
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเวบ็ไซตร์บัสมคัรงานของผูใ้ช้บริการ 

FACTORS AFFECTING USERS’ SATISFACTION TOWARD  

JOB RECRUITMENT WEBSITES 
 

     กุลสิรา  ตัง๊วณิชกุล1 

 
 

บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัน้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษา ปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิารเวบ็ไซต์รบัสมคัรงาน

ของผูใ้ชบ้รกิาร โดยกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั คอื คนไทยอายุ 18 ปีขึน้ไปทีเ่คยสมคัรงานประจําผ่านเวบ็ไซต์รบัสมคัร

งาน จํานวน 400 ตวัอย่าง ใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ประกอบดว้ย ค่ารอ้ยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม              

การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และสถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 18 - 25 ปี มสีถานภาพสมรส โสด สาํเรจ็

การศกึษาสงูสุดระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีส่วนใหญ่ มงีานทําในปจัจุบนั โดยประกอบอาชพีพนักงาน

บรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหวา่ง 15,001 - 25,000 บาท 

 2. ดา้นความคดิเหน็โดยรวมต่อคุณลกัษณะทีด่ขีองเวบ็ไซต์สมคัรงานของผูใ้ชบ้รกิาร ประกอบดว้ย ความ

สมบูรณ์ชดัเจนของขอ้มูล ความรวดเรว็ในการตดิต่อสื่อสาร ทางเลอืกทีห่ลากหลายในการใชบ้รกิาร ความสะดวกใน

การใช ้ความประหยดัและค่าใชจ้า่ยในการใชบ้รกิาร ดา้นความมัน่ใจในการใชบ้รกิาร และภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซตส์มคัร

งาน อยูใ่นระดบัดมีาก 

 3. ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรงาน อยูใ่นระดบัมาก 

 4. ผลการทดสอบสมมตฐิาน ทีน่ยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบว่า 

  4.1 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะสว่นบคุคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ สภาวะการทาํงานปจัจุบนั 

อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรงานแตกต่างกนั  

  4.2 คุณลกัษณะทีด่ขีองเวบ็ไซต์สมคัรงาน ไดแ้ก่ ความสมบูรณ์ชดัเจนของขอ้มูล ความรวดเรว็ในการ

ตดิต่อสื่อสาร ทางเลอืกที่หลากหลายในการใช้บรกิาร ความสะดวกในการใช้ ความประหยดัและค่าใช้จ่ายในการใช้

บรกิาร ความมัน่ใจในการใชบ้รกิาร และภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซตส์มคัรงาน มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใช้

บรกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรงาน 

 

คาํสาํคญั: ปจัจยั ความพงึพอใจ การใชบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรงาน  
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Abstract 

 

 The purpose of this was to study the factors affecting users’ satisfaction toward job recruitment 

websites. The sample used in this research were 400 Thai people using Job recruitment website. 

Questionnaires were used as research tools. Various statistical techniques were utilized including 

percentage, mean score, standard deviation, Independent Sample t-test, One-Way analysis of Variance and 

Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 

 The results were revealed as followed: 

 1. Most respondent were female, aged between 18 – 25 years old, single, held bachelor’s degree, 

worked as private company staffs and earned average monthly income between 15,001 - 25,000  

 2. Overall opinions toward the good feature of the job recruitment website including the completion 

of the clear information, the speed of communications, the user’s convenience, the thriftiness and the 

expense for this service, the confidence for using the service and the appearance of the job recruitment 

website were at excellent level. 

 3. The overall satisfaction for using the service of the job recruitment website’s users was at good 

level. 

 4. The hypothesis testing results at statistically significant level of 0.05 were shown as followed: 

  4.1 Website users with different personal characteristic including sex, age, education level, 

work status, occupation, average monthly income had different in terms of satisfaction for using the job 

recruitment website.  

  4.2 The good characteristics of the job recruitment website including the completion of the 

clear information, the speed of the variety communications to use the website, the convenience for using the 

website, the thriftiness and the expense for using the service, the confidence for using the service have 

correlated with satisfaction for using the job recruitment website. 

 

Keywords: Factors, Satisfaction, Job Recruitment Websites 

 

บทนํา 

 บุคคลที่ว่างงานหรอืบุคคลทีม่ปีระสบการณ์หางาน ต้องคํานึงถึงการสมคัรงานยุคที่มกีารแข่งขนัสูงเช่นน้ี 

ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย โดยการสมคัรงานนัน้ตอ้งเริม่ตน้จากการคน้หางานตามแหล่งงานต่างๆ ซึง่สามารถทาํไดห้ลากหลายวธิ ี

แต่วธิกีารทีค่นสว่นใหญ่นิยมกนั คอื การหางานจากประกาศในหนงัสอืพมิพห์รอืนิตยสารทีเ่กีย่วกบัการสมคัรงารวมทัง้

ตดิตามจากสือ่อื่นๆ เช่น วทิยุ และโทรทศัน์ เป็นตน้ นอกจากน้ีการสมคัรงานผา่นนายหน้าจดัหางานกย็งัคงไดร้บัความ

สนใจอยู่ไม่น้อย แต่วธิกีารต่างๆทีก่ล่าวมาลว้นขาดประสทิธภิาพดว้ยขอ้จํากดัต่างๆของสื่อนัน้ๆนัน่เอง ดว้ยขอ้จํากดั

เหล่าน้ีทําใหใ้นปจัจุบนัมแีหล่งหางานแหล่งใหม่เกดิขึน้และกําลงัได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก คอื แหล่งงานทีอ่ยู่ใน
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อนิเทอรเ์น็ตซึง่มเีวบ็ไซตจ์าํนวนมาก ในเดอืนพฤษภาคม 2558 สาํนกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศภาครฐั (สบทร.) ได้

มกีารสํารวจจํานวนเว็บไซต์ที่ให้บริการรบัสมคัรงาน พบว่า มจีํานวนเว็บไซต์ที่ให้บริการรบัสมคัรงานจํานวน 52 

เวบ็ไซต ์(http://www.truehits.net.//2557) ทีไ่ดร้วบรวมขอ้มลูและขา่วสารเกีย่วกบังานเอาไวแ้ลว้ใหผู้ท้ีต่อ้งการสมคัร

งานเขา้มาคน้หาไดด้ว้ยตวัเองผ่านการใชบ้รกิารเวบ็ไซดร์บัสมคัรงาน 

 ทัง้น้ีเวบ็ไซต์รบัสมคัรงานทําหน้าทีเ่ป็นสื่อกลางระหว่างบรษิัทนายจา้งกบัผู้สมคัรงาน หลงัจากนัน้จะเป็น

เรือ่งทีน่ายจา้งและผูส้มคัรงานตอ้งตกลงตามกระบวนการและเงือ่นไขการทาํงานทีท่ ัง้สองฝ่ายตอ้งการ โดยผูส้มคัรงาน

สามารถเขา้ไปคน้หาตําแหน่งงานทีต่้องการไดจ้ากเวบ็ไซต์รบัสมคัรงานต่างๆ ทีม่อียู่มากมาย นอกจากจะไดป้รมิาณ

