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ค ำน ำ 

 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานเป็นส่ิงส าคัญท่ีท าให้คนหางาน หรือแรงงานมีข้อมูล
ในการตัดสินใจสมัครงาน ซึ่งกรมการจัดหางานเป็นองค์กรหลักท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ
มีงานท า คุ้มครองคนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานท่ีทันสมัย โดยภารกิจท่ีส าคัญ
ประการหนึ่ง คือ การให้บริการจัดหางานในประเทศ เพื่อให้แรงงานมีงานท าและนายจ้างได้จ้าง
แรงงานตามท่ีต้องการ  
 การศึกษาถึงช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของผู้มาใช้บริการ  ณ 
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์บริการจัดหางานท่ีน าระบบเทคโนโลยี
มาอ านวยความสะดวกการให้บริการ สามารถน าผลการศึกษามาพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานให้เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย และสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ คนหางานสามารถ
หางานท าได้เร็วขึ้น เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้างและสถานประกอบการ 
ท าใหส้ามารถด าเนินการผลิตได้อย่างราบรื่น เป็นการเพิ่มการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้สนใจและหน่วยงาน ทั้งนี้ กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานยินดีรับข้อเสนอแนะ เพื่อ น ามา
พัฒนางานวิจัยต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการจัดหา
งานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
ของผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลและช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน โดยประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ท่ี ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้  คือ  ผู้มาใ ช้บริการ  ณ ศูนย์บริการ จัดหางานเพื่ อคนไทย 
กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันท่ี 1-31 สิงหาคม 2559 จ านวน 449 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics)  สถิติท่ีใช้คือ  ความถ่ี  ร้อยละในการบรรยายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง และท า
การทดสอบด้วยสถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi Square Test) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลและช่องทางการส่ือสาร   

ผลการวิจัย พบว่า 
 1. ระดับการศึกษาของผู้มาใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.1 รองลงมาจบการศึกษาระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 15.4 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 12.0   
 2. สถานภาพการท างาน กลุ่มตัวอย่าง ไม่มีงานท า คิดเป็นร้อยละ 92.7 มีงานท า 
ร้อยละ 7.3 โดยประเภทของผู้มาใช้บริการเป็นกลุ่มผู้ประกันตนกรณีว่างงานมากท่ีสุด ร้อยละ 71.9 
ต้องการเปล่ียนงาน ร้อยละ 14.3 นักศึกษาจบใหม่ ร้อยละ 9.6 และผู้ว่างงาน ร้อยละ 2.7  
 3. การได้รับข้อมูลเก่ียวกับการรับสมัครงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลผ่านส่ือ
บุคคล คือ เพื่อน ญาติ เจ้าหน้าท่ี ของร ัฐมากที ่ส ุด ค ิดเป ็นร ้อยละ 39.2 รองลงมาผ่าน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  ร้อยละ 37.0 และผ่านทางสื่อมวลชน ร้อยละ 14.0 ส าหรับช่องทางในการค้นหา
ข้อมูล ส่วนใหญ่ค้นหาข้อมูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์  คิดเป็นร้อยละ 44.9  รองลงมาจากส่ือบุคคล  
ร้อยละ 31.2 และจากส่ือมวลชน ร้อยละ 13.7  
  4. วิธีการสมัครงาน กลุ่มตัวอย่างสมัครงานทางอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด ร้อยละ 37.3 
รองลงมา สมัครงานกับกรมการจัดหางาน ร้อยละ 20.8 และสมัครงานผ่านบริษัทโดยตรง เพื่อน 
ญาติ ร้อยละ 20.2  
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน  พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ  และสถานภาพการท างาน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ในขณะท่ีคุณลักษณะส่วนบุคคลด้าน
การศึกษา มีความสัมพันธ์กับช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานอย่างมีระดับนัยส าคัญท่ีระดับ 
0.05  
 
 



(3) 
 

