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บทคัดยPอ 

งานวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค,เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูOและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนระหวVางกVอนเรียนและหลังเรียน วิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยคในภาษาไทยโดยใชOกระบวนการสรOาง

ความคิดรวบยอดเสริมดOวยแบบฝYกทักษะ ดำเนินการวิจัยโดยใชOแบบแผนในการวิจัยแบบทดลองกลุVมเดียวมี

การทดสอบกVอนเรียนและหลังเรียน กลุVมตัวอยVางท่ีใชOในการวิจัยไดOแกVนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป]ท่ี 3/1 โรงเรียน

หอวัง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 43 คน  

 ผลการวิจัยพบวVา นักเรียนที ่เรียนดOวยแผนการจัดการเรียนรู O วิชาภาษาไทย ชั ้นมัธยมศึกษา                 

ป]ที ่ 3 เรื ่อง ประโยคในภาษาไทย โดยใชOกระบวนการสรOางความคิดรวบยอดเสริมดOวยแบบฝYกทักษะ มี

ประสิทธิภาพเทVากับ 93.52/90.59 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวVาเกณฑ, 80/80 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกVอน

เรียนและหลังเรียน คิดเปeนรOอยละ 36.4 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเปeน รOอยละ97.8 ซ่ึง

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวVากVอนเรียนรOอยละ 61.4 

บทท่ี 1 บทนำ 

1.1 ความเปUนมาและความสำคัญของปWญหา 

ภาษาไทยเป eนภาษาเอกล ักษณ,ของชาต ิ  เป eนสมบ ัต ิทางว ัฒนธรรมอ ันก Vอให O เก ิดความ                        

เปeนเอกภาพและเสริมสรOางบุคลิกภาพของคนในชาติใหOมีความเปeนไทย เปeนเครื่องมือในการติดตVอสื่อสารเพ่ือ

สรOางความเขOาใจและความสัมพันธ,ที่ดีตVอกัน ทำใหOประกอบกิจธุรการงาน และดำรงชีวิตรVวมกันในสังคม

ประชาธิปไตยไดOอยVางสันติสุข เปeนเครื่องแสวงหาความรูO ประสบการณ,จากแหลVงขOอมูลสารสนเทศตVางเพ่ือ

พัฒนาความรูO พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห,วิจารณ,และสรOางสรรค,ใหOทันตVอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ความกOาวหนOาทางวิทยาศาสตร,เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใชOในการพัฒนาอาชีพใหOมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

นอกจากนี้ยังเปeนสื่อแสดงภูมิปhญญาของบรรพบุรุษดOานวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ เปeนสมบัติล้ำคVาควร

แกVการเรียนรูO อนุรักษ,และสืบสานใหOคงอยูVคูVชาติไทยตลอดไป 

วิจิตรา  เกื้อธนสกุล (2559:244) กลVาววVาการใชOภาษาไทยในปhจจุบันมีขOอผิดพลาดบกพรVองทั้งในดOาน

การออกเสียง การสื่อความหมาย การใชOคำตามหนOาที่ทางไวยากรณ, การใชOคำตามระดับภาษารูปประโยคที่ไมV

เหมาะสมและการเขียนท่ีผิด  
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อีกทั้งผูOวิจัยไดOทดลองสอนแบบปกติ ปhญหาที่พบคือ นักเรียนยังไมVเขOาใจเรื่องโครงสรOางประโยค ไมV

สามารถจำแนกชนิดของประโยคไดO และไมVสามารถจำแนกประโยคหลัก ประโยคยVอยของประโยคความซOอนไดO 

จึงเปeนสาเหตุที่ทำใหOนักเรียนขาดประสิทธิภาพในการใชOประโยคในการสื่อสาร ดังนั้น ผูOวิจัยจึงใชOวิธีการจัดการ

เรียนการสอนภาษาไทย เรื ่อง ประโยคในภาษาไทย โดยใชOกระบวนการสรOางความคิดรวบยอด ซึ ่งมี

กระบวนการที่ใหOนักเรียนไดOทำกิจกรรมที่หลากหลายขั้นตอน เริ่มตOนจากการสังเกตการจำแนกความแตกตVาง 