ตําแหน่งงานที่หลากหลายแล้ว เวบ็ไซต์เหล่าน้ียงัให้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ อกี เช่น มบีทความเกี่ยวกบัเทคนิคการ

สมคัรงาน มคีําแนะนําเกี่ยวกบัการเขยีนใบสมคัรและประวตัิส่วนบุคคลโดยย่อ (Resume) สามารถส่งใบสมคัรและ

ประวตัสิว่นบุคคลโดยย่อ (Resume) ไปใหก้บัองคก์รทางอเีมลไ์ดท้นัท ีในส่วนบรษิทันายจา้งสามารถคดัสรรบุคคลได้

ตรงตามคุณลกัษณะทีต่อ้งการได ้นบัว่าเป็นสิง่ทีส่รา้งความสะดวกใหก้บัทัง้สองฝา่ยใหเ้กดิความพงึพอใจได ้  

 ในปจัจบุนัจะพบวา่การใชบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรงานในประเทศไทยมจีาํนวนมากขึน้เรื่อยๆ ทาํใหป้รมิาณ

ของผูท้ีส่นใจเขา้ไปเยีย่มชมและสมคัรงานผ่านเวบ็ไซตร์บัสมคัรงานมจีาํนวนมากขึน้ สภาวะการแขง่ขนัทีเ่กดิขึน้ สง่ผล

ใหผู้ใ้หบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรงานแต่ละรายนําเสนอรูปแบบของการใหบ้รกิารทีด่ใีหส้ามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้สมคัรงานได้  ผู้ให้บรกิารเวบ็ไซต์รบัสมคัรงานจงึต้องมองในเรื่องของคุณลกัษณะทีด่ใีนการบรกิารเวบ็ไซต์รบั

สมัครงานให้มากขึ้น ทัง้ในเรื่องความสมบูรณ์ชัดเจนของข้อมูล ความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร ทางเลือกที่

หลากหลายในการใชบ้รกิาร ความสะดวกในการใช ้ความประหยดัและค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิาร ความมัน่ใจในการใช้

บรกิาร และภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซตส์มคัรงาน เพือ่ใหผู้ส้มคัรงานมคีวามประทบัใจและมแีนวโน้มทีจ่ะกลบัมาใชบ้รกิาร

เว็บไซต์รบัสมคัรงานนัน้อีก เมื่อผู้สมคัรงานมีความประสงค์จะแสวงหางานใหม่ๆ ทัง้น้ี จํานวนผู้เข้ามาใช้บริการ

เวบ็ไซต์รบัสมคัรงาน แสดงใหเ้หน็ถึงความมปีระสทิธภิาพและศกัยภาพของการให้บรกิารเวบ็ไซต์รบัสมคัรงานนัน้ๆ  

 ดงันัน้ ผู้ให้บรกิารเว็บไซต์รบัสมคัรงานต้องพยายามศกึษาหาขอ้บกพร่องของการให้บรกิารเว็บไซต์รบั

สมคัรงานตลอดเวลาเพื่อหาทางแกไ้ขจุดดอ้ยในเรื่องต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูส้มคัรงานได้อย่างตรง

เป้าหมายใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจยิง่ขึน้  จากปญัหาดงักล่าวขา้งตน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรื่อง ปจัจยั

ทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรงานของผูใ้ชบ้รกิาร เพือ่สาํรวจความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร

เวบ็ไซตร์บัสมคัรงาน และนําผลการศกึษามาวางแผน กาํหนดรปูแบบกลยทุธก์ารดาํเนินงาน ทัง้ปรบัปรุงประสทิธภิาพ

ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารไดม้ากยิง่ขึน้ 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาขอ้มูลทางด้านลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสูงสุด 

สภาวะการทาํงานปจัจบุนั อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรงาน 

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะทีด่ขีองเวบ็ไซตส์มคัรงาน ประกอบดว้ยความสมบรูณ์ชดัเจน

ของข้อมูล ความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร ทางเลือกที่หลากหลายในการใช้บริการ ความสะดวกในการใช ้             

ความประหยดัและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ความมัน่ใจในการใช้บริการ ภาพลักษณ์ของเว็บไซต์สมัครงานกับ          

ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรงาน 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 1.  ตวัแปรอสิระ(Independent Variable) ไดแ้ก่ 

   1.1 ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด สภาวะการทํางาน

ปจัจุบนั อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

   1.2 คุณลกัษณะทีด่ขีองเวบ็ไซต์สมคัรงาน ไดแ้ก่ ความสมบูรณ์ชดัเจนของขอ้มูล ความรวดเรว็ในการ

ตดิต่อสื่อสาร ทางเลอืกที่หลากหลายในการใช้บรกิาร ความสะดวกในการใช้ ความประหยดัและค่าใช้จ่ายในการใช้

บรกิาร ความมัน่ใจในการใชบ้รกิาร ภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซตส์มคัรงาน 

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารเวบ็ไซต์รบัสมคัรงานของ

ผูใ้ชบ้รกิาร 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

 1. ผูใ้ช้บรกิารทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด สภาวะการ

ทาํงานปจัจบุนั อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรงานแตกต่าง

กนั 

 2. คุณลกัษณะทีด่ขีองเวบ็ไซตส์มคัรงาน ประกอบดว้ยความสมบูรณ์ชดัเจนของขอ้มูล ความรวดเรว็ในการ

ตดิต่อสื่อสาร ทางเลอืกที่หลากหลายในการใช้บรกิาร ความสะดวกในการใช้ ความประหยดัและค่าใช้จ่ายในการใช้

บรกิาร ความมัน่ใจในการใช้บรกิาร ภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซต์สมคัรงาน มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการใช้

บรกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรงาน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการบริการ  

 Groonroos (1990: 99)[1] ไดใ้หค้าํนิยามไวว้า่ การบรกิาร หมายถงึ กจิกรรมหน่ึงหรอืกจิกรรมหลายอยา่งที่

มลีกัษณะไม่อาจจบัต้องได ้ซึง่โดยทัว่ไปไม่จําเป็นต้องทุกกรณีทีเ่กดิขึน้จากการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างลูกคา้กบัพนักงาน

บรกิารและหรอืลกูคา้กบับรษิทัผลติสนิคา้กบัระบบของการใหบ้รกิารทีไ่ดจ้ดัไว ้เพือ่ชว่ยผอ่นคลายปญัหาของลกูคา้  

 Kotler (1997: 473)[2] ไดใ้หค้าํนิยามไวว้่า การบรกิาร หมายถงึ กจิกรรมหรอืปฏบิตักิารใดๆ ทีก่ลุ่มบุคคล

หน่ึงสามารถนาเสนอใหอ้กีกลุ่มบคุคลหน่ึงซึง่ไมส่ามารถจบัตอ้งได ้และไมไ่ดส้ง่ผลของความเป็นเจา้ของสิง่ใด ทัง้น้ีการ

กระทาํดงักล่าวอาจจะรวมหรอืไมร่วมอยูก่บัสนิคา้ทีม่ตีวัตนได ้

  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

 Chaplin (1994: 437)[3] ให้คําจํากดัความไว้ว่า เป็นความรู้สกึของผู้มารบับริการต่อสถานการณ์ตาม

ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการเขา้ไปตดิต่อขอรบับรกิารในสถานบรกิารนัน้ๆ 

 Wolman (1973: 384)[4] กล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึ (feeling) มคีวามสุขเมื่อคนเราไดร้บั

ผลสาํเรจ็ตามจุดมุ่งหมาย (goals) ความตอ้งการ (wants) หรอืแรงจงูใจ (motivation) 

  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจในการบริการ 

  ศนูยพ์ฒันาทรพัยากรการศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (บทเรยีนออนไลน์:  

http://cyberclass.msu.ac.th/cyberclass/cyberclass-uploads/libs/html/30813/unit09_1.html)[5] ไดใ้หค้วามหมาย

http://cyberclass.msu.ac.th/cyberclass/cyberclass-uploads/libs/html/30813/unit09_1.html)%5b5�
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และความสาํคญัของความพงึพอในในการบรกิารไวใ้นบทเรยีนวชิาจติวทิยาบรกิาร วา่คาํวา่ “ความพงึพอใจ” ซึง่มี

ความหมายโดยทัว่ๆ ไปว่า “ระดบัความรูส้กึในทางบวกของบุคคลต่อสิง่ใดสิง่หน่ึง” 

  ความหมายของความพงึพอใจในการบรกิาร สามารถจําแนกเป็น 2 ความหมาย ในความหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคหรอืผูร้บับรกิาร (Consumer Satisfaction) และความพงึพอใจในงาน (Job Satisfaction) 

ของผูใ้หบ้รกิาร 

  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูร้บับริการมีปัจจยัสาํคญัๆ ดงัน้ี  

  Millett, JohnD (1954: 347)[6] ไดก้ล่าวถงึความพงึพอใจในการบรกิารหรอืความสามารถในการสรา้งความ

พงึพอใจใหก้บัผูร้บับรกิาร โดยพจิารณาจากองคป์ระกอบ 5 ดา้นดงัน้ี  1. ความสามารถในการจดับรกิารใหเ้พยีงพอต่อ

ความตอ้งการของผูร้บับรกิาร  2. ความสามารถในการจดับรกิารให้อย่างยุติธรรม โดยลกัษณะการจดัให้นัน้จะต้อง

เป็นไปอยา่งเทา่เทยีมกนัและเสมอภาคกนั 3. ความสามารถในการจดับรกิารอย่างต่อเน่ืองโดยไม่มกีารหยุดชะงกัหรอื

ตดิขดัในการให้บรกิาร 4. ความสามารถในการจดับรกิารไดอ้ย่างรวดเรว็ทนัต่อเวลาตามลกัษณะของความจําเป็น

เร่งด่วนในการบรหิารและความตอ้งการของลกูคา้ในการบรกิารนัน้ๆ 

  ความรูเ้รือ่งเวบ็ไซดร์บัสมคัรงาน  

  Turban Mclean & Wetherbe (1999: 232)[7] ไดก้ล่าวถงึ การหางานผ่านสื่ออนิเตอรเ์น็ตไดนํ้าเสนอสิง่ที่

สมบรูณ์แบบใหแ้ก่ทีก่าํลงัหางานและบรษิทัทีก่าํลงัมองหาพนกังานทีม่คีณุสมบตัทิีต่อ้งการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตาํแหน่ง

งานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลย ีอยา่งไรกต็าม ในปจัจบุนัน้ีมเีวบ็ไซตจ์าํนวนมากทีท่าํหน้าทีเ่ป็นเวบ็ไซต์ทีร่วบรวมขอ้มูล

ขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบังานในตาํแหน่งต่างๆ เอาไวแ้ลว้ใหค้นทีต่อ้งการสมคัรงานเขา้มาคน้หาประเภทของการใชบ้รกิาร

เวบ็ไซตร์บัสมคัรงานออนไลน์ โดยสามารถจาํแนกการใชบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรงานไดเ้ป็น 3 ลกัษณะใหญ่ๆ ดงัน้ี 

  1. คนหางานหรอืเรยีกอกีอย่างว่า Job Seekers การใชบ้รกิารลกัษณะน้ี ผูห้างานจะเป็นฝ่ายรุกและบรษิทั

ผูร้บัสมคัรงานเป็นฝา่ยรบั กล่าวคอื บรษิทัผูร้บัสมคัรงานจะตอ้งลงประกาศการรบัสมคัรของตนในเวบ็ไซตร์บัสมคัรงาน

ต่างๆ แลว้ผูห้างานจะตอ้งใชบ้รกิารหางานภายในเวบ็ไซตเ์หล่านัน้ 

  2. งานหาคนหรอืเรยีกอกีอย่างว่า Job offers การหางานลกัษณะน้ีจะตรงกนัขา้มกบัลกัษณะแรก เพราะ

ผูร้บัสมคัรงานจะเป็นฝา่ยรุก และผูห้างานจะเป็นฝา่ยรบั กล่าวคอื ผูห้างานจะตอ้งลงประกาศความประสงคข์องตนทีจ่ะ

ทาํงาน รวมทัง้ลงทะเบยีนแจง้ขอ้มลูประวตัขิองตนลงในเวบ็ไซต์รบัสมคัรงานต่างๆ แลว้บรษิทัทีต่้องการรบัสมคัรกจ็ะ

คน้หาบุคคลทีเ่หมาะสมจากเวบ็ไซตร์บัสมคัรงาน แลว้บรษิทัจะตดิต่อไปยงับคุคลเพือ่เรยีกตวัสอบสมัภาษณ์ต่อไป 

  3. การคดัเลอืกพนักงานผ่านเวบ็ไซต์นายหน้า เป็นเวบ็ไซต์ที่เปิดให้มกีารลงประกาศรบัสมคัรงาน และ

นําเสนอรูปแบบบรกิารจดัหางานไวใ้นเวบ็ไซต์ หรอืประชาสมัพนัธไ์วใ้นเวบ็ไซต์อื่นๆ รวมทัง้การสื่อสารผ่านกระดาน

ขา่ว (newsgroups) หอ้งสนทนาในต่างประเทศจะมบีรกิารในรปูแบบนายหน้าเกดิขึน้มากมาย  

  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัคณุลกัษณะท่ีดีของเวบ็ไซดส์มคัรงาน 

  Zusman and Landis (2002)[8] พบว่า คุณภาพเวบ็ไซตส์มคัรงานจะเป็นสิง่ทีส่รา้งความน่าดงึดูดทําใหเ้กดิ

ความชื่นชอบแก่ผูส้มคัร เช่น รูปแบบทางเทคโนโลย ีรูปแบบการจดัองคป์ระกอบ โครงร่างและสสีนั กล่าวคอืเวบ็ไซต์

สมคัรงานตอ้งมโีครงสรา้งหรอืโครงร่างทีช่ดัเจนในหน้าแรกของเวบ็ไซต ์ใชง้านงา่ย ใชภ้าษาธรรมดากระชบั และมสีสีนั

สะดุดตา รปูแบบอกัษรมคีวามสรา้งสรรค ์และมรีปูภาพสือ่ความประกอบ 

  Tong, Duffy, Cross, Tsung and Yen (2005)[9] มองว่าคุณภาพเวบ็ไซต์สมคัรงานเป็นปจัจยัสาํคญัทีจ่ะ

