หัวข้ อ: ผู้บริหารกับยุทธศาสตร์ การบริหารงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดย คุณสมพงษ์ อัศตรกุล
(ในงานบรรยาย ที่จดั ขึ ้นที่โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561)
ปัญหาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยเป็ นปัญหาที่ทกุ รัฐบาลให้ ความสาคัญ มีการตังคณะท
้
างาน
ในการพยายามปฏิรูปการศึกษาแต่ผลที่ได้ กลับยังไม่สามารถทาให้ คณ
ุ ภาพการศึกษาของประเทศดีขึ ้นได้
บทความนี ้เขียนขึ ้นโดยเป็ นมุมมองทัศนะและแนวความคิดที่ได้ จากการบริหารและวางแนวนโยบายที่ชว่ ยพลิก
สถานการณ์จากโรงเรี ยนที่รอวันปิ ดกิจการมาเป็ นโรงเรี ยนที่มีจานวนผู้ปกครองที่ให้ ความสนใจเข้ าเรี ยน
มากกว่าที่นงั่ ที่สามารถรับได้ ผมมักจะบอกกับคนต่างรุ่นว่าเป็ นคนที่ทนั ยุค 2 ระบบการศึกษา เพราะผมเป็ น
นักเรี ยนในหลักสูตรก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรครัง้ ใหญ่ในปี พ.ศ. 2521 ที่มีการนาเนื ้อหาส่วนใหญ่
ของวิชาเรขาคณิต, เลขคณิต, ตรี โกณมิติ และพีชคณิตออกและนาเอาเนื ้อหาของระดับชันอุ
้ ดมศึกษาบางส่วน
ลงมาสอนในระดับชันมั
้ ธยมศึกษา แม้ นจนทุกวันนี ้ผมเองก็ยงั ไม่สามารถหาเหตุผลที่มาอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรในครัง้ นัน้ แต่ในมุมมองของผมแล้ วการเปลี่ยนแปลงในครัง้ นันคื
้ อต้ นเหตุของปัญหา
คุณภาพการศึกษาในปัจจุบนั หลายท่านที่ไม่ได้ เรี ยนในหลักสูตรดังกล่าวอาจจะสงสัยว่าอะไรคือเหตุผลที่ทาให้
ผมมีมมุ มองเช่นนัน้ ผมขออธิบายเพิ่มเติมดังนี ้
ประการที่หนึง่ การเรี ยนอย่างเข้ าใจต้ องเกิดจากกระบวนการคิดด้ วยตนเองซึง่ ต้ องอาศัยเวลา และไม่
ควรมีกรอบเวลามาจากัดเพราะผู้เรี ยนแต่ละคนมีพื ้นฐานที่แตกต่างกัน ดังนันหลั
้ กสูตรปัจจุบนั ที่มีเนื ้อหาสาระ
จานวนมากจึงไม่เอื ้ออานวยให้ นกั เรี ยนพัฒนาทักษะการคิด ต่างกับหลักสูตรในสมัยที่ผมเรี ยนที่มีเนื ้อหาน้ อย
เรื่ อง นักเรี ยนมีเวลาเรี ยนทาความเข้ าใจในแต่ละเรื่ องมากกว่า ในความจริงแล้ วพื ้นฐานของวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ในช่วงทศวรรษแทบจะไม่แตกต่างกัน การจัดเวลาให้ เหมาะสมเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่าง
แท้ จริงเป็ นประเด็นที่ควรหยิบยกขึ ้นมาพิจารณาอย่างจริ งจัง
ประการที่สอง ผมมองว่าวิชาเรขาคณิตเป็ นวิชาที่ปลูกฝังพื ้นฐานของความมีเหตุผล ในการพิสจู น์สตู รจะ
สามารถอ้ างอิงได้ จาก 3 หลักเท่านัน้ ได้ แก่ ทฤษฎีบท, สัจพจน์ และข้ อตกลง วิชานี ้เรี ยนตังแต่
้ ระดับชันม.ศ.1
