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(ก) 

 

คํานํา 
 

 การดําเนนิโครงการวิจยั เร่ือง การศึกษาปญหาและอุปสรรคของนักเรียนเกีย่วกับการสอน 
วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี ระดบัช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2551 เปนการดําเนินโครงการวิจัยเพื่อ
การศึกษาปญหาและอุปสรรคของนักเรียนเก่ียวกับการสอนวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี เจตคติของนักเรียน 
ท่ีมีตอวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี และเพื่อนําผลการวิจยัมาพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
ใหมีประสิทธิภาพเกดิประโยชนตอผูเรียน ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลในรูปแบบตางๆ มาวิเคราะห
เปรียบเทียบ เพื่อดูผลการวิจยัโดยไดใชเอกสาร โครงการวิจัยอ่ืนๆแนวทางการเขียนรายงานวจิัย 
มาประกอบการทําวิจัยในคร้ังนี้ใหสําเร็จลุลวงดวยด ี
 
 ผูวิจัยขอขอบคุณผูท่ีมีสวนชวยใหงานวิจยัคร้ังนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดแีละบรรลุวัตถุประสงค
ท่ีตั้งไวรวมท้ังเจาของเอกสารท่ีใชในการวจิัยมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

ผูวิจัย 
 
 

(นางวิชชุดา  การรักษา) 
6  มีนาคม   2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ข) 

บทคัดยอ 
 

 การดําเนนิโครงการวิจยั เร่ือง การศึกษาปญหาและอุปสรรคของนักเรียนเกีย่วกับการสอน 
วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี ระดบัช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2551 เปนการดําเนินโครงการวิจัยเพื่อ
การศึกษาปญหาและอุปสรรคของนักเรียนเก่ียวกับการสอนวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี เจตคติของนักเรียน 
ท่ีมีตอวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี การนําผลการวิจัยมาพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชนตอผูเรียน เพื่อศึกษาแนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคของนักเรียน
ในปการศึกษาตอไป ท้ังนี้ผูวจิัยหวังเปนอยางยิ่งวา ในการทําโครงการวิจัยในคร้ังนีจ้ะไดทราบปญหา
และอุปสรรคในรูปแบบท่ีแตกตางกัน ท้ังดานการเรียนการสอนและรูแนวทางในการแกไขปญหาและ
อุปสรรคของผูเรียน ผูวิจยัไดใชวิธีวิจยักับกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 6/1 - 6/4 ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2551  จํานวน  100   คนและนําผลวิจัยมาเปรียบเทียบเฉล่ีย
เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคตางๆ อีกทั้งนาํผลมาพัฒนา / ปรับปรุงตอไป 
 
 ผลการดําเนินการวิจยั เร่ือง การศึกษาปญหาและอุปสรรคของนักเรียนเก่ียวกับการสอน 
วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี ระดบัช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2551 ผูวิจัยไดดําเนนิการตามข้ันตอน 
ท่ีกําหนดไวทุกประการโดยใชแบบสอบถามจํานวน   100     ฉบับ สรุปไดดังนี ้
 

การศึกษาปญหาและอุปสรรคของนักเรียนเก่ียวกับการสอนวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

 

ลําดับ รายการ จริง ไมจริง บางคร้ัง 
1 นักเรียนคิดวาเปนกิจกรรมเสริม 48 22 30 
2 นักเรียนคิดวาเปนวิชาเฉพาะนักเรียนชาย 15 75 10 
3 นักเรียนไมชอบกิจกรรมกลางแจง 43 27 30 
4 นักเรียนไมชอบแตงชุดลูกเสือ – เนตรนารี 33 20 47 
5 นักเรียนเบ่ือท่ีจะเรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี 28 42 30 
6 นักเรียนไมชอบครูผูสอน 12 50 38 
7 นักเรียนไมชอบระเบียบ  วินยั 26 42 32 
8 นักเรียนคิดวาเปนกิจกรรมนาเบ่ือ 16 36 48 
9 ไมเรียน ไมทํางาน ก็ผานเกณฑประเมิน 7 75 17 
10 นักเรียนคิดวาเปนวิชาไมสําคัญ 8 60 32 
 

 



 
 
 
จากตารางพอสรุปไดวา นกัเรียนมีความต้ังใจท่ีจะเรียนวชิา ลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องจาก รายการ 

