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องค์ความรู้ด้านการวิ จยั :
แนวทางการทบทวนวรรณกรรม

โดย คณะกรรมการการจัดการความรู้ วิ ทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิ ลวารี
วิ ทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแมคกิ ลวารี
มหาวิ ทยาลัยพายัพ
30 มิ ถนุ ายน 2560
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บทนา
วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรีผลิตบัณฑิตทีเ่ ป็ นเลิศทำงวิชำกำร คุณธรรม และจริยธรรม วิจยั
แสวงหำควำมรูใ้ หม่ บริกำรรับใช้สงั คมและทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยยึดมันในหลั
่
กคริสต์ศำสนำและ
“สัจจะ-บริกำร” รวมทัง้ เป็ นบัณฑิตทีส่ ะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยพำยัพ กล่ำวคือ มี
ประสบกำรณ์ของควำมเป็ นนำนำชำติ โดยเรียนรูจ้ ำกควำมหลำกหลำยทำงเชือ้ ชำติ ภำษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม และได้รบั กำรพัฒนำสูพ่ ลเมืองโลก กล่ำวคือ ได้รบั กำรปลูกฝั งและพัฒนำให้มสี มรรถนะควำม
เป็ นสำกล ทัง้ ทำงวิชำกำร วิชำชีพ และวิชำชีวติ เพื่อกำรดำรงชีวติ และกำรอยูร่ ่วมกันในสังคมโลกอย่ำงสันติ
สุข โดยมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ดังนี้ คุณธรรมนำใจ รับใช้สงั คม วิชำกำรก้ำวหน้ำ พัฒนำสูส่ ำกล
กำรพัฒนำในด้ำนวิชำกำรเป็ นภำระกิจหลักด้ำนหนึ่งทีว่ ทิ ยำลัยฯ มุ่งมันเพื
่ ่อให้สอดคล้องกับ
เป้ ำหมำยของสถำบัน คือกำรสร้ำงองค์ควำมรูผ้ ำ่ นทำงกำรวิจยั ซึ่งเป็ นสิง่ ทีข่ ำดไม่ได้ในกำรพัฒนำควำม
แข็งแกร่งในด้ำนวิชำกำร ตลอดจนเผยแพร่องค์ควำมรูค้ วำมเข้ำใจให้กบั คริสตจักรและองค์กรคริสเตียนต่ำง
ๆ และองค์ประกอบหนึ่งของกำรวิจยั คือกำรทบทวนวรรณกรรม อันเป็ นองค์ประกอบสำคัญของงำนวิจยั
คณำจำรย์ของวิทยำลัยพระคริสต์ธรรมฯ มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรทบทวนวรรณกรรม องค์ควำมรู้
ดังกล่ำวสำมำรถนำมำรวบรวมเป็ นองค์ควำมรูเ้ พื่อเป็ นประโยชน์แก่วทิ ยำลัยฯ คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
ปี 2560 จึงได้ทำกำรรวบรวมองค์ควำมรูด้ งั กล่ำวขึน้ มำในหัวข้อ แนวทำงกำรทบทวนวรรณกรรม เพื่อทีท่ งั ้
คณำจำรย์ของวิทยำลัยฯ และนักศึกษำจะได้รบั แนวทำงปฏิบตั จิ ำกองค์ควำมรูด้ งั กล่ำว
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แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา
เนื่องจำกกำรทบทวนวรรณกรรมเป็ นส่วนทีส่ ำคัญของกำรวิจยั กำรรูบ้ ทบำทหน้ำทีแ่ ละเข้ำใจใน
กระบวนกำรทบทวนวรรณกรรมเป็ นส่วนหนึ่งของกำรทำวิจยั ให้ประสบควำมสำเร็จ อย่ำงไรก็ด ี ทีผ่ ำ่ นมำ
พบว่ำ คณำจำรย์และนักศึกษำยังมิได้ใช้ประโยชน์จำกกำรทบทวนวรรณกรรมในกำรสร้ำงงำนวิจยั ให้ม ี
คุณภำพเท่ำทีค่ วร และยังมีควำมสับสนว่ำ หน้ำทีข่ องกำรทบทวนวรรณกรรมคืออะไร ควรครอบคลุม
ประเด็นอะไรบ้ำง ทิศทำงกำรคัดเลือกวรรณกรรมควรเป็ นอย่ำงไร ฯลฯ ประเด็นเหล่ำนี้เป็ นทีม่ ำของกำร
จัดกำรองค์ควำมรูใ้ นปี กำรศึกษำนี้
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (ตำมหัวเรื่อง)
แบบฟอร์ม 3.2 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM
Process)
ชื่อหน่ วยงำน : วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรี
ขอบเขต KM : แนวทำงกำรทบทวนวรรณกรรมเพื่อใช้ในกำรวิจยั
เป้ ำหมำย KM (Desired State) วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรีสำมำรถจัดกำรควำมรูเ้ กีย่ วกับแนว
ทำงกำรทบทวนวรรณกรรม
หน่ วยทีว่ ดั ผลได้เป็ นรูปธรรม : เอกสำรคู่มอื กำรทบทวนวรรณกรรม
ลำดั
ระยะเวล
เป้ ำหมำ
กิจกรรม
ตัวชีว้ ดั
งบประมำณ ผูร้ บั ผิดชอบ สถำนะ
บ
ำ
ย
1 กำรบ่งชีค้ วำมรู้ 1 วัน
บุคลำกรใน อย่ำง
ดร. สกุณี กรรมกำ
ประชุม
คณะวิชำมี น้อย ร้อย
เกรียงชัย รกำร
บุคลำกรประจำ
ส่วนร่วมใน ละ 80
พร
จัดกำร
คณะเพื่อบ่งชี้
กำรกำหนด ของ
องค์
ควำมรู้
ประเด็น
บุคลำกร
ควำมรู้
ควำมรูท้ ่ี
ประจำ
ระดับ
• กำรทบทวน
สอดคล้องกับ คณะ
คณะ
วรรณกรรม
เป้ ำหมำยที่ ทัง้ หมด
คืออะไร
กำหนด
เข้ำร่วม
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แบบฟอร์ม 3.2 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM
Process)
ชื่อหน่ วยงำน : วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรี
ขอบเขต KM : แนวทำงกำรทบทวนวรรณกรรมเพื่อใช้ในกำรวิจยั
เป้ ำหมำย KM (Desired State) วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรีสำมำรถจัดกำรควำมรูเ้ กีย่ วกับแนว
ทำงกำรทบทวนวรรณกรรม
หน่ วยทีว่ ดั ผลได้เป็ นรูปธรรม : เอกสำรคู่มอื กำรทบทวนวรรณกรรม
ลำดั
ระยะเวล
เป้ ำหมำ
กิจกรรม
ตัวชีว้ ดั
งบประมำณ ผูร้ บั ผิดชอบ สถำนะ
บ
ำ
ย
• ทำไมต้อง
ทบทวน
วรรณกรรม
• ควรทบทวน
วรรณกรรม
เมื่อใด
• กระบวนกำ
รทบทวน
วรรณกรรม
• เทคนิคทีใ่ ช้
ในกำร
ทบทวน
วรรณกรรม
2