สรา้งความรูส้กึทีด่ ีต่อการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการสมคัรงาน มอียู ่9 ประเดน็ไดแ้ก่  1.ความน่าเชือ่ถอืของเวบ็ไซตใ์นดา้น
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ขอ้มลูการจา้งงาน  2.การตอบสนองทีร่วดเรว็ 3.ความยดืหยุ่น กล่าวคอืเวบ็ไซตม์ทีางเลอืกในการใชบ้รกิารสมคัรงานที่

หลากหลาย 4.ความสะดวกในการเขา้ใช ้ 5.ประสทิธภิาพ กล่าวคอื เวบ็ไซต์ทีง่่ายต่อการใชง้าน มคีวามเหมาะสมทาง

โครงสรา้ง 6.ความมัน่ใจ 7.ความปลอดภยัหรอืการเกบ็ความลบัขอ้มูลสมคัรงาน  8.การตกแต่งเวบ็ไซต์  9.ความยาก

งา่ยในการใชท้ีเ่หมาะสมกบัผูส้มคัรแต่ละคน  

 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื คนไทยอายุ 18 ปีขึน้ไปทีเ่คยใชบ้รกิาร

เวบ็ไซตร์บัสมคัรงานในการสมคัรงานประจาํ ซึง่ไมท่ราบจาํนวนทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั การเลอืกกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื คนไทยอายุ 18 ปีขึน้ไปที่

เคยใชบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรงานในการสมคัรงานประจํา ซึง่ไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอนโดยผูว้จิยัไดก้ําหนด

ขนาดของกลุ่มตวัอย่างกรณีไม่ทราบจํานวนประชากร โดยใช้สูตรคํานวณดงัต่อไปน้ี (กลัยา วาณิชย์บญัชา. 2545: 

74)[10] ไดข้นาดตวัอยา่งจาํนวน 385 คน และเพิม่กลุ่มตวัอย่างอกี 15 คน รวมเป็น 400 คน 

 ขัน้ตอนการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 

  ขัน้ตอนที ่1 Purposive sampling เป็นกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง หรอืแบบใชว้จิารณญาณเกบ็ขอ้มลูจากคน

ไทยอายุ 18 ปีขึน้ไปทีเ่คยใชบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรงานในการสมคัรงานประจาํ 

 ขัน้ตอนที ่2 Convenience sampling เป็นการสุ่มตวัอย่างแบบการเลอืกตวัอย่างแบบสะดวก ในการเกบ็

แบบสอบถามจนครบ 400 ตวัอยา่ง โดยทาํการเกบ็ขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่งจากการแจกแบบสอบถามทีต่ลาดนดัพบแรงงาน

ร่วมกบัแบบสอบถามออนไลน์ 

 

ผลการวิจยั 

 จากการเกบ็รวมรวม และวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัสามารถสรุปผลการวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา 

 ข้อ 1 การวิเคราะห์ปจัจยัทางด้านลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามเพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสดุ สภาวะการทาํงานปจัจบุนั อาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 จากการรวบรวมขอ้มูลจากการเกบ็แบบสอบถาม พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 

62.75 มอีายุระหว่าง 18 - 25 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 54.75 ส่วนใหญ่ โสด คดิเป็นรอ้ยละ 84.25 สาํเรจ็การศกึษาสงูสุดใน

ระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 74.00 ส่วนใหญ่มงีานทําในปจัจุบนั คดิเป็นร้อยละ 73.50 

โดยประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 56.50 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 15,001 - 25,000 

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 43.00 

 ข้อท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัคุณลกัษณะทีด่ขีองเวบ็ไซต์สมคัรงาน ประกอบดว้ยดา้นความสมบูรณ์

ชดัเจนของขอ้มูล ความรวดเรว็ในการติดต่อสื่อสาร ทางเลอืกที่หลากหลายในการใช้บรกิาร ความสะดวกในการใช้

ความประหยดัและค่าใชจ้า่ยในการใชบ้รกิาร ความมัน่ใจในการใชบ้รกิารและภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซตส์มคัรงาน 

 จากการรวบรวมขอ้มูลจากการเกบ็แบบสอบถาม พบว่า คุณลกัษณะทีด่ขีองเวบ็ไซต์สมคัรงานโดยรวม มี

ระดบัคุณลกัษณะทีด่ขีองเวบ็ไซต์สมคัรงานอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22 และเมื่อพจิารณาในรายดา้น

พบว่า ดา้นความประหยดัและค่าใช้จ่ายในการใชบ้รกิาร มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
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4.47ดา้นทางเลอืกทีห่ลากหลายในการใชบ้รกิาร ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.30 ดา้น

ความสะดวกในการใช ้ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.30 ดา้นความสมบูรณ์ชดัเจนของ

ขอ้มูล ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 ดา้นภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซต์สมคัรงาน ระดบั

ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัดมีาก โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 4.22 ดา้นความรวดเรว็ในการตดิต่อสือ่สาร ระดบัความคดิเหน็อยู่

ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15 และด้านความมัน่ใจในการใช้บรกิาร ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัดี โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 

 ข้อ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์รบัสมัครงานของผู้ใช้บริการผลการ

วเิคราะหข์อ้มลูความพงึพอใจในการใชบ้รกิารเวบ็ไซต์รบัสมคัรงานของผูใ้ชบ้รกิาร ประกอบดว้ยการวเิคราะหค์่าเฉลีย่ 

คา่เบีย่งเบนมาตรฐานและผลการแปรผลระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 

 จากการรวบรวมขอ้มูลจากการเกบ็แบบสอบถาม พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารเวบ็ไซต์รบัสมคัรงาน มรีะดบัความพงึ

พอใจในการใชบ้รกิารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.76 และเมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ขอ้เวบ็ไซต์

สมคัรงานที่ท่านใช้ตรงกบัความคาดหวงัและข้อความพงึพอใจต่อเว็บไซต์รบัสมคัรงานที่ท่านใช้บรกิาร มคี่าเฉลี่ย

เทา่กนั โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.86 และขอ้บกพร่องในการใหบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.56 

 ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานข้อที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานของผู้ใช้บริการที่มีลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสดุ สภาวะการทาํงานปจัจบุนั อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึ

พอใจในการใชบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรงานแตกต่างกนั 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารเวบ็ไซต์รบัสมคัรงาน

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูใ้ชบ้รกิารเพศชายทีใ่ชบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรงาน มคีวามพงึ

พอใจแตกต่างกบัผูใ้ชบ้รกิารเพศหญงิ 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารเวบ็ไซต์รบัสมคัรงาน

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่ชี่วงอายุ 18 - 25 ปี จะมรีะดบัความพงึพอใจใน

การใชบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรน้อยกวา่ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ชีว่งอาย ุ34 ปีขึน้ไป 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารเวบ็ไซต์

รบัสมคัรงานไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผู้ใช้บรกิารที่มรีะดบัการศกึษาสูงสุดแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใช้บรกิาร

เวบ็ไซต์รบัสมคัรงานแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้ใช้บรกิารที่มรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่า

