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บทคัดยอ   
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงาน

ภายนอกและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานภายนอก ตามปจจัยสวนบุคคล 
และประสบการณในการจางงานภายนอก กลุมตัวอยางท่ีใชจํานวน 200 คน เคร่ืองมือท่ีใช คือ
แบบสอบถาม ซ่ึงผลการวัดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.94 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ 
คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานภายนอก โดยภาพรวมและดานความ

นาเช่ือถือและไววางใจได ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใส
ลูกคาเปนรายบุคคล และส่ิงท่ีสัมผัสได อยูในระดับปานกลาง   

2.  การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานภายนอก ตาม
ประสบการณในการใชการจางงานภายนอกพบวา โดยภาพรวมและดานความนาเช่ือถือและไววางใจได 
ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน และส่ิงท่ีสัมผัสไดไมแตกตางกัน สวนดาน
การเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

 
ABSTACT 

The purpose of this research was to study the satisfaction of users to outsourcing and to 
compare the satisfaction of  users to outsourcing by personal factors and experience.  The sample of this 
study was 200 respondents.  The questionnaire with reliability of 0.94 was used to collect data.  The 
statistical used in analyzing data were percentage, arithmetic mean, standard deviation and t – test. 

 
1)นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                 
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ      
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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The finding were as follows : 
1. The level satisfaction of users to outsourcing by experience as a whole and the each aspect 

of reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangibles were at moderate level.  
2. Comparing the level satisfaction of users to outsourcing by experience as a whole and the 

each aspect of reliability, responsiveness, assurance and tangibles had non significant difference while 
empathy had significant difference at the .05 level.  
 
ความสําคัญของปญหา 

เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนในป 2540 ซ่ึงถือไดวาเปนวิกฤตเศรษฐกิจ
ท่ีมีความรุนแรงมากที่สุดคร้ังหนึ่งในประวัติศาสตร (คณะกรรมการการศึกษาและเสนอแนะมาตรการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ 2541) สงผลกระทบอยางมากตอการ
บริหารงานขององคกรตาง ๆ จนบางองคกรถึงกับปดกิจการ องคกรท่ีเหลืออยูไดนั้นตองมีการ
ปรับเปล่ียนโครงสรางขององคกรและระบบบริหารจัดของตนเองใหมใหสามารถปรับตัวใหอยูรอดได 
หรือเขาสูระบบเศรษฐกิจได โดยเฉพาะการทําใหองคกรมีขนาดเล็กลง ใหมีความคลองตัวในการบริหาร 
และทามกลางกระแสเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัฒนประจวบกับสถานการณทางการเงินท่ีไมแนนอนการลด
การจางพนักงานประจํา จํากัดการใชทรัพยากรทุกประเภท เพื่อใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนตอ
องคกรมากท่ีสุด แนวทางหน่ึงท่ีไดรับความนิยมอยางกวางขวางและรวดเร็วในหมูผูบริหารที่ชาญฉลาด
และทันตอเหตุการณในปจจุบันคือ การจางงานภายนอก  

การจางงานภายนอก คือ ยุทธวิธีหนึ่งท่ีองคกรธุรกิจตาง ๆ ใหความสนใจ มีลักษณะเปนการ
ตัดงานท่ีไมใชงานหลักขององคกร ใหบุคคลภายนอกเปนผูบริหารจัดการ ซ่ึงเปนการจัดกระบวนการ
ทางธุรกิจใหเกิดความกระชับเหมาะสมกับขนาดและคาใชจาย ในการใชบริการการจางงานภายนอก 
องคกรสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหการดําเนินงานขององคกรโดยรวม ลดตนทุน
และเพิ่มรายไดจากประสิทธิภาพของงาน รวมท้ังคาดหวังวาจะไดรับถายทอดความรูความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานและการบริหารงานใหม ๆ ของผูใหบริการจากการจางงานภายนอก  ท่ีเขามาชวยบริหาร
จัดการ โดยคํานึงถึง ตนทุน คุณภาพ ความคุมคา ความรวดเร็ว และผลกระทบท่ีอาจข้ึนได จะเห็นไดวา
ในทางปฏิบัติการจางงานภายนอก จึงเปนกิจกรรมที่ถูกสงตอเพื่อดําเนินกิจการภายนอกองคกร และนํา
บุคลากรจากภายนอกเขามาดําเนินกิจกรรมภายในองคกรต้ังแตการบริหารการวาจางหรือจางแรงงาน 
รวมถึงการคัดเลือกเขาทํางาน ทําสัญญาวาจาง การกําหนดคาจาง และมีการจัดการดานสวสัดิการ การจัด
วันหยุดวันลา การจายเงินทดแทน การส่ังการ การรับฟงความคิดเห็นของฝายลูกจาง การเจรจาตอรองกบั
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ลูกจาง การแตงต้ังโยกยายตําแหนง หนาท่ีการงาน การออกระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน การ
รักษาสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย  และส่ิงแวดลอมในการทํางาน  

