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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน (ฟิสิกส์ 2) เรื่อง คลื่นกล 2) เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
(ฟิสิกส์ 2) เรื่อง คลื่นกล 3) เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน (ฟิสิกส์ 2) เรื่อง คลื่นกล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 โรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2551 จ านวน 45 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน (One – 
Group Pretest – Posttest Design) เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน แบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ขอ้ ที่มีคา่ความเช่ือมั่น 0.95 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.36 
ถึง 0.79 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.43 ถึง 0.86         2) บทเรียนออนไลน ์เรื่อง คลื่นกล 3) แบบวัดความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (ฟิสิกส์ 2) เรื่อง คลื่นกล และสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)         สถิติเพ่ือทดสอบค่าที (t - test) ผลการวิจัย
พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (ฟิสิกส์ 2) เรื่อง คลื่นกล บนเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต มีค่า 
E – CAI = 83.14 อยู่ในระดับพอใช้ ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (ฟิสิกส์ 2) เรื่อง 
คลื่นกล บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีค่า E.I. = 0.67  และระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (ฟิสิกส์ 20 เรื่อง คลื่นกล บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับดีมาก 
 
ค าส าคัญ : บทเรียนออนไลน์   คลื่นกล   ฟิสิกส์ 2 
 



 

 

Abstract 
  The aims of this research are to (1) Development and efficiency of the Online Based learning in Basic 
Science of the Subject “Mechanical wave”. (2) Effectiveness Index of the Online Based learning in Basic 
Science of the Subject “Mechanical wave”. (3) A study effective component of the Online Based learning in 
Basic Science of the Subject “Mechanical wave”. The participants are selected by using Purposive Sampling 
approach and One Group Pretest and Posttest design. The data collection in the study consists of (1)  the Online 
Based learning in Basic Science of the Subject “Mechanical wave”. (2) educational achievement test consisting 
of 30 question with four selective choices and (3) question effective component towards of the Online Based 
learning in Basic Science of the Subject “Mechanical wave”. The reliable number is 0.95. The difficulty level is 
0.6 – 0.79. The statistical tools, Average Number (X) and Standard Deviation (SD.) are used to find T value. 
The results indicate that the efficiency of the lesion are E – CAI = 83.14 , the effectiveness index (E.I.) = 0.67 
and effective component of the Online Based learning in Basic Science of the Subject “Mechanical wave” has a 
good efficiency.  
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บทน า 
 โลกแห่งความเป็นจริงในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบเดมิไปมาก ไม่ว่าจะเป็นสภาวะทางสังคม 
การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนวิธีการและแนวทางในการเรียนรู้ของมนุษย์ ปัจจุบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามบีทบาทตอ่การด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก นบัได้ว่าเป็นยุคสังคมข้อมูล
ข่าวสาร โลกไม่มีพรมแดน สังคมมนุษย์เป็นแบบหมู่บ้านโลก มนุษย์สามารถติดต่อส่ือสารโดยใช้เทคโนโลยี
โทรคมนาคมติดต่อส่ือสารกันได้ทั่วทุกมุมโลกในเวลาไม่กี่วินาที การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาจึงก้าวไม่ทันการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท าให้การจัดการเรียนรู้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผู้เรียน  
 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E - Learning) ใช้หลักการและทฤษฎีการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ซ่ึงสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ในหลายมิติ ดังนั้น การน าเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มาใช้เพ่ือ
การศึกษาจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้บนฐานของเทคโนโลยี 
(Technology – Base Learning) ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ 
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ตามความต้องการของผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทกุเวลา (กฤษมันต์ วัฒนา
ณรงค์, 2549) 
 จากหลักการดังกล่าวผู้วิจัยจึงต้องการการพัฒนาบทเรียนที่เป็นส่ือการเรียนบนระบบเครอืข่าย
อินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ผู้เรียนไดศ้ึกษาบทเรียนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ตามความสะดวกของผู้เรียน ดังน้ันผู้วิจัย จึง
เลือกวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 (ฟิสิกส์ 2) เรื่อง คลื่นกล น ามาพัฒนาเป็นบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
เป็นแนวทางในการพัฒนาส่ือการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาอื่นต่อไป 
 
 
 



 

 

