
การค้นคว้าอิสระ

โดย นางสาวณัฏฐ์นรี ละม้ายแข นักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 

โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับการสอนแบบปกติ

Comparison of academic achievement 
English subject of Primary 3 

by using skill exercises
with traditional teaching. 



ความเป็นมาและสภาพปัญหา
เน่ืองจากประเทศไทยจ าเป็นตอ้งร่วมมือกบัต่างประเทศ ไม่วา่จะเป็น

ดา้นการคา้และการลงทุนต่างๆ ภาษาจึงเป็นส่ิงเดียวท่ีสามารถเช่ือม
ความสมัพนัธ์กบัต่างประเทศไดเ้ป็นอยา่งดีดงันั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงจดั
ก าหนดใหภ้าษาต่างประเทศมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการด ารงชีวิตประจ าวนั

ถึงแมภ้าษาองักฤษจะเป็นส่ิงจ าเป็น แต่ปัญหาท่ีพบคือ ผลการสอบ
โอเน็ตยงัคงอยูใ่นเกณฑต์ ่า นอกจากน้ีคะแนนสอบวิชาภาษาองักฤษของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอินทรัมพรรยอ์นุสรณ์กย็งัคงต ่ากวา่
เกณฑร้์อยละ 50



ความเป็นมาและสภาพปัญหา
จากปัญหาท่ีพบผูว้ิจยัจึงคิดวา่จะแกปั้ญหาโดยการน ำแบบฝึกเสริม

ทกัษะเข้ำมำช่วยในกำรเรียนรู้ เพรำะแบบฝึกเสริมทกัษะจะช่วยให้ผู้สอน
ถ่ำยทอดเนือ้หำและประสบกำรณ์ได้ดีขึน้ ช่วยเร้ำควำมสนใจของนกัเรียน 
สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และช่วยให้นกัเรียนได้เรียนรู้โดยกำร
ปฏิบตัิจริง

ดงันัน้ผู้วิจยัจงึสนใจท่ีจะสร้ำงแบบฝึกเสริมทกัษะภำษำองักฤษเร่ือง 
Food for us เพื่อน ำไปใช้สอนนกัเรียนชัน้ประถมศกึษำปีท่ี 3 โรงเรียน
อินทรัมพรรย์อนสุรณ์ 



วัตถุประสงค์การวิจัย

3.
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน
ของกลุ่มควบคุม

2.

1.
เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริม
ทักษะตามเกณฑ์ 80/80

4.
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน
ของกลุ่มทดลอง



สมมุติฐานของการวิจัย

1. แบบฝึกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลสัมฤทธิห์ลังเรียนของกลุ่มควบคุมสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุม่ทดลองสูงกว่ากลุม่ควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05



ขอบเขตการวิจัย

ประชากร
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่3

โรงเรียนอนิทรัมพรรย์อนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2562 มนัีกเรียนทั้งส้ิน 135 คน



ขอบเขตการวิจัย(ต่อ)

กลุ่ม
ตัวอย่าง

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2 
จ านวน 35 คนไดม้าโดยวธีิการสุ่ม
อยา่งง่ายดว้ยวธีิการจบัฉลากกลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/3 
จ านวน 32 คนไดม้าโดยวธีิการสุ่ม
อยา่งง่ายดว้ยวธีิการจบัฉลาก



ขอบเขตการวิจัย(ต่อ)

กลุ่ม
ตัวอย่าง

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/1  
และนกัเรียนชัน้ประถมศกึษำปีที่ 
3/4  ไดม้าโดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย
ดว้ยวิธีการจบัสลาก

กลุ่มหา
ประสิทธิภาพ



ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
• การสอนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ 
• การสอนแบบปกติตัวแปรต้น

• ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3ตัวแปรตาม



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.

• ไดแ้บบฝึกเสริมทกัษะภาษาองักฤษ เร่ือง Food 
for us. ท่ีมีประสิทธิภาพภาพตามเกณฑ ์
80/80

2.

• เพื่อยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษใหสู้งข้ึน



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง Food for us. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง Food for 
us. ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                
3. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง Food for us. ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง 
Food for us. จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 
ข้อ



วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง Food for us. 

