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ศึกษาการความคิดเห็นของพนักงานต่อนโยบายการเตรียมความพร้อม การรองรับ

ธุรกจิพลงังานรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
   

ศิริยาภรณ์  พิมพ์ดี1 

ศิวะนันท์  ศิวพิทักษ์2 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั� งนี� มีวตัถุประสงค์ดังนี�  �) เพื�อศึกษาความคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อม การ

รองรับธุรกิจพลงังานรถยนต์ไฟฟ้าของบริษทั ปตท. จ �ากดั (มหาชน) �) เพื�อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

พนกังานต่อนโยบายการเตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจพลงังานรถยนต์ไฟฟ้าของบริษทั ปตท. จ �ากดั 

(มหาชน) จ �าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล �)เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ต่อการเตรียมความพร้อม 

การรองรับธุรกิจพลงังานรถยนตไ์ฟฟ้าของพนกังาน ที�มีต่อความคิดเห็นการเตรียมความพร้อม การรองรับ

ธุรกิจพลังงานรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัท ปตท. จ �ากัด (มหาชน) การวิจัยนี� เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ท�าการเก็บขอ้มูลจากพนกังาน บริษทั ปตท. 

จ �ากดั (มหาชน) จ �านวน ��� คน และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช ้ค่า

ร้อยละ การแจกแจงความถี� ค่าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) ไดแ้ก่ t-test F-test และ Regression/Correlation ผลการศึกษาพบวา่  

�. ผูต้อบแบบสอบถาม ความคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจพลงังานรถยนต์

ไฟฟ้าของ บริษทั  ปตท. จ �ากดั (มหาชน) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

ดา้นการวางแผน ดา้นการส่งเสริม ดา้นการสนบัสนุน และดา้นการใหบ้ริการ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็น

ด้วยมาก 

�. ผูต้อบแบบสอบถาม การรับรู้ต่อการเตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจพลงังานรถยนตไ์ฟฟ้า

ของพนกังาน บริษทั ปตท. จ �ากดั (มหาชน) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้น

เศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นสิ�งแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาดา้นการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์อยู่

ในระดบัปานกลาง 

�.สมมติฐานที� � พนักงานที�มีปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อนโยบายการ

เตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจพลงังานรถยนตไ์ฟฟ้าของบริษทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) ในภาพรวมไม่

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2 ที�ปรึกษาสารนิพนธ์ 
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แตกต่างกนัเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการวางแผน ดา้นการส่งเสริม ดา้นการสนบัสนุน และดา้น

การใหบ้ริการไม่แตกต่างกนั 

�.สมมติฐานที� � การรับรู้ต่อการเตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจพลงังานรถยนต์ไฟฟ้า มี

ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจพลงังานรถยนต์ไฟฟ้าของบริษ ัท 

ปตท. จ �ากดั (มหาชน) ในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ดา้นการวางแผน และ

ดา้นการสนบัสนุน อยูใ่นระดบัความสัมพนัธ์ที�ปานกลาง รองลงมาดา้นการส่งเสริม และดา้นการให้บริการ

อยูใ่นระดบัน้อยที�สุด 

 

1. บทน�า 

การเตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจพลงังานรถยนตไ์ฟฟ้า ในปัจจุบนัที�ก�าลงัประสบปัญหา 

ดา้นสิ�งแวดลอ้มอยา่งรุนแรง เนื�องจากการพฒันาดา้นเศรษฐกิจที�ไดเ้ติบโตควบคู่ไปกบัการรักษาสิ�งแวดล้อม 

และปริมาณการผลิตรถยนต์มีเพิ�มขึ�น จึงท�าให้ปริมาณการใช้เชื�อเพลิงเพิ�มมากขึ�นดว้ย จึงก่อให้เกิดมลพิษ

ทางอากาศ ถา้มีการผลิตรถยนต์เพิ�มมากขึ�นคาดการวา่ในอนาคตจะท�าให้เกิดสภาวะการขาดแคลนน��ามนัทั�ว

โลก และมีความตอ้งการใชพ้ลงังานเพิ�มมากขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ปัจจยัดา้นสิ�งแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไปท�าให้

เกิดสภาวะโลกร้อนขึ� น จึงได้ให้ความส�าคัญเรื� องการที�จะ เปลี�ยนแปลงพัฒนายานยนต์ที� เป็นพลังงาน

ทางเลือกและพลงังานทดแทน ที�เป็นรถยนตเ์ติมน�� ามนัเชื�อเพลิงเปลี�ยนมาเป็นรถยนตไ์ฟฟ้า Electric Vehicle 

(EV) มีการเตรียมความพร้อมและโครงสร้างพื�นฐานการชาร์จไฟส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้า คาดว่าประมาณปี 

2563 ทั�วโลกจะมีรถยนตไ์ฟฟ้าใช ้ประมาณ 20 ล้านคนั 

ปัจจุบนั บริษทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) ได้เปิดตัวรถ อีวีบ ัส รถโดยสารที�ใช้พลังงานไฟฟ้า เพื�อ

ส่งเสริมการใชพ้ลงังานทางเลือกและพลงังานทดแทนที�สามารถจดัหาเองได้ในประเทศ มุ่งหวงัเป็นตน้แบบ 

ทางนวตักรรมและเทคโนโลยี เป็นการน�าร่องการใช้เชื�อเพลิงไฟฟ้าในรถโดยสาร และได้มีการส่งเสริม 

การใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ดงันั�น ผูว้ิจยัจึงสนใจที�จะศึกษา ความคิดเห็นของพนกังานต่อนโยบาย

การเตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจพลงังานรถยนตไ์ฟฟ้า บริษทั ปตท. จ �ากดั (มหาชน) เพื�อการเตรียม

ความพร้อม การรองรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าในด้านความคิดเห็นของพนักงานการเตรียมความพร้อม  

มี � ด้าน ดงันี�  �. ด้านการวางแผน �.ด้านการส่งเสริม �.ด้านการสนับสนุน �.ด้านการให้บริการ และการรับรู้ 

ต่อการเตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจพลงังานรถยนต์ไฟฟ้า มี 4 ด้านดงันี�  1. ด้านการเผยแพร่และ 

การประชาสัมพ ันธ์ 2. ด้านเศรษฐกิจ 3. ด้านสังคม 4. ด้านสิ� งแวดล้อม เพื�อเป็นการเตรียมความพร้อม  

การรับรองธุรกิจพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกเกี�ยวกบัรถยนตไ์ฟฟ้าในอนาคตต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื�อศึกษาความคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจ พลังงานรถยนต์ไฟฟ้าของ

บริษทั ปตท. จ �ากดั (มหาชน) 

1.1เพื�อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานต่อนโยบายการเตรียมความพร้อมการรองรับธุรกิจ

พลงังานรถยนตไ์ฟฟ้าของบริษทั ปตท. จ �ากดั (มหาชน) จ �าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

1.2 เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ต่อการเตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจ พลงังาน

รถยนตไ์ฟฟ้าของพนกังาน ที�มีต่อความคิดเห็นการเตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจพลงังานรถยนตไ์ฟฟ้า

ของบริษทั ปตท. จ �ากดั (มหาชน) 

 

3. สมมติฐานการศึกษา 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อนโยบายการเตรียมความพร้อม การรองรับ

ธุรกิจพลงังานรถยนตไ์ฟฟ้าของบริษทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

2. การรับรู้ต่อการเตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจพลงังานรถยนตไ์ฟฟ้า มีความสัมพนัธ์กบั

ความคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจพลังงานรถยนต์ไฟฟ้าของบริษทั ปตท. จ�ากัด 

(มหาชน)  

 

4. ประโยชน์ที�ได้รับจากการศึกษา 

1. ผลที�ได้จาการศึกษาวิจยั สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาเทคโนโลยีการใช้รถยนต์

ไฟฟ้า และวางแผนการด�าเนินงานขององคก์รต่อไป 

2. สามารถน�าผลที�ไดรั้บจาการวจิยัในครั� งนี�ไปเป็นแนวทางในการศึกษาเรื�องที�เกี�ยวขอ้งต่อไป 

 

5. ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านประชากร ไดแ้ก่ พนกังาน บริษทั ปตท.จ�ากดั (มหาชน) พนกังานระดบัปฏิบติัการ

ขึ�นไป จ�านวน �,��� คน (ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ วนัที� � มิถุนายน ����) 

2. ขอบเขตด้านเวลา เป็นการศึกษาความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน) 

ในช่วงเวลาระหวา่งเดือน �� มิถุนายน – �� กรกฎาคม พ.ศ. ���� 

3. ขอบเขตด้านเนื�อหา เป็นการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อนโยบายการเตรียมความ

พร้อม การรองรับธุรกิจพลงังานรถยนตไ์ฟฟ้า โดยแบ่งความคิดเห็นที�ตอ้งการศึกษาเป็น � ดา้น ประกอบดว้ย 

ดงันี�  �. ดา้นการวางแผน �. ดา้นการส่งเสริม �. ด้านการสนับสนุน �. ด้านการให้บริการ และศึกษาการรับรู้
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ของพนกังานต่อการเตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจพลงังานรถยนต์ไฟฟ้าโดยแบ่งการรับรู้ที�ตอ้งการ

ศึกษาเป็น � ด้าน ประกอบด้วย  ดงันี�  �. ด้านการเผยและประชาสัมพันธ์ �. ด้านเศรษฐกิจ �. ด้านสังคม  

�. ดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

 

6. ระเบียบวิธีวิจัย  

เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัครั� งนี�  ประกอบดว้ยแบบสอบถาม � ชุด โดยแบ่งเป็น � ตอน ดงันี�   

ตอนที� � เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีทั�งหมด � ขอ้ มีลกัษณะ

เป็นแบบปลายปิด มีค�าตอบให้เลือกและให้ผูต้อบเลือกตอบได้เพียงค�าตอบเดียว จ �านวน � ข้อ ประกอบด้วย 

เพศ อายุ รายได้ วุฒิการศึกษา สถานภาพ ต�าแหน่งงาน และประสบการณ์ในการท�างาน จ�านวนขอ้ค�าถามใน

ส่วนที�หนึ�งรวมทั�งหมด �� ขอ้ 

  ตอนที� � เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัการรับรู้ของพนกังานต่อการเตรียมความพร้อม การรองรับ

ธุรกิจพลงังานรถยนต์ไฟฟ้า จ �านวน �� ขอ้ ไดแ้ก่ 1.ดา้นการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ 2.ดา้นเศรษฐกิจ       

3.ด้านสังคม 4.ดา้นสิ�งแวดลอ้ม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งระดบัการรับรู้ของพนกังานต่อการรับรู้

ของพนกังานต่อนโยบายการเตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจพลงังานรถยนต์ไฟฟ้าของ บริษทั ปตท. 

จ �ากดั (มหาชน) เป็น (Rating Scale) มี � ระดบั  

  ตอนที� � เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกับความคิดเห็นของพนักงานต่อนโยบายการเตรียมความ

พร้อม การรองรับธุรกิจพลงังานรถยนตไ์ฟฟ้าของบริษทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) � ดา้น จ�านวนทั�งสิ�น �� ขอ้ 

ไดแ้ก่ �.ดา้นการวางแผน �.ดา้นการส่งเสริม �.ดา้นการสนบัสนุน �.ดา้นการให้บริการ เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่าแบ่งระดบัความคิดเห็นของพนกังานต่อนโยบายการเตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจพลงังาน

รถยนต์ไฟฟ้า บริษทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) (Rating Scale) � ระดบั  

  

7.ผลการศึกษา 

การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุต ��ากว่า �� ปีมากที�สุด  

ระดบัรายไดที้�มีจ �าวนมากที�สุดคือ รายไดร้ะหว่าง 15,001 – 25,000 บาท มีระดับการศึกษาสูงสุดส่วนมาก 

อยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด เป็นพนักงานระดับระหว่าง ระดับ �-6 และ 

มีประสบการณ์ในการท�างานนอ้ยกวา่ � ปี  

การศึกษาความคิดเห็นของพนักงานที�มีต่อการเตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจพลังงาน

รถยนตไ์ฟฟ้าของ บริษทั  ปตท. จ �ากดั (มหาชน) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  

การศึกษาการรับรู้ต่อการเตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจพลงังานรถยนตไ์ฟฟ้าของพนกังาน 

บริษทั ปตท. จ �ากดั (มหาชน) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
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การศึกษาความคิดเห็นของพนกังาน บริษทั ปตท. จ �ากดั (มหาชน) วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวั

แปรด้วยการใช้ T-test และ F-test ที�ระดบันัยส�าคญั 0.05 เป็นดงันี�  

พนักงานบริษทั ปตท. จ �ากดั (มหาชน) ที� มีปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

นโยบายการเตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจพลงังานรถยนตไ์ฟฟ้าของบริษทั ปตท. จ �ากดั (มหาชน)ไม่

แตกต่างกนั 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา  

จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจพลังงานรถยนต์

ไฟฟ้าของ บริษทั ปตท. จ �ากดั (มหาชน) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก แสดงวา่พนกังานส่วนใหญ่คิด

ว่า การเตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจพลงังานรถยนต์ไฟฟ้ามีความส�าคญัในการขยายธุรกิจพลงังาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือกส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ประเด็นเรื� องด้านการสนับสนุน มีการวิจัย

และพฒันาเทคโนโลยกีารใชร้ถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า และเปิดตวัเทคโนโลยีตน้แบบการน�าร่องการใชง้าน รถ

โดยสารพลังงานไฟฟ้า EV Bus ที�ข ับเคลื�อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ���% ที�ใช้ในการบริการรับ-ส่งพนักงาน 

ข้าราชการกระทรวงพลังงานตามแผนขบัเคลื�อนดา้นพลงังาน ดงันั�นมีการคิดพฒันาการสร้างสถานีชาร์จ

รถยนตไ์ฟฟ้าในอนาคตใหมี้เพิ�มมากขึ�น ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรธินี พยคัฆะญาติ (����) ที�ได้ศึกษา

ปัจจยัส�าคญัที�มีผลต่อแนวโนม้ของการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า มีการปรับปรุงเทคโนโลยีที�ดีขึ�น โครงสร้างพื�นฐาน

สนบัสนุนการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าอยา่งชดัเจนมากขึ�น สมรรถนะที�ดีในการใช้งานจริงในอนาคต 

จากการศึกษาพบว่า การรับรู้ต่อการเตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจพลงังานรถยนต์ไฟฟ้า 

ของพนักงาน บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ในด้านการเผยแพร่และ

ประชาสัมพนัธ์ มีการรับรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง ซึ� งพนกังานส่วนใหญ่คิดวา่ การเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ 

ย ังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ อีกทั� งพนักงาน ยังไม่สามารถรับรู้ข่าวสารได้มากนัก อาจเกิดจาก 

วิธีการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ขององค์กรที�ยงัขาดความน่าสนใจ วิธีการที�ใช้ในการเผยแพร่ข่าวสาร 

ส่วนใหญ่คือ PR Mail ภายใน และวารสารบ้านเรา PTT Spirit ซึ� งการการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ 

ในลักษณะนี�  พนักงานต้องคอยเช็คข้อมูลอยู่ตลอดเวลา หากไม่มีเวลาในการเช็คข่าวสารดังกล่าว 

ก็จะไม่สามารถรับรู้ได ้ดงันั�นควรมีวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ที�พนักงานรับรู้ไดม้ากขึ�นในรูปแบบ 

Group Line Facebook ของพนักงานเพื�อเพิ�มช่องทางการประชาสัมพนัธ์ที�สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ได้รวดเร็วด้วยเทคโนโลยี หรืออาจจัดท�าสื� อโฆษณาเพื�อติดประกาศตามสถานที�ต่างๆ ในองค์กร 

 ซึ� งผลการวิจยันี� สอดคลอ้งกบัขอ้สรุปของ จุฑามาศ สิทธิขวา (2542) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัที�มีผลต่อการรับรู้ 

ควรจะมีปัจจยัภายนอกที�ท �าให้เกิดความสนใจที�จะรับรู้หรือท�าให้การรับรู้คาดเคลื�อนไปจากความเป็นจริง 

และสิ�งเร้านั�นจะกระตุน้ให้เกิดการรับรู้ไดดี้และรวดเร็วโดยผา่นสื�อวิทยุ โทรทศัน์  
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9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

จากการศึกษาพบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจพลงังาน

รถยนต์ไฟฟ้าของ บริษัท ปตท. จ �ากดั (มหาชน) ในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก เมื�อพิจารณาเป็นราย

ดา้นพบวา่ ดา้นการวางแผน ดา้นการส่งเสริม ดา้นการสนบัสนุน และดา้นการใหบ้ริการ มีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ยมาก ดงันั�นผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการเตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจรถยนต์

ไฟฟ้าในด้านการวางแผน มีการวางแผนเตรียมความพร้อม การรองรับขยายธุรกิจเพิ�มสถานีให้บริการชาร์จ

ไฟรถยนตไ์ฟฟ้า เพิ�มขึ�นในแต่ละปีเพื�อรองรับต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคที�จะเกิดขึ�นในอนาคต ไดมี้การ

วิจยัและพฒันาเทคโนโลยีโครงสร้างพื�นฐานส�าหรับการใช้รถยนตไ์ฟฟ้า และทดลองระบบการใช้งานของ 

PTT EV Station และรถยนต์ไฟฟ้า EV เพื�อการใช้งานจริงในอนาคต 

จากการศึกษาพบว่า พนักงานมีการรับรู้ต่อการเตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจพลังงาน

รถยนตไ์ฟฟ้าของพนกังาน บริษทั ปตท. จ �ากดั (มหาชน) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ควรมีการเนน้เรื�องการ

ประชาสัมพนัธ์ของการเตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจรถยนตไ์ฟฟ้า และพนักงานสามารถรับรู้อยา่งไม่

ทั�วถึง ดงันั�น ควรมีการประชาสัมพนัธ์ในเรื�องการเตรียมความพร้อม การรองรับธุรกิจรถยนตไ์ฟฟ้าในด้าน

ต่างๆเพื�อให้บุคลากร ไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารการประชาสัมพนัธ์เกี�ยวกบัการขยายธุรกิจพลงังานทดแทนและ

พลังงานไฟฟ้าที�รองรับธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างทั�วถึง หรือผ่านทาง Line Facebook และจัดบอร์ด

นิทรรศการตามจุดต่างๆ ภายในองคก์ร  
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