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การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานโดยผ่านเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
กรมการจัดหางาน มีภารกิจที่สําคัญคือ การส่งเสริมการมีงานทํา แต่การที่จะทําให้เกิดการมีงานทํานั้น จําเป็นที่
จะต้องทําให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย เพื่อเป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจประกอบอาชีพ หรือสมัครงานได้ตรงตามความต้องการซึ่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน สามารถรับรู้
ได้หลายช่องทาง เช่น จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสื่อสิ่งพิมพ์เป็นต้น และเพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การมีเครือข่ายการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานจํานวนมาก และกระจายทั่วประเทศ
จะสามารถทําให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของประชาชนทั่วถึง และกว้างขวาง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นธรรมในสังคมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ โดยให้ความสําคัญกับการสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย ควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยง
และสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง โดยมียุทธศาสตร์ที่สําคัญส่วนหนึ่ง คือ การพัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพของประชาชนซึ่งสามารถตอบรับประเด็นยุทธศาสตร์ของ
กรมการจัดหางานในเรื่องการพัฒนาระบบบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพและการคุ้มครองคนหางาน การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วน
จะเห็นได้ว่าภารกิจที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การทําให้ตลาดแรงงานมีความสอดคล้องกันระหว่างภาคกําลัง
แรงงานและภาคความต้องการแรงงาน เกิดการจ้างงานและประชาชนมีงานทํา ซึ่งความหมายของตลาดแรงงาน คือ
แหล่งที่นายจ้างและคนงานจะพบกันได้ เพื่อจะได้ตกลงทําสัญญาเข้าทํางานโดยนายจ้างได้รับบริการจากคนงาน และ
คนงานได้รับค่าจ้างเป็นผลตอบแทนจากการขายแรงงาน ถ้ามองในแง่วิชาการ ตลาดแรงงาน ก็คือ แหล่งที่ก่อให้เกิด
อุปสงค์และอุปทานของแรงงานนั่นเอง ซึ่งทางด้านอุปสงค์ของแรงงานคือฝ่ายนายจ้างผู้ต้องการจ้างแรงงาน และ
ทางด้านอุปทานของแรงงานก็คือฝ่ายลูกจ้างหรือคนงานที่ต้องการเสนอขายแรงงานหรือหางาน แต่ตลาดแรงงานเป็น
ตลาดที่มีความสมบูรณ์น้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดชนิดอื่น ๆ ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง
ตลาดแรงงานมักปรับตัวได้ช้ากว่าตลาดอื่น ๆ เช่น เมื่อค่าจ้างสูงขึ้น การเสนอขายแรงงานอาจไม่เพิ่มขึ้นทันที และใน
บางครั้งอาจลดลง เพราะแรงงานอาจพอใจพักผ่อนเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งผิดกับตลาดสินค้าและบริการถ้าระดับราคาสินค้าสูงขึ้น
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการผลิตไม่เปลี่ยนแปลง จํานวนสินค้าที่เสนอขายก็จะเพิ่มขึ้นค่อนข้างแน่นอน ดังนั้นการที่จะทําให้
ตลาดแรงงานมีความสมบูรณ์มาก จําเป็นต้องมีข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างหรือ
คนหางาน เพื่อที่จะให้ตลาดแรงงานทําหน้าที่ได้สมบูรณ์ที่สุดเกิดการจ้างงานมากที่สุด แต่การที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานมีหลายช่องทางด้วยกัน การเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นิยมมากขึ้นเนื่องจาก
ปัจจุบันจะย่างเข้าสู่ยุคดิจิตอลการเผยแพร่และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ทันสมัยเป็นสิ่งจําเป็น
นอกจากนั้น ยังเป็นไปตามแนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยได้เข้าร่วมข้อตกลงด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (e–ASEAN Agreement) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2542 โดยจุดประสงค์หลักของข้อตกลง
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน คือ การเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภูมิภาคอาเซียนโดยประเทศ
สมาชิกจะต้องมีการดําเนินการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทําให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างกัน
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อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการผลักดันให้เกิดระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละประเทศสมาชิก สําหรับประเทศไทย
ได้เริ่มพัฒนาโครงการที่เรียกว่า e–Thailand ขึ้น โดยแนวคิดของ e–Thailand คือ แนวทางการพัฒนาประเทศ เพื่อลด
ช่องว่างความเหลื่อมล้ําในสังคมอย่างเป็นธรรม และพัฒนาสังคม บุคลากร และสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ส่งเสริมการค้า การลงทุน การสร้างความเชื่อมั่น และอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและภาคเอกชน รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญในการนําไปสู่ความสําเร็จของ e-Thailand เนื่องจากการทําให้รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นในหน่วยงานของรัฐจะเป็นกลไกที่สําคัญของภาครัฐในการพัฒนาประเทศ
เพราะรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของการพัฒนาระบบราชการให้มีความรวดเร็วทันสมัย การนําเครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพในรู ป แบบรั ฐ บาลอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เ ข้า มาใช้ จ ะทํ าให้ป ระชาชนได้รั บ ประโยชน์จ ากการ
ดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประชาชนมีโอกาสได้เลือกใช้บริการที่หลากหลายผ่านอินเตอร์เน็ต ได้รับบริการจาก
ภาครัฐที่ดีขึ้น แม่นยําขึ้น สะดวกขึ้น เสียเวลาน้อยลงและกระจายความเสมอภาค และความเจริญไปสู่ประชาชนใน
ชนบทที่ห่างไกล
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า e-government คือ การที่ภาครัฐนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาหน่วยงานของรัฐ โดยการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ดังนั้น รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จึงถือว่าเป็น
วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ หรือเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นวิธีการบริหารจัดการหน่วยงานของรัฐสมัยใหม่ เพราะเป็น
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของภาครัฐ ปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน บริการข้อมูลต่าง ๆ แก่ประชาชน ทําให้ประชาชนได้รับการบริการจาก
ภาครัฐที่ดีขึ้นและมีความใกล้ชิดกับภาครัฐมากขึ้น อีกทั้งทําให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้
ดีขึ้นด้วย กระบวนการทํางานของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การนําบริการต่าง ๆ ของภาครัฐมาทําการออนไลน์
ผ่านระบบเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตนั่นเอง ดังนั้น สื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ
ความสําเร็จของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ และภาคประชาชน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้
นอกจากการบริการที่มีประสิทธิภาพแล้ว การเกิดธรรมาภิบาลและความโปร่งใสที่มีเพิ่มมากขึ้นในกระบวนการทํางาน
ของระบบราชการก็เป็นผลลัพธ์ประการหนึ่ง เพราะหน่วยงานของรัฐมีการเปิดเผยข้อมูลของตน และประชาชนสามารถ
เข้าไปตรวจสอบได้ ซึ่งจะนําไปสู่การลดการคอร์รัปชั่นได้ในที่สุด ซึ่งตัวอย่างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเห็นได้ใน
กรณีนี้ คือ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ซึ่งเป็นแหล่งรวมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนั่นเอง
นอกจากรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะทํา ให้ เ กิ ด การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการและวิ ธี ก ารทํา งานของ
หน่วยงานของรัฐแล้ว รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยังทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
เช่นเดียวกัน โดยสามารถแบ่งกลุ่มผู้รับบริการออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1) การให้ บ ริ ก ารจากภาครั ฐ สู่ ป ระชาชน (Government to Citizen : G2C) เป็ น การให้ บ ริ ก าร
พื้นฐานจากภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐไปสู่ประชาชนโดยตรง ประชาชนสามารถทําธุรกรรมโดยผ่านเครือข่าย
สารสนเทศของภาครัฐ อินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะรองรับและสามารถตอบสนองกับกิจกรรมที่
ประชาชนขอรับบริการได้ เช่น การชําระเงินภาษี การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการค้นหาข้อมูลซึ่งภาครัฐ
ดําเนินการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
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2) การให้ บ ริ ก ารจากภาครั ฐสู่ ภ าคเอกชน (Government to Business : G2B) เป็น การให้บริการ
พื้นฐานจากภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐไปสู่ภาคเอกชน โดยภาครัฐจะต้องให้การบริการที่รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม
และตรวจสอบได้ รวมถึงมีความถูกต้องของข้อมูล เช่น การจดทะเบียนการค้า การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ และ
การชําระภาษี เป็นต้น
3) การให้ บ ริ ก ารจากภาครั ฐ สู่ ภ าครั ฐ (Government to Government : G2G) เป็ น การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการทํางานระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือภายในหน่วยงานของรัฐ โดยเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการทํางานใหม่ด้วยการใช้ระบบสารสนเทศของภาครัฐร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วและสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ทําให้เกิดการทํางานร่วมกัน เช่น ระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบัญชีและการเงิน ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
4) การให้บริการจากภาครัฐสู่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Government to Employee : G2E)
การสร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จะทําให้เกิดการให้บริการแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เพราะรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
จะเป็นเครื่องมือที่จําเป็นเพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐระบบสวัสดิการ เป็นต้น
ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 –2561) มาเป็น
กรอบแนวทางหลักในการพัฒนาระบบราชการไทย ซึ่งหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือการพัฒนาองค์การให้มีขีด
สมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งกลยุทธ์สําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จของยุทธศาสตร์ดัง
กล่าวคือ การส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานของรัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงาน
ของรัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นั้น เป็นการส่งเสริมให้ส่วนราชการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ภายใน
หน่วยงาน เพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานภาครัฐ ทําให้การบริหารงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น และนําไปสู่การยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน โดยประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายขึ้น
ดังนั้น รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จึงถือเป็นกลยุทธ์และมาตรการหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการไทยเพราะสร้าง
วิธีการปฏิบัติงานใหม่ที่ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ประชาชนผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐมากขึ้น รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นเครื่องมือปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทํางานและพัฒนาการให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ตัวอย่างรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐมีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็วมากขึ้น โดย
การนําระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วมาให้บริการแก่ประชาชน และยังเป็นการ
ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการและสนับสนุน
กระบวนการทํางานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับปรุงระบบการทํางานและ
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ซึ่งเราสามารถทําความเข้าใจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย ๆ จากตัวอย่างระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นรูปธรรม
ดังตัวอย่าง เช่น การจัดซื้อจั ดจ้างของภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Procurement) ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal
ManagementInformation System – GFMIS) การชําระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Revenue) ระบบการทําหนังสือ
เดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Passport หรือ E-passport) ระบบบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตร
สมาร์ทการ์ด (Smart Card) ระบบทะเบียนราษฎรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เป็นต้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อขยายเครือข่ายการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน สู่ตําบล หมู่บ้าน
2.2 เพื่อลดขั้นตอน ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาที่ต้องใช้สําหรับการไปติดต่อราชการ
2.3 เพื่อให้ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานมีข้อมูลประกอบการสมัครงานและได้รับข่าวสารตลาดแรงงานที่เป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ การสมัครงาน และประกอบอาชีพในอนาคต
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล)
3.2 สถานศึกษา
4. วิธีดําเนินการ
4.1 การดําเนินการก่อนการขยายเครือข่าย
1) จัดทําคําของบประมาณในแต่ละปี
2) เมื่อได้รับงบประมาณแล้ว จัดสรรงบประมาณและจํานวนเป้าหมายให้แต่ละศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน
ภูมิภาคดําเนินการ
3) ศูน ย์ข่า วสารตลาดแรงงานแต่ล ะศูน ย์ฯ ดํ า เนิน การคัด เลือ กกลุ่ม เป้า หมาย คือ สถานศึก ษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ในแต่ละปี
4) จัดทําแผนปฏิบัติงานในการดําเนินการขยายเครือข่ายฯ ในแต่ละปีงบประมาณ
5) แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อออกพื้นที่ดําเนินการในแต่ละปีงบประมาณ
6) จัดการถ่ายทอดความรู้ รายละเอียดของข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของกรมฯ ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์
แก่เจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติงาน
เว็บไซต์กรมการจัดหางานมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานในด้านต่าง ๆ เช่น การสมัครงาน
ผ่านเว็บไซต์ ข่าวและเหตุการณ์ที่สําคัญเกี่ยวกับการจ้างงานหรือแจ้งเตือนเกี่ยวกับการสมัครงาน เพื่อป้องกันการถูก
หลอกลวงไปทํางาน และข่าวการจัดนัดพบแรงงาน โดยผู้ที่ประสงค์จะทํางานสามารถเตรียมเอกสารเพื่อไปสมัครงาน
ตามประกาศดังกล่าว และยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลบริการผ่านเว็บไซต์ของกองตามภารกิจดังนี้
(1) สมัครงาน/แจ้งตําแหน่งงานว่าง
http://www.doe.go.th/smartjob
บริการตําแหน่งงานว่างและผู้สมัครงาน สําหรับนายจ้าง/สถานประกอบการและคนหางาน
(2) ข้อมูลด้านตลาดแรงงาน
http://lmi. Doe.go.th
บริการข้อมูลพืน้ ฐานรายจังหวัด ข่าวสารตลาดแรงงาน สถานการณ์ตลาดแรงงานและข้อมูลงานวิจัย
(3) ข้อมูลอาชีพและการแนะแนวอาชีพ
http://www.vgnew.com
บริการข้อมูลแนะแนวอาชีพ ข้อมูลประกอบอาชีพอิสระ การรับงานไปทําที่บ้านและเป็นศูนย์ข้อมูลอาชีพ
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(4) ให้คําแนะนําการไปทํางานต่างประเทศ
http://www.overseas.doe.go.th
บริการข้อมูลการไปทํางานต่างประเทศโดยรัฐ ข้อแนะนํา ข้อควรรู้ ก่อนเดินทางไปทํางานต่างประเทศ ข้อมูลสินเชื่อ
การไปทํางานต่างประเทศ และค้นหาบริษทั จัดหางาน
(5) รับเรื่องร้องทุกข์คนหางาน
http://www.ipd-doe.com
รับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางานที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ บริการงานทะเบียน และตรวจสอบบริษัทจัดหางานในประเทศ
(6) การขออนุญาตทํางานคนต่างด้าว
http://www.wp.doe.go.th
บริการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนต่างด้าวในระบบ จัดระบบนําเข้าคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
7) จัดทําคู่มือแนะนําบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน โปสเตอร์การประชาสัมพันธ์บริการข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน
โดยใช้หลักการจัดทําสื่อการประชาสัมพันธ์เป็นแนวทางในการดําเนินการ
สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
(1) สื่อประชาสัมพันธ์ที่ควบคุมได้ (Controllable Media) ได้แก่
- สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media)
- สื่อบุคคล (Personal Media)
- สื่อโสตทัศน์ (Audio-visual Media)
- สื่อกิจกรรมต่าง ๆ (Activity Media)
(2) สื่อประชาสัมพันธ์ที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Media)
- สื่อมวลชน (Mass Media)
สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานเป็นผู้ผลิตและเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายด้วย
วัตถุประสงค์ในการผลิตและรูปแบบแตกต่างกันออกไป เช่น แผ่นในปลิว แผ่นพับ/โปสเตอร์ จดหมายข่าว เป็นต้น
ปั จ จุ บั น ความนิ ย มในการใช้ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ป ระเภทสิ่ ง พิ ม พ์ เ พื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ มี อ ยู่ ม ากและมี รู ป แบบที่