 จากผลการศึกษา จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานในหลายช่องทางให้เหมาะสมแต่ละพื้นท่ีและ
แต่ละบุคคล 
 2. ควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและพัฒนา
เทคโนโลยีให้มีความทันสมัยตลอดเวลา 
 3. ควรจัดการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้เป็นปัจจุบัน มีรายละเอียดให้ครบถ้วน 
ครอบคลุม เช่น ค่าจ้าง สวัสดิการต่าง ๆ สภาพการท างาน  
 4. ควรพัฒนาเจ้าหน้าท่ีและส่ือบุคคลท่ีเป็นเครือข่ายให้มีความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานและเทคนิคการเผยแพร่  
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 
 

 การรับรู้ข่าวสารเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับกิจกรรมต่างๆในชีวิตของมนุษย์เพราะมนุษย์
เป็นสัตว์สังคมท่ีต้องอาศัยการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดความไม่แน่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งความต้องการข่าวสารความอยากรู้ของมนุษย์
จะเพิ่มมากขึ้นเพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการตัดสินใจดังนั้นการรับรู้ข่ าวสารจึงหมายถึงการ
ท่ีผู้รับสารได้เลือกสรรบริโภคข่าวสารตามความสนใจหากมีความสนใจมากก็พร้อมท่ีจะพัฒนาการรับรู้
มากแต่หากข่าวสารนั้นมีความขัดแย้งกับความคิดทัศนคติของตนเองก็ให้ความสนใจหรืออาจจะเลิกให้
ความสนใจโดยผู้รับสารจะมีการจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังและพยายามเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ี
ได้รับแล้วน ามาประเมินผลจากการรับรู้ข่าวสารนั้นโดยมีขั้นตอนส าคัญคือการเลือก เปิดรับสารท่ี
น่าสนใจการเลือกสรรการรับรู้และการเลือกจดจ า (อ้างในพัชราภรณ์สุวลัย,2553: 12-13) 
 ตามแนวคิดเกี่ยวกับตลาดแรงงานท่ีกล่าวว่า ตลาดแรงงานคือ แหล่งท่ีนายจ้างและคนงาน
จะพบกันได้เพื่อจะได้ตกลงท าสัญญาเข้าท างานโดยนายจ้างได้รับบริการจากคนงานและคนงานได้รับ
ค่าจ้างเป็นผลตอบแทนจากการขายแรงงานถ้ามองในแง่วิชาการตลาดแรงงานก็คือแหล่งท่ีก่อให้เกิด
อุปสงค์และอุปทานของแรงงานนั่นเองซึ่งทางด้านอุปสงค์ของแรงงานคือฝ่ายนายจ้างผู้ ต้องการ
จ้างแรงงานและทางด้านอุปทานของแรงงานก็คือฝ่ายลูกจ้างหรือคนงานท่ีต้องการเสนอขายแรงงาน
หรือหางานท าดังนั้นแหล่งที่เป็นตลาดแรงงานได้แก่ส านักงานจัดหางานแหล่งที่มี คนว่างงานและ
แหล่งท่ีมีงานว่าง โดยหน้าท่ีของตลาดแรงงาน คือ การท าให้แรงงานกับต าแหน่งงานว่างมีความ
สอดคล้องกันซึ่งความจริงแล้วแรงงานกับต าแหน่งงานว่างไม่อาจสอดคล้องกันได้โดยง่ายการ หา
งานท าของคนงานและหาคนมาบรรจุเข้าท างานเป็นเรื่องท่ีซับซ้อนท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจากการขาด
ข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานหรือแรงงานมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับต าแหน่งงานท่ีว่างอยู่   (อ้างใน
ธเนศ  ศรีวิชัยล าพันธุ์,2558:70)และตลาดแรงงานในความเป็นจริงข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานไม่ได้
สมบูรณ์  มีต้นทุนในการได้รับข้อมูลข่าวสาร ต้องมีการแสวงหา หน่วยผลิตแสวงหาตลาดแรงงาน
เพื่อท่ีจะหาคนงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในขณะท่ีคนงานต้องการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียด
เกี่ยวกับโอกาสของงาน (อ้างในพรรณ ี  จรัมพร,2548:265)  
 ดังนั้น การรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของคนหางาน ต้องมีสื่อในการเป็นตัวกลาง
ส่งข่าวสารถึงคนหางาน เพื่อให้คนหางานตัดสินใจท่ีจะหางานท า และการท่ีแรงงานจะได้รับข้อมูล
ข่าวสารนั้นจะต้องผ่านช่องทางการรับข่าวสารซึ่งกรมประชาสัมพันธ์(2555) ได้กล่าวว่า ช่องทางของ
การส่ือสาร (Channel) เป็นเครื่องมือหรือส่ือท่ีใช้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับข่าวสารซึ่งประกอบด้วย 6 ช่องทางคือ 
