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บทคัดย่อ
งานวิจ ัย นี้ มีว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่อ ศึก ษาประสิท ธิภ าพการท างานของผู้ร ับ เหมาช่ว งใน
อุตสาหกรรมสารวจและบริการขุดเจาะปิ โตรเลียมในประเทศไทย และเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การทางานของผูร้ บั เหมาช่วงในอุตสาหกรรมสารวจและบริการขุดเจาะปิ โตรเลียมในประเทศไทย
จ าแนกตาม ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ และ พฤติก รรมการใช้บ ริก าร กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คือ
ผู้รบั บริการจากบริษัท ผู้ใ ห้บ ริการรับเหมาช่ว งแห่งหนึ่ง ในอุต สาหกรรมสารวจและขุดเจาะ
ปิ โตรเลียมในประเทศไทย จานวน 400 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิตวิ เิ คราะห์ ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ สองค่า และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานบริษทั ผูใ้ ห้บริการรับเหมาช่วง
แห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมสารวจและขุดเจาะปิ โตรเลียมในประเทศไทย ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านคุณภาพของงาน มีค่าเฉลีย่ สูงสุด รองลงมา ได้แก่
ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย ผลการเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพการทางานของ
ผูร้ บั เหมาช่วงในอุตสาหกรรมสารวจและบริการขุดเจาะปิ โตรเลียมในประเทศไทย จาแนกตาม
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพการ
ทางานของพนักงานบริษทั ผูใ้ ห้บริการรับเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมสารวจและขุดเจาะ
ปิ โตรเลียมในประเทศไทย แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ส่วน อายุ ระดับ
การศึก ษา สถานที่ป ฏิบ ัติง าน และต าแหน่ ง งาน ที่แ ตกต่ า งกัน มีค วามคิด เห็น เกี่ย วกับ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานบริษทั ผูใ้ ห้บริการรับเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรม
สารวจและขุดเจาะปิ โตรเลียมในประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน และจาแนกตามพฤติกรรมการใช้
บริการ พบว่า ความถีใ่ นการเข้ารับบริการ ระยะเวลาในการใช้บริการ และประเภทการใช้บริการ
ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานบริษทั ผู้ให้บริการ
รับเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมสารวจและขุดเจาะปิ โตรเลียมในประเทศไทย แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05
สาคัญ: ประสิทธิภาพการทางาน, พฤติกรรมการใช้บริการ
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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
บทนา
ความเป็ นมา และความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั พลังงานเชื้อเพลิงเป็ นปั จจัยในการดาเนินชีวติ สาคัญอีกอย่างหนึ่ง และน้ ามัน
เชือ้ เพลิงเป็ นเชือ้ เพลิงประเภททีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุดในประเทศไทย อย่างทีท่ ราบดีวา่ ประเทศ
ไทยมีแหล่งผลิตปิ โตรเลียม ทัง้ น้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติอยู่หลายแหล่งทัวประเทศ
่
แบ่งเป็ น
แหล่งในอ่าวไทย และบนบก โดยแหล่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งด้วยเหตุน้ี ประเทศไทยยังเปิ ดให้
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ภาคเอกชนเข้ามาถือสัมปทานเพื่อดาเนินงานการสารวจและขุดเจาะปิ โตรเลียม นับเป็ นแหล่ง
รายได้มหาศาล โดยทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ลว้ นเป็ นสมบัตขิ องชาติโดยมีก ระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็ นผู้กากับดูแล ทาหน้า ที่จดั สรรและกากับดูแลการให้สมั ปทานการ
ส ารวจและขุ ด เจาะให้ก ับ เอกชนโดยผ่ า นประมู ล งาน ตามแบบบัง คับ ที่ไ ด้ ป ระกาศไว้ใ น
พระราชบัญญัตปิ ิ โตรเลียม เอกชนผูช้ นะการประมูลจะต้องปฏิบตั ติ ามสัญญาทีใ่ ห้ไว้กบั รัฐบาล
และเริม่ การสารวจและขุดเจาะต่อไป
ขัน้ ตอนกระบวนการสารวจและขุดเจาะปิ โตรเลียมอัน ได้แก่ การสารวจ (Exploration)
การพั ฒ นาแหล่ ง ปิ โตรเลี ย ม ( Development) การผลิ ต ( Production) และการรื้ อ ถอน
(Demobilization) ล้ว นต้อ งอาศัย ความช านาญ จากผู้มีค วามรู้ค วามเชี่ย วชาญเฉพาะด้า น
โดยตรง เช่น ขัน้ ตอนการสารวจต้องอาศัยผูม้ คี วามรูใ้ นด้านธรณีฟิสกิ ส์ ซึง่ กระบวนการดังกล่าว
นัน้ มีขนั ้ ตอนทีซ่ บั ซ้อน ยังต้องใช้เงินลงทุนเป็ นจานวนมาก ใช้เวลานาน และต้องใช้ เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย บริษทั เอกชนรายเดียวไม่อาจดาเนินการได้ทุกขัน้ ตอนทีก่ ล่าวมาข้างต้น จึงต้องอาศัย
การจ้างงานต่อโดยผ่านผู้รบั เหมาช่วง ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนต่างๆ จะถูกกาหนดตาม
สัญญาของผู้ว่าจ้าง และด้วยราคาน้ ามันที่สูง เป็ นเครื่องล่อใจให้บริษทั ข้ามชาติต่างๆ เข้ามา
ลงทุนในธุรกิจประเภทนี้ เป็ นจานวนมาก ดังนัน้ ถือว่าธุรกิจการรับ เหมาช่วงในอุตสาหกรรม
สารวจและบริการขุดเจาะปิ โตรเลียมในประเทศไทย จึงเป็ นตลาดที่มกี ารเติบโตพอสมควร และ
เข้ามามีบทบาทกับอุตสาหกรรมสารวจและบริการขุดเจาะปิ โตรเลียมอย่างมาก ถือได้ว่าธุรกิจ
เหล่านี้เป็ นแรงขับเคลื่อนสาคัญให้การสารวจและขุดเจาะปิ โตรเลียมสาเร็จตามเป้ าหมาย และ
อย่ า งที่ท ราบดีว่ า ธุ ร กิ จ ในกลุ่ ม ของผู้ร ับ จ้า งช่ ว งมีก ารแข่ ง ขัน สู ง เช่ น เดีย วกัน มีท ัง้ บริษัท
ภายในประเทศและต่างประเทศเข้ามาช่วงชิงกลุ่มลูกค้าคือผูไ้ ด้รบั สัมปทานสารวจและขุดเจาะ
ปิ โตรเลียมจากรัฐบาลไทย นอกจากการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดแล้ว การรักษากลุ่มลูกค้าเดิม
ไว้กเ็ ป็ นสิง่ สาคัญ โดยการจะรักษาลูกค้าเดิมไว้จะต้องมีผลงานทีม่ คี ุณภาพเป็ นทีน่ ่ าพึงพอใจต่อ
ลูกค้า นอกจากนี้แล้ว ปั จจัยที่มผี ลทาให้องค์กรสามารถดาเนินงานอย่ างมีประสิทธิภ าพจน
นาไปสู่เป้ าหมาย ที่ตงั ้ ไว้หรือสามารถบรรลุว ตั ถุประสงค์ได้เกิดขึ้นได้จากหลายส่วนประกอบ
เช่น คน ระบบงาน วิธดี าเนินงาน การบริหารงาน โครงสร้างองค์กรแรงจูงใจในการทางาน สิง่
เหล่ า นี้ เ กิด จากผลของการบริห ารงานทงสิ้น ทัง้ ในเชิง ปริม าณและเชิง คุ ณ ภาพ องค์ก รที่มี
กระบวนการบริหารงานทีด่ ยี ่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น (ศิรกิ าญจน์ วงษ์เสรี, 2559)
จากเหตุผลดังกล่าว ผูศ้ กึ ษาวิจยั ให้ความสนใจในการศึกษา เรื่อง ประสิทธิภาพการทางานของ
พนักงานบริษทั ผูใ้ ห้บริการรับเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมสารวจและขุดเจาะปิ โตรเลียม
ในประเทศไทย เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาการทางาน และเพื่อใช้สาหรับการ
กาหนดแผลกลยุทธ์ รวมถึงวางแผนในการดาเนินงานต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทางานของพนักงานบริษทั ผูใ้ ห้บริการรับเหมาช่วงแห่ง
หนึ่ง ในอุตสาหกรรมสารวจและขุดเจาะปิ โตรเลียมในประเทศไทย
2 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทางานของพนักงานบริษทั ผูใ้ ห้บริการรับเหมาช่วง
แห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมสารวจและขุดเจาะปิ โตรเลียมในประเทศไทย จาแนกตาม ปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์
3. เพือ่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทางานของพนักงานบริษทั ผูใ้ ห้บริการรับเหมาช่วง
แห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมสารวจและขุดเจาะปิ โตรเลียมในประเทศไทย จาแนกตาม พฤติกรรม
การใช้บริการ
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ผู้รบั บริการ ที่มลี กั ษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการ
ทางานของพนักงานบริษทั ผูใ้ ห้บริการรับเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมสารวจและขุดเจาะ
ปิ โตรเลียมในประเทศไทย แตกต่างกัน
2. ผูร้ บั บริการ ทีม่ ลี กั ษณะพฤติกรรมการใช้บริการ แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทางานของพนักงานบริษทั ผูใ้ ห้บริการรับเหมาช่วงแห่ งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมสารวจและขุด
เจาะปิ โตรเลียมในประเทศไทย แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ ผู้รบั บริการจากบริษทั ผู้ให้บริการรับเหมาช่วง
แห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมสารวจและขุดเจาะปิ โตรเลียมในประเทศไทย โดยใช้การสุ่มแบบไม่ใช้
ความน่ าจะเป็ น (Nonprobability sampling) เป็ นการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Judgmental
sampling) ทาการสุม่ ตัวอย่างโดยใช้แบบสารวจ
วรรณกรรมและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
คาว่า “ประชากรศาสตร์” หรือ “Demography” มาจากภาษากรีก ซึ่ ง มีร ากศัพ ท์
มาจากค าว่ า Demo แปลว่ า People (ประชาชน) รวมกับ ค าว่ า “Graphy” แปลว่ า
writing up, description หรือ study (การศึกษา หรือ ศาสตร์) เมื่อนาคาทัง้ สองคามารวมกันจะ
ได้คาทีม่ คี วามหมายว่าประชากรศาสตร์ เป็ นการบรรยายเกีย่ วกับคนหรือประชากร กล่ าวได้ว่า
การศึกษา ประชากรศาสตร์ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับ คน ประชากร ที่มมี าหลายศตวรรษ เพื่อ
นามาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทัง้ ด้านขนาดโครงสร้าง การกระจายตัว การเปลีย่ นแปลงใน
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รูปแบบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั ศาสตร์อ่ืนๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย
ประวัตศิ าสตร์ เป็ นต้น
Hanna and Wozniak (2001), Shiffman and Kanuk (2003) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของ
ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ไ ว้ค ล้า ยคลึง กั น โดยกล่ า วว่ า ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์
หมายถึง ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับตัวบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ศาสนาและเชือ้ ชาติ
ซึ่งมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภค โดยทัวไปแล้
่
วใช้เป็ นลักษณะพื้นฐานที่นักการตลาดมักจะ
นามาพิจารณา สาหรับ การแบ่ งส่ว นตลาด (Market Segmentation) โดยนา มาเชื่อมโยงกับ
ความต้องการความชอบ และอัตราการใช้สนิ ค้าของผูบ้ ริโภค
แนวคิ ดเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
Peterson & Plowman (1989) ได้สรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพ ไว้ 4 ข้อ ดังนี้
1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง คือผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ได้ประโยชน์คุม้ ค่า
และมีความพึงพอใจ ผลการทางานมีความถูกต้อง ได้มาตรฐาน รวดเร็ว นอกจากนี้ผลงานที่มี
คุณภาพควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าหรือผูม้ ารับบริการ
2. ปริมาณงาน (Quantity) งานทีเ่ กิดขึน้ จะต้องเป็ นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน
โดยผลงานทีป่ ฏิบตั ไิ ด้มปี ริมาณทีเ่ หมาะสมตามทีก่ าหนดในแผนงานหรื อเป้ าหมายทีบ่ ริษทั วาง
ไว้และควรมีการวางแผน การบริหารเวลา เพือ่ ให้ได้ปริมาณงานตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
3. เวลา (Time) คือ เวลาที่ใ ช้ใ นการด าเนิ น งานจะต้อ งอยู่ใ นลัก ษณะที่ถู ก ต้อ งตาม
หลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการทางานให้สะดวกรวดเร็วขึน้
4. ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการดาเนินการทัง้ หมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธกี าร คือ
จะต้องลงทุนน้อยและได้ผลกาไรมากทีส่ ุด ประสิทธิภาพในมิตขิ องค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนการผลิต
ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีท่มี อี ยู่อย่างประหยัด คุม้ ค่า และเกิด
การสูญเสียน้อยทีส่ ดุ
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556) งานวิจยั เรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริษัท ซัน ไชน์ อิน เตอร์เ นชัน่ แนลจ ากัด พบว่ า ระดับ ความคิด เห็น ต่ อ ประสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั ต่อการปฏิบตั งิ านของพนักงานแผนกวางแผนผลิต โดยภาพรวม
