อมูลให้เพียงพอ เพื่อน าข้อมูลมาสรุปเป็นองค์ประกอบความรู้ ว่าท าไมคนไทยถึง
พูดภาษาอังกฤษไม่ได้  

          จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ของคนไทยส่วนใหญ่ไม่กล้า
สื่อสารกับชาวต่างชาติเพราะกลัวพูดไม่ได้ ในชีวิตประจ าวันในโรงเรียนหรือในสังคมไม่ค่อยมีการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ เราคิดว่าเรายังศึกษามาไม่ดีพอเลยยังไม่กล้าที่จะพูดกับชาวต่างชาติ หรือบางทีการที่เราเรียน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนอย่างเดียวก็ไม่สามารถท าให้เราเก่งภาษาอังกฤษได้ อาจมาจากปัจจัยต่างๆเช่น  
วิธีการสอนของครูแต่ละคนไม่เหมือนกัน หลักสูตรของแต่ละโรงเรียนต่างกัน ในสังคมโรงเรียนเราไม่ได้พูด
ภาษาอังกฤษ ท าให้เราไม่ได้อยากเรียนภาษาอย่างแท้จริง บางคนเรียนก็จริงแต่เรียนแต่หลักไวยกรณืมาก
เกินไปไม่เน้นพูดเน้นสอบมากกว่า ท าให้การพูดภาษาไม่ได้ดีเหมือนแกรมม่าร์ ในทุกวันนี้ทุกคนล้วนให้
ความส าคัญกับภาษาอังกฤษมากเพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่เราสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ มี
ประโยชน์มากมายที่เราไม่เคยรู้มาก่อน คนส่วนใหญ่จึงเริ่มหันมาเรียนภาษาอังกฤษ คณะผู้จัดท าจึงได้รวบรวม
วิธีแก้ปัญหาการพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ของคนไทยมาเพื่อให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีที่เรา
สามารถเรียนได้เองที่บ้านจากการดู Youtube, Google แหล่งความรู้จากเว็บไซต์ต่างๆทางอินเทอร์เน็ต 
เทคนิคการจ าค าศัพท์ที่ไม่น่าเบื่อ มีแอปพลิเคช่ันมากมายที่เราสามารถเสริมทักษะในการเรียนได ้ 

         อย่างไรก็ตามการเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างๆไม่ยากกว่าที่คิดถ้าเรามีเป้าหมายและตั้งใจที่
อยากจะพูดหรือเรียนภาษาอังกฤษที่แท้จรงิ ดังนั้นคนไทยจะสามารถมีความคิด ความกล้าที่จะพูดออกไป เราก็
มีความมั่นใจที่จะสื่อสารกบัชาวต่างชาติ การเรียนภาษาก็อยู่ที่ความตั้งใจของตัวเรา ไม่ว่าเราจะพยายามตั้งใจที่
จะเรียนแค่ไหนความส าเร็จก็อยู่ไม่ไกลเอื้อมมือของเรา 
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การวิเคราะห์สาเหตุว่าท าไมวัยรุ่นไทยถึงติดโซเชียลมิเดีย 

 

นายเบญจศักดิ์  ใจดีเย็น 

นางสาววริศรา  คล ้าด้า 

นางสาวขนิษฐา  พรหมบุตร 

นางสาวพรทกานต์  อ่อนนาค 

นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 

 

          การศึกษาในครั งนี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการติดโซเชียลทีมีผลต่อการใช้ชีวิตของ

วัยรุ่น และเพื่อศึกษาวิธีการแก้ปัญหาในการติดโซเชียลมิเดีย โดยคณะผู้จัดท้าได้ด้าเนินการรวบรวมข้อมูล และ

คัดเลือกข้อมูลให้เพียงพอ เพื่อนน้าข้อมูลมาสรุปเป็นองค์ประกอบความรู้ และใช้วงจรการท้างาน PDCA 

ส้าหรับการศึกษาค้นคว้าในครั งนี  

          จาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับวัยรุ่นไทยถึงติดโซเชียลมิเดีย พบว่า วัยรุ่นไทยส่วนมากจะติด

โซเชียลมิเดียและใช้เวลากับโซเชียลมิเดียนานถึง 12 – 15 ช่ัวโมงขึ นไป ซึ่งเป็นเวลานานเมื่อเวลาผ่านไปก็

อาจจะท้าให้เกิดโรคได้ โรคที่เกิดขึ นได้ เช่น โรคซึมเศร้าจากเฟสบุ๊ก ละเมอแชท โมโนโฟเบีย ฯลฯ ซึ่งอาจจะ

ท้าให้เกิดผลเสียต่อร่างกายการแก้ปัญหาคือการแบ่งเวลาและหาเวลาท้ากิจกรรมเมื่อว่างหรือเล่นกีฬาจะช่วย

ลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคได ้
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การท าศัลยกรรมเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในการท างาน 

 

นายปฐวี  เชยน่ิม  

   นายจาฮัว  ซู 

นางสาวบุญภา ตากอากาศ  

นางสาวเเพรวา สายโลหิต 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 

 

การศึกษาค้นคว้าในเรื่อง ศัลยกรรม  ในหัวข้อ “การท าศัลยกรรมเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการท างาน” 

เพราะในปัจจุบัน การท าศัลยกรรมมีผลต่อการเข้าท างาน อาธิเช่น อาชีพนางเเบบ นายเเบบ  พรีเซนเตอร์ 

หรืออาชีพที่ใช้หน้าตาในการประกอบอาชีพ จึงท าให้คณะผู้ชจัดท ามีความส่วนใจในหัวข้อนี้เป็นอย่างมาก  

ผลจากการศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับการท าศัลยกรรม  ในหัวข้อการศัลยกรรมเพื่อเพิ่มความั่นใจในการ

ท างาน พบว่าการท าศัลยกรรมเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการท างานมาก เพราะผู้คนในยุคปัจจุบันต่างต้องการ

พัฒนาในเรื่องของรูปร่างหรือหน้าตาเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเมื่อไปท างาน หรือไปสมัครงานเเละนายจ้าง 

ในปัจจุบัน หันมาสนใจในเรื่องของรูปร่างหน้าตาของพนักงานมากขึ้น อันเนื่องมาจากหน้าตา เป็นสิ่งที่สามารถ

ขายงานได้ หรือน าเสนองานได้ เพราะผู้คนที่รับชมหรือรับฝังก็ต่างดูหน้าตาของผู้เสนองานก่อนเสมอ อย่างไร 

ก็ตามหน้าตาเเละรูปร่างก็ยังไม่อาจสู้ความสามารถของบุคคลคนน้ันได้  
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การ Mix and Match เสื้อผ้า 

   

         นายปิยชาติ    เหล็กไหล 

         น.ส.วัชรภรณ์  เตปิน    

         น.ส.กีรนา  ชะโลปถัมภ ์  

         น.ส.จิรัฌา สุขสมธรรม    

        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4/10 

 

 กลุ่มของข้าพเจ้าสนใจเร่ืองการ Mix and Match เส้ือผ้า เพราะการจัดการรูปแบบชุดของเสื้อผ้า

ให้เข้ากันของเเต่ละบุคคลนั้นมีความเเตกต่างกัน เเต่ละบุคคลก็มีสไตล์การเเต่งตัวท่ีไม่เหมือนกัน ปัจจุบัน

ก็มีเสื้อผ้าในรูปเเบบต่างๆท่ีท าออกมาเเล้วพร้อมท่ีจะให้พวกเราน าไป Mix and match ได้หลากหลาย

สไตล์ตามความชอบของเเต่ละบุคคล เเต่ถึงเเม้ว่าในปัจจุบันจะมีเสื้อผ้าให้เลือกซื้อมากมาย เเต่ก็ยังมี

บุคคลท่ีไม่สามารถจัดชุดเสื้อผ้าให้เข้ากันได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และบุคลิกของตนเอง กลุ่ม

ของข้าพเจ้าจึงสนใจท าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสืออินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ 

โดยมีการท างานอย่างรอบคอบโดยใช้กระบวนการ PDCA  มาเป็นหลักการในการท างาน คือ มีการ

วางแผนในกาท างานให้ดี แล้วจึงลงมือค้นคว้าหาข้อมูล น าข้อมูลท่ีหามาได้มาตรวจสอบความถูกต้อง

และพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า เส้ือผ้าที่ใส่แล้วดูดี คือ เส้ือผ้าที่เรียบร้อย ไม่ยับ สะอาดไม่มีคราบ ซึ่ง

หากใส่เสื้อผ้าที่มีลายควรค านึงถึงรูปร่าง เพศ เส้นกรอบนอกเสื้อผ้าต้องสัมพันธ์กับรูปร่าง ซึ่งวิธีการ Mix 

and Match ท่ีดีนั้น คือ 1) ดูคู่สีให้เหมาะสมกันระหว่างท่อนบนและล่าง ไม่ควรให้สีตัดกันมากเกินไป 2) 

เส้ือผ้าท่ีท่อนบนกับท่อนล่างไม่หลวมมากเกินไป หากท่อนบนหลวม ข้างล่างควรพอดี 3) เลือกเส้ือผ้าให้

เหมาะกับโอกาสต่างๆ 4)เลือกเส้ือผ้าให้เหมาะสมกับอากาศ 
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การเสริมสร้างความมั่นใจทางกายภาพ 

    

         นายกรวิชญ์  วจนะทองดี  

         น.ส.ปิยะธิดา  เคนสุวรรณ    

         น.ส.ศศิธร   ลึกวิลัย   

         น.ส.ชนม์นิภา ไชยค าภา     

        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4/8 

 
 กลุ่มของข้าพเจ้าสนใจเรื่อง การเสริมสร้างความมั่นใจในด้านความงามเพราะความมั่นใจที่แต่ละบุคคลมีนั้น

มักจะไม่มีความเท่ากัน คนหนึ่งมั่นใจมากอีกคนหนึ่งกลับไม่มีความมั่นใจเลย ในสังคมปัจจุบันนี้ มีผู้คนเหล่านี้รวมกัน 

กลุ่มที่มีความมั่นใจในด้านความงามของตนก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างประสบความส าเร็จในหลายอย่าง แต่กลุ่มที่ไร้

ความมั่นใจในความงามของตนเองนั้นกับผิดหวังสิ้นหวังไร้จุดหมายในชีวิต คิดฆ่าตัวตาย เพราะถูกสังคมกดดันจนไม่

เหลือ มองว่าตนเองน่าเกลียด ไม่กล้าเข้าสังคม ถูกสังคมมองว่าตนเองเป็นคนแปลกประหลาด จึงมีสิทธิคิดฆ่าตัวตาย

หรือคิดสั้น กลุ่มของข้าพเจ้าจึงเล็งเห็นความส าคัญของความมั่นใจในความงามตัวบุคคลในสังคมว่าควรจะมีวิธีการ

เสริมสร้างความมั่นใจง่ายๆปฏิบัติตามได้โดยไม่ยากจนเกินไป ดังนั้นจึงท าให้การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ

อินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือต่างๆโดยมีการท างานอย่างรอบคอบโดยใช้กระบวนการ PDCA มาเป็นหลัก

ในการท างาน ดังนี้ 1 ขั้นตอน P หรือก็คือการวางแผนโดยการเลือกหัวข้อย่อยที่สนใจ ต่อจากนั้นวางแผนการสืบค้น

ข้อมูลว่าจะไปสืบค้นข้อมูลที่ไหนกับใครและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ 2 ขั้นตอน D หรือขั้นตอนการท างาน  ขั้นตอน C 

หรือก็คือขั้นตอนการตรวจสอบและเรียบเรียงข้อมูลที่ได้รับ สุดท้ายขั้นตอน A หรือก็คือแนวทางในการน าข้อมูล

ค้นคว้านี้ไปพัฒนาต่อ 

 ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า คนเราทุกคนมีความมั่นใจในความงามอยู่แล้ว แต่เจอสังคมกดดัน ท าให้เกิด

ความคิดที่วิตกมากเกินไปว่าตัวเองมีปมด้วยหรือแปลกจากคนอ่ืนท าให้ความมั่นใจลดน้อยลง ซึ่งวิธีการสร้างความ

มั่นใจขึ้นใหม่ด้วยความคิดที่ว่า ความงามไม่มีขีดจ ากัด เปลี่ยนแปลงได้เสมอตามยุคและสมัย ตามบริบทสังคม และให้

ค านึงถึงหลักจิตวิทยาของ คาลฮัมว่า จงมีความพึงพอใจในตนเองและเชื่อมั่นมัน ก็จะไม่หวาดหวั่นในสถานการณ์

เช่นนี้อีกที่ไม่ค่อยมั่นใจไม่มากก็น้อย 
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วาฬสีน ้าเงินกับระบบนิเวศในท้องทะเล 

 

                 น.ส. เอื อมอารีย์  บุญชาติ  

         น.ส.ชัญญา  สาลี   

          น.ส.ศุภสุตา  พลสิงห์   

         น.ส.วริศรา สุขสบาย    

         นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปทีี่ 4/2 

 
 กลุ่มของข้าพเจ้าสนใจเรื่อง วาฬสีน ้าเงินกับระบบนิเวศในท้องทะเล เพราะในปัจจุบันนี จ้านวนประชากรวาฬ

ได้ลดลงไปอย่างมากมายจนเกือบท้าให้วาฬสูญพันธุ์  ท้าให้กลุ่มของข้าพเจ้าเกิดความสงสัยว่าหากวาฬสูญพันธุ์ไปจะ

ก่อผลเสียต่อระบบนิเวศในน ้าอย่างไร ดังนั นจึงท้าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ อินเตอร์เน็ตและแหล่งข้อมูล

ที่น่าเชื่อถือ มีกระบวนการการท้างานอย่างรอบคอบ โดยมีกระบวนการPDCA มาเป็นหลักการในการท้างาน          

ซึ่ง P คือ plan หรือการวางแผน D คือ Do ก็คือการลงมือท้า c คือ Check การตรวจสอบและ A คือ Act tคือ การ

พัฒนาแก้ไขปรับปรุงงานให้ดีมากยิ่งขึ นไป  

 ผลการศึกษาค้นพบว่า วาฬสีน ้าเงินซึ่งเป็นสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นสัตว์ที่กินปลา

น้อยและแพลงตอน จัดเป็นสัตว์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหาร สาเหตุที่ท้าให้วาฬสีน ้าเงินถูกมนุษย์ล่าเพราะต้องการที่

จะน้าเนื อของวาฬมาท้าเป็นอาหาร และอวัยวะมาท้าเป็นเครื่องประดับที่มีราคาแพง จากการล่าวาฬท้าให้ประชากร

วาฬสีน ้าเงินลดลงเป็นจ้านวนมาก จึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของท้องทะเล หากวาฬเกิดการสูญพันธุ์ไปจะท้าให้

ปลาตัวเล็กที่เป็นอาหารของวาฬจะมีประชากรที่เยอะขึ นจนเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศให้เสียหายอย่างมหาศาล  

เช่น จ้านวนของประชากรปลาขนาดเล็กมีจ้านวนเพ่ิมมากขึ น ท้าให้อาหารของปลาขนาดเล็กลดน้อยลง และอาจจะ

สูญพันธุ์ได้ ดังนั นจึงมีแนวทางการช่วยอนุรักษ์วาฬสีน ้าเงินได้โดยการสร้างศูนย์วิจัยช่วยเหลือวาฬ โดยการรณรงค์

การไม่ล่าวาฬสีน ้าเงิน และเห็นคุณค่าของวาฬโดยที่ไม่เน้นวาฬมาท้าเป็นอาหารและเครื่องประดับ 
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การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้คนไทยเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ 

         
        นายขจรศักดิ์ สีเสือ 

    นางสาวณัฐรินทร์ ลีสมชัยเจริญ     
                นางสาวธนพร ชอ่เส้ง   
      นางสาววรัญญา พิศาลสาธุกิจ    
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12  
   

จากประเด็นสนใจเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้คนไทยเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ” 
จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า “ท าไมคนไทยจึงเลือกเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ” ซึ่งประเด็นที่สนใจ
นี้มาจากการสังเกตว่าโรงเรียนในปัจจุบันรองรับผู้ที่เ รียนสายสามัญมีมากกว่าโรงเรียนส าหรับสายอาชีพ
อย่างมาก จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู ้เรื ่องความแตกต่างของการเ รียนสายสามัญและสาย
อาชีพเพื่อน าไปสู ่การสรุปว่า  “ท าไมคนไทยจึงเลือกเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ ” ท าให้เกิด
การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและสอบถามผู้เรียนทั้งที่เลือกเรียนสายสามัญและสายอาชีพ 
รวมทั้งน าวงจรภาพ PDCA มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปความรู้ได้ว่า การที่คนไทยเลือก
เรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ เนื่องจากค่านิยมในครอบครัวที่มีผลต่อการเลือกเรียน ค่านิยมส่วนใหญ่มักมอง
การเรียนต่อสายอาชีพในทางที่ไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อเรียนจบหางานท าล าบาก งานที่ท าได้เงินเดือนน้อย ไม่มี
ความมั่นคง จึงไม่อยากให้คนในครอบครัวเรียนสายอาชีพ ส่วนผู้เรียนเองก็ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับสายอาชีพมากนัก 
เพราะหลักสูตรในการศึกษาของประเทศไทยตั้งแต่ชั้น ป.1 - ม.3 เน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับความรู้
สายสามัญมากกว่าสายอาชีพ  ผู้เรียนจึงมีความคุ้นเคยและเลือกเรียนสายสามัญมากกว่า รวมถึงการถูก
ครอบครัวปลูกฝังมาว่าเรียนสายสามัญจะมีอนาคตที่ดีกว่าสายอาชีพ 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถามว่า “ท าไมคนไทยจึงเลือกเรียน
สายสามัญมากกว่าสายอาชีพ” และมีความรู้เรื่องการเรียนสายสามัญและการเรียนสายอาชีพ อีกทั้งยัง
สามารถเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องนี้หรือก าลังจะต้องเลือกเรียนระหว่างสายสามัญและสายอาชีพ 
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การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพของคนไทย 

                      นายบารมี  จีนดี          
                 นายอธิมุตติ  อ่างค า     
      นางสาวอัมพรพิมพ์  จันทรศรี 
             นางสาวจินตนา  สกุณา 
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 

 

จากประเด็นเรื่องการประกอบอาชีพของประชาชนไทย  จนน าไปสู่การตั้งค าถามที่ว่า “ประชาชนส่วน
ใหญ่ใช้ปัจจัยใดในการเลือกประกอบอาชีพ” ซึ่งประเด็นที่เราสนใจนี้มาจากขาวของกรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน ทีเ่ปิดเผยผลการศึกษาเรื่อง “ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอาชีพในช่วงปี 2557-2561” พบว่า  5 อันดับ
อาชีพที่มีผู้ท างานลดลงเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่  ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมและเลี้ยงสัตว์ ผู้ท างานด้านการเกษตรและ
ประมง  เจ้าหน้าที่บัญชี ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้ขับสามล้อเครื่อง และผู้ขนส่งสินค้าต่าง จึงเกิดความสนใจที่
จะแสวงหาความรูเรื่องปัจจัยการเลือกประกอบอาชีพของคนไทย  เพ่ือน าไปสูการหาสาเหตุวาคนไทยใช้ปัจจัยใด
ในการเลือกประกอบอาชีพ  ท าใหเกิดการศึกษาหาความรูเพ่ือพัฒนางานไปสูจุดมงุหมาย  โดยอาศัยวิธีการศึกษา 

  คนควาสืบขอมูลทางอินเทอร์เน็ตและสื่อต่าง ๆ  
จากการแสวงหาความรูผานกระบวนการดังกลาวสามารถสรุปองคความรูวา ปัจจัยที่คนไทยใช้ในการ

ประกอบอาชีพมี 4 ด้าน 1) ด้านองค์การ 2) ด้านครอบครัว 3) ด้านเพ่ือน 4) ด้านสภาพแวดล้อมและสังคม ที่มีผล
ต่อการเลือกประกอบอาชีพของคนไทย  ดวยเหตุนี้จึงน าความรูที่ไดรับมาวิเคราะหและท าใบปลิวแจกบุคคลตาง ๆ 
ท าใหผูที่อานรู้ถึงปัจจัยการเลือกประกอบอาชีพของคนไทยว่าเป็นอย่างไร  

สรุปการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้ท าใหสามารถตอบค าถามว่า  “ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ปัจจัยใดใน
การเลือกประกอบอาชีพ” และได้ความรูถึงปัจจัยที่ประชาชนใช้ประกอบอาชีพ  ซึ่งสามารถน ามาเป็นประโยชน์แก่
ผู้ที่สนใจ  และเป็นความรู้ให้บุคคลทั่วไปมีความเข้าใจในเรื่องนีม้ากข้ึน 
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การศึกษาปัจจัยตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นไทย  
                     

             นางสาวชญาดา  รุง่ราม          
        นางสาวปัณฑิตา  โปร่งสละ     
              นางสาววภิาวี  ฟักน่วม       
    นางสาววิราวรรณ   ทับทิมทอง    
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 

 

จากประเด็นเรื่องการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นไทย  จนน าไปสู่การตั้งค าถามที่ว่า “ท าไมวัยรุ่น
ไทยจึงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร” ซึ่งประเด็นทีเ่ราสนใจนี้มาจากขาวและสื่อตาง ๆ พบวาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทย
เพ่ิมข้ึนทุกป ีซึ่งส่งผลให้มีปัญหาตามมามากมายไม่ว่าจะเป็น  ปัญหาการท าแท้งที่ผิดกฎหมาย ปัญหาการทิ้งทารก 
และปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่น ปัจจุบันพบว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทยเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งอายุของวัยรุ่นที่มี
เพศสัมพันธ์ในครั้งแรก มีแนวโน้มที่จะมีอายุลดลงด้วยเช่นกัน วัยรุ่นไทยมีแนวโน้มคลอดทารกเพ่ิมขึ้นและคลอด
เมื่ออายุน้อยลง โดยเฉพาะวัยรุ่นอายุ 15 – 17 ปี โดยพบว่า จ านวน 1 ใน 3 ของวัยรุ่นไทยดังกล่าวไม่ได้ป้องกัน
การตั้งครรภ์เมื่อมีเพศสัมพันธ์ จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรูเรื่องการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นไทย  
เพ่ือน าไปสูการหาสาเหตุวาท าไมวัยรุ่นไทยจึงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเพ่ิมขึ้นทุกปี  ท าใหเกิดการศึกษาหาความรู
เพ่ือพัฒนางานไปสูจุดมงุหมาย โดยอาศัยวิธีการศึกษาคนควาสืบขอมูลทางอินเทอร์เน็ตและสื่อต่าง ๆ  

จากการแสวงหาความรูผานกระบวนการดังกลาวสามารถสรุปองคความรูวา สาเหตุที่ท าให้วัยรุ่นไทย
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเกิดจาก 1) สาเหตุด้านพัฒนาการของวัยรุ่น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม
และสติปัญญา 2) สาเหตุด้านครอบครัวเกิดจากการที่บุตรถูกเลี้ยงมาจากตา ยาย เนื่องจากพ่อแม่ไปท างานต่างถิ่น 
3) สาเหตุด้านสังคมและสื่อ เกิดจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เนื่องจากมีการเปิดรับอิทธิพลจากสื่อโดยเฉพาะสื่อ
อินเตอร์เน็ต เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบในเรื่องเพศและการมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังพบว่าค่านิยมเรื่องเพศที่
ถูกปลูกฝังมาในอดีตไม่ได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะวัยรุ่นฝ่ายหญิงที่มีการเปิดรับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์
มากขึน้ ดวยเหตุนี้จึงน าความรูที่ไดรับมาวิเคราะหและท าใบปลิวแจกบุคคลตาง ๆ ท าใหผูที่อานตระหนักถึงปัญหา
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นไทยในปัจจุบันวาเปนอยางไรและมีแนวโน้มอยางไรบาง 

สรุปการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้ท าใหสามารถตอบค าถามว่า  “ท าไมวัยรุ่นไทยจึงตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร”  และได้ความรูถึงสาเหตุที่ส่งผลให้วัยรุ่นไทยตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งสามารถน ามาเป็นประโยชน์แก่
ผู้ที่สนใจ  และเป็นความรู้ให้บุคคลทั่วไปมีความเข้าใจในเรื่องนีม้ากข้ึน 
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ความแตกตางดานการศึกษาระหวางประเทศไทยกับประเทศฟนแลนด 
                     

    นายกิตติธัช ศรีวะสุทธิ์ 
        นางสาวศศิณิญา ถิ่นทับไทย 

    นางสาวน ้ามนต จันทโร 
   นางสาวคุณาพร รักชนะ       

   นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 
 

จากประเด็นเรื่องการศึกษาของประเทศฟินแลนด์และประเทศไทย  จนน้าไปสู่การตั งค้าถามที่ว่า  
“ท้าไมประเทศฟนแลนดจึงมีการศึกษาดีที่สุดในโลก” ซึ่งประเด็นที่สนใจนี มาจากการส้ารวจจากขาวและสื่อ
มัลติมีเดียตาง ๆ พบวาการศึกษาของประเทศไทยกับประเทศฟนแลนดมีความแตกตางกันมาก  ประเทศฟนแลนด
เปนประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าการศึกษาดีที่สุดในโลก ซึ่งแตกต่างกับประเทศไทยที่การศึกษาไม่ได้เป็นที่ยอมรับ 
จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรูเรื่องความแตกตางดานการศึกษาระหวางประเทศไทยกับประเทศฟนแลนด
เพ่ือน้าไปสูการหาสาเหตุวาท้าไมการศึกษาของประเทศไทยจึงไม่ได้เป็นที่ยอมรับเช่นเดียวกับประเทศฟนแลนด  
ท้าใหเกิดการศึกษาหาความรู เพ่ือพัฒนางานไปสูจุดมุงหมาย โดยอาศัยวิธีการศึกษาคนควาสืบขอมูลทาง
อินเทอร์เน็ต รวมทั งน้าวงจรภาพ PDCA มาใชในการวิจัยในครั งนี  

 จากการแสวงหาความรูผานกระบวนการดังกลาวสามารถสรุปองคความรูวา การศึกษาของประเทศ 
ฟนแลนดที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในโลก เนื่องจากมีการจัดระบบการศึกษาที่ดี เนนภาคปฏิบัติมากกว่า
ภาคทฤษฎี   เนนกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงตางจากประเทศไทยในหลาย ๆ ดาน     ดวยเหตุนี จึงน้าความรูที่ไดรับมา 
วิเคราะหและท้าใบปลิวแจกบุคคลตาง ๆ ท้าใหผูที่อานตระหนักถึงวาการศึกษาไทยนั นเปนอยางไรและมแีนวทาง 
อยางไรบาง 

สรุปการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั งนี ท้าใหสามารถตอบค้าถามว่า  “ประเทศไทยกับประเทศฟนแลนดมี
ความแตกตางทางดานการศึกษาอยางไร และได้ความรูวาประเทศฟนแลนดมีการพัฒนาการศึกษาอยางไร ซึ่ง
สามารถน้ามาเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ  และเป็นความรู้ให้บุคคลทั่วไปมีความเข้าใจในเรื่องของการศึกษามากขึ น 



อิทธิพล K-pop ที่มีต่อประเทศไทย 

 

นายกฤษฎา   วงศ์โสภานนทชัย เลขที่ 5 

นางสาวศลิษา   สงแสง   เลขที่ 18 

นางสาวณัฐนิชา   ขันหยก   เลขที่ 26 

นางสาวตุลยา   หวังธ ารงวงศ์  เลขที่ 27 

นางสาวกฤชกร    โง้วศิริกูล  เลขที่ 36 

          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 

 
จากประเด็นสนใจเรื่อง อิทธิพล K-POP ที่มีต่อประเทศไทย จุดประสงค์เพ่ืออยากทราบว่า K-POP มี

อิทธิพลในไทยด้านใดบ้าง เพราะสมัยนี้คนไทยเริ่มให้ความสนใจกับ K-POP เป็นอย่างมากโดยเฉพาะวัยรุ่น เริ่ม

มีการลอกเลียนแบบสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย อาหารการกิน การเต้น Cover การร้องเพลงเกาหลี ซึ่ง

จากการสืบค้นข้อมูล ผู้คนมีการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตมากมาย ท าให้วงการk-popของเกาหลีใต้โด่งดังกันอย่าง

แพร่หลาย อิทธิพลของk-popนั้น ได้เข้ามามีบทบาทต่อประเทศไทย และคนในสังคมไทย เนื่องจากคนใน

สังคมไทยเป็นที่รับวัฒนธรรมจากที่อ่ืนได้ง่าย ท าให้สิ่งเหล่านี้เข้ามามีบทบาทในชีวิต ธุรกิจบันเทิงเดี๋ยวนี้ส่งผล

ให้เกิดกระแส การเติบโตทางวัฒนธรรมต่างๆ โดยมีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งอินเตอร์เน็ต สอบถามผู้ที่

เชี่ยวชาญด้านนี้ และใช้วงจรความรู้ PDCA มาใช้ในการท างานครั้งนี้ 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า อิทธิพลจากเกาหลีที่

แทรกซึมสู่วัยรุ่นไทย การออดิชั่นเข้า k-pop การก้าวการเป็น IDOL K-POP การเต้น COVER K-POP การ

แต่งตัวสไตล์ K-POP มีผลต่อประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ 



ยาสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน 
 
 
   นางสาวจริยา                สิงห์อรุณ             เลขที่ 11 

                                                                  นางสาวนภพรรษ           บุญเลศิ               เลขที 12 
                                                                  นางสาวพรรณพนัต        โภคสขุพิบูลย์        เลขที่ 16 
                                                                  นางสาวแพรวา              ฉูตรสงูเนิน          เลขที่ 17 

                                                                                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 
 

จากประเด็นสนใจเรื่อง “ยาสมุนไพรกับยาปัจจุบัน” จนไปถึงค าถามว่า “ยาสมุนไพรกับยาปัจจุบัน
แตกต่างกันอย่างไร” ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้มาจากการสังเกตว่า ในปัจจุบันคนไทยเริ่มหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น 
ซึ้งการดูแลสุขภาพนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยใช้สมุนไพรหรือผักผลไม้หรือดอกไม้ที่หาได้ไม่ยากในวิถีชีวิตแบบ
ไทย ๆ น ามาปรุงแต่งให้เป็นเครื่องดื่ม โดยยังคงคุณค่าตัวยาในการส่งเสริมสุขภาพหรือรักษาโรคไว้เช่นเดิม น้ าดื่ม 
สมุนไพร คือส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย พร้อมกับพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพ่ือให้ยั่งยืนคู่
สังคมไทย และสภาพแวดล้อมไทยต่อไป แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเป็นยาแผนปัจจุบัน โดยการใช้สารเคมีเป็น
ส่วนประกอบ       ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตก และเป็นยาที่วางจ าหน่ายในประเทศไทยมีมากมายไม่ต่ า
กว่า 20,000 ต ารับยา เราสามารถจ าแนกยาเหล่านี้ได้ในหลายลักษณะ เช่น การจ าแนกตามกฎหมาย การจ าแนก
ตามรูปแบบและวิธีการใช้ การจ าแนกตามสรรพคุณของยา และเป็นยาที่สามารถหาซื้อได้ง่าย และรักษาได้รวดเร็ว 
มากกว่ายาสมุนไพร 
     จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า ยาแต่ละประเภทนั้นสามารถ
รักษาได้จริงและยาสมุนไพรกับยาปัจจุบันมีความหลากหลายรูปแบบและวิธีการใช้ที่มากมาย รวมทั้งสรรพคุณของ
ยาบางตัวก็แตกต่างกัน ซึ่งยาสมุนไพรเป็นทั้งอาหารและยาได้ ไม่ต้องหาซื้อ สามารถปลูกเองได้ ส่วนยาปัจจุบันต้อง
ไปหาซื้อตามร้านขายยาหรือท่ีที่มีวางจ าหน่ายและสามารถพกพาได้ง่าย ดังนั้น ยาสมุนไพรและปัจจุบันมีสรรพคุณ
ที่แตกต่างกันไป แต่ก็สามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดได้เช่นกัน 
 



ปัญหาการศึกษาไทย 

 

นาย นัยต์ชนก แดงบุญเรือง เลขที่ 6 

นางสาว ณัฐรุจา ศรีก๊กเจริญ ม.4/1 เลขท่ี 21 

นางสาว สุชานันท์ สหวงศ์เจรญิ ม.4/1 เลขที่ 25 

นางสาว อภิญญา บุณยกิดา ม.4/1 เลขที่ 27 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 

        จากประเด็นสนใจเรื่อง “ปัญหาการศึกษาไทย” จนไปตั้งค าถามว่า  “อะไรที่เป็นต้นเหตุของ

ปัญหาการศึกษาไทย” ซึ่งประเด็นนี้มาจากการที่เราพบเจอมาในชีวิตประจ าวัน และจากการที่เราสืบค้นจาก

แหล่งต่างๆ และไปสอบถามจากผู้คนหลายระดับชั้นหลายช่วงวัย พบว่ามีสาเหตุคล้ายๆกันคือเนื้อหาที่มาก

เกินไปและส่วนใหญ่คนทั่วไปคิดว่าเนื้อหาเหล่านี้เรียนไปจะไว้ใช้ท าอะไรจึงน ามาสู่ความเบื่อหน่ายในการเรียน

และมาจากครูผู้สอนที่ไม่มีประสบการณ์มากพอ และยังมีสาเหตุอ่ืนๆที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกมาก จึงพูดได้ว่า

ประเทศไทยเรามีเนื้อหาที่ไม่จ าเป็นมากเกินไปและยังท าให้ผู้เรียนไม่สามารถจดจ าสิ่งที่ตรงตามความต้องการ

และสายงานได้เพราะต้องมาจ าเรื่องที่ไม่จ าเป็นและไม่เกี่ยวข้องกับงานที่จะท าในอนาคตจึงควรกระชับเนื้อหา

ให้เหมาะสมกับความต้องการในสายการเรียน 

        จากการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆสามารถสรุปได้ว่า  การศึกษาไทยในปัจจุบันก าลังพบกับ

ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของหลักสูตรทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่และควรแก้ปัญหา

อย่างค่อยเป็นค่อยไป  

 



25614034 

ขนมไทยผสมกับขนมต่างชาติ 

นายพงศธร แก้วกระจ่าง 

นายอรรถกร ศรนารายณ์ 

นางสาวเต๊นท์ กาญจนาโรจน์ 

นางสาวสิริยากร อุ่นเรือน  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 

 

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสรรค์ขนมไทยให้ได้รับความนิยมและบริโภคมากข้ึน  

หัวข้อเรื่อง ขนมไทยผสมกับขนมต่างชาติ โดยใช้รูปแบบการศึกษาค้นคว้าข้อมูลร่วมกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การศึกษาค้นคว้า เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2  ปี

การศึกษา 2561 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ จ านวน 60 คน แบ่งเป็นชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น 30 คน และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบไม่เจาะจง 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 1.ศึกษาเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการท าขนมไทย

และขนมต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการศึกษาค้นคว้าข้อมูลร่วมกัน 2. สร้างแบบสอบถาม ตามวัตถุประสงค์

วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ และแบบประเมิน มาหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละของคะแนนเต็ม 

และค่าสถติิผลการศึกษา พบว่า 

               1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีคะแนนการชื่นชอบขนมไทยน้อยที่สุดคือ  บัวลอย 

และมีคะแนนการชื่นชอบขนมต่างชาติมากที่สุดคือ เค้ก 

               2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนการชื่นชอบเค้กบัวลอย ร้อยละ 71 จากคะแนน

ทั้งหมด 
 



ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท าหมันแมว 

         นางสาวญาณิศา      ฝ่ายกลาง        

         นางสาวชนาทิพย์    ถีระวงษ์         

         นางสาวศิริญญา      หวลอารมณ์         

         นางสาวณัชชา        จันทาไทย       

         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 

          ทางคณะผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการท าหมันแมวเพ่ือศึกษาและได้ความรู้

เกี่ยวกับการท าหมันแมวลักษณะนิสัยของแมวก่อนและหลังท าหมันการเตรียมความพร้อม การดูแลแมวก่อน

และหลังท าหมันและเพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ที่สนใจเรื่องการท าหมันแมวให้คนเห็นความส าคัญของการท าหมัน

แมวและเป็นแนวทางให้คนที่เลี้ยงแมวตัดสินใจน าแมวไปท าหมันได้อย่างถูกต้อง 

          จากการสัมภาษณ์คณะผู้จัดท าพบว่า มีผู้ที่น าแมวไปท าหมัน 2 คน ส่วนอีก 2 คนไม่ได้น าแมวไปท า

หมัน แต่ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า แมวที่ท าหมัน ในเพศเมียจะไม่เสี่ยงต่อการตั้งท้อง เพศผู้จะช่วยลดความ

ก้าวร้าว และพฤติกรรมในทางไม่ดีของแมว เช่น การปัสสาวะเรี่ยราด  ชอบหนีออกจากบ้าน การร้องเสียงดัง 

เป็นต้น 

          จากการที่คณะผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องพฤติกรรมก่อนและหลังการท าหมันแมว ทางคณะได้

ผู้จัดท าได้ความรู้ในเรื่องของการท าหมันแมว ทั้งเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนจะน าแมวไปท าหมัน ค่าใช้จ่าย

ที่ต้องใช้ในการท าหมันแมว การดูแลรักษาแมวในช่วงหลังท าหมัน ด้านสุขภาพ ด้านอาหารและโภชนาการ 

และได้ความรู้ในพฤติกรรมก่อนการท าหมันแมวและพฤติกรรมหลังการท าหมันของแมวว่ามีพฤติกรรมและ

ลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไร และจากการที่คณะผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้าจนได้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวแล้วทาง

คณะผู้จัดท าสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในภายภาคหน้าได้  

 

25614032 



25614030 

การศึกษากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ส่งผลอย่างไรต่อนักเรียน 

 นายพัสกร มงคลพร        เลขท่ี 7 

     นายฐปนนท์ หนูจันทร์      เลขท่ี 9 

    นายธนโชติ ช่างปราณีต      เลขที่ 14 

   นายนพดล มูลบรรจบ      เลขที่ 15 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจผลกระทบของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ที่มี

ผลกระทบอย่างไรต่อนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2561 ประชากรที่ศึกษา คือ 

นักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี 

จ านวนทั้งสิ้น 60 คน แบ่งเป็นเพศชาย 24 คน เพศหญิง 36 คน โดยมีกลุ่มที่นักเรียนตอบแบบสอบถาม 

จ านวนทั้งสิ้น 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย แบ่งเป็น 1 ส่วน คือ แบบสอบถาม 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ส่งผลอย่างไรต่อนักเรียน โดยอยู่ในรูปแบบของแบบประเมิน ตัวเลือกเห็นด้วย 

และ ไม่เห็นด้วย และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผ่านกราฟรูปแท่ง 

 ผลการส ารวจ นักเรียนทั้งชายและหญิงมีความเห็นว่า กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้มีประโยชน์ต่อ

นักเรียน 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ ท าให้สามารถตอบค าถาม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้

ส่งผลอย่างไรต่อนักเรียน และได้ทราบถึงปัญหาในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมต่อไป 



25614035 

ความทันสมัยของโรงอาหารสามารถแก้ปัญหาการน าอาหารออกนอกโรงอาหาร 

ของนักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

 

นาย ภัทรพล ศักดิ์ประชาราษฎร์ 

นาย ศิรภัทร์ พันธุ์หาญ 

นางสาว ชนัญชิดา ใจเอ้ือ 

นางสาว ธนพร คงาบุตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/11 

จากประเด็นสนใจเรื่อง"ความทันสมัยของโรงอาหารสามารถแก้ปัญหาการน าอาหารออกไป

ทานนอกโรงอาหารของนักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา" จนน าไปสู่การตั้งค าถาม ชอบหรือไม่ถ้าโรงอาหาร

เป็นไปตามที่ชอบ เห็นด้วยมั้ยถ้าโรงอาหารติดพัดลม ถ้าโรงอาหารติดแอร์จะชอบหรือไม่ซึ่งประเด็นที่

สนใจนี้มาจากการสังเกตุเห็นนักเรียนมักจะน าอาหารไปทานนอกโรงอาหารจึงเกิดความสนใจที่จะ

ศึกษาเรื่องความทันสมัยของโรงอาหารว่าจะท าให้นักเรียนไม่น าอาหารออกไปทานนอกโรงอาหาร เช่น 

ท าแบบส ารวจ แบบประเมินและแบบสอบถาม เป็นต้น โดยการศึกษาค้นคว้าสืบข้อมูลทางอินเตอร์

เน็ต ห้องสมุดและจากนักเรียน 

จากการศึกษาหาข้อมูลผ่านกระบวนการดังกล่าวสรุปข้อมูลได้ว่า นักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา

ในพระอุปถัมภ์ฯ อยากให้โรงอาหารมีความทันสมัยมากกว่านี้และเป็นไปในแบบที่ชอบ 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนครั้งนี้ได้ท าให้สามารถตอบค าถาม ความทันสมัยของโรงอาหาร 

ความสะอาดของสุขาภิบาล ที่นั่งรับประทานอาหารจึงได้ข้อมูลเมื่อนักเรียนน าอาหารออกนอกโรง

อาหารและยังน าความรู้นี้มาใช้ประโยชน์โดยการแพร่ความรู้นี้ไปให้ทุกท่านได้อ่านอีกด้วย 



 
 

แมวเหมียว 

 

นายพงค์พณิช เฉลิมพงศ์พิชิต 

นายกษม      สุขสง 

น.ส. ดลลดา บุญช่วงโชติรัตน 

น.ส. ภัทธวรินทร ์      ใหมทอง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 

 
 จากประเด็นสนใจเรื่อง “แมวเหมียว” จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า “เลี้ยงแมวอย่างไรให้สุขภาพดี” ซึ่ง
คณะผู้จัดท าเลือกประเด็นที่สนใจนี้มาจากการสังเกตว่า ปัจจุบันมีคนจ านวนมากที่นิยมเลี้ยงแมวแต่ยังหลายที่
เลี้ยงแมวด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องและเลี้ยงตามความเข้าใจและวิธีที่ตนเองต้องการโดยขาดความเข้าใจที่ถูกต้องคณะ
ผู้จัดท าจึงเกิดความสนใจและต้องการแสวงหาความรู้เรื่อง “แมว”  โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด รวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานครั้งนี้ 

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าว สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า “เลี้ยงแมวอย่างไรให้
สุขภาพดีด้วยเหตุนี้จึงน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาเป็นสื่อน าเสนอความรู้ 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ ท าให้สามารถตอบค าถาม “เลี้ยงแมวอย่างไรให้สุขภาพ” 
และมีความรู้เรื่องการเลี้ยงแมวที่แตกต่างสายพันธุ์ และสามารถน าไปเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในเรื่อง 
แมวเหมียว ได ้

25614079 



 
 

เด็กนอกกะลา 

            
   นายอภิรักษ์ ชาติสาย 

นายศรราม      เรโอะ ชิโรซ่า 

น.ส. กัญญารัตน์     แป้นดวง 

น.ส. มาติกา พวงเพ็ชร 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 

 
 จากประเด็นสนใจเรื่อง “เด็กนอกกะลา ” จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า “เพราะเหตุใดผู้ใหญ่จึงต้อง
สร้างกฏหรือตีกรอบให้กับชีวิตของเด็ก” ซึ่งคณะผู้จัดท าเลือกประเด็นที่สนใจนี้มาจากการสังเกตว่า ปัจจุบัน
ผู้ใหญ่ชอบใช้วิธีการเลี้ยงดูลุกแบบตีกรอบจนเกินไป เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความขัดแย้งกันภายในครอบครัว
หลายๆครอบครัว โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด 
รวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานครั้งนี้ 
 
 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าว สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า “ ผู้ใหญ่ควรใช้วิธีใน
การเลี้ยงดูลูกที่สร้างสรรค์” ด้วยเหตุนี้จึงน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาเป็นสื่อแนวทางในการสร้างความเข้าใจ
ระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก 
 
 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ ท าให้สามารถตอบค าถาม “ท าไมผู้ใหญ่จึงใช้เหตุผลมากกว่า
อารมณ์ในการพูดคุยกับลูก” และสามารถน าไปเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในการปรับทัศนคติเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจของคนในครอบครัวได ้

25614078 



 
 

การพัฒนาภาษาด้วยเกม 

นายกฤติน นิติโรจน์ 

นายธนรัตน์ บุญมี 

น.ส. จิราพัชร พรหมมา 

น.ส. แพรวขวัญ แก้วงาม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 

 
 จากประเด็นสนใจเรื่อง “การพัฒนาภาษาด้วยเกม” จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า “ท าไมเด็กในยุค
ปัจจุบันถึงผู้ใหญ่ถึงไม่สนับสนุนเรื่องเกม” ซึ่งคณะผู้จัดท าเลือกประเด็นที่สนใจนี้มาจากการสังเกตว่า ผู้ใหญ่มี
การเปรียบเทียบเด็กกับคนอ่ืนหรือว่าเด็กติดเกมโดยผู้ใหญ่นั้นอาจจะมองด้านลบ ดังนั้นเราจึงหาเกมต่างๆมา
ทดลองเล่นหรือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเกมทางอินเตอร์เน็ตหรือผู้ที่เคย โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด รวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานครั้ง
นี้ 

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าว สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า เด็กหรือวัยรุ่นใน
ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีและการเล่นเกมมากเป็นส่วนใหญ่” ด้วยเหตุนี้จึงน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยการจัดตั้งซุ้มเกมหรือทดลองเกมต่างๆเพ่ือให้เด็กได้มีการพัฒนาทักษะกระบวนการด้านความคิด
มากขึ้น 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ ท าให้สามารถตอบค าถาม “ท าไมเราถึงเอาเกมมาพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษา” และใช้การเล่นเกมในทางที่ถูก ก็จะท าให้เกมเกิดคุณค่าและประโยชน์มากที่สุด และ
สามารถน าไปเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในการจดจ าศัพทไ์ด้ 

25614077 



25614093 

เวลาส่งผลต่ออารมณ์ 

นายพีรดนย์ วงษ์แหวน 

นางสาวสริิกร ศรีสุวรรณ 

นางสาวธัญลกัษณ์ ไชยะ 

นางสาวศุภนิดา ดาเดเลาะ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/9    

ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้มาจากการเรียนวิชาISคนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ค่อยสังเกตอารมณ์ของตัวเองในแต่ละ

