
สรุปผลการวิจัยในชั้นเรียน 
 

1. ชื่อผูทําวิจัย  นางชฎาพร  หนองพุดซา 
    ตําแหนง  ครูผูสอน  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
2. ชื่อเร่ือง  การศึกษาการใชเทคนิคการใชลูกปงปองในการพัฒนาทกัษะการวายน้าํ                                  
3. วัตถุประสงค  
 1. เพื่อเปรียบเทียบวิธีการสอนระหวางการใชเทคนิคการใชลูกปงปอง กับ การสอนโดยไมใชลูก
ปงปอง  

2. เพื่อศึกษาความสามารถในการเปาน้ําโดยการใชลูกปงปองในการสอน 
 3. เพื่อใหผูเรียนเกิดความเชือ่ม่ันในตนเองมากขึ้น 
4.  สภาพปจจุบัน 
 1.  เด็กชายสหรัฐ  คําแพงตา 
 2.  เด็กชายชตุพินธ  คํามูล 

3.  เด็กชายธนกฤต  ไชยทิพย 
4.  เด็กชายกิตติวัฒน  มวงมณ ี
5.  เด็กชายไมตรี  หิรัญติยะกุล 
6.  เด็กหญิงณชิมน  มณีปกรณ 
7.  เด็กหญิงชนาภา  บุญอนนัต 
8.  เด็กหญิงมาตา  เดชปญญา 
9.  เด็กหญิงชมพฤกษา  พนสัภานุเดช 
10. เดก็หญิงปภาวี  รุมสันเทยีะ 
กําลังศึกษาอยูช้ันปฐมวยัปที ่2 / 2  นักเรียนทั้ง 10 คนสามารถเปาน้ําไดแตยังไมกลาที่จะเอาหนาจุม

เปาน้ํา  ทําใหมีผลตอการพัฒนาทักษะทางการวายน้ํา 
 ปญหาที่พบ 
 1. ผูเรียนทั้ง 10 คน ยังไมกลาเอาหนาจุมน้าํ  เพื่อที่จะเปาน้ํา 
 2. ผูเรียนทั้ง 10 คน ยังขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  

จุดพัฒนา 
 ผูเรียนทั้ง 10 คน  ยังขาดความมั่นใจในตนเอง  ไมกลาที่จะเอาหนาจุมลงไปในน้ําเพื่อเปาน้ํา  ทําให
การพัฒนาทักษะตาง ๆ ในขั้นตอไปเกดิความลาชา  ครูตองใหความชวยเหลือ  เพื่อใหผูเรียนทั้ง 10 คนได
พัฒนาทักษะทางการวายน้ําไดตามขั้นตอนยิ่งขึ้น 
 



5. นวัตกรรมท่ีใช 
    ชื่อนวัตกรรม   ลูกปงปอง 
    ลักษณะของนวัตกรรม 
   1.  วิเคราะหผูเรียนโดยสังเกตเปนรายบุคคล 
 2.  ศึกษา  คนหาอุปกรณเกี่ยวกับการพฒันาทักษะการเปาน้ํา 
6. ผลการใชนวัตกรรม 
   6.1  ผลตอผูเรียน 
 ผูเรียนทั้ง 10 คนเกิดความมัน่ใจในตนเองมากขึ้น  มีความตั้งใจในการปฏิบัติตามคําแนะนําและ
ปฏิบัติตามที่ผูสอนสาธิต  พยายามทีจ่ะเปาลูกปงปองใหเคลื่อนที่ไปใหไกลที่สุด  เปนการฝกระบบการ
หายใจ  ทําใหพัฒนาในขัน้ของการดําน้ําไดดีขึ้น  สามารถดําน้ําไดนานขึ้น  เมื่อผูเรียนสามารถเปาน้ําได
ถูกตองทําใหกลาที่จะเอาหนาจุมลงเปาน้ํา  เพราะเมื่อปฏิบัติไดถูกตองก็จะไมเกดิการสําลักน้ํา  ทําใหผูเรียน
เกิดความกลามากขึ้น  ทําใหการเรียนวายน้าํของผูเรียนเกดิบรรยากาศทีด่ีขึ้น  เกดิความสนุกสนานในการ
เรียนมากขึน้ 
     6.2  ผลตอครูผูสอน 
 ครูมีความเขาใจในพฤตกิรรมของผูเรียนทั้ง 10 คน ดีขึ้น  จึงสอนเสริมแกผูเรียนทัง้ 10 คน ใน
ลักษณะซ้ํา ๆ บอย ๆ   ทําใหเด็กเกิดความเคยชินมากขึ้นและเกดิความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 

การทดลองใชนวัตกรรม 
 1. ระยะเวลาทดลองใช  8  สัปดาห 
 2.รูปแบบการทดลอง 
 การใชเทคนิคการใชลูกปงปองในการสอนนักเรียนชั้นปฐมวัยปที่ 2 / 2  เปรียบเทียบกับนักเรยีนชัน้
ปฐมวัยปที่ 2 / 3 ที่ไมใชเทคนิคการใชลูกปงปองในการสอน 

3. ใชการฝกกบันักเรียนทั้ง 10 คน  ไดแก 
    1.  เด็กชายสหรัฐ  คําแพงตา 
 2.  เด็กชายชตุพินธ  คํามูล 

3.  เด็กชายธนกฤต  ไชยทิพย 
4.  เด็กชายกิตติวัฒน  มวงมณ ี
5.  เด็กชายไมตรี  หิรัญติยะกุล 
6.  เด็กหญิงณชิมน  มณีปกรณ 
7.  เด็กหญิงชนาภา  บุญอนนัต 
8.  เด็กหญงิมาตา  เดชปญญา 
9.  เด็กหญิงชมพฤกษา  พนสัภานุเดช 
10. เด็กหญิงปภาวี  รุมสันเทยีะ 



4. กลวิธีการฝก 
     1. สรางความมั่นใจ 
     2. สรางความคุนเคย 
     3. อธิบาย  สาธิต 
     4. ปฏิบัติจริง 
     5. บันทึกผล 
 
