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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็ นการศึกษา พฤติกรรมการสมัครงานผ่านอินเตอร์ เน็ต ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การมีงานทํา ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน
400 คน ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มลฑลที่อยูใ่ นวัยทํางาน ที่เคยสมัครงานผ่านอินเตอร์ เน็ต
ทั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ 1) เพื่อศึ กษาปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานะการทํางานใน
ปั จจุบนั สาขาวิชาที่สําเร็ จการศึกษา เกรดเฉลี่ย รายได้ และประสบการณ์การทํางานที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความพึง
พอใจในการมีงานทําที่แตกต่างกัน 2) เพื่อศึกษาปั จจัยทางด้านพฤติกรรมการใช้อินเตอร์ เน็ต ที่ประกอบด้วย จํานวน
ชัว่ โมงที่ใช้อินเตอร์ เน็ตต่อวัน และความสมํ่าเสมอในการเข้าใช้งานอินเตอร์ เน็ตที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจ
ในการมี งานทําที่ แตกต่างกัน 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสมัครงาน ที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมี งานทํา ของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี มีงานทํา จบการศึกษา
ในระดับปริ ญญาตรี สําเร็ จการศึกษาในสาขาบริ หารธุ รกิจ, พาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี, เศรษฐศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ย
2.5 - 2.9 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เดือนละ15,001 - 20,000 บาท มีประสบการณ์การทํางานรวม 3-5 ปี
ผลการทดสอบสมมติฐานด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานการณ์ทาํ งานในปั จจุบนั สาขาวิชาที่
สําเร็ จการศึกษา เกรดเฉลี่ย รายได้ และประสบการณ์การทํางานที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทํา
แตกต่างกัน พบว่า อายุ สาขาวิชาที่สาํ เร็ จการศึกษา และรายได้แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทําที่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พฤติกรรมการใช้อินเตอร์ เน็ต ได้แก่ ประสบการณ์ในการใช้อินเตอร์ เน็ต ความถี่ในการใช้อินเตอร์ เน็ตของ
ใน 1 สัปดาห์ ความถี่ในการใช้อินเตอร์ เน็ตของใน 1 วัน และระยะเวลาในการใช้งานอินเตอร์ เน็ตในแต่ละครั้งแตกต่าง
กัน ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการมี ง านทํา แตกต่ า งกัน พบว่า ความถี่ ใ นการใช้อิ น เตอร์ เน็ ต ของใน 1 วัน และ
ระยะเวลาในการใช้งานอินเตอร์ เน็ตในแต่ละครั้งที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทําที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พฤติกรรมการสมัครงาน ได้แก่ การเตรี ยมตัวเพื่อสมัครงาน ผลตอบแทนหรื ออาชีพที่สนใจ และช่องทางใน
การรับรู ้ขอ้ มูล ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทํา พบว่า ด้านการเตรี ยมตัวเพื่อสมัครงาน ด้านผลตอบแทนหรื อ
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อาชี พที่สนใจ และด้านช่องทางในการรับข้อมูล ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทํา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ: การสมัครงานผ่านอินเตอร์ เน็ต, ความพึงพอใจ, การมีงานทํา