หลากหลายซึ่งล้วนแต่เป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานนาน แต่มีข้อจํากัดในการ
นําเสนอเนื้อหา ต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ในการดําเนินการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน สู่ตําบล หมู่บ้าน จะใช้สื่อประชาสัมพันธ์
ประเภทสิ่งพิมพ์ และสื่อบุคคล ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์จะจัดทําในรูปแบบ โปสเตอร์ และคู่มือ
โปสเตอร์ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย ภาพ ตัวอักษร สัญลักษณ์ ใช้อธิบายเป็นข้อความสั้นๆ ให้
ผู้อื่นเกิดความเข้าใจทันที
- ใช้โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของการเผยแพร่
- เพื่อใช้ในการโฆษณาสินค้า องค์กร และบริการ
- ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
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โดยข้อดีของสื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ ได้แก่
(1) สามารถกําหนดสถานที่ของการเผยแพร่ได้แน่นอน
(2) สามารถดึงดูดความสนใจของประชาชนได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใช้สีสันสวยงามสะดุดตา
มีขนาดใหญ่ และอยู่ในทําเลที่เด่นและสะดุดตา
(3) ช่วยย้ําความคิดของกลุ่มเป้าหมาย
(4) มีราคาไม่แพง ผลิตได้ง่าย เผยแพร่ได้ง่าย โดยติดได้ทั่วไปและโอกาสใช้จะมีมาก
หนังสือคู่มือ เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและ
กระบวนการต่างๆ ได้
โดยข้อดีของคู่มือ คือ
(1) บรรจุเนื้อหาสาระ ข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์ได้ เหมาะกับการพกพาและเก็บรักษาไว้ได้นาน
(2) ถ้าออกแบบที่ดี เหมาะสม รูปเล่มน่าอ่าน สามารถสร้างภาพลักษณ์องค์กรได้
(3) ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการออกปฏิบัติงาน
4.2 การดําเนินการระหว่างการขยายเครือข่าย
จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกเผยแพร่แนะนําบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของกรมการจัดหางาน แก่
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาจารย์แนะแนว ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา โดยมีการ
แจกคู่มือและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ประกอบด้วย
(1) ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านสื่อต่างๆ
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านวารสาร/สิ่งพิมพ์
- การรับรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต
- การรับรู้ผ่านโทรทัศน์
- การรับรู้ผ่านวิทยุ
- การรับรู้ผ่านเพื่อนและญาติ
- การรับรู้ผ่านหอกระจายข่าว
(2) การรับทราบว่ากรมการจัดหางานมีเว็บไซต์ www.doe.go.th ที่ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน
(3) การใช้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานจากเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน
- การใช้บริการข้อมูลแนะแนวอาชีพ
- การใช้บริการข้อมูลตําแหน่งงานในประเทศ
- การใช้บริการข้อมูลด้านตลาดแรงงาน
- การใช้บริการข้อมูลการตรวจและคุ้มครองคนหางาน
- การใช้บริการข้อมูลการไปทํางานต่างประเทศ
- การใช้บริการข้อมูลการจัดระบบแรงงานต่างด้าว
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ในการจั ด ส่ ง เจ้า หน้ า ที่ อ อกไปพบปะพู ด คุ ย ถื อ เป็ น การประชาสัม พั น ธ์ โ ดยสื่ อ บุ ค คล ซึ่ ง หมายถึ ง
ตั ว บุ ค คลที่ ทํ า หน้ า ที่ ถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวต่ า งๆ สู่ บุ ค คลอื่ น สื่ อ บุ ค คลจั ด ได้ ว่ า เป็ น สื่ อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการ
ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการโน้มน้าวจิตใจ เนื่องจากติดต่อกับผู้รับสารโดยตรง ส่วนใหญ่อาศัยการพูดในลักษณะต่างๆ
เช่น การสนทนา พบปะพูดคุย การประชุม การสอน การให้สัมภาษณ์ การบรรยาย การอภิปราย การโต้วาที เป็นต้น
ในที่นี้ถือเป็นการพบปะพูดคุย แต่สื่อบุคคลมีข้อจํากัดคือ ในกรณีเนื้อหาเป็นเรื่องซับซ้อน การใช้คําพูดอย่างเดียวอาจ
ไม่สามารถสร้างความเข้าใจได้ทันที และเป็นสื่อที่ไม่ถาวร จึงจําเป็นต้องใช้สื่ออื่นประกอบไปด้วย
สื่อบุคคลหรือการสื่อสารด้วยคําพูดนั้น มี 2 แบบ คือ
1) แบบที่เป็นทางการ (Formal oral communication) เช่น การอภิปราย การบรรยาย การประชุม
การประกาศข่าว การให้สัมภาษณ์ การสัมมนา
2) แบบที่ไม่เป็นทางการ (Informal oral communication) คือ การพูดจา สนทนาปราศรัยต่างๆ
ในการพูดที่เป็นทางการนั้น ผู้พูดจะต้องพูดให้ผู้ฟังสนใจ เข้าใจ ประทับใจ เกิดศรัทธา แล้วยังอาจจะมีวัตถุประสงค์อื่นๆ
ในทางการพูดด้วย เช่น เพื่อให้ข่าวสารความรู้ เพื่อชักจูงใจ เพื่อกระตุ้นเร้าอารมณ์ เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติการหรือทํา
ให้รู้สึกซาบซึ้ง ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าจุดมุ่งหมายจะมี 2 ลักษณะ คือ จุดมุ่งหมายที่เปิดเผย หรือจุดมุ่งหมายที่ปกปิด
ข้อดีของสื่อบุคคล
(1) เป็นสื่อที่ทุกคนมีอยู่แล้ว ไม่ต้องสิ้นเปลืองในการซื้อสื่อแบบสื่ออื่น ๆ
(2) ทําให้ผู้พูดและฟังเห็นหน้าตา บุคลิก ลีลา ท่าทาง น้ําสียงประกอบการพูดซึ่งมีอิทธิพลในการชักจูง
และเร้าความสนใจได้มากกว่า
(3) เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งผู้พูดและผู้ฟังสามารถโต้ตอบกันได้ทันที
(4) ผู้พูดสามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ฟังได้ทันท่วงที
(5) เหมาะกับการเผยแพร่เรื่องราวที่ไม่สลับซับซ้อนหรือติดต่อสัมพันธ์กันเป็นการส่วนตัว
4.3 การดําเนินการหลังการขยายเครือข่าย
ติดตามและประเมินผลจากผูใ้ ช้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านเว็บไซต์ ในขั้นตอนนี้ใช้
หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและหลักการประเมิน
การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของ
สังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการนั้น International Association for Public Participation ได้แบ่งระดับของ
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังนี้
(1) การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ําที่สุด แต่เป็นระดับที่สําคัญ
