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 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน

และสมัครงานออนไลนของผูหางานในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะสวนบุคคลของผูหางาน 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ตําแหนงงาน รายได ประสบการณในการทํางานและจําแนก

ตามทัศนคติที่มีตอเว็บไซต จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ        

Chi – square  

ผลการวิจัยพบวา 

  1.  ผูหางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุต่ํา

กวาหรือเทากับ 25 ป ระดับการศึกษาสูงสุดอยูในระดับปริญญาตรี อาชีพในปจจุบันเปนพนักงาน

บริษัท / ลูกจางเอกชน ตําแหนงงานในปจจุบันคือ พนักงาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท 

และมีประสบการณในการทํางานนอยกวาหรือเทากับ 4 ป โดยพบวา ผูหางานใน เขตกรุงเทพมหานคร 

มีทัศนคติตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนในดานศักยภาพ ดานบริการ และดาน

ความสะดวกในการใชงานโดยรวมอยูในระดับดี พฤติกรรมในการใชเว็บไซตท่ีใหบริการของผูหางานสวนใหญ 

จะเคยใชบริการเว็บไซตเปนจํานวน 1- 2 เว็บไซต เลือกใชบริการ www.jobthai.com ตองการหางาน 

และสมัครงานในตําแหนง Accounting / Banking / Finance สมัครงานผานทางเว็บไซตแลวสวนมาก 

จะไดงานจริง ความถ่ีในการใชบริการเว็บไซต 1 – 5 คร้ังตอเดือน ระยะเวลาในการหางานและสมัครงาน 

ตอครั้งนอยกวาหรือเทากับ 1 ชั่วโมง เลือกใช Resume ของตนเองในการสมัครงาน เหตุผลที่เลือก 

ใชบริการเว็บไซตคือ ลดความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง และชองทางการทราบชื่อเว็บไซตนั้น 

มาจากทางอินเตอรเน็ต 

  2.  ลักษณะสวนบุคคลของผูหางานในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ ตําแหนงงาน และรายไดที่แตกตางกันจะมีผลตอพฤติกรรมในการเลือกใช

บริการเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  3.  ทัศนคติที่มีตอเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนในดานศักยภาพ 

จะมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน สมัครงานผาน 

เว็บไซตแลวไดงานจริง และความถี่ในการใชบริการเว็บไซต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 The purpose of this research is to compare the behavior of the job seekers in using 

online job application websites in Bangkok classified by personal characteristics of the job 

seekers including gender, age, education, career, job, income ,work experience and 

attitude of 400 people. Questionnaire is utilized as the research tool for collecting data and 

the statistics used to analyze data are frequency, percentage, mean, standard deviation 

and Chi - square.  

 The research results are as follows: 

  1. The majority of Jobseekers in Bangkok are female, less than or equal to 25 

years old, holding a bachelor’s degree, working as employees in private companies, having 

average income 10,001 - 20,000 baht per month and having work experience less than or 

equal to 4 years. The research found that the attitude of job seekers in Bangkok toward 

online job application websites in terms of services capability and ease of use are in the 

good level. Most of job seekers had used site’s service in order to find jobs before and used 

on average 1 or 2 websites ,mostly used www.jobthai.com ,and working for jobs in 

Accounting / Banking / Finance position. Most of them are able to find a job online. 

Frequency of using job websites is about 1-5 times per month and spending less than or 

equal to 1 hours per time for applying, using online Resume for application. The reasons for 

applying a job on the site is reducing the fatigue of travel and know the websites by 

searching from internet. 

  2. Personal characteristics of job seekers in Bangkok, including sex, age, 

education, career, job and income differences affected behavior in selecting the job 

websites and applying online at statistical significant level of 0.05. 

  3. Attitudes toward online job application websites in terms of the capability 

affected behavior in selecting the job websites and applying online, able to find a job online 

and frequency of using job websites at statistical significant level of 0.05. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี เนื่องจากความกรุณา และความชวยเหลือเปนอยางยิ่งจาก

อาจารย ดร.ไพบูลย  อาชารุงโรจน เปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาเพื่อใหคําแนะนํา 

และขอเสนอแนะที่ดีในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ อันเปนประโยชนในการทําสารนิพนธคร้ังนี้ 

ตั้งแตเร่ิมตนดําเนินการจนเสร็จเรียบรอยสมบูรณ จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ. โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.สุภาพรรณ สิริแพทยพิสุทธิ์ และอาจารย ดร.ลํ่าสัน 

เลิศกูลประหยัด ที่ใหความอนุเคราะหเปนกรรมการสอบสารนิพนธและเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจ

คุณภาพของเครื่องมือที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี  

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร และบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกทาน ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู ตลอดจนประสบการณที่ดี

แกผูวิจัย พรอมทั้งใหความเมตตาชวยเหลือดวยดีเสมอมา 

 ขอขอบพระคุณเจาหนาที่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกทานที่ชวยประสานงานและ

อํานวยความสะดวกตางๆ  

 ขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม

ดวยความเต็มใจ จนทําใหสารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกทานที่ใหมิตรภาพ ความชวยเหลือ ประสบการณ และความทรงจําที่ดี

ตางๆ ในการเรียนและทํากิจกรรมรวมกันมา 

 คุณคาและประโยชนของสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณอันยิ่งใหญ

ของบิดา มารดา ผูใหความรัก ความเมตตาและสนับสนุนใหไดรับการศึกษาเปนอยางดีมาโดยตลอด 

รวมทั้งพระคุณของครู อาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูอันเปนพื้นฐาน 

ตลอดจนครอบครัวของผูวิจัยเองที่สนับสนุนและใหกําลังใจแกผูวิจัย อันกอใหเกิดผลสําเร็จในการทํา

สารนิพนธคร้ังนี้ 

 

 

        ชาญชัย  คลายสุขพงษ 

 

 

 

 
 



สารบัญ 
  

บทที ่  หนา 
        1 บทนํา.................................................................................................................. 1 

ภูมิหลัง……...................................................................................................... 1 

ความมุงหมายของการวิจัย................................................................................. 2 

ความสาํคัญของการวิจัย.................................................................................... 3 

ขอบเขตการวจิัย................................................................................................ 3 

ประชากรที่ใชในการวิจัย. ............................................................................ 3 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั......................................................................... 3 

ตัวแปรที่ศึกษา............................................................................................ 4 

นิยามศัพทเฉพาะ........................................................................................ 5 

กรอบแนวคิดในการวิจัย..................................................................................... 7 

สมมติฐานในการวิจยั........................................................................................ 8 

  

        2 เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ......................................................................... 9 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคต…ิ................................................................... 9 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค……………..……………………….. 13 

แนวคิดเกี่ยวกบัการสมัครงานทางอนิเตอรเน็ต…………….……..………………… 16 

ทัศนคติตอการสมัครงานทางอินเตอรเน็ต…………………………..………………. 

แนวคิดเรื่องการหาตาํแหนงงานผานอินเตอรเน็ต…………………..…….…………. 

เทคนิควธิีการหางานในเว็บไซต………………………………………..……………. 

หลักสําคัญทีพ่ึงปฎิบัติในการหางานผานทางอินเตอรเน็ต………………..………… 

21 

23 

27 

31 

งานวิจยัที่เกี่ยวของ............................................................................................. 

 

33 

       3 วิธีการดําเนินการศึกษาวิจยั............................................................................... 36 

              การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง................................................... 36 

              การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั........................................................................ 37 

              การเก็บรวมรวมขอมูล......................................................................................... 40 

 
 



สารบัญ (ตอ) 
 

บทที ่  หนา 
        4 การนาํเสนอผลการวิจัย.............................................................…..................... 44 

              สัญลักษณที่ใชในการิเคราะห.............................................................................. 44 

              การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล........................................................................... 44 

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม............ 45 

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติทีม่ีตอเว็บไซตใหบริการหางาน 

และสมัครงานออนไลน………………………………………….………….. 

 

50 

พฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน.................... 54 

การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน...................................................... 59 

  

        5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ.............................................................. 101 

              สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีดําเนินการวิจยั........................................ 101 

              สรุปผลการศึกษาวิจัย......................................................................................... 104 

              อภิปรายผล....................................................................................................... 109 

              ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจยั.............................................................................. 111 

              ขอเสนอแนะเพื่อทําการวิจยัครั้งตอไป.................................................................. 

 

บรรณานุกรม………………………………………………………………………………….. 
 
ภาคผนวก………………………………………………..…..………………………………... 

ภาคผนวก ก………….............................................................................................. 

ภาคผนวก ข…………............................................................................................... 

112 

 

113 

 

117 

118 

125 

 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ…………………………..……………………………………….. 

 

127 

 

 

 

 

 



บัญชีตาราง 
           

ตาราง   หนา 
1 แสดงจํานวน และรอยละ ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูหางานในเขต                     

กรุงเทพมหานคร……........................................................................................ 

 

45 

2 แสดงจํานวน และรอยละ ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูหางานในเขต

กรุงเทพมหานคร (จัดกลุมใหม).......................................................................... 

 

48 

3 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของทัศนคติที่มีตอเวบ็ไซตใหบริการ

หางานและสมัครงานออนไลน……………………………..………..……………… 

 

51 

4 แสดงจํานวน และรอยละ ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการเว็บไซตที่ใหบริการ

หางานและสมัครงานออนไลนของผูหางานในเขตกรุงเทพมหานคร........................ 

 

54 

5 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน

และสมัครงานออนไลนจําแนกตามเพศ โดยใชสถิติไค-สแควร...............................  

 

59 

6 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน 

และสมัครงานออนไลน จาํแนกตามเพศ……………….…………………………… 

 

60 

7 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ให บริการหางาน

และสมัครงานออนไลนจําแนกตามอาย ุโดยใชสถิติไค-สแควร...............................  

 

61 

8 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของจาํนวนเว็บไซตทีเ่คยใชบริการหางาน 

และสมัครงานออนไลน จาํแนกตามอาย…ุ…………………………………. 

 

62 

9 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน 

และสมัครงานออนไลน จาํแนกตามอาย…ุ…………………….…………………… 

 

63 

10 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของเหตุผลในการเลอืกใชบริการเวบ็ไซตใหบริการ

หางานและสมัครงานออนไลน จาํแนกตามอาย…ุ……………………………….… 

 

64 

11 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน

และสมัครงานออนไลนจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสดุ โดยใชสถิติไค-สแควร..... 

 

66 

12 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของจาํนวนเว็บไซตทีเ่คยใชบริการหางาน 

และสมัครงานออนไลน จาํแนกตามระดับการศึกษาสูงสดุ………………………… 

 

67 

13 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน 

และสมัครงานออนไลน จาํแนกตามตามระดับการศึกษาสูงสุด……………………. 

 

68 

14 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของเหตุผลในการเลอืกใชบริการเวบ็ไซตใหบริการ

หางานและสมัครงานออนไลน จาํแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด….……………… 

 

69 



บัญชีตาราง (ตอ) 
           

ตาราง   หนา 
15 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของชองทางการทราบชื่อเว็บไซตทีใ่หบริการหา

งานและสมัครงานออนไลน จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด…………………….. 

 

71 

16 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน

และสมัครงานออนไลนจําแนกตามอาชพีในปจจุบันโดยใชสถิติไค-สแควร.............. 

 

72 

17 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการ หางาน 

และสมัครงานออนไลน จาํแนกตามอาชพีในปจจุบัน……………….……………… 

 

73 

18 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของการสมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง 

จําแนกตามอาชีพในปจจุบนั……………………….………………….……………. 

 

74 

19 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซต

ในการหางานและ สมัครงานมากที่สุดตอคร้ัง จําแนกตามอาชพีในปจจุบัน………. 

 

75 

20 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ให บริการหางาน

และสมัครงานออนไลนจําแนกตามตาํแหนงงานในปจจุบนั โดยใชคาสถิตไิค-สแควร.. 

 

76 

21 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการ หางาน 

และสมัครงานออนไลน จาํแนกตามตําแหนงงานในปจจบุัน……………….………. 

 

77 

22 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน

และสมัครงานออนไลนจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยใชคาสถิติไค-สแควร.… 

 

78 

23 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของจาํนวนเว็บไซตทีเ่คยใชบริการ หางาน 

และสมัครงานออนไลน จาํแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน ………………….……… 

 

79 

24 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการ หางาน 

และสมัครงานออนไลน จาํแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน………………..………… 

 

80 

25 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของการสมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง 

จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน………………………………………….………… 

 

82 

26 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของชองทางการทราบชื่อเว็บไซตทีใ่หบริการหา

งานและสมัครงานออนไลน จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน……………………… 

 

83 

27 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน

และสมัครงานออนไลนจําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยใชคาสถิติ      

ไค-สแควร........................................................................................................ 

 

 

84 

 



บัญชีตาราง (ตอ) 
           

ตาราง   หนา 
28 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของความถีท่ี่ใชบริการเว็บไซตในการหางานและ

สมัครงานออนไลนมากที่สุดตอเดือน จําแนกตามประสบการณในการทํางาน....... 

 

85 

29 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของเหตุผลในการเลอืกใชบริการเวบ็ไซตใหบริการ

หางานและสมัครงานออนไลน จาํแนกตามประสบการณใน การทํางาน................. 

 

86 

30 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน

และสมัครงานออนไลนจําแนกตามทัศนคติดานศักยภาพ โดยใชคาสถิติ            

ไค-สแควร......................................................................................................... 

 

 

87 

31 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคติที่มีตอเวบ็ไซตใหบริการหางาน 

และสมัครงานออนไลนดานศักยภาพกับการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน 

และสมัครงานออนไลน……………………………………………………………... 

 

 

88 

32 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคติที่มีตอเวบ็ไซตใหบริการหางาน 

และสมัครงานออนไลนดานศักยภาพกับการสมัครงานผานทางเว็บไซตแลว        

ไดงานจริง........................................................................................................ 

 

 

90 

33 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคติที่มีตอเวบ็ไซตใหบริการหางาน 

และสมัครงานออนไลนดานศักยภาพกับความถี่ที่ใชบริการเว็บไซตในการหางาน

และสมัครงานออนไลนมากที่สุดตอเดือน............................................................ 

 

 

91 

34 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน

และสมัครงานออนไลนจําแนกตามทัศนคติดานบริการ โดยใชคาสถิติไค-สแควร..... 

 

92 

35 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคติที่มีตอเวบ็ไซตใหบริการหางาน 

และสมัครงานออนไลนดานบริการกับจํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางาน 

และสมัครงานออนไลน...................................................................................... 

 

 

93 

36 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน

และสมัครงานออนไลนจําแนกตามทัศนคติดานความสะดวกในการใชงาน โดยใช

คาสถิติไค-สแควร.............................................................................................. 

 

 

94 

37 แสดงผลสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน……………………..………………………... 95 
 



บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ในปจจุบันนี้เราจะปฏิเสธไมไดวาเว็บไซตที่ดําเนินธุรกิจหางานและสมัครงานออนไลนนั้น          

มีอิทธิพลเปนอยางมากสําหรับคนที่ตองการงานทําหรือบริษัทที่ตองการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

เขามาทํางานใหกับองคกร ความเจริญกาวหนาและการพัฒนาทางดานชองทางการหางานและสมัคร

งานผานทางเว็บไซต จึงไดกลายเปนสื่อกลางระหวางบริษัทกับกลุมคนทุกเพศ ทุกวัย และทกุการศกึษา 

เพื่อนําผลตอบแทนที่ไดจากการทํางานไปใชจายในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอยาง ยิ่งสําหรับผูวางงาน 

หรือผูท่ีตองการเปล่ียนงานใหมท่ีมักจะใชชองทางการหางานและสมัครงานผานทางเว็บไซตนี้ เขามาชวย 

อํานวยความสะดวกในการหางานและสมัครงานของตนเอง 

 แหลงงานยอดฮิตที่ผูหางานสมัยนี้นิยมหางานและสมัครงานเห็นจะเปนเว็บไซตหางานตางๆ 

ซึ่งภายในเว็บไซตจะมีบริการที่คนหางานตองการ เชน รวบรวมตําแหนงงานวาง ทั้งที่เปนงานประจํา

หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพารทไทม (Part time) ตางๆ และมีบริการเขียนประวัติสวนตัว (Resume) 

ทิ้งไวได และถาผูหางานสนใจที่จะสมัครตําแหนงงานใด ก็สามารถกรอกและสงใบสมัครออนไลนไปยัง

บริษัทนั้นๆ โดยตรง อีกทั้งยังมีคําแนะนําเพิ่มเติม เพื่อใหความรู และเปนการเตรียมตัวใหแกผูสมัครงาน 

เว็บไซตจึงนับวาเปนอีกแหลงงานที่อํานวยความสะดวกใหกับคนหางานรุนใหมอยางแทจริง   

 ผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2553: 2-4) ในเร่ือง ภาวะการทํางานของ ประชากร 

ในเดือนมิถุนายน 2553 พบวา จํานวนของผูวางงานในเดือนมิถุนายน 2553 มี จํานวนท้ังส้ิน 4.59 แสนคน 

เมื่อพิจารณาผูวางงานจากประสบการณทํางาน พบวา ผูวางงานที่ไมเคยทํางานมากอนมีจํานวน 

1.81 แสนคน สวนผูวางงานท่ีเคยทํางานมากอนมีจํานวน 2.78 แสนคน สําหรับระดับการศึกษาท่ีสําเร็จ 

ของผูวางงาน พบวา ผูวางงานที่จบการศึกษาต่ํากวาอุดมศึกษามีจํานวน 2.63 แสนคน และผูวางงาน

ที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจํานวน 1.96 แสนคน สําหรับผูวางงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ผูวางงานในเขตกรุงเทพมหานครมีจํานวนทั้งสิ้น 

4 หม่ืนคน แบงเปนผูวางงานท่ีไมเคยทํางานมา กอนจาํนวน 1.92 หม่ืนคน และผูวางงานท่ีเคยทาํงาน 

มากอนจํานวน 2.08 หมื่นคน สําหรับระดับการศึกษาที่สําเร็จของผูวางงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา ผูวางงานที่จบการศึกษาในระดับ ต่ํากวาอุดมศึกษามีจํานวน 1.6 หมื่นคน และสําเร็จการศึกษา 

ในระดับอุดมศึกษามีจาํนวนทัง้สิ้น 2.4 หมื่นคน  

 

 



2 
 
 ในเดือนสิงหาคม 2553 เว็บไซต Truehits.net ไดมีการสํารวจจํานวนผูที่เขาไปใชบริการ 

เว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ซึ่งเปนสื่อกลางระหวางผูหางานกับบริษัทที่ตอง 

การรับสมัครบุคคลากร พบวา มีผูหางานเปนจํานวนมากเขาไปใชบริการเว็บไซตในการหางานและ 

สมัครงานออนไลน โดยเว็บไซตที่ผูหางานนิยมใช บริการเปนอันดับหนึ่งคือ www.jobbkk.com มีผูเขา 

ใชบริการเปนจํานวน 43,800 คน อันดับสองคือ www.siamhrm.com มีผูเขาใชบริการเปน จํานวน 

43,137 คน อันดับสามคือ www.jobthai .com มีผูเขาใชบริการเปนจํานวน 38,867 คน อันดับสี่คือ 

www.jobth.com มีผูเขาใชบริการเปนจํานวน 35,854 คน และอันดับหาคือ www.jobsiam.com 

มีผูเขาใชบริการเปนจํานวน 27,093 คน และเมื่อพิจารณาผูที่เขาไปใชบริการ ของเว็บไซตทั้ง 5 เว็บไซต 

จะพบวา ผูท่ีเขาไปใชบริการจะเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับตํ่ากวา ปริญญาตรีจาํนวน 128,976 คน 

สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจาํนวน 52,716 คน และ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

จํานวน 7,058 คน ซึ่งขอมูลทางสถิติขางตนสามารถ บงบอกถึงความนิยมในการเลือกใชบริการเว็บไซต 

ของผูหางานในการหางานและสมัครงานออนไลนที่มีเปนจํานวนมากและยังมีแนวโนมที่จะมีการใช

บริการเพิ่มข้ึนภายในอนาคตอีกดวย 

 จากที่ไดกลาวมาขางตน จึงเปนประเด็นใหผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญและศักยภาพ

ของเว็บไซตหางานและสมัครงานออนไลน ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงทัศนคติที่มีตอ

เว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ของผูหางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสนใจเลือก

ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติในดานศักยภาพ ดานบริการ และดานความสะดวกในการใชงาน ของเว็บไซต  

ที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเว็บไซตในการหางานและสมัครงานออนไลน ซึ่งผลของการวิจัยที่ได

ศึกษาในครั้งนี้จะสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตที่ใหบริการหางาน

และสมัครงานออนไลน ใหตอบสนองตอความตองการของผูหางานและสงผลใหเว็บไซตของผูใหบริการ 

เกิดความนิยมมากยิง่ขึ้น 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี ้

  1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช เว็บไซตที่ ใหบริการหางานและสมัครงาน      

ออนไลน จําแนกตามลักษณะสวนบุคคลของผูหางาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ตําแหนง

งาน รายได และประสบการณในการทํางาน  

  2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงาน ออนไลน 

จําแนกตามทัศนคติของผูหางานในดานตางๆ ไดแก ดานศักยภาพ ดานบริการ และดาน ความสะดวก 

ในการใชงาน 



3 
 
  3. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตอเว็บไซตและพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและ

สมัครงานออนไลน ของผูหางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1. เพื่อเปนความรูพื้นฐานสําหรับผูหางานในเรื่องการใชเว็บไซตใหบริการหางานและสมัคร

งานออนไลน โดยนําผลการวิจัยที่ไดไปประกอบการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตใหเกิดประโยชนกับ

ตนเองสูงสุด 

 2. เพื่อเปนขอมูลแกนักการตลาดออนไลนในการวางแผนและวิเคราะหแผนการตลาด ใน

ดานการตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการเว็บไซตใหมีประสิทธิภาพ และสามารถสรางแรงจูงใจ

ใหผูหางานสมัครเปนสมาชิกของเว็บไซตเพิ่มข้ึน จนนําไปสูการเปนเว็บไซตที่มีฐานขอมูลของผูหางาน

ขนาดใหญ ซึ่งจะชวยสรางกําไรใหธุรกิจไดจากการที่บริษัทตางๆ เขามาเลือกใชบริการ 

 3. เพื่อเปนประโยชนตอผูใหบริการเว็บไซตหางานและสมัครงานออนไลน สามารถนําขอมูล

ทัศนคติของผูหางานที่ไดจากงานวิจัยนี้ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคประกอบของเว็บไซตและ

พัฒนาชองทางการติดตอส่ือสารระหวางเว็บไซตกับกลุมเปาหมายใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากยิ่งขึ้น 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจยั 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูหางานที่เคยเขาไปใชบริการเว็บไซตที่ใหบริการหา

งานและสมัครงานออนไลน และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูหางานที่เคยเขาไปใชบริการเว็บไซตที่ให บริการ

หางานและสมัครงานออนไลนมากกวา 1 คร้ัง และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่อง จากไมทราบ

จํานวนประชากรที่แนนอนจึงใชการกําหนดตัวอยางโดยใชการคํานวณจากสูตรที่ไมทราบจํานวน

ประชากรที่แนนอน (กัลยา วานิชยบัญชา. 2548: 14) โดยกําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได

เทากับรอยละ 0.05 ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน และใชวิธีการสุมตัวอยาง คือ 

 การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะผูหางานที่เคยเขาไปใช

บริการเว็บไซตหางานและสมัครงานออนไลน และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการ เก็บขอมูล 

จากกลุมตัวอยางนั้นจะใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดจัดเตรียมไวไปจัดเก็บขอมูลจนครบ ตามจํานวน 

ที่กําหนดดวยตัวผูวิจัย (by hand)  



4 
 
 ตัวแปรที่ศกึษา 
  1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบงเปนดงันี ้

   1.1 ลักษณะสวนบุคคล (Personalization) ไดแก 
    1.1.1 เพศ 
      1.1.1.1   เพศชาย 
        1.1.1.2   เพศหญิง 

    1.1.2 อาย ุ
      1.1.2.1   ต่ํากวาหรือเทากับ 25 ป  
      1.1.2.2   26 – 30 ป 

      1.1.2.3   31 – 35 ป 
      1.1.2.4   36 ปข้ึนไป 
    1.1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
      1.1.3.1   ต่ํากวาปริญญาตร ี

      1.1.3.2   ปริญญาตรี 
      1.1.3.3   ปริญญาโท 
      1.1.3.4   ปริญญาเอก 
    1.1.4 อาชีพในปจจุบนั 

      1.1.4.1   ขาราชการ / ลูกจางของรัฐ  
      1.1.4.2   พนกังานบริษทั / ลูกจางเอกชน  
      1.1.4.3   พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
      1.1.4.4   ธุรกิจสวนตวั 

    1.1.5 ตําแหนงงานในปจจุบนั 
      1.1.5.1   ผูจัดการ 
      1.1.5.2   ผูชวยผูจัดการ 
      1.1.5.3   หัวหนางาน 

      1.1.5.4   พนกังานอาวุโส 
      1.1.5.5   พนกังาน 
    1.1.6 รายไดเฉล่ียตอเดือน 
      1.1.6.1   ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 

      1.1.6.2   10,001  -  20,000 บาท 
      1.1.6.3   20,001  -  30,000 บาท  
      1.1.6.4   30,001 บาทขึน้ไป 
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    1.1.7 ประสบการณในการทํางาน 

      1.1.7.1   นอยกวาหรือเทากบั 4 ป 

      1.1.7.2   มากกวา 4 – 8 ป 

      1.1.7.3   มากกวา 8 - 12 ป 

      1.1.7.4   มากกวา 12 ปข้ึนไป 

   1.2 ทัศนคติทีม่ีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 

    1.2.1   ดานศักยภาพ 

    1.2.2   ดานบริการ 

    1.2.3   ดานความสะดวกในการใชงาน 

  2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก  

   2.1 พฤติกรรมการใชเว็บไซตที ่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ไดแก 

1.จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการ  2.เว็บไซตที่เลือกใชบริการ 3.ตําแหนงงานที่ตองการหาและสมัคร 

ทางออนไลน  4.สมัครงานผานเว็บไซตแลวไดงานจริง  5.ความถี่ในการใชบริการเว็บไซต 6.ระยะ เวลา 

ในการใชบริการเว็บไซต 7.รูปแบบ Resume ท่ีใชสมัครงานออนไลน  8.เหตุผลท่ีเลือกใชบริการเว็บไซต 

9.ชองทางการทราบชื่อเว็บไซต 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. เว็บไซต หมายถึง เว็บไซตสําหรับธุรกิจที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 

โดยมีบริการฝาก Resume บริการหางานในตําแหนงตางๆ บริการขอมูลของบริษัทที่ตองการสมัคร 

และบริการอื่นๆ ที่อํานวยความสะดวกกับผูที่ตองการหางานและสมัครงาน 

  2. บริการหางานและสมัครงานออนไลน หมายถึง บริการของเว็บไซตที่ให บริการหา

งานและสมัครงานออนไลน ในการหาขอมูลของตําแหนงงานที่ตองการสมัคร ขอมูลของบริษัท หรือ

ขอมูลคุณสมบัติที่บริษัทตองการ โดยผูหางานสามารถทําการฝาก Resume ไวในเว็บไซตที่ผูหางานได

ทําการสมัครเปนสมาชิกเอาไว เพื่อทําการยื่น Resume ออนไลนไปยังบริษัทที่ตนเองตองการสมัคร 

  3. ผูหางาน หมายถึง ผูที่เคยเขาไปหาตําแหนงงานและสมัครงานในบริษัทตางๆ ผาน

ทางเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน  

  4. ทัศนคติที่มีตอเว็บไซต หมายถึง ทัศนคต ิของผูหางานที่มีตอเว็บไซตใหบริการ 

หางานและสมัครงานออนไลนในดานภาพลักษณ ดานบริการ และดานความสะดวกในการใชงาน  

   4.1 ดานศักยภาพ หมายถึง ความสามารถสูงสุดที่เปนไปไดของเว็บไซตหางาน และ 

สมัครงานออนไลน ถาหากเว็บไซตนั้นไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ทั้งทางดานประไยชนและ ทางดาน 

การใชงาน จนนําไปสูการเกิดพฤติกรรมการใชบริการเว็บไซตที่เพิ่มมากขึ้นหรือนอยลงของผูหางาน 

ในปจจุบัน  
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   4.2  ดานบริการ หมายถึง บริการของเว็บไซตหางานและสมัครงานออนไลนทีม่ใีห กบั

ผูหางานทั่วไปและมีใหกับสมาชิกของเว็บไซต เพื่ออํานวยความสะดวกในการหางานและสมัครงานใน

ตําแหนงงานตางๆ กับบริษัทที่ผูหางานตองการสมัคร  

   4.3  ดานความสะดวกในการใชงาน หมายถึง เว็บไซตสามารถใชงานไดอยาง "งายและ

สะดวก" สามารถเขาถึงขอมูลหรือบริการตางๆ ของเว็บไซตไดอยางถูกตองและครบทุกสวน สามารถ

ตอบสนองการใชงานกับผูใชบริการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เชน การคนหาขอมูลตําแหนงงาน และ

การ Update ขอมูลตําแหนงงาน เปนตน 

  5. พฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน หมายถึง 

พฤติกรรมในการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนของผูหางาน เชน จํานวนเว็บไซต

ที่เคยใชบริการ เว็บไซตที่เลือกใชบริการ ตําแหนงงานที่ตองการหาและสมัครทาง ออนไลน เปนตน  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาคนควาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน  

ของผูหางานในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยมีกรอบแนวความคิดการวิจัย ดังนี้ 
 
                   ตัวแปรอิสระ                                              ตัวแปรตาม 
          (Independent Variables)                                  (Dependent Variable) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะสวนบุคคล  
1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษาสงูสุด 

4. อาชีพในปจจุบัน 

5. ตําแหนงงานในปจจุบนั 

6. รายได เฉล่ียตอเดือน 

7. ประสบการณในการทํางาน 

ทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหา

งานและสมัครงานออนไลน  

1. ดานศักยภาพ 

2. ดานบริการ  

3. ดานความสะดวกในการใชงาน 
 

พฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหา

งานและสมัครงานออนไลน 

1. จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการ 

2. เว็บไซตที่เลอืกใชบริการ 

3. ตําแหนงงานที่ตองการหาและสมัคร 

    ทางออนไลน 

4. สมัครงานผานเว็บไซตแลวไดงานจริง 

5. ความถี่ในการใชบริการเวบ็ไซต 

6. ระยะเวลาในการใชบริการเว็บไซต 

7. รูปแบบ Resume ที่ใชสมคัรงาน   

      ออนไลน 

8. เหตุผลที่เลอืกใชบริการเวบ็ไซต 

9. ชองทางการทราบชื่อเว็บไซต 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผูใชบริการท่ีมีลักษณะสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ตาํแหนงงาน 

รายได และประสบการณทํางานท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงาน

ออนไลนแตกตางกัน 

 2. ผูใชบริการที่มีทัศนคติตอเว็บไซตในดานศักยภาพ ดานบริการ และดานความสะดวก 

ในการใชงานท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนแตกตางกัน 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ 

ตอไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการสมัครงานทางอินเตอรเน็ต 

4. ทัศนคติตอการสมัครงานทางอินเตอรเน็ต 

5. แนวคิดเรื่องการหาตําแหนงงานผานอินเตอรเน็ต 

6. เทคนิควิธีการหางานในเว็บไซต 
7. หลักสําคัญที่พึงปฎิบัติในการหางานผานทางอินเตอรเน็ต 

8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ  
 ความหมายทัศนคติ  
  ความหมายของทัศนคตินั้นมีผูไดใหความหมายไวมากมายซึ่งแตกตางกันไปดังนี้  

  ธงชัย สันติวงษ (2540: 191) ใหความหมายทัศนคติ คือสิ่งซึ่งเราทําการอธิบายดวย

วิธีการอางอิงถึงสิ่งที่อยูในความนึกคิดของผูบริโภค ซึ่งสิ่งที่เปนสาเหตุที่อยูภายในดังกลาวนี้เองที่เปน

เหตุทําใหมีผลกระทบตอแบบของพฤติกรรมที่แสดงออก ที่ซึ่งเปนสวนที่สามารถสังเกตเห็นได  

  ศิริวรรณ เสรีรัตน (2542: 44) ใหความหมายทัศนคติ คือ ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มี

ตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งผูบริโภคเรียนรูจากประสบการณในอดีต โดยใชเปนตัวเชื่อมระหวางความคิดและ

พฤติกรรมไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งอาจเปนไปในทางสนับสนุนหรือทางตอตานก็ได 

  ออลพอรต (Allport. 1967: 3) กลาวไววา  ทัศนคติ คือ สภาวะทางจิตใจซึ่งแสดงถึงความ

พรอมที่จะตอบสนองตอส่ิงกระตุนกอตัวขึ้นมาโดยประสบการณ และมีอิทธิพลใหมีการเปลี่ยนแปลง

หรือช้ีแนะตอพฤติกรรม  
  อาจซัน (Ajzan. 1988: 4) ใหนิยามคําวาทัศนคติวาเปนแนวโนวการแสดงออกที่จะตอบสนอง

ในทางที่ชอบหรือไมชอบตอวัตถุ บุคคล ส่ิงของและเหตุการณตางๆ หรืออีกนัยหนึ่งทัศนคติ คือ ความรูสึก

หรือการแสดงทาทีของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งไดแก บุคคล วัตถุ ส่ิงของและเหตุการณตางๆ ในทิศทาง 

บวกหรือลบ   
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 องคประกอบของทัศนคติ  
  เจนกิ้นส (อดุลย จาตุรงคกุล. 2543: 192; อางอิงจาก Jenkins. n.d.) ไดแบงองคประกอบ

ของทัศนคติออกเปน 3 สวน ดังนี้  

  1. องคประกอบเกี่ยวกับความรูความเขาใจ (Cognitive Element) หมายถึง อาการทาง

วัตถุที่ทัศนคติเขาไปเกี่ยวของและไดรับการนึกเห็นภาพพจน หรือความเชื่อที่ชวยสรางคุณคาประกอบดวย

ความเชื่อตางๆ  

  2.  องคประกอบเกี่ยวกับความชอบ (Affective Element) หมายถึง ความรูสึกของการชอบ

และไมชอบที่บุคคลที่มีตอส่ิงตางๆ วาเรารูสึกอยางไร มีทั้งความรูสึกในทางบวกและทางลบ  

  3.  องคประกอบเกี่ยวกับความตั้งใจกอพฤติกรรม (Behavioral Element) หมายถงึแนวโนม

ที่จะมีการปฏิบัติตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ที่คนเรามีทัศนคติเกี่ยวของในสิ่งนั้น  

  4.  ทัศนคติตองมีที่หมาย (Attitude Object) ที่หมายเหลานี้ เชนวัตถุ ส่ิงของ คน สถานที่

หรือเหตุการณ  

  5. ทัศนคติมีลักษณะความสัมพันธ ทัศนคติแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลกับวัตถุ 

ส่ิงของบุคคลอื่นหรือสถานการณ  
 ประเภทของทัศนคติ  
  วอลเลอรส (ศุภร เสรีรัตน. 2544: 173; อางอิงจาก Walter. 1978: 261) ไดแบงประเภท

ทัศนคติไว 5 ประเภท ไดแก  

  1.  ความเชื่อ (Beliefs) คือ ความโอนเอียงที่ทําใหตองยอมรับ เพราะเปนขอเท็จจริงและ

เปนสิ่งที่มีการสนับสนุนโดยความเปนจริงหรือขอมูลอ่ืนๆ ที่มีนํ้าหนักมาก สวนใหญความเชื่อจะเปนสิ่ง

ที่มีเหตุผลที่ถาวรแตอาจจะมีหรือไมมีความสําคัญก็ได  

  2.  ความคิดเห็น (Opinions) คือความโนมเอียงที่ไมไดอยูบนพื้นฐานของความแนนอน 

ความคิดเห็น มักจะเกี่ยวของกับคําถามในปจจุบันและงายที่จะเปลี่ยนแปลง  

  3.  ความรูสึก (Feelings) คือความโนมเอียงซึ่งมีพื้นฐานมาจากอารมณโดยธรรมชาติ  

  4.  ความโอนเอียง (Inclination) คือรูปแบบบางสวนของทัศนคติเมื่อผูบริโภคอยูในภาวะ

ที่ตัดสินใจไมได  

  5.  ความมีอคติ (Bias) คือความเชื่อทางจิตใจที่ทําใหเกิดอคติหรือความเสียหายใน

ทางตรงขามกับขอเท็จจริงที่มีอยู  
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 ความสัมพันธของทัศนคติและพฤติกรรม  
  อดุลย จาตุรงคกุล (2544: 202) พฤติกรรมผูบริโภคสวนใหญจะสอดคลองกับทัศนคติของ

บุคคลคนนั้น โดยทั่วไปผูบริโภคกอปฏิกิริยาตางๆ ตามความโนมเอียงของเขา ทัศนคติเหลานี้ไดใหแนวทาง

แกการตัดสินใจประเภทตางๆ ซึ่งผูบริโภคจะตองการทําและดําเนินวิธีการตามประเภทของการตัดสินใจนี้ 

ผูบริโภคซึ่งมีทัศนคติของความตระหนี่ยอมจะใชจายนอยและประหยัด ผูบริโภคจะชอบพอคาที่เสนอ

ส่ิงจูงใจใหซื้อที่สอดคลองกับทัศนคติหลักสวนตัวของเขาแมความจริงจะไมปรากฎเชนนั้นก็ตาม ทั้งนี้

มิไดหมายความวาทัศนคติเปนเครื่องชี้พฤติกรรมของผูบริโภคโดยไมผิดเลยบางโอกาสผูบริโภคอาจ

ตัดสินใจซื้อโดยขัดกับทัศนคติที่เคยมีมาก็ไดโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีส่ิงจูงใจที่จะกอใหเกดิความแตกตาง

ดังกลาว เชน ราคา พนักงานขาย ความมีสินคามาก ความตองการลองของใหม เปนตน  

  พฤติกรรมของมนุษยเกิดจากทัศนคติ มีข้ันตอนดังนี้  

  ก. K = Knowledge เปนการเกิดความรูเชน ทราบใหมวาสินคาตัวนี้ขายที่ใด ภาพยนตร

เร่ืองนี้ฉายที่ใด เมื่อเราทราบแลว ขั้นตอไปของพฤติกรรมคือ  

  ข. A = Attitude เปนการเกิดทัศนคติ เมื่อเกิดความรูในขั้นตอมาจะเกิดความรูสึกชอบ

หรือไมชอบ ทราบแลวชอบหรือไม ซึ่งความรู (Knowledge) และทัศนคติ (Attitude) จะสงผลไปที่การ

กระทํา (Practice)  

  ค. P = Practice เปนการเกิดทัศนคติหลังจากที่เกิดความรูและทัศนคติแลว ผูบริโภคก็จะ

ประเมินทัศนคติโดยการถามคําถามหรือการลงความเห็นจากพฤติกรรมกระบวนการของผูบริโภคมี

ทัศนคติดานบวกตอผลิตภัณฑนั้น ส่ิงนี้แสดงขอเสนอวาความเปนสากลทั้งหมดของพฤติกรรมผูบริโภค

จะสอดคลองกับการซื้อ การเสนอแนะกับบุคคลอื่น การจัดลําดับการประเมินผลความเชื่อถือและความ

ตั้งใจที่สัมพันธกับทัศนคติ  
 การวัดทัศนคติ  
  การวัดทัศนคติเปนสิ่งที่มีความสําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิต 

เพราะการรูถึงทัศนคติของบุคคลหรือกลุมคนที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง วาเปนไปในทิศทาง

ใดยอมจะทําใหผูที่เกี่ยวของสามารถทํานายพฤติกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นไดของบุคคลนั้นได และสามารถ

วางแผนดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งกับบุคคลหรือกลุมคนนั้นไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพบุญ 

  บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2534: 130) กลาววาทัศนคติมีเทคนิควิธีการหลายวิธีซึ่ง

แตกตางกันออกไปอันไดแก  
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  1.  การวัดทัศนคติโดยใชชวงปรากฎเทากัน (Equal Appearing Interval) วิธีการนี้สรางขึ้น

โดยเธอรัสโตน (Thurastone) มีขั้นตอนในการสรางดังนี้ คือ ขั้นแรกตองทําการสรางขอความที่แทน

ความรูสึกของกลุมบุคคลใหไดขอความมากที่สุดเทาที่จะมากไดเพื่อนําไปใหตุลาการพิจารณาใหเห็น 

ตอขอความที่สรางขึ้นมา โดยเรียงลําดับความเห็นดวยมากที่สุดไปจนถึงเห็นตัวอยางมาก จํานวน 11 ลําดับ

แลวนํามาหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธซึ่งสัมประสิทธิ์สหพันธนี้ไดจากการใหระดับขอความตางๆ 

ทั้งหมดจากคณะตุลาการ  

  2.  การวัดทัศนคติโดยใชวิธีการลิเคิรท (Likert Method of Sumated Ratings) วิธีการนี้

สรางขึ้นโดยเรอนิส ลิเคิรท (Renis Likert) โดยการสรางขอความ (Attitude Statements) ขึ้นหลายๆ

ขอความใหครอบคลุมหัวขอที่จะศึกษา การตอบแบบสอบถามนี้มีใหเลือก 5 ขอ คือ 1)เห็นดวยอยางมาก 

2)เห็นดวย 3)ไมแนใจ 4)ไมเห็นดวย 5)ไมเห็นดวยอยางมาก การใหคะแนนนั้นขึ้นอยูกับชนิดของขอความ

วาเปนทางบวกหรือทางลบ การใหคะแนนอาจใหตั้งแต 0 ถึง 4 หรือจาก 1 ถึง 5 การตีความหมายของ

คะแนนไมแตกตางกัน  

  3.  การวัดทัศนคติโดยวิธีวิเคราะหสเกล (Scalergram Analysis) วิธีวิเคราะหสเกลนี้เปน

วิธีการที่อธิบายถึงขบวนการในการประเมินผลกลุมของขอความกลุมหนึ่งๆ วาเปนไปตามขอจํากัดหรือ

ครบถวนตามลักษณะที่ถูกตองในการสรางสเกลโดยวิธีของกัทแมน (Guttman) หรือไมเทานั้น ตาม

ความคิดเห็นกัทแมน (Guttman) เชื่อวาในสเกลสําหรับวัดทัศนคติควรเลือกขอความจํานวนเล็กนอย 

(4-6 ขอความ) โดยเลือกจากขอความหลายๆ ขอความ ซึ่งเปนตัวแทนของประชากรทั้งหมด  

  4.  การวัดทัศนคติโดยวิธีจําแนกความหมาย (Semantic Differential) เปนการศึกษา

เกี่ยวกับความคิดรวบยอด เปนการศึกษาถึงความหมายของสิ่งตางๆ ตามความคิดเห็นของกลุมที่เราศึกษา

โดยทั่วไปสเกลแบบเทคนิคความหมายจําแนกจะประกอบดวยขอใหเลือก 7 ขอ จะใหกลุมบุคคลที่จะ

ศึกษาประเมินคาเกี่ยวกับส่ิงใดสิ่งหนึ่ง สเกลนี้ใหผูตอบประเมินคามากนอย เชน ดี - เลว, ชา-เร็ว, 

สะอาด-สกปรก เปนตน โดยการประเมินนั้นจะใชคําคุณศัพทซึ่งตรงกันขามกัน ดังตัวอยางที่กลาวมา

และลําดับขอความมากนอย จากดานหนึ่งไปสูอีกดานหนึ่งทั้งหมด 7 อันดับ   
 ประโยชนของการวัดทัศนคติ  
  ทัศนคติมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษย การรูถึงทัศนคติของบุคคลหรือกลุม

คนที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งวาเปนไปในทิศทางใด ยอมจะทําใหผูเกี่ยวของสามารถวางแผนและดําเนินการ

อยางใดอยางหนึ่งกับบุคคลหรือกลุมคนนั้นไดอยางถูกตองภิรมย เจริญผล (2538: 168) ไดกลาวถึง

ประโยชนของการวัดทัศนคติ ซึ่งสรุปไดดังนี้  
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  1.  วัดเพื่อทํานายพฤติกรรม ทัศนคติของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ยอมเปนเครื่องแสดง

ใหเห็นวาบุคคลนั้นมีทัศนคติตอส่ิงนั้นไปในทางที่ดีหรือไมดี มากหรือนอยเพียงใด ซึ่งทัศนคติของบุคคลนี้

เองจะเปนเครื่องมือทํานายวาบุคคลนั้นจะมีการกระทําตอส่ิงนั้นไปในทํานองใด นอกจากนี้ยังเปนแนวทาง

ใหผูอ่ืนปฏิบัติตอบุคคลนั้นไดอยางถูกตอง และอาจเปนแนวทางใหผูอ่ืนสามารถควบคุมพฤติกรรมของ

บุคคลนั้นไดดวย  

  2.  วัดเพื่อหาทางปองกัน การที่บุคคลจะมีทัศนคติตอสิ่งใดนั้นเปนสิทธิของแตละบุคล 

แตการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข บุคคลในสังคมนั้นควรจะมีทัศนคติตอสิ่งตางๆ คลายคลึงกัน 

ซึ่งจะทําใหเกิดความรวมมือรวมใจกัน และไมเกิดความแตกแยกขึ้นในสังคม  

  3.  วัดเพื่อหาทางแกไข การวัดทัศนคติจะทําใหทราบวา บุคคลมีทัศนคติตอส่ิงหนึ่งไปใน

ทิศทางใด ดีหรือไมดี เหมาะสมหรือไมเหมาะสม ดังนั้น การรูถึงทัศนคติของบุคคลหนึ่งจะชวยใหเรา

สามารถวางแผนและดําเนินการแกไขลักษณะที่ไมเหมาะสมของบุคคลนั้นได  

  4.  วัดเพื่อใหเขาใจสาเหตุและผล ทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ เปรียบเสมือนเปน

สาเหตุภายในที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมไปไดตางๆ กัน ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากสิ่งแวดลอมหรือ

สาเหตุภายนอกดวยสวนหนึ่ง  

 โดยสรุป จากทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติที่ไดกลาวไปขางตนนั้น ผูวิจัยไดนําทฤษฎีและแนวคิด

ดังกลาวมาใชในการศึกษาทัศนคติของผูหางานที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 

เพื่อวิเคราะหถึงพฤติกรรมการใชเว็บไซตในดานการหางานและสมัครงานออนไลนวาเปนอยางไร มาใช

ในการออกแบบกรอบแนวความคิด และใชเปนขอมูลในการออกแบบสอบถาม 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
  ปริญ ลักษิตานนท (2536: 27) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควา เปนการกระทํา

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาและการใชผลิตภัณฑ ทั้งนี้ หมายรวมถึง

กระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นกอน และมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทํา 

  อดุลย จาตุรงคกุล (2539: 5) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคไววา เปนปฏิกิริยา

ของบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับ การใชสินคา และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการ

ตัดสินใจซึ่งเกิดกอน และเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ เหลานั้น 
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  ชิฟแมน และ การนุค (Schiffman; & Kanuk. 1994: 7) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค คือ

พฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการคนหา (Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช (Using) การประเมินผล

(Evaluating) การใชจาย (Disposing) ในผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการ

ของเขาได 

  จากความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคที่กลาวมาขางตน พอจะสรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค

หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกของบุคคล ไมวาจะเปนการเลือกสรร การซื้อ การใช อันเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑและบริการ ซึ่งผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการและความปรารถนาตางๆ 

ใหไดรับความพอใจ 
 ปจจัยภายนอกและปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 
  ปจจัยภายใน (ปจจัยดานจิตวิทยา) ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค (Internal factors 

(Psychological) Influencing consumer behavior) ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological factor) 

เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาของบุคคลจะไดรับอิทธิพล

จากปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและการใช

สินคาปจจัยภายในประกอบดวย (1) การจูงใจ (2) การรับรู (3) การเรียนรู (4) ความเชื่อถือ (5) ทัศนคติ 

(6) บคุลิกภาพ (7) แนวคิดของตนเอง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.  การจูงใจ (Motivation) เปนสภาพจิตใจภายในของบุคคล ซึ่งผลักดันใหเกิดพฤติกรรม

เพื่อใหบรรลุเปาหมาย (Solomon. 2002: 530) การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แตอาจจะถูกกระทบ 

จากปจจัยภายนอก เชน วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม หรือส่ิงกระตุนที่นักการตลาดใชเครือ่งมอืทางการ ตลาด

เพื่อกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการ 

  2.  การรับรู (Perception) เปนขั้นตอนที่บุคคลมีการรับรู (Receive) จัดระเบียบ (Organize) 

หรือการกําหนด (Assign) ความหมายของสิ่งกระตุน โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้งหา (Etzel, Walker; 

& Stanton. 2001: G-9) หรือเปนกระบวนการที่แตละบุคคลเลือกสรร (Select) จัดระเบียบ (Organize) 

และตีความ (Interpret) เกี่ยวกับส่ิงกระตุน (Stimulus) เพื่อใหเกิดความหมายที่สอดคลองกนั (Schiffman; 

& Kanuk.  2000: G-9) หรือหมายถึงกระบวนการความเขาใจ (การเปดรับ) ของบุคคลที่มีตอโลกที่เขา

อาศัยอยู 

  3. การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผูบริโภค ซึ่งเกิดจาก

การเรียนรูและประสบการณ (Etzel, Walker; & Stanton. 2001: G-6) หรือหมายถึง ข้ันตอนซึ่งบุคคล

ไดนําความรูและประสบการณไปใชในการตัดสินใจซื้อสินคา และพฤติกรรมการบริโภค (Schiffman; & 

Kanuk. 2000: G-7) หรือหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมหรือความโนมเอียงของพฤติกรรมจาก

ประสบการณที่ผานมาการเรียนรูของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดรับส่ิงกระตุน (Stimulus) และจะเกิด
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การตอบสนอง (Response) ซึ่งก็คือ ทฤษฎีส่ิงกระตุน-การตอบสนอง (Stimulus-Response (SR) 

Theory) นักการตลาดไดประยุกตใชทฤษฎีนี้ดวยการโฆษณาซ้ําแลวซ้ําอีกหรือจัดการสงเสริมการขาย 

(ถือวาเปนสิ่งกระตุน) เพื่อทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อและใชสินคาเปนประจํา (เปนการตอบสนอง) การเรียนรู

เกิดจากอิทธิพลหลายอยาง เชน ทัศนคติ ความเชื่อถือ และประสบการณในอดีต อยางไรก็ตามสิ่งกระตุน

ที่มีอิทธิพลและทําใหเกิดการเรียนรูไดนั้นจะตองมีคุณคาในสายตาของลูกคา ตัวอยางการจัดกิจกรรม

สงเสริมการขายในรูปการแจกของตัวอยางจะมีอิทธิพลทําใหเกิดการเรียนรู ซึ่งการใหผูบริโภคไดทดลอง

ใชสินคาจะดีกวาการแถม เพราะการแถมนั้นลูกคาตองเสียเงินเพื่อซื้อสินคา ถาลูกคาไมซื้อสินคาก็จะ

ไมเกิดการทดลองใชสินคาที่แถม 

  4. ความเชื่อถือ (Beliefs) หมายถึง ความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับส่ิงใดสิ่งหนึ่ง (Kotler.  

2003: 198) หรือเปนความคิดที่บุคคลยึดถือในใจเกี่ยวกับส่ิงใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปนผลมาจากประสบการณ

ในอดีต และมีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

  5. ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจของบุคคล

ความรูสึกดานอารมณและแนวโนมการปฏิบัติที่มีผลตอความคิดหรือส่ิงใดสิ่งหนึ่ง (Kotler. 2003: 199) 

หรือหมายถึง แนวโนมของการเรียนรูที่จะตอบสนองตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือความคิดที่มีลักษณะแสดง

ความพอใจหรือไมพอใจ (Etzel, Walker; & Stanton. 2001: G-1) ทัศนคติเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความเชื่อ 

ในขณะเดียวกันความเชื่อก็มีอิทธิพลตอทัศนคติ ทัศนคติของผูบริโภคกับการตัดสินใจซื้อจะมีความสัมพันธกัน 

การเกิดของทัศนคตินั้นเกิดจากขอมูลที่แตละคนไดรับ กลาวคือ เกิดจากประสบการณที่เรียนรูในอดีต

เกี่ยวกับสินคา หรือความนึกคิดของบุคคล และเกิดจากความสัมพันธที่มีตอกลุมอางอิงเชน พอ แม 

เพื่อน บุคคลชั้นนําในสังคม เปนตน ถานักการตลาดตองการใหผูบริโภคซื้อสินคาของเขานักการตลาด

มีทางเลือกคือ (1) สรางทัศนคติของผูบริโภคใหสอดคลองกับสินคาของธุรกิจ (2) พิจารณาวาทัศนคติ

ของผูบริโภคเปนอยางไร แลวจึงพัฒนาสินคาใหสอดคลองกับทัศนคติของผูบริโภคโดยทั่วไปการพฒันา

สินคาใหสอดคลองกับทัศนคติทําไดงายกวาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบริโภคใหเกิดความตองการ

ในสินคา เพราะตองใชเวลานานและใชเครื่องมือในการติดตอส่ือสารจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

ของบุคคลได 

  6. บุคลิกภาพ (Personality) และทฤษฎีการจูงใจของฟรอยด (Freud's Theory of 

motivation) บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะดานจิตวิทยาที่แตกตางกันของบุคคล 

ซึ่งนําไปสูการตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่มีแนวโนมคงที่ และสอดคลองกัน (Blackwell, Minicard; 

& Engel. 2001: 547) บุคลิกภาพสามารถใชเปนตัวแปรในการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือก

ตราสินคาได 
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  7. แนวคิดของตนเอง (Self concept) เปนความรูสึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เปนสิ่ง

ประทับใจของบุคคล ซึ่งจะกําหนดลักษณะของบุคคลนั้น (Blackwell, Minicard; & Engel.  2001: 548) 

แตละบุคคลจะมีบุคลิกสวนตัวหรือแนวคิดของตนเองซึ่งจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อนักการตลาด

จําเปนตองศึกษาหลักเกณฑการตัดสินใจซื้อ ซึ่งไดแก ปจจัยภายนอก อันเปนผลมาจากปจจัยดาน

วัฒนธรรมและสังคม ปจจัยดานจิตวิทยาซึ่งถือวาเปนปจจัยภายใน รวมทั้งปจจัยสวนบุคคล ปจจัย

เหลานี้มีประโยชนตอการพิจารณาลักษณะความสนใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑ โดยจะนําไปปรับปรุง

ผลิตภัณฑ การตัดสินใจดานราคา การจัดชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด เพื่อสราง

ใหผูบริโภคเกิดทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑและบริษัท 

 จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคขางตน ผูวิจัยไดนําแนวคิดและ

ทฤษฎีโมเดลพฤติกรรมผูบริโภคมาใชวัดพฤติกรรมของผูหางานในการใชบริการเว็บไซตที่ใหบริการ 

หางานและสมัครงานออนไลน เพื่อนําขอมูลที่ไดนั้นนํามาวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางทัศนคติกับ 

พฤติกรรมการใชบริการเว็บไซตของผูหางานที่อยูในกรุงเทพมหานคร 

 

3. แนวคิดเก่ียวกับการสมัครงานทางอินเตอรเน็ต 
 ความเปนมา 
  การกลาวถึงการสมัครงานทางอินเตอรเน็ตปรากฏครั้งแรก ในบทความชวงกลางทศวรรษ

ที่ 1980 และมีการกลาวถึงมากขึ้นในวารสารทางการจัดการทรัพยากรมนุษย ในชวงทศวรรษตอมา 

และกลางทศวรรษที่ 1990 เมื่อองคการทางสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยเริ่มใชอินเตอรเน็ตกันอยาง 

แพรหลาย หลังจากนั้นอุตสาหกรรมทางดานการสมัครงานทางอินเตอรเน็ตมีการพัฒนา และมีการ ประเมิน

ความเติบโตในยุโรป พบวา รายไดทางดานธุรกิจดังกลาวมีตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นจากมากกวา 30 ลานดอลลาร 

ในป 1999 เพิ่มเปน 3.8 ลานลานดอลลาร ในป 2005 (Talor. 2001; citing Galanaki. 2002) 
 ความหมาย 
  นราวุธ พลับประสิทธ (2544) ใหความหมายการสมัครงานออนไลน หรือการสมัครงาน

ทางอินเตอรเน็ต คือ การที่นายจางหรือผูที่ตองการรับสมัครพนักงาน ซึ่งอาจจะเปนบริษัท หาง ราน 

หรือหนวยงานตางๆ ลงประกาศสมัครงานผานทางเว็บไซตที่เปนสื่อกลางในการรับสมัครงานเมื่อมีผู 

ตองการหางานทําหรือตองการที่เปลี่ยนงาน ก็สามารถเขามาหาขอมูลหรือหาประกาศรับสมัครงาน ได

จากเว็ปไซตเหลานั้น  
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  อริชัย อรรคอุดม (2545) ใหความหมายการสมัครงานทางอินเตอรเน็ต หมายถึง การเขา

ไปใชบริการของเว็ปไซตที่มีบริการจัดหางานโดยเฉพาะ ทั้งของไทย และตางประเทศ โดยมีพฤติกรรม

การคนหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตําแหนงงาน ระเบียบการรับสมัคร รายละเอียด ตางๆ เกี่ยวกับบริษัท 

และคุณสมบัติตางๆ รวมถึงการสมัครงานโดยผานทางเว็บไซตเหลานั้น 

  ปริยานุช วุฒิ (2549: 4) ไดใหความหมายการสมัครงานทางอินเตอรเน็ต หมายถึง การใช

อินเตอรเน็ตในการกรอกขอมูล หรือ ฝากประวัติของบัณฑิตไวในฐานขอมูล ของทางเว็บไซต สมัครงาน 

เพื่อใหนายจางหรือผูที่ตองการรับสมัครพนักงาน สามารถเขามาคนหาบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสม

กับตําแหนงงานตามที่บริษัทตองการ 

  ดังนั้น การสมัครงานทางอินเตอรเน็ต หมายถึง การใชอินเตอรเน็ต เพื่อแสวงหาขอมูล 

ขาวสารของตําแหนงงานและขอมูลของบริษัทที่ตองการสมัคร โดยการใชบริการตางๆ ของเว็บไซต 

ใหบริการหางานและสมัครงานทางอินเตอรเน็ต เชน การกรอกประวัติสมัครงาน การฝากเรซูเม (Resume) 

การดูขอมูลตําแหนงงานใหม และการใชบริการอื่นๆ ภายในเว็บไซตสมัครงาน เปนตน 
 ประเภทของการใชบริการการสมัครงานทางอินเตอรเน็ต 
  การใชบริการการสมัครงานทางอินเตอรเน็ตสามารถจําแนกได 2 ลักษณะ (นราวุธ 

พลับประสิทธ.  2544) คือ 

  1. คนหางาน (Employee seek Employer) กลาวคือ บริษัทผูรับสมัครจะตองลงประกาศ 

การรับสมัครงานของตนไวในเว็บไซตสมัครงานตางๆ แลวผูหางานจะตองใชบริการคนหางาน ภายใน

เว็บไซตเหลานั้น เมื่อคนหาพบงานที่นาสนใจและผูหางานมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานนั้นๆ แลวก็

สามารถติดตอไปยังบริษํทที่รับสมัครงานในตําแหนงนั้นๆ ไดตามวิธีการติดตอที่บริษัทได ประกาศไว 

  2. งานหาคน (Employer seek Employee) การหางานลักษณะนี้จะตรงกันขามกับ

ลักษณะแรก กลาวคือ ผูหางานจะตองลงประกาศความประสงคของตนที่จะทํางาน รวมทั้งลงทะเบียน

แจงขอมูลประวัติ (resume) ของตน ลงในเว็บไซตสมัครงานตางๆ แลวบริษัทที่ตองการรับสมัครก็จะ 

คนหาบุคคลที่เหมาะสมกับตําแหนงงานเอง 
 ประเภทของเว็บไซตที่ใหบริการดานการสมัครงานทางอินเตอรเน็ต 
  Chartered Institute of Personal and Development (Galanaki. 2002; citing Chartered 

Institute of Personal and Development. 1999) ไดแบงประเภทของอินเตอรเน็ตที่ใชเปนตัวกลางใน

การสมัครงาน คือ 

  1. การใชอินเตอรเน็ตขององคการโดยเพิ่มหนา (Pages) การสมัครงานขึ้น ซึ่งเปนการทาํ

ที่ธรรมดาในปจจุบัน ในประเทศไทยมีเว็บไซตประเภทนี้จํานวนมาก เชน บริษัท วิริยะประกันภัย 

(www.geocities.com/hrviriyah) กองทัพอากาศ (www.rtafperson.vom) เปนตน 
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  2. การใชเว็บไซต บริษัทจัดหางานซึ่งในภาษาอังกฤษมีหลายคําที่มีความหมายคลายกนั

คือ online recruiters, job portals, online job boards หรือ job agencies ซึ่งการสมัครงานวิธีนี้    

เปนสื่อกลางในการติดตอระหวางบริษัทกับผูสมัคร และผูสมัครหางานในหลายลักษณะดวยกัน เชน 

หาตามพื้นที่ หรือลักษณะงาน เปนตน สําหรับเว็บไซตในประเภทนี้ ไดแก www.jobdbs.com, 

www.jobtopgun.com เปนตน 

  3. การใชเว็บไซตของสื่อ ซึ่งเสมือนกับการประกาศหาตําแหนงงานในหนังสือพิมพแต

วิธีการนี้ใชการประกาศตําแหนงงานในเว็บไซตของหนังสือพิมพ เชน หนังสือพิมพเนชั่น (www.nationejob.com), 

หนังสือพิมพบางกอกโพสต (www.bangkokpostjobs.com) และหนังสือ พิมพมติชน (www.matichon.co.th) 

เปนตน 
 บริการที่มีอยูในเว็บไซตรับสมัครงานออนไลน 
  นราวุธ พลับประสิทธิ์ (2544) ไดสรุปบริการในรูปแบบตางๆ ที่มีอยูในเว็บไซตรับสมัครงาน 

ไว 4 ประเภท ดังนี้ 

  1. บริการ Job Search เปนบริการคนหาตําแหนงงานที่ผูหางานสนใจ โดยระบุเงื่อนไข

ในการคาหา เชน เลือกงานที่เกี่ยวกับบัญชี หรือเลือกงานที่อยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือ

เลือกงานที่ใหอัตราเงินเดือนอยูระหวาง 10,000 – 15,000 บาท เปนตน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับนโยบายของแตละ

เว็บไซตที่ใหบริการรับสมัครงาน วาจะอนุญาตใหผูหางานระบุเงื่อนไขอะไรไดบาง 

  2. บริการ Job Alert เปนบริการแจงเตือนเมื่อมีงานที่ผูหางานสนใจ ซึ่งบริการนี้อาจจะมี

เฉพาะบางเว็บไซตเทานั้นที่ใหบริการ แตก็ถือวาเปนบริการที่ไดรับความนิยมอยางมาก เนื่องจากผูหางาน

ไมตองเสียเวลาไปคนหางานที่ตนเองตองการบอยๆ เพียงแตลงทะเบียนขอรับบริการนี้ เทานั้น โดยระบุ

เงื่อนไขตางๆ เชน ตําแหนงงานที่ตนเองสนใจ ฯลฯ หากมีงานที่ตรงกับคุณสมบัติหรือเงื่อนไขที่แจงไว

ทางเว็บไซตก็จะสงอีเมลมาบอกผูหางานทันที ดังนั้น ผูหางานที่ใชบริการนี้จึงตองมีอีกเมลแอดเดรส

เปนของตนเองดวย 

  3. บริการ Post Resume เปนบริการที่เว็บไซตสมัครงาน อนุญาตใหผูหางานบันทึกขอมูล

สวนตัวของตนไวในฐานขอมูล (database) ของทางเว็บไซต ซึ่งขอมูลนั้นจะเปดเผยใหบริษัทที่ตองการ

รับสมัครงานสามารถเรียกดูได ถาหากคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทตองการก็จะไดรับการติดตอกลับ  

เพื่อนัดหมายใหไปทดสอบความสามารถหรือสอบสัมภาษณตอไป โดยปกติบริการนี้จะจํากัดเวลาหรือ

กําหนดอายุในการจัดเก็บขอมูล ซึ่งอาจจะเปน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับนโยบายของ 

แตละเว็บไซตเปนหลัก หากพนกําหนดแลวขอมูลนั้นก็จะถูกลบออกจากฐานขอมูลของเว็บไซต 
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  4. บริการขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการสมัครงาน เปนบริการที่เว็บไซตสมัครงานสวนใหญมี

อยูแลว ไมวาจะเปนขาวสารการรับสมัครงาน เทคนิคการสมัครงาน เทคนิคการสอบสัมภาษณ บทสัมภาษณ

หรือขอแนะนําของผูที่ประสบความสําเร็จในหนาที่การงานเกี่ยวกับการสมัครงาน กฏหมายแรงงาน ฯลฯ 
 ขอดีของการสมัครงานทางอินเตอรเน็ต 
  ปจจุบันการสมัครงานทางอินเตอรเน็ตไดรับความนิยมเปนอยางมาก เนื่องจากมีขอดี

หลายประการ (โสภาภรณ สุขภิรมย; และอวยพร โกมลวิจิตรกุล.  2547) ดังกลาวตอไปนี้ 

1. ลดความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง 
   เนื่องจากการสมัครงานออนไลนไมจําเปนตองเดินทางไปสมัครงานดวยตนเอง จึงไม

ตองเผชิญกับปญหามากมายที่ทําใหรูสึกเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจ เชน การจราจรติดขัด มลภาวะ

เปนพิษ เปนตน ซึ่งปญหาเหลานี้ นอกจากจะทําใหเรารูสึกเหน็ดเหนื่อยการ หงุดหงิดใจแลว ยังสงผล

กระทบไปถึงสุขภาพจิตที่ตองเสียไปอีกดวย 

  2. ประหยัดคาใชจาย 

   การสมัครงานทางอินเตอรเน็ตสามารถชวยใหเราสามารถประหยัดคาใชจายตางๆ ได

หลายอยางดวยกัน ดังนี้  

   2.1 ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง เชน คารถโดยสาร คาน้ํามันรถสวนตัว  เปนตน 