ABSTRACT
This research aimed to study job application behavior via the Internet affecting people’s satisfactions of
employment in Bangkok and metropolitan region. The sample group was 400 working ages who used to apply for
jobs via the Internet and live in Bangkok and metropolitan region. The objectives of this research were 1) to study
demographic factors including gender, age, working status, graduated fields, grade point average (GPA), income,
and different experience affecting satisfactions of employment differently; 2) to study the Internet using behavior
consisting of using hours per day and regularity of using affecting satisfactions of employment differently; and 3) to
study job application behaviors affecting people’s satisfactions of employment in Bangkok and metropolitan region.
The findings were as followings: most people who answered the questionnaires were female; their ages
were between 26 – 30 years old; they were employed; they had a bachelor degree; they graduated in either Business
Administration, Commerce, Accounting or Economics; their GPAs were between 2.5 – 2.9; their average incomes
were between 15,001 – 20,000 baht per month; and their experience were between 3 – 5 years.
The results of hypothesis testing showed that 1) personal factors consisting of different ages, current
working status, graduated fields, GPA, incomes and experiences affected satisfactions of employment differently. It
showed that different ages, different graduated fields, and different incomes affected satisfactions of employment
differently at the statistically significant level of 0. 05. 2) The Internet using behaviors composing of different
experiences in using Internet, different frequency of using Internet per week, different frequency of Internet using
per day, different durations of using Internet affected satisfactions of employment differently. It showed that different
frequency of Internet using per day and different durations of using Internet affected satisfactions of employment
differently at the statistically significant level of 0.05. 3) Job application behaviors concerning with job preparation,
benefits, interesting job and information channels affected job application behaviors. There were different among
these at statistically significant level 0.05.
Keywords: Job Application via the Internet, Internet Affecting, Satisfactions.
1.บทนํา
ปั จจุบนั ประเทศไทยกําลังเข้าสู่ ยคุ 4.0 คือยุคเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy”
หรื อ “เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ได้แก่ 1. เปลี่ยนจากการผลักดันสิ นค้าโภคภัณฑ์ไปสู่ สินค้าเชิงนวัตกรรม
2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่ การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสิ นค้าไปสู่ การเน้น ภาคบริ การมากขึ้น (สุ วิทย์ เมษินทรี ย,์ 2559) ทําให้มีการนํา
นวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการบริ หารงาน ขององค์กรต่าง ๆ มากขึ้น มี การใช้อินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง และการ
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ทํางานในองค์กรโดยผ่านทางอินทราเน็ต และอินเตอร์ เน็ตมากขึ้น รวมไปถึงการค้นหาบุคลากรที่ จะมาร่ วมงานใน
องค์กร มีวิธีการเลือกสรร ได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น การค้นหางานในปั จจุบนั นอกจากการค้นหาจากสื่ อสิ่ งพิมพ์
หนังสื อรับสมัครงาน หนังสื อพิมพ์ และการเข้าสมัครด้วยตนเองตามบริ ษทั ต่าง ๆ แล้ว อีกช่องทางหนึ่ งที่เป็ นที่นิยม
และแพร่ หลายมากขึ้นตามสังคมที่เปลี่ยนไปจากการที่อินเตอร์ เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นนั้น
คือการค้นหาและสมัครงานผ่านอินเตอร์ เน็ต การใช้ช่องทางทางอินเตอร์ เน็ตมีหลากหลาย ทั้งผ่านทางเว็บไซต์หางาน
โปรแกรมค้นหาข้อมูล (Search Engine) ต่าง ๆ เช่น google, yahoo เป็ นต้น หรื อผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ต่าง ๆ ที่
นํามาลงประกาศไว้เอง และผ่านทางเว็บไซต์คน้ หางาน เช่น jobdb.com, jobbkk.com เป็ นต้น ทําให้ผสู ้ มัครงาน หรื อผู ้
ที่ ตอ้ งการหางานมี ความสะดวกสบายเพิ่ม ขึ้ น ผูส้ มัครงานสามารถตรวจสอบตําแหน่ งงานที่ ว่าง หรื อตรวจสอบ
รายละเอียดของงานที่ ตนเองสนใจ และสามารถฝากประวัติของผูส้ มัคร ส่ งใบสมัคร ส่ งประวัติของผูส้ มัครไปตาม
จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (E-mail) ไปยังบริ ษทั หรื อทางเว็บไซต์หางานจะทําการส่ งใบสมัครและประวัติผสู ้ มัครไปยัง
บริ ษทั ต่าง ๆ ผูส้ มัครสามารถส่ งใบสมัครไปถึงบริ ษทั ได้โดยตรง และหากบริ ษทั หรื อหน่ วยงานต่าง ๆ สนใจ ก็จะ
โทรศัพท์หรื อส่ งอีเมล์ มาทําการเรี ยกตัวผูส้ มัครไปสัมภาษณ์ ทําให้การรับสมัครงานและการสมัครงาน เป็ นเรื่ องที่ง่าย
สะดวกรวดเร็ ว เหมาะสมกับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนไป ที่ปัจจุบนั ถือได้วา่ ระบบอินเตอร์ เน็ตนั้น มีส่วนสําคัญมาก
ในการติดต่อสื่ อสาร การค้นหาข้อมูล และการใช้ชีวิตประจําวันมากขึ้น ซึ่ งการรับสมัครงานผ่านทางอินเตอร์ เน็ตนี้
นอกจากจะเป็ นการอํานวยความสะดวก ให้กบั ทั้งทางนายจ้าง และผูส้ มัครแล้ว ยังทําให้ช่วยลดปั ญหาของคนว่างงาน
ได้เป็ นอย่างดี ในส่ วนของพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์ เน็ตเพื่อการสมัครงาน ทั้งทางด้านการเตรี ยมตัวเพื่อสมัครงาน
ไม่ว่าจะเป็ นการเตรี ยมความพร้ อม หรื อเอกสาร การแสวงหาข่าวสารเกี่ ยวกับตําแหน่ งงาน ช่องทางการรั บรู ้ขอ้ มูล
ตําแหน่ งงาน จํานวนชัว่ โมงที่ เข้าใช้อินเตอร์ เน็ ต ความสมํ่าเสมอในการเข้าใช้อินเตอร์ เน็ ตเพื่อการสมัครงาน ซึ่ ง
พฤติ กรรมเหล่านี้ ล้วนส่ งผลต่อความพึ งพอใจในการมี งานทําของผูท้ ี่ สมัครงานผ่านอิ นเตอร์ เน็ ต (นราวุธ พลับ
ประสิ ทธิ์ , 2544)ความพึงพอใจในการมีงานทํานั้น เป็ นความรู ้สึกที่บุคคลมีความพอใจ เป็ นความรู ้สึกทางบวก และ
เต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานในตําแหน่งนั้น ๆ ให้สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ เมื่อเกิดความพึงพอใจในการามีงานทํา
แล้ว ก็จะส่ งผลให้เกิดความกระตือรื อร้น ในการทํางาน มีความตั้งใจมุ่งมัน่ ที่จะทํางานให้เต็มความสามารถ เกิดขวัญ
และกําลังใจ ซึ่ งส่ งผลต่อคุณภาพในการทํางานดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาการสมัครงานผ่านอินเตอร์ เน็ต ที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการมีงานทําของประชากรในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล เพื่อทราบว่าพฤติกรรมการหางานและ
สมัครงานผ่านทางอิ นเตอร์ เน็ ต มี ลกั ษณะใดบ้างที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมี งานทํา โดยใช้กรณี ศึกษาจาก
ประชากรในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลโดยผูว้ ิจยั คาดว่าข้อมูลที่จะได้รับจากการศึกษาครั้ งนี้ จะเป็ นโยชน์ต่อทั้งผูท้ ี่
กําลังหางาน บริ ษทั ที่ตอ้ งการรับสมัครงาน และเว็บไซต์คน้ หางานต่าง ๆ ที่สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาระบบในการค้นหางาน หรื อการรับสมัครงานในอนาคตต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานะการทํางานในปั จจุบนั สาขาวิชาที่สาํ เร็ จ
การศึกษา เกรดเฉลี่ย รายได้ และประสบการณ์การทํางานที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทําที่
แตกต่างกัน
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2. เพื่อศึกษาปั จจัยทางด้านพฤติกรรมการใช้อินเตอร์ เน็ต ที่ประกอบด้วย จํานวนชัว่ โมงที่ใช้อินเตอร์ เน็ตต่อ
วัน และความสมํ่าเสมอในการเข้าใช้งานอินเตอร์ เน็ตที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทําที่แตกต่าง
กัน
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสมัครงาน ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทํา ของประชากรในเขตกรุ งเทพ
และปริ มณฑล
3. การดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มลฑลที่อยู่ในวัย
ทํางาน ที่เคยสมัครงานผ่านอินเตอร์ เน็ต
3.2 กลุ่มตัวอย่าง
เนื่ องจากประชากรมี ขนาดใหญ่และไม่ทราบจํานวนประชากรที่ แน่ นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถ
คํานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับค่าความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับ
ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา) ซึ่ งสู ตรในการคํานวณที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
2
สู ตร n  P(1 - P)Z
2
d

