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บทที่ 5  
 สรุปผลการประเมิน 

 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ  อําเภอ 

เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  มีวัตถุประสงคสําคัญคือ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่
มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวั ดนครราชสีมา  ในดาน
กระบวนการและขั้นตอน ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  และดานชองทา ง 
การใหบริการ กลุมตัวอยางในการประเมิน ไดแก ประชาชนที่มาใชบริการเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ  ใน 4 งาน 
ไดแก งานดานบริการกฎหมาย  งานดานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ   งานดานเทศกิจหรือปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย  และงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  ซึ่งไดมาจากการคํานวณขนาดของกลุม
ตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane (1970) ไดกลุมตัวอยางขั้นตํ่าเทากับ 385 คน เพ่ือใหการประเมิน 
มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ผูประเมินจึงใชกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน  ตามสัดสวนของงานที่ขอรับบริการ 
จากทั้ง 10 หมูบาน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีเปนแบบสํารวจความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ  ซึ่งมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ และมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ 
เพ่ือแสดงระดับความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ณ ชุมชน
ที่เปนกลุมตัวอยาง ในเขตพ้ืนที่บริการของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ  ระหวางวันที่  15-16 กันยายน 2564    
การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหหาคาความถี่และรอยละ   เพ่ือแสดงความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ
ของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ   โดยวิเคราะหในภาพรวมและแยกตามงานที่มาใชบริการ  สรุปผลการประเมิน
ไดดังน้ี 

 

  1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 
  ประชากรที่เปนกลุมตัวอยางที่มาใชบริการที่เทศบาลตําบลบานโพธ์ิ  พบวาสวนใหญเปนเพศชาย  
รอยละ 53.8 และเพศหญิง รอยละ 46.2  มีอายุระหวาง 46-60 ป มากที่สุด รอยละ 35.8 รองลงมาคือ 
อายุระหวาง 31-45 ป รอยละ 28.3  จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด รอยละ 47.8 รองลงมาคือ 
ระดับมัธยมศึกษา รอยละ 31.5  และประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรมากที่สุด รอยละ 48.8 รองลงมา
คือ อาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 17.0  ตามลําดับ 
 

2. ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมและรายดาน 
 2.1  โดยภาพรวมและรายดาน  ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
ของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา คิดเปนรอยละ 95.5   
เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา  ดานที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
และดานสิ่งอํานวยความสะดวก  รอยละ 96.0  รองลงมาคือ ดานกระบวนการและขั้นตอน  รอยละ 95.8  
และดานชองทางการใหบริการ รอยละ 94.2  ตามลําดับ 
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 2.2  เมื่อพิจารณาจําแนกตามงาน พบวา งานที่ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม รอยละ 97.5 (10 คะแนน)  รองลงมาคือ งานดาน
การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ  รอยละ 96.2 (10 คะแนน)  งานดานเทศกิจหรือปองกันบรรเทา  
สาธารณภัย  รอยละ 95.8 (10 คะแนน)   และงานดานบริการกฎหมาย  รอยละ 93.3 (9 คะแนน)   
ตามลําดับ 
 