(1) การสื่อสารระหว่างบุคคลเช่นการให้สัมภาษณ์การประชุมการพูดคุย  (2) การสื่อสารโดยใช้
ส่ือมวลชนเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ (3) การส่ือสารแบบสองขั้นตอนคือใช้ท้ังคนและส่ือร่วมกัน 
(4) การจัดกิจกรรมพิเศษ (5) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เช่นเครื่องโทรสารอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์(6) เอกสารต่าง ๆ 
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เช่น จดหมายข่าววารสารแผ่นพับใบปลิวซึ่งเมื่อแรงงานได้รับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางต่างๆแล้วจะ
มีการเลือกรับรู้ข่าวสารนั้นๆ ตามกระบวนการในการเลือกรับซึ่งพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร เบคเกอร์
(Becker,1983) (อ้างในชูศักดิ์ เพรสคอทท์, 2557:10)ได้อธิบายพฤติกรรม จ าแนกเป็น 5 ประการ คือ  
 1. การแสวงหาข้อมูล (InformationSeeking) บุคคลจะแสวงหาข้อมูลเมื่อมีความต้องการ
คล้ายคลึงกับบุคคลอื่นๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเรื่องท่ัวๆ ไป 
 2. การรับทราบข้อมูล (Information Receptivity) บุคคลต้องการรับทราบข้อมูลท่ีตนเอง
สนใจใคร่รู้ หรือเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น เปิดดูรายการโทรทัศน์เฉพาะท่ีตนเองสนใจ หรือดู
รายการท่ีมีผู้อื่นแนะน า หรือการอ่านข่าวเพื่อช่วยให้ตนเองมีข้อมูลในการตัดสินใจ หรือสนทนากับผู้อื่น
และเมื่อมีเหตุการณ์ หรือข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ก็จะให้ความสนใจดูหรือเปิดรับข้อมูลเป็นพิเศษ 
 3. การรับทราบประสบการณ์ (Experience Receptivity) บุคคลจะเปิดรับข่าวสารเพื่อ
ต้องการกระท าส่ิงหนึ่งส่ิงใด เช่น การพักผ่อนเพื่อจะไม่ให้ต้องคิดถึงส่ิงอื่น โดยการอ่านหนังสือพิมพ์ 
การดูรายการโทรทัศน์ การฟังวิทยุเพื่อแทนการท ากิจกรรมอื่นๆ พฤติกรรมนี้คือ การเปิดรับข่าวสาร
โดยไม่ต้องการข้อมูลใดๆ แต่ข่าวสารจะกลายเป็นประสบการณ์ของบุคคลนั้น 
 4. เพื่อการมีส่วนร่วม (Participation) การเปิดรับส่ือมวลชนท าให้บุคคลมีส่วนร่วมในการ
รับรู้เหตุการณ์และความเป็นไปต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นรอบตัว 
 5. เพื่อช่วยเสริมสร้างความคิดเห็น (Reinforcement) ช่วยเสริมความคิดเห็นให้มั่นคงยิ่งขึ้น 
หรือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจท่ีได้กระท าไป  
 กรมการจัดหางานซึ่งเป็นองค์กรหลักท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีงานท า 
คุ้มครองคนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานท่ีทันสมัย  ภารกิจท่ีส าคัญประการหนึ่ง 
คือ การให้บริการจัดหางานในประเทศ เพื่อให้แรงงานมีงานท าและนายจ้างได้จ้างแรงงานตามท่ี
ต้องการซึ่งการท่ีจะท าให้คนหางานตัดสินใจสมัครงาน จ าเป็นต้องได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
และการท่ีคนหางานจะมาใช้บริการ จ าเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของต าแหน่งงานว่าง  
ดังนั้น การศึกษาถึงช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางาน
เพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์บริการฯ แห่งแรกในการบริการและอ านวยความสะดวก
ด้วยระบบเทคโนโลยีให้ประชาชนคนไทยทุกคนภายใต้ค าว่า“บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานท า”
การศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานแก่แรงงานได้ตรงตาม
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ว่างงานสามารถหางานท าได้เร็วขึ้น แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้างและ
สถานประกอบการ ซึ่งจะท าให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถด าเนินการผลิตได้อย่างราบรื่น 
เศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมดีข้ึน ท าให้ประชากรมีรายได้เพิ่มข้ึนเพียงพอกับการด ารงชีพ  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