เมื่อ n แทน ขนาดตัวอย่าง
P แทน สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั กําลังสุ่ ม .05
Z แทน ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ผูว้ ิจยั กําหนดไว้ Z มี ค่าเท่ากับ 1.96 ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 (ระดับ
.05)
d แทน ค่าความผิดพลาดสู งสุ ดที่เกิดขึ้น = .05
แทนค่า

n

(0.05)(1 - .5)(1.96) 2
(.05) 2

n = 384.16
ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95
เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง
3.3เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ในการวิจัย ครั้ งนี้ เ ครื่ องมื อ ที่ ใช้ในการเก็บ ข้อ มู ล คื อ แบบสอบถาม จํานวน 400 ชุ ด โดยแต่ ละชุ ดจะ
ประกอบด้วย 5 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้อินเตอร์ เน็ตเพื่อการสมัครงาน
ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมการสมัครงานโดยกําหนดการให้คะแนนเป็ น 5 ระดับดังนี้
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ระดับความคิดเห็น
5
หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น
4
หมายถึง
เห็นด้วยมาก
ระดับความคิดเห็น
3
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
ระดับความคิดเห็น
2
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
ระดับความคิดเห็น
1
หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 4 ความพึงพอใจในการมีงานทํา โดยกําหนดการให้คะแนนเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
5
หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น
4
หมายถึง
เห็นด้วยมาก
ระดับความคิดเห็น
3
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
ระดับความคิดเห็น
2
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
ระดับความคิดเห็น
1
หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 5 แบบสอบถามให้เขียนข้อเสนอแนะ
4. ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ผลการทดสอบปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุ
ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อายุ จํานวน
F
(S.D.)
( ̅)
20-25 ปี

99

3.64

0.63

26-30 ปี

173

3. 80

0.59

31-35 ปี

86

3.60

0.63

36-40 ปี

23

3.67

0.67

มากกว่า 40 ปี

19

4.05

0.27

3.419

Sig.
.009*

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจในการมีงาน
ทําแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านสาขาวิชาที่สาํ เร็ จการศึกษา
จํานวน

ค่าเฉลี่ย
( ̅)

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

204

3.80

0.61

7

3.29

0.36

นิติศาสตร์ , รัฐศาสตร์

3

3.33

0.33

นิเทศศาสตร์

42

3.86

0.69

วิทยาศาสตร์

18

3.88

0.43

41

3.40

0.67

51

3.66

0.54

มนุษยศาสตร์ , สังคมศาสตร์

4

4.13

0.08

อื่น ๆ

30

3.56

0.60

สาขาวิชาที่สาํ เร็ จการศึกษา
บริ หารธุรกิจ, พาณิ ชยศาสตร์
และการบัญชี, เศรษฐศาสตร์
แพทยศาสตร์ , ทันต
แพทยศาสตร์ , พยาบาล
ศาสตร์ , เภสัชศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์ ,
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ,
ศิลปกรรมศาสตร์
อักษรศาสตร์ , ศิลปศาสตร์ ,
คุรุศาสตร์

F

3.563

Sig.

.001*

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านสาขาวิชาที่สําเร็ จการศึกษาพบว่า สาขาวิชาที่สําเร็ จการศึกษาที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทําแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
จํานวน
มาตรฐาน
( ̅)
(S.D.)
น้อยกว่า 10,000 บาท
23
3.5217
.55347
10,001 - 15,000 บาท

53

3.5597

.58388

15,001 - 20,000 บาท

85

3.7373

.55598

20,001 - 25,000 บาท

56

3.9375

.60098
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

จํานวน

ค่าเฉลี่ย
( ̅)

25,001 - 30,000 บาท

61

3.6940

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
.61100

30,001 - 35,000 บาท

32

3.8906

.49116

35,001 - 40,000 บาท

21

3.5794

.70832

40,000 บาทขึ้นไป

69

3.7005

.70048

F

Sig.

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนที่ แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทําแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่ วนที่ 2 ผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้ งานอินเตอร์ เน็ต
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานของพฤติกรรมการใช้อินเตอร์ เน็ต ด้านความถี่ในการใช้ อินเตอร์ เน็ตใน 1 วัน
ความถี่ในการใช้
ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อินเตอร์ เน็ตใน 1 วัน
จํานวน
F
Sig.
(S.D.)
( ̅)
1-2 ครั้งต่อวัน

6

3.1389

.87189

3-4 ครั้งต่อวัน

51

3.5588

.52156

5-6 ครั้งต่อวัน

48

3.7188

.70556

มากกว่า 6 ครั้งต่อวัน

295

3.7605

.59845

3.464

.016*

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานของพฤติกรรมการใช้อินเตอร์ เน็ต ด้านความถี่ในการใช้อินเตอร์ เน็ตใน 1 วัน พบว่า ความถี่
ในการใช้อินเตอร์ เน็ตใน 1 วันที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทําแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานของพฤติกรรมการใช้อินเตอร์ เน็ต ด้านระยะเวลาในการใช้อินเตอร์ เน็ตในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาในการใช้อินเตอร์ เน็ต
ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ในแต่ละครั้ง
จํานวน
F
Sig.
(S.D.)
( ̅)
น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
103
1-2 ชัว่ โมงต่อครั้ง
130
3-4 ชัว่ โมงต่อครั้ง
72
5-6 ชัว่ โมงต่อครั้ง
40
มากกว่า 6 ชัว่ โมงต่อครั้ง
55
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.6553
3.6436
3.5787
3.8333
4.1273

.58961
.57276
.51425
.66986
.66122

8.797

.000*

ผลการทดสอบสมมติฐานของพฤติกรรมการใช้อินเตอร์ เน็ต ด้านระยะเวลาในการใช้อินเตอร์ เน็ตในแต่ละครั้ง พบว่า
ระยะเวลาในการใช้อินเตอร์ เน็ตในแต่ละครั้ง ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทําแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่ วนที่ 3 ผลการทดสอบพฤติกรรมการสมัครงาน
ตารางที่ 6 พฤติกรรมการสมัครงาน ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทํา
ความพึงพอใจในการมี
งานทํา

B

Std.
Error
0.209

Beta

t

Sig.