้
(เทียบเท่าม.2 ในปัจจุบนั ) จนถึงระดับชัน้ ม.ศ.5 (เทียบเท่าม. 6 ในปัจจุบนั ) เป็ นการหล่อหลอมตัวตนให้ เป็ นผู้
มีหลักเหตุและผลซึง่ เป็ นคุณลักษณะพื ้นฐานที่พงึ มีในสังคมศิวิไลซ์
ในทัศนะของผมแล้ วปัญหาการศึกษาระดับชาติแบ่งเป็ น 3 ประเด็นสาคัญ ซึง่ ผมให้ น ้าหนักของปัญหา
แตกต่างกันดังนี ้
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1. ปัญหาหลักสูตร (60-70%)
2. ปัญหาบุคลกรทางการศึกษา (10-20%)
3. ปัญหาการประเมินวัดผล (10-20%)
1. ปัญหาหลักสูตร
ปัญหาหลักสูตรดังที่กล่าวมา หากเป้าหมายคือการสร้ างเด็กให้ มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ก็จาเป็ นต้ อง
ทบทวนปริมาณเนื ้อหาวิชาให้ เหมาะสมกับเวลา จัดลาดับความสาคัญของความรู้หรื อทักษะที่จาเป็ นต้ องรู้ก่อน
และสิ่งที่สามารถเรี ยนรู้ได้ ในภายหลัง
หลักสูตรในยุคของผม วิชาคณิตศาสตร์ จะเรี ยนกันเพียง 4 แขนง ได้ แก่ พีชคณิต, เรขาคณิต,
ตรี โกณมิติ และเลขคณิต เรี ยนอยูท่ งหมด
ั้
5 ปี ทาให้ มีเวลาศึกษาทาความเข้ าใจแต่ละเรื่ องมากกว่าที่เป็ นอยูใ่ น
ปัจจุบนั เมื่อพื ้นฐานดีในการเรี ยนต่อในระดับสูงจะสามารถเข้ าใจเนื ้อหาได้ ดียิ่งขึ ้น ผมไม่เห็นความจาเป็ นที่จะ
นาวิชาของระดับอุดมศึกษาในสมัยผมลงมาสอนในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาในปัจจุบนั ผมมองว่าการเรี ยนรู้อย่าง
ลึกซึ ้งดีกว่ารู้ทกุ เรื่ องแต่ไม่สามารถนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันหรื อนาไปสร้ างสรรค์นวตกรรมใหม่ๆได้ ทังนี
้ ้ทักษะ
การคิดวิเคราะห์สามารถพัฒนาขึ ้นมาได้ บนพื ้นฐานของความเป็ นคนช่างคิดช่างสงสัย วิชาเรขาคณิตเป็ นวิชาที่
ฝึ กให้ เกิดความสงสัยใคร่ ร้ ู ตัวอย่างเช่นการที่จะบอกว่า A = B ได้ จะต้ องมีการอ้ างอิงและการอ้ างอิงในวิชา
เรขาคณิตมาได้ จาก 3 หลักคือ สัจพจน์, ทฤษฎีบท และข้ อตกลงเท่านัน้ โดยนักเรี ยนจะต้ องนา 3 หลักไปใช้ ใน
การพิสจู น์และอธิบาย หากทาเป็ นประจาและสม่าเสมอจะเป็ นการปลูกฝังนิสยั ความเป็ นคนช่างสงสัยใคร่ร้ ูซงึ่
เป็ นลักษณะนิสยั ที่จะนาไปสู่การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราห์ ไอน์สไตน์เคยกล่าวว่า “ผมไม่ได้ มีสามารถพิเศษ
อะไรมากมายหรอก ผมมีแค่ความสงสัยใคร่ร้ ูมากกว่าคนอื่นๆเพียงเท่านันเอง”
้
จะเห็นว่าการวางหลักสูตรให้ ถกู ต้ องจะเป็ นการช่วยพัฒนาและสร้ างลักษณะนิสยั ที่ตรงตามความ
ต้ องการของตลาดงานในศตวรรษที่ 21
ผมจึงอยากให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทบทวนการวางหลักสูตรอย่างเร่งด่วนและจริงจัง ในการแก้ ไขหลักสูตรใช้
