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Survival Circle of Research and Development 

 

 
 

Research Papers Classification 

จุดมุ่งหมายการเขียนบทความวิจัย 

� มุ่งสื่อสารให้นักวิชาการในสาขาวิชาเดียวกัน ได้เรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 

วิพากษ์วิจารณ์ และนําไปใช้ประโยชน ์

� พัฒนาขีดความสามารถ องค์ความรู้ เพ่ือถ่ายทอดกับผู้เรียน 

� เพ่ือความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 

 

 



ลักษณะบทความวิจัย 

� รายงานวิจัยแบบสั้น (Short Paper) มีความยาว 4-5 หน้า  

� รายงานวิจัยแบบยาว (Full Paper) มีความยาว มากกว่า 5 หน้า นําเสนอท่ีมา และปัญหา

วิจัย แนวคิด สมมุติฐานวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ข้อค้นพบ การอภิปราย และข้อเสนอแนะ 

ด้วยวิธีการท่ีมีแบบแผน  

What Topics would be a scientific Paper? 

� ประเด็นท่ีเป็นข้อขัดแย้ง/เรื่องใหม่/นวัตกรรม 

�  ประเด็นท่ีตรงกับความต้องการของวารสาร 

�  ประเด็นท่ีอยู่ในกระแสความสนใจ 

�  ประเด็นท่ีมีคุณค่าทางวิชาการ 

How many Types of Scientific Paper? 

1. บทความวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย 

2. บทความวิจัยเสนอผลหักล้าง/โต้แย้งงานวิจยั 

3. บทความสังเคราะห์รายงานวิจัย  

How to write a Research Paper 

� ค้นหาประเด็นท่ีสามารถทําวิจัยได้ ตีกรอบให้แคบ  

�  ค้นหาแหล่งข้อมูล จากการอ่านจากหลายๆ ท่ี  

�  รวบรวมประเด็น จัดลําดับ และ ทําเป็นเอกสาร  

�  เขียนกรอบงาน ร่างเค้าโครง 

�  What is the topic? 

� Why is it significant? 

�  What background material is relevant? 

� What is my thesis or purpose statement? 

�  What organizational plan will best support my purpose? 

�  เขียนบทนํา  

�  เขียนเนื้อหา  

�  เขียนบทสรุป  

 ตรวจสอบและแก้ไข 



Structure of a scientific paper

 

 

 

Title 

 เขียนให้ง่าย น่าสนใจ และ สะท้อนถึงอย่างสิ่งท่ีค้นพบอย่างชัดเจน

• คําท่ีควรหลีกเลี่ยง 

    

 

 

  

 

 

 

 

entific paper 

เขียนให้ง่าย น่าสนใจ และ สะท้อนถึงอย่างสิ่งท่ีค้นพบอย่างชัดเจน 

คําท่ีควรหลีกเลี่ยง : Investigation, Study, Novel, Facile เป็นต้น 

             คุณจะเลือกอ่านอันไหน

 

คุณจะเลือกอ่านอันไหน 



• หลีกเลี่ยงคําศัพท์ หรือ วลีท่ีจํากัดเฉพาะบางคน หรือ บางกลุ่ม 

 
Abstract 

• สองประโยคแรกควรจะต้องบอกให้รู้ว่าทําอะไร ศึกษาอะไร รวมถึงหลักการใหม่ท่ีค้นพบ 

และ นําเสนอ เพ่ือให้ผู้อ่านท่ัวไปสามารถเข้าใจได้ (หลีกเลี่ยงการใช้รายละเอียด เช่นผลการ

ทดลอง ข้อมูลต่างๆ) เขียนให้สั้นแต่ได้ใจความท่ีครอบคลุม  

•  สร้างความน่าติดตาม ดึงเข้ามาสู่การอ่านฉบับเต็ม  

 

 
ง่าย ชัดเจน น่าสนใจ ได้ใจความ และ เป็นทางการ  

Structure of a scientific paper  

Introduction 

• เริ่มจาก Background ท่ีมาท่ีไปของปัญหาท่ัวๆ ไป  

• เพ่ิม 2- 3 ย่อหน้า ในส่วนของการวิจารณ์งานเก่าๆ (Literature Review) 

• โยงเข้างานของตัวเองว่า นําเสนออะไรในบทความนี้บ้าง  

 



Experimental Section 

• แบ่งเป็นสองส่วนคือเรื่องอุปกรณ์ (Material) ท่ีใช้วิจัย และ วิธีการ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และ 

