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บทคัดยอ :
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการรับฟงขอเสนอ
แนะตอการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู คณะเภสัชศาสตร 
โดยคณะผูวิจัยศึกษาจากการจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรูภายในคณะเภสัชศาสตร และการสรางแบบสอบถาม
เพ่ือการวิจัยเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) 5 ระดับ แบบสอบถามแบบปลายเปดเพื่อใหผูตอบ
แบบสอบถามได ใหขอคิดเห็นขอเสนอแนะตอการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใชกลุมประชากรจากบุคลากรสาย
ผูสอนและสายสนับสนุนจํานวน 168 คน 
 ผลการจากการวิจยัพบวา  การแลกเปล่ียนเรียนรู 
โดยภาพรวมทั้ง 8 ดาน มีความเหมาะสม อยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนภาพรวมรายดานพบวาหัวขอการจัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู มีความเหมาะสม อยูในระดับมาก
เวลาการจัดการแลกเปล่ียนเรียนรูมคีวามเหมาะสม อยูในระดับ

ปานกลาง สถานท่ีจัดการแลกเปล่ียนเรียนรูมีความเหมาะ

สม อยูในระดับมาก บรรยากาศการจัดการแลกเปล่ียนเรียน
รูมคีวามเหมาะสม อยูในระดบัปานกลาง การมสีวนรวมการ
จดัการแลกเปลีย่นเรยีนรูมคีวามเหมาะสม อยูในระดบัมาก 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูมีความเหมาะสม อยูในระดับ
ปานกลาง การถอดบทเรียนมีความเหมาะสม อยูในระดับ
ปานกลาง และการสรางนวัตกรรมมีความเหมาะสม 
อยูในระดับปานกลาง  ขอเสนอแนะตอการพัฒนา  1) ควรมี
การจดักจิกรรมในแตละกลุมยอยเพือ่ใหผูทีม่คีวามสนใจจรงิ
เพ่ือใหเกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู 2) ควรมี
การจัดการแลกเปลีย่นเรยีนรูทีส่ามารถนาํความรูไปใชในการ

พฒันางานไดจริง 3) ควรมีการถอดบทเรียนเพ่ือเผยแพรให

บคุลากรไดทราบและนาํไปศกึษาพฒันางานไดอยางเปนรปู
ธรรมอยางตอเน่ือง

Abstract :
 The objectives of this research were (1) 
Study/ knowledge sharing activities (2) Amenable 
to suggestions for the development of exchange 
activities of Faculty of Pharmaceutical Sciences, 
Khon Kaen University. This study was surveyed by 
researchers who organizes the exchange activities 
within the Faculty of Pharmaceutical Sciences and 
including developed a questionnaire for collecting 
data was 5 rating scale questionnaire. The research 
instrument used by open-ended questionnaire to 
respondents given each recommendation for shar-
ing. The samples used for study were the people 
classifi ed by the instructors and the supporting 

academic staffs consist of 168 persons. 
 The research results were found as fol-
lows:  The result of study/observe exchange in 8 
aspects was found as overall and all aspects were 

in the high level, the topic of study/ knowledge ex-
change have qualifi ed and high level, the tentative 
program of sharing activities as appropriate and 

middle level, the venue held on as appropriate 
place and the high level, the atmosphere of all 
sharing activities as appropriate and middle level, 
the participation on the community exchange as 
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appropriate and high level, the mis-en-scene of 
sharing exchange as appropriate and middle level, 
the removal of lessons into the website online 
as appropriate and middle level, the innovations 
from sharing exchange as appropriate and middle 
level  The useful suggestions to development 
according to: 1)The study /knowledge exchange 
activity give opportunity for each participants to 
subgroup for those who seriously interest, these 
incurring atmospheric learning and sharing knowl-
edge 2) The study /knowledge exchange activity 
should be able to develop knowledge to develop 
practical 3) The study/knowledge exchange activ-
ity should have been removed the lessons and 
disseminated to all staffs to successively learning 
and useful in practical. 
   