กำรสร้ำงและ 3 เดือน
แสวงหำควำมรู้
ภำยใน
• ค้นหำ
ควำมรูจ้ ำก

อำจำรย์ของ
วิทยำลัยฯ ที่
มี
ประสบกำร

อย่ำง
น้อย 2
คน ขึน้
ไป

ดร. สกุณี
เกรียงชัย
พร

กรรมกำ
รกำร
จัดกำร
องค์
ควำมรู้
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แบบฟอร์ม 3.2 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM
Process)
ชื่อหน่ วยงำน : วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรี
ขอบเขต KM : แนวทำงกำรทบทวนวรรณกรรมเพื่อใช้ในกำรวิจยั
เป้ ำหมำย KM (Desired State) วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรีสำมำรถจัดกำรควำมรูเ้ กีย่ วกับแนว
ทำงกำรทบทวนวรรณกรรม
หน่ วยทีว่ ดั ผลได้เป็ นรูปธรรม : เอกสำรคู่มอื กำรทบทวนวรรณกรรม
ลำดั
ระยะเวล
เป้ ำหมำ
กิจกรรม
ตัวชีว้ ดั
งบประมำณ ผูร้ บั ผิดชอบ สถำนะ
บ
ำ
ย
บุคลำกร
ณ์ในกำร
ครบถ้วน
ระดับ
ทำงำนวิจยั
ทุก
คณะ
ภำยในคณะ
ประเด็น
วิชำ
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• จัดกิจกรรม
CoP เพื่อดึง
ควำมรูจ้ ำก
ผูเ้ ชีย่ วชำญ
หรือผูม้ ี
ประสบกำร
ในด้ำนกำร
ทำวิจยั
ภำยนอก
แสวงหำ
ควำมรูจ้ ำก
ตำรำและ
เอกสำร
กำรจัดควำมรู้ 1 เดือน
ให้เป็ นระบบ

