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เว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN สวนใหญอยูในระดับมาก สามารถ
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to study the factor that impact on 

hotels’ decision to use recruitment website, this will be as a guideline for developing 

ofrecruitment website, the case study of JOBTOGUN website.The sample of this study 

is a Human Resource Department from 250 difference hotels who use JOBTOPGUN 

service.The tool for this study is the survey and the statistical method for data 

analysis are such as a percentage, standard deviation, and multiple regression. 

As a result, the study found that  

1) The most important factor that influences the decision of the hotel to use 

JOBTOPGUN service is the price and discount of the service. Most of the hotel users 

study website information before they make decision to use JOBTOPGUN service. 

They concern about the reason and necessity of using the website. 

2) The factors that influence the decision of the hotel to use JOBTOPGUN 

service mostly in high rating ranking from the highest to the lowest as followed: 

promotion, marketing channel (place), physical evidence, product, process, product, 

and price. 

3) The study found that there are many ways to improve the quality and 

details of hotel job posting on JOBTOPGUN and they do not have many users the 

service from JOPTOPGUN website, so the website administrator should make the 

application easier to get through, create brand awareness by using the social 

network. In addition, JOBTOPGUN should expand method of payment on counter 

service and ATM machine available 24 hours’ service for customers’ convenience.  
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ไว ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณครอบครัวของขาพเจา และเพือ่น ๆ ที่ใหการสนับสนุนอยางดีและเปน

กําลังใจโดยตลอดเสมอมา 

ขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่ไดสละเวลาอนัมีคาตอบแบบสอบถามอยาง

ครบถวน 

สุดทายน้ีผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาการจัดทําการคนควาอิสระฉบับน้ีจะเปนประโยชนสําหรบั

หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูทีส่นใจทําการศึกษาครัง้ตอไปและหากการจัดทําการคนควาอิสระฉบับน้ี

ขอผิดพลาดประการใดขาพเจาขออภัยมา ณ ที่น้ี 
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ตารางที่ 4.13: แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อศึกษา 50 

สวนประสมการตลาด ดานการสงเสรมิการตลาดกบัการตัดสินใจเลือกใช 

บริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา  

เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

ตารางที่ 4.14: แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อศึกษา 51 

ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดานการบรกิารกบัการตัดสนิใจเลอืกใช 

บริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา  

เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

ตารางที่ 4.15: แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อศึกษา 52 

ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง 

กายภาพกับการตัดสินใจเลอืกใชบริการประกาศหาคนเขาทาํงานของ 

โรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

ตารางที่ 4.16: แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อศึกษา 53 

 ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดานกระบวนการกับการตัดสินใจเลือกใช 

 บริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา  

 เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

ตารางที่ 4.17: ตารางสรปุสมมติฐาน 54 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ในปจจบุันน้ีมีอัตราการแขงขันการหางานเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากมจีํานวนสําเร็จการศึกษาและ

ผูวางงานเพิ่มมากข้ึน สถานการณการวางงานในประเทศไทย ป 2559 เมื่อเทียบกบัชวงเวลาเดียวกัน

ของป 2558 พบวา มีอัตราการเลกิจาง และการวางงานเพิม่ข้ึนกวา 70,000 คน โดยมีผูวางงาน

ทั้งหมดอยูที่ 390,000 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2559) ทําใหมีการแขงขันในการหางานสูงข้ึน 

และนอกจากการแขงขันของการหางานแลว ยังมีการแขงขันในการรบัสมัครคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน

ของบริษัทตาง ๆ อีกดวย ทําใหในหลาย ๆ บริษัทจึงเกิดปญหา ในการจัดการกบัการคัดเลือกตัวใบ

สมัคร ของผูสมัครงานที่สมัครเขามาหลายชองทาง เชน ทางอีเมล (E-mail) ไปรษณีย (Post) หรือ 

การเดินเขามาสมัครงานโดยตรงกับบริษัท (Walk-in) รวมถึงการหางานและสมัครงานของบุคคล

วางงานที่ยากตอการหาขอมูลการรับสมัครงานที่จะใหตรงกบัสายทีเ่รียนมาหรือตําแหนงงานที่ตนเอง

ถนัด เชน หาตําแหนงงานวางทางหนังสือพมิพใบปลิวตามแหลงชุมชน โฆษณาทางวิทยุ ทางโทรทัศน 

สงจดหมายไปยังบริษัทจัดหางาน สงอเีมลไปยังบริษัทตาง ๆ สํานักจัดหางาน ทางเว็บบอรดใน

อินเทอรเน็ต ถึงจะมีทางเลือกเยอะ ทีจ่ะเลือกหางานในตําแหนงที่วาง แตอาจจะไมตรงจุดหรือตรง

สายที่ทําการคนหาอยูดี ปจจบุันจึงมกีารพฒันาระบบการจัดหางานรปูแบบใหม เพื่อตอบสนองความ

ตองการอยางตรงจุดใหกับผูวางงาน โดยการใชอิเล็กทรอนิกสมาเปนตัวจัดการสิง่ตาง ๆ ใหงายข้ึน  

น่ันคือ ระบบสรรหาบุคลากร (E-Recruitment) 

ระบบสรรหาบุคลากร (E-Recruitment) เปนการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร

เขามาเปนเครื่องมือในการทํางาน โดยเฉพาะในกรณีน้ี คือการรับสมัครงาน ซึง่ขอบเขตงานครอบคลุม

ต้ังแตข้ันตอนของผูสมัครเชนการบันทึกขอมูลสวนตัว ประวัติการศึกษา ตําแหนงที่ตองการการคนหา

ตําแหนงทีส่นใจหรือการจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ เปนตน 

นอกจากน้ี ยังครอบคลุมงานของฝายบุคคลทีจ่ะตองประกาศตําแหนงที่บริษัทธุรกจิการ

บริการตองการเปดรบัสมัคร การคนหาผูสมัครทีส่นใจเขาขายตําแหนงที่วางลง รวมถึงข้ันตอนการ

สอบ การสมัภาษณ การรับเปนพนักงาน ระบบสรรหาบุคลากร (E-Recruitment) จะชวยใหงานของ

ฝายบุคคลทํางานไดงาย และมปีระสทิธิภาพมากข้ึน และเน่ืองจากปจจุบันมีผูสนใจสมัครงานตําแหนง

ตาง ๆ ในโรงแรม ผานระบบสรรหาบุคลากร (E-Recruitment) 

จากความสําคัญของระบบสรรหาบุคลากร (E-Recruitment) ทําใหผูวิจัยมีความสนใจทีจ่ะ

ทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบรกิารประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรม

บนเว็บไซตจัดหางานกรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลอืกใชบรกิารประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซต

จัดหางานกรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

1.2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางาน

ของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางานกรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

1.2.3 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและรายละเอียดการประกาศงานของโรงแรม

ตาง ๆ บนเว็บไซต JOBTOPGUN 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประเด็นที่ใชใน

การศึกษา ไดกําหนดขอบเขตไวดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1.3.1 ขอบเขตดานเน้ือหาโดยมุงศึกษาปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางานกรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN 

1.3.2 ขอบเขตดานประชากรไดแกโรงแรมที่ใชบริการเว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN ใน

การลงประกาศตําแหนงงาน จํานวน 250 บริษัท 

1.3.3 ขอบเขตดานพื้นที่ ไดแกโรงแรมทั่วประเทศไทยที่ใชบรกิารเว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN แบบออนไลนผาน Google Form 

1.3.4 ขอบเขตดานระยะเวลา คือ เดือนกรกฎาคม 2560– เดือนสงิหาคม 2560 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรบั 

1.4.1 ทําใหทราบปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจเลือกใชบรกิารประกาศหาคนเขาทํางานของ

โรงแรมบนเว็บไซตจัดหางานกรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

1.4.2 ทําใหทราบความตองการของฝายทรัพยากรบุคคลของโรงแรมตาง ๆ ที่ใชบริการ 

เว็บไซตจัดหางานกรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

1.4.3 เพื่อเปนในการปรบัปรุงพัฒนาเว็บไซตใหตรงตามความตองการของผูใชบรกิาร

ประกาศรับสมัครงาน 

 

1.5 นิยามคาํศัพทเฉพาะ 

1) การสรรหาบุคลากร หมายถึง กระบวนการในการคนหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับ

ตําแหนงที่องคกรตองการจากแหลงตาง ๆ ใหสนใจสมัครเขารวมงานกบัองคกร โดยผูมหีนาที่ในการ
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สรรหาบุคลากรจะตองเขาถึงแหลงทีม่าของบุคลากร ดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพเหมาะสมกับงานให

เกิดความสนใจที่จะรวมงานกับองคกรอยางมปีระสิทธิภาพภายใตขอจํากัดของระยะเวลาและ

คาใชจาย 

2) ระบบการสรรหาออนไลน หมายถึง เปนการนําเทคโนโลยี คอมพิวเตอรและการสื่อสาร

เขามาเปนเครื่องมือในการทํางาน โดยเฉพาะในกรณีน้ี คือการรับสมัครงาน ซึง่ขอบเขตงาน 

ครอบคลมุต้ังแต ข้ันตอนของผูสมัครเชนการบันทกึขอมลู สวนตัว ประวัติการศึกษา ตําแหนงที่

ตองการ, การคนหาตําแหนงทีส่นใจ, หรือการจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ เปนตน นอกจากน้ียัง

ครอบคลมุงานของฝายบุคคลทีจ่ะตองประกาศตําแหนงที่บรษัิทตองการเปดรับสมัคร, การคนหา

ผูสมัครทีส่นใจเขาขายตําแหนงที่วางลง รวมถึงข้ันตอนการสอบ, การสัมภาษณ การรบัเปนพนักงาน

โดยทุกข้ันตอนทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร เชน ผูสมัครสมัครงานผาน Internet, ฝายสรรหา

พนักงานสง E-mail แจงผูสมัครมาสัมภาษณ, มาทําแบบทดสอบบนระบบคอมพิวเตอร ซึ่งระบบจะ

ชวยประมวลผลคะแนนตาง ๆ ออกมาเรียบรอย ทําใหการคัดเลือกงายและรวดเร็วมากข้ึน 

3) อินเทอรเน็ต หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญ ทีม่กีารเช่ือมตอระหวางเครือขาย

หลาย ๆ เครือขายทั่วโลกเขาดวยกัน ทําใหคนทั่วโลกติดตอกันไดสะดวก รวดเร็ว ซึ่งการศึกษาในครัง้

น้ีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN ใชเครือขายอินเทอรเน็ตรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดหา

งานของโรงแรมทั้งหมดไวในเว็บไซต ทําใหฝายทรัพยากรมนุษยที่ใชบริการ เว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN สามารถหาขอมูลมาประกอบการการตัดสินใจหาคนเขาทํางานของโรงแรมไดไวย่ิงข้ึน 

โดยใชเงินลงทุนตํ่าทีสุ่ด 

4) เว็บไซตจัดหางาน หมายถึง เว็บไซตทีม่ีการลงประกาศตําแหนงงาน เพื่อใหผูที่ตองการ

สมัครงานเขามาหาตําแหนงงานวางบนเว็บไซต ที่รวมตําแหนงงานวางตาง ๆ ของหลากหลายบริษัท 

หลากหลายธุรกิจ และหลากหลายหนาที่ เปนชองทางการสรรหาและเลอืกสรรบุคคลสําหรับผูลง

ประกาศงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส ซึง่ขอมลูจะเขาถึงผูหางานไดทางอินเทอรเน็ต ไมวาผูหางาน  

จะอยูที่ไหนก็สามารถกดหางานที่ตองการไดบนหนาเว็บไซตจัดหางานไดเลย 

5) Super 6 หมายถึง เครื่องมือที่ชวยใหฝายทรัพยากรมนุษยทีใ่ชบริการ เว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN ไดผูหางาน โดยสามารถอธิบายรายละเอียดไดดังน้ี 

Super 1 คือ Super Match หมายถึง ระบบจบัคูระหวางตําแหนงงานของฝายทรพัยากร

มนุษยกับผูหางานโดยระบบจะจบัคูกับฐานขอมูลใหญที่สุด และสงตําแหนงงานไปยังกลุมเปาหมาย

อยางแมนยําผานทางอเีมลและแจงเตือนบน JOBTOPGUN App ซึ่งการระบุคุณสมบัติของตําแหนง

งานใหถูกตองต้ังแตแรกจะย่ิงชวยใหระบบจบัคูผูหางานใหถูกกับตําแหนงงานทีฝ่ายทรัพยากรมนุษย

ตองการไดเปนอยางดี 
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Super 2 คือ Super Resume หมายถึง ระบบผูหางานในตําแหนงงานยากเฉพาะทาง หรอื

ตองการตําแหนงน้ันอยางเรงดวน โดยระบบจะชวยวิเคราะหผูสมัครไดลึกกวา เชน จุดแข็ง ดนตรี 

กีฬา งานอดิเรก ความสามารถ ทัศนคติ ซึ่งเรซเูมทั่วไปไมม ี

Super 3 คือ Super Analysis หมายถึง โปรแกรมวิเคราะหสมรรถนะในการทํางานของผูหา

งาน โดยโปรแกรมน้ีจะสรางสูตรคํานวณและสรางเครื่องใหกับฝายทรัพยากรมนุษยสามารถวิเคราะห

ผูสมัครไดลึกกวาเรซูเมทั่วไป ฝายทรัพยากรมนุษยจงึสามารถคัดคนไดสะดวกและแมนยําข้ึน 

Super 4 คือ Super E-Recruit หมายถึง ซอฟแวรที่ชวยลดเวลาหาคนทํางงานไดเปนอยางดี 

โดยที่ฝายทรัพยากรมนุษย จะไดรับเรซเูมครบ ไมตกหลน ไมตองดูใบสมัครทุกใบ ประหยัดกระดาษ 

บุคลากรฝายทรัพยากรมนุษยจะไมถูกแทนที่ดวยเทคโนโลยี ทําใหหาคนในตําแหนงงานยากไดงายข้ึน 

สามารถทําไดทกุที่ทกุเวลา และมรีายงานใหผูบริหารไดตลอดเวลา 

Super 5 คือ Super Search หมายถึง ระบบคนหาผูสมัครที่ฝายทรัพยากรมนุษยอยากได

จากฐานขอมลู ซึ่งระบบจะแสดงผลการคนหาโดยการรวบรวมและคัดเลือกขอมลูตําแหนงยากหรือ

เฉพาะทางเอาไวเปนรายการเบือ้งตน โดยทีฝ่ายทรัพยากรมนุษยจะสามารถนําขอมลูดังกลาวไปให

ผูบริหารพิจารณากอนได โดยไมจําเปนตองเปดดูเรซูเมทุกใบ จึงทําใหประหยัดเวลาในการทํางานของ

ฝายทรพัยากรมนุษย 

Super 6 คือ Super Partner หมายถึง ทีมงานมืออาชีพที่ใหบริการครบวงจนดานการ 

สรรหาบุคลากร โดยดูและใหคําปรกึษาต้ังแตเริม่หาคนจนกระทั่งไดคน ชวยในทุกข้ึนตอนไดแก  

ชวยจัดการหนาประกาศตําแหนงและโพสตลงบนเว็บไซต ใหคําปรกึษาเรือ่งการหาคนใหถูกตองกบั

งานมากทีสุ่ด แนะนําเรือ่งการปรับหนาประกาศใหสวยและโดดเดน ดึงดูผูสมัครมากข้ึน และให

คําปรึกษาการใชงานระบบของ JOBTOPGUN เพื่อใหเกิดประโยชนสงูสุด  



บทท่ี 2 

แนวความคิด ทฤษฏี และงานวิจัยเก่ียวของ 

 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบรกิารประกาศหาคนเขาทํางาน 

ของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควาแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ  

เพื่อประกอบการศึกษาในครั้งน้ีโดยแบงออกเปนหัวขอดังตอไปน้ี 

2.1 แนวความคิดพฤติกรรมผูบริโภค 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

2.5 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบหางานออนไลน 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.7 กรอบแนวคิด 

2.8 สมมติฐานของการวิจัย 

 

2.1 แนวความคิดพฤติกรรมผูบรโิภค 

ในการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการตัดสินใจใชบรกิารสินคาหรือบริการในปจจบุัน  

นักการตลาดจะตองสามารถสรางกลยุทธทางการตลาดทีส่รางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคและ 

คนหาทางแกไขปญหาใหไดสอดคลองกบัธุรกจิ ดังน้ันสิง่สําคัญที่ชวยพัฒนาสินคาหรือบรกิารใหดีข้ึน  

นักธุรกิจ จงึจําเปนตองศึกษากลุมผูบรโิภคใหละเอียด ถึงสาเหตุของการซื้อ การเปลี่ยนแปลงการซื้อ 

การตัดสินใจซื้อ ถึงจะชวยใหผูบริการทายใจหรือเดาใจกลุมผูบริโภคของกจิการไดถูกตองวากลุม

ผูบริโภคเหลาน้ันตองการอะไร มีพฤติกรรมการซื้ออยางไร หรือแรงจูงใจในการซือ้เกิดจากอะไร  

ซึ่งแหลงขอมูลดังกลาวนํามาซึ่งการตัดสินคาซือ้หรือใชบรกิาร ดังน้ันจึงมีนักวิชาการหลายทานได 

เสนอปจจัยทีส่งผลตอพฤติกรรมผูบริโภคไวดังน้ี 

ศิริวรรณ เสรรีัตน, ปรญิ ลักษิตานนท และศุภร เสรีรัตน (2552, หนา 204-206) ไดนําเสนอ

ไววาปจจัยสวนบุคคลที่มีอทิธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคการตัดสินใจของผูซือ้ไดรับอทิธิพลจากลักษณะ

สวนบุคคลของคนทางดานตาง ๆ ไดแก อายุ วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ

การศึกษา คานิยมหรอืคุณคา และรูปแบบการดํารงชีวิตดังน้ี 

1) อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุแตกตางกันจะมีความตองการในสนิคาและบรกิารที่แตกตางกันไป 
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2) วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) เปนข้ันตอนการดํารงชีวิตของบุคคลซึ่งการ

ดํารง ชีวิตในแตละข้ันตอนเปนสิ่งทีม่ีอิทธิพลตอความตองการทัศนคติและคานิยมของบุคคลทําให 

เกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกันโดยมีความสมัพันธกับสถานภาพ

ทางการเงินและความสนใจของแตละบุคคล 

3) อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความตองการ

สินคาและบริการที่แตกตางกันเชนขาราชการจะซื้อชุดทํางานและสินคาทีจ่ําเปนประธานกรรม  

การบริษัทและภรรยาจะซือ้เสื้อผาราคาสงู 

4) โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) หรอืรายไดโอกาสทางเศรษฐกิจของ

บุคคลจะกระทบตอสินคาและบรกิารที่เขาตัดสินใจซื้อโอกาสเหลาน้ีประกอบดวยรายได การออม

ทรัพยอํานาจการซื้อและทัศนะคติเกี่ยวกับการจายเงิน 

5) การศึกษา (Education) ผูทีม่ีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบรโิภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี

มากกวาผูทีม่ีการศึกษาตํ่า 

6) คานิยมหรือคุณคา (Value) หมายถึงความนิยมในสิ่งของหรอืบุคคลหรือความคิดเรื่องใด

เรื่องหน่ึง 

7) รูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) หมายถึงรูปแบบของการดํารงชีวิตในโลกมนุษย โดย

แสดงออกในรูปแบบของกิจกรรมความสนใจความคิดเห็นและประชากรศาสตร 

อีกทั้ง จําเนียร พฒันพิบลูย (2544, หนา 137) ยังกลาวอีกวาปจจัยที่มีอทิธิพลตอพฤติกรรม

การซื้อของผูบรโิภค ประกอบดวยวัฒนธรรม ปจจัยดานสงัคม ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานจิตวิทยา 

ดังน้ี 

ปจจัยดานวัฒนธรรม มีดังน้ี 

1) วัฒนธรรมพื้นฐาน เปนปจจัยที่มผีลตอคนสวนมากในสังคม และเปนตัวกําหมดความ

ตองการ และพฤติกรรมพื้นฐานโดยสวนมากของบุคคล เปนสิ่งทีป่ลกูฝงโดยเริ่มจากครอบครัว 

โรงเรียน และสังคม ฉะน้ันนักการตลาดจงึควรใหความสนใจที่จะศึกษารายละเอียดของวัฒนธรรม 

เพื่อทีจ่ะปรับปรงุสินคา หรือเปนการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน และเปนการยอมรับในสังคม 

2) วัฒนธรรมยอย หรือวัฒนธรรมเฉพาะกลุมเปนปจจัยทีเ่กิดข้ึนจากวัฒนธรรมของบุคคล

บางกลุม ซึ่งเปนสิ่งที่ไดรับการยอมรบัจากสาชิกกลุม สําหรบัสินคาบางอยางที่เจาะจงกลุมเปาหมายที่

มีวัฒนธรรมยอยเปนของกลุมน้ัน นักการตลาดจําเปนทีจ่ะตองศึกษาและทําความเขาใจในวัฒนธรรม

ยอยน้ันดวย 

3) ระดับช้ันในสงัคม เชน การศึกษา ฐานะรายได หรอือาชีพ มคีวามเปนไปได อยางมากที่

จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการบรโิภคของคนในแตละกลุม เพื่อสรางการยอมรบัจากระดับช้ันใน

สังคมน้ัน 
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ปจจัยดานสังคม มีดังน้ี 

1) กลุมอางอิง ประกอบไปดวยกลุมบุคคลทีม่ีผลทั้งทางตรง และทางออมตอทัศนะคติ และ

พฤติกรรมของบุคคล โดยกลุมที่มผีลโดยตรงน้ัน จะเรียกวา Membership Groups ซึ่งจะประกอบไป

ดวย Primary Groups เชน ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบาน หรือเพือ่นรวมงาน ซึ่งเปนกลุมบุคคลที่

ติดตออยางใกลชิด และไมเปนทางการ และ Secondary Groups เชน ศาสนา อาชีพ หรือ สหภาพ

ตาง ๆ ซึ่งเปนกลุมทีม่ีการติดตอกันอยางเปนทางการ แตไมไดมีการติดตอกันเปนประจํา นักการตลาด

จะตองกําหนดกลุมอางอิงของกลุมเปาหมาย หรอืการสราง Opinion Leader หรือบุคคลทีเ่ปน

ตัวแทนของสินคาซึ่งเปนบุคคลทีส่ังคมยอมรับ เพือ่เปนตัวแทนของสินคา 

2) ครอบครัว เปนปจจัยทีม่ีอิทธิพลอยางมากตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคนักการตลาด

จะตองศึกษาถึงบทบาท และความสัมพันธของบุคคลในครอบครัว พฤติกรรมการบรโิภคของบุคคลใน

ครอบครัว บุคคลที่มีอํานาจในการตัดสินใจซื้อในครอบครัว 

3) บทบาทและสถานะ บุคคลจะเกี่ยวของกับหลายกลุม เชน ครอบครัว กลุมอางอิงองคกร 

และสถาบนัตาง ๆ บุคคลจะมบีทบาทและสถานที่แตกตางกนัในแตละกลุม เชน ในการเสนอขาย

โทรศัพทเคลือ่นที่ของครอบครัวหน่ึง จะตองวิเคราะหวาใครมีบทบาทเปนผูคิดริเริ่ม ผูตัดสินใจซื้อ  