ปรญิญาตร ีจะมรีะดบัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารเวบ็ไซต์รบัสมคัรสงูกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรี

หรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ี

 สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีภาวะการทาํงานปจัจบุนัแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิาร

เวบ็ไซตร์บัสมคัรงานแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีภาวะการทํางานปจัจุบนั

คอื ว่างงานมคีวามพงึพอใจแตกต่างกบัมงีานทาํ 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.6 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรงาน

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จํานวน 4 คู่ คอืคู่ที ่1 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน 

จะมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการเว็บไซต์รบัสมคัรน้อยกว่าผู้ใช้บริการที่มีอาชีพนักศกึษา คู่ที่ 2 
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ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนจะมรีะดบัความพงึพอใจโดยรวมในการใชบ้รกิารเวบ็ไซต์รบัสมคัรน้อยกว่า

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีขา้ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ คู่ที ่3 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนจะมรีะดบั

ความพงึพอใจโดยรวมในการใชบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรสงูกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีประกอบธุรกจิสว่นตวั และคู่ที ่4

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชนจะมรีะดบัความพงึพอใจโดยรวมในการใชบ้รกิารเวบ็ไซต์รบัสมคัรสงูกว่า

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีอืน่ๆ 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.7 ผูใ้ช้บรกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใช้บรกิาร

เวบ็ไซต์รบัสมคัรงานแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 จํานวน 2 คู่ คอืคู่ที ่1 ผู้ใช้บรกิารทีม่ชี่วง

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตํ่ากว่า 15,000 บาทจะมรีะดบัความพงึพอใจโดยรวมในการใชบ้รกิารเวบ็ไซต์รบัสมคัรน้อยกว่า

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ชีว่งรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,001 บาทขึน้ไปและคู่ที ่2ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ชี่วงรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 - 

25,000 บาทจะมรีะดบัความพงึพอใจโดยรวมในการใชบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรน้อยกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่ชี่วงรายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน 35,001 บาทขึน้ไป 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 คุณลกัษณะที่ดขีองเวบ็ไซต์สมคัรงาน ประกอบด้วยความสมบูรณ์ชดัเจนของข้อมูล 

ความรวดเรว็ในการตดิต่อสื่อสาร ทางเลอืกที่หลากหลายในการใช้บรกิาร ความสะดวกในการใช้ความประหยดัและ

ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิาร ความมัน่ใจในการใชบ้รกิาร ภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซต์สมคัรงานมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึ

พอใจในการใชบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรงาน  

 คุณลกัษณะทีด่ขีองเวบ็ไซตส์มคัรงานดา้นความสมบรูณ์ชดัเจนของขอ้มลู มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ

ในการใชบ้รกิารเวบ็ไซต์รบัสมคัรงาน มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 

 คุณลกัษณะที่ดขีองเวบ็ไซต์สมคัรงานด้านความรวดเรว็ในการติดต่อสื่อสาร มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึ

พอใจในการใชบ้รกิารเวบ็ไซต์รบัสมคัรงาน ความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 คุณลกัษณะทีด่ขีองเวบ็ไซต์สมคัรงานดา้นทางเลอืกทีห่ลากหลายในการใชบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความ

พงึพอใจในการใช้บรกิารเว็บไซต์รบัสมคัรงาน มีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง และในทศิทางเดียวกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 คุณลกัษณะทีด่ขีองเวบ็ไซตส์มคัรงานดา้นความสะดวกในการใชม้คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใช้

บรกิารเวบ็ไซต์รบัสมคัรงาน ความสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า และในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05

 คุณลกัษณะทีด่ขีองเวบ็ไซต์สมคัรงานดา้นความประหยดัและค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บั

ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์รบัสมัครงาน มีความสมัพนัธ์ในระดบัตํ่า และในทิศทางเดียวกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 คุณลกัษณะทีด่ขีองเวบ็ไซต์สมคัรงานดา้นความมัน่ใจในการใชบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจใน

การใชบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรงาน มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และในทศิทางเดยีวกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.05 

 คุณลกัษณะทีด่ขีองเวบ็ไซต์สมคัรงานด้านภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซต์สมคัรงานมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึ

พอใจในการใชบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรงาน มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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สรปุผลและอภิปรายผล  

 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องปจัจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์รับสมัครงานของ

ผูใ้ชบ้รกิาร สามารถสรุปประเดน็ทีส่าํคญัมาอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 ผลการศกึษาลกัษณะสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่  

 1.ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 18 - 25  ปี มสีถานภาพสมรส โสด สาํเรจ็

การศกึษาสงูสดุระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีส่วนใหญ่ มงีานทําในปจัจุบนั โดยประกอบอาชพีพนักงาน

บรษิัทเอกชน และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนระหว่าง 15,001 – 25,000 บาทซึ่งกลุม่ตวัอย่างสอดคล้องกบังานวจิยัของ 

ชาญชยั  คลา้ยสขุพงษ์ (2554)[11] ไดท้าํการศกึษาเรือ่งทศันคตทิีม่ต่ีอเวบ็ไซตใ์หบ้รกิารหางานและสมคัรงานออนไลน์

ของผูห้างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูห้างานในเขตกรุงเทพมหานครทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิ 

อายุตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 25 ปี ระดบัการศกึษาสูงสุดอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีอาชีพในปจัจุบนัเป็นพนักงานบรษิัท / 

ลกูจา้งเอกชน ตาํแหน่งงานปจัจบุนัคอื พนกังาน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท 

 2. การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัคุณลกัษณะทีด่ขีองเวบ็ไซตส์มคัรงาน ประกอบดว้ยดา้นความสมบรูณ์ชดัเจน

ของขอ้มลูความรวดเรว็ในการตดิต่อสือ่สารทางเลอืกทีห่ลากหลายในการใชบ้รกิารความสะดวกในการใชค้วามประหยดั

และคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารความมัน่ใจในการใชบ้รกิารและภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซตส์มคัรงาน พบวา่ 

 ด้านความสมบูรณ์ชัดเจนของข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คุณลกัษณะทีด่ขีองเวบ็ไซต์สมคัรงานดา้นความสมบูรณ์ชดัเจนของขอ้มูลในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ วลัลภา นิยะสม (2549)[12] ไดท้ําการศกึษาเรื่อง ความคาดหวงัและความต้องการขอ้มูลข่าวสารของผูใ้ชบ้รกิาร

เวบ็ไซตโ์ฆษณารบัสมคัรพนกังานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมคีวามตอ้งการในสว่นของ

การแยกหมวดหมูง่านใหช้ดัเจน และในสว่นขอ้เสนอแนะขอ้มลูทีค่วรบรรจุในเวบ็ไซดเ์ป็นอนัดบัแรกๆ คอื หน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบตาํแหน่งงาน เงนิเดอืน จาํนวนทีร่บัสมคัรในระดบัสงู 

 ดา้นความรวดเรว็ในการตดิต่อสือ่สารผลการศกึษาพบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัคณุลกัษณะ

ทีด่ขีองเวบ็ไซตส์มคัรงานดา้นความรวดเรว็ในการตดิต่อสือ่สารในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศลิปกร 