ช่วงเวลา เช้า กลางวัน เย็น ไม่สังเกตอารมณ์ของบุคคนอื่นๆในแต่ละช่วงเวลาเราจึงศึกษาเรื่อง ช่วงเวลาส่งผ]

ต่ออารมณ์และความรู้สึก การศึกษาค้นคว้าวิชาความรู้นี้มีประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นมากขึ้น  

        จากการค้นคว้าความรู้ผ่านกระบวนการแบบสอบถาม ช่วงเวลาส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึก ท าให้

ได้ทราบว่าในแต่ละช่วงเวลาเรามีความรู้สึกอย่างไร ตอนเช้าเราจะรู้สึกมีอาการง่วงนอน ร่างกายรู้สึก 

กระปี้กระเปร่า ส่วนตอนกลางวันเรารู้สึก เพลีย เหนื่อย อยากพักผ่อน และตอนเย็นเราจะรู้สึกผ่อนคลาย 

อารมณ์ดี ไม่เครียด พักผ่อน 

          สรุปการศึกษาค้นคว้าเรื่อง ช่วงเวลาส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึก ท าให้คนทั่วไปเข้าถึงการรับรู้ของ

อารมณ์ในแต่ละช่วงเวลาและได้สังเกตตัวเรามากข้ึน ได้ว่าประเด็นที่คนส่วนใหญ่ เห็นด้วยมากที่สุด ก็คือ หัวข้อ

ที่ 3.2 การฟังเพลง การดูหนัง ดูละคร ดูซีรี่ย์ ในยูทูปหรือในเว็บ โดยผู้คนที่เห็นด้วยส่วนใหญ่ในประเด็นนี้ มี

จ านวนทั้งสิ้น 43 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 88.00  รองลงมาก็คือ ประเด็นที่ 1.2 ถ้าอากาศดีในตอนเช้าอาจท าให้

รู้สึกอารมณ์ดีข้ึน และสดช้ืนมากยิ่งข้ึน โดยผู้คนที่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 38 คน ซึ่งคิดเป็นร้อย

ละ 76.00 และส่วนประเด็นที่ผู้คนเห็นด้วยน้อยมากที่สุด ก็คือ ประเด็นที่ 1.3 การออกก าลังกายในตอนเช้า 

อาจท าให้ร่างกายรู้สึกกระปีก้ระเปร่า โดยผู้คนที่ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 11 คน ซึ่งคิดเป็นร้อย

ละ 24.00 และรองลงมาอีก ก็คือประเด็น 2.3 การโดนช่ืนชมในระหว่างวัน ท าให้อารมณ์ดี และมีความสุขกับ

การถูกช่ืนชม โดยผู้คนที่ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 6 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.00 จากตารางจะ

สังเกตได้ว่า ผู้คนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้น ไม่ค่อยได้ออกก าลังกายในตอนเช้า เพราะบางคนอาจจะ

นอนดึก นอนน้อย ตื่นข้ึนมาก็ง่วง อ่อนเพลีย จึงมีส่วนน้อยที่จะออกก าลังกายในตอนเช้า และในระหว่างวัน 

บางคนอาจจะไม่ค่อยได้รับค าชมสักเท่าไร หรือบางคนอาจจะมีนิสัยที่ไม่บ้ายอ หลงในค าช่ืนชมนั้นจนมาก

เกินไป บางคนอาจจะไม่ได้สนใจเท่าไรรกับค า ช่ืนชมนั้นได้  ผู้คนส่วนใหญ่จะชอบการฟังเพลง ติด

โทรศัพท์มือถือมาก อาจจะติดหนัง ละคร ซีรี่ย์ ได้ 

 



25614092 

การศึกษาความเชื่อของคนท่ีมีต่อผีแต่ละชนชาต ิ

นายทนงศักดิ์ ตั้งตระกูล 

นายวัณณุวรรธน์ สาธุเสน 

นางสาวพิมพล์ภัส ชูเสนาะ 

นางสาวสกลุทพิย์ แก้วนก 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 

จากประเด็นที่ศึกษา เรื่องความเช่ือของคนที่มีต่อผีแต่ละชนชาติ จนน าไปสู่ค าถามว่า แต่ละประเทศมี

ความเช่ือเรื่องผีแตกต่างกันอย่างไร  ซึ่งในปัจจุบันเรื่องผีเป็นที่นิยมอย่างมาก ทั้งน ามาท าเป็นภาพยนตร์ หนังสือ

และวิดีโอเกม จึงแสดงให้เห็นว่าหลายประเทศให้ความสนใจในเรื่องผี แต่มีความเช่ือที่แตกต่างกันออกไป จึงท าให้

เกิดการศึกษาความเช่ือของคนแต่ละชาติที่มีต่อผีเพื่อพัฒนางานไปสู่จุดมุ่งหมายซึ่งก็คือหาความเช่ือของคนที่มีต่อผี

ว่าแตกต่างกันอย่างไรและด้านใดบ้าง โดยค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางการใช้อินเตอร์เน็ต หนังสือและน าวงจร  PDCA 

มาใช้ในการท างานครั้งนี้ด้วย 

      จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกลา่วสรุปองค์ความรู้ว่า แต่ละประเทศมีความเช่ือเรือ่งผแีต่ต่างกนั

อย่างไร ทั้งที่มา ลักษณะการตายและลักษณะการแต่งกาย ที่มีความแตกต่างกัน จึงน าความรู้ด้านน้ีมาเผยแพร่ให้ผู้

ที่สนใจในเรื่องผี เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม 

      สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้สามารถตอบค าถาม “ แต่ละประเทศมีความเช่ือเรื่องผีแตกต่างกัน

อย่างไร ” และได้ความรู้เกี่ยวกับผีของแต่ละชนชาติและวัฒนธรรมต่างๆ สามารถให้ความรู้เพื่อเผยแพร่ผู้ที่สนใจใน

เรื่องผี 

 



25614091 

ผลการส ารวจความคิดเห็นท้ัง 4 บทบาทท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องแบบนักเรียน 

นายชนน   สมเจษ 

นายณัฐพัชร   หิรัญยะนันท์    

นางสาวณัชชา  อุบลวงศ์ 

นางสาวธัญรัตน์  ศิริรัตน์          

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2 

      จากประเด็นเรื่อง “ การส ารวจความคิดเห็นทั้ง 4 บทบาทที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแบบนักเรียน ” จนน าไปสู่

การตั้งค าถาม “ ท าไมเราจึงต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน ” ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้มาจากการสังเกตว่าในปัจจุบัน

โรงเรียนส่วนใหญ่บังคับให้นักเรียนใส่เครื่องแบบนักเรียนและเป็นกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน แต่อีก

โรงเรียนกลับไม่ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน อย่างเช่น ต่างประเทศในบางประเทศมีนโยบายให้นักเรียนไม่ต้อง

แต่งเครื่องแบบนักเรียน และมีนโยบายให้แต่งกายชุดไปรเวทมาโรงเรียนแทนการใส่เครื่องแบบนักเรียน จึงเกิด

ความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ว่า ท าไมเราจึงต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกวันที่มีการเรียนการสอน โดย

การศึกษาค้นคว้าสืบค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ห้องสมุด และรวบรวมข้อมูลจากการจัดท าแบบสอบถามใน

การส ารวจความคิดเห็นในกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องแบบนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา ครู 

และผู้ปกครอง ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับเครื่องแบบนักเรียน เพื่อมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 

      จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า เครื่องแบบนักเรียน เป็นชุด

เครื่องแบบของนักเรียนที่สวมใส่กันในสถาบันการศึกษา ส่วนใหญ่ในหลายๆประเทศจะสวมชุดเครื่องแบบ

นักเรียนกันในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยการแต่งเครื่องแบบนักเรียนมีพื้นฐานมาจากการ

แต่งตัวให้เข้ากับกาลเทศะของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ในสังคมของเรานั้นต้องมีการจัดการกับคนหมู่

มาก เพื่อให้สามารถแยกแยะผู้คนได้ จึงท าให้เกิดเป็นเครื่องแบบข้ึน และชุดเครื่องแบบยังถูกสร้างขึ้นมาเพือ่ลด

ความเป็นตัวตนของผู้ที่สวมใส่  

      สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถาม “ท าไมเราจึงต้องแต่งเครื่องแบบ

นักเรียน” และมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนมากข้ึน ซึ่งสามารถน ามาเป็น

ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและเป็นความรู้ให้บุคคลทั่วไปมีความเข้าใจในเรื่องเครื่องแบบนักเรียนอีกด้วย 

 



ก 

4006 

จะต้องท ำอย่ำงไรถึงจะเป็นนักกีฬำ E-Sport 
 

นาย ชลกัณต์ เลาะเหลางาม  
                นาย ธนาดล กุลเกษ  

นางสาว ทัศนันท์ ศรีวิพัฒน์ 
นางสาว วรรณนิภา ศิริเลี้ยง 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 
 

จากประเด็นสนใจเรื่อง E-Sport จนน าไปตั้งค าถามว่า จะต้องท าอย่างไรถึงจะเป็นนักกีฬา E-Sport ซึ่ง
ประเด็นที่สนใจนี้มาจาก การที่ E-Sport ถูกน าไปใช้เป็นการแข่งขันหนึ่งใน ASIAN Games ซึ่งเป็นเรื่องที่คณะ
ผู้จัดท าสนใจเป็นอย่างมาก คณะผู้จัดท าจึงเกิดข้อสงสัยและอยากรู้ว่า การเตรียมตัวเป็นนักกีฬา E-Sport มี
ขั้นตอน และวิธีการอย่างไรบ้าง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจึงท าให้เกิดกระบวนการศึกษาหาความรู้เพ่ือให้ทราบถึง  การ
เตรียมตัว รูปแบบการฝึกซ้อม และการพัฒนาตัวเองเพ่ือเป็นนักกีฬา E-Sport และน าไปสู่การเตรียมความพร้อมใน
การเป็นนักกีฬา E-Sport โดยคณะผู้จัดท าได้อาศัยการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้  อาทิ สื่อวิดิทัศน์และ
บทความทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะผู้จัดท าได้วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละส่วน โดยอาศัย
หลักการ PDCA มาใช้ในครั้งนี้ 

จากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ทางคณะผู้จัดท าจึงสรุปได้ว่า การเตรียมตัวเป็นนักกีฬา E-Sport มี 5 
ขั้นตอน ได้แก่ 1. การเลือกเกมและเครื่องมือในการเล่น 2. การสร้างแรงจูงใจในการเล่นและฝึกซ้อม 3. การ
ฝึกซ้อมเพ่ือพัฒนาตนเอง 4. การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเล่น เพ่ือพัฒนาการเล่น และ 5. การลง
สนามแข่งจริง เพ่ือรับประสบการณ์ 

ทางคณะผู้จัดท าได้สอบถามและสัมภาษณ์ผู้เล่นเกม E-Sport จ านวนหนึ่ง ซึ่งผู้เล่นเกมทั้งหมดต่างให้
ความคิดเห็นว่า การซ้อมหรือการเล่นเพ่ือพัฒนาฝีมือของตนเองนั้น ควรจัดเป็นตารางการฝึกซ้อม เพ่ือจะได้ไม่
กระทบต่อการเรียนหรือการท างาน 

สรุปการศึกษาครั้งนี้ท าให้ทางคณะผู้จัดท าได้คลายข้อสงสัยว่า การเตรียมตัวเป็นนักกีฬา E-Sport ต้องมี
ความขยันในการฝึกซ้อมและปฏิบัติตามตารางการซ้อมอย่างเคร่งครัด และมีความรู้ เรื่อง E-Sport ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการแบ่งเวลาและจัดตารางในการเรียน และการท างานในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสม 
 
 



ก 

4005 

จะแก้ไขปัญหาบนใบหน้าโดยใช้สมุนไพรได้อย่างไร 
 

นาย ธนภัทร คุณสมบัติ 
นางสาว ทองนิสา มาทอง 

นางสาว ศิริญญา พึ่งกุล 
นางสาว นิชาภา ลิ้มระลึก 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
 

จากประเด็นสนใจเรื่อง สมุนไพรกับใบหน้า จนน าไปตั้งค าถามว่า จะแก้ไขปัญหาบนใบหน้าโดยใช้สมุนไพร
ได้อย่างไร ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้มาจาก ความต้องการที่จะแก้ไขสภาพผิวหน้าของคณะผู้จัดท า ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว
ของคณะผู้จัดท าเป็นอย่างมาก คณะผู้จัดท าจึงเกิดข้อสงสัย และอยากรู้ว่า สามารถน าสมุนไพรใกล้ตัวมาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้บ ารุงผิวหน้า เพ่ือแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร จึงท าให้เกิดกระบวนการศึกษาหาความรู้
เพ่ือให้ทราบถึงสรรพคุณของสมุนไพร และน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าจากสมุนไพร โดยคณะ
ผู้จัดท าได้อาศัยการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้  คือ บทความทางอินเตอร์เน็ตต่างๆ ซึ่งคณะผู้จัดท าได้วิเคราะห์
ข้อมูลแต่ละส่วน โดยอาศัยหลักการ PDCA มาใช้ในครั้งนี้ 

จากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ทางคณะผู้จัดท าจึงสรุปได้ว่า ปัญหาบนผิวหน้า แบ่งเป็น 3 ปัญหาหลัก 
ได้แก่ ผิวแห้ง ผิวมัน และรอยด า โดยคณะผู้จัดท าได้ศึกษาสาเหตุของปัญหาบนผิวหน้า พบว่า สมุนไพรที่มี
สรรพคุณในการบรรเทาปัญหาหรือบ ารุงผิวหน้า คือ แตงกวา ว่านหางจระเข้ ขมิ้นชัน และมะเขือเทศ ซึ่งน าไปสู่
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าจากสมุนไพร จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ 1. เจลว่านหางจระเข้ 2. ครีมพอกหน้า
ขมิ้นชัน 3. น้ ามะเขือเทศพอกหน้า 4. สเปรย์น้ าแร่ธรรมชาติ คณะผู้จัดท าได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์กับใบหน้าของ
คณะผู้จัดท าและเพ่ือนๆ รวม 6 คน ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 2 สัปดาห์ จากนั้น คณะผู้จัดท าได้ผลัดกันสอบถาม
และสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกหลังใช้ผลิตภัณฑ์ พบว่า เจลว่านหางจระเข้ สามารถบรรเทาปัญหาผิวแห้ง ผิวมัน และ
รอยด าไดด้ีที่สุด 

สรุปการศึกษาครั้งนี้ท าให้ทางคณะผู้จัดท าได้คลายข้อสงสัยว่า  ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากสมุนไพร
ธรรมชาติใกล้ตัวนั้นสามารถแก้ไขปัญหาบนใบหน้าได้เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าจากสารเคมีสังเคราะห์ ไม่
ต่างกันมาก และมีความรู้ เรื่อง สรรพคุณของสมุนไพร และการท าผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการท าผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าเพ่ือใช้เอง หรือน าไปต่อยอดความรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพได้ใน
อนาคต 
 



ก 

4004 

เราจะเตรียมตัวสอบในระบบ TCAS อย่างไร 
 

นายเคนทาโร มิวะ 
นางสาว ศรุตา สุขสมบูรณ์กุล 

นางสาว ปวีณนุช อาจหาญพิชิต  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 

นาย ธนิน นีรนาถภูรี 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 

 
 จากประเด็นสนใจเรื่อง “TCAS” จนน าไปตั้งค าถามว่า เราจะเตรียมตัวสอบในระบบ TCAS อย่างไร ซึ่ง
ประเด็นที่สนใจนี้มาจากคณะผู้จัดท าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและต้องเตรียมตัวในการสอบ เข้า
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของคณะผู้จัดท าเป็นอย่างมาก คณะผู้จัดท าจึงเกิดข้อสงสัยและอยากรู้ว่า ระบบ 
TCAS นั้นเป็นอย่างไร เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว จึงท าให้เกิดกระบวนการศึกษาหาความรู้ เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบการสอบ 
TCAS และน าไปสู่การเตรียมความพร้อมในการสอบในระบบ TCAS โดยคณะผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ คือ บทความทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งคณะผู้จัดท า ได้วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละส่วน โดยอาศัยหลักการ PDCA มาใช้
ในครั้งนี ้

จากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ทางคณะผู้จัดท าจึงสรุปได้ว่า TCAS คือ ระบบการคัดเลือกนักเรียนเข้า
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 5 รอบ ได่แก ่1. รอบ Portfolio 2. รอบโควตา 3. รอบรับตรงร่วมกัน 
4. รอบ Admission 5. รอบรับตรงอิสระ โดยระบบ TCAS ได้เพ่ิมระบบ Clearing house ขึ้นมาเพ่ือกันสิทธิ์ของ
นักเรียนที่สามารถสอบเข้าได้ในหลายๆ ที ่โดยเมื่อนักเรียนสอบได้ในแต่ละรอบ นักเรียนจะต้องยืนยันสิทธิ์กับทางที่
ประชุมอธิการ (ทปอ.) ซึ่งหากยืนยันสิทธิ์แล้ว นักเรียนก็จะไม่สามารถสมัครสอบในรอบถัดไปได้ 

ทางคณะผู้จัดท าได้สอบถามและสัมภาษณ์นักเรียนรุ่นพ่ีที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ได้ ได้ผล
สรุป คือ การเรียนในห้อง นักเรียนควรจดสรุปเนื้อหาที่คุณครูสอนนอกเหนือจากในบทเรียน ส าหรับการเรียนพิเศษ 
เมื่อเรียนผ่านไปแล้ว นักเรียนควรอ่านทบทวนในสิ่งที่เรียนมา ในการอ่านหนังสือทบทวน นักเรียนควรสรุปเป็น
แผนภาพที่ตนเองเข้าใจ และใช้ข้อความสั้นๆ และการฝึกท าโจทย์ นักเรียนควรเริ่มฝึกท าโจทย์ตั้งแต่ระดับง่าย แล้ว
จึงเพิ่มระดับความยากขึ้น 

สรุปการศึกษาครั้งนี้  ท าให้ทางคณะผู้จัดท าได้คลายข้อสงสัยว่า เราจะเตรียมตัวสอบในระบบ TCAS 
อย่างไร และมีความรู้ เรื่อง TCAS ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการสอบได้อย่าง
เหมาะสม 



ก 
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วัยรุ่นไทยในปัจจุบันชอบอ่านหรือดูการ์ตูนประเภทใดมากที่สุด 
 

นาย เจตชนินท์ ฉัตรตระกูลชัย 
นางสาว ปฏิพร กงพาน 
นางสาว อารียา แสงลุน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 
 

จากประเด็นสนใจเรื่อง การ์ตูน จนน าไปตั้งค าถามว่า วัยรุ่นไทยในปัจจุบันชอบอ่านหรือดูการ์ตูนประเภท
ใดมากที่สุด ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้มาจากการสังเกตเพ่ือนๆ รอบตัวคณะผู้จัดท า ชอบอ่านหรือดูการ์ตูน ซึ่งเป็นเรื่อง
ใกล้ตัวของคณะผู้จัดท าเป็นอย่างมาก คณะผู้จัดท าจึงเกิดข้อสงสัย และอยากรู้ว่า นักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา ใน
พระอุปถัมภ์ฯ มีความสนใจในการ์ตูนประเภทไหนมากที่สุด เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจึงท าให้เกิดกระบวนการศึกษาหา
ความรู้เพ่ือให้ทราบถึงประเภทการ์ตูนต่างๆ และน าไปสู่กระบวนการส ารวจข้อมูล มีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยคณะผู้จัดท าได้อาศัยการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ คือ บทความทางอินเตอร์เน็ตต่างๆ และการสอบถามข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งคณะผู้จัดท าได้วิเคราะห์ข้อมูล
แต่ละส่วน โดยอาศัยหลักการ PDCA มาใช้ในครั้งนี้ 

จากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ทางคณะผู้จัดท าจึงสรุปได้ว่า ประเภทการ์ตูนในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกัน 
5 ประเภท ได้แก่ 1. การ์ตูนการเมือง 2. การ์ตูนข าขัน 3. การ์ตูนเรื่องยาว 4. การ์ตูนประกอบเรื่อง และ 5. การ์ตูน
มีชีวิต ซึ่งผลการสอบถามข้อมูล พบว่า นักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ร้อยละ 40 ชอบอ่านหรือดู
การ์ตูนประเภทข าขัน รองลงมา ร้อยละ 30 ชอบอ่านหรือดูการ์ตูนประเภทมีชีวิต ตามด้วย ร้อยละ 13 ชอบอ่าน
หรือดูการ์ตูนประเภทประกอบเรื่อง 

สรุปการศึกษาครั้งนี้ท าให้ทางคณะผู้จัดท าได้คลายข้อสงสัยว่า  นักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระ  
อุปถัมภ์ฯ มีความสนใจในการ์ตูนประเภทข าขันมากที่สุด และมีความรู้เรื่อง ประเภทของการ์ตูนและความนิยมใน
การอ่านหรือดูการ์ตูนของวัยรุ่นไทยมากข้ึน ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ประกอบการเลือกซ้ือสื่อสิงพิมพ์ประเภท
การ์ตูนเข้าห้องสมุดของโรงเรียน และอาจเป็นแนวทางในการเลือกใช้สื่อการเรียนสอนภายในโรงเรียน 
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เวลาส่งผลต่ออารมณ์ 

นายพีรดนย์ วงษ์แหวน 

นางสาวสริิกร ศรีสุวรรณ 

นางสาวธัญลกัษณ์ ไชยะ 

นางสาวศุภนิดา ดาเดเลาะ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/9    

ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้มาจากการเรียนวิชาISคนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ค่อยสังเกตอารมณ์ของตัวเองในแต่ละ

ช่วงเวลา เช้า กลางวัน เย็น ไม่สังเกตอารมณ์ของบุคคนอื่นๆในแต่ละช่วงเวลาเราจึงศึกษาเรื่อง ช่วงเวลาส่งผ]

ต่ออารมณ์และความรู้สึก การศึกษาค้นคว้าวิชาความรู้นี้มีประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นมากขึ้น  

        จากการค้นคว้าความรู้ผ่านกระบวนการแบบสอบถาม ช่วงเวลาส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึก ท าให้

ได้ทราบว่าในแต่ละช่วงเวลาเรามีความรู้สึกอย่างไร ตอนเช้าเราจะรู้สึกมีอาการง่วงนอน ร่างกายรู้สึก 

กระปี้กระเปร่า ส่วนตอนกลางวันเรารู้สึก เพลีย เหนื่อย อยากพักผ่อน และตอนเย็นเราจะรู้สึกผ่อนคลาย 

อารมณ์ดี ไม่เครียด พักผ่อน 

          สรุปการศึกษาค้นคว้าเรื่อง ช่วงเวลาส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึก ท าให้คนทั่วไปเข้าถึงการรับรู้ของ

อารมณ์ในแต่ละช่วงเวลาและได้สังเกตตัวเรามากข้ึน ได้ว่าประเด็นที่คนส่วนใหญ่ เห็นด้วยมากที่สุด ก็คือ หัวข้อ

ที่ 3.2 การฟังเพลง การดูหนัง ดูละคร ดูซีรี่ย์ ในยูทูปหรือในเว็บ โดยผู้คนที่เห็นด้วยส่วนใหญ่ในประเด็นนี้ มี