ผูมีอิทธิพล ผูซื้อและผูใช 

ปจจัยสวนบุคคล มีดังน้ี 

1) อายุ การที่มีอายุแตกตางกัน ยอมจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน การแบงกลุม

ผูบริโภคตามอายุ เชน กลุมวัยรุนชอบทดลองสิ่งแปลกใหม ชอบสินคาประเภทแฟช่ันและรายการ

พักผอนหยอนใจ 

2) ข้ันตอนของวงจรชีวิตครอบครัว เปนข้ันตอนการดํารงชีวิตของบุคคลในลักษณะของการมี

ครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละข้ันตอน เปนสิ่งที่มีอทิธิพลตอความตองการทัศนคติและคานิยมของ

บุคคล ทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑ และพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน แตละข้ันตอนจะมี

ลักษณะการบรโิภคแตกตางกัน เชน เปนโสดและอยูในวันหนุมสาว คูสมรส หรือบุคคลที่อยูคนเดียว

เน่ืองจากการหยาราง ก็จะมีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกตางกัน 

3) อาชีพ อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปน และความตองการสินคาและบริการที่

แตกตางกัน จะตองศึกษาวา กลุมบุคคลในอาชีพใดใหความสนใจกบัผลิตภัณฑมากที่สุด เพือ่ที่จะจัด

กิจกรรมทางตลาดใหสนองความตองการใหเหมาะสม 

4) รายได หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางเศรษฐกจิของบคุคลจะกระทบตอสินคาและ

บริการทีเ่ขาตัดสินใจซื้อ โอกาสเหลาน้ีประกอบดวย การออมสินทรัพย อํานาจการซือ้และทัศนคติ

เกี่ยวกับการจายเงิน นักการตลาดตองสนใจแนวโนมของรายไดสวนบุคคล การออม และอัตรา
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ดอกเบี้ย ถาภาวะเศรษฐกจิตกตํ่าคนมรีายไดตํ่า กิจการตองปรับปรงุดานผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย 

การต้ังราคา ลดการผลิตและสินคาคงคลัง และวิธีการตาง ๆ เพื่อปองกันการขาดแคลนเงินหมุนเวียน 

5) การศึกษา ผูที่การศึกษาสงู มีแนวโนมจะบรโิภคผลิตภัณฑมคุีณภาพดีมากกวาผูที่มี

การศึกษาตํ่า 

6) รูปแบบการดํารงชีวิต โดยการแสดงออกในรปูของกจิกรรม ความสนใจความคิดเห็น 

รูปแบบการดํารงชีวิตข้ึนกับวัฒนธรรม ช้ันของสังคมและกลุมอาชีพของแตละบุคคล นักการตลาดเช่ือ

วาการเลอืกผลิตภัณฑของบุคคลข้ึนอยูกบัรปูแบบการดํารงชีวิต 

ปจจัยดานจิตวิทยา 

 การเลือกซื้อของบุคคลไดรบัอิทธิพลจากปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งถือวาเปนปจจัยภายในของ

ผูบริโภค ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและการใชสินคา ซึง่ปจจัยภายในน้ันประกอบดวย 

1) การจงูใจ เปนสิง่ที่เกิดภายในตัวบุคคล แตอาจจะถูกกระทบจากปจจัยภายนอก เชน  

สิ่งกระตุน นักการตลาดใชเครือ่งมอืการตลาดเพือ่กระตุนใหเกิดความตองการ 

2) การรบัรู เปนกระบวนการของแตละบุคคล ซึง่ข้ึนอยูกบัปจจยัภายใน เชน ความเช่ือ

ประสบการณ ความตองการ และอารมณ และจากปจจัยภายนอก คือ สิ่งกระตุน การรับรูจาก

ประสาทสัมผัสทั้ง 5 

3) การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม หรอืความโนมเอียงของพฤติกรรมจาก

ประสบการณทีผ่านมา นักการตลาดไดประยุกตแนวความคิดน้ี ดวยการโฆษณาซ้ําแลวซ้ําอีก หรอื

จัดการสงเสริมการขาย เพื่อทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อและใชสินคาเปนประจํา สิง่กระตุนที่จะมีอทิธิพล

ที่ทําใหเกิดการเรียนรูได ตองมีคุณคาในสายตาของผูบริโภค 

4) ความเช่ือถือและทัศนคติ เปนความคิดทีบุ่คคลยึดถือเกี่ยวกบัสิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่งเปนผลมา

จากประสบการณในอดีต ซึ่งบางความเช่ือในดานลบ นักการตลาดตองแกไขควาเช่ือที่ผิดพลาดน้ัน 

5) บุคลิกภาพ เปนความรูสกึนึกคิดของบุคคลที่มีตอสิง่ใดสิ่งหน่ึง เปนสิ่งทีม่ีอิทธิพลตอความ

เช่ือ นักการตลาดมีทางเลอืก 2 ทาง ทางเลือกแรกคือ การสรางทัศนคติของผูบริโภค ใหสอดคลองกับ

สินคาของธุรกจิ หรอืพิจารณาทัศนคติของผูบริโภค แลวจึงพฒันาสินคา ใหสอดคลองกับทัศนคติของ

ผูบริโภค ซึ่งวิธีหลงัน้ีจะทําไดงายกวา สําหรับการสรางทัศนคติน้ัน นักการตลาดจะตองยึดหลัก

องคประกอบของการเกิดทัศนคติ ซึ่งมี 3 สวน ไดแก สวนของความเขาใจ สวนของความรูสึก  

และสวนพฤติกรรม 

6) แนวความคิดของตนเอง หมายถึง ความรูสึกนึกคิดทีบุ่คคลมตีอตนเอง หรือความคิดที่

บุคคลอื่นมีความคิดเห็นตอตน 

ดังน้ันผูวิจัยจึงสามารถสรปุไดวา ปจจัยที่ทําใหพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปในการ

ซื้อสินคาหรือการใชบริการเกิดจากหลายปจจัย นักการตลาดจําเปนตองศึกษาหลักเกณฑการตัดสินใจ
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ซื้อ อันเปนผลมาจากปจจัยตาง ๆ เชน ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุครอบครัวอาชีพเศรษฐกจิ

การศึกษา คานิยมรูปแบบการดํารงชีวิต หรือแมกระทัง่ปจจยัหลัก ๆ ทีเ่กี่ยวเน่ืองทางออมเชน ปจจัย

ดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม และปจจัยดานจิตวิทยาดานวัฒนธรรมและสังคม เปนตน ซึ่งถือวา 

ปจจัยเหลาน้ีมปีระโยชนตอการพิจารณาลักษณะความสนใจของผูซือ้ที่มีตอสินคาและบรกิารไดเปน

อยางดี 

 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการใหบริการ 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546, หนา 18) ไดใหความหมายของคําวา การบรกิาร หมายถึง

กิจกรรมของกระบวนการสงมอบสินคาที่ไมมีตัวตน (Intangible Goods) ของธุรกิจใหกับผูรบับริการ

โดยสินคาที่ไมมีตัวตนน้ันจะตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการจนนําไปสูความพึงพอใจได

จากความหมายดังกลาวสามารถพิจารณาความหมายสําคัญของคําตาง ๆ ไดดังน้ี 

1) กิจกรรมของกระบวนการสงมอบ (Delivery Activity) หมายถึง การดําเนินการหรือการ

กระทํา (Performance) ใดๆของธุรกจิใหบริการอันเปนผลใหผูรับบริการ (ลูกคา) ไดรับการตอบ 

สนองตรงตามความตองการ 

2) สินคาที่ไมมีตัวตน (Intangible Goods) หมายถึง “การบริการ” ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของ

กระบวนการสงมอบซึง่ไดแกคําปรกึษาการรับประกันการใหบริการความบันเทิงการใหบรกิารทาง

การเงินเปนตน 

3) ความตองการของผูรับบริการ (Customer Need and Want) หมายถึง ความจําเปนและ

ความปรารถนาของลูกคาที่คาดหวังวาจะไดจากการบริการน้ัน 

4) ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) หมายถึง การทีล่กูคาไดรับการบรกิารที่

สามารถตอบสนองความตองการ 

ปรีชา ชลวัฒนพงศ (2551, หนา 229) ไดกลาววา “หลังสงครามโลกครั้งที ่2 บางประเทศได

พัฒนาจากสังคมเกษตรไปสูสังคมอุตสาหกรรมทําใหมกีารผลิตสินคาและบริการมากข้ึนเศรษฐกิจ

ขยายตัวกอใหเกิดการขยายตัวภาคบริการกลาวคือเมือ่มีการขยายตัวภาคการผลิตและการคาขาย 

ทําใหเกิดธุรกิจบรกิารเพื่อชวยสนับสนุนผูประกอบการ เชน บริการสินเช่ือเพือ่การผลิต (การคา)  

การขนสงการสื่อสารประกันภัย ฯลฯ ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจดีผูบรโิภคมีรายไดมากข้ึนก็ตองการ

ความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตเชนบริการทางแพทยบริการดานสุขภาพบรกิารการทองเที่ยว 

ฯลฯ แลวยังมีบริการเพือ่สนับสนุนการซือ้สินคาเชนการประกันคุณภาพการติดต้ังและบรกิารเปนตน

นอกจากน้ียังมีบริการที่ไมหวังผลกําไร เชน บริการของหนวยงานภาครัฐมูลนิธิสถานสงเคราะหองคกร

สาธารณกุศล ฯลฯ” 
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ดังน้ันบรกิาร (Services) คือ งานหรือกิจกรรมที่ไมมีตัวตนสมัผสัไมไดแตสามารถสรางความ

พึงพอใจในการตอบสนองความตองการของผูบริโภคและผูใชในตลาดธุรกจิไดลกัษณะของบริการ 

(Characteristics of Services) เปนบริการที่มลีักษณะที่แตกตางจากสินคาทั่วไปดังน้ี 

1) จับตองไมได (Intangibles) การบรกิารเปนสิ่งทีส่ัมผัสไมไดหรือไมมีตัวตนไมวากอนซื้อ

หรือหลงัซื้อความสําคัญของบรกิารคือจะทําอยางไรใหผูซือ้ไดรับความพึงพอใจจากการใชบริการดวย

คุณประโยชนทีจ่ะไดรับจากบริการน้ัน ๆ โดยการสรางความเช่ือมั่นในการซื้อและอาศัยองคประกอบ

อื่น ๆ เชน สถานที่ ตัวบุคคล เครื่องมือ วัสดุที่ใชในการติดตอสื่อสารสัญลักษณ และราคาเพื่อเปน

หลักประกันใหผูซือ้สามารถทําการตัดสินใจซื้อไดโดยเรว็ 

- สถานที ่(Place) ตองมสีถานทีลู่กคามาใชบรกิารหรือติดตอจะตองตกแตงใหดูมั่นคงสะอาด

มีระเบียบออกแบบใหเกิดความสะดวกสบายแกผูมาติดตอสรางบรรยากาศที่ดีดวยเสียงเพลงอากาศดี

ดวยเครื่องปรบัอากาศอาคารเปนสัญลักษณการตกแตงทั้งภายในและภายนอก มีปายช่ืออาคาร  

ที่จอดรถ เคานเตอรบรกิารลูกคา มีที่น่ังสะดวกสบาย 

- บุคคล (People) พนักงานทีเ่กี่ยวของกบังานบริการจะตองแตงกายใหเหมาะสมใสเสื้อผา

แบบเดียวกันสีเดียวกัน (มีเครื่องแบบพนักงาน) บุคลกิดีพูดจานาฟงย้ิมแยมแจมใสกอใหเกิดความ

ประทับใจในการตอนรับและการใหบริการ 

- เครื่องมือ (Equipment) อุปกรณเครื่องมือเครื่องไมสะอาดทันสมัยและมปีระสิทธิภาพใน

การใชงานไดรวดเร็วทันใจกอใหเกิดความพึงพอใจลักษณะของบริการที่ขายและสามารถเขาถึงลกูคา

กลุมเปาหมายไดสวนใหญจะลดความสญูเปลาในการผลิตวัสดุสื่อสารเชนหัวจดหมายนามบัตรโบรชัวร

บริษัทมเีครือ่งหมายบริษัท และเบอรโทรศัพท แฟกซ อีเมลแอดเรส 

- สัญลักษณบริการ (Symbols) ช่ือตราสินคาหรือเครื่องหมายตราสินคาตองจดจํางายผูใช 

บริการเรียกช่ือไดถูกตองควรมีลักษณะสื่อถึงความหมายที่ดีใหแกบริการที่เสนอขาย เชน รานตัดผม

สตรหีรือเสริมสวยจะใชสญัลกัษณเปนหลอดไฟหมุนติดรูปภาพสาวสวย เครื่องหมายกาชาดใช

สัญลักษณกากบาทสีแดง ธนาคารกรุงเทพใชดอกบัวเปนสัญลักษณ จุฬาใชสัญลกัษณตราพระเกี้ยว 

2) ไมสามารถเก็บไวได (Perish Ability) บริการไมสามารถผลิตแลวเกบ็ไวในคลังสินคาเพราะ

บริการผลิตข้ึนแลวตองสงมอบทันทีไมสามารถเกบ็ไดเหมือนสินคาทั่วไปถาในชวงที่ลูกคามาใชบริการ

มากๆลูกคาจะตองรอคิวนานลูกคาจะไมพอใจหนาที่ของนักบรหิารจะตองจัดการใหบริการพอเหมาะ

กับความตองการของลูกคาในช่ัวโมงเรงดวนอยางเพียงพอเชนบริการขององคการขนสงมวลชนชวงเชา

และเย็นจะตองจัดรถประจําทางใหมากเพื่อบรกิารประชาชนที่ไปทํางานและเลิกจากงานสวนชวงอื่นที่

มีผูใชบรกิารนอยก็ตองจัดจํานวนรถประจําทางใหนอยเพื่อลดคาใชจายในการดําเนินการ 

3) ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ (Inseparability) การใหบริการมักจะมาดวยตนเองหรือ

ประสบดวยตนองและผูขายบรกิารแตละรายอาจไมสามารถใหคนอื่นบรกิารแทนไดเชนงานเสรมิสวย
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ตัดผมบริการรักษาคนไขบรกิารของทันตแพทยตองใหบรกิารทีละคนเปนลําดับไปผูบรหิารตองแกไข

ปญหาดวยการนัดลกูคาลวงหนาหรือขยายเวลาการใหบรกิารถาเปนงานสอนความรูอาจใชทีวีวงจรปด

เทปโทรทัศนเพื่อสามารถสอนนักศึกษาไดครั้งละมาก ๆ หรอืหลายรอบได 

4) ไมแนนอน (Variability) การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการทําไดยาก

เน่ืองจากบุคคลไมใชเครื่องจักรทําใหเกิดความผิดพลาดในกระบวนการผลิตบริการเน่ืองดวยความ

ชํานาญอารมณความละเอียดของแตละคนความพรอมในการทํางาน ฯลฯ (ปรีชา ชลวัฒนพงศ, 2551, 

หนา 229-230)  

วุฒิ ปยาโยค (2551, หนา 10-23) ไดกลาวถึงการใหบริการโดยสรปุไววา พฤติกรรมและ

วิธีการบริการของเจาหนาที่บริการมีความสําคัญมากทีสุ่ดในการสรางความประทับใจในการบริการ

ประชาชนทั้งน้ีเพราะประชาชนไดรับประสบการณโดยตรงจากสัมผัสกับเจาหนาที่ทีบ่ริการโดยเฉพาะ

อยางย่ิงในประเทศไทยซึง่ยังมิไดพฒันาเทคโนโลยีบรกิารซึง่ลดโอกาสสมัผสัติดตอ 

1) บุคลิกภาพและการปรากฏตัวของเจาหนาที่ผูใหบริการโดยแสดงออกในลักษณะตาง ๆ คือ 

1.1) รูปรางหนาตาสีหนาและการแสดงออกน้ันเปนลักษณะที่เจาหนาทีบ่ริการแสดง

ใหปรากฏตอหนาผูพบเห็นนอกจากรูปรางหนาตา 

1.2) เสื้อผาเครื่องประดับเจาหนาที่ควรแตงตัวดวยเสื้อผาปกติเรียบรอยไมดูหรูหรา

ตามแฟช่ันหากเปนหญิงก็ไมควรใหดูโปโดยทั่วไปควรแตงตัวใหดูเหมาะสมกบัการเปนขาราชการคือ

ควรมีความเรียบรอยดูแลวสะอาดตา 

1.3) การแตงเน้ือแตงตัวการแตงหนาแตงเลบ็ทําผมและการประเทืองรางกายควร

แตงหนาเพียงบาง ๆ ใชสีสันที่ไมฉูดฉาดผมเผาไมรงุรงัไมเปนทรงที่ดูสะดุดตาทรมานใจคนดูนอกจากน้ี

ก็ไมควรชโลมนํ้าหอมเสียจนฟุง 

2) การพูดจาตอบคําถามในกรณีการบริการเปนลักษณะกึ่งอตัโนมัติซึ่งผูรบับริการรูหนาที่

และไมตองการการซักถามรวมทัง้ผูใหบริการก็ไมจําเปนตองซักถามความจําเปนตองพัฒนาการพูดจา

และการตอบคําถามก็ไมมีกรณีดังกลาวน้ีหาไดยากมากและหากเปนเชนน้ันหนวยงานบรกิารก็ควรหา

เครื่องจักรมาแทนคนไดแตบริการเปนเรื่องเลี่ยงไมไดในการพบปะและการสือ่สารผูรับบรกิารจะ

ประทับใจในประเด็นตอไปน้ีมีการย้ิมแยมแจมใสและทักทายมีการซกัถามความตองการการอธิบาย

วิธีการพูดที่สุภาพ 

สมิต สัชฌุกร (2553, หนา 19-20) ไดกลาวไววา “การบริการเปนสิ่งที่มีคุณคาเปนพิเศษใน

งานดานตาง ๆ เพราะบรกิารคือการใหความชวยเหลือหรอืการดําเนินการที่เปนประโยชนตอผูอื่นไมมี

การดําเนินงานใด ๆ ที่ปราศจากบริการทั้งในภาคราชการและภาคธุรกิจเอกชนการขายสินคาหรือ

ผลิตภัณฑใด ๆ ก็ตองมกีารบริการรวมอยูดวยเสมอย่ิงเปนธุรกิจบรกิารตัวบริการน่ันเองคือสินคาการ

ขายจะประสบความสําเรจ็ไดตองมบีริการที่ดีธุรกิจการคาจะอยูไดตองทําใหเกิดการ ขายซ้ํา คือ 
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ตองรักษาลูกคาเดิมและเพิ่มลูกคาใหมการบรกิารที่ดีจะชวยรักษาลูกคาเดิมไวไดทําใหเกิดการขายซ้ํา

แลวซ้ําอีกและชักนําใหมลีูกคาใหม ๆ ตามมาเปนความจริงวา เราสามารถพัฒนาคุณภาพสินคาทลีะ

ตัวไดแตการพัฒนาคุณภาพบริการตองทําพรอมกันทัง้องคกร การพฒันาคุณภาพของการบริการเปน

สิ่งจําเปนอยางย่ิงที่ทุกคนในองคกรจะตองถือเปนความรับผดิชอบรวมกันมิฉะน้ันจะเสียโอกาสแกคู

แขงขันหรือสูญเสียลูกคาไป” 

เกณฑในการพิจารณาคุณภาพการบริการโดยคํานึงถึงคุณลักษณะ 10 ประการดังน้ี (ฉลองศรี 

พิมลสมพงศ, 2542, หนา 19) 

1) ลักษณะการบรกิาร (Tangibles) หมายถึง สภาพทีป่รากฏใหเห็นหรือจับตองไดในการ

ใหบรกิาร 

2) ความไววางใจ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการนําเสนอผลิตภัณฑบริการตาม

คํามั่นสัญญาที่ใหไวอยางตรงไปตรงมาและถูกตอง 

3) ความกระตือรือรน (Responsiveness) การแสดงความเต็มใจทีจ่ะชวยเหลือและ 

พรอมที่จะใหบริการลูกคาอยางทันทวงท ี

4) ความเช่ียวชาญ (Competence) หมายถึง ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานบริการ

ที่รับผิดชอบอยางมปีระสิทธิภาพ 

5) ความอัธยาศัยนอบนอม (Courtesy) หมายถึง ความมีไมตรีจิตทีสุ่ภาพนอบนอมเปนกันเอง 

6) รูจักใหเกียรติผูอื่นจริงใจมีนํ้าใจและเปนมิตรของผูปฏิบัติงานบรกิารโดยเฉพาะผูใหบริการ

ที่ตองปฏิสัมพันธกบัผูรับบริการ 

7) ความนาเช่ือถือ (Creditability) หมายถึง ความสามารถในดานการสรางความเช่ือมั่น 

ดวยความซื่อตรงและซื่อสัตยสจุริตของผูปฏิบัติงานบริการ 

8) ความปลอดภัย (Security) หมายถึง สภาพที่ปราศจากอนัตรายความเสี่ยงภัยและปญหา

ตาง ๆ 

9) การเขาถึงบริการ (Access) หมายถึง การติดตอเขารบับรกิารดวยความสะดวกไมยุงยาก 

10) การติดตอสื่อสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการสรางความสัมพันธ

และสื่อความหมายไดชัดเจนใชภาษาที่งายและรบัฟงผูใชบรกิาร 

11) ความเขาใจลูกคา (Understanding of Customer) หมายถึง ความพยายามในการ

คนหาและทําความเขาใจกับความตองการของลกูคาใหความสนใจตอบสนองความตองการคุณภาพ

ของการใหบริการ (Service Quality) ซึ่งสอดคลองกับเกณฑการพจิารณาคุณภาพการบริการของ

Lovelock (n.d. อางใน ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2552, หนา 218-219) วามีลักษณะดังน้ี  
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1) การเขาถึงลูกคาบริการใหกบัลกูคาตองอํานวยความสะดวกในดานเวลาและ 

สถานที่แกลกูคาโดยไมตองใหลูกคาคอยนานทําเลที่ต้ังเหมาะสมอันแสดงถึงความสามารถของการ

เขาถึงลูกคา 

2) การติดตอสื่อสารมีการอธิบายอยางถูกตองโดยใชภาษาที่ลูกคาเขาใจงาย 

3) ความสามารถบุคลากรที่ใหบริการตองมีความชํานาญและมีความรูความสามารถในงาน 

4) ความมีนํ้าใจบุคลากรตองมีมนุษยสัมพันธเปนที่นาเช่ือถือมีความเปนกนัเองม ี

วิจารณญาณ 

5) ความนาเช่ือถือบริษัทและบุคลากรตองสามารถสรางความเช่ือมั่นและความไววางใจใน

บริการโดยเสนอบริการที่ดีที่สุดแกลูกคา 

6) ความไววางใจบริการที่ใหกบัลกูคาตองมีความสม่ําเสมอและถูกตอง 

7) การตอบสนองลูกคาพนักงานจะตองใหบริการและแกปญหาแกลกูคาอยางรวดเร็วตามที่

ลูกคาตองการ 

8) ความปลอดภัยบรกิารที่ใหตองปราศจากอันตรายความเสีย่งปญหาตาง ๆ 

9) การสรางบริการใหเปนทีรู่จักบริการทีลู่กคาไดรับจะทําใหลูกคาสามารถคาดคะเนถึง

คุณภาพบริการดังกลาวได 

10) การเขาใจและรูจักลูกคาพนักงานตองพยายามเขาใจถึงความตองการของลูกคาและให

ความสนใจตอบสนองความตองการดังกลาวโดยสรุปคุณภาพการใหบรกิาร (Service Quality) เปนสิง่

