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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉ 
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บทที่  1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในยุคข้อมูลข่าวสารหรือยุคสังคมสารสนเทศนี้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกการสื่อสารอย่างมาก นวัตกรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คอมพิวเตอร์ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  

 อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อรูปแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมและมีอัตราการเติบโตเร็วที่สุด
นอกจากนี้อินเตอร์เน็ตยังเปิดกว้างส าหรับข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การสื่อสารผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตท าให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจ านวนมหาศาลและผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ตลอดเวลา  
 ด้วยความเจริญและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตกลายเป็นสื่อชนิด  
ใหม่ที่กลายมาเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้หลายบริษัทหลายองค์กรน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเสาะหา
พนักงาน ซึ่งมีความรู้ในเร่ืองของเทคโนโลยี และสามารถอาศัยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ าในปัจจุบัน
ท างานทดแทนการจ้างงานจ านวนมาก 
 ในอดีตที่ผ่านมาการลงโฆษณารับสมัครงานจะเลือกใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักเพราะราคา
ถูกและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจ านวนมาก แต่การติดต่อกันระหว่างผู้รับสมัครกับผู้หางานต้อง
ใช้เวลานานจากการที่ต้องการเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่บริษัท หรือว่ารอการส่งจดหมายจนถึง
ขั้นเรียกไปสัมภาษณ์และตอบรับเข้าท างาน 
 การเขียนใบสมัครงานบนใบสมัครที่ผู้สมัครจะต้องเสียเวลาในการกรอกใบสมัครและ
ต้องเสียค่ารูปถ่ายจ านวนมากในกรณีที่จะต้องสมัครงานหลายแห่ง รวมถึงต้องเสียค่าขนส่งหรือ
บางคร้ังต้องไปส่งด้วยตนเองท าให้เสียเวลาในการเดินทาง 

ในปัจจุบันการสมัครที่มีรูปแบบของการแนะน าตัวผ่านทางเอกสารเร่ิมลดความจ าเป็น
ลง เมื่อมีสื่ออินเตอร์เน็ตเข้ามาท าหน้าที่แทนหน้ากระดาษดังกล่าว สื่ออินเตอร์เน็ตจึงเข้ามามี
บทบาทในการรับสมัครงานมากขึ้น และมีแนวโน้มที่ผู้สมัครงานและบริษัทที่ต้องการรับสมัครจะ
ให้ความสนใจเพิ่มขึ้นเช่นกัน 
 สื่ออินเตอร์เน็ตน้ีผู้สมัครงานอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการเขียนข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์รวมไปถึงการสแกนภาพของผู้สมัครลงบนคอมพิวเตอร์ก็ใช้เวลาไม่นานนักทั้งนี้ยังสามารถ
ผ่านไปยังบริษัทต่างๆ ได้หลายบริษัทโดยใช้ข้อมูลเดิมภายในเวลาไม่กี่นาทีด้วยเหตุผลเหล่านี้ 
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การสมัครงานในอินเตอร์เน็ตจึงเข้ามามีส่วนในการช่วยลดปัญหาที่เกิดจากการสมัครงาน  
 อีกทั้งในอดีตนั้นจ านวนประชากรในประเทศไทยมีไม่มากนักประกอบกับการท ามา
ค้าขายเป็นไปด้วยความสะดวกดังนั้นในการหางานท าของคนในอดีตน้ันอาจจะไม่มีอุปสรรค
มากมายเท่ากับการหางานในปัจจุบัน อันเน่ืองมาจากหลายปัจจัย เช่น จ านวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น
เร่ือยๆ วิกฤตทางเศรษฐกิจ และการบริหารงานของรัฐบาล เป็นต้น ปัจจัยดังกล่าวล้วนเป็นผลในการ
ท าให้จ านวนผู้ตกงานในประเทศเพิ่มสูงขึ้นท าให้มีการแข่งขันกันสูง (อริชัย อรรคอุดม , 2545: 2) 

จากการส ารวจโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ (ส านักงานสติถิแห่งชาติ,2551,เมษายน) ใน
เร่ืองภาวะการท างานของประชากรในปี 2551 พบว่าประเทศไทยมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 66.10 
ล้านคน โดยมีจ านวนผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงานรวม 37.29 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานท า 36.43 
ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.54 ล้านคน และผู้รอฤดูกาล 0.32 ล้านคน ในขณะที่ผู้ที่ไม่อยู่ในก าลังแรงงานที่
มีอายุ 15 ปีขึ้นไป นั้นมีจ านวน 14.22 ล้านคน และผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี มีจ านวน 14.59 ล้านคน 

ภาวะการว่างงานของประชากรในเดือนเมษายน 2551 มีจ านวนทั้งสิ้น 5.4 แสนคน หรือ
คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.5 หากพิจารณาการว่างงานในแต่ละกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มเยาวชน 
(อายุ 15-24ปี) มีจ านวน 3.3 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 6.3 และกลุ่มวัยท างาน 
(อายุ 25ปีขึ้นไป) จ านวน 2.1 แสนคน หรือคือเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.7  

ส าหรับการว่างงานของประชากรในเดือนเมษายน พ.ศ.2551 ลดลง 9 หมื่นคนหรือ
ลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนผู้ว่างงานในเดือนเมษายน พ.ศ.2550 และในจ านวนผู้
ว่างงานนี้มีข้อน่าสังเกตว่า การว่างงานในกลุ่มเยาวชนหรือผู้ที่จบการศึกษาใหม่มากถึง 3.3 แสนคน
หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 6.3 โดยเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
1.8 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 3.2   

เห็นได้ว่าการว่างงานในกลุ่มเยาวชนมีจ านวนมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ เนื่องจากส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ท าให้โอกาสการบรรจุเข้าท างานมีน้อยกว่าและขาดประสบการณ์ในการ
หางานท า 

ภาวการณ์ว่างงานทั่วประเทศว่าเมื่อสิ้นปี พ.ศ.2550 มีประมาณ 410,000 คน ลดลงจากปี  

พ.ศ.2549 ที่มี 449,000 คน โดยปี พ.ศ.2551 นี้ก็มีแนวโน้มจะลดลงอีก โดยผู้ว่างงานส่วนใหญ่เป็นผู้

ที่เรียนจบใหม่ ส่วนการเลิกจ้างหรือออกจากงานจะมีน้อยกว่าการจ้างงาน ที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คือ

กลุ่มที่จบปริญญาตรี โดยเฉพาะสาขาที่ตลาดมีความต้องการน้อย เน่ืองจากที่ผ่านมามีผู้นิยมเรียน

ปริญญาตรีกันเป็นจ านวนมาก และส่วนใหญ่เลือกเรียนในสาขาที่ตนเองชอบมากกว่าจะเลือกสาขา

ตามความต้องการของตลาด ปัจจุบันผู้ว่างงานประมาณ 4 แสนคนนี้คร่ึงหนึ่งเป็นผู้จบปริญญาตรี 
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ต้องแก้ปัญหาโดยการเข้าท างานในระดับที่ต่ ากว่าไปก่อน ในแต่ละปีนั้นจะมีผู้จบปริญญาตรีเข้าสู่

ตลาดแรงงานอีกเกือบ 200,000 คน (ปกรณ์ อมรชีวิน ,2551) 

ในส่วนของการว่างงานโดยแบ่งออกเป็นภูมิภาคนั้นพบว่าจ านวนผู้ว่างงานลดลงในทุก
ภาคของประเทศไทย โดยภาคที่มีการว่างงานสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร โดยมีอัตราการว่างงาน
ร้อยละ 1.9 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.7 รองลงมาคือภาคเหนือมี
อัตราการว่างงานร้อยละ 1.5 และภาคใต้มีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.4 ในขณะที่ภาคกลางนั้นมี
อัตราการว่างงานต่ าที่สุดคือร้อยละ 0.9 

แม้ว่าอัตราการว่างงานจากผลส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติจะลดลงก็ตาม ทว่า
จ านวนผู้ว่างงานในปัจจุบันก็ยังมีอยู่มากมายซึ่งคาดว่ายังมีผู้ที่อาจจะพลาดการท าส ารวจคร้ังนี้อีก
จ านวนหนึ่ง ดังน้ันการด้ินรนต่อสู้เพื่อให้ได้งานท านั้นก็ยังคงด าเนินต่อไปเร่ือยๆ  

นักบริหารบุคคลทุกวันน้ีจึงอาศัยสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงไปยังกลุ่ม
คนหางานทางอินเตอร์เน็ตโดยการให้รายละเอียดซึ่งกันและกัน และสามารถติดต่อถึงกันได้ทันทีท า
ให้กระบวนการการสัมภาษณ์อาจจะเกิดขึ้นรวดเร็ว รวมทั้งการตัดสินใจในการรับเข้าท างานก็จะมี
ความรวดเร็ว ประหยัดเวลา และสะดวกยิ่งขึ้นและมีการตกลงรับเข้าทันที หากคุณสมบัติทุกอย่าง
ตรงตามต้องการ 
 
การสมัครงานผ่านอินเตอร์เน็ต 

การใช้อินเตอร์เน็ตในการสมัครงาน (Jobs Online) กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน
มีตลาดนัดแรงงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พร้อมข้อแนะน าในการใช้ และกรอกแบบฟอร์มสมัคร
งานฟรีในเว็ปไซต์ของกรมการจัดหางาน ปัจจุบันต าแหน่งที่เปิดรับไม่ได้มีเฉพาะงานด้าน
คอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังมีงานอื่นๆ เช่น พนักงานขาย เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ และอาชีพอ่ืนๆ 
เป็นต้น 

พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในการหางานผ่านโลกไซเบอร์ เป็นตัวบ่งชี้ของการสร้างความได้ 
เปรียบและประกาศความสามารถของ บุคลากรผ่านเครือข่ายได้อีกรูปแบบหนึ่ง ปัจจุบัน เว็บไซต์ 
www.jobsdb.com มีผู้เข้าเยี่ยมชมตั้งแต่เร่ิมด าเนินธุรกิจในปี พ.ศ.2541 จ านวน 31,820,132 คน และ
มีผู้เยี่ยมชมต่อวันกว่า 28,000 คน ทั้งนี้ สัดส่วนของผู้หางานผ่านเว็บไซต์เป็นผู้หญิงในอัตรา 51% 
เป็นสัดส่วนผู้ชายประมาณ 49.85%โดยอายุเฉลี่ยของผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อันดับหน่ึงจะอยู่ที่ 
อายุประมาณ 21-30 ในสัดส่วนที่ 48.47% (สาธินี โมกขะเวส,2548) 

ปัจจุบันการหางานในอินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมมากขึ้นในเมืองไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในหมู่ผู้ที่เพิ่งส าเร็จการศึกษาไปถึงกลุ่มผู้บริหารระดับกลาง การหางานทางอินเตอร์เน็ตมีความ
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รวดเร็ว ประหยัด มีฐานข้อมูลกว้างกว่าวิธีเดิม และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่หางานและนายจ้างได้ติดต่อ
และศึกษากันโดยตรง หนังสือพิมพ์ชั้นน า และบริษัทจัดหางานเกือบทุกแห่งมีพื้นที่ประกาศรับ
สมัครงานผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถเลือกสมัครข้ามจังหวัดหรือข้ามประเทศในทุกเมืองทุก
ประเทศทั่วโลก การหางานในอินเตอร์เน็ตไม่ได้จ ากัดความนิยมแค่เพียงในหมู่ลูกจ้าง นายจ้างหลาย
บริษัทต่างก็ใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาผู้ร่วมงานใหม่ อินเตอร์เน็ตช่วยให้นายจ้างเลือกสรรคนที่มี
ความสามารถและตรงกับคุณสมบัติที่ต้องการ ขณะที่ผู้สมัครเองก็สะดวกและง่ายในเร่ืองของเวลา 
นับเป็นเคร่ืองมือที่อ านวยความสะดวกให้นายจ้างและผู้สมัครงานอย่างแท้จริง(อริชัย อรรคอุดม , 
2545: 6) 

โดยผู้ที่สนใจการสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต สามารถเลือกเว็บไซต์ที่ให้บริการได้ตาม

สะดวกโดยเว็บไซต์ที่ให้บริการสมัครงานทางอินเตอร์เน็ตน้ันมีมากมาย ไม่ว่าเป็นของต่างประเทศ

หรือของประเทศไทยเอง ตัวอย่างเว็บไซต์หางาน 

1. จ๊อบส์ ไพลอท ดอทคอม www.jobpilot.com ก่อต้ังในเมืองไทยเมื่อปี พ.ศ.2540 

โดย บริษัท จ๊อบส์ แอนด์ แอดเวร์ทส์ เอเชีย Jobs & Adverts (Asia) Ltd. เป็นเว็บไซต์โฆษณา

ต าแหน่งงาน เจ้าแรกที่มาตั้งในเมืองไทยวางเป้าหมายใช้เมืองไทยเป็นฐานขยายธุรกิจด้านนี้ในเอเชีย 

เป็นบริษัทลูกของบริษัท จ๊อบส์ แอนด์ แอดเวร์ทส์ ในเยอรมันตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538 เร่ิมจาก

ผู้บริหารสามถึงสี่คน Jobs & Adverts ท าเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับคนที่อยู่ในวัยท างาน และต้องการจะ

สมัครงานผ่านทางอินเตอร์เน็ต มีบริษัทที่ต้องการรับพนักงานเป็นลูกค้าที่จะสามารถเข้ามาหาข้อมูล

หรือลงโฆษณา โดยวางต าแหน่งสินค้าตั้งแต่พนักงานระดับหัวหน้าจนถึงพนักงานระดับสูง ข้อมูล

ในเว็บไซต์ประกอบไปด้วยข่าวสารเกี่ยวกับการท างานมีบทความเกี่ยวกับการสมัครงาน การเปลี่ยน

งาน เทคนิคการหางานใหม่ การเปลี่ยนงานมีข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน ซึ่งปัจจุบันมีการ

โฆษณาการ รับสมัครงานการให้บริการส าหรับผู้ที่จะเข้ามาสมัครงานทิ้งไว้จะไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่

ส าหรับบริษัทที่ลงโฆษณาจะเสียค่าใช้จ่าย แต่ทาง Jobs & Adverts จะท าการออกแบบโฆษณาให้

ฟร ี

2. จ๊อบส์ ดีบี ดอทคอม www.jobsdb.com   เป็นเว็บไซต์รับสมัครงานออนไลน์ยักษ์

ใหญ่เว็บไซต์หนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมอยู่ในอันดับต้นๆ ของเว็บไซต์รับสมัครงานในเมืองไทย โดย

มี นายแซมมวล ซุง เป็นประธานกรรมการ บริษัท จ๊อบส์ ดีบี อิงค์ เจ้าของเครือข่าย  จ๊อบส์ ดีบี 
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ดอทคอม มีส านักงานใหญ่อยู่ในฮ่องกง และมีส านักงานสาขาอยู่ในหลายประเทศ ได้แก่ ไทย 

ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ อินเดีย ไต้หวัน ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา 

จากการจัดอันดับจาก วอลล์ สตรีท เจอร์นอล จัดอันดับให้ จ๊อบส์ ดีบี  เป็นอันดับหน่ึงของเว็บไซต์

หางาน ขณะที่ 100hot.com รายงานว่าได้รับความนิยมเป็นอันดับ 3 รองจาก มอนสเตอร์ (Monster) 

และไดซ์ จ๊อบ (DICE job) ส่วนสถิติประเทศไทยจากการส ารวจของ จ๊อบส์ ดีบี พบว่าได้รับความ

นิยมเป็นอันดับ 4 (เทียบกันทุกเว็บโดยไม่จ าแนกประเภท) รองลงมา ฮอทเมล ยะฮู และ สนุก  

ผู้สมัครงานสามารถที่จะเลือกสมัครงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง

เฉพาะงานในประเทศไทยก็มีอยู่เป็นจ านวนนับพันต าแหน่งงาน เนื่องจากเว็บไซต์น้ีเน้นความเป็น

สากล ภาษาที่ใช้ภายในเว็บไซต์จึงเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งข้อความที่ใช้ในการประกาศรับสมัคร

งานส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้นผู้สมัครควรจะใช้ภาษาอังกฤษในการค้นหางานและ

ลงทะเบียนประวัติตนเอง จึงจะเป็นประโยชน์มากที่สุด 

3. จ๊อบส์ ท๊อปกัน ดอทคอม www.jobtopgun.com เป็นอีกเว็บไซต์ที่มีบริการหางาน

ออนไลน์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ประกอบด้วย Job เป็นส่วนที่เกี่ยวกับการหารงาน ซึ่งทาง

เว็บไซต์เลือกใช้ภาษาอังกฤษ เน่ืองจากบริษัทและงานที่น าเสนอต้องได้มาตรฐาน และสามารถให้

บริษัทระดับสากลสามารถเลือกคลิกไปตามหัวข้อเร่ือง Job Search, Register, Resume, Job Update, 

Company Profile และ LIFE เป็นส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยทางเว็บไซต์เลือกใช้

ภาษาไทย เพราะมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์กับคนไทย แบ่งย่อยตามหัวเร่ือง Good Heart Work Hard 

Enjoy Life เป็นส่วนที่น าเสนอบทความเกี่ยวกับงานและ เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ในการสมัครงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดในการสมัครงาน วิธีการสมัครงาน เป็นต้น 

4. จ๊อบส์ บี ดอทคอม www.jobBees.com เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่มีต าแหน่งงานว่าง

รออยู่เป็นจ านวนหลายพันต าแหน่งงาน โดยจะแสดงจ านวนต าแหน่งงานว่างไว้ในหน้าแรกให้เห็น

ได้อย่างชัดเจนเว็บไซต์น้ีใช้ผึ้งเป็นสัญลักษณ์ของเว็บไซต์ เพื่อสื่อถึงความขยันขันแข็งในการท างาน

นั่นเอง โดยเว็บไซต์ JobBees.com จะรองรับการสมัครงานที่อยู่ภายในประเทศเท่านั้น และต าแหน่ง

งานส่วนใหญ่ที่รับสมัครภายในเว็บไซต์จะอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหลัก  
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5. เนชั่น อีจ๊อบส์ ดอทคอม www.nationejobs.com โดย เนชั่น กรุ๊ป เพื่อเป็น

ทางเลือกใหม่แก่ผู้ต้องการหางาน และองค์กรธุรกิจที่ต้องการรับสมัครบุคลากร เน่ืองจากได้

รวบรวมข้อมูลทรัพยากรบุคคล รวมทั้งรวบรวมต าแหน่งงานไว้ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่

ง่าย สามารถค้นหางานในระยะเวลาอันสั้น ส าหรับจุดเด่นของ nationejobs.com อยู่ที่เป็นเว็บไซต์

สมัครงานที่มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นยังมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านฟังก์ชั่น และ

สาระส าหรับ เนชั่น กรุ๊ป นั้นเข้ามามีบทบาทในแวดวงทรัพยากรบุคคล ด้วยการเป็นสื่อกลางในการ

สรรหาบุคลากรของบริษัทฯ องค์กรต่างๆ มา 10 ปี โดยการจัดท าหน้าโฆษณาย่อย Workplace ใน

หนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น และกรุงเทพธุรกิจ จนได้รับสนใจจากผู้อ่านที่ก าลังมองหางาน รวมถึง

ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารในแวดวงการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในด้านของสาระประโยชน์

และเกร็ดความรู้ที่น าเสนออย่างต่อเน่ือง 

ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของการสมัครงานออนไลน์  
อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางการหางานที่ท าให้สามารถหางานได้กว้างขึ้น รวดเร็วขึ้น และ

สะดวกยิ่งกว่าการหางานแบบเดิมแต่อย่างไรก็ตามการหางานผ่านอินเตอร์เน็ตก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้าง
(ศรีศักดิ์ จามรมาน, 2544)  

ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของการสมัครงานออนไลน์ เมื่อเปรียบเทียบกับการ
สมัครงานแบบเดิม (หมายถึง การอ่านประกาศรับสมัครงานจากหนังสือพิมพ์หรือสื่ออ่ืนๆ แล้วจึง
ติดต่อหรือเดินทางไปสมัครด้วยตนเอง) สามารถแบ่งได้ดังนี้  

1. ข้อได้เปรียบของการสมัครงานออนไลน์ 

1.1 การสมัครงานออนไลน์สามารถท าได้ง่าย และใช้เวลาในการสมัครงาน

สั้นกว่าการสมัครงานแบบอ่ืนๆ 

1.2 สามารถเลือกต าแหน่งงาน หรือเงื่อนไขอื่นๆ ในการสมัครงานที่ตนเอง

ต้องการได้ดีกว่า 

1.3 สามารถสมัครงานได้หลายๆ บริษัทในเวลาเดียวกัน 

1.4 มีโอกาสถูกเรียกตัวไปทดสอบหรือสอบสัมภาษณ์ได้เร็วกว่า  

1.5 มีโอกาสเลือกท างานในต่างประเทศได้มากขึ้น 
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2. ข้อเสียเปรียบของการสมัครงานออนไลน์ 

2.1 เน่ืองจากสามารถสมัครได้ง่ายและรวดเร็ว จึงมีผู้ส่งใบสมัครมายังบริษัทที่

ใช้บริการเว็บไซต์สมัครงานจ านวนมาก 

2.2 งานส่วนใหญ่ที่มีการประกาศรับสมัครออนไลน์จะอยู่ในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล 

2.3 งานส าหรับผู้ทุพพลภาพยังมีจ านวนน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับงานส่วน

ใหญ่ที่ประกาศรับสมัคร (นราวุธ พลับประสิทธิ์, 2544: 12-14) 

 จากรายงานของส านักงานสถิติแห่งชาติในเร่ืองของอัตราการว่างงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ในปี พ.ศ.2551 พบว่ามีจ านวนผู้ว่างงานลดลง แสดงให้เห็นว่าการหางานในปัจจุบันมี
แนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะระบบสารสนเทศในปัจจุบันที่มีส่วนช่วยให้
ผู้ที่ก าลังว่างงานนั้น มีโอกาสหางานได้ง่ายและกว้างยิ่งขึ้น อีกทั้งความเป็นไปได้สูงที่จะได้ท างาน
ในบริษัทต่างๆ ที่ได้ใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตในการรับสมัครงานเช่นเดียวกัน  

อย่างไรก็ตาม ด้วยปัญหาเศรษฐกิจการเงินภายในประเทศที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันแม้ว่า
อัตราการว่างงานจะลดจ านวนลง แต่ทว่าจ านวนผู้ว่างงานยังคงเพิ่มสูงขึ้น จึงจ าเป็นที่ทุกๆฝ่ายไม่ว่า
จะเป็นภาครัฐหรือเอกชน จะต้องเร่งด าเนินการฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นไป เพราะเมื่อ
เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นก็จะช่วยให้ปัญหาการว่างงานลดลง 

จากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดจะสังเกตได้ว่า ในโลกยุคปัจจุบันทุกคนไม่สามารถหลบหนี
กระแสเทคโนโลยีไปได้ ประกอบกับอัตราการว่างงานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครก็
ยังคงมีอยู่มาก ฉะนั้นการหางานหรือสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์หรือผ่านทางอินเตอร์เน็ตน้ัน              
อาจเป็นหนทางอีกหนทางหนึ่งที่หลายคนเลือกใช้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาประเด็น
ดังกล่าวโดยมีปัญหาน าวิจัยดังนี้  

 
1.2  ปัญหาน าวิจัย 
 1.2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมใน
การใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์อย่างไร 
 1.2.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจ
ประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์อย่างไร 
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 1.2.3 พฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้
บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์หรือไม่อย่างไร 
 1.2.4 อะไรคือปัญหาและอุปสรรคของการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
1.3  วัตถุประสงค์ 
 1.3.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ของผู้ส าเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 1.3.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 1.3.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์กับ

ความพึงพอใจจากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา

ตรี ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 1.3.4 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ของผู้ส าเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.4  สมมติฐานการวิจัย 
1.4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี  2551 ในเขต

กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์            

แตกต่างกัน 

 1.4.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี  2551 ในเขต

กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อ

ออนไลน์แตกต่างกัน 

 1.4.3  พฤติกรรมในการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ

ประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ 
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1.5   ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมและความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อ

การสมัครงานกรณีศึกษา : ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2551” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขต
การศึกษาไว้ดังนี้ คือ 

1.5.1 ศึกษาเฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2551 ที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร และมีประสบการณ์ในการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีจ านวน
ทั้งสิ้น 1,482,100 คน (อ้างถึงใน nso.go.th, มกราคม 2552) 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยนี้ ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง 

ข้อมูลจากระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (อ้างถึงใน มนัส สุวรรณ, 2544:72-73) 

ซึ่งก าหนดระดับความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 90 และค่าความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดที่ยอมรับได้

ไม่เกินร้อยละ 5 ให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 263 คน                

1.5.2 การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษา 

- พฤติกรรมการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน ได้แก่ ความถี่ในการเปิดรับ 

และระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ต 

- ความพึงพอใจประโยชน์การใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานใน 3 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการใช้งาน รายละเอียด และผลลัพธ์ 

1.5.3 การวิจัยครั้งน้ี ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือน

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 

1.6 ค านิยามศัพท์ 
1.6.1 ส่ือออนไลน์ หมายถึง สื่อใหม่ที่ใช้ในการสมัครงาน ซึ่งเป็นสื่อที่เกิดจากการสร้างสรรค์ 

หรือการใช้งานกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยบางส่วนสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้                      

อันประกอบด้วย ผู้บริการข่าวสารให้กับผู้บริโภคข่าวสาร โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางใหม่ใน

การสื่อสาร 

1.6.2 การสมัครงานผ่านส่ือออนไลน์ หมายถึง การเข้าไปใช้บริการของเว็บไซต์ที่มีบริการจัดหา

งานโดยเฉพาะทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยมีพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
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ต าแหน่งงาน ระเบียบการรับสมัคร รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับบริษัท และคุณสมบัติต่างๆ รวมถึง

การสมัครงานโดยผ่านทางเว็บไซต์เหล่านั้น 

1.6.3 พฤติกรรมในการใช้บริการ หมายถึง ลักษณะการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อการหางานและ

สมัครงาน โดยวัดเป็นความถี่ในการเปิดรับ ระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ต ช่วงเวลาในการใช้

อินเตอร์เน็ต และสถานที่ในการใช้อินเตอร์เน็ต 

1.6.4 ความพงึพอใจประโยชน์ หมายถึง ความชอบ ความพอใจในการได้รับข่าวสารและข้อมูล

จากสิ่งที่จะได้รับจากการใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการหางานและสมัครงาน ประเมิน

ด้วยระดับความพึงพอใจจากการใช้แบบสอบถามวัดระดับของความพึงพอใจในด้านต่างๆ  

1.6.5 ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หมายถึง ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุก

สาขาวิชาในปี พ.ศ.2551 ที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย ชายหรือหญิง และเป็นผู้ที่เคยใช้บริการหางาน

และสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  และอาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รับ 
1.7.1 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาลักษณะการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร  
1.7.2 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาความพึงพอใจจากการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการ            

สมัครงานของผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.7.3 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการใช้สื่อออนไลน์

เพื่อการสมัครงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.7.4 ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและปรับปรุง

บริการการหาต าแหน่งงาน และการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด  

1.7.5 เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้ที่สนใจการหาต าแหน่งงานและสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์หรือ
ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมและความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสื่อ
ออนไลน์เพื่อการสมัครงาน กรณีศึกษา : ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2551 ในเขต
กรุงเทพมหานคร” ได้อาศัยทฤษฎีแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการก าหนด
กรอบแนวคิดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ดังนี้  

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

2.2 แนวคิดเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ 

2.4 แนวคิดเร่ืองกระบวนการสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต 

2.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสารจากสื่อ 

2.6 แนวคิดเร่ืองการใช้สื่อเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ 

2.7 แนวคิดเร่ืองการหางานและเทคนิควิธีการหางานผ่านอินเตอร์เน็ต  

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์อันได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ รวมถึงลักษณะ

ครอบครัว เป็นสิ่งที่ท าให้ผู้บริโภคมีความแตกต่างกันออกไป พนา ทองมีอาคม                                 

(อ้างถึงใน นวรัตน์ ลิขิตรานันท์, 2545: 11-12) ได้กล่าวถึงความแตกต่างที่จะส่งผลถึงการสื่อสาร 

ดังนี้ 
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1) อายุ (Age) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้บุคคลมีความแตกต่างกันในเร่ืองความคิดและพฤติกรรม 

โดยทั่วไปแล้วคนที่มีอายุน้อยกว่ามักจะมีความคิดเสรีนิยม ใจร้อน และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคน

ที่มีอายุมากกว่า ในขณะที่คนที่มีอายุมากกว่ามักเป็นคนที่ยึดติดกับการปฏิบัติมากกว่ามีความ

ระมัดระวังและมองโลกในแง่ร้าย สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากคนที่มีอายุมีประสบการณ์ มีความ

ผูกพัน และมีประโยชน์ในสังคมมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย 

2) เพศ (Sex) เพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันอย่างมากในเร่ืองของความคิด ค่านิยม 

และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมได้ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนทั้งสองเพศไว้

แตกต่างกัน เพศหญิงจึงมักเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายและถูกชักจูงได้ง่ายกว่าเพศชาย  

3) การศึกษา (Education) การศึกษาเป็นตัวแปรที่ส าคัญมากที่มีผลต่อประสิทธิภาพทางการ

สื่อสารของผู้รับสาร คนที่มีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดี เน่ืองจากคน

เหล่านี้มีความรู้กว้างขวางในหลายเร่ือง มีความเข้าใจศัพท์มาก และสามารถเข้าใจสารได้ดี แต่คน

เหล่านี้มักไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ดังนั้นสารที่ไม่มีเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอมักจะถูกโต้แย้งจากคน

เหล่านี้ จึงพบว่าโดยทั่วไปแล้วคนที่มีการศึกษาสูงมักใช้สื่อมวลชนมากกว่าผู้ที่มีการศึกษา 

4) ฐานะทางสังคมเศรษฐกิจ (Social and economic status) ฐานะทางสังคมเศรษฐกิจ ได้แก่ 

อาชีพ รายได้ เชื้อชาติ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและ

พฤติกรรมของบุคคล 

 แนวคิดของ DeFleur (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2541: 164-165) ความแตกต่างทาง