การหาลักษณะรVวม การระบุชื่อความคิดรวบยอดจากการทดสอบและการนำไปใชO การสอนโดยใชOกระบวนการ

สรOางความคิดรวบยอดเปeนแนวการสอนที่เนOนใหOผูOเรียนไดOฝYกคิดดOวยตนเอง อยVางเปeนระบบตามขั้นตอน จึง

นับวVาวิธีการสอนแบบกระบวนการสรOางความคิดรวบยอดเปeนวิธีหนึ่งที่ดีมาก ซึ่งเปeนวิธีที่ผูOสอนในสถานศึกษา

หลายแหVงเลือกใชOในจัดการเรียนการสอนในปhจจุบันน้ี 

จากเหตุผลที ่นำเสนอขOางตOน ผู Oว ิจ ัยจึงสนใจที ่จะศึกษาวิธีการที ่เลือกใชOวVาจะทำใหOนักเรียน               

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยคในภาษาไทย เปeนไปตามเกณฑ,มาตรฐานหรือไมVหรือมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวVากVอนเรียนหรือไมV หรือการสอนวิชาภาษาไทย เรื ่องประโยคใน

ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป]ท่ี 3/1 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มีคุณภาพตามเกณฑ,ประสิทธิภาพท่ี

กำหนดหรือไมV อยVางไร 

1.2 วัตถุประสงค[การวิจัย 

1. เพื ่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูO วิชาภาษาไทย เรื ่อง ประโยคในภาษาไทย ของนักเรียน                      

ชั้นมัธยมศึกษาป]ท่ี 3/1 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยใชOกระบวนการสรOางความคิดรวบยอด เสริมดOวยแบบฝYก

ทักษะ ใหOมีประสิทธิภาพตามเกณฑ, 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กVอนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยคในภาษาไทย                   

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป]ท่ี 3/1 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยใชOกระบวนการสรOางความคิดรวบยอด  เสริม

ดOวยแบบฝYกทักษะ 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 1.3.1สถานท่ีในการศึกษาโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

 1.3.2 ระยะเวลาในการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ป]การศึกษา 2562 

1.4 คำนิยามศัพท[เฉพาะ 

 1.4.1วิธีการสอนภาษาไทยโดยใชOกระบวนการสรOางความคิดรวบยอด หมายถึง ข้ันตอนการดำเนินการ

เรียนการสอนที่เริ่มตOนจากการสังเกต การจำแนกความแตกตVาง การหาลักษณะรVวมการระบุชื่อความคิดรวบ

ยอดจากการทดสอบและการนำไปใชO โดยใชOกิจกรรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูO วิชาภาษาไทย เร่ือง 

ประโยคในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป]ท่ี 3/1 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยใชOกระบวนการสรOาง

ความคิดรวบยอด เสริมดOวยแบบฝYกทักษะ 

 1.4.2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย หมายถึง ความรูOความสามารถและทักษะที่ไดOรับจาก

การเรียนรูOดOวยตัวเองหรือการเรียนรูOในช้ันเรียนในรายวิชาตVางๆ โดยอาศัยความสามารถเฉพาะบุคคลท่ีสามารถ

วัดเปeนคะแนนท่ีไดOรับจากการทดสอบ หรือเกรดท่ีไดOจากการเรียน 
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 1.4.3 ความสามารถในการคิดวิเคราะห, หมายถึง พฤติกรรมที ่แสดงออกในการคิดที ่เกี ่ยวกับ

ความสามารถในการจำแนกแยกแยะองค,ประกอบตVางๆของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อคOนหาสภาพความเปeนจริงหรือส่ิง

สำคัญของส่ิงท่ีกำหนดใหO ท่ีสามารถวัดไดOจากแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห,ท่ีผูOวิจัยสรOางข้ึน 

 1.4.4 แผนการจัดการเรียนรูO หมายถึง แผนการเตรียมการสอนหรือการกำหนดกิจกรรมการเรียนรูOไวO

ลVวงหนOาอยVางเปeนระบบและจัดทำเปeนลายลักษณ,อักษร โดยมีการรวบรวมขอมูลตVางๆมากำหนดกิจกรรมการ

เรียนการสอน เพื่อใหOนักเรียนบรรลุจุดมุVงหมายที่กำหนดไวO โดยเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค,จะใหOนักเรียน

