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ภาคผนวก ข
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้ อมูล การศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐาน
- แบบสอบถามความต้องการของนักเรี ยน
- แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ และครู ผสู ้ อน
- ประเด็นสนทนากลุ่มสาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ ครู ผสู ้ อน คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูป้ กครองและผูร้ ู ้ในท้องถิ่น
- รายชื่อผูใ้ ห้สัมภาษณ์
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แบบสอบถาม
(สาหรับนักเรี ยน)
เรื่อง การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ โดยให้นกั เรี ยนตอบแบบสอบถาม
3 ตอน จานวน 10 ข้อ ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 ความต้องการของนักเรี ยนเกี่ยวกับสาระการเรี ยนรู ้งานจัดสวน การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
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ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 5 ข้อ
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนเครื่ องหมาย √ ลงใน หน้าข้อความตามสภาพความเป็ นจริ ง
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
น้อยกว่า 17 ปี
17 ปี ขึ้นไป
3. อาชีพของผูป้ กครอง
ค้าขาย
รับจ้าง
เกษตรกรรม
รับราชการ
อื่น ๆ (โปรดระบุ)...........................................................
4. ประสบการณ์ในการจัดสวน
4.1 นักเรี ยนชอบการจัดสวนหรื อไม่
( ) ชอบ
( ) ไม่ชอบ
(ระบุเหตุผล)..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4.2 นักเรี ยนเคยมีประสบการณ์การจัดสวนและการดูแลสวนหรื อไม่
( ) เคย
( ) ไม่เคย
(ถ้าเคย) ได้แก่.......................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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ตอนที่ 2 ความต้องการของนักเรี ยนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ
จานวน 6 ข้อ
1. กรณี ที่โรงเรี ยนจะดาเนินการจัดทาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ
นักเรี ยนต้องการเรี ยนรู ้เรื่ องเกี่ยวกับอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยใส่ หมายเลขลาดับ
ความสาคัญและความต้องการของนักเรี ยน)
( ) ประวัติการจัดสวน
( ) ประเภท ชนิด และรู ปแบบของสวน
( ) พันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์การจัดสวน
( ) การเตรี ยมพื้นที่จดั สวน
( ) แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการจัดสวน
( ) การออกแบบจัดสวน
( ) การวางแผนปฏิบตั ิงานจัดสวน
( ) การจัดตกแต่งสวน
( ) การประเมินผลงานการจัดสวน
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ).........................................................................
2. นักเรี ยนต้องการให้ครู จดั การเรี ยนรู ้ เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ อย่างไรบ้าง (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ โดยใส่ หมายเลขลาดับความสาคัญตามความต้องการ)
( ) จัดการเรี ยนรู้โดยครู ผสู้ อน
( ) จัดการเรี ยนรู ้โดยครู ผสู ้ อนร่ วมกับผูร้ ู ้ในท้องถิ่น
( ) จัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
( ) จัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับสาระอื่นๆ
( ) ศึกษานอกสถานที่/แหล่งการเรี ยนรู ้ในท้องถิ่น
( ) ศึกษาจากใบความรู้ที่ครู จดั เตรี ยมให้
( ) ฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
( ) สัมภาษณ์ผรู ้ ู ้ในท้องถิ่น
( ) จัดกิจกรรมกลุ่ม
( ) สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครู กบั นักเรี ยน
( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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3. นักเรี ยนต้องการให้มีการวัดและประเมินผลหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ
อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยใส่ หมายเลขลาดับความสาคัญตามความต้องการ)
( ) การสัมภาษณ์
( ) การสอบถาม
( ) การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
( ) การทดสอบโดยข้อสอบ
( ) การตรวจผลงาน (ชิ้นงาน)
( ) การสอบภาคปฏิบตั ิ
( ) การใช้แฟ้ มสะสมงาน
( ) ประเมินทักษะกระบวนการ
( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………
4. นักเรี ยนต้องการให้ใครเป็ นผูป้ ระเมินผลการเรี ยนรู ้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) นักเรี ยนประเมินตนเอง
( ) เพื่อน
( ) ครู ผสู้ อนหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
( ) ผูป้ กครองหรื อบุคคลภายนอก
( ) อื่น ๆ โปรด
ระบุ…………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………
5. นักเรี ยนต้องการเรี ยนรู้จากสื่ อประเภทใด
( ) สื่ อสิ่ งพิมพ์ (เอกสารประกอบการสอน ใบงาน ตารา วารสาร นิตยสาร)
( ) สื่ อเทคโนโลยี (วีดีทศั น์ สไลด์ อินเตอร์เน็ต)
ระบุ…………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
……………………….………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………
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แบบสั มภาษณ์