เอกสำรสรุป
ควำมรูต้ ำม

ครบถ้วน
ตำม

ดร. สกุณี
เกรียงชัย
พร

กรรมกำ
รกำร
จัดกำร
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แบบฟอร์ม 3.2 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM
Process)
ชื่อหน่ วยงำน : วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรี
ขอบเขต KM : แนวทำงกำรทบทวนวรรณกรรมเพื่อใช้ในกำรวิจยั
เป้ ำหมำย KM (Desired State) วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรีสำมำรถจัดกำรควำมรูเ้ กีย่ วกับแนว
ทำงกำรทบทวนวรรณกรรม
หน่ วยทีว่ ดั ผลได้เป็ นรูปธรรม : เอกสำรคู่มอื กำรทบทวนวรรณกรรม
ลำดั
ระยะเวล
เป้ ำหมำ
กิจกรรม
ตัวชีว้ ดั
งบประมำณ ผูร้ บั ผิดชอบ สถำนะ
บ
ำ
ย
ประเด็น
ประเด็น
องค์
• สรุปควำมรู้
ควำมรู้
ทีก่ ำหนด
ควำมรู้
ตำมประเด็น
ระดับ
และจัด
คณะ
หมวดหมู่
ควำมรูจ้ ำก
กิจกรรม
CoP
คณะผู้ร่วมดาเนิ นการ
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรี ตำมประกำศวิทยำลัยพระคริสต์
ธรรมแมคกิลวำรีท่ี 1/2560 เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ประจำปี กำรศึกษำ 2560 ประกอบด้วย
1. ศำสนำจำรย์ ผศ.ดร.สำธนัญ บุณยเกียรติ
ประธำนกรรมกำร
2. ศำสนำจำรย์ชยั พร ปัญญำ
รองประธำนกรรมกำร
3. ครูศำสนำ ดร.ชนันภรณ์ ใจเสำร์ด ี
กรรมกำร
4. ศำสนำจำรย์มำนิตย์ มณีวงค์
กรรมกำร
5. อำจำรย์สนั ติภำพ วิรโิ ยทัย
กรรมกำร
6. อำจำรย์ ดร.สกุณี เกรียงชัยพร
กรรมกำรและเลขำนุ กำร
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การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้
กำรรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมำถอดบทเรียนและสังเครำะห์ควำมรูไ้ ด้มำจำกกำรสร้ำงและแสวงหำ
ควำมรูโ้ ดยกำรจัดกิจกรรม CoP (community of practice) เพื่อดึงควำมรูจ้ ำกผูเ้ ชีย่ วชำญหรือผูม้ ี
ประสบกำรณ์ในด้ำนกำรทำวิจยั จำกบุคลำกรภำยในวิทยำลัยฯ
ขัน้ ตอน CoP มีดงั นี้
1) ประชุมคณำจำรย์ผมู้ ปี ระสบกำรณ์ในด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลและกำรทำวิจยั ในช่วงเดือน สค. 2560
- มิ.ย. 2561
2) แบ่งปันข้อมูลผ่ำนสือ่ ออนไลน์ (VCoP – virtual community of practice) ซึ่งทุกคนสำมำรถ
แสดงควำมคิดเห็นได้ต่ำงสถำนทีแ่ ละต่ำงเวลำ (1 สค. 2560 – 30 มิ.ย. 2561)
3) กำรสนทนำกลุ่มย่อย (ตลอดปี กำรศึกษำ 2560)
นอกจำกแหล่งควำมรูภ้ ำยใน คณะกรรมกำรฯ ยังแสวงหำควำมรูจ้ ำกภำยนอก เช่น ตำรำ วำรสำร
บทควำม ฯลฯ เพื่อสังเครำะห์เป็ นองค์ควำมรูเ้ กีย่ วกับกำรทบทวนวรรณกรรม โดยกำรจัดกำรองค์ควำมรูใ้ น
ปี กำรศึกษำ 2560 สรุปควำมรูท้ ไ่ี ด้ออกมำดังนี้
การทบทวนวรรณกรรมคืออะไร
กำรทบทวนวรรณกรรมเป็ นกำรทบทวนควำมรูเ้ บือ้ งต้นในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับงำนวิจยั ทีต่ อ้ งกำร
ศึกษำ กำรทบทวนเริม่ ขึน้ ด้วยกำรสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ เช่น หนังสือ วำรสำร สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
โดยนำเสนอเป็ นข้อสรุปทีไ่ ด้จำกสิง่ ทีม่ คี นศึกษำไว้ดว้ ยกำรนำมำปะติดปะต่อเป็ นภำพควำมรูใ้ นหัวข้อที่