     -  สรางความมั่นใจ 
 ครูพยายามฝกใหเดก็เกดิความมั่นใจในตนเอง  กลาที่จะปฏิบัติ  โดยการชี้แนะ  และการใหกําลังใจ 
     -  สรางความคุนเคย 
 ครูพยายามสรางความคุนเคยกับเด็ก  เพื่อใหเด็กเกิดความมั่นใจในตวัครู  เพื่อใหเดก็เกิดความมั่นใจ
ในความปลอดภัยของตวัเอง  เด็กจะเกดิความมั่นใจมากขึ้น  และการสรางความคุนเคยกับน้ํา ก็เปนสิ่งที่
สําคัญเชนเดียวกันเพราะเด็กบางคนไมคอยที่จะไดลงสระวายน้ําบอยนกั  การที่ใหเด็กไดสัมผัสกับน้าํบอย ๆ 
จะทําใหเดก็เกดิความเคยชินและเกดิความกลามากขึ้น 
    -  อธิบายและสาธิต 
 การอธิบายและสาธิตจําเปนอยางยิ่งสําหรับการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ  เพราะจะทําใหเด็กไดรับรู  
ไดเหน็  วิธีการปฏิบัติ เพื่อใหเด็กสามารถสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง 
     -  ปฏิบตัิจริง 
 เด็กจะไดนําวธีิการที่ครูไดอธิบายและสาธิตใหดนูั้นมาทดลองปฏิบัติ  โดยมีครูคอยดแูลเด็ก ๆ ขณะ
ปฏิบัติออยางใกลชิด 
     -  บันทึกผล 
 ครูไดสรางเครื่องมือในการบนัทึกพฤติกรรมของเด็กทั้ง 10 คน  เปรียบเทียบกับพฤติกรรมของ
นักเรียนหองอืน่ที่ไมไดใชการวิจัยนี้ในการทดลอง  เพื่อเปรียบเทียบการวิจัยในครั้งนี ้
 
7. ปญหา  อุปสรรคในการวจัิย 
 เนื่องจากกลุมตัวอยางในการวิจัยมจีํานวนมากทําใหเกิดปญหาเพราะจาํนวนคนมาก  บางครั้งเด็ก
เกิดความเจ็บปวย  หรือลืมเตรียมชุดวายน้าํมา  ทําใหการวิจัยเกิดความลาชา 
 
ขอเสนอแนะ  ไมควรคาดหวงัในตวัเด็กสูง  ควรพัฒนาแบบคอยเปนคอยไป 
 
 
 
 



แบบบันทึกผลการวิจัย 
 

ชั้น ปฐมวัยปที่ 2 / 2       สัปดาหที่ ...... 
 

พฤติกรรม ที่ ชื่อ - สกุล 
1 2 3 4 

1 เด็กชายสหรัฐ  คําแพงตา     
2 เด็กชายชุติพนธ  คํามูล     
3 เด็กชายธนกฤต  ไชยทิพย     
4 เด็กชายกิตตวิฒัน  มวงมณ ี     
5 เด็กชายไมตรี  หิรัญติยะกุล     
6 เด็กหญิงณิชมน  มณีปกรณ     
7 เด็กหญิงชนาภา  บุญอนันต     
8 เด็กหญิงมาตา  เดชปญญา     
9 เด็กหญิงชมพฤกษา  พนัสภานุเดช     
10 เด็กหญิงปภาว ี รุมสันเทียะ     
 
หมายเหตุ 
 1  หมายถึง  ไมกลาที่จะเอาหนาจุมเปาน้ํา 
 2  หมายถึง  เร่ิมกลาที่จะเอาหนาจุมน้ําอยางรวดเร็ว 
 3  หมายถึง  กลาที่จะเอาหนาจุมน้ําแลวเปาน้ํา  แตสําลักน้าํเปนบางครั้ง 
 4  หมายถึง  กลาที่จะเอาหนาจุมน้ําแลวเปาน้ําโดยไมสําลักน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกผลการวิจัย 
 

ชั้น ปฐมวัยปที่ 2 / 3      สัปดาหที่ ...... 
 

พฤติกรรม ที่ ชื่อ - สกุล 
1 2 3 4 

1 เด็กชายภูบดินทร  แจงสุวรรณ     
2 เด็กชายชนะชยั  สอดโคกสูง     
3 เด็กชายเพชรมงคล  มุงพันกลาง     
4 เด็กชายวัชรพล  อรัญมิตร     
5 เด็กชายวรพล  โนนมวง     
6 เด็กหญิงรังษิมาลิณี  ศาสตรานุภาพ     
7 เด็กหญิงวิจิตรา  ชูใจ     
8 เด็กหญิงเกษราภรณ  เอกพันธุ     
9 เด็กหญิงพิมเงนิ  ไพโรจนพานิชย     
10 เด็กหญิงพิมทอง  ไพโรจนพานิชย     
 
หมายเหตุ 
 1  หมายถึง  ไมกลาที่จะเอาหนาจุมเปาน้ํา 
 2  หมายถึง  เร่ิมกลาที่จะเอาหนาจุมน้ําอยางรวดเร็ว 
 3  หมายถึง  กลาที่จะเอาหนาจุมน้ําแลวเปาน้ํา  แตสําลักน้าํเปนบางครั้ง 
 4  หมายถึง  กลาที่จะเอาหนาจุมน้ําแลวเปาน้ําโดยไมสําลักน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                     
 
 

 
 
 

สรุปผลการวิจยัในชั้นเรียน 
 

เรื่อง 
การศึกษาการใชเทคนคิการใชลูกปงปอง 

ในการพัฒนาทักษะการวายน้ํา 
 

ผูวิจัย 
นาง ชฎาพร  หนองพุดซา 

แผนก  ปฐมวัย 
โรงเรียนอัสสมัชัญนครราชสีมา 

ประจําปการศึกษา  2550 
 
 



สรุปผลการวิจัยในชั้นเรียน 
 

1. ชื่อผูทําวิจัย  นางฐิตินันท  ชอบพิมาย 
    ตําแหนง  ครูผูสอน  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
 