แสงสนิชยั (2553)[13] ไดท้าํการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชเ้วบ็ไซต์หางาน ผลการศกึษาพบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งสว่นใหญ่เลอืกใชเ้วบ็ไซตห์างานเพราะความสะดวกรวดเรว็ และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  

ศริกิญัญา กรุดลอยมา (2543)[14] ไดท้าํการศกึษาเรือ่งพฤตกิรรมการสมคัรงานผา่นอนิเทอรเ์น็ตของผูส้าํเรจ็การศกึษา

ระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท ผลการศกึษาพบวา่ ผูส้มคัรงานผา่นระบบอนิเทอรเ์น็ต สว่นใหญ่เลอืกสมคัรงานเพราะ

สะดวก รวดเรว็และประหยดั  

 ด้านทางเลือกที่หลากหลายในการใช้บริการผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการระดบัความคิดเหน็เกี่ยวกบั

คุณลกัษณะทีด่ขีองเวบ็ไซต์สมคัรงานดา้นทางเลอืกทีห่ลากหลายในการใชบ้รกิารในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ อรชิยั อรรคอุดม (2545)[15] ได้ทําการศกึษาเรื่อง ความคาดหวงัและความต้องการขอ้มูลข่าวสารของ

ผูใ้ชบ้รกิารเวบ็ไซตโ์ฆษณารบัสมคัรพนกังานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมคีวามพงึพอใจ

ในการสมคัรงานผ่านระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตทีส่ามารถสมคัรงานในตําแหน่งทีแ่ตกต่างจากทีล่งสมคัรในสื่ออื่นใน

ระดบัสงู  
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 ดา้นความสะดวกในการใชผ้ลการศกึษาพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัคุณลกัษณะทีด่ขีอง

เวบ็ไซต์สมคัรงานดา้นความสะดวกในการใชใ้นระดบัตํ่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศลิปกร แสงสนิชยั (2553) ได้

ทาํการศกึษาเรือ่ง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชเ้วบ็ไซตห์างาน ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัดา้นการใชง้านมอีทิธพิล

ต่อกลุ่มตวัอยา่งโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ในประเดน็การใชง้านงา่ย ไมซ่บัซอ้น 

 ดา้นความประหยดัและค่าใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารผลการศกึษาพบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบั

คุณลกัษณะที่ดขีองเวบ็ไซต์สมคัรงานด้านความประหยดัและค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารในระดบัตํ่า ซึ่งสอดคล้องกบั

งานวิจัยของ วัลลภา นิยะสม (2549) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความต้องการข้อมูลข่าวสารของ

ผูใ้ชบ้รกิารเวบ็ไซต์โฆษณารบัสมคัรพนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาในส่วนความคาดหวงัต่อเวบ็ไซด์

โฆษณารบัสมคัรพนักงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวงัต่อเว็บไซด์โฆษณารบัสมคัรพนักงาน ในเรื่องการ

ประหยดัเวลาและค่าใชจ้า่ยมากทีส่ดุในระดบัสงู 

 ดา้นความมัน่ใจในการใชบ้รกิารผลการศกึษาพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัคุณลกัษณะทีด่ี

ของเวบ็ไซต์สมคัรงานด้านด้านความมัน่ใจในการใช้บรกิารในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศลิปกร 

แสงสนิชยั (2553) ไดท้าํการศกึษาเรือ่ง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชเ้วบ็ไซตห์างาน ผลการศกึษาพบวา่ ปจัจยัดา้น

ความปลอดภยัและความเป็นสว่นตวั มอีทิธพิลต่อการเลอืกใชเ้วบ็ไซตห์างานในระดบัมาก   

 ด้านภาพลักษณ์ของเว็บไซต์สมัครงาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คุณลกัษณะที่ดีของเว็บไซต์สมคัรงานด้านภาพลกัษณ์ของเว็บไซต์สมคัรงานในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวจิยัของ ศิลปกร แสงสนิชยั (2553) ไดท้ําการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใช้เวบ็ไซต์หางาน ผล

การศกึษาพบวา่ ปจัจยัดา้นความปลอดภยัและความเป็นสว่นตวั มอีทิธพิลต่อการเลอืกใชเ้วบ็ไซตห์างานในระดบัมาก   

 3. การวเิคราะหส์มมตฐิาน 

 3.1 ผู้ใชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด สภาวะการ

ทํางานปจัจุบนั อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์รบัสมคัรงาน 

แตกต่างกนั  

 จากขอ้มลูพบวา่ สถานภาพสมรส มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรงานไมแ่ตกต่างกนั  

 สว่นเพศ อาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ สภาวะการทาํงานปจัจบุนั อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มี

ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์รบัสมคัรงานแตกต่างกนั เน่ืองจากเว็บไซต์รบัสมคัรงานจะมีการแบ่งกลุ่ม

ผูใ้ชบ้รกิารออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตามหลกัการตลาดในกลุ่มนัน้ เช่น แบ่ง

ตามเพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด สภาวะการทํางานปจัจุบนั อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เป็นต้น ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ ชาญชยั  คลา้ยสุขพงษ์ (2554) ลกัษณะส่วนบุคคลของผูห้างานในเขตกรุงเทพมหานครซึง่ประกอบดว้ย 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชพี ตําแหน่งงานและรายได้ที่แตกต่างกนัจะมผีลต่อพฤติกรรมในการเลอืกใช้บรกิาร

เวบ็ไซตท์ีใ่หบ้รกิารหางานและสมคัรงานออนไลน์ 

 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เรณู สขุฤกษก์จิ (2554)[16] ไดท้าํการวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจใน

การปฏบิตังิานของบคุลากรในบรษิทัทา่อากาศยานไทย จาํกดั(มหาชน)ผลการวจิยัพบว่าปจัจยัสว่นบุคคลทีต่่างกนัมผีล

ต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบคุคลากรแตกต่างกนั 

 3.2 คุณลกัษณะทีด่ขีองเวบ็ไซตส์มคัรงานประกอบดว้ยความสมบรูณ์ชดัเจนของขอ้มลู ความรวดเรว็ในการ

ตดิต่อสือ่สารทางเลอืกทีห่ลากหลายในการใชบ้รกิาร ความสะดวกในการใชค้วามประหยดัและคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิาร 
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ความมัน่ใจในการใช้บริการภาพลกัษณ์ของเว็บไซต์สมคัรงาน มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใช้บริการ

เวบ็ไซตร์บัสมคัรงาน 

 จากผลการศกึษาพบว่าคุณลกัษณะทีด่ขีองเวบ็ไซตส์มคัรงานทุกดา้นมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจใน

การใชบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรงาน เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารแต่ละรายเคยมกีารใชบ้รกิารเวบ็ไซต์รบัสมคัรงานมาก่อน และ

รู้สกึว่าเวบ็ไซต์ดงักล่าวมกีารตอบสนองตรงกบัความต้องการของตนเองได้ ในเรื่องความสมบูรณ์ชดัเจนของขอ้มูล 