ท่ีกําหนดในแบบสอบถามโดยใชเกณฑวดั “ไมจริง” ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีไมดีหรือไมเหมาะสมกับสภาพ
ความเปนนกัเรียน แตนักเรียนไดปฏิเสธคิดเปนรอยละ 48      สําหรับรายการที่นกัเรียนคิดวาเปน
กิจกรรมนาเบ่ือรอยละ  47    สําหรับรายการนักเรียนไมชอบแตงชุดลูกเสือ – เนตรนารี ซ่ึงคิดเปนรอยละ 
ท่ีคอนขางสูง ฉะนั้น ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปการศึกษาตอไป  
ครูผูสอนตองช้ีแนะและหาวธีิการในการใหความสําคัญ ในการเสริมแรงใหนักเรียนและปลูกฝงให
นักเรียนรักในกิจกรรมการเรียนการสอนวชิา ลูกเสือ-เนตรนารี ใหมากข้ึนกวาเดิม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                    (1) 

 
บทที่ 1 

 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
การเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี เปนวิชาท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติเพื่อ 

ใหเกิดทักษะ ประสบการณเรียนรูดวยตัวเอง มีสุนทรียภาพทางวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี โดยมีครูคอยให
คําแนะนําชวยเหลือ ซ่ึงการจดัประสบการณการเรียนการสอนระหวางช้ัน ป.4-ป.6 สวนใหญ 
ใหความรวมมือในการเรียนการสอนเปนอยางดี เชนการจดบันทึก การเตรียมอุปกรณ การลงมือปฏิบัติ
และช่ืนชมผลงานเกิดความประทับใจ และสนุกสนานเพลิดเพลิน ผูวจิัยไดสังเกตเหน็นักเรียนบางคน 
ยังไมใหความสนใจในการเรียนการสอนวชิา ลูกเสือ-เนตรนารี  เชน คุย เลน ไมใหความรวมมือในการ
ทํากิจกรรมกลุม   รวมท้ังการรบกวนเพื่อน เปนตน ผูวิจยัจงึไดทําการศึกษาปญหาและอุปสรรคของ
นักเรียนเก่ียวกบัการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี   วาปญหาและอุปสรรคสวนใหญของนักเรียน
เกิดจากอะไร มีสาเหตุอะไรบาง และมีแนวทางในการแกไขติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอยางไร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของนักเรียนเกีย่วกับการเรียนการสอน 
วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  
 2. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี 
 3.เพื่อนําผลการวิจัยมาพัฒนา / ปรับปรุง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมี 
                  ประสิทธิภาพเกดิประโยชนตอผูเรียน 
 4. เพื่อศึกษาแนวทางในการแกปญหาและอุปสรรคของนักเรียนปการศึกษาตอไป 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 1. ผูเรียนมีปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีแตกตางกัน 
 2. ผูวิจัยรูปญหาและอุปสรรคของผูเรียนในการเรียนการสอน 
 3. ผูวิจัยหาแนวทางในการแกปญหาและอุปสรรคของผูเรียนในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 



 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร 
เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปการศึกษา 2551      
จํานวน   192        คน 

2. กลุมตัวอยาง 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/1  -  6/4 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปการศึกษา 2551      
จํานวน    192       คน 

  
3. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัย ไดแก 

3.1 ตัวแปรอิสระ   
- การเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  
3.2 ตัวแปรตาม   
1. ปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  
2. เจตคติของผูเรียนท่ีมีตอวชิา ลูกเสือ-เนตรนารี  

  3. แนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคของผูเรียน 
 

4. ระยะเวลาในการศึกษา 
ภาคเรียนท่ี 1-2  ปการศึกษา 2551   ตั้งแตเดือน  พฤษภาคม  2551 – มีนาคม  2552 

 ขอตกลงเบื้องตน 
  1. เคร่ืองมือท่ีใชคือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนเกีย่วกับปญหาและ 
                                อุปสรรคในการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  

2. การตอบแบบสอบถามของผูเรียนตอบตามความเปนจริง 
 คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 
 1. เจตคติตอวชิา ลูกเสือ-เนตรนารี หมายถึง ความรูสึกชอบ ไมชอบตอการจัดการเรียน 
                   การสอน 
 2. ปญหาและอุปสรรค หมายถึง การเตรียมความพรอมของผูเรียนในทุกดาน เกี่ยวกบั 
                  การเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 1.ทราบถึงปญหาและอุปสรรคของนักเรียนเก่ียวกับการเรียนการสอน 
                 วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี 
 2. ทราบแนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
                 วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี 
 3.ทราบถึงเจตคติของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี   
การเสนอเร่ือง 