เวลาสันและไม่
้
ต้องอาศัยงบประมาณจานวนมาก ถ้ าทาได้ สาเร็จก็จะสามารถสร้ างเด็กที่มีทกั ษะการคิด
วิเคราะห์อย่างที่ต้องการได้
ในการปฏิรูปจะสาเร็จได้ ต้องสร้ างความเข้ าใจและเห็นตรงกันของคนในสังคม ผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย
การศึกษาอาจจะไม่เห็นผลในระยะเวลาอันสันและอาจจะไม่
้
สามารถเห็นได้ ในช่วงรัฐบาลหนึง่ ๆ ดังนันเมื
้ ่อคน
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ส่วนใหญ่เห็นพ้ องแล้ วไม่วา่ รัฐบาลจะเปลี่ยน ในการเดินหน้ านโยบายต้ องดาเนินต่อและทาอย่างต่อเนื่องจึงจะ
เห็นผลที่เป็ นรูปธรรม
ประการที่ 2 ปัญหาเรื่ องบุคลากรทางการศึกษาซึง่ เป็ นผลผลิตของหลักสูตรใหม่
ผมมองว่าทุกคนมีศกั ยภาพหากมีความตังใจแต่
้
ทกุ วันนี ้ผลการสอบของเด็กนักเรี ยนกลับไม่กระเตื ้องขึ ้น จาก
ข้ อมูล TDRI Factsheet 14: ค่า(แรง)ของครู อยู่ที่ผลของใคร?
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จะเห็นว่าผลการเรี ยนของนักเรี ยนไม่มีผลต่อการขึ ้นเงินเดือนของครู เมื่อไม่มีผลในการตังเป้
้ าหมายและความ
ทุม่ เทอย่างจริงจังเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายจึงเป็ นปัจจัยรอง และการพิจารณาในด้ านอื่นๆ อาทิ ทักษะการสอนซึง่
น่าประหลาดใจว่าดัชนีวดั ความสาเร็จมิใช่มาจากผลการเรี ยนของนักเรี ยนหรอกหรื อ และในด้ านจริ ยธรรมและ
ผลการปฏิบตั งิ านอื่นๆทีมีมากถึง 70% ผมมองว่าเป็ นช่องโหว่ให้ เกิดการเอื ้ออุปถัมภ์ที่ไม่เป็ นธรรม
ปัญหาคุณภาพของบุคลากรการศึกษา การจะกล่าวโทษไปที่ตวั บุคลากรคงไม่ถกู ต้ องนักเนื่องจาก
บุคลกรเหล่านี ้คือผลผลิตจากหลักสูตรที่เป็ นปัญหา ดังนันถ้
้ าไม่แก้ ไขหลักสูตรวงจรปั ญหาก็จะดาเนินต่อไป
เรื่ อยๆอย่างไม่มีวนั สิ ้นสุด
ประการที่ 3 การประเมินวัดผล
แน่นอนว่าเราไม่สามารถเห็นภาพตัวเองได้ หากไม่มีกระจกสะท้ อนเพื่อดูตวั เรา การมีผ้ ตู รวจสอบเพื่อ
ช่วยประเมินและแนะนาให้ เกิดการพัฒนาจึงเป็ นการสะท้ อนให้ เรามองเห็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่ควรปรับปรุง แต่จาก
ข้ อมูลของ TDRI: การศึกษาไทย….ไร้ ความรับผิดชอบ

จะเห็นว่าสัดส่วนโรงเรี ยนผ่านเกณฑ์ไม่สอดคล้ องกับผลคะแนนโอเนตของนักเรี ยน ในการวัดประเมินผลยัง
รวมไปถึงมาตรฐานข้ อสอบระดับชาติที่ต้องมีความน่าเชื่อถือและข้ อสอบเองต้ องมุง่ เน้ นให้ สอดรับกับ
แนวนโยบายที่ต้องการเพิ่มทักษะกระบวนการคิด PISA (Programme for International Student