จ านวนทั้งสิ้น 43 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 88.00  รองลงมาก็คือ ประเด็นที่ 1.2 ถ้าอากาศดีในตอนเช้าอาจท าให้

รู้สึกอารมณ์ดีข้ึน และสดช้ืนมากยิ่งข้ึน โดยผู้คนที่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 38 คน ซึ่งคิดเป็นร้อย

ละ 76.00 และส่วนประเด็นที่ผู้คนเห็นด้วยน้อยมากที่สุด ก็คือ ประเด็นที่ 1.3 การออกก าลังกายในตอนเช้า 

อาจท าให้ร่างกายรู้สึกกระปีก้ระเปร่า โดยผู้คนที่ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 11 คน ซึ่งคิดเป็นร้อย

ละ 24.00 และรองลงมาอีก ก็คือประเด็น 2.3 การโดนช่ืนชมในระหว่างวัน ท าให้อารมณ์ดี และมีความสุขกับ

การถูกช่ืนชม โดยผู้คนที่ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 6 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.00 จากตารางจะ

สังเกตได้ว่า ผู้คนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้น ไม่ค่อยได้ออกก าลังกายในตอนเช้า เพราะบางคนอาจจะ

นอนดึก นอนน้อย ตื่นข้ึนมาก็ง่วง อ่อนเพลีย จึงมีส่วนน้อยที่จะออกก าลังกายในตอนเช้า และในระหว่างวัน 

บางคนอาจจะไม่ค่อยได้รับค าชมสักเท่าไร หรือบางคนอาจจะมีนิสัยที่ไม่บ้ายอ หลงในค าช่ืนชมนั้นจนมาก

เกินไป บางคนอาจจะไม่ได้สนใจเท่าไรรกับค า ช่ืนชมนั้นได้  ผู้คนส่วนใหญ่จะชอบการฟังเพลง ติด

โทรศัพท์มือถือมาก อาจจะติดหนัง ละคร ซีรี่ย์ ได้ 

 



25614092 

การศึกษาความเชื่อของคนท่ีมีต่อผีแต่ละชนชาต ิ

นายทนงศักดิ์ ตั้งตระกูล 

นายวัณณุวรรธน์ สาธุเสน 

นางสาวพิมพล์ภัส ชูเสนาะ 

นางสาวสกลุทพิย์ แก้วนก 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 

จากประเด็นที่ศึกษา เรื่องความเช่ือของคนที่มีต่อผีแต่ละชนชาติ จนน าไปสู่ค าถามว่า แต่ละประเทศมี

ความเช่ือเรื่องผีแตกต่างกันอย่างไร  ซึ่งในปัจจุบันเรื่องผีเป็นที่นิยมอย่างมาก ทั้งน ามาท าเป็นภาพยนตร์ หนังสือ

และวิดีโอเกม จึงแสดงให้เห็นว่าหลายประเทศให้ความสนใจในเรื่องผี แต่มีความเช่ือที่แตกต่างกันออกไป จึงท าให้

เกิดการศึกษาความเช่ือของคนแต่ละชาติที่มีต่อผีเพื่อพัฒนางานไปสู่จุดมุ่งหมายซึ่งก็คือหาความเช่ือของคนที่มีต่อผี

ว่าแตกต่างกันอย่างไรและด้านใดบ้าง โดยค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางการใช้อินเตอร์เน็ต หนังสือและน าวงจร  PDCA 

มาใช้ในการท างานครั้งนี้ด้วย 

      จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกลา่วสรุปองค์ความรู้ว่า แต่ละประเทศมีความเช่ือเรือ่งผแีต่ต่างกนั

อย่างไร ทั้งที่มา ลักษณะการตายและลักษณะการแต่งกาย ที่มีความแตกต่างกัน จึงน าความรู้ด้านน้ีมาเผยแพร่ให้ผู้

ที่สนใจในเรื่องผี เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม 

      สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้สามารถตอบค าถาม “ แต่ละประเทศมีความเช่ือเรื่องผีแตกต่างกัน

อย่างไร ” และได้ความรู้เกี่ยวกับผีของแต่ละชนชาติและวัฒนธรรมต่างๆ สามารถให้ความรู้เพื่อเผยแพร่ผู้ที่สนใจใน

เรื่องผี 
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ผลการส ารวจความคิดเห็นท้ัง 4 บทบาทท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องแบบนักเรียน 

นายชนน   สมเจษ 

นายณัฐพัชร   หิรัญยะนันท์    

นางสาวณัชชา  อุบลวงศ์ 

นางสาวธัญรัตน์  ศิริรัตน์          

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2 

      จากประเด็นเรื่อง “ การส ารวจความคิดเห็นทั้ง 4 บทบาทที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแบบนักเรียน ” จนน าไปสู่

การตั้งค าถาม “ ท าไมเราจึงต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน ” ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้มาจากการสังเกตว่าในปัจจุบัน

โรงเรียนส่วนใหญ่บังคับให้นักเรียนใส่เครื่องแบบนักเรียนและเป็นกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน แต่อีก

โรงเรียนกลับไม่ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน อย่างเช่น ต่างประเทศในบางประเทศมีนโยบายให้นักเรียนไม่ต้อง

แต่งเครื่องแบบนักเรียน และมีนโยบายให้แต่งกายชุดไปรเวทมาโรงเรียนแทนการใส่เครื่องแบบนักเรียน จึงเกิด

ความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ว่า ท าไมเราจึงต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกวันที่มีการเรียนการสอน โดย

การศึกษาค้นคว้าสืบค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ห้องสมุด และรวบรวมข้อมูลจากการจัดท าแบบสอบถามใน

การส ารวจความคิดเห็นในกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องแบบนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา ครู 

และผู้ปกครอง ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับเครื่องแบบนักเรียน เพื่อมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 

      จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า เครื่องแบบนักเรียน เป็นชุด

เครื่องแบบของนักเรียนที่สวมใส่กันในสถาบันการศึกษา ส่วนใหญ่ในหลายๆประเทศจะสวมชุดเครื่องแบบ

นักเรียนกันในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยการแต่งเครื่องแบบนักเรียนมีพื้นฐานมาจากการ

แต่งตัวให้เข้ากับกาลเทศะของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ในสังคมของเรานั้นต้องมีการจัดการกับคนหมู่

มาก เพื่อให้สามารถแยกแยะผู้คนได้ จึงท าให้เกิดเป็นเครื่องแบบข้ึน และชุดเครื่องแบบยังถูกสร้างขึ้นมาเพือ่ลด

ความเป็นตัวตนของผู้ที่สวมใส่  

      สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถาม “ท าไมเราจึงต้องแต่งเครื่องแบบ

นักเรียน” และมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนมากข้ึน ซึ่งสามารถน ามาเป็น

ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและเป็นความรู้ให้บุคคลทั่วไปมีความเข้าใจในเรื่องเครื่องแบบนักเรียนอีกด้วย 

 



 
 

แมวเหมียว 

 

นายพงค์พณิช เฉลิมพงศ์พิชิต 

นายกษม      สุขสง 

น.ส. ดลลดา บุญช่วงโชติรัตน 

น.ส. ภัทธวรินทร ์      ใหมทอง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 

 
 จากประเด็นสนใจเรื่อง “แมวเหมียว” จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า “เลี้ยงแมวอย่างไรให้สุขภาพดี” ซึ่ง
คณะผู้จัดท าเลือกประเด็นที่สนใจนี้มาจากการสังเกตว่า ปัจจุบันมีคนจ านวนมากที่นิยมเลี้ยงแมวแต่ยังหลายที่
เลี้ยงแมวด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องและเลี้ยงตามความเข้าใจและวิธีที่ตนเองต้องการโดยขาดความเข้าใจที่ถูกต้องคณะ
ผู้จัดท าจึงเกิดความสนใจและต้องการแสวงหาความรู้เรื่อง “แมว”  โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด รวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานครั้งนี้ 

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าว สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า “เลี้ยงแมวอย่างไรให้
สุขภาพดีด้วยเหตุนี้จึงน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาเป็นสื่อน าเสนอความรู้ 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ ท าให้สามารถตอบค าถาม “เลี้ยงแมวอย่างไรให้สุขภาพ” 
และมีความรู้เรื่องการเลี้ยงแมวที่แตกต่างสายพันธุ์ และสามารถน าไปเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในเรื่อง 
แมวเหมียว ได ้

25614079 



 
 

เด็กนอกกะลา 

            
   นายอภิรักษ์ ชาติสาย 

นายศรราม      เรโอะ ชิโรซ่า 

น.ส. กัญญารัตน์     แป้นดวง 

น.ส. มาติกา พวงเพ็ชร 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 

 
 จากประเด็นสนใจเรื่อง “เด็กนอกกะลา ” จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า “เพราะเหตุใดผู้ใหญ่จึงต้อง
สร้างกฏหรือตีกรอบให้กับชีวิตของเด็ก” ซึ่งคณะผู้จัดท าเลือกประเด็นที่สนใจนี้มาจากการสังเกตว่า ปัจจุบัน
ผู้ใหญ่ชอบใช้วิธีการเลี้ยงดูลุกแบบตีกรอบจนเกินไป เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความขัดแย้งกันภายในครอบครัว
หลายๆครอบครัว โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด 
รวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานครั้งนี้ 
 
 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าว สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า “ ผู้ใหญ่ควรใช้วิธีใน
การเลี้ยงดูลูกที่สร้างสรรค์” ด้วยเหตุนี้จึงน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาเป็นสื่อแนวทางในการสร้างความเข้าใจ
ระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก 
 
 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ ท าให้สามารถตอบค าถาม “ท าไมผู้ใหญ่จึงใช้เหตุผลมากกว่า
อารมณ์ในการพูดคุยกับลูก” และสามารถน าไปเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในการปรับทัศนคติเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจของคนในครอบครัวได ้

25614078 



 
 

การพัฒนาภาษาด้วยเกม 

นายกฤติน นิติโรจน์ 

นายธนรัตน์ บุญมี 

น.ส. จิราพัชร พรหมมา 

น.ส. แพรวขวัญ แก้วงาม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 

 
 จากประเด็นสนใจเรื่อง “การพัฒนาภาษาด้วยเกม” จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า “ท าไมเด็กในยุค
ปัจจุบันถึงผู้ใหญ่ถึงไม่สนับสนุนเรื่องเกม” ซึ่งคณะผู้จัดท าเลือกประเด็นที่สนใจนี้มาจากการสังเกตว่า ผู้ใหญ่มี
การเปรียบเทียบเด็กกับคนอ่ืนหรือว่าเด็กติดเกมโดยผู้ใหญ่นั้นอาจจะมองด้านลบ ดังนั้นเราจึงหาเกมต่างๆมา
ทดลองเล่นหรือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเกมทางอินเตอร์เน็ตหรือผู้ที่เคย โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด รวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานครั้ง
นี้ 

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าว สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า เด็กหรือวัยรุ่นใน
ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีและการเล่นเกมมากเป็นส่วนใหญ่” ด้วยเหตุนี้จึงน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยการจัดตั้งซุ้มเกมหรือทดลองเกมต่างๆเพ่ือให้เด็กได้มีการพัฒนาทักษะกระบวนการด้านความคิด
มากขึ้น 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ ท าให้สามารถตอบค าถาม “ท าไมเราถึงเอาเกมมาพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษา” และใช้การเล่นเกมในทางที่ถูก ก็จะท าให้เกมเกิดคุณค่าและประโยชน์มากที่สุด และ
สามารถน าไปเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในการจดจ าศัพทไ์ด้ 

25614077 



25614034 

ขนมไทยผสมกับขนมต่างชาติ 

นายพงศธร แก้วกระจ่าง 

นายอรรถกร ศรนารายณ์ 

นางสาวเต๊นท์ กาญจนาโรจน์ 

นางสาวสิริยากร อุ่นเรือน  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 

 

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสรรค์ขนมไทยให้ได้รับความนิยมและบริโภคมากข้ึน  

หัวข้อเรื่อง ขนมไทยผสมกับขนมต่างชาติ โดยใช้รูปแบบการศึกษาค้นคว้าข้อมูลร่วมกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การศึกษาค้นคว้า เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2  ปี

การศึกษา 2561 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ จ านวน 60 คน แบ่งเป็นชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น 30 คน และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบไม่เจาะจง 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 1.ศึกษาเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการท าขนมไทย

และขนมต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการศึกษาค้นคว้าข้อมูลร่วมกัน 2. สร้างแบบสอบถาม ตามวัตถุประสงค์

วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ และแบบประเมิน มาหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละของคะแนนเต็ม 

และค่าสถติิผลการศึกษา พบว่า 

               1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีคะแนนการชื่นชอบขนมไทยน้อยที่สุดคือ  บัวลอย 

และมีคะแนนการชื่นชอบขนมต่างชาติมากที่สุดคือ เค้ก 

               2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนการชื่นชอบเค้กบัวลอย ร้อยละ 71 จากคะแนน

ทั้งหมด 
 



ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท าหมันแมว 

         นางสาวญาณิศา      ฝ่ายกลาง        

         นางสาวชนาทิพย์    ถีระวงษ์         

         นางสาวศิริญญา      หวลอารมณ์         

         นางสาวณัชชา        จันทาไทย       

         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 

          ทางคณะผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการท าหมันแมวเพ่ือศึกษาและได้ความรู้

เกี่ยวกับการท าหมันแมวลักษณะนิสัยของแมวก่อนและหลังท าหมันการเตรียมความพร้อม การดูแลแมวก่อน

และหลังท าหมันและเพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ที่สนใจเรื่องการท าหมันแมวให้คนเห็นความส าคัญของการท าหมัน

แมวและเป็นแนวทางให้คนที่เลี้ยงแมวตัดสินใจน าแมวไปท าหมันได้อย่างถูกต้อง 

          จากการสัมภาษณ์คณะผู้จัดท าพบว่า มีผู้ที่น าแมวไปท าหมัน 2 คน ส่วนอีก 2 คนไม่ได้น าแมวไปท า

หมัน แต่ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า แมวที่ท าหมัน ในเพศเมียจะไม่เสี่ยงต่อการตั้งท้อง เพศผู้จะช่วยลดความ

ก้าวร้าว และพฤติกรรมในทางไม่ดีของแมว เช่น การปัสสาวะเรี่ยราด  ชอบหนีออกจากบ้าน การร้องเสียงดัง 

เป็นต้น 

          จากการที่คณะผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องพฤติกรรมก่อนและหลังการท าหมันแมว ทางคณะได้

ผู้จัดท าได้ความรู้ในเรื่องของการท าหมันแมว ทั้งเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนจะน าแมวไปท าหมัน ค่าใช้จ่าย

ที่ต้องใช้ในการท าหมันแมว การดูแลรักษาแมวในช่วงหลังท าหมัน ด้านสุขภาพ ด้านอาหารและโภชนาการ 

และได้ความรู้ในพฤติกรรมก่อนการท าหมันแมวและพฤติกรรมหลังการท าหมันของแมวว่ามีพฤติกรรมและ

ลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไร และจากการที่คณะผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้าจนได้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวแล้วทาง

คณะผู้จัดท าสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในภายภาคหน้าได้  

 

25614032 



25614030 

การศึกษากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ส่งผลอย่างไรต่อนักเรียน 

 นายพัสกร มงคลพร        เลขท่ี 7 

     นายฐปนนท์ หนูจันทร์      เลขท่ี 9 

    นายธนโชติ ช่างปราณีต      เลขที่ 14 

   นายนพดล มูลบรรจบ      เลขที่ 15 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจผลกระทบของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ที่มี

ผลกระทบอย่างไรต่อนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2561 ประชากรที่ศึกษา คือ 

นักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี 

จ านวนทั้งสิ้น 60 คน แบ่งเป็นเพศชาย 24 คน เพศหญิง 36 คน โดยมีกลุ่มที่นักเรียนตอบแบบสอบถาม 

จ านวนทั้งสิ้น 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย แบ่งเป็น 1 ส่วน คือ แบบสอบถาม 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ส่งผลอย่างไรต่อนักเรียน โดยอยู่ในรูปแบบของแบบประเมิน ตัวเลือกเห็นด้วย 

และ ไม่เห็นด้วย และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผ่านกราฟรูปแท่ง 

 ผลการส ารวจ นักเรียนทั้งชายและหญิงมีความเห็นว่า กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้มีประโยชน์ต่อ

นักเรียน 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ ท าให้สามารถตอบค าถาม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้

ส่งผลอย่างไรต่อนักเรียน และได้ทราบถึงปัญหาในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมต่อไป 



อิทธิพล K-pop ที่มีต่อประเทศไทย 

 

นายกฤษฎา   วงศ์โสภานนทชัย เลขที่ 5 

นางสาวศลิษา   สงแสง   เลขที่ 18 

นางสาวณัฐนิชา   ขันหยก   เลขที่ 26 

นางสาวตุลยา   หวังธ ารงวงศ์  เลขที่ 27 

นางสาวกฤชกร    โง้วศิริกูล  เลขที่ 36 

          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 

 
จากประเด็นสนใจเรื่อง อิทธิพล K-POP ที่มีต่อประเทศไทย จุดประสงค์เพ่ืออยากทราบว่า K-POP มี

อิทธิพลในไทยด้านใดบ้าง เพราะสมัยนี้คนไทยเริ่มให้ความสนใจกับ K-POP เป็นอย่างมากโดยเฉพาะวัยรุ่น เริ่ม

มีการลอกเลียนแบบสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย อาหารการกิน การเต้น Cover การร้องเพลงเกาหลี ซึ่ง

จากการสืบค้นข้อมูล ผู้คนมีการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตมากมาย ท าให้วงการk-popของเกาหลีใต้โด่งดังกันอย่าง

แพร่หลาย อิทธิพลของk-popนั้น ได้เข้ามามีบทบาทต่อประเทศไทย และคนในสังคมไทย เนื่องจากคนใน

สังคมไทยเป็นที่รับวัฒนธรรมจากที่อ่ืนได้ง่าย ท าให้สิ่งเหล่านี้เข้ามามีบทบาทในชีวิต ธุรกิจบันเทิงเดี๋ยวนี้ส่งผล

ให้เกิดกระแส การเติบโตทางวัฒนธรรมต่างๆ โดยมีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งอินเตอร์เน็ต สอบถามผู้ที่

เชี่ยวชาญด้านนี้ และใช้วงจรความรู้ PDCA มาใช้ในการท างานครั้งนี้ 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า อิทธิพลจากเกาหลีที่

แทรกซึมสู่วัยรุ่นไทย การออดิชั่นเข้า k-pop การก้าวการเป็น IDOL K-POP การเต้น COVER K-POP การ

แต่งตัวสไตล์ K-POP มีผลต่อประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ 



ยาสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน 
 
 
   นางสาวจริยา                สิงห์อรุณ             เลขที่ 11 

                                                                  นางสาวนภพรรษ           บุญเลศิ               เลขที 12 
                                                                  นางสาวพรรณพนัต        โภคสขุพิบูลย์        เลขที่ 16 
                                                                  นางสาวแพรวา              ฉูตรสงูเนิน          เลขที่ 17 

                                                                                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 
 

จากประเด็นสนใจเรื่อง “ยาสมุนไพรกับยาปัจจุบัน” จนไปถึงค าถามว่า “ยาสมุนไพรกับยาปัจจุบัน
แตกต่างกันอย่างไร” ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้มาจากการสังเกตว่า ในปัจจุบันคนไทยเริ่มหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น 
ซึ้งการดูแลสุขภาพนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยใช้สมุนไพรหรือผักผลไม้หรือดอกไม้ที่หาได้ไม่ยากในวิถีชีวิตแบบ
ไทย ๆ น ามาปรุงแต่งให้เป็นเครื่องดื่ม โดยยังคงคุณค่าตัวยาในการส่งเสริมสุขภาพหรือรักษาโรคไว้เช่นเดิม น้ าดื่ม 
สมุนไพร คือส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย พร้อมกับพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพ่ือให้ยั่งยืนคู่
สังคมไทย และสภาพแวดล้อมไทยต่อไป แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเป็นยาแผนปัจจุบัน โดยการใช้สารเคมีเป็น
ส่วนประกอบ       ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตก และเป็นยาที่วางจ าหน่ายในประเทศไทยมีมากมายไม่ต่ า
กว่า 20,000 ต ารับยา เราสามารถจ าแนกยาเหล่านี้ได้ในหลายลักษณะ เช่น การจ าแนกตามกฎหมาย การจ าแนก
ตามรูปแบบและวิธีการใช้ การจ าแนกตามสรรพคุณของยา และเป็นยาที่สามารถหาซื้อได้ง่าย และรักษาได้รวดเร็ว 
มากกว่ายาสมุนไพร 
     จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า ยาแต่ละประเภทนั้นสามารถ
รักษาได้จริงและยาสมุนไพรกับยาปัจจุบันมีความหลากหลายรูปแบบและวิธีการใช้ที่มากมาย รวมทั้งสรรพคุณของ
ยาบางตัวก็แตกต่างกัน ซึ่งยาสมุนไพรเป็นทั้งอาหารและยาได้ ไม่ต้องหาซื้อ สามารถปลูกเองได้ ส่วนยาปัจจุบันต้อง
ไปหาซื้อตามร้านขายยาหรือท่ีที่มีวางจ าหน่ายและสามารถพกพาได้ง่าย ดังนั้น ยาสมุนไพรและปัจจุบันมีสรรพคุณ
ที่แตกต่างกันไป แต่ก็สามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดได้เช่นกัน 
 



ปัญหาการศึกษาไทย 

 

นาย นัยต์ชนก แดงบุญเรือง เลขที่ 6 

นางสาว ณัฐรุจา ศรีก๊กเจริญ ม.4/1 เลขท่ี 21 

นางสาว สุชานันท์ สหวงศ์เจรญิ ม.4/1 เลขที่ 25 

นางสาว อภิญญา บุณยกิดา ม.4/1 เลขที่ 27 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 

        จากประเด็นสนใจเรื่อง “ปัญหาการศึกษาไทย” จนไปตั้งค าถามว่า  “อะไรที่เป็นต้นเหตุของ

ปัญหาการศึกษาไทย” ซึ่งประเด็นนี้มาจากการที่เราพบเจอมาในชีวิตประจ าวัน และจากการที่เราสืบค้นจาก

แหล่งต่างๆ และไปสอบถามจากผู้คนหลายระดับชั้นหลายช่วงวัย พบว่ามีสาเหตุคล้ายๆกันคือเนื้อหาที่มาก

เกินไปและส่วนใหญ่คนทั่วไปคิดว่าเนื้อหาเหล่านี้เรียนไปจะไว้ใช้ท าอะไรจึงน ามาสู่ความเบื่อหน่ายในการเรียน

และมาจากครูผู้สอนที่ไม่มีประสบการณ์มากพอ และยังมีสาเหตุอ่ืนๆที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกมาก จึงพูดได้ว่า

ประเทศไทยเรามีเนื้อหาที่ไม่จ าเป็นมากเกินไปและยังท าให้ผู้เรียนไม่สามารถจดจ าสิ่งที่ตรงตามความต้องการ

และสายงานได้เพราะต้องมาจ าเรื่องที่ไม่จ าเป็นและไม่เกี่ยวข้องกับงานที่จะท าในอนาคตจึงควรกระชับเนื้อหา