2. ชื่อเร่ือง  การศึกษาการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมดานกลามเนื้อมือและประสาท        
   สัมพันธของนักเรียนระดับชัน้อนุบาล  EP 1/5  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
 
3. วัตถุประสงค  
 1. เพื่อศึกษาแนวการจัดกจิกรรมการเรียนรูที่มีผลตอพัฒนาการดานกลามเนื้อมือและประสาท
สัมพันธ 

2. เพื่อพัฒนาทักษะเตรียมความพรอมดานทักษะกลามเนือ้มือและประสาทสัมพันธ 
 3. เพื่อนําผลการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
4.  สภาพปจจุบัน 

ขอมูลสวนตัว 
ด.ช. จักภัทร  วิปสูงเนิน  ( นองโฟโด )  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล  EP 1/5  ไมชอบมาโรงเรียนหรือ

มาโรงเรียนสายเปนประจํา  เนื่องจากทางบานประกอบอาชีพคาขาย  คุณพอกับคณุแมไมคอยเอาใจใส  และ
เล้ียงแบบตามใจ  จะซื้อของเลนใหเปนประจํา  ใหดูทวีี  และนอนดึกเปนประจํา  คณุพอคุณแมสวนใหญจะ
ไมคอยมีเวลาใหนองโฟโด นองโฟโดก็จะไดอยูบานกับคณุยาย 

เวลามาโรงเรียนในตอนเชาสวนใหญจะมาสาย  ไมคอยไดรวมกจิกรรมหนาเสาธงกับเพื่อนๆ   
มาถึงโรงเรียนประมาณเกือบ 10.00 น. ทุกวนั  เวลาที่ทํากจิกรรมในเวลาเรียนกับเพื่อนๆ สวนใหญจะไม
ชอบรวมกิจกรรมกับเพื่อนๆ เวลาปฏิบัติกิจกรรมสรางสรรค  เชน  วาดภาพ  ระบายสี  ปนดินน้ํามัน  การฉีก
ปะ  การตัดภาพ  นองโฟโดไมสามารถทําตามขอบเขตที่ครูกําหนดได  การลากเสนตามจุดประยังไมตรง
ตามจุดที่กําหนด  กลามเนื้อมือไมไดรับการฝกฝน  จากการสอบถามผูปกครองนองโฟโด  เวลาอยูที่บานจะ
ดูแตทวีีและจะนอนดึกเปนประจํา  เวลาที่ครูแจกใบประเมินแบบการเตรียมความพรอมใหไปทําที่บานสวน
ใหญจะไมไดทํามาสงไมสนใจในแบบประเมินนัน้  จะดูแตทวีีเวลาทีม่าถึงโรงเรียน  สวนใหญเพือ่นๆ ก็ได
ปฏิบัติกิจกรรมสรางสรรคเสร็จเรียนรอยแลว  นองโฟโดจึงไมคอยไดรับการพัฒนาการเตรียมความพรอม
ดานทักษะกลามเนื้อมือและประสาทสัมพันธ  ผูวิจัยจึงไดคิดการจดักิจกรรมสรางสรรค  เพื่อแกปญหา
ดังกลาวใหกับนองโฟโด  เพือ่ใหมีความพรอมดานกลามเนื้อมือ  นิ้วมือ  และมีความสามารถเรียนใน
ระดับสูงตอไป 

 



 ปญหาที่พบ 
 1. ปฏิบัติกิกรรมสรางสรรคตามขอบเขตที่ครูกําหนดได 
 2.  กลามเนื้อมอืและประสาทสัมพันธยังไมพรอมตามวยั 
 3.  ไมอยากรวมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ เพราะกลามเนื้อนิว้มอืไมแข็งแรง  ยังไมพรอมทําใหไมอยาก
รวมกิจกรรม 
 

จุดพัฒนา 
 การพัฒนาสมรรถภาพความพรอมดานรางกายในการเคลือ่นไหวการทํางานที่ประสานกันระหวาง
กลามเนื้อมือและประสาทสัมพันธ  จนเกิดความคลองแคลววองไวและแมนยําในการปฏิบัติ 
 
5. นวัตกรรมท่ีใช 

ชื่อนวัตกรรม   การจัดกจิกรรมสรางสรรคพัฒนาการเตรยีมความพรอมดานทักษะกลามเนื้อมือ
                     และประสาทสัมพันธ 
              การสรางนวตักรรม 
   1.  ใบประเมินความพรอมการลากเสนตามจุดประ 

2.  การจัดกจิกรรมสรางสรรค  พัฒนาการเตรียมความพรอมดานทักษะกลามเนื้อมือและประสาท     
      สัมพันธ 
การทดลองใชนวัตกรรม 
1. ระยะเวลาการทดลอง  12  สัปดาห 
2. รูปแบบการทดลอง  การปฏิบัติจริงโดยใชแบบประเมนิที่ผูวิจยัสรางขึ้น 
3. การสังเกตในระหวางนกัเรียนไดปฏิบัติ  ทดลอง  และผูวิจัยไดจดบนัทึกลงในสมดุ 
4. หลักการทดลอง  มีดังนี้ 
    -  การปนแปงโด 
    -  การฉีกปะ 
    -  การตัดภาพ 
    -  การวาดภาพระบายส ี
 
 
 
 
 
 



6. ผลการใชนวัตกรรม 
 จากการสังเกตนองโฟโดสามารถจับดินสอถูกและสามารถลากเสนตามจุดประไดตามที่ครูกําหนด  
มีความพรอมทางดานประสาทสัมพันธจากที่ไมสนใจเรยีน  ไมสนใจในการทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนๆ  ก็
หันมาสนใจและสนุกสนานกับกิจกรรมที่ไดปฏิบัติ 
 
7. ปญหา  อุปสรรคในการวจัิย 
 การทําวิจยัและขอเสนอแนะผูปกครองไดรับความรวมมือไมเต็มที่เทาทีค่วรเพราะไมคอยมีเวลา  
และยังคงมาสงนองโฟโดสายอยูเปนสวนใหญทําใหเกิดปญหาในการทดลองและปฏิบัติจริง  และไมไดรวม
กิจกรรมกับเพือ่น ๆ เทาที่ควร 
 
