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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะห 
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คุณภาณุศักดิ์ พรหมแชม 
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คุณสมมุง กาฬรัตน 
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คุณสมชาย กิจคาม 
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คุณสุฐิยา เพชรวงษ 
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คุณศศิธร ธรรมปาโล 
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ผูอํานวยการโรงเรียน 
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ผูอํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายนามผูเช่ียวชาญ 
 

1.  ช่ือ - สกุล   นายภาณุศักด์ิ  พรหมแชม  

 ตําแหนง   ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนดิษฐ  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

    วุฒิการศึกษา   ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบรหิารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 

2.  ช่ือ - สกุล   นายสมมุง กาฬรัตน    

 ตําแหนง   ผูอํานวยการโรงเรียนองคการอุตสาหกรรมปาไม 18 

วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 

สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 

    วุฒิการศึกษา   ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบรหิารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 

3.  ช่ือ – สกุล   นายสมชาย  กิจคาม  

 ตําแหนง   ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาสาร 

วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 

    วุฒิการศึกษา   ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบรหิารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

4.  ช่ือ - สกุล   นางสุฐิยา  เพชรวงษ 

 ตําแหนง   ครูโรงเรียนวรนารเีฉลิม วิทยฐานะชํานาญการพเิศษ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  

 วุฒิการศึกษา   การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัย  

                                          ทักษิณ 

 

5.  ช่ือ - สกุล   นางศศิธร  ธรรมปาโล  

 ตําแหนง   ครูโรงเรียนวรนารเีฉลิม วิทยฐานะชํานาญการพเิศษ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  

 วุฒิการศึกษา   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

                                          มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เรื่อง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

คําชี้แจง 

 แบบสอบถามน้ีเปนสวนหน่ึงของการคนควาอิสระของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร                           

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยแบบสอบถามแบง

ออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามใหครบถวนทุกขอและตามความเปนจริง ซึ่งถาตอบ

แบบสอบถามไมสมบูรณ หรือไมตรงตามความเปนจริง จะทําใหการศึกษาคนควาครั้งน้ีขาดความ

เที่ยงตรงและไมเกิดประโยชน ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามน้ีจะนําไปใชประโยชนทางการศึกษา

เทาน้ัน จะไมกระทบกระเทอืนตอตําแหนง หนาที่ของทานแตประการใด และขอรับรองวาขอมูลทีท่าน

ตอบในแบบสอบถามจะถือเปนความลับและจะนําเสนอผลการศึกษาในภาพรวม  

 

ผูวิจัยหวังวาจะไดรับความรวมมือดวยดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

    ซาฝนะ  แอหลัง 

  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการการบรหิารการศึกษา  

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

                   ผูวิจัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เรื่อง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเครือ่งหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงกบัความเปนจริง 

1. เพศ 

 เพศชาย    เพศหญิง 

2. ประสบการณการทํางาน 

 นอยกวา 5 ป   5-10 ป    มากกวา 10 ป 

3. ขนาดของสถานศึกษา 

 ขนาดเล็ก    ขนาดกลาง    ขนาดใหญ 

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองทางขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยพิจารณา

ระดับความคิดเห็นซึ่งแตละชองมีความหมายดังน้ี 

5 หมายถึง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด  

4 หมายถึง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก  

3 หมายถึง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง  

2 หมายถึง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอย  

1 หมายถึง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด  
 

ขอ ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

การกําหนดทิศทางขององคกร      

1 ผูบริหารมีความสามารถในการมององคกรที่ตองการจะเปนในอนาคต      

2 ผูบริหารเขาใจบรบิทขององคกร กําหนดแผนกลยุทธที่สอดคลองกบัวิสัยทัศน      

3 ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศนไดสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงจาก

สภาพแวดลอมทัง้ภายในและภายนอก 

     

4 ผูบริหารมีการวางแผนในการดําเนินงานอยางเปนข้ันตอน เพื่อใหกาวสูความ

เปนเลิศตามวิสัยทัศนขององคกร 
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ขอ ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

5 ผูบริหารมีการนําวิธีการ เทคนิค ทางเลือกที่ดีทีสุ่ดภายใตสภาวะตาง ๆ มา

กําหนดทิศทางขององคกรเพื่อบรรลเุปาหมายที่ตองการ 

     

6 ผูบริหารมีการคิดเชิงกลยุทธทีม่ีลักษณะเปนองครวมเปนระบบ มีทิศทางที่

ชัดเจน 

     