(สาหรับ)
1. ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโนนหันวิทยายน
2. รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ จานวน 1 คน
3. ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน 3 คน
เรื่อง การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ เป็ นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนา
หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 สาหรับเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาหลักสู ตร ผูว้ จิ ยั จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดให้คา
สัมภาษณ์ตามความเป็ นจริ ง โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งเป็ น 3 ตอน จานวน 9 ข้อ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญและองค์ประกอบที่จาเป็ นของการพัฒนา
หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 3 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
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แบบสั มภาษณ์
ตอนที่ 1 สถานสภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
1. เพศ...........................อายุ..........................ปี
2. ระดับการศึกษาสู งสุ ด.....................................................
3. ตาแหน่ง.........................................................................
4. ประสบการณ์ทางาน.................................ปี
5. ประสบการณ์ในการศึกษา อบรม สัมมนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในรอบ 3 ปี
( ) มี เรื่ อง .........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
( ) ไม่มี
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญและองค์ประกอบที่จาเป็ นของการพัฒนาหลักสู ตร
ท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 3 ข้อ
มีรายละเอียดดังนี้
1. ท่านมีความคิดอย่างไรในการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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2. ท่านคิดว่า หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ มีความสาคัญอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………
3. ท่านคิดว่าหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 6 ควรมีเนื้อหาสาระอะไรบ้าง มีวธิ ี การจัดการเรี ยนรู ้อย่างไร มีสื่อการเรี ยนรู ้อะไรบ้าง และ
ควรวัดและประเมินผลอย่างไร จึงเหมาะสมกับนักเรี ยน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ท่านมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ
อย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………
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ประเด็นสนทนากลุ่ม
สาหรับ
1. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2. รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ
3. ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4. คณะกรรมการสถานศึกษา
5. ผูป้ กครองนักเรี ยน
6. ผูร้ ู ้ในท้องถิ่น
เรื่อง การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นเรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ขอนแก่น
คาชี้แจง ประเด็นสนทนา (Focus group discussion) ฉบับนี้เป็ นข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ แบ่งเป็ น 3 ตอน จานวน
16 ข้อ
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มเกี่ยวกับชื่อ เพศ อายุ อาชีพ
ระดับการศึกษาสู งสุ ด ตาแหน่งหน้าที่การงานและประสบการณ์เกี่ยวกับ
การจัดสวน จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญและความจาเป็ นของการพัฒนาหลักสู ตร
ท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ ด้านเนื้อหาสาระ การมีส่วนร่ วม สมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3 ข้อ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลจากการสอบถามและการสัมภาษณ์
ด้านจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้อหาสาระ การจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อ แนวทางวัดและ
ประเมินผล เวลา สถานที่จดั การเรี ยนรู ้ และข้อเสนอแนะ จานวน 7 ข้อ
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ประเด็นสนทนากลุ่ม
เรื่อง การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูร้ ่ วมสนทนา จานวน 6 ข้อ ได้แก่
คาชี้แจง ขอให้ท่านกรอกข้อมูลของตัวท่านลงในช่องว่าง
1. ชื่อ.........................................นามสกุล...................................
2. เพศ.......................................อายุ............................................ปี
3. อาชีพ.........................................................................................
4. ระดับการศึกษาสู งสุ ด...............................................................
5. ตาแหน่งหน้าที่การงาน.............................................................
6. ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดสวน
( ) ไม่มี
( ) มี เกี่ยวกับ...........................................................................................................