บุคลิกภาพของปัจเจกบุคคล สังคม และความสัมพันธ์ของกลุ่มสังคมย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมที่

แตกต่างกันของบุคคล 

จากแนวคิดดังกล่าว ท าให้ทราบว่า การศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์จะเป็น

ปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้วิจัยเกิดความรู้และความเข้าใจถึงสภาพภูมิหลังและความแตกต่างในด้าน

ต่างๆ ของบุคคลอันมีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสารที่แตกต่างกัน โดยปัจจัยดังกล่าวจะเป็นส่วน

หนึ่งในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีต่อพฤติกรรม ความ
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พึงพอใจ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ.2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.2 แนวคิดเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ 

 เทคโนโลยีการสื่อสารน้ันได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีนั้น ก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
ปัจจุบันมีสื่อทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และดิจิตอลเกิดขึ้นมากมาย หรือเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีการ
สื่อสารรูปแบบใหม่ หรือสื่อใหม่ (New Media)  

 สื่อใหม่ (New media) ที่มีบทบาทสูงขณะนี้ คือคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีอินเทอร์เน็ตเป็น
เครือข่าย การสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลสามารถสื่อสารได้ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และมวลชน 
เชื่อมโยงโลกมนุษย์เสมือนหนึ่งเป็นสังคมเดียวกัน เว็บไซต์ หรือ World Wild Web ต่างๆ มีบทบาท
ในการน าเสนอข่าวสารที่หลากหลายและสร้างสรรค์ ผู้คนส่วนใหญ่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อ
ตอบสนองวิธีการสื่อสารที่รีบเร่ง รวดเร็วในปัจจุบัน เช่น การส่ง e-mail แทนการส่งจดหมาย เพื่อ
ประหยัดค่าใช้จ่าย รวดเร็ว ส่งถึงในทันทีและไร้พรมแดน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก หากมีเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์จะท าให้มิติด้านเวลา และสถานที่หมดไป  (นันทิกร ไทยเจริญ, 
2551,27 พฤศจิกายน)  

 สื่อใหม่เกิดจากการสร้างสรรค์ หรือการใช้งานกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งบางส่วน
สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ และมักจะอยู่ในรูปแบบของดิจิทัล เช่น เกมส์ออนไลน์ ซีดีรอม
มัลติมีเดีย ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ รวมทั้งบล็อก และวิกิพีเดีย อีเมล์และสิ่งที่แนบมา                                       
ตู้บริการสารสนเทศ โทรทัศน์โต้ตอบ โทรศัพท์มือถือ พีดีเอ พอดแคสต์ และนวนิยายแบบ                
ข้อความหลายมิติ (Hypertext fiction) (สารานุกรมเสรี, 2552, 23 กรกฎาคม)  

 Alvin Toffler (อ้างถึงใน นุชรีรัตน์ ขวัญค า, 2549: 8) ผู้เขียนเร่ือง   "The Third   Wave"   
ได้ท านายผลกระทบที่จะเกิดจากเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ
คอมพิวเตอร์   ว่าจะสร้างผลกระทบต่อวิถี ชีวิต และวิธีคิดของบุคคล สถาบันต่าง ๆ ของสังคม 
ความสัมพันธ์ทางการเมือง วัฒนธรรม ครอบครัว ที่ท างาน กลุ่มเพื่อนรูปแบบใหม่ ชุมชนแบบใหม่  

ยุคสารสนเทศนี้   ข้อมูลข่าวสารได้มีบทบาทกับชีวิตของเรามากมาย   เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพื่อช่วยจัดการกับข้อมูลให้มี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น   คอมพิวเตอร์นั้นก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการจัดการเก็บข้อมูล 

คอมพิวเตอร์ได้มีบทบาทในการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Information 
Networks) ให้คอมพิวเตอร์นั้นสารมารถส่งข้อมูลไปได้ทั่วโลก สามารถติดต่อสื่อสารกันได้
ตลอดเวลา ทุกทิศทางโดยไม่ต้องค านึงถึงอุปสรรคด้านเวลา และสถานที่  และอินเทอร์เน็ต 
(Internet) ก็เป็นส่วนหน่ึงในระบบเครือข่ายสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่
เกิดขึ้นในปีพ.ศ.2512 โดยการป้องกันประเทศของสหรัฐอเมริกา  (US Department of  Defence) 
หรือที่เรียกว่า ARPA (Advanced Research Project Agency) ซึ่งได้สร้างเครือข่ายทดลองชื่อ  
"Arpanet" เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของระบบคอมพิวเตอร์    เครือข่ายของกองทัพสหรัฐอเมริกา 
เรียกได้ว่าอินเทอร์เน็ตในยุคนั้น เจริญก้าวหน้าภายใต้ภาวะสงคราม และถูกน าไปใช้ในกิจการ
การทหารเป็นหลัก ต่อมาในปี พ.ศ.2528 อินเทอร์เน็ตก็เร่ิมเข้าสู่วงการศึกษาและวงการธุรกิจ  
อินเทอร์เน็ตน้ันแพร่หลายอย่างรวดเร็ว  เป็นสื่อไร้พรมแดน ดังน้ันปริมาณผู้ใช้จึงเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว   อินเทอร์เน็ตน้ันก าลังได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน และมันได้กลายเป็นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก     เชื่อมทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกัน (อาทิชา เมืองยม , 2547:1) 

ผลของเทคโนโลยีการสื่อสารอันทันสมัย ส่งผลให้โลกแคบลงด้วยเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer Mediated Communication) โดยมีเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมโยงนั้น เป็นที่แพร่หลายอย่างมาก เน่ืองจากสามารถสื่อสารได้ฉับไว 
สะดวกในการใช้แสดงข้อมูลในรูปแบบตัวอักษร ภาพเสียง มีศักยภาพสูงในการสื่อสารแบบสอง
ทาง ผู้ใช้สามารถสื่อสารกับในลักษณะโต้ตอบกันได้ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายถึงกันหมด ซึ่งผู้ใช้นั้น
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก รวมทั้งอิสระในการใช้สูง เพราะว่ามีมาตรการในการควบคุม
น้อยมาก ผู้ใช้จึงมีอิสระในการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มที่อินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นช่องทางการ
สื่อสาร เป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ผู้คนนิยมเข้าใช้บริการ  เป็นการติดต่อสื่อสารข้ามโลกโดยไม่
ต้องสนใจความแตกต่างของเวลาและสถานที่ 

บริการของอินเทอร์เน็ตน้ันมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การค้นหาข้อมูลบน World  Wide 
Web (WWW)  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   (Electronic mails)  ซึ่งเป็นการรับส่งข้อความกับบุคลอ่ืน
ทั่วโลก  ใช้เพื่อสื่อสารกับเพื่อน ครอบครัว การติดต่อธุรกิจการงาน การบริการโอนถ่ายแฟ้มข้อมูล
ต่างๆ และบริการด้านจดหมายข่าวสาร (Messaging and bulletin board service)  Asynchronous 
discussion forum เป็นการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มข่าวต่างๆ  (News group)  ซึ่งเป็นการเข้าร่วม
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ออกความเห็นในหัวข้อต่างๆ  โดยไม่ต้องสนใจเร่ืองของเวลา เพราะเราสามารถอภิปราย รับส่ง
ความคิดได้ตลอดเวลา และเราก็สามารถเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มที่มีความเห็น  ความสนใจในเร่ือง
เดียวกัน Synchronous chats เป็นการสนทนาผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถออนไลน์เข้าไป
คุยในห้องสนทนาในเวลาเดียวกันกับคนอื่นๆ ได้ตลอดเวลา เป็นเคร่ืองมือที่ให้คนตั้งแต่ 2 คน
สื่อสารกันได้ทันที ฉับไว ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก MUD (Multi users domain) เป็นการที่ผู้ใช้
หลายคนสามารถเข้าใช้ร่วมกัน ในรูปแบบสังคม เช่น การสนทนาข้อความในชุมชนเสมือนจริง 
(Virtual reality) หรือในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual environment) ซึ่งมีการผสมผสาน
เทคโนโลยี เพื่อสร้างความรู้สึกว่าอยู่ในสถานที่ และชุมชนนั้นจริง ผู้ใช้สามารถที่จะคุย และสร้าง
ตัวละคร หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ 

เน่ืองด้วยความสะดวกและประโยชน์อันมากมายมหาศาลของอินเทอร์เน็ต จึงท าให้
อินเทอร์เน็ต ได้รับการกล่าวว่าเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพสูงที่สุดในปัจจุบัน สื่อ
อินเทอร์เน็ตน้ันเป็นเครือข่ายข้อมูลระดับโลก ที่ผู้ใช้สามารถแสวงหาข้อมูลจากแหล่งหนึ่งไปอีก
แหล่งได้โดยง่าย เพราะมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับไว้หมดผู้ใช้นั้นสามารถที่จะควบคุมข้อมูลข่าวสาร
เองได้สามารถเลือกรับข่าวสารที่น่าสนใจ และปฏิเสธข่าวสารที่ไม่น่าสนใจได้เอง ท าให้ผู้ใช้นั้น
สามารถแสวงหาข้อมูลข่าวสารตามความพอใจของตนเอง(Information on demand) 

Hoffman and Novak (อ้างถึงใน นุชรีรัตน์ ขวัญค า, 2549: 10) พบว่า อินเทอร์เน็ตน้ันมี
ลักษณะของการสื่อสารแบบแสวงให้ข้อมูลตามความสนใจของผู้ใช้ซึ่งต่างจากสื่อประเภทอ่ืนที่ส่ง 
ผ่านข้อมูลข่าวสารทางเดียวสู่ผู้รับจึงกล่าวได้ว่าในสื่ออินเทอร์เน็ต ผู้ใช้นั้นมีอ านาจควบคุมข่าวสาร
เองได้ อีกทั้งอินเทอร์เน็ตท าให้ผู้ใช้มีพลัง มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมได้มากกว่าที่เคยได้รับจากสื่อ
ในรูปแบบเดิม เพราะในสื่อนี้ผู้ใช้จะเป็นผู้ผลิต ผู้กระท า และผู้ใช้ในเวลาเดียวกัน  

Amy Harmon (1998) (อ้างถึงใน นุชรีรัตน์ ขวัญค า, 2549: 10) กล่าวว่าอินเทอร์เน็ตน้ันมี
ศักยภาพมากกว่าโทรทัศน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่ส่งผ่านข้อมูลทางเดียว (Passive) เพราะอินเทอร์เน็ตท า
ให้ผู้ใช้สามารถเลือกชนิดของข้อมูล ข่าวสาร ที่เขาต้องการได้รับและสามารถตอบสนองมี
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ได้ 

ความเจริญและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตกลายเป็นสื่อชนิดใหม่
ที่เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้หลายบริษัทหลายองค์กรน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเสาะหาพนักงาน  
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ปัจจุบันการหางานในอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมมากขึ้นในเมืองไทยโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้ที่ส าเร็จการศึกษาใหม่ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในการหางานผ่านโลกไซเบอร์ เป็นตัวบ่งชี้ของ
การสร้างความได้เปรียบและประกาศความสามารถของบุคคลผ่านเครือข่ายออนไลน์ได้อีกรูปแบบ  

การหางานทางอินเทอร์เน็ตมีความรวดเร็ว ประหยัด มีฐานข้อมูลกว้างกว่าเดิม และยัง
เปิดโอกาสให้ผู้หางานและนายจ้างได้ติดต่อกันโดยตรง อินเทอร์เน็ตช่วยให้นายจ้างเลือกสรรคนที่มี
ความสามารถ และตรงกับคุณสมบัติที่ต้องการ ขณะที่ผู้สมัครเองก็สะดวก ส่วนในเร่ืองของเวลา
อินเทอร์เน็ตนับเป็นเคร่ืองมือที่อ านวยความสะดวกให้นายจ้างและผู้สมัครงานอย่างแท้จริง       

จากแนวคิดเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ ท าให้ได้ทราบ ความส าคัญของอินเทอร์เน็ต
ที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคมโลกและเป็นสื่อกลางที่ทันสมัย ซึ่งท าให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่าง
สะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะการมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ระหว่างกัน ผู้วิจัยจะใช้ทฤษฎีดังกล่าวมา
เป็นเกณฑ์ในการศึกษา เร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสื่อออนไลน์
เพื่อการสมัครงาน กรณีศึกษา: ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2551  

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ  
การศึกษาถึงพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ (Information Seeking Behavior) เป็น

แนวทางหนึ่งของการศึกษาผู้ใช้ เพื่อให้ทราบถึงความพยายามของผู้ใช้ ในการที่จะค้นหาสารสนเทศ
ตามที่ตนเองต้องการมาให้ได้ การศึกษาในด้านนี้จึงเป็นการศึกษาที่ต่อเน่ืองมาจากการศึกษาความ
ต้องการของผู้ใช้ (Information Need) เน่ืองจากพฤติกรรมการแสวงหานี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้ใช้มี
ความต้องการ และมีความพยายามที่จะหาสารสนเทศมาครอบครอง โดยเร่ิมต้นจากการเลือกแหล่ง
สารสนเทศที่จะสืบค้น วิธีการและกระบวนการสืบค้นภายในแหล่งที่เลือกแล้ว ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในขณะที่พยายามสืบค้นหรือแสวงหาสารสนเทศนั้นอยู่  

การแสวงหาสารสนเทศเป็นกิจกรรมที่บุคคลกระท า เพื่อหาข้อมูลข่าวสารที่จะ
ตอบสนองต่อความต้องการที่ตนเองได้ตระหนักและเล็งเห็นว่าส าคัญ  ความต้องการที่เล็งเห็นนี้จะ
แสดงออกมาและน า ไปสู่การกระท า หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ท า ให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศมา
ครอบครอง (เดชา นันทพิชัย, 2548: 2) ด้วยลักษณะดังกล่าวนี้เอง การแสวงหาสารสนเทศจึงเป็น
พฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลและมีลักษณะเป็นกระบวนการที่บุคคลใด ๆ พยายามหาหนทางที่
จะให้ได้รับสารสนเทศตามที่ต้องการ พฤติกรรมหรือกระบวนการที่แสดงออกดังกล่าว
ประกอบด้วย 
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1. การเก็บรวบรวมสารสนเทศ เป็นกิจกรรมที่บุคคลตระหนักและยอมรับว่าต้องการ
สารสนเทศในระดับหนึ่ง บุคคลจึงเร่ิมรวบรวมสารสนเทศที่ตนเองสนใจหรือมีประโยชน์  สามารถ
น า มาสนองตอบต่อความต้องการของตนเอง  กิจกรรมของการรวบรวมจะมีหลายระดับและมี
เป้าหมายที่แตกต่างกัน เร่ิมตั้งแต่ไม่ชัดเจนจนถึงชัดเจนมาก  ๆ เช่น การขอรับบริการเพื่อติดตาม
สารสนเทศใหม่ ๆ จากส า นักพิมพ์การศึกษาค้นคว้าและติดตามอ่านวรรณกรรมต่าง  ๆ จาก
ห้องสมุด หรือการจัดเก็บสารสนเทศของตนเองอย่างง่าย  ๆ เพื่อน า ไว้ใช้ในอนาคต ดังนั้นจึงไม่น่า
แปลกใจที่บุคคลที่มีผลงานมาก ๆ นักปราชญ์หรือผู้รู้ทั้งหลายจึงมักจะเป็นคนกระตือรือร้นที่จะ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆ เอาไว้เสมอมิได้ขาด และมักจะเป็นคนที่สามารถเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศหรือสื่ออ่ืน ๆ ได้อย่างกว้างขวาง 
 2. การแสวงหาสารสนเทศ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อหาข้อมูลและสารสนเทศที่จะ
ตอบสนองต่อความต้องการที่ตนเองได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญ  ในกิจกรรมนี้บุคคลแต่
ละบุคคลจะมีกระบวนการของตนเอง ซึ่งกระบวนการน้ีก็จะแสดงออกถึงความพยายามของแต่ละ
บุคคล  

3. การใช้และประเมินสารสนเทศ เป็นกิจกรรมสุดท้ายที่เกิดขึ้นภายหลังที่บุคคลได้
แสวงหาและได้รับสารสนเทศมาเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่เกิดขึ้นจะเป็นกิจกรรมต่อเน่ืองภายหลัง
จากบุคคลมีความต้องการและแสวงหาสารสนเทศ 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ การแสวงหา และการใช้สารสนเทศ 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ชัดเจนว่าพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเป็นกระบวนการที่  
สัมพันธ์โดยตรงกับความต้องการสารสนเทศและการใช้สารสนเทศ ดังภาพ 
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ภาพที่ 2.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ การแสวงหา และการใช้สารสนเทศ 
ที่มา: เดชา นันทพิชัย, 2548: 3 

 

 จากภาพจะเห็นว่าการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ ก็คือการศึกษาการแสดง 
ออกหรือการกระท า ของผู้ใช้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากมีความต้องการสารสนเทศ แล้วเร่ิมที่จะรวบ 
รวมสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศมาใช้เพื่อแก้ปัญหาตามความต้องการที่เกิดขึ้นนั้นเอง  ความ 
สัมพันธ์ของการแสวงหาสารสนเทศจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับความต้องการและการใช้สารสนเทศ  
ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ, 2537 อ้างถึงใน เดชา นันทพิชัย, 2548: 3-5) 

1. บุคคลจะมีความต้องการสารสนเทศตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ เช่น สุขภาพ เงิน 
นันทนาการ การศึกษา ฯลฯ 

2. บุคคลแสวงหาสารสนเทศเพื่อน า มาใช้สนองตอบต่อความต้องการในด้านต่าง  ๆ คือ 
- เพื่อสนองความต้องการส่วนบุคคล เช่น แก้ข้อสงสัย ตอบค า ถามที่อยากรู้ 
- เพื่อการศึกษาของตนเอง (เช่น นักเรียน) หรือผู้อ่ืน (เช่น บรรณารักษ์, นักแนะ 

แนวการศึกษา) 
- เพื่อการปฏิบัติงาน เช่น ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 
- เพื่อการปกครองหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

3. บุคคลจะพิจารณาสารสนเทศประเภทที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือใช้  
แก้ปัญหาความต้องการของตนเอง ประเภทของสารสนเทศจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการแสวงหา เช่น 
จะแสวงหาสารสนเทศที่แสดงให้เห็นกระบวนการ (Show-how) หรือสารสนเทศที่อธิบายวิธีการ
หรือเทคนิคต่าง ๆ (Know-how) เป็นต้น 

ความต้องการสารสนเทศ 

แหล่งสารสนเทศ 
การใชส้ารสนเทศเพื่อแก้ปัญหา                  

ความต้องการสารสนเทศ 
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4. บุคคลจะคาดหวังสารสนเทศที่ตนเองต้องการในลักษณะต่าง ๆ ดังนั้นบุคคลจึงมี
ข้อก าหนดของสารสนเทศที่ต้องการ ทั้งทางด้านรูปแบบ ประเภท ภาษา รายละเอียดและคุณภาพ 
เช่น ต้องการสารสนเทศที่เสนอค า ตอบละเอียดตรงประเด็น เข้าใจง่าย ทันสมัย ฯลฯ 

5. การแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน โดย
จะเลือกแหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้แก่ แหล่งที่เป็นทางการที่ให้บริการสารสนเทศโดยตรง 
(ห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ ฯลฯ) แหล่งที่เป็นทางการแต่ไม่ได้มีหน้าที่ให้บริการสารสนเทศ (ส า 
นักงานจัดหางาน หน่วยงานราชการ ฯลฯ) รวมไปถึงแหล่งที่ไม่เป็นทางการซึ่งก็คือตัวบุคคลต่างๆ 
(ญาติ เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงานสมาชิกในครอบครัว ฯลฯ) 

6. บุคคลจะแสวงหาสารสนเทศในแหล่งนั้น ๆ ต่อไปหรือไม่ก็ต่อเมื่อพิจารณาแล้วว่า
ผลที่ได้จากการใช้สารสนเทศเป็นอย่างไร เช่น สามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้หรือไม่ สามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือไม่ สามารถน า ไปแก้ปัญหาของหน่วยงานหรือไม่ ฯลฯจากที่
กล่าวมาสรุปได้ว่า พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศนั้นสัมพันธ์กับความต้องการและลักษณะของ
การใช้งานของแต่ละบุคคล ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลก าหนดแหล่งที่จะค้นคว้าและตัดสินใจเลือก
ช่องทางในการแสวงหาแตกต่างกัน ดังนั้นการศึกษาถึงพฤติกรรมการแสวงหาที่เกิดขึ้นนั้น
จ าเป็นต้องศึกษาถึงองค์ประกอบและมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วย 

 
องค์ประกอบของการแสวงหาสารสนเทศในสังคมอิเล็กทรอนิกส์ 

นับตั้งแต่อดีตที่มีคิดค้นเทคโนโลยีของการพิมพ์เกิดขึ้น  ท า ให้สังคมมนุษย์มีการผลิต
สิ่งพิมพ์ขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ แผ่นพับ รายงาน วารสาร ฯลฯ สิ่งพิมพ์เหล่านี้จะ
ถูกจัดเก็บและให้บริการในหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศ แต่ด้วย
ปริมาณสารสนเทศที่เพิ่มปริมาณมากยิ่งขึ้นเร่ือย ๆ ท า ให้บุคคลยากที่จะติดตามและแสวงหา
สารสนเทศได้ครบถ้วน ขณะเดียวกันก็ท า ให้แหล่งบริการสารสนเทศก็ต้องพัฒนาระบบการจัดการ
ที่มีซับซ้อนยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถการค้นหาสารสนเทศที่มีปริมาณมากเป็นไปได้โดยรวดเร็ว  ด้วย
เหตุน้ีเองเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ จึงมีบทบาทและมีส่วนช่วยในการจัดการของหน่วยงาน
บริการสารสนเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิตอลที่ท า ให้การจัดเก็บ
สารสนเทศปริมาณมาก ๆ ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป แต่สิ่งที่เป็นปัญหาตามมาของหน่วยงานบริการ
สารสนเทศก็คือความต้องการระบบการสืบค้นที่ช่วยการสืบค้นให้เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  

ในสังคมดิจิตอล เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
สารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ไปเป็นอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เทคโนโลยียังท า ให้พฤติกรรมการแสวงหา 
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สารสนเทศเปลี่ยนแปลงไปด้วย กล่าวคือ ท า ให้เกิดทางเลือก (Option) และมีช่องทางการแสวงหา
สารสนเทศ (Channel) ได้หลากหลายมากขึ้น กล่าวคือ แต่เดิมเมื่อบุคคลต้องการสารสนเทศใด ๆ 
บุคคลสามารถแสวงหาสารสนเทศจากสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้น แต่ปัจจุบันสามารถที่จะแสวงหาจากสื่อ
ดิจิตอลอ่ืน ๆ ด้วย เช่น เทป วีดิทัศน์ ซีดีรอม สื่อมัลติมีเดีย อินเตอร์เน็ต ฯลฯ โดยที่สามารถเข้าถึง
จากแหล่งที่ผลิตสารสนเทศดังกล่าวได้โดยง่าย ไม่จ า เป็นต้องแสวงหาจากแหล่งที่เป็นให้บริการ
สารสนเทศหรือห้องสมุดเท่านั้น หากจะสรุปง่าย ๆ ก็คือ บุคคลไม่จ า เป็นที่จะต้องเป็นเจ้าของ 
(Ownership) สารสนเทศนั้น ๆ แต่บุคคลกลับต้องมีความสามารถที่จะเข้าถึง(Accessibility) 
สารสนเทศต่าง ๆ ได้ตามที่ตนเองต้องการ โดยมีความสามารถทั้งทางด้านทักษะของการสืบค้นและ
ทักษะของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไรก็ดีต้องพึงตระหนักไว้ว่า ยิ่งบุคคลมีช่องทางการ
เข้าถึงมากขึ้นเพียงใด บุคคลนั้นก็ยิ่งประสบปัญหาในการแสวงหามากขึ้นเท่านั้น 

จากปรากฏการณ์ที่กล่าวข้างต้น จะเห็นว่าการแสวงหาสารสนเทศเป็นกระบวนการ            
แก้ปัญหาของผู้แสวงหาแต่ละคน ซึ่งมีผู้แสวงหามีสิทธิที่จะแสวงหาจากช่องทางต่าง ๆ โดยผ่าน
หรือไม่ผ่านระบบสารสนเทศก็ได้ ซึ่งจะเลือกใช้ช่องทางใดหรือระบบใด ๆ ผู้แสวงหาก็จะต้อง
ตระหนักผลที่จะได้รับของแต่ละช่องทาง 

ในกรณีที่มีตัวกลาง (Mediator) ท า หน้าที่แสวงหาสารสนเทศแทนผู้ใช้นั้น ผู้แสวงหา
จ าเป็นที่จะต้องให้ผู้ใช้แสดงความต้องการของตนเองออกมาให้แน่ชัด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางที่
ผู้ใช้ต้องการจะแสวงหาสารสนเทศ รวมไปถึงความต้องการและองค์ประกอบที่จะใช้ในการ
แสวงหาสารสนเทศแต่ละคร้ังด้วย ไม่ว่าจะเป็นประเภทของแหล่งสารสนเทศ ลักษณะของ
สารสนเทศเป็นต้น ดังนั้นการท า ความเข้าใจในพฤติกรรมการแสวงหาของผู้ใช้แต่ละกลุ่มจะท า ให้
ผู้ที่ท า หน้าที่เป็นตัวกลางสามารถที่จะแสวงหาสารสนเทศมาให้สอดคล้องกับความต้องการได้มาก
ที่สุด 

โดยสรุปการศึกษาความต้องการและพฤติกรรมการแสวงหาที่ชัดเจน  ล้วนแล้วแต่มี
ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการที่ต้องท า หน้าที่ตัวกลาง รวมไปถึงผู้ที่พัฒนาระบบให้กับผู้ใช้กลุ่มต่าง ๆว่า
ควรจะพัฒนาระบบออกมาเป็นเช่นไรให้สอดคล้องกับกระบวนการแสวงหาสารสนเทศ  เน่ืองจาก
ภายในกระบวนการแสวงหาสารสนเทศนั้น ผู้ใช้มีความพยายามในการแสวงหามากหรือน้อย
เพียงใด ขึ้นว่าความสามารถของระบบสืบค้นในด้านกระบวนการน า ส่งของระบบ (Deliveryof 
Information System) และกระบวนการให้บริการ (Delivery of Information Services) เป็นอย่างไร
บ้าง เช่น มีทางเลือกในการสืบค้นให้กับผู้ใช้ที่หลากหลายหรือไม่ (ชื่อเร่ือง ค าส าคัญ ชื่อผู้แต่ง ฯลฯ) 
มีระบบที่จะช่วยแก้ปัญหาของผู้ใช้ในขณะที่ท า การสืบค้นหรือไม่ (บัญชีศัพท์, ค าอธิบาย) เป็นต้น 
ผู้วิจัยจะใช้ทฤษฎีดังกล่าวมาเป็นเกณฑ์ในการศึกษา เร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจประโยชน์

DPU



21 
 

 

จากการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน กรณีศึกษา: ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ปี 2551 

2.4 แนวคิดเร่ืองกระบวนการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต  

 กระบวนการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเป็นได้หลายรูปแบบ การสื่อสารมวลชนที่มีการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้ การสื่อสารส่วนบุคคลที่ผู้สื่อสารสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ในเวลาเดียวกัน
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่นการสนทนาผ่านห้องสนทนา (Chat) การตั้งกระทู้ การตอบกระทู้ ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวสามารถแสดงให้เห็นถึงความมีส่วนร่วมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเร่ืองที่ตนเอง
สนใจ 

การใช้อินเตอร์เน็ตในการสมัครงาน (Jobs online) กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน
มีตลาดนัดแรงงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พร้อมข้อแนะน าในการใช้ และกรอกแบบฟอร์มสมัคร
งานฟรีในเว็ปไซต์ของกรมการจัดหางาน ปัจจุบันต าแหน่งที่เปิดรับไม่ได้มีเฉพาะงานด้าน
คอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังมีงานอื่นๆ เช่น พนักงานขาย เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ และอาชีพอ่ืนๆ 
เป็นต้น 

พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในการหางานผ่านโลกไซเบอร์ เป็นตัวบ่งชี้ของการสร้างความได้ 
เปรียบและประกาศความสามารถของ บุคลากรผ่านเครือข่ายได้อีกรูปแบบหนึ่ง ปัจจุบัน เว็บไซต์ 
www.jobsdb.com มีผู้เข้าเยี่ยมชมตั้งแต่เร่ิมด าเนินธุรกิจในปี พ.ศ.2541 จ านวน 31,820,132 คน และ
มีผู้เยี่ยมชมต่อวันกว่า 28,000 คน ทั้งนี้ สัดส่วนของผู้หางานผ่านเว็บไซต์เป็นผู้หญิงในอัตรา 51% 
เป็นสัดส่วนผู้ชายประมาณ 49.85%โดยอายุเฉลี่ยของผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อันดับหน่ึงจะอยู่ที่ 
อายุประมาณ21-30ในสัดส่วนที่ 48.47% (สาธินี โมกขะเวส, 2548) 

ปัจจุบันการหางานในอินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมมากขึ้นในเมืองไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในหมู่ผู้ที่เพิ่งส าเร็จการศึกษาไปถึงกลุ่มผู้บริหารระดับกลาง การหางานทางอินเตอร์เน็ตมีความ
รวดเร็ว ประหยัด มีฐานข้อมูลกว้างกว่าวิธีเดิม และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่หางานและนายจ้างได้ติดต่อ
และศึกษากันโดยตรง หนังสือพิมพ์ชั้นน า และบริษัทจัดหางานเกือบทุกแห่งมีพื้นที่ประกาศรับ
สมัครงานผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถเลือกสมัครข้ามจังหวัดหรือข้ามประเทศในทุกเมืองทุก
ประเทศทั่วโลก การหางานในอินเตอร์เน็ตไม่ได้จ ากัดความนิยมแค่เพียงในหมู่ลูกจ้าง นายจ้างหลาย
บริษัทต่างก็ใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาผู้ร่วมงานใหม่ อินเตอร์เน็ตช่วยให้นายจ้างเลือกสรรคนที่มี
ความสามารถและตรงกับคุณสมบัติที่ต้องการ ขณะที่ผู้สมัครเองก็สะดวกและง่ายในเร่ืองของเวลา 
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นับเป็นเคร่ืองมือที่อ านวยความสะดวกให้นายจ้างและผู้สมัครงานอย่างแท้จริง(อริชัย อรรคอุดม , 
2545: 6) 