Assessment) เป็ นตัวอย่างการทดสอบที่เน้ นนาความรู้ไปใช้ แก้ ปัญหาในชีวิตประจาวันและเป็ นการวาง
คุณลักษณะพื ้นฐานที่สาคัญสาหรับรองรับตลาดแรงงานแห่งศตวรรษที่ 21 ในมุมมองของผมแล้ วถ้ าต้ องการ
แก้ ปัญหาให้ เห็นผลในระยะสันก็
้ สามารถทาได้ โดยใช้ ข้อสอบเป็ นตัวนา กล่าวคือเปลี่ยนแปลงข้ อสอบนาไปก่อน
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แล้ วโรงเรี ยนต่างๆจะค่อยๆปรับการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ องกัน ทังนี
้ ท้ งนั
ั ้ นควรเพิ
้
่มความสาคัญของการสอบ
มาตรฐานระดับชาติให้ มีผลต่อการเรี ยนต่อในระดับชันถั
้ ดๆไปเพื่อให้ นกั เรี ยนและผู้ปกครองเกิดความตื่นตัว
และให้ ความสาคัญกับการสอบระดับชาติ
ผมเชื่อว่าทุกคนทราบและพยายามที่จะแก้ ปัญหาความล้ มเหลวทางการศึกษาดังจะเห็นได้ จากงบประมาณของ
กระทรวงศึกษาธิการที่เพิ่มขึ ้น จนปัจจุบนั สัดส่วนงบประมาณด้ านการศึกษาต่อGDP อยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 4
โดยแต่ละปี งบประมาณรวมของไทยลงไปที่ด้านการศึกษาอยูท่ ี่ ประมาณร้ อยละ 20 ซึ่งสูงกว่าหลายประเทศใน
ภูมิภาคนี ้ และงบประมาณด้ านการศึกษาต่อ GDP ใกล้ เคียงกับประเทศญี่ปนุ่ และสิงคโปร์ แสดงให้ เห็นว่า
ไม่ใช่ปัญหาที่ตวั เงินแต่เป็ นปั ญหาจากอย่างอื่น รัฐควรจะให้ ความสาคัญกับการแก้ ปัญหานัน่ คือหลักสูตร และ
หาวิธีการที่ถกู ต้ องที่จะเดินไปสูเ่ ป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ ความอยู่รอดของโรงเรี ยนเอกชน
ในหลักการของการตลาดแล้ วโรงเรี ยนคงทราบกันดีอยูแ่ ล้ วว่าสินค้ าหรื อบริ การที่มีอยู่คืออะไร ผู้ซื ้อ
บริการคือผู้ปกครองนันมี
้ ความต้ องการใด ความต้ องการที่สามารถวัดผลได้ ชดั เจนคือการที่บตุ รหลานสามารถ
สอบเข้ าเรี ยนต่อยังโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยที่หวังได้ หากโรงเรี ยนสามารถตอบโจทย์ความต้ องการนี ้ได้ แล้ ว ผู้
ซื ้อบริการย่อมเกิดความเชื่อมัน่ และยังเป็ นประชาสัมพันธ์โฆษณาให้ โรงเรี ยนอีกช่องทางหนึง่ ผมเองในฐานะ
ผู้บริหารโรงเรี ยนจะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่เกิดขึ ้นจริงเป็ นกรณีศกึ ษาที่หวังว่าจะเกิดประโยชน์กบั
โรงเรี ยนอื่นๆ ท้ าวความถึงจุดเริ่มต้ น คณะเพื่อนและผมอยูใ่ นแวดวงธุรกิจ และทางานด้ านการเมืองระยะหนึง่
ทุกคนไม่ได้ มีพื ้นภูมิหลังด้ านการศึกษา ในขณะนันหนึ
้ ง่ ในคณะเพื่อนมีความสนใจงานด้ านการศึกษาก็ได้
ชักชวนเพื่อนๆให้ มาลงทุนซื ้อกิจการโรงเรี ยน ในช่วงที่โรงเรี ยนประสบปัญหานักเรี ยนจานวนลดลงเรื่ อยๆ ทาง