  3. ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  จําแนกตามงานท่ีมาใชบริการ 
      3.1  งานดานบริการกฎหมาย 
       3.1.1  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา ขอรายการที่ประชาชนกลุมตัวอยาง  
มีความพึงพอใจการใหบริการของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ  งานดานบริการกฎหมาย  คิดเปนรอยละ 93.3   
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
รอยละ 95.0  รองลงมาคือ ดานกระบวนการและขั้นตอน รอยละ 94.2  ดานชองทางการใหบริการ  รอยละ 
92.5  และดานเจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 91.7  ตามลําดับ 
  3.1.2  งานดานบริการกฎหมาย   จําแนกเปนรายดาน 
   1)  ดานกระบวนการและขั้นตอน 
        ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ   งานดานบริการ
กฎหมาย  ดานกระบวนการและขั้นตอน พบวาขอรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ  ขั้นตอน
การใหบริการไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว  รอยละ 97.5  รองลงมาคือ ระยะเวลาการใหบริการมี
ความเหมาะสมตรงตามความตองการของผูมารับบริการ  รอยละ 96.7  และความรวดเร็วในการใหบริการ 
รอยละ 95.8  ตามลําดับ 
   2)  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ    
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ   งานดานบริการ
กฎหมาย  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวาขอรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ  ความ
เหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพลักษณะทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 94.2  รองลงมาคือ  
เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน  การตอบคําถาม ช้ีแจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา  
ชวยแกปญหาให รอยละ  93.3  และความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ  รอยละ 92.5  
ตามลําดับ   
   3)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
    ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ   งานดานบริการ
กฎหมาย   ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาขอรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความ
เพียงพอของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ  รอยละ 98.3   รองลงมาคือ สถานที่ต้ังของหนวยงาน 
สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  รอยละ 97.5  และปาย ขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ  
มีความชัดเจนและเขาใจงาย รอยละ 96.7  ตามลําดับ 
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   4)  ดานชองทางการใหบริการ 
    ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ   งานดานบริการ
กฎหมาย   ดานชองทางการใหบริการ พบวาขอรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ชองทาง  
การใหบริการมีความหลากหลาย เชน จุดบริการของสํานักงาน  โทรศัพท/โทรสาร หนวยบริการเคลื่อนที่ 
บริการผานออนไลน รอยละ 95.8  รองลงมาคอื ชองทางการใหบริการมีความสะดวกและเขาถึงงายในการ
ติดตอใชบริการ รอยละ 94.2  และความรวดเร็วในการใหบริการของชองทางการใหบริการ  รอยละ 92.5  
ตามลําดับ 
      3.2  งานดานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
    3.2.1  โดยภาพรวมและรายดาน พบวา  ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ  งานดานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ คิดเปนรอยละ 
96.2  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ดานเจาหนาที่ 
ผูใหบริการ รอยละ 98.7  รองลงมาคือ ดานกระบวนการและขั้นตอน รอยละ 97.5  ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก รอยละ 95.0  และดานชองทางการใหบริการ รอยละ 93.7  ตามลําดับ 
  3. 2.2  งานดานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ  จําแนกเปนรายดาน 
   1)  ดานกระบวนการและขั้นตอน 
   ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ   งานดานการรักษา
ความสะอาดในที่สาธารณะ  ดานกระบวนการและขั้นตอน พบวาขอรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว   ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง
และแนะนําขั้นตอนในการใหบริการ  และความเปนธรรมของขั้นตอน วิธีการใหบริการ (เรียงลําดับกอนหลัง
มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน)  รอยละ 100.0  รองลงมาคือ ความสะดวกที่ไดรับจากการบริการแตละ
ขั้นตอน  รอยละ 97.5  และ ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตามความตองการของผูมารับ
บริการ รอยละ 95.0  ตามลําดับ 
   2)  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ   งานดานการรักษา
ความสะอาดในที่สาธารณะ  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวาขอรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ  ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ   ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพ
ลักษณะทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ  และความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมในการใหบริการ
ของเจาหนาที่ รอยละ 100.0  รองลงมาคือ เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือก
ปฏิบัติ รอยละ 98.7  และเจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน  การตอบคําถาม ช้ีแจง  
ขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาให รอยละ 97.5  ตามลําดับ   
    3)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ   งานดานการรักษา
ความสะอาดในที่สาธารณะ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาขอรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองนํ้า โรงอาหาร โทรศัพทสาธารณะ  
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ที่น่ังคอยบริการ  รอยละ 100.0  รองลงมาคือ ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม  รอยละ 97.5  
และสถานที่ต้ังของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ รอยละ 96.2  ตามลําดับ 
   4)  ดานชองทางการใหบริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ  งานดานการรักษา
ความสะอาดในที่สาธารณะ  ดานชองทางการใหบริการ พบวาขอรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ ชองทางการใหบริการมีความสะดวกและเขาถึงงายในการติดตอใชบริการ รอยละ 97.5  รองลงมา
คือ ความทันสมัยของชองทางการใหบริการ รอยละ 95.0  และคุณภาพของชองทางการใหบริการโดยรวม  
รอยละ 93.7  ตามลําดับ 
  3.3  งานดานเทศกิจหรือปองกันบรรเทาสาธารณภัย  
   3.3.1   โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ  งานดานเทศกิจหรือปองกันบรรเทาสาธารณภัย คิดเป นรอยละ 
95.8  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ดานเจาหนาที่  
ผูใหบริการ  รอยละ 97.5   รองลงมาคือ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 96.7  ดานชองทาง  
การใหบริการ รอยละ 95.0  และดานกระบวนการและขั้นตอน รอยละ 94.2  ตามลําดับ   

 3.3.2  งานดานเทศกิจหรือปองกันบรรเทาสาธารณภัย  จําแนกเปนรายดาน  
1)  ดานกระบวนการและขั้นตอน 