7 ผูบริหารเนนใหบุคลากรมสีวนรวมคิดวิเคราะห คิดสงัเคราะห วิสัยทัศน        

ของสถานศึกษา 

     

8 สถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตามทิศทางทีก่ําหนด 

     

การกําหนดกลยุทธขององคกร      

9 ผูบริหารมีการรวบรวมขอมลูทัง้ภายในและภายนอกเพื่อกําหนดกลยุทธ         

ขององคกร 

     

10 ผูบริหารมีการจัดทําโครงการโดยใชเครื่องมือและเทคนิคการวางแผนในการ

กําหนดกลยุทธ 

     

11 ผูบริหารมีการวิเคราะห SWOT เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอปุสรรค

ขององคกร 

     

12 ผูบริหารมีการออกแบบและเลือกกลยุทธที่เหมาะสม เพือ่นําไปสูการบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกร 

     

13 ผูบริหารมีการประเมินกลยุทธที่มีความเหมาะสมกับสภาพขององคกร      

14 ผูบริหารมีการคัดเลือกกลยุทธทีเ่หมาะสมมากําหนดกลยุทธขององคกร      

15 ผูบริหารมีการกําหนดแผนกลยุทธโดยพจิารณาถึงทิศทางของหนวยงาน      

16 สถานศึกษามีการจัดทําแผนกลยุทธที่เปนเครือ่งมอืในการสือ่สารกับบุคคล         

ในองคกร เพือ่ใหเกิดความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

     

การนํากลยุทธไปปฏิบัติ      

17 สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพือ่นํา กลยุทธไปสูการปฏิบัติ      

18 สถานศึกษามีการจัดทํางบประมาณเพื่อรองรับแผนปฏิบัติงาน      

19 ผูบริหารมีการจัดสรรทรัพยากรเพือ่เปนการสนับสนุนกลยุทธ      

20 ผูบริหารลงมือดําเนินการตามระเบียบแบบแผนของกิจกรรม      

21 ผูบริหารใชกลยุทธทีก่ําหนดข้ึนขับเคลื่อนองคกรไปสูความเปนรูปธรรม โดย

นําองคกรสูความสําเรจ็ได 
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ขอ ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

22 ผูบริหารและบุคลากรมีความรูสึกเปนเจาของกระบวนการ กจิกรรมตาง ๆ         

ที่ไดปฏิบัติ 

     

23 ผูบริหารมีการกําหนดวิธีการควบคุมในการนํากลยุทธไปปฏิบัติ      

24 ผูบริหารมีการตรวจสอบความกาวหนาและความสําเร็จขององคกร      

การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ      

25 ผูบริหารมีการควบคุมความกาวหนาขององคกร      

26 ผูบริหารมีการแกไขในสิ่งที่จําเปนเพื่อใหการปฏิบัติการเหมาะสมกบัองคกร      

27 ผูบริหารมีการกําหนดกฎเกณฑในการควบคุมและประเมินกลยุทธ      

28 ผูบริหารมีกระบวนการวัดการปฏิบัติงาน โดยมีการวางแผนเปนลําดับข้ันตอน      

29 ผูบรหิารมีการพิจารณาผลกระทบจากสภาพแวดลอมและทิศทางกลยุทธภายใน      

30 ผูบริหารมีการใชมาตรการในการตรวจสอบ กํากบั ผลการดําเนินงาน      

31 ผูบริหารมีการติดตามผลการดําเนินงานของบุคลากร      

32 สถานศึกษามีการวัด วิเคราะหเพือ่ปองกันผลงานคาดเคลื่อนที่จะเกิดข้ึนกับ

องคกร 

     

วัฒนธรรมขององคกร      

33 ผูบริหารมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน เพื่อกําหนดวิถีการดําเนินชีวิต

ภายในองคกร 

     

34 ผูบริหารและบุคลากรมกีารกําหนดคานิยมรวมกันในการปฏิบัติงาน      

35 ผูบริหารมีการสรางบรรทัดฐานรวมกันกบับุคลากรภายในองคกรเพื่อนําไปสู

การปฏิบัติงาน 

     

36 ผูบริหารและบุคลากรมกีารกําหนดประเพณีรวมกันภายในองคกร      

37 ผูบริหารและบุคลากรมกีารปฏิบัติตนตามแบบแผนอันเกิดจากการสราง

คานิยมขององคกร 

     

38 ผูบริหารมีการนําเทคโนโลยีมารวมทํางานเพือ่ใหบรรลเุปาหมาย      

39 ผูบริหารและบุคลากรมกีารถายทอดวิถีการดําเนินชีวิตภายในองคกรสูสมาชิก

ใหมเพือ่เปนแนวทางปฏิบัติ 

     