 1.2.1 เพื่อศึกษาช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของผู้มาใช้บริการ   
ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย  กรุงเทพมหานคร   
 1.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลและช่องทางการรับข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงาน 
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1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

 1.3.1 ขอบเขตประชากร ได้แก่  ผู้มาใช้บริการ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไท ย 
กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันท่ี1 สิงหาคม-31 สิงหาคม 2558 
 1.3.2 ขอบเขตเนื้อหา เป็นการศึกษาช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของผู้มาใช้
บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยและความต้องการของผู้มาใช้บริการ ศูนย์บริการจัดหางาน
เพื่อคนไทย ณกรุงเทพมหานคร 
   
1.4 นิยำมศัพท์ปฏิบัติกำร 
 

 1.4.1 ช่องทางการรับ หรือช่องทางการค้นหาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
  1) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เว็บไซต์ (Website)ไลน์ (Line)เฟสบุ๊ค(Facebook) 
  2) ส่ือมวลชน หมายถึง วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
  3) ส่ิงพิมพ์ หมายถึง แผ่นป้าย/ใบปลิว วารสาร 
  4) ส่ือบุคคล หมายถึง บุคคลผู้ให้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน แก่ผู้มาใช้บริการ 
ได้แก่เพื่อน ญาติ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
 1.4.2 ระดับอายุ หมายถึง ช่วงอายุตามการบันทึกรายละเอียดของผู้สมัครงาน ในระบบ
สารสนเทศ การจัดหางานในประเทศของกรมการจัดหางาน 
 1.4.3 ประเภทของผู้มาใช้บริการ หมายถึง ผู้รับบริการตามภารกิจของกรมการจัดหางาน 
ได้แก่ 
  1) ผู้ประกันตนท่ีขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน 
  2) นักศึกษาจบใหม่ 
  3) ผู้พิการ 
  4) ผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 
  5) ผู้สูงอายุ 
  6) ผู้ว่างงาน 
   7) ประชาชนท่ัวไป 
 1.4.4 การให้บริการ หมายถึง การให้บริการด้านการสมัครงานท้ังรับสมัครงานผ่าน
เจ้าหน้าท่ีกรมการจัดหางานและสมัครงานผ่านอินเตอร์เน็ต ลงทะเบียนผู้ประสงค์จะท างาน
ทางอินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานทางอินเตอร์เน็ต เช่น ข้อมูลต าแหน่งงานว่าง 
ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ การให้ค าปรึกษาด้านการมีงานท า 
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1.5 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