  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ   งานดานเทศกิจ
หรือปองกันบรรเทาสาธารณภัย  ดานกระบวนการและขั้นตอน พบวาขอรายการที่ประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุดคือ ความรวดเร็วในการใหบริการ รอยละ 97.5  รองลงมาคือ ความชัดเจนในการอธิบาย 
ช้ีแจงและแนะนําขั้นตอนในการใหบริการ รอยละ 95.8  และขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนและมี
ความคลองตัว รอยละ 95.0  ตามลําดับ 
  2)  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ     
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ   งานดานเทศกิจ
หรือปองกันบรรเทาสาธารณภัย   ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวาขอรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุ ดคือ ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกภาพลักษณะทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 
100.0  รองลงมาคือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 99.2  และความเอาใจใส 
กระตือรือรนและความพรอมในการใหบริการของเจาหนาที่ รอยละ 98.3  ตามลําดับ 
   3)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ   งานดานเทศกิจ
หรือปองกันบรรเทาสาธารณภัย  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาขอรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม รอยละ 100.0  รองลงมาคือ  ความเพียงพอของ  
สิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองนํ้า โรงอาหาร โทรศัพทสาธารณะ ที่น่ังคอยบริการ  รอยละ 98.3  
และความเพียงพอของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ รอยละ 97.5  ตามลําดับ 
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4)  ดานชองทางการใหบริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ  งานดานเทศกิจ
หรือปองกันบรรเทาสาธารณภัย  ดานชองทางการใหบริการ พบวาขอรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ ความทันสมัยของชองทางการใหบริการ รอยละ 97.5  รองลงมาคือ คุณภาพของชองทาง  
การใหบริการโดยรวม  รอยละ 96.7  และชองทางการใหบริการมีความสะดวกและเขาถึงงายในการติดตอ  
ใชบริการ รอยละ 95.8  ตามลําดับ 

 3.4  งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
  3.4.1  โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ   งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คิดเปนรอยละ 97.5   
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ดานกระบวนการและขั้นตอน 
รอยละ 98.7  รองลงมาคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  และดานสิ่งอํานวยความสะดวก  รอยละ 97.5  และ
ดานชองทางการใหบริการ รอยละ 96.2  ตามลําดับ 
  3.4.2  งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  จําแนกเปนรายดาน 

1)  ดานกระบวนการและขั้นตอน 
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ  งานดานพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม  ดานกระบวนการและขั้นตอน พบวาขอรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว  ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและ
แนะนําขั้นตอนในการใหบริการ และระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตามความตองการของ 
ผูมารับบริการ  รอยละ 100.0   รองลงมาคือ ความเปนธรรมของขั้นตอน วิธีการใหบริการ เรียงลําดับ
กอนหลังมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน รอยละ 98.7   และความรวดเร็วในการใหบริการ รอยละ 97.5  
ตามลําดับ   
  2)  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ    
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ   งานดานพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวาขอรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ ความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมในการใหบริการของเจาหนาที่  และเจาหนาที่ใหบริการตอ
ผูรับบริกา รเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ รอยละ 100.0   รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการ  
แตงกายบุคลิกภาพลักษณะทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ  รอยละ 98.7  และความสุภาพ กิริยามารยาท
ของเจาหนาที่ผูใหบริการ รอยละ 96.2  ตามลําดับ 

3)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ   งานดานพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาขอรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ สถานที่ต้ังของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ รอยละ 100.0  รองลงมาคือ ความ
เพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน  ที่จอดรถ หองนํ้า โรงอาหาร โทรศัพทสาธารณะ ที่น่ังคอยบริการ  
และคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ รอยละ 98.7   ความเพียงพอของ
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อุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ และการจัดสถานที่และอุปกรณ ความเปนระเบียบ สะดวกตอการติดตอ
ใชบริการ รอยละ 97.5  ตามลําดับ   

4)  ดานชองทางการใหบริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ  งานดานพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม  ดานชองทางการใหบริการ พบวาขอรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ คุณภาพของชองทางการใหบริการโดยรวม รอยละ 100.0  รองลงมาคือ  ชองทางการใหบริการ  
มีความหลากหลาย เชน จุดบริการของสํานักงาน  โทรศัพท/โทรสาร หนวยบริการเคลื่อนที่ บริการผาน
ออนไลน รอยละ 98.7  และความทันสมัยของชองทางการใหบริการ รอยละ 96.2  ตามลําดับ 
 

  4. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ประชาชนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอเทศบาลตําบลบานโพธ์ิ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางานและการบริการประชาชน ดังน้ี 
4.1 งานดานบริการกฎหมาย   ควรมีศูนยบริการใหคําปรึกษาดานกฎหมายแบบเคลื่อนที่ไปยัง

ชุมชนหรือหมูบาน พรอมทั้งประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน 
4.2 งานดานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ  ควรมีการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย ที่เปน

ระบบ  และมีรถเก็บขยะอยางสม่ําเสมอทั่วทุกหมูบาน 
4.3 งานดานเทศกิจหรือปองกันบรรเทาสาธารณภัย ควรมีหนวยบริการเคลื่อนที่ออกสํารวจและ

ชวยเหลือและฟนฟูในดานตางๆ 
4.4 งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   ควรสงเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือเพ่ิม

รายไดใหกับผูรับเบ้ียยังชีพ 
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