ขอเสนอแนะ    
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                     
 
 

 
 

สรุปผลการวิจยัในชั้นเรียน 
 

เรื่อง 
การศึกษาการจดักิจกรรมเตรียมความพรอม 

ดานกลามเนื้อมอืและประสาทสัมพันธของนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล  EP 1/5  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

 
ผูวิจัย 

นาง ฐิตนิันท  ชอบพมิาย 
แผนก  ปฐมวัย 

โรงเรียนอัสสมัชัญนครราชสีมา 
ประจําปการศึกษา  2551 

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการวิจัยในชั้นเรียน 
 

1. ชื่อผูทําวิจัย  นางทุเรียน  หาญณรงค 
    ตําแหนง  ครูผูสอน ระดับปฐมวัยปที่ 2 / 1 
    สังกัด   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
   สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน   

เขตตรวจราชการที่ 8  กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ชื่อเร่ือง  การศึกษาพฤตกิรรมความมีวนิัยในตนเองของเด็กที่ไดรับการจัดประสบการณ  
   การเลานิทานคติธรรม                                 
3. วัตถุประสงค  
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองของเด็กที่ไดรับการจัดประสบการณ  
     การเลานิทานคติธรรม       

2. เพื่อหาวิธีทีจ่ะใหเดก็เปนผูที่มีระเบียบวนิัยในตนเองในการทํากิจกรรมตาง ๆ 
 3. เพื่อใหเด็กมีระเบียบวินยั  อยูรวมกับเพือ่นไดอยางมีความสุข 
4.  สภาพปจจุบัน 
 ขอมูลสวนตัว 
 เด็กชาย  จิรายุ  ศิวเศวตกุญชร  เรียนอยูช้ันปฐมวัยปที่ 2 / 1  พฤติกรรมของนองฟคขณะอยูที่
โรงเรียนขาดระเบียบวินยัในตนเองขณะเขาแถว  จะเลนหยอกกับเพื่อน  คุยเสียงดัง  ผลักเพื่อน  ดงึผมเพื่อน  
คอนขางซนมาก  เลนมาก  ไมคอยมีระเบยีบวินยัในการทํากิจกรรม  จนคุณครูตองเดนิไปบอก  เด็กหยุด
เพียงชัว่ขณะ  จากการสอบถามผูปกครอง  นองฟคเปนนองคนสุดทอง  มีพี่ชาย 1 คน  อยูบานกจ็ะรงัแก
พี่ชาย  ไมยอมใคร  เอาแตใจตนเอง  ไมเกบ็ของเขาที่  พฤติกรรมนองฟคคลายๆ กับที่โรงเรียน  ครอบครัว
นองฟคประกอบธุรกิจสวนตัว  คาขาย ฐานะทางบานคอนขางด ี
 ปญหาที่พบ 
 1. นองฟคขาดระเบียบวินยัในตนเอง  ไมเชื่อฟงครู 
 2. ชอบรังแกเพื่อน  และเอาแตใจตนเอง 

3. การดําเนินกิจกรรมในชัน้เรียนไมราบรื่น  ไมสนใจการเรียนขณะที่ครูกําลังสอน  ชอบเดินไป   
     รังแกเพื่อน  

 
 
 
 
 



จุดพัฒนา 
 นองฟคขาดการพัฒนาการทางดานสังคม  มีพฤติกรรมทางดานจิตใจ  ดานอารมณ  และทัศนคติที่
เปนไปในทางลบกับสิ่งแวดลอมตาง ๆ  รวมทั้งครูและเพือ่น  นองฟคจะมีพฤติกรรมในลักษณะตอตาน  
โดยการทําตาโต  มองหนาครูแบบไมพอใจ  เมื่อถูกตําหนิวากลาวตักเตือนเหมือนเปนการเรียนรองความ
สนใจ  เปรียบเทียบกับเวลาอยูที่บานพอแมมักจะตามใจจนกลายเปนความเคยชินและติดเปนนิสัย  ฉะนั้น
การแกปญหา  พอแมและครคูวรตองรวมมอืกันแกปญหา  เพื่อใหเกิดการพัฒนาใหนองฟคอยูในสังคมได
อยางมีความสขุ  เกิดการการพัฒนาการที่ดอัีนจะนําไปสูการพัฒนาการดานอื่น ๆ ไดดียิ่งขึ้น 
 
5. นวัตกรรมท่ีใช 
    ชื่อนวัตกรรม   วิธีการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาจิตพิสัยในระบบการเรียนการสอนระดับกอน 
    ประถมศึกษา 
    การสรางนวัตกรรม 
   1.  วิเคราะหผูเรียนโดยสังเกตเปนรายบุคคล 
 2.  ศึกษาจากคูมือการจัดกจิกรรมเพื่อการพัฒนาจิตพิสัยในระบบการเรยีนการสอนระดับกอน 
     ประถมศึกษา 
 3.  ปรึกษาหารอืกับผูปกครองเด็กและขอความรวมมือในการชวยกันพฒันาเด็ก 
 4.  ผลิตนวัตกรรมใชประกอบการพัฒนาจติพิสัยของนองฟคในรูปของนิทานเสริมสรางพัฒนา 
                  จิตพิสัยความสนใจใฝรู 
 5.  ติดตามและจดบนัทึกพฤติกรรมตาง ๆ ในการจดักิจกรรมการพัฒนา 
   การทดลองใชนวัตกรรม 

1.  ระยะเวลาทดลองใช 4- 8 สัปดาห 
2.  ผลิตหนังสือนิทานเปนกจิกรรมฝกฝนการเลานิทาน  เร่ือง  “ ลูกเปดหนีออกจากบาน ” 
3.  สนทนาซักถามเกี่ยวกับเนือ้หาของนิทานวานองฟคจะทําตามอยางนิทานหรือไม  เพราะอะไร 
     ถานองฟคเปนลูกเปดจะทําตัวอยางไรพอแมจึงจะมคีวามสุขและหายเหนื่อย 