   2.2 ประหยัดคาใชจายในดานเอกสาร เชน คาถายสําเนา คาถายรูป คาสงไปรษณีย 

เปนตน 

   2.3 ประหยัดคาใชจายในการแตงตัว เชน คาเสื้อผา คาเครื่องสําอางค เปนตน 

   2.4  ประหยัดคาใชจายในการติดตาม และคนหาตําแหนงงานวาง เชน คาหนังสือพิมพ

หรือส่ือตางๆ ที่มีการประกาศรับสมัครงาน 

  3. ตําแหนงงานมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ 

   โดยปกติทางเว็บไซตมักจะปรับปรุงขอมูล ทั้งที่เกี่ยวกับตําแหนงงานและขอมูลอ่ืนๆ 

อยูเปนระยะ เพื่อใหผูที่เขามาใหบริการไดรับขอมูลขาวสารที่ทันสมัยอยูตลอดเวลา ดังนั้นผูสมัครงาน

จึงมั่นใจไดวาตําแหนงงานที่ทางบริษัทตางๆ ไดเขามาใชบริการลงประกาศรับสมัครงานกับทางเว็บไซต

ไว เปนตําแหนงงานที่ยังตองการรับคนเขาทํางาน ซึ่งจะตางจากตําแหนงงานที่ลงประกาศตามหนังสือ

รับสมัครงานทั่วไป โดยตําแหนางงานสวนใหญมักไมมีการปรับขอมูลใหม ซึ่งทําใหผูสมัครหลายคน

ตองเสียทั้งเวลา และคาใชจายตางๆ ไป 
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  4. ชวยประหยัดเวลาในการสมัครงาน 

   เนื่องจากการสมัครงานทางอินเตอรเน็ตนั้น ผูสมัครไมจําเปนตองเดินทางไปสมัคร

งานตามที่ตางๆ ดวยตัวเอง จึงทําใหการสมัครงานในรูปแบบนี้มีความสะดวกรวดเร็วกวาการสมัครงาน

ในรูปแบบอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถสมัครงานไดหลายตําแหนงภายในเวลารวดเร็วอีกดวย ซึ่งชวยใหผูหา

งานประหยัดเวลาในการสมัครงานได 

  5. มีตําแหนงงานใหคนหาเปนจํานวนมาก 

   ขอดีของการสมัครงานทางอินเตอรเน็ตอีกประการหนึ่ง คือ มีตําแหนางงานใหเลือก

คนหาเปนจํานวนมากจากหลายบริษัท และจากหลายสาขาอาชีพ จึงชวยใหผูสมัครงานสามารถคนหา

ตําแหนงงานวาง ไดตรงกับความสามารถและคุณสมบัติที่มีอยูอยางรวดเร็ว 

  6. โอกาสที่บริษัทเรียกตัวไปสัมภาษณสูง 

   ขอดีของการสมัครงานทางอินเตอรเน็ตชวยใหผูสมัครงานสามารถสมัครงานไดหลาย

บริษัทภายในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้จากสมัครงานทางอินเตอรเน็ตยังทําใหผูวาจางเห็นวาผูสมัคร

งานเปนคนทันสมัยสามารถใชเทคโนโลยีได สงผลใหโอกาสที่จะมีบริษัทเรียกตัวไปสัมภาษณมีความ

เปนไปไดสูง 

  7. มีขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการสมัครงาน 

   ภายในเว็บไซต ที่เปดใหบริการสมัครงานทางอินเตอรเน็ตยังมีขอมูลนารูเกี่ยวกับ          

การสมัครงาน เชน การเตรียมตัวกอนไปสัมภาษณ การวางตัว การแตงกาย การกรอกใบสมัครงาน  

การเขียนประวัติ และอ่ืนๆ ที่เปนประโยชนตอการสมัครงานใหแกผูที่เขามาใชบริการอีกดวย 

  8. ประหยัดเวลาในการกรอกใบสมัครงาน 

   ขอดีอีกประการหนึ่งของการสมัครงานผานทางอินเตอรเน็ต คือ ผูสมัครประหยัดเวลา

ในการกรอกขอมูลสวนตัว โดยสามารถกรอกลงไปในแบบฟอรมที่ทางเว็บไซตจัดเตรียมไวให จากนั้น

ทางเว็บไซตจะจัดการนําขอมูลเหลานั้นไปสรางประวัติผูสมัคร ใหแกผูสมัครโดยอัตโนมัติ นอกจากนั้น

ประวัติผูสมัครที่สรางขึ้นก็สามารถฝากไวกับเว็บไซตสมัครงาน และสามารถเรียกขอมูลนําไปใชงานได

ทันที สําหรับในสวนของจดหมายสมัครงานโดยสวนใหญ ทางเว็บไซตจะสรางจดหมายสมัครงานที่มี

เนื้อหาสั้น กระชับ และไดใจความ ซึ่งรายละเอยีดภายในจดหมายผูสมัครสามารถแกไขไดตามตองการ 
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4. ทัศนคติตอการสมัครงานทางอินเตอรเน็ต 
 ฟชเบียน และ อาจเซน (จิระวัฒน วงศสวัสดิวัฒน. 2536; Fishbein; & Ajzen. 1975) ใหคํา

จํากัดความของทัศนคติเปนความรูสึกที่บุคคลมีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง อาจดี หรือไมดี ชอบหรือไมชอบก็ได 

 ออสแคมป, เพตตี้ และ คาซิออพโป, เอียกลี และ ไชยเคน, เพตตี้ และ เอเกเนอร (สิทธิโชค 

วรานุสันติกูล. 2547; อางอิงจาก Oskamp. 1977; Petty; & Cacioppo. 1981. Eagly; & Chaiken. 1993; 

Petty; & Wegener. 1998) ใหความหมายของทัศนคติ หมายถึง ความรูสึก ความเชื่อ และแนวโนวของ

พฤติกรรมของบุคคลที่มีตอบุคคลหรือส่ิงของ หรือความคิดใดก็ตามในลักษณะของการประเมินคาและ

ความรูสึก ความเชื่อ และแนวโนมของพฤติกรรมนี้ตองคงอยูนานพอสมควร 

 เบม (ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 2543; อางอิงจาก Bem. 

1970) ไดใหคํานิยามทัศนคติ คือ ความชอบ และความไมชอบ ความโนมเอียงเขาไปหา และการหลีกหาง

จากสถานการณ วัตถุ บุคคล กลุมบุคคล หรือภาวะสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ  

 สรุปความหมายของทัศนคติ คือ ความรูสึก ความเชื่อ และแนวโนมเอียงของบุคคลที่มีตอ

บุคคล ส่ิงของ และสถานการณหนึ่งๆ 
 แหลงที่มีอิทธิพลตอทัศนคติ  
  โดยทั่วไปทัศนคติเกิดจากการเรียนรู แหลงที่ทําใหเกิดทัศนคติในที่นี้ประกอบดวย 3 แหลง 

(ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 2543) ดังนี้ 

  1.  ประสบการณสวนบุคคล (Personal – Experience) การที่เรามีประสบการณกับส่ิงใด

ส่ิงหนึ่งจะมีอิทธิพลตอทัศนคติของเรา 

  2.  อิทธิพลของบุคคลอื่น (The Influence of other People) มีปจจัยทางสังคม (Social 

Sources) หลายอยางที่มีอิทธิพลตอทัศนคติ ปจจัยเหลานี้คือ วัฒนธรรมครอบครัว (เชน พอ – แม), 

เพื่อนวัยเดียวกัน ส่ือมวลชน และสถาบันตางๆ 

  3.  ปฏิกิริยาทางอารมณ (Emotional Reactions) อารมณของบุคคลทําใหเกิดทัศนคติที่

ดีหรือไมดีตอส่ิงตางๆ  

  สําหรับแหลงที่ทําใหเกิดทัศนคติตอการสมัครงานทางอินเตอรเน็ตนั้น คือ ความรูสึกที่มี

ตอการสมัครงานทางอินเตอรเน็ต ซึ่งอาจชอบหรือไมชอบชองทางดังกลาวก็ได จากการทบทวนเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความชอบและการตัดสินใจใชอินเตอรเน็ตในการสมัครงานของผูใชพบวา 

คุณภาพของเว็บไซตจะเปนสิ่งที่สรางความนาดึงดูดทําใหเกิดความชื่นชอบแกผูสมัคร เชน รูปแบบทาง

เทคโนโลยี (Technical Format) รูปแบบการจัดองคประกอบ (Texture Format) โครงราง (Layout) 

และสีสัน (Coloring) กลาวคือ เว็บไซตสมัครงานตองมีโครงสรางหรือโครงรางที่ชัดเจนในหนาแรกของ

เว็บไซต ใชงานงาย ใชภาษาธรรมดาและกระชับ มีสีสันสะดุดตา รูปแบบอักษรมีความสรางสรรค และ
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มีรูปภาพที่ส่ือความประกอบ (Zusman; & Landis. 2002) ขณะที่ ธง และคนอื่นๆ (Tong; et al. 2005) 

มองวาคุณภาพของเว็บไซตเปนปจจัยสําคัญที่จะสรางความรูสึกที่ดี ตอการใชอินเตอรเน็ตในการสมัครงาน 

มีอยู 9 ประเด็น ไดแก (1) ความนาเชื่อถือของเว็บไซตในดานขอมูลการจางงาน (Reliability) (2) การ

ตอบสนองที่รวดเร็ว (Responsiveness) (3) ความยืดหยุน (Flexibility) กลาวคือ เว็บไซตมีทางเลือกใน

การใชบริการสมัครงานที่หลากหลาย (4) ความสะดวกการเขาใช (Ease of Navigation) (5) ประสิทธิภาพ 

(Efficiency) กลาวคือ เว็บไซตงายตอการใชงาน มีความเหมาะสมทางโครงสราง เปนตน (6) การรับรอง 

หรือความมั่นใจ (Assurance / Trust) (7) ความปลอดภัย หรือการเก็บความลับของขอมูลสมัครงาน 

(Security / Privacy) (8) การตกแตงเว็บไซต (Site Aesthetics) (9) ความยากงายในการใชที่เหมาะสม

กับผูสมัครแตละคน (Customization / Personalization) จากการทบทวนงานวิจัยขางตนจึงสามารถ

สรุปไดวา ทัศนคติตอการสมัครงานทางอินเตอรเน็ตทางบวกเกิดจากคุณภาพของเว็บไซตสมัครงาน ซึ่ง

ในการศึกษาครั้งนี้สามารถแยกองคประกอบที่มีอิทธิพลตอทัศนคติตอการสมัครงานทางอินเตอรเน็ตได

ดังนี้ 

  1.  ความสมบูรณ ชัดเจนของขอมูล เปนความรูสึกเชื่อเกี่ยวกับขอเท็จจริง และขอมูล

ภายในเว็บไซต วามีความละเอียด ความชัดเจน ความครบสมบูรณ รวมถึงความถูกตองของขอมูล

เกี่ยวกับการสมัครงาน รวมไปถึงเว็บไซตมรขอมูลที่สามารถติดตอกับผูวาจาง และปองกันการกรอก

ขอมูลเท็จทั้งตัวผูวาจาง และผูสมัครดวย 

  2.  ความรวดเร็วในการติดตอส่ือสาร เปนความรูสึกของผูสมัครตอดานการติดตอสื่อสาร

เกี่ยวกับกระบวนการสมัครงาน ระหวางผูวาจางเว็บไซต และตัวผูสมัครที่เปนไปอยางรวดเร็ว ทั้งในดาน

การคนหาตําแหนงงาน การกรอกใบสมัคร การสงเอกสารสมัครงาน และการเรียกตัวเพื่อสอบสัมภาษณ 

  3.  ทางเลือกที่หลากหลายในการใชบริการ เปนความรูสึกของผูสมัครตอลักษณะชองทางที่

ชวยใหผูสมัคร มีทางเลือกในการใชบริการสมัครงานภายในเว็บไซตอยางหลากหลาย เชน สามารถทราบ

ขอมูลตําแหนงงานทั่วประเทศ หลากหลายบริษัท หลากหลายอาชีพ และมีวิธีการคนหางานตามเงื่อนไข

ที่ตองการได 

  4.  ความสะดวกในการใช เปนความรูสึกของผูสมัครตอเว็บไซตสมัครงานที่มีระบบชวย

ใหผูสมัครสามารถใชบริการของเว็บไซตไดอยางไมยุงยาก ลําบาก หรือซับซอน รวมถึงสามารถเขาใช

บริการไดโดยไมจํากัดเวลา 

  5.  ความประหยัด และคาใชจายในการใช เปนความรูสึกของผูสมัครตอชองทางซึ่งมี

กระบวนการสมัครงานที่ชวยใหผูสมัครลดคาใชจาย ลดระยะเวลาการสมัครงาน และลดความเหนื่อย

ในการเดินทาง รวมถึงสรางความเทาเทียมกันของโอกาสระหวางผูสมัครที่อยูในพื้นที่แตกตางกัน 
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  6.  ความมั่นใจในการใช เปนความรูสึกมั่นใจของผูสมัครตอกระบวนการรับสมัครงาน

ทางอินเตอรเน็ต โดยเฉพาะการเก็บรักษาขอมูลสวนตัวของผูสมัครที่กรอกไวในเว็บไซตเพื่อสมัครทํางาน

เปนความลับ และไมใหเกิดความสูญหาย รวมถึงการสงขอมูลการสมัครงานไปยังบริษัทที่รับสมัคร

อยางครบถวนสมบูรณ 

  7.  ภาพลักษณของชองทางการสมัครงาน เปนความรูสึกที่มีตอทัศนะ และคานิยมของ

ผูสมัครในการสมัครงานทางอินเตอรเน็ตวามีความแตกตางจากชองทางอื่นอยางไร 

 

5. แนวคิดเรื่องการหาตําแหนงงานผานอินเตอรเน็ต 
 ปจจุบันสื่อการหางานที่ครบวงจรที่สุดก็คืออินเตอรเน็ต แตผูหางานจํานวนมากยังคงไมพอใจ

ในการหางานผานทางเว็บไซต จากการสํารวจสวนใหญ พบวาผูที่หางานสวนมากคิดวางานที่ประกาศ

รับสมัครในอินเตอรเน็ตนั้นยังเปนงานที่ไมดีเทาที่ควร และผูที่ฝากใบสมัครงาน ประวัติสวนตัวบนเว็บไซต

จํานวนกวารอยละ 45 ยังคงไมไดรับการตอบรับเขาทํางานหรือเรียกไปสัมภาษณแตอยางใด สวนงาน

ทางดานเทคโนโลยีก็ยังคงมีอยูแตไมมากเทากับเมื่อชวงที่บริษัทกําลังรุงเรืองใหมๆ หรือในชวงที่การหา

งานผานอินเตอรเน็ตเพิ่งเริ่ม ในขณะที่มีผูตองการทํางานในดานเทคโนโลยีถึงรอยละ 37 
 เว็บไซตหางาน 
  เร่ิมแรกนั้นการหางานผานอินเตอรเน็ตเปนไปในรูปแบบที่ผูหางานจะสรางเว็บไซตสวนตวั

ที่บรรจุรายละเอียดสวนตัวเอาไว แลวนําเว็บไซตนั้นไปไวใน “เสิรชเอ็นจิ้น (Search Engine)” หรือ

เครื่องมือสืบคนขอมูลบนอินเตอรเน็ตตางๆ โดยหวังวาผูวาจางจะบังเอิญสะดุดตากับเว็บไซตหรือ

คนหาเว็บไซตเจอ ซึ่งวิธีนี้เปนวิธีที่ไมไดผลลัพธที่ดี ดังนั้นตอมาวิธีการหางานผานอินเตอรเน็ตจงึเปลีย่น

มาเปนการฝากประวัติสวนตัว (Resume) ไวกับผูใหบริการอินเตอรเน็ตหรือไอเอสพเีกบ็ไวในเครือ่งแมขาย

ของบริษัทเพื่อผูวาจางจะสามารถเรียกดูไดจากเครื่องแมขายตัวนั้น หรืออีกวิธีหนึ่งคือผูหางานคนหา

เว็บไซตของบริษัทผูวาจางแลวติดตอกับบริษัทเองโดยตรง 

  ปจจุบันการหางานผานอินเตอรเน็ตอยูในรูปแบบที่มีเว็บไซตส่ือกลางเปดรับฝากประวัติ

สวนตัวเพื่อประกาศใหผูวาจางไดเลือกและปดประกาศตําแหนงงานที่วางใหผูสมัครไดเขามาเลอืก และ

ที่ยิ่งไปกวานั้นเว็บไซตหางานเริ่มที่จะกลายเปนเว็บไซตหางานแบบเฉพาะดานกันมากขึ้น 

  ในตางประเทศเว็บไซตที่ถูกจัดอันดับวาเปนเว็บไซตหางานที่มีผูเขาไปใชบริการมากที่สุด

คือ เว็บไซตมอนสเตอรดอตคอม (Monster.com) ซึ่งจากการศึกษาพบวากวารอยละ 61 ของผูหางาน

ผานอินเตอรเน็ตนั้นไดใชบริการของเว็บไซตนี้ อีกทั้งยังไดรับการจัดอันดับวาเปนเว็บไซตที่ใหความพึงพอใจ

ตอผูใขบริการมากที่สุด ไมวาจะเปนการสมัครงานที่มีขั้นตอนการดําเนินการที่เรียบงาย ไมซับซอน  

การจัดหมวดหมู และรายละเอียดของงานตางๆ ที่อํานวยความสะดวกสบายใหผูใชบริการ โดยไดมกีาร
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จัดลําดับถึงการบริการที่ทางเว็บไซตใหบริการกับลูกคาวาบริการใดเปนที่พึงพอใจมากที่สุด ผลปรากฎ

วารอยละ 64 พอใจที่ประวัติสวนตัวอิเล็กทรอนิกส ไดสงตอใหกับบริษัทผานทางอินเตอรเน็ต รองลงมา

คือการสมัครรับอีเมลเตือนวามีงานใหมที่เหมาะสมกับผูหางานเปนจํานวนรอยละ 63 และสุดทายคือ

การฝากประวัติสวนตัวไปที่เว็บใหบริการหางานเปนจํานวนรอยละ 43  

  สวนเว็บไซตอ่ืน  ๆที่ไดรับความนิยมเปนอันดับรองลงมาคือ ฮอทจอบสดอตคอม (Hotjobs.com)  

ซึ่งไดรับความนิยมรอยละ 30 รองลงมาคือ เว็บไซตจอบสดอทคอม (Jobs.com) รอยละ 25 เว็บไซต

เฮดฮันเตอรดอตคอม (Headhunter.com) ไดรับความนิยมคิดเปนรอยละ 20 และแคเรียสดอตยะฮู

ดอตคอม (Carrers.yahoo.com) รอยละ 15 
 การเลือกเว็บไซตหางาน 
  เนื่องจากการอินเตอรเน็ตเปนแหลงหางานที่กวางมากดังนั้นการหางานบนอินเตอรเน็ตผู

ที่ตองการหางานผานอินเตอรเน็ตจะตองจับทางใหถูกวาตองการสมัครงานทางดานไหนแลวจึงหา

เว็บไซตสมัครงานหรือหนาสมัครงานที่ตรงกับสาขาที่ตนเองตองการทํางาน เพื่อที่จะไมตองเสียเวลาใน

การคนหางานที่ตองการในทุกๆ เว็บไซต 

  ผูหางานควรเลือกเว็บไซตหางานใหตรงตามความตองการไวประมาณ 2-3 เว็บไซต โดย

เลือกใหตรงสาขางานที่ตองการมากที่สุด และลองหาดูจากโฆษณาวามีเว็บไซตใดบางที่มีชื่อเสียง ควร

เลือกเว็บไซตที่ใชงายและมีวิธีการสอนวิธีการใช มีซอฟตแวรชวยเหลือตางๆ อาทิเชน ชวยจับคูงานกับ

ประวัติผูสมัคร เปนตน 
 ตัวอยางเว็บไซตหางาน 
  1. จอบส ไพลอท ดอทคอม www.jobpilot.com กอต้ังในเมืองไทยเมื่อป 2540 โดยบริษัท 

จอบส แอนด แอดเวรทส เอเชีย Jobs & Adverts (Asia) Ltd. เปนเว็บไซตโฆษณาตําแหนงงาน เจาแรก

ที่มาตั้งเมืองไทยวางเปาหมายใชเมืองไทยเปนฐานขยายธุรกิจดานนี้ในเอเชีย เปนบริษัทลูกของบริษัท 

จอบส แอนด แอดเวรทส ในเยอรมันตั้งขึ้นตั้งแตป 2538 เร่ิมจากผูบริหารสามถึงสี่คน Jobs & Adverts 

ทําเว็บไซตที่เกี่ยวกับคนที่อยูในวัยทํางาน และตองการจะสมัครงานผานทางอินเตอรเน็ต มีบริษัทที่

ตองการรับพนักงานระดับหัวหนาจนถึงพนักงานระดับสูง ขอมูลในเว็บไซตประกอบไปดวยขาวสาร

เกี่ยวกับการทํางานมีบทความเกี่ยวกับการสมัครงาน การเปลี่ยนงาน เทคนิคการหางานใหม การ

เปลี่ยนงานมีขาวสารเกี่ยวกับรับสมัครงาน ซึ่งปจจุบันมีโฆษณาการรับสมัครงานการใหบริการสําหรับ 

ผูที่จะเขามาสมัครงานทิ้งไวจะไมเสียคาใชจาย แตสําหรับบริษัทที่ลงโฆษณาจะเสียคาใชจาย แตทาง 

Jobs & Adverts จะทําการออกแบบโฆษณาใหฟรี 
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  2. จอบส ดีบี ดอทคอม www.jobsdb.com มีนายแซมมวล ซุง เปนประธานกรรมการ 

บริษัท จอบส ดีบี อิงค เจาของเครือขาย จอบส ดีบี ดอทคอม จากการจัดอันดับจาก วอลล สตรีท เจอรนอล 

จัดอันดับให จอบส ดีบี เปนอันดับหนึ่งของเว็บไซตหางาน ขณะที่ 100hot.com รายงานวาไดรับ   

ความนิยมเปนอันดับ 3 รองจาก มันสเตอร (monster) และ ไดซ จอบ (DICE Job) สวนสถิติประเทศไทย 

จากการสํารวจของจอบส ดีบี พบวาไดรับความนิยมเปนอันดับที่ 4 (เทียบกันทุกเว็บโดยไมจําแนกประเภท) 

รองจาก ฮอทเมล ยะฮู และสนุก 

  ปจจุบัน จอบส ดีบี มีเครือขายเว็บ 10 ประเทศ ไดแก ไทย ฮองกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

ฟลิปปนส สิงคโปร อินเดีย ไตหวัน ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ซึ่งในเดือนกันยายนจะขยายเพิ่มไป

ที่เกาหลี จีน กอนที่จะหยุดเพื่อพัฒนาระบบ และบริการในแตละประเทศใหเต็มที่ จากนั้นจะขยายไปที่

ยุโรป สําหรับเว็บไซตที่ดีที่สุดของบริษัทคือที่สิงคโปร เพราะตอนนี้ถึงจุดคุมทุน และสรางกําไรได

เนื่องจากทํามาเปนเวลาสองป 

  3. จอบส ทอปกัน ดอทคอม www.jobtopgun.com เปนอีกเว็บไซตที่มีบริการหางาน

ออนไลน โดยแบงออกเปน 3 สวนใหญ ประกอบดวย Job เปนสวนที่เกี่ยวกับการหางาน ซึ่งทางเว็บไซต

เลือกใชภาษาอังกฤษ เนื่องจากบริษัทและงานที่นําเสนอตองไดมาตรฐานและสามารถใหบริษัทระดับ

สากล สามารถเลือกคลิกไปตามหัวเรื่อง Job Search, Register, Resume, Job Update, Company 

Profile และ LIFE เปนสวนที่เกี่ยวกับการใชชีวิตอยางมีคุณคา โดยทางเว็บไซตเลือกใชภาษาไทย 

เพราะมุงหวังใหเกิดประโยชนกับคนไทย แบงยอยตามหัวเรื่อง Good Heart Work Hard Enjoy Life 

เปนสวนที่นําเสนอบทความเกี่ยวกับงานและเกร็ดเล็กๆ นอยๆ ในการสมัครงานไดอยางมีประสิทธภาพ 

แนวคิดในการสมัครงาน วิธีการสมัครงาน 

  4. เนชั่น อีจอบส ดอทคอม www.nationejobs.com โดย เนชั่น กรุป เพื่อเปนทางเลอืกใหม

แกผูที่ตองการหางาน และองคกรธุรกิจที่ตองการรับสมัครบุคลากร เนื่องจากไดรวบรวมขอมูลทรัพยากรบคุคล 

รวมทั้งรวบรวมตําแหนงงานไว นอกจากนี้ ยังมีฟงกชั่นการใชงานที่งาย สามารถคนหางานในระยะเวลา

อันสั้น สําหรับจุดเดนของ Nationejobs.com อยูที่เปนเว็บไซตสมัครงานที่มีทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

นอกจากนั้นยังมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งดานฟงกชั่น และสาระ สําหรับเนชั่น กรุป นั้น เขามามีบทบาทใน

แวดวงทรัพยาการบุคคล ดวยการเปนสื่อกลางในการสรรหาบุคลากรของบริษัทฯ องคกรตางๆ มา 10 ป 

โดยการจัดทําหนาโฆษณายอย Workplace ในหนังสือพิมพ เดอะ เนชั่น และกรุงเทพธุรกิจ จนไดรับ

สนใจจากผูอานที่กําลังมองหางาน รวมถึงไดรับการยอมรับจากผูบริหารในแวดวงการบริหารงาน

ทรัพยากรบุคคลในดานของสาระประโยชนและเกร็ดความรูที่นําเสนออยางตอเนื่อง 
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 วิธีการและขั้นตอนการหางานผานอินเตอรเน็ต 
  การหางานผานอินเตอรเน็ตนั้นไมไดแตกตางไปจากการหางานดวยวิธีการอื่นๆ มากนัก 

สวนที่แตกตางกันก็ตรงที่อินเตอรเน็ตเปนตลาดหางานที่กวางมาก แหลงหางานซึ่งก็คือเว็บไซตที่มีอยู

มากมาย รวมทั้งวิธีการคนหางานและสมัครงานที่ใชเทคโนโลยีตางๆ เขามาชวย 
 ขั้นตอนที่ควรปฎิบัติในการหางานผานอินเตอรเน็ต 
  1. คนหาตําแหนงงาน ในการคนหาตําแหนงงานวางบนอินเตอรเน็ต ส่ิงสําคัญคือการ

กําหนดคําคนหา ผูสมัครจะตองใชคําคนหาที่อธิบายถึงตําแหนงที่ตองการไดอยางชัดเจน คําคนหายัง

เปนสิ่งที่ผูวาจางใชเพื่อคนหาผูสมัครที่เหมาะสมอีกดวย ดังนั้นผูสมัครจะตองคิดคําเพิ่มเติมที่อธิบาย

ถึงงานที่ตองการ อาทิเชน งานในบริษัทใหญหรือเล็ก เปนตน และคําอธิบายคุณสมบัติของผูสมัคร เชน 

เปนคนสรางสรรค ถนัดการทํางานเปนทีม การอธิบายตนเองนี้ยังรวมถึงการเขียนประวตัสิวนตวัอกีดวย 

ซึ่งบนอินเตอรเน็ตมีเว็บไซตตางๆ มากมายที่สอนใหรูจักการเขียนประวัติสวนตัวเพื่อสมัครงานใน

ตําแหนงตางๆ ตัวอยางก็คือเว็บทีบีอารเนตดอตคอม (tbrnet.com) ซึ่งจะสอนการเขียนประวัติสวนตัว

และจดหมายแนบ โดยจะมีตัวอยางประวัติสวนตัวในแตละอาชีพใหดู เนื่องจากตําแหนงงานแตละ

ตําแหนงตองการคุณสมบัติสวนตัวของผูสมัครที่แตกตางกันไป การเขียนประวัติสวนตัวเพื่ออธิบาย

ตนเองจึงตองเนนลักษณะที่แตกตางกันไป 

  2. เขียนประวัติสวนตัวและจดหมายแนะนําตัว เพื่อใหผูวาจางสนใจที่จะจางหรือเรียก

สัมภาษณ ผูหางานควรปรับปรุงขอมูลสวนตัว ทั้งประวัติ จดหมายแนบ หรืออ่ืนๆ ที่จําเปนใหทันสมัย

และมีความนาสนใจ ดึงดูดใจอยูเสมอ ที่สําคัญหลังจากไดปรับปรุงขอมูลแลว จะตองตรวจสอบให

แนใจวาขอมูลนั้นสามารถเปดดูไดและนาสนใจ การตรวจสอบทําไดโดยลองสงไฟลขอมูลไปใหเพื่อนสัก 

2 คนทางอีเมล ใหเพื่อนลองเปดดูไฟลและตอบกลับมาวาเปนเชนไรบาง 

  3. คนหาเว็บไซตชวยหางาน เว็บไซตชวยหางานมีทั้งแบบที่เสนองานทั่วๆ ไป และ

เจาะจงงานดานในดานหนึ่งโดยเฉพาะ หากผูหางานตองการหางานเฉพาะดานก็ควรหาเว็บไซตที่เสนอ

งานเฉพาะดานที่ตองการเทานั้นเพื่อใหประหยัดเวลาและไดงานที่ดี หรือหากไมรูวาจะหารายชื่อเว็บไซต

ชวยหางานดานที่ตองการไดอยางไรก็ลองคนหาจากเว็บไซตที่เกี่ยวของกัน อยางเชน ถาตองการหางาน

ที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมก็สามารถเขาไปหารายชื่อเว็บไซตชวยหางานดานสิ่งแวดลอมที่เว็บอีโคดอตออรก 

(eco.org) ซึ่งเปนเว็บไซตขององคกรอาชีพดานสิ่งแวดลอม หรือตองการหางานในหลายๆ ดานก็อาจ

เขาไปดูที่เว็บไซตไอสลูธดอตคอม (isleuth.com) ซึ่งเปนเว็บไซตชวยคนหารายชื่อเว็บไซตชวยหางาน 

และยังมีเครื่องมือชวยเหลือผูหางาน ตัวอยางเชน โปรแกรมคํานวณเงินเดือน เปนตน 
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  4. ลงประกาศบนเว็บไซต นอกจากคนหางานจากเว็บไซตตางๆ แลว ผูหางานยังตองลง

ประกาศประวัติสวนตัวไวเพื่อใหผูวาจางเขามาคนหาและคัดเลือก สําหรับผูที่ไมไดวางงานจะตองระวัง

ไมใหนายจางปจจุบันพบประกาศประวัติสวนตัว ไมเชนนั้นอาจสงผลตอสถานภาพงานในปจจุบันได 

ดังนั้นควรจะจัดระบบปองกันการขอดูประวัติสวนตัวที่นําไปประกาศไวบนเว็บไซต อยางเชน ประกาศ

อยางไมระบุชื่อหรือบางเว็บไซตจะใหผูหางานใชโปรแกรมปองกันไมใหนายจางคนปจจุบันสามารถเขา

ไปดูขอมูลสวนตัวได 

  5. ตอบรับการชวยเหลือที่เว็บไซตเสนอให เว็บไซตชวยหางานสวนมากจะมีระบบสง

อีเมลแจงขาวตําแหนงวาง เมื่อผูหางานเขาไปคนหาตําแหนงงานแลว ระบบจะคอยสงอีเมลไปเตือน

เมื่อมีตําแหนงที่คนหาเปดรับสมัครและจะสงประวัติสวนตัวของผูสมัครไปใหกับผูวาจางทันที ผูวาจาง

จะไดรับประวัติสวนตัวภายในเวลา 5 นาทีหลังจากระบบจับคูตําแหนงงานกับประวัติผูสมัครแลว 

ระบบนี้เรียกวา “ตัวแทนคนหาตําแหนงวาง (Personal Search Agents)” ซึ่งก็เปรียบเสมือนผูชวย

สวนตัว ผูสมัครเพียงแคกรอกขอมูลเกี่ยวกับงานที่ตองการ เพียงเทานี้ตัวแทนคนหางานสวนตัวซึ่งก็คือ

คอมพิวเตอรนั่นเอง ก็จะทําทุกส่ิงทุกอยางให เชน ตรวจสอบงานที่ลงประกาศในเว็บทั้งหมด สงอีเมล

แจงงานที่ตรงกับคุณสมบัติของผูสมัครเปนระยะๆ และปกปองความเปนสวนตัวของผูสมัคร เปนตน 

ดังนั้นหากเว็บไซตใดมีระบบที่คอยชวยเหลือดังนี้ผูหางานจึงควรตอบรับไว เว็บทาบางแหงเสนอความ

ชวยเหลือดานหาหางานไว อาทิเชน เว็บเอ็กไซตดอตคอม (excite.com) หรือ เว็บจอบสมารทดอตออรก 

(Jobsmart.org) ซึ่งจะมีขอมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวขอมูลสวนตัว การคนหางาน การตรวจสอบระดับ

เงินเดือน ตลาดนัดแรงงานบนอินเตอรเน็ต ขอมูลเหลานี้เปนประโยชนกับผูหางานมาก 

  6. หมั่นตรวจสอบขอมูล เมื่อไดฝากประวัติใหเว็บไซตหางานชวยประกาศแลว ผูสมัคร

จะตองหมั่นปรับปรุงขอมูลประวัติสวนตัวใหทันสมัยและนาสนใจอยูเสมอ ตอลดจนถึงตรวจเช็คอีเมล

วามีการแจงตําแหนงงานวางสงมาจากเว็บหรือไม 

 

