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บทคดัย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานของผู้ร ับเหมาช่วงใน
อุตสาหกรรมส ารวจและบรกิารขดุเจาะปิโตรเลยีมในประเทศไทย และเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพ
การท างานของผูร้บัเหมาชว่งในอุตสาหกรรมส ารวจและบรกิารขดุเจาะปิโตรเลยีมในประเทศไทย 
จ าแนกตาม ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และ พฤติกรรมการใช้บริการ  กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้รบับริการจากบริษัทผู้ให้บริการรบัเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมส ารวจและขุดเจาะ
ปิโตรเลยีมในประเทศไทย จ านวน 400 คน เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม สถติวิเิคราะห ์ไดแ้ก่ 
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่สองค่า และการวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดยีว 
 ผลการวจิยั พบว่า ประสทิธภิาพการท างานของพนักงานบรษิทัผูใ้หบ้รกิารรบัเหมาช่วง
แห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมส ารวจและขดุเจาะปิโตรเลยีมในประเทศไทย  ในภาพรวม อยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาแต่ละดา้น พบว่า ดา้นคุณภาพของงาน มคี่าเฉลีย่สงูสุด รองลงมา ไดแ้ก่ 
ดา้นปรมิาณงาน  ดา้นเวลา และดา้นคา่ใชจ้่าย ผลการเปรยีบเทยีบ ประสทิธภิาพการท างานของ
ผูร้บัเหมาช่วงในอุตสาหกรรมส ารวจและบรกิารขุดเจาะปิโตรเลยีมในประเทศไทย จ าแนกตาม 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ ที่แตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการ
ท างานของพนักงานบรษิทัผูใ้หบ้รกิารรบัเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมส ารวจและขุดเจาะ
ปิโตรเลยีมในประเทศไทย แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ส่วน อายุ ระดบั
การศึกษา สถานที่ปฏิบัติงาน และต าแหน่งงาน ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสทิธภิาพการท างานของพนักงานบรษิทัผูใ้หบ้รกิารรบัเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรม
ส ารวจและขุดเจาะปิโตรเลยีมในประเทศไทย ไม่แตกต่างกนั และจ าแนกตามพฤตกิรรมการใช้
บรกิาร พบว่า ความถีใ่นการเขา้รบับรกิาร ระยะเวลาในการใชบ้รกิาร และประเภทการใชบ้รกิาร 
ที่แตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างานของพนักงานบรษิทัผู้ให้บรกิาร
รบัเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมส ารวจและขดุเจาะปิโตรเลยีมในประเทศไทย แตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research are to study the performance of subcontractors in 
Thailand’s petroleum exploration and production industry and to compare the performance 
of subcontractors in Thailand’s petroleum exploration and production industry, classified 
by demographic factors and service usage behaviors. The sample group was a total of 
400 clients of a subcontracting company in Thailand’s petroleum exploration and 
production industry. The data were collected by a questionnaire. The analytical statistics 
were percentage, mean, standard deviation, T-Test and one-way ANOVA. 
 The results of the research indicated that the overall performance of employees 
at a subcontracting company in Thailand’s petroleum exploration and production industry 
was at the highest level. When considering each aspect, it was found that the quality of 
work had the highest mean, followed by work quantity, period of time, and expenses. The 
comparison results of the performance of subcontractors in Thailand’s petroleum 
exploration and production industry, classified by demographic factors could be found that 
those with different gender had different opinions on the performance of employees at a 
subcontracting company in Thailand’s petroleum exploration and production industry with 
a statistical significance level of 0.05. For those with different age, educational level, place 
of work and work position had indifferent opinions on the performance of employees at a 
subcontracting company in Thailand’s petroleum exploration and production industry. After 
classified by service usage behaviors, it was found that different frequency of service 
usages, service usage periods and types of service usage had different opinions on the 
performance of employees at a subcontracting company in Thailand’s petroleum 
exploration and production industry with a statistical significance level of 0.05. 
 
Keywords: performance, service usage behaviors 
 
 

บทน า 
 

ความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา 
ปัจจุบนัพลงังานเชื้อเพลงิเป็นปัจจยัในการด าเนินชวีติส าคญัอกีอย่างหนึ่ง และน ้ามนั

เชือ้เพลงิเป็นเชือ้เพลงิประเภททีไ่ดร้บัความนิยมสงูสดุในประเทศไทย อย่างทีท่ราบดวีา่ประเทศ
ไทยมแีหล่งผลติปิโตรเลยีม ทัง้น ้ามนัดบิและก๊าซธรรมชาตอิยู่หลายแหล่งทัว่ประเทศ แบ่งเป็น 
แหล่งในอ่าวไทย และบนบก โดยแหล่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยยงัเปิดให้
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ภาคเอกชนเขา้มาถอืสมัปทานเพื่อด าเนินงานการส ารวจและขุดเจาะปิโตรเลยีม นับเป็นแหล่ง
รายไดม้หาศาล โดยทรพัยากรธรรมชาตเิหล่านี้ลว้นเป็นสมบตัขิองชาตโิดยมกีระทรวงพลงังาน 
กรมเชื้อเพลงิธรรมชาต ิเป็นผู้ก ากบัดูแล ท าหน้าที่จดัสรรและก ากบัดูแลการให้สมัปทานการ
ส ารวจและขุดเจาะให้กับเอกชนโดยผ่านประมูลงาน ตามแบบบังคับที่ได้ประกาศไว้ใน
พระราชบญัญตัปิิโตรเลยีม เอกชนผูช้นะการประมูลจะต้องปฏบิตัติามสญัญาทีใ่หไ้วก้บัรฐับาล 
และเริม่การส ารวจและขดุเจาะต่อไป  
 ขัน้ตอนกระบวนการส ารวจและขุดเจาะปิโตรเลยีมอนั ไดแ้ก่ การส ารวจ (Exploration) 
การพัฒนาแหล่ ง ปิ โตร เลียม  (Development) การผลิต (Production) และการรื้ อถอน 
(Demobilization) ล้วนต้องอาศัยความช านาญ จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
โดยตรง เช่น ขัน้ตอนการส ารวจตอ้งอาศยัผูม้คีวามรูใ้นดา้นธรณีฟิสกิส ์ซึง่กระบวนการดงักล่าว
นัน้มขี ัน้ตอนทีซ่บัซอ้น ยงัตอ้งใชเ้งนิลงทุนเป็นจ านวนมาก ใชเ้วลานาน และตอ้งใช ้เทคโนโลยทีี่
ทนัสมยั บรษิทัเอกชนรายเดยีวไม่อาจด าเนินการไดทุ้กขัน้ตอนทีก่ล่าวมาขา้งตน้ จงึต้องอาศยั
การจ้างงานต่อโดยผ่านผู้รบัเหมาช่วง ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนต่างๆ จะถูกก าหนดตาม
สญัญาของผู้ว่าจ้าง และด้วยราคาน ้ามนัที่สูง เป็นเครื่องล่อใจให้บรษิทัขา้มชาตติ่างๆ เขา้มา
ลงทุนในธุรกิจประเภทนี้ เป็นจ านวนมาก ดงันัน้ถือว่าธุรกิจการรบัเหมาช่วงในอุตสาหกรรม
ส ารวจและบรกิารขุดเจาะปิโตรเลยีมในประเทศไทย จงึเป็นตลาดที่มกีารเตบิโตพอสมควร และ
เขา้มามบีทบาทกบัอุตสาหกรรมส ารวจและบรกิารขุดเจาะปิโตรเลยีมอย่างมาก ถอืได้ว่าธุรกจิ
เหล่านี้เป็นแรงขบัเคลื่อนส าคญัใหก้ารส ารวจและขุดเจาะปิโตรเลยีมส าเรจ็ตามเป้าหมาย และ
อย่างที่ทราบดีว่าธุรกิจในกลุ่มของผู้ร ับจ้างช่วงมีการแข่งขันสูงเช่นเดียวกัน มีทัง้บริษัท
ภายในประเทศและต่างประเทศเขา้มาช่วงชงิกลุ่มลูกคา้คอืผูไ้ดร้บัสมัปทานส ารวจและขุดเจาะ
ปิโตรเลยีมจากรฐับาลไทย นอกจากการแย่งชงิสว่นแบ่งการตลาดแลว้ การรกัษากลุ่มลูกคา้เดมิ
ไวก้เ็ป็นสิง่ส าคญั โดยการจะรกัษาลูกคา้เดมิไวจ้ะตอ้งมผีลงานทีม่คีุณภาพเป็นทีน่่าพงึพอใจต่อ
ลูกค้า นอกจากนี้แล้ว ปัจจยัที่มผีลท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานอย่างมปีระสทิธิภาพจน
น าไปสู่เป้าหมาย ที่ตัง้ไว้หรอืสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ได้เกิดขึ้นได้จากหลายส่วนประกอบ 
เช่น คน ระบบงาน วธิดี าเนินงาน การบรหิารงาน โครงสรา้งองคก์รแรงจูงใจในการท างาน สิง่
เหล่านี้ เกิดจากผลของการบริหารงานทงสิ้น ทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ องค์กรที่มี
กระบวนการบรหิารงานทีด่ยี่อมส่งผลใหเ้กดิประสทิธภิาพมากขึ้น (ศริกิาญจน์ วงษ์เสร,ี 2559) 
จากเหตุผลดงักล่าว ผูศ้กึษาวจิยัใหค้วามสนใจในการศกึษา เรื่อง ประสทิธภิาพการท างานของ
พนักงานบรษิทัผูใ้หบ้รกิารรบัเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมส ารวจและขุดเจาะปิโตรเลยีม
ในประเทศไทย เพื่อน าขอ้มูลที่ได้ไปปรบัใช้ในการพฒันาการท างาน และเพื่อใช้ส าหรบัการ
ก าหนดแผลกลยทุธ ์รวมถงึวางแผนในการด าเนินงานต่อไป  
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาประสทิธภิาพการท างานของพนักงานบรษิทัผูใ้หบ้รกิารรบัเหมาช่วงแห่ง
หนึ่ง ในอุตสาหกรรมส ารวจและขดุเจาะปิโตรเลยีมในประเทศไทย 
 2 เพื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทัผูใ้หบ้รกิารรบัเหมาช่วง
แห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมส ารวจและขุดเจาะปิโตรเลยีมในประเทศไทย จ าแนกตาม ปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร ์ 
 3. เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทัผูใ้หบ้รกิารรบัเหมาชว่ง
แห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมส ารวจและขุดเจาะปิโตรเลยีมในประเทศไทย จ าแนกตาม พฤตกิรรม
การใชบ้รกิาร 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
 1. ผู้รบับรกิาร ที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั ส่งผลต่อ ประสทิธิภาพการ
ท างานของพนักงานบรษิทัผูใ้หบ้รกิารรบัเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมส ารวจและขุดเจาะ
ปิโตรเลยีมในประเทศไทย แตกต่างกนั 
 2. ผูร้บับรกิาร ทีม่ลีกัษณะพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร แตกต่างกนั ส่งผลต่อประสทิธภิาพ
การท างานของพนักงานบรษิทัผูใ้หบ้รกิารรบัเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมส ารวจและขุด
เจาะปิโตรเลยีมในประเทศไทย แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวิจยั 

ประชากรที่ใช้ในการศกึษาค้นคว้า คอื ผู้รบับรกิารจากบรษิทัผู้ให้บรกิารรบัเหมาช่วง
แห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมส ารวจและขุดเจาะปิโตรเลยีมในประเทศไทย โดยใชก้ารสุ่มแบบไม่ใช้
ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) เป็นการเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง (Judgmental 
sampling) ท าการสุม่ตวัอยา่งโดยใชแ้บบส ารวจ 

 
วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
 ค าว่า “ประชากรศาสตร์” หรือ “Demography” มาจากภาษากรีกซึ่งมีรากศัพท์
มาจากค าว่า  Demo แปลว่า  People (ประชาชน)  รวมก ับค าว่า  “Graphy”  แปลว่า 
writing up, description หรอื study (การศกึษา หรอื ศาสตร)์ เมื่อน าค าทัง้สองค ามารวมกนัจะ
ไดค้ าทีม่คีวามหมายว่าประชากรศาสตร ์เป็นการบรรยายเกีย่วกบัคนหรอืประชากร กล่าวไดว้่า 
การศกึษา ประชากรศาสตร์ เป็นการศกึษาเกี่ยวกบั คน ประชากร ที่มมีาหลายศตวรรษ เพื่อ
น ามาใชใ้นการวเิคราะหปั์จจยัต่างๆ ทัง้ดา้นขนาดโครงสรา้ง การกระจายตวั การเปลีย่นแปลงใน
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รูปแบบต่างๆ ที่มีความสมัพนัธ์กบัศาสตร์อื่นๆ เช่น เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม กฎหมาย 
ประวตัศิาสตร ์เป็นตน้  
 Hanna and Wozniak (2001), Shiffman and Kanuk (2003) ได้ ให้ความหมายของ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ไว้คล้ายคลึงกัน โดยกล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์
หมายถงึ ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัตวับุคคล เช่น อายุ เพศ การศกึษา อาชพี รายไดศ้าสนาและเชือ้ชาติ
ซึ่งมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค โดยทัว่ไปแล้วใชเ้ป็นลกัษณะพื้นฐานที่นักการตลาดมกัจะ
น ามาพิจารณา ส าหรบัการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยน า มาเชื่อมโยงกับ
ความตอ้งการความชอบ และอตัราการใชส้นิคา้ของผูบ้รโิภค 

 
แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

Peterson & Plowman (1989) ไดส้รุปองคป์ระกอบของประสทิธภิาพ ไว ้4 ขอ้ ดงันี้ 
1. คุณภาพของงาน (Quality) จะตอ้งมคีุณภาพสงู คอืผูผ้ลติและผูใ้ชไ้ดป้ระโยชน์คุม้ค่า

และมคีวามพงึพอใจ ผลการท างานมคีวามถูกต้อง ไดม้าตรฐาน รวดเรว็ นอกจากนี้ผลงานที่มี
คุณภาพควรก่อเกดิประโยชน์ต่อองคก์รและสรา้งความพงึพอใจของลกูคา้หรอืผูม้ารบับรกิาร  

2. ปรมิาณงาน (Quantity) งานทีเ่กดิขึน้จะตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัของหน่วยงาน 
โดยผลงานทีป่ฏบิตัไิดม้ปีรมิาณทีเ่หมาะสมตามทีก่ าหนดในแผนงานหรือเป้าหมายทีบ่รษิทัวาง
ไวแ้ละควรมกีารวางแผน การบรหิารเวลา เพือ่ใหไ้ดป้รมิาณงานตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ 

3. เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตาม
หลกัการเหมาะสมกบังานและทนัสมยั มกีารพฒันาเทคนิคการท างานใหส้ะดวกรวดเรว็ขึน้ 

4. ค่าใชจ้่าย (Costs) ในการด าเนินการทัง้หมดจะต้องเหมาะสมกบังานและวธิกีาร คอื 
จะตอ้งลงทุนน้อยและไดผ้ลกาไรมากทีสุ่ด ประสทิธภิาพในมติขิองคา่ใชจ้่าย หรอืตน้ทุนการผลติ 
ได้แก่ การใชท้รพัยากรด้านการเงนิ คน วสัดุ เทคโนโลยทีี่มอียู่อย่างประหยดั คุม้ค่า และเกดิ
การสญูเสยีน้อยทีส่ดุ 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

กิตติยา ฐิติคุณรตัน์ (2556) งานวจิยัเรื่อง ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของพนักงาน
บริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชัน่แนลจ ากัด  พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั ต่อการปฏบิตังิานของพนกังานแผนกวางแผนผลติ โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัดมีาก และเมื่อเปรยีบเทยีบ ตามปัจจยัประชากรศาสตรพ์บว่า แรงงานที่มอีายุงาน
เพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพการท างานของพนักงานแผนกวางแผนผลติ  
ไม่แตกต่างกนั แต่พนักงานที่มอีายุ การศกึษา หน่วยงานและต าแหน่งงานที่ต่างกนั มคีวาม
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานแผนกวางแผนผลิต  แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญั 
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อคัรเดช ไมจ้นัทร ์(2560) งานวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ของพนกังานกลุ่มอุตสาหกรรมตดิตัง้เครอืงจกัรสายการผลติในจงัหวดัสงขลา ผลการวจิยัพบว่า 
ผลการวเิคราะห ์ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรม
ติดตัง้เครื่องจักร อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิานจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ต าแหน่งงานแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิี่ ระดบั 0.05 ส่วน เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และอายุ
งานไมแ่ตกต่างกนั  

ลลิดา โกมลจนัทร์ และฉัตรปารี อยู่เย็น (2556) ศึกษา เรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่าง
คุณภาพชวีติการท างานและประสทิธภิาพการท างาน : กรณีศกึษา พนักงานธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ผลการศกึษา พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)ส านักงานเขต
ลพบุร ีมคีุณภาพชวีติการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
 

ประชากรและการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
 1. ประชากรที่ใชใ้นการศกึษา การศกึษาวจิยัในครัง้นี้อาศยัประชากรในการศกึษา คอื 
ผู้รบับริการจากบริษัทผู้ให้บริการรบัเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมส ารวจและขุดเจาะ
ปิโตรเลยีมในประเทศไทย มผีูเ้ขา้รบับรกิารจ านวน 2,350 คน  
 2. การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างและวธิกีารสุ่มตวัอย่างกลุ่มตวัอย่างทีน่ ามาใชใ้น
การศกึษา คอื ผูร้บับรกิารจากบรษิทัผูใ้หบ้รกิารรบัเหมาชว่งแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมส ารวจและ
ขุดเจาะปิโตรเลยีมในประเทศไทย การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างทีน่ ามาใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ 
ด้วยการใช้สูตรก าหนดขนาดของการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งใช้สูตร Yamane ของ ทาโร ยามาเน       
โดย ผูว้จิยัท าการสุม่ โดยใชก้ารสุม่แบบไมใ่ชค้วามน่าจะเป็น เป็นการเลอืกตวัอยา่งแบบเจาะจง  
 
การสร้างเครือ่งมือ การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการทดสอบคณุภาพเครื่องมอื 

การสร้างเครื่องมือในการวิจัยครัง้นี้  ผู้วิจัยอาศัยการศึกษารวบรวมข้อมูลจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดม้าใช้
เป็นแนวทางการสรา้งแบบสอบถามใหต้รงกบัวตัถุประสงค ์และกรอบแนวคดิของการวจิยัในครัง้
นี้ โดยแบ่งเป็น 3 สว่นดงันี้ สว่นที ่1 เป็นค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นประชากรศาสตร ์ของผูต้อบ
แบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานทีป่ฏบิตังิาน และต าแหน่งงาน รวมจ านวน 
5 ขอ้ สว่นที ่2 เป็นค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
ความถีใ่นการเขา้รบับรกิาร ระยะเวลาในการใชบ้รกิาร และประเภทการใชบ้รกิาร รวมจ านวน 3 
ข้อ และส่วนที่ 3 เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทผู้
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ให้บรกิารรบัเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมส ารวจและขุดเจาะปิโตรเลยีมในประเทศไทย 
ประกอบดว้ย 4 ดา้น มคี าถามทัง้หมด 20 ขอ้ 

 
วิธีการวิเคราะหข้์อมลู 
 การวเิคราะหข์อ้มลูหลงัจากเกบ็รวบรวมขอ้มลู ตรวจสอบขอ้มลู และประมวลผลขอ้มลูที่
ไดโ้ดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชค้า่สถติใินการวจิยัดงันี้   

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา สถานที่ปฏิบตัิงาน และต าแหน่งงาน ใช้วธิีวเิคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาหา
คา่ความถี ่(Frequency) รอ้ยละ (Percentage) 

สว่นที ่2 การวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ไดแ้ก่ ความถีใ่นการเขา้รบับรกิาร 
ระยะเวลาในการใชบ้รกิาร และประเภทการใชบ้รกิาร ใชว้ธิวีเิคราะห ์โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนาหา
คา่ความถี ่(Frequency) รอ้ยละ (Percentage) 

ส่วนที ่3 การวเิคราะห์ประสทิธภิาพการท างานของพนักงานบรษิทัผูใ้หบ้รกิารรบัเหมา
ช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมส ารวจและขุดเจาะปิโตรเลยีมในประเทศไทย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
คุณภาพของงาน ด้านปรมิาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย ใช้วธิีวเิคราะห์ โดยใช้สถิติ
คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานบรษิทัผูใ้หบ้รกิารรบัเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมส ารวจและขุดเจาะปิโตรเลยีม
ในประเทศไทย ปัตตานี จ าแนกตามปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร ์ของผูต้อบแบบสอบถามโดย
ใชค้่าสถติ ิ(t-test) ทดสอบความแตกต่างของคา่เฉลีย่ส าหรบักลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และใชค้า่สถติ ิ
F-test ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยส าหรบักลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป เป็นการ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) หากพบว่าผลการทดสอบกลุ่มตวัอยา่ง
มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิจงึตอ้งมกีารทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ เพื่อ
หาว่าคู่ ใดบ้างที่มีความแตกต่างกัน ตามวิธีการของ Post Hoc แบบ Least Significant 
Difference (LSD)  
 

ผลการวิจยั 
 

สรปุผลการวิจยั 
ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ สรุปผลการวจิยัได้ว่า เพศ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย มากกว่า เพศหญิง อายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ อายุ 31-40 ปี รองลงมา 
ได้แก่ อายุ 20-30 ปี อายุ 41-50 ปี และ51-55 ปี ตามล าดับ ระดบัการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี รองลงมา ได้แก่ ระดบัการศึกษา สูงกว่า
ปรญิญาตร ีและระดบัการศกึษา อนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ตามล าดบั สถานท่ีปฏิบติังาน พบวา่ 
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ปฏิบัติงานแท่นขุดเจาะ  3 รองลงมา ได้แก่ ปฏิบัติงานหาดใหญ่ 
ปฏบิตังิานสงขลา ปฏบิตังิานกรุงเทพฯ ปฏบิตังิานพษิณุโลก ปฏบิตังิานระนอง และปฏบิตังิาน
สตัหบี ตามล าดบั ต าแหน่งงาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มตี าแหน่ง วศิวกร  รองลงมา 
ไดแ้ก่ ต าแหน่งเจา้หน้าทีป่ระจ าแผนก จ านวน ต าแหน่งช่างเทคนิค ต าแหน่งหวัหน้าแผนก และ
ต าแหน่งผูจ้ดัการ ตามล าดบั 