บทนํา :
 การจัดการความรูหรือจัดการองคความรู 
(Knowledge Management : KM)  ไดถูกบัญญัติไวใน
พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 กําหนดไววา
สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการใหมี
ลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดย
ตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูใน
ดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได
อยางถกูตอง รวดเรว็ เหมาะสมกบัสถานการณ รวมทัง้ตอง

สงเสรมิและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสยัทศัน และ
ปรบัเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกดัใหเปนบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน  มหาวิทยาลัย

ขอนแกน จึงไดนําการจัดการความรูมาถายทอดใหคณะ/
หนวยงาน ตาง ๆ ในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเปนการดําเนินการ
ใหเกิดกิจกรรมตามเกณฑการประเมินของ ก.พ.ร. กําหนด 

คณะเภสัชศาสตร  มีการดําเนินงานดานการจัดการองค
ความรูมาอยางตอเนื่องโดยแบงการดําเนินงานพอสังเขป

ออกเปน 3 ระยะกลาวคือ 

 ระยะที ่1 ปงบประมาณ 2548 คณะเภสัชศาสตร 
ยังไมมีการดําเนินการจัดการความรูหรือแลกเปล่ียนเรียนรู
ที่เปนรูปธรรม แตในภาพรวมของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ศนูยบรกิารวชิาการ จะเปนหนวยงานหลกัในการรบัผิดชอบ
งานดานการจัดการองคความรู
 ระยะท่ี 2 ปงบประมาณ 2549 เปนระยะท่ี
มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหคณะ/หนวยงานตาง ๆ เริ่มจัด
กิจกรรมภายในองคกร โดยคณะเภสัชศาสตร มีการแตง
ตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความรูภายในองคกร 
(คําส่ังคณะเภสัชศาสตร ที่ 079/2549) มีการดําเนินการ
เชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายใหความรูดานการจัดการองค
ความรูภายในองคกร มีการประชุมอนุกรรมการอยาง
ตอเนื่อง มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหความรู 
กับบุคลากร มีการจัดกิจกรรม การระดมสมอง เพื่อแลก
เปล่ียนประสบการณในโอกาสตาง ๆ แตยังไมเปนระบบ 
 ระยะที่ 3 ปงบประมาณ 2550 – ปจจุบัน 
เปนระยะท่ีคณะเภสัชศาสตร มีการดําเนินการดานการ
จัดการองคความรูภายในองคอยางเปนรูปธรรม กลาวคือ 
มีการบรรจุโครงการ/กิจกรรมดานการจัดการองคความรู
ไวในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2550 
และมีการดําเนินการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูภายใน
คณะเภสัชศาสตร จํานวน 4 ครั้ง มีการจัดการแลกเปล่ียน

เรยีนรูระหวางสถาบันคณะเภสัชศาสตรของมหาวิทยาลัยอืน่
จํานวน 4 ครั้ง และเชิญผูทรงคุณวุฒิมาแลกเปล่ียน
ประสบการณ จํานวน 1 ครั้ง โดยไดสรุปผลการดําเนินงาน
แตละครั้งเผยแพรในเว็บไซทคณะเภสัชศาสตร (http://
pharm.kku.ac.th) นอกจากน้ัน คณะเภสัชศาสตร ยังได

สงผลงานการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเขารวมประกวดใน
งาน KKU Show & Share 2007 จํานวน 3 ผลงาน ไดรับ
รางวัล 1 ผลงาน ในปงบประมาณ 2551 คณะเภสัชศาสตร 

มกีารกําหนดปฏิทนิการจัดการแลกเปล่ียนเรียนรูในวันศกุร
สดุทายของสัปดาห ทกุเดือน มกีารจัดการแลกเปล่ียนเรียน
รูภายในคณะเภสัชศาสตร  จํานวน 10 ครั้ง มีการแลก
เปลี่ยนระหวางสถาบันคณะเภสัชศาสตรของมหาวิทยาลัย
อืน่ จาํนวน 3 ครัง้ และมกีารสงผลงานดานการแลกเปลีย่น