....................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญและความจาเป็ นของการพัฒนาหลักสู ตร
ท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ ด้านเนื้ อหาสาระ การมีส่วนร่ วม สมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3 ข้อ ดังนี้
1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการจัดสวน
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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2. ท่านคิดว่า ท่านควรมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้และพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง
สวนสวยด้วยสองมืออย่างไร
…………..………..…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
3. ท่านคิดว่าหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ องสวนสวยด้วยสองมือ ควรให้นกั เรี ยนมีความรู ้
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างไร
…………..………..…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลจากการสอบถามและการสัมภาษณ์
ด้านจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้ อหาสระ การจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อ แนวทางวัดและ
ประเมินผล เวลา สถานที่จดั การเรี ยนรู้ และข้อเสนอแนะ จานวน 7 ข้อ
1. ท่านคิดว่า หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ ควรให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้และ
ทาอะไรได้บา้ ง
…………..………..…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
2. ท่านคิดว่าเนื้อหาสาระที่นกั เรี ยนควรเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการจัดสวนควรมีอะไรบ้าง
…………..………..…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
3. ท่านคิดว่า การจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ ควรให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ย
วิธีการใด
…………..………..…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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4. ท่านคิดว่า สื่ อที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ควรมีรูปแบบอย่างไร และเป็ นเสื่ อประเภท
ใดบ้าง
…………..………..…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
…………..………..…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
5. ท่านคิดว่า แนวทางการวัดและประเมินผล เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือควรเป็ นอย่างไร
…………..………..…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
…………..………..…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
6. ท่านคิดว่า หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ ควรใช้เวลาในการจัดการ
เรี ยนรู ้อย่างไร และควรใช้สถานที่ใดในการจัดการเรี ยนรู ้
…………..………..…………………………………………………………………………………..
…………..………..…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
7. ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม เพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ
…………..………..…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
…………..………..…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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รายชื่อผู้ให้ สัมภาษณ์
1. นายประเวศ เทศเรี ยน
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ
โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น
2. นางประนอม ฮมแสน
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ
โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น
3. นางอัจฉราวรรณ แก้วกามา
ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น
4. นางสมพร เจียมเมืองปัก
ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น
5. นางหนูเตียง มาเพชร
ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น
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ตารางที่ 17 ผูร้ ่ วมดาเนินการสนทนากลุ่ม วันที่ 31 มีนาคม 2555
ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน เวลา 09.00-11.00 น.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รายชื่ อผู้ร่วมสนทนา
นายประเวศ เทศเรี ยน
นางประนอม ฮมแสน
นางอัจฉราวรรณ แก้วกามา
นางสมพร เจียมเมืองปัก
นางหนูเตียง มาเพชร
นายทองใบ เวียงยศ
นายธวัช เมืองสอน
นายอวยชัย โคตรศรี
นายโอฬาร ทาเวียง
นายพรพิชิต รบศึก
นางอรพินท์ สิ นโพธิ์
นายเจริ ญชัย ล่ามสมบัติ
นางเอื้อพงศ์ เฉลิมเล่า
นางรมิดา เรื องฤทธิ์

ผู้ร่วมดาเนินการสนทนากลุ่ม
1. นางอารี ราชสาร
2. นางสาวควรถวิล ภูลา
3. นางสาวสาวิตรี ราชสาร

สถานภาพ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโนนหันวิทยายน
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ
ครู ผสู้ อนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครู ผสู้ อนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครู ผสู้ อนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กรรมการสถานศึกษาโรงเรี ยนโนนหันวิทยายน
กรรมการสถานศึกษาโรงเรี ยนโนนหันวิทยายน
กรรมการสถานศึกษาโรงเรี ยนโนนหันวิทยายน
ผูป้ กครองนักเรี ยน
ผูป้ กครองนักเรี ยน
ผูป้ กครองนักเรี ยน
ผูร้ ู้ในท้องถิ่น
ผูร้ ู ้ในท้องถิ่น
ผูร้ ู ้ในท้องถิ่น

ผูด้ าเนินการสนทนา (ผูว้ จิ ยั )
ผูจ้ ดบันทึก
ผูบ้ นั ทึกภาพ