 ( Hoffman, 1995 : 5) ได้กล่าวไว้ในงานวิจัยเร่ือง “Commercial scenarios for the web: 
opportunities and challenges” ว่าโดยธรรมชาติของอินเตอร์เน็ตน้ันสามารถกล่าวได้ว่าเป็นสื่อที่มี
ลักษณะหลายโฉมหน้า เน่ืองจากมีความผสมผสานกันระหว่างการเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่าง
บุคคล (Interpersonal) และการเป็นช่องทางการสื่อสารมวลชน (Mass communication) 

รูปแบบของการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตน้ันมีด้วยกันหลายระดับตั้งแต่กว้าง
ที่สุด เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในลักษณะของ Web Pages โดยองค์กรข่าวระดับโลก เช่น 
CNN ไปจนถึงการสื่อสารระดับบุคคลเช่น การสนทนาในกลุ่มข่าว Usenet (Usenet new) ใน
ประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน รวมทั้งการสื่อสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกลุ่มเพื่อน  

กระบวนการสื่อสารบนระบบอินเทอร์เน็ตน้ันสามารถจ าแนกได้เป็น 4 แบบด้วยกัน 
คือ (Morris, 1996: 3) 

1. การสื่อสารระหว่างบุคคลแบบไม่พร้อม (One-to-one Asynchronous 
Communication) ตัวอย่างของการสื่อสารประเภทนี้ ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Mail)  

2. การสื่อสารระหว่ากลุ่มบุคคลแบบไม่พร้อมกัน (Many-to-many Asynchronous 
Communication) ตัวอย่างของการสื่อสารประเภทนี้ ได้แก่ Usenet , Electronic Bulletin Boards และ
Listserv ซึ่งผู้รับสารต้องลงชื่อก่อนที่จะเข้าสู่ระบบ 

3. การสื่อสารแบบพร้อมกัน (Synchronous Communication) ทั้งในแบบ One-to-
one ไปจนถึง One-to-many โดยสามารถคุยกันได้ในหลากหลายหัวข้อที่ต้องการ ตัวอย่างของการ
สื่อสารประเภทนี้ ได้แก่ Internet Relay Chat 

4. การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันระหว่างผู้รับสารและผู้รับสาร (Asynchronous 
Communication) ซึ่งโดยทั่วแล้วมีลักษณะที่ผู้รับสารต้องการจะค้นคว้าหาเว็บไซต์ที่จะเข้าไปดู
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจจะเป็นการสื่อสารแบบ Many-to-one , One-to-one หรือ One-to-many 
ตัวอย่างการสื่อสารแบบนี้ ได้แก่ Website , PTP Site และ E-job (บริการสมัครงานออนไลน์) 
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จากแนวคิดเร่ืองกระบวนการสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต มีลักษณะการสื่อสารแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ในการสื่อสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้ส่งสารสามารถที่จะกลับกลายมา
เป็นผู้รับสารได้ ในขณะเดียวกันผู้รับสารก็สามารถที่จะเป็นผู้ส่งสารได้เช่นกัน 

2.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสารจากสื่อ 

 ในงานวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมและความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสื่อออนไลน์

เพื่อการสมัครงานกรณีศึกษา : ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2551”  ผู้วิจัยได้ให้ความ

สนใจเกี่ยวกับผู้รับสาร (Audience) กล่าวคือ ผู้รับสารเป็นผู้ที่กระตือรือร้น (Active) ในการเลือก

เปิดรับสื่อด้วยตนเอง ในส่วนของทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อก็เช่นกัน เป็นการมองใน

ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ผู้รับสารจะใช้สื่ออะไรก็ตาม ผู้รับสารจะเลือกสรรและแสวงหาข่าวสาร

ตามความต้องการหรือความคาดหวังที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน ผู้รับสารมีกระบวนการเลือกสรร

ข่าวสาร (Selective Processes) (อ้างถึงใน พีระ จิระโสภณ, 2535) กระบวนการเลือกสรร

เปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง (filters) การรับรู้ข่าวสารของมนุษย์มี 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

 

 

Selective 
Exposure 

 

Selective 
Perception 

 

Selective 
Retention 

ภาพที่ 2.2 แบบจ าลองการเปิดรับ 

ที่มา : อ้างถึงใน อริชัย อรรคอุดม, 2545: 26 
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1. การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective exposure or Selective attention) คือ 

แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารจากแหล่งหนึ่งแหล่งใดที่มีอยู่ด้วยกันกลาย

แหล่ง เช่น การเลือกซื้ออ่านหนังสือพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่ง เลือกเปิดวิทยุกระจายเสียงสถานีใด

สถานีหนึ่งหรือเลือกชมวิทยุโทรทัศน์ช่องใดช่องหนึ่ง เป็นต้น โดยทั่วไปผู้รับสารเลือกเปิดรับ

ข่าวสารที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับความเชื่อ ทัศนคติความสนใจและสิ่งที่สนับสนุนความคิด                   

เดิมของตน 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกเปิดรับนี้ได้มีการศึกษาวิจัยกันอย่างกว้างขวาง และพบว่าการ

เลือกเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ อาทิเช่น ทัศนคติเดิมของ

ผู้รับสารตามทฤษฎีความไม่ลงรอยของความรู้ความเข้าใจ (Theory of cognitive dissonance) ที่เสนอ

โดยเฟสติงเจอร์ (Festinger L., 1957) นั้นกล่าวว่า บุคคลมักจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนับสนุน

ทัศนคติเดิมที่มีอยู่ และหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ขัดแย้งกับความรู้สึกนึกคิดเดิมของตนเอง ทั้งนี้เพราะการ

รับข่าวสารใหม่ที่ไม่ลงรอยหรือสอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจหรือทัศนคติเดิมที่มีอยู่แล้ว จะเกิด

ภาวะทางจิตใจที่ไม่สมดุลหรือ มีความไม่สบายใจที่เรียกว่า “cognitive dissonance” ดังนั้นการที่จะ

ลดหรือหลีกเลี่ยงภาวะดังกล่าวได้ก็ต้องแสวงหา ข่าวสาร หรือเลือกสรรเฉพาะข่าวสารที่ลงรอยกับ

ความคิดเดิมของตน เฟสติงเจอร์ยังชี้ให้เห็นว่า เมื่อบุคคลได้ตัดสินในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่มีความ

ได้เปรียบเสียเปรียบก้ ากึ่งกันเช่น ระหว่างการซื้อรถยนต์ยี่ห้อ A กับรถยนต์ B ที่มีคุณภาพใกล้เคียง

กัน บุคคลย่อมมีแนวโน้มที่จะแสวงหาข่าวสารที่สนับสนุนการตัดสินใจนั้นๆ (Reinforcement 

Information) มากกว่าที่จะแสวงหาข่าวสารที่ขัดกับสิ่งที่กระท าลงไป 

 อย่างไรก็ดีทฤษฎีที่ว่าด้วยการเลือกเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับทัศนคติเดิมนี้ 

บางคร้ังต้องพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น เราอาจจะพบว่าผู้ที่นิยมในพรรคการเมืองพรรค

หนึ่งชอบไปฟังการปราศรัยหาเสียงของพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม พฤติกรรมเช่นน้ีอาจเป็น เพราะ

บุคคลผู้นั้นต้องการรับรู้ข้อมูลจากฝ่ายตรงข้าม เพื่อเป็นประโยชน์ในการปกป้องความเชื่อของ

ตนเองก็ได้ หรืออาจเป็นเหคุผลอ่ืนเช่น เพื่อความสนุกสนานบันเทิง หรือเพราะสนใจในเร่ืองนั้น

เป็นพิเศษ เป็นต้น แต่โดยทั่วไปแล้วการเปิดรับข่าวสาร ผู้รับสารมักจะเลือกรับสิ่งที่สนับสนุน

ความคิดเดิมของตนเสมอ 
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2. การเลือกรับรู้หรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) 

เป็นกระบวนการกลั่นกรองชั้นต่อมา เมื่อบุคคลเลือกเปิดรับข่าวสารจากแหล่งหนึ่งแหล่งใดแล้วก็ใช้

ว่าข่าวสารน้ันจะถูกรับรู้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้รับสารทั้งหมด ผู้รับสารแต่ละคนอาจจะ

ตีความหมายข่าวสารชิ้นเดียวกันที่ส่งผ่านสื่อมวลชนไม่ตรงกัน เช่น การลดค่าเงินบาท บางคน

อาจจะมองว่ามีผลดี บางคนอาจจะเห็นว่ามีผลเสียมากกว่า หรือการเล่นสเก็ต บางคนอาจจะมองว่า

เป็นกีฬาพักผ่อนหย่อนใจ บางคนอาจจะคิดว่าเป็นแหล่งมั่วสุมสิ้นเปลือง หรือแม้แต่ภาพโป๊ บางคน

มองว่าเป็นศิลปะ บางคนว่าเป็นอนาจาร เป็นต้น ความหมายของข่าวสารที่ส่งไปถึงจึงมิได้อยู่ที่

ตัวอักษร รูปภาพ หรือค าพูดเท่านั้น แต่อยู่ที่ผู้รับสารที่จะเลือกรับรู้หรือเลือกตีความหมายความ

เข้าใจของตัวเอง หรือตามทัศนคติตามประสบการณ์ ตามความเชื่อ ตามความต้องการ ตามความ

คาดหวัง ตามสภาวะร่างกาย หรือสภาวะอารมณ์ขณะนั้น เป็นต้น 

3. การเลือกจดจ า (Selective Retention) เป็นแนวโน้มในการเลือกจดจ าข่าวสาร

เฉพาะส่วนที่ตรงกับความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมในส่วนที่

ตนเองไม่สนใจหรือไม่เห็นด้วยได้ง่ายกว่า งานวิจัยเก่าแก่ของออลพอร์ตและโพสท์แมน (Allport, 

G.W. and Postman. L. 1947 อ้างถึงใน สุวรรณ มาศเมฆ, 2540) ที่มีการอ้างถึงกันบ่อยก็คือ 

การศึกษาถึงการถ่ายทอดข่าวลือจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ซึ่งพบว่าผู้รับมักจะถ่ายทอดเร่ืองราว

ต่อไปยังคนอ่ืนๆ ไม่ครบถ้วนเหมือนที่รับมา ทั้งนี้เพราะแต่ละคนเลือกจดจ าเฉพาะส่วนที่ตนเองเห็น

ว่าน่าสนใจเท่านั้น ส่วนที่เหลือมักจะถูกลืมหรือไม่น าไปถ่ายทอดต่อ ตัวอย่างที่เรามักจะพบใน

ชีวิตประจ าวันเสมอ เช่น การที่เราดูภาพยนตร์หรือรายการวิทยุโทรทัศน์ หรือฟังรายการ

วิทยุกระจายเสียง หรืออ่านข่าวหนังสือพิมพ์ แล้วน าไปบอกต่อกับผู้อ่ืน เราก็มักจะเลือกจดจ าแล้ว

น าไปเล่าเฉพาะที่เราสนใจหรือเราต้องการเท่านั้น ดังนั้นการสื่อสสารมวลชน เช่น การโฆษณาหรือ

การรณรงค์ในเร่ืองต่างๆ อาจจะไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย แม้ว่าผู้รับสารจะได้รับสารน้ัน

ครบถ้วนแต่ผู้รับสารอาจจะไม่สนใจจดจ าสิ่งที่เราต้องการให้รู้ให้จ าก็เป็นได้เสมอ  

การเลือกจดจ านั้นเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองขั้นสุดท้ายที่มีผลต่อการส่งสารไปยังผู้รับ

สาร ในบางครั้งข่าวสารอาจจะถูกปฏิเสธดั้งเดิมขั้นแรกโดยการไม่เลือกอ่าน ฟัง หรือชมสื่อมวลชน

บางฉบับหรือบางรายการ ในกรณีผู้รับสารหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้รับสารก็อาจจะพยายามตีความข่าวสาร
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ที่ได้รับตามความเข้าใจหรือความต้องการของตนเอง แต่หากว่าข่าวสารน้ันไม่เปิดโอกาสให้

ตีความหมายแตกต่างไปได้ ผู้รับสารก็ยังมีโอกาสปฏิเสธข่าวสารน้ันได้อีกเป็นขั้นสุดท้าย กล่าวคือ

เลือกจดจ าเฉพาะบางส่วนที่ตนเองสนใจหรือต้องการเท่านั้น  

นอกจากนี้ วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilber Schramm, 1973: 121-122) ยังชี้ให้เห็น

องค์ประกอบอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับสาร ดังนี้ 

1. ประสบการณ์ผู้รับสารแสวงหาข่าวสารแตกต่างกันไปตามประสบการณ์             

ของตน 

2. การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสาร ผู้รับสารจะแสวงหาข่าวสารเพื่อ

ตอบสนองจุดประสงค์ของตน 

3. ภูมิหลัง ผู้รับสารที่มีภูมิหลังแตกต่างกันจะให้ความสนใจต่อเน้ือหาสารต่างกัน  

4. การศึกษาและสภาพแวดล้อมมีผลต่อพฤติกรรมเลือกรับสื่อและเน้ือหาสาร  

5. ความสามารถในการรับสื่อ เป็นเร่ืองเกี่ยวกับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้รับ

สารที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสารที่ต่างกัน 

6. บุคลิกภาพ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโน้มน้าวใจ และพฤติกรรม

ของผู้รับสาร 

7. อารมณ์ สถานภาพทางอารมณ์อาจเป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจความหมาย            

ของสาร ทัศนคติเป็นตัวก าหนดท่าทีของการรับและการตอบสนองข่าวสาร  

จากแนวคิดทฤษฎีต่างๆ นี้ผู้วิจัยได้น ามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อ

ชี้ให้เห็นพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารจากสื่อว่ามีการเลือกสารและแสวงหาข่าวสารจากสื่อ

อินเตอร์เน็ตเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและใช้ประโยชน์จากสื่อเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ตนเองอย่างไร 
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2.6 แนวคิดเร่ืองการใช้สื่อเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ 

 การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางในการแสดงออกถึงความสนใจและความต้องการใน

การสมัครงานผ่านทางอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้ ซึ่งนับว่าเป็นการใช้สื่อเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผู้ใช้ได้อย่างชัดเจน 

  ทฤษฎีการใช้สื่อเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจนี้กล่าวถึงความส าคัญของกลุ่มผู้รับ

สารในฐานะที่เป็นผู้กระท าการสื่อสาร กล่าวคือทฤษฎีนี้เชื่อว่าตัวผู้รับสารเป็นผู้เลือกใช้สื่อประเภท

ต่างๆ โดยจะเลือกรับเน้ือหาของสารเพื่อสนองตอบความต้องการของตนเอง  

  Blumler และ Katz(1974: 19-31) ได้เสนอแนวความคิดเร่ืองนี้ว่า ในการรับสื่อหนึ่งๆ 

ต้องประกอบด้วยกระบวนการอย่างน้อยที่สุด 2 ขั้นตอนคือ การรับสื่อและการใช้สารโดยที่การรับ

สื่อขึ้นอยู่กับฐานะทางเศรษฐกิจของผู้รับสารว่าเอ้ืออ านวยให้มีศักยภาพในการรับสื่อได้มากเพียงไร 

และในการเลือกที่จะรับสื่ออย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ เช่น การศึกษา อาชีพ ความ

เชื่อและรสนิยมส่วนตัวของผู้รับสารแต่ละราย เมื่อมีการเลือกสื่อแล้วในขั้นที่2 ผู้รับสารจะเปลี่ยน

สถานะเป็นผู้ใช้สาร น่ันคือผู้รับสารจะมีการตีความถึงสาระที่ได้รับมา (อาจเห็นด้วย เห็นด้วย

บางส่วน ไม่เห็นด้วยบางส่วน หรือ ไม่เห็นด้วย) แล้วจึงน าไปใช้ตามแต่ความต้องการของตน เช่น 

เป็นหัวข้อในการสนทนาประจ าวัน เพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นในประเด็นต่างๆ หรือเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการทางจิตใจและอารมณ์ เป็นต้น  

  ในช่วงต้นปี 1970 Blumer และ Katz ได้ตั้งสมมติฐานว่า กลุ่มผู้รับสารมีลักษณะเป็น

ผู้กระท า มีความกระตือรือร้นและสนใจในสิ่งที่รับมากกว่าเป็นเพียงฝ่ายรับ โดยท าการเลือกสื่อและ

สารที่ตนเองต้องการภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและบริบททางการเมือง วัฒนธรรมของตนโดยมี

การใช้สารที่ได้รับอย่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้รับสารในส่วนอ่ืนๆ ในกลุ่มของตนซึ่งผู้รับสารแต่ละคนก็

จะมีวัตถุประสงค์และแรงจูงใจหลายประการในการรับสื่อแต่ละประเภท ดังนั้นการรับสื่อการใช้

สารจึงเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งด้านจิตวิทยา ด้านสังคมและด้านวัฒนธรรมของแต่

ละบุคคลรวมทั้งก่อให้เกิดความพึงพอใจอีกด้วย 
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  โดยสรุปการวิจัยความพึงพอใจอันเกิดจากการใช้สื่อของ Blumer และ Katz นั้นคือ 

การวิจัยเกี่ยวกับ 1. สภาวะทางสังคมและจิตวิทยาของ 2. ความต้องการส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิด 3. 

ความคาดหวังใน 4. สื่อมวลชนและแหล่งที่มาของสารซึ่งไปสู่ 5. รูปแบบการใช้สื่อ (หรือการมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมอื่นๆ) 6. การตอบสนองความต้องการและ 7. ผลสืบเนื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ 

  นอกจากนี้ Blumer และ Katz ยังได้ให้ค าอธิบายในแบบแผนในเร่ืองของการใช้

ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจจากสื่อมวลชนของผู้รับสาร ดังนี้  

แนวทางการวิจัยการใช้ประโยชน์และได้รับความพึงพอใจคือ การวิจัยผู้รับสาร

เกี่ยวกับสภาวะทางสังคมและจิตใจที่ก่อให้เกิดความต้องการจ าเป็นของบุคคล เกิดมี

ความคาดหวังจากสื่อมวลชนหรือแหล่งข่าวสารอ่ืนๆ แล้วน าไปสู่การเปิดรับ

สื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ กันอันก่อให้เกิดผลคือการได้รับความพึงพอใจตามที่

ต้องการผลอื่นๆ ที่ตามมาซึ่งอาจไม่ใช่ผลที่ตั้งเจตนาไว้ก็ได้ 

  นั่นคือสภาวะของสังคมและจิตใจที่แตกต่างกัน ท าให้มนุษย์มีความต้องการที่แตกต่าง

กัน ความต้องการที่แตกต่างกันนี้ท าให้แต่ละคนคาดคะเนว่าสื่อแต่ละประเภทจะสนองความพอใจ

ได้ต่างกันออกไปด้วยดังนั้น ลักษณะของการใช้สื่อบุคคลที่มีความต้องการไม่เหมือนกันจะมีความ

แตกต่างกันออกไปด้วย 

  การใช้สื่อเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยเน้นเร่ืองการด ารงชีพในสังคม

ทั่วไป ดังนี้ 

1) บุคคลต้องการรู้เหตุการณ์ (Surveillance) โดยการติดตามและสังเกตการณ์

ความเคลื่อนไหวต่างๆ จากสื่อมวลชน เพื่อให้รู้เท่าทันต่อเหตุการณ์และเพื่อความทันสมัย  

2) บุคคลต้องการข่าวสารเพื่อช่วยในการตัดสินใจ (Decision) ในเร่ืองที่เกี่ยวข้อง

ในชีวิตประจ าวันโดยการเปิดรับสื่อมวลชน เพื่อประกอบการตัดสินใจ  

3) บุคคลต้องการข้อมูลในการพูดคุยสนทนา (Discussion) การเปิดรับสื่อมวลชน

ท าให้บุคคลมีข้อมูลเพื่อไปสนทนาในชีวิตประจ าวัน 
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4) บุคคลต้องการการมีส่วนร่วม (Participation) ในเหตุการณ์และความเป็นไป

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 

5) บุคคลต้องการความบันเทิง (Entertainment) เพื่อความเพลิดเพลิน รวมทั้งการ

พักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 

ทฤษฎีการใช้สื่อเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจนี้มองผู้รับสารว่าเป็น “ผู้ใช้งาน” ซึ่ง

มีลักษณะกระตือรือร้น (Active) โดยผู้รับสารหรือผู้ใช้งานเลือกข้อมูลข่าวสารตามความต้องการ

ของตนเอง (Information Seeking) ผู้ใช้งานสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากสื่อตามความพึงพอใจของ

ตนเองได้ เช่น เพื่อหาความรู้ เพื่อหาความบันเทิง หรือเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด                

(สมควร เจริญสุข, 2539: 19) 

จากแนวคิดน้ีจะเห็นได้ถึงความต้องการใช้สื่อเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ 

ซึ่งสามารถน ามาศึกษาได้ในกรณีของอินเตอร์เน็ตที่ผู้ใช้งานเข้ามาในเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งเพื่อ

การสมัครงงานตามความพึงพอใจของตนเอง ทั้งๆ  ที่รายชื่อเว็บไซต์สมัครงานนั้นมีมากมาย ผู้ใช้ก็

เจาะจงที่จะเข้าเว็บไซต์น้ันๆ เพื่อความพอใจของตนเอง และเมื่อเข้าไปแล้วก็เลือกที่จะดูข้อมูล

ข่าวสาร เนื้อหาของเว็บไซต์ และเลือกที่จะสมัครงานในต าแหน่งที่ตนเองสนใจ  

2.7 แนวคิดเร่ืองการหางานและเทคนิควิธีการหางานผ่านอินเตอร์เน็ต  

 ปัจจุบันสื่อการหางานที่ครบวงจรที่สุดก็คืออินเตอร์เน็ต แต่ผู้หางานจ านวนมากยังคงไม่

พอใจในการหางานผ่านทางเว็บไซต์ จากการส ารวจส่วนใหญ่ พบว่าผู้ที่หางานส่วนมากคิดว่างานที่

ประกาศรับสมัครในอินเตอร์เน็ตน้ันยังเป็นงานที่ไม่ดีเท่าที่ควร และผู้ที่ฝากใบสมัคร ประวัติ

ส่วนตัวบนเว็บไซต์จ านวนกว่าร้อยละ 45 ยังคงไม่ได้รับการตอบรับเข้าท างานหรือเรียกไป

สัมภาษณ์แต่อย่างใด ส่วนงานทางด้านเทคโนโลยีก็ยังคงมีอยู่แต่ไม่มากเท่ากับเมื่อช่วงที่บริษัทก าลัง

รุ่งเรืองใหม่ๆ หรือในช่วงที่การหางานผ่านอินเตอร์เน็ตเพิ่งเร่ิม ในขณะที่มีผู้ต้องการท างานในด้าน

เทคโนโลยีถึงร้อยละ 37  
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เว็บไซต์หางาน 

เร่ิมแรกนั้นการหางานผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นไปในรูปแบบที่ผู้หางานจะสร้างเว็บไซต์

ส่วนตัวที่บรรจุรายละเอียดส่วนตัวเอาไว้ แล้วน าเว็บไซต์น้ันไปไว้ใน “เสิร์ชเอ็นจิ้น (Search 

Engine)” หรือเคร่ืองมือสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตต่างๆ โดยหวังว่าผู้ว่าจ้างจะบังเอิญสะดุดตากับ

เว็บไซต์หรือค้นหาเว็บไซต์เจอ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี ดังนั้นต่อมาวิธีการหางานผ่าน

อินเตอร์เน็ตจึงเปลี่ยนมาเป็นการฝากประวัติส่วนตัว (Resume) ไว้กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือ

ไอเอสพีเก็บไว้ในเคร่ืองแม่ข่ายของบริษัทเพื่อผู้ว่าจ้างจะสามารถเรียกดูได้จากเคร่ืองแม่ข่ายตัวนั้น 

หรืออีกวิธีหนึ่งคือผู้หางานค้นหาเว็บไซต์ของบริษัทผู้ว่าจ้างแล้วติดต่อกับบริษัทเองโดยตรง  

  ปัจจุบันการหางานผ่านอินเตอร์เน็ตอยู่ในรูปแบบที่มีเว็บไซต์สื่อกลางเปิดรับฝาก

ประวัติส่วนตัวเพื่อประกาศให้ผู้ว่าจ้างได้เลือกและปิดประกาศต าแหน่งงานที่ว่างห็ผู้สมัครได้เข้ามา

เลือกและที่ยิ่งไปกว่านั้นเว็บไซต์หางานเร่ิมที่จะกลายเป็นเว็บไซต์หางานแบบเฉพาะด้านกันมากขึ้น 

  ในต่างประเทศเว็บไซต์ที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นเว็บไซต์หางานที่มีผู้เข้าไปใช้บริการมาก

ที่สุดคือ เว็บไซต์มอนสเตอร์ดอทคอม (Monster.com) ซึ่งจากการศึกษาพบว่ากว่าร้อยละ 61 ของผู้

หางานผ่านอินเตอร์เน็ตน้ันได้ใช้บริการของเว็บไซต์น้ี อีกทั้งได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเว็บไซต์ที่ให้

ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานที่มีขั้นตอนการด าเนินการที่เรียบ

ง่าย ไม่ซับซ้อน การจัดหมวดหมู่ และรายละเอียดของงานต่างๆ ที่อ านวยความสะดวกสบายให้

ผู้ใช้บริการ โดยได้มีการจัดล าดับถึงการบริการที่ทางเว็บไซต์ให้บริการกับลูกค้าว่าบริการใดเป็นที่

พึงพอใจมากที่สุด ผลปรากฏว่าร้อยละ 64 พอใจที่ประวัติส่วนตัวอิเล็กทรอนิกส์ได้ส่งต่อให้กับ

บริษัทผ่านทางอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือการสมัครรับอีเมล์เตือนว่ามีงานใหม่ที่เหมาะสมกับผู้หา

งานเป็นจ านวนร้อยละ 43  

  ส่วนเว็บไซต์อ่ืนๆ ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับรองลงมาคือ ฮอทจอบส์ดอทคอม 

(Hotjob.com) ซึ่งได้รับความนิยมร้อยละ 30 รองลงมาคือ เว็บไซต์จอบส์ดอทคอม (Jobs.com)            

ร้อยละ 25 เว็บไซต์เฮดฮันเตอร์ดอทคอม (Headhunter.com) ได้รับความนิยมคิดเป็นร้อยละ 20 และ

แคเรียส์ดอทยะฮูดอทคอม (Careers.yahoo.cm) ร้อยละ 15 
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เทคนิควิธีการหางานในเว็บไซต์ 

เว็บไซต์ช่วยหางานนั้นเปรียบเทียบเสมือนกับนายหน้าหางานบนอินเตอร์เน็ต ผู้สมัคร

สามารถเข้าไปฝากประวัติไว้ให้ผู้ว่าจ้างเข้ามาดู และหางานได้จากประกาศที่ผู้ว่าจ้างปิดประกาศไว้

กับเว็บตลอดจนถึงบริการอ่ืนๆ ที่เว็บไซต์ช่วยหางานเสนอให้กับผู้หางาน เช่น โปรแกรมจับคู่

ประวัติผู้สมัครกับต าแหน่งงานว่าง เป็นต้น นอกจากนี้การหางานผ่านเว็บไซต์ยังมีรูปแบบอื่นอีก ซึ่ง

เป็นวิธีการที่คิดค้นขึ้นเพื่อให้การหางานผ่านอินเตอร์เน็ตท าได้ง่ายขึ้นและแพร่หลายมากขึ้น เช่น  

1) ตลาดนัดแรงงานในอินเตอร์เน็ต ในช่วงคร่ึงศตวรรษหลังนี้ ตลาดนัดแรงงานก็

ได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากส าหรับบริษัทที่ก าลังมองหาบุคลากรใหม่ๆ เข้ามาร่วมท างานในบริษัท

หรือองค์กรของตน ในขณะเดียวกันผู้ที่ก าลังมองหางานก็ใช้ประโยชน์จากตลาดนัดแรงงานนี้เองใน

การหางานที่ตนถนัดหรืออยากที่จะท าในบริษัทนั้นๆ โดยข้อดีส าหรับบริษัทหรือองค์กรที่ใช้ตลาด

นัดแรงงานในการค้นหาบุคลากรก็คือจะได้จ านวนผู้สมัครมากๆ ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ส่วนผู้ก าลัง

มองหางานนั้นก็จะมีโอกาสได้สมัครงานในหลายๆ บริษัทโดยที่ไม่จ าเป็นต้องเสียเวลาเดินทางไป

สมัครหลายๆ ที่ซึ่งเป็นการประหยัดทั้งแรงกาย เวลาและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นอันมาก และเมื่อปิด

ตลาดนัดแรงงานทั้งบริษัทที่มองหาบุคลากรและผู้ที่ก าลังหางานก็ได้มีโอกาสพบปะกันอีกครั้งโดย

ส าหรับผู้สมัครก็จะได้รับการติดต่อจากบริษัทที่ตนสมัคร หรือทางบริษัทก็จะได้รับการตอบรับจาก

ผู้สมัครที่มาสมัครกับตนทันทีที่แจ้งการนัดอีกครั้ง 

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้วบริษัทที่ก าลังรับสมัครบุคลากรเข้าท างานนั้นจะ

พบปะกับผู้สมัครเป็นจ านวนหลายร้อยคนในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมง อาจจะพิจารณาตัวผู้สมัครเพียง

รูปกายภายนอกที่ปรากฏ หรือความประทับใจคร้ังแรก หรือการได้ท าความรู้จักกันเพียงไม่กี่นาทีซึ่ง

อาจะท าให้ไม่มีโอกาสได้รู้ลึกถึงข้างในว่าเป็นคนเช่นไร มีความสามารถเพียงพอหรือไม่เมื่อตลาด