Constant
2.082
9.980 .000*
การเตรี ยมตัวเพื่อ
.129
.047
.132
2.723 .007*
สมัครงาน (X1)
ผลตอบแทนหรื อ
.436
.069
.421
6.346 .000*
อาชีพที่สนใจ (X2)
ช่องทางในการรับรู ้
.128
.054
.154
2.379 .018*
ข้อมูล(X3)
R=0.501 R2 = .251 Adj. R2 = 0.245 SEE = .53259 F = 44.190 Sig. = 0.000
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Tolerance

VIF

.806

1.240

.430

2.325

.451

2.219

พบว่าด้านการเตรี ยมตัวเพื่อสมัครงาน ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทํา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ด้านผลตอบแทนหรื ออาชี พที่สนใจ ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทํา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 และด้านช่องทางในการรับข้อมูล ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทํา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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ส่ วนที่ 4 ผลการทดสอบความพึงพอใจในการมีงานทํา
ความพึงพอใจในการมีงานทําโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ =3.72, S.D. =0.81) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
มีความพึงพอใจต่องานที่ทาํ ในปั จจุบนั ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทํามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยอยูใ่ นระดับมาก
ที่ สุด ( ̅ =3.80, S.D. =0.77) รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่องานที่ ได้ จากการสมัครงานผ่านทางอินเตอร์ เน็ต อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (x̅=3.74, S.D. =0.77 และน้อยที่สุดคือ ความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนที่ได้รับในปั จจุบนั ( ̅ =3.62, S.D.
=0.81)
ส่ วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบ
สถิติที่ใช้ในการ
Sig.
ตัวแปรอิสระ
ทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ
t-Test
0.496
ปฏิเสธ
อายุ
F-Test
0.009*
ยอมรับ
สถานะการทํางานในปั จจุบนั
t-Test
0.736
ปฏิเสธ
ระดับการศึกษา
F-Test
0.055
ปฏิเสธ
สาขาวิชาที่สาํ เร็ จการศึกษา
F-Test
0.001*
ยอมรับ
เกรดเฉลี่ย
F-Test
0.873
ปฏิเสธ
รายได้
F-Test
0.017*
ยอมรับ
ประสบการณ์การทํางาน
F-Test
0.064
ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใช้อินเตอร์ เน็ต
ประสบการณ์ในการใช้อินเตอร์ เน็ต
F-Test
0.325
ปฏิเสธ
ความถี่ในการใช้อินเตอร์ เน็ตของใน
F-Test
0.128
ปฏิเสธ
1 สัปดาห์
ความถี่ในการใช้อินเตอร์ เน็ตของใน
F-Test
0.016
ยอมรับ
1 วัน
ระยะเวลาในการใช้งานอินเตอร์ เน็ต
0.000
F-Test
ยอมรับ
ในแต่ละครั้ง
สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการสมัครงาน
พฤติกรรมการสมัครงาน
MRA
.000
ยอมรับ
การเตรี ยมตัวเพื่อสมัครงาน (X1)
MRA
.007
ยอมรับ
ผลตอบแทนหรื ออาชีพที่สนใจ (X2)
MRA
.000
ยอมรับ
ช่องทางในการรับรู ้ขอ้ มูล (X3)
MRA
.018
ยอมรับ
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ตารางที่ 8 พฤติกรรมการสมัครงาน ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทํา
ความพึงพอใจในการมี
งานทํา

B

Std.
Error
0.209

Beta

t

Sig.

Constant
2.082
9.980 .000*
การเตรี ยมตัวเพื่อ
.129
.047
.132
2.723 .007*
สมัครงาน (X1)
ผลตอบแทนหรื อ
.436
.069
.421
6.346 .000*
อาชีพที่สนใจ (X2)
ช่องทางในการรับรู ้
.128
.054
.154
2.379 .018*
ข้อมูล(X3)
R=0.501 R2 = .251 Adj. R2 = 0.245 SEE = .53259 F = 44.190 Sig. = 0.000
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Tolerance