6. เทคนิควิธีการหางานในเว็บไซต 
 เว็บไซตชวยหางานนั้นเปรียบเสมือนกับนายหนาหางานบนอินเตอรเน็ต ผูสมัครสามารถเขา

ไปฝากประวัติไวใหผูวาจางเขามาดู และหางานไดจากประกาศที่ผูวาจางปดประกาศไวกับเว็บไซต 

ตลอดจนถึงบริการหางานอื่นๆ ที่เว็บไซตชวยหางานเสนอใหกับผูหางาน เชน โปรแกรมจับคูประวัติ

ผูสมัครกับตําแหนงงานวาง เปนตน นอกจากนี้การหางานผานเว็บไซตยังมีรูปแบบอื่นอีก ซึ่งเปนวิธีการ

ที่คิดคนขึ้นเพื่อใหการหางานผานอินเตอรเน็ตทําไดงายขึ้นและแพรหลายมากยิ่งขึ้น เชน 
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  1. ตลาดนัดแรงงานในอินเตอรเน็ต ในชวงครึ่งศตวรรษหลังนี้ ตลาดนัดแรงงานก็ไดเขา

มามีอิทธิพลอยางมากสําหรับบริษัทที่กําลังมองหาบุคลากรใหมๆ เขามารวมทํางานในบริษัทหรือ

องคกรของตน ในขณะเดียวกันผูที่กําลังมองหางานก็ใชประโยชนจากตลาดนัดแรงงานนี้เองในการหา

งานที่ตนถนัดหรืออยากที่จะทําในบริษัทนั้นๆ โดยขอดีสําหรับบริษัทหรือองคกรที่ใชตลาดนดัแรงงานใน

การคนหาบุคลากรก็คือจะไดจํานวนผูสมัครมากๆ ในชวงระยะเวลาสั้นๆ สวนผูกําลังมองหางานนั้นก็

จะมีโอกาสไดสมัครงานในหลายๆ บริษัท โดยที่ไมจําเปนตองเสียเวลาเดินทางไปสมัครหลายๆ ที่ ซึ่ง

เปนการประหยัดทั้งแรงกาย เวลาและคาใชจายตางๆ เปนอันมาก และเมื่อปดตลาดนัดแรงงานทั้ง

บริษัทที่มองหาบุคลากรและผูที่กําลังหางานก็จะไดมีโอกาสพบปะกันอีกครั้ง โดยสําหรับผูสมัครก็จะ

ไดรับการติดตอจากบริษัทที่ตนสมัคร หรือทางบริษัทก็จะไดรับการตอบรับจากผูสมัครที่มาสมัครกับตน

ทันทีที่แจงการนัดพบกันอีกครั้ง 

  อยางไรก็ตาม ในความเปนจริงแลวบริษัทที่กําลังรับสมัครบุคลากรเขาทํางานนั้นจะ

พบปะกับผูสมัครเปนจํานวนหลายรอยคนในชวงเวลาไมกี่ชั่วโมง อาจจะพิจารณาตัวผูสมัครเพียงรูป

กายภายนอกที่ปรากฎ หรือความประทับใจคร้ังแรก หรือการไดทําความรูจักกันเพียงไมกี่นาที ซึ่งอาจจะ

ทําใหไมมีโอกาสไดรูลึกถึงขางในวาเปนคนเชนไร มีความสามารถเพียงพอหรือไม เมื่อตลาดนัดแรงงาน

แบบธรรมดามีขอจํากัดมากมายดังที่ไดกลาวมาแลว ไมวาจะเปนคาใชจายสูงในการเชาพื้นที่ การคัดเลือก

ตัวบุคคลและการเลือกบริษัทไมไดประสิทธิภาพ เปนตน ดังนั้นสิ่งที่จะมาแทนตลาดนัดแรงงานในแบบ

ดั้งเดิมก็คือ การจัดใหมีตลาดนัดแรงงานบนอินเตอรเน็ต 

   1.1 ส่ิงที่เหมือนกันระหวางตลาดนัดแรงงานแบบธรรมดากับในอินเตอรเน็ต ในตลาด

นัดแรงงานปกตินั้นในการที่การที่บริษัทหรือองคกรแตละแหงจะเขารวมในงานตลาดนัดแรงงานนั้น

จําเปนที่จะตองเสียคาธรรมเนียมการเขารวมงานใหแกผูจัด แตผูสมัครที่เขามาชมนั้นไมตองเสีย

คาธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งตลาดนัดแรงงานในอินเตอรเน็ตก็เหมือนกันคือบริษัทหรือองคกรที่จะมา

เขารวมนั้นจะตองเสียคาธรรมเนียม แตอาจจะมีราคาที่ต่ํากวาการเขารวมตลาดนัดแรงงานแบบปกติ 

สวนผูที่ตองการจะสมัครงานนั้นไมตองเสียคาธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น 

   ถึงแมวาตลาดนัดแรงงานบนอินเตอรเน็ตจะเหมือนกับตลาดนัดแรงงานแบบปกติ   

แตทวาตลาดนัดแรงงานในอินเตอรเน็ตนั้นจะมีคาใชจายที่ต่ํากวา สามารถเขาถึงกลุมผูสมัครไดมากกวา 

ไมจําเปนตองใชเจาหนาที่ในการประจําอยูที่โตะรับสมัครงานของบริษัท ไมตองเดินทาง ทั้งตัวผูสมัคร

และบริษัทรับสมัครงานสามารถที่จําปฎิบัติภาระกิจของตนในเวลาใดก็ได ทําใหไมเสียเวลา และไมเหนือ่ย 

   ถึงแมวาตลาดนัดแรงงานในอินเตอรเน็ตจะเปนหนึ่งในวิธีหางานที่มีประสิทธิภาพ แต

ทวาอาจจะทําใหผูสมัครงานขาดการปฎิสัมพันธทางกายภาพ ดังนั้นในอินเตอรเน็ตจึงมีเว็บไซตที่ทําให

ผูสมัครสามารถไปพบกับบริษัทไดโดยตรงในงานตลาดนัดแรงงานจริงๆ 
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   1.2 การจัดตลาดนัดแรงงานบนอินเตอรเน็ต เมื่อหลายปกอน การหางานในอินเตอรเน็ต

มักจะไมคอยไดพบเห็นกันบอยนัก บริษัทดานเทคโนโลยีชั้นนําตางๆ มักจะลงประกาศรับสมัครงาน

ผานเว็บไซตของตน หรือบางแหงก็มีการลงประกาศในกระดานขาว หรือสงอีเมลไปที่กลุมที่ทางบริษัท

สนใจโดยเฉพาะ ซึ่งโดยสวนใหญแลว มีคนจํานวนมากที่ไมรับรูวาอินเตอรเน็ตนั้นเปนเครื่องมือหางาน

ไดอีกทางหนึ่ง แมแตตัวนายจางเองที่กําลังรับสมัครงานก็จะพิจารณาลงสมัครงานเฉพาะในสื่อส่ิงพิมพ 

หรือผานบริษัทรับจัดหางานใหเทานั้น 

   สาเหตุที่ทําไมการจัดหางานในเว็บจึงไดมีปริมาณขอมูลการรับสมัครงานมากมาย 

มากกวาชนิดของการจัดหางานในรูปแบบอื่นใดก็เปนเพราะความประหยัด ในความเปนจริงบริษัทเล็กๆ 

ที่ไมมีเงินทุนเพียงพอที่จะลงประกาศรับสมัครงานในหนังสือพิมพเพราะวาอัตราคาบริการลงประกาศ

นั้นคอนขางสูงเลยทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับการลงโฆษณาในเว็บแลวถูกกวามาก 

   การจัดตลาดนัดแรงงานบริษัทหางรานตางๆ เขารวมตลาดนัดแรงงานทุกๆ ป ซึ่งโดย

สวนใหญแลวการจัดงานตลาดนัดแรงงานมักจะจัดขึ้นในสถานศึกษาเพราะเหตุที่วา มีนักศึกษาที่กําลัง

จะจบการศึกษาและกําลังมองหางานทํา ดังนั้นจึงเปนการสะดวกใหกับนักศึกษาที่กําลังจะจบในไมชา 

นอกจากจะจัดตลาดนัดแรงงานในสถานศึกษาแลว ยังมีสถานที่อ่ืนๆ ที่ผูจัดตางใหความสนใจและเห็น

วามีผูคนมากมาย เชน ลานเอนกประสงคในหางสรรพสินคา หรือ ลานสาธารณประโยชนอยาง         

ทองสนามหลวง เปนตน 

   อยางไรก็ตามอุปสรรคในการจัดตลาดนัดแรงงานนั้นมีอยูมากมาย เชน ใชเวลาเตรียม

งานนาน คาใชจายสูง เพราะตองจัดบูธเพื่อใหดึงดูดผูกําลังมองหางาน เปนตน นอกจากนี้ยังตองมีการ

จัดเจาหนาที่ในบริษัทมาประจําอยูที่บูธ เพื่อใหคําแนะนํา แจกใบปลิว ปากกา สมุดโนต ถุงใสของลูกอม 

หรืออะไรก็ตามที่เปนการชวยทําใหบริษัทของตนเปนที่รูจัก และดึงดูดผูที่กําลังมองหางานทํา 

   ในขณะเดียวกัน ผูที่ไปหางานตามตลาดนัดแรงงานมักจะไมไดรับการตอบรับใดๆ 

จากบริษัทที่เคยไดสมัครไว แตสวนใหญมักจะไดการตอบรับจากบริษัทที่ตนไมตองการที่จะทํางานดวย 

ผูมองหางานเหลานี้ใชเวลา กําลังกาย กําลังใจเปนอยางมากในการหางาน เหมือนอยางที่พูดกันบอยๆ 

วาเดินหางานจนรองเทาสึก เพราะผูที่กําลังหางานเหลานี้พยายามที่จะพบปะกับบริษัทตางๆ ที่ตนสนใจ

และอยากทํางานดวย โดยการเดินเขาไปสมัครถึงที่บริษัทเลย หรือเปนการสงประวัติสวนตัวหรือ Resume 

เพื่อหวังวาบริษัทเหลานั้นจะใหความสําคัญและสนใจตนบางก็โชคดีไดรับการติดตอกลับจากบริษัทที่ตน

ไดสมัครทิ้งไว ใหไปสัมภาษณ บางก็โชคดีไดรับเขาทํางานสมใจ แตบางคนไมมีโอกาสแมกระทั่งไดรับ

การติดตอกลับจากบริษัทแมแตนิดเดียว 
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  2. อีแลนซิ่ง; วิธีการหางานผานอินเตอรเน็ตของคนทํางานอิสระ 

   คนทํางานอิสระนั้นหมายถึงผูที่รับงานเปนครั้งๆ ไปหรือทํางานตามเวลาและงานที่

สัญญากําหนด เทคโนโลยีที่ชวยหางานอิสระนี้เรียกวาอีแลนซิ่ง (e-lancing) ซึ่งเปนวิธีการหางานแบบ

ประมูล กลาวคือผูที่ตองการหางานอิสระจะตองแขงกันประมูลงานที่มีนายจางมาฝากประกาศ และใน

ทํานองเดียวกันนายจางก็จะแขงกันประมูลผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามตองการดวย อีแลนซิ่งเกิดขึ้น

เพราะมีกลุมวิศวกร 16 คนเปดประมูลการใหบริการในเว็บอีเบย เมื่อป พ.ศ. 2542 ซึ่งประสบความสําเร็จ

เปนอยางดี วิธีการหางานแบบอีแลนซิ่งจึงเปนที่นิยมอยางมาก 

   เว็บไซตอ่ืนๆ ซึ่งไมไดใชเทคนิคอีแลนซิ่งแตก็จะใชวิธีตางๆ ซึ่งคลายคลึงกัน อาทิเชน 

เว็บวัลทดอตคอม (Vault.com) และฮอตจอบสดอตคอม (Hotjobs.com) ทั้งสองเว็บไซตนี้ใชวิธีจับคู

รายละเอียดของตําแหนงที่ผูวาจางตองการ กับขอมูลของผูสมัคร โปรแกรมที่ใชจับคูนี้เรียกวา “สไปเดอร

หรือบอต (spider or bot)” ซึ่งเปนระบบการทํางานของโปรแกรมก็คือคนหาขอมูลของผูสมัครตามคําที่

กําหนดอยูในรายละเอียดของตําแหนงงาน ตัวอยางเชน ในรายละเอียดตําแหนงงานมีคําวา “ผูควบคุม

ระบบฐานขอมูล” โปรแกรมก็จะตรวจสอบประวัติของผูสมัครทั้งหมดและคัดใบสมัครที่ไมมีคํานี้ออกไป 

และทําซ้ําขั้นตอนนี้อีกดวยคําอ่ืนๆ ที่อยูในรายละเอียดที่ผูวาจางกําหนด เชน ในตําแหนงเดียวกันนี้ยัง

ระบุอีกวา “มีประสบการณขั้นต่ํา 5 ป” โปรแกรมก็จะนําประวัติที่คัดเลือกดวยคําวา “ผูควบคุมระบบ

ฐานขอมูล หรือ ดีบีเอ (DBA = Data Base Administrator)” มาแลว มาคัดเลือกตอ เมื่อเสร็จสิ้น

กระบวนการคัดเลือกแลวเหลือประวัติสวนตัวของผูสมัครเทาไหร ประวัติทั้งหมดนั้นก็จะถูกสงไปใหกับ

ผูวาจางทั้งโดยทางอีเมลหรือวิธีอ่ืนตามแตผูวาจางจะตองการ 

  นอกจากนี้โปรแกรมสไปเดอรหรือบอตยังสามารถคัดเลือกงานใหกับผูสมัคร โดยโปรแกรม

จะตรวจสอบตําแหนงงานตามประวัติและเกณฑที่ผูสมัครกําหนด เมื่อเจอตําแหนงงานที่ตรงตามตองการ

ก็จะสงอีเมลประกาศรับสมัครงานนั้นไปใหกับผูสมัครโดยอัตโนมัติ เชนหากตองการทํางานในรัฐใดก็ได

ในอเมริกาแตตองการใหบริษัทจายคาโยกยายที่อยูดวย โปรแกรมก็จะตรวจสอบหาตําแหนงงานตาม

คุณสมบัติของผูสมัครและตรวจสอบวามีตําแหนงใดบางที่จายคาโยกยายอีกดวย เมื่อพบก็จะสงอีเมล

ไปบอกกับผูสมัครทันที โปรแกรมดังกลาวนี้จะชวยใหผูสมัครไมพลาดงานดีๆ แมวาจะลืมเขาไปตรวจสอบ

ดูตําแหนงงานทางหนาเว็บ 
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7. หลักสําคัญที่พึงปฎิบัติในการหางานผานทางอินเตอรเน็ต 
 ในการหางานทางอินเตอรเน็ตนั้น ผูคนหลายคนที่เปนนักเลนอินเตอรเน็ตอาจจะคิดามันเปน

การหางานที่งาย สะดวกสบาย และใชเวลาไมมากกับการเสียเวลากับเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อที่จะได

งานดีๆ ที่หวังโดยไมจําเปนตองเตรียมตัวอยางดีเพื่อที่จะเดินเขาออกตามสถานที่ตางๆ อยางยากลําบาก 

แตในความเปนจริงแลว ถึงแมวาเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตจะทําใหหางานไดงาย แตก็ยังมีหลักที่ผูหางาน

ไมควรมองขาม และตองทําความเขาใจเปนอยางดีเพื่อประโยชนในการหางานที่มากกวาผูหางานคนอื่น 

 การหางานในอินเตอรเน็ตนั้นก็เหมือนกับการหางานในแบบดั้งเดิมทั่วไป ผูหาตองเตรียมตัว

ใหพรอมในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนการเตรียมประวัติสวนตัว การศึกษาประวัติของบริษัทที่จะเขา

ทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การติดตามผล หรือแมกระทั่งการพูดคุยทางโทรศัพท 

 การที่เว็บไซตจัดหางานขนาดใหญ เชน www.jobsdb.com, www.jobtopgun.com, 

www.jobth.com และ www.jobbkk.com นั้นเปนที่สนใจของผูหางานมากมายก็เพราะวาภายใน

เว็บไซตเหลานี้มีตําแหนงงานวางหลายพันตําแหนงคอยอยู และผูหางานก็สามารถที่จะสงประวัติ

สวนตัวผานอีเมลไปสมัครงานไดทันที แตสําหรับผูหางานที่ใชความสามารถของอินเตอรเน็ตใหเต็มที่นั้น 

จะเขาไปดูรายละเอียดที่ลึกเขาไปอีก เชน ขอมูลตางๆ ของบริษัท ขาวสารตางๆ ซึ่งขอมูลเหลานี้อาจจะ

เปนสวนสําคัญที่ทําใหไดงานก็เปนได 
 หลักการที่ผูหางานทางอินเตอรเน็ตมีดังตอไปนี้ 
  1. ตองทําความรูจักตนเองใหดีเสียกอน ผูหางานที่ดีตองรูวาตนเองตองการทําอะไร ตอง

รูวาตนเองนั้นชอบที่จะทํางานดานใด บริษัทแบบไหนหรือวาเจานายแบบใดที่สามารถทํางานดวยได 

อัตราเงินเดือนเทาไรถึงจะเพียงพอกับความตองการ 

  ผูหางานตองทําการศึกษาบริษัทที่จะสมัครงานใหดี ตองรูวาแนวทางการทํางานเปนแบบใด 

ความรูความสามารถแบบไหนที่เปนที่ตองการของบริษัท ซึ่งขอมูลตางๆ ของบริษัทนั้น นอกจากจะหา

ไดจากที่แนบมาตามเว็บไซตหางานแลว ผูหางานทั้งหลายยังสามารถหาไดจากเว็บไซตที่ใหบริการ

ขอมูลทั่วไปของบริษัทตางๆ ได 

  ที่สําคัญผูหางานตองกลาที่จะถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับบริษัทนั้นๆ หากเปน

บริษัทที่ตองการจะเขาทํางานจริงๆ ยิ่งถาไดขอมูลของผูสมัครคนอื่นดวยก็จะยิ่งบเพิ่มโอกาสมากขึ้น

เทานั้น 

  2. ฝกฝนการเขียนประวัติสวนตัวอิเล็กทรอนิกส ผูหางานผานอินเตอรเน็ตนั้นนิยมใช

ประวัติสวนตัวอิเล็กทรอนิกเปนอยางมาก เพราะสามารถสงผานเว็บหรือทางอีเมลไปไดทันที หรือจะ

พิมพลงกระดาษเพื่อสงจดหมายธรรมดาก็ได สวนผูจางก็สะดวกในการคนหาขอมูลและสามารถเก็บ

เปนฐานขอมูลได 
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  การเขียนประวัติสวนตัวที่ใชในการสมัครงานผานอินเตอรเน็ตนั้น หลักการทั่วไปจะเหมือน

การเขียนเพื่อใขในการสมัครงานทั่วไป ดังนั้นหากผูสมัครมีโอกาสที่จะไดเขาไปยื่นประวัติสวนตัวที่เปน

แผนกระดาษ เนื้อหาที่อยูในประวัติสวนตัวนี้ควรจะเปนแบบเดียวกันกับภายในเนื้อหาประวัติ

สวนตัวอิเล็คทรอนิกที่ไดเคยสงใหผูจางกอนหนานี้ 

  ผูเขียนตองคํานึงวาการที่ผูจางจะเรียกดูประวัติที่มีมากมายผานอินเตอรเน็ตนั้น ผูจาง

มักจะคนหาจากคําสําคัญ (Key Words) ที่ตรงกับที่ตัวผูจางเองตองการ ดังนั้นการใชคําในประวัติ

สวนตัวนั้นควรที่จะใชคําที่ตรงกันกับงานที่ผูจางลงประกาศเพื่อเวลาที่ผูจางคนหาผานอินเตอรเน็ต 

รายชื่อของผูสมัครคนนั้นจะไดตรงกับผลลัพธที่เครื่องคอมพิวเตอรคํานวน 

  ผูหางานตองคํานึงเสมอวา ประวัติสวนตัวอิเล็คทรอนิกนั้นเปนเครื่องมือหางานที่สามารถ

สรางขึ้นไดอยางงายดาย เพราะฉะนั้นผูจางมักจะตองการประวัติสวนตัวอิเล็คทรอนิกที่โดดเดนกวา

ทั่วไป ผูสมัครตองใสใจในรายละเอียดของคําที่มีความหมายคลายกันใหดีวาผูจางตองการผูสมัครดานใด 

เชน นักออกแบบก็จะตองใชคําคนที่ระบุไปเลยวาออกแบบอะไร ถาเปนการออกแบบภายในอาคารก็จะ

ไมใชคําวานักออกแบบแตจะใชคําวามัณฑนากร โดยเฉพาะอยางยิ่งในการกําหนดคําคนที่เปน

ภาษาอังกฤษยิ่งตองใชความรอบคอบ เพราะคําในภาษอังกฤษหลายคําที่มีความหมายคลายคลึงกัน 

  การยอหนาในการเขียนประวัติสวนตัวอิเล็กทรอนิกสนั้น ผูเขียนควรใชการเคาะเวนวรรค

ประมาณสามถึงหาครั้งแทนการกดปุมยอหนาเพื่อปองกันการบิดเบือนของรูปแบบเนื้อหาหลังจากการ

สงขอมูล ในสวนเนื้อหาที่ตองการเขียนในเปนรูปแบบรายการ ผูเขียนควรที่จะใชเครื่องหมายดอกจันทร 

ยติภังค กํากับทุกครั้งเพื่อใหงายแกการเขาใจ 

  การขึ้นบรรทัดใหม ผูเขียนควรกะระยะในแตละบรรทัดใหอยูในชวง 65 ถึง 70 ตัวอักษร 

เพื่อปองกันการบิดเบือนหลังสงขอมูล 

  มีเว็บไซตมากมายในอินเตอรเน็ตที่ชวยสอนการเขียนประวัติสวนตัว และอธิบายวิธีการ

สมัครงานที่ถูกตอง บางเว็บไซตนั้นยังมีบริการสรางประวัติสวนตัวอิเล็กทรอนิกสใหอีกดวย ผูสมัครควร

จะใชความระมัดระวังในการเลือกใชบริการเหลานี้ ควรตรวจสอบผูเชี่ยวชาญที่ใหบริการในแตละเว็บไซต 

เพื่อประโยชนของตน 

  อินเตอรเน็ตก็เปนชองทางการหางานที่สะดวกและทําใหใชเวลาไดคุมคาที่สุด ผูหางาน

สามารถหางานไดทุกเวลาและเมื่อไดรับการเรียกตัวไปสัมภาษณก็ใชเวลาชวงกลางวันออกไปสัมภาษณ

และใชเวลาในชวงกลางคืนหางานตอไป แตอินเตอรเน็ตไมใชชองทางเดียวสําหรับการหางาน ดังนัน้ผูที่

หางานควรใชทุกชองทางที่สามารถชวยใหหางานได เชน ออกไปสมัครดวยตนเองและหางานจากประกาศ

รับสมัครตามสื่อส่ิงพิมพตางๆ เปนตน บางทีการหางานจากหนาประกาศอาจงายกวาและยังมีบริษัท

อีกไมนอยที่ไมไดประกาศรับสมัครงานผานอินเตอรเน็ต ดังนั้นจึงควรเลือกหางานทุกชองทางที่มีอยู 
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  วิธีหนึ่งที่จะทําใหสามารถหางานในพื้นที่ที่เลือกไดนอกเหนือจากการเลือกทําเลที่ตั้งของ

บริษัทจากในเว็บไซตหางานแลวก็คือ หารายชื่อบริษัทจากหนังสือพิมพทองถิ่นที่ตองการจะทํางาน 

ขอบเขตของรายชื่อบริษัทก็จะแคบลง ทําใหสะดวกในการหา 

  ในอินเตอรเน็ต นอกเหนือจากบริการแบบ เวิรล ไวด เว็บ (World Wild Web) ที่เปน

เว็บไซตแลว ยังมีบริการแบบอื่นอีกที่ผูหางานสามารถใชงานเพื่อการคนหางานที่ตองการไดอีกดวย 

ตัวอยางเชน บริการกลุมขาว (Newsgroup) คือการใชบริการรับขาวสารตางๆ โดยผูใชสามารถเลือก

หัวขอขาวที่ตองการรับได เว็บไซตที่มีผูใหความสนใจนั้นมีมากมาย เชน  เว็บไซต เดจานิวส 

(www.dejanews.com) เปนตน อีกบริการหนึ่งก็คือบริการรายชื่อไปรษณีย (Mailing list) ซึ่งเปนบริการ

ในอินเตอรเน็ตที่ใหผูใชที่มีความสนใจรวมกันมีสิทธิไดรับขาวสารที่แบงเปนหมวดหมู ตัวอยางเว็บไซต

ที่ใหบริการรายชื่อไปรษณียก็คือ คาตาลิสท (www.lsoft.com/catalist.html) และเว็บไซตทอปกา 

(www.topica.com) เปนตน ส่ิงที่ควรจําก็คือ งานที่มักจะมีประกาศในกลุมขาวและรายชื่อไปรษณยีนัน้

มักจะเปนงานที่ตองการความสามารถเฉพาะดาน เพราะเปนการรวมกลุมภายใตหัวขอที่นาสนใจเรื่องใด

เร่ืองหนึ่ง 

 

8. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 อริชัย อรรคอุดม (2545) ไดทําการศึกษาถึงความคาดหวัง ความพึงพอใจ ในการใช บริการ

ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตในการหางานและสมัครงาน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 

กลุมเปาหมายมีความคาดหวังในเรื่องการไดรับขอมูลขาวสารการสมัครงาน ประหยัดคาใชจาย 

และคาดหวังไดงานที่พอใจที่สุด สวนปจจัยดานประชากรพบวา เพศและอาชีพมีความสัมพันธกับ

ความคาดหวังประโยชนจากการใชบริการหาตําแหนงงานและสมัครงานผานระบบเครือขายอินเตอร 

เน็ต และลักษณะทางดานประชากรดาน เพศ อายุ อาชีพ รายได มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช

บริการหาตําแหนงงานและการสมัครงานผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตเชนกัน สวนในเรื่องของ

ความสัมพันธระหวางความคาดหวังประโยชนจากการใชบริการกับพฤติกรรมในการใชบริการ พบวา

ความคาดหวังประโยชนจากการใชบริการมีความสัมพันธกับความถี่ในการหางาน แตไมมีความ สัมพันธ

กับระยะเวลาในการใชบริการ และในเรื่องของการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมในการใช

บริการกับความพึงพอใจจากการใชบริการ พบวา พฤติกรรมในการใชบริการมี ความสัมพันธกับความ

พึงพอใจจากการใชบริการ กลาวคือ ยิ่งกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมในการใชระบบ เครือขายอินเตอรเน็ต

มาก ก็จะยิ่งมีความพึงพอใจประโยชนจากการใชบริการมากขึ้น 

 



 
 

34 

 ศิริกัญญา กรุดลอยมา (2543) ไดทําการศึกษาถึงพฤติกรรมการสมัครงานผานระบบอินเตอรเน็ต

ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อศึกษารูปแบบและพัฒนาการ ของการสรรหา

และการสมัครงาน และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตในการสมัครงานพบวา ผูสมัครงานผาน

ระบบอินเตอรเน็ตสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปน พนักงานบริษัทเอกชน

สวนใหญ โดยมีพฤติกรรมดานการใชอินเตอรเน็ตทั้งที่บานและที่ทํางาน แตจากการสํารวจผูสมัครงาน

ผานระบบอินเตอรเน็ตยังมีวิธีสมัครงานดวยรูปแบบอื่นดวย ไดแก การสมัครดวยตนเอง เขียนจดหมาย

สมัครงาน การหางานจากสิ่งพิมพ เปนตน และการหางานใน อินเตอรเน็ตของผูสมัครงานนั้นสวนใหญ

จะเลือกใชเว็บไซต www.jobsdb.com ในการสมัครงาน เพราะเปนเว็บไซตที่ไมมีปญหาในการสมัครงาน

ผานระบบอินเตอรเน็ต และกรณีเรียกสัมภาษณและไดงานทํามีเพียง รอยละ 20 โดยโทรศัพทแจงให 

ทราบ หรือแจงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และไมไดรับการติดตอกลับ รอยละ 48.3 

 ปริยานุช วุฒิ (2549) ไดทําการศึกษาถึง ปจจัยที่พยากรณการสมัครงานทางอินเตอรเน็ต 

ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติและอํานาจการพยากรณ 

ของทัศนคติตอการสมัครงานทางอินเตอรเน็ต บรรทัดฐานของกลุมอางอิง และความเชื่อในสมรรถนะ 

แหงตนดานอินเตอรเน็ตที่มีตอการสมัครงานทางอินเตอรเน็ตของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมพบวา 

บัณฑิตมีทัศนคติที่ดีตอการสมัครงานทางอินเตอรเน็ต เกิดความรูสึกวาการสมัครงานทางอนิเตอรเนต็ม ี

ความสมบูรณชัดเจนของขอมูล มีความรวดเร็วในการติดตอส่ือสาร มีทางเลือกที่หลากหลายในการใช 

บริการ สะดวกในการสมัครงาน ชวยประหยัดคาใชจายในการสมัครงาน รูสึกมั่นใจในการสมัครและมี

ภาพลักษณการสมัครงานที่ดี สิ่งเหลานี้จะทําใหบัณฑิตเกิดการยอมรับและเกิดแรงจูงใจในการที่จะ 

สมัครงานผานทางอินเตอรเน็ต ในทางตรงกันขามถาบัณฑิตรูสึกเชิงลบตอการสมัครงานทางอินเตอร เน็ต 

บัณฑิตก็มีแนวโนมที่จะหลีกเลี่ยงสมัครงานผานอินเตอรเน็ตและใชการสมัครงานใน รูปแบบอื่นแทน 

เชน การสมัครงานดวยตนเองกับทางองคกร (Walk-ins) เปนตน สําหรับความสัมพันธของบรรทัดฐานของ 

กลุมอางอิงจะเปนความเชื่อของบัณฑิตเกี่ยวกับความคาดหวังของบุคคลอื่นที่มีความสําคัญ กับตนเอง 

ไดแก ครอบครัว เพื่อน และสื่อมวลชน ซึ่งคนกลุมนี้จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมตางๆ ที่แสดงออกของ 

กลุมตัวอยางอยางมาก 

 แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย (2549) ไดทําการศึกษาถึง การวิเคราะหผูแวะชมเว็บไซตโฆษณา 

สมัครงาน ของเว็บไซต Jobthai.com เพื่อวิเคราะหพฤติกรรมและความคาดหวังของผูแวะชมตอ 

ลักษณะการใชงาน  วิเคราะหรูปแบบการเยี่ยมชม และวิเคราะหความพึงพอใจของผูใชบริการเว็บไซต 

Jobthai.com พบวา ผูหางานสวนใหญเปนเพศหญิงจบการศึกษาใน ระดับปริญญาตรีที่ทํางานมาได

ระยะหนึ่ง สวนพฤติกรรมและความคาดหวังของผูแวะชมเว็บไซตโฆษณาสมัครงาน ผูหางาน

มีความรูสึกนึกถึงที่มีตอเว็บไซต Jobthai.com โดยใหคะแนน อันดับ 1 จากความสะดวกรวดเร็ว       
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ไมตองเดินทางไปสมัครงานที่บริษัท รองลงมาคือ คนหางานที่งายเมื่อใชงานที่เว็บไซต แตก็ยังมีขอจํากัด 

มื่อใชงานเว็บไซต Jobthai.com ในเรื่องแรกคือ ขอมูลของบริษัทที่ลงประกาศนั้นใหไวไมเพียงพอ 

รองลงมาเปนเรื่องที่ผู หางานไมสามารถทราบไดวาบริษัทที่สมัครไปนั้นไดรับขอมูลการสมัครงาน 

ของผูหางานหรือไม และผูหางานไมทราบวาตนเองไดสมัครงานอะไรผานไปแลวบาง และดานความ 

พึงพอใจนั้นสวนใหญผูหางานมีความพึงพอใจกับเว็บไซต Jobthai.com คือ เร่ืองของการที่ผูหางาน  

ไมตองเดินทางไปสมัครงานดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นเรื่องความรูสึกเมื่อนึกถึงเว็บไซต 

Jobthai.com ในแงความสะดวกรวดเร็ว ทําใหประหยัดเวลาในการหางานและประเดน็สาํคญัรองลงมา

คือ เร่ืองการหางานที่สรางความพึงพอใจกับผูหางานเพราะ ระบบคนหางานที่ใชงานงาย คนหางานได

สะดวกนั่นเอง 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัไดดําเนนิการตามขั้นตอนดังนี ้

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

5. การกําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูหางานที่เคยเขาไปใชบริการเว็บไซตที่ใหบริการหา

งานและสมัครงานออนไลน และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 
 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูหางานที่เคยเขาไปใชบริการเว็บไซตที่ใหบริการ

หางานและสมัครงานออนไลนมากกวา 1 คร้ัง และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไมทราบ

จํานวนประชากรที่แนนอนจึงใชการกําหนดตัวอยางโดยใชการคํานวณจากสูตรที่ไมทราบจํานวน

ประชากรที่แนนอน โดยใชสูตรกําหนดขนาดตัวอยาง n = Z2/4e2 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และให

ความผิดพลาดไมเกิน 5% ไดขนาดตัวอยาง 385 คน (กัลยา วานิชยบัญชา.  2548: 14) ดังนี้ 

    

n       =       Z2 

                                                        4e2 

 