กลุม่ จึงส่งผมเข้ ามาช่วยบริหาร ผมและผู้บริหารอีกท่านได้ ร่วมกันวางเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์ตลาดการศึกษา
ในละแวกนัน้ คือการตังเป้
้ าให้ นกั เรี ยนสามารถสอบเข้ าโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการในสัดส่วนที่
เพิ่มขึ ้น เมื่อวางเป้าหมายแล้ วผมก็มาพิจารณาต่อว่าเราจะชูวิชาใดที่จะฉีกตัวเราเองให้ โดดเด่นขึ ้นมาได้ จาก
ข้ อมูลและความเห็นของผมก็พบว่าควรจะมุง่ พัฒนาวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยเหตุผล 2 ประการคือ หนึง่ เป็ นวิชาที่
นักเรี ยนไทยทาคะแนนได้ ในระดับต่าซึง่ ถ้ าทาได้ ดีก็จะทาให้ โรงเรี ยนเริ่มมีจดุ เด่นที่แตกต่างจากที่อื่น ข้ อที่สอง
คณะเพื่อนและผมมีพื ้นหลังทางด้ านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ วิชาแข็งคือวิชาคณิตศาสตร์ ด้ วยเหตุผลสอง
ประการจึงเชื่อว่าจะทาสาเร็จได้ ไม่ยาก ผมได้ ลงมือสอนด้ วยตนเองถึง 3 ปี โดยใช้ วิธีการสอนแบบที่คณ
ุ ครูทกุ
ท่านทากันปรากฎว่าผลก็ดีขึ ้นบ้ าง คือเด็กสอบได้ ที่1-3 ของการสอบเข้ าแข่งขันม.1 ไม่วา่ จะเป็ นโรงเรี ยนเตรี ยม
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อุดมศึกษาพัฒนาการและโรงเรี ยนบดินทรเดชา แต่ภาพรวมยังไม่ดีขึ ้นเท่าที่ควร เด็กส่วนใหญ่ยงั ทาได้ ไม่ดี ผม
จึงกลับมาทบทวนวิธีการว่ามีความผิดพลาดตรงไหน ข้ อดีของการลงมือปฏิบตั เิ องทาให้ ผมเห็นและเข้ าใจ
ปัญหาได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น ผมพบว่าเด็กแต่ละคนมีความรู้ตดิ ตัวมาไม่เท่ากัน ระยะเวลาในการทาความเข้ าใจใน
เนื ้อหาเดียวกันก็แตกต่างกัน ทาให้ ผมเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนตามศักยภาพของตนเอง
Individualized teaching method และผมพยายามไม่สร้ างข้ อจากัดเวลาคือปล่อยให้ เด็กๆเป็ นอิสระและไม่
สร้ างภาวะกดดันอันเป็ นการปิ ดกันกระบวนการเรี
้
ยนรู้ วิธีการผมมีความแปลกและแตกต่างทาให้ ได้ รับเสียง
ต่อต้ านทังภายนอกและภายในแต่
้
ผมมีความเชื่อมัน่ ในวิธีการดังกล่าวผมจึงเดินหน้ าต่อ สิ่งที่ผมต้ องการจะสื่อ
กับผู้อ่านคือเมื่อเราเชื่อมัน่ ในแนวทางและมุง่ มัน่ ตังใจที
้ ่จะพัฒนาให้ ดีแล้ วไม่ควรไขว่เขว้ เพราะทุกอย่างคือการ
เรี ยนรู้ ผมใช้ ผลลัพธ์ (Outcome)ที่ได้ เป็ นตัวติดสิน ถ้ าไม่มีผลมันคงเป็ นการยากที่จะสรุปว่าแนวคิดนี ้ใช้ ได้ หรื อ