นัดแรงงานแบบธรรมดามีข้อจ ากัดมากมายดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายสูงในการเช่า

พื้นที่ การคัดเลือกตัวบุคคลและการเลือกบริษัทไม่ได้ประสิทธิภาพ เป็นต้น ดังนั้นสิ่งที่จะมาแทน

ตลาดนัดแรงงานในแบบดั้งเดิมก็คือการจัดให้มีตลาดนัดแรงงานบนอินเตอร์เน็ต 
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1.1) สิ่งที่เหมือนกันระหว่างตลาดนัดแรงงานแบบธรรมดากับในอินเตอร์เน็ต ใน

ตลาดนัดแรงงานปกติน้ันในการที่บริษัทหรือองค์กรแต่ละแห่งจะเข้าร่วมในงานตลาดนัดแรงงาน

นั้นจ าเป็นที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมงานให้แก่ผู้จัด แต่ผู้สมัครที่เข้ามาชมนั้นไม่ต้องเสีย

ค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งตลาดนัดแรงงานในอินเตอร์เน็ตก็เหมือนกันคือบริษัทหรือองค์กรที่จะ

มาเข้าร่วมนั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่อาจจะมีราคาที่ต่ ากว่าการเข้าร่วมตลาดนัดแรงงานแบบ

ปกติ ส่วนผู้ที่ต้องการจะสมัครงานน้ันไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น  

ถึงแม้ว่าตลาดนัดแรงงานบนอินเตอร์เน็ตจะเหมือนกับตลาดนัดแรงงานแบบ

ปกติ แต่ทว่าตลาดนัดแรงงานในอินเตอร์เน็ตน้ันจะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่า สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้สมัคร

ได้มากกว่า ไม่จ าเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการประจ าอยู่ที่โต๊ะรับสมัครงานของบริษัท ไม่ต้อง

เดินทางทั้งตัวผู้สมัครและบริษัทรับสมัครงานสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจของตนในเวลาใดก็ได้             

ท าให้ไม่เสียเวลา และไม่เหน่ือย 

ถึงแม้ว่าตลาดนัดแรงงานในอินเตอร์เน็ตจะเป็นหนึ่งในวิธีหางานที่มี

ประสิทธิภาพ แต่ทว่าอาจจะท าให้ผู้สมัครงานขาดการปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพ ดังนั้นใน

อินเตอร์เน็ตจึงมีเว็บไซต์ที่ท าให้ผู้สมัครสามารถไปพบกับบริษัทได้โดยตรงในงานตลาดนัดแรงงาน

จริงๆ 

1.2) การจัดตลาดนัดแรงงานบนอินเตอร์เน็ต เมื่อหลายปีก่อน การหางานใน

อินเตอร์เน็ตมักจะไม่ค่อยได้พบเห็นกันบ่อยนัก บริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นน าต่างๆ มักจะลงประกาศ

รับสมัครงานผ่านเว็บไซต์ของตน หรือบางแห่งก็มีการลงประกาศในกระดานข่าว หรือส่งอีเมล์ไปที่

กลุ่มที่ทางบริษัทสนใจโดยเฉพาะ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว มีคนจ านวนมากที่ไม่รับรู้ว่าอินเตอร์เน็ต

นั้นเป็นเคร่ืองมือหางานได้อีกทางหนึ่ง แม้แต่ตัวนายจ้างเองที่ก าลังรับสมัครงานก็จะพิจารณาลง

สมัครงานเฉพาะในสื่อสิ่งพิมพ์ หรือผ่านบริษัทรับจัดหางานให้เท่านั้น  

สาเหตุที่ท าให้การจัดหางานในเว็บจึงได้มีปริมาณข้อมูลการรับสมัครงานจริง

บริษัทเล็กๆที่ไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะลงประกาศรับสมัครงานในหนังสือพิมพ์เพราะว่าอัตรา

ค่าบริการลงประกาศนั้นค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับการลงโฆษณาในเว็บแล้วถูกกว่า

มาก 

DPU



33 
 

 

การจัดตลาดนัดแรงงานบริษัทห้างร้านต่างๆเข้าร่วมตลาดนัดแรงงานทุกๆปีซึ่ง

โดยส่วนใหญ่แล้วการจัดงานตลาดนัดแรงงานมักจะจัดขึ้นในสถานศึกษาเพราะเหตุที่ว่า มีนักศึกษา

ที่ก าลังจะจบการศึกษาและก าลังมองหางานท า ดังนั้นจึงเป็นการสะดวกให้กับนักศึกษาที่ก าลังจะจบ

ในไม่ช้า นอกจากจะจัดตลาดนัดแรงงานในสถานศึกษาแล้ว ยังมีสถานที่อื่นๆ ที่ผู้จัดต่างให้ความ

สนใจและเห็นว่ามีผู้คนมากมาย เช่น ลานเอนกประสงค์ในห้างสรรพสินค้า หรือ ลาน

สาธารณประโยชน์อย่างท้องสนามหลวง เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามอุปสรรคในการจัดตลาดนัดแรงงานนั้นมีอยู่มากมาย เช่น ใช้เวลา

เตรียมงานนาน ค่าใช้จ่ายสูง เพราะต้องจัดบูธเพื่อให้ดึงดูดผู้ก าลังมองหางาน เป็นต้น นอกจากนี้ยัง

ต้องมีการจัดจ้าหน้าที่ในบริษัทมาประจ าอยู่ที่บูธ เพื่อให้ค าแนะน า แจกใบปลิว ปากกา สมุดโน้ต ถุง

ใส่ของ ลูกอม หรืออะไรก็ตามที่เป็นการช่วยท าให้บริษัทของตนเป็นที่รู้จัก และดึงดูดผู้ที่ก าลังมอง

หางานท า 

ในขณะเดียวกัน ผู้ที่ไปหางานตามตลาดนัดแรงงานมักจะไม่ได้รับการตอบรับ

ใดๆ จากบริษัทที่เคยได้สมัครไว้ แต่ส่วนใหญ่มักจะได้การตอบรับจากบริษัทที่ตนไม่ต้องการที่จะ

ท างานด้วย ผู้มองหางานเหล่านี้ใช้เวลา ก าลังกาย ก าลังใจเป็นอย่างมากในการหางาน เหมือนอย่างที่

พูดกันอยู่บ่อยๆ ว่าเดินหางานจนรองเท้าสึก เพราะผู้ที่ก าลังหางานเหล่านี้พยายามที่จะพบปะกับ

บริษัทต่างๆ ที่ตนสนใจและอยากท างานด้วย โดยการเดินเข้าไปสมัครถึงที่บริษัทเลย หรือเป็นการ

ส่งประวัติส่วนตัวหรือ Resume เพื่อหวังว่าบริษัทเหล่านั้นจะให้ความส าคัญและสนใจตนบ้างก็โชค

ดีได้รับการติดต่อกลับจากบริษัทที่ตนได้สมัครทิ้งไว้ ให้ไปสัมภาษณ์บ้างก็โชคดีได้รับเข้าท างาน

สมใจ แต่บางคนไม่มีโอกาสแม้กระทั่งได้รับการติดต่อกลับจากบริษัทแม้แต่นิดเดียว  

2) อีแลนซิ่ง วิธีการหางานผ่านอินเตอร์เน็ตของคนท างานอิสระ  

คนท างานอิสระนั้นหมายถึงผู้ที่รับงานเป็นคร้ังๆ ไปหรือท างานตามเวลาและงานที่

สัญญาก าหนด เทคโนโลยีที่ช่วยหางานอิสระนี้เรียกว่าอีแลนซิ่ง (e-lancing) ซึ่งเป็นวิธีการหางาน

แบบประมูล กล่าวคือผู้ที่ต้องการหางานอิสระจะต้องแข่งกันประมูลงานที่มีนายจ้างมาฝากประกาศ 

และในท านองเดียวกันนายจ้างก็แข่งกันประมูลผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามต้องการด้วย อีแลนซิ่ง
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เกิดขึ้นเพราะมีกลุ่มวิศวกร 16 คน เปิดประมูลการให้บริการในเว็บอีเบย์ เมื่อปี พ.ศ. 2542 ซึ่ง

ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี วิธีการหางานแบบอีแลนซิ่งจึงเป็นที่นิยมอย่างมาก  

เว็บไซต์อ่ืนๆ ซึ่งไม่ได้ใช้เทคนิคอีแลนซิ่งแต่ก็จะใช้วิธีต่างๆ ซึ่งคล้ายคลึงกัน อาทิเช่น 

เว็บวัลท์ดอทคอม (Vault.com) และฮอตจ๊อบสดอทคอม (Hotjobs.com) ทั้งสองเว็บนี้ใช้วิธีจับคู่

รายละเอียดของต าแหน่งที่ผู้ว่าจ้างต้องการกับข้อมูลของผู้สมัคร โปรแกรมที่ใช้จับคู่นี้เรียกว่า  

“สไปเดอร์หรือบอต (spider or bot)” ซึ่งเป็นระบบการท างานของโปรแกรมก็คือค้นหาข้อมูลของ

ผู้สมัครตามค าที่ก าหนดอยู่ในรายละเอียดของต าแหน่งงาน ตัวอย่างเช่น ในรายละเอียดต าแหน่งงาน

มีค าว่า “ผู้ควบคุมระบบฐานข้อมูล” โปรแกรมก็จะตรวจสอบประวัติของผู้สมัครทั้งหมดและคัดใบ

สมัครที่ไม่มีค านี้ออกไป และท าซ้ าขั้นตอนนี้อีกด้วยค าอื่นๆ ที่อยู่ในรายละเอียดที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

เช่น ในต าแหน่งเดียวกันนี้ยังระบุอีกว่า “มีประสบการณ์ขั้นต่ า 5 ปี” โปรแกรมก็จะน าประวัติที่

คัดเลือกด้วยค าว่า “ผู้ควบคุมระบบฐานข้อมูล หรือ ดีบีเอ (DBA = Data Base Administrator)” 

มาแล้ว มาคัดเลือกต่อเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการคัดเลือกแล้วเลือกแล้วเหลือประวัติส่วนตัวของ

ผู้สมัครเท่าไหร่ ประวัติทั้งหมดน้ันก็จะถูกส่งไปให้กับผู้ว่าจ้างทั้งโดยทางอีเมล์หรือวิธีอื่นตามแต่

ผู้ว่าจ้างจะต้องการ 

นอกจากนี้โปรแกรมสไปเดอร์หรือบอตยังสามารถคัดเลือกงานให้กับผู้สมัครโดย

โปรแกรมจะตรวจสอบต าแหน่งงานตามประวัติและเกณฑ์ที่ผู้สมัครก าหนด เมื่อเจอต าแหน่งงานที่

ตรงตามต้องการก็จะส่งอีเมล์ประกาศรับสมัครงานนั้นไปให้กับผู้สมัครโดยอัตโนมัติ เช่นหาก

ต้องการท างานในรัฐใดก็ได้ในอเมริกาแต่ต้องการให้บริษัทจ่ายค่าโยกย้ายที่อยู่ด้วย โปรแกรมก็จะ

ตรวจสอบหาต าแหน่งงานตามคุณสมบัติของผู้สมัครและตรวจสอบว่ามีต าแหน่งใดบ้างที่จ่ายค่า

โยกย้ายอีกด้วย เมื่อพบก็จะส่งอีเมล์ไปบอกกับผู้สมัครทันที โปรแกรมดังกล่าวนี้จะช่วยให้ผู้สมัคร

ไม่พลาดงานดีๆ แม้ว่าจะลืมเข้าไปตรวจสอบดูต าแหน่งงานทางหน้าเว็บ  

2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 นุชรีรัตน์ ขวัญค า (2549) ได้ศึกษาเร่ือง รูปแบบการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าลักษณะการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย่างนั้นมีการตอบสนอง

ความต้องการของตนเอง เช่น การแสวงหาเพื่อนต่างเพศ ความต้องการเข้าสู่จินตนาการ ความ
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ต้องการที่จะประสบความส าเร็จ ความต้องการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม รวมถึงความต้องการมี

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีลักษณะใช้สื่ออินเทอร์เน็ต 1-7 ครั้งต่อ

สัปดาห์ โดยมีช่วงเวลาที่สะดวก คือ ช่วงเวลา 18.00 น. - 24.00 น. เน่ืองจากเป็นเวลาหลังเลิกเรียน 

โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ตที่บ้านมากที่สุด อีกทั้งสื่ออินเทอร์เน็ตสามารถยืดหยุ่นในเร่ืองเวลาและ

สถานที่ได้ ส่วนการศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการตอบสนอง

ความต้องการกับกิจกรรมต่างๆ บนสื่ออินเทอร์เน็ต ได้แก่ การร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม

ข่าวสารต่างๆ การติดตามข่าวสาร การเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ การสั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต การ

ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมมากที่สุด คือ การ

ค้นหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการเรียนการศึกษา ส าหรับการศึกษาด้าน

รูปแบบการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการศึกษาหาความรู้

ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด 

อริชัย อรรคอุดม (2545) ศึกษาเร่ือง ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการใช้บริการ

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการหาต าแหน่งงานและสมัครงานของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังประโยชน์จากการใช้บริการหาต าแหน่งงาน

และสมัครงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระดับสูง ซึ่งคาดหวังในเร่ืองการได้รับข้อมูล

ข่าวสารการสมัครงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย และคาดหวังจะได้งานที่พอใจที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่า

พฤติกรรมในการใช้บริการหาต าแหน่งงานและสมัครงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกลุ่ม

ตัวอย่างทางด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ทั้งด้าน เพศ อายุ อาชีพ รายได้ มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการใช้บริการหาต าแหน่งงานและสมัครงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในส่วนของ

ความพึงพอใจพบว่ามีความพึงพอใจในระดับสูง คือพึงพอใจในเร่ืองการประหยัดค่าใช้จ่ายในการ

สมัครงาน การได้รับข้อมูลข่าวสารการสมัครงานรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และสามารถสมัครงานใน

ต าแหน่งที่แตกต่างจากที่ลงสมัครในสื่ออ่ืน 

อรอุมา ศรีสุทธิพันธ์ (2545) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็น และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ

อินเทอร์เน็ตกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครมีความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ตระดับต่ าเพียง 1-3 คร้ังต่อ
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สัปดาห์ และมีระยะเวลาในการเปิดรับอินเตอร์เน็ตใน 2 ชั่วโมงต่อคร้ัง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้

อินเทอร์เน็ตมาแล้ว 1-2 ปี และเวลาที่นิยมใช้ที่สุดคือ ช่วงเวลากลางคืน โดยจะเปิดรับสื่อนี้จากที่

บ้านมากที่สุด นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นหาข้อมูลข่าวสารหรือ

ค้นคว้ามากที่สุด ส่วนรูปแบบการด าเนินชีวิต กิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เคยท ามากที่สุด คือใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่องานหรือ การศึกษา โดยมีความถี่ในการท า

กิจกรรมนี้เป็นคร้ัวคราว 

ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์ (2544) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์                 

(Web-sites) ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้

เว็บไซต์คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ นั่นคือ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ นอกจากนี้

ยังพบกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายและเพศหญิงในร้อยละ 50 เท่ากันซึ่งได้อธิบายไว้ในบทที่ 5 ว่า

ปัจจุบันผู้หญิงมีความตื่นตัวในการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น  

น้ าทิพย์ ส าเภาประเสริฐ (2543) ได้ศึกษาเร่ืองการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ในระยะ

เร่ิมต้นในเขตกรุงเทพมหานครกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสื่อสาร พบว่าผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครมีความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ตระดับปานกลาง ได้แก่ 2-3 

สัปดาห์ และมีระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตในระดับปานกลาง ได้แก่ 2 ชั่วโมงต่อคร้ัง พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างนิยมใช้รับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด รองลงมาได้แก่ การสืบค้นข้อมูลด้วย

ไฮเปอร์เท็กซ์ นอกจากนั้นยังพบอีกว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับรายได้ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้

อินเตอร์เน็ต 

  มณีวัลย์ เอมะอมร (2541) ได้ศึกษาเร่ืองอินเทอร์เน็ต: การใช้ประโยชน์และความพึง

พอใจของผู้ใช้ที่เป็นคนไทย เป็นการศึกษาเพื่อพิจารณาดูว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะมีการใช้ประโยชน์ 

และความพึงพอใจต่อการใช้อินเทอร์เน็ต ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และมีอะไรจะพัฒนา

คุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการได้มากขึ้น โดยศึกษาจากผู้ใช้จ านวน 400 คน โดยพบว่าผู้ใช้

เป็นคนที่อายุต่ ากว่า 25 ปี เป็นส่วนใหญ่และมักใช้เพื่อหาข่าวสารใหม่ๆ เพื่อความบันเทิง รองลงมา
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คือศึกษา ค้นคว้า และวิจัยส่วนในเร่ืองของความพึงพอใจในอินเทอร์เน็ต แม้ไม่แน่ใจเกี่ยวกับหน้าที่

บริการและการติดต่อสื่อสาร  

  อรพิน จิรวัฒนศิริ (2541) ได้ศึกษาเร่ือง การใช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ตของ

นักศึกษาปริญญาโท ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

เป็นการศึกษถึงการใช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ต รวมถึงการได้รับประโยชน์จากสื่อ รวมทั้ง

ความน่าเชื่อถือที่มีต่อสื่อ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ตลอดจนศึกษาถึงแนวโน้มในการพัฒนาสื่อ

ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษา โดยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากมหาวิทยาลัยของรัฐและ

เอกชน รวม 10 แห่ง จ านวน 250 ชุด ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลกับการใช้ประโยชน์จากสื่อ

อินเตอร์เน็ต คือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ คือเพศ อายุ และอาชีพ และพบว่าการใช้ประโยชน์ของ

สื่ออินเทอร์เน็ตน้ันพบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านอ่ืนๆ มากกว่าประโยชน์ทางด้าน

การศึกษา แต่ในเร่ืองของความเชื่อถือ กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน  

  สุวรรณ มาศเมฆ (2540) ศึกษาเร่ือง ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยต่อการด าเนิน

ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยศึกษาจากอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจ านวน 

18 แห่ง กลุ่มตัวอย่างจ านวน 283 คน ได้ผลสรุปดังนี้ คือ อาจารย์มีความคาดหวังประโยชน์ที่ได้รับ

อย่างสูง และมีความพึงพอใจจากการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในระดับสูงเช่นกันด้วย แต่กลับไม่มี

ความพึงพอใจกับบริการที่ให้ ความคาดหวังต่อประโยชน์ที่ได้รับมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ

ในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกัน  

จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทั้งด้าน เพศ 

อายุ อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการหาต าแหน่งงานและสมัครงาน

ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในส่วนของความพึงพอใจพบว่ามีความพึงพอใจในระดับสูง คือ                

พึงพอใจในเร่ืองการประหยัดค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน การได้รับข้อมูลข่าวสารการสมัครงาน

รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และสามารถสมัครงานในต าแหน่งที่แตกต่างจากที่ลงสมัครในสื่ออ่ืน           

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตโดยมีความถี่ในการใช้ 
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1-7 ครั้งต่อสัปดาห์ มีระยะเวลาในการเปิดรับอินเทอร์เน็ต 2 ชั่วโมงต่อคร้ัง โดยใช้อินเทอร์เน็ตใน

ช่วงเวลา 18.00 น. - 24.00 น. และมีการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตที่บ้านมากที่สุด 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ นั่นคือ เพศ 

อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ นอกจากนี้ยังพบกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายและเพศหญิงในร้อยละ 

50 เท่ากัน ปัจจุบันเพศหญิงมีความตื่นตัวในการใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น และกลุ่มตัวอย่างนิยมใช้สื่อ

อินเทอร์เน็ตในการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด รองลงมา คือการสืบค้นข้อมูลด้วย

ไฮเปอร์เท็กซ์  
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมและความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสื่อ
ออนไลน์เพื่อการสมัครงาน กรณีศึกษา : ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2551 ในเขต
กรุงเทพมหานคร” การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ท าการเก็บรวมรวบ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพียงครั้งเดียว โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อให้ได้ค าตอบที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดในการศึกษาดังนี้ 
 
3.1 กรอบการศึกษาวิจัย 

ปัญหาน าวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วิธีการวิจัย 
1.  ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ป ี2551 ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมใน
การใช้บริการสมัครงาน ผ่านส่ือ
ออนไลน์อย่างไร 

 
 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม

การเปิดรับสารจากส่ือ 

 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม

การแสวงหาสารสนเทศ 

 

 แจกแบบสอบถาม 
 

 ประมวลผลด้วย 
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ
 

 วิเคราะห์ข้อมูล                                                    
(จากตารางแจกแจงความถี่และ          
ร้อยละ) 

2.  ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ป ี2551 ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจ
ประโยชน์จากการใช้บริการสมัคร
งานผ่านส่ือออนไลน์อย่างไร 

 แนวคิดเรื่องการใช้ส่ือเพื่อ

ประโยชน์และความพึง

พอใจ 

 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม

การแสวงหาสารสนเทศ 

 

 แจกแบบสอบถาม 
 

 ประมวลผลด้วย 
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ
 

 วิเคราะห์ข้อมูล                                                    
(จากตารางแจกแจงความถี่และ          
ร้อยละ 
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3.1 (ต่อ) 
 

ปัญหาน าวจิยั แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง วธีิการวจิยั 
3.  พฤติกรรมการใช้บริการสมัคร
งานผ่านส่ือออนไลน์ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ป ี
2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ประโยชน์จากการใช้บริการสมัคร
งานผ่านส่ือออนไลน์หรือไม่
อย่างไร 

 
 
 
 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม

การเปิดรับสารจากส่ือ 

 แนวคิดเรื่องการใช้ส่ือเพื่อ

ประโยชน์และความพึง

พอใจ 

 

 แจกแบบสอบถาม 
 

 ประมวลผลด้วยโปรแกรม 
ส าเร็จรูปทางสถิต ิ
 

 วิเคราะหข์้อมูล                                                   
(จากตารางแจกแจงความถี่
และร้อยละ) 

 

4.  อะไรคือปัญหาและอุปสรรค
ของการใช้บริการสมัครงานผ่านส่ือ
ออนไลน์ของผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ป ี2551 ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ 

 แนวคิดเรื่องกระบวนการ

ส่ือสารบนอินเตอร์เน็ต 

 

 แจกแบบสอบถาม 
 

 ประมวลผลด้วยโปรแกรม 
ส าเร็จรูปทางสถิต ิ
 

 วิเคราะหข์้อมูล                                                   
(จากตารางแจกแจงความถี่
และร้อยละ) 
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3.2 ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง“พฤติกรรมและความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสื่อออนไลน์

เพื่อการสมัครงาน กรณีศึกษา : ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2551 ในเขต

กรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งท าให้งานวิจัยมีลักษณะของการวิจัย         

เชิงปริมาณ โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์          

พ.ศ.2552 

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชนวัยท างานและเป็นกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี ปี 2551 ที่เคยใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน และอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีจ านวนทั้งสิ้น 1,482,100 คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2552, มกราคม) 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยนี้ ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
ตารางข้อมูลจากระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (อ้างถึงใน มนัส สุวรรณ, 
2544:72-73) ซึ่งก าหนดระดับความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 90 และค่าความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด
ที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 ให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง                

จากจ านวนประชากรทั้งหมด 1,482,100 คน จะต้องเป็นขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่ต่ ากว่า                 
263 คน ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม ในเขตกรุงเทพ 
มหานครมีสถานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดหางานให้กับประชาชนระหว่างเดือนมกราคม ถึง 
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 (กรมการจัดหางาน, 2551, 31 ตุลาคม)  

 ณ บริเวณลานวิคเตอร่ีพ้อยท์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
 ณ บริเวณหน้าอาคารฟอร์จูนทาว์  
 ณ บริเวณอาคารโรงเรียนดุสิตพาณิชยการ 
 ณ บริเวณกระทรวงแรงงาน 
 ตลาดนัดแรงงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 ตลาดนัดแรงงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ตลาดนัดแรงงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 ตลาดนัดแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 ตลาดนัดแรงงาน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
 ตลาดนัดแรงงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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 ตลาดนัดแรงงาน มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 ตลาดนัดแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 ตลาดนัดแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต  

จักรพงษภูวนารถ  
 

3.4 การสุ่มตัวอย่าง 
  การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนแบบแบ่งชั้นภูมิ (Two-Stage 
Stratified Cluster Sampling) โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
  

ขั้นตอนที่ 1  ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Sampling Radom) โดยจับฉลากเลือก
ตัวแทนกลุ่มพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดหางานให้กับ
ประชาชนระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 ทั้งหมด 6 เขตเป็นพื้นที่เข้าไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลจ าแนกได้ดังนี้ 

 เขตดินแดง   (ณ บริเวณกระทรวงแรงงาน) 
 เขตคลองเตย  (ตลาดนัดแรงงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ) 
 เขตหลักสี่   (ตลาดนัดแรงงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) 
 เขตบางกะปิ   (ตลาดนัดแรงงาน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต) 
 เขตบางซื่อ  (ตลาดนัดแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                          

พระนครเหนือ) 
 เขตดินแดน  (ตลาดนัดแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ) 
 

ขั้นตอนที่  2   ท าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ในแต่ละเขตโดย
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี พ .ศ.2551และเคยใช้
บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานในแต่ละเขต เขตละ 45 ชุด 

รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างจากการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 270 คน โดยมีค าถาม Screening 
Question เพื่อคัดเลือกผู้ที่เคยหางานและสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต 
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3.5 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถามภาษาไทย โดยประกอบไปด้วย
ค าถามปลายเปิด (Open-Ended Question) และค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) ทั้งหมด
แบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามได้ดังนี้  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
เพศ อายุ คณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบ งานที่สนใจ/อยากได้ อาชีพปัจจุบัน รายได้ ทักษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต รวม 8 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานของ
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ความถี่ในการใช้ ระยะเวลาในการใช้ และลักษณะในการใช้สื่อออนไลน์ 
ได้แก่ ช่วงเวลาที่ใช้ สถานที่ใช้ และเว็บไซต์ที่เคยใช้บริการสมัครงาน รวม 5  ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อ
การสมัครงานของกลุ่มตัวอย่าง รวม 10 ข้อ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ การให้ข้อมูลจากการหา
ต าแหน่งงาน และการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง รวม 10 ข้อ 
     ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ถามถึงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
3.6 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

สมมุติฐานข้อที่ 1: ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ            

ปริญญาตรี ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงาน

ผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกันโดยมีสมมุติฐานย่อยดังนี้ 

1.1  เพศแตกต่างกัน จะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์             

แตกต่างกัน                      

1.2  อายุแตกต่างกัน จะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์             

แตกต่างกัน                      

1.3  คณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบแตกต่างกัน จะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสมัคร

งานผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน    
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1.4  งานที่สนใจ/อยากได้แตกต่างกัน จะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงาน

ผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน    

1.5  อาชีพปัจจุบันแตกต่างกัน จะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อ

ออนไลน์แตกต่างกัน    

1.6  รายได้แตกต่างกัน จะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์

แตกต่างกัน 

1.7  ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน จะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ

สมัครงานผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน 

1.8  ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตจะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ

สมัครงานผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน 

ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  อายุ  คณะ/สาขาวิชาที่

เรียนจบ งานที่สนใจ/อยากได้  อาชีพปัจจุบัน  รายได้ ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะด้าน

การใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต  

ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์  
 

สมมุติฐานข้อที่ 2 :  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจประโยชน์จากการ

ใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน 

2.1  เพศแตกต่างกัน จะมีผลต่อความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงาน

ผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน 

2.2  อายุแตกต่างกัน จะมีผลต่อความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงาน

ผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน 
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2.3  คณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบแตกต่างกัน จะมีผลต่อความพึงพอใจประโยชน์จากการ

ใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน 

2.4    งานที่สนใจ/อยากได้แตกต่างกัน จะมีผลต่อความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้

บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน 

2.5  อาชีพปัจจุบันแตกต่างกัน จะมีผลต่อความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการ

สมัครงานผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน 

2.6  รายได้แตกต่างกัน จะมีผลต่อความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัคร

งานผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน 

2.7  ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน จะมีผลต่อความพึงพอใจประโยชน์

จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน 

2.8 ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตจะมีผลต่อความพึงพอใจประโยชน์

จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน 

ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  อายุ  คณะ/สาขาวิชาที่
เรียนจบ งานที่สนใจ/อยากได้  อาชีพปัจจุบัน  รายได้ ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต  

ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์  
 

สมมุติฐานข้อที่ 3 : พฤติกรรมในการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์มี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ 

3.1 ความถี่ในการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับความพึง

พอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์  

3.2 ระยะเวลาในการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับความพึง

พอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ 
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ตัวแปรอิสระ คือ พฤติกรรมในการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์  
ตัวแปรตาม   คือ ความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อ

ออนไลน์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 กรอบความสัมพันธ์ของตัวแปร 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
- เพศ 

- อายุ 

- คณะ/สาขาวิชาที่เรียน 

- งานที่สนใจ/อยากได้ 

- อาชีพปัจจุบัน 

- รายได้ 

- ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

- ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/

อินเตอร์เน็ต 

 

ความพึงพอใจประโยชน์จาก
การใช้บริการหาต าแหน่งงาน 
และสมัครงานผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

พฤติกรรมการใช้บริการหาต าแหน่ง
งานและสมัครงานผ่านระบบ 

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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3.7 การวัดค่าตัวแปร 

 ส่วนที่ 1  ลักษณะทางประชากรศาสตร์   
1.1 เพศ 
1.2 อายุ 
1.3 คณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบ 
1.4 งานที่สนใจ/อยากได้ 

   ข้าราชการ 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 พนักงานบริษัท 
 ธุรกิจส่วนตัว 
 อ่ืนๆ 

1.5 อาชีพปัจจุบัน   
 ข้าราชการ 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 พนักงานบริษัท 
 นักศึกษา 
 ธุรกิจส่วนตัว 
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

1.6   รายได้ 
 ต่ ากว่า 5, 000 บาท 
 5, 001 - 8,000 บาท 
 8, 001 - 11,000 บาท 
 11,000 บาทขึ้นไป 

1.7  ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช้ 
 แย่ 
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1.8  ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต  
 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช้ 
 แย่ 

 
 ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 

1.1 ช่วงเวลาใดที่ท่านใช้บริการอินเตอร์เน็ตบ่อยที่สุด  
 06.00 – 12.00น. 
 12.01 – 16.00น. 
 16.01 – 20.00น. 
 20.01 – 24.00น. 
 00.01 – 06.00น. 