เรียนรูเขารวมประกวดใน KKU Show & Share 2008 
จํานวน 4 ผลงาน ไดรับรางวัล 1 ผลงาน 
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 จากการดาํเนนิการดงักลาว การจดักจิกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรูแตละครั้งพบวาจํานวนผูเขารวมกิจกรรมมี
นอย หัวขอการจัดกิจกรรมไมเปนแรงจูงใจใหบุคลากรเขา
รวม คณะผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู จงึไดจดัการศึกษาการจัดการแลกเปลีย่น
เรียนรูเพ่ือนําผลการศึกษาไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

กรอบแนวคิดในการวิจัย :
 คณะผูวิจัย มีกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
ปญหาและปจจัยที่ทําใหการจัดการองคความรูภายใน
องคกรประสพผลสําเร็จดังนี้

การจัดการองคความรู 
คณะเภสัชศาสตร

บุคลากร 
สายผูสอน 
สายสนับสนุน 

ประเด็นที่มีผลการตอการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
หัวขอการจัด
เวลา
สถานที่
บรรยากาศ
การมีสวนรวม 

เผยแพร
องคความรู

กระบวนการจัด
การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู
การถอดบทเรียน
การสรางนวัตกรรม

วัตถุประสงค :
 1.  เพื่อศึกษาการจัดการแลกเปล่ียนเรียนรู 
คณะเภสัชศาสตร 
 2. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะตอการพัฒนาการ
จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู คณะเภสัชศาสตร 

วิธีการดําเนินงาน :
 การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ใชกลุม
ประชากรประกอบดวย อาจารย จํานวน 81 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 87 คน รวมเปน 168 คน 
เคร่ืองมือการวิจัย ใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง

นอย นอยท่ีสุด ผานการตรวจสอบความตรงเชิงพินิจ  
(Face Validity) จากผูเช่ียวชาญตรวจสอบเน้ือหา และ
นาํแบบสอบถามทดลองใชนาํมาวเิคราะหหาคาความเชือ่มัน่ 
(Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 

Coeffi cient) ของครอนบัค (Cronbach) มคีาเทากบั 0.87 
และนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลโดย
ใชสถิติหา คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และความเห็นจากขอคําถามปลายเปดในมาประมวลเชิง
พรรณนา 

ผลการวิจัย :
 สถานภาพทั่วไป พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง 
คิดเปนรอยละ 55.30 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 44.70 
มอีาย ุมากกวา 45 ปขึน้ไป มากท่ีสดุ คดิเปนรอยละ 20.45 
รองลงมา คือ อายุ 41 – 45 ป คิดเปนรอยละ 19.70 และ 

อายุ 36 – 40 ป คิดเปนรอยละ 18.18 การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.55 รองลงมา คือ 
ระดบัปรญิญาโท คดิเปน รอยละ 18.94 และระดบัปรญิญา
เอก คิดเปนรอยละ 15.91 ผลจากการศึกษาในแตละดาน 
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ดาน คาเฉลี่ย (X ) .D.S ระดับความคิดเห็น

ดานหัวขอการจัด 3.90 0.91 มาก

ดานเวลา 3.40 0.97 ปานกลาง

ดานสถานที่ 3.94 0.81 มาก

ดานบรรยากาศ 3.35 1.03 ปานกลาง

ดานการมีสวนรวม 3.68 0.98 มาก

ดานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 3.39 1.08 ปานกลาง

ดานการถอดบทเรียน 3.36 1.00 ปานกลาง

ดานการสรางนวัตกรรม 3.21 1.24 ปานกลาง

รวม 3.57 1.04 มาก

การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยภาพรวม ทั้ง 
8 ดาน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานสถานท่ี มีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา
คือ ดานหัวขอการจัดและดานการมีสวนรวม ดานหัวขอ
การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู พบวาภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบ
วาการประชาสัมพันธการจัดการองคความรูของคณะ
อยางตอเนื่อง เชน การสงหนังสือแจงเวียน การสงเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสผานทางเว็บไซตของคณะ มีคาเฉล่ียสูงสุด  
รองลงมา คือ การสงเสริมใหบุคลากรไดนําองคความรู
และการสงเสริมใหบุคลากรไดนําประสบการณตรงใน