ให้เหมาะสมกับความต้องการในสายการเรียน 

        จากการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆสามารถสรุปได้ว่า  การศึกษาไทยในปัจจุบันก าลังพบกับ

ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของหลักสูตรทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่และควรแก้ปัญหา

อย่างค่อยเป็นค่อยไป  

 



25614035 

ความทันสมัยของโรงอาหารสามารถแก้ปัญหาการน าอาหารออกนอกโรงอาหาร 

ของนักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

 

นาย ภัทรพล ศักดิ์ประชาราษฎร์ 

นาย ศิรภัทร์ พันธุ์หาญ 

นางสาว ชนัญชิดา ใจเอ้ือ 

นางสาว ธนพร คงาบุตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/11 

จากประเด็นสนใจเรื่อง"ความทันสมัยของโรงอาหารสามารถแก้ปัญหาการน าอาหารออกไป

ทานนอกโรงอาหารของนักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา" จนน าไปสู่การตั้งค าถาม ชอบหรือไม่ถ้าโรงอาหาร

เป็นไปตามที่ชอบ เห็นด้วยมั้ยถ้าโรงอาหารติดพัดลม ถ้าโรงอาหารติดแอร์จะชอบหรือไม่ซึ่งประเด็นที่

สนใจนี้มาจากการสังเกตุเห็นนักเรียนมักจะน าอาหารไปทานนอกโรงอาหารจึงเกิดความสนใจที่จะ

ศึกษาเรื่องความทันสมัยของโรงอาหารว่าจะท าให้นักเรียนไม่น าอาหารออกไปทานนอกโรงอาหาร เช่น 

ท าแบบส ารวจ แบบประเมินและแบบสอบถาม เป็นต้น โดยการศึกษาค้นคว้าสืบข้อมูลทางอินเตอร์

เน็ต ห้องสมุดและจากนักเรียน 

จากการศึกษาหาข้อมูลผ่านกระบวนการดังกล่าวสรุปข้อมูลได้ว่า นักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา

ในพระอุปถัมภ์ฯ อยากให้โรงอาหารมีความทันสมัยมากกว่านี้และเป็นไปในแบบที่ชอบ 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนครั้งนี้ได้ท าให้สามารถตอบค าถาม ความทันสมัยของโรงอาหาร 

ความสะอาดของสุขาภิบาล ที่นั่งรับประทานอาหารจึงได้ข้อมูลเมื่อนักเรียนน าอาหารออกนอกโรง

อาหารและยังน าความรู้นี้มาใช้ประโยชน์โดยการแพร่ความรู้นี้ไปให้ทุกท่านได้อ่านอีกด้วย 
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การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้คนไทยเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ 

         
        นายขจรศักดิ์ สีเสือ 

    นางสาวณัฐรินทร์ ลีสมชัยเจริญ     
                นางสาวธนพร ชอ่เส้ง   
      นางสาววรัญญา พิศาลสาธุกิจ    
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12  
   

จากประเด็นสนใจเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้คนไทยเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ” 
จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า “ท าไมคนไทยจึงเลือกเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ” ซึ่งประเด็นที่สนใจ
นี้มาจากการสังเกตว่าโรงเรียนในปัจจุบันรองรับผู้ที่เ รียนสายสามัญมีมากกว่าโรงเรียนส าหรับสายอาชีพ
อย่างมาก จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู ้เรื ่องความแตกต่างของการเ รียนสายสามัญและสาย
อาชีพเพื่อน าไปสู ่การสรุปว่า  “ท าไมคนไทยจึงเลือกเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ ” ท าให้เกิด
การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและสอบถามผู้เรียนทั้งที่เลือกเรียนสายสามัญและสายอาชีพ 
รวมทั้งน าวงจรภาพ PDCA มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปความรู้ได้ว่า การที่คนไทยเลือก
เรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ เนื่องจากค่านิยมในครอบครัวที่มีผลต่อการเลือกเรียน ค่านิยมส่วนใหญ่มักมอง
การเรียนต่อสายอาชีพในทางที่ไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อเรียนจบหางานท าล าบาก งานที่ท าได้เงินเดือนน้อย ไม่มี
ความมั่นคง จึงไม่อยากให้คนในครอบครัวเรียนสายอาชีพ ส่วนผู้เรียนเองก็ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับสายอาชีพมากนัก 
เพราะหลักสูตรในการศึกษาของประเทศไทยตั้งแต่ชั้น ป.1 - ม.3 เน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับความรู้
สายสามัญมากกว่าสายอาชีพ  ผู้เรียนจึงมีความคุ้นเคยและเลือกเรียนสายสามัญมากกว่า รวมถึงการถูก
ครอบครัวปลูกฝังมาว่าเรียนสายสามัญจะมีอนาคตที่ดีกว่าสายอาชีพ 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถามว่า “ท าไมคนไทยจึงเลือกเรียน
สายสามัญมากกว่าสายอาชีพ” และมีความรู้เรื่องการเรียนสายสามัญและการเรียนสายอาชีพ อีกทั้งยัง
สามารถเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องนี้หรือก าลังจะต้องเลือกเรียนระหว่างสายสามัญและสายอาชีพ 
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การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพของคนไทย 

                      นายบารมี  จีนดี          
                 นายอธิมุตติ  อ่างค า     
      นางสาวอัมพรพิมพ์  จันทรศรี 
             นางสาวจินตนา  สกุณา 
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 

 

จากประเด็นเรื่องการประกอบอาชีพของประชาชนไทย  จนน าไปสู่การตั้งค าถามที่ว่า “ประชาชนส่วน
ใหญ่ใช้ปัจจัยใดในการเลือกประกอบอาชีพ” ซึ่งประเด็นที่เราสนใจนี้มาจากขาวของกรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน ทีเ่ปิดเผยผลการศึกษาเรื่อง “ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอาชีพในช่วงปี 2557-2561” พบว่า  5 อันดับ
อาชีพที่มีผู้ท างานลดลงเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่  ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมและเลี้ยงสัตว์ ผู้ท างานด้านการเกษตรและ
ประมง  เจ้าหน้าที่บัญชี ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้ขับสามล้อเครื่อง และผู้ขนส่งสินค้าต่าง จึงเกิดความสนใจที่
จะแสวงหาความรูเรื่องปัจจัยการเลือกประกอบอาชีพของคนไทย  เพ่ือน าไปสูการหาสาเหตุวาคนไทยใช้ปัจจัยใด
ในการเลือกประกอบอาชีพ  ท าใหเกิดการศึกษาหาความรูเพ่ือพัฒนางานไปสูจุดมงุหมาย  โดยอาศัยวิธีการศึกษา 

  คนควาสืบขอมูลทางอินเทอร์เน็ตและสื่อต่าง ๆ  
จากการแสวงหาความรูผานกระบวนการดังกลาวสามารถสรุปองคความรูวา ปัจจัยที่คนไทยใช้ในการ

ประกอบอาชีพมี 4 ด้าน 1) ด้านองค์การ 2) ด้านครอบครัว 3) ด้านเพ่ือน 4) ด้านสภาพแวดล้อมและสังคม ที่มีผล
ต่อการเลือกประกอบอาชีพของคนไทย  ดวยเหตุนี้จึงน าความรูที่ไดรับมาวิเคราะหและท าใบปลิวแจกบุคคลตาง ๆ 
ท าใหผูที่อานรู้ถึงปัจจัยการเลือกประกอบอาชีพของคนไทยว่าเป็นอย่างไร  

สรุปการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้ท าใหสามารถตอบค าถามว่า  “ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ปัจจัยใดใน
การเลือกประกอบอาชีพ” และได้ความรูถึงปัจจัยที่ประชาชนใช้ประกอบอาชีพ  ซึ่งสามารถน ามาเป็นประโยชน์แก่
ผู้ที่สนใจ  และเป็นความรู้ให้บุคคลทั่วไปมีความเข้าใจในเรื่องนีม้ากข้ึน 
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การศึกษาปัจจัยตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นไทย  
                     

             นางสาวชญาดา  รุง่ราม          
        นางสาวปัณฑิตา  โปร่งสละ     
              นางสาววภิาวี  ฟักน่วม       
    นางสาววิราวรรณ   ทับทิมทอง    
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 

 

จากประเด็นเรื่องการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นไทย  จนน าไปสู่การตั้งค าถามที่ว่า “ท าไมวัยรุ่น
ไทยจึงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร” ซึ่งประเด็นทีเ่ราสนใจนี้มาจากขาวและสื่อตาง ๆ พบวาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทย
เพ่ิมข้ึนทุกป ีซึ่งส่งผลให้มีปัญหาตามมามากมายไม่ว่าจะเป็น  ปัญหาการท าแท้งที่ผิดกฎหมาย ปัญหาการทิ้งทารก 
และปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่น ปัจจุบันพบว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทยเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งอายุของวัยรุ่นที่มี
เพศสัมพันธ์ในครั้งแรก มีแนวโน้มที่จะมีอายุลดลงด้วยเช่นกัน วัยรุ่นไทยมีแนวโน้มคลอดทารกเพ่ิมขึ้นและคลอด
เมื่ออายุน้อยลง โดยเฉพาะวัยรุ่นอายุ 15 – 17 ปี โดยพบว่า จ านวน 1 ใน 3 ของวัยรุ่นไทยดังกล่าวไม่ได้ป้องกัน
การตั้งครรภ์เมื่อมีเพศสัมพันธ์ จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรูเรื่องการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นไทย  
เพ่ือน าไปสูการหาสาเหตุวาท าไมวัยรุ่นไทยจึงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเพ่ิมขึ้นทุกปี  ท าใหเกิดการศึกษาหาความรู
เพ่ือพัฒนางานไปสูจุดมงุหมาย โดยอาศัยวิธีการศึกษาคนควาสืบขอมูลทางอินเทอร์เน็ตและสื่อต่าง ๆ  

จากการแสวงหาความรูผานกระบวนการดังกลาวสามารถสรุปองคความรูวา สาเหตุที่ท าให้วัยรุ่นไทย
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเกิดจาก 1) สาเหตุด้านพัฒนาการของวัยรุ่น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม
และสติปัญญา 2) สาเหตุด้านครอบครัวเกิดจากการที่บุตรถูกเลี้ยงมาจากตา ยาย เนื่องจากพ่อแม่ไปท างานต่างถิ่น 
3) สาเหตุด้านสังคมและสื่อ เกิดจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เนื่องจากมีการเปิดรับอิทธิพลจากสื่อโดยเฉพาะสื่อ
อินเตอร์เน็ต เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบในเรื่องเพศและการมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังพบว่าค่านิยมเรื่องเพศที่
ถูกปลูกฝังมาในอดีตไม่ได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะวัยรุ่นฝ่ายหญิงที่มีการเปิดรับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์
มากขึน้ ดวยเหตุนี้จึงน าความรูที่ไดรับมาวิเคราะหและท าใบปลิวแจกบุคคลตาง ๆ ท าใหผูที่อานตระหนักถึงปัญหา
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นไทยในปัจจุบันวาเปนอยางไรและมีแนวโน้มอยางไรบาง 

สรุปการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้ท าใหสามารถตอบค าถามว่า  “ท าไมวัยรุ่นไทยจึงตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร”  และได้ความรูถึงสาเหตุที่ส่งผลให้วัยรุ่นไทยตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งสามารถน ามาเป็นประโยชน์แก่
ผู้ที่สนใจ  และเป็นความรู้ให้บุคคลทั่วไปมีความเข้าใจในเรื่องนีม้ากข้ึน 

 



    4062 
 

ความแตกตางดานการศึกษาระหวางประเทศไทยกับประเทศฟนแลนด 
                     

    นายกิตติธัช ศรีวะสุทธิ์ 
        นางสาวศศิณิญา ถิ่นทับไทย 

    นางสาวน ้ามนต จันทโร 
   นางสาวคุณาพร รักชนะ       

   นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 
 

จากประเด็นเรื่องการศึกษาของประเทศฟินแลนด์และประเทศไทย  จนน้าไปสู่การตั งค้าถามที่ว่า  
“ท้าไมประเทศฟนแลนดจึงมีการศึกษาดีที่สุดในโลก” ซึ่งประเด็นที่สนใจนี มาจากการส้ารวจจากขาวและสื่อ
มัลติมีเดียตาง ๆ พบวาการศึกษาของประเทศไทยกับประเทศฟนแลนดมีความแตกตางกันมาก  ประเทศฟนแลนด
เปนประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าการศึกษาดีที่สุดในโลก ซึ่งแตกต่างกับประเทศไทยที่การศึกษาไม่ได้เป็นที่ยอมรับ 
จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรูเรื่องความแตกตางดานการศึกษาระหวางประเทศไทยกับประเทศฟนแลนด
เพ่ือน้าไปสูการหาสาเหตุวาท้าไมการศึกษาของประเทศไทยจึงไม่ได้เป็นที่ยอมรับเช่นเดียวกับประเทศฟนแลนด  
ท้าใหเกิดการศึกษาหาความรู เพ่ือพัฒนางานไปสูจุดมุงหมาย โดยอาศัยวิธีการศึกษาคนควาสืบขอมูลทาง
อินเทอร์เน็ต รวมทั งน้าวงจรภาพ PDCA มาใชในการวิจัยในครั งนี  

 จากการแสวงหาความรูผานกระบวนการดังกลาวสามารถสรุปองคความรูวา การศึกษาของประเทศ 
ฟนแลนดที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในโลก เนื่องจากมีการจัดระบบการศึกษาที่ดี เนนภาคปฏิบัติมากกว่า
ภาคทฤษฎี   เนนกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงตางจากประเทศไทยในหลาย ๆ ดาน     ดวยเหตุนี จึงน้าความรูที่ไดรับมา 
วิเคราะหและท้าใบปลิวแจกบุคคลตาง ๆ ท้าใหผูที่อานตระหนักถึงวาการศึกษาไทยนั นเปนอยางไรและมแีนวทาง 
อยางไรบาง 

สรุปการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั งนี ท้าใหสามารถตอบค้าถามว่า  “ประเทศไทยกับประเทศฟนแลนดมี
ความแตกตางทางดานการศึกษาอยางไร และได้ความรูวาประเทศฟนแลนดมีการพัฒนาการศึกษาอยางไร ซึ่ง
สามารถน้ามาเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ  และเป็นความรู้ให้บุคคลทั่วไปมีความเข้าใจในเรื่องของการศึกษามากขึ น 
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การ Mix and Match เสื้อผ้า 

   

         นายปิยชาติ    เหล็กไหล 

         น.ส.วัชรภรณ์  เตปิน    

         น.ส.กีรนา  ชะโลปถัมภ ์  

         น.ส.จิรัฌา สุขสมธรรม    

        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4/10 

 

 กลุ่มของข้าพเจ้าสนใจเร่ืองการ Mix and Match เส้ือผ้า เพราะการจัดการรูปแบบชุดของเสื้อผ้า

ให้เข้ากันของเเต่ละบุคคลนั้นมีความเเตกต่างกัน เเต่ละบุคคลก็มีสไตล์การเเต่งตัวท่ีไม่เหมือนกัน ปัจจุบัน

ก็มีเสื้อผ้าในรูปเเบบต่างๆท่ีท าออกมาเเล้วพร้อมท่ีจะให้พวกเราน าไป Mix and match ได้หลากหลาย

สไตล์ตามความชอบของเเต่ละบุคคล เเต่ถึงเเม้ว่าในปัจจุบันจะมีเสื้อผ้าให้เลือกซื้อมากมาย เเต่ก็ยังมี

บุคคลท่ีไม่สามารถจัดชุดเสื้อผ้าให้เข้ากันได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และบุคลิกของตนเอง กลุ่ม

ของข้าพเจ้าจึงสนใจท าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสืออินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ 

โดยมีการท างานอย่างรอบคอบโดยใช้กระบวนการ PDCA  มาเป็นหลักการในการท างาน คือ มีการ

วางแผนในกาท างานให้ดี แล้วจึงลงมือค้นคว้าหาข้อมูล น าข้อมูลท่ีหามาได้มาตรวจสอบความถูกต้อง

และพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า เส้ือผ้าที่ใส่แล้วดูดี คือ เส้ือผ้าที่เรียบร้อย ไม่ยับ สะอาดไม่มีคราบ ซึ่ง

หากใส่เสื้อผ้าที่มีลายควรค านึงถึงรูปร่าง เพศ เส้นกรอบนอกเสื้อผ้าต้องสัมพันธ์กับรูปร่าง ซึ่งวิธีการ Mix 

and Match ท่ีดีนั้น คือ 1) ดูคู่สีให้เหมาะสมกันระหว่างท่อนบนและล่าง ไม่ควรให้สีตัดกันมากเกินไป 2) 

เส้ือผ้าท่ีท่อนบนกับท่อนล่างไม่หลวมมากเกินไป หากท่อนบนหลวม ข้างล่างควรพอดี 3) เลือกเส้ือผ้าให้

เหมาะกับโอกาสต่างๆ 4)เลือกเส้ือผ้าให้เหมาะสมกับอากาศ 

 

  

 

  

 



 

 



4049 

การเสริมสร้างความมั่นใจทางกายภาพ 

    

         นายกรวิชญ์  วจนะทองดี  

         น.ส.ปิยะธิดา  เคนสุวรรณ    

         น.ส.ศศิธร   ลึกวิลัย   

         น.ส.ชนม์นิภา ไชยค าภา     

        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4/8 

 
 กลุ่มของข้าพเจ้าสนใจเรื่อง การเสริมสร้างความมั่นใจในด้านความงามเพราะความมั่นใจที่แต่ละบุคคลมีนั้น

มักจะไม่มีความเท่ากัน คนหนึ่งมั่นใจมากอีกคนหนึ่งกลับไม่มีความมั่นใจเลย ในสังคมปัจจุบันนี้ มีผู้คนเหล่านี้รวมกัน 

กลุ่มที่มีความมั่นใจในด้านความงามของตนก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างประสบความส าเร็จในหลายอย่าง แต่กลุ่มที่ไร้

ความมั่นใจในความงามของตนเองนั้นกับผิดหวังสิ้นหวังไร้จุดหมายในชีวิต คิดฆ่าตัวตาย เพราะถูกสังคมกดดันจนไม่

เหลือ มองว่าตนเองน่าเกลียด ไม่กล้าเข้าสังคม ถูกสังคมมองว่าตนเองเป็นคนแปลกประหลาด จึงมีสิทธิคิดฆ่าตัวตาย

หรือคิดสั้น กลุ่มของข้าพเจ้าจึงเล็งเห็นความส าคัญของความมั่นใจในความงามตัวบุคคลในสังคมว่าควรจะมีวิธีการ

เสริมสร้างความมั่นใจง่ายๆปฏิบัติตามได้โดยไม่ยากจนเกินไป ดังนั้นจึงท าให้การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ

อินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือต่างๆโดยมีการท างานอย่างรอบคอบโดยใช้กระบวนการ PDCA มาเป็นหลัก

ในการท างาน ดังนี้ 1 ขั้นตอน P หรือก็คือการวางแผนโดยการเลือกหัวข้อย่อยที่สนใจ ต่อจากนั้นวางแผนการสืบค้น

ข้อมูลว่าจะไปสืบค้นข้อมูลที่ไหนกับใครและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ 2 ขั้นตอน D หรือขั้นตอนการท างาน  ขั้นตอน C 

หรือก็คือขั้นตอนการตรวจสอบและเรียบเรียงข้อมูลที่ได้รับ สุดท้ายขั้นตอน A หรือก็คือแนวทางในการน าข้อมูล

ค้นคว้านี้ไปพัฒนาต่อ 

 ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า คนเราทุกคนมีความมั่นใจในความงามอยู่แล้ว แต่เจอสังคมกดดัน ท าให้เกิด

ความคิดที่วิตกมากเกินไปว่าตัวเองมีปมด้วยหรือแปลกจากคนอ่ืนท าให้ความมั่นใจลดน้อยลง ซึ่งวิธีการสร้างความ

มั่นใจขึ้นใหม่ด้วยความคิดที่ว่า ความงามไม่มีขีดจ ากัด เปลี่ยนแปลงได้เสมอตามยุคและสมัย ตามบริบทสังคม และให้

ค านึงถึงหลักจิตวิทยาของ คาลฮัมว่า จงมีความพึงพอใจในตนเองและเชื่อมั่นมัน ก็จะไม่หวาดหวั่นในสถานการณ์

เช่นนี้อีกที่ไม่ค่อยมั่นใจไม่มากก็น้อย 
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วาฬสีน ้าเงินกับระบบนิเวศในท้องทะเล 

 

                 น.ส. เอื อมอารีย์  บุญชาติ  

         น.ส.ชัญญา  สาลี   

          น.ส.ศุภสุตา  พลสิงห์   

         น.ส.วริศรา สุขสบาย    

         นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปทีี่ 4/2 

 
 กลุ่มของข้าพเจ้าสนใจเรื่อง วาฬสีน ้าเงินกับระบบนิเวศในท้องทะเล เพราะในปัจจุบันนี จ้านวนประชากรวาฬ

ได้ลดลงไปอย่างมากมายจนเกือบท้าให้วาฬสูญพันธุ์  ท้าให้กลุ่มของข้าพเจ้าเกิดความสงสัยว่าหากวาฬสูญพันธุ์ไปจะ

ก่อผลเสียต่อระบบนิเวศในน ้าอย่างไร ดังนั นจึงท้าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ อินเตอร์เน็ตและแหล่งข้อมูล

ที่น่าเชื่อถือ มีกระบวนการการท้างานอย่างรอบคอบ โดยมีกระบวนการPDCA มาเป็นหลักการในการท้างาน          

ซึ่ง P คือ plan หรือการวางแผน D คือ Do ก็คือการลงมือท้า c คือ Check การตรวจสอบและ A คือ Act tคือ การ

พัฒนาแก้ไขปรับปรุงงานให้ดีมากยิ่งขึ นไป  

 ผลการศึกษาค้นพบว่า วาฬสีน ้าเงินซึ่งเป็นสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นสัตว์ที่กินปลา

น้อยและแพลงตอน จัดเป็นสัตว์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหาร สาเหตุที่ท้าให้วาฬสีน ้าเงินถูกมนุษย์ล่าเพราะต้องการที่

จะน้าเนื อของวาฬมาท้าเป็นอาหาร และอวัยวะมาท้าเป็นเครื่องประดับที่มีราคาแพง จากการล่าวาฬท้าให้ประชากร

วาฬสีน ้าเงินลดลงเป็นจ้านวนมาก จึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของท้องทะเล หากวาฬเกิดการสูญพันธุ์ไปจะท้าให้

ปลาตัวเล็กที่เป็นอาหารของวาฬจะมีประชากรที่เยอะขึ นจนเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศให้เสียหายอย่างมหาศาล  

เช่น จ้านวนของประชากรปลาขนาดเล็กมีจ้านวนเพ่ิมมากขึ น ท้าให้อาหารของปลาขนาดเล็กลดน้อยลง และอาจจะ

สูญพันธุ์ได้ ดังนั นจึงมีแนวทางการช่วยอนุรักษ์วาฬสีน ้าเงินได้โดยการสร้างศูนย์วิจัยช่วยเหลือวาฬ โดยการรณรงค์