ข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการ สรุปผลการวจิยัไดว้่า ความถี่ในการเข้ารบั
บริการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่ เขา้รบับรกิาร มากกวา่ 5 ครัง้/ เดอืน รองลงมา ไดแ้ก่ เขา้
รบับรกิาร 3-5 ครัง้/ เดอืน และเขา้รบับรกิาร 1-2 ครัง้/ เดอืน ตามล าดบั ระยะเวลาในการใช้
บริการ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ใชเ้วลาในการเขา้รบับรกิาร น้อยกว่า 30 นาท ีรองลงมา 
ได้แก่ 30 – 60 นาที และมากว่า 1-8 ชัว่โมงตามล าดบั ประเภทการใช้บริการ พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งสว่นใหญ่ ใชบ้รกิารประเภทงานธุรการ/เอกสาร รองลงมา ไดแ้ก่ งานซ่อมบ ารุง งานโฟล์
คลฟิท ์งานคลงัสนิคา้ และงานแมบ่า้น/ท าความสะอาด ตามล าดบั 

 
 สรุปผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค์ ข้อท่ี 1 เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานบริษทัผู้ให้บริการรบัเหมาช่วงแห่งหน่ึง ในอุตสาหกรรมส ารวจและ
ขดุเจาะปิโตรเลียมในประเทศไทย 
 สรุปผลการวจิยัไดว้่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการท างานของ
พนักงานบรษิทัผูใ้หบ้รกิารรบัเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมส ารวจและขุดเจาะปิโตรเลยีม
ในประเทศไทย  ในภาพรวม อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาแต่ละดา้น พบว่า ดา้นคุณภาพ
ของงาน ค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น โดยอยู่ในระดบัมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านปรมิาณงาน  
ดา้นเวลา และดา้นคา่ใชจ้่าย ตามล าดบั  
 
 สรุปผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค์ ข้อท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานบริษทัผู้ให้บริการรบัเหมาช่วงแห่งหน่ึง ในอุตสาหกรรมส ารวจและ
ขดุเจาะปิโตรเลียมในประเทศไทย จ าแนกตาม ปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์ 
 เพศ สรุปผลการวจิยัได้ว่า กลุ่มตวัอย่างที่มเีพศแตกต่างกนัมคีวามคดิเห็นเกี่ยวกบั
ประสทิธภิาพการท างานของพนักงานบรษิทัผูใ้หบ้รกิารรบัเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรม
ส ารวจและขุดเจาะปิโตรเลยีมในประเทศไทย ดา้นเวลา แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดับ.05  ส่วนด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน และด้านค่าใช้จ่าย ไม่แตกต่างกัน
 ส่วน อายุ ระดบัการศึกษา สถานท่ีปฏิบติังาน ต าแหน่งงาน สรุปผลการวจิยัได้ว่า 
กลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุ ระดบัการศกึษา สถานทีป่ฏบิตังิาน ต าแหน่งงาน แตกต่างกนักนั มคีวาม
คดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทัผูใ้หบ้รกิารรบัเหมาชว่งแห่งหนึ่ง ใน
อุตสาหกรรมส ารวจและขุดเจาะปิโตรเลยีมในประเทศไทย ด้านคุณภาพของงาน ด้านปรมิาณ
งาน ดา้นเวลา และดา้นคา่ใชจ้่าย ไม่แตกต่างกนั 



9 
 

 สรุปผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค์ ข้อท่ี 3 เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานบริษทัผู้ให้บริการรบัเหมาช่วงแห่งหน่ึง ในอุตสาหกรรมส ารวจและ
ขดุเจาะปิโตรเลียมในประเทศไทย จ าแนกตาม พฤติกรรมการใช้บริการ 
 ความถ่ีในการเข้ารบับริการ สรุปผลการวจิยัไดว้่า ว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามถี่ในการ
เขา้รบับรกิารแตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการท างานของพนักงานบรษิทัผู้
ให้บรกิารรบัเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมส ารวจและขุดเจาะปิโตรเลยีมในประเทศไทย 
ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน และด้านเวลา ไม่แตกต่างกัน ส่วน ด้านค่าใช้จ่าย 
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติริะดบั .05 
 ระยะเวลาในการใช้บริการ และ ประเภทการใช้บริการ สรุปผลการวจิยัได้ว่า กลุ่ม
ตวัอย่างที่มรีะยะเวลาในการใชบ้รกิาร และ ประเภทการใชบ้รกิาร แตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทผู้ให้บริการรบัเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ใน
อุตสาหกรรมส ารวจและขุดเจาะปิโตรเลยีมในประเทศไทย ด้านคุณภาพของงาน ด้านปรมิาณ
งาน ดา้นเวลา และดา้นคา่ใชจ้่าย แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติริะดบั .05 
  

อภิปรายผล 
 

อภิปรายผลการวิจยั ตามวตัถปุระสงค์ ข้อท่ี 1 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานบริษัทผู้ให้บริการรบัเหมาช่วงแห่งหน่ึง ในอุตสาหกรรมส ารวจและขุดเจาะ
ปิโตรเลียมในประเทศไทย ได้ดงัน้ี 
 อภปิรายผลการวจิยัไดว้่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการท างาน
ของพนักงานบริษัทผู้ให้บริการรับเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมส ารวจและขุดเจาะ
ปิโตรเลยีมในประเทศไทย ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด เมือ่พจิารณาแต่ละดา้น พบวา่ ดา้น
คุณภาพของงาน ค่าเฉลีย่สงูกว่าดา้นอื่น โดยอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นปรมิาณ
งาน  ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ้่าย ตามล าดบั ทัง้นี้สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของอคัรเดช ไมจ้นัทร ์
(2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ของพนักงานกลุ่ม
อุตสาหกรรมตดิตัง้เครื่องจกัรสายการผลติในจงัหวดัสงขลา พบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธิ
ภาพในการปฏบิตังิานของพนักงานอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกติตยิา 
ฐติคิุณรตัน์ (2556) ศกึษาเรื่อง ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทัซนัไชน์อนิเตอร์
เนชัน่แนลจ ากดั พบวา่ ระดบัความคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั 
ต่อการปฏิบตัิงานของพนักงานแผนกวางแผนผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก  ทัง้นี้ยงั
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ลลิดา โกมลจนัทร์ และฉัตรปารี อยู่เย็น  (2556) ได้ศึกษา เรื่อง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานและประสิทธิภาพการท างาน : กรณีศึกษา 
พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ผลการศกึษา พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทยมี
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ประสทิธภิาพการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยพนักงานใหค้วามส าคญัในด้านการ
ใหบ้รกิารอยา่งเทา่เทยีมกนัมากทีส่ดุ 
 
อภิปรายผลการวิจยั ตามวตัถปุระสงค ์ข้อท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงานบริษทัผู้ให้บริการรบัเหมาช่วงแห่งหน่ึง ในอตุสาหกรรมส ารวจและขดุเจาะ
ปิโตรเลียมในประเทศไทย จ าแนกตาม ปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์ได้ดงัน้ี 
 อภิปรายผลการวิจัยได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 
แตกต่างกนัมคีวามคดิเห็นเกี่ยวกบัประสทิธิภาพการท างานของพนักงานบรษิัทผู้ให้บรกิาร
รบัเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมส ารวจและขดุเจาะปิโตรเลยีมในประเทศไทย แตกต่างกนั
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั.05 ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อคัรเดช ไม้จนัทร์ (2559) 
งานวจิยัเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงาน ของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรม
ตดิตัง้เครื่องจกัรสายการผลติในจงัหวดัสงขลา พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ไดค้่าแตกต่าง
กนัอย่างมนีัยส าคญั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนกร กรวชัรเจรญิ และ เขมมาร ีรกัษ์ชูชพี  
(2556)  ศกึษา เรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานเป็นทมีของพนักงานบรษิทั ควอ
ลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ผลการศกึษา พบว่า เพศ ทีแ่ตกต่างกนันัน้จะส่งผลต่อประสทิธภิาพ
การท างานเป็นทมีแตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัที ่.05  

สว่น อายุ ระดบัการศกึษา สถานทีป่ฏบิตังิาน ต าแหน่งงาน แตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทผู้ให้บริการรบัเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ใน
อุตสาหกรรมส ารวจและขดุเจาะปิโตรเลยีมในประเทศไทย ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ธนกร กรวัชรเจริญ และเขมมารี รักษ์ชูชีพ (2556) ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการท างานเป็นทมีของพนกังานบรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ผลการศกึษา 
พบว่า อายุงานทีแ่ตกต่างกนัของหน่วยงานสง่ผลต่อประสทิธภิาพการท างานเป็นทมีไม่แตกต่าง
กนั ทัง้นี้ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ พรีดา แก้วมูล (2562) ศกึษาเรื่อง ประสทิธภิาพในการ
ท างานของพนักงานบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั ส านักงานใหญ่ ผลการศึกษา พบว่า 
พนักงานบรษิทั รโิก้ (ประเทศไทย) จ ากดั ส านักงานใหญ่ที่มีอายุและระดบัการศกึษา ต่างกนั    
มปีระสทิธภิาพในการท างานไม่แตกต่าง  
 
อภิปรายผลการวิจยั ตามวตัถปุระสงค ์ข้อท่ี 3 เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงานบริษทัผู้ให้บริการรบัเหมาช่วงแห่งหน่ึง ในอตุสาหกรรมส ารวจและขดุเจาะ
ปิโตรเลียมในประเทศไทย จ าแนกตาม พฤติกรรมการใช้บริการ 
 อภิปรายสรุปผลการวจิยัได้ว่า พฤติกรรมการใช้บรกิาร ได้แก่ ความถี่ในการเขา้รบั
บรกิาร ระยะเวลาในการใชบ้รกิาร และประเภทการใชบ้รกิาร แตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั
ประสทิธภิาพการท างานของพนักงานบรษิทัผูใ้หบ้รกิารรบัเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรม
ส ารวจและขุดเจาะปิโตรเลยีมในประเทศไทย แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั.05 
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ทัง้นี้อาจสรุปได้ว่าพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร คุณภาพการใหบ้รกิาร ส่งผลต่อประสทิธภิาพการ
ท างานของพนกังาน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุไร สายกระสุน (2562) ศกึษา เรื่อง พฤตกิรรม
ของพนกังานทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพในการท างานและความจงรกัภกัด ีต่อองคก์รของพนักงาน
โรงพยาบาลทหารผ่านศกึ กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า ผลการวจิยัพบว่า พฤตกิรรม
ของพนักงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานโรงพยาบาลทหารผ่านศึก 
กรุงเทพมหานคร อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
อรรถพล ชอบพทุโธ และ ดารณี เอือ้ชนะจตู (2562) ศกึษาเรือ่ง พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร Mobile 
Banking ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานนวัตกรรมทางการเงินของพนักงานเอกชน 
ผลการวจิยัพบวา่ พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร Mobile Banking ทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลใหป้ระสทิธภิาพ
การใชง้านของ นวตักรรมทางการเงนิแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 (1) บรษิทัผูใ้หบ้รกิารรบัเหมาฯ และบรษิทัทีป่ระกอบกจิการทีม่ลีกัษณะเช่นเดยีวกนั ควรมี
การจดักจิกรรมทีช่่วยในการพฒันาเทคนิคการท างานใหม้คีวามสะดวกและรวดเรว็ขึน้ ส าหรบัเพศ
ชาย เนื่องจากเพศชายใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัประสทิธภิาพการท างาน ดา้นเวลาน้อยกวา่เพศหญงิ 
 (2) บรษิัทผู้ให้บรกิารรบัเหมาฯ และบรษิัทที่ประกอบกิจการที่มลีกัษณะเช่นเดยีวกนั 
ควรเพิม่ประสทิธภิาพการท างานของพนักงานใหส้ามารถท างานไดถู้กตอ้ง แม่นย า และตรงกบั
ความตอ้งการของลกูคา้ เพือ่ลดจ านวนการใชบ้รกิารและลดคา่ใชจ้่ายใหก้บับรษิทั 
 (3) บรษิัทผู้ให้บรกิารรบัเหมาฯ และบรษิทัที่ประกอบกจิการที่มลีกัษณะเช่นเดยีวกนั 
ควรมนี าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้นการใหบ้รกิารลกูคา้ เพือ่ลดระยะเวลาในการใชบ้รกิาร 
 (4) บรษิัทผู้ให้บรกิารรบัเหมาฯ และบรษิัทที่ประกอบกิจการที่มลีกัษณะเช่นเดยีวกนั 
ควรมกีารก าหนดประเภทการใชบ้รกิาร ใหต้รงกบัความรูค้วามสามารถของพนกังานผูใ้หบ้รกิาร 
เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ 
 (5) บริษัทผู้ให้บริการรับเหมาช่วงแห่ งหนึ่ ง ในอุตสาหกรรมส ารวจและขุดเจาะ
ปิโตรเลยีมในประเทศไทย ควรใหค้วามส าคญั ในดา้นค่าใชจ้่าย เนื่องประสทิธภิาพการท างาน
ของพนักงานด้านค่าใช้จ่าย อยู่ในระดบัน้อยกว่าด้านอื่นๆ หากเป็นไปได้ควรมีนโยบายให้
พนกังานใชท้รพัยากรขององคก์ร อย่างประหยดั และคุม้ค่า 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาวิจยัครัง้ต่อไป 
 ควรมกีารศกึษาตวัแปรอื่นๆทีส่อดคลอ้งกบัองคก์รประเภทธุรกจิเอกชน เพือ่ดวูา่มปัีจจยั
ใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน เพื่อจะได้เป็นแนวทางของการ
ก าหนดกลยทุธข์ององคก์ร เนื่องจากในปัจจุบนัมกีารแขง่ขนัทางดา้นการตลาดกนัสงูมาก 
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