
ที่ ตําแหน่ง ชื่อวิจัยในชั้นเรียน เผยแพร่
1 นางสาวธนภรณ์       ศิลาราช ครู ชํานาญการ ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษา เร่ืองแผนธุรกิจเบือ้งต้นโดยการศึกษาจากผู้ประกอบการ

2 นางสาวภคมน หวังวัฒนากูล ครู ชํานาญการ การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล (2204-2008) ของนักเรียนชั้นปีที ่2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ



3 นายไกรวัฒน์ บุญชัยสวัสด์ิ ครู ชํานาญการ
4 นางอัญชลี บุญก่อ ครู คศ.1 การศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมทีส่่งผลต่อการเรียนในรายวิชาภาคทฤษฎีของนักเรียนปวช.

1/1 สาขาการโรงแรมและปวช.1/1 สาขาการท่องเทีย่ว

5 นางสาวสมคิด หมั่นหาดี ครู คศ.1  การศึกษาการปรับพฤติกรรมการส่งการบ้านวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ของนักเรียน ปวส.1 
แผนกวิชาการบัญชี โดยการเสริมแรงทางบวก



6 นายสง่า คูคํา ครู คศ.1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทีม่ีต่อผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (3105-2007) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ระดับ ปวส.1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา



7 นางแอนนา ผลไสว ครู คศ.1 ความพึงพอใจในการนําเสนอคําศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์มือถือของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที ่2 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

8 นายนพรัตน์ กล่ินหอม ครู คศ.1 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในการไม่ส่งงาน
9 นายจารึก  จารุมิตร ครู คศ.1 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ตามชิ้นงานทีม่อบหมาย โดย

การจัดชุดการสอน

10 นางอารีรัตน์ เสียงเพราะ ครู คศ.1 การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เร่ือง สีและ
สัญลักษณ์เพือ่ความปลอดภัย ของ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที ่1/1 ทีส่อนโดย
ใช้ เกมส์



11 นายสุริยา  สวัสดินพรัตน์ ครู คศ.1 การแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานกลึงกลึงปอกขวา โดยใช้วิธีแบบเพือ่นช่วยเพือ่น 

รายงานผลวิจัยในชั้นเรียน 1/2562
ชื่อ - สกุล



12 นายปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง ครู คศ.1
13 นายชาตรี ม่วงเขาแดง ครู คศ.1 การศึกษาการปรับพฤติกรรมการจดแลคเชอร์วิชาแคลคูลัสพืน้ฐาน ของนักเรียน ปวส.1/1-4 

แผนกวิชาเทคนิคเคร่ืองกลโดยการใช้ การเสริมแรงทางบวก


14 นางสาวมณีรัตน์ บัวคํา ครู คศ.1 ศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ เร่ืองเขียนแบบ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบ Schematic ด้วยโปรแกรม Visio ของนักเรียน ปวช.1/1 แผนกวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์



15 ว่าที ่ร.ท.อรรถพันธ์ พงษาพันธ์ พนักงานราชการ (ครู) การเพิม่ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา ใบงานที ่3 เร่ืองเธอคิดฉันคิด ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปวช.3/1-2 แผนกวิชาช่างกลโรงงานเคร่ืองมือกล



16 นางสาวอรพินท์ อึ๊งเจริญ พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาการใช้เคร่ืองใช้สํานักงาน เร่ืองหลักการใช้เคร่ืองคํานวน
เลขของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชการบัญชี ชั้นปีที ่3/2

17 นางสาวบุษรินทร์ ร้อยแก้ว พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาชีวิตกับสังคมไทยเร่ืองสังคมและโครงสร้างทางสังคม
ของนักศึกษาชั้น ปวส.1 ทีส่อนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ



18 นางสาวปิน่มณี เจริญคลัง พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน โดยเน้นการปฏิบัติในรายวิชาการบัญชีต๋ัวเงิน ของ
นักเรียนระดับ ปวช.2 กลุ่ม 1 สาขาวิชาการบัญชี

19 นางประรินญา ว่องไว พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา การบัญชีเบือ้งต้น
 รหัสวิชา 20200-1002 ของนักเรียนชั้นปี ที ่1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ



20 นางสาวสมฤทัย บุญก่อ พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาการบัญชีเบือ้งต้น 1 เร่ือง การวิเคราะห์รายการค้า 
ของนักเรียนชั้นปวช. 1 ทีส่อนโดยใช้ การทําแบบทดสอบ



21 นางสาวศศิธร อมรพันธ์ พนักงานราชการ (ครู) การแก้ปัญหาทางการเรียน วิชาเคร่ืองรับวิทยุ นักเรียนแผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที ่2/1วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีการทดลองต่อ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จริง



22 นายจีราศักด์ิ วุฒิศรีศิริพร พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการวัดและทดสอบไดโอด
ให้พร้อมใช้งานนักเรียนปวช.1/3แผนกอิเล็กทรอนิกส์ทีส่อนโดยใช้ใบงาน



23 นางสาวเอ็นดู มังกรแสงแก้ว พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชามอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม การเดินสายไฟฟ้า
ภายในตู้ควบคุมเคร่ืองกลไฟฟ้า ของนักเรียน ปวส. 2/1 แผนกวิชาไฟฟ้ากําลังทีส่อนโดยใช้ใบ
งาน



24 นายนที ลอยเมฆ พนักงานราชการ (ครู) การปรับปรุงการเล่ือยชิ้นงานของนักเรียนในงานฝึกฝีมือ 1 ในนักเรียนแผนกช่างกลโรงงาน 

25 นางสาวชัญญาณ์ภัช  นาชัยทอง พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้น ปวส.1/1-2 แผนก
วิชาการจัดการโลจิสติกส์



26 นายวสันต์ อารีย์ พนักงานราชการ (ครู) การปรับพฤติกรรมนักเรียนเร่ืองการมาเรียนสายของนักเรียนระดับปวส.1 แผนกวิชาเคร่ืองกล

27 นางสาวกาญจนา ยอดศรีคํา พนักงานราชการ (ครู) การดึงดูดความสนใจของผู้เรียนโดยใช้ส่ือวิดิทัศน์ช่วยสอนในวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม ระดับ
 ปวช.1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน



28 นายอิสระพงศ์ มาพล พนักงานราชการ (ครู) การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้ ด้วยแอพพิเคชั่นฝึกทําข้อสอบใบขับขี่ ในรายวิชาการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ



29 นายณัฐพงษ์ ทรงอาจ พนักงานราชการ (ครู) การปรับพฤติกรรมนักเรียนเร่ืองการมาเรียนสายของนักเรียนระดับปวช.1 แผนกวิชาเคร่ืองกล 

30 นายธนกิจ มากมณี พนักงานราชการ (ครู) เร่ืองการแก้ปัญหาการขาดเรียนของนักศึกษาชั้น ปวช.1 วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

31 นางสาวพิมพิกา ยอดดี พนักงานราชการ (ครู) ความพึงพอใจของผู้เรียนในการทําแบบทดสอบ เร่ือง สัญลักษณ์มาตรฐาน DIN โดยใช้
แอพพลิเคชั่น Quizizz สําหรับนักเรียนชั้น ปวช.1/1 สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562



32 นางสุรีย์ หนองกก พนักงานราชการ (ครู) รายงานการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา งานบริการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
เร่ือง การประกอบเมนบอร์ด ของนักเรียน ปวส.2/1-2 สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่
สอนโดยใช้ใบงาน



33 นายเดชา เฉยพันธ์ พนักงานราชการ (ครู) ผลสัมฤทธิข์องการขาดการความเอาใจใส่ต่อการเรียนเร่ืองการต่อวงจรไฟฟ้า 



34 นายบอย โคตรภักดี พนักงานราชการ (ครู) การเปรียบเทียบผลสัมฤิทธิท์างการเรียน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ของนักเรียนขั้น ปวช.1 
แผนกวิฃาอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD)



35 นางวาสนา พานสุวรรณ พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เร่ืองพัฒนาการอาณาจักรอยุธยา



36 นายชโลมพร แน่นหนา พนักงานราชการ (ครู) การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการงานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน
37 นายมนูญ วินทะไชย พนักงานราชการ (ครู) การพัฒนาทักษะการเชื่อมโลหะ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช 1/1 สาขาวิชาโลหะการ ใน

