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บทคัดย่อ 

งานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเส่ียงในการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัส COVID-19 กรณีศึกษา บริษทั เอเวอร่ี เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จ ากดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อความเส่ียงในการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในช่วงการเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19  

โดยท าการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัความเส่ียงต่างๆและน าหลกัทฤษฏีการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) มาประยกุตใ์ช้

และไดจ้ดัท าแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของบริษทักรณีศึกษา เพื่อใช้

เป็นแนวทางให้องค์กรมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข เพื่อลดความเส่ียงและขอ้ผิดพลาดท่ีอาจ

เกิดขึ้น การด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีด าเนินการศึกษาโดยการส ารวจโดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อศึกษาถึงภาพรวมและการด าเนินการการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในช่วงการเกิดการ

แพร่ระบาดของเ ช้ือไวรัส COVID-19 โดยเป็นแบบสอบถามท่ีใช้กับบุคคลากรในแผนก Logistics and Supply Chain 

Management  

ผลการศึกษาท าให้ทราบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเส่ียงในการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เม่ือท าการพิจารณาใน

แต่ละปัจจยัท่ีรวมทั้งปัจจยัหลกัและปัจจยัรองแลว้ ปัจจยัท่ีบุคลากรผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานน้ี

หรือทางผูบ้ริหารเองควรให้ความส าคญัและมีมาตรการควบคุมมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นผูจ้ดัหา (Supplier) เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีมี

ระดบัความเส่ียงท่ีสูงท่ีสุด 

1.บทน า (Introduction) 

บริษทั เอเวอร่ี เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จ ากดั ก่อตั้งขึ้นเม่ือเดือนมิถุนายนปี พ.ศ.2478 โดย อาร์. สแตนตนั เอเวอร่ี 

ผูพ้ฒันากระดาษสต๊ิกเกอร์ส าหรับพิมพ์ฉลากและเคร่ืองท าฉลากขึ้นเป็นคร้ังแรกของโลก ก่อตั้งบริษทัท่ีมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ดว้ยการคิดคน้เทคโนโลยีการผลิตสต๊ิกเกอร์ให้เหมาะกบัการใชง้านของผูบ้ริโภค ธุรกิจไดเ้จริญเติบโต

และขยายเขา้สู่ภาคพ้ืนยโุรปและเอเชียแปซิฟิก ซ่ึงปัจจุบนับริษทัเอเวอร่ีมีสาขาอยูก่ว่า 90 ประเทศทัว่โลก จากการเกิดวิกฤตการณ์

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท าให้ธุรกิจโลจิสติกส์ไดรั้บผลกระทบตามไปดว้ย ซ่ึงส่ิงส าคญั คือ การรอคอยวตัถุดิบ

จากผูจ้ดัหารายอื่นๆในต่างประเทศ เน่ืองจากบริษทักรณีศึกษาเป็นบริษทัต่างชาติ สัญชาติอเมริกนั ผูจ้ดัหาส่วนใหญ่จึงเป็นผู ้

จดัหาท่ีอยู่ต่างประเทศ ในกรณีท่ีบางประเทศไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 เป็นอย่างมาก จึง

ส่งผลให้การจดัหาหรือการขนส่งวตัถุเกิดการล่าช้า ท าให้การจดัการโลจิสติกส์ของบริษทัไดรั้บผลกระทบตามไปดว้ย ดงันั้น 



ผูด้  าเนินการวิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความเส่ียงของการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ของบริษทัดงักล่าว เพื่อท าการประเมินถึงปัจจยัต่างๆว่ามีความเส่ียงมากหรือนอ้ยเพียงใด เพื่อท่ีจะสามารถท าการปรับปรุงและ

แกไ้ข เพ่ือให้การจดัการโลจิสติกส์ของบริษทัมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

2.ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 

เอกสารและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเส่ียงในการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในช่วง

วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 กรณีศึกษา บริษทั เอเวอร่ี เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จ ากดั ผูวิ้จยัได้

ด าเนินการศึกษา คน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนการรวบรวมเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาสรุปและวิเคราะห์ผล อนั

ไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบัโลจิสติกส์ แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการโซ่อุปทาน แนวคดิการจดัการความเส่ียงในโซ่อุปทาน 

แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 และสุดทา้ยงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

