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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
  การจัดการศึกษาในปจจุบันเปนยุคการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 39  กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  จากการปฏิรูประบบการศึกษาดังกลาว  ทําใหการบริหารจัดการ
ในดานตาง ๆ ทางดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป
ในสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิผลไดนั้น  ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีลักษณะภาวะผูนําสูง  เพื่อให
สามารถปรับตัวใหเหมาะสม  ทันตอการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตนและเขากับทุกสถานการณ
ไดโดยใชความรูความสามารถใหเกิดประโยชนตอการบริหารงานการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 กระทรวงศึกษาธิการ  จึงไดมีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาโดยการปฏิรูป
การศึกษา  กําหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไวคือ  การปฏิรูปโรงเรียนหรือสถานศึกษา  ปฏิรูปครู
และบุคลากรทางการศึกษา  การปฏิรูปหลักสูตร  การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน  โรงเรียน
เปนหนวยงานทางการศึกษาที่สําคญัที่สุดในการจัดการศึกษา  ดังนั้นผูบริหารจะตองเปนผูมีบทบาท
ในการดําเนินการปฏิรูปการศึกษา  ผลจากการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะบรรลุเปาหมาย
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  ที่มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคนดี 
มีปญญา  มีความสุข  มีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษา  การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา
จะประสบความสําเร็จจะตองอาศัยความรู  ความสามารถ  คุณลักษณะที่ดี  และคุณธรรมของผูบริหาร
ซ่ึงเปนผูนําของบุคลากรในสถานศึกษา  (สินินธร  จันทรผง, 2546, หนา 1) 
          การบริหารโรงเรียนที่จะใหเกิดประสิทธิผล ตามความมุงหมายของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  ผูบริหารจะตองใชภาวะผูนํา  กระจายความรับผิดชอบอยางเปนธรรมไปสู
ผูใตบังคับบัญชาที่ในหนวยงานของตน  ผูบริหารในยุคโลกาภิวัตน  จึงมีความจําเปนที่จะตองใช
ภาวะผูนําใหเหมาะสมกับทุกสถานการณ  และใชความรูความสามารถของตน  ใหเกิดประโยชนตอ
การบริหารงานอยางมีประสิทธิผลดวย  ผูบริหารที่ดีจะมีความสามารถในการบริหารงาน  โดยให



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
2

บุคลากรรวมมือปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ และเต็มความสามารถ  ผูบริหารจะตองมีความสามารถ
ที่จะสรางขวัญและกําลังใจใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงาน  เกิดความรัก  ความศรัทธา
ในหนวยงานเกิดความรูจักเสียสละ  เพื่องานทุมเทกําลังกายกําลังใจ  กําลังความคิดสติปญญาหาทาง
ปรับตัวใหงานนั้นเจริญกาวหนายิ่งขึ้น  (กมล  รักสงวน, 2524, หนา 102) 
 ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา จะตองแสดงออก
ซึ่งภาวะผูนําใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ  คน  เวลา  สถานที่  ตลอดจนสภาพแวดลอม
ในบริบทดังกลาว  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาจะสะทอนใหเห็นถึงผลการจัดการศึกษา  และ
การบริหารงานในสถานศึกษา  ดังที่ อรรณพ  พงษวาท  (2540, หนา 58)  กลาววา  คุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนจะเปนเชนไรขึ้นอยูกับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในการบริหารจัดการศึกษา 
ผูบริหารมีความสมดุลระหวางภารกิจของโรงเรียนกับบุคลากรผูทํางาน  ทําอยางไรจึงจะใหงาน
มีประสิทธิภาพ  และครูมีความสุขในการทํางาน  คือไดทั้งงานและทั้งใจของผูทํางานนอกจากนี้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานปจจัย  มาตรฐานที่  20  กําหนดไววา  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  
มีความสามารถในการบริหารจัดการตัวบงชี้  คือ  ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาที่ทันกับ
การเปลี่ยนแปลง  และผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตย  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2544, หนา 22)  

  จากการประมวลแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ จะพบวานักทฤษฎีหลายทาน
มุงประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีของแบสส  (Bass, 1985, p. 31)  และที่พัฒนาใหมของแบสส  
และอโวลิโอ  (Bass & Avolio, 1990, p. 19)  กันมาก  ชี้ใหเห็นวา  ส่ิงหนึ่งที่มีความจําเปนไมนอยไปกวา
เรื่องดังกลาวแลว  คือ  การแสดงบุคลิกภาพที่นานับถือของตัวผูนําเอง  และผูนําแตละคนมักจะมีพฤติกรรม
ที่ผสมผสานความเปนผูนําแตละแบบในสัดสวนปริมาณที่แตกตางกันไป  มากกวาที่จะมาเปน
การแสดงความเปนผูนําแบบใดแบบหนึ่ง  ซ่ึงพฤติกรรมความเปนผูนําแสดงออกที่ผสมผสานกันไป
ใน  2  ลักษณะ  คือผูนําการเปลี่ยนแปลง  เปนพฤติกรรมที่ผูนําที่ตองการจูงใจใหผูตามทํางานใหได
มากกวาที่คาดหวังไวไดแก  1.  การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ  2.  การสรางแรงบันดาลใจ  3.  การกระตุน
ทางปญญา  4.  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  และผูนําแบบจัดการ  ไดแก  1.  การใหรางวัล
ตามสถานการณ  และ  2.  การบริหารแบบวางเฉย  เพื่อใหงานนั้นบรรลุเปาหมาย  ซ่ึงจากการศึกษา
พบวา  ผูนําที่มีชื่อเสียง  และไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานมักมีภาวะผูนําแบบการเปลี่ยนแปลง
สูงกวาผูนําแบบจัดการ  เชนเดียวกันกับ  ดันแฮม  และคลาเฟน (Dunham & Klafehn, 1990, p. 28) 
ที่ไดนําแนวคิดดังกลาว  มาศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําของผูบริหารการพยาบาล  ที่ไดรับการยอมรับ
จากเพื่อรวมงานวา  เปนผูที่มีความสามารถยอดเยี่ยมโดยศึกษาตามการรับรูของผูบริหารและผูบังคับบัญชา
รับรูเหมือนกันวา  ผูบริหารมีพฤติกรรมเปนผูนําแบบการเปลี่ยนแปลงสูงกวาแบบจัดการ  แตผูบริหาร
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จะประเมินตนเองสูงกวาผูใตบังคับบัญชา  ดังนั้นภาวะผูนําของผูบริหารเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่ง
ที่จะสงผลตอ  การยอมรับ  ความเชื่อถือ  ความไววางใจ  ความมั่นใจ  ความเชื่อมั่น  และศรัทธา  
ถาผูบริหารมีภาวะผูนําเหมาะสม  ยอมทําใหขวัญและกําลังใจ  รวมทั้งความเลื่อมใสตอผูบริหาร 
ของผูใตบังคับบัญชาอยูในระดับสูงดวย  งานของหนวยงานก็จะสามารถดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
แตถาผูบริหารมีภาวะผูนําไมเหมาะสม  ยอมสงผลใหหนวยงานขาดประสิทธิภาพ  ผูใตบังคับบัญชา
ขาดความเชื่อถือ  ความเลื่อมใส  และศรัทธาตอผูบริหาร  และขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
จากเหตุผลดังที่กลาว  เพื่อใหสามารถพิจารณาถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  เปนขอมูลอันเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา 
และครูที่ปฏิบัติงานรวมกัน  และนําไปประกอบการพัฒนาโรงเรียน  ตลอดจนการพัฒนาตนเอง
ใหเปนผูบริหารที่มีคุณภาพ  ทําใหการบริหารโรงเรียนมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
   ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดของ แบส  และ 
อโวลิโอ  (Bass & Avolio, 1995, pp. 9-16)  จํานวน  4  ดาน  ไดแก  การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ   
การสรางแรงบันดาลใจ  การกระตุนทางปญญา  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล   
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.2.1  เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  จํานวน  4  ดาน  ไดแก  การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ  
การสรางแรงบันดาลใจ  การกระตุนทางปญญา  และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
 1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา   เขต   1  จํานวน   4  ดาน   จําแนกตามตําแหนง  เพศ   และ
ประสบการณในการทํางาน 
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้  เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1   
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 

 การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน  4  ดาน  ไดแก  การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ   
การสรางแรงบันดาลใจ  การกระตุนทางปญญา  และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล    
  1.4.1 ดานเนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและครู  โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฏีของแบส  และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1995, 
pp. 9-16)  จําแนกเปน  4  ดาน  ไดแก  การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ  การสรางแรงบันดาลใจ  การกระตุน
ทางปญญา  และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล   
 1.4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    1) ประชากร  ไดแก  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน  167  โรงเรียน  จําแนกเปนผูบริหารจํานวน 167 คน  
ครูจํานวน  2,470  คน รวมเปนประชากรทั้งสิ้น  2,637  คน    

   2) กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหาร  จํานวน  167  คน  โดยใชประชากรทั้งหมด
เปนกลุมตัวอยาง  ครูจํานวน  332  คน  โดยการกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซีแ่ละมอรแกน 
(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 608-610) โดยเทียบบัญญัติไตรยางศกอนแลวสุมอยางงาย  (Simple 
Random  Sampling)  รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด  499  คน   
   1.4.3 ตัวแปรที่จะศกึษา 
    1)  ตัวแปรตน  ไดแก 
      (1)  ตําแหนง  จําแนกเปน 
        ก.  ผูบริหาร 
       ข.  ครู 
      (2)  เพศ จําแนกเปน 
      ก.  เพศชาย 
      ข.  เพศหญิง 
      (3)  ประสบการณในการทํางาน จําแนกเปน 
      ก.  นอยกวา  15  ป 
      ข.  ตั้งแต  15  ป ขึ้นไป 
   2)  ตัวแปรตาม  ไดแก  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  จํานวน  4  ดาน 
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     (1)  การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ 
      (2)  การสรางแรงบันดาลใจ 
     (3)  การกระตุนทางปญญา 
     (4)  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
 

1.5  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดทําการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 โดยการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี 
งานวิจัยที่เกี่ยวของนํามาเปนกรอบแนวคิดดังนี้ 
 1.5.1  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  ศึกษาจากทฤษฎีของแบส  และอโวลิโอ  (Bass & Avolio,  
1995, pp. 9-16)  จําแนกเปน  4  ดาน  ไดแก  การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ  การสรางแรงบันดาลใจ 
การกระตุนทางปญญา  และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  
 1.5.2 ตัวแปรตน  ศกึษาตวัแปรตําแหนง  เพศ  และประสบการณการทํางาน  โดยนําผลการวิจยั
ของสรินทรรัตน  มุสิการยะกลู  (2548, หนา 5)  ชรัตน  จีนขาวขํา  (2547, หนา 5)  และนพพงศ  เกดิแจง  
(2548, หนา 5)  มาเปนตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ 
  สามารถนํามาเขียนเปนกรอบแนวคิดในงานวิจัยได  ดังภาพ 1 
 
                 ตัวแปรตน                      ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ  1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา  4  ดาน  ไดแก 
1.  การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ 
2.  การสรางแรงบันดาลใจ 
3.  การกระตุนทางปญญา 
4.  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

         1. ตําแหนง 
      1.1  ผูบริหาร 
       1.2  ครู 
        2.  เพศ   
      2.1  เพศชาย 
      2.2  เพศหญิง 
         3. ประสบการณในการทํางาน   
     3.1  นอยกวา  15  ป 
     3.2  ตั้งแต  15  ป ขึ้นไป 
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1.6 สมมุติฐานการวิจัย 
 