VIF

.806

1.240

.430

2.325

.451

2.219

พบว่าด้านการเตรี ยมตัวเพื่อสมัครงาน ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทํา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ด้านผลตอบแทนหรื ออาชี พที่สนใจ ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทํา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 และด้านช่องทางในการรับข้อมูล ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทํา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณในระดับปานกลาง (R=0.501) แสดงว่าพฤติกรรมการสมัครงานมี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการมีงานทําในระดับปานกลาง มีอาํ นาจการพยากรณ์ (ร้อยละ 25.1 (R2 = .251 ) มี
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.53259 (SEE = 0.53259) มีค่า Tolerance เท่ากับ 0.430 – 0.806 และ VIF มีค่าเท่ากับ 1.240
– 2.325 จึงไม่เกิดปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการมีงานทํามากที่สุด คือ
ด้านผลตอบแทนหรื ออาชี พที่ สนใจ โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.421 (β=
0.421) รองลงมา คือ ช่องทางในการรับข้อมูลโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0 .154
(β=0. 154) และการเตรี ยมตัวเพื่อสมัครงานโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0 .132
(β=0. 132)
สามารถเขียนสมการในรู ปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดงั นี้
สมการคะแนนดิบ
Y=2.082+.129 +.436 +.128
สมการคะแนนมาตรฐาน
Zy = .132Z 1+.421Z +.154Z
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5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การอภิปรายผล
จากการศึกษา เรื่ องการสมัครงานผ่านอินเตอร์ เน็ต ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทําของประชากรใน
เขตกรุ งเทพและปริ มณฑล สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยด้านปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า อายุ สาขาวิชาที่สาํ เร็ จการศึกษา และรายได้แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทําที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็ นไปในทิศทางเดียวกับ
งานวิจยั ของ จารุ วรรณ กิตตินราภรณ์ (2550) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจาก
การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมี ความถี่ ในการเปิ ดรั บ 2-3 ครั้ งต่อสัปดาห์ มี เวลาในการใช้แต่ละครั้ ง 15-30 นาที และมี ความพึงพอใจกับ
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอยูใ่ นระดับปานกลาง
นอกจากนี้ ยังพบว่าตัวแปรเพศ ชั้นปี ที่ ศึกษา และรายได้ของผูป้ กครองมี ความสัมพันธ์กบั ความถี่ ในการ
เปิ ดรั บข้อมูลข่าวสารผ่านเครื อข่ายอิ นเตอร์ เน็ต ตัวแปรคณะที่ ศึกษา และรายได้ของผูป้ กครองมี ความสัมพันธ์ กบั
ระยะเวลาในการเปิ ดรั บในด้านการใช้ประโยชน์จากการเปิ ดรั บข้อมู ลข่าวสารผ่านเครื อข่ายอิ นเตอร์ เน็ ต พบว่ามี
ความสัมพันธ์กบั เพศ ที่พกั อาศัย และคณะที่ศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง
สมมติ ฐานข้อ ที่ 2 พฤติ ก รรมการใช้อิ น เตอร์ เ น็ ตส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการมี ง านทํา โดยผูว้ ิจัย ขอ
นําเสนอการอภิปรายผลเรี ยงลําดับตามค่านํ้าหนักมากที่สุดลงไปตามลําดับ ดังนี้
1) ความถี่ในการใช้อินเตอร์ เน็ตใน 1 วัน ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทําที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ความถี่ส่งผลมากที่สุด อาจเป็ นเพราะ ความถี่
ในการเข้าใช้งาน จะส่ งผลให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการสมัครงานเป็ นอย่างดี และทําให้มีโอกาสได้งานทําที่
ตรงตามความต้องการของผูท้ ี่หางานทําได้ดีทาํ ให้เกิดความพึงพอใจการมีงานทําสอดคล้องกับงานวิจยั ของอุทยั วรรณ
ศรี วิ ชัย , วุฒิ พ ล คล้า ยทิ พ ย์ (2553) ได้ท าํ การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ง านอิ น เตอร์ เ น็ ต ของนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร” ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้งานอินเตอร์ เน็ตเฉลี่ย ในหนึ่ งสัปดาห์
มากที่ สุด คือ ใช้งานทุกวัน โดยในแต่ละวัน ใช้งาน 1 – 2 ครั้งต่อวัน และใช้เวลา 1 – 2 ชัว่ โมงต่อครั้ งในด้านระดับ
พฤติกรรมการใช้งาน
2) ระยะเวลาในการใช้งานอินเตอร์ เน็ตในแต่ละครั้งที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทําที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ระยะเวลาการในใช้อินเตอร์ เน็ต
ส่ งผลมากที่สุด อาจเป็ นระยะเวลาที่เหมาะสม จะส่ งผลให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการสมัครงานเป็ นอย่างดี และ
ทําให้มีโอกาสได้งานทําที่ตรงตามความต้องการของผูท้ ี่หางานทําได้ดีทาํ ให้เกิดความพึงพอใจการมีงานทําสอดคล้อง