ที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ
วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเสื่อต่าง ๆ การจัด
นิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
(2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริง
และความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสํารวจ
ความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
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(3) การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะ
แนวทางนําไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนจะ
ถูกนําไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็น
นโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะทํางานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น
(4) ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐ
ในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วม
เป็นกรรมการ เป็นต้น
(5) การเสริมอํานาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้ประชาชน
เป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บ้านที่มอบอํานาจให้ประชาชนเป็น
ผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น
การประเมิน เป็นกิจกรรมที่บทบาทสําคัญในกระบวนการตัดสินใจเพื่อพัฒนางานต่างๆ ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่างๆ เช่น ทําให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบาย หรือทิศทางการดําเนินงานขององค์กร
ต่อการปรับปรุงสื่อ/ชิ้นงาน แผนงาน โครงการให้เหมาะสมก่อนนําไปปฏิบัติ นอกจากนี้ยังทําให้ผู้รับผิดชอบงาน/
โครงการทราบจุดเด่น จุดด้อยของงาน ซึ่งสามารถปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการลดโอกาส
ความสูญเปล่าในการปฏิบัติงานอีกด้วย ตลอดจนทําให้ทราบว่าปฏิบัติการใดๆ ที่ได้ลงทุนไปแล้วเกิดประโยชน์คุ้มค่า
หรือไม่ หรือควรจะดําเนินการต่อไปหรือไม่ เป็นต้น
การประเมินมีความสําคัญดังต่อไปนี้
(1) ช่วยชี้ให้เห็นว่าจุดประสงค์ของการดําเนินงานนั้นเหมาะสมและเป็นไปได้
(2) ทําให้ทราบว่าการดําเนินงานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
(3) กระตุ้นให้มีการเร่งรัดปรับปรุงการดําเนินงาน
(4) ช่วยให้มองเห็นข้อบกพร่องในการดําเนินงานแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะใช้เป็นหลักในการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน
(5) ช่วยควบคุมการดําเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการลดความสูญเปล่าในการ
ใช้ทรัพยากร
(6) ช่วยให้ข้อสนเทศแก่ผู้บริการในด้านการดําเนินงาน
(7) ใช้เป็นแนวทางในการกําหนดวิธีการดําเนินงานที่เหมาะสมในครั้งต่อๆ ไป
สรุปได้ว่าการประเมินมีความมุ่งหมายเพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ ด้วยการนํา
ข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิผลเพื่อช่วยให้ผู้มีอํานาจตัดสินใจนําไปใช้ได้ โดยคํานึงถึงความสําคัญของโครงการว่ามี
ความเหมาะสมเพียงใด บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะผลการประเมินจะเป็นตัวกระตุ้นให้การดําเนินงานมี
ข้อบกพร่องน้อยลง ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นในการทํางานของแต่ละโครงการ
ในการประเมินการขยายเครือข่ายเป็นการประเมินในการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
นํามาปรับปรุงและพัฒนางาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามในการเก็บ ทั้งนี้ ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานแต่
ละศูนย์จะกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการดําเนินการโครงการขยายเครือข่าย แบ่งเป็นสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนําบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของกรมการจัดหางาน
พร้อมทั้งได้สอบถามถึงประโยชน์จากโครงการ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการ
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ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานจากเว็บไซต์ และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ และนําผล
การประเมินที่ได้มาปรับปรุงวิธีดําเนินงานตามโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.3.1 การติ ด ตามเกี่ ย วกั บ ประโยชน์ แ ละระดั บ การใช้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารตลาดแรงงานของ
กลุ่มเป้าหมาย และผู้มาใช้บริการ เช่น นักเรียน ประชาชน ประกอบด้วย
(1) ระดับของประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน สู่ตําบล
หมู่บ้าน
(2) การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน เช่น
- ทําให้ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการหางานทํา
- ทําให้มีข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสําหรับเผยแพร่แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น
- ทําให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
(3) การใช้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานจากเว็บไซต์กรมการจัดหางาน (www.doe.go.th) ใน
เรื่องต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด
- ข้อมูลตําแหน่งงานในประเทศ
- ข้อมูลแนะแนวอาชีพ
- ข้อมูลการไปทํางานต่างประเทศ
- ข้อมูลด้านตลาดแรงงาน
- ข้อมูลการตรวจและคุ้มครองคนหางาน
- ข้อมูลการจัดระบบแรงงานต่างด้าว
(4) ความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน
(www.doe.go.th) และกองวิจัยตลาดแรงงาน http://lmi.doe.go.th ได้แก่
- ข้อมูลที่ได้รบั บริการมีความจําเป็นต่อหน่วยงานของท่าน
- ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการของท่านในการนําไปใช้งาน
- ความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ในการนําเสนอ
- ความถูกต้องของข้อมูล
- รูปแบบ และเนื้อหาข้อมูล
(5) การนําข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานไปเผยแพร่ เช่น
- โดยวิธีติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
- เผยแพร่ที่ห้องสมุด/ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารประจําตําบล
- ผ่านหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน
- ผ่านวิทยุชุมชน
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(6) ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานจากเว็บไซต์
(7) ประโยชน์ที่ได้รับจากข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และข้อเสนอแนะ
4.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึก การประมวลผล และการรายงานผล
1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ ให้
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ลงพื้ นที่ เพื่ อแจกสื่ อประชาสั มพั นธ์ แ นะนํ าบริ การข้ อมู ล ข่ าวสารตลาดแรงงาน นํ าแบบสอบถามให้ กั บ
กลุ่มเป้าหมายด้วย
2) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนั้นสามารถตรวจสอบได้โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในเบื้องต้น
ว่าแบบสอบถามที่ได้รับมานั้นได้ครบตามจํานวนที่ต้องการหรือไม่ และแบบสอบถามนั้นตอบครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อ
หรือไม่ ถ้ามีข้อถามที่ไม่ตอบเกินร้อยละ 20 ถือว่ามีปัญหา แบบสอบถามชุดนั้นอาจไม่สมบูรณ์พอที่จะนํามาประมวลผล
และเมื่อพิจารณาแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดแล้วควรมีแบบที่สมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3) การลงรหัสและบันทึกข้อมูล สําหรับการลงรหัสก็จะลงรหัสตามคู่มือลงรหัสที่เราได้สร้างไว้แล้ว เมื่อ
ลงรหัสในแบบสอบถามแล้วก็สามารถสร้างไฟล์บันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาจจะใช้โปรแกรม Excel
หรือโปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติอื่น ๆ เช่น SPSS ช่วยในการบันทึกก็ได้
4) การตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลสามารถทําได้ด้วยการใช้โปรแกรมประยุกต์ด้าน
สถิติ เช่น โปรแกรม SPSS ช่วยได้โดยการใช้คําสั่ง Analyze Descriptive Frequency แล้วก็เลือกทุกตัวแปรที่
ต้องการทดสอบเข้าไป คลิก OK ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาซึ่งถ้ามีการบันทึกข้อมูลผิดพลาดก็จะปรากฏให้เห็น โดยเรา
สามารถเปรียบเทียบกับคู่มือลงรหัสที่เราสร้างไว้ว่าแต่ละตัวแปรนั้นมีค่าที่เป็นไปได้อะไรบ้างถ้ามีค่าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ค่าที่
เป็นไปได้ที่เรากําหนดไว้ก็แสดงว่ามีการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาด เราก็ต้องค้นหาแบบสอบถามนั้นมาว่าที่จริงแล้วผู้ตอบๆ
อะไรเพื่อจะได้บันทึกข้อมูลที่ถูกต้องลงไปในไฟล์บันทึกข้อมูลและทําการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจนได้ไฟล์ข้อมูลที่
ถูกต้องก่อนจะประมวลผล
5) การประมวลข้อมูลนั้นจะต้องอาศัยความรู้ด้านสถิติและโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งจะช่วย
ประมวลได้รวดเร็วและสามารถอ่านค่าต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ จะประมวลในระดับสถิติพรรณา เช่น ต้องการทราบ
ค่าจํานวนหรือความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น
6) การรายงานผล โดยคํานึงถึงผู้อ่านว่าทําอย่างไรผู้อ่านจึงจะอ่านได้รวดเร็วและเข้าใจได้ง่ายที่สุด โดย
ปกติจะรายงานผลใน 4 ลักษณะผสมผสานกันไปคือ
(1) การเสนอโดยใช้วิธีการบรรยาย การเสนอโดยวิธีนี้ส่วนมากจะใช้กับข้อมูลที่มีตัวเลขไม่มากนัก และ
ต้องการรายละเอียดที่เป็นคําบรรยายเป็นส่วนใหญ่ และเมื่อมีตัวเลขก็จะสอดแทรกเข้ามาบ้างแต่ก็ไม่มากนัก
(2) การเสนอแบบบรรยายกึ่งตาราง ในกรณีที่มีข้อมูลที่เป็นตัวเลขเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะต้องมีการ
บรรยายประกอบตัวเลขให้มากขึ้น โดยมีการตั้งแถวตัวเลขขึ้นและพยายามทําให้ตัวเลขทั้งหมดมาอยู่ใกล้เคียงกันเพื่อให้
เห็นการเปรียบเทียบได้เด่นและชัดเจนกว่า
(3) การเสนอแบบตาราง เป็นการจัดข้อมูลที่มีจํานวนมาก ๆ ลงในตาราง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านได้
ทั้งแถวตั้งและแถวนอน ข้อมูลที่เสนอแบบตารางนี้อาจจะได้มาจากแหล่งต่าง ๆ ในกรณีนี้ควรจะต้องระบุที่มาของข้อมูล
ไว้ด้านล่างของตารางด้วย หรืออาจจะได้มาจากผลการวิเคราะห์ก็ควรจะได้ระบุไว้ด้วย
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(4) การเสนอด้วยแผนภาพ ซึ่งอาจจะเป็นรูปภาพ กราฟ หรือแผนภาพอื่นๆ ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
5. ประโยชน์และข้อเสนอแนะ
5.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(1) เพิ่ ม ช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง และการรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารตลาดแรงงานของประชาชนรวดเร็ ว และ
กว้างขวางขึ้น
(2) ทําให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน เพื่อประกอบในการหางานทําและ
ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
(3) ช่วยให้ประชาชนในระดับตําบล หมู่บ้าน สามารถเข้าถึงบริการของกรมการจัดหางานได้เร็วขึ้น
ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการหางานทํา
5.2 ข้อเสนอแนะ
(1) ควรมี ก ารจัด นิ ท รรศการแนะแนวอาชีพ สาธิ ตอาชี พอิ ส ระ โดยให้ ข ยายการจั ด ครอบคลุ ม ถึ ง
ต่างจังหวัด ตลอดจนมีการแนะแนวถึงในระดับโรงเรียน และจัดทําข้อมูลให้ครอบคลุมผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม
(2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้นําชุมชนในท้องถิ่นทราบอย่างทั่วถึง เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงและ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชาสัมพันธ์ให้ถึงประชาชน หรือประชาสัมพันธ์ผ่านอาสาสมัครแรงงาน
(3) ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ ที่ ค นในพื้ น ที่ นิ ย มรั บ ฟั ง เช่ น ผ่ า นโทรทั ศ น์ แ ละมี ก าร
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์
(4) ข้อมูลควรมีการปรับอย่างสม่ําเสมอ
(5) ข้อมูลที่เผยแพร่ควรมีข้อมูลอาชีพอิสระและข้อมูลตําแหน่งงานว่างให้มีความหลากหลายมากขึ้น