การไม่ล่าวาฬสีน ้าเงิน และเห็นคุณค่าของวาฬโดยที่ไม่เน้นวาฬมาท้าเป็นอาหารและเครื่องประดับ 
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การวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการศึกษาการแกไ้ขการพูดภาษาอังกฤษของคนไทย 

 

นางสาวสาวิตรี  ยังเต๊ะ              
นางสาวรจุิรา  รักษ์หริัญ          

นางสาวธิษณามดี  ธรรมฉวี                

นางสาวจันทภา  สังข์วังค์                                                                                     

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 

 

          การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาค้นคว้าสาเหตุว่าท าไมคนไทยถึงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ 
และเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาว่าท าไมคนไทยถึงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ โดยคณะผู้จัดท าได้ด าเนินการ
รวบรวมข้อมูล และคัดเลือกข้อมูลให้เพียงพอ เพื่อน าข้อมูลมาสรุปเป็นองค์ประกอบความรู้ ว่าท าไมคนไทยถึง
พูดภาษาอังกฤษไม่ได้  

          จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ของคนไทยส่วนใหญ่ไม่กล้า
สื่อสารกับชาวต่างชาติเพราะกลัวพูดไม่ได้ ในชีวิตประจ าวันในโรงเรียนหรือในสังคมไม่ค่อยมีการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ เราคิดว่าเรายังศึกษามาไม่ดีพอเลยยังไม่กล้าที่จะพูดกับชาวต่างชาติ หรือบางทีการที่เราเรียน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนอย่างเดียวก็ไม่สามารถท าให้เราเก่งภาษาอังกฤษได้ อาจมาจากปัจจัยต่างๆเช่น  
วิธีการสอนของครูแต่ละคนไม่เหมือนกัน หลักสูตรของแต่ละโรงเรียนต่างกัน ในสังคมโรงเรียนเราไม่ได้พูด
ภาษาอังกฤษ ท าให้เราไม่ได้อยากเรียนภาษาอย่างแท้จริง บางคนเรียนก็จริงแต่เรียนแต่หลักไวยกรณืมาก
เกินไปไม่เน้นพูดเน้นสอบมากกว่า ท าให้การพูดภาษาไม่ได้ดีเหมือนแกรมม่าร์ ในทุกวันนี้ทุกคนล้วนให้
ความส าคัญกับภาษาอังกฤษมากเพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่เราสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ มี
ประโยชน์มากมายที่เราไม่เคยรู้มาก่อน คนส่วนใหญ่จึงเริ่มหันมาเรียนภาษาอังกฤษ คณะผู้จัดท าจึงได้รวบรวม
วิธีแก้ปัญหาการพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ของคนไทยมาเพื่อให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีที่เรา
สามารถเรียนได้เองที่บ้านจากการดู Youtube, Google แหล่งความรู้จากเว็บไซต์ต่างๆทางอินเทอร์เน็ต 
เทคนิคการจ าค าศัพท์ที่ไม่น่าเบื่อ มีแอปพลิเคช่ันมากมายที่เราสามารถเสริมทักษะในการเรียนได ้ 

         อย่างไรก็ตามการเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างๆไม่ยากกว่าที่คิดถ้าเรามีเป้าหมายและตั้งใจที่
อยากจะพูดหรือเรียนภาษาอังกฤษที่แท้จรงิ ดังนั้นคนไทยจะสามารถมีความคิด ความกล้าที่จะพูดออกไป เราก็
มีความมั่นใจที่จะสื่อสารกบัชาวต่างชาติ การเรียนภาษาก็อยู่ที่ความตั้งใจของตัวเรา ไม่ว่าเราจะพยายามตั้งใจที่
จะเรียนแค่ไหนความส าเร็จก็อยู่ไม่ไกลเอื้อมมือของเรา 
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การวิเคราะห์สาเหตุว่าท าไมวัยรุ่นไทยถึงติดโซเชียลมิเดีย 

 

นายเบญจศักดิ์  ใจดีเย็น 

นางสาววริศรา  คล ้าด้า 

นางสาวขนิษฐา  พรหมบุตร 

นางสาวพรทกานต์  อ่อนนาค 

นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 

 

          การศึกษาในครั งนี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการติดโซเชียลทีมีผลต่อการใช้ชีวิตของ

วัยรุ่น และเพื่อศึกษาวิธีการแก้ปัญหาในการติดโซเชียลมิเดีย โดยคณะผู้จัดท้าได้ด้าเนินการรวบรวมข้อมูล และ

คัดเลือกข้อมูลให้เพียงพอ เพื่อนน้าข้อมูลมาสรุปเป็นองค์ประกอบความรู้ และใช้วงจรการท้างาน PDCA 

ส้าหรับการศึกษาค้นคว้าในครั งนี  

          จาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับวัยรุ่นไทยถึงติดโซเชียลมิเดีย พบว่า วัยรุ่นไทยส่วนมากจะติด

โซเชียลมิเดียและใช้เวลากับโซเชียลมิเดียนานถึง 12 – 15 ช่ัวโมงขึ นไป ซึ่งเป็นเวลานานเมื่อเวลาผ่านไปก็

อาจจะท้าให้เกิดโรคได้ โรคที่เกิดขึ นได้ เช่น โรคซึมเศร้าจากเฟสบุ๊ก ละเมอแชท โมโนโฟเบีย ฯลฯ ซึ่งอาจจะ

ท้าให้เกิดผลเสียต่อร่างกายการแก้ปัญหาคือการแบ่งเวลาและหาเวลาท้ากิจกรรมเมื่อว่างหรือเล่นกีฬาจะช่วย

ลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคได ้
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การท าศัลยกรรมเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในการท างาน 

 

นายปฐวี  เชยน่ิม  

   นายจาฮัว  ซู 

นางสาวบุญภา ตากอากาศ  

นางสาวเเพรวา สายโลหิต 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 

 

การศึกษาค้นคว้าในเรื่อง ศัลยกรรม  ในหัวข้อ “การท าศัลยกรรมเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการท างาน” 

เพราะในปัจจุบัน การท าศัลยกรรมมีผลต่อการเข้าท างาน อาธิเช่น อาชีพนางเเบบ นายเเบบ  พรีเซนเตอร์ 

หรืออาชีพที่ใช้หน้าตาในการประกอบอาชีพ จึงท าให้คณะผู้ชจัดท ามีความส่วนใจในหัวข้อนี้เป็นอย่างมาก  

ผลจากการศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับการท าศัลยกรรม  ในหัวข้อการศัลยกรรมเพื่อเพิ่มความั่นใจในการ

ท างาน พบว่าการท าศัลยกรรมเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการท างานมาก เพราะผู้คนในยุคปัจจุบันต่างต้องการ

พัฒนาในเรื่องของรูปร่างหรือหน้าตาเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเมื่อไปท างาน หรือไปสมัครงานเเละนายจ้าง 

ในปัจจุบัน หันมาสนใจในเรื่องของรูปร่างหน้าตาของพนักงานมากขึ้น อันเนื่องมาจากหน้าตา เป็นสิ่งที่สามารถ

ขายงานได้ หรือน าเสนองานได้ เพราะผู้คนที่รับชมหรือรับฝังก็ต่างดูหน้าตาของผู้เสนองานก่อนเสมอ อย่างไร 

ก็ตามหน้าตาเเละรูปร่างก็ยังไม่อาจสู้ความสามารถของบุคคลคนน้ันได้  

 



25614028 
การศึกษาผลกระทบของโทรศัพท์ท่ีมีผลต่อร่างกาย 

นายจุลเกล้า  ภุมมาลี 
นางสาวปรียาดา  จงกลสถิต 
นางสาวณัฐกานท์  คูณทวีพร 
นางสาวภัทราภรณ์  ทองนาค 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
 

 จากประเด็นสนใจเร่ือง “การศึกษาผลกระทบของโทรศัพท์ที่มีผลต่อร่างกาย” ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้ มาจาก
สังคมในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าโทรศัพท์จะเป็นที่สิ่งที่อ านวยความสะดวกแก่มนุษย์ส่วนมาก และเข้าถึงได้ง่าย แต่ก็มี
ข้อเสียแอบแฝงมามากมายนับไม่ถ้วน และมีประเด็นให้ถกเถียงกันในแง่ปัญหาสุขภาพอยู่ไม่น้อย จึงเกิดการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากการสอบถาม การส ารวจ และการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งน าวงจร PDCA มาใช้ใน
การท างานคร้ังนี้ 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า เนื่องด้วยลักษณะการใช้
งานของโทรศัพท์มือถือที่ต้องสัมผัสแนบศีรษะและหู และพูดผ่านไมโครโฟนภายในเคร่ือง เมื่อสนทนากันอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ผู้ใช้จะรู้สึกได้ถึงความร้อนที่เกิดขึ้น รวมถึงหลักการของสัญญาณคลื่นท าให้มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ เช่น มีอาการปวดหูปวดศีรษะ  ตาพร่ามัวมึนงง   ขาดสมาธิ  และเกิดความเครียดนอนไม่หลับ   อาจท าให้
เกิดโรคความจ าเสื่อม ผิวหนังเห่ียวย่น  นอกจากนี้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ท าให้เกิดการร่ัวของ
ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ซึ่งจะสะสมในระบบหมุนเวียนโลหิต ส่งผลให้เกิดโรคความดันโลหิตสู ง เยื่อหุ้มสมอง
เสื่อม และเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งสมอง  ส าหรับในผู้ชายไม่ควรพกมือถือที่เอว เสี่ยงรับ
ผลกระทบต่อไขกระดูก และอัณฑะ 
 



25614029 

มลพิษทางทะเล 

 

นางสาวณิชากานต์   ขจรเวช      
นางสาวจุฑาทิพย์  บุญรอด      

นางสาวอัสมี่  ปั้นชื่น       
นางสาวปภาวดี  ปาตั้ว        

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/8 
 

         เนื่องจากในปัจจุบันนี้ประชาชนได้มีการทิ้งขยะลงในแม่น้้ารวมถึงการปล่อยน้้าเสีย   และการเกษตร             

จึงต้องมีการคิดค้นการท้าโครงงาน  มลพิษทางทะเล  เพ่ือเป็นการเตือนให้ประชาชนและเป็นการท้าให้รู้ถึงคุณค่า

ของน้้า  และต้องการให้ประชาชนทุกคนช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดูแลรักษาให้น้้ามีสภาพที่ใสสะอาดจึงได้         

ให้ข้อคิดและแนวทางการแก้ไขปัญหา  เพ่ือต้องการให้ประชาชนเข้าใจถึงสิ่งที่จะตามมาพร้อมกับผลกระทบ        

ที่ร้ายแรงอีกด้วย  โดยเฉพาะการน้าเอาเทคโนโลยีและวิทยาการ ต่างๆ มาใช้ในการด้าเนินกิจกรรม                     

ในภาคการเกษตรอุตสาหกรรม  พานิชยกรรม  และการท่องเที่ยว  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดปัญหา   

จนเกิดเป็นมลพิษทางทะเล  น้้าทะเลเสื่อมคุณภาพและยังสร้างความเสียหายต่อพืชและสัตว์ที่อยู่อาศัยในทะเลและ

บริเวณชายฝั่งและความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผลย้อนกลับมายังมนุษย์ในอนาคตเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  ด้านสุขภาพหรือผลที่ท้าใหเ้กิดความขัดแย้งทางสังคมเป็นต้น 

              จากการแสวงหาความรู้จากกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่าสังคมไทยในปัจจุบัน    

ได้มีการทิ้งขยะอย่างผิดกฎหมาย  เนื่องจากการทิ้งขยะลงในแม่น้้าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการทิ้งขยะ    

ลงทะเลก็เป็นการส่งผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล  และสถานที่ท่องเที่ยวท้าให้เป็นสิ่งที่ไม่ดี             

และเป็นแหล่งที่ท้าให้เกิดเชื้อโรคตามมาเป็นภัยต่อชีวิตอีกด้วย 

              สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท้าให้เราสามารถตอบค้าถาม “ มลพิษทางทะเล”                                 

และมีความรู้ในการแก้ไขปัญหาได้เพ่ือใช้ประโยชน์ได้และเผยแพร่ความรู้บริการแก่ผู้ทีส่นใจ 

 

 



25614051 

สุขภาพดีได้ด้วยการเลิกรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ด 
 

นางสาวนิลปัทม์  มั่นแดง 
นางสาวพิชา  พาลี 

นางสาวมุฑิตา  รัตนมณี 
นางสาวเมธาวี  จัตุรกร 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 
 

ในปัจจุบันคนไทยเร่ิมหันมารับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดกันมากขึ้น จึงน าไปสู่ประเด็นที่สนใจในเร่ือง 
“สุขภาพดีได้ด้วยการเลิกรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ด” เนื่องจากเรารับวัฒนธรรมทางตะวันตกมามากเกินไป
จนท าให้มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของคนไทยในยุคปัจจุบันมาก และในปัจจุบันการแพร่กระจายของอาหารที่มา
จากวัฒนธรรมตะวันตกก็แพร่กระจายเข้ามาสู่สังคมไทยอย่างรวดเร็ว ซึ่งท าให้เป็นปัญหาที่ใกล้ตัวในปัจจุบัน 
เพราะอาหารที่มาจากวัฒนธรรมตะวันตกนั้น นิยมรับประทานแป้งและไขมัน โดยมีเหตุผลว่าทางประเทศ
ตะวันตกมีสภาพอากาศที่หนาวท าให้ต้องเลือกรับประทานอาหารจ าพวกนี้เพ่ือความอบอุ่นของร่างกาย         
แต่ขัดกับสังคมไทยเราที่มีสภาพอากาศร้อน ท าให้อัตราการเสียชี วิตของคนในปัจจุบันที่ เกิดจาก                  
การรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดนั้นเพ่ิมมากขึ้น เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน เป็นต้น  แสดงให้เห็นว่า           
การรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดของคนในปัจจุบันนับวันก็ยิ่งเพ่ิมมากขึ้น  จึงเกิดการแสวงหาความรู้ โดยอาศัย
วิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและรวบรวมข้อมูลจากสื่ออินเทอร์เน็ต รวมทั้งน าวงจร PDCA มาใช้ในการท างาน
คร้ังนี้ด้วย 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า  เพ่ือต้องการให้ผู้คน     
ในปัจจุบันไม่รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดเพราะเป็นเร่ืองที่ทุกคนเขาก็รับประทานกันโดยปราศจากความรู้       
ในเร่ืองของอาหารฟาสต์ฟู้ดและต้องการให้ผู้คนในปัจจุบันมีสุขภาพที่ดีขึ้นรู้จักเลือกรับประทานอาหาร          
ฟาสต์ฟู้ดอย่างพอเหมาะสมกับวัยที่ควรได้รับปริมาณสารอาหารในแต่ละวัน  

การศึกษาในคร้ังนี้ พบว่าสาเหตุที่ผู้คนในยุคปัจจุบันหันไปรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดนั้นเป็นเพราะ
ความสะดวกรวดเร็ว การโฆษณา ความทันสมัย และการจัดโปรโมชันต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จูงใจให้ผู้คนหัน
ไปรับประทานกันมากขึ้น ทั้งนี้อาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นอาหารที่ผู้คนทุกวัยให้ความสนใจและยอมรับกันมาก         
ท าให้เด็กในอายุเพียงไม่กี่ปีไปจนถึงวัยชราก็ตกเป็นทาสของอาหารฟาสต์ฟู้ด  
  



25614052 
การศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 

 
                                  นายพันตรี  ไสยวุธ        

                                      นายรพีภัทร์  ศรีฉ่ านาค  
                                     นางสาววริศรียา  สมจิตสว่าง 
                                      นางสาววิภาดา  จ าปาทิพย์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 
 

ปัจจุบันการใช้การศึกษาไทยมีความด้อยกว่าหลายๆประเทศในเร่ืองที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและการใช้
ภาษาอังกฤษ  จึงน าไปสู่ประเด็นที่สนใจเร่ือง “การศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศเวียดนาม” เพราะปัจจุบันการศึกษาไทยเน้นให้นักเรียนท่องจ า การสอบ หลักการมากกว่าการใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การพูดออกเสียง ท าให้เด็กไทยไม่กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษต่างจากประเทศต่างๆ ดังตัวอย่าง
คือ ประเทศเวียดนาม ที่มีการใช้ภาษาต่างประเทศกันอย่างทั่วหลายท าให้คนเวียดนามนั้นกล้าที่จะพูดและคุย
กับชาวต่างได้มากขึ้น  จึงเกิดการแสวงหาความรู้ โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและรวบรวมข้อมูลจาก
สื่ออินเทอร์เน็ต รวมทั้งน าวงจร PDCA มาใช้ในการท างานคร้ังนี้ด้วย 
 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า  ประเทศไทยมีสื่อ      
การสอนด้านภาษาอังกฤษที่ด้อยกว่าประเทศเวียดนามอยู่มาก  จึงท าให้คนไทยส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษ         
ไม่ค่อยได้ และไม่กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษ  ท าให้ประเทศไทยยังด้อยเร่ืองภาษาอังกฤษอยู่มากต่างจาก
ประเทศเวียดนามที่มีสื่อการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ฝึกพูดได้ออกเสียง  จึงท าให้คนเวียดนามส่วนใหญ่
สามารถพูดภาษาอังกฤษได้   

การศึกษาในคร้ังนี้ พบว่า การศึกษาไทยสามารถแก้ไขปัญหานี้โดยการปรับการเรียนสื่อการสอน       
โดยให้มีการสื่อสารมากขึ้นมากกว่าการท่องจ า จะท าให้เด็กไทยได้ใช้ภาษามากกว่าการท่องจ าและท าให้เด็ก
กล้าที่จะสื่อสารมากขึ้น และท าให้การศึกษาของไทยมีการพัฒนาที่มากขึ้นอีกด้วย  ถือเป็นผลดีต่อสังคม 
ประเทศ และประชาชนชาวไทย 
  



25614053 
เด็กติดเกมส์ 

     นายทักษ์ดนัย  พิมหาญ 
                                                                                               นายศิวัช   ดวงเดือน 

                                                                                                   นางสาวมินิดา สมานเชื้อ 
                                                                                                 นางสาวกวิสรา  แสวงดี  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 
 

           จากประเด็นสนใจเร่ือง “เด็กติดเกมส์” ของเยาวชนไทย ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้ มาจากการสังเกต
พฤติกรรมการเล่นเกมส์ของเด็ก จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษา สาเหตุและพฤติกรรมของเด็กติดเกมส์ โดยอาศัย
วิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากการสอบถาม การส ารวจ และการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งน าวงจร 
PDCA มาใช้ในการท างานคร้ังนี้ 
 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าว สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า  
1) ในส่วนของพฤติกรรมการเล่นเกมส์ของเด็ก พบว่าเด็กชอบเล่นเกมส์แอ็คชั่น/ต่อสู้และชอบเล่นเกมส์               
ที่ร้านเกมส์ เนื่องจากเพ่ือนเยอะ โดยเด็กจะเล่นเกมส์ในวันเสาร์ -อาทิตย์ ประมาณ 3ชั่วโมง ซึ่งเด็กได้รับ
ค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครอง(พ่อแม่) เฉลี่ยวันละ 80-100 บาท โดยน าไปเล่นเกมส์เกมส์วันละ 30 บาท เด็กจะ       
เล่นเกมส์กับเพ่ือนบ้านประจ า ซึ่งเด็กเห็นว่าเกมส์มีประโยชน์ในการช่วยฝึกสมองความจ าและสมาธิ ส่วนสาเหตุ
หลักที่ไปเล่นเกมส์เพราะเหงาเลยอยากมีเพ่ือน เครียดจากที่บ้านพ่อแม่ชอบต าหนิโดยไม่มีเหตุผล รวมถึงใน
ชุมชนมีที่เล่นไม่เพียงพอ สิ่งที่เด็กอยากให้มีมากที่สุดในชุมชนคือลานกีฬา ส่วนปัญหาและผลกระทบที่เกิด     
จากการติดเกมส์ 
      - ด้านอารมณ์ พบว่า ไม่พอใจเมื่อผู้ปกครองไม่ให้เล่นเกมส์ 
      -ด้านสังคม พบว่า ชอบอยู่คนเดียว และด้านการเรียน พบว่า เด็กง่วงนอนในเวลาเรียน 
2) ในส่วนผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าบุตรหลานของตนชอบเล่นเกมส์ประเภทใดและไม่มี       
การก าหนดกติกาส าหรับการเล่นเกมส์ ทั้งในเร่ืองของเงินและเวลาที่ใช้ไปกับการเล่นเกมส์ ส่วนผลกระทบ        
ที่เกิดจากการตดิเกมส์ ด้านเศรษฐกิจ พบว่า การเล่นเกมส์ท าให้เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์  
 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังนี้ ท าให้สามารถตอบประเด็นที่ศึกษาได้ว่า  “ท าไมเด็กถึงติด
เกมส์” ซึ่งความรู้นี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครองและผู้ที่สนใจศึกษาในเร่ืองนี้ 
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ดนตรีบ ำบัด 

นายโภคยศ  วิบูลย์แสง              เลขที่ 3 

        นางสาวบุญยานุช  สิงห์วะราช     เลขท่ี 11 

       นางสาววรางคณา  วงษ์วรเทวา   เลขท่ี 14 

                                  นางสาวอริยา  อุง                   เลขท่ี 34 

                                  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 

 

 จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ ดนตรีบ าบัด พบว่า ดนตรีบ าบัด เป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่แสดงออกโดยใช้

ดนตรีจรรโลงทางด้านร่างกายและทางด้านจิตวิทยา โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายในการบ าบัดผู้ป่วย เช่น การร้อง

เพลง การเล่นดนตรี การฟังเพลง เป็นต้น ดนตรีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย และจิตใจ สามารถลดความ

กังวล ลดความกลัว ช่วยสร้างแรงจูงใจ ท าให้ผ่อนคลาย อย่างเช่น ผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด หากได้ฟังดนตรี จะ

ช่วยลดความกังวลลงได้ และยังพบว่าการฟังดนตรีสามารถลดภาวะอาการของโรคซึมเศร้าได้ ช่วยให้อารมณ์สงบ มี

สติ นอกจากนี้ดนตรียังช่วยเสริมความมั่นใจและความกล้าแสดงออก ส่งผลให้เป็นคนมีบุคลิกภาพท่ีดี 

เมื่อได้ท าการศึกษาค้นคว้าและทดลองก็พบว่า แต่ละคนนั้นมีปฏิกิริยาหรือการตอบสนองแตกต่างกันไปแม้

จะได้ท ากิจกรรมเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นในดนตรีแนวร็อคบางคนเมื่อได้ฟังก็ให้ความเห็นว่า “ น่าร าคาญ ท าลาย

ประสาท” บ้างก็ให้ความเห็นว่า “ ได้ฟังแล้วรู้สึกหึกเหิม มีก าลังใจ ” เป็นต้น ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าในเรื่องของดนตรี

นั้นจะให้ผลทางด้านอารมณ์และความรู้สึกที่ต่างกันไปในแต่ละคน ในการท าดนตรีบ าบัดนั้นขึ้นอยู่กับความชอบ

ทางดนตรี ประสบการณ์ทางดนตรี สภาวะแวดล้อม และสภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้รับการบ าบัด ทั้งนี้ทาง