เกีย่ วข้องกับสิง่ ทีจ่ ะศึกษำ เป็ นกำรนำเสนอสิท่ ร่ี ูแ้ ล้ว และนำเสนอว่ำควำมรูใ้ นด้ำนดังกล่ำวยังขำดสิง่ ใดอยู่
บ้ำง เพื่อนำไปสูก่ ำรให้เหตุผลว่ำงำนวิจยั ทีต่ อ้ งกำรทำนัน้ จะปิ ดช่องว่ำงขององค์ควำมรูน้ นั ้ ๆ ได้อย่ำงไงร
ทาไมต้องทบทวนวรรณกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ช่วยในกำรหำโจทย์วจิ ยั ทีเ่ หมำะสมและสร้ำงองค์ควำมรู้
ให้บริบท หรือชีต้ ำแหน่งของงำนวิจยั ว่ำอยูใ่ นส่วนใดของศำสตร์หรือองค์ควำมรูใ้ นสำขำนัน้ ๆ
ชีจ้ ุดอ่อนของควำมรูเ้ ดิม และเพื่อให้เห็นควำมสำคัญในกำรวิจยั เพื่อสร้ำงองค์ควำมรูใ้ หม่
ชีจ้ ุดอ่อนของวิธกี ำรวิจยั และหำหำข้อมูลของงำนวิจยั ทีม่ อี ยูเ่ ดิม
ช่วยให้นักวิจยั ได้ทรำบว่ำงำนทีก่ ำลังทำจะเพิม่ เติมเข้ำไปในองค์ควำมรูเ้ ดิมได้อย่ำงไร
เพื่อให้ทรำบว่ำงำนวิจยั ทีต่ ้องกำรทำจะปิ ดจุดอ่อนของวิจยั เดิมทีม่ อี ยูไ่ ด้อย่ำงไร
บ่งบอกว่ำจะใช้ทฤษฎีหรือสมมติฐำนใดมำใช้เป็ นกรอบทฤษฎี/ควำมรูใ้ นงำนวิจยั ทีต่ อ้ งกำรทำ
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8. ชีแ้ นะกำรตีควำมผลทีไ่ ด้จำกข้อมูล รวมถึงกำรนำผลทีไ่ ด้ไปใช้ประโยชน์
9. ช่วยให้นักวิจยั ได้ทรำบทฤษฎีหรือหลักกำรทีม่ อี ยู่เดิม
ควรทบทวนวรรณกรรมเมื่อใด
กำรทบทวนวรรณกรรมควรทำตลอดทัง้ กระบวนกำรวิจยั โดยในแต่ละระยะของกำรวิจยั กำร
ทบทวนวรรณกรรมก็จะมีลกั ษณะและบทบำทแตกต่ำงกันไป อำจแบ่งได้เป็ น 3 ช่วงดังนี้
ตอนต้น อันเป็ นช่วงของกำรสำรวจ เมื่อผูว้ จิ ยั ได้หวั ข้อเรื่องคร่ำวๆ ทีส่ นใจแล้ว ควรมีกำรสำรวจว่ำ
เคยมีผใู้ ดทำวิจยั ในหัวข้อนี้มำก่อนหรือไม่ โดยอำจเป็ นหัวข้อทีใ่ กล้เคียง ศึกษำว่ำมีแง่มุมหรือช่องว่ำงใดบ้ำง
ทีย่ งั ไม่เคยมีผใู้ ดทำมำก่อน งำนทีม่ อี ยูน่ นั ้ ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบใด ใช้กรอบทฤษฎีอะไร ผลทีไ่ ด้ออกมำเป็ น
อย่ำงไร งำนวิจยั มีจุดแข็งจุดอ่อนอย่ำงไร ฯล กำรทบทวนวิจยั ขัน้ ต้นช่วยให้งำนวิจยั ไม่ซ้ำซ้อน และเป็ นกำร
ค้นหำหำแง่มุมใหม่ๆ เพื่อเป็ นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ อย่ำงไรก็ด ี หำกมีผเู้ คยทำหัวข้อดังกล่ำวไว้แล้ว กำร
ทบทวนวรรณกรรมจะช่วยให้รูว้ ำ่ ควรหลีกเลีย่ งควำมซ้ำซ้อนได้อย่ำงไร เช่น อำจเปลีย่ นระเบียบวิธวี จิ ยั
เปลีย่ นขอบเขต ปรับวัตถุประสงค์ หรือ เปลีย่ นกลุ่มประชำกร เป็ นต้น
ตอนกลำง ทบทวนวรรณกรรมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อจะทรำบว่ำมีประเด็นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับงำนวิจยั ที่
กำลังทำบ้ำง สิง่ ใดทีเ่ ป็ นช่องว่ำงของวรรณกรรมทีร่ อกำรค้นพบ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในกำรตัง้ คำถำมสำหรับ
สัมภำษณ์ กำรกำหนดตัวแปร และเพื่อเป็ นกรอบทีใ่ ช้ในกำรวิจยั
ตอนท้ำย หลังจำกหำข้อมูลได้แล้ว ขัน้ ต่อไปคือกำรตีควำมข้อมูลทีไ่ ด้รบั มำ ซึ่งในกำรตีควำมนี้
จำเป็ นต้องใช้หลักกำรหรือทฤษฎีทม่ี อี ยูม่ ำอธิบำยปรำกฏกำรณ์ทค่ี น้ พบจำกกำรหำข้อมูล กำรใช้ทฤษฎีมำ
อธิบำยข้อมูลจะช่วยให้งำนวิจยั มีควำมน่ำเชื่อถือยิง่ ขึน้