   กลวิธีการฝก 
 ขั้นนํา   :  ครูเลานิทาน เร่ือง  “ ลูกเปดหนีออกจากบาน ” 
   :  ครูสนทนาซักถามเกี่ยวกบันิทานวานองฟคจะทําตามอยางหรือไมเพราะอะไร 
 ขั้นปฏิบัติ :  ใหนองฟคบอกกิจกรรมที่พอแม  หรือคนอื่นทําใหแตละวัน 
   :  ใหนองฟคเลือกกิจกรรมที่ตนเองทําได  เลาวิธีการทําใหเพื่อนฟงและบอก 
       ความรูสึกวากิจกรรมนั้นงายหรือยาก 
    :  ใหนองฟคออกมาสาธิตการทํากิจกรรมบางอยาง  เชน  การสวมถุงเทา 
        เก็บที่นอน 



   :  ใหนองฟคและเพื่อนรวมทาํกิจกรรมพรอมกัน  ครูควรใหแรงเสริม 
   :  ใหนองฟครายงานสิ่งที่ตนเองทําไดหรือชวยพอแมหรือผูอ่ืนใหครูและเพื่อนฟง 
 
6. ผลการใชนวัตกรรม 
   ผลตอผูเรียน 
 ผลจากการใชวิธีการฝกโดยใชนวัตกรรม  “ นิทานพัฒนาจิตพิสัย ”  นองฟคสามารถเขารวม
กิจกรรมกับเพือ่นไดดีขึน้  ยอนรับและซาบซึ้งความรักและความหวังดขีองพอแม  ควบคุมอารมณและความ
ตองการของตนเองได  ชวยเหลือตนเองเพือ่แบงเบาภาระของผูอ่ืนได 
     ผลตอครูผูสอน 
 ครูสามารถชวยสงเสริมพัฒนาการทางดานสังคมโดยใชนวัตกรรมการพัฒนาจิตพิสัยในรูปของ
นิทานไดเปนอยางดี  นองฟคมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึน้เปนที่ยอมรบัของเพื่อนๆ  เชื่อฟงครู
และตั้งใจเรียน  เคารพกติกาและรวมกิจกรรมไดมากขึ้น  การเรียนการสอนภายในชัน้เรียนราบรื่น 
     ผลตอผูปกครอง 
 ผูปกครองใหความรวมมือเพื่อชวยกันเสรมิสรางพัฒนาการของนองฟค  สนใจฟงคําถามและชวย
ใหนองฟคคนพบคําตอบและตรวจสอบความรูความเขาใจดวยตนเอง  พูดคุยและซักถามใหนองฟคคิดถึงส่ิง
ที่นองฟคอยากทําหรือไดทําแลว  อารมณของพอแมจะมผีลตอความคิด  ความจํา  และการเรียนรูของลูก  ถา
อารมณดีลูกยอมจะเรียนไดอยางด ี
 
7. ปญหา  อุปสรรคในการวจัิย 
 ความตอเนื่องในการจดักิจกรรมเพื่อการพัฒนาและเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของนองฟคขาดความ
ตอเนื่อง  จึงทาํใหในบางครั้งนองฟคมักจะมีพฤติกรรมเดิมๆ อยูบาง  แตทั้งครูและผูปกครองใหความ
รวมมือกันอยางจริงจังเพื่อชวยใหนองฟคมพีฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถึงแมวาจะตองใชเวลา
บาง  เพื่อใหเกดิการพัฒนาการในทุกๆ ดาน 
ขอเสนอแนะ   
 ความรักความเอาใจใสของครูและผูปกครองเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยแกไขปญหาใหเดก็มพีัฒนาการ
ตามขั้นตอนไดอยางตอเนื่อง  การใหกําลังใจ  การใหคําชมเชยเมื่อเดก็ปฏิบัติได  ไมควรคาดหวังกบัตัวเดก็
มาเกินไป  เพราะในบางครั้งสิ่งที่เด็กแสดงออกเปนพฤตกิรรมธรรมชาติของเด็กในวยันี้อยูแลว  เมือ่เด็กโต
ขึ้นพฤติกรรมตาง ๆ เหลานีก้็จะหายไปเองตามการเจริญเติบโตและการพัฒนาการดานตางๆ  ก็จะดขีึ้นเปน
ลําดับ 
 
 

 



 
ตัวอยาง  นวัตกรรมทีใ่ชในการฝก 
  นิทานคุณธรรม  เร่ือง  “ ลูกเปดหนีออกจากบาน ” 
 
     

 
 
 
 ทุกเชาที่บานของลูกเปด  แมเปดจะรีบตืน่นอนมาจัดอาหารเชาใหลูกเปดและเตรียมส่ิงของที่ลูกเปด
จะตองเอาไปโรงเรียน  ลูกเปดมักจะโยเยไมยอมกินอาหารเชา  และจะรบกวนขอเงนิแมเปดซื้อของจาก
รถเข็นริมถนนกอนเขาโรงเรียนอยูเสมอ  แมเปดทั้งเหนือ่ยและเสยีใจที่ลูกเปดไมกนิอาหารที่แมทํา  ซ่ึงมี
คุณคาตอรางกายและสะอาด  ถาลูกเปดเรียนรองจะเอาอะไรคุณแมไมตามใจเพราะเหน็วาราคาแพงและไมมี
ประโยชน  ลูกเปดก็จะโมโห  วันหนึ่งลูกเปดตัดสินใจหนอีอกจากบาน 
 ลูกเปดหนีออกจากบานไปเจอสุนัขกําลังนอนแทะกระดูก  สุนัขมีน้ําใจชวนลูกเปดแทะกระดกูดวย  
ลูกเปดมองกระดูกดวยความประหลาดใจทีก่ระดกูไมมีอะไรนากินเลย  ลูกเปดรีบตอบขอบคุณสุนัขตัวนั้น
แลวรีบเผนหนีไป  ลูกเปดไปเจอนกกําลังกินหนอนอยู  นกชวนลูกเปดใหลองกนิตวัหนอน  ลูกเปดเห็นตัว
หนอนนาเกลียดนากลัวจึงรีบของคุณนกแลวรีบวิ่งจากไป  ลูกเปดไปเจอคางคกกําลังแลบลิ้นจับแมลงกิน  
คางคกชวนลูกเปดมาจับแมลงกินดวยกัน  ลูกเปดรูสึกวาแมลงมีแตปกและขาไมนาอรอยเลย  ลูกเปดตอบ
ขอบคุณแลวเดินตอไป  ลูกเปดหิวเหลือเกนิคิดถึงอาหารที่แมเปดอุตสาหทําใหทกุวนัรีบวิ่งกลับบานมาหา
แมเปดและบอกแมเปดวา  ลูกเปดโชคดีทีสุ่ดในโลกที่มอีาหารดีๆ  อรอยๆ และสะอาดกินทกุวนั  ลูกเปด
รูสึกในพระคณุของแมเปด  ตั้งแตนั้นมาลกูเปดไมคดิหนีออกจากบานอีกเลยและเห็นใจที่คุณแมทํางาน
เหนื่อยแลวลูกยังทําความยุงยากลําบากใจใหแมเปดอีก  ลูกเปดจึงตั้งใจจะชวยเหลือตนเองมากขึ้นและเปน
ลูกที่ดีของแมเปดตลอดไป 