วัตถุประสงค์ 
     1 เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (ฟิสิกส์ 2) เรื่อง คลื่นกล  
     2 เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (ฟิสิกส์ 2) เรื่อง คลื่นกล 
     3 เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน     (ฟิสิกส์ 2)      
 เรื่อง คลื่นกล  
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (ฟิสิกส์ 2) เรื่อง คลื่นกล  ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่4 เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาบทเรียนตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี ้  
               1. ศึกษาเนื้อหาและความรู้เกี่ยวกับคลื่นและสมบัติของคลื่นกล 
               2. ก าหนดโครงสร้าง ขอบเขตเนื้อหาของบทเรียน เรื่อง คลื่นกล แล้วให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
               3. ศึกษาวิธีการพัฒนาโปรแกรมส าหรับพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ตามโครงสร้างและขอบเขตของ
เนื้อหาวิชา เรื่อง คลื่นกล  
               4. ออกแบบการสอน โดยการท าผังงานบทเรียนออนไลน์ เรื่อง คลื่นกล เขียนสตอรีบอร์ดตามโครงสร้าง
เนื้อหาที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญแล้ว 
               5. น าโครงสร้างเนื้อหาตามผังงานบทเรียนน ามาพัฒนาเป็นบทเรียนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม 
Macromedia Flash 8 และภาษา PHP 
               6. น าบทเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาแล้ว ให้ผู้เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์จ านวน 5 คน ตรวจสอบคุณภาพและ
ความถูกต้องของฟังก์ชันงาน แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
               7. น าบทเรียนออนไลน์ เรือ่ง คลื่นกล ที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแล้ว น าไปทดลองใช้       
ผ่านเว็ปไซต์ http://teacher.skw.ac.th/tawee กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังตอ่ไปนี ้
                    ครั้งที่ 1 น าบทเรียนออนไลน์เรื่อง คลื่นกล ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และยังไม่
เคยเรียน เรื่อง คลื่นกล มาก่อน ทดลองแบบ 1 : 1 จ านวน 3 คน แล้วน าคะแนนที่ได้มาค านวณหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียน เพ่ือปรบัปรุงแก้ไขให้บทเรียนมีความสมบูรณ์มากขึ้น 
                    ครั้งที่ 2 น าบทเรียนออนไลน์เรื่อง คลื่นกล ที่ผ่านการทดสอบและปรับปรุงจากครั้งที่ 1 น ามาทดลอง
ใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และยังไม่เคยเรียน เรื่อง คลื่นกล มาก่อน ทดลองแบบกลุม่ย่อย จ านวน 10 คน 
ตามขั้นตอนที่ก าหนด แล้วน าคะแนนที่ได้มาค านวณหาประสิทธิภาพของบทเรียน เพ่ือปรบัปรุงแก้ไขให้บทเรียน
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
                    ครั้งที่ 3 น าบทเรียนออนไลน์เรื่อง คลื่นกล ที่ผ่านการทดสอบและปรับปรุงจากครั้งที่ 2 น ามาทดลอง
ใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ทีเ่ป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ   ปี
การศึกษา 2551 จ านวน 45 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้รูปแบบการทดลอง
แบบกลุ่มเดียวมีการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน (One – Group Pretest – Posttest Design) 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย     1) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน แบบ
เลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ที่มีค่าความเช่ือมั่น 0.95 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.36 ถึง 0.79 ค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.43 ถึง 0.86  2) บทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (ฟิสิกส์ 2) เรื่อง คลื่นกล 
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ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านเว็ปไซต์ http://teacher.skw.ac.th/tawee     3) แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ
ใช้บทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน     (ฟิสิกส์ 2) เรื่อง คลื่นกล  และสถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  สถิติเพ่ือทดสอบค่าที (t - test) Dependent Sample 
 
ผลการวิจัย 
 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (ฟิสิกส์ 2) เรื่อง คลื่นกล  ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่4 ผลการวิจัยพบว่า  

1 ประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  (ฟิสิกส์ 2) เรื่อง คลื่นกล                               
มีค่า E – CAI = 83.14 อยู่ในระดับพอใช้  

2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลนวิ์ชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  (ฟิสิกส์ 2) เรื่อง คลื่นกล   มีค่า 
E.I. = 0.67  

3 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน     (ฟิสิกส์ 2)  
เรื่อง คลื่นกล ยูใ่นระดับด ี
 