ไม่ได้ จากการเปลี่ยนแปลงและทดลองทาในวิชาเดียวคือวิชาคณิตศาสตร์ สง่ ผลให้ ระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรี ยนดีขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ในส่วนรายละเอียดวิธีการถ้ ามีผ้ สู นใจ ในบทความครัง้ ถัดไปผมจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ ผ้ อู า่ น
ได้ เข้ าใจมากขึ ้น
เมื่อพูดถึงความอยูร่ อดของโรงเรี ยนเอกชน สิ่งที่โรงเรี ยนต้ องทาคือต้ องสามารถสร้ างคุณภาพทางวิชา
ให้ สงู กว่าอย่างเห็นชัดเจนกับโรงเรี ยนในละแวกเดียวกันโดยเฉพาะโรงเรี ยนรัฐ และควรจะมุง่ เน้ นแก้ ปัญหาการ
ดึงตัวบุคลกรจากภาครัฐด้ วยการลดความเหลื่อมล ้าของรายได้ และสวัสดิการ เพราะการเปลี่ ยนแปลงครูผ้ สู อน
จะทาให้ ขาดความต่อเนื่องในการดาเนินงานตามแผนที่วางไว้ ปัญหานี ้เป็ นปัญหาใหญ่ที่โรงเรี ยนเอกชนต้ อง
จับมือร่วมกันในการนาเข้ าหารื อกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ ได้ ทางออกที่เหมาะสม

6

แหล่งข้ อมูลอ้ างอิงจาก โครงการจัดตังสถาบั
้
นวิจยั ระบบการเรี ยนรู้ ทีดีอาร์ ไอ: การขยายผลโรงเรี ยน
คุณภาพดีสรู่ ะบบการศึกษาที่ดีกว่า

ครูลาออก

เริ่ม
ทางานได้

แย่งครู
ฝึ กครู
ใหม่

แย่งเด็ก

โรงเรี ยนเอกชนนับเป็ นกาลังสาคัญในการสร้ างคนที่มีคณ
ุ ภาพ รัฐควรมีความชัดเจนและแสดงความ
จริงใจที่จะสนับสนุนให้ เอกชนสามารถทางานได้ การรักษาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนด้ วยกล
ไกลทางการตลาดเองก็จะเป็ นตัวคัดกรองคุณภาพโรงเรี ยนเอกชน หากโรงเรี ยนเอกชนใดไม่สามารถรักษา
คุณภาพทางการศึกษาจานวนผู้สนใจให้ บตุ รหลานเข้ าเรี ยนย่อมลดน้ อยลงและไม่สามารถอยูไ่ ด้ ในที่สดุ แต่
ปัญหาความเหลื่อมล ้าของสวัสดิการกลับเป็ นปัจจัยที่ทาให้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชน
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ทาได้ ไม่เต็มที่เพราะคุณครูที่พอจะเริ่มทางานได้ กลับลาออกไปสอบบรรจุ ปัญหานี ้รัฐควรจะใส่ใจและให้ ความ
ช่วยเหลือเว้ นเสียแต่รัฐเองมีแผนที่จะให้ โรงเรี ยนเป็ นโรงเรี ยนของรัฐทังหมด
้
ผมมองว่าการขยายจานวน
โรงเรี ยนเอกชนที่มีคณ
ุ ภาพกลับจะเป็ นการช่วยลดค่าใช้ จ่ายของรัฐ “ได้ คณ
ุ ภาพ ประหยัดงบประมาณ” จึงควร
สนับสนุนโรงเรี ยนเอกชนคุณภาพดีให้ มีจานวนเพิ่มมากขึ ้น
ผมมีความเชื่อมัน่ ว่าโรงเรี ยนเอกชนสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ ้นได้ หากมีการวางเป้าหมาย
ที่ถกู แนวทางวิธีการที่แตกต่างไปจากกรอบวิธีการเดิม ถ้ าทาอย่างถูกวิธีก็จะได้ งานที่มีคณ
ุ ภาพ และเห็น
ผลสาเร็จได้ ในเวลาอันสัน้
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