รุธิร์ พนมยงค ์(2563) ไดท้  าการศึกษาว่าส่ิงส าคญัท่ีสุดในการบริหารจดัการโซ่อุปทานในช่วงเวลาวิกฤติการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 เช่นน้ี จะตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัประสิทธิภาพของระบบโซ่อุปทานท่ียงัคงสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยู่ ซ่ึงความตอ้งการในช่วงวิกฤตน้ีจะมีการเปล่ียนแปลงค่อนขา้งท่ีจะรวดเร็วมากและน าไปสู่การ

กกัตุนสินคา้ตามมาส่งผลให้สินคา้ขาดตลาด โดยแนวคดิหน่ึงท่ีจะมาช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นน้ีไดค้ือ ความสามารถในการ

ตอบสนอง ซ่ึงเป็นหวัใจของการบริหารระบบโซ่อปุทานตามหลกัการแลว้ระบบโซ่อุปทานจะมีเป้าหมายหลกัเพื่อลดค่าใชจ้่าย

และจดัเตรียมสินคา้ให้พอดีหรือใกลเ้คียงกบัความตอ้งการท่ีเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

ธนนัธร มหาพรประจกัษ ์(2563) ศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลใหท้ัว่โลกตอ้ง

ออกมาตรการปิดประเทศ ท าให้การส่งออกสินคา้ท่ีถือว่าเป็นแรงขบัเคล่ือนหลกัของเศรษฐกิจไทยไดรั้บผลกระทบตามไปดว้ย 

ผูเ้ช่ียวชาญในหลายวงการทั้งภาคธุรกิจและแวดวงวิชาการต่างมองว่า การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะเป็นบททดสอบ

ส าคญัต่อกระแสโลกาภิวตัน์ของเศรษฐกิจโลก (Globalization)  

การทวนกระแสโลกาภิวตัน์ หรือ Deglobalization ไม่ไดเ้ป็นเร่ืองใหม่ท่ีเขา้มาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แต่

เป็นพฒันาการทางเศรษฐกิจการเมืองท่ีเร่ิมตน้มาระยะหน่ึงท่ีผา่นมากระแสโลกาภิวตัน์ท าให้ตลาดการคา้ระหว่างประเทศเติบโต

มาก เน่ืองจากผูผ้ลิตสามารถใชป้ระโยชน์จากการแบ่งการผลิตระหว่างประเทศ โดยสร้างระบบห่วงโซ่การผลิตท่ีกระจายอยูใ่น

หลายประเทศ  

 

 

 

 

 



3.วิธีการวิจัย (Research Methodology) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั 

 

ผูด้  าเนินการวิจยัไดก้ าหนดวิธีการศึกษา โดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานวิจยั 

โดยผูวิ้จยัไดก้ าหนดขั้นตอนการวิจยั ประกอบไปดว้ย ขั้นตอนการศึกษา วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง และ

วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล  

ก าหนดปัญหาและขอบเขตของปัญหา 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง 

สร้างแบบสอบถาม 

เก็บรวบรวมขอ้มูล 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปผลขอ้มูล 

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการจดัการโลจิสติกส์และ

โซ่อุปทานบริษทั เอเวอร่ี เดนนิสสัน (ประเทศไทย) 

จ ากดั 

สังเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรมและ

สอบถามบุคลากรผูท่ี้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 

ส่งแบบสอบถามใหก้ลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด ติดตาม

ผลและท าการตรวจสอบความเรียบร้อยของ

แบบสอบถาม 

ประเมินความเส่ียงและปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลกระทบ โดย

การท าแบบประเมินความเส่ียง 

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยจดัล าดบั

ความส าคญัของแต่ละปัจจยัและเสนอแนะแนวทาง 



การด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีด าเนินการศึกษาโดยการส ารวจโดยใช้

แบบสอบถาม ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขั้นตอนในการด าเนินการศึกษาตามล าดบั ดงัน้ี  

1.ผูวิ้จยัทบทวนวรรณกรรม ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาจากต ารา วารสาร เอกสารและบทความ

ทางวิชาการ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางการท าวิจยัเชิงคุณภาพ  รวมไปถึงการจดัการโลจิสติกส์และโซ่

อุปทานในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

2. มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด

กรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม 

3. น าแบบแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ โครงสร้างค าถาม 

การใชภ้าษาและความครอบคลุมในเน้ือหาสาระ แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

4.น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปเก็บขอ้มูลในการวิจยั 

ขั้นตอนการด าเนินงานสามารถสรุปได ้ดงัน้ี เร่ิมจากการศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในบริษทักรณีศึกษาและหาปัจจยัท่ีส่งผล