เกิดการเปลี่ยนแปลงดOานใด (สติปhญญา/เจตคติ/ทักษะ) จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิธีใด ใชOสื่อการสอน

หรือแหลVงเรียนรูOใดและประเมินผลอยVางไร 

 1.4.5 แบบฝYกทักษะ หมายถึง ชุดการเรียนรูOท่ีครูจัดข้ึนใหOผูOเรียนไดOทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนรูOมาแลOว เพ่ือ

สรOางความรูO ความเขOาใจจะชVวยเพิ่มทักษะความชำนาญและชVวยฝYกทักษะการคิดใหOมากขึ้น ทั้งยังมีประโยชน,

ในการลดภาระใหOกับครู อีกทั้งยังพัฒนาความสามารถของผูOเรียน ทำใหOผูOเรียนมองเห็นความกOาวหนOาจากผล

การเรียนรูOของตนเอง 

1.5 ประโยชน[และคุณคPาของการวิจัย 

1. ไดOรับองค,ความรู Oเกี ่ยวกับวิธีการสอนภาษาไทย โดยใชOกระบวนการสรOางความคิดรวบยอด                   

เสริมดOวยแบบฝYกทักษะ ที่จะนำไปใชOในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห,ในรายวิชาภาษาไทย                  

ไดOอยVางมีประสิทธิภาพ 

2. ไดOแนวทางในการจัดการเรียนรูO เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห,ในรายวิชาภาษาไทย

ของนักเรียน 

3. ไดOตัวอยVางแผนการจัดการเรียนรูO เพื่อนำไปพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห,ในรายวิชา

ภาษาไทยของนักเรียน 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขEอง 

2.1ประโยค 

 2.1.1 ความหมายของประโยค                  

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (2554 : 311) ใหOความหมายของคำวVา 

“ประโยค” วVาเปeนคำพูดหรือขOอความที่ไดOความบริบูรณ,ตอนหนึ่ง ๆ เชVน ประโยคบอกเลVา ประโยคปฏิเสธ 

ประโยคคำถาม      

 2.1.2 ชนิดของประโยค                  

  กำชัย  ทองหลVอ (2554 : 374) แบVงประโยคออกเปeน 3 ชนิด คือ 1) เอกรรถประโยค คือ

ประโยคสามัญที ่ม ีบทกริยาสำคัญบทเดียว และเปeนกระแสความเดียวที ่ม ีความหมายครบบริบูรณ,                          

2) อเนกรรถประโยค คือประโยคใหญVที่มีใจความอยVางนOอย 2 ใจความรวมกัน  และใจความสำคัญนั้น ๆ 

จะตOองมีลักษณะประโยค โดยมีสันธานเปeนบทเชื่อมหรือละสันธานไวOในฐานที่เขOาใจ 3) สังกรประโยค คือ

ประโยคใหญVที่มีประโยคเล็กตั้งแตV 2 ประโยคขึ้นไปรวมกัน แตVประโยคหัวหนOาหรือประโยคหลักที่มีใจความ

สำคัญเพียงประโยคเดียว นอกน้ันเปeนประโยคเล็กท่ีทำหนOาท่ีแตVงหรือประกอบประโยคหลัก 

2.2กระบวนการสรEางความคิดรวบยอด 
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 2.2.1 ความหมายของความคิดรวบยอด ชม  ภูมิภาค ( 2559 : 75 ) ไดOใหOความหมายไวOวVา ความคิด

รวบยอด หมายถึง สมรรถภาพที่จะสามารถทำใหOบุคคลสามารถชี้บอกสิ่งเรOาเขOาเปeนพวก ซึ่งอาศัยลักษณะรVวม

กันบางประการ ส่ิงเรOาน้ันอาจจะเปeนวัตถุ เหตุการณ, หรือบุคคลก็ไดO 

2.2.2 หลักการสอนเก่ียวกับกระบวนการสรEางความคิดรวบยอดของ กานเย (Gagne’) 

Gange’  (อOางถึงใน สุรางค,  โคOวตระกูล, 2558 ) ไดOเสนอรูปแบบการสอนที่เรียกวVา Bottom – up 