รายวิชา งานเชื่อมโลหะเบือ้งต้น รหัสวิชา 2103-1001 โดยใช้ชุดฝึกทักษะงานเชื่อมอาร์
กด้วยลวดเชื่อมหุม้ฟล๊ักซ์



38 นางสาวนฤมล สง่าเพ็ชร์ พนักงานราชการ (ครู) การพัฒนาทักษะการสร้างแอพพลิเคชั่น ในรายวิชาการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา 1 
โดยใช้เทคนิคการสอนการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการใช้ส่ือ VDO แบบ
ออนไลน์เรียนรู้ด้วยตนเอง สําหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา



39 นางสาวกนกชญา ทองละมุล พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาเคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืมของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.1/1 สาขางานการโรงแรม



40 นายศักด์ิชัย ชุมไธสงค์ พนักงานราชการ (ครู) ศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาวงจรพัลส์และดิจิตอล เร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ลอจิกเกต ที่
เกี่ยวข้องของนักเรียนชั้น ปวช.2/1 แผนก เทคนิคคอมพิวเตอร์ ทีส่อนโดยใช้ใบงาน



41 นางสาวสุชัญญ์ญา นาชัยทอง พนักงานราชการ (ครู) การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด ของนักศึกษาชั้น
 ปวช.๒ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ



42 นางสาวสายฝน พยอม ครูพิเศษสอน การปรับพฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับความต้ังใจในการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ เพือ่พัฒนา
อาชีพช่างอุตสาหกรรม (2000-1302) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

43 นางสาวประภาภรณ์ วุฒิฐานจําเริญ ครูพิเศษสอน การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐานอาชีพ เร่ือง สมการเชิงเส้นสองตัว
แปร ของนักเรียนชั้นปวช. 1 ทีส่อนโดยใช้ วิธี STEM ศึกษา





44 นางสาวเทียนรุ่ง เรืองอิทธินันท์ ครูพิเศษสอน การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาการเขียนในชีวิตประจําวันระดับชั้นปวช.3/1 แผนก
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ



45 นางสาวอรวรรณ เกตุโชติ ครูพิเศษสอน การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/3-5 แผนกวิชาเคร่ืองกล เร่ืองการไม่ส่งงาน

46 นายยศภาดา ธันญาลิขิต ครูพิเศษสอน การปรับพฤติกรรมนักเรียนเร่ืองความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ปวช.1 แผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง
47 นางสาวสุรีย์ภรณ์ สุขธนารักษ์ ครูพิเศษสอน การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เร่ืองสารและ

สมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกการท่องเทีย่ว 1/1

48 นางสาวกาญจนา  อ่อนแสง ครูพิเศษสอน การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทยพืน้ฐาน เร่ือง การพูดส่ือสารในงานอาชีพ 
ของนักเรียนชั้นปวช. 1 ทีส่อนโดยใช้ การแสดงบทบาทสมมติ



49 นายพลวัฒน์ ไชยศรี ครูพิเศษสอน การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชากลศาสตร์วิศวกรรม รหัส 3100-0101 ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที1่ โดยการวัดผลประเมินผลด้วยข้อสอบปรนัยแบบ
เลือกตอบ

50 นางสาวเกศสุดา ศรแผลง ครูพิเศษสอน ศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น ของนักเรียน 
ระดับชั้นปวช.1/5 แผนกช่างไฟฟ้ากําลัง



51 นางสาวนภัสชญา คงการุณ ครูพิเศษสอน การแก้ปัญหาการขาดทักษะในการลับดอกสว่าน สําหรับนักศึกษา ปวช.3 แผนกวิชาช่างกล
โรงงาน โดยใช้ชุดสอนซ่อมเสริมส่ือ PowerPoint เร่ือง งานลับคมตัดดอกสว่าน ภาคเรียนที ่
1 ปีการศึกษา 2562



52 นางสุชีรา หะสิตะ ครูพิเศษสอน การปรับพฤติกรรมนักเรียนเร่ืองการมาเรียนสายของนักเรียน ระดับ ปวช.1/1 แผนกวิชาการ
บัญชี