การทํางาน มารวมกําหนดหัวขอในการจัดการองคความรู เชน 

วธิกีารแกปญหาท่ีเกดิข้ึนจรงิในการทํางาน ทาํงานอยางไรให
ประสบความสาํเรจ็ ดานเวลาการจดัการแลกเปล่ียนเรยีนรู 
พบวาภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง

เมือ่พจิารณาเปนรายขอ พบวา การจัดการองคความรูเก่ียว
กับระยะเวลาท่ีใชในการจัดการแสดงมีความเหมาะสมอยู
ในระดับปานกลาง ดานสถานที่การจัดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู พบวาภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  การประชุมมีความเหมาะ
สมและเอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงสุด รอง

ลงมา คือ โสตทัศนูปกรณอยูในสภาพท่ีพรอม ทันสมัย

และเพียงพอตอการใชงาน เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร 
เครือ่งเสียง และไมโครโฟน เปนตน และดานการมีสวนรวม  
ดานบรรยากาศการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู พบวาภาพ
รวมมคีวามเหมาะสมอยูในระดบัปานกลางเมือ่พจิารณาเปน
รายขอ พบวา ดานบรรยากาศภายในการจดัการองคความรู
เปนไปอยางเปดเผย และไวใจซ่ึงกนัและกนั มคีาเฉลีย่สูงสุด 
รองลงมา คือ การแลกเปล่ียนเรียนรูและทํางานรวมกันใน
ลักษณเปนเครือขายทั้งภายในและภายนอกคณะ เปนการ
เรียนรูจากประสบการณของกันและกัน และบรรยากาศ
และวัฒนธรรมที่เอื้อใหผูเขารวมกระตือรือรนในการแลก
เปล่ียนเรียนรูซึง่กันและกัน  ดานการมีสวนรวมการจดัการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู พบวาภาพรวมมีความเหมาะสมอยู
ในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา การสงเสริม
ใหบุคลากรมีสวนรวม เชน การพูดคุย การซักถาม และ
การเสวนา เปนตน มีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ บุคลากร

ไดการแสวงหาความรูรวมกัน และบุคลากรทุกคนในคณะ
มีสวนรวมในการแสวงหาความคิดใหมๆ ทั้งในและนอก
ระบบการทํางานปกติ ดานการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 
พบวาภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 
เมือ่พจิารณาเปนรายขอพบวากระบวนการถายทอดวิธปีฏิบตัิ
ที่ดีที่เปนระบบ ซึ่งรวมถึงการมีสวนจัดทําขอมูลที่ไดเปน
เอกสารและถอดบทเรยีนทีไ่ดรบัจากการจดัการองคความรู 
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มคีาเฉลีย่สงูสดุ รองลงมา คอื การวเิคราะหอยางเปนระบบ
การจัดการองคความรูของคณะ เพื่อคนหาจุดแข็งและ
การแกไขจดุบกพรองใหมกีระบวนการทีเ่ปนขัน้ตอนชดัเจน
มากยิ่งขึ้น และมีการจัดสรรทรัพยากรใหกับกิจกรรมตางๆ 
ที่มีสวนสําคัญที่ทําใหฐานความรูของคณะเพิ่มสูงขึ้น  
  ดานการถอดบทเรียน พบวาภาพรวมมี

ความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวาการนําความรูที่ไดจากการแลกเปล่ียนเรียน
รูไปใชในการปฏิบัติงานและพัฒนาองคกร มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ การสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียน
รู เพ่ือเผยแพร  ดานการสรางนวัตกรรม พบวาภาพรวม
มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวาการจดัทํารายงานสรุปความรูอนัเกดิจากการ
จัดการองคความรู และไดเผยแพรไวในฐานขอมูลระบบ
อินเตอรเน็ตของคณะ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การ
รวบรวมหลกัฐาน เอกสารทีร่บัจากกจิกรรมการจดัการองค
ความรูไวดวยกันอยางเปนระบบ 