40 ผูบรหิารมีการสรางทัศนคติตอเพือ่รวมงาน วางานทุกอยางบรรลุตามเปาหมาย      
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ภาคผนวก ง 

สรุปผลการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ IOC 
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สรุปผลการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ 

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของคร ูสังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ขอ

ท่ี 
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 

คา 

IOC 

การ 

แปลผล 

การกําหนดทิศทางขององคกร 

1. ผูบริหารมีความสามารถในการมององคกรที่ตองการจะเปนในอนาคต 1 ใชได 

2. ผูบริหารเขาใจบรบิทขององคกร กําหนดแผนกลยุทธที่สอดคลองกบัวิสัยทัศน 1 ใชได 

3. ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศนไดสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงจาก

สภาพแวดลอมทัง้ภายในและภายนอก 

1 ใชได 

4. ผูบริหารมีการวางแผนในการดําเนินงานอยางเปนข้ันตอน เพื่อใหกาวสูความ

เปนเลิศตามวิสัยทัศนขององคกร 

1 ใชได 

5. ผูบริหารมีการนําวิธีการ เทคนิค ทางเลือกที่ดีทีสุ่ดภายใตสภาวะตาง ๆ มา

กําหนดทิศทางขององคกรเพื่อบรรลเุปาหมายที่ตองการ 

1 ใชได 

6. ผูบริหารมีการนํากลยุทธใหมๆ เพือ่พัฒนาองคกรไปสูการเปลีย่นแปลงวิธีการ

ในการแขงขัน 

0.8 ใชได 

7. ผูบริหารมีการคิดเชิงกลยุทธทีม่ีลักษณะเปนองครวม เปนระบบ มีทิศทางที่

ชัดเจน 

1 ใชได 

8. ผูบริหารมีการมองโอกาสและนํามาพฒันาองคกรใหเปนไปตามทิศทางทีก่ําหนด 0.8 ใชได 

9. ผูบริหารเนนใหบุคลากรมสีวนรวมคิดวิเคราะห คิดสงัเคราะห วิสัยทัศนของ

สถานศึกษา 

1 ใชได 

10. สถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

ทิศทางที่กาํหนด 

1 ใชได 

การกําหนดกลยุทธขององคกร 

11. ผูบรหิารมีการรวบรวมขอมลูทัง้ภายในและภายนอกเพือ่กําหนดกลยุทธขององคกร 1 ใชได 

12. ผูบริหารมีการจัดทําโครงการโดยใชเครื่องมือและเทคนิคการวางแผนในการ

กําหนดกลยุทธ 

1 ใชได 

13. ผูบริหารมีการวิเคราะห SWOT เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอปุสรรค

ขององคกร 

1 ใชได 

14. ผูบริหารมีกําหนดภารกิจที่เหมาะสมกบัภารกจิองคกร 0.8 ใชได 
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ขอ

ท่ี 
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 

คา 

IOC 

การ 

แปลผล 

15. ผูบริหารมีการออกแบบและเลือกกลยุทธที่เหมาะสม เพือ่นําไปสูการบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกร 

1 ใชได 

16. ผูบริหารมีการประเมินกลยุทธที่มีความเหมาะสมกับสภาพขององคกร 0.80 ใชได 

17. ผูบริหารมีการคัดเลือกกลยุทธที่เหมาะสมมากําหนดกลยุทธขององคกร 1 ใชได 

18. ผูบริหารมีการกําหนดแผนกลยุทธโดยพิจารณาถึงทิศทางของหนวยงาน 1 ใชได 

19. สถานศึกษาจัดทําแผนกลยุทธโดยมีความเกี่ยวเน่ืองกับการจัดทําวิสัยทัศน 0.8 ใชได 

20. สถานศึกษามีการจัดทําแผนกลยุทธที่เปนเครือ่งมอืในการสือ่สารกับบุคคล           

ในองคกร เพือ่ใหเกิดความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

1 ใชได 

การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

21. สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อนํา กลยุทธไปสูการปฏิบัติ 1 ใชได 

22. สถานศึกษามีการจัดทํางบประมาณเพื่อรองรับแผนปฏิบัติงาน 1 ใชได 

23. ผูบริหารมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อเปนการสนับสนุนกลยุทธ 1 ใชได 