 
 
หนังสืออางองิ 
 
 คูมือการจัดกจิกรรมและสื่อเพื่อการพัฒนาจิตพิสัยในระบบการเรียนการสอนระดับกอน  
ประถมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  กระทรวงศกึษาธิการ  พุทธศักราช 2540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                     
 
 
 

 

สรุปผลการวิจยัในชั้นเรียน 
 

เรื่อง 
การศึกษาพฤตกิรรมความมีวินัยในตนเอง 

ของเด็กที่ไดรับการจัดประสบการณ การเลานทิานคตธิรรม 
 

ผูวิจัย 
นาง ทุเรียน  หาญณรงค 

แผนก  ปฐมวัย 
ประจําปการศึกษา  2551 

โรงเรียนอัสสมัชัญนครราชสีมา 
 
 
 



 
โครงการเสริมสรางการเรยีนรูจากแหลงเรียนรู 

กิจกรรม  สงเสริมวัฒนธรรมไทย 
 

เปาหมาย 
 เชิงคุณภาพ ผูเรียนทุกคนไดรับการสงเสริม  พัฒนาใหมีลักษณะที่พึงประสงค 
 เชิงปริมาณ ผูเรียนมีความสนใจเขารวมกิจกรรมไดรับการพัฒนาครบทุกดาน   
                                         คิดเปนรอยละ 100 
ผลการดําเนินการ 
 กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมไทย  ดําเนินการโดยการอบรม  สาธิต  มารยาทการไหวขณะนั่งและยนื 
การพูดจามหีางเสียง  รูจักกลาวคําขอบคุณ  ขอโทษ  คะ  ขา  ครับ  ผม  ตลอดจนมารยาทในการรับประทาน
อาหารรวมกัน  สาธิตมารยาทในการเดินผานผูใหญ  การรับของจากผูใหญ  ใหนกัเรียนปฏิบัติตาม  จากนั้น
ไดใหครูประจาํชั้นและครูสังเกตและตักเตอืนเมื่อนักเรยีนไมปฏิบัติตาม  ตลอดภาคเรียนที่ 1   จากนั้นภาค
เรียนที่ 2 เดือน กุมภาพันธ  ไดมีการคัดเลือกตัวแทนแตละหองมารวมแขงขันประกวดมารยาทไทย 
 ระดับชั้นปฐมวัยปที่ 1  ประกวดมารยาทการไหว 
 ผลการแขงขันมีดังนี ้
 ชนะเลิศอันดบัที่ 1    ด.ญ. ณัฐกฤตา  ไพรินทราภา ช้ันปฐมวยัปที ่1 / 1 
    ด.ช.  วงษปณธิาน  แชจอหอ  ช้ันปฐมวยัปที ่1 / 1 
 ชนะเลิศอันดบัที่ 2    ด.ญ.  ฐิติรัตน  จันทรฟา  ช้ันปฐมวยัปที ่1 / 2 
    ด.ช.   บัณณวชิญ  โภชนเกาะ ช้ันปฐมวยัปที ่1 / 2 
 ชนะเลิศอันดบัที่ 3    ด.ญ. ณัฐชา  องอาจ  ช้ันปฐมวยัปที ่1 / 5  ( EP ) 
    ด.ช.  จิรภัทร  เชิดฉาย  ช้ันปฐมวยัปที ่1 / 5  ( EP ) 
 

ระดับชั้นปฐมวัยปที่ 2  ประกวดมารยาทการเดินผานผูใหญ 
 ผลการแขงขันมีดังนี ้
 ชนะเลิศอันดบัที่ 1    ด.ญ. นลลยา  อัครพรชัย  ช้ันปฐมวยัปที ่2 / 1 
    ด.ช.  ธนสรณ  ศิริรัตนพงษ ช้ันปฐมวยัปที ่2 / 1 
 ชนะเลิศอันดบัที่ 2    ด.ญ.  ชลลดา  ดุงสูงเนิน  ช้ันปฐมวยัปที ่2 / 3 
    ด.ช.   ชวดล  นามไธสง  ช้ันปฐมวยัปที ่2 / 3 
 ชนะเลิศอันดบัที่ 3    ด.ญ.ชฎาภา  ตระกูลวงศ  ช้ันปฐมวยัปที ่2 / 2  
    ด.ช.  กันตนิันท  นาเมืองรักษ ช้ันปฐมวยัปที ่2 / 2 
 



 
ระดับชั้นปฐมวัยปที่ 3  ประกวดมารยาทการรับของจากผูใหญ 

 ผลการแขงขันมีดังนี ้
 ชนะเลิศอันดบัที่ 1    ด.ญ. อชิรญา  ฉายขุนทด  ช้ันปฐมวยัปที ่3 / 1 
  