กระบวนการทบทวนวรรณกรรม
1. รวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ควรเป็ นกำรสำรวจในเบือ้ งต้น ผูว้ จิ ยั ต้องตัดสินใจขอบเขตกำร
ทบทวนวรรณกรรมว่ำเกีย่ วข้องกับหัวข้อมำกน้อยเพียงใด รวมถึง หำวิธจี ดั เก็บข้อมูลให้เป็ น
ระบบ อำจใช้เครื่องมือช่วยเช่น Endnote, Zotero
2. วิเครำะห์ขอ้ มูล
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หำสิง่ สำคัญหรือแก่นของข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับหัวข้อ ทำควำมเข้ำใจและเขียนเนื้อหำเป็ นส่ วนๆ
เช่นเดียวกับควำมพยำยำมในกำรต่อจิก๊ ซอว์ วิเครำะห์หำรูปแบบของข้อมูลแต่ละชิน้ ว่ำ
เกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั อย่ำงไร และจะสำมำรถนำชิน้ ส่วนมำต่อกันเป็ นภำพเดียวกันได้อย่ำงไร
3. สังเครำะห์ขอ้ มูล
จัดระบบของข้อมูลให้เป็ นกลุ่มหรือ theme ทำโครงร่ำงหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง นักวิจยั ทำหน้ำที่
เป็ นผูเ้ ล่ำเรื่อง ซึ่งเป็ นเรื่องเกีย่ วกับควำมเป็ นมำของศำสตร์หรือควำมรูใ้ นด้ำนนัน้ เช่น A มี
ควำมเห็นขัดแย้งกับ B อย่ำงไร หรือสนับสนุ นแนวคิด เพิม่ เติมต่อยอดจำก C อย่ำงไร
เทคนิ คที่ใช้ในการทบทวนวรรณกรรม
1. หำจุดโฟกัส เนื้อหำทีต่ อ้ งกำรเน้นในแต่ละส่วน
2. สร้ำงประโยคหลัก (Thesis statement)
3. หำระบบกำรนำเสนอและเรียงลำดับข้อมูล
a. ตำมเนื้อหำหลัก
b. ตำมสถำนที่
c. ตำมลำดับเวลำ
d. ตำมวิธกี ำร
e. ตำมแนวโน้ม
f. ตำมควำมรุนแรง ควำมเข้มข้น ควำมสำคัญของสถำนกำรณ์
4. คำนึงถึงองค์ประกอบ
a. คำนำ เนื้อหำ สรุป
b. ใช้หลักฐำนอ้ำงอิง
c. เลือกจุดทีต่ อ้ งกำรเน้น
d. อ้ำงเนื้อหำแบบคำต่อคำ หรือยกคำพูดทัง้ หมดจำกแหล่งอ้ำงอิงให้น้อยทีส่ ดุ แต่ใช้
วิธกี ำรสรุปใจควำมสำคัญ หรือกำรถอดควำม (paraphrase)
5. สรุป
a. ไม่เพิม่ เนื้อหำใหม่ แต่สรุปเนื้อหำให้ครอบคลุม
คุณภาพของการทบทวนวรรณกรรม
1. ศึกษางานวิจยั ในอดีตที่เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อที่ศึกษา
2. นาเสนอหลักการ แนวคิด ทฤษฎีหลักที่เกี่ยวข้ อง
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3. สามารถนาเสนอช่องว่างของวรรณกรรม
4. เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อที่ศึกษา
5. แหล่งข้ อมูลมีความน่าเชื่อถือ
6. สามารถในการหาข้ อมูลเชิงลึก
7. สามารถในมีปฏิสมั พันธ์กบั ข้ อมูลเกณฑ์ การประเมินคุณภาพการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ

