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บทคัดย่อ 
 

วิจัยนี้ศึกษาความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง กรณีศึกษาบริษัทจัดหา
งานเอกชนแห่งหนึ่ง จากแนวโน้มการจ้างพนักงานสัญญาจ้างในประเทศไทยที่ได้รับความนิยม และ
เพ่ิมจ านวนมากขึ้น สะท้อนอุปสงค์แรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป และส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานใน
ภาพรวม ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 
โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความแตกต่างของพนักงานสัญญาจ้างโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่
สมัครใจเป็นพนักงานสัญญาจ้าง และกลุ่มที่ไม่สมัครใจเป็นพนักงานสัญญาจ้าง รวมถึงศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างที่ส่งผลให้ยังคงปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
สัญญาจ้าง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานสัญญาจ้างแบบระบุระยะเวลาสิ้นสุด
สัญญา จ านวน 289 คน เป็นการวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยแบบสอบถาม กับการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์พนักงานสัญญาจ้างและผู้บริหาร 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนและความก้าวหน้าที่ดีกว่า ปัจจัย
ความท้าทายในงาน ปัจจัยความมั่นคงในงาน และปัจจัยรายละเอียดเนื้อหาในงาน ล้วนส่งผลต่อการ
ความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ขณะที่ปัจจัยความมีอิสระในการปฏิบัติงานไม่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของพนักงานสัญญาจ้าง ซึ่งแตกต่างจากผลงานวิจัยของประเทศพัฒนาแล้ว อัน
เนื่องมาจากบริษัทจัดหางานเอกชนที่เป็นกรณีศึกษาใช้วิธีการด าเนินงานที่ท าให้พนักงานสัญญาจ้างไม่
รู้สึกว่าได้รับการดูแลที่แตกต่างออกไปจากพนักงานประจ าไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตอบแทนและ
ความก้าวหน้า ความท้าทายในงาน ความมั่นคงในงาน และรายละเอียดเนื้อหาในงาน จึงท าให้
พนักงานส่วนหนึ่งรู้สึกพึงพอใจ 

 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ พนักงานสัญญาจ้าง 
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ABSTRACT 
 

This research studied the career choice satisfaction of contract 
employees from a private employment agency. According to the current hiring trends 
of contract employees which have become popular, they reflect the changes in 
labor demand and also affects the labor market. Therefore, the researcher is 
interested in studying the factors affecting the career choice satisfaction of contract 
employees. The purpose of this study is to study the differences between two 
groups of contract employees which are those who are voluntary and those who are 
involuntary to be hires as contract employees. This research also aims to examine 
the factors affecting career choice satisfaction of contract employees that influence 
those who are continuously worked as contract employees. The sample groups in 
this study were 289 fixed-term contract employees. The researcher used mixed 
methods research of quantitative research based on questionnaire surveys and 
qualitative research based on interviews with contract employees and executives. 

The findings indicated that the factors which are opportunities to get 
better pay and career advancement, challenging job, job security, and job content 
influence the career choice satisfaction of contract employees. But the factor that 
does not affecting the career choice satisfaction of contract employees is job 
autonomy which is different from research results found in developed countries. The 
results show that the private employment agency in the case study applies 
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appropriate compensation and benefit, career advancement, challenging job, job 
security, job content and also being treated equally which make employees satisfied. 

 
Keywords: Career choice satisfaction, Contract employee, Private employment 
agency 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

 
พนักงานสัญญาจ้าง (Contract Employees) เพ่ิมขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่ง

เป็นลักษณะการจ้างงานที่แตกต่างไปจากในอดีตที่มักเป็นการจ้างพนักงานประจ าและรับประกันการ
ท างานไปจนเกษียณอายุ ที่เรียกกันว่าการจ้างงานตลอดชีพ (Lifetime Employment) หรือการจ้าง
งานระยะยาว (Long-term Employment) การจ้างพนักงานสัญญาจ้างนั้นถือเป็นการจ้างงานระยะ
สั้น (Short-term Employment) ประเภทหนึ่ง ที่นายจ้างและลูกจ้างจะก าหนดระยะเวลาท างาน
และท าสัญญาจ้างร่วมกัน อาจมีการต่อสัญญาจ้างหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงของทั้งสองฝ่าย 
ปรากฏการณ์การเพ่ิมขึ้นของจ านวนพนักงานสัญญาจ้างนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านอุปสงค์
แรงงานของนายจ้างเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจและมีความส าคัญเพ่ิมขึ้น เนื่องจากส่งผล
กระทบต่อทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง และตลาดแรงงานในภาพรวม 

สถานการณ์ในต่างประเทศสะท้อนอุปสงค์แรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เศรษฐกิจ
เติบโตอย่างมั่นคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่เมื่อเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และโลกาภิวัฒน์ทางการค้าและการลงทุน ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการผลิต การ
ให้บริการ ลักษณะการท างาน และการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วขึ้น รวมทั้งการแข่งขันที่เพ่ิมสูงขึ้น
เนื่องจากมีคู่แข่งมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ และคู่แข่งจากประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ต่างๆ 
ท าให้องค์กรต้องปรับตัวให้มีความยืดหยุ่นในการจ้างงาน เพ่ือลดต้นทุนแรงงาน ขณะเดียวกันก็เพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานให้แข่งขันได้ 

Deloitte University Press ได้จัดท าส ารวจเรื่อง “Global Human Capital Trends 
in 2013” ซึ่งในการส ารวจนี้ก็ได้ศึกษาความต้องการแรงงานพนักงานสัญญาจ้างในอนาคตในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยพบว่าในอีก 3-5 ปี มีแนวโน้มที่นายจ้างต้องการจ้างพนักงานสัญญาจ้างเพ่ิมสูงขึ้น
ถึงร้อยละ 51 อีกทั้งจ านวนแรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ เป็นพนักงานสัญญาจ้างนั้น มีสัดส่วน
เท่ากับ 1 ใน 3 (หรือร้อยละ 34) ของแรงงานทั้งหมดในปัจจุบัน 
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ภาพที่ 1.1 แนวโน้มความต้องการพนักงานสัญญาจ้างในอีก 3-5 ปี 
ที่มา: Deloitte University Press 

 
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานพนักงานสัญญาจ้างในประเทศญี่ปุ่นก าลังเป็นที่

ต้องการในตลาดแรงงานอย่างมากและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นด้วยเช่นกัน บริษัทขนาดใหญ่ในประเทศ
ญี่ปุ่นมีการเพ่ิมสัดส่วนการจ้างงานพนักงานไม่ประจ ามากขึ้นจากร้อยละ 15 ช่วงกลางทศวรรษ 1980 
เ พ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 35 .2 ในปี  ค.ศ.  2012 รวมถึ งบริษัทจัดส่ งพนักงานเอกชน ( Private 
Employment Agency) ในญี่ปุ่นเติบโตมีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยคาดการณ์มูลค่าตลาดใน
ปี ค.ศ. 2013 นี้อยู่ที่ 43.3 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ (เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์, 2559) 

ส าหรับแนวโน้มการจ้างพนักงานสัญญาจ้างในประเทศไทยนั้น พัฒนามาจากการจ้าง
งานแบบ “ลูกจ้างเหมาค่าแรง (Subcontract) ” ผ่านบริษัทตัวแทนรับเหมาค่าแรง ซึ่งถือเป็นการจ้าง
งานรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตที่ต้องใช้แรงงานจ านวนมาก 
อีกทั้ง การจ้างงานรูปแบบนี้มีมาก่อนมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานปี พ.ศ. 2541 (สุวรรณา ชาญด้วย
วิทย์, 2556) จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยเองมีการจ้างลูกจ้างเหมาค่าแรงมาไม่น้อยกว่า 20 ปี โดยในช่วง
แรกอาจจะยังไม่มีกฎหมายควบคุมที่ชัดเจน จึงท าให้เกิดปัญหาในเรื่องการเอาเปรียบลูกจ้างเหมา
ค่าแรงเกิดข้ึน แต่ในปัจจุบันมีการปรับปรุงกฎหมายให้ความคุ้มครองแก่แรงงานเหล่านี้ ให้มีสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งมีการออกบทบัญญัติคุ้มครองลูกจ้างรับเหมาค่าแรง
จากการเลือกปฏิบัติ โดยก าหนดให้นายจ้างในสถานประกอบการต้องรับผิดชอบในเรื่องสิทธิประโยชน์

3% 
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เพิ่มขึ้น 
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แนวโน้มความต้องการพนักงานสัญญาจ้างในอีก 3-5 ปี 
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และสวัสดิการในฐานะนายจ้างของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงด้วย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2551 มาตรา 11/1 วรรค 1 ที่กล่าวไว้ว่า “กรณีที่ผู้ประกอบกิจการ
มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาคนมาท างานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการ
ท างานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ 
และโดยบุคคลนั้นเป็นผู้ควบคุมดูแลการท างานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนที่มาท างาน
นั้นหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของคนท างานดังกล่าว” และมาตรา 11/1 
วรรค 2 “ให้ผู้ประกอบกิจการด าเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตาม
สัญญาจ้างโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ” (สุรัสวดี เจียม
สุวรรณ) 

นอกจากนี้ หากพิจารณาต่อถึงแนวโน้มการจ้างงานพนักงานสัญญาจ้างของไทยใน
ปัจจุบันนั้น จะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จากการส ารวจพนักงานสัญญาจ้างและพนักงาน
ชั่วคราวของบริษัทแมนพาวเวอร์กรุ๊ป (Manpower Group) ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา พบว่าการจ้าง
พนักงานสัญญาจ้างและพนักงานชั่วคราวมีอัตราการเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 30 -40 ต่อปี 
(Manpower Group, 2559) และมูลค่ารายได้ของบริษัทรับจัดหางานมีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกัน 

 

 
ภาพที่ 1.2 รายได้รวมของบริษัทจัดหางาน 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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กราฟแสดงรายได้รวมของบริษัทรับจัดหางาน 4 บริษัทด้วยกันคือ บริษัท บี.อี.เอส. เอ็น
เนอร์ยี่ รีซอสเซส จ ากัด (BES) หจก. เกิร์ลฟรายเดย์ (Girl Friday) บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไล
แอนซ์ จ ากัด (BSA) และบริษัท อเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จ ากัด (Adecco) ซึ่งบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่
ให้บริการจัดหางาน และคัดสรรคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการของนายจ้างและลูกจ้าง 
และจากกราฟสามารถสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของบริษัทรับจัดหางานที่มีอัตราการเติบโตของธุรกิจ
สูงขึ้น โดยพิจารณาจากรายได้รวมบริษัทท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างงาน และแนวโน้มการจ้างพนักงานสัญญาจ้างที่เพ่ิมขึ้น
นั้น มีสาเหตุมาจาก “ด้านอุปสงค์แรงงาน” กล่าวคือ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในหลายปีที่ผ่านมามี
แนวโน้มถดถอยหรือชะลอตัว ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทยลดลง ประกอบกับ
วิกฤติเศรษฐกิจโลกท าให้อุปสงค์ต่อสินค้าและบริการลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหลาย
อย่างในประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมส่งออกที่มีอุปทานสินค้าในตลาดสูงกว่าอุปสงค์ของสินค้า 
รวมทั้งราคาน้ ามันที่ลดลงส่งผลกระทบต่อกลุ่มอุตสาหกรรมส ารวจและผลิตน้ ามัน แม้การลดราคาของ
น้ ามันจะช่วยลดต้นทุนการผลิต และค่าขนส่งไปได้บ้างก็ตาม อย่างไรก็ดีอุปสงค์ต่อสินค้ายังไม่ฟ้ืนตัว 
ท าให้หลายองค์กรประสบปัญหามีผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงต้องหาวิธีการเพ่ิมรายได้ 
ลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนลง น าไปสู่การลดขนาดองค์กร (Downsizing) โดยการปลดลดจ านวน
พนักงาน (Layoff) ซึ่งจากสถิติจ านวนผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานปี พ.ศ. 2554 - 2558 ที่ผ่าน
มา พบว่าในปี พ.ศ. 2558 มีผู้ประกันตนสมัครใจลาออกสูงถึง 91,807 คน และถูกเลิกจ้าง 26,972 
คน อีกทั้งในปี พ.ศ. 2557 มีผู้ประกันตนถูกเลิกจ้างถึง 82,979 คน ในขณะที่สิ้นสุดสัญญาจ้างสูงถึง 
106,798 คน 
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ตารางที่ 1.1 
 
แสดงจ านวนผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างาน 

ปี พ.ศ. (ค.ศ.) 
รวม 

Total 

จ านวนผู้รับประโยชน์ทดแทน (คน)  
Number of utilization (person) 

เลิกจ้าง 
Laid off 

สมัครใจลาออก 
Voluntary 

Registration 

สิ้นสุดสัญญาจ้าง 
End of 

employment 
contract 

2558 (2015) 123,536 26,972 91,807 4,757 
2557 (2014) 194,321 82,979 4,544 106,798 

2556 (2013) 171,468 72,619 3,759 95,090 

2555 (2012) 158,189 63,873 6,253 88,063 
2554 (2011) 176,064 75,354 3,397 97,313 

ที่มา: ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
 

ดังนั้น เพ่ือลดต้นทุนในการผลิตและด าเนินงานภายใต้ภาวะเศรษฐกิจถดถอย การจ้าง
งานพนักงานสัญญาจ้าง (Contract Staff) เพ่ิมขึ้น ทดแทนการจ้างพนักงานประจ าจึงเป็นวิธีที่
น ามาใช้กันมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งการจ้างพนักงานสัญญาจ้างนี้มีความแตกต่างจากการจ้างพนักงาน
ประจ าคือ การจ้างพนักงานสัญญาจ้างนั้นจะช่วยให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายแรงงานได้ ทั้งในส่วน
ของค่าจ้าง สวัสดิการ อาทิเช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือ 
และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ กล่าวคือ พนักงานสัญญาจ้างจะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการที่น้อยกว่า
พนักงานประจ า ซึ่งค่าใช้จ่ายแรงงานเหล่านี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่องค์กรต้องใช้ในการจ้างงานและ
ดูแลพนักงานภายในองค์กร แต่อย่างไรก็ตามพนักงานสัญญาจ้างจะต้องได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานตามที่
กฎหมายก าหนด 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของพนักงานสัญญาจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม

คนที่สมัครใจในการเป็นพนักงานสัญญาจ้าง และกลุ่มคนที่ไม่สมัครใจในการเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างที่ส่งผล

ให้ยังคงปฏิบัติงานเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 
 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
การวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนที่สมัครใจในการเป็นพนักงาน

สัญญาจ้าง และกลุ่มคนที่ไม่สมัครใจในการเป็นพนักงานสัญญาจ้างของพนักงานสัญญาจ้าง รวมถึงยัง
ท าให้ทราบผลความพึงพอใจของพนักงานสัญญาจ้างที่ส่งผลให้ยังคงปฏิบัติ งานเป็นพนักงานสัญญา
จ้าง และจากผลการวิจัยนี้เอง องค์กรสามารถน าผลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจ้าง
พนักงานสัญญาจ้าง พร้อมทั้งสามารถน าไปปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมกับ
พนักงานสัญญาจ้าง เพื่อดึงดูดพนักงานสัญญาจ้างให้เข้ามาปฏิบัติงานกับองค์กร อีกทั้งลดปัญหาความ
แย้งระหว่างพนักงานประจ าและพนักงานสัญญาจ้างภายในองค์กร 

 



Ref. code: 25595802036292YPHRef. code: 25595802036292YPHRef. code: 25595802036292YPH

7 
 

บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท 

 
ลักษณะของบริษัทที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในครั้งนี้เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ปตท. 

ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2004 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพ่ือ
ให้บริการด้านการสรรหาและจัดหาบุคลากรประเภทสัญญาจ้างทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความรู้
ความสามารถในต าแหน่งงานต่างๆ เช่น ต าแหน่งงานปฏิบัติการทั่วไป (Office) ต าแหน่งงานนอก
ชายฝั่งทะเล (Offshore) ต าแหน่งงานบนฝั่ง (Onshore) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่บริษัทแม่ 
และรองรับการขยายบทบาททางธุรกิจส ารวจและผลิตของ ปตท.สผ. ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่ง
ก่อนที่จะมีการจัดตั้งบริษัทนี้ ปตท.สผ. ได้มีการจัดจ้างบุคลากรให้เข้ามาท างานกับบริษัทในต าแหน่ง
งานต่างๆ ผ่านบริษัทรับจัดหางาน (Manpower Agencies) เช่น Adecco Manpower Thailand 
และ Girl Friday เป็นต้น ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทตัวแทนค่อนข้างสูง อีกทั้งพนักงานได้รับ
การดูแลที่ไม่ดีเท่าใดนัก ประกอบกับสวัสดิการต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม ท าให้บริษัทแม่จึงคิดริเริ่มก่อตั้ง
บริษัทสรรหาและจัดหาบุคลากรเองขึ้น เพ่ือบริหารจัดการและดูแลพนักงานให้เทียบเท่าบริษัทจัดหา
งานอ่ืนๆ ทั้งนี้ พนักงานสัญญาจ้างที่ได้จ้างงานเข้ามานั้นจะถูกส่งไปปฏิบัติงานในสายงานต่างๆ และ
ปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานประจ าของ ปตท.สผ. ในสถานที่ปฏิบัติงานเดียวกัน โดยมีพนักงานประจ า
ประมาณ 2,000 คน และพนักงานสัญญาจ้างประมาณ 1,700 คน ดังนั้น สัดส่วนของพนักงานจ้าง
จากพนักงานทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 45 

 
2.2 ประเภทของพนักงานสัญญาจ้าง 

 
ในการจ้างงานพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทการ

จ้าง คือ 
ประเภทแรกคือ สัญญาจ้างงานแบบไม่ระบุวันสิ้นสุดสัญญา (Open-end Contract) 

รูปแบบของสัญญาประเภทนี้ พนักงานจะปฏิบัติงานแบบไม่ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาจ้าง 
ยกเว้นพนักงานขอลาออก หรือนายจ้างเลิกจ้างอันเนื่องมาจากการกระท าผิดวินัย หรือเกษียณอายุ 
พนักงานยังได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงสวัสดิการอ่ืนๆ ของบริษัท เช่น 
ประกันชีวิต กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สิทธิประโยชน์อื่นอย่างสิทธิสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. 



Ref. code: 25595802036292YPHRef. code: 25595802036292YPHRef. code: 25595802036292YPH

8 
 
และสิทธิขอกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารต่างๆ ทั้งนี้ การจ้างงานในลักษณะนี้นั้น เป็นการ
จ้างงานทดแทนพนักงานประจ าของบริษัทแม่ ซึ่งบริษัทแม่มีความต้องการแรงงานและต าแหน่งงาน
นั้นๆ ในระยะยาว และพนักงานสัญญาจ้างประเภทนี้จะถูกจัดเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนและบริหาร
จัดการอัตราก าลังคนในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทแม่ แต่อย่างไรก็ตามโอกาสในการเลื่อนเป็น
พนักงานประจ าของบริษัทแม่ค่อนข้างจ ากัด โดยมีจ านวนพนักงานสัญญาจ้างประเภทนี้ทั้งสิ้น 1 ,140 
คน 

ประเภทที่สองคือ สัญญาจ้างงานแบบระบุระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา (Fixed-term 
Contract) รูปแบบของสัญญาประเภทนี้ พนักงานจะปฏิบัติงานโดยมีระยะเวลาก าหนดที่แน่นอน เป็น
การจ้างงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เช่น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน การจ้างงานในลักษณะนี้นั้น 
เป็นการจ้างงานทดแทนทั้งพนักงานประจ าของบริษัทแม่ และทดแทนพนักงานสัญญาจ้างแบบไม่ระบุ
วันสิ้นสุดสัญญา รวมถึงเป็นการจ้างงานที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการวางแผนอัตราก าลังคนของบริษัท
แม่ อันเป็นผลมาจากภาระงานมาก (Work load) คนลาออก (Resignation) และลาคลอดบุตร 
(Maternity Leave) อีกท้ัง พนักงานสัญญาจ้างประเภทนี้ไม่มีโอกาสในการเลื่อนเป็นพนักงานประจ า
ของบริษัทแม่ แต่อย่างไรก็ตามพนักงานจะได้รับสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งใน
ปัจจุบันองค์กรต่างๆ หันมาใช้รูปแบบการจ้างงานในลักษณะนี้กันมากขึ้น เนื่องจากองค์กรสามารถ
ก าหนดช่วงเวลาของการว่าจ้างงานให้สอดคล้องกับปริมาณงานในแต่ละช่วงเวลา และสามารถบริหาร
ค่าใช้จ่ายแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจ านวนพนักงานสัญญาจ้างประเภทนี้ทั้งสิ้น 561 คน 

นอกจากนี้ ภายใต้การจ้างงานพนักงานสัญญาจ้างทั้ง 2 ประเภทข้างต้น บริษัทสามารถ
แบ่งพนักงานออกเป็น 3 กลุ่ม ตามสถานที่ท างาน คือ 

1. กลุ่มพนักงานประจ าส านักงาน (Office) ซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีลักษณะ
การท างาน 5 วันต่อสัปดาห์ (วันจันทร์-วันศุกร์) หรือไม่เกิน 6 วันต่อสัปดาห์ และท างานไม่เกินวันละ 
8 ชั่วโมง โดยจ านวนพนักงานกลุ่มนี้มีท้ังหมด 1,034 คน 

2. กลุ่มพนักงานปฏิบัติงานนอกชายฝั่งทะเล (Offshore) มีลักษณะการท างานเป็นกะ
หมุนเวียนตามที่บริษัทก าหนด ซึ่งอาจะเป็นกะ กะละ 14 วัน 21 วัน หรือ 28 วัน และก าหนดวัหยุด
พักไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาท างานในกะนั้น โดยท างานวันละ 12 ชั่วโมง ส าหรับจ านวน
พนักงานกลุ่มนี้มีทั้งหมด 496 คน 

3. กลุ่มพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามบนฝั่ง (Onshore) มีลักษณะการท างานเป็นรอบ
ระยะเวลาหมุนเวียนตามที่บริษัทก าหนด โดยท างานต่อเนื่อง 14 วันท างาน และหยุดพัก 7 วัน โดย
ท างานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง ซึ่งจ านวนพนักงานกลุ่มนี้มีท้ังหมด 171 คน 
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2.3 ข้อดีข้อเสีย 

 
2.3.1 เปรียบเทียบกับพนักงานประจ า 

จากการจ้างงานแบบสัญญาจ้างที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ทั้ง
ที่เป็นรูปแบบการจ้างงานสัญญาจ้างแบบระยะสั้น หรือระยะยาว ในลักษณะงานต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่
ต าแหน่งงานทั่วไปจนถึงต าแหน่งงานที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะและความช านาญมาก (Professional) ซึ่ง
ในการผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย หรือการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจด้าน
ต้นทุนแรงงาน การจ้างพนักงานสัญญาจ้างจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยเพ่ิมความได้เปรียบทางการ
แข่งขันขององค์กรได ้

แต่อย่างไรก็ตาม การจ้างงานพนักงานสัญญาจ้างที่ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นใน
ปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดผลกระทบด้านลบกับบริษัทเพ่ิมขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน และกลายเป็นประเด็น
ปัญหาของบริษัทอยู่หลายประการระหว่างพนักงานประจ าของบริษัทและพนักงานสัญญาจ้าง 
เนื่องจากการจ้างงานพนักงานแบบสัญญาจ้างนั้นจะท าให้พนักงานรู้สึกไม่มั่งคงในงาน ไม่สามารถ
วางแผนชีวิตตัวเองได้ ไม่มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และขาดโอกาสในการ
ฝึกอบรมและพัฒนา เพราะพนักงานสัญญาจ้างมีอายุงานสั้น บริษัทจึงไม่อยากลงทุนฝึกอบรมให้กับ
พนักงานสัญญาจ้าง (Lindsay R, Deborah H and Kay D, 2008) รวมถึงยังได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่
น้อยกว่าพนักงานประจ าของบริษัท สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ท าให้เกิดการเปรียบเทียบขึ้นระหว่างพนักงาน
ประจ าและพนักงานสัญญาจ้าง รวมถึงมีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานทั้งสิ้น และเป็นสิ่งที่จะบั่น
ทอนแรงกายแรงใจของพนักงานเหล่านี้อีกด้วย ซึ่งจะกลายเป็นประเด็นปัญหาความเหลื่อมล้ าภายใน 
และน าไปสู่ความวุ่นวายภายในของบริษัทท่ีอาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคตได้ 

กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความพึงพอใจในระดับต่ า จะท าให้พนักงานลาออกไป
หางานใหม่ที่มีความม่ันคงและชัดเจนกว่า ดังจะเห็นได้จากอัตราการลาออกของพนักงานสัญญาจ้างสูง
กว่าพนักงานประจ า และเป็นเหตุให้องค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับการสรรหาบุคลากรใหม่มาท างาน
ทดแทนคนลาออก อีกทั้งจากอัตราการลาออกของพนักงานที่สูงขึ้นนี้ท าให้บริษัทต้องเสียงาน เพราะ
ขาดบุคลากรในการท างาน ถือเป็นสิ่งที่ท าให้องค์กรได้รับผลกระทบมากที่สุด จากการศึกษางานวิจัย
ต่างประเทศ พนักงานสัญญาจ้างส่วนมากคาดหวังที่จะเป็นพนักงานประจ าขององค์กรนั้นๆ อีกทั้ง
สถานะพนักงานยังส่งผลต่อการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของพนักงานอีกด้วย (Dick de 
Gilder, 2003) 

นอกจากนี้ยังพบว่า การเป็นพนักงานสัญญาจ้างในองค์กรนั้นๆ ไม่ได้เป็นสิ่งกา
รันตีว่าวันหนึ่งพนักงานจะได้ปรับเปลี่ยนสภาพการจ้างให้เป็นพนักงานประจ า เนื่องจากพนักงาน
สัญญาจ้างส่วนมากจะได้รับงานที่ไม่ใช่งานหลักขององค์กร หรืองานที่ขาดโอกาสก้าวหน้า นอกจากนี้ 
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บางองค์กรจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนให้กับพนักงานสัญญาจ้างในอัตราที่น้อยกว่าพนักงานประจ า 
ในขณะเดียวกันพนักงานสัญญาจ้างบางคนอาจได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนที่ดีกว่าพนักงานประจ าอัน
เนื่องมาจากการมีทักษะความช านาญในงานนั้นๆ มาก ซึ่งจากการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนที่
แตกต่างกันนั้น สามารถน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้กับพนักงาน 2 กลุ่มได้ เพราะ
ประเด็นค่าจ้างและค่าตอบแทนนั้นเป็นประเด็นอ่อนไหวส าหรับพนักงาน 

2.3.2 มุมมองของบริษัท (The demand-side perspective) 
จากการด าเนินงานขององค์กรที่ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ใน

ปัจจุบัน ประกอบการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม องค์กรจ าเป็นต้องสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ประกอบกับภาวะทางเศรษฐกิจที่องค์กรต้องเผชิญ ล้วนเป็นสิ่งที่ท าให้รูปแบบการจ้างงานของ
องค์กรนั้นเปลี่ยนแปลงไป องค์ต้องหันมาบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และ
สามารถท าก าไรให้กับองค์กรได้มากท่ีสุด ซึ่งคนหรือพนักงานก็ถือเป็นทรัพยากรหนึ่งของบริษัทเช่นกัน 
ดังนั้นแนวทางการจัดการทรัพยากรบุคคลให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด รวดเร็ว และยังคงประสิทธิภาพไว้
ได้ในหลายๆ องค์กรนั้นคือ การเลือกจ้างงานพนักงานสัญญาจ้างทดแทนการจ้างงานพนักงานประจ า
กันมากข้ึน (Sharon C., Maeve H., 2011) 

ประโยชน์ที่องค์จะได้รับจากการจ้างงานพนักงานสัญญาจ้างคือ องค์สามารถลด
ค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนระยะยาวจากการจ้างงานพนักงานประจ า (Jeanette L., 2008) แต่ในทาง
กลับกันองค์กรก็มีผลิตผลที่เพิ่มขึ้น (Sharon C., Maeve H., 2011) สามารถตอบสนองความต้องการ
ของตลาดได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีความยืดหยุ่นทางด้านแรงงานในการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ องค์กรสามารถเพ่ิมคนในช่วงที่ความต้องการในตลาดมาก และปรับลดคน
ในช่วงที่ความต้องการในตลาดต่ า หรือองค์กรมีความจ าเป็นต้องลดต้นทุนการด าเนินงาน พร้อมกันนั้น
ยังสะดวกต่อองค์กรในการเลิกจ้างงานพนักงาน เพราะค่าใช้จ่ายของการจ่ายค่าชดเชยไม่สูง ทั้งนี้ ใน
การจ้างงานพนักงานสัญญาจ้างจะช่วยให้องค์กรได้คนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ (High 
Skill) โดยที่ไม่มีข้อผูกมัด (Mallika B., Pamela S., Thomas D., 2012; Gunnar A., 2014) มาช่วย
ในการขับเคลื่อนองค์กร ในขณะเดียวกันการจ้างงานพนักงานสัญญาจ้างยังช่วยให้ปริมาณงานภายใน
องค์กรลดลง รวมถึงสามารถแบ่งเบาภาระงานของพนักงานประจ าลงไปได้ โดยที่พนักงานประจ า
สามารถใช้ความรู้ความสามารถในการท างานด้านกลยุทธ์ให้กับองค์กรได้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ในการ
จ้างงานพนักงานสัญญาจ้างเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการก่อตั้งสหภาพแรงงาน เพ่ือท าการ
เรียกร้องต่อองค์กรได้อีกด้วย (Jeanette L., 2008) 

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่องค์กรจะได้รับจากการจ้างพนักงานสัญญาจ้างนั้นคือ 
การที่องค์กรจะต้องประสบกับปัญหาความไม่เป็นธรรมภายในองค์กร ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการ
จ่ายค่าจ้าง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันระหว่างพนักงานประจ าและ
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พนักงานสัญญาจ้าง อีกทั้งองค์กรต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่สูงจากการจ้างพนักงานสัญญาจ้างที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น เพ่ือใช้ในการดึงดูดกลุ่มพนักงานเหล่านี้ให้มาปฏิบัติงานกับบริษัท และการจ้าง
งานในรูปแบบสัญญาจ้างนี้เอง พนักงานจะไม่ทุ่มเทความสามารถทั้งหมดในการท างานให้กับองค์กร
อย่างเต็มที่ ส่งผลให้องค์กรมีอัตราการลาออกของพนักงานสัญญาจ้างสูง และกระทบต่อการ
ด าเนินงานขององค์กรขาดความต่อเนื่อง รวมถึงในด้านการสรรหาพนักงานขององค์กรก็จะประสบกับ
ปัญหาด้วยเช่นกัน เนื่องจากไม่สามารถสรรหาพนักงานใหม่เข้ามาทดแทนได้ทันที โดยมีเหตุผลมาจาก
รูปแบบการจ้างงานแบบสัญญาจ้าง 

2.3.3 มุมมองของพนักงาน (The supply-side perspective) 
จากสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที่เป็นผลกระทบมาจากภาวะ

เศรษฐกิจ กระแสเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร หรือสัดส่วนประชากรคนวัยท างานภายในประเทศ 
สามารถเป็นตัวก าหนดหรือบ่งบอกความต้องการแรงงานในตลาดได้ และจากการที่องค์กรต่างๆ หัน
มานิยมจ้างพนักงานสัญญาจ้างกันมากขึ้น ท าให้ตลาดแรงงานในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย กล่าวคือ แรงงานบางส่วนมีความต้องการท างานในช่วงระยะเวลา
สั้นๆ ไม่ได้ต้องการจะอยู่ปฏิบัติงานให้กับองค์กรใดนาน 

ทั้งนี้  สิ่งที่พนักงานจะได้รับจากการเป็นพนักงานสัญญาจ้างนั้นคือ การที่
พนักงานสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากองค์กรต่างๆ เพ่ือน ามาพัฒนาศักยภาพในการท างานของ
ตัวเอง (Higher Capability) อีกทั้งได้รับความรู้และเทคนิคจากการท างานที่หลากหลาย 
(Knowledge Worker) รวมถึงมีอิสระในเรื่องของช่วงเวลาการท างานที่ยืดหยุ่น (Cohany, 1998) 
ปรับเปลี่ยนได้ง่ายและเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ 

แต่ในขณะเดียวกัน การจ้างงานรูปแบบสัญญาจ้างนี้ท าให้พนักงานไม่สามารถ
วางแผนการใช้ชีวิตและอนาคตของตัวเองได้ พนักงานรู้สึกถึงความไม่ม่ันคงในการท างาน และไม่ได้รับ
การดูแลเอาใจใส่จากองค์กร ท าให้พนักงานรู้สึกโดดเดี่ยวและไม่ผูกพันต่อองค์กร ประกอบกับหน้าที่
งานของพนักงานสัญญาจ้างนั้นไม่มีความท้าทายเมื่อเทียบกับพนักงานประจ า เป็นงานทั่วไปหรืองาน
เอกสาร เนื่องจากเป็นการจ้างงานในระยะสั้น ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในงานของ
พนักงานสัญญาจ้างอยู่ในระดับต่ า นอกจากนี้ การจ้างงานรูปแบบสัญญาจ้างยังท าให้พนักงานขาด
โอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนา น าไปสู่การขาดความก้าวหน้าทางอาชีพ ยิ่งไปกว่านั้น พนักงาน
สัญญาจ้างจะได้รับค่าจ้าง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่น้อยกว่าพนักงานประจ า (Hielke B., 
Duncun M., Mark W., 2015) ทั้งนี้ พนักงานสัญญาจ้างส่วนใหญ่ล้วนต้องการได้รับการปรับให้เป็น
พนักงานประจ า ในทางกลับกันพนักงานสัญญาจ้างที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ มีความ
ต้องการที่จะเป็นพนักงานสัญญาจ้างมากกว่าเป็นพนักงานประจ า 
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ตารางที่ 2.1 
 
แสดงข้อดี-ข้อเสีย ที่กระทบต่อองค์กรและพนักงาน 

 ข้อดี ข้อเสีย 

องค์กร 

 องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน
แรงงาน 

 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับองค์กร ให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ 

 องค์กรสามารถควบคุมต้นทุนในการ
ด าเนินงาน 

 องค์กรจะได้พนักงานที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในงานด้านนั้นๆ 

 องค์กรจะมีความยืดหยุ่นด้านแรงงาน 
สามารถลดและเพ่ิมจ านวนแรงงาน
ภายในองค์กรได้ 

 ค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างพนักงานไม่สูง 

 องค์กรต้องรับภาระการจ่ายค่าจ้าง
หรือค่าตอบแทนพนักงานสัญญาจ้างที่
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในอัตราสูง 

 องค์กรจะประสบกับปัญหาความ
เหลื่อมล้ าด้านค่าจ้างและสวัสดิการ
ภายในองค์กรระหว่างพนักงานประจ า
และพนักงานสัญญาจ้าง 

 องค์จะประสบกับปัญหาความไม่เป็น
ธรรมภายในองค์กร 

 องค์กรจะต้องประบสบกับปัญหาการ
ท างานที่ขาดความต่อเนื่อง อัน
เนื่องมาจากพนักงานสัญญาจ้าง
ลาออก 

 พนักงานสัญญาจ้างจะไม่ทุ่มเทความรู้
ความสามารถให้กับองค์กรอย่างเต็มท่ี 

พนักงาน 

 พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพใน
การท างาน 

 พนักงานมีประสบการณ์ในการท างาน
ที่หลากหลาย 

 พนักงานได้รับความรู้และเทคนิคจาก
การท างานหลากหลายองค์กร 

 พนักงานได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
ที่สูงกว่าพนักงานประจ า 

 พนักงานมีอิสระในเรื่องของช่วงเวลา
การท างานที่มีความยืดหยุ่น และเป็น
ระยะเวลาสั้นๆ 

 พนักงานขาดความม่ันคงในการท างาน 

 พนักงานไม่สามารถวางแผนการใช้ชีวิต
และอนาคตของตัวเองได้ 

 พนักงานขาดโอกาสในการฝึกอบรม
และพัฒนา 

 พนักงานขาดความก้าวทางอาชีพ 

 พนักงานจะได้รับค่าจ้าง สวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ต่ ากว่าพนักงานประจ า 
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2.4 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 

 
จากการศึกษางานวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกัน

ระหว่างพนักงานประจ าและพนักงานสัญญาจ้างคือ พนักงานสัญญาจ้างจะรู้สึกไม่พึงพอใจในงาน ไม่
ว่าจะเป็นในเรื่องรายละเอียดเนื้อหาในงาน ไม่มีอิสระในการปฏิบัติงาน ขาดความมั่นคงในงาน ขาด
การฝึกอบรม และไม่มีโอกาสก้าวหน้าในการท างาน รวมไปถึงค่าตอบแทนที่ได้รับน้อยกว่าพนักงาน
ประจ า ซึ่งความพึงพอใจของพนักงานสัญญาจ้างนั้นจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็น
พนักงานสัญญาจ้าง ขณะเดียวกันปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ท าให้ผู้วิจัยสามารถแบ่งกลุ่มพนักงานสัญญาจ้าง
ออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มคนที่สมัครใจในการเป็นพนักงานสัญญาจ้าง และกลุ่มคนที่ไม่สมัครใจใน
การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปและแบ่งเป็นปัจจัยออกได้ 6 ปัจจัยด้วยกัน โดยอ้างอิง
งานวิจัยก่อนหน้าที่ได้ศึกษาพนักงานสัญญาจ้างในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อิตาลี 
อังกฤษ แคนนาดา เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา (Kello W, Michelle B, and 
Christina C, 2008) (Laura B, Chiara C, and Cristina D. T, 2016) (Elke John, 2015) 
(Marloes de Graaf-Ziji, 2012) (Lindsay R, Deborah H, Kay D, 2008) (Lydia Aletraris, 2010) 
(Mallika B, Pamela S, Thomas D, 2012) (Hielke B, Duncun M, Mark W, 2015) (De 
Cuyper at al. 2008) (Jeanette L., 2011) (Rose, 2005) (Maria J, 2012) ดังนี้ 

 
2.4.1 รายละเอียดเนื้อหาในงาน (Job Content) 

ในการปฏิบัติงานระหว่างพนักงานประจ าและพนักงานสัญญาจ้างมีความ
แตกต่างกันในเนื้องานและหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยพนักงานสัญญาจ้างจะได้รับมอบหมายงานใน
ส่วนที่เป็นงานสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร ไม่ได้รับการให้ความส าคัญ ไม่มีคุณค่า หรือเป็น
งานที่ไม่มีความท้าทาย และไม่จ าเป็นต้องใช้ทักษะส่วนบุคคลมากนัก เช่น งานเอกสารหรืองานธุรการ 
เพ่ือทดแทนการจ้างงานพนักงานประจ าเพิ่ม ในขณะที่พนักงานประจ าจะได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้
ทักษะจ านวนมาก รวมถึงเป็นงานมีความส าคัญและส่งผลกระทบต่อองค์กร เช่น งานวางแผนกลยุทธ์
องค์กร จากรายละเอียดเนื้อหาในงานที่กล่าวมานั้น เป็นสาเหตุให้พนักงานสัญญาจ้างไม่พอใจ ส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในงานของพนักงานสัญญาจ้าง 

2.4.2 ความม่ันคงในงาน (Job Security) 
การที่พนักงานรู้สึกถึงความปลอดภัยและความมีเสถียรภาพในการท างาน ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องหน้าที่การงาน รายได้ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งความรู้สึกนี้เกิดขึ้นได้จาก
ลักษณะงานหรือประเภทสัญญาจ้างของพนักงาน การที่บริษัทจ้างเป็นพนักงานประจ าจะท าให้
พนักงานรู้สึกถึงความมั่นคงในงาน ในทางกลับกันพนักงานสัญญาจ้างนั้นจะถูกจ้างแบบก าหนด
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ระยะเวลาเป็นช่วงสั้นๆ และระบุระยะเวลาในการจ้างงานไว้อย่างชัดเจน จึงท าให้พนักงานรู้สึกถึง
ความไม่ม่ันคง ขาดความเชื่อม่ัน และไม่สามารถวางแผนชีวิตตัวเองได้ ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจใน
งานของพนักงานสัญญาจ้างอยู่ในระดับต่ าหรือเป็นลบ อีกทั้ง พนักงานสัญญาจ้างเหล่านี้มีความ
คาดหวังที่จะได้รับการปรับเป็นพนักงานประจ าขององค์กร ซึ่งความมั่นคงในงานนั้นจะส่งผลกระทบ
ด้านลบต่อความพึงพอใจในงานและความจงรักภักดีต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญ ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่
ใช้ในการพยากรณ์ระดับความพึงพอใจของพนักงานสัญญาจ้างได้ จึงท าให้สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ
ด้านลบของพนักงานสัญญาจ้างนั้นเกิดจากการที่พนักงานขาดความมั่นคงในงาน รายได้น้อย และไม่
สามารถคาดการณ์อนาคตตัวเองได้ เป็นเหตุให้พนักงานสัญญาจ้างขาดความทุ่มเทและขาดความตั้งใจ
ในการท างาน รวมถึงขาดความจงรักภักดีกับองค์กร น าไปสู่ประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กร
ลดลงตามไปด้วย 

2.4.3 ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน (Autonomy) 
ความมีอิสระในการปฏิบัติงานคือ ระดับความมีอิสระเสรีภาพที่องค์กรเปิด

โอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานใช้วิจารณญาณของตนเองในการตัดสินใจแก้ปัญหา สามารถก าหนดวิธีการ
ท างาน และก าหนดระยะเวลาในการท างาน รวมถึงก าหนดจ านวนชั่วโมงในการท างานได้ด้วยตนเอง 
ยิ่งไปกว่านั้นคือการที่องค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเพ่ือแก้ไขและ
ปรับปรุงงานที่ตนเองท าได้ และเป็นลักษณะการท างานของพนักงานประจ าพนักงานประจ า ขณะที่
พนักงานสัญญาจ้างส่วนใหญ่จะได้รับการมอบหมายงานลักษณะถูกออกค าสั่ง ไม่มีอิสระในการ
ตัดสินใจ ไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และไม่สามารถก าหนดระยะเวลา
และวิธีในการท างานเองได้เหมือนพนักงานประจ า อันเนื่องมาจากลักษณะงานของพนักงานสัญญา
จ้างนั้นต้องคอยสนับสนุนการท างานของพนักงานประจ า จึงท าให้ขาดอิสระในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ความมีอิสระในการปฏิบัติงานส่งผลเชิงบวกและมีผลกระทบทางอ้อมต่อความพึงพอใจในงานของ
พนักงานอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น หากองค์กรให้อิสระในการปฏิบัติงานแก่พนักงานสัญญาจ้าง จะท าให้
พนักงานสัญญาจ้างมีความพึงพอใจในการท างานมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ ระดับความพึงพอใจ
ระหว่างพนักงานสัญญาจ้างผู้ชายและผู้หญิงนั้นแตกต่างกัน โดยที่ผู้หญิงจะมีความพึงพอใจในการเป็น
พนักงานสัญญาจ้างมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากผู้หญิงให้ความส าคัญในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้า
งาน ลักษณะการท างานที่ไม่ต้องรับผิดชอบงานเยอะ และจ านวนชั่วโมงในการท างานที่ ขณะที่ผู้ชาย
ให้ความส าคัญในเรื่องการเติบโตในงาน รายได้ และความมั่นคงในงาน 

2.4.4 การฝึกอบรม (Training) 
การฝึกอบรมพนักงานเป็นเครื่องมือหนึ่งขององค์กรในการพัฒนาความรู้

ความสามารถและเพ่ิมทักษะในการท างานให้แก่พนักงาน รวมถึงยังเป็นสร้างความความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรกับพนักงาน ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า การฝึกอบรมพนักงานส่งผลต่อความพึงพอใจใน
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งานและส่งผลเชิงบวกต่อพนักงานสัญญาจ้าง กล่าวคือ การฝึกอบรมจะช่วยให้พนักงานสัญญาจ้างรู้สึก
มั่นคงและรับรู้คุณค่าของตัวเองต่อองค์กร (Employability) อีกทั้งยังสื่อถึงองค์กรมีความใส่ใจและให้
ความส าคัญกับพนักงาน ท าให้พนักงานรู้สึกผูกพันต่อองค์กร (Commitment) และเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์กร (Organization Citizenship Behavior) ขณะเดียวกันบางงานวิจัยระบุว่า บริษัทผู้ว่าจ้างไม่
คิดที่จะลงทุนจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานสัญญาจ้าง เนื่องจากเป็นการจ้างงานในระยะเวลาสั้น  และ
พนักงานสัญญาจ้างมีอัตราการลาออกสูง บริษัทจึงมองว่าไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนในการฝึกอบรมและ
พัฒนาพนักงานสัญญาจ้าง ประกอบกับบริษัทต้องการลดค่าใช้จ่าย จึงท าให้พนักงานสัญญาจ้างขาด
การฝึกอบรม น าไปสู่ความไม่พึงพอใจ เนื่องจากขาดโอกาสเติบโตในงาน และขาดโอกาสได้ปรับเป็น
พนักงานประจ า 

2.4.5 โอกาสก้าวหน้าในการท างาน (Promotion Opportunities) 
พนักงานสัญญาจ้างมักขาดโอกาสในการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ 

เนื่องจากบริษัทผู้ว่าจ้างไม่เห็นความส าคัญในการพัฒนาพนักงานกลุ่มนี้ จึงท าให้ขาดโอกาสการ
ฝึกอบรม และด้วยระยะเวลาในการจ้างงานของพนักงานกลุ่มนี้เป็นช่วงระยะเวลาสั้น มีอัตราการ
ลาออกสูง ท าให้ไม่มีการสั่งสมประสบการณ์การท างานภายในบริษัทผู้ว่าจ้าง และขาดความต่อเนื่อง
ในการท างาน ซึ่งเป็นเหตุให้พนักงานสัญญาจ้างไม่ได้เลื่อนต าแหน่งงานที่สูงขึ้น จากงานวิจับพบว่า 
การที่พนักงานรับรู้ถึงการมีโอกาสก้าวหน้าในการท างานนั้นส่งผลดีต่อความพึงพอใจในงานของ
พนักงานสัญญาจ้าง อย่างไรก็ตาม การขาดโอกาสก้าวหน้าในการท างาน เป็นสาเหตุหนึ่งของการ
ลาออกของพนักงานสัญญาจ้าง 

2.4.6 ค่าตอบแทน (Compensation) 
ค่าตอบแทนถือเป็นสิ่ งหนึ่ งที่ช่วยจูงใจพนักงานให้มีการปฏิบัติ งานที่มี

ประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมขวัญและก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งประเภทค่าตอบแทนสามารถแบ่ง
ออกได้ 2 ประเภท คือ 

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (Financial Compensation) ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือน 
โบนัส และค่าล่วงเวลาเนื่องจากการลักษณะงานของพนักงานสัญญาจ้างส่วนใหญ่นั้นจะเป็นงานที่ไม่
จ าเป็นต้องใช้ทักษะมาก หรือเป็นงานธุรการ จึงท าให้พนักงานสัญญาจ้างส่วนใหญ่จะได้รับค่าจ้างต่ า
กว่าพนักงานประจ า ยกเว้นกลุ่มพนักงานสัญญาจ้างที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ จะได้รับค่าจ้างที่เพ่ิม
สูงขึ้นและมากกว่าพนักงานประจ า 

- ค่าตอบแทนไม่ใช่ตัวเงิน (Non-Financial Compensation) ได้แก่ สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ประกันชีวิต การรักษาพยาบาล และเงินช่วยเหลือ รวมไปถึงรางวัลยก
ย่องชมเชย เนื่องจากการจ้างงานพนักงานสัญญาจ้างเกิดขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ เมื่อสิ้นสุดสัญญา
จ้างก็อาจเลิกจ้างไป ซึ่งจะแตกต่างจากพนักงานประจ าที่องค์กรจ าเป็นต้องให้สวัสดิการและสิทธิ



Ref. code: 25595802036292YPHRef. code: 25595802036292YPHRef. code: 25595802036292YPH

16 
 
ประโยชน์เพ่ือดึงดูดพนักงานให้ยังคงปฏิบัติงานกับองค์กรต่อไป กล่าวได้ว่า สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ที่พนักงานสัญญาจ้างได้รับนั้นย่อมน้อยกว่าพนักงานประจ าที่องค์กรให้ความส าคัญและให้
การดูแลมากกว่า และจะยิ่งสร้างความไม่พอใจ ในกรณีที่พนักงานประจ าและพนักงานสัญญาจ้าง
ท างานลักษณะเดียวกัน แต่ได้ค่าตอบแทนไม่เท่ากัน 

 
2.5 ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) 

 
ความพึงพอใจของพนักงานเป็นปัจจัยที่ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กร 

รวมถึงผลลัพธ์ในด้านความพึงพอใจที่แตกต่างกันนั้นอาจไม่ใช่เพียงแค่เรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่พนักงานได้รับ แต่อาจเกิดจากปัจจัยความพึงพอใจในงานของพนักงานเป็นส าคัญ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความพึงพอในงานระหว่างพนักงานประจ าและพนักงานสัญญาจ้างนั้นมาจากคุณลักษณะส่วน
บุคคลและคุณลักษณะในงานคือ รายละเอียดเนื้อหาในงาน (Job Content) ความมั่นคงในงาน (Job 
Security) และความมีอิสระในการปฏิบัติงาน (Autonomy) จากงานวิจัยพบว่า พนักงานสัญญาจ้างมี
ระดับความพึงพอใจในงานต่ ากว่าพนักงานประจ า หากพนักงานมีระดับความพึงพอในงานที่เพ่ิมขึ้น 
จะช่วยให้อัตราการขาดงานและอัตราการลาออกของพนักงานนั้นลดลงตามไปด้วย (ชโลธร แจ่มจรัส, 
2013) นอกจากนี้ยังพบอีกหลายงานวิจัยระบุว่า พนักงานสัญญาจ้างมีความพึงพอใจในงานอยู่ใน
ระดับต่ าเมื่อเทียบกับพนักงานประจ า และยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้อัตราการลาออกของพนักงาน
สัญญาจ้างสูงขึ้น 
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2.6 กรอบการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 กรอบการวิจัย 
 

2.7 งานวิจัยก่อนหน้าที่เกี่ยวกับพนักงานสัญญาจ้างในไทย 
 
จากงานวิจัย “ความสัมพันธ์ระหว่างการมีจิตใจเป็นเจ้าของ ความผูกพันต่อองค์กร และ

ความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานสัญญาจ้าง กรณีศึกษาบริษัทส ารวจและผลิตปิโตรเลียมแห่งหนึ่ง” 
ได้ระบุว่า การมีจิตใจเป็นเจ้าของด้านความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ เนื่องจากองค์การสามารถตอบสนองความต้องการระดับพ้ืนฐานของพนักงานได้ 
เช่น สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ รถบริการรับส่ง ตู้กาแฟอัตโนมัติ ตู้ไอศกรีม ไมโครเวฟ และสถานที่
ออกก าลังกาย ท าให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ที่ท างานเปรียบเสมือนบ้าน และรู้สึก
สะดวกสบายที่ได้ท างานกับองค์การ อีกทั้งยังพบว่า การมีจิตใจเป็นเจ้าของในด้านความรู้สึกเป็น
เจ้าขององค์การส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานมากที่สุด รวมถึงความผูกพันต่อองค์การในด้านความ
ผูกพันด้านจิตใจส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานมากที่สุด แสดงออกจากการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ต่อเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และองค์การ เกิดเป็นความผูกพันทางจิตใจที่ท าให้อยากท างานอยู่กับ
องค์การต่อไป ขณะที่ลักษณะส่วนบุคคลในด้านของอายุและระดับการศึกษานั้นไม่ส่งผลต่อความตั้งใจ
คงอยู่ในงาน 

จากงานวิจัย “คุณลักษณะของงานและความพึงพอใจในการจ่ายค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสัญญาจ้างแบบชั่วคราว” พบว่า ปัจจัยคุณลักษณะของงานมี

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
เลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 

 รายละเอียดเนื้อหาในงาน 

 ความมั่นคงในงาน 

 ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน 

 การฝึกอบรม 

 โอกาสก้าวหน้าในการท างาน 

 ค่าตอบแทน 

ความพึงพอใจในการเลือกเป็น
พนักงานสัญญาจ้าง 
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ความสัมพันธ์กับความผูกพันด้านจิตใจและด้านบรรทัดฐานมากที่สุด ซึ่งความผูกพันด้านจิตใจเกิดจาก
คุณลักษณะส่วนบุคคล คุณลักษณะของงาน และประสบการณ์ในการท างาน ประกอบกับความผูกพัน
ด้านบรรทัดฐานนั้นเกิดมาจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ขณะที่ปัจจัยคุณลักษณะของงานไม่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันด้านการคงอยู่ อันเนื่องมาจากสิ่งที่ดึงดูดพนักงานคือ ความมั่นคงของงาน 
และค่าตอบแทน นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการจ่ายค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์
กับความผูกพันด้านจิตใจและบรรทัดฐาน อย่างไรก็ตามปัจจัยความพึงพอใจด้านการจ่ายค่าตอบแทน
ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันด้านการคงอยู่ เพราะด้วยลักษณะงานแบบสัญญาจ้างชั่วคราว ท าให้
มีขาดความมั่นคงในงาน ประกอบกับความแตกต่างในเรื่องค่าตอบแทนที่ได้รับในองค์กรแต่ละที่ จึงท า
ให้มีโอกาสเปลี่ยนงานได้มากกว่าพนักงานประจ า 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง กรณีศึกษา

บริษัทจัดหางานเอกชนแห่งหนึ่ง” เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) กับ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) เพ่ือศึกษาหา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ผลที่ได้จากศึกษาในครั้งนี้องค์กร
สามารถน าผลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจ้างพนักงานสัญญาจ้าง พร้อมทั้งเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมกับพนักงานสัญญาจ้าง อีกทั้ง
ช่วยให้องค์กรสามารถลดปัญหาความแย้งระหว่างพนักงานประจ าและพนักงานสัญญาจ้างภายใน
องค์กร โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป พร้อมทั้งน าเสนอผลการศึกษา
ด้วยตารางและการบรรยายประกอบเป็นล าดับขั้นตอนตามหัวข้อดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 สมมติฐานการวิจัย 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

 
3.1.1 ประชากร 

การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ก าหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานสัญญาจ้าง
ของบริษัทจัดหางานเอกชนแห่งหนึ่ง จ านวน 1,701 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560) โดย
ท าการศึกษาพนักงานสัญญาจ้างแบบระบุระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา (Fixed-term Contract) ซึ่งมี
จ านวนประชากรทั้งหมด 561 คน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษางานวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (Finite 

Population) จึงสามารถก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้โดยใช้สูตร Taro Yamane (Yamane, 1973) 
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n   =   21 Ne

N


 

โดยที่ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N = ขนาดของประชากร 
 e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มที่ยอมรับได้ ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.5 

 แทนค่าในสูตร z   =   20505611

561

).(
 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 561 คน ก าหนดความ
เชื่อมั่นที่ 95% โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% หรือ 0.05 ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยจ านวน 234 คน แต่เพ่ือป้องกันและให้ได้แบบสอบถามกลับคืนมาจากกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวน
เหมาะส าหรับการเป็นตัวแทนประชากร และมีขนาดเพียงพอที่จะใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังนั้น จึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 400 คน โดยเลือกใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
(Simple Random) 

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยเลือกใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ

ข้อมูล และด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยก่อนหน้าที่ เกี่ยวข้องกับพนักงาน

สัญญาจ้าง ทฤษฎี และความหมาย เพ่ือน ามาสร้างกรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ 
2. จัดท าแบบสอบถามที่ปรับปรุงและพัฒนาจากแบบสอบถามที่อยู่ในงานวิจัยก่อนหน้า 
3. ทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้บริหารของบริษัท

จัดหางาน เพ่ือพิจารณาข้อค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย รวมถึงเพ่ือตรวจสอบความ
เหมาะสมของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ 

4. ทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) กับพนักงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน และน าผลที่ได้มานั้นมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) หลังจากนั้น

น ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α : 
Cronbach Alpha Coefficient) 

แบบสอบถามที่ปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยแล้วนั้น ประกอบไปด้วย 3 ส่วน และมีจ านวนข้อค าถาม
ทั้งหมด 30 ข้อ ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 8 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ความ
ต้องการในการเป็นพนักงานประจ า ประเภทสัญญาจ้าง ประสบการณ์การท างานเป็นพนักงานสัญญา
จ้าง ลักษณะในการท างาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และความพึงพอใจกับการเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญา
จ้าง แปลและเรียบเรียงข้อค าถามมาจากงานวิจัย “Why choose a temporary employment” 
(Cristina M Andrea, 2015) และ “Overview of Non-regular Employment in Japan” 
(Yukata Asao, 2011) โดยมีข้อค าถามท้ังหมด 30 ข้อ และแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้ 

(1) ด้านความพึงพอใจในงาน ประกอบด้วย 3 ข้อค าถาม (ข้อ 1-3) 
(2) ด้านรายละเอียดเนื้อหาในงาน ประกอบด้วย 5 ข้อค าถาม (ข้อ 4-8) 
(3) ด้านความมั่นคงในงาน ประกอบด้วย 5 ข้อค าถาม (ข้อ 9-13) 
(4) ด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 4 ข้อค าถาม (ข้อ 14-17) 
(5) ด้านการฝึกอบรม ประกอบด้วย 4 ข้อค าถาม (ข้อ 18-21) 
(6) ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน ประกอบด้วย 4 ข้อค าถาม (ข้อ 22-25) 
(7) ด้านค่าตอบแทน ประกอบด้วย 5 ข้อค าถาม (ข้อ 26-30) 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นพนักงานสัญญาจ้างและ

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ข้อค าถามในแบบสอบถามส่วนที่ 2 นี้เป็นค าถามปลายปิด มีตัวเลือกให้ตอบตามเกณฑ์

ที่มีการก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินไว้ 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert’s 
Method) ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.1 
 
แสดงเกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น ค่าน้ าหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ก าหนดให้มีคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 

เห็นด้วย ก าหนดให้มีคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 

ไม่แน่ใจ ก าหนดให้มีคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย ก าหนดให้มีคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ก าหนดให้มีคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
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น าคะแนนที่ได้มารวมกันในแต่ละด้าน หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้
ระดับคะแนนเฉลี่ยน ามาแปลความหมายของระดับคะแนน แปลความหมายโดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ใน
การแบ่ง ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยแต่ละช่วง =   
จ ำนวนช้ัน

่ ำสุดค ำเฉล่ียต่ งสุดค ำเฉล่ียส 
 

=  
5
15 

 

= 0.8 
ดังนั้น ความกว้างในแต่ละช่วงอันตรภาคชั้นคือ 0.80 จึงสามารถจัดระดับและแปล

ความหมายได้ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.2 
 
แสดงการจัดระดับและการแปลความหมายของแบบสอบถาม 

ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับคะแนนเฉลี่ย ความหมายระดับความคิดเห็น 

5 4.21 – 5.00 ระดับสูงมาก 
4 3.41 – 4.20 ระดับสูง 

3 2.61 – 3.40 ระดับปานกลาง 

2 1.81 – 2.60 ระดับต่ า 
1 1.00 – 1.80 ระดับต่ ามาก 

 
 ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) เป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่มีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรเป็นผู้ให้ข้อมูล เพ่ือสามารถให้ข้อมูลและ
อธิบายเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละด้านได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้ง
สัมภาษณ์พนักงานสัญญาจ้างในเรื่องที่กระทบต่อตัวพนักงานโดยตรงและส่งผลต่อการเป็นพนักงาน
สัญญาจ้าง 
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3.3 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
3.3.1 การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนา
แบบสอบถามรวมถึงตรวจสอบความเหมาะสม โดยผู้บริหารของบริษัทจัดหางาน เพ่ือพิจารณาข้อ
ค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย รวมถึงเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาและ
ภาษาที่ใช้ อีกทั้ง ยังให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความคลอบคลุมของเนื้อหาในแต่ละด้าน และความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Index of Item - 
Objective Congruence) ก่อนน าไปเก็บข้อมูลจริง การประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามของตัวแปรที่ก าหนด 
ให้คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามของตัวแปรที่ก าหนด 
ให้คะแนน -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับนิยามของตัวแปรที่ก าหนด 
ทั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้เกณฑ์การให้ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับตัวแปรที่

ก าหนด โดยข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.05-1.00 มีค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหาผ่านเกณฑ์ สามารถ
น าไปใช้ทดสอบ Pre-Test ได้ ส าหรับข้อค าถามที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.50 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องน าไป
ปรับปรุงแก้ไข 

3.3.2 การก าหนดกลุ่มปัจจัย (Factor Analysis) 
เมื่อเก็บรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้วพบว่า ปัจจัยย่อย

อาจมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน (Multicollonearity) ผู้วิจัยจึงด าเนินการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
ปัจจัย ท าการสกัดความเหมือนกันของตัวแปร เพ่ือให้น้ าหนักขององค์ประกอบในปัจจัยที่สกัดมีความ
ชัดเจนมากขึ้น โดยใช้วิธีการหมุนแกนแบบ varimax พร้อมกับใช้เกณฑ์ในการก าหนดปัจจัยที่
เหมาะสมจากค่า Eigenvalue มากกว่า 0.5 แล้วน าไปวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

จากการสกัดความเหมือนของตัวแปร ท าให้ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มปัจจัยใหม่ทั้งหมด 4 
ปัจจัยด้วยกัน ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.3 
 
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของปัจจัย 

 ข้อค าถาม X1 X2 X3 X4 X5 

X1 

COMPEN3 .890     

COMPEN1 .864     
COMPEN2 .848     

PROMO2 .696     

PROMO3 .689     
JOBSECU4 .669     

X2 

TRAIN2  .873    

TRAIN3  .870    
JOBCON1  .783    

PROMO1  .720    
JOBCON2  .684    

X3 

JOBAUTO3   .839   

JOBAUTO2   .747   
JOBAUTO1   .684   

JOBAUTO4   .635   

X4 
JOBSECU3    .883  
JOBSECU2    .858  

JOBSECU1    .681  

X5 
JOBCON5     .829 
JOBCON4     .643 

JOBCON3     .598 
 
หลังจากผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ความเหมาะสมของปัจจัย ตามตารางที่ 3.3 ท าให้

เกิดกรอบแนวคิดการวิจัยใหม่ในการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มปัจจัยใหม่ และน าไปทดสอบ
ค่าความเชื่อมั่นต่อไป 
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการวิจัยใหม่ 
 

3.3.3 การทดสอบค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรงของเนื้อหามาท าการวิเคราะห์หาค่า

ความเชื่อมั่นเพ่ือทดสอบความถูกต้องเหมาะสมและความชัดเจนของข้อค าถามในแต่ละข้อ โดยท าการ
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จ านวน 30 ชุด หลังจาก

นั้นน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α : 
Cronbach Alpha Coefficient) โดยระดับแอลฟาที่เป็นที่ยอมรับได้ คือ ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าอยู่
ที่ระดับ 0.70 

 
  

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือก
เป็นพนักงานสัญญาจ้าง 

 โอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนและ

ความก้าวหน้าที่ดีกว่า 

 ความท้าทายในงาน 

 ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน 

 ความมั่นคงในงาน 

 รายละเอียดเนื้อหาในงาน 

ความพึงพอใจในการเลือก
เป็นพนักงานสัญญาจ้าง 
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ตารางที่ 3.4 
 
แสดงผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคของตัวแปรที่ใช้ในแบบสอบถาม 

ตัวแปร ข้อค าถาม ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า 

1. ด้านโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนและ
ความก้าวหน้าที่ดีกว่า 

ข้อ 12, 23, 24, 26-28 .900 

2. ด้านความท้าทายในงาน ข้อ 4, 5, 19, 20, 22 .919 

3. ด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน ข้อ 14-17 .776 
4. ด้านความมั่นคงในงาน ข้อ 9-11 .853 

5. ด้านรายละเอียดเนื้อหาในงาน ข้อ 6-8 .744 

 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
3.4.1 ข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าหนังสือขออนุญาต เพ่ือขอความร่วมมือจาก
ผู้บริหารและพนักงานผู้ตอบแบบสอบถามของบริษัทจัดหางาน ในการแจกแบบสอบถามนั้น ผู้วิจัยได้
ท าการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่ได้กลับคืนมา พร้อมทั้งลงรหัสก ากับใน
แบบสอบถามที่ได้กลับมาคืนมา เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการน าแบบสอบถามที่ใช้ได้จริงไปวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package for the 
Social Science : SPSS) 

3.4.2 ข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 

เป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงานรายบุคคลแบบไม่เป็นทางการ โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรโดยรวม และสัมภาษณ์พนักงานสัญญาจ้างในเรื่องที่ส่งผลต่อ
การเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์จะสามารถอธิบายข้อมูลได้อย่างอิสระ เพ่ือน า
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาใช้วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด โดยผู้วิจัยจะขออนุญาต
ผู้ให้สัมภาษณ์ท าการบันทึกเสียงและจดบันทึก ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะน าไปเป็นข้อมูล
ประกอบการอธิบายผลที่ได้จากการท าแบบสอบถามจากการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ที่ผ่านการวิเคราะห์ในทางสถิติ 
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3.5 สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้เลือกใช้ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Statistic 
Package for the Social Science : SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
ดังนี้ 
 

3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
 ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 

ความต้องการในการเป็นพนักงานประจ า ประเภทสัญญาจ้าง ประสบการณ์ในการท างาน ลักษณะใน
การท างาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และ
ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการเป็นพนักงานสัญญา
จ้างทั้ง 7 ด้าน โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : SD) 

3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)  
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) 

ที่ถูกต้องและมีขนาดที่เหมาะสม เพ่ือทดสอบสมมติฐานงานวิจัยแต่ละข้อ โดยใช้การวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงเส้นพหุ (Multiple Linear Regression) 

 
3.6 สมมติฐานการวิจัย 

 
 จากแนวคิดและผลการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษา อนุมานได้ว่าปัจจัยในข้างต้นมีความสัมพันธ์
กับความตัง้ใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง โดยผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวัดดังนี้ 
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ตารางที่ 3.5 
 
แสดงสมมติฐานในการวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สมมติฐาน ค่าสถิติที่ใช้ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 โอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนและ
ความก้าวหน้าที่ดีกว่าส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็น
พนักงานสัญญาจ้าง 

Multiple Linear Regression 
Analysis 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ความท้าทายในงานส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ความมีอิสระในการปฏิบัติงานส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ความม่ันคงในงานส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 

สมมติฐานการวิจัยที่ 5 รายละเอียดเนื้อหาในงานส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็น

พนักงานสัญญาจ้าง โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่เก็บ
รวบรวมจากลุ่มตัวอย่างมาประมวลผลและวิเคราะห์ค่าทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และ
ข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย การสัมภาษณ์ผู้บริหารและ
พนักงานสัญญาจ้างขององค์กร โดยเรียงล าดับหัวข้อและผลการวิเคราะห์ออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ 

4.1 ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 
4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
4.1.3 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple Linear Regression 

Analysis) 
4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

4.1 ผลการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ 
 
ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด ได้แบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้น 321 ชุด 

เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถเก็บข้อมูลของพนักงานสัญญาจ้างที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่งทะเล (Offshore) 
และพนักงานที่ปฏิบัติงานภาคสนามบนฝั่ง (Onshore) ได้ เพราะอยู่ในช่วงที่พนักงานหยุดปฏิบัติงาน
ในหลุมเจาะชั่วคราว (Shutdown) จึงท าให้เก็บข้อมูลได้ไม่ครบ 400 ชุด ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการตัด
แบบสอบถามที่เลือกตอบประเภทสัญญาจ้างเป็น “สัญญาจ้างแบบไม่ระบุระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 
(Open-end Contract) ” ออกไป 32 ชุด ท าให้การวิจัยครั้งนี้มีแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์
ครบถ้วนจ านวน 289 ชุด โดยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 4.1 
 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) สัดส่วน (%) 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
85 
204 

 
29.4 
70.6 

รวม 289 100 
2. อายุ 

21 - 25 ปี 
26 - 30 ปี 
31 - 35 ปี 
36 - 40 ปี 
41 - 45 ปี 

มากกว่า 45 ปี 

 
24 
78 
116 
30 
12 
29 

 
8.3 
27.0 
40.1 
10.4 
4.2 
10 

รวม 289 100 
3. ประเภทสัญญาจ้าง 

Fixed-term Contract 
 

289 
 

100 
รวม 289 100 

4. ประสบการณ์ในการเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 
น้อยกว่า 1 ปี 

1 - 3 ปี 
4 - 6 ปี 
7 - 9 ปี 

10 - 12 ปี 
13 - 15 ปี 

มากกว่า 15 ปี 

 
14 
68 
103 
37 
31 
17 
19 

 
4.8 
23.5 
35.6 
12.8 
10.7 
5.9 
6.6 

รวม 289 100 
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ตารางที่ 4.1  
 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) สัดส่วน (%) 

5. ลักษณะการท างาน 
พนักงานประจ าส านักงาน (Office) 

พนักงานปฏิบัติงานภาคสนามบนฝั่ง (Onshore) 

 
271 
18 

 
93.8 
6.2 

รวม 289 100 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

0 - 15,000 บาท 
15,001 - 30,000 บาท 
30,001 - 45,000 บาท 
45,001 - 60,000 บาท 
60,001 - 75,000 บาท 

90,001 บาทขึ้นไป 

 
38 
98 
67 
60 
18 
8 

 
13.1 
33.9 
23.2 
20.8 
6.2 
2.8 

รวม 289 100 
7. ความพึงพอใจกับการเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 

ใช่ 
ไม่ใช่ 

 
107 
182 

 
37 
63 

รวม 289 100 

 
จากตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

เป็นเพศหญิงมากที่สุดถึง 204 คน คิดเป็น 70.6% เพศชายจ านวน 85 คน คิดเป็น 29.4% และมีอายุ
ระหว่าง 31-35 ปี จ านวน 116 คน คิดเป็น 40.1% ถัดมาอายุระหว่าง 26-30 ปี จ านวน 78 คน คิด
เป็น 27% กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานประจ าส านักงาน จ านวน 271 คน คิดเป็น 93.8% และ
มีประสบการณ์ในการเป็นพนักงานสัญญาจ้างอยู่ระหว่าง 4 -6 ปี จ านวน 103 คน คิดเป็น 35.6% 
และระหว่าง 1-3 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็น 23.5% ประกอบกับมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
15,001-30,000 บาท จ านวน 98 คน คิดเป็น 33.9% รองลงมาคือ 30,001-45,000 บาท จ านวน 67 
คน คิดเป็น 23.2% และ 45,001-60,000 บาท จ านวน 60 คน คิดเป็น 20.8% ตามล าดับ โดยไม่พบ
ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 75,001-90,000 บาท ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความไม่พึงพอใจกับการเป็น



Ref. code: 25595802036292YPHRef. code: 25595802036292YPHRef. code: 25595802036292YPH

32 
 
พนักงานสัญญาจ้างจ านวน 182 คน คิดเป็น 63% ขณะที่มีความพึงพอใจกับการเป็นพนักงานสัญญา
จ้างจ านวน 107 คน คิดเป็น 37% 

4.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 289 ชุด สามารถน ามาวิเคราะห์ระดับความ

คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างทั้ง 
5 ปัจจัย สามารถจ าแนกรายปัจจัย โดยมีค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.2 
 
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนและ
ความก้าวหน้าที่ดีกว่า 

โอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทน 
และความก้าวหน้าที่ดีกว่า 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

1  การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้ท่านมีโอกาส
ปรับขึ้นค่าตอบแทนมากกว่าพนักงานประจ า 

2. การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้ท่านได้รับ
สวัสดิการที่ดีกว่าพนักงานประจ า 

3. การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้ท่านได้รับ
ค่าตอบแทนที่ดีกว่าพนักงานประจ า 

4. การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้ท่านได้รับ
การสนับสนุนให้เลื่อนต าแหน่งตาม
ความสามารถของท่าน 

5. การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้ท่านมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

6. ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้น ท าให้ท่าน
มีโอกาสในการปรับจากพนักงานสัญญาจ้างเป็น
พนักงานประจ า 

1.92 
 

1.57 
 

1.99 
 

2.28 
 
 

2.16 
 

2.33 

1.09 
 

0.89 
 

1.09 
 

1.02 
 
 

1.10 
 

1.22 

ต่ า 
 

ต่ ามาก 
 

ต่ า 
 

ต่ า 
 
 

ต่ า 
 

ต่ า 

โอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทน 
และความก้าวหน้าที่ดีกว่าโดยรวม 

2.04 .88 ต่ า 
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จากตารางที่ 4.2 ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ระดับความท้าทายในงานที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างอยู่ในระดับต่ า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.04 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .88 และสามารถจ าแนกออกเป็นรายข้อค าถาม ซึ่งในข้อค าถามที่
เกี่ยวกับโอกาสในการได้ปรับเป็นพนักงานประจ าขององค์กร รวมถึงการได้รับการสนับสนุนเลื่อน
ต าแหน่งจากองค์กรมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในกลุ่มปัจจัยนี้คือ 2.33 และ 2.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.22 
และ 1.02 ขณะที่ข้อค าถามในเรื่องการได้รับสวัสดิการที่ดีกว่าพนักงานประจ ามีค่าเฉลี่ยต่ ามากคือ 
1.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 

 
ตารางที่ 4.3 
 
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยความท้าทายในงาน 

ปัจจัยความท้าทายในงาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

1. การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้ท่านได้
เพ่ิมพูนความรู้ใหม่และทักษะใหม่ในงาน 

2. การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้ท่านมีโอกาส
สั่งสมประสบการณ์ท างานหลากหลายประเภท 

3. ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้น ท าให้ท่าน
ได้ เ พ่ิมพูนความรู้  และประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญของท่าน 

4. การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้ท่านได้รับ
การมอบหมายงานที่มีความพิเศษโดยเฉพาะ 

5. ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้น เป็นงานที่
ท้าทายความสามารถ และท าให้ท่านได้ใช้
ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที ่

3.06 
 

3.09 
 

3.58 
 
 

2.86 
 

3.31 

1.18 
 

1.15 
 

1.04 
 
 

1.06 
 

1.08 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

สูง 
 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

ความท้าทายในงานโดยรวม 3.18 .96 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.3 ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ความท้าทายในงานที่ส่งผล

ต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .96 และสามารถจ าแนกออกเป็นรายข้อค าถาม ซึ่งในข้อ
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ค าถามท่ีเกีย่วกับการท างานสามารถเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของพนักงานนั้น
อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.04 

 
ตารางที่ 4.4 
 
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยความมีอิสระในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยความมีอิสระในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

1. ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้น ท่าน
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

2. ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้น ท่านมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ในการท างาน 

3. ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้น ท่านมี
อิสระในการท างาน 

4. ท่านก าหนดและปรับเปลี่ยนวิธีการท างานและ
ระยะเวลาในการท างานได้ด้วยตนเอง ไม่ถูก
ผูกมัดให้ต้องท างานล่วงเวลา 

3.76 
 

3.61 
 
 

3.44 
 

3.53 

.78 
 

.85 
 
 