กับงานวิจัยของอุ ทยั วรรณ ศรี วิชัย , วุฒิพล คล้ายทิ พย์ (2553) ได้ทาํ การศึ กษาเรื่ อง “ศึ กษาพฤติ กรรมการใช้ง าน
อินเตอร์ เน็ตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร” ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ใช้งาน
อินเตอร์ เน็ตมานานกว่า 5 ปี ขึ้นไป และใช้งานอินเตอร์ เน็ตเพื่อการศึกษามากทีสุด ซึ่ งสอดคล้องกับกิจกรรมในการใช้
งานอินเตอร์ เน็ตส่ วนใหญ่ คือ สื บค้นข้อมูล รองลงมาคือ ดูทีวี / หนัง ฟั งเพลงออนไลน์ในด้านพฤติกรรมการใช้งาน
อินเตอร์ เน็ตภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้งานอินเตอร์ เน็ตเฉลี่ย ในหนึ่ งสัปดาห์
มากที่ สุด คือ ใช้งานทุกวัน โดยในแต่ละวัน ใช้งาน 1 – 2 ครั้ งต่อวัน และใช้เวลา 1 – 2 ชัว่ โมงต่อครั้ งในด้านระดับ
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พฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์ เน็ต กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์ เน็ตต่อไปนี้อยูใ่ นระดับมาก การใช้งาน
อิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ การค้น คว้า และเรี ย นรู ้ ต ามความต้อ งการ และ ใช้ง านอิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ ข้อ มู ล ในด้า นการศึ ก ษา
นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่าง ยังมีความเห็นว่า มีความจําเป็ นเป็ นอย่างมากที่ควรจะใช้อินเตอร์ เน็ตในด้านการเรี ยนการ
สอน และ มี ความจําเป็ นเป็ นอย่างมากที่ อาจารย์ควรใช้อินเตอร์ เน็ตในการเรี ยนการสอน สั่งงานและส่ งงาน อีกทั้ง
กลุ่มตัวอย่างใช้อินเตอร์ เน็ตเพื่อสื บค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล งานวิจยั และฐานข้อมูลอื่น ๆ และ กลุ่มตัวอย่างใช้
อินเตอร์ เน็ตใช้อินเตอร์ เน็ตเพื่อรับทราบ ข้อมูล ข่าวสาร / เหตุการณ์ต่าง ๆ, ใช้อินเตอร์ เน็ตเพื่อฟั งเพลง ฟั งวิทยุ, ใช้
อินเตอร์ เน็ตเพื่อดูหนัง ดูทีวีออนไลน์, ใช้อินเตอร์ เน็ตเพื่อ Upload/Download ข้อมูล ,หนัง , เพลง หรื อโปรแกรมต่าง
ๆ, ใช้อินเตอร์ เน็ตเพื่อดู Clip VDO ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต (Youtube), ใช้อินเตอร์ เน็ตเพื่อศึกษาข้อมูลตามความสนใจ
เช่น งานอดิเรก, การท่องเที่ยว ฯลฯ และ ใช้อินเตอร์ เน็ตเพื่อหาเพื่อนผ่านเว็บไซด์ประเภท Social Network เช่น Hi5 ,
Facebook ฯลฯ
สมมติฐานข้อที่ 3 พฤติกรรมการสมัครงาน ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทํา โดยผูว้ จิ ยั ขอนําเสนอการ
อภิปรายผลเรี ยงลําดับตามค่านํ้าหนักมากที่สุดลงไปตามลําดับ ดังนี้
1) ด้า นผลตอบแทนหรื ออาชี พ ที่ ส นใจ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการมี ง านทํา มากที่ สุ ด เนื่ อ งจาก
ผลตอบแทนหรื อรายได้เป็ นสิ่ งที่ทุกคนต้องการเพื่อนํามาใช้ในชีวติ ประจําวัน หากมีผลตอบแทนมากพอ หรื อตรงตาม
ความต้องการก็จะส่ งผลทําให้เกิดความพึงพอใจในการทํางาน ทําให้มีความต้องการที่จะทํางานนั้น ๆ และ ในส่ วน
ของอาชี พที่ สนใจเมื่ อเป็ นอาชี พที่ ชอบ ต้องการทํา หรื อรั ก เราจะมี ความสนใจใส่ ใจ มากกว่าสิ่ งอื่น ๆ และทําให้ดี
มากกว่า โดยในด้านของการค้นหาข่าวสารเกี่ยวกับตําแหน่งงานผ่านเว็บไซต์จดั หางาน ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการ
มีงานทํามากที่สุดเนื่ องจากคนส่ วนใหญ่ตอ้ งการค้นหางานที่ตนเองต้องการ และมีผลตอบแทนมากกว่าหรื อพอ ๆ กับ
ที่ตอ้ งการทําให้ปัจจัยในด้านนี้ มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ธานิ ธ์ ิ นุกูลอึ้งอารี (2555) ได้ศึกษาความ
พึงพอใจในงาน ของพนักงานบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) กรณี พนักงานบริ ษทั การบินไทยฯ สํานักงานใหญ่
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ที่ปฏิบตั ิงาน ณ สานักงานใหญ่ ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลที่
แตกต่างกันในด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ตําแหน่งงาน ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน รายได้ จะมีระดับความพึงพอใจ
การทํางานที่แตกต่างกัน ในส่ วนของปั จจัยค้าจุน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริ หารงานของบริ ษทั ด้านการควบคุม
บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้าน
ความมัน่ คงในงาน และด้านสถานภาพในการทํางาน และในส่ วนของปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กันนั้น มีระดับความพึงพอใจในการทํางานไม่แตกต่างกัน
2) ช่ องทางในการรั บข้อมู ล ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการมี งานทํา ในปั จจุ บนั อิ นเตอร์ เน็ ตมี ส่วนใน
ชี วิตประจําวันของคนเราเป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจะในด้านของการสื่ อสารหรื อการรับข้อมูลต่าง ๆ ที่นิยมใช้การค้นหา
ข่าวสาร หรื อรั บรู ้ ขอ้ มู ลผ่านทางระบบอิ นเตอร์ เน็ ต ซึ่ งมี หลายช่ องทางให้เลื อกรั บข้อมู ลข่าวสาร ทั้งทาง Search