ความรวดเรว็ในการติดต่อสื่อสารทางเลอืกที่หลากหลายในการใช้บรกิาร ความสะดวกในการใช้ความประหยดัและ

คา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิาร ความมัน่ใจในการใชบ้รกิารภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซตส์มคัรงาน สิง่เหล่าน้ีทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิ

การยอมรบัและเกดิความพงึพอใจในการใชบ้รกิารเวบ็ไซต์รบัสมคัรงาน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Millett, JohnD 

(1954, p. 347) ทีก่ล่าวว่าเราสามารถสร้างความพงึพอใจใหก้บัผู้รบับรกิารจากองค์ประกอบ 5 ด้านอนัได้แก่ 

(1)ความสามารถในการจดับรกิารใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของผูร้บับรกิาร(2)ความสามารถในการจดับรกิารใหอ้ยา่ง

ยุติธรรม(3)ความสามารถในการจัดบริการอย่างต่อเน่ืองโดยไม่มีการหยุดชะงักหรือติดขัดในการให้บริการ 

(4)ความสามารถในการจดับรกิารไดอ้ย่างรวดเรว็ทนัต่อเวลาตามลกัษณะของความจําเป็นเร่งด่วนในการบรหิารและ

ความตอ้งการของลกูคา้ในการบรกิารนัน้ๆ (5)ความสามารถในการพฒันาบรกิารทีจ่ดัใหท้ัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพ

ใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าตามลกัษณะของบรกิารนัน้ๆเรือ่ยไป  

 สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Tong, Duffy, Cross, Tsung and Yen (2005) ทีก่ล่าวว่า คุณภาพเวบ็ไซต์สมคัร

งานเป็นปจัจยัสําคญัทีจ่ะสรา้งความรูส้กึทีด่ ีต่อการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการสมคัรงาน มอียู่ 9 ประเดน็ ไดแ้ก่ (1) ความ

น่าเชื่อถือของเวบ็ไซต์ในดา้นขอ้มูลการจา้งงาน (2) การตอบสนองทีร่วดเรว็ (3) ความยดืหยุ่น กล่าวคอืเวบ็ไซต์มี

ทางเลอืกในการใชบ้รกิารสมคัรงานทีห่ลากหลาย(4) ความสะดวกในการเขา้ใช ้(5) ประสทิธภิาพ กล่าวคอื เวบ็ไซต์ที่

งา่ยต่อการใชง้าน มคีวามเหมาะสมทางโครงสรา้ง (6) ความมัน่ใจ (7) ความปลอดภยัหรอืการเกบ็ความลบัขอ้มลูสมคัร

งาน (8) การตกแต่งเวบ็ไซต ์(9) ความยากงา่ยในการใชท้ีเ่หมาะสมกบัผูส้มคัรแต่ละคน 

 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรชิยั อรรคอุดม (2545) ทีก่ล่าววา่ ความพงึพอใจในการสมคัรงานผา่นระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมใีนระดบัสูงคือ พอใจในเรื่องประหยดัค่าใช้จ่ายในการสมคัรงานข้อมูลมีความรวดเรว็ และ

สามารถสมัครงานในตําแหน่งที่แตกต่างจากที่ลงสมคัรในสื่ออื่น และพฤติกรรมการสมคัรงานทางอินเทอร์เน็ตมี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการหางานและสมคัรงาน 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาวิจยั 

 จากการศกึษา เรื่อง ปจัจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิารเวบ็ไซต์รบัสมคัรงานของผูใ้ชบ้รกิาร 

ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. จากการศกึษาพบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มลีกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีความพงึพอใจในการใช้บริการ

เว็บไซต์รับสมัครงานแตกต่างกันเป็นส่วนใหญ่ ผู้ให้บริการเว็บไซต์รับสมัครงานควรมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย

(Segmentation) ของเวบ็ไซตต์นเองใหช้ดัเจนวา่ตอ้งการกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเลก็(Niche) หรอืตอ้งการกลุ่มใหญ่ (Mass) 

เพื่อเสนองานให้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้บรกิารมากยิ่งขึน้ เช่น จากผลการวจิยัพบว่าผู้ใช้บรกิารที่มีช่วงอายุ

ระหวา่ง 18 – 25 ปี มรีะดบัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารเวบ็ไซต์รบัสมคัรงานน้อยกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่ชี่วงอายุ 34 ปี

ขึน้ไป โดยช่วงอายุ 18 – 25 ปีสงัเกตไดว้่าอยู่ในช่วงเริม่ต้นทํางานส่วนมากเป็นนักศกึษาจบใหม่ ดงันัน้ ผูใ้หบ้รกิาร

เวบ็ไซต์รบัสมคัรงานควรเสนอตําแหน่งงานสําหรบัผู้ไม่มีประสบการณ์ทํางานและมกีารทําโฆษณาประชาสมัพนัธ์
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เวบ็ไซต์ตามสถานศกึษาต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นใหก้ลุ่มเป้าหมายเกดิความพงึพอใจต่อการบรกิารของเวบ็ไซต์รบั

สมคัรงานมากยิง่ขึน้ 

 2. ควรใหค้วามสาํคญักบัคุณลกัษณะทีด่ขีองเวบ็ไซต์สมคัรงานทัง้ 7 ดา้น ประกอบดว้ยดา้นความสมบูรณ์

ชดัเจนของขอ้มลูความรวดเรว็ในการตดิต่อสื่อสารทางเลอืกทีห่ลากหลายในการใชบ้รกิารความสะดวกในการใชค้วาม

ประหยดัและค่าใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารความมัน่ใจในการใชบ้รกิารและภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซตส์มคัรงาน โดยควรมกีาร

พฒันาปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิารของเวบ็ไซตร์บัสมคัรงานใหม้ปีระสทิธภิาพ และตอบสนองกบัความต้องการของ

ผูใ้ชบ้รกิารมากยิง่ขึน้ ทัง้น้ีเพือ่เพิม่ความพงึพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารและเพือ่เพิม่ภาพลกัษณ์ทีใ่หก้บัเวบ็ไซตร์บัสมคัรงาน 

สามารถสรุปขอ้เสนอแนะดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 2.1 ภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซตส์มคัรงาน ผูใ้หบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรงานควรมกีารประชาสมัพนัธเ์วบ็ไซตใ์ห้

เป็นทีรู่จ้กั เชน่ ทาํแบนเนอร ์การทาํ Search engine เพื่อใหเ้วบ็ไซต์รบัสมคัรงานเป็นทีนิ่ยมและเป็นทีรู่จ้กัอย่างขวา้ง

ขวางในดา้นจดัหางาน เน่ืองจากผลการศกึษาพบวา่ คณุลกัษณะทีด่ขีองเวบ็ไซตส์มคัรงานดา้นภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซต์

สมคัรงานมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรงาน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 

ในระดบัปานกลาง 

 2.2 ความมัน่ใจในการใชบ้รกิาร ควรเน้นความสาํคญัในเรื่องระบบป้องกนัภยัคุกคามทางอนิเตอรเ์น็ต ควร

ระบุมาตรการดา้นความปลอดภยัทีใ่ชไ้วบ้นเวบ็ไซต์ รวมถงึควรมรีะบบการตรวจสอบบรษิทันายจา้ง เช่น การกําหนด