โดยในขั้นตอนการน าเสนอข้อมูลจะได้มีการจัดกลุ่มใหม่ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้  
 ช่วงเช้า   หมายถึง ช่วงเวลา 06.00 – 12.00น. 
 ช่วงกลางวัน    หมายถึง ช่วงเวลา 12.01 – 16.00น. 
 ช่วงเย็น   หมายถึง ช่วงเวลา 16.01 – 20.00น. 
 ช่วงกลางคืน   หมายถึง ช่วงเวลา 20.01 – 24.00น. 
 ช่วงหลังเที่ยงคืน  หมายถึง ช่วงเวลา 00.01 – 06.00น. 

 
1.2 ความถี่ในการใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการหางานและสมัครงานต่อสัปดาห์  

 มากกว่า 10 คร้ังต่อสัปดาห์ 
 7 – 10 คร้ังต่อสัปดาห์ 
 4 – 6 คร้ังต่อสัปดาห์ 
 1 – 3 คร้ังต่อสัปดาห์ 
 1 คร้ังต่อเดือน 

โดยในขั้นตอนการน าเสนอข้อมูลได้ก าหนดระดับความถี่ในการเปิดรับจากจ านวนคร้ัง
ต่อสัปดาห์ดังนี้    

 มากกว่า 10 คร้ังต่อสัปดาห์ หมายถึง   ความถี่ในการเปิดรับสูงมาก 
 7 – 10 คร้ังต่อสัปดาห์ หมายถึง   ความถี่ในการเปิดรับสูง 
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 4 – 6 คร้ังต่อสัปดาห์ หมายถึง ความถี่ในการเปิดรับปานกลาง 
 1 – 3 คร้ังต่อสัปดาห์ หมายถึง ความถี่ในการเปิดรับต่ า 
 1 คร้ังต่อเดือน  หมายถึง ความถี่ในการเปิดรับต่ ามาก 
 

1.3 ระยะเวลาในการใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการหางานและสมัครงานต่อ 1 คร้ัง  
 น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อคร้ัง 
 1 – 2 ชั่วโมงต่อคร้ัง 
 2 – 3 ชั่วโมงต่อคร้ัง  
 มากกว่า 3 ชั่วโมงต่อคร้ัง 

โดยในขั้นตอนการน าเสนอข้อมูลได้ก าหนดระดับระยะเวลาในการเปิดรับจากจ านวน
ชั่วโมงที่ใช้ต่อคร้ัง ดังนี้   

 น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อคร้ัง หมายถึง   ระยะเวลาในการเปิดรับต่ า 
 1 – 2 ชั่วโมงต่อคร้ัง  หมายถึง   ระยะเวลาในการเปิดรับปานกลาง 
 2 – 3 ชั่วโมงต่อคร้ัง  หมายถึง   ระยะเวลาในการเปิดรับสูง 
 มากกว่า 3 ชั่วโมงต่อคร้ัง หมายถึง   ระยะเวลาในการเปิดรับสูงมาก 

 
1.4 สถานที่ที่ใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในการหางานและสมัครงาน  

 บ้าน 
 สถานศึกษา 
 ที่ท างาน 
 สถานที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

 
1.5 ชื่อเว็บไซต์ที่เคยใช้บริการหาต าแหน่งงานและสมัครงานผ่านระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต โดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด  
 ล าดับที่ 1  หมายถึง  เว็บไซต์ที่ใช้ในการหาต าแหน่งงานและสมัครงาน

มากที่สุด 
 ล าดับที่ 2  หมายถึง  เว็บไซต์ที่ใช้ในการหาต าแหน่งงานและสมัครงาน

ปานกลาง 

DPU



50 

 

 ล าดับที่ 3  หมายถึง  เว็บไซต์ที่ใช้ในการหาต าแหน่งงานและสมัครงาน
น้อยที่สุด 
 
 ส่วนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน  

 เป็นปัญหามากที่สุด   1  คะแนน 
 เป็นปัญหามาก   2  คะแนน 
 เป็นปัญหาปานกลาง  3  คะแนน 
 เป็นปัญหาน้อย   4  คะแนน 
 เป็นปัญหาน้อยที่สุด   5  คะแนน 

ในการวัดค่าเฉลี่ยของคะแนนปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการสื่ออนไลน์เพื่อการ
สมัครงาน มีเกณฑ์การวัดดังต่อไปนี้ 

 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 คะแนน  น้อยที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 คะแนน  น้อย 
 ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 คะแนน  ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 คะแนน  มาก 
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 คะแนน  มากที่สุด 

 
ส่วนที่ 4  ความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน  

 สูงที่สุด    5  คะแนน 
 สูง     4  คะแนน 
 ปานกลาง    3  คะแนน 
 ต่ า     2  คะแนน 
 ต่ าที่สุด    1  คะแนน 

ในการวัดค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสื่อออนไลน์
เพื่อการสมัครงาน มีเกณฑ์การวัดดังต่อไปนี้ 

 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 คะแนน  สูงที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 คะแนน  สูง 
 ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 คะแนน  ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 คะแนน  ต่ า 
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 คะแนน  ต่ าที่สุด 
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ส่วนที่ 5  ข้อเสนอแนะต่อเว็บไซต์ในการให้ข้อมูลเพื่อการหาต าแหน่งงานและสมัคร

งานผ่านสื่อออนไลน์ (ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)  
 
3.8 การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ โดยศึกษาวิธีการของค าถามจาก
แบบสอบถามของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เคยมีผู้ศึกษาไว้แล้ว แล้วน ามาประยุกต์ให้เข้ากับสมมุติฐาน
ของงานวิจัยที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถามก่อนน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริง ดังต่อไปนี้ 

1. ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
น ามาจัดท าแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่จะใช้ในการวิจัยไปขอค าแนะน าจากอาจารย์ 
ประทีป วิจิตรศรีไพบูลย์ หัวหน้าสาขาวิชามัลติมีเดีย และอาจารย์ประจ าวิชาแผนกสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อ
ออนไลน์เพื่อการสมัครงาน และขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ตรวจสอบ
แบบสอบถาม พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง เพื่อให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์สามารถ
น ามาใช้และตอบค าถามการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

2. ทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่จะใช้ในการวิจัยไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาวิจัยก่อน (Pre-Test) จ านวน 26 ชุดหรือ 10% แล้วน ามา
วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการแบบสัมประสิทธิ์อัลฟา α-Coefficient 
ของครอนบาค (Cronbach, 1970) ดังนี้ 
  

α =        (1 - ∑ S1 
2) 

                               

   S1 
2 

 

α  แทนค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
k  แทนจ านวนข้อของเคร่ืองมือวัด 
∑ S1 

2  แทนผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ  
S1 

2  แทนความแปรปรวนของคะแนนรวม  
 

      k 

 

    k – 1         
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 จากการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ            
เร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 
กรณีศึกษา: ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร ของกลุ่มตัวอย่าง 
ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.76 ซึ่งเป็นค่าความเชื่อมั่นระดับสูง จึงถือว่าแบบสอบถามชุดนี้มีความน่าเชื่อถือ
อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ 

 
3.9 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปแจกยังกลุ่มตัวอย่างจ านวน 263 คน เป็นผู้กรอก
แบบสอบถามด้วยตนเอง (Self Administered Questionnaire) โดยท าการเก็บข้อมูลจากผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีปี พ.ศ.2551 ที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดหางานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ บริเวณกระทรวงแรงงาน, ตลาดนัดแรงงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ตลาดนัดแรงงาน 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ตลาดนัดแรงงาน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, ตลาดนัดแรงงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และตลาดนัดแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
 โดยก่อนแจกแบบสอบให้กับกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยจะสอบถามกลุ่มตัวอย่างก่อนว่าบุคคล
นั้นเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปี พ.ศ.2551 ที่เคยใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน
หรือไม่ หากบุคคลนั้นไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวก็จะจบการสอบถามทันที 
 
3.10 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วจึงส่งไปลง

รหัส (Coding) และประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อค านวณค่าทางสถิติต่างๆ และ

อธิบายผลการวิจัย โดยแยกออกเป็น 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าร้อย

ละ(Percentage), ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ

อธิบายข้อมูลในด้าน 

- ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
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- พฤติกรรมการใช้บริการต าแหน่งงานและสมัครงานผ่านระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต 

- ปัญหา และอุปสรรคในการใช้บริการหาต าแหน่งงานและสมัครงานผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

- ความพึงพอใจจากการใช้บริการหาต าแหน่งงาน และสมัครงานผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 

โดยจะน าเสนอข้อมูล โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ประกอบความเรียง  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใช้สถิติ

เชิงอนุมาน ซึ่งได้แก่ การทดสอบ T (T-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

analysis of Variance : ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวแปรอิสระ

ตามสมมุติฐานแต่ละข้อ และเมื่อพบความแตกต่างแล้วจะใช้ค่าสถิติของ เชฟเฟ่ (Scheffe) ทดสอบ

หาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ส่วนการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปร

ตามจะใช้การหาค่าไคสแควร์ (Chi-square) และวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่าสถิติ Pearson 

Correlation เพื่อค านวณหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมและความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสื่อ

ออนไลน์เพื่อการสมัครงาน กรณีศึกษา : ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2551 ในเขต
กรุงเทพมหานคร”  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงในปริมาณ และเป็นการวิจัยแบบ
ส ารวจ ( Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2551 ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งหมด 2 70 คน คัดเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการสื่อออนไลน์
เพื่อการสมัครงาน โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีผลการวิจัยดังนี้ 

 
4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง  
4.2 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 
4.3 ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน  
4.4 ความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 
4.5 ข้อเสนอแนะต่อเว็บไซต์ในการให้ข้อมูลเพื่อการหาต าแหน่งงานและสมัครงาน

ผ่านสื่อออนไลน์ 
4.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 ข้อมูลลักษณะ ทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ  อายุ                    

คณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบ  งานที่สนใจ/อยากได้  อาชีพปัจจุบัน  รายได้ ทักษะด้านการใช้

ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.1 ถึง 4.8 

 เพศ 
ตารางที่ 4.1   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 

   N = 270 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 139 51.48 
หญิง 131 48.52 
รวม 270 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่าง ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน                
139 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 และเป็นเพศหญิง 131 คนคิดเป็นร้อยละ 48.5 
 

 อายุ 
ตารางที่ 4.2   แสดงค่าสถิติเบื้องต้นที่เกี่ยวกับอายุของกลุ่มตัวอย่าง 

N = 270 

อายุ 
x S.D. ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด จ านวน 

22.80 0.87 24 20 270 
 

จากตารางที่ 4.2   กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีอายุเฉลี่ย 22.8 ปี โดยมีอายุต่ าสุด 
20 ปี และอายุสูงสุด 24 ปี 
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 คณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบ 
ตารางที่ 4.3   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามคณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบ 
 
 

N = 270 
คณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบ จ านวน ร้อยละ 

เกษตร 2 0.74 
คุรุศาสตร์ 1 0.37 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 27 10.00 
นิติศาสตร์ 13 4.81 
นิเทศศาสตร์ 13 4.81 
บริหารธุรกิจ 111 41.11 

บัญชี 34 12.59 
มนุษยศาสตร์ 6 2.22 

รัฐประศาสนศาสตร์ 2 0.74 
รัฐศาสตร์ 7 2.59 

วิทยาการจัดการ 7 2.59 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 2.96 

วิศวกรรมศาสตร์ 14 5.19 
ศิลปกรรมศาสตร์ 1 0.37 
ศิลปศาสตร์ 11 4.07 
เศรษฐศาสตร์ 11 4.07 
อักษรศาสตร์ 2 0.74 

รวม 270 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.3 กลุ่มตัวอย่าง ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ จบการศึกษาในคณะ
บริหารธุรกิจ  ซึ่งมีจ านวน  111 คน คิดเป็นร้อยละ 41.11 รองลงมา จบการศึกษาในคณะบัญชี มี
จ านวน 34คน คิดเป็นร้อยละ 12.59 อันดับที่สาม จบการศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
จ านวน 27คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดับ 
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 งานที่สนใจ/อยากได้   
ตารางที่ 4.4  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามงานที่สนใจ/อยากได้ 

 N = 270 
งานท่ีสนใจ/อยากได้   จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการ 62 22.96 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 68 25.19 
พนักงานบริษัท 113 41.85 
ธุรกิจส่วนตัว 27 10.00 

รวม 270 100.00 
 

จากตารางที่ 4 .4 กลุ่มตัวอย่าง ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีความสนใจในงาน
ประเภท พนักงานบริษัท  ซึ่งมีจ านวน  113 คน คิดเป็นร้อยละ 41.85 รองลงมา  คืองานประเภท
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 25.19 อันดับที่สาม คืองานประเภทข้าราชการ  
มีจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 22.96และอันดับสุดท้ายที่กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจ คืองานประเภท
ธุรกิจส่วนตัว มีจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 

 

 อาชีพปัจจุบัน 
ตารางที่ 4.5   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพปัจจุบัน 

N = 270 
อาชีพปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 3 1.11 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 0.74 
นักศึกษา 113 41.85 

พนักงานบริษัท 21 7.78 
ธุรกิจส่วนตัว 2 0.74 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 129 47.78 
รวม 270 100.00 
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จากตารางที่ 4.5 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ  ซึ่ง
มีจ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 47.78 รองลงมามีอาชีพนักศึกษา  มีจ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.85 อันดับที่สามมีอาชีพพนักงานบริษัท มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.78 ตามล าดับ 
 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ตารางที่ 4.6   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

N = 270 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากว่า 5, 000 บาท 68 25.19 
5, 001-8,000 บาท 101 37.41 

8, 001-11,000 บาท 79 29.26 
11,000 บาทขึ้นไป 22 8.15 

รวม 270 100.00 
 

จากตารางที่ 4.6  พบว่า  กลุ่มตัวอย่าง ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 5, 001-8,000 บาท  ซึ่งมีจ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ  37.41 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
8, 001-11,000 บาท  ซึ่งมีจ านวน  79 คน คิดเป็นร้อยละ  29.26 อันดับที่สามมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน          
ต ่ากว่า 5, 000 บาทซึ่งมีจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ25.19  ส่วนอันดับสุดท้ายพบน้อยที่สุดมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 11,000 บาทขึ้นไป ซึ่งมีจ านวน 22คน คิดเป็นร้อยละ 8.15 
 
 ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
ตารางที่ 4.7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

N = 270 
ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ จ านวน ร้อยละ 

ดีมาก 10 3.70 
ดี  82 30.37 

พอใช้ 173 64.07 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ) 
N = 270 

ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ จ านวน ร้อยละ 
แย่ 5 1.85 
รวม 270 100.00 

 
จากตารางที่  4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีทักษะด้านการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้ มีจ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ  64.07 รองลงมามีทักษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ ดี มีจ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ  30.37 อันดับที่สามมีทักษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 ตามล าดับ 

 
 ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต 
ตารางที่ 4.8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/ 
 อินเทอร์เน็ต 

N = 270 
ทักษะด้านการใช้ 

คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต 
จ านวน ร้อยละ 

ดีมาก 67 24.81 
ดี  153 56.67 

พอใช้ 46 17.04 
แย่ 4 1.48 
รวม 270 100.00 

 
จากตารางที่ 4.8   พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีทักษะด้านการใช้

คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับดี มีจ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ  56.67 รองลงมามีทักษะ
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับดีมาก  มีจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ  24.81  
อันดับที่สามมี ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับดีพอใช้  มีจ านวน 46 คน              
คิดเป็นร้อยละ 17.04 ตามล าดับ 
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4.2 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 
 

 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานกลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วยความถี่ในการใช้ ระยะเวลาในการใช้ และลักษณะในการใช้สื่อออนไลน์ ได้แก่ 
ช่วงเวลาที่ใช้ สถานที่ใช้ และเว็บไซต์ที่เคยใช้บริการสมัครงาน น าเสนอเป็นจ านวนและร้อยละของ
กลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.9 – 4.14 ดังนี้ 

 ความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 

ตารางที่ 4.9   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการ                                      
สมัครงาน สัปดาห์ละ/วัน 

N = 270 

 
จากตารางที่  4.9  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน

สัปดาห์ละ 3 วัน มีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63 รองลงมาใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน
สัปดาห์ละ 1 วัน และสัปดาห์ละ 2 วัน จ านวน 56 และ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 20.74และ 20.37 
ตามล าดับ ส่วนอันดับสุดท้ายพบน้อยที่สุดเป็นการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานสัปดาห์ละ 6 
วัน จ านวน 5คน คิดเป็นร้อยละ 1.85 

 
 
 

ความถี่ จ านวน ร้อยละ 
สัปดาห์ละ 1 วัน 56 20.74 
สัปดาห์ละ 2 วัน  55 20.37 
สัปดาห์ละ 3 วัน 80 29.63 
สัปดาห์ละ 4 วัน 24 8.89 
สัปดาห์ละ 5 วัน 33 12.22 
สัปดาห์ละ 6 วัน 5 1.85 

ทุกวัน 17 6.30 
รวม 270 100.00 
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 ความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 

ตารางที่ 4.10 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการ     
สมัครงาน วันละ/คร้ัง 

N = 270 

 
จากตารางที่ 4.10   พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานวันละ                

1  ครั้ง มีจ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 45.19 รองลงมาใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานวันละ             
2  ครั้ง และวันละ 3  ครั้ง จ านวน 90 และ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ 14.44 ตามล าดับ ส่วน
อันดับสุดท้ายพบน้อยที่สุดเป็นการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานวันละ 10  ครั้ง จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.37 
 

 ระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 

ตารางที่ 4.11   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อ
การสมัครงาน 

N = 270 

ความถี่ จ านวน ร้อยละ 
วันละ  1  ครั้ง 122 45.19 
วันละ 2  ครั้ง  90 33.33 
วันละ 3  ครั้ง 39 14.44 
วันละ 4  ครั้ง 6 2.22 
วันละ 5  ครั้ง 8 2.96 
วันละ 6  ครั้ง 2 0.74 
วันละ 7  ครั้ง 2 0.74 
วันละ 10  ครั้ง 1 0.37 

รวม 270 100.00 

ระยะเวลา จ านวน ร้อยละ 
1 ชั่วโมง/คร้ัง 70 25.93 
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ตารางที่  4.11 (ต่อ) 
N = 270 

 
จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อ

การสมัครงาน 2 ชั่วโมง/คร้ัง มีจ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 44.81 รองลงมาใช้ระยะเวลาในการ
ใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 1 ชั่วโมง/คร้ัง และ3 ชั่วโมง/คร้ัง  จ านวน70 และ 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.93 และ 17.78 ตามล าดับ ส่วนอันดับสุดท้ายพบน้อยที่สุดเป็นการใช้ระยะเวลาในการใช้
สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 8 ชั่วโมง/คร้ัง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.37 

 

 ช่วงเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 

ตารางที่ 4.12   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อ
การสมัครงาน 

N = 270 

ระยะเวลา จ านวน ร้อยละ 
2 ชั่วโมง/คร้ัง  121 44.81 
3 ชั่วโมง/คร้ัง 48 17.78 
4 ชั่วโมง/คร้ัง 20 7.41 
5 ชั่วโมง/คร้ัง 8 2.96 
7 ชั่วโมง/คร้ัง 2 0.74 
8 ชั่วโมง/คร้ัง 1 0.37 

รวม 270 100.00 

ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 
06.00 – 12.00น. 15 5.56 
12.01 – 16.00น.  68 25.19 
16.01 – 20.00น. 90 33.33 
20.01 – 24.00น. 96 35.56 
00.01 – 06.00น. 1 0.37 

รวม 270 100.00 

DPU



63 
 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานใน
ช่วงเวลา 20.01– 4.00น.  มีจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 35.56 รองลงมา ใช้สื่อออนไลน์เพื่อการ
สมัครงานในช่วงเวลา16.01 – 20.00น.  และ12.01 – 16.00น.  จ านวน 90 และ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.33 และ 25.19 ตามล าดับ ส่วนอันดับสุดท้ายพบน้อยที่สุด คือการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัคร
งานในช่วงเวลา 00.01 – 06.00น. จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.37 

 

 สถานที่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 

ตารางที่ 4.13 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานที่ ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการ
สมัครงาน 

N = 270 

จากตารางที่ 4.13 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานที่บ้าน/
หอพัก ซึ่งมีจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมา คือสถานที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต 
จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93  อันดับที่สาม คือสถานศึกษา จ านวน 34 คิดเป็นร้อยละ 12.59  
ส่วนอันดับสุดท้ายพบน้อยที่สุดคือที่ท างาน จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93 จ านวน 4 คน                
คิดเป็นร้อยละ 1.48 

 

 

 

 

สถานท่ี จ านวน ร้อยละ 
บ้าน/หอพัก 162 60.00 
สถานศึกษา  34 12.59 
ที ท่างาน 4 1.48 

สถานที ให้บริการอินเตอร์เน็ต 70 25.93 
รวม 270 100.00 
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 เว็บไซต์ที่กลุ่มตัวอย่างเคยใช้บริการสมัครงาน 

ตารางที่ 4.14   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายชื่อเว็บไซต์ที่กลุ่มตัวอย่างเคยใช้
บริการสมัครงานมากที่สุด 3 ล าดับแรก 

N = 270 
อันดับ ชื่อเว็บไซต ์ จ านวน ร้อยละ 

1 www.jobthai.com 86 31.85 
2 www.jobsdb.com 38 14.07 
3 www.jobbkk.com 30 11.11 

 

จากตารางที่ 4.14 พบว่าเว็บไซต์ที่กลุ่มตัวอย่างเคยใช้บริการสมัครงานมากที่สุด 3 ล าดับ
แรกได้แก่ อันดับ 1 คือ www.jobthai.com มีจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 31.85 อันดับ 2 คือ
www.jobsdb.com  มีจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 14.07 และอันดับ 3 คือ www.jobbkk.com                    
มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 
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4.3 ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 
 

 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานของ
กลุ่มตัวอย่างน าเสนอเป็นจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดดังน้ี  

ตารางที่ 4.15   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการ
สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 

N = 270 

 

ปัญหาและอุปสรรค มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
x ค่า 

S.D. 
ระดบั 

(1) การสมัครงานใน

อินเตอร์เน็ตมีปัญหา

ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ 

8 
(2.96) 

49 
(18.15) 

135 
(50.00) 

68 
(25.19) 

10 
(3.70) 

 
3.90 

 
0.834 น้อย 

(2) การสมัครงานใน

อินเตอร์เน็ตมีปัญหา

ไม่เข้าใจวิธีการใช้

คอมพิวเตอร ์

45 
(16.67) 

102 
(37.78) 

87 
(32.22) 

32 
(11.85) 

4 
(1.48) 

 
2.44 

 
0.953  

มาก 

(3) การสมัครงานใน

อินเตอร์เน็ต

แบบฟอร์มในการ

สมัครงาน เข้าใจยาก

ในการกรอก 

23 
(8.52) 

103 
(38.15) 

106 
(39.26) 

34 
(12.59) 

4 
(1.48) 

 
 

2.60 

 
 

0.868 

 

มาก 

(4) การสมัครงานใน

อินเตอร์เน็ตมี

ขั้นตอนซับซ้อนใน

การสมัครงาน  

19 
(7.04) 

75 
(27.78) 

111 
(41.11) 

57 
(21.11) 

8 
(2.96) 

 
 

2.85 

 
 

0.933 

 

ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ) 
N = 270 

ปัญหาและอุปสรรค มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
x ค่า 

S.D. 
ระดบั 

(5) การสมัครงานใน

อินเตอร์เน็ตมี

ข้อจ่ากัดของเครือข่าย

เว็บไซต์ในการ  

สมัครงาน 

10 
(3.70) 

68 
(25.19) 

121 
(44.81) 

62 
(22.96) 

9 
(3.33) 

 
 

2.97 

 
 

0.875 

 

ปานกลาง 

(6) การสมัครงานใน

อินเตอร์เน็ตมี

ข้อจ ากัดกับเครือข่าย

ที่ใช้ในการ Login 

เข้าสู่ระบบ

อินเตอร์เน็ต 

9 
(3.33) 

65 
(24.07) 

106 
(39.26) 

72 
(26.67) 

18 
(6.67) 

 
 

 
3.09 

 
 
 

0.950 

 

ปานกลาง 

(7) การสมัครงานใน

อินเตอร์เน็ตให้

รายละเอียดของ

หน่วยงานที่รับสมัคร

งานและต าแหน่งงาน

น้อยเกินไป 

9 
(3.33) 

50 
(18.52) 

121 
(44.81) 

75 
(27.78) 

15 
(5.56) 

 
 
 

3.14 

 
 
 

0.896 

 

ปานกลาง 

(8) การสมัครงานใน

อินเตอร์เน็ตมีข้อมูล

จ ากัดในการให้

รายละเอียดข้อมูล

ของผู้สมัครงาน 

7 
(2.59) 

42 
(15.56) 

147 
(54.44) 

67 
(24.81) 

7 
(2.59) 

 
 

3.09 

 
 

0.778 

 

ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ) 
N = 270 

ค่าเฉลี่ยรวม = 3.007 

 ในการวัดค่าเฉลี ยของคะแนนปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการสื อออนไลน์เพื อการ
สมัครงาน มีเกณฑ์การวัดดังต่อไปนี้ 

 ค่าเฉลี ย 4.21-5.00 คะแนน น้อยที สุด 

 ค่าเฉลี ย 3.41-4.20 คะแนน น้อย 
 ค่าเฉลี ย 2.61-3.40 คะแนน ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี ย 1.81-2.60 คะแนน มาก 

 ค่าเฉลี ย 1.00-1.80 คะแนน มากที สุด 

 
 

ปัญหาและอุปสรรค มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
x ค่า 

S.D. 
ระดบั 

(9) การสมัครงานใน

อินเตอร์เน็ตท่าได้

ยากเพราะไม่รู้จักชื อ

เว็บไซต์ที จะเข้าไป

สมัครงาน 

15 
(5.56) 

72 
(26.67) 

121 
(44.81) 

45 
(16.67) 

17 
(6.30) 

 
 

2.91 

 
 

0.951 

 

ปานกลาง 

(10)การสมัครงานใน
อินเตอร์เน็ตชื อ
เว็บไซต์ของ
หน่วยงานในการ
สมัครงานหรือของ
หน่วยงานที จัดหา
งานไม่น่าเชื อถือ
เท่าที ควร 

3 
(1.11) 

53 
(19.63) 

143 
(52.96) 

62 
(22.96) 

9 
(3.33) 

 
 
 

3.08 

 
 
 

0.775 

 

ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.15 พบว่าปัญหาและอุปสรรคที่พบในการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการ
สมัครงานสามารถจ าแนก ได้ดังนี้ ล าดับที่หนึ่ง คือการสมัครงานในอินเตอร์เน็ตมีปัญหาไม่เข้าใจ
วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย  2.44 ล าดับที่สอง คือ การสมัครงานในอินเตอร์เน็ตแบบฟอร์มใน
การสมัครงานเข้าใจยากในการกรอก มีค่าเฉลี่ย 2.60 ล าดับที่สาม คือ การสมัครงานในอินเตอร์เน็ตมี
ขั้นตอนซับซ้อนในการสมัคร มีค่าเฉลี่ย 2.85 

ดังนั้นอาจสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมี ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการใช้บริการสื่อ
ออนไลน์เพื่อการสมัครงานในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.007 
 

 
4.4 ความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสื อออนไลน์เพื อการสมัครงาน
ของกลุ่มตัวอย่างน าเสนอเป็นจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางที่ 4.16   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้
บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 

N = 270 

 

 
ความพงึพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
x 

  
สูง 
ที สุด 

สูง ปาน
กลาง 

ต ่า ต ่า 
ที สุด 

S.D. ระดบั 

ด้านการใช้งาน : 
(1) ท่าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย 55 

(20.37) 
135 

(50.00) 
73 

(27.04) 
7 

(2.59) 
0 3.88 0.752 สูง 

(2) มีความสะดวกในการ

ค้นหาต่าแหน่งงานที 

สนใจ 

 
59 

(21.85) 

 
140 

(51.85) 

 
67 

(24.81) 

 
4 

(1.48) 

 
0 

 
3.94 

 
0.724 

 
สูง 

(3) มีความรวดเร็วในการ

ติดต่อขอข้อมูลเพิ มเติม

จาก เว็บไซต์ 

 
58 

(21.48) 

 
138 

(51.11) 

 
66 

(24.44) 

 
8 

(2.96) 

 
0 

 
3.91 

 
0.756 

 
สูง 
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ) 
N = 270 

 
ความพงึพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
x 

  
สูง 
ที สุด 

สูง ปาน
กลาง 

ต ่า ต ่า 
ที สุด 

S.D. ระดบั 

ด้านรายละเอยีด : 
(4) ท่านได้รับความชัดเจน

ของข้อมูลบริษัทที 

ต้องการสมัครและหา

ต่าแหน่งงานที ท่านสนใจ 

 
18 

(6.67) 

 
94 

(34.81) 

 
138 

(51.11) 

 
18 

(6.67) 

 
2 

(0.74) 

 
3.40 

 
0.744 

 
สูง 

(5) ท่านได้รับการอธิบายถึง

ภาระงานที ต้อง

รับผิดชอบหากม ี         

การจ้างงาน 

 
17 

(6.30) 

 
81 

(30.00) 

 
141 

(52.22) 

 
26 

(9.63) 

 
5 

(1.85) 

 
3.29 

 
0.799 

 
ปาน
กลาง 

(6) ท่านได้รับข้อมูลของ

เงินเดือนและสวัสดิการ 

10 
(3.70) 

76 
(28.15) 

138 
(51.11) 

35 
(12.96) 

11 
(4.07) 

3.14 0.839 ปาน
กลาง 

(7) ท่านได้ทราบข้อมูล

เกี ยวกับต่าแหน่งงานที 

ทันสมัย (Update) อยู่

ตลอดเวลา 

 
21 

(7.78) 