Engine สื่ อSocial Media ต่าง ๆ ทําให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะเกี่ยวกับการสมัครงานผ่านทางอินเตอร์ เน็ตซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัญญา นาคนุ่น (2558) ได้ทาํ การสํารวจพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารทางสื่ อออนไลน์ (สื่ อ
อินเตอร์ เน็ต) และทัศนคติที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์สบู่แครอทฟิ ลิปปิ นส์ ที่จาํ หน่ ายทางออนไลน์พบว่า พฤติกรรมการ
เปิ ดรั บ ข่ าวสารและทัศนคติ ของผูบ้ ริ โ ภคส่ งผลต่ อภาพลักษณ์ ของสบู่ แครอทฟิ ลิ ป ปิ นส์ ที่ จาํ หน่ ายทางออนไลน์
แตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญที่ ระดับ 0.05 ผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับความบ่อยที่ ปฏิ บตั ิ ต่อพฤติ กรรมการเปิ ดรั บ
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ข่าวสารด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสบู่แครอทฟิ ลิปปิ นส์ที่จาํ หน่ายทางออนไลน์ โดยรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง โดยมี ระดับความบ่อยที่ ปฏิ บตั ิมากที่ สุดคือ ด้านการเปิ ดรั บประสบการณ์ ผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับความ
คิดเห็นของทัศนคติที่มีต่อสบู่แครอทฟิ ลิปปิ นส์ดา้ นต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสบู่แครอท ฟิ ลิปปิ นส์ที่จาํ หน่าย
ทางออนไลน์ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือทัศนคติที่มีต่อสบู่แครอทฟิ ลิปปิ นส์
ด้านความรู ้ สึก และผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับความคิ ดเห็ นต่อภาพลักษณ์ของสบู่แครอทฟิ ลิปปิ นส์ ดา้ นต่าง ๆ ที่
จําหน่ ายทางออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี ระดับความคิ ดเห็ นมากที่ สุดคื อ ภาพลักษณ์ ของสบู่แครอท
ฟิ ลิปปิ นส์ที่จาํ หน่ายทางออนไลน์ดา้ นคุณประโยชน์
3) การเตรี ยมตัวเพื่อสมัครงาน ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการมี งานทําน้อยที่ สุด เนื่ องจากในปั จจุ บนั
เทคโนโลยีเข้ามามี ส่วนในชี วิตประจําวันมากขึ้น ทําให้เกิ ดความสะดวกสบายมากขึ้น ทําให้การเตรี ยมตัวเพื่อการ
สมัครงาน ต่าง ๆ ง่าย และสะดวกรวดเร็ วทําให้การสมัครงานผ่านไปได้ดว้ ยดี ที่ส่งผลต่อความพึงใจน้อยสุ ดนั้นอาจ
เกิดจากการเตรี ยมตัวเพื่อสมัครงาน ไม่สามารถยืนยันได้วา่ จะทําให้บุคคลต่าง ๆ ได้งานที่ตนเองต้องการและส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจในการมีงานทํา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ผกากรอง เทพรักษ์ (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมการหางาน
ทําที่ส่งผลต่อการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตสงขลา การศึกษานี้ มุ่งศึกษา
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการมีงานทํา อัตราการว่างงาน พฤติกรรมการหางานทํา ตลอดจนปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในการเตรี ยมตัวสมัครงานของบัณฑิต ประชากร คือ บัณฑิตมหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตสงขลา
ที่จบการศึกษาในปี การศึกษา 2550-2554 จํานวน 7,593 คน ทําการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยใช้หน่วยคณะและ
สาขาเป็ นชั้นภูมิ ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 390 คน สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้ 1. ปั จจัยที่ส่งผลต่อการมีงานทําของบัณฑิต
ได้แยกเป็ น 2 ส่ วน คือ ปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยพฤติกรรมการหางานทํา โดยปั จจัยส่ วนบุคคลที่พบว่าส่ งผลต่อการ
มี งานทําของบัณฑิ ต ได้แ ก่ อาชี พ ของบิ ดา รู ป ร่ างหน้าตา ความเป็ นผูน้ ํา ความเชื่ อ มั่นในตนเอง และความกล้า
แสดงออก ประสบการณ์การทํางาน ของบัณฑิต ส่ วนปั จจัยด้านพฤติกรรมการหางานทําที่ส่งผลต่อการมีงานทํา ได้แก่
การเตรี ยมตัวด้านคอมพิวเตอร์ การหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตําแหน่ งงาน 2. บัณฑิตเพศชายมีงานทําประมาณ 77%
ส่ วนบัณฑิ ตเพศหญิ งมี งานทําประมาณ 82% ในภาพรวมพบว่าบัณฑิ ตมี งานทําประมาณ 80% โดยทํางานตรงวุฒิ
ประมาณร้อยละ 68% บัณฑิตที่มีงานทําร้อยละ 50% ได้รับเงินเดือนน้อยกว่าวุฒิ ซึ่ งในทางเศรษฐศาสตร์ ถือว่าการจบ
ออกไปทํางานโดยยอมรับเงินเดือนที่ต่าํ กว่าวุฒิการศึกษาถือว่าเป็ นการว่างงานแฝง ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ สะท้อนให้
เห็นว่าบัณฑิตที่มีงานทําและได้เงินเดือนตรงตามวุฒิประมาณครึ่ งหนึ่ งของบัณฑิตที่จบออกไปเท่านั้น 3. พฤติกรรม
การหางานทําของบัณฑิต พบว่าบัณฑิตส่ วนใหญ่หาข่าวสารเกี่ยวกับตําแหน่งงานว่างจากสื่ ออินเตอร์ เน็ต รองลงมา คือ
สื่ อหนังสื อพิมพ์ โดยจํานวนแหล่งงานที่สมัครเฉลี่ยประมาณคนละ 2-3 แหล่ง นอกจากนี้ ยงั พบว่า มีบณ
ั ฑิตเตรี ยมตัว