รหสัผ่าน เพือ่ป้องกนัการนําขอ้มลูสว่นตวัของผูส้มคัรงานไปใชจ้ากบรษิทัประกนัชวีติและบตัรเครดติและเพือ่ใหผู้ส้มคัร

งานเกดิความอุ่นใจและมัน่ใจในการใชบ้รกิารมากยิง่ขึน้ เน่ืองจากผลการศกึษาพบวา่ คณุลกัษณะทีด่ขีองเวบ็ไซตส์มคัร

งานด้านความมัน่ใจในการใช้บรกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใช้บรกิารเว็บไซต์รบัสมคัรงาน โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง 

 2.3 ความสมบูรณ์ชดัเจนของขอ้มูล ผู้ให้บริการเวบ็ไซต์รบัสมคัรงานควรมีการปรบัปรุงฐานข้อมูลและ

อพัเดทตําแหน่งงานใหม่เป็นประจํา รวมถงึลบตําแหน่งงานทีพ่้นกําหนดสมคัรไปแล้วออกจากฐานขอ้มูลเพื่อป้องกนั

ความสบัสนของผู้สมคัรงาน เน่ืองจากผลการศกึษาพบว่า คุณลกัษณะที่ดขีองเวบ็ไซต์สมคัรงานด้านความสมบูรณ์

ชดัเจนของขอ้มลูมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารเวบ็ไซต์รบัสมคัรงาน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง

เดยีวกนั ในระดบัปานกลาง 

 2.4 ทางเลอืกที่หลากหลายในการใชบ้รกิาร ผู้ให้บรกิารเวบ็ไซต์รบัสมคัรงานควรมขีอ้มูลการประกาศรบั

สมคัรงานในตําแหน่งงานและองคก์รทีห่ลากหลายใหเ้พิม่มากยิง่ขึน้ เช่น งานทีอ่ยู่ในต่างจงัหวดั งานสาํหรบัผูทุ้พพล

ภาพ/คนพกิาร งานสาํหรบัผูไ้มม่ปีระสบการณ์การทาํงาน งานทีแ่บง่ตามระดบัของบรษิทั(บรษิทัขนาดเลก็ บรษิทัขนาด

ใหญ่ บรษิัทมหาชน) รวมถงึงานที่แบ่งตามระดบัเป็นระดบัฝึกหดั ระดบัเจ้าหน้าที่ ระดบัผู้จดัการ เพื่อตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้ใช้บริการ เน่ืองจากผลการศกึษาพบว่า คุณลกัษณะที่ดีของเว็บไซต์สมคัรงานด้านทางเลอืกที่

หลากหลายในการใชบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรงาน โดยมคีวามสมัพนัธ์

ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง 

 2.5 ความรวดเรว็ในการตดิต่อสือ่สารผูใ้หบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรงานควรใหค้วามสาํคญัเรื่องการตอบกลบั

ของบรษิัทนายจ้างในการเรยีกตวัสมัภาษณ์งานทีเ่ป็นไปได้อย่างรวดเรว็ เช่น มกีารลงประกาศตําแหน่งงานทีบ่รษิัท

ต้องการผูท้ํางานโดยด่วน เพื่อกระตุ้นใหเ้กดิการตอบกลบัจากบรษิทับรษิทันายจา้งและเพื่อสรา้งขอ้ได้เปรยีบเหนือคู่

แข่งขนั เน่ืองจากผลการศกึษาพบว่า คุณลกัษณะที่ดขีองเวบ็ไซต์สมคัรงานด้านความรวดเรว็ในการติดต่อสื่อสารมี
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ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารเวบ็ไซต์รบัสมคัรงาน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบั

ปานกลาง 

 2.6 ความสะดวกในการใช้ผูใ้ห้บรกิารเวบ็ไซต์รบัสมคัรงานควรปรบัปรุงเวบ็ไซต์ให้ใช้งานง่ายและสะดวก

มากยิง่ขึน้ เช่น มกีารอธบิายขัน้ตอนการใชอ้ย่างชดัเจน ระบุวธิกีารใช้เป็นรูปภาพ ระบุเน้ือหาใหม้คีวามกระชบัและ

ชดัเจน จดัรูปแบบการนําเสนอบนเวบ็ไซต์เป็นหมวดหมู่ รวมถึงหลกีเลี่ยงการใส่โฆษณาที่อาจทําให้ผู้ใชบ้รกิารเกดิ

ความรําคาญ โดยเฉพาะพวกป็อปอพั(Pop up) ต่างๆ ทีข่ ึน้มาบงัเน้ือหาบนเวบ็ไซต์ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแ้ก่

ผู้ใช้บริการ เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะที่ดีของเว็บไซต์สมัครงานด้านความสะดวกในการใช้มี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารเวบ็ไซตร์บัสมคัรงาน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า  

  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรทําการศกึษาเปรยีบเทยีบเทยีบความพงึพอใจในการใชบ้รกิารของแต่ละเวบ็ไซต์รบัสมคัรงานว่ามี

ความแตกต่างกนัอย่างไร เพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัเวบ็ไซต์นําไปปรบัปรุงและพฒันาเวบ็ไซต์ของตนเองใหต้อบสนองต่อ

ความตอ้งการของผูส้มคัรงานเพิม่มากขึน้ 

 2. ควรมศีกึษาปจัจยัดา้นอืน่ๆทีอ่าจจะมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารเวบ็ไซต์รบัสมคัรงาน เช่น คุณภาพ

การใหบ้รกิาร เป็นตน้ เพือ่นําขอ้มลูจากการวจิยัไปเปรยีบเทยีบและปรบัปรุงพฒันาในดา้นต่างๆ ในอนาคตใหด้ยีิง่ขึน้ 

 3. ควรทําการศกึษาถงึปญัหาหรอือุปสรรคทีเ่ป็นสาเหตุทีท่ําใหผู้ใ้ชบ้รกิารเปลีย่นไปใชบ้รกิารเวบ็ไซตร์บั

สมัครงานอื่น เช่น ปญัหาการติดต่อกลับจากบริษัทประกันและบัตรเครดิต ปญัหาเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของ

ผูใ้ชบ้รกิาร 
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 ขอขอบพระคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามด้วย

ความเตม็ใจ จนทาํใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ล่วงไปดว้ยด ี 
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 ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกท่านทีใ่หม้ติรภาพ ความช่วยเหลอื ประสบการณ์และความทรงจําทีด่ต่ีางๆ ในการ

เรยีนและทาํกจิกรรมร่วมกนัมา 

 คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณอนัยิง่ใหญ่ของบดิา มารดา

และทกุคนในครอบครวัทีใ่หค้วามเมตตาและสนบัสนุนใหไ้ดร้บัการศกึษาเป็นอยา่งดมีาโดยตลอดรวมทัง้พระคุณของคร ู

อาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทวิชาความรู้อันเป็นพื้นฐานตลอดจนครอบครวัของผู้วิจัยเองที่

สนบัสนุนและใหก้าํลงัใจแก่ผูว้จิยั อนัก่อใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการทาํสารนิพนธค์รัง้น้ี 
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