จึงเปนท่ีแนชัดวาการจางงานภายนอกจะมีการขยายตัวอยางตอเนื่องไปจนถึงอนาคต คือ
องคกรจะเล็กลงหรือก็ไมมีขยายตัว และงานบางอยางท่ีไมควรทําเอง เพื่อเปนการลดจํานวนคน ลดภาระ
งบประมาณ เงินเดือน สวัสดิการตาง ๆ  ซ่ึงนายจางไมตองการจางคนงานประจําไวมากจน  เกินไป โดย
สงตอกิจกรรมท่ีไมใชธุรกิจหลักท่ีองคกรเคยปฏิบัติเอง เคร่ืองมือ อุปกรณ เทคโนโลยี พนักงาน ซ่ึงอาจ
สงตอท้ังหมด หรือบางสวนใหกับผูใหบริการจากภายนอกซ่ึงมีความชํานาญ และมีความพรอมมากกวา
เปนผูดําเนินการใหและกระแสความนิยมของการจางงานภายนอก ท่ีนโยบายขององคกรตาง ๆ ท่ีมีตอ
การจางงานภายนอก มีการใชบริการเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงแพรหลายไปในทุกอุตสาหกรรม และใน
ขณะเดียวกันฝายผูใหบริการงานการจางงานภายนอกก็มีมากข้ึนตาม   ความตองการของตลาด จึงจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองมีทักษะ ความสามารถ ความชํานาญการและตระหนักถึงความสําคัญของการบริการ 
เพื่อใหการบริการเปนเลิศ ทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจและครองใจผูใชบริการตลอดไป  
ผูใหบริการการจางงานภายนอกไดตระหนักถึงความสําคัญดานคุณภาพในการใหบริการเปนตัวช้ีวัด
ความพึงพอใจ ซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของบริษัท ใหประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว  

จากปญหาที่กลาวมานั้น ซ่ึงปจจุบันมีบริษัทท่ีใหบริการ การจางงงานภายนอกมีมากข้ึนและ
ตางก็แขงขันกันจะเปนผูนําทางดานบริการการจางงานภายนอก และมีความตองการทําใหผูใชบริการ
การจางงานภายนอก มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  จึงเปนแรงจูงใจใหผูทําการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  จึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานงานภายนอก ท้ังนี้ เพื่อนําขอมูลและผลวิจัยท่ี
ไดไปเปนแนวทางในการดูแล หรือใหบริการลูกคาท่ีเปนใชบริการการจางงานภายนอก เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนตอไป ในขณะเดียวกับบริษัทท่ีใชบริการ การจางงานภายนอกอยูแลว และท่ีอยู
ระหวางการพิจารณาการจางงานภายนอก จะไดมีแนวคิดในการนําแหลงทรัพยากรภายนอกมาใชอยาง
สมเหตุสมผลใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
คําสําคัญ 
ความพึงพอใจ   การจางงานภายนอก   
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โจทยวิจัย/ปญหา 
ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานภายนอกมีระดับความสําคัญเปนอยางไรและ

ความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานภายนอก แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล และประสบการณ
ในการใชการจางงานภายนอกหรือไม 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานภายนอก   
2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานภายนอก ตามปจจัย