กระทบต่อการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภายในบริษทั จากการเก็บขอ้มูลจากการใชแ้บบสอบถามกบับุคคลากรในแผนก 

น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ปัญหาและปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเส่ียงหรือผลกระทบ หลังจากนั้ นน าปัจจัยท่ีได้มาท าเป็น

แบบสอบถามเพื่อประเมินความเส่ียงและท าการสรุปผลว่าอะไรท่ีเป็นความเส่ียงหรือส่งผลกระทบมากท่ีสุด เพื่อน ามาแกไ้ขและ

ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงขึ้น 

4.ผลการศึกษา (Research Finding) 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นผลมาจากการประเมินความเส่ียง เพื่อหาความส าคญัเชิงเปรียบเทียบของ

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความเส่ียงในการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยการใชแ้บบประเมินความเส่ียง (Risk Evaluation) 

และใชก้ารประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  ไดผ้ลดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัความเส่ียงปัจจยัหลกั 

ปัจจยัความเส่ียงหลกั ระดบัความ
เส่ียง 

หลกัเกณฑร์ะดบัความ
เส่ียง 

แผนควบคุมความเส่ียง 

1.ปั จ จั ย ด้ า น ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ภ า ย น อก 
(Environments) 

18 ตอ้งมีมาตรการ
ควบคุม 

อบรมพนักงานหรือมีแผนจัดเตรียม
รับมือกับการเปล่ียนแปลงของภยัพิบัติ
ต่างๆ 

2.ปัจจยัดา้นผูจ้ดัหา (Supplier) 21.5 ตอ้งมีมาตรการ
ควบคุม 

ควรมีการส ารองผูจ้ดัหาไว ้อาจจะเป็นผู ้
จดัหาภายในประเทศท่ีมีความสามารถใน
การจดัหาวตัถุดิบไดเ้หมือนกนั 



3.ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) 13.2 ตอ้งเฝ้าระวงั มีการวางแผนการท างาน รวมไปถึงการ
ปรับปรุงแผนงานในแต่ละเดือน เพื่อ
อพัเดทการท างานแบบ Real Time 

4.ปัจจยัดา้นลูกคา้ (Customer) 16 ตอ้งมีมาตรการ
ควบคุม 

มีการพยากรณ์หรือตรวจสอบความ
ตอ้งการของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ 

5.ปั จ จัยด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) 

12.54 ตอ้งเฝ้าระวงั มีการตรวจสอบการท างานของระบบ
อยา่งสม ่าเสมอโดยบุคลากรดา้นไอทีของ
บริษทั เพื่อลดขอ้ผิดพลาดใรกระบวนการ
ท างาน 

  

ตารางท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจยัความเส่ียงหลกั จากการใช้เมทริกซ์โอกาสในการเกิดและผลกระทบของความ

เส่ียงโซ่อุปทาน พบว่าระดบัความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นอยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์ตอ้งมีมาตรการควบคุมและเกณฑท่ี์ตอ้งมีการเฝ้าระวงั 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจยัความเส่ียงปัจจยัรอง 

ปัจจยัความเส่ียงรอง ระดบัความเส่ียง หลกัเกณฑร์ะดบัความ
เส่ียง 

แผนควบคุมความเส่ียง 

1.เ ค ร่ื อ ง จัก ร และก า ลั ง ก า รผ ลิต 
(Capacity) 

12.4 ตอ้งเฝ้าระวงั มี ก ารวางแผนการผ ลิตรวมไปถึง
แผนการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรท่ีถูกวิธี 

2.ปัจจยัดา้นคุณภาพ (Quality Factor) 12 ตอ้งเฝ้าระวงั มีมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบ
คุณภาพวัตถุดิบหรือช้ินงาน เพ่ือลด
ความผิดพลาด 

3.ขั้ น ต อ น ก า ร ท า ง า น ท่ี ข า ด
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ( Inefficient in 
Workflow) 

11.48 ตอ้งเฝ้าระวงั มีการฝึกอบรมพนักงานในบริษทัเพื่อ
พฒันาการท างานให้มีความช านาญและ
เป็นมืออาชีพมากย่ิงขึ้น 

4.การขน ส่ งล่ า ช้ า  (Transportation 
Delayed) 

10 ตอ้งเฝ้าระวงั มีการอบรมพนักงานขนส่ง รวมถึง
ตรวจสอบความพร้อมของร่างกายก่อน
ท าการขนส่งสินคา้ เพื่อลดขอ้ผิดพลาด
และอุบติัเหตุ 