ภาคผนวก

การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางาน http://www.doe.go.th/
เว็บไซต์กรมการจัดหางานมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานในด้านต่างๆ เช่น การสมัครงานผ่าน
เว็บ ไซต์ ข่าวและเหตุการณ์ที่สําคัญ เกี่ยวกับการจ้างงานหรือแจ้งเตือนเกี่ยวกับการสมัค รงาน เพื่อป้องกันการถูก
หลอกลวงไปทํางาน และข่าวการจัดนัดพบแรงงาน โดยผู้ที่ประสงค์จะทํางานสามารถเตรียมเอกสารเพื่อไปสมัครงาน
ตามประกาศดังกล่าว และยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลบริการผ่านเว็บไซต์ของกอง

(1) สมัครงาน/แจ้งตําแหน่งงานว่าง http://www.doe.go.th/smartjob

(2) ข้อมูลด้านตลาดแรงงาน http://lmi. doe.go.th

(3) ข้อมูลอาชีพและการแนะแนวอาชีพ http://www.vgnew.com

(4) ให้คําแนะนําการไปทํางานต่างประเทศ http://www.overseas.doe.go.th

(5) รับเรื่องร้องทุกข์คนหางาน http://www.ipd-doe.com

(6) การขออนุญาตทํางานคนต่างด้าว http://www.wp.doe.go.th

แบบ 1
แบบสอบถามการรับรูข้ ้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
ผู้ตอบแบบสอบถาม
เจ้าหน้าที่ อบต./เทศบาล
อาจารย์แนะแนวสถานศึกษา
ชื่อหน่วยงาน (อบต./เทศบาล/โรงเรียน)........................................ตําบล..........................อําเภอ..............................
จังหวัด...........................................โทรศัพท์.................................................โทรสาร................................................
การรับรูข้ ่าวสารตลาดแรงงานก่อนการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
1. ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานจากสื่อต่างๆ เหล่านี้ในระดับใด
สื่อ

ระดับการรับรูข้ ้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านสื่อ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

วารสาร/สิ่งพิมพ์
อินเตอร์เน็ต
โทรทัศน์
วิทยุ / วิทยุชุมชน
เพื่อน / ญาติ / คนในครอบครัว
หอกระจายข่าว
2. ท่านทราบหรือไม่ว่ากรมการจัดหางานมีเว็บไซต์ www.doe.go.th ที่ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
ทราบ (กรุณาตอบข้อ 3.)

ไม่ทราบ (ข้ามไปตอบข้อ 4.)

3. ถ้าทราบ ท่านใช้บริการจากเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานในเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ข้อมูลตําแหน่งงานในประเทศ
ข้อมูลการไปทํางานต่างประเทศ
ข้อมูลการตรวจและคุ้มครองคนหางาน

ข้อมูลแนะแนวอาชีพ
ข้อมูลด้านตลาดแรงงาน (LMI)
ข้อมูลการจัดระบบแรงงานต่างด้าว

4. หน่วยงานของท่านมีเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและบริการให้แก่ผู้รับบริการ
มี ระบุชื่อเว็บไซต์..............................................................................
ไม่มี

5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

แบบ 2
แบบสอบถามการใช้ประโยชน์และระดับการใช้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ประชาชน
เพศ
ชาย

เจ้าหน้าที่ อบต./เทศบาล

อาจารย์แนะแนวสถานศึกษา

นักเรียน

หญิง

การใช้ประโยชน์จากข่าวสารตลาดแรงงาน จากการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
1. ท่านได้รับประโยชน์จากการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน สู่ตําบล หมู่บ้านเพียงใด
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

2. การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตําบล หมูบ่ ้าน มีประโยชน์กับท่านอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1
ข้อ)
ลดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการหางาน
มีข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสําหรับเผยแพร่แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในท้องถิ่น
ทําให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วขึน้
อื่น ๆ (โปรดระบุ)..............................................................................................................................................

3. ท่านใช้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน (www.doe.go.th) ในเรื่องต่อไปนี้มาก
น้อยเพียงใด
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
ข้อมูลตําแหน่งงานในประเทศ
ข้อมูลแนะแนวอาชีพ
ข้อมูลการไปทํางานต่างประเทศ
ข้อมูลด้านตลาดแรงงาน (LMI)
ข้อมูลการตรวจและคุ้มครองคนหางาน
ข้อมูลการจัดระบบแรงงานต่างด้าว

มากที่สุด

ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
มาก
ปานกลาง
น้อย

น้อยทีส่ ุด

4. ท่านเชื่อมโยงเว็บไซต์กองวิจัยตลาดแรงงาน http://lmi.doe.go.th (แบนเนอร์ “ข่าวสารตลาดแรงงาน”)
กับเว็บไซต์ของหน่วยงานท่านเพื่อเข้าใช้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานแล้ว
ใช่

ไม่ใช่

/ มีต่อหน้า 2....

-25. ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน (www.doe.go.th) และกองวิจัย
ตลาดแรงงาน http://lmi.doe.go.th ท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด
ประเด็นวัดความพึงพอใจ
ข้อมูลที่ได้รับบริการมีความจําเป็นต่อ
หน่วยงานของท่าน
ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้รับตรงตาม
ความต้องการของท่านในการนําไปใช้งาน
ความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
ในการนําเสนอ
ความถูกต้องของข้อมูล
รูปแบบ และเนื้อหาข้อมูล

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง

น้อย

น้อยทีส่ ุด

6. ท่านนําข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ได้รับไปเผยแพร่ให้ผอู้ ื่นหรือไม่/อย่างไร
ไม่เผยแพร่
เผยแพร่

ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์

หอกระจายข่าว

วิทยุชุมชน

ห้องสมุด/ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารประจําตําบล

7. ปัญหา/อุปสรรคในการใช้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านเว็บไซต์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และข้อเสนอแนะอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

บริการธุรกิจตอบรับ

ใบอนุญาตเลขที่ ปน. (น.)/..................................
ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

ที่อยู่ ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
(การขยายเครือข่าย)

รวมภาพกิจการดําเนินการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์

โรงเรียนวัดบ่อเงิน

โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

องค์การบริหารส่วนตําบลคูบางหลวง

โรงเรียนจุฬาภาณ์ราชวิทยาลัย

โรงเรียนคลองบางโพธิ์

รวมภาพกิจการดําเนินการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (ต่อ)

เทศบาลตําบลคลองพระอุดม

องค์การบริหารส่วนตําบลธนู

โรงเรียนวัดดอนพุดซา

องค์การบริหารส่วนตําบลคานหาม

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง

โรงเรียนวัดบ้านข่อยโทน

การจัดการความรู
การใหบริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
โดยผานเครือขาย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา

ศูนยขาวสารตลาดแรงงานภาคกลาง
กองวิจัยตลาดแรงงาน ป 2558