สวนบุคคล และประสบการณในการใชการจางงานภายนอก  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก บริษัทท่ีใชบริการการจางงานภายนอก จํานวนมากใน
หลายกิจกรรม ท้ังจางงานท้ังหมดในหนาท่ีนั้น ๆ และการจางงานเปนบางสวน มีจํานวน 400 บริษัท  

2.  กลุมตัวอยาง 
2.1 ขนาดกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ไดมาจากสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane 

อางในประคอง กรรณสูต, 2542 : 10) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน .05 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน 
2.2  การสุมตัวอยาง  ใชการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับ

ฉลากรายช่ือผูใชบริการ ของบริษัท โกลเดน มายด เซอรวิส จํากัด 
 
ผลการวิจัย 

1.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานภายนอก โดยภาพรวมและดานความ
นาเช่ือถือและไววางใจได ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกันดานการเอาใจใส
ลูกคาเปนรายบุคคล และส่ิงท่ีสัมผัสได อยูในระดับปานกลาง  

2.  การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานภายนอก ตาม
ประสบการณในการใชการจางงานภายนอกพบวา โดยภาพรวมและดานความนาเช่ือถือและไววางใจได 
ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน และส่ิงท่ีสัมผัสไดไมแตกตางกัน สวนดาน
การเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
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อภิปรายผล 
1.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานภายนอก โดยภาพรวมและดานความ

นาเช่ือถือและไววางใจได ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใส
ลูกคาเปนรายบุคคล และส่ิงท่ีสัมผัสได  อยูในระดับปานกลาง  พบวา ดานการรับประกัน  ขอการรักษา
ความลับของลูกคา  มีคาเฉล่ียสูงสุด  อาจเปนเพราะ การรักษาความลับของลูกคาเปนนโยบายท่ีทาง
บริษัทไดประกาศใหพนักงานรับทราบทุกคน หากมีการฝาฝนหรือกระทําผิดจะมีการลงโทษตาม
ระเบียบของบริษัท และถือเปนหนาท่ีของพนักงานตองปฏิบัติอยางเครงครัดในการรักษาความลับของ
ลูกคาไมใหขอมูลกระจายสูภายนอก  จึงทําใหผูใชบริการการจางงานภายนอกใหคะแนนสูงสุด  
ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุรัตน  ออนบุญมา (2548)  ท่ีไดศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการงาน
รักษาความปลอดภัย กรณีศึกษา บริษัท เอส.เอ็น.เค จํากัด  ผลการศึกษาพบวา ระดับคุณภาพการ
ใหบริการงานรักษาความปลอดภัยกรณีศึกษา บริษัท เอส.เอ็น.เค จํากัด โดยภาพรวม อยูในระดับปาน
กลาง พิจารณารายดาน ดานความเปนรูปธรรม ดานความเช่ือถือไววางใจ ดานการตอบสนองตอ
ผูใชบริการ  ดานการใหความม่ันใจแกผูใชบริการ และดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจผูใชบริการ อยู
ในระดับปานกลาง ผลงานวิจัยของสมัย บัวแกว (2548)  ท่ีไดศึกษาระดับความพึงพอใจของผูประกันตน  
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูประกันตนตอการใหบริการทางการแพทย โดยภาพรวมและ 
รายดาน ไดแก ดานความเช่ือถือได การตอบสนอง การสรางความเช่ือม่ัน ความเห็นอกเห็นใจ และส่ิงท่ี
จับตองได  อยูในระดับปานกลาง และผลงานวิจัยของ จิตรลดา  เทวีทิวารักษ (2549)  ท่ีไดศึกษาระดับ
คุณภาพการใหบริการของสายการบินเอเชียนา  ผลการวิจัยพบวา  ระดับคุณภาพการใหบริการของสาย
การบินเอเชียนา โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก  ดานการเขาถึงลูกคา การติดตอส่ือสาร ความสามารถ 
ความมีน้ําใจ ความนาเช่ือถือ ความไววางใจ การตอบสนองลูกคา ความปลอดภัย และการสรางบริการให
เปนท่ีรูจัก อยูในระดับสูง สวนดานการเขาใจและรูจักลูกคา อยูในระดับปานกลาง  

2. การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานภายนอก  
ตามประสบการณในการใชการจางงานภายนอก พบวา  โดยภาพรวมและดานความนาเช่ือถือและ
ไววางใจได ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน และส่ิงท่ีสัมผัสได  ไมแตกตางกนั  
สวนดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 พบวา  
ผูใชบริการที่มีประสบการณในการใชการจางงานภายนอกมากกวา 5 ป มีระดับความพึงพอใจสูงกวา
ผูใชบริการนอยกวา 5 ป  โดยเฉพาะในดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล  ขอการใหความสนใจตอ
ลูกคาแตละราย มีคาเฉล่ียสูงสุด  อาจเปนเพราะ ผูใชบริการท่ีมีประสบการณในการใชการจางงาน
ภายนอกมากกวา 5 ป จะมีความคุนเคยกับผูใหบริการมากกวา เนื่องจากมีระยะเวลาในการทาํงานรวมกนั
มานาน จึงทําใหการทํางานระหวางผูใหบริการและผูมาใชบริการมีความเปนกันเองเปนรายบุคคล 
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ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สมัย  บัวแกว (2548)  ผลการวิจัยพบวา  เม่ือเปรียบเทียบตามประเภท
ผูรับบริการ  พบวา  โดยภาพรวมและรายดาน ผูรับบริการมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน  
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช 
 จากผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานภายนอก  

โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง แตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการและตอบสนอง 
ความพึงพอใจของผูใชบริการ ควรเนนและปรับปรุง โดยภาพรวมในแตละดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด
ดังตอไปนี้  

1.1  ดานความเช่ือถือและไววางใจได  ควรเนนและปรับปรุงขอการจัดสงพนักงานตรงตาม
กําหนดเวลานัดหมาย 

1.2  ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ควรเนนและปรับปรุงขอชวยแกปญหา 
ของลูกคาอยางรวดเร็ว 

1.3  ดานการรับประกัน  ควรเนนและปรับปรุงขอสงพนักงานมาทดแทนเม่ือพนักงาน 
ไมมาปฏิบัติงาน 

1.4  ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล  ควรเนนและปรับปรุงขอการมีกิจกรรมรวมกับ
ลูกคาอยูเสมอ ขอเขาใจความตองการของลูกคาแตละราย และขอมีการวัดความพึงพอใจของลูกคาอยาง
ตอเนื่อง 

1.5  ดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ควรเนนและปรับปรุงขอบรรยากาศ/การตกแตงของสํานักงาน 
ท่ีใหบริการ  

ถึงแมวาระดับความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานภายนอก โดยภาพรวมจะอยูใน
ระดับปานกลางทุกดาน แตถาบริษัทการจางงานภายนอกตองการแขงขันกับบริษัทคูแขงภายนอกอ่ืน ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนหลายบริษัทในประเทศไทย จําเปนตองพัฒนาคุณภาพของผูปฏิบัติงาน เพื่อใหผูใชบริการเกิด
ความเช่ือถือ ไววางใจ และม่ันใจในบริษัทท่ีใหบริการ จึงตองอาศัยช่ือเสียง ภาพลักษณ และการ
รับประกัน รวมท้ังการพัฒนาการใหบริการที่ดียิ่งข้ึนตอไป  

2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจยัคร้ังตอไป 
 2.1  ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการจางงานภายนอกของ 

ผูใหบริการและผูใชบริการ 
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2.2   ควรมีการเปรียบเทียบแนวทางการตลาดระหวางบริษัทท่ีใหบริการ การจางงาน
ภายนอก โดยการศึกษาคุณภาพบริการ และความพึงพอใจของผูใชบริการ  เพื่อนํามาปรับปรุงบริการให
ดีข้ึน            

2.3  ควรมีการศึกษาภาพลักษณของบริษัทรับจางงานภายนอกในประเทศไทยวา
ภาพลักษณในปจจุบันอยูในระดับท่ีเปนท่ียอมรับในดานใดบางของแตละองคกรท่ีใชบริการ 
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