5.ค ว ามถู ก ต้อ ง ของข้อมู ล  ( Data 
Accuracy) 

9.8 ความเส่ียงท่ียอมรับได ้ มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 
ก่อนท าการป้อนข้อมูลเข้า และมีการ
อพัเดตขอ้มูลสารสนเทศอยา่งถูกตอ้ง 

 



ตารางท่ี 2 เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัความเส่ียงปัจจยัรอง จากการใชเ้มทริกซ์โอกาสในการเกิดและผลกระทบของความ

เส่ียงโซ่อุปทาน โดยคดัเลือกมา 5 ปัจจยัความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียงสูงท่ีสุด ตามล าดบั พบว่า มีระดบัความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นอยูใ่น

หลกัเกณฑต์อ้งเฝ้าระวงัและเป็นความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได ้

ตารางท่ี 3 ตารางบ่งช้ีความเส่ียงของปัจจยัหลกัและปัจจยัรอง 

แผนภูมิขอบข่ายปัจจยัความเส่ียงของโซ่อุปทานปัจจยัหลกัและปัจจยัรอง 
ระดบัความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

5.มากท่ีสุด      

4.มาก      

3.ปานกลาง      

2. นอ้ย      

1.นอ้ยมาก      
โอกาสเกิดของความเส่ียง 1.นอ้ยมาก 2.นอ้ย 3.ปานกลาง 4.มาก 5.มากท่ีสุด 

 

หมายเหตุ*                          ปัจจยัเส่ียงหลกั                                         ปัจจยัเส่ียงรอง 

  

ตารางท่ี 3 เป็นการระบุความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัหลกัและปัจจยัรองท่ีไดท้  าการศึกษามา โดย

เป็นการระบุให้ทราบว่า ปัจจยัใดอยู่ในความเส่ียงระดบัใดหรือควรมีการจดัการความเส่ียงต่อปัจจยันั้นๆอยา่งไร เพ่ือควบคุมให้

เกิดขอ้ผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด 

5.อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย (Discussion and Conclusion) 

จากการศึกษา สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี ผลจากการสรุปการล าดบัความส าคญัโดยรวม ท าให้ทราบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความเส่ียงในการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เม่ือท าการพิจารณาในแต่ละปัจจยัท่ีรวมทั้งปัจจยัหลกัและปัจจยัรอง โดยการ

น าแบบประเมินความเส่ียง (Risk Evaluation) และการใช้การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) มาใช้เพื่อเปรียบเทียบ

องคป์ระกอบและปัจจยัต่างๆ เพ่ือหาล าดบัความส าคญัว่าปัจจยัใดนั้นท่ีสมควรไดรั้บการเฝ้าระวงัหรือการแกไ้ขมากท่ีสุด นัน่คือ 

ปัจจยัดา้นผูจ้ดัหา (Supplier)  
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6.กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดอ้ย่างสมบูรณ์ดว้ยความอนุเคราะห์และความกรุณาอย่างย่ิงจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ดร.จุฑา
ทิพย ์สุรารักษ์ ท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษา ค าแนะน า แนวทางท่ีถูกตอ้ง วิธีการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่างๆท่ีเกิดขึ้น ทั้งใจใส่คอยดูแล
และติดตามความคืบหน้าของงานวิจยัอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงส่งผลให้งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุลวงไปไดด้ว้ยความเรียบร้อย ขา้พเจา้
รู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาท่ีสละเวลาของอาจารยเ์ป็นอยา่งย่ิง จึงกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ณ ท่ีน้ีอยา่งใจจริง 

ขอขอบคุณ บริษทั เอเวอร่ี เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทักรณีศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ไปศึกษา

การปฏิบติังาน และขอขอบพระคุณบุคลากรในแผนก Logistics ส าหรับการให้ค  าแนะน าต่างๆ เอ้ือเฟ้ือขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ใน

การท าการวิจยัฉบบัน้ี มีน ้าใจ ช่วยเหลือ ให้ก าลงัใจและสนบัสนุนขา้พเจา้ตลอดระยะเวลาการฝึกสหกิจ 

ผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างย่ิงว่า งานวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้สนใจ เพ่ือน าไปศึกษาต่อหรือประยุกตใ์ชใ้นการ

ท างาน หากมีขอ้ผิดพลาดประการใด ผูวิ้จยัขออภยัเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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