ข้อมูลท่ีใช ้ 

Results and Discussion 

(ในส่วนนี้อาจจะรวมหรือแยกก็ได้) 

• บรรยายถึงผลท่ีได้ ในรายละเอียด และ วิจารณ์ผลท่ีได้ว่าถูกต้อง หรือ คลาดเคลื่อนอย่างไร  

• ลําดับของรูปนั้นควรสอดคล้องกับการอธิบาย ซึ่งอาจจะไม่ต้องเรียงกันก็ได้  

• มีการวิจารณ์เชิงเปรียบเทียบกับงานเก่าให้ชัดเจนถึงข้อดี ข้อเสีย  

• การอธิบายด้วยโครงสร้าง และ รูป จะเพ่ิมความเข้าใจในเนื้อหามากข้ึน 

หลีกเลี่ยง  

• การใช้รูป หรือ ข้อมูลมากเกินไป แต่ไม่มีการวิจารณ์ หรืออธิบาย  

• การเห็นพ้องกับทุกๆ เหตุผลกับบทความก่อนๆ  

 

Structure of a scientific paper  

Conclusions 

อธิบายถึงประเด็นการได้มาหลักของบทความ และ อภิปรายถึงการพัฒนาในอนาคต และ                  

นําไปประยุกต์ใช้ในสาขาอ่ืน อย่าเอา Abstract มาเขียนใหม่เด็ดขาด การศึกษา และ การสืบค้นห้ามอยู่ใน 

Conclusions 
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Selecting a journal 

ในแต่ละ Journal จะมีความเฉพาะด้านในงานวิจัยแต่ละสาขา และมีผู้สนใจแตกต่างกัน ในการเลือกส่ง

บทความวิจัยไปยัง Journal จึงสําคัญมากเช่นกัน และ ควรจะเลือกจาก Journal ท่ีค่อนข้างดัง มีคนรู้จักมาก

ในสาขาวิจัยของตน  

คัดเลือกมา 2-3 Journals โดยพิจารณาจาก Impact Factor (IF) ท่ีค่อนข้างสูง 

 
 

ปรึกษาผู้รู้ เช่นอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือตัดสินใจส่ง (ได้เพียงท่ีเดียว) และ ก่อนจะส่งต้องตรวจสอบ 

“Guide for Author” หรือ “Information for Author” เสียก่อน เพ่ือจัดรูปแบบให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ

ของ Journal นั้นๆ  

 
 



Impact Factor  

 

 

Submission  

� ก่อนจะส่งบทความวิจัย ควรอ่านเป็นครั้งสุดท้ายก่อนส่งอย่างระมัดระวัง

�  ตรวจสอบความถูกต้องของรูป และ คําอธิบายใต้รูป 

หรือไม่  

�  ให้ผู้รู้ หรือ อาจารย์ท่ีปรึกษา หรือ เพ่ือนนักวิจัยอ่านอีกครั้ง เพ่ือให้แน่ใจว่าอย่างน้อย 

เป็นผู้เชี่ยวชาญจะได้ประโยชน์มาก

�  รับคําวิพากษ์วิจารณ์ นํามาปรับแก้

 

ก่อนจะส่งบทความวิจัย ควรอ่านเป็นครั้งสุดท้ายก่อนส่งอย่างระมัดระวัง  

ตรวจสอบความถูกต้องของรูป และ คําอธิบายใต้รูป (captions) สอดคล้องกับท่ีอธิบายในข้อความ

ให้ผู้รู้ หรือ อาจารย์ท่ีปรึกษา หรือ เพ่ือนนักวิจัยอ่านอีกครั้ง เพ่ือให้แน่ใจว่าอย่างน้อย 

เป็นผู้เชี่ยวชาญจะได้ประโยชน์มาก 

รับคําวิพากษ์วิจารณ์ นํามาปรับแก้ 

 

สอดคล้องกับท่ีอธิบายในข้อความ

ให้ผู้รู้ หรือ อาจารย์ท่ีปรึกษา หรือ เพ่ือนนักวิจัยอ่านอีกครั้ง เพ่ือให้แน่ใจว่าอย่างน้อย 1 คน น่าจะ



�  เตรียมจดหมายปะหน้าถึง Editor เพ่ือนําส่งบทความไม่ต้องยาวมาก โดยชี้ถึงความน่าสนใจของ

งานวิจัย และ Reviewer ท่ีแนะนํา (ถ้าจําเป็น)  

ผู้เขียนร่วมได้ยินยอมให้บทความฉบับล่าสุดส่งให้ Journal นี้พิจารณาหรือไม่  

เม่ือทุกอย่างเรียบร้อยก็ Submit ผ่านช่องทางของ Journal นั้นๆ โดยมีการยินยอมมอบลิขสิทธิ์ให้

สํานักพิมพ์ด้วย  

Revision and galley proof  

� ในการ Review บทความโดยท่ัวไปจะใช้ Reviewers 2-3 คน จะใช้เวลาอย่างน้อย 3 เดือน  

� Reviewers จะระบุความบกพร่อง และ/หรือ คําแนะนําเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพของงาน เชิง

วิชาการ  

� เม่ือได้รับผลการ Review รอบแรก มี Comment ให้อ่านอย่างระมัดระวัง (ถ้ากรณีท่ี Reviewer 

ไม่เข้าใจ จะต้องไม่ไปต่อว่า Reviewer ในข้ันตอนการแก้ไขเด็ดขาด), ในกรณีนี้จะต้องหาเหตุผล

สนับสนุนอ่ืนๆ และ แก้ให้ชัดเจน  

� ใช้คําสุภาพ และ ความเคารพถ้ากรณีนั้นไม่เห็นด้วยกับ Reviewer Comment 

� ในการอธิบายต่อ Reviewer จะต้องอธิบายเป็นข้อๆ สรุปเป็น เอกสาร Response to 

reviewers’ comments 

� อย่าลืมอ่านอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือความเรียบร้อย และถูกต้อง  

� เม่ือทุกอย่างเรียบร้อยก็ Submit ผ่านช่องทางของ revised version 

� กรณีท่ีได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับ Galley proof ภายใน 1 เดือน  

เป็นโอกาสสุดท้ายท่ีจะปรับแก้ไขได้ หากพบความไม่ถูกต้อง  

What to do if a paper gets rejected……  

� อย่าหมดกําลังใจ อ่าน Comment จาก editorial comments และ ปรึกษาผู้รู้ หรือ อาจารย์ท่ี

ปรึกษา/เพ่ือนนักวิจัย ค้นหาแนวทางท่ีจะพัฒนาหลักการศึกษา ให้หนักแน่นข้ึน เพ่ือนําไปสู่การตอบ

รับตีพิมพ์ 

�  อย่าเพ่ิงส่งบทความวิจัยไปยัง Journal อ่ืนอย่างทันที หาหนทางพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ

เสียก่อน 

�  พยายามเพ่ิมผลการทดลอง ตามท่ีได้รับ Comments เสียก่อน (Journals มักจะพิจารณา

บทความในเชิงปริมาณ กลไกของข้อมูล)  



�  บทความท่ีถูก Rejected สามารถส่งซ้ําได้ถ้ามีการปรับปรุง และ เพ่ิมเติมตามท่ี Reviewer 

Comments มา และ ต้องอธิบายให้ชัดเจนอย่างสุภาพ  

�  ถ้ามีข้อสงสัยอะไร อย่างด่วนสรุปเอง ผู้เขียนสามารถสอบถามไปยัง Editorial office ทาง Email 

หรือ ช่องทางอ่ืน  

What to Avoid?  

� ข้อมูล รูปภาพ ท่ีไม่มีคําอธิบายและ กล่าวถึง และ การเขียนบทความโดยไม่มี Literature review 

หรือ มีน้อยเกินไป 

� ไม่มีกระบวนการสังเคราะห์ หรือ มีน้อยเกินไป มีข้อมูลท่ีจําเป็นและความหนักแน่นทางวิชาการ 

ซึ่งทําให้บทความมีความไม่หนักแน่น อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา  

• หลักเลี่ยงการใช้คําว่า “Novel” หรือ “First-time” ในชื่อเรื่อง หรือ Abstract  เพราะคําเหล่านี้จะ

ไม่เป็นท่ีพึงพอใจสําหรับผู้อ่านหรือ  

Reviewer โดยส่วนใหญ ่

(คําบางคําก็ควรหลีกเลี่ยง “One-pot synthesis”, “Facile”) 

• ชื่อดอกไม้ ผัก ผลไม้ โดยใช้รูปร่าง คุณสมบัติของสิ่งนั้น เพ่ือนํามาใช้อธิบายในรูป หรือ รูปร่างของ

กราฟต่างๆ  

To do even better ….  

� ผู้เขียนควรต้องใช้ความพยายามในด้านภาษาอังกฤษในการนําเสนอ อย่างถูกต้องตามหลัก

ไวยากรณ์  

�  ถามเพ่ือนนักวิจัย เพ่ือให้ได้ Comment ก่อนจะส่งไปตีพิมพ์ 

�  การออกตัวว่า “English is not my Native Language” ไม่ควรทํา เพราะ Reviewer ส่วนใหญ่

จะไม่ยอมรับ และ ไม่สนใจ อีกท้ังจะมีผลเป็นลบด้วย 

�  Reviewer ส่วนใหญ่หวังท่ีจะอ่านบทความท่ีอ่านรู้เรื่อง ถ้าการเขียนไม่ดีพอ Reviewer มักจะ

ส่งกลับด้วย “REJECT” ก่อนการอ่านด้วยซ้ํา ดังนั้น ภาษาอังกฤษต้องดีเพียงพอระดับหนึ่ง เพ่ือจะ

นํามาสู่กระบวนการ Review 

enhance the acceptance, Factors?  

� บทความวิจัยมีคุณภาพสูงกว่าระดับคุณภาพของวารสาร (ยาก) 

�  ไม่ควรนําเสนอบทความวิจัยในเรื่องนี้ในท่ีประชุมวิชาการมาก่อน (ง่าย) 

�  มีผู้เขียนร่วมเป็นผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ (ยากในมือใหม่) 



�  ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากองค์กรนานาชาติ (ยากในมือใหม่) 

�  มีการอ้างอิงบทความจากวารสารฉบับนั้นในบทความวิจัย (ง่าย)  

Ethics Warning  

การลอกเลียนงานผู้อ่ืน (Plagiarism) 

�  โจรกรรมทางปัญญา (intelligence theft) 

�  การขโมยความคิดของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 

�  เจตนานําผลงานผู้อ่ืนมาใช้เสมือนเป็นของตน 

�  การใช้ผลงานท่ีมีผูฎฎทําไว้โดยไม่อ้างอิง 

ระดับการลอกเลียนงานโดยไม่อ้างอิง 

1. การลอกเลียนงานผู้อ่ืนโดยไม่เจตนา 

2. การลอกเลียนงานผู้อ่ืนโดยเจตนา มีการสลับคํา 

3. การนําแนวคิด/งานผู้อ่ืนเสนอว่าเป็นงานของตน  

9-Ethic of ReseaRchers  

(สภาวิจัยแห่งชาติ เมษายน 2541)  

1.นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการนักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อ

ตนเอง ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน ต้องให้เกียรติ และอ้างถึงบุคคลหรือ

แหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีนํามาใช้ในงานวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย และ มีความเป็นธรรมเก่ียวกับ

ผลประโยชน์ท่ีได้จากการวิจัย 

2.นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทํางานวิจัยตามข้อตกลงท่ีทําไว้กับหน่วยงานท่ีสนับสนุนการ

วิจัยและต่อหน่วยงานท่ี ตนสังกัด นักวิจัยต้อง ปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงท่ีผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายยอมรับ

ร่วมกัน อุทิศเวลาทํางานวิจัยให้ได้ผลดีท่ีสุดและเป็นไปตามกําหนดเวลามีความรับผิดชอบไม่ละท้ิงงานระหว่าง

ดําเนินการ 

3 .  นักวิจัยต้อง มี พ้ืนฐานความรู้ ในสาขาวิชาการ ท่ี ทําวิจัย  นักวิจั ยต้อง มี พ้ืนฐานความรู ้

ในสาขาวิชาการท่ีทําวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความรู้ความชํานาญ หรือมีประสบการณ์เก่ียวเนื่องกับเรื่องท่ีทํา

วิจัย เพ่ือนําไปสู่งานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเพ่ือป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความหรือการสรุปท่ีผิดพลาด 

อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 

4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งท่ีศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งท่ีมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต นักวิจัยต้อง

ดําเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเท่ียงตรงในการทําวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับคน สัตว์ พืช 



ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตสํานึกและมีปณิธานท่ีจะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร 

และสิ่งแวดล้อม 

5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยนักวิจัยต้องไม่คํานึงถึง

ผลประโยชน์ ทางวิชาการจนละเลยขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพ่ือนมนุษย์ต้องถือเป็นภาระหน้าท่ีท่ีจะ

อธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัย แก่บุคคลท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิ

ส่วนบุคคล 

6.นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทําวิจัย นักวิจัยต้องมีอิสระ

ทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตน หรือความลําเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูล

และข้อค้นพบทางวิชาการ อันเปน็เหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจยั 

7.นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบนักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือประโยชน์

ทางวิชาการและสังคมไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ 

8.นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืนนักวิจัยพึงมีใจกว้างพร้อมท่ีจะเปิดเผยข้อมูล 

และข้ันตอนการวิจัยยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อ่ืนและพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไข

งานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 

9.นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ นักวิจัยควรมีจิตสํานึกท่ีจะอุทิศกําลังสติปัญญาใน

การทําวิจัย เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ  

Predatory Journals  

ปัจจุบันระบบ Internet มีความสะดวกในการเข้าถึงงานวิจัยได้อย่างกว้างขวาง และ มี Journals 

บางส่วนได้ยินยอมให้เข้าถึง และ Download งานวิจัยได้ฟรี และ เพ่ือเพ่ิมยอดการอ้างอิงได้มากข้ึน             

โดยผู้เขียนจะเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเอง Model นี้เรียกว่า “Open Access”  

ได้มีบริษัททางธุรกิจได้ใช้ช่องโหว่ของ “Open Access” Model มาสร้างเป็น Journal ใหม่               

(ไม่มีคุณภาพ แต่จะมีเลขทะเบียน ISSN และ บางส่วนมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล Scopus เสียด้วย) เป็นจํานวนมาก 

และ ชักจูงให้นักวิจัยส่งผลงานมาตีพิมพ์ มีชื่อเรียก Journals เหล่านี้หลายชื่อเช่น Predatory Journals, 

Open Access Journals, Standalone Journals หรือ Blacklist Journals, Beall’s List Journals, etc. 

 

 

 

 

 



Predatory Journals  

มีผู้รวบรวม Predatory Journals เอาไว้ สามารถเข้าไปดูได้ท่ี  

 

 
 

 



Fake Paper Program  

SCIgen สร้างข้ึนโดยนักศึกษา MIT ในปี 2005 มีจุดประสงค์เพ่ือเป็นการทดสอบคุณภาพของการจัด

งาน International Conference ซึ่ง SCIgen เป็นโปรแกรมสร้าง Paper ด้าน Computer Science 

research มีท้ังรูป กราฟ เอกสารอ้างอิง ซึ่งจะออกในแนวตลกขบขัน ไม่สามารถใช้ได้ในเชิงวิชาการ 

 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทคนิคเบ้ืองต้นในการเขียนบทความบทความวจัิยเพื่อนาํเสนอ 

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 

- ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้างานวิจัยท่ีสนใจ 

- รวบรวมข้อมูลและประเด็นสําคัญของงานวิจัย 

- บ่งบอกขอบเขตของงานวิจัยท่ีศึกษา 

- เขียนบทนํา (นําเสนอเนื้อหาท่ีไปท่ีมาของงานวิจัยและงานวิจัยท่ีผู้วิจัยได้ทําการค้นคว้า) 

- ข้ันตอนการทดลอง (บ่งบอกถึงงานวิจัยท่ีได้ทําการทดลอง คือ อธิบายชุดอุปกรณ์การทดลองและ

วิธีการทดลอง) 

- ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง (อธิบายถึงทฤษฏีท่ีสําคัญของงานวิจัยโดยไม่จําเป็นต้องใส่ทฤษฏีจํานวนมากแต่ควร

ใส่เฉพาะท่ีสําคัญ) 

- ผลการทดลอง (ในการเขียนบทความวิจัยทางผู้วิจัยควรเลือกบางส่วนของงานทดลองมาเขียนเพ่ืองาน

ต่อความเข้าใจของผู้อ่านและงานตอ่ผู้วิจัยด้วย) 

- สรุป (ควรสรุปงานวิจัยท่ีนํามาเขียนให้กระชับและง่ายต่อความเข้าใจเพ่ือให้ผู้อ่านบทความเข้าใจใน

เนื้องานท่ีอ่าน) 

- อ้างอิง (มีไว้เพ่ือหากมีผู้ใดสนใจในงานวิจัยนั้นๆ จะได้ทําการสืบค้นได้และง่ายต่อการค้นหา) 

 