24. ผูบรหิารมีการตัดสินใจโดยมีการวางแผนของกิจกรรมทีเ่ช่ือมโยงกันอยางเปน

เหตุเปนผล 

0.8 ใชได 

25. ผูบริหารลงมือดําเนินการตามระเบียบแบบแผนของกิจกรรม 1 ใชได 

26. ผูบริหารใชกลยุทธทีก่ําหนดข้ึนขับเคลื่อนองคกรไปสูความเปนรูปธรรม โดยนํา

องคกรสูความสําเรจ็ได 

1 ใชได 

27. ผูบริหารและบุคลากรมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน 0.8 ใชได 

28. ผูบริหารและบุคลากรมีความรูสึกเปนเจาของกระบวนการ กจิกรรมตาง ๆ             

ที่ไดปฏิบัติ 

1 ใชได 

29. ผูบริหารมีการกําหนดวิธีการควบคุมในการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 1 ใชได 

30. ผูบริหารมีการตรวจสอบความกาวหนาและความสําเร็จขององคกร 1 ใชได 

การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ 

31. ผูบริหารมีการควบคุมความกาวหนาขององคกร 1 ใชได 

32. ผูบริหารมีการแกไขในสิ่งที่จําเปนเพื่อใหการปฏิบัติการเหมาะสมกับองคกร 1 ใชได 

33. ผูบริหารมีการกําหนดกฎเกณฑในการควบคุมและประเมินกลยุทธ 1 ใชได 

34. ผูบริหารมีกระบวนการวัดการปฏิบัติงาน โดยมีการวางแผนเปนลําดับข้ันตอน 1 ใชได 

35. ผูบริหารมีการพิจารณาผลกระทบจากสภาพแวดลอมและทิศทางกลยุทธภายใน 1 ใชได 

36. ผูบริหารมีการใชมาตรการในการตรวจสอบ กํากับ ผลการดําเนินงาน 1 ใชได 



 130 

ขอ

ท่ี 
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 

คา 

IOC 

การ 

แปลผล 

37. ผูบริหารมีการติดตามผลการดําเนินงานของบุคลากร 1 ใชได 

38. สถานศึกษามกีารวัด วิเคราะหเพื่อปองกันผลงานคาดเคลื่อนทีจ่ะเกิดข้ึนกับองคกร 1 ใชได 

39. สถานศึกษามีการประเมินผลกับมาตรวัด เพื่อปองกันความคาดเคลื่อนจาก

วัตถุประสงคที่กําหนด 

0.8 ใชได 

40. ผูบริหารมีการใชกลไกตางๆเพื่อติดตามการปฏิบัติงาน 0.8 ใชได 

วัฒนธรรมขององคกร 

41. ผูบริหารมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน เพื่อกําหนดวิถีการดําเนินชีวิต

ภายในองคกร 

1 ใชได 

42. ผูบริหารและบุคลากรมกีารกําหนดคานิยมรวมกันในการปฏิบัติงาน 1 ใชได 

43. ผูบริหารมีการสรางบรรทัดฐานรวมกันกบับุคลากรภายในองคกรเพื่อนําไปสู

การปฏิบัติงาน 

1 ใชได 

44. ผูบริหารและบุคลากรมกีารกําหนดประเพณีรวมกันภายในองคกร 1 ใชได 

45. ผูบริหารและบุคลากรมกีารปฏิบัติตนตามแบบแผนอันเกิดจากการสราง

คานิยมขององคกร 

1 ใชได 

46. ผูบริหารมีการนําเทคโนโลยีมารวมทํางานเพือ่ใหบรรลเุปาหมาย 0.8 ใชได 

47. ผูบริหารและบุคลากรมกีารถายทอดวิถีการดําเนินชีวิตภายในองคกรสูสมาชิก

ใหมเพือ่เปนแนวทางปฏิบัติ 

1 ใชได 

48. ผูบริหารมีการสรางทัศนคติตอเพื่อรวมงาน วางานทุกอยางบรรลุตามเปาหมาย 0.8 ใชได 

49. ผูบริหารปลูกฝงคานิยมในการนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน   

50. ผูบริหารทําความเขาใจกับบุคลากรใหทํางานดวยความถูกตองตามศีลธรรม 1 ใชได 
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ภาคผนวก จ 

คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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การหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของคร ูสังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก คาความเชื่อมั่น 

1.  การกําหนดทิศทางขององคกร 0.92 

2.  การกําหนดกลยุทธขององคกร 0.90 

3.  การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 0.91 

4.  การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ 0.92 

    5.  วัฒนธรรมขององคกร 0.91 

คาความเชื่อมั่นท้ังฉบับ 0.92 

 

 