วิเคราะห์มาตรฐาน ตวัช้ีวดั 

ศึกษาทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะ

ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

สร้างแบบฝึกเสริมทกัษะ 

น าแบบฝึกเสริมทกัษะท่ีสร้างข้ึนไปเสนอ
ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา

น าแบบฝึกเสริมทกัษะท่ีปรับปรุงแลว้ไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญ

จดัพิมพฉ์บบัสมบูรณ์



แผนการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับแบบฝึก

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 

วิเคราะห์มาตรฐาน ตวัช้ีวดั

ศึกษาทฤษฎี แนวคิด วิธีสอน

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 10 แผน

น าแผนท่ีสร้างข้ึนไปเสนอต่ออาจารยท่ี์
ปรึกษา

น าแผนการจดัการเรียนรู้และกิจกรรมท่ี
สร้างข้ึนไปเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ

วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ



แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 

ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และแนวคิดในการ
สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์
น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อ

ผูเ้ช่ียวชาญ
ผูว้ิจยัไดน้ าผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ

มาค านวณค่า IOC 

น าไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้น ป.4/2 (p , r)

น าแบบทดสอบท่ีเลือกไวไ้ปหาความ
เช่ือมัน่กบันกัเรียนชั้น ป.4/1 (Kr20) 

น าแบบทดสอบไปใชก้บักลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม



ผลการตรวจสอบ
แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง Food for us. 

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบฝึกเสริม
ทักษะ เร่ือง Food for us. พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญมี
ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของแบบฝึกเสริม
ทกัษะทุกเล่มอยูใ่นระดับ มากทีสุ่ด ( 𝑿= 4.64, 
S.D. = 0.29) เม่ือพิจารณาแต่ละเล่มพบวา่ ทุกเล่ม
มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
ยกเว้นเล่มที่ 2 ,4 มีระดับความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก



ผลการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรู้ควบคู่กบัแบบฝึกเสริมทกัษะ เร่ือง 
Food for us.พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อ
ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ควบคู่กบั
แบบฝึกเสริมทักษะทุกแผนอยูใ่นระดับ มากทีสุ่ด 
( 𝑿= 4.74, S.D. = 0.22) เม่ือพิจารณาแต่ละแผน
พบวา่ ทุกแผนมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากทีสุ่ด ยกเว้น แผนที่ 2 มีระดับความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก

แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้แบบฝึก



ผลการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ เร่ือง Food for us. พบวา่ 
ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติทุกแผนอยูใ่น
ระดับ มากทีสุ่ด ( 𝑿= 4.72, S.D. = 0.30) เม่ือ
พิจารณาแต่ละแผนพบวา่ ทุกแผนมีระดับความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ



ผลการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้ง (IOC) 
พบวา่ขอ้สอบมีคำ่ IOC มำกกวำ่ 0.5 
ขึน้ไป จ านวน 44 ขอ้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

น า 44 ขอ้ท่ีผา่นเกณฑไ์ปหาค่าความยากง่ายและ
อ านาจจ าแนกต่อไป



ผลการตรวจสอบ

เมื่อหาค่าความยากง่าย ( p ) ค่าอ านาจจ าแนก ( r ) 
พบว่ามขี้อสอบที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 41 ข้อ

ค่าความยากง่าย(p)และอ านาจจ าแนก(r)

คัดเลือกใหค้รอบคลุมทุกตัวชี้วัดจ านวน 30 ข้อ

หาค่าความเช่ือมั่น KR-20

ป.4/2



ผลการตรวจสอบ

การหาความเช่ือมั่น KR-20 ของข้อสอบวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Food for us.ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.79 แสดงว่าข้อสอบมคี่าความ
เชื่อมั่นสูง 

หาความเชื่อมั่น (Reliability)

ป.4/1



วิธีการด าเนินการวิจัย

1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
Food for us.

2. ด าเนินการทดลองกับกลุ่มทดลอง โดยใช้เนื้อหาเรื่อง Food for us.โดยมีขั้นตอน
การเรียนการสอน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นด าเนินการสอน 3) 
ขั้นสรุป

3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนกลุ่มทดลองด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มทดลอง



วิธีการด าเนินการวิจัย

1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
Food for us.

2. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เนื้อหาเรื่อง Food for us.โดยมีขั้นตอนการ
เรียนการสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นน าเสนอ 3) ขั้นฝึก 4) 
ขั้นใช้ภาษา 5) ขั้นสรุป

3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนกลุ่มทดลองด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มควบคุม



ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

• ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 โดยใช้ระยะเวลา 6 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง 



ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที1่ ผลการวเิคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ

1.

แบบรายบุคคลมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 
78.83/78.00

2.
แบบกลุ่มย่อยมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 
78.44/78.67

3.

แบบภาคสนามมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.03/80.10

สรุปได้ว่าประสิทธิภาพของ
แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง 
Food for us.มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80



ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที2่ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มทดลองพบวา่ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนมี ( 𝑿 = 13.06, S.D. = 1.99) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
โดยใชแ้บบฝึกมี ( 𝑿 = 24.89, S.D. = 2.96) เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งคะแนนก่อนและหลงัเรียน
พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05



ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที3่ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียนของกลุ่มควบคุม

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มควบคุมพบวา่ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนมี ( 𝑿 = 13.38, S.D. = 1.99) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
มี ( 𝑿 = 22.94, S.D. = 2.59) เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งคะแนนก่อนและหลงัเรียนพบวา่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มควบคุมหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05



ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที4่ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มทดลองมี ( 𝑿 = 24.89, S.D. = 2.96) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มควบคุมมี ( 𝑿 = 
22.94, S.D. = 2.59) จากการเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
มีค่า t-test = 2.857 ค่า sig = .006 แสดงวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05



สรุปผลการวิจัย
ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง Food for us. ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.03/80.10 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังเรียนสงูกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มควบคุมหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05



อภิปรายผลการวิจัย

ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะ เร่ือง Food for us.
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 80.03/80.10 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์80/80

ด้านการหา
ประสิทธิภาพของ

แบบฝึกเสริม
ทักษะ

เน่ืองมาจากแบบฝึกเสริมทกัษะมีองคป์ระกอบท่ีหลากหลาย ในดา้น การออกแบบ
นวตักรรม เน้ือหา ภาษา รูปภาพประกอบ การใชสี้ และการวดัผลประเมินผลท่ี
หลากหลาย ดึงดูดความสนใจ ท าใหเ้น้ือหาของบทเรียนมีความน่าสนใจ ง่ายต่อการท า
ความเขา้ใจ ตลอดจนค าแนะน าและขอ้เสนอแนะท่ีดีจากผูเ้ช่ียวชาญและนกัเรียน



อภิปรายผลการวิจัย(ต่อ)

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ระหวา่งการสอนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะกบั
การสอนแบบปกติ พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ี
เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่านักเรียนทีเ่รียนด้วยการสอน
แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05

ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน



อภิปรายผลการวิจัย(ต่อ)

สอดคล้องกบั

งานวิจยัของ สุพรรษา แกว้พร้ิง (2561)ไดท้  าการวิจยั
การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 
เร่ือง Part of speech ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ โดยใช้
แบบฝึกทกัษะกบัการสอนแบบปกติ

มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 78.00 / 84.75 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ 80/80

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนักเรียนทีไ่ด้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะมีคะแนน
เฉล่ียสูงกวา่นักเรียนทีไ่ด้รับการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05



ข้อเสนอแนะ

ควรท่ีจะเพิ่มเติมการศึกษาความพึง
พอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการสอนโดย
ใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ

ควรใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายไม่ซบัซอ้น เนน้
ใหน้กัเรียนเขา้ใจเร่ืองยากใหง่้ายข้ึน



ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการวิจยัเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ระหวา่งการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะกบัวิธีการสอนแบบ
อ่ืนๆ เช่น การสอนแบบกิจกรรมเป็นฐาน การสอนแบบ

ใชปั้ญหาเป็นฐาน หรือการสอนแบบโครงงาน

ควรศึกษาปัจจยัส าคญัอยา่งอ่ืนท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้ เช่น จ านวน
นกัเรียน บรรยากาศในการเรียน กิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย ส่ือประกอบการจดัการเรียนรู้



การค้นคว้าอิสระ

นำงสำวณฏัฐ์นรี  ละม้ำยแข