อยู่ในระดับดีมาก และเมื่อเปรียบเทียบ ตามปั จจัยประชากรศาสตร์พบว่ า แรงงานที่มอี ายุงาน
เพศทีแ่ ตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานแผนกวางแผนผลิต
ไม่แตกต่างกัน แต่พนักงานที่มอี ายุ การศึกษา หน่ วยงานและตาแหน่ งงานที่ต่างกัน มีความ
คิด เห็น ต่ อ ประสิท ธิภ าพการท างานของพนั ก งานแผนกวางแผนผลิต แตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญ
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อัครเดช ไม้จนั ทร์ (2560) งานวิจยั เรื่อง ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตัง้ เครืองจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ผลการวิจยั พบว่า
ผลการวิเคราะห์ ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรม
ติด ตัง้ เครื่อ งจัก ร อยู่ ใ นระดับ ความคิด เห็น มาก ผลการเปรีย บเทีย บประสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบตั งิ านจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า ตาแหน่ งงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ่ี ระดับ 0.05 ส่วน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุ
งานไม่แตกต่างกัน
ลลิดา โกมลจันทร์ และฉัต รปารี อยู่เย็น (2556) ศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวติ การทางานและประสิทธิภาพการทางาน : กรณีศกึ ษา พนักงานธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) ผลการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)สานักงานเขต
ลพบุร ี มีคุณภาพชีวติ การทางานโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้อาศัยประชากรในการศึกษา คือ
ผู้รบั บริการจากบริษัท ผู้ใ ห้บ ริการรับเหมาช่ว งแห่งหนึ่ง ในอุต สาหกรรมสารวจและขุดเจาะ
ปิ โตรเลียมในประเทศไทย มีผเู้ ข้ารับบริการจานวน 2,350 คน
2. การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและวิธกี ารสุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างทีน่ ามาใช้ใน
การศึกษา คือ ผูร้ บั บริการจากบริษทั ผูใ้ ห้บริการรับเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมสารวจและ
ขุดเจาะปิ โตรเลียมในประเทศไทย การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างทีน่ ามาใช้ในการศึกษาครัง้ นี้
ด้ว ยการใช้สูต รก าหนดขนาดของการสุ่ม ตัว อย่ า ง ซึ่ง ใช้สูต ร Yamane ของ ทาโร ยามาเน
โดย ผูว้ จิ ยั ทาการสุม่ โดยใช้การสุม่ แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น เป็ นการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
การสร้างเครือ่ งมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
การสร้า งเครื่อ งมือ ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ัย อาศัย การศึก ษารวบรวมข้อ มูล จากการ
ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ เพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้
เป็ นแนวทางการสร้างแบบสอบถามให้ตรงกับวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดของการวิจยั ในครัง้
นี้ โดยแบ่งเป็ น 3 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบ
แบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน และตาแหน่งงาน รวมจานวน
5 ข้อ ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการใช้บริการของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่
ความถีใ่ นการเข้ารับบริการ ระยะเวลาในการใช้บริการ และประเภทการใช้บริการ รวมจานวน 3
ข้อ และส่ว นที่ 3 เป็ น ค าถามที่เ กี่ย วข้อ งกับ ประสิท ธิภ าพการท างานของพนัก งานบริษัท ผู้
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ให้บริการรับเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมสารวจและขุดเจาะปิ โตรเลียมในประเทศไทย
ประกอบด้วย 4 ด้าน มีคาถามทัง้ หมด 20 ข้อ
วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และประมวลผลข้อมูลที่
ได้โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้คา่ สถิตใิ นการวิจยั ดังนี้
ส่ว นที่ 1 การวิเ คราะห์ข้อ มูล ด้า นลัก ษณะประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานที่ปฏิบ ตั ิงาน และตาแหน่ งงาน ใช้วธิ ีวเิ คราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาหา
ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการใช้บริการ ได้แก่ ความถีใ่ นการเข้ารับบริการ
ระยะเวลาในการใช้บริการ และประเภทการใช้บริการ ใช้วธิ วี เิ คราะห์ โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาหา
ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานบริษทั ผูใ้ ห้บริการรับเหมา
ช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมสารวจและขุดเจาะปิ โตรเลียมในประเทศไทย 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย ใช้วธิ ีวเิ คราะห์ โดยใช้สถิติ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ส่ว นที่ 4 การวิเ คราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพการทางานของ
พนักงานบริษทั ผูใ้ ห้บริการรับเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมสารวจและขุดเจาะปิ โตรเลียม
ในประเทศไทย ปั ตตานี จาแนกตามปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถามโดย
ใช้ค่าสถิติ (t-test) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ สาหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และใช้คา่ สถิติ
F-test ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสาหรับกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ ไป เป็ นการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบว่าผลการทดสอบกลุ่มตัวอย่าง
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงต้องมีการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ เพื่อ
หาว่ า คู่ ใ ดบ้ า งที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ตามวิ ธี ก ารของ Post Hoc แบบ Least Significant
Difference (LSD)
ผลการวิ จยั
สรุปผลการวิ จยั
ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ สรุปผลการวิจยั ได้ว่า เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็ นเพศชาย มากกว่า เพศหญิง อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อายุ 31-40 ปี รองลงมา
ได้แ ก่ อายุ 20-30 ปี อายุ 41-50 ปี และ51-55 ปี ตามล าดับ ระดับการศึกษา พบว่ า กลุ่ ม
ตัว อย่า งส่ว นใหญ่ มีร ะดับ การศึก ษา ปริญ ญาตรี รองลงมา ได้แ ก่ ระดับ การศึก ษา สูง กว่า
ปริญญาตรี และระดับการศึกษา อนุปริญญาหรือเทียบเท่าตามลาดับ สถานที่ปฏิ บตั ิ งาน พบว่า
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กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ปฏิบ ัติง านแท่ น ขุ ด เจาะ 3 รองลงมา ได้ แ ก่ ปฏิบ ัติง านหาดใหญ่
ปฏิบตั งิ านสงขลา ปฏิบตั งิ านกรุงเทพฯ ปฏิบตั งิ านพิษณุโลก ปฏิบตั งิ านระนอง และปฏิบตั งิ าน
สัตหีบ ตามลาดับ ตาแหน่ งงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีตาแหน่ ง วิศวกร รองลงมา
ได้แก่ ตาแหน่งเจ้าหน้าทีป่ ระจาแผนก จานวน ตาแหน่งช่างเทคนิค ตาแหน่งหัวหน้าแผนก และ
ตาแหน่งผูจ้ ดั การ ตามลาดับ
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติ กรรมการใช้บริ การ สรุปผลการวิจยั ได้ว่า ความถี่ในการเข้ารับ
บริ การ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เข้ารับบริการ มากกว่า 5 ครัง้ / เดือน รองลงมา ได้แก่ เข้า
รับบริการ 3-5 ครัง้ / เดือน และเข้ารับบริการ 1-2 ครัง้ / เดือน ตามลาดับ ระยะเวลาในการใช้
บริ การ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้เวลาในการเข้ารับบริการ น้อยกว่า 30 นาที รองลงมา
ได้แก่ 30 – 60 นาที และมากว่า 1-8 ชัวโมงตามล
่
าดับ ประเภทการใช้ บริ การ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้บริการประเภทงานธุรการ/เอกสาร รองลงมา ได้แก่ งานซ่อมบารุง งานโฟล์
คลิฟท์ งานคลังสินค้า และงานแม่บา้ น/ทาความสะอาด ตามลาดับ
สรุป ผลการวิ จ ยั ตามวัต ถุป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1 เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ทางานของพนักงานบริ ษทั ผู้ให้บริ การรับเหมาช่วงแห่งหนึ่ ง ในอุตสาหกรรมสารวจและ
ขุดเจาะปิ โตรเลียมในประเทศไทย
สรุปผลการวิจยั ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกีย่ วกับ ประสิทธิภาพการทางานของ
พนักงานบริษทั ผูใ้ ห้บริการรับเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมสารวจและขุดเจาะปิ โตรเลียม
ในประเทศไทย ในภาพรวม อยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านคุณภาพ
ของงาน ค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น โดยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านปริมาณงาน
ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย ตามลาดับ
สรุป ผลการวิ จ ยั ตามวัต ถุประสงค์ ข้ อ ที่ 2 เพื่ อ เปรี ย บเที ยบประสิ ท ธิ ภ าพการ
ทางานของพนักงานบริ ษทั ผู้ให้บริ การรับเหมาช่วงแห่งหนึ่ ง ในอุตสาหกรรมสารวจและ
ขุดเจาะปิ โตรเลียมในประเทศไทย จาแนกตาม ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
เพศ สรุปผลการวิจยั ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มเี พศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานบริษทั ผูใ้ ห้บริการรับเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรม
สารวจและขุดเจาะปิ โตรเลียมในประเทศไทย ด้านเวลา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 ส่ ว นด้า นคุ ณ ภาพของงาน ด้า นปริม าณงาน และด้า นค่ า ใช้จ่ า ย ไม่ แ ตกต่ า งกัน
ส่วน อายุ ระดับการศึกษา สถานที่ปฏิ บตั ิ งาน ตาแหน่ งงาน สรุปผลการวิจยั ได้ว่า
กลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุ ระดับการศึกษา สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน ตาแหน่ งงาน แตกต่างกันกัน มีความ
คิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพการทางานของพนักงานบริษทั ผูใ้ ห้บริการรับเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ใน
อุตสาหกรรมสารวจและขุดเจาะปิ โตรเลียมในประเทศไทย ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณ
งาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย ไม่แตกต่างกัน
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สรุป ผลการวิ จ ยั ตามวัต ถุประสงค์ ข้ อ ที่ 3 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการ
ทางานของพนักงานบริ ษทั ผู้ให้บริ การรับเหมาช่วงแห่งหนึ่ ง ในอุตสาหกรรมสารวจและ
ขุดเจาะปิ โตรเลียมในประเทศไทย จาแนกตาม พฤติ กรรมการใช้บริ การ
ความถี่ในการเข้ารับบริ การ สรุปผลการวิจยั ได้ว่า ว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ คี วามถี่ในการ
เข้ารับบริการแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพการทางานของพนักงานบริษทั ผู้
ให้บริการรับเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมสารวจและขุดเจาะปิ โตรเลียมในประเทศไทย
ด้า นคุ ณ ภาพของงาน ด้า นปริม าณงาน และด้า นเวลา ไม่ แ ตกต่ า งกัน ส่ว น ด้า นค่ า ใช้จ่ า ย
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .05
ระยะเวลาในการใช้บริ การ และ ประเภทการใช้บริ การ สรุปผลการวิจยั ได้ว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มรี ะยะเวลาในการใช้บริการ และ ประเภทการใช้บริการ แตกต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ย วกับ ประสิท ธิภ าพการท างานของพนัก งานบริษัท ผู้ใ ห้บ ริก ารรับ เหมาช่ว งแห่ ง หนึ่ ง ใน
อุตสาหกรรมสารวจและขุดเจาะปิ โตรเลียมในประเทศไทย ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณ
งาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .05
อภิ ปรายผล
อภิ ปรายผลการวิ จยั ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพการทางานของ
พนั กงานบริ ษัทผู้ให้ บริ การรับเหมาช่ วงแห่ ง หนึ่ ง ในอุตสาหกรรมสารวจและขุดเจาะ
ปิ โตรเลียมในประเทศไทย ได้ดงั นี้
อภิปรายผลการวิจยั ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพการทางาน
ของพนั ก งานบริษัท ผู้ใ ห้บ ริก ารรับ เหมาช่ ว งแห่ ง หนึ่ ง ในอุ ต สาหกรรมส ารวจและขุด เจาะ
ปิ โตรเลียมในประเทศไทย ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด เมือ่ พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้าน
คุณภาพของงาน ค่าเฉลีย่ สูงกว่าด้านอื่น โดยอยู่ในระดับมากทีส่ ุด รองลงมา ได้แก่ ด้านปริมาณ
งาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย ตามลาดับ ทัง้ นี้สอดคล้องกับ งานวิจยั ของอัครเดช ไม้จนั ทร์
(2559) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง าน ของพนั ก งานกลุ่ ม
อุตสาหกรรมติดตัง้ เครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิ
ภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานอยู่ในระดับมากทีส่ ุด และสอดคล้องกับงานวิจยั ของกิตติยา
ฐิตคิ ุณรัตน์ (2556) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั ซันไชน์อนิ เตอร์
เนชันแนลจ
่
ากัด พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั
ต่ อการปฏิบ ตั ิงานของพนักงานแผนกวางแผนผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ทัง้ นี้ย งั
สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ลลิดา โกมลจันทร์ และฉัต รปารี อยู่เย็น (2556) ได้ศึกษา เรื่อง
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพชีว ิต การท างานและประสิท ธิภ าพการท างาน : กรณี ศึก ษา
พนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ผลการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทยมี
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ประสิทธิภาพการทางานโดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด โดยพนักงานให้ความสาคัญในด้านการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกันมากทีส่ ดุ
อภิ ปรายผลการวิ จยั ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบประสิ ทธิ ภาพการทางาน
ของพนักงานบริ ษทั ผู้ให้บริ การรับเหมาช่วงแห่งหนึ่ ง ในอุตสาหกรรมสารวจและขุดเจาะ
ปิ โตรเลียมในประเทศไทย จาแนกตาม ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้ดงั นี้
อภิป รายผลการวิจ ัย ได้ว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่มีล ัก ษณะประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานบริษัทผู้ให้บริการ
รับเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรมสารวจและขุดเจาะปิ โตรเลียมในประเทศไทย แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัครเดช ไม้จนั ทร์ (2559)
งานวิจยั เรื่อง ปั จจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรม
ติดตัง้ เครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ได้ค่าแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนกร กรวัชรเจริญ และ เขมมารี รักษ์ชูชพี
(2556) ศึกษา เรื่อง ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีมของพนักงานบริษทั ควอ
ลิต้เี ฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ผลการศึกษา พบว่า เพศ ทีแ่ ตกต่างกันนัน้ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทางานเป็ นทีมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ .05
ส่วน อายุ ระดับการศึกษา สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน ตาแหน่งงาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ย วกับ ประสิท ธิภ าพการท างานของพนัก งานบริษัท ผู้ใ ห้บ ริก ารรับ เหมาช่ว งแห่ ง หนึ่ ง ใน
อุตสาหกรรมสารวจและขุดเจาะปิ โตรเลียมในประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ธนกร กรวัช รเจริญ และเขมมารี รัก ษ์ ชู ชีพ (2556) ศึก ษา เรื่อ ง ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีมของพนักงานบริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ผลการศึกษา
พบว่า อายุงานทีแ่ ตกต่างกันของหน่วยงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีมไม่แตกต่าง
กัน ทัง้ นี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พีรดา แก้วมูล (2562) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการ
ทางานของพนักงานบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด สานักงานใหญ่ ผลการศึกษา พบว่า
พนักงานบริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด สานักงานใหญ่ท่มี ี อายุและระดับการศึกษา ต่างกัน
มีประสิทธิภาพในการทางานไม่แตกต่าง
อภิ ปรายผลการวิ จยั ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบประสิ ทธิ ภาพการทางาน
ของพนักงานบริ ษทั ผู้ให้บริ การรับเหมาช่วงแห่งหนึ่ ง ในอุตสาหกรรมสารวจและขุดเจาะ
ปิ โตรเลียมในประเทศไทย จาแนกตาม พฤติ กรรมการใช้บริ การ
อภิปรายสรุปผลการวิจยั ได้ว่า พฤติกรรมการใช้บริการ ได้แก่ ความถี่ในการเข้ารับ
บริการ ระยะเวลาในการใช้บริการ และประเภทการใช้บริการ แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานบริษทั ผูใ้ ห้บริการรับเหมาช่วงแห่งหนึ่ง ในอุตสาหกรรม
สารวจและขุดเจาะปิ โตรเลียมในประเทศไทย แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ.05
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ทัง้ นี้อาจสรุปได้ว่าพฤติกรรมการใช้บริการ คุณภาพการให้บริการ ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการ
ทางานของพนักงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุไร สายกระสุน (2562) ศึกษา เรื่อง พฤติกรรม
ของพนักงานทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพในการทางานและความจงรักภักดี ต่อองค์กรของพนักงาน
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรม
ของพนัก งานส่ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการท างานของพนัก งานโรงพยาบาลทหารผ่า นศึก
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อรรถพล ชอบพุทโธ และ ดารณี เอือ้ ชนะจูต (2562) ศึกษาเรือ่ ง พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile
Banking ที่ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการใช้ ง านนวัต กรรมทางการเงิ น ของพนั ก งานเอกชน
ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
การใช้งานของ นวัตกรรมทางการเงินแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
(1) บริษทั ผูใ้ ห้บริการรับเหมาฯ และบริษทั ทีป่ ระกอบกิจการทีม่ ลี กั ษณะเช่นเดียวกัน ควรมี
การจัดกิจกรรมทีช่ ่วยในการพัฒนาเทคนิคการทางานให้มคี วามสะดวกและรวดเร็วขึน้ สาหรับเพศ
ชาย เนื่องจากเพศชายให้ความสาคัญเกีย่ วกับประสิทธิภาพการทางาน ด้านเวลาน้อยกว่าเพศหญิง
(2) บริษัทผู้ให้บริการรับเหมาฯ และบริษัทที่ประกอบกิจการที่มลี กั ษณะเช่นเดียวกัน
ควรเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานให้สามารถทางานได้ถูกต้อง แม่นยา และตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า เพือ่ ลดจานวนการใช้บริการและลดค่าใช้จ่ายให้กบั บริษทั
(3) บริษัทผู้ให้บริการรับเหมาฯ และบริษทั ที่ประกอบกิจการที่มลี กั ษณะเช่ นเดียวกัน
ควรมีนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการให้บริการลูกค้า เพือ่ ลดระยะเวลาในการใช้บริการ
(4) บริษัทผู้ให้บริการรับเหมาฯ และบริษัทที่ประกอบกิจการที่มลี กั ษณะเช่นเดียวกัน
ควรมีการกาหนดประเภทการใช้บริการ ให้ตรงกับความรูค้ วามสามารถของพนักงานผูใ้ ห้บริการ
เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
(5) บริษั ท ผู้ ใ ห้ บ ริก ารรับ เหมาช่ ว งแห่ ง หนึ่ ง ในอุ ต สาหกรรมส ารวจและขุ ด เจาะ
ปิ โตรเลียมในประเทศไทย ควรให้ความสาคัญ ในด้านค่าใช้จ่าย เนื่องประสิทธิภาพการทางาน
ของพนักงานด้านค่าใช้จ่าย อยู่ใ นระดับน้ อยกว่าด้านอื่นๆ หากเป็ นไปได้ควรมีนโยบายให้
พนักงานใช้ทรัพยากรขององค์กร อย่างประหยัด และคุม้ ค่า
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆทีส่ อดคล้องกับองค์กรประเภทธุรกิจเอกชน เพือ่ ดูวา่ มีปัจจัย
ใดบ้า งที่ส่ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการทางานของพนัก งาน เพื่อ จะได้เ ป็ น แนวทางของการ
กาหนดกลยุทธ์ขององค์กร เนื่องจากในปั จจุบนั มีการแข่งขันทางด้านการตลาดกันสูงมาก
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