Model   ซึ่งเปeนวิธีที่ตรงขOามกับ Ausubelมีหลักการในการสอนความคิดรวบยอด  ที่เริ่มสอนจากความคิด

รวบยอดที่เฉพาะและงVายกVอน โดยใหOผูOเรียนทราบคำจำกัดความและคุณลักษณะของความคิดรวบยอดเพื่อจะ

ไดOใชOเปeนพื้นฐานที่จะสรOางกฎ หรือหลักการที่จะเรียนรูOความคิดรวบยอดที่กวOางหรือสูงขึ้น โดยมองเห็น

ความสัมพันธ,ของความคิดรวบยอดเฉพาะกับความคิดรวบยอดรวม 
 

บทท่ี 3 วิธีดำเนินการวิจัย 
 

3.1 ประชากร / กลุPมตัวอยPางท่ีศึกษา 

 กลุVมเป�าหมายในการวิจัยครั้งนี้เปeนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป]ท่ี 3/1 ภาคเรียนท่ี 1 ป]การศึกษา 2562

ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จำนวน 1 หOองเรียน จำนวนนักเรียน 43 คน ไดOมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชEในการวิจัย 

 3.2.1 แผนการจัดการเรียนรูOตามตัวแปรอิสระ : วิธีการสอนโดยใชOกระบวนการสรOางความคิดรวบยอด

เสริมดOวยแบบฝYกทักษะจำนวน 5 แผนๆ ละ 1 ช่ัวโมงรวม 5 ช่ัวโมง  

 3.2.2 แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห,วัดผลสัมฤทธิ์กVอนเรียนและหลังเรียนของวิชา

ภาษาไทยเรื่อง ประโยคในภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาป]ที่ 3/1เปeนแบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

จำนวน 20 ขOอ 

3.3 วิธีเก็บรวบรวมขEอมูล 

 3.3.1. ทดสอบกVอนเรียนโดยใชOแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห, เรื ่อง ประโยคใน

ภาษาไทย และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย  

 3.3.2. ดำเนินการจัดการเรียนรู Oตามแผนการจัดการเรียนรู O โดยใชOกระบวนการสรOางความคิด                

รวบยอดเสริมดOวยแบบฝYกทักษะ  

 3.3.3. ทดสอบหลังเรียนโดยใชOแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห,และผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาภาษาไทย  

3.4 สถิติท่ีใชEในการวิเคราะห[ขEอมูล 

 1. สถิติพ้ืนฐาน ไดOแกV คVาเฉล่ีย (Mean) คVารOอยละ (Percentage) สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

 2. คVาสถิติที่ใชOในการวิเคราะห,คุณภาพเครื่องมือ ไดOแกV คVาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาคVาดัชนีความยาก

งVาย (P) คVาอำนาจจำแนก (r) คVาความเช่ือม่ัน (rtt)  

 3. คVาสถิติที่ใชOในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ไดOแกV การหาคVาประสิทธิภาพและเปรียบเทียบความ

แตกตVางของคVาเฉล่ียกVอนเรียนและหลังเรียนโดยใชO t - test (dependent) 
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บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห[ขEอมูล 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห,เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวVางคะแนนกVอนเรียนและหลังเรียน วิชา

ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาป]ที่ 3 เรื่อง ประโยคในภาษาไทย โดยใชOกระบวนการสรOางความคิดรวบยอดเสริม

ดOวยแบบฝYกทักษะ  

 ตารางผลการวิเคราะห,เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  

การทดสอบ N  S.D. t Sig.(2-tailed) 

กVอนเรียน 27 6.74 2.56  

- 20.833* 
 

0.000 
หลังเรียน 27 18.11 0.85 

* P <0.5 

 ผลการวิจัยนี้แสดงใหOเห็นวVา การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูO วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาป]ที่ 3 

เรื่อง ประโยคในภาษาไทย โดยใชOกระบวนการสรOางความคิดรวบยอดเสริมดOวยแบบฝYกทักษะ มีประสิทธิภาพ

สูงกวVาเกณฑ, 80/80 ท่ีต้ังไวO  และพบวVาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวVากVอนเรียน

อยVางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ คะแนนเฉลี่ยกVอนเรียนเทVากับ 6.74 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน

เทVากับ 18.11 

บทท่ี5 สรุปผล การอภิปราย และขEอเสนอแนะ 
 

 5.1 สรุปผลการวิจัย 

 ผลการสรOางและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูO วิชาภาษาไทย เรื ่อง ประโยคในภาษาไทย โดยใชO

กระบวนการสรOางความคิดรวบยอดเสริมดOวยแบบฝYกทักษะ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัด

ปทุมธานี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตจำนวน 43 คนป]การศึกษา 2562 สามารถสรุปไดOดังน้ี  

  5.1.1 แบบฝYกทักษะทั้ง 5 ชุด วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป]ที่ 3 ที่ผูOวิจัยสรOาง

ข้ึนมีประสิทธิภาพเทVากับ 93.52 ซ่ึงสูงกวVาเกณฑ,มาตรฐานท่ีต้ังไวO คือ 80/80 

  5.1.2นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป]ที่ 3 ที่เรียนดOวยแผนการจัดการเรียนรูOวิชาภาษาไทย เรื่อง 

ประโยคในภาษาไทย โดยใชOกระบวนการสรOางความคิดรวบยอดเสริมดOวยแบบฝYกทักษะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกวVากVอนเรียน 

 5.2 อภิปรายผล 

 การวิจัยในคร้ังน้ีประสบผลสำเร็จไดOผลประสิทธิภาพ 80/80 ซึ ่งการวิจัยคร้ังนี ้สามารถสรุปไดOดังน้ี 

  5.2.1 แบบฝYกทักษะท้ัง 5 ชุด ท่ีสรOางและพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเทVากับ 93.52คVาเฉล่ียรOอย

ละคะแนนของกลุVมเป�าหมาย มีประสิทธิภาพสูงกวVาเกณฑ,ที่ตั ้งไวOทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแบบฝYกทักษะวิชา

ภาษาไทย เรื่อง ประโยคในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาป]ที่ 2 ผูOวิจัยไดOสรOางขึ้นตามหลักการและขั้นตอนอยVาง

เปeนระบบโดยคำนึงถึงวัยพื้นฐานความรูOเดิมของนักเรียน มีการเรียงลำดับเนื้อหาจากงVายไปหายาก ภาษาท่ี

เขOาใจงVายสอดคลOองกับวัยและความสามารถของนักเรียน ทำใหOไดOประสิทธิภาพของแบบฝYกทักษะทั้ง 5 ชุดน้ัน 

สูงกวVาเกณฑ,มาตรฐาน  

X
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  5.2.2กลุVมเป�าหมาย ที่เรียนดOวยแผนการจัดการเรียนรู Oวิชาภาษาไทย เรื ่อง ประโยคใน

ภาษาไทย โดยใชOกระบวนการสรOางความคิดรวบยอด เสริมดOวยแบบฝYกทักษะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป]ท่ี 3 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวVากVอนเรียน คือ มีประสิทธิภาพเทVากับ 90.59 ทั้งนี้แบบฝYกทักษะท้ัง 5 

ชุดที่ผูOวิจัยสรOางขึ้นมีการเสนอเนื้อหาความรูO ครอบคลุมผลการเรียนรูOที่คาดหวังและนักเรียนเกิดการเรียนรูOจาก

การเรียน จึงสามารถนำความรูOท่ีไดOจากบทเรียนมาวิเคราะห,สังเคราะห,และตอบคำถามในแบบทดสอบไดO จึงทำ

ใหOผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวVากVอนเรียน  

 5.3 ขEอเสนอแนะ 

  5.3.1 การทำแบบฝYกทักษะ ควรมีการทดลองใชOกับกลุVมตัวอยVางกVอนที่จะนำมาใชOในการเก็บ

ขOอมูลจริง 

  5.3.2 ไดOสรOางและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูOโดยใชOกระบวนการมาชVวยในการจัดการเรียน

การสอนถือเปeนประโยชน,อยVางยิ่งในการประกอบอาชีพครูตVอไปและสามารถนำไปใชOประกอบเรียนเรื่องอื่น ๆ

ในวิชาภาษาไทย อีกท้ังยังสามารถนำไปใชOกับวิชาอ่ืนไดOอีกดOวย     
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