สําคัญสิง่หน่ึงในการสรางความแตกตางของธุรกิจการใหบริการคือการรักษาระดับการใหบริการที่

เหนือกวาคูแขงขันโดยเสนอคุณภาพการใหบริการตามลกูคาคาดหวังการบริการไดเขามามบีทบาท

สําคัญในวงธุรกจิถือวาเปนกลยุทธการตลาดสรางความเปนเลิศและถือเปนอาวุธที่สามารถเอาชนะ

คูแขงในธุรกิจตาง ๆ เพราะปจจุบันลูกคาหรือผูรบับริการหลายคนยินดีที่จะซื้อความพอใจความภูมิใจ

จากการไดรับการบริการทุกครั้งไดมีนักวิชาการดานการตลาดหลายทานไดใหคําจํากัดความเกี่ยวกบั

การบริการที่มุงผลกําไรทางธุรกจิบริการดังน้ี 

การบริการมีความสําคัญและมบีทบาทเปนอยางมากเน่ืองจากประเทศไทยมีการปรบัเปลี่ยน

โครงสรางทางเศรษฐกจิขยายสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมประกอบกับความเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยีสมัยใหมและระบบขอมลูขาวสารตางๆไดสงผลใหระบบการผลิตสินคาและบริการขยายตัว

มากข้ึนย่ิงกวาแตกอนจะพบวา อุตสาหกรรมการบริการมีแนวโนมที่จะมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว

และตอเน่ืองความเปนอยูตลอดจนมาตรฐานการครองชีพของประชาชนที่ดีข้ึนประชาชนไดรับการ 

ศึกษาและรายไดสงูข้ึนกวาแตกอนสงผลใหความตองการบรกิารในรปูแบบตาง ๆ เพื่อนํามาใชอํานวย

ความสะดวกสบายมีเพิม่มากข้ึนการบริการมีความหลากหลายและมีบทบาทในสังคมมากย่ิงข้ึนกวาใน

อดีตจากกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกดังกลาวสงผลใหการบริการเชิงพาณิชยเขามามบีทบาท
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สําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวันของผูบริโภคในฐานะของผูรบับริการอีกทัง้ยังกอใหเกิดผลดีทาง

เศรษฐกจิและสังคมตอการประกอบธุรกิจปจจุบัน 

ลักษณะการดําเนินงานธุรกิจใหบริการ 

1) ความชํานาญเฉพาะดานของการใหบริการ 

2) หนาที่คาบเกี่ยวกันระหวางธุรกจิใหบรกิารและกจิการคาปลกี 

3) ความพอใจของลูกคาและความสัมพันธกบัลูกคา 

3.1) การใหบริการที่ตรงตอเวลาและมีประสิทธิภาพ 

3.2) ความตองการลูกคาที่มาอุดหนุนเปนประจํา 

 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจ 

นักวิชาการหลายทานกลาวถึงความหมายเกี่ยวกับ “การตัดสินใจ” ไวหลายความหมายแต 

ผูศึกษาไดนําเสนอเพียงบางสวนดังน้ี 

Harison (1970 อางใน ชูชัย เทพสาร, 2546, หนา 9) ไดสรปุนิยามของ “การตัดสินใจวา

เปนกระบวนการประเมินผลเกี่ยวกับทางเลือกหรือตัวเลอืกที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายการ

คาดคะเนผลที่จะเกิดจากทางเลือกปฏิบัติทีจ่ะสงผลตอการบรรลุเปาหมายไดมากทีสุ่ด” 

เสรี วงษมณฑา (2542, หนา 192) ไดกลาวถึง “กระบวนการตัดสินใจของผูบรโิภควาในการ

ที่ผูบริโภคจะซื้อสินคาใดสินคาหน่ึงน้ันจะตองมีกระบวนการต้ังแตจุดเริ่มตนไปจนถึงทัศนคติหลังจาก 

ที่ไดใชสินคาแลวซึ่งสามารถพจิารณาเปนข้ันตอนไดดังน้ีการมองเห็นปญหาการแสวงหาภายในการ

แสวงหาภายนอกการประเมินทางเลือกการตัดสินใจซื้อทัศนคติหลังการซือ้” 

ศิริวรรณ เสรรีัตน และคณะ (2552, หนา 195) กลาววา “การตัดสินใจคือการเลือกทางเลอืก

ใดทางเลือกหน่ึงที่ต้ังอยูบนรากฐานของกฎเกณฑจากทางเลอืกสองทางหรอืมากกวาสองทางเลือกที่

เปนไปไดและใหความเห็นวามีระดับข้ันตอนความสําคัญอยูหลายประการ คือ 

ประการแรกเปนกิจกรรมทางดานเชาวนปญญา (Intelligence Activity) ซึ่งความหมายน้ี

เปนการยืมความหมายทางดานการทหารหมายถึงบรรดาเสนาธิการที่จะตองไปสืบเสาะหาขาวสาร

สภาพการทางสิง่แวดลอมสําหรบัที่จะใชในการตัดสินใจ 

ประการทีส่องเปนกิจกรรมออกแบบ (Design Activity) หมายถึง การสรางพฒันาวิเคราะห

แนวทางตาง ๆ ที่นาจะนําไปปฏิบัติได 

ประการทีส่ามคือกจิกรรมคัดเลอืก (Choice Activity) คือ การเลือกทางเลือกอันเหมาะสมที่

จะนําไปปฏิบัติไดจรงิ”                                                                                               
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ชูชัย เทพสาร (2546, หนา 8) กลาววา การตัดสินใจเปนการกระทําอยางรอบคอบในการ

เลือกจากทรัพยากรทีเ่รามีอยูโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบรรลเุปาหมายที่ต้ังไวจากความหมายของการ

ตัดสินใจมีแนวคิด 3 ประการ คือ 

1) การตัดสินใจถาหากมสีิ่งเลือกเพียงสิ่งเดียวการตัดสินใจยอมเปนไปไมได 

2) การตัดสินใจเปนกระบวนการดานความคิดทัง้จะตองมีความละเอียดสุขุมรอบคอบเพราะ

อารมณและองคประกอบของจิตใตสํานึกมีอิทธิพลตอกระบวนการความคิดน้ัน 

3) การตัดสินใจเปนเรื่องของการกระทําที่มจีุดมุงหมายเพื่อใหไดผลลัพธและความสําเร็จที่

ตองการและหวังไว” 

การตัดสินใจ (Decision Making) เปนข้ันตอนหน่ึงของกระบวนการในการเลือกทีจ่ะทําสิ่งใด

สิ่งหน่ึงจากทางเลอืกตาง ๆ ที่มอียูของผูบริโภคผูวิจัยทําการศึกษาและรวบรวมเอกสารทีเ่กี่ยวของกบั

กระบวนการตัดสินใจซื้อโดยมีผูใหความหมายของกระบวนการตัดสินใจซื้อไวดังตอไปน้ี 

ประชุม รอดประเสริฐ (2539) กลาววา การตัดสินใจหมายถึงกระบวนการสรางทางเลือกการ

ดําเนินการไวหลายทางแลวพิจารณาตรวจสอบประเมินทางเลือกเหลาน้ันเพือ่เลือกทางเลือกที่ดีทีสุ่ด

เพียงทางเลือกเดียว 

สมยศ นาวีการ (2539) อธิบายวา การตัดสินใจหมายถึงการเลือกทางเลอืกตาง ๆ ของการสัง่

การซึง่เปนการปฏิบัติทีเ่ช่ือมโยงระหวางเปาหมายที่ไดวางไวและความสําเรจ็ของเปาหมาย 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) อธิบายวา การตัดสินใจ (Decision Making) เปนกระบวนการใน

การเลือกที่จะทําสิง่ใดสิ่งหน่ึงจากทางเลือกตาง ๆ ที่มีอยูซึ่งผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือก

ตาง ๆ ของสินคาและบรกิารอยูเสมอ 

จากการศึกษาดังกลาวขางตนผูวิจัยสามารถสรปุไดวา การตัดสินใจหมายถึงกระบวนการ

สรางทางเลือกไวหลาย ๆ ทางเลือกโดยพจิารณาตรวจสอบประเมินทางเลือกแลวตัดสินใจเลอืก

ทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเลือกเดียวทีส่ามารถตอบสนองความตองการของผูเลอืกไดมากทีสุ่ด 

กระบวนการตัดสินใจมีนักวิชาการกลาวไวดังน้ี 

Kotler (2000) อธิบายวาผูบริโภคจะผานข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ 5 ข้ันตอน คือ 1) เกิดความ

ตองการ 2) การคนหาทางเลอืก 3) การประเมินทางเลือก 4) พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 5) พฤติกรรม

ภายหลังการใชบรกิารซึ่งเปนที่แนชัดวากระบวนการตัดสินใจซื้อเกิดข้ึนเปนเวลานานกวาทีจ่ะมีการซื้อ

เกิดข้ึนแตในความเปนจริงอาจไมเปนเชนน้ันเสมอไปโดยเฉพาะอยางย่ิงการซือ้ที่มีความสลบัซบัซอน

นอยอาจมกีารกระโดดขามข้ันตอนหรือดําเนินการสลับกันเชนการทีผู่หญิงคนหน่ึงซื้อยาสีฟนเปน

ประจําอาจเริม่จากความตองการยาสีฟนไปสูการตัดสินใจซือ้โดยตรงโดยขามข้ันตอนการหาขอมลู

ขาวสารการประเมินทางเลือกเปนหลักในการศึกษาข้ันตอนกระบวนการตัดสินใจซื้อเพราะสามารถ

ครอบคลมุนิสัยการพจิารณาซือ้สินคาทีเ่กิดข้ึนเมื่อผูบรโิภคเผชิญหนากบัการตัดสินใจซื้อใหมทีม่ีความ
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ซับซอนสูงผูบริโภคทีผ่านข้ันตอนในการซือ้ผลิตภัณฑทั้ง 5 ข้ันตอน เปนลําดับข้ันแตในความเปนจริง

อาจไมเปนเชนน้ัน โดยเฉพาะอยางย่ิงการซือ้ที่มีความสลบัซบัซอนของการตัดสินใจนอยผูบริโภคอาจ

ขามข้ันตอนบางข้ันตอนไปภายหลังการซือ้และใชสินคาและบริการไปแลวผูบริโภคจะมปีระสบการณ

เกี่ยวกับความพอใจหรือไมพอใจในสินคาและบริการน้ัน ๆ และจะเกบ็ไวเปนขอมลูในการตัดสินใจซื้อ

ครั้งตอไปดังน้ันนักการตลาดจงึควรทาความเขาใจในพฤติกรรมการซื้อสินคาและบรกิารในแตละข้ัน

เพื่อคนหาสิ่งที่มีอิทธิพลในแตละข้ันเพื่อสรางความพอใจใหแกผูบริโภคในทุกระดับของกระบวนการซื้อ 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบรโิภคเริ่มจากการตระหนักถึงความตองการซื้อจากน้ันกจ็ะ

ทําการคนควาหาขอมลูกอนการตัดสินใจเพือ่นําขอมลูที่ไดมาประเมินผลทางเลือกแลวจึงทําการ

ตัดสินใจซือ้หลังจากการซื้อกจ็ะทําการประเมินผลวาเกิดความพึงพอใจหรือไมในสินคาหรอืบริการซึ่ง

พฤติกรรมจะสงผลตอการตัดสินใจซื้อในครัง้ตอไปของผูบริโภค (Paul Donnelly, Harrowfield, 

Skelton & White, 2001) 

อดุลย จาตุรงคกุล (2543, หนา 43) อธิบายวามีปจจัย 4 ประการดวยกันทีม่ีอิทธิพลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบรโิภคซึ่งปจจัยดังกลาวไดแก 

1) ขอมูลขาวสาร (Information) เพราะในการตัดสินใจซื้อสินคาน้ันผูบรโิภคจําเปนจะตองมี

ขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคาราคาสินคาและคุณลักษณะตาง ๆ ของตัวสินคาเปนตนซึ่งแหลงขอมลูขาวสาร

ที่สําคัญแบงออกเปน 2 แหลง คือ แหลงที่โฆษณาเพื่อการคา และแหลงที่มาจากสังคมเชนเพื่อนคน

รูจักครอบครัวซึ่งไดมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลหรือบอกตอเปนตน 

2) สังคมและกลุมทางสงัคม (Social and Group Forces) ไดแก วัฒนธรรมวัฒนธรรมยอย

กลุมอางอิงครอบครัวชนช้ันทางสังคมปจจัยดังกลาวเปนปจจัยภายนอกที่มอีิทธิพลโดยตรงตอการ

ตัดสินใจซือ้ของผูบริโภค 

3) แรงผลักดันดานจิตวิทยา (Psychological Forces) ไดแก แรงจงูใจการรับรูการเรียนรู

บุคลิกภาพและทัศนคติของผูบริโภคซึ่งเปนปจจัยภายในที่จะผลกัดันใหเกิดความตองการซื้อหรอืการ

ตัดสินใจซือ้อุปนิสัยในการซื้อและความภักดีในตราสินคา เปนตน 

4) ปจจัยดานสถานการณ (Situational Factors) ไดแก เวลา และโอกาสจุดมุงหมาย

สถานที่รวมทั้งเงื่อนไขในการซื้อซึง่ปจจัยเหลาน้ีมผีลทําใหผูบริโภคมีการตัดสินใจที่แตกตางกันการ

ตัดสินใจเปนกระบวนการคิดในการเลือกปฏิบัติทางใดทางหน่ึงอยางสุขุมรอบคอบมีเหตุผลเพื่อใหได

ทางเลือกที่ดีที่สุดและตอบสนองตอความตองการ 

กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อเปนลําดับข้ันตอนในการตัดสนิใจซื้อของผูบริโภคประกอบดวย 

5 ข้ันตอน คือ การรับรู ความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ  

และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
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อดุลย จาตุรงคกุล (2545) กลาววา นักวิชาการหลายทานไดทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม

กับกระบวนการตัดสินใจและพบวา เปนการแกไขปญหาโดยการแกไขปญหาของผูบริโภคน้ันเปนการ

ช่ังนํ้าหนักและประเมินลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการเรยีกวาเปนการตัดสินใจโดยใชเหตุผลแต

บางครัง้การตัดสินใจกม็ักเกิดจากอารมณ 

ดังน้ันการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑหรือบริการจึงมักเปนไปในรปูการผสมระหวางเหตุผลและ

อารมณ 

อดุลย จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกลุ (2546) ที่กลาวถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อวาเปน

ลําดับการกระทําซึง่ตอเน่ืองกันไปจนสําเร็จณระดับหน่ึงกอนหนาที่ผูบรโิภคจะมีอาการแสดงออกไปใน

การซื้อโดยจะมีกระบวนการตัดสินใจเปนลาดับข้ันตอนดังน้ี 

1) การเล็งเห็นปญหาหรือตระหนักถึงความตองการ (Need Recognition) เปนการประเมิน

ความแตกตางระหวางสิ่งที่ปรารถนา (Desired State of Affairs) กับสภาพที่แทจรงิ (Actual State 

of Affairs) อยางมากพอจนทําใหเกิดการเราและทําใหกระบวนการตัดสนิใจเกิดข้ึน 

2) การเสาะแสวงหาขอมลู (Search for Information) เปนการเสาะแสวงหาขาวสารที่ตน

เก็บรักษาไวในหนวยความทรงจําหรือหาขาวสารทีเ่กี่ยวของกับการตัดสินใจจากสิ่งแวดลอมซึง่เปน

การเสาะแสวงหาขาวสารจากแหลงภายนอก 

3) การประเมินคาทางเลือกกอนซื้อ (Pre-Purchase Alternative Evaluation) เปนการ

ประเมินผลทางเลือกในแงของผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับและทําใหการเลือกทางเลอืกที่ตนชอบ 

ลดนอยลงและงายตอการตัดสินใจ 

4) การซื้อ (Purchase) เปนการไดมาซึ่งทางเลือกที่ชอบหรอืสิง่ทดแทนที่ยอมรับได 

5) การบริโภคหรืออุปโภค (Consumption) เปนการอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑหรือบรกิารที่

เลือกซื้อมา 

6) การประเมินทางเลือกหลงัการซื้อ (Post-Purchase Alternative Evaluation) เปนการ

ประเมินการอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑหรือบริการวามีความพงึพอใจแคไหน 

ทฤษฎีการตัดสินใจของผูบริโภค (Decision Making Theory) เปนกระบวนการตัดสินใจของ

ผูซื้อเปนการนําหลักเกณฑหรือเครื่องมือตาง ๆ เขามาชวยในการการตัดสินใจเพื่อทําใหผูตัดสินใจมี

โอกาสผิดพลาดนอยลงหรือการตัดสินใจไดถูกตองมากข้ึนการตัดสินใจที่จะมีข้ึนภายใตสถานการณ

ตาง ๆ ที่สามารถทําการประเมินไดและใชกฎเกณฑหรือเครือ่งมอืดังกลาวพจิารณาทางเลือกที่ดีที่สุด

ในการตัดสินใจอยางไรก็ตามการทําการตัดสินใจไดนําเอาความนาจะเปนเชิงจิตและแบบเงื่อนไขเขา

มาเกี่ยวของเสมอทั้งน้ีเพราะบุคคลตางมเีหตุผลในการดําเนินธุรกิจของตนยอมตองการเลือกผลลัพธ

หรือผลตอบแทนที่ดีทีสุ่ดแตถามีทางเลือกเพียงทางเดียวปญหาการตัดสินใจก็ไมเกิดข้ึนเพราะถึง

อยางไรก็ตองเลือกตามวิถีทางเดียวที่มอียูน้ันซึ่งจะไมมกีารเปรียบเทียบวาผลลัพธหรือผลตอบแทนที่ดี
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ที่สุดหรือไมแตถามีวิธีใหผลตอบแทนมากกวาหน่ึงทางแลวกจ็ะตองมีการตัดสินใจเลอืกทางหรือวิธีที่จะ

ทําใหไดผลตอบแทนมากทีสุ่ดซึง่การตัดสินใจเลอืกดังกลาวน้ีเปนเรื่องที่ยุงยากและสลบัซบัซอนย่ิงข้ึน

ดังน้ันจึงไดพยายามหาสิง่ทีจ่ะชวยในการตัดสินใจเพือ่ใหไดรบัผลตอบแทนสงูสุด โดยทฤษฎีการ

ตัดสินใจของผูบริโภคไดกลาวถึงตัวแบบการตัดสินใจของผูบริโภค (Model of Consumer Decision 

Making) ตัวแบบน้ีจะรวมความคิดเกี่ยวกบัการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคและพฤติกรรมของผูบริโภคซึง่

มีสวนสําคัญ 3 สวน คือ 

1) การนําเขาขอมลู (Input) เปนอทิธิพลจากภายนอกทีม่ีผลตอคานิยมทัศนคติและพฤติกรรม

ของผูบริโภคซึง่มาจากกิจกรรมสวนประสมทางการตลาดที่พยายามสือ่สารไปยังผูบรโิภคที่มีศักยภาพ

ซึ่งแยกเปน 

1.1) การนําเขาทางการตลาด (Marketing Inputs) คือกิจกรรมทางการตลาดที่

พยายามเขาถึงการกําหนดและจงูใจผูบริโภคใหซือ้หรือใชผลติภัณฑโดยใชกลยุทธตาง ๆ เชน  

ใชหีบหอขนาดการรบัประกันและนโยบายดานราคา เปนตน 

1.2) การนําเขาของวัฒนธรรมทางสังคม (Socioculture Inputs) เปนการนําเขาที ่

ไมเกี่ยวของกบัการคาเชนความคิดเห็นของเพื่อนบรรณาธิการหนังสือพมิพวัฒนธรรมช้ันทางสงัคมซึง่

เปนอิทธิพลภายในของบุคคลที่มผีลตอการประเมินผลและการยอมรับหรือปฏิเสธผลิตภัณฑ 

2) กระบวนการ (Process) เพื่อใหเขาใจถึงกระบวนการน้ีเราจะพิจารณาถึงอิทธิพลของ

ปจจัยทางจิตวิทยาซึ่งจะเปนอทิธิพลภายใน (แรงจูงใจการรบัรูการเรียนรูหรอืทัศนคติ) ที่มผีลตอ

กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภครวมถึงปจจัยอีก 2 ประการ คือ 

2.1) การรบัรูถึงความเสี่ยง (Perceived Risk) คือ ความไมแนนอนที่ผูบริโภคเผชิญ 

เขาไมสามารถคาดเดาผลลัพธทีเ่กิดจากการตัดสินใจซื้อดังน้ันผูบริโภคมักซือ้สินคาหรือบริการในที ่

เดิม ๆ เพื่อหลกีเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนถาผูบริโภคไมมีขอมลูผลิตภัณฑเขาจะเช่ือถือใน

ช่ือเสียงของรานคาน้ัน ๆ ถาเกิดความสงสัยผูบริโภคจะซื้อของแพงไวกอนเพื่อลดความเสี่ยงเพราะ 

เขาคิดวาของแพงตองเปนของดี 

2.2) กลุมที่ยอมรับได (Evoked Set) หมายถึง ตราสินคาทีผู่บริโภคเลอืกซื้อซึ่ง 

ประกอบดวยสินคาจํานวนนอยที่ผูบรโิภคคุนเคยจําไดและยอมรบัการตัดสินใจของผูบริโภค

ประกอบดวย 3 สวน คือ 

2.2.1) ข้ันความรูความตองการ (Need Recognition) ข้ันรับรูความ

ตองการจะเกิดข้ึนเมือ่ผูบริโภคเผชิญกบัปญหาเชนการซือ้ของจากเครื่องขายอัตโนมัติกบัปญหา

ซับซอนคือปญหาทีม่ีการพฒันาใหซับซอนข้ึนเชนเมื่อใชรถไปนาน ๆ ก็มีความคิดที่จะเปลี่ยนรถใหม

เพื่อหลีกเลี่ยงคาซอมรถเกา เปนตน 
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2.2.2) การคนหาขอมลูกอนการตัดสินใจซือ้ (Pre-purchase Search) 

ข้ันตอนน้ีจะเริ่มตนเมื่อผูบริโภครูวาจะไดรบัความพอใจจากการซื้อหรอืบริโภคผลิตภัณฑผูบริโภค

จะตองการขอมลูเพื่อใชเปนพื้นฐานในการเลอืก (ถามีประสบการณมากอนก็ใชไดเลยแตถาไมมกี็ตอง

คนหา) 