1.01 
 

1.12 

สูง 
 

สูง 
 
 

สูง 
 

สูง 
 
 

ความมีอิสระในการปฏิบัติงานโดยรวม 3.58 .73 สูง 
 
จากตารางที่ 4.4 ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ระดับความมีอิสระในการ

ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .73 และสามารถจ าแนกออกเป็นรายข้อค าถาม 
ซึ่งในข้อค าถามท้ังหมดนั้นอยู่ในระดับสูง 
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ตารางที่ 4.5 
 
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยความมั่นคงในงาน 

ปัจจัยความ่ันคงในการท างาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

1. ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้น ท าให้ท่าน
สามารถคาดการณ์ได้ 

2. ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้น ท าให้ท่าน
สามารถวางแผนการด ารงชีวิตได้ 

3. ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้น ท าให้ท่าน
รู้สึกม่ันคงและปลอดภัยในการท างาน 

3.47 
 

3.40 
 

3.09 

1.06 
 

1.10 
 

1.23 

สูง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

ความม่ันคงในงานโดยรวม 3.32 .99 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.5 ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ระดับความมั่นคงในงานที่

ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .99 และสามารถจ าแนกออกเป็นรายข้อค าถาม 
ซึ่งในข้อค าถามที่เกี่ยวกับการคาดการณ์อนาคตได้นั้นอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 

 
ตารางที่ 4.6 
 
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยรายละเอียดเนื้อหาในงาน 

ปัจจัยรายละเอียดเนื้อหาในงาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

1. ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้น ไม่ใช่งาน
เชิงกลยุทธ์หรือนโยบายของบริษัท 

2. ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้น เป็นงานที่
ไม่ต้องรับผิดชอบงานเยอะ 

3. ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้น เป็นงาน
ธุรการและง่ายเกินไปส าหรับท่าน 

2.55 
 

3.68 
 

3.18 

1.23 
 

1.20 
 

1.29 

ต่ า 
 

สูง 
 

ปานกลาง 

รายละเอียดเนื้อหาในงานโดยรวม 3.13 1.01 ปานกลาง 



Ref. code: 25595802036292YPHRef. code: 25595802036292YPHRef. code: 25595802036292YPH

36 
 

จากตารางที่ 4.6 ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า รายละเอียดเนื้อหาในงานที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.01 และสามารถจ าแนกออกเป็นรายข้อค าถาม 
ซึ่งในข้อค าถามท่ีเกี่ยวกับการท่ีพนักงานสัญญาจ้างไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบงานเยอะนั้นอยู่ในระดับสูง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.20 

4.1.3 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression 
Analysis) 

ผู้วิจัยได้น ากลุ่มปัจจัยใหม่ทั้ง 5 ปัจจัย มาวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
เพ่ือสร้างสมการและศึกษาถึงปัจจัยระหว่างปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัย ที่มีผลต่อความตั้งใจในการเอกเป็น
พนักงานสัญญาจ้าง ซึ่งผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์นี้ ท าให้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิผลต่อความ
พึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ในการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบเชิงพหุคูณ ผู้วิจัยได้
ใช้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของพนักงานสัญญาจ้างจ านวน 289 ชุด ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 
0.05 และพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยโดยวิธีขั้นตอน (Stepwise) ในการค านวณคัดเลือกตัว
แปรที่มีความสัมพันธ์ ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.7 
 
ตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Model Summary) 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .888 .789 .786 .446 

 
จากตารางที่ 4.6 ค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด (Adjusted R Square) เท่ากับ 78.6 

แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนและความก้าวหน้าที่
ดีกว่า ปัจจัยด้านความท้าทายในงาน ปัจจัยด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านความมั่นคง
ในงาน ปัจจัยด้านรายละเอียดเนื้อหาในงาน สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงาน
สัญญาจ้างได้ร้อยละ 78.6 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 21.4 อาจเกิดจากอิทธิพลของปัจจัยด้านชื่อเสียง
ขององค์กร ซึ่งงานวิจัยก่อนหน้าไม่พบในประเด็นนี้ อาจเป็นผลมาจากสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย
ที่ให้ความส าคัญกับเรื่องชื่อเสียงองค์กรที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตนเอง 
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ตารางที่ 4.8 
 
ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของตัวแบบ 

ANOVA 

Model 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 
Residual 
Total 

212.204 
56.652 
268.857 

4 
284 
288 

53.051 
.199 

265.946 0.000 

 
จากตารางที่ 4.7 ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณได้โดยมี

สมมติฐานดังต่อไปนี้ 
H0: ปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัยนี้ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงาน

สัญญาจ้างอย่างมีนัยส าคัญ 
H1: มีอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญา

จ้างอย่างมีนัยส าคัญ 

การทดสอบระดับนัยส าคัญที่ (α) 0.05 พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 
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ตารางที่ 4.9 
 
ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

Coefficients 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta   

(Constant) -0.66 .130  -.511 .610 
ปัจจัยด้านโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทน
และความก้าวหน้าที่ดีกว่า 
ปัจจัยด้านความท้าทายในงาน 
ปัจจัยด้านความมั่นคงในงาน 
ปัจจัยด้านรายละเอียดเนื้อหาในงาน 

.304 
 

.609 

.076 

.129 

.037 
 

.040 

.031 

.032 

.277 
 

.608 

.078 

.135 

8.240 
 

15.374 
2.465 
4.022 

.000 
 

.000 

.014 

.000 

 
จากตารางที่ 4.8 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณด้วยวิธี Stepwise 

พบว่าตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง และ
ตัวแปรที่อยู่ในสมการถดถอยมีทั้งหมด 4 ตัวแปรคือ ปัจจัยด้านโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนและ
ความก้าวหน้าที่ดีกว่า ปัจจัยด้านความท้าทายในงาน ปัจจัยด้านความมั่นคงในงาน และปัจจัยด้าน
รายละเอียดเนื้อหาในงาน โดยพิจารณาจากค่าประสิทธิภาพการถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบ (B) 
และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) ซึ่งปัจจัยด้านโอกาสที่จะได้รับ
ค่าตอบแทนและความก้าวหน้าที่ดีกว่ามีค่า B และ Beta เท่ากับ .304 และ .277 ปัจจัยด้านความท้า
ทายในงานมีค่า B และ Beta เท่ากับ .609 และ .608 ปัจจัยด้านความมั่นคงในงานมีค่า B และ Beta 
เท่ากับ .076 และ .078 และปัจจัยด้านรายละเอียดเนื้อหาในงานมีค่า B และ Beta เท่ากับ .129 และ 
.135 ทั้งนี้ค่าคงที่ (Constant) อยู่ที ่-0.66 

 
4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถตอบสมมติฐานการวิจัยได้

ดังนี้ 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ปัจจัยด้านโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนและความก้าวหน้าที่

ดีกว่า ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 
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ปัจจัยด้านโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนและความก้าวหน้าที่ดีกว่า ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ด้วยค่าสถิติ .000 ซึ่งมีค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่าระดับ 
0.05 แสดงให้ทราบว่า ปัจจัยด้านโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนและความก้าวหน้าที่ดีกว่าส่งผลเชิง
บวกต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง กล่าวคือ พนักงานสัญญาจ้างคิดว่าได้รับ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีกว่า พร้อมทั้งมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยในประเทศพัฒนาแล้วที่ระบุไว้ว่าค่าจ้าง สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน
สัญญาจ้างเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยจูงใจให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดี ช่วยสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
พนักงานได้ และส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจ แม้ว่าพนักงานสัญญาจ้างส่วนใหญ่จะได้รับ
ค่าตอบแทนต่ ากว่าพนักงานประจ า แต่ส าหรับกลุ่มพนักงานสัญญาจ้างที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
งานนั้นๆ จะได้รับค่าตอบแทนค่อนข้างสูง 

จากการสัมภาษณ์พนักงานสัญญาจ้างท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “ยอมเป็นสัญญาจ้างขึ้นอยู่
กับค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเป็นเสมือนสิ่งที่สร้างขวัญก าลังใจในการท างาน เนื่องจากพนักงานทุก
คนท างานหนักล้วนแต่อยากได้รับรางวัลจากองค์กร ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบค่าตอบแทนที่เพ่ิมขึ้น การ
ได้เลื่อนต าแหน่ง และโอกาสในการปรับเป็นพนักงานประจ า” ขณะที่พนักงานอีกท่านหนึ่งกล่าวว่า 
“หากองค์กรให้ค่าตอบแทนดีก็สามารถจูงใจให้ยอมเป็นพนักงานสัญญาจ้างได้ แต่สวัสดิการก็ยังคงได้
น้อยกว่าพนักงานประจ า ยิ่งไปกว่านั้นคือ องค์กรจ่ายค่ าจ้างให้มากกว่าบริษัทอ่ืน” นอกจากนี้
พนักงานท่านหนึ่งกล่าวว่าการเป็นพนักงานสัญญาจ้างมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ในส่วนค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ ต้องยอมรับว่าไม่เทียบเท่าพนักงานประจ าอย่างแน่นอน เพียงแต่ว่าหากสวัสดิการที่
ได้รับนั้น มีความเป็นธรรม ก็สามารถยอมรับได ้

ผู้วิจัยเห็นว่า ปัจจัยด้านโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนและความก้าวหน้าที่ดีกว่ามีความ
แตกต่างกันระหว่างพนักงานสัญญาจ้างในประเทศพัฒนาและพนักงานสัญญาจ้างในไทย เนื่องจาก
พนักงานสัญญาจ้างในประเทศพัฒนาได้ค่าจ้างและสวัสดิการต่ ากว่าพนักงานประจ า ส่งผลให้พนักงาน
สัญญาจ้างเกิดความไม่พึงพอใจ ขณะที่พนักงานสัญญาจ้างในไทยมีความพึงพอใจ เพราะค่าจ้าง
เงินเดือนถือเป็นความลับส่วนบุคคล พนักงานสัญญาจ้างจะไม่ทราบค่าจ้างเงินเดือนของพนักงาน
ประจ า จึงท าให้ไม่ได้รู้สึกว่าได้รับค่าจ้างน้อยกว่าพนักงานประจ า แต่สิ่งที่พนักงานสัญญาจ้างรู้สึกว่า
ได้รับน้อยกว่าและรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมมาโดยตลอดคือ สวัสดิการ พนักงานสัญญาจ้างจะได้รับ
สวัสดิการขั้นพ้ืนฐานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น การรักษาพยาบาล พนักงานประจ าสามารถเบิกได้
ตามจริง ขณะที่พนักงานสัญญาจ้างถูกจ ากัดวงเงิน รวมถึงพนักงานประจ ามีสวัสดิการอ่ืนๆ ไม่ว่าจะ
เป็นประกันชีวิต กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ า 

จากการสัมภาษณ์พบว่าองค์กรมีการท าส ารวจค่าจ้างประจ าปีของพนักงานแต่ละ
ต าแหน่ง เพ่ือให้ทราบอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม และน าไปก าหนดโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน
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สัญญาจ้างให้จ่ายสูงกว่าตลาด หรือมากกว่า Percentile 50 ด้วยเหตุที่ การจ้างพนักงานสัญญาจ้าง
ช่วยองค์กรลดค่าใช้จ่ายในด้านสวัสดิการได้ จึงทดแทนด้วยการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้สูงกว่าตลาด 
เพ่ือดึงดูดคนเข้ามาท างานกับองค์กร และเลือกที่จะเป็นพนักงานสัญญาจ้าง อีกทั้ง องค์กรยังมีการ
บริหารค่าจ้างโดยการทบทวนอัตราการปรับขึ้นค่าจ้างของพนักงานตามผลการปฏิบัติงาน หาก
พนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี ก็จะได้รับการพิจารณาปรับเลื่อนต าแหน่ง นอกจากนี้ องค์กรมีการ
ประเมินค่างาน (Job Evaluation) เพ่ือก าหนดระดับชั้นของต าแหน่งงาน (Job Grade) ในแต่ละกลุ่ม
สายอาชีพ (Job Family) ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้พนักงานได้รู้สึกว่ามีโอกาสเติบโตในสายอาชีพนั้นๆ 
พร้อมกับเล็งเห็นโอกาสที่จะได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างเป็นสัญญาจ้างแบบไม่ระบุระยะเวลา และ
โอกาสที่จะไดป้รับเป็นพนักงานประจ าอีกด้วย 

สรุปได้ว่า ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทมีการวางแผนคนในระยะยาว สามารถท าให้
พนักงานสัญญาจ้างรู้สึกเท่าเทียมกับพนักงานประจ า และรักษาพนักงานสัญญาจ้างปัจจุบันให้ยังคง
ปฏิบัติงานอยู่กับองค์กรได้ รวมถึงใช้กลยุทธ์ก าหนดค่าจ้างที่สูงกว่าตลาด เพ่ือให้พนักงานสัญญาจ้าง
เหล่านี้มีความพึงพอใจกับค่าตอบแทนที่ตนได้รับเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนภายนอก 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ปัจจัยด้านความท้าทายในงานส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
เลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 

ปัจจัยด้านความท้าทายในงานส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญา
จ้าง ด้วยค่าสถิติ .000 ซึ่งมีค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่าระดับ 0.05 แสดงให้ทราบว่า ปัจจัยด้าน
ความท้าทายในงานส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง สามารถ
อธิบายได้ว่าในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างนั้นพนักงานจะพิจารณาความท้าทายของงานเป็น
ส าคัญ งานที่มีความท้าทาย เพ่ิมพูนความรู้ความเชี่ยวชาญ และสามารถสร้างประสบการณ์ที่
หลากหลายให้กับตัวพนักงานสัญญาจ้างได้ จะส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจในการเลือกเป็น
พนักงานสัญญาจ้าง รวมถึงส่งผลให้ยังคงปฏิบัติงานเป็นพนักงานสัญญาจ้างอยู่กับองค์กร ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยในประเทศพัฒนาแล้วที่ระบุว่า การพัฒนาความรู้ความสามารถ และเพ่ิมทักษะ
ในการท างานส่งผลเชิงบวกต่อพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจ และรู้สึกว่าองค์กรให้
ความส าคัญและใส่ใจ ซึ่งจะน าไปสู่ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร นอกจากนี้ การมอบหมายงาน
ที่มีความท้าทายส่งผลต่อแรงจูงใจและความพึงพอใจในงานอีกด้วย 

จากการสัมภาษณ์พนักงานสัญญาจ้างท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “ในการตัดสินใจเลือกเป็น
พนักงานสัญญาจ้าง เหตุผลหลักคือเรื่องงานที่ความน่าสนใจ มีความท้าทาย และตรงกับความสามารถ 
เพ่ือที่จะน าความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการท างานมาพัฒนาความรู้ของตัวเอง” ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์
อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า “งานที่ท้าทายและงานที่มีคุณค่าเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ยอมท างานเป็นพนักงาน
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สัญญาจ้าง เพื่อต้องการที่จะพัฒนาตัวเอง และน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่นี้ไปต่อยอดในสายอาชีพของตนได้
ในอนาคต” 

ผู้วิจัยเห็นว่า ปัจจัยด้านความท้าทายในงานมีความแตกต่างกันระหว่างพนักงานสัญญา
จ้างในประเทศพัฒนาและพนักงานสัญญาจ้างในไทย กล่าวคือ พนักงานสัญญาจ้างในประเทศพัฒนา
จะได้รับมอบหมายงานที่ไม่มีคุณค่า เป็นงานเอกสาร และเป็นงานที่ไม่มีความท้าทายเมื่อเทียบกับ
พนักงานประจ าที่ท างานเชิงกลยุทธ์หรือนโยบายของบริษัท สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ท าให้พนักงาน
เกิดความเบื่อหน่าย น าไปสู่ความไม่พึงพอใจในการท างานของพนักงานสัญญาจ้างในประเทศพัฒนา 
ซึ่งแตกต่างจากพนักงานสัญญาจ้างในไทย ส่วนหนึ่งมาจากการที่องค์กรมีการขยายธุรกิจ และต้อง
แข่งขันกับบริษัทคู่แข่ง จึงผลักดันให้พนักงานพัฒนาการท างานปัจจุบันของตนเอง รวมถึงกระตุ้นให้
พนักงานมีความคิดริเริ่มท าสิ่งใหม่ เพ่ือพัฒนาและต่อยอดธุรกิจขององค์กรให้เติบโตขึ้น เกิดงานใหม่ 
ท าให้พนักงานไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการท างาน ขณะเดียวกันก็ช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของ
พนักงานอีกด้วย 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่า องค์กรได้ใช้เครื่องมือพัฒนางานของพนักงานสัญญา
จ้างแบบเดียวกับพนักงานประจ าคือ การเพ่ิมคุณค่าในงาน (Job Enrichment) ไม่ว่าจะเป็นการ
ส่งเสริมให้ท างานร่วมกับแผนกอ่ืน การให้ท างานโปรเจค หรือมอบหมายงานที่มีความยากและท้าทาย
มากขึ้น เพ่ือให้พนักงานได้เพ่ิมพูนประสบการณ์ความรู้ และใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ รวมถึง
มีการหมุนเวียนงานกันภายในองค์กร (Job Rotation) เพ่ือให้พนักงานได้เรียนรู้งานใหม่ และเพ่ิม
ทักษะในการท างานมากขึ้น เช่น การหมุนเวียนงานจากแผนกฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไป
แผนกแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น โดยพิจารณาจากความสามารถ ความสนใจ และความพร้อมของ
พนักงาน ซึ่งในการหมุนเวียนงานนี้องค์กรจะได้ข้อมูลมาจากแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP) ที่จัดให้ท าขึ้นพร้อมกับการท า KPI ในแต่ละปี พร้อมกันนี้ 
องค์กรยังเปิดโอกาสให้พนักงานสัญญาจ้างลองสมัครงานในต าแหน่งอ่ืนๆ ขององค์กรตามความสนใจ 
(Career Interest) 

สรุปได้ว่า ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทได้ใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท าให้พนักงานสัญญาจ้างรู้สึกเท่าเทียมกับพนักงานประจ า  และมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยใช้การมอบหมายงานที่มีความหลากหลาย และมีคุณค่า สร้างความท้า
ทายให้กับพนักงาน ซึ่งท าให้พนักงานสัญญาจ้างขององค์กรมีความพึงพอใจในด้านความท้าทายในงาน 
ส่งผลให้ยังคงปฏิบัติงานเป็นพนักงานสัญญาจ้าง และเป็นวิธีหนึ่งที่จะรักษาพนักงานสัญญาจ้างเหล่านี้ 
เนื่องจากองค์กรมองพนักงานสัญญาจ้างเป็นทุนมนุษย์ที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
และเติบโตต่อไปได ้
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สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ปัจจัยด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงานส่งผลต่อความพึง
พอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 