53 นางสาวกัลยา ไชยวิเชียร์ ครูพิเศษสอน การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชา ศิลปะการขาย เร่ืองการพัฒนาพฤติกรรมการกล้า
แสดงออก โดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมุติของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการตลาด



54 นางสาวขวัญตา บุญประเสริฐ ครูพิเศษสอน การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน หน่วยที ่5 การเสนอขายและการสาธิต ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที ่3/1 โดยใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพือ่นช่วยเพือ่น (Peer–assisted Learning)



55 นายภานุมาศ พุมมา ครูพิเศษสอน
56 นางสาวอมรรัตน์ ไชยแก้ว ครูพิเศษสอน การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา เร่ืองการสร้างจดหมาย

เวียน โดยใช้ส่ือประสมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที ่๑ ห้อง ๒


57 นายพิพัฒน์พงษ์ มะลิวรรณ์ ครูพิเศษสอน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วยโปรแกรม Google Site เร่ืองการใช้
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพือ่งานอาชีพของนักเรียน นักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวช.1/1

58 นางสาวกรณ์กรวีร์ ศิริโชควีระ ครูพิเศษสอน การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบ ในการเรียนวิชา 
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 20700-1001 กรณีศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชั้นปีที ่1 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว สาขางานการท่องเทีย่ว



59 นายภัทรพล ธนตันยะกุล ครูพิเศษสอน การศึกษาผลการปรับรูปแบบการจัดโต๊ะเรียนเพือ่พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

60 นายวัชรพงษ์ ฤทธิป์ระเสริฐ ครูพิเศษสอน การปรับพฤติกรรมการเรียนวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า เร่ืองมัลติมิเตอร์โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
สําหรับนักศึกษาไฟฟ้ากําลังของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง

61 นายธีรศักด์ิ พล้ิงวงค์ ครูพิเศษสอน พฤติกรรมทางการเรียนภายหลังการวิจัยในชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน
และการส่งงานในรายวิชาดิจิตอลเบือ้งต้น

62 นายกฤษฎา กิ่งแสง ครูพิเศษสอน การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ในการไม่ส่งงาน / การบ้าน 

63 นางสาวอรปรียา สรรพมุข ครูพิเศษสอน การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยใช้ชิ้นงานฝึกวัดเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์เบือ้งต้น 



64 นายจักรรินทร์ ชูใหม่ ครูพิเศษสอน การพัฒนาผลสันฤทธิท์างการเรียนโดยใช้ส่ือการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) เร่ืองดิจิตอล
ลอจิกเกต The Development of Learning Achievement by Augmented Reality 
(AR) on Digital Logic Gate



65 นายฤทธิเกียรติ สุวรรณพันธ์ ครูพิเศษสอน การแก้ปัญหาพฤติกรรมการส่งงานตามกําหนดเวลาในรายวิชา พืน้ฐานการสร้างเว็บไซต์ โดย
ใช้ Google Classroom ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที ่2 แผนกวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์



66 นางสาวสุภาวดี สิริทรัพย์อาภา ครูพิเศษสอน การจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือวีดิทัศน์ เพือ่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ใน วิชาเคร่ืองมือกล
เบือ้งต้น เร่ืองการลับมีดกลึง ของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง



67 นางสาวปุณฌรัสมิ์ วรรธนรียชาติ ครูพิเศษสอน วิธีการจัดการเรียนรู้แบบการลงมือปฏิบัติ (Active Learning)เพือ่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา
ในวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้นเร่ืองงานเชื่อมไฟฟ้าของนักเรียน ปวช.1 แผนวิชาช่าง
ยนต์

68 นายยุทธศาสตร์ ทรงอาจ ครูพิเศษสอน การพัฒนาทักษะการใช้เคร่ืองมือช่างยนต์ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาเคร่ืองกล
69 นางสาวอุมาพร แม่นมั่น ครูพิเศษสอน การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขา

งานการโรงแรม โดยการใช้เสริมแรงทางบวกในการเรียนวิชาศิลปะการให้บริการใน
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว


