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บทคัดย่ อ

การวิจัย ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่อ ศึ กษาลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ มี ผลต่ อ ความพึง พอใจเมื่ อ มี
การปรับเปลี่ยนรู ปแบบวิธีการในการจ่ายเงิ นให้กบั อดีตพนักงานของการรถไฟแห่ งประเทศไทย 2) เพื่อศึกษา
กระบวนการและรู ปแบบของการจ่ายเงินบํานาญที่มีผลต่อความพึงพอใจเมื่อมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบวิธีการใน
การจ่ า ยเงิ น ให้กับ อดี ต พนัก งานของการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย 3) เพื่ อ ค้น หาแนวทางในการพัฒ นาระบบ
การจ่ายเงินบํานาญให้กบั อดีตพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลจากอดีตพนักงานการรถไฟ
แห่ งประเทศไทยที่ เกษี ย ณอายุร าชการ จํานวน 400 คน โดยการวิเคราะห์ ค วามถี่ อัตราส่ วนร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน รวมถึ ง การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน ได้แ ก่ สถิ ติ t-test, One-way ANOVA และ
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. อดี ตพนักงานการรถไฟแห่ งประเทศไทยที่ เกษี ย ณอายุราชการ และ อยู่ในระบบบําเหน็ จบํานาญ
รัฐวิสาหกิจส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 60-65 ปี ไม่มีบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่เกิน 20 ปี ) ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี สถานภาพสมรส และได้รับเงินบํานาญ 30,001 - 45,000 บาท ต่อเดือน
2. จากการศึกษาความพึงพอใจในการปรั บเปลี่ยนรู ปแบบการจ่ายเงินบํานาญพบว่า พนักงานมี ความ
พึงพอใจในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจ่ายเงินบํานาญในภาพรวมอยูร่ ะดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า มีความพึงพอใจระดับปานกลาง อันดับหนึ่ ง วิธีการจ่ายเงินรู ปแบบใหม่ กับ เงื่อนไขการจ่ายเงิน และอันดับ
สุ ดท้ายผลประโยชน์ทางสวัสดิการ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
3. อดีตพนักงานของการรถไฟแห่ งประเทศไทย ที่มีระดับการศึกษา และ เงินบํานาญต่อเดือนต่างกันมี
ความพึงพอใจในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจ่ายเงินบํานาญแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. กระบวนการและรู ปแบบของการจ่ายเงิ นบํานาญ ด้านเงื่ อนไขการจ่ายเงิ น และ ด้านผลประโยชน์
ทางสวัสดิการมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจ่ายเงินบํานาญอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : การจ่ายเงินบํานาญ ความพึงพอใจ การรถไฟแห่งประเทศไทย
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ABSTRACT

This research is aimed to: 1) study the demographic characteristics, which affect the satisfaction of
former employees of the State Railway of Thailand on pension payment reformation, 2) study processes and
methods of pension payment, which affect the satisfaction of former employees of the State Railway of Thailand
on pension payment reformation, and 3) find approaches to the development of pension payment system for
former employees of the State Railway of Thailand. The survey was conducted among 400 retired employees of
the State Railway of Thailand and was analyzed based on the frequency, percentage, mean and standard deviation
as well as the inferential statistics, such as t-test One-way ANOVA and multiple regression analysis at the
statistical significance level 0.05. The results of this study show that:
1. The retired employees of the State Railway of Thailand, who are registered in the state enterprise
pension system, are mainly male between the ages of 60-65 years old. They are married and do not have children
under the age of 20 years old. Most of them possess a bachelor’s degree and receive a pension at the rate of
30,001 - 45,000 Baht per month.
2. Their satisfaction towards the pension payment reformation as well as payment processes and
methods are moderate.
3. Education level and pension monthly rate are key factors that affect satisfaction level of each retired
employee on the pension payment method reformation at the statistical significance level 0.05
4. Processes and methods of pension payment, paying conditions and benefits influence satisfaction
level towards the pension payment reformation at the statistical significance level 0.05
Keywords: Pension Payment, Satisfaction, The State Railway of Thailand

บทนํา

รัฐวิสาหกิจเป็ นองค์กรที่มีส่วนของราชการถือหุ ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิ บ โดยรัฐวิสาหกิจทั้ง 55
แห่งใน 9 สาขาธุรกิจ มีสินทรัพย์รวมกัน 14.38 ล้านล้านบาท มีรายได้ปีละประมาณ 4.03 ล้านล้านบาท และมีกาํ ไร
สุ ทธิ กว่า 2.9 แสนล้านบาท นับได้วา่ รัฐวิสาหกิจเป็ นตัวขับเคลื่อนที่สาํ คัญต่อการพัฒนาประเทศเป็ นอย่างมาก และ
หนึ่ งในความสําเร็ จนั้นมาจากทรัพยากรบุคคล ดังนั้นการเสนอสวัสดิการ เงินเดือน ค่าจ้าง รวมถึงผลประโยชน์
เพื่อการชราภาพของพนักงานที่เหมาะสมย่อมส่ งเสริ มให้องค์กรเหล่านี้ ทาํ คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติได้มาก
ขณะเดียวกันการจัดการสวัสดิการจะต้องมีการบริ หารจัดการให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดผลเสี ยและเป็ นภาระของการเงิน
การคลังของประเทศมากจนเกินไป ทั้งนี้ สําหรับรัฐวิสาหกิจที่จดั ตั้งสวัสดิการเพื่อการชราภาพซึ่ งจะมีลกั ษณะที่
คล้ายกับสวัสดิการบําเหน็จบํานาญของราชการ โดยรัฐวิสาหกิจจะมีระบบบําเหน็จบํานาญและการนับอายุเพื่อให้
เกิดสิ ทธิ เหมือนข้าราชการทัว่ ไป อย่างไรก็ตามการดําเนิ นการในลักษณะดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็ นหลักประกันเรื่ อง
ความสามารถในการจ่ายเงิน หากแต่องค์กรประสบภาวะขาดทุนหรื อขาดสภาพคล่องจะส่ งผลต่อพนักงาน โดยจะ
เห็นได้ว่าระบบบําเหน็จบํานาญของรัฐวิสาหกิจแบบเดิมไม่มีความยัง่ ยืนตามหลักระบบบํานาญที่ดีเงินบํานาญ
เป็ นผลตอบแทนที่ พนักงานราชการรวมถึ งพนักงานรั ฐวิส าหกิ จบางแห่ งได้รับ ในช่ วงเกษี ย ณราชการ ซึ่ งใน
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ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจที่มีการปรับเปลี่ยนระบบบําเหน็จบํานาญไปเป็ นระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ แต่ภาระ
ผูกพันที่เกิดจากระบบบําเหน็จบํานาญแบบเดิมยังคงมีอยู่ โดยภาระบําเหน็จบํานาญแบบเก่าของรัฐวิสาหกิจทั้ง 7
ประกอบด้วยธนาคารออมสิ น การท่าเรื อแห่งประเทศไทย การบินไทย บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ขนส่ ง จํากัด และการรถไฟแห่ งประเทศไทย มีมูลค่ารวมกันกว่าแสนล้าน
บาท เนื่องจากภาระดังกล่าวเป็ นภาระหนี้สินในทางบัญชี หากองค์กรไม่สามารถบริ หารสิ นทรัพย์ให้เติบโตทันกับ
ภาระหนี้ สินบําเหน็จบํานาญและมีอายุขยั หลังเกษียณที่ยืนยาวขึ้นแล้ว องค์กรย่อมเสี่ ยงที่จะไม่มีเงินเพียงพอต่อ
การจ่ายบําเหน็จบํานาญให้กบั พนักงานเหล่านี้ในอนาคต
ภาระบําเหน็จบํานาญเฉพาะรัฐวิสาหกิจทั้ง 3 แห่ง ปี 2561 จะเห็นได้วา่ ภาระบําเหน็จบํานาญค่อนข้างสู ง
มาก ดัง นั้น คณะรั ฐ มนตรี จึ ง มี ม ติ เ ร่ ง รั ด ให้รั ฐ วิส าหกิ จ ทั้ง 3 แห่ ง ประกอบด้ว ย ธนาคารออมสิ น การท่ า เรื อ
แห่ งประเทศไทย และการรถไฟแห่ งประเทศไทย ดําเนิ นการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ โดยเร็ วเพื่อไม่ให้เป็ น
ภาระกับกระทรวงการคลัง เนื่ องจากรายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้ระบุภาระบําเหน็จบํานาญของธนาคาร
ออมสิ น จํา นวน 500 ล้า นบาทต่ อ ปี การท่ า เรื อ แห่ ง ประเทศไทย จํา นวน 600 ล้า นบาทต่ อ ปี และการรถไฟ
แห่ งประเทศไทย จํานวน 1,760 ล้านบาทต่อปี จึ งควรดําเนิ นการตามนโยบายพร้ อมให้หลักการเรื่ องเงื่ อนไข
บางประการในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเข้าระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ศรี กญั ญา ยาทิพญ, 2561)
การรถไฟแห่ งประเทศไทย เป็ นรั ฐวิสาหกิ จ ที่ ย งั มี ระบบบําเหน็ จ บํานาญ ซึ่ งส่ งผลให้เกิ ดภาระทาง
การเงินที่ผูกพันมาในอดีตของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่เป็ นผลลัพธ์จากการดําเนิ นงานและมีผลเชิงประมาณ
ที่เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ในอนาคต จนเกินกว่าศักยภาพในการดําเนิ นงานของการรถไฟแห่ งประเทศไทยจะแบกรั บได้
จะต้องมีมาตรการพิเศษเพื่อแก้ไขปั ญหาหนี้ อนั จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยเน้นการปรับการบริ หารในรู ปแบบ
ต่ า ง ๆ ในทุ ก ด้า น อาทิ การปรั บ โครงสร้ า งองค์ก ร การบริ ห ารจัด การบุ ค ลากร และการเงิ น ด้ว ยการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพ การเพิ่มรายได้ และลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จาํ เป็ น การจัดทําแผนการเพิ่มทุน และการบริ หารจัดการ
หนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้ นฟูกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทยและเพื่อแก้ไขปัญหาภาระทางการเงินอีกด้าน
หนึ่ ง อาจพิจารณาการลดภาระการจ่ายเงินบํานาญด้วยการจูงใจให้อดี ตพนักงานบํานาญปรับเปลี่ยนการรับเงิน
บํานาญในวิธีอื่น เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอันเป็ นภาระในระยะยาวเป็ นการถาวร แต่ท้ งั นี้ จะต้องมีการศึกษา
ปั ญหาและผลกระทบในรายละเอียดต่อไป
ภาระค่าใช้จ่ายที่มีตวั เงินที่มีภาระผูกพันระยะยาวในอนาคตอีกด้านหนึ่ งได้แก่ ภาระการจ่ายเงินบํานาญ
ที่ ตอ้ งจ่ ายให้กับ อดี ต พนัก งานของการรถไฟแห่ งประเทศไทยซึ่ งปั จ จุ บ ัน ได้เกษี ย ณอายุไ ปแล้ว ณ สิ้ นเดื อ น
มิถุนายน 2562 จํานวนประมาณ 11,586 คน มีภาระบําเหน็จบํานาญ และค่ารักษาพยาบาลปี ละหลายพันล้านบาท
และอีกทั้งจะมีกลุ่มพนักงานปั จจุบนั ของการรถไฟแห่ งประเทศไทย ที่เข้าทํางานก่อนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2542
ที่ทยอยเกษียณอายุทุกปี ซึ่ งคนกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มคนที่มีสิทธิ จะได้รับเงินบํานาญ อีกประมาณ 7,500 คน ดังนั้น อาจ
กล่าวได้ว่าภาระทางการเงินของการรถไฟแห่ งประเทศไทยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ในอนาคตและเกินกว่า
ศักยภาพการดําเนิ นงานปั จจุบนั ของการรถไฟแห่ งประเทศไทยจะแบกรับไหว อีกทั้งการรถไฟแห่ งประเทศไทย
ประสบปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
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จากที่กล่าวข้างต้นผูว้ ิจยั จึ งมีความต้องการสํารวจความพึงพอใจในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจ่ายเงิน
บํานาญให้กบั อดีตพนักงานของการรถไฟแห่ งประเทศไทย ในรู ปแบบอื่นๆ ที่น่าพึงพอใจและไม่เกิดผลกระทบ
หรื อได้รับผลกระทบน้อยที่สุด แต่ได้รับผลตอบแทนที่ยอมรับได้มากที่สุด

วัตถุประสงค์ การวิจัย

1. เพื่อศึ กษาลักษณะประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจเมื่ อมี การปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบวิธีการ
ในการจ่ายเงินให้กบั อดีตพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
2. เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการและรู ปแบบของการจ่ า ยเงิ น บํา นาญที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจเมื่ อ มี
การปรับเปลี่ยนรู ปแบบวิธีการในการจ่ายเงินให้กบั อดีตพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
3. เพื่ อ ค้น หาแนวทางในการพัฒ นาระบบการจ่ า ยเงิ น บํา นาญให้กับ อดี ต พนัก งานของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย

การทบทวนวรรณกรรม

การสํา รวจความพึ ง พอใจในการปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการจ่ า ยเงิ น บํา นาญให้กับ อดี ต พนัก งานของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้นาํ แนวความคิดและทฤษฎีต่าง ๆ มาเป็ นกรอบความคิดในการวิจยั ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
Mullins (1985) อธิ บายถึงองค์ประกอบที่สําคัญของความพึงพอใจว่าเกิดจากองค์ประกอบ 3 ด้านดังนี้
ความต้องการหรื อความคาดหวังของบุคคล แรงผลักดันที่นาํ ไปสู่ การกระทําและพฤติกรรม เป้ าหมายที่ตอ้ งการ
บรรลุในเรื่ องนั้นเมื่อบรรลุเป้าหมายแล้วจะเกิดความพึงพอใจ ซึ่ งต่างจากแนวคิดของ Le Thuy Ngan (2561) ที่ได้
กล่ า วว่ า การวัด ระดับ ความพึ ง พอใจจะเกิ ด จากความต้อ งการและแสดงออกมาเป็ นระดับ ความพึ ง พอใจ
โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ระดับคือความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เป็ นการแสดงความรู ้สึกชอบ ถูกใจ
เมื่อได้รับสิ่ งที่คาดหวังไว้ และตอบสนองต่อความต้องการได้เป็ นอย่างดี และความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง
เป็ นการแสดงความรู ้สึกถูกใจ ประทับใจ เมื่อได้รับสิ่ งที่เกินความคาดหวังที่มีอยูส่ ่ วนเพ็ญนภา จรัสพันธ์ (2557)
อธิ บายถึงความพึงพอใจเป็ นภาวการณ์ที่แสดงออกถึ งความรู ้สึกในทางบวกที่ เกิดจากการประเมิ นเปรี ยบเที ยบ
ประสบการณ์ แ ละผลตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ ว่ า เป็ นไปตามสิ่ งที่ ไ ด้ ค าดหวัง ไว้ห รื อไม่ ในทางตรงกั น ข้า ม
หากเปรี ยบเทียบแล้วไม่ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวังก็จะทําให้เกิดความพึงพอใจตํ่า อีกทั้งจันทิมา ฉิ มช้าง (2561)
การวัดความพึงพอใจนั้นสามารถวัดได้ท้ งั 3 ประเภทคือ
1. การใช้แ บบสอบถามซึ่ งผูอ้ อกแบบสอบถามต้อ งการที่ จ ะทราบถึ ง ความคิ ดเห็ น ของบุ ค คล
โดยเป็ นลักษณะของการตอบคําถามแบบเลือกตอบ
2. การสัมภาษณ์ เป็ นวิธีในการวัดความพึงพอใจโดยตรง อาศัยเทคนิ คและวิธีการเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
เป็ นจริ ง
3. การสังเกต เป็ นการวัดความพึงพอใจจากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลนั้น ไม่วา่ จะเป็ นการพูด
การแสดงออกผ่านท่าทาง ดังนั้นในวิธีน้ ีจะต้องอาศัยการสังเกตอย่างจริ งจัง
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จากแนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ย วกับความพึงพอใจข้างต้นสรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก
ทัศนคติของบุคคลที่มีความต้องการที่ต่างกันไป โดยมุ่งหวังเพื่อให้ได้มาเพื่อผลที่คาดหวังไว้ หากผลที่คาดหวังนั้น
เป็ นไปตามที่ตอ้ งการหรื อบรรลุเป้ าหมายจะทําให้บุคคลนั้นเกิ ดความพึงพอใจ ในทางตรงกันข้าม หากไม่ตรง
ตามต้อ งการจะทํา ให้ค วามพึ ง พอใจนั้น น้อ ยหรื อ ไม่ พึ ง พอใจ โดยองค์ป ระกอบที่ สํา คัญ ของความพึ ง พอใจ
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ (1) การคาดหวังหรื อความต้องการของบุคคลนั้นว่ามีความต้องการหรื อคาดหวัง
อะไร (2) สิ่ งกระตุน้ หรื อแรงผลักดันให้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ได้รับการตอบสนอง (3) บรรลุตามเป้ าหมายที่
ได้ต้ งั ไว้หรื อกําหนดไว้
แนวคิดเกีย่ วกับการปรับเปลีย่ นกระบวนการและรูปแบบของการจ่ ายเงินบํานาญ
การเปลี่ ยนรู ปแบบการจ่ ายเงิ นบํานาญเพื่อแก้ไขภาระทางการเงิ นทั้งในระยะสั้ นและระยะยาวของ
การรถไฟแห่ งประเทศไทย และเพื่อให้สามารถ ดําเนิ นการตามแผนปฏิบตั ิการกลยุทธ์ที่ 5.5 การลดภาระบํานาญ
ในอนาคตด้วยการจูงใจให้พนักงานที่มีสิทธิ ได้รับบํานาญใช้สิทธิ อื่นแทนเพื่อลดภาระในอนาคตลง และเพื่อให้
เป็ นไปตามยุท ธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒ นาองค์ก รและการจัด การให้เ ชื่ อ มโยงอย่า งบู ร ณาการ ในการปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างองค์กรและกระบวนการทํางาน (Re-Organization and Re-process) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและบูรณา
การการบริ หารจัดการองค์กร การปรับเปลี่ยนสภาพการจ้างของพนักงานที่ใช้สิทธิ บาํ เหน็จบํานาญมาเป็ นกองทุน
สํารองเลี้ ย งชี พหรื อ แนวทางเลื อ กอื่ น ๆ จึ งเป็ นแนวทางที่ ท าํ ให้การรถไฟแห่ งประเทศไทยสามารถปรั บ ลด
ผลขาดทุ น จากการดํา เนิ น การและการขาดสภาพคล่ อ งได้ เนื่ อ งจากสภาพการจ้า งของพนัก งานการรถไฟ
แห่ งประเทศไทยในปั จจุบนั มีสภาพการจ้างของพนักงาน แบ่งได้เป็ นกลุ่มใหญ่ ๆ จํานวน 3 กลุ่ม โดยได้กาํ หนด
แนวทางเลือกต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม กล่าวคือ
1. กลุ่มอดีตพนักงานที่เกษียณอายุการทํางานไปแล้ว และยังได้รับเงินสงเคราะห์รายเดือน (บํานาญ)
อาจเสนอให้ได้รับเงินก้อนเหมาจ่ายครั้งเดียวหรื อนําไปแบ่งจ่ายเป็ นงวด หรื อแนวทางอื่นๆ ที่จะนําเสนอต่อไป
ในผลการศึกษา เป็ นต้น
2. กลุ่ ม พนัก งานปั จ จุ บ ัน ที่ เ ข้า ทํา งานก่ อ นวัน ที่ 24 พฤศจิ ก ายน 2542 และมี สิ ท ธิ เ ลื อ กรั บ เงิ น
สงเคราะห์ รายเดือน (บํานาญ) หรื อเงินสงเคราะห์ครั้งเดียว (บําเหน็จ) อาจจูงใจด้วยการดําเนินการแนวทางต่าง ๆ
ตามแผนปฏิบตั ิการที่ 5.5 ของแผนฟื้ นฟูกิจการการรถไฟแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2558-2567 หรื อปรับปรุ งสิ ทธิ
ประโยชน์ให้จูงใจมากยิง่ ขึ้น หากเลือกรับเงินสงเคราะห์ครั้งเดียว (บําเหน็จ) หรื อเลือกรับสวัสดิการกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรื อแนวทางอื่นๆ ที่จะนําเสนอต่อไปในผลการศึกษา เป็ นต้น
3. กลุ่มพนักงานปั จจุบนั ที่เข้าทํางานหลังวันที่ 24 พฤศจิกายน 2542 และมีสิทธิ ได้รับเงินสงเคราะห์
ครั้ง เดียว (บําเหน็จ) เท่านั้น

วิธีการดําเนินการวิจัย

การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ อดีต
พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เกษียณอายุราชการและอยูใ่ นระบบบําเหน็จบํานาญรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้ นเดือน
มิ ถุนายน 2562 จํานวน 11,586 คน (ฝ่ ายทรั พยากรบุคคล การรถไฟแห่ งประเทศไทย, 2562) สามารถคํานวณ
โดยวิธีการใช้สูตรของ Taro Yamane ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตัวอย่าง 387 คน แต่เพื่อป้ องกันความผิดพลาดและ
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เพื่อความสมบูรณ์ของการวิจยั ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเป็ น 400 คน จากพนักงาน 11,586 คน
ที่เป็ นอดีตพนักงานการรถไฟแห่ งประเทศไทยที่เกษียณอายุราชการ และ อยูใ่ นระบบบําเหน็จบํานาญรัฐวิสาหกิจ
โดยดําเนินการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน คือ ส่ วนที่
1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับระดับความพึงพอใจใน
การปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจ่ายเงินบํานาญ ส่ วนที่ 3
สถิติในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลได้แก่ สถิติเชิ งพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิติ Independent
t-Test การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่มีต้ งั แต่ 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ One Way
ANOVA การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

ส่ วนที่ 1 ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์
ผูว้ ิจยั ได้รับการตอบกลับแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน เป็ นอดีตพนักงานการรถไฟ
แห่ งประเทศไทยที่เกษียณอายุราชการ และ อยู่ในระบบบําเหน็จบํานาญรั ฐวิสาหกิ จ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
จํานวน 334 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.50 มีอายุระหว่าง 60-65 ปี จํานวน 214 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.5 ไม่มีบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่เกิน 200 ปี ) จํานวน 251 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.75 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 203
คน คิดเป็ นร้อยละ 500.75 สถานภาพสมรส จํานวน 282 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.50 และส่ วนใหญ่ได้รับเงินบํานาญ
30,001 - 45,000 บาทต่อเดือน จํานวน 165 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.25
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจในการปรับเปลีย่ นรูปแบบการจ่ ายเงินบํานาญ
กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจ่ายเงินบํานาญของ
อดีตพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เกษียณอายุราชการ และ อยูใ่ นระบบบําเหน็จบํานาญรัฐวิสาหกิจ ทั้งใน
วิธีการจ่ายเงินรู ปแบบใหม่ เงื่อนไขการจ่ายเงินและ ผลประโยชน์ทางสวัสดิการ ได้ผลลัพธ์วา่ คะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจ อันดับหนึ่ ง คื อ วิธีการจ่ ายเงิ นรู ปแบบใหม่ (X� = 3.08, S.D = 1.164) พนักงานมี ความพึงพอใจระดับ
ปานกลาง และเงื่อนไขการจ่ายเงิน (X� = 3.08, S.D = 1.178) ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน พนักงานมีความพึงพอใจระดับ
ปานกลาง และอันดับสุ ดท้ายคือ ผลประโยชน์ทางสวัสดิการ (X� = 2.58, S.D = 1.156) พนักงานมีความพึงพอใจ
ระดับน้อย สามารถสรุ ปคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของความพึงพอใจในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจ่ายเงินบํานาญ
ได้วา่ อดีตพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เกษียณอายุราชการ และ อยูใ่ นระบบบําเหน็จบํานาญรัฐวิสาหกิจ
มีความพึงพอใจในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจ่ายเงินบํานาญระดับปานกลาง (X� = 2.91, S.D = 1.166)
เหตุผลที่เป็ นเช่นนี้ เนื่ องจากคะแนนเฉลี่ยของวิธีการจ่ายเงินรู ปแบบใหม่และ เงื่อนไขการจ่ายเงิน ที่ทาํ
ให้มีอิทธิ พลไม่ฉุดคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางให้ต่าํ ไปกว่านี้ เพราะคะแนนเฉลี่ยรายข้อค่อนมา
ทางคะแนนเฉลี่ยในช่วงปานกลางหลายข้อ ถึงแม้วา่ ผลประโยชน์ทางสวัสดิการจะอยูใ่ นระดับน้อย ทําให้คะแนน
เฉลี่ยโดยรวมของความพึงพอใจในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจ่ายเงินบํานาญอยูใ่ นระดับปานกลาง

7
ทั้งนี้ ความเห็ นของอดี ตพนักงานการรถไฟแห่ งประเทศไทยที่ เกษี ย ณอายุร าชการและอยู่ในระบบ
บําเหน็จบํานาญรั ฐวิสาหกิจที่ประเมินว่ามีความพึงพอใจในวิธีการจ่ายเงินรู ปแบบใหม่และเงื่อนไขการจ่ายเงิน
ระดับปานกลาง ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มารุ ต บุ บผามาลา (2560) ศึกษาความพึงพอใจของนิ สิต
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจต่องานกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา ภาพรวมในระดับปานกลาง
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ การทดสอบสมมติฐาน
สมมุติฐานที่ 1 อดีตพนักงานของการรถไฟแห่ งประเทศไทยที่มีลกั ษณะด้ านประชากรศาสตร์ ต่างกันมี
ความพึงพอใจในการปรับเปลีย่ นรูปแบบการจ่ ายเงินบํานาญแตกต่ างกัน
- สมมติฐานที่ 1.1 เพศต่ างกันมีความพึงพอใจในการปรั บเปลี่ยนรู ปแบบการจ่ ายเงินบํานาญแตกต่ าง
กัน เพศต่างกันมี ความพึงพอใจในการปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบการจ่ายเงิ นบํานาญไม่แตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.05 สาเหตุ ที่ ไ ม่ ส อดคล้อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ 1.1 ที่ ว่ า เพศต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจใน
การปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจ่ายเงินบํานาญไม่แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะทั้งเพศชายและเพศหญิงยังคงมี ความ
ต้องการรู ปแบบการจ่ายเงินบํานาญที่จะทําให้ไม่รู้สึกเสี ยเปรี ยบ และได้ผลประโยชน์สูงสุ ดเหมือนกัน ทําให้ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 1.1
- สมมติฐานที่ 1.2 อายุต่างกันมีความพึงพอใจในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจ่ ายเงินบํานาญแตกต่ าง
กัน อายุต่างกันมี ความพึงพอใจในการปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบการจ่ายเงิ นบํานาญไม่แตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 สาเหตุ ที่ ไ ม่ ส อดคล้อ งกับ สมมติ ฐ านที่ 1.2 ที่ ว่า อายุต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจในการ
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจ่ายเงินบํานาญไม่แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะ อดีตพนักงานที่อยูใ่ นวัยเกษียณในทุกช่วง
อายุเห็ นว่าการได้รั บ เงิ นบํานาญเป็ นรายเดื อน หรื อ การจ่ ายเงิ นบํานาญรู ปแบบใหม่ ก็เป็ นเงิ นบํานาญที่ อ ดี ต
พนักงานได้รับเหมือนกัน จึงทําให้ไม่มีความแตกต่างกัน ทําให้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 1.2
- สมมติฐานที่ 1.3 จํานวนบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ เกิน 20 ปี ) ต่ างกันมีความพึงพอใจใน
การปรั บเปลี่ยนรู ปแบบการจ่ ายเงินบํานาญแตกต่ างกัน จํานวนบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่เกิ น 20 ปี )
ต่างกันมีความพึงพอใจในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจ่ายเงินบํานาญไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 สาเหตุที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 1.3 ที่ว่า จํานวนบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่เกิน 20 ปี )
ต่างกันมีความพึงพอใจในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจ่ายเงินบํานาญไม่แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะ อดีตพนักงาน
ที่อยู่ในวัยเกษียณส่ วนใหญ่จะมีเงินออมเพื่อไว้ใช้ในอนาคตกับบุตร ดังนั้นการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจ่ายเงิน
บํานาญไม่ได้ส่งผลให้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน ทําให้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 1.3
- สมมติฐานที่ 1.4 ระดับการศึ กษาต่ างกันมีความพึงพอใจในการปรั บเปลี่ยนรู ปแบบการจ่ า ยเงิน
บํานาญแตกต่ างกัน ระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจ่ายเงินบํานาญแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั วรางคณา เรี ยนสุ ทธิ์ (2562) ศึกษาความพึงพอใจ
ต่อระบบการบริ หารจัดการของสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยาง บ้านในกอย จํากัด อําเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง
พบว่าสมาชิกสหกรณ์ที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อระบบการบริ หารจัดการของ
สหกรณ์แตกต่างกัน
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- สมมติฐานที่ 1.5 เงินบํานาญต่ อเดือนต่ างกันมีความพึงพอใจในการปรั บเปลี่ยนรู ปแบบการจ่ ายเงิน
บํานาญแตกต่ างกัน เงินบํานาญต่อเดื อนต่างกันมีความพึงพอใจในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจ่ายเงินบํานาญ
แตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัย วรางคณา เรี ยนสุ ทธิ์ (2562) ศึ กษา
ความพึงพอใจต่อระบบการบริ หารจัดการของสมาชิ กสหกรณ์กองทุนสวนยาง บ้านในกอย จํากัด อําเภอป่ าบอน
จังหวัดพัทลุง พบว่าสมาชิกสหกรณ์ที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อระบบการบริ หารจัดการ
ของสหกรณ์แตกต่างกัน
สมมุ ติ ฐ านที่ 2 กระบวนการและรู ป แบบของการจ่ า ยเงิ น บํ า นาญมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ ง พอใจใน
การปรับเปลีย่ นรูปแบบการจ่ ายเงินบํานาญ
กระบวนการและรู ปแบบของการจ่ายเงินบํานาญมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
การจ่ายเงินบํานาญ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า กระบวนการและรู ปแบบของการจ่ายเงินบํานาญ
สามารถอธิ บายความแปรปรวนของความพึงพอใจในการปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบการจ่ายเงิ นบํานาญได้ประมาณ
ร้ อยละ 47.50 (Adjust R2 = 0.475 ) เมื่ อพิจารณารายด้านพบว่าวิธีการจ่ายเงิ นรู ปแบบใหม่ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ
สมการถดถอย เท่ากับ 0.103 ค่า Sig เท่ากับ 0.07 เงื่อนไขการจ่ายเงิน ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของสมการถดถอย เท่ากับ
0.431 ค่า Sig เท่ ากับ 0.00 และผลประโยชน์ ท างสวัส ดิ การ ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ของสมการถดถอย เท่ ากับ 0.525
ค่ า Sig เท่ ากับ 0.00 ดังจะเห็ นได้ว่าค่าตัวแปร เงื่ อ นไขการจ่ ายเงิ นและผลประโยชน์ ท างสวัส ดิ การมี อิ ท ธิ พล
เชิ งบวกต่อความพึงพอใจในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจ่ายเงินบํานาญ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่ งสอดคล้อ งกับ สมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ดังแนวคิ ดของเพ็ญ นภา จรั ส พันธ์ (2557) อธิ บ ายถึ งความพึงพอใจเป็ น
ภาวการณ์ที่แสดงออกถึงความรู ้สึกในทางบวกที่เกิดจากการประเมินเปรี ยบเทียบประสบการณ์และผลตอบแทนที่
ได้รับว่าเป็ นไปตามสิ่ งที่ได้คาดหวังไว้หรื อไม่ ในทางตรงกันข้าม หากเปรี ยบเทียบแล้วไม่ได้รับผลตอบแทนที่
คาดหวังก็จะทําให้เกิ ดความพึงพอใจตํ่า ดังแนวคิดของ Le Thuy Ngan (2561) กล่าวว่าความพึงพอใจที่ตรงกับ
ความคาดหวัง เป็ นการแสดงความรู ้สึกชอบ ถูกใจ เมื่อได้รับสิ่ งที่คาดหวังไว้ และตอบสนองต่อความต้องการได้
เป็ นอย่างดี

ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย

1. การรถไฟแห่ งประเทศไทยควรพิจารณาหรื อศึกษาถึงข้อดี และข้อเสี ยของการปรั บเปลี่ยนรู ปแบบ
การจ่ายเงินบํานาญให้ละเอียดมากยิง่ ขึ้น เพื่อให้อดีตพนักงานเกิดความพึงพอใจต่อรู ปแบบการจ่ายเงินบํานาญ
2. การปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจ่ายเงินบํานาญ ควรมีเงื่อนไขการจ่ายเงินมากกว่า 2 รู ปแบบ เช่น จ่ายเงิน
ก้อนในครั้งเดียว จ่ายเงินเป็ นรายเดือนหรื อบํานาญแบบเก่า และการจ่ายเงินเป็ นรายปี เป็ นต้น
3. การรถไฟแห่ งประเทศไทย ควรประชาสัมพันธ์และให้ขอ้ มู ลเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับรู ปแบบการจ่ ายเงิ น
บํานาญแบบใหม่ เพื่อให้พนักงานและอดีตพนักงานมีความเข้าใจในทางเดียวกันและป้ องกันปั ญหาความขัดแย้ง
ภายในองค์กร
4. จากผลการวิจยั ในครั้งนี้ ซ่ ึ งพบว่าโดยส่ วนใหญ่แล้วกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการปรับเปลี่ยน
รู ปแบบการจ่ายเงินบํานาญระดับน้อย ซึ่ งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและอดีตพนักงานควรจัดโครงการอบรม
เกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายเงินและสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน โดยก่อนการอบรมนั้นได้ทดสอบ Pretest
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เพื่อทราบความพึงพอใจเกี่ ยวกับการจ่ายเงิ นบํานาญ และเมื่ อจบการอบรมให้ทดสอบ Postest เพื่อให้ทราบว่า
หลังจากอบรมและให้ความรู ้แล้วพนักงานมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นหรื อไม่
5. เนื่ องจากการปรั บเปลี่ยนรู ปแบบการจ่ายเงิ นบํานาญรู ปแบบใหม่อาจจะทําให้กลุ่มพนักงานยังไม่
สามารถยอมรั บต่อรู ปแบบการจ่ายเงิ นบํานาญแบบใหม่ได้ ดังนั้นในช่ วงการปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบการจ่ายเงิ น
บํานาญในช่ วง 1-3 ปี ดังนั้นเพื่อ ให้ท ราบว่าการปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการจ่ ายเงิ นบํานาญนั้นทําให้พนักงานมี
ความพึ ง พอใจมากน้อ ยเพี ย งใด ผูบ้ ริ ห ารควรทํา แบบประเมิ น ผลความพึ ง พอใจในการปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบ
การจ่ายเงินบํานาญ โดยต้องประเมินความพึงพอใจทุก ๆ 6 เดือน เพื่อจะได้ทราบว่าพนักงานนั้นมีความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นหรื อลดลงหรื อไม่หลังจากเข้าโครงการดังกล่าว

ข้ อเสนอแนะสํ าหรับงานวิจัยในอนาคต

1. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรสํารวจความพึงพอใจในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจ่ายเงินบํานาญให้กบั
อดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจอื่น เช่น ธนาคารออมสิ น การท่าเรื อแห่งประเทศไทย เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจว่า
เหมือนกันหรื อต่างกันอย่างไรและเป็ นแนวทางในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและรู ปแบบการจ่ายเงินบํานาญให้เกิด
ความพอใจสู งสุ ด
2. ควรศึ กษาความพึงพอใจต่อรู ปแบบการจ่ายเงิ นบํานาญแบบใหม่ภายหลังจากที่ มีการปรั บเปลี่ ยน
รู ปแบบการจ่ายเงินของพนักงานการรถไฟแห่ งประเทศไทย เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งรู ปแบบ
การจ่ายเงินบํานาญในอนาคตต่อไป
3. การศึกษาครั้งนี้ เป็ นเพียงการศึกษาเฉพาะอดี ตพนักงานการรถไฟแห่ งประเทศไทย ดังนั้นควรเพิ่ม
กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานการรถไฟแห่ งประเทศไทยที่ ยงั คงปฏิ บตั ิ งานอยู่ เพื่อให้ทราบถึ งความพึงพอใจต่อ
การจ่ายเงินบํานาญรู ปแบบใหม่
4. จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทาํ ให้ทราบว่าอดีตพนักงานการรถไฟแห่ งประเทศไทยบางท่านอาจได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและรู ปแบบการจ่ายเงินบํานาญที่ไม่ครบถ้วนจึงทําให้เกิดความไม่
พึงพอใจในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและรู ปแบบการจ่ายเงินบํานาญแบบใหม่ ดังนั้น ผูบ้ ริ หารควรมีการนําเสนอ/
ชี้ แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในแต่ละประเด็นของการปรั บเปลี่ยนเงื่อนไขการจ่ายเงินบํานาญให้มีความกระจ่างชัด
เข้าใจง่าย ให้แก่อดีตพนักงานและพนักงานการรถไฟแห่ งประเทศไทยให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ หากสามารถ
ดําเนินการให้ความรู ้ ความเข้าใจแก่พนักงานได้ ก็จะเป็ นการสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงานได้มากยิง่ ขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

การศึ กษาเรื่ อ งการสํารวจความพึ ง พอใจในการปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการจ่ ายเงิ น บํานาญให้ก ับ อดี ต
พนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.ชิสากัญญ์ ปภาพันธ์เกียรติ อาจารย์
ที่ปรึ กษา ที่ได้กรุ ณาสละเวลาอันมีค่าให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา และข้อคิดเห็ นที่ เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า
อิสระนี้ ในทุกขั้นตอน และขอขอบพระคุณอดีตพนักงานของการรถไฟแห่ งประเทศไทยที่ได้ให้ความร่ วมมือใน
การตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใดผูว้ ิจยั ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว และ
ขออภัยมา ณ ที่น้ ีดว้ ย
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