จากผลทางสถิติพบว่า ปัจจัยด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงานไม่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ด้วยค่าสถิติที่ระดับ 0.494 ซึ่งมีค่านัยส าคัญทางสถิติมากว่า
ระดับ 0.05 สามารถอธิบายได้ว่าองค์กรให้อิสระในการปฏิบัติงาน พนักงานสามารถแสดงความ
คิดเห็น มีส่วนร่วมและมีอิสระในการตัดสินใจ รวมถึงสามารถก าหนดรูปแบบการท างานได้ด้วยตัว
พนักงานเองถึงแม้จะเป็นต าแหน่งสนับสนุนเจ้าหน้าที่ หรือสนับสนุนการท างานของพนักงานประจ า 
ซึ่งขัดแย้งกับงานการวิจัยในประเทศพัฒนาแล้วที่ระบุว่า หากองค์กรให้อิสระในการท างานแก่
พนักงานสัญญาจ้างแล้ว จะท าให้พนักงานสัญญาจ้างมีความพึงพอใจในการท างานมากขึ้น เนื่องจาก
พนักงานสัญญาจ้างส่วนใหญ่นั้นจะต้องท างานแบบรอรับค าสั่ง ท าให้ขาดอิสระในการตัดสินใจ ไม่
สามารถก าหนดวิธีการท างาน และก าหนดระยะเวลาในการท างานของตัวเองได้ ดังนั้นความมีอิสระใน
การปฏิบัติงานของพนักงานจะส่งผลเชิงบวกและส่งผลโดยอ้อมต่อความพึงพอใจของพนักงาน 

จากการสัมภาษณ์พนักงานท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองถูกจ ากัดอิสระ 
เพราะสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของตัวเองได้ รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนและก าหนดวิธีการ
ท างานของตัวเองได้ด้วยเช่นกัน” ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า “ด้วยลักษณะงาน
ที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจากต าแหน่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และสายงานบังคับบัญชา จึงท าให้
ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการขาดอิสระในการปฏิบัติงาน แต่หากขาดอิสระในการปฏิบัติงาน อาจ
ส่งผลในเรื่องของสภาพแวดล้อมการท างาน และการท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานทั้งต่างแผนกและใน
แผนกเดียวกัน” 

ผู้วิจัยเห็นว่า ปัจจัยด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงานมีความแตกต่างกันระหว่าง
พนักงานสัญญาจ้างในประเทศพัฒนาและพนักงานสัญญาจ้างในไทย กล่าวคือ พนักงานสัญญาจ้างใน
ประเทศพัฒนาไม่ได้รับอิสระในการปฏิบัติงาน ไม่สามารถก าหนดวิธีการท างาน รวมถึงก าหนดชั่วโมง
การท างานของตัวเองได้ และท างานแบบรอรับค าสั่ง จึงท าให้พนักงานรู้สึกไม่พึงพอใจในการท างาน 
ขณะที่พนักงานสัญญาจ้างในไทยกลับมีอิสระในการท างาน และไม่ได้รู้สึกว่าปัจจัยด้านอิสระในการ
ท างานนั้นส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่า องค์กรมีการให้อิสระในการท างานระหว่างพนักงาน
ประจ าและพนักงานสัญญาจ้างเท่าเทียมกัน ชั่วโมงการท างานเท่ากัน ประกอบกับมีสภาพแวดล้อม
การท างานและมีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดโอกาสให้พนักงานสัญญาจ้างมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
สามารถก าหนดวิธีการท างานของตนเอง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้วางแผนการท างานและ
น าเสนอวิธีการท างานได้ เช่น การก าหนด KPI เป็นรายบุคคล นอกจากนี้ องค์กรยังได้สร้าง
บรรยากาศการท างานเป็นทีมทั้งภายในแผนกและต่างแผนก หรือการนัดประชุมหารือกันภายในแผนก 
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พนักงานสัญญาจ้างก็มีสิทธิเท่าเทียมกับพนักงานประจ าในการแสดงความคิดเห็น พร้อมกับ
แลกเปลี่ยนมุมมองการท างานของกันและกันได้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะบุคลากรภายในองค์กร
ประกอบไปด้วยพนักงานสัญญาจ้างที่มีวุฒิการศึกษาและสถาบันการศึกษาที่ใกล้เคียงกันหรือ
เหมือนกับพนักงานประจ า จึงท าให้เกิดการยอมรับระหว่างกัน สามารถพูดคุยและแชร์ข้อคิดเห็นต่างๆ 
ให้แก่กัน 

สรุปได้ว่า ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทมีการสร้างบรรยากาศการท างานเป็นกันเอง 
เอ้ืออ านวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ท าให้พนักงานสัญญาจ้างรู้สึกเท่าเทียมกับ
พนักงานประจ า และไม่ได้รู้สึกขาดอิสระในการท างาน ในทางกลับกันพนักงานสัญญาจ้างสามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานได้ด้วยตัวเอง รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอข้อเสนอแนะได้ ซึ่ง
จากการสัมภาษณ์พนักงานพบว่า ปัจจัยด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงานไม่ได้ส่งผลต่อความพึง
พอใจของพนักงานสัญญาจ้าง และไม่ได้เป็นเหตุผลที่จะท าให้พนักงานยังคงปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
สัญญาจ้าง 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ปัจจัยด้านความมั่นคงในงานส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
เลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 

ปัจจัยด้านความมั่นคงในงานส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงาน
สัญญาจ้าง ด้วยค่าสถิติ 0.014 ซึ่งมีค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่าระดับ 0.05 แสดงให้ทราบว่า ปัจจัย
ความมั่นคงในงานส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง สามารถอธิบายได้
ว่าองค์กรยังดูแลพนักงานสัญญาจ้างด้วยการพิจารณาก าลังคนเพียงแค่ปีต่อปี ประกอบกับด้วย
ลักษณะงานที่เป็นสัญญาจ้างย่อมไม่มีความมั่นคงในระยะยาว ซึ่งการที่พนักงานรู้สึกถึงความมั่นคงใน
งาน ท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานมากขึ้น และส่งผลต่อความมั่นคงในการเป็นพนักงานสัญญา
จ้างเรื่องของการวางแผนและคาดการณ์อนาคตได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในประเทศพัฒนาแล้วที่
ระบุว่า การที่พนักงานไม่รู้สึกถึงความปลอดภัยและความมีเสถียรภาพในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นใน
เรื่องหน้าที่การงาน รายได้ และสวัสดิการ จะส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน ท าให้พนักงานขาดความ
ทุ่มเทและขาดความตั้งใจในการท างาน รวมถึงขาดความจงรักภักดีกับองค์กร 

จากการสัมภาษณ์พนักงานท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “ประสบการณ์สอนให้รู้ว่า ค่าตอบแทน
ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการทั้งหมด แต่มันคือการหางานที่ใช่ งานที่มั่นคง เมื่ออายุตัวเรามากขึ้น ถ้า
เป็นไปได้ก็อยากจะเป็นพนักงานประจ า เพ่ืออนาคตที่ดี และมีสวัสดิการที่ดีกว่านี้” ผู้ให้สัมภาษณ์อีก
ท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “ถ้างานที่ต้องต่อสัญญามากกว่า 2 ครั้ง ก็ควรพิจารณาให้พนักงานคนนั้นเป็น
พนักงานประจ า เพราะหลายๆ คนท างานมานานหลายปี ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้งาน ให้องค์กร รับแรง
กดดันต่างๆ จากรอบด้าน (ในเรื่องงาน) ไปเรียนเพ่ิม แต่ก็ยังคงไม่ได้รับการพิจารณาปรับแต่อย่างใด” 
ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า “พนักงานสัญญาจ้างมีลักษณะการจ้างแตกต่างชัดเจน
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อยู่แล้ว เนื่องจากพนักงานสัญญาจ้างปีต่อปี ไม่มีความมั่นคงในอาชีพเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น หากว่ามีการ
พิจารณาการประเมินผลงาน (KPI) เพ่ือใช้ในการปรับสัญญาจ้างก็คงจะดีขึ้น และสามารถลดความ
เหลื่อมล้ าของสัญญาจ้างกับพนักงานประจ าได้ ซึ่งในเรื่องเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อก าลังใจในการท างาน 
ด้วยแต่ละแผนกมีงานที่เหมือนกัน แต่กลับมีทั้งพนักงานประจ าและพนักงานสัญญาจ้างท างานอยู่
ร่วมกัน” 

ผู้วิจัยเห็นว่า ปัจจัยด้านความมั่นคงในงานมีความแตกต่างกันระหว่างพนักงานสัญญา
จ้างในประเทศพัฒนาและพนักงานสัญญาจ้างในไทย กล่าวคือ พนักงานสัญญาจ้างในประเทศพัฒนา 
การต่อสัญญาจ้างของพนักงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด และไม่มีการต่อเพ่ิมติดต่อกันหลายปี 
หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการจ้าง ก็สรรหาคนใหม่มาท างานแทน ซึ่งแตกต่างจากพนักงานสัญญา
จ้างในไทยที่องค์กรมีแนวทางการต่อสัญญาให้กับพนักงานสัญญาจ้างแบบอัตโนมัติ กล่าวคือ ต่อเป็นปี
ต่อปีไปเรื่อยๆ จนกว่าพนักงานจะลาออก 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่า เหตุผลที่องค์กรไม่ปรับให้พนักงานเหล่านี้ให้เป็น
พนักงานประจ า เนื่องด้วยองค์กรได้พิจารณาแล้วเห็นว่าต าแหน่งงานหรือลักษณะงานนั้นๆ ไม่ใช่
อัตราก าลังระยะยาวส าหรับองค์กร เพราะสถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์กร
ไม่สามารถคาดการณ์ปริมาณงานล่วงหน้าที่ถูกต้องได้ ดังนั้นการเพ่ิมหรือลดจ านวนพนักงานสัญญา
จ้างจะพิจารณาตามนโยบายขององค์กรและแนวโน้มของธุรกิจเป็นหลัก จึงต้องมีการจ้างงานพนักงาน
สัญญาจ้างอยู่ต่อไป ด้วยเหตุนี้พนักงานจึงเป็นผู้ที่เผชิญกับความเสี่ยงของการไม่ต่อสัญญาจ้าง โดย
สัดส่วนของการไม่ต่อสัญญาพนักงานสัญญาจ้างปี พ.ศ. 2559 ทั้งหมด 97 คน รวมถึงความไม่แน่นอน
ของระยะเวลาในการต่อสัญญาจ้างที่ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน เช่น กรณีงานโปรเจคต้องยืดเยื้อออกไป 
องค์กรก็จะขยายระยะเวลาในการต่อสัญญาไปด้วย หรือแม้แต่กรณีที่งานโปรเจคสิ้นสุดลงแล้ว 
พนักงานอาจได้รับการต่อสัญญาเมื่อยังคงมีปริมาณงานในด้านอ่ืนๆ อยู่ 

กล่าวคือ การที่องค์กรต่อสัญญาอัตโนมัตินั้นท าให้พนักงานรู้สึกมั่นคง น าไปสู่ความพึง
พอใจของพนักงานสัญญาจ้าง พนักงานสามารถคาดการณ์และวางแผนการท างานของตัวเองได้ใน
ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดีพนักงานยังคงต้องแบกรับความเสี่ยงที่ของการไม่ต่อสัญญาด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ 
ปัจจัยความมั่นคงในงานนั้นจะแปรผันตามอายุตัวของพนักงาน พนักงานที่อายุน้อยจะยังไม่ได้ค านึงถึง
เรื่องความมั่นคงในงานมากนัก ในทางกลับกันพนักงานที่มีอายุมากขึ้น มักเริ่มมองหาความมั่นคงใน
ชีวิต พร้อมกับโอกาสก้าวหน้าในงานนั่นก็คือ การได้ปรับไปเป็นพนักงานประจ า 

สรุปได้ว่า ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทมีการวางแผนการจ้างงานในระยะยาว และมี
ความตั้งใจที่จะจ้างพนักงานสัญญาจ้างให้ปฏิบัติงานอยู่กับองค์กรต่อไป ด้วยเงื่อนไขการจ้างที่เป็นปี
ต่อปี และต่อสัญญาจ้างไปเรื่อยๆ เป็นการสร้างความรู้สึกของพนักงานสัญญาจ้างให้รู้สึกเหมือนเป็น
พนักงานประจ า 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ปัจจัยด้านรายละเอียดเนื้อหาในงานส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 

ปัจจัยด้านรายละเอียดเนื้อหาในงานส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็น
พนักงานสัญญาจ้าง จากผลทางสถิติพบว่า ปัจจัยด้านรายละเอียดเนื้อหาในงานส่งผลต่อความพึง
พอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างที่ระดับ 0.000 ซึ่งมีค่านัยส าคัญทางสถิติมากกว่าระดับ 
0.05 สามารถอธิบายได้ว่าลักษณะงานของพนักงานสัญญาจ้างส่วนใหญ่เป็นงานสนับสนุนพนักงาน
ประจ าและไม่ใช่งานกลยุทธ์หลักขององค์กร ซึ่งจะสอดคล้องกับตัวแปรความท้าทายในงาน 
ขณะเดียวกันพนักงานสัญญาจ้างบางคนก็ชื่นชอบกับงานลักษณะนี้  และพึงพอใจที่จะเป็นพนักงาน
สัญญาจ้าง สอดคล้องกับงานวิจัยในประเทศพัฒนาแล้วที่ระบุว่า เนื้องานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของพนังานสัญญาจ้างนั้นส่วนใหญ่เป็นงานสนับสนุนการท างานของพนักงานประจ า ไม่จ าเป็นต้องใช้
ทักษะมาก และไม่ใช่งานวางแผนกลยุทธ์หรืองานนโยบายของบริษัท สรุปได้ว่า ปัจจัยรายละเอียด
เนื้อหาในงานนั้นจะส่งผลต่อแรงจูงใจและการปฏิบัติงานของพนักงานสัญญาจ้าง รวมถึงส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของพนักงานสัญญาจ้างอีกด้วย 

จากการสัมภาษณ์พนักงานสัญญาจ้างท่านหนึ่งกล่าวว่า พนักงานมีความพึงพอใจกับ
ปริมาณงานที่ได้รับ และขอบเขตความรับผิดชอบในงานที่ท าอยู่ปัจจุบัน โดยมีความคิดเห็นว่า
เหมาะสมกับต าแหน่งงาน พร้อมกับไม่สามารถน าไปเปรียบเทียบกับพนักงานประจ าได้ เพราะ
ลักษณะงานของพนักงานประจ าและพนักงานสัญญาจ้างนั้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่อาจมี
ปัญหาในกรณีที่พนักงานท างานที่มีลักษณะงานเหมือนกัน แต่ภาระงานไม่เท่ากัน จะท าให้รู้สึกว่าไม่
เท่าเทียมกัน” ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้ให้ข้อมูลว่า “การเลือกที่จะท างานเป็นพนักงานสัญญา
จ้างที่ส่วนใหญ่จะได้มาท าในต าแหน่งเลขานุการหรือธุรการของสายงานนั้นๆ เพราะยังไม่เจองานที่
ชอบ งานที่น่าสนใจ และยังหางานใหม่ที่ดีกว่านี้ไม่ได้” 

ผู้วิจัยเห็นว่า ปัจจัยด้านรายละเอียดเนื้อหาในงานมีความแตกต่างกันระหว่างพนักงาน
สัญญาจ้างในประเทศพัฒนาและพนักงานสัญญาจ้างในไทย กล่าวคือ พนักงานสัญญาจ้างในประเทศ
พัฒนาจะได้รับมอบหมายงานเอกสาร หรือธุรการ ซึ่งแตกต่างจากพนักงานประจ าที่ได้รับมอบหมาย
งานเชิงกลยุทธ์และงานส าคัญขององค์กร จึงท าให้พนักงานสัญญาจ้างรู้สึกไม่พึงพอใจในงาน เพราะคิด
ว่าองค์กรไม่ได้ให้คุณค่ากับงานของพนักงาน ขณะที่พนักงานสัญญาจ้างในไทย องค์กรมีการ
มอบหมายงานและคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับความสามารถในการท างาน และตรงกับความสนใจของ
พนักงาน รวมถึงยังก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในงานได้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน เพราะเมื่อ
พนักงานได้ท าในงานที่ตนสนใจ งานที่ชอบ ก็จะท าให้พนักงานมีความสุขในการท างาน มีความพึง
พอใจในการท างาน พัฒนาพนักงานให้เกิดความเชี่ยวชาญในงาน และมีความพร้อมที่จะท างานยากขึ้น
ต่อไปในอนาคตอีกด้วย ส่วนองค์กรก็สามารถใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกัน 
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จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่า องค์กรได้ผ่านการกระบวนการวิเคราะห์งาน (Job 
Analysis) เพ่ือหารายละเอียดของงานในแต่ละต าแหน่ง พร้อมทั้งมีการเขียนค าบรรยายลักษณะงาน
ในแต่ละต าแหน่ง (Job Description) ไว้อย่างชัดเจน ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรน าใช้ในการสรร
หาและคัดเลือกพนักงานให้เหมาะสมกับงาน นอกจากนี้ องค์กรยังเปิดโอกาสให้พนักงานสัญญาจ้าง
ได้รับการเรียนรู้ในงานเท่าเทียมกับพนักงานประจ า ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างพนักงานประจ าและ
พนักงานสัญญาจ้าง เช่น การฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน พนักงานสัญญาจ้างก็มีสิทธิที่จะเข้า
ฝึกอบรมพร้อมกับพนักงานประจ าได้ 

สรุปได้ว่า ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทมีการออกแบบและวางแผนงานได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในงานระหว่างพนักงานสัญญาจ้างและพนักงานประจ า รวมถึง
องค์กรยังมีการวางแผนพัฒนาพนักงานสัญญาจ้างด้วยการฝึกอบรม ถือเป็นการให้คุณค่าทั้งกับตัว
พนักงานสัญญาจ้างและองค์กร พนักงานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดงานที่มี
ประสิทธิผล อีกทั้งเป็นการสร้างความรู้สึกของพนักงานสัญญาจ้างให้รู้สึกไม่แตกต่างจากพนักงาน
ประจ า 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย 

 
จากสถานการณ์ในต่างประเทศสะท้อนอุปสงค์แรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป เดิมทีเศรษฐกิจ

เติบโตอย่างมั่นคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่เมื่อเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และโลกาภิวัฒน์ทางการค้าและการลงทุน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการผลิต การ
ให้บริการ ลักษณะการท างาน และการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วขึ้น รวมถึงการแข่งขันที่เพ่ิมสูงขึ้น
เนื่องจากมีคู่แข่งมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับคู่แข่งจากประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่
ต่างๆ ท าให้องค์กรต้องปรับตัวให้มีความยืดหยุ่นในการจ้างงาน และลดต้นทุนแรงงาน เพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ขณะเดียวกันก็เพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานให้แข่งขันได้ จึงส่งผลให้จ านวนของ
พนักงานสัญญาจ้าง (Contract Employee) เพ่ิมสูงขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ด้วยลักษณะการ
จ้างงานที่แตกต่างไปจากในอดีตที่มักเป็นการจ้างพนักงานประจ าและรับประกันการท างานไปจน
เกษียณอายุ หรือที่เรียกกันว่าการจ้างงานตลอดชีพ (Lifetime Employment) หรือการจ้างงานระยะ
ยาว (Long-term Employment) การจ้างพนักงานสัญญาจ้าง นั้นถือเป็นการจ้างงานระยะสั้น 
(Short-term Employment) ประเภทหนึ่ง ที่นายจ้างและลูกจ้างจะก าหนดระยะเวลาท างานและท า
สัญญาจ้างร่วมกัน อาจมีการต่อสัญญาจ้างหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงของทั้งสองฝ่าย ปรากฏการณ์
การเพ่ิมข้ึนของจ านวนพนักงานสัญญาจ้างนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านอุปสงค์แรงงานของนายจ้าง
เป็นส าคัญ ส่งผลกระทบต่อท้ังนายจ้าง ลูกจ้าง และตลาดแรงงานในภาพรวม 

ส าหรับแนวโน้มการจ้างพนักงานสัญญาจ้างในประเทศไทยนั้น พัฒนามาจากการจ้าง
งานแบบ “ลูกจ้างเหมาค่าแรง (Subcontract) ” ผ่านบริษัทตัวแทนรับเหมาค่าแรง ซึ่งถือเป็นการจ้าง
งานรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตที่ต้องใช้แรงงานจ านวนมาก 
ปัจจุบันมีการปรับปรุงกฎหมายให้ความคุ้มครองแก่แรงงานเหล่านี้ ให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ต่างๆ อย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งมีการออกบทบัญญัติคุ้มครองลูกจ้างรับเหมาค่าแรงจากการเลือก
ปฏิบัติ โดยก าหนดให้นายจ้างในสถานประกอบการต้องรับผิดชอบในเรื่องสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการในฐานะนายจ้างของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงด้วย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2551 มาตรา 11/1 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างงาน และแนวโน้มการจ้างพนักงานสัญญาจ้างที่เพ่ิมขึ้น
นั้น มีสาเหตุมาจาก “ด้านอุปสงค์แรงงาน” กล่าวคือ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในหลายปีที่ผ่านมามี
แนวโน้มถดถอยและชะลอตัว ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทยลดลง ประกอบกับ
วิกฤติเศรษฐกิจโลกท าให้อุปสงค์ต่อสินค้าและบริการลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหลาย
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อย่างในประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมส่งออกที่มีอุปทานสินค้าในตลาดสูงกว่าอุปสงค์ของสินค้า 
รวมทั้งราคาน้ ามันที่ลดลงส่งผลกระทบต่อกลุ่มอุตสาหกรรมส ารวจและผลิตน้ ามัน แม้การลดราคาของ
น้ ามันจะช่วยลดต้นทุนการผลิต และค่าขนส่งไปได้บ้างก็ตาม อย่างไรก็ดีอุปสงค์ต่อสินค้ายังไม่ฟ้ืนตัว 
ท าให้หลายองค์กรประสบปัญหามีผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงต้องหาวิธีการเพ่ิมรายได้ 
ลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนลง น าไปสู่การลดขนาดองค์กร (Downsizing) โดยการปลดลดจ านวน
พนักงาน (Layoff) ดังนั้น เพ่ือลดต้นทุนในการผลิตและด าเนินงานภายใต้ภาวะเศรษฐกิจถดถอย การ
จ้างงานพนักงานสัญญาจ้างเพ่ิมขึ้น ทดแทนการจ้างพนักงานประจ าจึงเป็นวิธีที่น ามาใช้กันมากขึ้นใน
ปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายแรงงานได้ ทั้งในส่วนของค่าจ้าง สวัสดิการ อาทิเช่น 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือ และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายหลักที่องค์กรต้องใช้ในการจ้างงานและดูแลพนักงานภายในองค์กร แต่ในทางกลับกันองค์กร
ก็มีผลิตผลที่เพ่ิมขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว  เนื่องจากมีความ
ยืดหยุ่นทางด้านแรงงานในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้ง่ายขึ้น สามารถเพ่ิมคนในช่วงที่มี
ความต้องการในตลาดมาก และปรับลดคนในช่วงที่ความต้องการในตลาดต่ า อย่างไรก็ตาม ในแง่ของ
องค์กรจะได้รับผลกระทบจากการจ้างพนักงานสัญญาจ้างคือ การที่องค์กรจะต้องประสบกับปัญหา
ความไม่เป็นธรรมภายในองค์กร ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการจ่ายค่าจ้าง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันระหว่างพนักงานประจ าและพนักงานสัญญาจ้าง แม้ว่าจะก าหนดสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้กับพนักงานสัญญาจ้างตามกฎหมายขั้นพ้ืนฐานแล้วก็ตาม 

ในทางกลับกันพนักงานบางส่วนมีความต้องการท างานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ไม่ได้
ต้องการจะอยู่ปฏิบัติงานให้กับองค์กรใดนาน ซึ่งสิ่งที่พนักงานจะได้รับจากการเป็นพนักงานสัญญาจ้าง
นั้นคือ การที่พนักงานสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากองค์กรต่างๆ เพ่ือน ามาพัฒนาศักยภาพใน
การท างานของตัวเอง (Higher Capability) อีกทั้งได้รับความรู้และเทคนิคจากการท างานที่
หลากหลาย (Knowledge Worker) รวมถึงมีอิสระในเรื่องของช่วงเวลาการท างานที่ยืดหยุ่น
ปรับเปลี่ยนได้ง่ายและเป็นการจ้างงานช่วงระยะเวลาสั้นๆ 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงาน
สัญญาจ้าง โดยท าการศึกษาพนักงานสัญญาจ้างแบบระบุระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา (Fixed-term 
Contract) กลุ่มพนักงานประจ าส านักงาน (Office) และพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามบนฝั่ง 
(Onshore) ของบริษัทรับจัดหางานเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งพนักงานสัญญาจ้างที่ได้จ้างงานเข้ามานั้นจะ
ถูกส่งไปปฏิบัติงานในสายงานต่างๆ และปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานประจ าของในสถานที่ปฏิบัติงาน
เดียวกัน และจากการส ารวจพนักงานสัญญาจ้างจ านวน 289 คน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลและไม่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างมีดังนี้ 
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ปัจจัยด้านโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนและความก้าวหน้าที่ดีกว่าส่งผลต่อความพึง
พอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง อันเนื่องมาจากค่าจ้างเงินเดือนถือเป็นความลับส่วนบุคคล 
พนักงานสัญญาจ้างจะไม่ทราบค่าจ้างเงินเดือนของพนักงานประจ า จึงท าให้ไม่ได้รู้สึกว่าได้รับค่าจ้าง
น้อยกว่าพนักงานประจ า แต่สิ่งที่พนักงานสัญญาจ้างรู้สึกว่าได้รับน้อยกว่าและรู้สึกถึงความไม่เป็น
ธรรมคือ สวัสดิการ โดยพนักงานสัญญาจ้างจะได้รับสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น 
การรักษาพยาบาล พนักงานประจ าสามารถเบิกได้ตามจริง ขณะที่พนักงานสัญญาจ้างถูกจ ากัดวงเงิน 
รวมถึงพนักงานประจ ามีสวัสดิการอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การกู้ยืมใน
อัตราดอกเบี้ยต่ า ในส่วนของค่าจ้างนั้นองค์กรมีการท าส ารวจค่าจ้างประจ าปีของพนักงานแต่ละ
ต าแหน่ง และน าไปก าหนดโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานสัญญาจ้างให้จ่ายสูงกว่าตลาด การจ้าง
พนักงานสัญญาจ้างช่วยให้องค์กรลดค่าใช้จ่ายแรงงานในด้านสวัสดิการได้ และทดแทนด้วยการจ่าย
ค่าจ้างเงินเดือนให้สูงกว่าตลาด เพ่ือดึงดูดให้คนอยากเข้ามาท างานกับองค์กร และเลือกที่จะเป็น
พนักงานสัญญาจ้าง รวมถึงองค์กรยังมีการปรับขึ้นค่าจ้างและปรับเลื่อนต าแหน่งของพนักงานตามผล
การปฏิบัติงาน กรณีที่พนักงานมีผลการปฏิบัติงานดีมาโดยตลอด สร้างให้พนักงานมีโอกาสเติบโตตาม
ระดับชั้นของต าแหน่งงาน (Job Grade) และอยู่กลุ่มสายอาชีพ (Job Family) ที่เหมาะสม ซึ่งถือเป็น
วิธีการที่ช่วยให้พนักงานสัญญาจ้างรู้สึกว่ามีโอกาสเติบโตในสายอาชีพนั้นๆ พร้อมกับเล็งเห็นโอกาสที่
จะได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างเป็นสัญญาจ้างแบบไม่ระบุระยะเวลา และโอกาสที่จะ ได้ปรับเป็น
พนักงานประจ าอีกด้วย กล่าวได้ว่า ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทมีการวางแผนคนในระยะยาว 
สามารถท าให้พนักงานสัญญาจ้างรู้สึกเท่าเทียมกับพนักงานประจ า และรักษาพนักงานสัญญาจ้าง
ปัจจุบันให้ยังคงปฏิบัติงานอยู่กับองค์กรได้ รวมถึงใช้กลยุทธ์ก าหนดค่าจ้างที่สูงกว่าตลาด เพ่ือให้
พนักงานสัญญาจ้างเหล่านี้มีความพึงพอใจกับค่าตอบแทนที่ตนได้รับเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนของ
บริษัทอ่ืนภายนอก 

ปัจจัยด้านความท้าทายส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 
เนื่องจากองค์กรมีการขยายธุรกิจ และต้องแข่งขันกับบริษัทคู่แข่ง จึงผลักดันให้พนักงานพัฒนาการ
ท างานปัจจุบันของตนเอง รวมถึงกระตุ้นให้พนักงานได้ท าสิ่งใหม่ เพ่ือพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของ
องค์กรให้เติบโตขึ้น ท าให้พนักงานไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการท างาน ขณะเดียวกันก็ช่วยพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานอีกด้วย ซึ่งองค์กรมีการพัฒนางานของพนักงานสัญญาจ้างแบบเดียวกับ
พนักงานประจ าคือ การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) ส่งเสริมให้ท างานร่วมกับแผนกอ่ืน การ
ให้ท างานโปรเจค หรือมอบหมายงานที่มีความยากและท้าทายมากขึ้น เพ่ือให้พนักงานได้เพ่ิมพูน
ประสบการณ์ความรู้ และใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ รวมถึงมีการหมุนเวียนงานกันภายใน
องค์กร (Job Rotation) เพ่ือให้พนักงานได้เรียนรู้งานใหม่ และเพ่ิมทักษะในการท างานมากขึ้น โดย
พิจารณาจากความสามารถ ความสนใจ และความพร้อมของพนักงาน ซึ่งได้ข้อมูลมาจากแผนพัฒนา
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บุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ที่จัดให้ท าขึ้นพร้อมกับการท า KPI ใน
แต่ละปี นอกจากนี้ องค์กรยังเปิดโอกาสให้พนักงานสัญญาจ้างลองสมัครงานในต าแหน่งอ่ืนๆ ของ
องค์กรตามความสนใจ (Career Interest) กล่าวได้ว่า ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทได้ใช้เทคนิค
และเครื่องมือการบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท าให้พนักงานสัญญาจ้างรู้สึกเท่าเทียม
กับพนักงานประจ า และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยใช้การมอบหมายงานที่มีความหลากหลาย 
และมีคุณค่า สร้างความท้าทายให้กับพนักงาน ซึ่งท าให้พนักงานสัญญาจ้างขององค์กรมีความพึงพอใจ
ในด้านความท้าทายในงาน ส่งผลให้ยังคงปฏิบัติงานเป็นพนักงานสัญญาจ้าง และเป็นวิธีหนึ่งที่จะ
รักษาพนักงานสัญญาจ้างเหล่านี้ เนื่องจากองค์กรมองพนักงานสัญญาจ้างเป็นทุนมนุษย์ที่จะช่วย
ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและเติบโตต่อไปได้ 

ปัจจัยด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงานไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็น
พนักงานสัญญาจ้าง เนื่องด้วยองค์กรมีการให้อิสระในการท างานระหว่างพนักงานประจ าและพนักงาน
สัญญาจ้างเท่าเทียมกัน ชั่วโมงการท างานเท่ากัน ประกอบกับมีสภาพแวดล้อมการท างานและมี
วัฒนธรรมองค์กรที่เปิดโอกาสให้พนักงานสัญญาจ้างมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น สามารถก าหนด
วิธีการท างานของตนเอง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้วางแผนการท างานและน าเสนอวิธีการ
ท างานได้ เช่น การก าหนด KPI เป็นรายบุคคล นอกจากนี้ องค์กรยังได้สร้างบรรยากาศการท างาน
เป็นทีมทั้งภายในแผนกและต่างแผนก หรือการนัดประชุมหารือกันภายในแผนก พนักงานสัญญาจ้างก็
มีสิทธิเท่าเทียมกับพนักงานประจ าในการแสดงความคิดเห็น พร้อมกับแลกเปลี่ยนมุมมองการท างาน
ของกันและกันได้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะบุคลากรภายในองค์กรประกอบไปด้วยพนักงานสัญญาจ้าง
ที่มีวุฒิการศึกษาและสถาบันการศึกษาที่ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกับพนักงานประจ า จึงท าให้เกิดการ
ยอมรับระหว่างกัน สามารถพูดคุยและแชร์ข้อคิดเห็นต่างๆ ให้แก่กัน สรุปได้ว่า  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ของบริษัทมีการสร้างบรรยากาศการท างานเป็นกันเอง เอ้ืออ านวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกัน ท าให้พนักงานสัญญาจ้างรู้สึกเท่าเทียมกับพนักงานประจ า และไม่ได้รู้สึกขาดอิสระในการ
ท างาน ในทางกลับกันพนักงานสัญญาจ้างสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาในงานได้ด้วยตัวเอง รวมถึง
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอข้อเสนอแนะได้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์พนักงานพบว่า ปัจจัยด้าน
ความมีอิสระในการปฏิบัติงานไม่ได้ส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงานสัญญาจ้าง และไม่ได้เป็น
เหตุผลที่จะท าให้พนักงานยังคงปฏิบัติงานเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 

ปัจจัยด้านความม่ันคงในงานส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 
เนื่องด้วยองค์กรมีแนวทางการต่อสัญญาให้กับพนักงานสัญญาจ้างแบบอัตโนมัติ กล่าวคือ ต่อเป็นปีต่อ
ปีไปเรื่อยๆ จนกว่าพนักงานจะลาออก ซึ่งเหตุผลที่องค์กรไม่ปรับให้พนักงานเหล่านี้ให้เป็นพนักงาน
ประจ า องค์กรได้พิจารณาแล้วว่าต าแหน่งงานหรือลักษณะงานนั้นๆ ไม่ใช่อัตราก าลังระยะยาวส าหรับ
องค์กร ประกอบกับสถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์กรไม่สามารถคาดการณ์
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ปริมาณงานล่วงหน้าได้ ดังนั้นในการเพ่ิมหรือลดจ านวนพนักงานสัญญาจ้างจะพิจารณาตามนโยบาย
ขององค์กรและแนวโน้มของธุรกิจเป็นหลัก จึงท าให้องค์กรยังคงต้องมีการจ้างงานเป็นพนักงานสัญญา
จ้างอยู่ต่อไป แต่อย่างไรก็ตามพนักงานยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่องค์กรจะไม่ต่อสัญญาจ้าง โดย
สัดส่วนของการไม่ต่อสัญญาพนักงานสัญญาจ้างปี พ.ศ. 2559 ทั้งหมด 97 คนต่อปี รวมถึงความไม่
แน่นอนของระยะเวลาในการต่อสัญญาจ้างที่ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน เช่น กรณีงานโปรเจคต้องยืดเยื้อ
ออกไป องค์กรก็จ าเป็นต้องขยายระยะเวลาในการต่อสัญญาของพนักงานจ้างออกตามไปด้วย หรือ
แม้แต่กรณีที่งานโปรเจคสิ้นสุดลงแล้ว พนักงานสัญญาจ้างอาจได้รับการต่อสัญญาเมื่อยังคงมีปริมาณ
งานในด้านอ่ืนๆ อยู่ กล่าวคือ การที่องค์กรต่อสัญญาอัตโนมัตินั้นท าให้พนักงานรู้สึกมั่นคง ท าให้
พนักงานมีความพึงพอใจ สามารถคาดการณ์และวางแผนการท างานของตัวเองได้ ขณะเดียวกัน
พนักงานยังคงต้องแบกรับความเสี่ยงที่องค์กรอาจจะไม่ต่อสัญญาด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ปัจจัยความ
มั่นคงในงานนั้นจะแปรผันตามอายุตัวของพนักงาน พนักงานที่อายุน้อยจะยังไม่ได้ค านึงถึงเรื่องความ
มั่นคงในงานมากนัก ในทางกลับกันพนักงานที่มีอายุมากขึ้น มักเริ่มมองหาความมั่นคงในชีวิต พร้อม
กับโอกาสก้าวหน้าในงานนั่นก็คือ การได้ปรับไปเป็นพนักงานประจ า สามารถสรุปได้ว่า ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลของบริษัทมีการวางแผนการจ้างงานในระยะยาว และมีความตั้งใจที่จะจ้างพนักงานสัญญาจ้าง
ให้ปฏิบัติงานอยู่กับองค์กรต่อไป ด้วยเงื่อนไขการจ้างที่เป็นปีต่อปี และต่อสัญญาจ้างไปเรื่อยๆ เป็น
การสร้างความรู้สึกของพนักงานสัญญาจ้างให้รู้สึกเหมือนเป็นพนักงานประจ า 

ปัจจัยด้านรายละเอียดเนื้อหาในงานส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงาน
สัญญาจ้าง เนื่องด้วยองค์กรมีการมอบหมายงานและคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับความสามารถในการ
ท างาน และตรงกับความสนใจของพนักงาน รวมถึงยังก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในงานได้
เหมาะสมกับต าแหน่งงาน เพราะเมื่อพนักงานได้ท าในงานที่ตนสนใจ งานที่ชอบ ก็จะท าให้พนักงานมี
ความสุขในการท างาน มีความพึงพอใจในการท างาน พัฒนาพนักงานให้เกิดความเชี่ยวชาญในงาน 
และมีความพร้อมที่จะท างานยากขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วย ส่วนองค์กรก็สามารถใช้คนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกัน โดยองค์กรได้มีการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) เพ่ือหารายละเอียดของ
งานในแต่ละต าแหน่ง พร้อมทั้งมีการเขียนค าบรรยายลักษณะงานในแต่ละต าแหน่ง ( Job 
Description) ไว้อย่างชัดเจน เป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรน าใช้ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานให้
เหมาะสมกับงาน นอกจากนี้ องค์กรยังเปิดโอกาสให้พนักงานสัญญาจ้างได้รับการเรียนรู้ในงานเท่า
เทียมกับพนักงานประจ า ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างพนักงานประจ าและพนักงานสัญญาจ้าง เช่น การ
ฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน พนักงานสัญญาจ้างก็มีสิทธิที่จะเข้าฝึกอบรมพร้อมกับพนักงาน
ประจ าได้ สามารถสรุปได้ว่า ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทมีการออกแบบและวางแผนงานได้อย่ าง
เหมาะสม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในงานระหว่างพนักงานสัญญาจ้างและพนักงานประจ า รวมถึง
องค์กรยังมีการวางแผนพัฒนาพนักงานสัญญาจ้างด้วยการฝึกอบรม ถือเป็นการให้คุณค่าทั้งกับตัว
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พนักงานสัญญาจ้างและองค์กร พนักงานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดงานที่มี
ประสิทธิผล อีกทั้งเป็นการสร้างความรู้สึกของพนักงานสัญญาจ้างให้รู้สึกไม่แตกต่างจากพนักงาน
ประจ า 

จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างในบริบท
ขององค์กรในไทยนั้นมีความแตกต่างจากองค์กรในประเทศพัฒนาอยู่หลายประการด้วยกัน  อัน
เนื่องจากวิธีการด าเนินงาน และวัฒนธรรมในการบริหารงานขององค์กร ที่ท าให้การดูแลจัดการ
พนักงานสัญญาจ้างมีความแตกต่างกัน ซึ่งจากผลการศึกษา การบริหารจัดการพนักงานสัญญาจ้างให้
มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น องค์กรควรก าหนดลักษณะงานระหว่างพนักงานประจ าและพนักงาน
สัญญาจ้างให้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าและความรู้สึกไม่เท่าเทียม
กันภายในองค์กร พร้อมกันนี้การต่อสัญญาจ้างพนักงาน องค์กรควรแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า
มากกว่า 1 เดือน เพ่ือให้พนักงานได้เตรียมความพร้อมก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง ในแง่ขององค์กรก็จะท า
ให้องค์กรสามารถวางแผนก าลังคนในระยะยาวได้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ การสร้างความพึงพอใจ
ให้กับพนักงานสัญญาจ้างอาจมีการขยายระยะเวลาการจ้างออกไปมากกว่า 1 ปี เป็น 2 -3 ปี เพ่ือให้
พนักงานรู้สึกมั่นคงและพึงพอใจมากขึ้น รวมถึงยังเป็นการลดอัตราการลาออกของพนักงานสัญญาจ้าง
อีกด้วย 

งานวิจัยชิ้นนี้ช่วยให้องค์กรทราบว่ามีทั้งกลุ่มคนที่สมัครใจในการเป็นพนักงานสัญญา
จ้าง เช่น ชอบและสนใจในงาน และกลุ่มคนที่ไม่สมัครใจในการเป็นพนักงานสัญญาจ้างของพนักงาน
สัญญาจ้าง เช่น ยังคงรอให้ได้งานที่ดีกว่านี้  และยังไม่สามารถหางานที่อ่ืนได้ ซึ่งผลการวิจัยนี้เอง 
องค์กรสามารถน าผลไปพิจารณาในเรื่องของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมกับพนักงาน
สัญญาจ้าง และได้สวัสดิการใกล้เคียงกับพนักงานประจ า เช่น แผนประกันสุขภาพ ควรมีการปรับเพ่ิม
วงเงินในการรักษาพยาบาล เพื่อลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในองค์กร อีกทั้งยังสามารถดึงดูดคนให้
เข้ามาปฏิบัติงานกับองค์กร และช่วยให้องค์กรสามารถลดปัญหาความแย้งระหว่างพนักงานประจ า
และพนักงานสัญญาจ้างภายในองค์กร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง ความพึงพอใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง  

กรณีศึกษาบริษัทจัดหางานเอกชนแห่งหนึ่ง 
 
 
แบบสอบถามชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่ งในงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยแบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา “ความตั้งใจในการ
เลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง” 

 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามนี้ใช้ส าหรับการวิจัย ค าตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับเนื่องจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลจะน าเสนอผลการวิจัยเป็นภาพรวมเท่านั้น 

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอย่างสูง ที่กรุณาสละเวลาและให้ความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

 
ค านิยาม 
พนักงานประจ า หมายถึง พนักงานบริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (PT Staff) 
พนักงานสัญญาจ้าง หมายถึง พนักงานบริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จ ากัด (CT Staff) 

 
 
 

ขอแสดงความขอบคุณ 
ผู้วิจัย 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง ให้ตรงตามสภาพความเป็นจริงของท่าน 
 
1. เพศ (เลือก 1 ค าตอบ) 
 1. ชาย  2. หญิง 

 
2. อายุ (เลือก 1 ค าตอบ) 
 1. 21 - 25 ปี  2. 26 - 30 ปี  3. 31 - 35 ปี  
 4. 36 - 40 ปี  5. 41 - 45 ปี  6. มากกว่า 45 ปี 

 
3. ประเภทสัญญาจ้าง (เลือก 1 ค าตอบ) 
 1. สัญญาจ้างงานแบบระบุระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา (Fixed-term Contract) 
 2. สัญญาจ้างงานแบบไม่ระบุระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา (Open-end Contract) 

 
4. ประสบการณ์ในการท างานเป็นพนักงานสัญญาจ้าง (เลือก 1 ค าตอบ) 
 1. น้อยกว่า 1 ปี  2. 1 - 3 ปี  3. 4 - 6 ปี  
 4. 7 - 9 ปี  5. 10 - 12 ปี  6. 13 - 15 ปี 
 7. มากกว่า 15 ปี 

 
5. ลักษณะการท างาน (เลือก 1 ค าตอบ) 
 1. กลุ่มพนักงานประจ าส านักงาน (Office) 
 2. กลุ่มพนักงานปฏิบัติงานนอกชายฝั่งทะเล (Offshore) 
 3. กลุ่มพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามบนฝั่ง (Onshore) 
 4. อื่น ๆ ___________________ 

 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (เลือก 1 ค าตอบ) 
 1. 0 - 15,000 บาท  2. 15,001 - 30,000 บาท 
 3. 30,001 - 45,000 บาท  4. 45,001 - 60,000 บาท 
 5. 60,001 - 75,000 บาท  6. 75,001 - 90,000 บาท 
 7. 90,001 บาทขึ้นไป 

 
8. ท่านพึงพอใจกับการเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 
 1. ใช่  2. ไม่ใช่ 
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยก าหนดระดับการแสดง
ความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วย 
ระดับ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ ระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 
ในความคิดเห็นของท่าน 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ด้านความพึงพอใจในงาน  
1. ท่านมีความชื่นชอบการท างานหรือลักษณะงานท่ีท่านท าอยู่ปัจจุบัน      
2. งานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้นเหมาะสมกับความสามารถของท่านเท่าที่

ท่านจะหาได้ 
     

3. งานท่ีท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้นเปิดโอกาสให้ท่านสามารถปรับจากพนักงาน
สัญญาจ้างเป็นพนักงานประจ าได้ 

     

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับด้านความพึงพอใจในงาน 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

ด้านรายละเอียดเนื้อหาในงาน  
4. ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันให้ท่านได้ เพิ่มพูนความรู้  และ

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของท่าน 
     

5. ลักษณะงานท่ีท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้นเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ และ
ท าให้ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ 

     

6. ลักษณะงานท่ีท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้นเป็นงานธุรการและง่ายเกินไปส าหรับ
ท่าน 

     

7. ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้นเป็นงานที่ไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบ
งานเยอะ 

     

8. ลักษณะงานท่ีท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้นไม่ใช่งานเชิงกลยุทธ์หรือนโยบายของ
บริษัท 

     

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับด้านรายละเอียดเนื้อหาในงาน 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 
ในความคิดเห็นของท่าน 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านความมั่นคงในการท างาน 

9. ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้น ท าให้ท่านรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย
ในการท างาน 

     

10. ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้น ท าให้ท่านสามารถวางแผนการ
ด ารงชีวิตได้ 

     

11. ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้นเป็นงานประจ าและสามารถ
คาดการณ์ได้ 

     

12. ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้น ท าให้ท่านมีโอกาสในการปรับจาก
พนักงานสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจ า 

     

13. ท่านมีความต้องการปรับจากพนักงานสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจ า      

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับด้านความมั่นคงในการท างาน 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
ด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน 
14. ลักษณะงานท่ีท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้น ท่านมีอิสระในการท างาน      
15. ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้น ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการท างาน  
     

16. ลักษณะงานท่ีท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้น ท่านสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้
ด้วยตนเอง 

     

17. ท่านก าหนดและปรับเปลี่ยนวิธีการท างานและระยะเวลาในการท างานได้
ด้วยตนเอง ไม่ถูกผูกมัดให้ต้องท างานล่วงเวลา 

     

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

ด้านการฝึกอบรม  

18. การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้ท่านได้รับการสนับสนุนในการ
ฝึกอบรม 

     

19. การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้ท่านได้เพิ่มพูนความรู้ใหม่และทักษะ
ใหม่ในงาน 

     

20. การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้ท่านมีโอกาสสั่งสมประสบการณ์
ท างานหลากหลายประเภท 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 
ในความคิดเห็นของท่าน 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
21. ท่านคิดว่า ท่านได้รับการฝึกอบรมน้อยกว่าพนักงานประจ า      

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับด้านการฝึกอบรม 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
ด้านความก้าวหน้าในการท างาน  

22. การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้ท่านได้รับการมอบหมายงานที่มีความ
พิเศษโดยเฉพาะ 

     

23. การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้ท่านได้รับการสนับสนุนให้เลื่อน
ต าแหน่งตามความสามารถของท่าน 

     

24. การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้ท่านมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ      
25. การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในการท างาน

น้อยกว่าพนักงานประจ า 
     

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
ด้านค่าตอบแทน 

26. การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้ท่านได้รับค่าตอบแทนท่ีดีกว่าพนักงาน
ประจ า 

     

27. การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้ท่านได้รับสวัสดิการที่ดีกว่าพนักงาน
ประจ า 

     

28. การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้ท่านมีโอกาสปรับขึ้นค่าตอบแทน
มากกว่าพนักงานประจ า 

     

29. ท่านพอใจกับค่าตอบแทนท่ีได้รับในปัจจุบัน      

30. ท่านรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมด้านค่าตอบแทน      
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับด้านค่าตอบแทน 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 



Ref. code: 25595802036292YPHRef. code: 25595802036292YPHRef. code: 25595802036292YPH

 60 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 

(จบแบบสอบถาม) 
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คู่มือลงรหัสแบบสอบถาม 
ความตั้งใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง กรณีศึกษาบริษัทจัดหางานเอกชนแห่งหนึ่ง 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ที ่ ชื่อตัวแปร รายการข้อมูล ค าที่เป็นไปได้และความหมาย ค่า Missing 
1 Age เพศ 1 : 21 - 25่ปี 

2 : 26 - 30่ปี 
3 : 31 - 35่ปี 
4 : 36 - 40่ปี 
5 : 41 - 45่ปี 
6 : มำกกว ำ่45่ปี 

9 

2 Status ประเภทสัญญา
จ้าง 

1 : สัญญำจ้ำงงำนแบบระบุระยะเวลำสิ้นสุดสัญญำ่
(Fixed-term Contract) 
2 : สัญญำจ้ำงงำนแบบไม ระบุระยะเวลำสิ้นสดุสญัญำ่
(Open-end Contract) 

9 

3 Exp. ประสบการณ์ใน
การท างานเป็น
พนักงานสัญญา
จ้าง 

1 : น้อยกว ำ่1่ปี 
2 : 1 - 3่ปี 
3 : 4 - 6่ปี 
4 : 7 - 9่ปี 
5 : 10 - 12่ปี 
6่:่13่-่15่ปี 
7 : มำกกว ำ่15่ปี 

9 

4 WorkCon ลักษณะการ
ท างาน 

1 : กลุ มพนักงำนประจ ำส ำนักงำน่(Office) 
2 : กลุ มพนักงำนปฏิบตัิงำนนอกชำยฝั่งทะเล่(Offshore) 
3 : กลุ มพนักงำนปฏิบตัิงำนภำคสนำมบนฝั่ง่(Onshore) 
4 : อื่น่ๆ่___________________ 

9 

5 Revenue รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

1 : 0 - 15,000่บำท 
2 : 15,001 - 30,000่บำท 
3 : 30,001 - 45,000่บำท 
4 : 45,001 - 60,000่บำท 
5 : 60,001 - 75,000่บำท 
6่:่75,001่-่90,000่บำท 
7 : 90,001่บำทขึ้นไป 

9 

6 Satis ท่านพึงพอใจกับ
การเป็นพนักงาน
สัญญาจ้าง 

1 : ใช  
2 : ไม ใช  

9 



Ref. code: 25595802036292YPHRef. code: 25595802036292YPHRef. code: 25595802036292YPH

 62 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 
 
ด้านความพึงพอใจในงาน 

ที ่ ชื่อตัวแปร รายการข้อมูล 
ค่า 

Missing 
ทัศนคติที่
ถูกต้อง 

1 JOBSAT1 ท่านมีความชื่นชอบการท างานหรือลักษณะงานที่
ท่านท าอยู่ปัจจุบัน 

9 ทางบวก 

2 JOBSAT2 ง านที่ ท่ า นท า อยู่ ปั จ จุ บั นนั้ น เหมาะสมกั บ
ความสามารถของท่านเท่าท่ีท่านจะหาได้ 

9 ทางบวก 

3 JOBSAT3 งานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้นเปิดโอกาสให้ท่าน
สามารถปรับจากพนักงานสัญญาจ้างเป็นพนักงาน
ประจ าได้ 

9 ทางบวก 

 
ด้านรายละเอียดเนื้อหาในงาน 

ที ่ ชื่อตัวแปร รายการข้อมูล 
ค่า 

Missing 
ทัศนคติที่
ถูกต้อง 

1 JOBCON1 ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันให้ท่านได้เพ่ิมพูน
ความรู้ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของ
ท่าน 

9 ทางบวก 

2 JOBCON2 ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้นเป็นงานที่ท้า
ทายความสามารถ และท าให้ท่านได้ใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที ่

9 ทางบวก 

3 JOBCON3 ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้นเป็นงาน
ธุรการและง่ายเกินไปส าหรับท่าน 

9 ทางลบ 

4 JOBCON4 ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้นเป็นงานที่ไม่
จ าเป็นต้องรับผิดชอบงานเยอะ 

9 ทางลบ 

5 JOBCON5 ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้นไม่ใช่งาน
เชิงกลยุทธ์หรือนโยบายของบริษัท 

9 ทางลบ 

 
  



Ref. code: 25595802036292YPHRef. code: 25595802036292YPHRef. code: 25595802036292YPH

 63 

ด้านความม่ันคงในการท างาน 

ที ่ ชื่อตัวแปร รายการข้อมูล 
ค่า 

Missing 
ทัศนคติที่
ถูกต้อง 

1 JOBSECU1 ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้น ท าให้ท่าน
รู้สึกม่ันคงและปลอดภัยในการท างาน 

9 ทางบวก 

2 JOBSECU2 ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้น ท าให้ท่าน
สามารถวางแผนการด ารงชีวิตได้ 

9 ทางบวก 

3 JOBSECU3 ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้นเป็นงาน
ประจ าและสามารถคาดการณ์ได้ 

9 ทางบวก 

4 JOBSECU4 ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้น ท าให้ท่านมี
โอกาสในการปรับจากพนักงานสัญญาจ้างเป็น
พนักงานประจ า 

9 ทางบวก 

5 JOBSECU5 ท่านมีความต้องการปรับจากพนักงานสัญญาจ้าง
เป็นพนักงานประจ า 

9 ทางบวก 

 
ด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ชื่อตัวแปร รายการข้อมูล 
ค่า 

Missing 
ทัศนคติที่
ถูกต้อง 

1 JOBAUTO1 ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้น ท่านมี
อิสระในการท างาน 

9 ทางบวก 

2 JOBAUTO2 ลักษณะงานที่ท่านท าอยู่ปัจจุบันนั้น ท่านมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ในการท างาน 

9 ทางบวก 

3 JOBAUTO3 ลักษณะงานที่ท่ านท าอยู่ปั จจุบันนั้น  ท่ าน
สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 

9 ทางบวก 

4 JOBAUTO4 ท่านก าหนดและปรับเปลี่ยนวิธีการท างานและ
ระยะเวลาในการท างานได้ด้วยตนเอง ไม่ถูก
ผูกมัดให้ต้องท างานล่วงเวลา 

9 ทางบวก 
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ด้านการฝึกอบรม 

ที ่ ชื่อตัวแปร รายการข้อมูล 
ค่า 

Missing 
ทัศนคติที่
ถูกต้อง 

1 TRAIN1 การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้ท่านได้รับการ
สนับสนุนในการฝึกอบรม 

9 ทางบวก 

2 TRAIN2 การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้ท่านได้เพ่ิมพูน
ความรู้ใหม่และทักษะใหม่ในงาน 

9 ทางบวก 

3 TRAIN3 การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้ท่านมีโอกาส
สั่งสมประสบการณ์ท างานหลากหลายประเภท 

9 ทางบวก 

4 TRAIN4 ท่านคิดว่า ท่านได้รับการฝึกอบรมน้อยกว่า
พนักงานประจ า 

9 ทางลบ 

 
ด้านความก้าวหน้าในการท างาน 

ที ่ ชื่อตัวแปร รายการข้อมูล 
ค่า 

Missing 
ทัศนคติที่
ถูกต้อง 

1 PROMO1 การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้ท่านได้รับการ
มอบหมายงานที่มีความพิเศษโดยเฉพาะ 

9 ทางบวก 

2 PROMO2 การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้ท่านได้รับการ
สนับสนุนให้เลื่อนต าแหน่งตามความสามารถของ
ท่าน 

9 ทางบวก 

3 PROMO3 การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้ท่านมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

9 ทางบวก 

4 PROMO4 การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้ท่านมีโอกาส
ก้าวหน้าในการท างานน้อยกว่าพนักงานประจ า 

9 ทางลบ 
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ด้านค่าตอบแทน 

ที ่ ชื่อตัวแปร รายการข้อมูล 
ค่า 

Missing 
ทัศนคติที่
ถูกต้อง 

1 COMPEN1 การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้ท่านได้รับ
ค่าตอบแทนที่ดีกว่าพนักงานประจ า 

9 ทางบวก 

2 COMPEN2 การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้ท่านได้รับ
สวัสดิการที่ดีกว่าพนักงานประจ า 

9 ทางบวก 

3 COMPEN3 การเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ท าให้ท่านมีโอกาส
ปรับขึ้นค่าตอบแทนมากกว่าพนักงานประจ า 

9 ทางบวก 

4 COMPEN4 ท่านพอใจกับค่าตอบแทนที่ได้รับในปัจจุบัน 9 ทางบวก 

5 COMPEN5 ท่านรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมด้านค่าตอบแทน 9 ทางลบ 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ นางสาวปัทมา สิงห์พันธุ์ลเดช 
วันเดือนปีเกิด 19 มิถุนายน 2533 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2555: ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ บริหารค่าตอบแทน 
 บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
 
ประสบการณ์ท างาน 2556-ปัจจุบัน: เจ้าหน้าที่ บริหารค่าตอบแทน 
 บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
 

 
 
 