  เมื่อ  n    =    ขนาดกลุมตัวอยาง 

    Z    =    คาความเชื่อมั่นของผลการวิจัย 

    e    =    ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง n เปนขนาดของตัวอยาง 
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 สําหรับการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยตองการระดับความเชื่อมั่น  95% นั่นคือยอมใหคลาดเคลื่อนได  

5% ดังนั้นจึงแทนคาไดขนาดกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

 

   Z    =   ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%  ดังนั้น  Z  =  1.96 

   e    =   ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได  5%  =  0.05 

 

  แทนคา 

       n        =           (1.96)2 

                                   4(0.05)2 

       n        =          385   คน 
 

ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน (Non probability Sampling) คือ 

 การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะผูหางานที่เคยเขาไปใช

บริการเว็บไซตหางานและสมัครงานออนไลน และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการเก็บขอมูล 

จากกลุมตัวอยางนั้นจะใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดจัดเตรียมไวไปจัดเก็บขอมูลจนครบตามจํานวนที่ 

กาํหนดดวยตัวผูวิจัย (by hand)  
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
  เครื่องมือและขั้นตอนในการสรางเครื่องมือหรือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสรางขึ้นจากการรวบรวมขอมูลที่ไดจากทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนํามาประยุกตเปนลักษณะและขอความในแบบสอบถาม โดยการใชแบบ 

สอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 400 ชุด  โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน 

เพื่อใหครอบคลุมขอมูลที่ตองการในการประมวลผลการวิจัยดังนี้ 

  สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูหางานเปนแบบสอบถาม

ปลายปดแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Question) จํานวน 7 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา

สูงสุด อาชีพในปจจุบัน ตําแหนงงานในปจจุบัน รายไดเฉลี่ยตอเดือน และประสบการณในการทํางาน 

โดยคําถามแตละขอแสดงประเภทของขอมูลดังนี้  

   ขอ 1 เพศ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

   ขอ 2 อายุ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

   ขอ 3 ระดับการศึกษาสงูสุด เปนระดับการวดัขอมูลประเภทเรยีงลาํดับ (Ordinal Scale) 
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   ขอ 4 อาชีพในปจจุบัน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

   ขอ 5 ตําแหนงงานในปจจุบนั เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 

Scale) 

   ขอ 6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลาํดับ (Ordinal Scale) 

   ขอ 7 ประสบการณในการทํางาน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

 

  สวนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงาน

ออนไลน ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานศักยภาพ 8 ขอ ดานบริการ 8 ขอ และดานความสะดวกในการใชงาน 

10 ขอ รวมทั้งหมด 26 ขอ โดยคําถามมีลักษณะใหผูตอบแสดงถึงความคิดเห็น เปนการวัดแบบ Likert 

Scale โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยมีหลักเกณฑในการให

คะแนนดังนี้ 

 

    เห็นดวยอยางยิ่ง   ใหคะแนน  5 คะแนน 

    เห็นดวย     ใหคะแนน  4 คะแนน 

    เฉยๆ หรือ ไมแนใจ  ใหคะแนน  3 คะแนน  

    ไมเห็นดวย    ใหคะแนน  2 คะแนน 

    ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ใหคะแนน  1 คะแนน 

 

  ระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับช้ันใชสูตรคํานวณชวงกวางของชั้นดังนี้ (ชูศรี 

วงศรัตนะ.  2544: 25) 

 

ความกวางของชั้น = พิสัย (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด) 

                                         จํานวนชั้น 

        = 5 - 1 

            3 

        = 1.33 

  เกณฑคะแนนของคาเฉลี่ยของระดับทัศนคติของผูหางาน สามารถกําหนดไดดังนี้ 

   คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.68-5.00 หมายถึง ผูหางานมีทัศนคติในระดับดี 

   คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.34-.3.67 หมายถึง ผูหางานมีทัศนคติในระดับปานกลาง 

   คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-2.33 หมายถึง ผูหางานมีทัศนคติในระดับไมดี  
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  สวนที่ 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและ

สมัครงานออนไลน เปนแบบสอบถามปลายปดแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Question) จํานวน 9 ขอ 

โดยคําถามแตละขอแสดงประเภทของขอมูลดังนี้ 

  ขอ 1  จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน เปนระดับการวัด

ขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

  ขอ 2  เว็บไซตที่เลือกใชบริการหางานและสมัครงานออนไลนมากที่สุด เปนระดับการวัด

ขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

  ขอ 3  ตําแหนงงานที่ตองการหาและสมัครทางออนไลน เปนระดับการวัดขอมูลประเภท

นามบัญญัติ (Nominal Scale) 

  ขอ 4  สมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนาม

บัญญัติ (Nominal Scale) 

  ขอ 5  ความถี่ในการใชบริการเว็บไซตในการหางานและสมัครงานออนไลนมากที่สุดตอ 

เดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

  ขอ 6  ระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซตในการหางานและสมัครงานออนไลนมากที่สุดตอคร้ัง 

เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

  ขอ 7  แบบ Resume ที่ใชสมัครงานออนไลนผานทางเว็บไซตมากที่สุด เปนระดับการวัด

ขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

  ขอ 8  เหตุผลที่เลือกใชบริการเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน เปนระดับ

การวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

  ขอ 9  ชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนมากที่สุด 

เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 
  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ

ตามลําดับดังนี้ 

   1.  ศึกษาขอมูลจากวารสารทางธุรกิจ ตํารา แนวคิด ทฤษฎี ขอมูลจากอินเตอรเน็ต 

และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางกรอบ

แนวคิดและแบบสอบถาม 
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   2. กําหนดขอบเขตของแบบสอบถามซึ่งเกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ

ใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนของผูหางาน และสรางแบบสอบถามจําลอง โดย

แบบสอบถามที่สรางขึ้นมาจะตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค นิยามศัพท และกลุมตัวอยาง 

   3.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงดาน

เนื้อหา (Content Validity) และขอบกพรองของคําถาม เพื่อใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 

นิยามศัพท และกลุมตัวอยาง 

   4.  ประมวลความเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดที่ไดรับการพิจารณาแบบสอบถามเปน

รายขอ แลวนํามาปรับปรุงแบบสอบถามใหเปนไปตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

   5.  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอย ไปทดลองใช (Try – out) กับกลุมตัวอยาง 

จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่น โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา โดยวิธีการคํานวณ

ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา.  2548: 449-450)  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอ

พฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนของผูหางาน โดยรวบรวมขอมูลจาก

แหลงขอมูล ดังนี้ 

 1.  แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาจากหนังสือ วารสาร 

บทความ ขอมูลจากอินเตอรเน็ต เอกสาร สารนิพนธ วิทยานิพนธและงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ  

 2.  แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยาง โดยมีข้ันตอนในการดําเนินงาน ดังนี้ ขอจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความรวมมือใน

การตอบแบบสอบถาม ดําเนินการเก็บขอมูลตามขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจะดําเนินการสง

แบบสอบถามใหกับผูตอบแบบสอบถามพรอมทั้งชี้แจงถึงวัตถุประสงคของการทําวิจัย ตลอดจนลักษณะ

ของแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางทราบ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันแลวจึงทําการตอบแบบสอบถาม 

โดยจะใหกลุมตัวอยางเปนผูกรอกแบบสอบถามดวยตนเองเพื่อดําเนินการจัดทําขอมูลและการวิเคราะห

ขอมูลตอไป 
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การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากรวบรวมแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดจัดทําและดําเนินการวิเคราะหขอมูล 

ดังนี้ 

 1. ตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของ

การตอบแบบสอบถาม โดยทําการแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 

 2. ลงรหัส (Coding)  นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามที่ไดกาํหนดรหสั

ไวลวงหนา 

 3. การประมวลผลขอมูล (Processing) ขอมูลที่ลงรหัสแลวนํามาทําการบันทึกโดยใชเครื่อง

คอมพิวเตอรเพื่อการประมวลผลขอมูล ซึ่งใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร 

(Statistic Package for Social Sciences หรือ SPSS) เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Analysis) ดังนี้ 

 แบบสอบถามสวนที่ 1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูหางาน ประกอบดวย 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ตําแหนงงาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน และประสบการณทํางาน โดยใช

คาสถิติความถี่ (Frequencies) รอยละ (Percentage) 

 แบบสอบถามสวนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและ

สมัครงานออนไลน ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานศักยภาพ ดานบริการ และดานความสะดวกในการใชงาน 

โดยใชคาสถิติการหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 แบบสอบถามสวนที่ 3 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน

และสมัครงานออนไลน โดยใชคาสถิติความถี่ (Frequencies) รอยละ (Percentage)  

 การทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ผูใชบริการที่มีลักษณะสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ ตําแหนงงาน รายได และประสบการณทํางานที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใช

เว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนแตกตางกัน สถิติที่ใชทดสอบ คือ สถิติ Chi – square 

( χ2 ), 

 การทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ผูใชบริการที่มีทัศนคติตอเว็บไซตในดานศักยภาพ ดานบริการ 

และดานความสะดวกในการใชงานที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและ

สมัครงานออนไลนแตกตางกัน สถิติที่ใชทดสอบ คือ สถิติ Chi - square( χ2 ) 
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การกําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) 

  1.1 การหาความถี่ (Frequencies) คือ การจําแนกขอมูลตามลักษณะหรือตามคาของ  

ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง หรือหลายๆ ตัวแปรพรอมๆ กัน โดยทําเปนตารางแจกแจงความถี่ (กัลยา 

วาณิชยบัญชา.  2538: 119) 

  1.2  คาสถิติรอยละ (Percentage) (อภินันท จันตะนี.  2538: 75) 

 

              P  =  f * 100 

                                                                         n 

 

เมื่อ    P    แทน  คารอยละ 

          f    แทน  ความถีท่ี่ตองการเปลี่ยนแปลงใหเปนรอยละ 

          n   แทน  จํานวนความถี่ทัง้หมด 
 

  1.3  คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) (กัลยา วาณิชยบัญชา.  2548: 48) 

 

     X =  

         

เมื่อ       X      แทน  คาเฉลี่ย 

        ∑ Xi      แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

              n   แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 

  1.4  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)(กัลยา วาณิชยบัญชา. 2548: 49) 

 

S =     n∑X2 – (∑X)2 

                 n(n-1) 

 

เมื่อ      S     แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 

        (∑X)2  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลงัสอง 

         ∑X2    แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวอยางยกกาํลังสอง 

             n     แทน  จํานวนสมาชกิในกลุมตัวอยาง 

∑Xi      

n 
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 2.  สถิติที่ใชหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

  การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธิแอลฟา (Coefficient) 

ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา.  2548: 449-450) 

 

VarianceianceConk
VarianceianceConk

/var)1(1
/var

−+
=α

 

 

 เมื่อ  Cronbach’s Alpha ∝  แทน คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในสวนที่กําหนด 

    k        แทน จํานวนคําถามของแบบสอบถาม 

    ianceCon var     แทน  คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนระหวางคําถามตาง ๆ 

    Variance      แทน  คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม 

 ผลลัพธคาสัมประสิทธิ์แอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคา

ระหวาง 0 < ∝ < 1 คาที่ใกลเคียงกับ 1 แสดงวามีความเชื่อมั่นสูง 

 

 3.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐาน 

  คาสถิติ Chi – square (χ2 ) ใชในการทดสอบขอมูลประเภทประเภทนามบัญญัติและ

ประเภทเรียงลําดับ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2548: 272) ใชสูตรดังนี้ 

 

        
 

    คาสถิติ  χ2  มีคาองศาความเปน อิสระ k - 1 

      

     เมื่อ  Oi  แทน คาความถี่ที่ไดจากการสังเกต 

       Ei   แทน คาความถี่ที่คาดหวังไว 

       k  แทน จํานวนประเภทหรือกลุม 

 



บทที่ 4 
การนําเสนอผลงานวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ของผู 

หางานในเขตกรุงเทพมหานคร การวิเคราะหขอมูลและการแปลผลความหมายของการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะห 
 n  แทน จํานวนผูประกอบการรานคาออนไลนกลุมตัวอยาง 

 X   แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

 S.D. แทน   สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 χ2   แทน คาสถิติที่ใชพจิารณาใน Chi-square 

 H0  แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 

 H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 

 Sig.        แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดสอบ ที่โปรแกรม SPSS 

                   คํานวณไดใชในการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 *  แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงการนําเสนอ

ออกเปน 4 สวน ตามลําดับดังนี้ 

 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงาน

ออนไลน 

 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัคร

งานออนไลน 

 สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
จากการศึกษาทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนของผูหางาน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูหางานซึ่งประกอบดวย เพศ 

อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพในปจจุบัน ตําแหนงงานในปจจุบัน รายไดเฉลี่ยตอเดือน และประสบ 

การณในการทํางาน โดยหาคารอยละ ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตาราง 1  

 

ตาราง 1 แสดงจํานวน และรอยละ ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูหางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูหางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน (คน) รอยละ(%) 

เพศ   

     ชาย 185 46.25 

     หญิง 215 53.75 

รวม 400 100.00 

*อาย ุ   

     ต่ํากวาหรอืเทากับ 25 ป 165 41.25 

     26 - 30 ป 163 40.75 

     31 - 35 ป 60 15.00 

     36 ปข้ึนไป 12 3.00 

รวม 400 100.00 

*ระดับการศกึษาสูงสุด   

     ต่ํากวาปรญิญาตรี 103 25.75 

     ปริญญาตรี 259 64.75 

     ปริญญาโท 37 9.25 

     ปริญญาเอก 1 0.25 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 1 (ตอ)  

 

ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูหางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน (คน) รอยละ(%) 

*อาชีพในปจจุบัน   

     ขาราชการ / ลูกจางของรฐั 27 6.80 

     พนกังานบริษัท / ลูกจางเอกชน 243 60.90 

     พนกังานรฐัวิสาหกิจ 26 6.50 

     ธุรกิจสวนตัว 60 15.00 

     อ่ืนๆ 43 10.80 

รวม 399 100.00 

*ตําแหนงงานในปจจุบนั   

     ผูจัดการ 35 8.90 

     ผูชวยผูจัดการ 25 6.30 

     หัวหนางาน 40 10.10 

     พนกังานอาวุโส 18 4.60 

     พนกังาน 222 56.20 

     อ่ืน ๆ 55 13.90 

รวม 395 100.00 

รายไดเฉลีย่ตอเดือน   

     ต่ํากวาหรอืเทากับ 10,000 บาท 146 36.50 

     10,001 – 20,000 บาท 148 37.00 

     20,001 - 30,000 บาท 71 17.75 

     30,001 บาทขึ้นไป 35 8.75 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 1 (ตอ)  

 

ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูหางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน (คน) รอยละ(%) 

*ประสบการณในการทาํงาน   

      นอยกวาหรือเทากับ 4 ป 203 52.10 

      มากกวา 4 – 8 ป 132 33.80 

      มากกวา 8 – 12  ป 40 10.30 

      มากกวา 12 ปข้ึนไป 15 3.80 

รวม 390 100.00 

 

จากตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูหางานในเขต

กรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน ผูวิจัยสรุปผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 

 เพศ พบวา ผูหางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง

จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 53.75 และเปนเพศชาย จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 46.25 

 อายุ พบวา ผูหางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุต่ํากวาหรือ

เทากับ 25 ป จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 41.25 รองลงมาคืออายุ 26 – 30 ป จํานวน 163 คน คิด

เปนรอยละ 40.75 อายุ 31 – 35 ป จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.00 และอายุ 36 ปข้ึนไป จํานวน 

12 คน คิดเปนรอยละ 3.0 

 ระดับการศึกษาสูงสุด พบวา ผูหางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

การศึกษาในระดับปริญญาตรี จาํนวน 259 คน คิดเปนรอยละ 64.75 รองลงมาคือระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 

จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.75 ระดับปริญญาโท จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.25 และระดับ

ปริญญาเอก จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.25 

 อาชีพในปจจุบัน พบวา ผูหางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

อาชีพพนักงานบริษัท / ลูกจางเอกชน จํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 60.90 รองลงมาคอื ธรุกจิสวนตวั 

จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.00 อาชีพอ่ืนๆ จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.80 ขาราชการ / 

ลูกจางของรัฐ จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.80 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 

6.50  
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 ตําแหนงงานในปจจุบัน พบวา ผูหางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ

มีตําแหนงเปนพนักงาน จํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 56.20 รองลงมาคือ ตําแหนงงานอื่นๆ จํานวน 

55 คน คิดเปนรอยละ 13.90 หัวหนางาน จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.10 ผูจัดการ จํานวน 35 คน 

คิดเปนรอยละ 8.90 ผูชวยผูจัดการ จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.30 และพนักงานอาวุโส จํานวน 

18 คน คิดเปนรอยละ 4.60  

 รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ผูหางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ

มีรายไดระหวาง 10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 148 คน คิดเปนรอยละ 37.00 รองลงมาคือ รายไดต่ํากวา

หรือเทากับ 10,000 บาท จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 36.50 รายไดระหวาง 20,001 – 30,000 บาท 

จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.75 และรายไดตอเดือนมากกวา 30,001 บาทขึ้นไป จํานวน 35 คน 

คิดเปนรอยละ 8.75  

 ประสบการณในการทํางาน พบวา ผูหางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม

สวนใหญมีประสบการณในการทํางานนอยกวาหรือเทากับ 4 ป จํานวน 203 คิดเปนรอยละ 52.10 

รองลงมาคือ มากกวา 4 - 8 ป จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33.80 มากกวา 8 – 12 ป และมากกวา 

12 ปข้ึน จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.80 

 เนื่องจากมีอัตรภาคชั้นของขอมูลดานอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพในปจจุบัน ตําแหนง

งานในปจจุบัน และประสบการณในการทํางานของผูตอบแบบสอบถามมีความถี่นอยกวาเกณฑที่

กําหนดไว ดังนั้น ผูวิจัยไดทําการจัดกลุมใหมเพื่อเปนการใชในการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

 

ตาราง 2 แสดงจํานวน และรอยละ ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูหางานในเขตกรุงเทพมหานคร  

 (จัดกลุมใหม) 

 

ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูหางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน (คน) รอยละ(%) 

อายุ   

     ต่ํากวาหรอืเทากับ 25 ป 165 41.25 

     26 - 30 ป 163 40.75 

     31 ปข้ึนไป 72 18.00 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 2 (ตอ) 

 

ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูหางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน (คน) รอยละ(%) 

ระดับการศึกษาสูงสุด   

     ต่ํากวาปรญิญาตรี 103 25.75 

     ปริญญาตรี 259 64.75 

     สูงกวาปรญิญาตรี 38 9.50 

รวม 400 100.00 

อาชีพในปจจุบัน   

     ขาราชการ / ลูกจางของรฐั / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 53 13.30 

     พนกังานบริษัท / ลูกจางเอกชน 243 60.90 

     ธุรกิจสวนตัว 60 15.00 

     อ่ืนๆ 43 10.80 

รวม 399 100.00 

ตําแหนงงานในปจจุบัน   

     ผูจัดการ / ผูชวยผูจัดการ 60 15.20 

     หัวหนางาน / พนักงานอาวุโส 58 14.70 

     พนกังาน 222 56.20 

     อ่ืน ๆ 55 13.90 

รวม 395 100.00 

ประสบการณในการทาํงาน   

      นอยกวาหรือเทากับ 4 ป 203 52.10 

      มากกวา 4 – 8  ป 132 33.80 

      มากกวา 8 ปข้ึนไป 55 14.10 

รวม 390 100.00 
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 อายุ พบวา ผูหางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุต่ํากวาหรือ

เทากับ 25 ป จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 41.25 รองลงมาคืออายุ 26 – 30 ป จํานวน 163 คน คิด

เปนรอยละ 40.75 และอายุ 31 ปข้ึนไป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 18.0 

 ระดับการศึกษาสูงสุด พบวา ผูหางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ

มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จาํนวน 259 คน คิดเปนรอยละ 64.75 รองลงมาคือระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 

จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.75 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.50  

 อาชีพในปจจุบัน พบวา ผูหางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

อาชีพพนักงานบริษัท / ลูกจางเอกชน จาํนวน 243 คน คิดเปนรอยละ 60.90 รอง ลงมาคือ ธุรกิจสวนตัว 

จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.00 อาชีพอื่นๆ จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.80 และขาราชการ / 

ลูกจางของรัฐ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.30 ตําแหนงงานในปจจุบัน 

พบวา ผูหางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงเปนพนักงาน จํานวน 

222 คน คิดเปนรอยละ 56.20 รองลงมาคือ ผูจัดการ / ผูชวยผูจัดการ จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 

15.20 หัวหนางาน / พนักงานอาวุโส จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 14.70 และตาํแหนงงานอ่ืนๆ จํานวน 

55 คน คิดเปนรอยละ 13.90 

 ประสบการณในการทํางาน พบวา ผูหางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม

สวนใหญมีประสบการณในการทํางานนอยกวาหรือเทากับ 4 ป จํานวน 203 คิดเปนรอยละ 52.10 

รองลงมาคือ มากกวา 4 - 8 ป จาํนวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33.80 และมากกวา 8 ปข้ึน จาํนวน 55 คน 

คิดเปนรอยละ 14.10 
 

สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและ
สมัครงานออนไลน 
 จากการศึกษาทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ของผูหางาน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบดวย ดานศักยภาพ ดานบริการ และดานความสะดวกในการใช 

โดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตาราง 3  
 
 
 
 
 
 
 



51 

ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางาน 

 และสมัครงานออนไลน 

 

ทัศนคติที่มีตอเว็บไซต x  S.D. ระดับของทัศนคติ 
ดานศักยภาพของเวบ็ไซต    

สามารถพัฒนาฟงกชัน่การใชงานไดตามความตองการ 3.96 0.73 ดี 

มีการพฒันารูปแบบชองทางการหางานอยางตอเนื่อง 4.03 0.73 ดี 

มีขอมูลตําแหนงงานที่ครอบคลุมทุกตําแหนง 3.88 0.79 ดี 

เปนชองทางการหางานและสมัครงานที่ดกีวาชองทางอื่น 4.00 0.80 ดี 

สามารถหางานและสมัครงานไดทุกเวลาและสถานที ่ 4.08 0.75 ดี 

ทําใหขอมูลสงไปถึงบริษัทไดอยางรวดเร็ว 4.04 0.74 ดี 

เปนชองทางทีฝ่ายบุคคลหาบุคลากรเขามารวมงาน 3.99 0.74 ดี 

ขอมูลตําแหนงงานเปนขอมลูที่มีการ Update อยูเสมอ 3.92 0.78 ดี 

ผลรวมดานศกัยภาพของเว็บไซต 3.97 0.51 ดี 

ดานบริการของเว็บไซต    

Search Jobs บริการคนหาตําแหนงงาน 4.09 0.70 ดี 

Job Alert บริการแจงเตือนงานใหมไปยงั E-mail 4.01 0.71 ดี 

Post Resume บริการฝากประวัติ 3.97 0.75 ดี 

Job Match บริการเสนอตําแหนงงาน 4.04 0.66 ดี 

Resume Request บริการสมัครงานอัตโนมัติ 4.03 0.80 ดี 

บริการบันทึกขอมูลการสมคัรงานในอดีต 3.97 0.71 ดี 

Advanced Search บริการคนหางานแบบเจาะจง 4.06 0.70 ดี 

บริการขอมูลขาวสาร 3.94 0.71 ดี 

ผลรวมดานบริการของเว็บไซต 4.00 0.53 ดี 
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ตาราง 3 (ตอ) 

 

ทัศนคติที่มีตอเว็บไซต x  S.D. ระดับของทัศนคติ 
ดานความสะดวกในการใชงานของเวบ็ไซต    

สามารถคนหาขอมูลตําแหนงงานไดอยางรวดเร็ว 4.06 0.69 ดี 

ไมตองเสียคาใชจายในการสมัครงานผานเว็บไซต 4.19 0.69 ดี 

สามารถคนหาตําแหนงงานไดตรงตอความตองการ 4.05 0.77 ดี 

ชวยลดความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง 4.17 0.69 ดี 

การเปนสมาชกิของเว็บไซตทําใหสะดวกในการรับขาวสาร 4.11 0.70 ดี 

การหางานภายในเวบ็ไซตงายกวาการหางานในชองทางอื่น 4.11 0.75 ดี 

สามารถหางานและสมัครไดหลายๆ บริษัทในเวลาเดียวกนั 4.17 0.72 ดี 

มีการ Update ขอมูลทําใหไมตองเสียเวลาในการคนหา 4.05 0.78 ดี 

รูถึงขอมูลบริษัทของในเบื้องตน เปนประโยชนในการเลอืก 4.13 0.68 ดี 

สามารถสมัครงานโดยอัตโนมัติผานเว็บไซต 4.17 0.69 ดี 

ผลรวมดานความสะดวกในการใชงานของเว็บไซต 4.10 0.54 ดี 

 
 จากตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของทัศนคติที่มีตอเว็บไซต

ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน พบวา ทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงาน 

ออนไลน ดานศักยภาพของเว็บไซตโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 ดานบริการของ

เว็บไซต โดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ดานความสะดวกในการใชงานของเว็บไซต

โดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวามีรายละเอียดดังนี้ 

  
 ดานศักยภาพของเว็บไซต 
 ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนโดยรวมอยู 

ในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติ 

ตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนโดยรวมอยูในระดับดี ในขอสามารถหางานและ

สมัครงานไดทุกเวลาและสถานที่ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 และรองลงมาคือ ทําใหขอมูลสงไปถึง

บริษัทไดอยางรวดเร็ว โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 มีการพัฒนารูปแบบชองทางการหางานอยางตอเนือ่ง 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 เปนชองทางการหางานและสมัครงานที่ดีกวาชองทางอื่น โดยมีคาเฉลี่ย 

เทากับ 4.00 เปนชองทางที่ฝายบุคคลหาบุคลากรเขามารวมงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 สามารถ
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พัฒนาฟงกชั่นการใชงานไดตามความตองการ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 ขอมูลตําแหนงงานเปน

ขอมูลที่มีการ Update อยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 และมีขอมูลตําแหนงงานที่ครอบคลุมทุก

ตําแหนง โดยมีคาเฉลี่ยเทา กับ 3.88 

 
 ดานบริการของเว็บไซต 
 ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนโดยรวมอยู 

ในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติ 

ตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนโดยรวมอยูในระดับดี ในขอ Search Jobs บริการ

คนหาตําแหนงงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 และรองลงมาคือ Advanced Search บริการคนหางาน

แบบเจาะจงโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 Job Match บริการเสนอตําแหนงงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.04 Resume Request บริการสมัครงานอัตโนมัติ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 Job Alert บริการแจง

เตือนงานใหมไปยัง E-mail โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 Post Resume บริการฝากประวัติและบริการ

บันทึกขอมูลการสมัครงานในอดีต โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 และบริการขอมูลขาวสาร โดยมีคาเฉลี่ย 

เทากับ 3.94  

 
 ดานความสะดวกในการใชงานของเว็บไซต 
 ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนโดยรวมอยู 

ในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติ 

ตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนโดยรวมอยูในระดับดี ในขอไมตองเสียคาใชจายใน

การสมัครงานผานเว็บไซต โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 และรองลงมาคือ ชวยลดความเหน็ดเหนื่อยจาก

การเดินทาง สามารถหางานและสมัครไดหลายๆ บริษัทในเวลาเดียวกัน และสามารถสมัครงานโดย

อัตโนมัติผานเว็บไซต โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 รูถึงขอมูลบริษัทของในเบื้องตน เปนประโยชนในการ

เลือก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 การเปนสมาชิกของเว็บไซตทําใหสะดวกในการรับขาวสารและการหา

งานภายในเว็บไซตงายกวาการหางานในชองทางอื่น โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 สามารถคนหาขอมูล

ตําแหนงงานไดอยางรวดเร็ว โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 สามารถคนหาตําแหนงงานไดตรงตอความ

ตองการและมีการ Update ขอมูลทําใหไมตองเสียเวลาในการคนหา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05  
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สวนที่ 3 พฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ของผู 

หางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการ

หางานและสมัครงานออนไลน โดยหาคารอยละ ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตาราง  

 
ตาราง  4  แสดงจํานวน และรอยละ ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการเว็บไซตที่ใหบริการหางาน 

 และสมัครงานออนไลนของผูหางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

พฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมคัรงาน
ออนไลน 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ
(%) 

จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการ   

1 เว็บไซต 126 31.90 

2 เว็บไซต 126 31.90 

3 เว็บไซต 71 18.00 

4 เว็บไซตข้ึนไป 72 18.20 

รวม 395 100.00 

เว็บไซตที่เลอืกใชบริการมากทีสุ่ด   

www.jobsdb.co.th 97 24.40 

www.nationejobs.com 18 4.55 

www.jobtopgun.com 34 8.60 

www.thaieasyjob.com 27 6.80 

www.jobbkk.com 58 14.60 

www.jobthai.com 118 29.75 

www.jobbees.com 13 3.30 

www.appjob.com 4 1.00 

www.jobsiam.com 12 3.00 

อ่ืนๆ  16 4.00 

รวม 397 100.00 
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ตาราง 4 (ตอ) 

 

พฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมคัรงาน
ออนไลน 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ
(%) 

ตําแหนงงานที่ตองการหาและสมัครทางเว็บไซต   

Accounting / Banking / Finance 86 22.51 

Admin & HR 49 12.83 

Engineering 29 7.59 

Hospitality & Hotel 34 8.90 

Information Technology(I.T.) 44 11.52 

Insurance & Assurance 13 3.40 

Marketing / Public Relations 72 18.85 

Management 34 8.90 

อ่ืนๆ  21 5.50 

รวม 382 100.00 

สมัครงานผานเว็บไซตแลวไดงานจริง   

ใช 230 58.08 

ไมใช 166 41.92 

รวม 396 100.00 

ความถี่ในการใชบริการเวบ็ไซต   

1 - 5 คร้ังตอเดือน 298 75.63 

6 - 10 คร้ังตอเดือน 69 17.51 

11 – 15 คร้ังตอเดือน 10 2.54 

มากกวา 15 ครั้งตอเดือน 17 4.32 

รวม 394 100.00 

ระยะเวลาทีใ่ชบริการเว็บไซต   

นอยกวาหรือเทากบั 1 ชัว่โมง 184 46.12 

มากกวา 1 - 2 ชั่วโมง 148 37.09 

มากกวา 2 ชัว่โมงขึ้นไป 67 16.79 

รวม 399 100.00 
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ตาราง 4 (ตอ) 

 

พฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมคัรงาน
ออนไลน 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ
(%) 

รูปแบบ Resume ที่ใชในการสมัครงานออนไลน   

     Resume ของตนเอง 226 56.93 

     Online Resume ของเวบ็ไซต 171 43.07 

รวม 397 100.00 

เหตุผลในการเลือกใชบรกิารเว็บไซต   

ลดความเหนด็เหนื่อยจากการเดินทาง 117 29.40 

ประหยัดคาใชจายในการสมคัรงาน 69 17.34 

ตําแหนงงานมกีารปรับปรุงขอมูล 31 7.78 

ระบบการคนหางานทีท่นัสมัย 18 4.52 

มีตําแหนงงานใหคนหาเปนจาํนวนมาก 96 24.12 

โอกาสที่บริษทัเรียกตวัไปสัมภาษณ 12 3.02 

มีขอมูลขาวสารที่เกีย่วกับการสมัครงาน 29 7.29 

ประหยัดเวลาในการกรอกใบสมัครงาน 26 6.53 

รวม 398 100.00 

ชองทางการทราบชื่อเว็บไซต   

เพื่อนแนะนํา 91 23.00 

ส่ือโฆษณาและประชาสัมพนัธตางๆ 61 15.40 

อินเตอรเน็ต 235 59.30 

นิตยสารสมัครงาน 7 1.80 

อ่ืนๆ  2 0.50 

 รวม 396 100.00 

 

จากตาราง 4 แสดงจํานวน และรอยละ ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการเว็บไซตที่

ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนของผูหางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม 

จํานวน 400 คน ผูวิจัยสรุปผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
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 จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการในการหางานและสมัครงานออนไลน พบวา ผูหางานใน

เขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบ ถามสวนใหญเคยใชบริการเว็บไซตในการหางานและสมัครงาน

ออนไลน จํานวน 1 เว็บไซตและ 2 เว็บไซต จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 31.90 รองลงมาคือ เคยใช 

บริการ 4 เว็บไซตข้ึนไป จาํนวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.23 และเคยใชบริการ 3 เว็บไซต จาํนวน 71 คน 

คิดเปนรอยละ17.97  

 การเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน พบวา ผูหางานในเขต

กรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบ ถามสวนใหญ เลือกใชบริการ www.jobthai.com จํานวน 118 คน 

คิดเปนรอยละ 29.75 รองลงมาคือ www.jobsdb.co.th จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.40 www. 

jobbkk .com จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 14.60 www.jobtopgun.com จํานวน 34 คน คิดเปน 

รอยละ 8.60 www.thaieasyjob.com จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.80 www.nationejobs.com 

จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.55 เว็บอ่ืนๆ จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.00 www.jobbees.com 

จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.30 www.jobsiam.com จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 และใช 

บริการ www. appjob.com จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 

 ตําแหนงงานที่ตองการหาและสมัครทางเว็บไซต พบวา ผูหางานในเขตกรุงเทพมหานคร

ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการสมัครงานในตําแหนง Accounting / Banking / Finance 

จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 22.51 รองลงมาคือ Marketing / Public Relations จํานวน 72 คน คิด

เปนรอยละ 18.85 Admin & HR จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.83 Information Technology(I.T.) 

จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.52 Hospitality & Hotel และ Management จํานวน 34 คน คิดเปน 

รอยละ 8.90 Engineering จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.59 ตําแหนงอื่นๆ จํานวน 21 คน คิดเปน 

รอยละ 5.50 และ Insurance & Assurance จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.40 

 การไดงานจริงจากการสมัครงานผานทางเว็บไซต พบวา ผูหางานในเขตกรุงเทพมหา 

นครที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญไดงานจริง จํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ 58.08 และไมไดงาน 

จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 41.92 
 ความถี่ในการใชบริการเว็บไซตในการหางานและสมัครงานออนไลนมากท่ีสุดตอเดือน 
พบวา ผูหางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถี่ ในการใชบริการเว็บไซต 

1 – 5 คร้ังตอเดือน จํานวน 298 คน คิดเปนรอยละ 75.63 รองลง มาคือ 6 - 10 คร้ังตอเดือน จํานวน 

69 คน คิดเปนรอยละ 17.51 มากกวา 15 คร้ังตอเดือน จํานวน 17 คน คิดเปน รอยละ 4.32 และ 11 - 

15 คร้ังตอเดือน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.54 
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 ระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซตในการหางานและสมัครงานออนไลนมากที่สุดตอครั้ง 
พบวา ผูหางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญใชระยะเวลาในการหางานและ 

สมัครงานตอคร้ังนอยกวาหรือเทากับ 1 ชั่วโมง จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 46.12 รองลงมาคือ 

มากกวา 1 - 2 ชั่วโมง จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 37.09 และ มากกวา 2 ชั่วโมงขึ้นไป จํานวน 67 

คน คิดเปนรอยละ 16.79  

 การใช Resume ในการสมัครงานออนไลนผานทางเว็บไซตมากที่สุด พบวา ผูหางาน

ในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญใช Resume ของตนเอง ในการสมัครงาน จํานวน 

226 คน คิดเปนรอยละ 56.93 และใช Online Resume ของเว็บไซตในการสมัครงาน จํานวน 171 คน 

คิดเปนรอยละ 43.07 

 เหตุผลที่เลือกใชบริการเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน พบวา ผูหางาน

ในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเหตุผลที่เลือกใช บริการเว็บไซตคือ ลดความ

เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.40 รองลงมาคือ มีตําแหนงงานให

คนหาเปนจํานวนมาก จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.12 ประหยัดคาใชจายในการสมัครงาน 

จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.34 ตําแหนงงานมีการปรับปรุงขอมูล จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 

7.78 มีขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการสมัครงาน จํานวน 29 คน คิดเปน รอยละ 7.29 ประหยัดเวลาใน

การกรอกใบสมัครงาน จาํนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.53 ระบบการคนหางานที่ทันสมัย จาํนวน 18 คน 

คิดเปนรอยละ 4.52 และโอกาสที่บริษัทเรียกตัวไปสัมภาษณ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.02 

 ชองทางการทราบช่ือเว็บไซตท่ีใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน พบวา ผูหางาน

ในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญทราบชื่อเว็บไซตจากทางอินเตอรเน็ต จํานวน 

235 คน คิดเปนรอยละ 59.30 รองลงมาคือเพื่อนแนะนํา จาํนวน 91 คน คิดเปนรอยละ 23.00 ส่ือโฆษณา

และประชาสัมพันธตางๆ จาํนวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.40 นิตยสารสมัครงาน จาํนวน 7 คน คิดเปน

รอยละ 1.80 และอ่ืนๆ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50  
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สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ผูใชบริการที่มีลักษณะสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ ตําแหนงงาน รายได และประสบการณทํางานที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ให 

บริการหางานและสมัครงานออนไลนตางกัน 
 
สมมติฐานที่ 1.1  ผูใชบริการที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและ

สมัครงานออนไลนตางกัน  

 

ตาราง 5 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน 

 และสมัครงานออนไลนจําแนกตามเพศ โดยใชสถิติไค-สแควร  
 

ความแตกตางของพฤติกรรมการใชบริการจําแนกตามเพศ χ2 Sig. 

จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน 4.839 0.184 

การเลือกใชเวบ็ไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 18.270 0.032* 

ตําแหนงงานทีต่องการหาและสมัครทางเวบ็ไซต 7.419 0.492 

การสมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง 0.712 0.399 

ความถี่ในการใชบริการเว็บไซต 3.344 0.342 

ระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซต 3.695 0.158 

รูปแบบการใช Resume ในการสมัครงานออนไลน 0.438 0.508 

เหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 10.738 0.150 

ชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 0.403 0.982 

 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน

และสมัครงานออนไลนจําแนกตามเพศ สามารถตั้งสมมติฐานยอยๆ ไดดังนี้ 

 

  สมมติฐานที่ 1.1.1 เพศมีผลตอการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงาน 

ออนไลน  

   H0  : เพศไมมีตอการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน  

   H1 : เพศมีผลตอการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน  
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ตาราง 6 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงาน  

 ออนไลน จําแนกตามเพศ 
 

 

χ2 = 18.270  Sig.(2-tailed) = 0.032* 

เพศ 
เว็บไซตที่เลือกใหบริการมากที่สุด 

ชาย หญิง 
รวม 

www.jobsdb.co.th 38 59 97 

  (9.57%) (14.86%) (24.43%) 

www.nationejobs.com 13 5 18 

  (3.27%) (1.26%) (4.53%) 

www.jobtopgun.com 14 20 34 

  (3.53%) (5.04%) (8.56%) 

www.thaieasyjob.com 9 18 27 

  (2.27%) (4.53%) (6.80%) 

www.jobbkk.com 24 34 58 

  (6.05%) (8.56%) (14.61%) 

www.jobthai.com 60 58 118 

  (15.11%) (14.61%) (29.72%) 

www.jobbees.com 7 6 13 

  (1.76%) (1.51%) (3.27%) 

www.appjob.com 0 4 4 

  (0.00%) (1.01%) (1.01%) 

www.jobsiam.com 7 5 12 

  (1.76%) (1.26%) (3.02%) 

อ่ืนๆ  11 5 16 

  (2.77%) (1.26%) (4.03%) 

183 214 397 
รวม 

(46.10%) (53.90%) (100.00%) 
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 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางเพศกับการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการ 

หางานและสมัครงานออนไลน โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 

มีคา เทากับ 18.270 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.032 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เพศมีผลตอการเลือกใชเว็บไซตที่ 

ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

สมมติฐานที่ 1.2  ผูใชบริการที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและ

สมัครงานออนไลนตางกัน  
 
ตาราง 7 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน 

 และสมัครงานออนไลนจําแนกตามอายุ โดยใชสถิติไค-สแควร  
 

ความแตกตางของพฤติกรรมการใชบริการจําแนกตามอาย ุ χ2 Sig. 

จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน 15.564 0.016* 

การเลือกใชเวบ็ไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 40.851 0.002* 

ตําแหนงงานทีต่องการหาและสมัครทางเวบ็ไซต 17.137 0.377 

การสมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง 2.084 0.353 

ความถี่ในการใชบริการเว็บไซต 4.553 0.602 

ระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซต 6.219 0.183 

รูปแบบการใช Resume ในการสมัครงานออนไลน 1.635 0.442 

เหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 28.432 0.012* 

ชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 14.828 0.063 

 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน

และสมัครงานออนไลนจําแนกตามอายุ สามารถตั้งสมมติฐานยอยๆ ไดดังนี้ 
 
  สมมติฐานที่ 1.2.1 อายุมีผลตอจํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงาน

ออนไลน  

   H0 : อายุไมมีผลตอจํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน 

  H1 : อายุมีผลตอจํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน 
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ตาราง 8 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของจาํนวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางาน และสมัคร  

 งานออนไลน จําแนกตามอาย ุ

 

อาย ุ
จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการ ต่ํากวาหรือ     

เทากับ 25 ป 
26 - 30  ป 31 ปข้ึนไป 

รวม 

1 เว็บไซต 60 36 30 126 

  (15.19%) (9.11%) (7.59%) (31.90%) 

2 เว็บไซต 44 60 22 126 

  (11.14%) (15.19%) (5.57%) (31.90%) 

3 เว็บไซต 25 37 9 71 

  (6.33%) (9.37%) (2.28%) (17.97%) 

4 เว็บไซตข้ึนไป 33 28 11 72 

  (8.35%) (7.09%) (2.78%) (18.23%) 

162 161 72 395 
รวม 

(41.01%) (40.76%) (18.23%) (100.00%) 

 

χ2 = 15.564  Sig.(2-tailed) = 0.016* 

 

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางอายุกับจํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการ

หางานและสมัครงานออนไลน โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 

มีคาเทากับ 15.564 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.016 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อายุมีผลตอจํานวนเว็บไซตที่เคย

ใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

  สมมติฐานที่ 1.2.2 อายุมีผลตอการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงาน 

ออนไลน  

   H0 : อายุไมมีผลตอการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 

   H1 : อายุมีผลตอการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 
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ตาราง 9 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัคร  

 งานออนไลน จําแนกตามอายุ 

 

อาย ุ
เว็บไซตที่เลือกใชบริการมากที่สุด ต่ํากวาหรือ

เทากับ 25 ป 
26 - 30 ป 31 ปข้ึนไป 

รวม 

www.jobsdb.co.th 38 45 14 97 

 (9.57%) (11.34%) (3.53%) (24.43%) 

www.nationejobs.com 7 5 6 18 

 (1.76%) (1.26%) (1.51%) (4.53%) 

www.jobtopgun.com 14 17 3 34 

 (3.53%) (4.28%) (0.76%) (8.56%) 

www.thaieasyjob.com 7 12 8 27 

 (1.76%) (3.02%) (2.02%) (6.80%) 

www.jobbkk.com 26 26 6 58 

 (6.55%) (6.55%) (1.51%) (14.61%) 

www.jobthai.com 49 48 21 118 

 (12.34%) (12.09%) (5.29%) (29.72%) 

www.jobbees.com 9 1 3 13 

 (2.27%) (0.25%) (0.76%) (3.27%) 

www.appjob.com 2 2 0 4 

 (0.50%) (0.50%) (0.00%) (1.01%) 

www.jobsiam.com 1 5 6 12 

 (0.25%) (1.26%) (1.51%) (3.02%) 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 11 0 5 16 

 (2.77%) (0.00%) (1.26%) (4.03%) 

รวม 164 161 72 397 

 (41.31%) (40.55%) (18.14%) (100.00%) 

 

χ2 = 40.851  Sig.(2-tailed) = 0.002* 
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จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางอายุกับการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการ 

หางานและสมัครงานออนไลน โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 

มีคาเทากับ 40.851 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.002 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา อายุมีผลตอการเลือกใชเว็บไซตที่ 

ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

  สมมติฐานที่ 1.2.3 อายุมีผลตอเหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซตใหบริการหางาน

และสมัครงานออนไลน 

  H0 : อายุไมมีผลตอเหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซตใหบริการหางานและสมัคร

งานออนไลน 

  H1 : อายุมีผลตอเหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงาน

ออนไลน 

 

ตาราง 10 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของเหตผุลในการเลือกใชบริการเวบ็ไซตใหบริการหางาน 

 และสมัครงานออนไลน จําแนกตามอายุ 

 

อาย ุ
เหตุผลที่เลือกใชบริการเว็บไซต ต่ํากวาหรือ

เทากับ 25 ป 
26 – 30 ป 31 ปข้ึนไป 

รวม 

ลดความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง 62 34 21 117 

 (15.58%) (8.54%) (5.28%) (29.40%) 

ประหยัดคาใชจายในการสมัครงาน 28 30 11 69 

 (7.04%) (7.54%) (2.76%) (17.34%) 

ตําแหนงงานมีการปรับปรุงขอมูล 13 12 6 31 

 (3.27%) (3.02%) (1.51%) (7.79%) 

ระบบการคนหางานที่ทันสมัย 4 9 5 18 

 (1.01%) (2.26%) (1.26%) (4.52%) 

มีตําแหนงงานใหคนหาเปนจํานวนมาก 30 47 19 96 

 (7.54%) (11.81%) (4.77%) (24.12%) 
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ตาราง 10 (ตอ) 

 

อาย ุ
เหตุผลที่เลือกใชบริการเว็บไซต ต่ํากวาหรือ

เทากับ 25 ป 
26 – 30 ป 31 ปข้ึนไป 

รวม 

โอกาสที่บริษัทเรียกตัวไปสัมภาษณ 1 6 5 12 

 (0.25%) (1.51%) (1.26%) (3.02%) 

มีขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการสมัครงาน 10 15 4 29 

 (2.51%) (3.77%) (1.01%) (7.29%) 

ประหยัดเวลาในการกรอกใบสมัครงาน 15 10 1 26 

 (3.77%) (2.51%) (0.25%) (6.53%) 

163 163 72 398 
รวม 

(40.95%) (40.95%) (18.09%) (100.00%) 

 

χ2 = 28.432  Sig.(2-tailed) = 0.012* 

 

จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางอายุกับเหตุผลในการเลือกใชบริการ

เว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ 

พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 28.432 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.012 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05    

จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)หมายความวา อายุมีผลตอเหตุผลใน

การเลือกใชบริการเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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สมมติฐานที่ 1.3  ผูใชบริการที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหา

งานและสมัครงานออนไลนตางกัน  
 
ตาราง 11 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและ 

 สมัครงานออนไลนจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยใชสถิติไค-สแควร  

 

ความแตกตางของพฤติกรรมการใชบริการจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด χ2 Sig. 

จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน 22.168 0.001* 

การเลือกใชเวบ็ไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 30.538 0.033* 

ตําแหนงงานทีต่องการหาและสมัครทางเวบ็ไซต 22.139 0.139 

การสมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง 5.255 0.072 

ความถี่ในการใชบริการเว็บไซต 3.763 0.709 

ระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซต 5.917 0.205 

รูปแบบการใช Resume ในการสมัครงานออนไลน 1.434 0.488 

เหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 24.980 0.035* 

ชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 18.127 0.020* 

  

 จากผลการทดสอบสมมติฐานความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน

และสมัครงานออนไลนจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด สามารถตั้งสมมติฐานยอยๆ ไดดังนี้ 
 
  สมมติฐานที่ 1.3.1 ระดับการศึกษามีผลตอจํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและ

สมัครงานออนไลน  

  H0 :  ระดับการศึกษาไมมีผลตอจํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงาน

ออนไลน 

  H1 :  ระดับการศึกษามีผลตอจํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงาน

ออนไลน 
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ตาราง 12 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของจํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัคร 

 งานออนไลน จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการ ต่ํากวา

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สูงกวา

ปริญญาตรี 

รวม 

1 เว็บไซต 46 71 9 126 

 (11.65%) (17.97%) (2.28%) (31.90%) 

2 เว็บไซต 21 86 19 126 

 (5.32%) (21.77%) (4.81%) (31.90%) 

3 เว็บไซต 12 53 6 71 

 (3.04%) (13.42%) (1.52%) (17.97%) 

4 เว็บไซตข้ึนไป 24 44 4 72 

 (6.08%) (11.14%) (1.01%) (18.23%) 

103 254 38 395 
รวม 

(26.08%) (64.30%) (9.62%) (100.00%) 
 

χ2 = 22.168  Sig.(2-tailed) = 0.001* 

 

จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางระดับการศึกษากับจํานวนเว็บไซตที่

เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ 

พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 22.168 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.001 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึง

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระดับการศึกษามีผลตอ

จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

  สมมติฐานที่ 1.3.2 ระดับการศึกษามีผลตอการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและ 

สมัครงานออนไลน  

  H0 : ระดับการศึกษาไมมีผลตอการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงาน 

ออนไลน 

  H1 : ระดับการศึกษามีผลตอการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงาน 

ออนไลน 
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ตาราง 13 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัคร 

 งานออนไลน จําแนกตามตามระดับการศึกษาสูงสุด 

 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
เว็บไซตที่เลือกใชบริการมากที่สุด ต่ํากวา

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สูงกวา

ปริญญาตรี 

รวม 

www.jobsdb.co.th 22 64 11 97 

 (5.54%) (16.12%) (2.77%) (24.43%) 

www.nationejobs.com 7 8 3 18 

 (1.76%) (2.02%) (0.76%) (4.53%) 

www.jobtopgun.com 7 25 2 34 

 (1.76%) (6.30%) (0.50%) (8.56%) 

www.thaieasyjob.com 6 16 5 27 

 (1.51%) (4.03%) (1.26%) (6.80%) 

www.jobbkk.com 13 39 6 58 

 (3.27%) (9.82%) (1.51%) (14.61%) 

www.jobthai.com 32 77 9 118 

 (8.06%) (19.40%) (2.27%) (29.72%) 

www.jobbees.com 7 6 0 13 

 (1.76%) (1.51%) (0.00%) (3.27%) 

www.appjob.com 4 0 0 4 

 (1.01%) (0.00%) (0.00%) (1.01%) 

www.jobsiam.com 1 11 0 12 

 (0.25%) (2.77%) (0.00%) (3.02%) 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 3 11 2 16 

 (0.76%) (2.77%) (0.50%) (4.03%) 

102 257 38 397 
รวม 

(25.69%) (64.74%) (9.57%) (100.00%) 

 

χ2 = 30.538  Sig.(2-tailed) = 0.033* 
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จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางระดับการศึกษากับการเลือกใชเว็บ 

ไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการ

ทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 30.538 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.033 ซึ่งมีคานอยกวา 

0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ระดับการศึกษามี

ผลตอการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

 สมมติฐานที่ 1.3.3 ระดับการศึกษามีผลตอเหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซตให 

บริการหางานและสมัครงานออนไลน 

  H0 : ระดับการศึกษาไมมีผลตอเหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซตใหบริการหางาน

และสมัครงานออนไลน 

  H1 : ระดับการศึกษามีผลตอเหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซตใหบริการหางาน

และสมัครงานออนไลน 

 

ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของเหตผุลในการเลือกใชบริการเวบ็ไซตใหบริการหางาน 

 และสมัครงานออนไลน จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
เหตุผลที่เลือกใชบริการเว็บไซต ต่ํากวา

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สูงกวา

ปริญญาตรี 

รวม 

ลดความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง 45 64 8 117 

 (11.31%) (16.08%) (2.01%) (29.40%) 

ประหยัดคาใชจายในการสมัครงาน 11 49 9 69 

 (2.76%) (12.31%) (2.26%) (17.34%) 

ตําแหนงงานมีการปรับปรุงขอมูล 10 18 3 31 

 (2.51%) (4.52%) (0.75%) (7.79%) 

ระบบการคนหางานที่ทันสมัย 0 17 1 18 

 (0.00%) (4.27%) (0.25%) (4.52%) 

มีตําแหนงงานใหคนหาเปนจํานวนมาก 22 63 11 96 

 (5.53%) (15.83%) (2.76%) (24.12%) 
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ตาราง 14 (ตอ) 

 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
เหตุผลที่เลือกใชบริการเว็บไซต ต่ํากวา

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สูงกวา

ปริญญาตรี 

รวม 

โอกาสที่บริษัทเรียกตัวไปสัมภาษณ 2 8 2 12 

 (0.50%) (2.01%) (0.50%) (3.02%) 

มีขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการสมัครงาน 7 19 3 29 

 (1.76%) (4.77%) (0.75%) (7.29%) 

ประหยัดเวลาในการกรอกใบสมัครงาน 6 19 1 26 

 (1.51%) (4.77%) (0.25%) (6.53%) 

รวม 103 257 38 398 

 (25.88%) (64.57%) (9.55%) (100.00%) 

 

χ2 = 24.980  Sig.(2-tailed) = 0.035* 

 

จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางระดับการศึกษากับเหตุผลในการ

เลือกใชบริการเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square 

Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 24.980 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.035 ซึ่งมี

คานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)หมายความวา ระดับ

การศึกษามีผลตอเหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

  สมมติฐานที่ 1.3.4 ระดับการศึกษามีผลตอชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหา

งานและสมัครงานออนไลน 

  H0 : ระดับการศึกษาไมมีผลตอชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและ

สมัครงานออนไลน 

  H1 : ระดับการศึกษามีผลตอชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและ

สมัครงานออนไลน 
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ตาราง 15 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและ 

 สมัครงานออนไลน จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
ชองทางทราบชื่อเว็บไซต ต่ํากวา

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สูงกวา

ปริญญาตรี 

รวม 

เพื่อนแนะนํา 37 47 7 91 

 (9.34%) (11.87%) (1.77%) (22.98%) 

ส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธตางๆ 16 38 7 61 

 (4.04%) (9.60%) (1.77%) (15.40%) 

อินเตอรเน็ต 50 161 24 235 

 (12.63%) (40.66%) (6.06%) (59.34%) 

นิตยสารสมัครงาน 0 7 0 7 

 (0.00%) (1.77%) (0.00%) (1.77%) 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 0 2 0 2 

 (0.00%) (0.51%) (0.00%) (0.51%) 

103 255 38 396 
รวม 

(26.01%) (64.39%) (9.60%) (100.00%) 

 

χ2 = 18.127  Sig.(2-tailed) = 0.020* 

 

จากตาราง 15 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางระดับการศึกษากับชองทางการทราบ

ชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการ

ทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 18.127 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.020 ซึ่งมีคานอยกวา 

0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)หมายความวา ระดับการศึกษามี

ผลตอชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ตั้งไว 
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สมมติฐานที่ 1.4  ผูใชบริการที่มีอาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและ

สมัครงานออนไลนตางกัน  
 
ตาราง 16 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและ 

 สมัครงานออนไลนจําแนกตามอาชีพในปจจุบัน โดยใชสถิติไค-สแควร  
 

ความแตกตางของพฤติกรรมการใชบริการจําแนกตามอาย ุ χ2 Sig. 

จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน 12.621 0.181 

การเลือกใชเวบ็ไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 58.625 0.000* 

ตําแหนงงานทีต่องการหาและสมัครทางเวบ็ไซต 30.369 0.173 

การสมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง 8.612 0.035* 

ความถี่ในการใชบริการเว็บไซต 2.738 0.974 

ระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซต 15.225 0.019* 

รูปแบบการใช Resume ในการสมัครงานออนไลน 0.792 0.851 

เหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 27.306 0.161 

ชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 9.709 0.641 

 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน

และสมัครงานออนไลนจําแนกตามอาชีพในปจจุบัน สามารถตั้งสมมติฐานยอยๆ ไดดังนี้ 
 
  สมมติฐานที่ 1.4.1 อาชีพมีผลตอการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงาน

ออนไลน  

  H0 : อาชีพไมมีผลตอการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 

  H1 : อาชีพมีผลตอการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 
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ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัคร 

 งานออนไลน จําแนกตามอาชีพในปจจุบัน 
 

อาชีพในปจจุบัน 

เว็บไซตที่เลือกใช  

บริการมากที่สุด 
ขาราชการ/ลูกจาง

ของรัฐ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน

ลูกจาง

เอกชน 

ธุรกิจ

สวนตัว 
อ่ืน ๆ 

รวม 

www.jobsdb.co.th 6 66 16 9 97 

 (1.51%) (16.62%) (4.03%) (2.27%) (24.43%) 

www.nationejobs.com 2 9 4 3 18 

 (0.50%) (2.27%) (1.01%) (0.76%) (4.53%) 

www.jobtopgun.com 4 23 4 3 34 

 (1.01%) (5.79%) (1.01%) (0.76%) (8.56%) 

www.thaieasyjob.com 6 19 2 0 27 

 (1.51%) (4.79%) (0.50%) (0.00%) (6.80%) 

www.jobbkk.com 6 44 4 4 58 

 (1.51%) (11.08%) (1.01%) (1.01%) (14.61%) 

www.jobthai.com 18 62 20 17 117 

 (4.53%) (15.87%) (5.04%) (4.28%) (29.72%) 

www.jobbees.com 2 10 1 0 13 

 (0.50%) (2.52%) (0.25%) (0.00%) (3.27%) 

www.appjob.com 0 2 1 1 4 

 (0.00%) (0.50%) (0.25%) (0.25%) (1.01%) 

www.jobsiam.com 4 2 6 0 12 

 (1.01%) (0.50%) (1.51%) (0.00%) (3.02%) 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 5 4 2 5 16 

 (1.26%) (1.01%) (0.50%) (1.26%) (4.03%) 

53 241 60 42 396 
รวม 

(13.35%) (60.96%) (15.11%) (10.58%) (100.00%) 
 

χ2 = 58.625  Sig.(2-tailed) = 0.000* 
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จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางอาชีพกับการเลือกใชเว็บไซตที่ให 

บริการหางานและสมัครงานออนไลน โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา 

คา χ2 มีคาเทากับ 58.625 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา อาชีพมีผลตอเว็บไซตการเลือกใช 

เว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

  สมมติฐานที่ 1.4.2 อาชีพมีผลตอการสมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง 

  H0 : อาชีพไมมีผลตอการสมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง 

  H1 : อาชีพมีผลตอการสมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง 
 
ตาราง 18 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของการสมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง  

 จําแนกตามอาชีพในปจจุบัน 

 

อาชีพในปจจุบัน 
สมัครงานผาน

เว็บไซตแลว       

ไดงานจรงิ 

ขาราชการ/ลูกจาง

ของรัฐ/พนักงาน 

รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน

ลูกจางเอกชน 

ธุรกิจ     

สวนตัว 
อ่ืน ๆ 

รวม 

ใช 28 154 28 20 230 

 (7.07%) (38.89%) (7.07%) (5.05%) (58.08%) 

ไมใช 25 87 30 23 165 

 (6.31%) (22.22%) (7.58%) (5.81%) (41.92%) 

53 241 58 43 395 
รวม 

(13.38%) (61.11%) (14.65%) (10.86%) (100.00%) 
 

χ2 = 8.612  Sig.(2-tailed) = 0.035* 
 

จากตาราง 18 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางอาชีพกับการสมัครงานผานทาง 

เว็บไซตแลวไดงานจริง โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคา

เทากับ 8.612 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.035 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา อาชีพมีผลตอการสมัครงานผานทางเวบ็ไซต

แลวไดงานจริง ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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  สมมติฐานที่ 1.4.3 อาชีพมีผลตอระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซต 

  H0 : อาชีพไมมีผลตอระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซต 

  H1 : อาชีพมีผลตอระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซต 

 

ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซตในการหางานและ  

 สมัครงานมากที่สุดตอครั้ง จําแนกตามอาชีพในปจจุบัน 

 

อาชีพในปจจุบัน 

ระยะเวลาที่ใชบริการ      

เว็บไซตมากทีสุ่ด 

ขาราชการ/

ลูกจางของรัฐ/

พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน

ลูกจาง

เอกชน 

ธุรกิจ

สวนตัว 
อ่ืน ๆ 

รวม 

นอยกวาหรือเทากบั  28 108 35 13 184 

1 ชั่วโมง (7.02%) (27.07%) (8.77%) (3.26%) (46.12%) 

มากกวา 1 - 2 ชั่วโมง 20 95 16 16 147 

 (5.01%) (24.06%) (4.01%) (4.01%) (37.09%) 

มากกวา 2 ชั่วโมงขึ้นไป 5 39 9 14 67 

 (1.25%) (9.77%) (2.26%) (3.51%) (16.79%) 

53 242 60 43 398 
รวม 

(13.28%) (60.90%) (15.04%) (10.78%) (100.00%) 

 

χ2 = 15.225  Sig.(2-tailed) = 0.019* 

 

จากตาราง 19 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางอาชีพกับระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซต

ในการหางานและสมัครงานมากที่สุดตอคร้ัง โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ 

พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 15.225 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.019 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึง

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อาชีพมีผลตอระยะเวลาที่

ใชบริการเว็บไซต ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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สมมติฐานที่ 1.5  ผูใชบริการที่มีตําแหนงงานในปจจุบันแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ให 

บริการหางานและสมัครงานออนไลนตางกัน  
 
ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและ 

 สมัครงานออนไลนจําแนกตามตําแหนงงานในปจจุบัน โดยใชคาสถิติไค-สแควร 
 

ความแตกตางของพฤติกรรมการใชบริการจําแนกตามตาํแหนงงาน χ2 Sig. 

จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน 11.417 0.248 

การเลือกใชเวบ็ไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 40.901 0.042* 

ตําแหนงงานทีต่องการหาและสมัครทางเวบ็ไซต 34.324 0.079 

การสมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง 2.513 0.473 

ความถี่ในการใชบริการเว็บไซต 12.834 0.170 

ระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซต 9.798 0.133 

รูปแบบการใช Resume ในการสมัครงานออนไลน 2.100 0.552 

เหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 25.014 0.247 

ชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 12.610 0.398 

 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน

และสมัครงานออนไลนจําแนกตามตําแหนงงานในปจจุบัน สามารถตั้งสมมติฐานยอยๆ ไดดังนี้ 
 
  สมมติฐานที่ 1.5.1 ตําแหนงงานในปจจุบันมีผลตอการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหา

งานและสมัครงานออนไลน  

  H0 : ตําแหนงงานในปจจุบันไมมีผลตอการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและ

สมัครงานออนไลน 

  H1 : ตําแหนงงานในปจจุบันมีผลตอการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัคร

งานออนไลน 
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ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัคร 

 งานออนไลน จําแนกตามตําแหนงงานในปจจุบัน 

 

χ2 = 40.901  Sig.(2-tailed) = 0.042* 

ตําแหนงงานในปจจุบนั 

เว็บไซตที่เลือกใชบริการ

มากที่สุด 
ผูจัดการ/     

ผูชวย

ผูจัดการ 

หัวหนางาน/

พนกังาน

อาวุโส 

พนกังาน อ่ืน ๆ 
รวม 

www.jobsdb.co.th 16 24 49 8 97 

 (4.08%) (6.12%) (12.50%) (2.04%) (24.74%) 

www.nationejobs.com 4 3 8 3 18 

 (1.02%) (0.77%) (2.04%) (0.77%) (4.59%) 

www.jobtopgun.com 2 8 20 4 34 

 (0.51%) (2.04%) (5.10%) (1.02%) (8.67%) 

www.thaieasyjob.com 5 3 18 1 27 

 (1.28%) (0.77%) (4.59%) (0.26%) (6.89%) 

www.jobbkk.com 7 6 38 7 58 

 (1.79%) (1.53%) (9.69%) (1.79%) (14.80%) 

www.jobthai.com 17 11 65 23 116 

 (4.34%) (2.81%) (16.58%) (5.87%) (29.59%) 

www.jobbees.com 2 0 10 1 13 

 (0.51%) (0.00%) (2.55%) (0.26%) (3.32%) 

www.appjob.com 0 0 3 1 4 

 (0.00%) (0.00%) (0.77%) (0.26%) (1.02%) 

www.jobsiam.com 5 2 3 2 12 

 (1.28%) (0.51%) (0.77%) (0.51%) (3.06%) 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 2 1 6 4 13 

 (0.51%) (0.26%) (1.53%) (1.02%) (3.32%) 

60 58 220 54 392 
รวม 

(15.31%) (14.80%) (56.12%) (13.78%) (100.00%) 
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 จากตาราง 21 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางตําแหนงงานในปจจุบันกับการเลือกใช 

เว็บไซตท่ีใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ 

พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 40.901 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.042 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึง

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ตําแหนงงานในปจจุบันมี

ผลตอการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ซึ่งสอดคลองกับสมมติ ฐานที่ตั้งไว 

 

สมมติฐานที่ 1.6 ผูใชบริการที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการ

หางานและสมัครงานออนไลนตางกัน  
 
ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและ 

 สมัครงานออนไลนจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน โดยใชคาสถิติไค-สแควร 
 

ความแตกตางของพฤติกรรมการใชบริการจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน χ2 Sig. 

จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน 16.904 0.050* 

การเลือกใชเวบ็ไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 54.040 0.002* 

ตําแหนงงานทีต่องการหาและสมัครทางเวบ็ไซต 26.084 0.349 

การสมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง 14.273 0.003* 

ความถี่ในการใชบริการเว็บไซต 11.821 0.224 

ระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซต 8.838 0.183 

รูปแบบการใช Resume ในการสมัครงานออนไลน 6.810 0.078 

เหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 28.465 0.127 

ชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 21.426 0.044* 

 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน

และสมัครงานออนไลนจําแนกตามเพศ สามารถตั้งสมมติฐานยอยๆ ไดดังนี้ 
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  สมมติฐานที่ 1.6.1 รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอจํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางาน

และสมัครงานออนไลน  

  H0 : รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมมีผลตอจํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัคร

งานออนไลน 

  H1 : รายไดเฉล่ียตอเดือนมีผลตอจํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงาน

ออนไลน 
 
ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของจํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัคร 

 งานออนไลน จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

จํานวนเว็บไซตที่

เคยใชบริการ 
ต่ํากวาหรือ

เทากับ 

10,000 บาท 

10,001 – 

20,000 บาท 

20,001 - 

30,000 บาท 

30,001 

บาทขึน้ไป 

รวม 

1 เว็บไซต 60 37 23 6 126 

 (15.19%) (9.37%) (5.82%) (1.52%) (31.90%) 

2 เว็บไซต 41 45 25 15 126 

 (10.38%) (11.39%) (6.33%) (3.80%) (31.90%) 

3 เว็บไซต 18 34 13 6 71 

 (4.56%) (8.61%) (3.29%) (1.52%) (17.97%) 

4 เว็บไซตข้ึนไป 25 29 10 8 72 

 (6.33%) (7.34%) (2.53%) (2.03%) (18.23%) 

รวม 144 145 71 35 395 

 (36.46%) (36.71%) (17.97%) (8.86%) (100.00%) 
 

χ2 = 16.904  Sig.(2-tailed) = 0.050* 
 

 จากตาราง 23 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับจํานวนเว็บไซต

ที่เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ 

พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 16.904 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.05 ซึ่งมีคาเทากับ 0.05 จึง

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผล

ตอจํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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  สมมติฐานที่ 1.6.2 รายไดเฉล่ียตอเดือนมีผลตอการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน

และสมัครงานออนไลน  

  H0 : รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมมีผลตอการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัคร

งานออนไลน 

  H1 : รายไดเฉล่ียตอเดือนมีผลตอการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงาน

ออนไลน 
 
ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัคร  

 งานออนไลน จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

เว็บไซตที่เลือกใช   

บริการมากที่สุด 
ต่ํากวาหรือ

เทากับ     

10,000 บาท 

10,001 – 

20,000 บาท 

20,001 - 

30,000 บาท 

30,001  

บาทขึน้ไป 

รวม 

www.jobsdb.co.th 35 23 26 13 97 

 (8.82%) (5.79%) (6.55%) (3.27%) (24.43%) 

www.nationejobs.com 8 4 4 2 18 

 (2.02%) (1.01%) (1.01%) (0.50%) (4.53%) 

www.jobtopgun.com 9 12 8 5 34 

 (2.27%) (3.02%) (2.02%) (1.26%) (8.56%) 

www.thaieasyjob.com 9 12 6 0 27 

 (2.27%) (3.02%) (1.51%) (0.00%) (6.80%) 

www.jobbkk.com 16 33 6 3 58 

 (4.03%) (8.31%) (1.51%) (0.76%) (14.61%) 

www.jobthai.com 49 46 16 7 118 

 (12.34%) (11.59%) (4.03%) (1.76%) (29.72%) 
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ตาราง 24 (ตอ) 

 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

เว็บไซตที่เลือกใช   

บริการมากที่สุด 
ต่ํากวาหรือ

เทากับ     

10,000 บาท 

10,001 – 

20,000 บาท 

20,001 - 

30,000 บาท 

30,001  

บาทขึน้ไป 

รวม 

www.jobbees.com 6 4 2 1 13 

 (1.51%) (1.01%) (0.50%) (0.25%) (3.27%) 

www.appjob.com 3 0 0 1 4 

 (0.76%) (0.00%) (0.00%) (0.25%) (1.01%) 

www.jobsiam.com 1 8 3 0 12 

 (0.25%) (2.02%) (0.76%) (0.00%) (3.02%) 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 10 3 0 3 16 

 (2.52%) (0.76%) (0.00%) (0.76%) (4.03%) 

146 145 71 35 397 
รวม 

(36.78%) (36.52%) (17.88%) (8.82%) (100.00%) 

 

χ2 = 54.040  Sig.(2-tailed) = 0.002* 

 

 จากตาราง 24 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับการเลือกใช 

เว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการ

ทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 54.040 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.002  ซึ่งมีคานอยกวา 

0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รายไดเฉลี่ยตอ

เดือนมีผลตอการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ตั้งไว 
 
  สมมติฐานที่ 1.6.3 รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอการสมัครงานผานทางเว็บไซตแลวได

งานจริง 

  H0 : รายไดเฉล่ียตอเดือนไมมีผลตอการสมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง 

  H1 : รายไดเฉล่ียตอเดือนมีผลตอการสมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง 
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ตาราง 25 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของการสมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง  

 จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

สมัครงานผานเว็บไซต

แลวไดงานจรงิ 
ต่ํากวาหรือ

เทากับ  

10,000 บาท 

10,001 – 

20,000 บาท 

20,001 - 

30,000 บาท 

30,001 

บาทขึน้ไป 

รวม 

ใช 67 97 46 20 230 

 (16.92%) (24.49%) (11.62%) (5.05%) (58.08%) 

ไมใช 78 49 24 15 166 

 (19.70%) (12.37%) (6.06%) (3.79%) (41.92%) 

145 146 70 35 396 
รวม 

(36.62%) (36.87%) (17.68%) (8.84%) (100.00%) 

 

χ2 = 14.273  Sig.(2-tailed) = 0.003* 

 

 จากตาราง 25 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับการสมัครงาน

ผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 

มีคาเทากับ 14.273และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.003 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อายุมีผลตอการสมัครงาน

ผานทาง เว็บไซตแลวไดงานจริง ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

  สมมติฐานที่ 1.6.4 รายไดเฉล่ียตอเดือนมีผลตอชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการ

หางานและสมัครงานออนไลน 

  H0 : รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมมีผลตอชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางาน

และสมัครงานออนไลน 

  H1 : รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและ

สมัครงานออนไลน 
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ตาราง 26 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและ 

 สมัครงานออนไลน จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ชองทางการทราบ    

ชื่อเว็บไซต 
ต่ํากวาหรือ

เทากับ 

10,000 บาท 

10,001 – 

20,000 บาท 

20,001 - 

30,000 บาท 

30,001 

บาทขึน้ไป 

รวม 

เพื่อนแนะนํา 43 28 13 7 91 

 (10.86%) (7.07%) (3.28%) (1.77%) (22.98%) 

ส่ือโฆษณาและประชา 21 17 19 4 61 

สัมพันธตางๆ (5.30%) (4.29%) (4.80%) (1.01%) (15.40%) 

อินเตอรเน็ต 80 93 38 24 235 

 (20.20%) (23.48%) (9.60%) (6.06%) (59.34%) 

นิตยสารสมัครงาน 1 5 1 0 7 

 (0.25%) (1.26%) (0.25%) (0.00%) (1.77%) 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 0 2 0 0 2 

 (0.00%) (0.51%) (0.00%) (90.00%) (0.51%) 

145 145 71 35 396 
รวม 

(36.62%) (36.62%) (17.93%) (8.84%) (100.00%) 

 

χ2 = 21.426  Sig.(2-tailed) = 0.044* 

 

 จากตาราง 26 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางรายไดเฉล่ียตอเดือนกับชองทางการ

ทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) 

ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 21.426 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.044 ซึ่งมีคา

มากกวา 0.05 จึงยอมรับปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

รายไดเฉล่ียตอเดือนมีผลตอชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

 



84 

สมมติฐานที่ 1.7 ผูใชบริการที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ให 

บริการหางานและสมัครงานออนไลนตางกัน  
 
ตาราง 27 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและ 

 สมัครงานออนไลนจําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยใชคาสถิติไค-สแควร 
 

ความแตกตางของพฤติกรรมการใชบริการจําแนกตามประสบการณทาํงาน   χ2 Sig. 

จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน 7.312 0.293 

การเลือกใชเวบ็ไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 19.582 0.357 

ตําแหนงงานทีต่องการหาและสมัครทางเวบ็ไซต 19.421 0.247 

การสมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง 1.396 0.498 

ความถี่ในการใชบริการเว็บไซต 15.690 0.016* 

ระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซต 6.027 0.197 

รูปแบบการใช Resume ในการสมัครงานออนไลน 1.989 0.370 

เหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 24.420 0.041* 

ชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 11.710 0.165 

 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน

และสมัครงานออนไลนจําแนกตามประสบการณในการทํางาน สามารถตั้งสมมติฐานยอยๆ ไดดังนี้ 
 
  สมมติฐานที่ 1.7.1 ประสบการณในการทํางานมีผลตอความถี่ในการใชบริการเว็บไซต 

  H0 : ประสบการณในการทํางานไมมีผลตอความถี่ในการใชบริการเว็บไซต 

  H1 : ประสบการณในการทํางานมีผลตอความถี่ในการใชบริการเว็บไซต 
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ตาราง 28 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของความถี่ที่ใชบริการเว็บไซตในการหางานและสมัคร 

 งานออนไลนมากที่สุดตอเดือน จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 

 

ประสบการณในการทํางาน 
ความถี่ในการใชบริการ         

เว็บไซตมากทีสุ่ด 
นอยกวาหรือ

เทากับ 4 ป 

มากกวา 

4 - 8 ป 

มากกวา 8 ป 

ข้ึนไป 

รวม 

1 - 5 คร้ังตอเดือน 161 94 38 293 

 (41.71%) (24.35%) (9.84%) (75.91%) 

6 - 10 คร้ังตอเดือน 25 31 12 68 

 (6.48%) (8.03%) (3.11%) (17.62%) 

11 - 15 คร้ังตอเดือน 9 0 1 10 

 (2.33%) (0.00%) (0.26%) (2.59%) 

มากกวา 15 คร้ังตอเดือน 7 4 4 15 

 (1.81%) (1.04%) (1.04%) (3.89%) 

202 129 55 386 
รวม 

(52.33%) (33.42%) (14.25%) (100.00%) 

 

χ2 = 15.690  Sig.(2-tailed) = 0.016* 

 

 จากตาราง 28 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางประสบการณในการทํางานกับความถี่

ที่ใชบริการเว็บไซตในการหางานและสมัครงานออนไลนมากที่สุดตอเดือน โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-

square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 15.690 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 

0.016 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมาย 

ความวา ประสบการณในการทํางานมีผลตอความถี่ในการใชบริการเว็บไซต ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว 

 

  สมมติฐานที่ 1.7.2 ประสบการณในการทํางานมีผลตอเหตุผลในการเลือกใชบริการ

เว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 
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  H0 : ประสบการณในการทํางานไมมีผลตอเหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซตให 

บริการหางานและสมัครงานออนไลน 

  H1 : ประสบการณในการทํางานมีผลตอเหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซตให 

บริการหางานและสมัครงานออนไลน 

 

ตาราง 29 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของเหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซตใหบริการหางาน 

 และสมัครงานออนไลน จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 
 

ประสบการณในการทํางาน 
เหตุผลที่เลือกใชบริการเว็บไซต นอยกวาหรือ

เทากับ 4 ป 

มากกวา    

4 - 8 ป 

มากกวา 8 

ป ข้ึนไป 

รวม 

ลดความเหนด็เหนื่อยจากการเดินทาง 66 33 15 114 

 (17.01%) (8.51%) (3.87%) (29.38%) 

ประหยัดคาใชจายในการสมคัรงาน 35 26 5 66 

 (9.02%) (6.70%) (1.29%) (17.01%) 

ตําแหนงงานมกีารปรับปรุงขอมูล 16 10 5 31 

 (4.12%) (2.58%) (1.29%) (7.99%) 

ระบบการคนหางานทีท่นัสมัย 6 5 7 18 

 (1.55%) (1.29%) (1.80%) (4.64%) 

มีตําแหนงงานใหคนหาเปนจาํนวนมาก 41 38 15 94 

 (10.57%) (9.79%) (3.87%) (24.23%) 

โอกาสที่บริษทัเรียกตวัไปสัมภาษณ 5 2 3 10 

 (1.29%) (0.52%) (0.77%) (2.58%) 

มีขอมูลขาวสารที่เกีย่วกับการสมัครงาน 13 12 4 29 

 (3.35%) (3.09%) (1.03%) (7.47%) 

ประหยัดเวลาในการกรอกใบสมัครงาน 19 6 1 26 

 (4.90%) (1.55%) (0.26%) (6.70%) 

รวม 201 132 55 388 

 (51.80%) (34.02%) (14.18%) (100.00%) 
 

χ2 = 24.420  Sig.(2-tailed) = 0.041* 
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 จากตาราง 29 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางประสบการณในการทํางานกับเหตุผล

ในการเลือกใชบริการเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square 

Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 24.420 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.041 ซึ่งมี

คานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมาย ความวา ประสบการณ 

ในการทํางานมีผลตอเหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

 สมมติฐานที่ 2 ผูใชบริการที่มีทัศนคติตอเว็บไซตในดานศักยภาพ ดานบริการ และดาน

ความสะดวกในการใชงานที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงาน

ออนไลนแตกตางกัน 

 

 สมมติฐานที่ 2.1 ผูใชบริการที่มีทัศนคติตอเว็บไซตในดานศักยภาพแตกตางกันมีพฤติกรรม

การใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนตางกัน  
 
ตาราง 30 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและ 

 สมัครงานออนไลนจําแนกตามทัศนคติดานศักยภาพ โดยใชคาสถิติไค-สแควร 
 

ความแตกตางของพฤติกรรมการใชบริการจําแนกทัศนคติดานศักยภาพ χ2 Sig. 

จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน 12.317 0.055 

การเลือกใชเวบ็ไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 29.292 0.045* 

ตําแหนงงานทีต่องการหาและสมัครทางเวบ็ไซต 26.224 0.051 

การสมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง 8.842 0.012* 

ความถี่ในการใชบริการเว็บไซต 13.311 0.038* 

ระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซต 7.876 0.096 

รูปแบบการใช Resume ในการสมัครงานออนไลน 0.286 0.867 

เหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 18.697 0.177 

ชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 10.293 0.245 

 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน

และสมัครงานออนไลนจําแนกตามทัศนคติดานศักยภาพ สามารถตั้งสมมติฐานยอยๆ ไดดังนี้ 
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  สมมติฐานที่ 2.1.1  ทัศนคติในดานศักยภาพของเว็บไซตมีผลตอการเลือกใชเว็บไซตที่

ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 

  H0 : ทัศนคติในดานศักยภาพของเว็บไซตไมมีผลตอการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการ

หางานและสมัครงานออนไลน 

  H1 : ทัศนคติในดานศักยภาพของเว็บไซตมีผลตอการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหา

งานและสมัครงานออนไลน 

 

ตาราง 31 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัคร  

 งานออนไลนดานศักยภาพกับการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 

 

ดานศักยภาพ 
เว็บไซตที่เลือกใชบริการมากที่สุด 

ไมดี ปานกลาง ดี 
รวม 

www.jobsdb.co.th 0 23 74 97 

 (0.00%) (5.79%) (18.64%) (24.43%) 

www.nationejobs.com 1 4 13 18 

 (0.25%) (1.01%) (3.27%) (4.53%) 

www.jobtopgun.com 1 12 21 34 

 (0.25%) (3.02%) (5.29%) (8.56%) 

www.thaieasyjob.com 0 3 24 27 

 (0.00%) (0.76%) (6.05%) (6.80%) 

www.jobbkk.com 0 17 41 58 

 (0.00%) (4.28%) (10.33%) (14.61%) 

www.jobthai.com 0 39 79 118 

 (0.00%) (9.82%) (19.90%) (29.72%) 

www.jobbees.com 0 4 9 13 

 (0.00%) (1.01%) (2.27%) (3.27%) 

www.appjob.com 0 1 3 4 

 (0.00%) (0.25%) (0.76%) (1.01%) 

www.jobsiam.com 0 2 10 12 

 (0.00%) (0.50%) (2.52%) (3.02%) 
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ตาราง 31 (ตอ) 

 

ดานศักยภาพ 
เว็บไซตที่เลือกใชบริการมากที่สุด 

ไมดี ปานกลาง ดี 
รวม 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 0 9 7 16 

 (0.00%) (2.27%) (1.76%) (4.03%) 

2 114 281 397 
รวม 

(0.50%) (28.72%) (70.78%) (100.00%) 

 

χ2 = 29.292  Sig.(2-tailed) = 0.045* 
 
 จากตาราง 31 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการ

หางานและสมัครงานออนไลนดานศักยภาพกับการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงาน 

ออนไลน โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 29.292 

และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.045 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ทัศนคติในดานศักยภาพของเว็บไซตมีผลตอการเลือกใช

เว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

  สมมติฐานที่ 2.1.2  ทัศนคติในดานศักยภาพของเว็บไซตมีผลตอการสมัครงานผานทาง

เว็บไซตแลวไดงานจริง 

  H0 : ทัศนคติในดานศักยภาพของเว็บไซตไมมีผลตอการสมัครงานผานทางเว็บไซต

แลวไดงานจริง 

  H1 : ทัศนคติในดานศักยภาพของเว็บไซตมีผลตอการสมัครงานผานทางเว็บไซตแลว

ไดงานจริง 
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ตาราง 32 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัคร  

 งานออนไลนดานศักยภาพกับการสมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง 

 

ดานศักยภาพ 
สมัครงานผานเว็บไซตแลวไดงานจริง 

ไมดี ปานกลาง ดี 
รวม 

ใช 1 52 177 230 

 (0.25%) (13.13%) (44.70%) (58.08%) 

ไมใช 1 60 105 166 

 (0.25%) (15.15%) (26.52%) (41.92%) 

2 112 282 396 
รวม 

(0.51%) (28.28%) (71.21%) (100.00%) 

 

χ2 = 8.842  Sig.(2-tailed) = 0.012* 
 
 จากตาราง 32 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางาน 

และสมัครงานออนไลนดานศักยภาพกับการสมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง โดยใชสถิติไค-

สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 8.842 และคา Sig.(2-tailed) มี

คาเทากับ 0.012 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ทัศนคติในดานศักยภาพของเว็บไซตมีผลตอการสมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง 

ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

  สมมติฐานที่ 2.1.3 ทัศนคติในดานศักยภาพของเว็บไซตมีผลตอความถี่ในการใชบริการ

เว็บไซต 

  H0 : ทัศนคติในดานศักยภาพของเว็บไซตไมมีผลตอความถี่ในการใชบริการเว็บไซต 

  H1 : ทัศนคติในดานศักยภาพของเว็บไซตมีผลตอความถี่ในการใชบริการเว็บไซต 
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ตาราง 33 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัคร  

 งานออนไลนดานศักยภาพกับความถี่ที่ใชบริการเว็บไซตในการหางานและสมัครงานออนไลนมาก 

 ที่สุดตอเดือน 

 

ดานศักยภาพ 
ความถี่ในการใชบริการเว็บไซตมากที่สุด 

ไมดี ปานกลาง ดี 
รวม 

1 - 5 คร้ังตอเดือน 1 89 208 298 

 (0.25%) (22.59%) (52.79%) (75.63%) 

6 - 10 คร้ังตอเดือน 0 14 55 69 

 (0.00%) (3.55%) (13.96%) (17.51%) 

11 - 15 คร้ังตอเดือน 0 2 8 10 

 (0.00%) (0.51%) (2.03%) (2.54%) 

มากกวา 15 คร้ังตอเดือน 1 5 11 17 

 (0.25%) (1.27%) (2.79%) (4.31%) 

2 110 282 394 
รวม 

(0.51%) (27.92%) (71.57%) (100.00%) 

 

χ2 = 13.311  Sig.(2-tailed) = 0.038* 
 
 จากตาราง 33 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการ

หางานและสมัครงานออนไลนดานศักยภาพกับความถี่ที่ใชบริการเว็บไซตในการหางานและสมัครงาน

ออนไลนมากที่สุดตอเดือน โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มี

คาเทากับ 13.311 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.038 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติ 

ฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติในดานศักยภาพของเว็บไซตมี

ผลตอความถี่ในการใชบริการเว็บไซต ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 สมมติฐานที่ 2.2 ผูใชบริการที่มีทัศนคติตอเว็บไซตในดานบริการแตกตางกันมีพฤติกรรม

การใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนแตกตางกัน 
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ตาราง 34 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและ 

 สมัครงานออนไลนจําแนกตามทัศนคติดานบริการ โดยใชคาสถิติไค-สแควร 
 

ความแตกตางของพฤติกรรมการใชบริการจําแนกทัศนคติดานบริการ χ2 Sig. 

จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน 13.563 0.035* 

การเลือกใชเวบ็ไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 24.030 0.154 

ตําแหนงงานทีต่องการหาและสมัครทางเวบ็ไซต 18.666 0.286 

การสมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง 3.933 0.140 

ความถี่ในการใชบริการเว็บไซต 8.523 0.202 

ระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซต 7.064 0.133 

รูปแบบการใช Resume ในการสมัครงานออนไลน 1.422 0.491 

เหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 13.007 0.526 

ชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 9.254 0.321 

 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน

และสมัครงานออนไลนจําแนกตามทัศนคติดานบริการ สามารถตั้งสมมติฐานยอยๆ ไดดังนี้ 
 
  สมมติฐานที่ 2.2.1 ทัศนคติในดานบริการของเว็บไซตมีผลตอจํานวนเว็บไซตที่เคยใช

บริการหางานและสมัครงานออนไลน 

  H0 : ทัศนคติในดานบริการของเว็บไซตไมมีผลตอจํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหา

งานและสมัครงานออนไลน 

  H1 : ทัศนคติในดานบริการของเว็บไซตมีผลตอจํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางาน

และสมัครงานออนไลน 
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ตาราง 35 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัคร  

 งานออนไลนดานบริการกับจํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน 

 

ดานบริการ 
จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการ 

ไมดี ปานกลาง ดี 
รวม 

1 เว็บไซต 0 46 80 126 

 (0.00%) (11.65%) (20.25%) (31.90%) 

2 เว็บไซต 1 27 98 126 

 (0.25%) (6.84%) (24.81%) (31.90%) 

3 เว็บไซต 0 12 59 71 

 (0.00%) (3.04%) (14.94%) (17.97%) 

4 เว็บไซตข้ึนไป 0 19 53 72 

 (0.00%) (4.81%) (13.42%) (18.23%) 

1 104 290 395 
รวม 

(0.25%) (26.33%) (73.42%) (100.00%) 

 

χ2 = 13.563   Sig.(2-tailed) = 0.035* 
 
 จากตาราง 35 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางาน 

และสมัครงานออนไลนดานบริการกับจํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน โดย

ใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 13.563 และคา 

Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.035 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติในดานบริการของเว็บไซตมีผลตอจํานวนเว็บไซตที่เคยใช

บริการหางานและสมัครงานออนไลน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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สมมติฐานที่ 2.3 ผูใชบริการที่มีทัศนคติตอเว็บไซตในดานความสะดวกในการใชงานแตกตางกันมี

พฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนแตกตางกัน 
 
ตาราง 36 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและ 

 สมัครงานออนไลนจําแนกตามทัศนคติดานความสะดวกในการใชงาน โดยใชคาสถิติไค-สแควร 
 

ความแตกตางของพฤติกรรมการใชบริการจําแนกทัศนคติดานบริการ χ2 Sig. 

จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน 4.380 0.625 

การเลือกใชเวบ็ไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 14.695 0.683 

ตําแหนงงานทีต่องการหาและสมัครทางเวบ็ไซต 21.905 0.146 

การสมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง 5.072 0.079 

ความถี่ในการใชบริการเว็บไซต 10.358 0.110 

ระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซต 8.582 0.072 

รูปแบบการใช Resume ในการสมัครงานออนไลน 2.295 0.317 

เหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 18.460 0.187 

ชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 13.193 0.105 

 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานความแตกตางของพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน

และสมัครงานออนไลนจําแนกตามทัศนคติดานสะดวกในการใชงาน พบวา ทัศนคติที่มีตอเว็บไซตให 

ในดานความสะดวกในการใชงานไมมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงาน

ออนไลน 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตาราง 37 แสดงผลสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของผูหางานในเขตกรุงเทพมหา 

นครมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงาน

ออนไลน 

 

สมมติฐานที่ 1.1 เพศมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหา

งานและสมัครงานออนไลน 

 

 - จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - การเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน สอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ตําแหนงงานที่ตองการหาและสมัครทางเว็บไซต ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - สมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ความถี่ในการหางานและสมัครงานออนไลนมากที่สุดตอเดือน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซตในการหางานและสมัครงาน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - การใช Resume ในการสมคัรงานออนไลนผานทางเว็บไซต 

- เหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซต 

- ชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงาน

ออนไลน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
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ตาราง 37 (ตอ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.2 อายุมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหา

งานและสมัครงานออนไลน 

 

 - จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน สอดคลองกับสมมติฐาน 

 - การเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน สอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ตําแหนงงานที่ตองการหาและสมัครทางเว็บไซต ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - สมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ความถี่ในการหางานและสมัครงานออนไลนมากที่สุดตอเดือน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซตในการหางานและสมัครงาน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - การใช Resume ในการสมคัรงานออนไลนผานทางเว็บไซต 

- เหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซต 

- ชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงาน

ออนไลน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาสูงสุดมีผลตอพฤติกรรมการใช

เว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 

 

 - จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน สอดคลองกับสมมติฐาน 

 - การเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน สอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ตําแหนงงานที่ตองการหาและสมัครทางเว็บไซต ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - สมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ความถี่ในการหางานและสมัครงานออนไลนมากที่สุดตอเดือน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซตในการหางานและสมัครงาน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - การใช Resume ในการสมคัรงานออนไลนผานทางเว็บไซต 

- เหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซต 

- ชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงาน

ออนไลน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 
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ตาราง 37 (ตอ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.4 อาชีพในปจจุบันมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่

ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 

 

 - จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - การเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน สอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ตําแหนงงานที่ตองการหาและสมัครทางเว็บไซต ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - สมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง สอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ความถี่ในการหางานและสมัครงานออนไลนมากที่สุดตอเดือน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซตในการหางานและสมัครงาน สอดคลองกับสมมติฐาน 

 - การใช Resume ในการสมคัรงานออนไลนผานทางเว็บไซต 

- เหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซต 

- ชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงาน

ออนไลน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.5 ตําแหนงงานในปจจุบันมีผลตอพฤติกรรมการใช

เว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 

 

 - จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - การเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน สอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ตําแหนงงานที่ตองการหาและสมัครทางเว็บไซต ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - สมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ความถี่ในการหางานและสมัครงานออนไลนมากที่สุดตอเดือน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซตในการหางานและสมัครงาน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - การใช Resume ในการสมคัรงานออนไลนผานทางเว็บไซต 

- เหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซต 

- ชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงาน

ออนไลน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
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ตาราง 37 (ตอ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.6 รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บ 

ไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 

 

 - จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน สอดคลองกับสมมติฐาน 

 - การเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน สอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ตําแหนงงานที่ตองการหาและสมัครทางเว็บไซต ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - สมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง สอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ความถี่ในการหางานและสมัครงานออนไลนมากที่สุดตอเดือน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซตในการหางานและสมัครงาน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - การใช Resume ในการสมคัรงานออนไลนผานทางเว็บไซต 

- เหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซต 

- ชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงาน

ออนไลน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.7 ประสบการณในการทํางานมีผลตอพฤติกรรมการใช

เว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 

 

 - จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - การเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ตําแหนงงานที่ตองการหาและสมัครทางเว็บไซต ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - สมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ความถี่ในการหางานและสมัครงานออนไลนมากที่สุดตอเดือน สอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซตในการหางานและสมัครงาน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - การใช Resume ในการสมคัรงานออนไลนผานทางเว็บไซต 

- เหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซต 

- ชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงาน

ออนไลน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
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ตาราง 37 (ตอ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงาน

ออนไลนมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัคร

งานออนไลน 

 

สมมติฐานที่ 2.1 ทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัคร 

งานออนไลนดานศักยภาพมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการ

หางานและสมัครงานออนไลน 

 

 - จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - การเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน สอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ตําแหนงงานที่ตองการหาและสมัครทางเว็บไซต ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - สมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง สอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ความถี่ในการหางานและสมัครงานออนไลนมากที่สุดตอเดือน สอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซตในการหางานและสมัครงาน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - การใช Resume ในการสมคัรงานออนไลนผานทางเว็บไซต 

- เหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซต 

- ชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงาน

ออนไลน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
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ตาราง 37 (ตอ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2.2 ทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัคร 

งานออนไลนดานบริการมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหา

งานและสมัครงานออนไลน 

 

 - จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน สอดคลองกับสมมติฐาน 

 - การเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ตําแหนงงานที่ตองการหาและสมัครทางเว็บไซต ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - สมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ความถี่ในการหางานและสมัครงานออนไลนมากที่สุดตอเดือน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซตในการหางานและสมัครงาน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - การใช Resume ในการสมคัรงานออนไลนผานทางเว็บไซต 

- เหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซต 

- ชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงาน

ออนไลน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2.3 ทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัคร 

งานออนไลนดานความสะดวกในการใชงานมีผลตอพฤติกรรมการใช

เว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 

 

 - จํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - การเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ตําแหนงงานที่ตองการหาและสมัครทางเว็บไซต ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - สมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ความถี่ในการหางานและสมัครงานออนไลนมากที่สุดตอเดือน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - ระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซตในการหางานและสมัครงาน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 - การใช Resume ในการสมคัรงานออนไลนผานทางเว็บไซต 

- เหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซต 

- ชองทางการทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงาน

ออนไลน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ของผู 

หางานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากผลการวิจัยในครั้งนี้ผูประกอบการเว็บไซตจะสามารถนําผลวิจัย 

ที่ไดนี้นําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนในเรื่องการใหบริการ การออกแบบ การปรับปรุงและการ

พัฒนาเว็บไซตเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูหางานไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเพิ่มความ 

สามารถทางการแขงขันและสรางความประทับใจใหกับเว็บไซตของตนเอง จนสงผลใหเว็บไซตของตน 

เองมีชื่อเสียงและเกิดการใชบริการอยางแพรหลายในกลุมผูหางานมากยิ่งขึ้น 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี ้

  1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน

จําแนกตามลักษณะสวนบุคคลของผูหางาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ตําแหนงงาน 

รายได และประสบการณในการทํางาน  

  2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 

จําแนกตามทัศนคติของผูหางานในดานตางๆ ไดแก ดานศักยภาพ ดานบริการ และดานความสะดวก 

ในการใชงาน 

  3. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตอเว็บไซตกับพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและ

สมัครงานออนไลน ของผูหางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผูใชบริการที่มีลักษณะสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

ตําแหนงงาน รายได และประสบการณทํางานที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหา

งานและสมัครงานออนไลนแตกตางกัน 

 2. ผูใชบริการที่มีทัศนคติตอเว็บไซตในดานศักยภาพ ดานบริการ และดานความสะดวกใน 

การใชงานที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนแตก 

ตางกัน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจยั 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูหางานที่เคยเขาไปใชบริการเว็บไซตที่ใหบริการหา

งานและสมัครงานออนไลน และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูหางานที่เคยเขาไปใชบริการเว็บไซตที่ให บริการ

หางานและสมัครงานออนไลนมากกวา 1 คร้ัง และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่อง จากไมทราบ

จํานวนประชากรที่แนนอนจึงใชการกําหนดตัวอยางโดยใชการคํานวณจากสูตรที่ไมทราบจํานวน

ประชากรที่แนนอน (กัลยา วานิชยบัญชา.  2548: 14) โดยกําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได

เทากับรอยละ 0.05 ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน และใชวิธีการสุมตัวอยาง คือ 

  การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะผูหางานที่เคยเขา

ไปใชบริการเว็บไซตหางานและสมัครงานออนไลน และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการเก็บ 

ขอมูลจากกลุมตัวอยางนั้นจะใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดจัดเตรียมไวไปจัดเก็บขอมูลจนครบตาม 

จํานวนที่กําหนดดวยตัวผูวิจัย (by hand)  

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามลําดับ

ดังนี้ 

  1.  ศึกษาขอมูลจากวารสารทางธุรกิจ ตํารา แนวคิด ทฤษฎี ขอมูลจากอินเตอรเน็ต และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางกรอบ

แนวคิดและแบบสอบถาม 

  2.  กําหนดขอบเขตของแบบสอบถามซึ่งเกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใช

เว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนของผูหางาน และสรางแบบสอบถามจําลอง โดยแบบ 

สอบถามที่สรางขึ้นมาจะตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค นิยามศัพท และกลุมตัวอยาง 

  3.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงดาน

เนื้อหา (Content Validity) และขอบกพรองของคําถาม เพื่อใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 

นิยามศัพท และกลุมตัวอยาง 

  4.  ประมวลความเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดที่ไดรับการพิจารณาแบบสอบถามเปนราย

ขอ แลวนํามาปรับปรุงแบบสอบถามใหเปนไปตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
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  5.  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอย ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางในขั้นตน (Try – out) 

จํานวน 30 คน แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธีการหาคา

สัมประสิทธิ์อัลฟา (α-Coefficient) โดยวิธีการคํานวณของครอนบัค (Cronbach) โดยในการวิจัยครั้ง

นี้ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานศักยภาพเทากับ 0.8508 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

ดานบริการเทากับ 0.8601 และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานความสะดวกในการใชงาน

เทากับ 0.8949  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอ

พฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนของผูหางาน โดยรวบรวมขอมูลจาก

แหลงขอมูล ดังนี้ 

  1.  แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาจากหนังสือ วารสาร 

บทความ ขอมูลจากอินเตอรเน็ต เอกสาร สารนิพนธ วิทยานิพนธและงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ  

  2.  แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยาง โดยมีข้ันตอนในการดําเนินงาน ดังนี้ ขอจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความรวมมือใน

การตอบแบบสอบถาม ดําเนินการเก็บขอมูลตามขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจะดําเนินการสง

แบบสอบถามใหกับผูตอบแบบสอบถามพรอมทั้งชี้แจงถึงวัตถุประสงคของการทําวิจัย ตลอดจนลักษณะ

ของแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางทราบ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันแลวจึงทําการตอบแบบสอบถาม 

โดยจะใหกลุมตัวอยางเปนผูกรอกแบบสอบถามดวยตนเองเพื่อดําเนินการจัดทําขอมูลและการวิเคราะห

ขอมูลตอไป 
 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การจัดกระทําขอมูล 
  หลังจากรวบรวมแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดจัดทําและดําเนินการวิเคราะห

ขอมูล ดังนี้ 

   1.1   ตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความถูกตองและความ

สมบูรณของการตอบแบบสอบถาม โดยทําการแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 

   1.2   ลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามที่ได

กาํหนดรหัสไวลวงหนา 
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   1.3  การประมวลผลขอมูล (Processing) ขอมูลที่ลงรหัสแลวนํามาทําการบันทึกโดย

ใชเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการประมวลผลขอมูล ซึ่งใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร 

(Statistic Package for Social Sciences หรือ SPSS) เพื่อทําการวิเคราะหขอมูล 
 
 2. การวิเคราะหขอมูล 
  2.1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูหางาน ประกอบดวย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ ตําแหนงงาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน และประสบการณทํางาน โดยใชคาสถิติ

ความถี่ (Frequencies) รอยละ (Percentage) 

  2.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงาน

ออนไลน ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานศักยภาพ ดานบริการ และดานความสะดวกในการใชงาน โดยใชคา 

สถิติการหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  2.3 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงาน

ออนไลน โดยใชคาสถิติความถี่ (Frequencies) รอยละ (Percentage)  

  2.5 การทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ผูใชบริการที่มีลักษณะสวนบุคคลประกอบดวย เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ตําแหนงงาน รายได และประสบการณทํางานที่แตกตางกัน มีพฤติกรรม

การใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนแตกตางกัน สถิติที่ใชทดสอบ คือ สถิติ 

Chi – square ( χ2 ), 

  2.6 การทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ผูใชบริการที่มีทัศนคติตอเว็บไซตในดานศักยภาพ 

ดานบริการ และดานความสะดวกในการใชงานที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหา

งานและสมัครงานออนไลนแตกตางกัน สถิติที่ใชทดสอบ คือ สถิติ Chi - square( χ2 ) 

   

สรุปผลการศึกษาวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยเรื่องทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงาน 

ออนไลน ของผูหางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้ 

 

 สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูหางานที่ตอบแบบสอบถาม 

  ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูหางานที่ตอบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน 

มีรายละเอียดดังนี้ สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 53.75 อายุต่ํากวาหรือ

เทากับ 25 ป จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 41.25 ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี จํานวน 259 คน 

คิดเปนรอยละ 64.75 อาชีพในปจจุบันเปนพนักงานบริษัท / ลูกจางเอกชน จาํนวน 243 คน คิดเปนรอยละ 
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60.90 ตําแหนงงานในปจจุบันคือ พนักงาน จํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 56.20 รายไดเฉลี่ยตอ

เดือนอยูระหวาง 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 37.00 และมีประสบการณใน

การทํางาน นอยกวาหรือเทากับ 4 ป จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 52.10 

 

 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงาน

ออนไลน 

  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 

พบวา ทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ดานศักยภาพ ดานบริการ และ

ดานความสะดวกในการใชงานของเว็บไซต อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย 3.97, 4.00 และ 4.10 ตามลําดับ  

 

 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัคร

งานออนไลน 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงาน

ออนไลน พบวา ผูหางานที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยใชบริการเว็บไซตจํานวน 1 ถึง 2 เว็บไซต 

จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 31.90 เว็บไซตที่เลือกใชบริการคือ www.jobthai.com คิดเปนรอยละ 

จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 29.75 ตําแหนงที่ตองการสมัครงานผานเว็บไซตคือ Accounting / 

Banking / Finance จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 22.51 สมัครงานผานเว็บไซตแลวไดงานจริง 

จาํนวน 230 คน คิดเปนรอยละ 58.08 ความถี่ในการใชบริการเว็บไซต 1 - 5 คร้ังตอเดือน จาํนวน 298 คน 

คิดเปนรอยละ 75.63  ระยะเวลาในการใชบริการเว็บไซต นอยกวาหรือเทากับ 1 ชั่วโมง จาํนวน 184 คน 

คิดเปนรอยละ 46.12 ใช Resume ของตัวเองในการสมัครงาน จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 56.93 

เหตุผลที่เลือกใชบริการเว็บไซต คือ ลดความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง จํานวน 117 คน คิดเปน 

รอยละ 29.40 และทราบชื่อเว็บไซตจากทางอินเตอรเน็ต จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 59.30 
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 สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 

  สมมติฐานขอที่ 1 ผูใชบริการที่มีลักษณะสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการ 

ศึกษา อาชีพ ตําแหนงงาน รายได และประสบการณทํางานที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่

ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนแตกตางกัน โดยจําแนกเปนสมมติฐานยอยๆ ดังนี้  

 

   สมมติฐานยอยขอที่ 1.1 ผูใชบริการที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่

ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนตางกัน  

   เมื่อพิจารณา พบวา เพศที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหา

งานและสมัครงานออนไลนในดานการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ซึ่ง

สอด คลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และไมมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัคร

งานออนไลนในดานจํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการ ตําแหนงงานที่ตองการหาและสมัครทางเว็บไซต 

สมัครงานผานเว็บไซตแลวไดงานจริง ความถี่ในการใชบริการเว็บไซต ระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซต 

รูปแบบ Resume ที่ใชในการสมัครงานออนไลน เหตุผลที่เลือกใชบริการเว็บไซต และชองทางการทราบ

ชื่อเว็บไซต ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

   สมมติฐานยอยขอที่ 1.2 ผูใชบริการที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่

ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนตางกัน 

   เมื่อพิจารณา พบวา อายุที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหา

งานและสมัครงานออนไลนในดานจํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการ การเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการ

หางานและสมัครงานออนไลนและเหตุผลที่เลือกใชบริการเว็บไซต ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

และไมมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนในดานตําแหนงงานที่

ตองการหาและสมัครทางเว็บไซต สมัครงานผานเว็บไซตแลวไดงานจริง ความถี่ในการใชบริการ

เว็บไซต ระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซต รูปแบบ Resume ที่ใชในการสมัครงานออนไลน และชองทาง

การทราบชื่อเว็บไซต ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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   สมมติฐานยอยขอที่ 1.3 ผูใชบริการที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการ

ใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนตางกัน 

   เมื่อพิจารณา พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่

ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนในดานจํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการ การเลือกใชเว็บไซตที่

ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน เหตุผลที่เลือกใชบริการเว็บไซต และชองทางการทราบชื่อ

เว็บไซต ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และไมมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน

และสมัครงานออนไลนในดานตําแหนงงานที่ตองการหาและสมัครทางเว็บไซต สมัครงานผานเว็บไซต

แลวไดงานจริง ความถี่ในการใชบริการเว็บไซต ระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซต  และรูปแบบ Resume ที่

ใชในการสมัครงานออนไลน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
   สมมติฐานยอยขอที่ 1.4 ผูใชบริการที่มีอาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชเวบ็ไซต

ที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนตางกัน 

   เมื่อพิจารณา พบวา อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการ

หางานและสมัครงานออนไลนในดานการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 

สมัครงานผานเว็บไซตแลวไดงานจริง และระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซต ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ตั้งไว และไมมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนในดานจํานวน

เว็บไซตที่เคยใชบริการ ตําแหนงงานที่ตองการหาและสมัครทางเว็บไซต ความถี่ในการใชบริการ

เว็บไซต รูปแบบ Resume ที่ใชในการสมัครงานออนไลน เหตุผลที่เลือกใชบริการเว็บไซต และชองทาง

การทราบชื่อเว็บไซต ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

   สมมติฐานยอยขอที่ 1.5 ผูใชบริการที่มีตําแหนงงานแตกตางกันมีพฤติกรรมการใช

เว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนตางกัน 

   เมื่อพิจารณา พบวา ตําแหนงงานที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ให 

บริการหางานและสมัครงานออนไลนในดานการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออน 

ไลน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และไมมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและ

สมัครงานออนไลนในดานจํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการ ตําแหนงงานที่ตองการหาและสมัครทาง

เว็บไซต สมัครงานผานเว็บไซตแลวไดงานจริง ความถี่ในการใชบริการเว็บไซต ระยะเวลาที่ใชบริการ

เว็บไซต รูปแบบ Resume ที่ใชในการสมัครงานออนไลน เหตุผลที่เลือกใชบริการเว็บไซต และชองทาง

การทราบชื่อเว็บไซต ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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   สมมติฐานยอยขอที่ 1.6 ผูใชบริการที่มีรายไดแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชเว็บไซต
ที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนตางกัน 

   เมื่อพิจารณา พบวา รายไดที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการ
หางานและสมัครงานออนไลนในดานจํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการ การเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการ
หางานและสมัครงานออนไลน สมัครงานผานเว็บไซตแลวไดงานจริง และชองทางการทราบชื่อเว็บไซต
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และไมมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัคร
งานออนไลนในดานตําแหนงงานที่ตองการหาและสมัครทางเว็บไซต ความถี่ในการใชบริการเว็บไซต  
ระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซต รูปแบบ Resume ที่ใชในการสมัครงานออนไลน และเหตุผลที่เลือกใช
บริการเว็บไซต ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
   สมมติฐานยอยขอที่ 1.7 ผูใชบริการที่มีประสบการณทํางานแตกตางกันมีพฤติกรรม
การใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนตางกัน 

   เมื่อพิจารณา พบวา ประสบการณทํางานที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการใช
เว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนในดานความถี่ในการใชบริการเว็บไซต และเหตุผลที่
เลือกใชบริการเว็บไซต ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และไมมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่
ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนในดานจํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการ การเลือกใชเว็บไซตที่
ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ตําแหนงงานที่ตองการหาและสมัครทางเว็บไซต สมัครงาน
ผานเว็บไซตแลวไดงานจริง ระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซต รูปแบบ Resume ที่ใชในการสมัครงาน
ออนไลน และชองทางการทราบชื่อเว็บไซต ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
  สมมติฐานขอที่ 2 ผูใชบริการท่ีมีทัศนคติตอเว็บไซตในดานศักยภาพ ดานบริการ และดาน 
ความสะดวกในการใชงานที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงาน
ออนไลนแตกตางกัน 
 
   สมมติฐานยอยขอที่ 2.1 ผูใชบริการท่ีมีทัศนคติตอเว็บไซตดานศักยภาพท่ีแตกตางกัน
มีพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนตางกัน 

   เม่ือพิจารณา พบวา ทัศนคติท่ีมีตอเว็บไซตดานศักยภาพท่ีแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรม
การใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนในดานการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางาน 
และสมัครงานออนไลน สมัครงานผานเว็บไซตแลวไดงานจริง และความถี่ในการใชบริการเว็บไซต ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และไมมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัคร
งานออนไลนในดานจํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการ ตําแหนงงานที่ตองการหาและสมัครทางเว็บไซต 
ระยะเวลาที่ใชบริการเว็บไซต รูปแบบ Resume ที่ใชในการสมัครงานออนไลน เหตุผลที่เลือกใชบริการ
เว็บไซตและชองทางการทราบชื่อเว็บไซต ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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   สมมติฐานยอยขอที่ 2.2 ผูใชบริการที่มีทัศนคติตอเว็บไซตดานบริการที่แตกตางกัน

มีพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนตางกัน 

   เม่ือพิจารณา พบวา ทัศนคติท่ีมีตอเว็บไซตดานบริการท่ีแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรม

การใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนในดานจํานวนเว็บไซตที่เคยใชบริการ ซึ่งสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว และไมมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน

ในดานการเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ตําแหนงงานที่ตองการหาและ

สมัครทางเว็บไซต สมัครงานผานเว็บไซตแลวไดงานจริง ความถี่ในการใชบริการเว็บไซต ระยะเวลาที่ใช

บริการเว็บไซต รูปแบบ Resume ที่ใชในการสมัครงานออนไลน เหตุผลที่เลือกใชบริการเว็บไซตและ

ชองทางการทราบชื่อเว็บไซต ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
   สมมติฐานยอยขอที่ 2.3 ผูใชบริการที่มีทัศนคติตอเว็บไซตดานความสะดวกในการ 

ใชงานที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนตางกัน 

   เม่ือพิจารณา พบวา ทัศนคติท่ีมีตอเว็บไซตดานความสะดวกในการใชงานท่ีแตกตางกัน

ไมมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนในดานจํานวนเว็บไซตที่

เคยใชบริการ การเลือกใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ตําแหนงงานที่ตองการหา

และสมัครทางเว็บไซต สมัครงานผานเว็บไซตแลวไดงานจริง ความถี่ในการใชบริการเว็บไซต ระยะเวลาที่

ใชบริการเว็บไซต รูปแบบ Resume ที่ใชในการสมัครงานออนไลน เหตุผลที่เลือกใชบริการเว็บไซตและ

ชองทางการทราบชื่อเว็บไซต ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ของผูหา

งานในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นนํามาอภิปรายผลดังนี้ 

  1.  จากผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูหางานที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญเปน

เพศหญิง อายุต่ํากวาหรือเทากับ 25 ป ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อาชีพในปจจุบนัเปนพนกังาน

บริษัท / ลูกจางเอกชน ตําแหนงงานในปจจุบันคือ พนักงาน ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ

อริชัย อรรคอุดม (2545) ไดทําการศึกษาถึงความคาดหวัง ความพึงพอใจ ในการใชบริการระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ตในการหางานและสมัครงาน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ลักษณะ 

ทางประชากรศาสตรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ใชบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

ในการหางานและสมัครงานสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 24 – 29 ป จบการศึกษาในระดับ 

ปริญญาตรี และมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทมากที่สุด 
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  2. จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัคร

งานออนไลนของผูหางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม พบวา ผูหางานในเขตกรุงเทพ 

มหานครมีทัศคติตอเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนในดานศักยภาพ ดานบริการ 

และดานความสะดวกในการใชงาน โดยรวมอยูในระดับดี เนื่องจากผูหางานแตละรายเคยมีการใช

บริการเว็บไซต และรูสึกวาเว็บไซตดังกลาวมีการตอบสนองตอความตองการของตนเองไดในระดับที่นา

พึงพอใจในทุกๆ ดาน ทั้งนี้ทัศนคติที่ดีดังกลาวเปนผลมาจากประสบการณจากการใชบริการเว็บไซตใน 

การหางานและสมัครงานดวยตนเอง ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับแนวคิดของดํารงศักดิ์ ชัยสนิท และ 

คณะ (2543: 20) ที่ไดอธิบายวา ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่ได

จากประสบการณหรือการเรียนรูและเปนแนวโนมที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมในทางสนับสนุนหรือ

ตอตานสิ่งนั้น 

 3. จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและ

สมัครงานออนไลนของผูหางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม พบวา ผูหางานที่ 

ตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกใชบริการเว็บไซต www.jobthai.com และเหตุผลที่เลือกใชบริการ

เว็บไซตคือ ลดความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไปสมัครดวยตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากเว็บไซต www. 

jobthai .com มีความนาเชื่อถือ มีขอมูลตําแหนงงานที่ครอบคลุม สามารถใชงานไดงายและสามารถ

ตอบสนองตอความตองการของผูหางานไดอยางรวดเร็ว โดยที่ผูหางานสามารถสมัครงานไดที่บานอีก 

ทั้งยังไมตองเดินทางไปสมัครงานดวยตนเอง ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ แสงเดือน ตั้ง

ธรรมสถิตย (2549) ไดทําการศึกษาถึงการวิเคราะหผูแวะชมเว็บไซตโฆษณาสมัครงานของเว็บไซต 

Jobthai.com พบวา เหตุผลที่ผูหางานเลือกใชงาน เว็บไซต Jobthai.com คือ ความนาเชื่อถือของ 

เว็บไซตและคาใชจายที่ไมตองเสียจากการใชบริการ และความรูสึกที่นึกถึง เว็บไซต Jobthai.com คือ 

ความสะดวกรวดเร็วในการสมัครงานโดยที่ไมตองเดินทางไปสมัครงานที่บริษัทดวยตนเอง 

  4. จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะสวนบุคคลของผูหางานในเขตกรุงเทพ 

มหานคร ซึ่งประกอบดวยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ตําแหนงงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่

แตกตางกันจะมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนตางกัน

ในดานเว็บไซตที่เลือกใชบริการหางานและสมัครงานออนไลนเปนสวนใหญ ทั้งนี้เนื่องจากเว็บไซตที่

ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนในปจจุบันจะมีการแบงกลุมผูหางานออกเปนกลุมๆ เพ่ือตอบสนอง 

ตอความตองการของกลุมผูหางานเปาหมายตามหลักการตลาดในกลุมนั้น เชน แบงตามเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน เปนตน ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ     

อริชัย อรรคอุดม (2545) ไดทําการศึกษาถึงความคาดหวัง ความพึงพอใจ ในการใชบริการระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ตในการหางานและสมัครงาน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ลักษณะ 
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ทางประชากรศาสตรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ใชบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ตใน 

การหางานและสมัครงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการหาตําแหนงงาน และการสมัครงาน 

ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

  5. จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูใชบริการที่มีทัศนคติตอเว็บไซตในดานศักยภาพ

ที่แตกตางกันจะมีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนตางกัน ใน

ดานเว็บไซตที่เลือกใชบริการหางานและสมัครงานออนไลน ดานสมัครงานผานทางเว็บไซตแลว 

ไดงานจริง และดานความถี่ในการใชบริการเว็บไซต ทั้งนี้เนื่องจากผูหางานเคยมีประสบการณในการใช

บริการเว็บไซตมากอน และในการใชบริการครั้งนั้นก็ทําใหตนเองสามารถไดงานทําจริง โดยถือเปนการ 

บงบอกศักยภาพเว็บไซตที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการไดอยางชัดเจน เชน พฤติกรรมการเลือกใช 

บริการเว็บไซตที่นอยลงกับความถี่ในการใชบริการที่เพิ่มข้ึน เปนตน สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ 

เสรีรัตน (2542: 44) คือทัศนคติเกิดจากความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งซึ่งผูบริโภคเรียน 

รูจากประสบการณในอดีต โดยใชเปนตัวเชื่อมระหวางความคิดและพฤติกรรมไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง 

ซึ่งอาจเปนไปในทางสนับสนุนหรือทางตอตานก็ได 

 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง ทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ของผูหา

งานในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

  1.  ผลการวิจัยทําใหทราบวาผูหางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะสวนบุคคลแตก 

ตางกันจะมีผลตอการเลือกใชบริการเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนตางกันเปนสวน 

ใหญ เนื่องจากเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนแตละเว็บไซตจะมีลักษณะการให 

บริการและการตอบสนองตอความตองการของกลุมผูหางานแตกตางกันออกไปตาม Segmentation 

กลุมผูหางานที่ตนเองไดทําการกําหนด จากนั้นก็ทําการเลือกกลุมเปาหมายแลวทําการเสนอตําแหนง 

งานใหกับกลุมผูหางานที่เปนเปาหมายนั้น ดังนั้น ถาผูประกอบการเว็บไซตรายใหมตองการที่จะ 

สรางเว็บไซตเพื่อทําการเขามาแขงขันในตลาดเว็บไซตหางานและสมัครงานออนไลน ก็ควรจะมีการ 

Segmentation กลุมผูหางานที่เปนเปาหมายของเว็บไซตตนเองเอาไวใหชัดเจนวาตองการกลุมผูหา 

งานกลุมเล็ก (Niche) หรือตองการกลุมผูหางานกลุมใหญ (Mass) แลวทําการเสนอตําแหนงงานเพื่อ 

ตอบสนองตอความตองการงานของกลุมผูหางานตามเปาหมายที่ตนเองไดกําหนดไว 
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  2.  ผลการวิจัยทําใหทราบวาผูหางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสวน

ใหญมีพฤติกรรมในการใชบริการเว็บไซตตางกันตามทัศนคติที่มีตอเว็บไซตในดานศักยภาพที่แตกตาง 

กัน เนื่องจากทัศนคติที่เกิดขึ้นของผูหางานดังกลาวนั้นเกิดจากการเลือกใชบริการเว็บไซตในการสมัคร 

งานบางเว็บไซตและสามารถทําใหตนเองไดงานทําจริง ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถบงบอกถึงศักยภาพของ 

เว็บไซตไดเปนอยางดี ดังนั้น ผูประกอบการเว็บไซตควรมีพัฒนาเว็บไซตอยางตอเนื่อง เพื่อทําใหผูหา 

งานรูสึกมั่นใจตอการใชงาน โดยที่ไมตัดสินใจเลือกใชบริการของเว็บไซตอ่ืนนอกเหนือจากเว็บไซตของ 

ผูประกอบการเอง 

  3.  ผลการวิจัยทําใหทราบวาผูหางานในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ 

มีพฤติกรรมในการเลือกใชบริการเว็บไซตท่ีใหบริการหางานและสมัครงานแตกตางกันมาก ท้ังน้ี เน่ืองจาก 

ในปจจุบันเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนนี้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นตาม ความตองการ 

ของผูหางานที่เพิ่มข้ึนมากกวาในอดีต ซึ่งในแตละเว็บไซตก็จะมีกลยุทธทางการตลาดที่แตกตางกัน 

ออกไปในการดึงดูดกลุมผูหางานเปาหมายใหหันมาใชบริการเว็บไซตของตนเอง ดังนั้น ผูประกอบการ 

เว็บไซตควรจะสรางความแตกตางใหกับเว็บไซตของตนโดยมีการนํากลยุทธทางการ ตลาดมาใช เชน 

การ Segmentation การทําการตลาดออนไลน เปนตน เพื่อดึดดูงกลุมผูหางานเปา หมายใหหันมา 

เลือกใชบริการเว็บไซตของตนเองแทนเว็บไซตของคูแขงขัน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยครั้งตอไป 

 1.  ควรทําการศึกษาวิจัยถึงสภาพปญหาและอุปสรรคในการใชบริการเว็บไซตที่ใหบริการหา 

งานและสมัครงานออนไลน ซึ่งทําใหผูหางานปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเลือกใชเว็บไซตจากเว็บไซต 

เดิมไปเปนเว็บไซตใหม 

 2. ควรทําการศึกษาวิจัยแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการเว็บไซตที่ใหบริการหางานและ 

สมัครงานออนไลนของนักศึกษาจบใหมวาจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เพิ่มข้ึนหรือวาลดลงใน 

อนาคต 

 3. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใชบริการของแตละเว็บไซตวามีความ 

แตกตางกันอยางไร เพื่อเปนขอมูลใหกับเจาของเว็บไซตนําไปปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของตนเองให 

ตอบสนองตอความตองการของผูหางานเพิ่มมากขึ้น 

 4. ควรทําการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชบริการเว็บไซตกับชื่อเสียงของ 

เว็บไซต (Brand Awareness) วามีความสัมพันธกันในทิศทางใด 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง ทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน                           

ของผูหางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 

คําชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม  
 แบบสอบถามนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนการวิจัยอิสระของนิสิตปริญญาโท โครงการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ

สังคมศาสตร สาขาวิชาการจัดการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเรื่อง ทัศนคติที่มีตอเว็บไซต

ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน ของผูหางานในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ผูวิจัยจึงใครขอความกรุณาจากทานในการตอบแบบสอบถาม โดยขอใหอานแบบ     

สอบถามอยางละเอียดและตอบใหครบทุกขอตามความเปนจริง ทั้งนี้ผูตอบแบบสอบถามจะไมมี

ผลกระทบจากการตอบแบบสอบถามแตประการใด และการนําเสนอผลการวิจัยครั้งนี้เปนการ

นําเสนอภาพรวมเทานั้น  โดยแบบสอบถามจะประกอบดวย 3 สวนดังนี้  

 

 สวนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนที่ 2 ทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 

 สวนที่ 3 พฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

==============================================================  

 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานอยางสูงที่ใหความรวมมือเปนอยางด ี
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สวนที่ 1  ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน          ที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด 

 
1. เพศ 

                          ชาย                                              หญิง 

 
2. อายุ   

                           ต่ํากวาหรอืเทากับ 25 ป      26 – 30 ป                                                        

         31 – 35 ป          36 ปข้ึนไป 

 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด                      

  ต่ํากวาปริญญาตรี       ปริญญาตรี  

  ปริญญาโท          ปริญญาเอก 

 
4. อาชีพในปจจุบัน 

                           ขาราชการ / ลูกจางของรัฐ      พนักงานบริษัท / ลูกจางเอกชน       

                           พนักงานรัฐวิสาหกจิ      ธุรกิจสวนตัว 

                           อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………............ 

 
5. ตําแหนงงานในปจจุบัน 
     ผูจัดการ           ผูชวยผูจัดการ        

       หัวหนางาน           พนักงานอาวุโส 

     พนักงาน           อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………........... 

 
6.  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

                           ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท     10,001 – 20,000 บาท     

          20,001 - 30,000 บาท       30,001 บาทขึ้นไป 

 
7. ประสบการณในการทํางาน 
                     นอยกวาหรือเทากับ 4 ป       มากกวา 4 - 8 ป    

            มากกวา 8 – 12 ป         มากกวา 12  ปข้ึนไป 
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สวนที่ 2 ทัศนคติที่มีตอเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน  
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียง

ชองเดียว 

 
ทัศนคติที่มีตอเว็บไซต 

เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

5 

เห็นดวย 
 
4 

ไมแนใจ 
/เฉยๆ 

3 

ไมเห็นดวย 
 
2 

ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง 

1 

ดานศักยภาพของเวบ็ไซต 
8. เว็บไซตสามารถพัฒนาฟงกชั่นการใช 

งานไดตามความตองการของผูใชบริการ 

     

9. เว็บไซตมีการพัฒนารูปแบบชองทาง 

การหางานอยางตอเนื่อง 

     

10. เว็บไซตมีขอมูลตําแหนงงานที่ครอบ 

คลุมทุกตําแหนงที่ทานตองการสมัคร 

     

11. เว็บไซตเปนชองทางการหางานและ 

สมัครงานที่ดีกวาชองทางอื่น เชน นิตยสาร 

และหนังสือพิมพ เปนตน 

     

12. ทานสามารถหางานและสมัครงานผาน 

ทางเว็บไซตไดทุกเวลาและสถานที่ 

     

13. การสมัครงานผานเว็บไซตทําใหขอมูล 

ของทานสงไปถึงบริษัทไดอยางรวดเร็ว 

     

14. เว็บไซตเปนชองทางหนึ่งที่ฝายบุคคล 

ของบริษัทใชหาบุคลากรเขามารวมงาน 

     

15. ขอมูลตําแหนงงานในเว็บไซตเปน 

ขอมูลที่มีการ Update อยูเสมอ 

     

ดานบริการของเว็บไซต 
16. Search Jobs (บริการคนหาตําแหนง 

งาน) ชวยใหทานงายตอการคนหางาน 

     

17. Job  Alert  (บริการแจงเตือนงานใหม 

ไปยัง E-mail ของสมาชิก) ชวยใหทานไม 

ตกขาวสารการรับสมัครงาน 

     

18. Post Resume (บริการฝากประวัติ) 

ชวยใหทานสะดวกในการสงขอมูลไปบริษัท 
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ทัศนคติที่มีตอเว็บไซต 

เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

5 

เห็นดวย 
 
4 

ไมแนใจ 
/เฉยๆ 

3 

ไมเห็นดวย 
 
2 

ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง 

1 

ดานบริการของเว็บไซต  

19. Job Match (บริการเสนอตําแหนงงาน) 

ชวยใหทานมีงานใหเลือกสมัครไดเพิ่มขึ้น 

     

20. Resume Request (บริการสมัครงาน 

อัตโนมัติ) ชวยใหทานไมเสียเวลาในการ 

สมัครงานดวยตนเอง 

     

21. บริการบันทึกขอมูลการสมัครงานใน 

อดีต ชวยใหทานไมสมัครงานซ้ําซอน 

     

22. Advanced Search  (บริการคนหา 

งานแบบเจาะจง) ทําใหทานประหยัดเวลา 

ในการคนหางานเพิ่มมากขึ้น 

     

23. บริการขอมูลขาวสาร ทําใหทานทราบ 

ถึงขอมูลตางๆ  เชน  วิธีและเทคนิคการ 

สมัครงาน หรืองาน Job Fair ตางๆ เปนตน   

     

ดานความสะดวกในการใชงานของเวบ็ไซต 
24. ทานสามารถคนหาขอมูลตําแหนงงาน 

ไดอยางรวดเร็ว 

     

25. ทานไมตองเสียคาใชจายในสมัครงาน 

ผานทางเว็บไซต 

     

26. ทานสามารถคนหาตําแหนงงานไดตรง 

ตอความตองการ 

     

27. การสมัครงานผานทางเว็บไซตชวยให 

ทานลดความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทาง 

     

28. การเปนสมาชิกของเว็บไซตทําใหทาน 

มีความสะดวกในการไดรับขาวสาร 

     

29. การหางานภายในเว็บไซตงายกวาการ 

หางานในชองทางอื่น 

     

30. ทานสามารถหางานและสมัครงานได 

หลายๆ บริษัทในเวลาเดียวกัน 

     

31. เว็บไซตมีการ Update ขอมูลงานใหมๆ 

ทําใหทานไมตองเสียเวลาในการคนหา 
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ทัศนคติที่มีตอเว็บไซต 

เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

5 

เห็นดวย 
 
4 

ไมแนใจ 
/เฉยๆ 

3 

ไมเห็นดวย 
 
2 

ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง 

1 

ดานความสะดวกในการใชงานของเวบ็ไซต 
32. เว็บไซตทําใหทานรูถึงขอมูลของบริษัท 

ในเบื้องตน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการตัด 

สินใจเลือกสมัครงาน 

     

33. ทานสามารถสมัครงานโดยอัตโนมัติ 

ผานทางเว็บไซต 

     

 
สวนที่ 3 พฤติกรรมการใชเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน 
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน         ที่ตรงกับความเปนจริงของตัวทานมากที่สุด 

34. ทานเคยใชบริการเว็บไซตในการหางานและสมัครงานออนไลนจํานวนกี่เว็บไซต 
1 เว็บไซต                           2 เว็บไซต                      

3 เว็บไซต                           4 เว็บไซตข้ึนไป   

35.  ทานเลือกใชบริการเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน เว็บไซตใดมากที่สุด 

         www.jobsdb.co.th                          www.nationejobs.com 

www.jobtopgun.com                        www.thaieasyjob.com 

www.jobbkk.com                          www.jobthai.com 

www.jobbees.com       www.appjob.com  

www.jobsiam.com      อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………...........  

36. ทานใชบริการเว็บไซตในการหางานและสมัครงานออนไลนในตําแหนงใด 

                   Accounting / Banking / Finance    Admin & HR  

              Engineering        Hospitality & Hotel 

    Information Technology(I.T.)    Insurance & Assurance    

    Marketing / Public Relations    Management      

   Transportation & Logistics    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………............            

37.         ทานสมัครงานผานทางเว็บไซตแลวไดงานจริง 
ใช               ไมใช 

38. ความถี่ที่ทานใชบริการเว็บไซตในการหางานและสมัครงานออนไลนมากที่สุดตอเดือน 

1 – 5 คร้ังตอเดือน       6 – 10 คร้ังตอเดือน 

11 – 15 คร้ังตอเดือน      มากกวา 15 คร้ังตอเดือน     
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39. ระยะเวลาที่ทานใชบริการเว็บไซตในการหางานและสมัครงานออนไลนมากที่สุดตอครั้ง 
นอยกวาหรือเทากับ 1 ชั่วโมง    มากกวา 1 - 2 ชั่วโมง 

มากกวา 2 ชั่วโมงขึ้นไป     

40.    ทานใช Resume แบบใดในการสมัครงานออนไลนผานทางเว็บไซตมากที่สุด 

          ใช Resume ของตนเองในการสมัครงานผานทางเว็บไซต 

         ใช Online Resume ของเว็บไซตที่ไดจัดเตรียมไวใหกับผูหางาน 

41. เหตุผลใดที่ทานเลือกใชบริการเว็บไซตใหบริการหางานและสมัครงานออนไลน (ตอบ 1 ขอ) 

      ลดความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไปสมัครดวยตนเอง 

       ประหยัดคาใชจายในการสมัครงาน 

       ตําแหนงงานมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ 

       ระบบการคนหางานที่ทันสมัยและมีความนาเชื่อถือ 

       มีตําแหนงงานใหคนหาเปนจํานวนมากและหลากหลายบริษัท 

       โอกาสที่บริษัทเรียกตัวไปสัมภาษณสูง 

       มีขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการสมัครงาน 

       ประหยัดเวลาในการกรอกใบสมัครงาน 

       อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………............ 

42. ทานทราบชื่อเว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนจากชองทางใดมากที่สุด 

                 เพื่อนแนะนํา                                           ส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธตางๆ 

       อินเตอรเน็ต                                         นิตยสารสมัครงาน                                    

                 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………............ 
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 

 

     รายชื่อ         ตําแหนงและสถานทีท่ํางาน 

1. รองศาสตราจารย ดร.สุภาพรรณ สิริแพทยพิสุทธิ ์ กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยประจํา

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ              

2. อาจารย ดร.ลํ่าสนั  เลิศกลูประหยัด    กรรมการบริหารหลักสูตร หวัหนาภาควิชา

บริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร            
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