 ชนะเลิศอันดบัที่ 2    ด.ช.  เลิศพงศ  เนติมงคลวิทย  ช้ันปฐมวยัปที ่3 / 2 
     
 ชนะเลิศอันดบัที่ 3    ด.ญ. ภูริชญา  โกเมนไทย  ช้ันปฐมวยัปที ่3 / 4 
 
 จากนั้นไดดําเนินการใหครูในแผนก  เสนอความคิดเหน็  ผานแบบสอบถาม   
สรุปผลได  ดังนี้  
 1. การเตรียมความพรอมกอนดําเนนิการ   คิดเปนรอยละ  80.00 
 2. ความหลากหลายของกิจกรรม    คิดเปนรอยละ  81.66 
 3. ความเหมาะสมของสถานที่    คิดเปนรอยละ  99.16 
 4. ผูเรียนทํากจิกรรมรวมกับเพื่อนไดอยางมีความสุข คิดเปนรอยละ  80.00 
 5. ผูเรียนสามารถปฏิบัติมารยาทแบบไทยไดเหมาะสมกับวัย    คิดเปนรอยละ  80.00 
 6. ผูเรียนมีความรักในความเปนคนไทย   คิดเปนรอยละ  100.00 
 7. รูปแบบของกิจกรรมบรรลุเปาหมาย  วัตถุประสงค คิดเปนรอยละ  100.00 
 
อภิปรายผล 
 จากการดําเนินกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมไทย  ระดับปฐมวัย  ปการศกึษา 2551  ไดจัดทําแบบ
ประเมินสําหรบัครู  จํานวน 28 ฉบับ  ไดรับแบบประเมนิจํานวน 28 ฉบับ 
 ภาพรวมของผลการดําเนินกจิกรรม  คิดเปนรอยละ  91.59  อยูในระดับดีมาก   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 



 
สรุปผลการวิจัยในชั้นเรียน 

 
1. ชื่อผูทําวิจัย  นางเพชรรัตน  เอกพันธุ 
    ตําแหนง  ครูผูสอน ระดับปฐมวัยปที่ 1 / 4 
    สังกัด   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
   สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน   

เขตตรวจราชการที่ 8  กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ชื่อเร่ือง  การพัฒนาความพรอมดานการกลาแสดงออก  
3. วัตถุประสงค  
 1. เพื่อใหนักเรยีนฝกทักษะการพูดการแสดงความคิดเหน็  

2. เพื่อใหนักเรยีนมีการพัฒนาดานการแสดงออก  และเกดิความมั่นใจในตนเองมากขึน้ 
4.  สภาพปจจุบัน 
 ขอมูลสวนตัว 
 เด็กหญิงสิตานันท  ขําโคกสูง  นองอีฟ  เปนลูกสาวคนเดียวของคณุพอ  คุณแม  และจะมีคณุยาย
อาศัยอยูดวย  เปนครอบครัวเดี่ยว  จะไมมีเพื่อนเลนที่เปนเด็กเล็กๆ  เวลาเลนก็จะเลนอยูคนเดยีว  หรือกับคุณ
ยายที่ดแูลเล้ียงดูในตอนกลางวันหรือในวันที่คุณพอ  คุณแมไปทํางาน  เมื่อมีแขกหรือญาติๆ มาเยี่ยมก็จะวิ่ง
ขึ้นไปหลบบนบานหรือในหอง  หากมใีครมาพูดคุยหรือซักถามนองอีฟ  ถาหลีกเลี่ยงไมไดก็จะนัง่นิ่งๆ  
หรือเดินหนีไปเลยจะไมยอมพูดคุยดวยและอาย  ยิ่งเมื่อมีคนอยูรวมกนัมากๆ  จะขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
ไมกลาแสดงออกเลย 
 ปญหาที่พบ 
 1. นองอีฟจะไมมีความเชื่อมัน่  และไมกลาแสดงออก 
 2.  เมื่อมีแขก  หรือญาติมาจากที่อ่ืน  และคนแปลกหนาเขามาหา  ยิ้มให  พูดคุยดวยก็จะกลัว  

3.  ถาอยูกับคุณพอ  คุณแม  หรือคุณยาย  จะพูดคยุ  กระโดดไปมา  และแสดงออกโดยการรองเพลง                
หรือเตนรําไปมา 

4.  เมื่อคุณครูใหออกมาเลาประสบการณทีพ่บเห็น  หรือการเลานิทานสั้นๆ  ก็จะไมพูดและบอก
ผูปกครองวา  ไมอยากมาโรงเรียนกลัวคุณครูใหออกมาเลาเหตุการณ  หรือส่ิงที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน 

5.  ถาวันไหนคุณครูเรียกออกมาพูดหนาชัน้เรียน  เมื่อกลับถึงบานรองไหโยเยผูปกครอง  เมื่อ
ผูปกครองซักถาม  และบอกวาจะไปพูดคยุกับคุณครูที่โรงเรียนกจ็ะงอนและไมยอมพูดคุยกับผูปกครองเลย 



 
 
 
 
 
จุดพัฒนา 

 นองอีฟขาดการพัฒนาการทางดานสังคม  ในการแสดงออกตอสาธารณชน  ซ่ึงผูปกครองหวังเปน
อยางมาก  อยากใหนองอีฟมคีวามกลาและมีความเชื่อมั่นในตนเอง  พัฒนาการดานสตปิญญาของนองมี
ความเฉลียวฉลาด  และผูปกครองไดขอความรวมมือจากคุณครูใหชวยสงเสริมพัฒนาดานการกลาแสดงออก
อันจะนําไปสูการสงเสริมพัฒนาการดานอืน่ๆ  ดวย 
 
5. นวัตกรรมท่ีใช 
    ชื่อนวัตกรรม   การฝกการเลาถึงเหตุการณที่พบเหน็ 
    การสรางนวัตกรรม 
   1.  สังเกตพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรมตางๆ  พูดคุยซักถาม  และจดบนัทึก 
 2.  ศึกษาเอกสาร  แนวทางการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู  และวารสารการศกึษาปฐมวัย 
 3.  ปรึกษากับผูปกครองของนองอีฟ  ขอความรวมมือในการแกปญหาและพัฒนาดานการ
แสดงออก 
 