ในการการวิจยัผูวิจยัไดใชวธีิวิจัยกับกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามกับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6/1 - 6/4  ภาคเรียนท่ี 1    ปการศึกษา 2551 จํานวน  100   คน 
โดยใชแบบสอบถามกับนักเรียนแลวนําผลมาวิเคราะหเปรียบเทียบหาคาเฉล่ียเกี่ยวกับปญหาและ
อุปสรรคเพ่ือนําผลมาพัฒนา / ปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอน 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(2) 
บทท่ี 2 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ในการดําเนินการวิจยั เร่ือง การศึกษาปญหาและอุปสรรคของนักเรียนเก่ียวกับการสอน 
วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี ระดบัช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2551 ผูวิจัยไดใชแนวคิดในการศึกษา
เกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพตอผูเรียนเพื่อนําผลการพัฒนา ปรับปรุงตอไป  
โดยในการดําเนินการวิจัยผูวจิัยไดใชเอกสารคูมืองานวิจัยในช้ันเรียนของกรมสามัญศึกษา  
กระทรวงศกึษาธิการ และแบบโครงการวิจยัปการศึกษา 2547 เปนตัวอยาง และงานวิจยัของตนเอง
เพื่อใหงานวจิยัมีความสมบูรณมากท่ีสุด 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

- กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควา สุมจากประชากรโดยใชนกัเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/1 - 6/4   ภาคเรียนท่ี 1   ปการศึกษา 2551     
จํานวน 4 หอง ประมาณ  192   คน 
- นําผลมาวิเคราะหเปรียบเทียบหาคาเฉล่ียเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค 

 2. ตัวแปร  ตวัแปรท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
  2.1 ตัวแปรอิสระ 

1. การเรียนการสอน  วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  
2.2 ตัวแปรตาม 
1. ปญหาและอุปสรรคของนักเรียนเกีย่วกับการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  
2. เจตคติของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  
3.    แนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคของผูเรียน 

3. รูปแบบการทดลอง 
 - ใชแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับปญหาและอุปสรรคกับกลุมตัวอยางท่ีใชใน 
การคนควาวิจยั โดยสุมจากประชากรโดยใชนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/1  -  6/4  ภาคเรียนท่ี 1  
ปการศึกษา 2551   จํานวน  4 หอง ประมาณ    192    คน  
 - นําผลมาวิเคราะหเปรียบเทียบหาคาเฉล่ียเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคเพ่ือนําผลมาพัฒนา  
ปรับปรุงตอไป 

4. เคร่ืองมือการวิจัย ประกอบดวย 
- เคร่ืองมือท่ีใชคือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนปญหาและอุปสรรคของนักเรียน

เกี่ยวกับการเรียนกาสอน วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  
 

5. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
- ใชแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับความคิดเห็นของนักเรียนปญหาและอุปสรรค 

ของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนกาสอน วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  
- นําผลมาวิเคราะหเปรียบเทียบหาคาเฉล่ียเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค เพื่อนําผลมาพัฒนา 

ปรับปรุงตอไป 
6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย โดยพิจารณาเปนระดับคาน้ําหนกั ดังนี้ 
 - หาคาเฉล่ียจากแบบสอบถามเปนรอยละ และประเมินผล 
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บทท่ี 4 
 

                             ผลการดําเนินการวิจัย 
   

การดําเนนิโครงการวิจยั เร่ือง การศึกษาปญหาและอุปสรรคของนักเรียนเกีย่วกับการเรียน  
การสอน วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2551 ผูวิจยัไดดําเนินการตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนดไวทุกประการ โดยใชแบบสอบถาม จํานวน   100  ฉบับ ผลสรุปไดคาตาราง ดังนี ้

 
ลําดับ รายการ จริง ไมจริง บางคร้ัง 

1 นักเรียนคิดวาเปนกิจกรรมเสริม 48 22 30 
2 นักเรียนคิดวาเปนวิชาเฉพาะนักเรียนชาย 15 75 10 
3 นักเรียนไมชอบกิจกรรมกลางแจง 43 27 30 
4 นักเรียนไมชอบแตงชุดลูกเสือ – เนตรนารี 33 20 47 
5 นักเรียนเบ่ือท่ีจะเรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี 28 42 30 
6 นักเรียนไมชอบครูผูสอน 12 50 38 
7 นักเรียนไมชอบระเบียบ  วินยั 26 42 32 
8 นักเรียนคิดวาเปนกิจกรรมนาเบ่ือ 16 36 48 
9 ไมเรียน ไมทํางาน ก็ผานเกณฑประเมิน 7 75 17 
10 นักเรียนคิดวาเปนวิชาไมสําคัญ 8 60 32 
 

 
จากตารางพอสรุปไดวา นกัเรียนมีความต้ังใจท่ีจะเรียนวชิา ลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องจาก รายการ 