 
 144 
(53.33) 

  
93 

(34.44) 

 
10 

(3.70) 

 
2 

(0.74) 

 
3.64 

 
0.712 

 
สูง 

ด้านผลลพัธ์ : 
(8) ท่านได้รับข้อมูล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

อย่างละเอียด 

 
13 

(4.81) 

 
96 

(35.56) 

 
141 

(52.22) 

 
17 

(6.30) 

 
3 

(1.11) 

 
3.37 

 
0.723 

 
ปาน
กลาง 

(9) ท่านได้รับข้อมูลจ่านวน
พนักงานที ต้องการรับ 

15 
(5.56) 

104 
(38.52) 

129 
(47.78) 

19 
(7.04) 

3 
(1.11) 

3.40 0.749 ปาน
กลาง 
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ) 
N = 270 

ค่าเฉลี่ยรวม = 3.528 
 

 ในการวัดค่าเฉลี ยของคะแนนความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสื อออนไลน์
เพื อการสมัครงาน มีเกณฑ์การวัดดังต่อไปนี้ 

 ค่าเฉลี ย 4.21-5.00 คะแนน สูงที สุด 

 ค่าเฉลี ย 3.41-4.20 คะแนน สูง 
 ค่าเฉลี ย 2.61-3.40 คะแนน ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี ย 1.81-2.60 คะแนน ต ่า 
 ค่าเฉลี ย 1.00-1.80 คะแนน ต ่าที สุด 

จากตารางที่ 4.16 พบว่าความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการ
สมัครงาน สามารถจ าแนก ได้ดังนี้ ล าดับที่หนึ่ง คือมีความสะดวกในการค้นหาต าแหน่งงานที่สนใจ                 
มีค่าเฉลี่ย 3.94 ล าดับที่สอง คือ มีความรวดเร็วในการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์                         
มีค่าเฉลี่ย 3.91 ล าดับที่สาม คือ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย มีค่าเฉลี่ย 3.88 

ดังนั้นอาจสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสื่อ
ออนไลน์เพื่อการสมัครงาน ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.528 
 
 

 

 
ความพงึพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
x 

  
สูง 
ที สุด 

สูง ปาน
กลาง 

ต ่า ต ่า 
ที สุด 

S.D. ระดบั 

ด้านการใช้งาน : 
(10) ท่านได้รับข้อมูลเกี ยวกับ

เอกสารที ต้องเตรียม 
12 

(4.44) 
111 

(41.11) 
112 

(41.48) 
34 

(12.59) 
1 

(0.37) 
3.37 0.773 ปาน

กลาง 

(11)ท่านได้รับข้อมูลจาก
เว็บไซต์สมัครงาน
เกี ยวกับต่าแหน่งงานที 
ท่านสนใจเป็นประจ่า 

 
16 

(5.93) 

 
109 

(40.37) 

 
131 

(48.52) 

 
13 

(4.81) 

 
1 

(0.37) 

 
3.47 

 
0.698 

 
สูง 
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4.5 ข้อเสนอแนะต่อเว็บไซต์ในการให้ข้อมูลเพื่อการหาต าแหน่งงานและสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ 
 

ตารางที่ 4.17   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม ข้อเสนอแนะต่อเว็บไซต์ในการให้
ข้อมูลเพื่อการหาต าแหน่งงานและสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ 

N = 270 

 
 จากตารางที่ 4.17 พบว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ข้อมูลควรมีความทันสมัยตลอดเวลา  

มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.22 ควรมีความชัดเจนในเร่ืองเอกสารที่จะต้องเตรียม มีจ านวน  2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.74 ควรมีต าแหน่งงานมากกว่านี้และรับ -ส่งe-mailให้ตรงกับความต้องการในการ
หางานเตรียม  มีจ านวน  1คน คิดเป็นร้อยละ 0.37 ควรมีรายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจนมากขึ้นและ
ข้อมูลควรมีความน่าเชื่อถือมีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 สามารถสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ได้เลย  
มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.37 และมีผู้ไม่แสดงความคิดเห็นจ านวน 251 คิดเป็นร้อยละ92.96 

 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อเสนอแนะ จ านวน ร้อยละ 
1. ข้อมูลควรมีความทันสมัยตลอดเวลา 6 2.22 
2. ควรมีความชัดเจนในเร่ืองเอกสารที่จะต้องเตรียม 2 0.74 
3. ควรมีต าแหน่งงานมากกว่านี้และรับ-ส่ง e-mailให้ตรงกับความ
ต้องการในการหางาน 

1 0.37 

4. ควรมีรายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจนมากขึ้นและข้อมูลควรมีความ
น่าเชื่อถือ 

9 3.33 

5. สามารถสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ได้เลย 1 0.37 
6. ไม่ตอบ 251 92.96 

รวม 270 100.00 
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4.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานข้อที่ 1  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ส่าเร็จการศึกษาในระดับ            

ปริญญาตรี ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานครที แตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์แตกต่างกัน  

 
 H0 : ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ส่าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี  2551 ใน

เขตกรุงเทพมหานครที แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์                     
ไม่แตกต่างกัน 

H1 : ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ส่าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี  2551 ใน
เขตกรุงเทพมหานครที แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์                     
แตกต่างกัน 
 
สมมติฐาน 1.1 เพศแตกต่างกัน จะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์             

แตกต่างกัน  

ตารางที่ 4.18 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่างเพศ
และความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน สัปดาห์ละ/วัน 

N = 270 

 
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

  
 จากตารางที่ 4.18 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ T-test แบบ 2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อ
กันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งชาย และ หญิงมีพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงาน
ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน สัปดาห์ละ/วัน แตกต่างกัน 
 

เพศ n x S.D. t P-value 
ชาย 
หญิง 

139 
131 

2.82 
3.24 

1.750 
1.563 

-2.058 0.041* 
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โดยเพศหญิงมีความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานสัปดาห์ละ/วัน บ่อยกว่าเพศชาย   
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.24 

ตารางที่ 4.19 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่างเพศ
และความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน วันละ/คร้ัง 

N = 270 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

จากตารางที่ 4.19 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ T-test แบบ 2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อ
กันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งชาย และ หญิงมีพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงาน
ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน วันละ/คร้ัง ไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.20 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่างเพศ
และระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน  

N = 270 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.20 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ T-test แบบ 2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อ
กันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งชาย และ หญิงมีพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงาน
ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน  แตกต่างกัน โดยเพศหญิง
มีระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานมากกว่าเพศชาย โดยมีค่าเฉลี่ย 2.42 
 
 
 

เพศ n x S.D. t P-value 
ชาย 
หญิง 

139 
131 

1.85 
2.00 

1.274 
1.164 

-1.016 0.311 

เพศ n x S.D. t P-value 
ชาย 
หญิง 

139 
131 

2.02 
2.42 

1.011 
1.215 

-2.935 0.004* 

DPU



74 
 

 

ตารางที่ 4.21 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่างเพศ
และช่วงเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน  

N = 270 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

จากตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ T-test แบบ 2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อ
กันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งชาย และ หญิงมีพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงาน
ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีช่วงเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน ไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.22 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่างเพศ
และสถานที่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน  

N = 270 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

จากตารางที่ 4.22 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ T-test แบบ 2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อ
กันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งชาย และ หญิงมีพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงาน
ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีสถานที่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน ไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 

เพศ n x S.D. t P-value 
ชาย 
หญิง 

139 
131 

3.99 
3.00 

0.893 
0.953 

0.000 1.000 

เพศ n x S.D. t P-value 
ชาย 
หญิง 

139 
131 

1.89 
1.98 

1.300 
1.274 

-0.542 0.588 
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สมมติฐาน 1.2 อายุแตกต่างกัน จะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์             

แตกต่างกัน  

ตารางที่ 4.23 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่างอายุ
และความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน สัปดาห์ละ/วัน 

N = 270 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.23 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า อายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่าน
สื่อออนไลน์ โดยมีความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน สัปดาห์ละ/วัน ไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.24 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่างอายุ
และความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน วันละ/คร้ัง 

N = 270 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.24 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า อายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่าน
สื่อออนไลน์ โดยมีความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน วันละ/คร้ัง แตกต่างกันโดยกลุ่ม

อายุ n x S.D. F P-value 
น้อยกว่า 22 

23 
24 

112 
91 
67 

2.88 
3.04 
3.24 

1.639 
1.556 
1.868 

 
1.004 

 
0.368 

อายุ n x S.D. F P-value 
น้อยกว่า 22 

23 
24 

112 
91 
67 

1.83 
1.78 
2.27 

0.848 
1.093 
1.754 

 
3.699 

 
0.026* 
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อายุ 24 ปี มีความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน วันละ/คร้ังมากกว่ากลุ่มอายุอื่น              
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.27 

ตารางที่ 4.25 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่างเพศ
และระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน   

N = 270 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.25 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า อายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่าน
สื่อออนไลน์ โดยมีระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.26 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่างเพศ
และช่วงเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน  

N = 270 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
  
 จากตารางที่ 4.26 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า อายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่าน
สื่อออนไลน์ โดยมีช่วงเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานแตกต่างกัน โดยกลุ่มอายุ            

อายุ n x S.D. F P-value 
น้อยกว่า 22 

23 
24 

112 
91 
67 

2.28 
2.18 
2.16 

1.149 
1.007 
1.262 

 
0.288 

 
0.750 

อายุ n x S.D. F P-value 
น้อยกว่า 22 

23 
24 

112 
91 
67 

3.13 
3.04 
2.73 

0.850 
0.942 
0.963 

 
4.080 

 
 0.018* 
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น้อยกว่า 22 ปี มีช่วงเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานมากกว่ากลุ่มอายุอ่ืน                               
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.13 

 

ตารางที่ 4.27 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่างเพศ
และสถานที่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน  

 
N = 270 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.27 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า อายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่าน
สื่อออนไลน์ โดยมีสถานที่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานไม่แตกต่างกัน 
 
 
สมมติฐาน 1.3 คณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบแตกต่างกัน จะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงาน

ผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อายุ n x S.D. F P-value 
น้อยกว่า 22 

23 
24 

112 
91 
67 

1.90 
1.80 
2.16 

1.200 
1.284 
1.410 

 
1.594 

 
0.205 
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ตารางที่ 4.28 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ระหว่างคณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบ  และความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อ
การสมัครงานสัปดาห์ละ/วัน 

 N = 270 

Chi-square = 81.886  df = 96    P-value = 0.847       * หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 
สัป 
ดาห์
ละ/ 
วัน 

  

คณะ 

รวม 
  เกษตร 

คุรุ
ศาสตร์ 

เทค 
โนโลย ี
สาร 

สนเทศ 
นิต ิ

ศาสตร์ 
นิเทศ
ศาสตร์ บริหาร บัญช ี

มนุษย 
ศาสตร์ 

รัฐประ 
ศาสน
ศาสตร์ 

รัฐ 
ศาสตร์ 

วิทยา 
การ
จัดการ 

วิทยา 
ศาสตร์
และเทค 
โนโลย ี

วิศว 
กรรม
ศาสตร์ 

ศิลปะ 
กรรม
ศาสตร์ 

ศิลป
ศาสตร์ 

เศรษฐ 
ศาสตร์ 

อักษร 
ศา

สาตร ์

 1 0.41 0.21 5.60 2.70 2.70 23.02 7.05 1.24 0.41 1.45 1.45 1.66 2.90 0.21 2.28 2.28 0.41 56 
  2 0.41 0.20 5.50 2.65 2.65 22.61 6.93 1.22 0.41 1.43 1.43 1.63 2.85 0.20 2.24 2.24 0.41 55 
  3 0.59 0.30 8.00 3.85 3.85 32.89 10.07 1.78 0.59 2.07 2.07 2.37 4.15 0.30 3.26 3.26 0.59 80 
  4 0.18 0.09 2.40 1.16 1.16 9.87 3.02 0.53 0.18 0.62 0.62 0.71 1.24 0.09 0.98 0.98 0.18 24 
  5 0.24 0.12 3.30 1.59 1.59 13.57 4.16 0.73 0.24 0.86 0.86 0.98 1.71 0.12 1.34 1.34 0.24 33 
  6 0.04 0.02 0.50 0.24 0.24 2.06 0.63 0.11 0.04 0.13 0.13 0.15 0.26 0.02 0.20 0.20 0.04 5 
  7 0.13 0.06 1.70 0.82 0.82 6.99 2.14 0.38 0.13 0.44 0.44 0.50 0.88 0.06 0.69 0.69 0.13 17 
รวม 2.00 1.00 27.00 13.00 13.00 111.00 34.00 6.00 2.00 7.00 7.00 8.00 14.00 1.00 11.00 11.00 2.00 270 
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 จากตารางที่ 4.28 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า คณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบ แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้
บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน สัปดาห์ละ/วัน ไม่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 4.29 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ระหว่างคณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบ  และความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อ
การสมัครงานวันละ/คร้ัง                                                     

N = 270 

วัน
ละ/
ครั้ง 

  

คณะ 

รวม 
  เกษตร 

คุรุ
ศาสตร์ 

เทค 
โนโลย ี
สาร 

สนเทศ 
นิต ิ

ศาสตร์ 
นิเทศ
ศาสตร์ บริหาร บัญช ี

มนุษย 
ศาสตร์ 

รัฐประ 
ศาสน
ศาสตร์ 

รัฐ 
ศาสตร์ 

วิทยา 
การ
จัดการ 

วิทยา 
ศาสตร์
และ
เทค 
โนโล
ยี 

วิศว 
กรรม
ศาสตร์ 

ศิลปะ 
กรรม
ศาสตร์ 

ศิลป
ศาสตร์ 

เศรษฐ 
ศาสตร์ 

อักษร 
ศา

สาตร ์

 1 0.90 0.45 12.20 5.87 5.87 50.16 15.36 2.71 0.90 3.16 3.16 3.61 6.33 0.45 0.97 0.97 0.90 122 
  2 0.67 0.33 9.00 4.33 4.33 37.00 11.33 2.00 0.67 2.33 2.33 2.67 4.67 0.33 3.67 3.67 0.67 90 
  3 0.29 0.14 3.90 1.88 1.88 16.03 4.91 1.87 0.29 1.01 1.01 1.16 2.02 0.14 1.59 1.59 0.29 39 
  4 0.04 0.02 0.60 0.29 0.29 2.47 0.76 0.13 0.04 0.16 0.16 0.18 0.31 0.02 0.24 0.24 0.04 6 
  5 0.06 0.03 0.80 0.39 0.39 3.29 1.01 0.18 0.06 0.21 0.21 0.24 0.41 0.03 0.33 0.33 0.06 8 
  6 0.01 0.01 0.20 0.10 0.10 0.82 0.25 0.04 0.01 0.05 0.05 0.06 0.10 0.01 0.08 0.08 0.01 2 
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ตารางที่ 4.29 (ต่อ) 

N = 270 

วัน
ละ/
ครั้ง 

  

คณะ 

รวม 
  เกษตร 

คุรุ
ศาสตร์ 

เทค 
โนโลย ี
สาร 

สนเทศ 
นิต ิ

ศาสตร์ 
นิเทศ
ศาสตร์ บริหาร บัญช ี

มนุษย 
ศาสตร์ 

รัฐประ 
ศาสน
ศาสตร์ 

รัฐ 
ศาสตร์ 

วิทยา 
การ
จัดการ 

วิทยา 
ศาสตร์
และ
เทค 
โนโล
ยี 

วิศว 
กรรม
ศาสตร์ 

ศิลปะ 
กรรม
ศาสตร์ 

ศิลป
ศาสตร์ 

เศรษฐ 
ศาสตร์ 

อักษร 
ศา

สาตร ์

  7 0.01 0.01 0.20 0.10 0.10 0.82 0.25 0.04 0.01 0.05 0.05 0.06 0.10 0.01 0.08 0.08 0.01 2 
10 
รวม 

0.01 
2.00 

0.00 
1.00 

0.10 
27.00 

0.05 
13.00 

0.05 
13.00 

0.41 
111.00 

0.13 
34.00 

0.02 
6.00 

0.01 
2.00 

0.03 
7.00 

0.03 
7.00 

0.03 
8.00 

0.05 
14.00 

0.00 
1.00 

0.04 
11.00 

0.04 
11.00 

0.01 
2.00 

1 
270 

Chi-square = 192.675  df = 112       P-value = 0.000*       * หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
  
 จากตารางที่  4.29 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า คณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบ แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้
บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน วันละ/คร้ัง แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.30 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ระหว่างคณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบ  และระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์  
เพื่อการสมัครงาน 

N = 270 

Chi-square = 108.257                    df = 96                      P-value = 0.185        * หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

ช่ัวโมง 
  

คณะ 

รวม 
  เกษตร 

คุรุ
ศาสตร์ 

เทค 
โนโลย ี
สาร 

สนเทศ 
นิต ิ

ศาสตร์ 
นิเทศ
ศาสตร์ บริหาร บัญช ี

มนุษย 
ศาสตร์ 

รัฐประ 
ศาสน
ศาสตร์ 

รัฐ 
ศาสตร์ 

วิทยา 
การ
จัดการ 

วิทยา 
ศาสตร์
และ
เทค 
โนโล
ยี 

วิศว 
กรรม
ศาสตร์ 

ศิลปะ 
กรรม
ศาสตร์ 

ศิลป
ศาสตร์ 

เศรษฐ 
ศาสตร์ 

อักษร 
ศา

สาตร ์

 1 0.52 0.26 7.00 3.37 3.37 28.78 8.81 1.56 0.52 1.81 1.81 2.07 3.63 0.26 2.85 2.85 0.52 70 
  2 0.90 0.45 12.10 5.83 5.83 49.74 15.24 2.69 0.90 3.14 3.14 3.59 6.27 0.45 4.93 4.93 0.91 121 
  3 0.36 0.18 4.80 2.31 2.31 19.73 6.04 1.07 0.36 1.24 1.24 1.42 2.49 0.18 1.96 1.96 0.36 48 
  4 0.15 0.07 2.00 0.96 0.96 8.22 2.52 0.44 0.15 0.52 0.52 0.59 1.04 0.07 0.81 0.81 0.15 20 
  5 0.06 0.03 0.80 0.39 0.39 3.29 1.01 0.18 0.06 0.21 0.21 0.24 0.41 0.03 1.33 1.33 0.06 8 
  7 0.01 0.01 0.20 0.10 0.10 0.82 0.25 0.04 0.01 0.05 0.05 0.06 0.10 0.01 0.08 0.08 0.01 2 
  8 0.01 0.00 0.10 0.05 0.05 0.41 0.13 0.02 0.01 0.03 0.03 0.03 0.05 0.00 0.04 0.04 0.01 1 
รวม 2.00 1.00 27.00 13.00 13.00 111.00 34.00 6.00 2.00 7.00 7.00 8.00 14.00 1.00 11.00 11.00 2.00 270 
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 จากตารางที่  4.30 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า คณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้
บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์โดยมีระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานไม่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 4.31 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ระหว่างคณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบ  และช่วงเวลาในการใช้สื่อออนไลน์
เพื่อการสมัครงาน 

 N = 270 

เวลา 
  

คณะ 

รวม 
  เกษตร 

คุรุ
ศาสตร์ 

เทค 
โน 
โลยี
สาร 
สน 
เทศ 

นิต ิ
ศาสตร์ 

นิเทศ
ศาสตร์ บริหาร บัญช ี

มนุษย 
ศาสตร์ 

รัฐ
ประ 
ศาสน
ศาสตร์ 

รัฐ 
ศาสตร์ 

วิทยา 
การ
จัดการ 

วิทยา 
ศาสตร์
และ
เทค 
โนโล
ยี 

วิศว 
กรรม
ศาสตร์ 

ศิลปะ 
กรรม
ศาสตร์ 

ศิลป
ศาสตร์ 

เศรษฐ 
ศาสตร์ 

อักษร 
ศา

สาตร ์

 06.00-
12.00 น. 

0.11 0.06 1.50 0.72 0.72 6.17 1.89 0.33 0.11 0.39 0.39 0.44 0.78 0.06 0.61 0.61 0.11 15 

  12.01-
16.00 น. 

0.50 0.25 6.80 3.27 3.27 27.96 8.56 1.51 0.50 1.76 1.76 2.01 3.53 0.25 2.77 2.77 0.50 68 

  16.01-
20.00 น. 

0.67 0.33 9.00 4.33 4.33 37.00 11.33 2.00 0.67 2.33 2.33 2.67 4.67 0.33 3.67 3.67 0.67 90 
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ตารางที่ 4.31 (ต่อ) 
N = 270 

เวลา 
  

คณะ 

รวม 
  เกษตร 

คุรุ
ศาสตร์ 

เทค 
โน 
โลยี
สาร 
สน 
เทศ 

นิต ิ
ศาสตร์ 

นิเทศ
ศาสตร์ บริหาร บัญช ี

มนุษย 
ศาสตร์ 

รัฐ
ประ 
ศาสน
ศาสตร์ 

รัฐ 
ศาสตร์ 

วิทยา 
การ
จัดการ 

วิทยา 
ศาสตร์
และ
เทค 
โนโล
ยี 

วิศว 
กรรม
ศาสตร์ 

ศิลปะ 
กรรม
ศาสตร์ 

ศิลป
ศาสตร์ 

เศรษฐ 
ศาสตร์ 

อักษร 
ศา

สาตร ์

  20.01-
24.00 น. 

0.71 0.36 9.60 4.62 4.62 39.47 12.09 2.13 0.71 2.49 2.49 2.84 4.98 0.36 3.91 3.91 0.71 96 

  00.01-
06.00 น. 

0.01 0.00 0.10 0.05 0.05 0.41 0.13 0.02 0.01 0.03 0.03 0.03 0.05 0.00 0.04 0.04 0.01 1 

รวม 2.00 1.00 27.00 13.00 13.00 111.00 34.00 6.00 2.00 7.00 7.00 8.00 14.00 1.00 11.00 11.00 2.00 270 

Chi-square = 336.010  df = 64    P-value = 0.000*      * หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.31 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า คณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้
บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีช่วงเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.32 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ระหว่างคณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบ  และสถานที่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อ
การสมัครงาน 

N = 270 

สถานที่ 
  

คณะ 

ร 
ว 
ม 
  เกษตร 

คุรุ
ศาสตร์ 

เทค 
โน 
โลยี
สาร 
สน 
เทศ 

นิต ิ
ศาสตร์ 

นิเทศ
ศาสตร์ บริหาร บัญช ี

มนุษย 
ศาสตร์ 

รัฐ
ประ 
ศาสน
ศาสตร์ 

รัฐ 
ศาสตร์ 

วิทยา 
การ
จัดการ 

วิทยา 
ศาสตร์
และ
เทค 
โนโล
ยี 

วิศว 
กรรม
ศาสตร์ 

ศิลปะ 
กรรม
ศาสตร์ 

ศิลป
ศาสตร์ 

เศรษฐ 
ศาสตร์ 

อักษร 
ศา

สาตร ์

 บ้าน/หอพัก 1.20 0.60 16.20 7.80 7.80 66.60 20.40 3.60 1.20 4.20 4.20 4.80 8.40 0.60 6.60 6.60 1.20 162 
  สถานศึกษา 0.25 0.13 3.40 1.64 1.64 13.98 4.28 0.76 0.25 0.88 0.88 1.01 1.76 0.13 1.39 1.39 0.25 34 
  ที่ท างาน 0.03 0.01 0.40 0.19 0.19 1.64 0.50 0.09 0.03 0.10 0.10 0.12 0.21 0.01 0.16 0.16 0.03 4 
 สถานที่ 

ให้บริการ
อินเตอร์เน็ต 

0.52 0.26 7.00 3.37 3.37 28.78 8.81 1.56 0.52 181 181 2.07 3.63 0.26 2.85 2.85 0.52 70 

รวม 2.00 1.00 27.00 13.00 13.00 111.00 34.00 6.00 2.00 7.00 7.00 8.00 14.00 1.00 11.00 11.00 2.00 270 

Chi-square = 54.085  df = 48    P-value = 0.253       * หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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จากตารางที่ 4.32 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า คณะ/
สาขาวิชาที่เรียนจบแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการในการใช้สถานที่เพื่อการสมัครงานผ่านสื่อ
ออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 
 
สมมติฐาน 1.4 งานที่สนใจ/อยากได้แตกต่างกัน จะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่าน

สื่อออนไลน์แตกต่างกัน 

ตารางที่ 4.33 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่างงาน
ที่สนใจ/อยากได้และความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน สัปดาห์ละ/วัน 

N = 270 

 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.33 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า งานที่สนใจ/อยากได้แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้
บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน                
สัปดาห์ละ/วัน ไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.34 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่างงาน
ที่สนใจ/อยากได้และความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน วันละ/คร้ัง 

 

 

 

งาน n x S.D. F P-value 
ข้าราชการ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัท 
ธุรกิจส่วนตัว 

62 
68 

110 
27 

2.95 
2.88 
3.12 
3.15 

1.683 
1.531 
1.700 
1.916 

 
0.360 

 
0.782 
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ตารางที่ 4.34 (ต่อ) 
 

N = 270 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
จากตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า งานที่สนใจ/อยากได้แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้
บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน วันละ/คร้ัง
ไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.35 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่างงาน
ที่สนใจ/อยากได้ และระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน  

N = 270 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.35 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า งานที่สนใจ/อยากได้แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้
บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน                
ไม่แตกต่างกัน 
 

งาน n x S.D. F P-value 
ข้าราชการ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัท 
ธุรกิจส่วนตัว 

62 
68 

113 
27 

1.76 
2.13 
1.86 
2.04 

0.918 
1.611 
1.125 
1.055 

 
1.229 

 
0.299 

งาน n x S.D. F P-value 
ข้าราชการ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัท 
ธุรกิจส่วนตัว 

62 
68 

113 
27 

2.16 
2.31 
2.26 
1.93 

1.027 
1.175 
1.201 
0.917 

 
0.841 

 
0.472 

DPU



87 
 

ตารางที่ 4.36 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่างงาน
ที่สนใจ/อยากได้ และช่วงเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 

N = 270 

Chi-square = 18.581  df = 12    P-value = 0.099     
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.36 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า 
งานที่สนใจ/อยากได้แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ โดยมี
ช่วงเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.37 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่างงาน
ที่สนใจ/อยากได้ และสถานที่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 

N = 270  

 
ช่วงเวลา 

งาน  
รวม ข้าราชการ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน
บริษัท 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

06.00-12.00น. 3.44 3.78 6.28 1.50 15.00 
12.01-16.00น. 15.61 17.13 28.46 6.80 68.00 
16.01-20.00น. 20.67 22.67 37.67 9.00 90.00 
20.01-24.00น. 22.04 24.18 40.18 9.60 96.00 
00.01-06.00น. 0.23 0.25 0.42 0.10 1.00 

รวม 62.00 68.00 113.00 27.00 270.00 

 
สถานที่ 

งาน  
รวม ข้าราชการ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน
บริษัท 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

บ้าน 37.20 40.80 67.80 16.20 162.00 

สถานศึกษา 7.81 8.56 14.23 3.40 34.00 

ที่ท างาน 0.92 1.01 1.67 0.40 4.00 
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ตารางที่ 4.37 (ต่อ) 
 

N = 270 

 

Chi-square = 11.580  df = 9    P-value = 0.238     
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.37 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า 
งานที่สนใจ/อยากได้แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมในการใช้สถานที่เพื่อการสมัครงานผ่านสื่อ
ออนไลน์   ไม่แตกต่างกัน 
 

สมมติฐาน 1.5 อาชีพปัจจุบันแตกต่างกัน จะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อ
ออนไลน์แตกต่างกัน  

ตารางที่ 4.38 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่าง
อาชีพและความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน สัปดาห์ละ/วัน 

N = 270 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 
 
 

งาน  
รวม ข้าราชการ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน
บริษัท 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

สถานที่ให้บริการ
อินเตอร์เน็ต 

16.07 17.63 29.30 7.00 70.00 

รวม 62.00 68.00 113.00 27.00 270.00 

อาชีพ n x S.D. F P-value 
ข้าราชการ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
นักศึกษา 

พนักงานบริษัท 
ธุรกิจส่วนตัว 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

3 
2 

113 
21 
2 

129 

2.67 
3.50 
3.04 
3.14 
2.00 
3.00 

1.528 
0.707 
1.724 
1.852 
1.414 
1.630 

 
 

0.236 

 
 

0.946 
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จากตารางที่ 4.38 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าอาชีพแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงาน
ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน สัปดาห์ละ/วัน ไม่แตกต่าง
กัน 

ตารางที่ 4.39 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่าง
อาชีพและความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน วันละ/คร้ัง 

 
N = 270 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.39 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าอาชีพแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงาน
ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน วันละ/คร้ังไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.40 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่าง
อาชีพและระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน  

    N = 270  

อาชีพ n x S.D. F P-value 
ข้าราชการ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
นักศึกษา 

พนักงานบริษัท 
ธุรกิจส่วนตัว 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

3 
2 

113 
21 
2 

129 

3.67 
2.50 
1.87 
1.81 
1.00 
1.95 

2.082 
2.121 
0.940 
0.814 
0.000 
1.435 

 
 

1.660 

 
 

0.145 
 

อาชีพ n x S.D. F P-value 
ข้าราชการ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
นักศึกษา 

3 
2 

113 

2.00 
2.50 
2.27 

0.000 
0.707 
1.195 
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ตารางที่ 4.40 (ต่อ) 
N = 270 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.40 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าอาชีพแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงาน
ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.41 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่าง
อาชีพและช่วงเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 

N = 270 

Chi-square = 12.3990  df = 20    P-value = 0.878     
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

อาชีพ n x S.D. F P-value 
พนักงานบริษัท 
ธุรกิจส่วนตัว 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

21 
2 

129 

2.19 
1.50 
2.19 

0.814 
0.707 
1.144 

 
0.268 

 
0.931 

 

 
 

ช่วงเวลา 

อาชีพ  
 

รวม 
 

ข้า 
ราชการ 

พนักงาน
รัฐ 

วิสาหกิจ นักศึกษา 
พนักงาน
บริษัท 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