คณะผู้จัดท ายังพบอีกว่าแม้ว่าการใช้ดนตรีบ าบัด ส่วนใหญ่จะให้ผลลัพธ์ที่ดี แต่ไม่ควรใช้ดนตรีบ าบัดเพียงอย่าง

เดียวในการรักษาในรายที่มีอาการค่อนข้างรุนแรง การรักษารูปแบบอื่น ๆ ประกอบการบ าบัด จะท าให้ได้ผลลัพธ์ที่

ดีอย่างแท้จริง 

ดังนั้นทางคณะผู้จัดท าเห็นว่า ดนตรีบ าบัดมีประโยชน์ ทั้งประสิทธิภาพในการรักษา และอ่ืนๆ อีก

นานัปการ โดยในประเทศไทยก็ยังไม่มีการตื่นตัวในเรื่องนี้มากนัก โดยในปัจจุบันมีโรงพยาบาลบางแห่งเปิดให้เข้า

รับการบ าบัดเช่น โรงพยาบาลมนารมย์ โรงพยาบาลศิริราช สถาบันสิรินธร เป็นต้น 
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สุรา 
 

นาย ภาคิน  สมชาติ เลขที่ 15 
นาย เมธี มีวงษ์  เลขที่ 16 

นางสาวณัฐวดี มนัส เลขท่ี 32 
นางสาวภูริชญา.  ชัยวรางค์พงษ์ เลขที่ 35 
นางสาวออยอาริยา  นาทองบ่อ เลขท่ี 36  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 
 

 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสุรา คณะผู้จัดท าได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุรามากยิ่งขึ้น ซึ่ง สุรา  เกิด

จากการหมักและกลั่นจากพืชต่างๆ เช่น ธัญพืช ผัก หรือผลไม้ โดยการหมักด้วยยีสต์หรือแบคทีเรียที่เปน็

กระบวนการเปลี่ยนน้ าตาลในพืชให้เป็นแอลกอฮอล์ ซึ่งสุราส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นอย่างมาก เช่น 

ฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง โดยแอลกอฮอล์จะไปกดสมองโดยเฉพาะที่สูญควบคุมสติสัมปชัญญะและการ

หายใจจึงท าให้ขาดสติ ขาดประสิทธิภาพในการท างาน เช่น หูอื้อ ตาลาย และตายได้ ฤทธิ์ต่อหัวใจและหลอดเลือด 

โดยแอลกอฮอล์มีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจ ท าให้หัวใจเต้นเร็วจนถึงกับสั่นได้ และท าให้ความดันโลหิตสูง อาจท าให้เส้น

เลือดแตกในสมอง ฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร คือถ้าดื่มในปริมาณน้อยๆถือว่าสุรามีประโยชน์ต่อการช่วยย่อย

และแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ถ้าดื่มในปริมาณมากจนกระทั่งกระเพาะอักเสบเป็นแผลแล้วจะเป็นอันตราย เป็นต้น 

 ปัจจุบันพบว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นที่นิยมในสังคมของวัยรุ่น ดังนั้นคณะผู้ศึกษาซึ่งเป็นนักเรียนจึงได้

เล็งเห็นปัญหาจากการดื่มสุรา จึงได้ท าการศึกษาค้นคว้าและสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับสุราอย่างลึกซ้ึง เพ่ือเป็น

ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้ที่สนใจ 
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Visa and Passport 

นายสุขสันต์ ทองสุขดี  เลขที่ 8 

นายกฤตยชน์ ดิลกกาญจนาคม  เลขท่ี 10 

นายตรัยธรรม แสงเดือน  เลขที่ 13 

นางสาวนิษิตา บินกาซอร์  เลขท่ี 26 

นางสาวณัฐวดี ขวัญกิจฤทัยกุล  เลขท่ี 36 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 

 

 จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่อง Visa and Passport ผู้จัดท ามีความพึงพอใจในเนื้อหาสาระเป็นอย่าง

มาก และได้รับความรู้ในเรื่อง Visa and Passport มากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังสามารถน าความรู้ที่ได้ ไปใช้ในชีวิตได้อย่าง

เหมาะสม จากวัตถุประสงค์ คือเพ่ือศึกษาความหมายและความส าคัญของ Visa และ Passport ท าให้ทราบว่า         

วีซ่า (Visa) คือเอกสารที่แสดงว่า บุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตแดนหรือพ้ืนที่ ซึ่งได้ระบุไว้ในวีซ่านั้น ภายใน

ระยะเวลาหรือจุดประสงค์ที่บุคคลนั้นยื่นค าร้องขอ ส่วนหนังสือเดินทาง (Passport) เป็นเอกสารส าคัญที่จะแสดง

รายละเอียดของบุคคล  ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางไปต่างประเทศ  และ

เป็นเอกสารส าคัญที่จะใช้เป็นหลักฐานที่จะขอหนังสือตรวจลงตรา (Visa) เข้าประเทศต่าง ๆ และเพ่ือศึกษาขั้นตอน

และวิธีในการท า Visa และ Passport ท าให้ทราบว่าการขอวีซ่าส าหรับแต่ละประเทศมีความยากง่ายแตกต่างกัน 

และ Passport ของแต่ละประเทศก็ทรงอิทธิพลในการเดินทางแตกต่างกันอีกด้วย 

 คณะผู้จัดท านอกจากได้รับความรู้เกี่ยวกับ Visa and Passport เพ่ิมมากข้ึน และสามารถน าความรู้ที่ได้ไป

ใช้ประโยชน์ในการเดินทางเพ่ือการเรียน การท างาน หรือการท่องเทีย่วในอนาคต และปัจจุบันนี้มีปญัหาจากการ

เดินทางข้ามประเทศอย่างผิดกฎหมายจ านวนมาก เพ่ือเป็นการตระหนักรู้ในการเดินทางข้ามประเทศ เราควรจึง

ต้องศึกษาและท าความเข้าใจในรายละเอียดกฎหมายการเดินทาง เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 

 



จุดเดนของการทองเท่ียวแตละทวีป 

นางสาวดุสิตา   ชวยบุญชู  

                                                                             นางสาวสกุนตลา  ยอดแกว  

                                                                            นางสาวกัญธิมา  อินเกลี้ยง  

                                                                                   นางสาววีระพร    

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/8 

                     ประเด็นสนใจ"จุดเดนของแหลงทองเท่ียวในแตละทวีป"จึงเปนประเด็นท่ีเปดการตั้งคําถามวา"

ทําไมแตละประเทศถึงจุดเดนไมเหมือนกัน"ซ่ึงประเด็นท่ีสนใจนี้มากจากการสังเกตวาทําไมแตละประเทศถึงมีคนไป

ทองเท่ียวไมเทากัน จึงเกิดความสนท่ีแสวงหาความรูเรื่อง จุดเดนของจุดเดนการทองเท่ียว  

                      จากการแสวงหาความรูผานกระบวนการดังกลาวสามารถสรุปองคความรูวา จุดเดนแตละ

ประเทศไมเหมือนกันเนื่องจากหลายปจจัย    เชน ภูมิอากาศ  วัฒธรรม ภาษา ทําให สภาพแวดลอมตางกันและ

จุดเดนตางกัน  เศรษฐกิจท่ีมีเศรษฐกิจดานเกษตรมากกวายุโรปเพราะมีอาการท่ีดีและปลูกผักงาย สวนฝงยุโรปก็มี

มีเศรษฐกิจท่ีดีอีกแบบท่ีแตกตางกัน   แลวแตความชอบและความสนใจของแตละบุคคลท่ีตองการไปเท่ียวใน

บรรยากาศแบบไหน 

                        สรุปการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้ทําใหสามารถตอบคําถามเรื่อง"จุดเดนของแหลง

ทองเท่ียวในแตละทวีป"ไดตามจุดประสงคแลไดเรียนรูดวยตนเองทําใหมีความรูท่ีถูกตองจริง  และสามารถนําเรื่อง

นี้ไปบอกกับคนท่ีสนใจในเรื่องนี้ไดเพ่ือนําไปเสนอใหเกิดประโยชนแกผูท่ีสนใจไดอีก 
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ความเช่ือกับคนในสังคม 

นายชวินธร รัตนรังคะ 

นางสาวธัญรัตน สิงหฤกษ 

นางสาวปทิตตา รัตนรังษี 

นางสาวสิระดา สถิตธนวุฒิ  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/12  

  จากประเด็นสนใจเรื่อง “ท่ีมาความเชื่อ” จนนําไปสูการตั้งคําถาม “ความเชื่อเกิดจากอะไร” ซ่ึงประเด็นท่ี

สนใจนี้มาจากการสังเกตเห็นวัฒนธรรมความเชื่อตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จึงเกิดความสนใจท่ีจะแสดงหาความรูเรื่องท่ีมาของ

ความเชื่อ 

  จากการแสวงหาความรูผานกระบวนการดังกลาวสามารถสรุปองคความรูวา ท่ีมาของความเชื่อ ในอดีตกาล

นั้นเกิดจาก การดํารงชีวิตของมนุษยในสมัยโบราณมีความเจริญทางดานวิชาการนอย ความเชื่อจึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ของธรรมชาติท่ีมนุษยเชื่อวาเปนการดลบัลดาลของธรรมชาติวาธรรมชาตินั้นทําใหเกิดการข้ึนตกดวงอาทิตย และดวงจันทร 

ตอมามนุษยไดวิวัฒนาการข้ึนจากสภาพแวดลอมท่ีเจริญข้ึน หรืออาจจะเปนความรูสึกทุกข สุข แตมนุษยยังคงสงสัยเรื่องการ

ข้ึนตกดวงอาทิตย และดวงจันทร ดวยเหตุนี้มนุษยจึงสันนิษฐานวาเปนอํานาจของเหลาเทวดาดลบันดาลจึงทําใหเกิดเปน

ความเชื่อ และเม่ือเกิดปรากฏการณตางๆข้ึน ปรากฎการณเหลานี้ลวนเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอชีวิตหรือความเปนอยูของมนุษย  

และตอมามนุษยไดพัฒนาความเชื่อวาเหลาบรรพบุรุษเม่ือตายไปยังคงคุมครองเหลาลูกหลนของพวกเขาทําใหเกิดเปนพิธีการ

หรือแนวทางปฏิบัติความเชื่อท่ีปฏิบัติตอๆมาจนเกิดเปนประเพณี และอารยธรรมในปจจุบัน 

  สรุปการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้ทําใหสามารถตอบคําถามเรื่อง “ท่ีมาของความเชื่อ” ไดตาม

จุดประสงคและทําใหมีความรูเก่ียวกับท่ีมาของความเชื่อมากข้ึนและยังสามารถนําเรื่องนี้มาทําเปนรายงานเพ่ือนําเสนอใหเกิด

ประโยชนตอผูท่ีสนใจอีกดวย 
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สาเหตุของการไมนิยมใชภาษาอังกฤษของชาวญ่ีปุน 

นางสาวกอบกุล  อ้ึง 

นางสาวภิญชญานิจฉ  ประดิษฐพงษ 

นางสาวกมลชนก  เจนเจษฎา 

นางสาววณิชชา  คะเนวัน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/1 

 จากประเด็นสนใจในเรื่อง “สาเหตุของการไมนิยมใชภาษาอังกฤษของชาวญี่ปุน” จนนําไปสูการตั้ง

คําถามวา “ทําไมชาวญี่ปุนจึงไมนิยมใชภาษาอังกฤษ” ซ่ึงประเด็นท่ีสนใจมาจากการสังเกตสื่อตางๆและจาก

ตามปายบอกทางและสถานท่ี ของประเทศญี่ปุนท่ีมักไมคอยสนับสนุนการใชภาษาอังกฤษในประเทศเทาท่ีควร 

ท้ังๆท่ีเปนประเทศท่ีเจริญมากในหลายๆดาน 

 จากการแสวงหาความรูผานกระบวนการดังกลาวสามารถสรุปองคความรูวา การใชภาษาอังกฤษใน

ประเทศญี่ปุนทําใหทราบถึงสาเหตุของการไมนิยมใชภาษาอังกฤษ เชน ลักษณะนิสัยท่ีข้ีอาย ความเปน

ชาตินิยม การศึกษา และปญหาในการออกเสียงของชาวญี่ปุน ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะสามารถชวยใหเขาใจถึงการ

ใชภาษาอังกฤษในประเทศญี่ปุนมากยิ่งข้ึน และสามารถนําไปใชในการเดินทางเปนการเตรียมความพรอมท่ีดีใน

ประเทศญี่ปุน  

 สรุปการศึกษาคนควาดวยตัวเองในครั้งนี้ทําใหสามารถตอบคําถามเรื่อง “สาเหตุของการไมนิยมใช

ภาษาอังกฤษของชาวญี่ปุน” ไดตามจุดประสงคและทําใหมีความรูเรื่องของประเทศญี่ปุนเพ่ิมมากข้ึน และยัง

สามารถนําเรื่องนี้ไปเตรียมความพรอมในการทองเท่ียวและยังสามารถนําเรื่องนี้ทําเปนรายงานเพ่ือนําเสนอให

เกิดประโยชนแกผูท่ีสนใจไดอีกดวย  
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การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือโลกหรือเพ่ือตนเอง 

นางสาวชมพูเนกข   อัศววัฒนวงศ  

นางสาวนันทัชพร    พิพัฒนพิบูลย 

                                                                       นางสาวปวีณนุช      ฐินะกุล                                                                     

นางสาวเนตรปรียา   ณ ระนอง  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/1 

            จากประเด็นท่ีสนใจเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือโลกหรือเพ่ือตนเอง” และไดตั้งคําถามวา    

“เราพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือโลกหรือเพ่ือตนเอง” ซ่ึงเปนประเด็นท่ีนาสนใจเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีในดาน

ตางๆอยางรวดเร็ว ซ่ึงเปนประโยชนแกมนุษยมาก จนทําใหเราอยากเห็นเบื้องหลังอีกดานหนึ่งของการพัฒนา

เทคโนโลยี และอยากจะศึกษาผลกระทบแงลบจากการพัฒนาเทคโนโลยี ดังนั้นเราจึงมานําเสนออีกดานหนึ่ง

ของเทคโนโลยี เพ่ือใหเห็นถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของมนุษย 

            จากการแสวงหาความรูผานกระบวนการดังกลาวสามารถสรุปองคความรูวา ในปจจุบันนี้          

โลกของเราไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีในดานตางๆอยางรวดเร็ว เพ่ือความสะดวกสบายของมนุษย ทําใหมนุษย

ไมลําบากเหมือนยุคสมัยกอน และเห็นถึงความกาวกระโดดของการพัฒนาเทคโนโลยี จนไมไดตระหนักถึง

ผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนในภายหลัง เชน การเปลี่ยนแปลงของโลก อุณหภูมิ ฤดูกาลท่ีมารวดเร็วหรือชากวาปกติ 

หรืออาจสงผลกระทบทางออม เชน การพัฒนาของถุงพลาสติกมากมาย เพ่ือความสะดวกสบายของมนุษย จน

ละเลยการกําจัดท่ีถูกวิธีและเหมาะสม เม่ือนําถุงพลาสติกไปท้ิงทะเล ก็จะสงผลใหสัตวตางๆในทองทะเลกินเขา

ไป เพราะคิดวาเปนอาหาร ซ่ึงผลเสียไมไดมีเพียงเทานี้ แตยังกระทบถึงสุขภาพของมนุษย เชน โรคอวนท่ีเกิด

จากการไมเคลื่อนไหวรางกาย หรือขาดการออกกําลังกาย และอาจสงผลตอสังคมมนุษย เนื่องจากการสนใจ

โทรศัพทจากสื่อโซเชียลออนไลน ซ่ึงกอใหเกิดปญหาสังคมกมหนา โลกสวนตัวสูง ขาดการติดตอสื่อสารกับคน

ในครอบครัว หรืออาจสงผลในดานตางๆอีกมากมาย ซ่ึงสิ่งตางๆเหลานี้ ลวนเปนการกระทําของมนุษยท้ังสิ้น 

            ผลสรุปจากการศึกษาความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ทําใหรู ท่ีมาของเทคโนโลยี       

และเม่ือรูถึงประโยชนและโทษของเทคโนโลยี ทําใหสามารถเลือกใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม จาก

การศึกษาสิ่งประดิษฐใหมๆของเทคโนโลยี ทําใหไดรูจักเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการตัดสินเลือกใช

เทคโนโลยีอยางมีเหตุผล หรือสามารถสรางแรงบันดาลใจในการพัฒนาเทคโนโลยีใหมีผลเสียตอโลกนอยลง   

ซ่ึงขอมูลเหลานี้สามารถทําเปนรายงานเพ่ือนําเสนอใหเกิดประโยชนแกผูท่ีสนใจไดอีกดวย 
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การเลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือ 

 

                                      นายพิสิษฐ์    บูรณะศักดิ์ไชยศรี 
                                      นายณัฐนนท์      ชนะศรี  
                                    นางสาวจิรภัทร ์ สมบูรณ์ 
                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 

เนื่องจากปัจจุบันมีโทรศัพท์หลากหลายประเภทฟังก์ชันและการใช้งานการใช้ก็แตกต่างกันและเราเห็นว่าผู้
ซ้ือโทรศพัท์บางคนไม่มีความรู้ในการเลือกซ้ือโทรศัพท์จึงอาจจะได้โทรศัพท์ที่ใช้งานได้ไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการ 

เราจึงได้จุดประสงค์ว่า การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการซื้อโทรศัพท์และเพ่ือศึกษาการเลือกซื้อโทรศัพท์
และเพ่ือส ารวจการเลือกซื้อโทรศัพท์ของนักเรียนระดับชั้นม.4  

การศึกษาเกี่ยวกับการเลือกซื้อโทรศัพท์ของเรานั่นมีความส าคัญส าหรับคนที่ซื้อโทรศัพท์ไม่เป็นไม่รุ้ว่า
ฟังก์ชันไหนที่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการ ทางเราได้ค้นพบว่าปัญหาในการท างานของเราคือ เวลาในการท างานมีไม่
มากพอและข้อมูลบางอย่างไม่ได้มาตามต้องการ 

จากการที่เราได้ท าแบบสอบถามไปก็พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มักจะซื้อโทรศัพท์เพ่ือการสื่อสารและ
ทันสมัยและสาเหตุที่นักเรียนส่วนใหญ่ตัดสินในซื้อโทรศัพท์เพราะโทรศัพท์เสียหรือหายและนักเรียนส่วนใหญ่มักจะ
ใช้และเปลี่ยนโทรศัพท์ในเวลา1ปีขึ้นไปและนักเรียนส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการเลือกซื้อโทรศัพท์จากคุณสมบัติของ
โทรศัพท์ เช่น หน่วยความจ า เป็นต้นและความคิดของนักเรียนส่วนใหญ่คิดว่าโทรศัพท์เป็นอุปกรณ์สารพัด
ประโยชน์ ทั้งฟังเพลง ถ่ายรูป และเล่นอินเทอร์เน็ต 
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พายุ 

 
             นายณภัทร         วังไธสง         
             นายรัชพล          เทิดคุณากร    
             นางสาวอภิชญา   รื่นบุญ          
             นางสาวจิระนันท์  จ าปาแดง      

                                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 
 

รายงานเรื่อง การเกิดพายุ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเกิดพายุ ความรุนแรงของพายุ อันดับระดับ
ความเร็วลมของพายุที่เราได้ท าการศึกษา เพ่ือทราบสาเหตุความรุนแรงที่เกิดและรับมือต่อ สถานการณ์นั้นๆเพราะ
ในปัจจุบัน พายุเป็นภัยธรรมชาติที่รุนแรงและรับมือได้ยากมาก และเกิดได้หลายที่ เช่น พายุ Patricia ได้ถูกคาด
การว่าจะเป็นพายุเฮอริเคนที่มีพลังมากที่สุดที่เคยบันทึกไว้ โดยพายุได้มุ่งหน้าไปยังเม็กซิโกที่ความเร็ว ณ วันที่ 23 
ตุลาคม 2015 โดยได้มีการบันทึกความกดดันของพายุ 880 มิลลิบาร์ซึ่งเป็นระดับความดันต่ าสุดของพายุไซโคลน
ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ความรุนแรงของมันสามารถน าไปเปรียบเทียบกับไต้ฝุ่นฮายันยาซึ่งเข้าสู่ฟิลิปปินส์ในปี 2013 
และมีผู้เสียชีวิตกว่า 6,000 คน อย่างไรก็ตามพายุดังกล่าวมีแรงกดดันน้อยกว่าที่ 870 มิลลิบาร์ พายุไซโคลน 
Bholaเกิดขึ้นในประเทศบังคลาเทศในปี 1970 โดย มีความเร็วลมถึง 185 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และท าลายที่อยู่
อาศัยไปอย่ามหาศาล นอกจากนี้ยังท าลายชีวิตชาวเมืองใน Tazumuddin ไปถึง 45% หรือเกือบ 500,000 ชีวิต
เลยทีเดียว ซูเปอร์ไต้ฝุ่น Nina ได้เข้าสู่พ้ืนที่โดยบังเอิญและได้เข้าโจมตีจีนอย่างหนักและท าลายเขื่อน Banqiao 
Dam ลงอย่างรวดเร็ว การล่มสลายของเขื่อน Banqiao ท าให้เกิดน้ าท่วมใหญ่ดังกล่าวซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อเขื่อนทั่วประเทศจีนKenna เป็นพายุเฮอร์ริเคนระดับ 5 และเป็นพายุเฮอริเคนแปซิฟิกครั้งที่ 3 ที่รุนแรงที่สุดที่
เคยกระทบชายฝั่งตะวันตกของเม็กซิโก ในเมือง Nayarit  
 กลุ่มของพวกเราจึงช่วยกันหาข้อมูลต่างๆเพ่ือน ามาหาวิธีรับมือของพายุที่พวกเราได้ศึกษามา 
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เรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์มีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร 

 
                               นายกฤษฎา  คงแก้ว    

นายบัณฑิต  แซ่ล้อ    
นางสาวเกศกนก  สังข์แก้ว   
นางสาวยลดา เชื้อชา     
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 

 
 ในปัจจุบันมีผู้คนหรือผู้ป่วยจ านวนมากที่ต้องการได้รับการรักษาในทางการแพทย์โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยและการรักษาผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยและรักษาชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งเพ่ือความ
แม่นย า    ในการวินิจฉัยโรคต่างๆและผลิตตัวยาชนิดใหม่จึงต้องมีการตรวจสอบหรือหาข้อมูลว่าเทคโนโลยีที่ช่วย
รักษาบางชนิดนั้นมีผลกระทบโดยตรงหรือหลังการที่ได้รับรักษาต่อผู้ป่วยอย่างไรบ้าง 

 ศึกษาถึงข้อเสียผลกระทบของเทคโนโลยีทางการแพทย์และวิธีการรักษาของเครื่องมือต่างๆและกลุ่มของ
เรายังศึกษาปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ว่าเกิดจากปัจจัยใดบ้างและได้มีการเปรียบเทียบ
ระหว่างเทคโนโลยีทางการแพทย์และแพทย์แผนไทยพบว่าการรักษาทั้งสองวิธีมีข้อดีและข้อเสียที่ได้ต่างกันออกไป
แต่ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ก็ไว้ใจในการรักษาของเทคโนโลยีทางการแพทย์เนื่องด้วยสังคมในปัจจุบันพืชหรือ
สมุนไพรแพทย์แผนไทยบางชนิดก็ไม่สามารถหาได้หรือโรคบางชนิดก็ไม่สามารถรักษาด้วยแพทย์แผนไทยได้ต้อง
รักษาด้วยวิธีการทางเทคโนโลยี 

 โครงงานนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีทางการแพทย์ว่าในแต่ละการรักษานั้นมี
ผลกระทบทั้งต่อสุขภาพและงบประมาณของประเทศเช่นการวินิจฉัยโรคผิดพลาดหรือการใช้งบประมาณในการ
พัฒนาเครื่องมือต่างๆ 
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สุขภาพดีต้องมี 2 อย่าง 

นายอัครวินท์ พานิชย์ 

นายภูธเนศ นวลยี ่

นางสาวนวพร ยอดสิงห์ 

นางสาวรินรดา ต๊ะ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 

การออกก าลังกายและการรับประทานอาหารที่ดีเป็นสิ่งจ าเป็นและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ  ท าให้
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และมีภูมิคุ้มกันที่ดี แต่เนื่องจากสังคมปัจจุบันมีการแข่งขันมากข้ึน ท าให้คนละเลยการ
ออกก าลังกายและการดูแลสุขภาพของตนเอง 

จากสภาพสังคมในปัจจุบันผู้คนในสังคมไทยด ารงชีวิตด้วยความเร่งรีบ  ขาดการเอาใจใส่สุขภาพ
ตนเองนอกจากนี้ยังละเลยการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ  สิ่งที่แสดงให้เห็นได้ชัดคือเรื่องการรับประทาน
อาหาร ซึ่งในปัจจุบันมีวัฒนธรรมการกินที่เปลี่ยนไปจากเดิม  เช่น การรับประทานอาหารนอกบ้าน  ให้
ความส าคัญกับอาหารปรุงส าเร็จซึ่งอาหารเหล่านี้มีปริมาณไขมันจ านวนมาก  หากมีการบริโภคอาหารพวกนี้
ปริมาณมากจะท าให้เกิดโรคต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมา  คนไทยส่วนมากนิยมรับประทานอาหารที่
ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายและละเลยการออกก าลังกายโดยมักจะอ้างด้วยเหตุผลว่า ไม่มีเวลา  เหตุผลนี้ท าให้
ประชาชนจ านวนมากเป็นโรคต่างๆที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น โรคอ้วน  โรคเบาหวาน  โรคไขมันในเลือดสูง
และโรคอ่ืนๆอีกมากมาย  ถ้าหากประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพโดยการเลือกรับประทานอาหารและการ
ออกก าลังกาย จะท าให้ประชาชนปราศจากโรคต่างๆและเป็นยังสามารถควบคุมน้ าหนักท าให้ร่างกายแข็งแรง 
เพราะคนไทยถือว่า การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ดังนั้นอาหารที่ดีต่อสุขภาพจ าท าให้ร่างกายของเรา
แข็งแรง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีวิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กลุ่มผู้ศึกษาจึงสนใจเรื่อง สุขภาพดีต้องมี 2 อย่างซึ่งประกอบด้วยการออก
ก าลังกายที่ดีและการรับประทานอาหารที่ดี   สามารถน ามาประยุกต์ในชีวิตปัจจุบันเพ่ือสุขภาพที่ดีและยังเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาในการเกิดโรคต่างๆที่ตามมาได้อย่างถูกต้อง 
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พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มภายในโรงเรียน 

นายวรนิธิ ทองอินทร์ 

นางสาวจิรนันท์ ปัญญาแก้ว 

นางสาวพัชริดา คงศรีนวล 

นางสาวธมลพรรณ  ศรีสวัสดิ์อัมพร 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 

ทุกคนภายในโรงเรียน เช่น ครูและนักเรียน ก็มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องที่จ าหน่ายภายในโรงเรียน ไม่
ว่าเครื่องดื่มหลายๆประเภทหลายรูปแบบ หลายยี่ห้อ แตกต่างกันไป ทุกคนภายในโรงเรียนสามารถเลื อก
บริโภคเครื่องดื่มชนิดนี้ได้ตามใจชอบ โดยที่ต้องค านึงสุขภาพร่างกายว่าได้รับเครื่องดื่มชนิดนี้มากน้อยเพียงใด
จึงจะไม่ส่งผลกระทบและส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภคเครื่องดื่มในโรงเรียน เพ่ือศึกษาเป็นแนวทางและใช้เป็นข้อมูลของเครื่องดื่มแต่ละประเภทและยี่ห้อว่า
มีความต้องการในการบริโภคมากน้อยเพียงใด 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสืบค้น (search) เพ่ือศึกษาปัญหาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มของ
นักเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 12 ห้องจ านวนทั้งสิ้น 425 คน โดยสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างมาห้องละ 5 คน รวมทั้งหมด 60 คน ส่วนวิธีการด าเนินการวางแผนและปรึกษากันภายในกลุ่ม แล้วน า
ความคิดมารวมกันออกแบบแบบสอบถาม หลังจากนั้นน าแบบสอบถามให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องละ 5 
คน ท าแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามโดยใช้วิธีคิดแบบร้อยละ และสรุปออกมา 

จากการที่ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามสามารถสรุปผลได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่บริโภค
เครื่องดื่มในราคา 10-50 บาท ต่อมาผู้ตอบแบบสอบถามดื่มเฉลี่ยวันละ 2 แก้ว ส่วนใหญ่จะดื่มเครื่องดื่ม
ประเภทเย็น เมนูประจ าที่สั่งกันคือน้ าหวาน ส่วนใหญ่ใส่ท็อปปิ้งเพ่ิมในเครื่องดื่มคือวิปครีม ส่วนใหญ่ชอบความ
หวานปกติและบริโภคตามร้านที่หาซื้อได้ง่าย ส่วนมากเลือกบริโภคเครื่องดื่มตามความชอบ และเลือกดื่มจาก
รสชาติเป็นส่วนมาก 
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4073 

ก 

เพศท่ีสามกับสังคมไทย 
นายวรวิทย์ คุ้มประดิษฐ 
นายชลรวิทย์ สาระรัตน์ 
นางสาวอรวรา สุนทร  

นางสาวธนภรณ์ เสพสุข 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 

 
จากประเด็นสนใจเรื่อง เพศท่ีสามกับสังคมไทย จนนําไปต้ังคําถามว่า สังคมไทยคิดไงกับเพศที่สามซึ่ง

ประเด็นที่สนใจน้ีมาจากการเหยียดเพศที่สามจากสังคมไทยเราที่ไม่ยอมรับในเพศน้ีซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของคณะ
ผู้จัดทําเป็นอย่างมาก คณะผู้จัดทําจึงเกิดข้อสงสัย และอยากรู้ว่า สังคมไทยในสมัยน้ีคิดไงกับเพศที่สาม เมื่อ
เป็นเช่นน้ีแล้วจึงทําให้เกิดกระบวนการศึกษาหาความรู้เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นของสังคมไทยและนําไปสู่
การทํางานรายในคร้ังต่อไปและทําให้สังคมไทยได้ทราบ โดยคณะผู้จัดทําได้อาศัยการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ และบทความทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งคณะผู้จัดทําได้
วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละส่วน โดยอาศัยหลักการ PDCA มาใช้ในครั้งน้ี 

จากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ทางคณะผู้จัดทําจึงสรุปได้ว่า ในสังคมสมัยน้ีมีทั้งยอมรับและไม่
ยอมรับ แต่ส่วนมากในปัจจุบันมีการยอมรับในเพศที่สามมากกว่า  

สรุปการศึกษาครั้งน้ีทําให้ทางเราได้คลายข้อสงสัยว่า สังคมไทยไม่ได้เกลียดหรือเหยียดเพศท่ีสามเสมอ
ไปเพราะเพศที่สามารถให้สังคมไทยมีความสุขและมีชีวิตชีวามากข้ึนโดยปราศจากการกดขี่ข่มเหงจากคนท่ี
เหยียดเพศ และมีความรู้ เรื่องเพศท่ีสามกับสังคมไทย ซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในอนาคตเกี่ยวกับกับเพศที่
สามได้อย่างเหมาะสม     
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ชานมไข่มุกกับความหวาน 
นางสาววาริชญา ศรสีวัสด์ิ 

นางสาวอมารัตน์ กระจ่างรัตน์ 
นางสาวนีรชา สําราญจิตต์ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
 

จากประเด็นสนใจเร่ือง ชานมไข่มุกกับความหวาน  จนนําไปต้ังคําถามว่า แต่ละเพศ แต่ละอายุ ชอบ
ระดับความหวานเท่าใด และในแต่ละร้านมีระดับความหวานเท่าใด ร้านใดเป็นที่นิยมมากที่สุด ซึ่งประเด็นที่
สนใจน้ีสืบเน่ืองมาจาก ในขณะน้ีชานมไข่มุกเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเพราะกําลังเป็นที่นิยมในการบริโภค
ของทุกช่วงวัย ทุกเพศ ซึ่งเป็นเร่ืองใกล้ตัวของคณะผู้จัดทําเป็นอย่างมาก คณะผู้จัดทําต้องการทราบว่า ในแต่
ละร้าน ร้านใดเป็นที่นิยม และมีระดับความหวานที่พอดี สามารถเป็นอันดับ 1ของผู้บริโภคได้ เมื่อเป็นเช่นน้ี
แล้วจึงทําให้เกิดกระบวนการศึกษาหาความรู้เพ่ือให้ทราบถึงระดับความหวานและร้านที่เป็นที่นิยม และนําไปสู่
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันโดยคณะผู้จัดทําได้อาศัยการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ และบทความทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งคณะผู้จัดทําได้วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละส่วน โดย
อาศัยหลักการ PDCA มาใช้ในครั้งน้ี 

จากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ทางคณะผู้จัดทําจึงสรุปได้ว่า คนจํานวนมากชอบระดับความหวาน
ปานกลาง คือประมาณ 50% ลําดับที่ 2 คือระดับความหวาน 100% ลําดับที่ 3 ระดับความหวานคือ 75% 
ลําดับที่ 4ระดับความหวาน 25% และลําดับที่ 5 ระดับความหวาน 0% ไม่พบเลยในแบบสํารวจ ร้านที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุดคือ Ochaya เพราะหาซื้อง่าย คุ้นเคยกับผู้บริโภคมากกว่า และราคาถูก ลําดับที่ 2 คือ 
KAMU เพราะสามารถเลือกระดับความได้อย่างชัดเจน ลําดับที่ 3 Koi The ระดับความหวานระดับ 50% ยัง
จืดเกินไป ผู้บริโภคในช่วงวัยเรียนจะชอบกินมากกว่า เพราะส่วนมากร้านจะอยู่ใกล้โรงเรียน  

สรุปการศึกษาคร้ังน้ีทําให้ทางเราได้คลายข้อสงสัยว่า ร้านที่นิยมมากที่สุดในการเลือกซื้อคือ Ochaya
เพราะถึงระดับความเลือกได้ไม่ชัดเจนแต่ยังสามารถรับประทานได้และมีสาขามากจึงสามารถหาซื้อได้ง่าย  
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ก 

เกมออนไลน ์
 

นายชิษณุพงษ์ สุวรรณโคตร  
นางสาวกัญญกร เพ็งบุญ 

นางสาวพรฑิตา เป้าหินตั้ง 
นางสาวสุพัตรา สีภูงา 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 
 

จากประเด็นสนใจเรื่อง เกมออนไลน์ จนนําไปตั้งคําถามว่า ต้องเล่นเกมออนไลน์อย่างไรจึงจะเกิด
ประโยชน์ และนําประโยชน์ที่ได้ไปใช้ได้อย่างไร ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจาก การท่ีเกมออนไลน์ได้แพร่หลายในกลุ่ม
วัยรุ่นหรือวัยเด็ก เพราะเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งเป็นเร่ืองใกล้ตัวของคณะผู้จัดทําเป็นอย่างมาก คณะผู้จัดทําจึงเกิดข้อสงสัย 
และอยากรู้ว่า เกมออนไลน์น้ันมีประโยชน์และโทษอย่างไรบ้าง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
อย่างไรบ้าง เมื่อเป็นเช่นน้ีแล้วจึงทําให้เกิดกระบวนการศึกษาหาความรู้เพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์ของเกมออนไลน์ 
และนําไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน โดยคณะผู้จัดทําได้อาศัยการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ และบทความทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งคณะผู้จัดทําได้วิเคราะห์
ข้อมูลแต่ละส่วน โดยอาศัยหลักการ PDCA มาใช้ในครั้งน้ี 

จากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ทางคณะผู้จัดทําจึงสรุปได้ว่า ผู้คนส่วนใหญ่มองว่าเกมมีประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและช่วยฝึกพัฒนาสติปัญญา 

สรุปการศึกษาครั้งน้ีทําให้ทางเราได้คลายข้อสงสัยว่า การเล่นเกมออนไลน์น้ันไม่ได้ไร้สาระอย่างที่บางคน
น้ันมอง แต่เกมออนไลน์ให้ประโยชน์แก่เราได้หลายอย่าง ถ้าเราเล่นเกมออนไลน์ได้อย่างถูกวิธีและแบ่งเวลาให้เป็น 
เกมออนไลน์ก็จะเป็นประโยชน์แก่เรา และมีความรู้ เร่ือง เกมออนไลน์ ซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม     
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ค่านิยมของการรับคนเข้าท างาน 

นายกิตติธร หมุ่ยมาต 

นางสาวกมลวดี อเนกฤทธิ์ 

นางสาวปภัสรา ขวัญใจ 

นางสาวพัชรี เชียงปุ๋ย 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 

จากประเด็นที่สนใจเรื่อง “ค่านิยมของการรับคนเข้าท างาน” จนน าไปสู่การตั้ งค าถามว่า 

“สถาบันการศึกษามีผลต่อการรับคนเข้าท างานหรือไม่” ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้มาจากการปลูกฝังของครอบครัว 

เลือกมหาลัยต่างๆที่องค์กรให้ความนิยม จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เรื่อง ค่านิยมของการรับคนเข้า

ท างาน เพ่ือน าไปสู่การหาข้อมูลเกี่ยวกับการรับคนเข้าท างาน ซึ่งสาเหตุที่สถาบันการศึกษามีผลต่อการรับคน

เข้าท างาน เป็นแค่ค่านิยมของแต่ละบุคคลเท่านั้น ท าให้เกิดการศึกษาหาความรู้เพ่ือหาข้อเท็จจริงโดยอาศัยวิธี

การศึกษาค้าหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลจากใบสอบถามมาใช้ในการท างานครั้งนี้ 

จากการส ารวจกลุ่มคนวัยท างานจ านวน 10 คน รวบรวมและน ามาวิเคราะห์ผ่านกระบวนการดังกล่าว

สามารถสรุปองค์ความรู้ว่า ค่านิยมของการรับคนเข้าท างานเป็นแค่ความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง เพราะในการเลือก

บุคคลเข้าท างานในแต่ละองค์กรย่อมแสวงหาผลประโยชน์ที่ดีแต่ไม่ได้คัดเลือกบุคคลจากสถาบันการศึกษาที่มี

ชื่อเสียงเพียงอย่างเดียว ทางองค์กรยังดูจากความสามารถพิเศษ ความถนัดในแต่ละด้านและประสบการณ์ 

ด้วยเหตุนี้จึงน าความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ให้ผู้สนใจที่จะศึกษามาเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและได้

เปลี่ยนแปลงความเชื่อที่ผิดให้เข้าใจอย่างถูกต้อง 

สรุปผลการศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถาม “ค่านิยมของการรับคนเข้า

ท างานที่ดูพิจารณาจากสถาบันการศึกษา” และมีความรู้เรื่องค่านิยมของการรับคนเข้าท างาน สามารถเผยแพร่

ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือเป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่ผู้สนใจ 
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ถ้ารับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดแล้วเกิดประโยชน์ต่อร่างกายจริงหรือไม่ 

นางสาว ณัฐชนก รักสระนิคม 

นางสาว อาภากานต์ นาวิกนันท์ 

นางสาว จีระพร ใจจุลละ 

นางสาว เบญจมาศ บุษยาตรัส 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3  

จากประเด็นที่สนใจเรื่อง การรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือด จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า “ถ้ารับประทาน

อาหารตามกรุ๊ปเลือดแล้วเกิดประโยชน์ต่อร่างกายจริงหรือไม่” ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้เกิดจากความสงสัยของคณะ

ผู้จัดท ารายงาน จึงท าให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาความรู้เกี่ยวกับ อาหารตามกรุ๊ปเลือดเพ่ือให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้

ที่สนใจโดยอาศัยการหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตและหนังสือจากห้องสมุด 

    จากการแสวงหาความรู้ผ่านข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า การบริโภคของคนในปัจจุบันพบว่า

บริโภคอาหารนอกบ้านมากยิ่งขึ้นเกิดจากการเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เรียบง่ายไปสู่ที่ต้องเร่งรีบแข่งกับเวลาและการบริโภค

อาหารที่สะดวกและรวดเร็วเนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องเวลา อาหารที่ตอบสนองพฤติกรรมนี้ได้แก่ อาหารส าเร็จรูป 

อาหารปรุงส าเร็จหรืออาหารพร้อมกิน (Ready to eat) อาหารกึ่งส าเร็จรูป อาหารพร้อมปรุง (Ready to cook) 

และอาหารฟาสฟู้ด (Fast food) ในรูปแบบต่างๆ ส่งผลท าให้ร่างกายขาดสารอาหารหลัก 5 หมู่ 

     สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถาม “ถ้ารับประมานอาหารตามกรุ๊ปเลือด

แล้วเกิดประโยชน์ต่อร่างกายจริงหรือไม่” และมีความรู้เรื่องการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือด สามารถเผยแพร่

วิธีการรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้องเพ่ือให้เกิดประโยชน์และให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ 
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ท ำไมวัยรุ่นจึงไม่เข้ำวัด 

นายจิราเจต ตุ้มสถิต 

นางสาววิภาพร สอดผักแว่น 

นางสาว มาลิศา ผมภูเขียว 

เด็กหญิง เขมณัณ์ฐ พิภูแสงรัศมิ์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 

จากประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับ “ท าไมคนไม่ค่อยเข้าวัด” จึงน าไปสู่การตั้งค าถามว่า “ท าไมวัยรุ่นจึงไม่เข้า

วัด” ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้มาจากปัญหาใกล้ตัวที่เกิดขึ้นจากตนเอง คนรอบข้างและสังคมจึงสนใจที่จะแสวงหา

ปัญหาเรื่อง “ท าไมวัยรุ่นถึงไม่เข้าวัด” ซึ่งสาเหตุหลักๆที่ท าให้วัยรุ่นไม่เข้าวัด คือ แรงจูงใจที่น าไปสู่การไม่เข้าวัด 

เช่น สถานที่บันเทิงและสถานที่รื่นรม สื่อเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามามีอิทธิพลต่อวัยรุ่น จึงต้องแสวงหาความรู้และ

สามารถศึกษาค้นคว้าได้จาก สื่ออินเตอร์เน็ต รวบรวมข้อมูล จากนั้นจึงท าแบบสอบถามนักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา 

ในพระอุปถัมภ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 100 คน 

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจึงสามารถสรุปปัญหาได้ว่า ท าไมวัยรุ่นจึงไม่เข้าวัดสาเหตุหลักคือมีแรงจูงใจที่

ท าให้วัยรุ่นไม่เข้าวัด จากสถานที่บันเทิงก็ดี จึงท าให้การเข้าวัดของวัยรุ่นมีเปอร์เซ็นน้อยลงกว่าการเข้ าสถานที่

บันเทิงต่างๆด้วยเหตุนี้จึงน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาพัฒนาและส่งเสริมการเข้าวัดมากขึ้น 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยการท าแบบสอบถามท าให้สามารถตอบค าถามได้ว่า “ท าไมวัยรุ่นจึงไม่เข้าวัด” 
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ท ำไมเด็กไทยจึงไม่กล้ำตอบค ำถำม 

นายภาสกร เลี่ยมอ๋อ 

นางสาวณัฐณิชาช์ ธรรมวงษ์ 

นางสาวศศิประภา แก้วประไพ 

นางสาวสิราวรรณ สังคสิน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 

 จากประเด็นสนใจเรื่อง “การกล้าแสดงออก” จนน าไปสู่การตั้งค าถาม “ท าไมเด็กไทยจึงไม่กล้าตอบ

ค าถาม” ซึ่งประเด็นนี้เกิดจากการสังเกตสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในห้องเรียน จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหา

ความรู้ เรื่อง ท าไมเด็กไทยจึงไม่กล้าตอบค าถาม เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมความมั่นใจ การปรับมุมมองความคิด ซึ่ง

สาเหตุที่จะท าให้เด็กไม่กล้าตอบค าถาม มีหลายประการ เช่น เกิดจากนิสัยที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น หรือ 

รู้สึกอับอายต่อคนรอบข้างในการถูกถามค าถาม จึงท าให้เกิดการศึกษาหาความรู้ เพ่ือพัฒนางานไปสู่จุดหมาย 

หรือหาวิธีป้องกันและรักษา โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจาก

ห้องสมุด จากการท าแบบสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาฃั้นปีที่ 4 ห้อง 9 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์

ฯ เป็นจ านวน 15 คน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในการท างานครั้งนี้ 

 โดยจากการแสวงหาความรู้ในเรื่อง “ท าไมเด็กไทยไม่กล้าตอบค าถาม” ผ่านกระบวนการดังกล่าว

สามารถสรุปวิธีและองค์ประกอบความรู้ว่า การตอบค าถามเกิดจากความสงสัยของผู้ถามท าให้เกิดค าถามขึ้น 

หรือบางครั้งการตอบค าถามเกิดจากการอยากวัดความรู้ของผู้ถูกถาม เพราะส่วนมากในการเรียนรู้ ผู้สอน

มักจะเกิดการตั้งค าถามขึ้นมาเพ่ือให้นักเรียนหรือผู้เรียนรู้ระดมสมองใช้ระบบและคิดเพ่ือเค้นหาค าตอบ หรือ

บางครั้ง ผู้สอนถามค าถามเพ่ือย้ าเตือนความรู้ของผู้เรียน และเพราะการตั้งค าถามแบบนี้จึงท าให้เด็กไทย

บางส่วนกลัวการตอบค าถาม เพราะบางครั้งไม่ได้ฟังหรือทบทวนความรู้ที่เรียนมา หรือบางครั้งกลัวว่าหากตอบ

ผิดจะถูกท าโทษ และบางครั้งการเมินเฉยค าถามอาจเป็นสิ่งที่ดี ด้วยเหตุนี้ จึงน าไปสู่วิธีการแก้ไขปัหหานี้ได้ คือ 

หมั่นทบทวนเรื่องที่ได้เรียนมาเพ่ือไม่ให้ลืมความรู้ ตอบให้ตรงค าถามจับประเด็นของผู้ถามให้ได้ นี้เป็นวิธีการ

แก้ไขปัหหาที่ตรงประเด็นท่ีสุด 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเงในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถาม “ท าไมเด็กไทยจึงไม่กล้าตอบ

ค าถาม” และมีความรู้เรื่องวิธีการตอบให้ตรงค าถามเพ่ือแก้ไขการกลัว การตอบค าถามแก่ผู้ที่สนใจ 