ก่อนการสมัครงาน ด้านภาษาต่างประเทศประมาณ 89% ด้านคอมพิวเตอร์ ประมาณ 77% สิ่ งที่บณ
ั ฑิตคํานึ งถึงในการ
สมัครงานมากที่สุดคือ คุณวุฒิและสาขาวิชาที่สาํ เร็ จการศึกษารองลงมา คือ ชื่อเสี ยงของบริ ษทั และการมีคนที่รู้จกั ทํา
อยูก่ ่อน ตามลําดับ 4. ปั ญหาและอุปสรรคในการสมัครงาน เรี ยงตามลําดับตามจํานวนบัณฑิตที่ประสบปั ญหาเหล่านี้
จากมากไปน้อย ดังนี้ สอบเข้าทํางานไม่ได้ เงื่อนไขในการจ้างมีมากเกินไป ปั ญหาระยะทางระหว่างที่ทาํ งานและที่พกั
ตําแหน่งงานว่างน้อย ขาดคุณสมบัติเฉพาะด้าน มีการใช้ระบบอุปถัมภ์ ต้องลดวุฒิในการสมัครงานจํานวนผูส้ มัครสู ง
เป็ นโอกาสของนายจ้างที่จะตัดสิ นใจเลือก ขาดประสบการณ์การทํางานด้านอื่น ๆ เรี ยนมาไม่ตรงกับงาน อายุมาก ไม่
มีงานที่มนั่ คงและมีรายได้ดีไม่มีคนคํ้าประกันการเข้าทํางาน ผลการเรี ยนไม่ดี
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ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั เรื่ องพฤติกรรมการสมัครงานผ่านอินเตอร์ เน็ต ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมี
งานทําของประชากรในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล พบว่าพฤติกรรมการสมัครงานผ่านอินเตอร์ เน็ต ประกอบด้วย
ปั จจัยดังนี้ ปั จจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมการใช้อินเตอร์ เน็ต พฤติกรรมการสมัครงาน ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
1) ในด้านของปั จจัยส่ วนบุคคลที่พบว่า อายุ สาขาวิชาที่สาํ เร็ จการศึกษา และรายได้ ส่ งผลต่อความพึง
พอใจในการมีงานทํา โดยผูต้ อบแบบสอบถามอยูใ่ นช่วงอายุ 26-30 ปี คณะบริ หารธุ รกิจ บัญชีฯ และรายได้อยูใ่ นช่วง
15,000 – 20,000 มีจาํ นวนมากที่สุด ซึ่ งเป็ นช่วงวัยที่กาํ ลังต้องการความมัน่ คงและรายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่ วนมากอยูใ่ นช่วง
วัย ที่ ก ํา ลัง ขยายงาน หรื อหางานใหม่ ที่ ท ํา ให้ ส ร้ า งรายได้ม ากกว่ า เดิ ม โดยในด้า นนี้ เป็ นแนวทางให้ กับ ทาง
ผู ป้ ระกอบการ หากผู ป้ ระกอบการ ต้อ งการคนทํา งานที่ อ ยู่ ใ นช่ ว งวัย รุ่ น ตอนปลาย หรื อ วัย กลางคน ที่ เ ริ่ ม มี
ประสบการณ์ในการทํางาน และตรงสายงาน โดยอาจจะสร้างแรงจูงใจในการสมัครงาน ด้วยสวัสดิการที่ดีเยี่ยม หรื อ
รายได้ที่ดี ให้เป็ นที่สนใจกับผูต้ อ้ งการสมัครงาน และเป็ นแรงจูงใจในการสมัครงาน
2) ในด้านของพฤติกรรมการใช้อินเตอร์ เน็ต เป็ นแนวทางให้ ผูป้ ระกอบการ นายจ้าง สามารถนําไปใช้
ในการปรับปรุ ง หรื อจัดทําช่องทางในการสมัครงานผ่านอินเตอร์ เน็ต ให้ดียงิ่ ขึ้น เพื่อโอกาสที่จะได้บุคลากรที่ตรงตาม
ความต้องการ หรื อสนใจ เนื่องจากพฤติกรรมการใช้อินเตอร์ เน็ตในปั จจุบนั มีผลต่อการรับรู ้ข่าวสารในการค้นหาและ
สมัครงานมากขึ้น โดยจากผลการวิจยั ความถี่ในการใช้อินเตอร์ เน็ตแต่ละวันและระยะเวลาในการใช้อินเตอร์ เน็ตแต่
ละครั้ง หากผูป้ ระกอบการหรื อเว็บไซต์จดั หางานต่าง ๆ ต้องการให้มีการรับทราบข้อมูลข่าวสารมากขึ้น หรื อมีการ
สมัครงานมากขึ้น อาจมีการอัพเดทตําแหน่ งงาน หรื อข่าวสารเกี่ยวกับงาน ผ่านทางอินเตอร์ เน็ต ให้บ่อยขึ้นเพื่อให้มี
ผูร้ ับข้อมูลของตําแหน่งงาน ได้มากขึ้น
3) ด้านพฤติกรรมการสมัครงาน ในด้านของการเตรี ยมตัวเพื่อสมัครงาน อาจเพิ่มคําแนะนําลงในเว็ป
ไซต์เพื่อให้ผสู ้ มัครงานได้มีการเตรี ยมตัว เตรี ยมความพร้อมให้ตรงกับงานที่ตอ้ งการมากขึ้น มีการเพิ่มการส่ งข้อมูลทั้ง
เอกสารและรู ปภาพอัพโหลดผ่านอินเตอร์ เพื่อเป็ นการเพิ่มความสะดวกให้กบั ทั้งผูส้ มัครและบริ ษทั ที่ตอ้ งการรับสมัคร
ในด้านของช่องทางในการรับรู ้ขอ้ มูลสามารถเป็ นแนวทางในการ พัฒนา ส่ งเสริ ม และปรับปรุ ง เพิ่มช่องทางในการ
รับรู ้ ข้อมูลข่าวสารการสมัครงาน ควรจัดทําการพัฒนา หรื อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ ตําแหน่งงาน อาชีพ รายได้
ผลตอบแทนต่าง ๆ ผ่านทางอินเตอร์ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผูส้ มัครงานที่เพิ่มขึ้น ทําให้องค์กรได้บุคคลที่ตรง
ตามความต้องการ ได้ง่ายและรวดเร็ วขึ้น ในด้านของค่าตอบแทน อาจใช้วธิ ี การแจ้งในวันที่สัมภาษณ์ เพื่อทําความ
เข้าใจกันให้ชดั เจน เพื่อให้เกิดความพอใจทั้งสองฝ่ าย ทําให้ผสู ้ มัครมีความสนใจและความพึงพอใจในงานที่ตอ้ งการ
มากขึ้น
6. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ทําการศึกษาปั จจัยอื่น เช่น สภาพแวดล้อมภายใน หรื อภายนอกบริ ษทั ที่ผลต่อความพึงพอใจในการมีงาน
ทํา ของบุคคลต่าง ๆ
2) ทําการศึกษางานวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกเพิ่มเติมมากขึ้น
3) ศึกษากลุ่มเป้ าหมายในเขตต่างจังหวัดเพิม่ เติม นอกจากภายในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
4) ศึกษาเพิ่มเติมว่าในปั จจุบนั บริ ษทั ต่าง ๆ รับพนักงานผ่านทางออนไลน์มากน้อยเท่าไร
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
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