ไม่ได้
ประกอบ
อาชีพ 

06.00-12.00น. 0.17 0.11 6.28 1.17 0.11 7.17 15.00 
12.01-16.00น. 0.76 0.50 28.46 5.29 0.50 32.49 68.00 
16.01-20.00น. 1.00 0.67 37.67 7.00 0.67 43.00 90.00 
20.01-24.00น. 1.07 0.71 40.18 7.47 0.71 45.87 96.00 
00.01-06.00น. 0.01 0.01 0.42 0.08 0.01 0.48 1.00 

รวม 3.00 2.00 113.00 21.00 2.00 129.00 270.00 
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จากตารางที่ 4.41 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า
อาชีพแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีช่วงเวลาในการใช้
สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.42 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่าง
อาชีพและสถานที่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 

N = 270 

Chi-square = 82.784  df = 15    P-value = 0.000*    
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.42 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า 
อาชีพแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมในการใช้สถานที่เพื่อการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ แตกต่างกัน 
 
 

สมมติฐาน 1.6 รายได้แตกต่างกัน จะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์
แตกต่างกัน  

 
 

สถานท่ี 

อาชีพ  
 
รวม 

 
ข้า 

ราชการ 

พนักงาน
รัฐ 

วิสาหกิจ นักศึกษา 
พนักงาน
บริษัท 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

ไม่ได้
ประกอบ
อาชีพ 

บ้าน 1.80 1.20 67.80 12.60 1.20 77.40 162.00 

สถานศึกษา 0.38 0.25 14.23 2.64 0.25 16.24 34.00 

ที่ท างาน 0.04 0.03 1.67 0.31 0.03 1.91 4.00 

สถานที่ให้บริการ
อินเตอร์เน็ต 

0.78 0.52 29.30 5.44 0.52 33.44 70.00 

รวม 3.00 2.00 113.00 21.00 2.00 129.00 270.00 
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ตารางที่ 4.43 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่าง
รายได้และความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน สัปดาห์ละ/วัน 

N = 270 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

จากตารางที่ 4.43 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า รายได้แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงาน
ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน สัปดาห์ละ/วันแตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.44 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่าง
รายได้และความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน วันละ/คร้ัง 

N = 270 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
  

รายได้ n x S.D. F P-value 

ต่ ากว่า 5, 000 บาท 
5, 001 - 8,000 บาท 
8, 001 - 11,000 บาท 
11,000 บาทขึ้นไป 

68 
101 
79 
22 

2.76 
2.89 
3.13 
4.05 

1.527 
1.523 
1.757 
2.104 

 
3.703 

 
0.012* 

รายได้ n x S.D. F P-value 

ต่ ากว่า 5, 000 บาท 
5, 001 - 8,000 บาท 
8, 001 - 11,000 บาท 
11,000 บาทขึ้นไป 

68 
101 
79 
22 

1.88 
1.92 
1.89 
2.18 

1.072 
1.197 
1.281 
1.563 

 
0.376 

 
0.771 
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จากตารางที่ 4.44 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า รายได้แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงาน
ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน วันละ/คร้ัง ไม่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 4.45 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่าง
รายได้และระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน  

N = 270 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
  

 จากตารางที่ 4.45 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า รายได้แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงาน
ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.46 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่าง
รายได้และช่วงเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน  

N = 270 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
  

รายได้ n x S.D. F P-value 

ต่ ากว่า 5, 000 บาท 
5, 001 - 8,000 บาท 
8, 001 - 11,000 บาท 
11,000 บาทขึ้นไป 

68 
101 
79 
22 

2.25 
2.1 

2.33 
2.18 

1.189 
1.048 
1.237 
0.907 

 
0.591 

 
0.622 

รายได้ n x S.D. F P-value 

ต่ ากว่า 5, 000 บาท 
5, 001 - 8,000 บาท 
8, 001 - 11,000 บาท 
11,000 บาทขึ้นไป 

68 
101 
79 
22 

2.81 
3.11 
2.95 
3.27 

0.996 
0.882 
0.932 
0.703 

 
2.201 

 
0.088 
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 จากตารางที่ 4.46 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า รายได้แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงาน
ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีช่วงเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.47 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่าง
รายได้และสถานที่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน  

N = 270 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
  

จากตารางที่ 4.47 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า รายได้แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการในการใช้สถานที่เพื่อ
การสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 
 

 
สมมติฐาน 1.7 ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน จะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ

สมัครงานผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน  
 

ตารางที่ 4.48 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่าง
ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษและความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน             
สัปดาห์ละ/วัน  

 

 

 

รายได้ n x S.D. F P-value 

ต่ ากว่า 5, 000 บาท 
5, 001 - 8,000 บาท 
8, 001 - 11,000 บาท 
11,000 บาทขึ้นไป 

68 
101 
79 
22 

2.13 
1.78 
2.04 
1.64 

1.245 
1.230 
1.391 
1.217 

 
1.584 

 
0.194 
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ตารางที่ 4.48 (ต่อ) 
 

N = 270 

 * หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

  

 จากตารางที่  4.48 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษแตกต่างกันจะมีพฤติกรรม
การใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 
สัปดาห์ละ/วัน แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.49 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่าง
ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษและความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน                  
วันละ/คร้ัง 

N = 270 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

  

ทักษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

n x S.D. F P-value 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
แย่ 

10 
82 

173 
5 

3.40 
3.39 
2.86 
1.80 

1.897 
1.858 
1.549 
0.837 

 
2.985 

 

 
0.032* 

 

ทักษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

n x S.D. F P-value 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
แย่ 

10 
82 

173 
5 

2.10 
1.96 
1.91 
1.40 

1.287 
1.551 
1.047 
0.548 

 
0.412 

 
0.745 
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 จากตารางที่  4.49 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษแตกต่างกันจะมีพฤติกรรม
การใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน วัน
ละ/คร้ังไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.50 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่าง
ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษและระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัคร
งาน         

N = 270 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

   

 จากตารางที่  4.50 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษแตกต่างกันจะมีพฤติกรรม
การใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน
ไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.51 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่าง
ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษและช่วงเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 

 

 

 

ทักษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

n x S.D. F P-value 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
แย่ 

10 
82 

173 
5 

2.10 
2.45 
2.13 
1.60 

0.738 
1.389 
1.003 
0.548 

 
2.096 

 
0.101 
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ตารางที่ 4.51 (ต่อ) 
 

N = 270 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

จากตารางที่ 4.50 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า 
ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ 
โดยมีช่วงเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานแตกต่างกัน  

ตารางที่ 4.52 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่าง
ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษและสถานที่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 

N = 270 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

ช่วงเวลา ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

รวม 
 

 
Chi-square 

 
P-value 

ดีมาก ดี พอใช้ แย่ 
06.00-12.00 น. 0.56 4.56 9.61 .28 15.00  

 
59.281 

 

 
 
0.000* 

12.01-16.00 น. 2.52 20.65 43.57 1.26 68.00 
16.01-20.00 น. 3.33 27.33 57.67 1.67 90.00 
20.01-24.00 น. 3.56 29.16 61.51 1.78 96.00 
00.01-06.00 น. 0.04 0.30 0.64 0.02 1.00 

รวม 10.00 82.00 173.00 5.00 270.00 

สถานที่ ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

รวม 
 

 
Chi-square 

 
P-value 

ดีมาก ดี พอใช้ แย่ 
บ้าน 6.00 49.20 103.80 3.00 162.00  

 
27.711 

 

 
 
0.010* 

สถานศึกษา 1.26 10.33 21.79 0.63 34.00 
ที่ท างาน 0.15 1.21 2.56 0.07 4.00 

สถานที่ให้บริการ
อินเตอร์เน็ต 

2.59 21.26 44.85 1.30 70.00 

รวม 10.00 82.00 173.00 5.00 270.00 
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จากตารางที่ 4.51 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า 
ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการในการใช้สถานที่เพื่อการสมัครงาน
ผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน 

 
 

สมมติฐาน 1.8 ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน จะมีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน  

 

ตารางที่ 4.53 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่าง
ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตและความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อ
การสมัครงาน สัปดาห์ละ/วัน 

N = 270 

 * หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

  
 จากตารางที่  4.53 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตแตกต่างกันจะ
มีพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการ
สมัครงาน สัปดาห์ละ/วัน แตกต่างกัน 
  

ตารางที่ 4.54 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่าง
ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตและความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อ
การสมัครงาน วันละ/คร้ัง 

ทักษะด้านการใช้
คอมพิวเตอร์/
อินเทอร์เน็ต 

 
n 

 
x 

 
S.D. 

 
F 

 
P-value 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
แย่ 

67 
153 
46 
4 

3.57 
2.96 
2.46 
2.75 

1.860 
1.626 
1.361 
0.957 

 
4.393 

 
0.005* 
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ตารางที่ 4.54 (ต่อ) 
N = 270 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

  

 จากตารางที่  4.54 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตแตกต่างกันจะ
มีพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการ
สมัครงาน วันละ/คร้ัง แตกต่างกัน 

ตารางที่ 4.55 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่าง
ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต  และระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อ
การสมัครงาน    

N = 270            

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

ทักษะด้านการใช้
คอมพิวเตอร์/
อินเทอร์เน็ต 

 
n 

 
x 

 
S.D. 

 
F 

 
P-value 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
แย่ 

67 
153 
46 
4 

1.97 
2.05 
1.52 
1.00 

1.167 
1.339 
0.752 
0.000 

 
3.031 

 
0.030* 

 

ทักษะด้านการใช้
คอมพิวเตอร์/
อินเทอร์เน็ต 

 
n 

 
x 

 
S.D. 

 
F 

 
P-value 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
แย่ 

67 
153 
46 
4 

2.55 
2.17 
1.93 
1.50 

1.294 
1.081 
0.952 
0.577 

 
3.651 

 
0.013* 
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 จากตารางที่  4.55 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตแตกต่างกันจะ
มีพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการ
สมัครงานแตกต่างกัน 
  

ตารางที่ 4.56 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่าง
ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต  และช่วงเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อ
การสมัครงาน  

N = 270 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

จากตารางที่ 4.56 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า 
ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่าน
สื่อออนไลน์ โดยมีช่วงเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานไม่แตกต่างกัน 
  

ตารางที่ 4.57 แสดงผลการทดสอบพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ระหว่าง
ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต  และสถานที่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อ
การสมัครงาน 

 

 

ช่วงเวลา ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต  
 

รวม 
 

 
Chi-square 

 
P-value 

ดีมาก ดี พอใช้ แย่ 
06.00-12.00 น. 3.72 8.50 2.56 0.22 15.00  

 
7.835 

 

 
 

0.798 
12.01-16.00 น. 16.87 38.53 11.59 1.01 68.00 
16.01-20.00 น. 22.33 51.00 15.33 1.33 90.00 
20.01-24.00 น. 23.82 54.40 16.36 1.42 96.00 
00.01-06.00 น. 0.25 0.57 0.17 0.01 1.00 

รวม 67.00 153.00 46.00 4.00 270.00 
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ตารางที่ 4.57 (ต่อ) 
N = 270 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.57 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า 

ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต  แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการในการใช้สถานที่เพื่อการ
สมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 
  
 

สมมติฐานข้อที่ 2  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ส่าเร็จการศึกษาในระดับ            
ปริญญาตรี ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานครที แตกต่างกันมีผลต่อความพึง
พอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์แตกต่างกัน  

 
 H0 : ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ส่าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี  2551 ใน

เขตกรุงเทพมหานครที แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงานผ่าน
สื อออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 

H1 : ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ส่าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี  2551 ใน
เขตกรุงเทพมหานครที แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงานผ่าน
สื อออนไลน์แตกต่างกัน 
 
 

สถานที่ ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต  
 

รวม 
 

 
Chi-square 

 
P-value 

ดีมาก ดี พอใช้ แย่ 
บ้าน 40.20 91.80 27.60 2.40 162.00  

 
4.917 

 

 
 

0.841 
สถานศึกษา 8.44 19.27 5.79 0.50 34.00 
ที่ท างาน 0.99 2.27 0.68 0.06 4.00 

สถานที่ให้บริการ
อินเตอร์เน็ต 

17.37 39.67 11.93 1.04 70.00 

รวม 67.00 153.00 46.00 4.00 270.00 
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สมมติฐาน 2.1 เพศแตกต่างกัน จะมีผลต่อความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงาน
ผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน  

ตารางที่ 4.58 แสดงผลการทดสอบระดับความพึงพอใจประโยชน์การใช้บริการสมัครงานผ่านสื อ
ออนไลน์ที มีเพศแตกต่างกัน 

N = 270 
ความพึงพอใจ n x S.D. F P-value 

ด้านการใช้งาน : 
(1) ชาย 

 
139 

 
3.91 

 
0.560 

 
0.039 

 
0.843 

(2) หญิง 131 3.90 0.691 
ด้านรายละเอียด : 

(1) ชาย 
 

139 
 

3.41 
 

0.582 
 

1.249 
 

0.265 
(2) หญิง 131 3.33 0.621 
ด้านผลลัพธ์ : 
(1) ชาย 

 
139 

 
3.45 

 
0.595 

 
1.809 

 
0.180 

(2) หญิง 131 3.35 0.584 
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
  

จากตารางที่ 4.58 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า เพศแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้
บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ด้านการใช้งาน ด้านรายละเอียดและด้านผลลัพธ์ไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.59 แสดงผลการทดสอบระดับความพึงพอใจประโยชน์การใช้บริการสมัครงานผ่านสื อ
ออนไลน์ที มีอายุแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.59 (ต่อ) 

 
N = 270 

ความพึงพอใจ n x S.D. F P-value 
ด้านการใช้งาน : 

(1) น้อยกว่า 22 ปี 
 

112 
 

3.91 
 

0.637 
 
 

1.420 
 

 
 

0.243 (2) 23 ปี 91 3.99 0.612 
(3) 24 ปี 67 3.82 0.626 

ด้านรายละเอียด : 
(1) น้อยกว่า 22 ปี 

 
112 

 
3.42 

 
0.631 

 
 

1.482 

 
 

0.229 
 

(2) 23 ปี 91 3.28 0.578 
(3) 24 ปี 67 3.14 0.580 
ด้านผลลัพธ์ : 
(1) น้อยกว่า 22 ปี 

 
112 

 
3.48 

 
0.609 

 
 

1.717 

 
 

1.182 
 

(2) 23 ปี 91 3.35 0.566 
(3) 24 ปี 67 3.34 0.591 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
  
 จากตารางที่ 4.59 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า อายุแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้
บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ด้านการใช้งาน ด้านรายละเอียดและด้านผลลัพธ์ไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.60 แสดงผลการทดสอบระดับความพึงพอใจประโยชน์ด้านการใช้งานจากการใช้บริการ
สมัครงานผ่านสื อออนไลน์ที มี คณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.60 (ต่อ) 

 
N = 270 

 
ด้านการใช้งาน 

 

ระดับความพึงพอใจ 

สูงที่สุด 
(4.21-5.00) 

สูง 
(3.41-4.20) 

ปานกลาง 
(2.16-3.40) 

ต่ า 
(1.81-2.60) 

รวม 

1. คณะเกษตร 0 1 1 0 2 
2. คณะคุรุศาสตร ์ 0 1 0 0 1 
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 14 1 1 27 
4. คณะนิติศาสตร ์ 1 5 7 0 13 
5. คณะนิเทศศาสตร ์ 1 6 6 0 13 
6. คณะบริหารธุรกิจ 33 56 21 1 111 
7. คณะบัญชี 10 15 9 0 34 
8. คณะมนุษยศาสตร ์ 3 3 0 0 6 
9. คณะรัฐประศาสนศาสตร ์ 1 1 0 0 2 
10. คณะรัฐศาสตร ์ 2 3 2 0 7 
11. คณะวิทยาการจัดการ 3 2 2 0 7 
12. คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี

3 2 3 0 8 

13. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 11 1 0 14 
14. คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 0 0 0 1 1 
15. คณะศิลปศาสตร ์ 4 3 4 0 11 
16. คณะเศรษฐศาสตร ์ 1 7 3 0 11 
17. คณะอักษรศาสาตร ์ 2 0 0 0 2 

Chi-square = 366.955  df = 144    P-value = 0.000*      
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
  
 จากตารางที่ 4.60 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า 
พบว่า คณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจประโยชน์ด้านการใช้งานจากการใช้
บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.61 แสดงผลการทดสอบระดับความพึงพอใจประโยชน์ด้านรายละเอียดจากการใช้บริการ
สมัครงานผ่านสื อออนไลน์ที มี คณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบแตกต่างกัน 

 
N = 270 

Chi-square = 212.118  df = 208    P-value = 0.408    
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 รวม2 * คณะ Crosstabulatio 

 
ด้านรายละเอียด 

 

ระดับความพึงพอใจ  
รวม สูงที่สุด 

(4.21-5.00) 
สูง 

(3.41-4.20) 
ปานกลาง 

(2.16-3.40) 
ต่ า 

(1.81-2.60) 
ต่ าที่สุด 

(1.00-1.80) 
1. คณะเกษตร 0 1 1 0 0 2 
2. คณะคุรุศาสตร ์ 0 1 0 0 0 1 
3. คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
1 11 10 5 0 27 

4. คณะนิติศาสตร ์ 0 5 7 1 0 13 
5. คณะนิเทศศาสตร ์ 1 5 5 2 0 13 
6. คณะบริหารธุรกิจ 8 45 45 13 0 111 
7. คณะบัญชี 5 14 14 1 0 34 
8. คณะมนุษยศาสตร ์ 0 3 3 0 0 6 
9. คณะรัฐประศาสนศาสตร ์ 1 0 1 0 0 2 
10. คณะรัฐศาสตร ์ 0 3 4 0 0 7 
11. คณะวิทยาการจัดการ 1 0 5 1 0 7 
12. คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี

1 1 4 1 1 8 

13. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 7 6 0 0 13 
14. คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 0 0 0 1 0 1 
15. คณะศิลปะศาสตร ์ 2 4 5 0 0 11 
16. คณะเศรษฐศาสตร ์ 0 6 4 1 0 11 
17. คณะอักษรศาสาตร ์ 0 1 1 0 0 2 
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 จากตารางที่ 4.61 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า 
พบว่า คณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจประโยชน์ด้านรายละเอียด                   
จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4.62 แสดงผลการทดสอบระดับความพึงพอใจประโยชน์ด้านผลลัพธ์จากการใช้บริการ
สมัครงานผ่านสื อออนไลน์ที มี คณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบแตกต่างกัน 

N = 270 

Chi-square = 247.714  df = 208    P-value = 0.031*  
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

 
ด้านผลลัพธ์ 

 

ระดับความพึงพอใจ  
รวม สูงที่สุด 

(4.21-5.00) 
สูง 

(3.41-4.20) 
ปานกลาง 

(2.16-3.40) 
ต่ า 

(1.81-2.60) 
ต่ าที่สุด 

(1.00-1.80) 
1. คณะเกษตร 1 1 0 0 0 2 
2. คณะคุรุศาสตร ์ 0 1 0 0 0 1 
3. คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
1 12 12 3 0 27 

4. คณะนิติศาสตร ์ 0 5 8 0 0 13 
5. คณะนิเทศศาสตร ์ 2 3 4 4 0 13 
6. คณะบริหารธุรกิจ 10 51 43 6 1 111 
7. คณะบัญชี 2 15 17 0 0 34 
8. คณะมนุษยศาสตร ์ 0 3 3 0 0 6 
9. คณะรัฐประศาสนศาสตร ์ 0 2 0 0 0 2 
10. คณะรัฐศาสตร ์ 0 2 5 0 0 7 
11. คณะวิทยาการจัดการ 1 0 6 1 0 7 
12. คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี

0 3 4 1 0 8 

13. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 4 9 0 0 14 
14. คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 0 0 1 0 0 1 
15. คณะศิลปศาสตร ์ 2 2 5 2 0 11 
16. คณะเศรษฐศาสตร ์ 0 3 8 0 0 11 
17. คณะอักษรศาสาตร ์ 0 2 0 0 0 2 
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 จากตารางที่ 4.62 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า 
พบว่า คณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจประโยชน์ด้านผลลัพธ์                   
จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน 

ตารางที่ 4.63 แสดงผลการทดสอบระดับความพึงพอใจประโยชน์การใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อ
ออนไลน์ที่มีงานที่สนใจ/อยากได้แตกต่างกัน 

N = 270 

 
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 

จากตารางที่ 4.63 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า งานที่สนใจ/อยากได้แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจ
ประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ด้านการใช้งาน ด้านรายละเอียด และ             
ด้านผลลัพธ์ไม่แตกต่างกัน 

ความพึงพอใจ n x S.D. F P-value 
ด้านการใช้งาน : 
(1) ข้าราชการ 

 
62 

 
3.91 

 
0.636 

 
 

0.740 

 
 

0.529 (2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 68 3.86 0.629 
(3) พนักงานบริษัท 113 3.97 0.612 
(4) ธุรกิจส่วนตัว 27 3.80 0.668 
ด้านรายละเอียด : 
(1) ข้าราชการ 

 
62 

 
3.50 

 
0.623 

 
 

1.784 

 
 

0.150 (2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 68 3.33 0.588 
(3) พนักงานบริษัท 113 3.36 0.575 
(4)ธุรกิจส่วนตัว 27 3.21 0.602 
ด้านผลลัพธ์ : 
(1) ข้าราชการ 

 
62 

 
3.51 

 
0.614 

 
 

1.171 

 
 

0.321 (2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 68 3.31 0.613 
(3) พนักงานบริษัท 113 3.40 0.571 
(4) ธุรกิจส่วนตัว 27 3.37 0.556 
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ตารางที่ 4.64 แสดงผลการทดสอบระดับความพึงพอใจประโยชน์การใช้บริการสมัครงานผ่านสื อ
ออนไลน์ที มีอาชีพแตกต่างกัน 

N = 270 
ความพึงพอใจ n x S.D. F P-value 

ด้านการใช้งาน : 
(1) ข้าราชการ 

 
3 

 
3.778 

 
1.072 

 
 
 

1.042 

 
 
 

0.393 
(2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 3.667 0.471 
(3) นักศึกษา 113 3.970 0.621 
(4) พนักงานบริษัท 21 4.000 0.641 
(5) ธุรกิจส่วนตัว 2 3.842 0.707 
(6) ไม่ได้ประกอบอาชีพ 129 3.911 0.618 
ด้านรายละเอียด : 
(1) ข้าราชการ 

 
3 

 
2.583 

 
0.804 

 
 
 

1.927 

 
 
 

0.090 
(2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 3.625 0.177 
(3) นักศึกษา 113 3.424 0.621 
(4) พนักงานบริษัท 21 3.273 0.529 
(5) ธุรกิจส่วนตัว 2 4.000 0.707 
(6) ไม่ได้ประกอบอาชีพ 129 3.339 0.588 
ด้านผลลัพธ์ : 
(1) ข้าราชการ 

 
3 

 
3.083 

 
0.804 

 
 
 

1.975 

 
 
 

0.083 
(2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 3.500 0.707 
(3) นักศึกษา 113 3.524 0.566 
(4) พนักงานบริษัท 21 3.238 0.659 
(5) ธุรกิจส่วนตัว 2 3.500 0.707 
(6) ไม่ได้ประกอบอาชีพ 129 3.324 0.585 
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

 
จากตารางที่ 4.64 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า อาชีพแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้
บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ด้านการใช้งาน ด้านรายละเอียด และด้านผลลัพธ์ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.65 แสดงผลการทดสอบระดับความพึงพอใจประโยชน์การใช้บริการสมัครงานผ่านสื อ
ออนไลน์ที มีรายได้แตกต่างกัน 

N = 270 
ความพึงพอใจ n x S.D. F P-value 

ด้านการใช้งาน : 
(1) ต ่ากว่า 5, 000 บาท 

 
68 

 
3.88 

 
0.612 

 
 

0.227 

 
 

0.878 (2) 5, 001-8,000 บาท 101 3.92 0.623 
(3) 8, 001-11,000 บาท 79 3.89 0.664 
(4) 11,000 บาทขึ้นไป 22 4.00 0.573 
ด้านรายละเอียด : 
(1) ต ่ากว่า 5, 000 บาท 

 
68 

 
3.29 

 
0.565 

 
 

1.129 

 
 

0.338 (2) 5, 001-8,000 บาท 101 3.34 0.610 
(3) 8, 001-11,000 บาท 79 3.44 0.592 
(4) 11,000 บาทขึ้นไป 22 3.50 0.703 
ด้านผลลัพธ์ : 
(1) ต ่ากว่า 5, 000 บาท 

 
68 

 
3.32 

 
0.597 

 
 

0.802 

 
 

0.493 (2) 5, 001-8,000 บาท 101 3.39 0.546 
(3) 8, 001-11,000 บาท 79 3.45 0.627 
(4) 11,000 บาทขึ้นไป 22 3.40 0.650 
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

 
จากตารางที่ 4.65 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า รายได้แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้
บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ด้านการใช้งาน ด้านรายละเอียด และด้านผลลัพธ์ไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.66 แสดงผลการทดสอบระดับความพึงพอใจประโยชน์การใช้บริการสมัครงานผ่านสื อ
ออนไลน์ที มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.66 (ต่อ) 
 

N = 270 
ความพึงพอใจ n x S.D. F P-value 

ด้านการใช้งาน : 
  (1)  ดีมาก 

 
10 

 
4.07 

 
0.914 

 
 

0.527 

 
 

0.664   (2)  ดี 82 3.96 0.584 
  (3)  พอใช้ 173 3.89 0.619 
  (4)  แย่ 5 3.73 0.955 
ด้านรายละเอียด : 
  (1)  ดีมาก 

 
10 

 
3.52 

 
0.660 

 
 

1.743 

 
 

0.159   (2)  ดี 82 3.38 0.605 
  (3)  พอใช้ 173 3.37 0.589 
  (4)  แย่ 5 2.80 0.779 
ด้านผลลัพธ์ : 
  (1)  ดีมาก 

 
10 

 
3.85 

 
0.914 

 
 

3.890 

 
 

0.010*   (2)  ดี 82 3.43 0.532 
  (3)  พอใช้ 173 3.38 0.541 
  (4)  แย่ 5 2.80 0.4808 
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

 
จากตารางที่ 4.66 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษแตกต่างกันจะมีความพึง
พอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ด้านการใช้งาน และด้านรายละเอียด
ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจประโยชน์ 
จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ด้านผลลัพธ์แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.67  แสดงผลการทดสอบระดับความพึงพอใจประโยชน์การใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อ
ออนไลน์ที่มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน 

N = 270 
ความพึงพอใจ n x S.D. F P-value 

ด้านการใช้งาน : 
  (1)  ดีมาก 

 
67 

 
4.07 

 
0.693 

 
 

2.414 

 
 

0.067   (2)  ดี 153 3.85 0.561 
  (3)  พอใช้ 46 3.87 0.676 
  (4)  แย่ 4 4.167 0.881 
ด้านรายละเอียด : 
  (1)  ดีมาก 

 
67 

 
3.33 

 
0.631 

 
 

0.629 

 
 

0.597   (2)  ดี 153 3.38 0.537 
  (3)  พอใช้ 46 3.36 0.747 
  (4)  แย่ 4 3.75 0.736 
ด้านผลลัพธ์ : 
  (1)  ดีมาก 

 
67 

 
3.43 

 
0.659 

 
 

0.359 

 
 

0.782   (2)  ดี 153 3.38 0.563 
  (3)  พอใช้ 46 3.42 0.579 
  (4)  แย่ 4 3.63 0.750 
* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

 
จากตารางที่ 4.67 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน            
จะมีความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ด้านใช้งาน                         
ด้านรายละเอียด และด้านผลลัพธ์ไม่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานข้อที่ 3  พฤติกรรมในการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์
แตกต่างกัน 

 
 H0  : พฤติกรรมในการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ไม่มีความสัมพันธ์กับ            

ความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์  
H1 : พฤติกรรมในการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับ                      

ความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์  
 

 
สมมติฐาน 3.1 ความถี่ในการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานมีความสัมพันธ์

กับความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์  
 

ตารางที่ 4.68 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจประโยชน์การใช้บริการ
สมัครงานผ่านสื อออนไลน์กับความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 

 
N = 270 

 
ความพึงพอใจ 

ความถี่ 
สัปดาห์ละ/วัน วันละ/คร้ัง 

r P-value r P-value 
ด้านการใช้งาน 0.052 0.398 -0.045 0.464 

ด้านรายละเอียด 0.076 0.214 0.069 0.256 

ด้านผลลัพธ์ 0.061 0.314 0.057 0.347 

 
จากตารางที่ 4.68 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยค่าสถิติ t-test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

พบว่า ความถี่ในการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ประโยชน์ด้านการใช้งาน ด้านรายละเอียด และด้านผลลัพธ์จากการใช้บริการสมัครงาน                      
ผ่านสื่อออนไลน์ 
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สมมติฐาน 3.2 ระยะเวลาในการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานมี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื อออนไลน์ 
 

ตารางที่ 4.69 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจประโยชน์การใช้บริการ
สมัครงานผ่านสื อออนไลน์กับระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 

 
N = 270 

 
ความพึงพอใจ 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

r P-value 

ด้านการใช้งาน 0.097 0.111 

ด้านรายละเอียด 0.079 0.198 

ด้านผลลัพธ์ 0.036 0.554 

 
จากตารางที่ 4.69 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยค่าสถิติ t-test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

พบว่า ระยะเวลาในการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานไม่มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจประโยชน์ด้านการใช้งาน ด้านรายละเอียด และด้านผลลัพธ์จากการใช้บริการสมัครงานผ่าน               
สื่อออนไลน์ 
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บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
 การวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมและความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสื่อออนไลน์

เพื่อการสมัครงาน กรณีศึกษา : ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี2551 ในเขต
กรุงเทพมหานคร” โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการ
สมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี  2551 ในเขต
กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อ
ออนไลน์ของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี  2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์กับความพึงพอใจจากการ
ใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี  2551 ในเขต
กรุงเทพมหานคร (4) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์
ของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ด าเนินการเก็บข้อมูลโดย

การส ารวจ (Survey Research) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพียงครั้งเดียว การเก็บ

รวบรวมในครั้งนี้ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปี 

พ.ศ. 2551 และเคยใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์จากสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ

จัดหางานหรือตลาดนัดแรงงานให้กับประชาชน 6 แห่ง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ง

เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด และปลายเปิดโดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือน

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552  

 

DPU



115 

 

 ในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยแบ่งการประเมินผล

ออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาโดยใช้สถิติแจกแจงค่าความถี่

ร้อยละ และค่าเฉลี่ย เพื่ออธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการ

สมัครงาน ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน และความพึงพอใจ

ประโยชน์จากการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน และส่วนที่สองจะเป็นการทดสอบ

สมมุติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยส าหรับประชากรสองกลุ่มที่เป็น

อิสระต่อกัน (T-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว (One-way Anova) การทดสอบ

แบบไคสแควร์ (Chi - Square) และวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่าสถิติ Pearson Correlation เพื่อ

ค านวณหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 

  
5.1 สรุปผลการวิจัย 

1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คือ เพศชายมีจ านวน                

139 คน คิดเป็นร้อยละ 51.48 เพศหญิงมีจ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 48.52 มีอายุเฉลี่ย 22.8 ปี 
โดยมีอายุต่ าสุด 20ปี และอายุสูงสุด 24ปี ซึ่งส่วนใหญ่ จบการศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ จ านวน 
111 คน คิดเป็นร้อยละ 41.11 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพมีจ านวน 129 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.78 ซึ่งมีความสนใจในงานประเภทพนักงานบริษัทมากที่สุดจ านวน 113 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.85 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 8,000 บาทมากที่สุด มีจ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.41 ส่วนใหญ่มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.07 และมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับดี มีจ านวน  153 คน คิดเป็น           
ร้อยละ 56.67 

 
2) พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 

ได้แก่ ความถี่ในการใช้ ระยะเวลาในการใช้ และลักษณะในการใช้สื่อออนไลน์ ประกอบด้วย 
ช่วงเวลาที่ใช้ สถานที่ใช้ และเว็บไซต์ที่เคยใช้บริการสมัครงาน ผลการวิจัยดังนี้ 
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2.1  ความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน สัปดาห์ละ/วัน 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน

สัปดาห์ละ 3 วัน มีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63 รองลงมาใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน
สัปดาห์ละ 1 วัน และสัปดาห์ละ 2 วัน จ านวน 56 และ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 20.74และ 20.37 
ตามล าดับ ส่วนอันดับสุดท้ายพบน้อยที่สุดเป็นการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานสัปดาห์ละ 6 
วัน จ านวน 5คน คิดเป็นร้อยละ 1.85 

2.2  ความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน วันละ/คร้ัง 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานวัน

ละ 1  ครั้ง มีจ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 45.19 รองลงมาใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานวันละ             
2  ครั้ง และวันละ 3  ครั้ง จ านวน 90 และ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ 14.44 ตามล าดับ ส่วน
อันดับสุดท้ายพบน้อยที่สุดเป็นการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานวันละ 10  ครั้ง จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.37 

2.3 ระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน ชั่วโมงต่อคร้ัง  
 ผลการวิจับพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์

เพื่อการสมัครงาน 2 ชั่วโมง/คร้ัง มีจ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 44.81 รองลงมาใช้ระยะเวลาใน
การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 1 ชั่วโมง/คร้ัง และ3 ชั่วโมง/คร้ัง  จ านวน70 และ 48 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.93 และ 17.78 ตามล าดับ ส่วนอันดับสุดท้ายพบน้อยที่สุดเป็นการใช้ระยะเวลาในการ
ใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 8 ชั่วโมง/คร้ัง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.37 

2.4 ช่วงเวลาในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 
 ผลการวิจับพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานใน

ช่วงเวลา 20.01– 4.00น. มีจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 35.56 รองลงมาใช้สื่อออนไลน์เพื่อการ
สมัครงานในช่วงเวลา16.01 – 20.00น. และ12.01 – 16.00น. จ านวน 90 และ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.33 และ 25.19 ตามล าดับ ส่วนอันดับสุดท้ายพบน้อยที่สุดคือการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัคร
งานในช่วงเวลา 00.01 – 06.00น. จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.37 

2.5  สถานที่ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 
 ผลการวิจับพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานที่

บ้าน/หอพัก ซึ่งมีจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมา คือสถานที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต 
จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93  อันดับที่สาม คือสถานศึกษา จ านวน 34 คิดเป็นร้อยละ 12.59  
ส่วนอันดับสุดท้ายพบน้อยที่สุดคือที่ท างาน จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93 จ านวน 4 คน                
คิดเป็นร้อยละ 1.48 
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2.6  เว็บไซต์ที่กลุ่มตัวอย่างเคยใช้บริการสมัครงาน 

 ผลการวิจับพบว่า เว็บไซต์ที่กลุ่มตัวอย่างเคยใช้บริการสมัครงานมากที่สุด 3 
ล าดับแรกได้แก่ อันดับ 1 คือwww.jobthai.com มีจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 31.85 อันดับ 2 คือ
www.jobsdb.com  มีจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 14.07 และอันดับ 3 คือ www.jobbkk.com                    
มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 

 
3) ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน  

ผลการวิจัย พบว่า ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
สามารถจ าแนกได้ดังนี้ ล าดับที่หนึ่ง คือการสมัครงานในอินเตอร์เน็ตมีปัญหาไม่เข้าใจวิธีการใช้
คอมพิวเตอร์  มีค่าเฉลี่ย 2.44 ล าดับที่สอง คือ การสมัครงานในอินเตอร์เน็ตแบบฟอร์มในการสมัคร
งานเข้าใจยากในการกรอก  มีค่าเฉลี่ย 2.60 ล าดับที่สาม คือ การสมัครงานในอินเตอร์เน็ตมีขั้นตอน
ซับซ้อนในการสมัคร มีค่าเฉลี่ย 2.85 

ดังนั้นอาจสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีปัญหาและอุปสรรคที่พบในการใช้บริการสื่อ
ออนไลน์เพื่อการสมัครงานในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.007 
 

4) ความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 

ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อ
การสมัครงานในด้านการใช้งาน ด้านรายละเอียด และด้านผลลัพธ์ สามารถจ าแนกได้ดังนี้ ล าดับที่
หนึ่ง คือมีความสะดวกในการค้นหาต าแหน่งงานที่สนใจ มีค่าเฉลี่ย 3.94 ล าดับที่สอง คือ มีความ
รวดเร็วในการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์  มีค่าเฉลี่ย 3.91 ล าดับที่สาม คือ ท าให้ประหยัด
ค่าใช้จ่าย มีค่าเฉลี่ย 3.88 

ดังนั้นอาจสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสื่อ
ออนไลน์เพื่อการสมัครงาน ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.528 
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5) ข้อเสนอแนะต่อเว็บไซต์ในการให้ข้อมูลเพื่อการหาต าแหน่งงานและสมัครงานผ่าน
สื่อออนไลน์ 

ผลการวิจัย พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ข้อมูลควรมีความทันสมัยตลอดเวลา มีจ านวน                 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.22 ควรมีความชัดเจนในเร่ืองเอกสารที่จะต้องเตรียม มีจ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.74 ควรมีต าแหน่งงานมากกว่านี้และรับ-ส่งe-mailให้ตรงกับความต้องการในการหางาน
เตรียม มีจ านวน 1คน คิดเป็นร้อยละ 0.37 ควรมีรายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจนมากขึ้นและข้อมูลควรมี
ความน่าเชื่อถือมีจ านวน 9คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 สามารถสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ได้เลย มีจ านวน 1
คน คิดเป็นร้อยละ 0.37 และมีผู้ไม่แสดงความคิดเห็นจ านวน 251 คิดเป็นร้อยละ92.96 
 
5.2 การทดสอบสมมุติฐาน 

 สมมุติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ            
ปริญญาตรี ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงาน
ผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน 
  ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ตัวแปรทางด้าน เพศ คณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบ  และ
ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์
แตกต่างกัน ส่วนตัวแปรทางด้าน อายุ งานที่สนใจ/อยากได้ อาชีพ รายได้ และทักษะด้านการใช้
คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ไม่
แตกต่างกัน 
 

สมมุติฐานข้อที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ            
ปริญญาตรี ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจประโยชน์จากการ
ใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ตัวแปรทางด้าน คณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบ และทักษะ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน จะมีผลต่อความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงาน
ผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน และพบว่าตัวแปร เพศ อายุ งานที่สนใจ/อยากได้ อาชีพ รายได้ และ
ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ตแตกต่างกันจะมีผลต่อความพึงพอใจประโยชน์จากการ
ใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 
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สมมุติฐานข้อที่ 3 พฤติกรรมในการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน  
  ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ 
ได้แก่ ความถี่ และระยะเวลา ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจประโยชน์ด้านการใช้งาน ด้าน
รายละเอียด และด้านผลลัพธ์ 
 
5.3 การอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมและความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสื่อ
ออนไลน์เพื่อการสมัครงาน กรณีศึกษา : ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี2551 ในเขต
กรุงเทพมหานคร” โดยในการอภิปรายผลการวิจัยภายใต้สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้จ าแนกแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอภิปรายผลการวิจัยพร้อมทั้งอภิปรายถึงความสอดคล้องหรือไม่
สอดคล้อง ซึ่งแสดงผลดังต่อไปนี้ 
  

สมมุติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงาน
ผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน 

 จากผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ตัวแปรทางด้าน เพศ คณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบ 
และทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อ
ออนไลน์แตกต่างกัน ส่วนตัวแปรทางด้าน อายุ งานที่สนใจ/อยากได้ อาชีพ รายได้ และทักษะด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อ
ออนไลน์ไม่แตกต่างกัน อธิบายได้ว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันย่อมมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน โดยมีทั้งสอดคล้องและไม่
สอดคล้อง กับแนวคิดของ DeFleur (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2541: 164-165) ความแตกต่าง
ทางบุคลิกภาพของปัจเจกบุคคล สังคม และความสัมพันธ์ของกลุ่มสังคมย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมที่
แตกต่างกันของบุคคล  การศึกษาถึงพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ (Information Seeking 
Behavior) เป็นแนวทางหนึ่งของการศึกษาผู้ใช้ เพื่อให้ทราบถึงความพยายามของผู้ใช้ ในการที่จะ
ค้นหาสารสนเทศตามที่ตนเองต้องการมาให้ได้ การศึกษาในด้านนี้จึงเป็นการศึกษาที่ต่อเน่ืองมาจาก
การศึกษาความต้องการของผู้ใช้ (Information Need) เน่ืองจากพฤติกรรมการแสวงหานี้จะเกิดขึ้น
ต่อเมื่อผู้ใช้มีความต้องการ และมีความพยายามที่จะหาสารสนเทศมาครอบครอง โดยเร่ิมต้นจากการ
เลือกแหล่งสารสนเทศที่จะสืบค้น วิธีการและกระบวนการสืบค้นภายในแหล่งที่เลือกแล้ว ตลอดจน
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ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในขณะที่พยายามสืบค้นหรือแสวงหาสารสนเทศนั้นอยู่   การแสวง          
หาสารสนเทศเป็นกิจกรรมที่บุคคลกระท า เพื่อหาข้อมูลข่าวสารที่จะตอบสนองต่อความต้องการ          
ที่ตนเองได้ตระหนักและเล็งเห็นว่าส าคัญ ความต้องการที่เล็งเห็นนี้จะแสดงออกมาและน าไป          
สู่การกระท า หรือพฤติกรรมต่างๆ ที่ท า ให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศมาครอบครอง (เดชา นันทพิชัย, 
2548 : 2) ด้วยลักษณะดังกล่าวนี้เอง การแสวงหาสารสนเทศจึงเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกของ
บุคคลและมีลักษณะเป็นกระบวนการที่บุคคลใด ๆ พยายามหาหนทางที่จะให้ได้รับสารสนเทศ
ตามที่ต้องการ ในส่วนที่ไม่แตกต่างกัน อาจอธิบายได้ว่า เป็นผลมาจากลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของกลุ่มตัวอย่างมีความใกล้เคียงกันมากทั้ง อายุ งานที่สนใจ/อยากได้ รายได้ และทักษะด้านการใช้
คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต จึงท าให้ไม่พบความแตกต่างจากตัวแปรเหล่านี้  
 

สมมุติฐานข้อที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ            
ปริญญาตรี ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจประโยชน์จากการ
ใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน 

จากผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ตัวแปรทางด้าน คณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบ และ
ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน จะมีผลต่อความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการ
สมัครงานผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน และพบว่าตัวแปร เพศ อายุ งานที่สนใจ/อยากได้ อาชีพ 
รายได้ และทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ตแตกต่างกันจะมีผลต่อความพึงพอใจ
ประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันย่อมมีผลต่อความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการ
สมัครงานผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน โดยมีทั้งที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองการ
ใช้สื่อเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ โดยแนวคิดนี้มองผู้รับสารว่าเป็น “ผู้ใช้งาน” ซึ่งมีลักษณะ
กระตือรือร้น (Active) โดยผู้รับสารหรือผู้ใช้งานเลือกข้อมูลข่าวสาร และเลือกใช้สื่อประเภทต่างๆ 
โดยจะเลือกรับข้อมูลข่าวสารตามความต้องการของตนเอง จากแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศ การเลือกแหล่งสารสนเทศที่จะสืบค้น วิธีการและกระบวนการสืบค้นภายใน
แหล่งที่เลือกแล้ว ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในขณะที่พยายามสืบค้นหรือแสวงหา
สารสนเทศนั้นอยู่การแสวงหาสารสนเทศเป็นกิจกรรมที่บุคคลกระท า  เพื่อหาข้อมูลข่าวสารที่จะ
ตอบสนองต่อความต้องการที่ตนเองได้ตระหนักและเล็งเห็นว่าส าคัญ  ความต้องการที่เล็งเห็นนี้จะ
แสดงออกมาและน าไปสู่การกระท า หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ท า ให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศมา
ครอบครอง (เดชา นันทพิชัย, 2548: 2) ด้วยลักษณะดังกล่าวนี้เองการแสวงหาสารสนเทศจึงเป็น
พฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลและมีลักษณะเป็นกระบวนการที่บุคคลใด ๆ พยายามหาหนทางที่
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จะให้ได้รับสารสนเทศตามที่ต้องการ จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถอธิบายในส่วนที่ไม่แตก 
ต่างกัน ได้ว่า ตัวแปรทางด้านเพศ ตามแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ กล่าวว่า เพศ
ชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันอย่างมากในเร่ืองของความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะ
วัฒนธรรมและสังคมได้ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนทั้งสองเพศไว้แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับผลการวิจัย เนื่องจากปัจจุบันเพศชายและเพศหญิงมีความคิด ค่านิยม และทัศนคติ
ใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการแสวงหาและรับ
ข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิงต่างๆ อีกทั้งอินเทอร์เน็ตมีศักยภาพมากกว่าโทรทัศน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่
ส่งผ่านข้อมูลทางเดียว (Passive) เพราะอินเทอร์เน็ตท าให้ผู้ใช้สามารถเลือกชนิดของข้อมูล ข่าวสาร 
ที่เขาต้องการได้รับ และสามารถตอบสนองมีปฏิสัมพันธ์    (Interactive)  

โดย ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์ ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์       

(Web-sites) ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้

เว็บไซต์คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ นั่นคือ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ นอกจากนี้

ยังพบกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายและเพศหญิงในร้อยละ 50 เท่ากันซึ่งได้อธิบายไว้ในบทที่ 5 ว่า

ปัจจุบันผู้หญิงมีความตื่นตัวในการใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น  ส่วนตัวแปรทางด้าน  อายุ งานที่สนใจ/

อยากได้ อาชีพ รายได้ และทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต มีความใกล้เคียงกันมากทั้ง

ทางด้านอายุจะอยู่ในช่วง 20-24 ปี ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ และมีความสนใจในงาน

ประเภทพนักงานบริษัท โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 5,001-8,000 บาท และมีทักษะด้านการใช้

คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ตในระดับดี เป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงท าให้ความพึง

พอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์มีความใกล้เคียงกัน  

สมมุติฐานข้อที่ 3 พฤติกรรมในการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์มี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน                                                     

จากผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อ

ออนไลน์ ได้แก่ ความถี่ และระยะเวลา ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจประโยชน์ด้านการใช้

งาน ด้านรายละเอียด และด้านผลลัพธ์ ในการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์กล่าวคือหาก

กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น กลุ่มตัวอย่างจะมีความพึงพอใจประโยชน์จาก

การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานมากขึ้นหรือลดน้อยลงก็ได้ ในขณะเดียวกัน  หากกลุ่มตัวอย่าง

มีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานน้อยลงกลุ่มตัวอย่างจะมีความพึงพอใจประโยชน์
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จากการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานมากขึ้นหรือลดน้อยลงได้เช่นกันซึ่งไม่สอดคล้องกับ

ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสารจากสื่อ โดยทฤษฎีนี้ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับผู้รับสาร 

(Audience) กล่าวคือ ผู้รับสารเป็นผู้ที่กระตือรือร้น (Active) ในการเลือกเปิดรับสื่อด้วยตนเอง ใน

ส่วนของทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อก็เช่นกัน เป็นการมองในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ 

ผู้รับสารจะใช้สื่ออะไรก็ตาม ผู้รับสารจะเลือกสรรและแสวงหาข่าวสารตามความต้องการหรือความ

คาดหวังที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน ผู้รับสารมีกระบวนการเลือกสรรข่าวสาร (Selective 

Processes) (อ้างถึงใน พีระ จิระโสภณ, 2535) 

Blumler และ Katz(1974: 19-31) กล่าวถึงความส าคัญของกลุ่มผู้รับสารในฐานะที่เป็น

ผู้กระท าการสื่อสาร กล่าวคือทฤษฎีนี้เชื่อว่าตัวผู้รับสารเป็นผู้เลือกใช้สื่อประเภทต่างๆ โดยจะเลือก

รับเนื้อหาของสารเพื่อสนองตอบความต้องการของตนเอง  กลุ่มผู้รับสารมีลักษณะเป็นผู้กระท า มี

ความกระตือรือร้นและสนใจในสิ่งที่รับมากกว่าเป็นเพียงฝ่ายรับ โดยท าการเลือกสื่อและสารที่

ตนเองต้องการภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและบริบททางการเมือง วัฒนธรรมของตนโดยมีการใช้

สารที่ได้รับอย่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้รับสารในส่วนอ่ืนๆ ในกลุ่มของตนซึ่งผู้รับสารแต่ละคนก็จะมี

วัตถุประสงค์และแรงจูงใจหลายประการในการรับสื่อแต่ละประเภท ดังนั้นการรับสื่อการใช้สารจึง

เป็นไปเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งด้านจิตวิทยา ด้านสังคมและด้านวัฒนธรรมของแต่ละ

บุคคลรวมทั้งก่อให้เกิดความพึงพอใจอีกด้วย ดังนั้น พฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อ

ออนไลน์ จึงไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อ

ออนไลน์ 

5.4 ข้อเสนอแนะเพือ่การใช้ประโยชน์ 

1) สื่ออินเทอร์เน็ตได้แพร่หลายไปสู่คนทุกเพศทุกวัยมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาใน

คร้ังนี้ พบว่า ปัจจุบันเพศหญิงมีพฤติกรรมและมีความตื่นตัวในการเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้นดัง

จะเห็นได้จากสัดส่วนของเพศหญิง และเพศชายในการเก็บข้อมูลมีความใกล้เคียงกันมากขึ้นกว่า

การศึกษาในปีที่ผ่านๆ มา 

2) จากผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการใช้บริการสื่อออนไลน์

เพื่อการสมัครงานมากที่สุดคือ ไม่เข้าใจวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ รองลงมาคือ แบบฟอร์มในการ
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สมัครงานเข้าใจยากในการกรอก ดังนั้น การจัดให้มีการให้บริการหาต าแหน่งงาน และสมัครงาน

ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ควรค านึงถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยควรมีการออกแบบ  

แบบฟอร์มการสมัครงานให้ง่ายต่อการสมัครงาน และควรมีการให้ค าแนะน าอย่างละเอียดเพื่อ

สะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 

3) จากผลการวิจัยพบว่า เพศ คณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบ อาชีพ และทักษะด้านการ

ใช้ภาษาอังกฤษ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ ดังน้ัน                     

ผู้ให้บริการหาต าแหน่งงาน และสมัครงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะต้องให้ความส าคัญกับ

การให้บริการเพื่อเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการ และค านึงถึง

รายละเอียด และข้อมูลของต าแหน่งงานให้ตรงต่อความต้องการ และพฤติกรรมการใช้บริการของ

กลุ่มเป้าหมาย 

4) จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสื่อ

ออนไลน์เพื่อการสมัครงานในส่วนของ มีความสะดวกในการค้นหาต าแหน่งงานมากที่สุด                    

ผู้ให้บริการเว็บไซต์หางานทางอินเทอร์เน็ตจึงควรให้ความสนใจในส่วนของข้อมูลให้มาก และควร

สร้างรูปแบบของเว็บไซต์ให้มีความสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจ 

5.5 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1) เน่ืองจากการเก็บข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้เป็นการเก็บข้อมูลโดยผู้วิจัยเองซึ่งมี

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยครั้ง

ต่อไปจึงควรท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโดยการเข้าไปกรอกแบบสอบถามใน

เว็บไซต์เพิ่มเติมด้วยเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่คลอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้เลือกเก็บข้อมูลเฉพาะผู้ที่เคยสมัครงาน

ผ่านสื่อออนไลน์เท่านั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการเก็บข้อมูลจากผู้ที่ไม่เคยสมัครงานผ่านสื่อ

ออนไลน์มาเปรียบเทียบด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายยิ่งขึ้น 
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3) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ เช่นทัศนคติของ

ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการสมัครงานต่อเว็บไซต์ต่างๆ หรือศึกษาความรู้ ความเข้าใจของ

ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีต่อเว็บไซต์สมัครงานว่ามีความรู้ ความเข้าใจหรือไม่อย่างไร  

4) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา เช่น รูปแบบของ

เว็บไซต์ในการสมัครงานว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร หรือควรจะต้องมีการปรับปรุงรูปแบบ

เพิ่มเติมเนื้อหาของเว็บไซต์ในการสมัครงานต่างๆ  
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แบบสอบถาม 

เลขที่แบบสอบถาม......................... 

 

เร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน                

กรณีศึกษา : ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

       

ค าชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นส่วนประกอบในการศึกษา และท า

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้จัดท าขอความกรุณาท่านผู้ตอบทุกท่านตอบแบบสอบถามนี้ทุกข้อ 

โดยใส่เคร่ืองหมาย  ในข้อที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด และตอบค าถามลงในช่องว่างเพื่อให้

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อใช้ในการวิจัยนี้เท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



133 

 

ส่วนที่ 1  ลักษณะทางประชากรศาสตร์   

1.1  เพศ 

(  )  ชาย    (  )  หญิง 

1.2  อายุ__________ปี 

1.3  คณะ/สาขาวิชาที่เรียนจบ___________________________________________                                                                                                               

1.4  งานที่สนใจ/อยากได้ 

  (  )  ข้าราชการ      (  )  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(  )  พนักงานบริษัท     (  )  ธุรกิจส่วนตัว 

  (  )  อ่ืนๆ (ระบุ)  

1.5  อาชีพปัจจุบัน 

 (  )  ข้าราชการ      (  )  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (  )  นักศึกษา      (  )  พนักงานบริษัท 

 (  )  ธุรกิจส่วนตัว     (  )  ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

1.6  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

(  )  ต่ ากว่า 5,000 บาท     (  ) 5,000-8,000 บาท 

(  )  8, 001-11,000 บาท    (  ) 11,000 บาทขึ้นไป 

1.7 ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

(  )  ดีมาก (  ) ดี   (  )  พอใช้  (  ) แย่ 
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1.8 ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต 

(  )  ดีมาก  (  ) ดี   (  )  พอใช้  (  ) แย่ 

ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 

2.1  ท่านใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการสมัครงานโดยเฉลี่ยประมาณสัปดาห์ละ_______วัน 

2.2  ท่านใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการสมัครงานโดยเฉลี่ยวันละ_________คร้ัง 

2.3  ระยะเวลาที่ท่านใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการสมัครงานในแต่ละคร้ังนานประมาณ________

ชั่วโมง 

2.4 ช่วงเวลาใดที่ท่านใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการสมัครงานบ่อยที่สุด  

  (  )  06.00 – 12.00น.    

(  )  12.01 – 16.00น. 

  (  )  16.01 – 20.00น.    

(  )  20.01 – 24.00น. 

(  )  00.01 – 06.00น. 

2.5  ท่านใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในการหางานและสมัครงานจากสถานที่ใดมากที่สุด  

  (  )  บ้าน     (  )  สถานศึกษา 

 (  )  ที่ท างาน    (  )  สถานที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต  

(  )  อ่ืนๆ (ระบุ) _______________________________________ 
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2.6  กรุณากรอกชื่อเว็บไซต์ที่ท่านเคยใช้บริการหาต าแหน่งงานและสมัครงานผ่านระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด (โดยล าดับ 1 มากที่สุด และ 3 น้อย

ที่สุด) 

 (1)_________________________________________________________ 

 (2)_________________________________________________________ 

 (3)_________________________________________________________ 

ส่วนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน 

ปัญหาและอุปสรรค มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

(1) การสมัครงานในอินเตอร์เน็ตมีปัญหาไม่

เข้าใจภาษาอังกฤษ 

     

(2) การสมัครงานในอินเตอร์เน็ตมีปัญหาไม่

เข้าใจวิธีการใช้คอมพิวเตอร ์

     

(3) การสมัครงานในอินเตอร์เน็ตแบบฟอร์มใน

การสมัครงาน เข้าใจยากในการกรอก 

     

(4) การสมัครงานในอินเตอร์เน็ตมีขั้นตอน

ซับซ้อนในการสมัครงาน  

     

(5) การสมัครงานในอินเตอร์เน็ตมีข้อจ ากัดของ

เครือข่ายเว็บไซต์ในการสมัครงาน 

     

(6) การสมัครงานในอินเตอร์เน็ตมีข้อจ ากัดกับ

เครือข่ายที่ใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบ

อินเตอร์เน็ต 
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ส่วนที ่4  ความพงึพอใจประโยชน์จากการใช้บริการส่ือออนไลน์เพือ่การสมัครงาน 

 

ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

สูงที่สุด สูง ปานกลาง ต่ า ต่ าที่สุด 

ด้านการใช้งาน : 

(1) ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย      

(2) มีความสะดวกในการค้นหาต าแหน่งงานที่

สนใจ 

     

(3) มีความรวดเร็วในการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

จากเว็บไซต์ 

     

ปัญหาและอุปสรรค มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

(7) การสมัครงานในอินเตอร์เน็ตให้รายละเอียด

ของ  หน่วยงานที่รับสมัครงานและต าแหน่ง

งานน้อยเกินไป 

     

(8) การสมัครงานในอินเตอร์เน็ตมีข้อมูลจ ากัด

ในการให้รายละเอียดข้อมูลของผู้สมัครงาน 

     

(9) การสมัครงานในอินเตอร์เน็ตท าได้ยาก

เพราะไม่รู้จักช่ือเว็บไซต์ที่จะเข้าไปสมัคร

งาน 

     

(10)การสมัครงานในอินเตอร์เน็ตชื่อเว็บไซต์

ของหน่วยงานในการสมัครงานหรือของ

หน่วยงานที่จัดหางานไม่น่าเชื่อถือเท่าที่ควร 
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ความพงึพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

สูงที่สุด สูง ปานกลาง ต่่า ต่่าที่สุด 

ด้านรายละเอยีด : 

(4) สมัครและหาต่าแหน่งงานที่ท่านสนใจ      

(5) ท่านได้รับการอธิบายถึงภาระงานที่ต้อง

รับผิดชอบ      หากมีการจ้างงาน 

     

(6) ท่านได้รับข้อมูลของเงินเดือนและสวัสดิการ      

(7) ท่านได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับต่าแหน่งงานที่

ทันสมัย(Update) อยู่ตลอดเวลา 

     

ด้านผลลพัธ์ : 

(8) ท่านได้รับข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครอย่าง

ละเอียด 

     

(9)ท่านได้รับข้อมูลจ่านวนพนักงานที่ต้องการรับ      

(10) ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ต้อง

เตรียม 

     

(11) ท่านได้รับข้อมูลจากเว็บไซต์สมัครงาน

เกี่ยวกับต่าแหน่งงานที่ท่านสนใจเป็นประจ่า 
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ส่วนที ่5  ข้อเสนอแนะต่อเวบ็ไซต์ในการให้ข้อมูลเพือ่การหาต าแหน่งงานและสมัครงานผ่านส่ือ

ออนไลน์ (ระบบเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต) 

 

 

                                                                                                           

ขอบคุณที่กรุณาให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง 
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ตัวอย่างเว็บไซต์สมัครงาน 

 

www.jobthai.com 
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www.jobsdb.com 
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www.jobbkk.com 

 

 

 

DPU



142 

 

เวบ็ไซต์สมัครงานอืน่ๆ 

 

www.doe.go.th      www.abthai.com 

www.ejobeasy.com     www.aseansearch.com 

www.jobaa.com      www.jobpilot.com 

www.jobsdb.com     www.jobBees.com 

www.nationejobs.com     www.jobtopgun.com 

www.job-kool.com     www.pub.com 

www.jobthai.com     www.thaiejob.com 

www.datingjob.com     www.ethaijob.com 

www.hotjobs.com     www.job4asia.com 

www.jobaa.com      www.jobbyyou.com 

www.job-go.com     www.jobspicy.com 

www.jobthaithai.com     www.meejob.com 

www.pacific2000.com     www.job.pop.co.th 

www.prosearch.co.th     www.siamcareer.com 

www.thaijobcenter.com     www.thaijobmarket.com 

www.topjob.co.th     www.siamy.com/job 
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ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ-นามสกุล   ทวารัตน์ เต็งทอง 
ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์  
      (เกรียตินิยมอับดับ 1) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
  ปีการศึกษา 2549 
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