 1.6.1 ผูบริหารและครู  มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน  4  ดาน  แตกตางกัน 
 1.6.2 ผูบริหารและครู  ที่มีเพศตางกัน  มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน  4  ดาน  แตกตางกัน 
 1.6.3 ผูบริหารและครู ที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
จํานวน  4  ดาน  แตกตางกัน 
 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1.7.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ความประพฤติพฤติกรรม
ของผูบริหารสถานศึกษาที่สามารถกระตุนใหขาราชการครูเกิดความสํานึก  ความตองการ  และพยายาม
ใหไดการตอบสนองที่สูงกวา  พัฒนาขาราชการครูซ่ึงเปนผลทําใหผูบริหารสถานศึกษา  และขาราชการครู
มีความสัมพันธกัน  ในการยกระดับความตองการซึ่งกันและกันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝาย
โดยมีองคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  จํานวน  4  ดาน  คือ  
   1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ หมายถึง การที่ผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยาง หรือ
เปนโมเดลสําหรับผูรวมงาน  ผูนําจะเปนที่ยกยอง  เคารพนับถือ  ศรัทธา  ไววางใจ  และทําให
ผูรวมงานเกิดความภาคภูมิใจ เมื่อไดรวมงานกัน ผูรวมงานจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับ
ผูนําและตองการเลียนแบบผูนํา  
   2) การสรางแรงบันดาลใจ หมายถึง การที่ผูนําจะประพฤติในทางที่จูงใจ ใหเกิด
แรงบันดาลใจกับผูรวมงานโดยการสรางแรงบันดาลใจ การใหความหมายและทาทายในเรื่องงานตอ
ผูรวมงาน  ผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณของทีม  ใหมีชีวิตชีวามีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือรน
โดยการสรางเจตคติที่ดีในแงบวก  ผูนําจะทําใหผูรวมงานสัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผูนํา
จะสรางและสื่อความหวังที่ผูนําตองการอยางชัดเจน ผูนําจะแสดงการอุทิศตัว หรือความผูกพันตอ
เปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน 
   3) การกระตุนทางปญญา  หมายถึง  พฤติกรรมที่ผูนํากระตุนใหผูรวมงานตระหนักถึง
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน ทําใหผูรวมงานมีความตองการหาแนวทางใหมๆ มาแกปญหา
ในหนวยงาน  เพื่อหาขอสรุปใหมที่ดีกวาเดมิ  เพื่อทําใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค  โดยผูนํามีการคิด
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และการแกปญหาอยางเปนระบบ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีการตั้งสมมติฐาน  การเปลี่ยนกรอบ 
การมองปญหาการเผชิญกับสถานการณเกาๆ ดวยวิถีทางแบบใหม  
   4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  หมายถึง  ผูนําจะมีความสัมพันธเกี่ยวกับบุคคล
ในฐานะเปนผูนําใหการ  ดูแลเอาใจใสผูรวมงานเปนรายบุคคลและทําใหผูรวมงานรูสึกมีคุณคาและ
มีความสําคัญ  ผูนําจะเปนผูฝกสอน  และเปนที่ปรึกษา  ของผูรวมงานแตละคน  เพื่อพัฒนาผูรวมงาน 
ผูนําจะเอาใจใสเปนพิเศษในความตองการของปจเจกบุคคล  เพื่อความสัมฤทธิ์และความเติบโต
ของแตละคน  ผูนําจะพัฒนาศักยภาพของผูรวมงานใหสูงขึ้น  
 1.7.2  ตําแหนง  หมายถึง  ผูปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย  แบง  2  ประเภท  คือ 

    1)  ผูบริหาร  หมายถึง  ผูอํานวยการสถานศึกษาและหรือผูรักษาการแทนผูอํานวยการ
สถานศึกษา  ที่อยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1 
   2)  ครู  หมายถึง  ขาราชการครูที่ปฏิบัติการสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต  1  
 1.7.3 เพศ  หมายถึง  เพศของผูบริหารและครูที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1 แบงเปน 
   1) เพศชาย 
   2) เพศหญิง 
 1.7.4 ประสบการณการในการทํางาน  หมายถึง  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
และครูโดยนับเวลาตั้งแตวันที่เขารับราชการจนถึงปจจุบัน ในการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน  2  ระดับ  
คือ 
    1)  นอยกวา  15 ป 
   2)  ตั้งแต  15 ปขึ้นไป 
 1.7.5 สถานศึกษา  หมายถึง  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต  1 ที่เปดทําการสอนตั้งแตชวงชั้นที่  1  ถึงชวงชั้นที่  4  ในปการศึกษา  2551 
 1.7.6  ความคิดเห็น  หมายถึง  ขอสรุปแตละบุคคลที่ตัดสินใจจะเลือกสิ่งนั้น 
 
 
 