บทสรุปผล 
 การแลกเปล่ียนเรียนรู โดยภาพรวมท้ัง 8 ดาน 
มีความเหมาะสม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนภาพ
รวมรายดานพบวา 1) หัวขอการจัดการแลกเปล่ียนเรียน
รูมีความเหมาะสม อยูในระดับมาก 2) เวลาการจัดการ
แลกเปล่ียนเรียนรูมีความเหมาะสม อยูในระดับปานกลาง 
3) สถานที่จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูมีความเหมาะสม อยู

ในระดับมาก 4) บรรยากาศการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

มีความเหมาะสม อยูในระดับปานกลาง 5) การมีสวนรวม
การจดัการแลกเปลีย่นเรยีนรูมคีวามเหมาะสม อยูในระดบั
มาก 6) การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูมีความเหมาะสม อยู
ในระดับปานกลาง 7) การถอดบทเรียนมีความเหมาะสม 

อยูในระดับปานกลาง และ 8) การสรางนวัตกรรมมีความ
เหมาะสม อยูในระดับปานกลาง   

สรุปและเสนอแนะ
  การจัดการแลกเปล่ียนเรียนรูองคภายในองคกร 
เปนการเปดเวทีและสรางโอกาสใหบุคลากรภายในคณะ 

ไดพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคความรูใหม ๆ ที่จะนํา
ไปสูการพัฒนางาน และการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูควร
เกิดจากความอยากรู อยากเห็นของคนในองคกรท่ีตองการ
มาแลกเปล่ียนประสบการณ องคความรูภายใต 1) ความ
สัมพันธที่ดี มีความสนิทสนมคุนเคยกัน มีความไวเนื้อเชื่อ
ใจ มีความรูสึกปลอดภัย 2) ความสนใจในเร่ืองเดียวกัน 
มีปญหาเดียวกัน แสวงหาบางอยางรวมกัน 3) มีเรื่องที่จะ
แบงปน ประสบการณ ประเด็นความสําคัญและเทคนิค
การแกปญหารวมกัน โดยการแลกเปล่ียนเรียนรูจะเกิด
ขึ้นไดตองอาศัย การเปดตา อยากรู อยากเห็น การเปดหู 

การรบัฟงผูอืน่ดวยความตัง้ใจและเปดใจ การอยากแลกเปลีย่น

เรียนรูกับคนอื่น และจากการศึกษาคณะผูวิจัยมีขอเสนอ
แนะตอการพัฒนา  1) ควรมีการจัดกิจกรรมในแตละกลุม
ยอยเพื่อใหผูที่มีความสนใจจริง เพื่อใหเกิดบรรยากาศ
การแลกเปล่ียนเรยีนรู 2) ควรมีการจัดการแลกเปล่ียนเรยีนรู
ที่สามารถนําความรูไปใชในการพัฒนางานไดจริง 3) ควรมี
การถอดบทเรียนเพือ่เผยแพรใหบคุลากรไดทราบและนําไป
ศกึษาพัฒนางานไดอยางเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง

กิตติกรรมประกาศ :
การวิจัยครั้งน้ี ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก

ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภทเงินกองทุน 40 ป 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2551 คณะผูวิจัยใครขอ
ขอบคุณ ฝายวิจัยและถายเทคโนโลยี และสํานักบริหาร
การวิจัย ที่ใหการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการวิจัย 

ขอขอบคุณรองศาสตราจารย ดร. สุภาดี ดาวดี รองคณบดี
ฝายคณุภาพการจัดการศึกษา คณะเภสชัศาสตร คณุกติตมิา 
จันทรสม ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ขอนแกน และคุณมหัทธนา คลังสมบัติ คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะผู เช่ียวชาญที่ไดใหความ
อนุเคราะหในการตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย ขอขอบคุณ
คณะผูบริหารคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ที่ไดใหความอนุเคราะหในการวิจัย ขอขอบคุณบุคลากร
คณะเภสัชศาสตร ที่ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย และ
ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของในการวิจัยครั้งนี้ 
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