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หัวข้อวิทยานิพนธ์ พฤติกรรมและความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสื่อออนไลน์ 
เพื่อการสมัครงาน กรณีศึกษา : ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี   
ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้เขียน  ทวารัตน์  เต็งทอง  
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว 
สาชาวิชา  นิเทศศาสตร์สารสนเทศ  
ปีการศึกษา  2552 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) พฤติกรรมในการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อ

ออนไลน์ของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี  2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ความพึง

พอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ  

ปริญญาตรี ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร (3) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการ

สมัครงานผ่านสื่อออนไลน์กับความพึงพอใจจากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร (4) ปัญหาและอุปสรรคของ

การใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี  2551 ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ(Survey Research) ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง                

270 ราย ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพียงครั้งเดียว (One Shot  Case Study) ซึ่งกลุ่ม

ตัวอย่างเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปี พ .ศ. 2551 และเคยใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อ

ออนไลน์จากสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดหางานหรือตลาดนัดแรงงานให้กับ

ประชาชน 6 แห่ง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป

ทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Research) T-test สถิติวิเคราะห์การแปรปรวนทาง

เดียว (One-way Anova) และการทดสอบแบบไคสแควร์ (Chi - Square) และวัดระดับความสัมพันธ์

ด้วยค่าสถิติ Pearson Correlation เพื่อค านวณหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 
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 ผลการวิจัยพบว่า 

 กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานสัปดาห์ละ 3 วัน (ร้อยละ 

29.63) วันละ 1 ครั้ง (ร้อยละ 45.19) โดยใช้ระยะเวลา 2 ชั่วโมง/คร้ัง (ร้อยละ 44.81) ซึ่งช่วงเวลา 

20.01 – 24.00 น. (ร้อยละ 35.56) เป็นช่วงเวลาที่มีการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานมาก

ที่สุด และนิยมใช้บริการที่บ้าน/หอพัก (ร้อยละ 60.00) มากที่สุด ปัญหาและอุปสรรคจากการใช้

บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัญหาและอุปสรรคที่พบมาก

ที่สุดคือ การสมัครงานในอินเทอร์เน็ตมีปัญหาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ  ( X =3.90) ในส่วนของความ

พึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานอยู่ในระดับสูง โดยมีความพึง

พอใจในเร่ืองของความสะดวกในการค้นหาต าแหน่งงานที่สนใจมากที่สุด ( X  =3.94) พฤติกรรม

ในการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจประโยชน์จากการ

ใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการ

สมัครงานมากขึ้น กลุ่มตัวอย่างจะมีความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัคร

งานมากขึ้นหรือลดน้อยลงก็ได้ ในขณะเดียวกัน หากมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัคร

งานน้อยลง จะมีความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานมากขึ้นหรือลด

น้อยลงได้เช่นกัน 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were to study (1) behavior toward using online media 
service for job application of bachelor degree graduates in Bangkok in 2008 (2) satisfaction with 
benefit from using online media service for job application of bachelor degree graduates in 
Bangkok in 2008 (3) correlation between behavior toward using online media service for job 
application and satisfaction from using online media service for job application of bachelor 
degree graduates in Bangkok in 2008 (4) problems and obstacles of  using online media service 
for job application of bachelor degree graduates in Bangkok in 2008. This study was survey 
research that composed of 270 samples and gathered data in one shot case study. The samples 
were bachelor degree graduates in 2008 and had experience in using online media service for job 
application. The collecting data gained from the place where held employment  activities or 
labour market  for people in six areas as followings : Ministry of Labour, Bangkok University, 
Dhurakij Pundit University, Rattana Bundit University, King Mongkut’s University of 
Technology North Bangkok, Rajamangala University of Technology Tawan-ok (Charkrapong 
Phuvanarth Campus). The study were analyzed by using statistical program: descriptive statistics, 
T-test, One-way Anova and Chi-Square. Additional measured level of relationship by using 
Pearson Correlation to calculate correlation of factors. 
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 The Results of this study  
 The samples have behavior toward using online media for job application three days 
per week (29.63 percentages) and once a day (45.19 percentages) by consuming time two 
hours/time (44.81 percentages). Most period that has used online media service for job 
application is 20.00-24.00 hrs.(35.56 percentages) and the  place has used  online media service 
for job application most is house/ lodging (60 percentages). The problem and obstacle from using 
online media service for job application are in moderate level and most problem and obstacle of 
job application via the internet are unable to understand English language ( X =3.90). In part of 
satisfaction with benefit from using online media service for job application is in high level and 
most satisfaction is satisfaction with convenience in searching job position ( X  =3.94). The 
finding revealed that there is a negative correlation between behavior toward using online media 
service for job application and satisfaction with benefit from using online media service for job 
application. It means that increasing or reduction of behavior toward using online media service 
for job application is not affected to satisfaction with benefit from using online media service for 
job application. Although there is increasing of behavior toward using online media service for 
job application, level of satisfaction with benefit from online media service for job application 
may be increased or reduced. In the same way, if there is reduction of behavior toward using 
online media service for job application, level of satisfaction with benefit from using online 
media service for job application may be increased or reduced also. 
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