ท่ีกําหนดในแบบสอบถามโดยใชเกณฑวดั “ไมจริง” ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีไมดีหรือไมเหมาะสมกับสภาพ
ความเปนนกัเรียน แตนักเรียนไดปฏิเสธคิดเปนรอยละ  48  สําหรับรายการที่นกัเรียนคิดวาเปนกจิกรรม
นาเบ่ือรอยละ  47      สําหรับรายการนักเรียนไมชอบแตงชุดลูกเสือ – เนตรนารี ซ่ึงคิดเปนรอยละ 
ท่ีคอนขางสูง ฉะนั้น ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปการศึกษาตอไป  
ครูผูสอนตองช้ีแนะและหาวธีิการในการใหความสําคัญ ในการเสริมแรงใหนักเรียนและปลูกฝงให
นักเรียนรักในกิจกรรมการเรียนการสอนวชิา ลูกเสือ-เนตรนารี ใหมากข้ึนกวาเดิม 
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บทท่ี 5 
 

                    สรุปผลการวิจัย/ขอเสนอแนะ 
 
 การดําเนนิโครงการวิจยั เร่ือง การศึกษาปญหาและอุปสรรคของนักเรียนเกีย่วกับการเรียน  
การสอน วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2551 ผูวิจยัไดดําเนินการตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนดไวทุกประการ  

จากตารางพอสรุปไดวา นกัเรียนมีความต้ังใจท่ีจะเรียนวชิา ลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องจาก รายการ 
ท่ีกําหนดในแบบสอบถามโดยใชเกณฑวดั “ไมจริง” ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีไมดีหรือไมเหมาะสมกับสภาพ
ความเปนนกัเรียน แตนักเรียนไดปฏิเสธคิดเปนรอยละ 48    สําหรับรายการที่นกัเรียนคิดวาเปนกจิกรรม
นาเบ่ือรอยละ 47       สําหรับรายการนักเรียนไมชอบแตงชุดลูกเสือ – เนตรนารี ซ่ึงคิดเปนรอยละ 
ท่ีคอนขางสูง ฉะนั้น ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปการศึกษาตอไป  
ครูผูสอนตองช้ีแนะและหาวธีิการในการใหความสําคัญ ในการเสริมแรงใหนักเรียนและปลูกฝงให
นักเรียนรักในกิจกรรมการเรียนการสอนวชิา ลูกเสือ-เนตรนารี ใหมากข้ึนกวาเดิม 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการดําเนินการวิจยัพบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  บางคนไมคอยใหความสําคัญ 
กับแบบสอบถามเทาท่ีควรอาจจะตอบแบบสอบถามดวยความไมกลาทําดังนั้นจึงใหขอมูลท่ีได 
อาจคลาดเคล่ือนไปหรือไมเปนจริงตามวัตถุประสงคของผูวิจัยตองการ 
 
บรรณานุกรม 
กรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ - เอกสารทางวิชาการ เร่ืองแนวทางการวิจัยในชัน้เรียน 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู กระทรวงศกึษาธิการ 
โครงการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปการศึกษา 2542 
ภ.อาทิพย  สอนสุจิตรา แบบโครงการวิจัย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปการศึกษา 2544 
มิสวิชชุดา  การรักษา โครงการวิจัยเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบการสอนดนตรี-นาฏศิลป  
โดยวิธีการสอนแบบใชเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายกบัการสอนปกติ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5   
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปการศึกษา 2547 
 
 
 



 
ภาคผนวก 

 

แบบสอบถาม 
 

โครงการวิจัย “ การศึกษาปญหาและอุปสรรคของนักเรียนเก่ียวกับการเรียน การสอน  
วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2551   ” 

 
คําช้ีแจง 
 การกรอกแบบสอบถามเปนการสํารวจ/ศึกษาปญหาอุปสรรคของนักเรียน เพื่อนําผลมาพิจารณา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหดีข้ึน 
 
1.  สถานภาพ  นักเรียน   ชาย   หญิง 
 ช้ัน   ป.6/1  ป.6/2                 ป.6/3                   ป. 6/4 
 
ลําดับ รายการ จริง ไมจริง บางคร้ัง 

1 นักเรียนคิดวาเปนกิจกรรมเสริม    
2 นักเรียนคิดวาเปนวิชาเฉพาะนักเรียนชาย    
3 นักเรียนไมชอบกิจกรรมกลางแจง    
4 นักเรียนไมชอบแตงชุดลูกเสือ – เนตรนารี    
5 นักเรียนเบ่ือท่ีจะเรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี    
6 นักเรียนไมชอบครูผูสอน    
7 นักเรียนไมชอบระเบียบ  วินยั    
8 นักเรียนคิดวาเปนกิจกรรมนาเบ่ือ    
9 ไมเรียน ไมทํางาน ก็ผานเกณฑประเมิน    
10 นักเรียนคิดวาเปนวิชาไมสําคัญ    
 

 
ขอเสนอแนะ .............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 
 