อภิปราย 
 จากการวิจัยในครั้งน้ี มีประเด็นส าคัญที่น ามาอภปิรายผล ดังต่อไปนี้ 

1. ประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  (ฟิสิกส์ 2) เรื่อง คลื่นกล                              
มีค่า E – CAI = 83.14 อยู่ในระดับพอใช้ ซ่ึงเป็นค่าที่ยอมรบัได้ตามเกณฑ์การประเมิน(ต่ ากว่าร้อยละ 80 ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข, ร้อยละ 80 – 89 มีประสิทธิภาพพอใช้, ร้อยละ 90 – 94 มีประสิทธิภาพดี, ร้อยละ 95 – 100 มี
ประสิทธิภาพดีมาก) ผลการวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่น า
คอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน โดยมีโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นส าหรับเนื้อหานั้นๆ โดย
ผู้พัฒนาโปรแกรมได้ออกแบบวิธีการสอนที่เหมาะสมเข้าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยน าทฤษฎี
ทางด้านจิตวิทยาเข้ามาประยุกต์ และมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคลจนบรรลุวัตถุประสงค์ของผูเ้รียน (สราญ  ปริสุทธิกุล, 2548) และ
ผลการวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับนักศึกษาสถาบันราชภฎัเชียงรายช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2544 จ านวน 3 หมู่เรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ 
84.2 / 86.7 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ    หลังเรียนของผู้เรียนที่ใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 3) ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มคีวามพึงพอใจในระดับการเรียนดมีาก (จ ารัส  กลิ่นหนู, 
2545) 

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  (ฟิสิกส์ 2) เรื่อง คลื่นกล   มีคา่ 
E.I. = 0.67 แสดงว่าผู้เรียนมีอัตราการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าขึ้นจากพ้ืนฐานความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว หลังจากผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยใช้บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน   (ฟิสิกส์ 2) เรื่อง คลื่นกล บนเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต ซ่ึงค่าดัชนี
ประสิทธิผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนมีค่าสูงกว่า 0.50 ซ่ึงเป็นค่าที่ยอมรับได้ ผลการวิจัยดังกล่าวนี้
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สอดคล้องกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาบทเรียน E – Learning ซ่ึงการออกแบบการ
เรียนจากจุดเริ่มต้นของกิจกรรมการเรียนการสอน ความเข้าใจหลักการ และกระบวนการของการออกแบบการ
สอนรวมทั้งหลักการและทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ และทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  (ฟิสิกส์ 2)  เรื่อง คลื่นกล   บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เปน็
บทเรียนหนึ่งที่มีการน าเสนอเนื้อหาที่ผู้เรียนสามารถควบคมุการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนมี ความสามารถใน
การศึกษาบทเรียน การทบทวนบทเรียน การท าแบบฝกึหหัด กรณีดังกล่าวนี้ท าให้ผู้เรียนสามารถท าได้ตามความ
ต้องการของตนเอง เมือ่ผู้เรียนมีขอ้สงสัยก็สามารถติดต่อกับครูผู้สอนได้ทางกระดานข่าว (Web board) และทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - mail) เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงเป็นเทคนิคหนึ่งที่
ท าให้ผู้เรียนมีอัตราความก้าวหน้าในการเรียนสูงขึ้น (วาทินี  นุ้ยเพียร, 2546)  

3. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีตอ่การใช้บทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน     (ฟิสิกส์ 2) 
เรื่อง คลื่นกล อยูใ่นระดับด ีผลการวิจัยดังกล่าวนี้น่าจะมีสาเหตุมาจากสภาพทางจิตใจด้านความรู้สึกของผู้เรียนที่มี
ต่อบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  (ฟิสิกส์ 2) เรื่อง คลื่นกล บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่จัดประสบการณ์การ
เรียนตามหลักการ         การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน น่าจะเป็นบทเรียนหนึ่งที่ท าให้เกิดการ
ประทับใจแก่ผู้เรียนจึงท าให้ผู้เรียนมีระดบัความสนใจในระดับดี ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ศึกษาเจตคติของ
ผู้เรียนที่มีต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย           ปีการศึกษา 2542 
พบว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัความรู้ความสามารถของผูเ้รียนเป็นผลท าให้ผู้เรียนมีเตคติตอ่
วิชาฟิสิกส์สูงขึ้น (ทวี มณีนิล, 2542) และสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (ฟิสิกส์ 2) เรื่อง คลื่นกล  ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่4 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบทเรียน อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ตลอดทัง้
ความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับดมีาก ผู้จัยจึงเสนอแนะในการน าไปใช้ ดังตอ่ไปนี้ 
 1. ครูผู้มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ มีความรู้ความสามารถในการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนได้พัฒนาส่ือการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาต่างๆให้มี
จ านวนมากขึ้น เพียงพอต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 2. ควรมีการพัฒนาการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จะได้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน 
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