   การทดลองใชนวัตกรรม 

1.  ระยะเวลา  8 สัปดาห 
2.  รูปแบบใชวิธีขอความรวมมือกับเพื่อนๆ  ในชั้นเรียน 
3.  กลวิธีการฝกมี 2 กลวิธี  ดงันี้ 
 -  การพูดคยุกบัเพื่อน  กับคณุครู 
 -  การเลาเหตกุารณหรือประสบการณตางๆ  ที่พบเห็น 

การพูดคุยกับเพื่อน  กับคุณครู 
 คุณครูจะใหเพือ่นๆ  คอยๆ  เขาไปหาและพดูคุยกับนองอีฟ  พานองอีฟไปเขาหองน้ํา  พาไปดื่มน้ํา 
พาไปเลนเครือ่งเลนสนาม  พาไปเลนตามมุมประสบการณภายในหอง  เมื่อเลิกเลนแลวคุณครูจะเขาไป
พูดคุยกับนองอีฟ  ทําเชนนีบ้อยๆ  ทุกวัน  คร้ังแรกนองอีฟจะเลนกับเพื่อน  พูดคยุกบัเพื่อน  เมื่อนองอีฟรูสึก
คุนเคยกับคณุครูมากขึ้นเรื่อยๆ  คุณครูก็จะเขาไปพดูคุย  บอกใหนองอีฟทํากิจกรรมเองโดยไมตองให
เพื่อนๆ  คอยพาไปหรือพูดคุยนํากอน 
 
 



 
 
 
 
การเลาเหตุการณหรือประสบการณตางๆ  ท่ีพบเห็น 
 ครูพานักเรียนและนองอีฟเดนิทัศนศึกษาภายในสวนของโรงเรียน  และบริเวณภายในโรงเรียนตาม
หองตางๆ  หรือตามสถานที่ที่เปนแหลงเรียนรู  คุณครูจะคอยสังเกตนองอีฟ  และซักถามนองอีฟแบบไมให
นองอีฟรูวาคณุครูกําลังตั้งคําถามใหนองอฟีตอบคุณครูจะพูดคยุ  เลาเหตุการณ  ประสบการณที่พบเห็นให
นองอีฟและเพือ่นๆ  ในหองฟง  และซักถามแบบทีเลนทีจ่ริง  ทําเปนไมรูเร่ือง  และคอยใหนองอีฟพูดคุย
ดวย 
6. ผลการใชนวัตกรรม 
   ผลตอผูเรียน 
 นองอีฟมีความสุขเมื่อมาโรงเรียน  ไมอยากใหมวีันหยดุโรงเรียน  บอกกับผูปกครองวา  อยูที่บานมี
แตคุณยายไมสนุกเลย  ไมมเีพื่อนเลนแบบเพื่อนที่โรงเรียน  ถามีแขกหรือญาติๆ  มาเยี่ยมบานก็จะเลาเรื่องที่
โรงเรียน  เกีย่วกับเพื่อนๆ  เกี่ยวกับกจิกรรมที่คุณครูจัดให  และมีความสุขมาก  นองอีฟมีความมั่นใจใน
ตนเองมากขึ้น  กลาแสดงออกตอหนาเพื่อนๆ  ไมอาย 
     ผลตอครูผูสอน 
 คุณครูไดจดัใหนักเรยีนไดเตรียมการพูดหรือบอกเลาเหตุการณ  หรือประสบการณที่พบเห็น  นอง
อีฟจะเปนคนที่ออกมาเลาใหเพื่อนๆ  ฟงโดยที่คุณครูไมตองคอยเรียกนองอีฟเหมือนแตกอน  พัฒนาการการ
กลาแสดงออกของนองอฟีหลังจากการจัดกิจกรรมและซกัถามคอยใหกาํลังใจนองอีฟ  คอยชมเชยเมือ่นอง
อีฟออกมาทํากิจกรรมเสร็จส้ิน  สงผลใหมีพัฒนาการดานกลาแสดงออกดีขึ้น 
     ผลตอผูปกครองและบุคคลอ่ืน 
 ผูปกครองมีความพึงพอใจเมื่อนองอีฟเกิดพัฒนาการดานการกลาแสดงออก  และไดพูดคุยกับทกุ
คน  ทําใหผูปกครองไมรูสึกหนักใจเรื่องของการพบเจอผูคนและไมเกดิความอาย  รูสึกมีความสุขเมื่อเห็น
นองอีฟเกิดมีความเชื่อมั่นในตนเองและกลาแสดงออกตอหนาคนที่มีอยูมาก 
 
7. ปญหา  อุปสรรคในการวจัิย 
 คุณครูรูสึกหนกัใจในระยะชวงแรกๆ  ที่นองอีฟไดเขามาเรียนที่โรงเรียน  เพราะนองอีฟจะไมยอม
ออกมาทํากิจกรรมตาง ๆ  ที่คุณครูจัดให  ตองคอยบอกและใหเกดิความมั่นใจในตนเอง  ในบางครั้งเรื่องที่
เกิดเพยีงนดิเดยีว  นองก็จะรองไหงอแงทําใหเสียเวลาในการเรียน 
ขอเสนอแนะ   



 การพัฒนาแบบคอยเปนคอยไป  การใหคําชมเชย  การปรบมือเปนรางวัล  ทําความเขาใจในตัวเด็ก  
ชักจูง  ใหกําลังใจ  ชมเชยเมือ่ปฏิบัติได  ส่ิงเหลานี้จะชวยใหพัฒนาการของเด็กดีขึ้นตอไป 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                     

 

 
 
 

 

สรุปผลการวิจยัในชั้นเรียน 
 

เรื่อง 
การพฒันาความพรอมดานการกลาแสดงออก 

 
ผูวิจัย 

นาง เพชรรัตน  เอกพนัธุ 
แผนก  ปฐมวัย 

ประจําปการศึกษา  2551 
โรงเรียนอัสสมัชัญนครราชสีมา 

 