2.2.3) การประเมินทางเลอืก (Evaluation of Alternative) เปนข้ันตอน

ในกระบวนการตัดสินใจซื้อซึ่งผูบริโภคประเมินผลประโยชนที่จะไดรบัจากแตละทางเลือกของ

ผลิตภัณฑทีก่ําลังพิจารณาจะใช 2 รูปแบบ คือ ใชรายช่ือตราที่เลอืกไวแลว (Evoke Set) และเลือก

เอาจากทั้งหมดทีม่ีในตลาด 

กฎการตัดสินใจ (Affect Referral Decision Rules) หมายถึง กฎการตัดสินใจที่

งายที่สุดซึ่งผูบริโภคเลอืกผลิตภัณฑใหคะแนนตราสินคาจากประสบการณทีผ่านมามากกวาคุณสมบัติ

ดานอื่น ๆ การแบงสวนตลาดผูบริโภคโดยอาศัยกฎการเลือกซื้อม ี4 แบบ คือ 

(1) การปฏิบัติดวยความซื่อสัตย (Practical Loyalists) ซื้อตราที่ซื้อเปนตราประจํา 

(2) ผูซื้อที่นิยมราคาตํ่าสุด (Bottom Lineprice Shoppers) ซือ้ราคาตํ่าสุดโดยไม

สนใจสินคา 

(3) ผูซื้อที่เปลี่ยนการซื้อตามโอกาสหรือผูฉวยโอกาส (Opportunistic Switchers) 

ใชคูปองแลกซื้อหรอืซือ้ทีล่ดราคา 

(4) นักลาอยางแทจริง (Deal Hunters) ซื้อที่มเีงือ่นไขที่ดีที่สุดไมมีความภักดีใน 

ตราสินคา 

3) การแสดงผลหรือพฤติกรรมที่แสดงออก (Output) คือพฤติกรรมการซื้อและ 

การประเมินหลังการซือ้วัตถุประสงคทัง้สองกจิกรรมน้ีเพื่อทีจ่ะเพิม่ความพอใจของผูบรโิภคในการ

ตัดสินใจซือ้ของพวกเขาโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1) พฤติกรรมการซื้อ (Purchase Behavior) ผูบริโภคมปีระเภทการซือ้อยู 2 

ประเภท คือ ทดลองซื้อ (Trial Purchase) และซื้อซ้ํา (Repeat Purchase) ถาผูบริโภคซื้อสินคาชนิด

หน่ึงหรือตราหน่ึงเปนครั้งแรกและซื้อในปริมาณนอยกวาปกติการซื้อน้ีจะถูกพจิารณาวาเปนการ

ทดลองซื้อน่ันคือการทดลองคือรูปแบบพฤติกรรมการซื้อที่ผูบริโภคพยายามทีจ่ะประเมินสินคาโดย

ผานการใชโดยตรงถาตราใหมเปนสินคาประเภทเดียวกบัสินคาที่มีอยูแลวถูกคนพบจากการทดลอง 

ใชวาทําใหเกิดความพึงพอใจมากกวาตราสินคาอื่นหรือตราเดิมที่ใชอยูผูบริโภคก็จะทําการซื้อซ้ํา

พฤติกรรมการซื้อซ้ําน้ีใกลเคียงกบัแนวความคิดความภักดีในตราสินคามาก (Brand Loyalty) ซึ่งทุก

บริษัทพยายามจะใหมีข้ึนกบัตราสินคาของตนเองการซื้อซ้ําน้ันเปนการบงช้ีวาผูบรโิภคพอใจในสินคา 

3.2) การประเมินหลังการซือ้ (Post Purchase Evaluation) เมื่อผูบริโภคใช

ผลิตภัณฑโดยเฉพาะอยางย่ิงในระหวางการทดลองใชพวกเขาก็จะทําการประเมินในดานของสิ่งที ่
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พวกเขาคาดหวังซึ่งผลจากการประเมินน้ันเปนไปไดทีจ่ะออกมาใน 3 รปูแบบ ดังน้ี 

3.2.1) สินคาน้ันตรงกบัความคาดหวังซึง่จะนําไปสูความรูสึกที่เปนธรรมชาติ 

3.2.2) สินคาน้ันดีเกินความคาดหมายซึ่งทําใหเกิดความรูสกึที่เปนบวก 

3.2.3) สินคาน้ันไมดีเกินความคาดหมายซึ่งทําใหเกิดความรูสึกทีเ่ปนลบ 

สําหรับผลที่ออกมาในแตละขอของ 3 ขอน้ี แสดงถึงความคาดหวังและความพอใจของ

ผูบริโภคเกี่ยวของกบัการทีผู่บริโภคมีแนวโนมทีจ่ะตัดสินประสบการณของเขาเทียบกับความคาดหวัง

เมื่อพวกเขาทําการประเมินหลังการซื้อ 

แนวคิดในการตัดสินใจเปนกระบวนการตัดสินใจเปนเทคนิคที่จะลดจานวนทางเลือกดวย

การศึกษาสภาพแวดลอมขาวสารทีเ่กี่ยวของนามาวิเคราะหแนวทางที่สามารถปฏิบัติไดหรือเกิดผลเสีย

นอยที่สุดแลวตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติน้ัน โดยเกิดจากอิทธิพลจากภายนอกเชนคานิยมทัศนคติ

และพฤติกรรมของผูบรโิภคอิทธิพลภายในเชนแรงจูงใจการรับรูการเรียนรูทีม่ีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจของผูบริโภคโดยไตรตรองอยางรอบคอบเพื่อใหไดทางเลอืกที่ดีที่สุดและตอบสนองความ

ตองการของตนเองไดมากทีสุ่ด ดังน้ัน การตัดสินใจตองมีทางเลอืกการตัดสินใจตองมจีุดมุงหมายหรือ

วัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึงการตัดสินใจเปนกระบวนการใชความคิดอยางมีเหตุผลจากการศึกษา

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจทําใหทราบถึงกระบวนการตัดสินใจของบุคคลและ

ปจจัยตางๆที่สามารถสงตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของโรงแรมกรณีศึกษา 

เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN ซึ่งสามารถนาไปใชเปนทฤษฎีพื้นฐานในการจัดเตรียมแบบสอบถาม

ในการเกบ็รวบรวมขอมลูในการศึกษาตอไปได 

 

2.4 แนวคิดดานปจจัยสวนประสมการตลาด 

ความหมาย 

กลยุทธการบริหารการตลาดที่ไดรบัความนิยมมาหลายทศวรรษเปนแนวคิดหลกัที่ใชในการ

พิจารณาองคประกอบที่สําคัญในการตอบสนองตอตลาดไดอยางเหมาะสมโดยเริ่มตนที่ธุรกจิตองมีสิง่

ที่จะนําเสนอตอลูกคาหรือผลิตภัณฑทําการต้ังราคาทีเ่หมาะสมหาวิธีการนําสงถึงลกูคาไดอยางมี

ประสิทธิภาพดวยการบรหิารชองทางการจัดจําหนายและหาวิธีการสื่อสารเพื่อทีจ่ะแจงขาว สารและ

กระตุนใหเกิดการซื้อดวยการทําการสงเสรมิการตลาดซึง่กลยุทธเหลาน้ีถือวาเปนเครื่องมือทาง

การตลาดสําคัญทีเ่ปนที่รูจักกันดีซึ่งรวมเรียกวาสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรอื 7P ของ 

Kotler (n.d. อางใน ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549, หนา 52-56) ไดแก 

1) ผลิตภัณฑ (Product) ในการกําหนดกลยุทธการบริหารการตลาดไมวาจะเปนในธุรกิจที่

ผลิตสินคาหรือบริการก็ตามตางตองพจิารณาถึงลูกคากลาวคือในการวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑตอง

พิจารณาถึงความจําเปนและความตองการของลูกคา (Customer’s Needs or Wants) ที่มีตอ
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ผลิตภัณฑน้ัน ๆ เปนหลักเพื่อธุรกจิสามารถนําเสนอผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการของลกูคาไดมาก

ที่สุดดังน้ันกลยุทธดานผลิตภัณฑสําหรับธุรกจิบริการจงึมีความแตกตางกันไปดวย 

2) ราคา (Price) สําหรบัการวางแผนดานราคานอกเหนือจากตนทุนในการผลิตการใหบรกิาร

และการบรหิารแลวก็ตองพิจารณาถึงตนทุน (Cost) ของลูกคาเปนหลักดวยธุรกจิตองพยายามลด

ตนทุนและภาระที่ลกูคาตองรบัผิดชอบต้ังแตคาใชจายสําหรบัผลิตภัณฑบรกิารรวมถึงคาใชจายอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของดวยทัง้ดานเวลาจิตใจความพยายามทางรางกายและความรูสึกทางลบตาง ๆ ที่ลกูคาอาจ

ไดรับดวย 

3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การจัดจําหนายก็ตองพจิารณาถึงความสะดวกสบาย 

(Convenience) ในการรับบริการการสงมอบสูลูกคาสถานที่และเวลาในการสงมอบกลาวคือลกูคา

ควรจะเขาถึงไดงายที่สุดเทาทีจ่ะเปนไปไดในเวลาและสถานที่ที่ลกูคาเกิดความสะดวกที่สุด 

4) การสงเสรมิการตลาด (Promotion) การสงเสรมิการตลาดจะชวยกระตุนใหลูกคาทํา 

ตามในสิ่งทีเ่ราคาดหวังโดยอาศัยเครื่องมือที่แตกตางกันในการสงเสริมพฤติกรรมของลูกคา ไดแก  

การโฆษณาการประชาสมัพันธการสงเสริมการขายการขายโดยใชพนักงานขายและการตลาดทางตรง

ที่มีคุณสมบัติขอดีขอเสียและขอจํากัดที่แตกตางกันดังน้ันจึงตองพิจารณาใหเหมาะสมกับความตอง 

การใชงานรวมถึงความแตกตางของผูบริโภคที่ไมเพียงแตมีความตองการในการบริโภคผลิตภัณฑทีม่ี

ความแตกตางกันแลว 

ดังน้ันสิ่งที่สําคัญในการวางแผนการสงเสริมการตลาดธุรกิจจงึตองพจิารณาถึงพฤติกรรมและ

ความตองการของลูกคาเพื่อทีจ่ะเลือกวิธีติดตอสื่อสาร (Communication) ที่สามารถเขาถึงและจูงใจ

ลูกคาไดเหมาะสม แตเน่ืองจากลักษณะของการบริการมีความแตกตางจากสินคาการที่คํานึง ถึงเพียง 

4Ps ดังกลาวขางตนยังไมเพียงพอการทีจ่ะทําใหธุรกจิบริการประสบความสําเรจ็ยังมปีจจัยทีส่ําคัญที่

นักการตลาดตองคํานึงถึงคือ 

5) พนักงาน (People) การใหบริการทีจ่ะตองเปนการใหบรกิารดวยบุคคลกรทัง้หมดในองคกร

โดยจะตองอาศัยความรวมมอืและการประสานการดําเนินงานที่ดีระหวางกันโดยเริ่มต้ังแตผูบรหิาร

รวมถึงพนักงานทุกระดับในองคกรเพราะผูบรหิารคือผูกําหนดนโยบายและกระบวนการในการใหบริการ

สวนพนักงานบริการหรือพนักงานที่ชวยสนับสนุนการใหบรกิารก็ตองรวมมอืกันใหบรกิารที่ดีที่สุดเพราะ

พนักงานทุกคนมีผลตอภาพลกัษณโดยรวมของกิจการดังน้ันผูบริหารตองบรหิารพนักงานในองคกรให

เกิดประสทิธิภาพในการบริการดังน้ี 

5.1) การกําหนดหนาที่และความรบัผิดชอบอยางชัดเจนโดยผูบริหารจะตองแบงและ

กําหนดหนาที่ระหวางพนักงานใหบริการและพนักงานที่ชวยสนับสนุนการทํางานในองคกรอยางชัดเจน

เชนพนักงานฝายใดตองติดตอลกูคาในกรณีทีลู่กคาขาดการตอเน่ืองในการเขามารับบรกิารหรือพนักงาน

ฝายใดตองมหีนาที่ในการับฟงความคิดเห็นและปญหาในการเขามารับบริการจากลูกคา เปนตน 
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5.2) การสรางกระบวนการทํางานทีส่ั้นกระชับและมีประสิทธิภาพผูบรหิารตอง

กําหนดกระบวนการทํางานที่เหมาะสมชัดเจนเพราะจะทําใหพนักงานไมเกิดความสบัสนในการ

ปฏิบัติงานซึง่จะสงผลใหการรบับริการมีคุณภาพและผูบริหารตองศึกษาความตองการและสถานการณ

ที่เปลี่ยนไปเพื่อนํามาปรบัปรุงกระบวนการบริการใหเกิดประสิทธิภาพสงูสุด 

5.3) การติดตอสื่อสารทีชั่ดเจนผูบรหิารตองใหความสําคัญสาํหรับการติดตอสื่อสาร

ในองคกรใหชัดเจนเพื่อใหพนักงานทุกระดับไดรบัทราบขอมลูและขาวสารขององคกรโดยเทาเทียมกัน

เพื่อใหเกิดความเขาใจในทิศทางเดียวกันเชนการใหความสําคัญกับการจัดประชุมในองคกรอยาง

สม่ําเสมอเพื่อการแลกเปลี่ยนขาวสารขอมลูซึง่กันและกันและเพื่อรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ เกิดข้ึนได

ทันทวงที เปนตน 

6) กระบวนการใหบริการ (Process) การสงมอบใหบริการทีม่ีคุณภาพตองอาศัยพนักงานทีม่ี

ประสิทธิภาพหรืออปุกรณที่ทันสมัยเพราะการบริการประกอบดวยหลายข้ันตอนเริม่ต้ังแตการตอนรบั

การทักทายการสอบถามขอมลูเบื้องตนการใหบรกิารตามความตองการที่มีคุณภาพการชําระเงินการ

กลาวขอบคุณซึ่งในแตละข้ันตอนตองประสานและเช่ือมโยงกันเปนอยางดีเพราะหากมีข้ันตอนใด

บกพรองอาจจะทําใหลูกคาเกิดความไมประทับใจในการเขามารับบรกิารได 

7) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) สิ่งแวดลอมทางกายภาพเปนปจจัยสําคัญ

ในการเลือกเขามารบับริการของลกูคาผูประกอบการตองสรางสิ่งแวดลอมกายภาพใหเหมาะสมกบั

ลักษณะของการบริการและคงไวซึง่เอกลกัษณที่โดดเดนเพราะลูกคาจะปรับทบัใจในสิ่งทีเ่ห็นเมื่อเขา

มารับบรกิารในครัง้แรกและมกัจะตัดสินวาถาสิ่งแวดลอมทางกายภาพสวยงามและประณีตเพียงใด

การบริการก็นาจะมีคุณภาพตามสิ่งที่เห็นตามไปดวยซึง่สิง่แวดลอมทางกายภาพไดแกสถานบริการ

เครื่องมือและอุปกรณเชนการตกแตงสถานที่พื้นที่ตอนรบัหองสําหรบัใหบริการปายสถานที่บริการ

หองนํ้าสวนหยอมลานจอดรถเปนตน 

จากการศึกษาแนวคิดทางการตลาดของ Schultz (n.d. อางใน ชลิต ลิมปนะเวช, ม.ป.ป.) 

พบวา ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญดานการตลาดและการสื่อสารไดศึกษาคนควาพบวาในยุคปจจุบันการตลาด

จะมุงความสําคัญไปที่ผูบริโภคเปนหลักโดยจะใช Model 4 C’s ในทางการตลาดเพราะในปจจุบัน

การคํานึงถึงผูบริโภคทําใหนักการตลาดตองคิดคนวิธีการสือ่สารกบัผูบรโิภคอยางมีประสิทธิภาพโดย

จะตองศึกษาวาทําอยางไรจงึจะทําใหสินคาและบริการน้ันเขาไปเปนสวนหน่ึงของชีวิตผูบริโภคซึ่ง

นักการตลาดจะตองรูจักผูบริโภคและรูถึงวิธีใชชีวิตของผูบริโภคเปนอยางดีสวนประสมทางการตลาด

ในมุมมองของลูกคาจะประกอบไปดวยรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1) คุณคาที่ลูกคาจะไดรบั (Customer Value) คือ สินคาและบริการที่ขายไดในปจจบุันคือ

สินคาและบริการทีผู่บริโภคจะมีความตองการโดยลกูคาจะพจิารณาถึงคุณคาและคุณประโยชนตาง ๆ 

ที่จะไดรบัเมื่อเทียบกบัเงินทีจ่ายเพื่อบรกิาร 
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2) ตนทุน (Cost to Customer) คือ ตนทุนหรือเงินทีลู่กคาจะจายตองคุมคากับการ 

บริการทีจ่ะไดรบัดังน้ันการต้ังราคาคาบริการจะตองสัมพันธกับคุณภาพของการบรกิารอกีทั้ง

ผูประกอบการตองหาวิธีการลดตนทุนในกระบวนการผลิตใหถูกลงเพือ่พัฒนาคุณภาพของสินคา 

และบริการใหคงอยูหรอืดีข้ึน 

3) ความสะดวก (Convenience) คือ การอํานวยความสะดวกใหผูบริโภคในการซื้อสินคา

และบริการโดยจะตองเนนเพิ่มและพฒันาสถานทีจ่ัดจําหนายใหมีมาตรฐานและสรางสะดวกใหแก

ลูกคาเพื่อเพิม่ความประทับใจใหแกลูกคาอยางทั่วถึงเชนการเพิ่มสาขาหรอืการใหบริการถึงบานของ

ลูกคาเปนตน 

4) การติดตอสื่อสาร (Communications) คือ การสือ่สารทีม่ีประสิทธิภาพระหวาง 

องคกรกบัผูบริโภคเพราะลูกคามีทั้งความตองการไดรับขาวสารทีเ่ปนประโยชนจากองคกรและใน

ขณะเดียวกันลูกคาตองการติดตอกบัองคกรเพื่อใหขอมูลความคิดเห็นรวมถึงปญหาตาง ๆ ในการเขา

มารับบรกิารดังน้ันองคกรควรหาวิธีการหรือสื่อที่มีประสิทธิภาพที่สามารถสื่อสารระหวางกันและกันได

เปนอยางดีเพื่อการพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพของการบริการใหดีย่ิงข้ึนตัวอยางของการสื่อสารที่

องคกรสามารถนํามาประยุกตใชในการบริการมีดังน้ี 

4.1) การใหพนักงานเปนสวนหน่ึงของการสื่อสาร (Personal Selling) ถาองคกรไม

มีการฝกอบรมพนักงานใหดีก็จะสงผลใหภาพลักษณขององคกรเสียหายไดในขณะเดียวกันถาพนักงาน

มีประสิทธิภาพกจ็ะชวยใหลกูคาสนใจเขามารบับริการมากข้ึน 

4.2) การโฆษณา (Advertising) โดยผานสือ่ตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพมิพ

นิตยสาร เปนตน 

4.3) การประชาสัมพันธ (Public Relation) ถือเปนสิง่สําคัญในการสื่อสารทาง 

การตลาดเชนถาองคกรมีการประชาสัมพันธที่ไมดีก็จะทําใหองคกรถูกมองเปนภาพลบไดแตในขณะ 

เดียวกันถาองคกรสามารถใชกระบวนการสื่อสารที่ดีกจ็ะสงผลดีตอการทําการตลาดขององคกรเชนกัน 

4.4) การสื่อสารการตลาดที่ใชการตลาดแบบตรง (Direct Marketing and Direct 

Response) เชน การสงจดหมายเชิญชวนใหเขามาเปนสมาชิกหรือใหเขามาใชบริการในองคกร 

4.5) การสื่อสารโดยการสรางสถานการณ (Event Marketing) คือ การสราง 

เหตุการณตาง ๆ ข้ึน และนําเอาเหตุการณน้ันมาทํากจิกรรมทางการตลาด 

4.6) การจัดแสดงสิคาและบริการ (Exhibitions) คือ การจัดแสดงสินคาในงานที ่

เกี่ยวของกบัการดําเนินงานขององคกรซึ่งจะทําใหมีอาจสงเสริมการขาย 

4.7) การโฆษณาบนอินเทอรเน็ต (Internet Advertising) เปนสื่อใหมทีส่ังคม

ปจจุบันใหความสนใจมากซึง่ธุรกจิตาง ๆ ไดใชการโฆษณาประชาสัมพนัธและการสื่อสารบน

อินเทอรเน็ตอยางแพรหลาย 
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ในปจจบุันเทคโนโลยีการติดตอสื่อสารมีความกาวหนามากข้ึนเชนระบบอินเทอรเน็ต

มัลติมเีดีย (Internet Multimedia) และบนโทรคมนาคมทําใหองคกรสามารถสือ่สารโดยตรงกับ

ลูกคาไดงายข้ึนดวยตนทุนที่ตํ่าลงอีกทัง้ยังทําใหงายในการหาขอมูลและสอบถามความตองการของ

ลูกคาจงึทําใหเกิดระบบการตลาดแบบตัวตอตัว (One–to–One Marketing) โดยองคกรจะใชการ

สรางความสัมพันธกบัลกูคาจะทําใหองคกรสามารถประหยัดคาใชจายในเรื่องการโฆษณา

ประชาสมัพันธและทําใหลูกคาเกิดความซือ่สัตยกบัองคกรดวย 

5) การดูแลเอาใจใส (Caring) ลูกคาที่เขามารับบริการทุกคนตองการความเอาใจใสดูแลจาก 

ผูใหบริการเขามาในสถานบรกิารจนกระทัง่กลบัออกไปจากสถานบรกิารโดยคาดหวังการไดรับการเอา

ใจใสและการดูแลที่อบอุนจากพนักงานทุก ๆ คนในองคกร 

6) ความสําเรจ็ในการตอบสนองความตองการ (Completion) ลูกคาทุกคนมีความตองการที่

จะไดรับการตอบสนองความตองการที่ตรงตอความตองการของตนผูประกอบการตองหาวิธีการทีจ่ะ

สรางกระบวนการใหบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของลกูคาไดอยางครบถวน 

7) ความสบาย (Comfort) ลูกคาตองการความสะดวกสบายจากสิง่แวดลอมของการบริการ

เพื่อเสรมิสรางความสบายใจและสบายตา เชน การไดเห็นความสวยงามจากการตกแตงสถานบริการ

ไดแก เคานเตอรบริการ หองนํ้า ปายประชาสัมพันธ หรือการไดรับความผอนคลายจากการไดฟงเพลง

และการไดกลิ่นดอกไมที่หอมสดช่ืน เปนตน 

 

2.5 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับระบบหางานออนไลน 

ในปจจบุันอัตราการขยายตัวของเครือขายอินเทอรเน็ตและผูใชบริการอินเทอรเน็ตเปนไป

อยางรวดเร็ว ทําใหพฤติกรรมการของคนในสังคมเปลี่ยนไป ซึง่รวมไปถึงพฤติกรรมการใชสื่อที่

เปลี่ยนแปลงไปดวยความนิยมสือ่ออนไลนมีแนวโนมเพิม่มากข้ึน ขณะเดียวกันเทคโนโลยีตาง ๆ ก็ถูก

พัฒนาไปอยางรวดเร็วเชนกัน จึงสงผลกระทบตอวิธีการสรรหาบุคลากร ซึง่ตองปรบัเปลี่ยนใหสอดรับ

กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปโดยปจจุบันมกีารสรรหาคัดเลือกบุคลากรผานระบบอินเทอรเน็ตหรือ

ออนไลนเพิม่มากข้ึนเปนจํานวนมาก (Parry & Wilson, 2009) ในการดําเนินธุรกจิยุคปจจุบนั 

องคการตาง ๆ ใหความสําคัญและดําเนินการสรรหาบุคลากรผานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต หรือที่

เรียกวา “E-recruitment” หรือ “Online Recruitment” โดย Rudman (2010) ใหคํานิยามวา  

E-recruitment หมายถึง การสรรหาผูทีส่นใจและทําการสมัครงานกบัองคการผานระบบอินเทอรเน็ต 

(Internet: External) หรือระบบอินทราเน็ต (Intranet: Internal) ซึ่งถือเปนเครื่องมือในการสรรหา

บุคลากรรปูแบบใหมที่มีบทบาทสําคัญและประสบความสําเร็จในปจจบุัน 
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2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ภานุวัฒน กลับศรีออน (2558) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอความพึงพอใจ

ในการเลือกใชระบบจัดหางานสําเรจ็รปู E-Recruitment ผาน Job Website” การศึกษาวิจยัครัง้น้ี

ผูวิจัยไดทําการศึกษาผลงานวิจัยทีม่ีสวนเกี่ยวของกบัปจจัยที่สงเสริมความสําเร็จในการสรรหา

บุคลากรผานระบบออนไลน โดยนํามาใชอางอิงเพื่อเปนแนวทางในการศึกษา ซึง่จะขอนําเสนอ

ดังตอไปน้ี 

1) ความหลากหลายของขอมูล (Variety of Information) วัตถุประสงคหลกัของการสรรหา

บุคลากรขององคการคือการถายทอดขอมูลเกี่ยวกับองคการไปยังผูที่กําลงัมองหางาน (Job Seekers) 

(Walker, Saveliev & Smith, 2009) ดังน้ัน การที่ผูสมัครงานจะตัดสินใจสมัครงานกบัองคการข้ึนอยู

กับความหลากหลายของขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับ (Cober, Brown, Levy, Cober & Keeping, 2003) 

ทั้งน้ีผูสมัครงานไมไดตองการเฉพาะขอมลูเกี่ยวกบัธุรกจิขององคการตําแหนงงาน หรือหนาที่ความ

รับผิดชอบและคุณสมบัติของผูสมัคร แตผูสมัครยังตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับคาตอบแทนและ

สวัสดิการวัฒนธรรมองคการรวมถึงโอกาสความกาวหนาในองคการ เพือ่ตัดสินใจวาองคการน้ัน ๆ 

นาสนใจทีจ่ะรวมงานดวยหรือไม รวมถึงองคการเหมาะสมกบัทัศนคติรูปแบบการทํางาน และวิถีชีวิต

ของผูสมัครหรอืไมองคการที่ใชระบบการสรรหาออนไลนสามารถสื่อสารขอมูลและคุณลกัษณะของ

ตําแหนงงานที่วางอยูไดอยางงายดายไมวาจะเปนเรือ่งอัตราคาจางสวัสดิการและผลประโยชนรวมถึง

ขอดีอื่น ๆ ในการรวมงานกับองคการ (Gueuta & Stone, 2005) ซึ่งชวยเพิ่มความดึงดูดแกผูสมัคร

งานที่จะตัดสินใจสมัครงานกบัองคการ นอกจากน้ีแลวองคการยังสามารถเนนดานวัฒนธรรมองคการ

เพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมถึงลักษณะของการทํางานขององคการ และลกัษณะของพนักงานในองคการ  

เพื่อเปนขอมลูเพิม่เติมสําหรบัผูสมัครงานไดอีกดวย ฉะน้ันความหลากหลายของขอมลูนอกจากจะ 

ชวยถายทอดขอมูลไดอยางครบถวนแลวยังชวยใหขอมูลมีความนาดึงดูดและนาสนใจอีกดวย 

(Chapman, Blain, Smail & Ivison, 2005) 

2) รูปแบบของสื่อ (Style of Media) ปจจุบันมกีารพฒันารปูแบบของสือ่ตาง ๆ ที่นาสนใจ

และมสีีสัน (Vivid) เพิ่มมากข้ึน หรือทีเ่รียกกันวา มัลติมเีดีย (Multimedia) เพื่อใชในการสรรหาผาน

ระบบอินเทอรเน็ตในการน้ีสื่อมัลติมีเดียชวยใหผูสมัครงานสนใจและถูกดึงดูดใหเย่ียมชมสื่อในระบบ

ออนไลนโดยองคการตองคํานึงถึงรูปแบบของสื่อทีจ่ะใชในการสรรหาวานาสนใจและสอดคลองกับ

ภาพลักษณหรอืไม เชน การออกแบบเว็บไซตขององคการใหมีสสีัน ทันสมัยมรีูปภาพหรือใชกราฟก 

ที่นาสนใจ โดยอาจใชแอนิเมชันหรือภาพเคลื่อนไหวรวมในการนําเสนอขอมลูหรือใชสื่อที่สามารถ

โตตอบ (Interactive Media) เพื่อดึงดูดผูสมัคร อกีทั้งเพื่อชวยใหผูสมัครสามารถสอบถามขอมูล  

ตาง ๆ จากสื่อไดโดยตรง Pastore (2000) พบวา ผูสมัครงานมากกวารอยละ 20 ตัดสินใจไมสมัคร
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งานที่องคการประกาศผานสื่อออนไลนดวยเหตุผลงาย ๆ ที่วาสื่อออนไลนน้ันมีการออกแบบที่ไมดีและ

ไมนาสนใจ 

3) ความสะดวกและความงายในการใชงาน (Navigational Usability) ผูสมัครงานคาดหวัง

การใชงานทีส่ะดวกและงายในการสืบคนขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสมัครงาน 

Williamson, Lepak และ King (2003) พบวา ผูสมัครมีแนวโนมที่จะสมัครงานกบัองคการทีม่ ี

ระบบสรรหาออนไลนทีส่ะดวกในการใชงานมากกวาองคการทีม่รีะบบที่ใชงานยุงยาก ดังน้ันองคการ

ควรออกแบบสื่อใหโดดเดนและอยูในตําแหนงทีส่ามารถมองหาไดงาย เพื่อชวยใหผูสมัครสามารถ

คนหาขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางสะดวก และไมเกิดความสับสนระหวางการสืบคนขอมลู อีกทัง้

ยังเปนการสงเสริมภาพลกัษณองคการอีกดวย ดังน้ันองคการควรออกแบบสื่อใหเขาใจงายและใชงาน

ไดสะดวกใชกราฟกทีส่ื่อความหมาย หลีกเลี่ยงการออกแบบสื่อที่ยุงยากซบัซอนและดูไมสบายตา

เพราะจะสงผลใหผูสมัครเบื่อหนายหงุดหงิด และเลกิสนใจในการคนหาขอมลู นอกจากน้ีแลว Brown 

(2004) ยังพบวา การออกแบบสื่อการสรรหาออนไลนที่ใชงานยากหรือไมสะดวกทํา ใหผูสมัครไม

สามารถสืบคนหรือหาขอมลูไดสําเรจ็ ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอการสรรหาบุคลากรขององคการ  

อีกทั้งอาจมผีลตอเชิงลบภาพลักษณองคการอีกดวย 

4) ความถูกตองสมบูรณของขอมูล (Information Integrity) ในการสรรหาบุคลากรน้ัน 

องคการตองทําการสือ่สารขอมลูที่ถูกตองและสมบูรณเพื่อใหผูสมัครสามารถตัดสินใจไดตามพื้นฐาน

ของขอมูลที่ไดรับ Selden และ Orenstein (2011) พบวา ขอมูลหรือเน้ือหาที่มีคุณภาพในการสรร

หาออนไลนมีความสัมพันธกบัอัตราการลาออกของพนักงานใหมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดังน้ัน  

การสือ่สารขอมลูทีไ่มสมบรูณและครบถวนน้ัน อาจนําไปสูการไดผูสมัครงานที่ไมเหมาะสมกบัองคการ 

หรือพลาดโอกาสการไดบุคลากรที่มีความสามารถและเหมาะสมกบัองคการ หรือพนักงานใหม

ตัดสินใจลาออกหลงัเริ่มงานเน่ืองจากขอมูลที่ไดรับกอนสมัครงานไมตรงกบัความเปนจรงิ องคการจึง

ควรทบทวนการนําเสนอขอมลูตาง ๆ สูผูสมัครงานวามีความสมบูรณหรือไมทั้งในแงขอมูลพืน้ฐานและ

ขอมูลเฉพาะเพือ่ใหผูสมัครมีขอมลูครบถวนในการตัดสนิใจสมัครงาน 

5) ความสะดวกของการใชในสภาพตาง ๆ (Compatibility) การใชงานของการสรรหาผาน

ระบบออนไลนไมควรมีขอบจํากัด กลาวคือ ตองสามารถใชงานไดดีในสภาพแวดลอมที่หลากหลาย 

โดยไมบังคับใหผูสมัครงานตองติดต้ังโปรแกรมอื่นใดเพิ่มเติม นอกเหนือจากเว็บบราวเซอร (Web 

Browser) ดังน้ันสื่อที่ใชตองสามารถแสดงผลไดดีในระบบปฏิบัติการทุกระบบ และในความละเอียด

หนาจอทุกระดับและทีส่ําคัญตองสามารถแสดงผลผานเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือหรือสมารทโฟน 

ตาง ๆ ได (Tan & Chou, 2008) เน่ืองจากเปนชองทางทีส่ําคัญในปจจุบันในการเขาถึงระบบออนไลน

การที่องคการจัดทํา สื่อในการสรรหาออนไลนที่ใชงานไมสะดวกในสภาพตาง ๆ อาจทําใหผูสมัคร

หงุดหงิดรําคาญใจ จนอาจทําใหตัดสินใจที่จะไมสืบคนขอมูลตอหรือไมสมัครงานกบัองคการน้ัน ๆ  
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(R. K. Brahmana & Brahmana, 2013) นอกจากน้ีแลว ในปจจุบันทีผู่คนสวนใหญ โดยเฉพาะวัยรุน

นิยมใชสมารทโฟนในการทองโลกออนไลนมากข้ึนรวมถึงใชสมารทโฟนในการหางานดวยเชนเดียวกัน 

ดังน้ันการหางานออนไลนผานคอมพิวเตอรสวนบุคคลอาจไมรองรับความตองการไดมากพอ องคการ

ควรพัฒนาใหระบบสรรหาออนไลนเปน Mobile-Friendly หรือ Mobile Application เพื่ออํานวย

ความสะดวกใหผูสมัครงานคนหาตําแหนงงานและสมัครงานกับองคการไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน  

6) ความคงที่ของการทํา งาน (Functional Stability) ระบบการทํางานตาง ๆ ในของการ

สรรหาออนไลนควรมีความถูกตองแนนอน ซึ่งตองไดรับการออกแบบสรางสรรคอยางถูกตองและ

ตรวจสอบการทํางานของสือ่สรรหาออนไลนอยูเสมอ ตัวอยางเชน การลงิคขอมลูในเว็บไซตปญหาที่

เกิดจากลิงคก็คือ การเช่ือมโยงเน้ือหาไมสัมพันธกัน ซึ่งสรางความรําคาญกับผูใชเปนอยางมาก ทัง้ยัง

สงผลเสียตอภาพลักษณขององคการในเรื่องความทันสมัยและการเอาใจใส ดังน้ัน องคการจึงควรหมั่น

ตรวจสอบสื่อออนไลนตาง ๆ ที่ใชวามีสภาพพรอมใชงาน และมีขอมูลที่ไดรบัการปรบัใหเปนปจจุบัน

อยูเสมอหรือไม (Lynch & Horton, 2009)  

7) ความเรียบงายและความมเีอกลักษณ (Simplicity & Identity) การใชสื่อออนไลนในการ

สรรหาบุคลากร องคการควรเลือกเสนอขอมูลเฉพาะที่ตองการใหเหมาะสมในรูปของกราฟก สสีัน 

ตัวอักษรและภาพเคลื่อนไหว เพราะหากมีมากเกินไปจะรบกวนสายตาและสรางความไมสะดวกตอ

ผูสมัครงาน นอกจากน้ีแลว เน้ือหาทีอ่ยูในสื่อออนไลนควรยาวไมมากนัก ซึ่ง Nielsen (2000) พบวา 

ผูสมัครมักตอตานการอานเน้ือหาจํานวนมากจากหนาจอคอมพิวเตอรองคการจึงควรออกแบบเน้ือหา

ใหกระชับเพื่อความสะดวกของผูสมัครเนนสรางจุดเดนหรือเอกลักษณเฉพาะตัวที่สามารถสะทอน

บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะที่ไมเหมือนใครขององคการไดดีซึ่งองคการควรเลือกสรางเอกลักษณที่

เหมาะสมกับเปาหมายขององคการ โดยการใชสสีัน ตัวอักษร กราฟกการจัดหนาฯลฯตัวอยางเว็บไซต

ที่ออกแบบเรียบงายแตมีเอกลกัษณไดแก เว็บไซตของบริษัท Apple หรือ Microsoft เปนตน ที่

ออกแบบสื่อในการสรรหาออนไลนในรปูแบบเว็บไซตที่เรียบงายไมซับซอน และใชงานอยางสะดวก 

8) ความดึงดูดของสื่อทีป่รากฏ (Visual Appeal) สื่อในการสรรหาออนไลนที่นาสนใจน้ันตอง

มีสวนประกอบตาง ๆ ที่มีคุณภาพ เชน ภาพกราฟกควรสมบูรณคมชัด ชนิดตัวอักษรอานงายสบายตา 

หรือเลอืกใชโทนสีที่เขากันอยางสวยงาม เปนตน Thompson, Braddy และ Wuensch (2008) 

พบวา ความนาดึงดูดของสื่อสรรหาออนไลนจะชวยใหผูสมัครพึงพอใจตอสื่อการสรรหาออนไลนและ

เกิดความตองการทีจ่ะสมัครงานและทํางานกับองคการน้ัน ๆ ดังน้ัน องคการที่ใชการสรรหาออนไลน

ตองเนนเรื่องความดึงดูดของสื่อออนไลนที่ใชในการสรรหาเพื่อชวยใหผูสมัครงานสามารถใชบริการสือ่

ไดอยางราบรื่น ไมรูสึกสะดุดในการมองหรืออานขอมูลตาง ๆ และยังสรางความประทับใจของผูสมัคร

ที่มีตอองคการอีกดวย 
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9) ความเปนสวนตัวและปลอดภัยของขอมูล (Information Privacy & Security) 

เมื่อผูสมัครงานตัดสินใจทีจ่ะสมัครงานกบัองคการโดยการสงขอมูลผานระบบออนไลนความปลอดภัย

ของขอมูลเปนปจจัยหน่ึงทีผู่สมัครงานใหความสําคัญ Tong (2009) พบวา ผูสมัครงานจะตัดสินใจใช

การสมัครงานผานระบบออนไลนก็ตอเมื่อรูสึกวาระบบสรรหาออนไลนมีความเปนสวนตัว (Privacy) 

โดยเฉพาะเรื่องประวัติสวนตัวของผูสมัคร (Resume) และใบสมัคร (Application) ดังน้ันองคการตอง

มีนโยบายรองรับความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของผูสมัคร เชน มีนโยบายปกปองขอมูลสวนตัว

ของผูสมัคร (Confidentiality Policy) เพื่อใหผูสมัครมั่นใจไดวาจะไมมีการเผยแพรขอมลูเหลาน้ัน

โดยที่ไมไดรับความยินยอมหรือไมพงึประสงคนโยบายน้ีจะชวยใหผูสมัครมั่นใจในการสมคัรงานกบั

องคการ และรับรูภาพลกัษณที่ดีขององคการที่ใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวเน่ืองจากมีความสัมพันธ

โดยตรงกบัการรบัรูความปลอดภัยของขอมลูสวนบุคคลของผูสมัครงาน (Harris, Hoye & Lievens,  

2003) 

10) ความเขมขน/ สมบูรณของสื่อ (Media Richness) งานวิจัยเรื่องการสรรหาบุคลากรที่

ผานมาช้ีใหเห็นวาการใชสือ่ที่มีความเขมขนจะชวยเพิม่การรบัรูขอมลูของผูเปดรบัสือ่ (Dineen, Ling, 

Ash & DelVecchio, 2007) ดังน้ันองคการที่สรรหาบุคลากรแบบออนไลนน้ันจะตองเลอืกใชสื่อที่มี

ความเขมขนหรือใชขอมลูมาก สามารถใหปฏิกริิยาตอบกลบัทันทีและถายทอดเน้ือหาไดหลากหลาย

ชองทาง ไดแกการสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way Communication) หรือการใชภาพเคลื่อนไหว

และเสียงประกอบ ซึง่สือ่ที่มีความเขมขนมากกวาจะสามารถสื่อสารขอมลูไดครบถวน และยังชวยลด

ความกํากวม ซับซอน ไดมากกวาสื่อทีม่ีความเขมขนนอยกวา (Badger, Kaminsky & Behrend, 

2014) ดังน้ันการที่องคการใชการสรรหาแบบออนไลนโดยคํา นึงถึงเรื่องความเขมของสื่อก็จะชวยทํา 

ใหผูสมัครงานที่ไมไดคุนเคยกบัองคการ ไดรับทราบถึงขอมูลที่ชัดเจน และสามารถเขาใจขอมลูที่

องคการตองการสื่อสารกับผูสมัคร (ภานุวัฒน กลบัศรีออน, 2558) 

 

2.7 กรอบแนวคิด 

 จากกการทบทวนแนวความคิดปจจัยสวนประสมการตลาดที่จําเปนในตลาดบริการ

ประกอบดวย 7P ของ Kotler (2000) ผูศึกษาไดนํามาเปนแนวทางในการกําหนดตัวแปรที่ใช

ประกอบในการศึกษาดังน้ี 
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ภาพที่ 2.1: กรอบแนวคิด 

 

    ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 

 
 

 

การตัดสินใจเลือกใชบริการ

เว็บไซตจัดหางาน 

ของโรงแรม 

 

1. ความจําเปนในการใช

บริการ 

2. ขอมูลการใชบริการ 

3. ประโยชนทีจ่ะไดรบัจาก

การใชบรกิาร 

4. ความพอใจ หลังจากที่ใช

บริการ 

5. ความคุมคาของราคาหรือ

สวนลดตาง ๆ 

ขอมูลท่ัวไป 

 

1. เพศ  

2. อายุ  

3. ระดับการศึกษา 

4.ตําแหนงงานปจจุบัน 

5. พื้นที่/ ตําแหนงที่ต้ัง

โรงแรม 

6. สถานภาพ 

 

  

  

ปจจัยดานสวนประสม 

การตลาด (7P) 

 

1. ดานผลิตภัณฑ 

2. ดานราคา 

3. ดานชองทางการจัด

จําหนาย  

4. ดานการสงเสริมการตลาด 

5. ดานการบรกิาร 

6. ดานการสรางและนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ 

7. ดานกระบวนการ 
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2.8 สมมติฐานของการวิจัย 

1) ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางานกรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN 

2) ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสนิใจเลอืกใชบริการประกาศ

หาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางานกรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

3) ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย มอีิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางานกรณีศึกษา เว็บไซตจัดหา

งาน JOBTOPGUN 

4) ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลอืกใช

บริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางานกรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN 

5) ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการบรกิารมอีิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางานกรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN 

6) ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการสรางและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพมีอทิธิพล  

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางานกรณีศึกษา 

เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

7) ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานกระบวนการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลอืกใชบรกิาร

ประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางานกรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN 

 



บทท่ี 3 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขา

ทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN เปนการวิจัย

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อเกบ็รวบรวม

ขอมูล ผูวิจัยขอกลาวถึงวิธีการดาเนินการวิจัยดังรายละเอียดตอไปน้ี 

3.1 ประเภทของงานวิจัย 

3.2 กลุมประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

3.3 เครื่องมอืที่ใชในการศึกษา 

3.4 การทดสอบเครื่องมือ 

3.5 วิธีการเก็บขอมลู 

3.6 วิธีการทางสถิติ 

 

3.1 ประเภทของงานวิจัย 

การวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยเลือกวิธีการไดมาซึ่งขอมลูการวิจัย คือ การวิจัยเชิงปรมิาณ 

(Quantitative Research) โดยจําแนกรายละเอียดดังตอไปน้ี  

กระบวนการวิจัยเปนลักษณะของการวิจัยแบบสํารวจ (Survey Research) โดยใช

แบบสอบถามปลายปด (Close-ended Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ

มุงศึกษาปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบน

เว็บไซตจัดหางานกรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

 

3.2 กลุมประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในงานวิจัย  

ประชากรในการวิจัย คือ โรงแรมที่ใชบรกิารประกาศงานจากฐานขอมูลบนเว็บไซต 

JOBTOPGUN เพือ่รบัสมัครพนักงาน จํานวน 250 โรงแรม 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางทีใ่ชในงานวิจัยครั้งน้ี คือ โรงแรมที่ใชบรกิารประกาศงานจากฐานขอมูลบน

เว็บไซต JOBTOPGUN จํานวน 250 ตัวอยาง ซึ่งการศึกษาในครั้งน้ีผูวิจัยเลือกกลุมประชากรทัง้หมด

เปนกลุมตัวอยางโดยเลือกวิธีสุมกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 250 
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โรงแรม และใชแบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมลูใน

ครั้งน้ี 

โดยเก็บขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) และระดับการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางานของเว็บไซต 

JOBTOPGUN จํานวน 250 ชุด 

 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ ประยุกตมาจากการทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมลูทั่วไปของกลุมตัวอยางผูใชบริการ โดยคําถามแบบให

เลือกตอบประกอบดวย 

1) เพศ (Nominal Scale) 

2) อายุ (Ordinal Scale) 

3) ระดับการศึกษา (Ordinal Scale) 

4) ตําแหนงงานปจจุบัน (Nominal Scale) 

5) พื้นที่/ ตําแหนงที่ต้ังโรงแรม (Nominal Scale) 

6) สถานภาพ (Nominal Scale)  

  สวนที่ 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของโรงแรม 

กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN   

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก มี Application JOB ที่มีคนดาวนโหลดมากทีสุ่ดในไทย, มีระบบ 

Recruit ที่สะดวกใชงานงาย เชน Super Match Super E-Recruit Super Search, มีฐานขอมลูของ

ผูสมัครงานที่สมัครเขามาผาน Super Resume 3 ลานคนใหญทีสุ่ดในไทย และมกีารวิเคราะหตัวตน

ของผูสมัครดวยระบบ Super Analysis  

  ปจจัยดานราคา ไดแก มีหลากหลายแพ็คเกจ หลายราคาใหเลือกตามความเหมาะสมในการ

ใชบริการ, ราคาเหมาะสมกับแตละแพ็คเกจ จํานวนตําแหนง, มีการแจงอัตราคาบรกิารที่ชัดเจนกอน

การใหบริการ 

  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายไดแก มีชองทางการชําระเงิน หลากหลายชองทาง เชน 

ชําระผานบัตรเครดิต/ Internet Banking/ ATM เคานเตอรธนาคารและโอนเงินเขาบัญชี, มีชองทาง

การสัง่ซื้อแพ็คเกจออนไลนผานหนาเว็บไซต, มีชองทางการติดตอหลากหลาย เชน เบอรติดตอ/ 

Hotline/ Live chat/ Facebook/ Line@/ และกลองฝากขอความติดตอกลับ 
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  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก มีการประชาสัมพันธและการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ,  

มีการสงเสริมการขายเชนการใหสวนลดโปรโมช่ันพเิศษสําหรับลูกคาที่ทดลองใช และโปรโมช่ันผูตอ

สัญญา และใชเปนครัง้ที่ 2, มีการจัดโครงการ JOB FAIR ตามมหาวิทยาลัยตาง ๆ 

  ปจจัยดานการบริการ ไดแก มีทีมงานมืออาชีพ (Super Partner) ใหคําปรึกษาการใชงาน

ระบบของ JOBTOPGUN เพื่อใหเกิดประโยชนสงูสุด ชวยเพิม่ประสิทธิภาพการหาคนให HR เชน

Super Match Super Analysis Super E-Recruit Super Search, มีทีมงานมืออาชีพ (Super 

Partner) ชวยจัดการหนาประกาศตําแหนงงานและโพสตลงบนเว็บไซตใหคําแนะนําเรือ่งการปรับ

หนาประกาศตําแหนงงานใหสวยและโดดเดน ดึงดูดผูสมัครมากข้ึน, มีทีมงานมืออาชีพ (Super 

Partner) ใหคําปรกึษาเรื่องการ Match ตําแหนงงานกับคุณสมบัติของผูสมัครเพือ่ใหคนที่ HR 

ตองการสมัครเขามามากทีสุ่ด 

  ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพไดแกเว็บไซต JOBTOPGUN มสีี 

สัญลักษณและโลโก ทีส่วยงามและจดจํางาย, หนาเว็บไซต JOBTOPGUN มีรปูแบบการแจง

รายละเอียดในการประกาศตําแหนงงานที่ครบถวนถูกตองชัดเจน เชน คุณสมบัติผูสมัคร สวิสดิการ 

เงินเดือน ตําแหนง Location ที่ถูกตองแมนยํา, มีการวางโลโกของแตละบริษัทบนหนาเว็บไซตใหเห็น

เดนชัด 

  ปจจัยดานกระบวนการไดแกมกีาร Match คน ดวยระบบ Super Match ไดตรงตามความ

ตองการ, มีระบบ Super Search ชวยใหหาคนไดเร็วข้ึนงายข้ึน โดยไมตองรอผูสมัครสมัครเขามาเอง 

สามารถหาเองไดเลย, มีระบบ Super E-Recruit ใหทํางานงายข้ึน เชน ชวยคัดกรองผูสมัคร พรอม

ระบบนัดสมัภาษณและลงตารางนัดสัมภาษณไดทันที และบนัทึกผลวาผานหรือไมผานเพื่อจัดเก็บเขา

ระบบ พรอมดูรายงานการหาคน เพื่อสรุปผลวาไดใบสมัครกีใ่บ ตรงกี่ใบ ไมตรงกี่คน เรียกสัมภาษณ

ไดเทาไหร นัดแลวมากี่คน ผานกี่คน รับเขาทํางานเทาไหร 

สวนที่ 3 การตัดสินใจเลอืกใชบรกิารเว็บไซตจัดหางานของโรงแรมกรณีศึกษา เว็บไซตจัดหา

งาน JOBTOPGUN มีรายละเอียด ดังน้ี 

1) ทานพิจารณาถึงเหตุผลหรือความจําเปนในการใชบริการเว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN

กอนที่จะตัดสินใจเลอืกใชบริการ 

2) ทานทําการศึกษาขอมลูการใชบรกิารเว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN กอนที่จะตัดสินใจ

เลือกใชบริการ 

3) ทานพิจารณาถึงประโยชนที่จะไดรับจากการใชบรกิารเว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

กอนที่จะตัดสินใจเลือกใชบริการ 

4) ทานพิจารณาถึงระดับความพอใจที่ไดรับจากจากการใชบริการเว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN หลังจากทีท่านตัดสินใจเลือกใชบริการ 
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5) ทานพิจารณาถึงความคุมคาของราคาหรือสวนลดตาง ๆ ของเว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN 

โดยเปนคําถามมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ 

มากที่สุด   5 

มาก    4 

ปานกลาง   3 

นอย    2 

นอยที่สุด   1 

สวนที ่4 ขอเสนอแนะ 

 

3.4 การทดสอบเครื่องมือ 

 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามทีส่รางข้ึนสําหรับการศึกษาวิจัยไปทําการทดสอบหาคาความ

เที่ยงตรง (Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability) ดังน้ี 

 3.4.1 การหาคาความเที่ยงตรง โดยนําแบบสอบถาม ทีผู่วิจยัสรางข้ึน ไปตรวจสอบความ

เที่ยงตรงตามเน้ือหาจากทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 

(content Validity) และโครงสรางของคําถามในแตละขอวาตรงตามจุดมุงหมายของการวิจัยครั้งน้ี

หรือไมแลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC: Item Objective 

Congruence Index) โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

+1  หมายถึง แนใจวา คําถามน้ันมีความสอดคลองกบัจุดประสงค 

0  หมายถึง ไมแนใจวา คําถามน้ันมีความสอดคลองกบัจุดประสงคหรือไม 

-1  หมายถึง แนใจวา คําถามน้ันไมมีความสอดคลองกบัจุดประสงค 

ผูวิจัยทําการทดสอบเครื่องมือในการวิจัยโดยทําการตรวจสอบเครื่องมือโดยการนํา

แบบสอบถามที่ไดเรียบเรียงแลวน้ันนํามาเปนเครื่องมือในการเกบ็ขอมลูตัวอยางจํานวน 250 โรงแรม

การวิเคราะหคาตามความเช่ือมั่นรายดานใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s 

Coefficient) ไดคาสัมประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบัคในแตละดานของปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน 

กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN จะตองมากกวา 0.5 ซึ่งอยูในเกณฑที่ยอมรบัได 

คุณภาพรายขอใหพิจารณา CITC (Corrected Item-Total Correlation) คือดัชนีอํานาจ

จําแนกและตองมีคาเกิน 0.2 ข้ึนไปอีกตัวที่นาสนใจคือ Cronbach’s Alpha if Item Deleted คือ 

คา Cronbach’s Alpha เมื่อลบขอคําถามน้ันทิง้แลวกลาวอีกนัยหน่ึงคือเมื่อลบขอคําถามน้ันทิ้งคา 

Cronbach’s Alpha จะเปนเทาใดอันน้ีมปีระโยชนในกรณีที่จะพจิารณาลบขอคําถามหน่ึง ๆ 
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ผูวิจัยนําแบบสอบถามทีส่รางข้ึนไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางที่คลายคลงึแต 

ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 30 คน แลวนําผลที่ไดหาคาความเช่ือมั่น (Reliability)  

ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alph-coefficient) วิธีการของครอนบาค 

(Cronbach, 1974, p. 161 อางใน มันทนา วุนหนู, 2551, หนา 48) เกณฑผานคือ 0.70 

 

3.5 วิธีการเก็บขอมลู 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาการทางานวิจัยน้ัน ผูศึกษาวิจัยแบงวิธีการเก็บขอมูล 

ตามลักษณะทีม่าของขอมลูได 2 ประเภท ไดแก 

3.5.1 การเกบ็ขอมลูแบบปฐมภูมิ ผูวิจัยไดทาการเกบ็ขอมลูจากกลุมตัวอยางจาก

แบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) จาก Google Form 

3.5.2 การเกบ็ขอมลูแบบทุติยภูมิ ผูศึกษาคนควางานวิจัยไดทาการคนควาวรรณกรรม 

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรของงานวิจัย และเก็บรวบรวมขอมูลเหลาน้ันโดยการเขียน 

ทบทวนวรรณกรรมเพื่อนาขอมลูเหลาน้ันมาศึกษาใหม 

 

3.6 วิธีการทางสถิติ 

3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression) 

 



(ตารางมีตอ) 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มอีิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางาน

ของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN” มีวัตถุประสงคแรก 

คือ เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน

กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN ประการที่สอง เพื่อศึกษาปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางานกรณีศึกษา เว็บไซต

จัดหางาน JOBTOPGUN ประการทีส่าม เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและรายละเอียดการ

ประกาศงานของโรงแรมตาง ๆ บนเว็บไซต JOBTOPGUN มีผลการวิเคราะห ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ลักษณะขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลปจจัยที่มอีิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซต

จัดหางานของโรงแรม (7p) 

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลการตัดสินใจเลือกใชบรกิารเว็บไซตจัดหางานของ

โรงแรม กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

 ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 

 

4.1 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใชบริการ 

 

ตารางที่ 4.1: แสดงคาความถ่ี รอยละ จําแนกตามลักษณะขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ลักษณะขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

 ชาย 143 57.2 

 หญิง 107 42.8 

รวม 250 100.0 

2. อาย ุ   

21 – 30 ป 118 47.2 

31 – 40 ป 92 36.8 

41 – 50 ป 40 16.0 

รวม 250 100.0 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ): แสดงคาความถ่ี รอยละ จําแนกตามลักษณะขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ลักษณะขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

3. ระดับการศึกษา   

ตํ่ากวาปริญญาตร ี 17 6.8 

ปริญญาตรหีรอืเทียบเทา 184 73.6 

สูงกวาปริญญาตร ี 49 19.6 

รวม 250 100.0 

4. ตําแหนงงาน   

ระดับปฏิบัติการ 110 44.0 

ระดับบรหิารระดับตน 83 33.2 

ระดับบรหิารระดับกลาง 33 13.2 

ระดับบรหิารระดับสูง 24 9.6 

รวม 250 100.0 

5. พ้ืนท่ี/ ตําแหนงท่ีต้ังโรงแรม   

ภาคเหนือ 34 13.6 

ภาคกลาง 58 23.2 

ภาคตะวันออก 16 6.4 

ภาคอีสาน 24 9.6 

ภาคตะวันตก 8 3.2 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 110 44.0 

รวม 250 100.0 

6. ระยะเวลาโดยประมาณในการทํางานเก่ียวกับทรัพยากร

มนุษย ในงานสรรหาบุคลากร 
  

ตํ่ากวา 1 ป 42 16.8 

1-3 ป 85 34.0 

4-6 ป 91 36.4 

7-9 ป 16 6.4 

มากกวา 9 ป 16 6.4 

รวม 250 100.0 
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จากตารางที่ 4.1 ลักษณะขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูใชบริการ เว็บไซต 

JOBTOPGUN มีจํานวน 250 ตัวอยาง จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน พื้นที/่

ตําแหนงที่ต้ังโรงแรม และระยะเวลาโดยประมาณในการทํางานเกี่ยวกบัทรพัยากรมนุษย ในงาน 

สรรหาบุคลากร  

ผลการวิจัยสามารถแบงลักษณะขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามทีเ่ปนผูใชบริการ 

เว็บไซต JOBTOPGUN ไดดังน้ี 

เพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 57.2 

และเพศหญงิ จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 42.8 

อายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุ 21-30 ป จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 

47.2 รองลงมา 31-40 ป จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 36.8 และ 41-50 ป จํานวน 40 คน คิดเปน

รอยละ 16.0 

ระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 73.6 รองลงมาสงูกวาปรญิญาตรี จํานวน 49 คน คิดเปน

รอยละ 19.6 และตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 6.8 

ตําแหนงงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีตําแหนงงานระดับปฏิบัติการ จํานวน 

110 คน คิดเปนรอยละ 44.0 รองลงมา ระดับบรหิารระดับตน จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 33.2 

และระดับบริหารระดับกลาง จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 13.2 

พื้นที่/ ตําแหนงที่ต้ังโรงแรม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มโีรงแรมต้ังอยูที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 44.0 รองลงมา ภาคกลาง จํานวน 

58 คน คิดเปนรอยละ 23.2 และภาคเหนือ จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 13.6 

ระยะเวลาโดยประมาณในการทํางานเกี่ยวกับทรพัยากรมนุษย ในงานสรรหาบุคลากร พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มรีะยะเวลาการทํางาน 4-6 ป จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 36.4  

รองลงมา 1-3 ป จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 34.0 และตํ่ากวา 1 ป จํานวน 42 คน คิดเปน 

รอยละ 16.8 
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4.2 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูลปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซต

จัดหางานของโรงแรม (7p) 

 

ตารางที ่4.2: แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มอีิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของโรงแรม (7p) ดานผลิตภัณฑ 

 

ดานผลิตภัณฑ 
 

S.D. แปลผล 

มี Application JOBTOPGUN ใหดาวนโหลด 3.99 0.87 มาก 

มีระบบ Recruit ที่สะดวกใชงานงายเชนระบบ  

Super Match,  ระบบ Super E-Recruit,  

ระบบ Super Search 

4.21 0.66 มากที่สุด 

มีฐานขอมูลของผูสมัครงานใหญทีสุ่ดในไทยและมีการ

วิเคราะหตัวตนของผูสมัคร 

4.04 0.70 มาก 

มีความปลอดภัยในการเกบ็ขอมลูตาง ๆ ปองกันขอมลู 

รั่วไหลไดอยางมีประสทิธิภาพ 

4.04 0.66 มาก 

รวม 4.07 0.73 มาก 

 

จากตารางที่ 4.2 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีอทิธิพลตอ 

การตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของโรงแรม (7p) ดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.07 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา ระบบ Recruit ทีส่ะดวกใชงานงาย 

เชน ระบบ Super Match, ระบบ Super E-Recruit, ระบบ Super Search อยูในระดับมากทีสุ่ด  

มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.21 รองลงมา มีฐานขอมลูของผูสมัครงานใหญทีสุ่ดในไทยและมีการวิเคราะห

ตัวตนของผูสมัครกบัมีความปลอดภัยในการเก็บขอมูลตาง ๆ ปองกันขอมูลรั่วไหลไดอยางมี

ประสิทธิภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.04 และมี Application JOBTOPGUN  

ใหดาวนโหลด อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.99 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.3: แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มอีิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของโรงแรม (7p) ดานราคา 

 

ดานราคา 
 

S.D. แปลผล 

มีแพ็คเกจราคาลงประกาศงานใหเลือกหลากหลายแพ็คเกจ 

มีบรกิารใหเลือกหลายระดับราคาตามความเหมาะสม 

ในการใชบริการ 

3.76 0.67 มาก 

ระดับราคาเหมาะสมตามแพ็คเกจ 3.57 0.62 มาก 

มีการแจงอัตราคาบรกิารที่ชัดเจน 3.87 0.67 มาก 

ราคาคุมคากับแพ็คเกจลงประกาศตําแหนงงานเมื่อเทียบกับ 

ผูใหบริการรายอื่น 

3.68 0.75 มาก 

รวม 3.72 0.68 มาก 

 

จากตารางที่ 4.3 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของโรงแรม (7p) ดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคา 

เฉลี่ยเทากับ 3.72 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา มีการแจงอัตราคาบรกิารที่ชัดเจน อยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.87 รองลงมา มีแพ็คเกจราคาลงประกาศงานใหเลือกหลากหลายแพ็คเกจมี

บริการใหเลือกหลายระดับราคาตามความเหมาะสมในการใชบริการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากบั 

3.76 และราคาคุมคากับแพ็คเกจลงประกาศตําแหนงงานเมือ่เทียบกับผูใหบรกิารรายอื่น อยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.68 

 

ตารางที่ 4.4: แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มอีิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของโรงแรม (7p) ดานชองทางการจัดจําหนาย 

 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 

S.D. แปลผล 

มีชองทางการชําระเงินหลากหลายชองทางเชนชําระผาน 

บัตรเครดิต/ Internet Banking/ ATM เคานเตอรธนาคาร 

และโอนเงินเขาบัญชี 

4.31 0.64 มากที่สุด 

มีชองทางการสั่งซือ้แพ็คเกจออนไลนผานหนาเว็บไซต 4.20 0.66 มาก 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.4 (ตอ): แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมลูเกี่ยวกบัปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของโรงแรม (7p) ดานชองทางการ

จัดจําหนาย 

 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 

S.D. แปลผล 

มีชองทางการติดตอหลากหลายเชนเบอรติดตอ/ Hotline/ 

Live Chat/ Facebook/ Line@/ และกลองฝากขอความ

ติดตอกลับ 

4.04 0.67 มาก 

มีความสะดวกใชงานงายในการกดเลือกซื้อแพ็คเกจประกาศ

งานหนาเว็บไซต 

4.07 0.68 มาก 

รวม 4.15 0.66 มาก 

 

จากตารางที่ 4.4 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปจจัยทีม่ีอทิธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของโรงแรม (7p) ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยรวมอยู

ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.15 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา มีชองทางการชําระเงินหลาก 

หลายชองทางเชนชําระผานบัตรเครดิต/ Internet Banking/ ATM เคานเตอรธนาคารและโอนเงิน

เขาบัญชีอยูในระดับมากที่สุด มีคาลี่ยเทากับ 4.31 รองลงมา มีชองทางการสัง่ซื้อแพ็คเกจออนไลน

ผานหนาเว็บไซต อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และมีความสะดวกใชงานงายในการกดเลือก

ซื้อแพ็คเกจประกาศงานหนาเว็บไซต อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.07 

 

ตารางที่ 4.5: แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มอีิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของโรงแรม (7p) ดานการสงเสรมิการตลาด 

 

ดานการสงเสริมการตลาด 
 

S.D. แปลผล 

มีการประชาสัมพันธและการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ 4.37 0.66 มากที่สุด 

มีการสงเสริมการขายเชนการใหสวนลดโปรโมช่ันพเิศษ

สําหรับลูกคาที่ทดลองใชและโปรโมช่ันผูตอสัญญา 

4.34 0.65 มากที่สุด 

มีการจัดโครงการ JOB FAIR ตามมหาวิทยาลัยตาง ๆ 4.23 0.72 มากที่สุด 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.5 (ตอ): แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมลูเกี่ยวกบัปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของโรงแรม (7p) ดานการสงเสรมิ

การตลาด 

 

ดานการสงเสริมการตลาด 
 

S.D. แปลผล 

มีการจัดวิทยากรเขาบรรยายเรื่องเว็บไซต JOBTOPGUN 

และการสรางเรซเูมออนไลนของเว็บไซต JOBTOPGUN  

ใหเปนที่รูจักตามสถาบันการศึกษา 

4.16 0.75 มาก 

รวม 4.27 0.69 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของโรงแรม (7p) ดานการสงเสรมิการตลาด โดยรวมอยูใน

ระดับมากทีสุ่ด มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.27 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา มีการประชาสมัพันธและ

การโฆษณาผานสือ่ตาง ๆ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 รองลงมา มีการสงเสรมิการ

ขายเชนการใหสวนลดโปรโมช่ันพิเศษสําหรบัลกูคาที่ทดลองใชและโปรโมช่ันผูตอสัญญา อยูในระดับ

มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.34 และมีการจัดโครงการ JOB FAIR ตามมหาวิทยาลัยตาง ๆ อยูใน

ระดับมากทีสุ่ด มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.23 

 

ตารางที่ 4.6: แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มอีทิธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของโรงแรม (7p) ดานการบริการ 

 

ดานการบริการ 
 

S.D. แปลผล 

มีทีมงานมืออาชีพ (Super Partner) ใหคําปรึกษาการใชงาน

ระบบตาง ๆ ของเว็บไซต JOBTOPGUN 

3.82 0.66 มาก 

มีบรกิารชวยจัดการหนาประกาศตําแหนงงานและโพสต 

ลงบนเว็บไซต 

3.75 0.78 มาก 

มีทีมงานมืออาชีพ (Super Partner) ใหคําปรึกษาเรื่องการ

Match ตําแหนงงานกับคุณสมบัติของผูสมัครเพื่อใหคนที ่HR 

ตองการสมัครเขามามากทีสุ่ด 

3.99 0.76 มาก 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.6 (ตอ): แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมลูเกี่ยวกบัปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของโรงแรม (7p) ดานการบริการ 

 

ดานการบริการ 
 

S.D. แปลผล 

มีทีมงานคอยสอบถามความพึงพอใจเพื่อปรับปรงุและพัฒนา

เพื่อใหตรงกบัความตองการของผูใชเสมอ 

3.88 0.77 มาก 

รวม 3.86 0.74 มาก 

 

จากตารางที่ 4.6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของโรงแรม (7p) ดานการบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก  

มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.86 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา มทีีมงานมอือาชีพ (Super Partner) ให

คําปรึกษาเรื่องการ Match ตําแหนงงานกบัคุณสมบัติของผูสมัครเพื่อใหคนที ่HR ตองการสมัครเขา

มามากทีสุ่ดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.99 รองลงมา มีทีมงานคอยสอบถามความพงึพอใจ

เพื่อปรับปรงุและพัฒนาเพื่อใหตรงกับความตองการของผูใชเสมอ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.88 และมีทีมงานมืออาชีพ (Super Partner) ใหคําปรกึษาการใชงานระบบตาง ๆ ของเว็บไซต

JOBTOPGUN อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.82 

 

ตารางที่ 4.7: แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มอีิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลอืกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของโรงแรม (7p) ดานการสรางและนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ 

 

ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
 

S.D. แปลผล 

เว็บไซต JOBTOPGUN มีสสีัญลักษณและโลโกที่สวยงาม 

และจดจํางาย 

4.13 0.73 มาก 

หนาเว็บไซต JOBTOPGUN มีรปูแบบการแจงรายละเอียดใน

การประกาศตําแหนงงานที่ครบถวนถูกตองชัดเจนเชน

คุณสมบัติผูสมัครสวัสดิการเงินเดือนตําแหนง Location  

ที่ถูกตองแมนยํา 

4.17 0.69 มาก 

มีการวางโลโกของแตละบริษัทที่มาลงประกาศงานบนหนา

เว็บไซตใหเห็นเดนชัด 

4.24 0.62 มากที่สุด 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.7 (ตอ): แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมลูเกี่ยวกบัปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของโรงแรม (7p) ดานการสรางและ

นําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

 

ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
 

S.D. แปลผล 

เว็บไซต JOBTOPGUN มีการบริการมานานหลายปจงึเปน

เว็บไซตที่นาเช่ือถือ 

4.06 0.69 มาก 

รวม 4.15 0.68 มาก 

 

จากตารางที่ 4.7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของโรงแรม (7p) ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.15 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา มีการ

วางโลโกของแตละบริษัทที่มาลงประกาศงานบนหนาเว็บไซตใหเห็นเดนชัดอยูในระดับมากทีสุ่ด   

มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.24 รองลงมา หนาเว็บไซต JOBTOPGUN มีรปูแบบการแจงรายละเอียดในการ

ประกาศตําแหนงงานที่ครบถวนถูกตองชัดเจนเชนคุณสมบัติผูสมัครสวัสดิการเงินเดือนตําแหนง

Location ที่ถูกตองแมนยําอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.17 และเว็บไซต JOBTOPGUN  

มีสสีัญลักษณและโลโกที่สวยงามและจดจํางาย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.13 

 

ตารางที่ 4.8: แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มอีิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของโรงแรม (7p) ดานกระบวนการ 

 

ดานกระบวนการ 
 

S.D. แปลผล 

มีการ Match จับคูผูสมัครกับคุณสมบัติของตําแหนงงานดวย

ระบบ Super Match ไดตรงตามความตองการ 

3.86 0.85 มาก 

มีระบบ Super Search ชวยใหหาคนไดเร็วข้ึนงายข้ึนโดยไม

ตองรอผูสมัครสมัครเขามาเอง 

4.00 0.64 มาก 

มีระบบ Super 6 ใหทํางานงายข้ึนและม ีNavigation บน

เว็บที่ใชงานงายหางายสามารถเขาถึงไดทุกหนาเพจที่ตองการ 

3.90 0.75 มาก 

มีความถูกตองแมนยําในการจับคู (Match) โดยระบบ Super 

Match ระหวางคนหางานใหตรงกับประเภทงานที่ตองการ 

3.87 0.85 มาก 

รวม 3.91 0.77 มาก 
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จากตารางที่ 4.8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ  ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของโรงแรม (7p) ดานกระบวนการ โดยรวมอยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.91 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา มีระบบ Super Search ชวยใหหาคนไดเร็ว

ข้ึนงายข้ึนโดยไมตองรอผูสมัครสมัครเขามาเองอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 รองลงมา มี

ระบบ Super 6 ใหทํางานงายข้ึนและม ีNavigation บนเว็บที่ใชงานงายหาเจองายสามารถเขาถึงได

ทุกหนาเพจที่ตองการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 และมีความถูกตองแมนยําในการจบัคู 

(Match) โดยระบบ Super Match ระหวางคนหางานใหตรงกับประเภทงานที่ตองการ อยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.87 

 

4.3 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูลการตัดสนิใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของ

โรงแรม กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

 

ตารางที่ 4.9: แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ

เว็บไซตจัดหางานของโรงแรม 

 

การตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางาน 

ของโรงแรม 
 

S.D. แปลผล 

พิจารณาถึงเหตุผลหรอืความจําเปนในการใชบริการเว็บไซต

จัดหางาน JOBTOPGUN กอนทีจ่ะตัดสินใจเลือกใชบรกิาร 

4.22 0.62 มากที่สุด 

ทําการศึกษาขอมลูการใชบริการเว็บไซตจัดหางาน

JOBTOPGUN กอนที่จะตัดสินใจเลอืกใชบรกิาร 

4.33 0.66 มากที่สุด 

พิจารณาถึงประโยชนที่จะไดรับจากการใชบริการเว็บไซต

จัดหางาน JOBTOPGUN กอนทีจ่ะตัดสินใจเลือกใชบรกิาร 

4.22 0.62 มากที่สุด 

พิจารณาถึงระดับความพอใจหลังจากที่ใชบริการเว็บไซต

JOBTOPGUN 

4.22 0.67 มากที่สุด 

พิจารณาถึงความคุมคาของราคาหรือสวนลดตาง ๆ ของ

เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

4.33 0.54 มากที่สุด 

รวม 4.26 0.62 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การตัดสินใจเลือกใช

บริการเว็บไซตจัดหางานของโรงแรม โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 เมื่อจําแนก
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เปนรายขอแลว พบวา ทําการศึกษาขอมลูการใชบริการเว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN กอนที่จะ

ตัดสินใจเลือกใชบริการกับพิจารณาถึงความคุมคาของราคาหรือสวนลดตาง ๆ ของเว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN อยูในระดับมากทีสุ่ด มคีาเฉลี่ยเทากบั 4.33 และพิจารณาถึงเหตุผลหรือความจําเปน

ในการใชบริการเว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN กอนทีจ่ะตัดสินใจเลือกใชบริการ กับ พิจารณาถึง

ประโยชนทีจ่ะไดรบัจากการใชบริการเว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN กอนที่จะตัดสินใจเลอืกใช

บริการ และพจิารณาถึงระดับความพอใจหลังจากที่ใชบริการเว็บไซต JOBTOPGUN อยูในระดับมาก

ที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 

 

4.4 ตอนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซต

จัดหางาน JOBTOPGUN 

สามารถเขียนสมมติฐานไดดังน้ี   

H0: ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ ไมมีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN 

H1: ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN 

 

ตารางที่ 4.10: แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อศึกษาปจจัย

ดานสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑกบัการตัดสินใจเลอืกใชบริการประกาศหา

คนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN 

 

ปจจัยดานสวนประสมการตลาด  

ดานผลิตภัณฑ 
B SE t Sig. 

คาคงที่ (Constant) 2.538 .246 10.330 .000 

การตัดสินใจเลือกใชบริการ (X1)  .359 .057 6.292 .000* 

R square = 0.138              F = 39.584                 Sig =0.000* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.10 พบวา ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑกบัการตัดสินใจ

เลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหา

งาน JOBTOPGUN พบวา มีคา Sig. นอยกวา 0.05 แสดงวา ยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง (H0) หมายความวาปจจัยสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการ 

ตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา  

เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

ดังน้ัน จึงสามารถสรปุไดวา ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอ 

การตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา 

เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN ไดรอยละ 13.80 (R square = 0.138) และสามารถเขียนสมการ

ถดถอยไดดังน้ี 

 

Y ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ = 2.538 + .359 (X1) 

โดยที่  X1 คือการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน  กรณศีึกษา เว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN 

สามารถเขียนสมมติฐานไดดังน้ี   

H0: ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานราคา ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลอืกใชบรกิาร

ประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN 

H1: ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

ประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN 
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ตารางที่ 4.11: แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อศึกษาปจจัย

ดานสวนประสมการตลาด ดานราคากับการตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขา

ทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

 

ปจจัยดานสวนประสมการตลาด  

ดานราคา 
B SE t Sig. 

คาคงที่ (Constant) 4.170 .268 15.577 .000 

การตัดสินใจเลือกใชบริการ (X1)  -.106 .062 -1.699 .091 

R square = 0.012              F = 2.888                 Sig =0.091 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.11 พบวา ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดานราคากับการตัดสินใจเลือก 

ใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจดัหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN พบวา มีคา Sig. มากกวา 0.05 แสดงวา ยอมรับสมมติฐานรอง (H0) และปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H1) หมายความวาปจจัยสวนประสมการตลาด ดานราคา ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหา

งาน JOBTOPGUN 

 

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน  

กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

สามารถเขียนสมมติฐานไดดังน้ี   

H0: ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหา

งาน JOBTOPGUN 

H1: ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหา

งาน JOBTOPGUN 
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ตารางที่ 4.12: แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อศึกษาปจจัย

ดานสวนประสมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนายกบัการตัดสินใจเลอืกใชบรกิาร

ประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหา

งาน JOBTOPGUN 

 

ปจจัยดานสวนประสมการตลาด  

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
B SE t Sig. 

คาคงที่ (Constant) 2.640 .257 10.269 .000 

การตัดสินใจเลือกใชบริการ (X1)  .355 .060 5.940 .000* 

R square = 0.125            F = 35.288                 Sig =0.000* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.12 พบวา ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนายกบั 

การตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา 

เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN พบวา มีคา Sig. นอยกวา 0.05 แสดงวา ยอมรับสมมติฐานหลกั 

(H1) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H0) หมายความวาปจจัยสวนประสมการตลาด ดานชองทางการจัด

จําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซต

จัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

ดังน้ัน จึงสามารถสรปุไดวา ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย  

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบรกิารประกาศหาคนเขาทาํงานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน  

กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN ไดรอยละ 12.50 (R square = 0.125) และสามารถ

เขียนสมการถดถอยไดดังน้ี 

 

Y ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย = 2.640 + .355 (X1) 

โดยที่  X1 คือการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

 

สมมติฐานท่ี 4 ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา 

เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 
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สามารถเขียนสมมติฐานไดดังน้ี   

H0: ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหา

งาน JOBTOPGUN 

H1: ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN 

 

ตารางที่ 4.13: แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อศึกษาสวน

ประสมการตลาด ดานการสงเสรมิการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหา

คนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN 

 

ปจจัยดานสวนประสมการตลาด  

ดานการสงเสริมการตลาด 
B SE t Sig. 

คาคงที่ (Constant) 2.103 .261 8.043 .000 

การตัดสินใจเลือกใชบริการ (X1)  .509 .061 8.381 .000* 

R square = 0.221            F = 70.247                 Sig =0.000* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.13 พบวา ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดานการสงเสรมิการตลาดกับ  

การตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา 

เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN พบวา มีคา Sig. นอยกวา 0.05 แสดงวา ยอมรับสมมติฐานหลกั 

(H1) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H0) หมายความวาปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการสงเสรมิ

การตลาด มีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซต

จัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

ดังน้ัน จึงสามารถสรปุไดวา ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด  

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบรกิารประกาศหาคนเขาทาํงานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน  

กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN แตกตางกัน ไดรอยละ 22.10 (R square = 0.221) 

และสามารถเขียนสมการถดถอยไดดังน้ี 
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Y ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด = 2.103 + .509 (X1) 

โดยที่  X1 คือการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

 

สมมติฐานท่ี 5 ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการบริการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซต

จัดหางาน JOBTOPGUN 

สามารถเขียนสมมติฐานไดดังน้ี   

H0: ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการบริการ ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลอืกใชบรกิาร

ประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN 

H1: ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการบริการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN 

 

ตารางที่ 4.14: แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อศึกษาปจจัย

ดานสวนประสมการตลาด ดานการบริการกับการตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหา

คนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN 

 

ปจจัยดานสวนประสมการตลาด  

ดานการบริการ 
B SE t Sig. 

คาคงที่ (Constant) 3.903 .328 11.883 .000 

การตัดสินใจเลือกใชบริการ (X1)  -.010 .076 -.135 .893 

R square = 0.000           F = 0.018                 Sig =0.893 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.14 พบวา ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดานการบริการกับการตัดสินใจ

เลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหา

งาน JOBTOPGUN พบวา มีคา Sig. มากกวา 0.05 แสดงวา ยอมรับสมมติฐานรอง (H0) และปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H1) หมายความวาปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการบริการ ไมมีอิทธิพลตอการ
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ตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซต

จัดหางาน JOBTOPGUN 

 

สมมติฐานท่ี 6 ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบน

เว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

สามารถเขียนสมมติฐานไดดังน้ี   

H0: ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไมมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา 

เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

H1: ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา 

เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

 

ตารางที่ 4.15: แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อศึกษาปจจัย

ดานสวนประสมการตลาด ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพกบัการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน 

กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

 

ปจจัยดานสวนประสมการตลาด  

ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
B SE t Sig. 

คาคงที่ (Constant) 2.359 .275 8.568 .000 

การตัดสินใจเลือกใชบริการ (X1)  .420 .064 6.562 .000* 

R square = 0.148           F = 43.054                 Sig =0.000* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.15 พบวา ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดานการสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ กับ การตัดสินใจเลอืกใชบรกิารประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหา 

งาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN พบวา มีคา Sig. นอยกวา 0.05 แสดงวา ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H1) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H0) หมายความวาปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการ
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สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขา

ทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

ดังน้ัน จึงสามารถสรปุไดวา ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดานการสรางและนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ มอีิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบรกิารประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรม

บนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN ไดรอยละ 14.80 (R square = 

0.148) และสามารถเขียนสมการถดถอยไดดังน้ี 

 

Y ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ= 2.359 + .420 (X1) 

โดยที่  X1 คือการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

 

สมมติฐานท่ี 7 ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานกระบวนการ มีอิทธิพลตอการตัดสนิใจ

เลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซต

จัดหางาน JOBTOPGUN 

สามารถเขียนสมมติฐานไดดังน้ี   

H0: ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานกระบวนการ ไมมีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN 

H1: ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานกระบวนการ มีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN 

 

ตารางที่ 4.16: แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อศึกษาปจจัยดาน

สวนประสมการตลาด ดานกระบวนการกบัการตัดสินใจเลอืกใชบริการประกาศหาคนเขา

ทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

   

ปจจัยดานสวนประสมการตลาด  

ดานกระบวนการ 
B SE t Sig. 

คาคงที่ (Constant) 1.638 .293 5.598 .000 

การตัดสินใจเลือกใชบริการ(X1)  .533 .068 7.839 .000* 

R square = 0.199         F = 61.457                 Sig =0.000* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.16 พบวา ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดานกระบวนการกบัการตัดสินใจ

เลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหา

งาน JOBTOPGUN พบวา มีคา Sig. นอยกวา 0.05 แสดงวา ยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง (H0) หมายความวาปจจัยสวนประสมการตลาด ดานกระบวนการ มีอทิธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบรกิารประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซต

จัดหางาน JOBTOPGUN 

ดังน้ัน จึงสามารถสรปุไดวา ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดานกระบวนการ มอีิทธิพลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา 

เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN ไดรอยละ 19.90 (R square = 0.199) และสามารถเขียนสมการ

ถดถอยไดดังน้ี 

 

Y ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดานกระบวนการ = 1.638 + .533 (X1) 

โดยที่  X1 คือการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

 

ตารางที่ 4.17: ตารางสรปุสมมติฐาน 

 

ปจจัยดานสวนประสมการตลาด 
สรุปสมมติฐาน 

H0 H1 

ดานผลิตภัณฑ X  

ดานราคา  X 

ดานชองทางการจัดจําหนาย X  

ดานการสงเสรมิการตลาด X  

ดานการบริการ  X 

ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ X  

ดานกระบวนการ X  

ยอมรับสมมติฐาน 

× ปฏิเสธสมมติฐาน 

 



บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอแสนอแนะ 

 

การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มอีิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางาน 

ของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN” มีวัตถุประสงคแรก  

คือ เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน

กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN ประการที่สอง เพื่อศึกษาปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางานกรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN ประการทีส่าม เพื่อเปนแนวทางในการพฒันาคุณภาพและรายละเอียดการประกาศงาน

ของโรงแรมตาง ๆ บนเว็บไซต JOBTOPGUN มีผลการสรปุ อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูใชบริการฝายทรัพยากรมนุษยที่

ใชบริการเว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 

57.2 ใหญ มีอายุ 21-30 ป จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 47.2 มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 73.6 มีตําแหนงงานระดับปฏิบัติการ จํานวน 110 คน คิด

เปนรอยละ 44.0 มีโรงแรมต้ังอยูพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 

44.0 และมีระยะเวลาการทํางาน 4-6 ป จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 36.4 

จากการศึกษา ความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถามหรือลูกคาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของโรงแรม (7p) สามารถแยกเปนรายดาน ไดดังน้ี 

1) ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจดัหางานของโรงแรม (7p) ดาน

ผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา ระบบ

Recruit ที่สะดวกใชงานงายเชนระบบ Super Match, ระบบ Super E-Recruit, ระบบ Super 

Search อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.21 รองลงมา มีฐานขอมูลของผูสมัครงานใหญทีสุ่ด

ในไทยและมีการวิเคราะหตัวตนของผูสมัครกับมีความปลอดภัยในการเกบ็ขอมูลตาง ๆ ปองกันขอมลู

รั่วไหลไดอยางมีประสทิธิภาพ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 และมี Application 

JOBTOPGUN ใหดาวนโหลด อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99  

2) ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจดัหางานของโรงแรม (7p) ดาน

ราคา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 เมื่อจาํแนกเปนรายขอแลว พบวา มีการแจง

อัตราคาบรกิารที่ชัดเจน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.87 รองลงมา มีแพ็คเกจราคาลงประกาศ

งานใหเลือกหลากหลายแพ็คเกจ มีบริการใหเลือกหลายระดับราคา ตามความเหมาะสมในการใช
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บริการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และราคาคุมคากับแพ็คเกจลงประกาศตําแหนงงาน 

เมื่อเทียบกับผูใหบริการรายอื่น อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 

 3) ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจดัหางานของโรงแรม (7p) ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว 

พบวา มีชองทางการชําระเงินหลากหลายชองทางเชนชําระผานบัตรเครดิต/ Internet Banking/ 

ATM เคานเตอรธนาคารและโอนเงินเขาบัญชี อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 รองลงมา 

มีชองทางการสั่งซือ้แพ็คเกจออนไลนผานหนาเว็บไซต อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.20 และมี

ความสะดวกใชงานงายในการกดเลือกซือ้แพ็คเกจประกาศงานหนาเว็บไซต อยูในระดับมาก มีคา 

เฉลี่ยเทากับ 4.07 

4) ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจดัหางานของโรงแรม (7p) ดาน

การสงเสรมิการตลาด โดยรวมอยูในระดับมากทีสุ่ด มีคาเฉลีย่เทากับ 4.27 เมือ่จําแนกเปนรายขอแลว 

พบวา มีการประชาสมัพันธและการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ อยูในระดับมากทีสุ่ด มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.37 

รองลงมา มกีารสงเสริมการขายเชนการใหสวนลดโปรโมช่ันพิเศษสําหรับลูกคาทีท่ดลองใชและ

โปรโมช่ันผูตอสัญญา อยูในระดับมากทีสุ่ด มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.34 และมีการจัดโครงการ JOB FAIR 

ตามมหาวิทยาลัยตาง ๆ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 

5) ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจดัหางานของโรงแรม (7p)  

ดานการบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.86 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา  

มีทีมงานมืออาชีพ (Super Partner) ใหคําปรึกษาเรื่องการ Match ตําแหนงงานกับคุณสมบัติของ

ผูสมัครเพื่อใหคนที่ HR ตองการสมัครเขามามากที่สุดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99  

รองลงมา มทีีมงานคอยสอบถามความพึงพอใจเพื่อปรับปรงุและพัฒนาเพื่อใหตรงกับความตองการ

ของผูใชเสมอ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.88 และมทีีมงานมอือาชีพ (Super Partner) ให

คําปรึกษาการใชงานระบบตาง ๆ ของเว็บไซต JOBTOPGUN อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 

6) ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจดัหางานของโรงแรม (7p)  

ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.15  

เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา มีการวางโลโกของแตละบริษัทที่มาลงประกาศงานบนหนาเว็บไซต

ใหเห็นเดนชัดอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 รองลงมา หนาเว็บไซต JOBTOPGUN  

มีรูปแบบการแจงรายละเอียดในการประกาศตําแหนงงานทีค่รบถวนถูกตองชัดเจนเชนคุณสมบัติ

ผูสมัครสวัสดิการเงินเดือนตําแหนง Location ที่ถูกตองแมนยําอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากบั 

4.17 และเว็บไซต JOBTOPGUN มีสี สญัลกัษณและโลโก ทีส่วยงามและจดจํางาย อยูในระดับมาก  

มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.13 
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7) ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจดัหางานของโรงแรม (7p)  

ดานกระบวนการ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลว พบวา  

มีระบบ Super Search ชวยใหหาคนไดเร็วข้ึนงายข้ึนโดยไมตองรอผูสมัครสมัครเขามาเองอยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.00 รองลงมา มรีะบบ Super 6 ใหทํางานงายข้ึนและม ีNavigation บนเว็บ

ที่ใชงานงายหาเจองายสามารถเขาถึงไดทุกหนาเพจที่ตองการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90  

และมีความถูกตองแมนยําในการจับคู (Match) โดยระบบ Super Match ระหวางคนหางานใหตรง

กับประเภทงานที่ตองการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.87 

จากการศึกษาขอมูลการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของโรงแรม กรณีศึกษา 

เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN พบวา โดยรวมอยูในระดับมากทีสุ่ด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 เมื่อ

จําแนกเปนรายขอแลว พบวา ทําการศึกษาขอมูลการใชบรกิารเว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

กอนที่จะตัดสินใจเลือกใชบริการกับพจิารณาถึงความคุมคาของราคาหรือสวนลดตาง ๆ ของเว็บไซต

จัดหางาน JOBTOPGUN อยูในระดับมากทีสุ่ด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 และพิจารณาถึงเหตุผลหรือ

ความจําเปนในการใชบรกิารเว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN กอนทีจ่ะตัดสินใจเลือกใชบริการกับ 

พิจารณาถึงประโยชนที่จะไดรับจากการใชบริการเว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN กอนทีจ่ะตัดสินใจ

เลือกใชบริการ และพจิารณาถึงระดับความพอใจหลงัจากที่ใชบริการเว็บไซต JOBTOPGUN อยูใน

ระดับมากทีสุ่ด มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.22 

เมื่อทดสอบสมมติฐาน สามารถสรปุสมมติฐาน ไดดังนี ้

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสนิใจเลือก 

ใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจดัหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑมีอทิธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซต

จัดหางาน JOBTOPGUN 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลอืกใช

บริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนประสมการตลาด ดานราคา ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหา

งาน JOBTOPGUN 

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซต

จัดหางาน JOBTOPGUN ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดานชองทางการจัด
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จําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซต

จัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

สมมติฐานท่ี 4 ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการสงเสรมิการตลาด มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซต

จัดหางาน JOBTOPGUN ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดานการสงเสริม

การตลาด มีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซต

จัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

สมมติฐานท่ี 5 ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการบรกิาร มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหา

งาน JOBTOPGUN ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการบริการ ไมมอีิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซต

จัดหางาน JOBTOPGUN 

สมมติฐานท่ี 6 ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบรกิารประกาศหาคนเขาทาํงานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน  

กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดาน

การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคน

เขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

สมมติฐานท่ี 7 ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานกระบวนการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหา

งาน JOBTOPGUN ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดานกระบวนการ มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางาน กรณีศึกษา 

เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

 

5.2 การอภิปรายผล 

จากการศึกษาปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลอืกใชบรกิารเว็บไซตจัดหางานของโรงแรม 

(7p) สามารถแยกเปนรายดาน ไดดังน้ี 

1) ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจดัหางานของโรงแรม (7p)  

ดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN มีระบบ Recruit ที่

สะดวกใชงานงายเชนระบบ Super Match, ระบบ Super E-Recruit, ระบบ Super Search โดยมี

ฐานขอมูลของผูสมัครงานใหญที่สุดในไทยและมกีารวิเคราะหตัวตนของผูสมัครซึ่งมีความปลอดภัยใน

การเกบ็ขอมลูตาง ๆ เพือ่ปองกันขอมลูรั่วไหลไดอยางมีประสิทธิภาพ และมี Application 
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JOBTOPGUN ใหดาวนโหลดอีกดวย ซึง่สอดคลองกับแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) 

ทําการศึกษา สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรอื 7P พบวา ผลิตภัณฑ (Product)  

ในการกําหนดกลยุทธการบริหารการตลาด ไมวาจะเปนในธุรกิจที่ผลิตสินคาหรือบรกิารก็ตามตาง 

ตองพิจารณาถึงลกูคา กลาวคือ ในการวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑตองพิจารณาถึง ความจําเปน 

และความตองการของลูกคา (Customer’s Needs or Wants) ที่มีตอผลิตภัณฑน้ัน ๆ เปนหลัก  

เพื่อธุรกจิสามารถนําเสนอผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการของลูกคาไดมากที่สุด ดังน้ันกลยุทธ 

ดานผลิตภัณฑสําหรบัธุรกจิบริการจงึมีความแตกตางกันไปดวย อีกทั้งยังสอดคลองกบังานวิจัยของ 

ภานุวัฒน กลับศรีออน (2558) ทําการศึกษา ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการเลือกใชระบบ

จัดหางานสําเร็จรูป E-Recruitment ผาน Job Website พบวา ปจจัยที่สําคัญในการเลือกใชบริการ

เว็บไซตจัดหางาน สวนหน่ึงอาจเปนการเขาใชงานที่สะดวก รวดเร็วและงายตอการเขาเว็บไซต 

2) ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจดัหางานของโรงแรม (7p) ดาน

ราคา โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN มีการแจงอัตราคาบริการที่

ชัดเจนซึ่งมีแพ็คเกจราคาลงประกาศงานใหเลือกหลากหลายแพ็คเกจ ทัง้น้ียังมบีรกิารใหเลอืกหลาย

ระดับราคา ตามความเหมาะสมในการใชบริการ และราคาคุมคากับแพ็คเกจลงประกาศตําแหนงงาน 

เมื่อเทียบกับผูใหบริการรายอื่น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ทําการศึกษา 

สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P พบวา ราคา (Price) สําหรบัการวางแผนดานราคา 

นอกเหนือจากตนทุนในการผลิต การใหบรกิาร และการบรหิารแลว ก็ตองพิจารณาถึงตนทุน (Cost) 

ของลูกคา เปนหลักดวย ธุรกิจตองพยายามลดตนทุนและภาระทีลู่กคาตองรับผิดชอบ ต้ังแตคาใชจาย

สําหรับผลิตภัณฑบริการ รวมถึงคาใชจายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของดวยทั้งดานเวลา จิตใจ ความพยายาม 

ทางรางกาย และความรูสึกทางลบตาง ๆ ทีลู่กคาอาจไดรับดวย อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ภานุวัฒน กลับศรีออน (2558) ทําการศึกษา ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการเลือกใชระบบ

จัดหางานสําเร็จรูป E-Recruitment ผาน Job Website พบวา ผูใชบริการเว็บไซตจัดหางาน ไดให

ความสําคัญตอราคาในการเขาเว็บไซตเปนอยางมาก 

 3) ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจดัหางานของโรงแรม (7p) ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUNมีชองทาง

การชําระเงินหลากหลายชองทางเชนชําระผานบัตรเครดิต/ Internet Banking/ ATM เคานเตอร

ธนาคารและโอนเงินเขาบัญชีอีกทัง้ยังมีชองทางการสั่งซื้อแพ็คเกจออนไลนผานหนาเว็บไซต และมี

ความสะดวกในการใชงานทีง่ายตอการกดเลือกซื้อแพ็คเกจประกาศงานหนาเว็บไซตซึ่งสอดคลองกบั

แนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ทําการศึกษา สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ  

7P พบวา ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การจัดจําหนายก็ตองพจิารณาถึงความสะดวกสบาย 

(Convenience) ในการรับบริการ การสงมอบสูลูกคา สถานที่ และเวลาในการสงมอบ กลาวคือลูกคา
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ควรจะเขาถึงไดงายที่สุดเทาทีจ่ะเปนไปไดในเวลาและสถานที่ที่ลกูคาเกิดความสะดวกที่สุด อีกทั้ง   

ยังสอดคลองกบังานวิจัยของ ภานุวัฒน กลับศรีออน (2558) ทําการศึกษา ปจจัยที่มีอทิธิพลตอ  

ความพึงพอใจในการเลือกใชระบบจัดหางานสําเรจ็รปู E-Recruitment ผาน Job Website  

พบวา ชองทางการจัดจําหนาย มสีวนสําคัญซึง่เปนปจจัยหลกัในการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซต

จัดหางาน 

4) ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจดัหางานของโรงแรม (7p)  

ดานการสงเสรมิการตลาด โดยรวมอยูในระดับมากทีสุ่ด พบวา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN  

มีการประชาสัมพันธและการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ มีการสงเสริมการขายเชนการใหสวนลดโปรโมช่ัน

พิเศษสําหรับลูกคาทีท่ดลองใชซึ่งเปนโปรโมช่ันสําหรบัผูตอสญัญา และมกีารจัดโครงการ JOB FAIR 

ตามมหาวิทยาลัยตาง ๆ อีกดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ทําการศึกษา 

สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P พบวา การสงเสริมการตลาด (Promotion) การ

สงเสริมการตลาดจะชวยกระตุนใหลูกคาทําตามในสิง่ที่เราคาดหวัง โดยอาศัยเครื่องมือที่แตกตางกัน

ในการสงเสรมิพฤติกรรมของลูกคา ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพนัธ การสงเสริมการขาย การ

ขายโดยใชพนักงานขาย และการตลาดทางตรง ที่มีคุณสมบติั ขอดี ขอเสีย และขอจํากัดที่แตกตางกัน 

ดังน้ันจึงตองพจิารณาใหเหมาะสมกับความตองการใชงาน รวมถึงความแตกตางของผูบรโิภคที่ไม

เพียงแตมีความตองการในการบริโภคผลิตภัณฑทีม่ีความแตกตางกันแลว อีกทัง้ยังสอดคลองกบั

งานวิจัยของ ภานุวัฒน กลับศรีออน (2558) ทําการศึกษา ปจจัยที่มีอทิธิพลตอความพงึพอใจในการ

เลือกใชระบบจัดหางานสําเร็จรูป E-Recruitment ผาน Job Website พบวา เว็บไซตจัดหางานมี

การประชาสมัพันธอยางตอเน่ือง เพือ่เปนการตอบสนองตอความตองการของผูใชงานในการเขา

เว็บไซต 

5) ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจดัหางานของโรงแรม (7p)  

ดานการบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN มีทีมงานมอือาชีพ 

(Super Partner) ที่ใหคําปรึกษาเรื่องการ Match ตําแหนงงานกับคุณสมบัติของผูสมัครเพื่อใหคน 

ที่ HR ตองการสมัครเขามามากที่สุดอีกทัง้ยังคอยสอบถามความพึงพอใจเพื่อปรบัปรุงและพฒันา 

เพื่อใหตรงกบัความตองการของผูใชเสมอ และใหคําปรึกษาการใชงานระบบตาง ๆ ของเว็บไซต

JOBTOPGUN อีกดวย ซึ่งสอดคลองกบัแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ทําการศึกษา สวน

ประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P พบวา กระบวนการใหบริการ (Process) การสงมอบ

ใหบรกิารที่มีคุณภาพตองอาศัย พนักงานที่มีประสิทธิภาพหรืออุปกรณทีท่ันสมัย เพราะการบรกิาร

ประกอบดวยหลายข้ันตอน เริม่ต้ังแตการตอนรบั การทกัทาย การสอบถามขอมลูเบื้องตน การให 

บริการตามความตองการทีม่ีคุณภาพ การชําระเงิน การกลาวขอบคุณ ซึ่งในแตละข้ันตอนตอง

ประสานและเช่ือมโยงกันเปนอยางดี เพราะหากมีข้ันตอนใดบกพรอง อาจจะทําใหลกูคาเกิดความไม
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ประทับใจในการเขามารบับริการได อีกทัง้ยังสอดคลองกบังานวิจัยของ ภานุวัฒน กลับศรีออน 

(2558) ทําการศึกษา ปจจัยที่มอีิทธิพลตอความพึงพอใจในการเลือกใชระบบจัดหางานสําเรจ็รปู  

E-Recruitment ผาน Job Website พบวา ผูสมัครมี แนวโนมที่จะสมัครงานกบัองคการทีม่ีระบบ

สรรหาออนไลน ที่สะดวกในการใชงานมากกวาองคการที่มรีะบบที่ใชงาน ยุงยาก ดังน้ัน องคการควร

ออกแบบสื่อใหโดดเดนและอยูใน ตําแหนงที่สามารถมองหาไดงาย เพื่อชวยใหผูสมัครสามารถ คนหา

ขอมูลตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของไดอยางสะดวก และไมเกิด ความสบัสนระหวางการสืบคนขอมลู 

6) ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจดัหางานของโรงแรม (7p)  

ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยูในระดับมาก พบวา เว็บไซตจัดหางาน 

JOBTOPGUN มีการวางโลโกของแตละบริษัทที่มาลงประกาศงานบนหนาเว็บไซตใหเห็นเดนชัดซึ่ง 

มีรูปแบบการแจงรายละเอียดในการประกาศตําแหนงงานทีค่รบถวนถูกตองชัดเจนเชนคุณสมบัติ

ผูสมัครสวัสดิการเงินเดือนตําแหนง Location ที่ถูกตองแมนยําและมสีี สัญลักษณโลโก ที่สวยงาม

จดจํางาย ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) 

ทําการศึกษา สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรอื 7P พบวา สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

(Physical Evidence) สิ่งแวดลอมทางกายภาพเปนปจจัยสาํคัญในการเลือกเขามารบับริการของ

ลูกคาผูประกอบการ ตองสรางสิง่แวดลอมกายภาพ ใหเหมาะสมกบัลกัษณะของการบริการ และคงไว

ซึ่งเอกลกัษณที่โดดเดน เพราะลูกคาจะปรบัทบัใจ ในสิง่ที่เหน็เมื่อเขามารบับริการในครัง้แรก และ

มักจะตัดสินวาถาสิ่งแวดลอมทางกายภาพสวยงามและประณีตเพียงใดการบรกิารก็นาจะมีคุณภาพ

ตามสิ่งที่เห็นตามไปดวย ซึ่งสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก สถานบรกิาร เครื่องมอื และอปุกรณ เชน 

การตกแตงสถานที่ พื้นที่ตอนรับ หองสําหรับใหบรกิาร ปายสถานที่บริการ หองนํ้า สวนหยอม ลาน

จอดรถ เปนตน อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ภานุวัฒน กลับศรอีอน (2558) ทําการศึกษา 

ปจจัยที่มีอทิธิพลตอความพงึพอใจในการเลือกใชระบบจัดหางานสําเร็จรูป E-Recruitment ผาน Job 

Website พบวา มีการนําเสนอโลโกและวิธีการตาง ๆ เพือ่ใหสามารถเขาถึงเว็บไซตหางานไดงายมาก

ย่ิงข้ึน 

7) ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจดัหางานของโรงแรม (7p)  

ดานกระบวนการ โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา เว็บไซตจดัหางาน JOBTOPGUN มีระบบ Super 

Search ชวยใหหาคนไดเร็วข้ึนงายข้ึนโดยไมตองรอผูสมัครสมัครเขามาโดยมีระบบ Super 6 ใหทํา 

งานงายข้ึนและม ีNavigation บนเว็บที่ใชงานงายหาเจองายสามารถเขาถึงไดทุกหนาเพจที่ตองการ 

และมีความถูกตองแมนยําในการจับคู (Match) โดยระบบ Super Match ระหวางคนหางานใหตรง

กับประเภทงานที่ตองการซึ่งสอดคลองกบัแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ทําการศึกษา สวน

ประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P พบวา กระบวนการตัดสินใจของบุคคลทีเ่กี่ยวของกบั 

สิ่งตาง ๆ ซึง่บุคคลที่มีการศึกษาในระดับทีสู่งข้ึน มักจะมีกระบวนการตัดสินใจซือ้ทีผ่านการไตรตรอง 
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ทบทวนอยางรอบคอบ และมีเหตุผลในการตัดสินใจซื้อทีม่ากข้ึน อีกทั้งยังสอดคลองกบังานวิจัยของ 

ภานุวัฒน กลับศรีออน (2558) ทําการศึกษา ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการเลือกใชระบบ

จัดหางานสําเร็จรูป E-Recruitment ผาน Job Website พบวา มีการจัดระบบที่แนชัด เพื่อเปนการ

ดึงดูดผูใชงานใหมกีารใชงานอยางตอเน่ือง 

จากการศึกษาขอมูลการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของโรงแรม กรณีศึกษา 

เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN โดยรวมอยูในระดับมากทีสุ่ด พบวา ผูใชงานไดทําการศึกษาขอมลู

การใชบรกิารเว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN โดยการพิจารณาถึงความคุมคาของราคาหรือสวนลด

ตางๆซึ่งเปนการหาเหตุผลหรือความจําเปนถึงประโยชนที่จะไดรับ กอนทีจ่ะตัดสินใจเลือกใชบริการ 

และพิจารณาถึงระดับความพอใจหลังจากที่ใชบริการเว็บไซต JOBTOPGUN ซึ่งซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ อดุลย จาตุรงคกลุ และดลยา จาตุรงคกลุ (2546) ทําการศึกษา กระบวนการตัดสินใจ 

พบวา การตัดสินใจของผูบริโภค (Decision Making Theory) เปนกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ 

เปนการนําหลักเกณฑหรือเครื่องมือตาง ๆ เขามาชวยในการการตัดสินใจเพือ่ทําให ผูตัดสินใจมีโอกาส

ผิดพลาดนอยลงหรือการตัดสินใจไดถูกตองมากข้ึน การตัดสนิใจที่จะมีข้ึนภายใตสถานการณตาง ๆ  

ที่สามารถทําการประเมินได และใชกฎเกณฑหรือเครื่องมือดังกลาวพจิารณาทางเลือกที่ดีที่สุดใน 

การตัดสินใจอยางไรก็ตาม การทําการตัดสินใจไดนําเอาความนาจะเปนเชิงจิตและแบบเงือ่นไขเขามา

เกี่ยวของเสมอ ทัง้น้ีเพราะบุคคลตางมเีหตุผลในการดําเนินธุรกิจของตนยอมตองการเลือกผลลัพธหรือ

ผลตอบแทนที่ดีที่สุด แตถามีทางเลอืกเพียงทางเดียว ปญหาการตัดสินใจก็ไมเกิดข้ึนเพราะถึงอยางไร 

ก็ตองเลือกตามวิถีทางเดียวที่มอียูน้ัน ซึ่งจะไมมกีารเปรียบเทียบวาผลลัพธหรือผลตอบแทนที่ดีทีสุ่ด

หรือไม แตถามีวิธีใหผลตอบแทนมากกวาหน่ึงทางแลว ก็จะตองมีการตัดสินใจเลือกทางหรือวิธีที่จะ 

ทําใหไดผลตอบแทนมากทีสุ่ด ซึ่งการตัดสินใจเลือกดังกลาวน้ีเปนเรื่องที่ยุงยากและสลบัซบัซอนย่ิงข้ึน

ดังน้ันจึงไดพยายามหาสิง่ทีจ่ะชวยในการตัดสินใจเพือ่ใหไดรบัผลตอบแทนสงูสุด โดยทฤษฎีการ

ตัดสินใจของผูบริโภค อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ภานุวัฒน กลับศรอีอน (2558) ทําการ 

ศึกษาปจจัยที่มีอทิธิพลตอความพงึพอใจในการเลือกใชระบบจัดหางานสําเรจ็รปู E-Recruitment 

ผาน Job Website พบวา ผูสมัครมีแนวโนมทีจ่ะสมัครงานกับองคการทีม่ีระบบสรรหาออนไลน 

ที่สะดวกในการใชงานมากกวาองคการทีม่ีระบบที่ใชงานยุงยาก ดังน้ันองคการควรออกแบบสือ่ให 

โดดเดนและอยูใน ตําแหนงที่สามารถมองหาไดงาย เพื่อชวยใหผูสมัครสามารถคนหาขอมลูตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของไดอยางสะดวก และไมเกิดความสบัสนระหวางการสบืคนขอมูล อีกทั้งยังเปนการสงเสริม

ภาพลักษณองคการอีกดวย ดังน้ันองคการควร ออกแบบสือ่ใหเขาใจงายและใชงานไดสะดวกใช

กราฟกที่สื่อความหมาย หลีกเลี่ยงการออกแบบสื่อทียุ่งยากซับซอน และดูไมสบายตาเพราะจะสงผล

ใหผูสมัครเบื่อหนาย หงุดหงิด และเลิกสนใจในการคนหาขอมูล ซึ่งถือเปนสวนประกอบหลักในการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการดังกลาว  
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5.3 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

 1) จากการศึกษาปจจัยที่มอีิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของ

โรงแรม ดานผลิตภัณฑ พบวา เจาหนาที่สรรหาบุคลากรสวนใหญคนหาผูสมัครงานจาก เว็บไซต 

JOBTOPGUN โดยตรง เน่ืองจากระบบเว็บไซตมีระบบการคนหาและเก็บขอมูลผูสมัครงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ แตกระน้ัน JOBTOPGUN ยังมีแอพพิลเคช่ันอีกทางหน่ึงเพื่อรองรับใหคนเขามาสมัคร

งาน และลงประกาศงาน แตยังมีคนใชนอย ดังน้ัน ผูดูแล JOBTOPGUN จึงควรเพิ่มการเขาถึงแอพ

โดยการทําใหคนรูจกั Application JOBTOPGUN มากข้ึน 

 2) จากการศึกษาปจจัยที่มอีิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของ

โรงแรมดานราคา พบวา เจาหนาทีส่รรหาบุคลากรสวนใหญตัดสินใจเลือกใช JOBTOPGUNเพราะมี

แพ็คเกจราคาลงประกาศงานหลากหลายแพ็คเกจ็ และมีการแจงราคาที่ชัดเจน เมื่อเทียบกับผู

ใหบรกิารรายอื่น ดังน้ัน JOBTOPGUN จึงควรคงคุณภาพและราคาไว  

และทําโปรโมช่ันเพื่อยืดหยุนราคาใหเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจตอไป 

3) จากการศึกษาปจจัยที่มอีิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของ

โรงแรม ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวาเจาหนาทีส่รรหาทรัพยากรบุคคลเห็นวา นอกจากชอง

ทางการจัดจําหนายหนาเว็บไซต JOBTOPGUN และแอพพลิเคช่ัน JOBTOPGUN แลวยังมีชองทาง

อื่นที่สามารถเขาถึงไดงาย เชน เบอรติดตอ/ Hotline/ Live Chat/ Facebook/ Line@/ และกลอง

ฝากขอความติดตอกลบั อีกทัง้การชําระเงินก็งายเชนกัน เชน ชําระผานบัตรเครดิต/ Internet 

Banking/ ATM เคานเตอรธนาคารและโอนเงินเขาบญัชี และเพื่อความสะดวกมากข้ึน JOBTOPGUN 

จึงควรเพิ่มชองทางการชําระเงินอื่น ๆ เชน เคานเตอรเซอรวิส หรือตูบุญเติม เพือ่ความสะดวกใหแก

ผูใชบริการทีส่ามารถชําระเงินไดตลอด 24 ชม.  

 4) จากการศึกษาปจจัยที่มอีิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของ

โรงแรม ดานการสงเสริมการตลาด พบวา เจาหนาทีส่รรหาทรัพยากรบุคคลสวนใหญที่ตัดสินใจ

เลือกใชบริการเว็บไซต เน่ืองจากไดรบัสวนลดโปรโมช่ันพเิศษสําหรบัลกูคาที่ทดลองใช และมกีารจัด

โครงการตามมหาวิทยาลัย และจัดวิทยากรเขาบรรยายตามสถาบันการศึกษา เพื่อสรางการรับรูแต

ปจจุบันการใชโซเชียลมีเดียนาจะทําใหการรบัรูมมีากข้ึนกวา และประหยัดกวา ดังน้ัน JOBTOPGUN 

จึงควรขยายการสงเสริมการตลาดโดยการทําโฆษณาการประกาศรับสมัครงานของบริษัทที่มาลง

ประกาศงาน โดยมีการใหบริษัททีม่าใชบริการสามารถบูสตหนาประกาศงานใหข้ึนเปนอันดับตน ๆ 

เพื่อใหผูหางานเห็นไดแขงกับบริษัทอื่น ๆ เปนตน 

 5) จากการศึกษาปจจัยทีม่อีิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของ

โรงแรม ดานการบริการ พบวา เจาหนาทีส่รรหาทรัพยากรบคุคลที่ตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซต

JOBTOPGUN เพราะวาทาง JOBTOPGUN ไดมีการสอบถามความตองการผูใชอยูเสมอ ดังน้ัน 
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JOBTOPGUN จึงควรนําขอเสนอแนะจากผูใชบริการ มาปรบัปรงุระบบวิเคราะหผูสมัครงานเพื่อให

เหมาะสมกับงานดวย  

 6) จากการศึกษาปจจัยที่มอีิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจัดหางานของ

โรงแรม ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ พบวา เจาหนาทีส่รรหาทรพัยากรบุคคลที่

ตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซต JOBTOPGUN เห็นวา JOBTOPGUN เปนเว็บไซตที่มลีักษณะเดนใน

ดานการใชงานและมีเอกลักษณอยูแลว เน่ืองจากมบีริการมาหลายป ดังน้ัน JOBTOPGUN แตควรมี

การปรับปรงุหนาเว็บไซตใหดูทันสมัยมากข้ึน เพื่อใหใชงานงาย อานงาย สบายตา 

 7) จากการศึกษาปจจยัที่มอีิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซตจดัหางานของ

โรงแรม ดานกระบวนการ พบวา เจาหนาที่สรรหาทรัพยากรบุคคลที่ตัดสินใจเลือกใชบริการเว็บไซต

JOBTOPGUN เห็นวา JOBTOPGUN มีระบบประมวลผลของเว็บไซตที่ทํางานดีอยูแลว เห็นไดจาก 

ระบบจะเลือกคนหางานใหตรงกบัประเภทงาน และตําแหนงงานที่ตองการได ดังน้ัน เว็บไซตจึงตองใช

งานงายดวยเชนกัน เพื่อใหผูใชบริการไมสบัสนตอการใชงาน  

 

5.4 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

1) ควรทําการศึกษา การลดความซ้ําซอน ในการคัดเลอืกใบสมคัรของผูสมัครงาน ของระบบ

การใหบริการบนเว็บไซตจัดหางานของโรงแรม กรณีศึกษา เว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN เพื่อชวย

ใหผูใชบริการฝายทรัพยากรมนุษยที่ใชบริการไมทํางานซ้ําซอนและคัดเลือกคนใหเหมาะสมกบังาน 

ไดดีข้ึน 

2) ควรทําการศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่อาจสงผลตออิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ประกาศหาคนเขาทํางานของโรงแรมบนเว็บไซตจัดหางานกรณีศึกษาเว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN 

ซึ่งหากมีการวิเคราะหปจจัยยอยทีล่ะเอียดมากข้ึนจะสามารถนํามาวิเคราะหเพื่อใชประโยชนใน 

การจัดทําเปนแผนพฒันากลยุทธในการพฒันาเว็บไซตมากย่ิงข้ึน และศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซตอื่น

รวมดวย 

3) ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณความคิดเห็นในการใชงาน จากเว็บไซตอื่น ๆ  

ที่เปนประโยชนตอการพฒันาระบบการจัดหางานในสวนของฝายทรัพยากรมนุษย รวมดวยเพือ่ทราบ

ความความผิดพลาดของระบบเว็บไซตจัดหางาน JOBTOPGUN และนํามาสูการปรบัปรุงระบบตอไป 
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