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บทท่ี  5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อศึกษาระดับของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ
การใหบ้ริการของส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่         
2)  เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยเกี่ยวกับการใหบ้รกิารกับความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารในการ
ให้บรกิารของส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่         
3)  เพื่อหาปจัจัยที่สง่ผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเกี่ยวกบัการให้บริการของส านักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคืออาจารย ์ 
และนักศึกษาสงักัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่  อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จ านวน  120  คน  และนักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จ านวน  356  คน  รวมทั้งสิน  476  คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีเ้ป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีตอ่การ
ให้บรกิารของส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ใหบ้รกิาร  ด้าน
ข้ันตอนการใหบ้ริการ  ด้านคุณภาพการให้บริการ  และสภาพแวดล้อมของส านักงาน  การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย (𝑋) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า Peason Product 
Moment Correlation Coefficient และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารทีม่ีต่อการใหบ้ริการของส านักงานคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  สรปุได้ดังนี้ 

1. ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจตอ่การให้บริการของส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (𝑋=4.04)  เมื่อพจิารณาเป็น
รายด้านพบว่า  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสงูสุด  คือ  ด้านสภาพแวดล้อมของส านักงาน (X̄=4.08)  รองลงมาคือ
ด้านข้ันตอนการให้บริการ (𝑋=4.07)  และด้านเจ้าหน้าทีผู่้ใหบ้ริการ  (𝑋=4.04)  ตามล าดับ  ส่วนด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  ด้านคุณภาพการให้บริการ (𝑋=4.00) 

2. ปัจจัยเกี่ยวกบัการบรกิาร  ได้แก่  ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ใหบ้รกิาร (X1) (r1 = .892 ) ด้านข้ันตอน
การใหบ้ริการ (X2) (r2= .935)   ด้านคุณภาพการให้บริการ (X3) (r3 = .941)   และด้านสภาพแวดล้อม
ของส านักงาน (X4) (r1 = .870)   มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการต่อการ
ให้บรกิารของส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ  ณ  ระดับ  0.01 
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3. ตัวแปรที่สง่ผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใหบ้ริการของส านักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์ลงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  พบว่าตัวแปรปจัจัยทั้ง  4  ด้านส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.01  โดยปัจจัยด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (X1)  มีค่าสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากบั 0.892  สามารถอธิบายความ
แปรปรวนความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารได้ร้อยละ  79.5  ปัจจัยด้านข้ันตอนการให้บริการ (X2)  มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากบั 0.972  สามารถอธิบายความแปรปรวนความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการได้ร้อยละ  94.5  ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ (X3)  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ
เท่ากับ 0.985  สามารถอธิบายความแปรปรวนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้ร้อยละ  97.0  และ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของส านักงาน (X4)  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากบั 1.000  
สามารถอธิบายความแปรปรวนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้ร้อยละ  100.0 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
1. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะ

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อยู่ในระดับอยู่ในระดบัมาก  ทัง้นี้เป็น
เพราะส านักงานคณบดีมีการบริหารจัดการภายในส านักงานเป็นระบบการท างานที่ชัดเจน มี
สภาพแวดล้อมของการบริการและบรรยากาศที่น่าพึงพอใจต่อผู้ใช้บรกิาร รวมถึงผู้ใหบ้รกิารมีความ
พร้อมและกระตือรือร้นต่อการให้บริการ สอดคล้องกบัแนวคิดของมณีวรรณ  ตั้นไทย (2533)  ที่กล่าว
ว่า ด้านความสะดวกที่ได้รับ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านคุณภาพการให้บริการที่ได้รับ  ด้าน
ระยะเวลาในการด าเนินการ  และด้านข้อมลูทั่วไป  เปน็ปัจจัยที่มผีลตอ่ความพึงพอใจต่อการได้รับ
บริการ  ซึง่ผลการวิจัยที่ได้สอดคล้องกับ ภาณุเดช  เพียรความสุข  และคณะ (2558)  ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการใหก้ารของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  พบว่า  1) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บรกิารของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบรหิารด าเนินงาน 2) ปัจจัยเกี่ยวกบัการบรกิารได้แก่  บุคลิกภาพของ
เจ้าหน้าที่  ระบบการบริการ  สภาพแวดล้อม  คุณภาพการให้บริการ  ระยะเวลาการบริการ  และ
ความสะดวกในการบริการ  มีความสมัพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการ
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 3) ตัวแปรที่สง่ผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการของส านักสง่เสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มี  1  ตัว  คือ  ปัจจัยด้านบุคลกิภาพของ
เจ้าหน้าที่   สอดคล้องกบัชมพูนุช ตันพานิชและคณะ (2555) ได้ศึกษาและพัฒนาการให้บริการของ
ส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยพบว่า 1) ระดับการ
ประเมินการใหบ้ริการของผู้ใช้บริการต่าง ๆ ของส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยภาพรวม
การใหบ้ริการอยู่ในระดับน้อย – ปานกลาง  2) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพฒันาให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในทั้ง 7 ด้าน พบว่า นักศึกษามี
ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในรายด้านต่อไป ด้านความเสมอภาคใน
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การใหบ้ริการ มีรองลงมาคือ ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านความเสรจ็สมบรูณ์ของการ
ให้บรกิาร ด้านความเสร็จสมบูรณ์ของการให้บริการกับด้านความกระตือรือร้นในการใหบ้รกิาร 
ตามล าดับ และสอดคล้องกับ พัชรี ภูบุญอิม่ (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อความพงึพอใจของ
นักศึกษา เกี่ยวกับการบรกิารของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามโดยพบว่า ความพึงพอใจของนกัศึกษาที่มีต่อการบรกิารของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับการใหบ้ริการกบัความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ในการใหบ้ริการของส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ่

สมมติฐานความพงึพอใจของผู้ใช้บริการมีความสมัพันธ์ทางบวกต่อการให้บริการของ
ส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปัจจัยเกี่ยวกับ
การบริการ  ได้แก่  ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ใหบ้ริการ  ด้านข้ันตอนการใหบ้ริการ  ด้านคุณภาพการใหบ้รกิาร 
และด้านสภาพแวดล้อมของส านักงาน  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการต่อการ
ให้บรกิารของส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย  ราชภัฏเชียงใหม่
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  0.01  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  ผลการวิจัยครัง้นี้สอดคล้องการกบั
การวิจัยของภาณุเดช  เพียรความสุข  และคณะ (2558)  ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อ
การใหบ้ริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  พบว่า  1) 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสงูสุด
คือ ด้านการบรหิารด าเนินงาน 2) ปัจจัยเกี่ยวกบัการบรกิารได้แก่  บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่  ระบบการ
บริการ  สภาพแวดล้อม  คุณภาพการใหบ้ริการ  ระยะเวลาการบริการ  และความสะดวกในการบริการ  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 

3. เพื่อหาปัจจัยทีส่่งผลตอ่ความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารเกี่ยวกบัการให้บริการของส านักงาน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

จากการวิเคราะห์เพือ่หาปจัจัยทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการใหบ้ริการ
ของส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  พบว่าทั้ง  4  
ตัวแปร  ได้แก่  ปัจจัยด้านเจ้าหน้าทีผู่้ใหบ้รกิาร  ปจัจัยด้านข้ันตอนการใหบ้ริการ  ปัจจัยด้านคุณภาพ
การใหบ้ริการ และปจัจัยด้านสภาพแวดล้อมของส านักงาน  มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ที่มีต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ  0.01 

 3.1  ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการทีม่ีต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  หมายความว่าหากเจ้าหน้าทีส่ านักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีความพรอ้มและความเต็มใจใน
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การใหบ้ริการ  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  เหมาะสม  บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส  ใช้วาจาสุภาพ  
กิริยามารยาทดีงาม  ไม่เลือกปฏิบัติในการบรกิาร สิง่เหล่าน้ีจะท าใหผู้้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากขึ้น   

3.2 ปัจจัยด้านข้ันตอนการให้บริการ  มีความสมัพันธ์เชิงบวกกับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการทีม่ีต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01  หมายความว่า  หากส านักงานคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีแบบฟอร์ม เอกสารบริการครบถ้วน  
แบบฟอร์มต่าง ๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย  ข้ันตอนการใหบ้ริการของงานชัดเจน  มีความรู้  
ความสามารถในการให้บริการเช่น สามารถตอบค าถาม  ช้ีแจงข้อสงสัย  ให้ค าแนะน า  ช่วยแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง  การบริการของแต่ละฝ่ายสะดวก  รวดเร็ว  และถูกต้อง 

3.3  ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทีม่ีต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01  หมายความว่า  หากส านักงานคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ข้อมูลที่ได้รับครบถ้วน ถูกต้อง  การรบั
ข้อมูลมหีลายช่องทางและสะดวก  การบริการเป็นไปตามเวลาทีก่ าหนด  ได้รับบรกิารทันตอ่เวลา  
ห้องปฏิบัติการมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือตลอดเวลาทีร่ับบรกิาร     สิ่งเหล่าน้ีจะท าให้ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจมากขึ้น 

3.4 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของส านักงาน  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการทีม่ีต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01  หมายความว่า  หากส านักงานคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีทางเข้า-ออกส านักงานได้สะดวก  
เข้าถึงง่าย  ส านักงานมทีี่นั่งรองรับบรกิารเพียงพอ  ส านักงานมีความสะอาด  เรียบร้อย  และเป็น
ระเบียบ  ส านักงานมบีรรยากาศดี  ไม่มเีสียงรบกวน  ส านักงานมสีภาพแวดล้อมที่ดี  และเหมาะสม  
สิ่งเหล่าน้ีจะท าใหผู้้ใช้บริการมีความพงึพอใจมากขึ้น   
 ปัจจัยทั้ง  4  ด้านส่งผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิาร  ซึ่งผลการวิจัยที่ได้สอดคล้อง
กับการวิจัยของพัชรี   ภูบุญอิ่ม (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มอีทิธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การบริการของส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้แก่ 
บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ ระบบบริการ คุณภาพให้บรกิาร ระยะเวลาบริการ ความสะดวกในการบริการ
สภาพแวดล้อม ตัวแปรดังกล่าว สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความพงึพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการบริการของส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ร้อย
ละ 70.20 (R2 =0.702, F = 161.891) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1. จากผลการวิจัยพบว่า  ในภาพรวมผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของ

ส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านคุณภาพการใหบ้รกิารมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  ดังนั้น  
ส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ควรปรับปรงุ
คุณภาพการให้บริการให้ดีย่ิงข้ึน  เพื่อใหผู้้ใช้บริการพงึพอใจมากที่สุด 

2. จากผลการวิจัยพบว่า  ในภาพรวมผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของ
ส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  การบริการดว้ยใบหน้ายิ้มแย้มแจม่ใสมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
ดังนั้นส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ควรมกีาร
จัดฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพในการใหบ้รกิารใหก้ับเจ้าหน้าที่  เพื่อให้มีความพร้อมในการ
ให้บรกิาร  และประทับใจผู้ใช้บริการ 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรปรับปรุงระเบียบวิธีการศึกษาตามข้อเสนอแนะก่อนน าไปใช้ศึกษาขยายผลในเรื่อง
เดียวกันนี้ให้ครบทุกคณะ  ในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรงุ
องค์กรต่อไป 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อเจ้าหน้าทีผู่้ใหบ้รกิารของ       
ทุกคณะ  ในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติใหม้ี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในทางบวกใหม้ากทีสุ่ด 