 จากแนวคิดองค์ประกอบของการส่ือสาร ท่ีกล่าวว่า องค์ประกอบของการส่ือสารท่ีส าคัญ
ประกอบด้วย (1) ผู้ส่งสาร (Source หรือ Sender) (2) สาร(Message) (3) ช่องทาง/ส่ือ(Channel) 
(4)ผู้รับสาร(Receive) โดยกระบวนการส่ือสารจะมีจุดเริ่มต้นท่ีผู้ส่งสาร มีการส่งสารไปยังผู้รับสาร ท า
ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งช่องทางของการส่ือสาร(Channel)เป็นเครื่องมือหรือส่ือท่ีใช้ส่งข่าวสาร
ไปยังผู้รับสารซึ่งประกอบด้วย 6 ช่องทาง คือ (1) การส่ือสารระหว่างบุคคล (2) การส่ือสารโดยใช้
ส่ือมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ (3) การส่ือสารแบบสองขั้นตอน คือ ใช้ท้ังคนและส่ือ
ร่วมกัน (4) การจัดกิจกรรมพิเศษ (5) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องโทรสาร อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ (6) 
ส่ิงพิมพ์ เช่น จดหมายข่าว วารสาร แผ่นพับ ใบปลิว (กรมประชาสัมพันธ์, 2553) การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงานจ าเป็นต้องใช้ช่องทางหรือส่ือ(Channel) โดยข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน เช่น 
รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งงานว่าง แหล่งการรับสมัครงาน เป็นสารที่ส่งให้คนหางาน ตาม
ช่องทาง หรือส่ือ เพื่อเป็นข้อมูลให้คนหางานสมัครงาน และหางานท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
กรอบแนวคิดในการศึกษาช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของผู้มาใช้บริการ ณ 
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร ตามแผนภูมิข้างล่าง 
 

กรอบแนวทำงในกำรวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 

 1.6.1 ผลจากการวิจัยสามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการจัดหางาน
เพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร  
 1.6.2 ผู้ท่ีสนใจศึกษา สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการศึกษาพัฒนารูปแบบการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงานให้สอดคล้องและตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 
 

ลักษณะส่วนบุคคล 
 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพการท างาน 
5. ประเภทผู้มาใช้บริการ 
 

ช่องทำงกำรสื่อสำร(Channel or Media) 
                       

1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2. สื่อสารมวลชน 
3. สื่อสิ่งพิมพ์ 
4. สื่อบุคคล 



บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม 
 
 การวิจัย เรื่อง ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการ
จัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยน าเสนอตามล าดับหัวข้อต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตลาดแรงงาน 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสาร 
 3. แนวคิดและทฤษฎีการเลือกสรรและแสวงหาข่าวสาร 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ 
 5. แนวคิดเกี่ยวกับการเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต 
 6.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตลาดแรงงาน 
 

  2.1.1 ความหมายของตลาดแรงงาน 
  ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์ (2558) กล่าวว่า ตลาดแรงงานเป็นแหล่งท่ีนายจ้างและ
คนหางานมาเจอกันและตกลงท าสัญญาเข้าท างาน นายจ้างได้รับบริการจากคนหางาน และคนงาน
ได้รับค่าจ้างเป็นผลตอบแทน ในแง่วิชาการ ตลาดแรงงาน คือ แหล่งท่ีก่อให้เกิดอุปสงค์และอุปทาน
ของแรงงานซึ่งทางด้านอุปสงค์ของแรงงาน คือ ฝ่ายนายจ้างผู้ต้องการแรงงานและทางด้านอุปทาน
ของแรงงาน คือ ฝ่ายลูกจ้าง หรือคนงานต้องการเสนอขายแรงงาน ซึ่งแหล่งท่ีเป็นตลาดแรงงาน ได้แก่ 
ส านักงานจัดหางาน แหล่งท่ีมีคนว่างงาน และแหล่งท่ีมีต าแหน่งงานว่าง  
  ดังนั้น หน่วยงานของภาครัฐท่ีเป็นตัวกลางในการท่ีจะให้ผู้ต้องการจ้างงาน และผู้ท่ี
ต้องการงานท า มาพบกันถือเป็นตลาดแรงงาน ไม่ว่าจะให้บริการในรูปแบบใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม 
การท่ีท้ังฝ่ายนายจ้างและคนงานจะมาพบกันนั้น จ าเป็นต้องมีข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน คือ ข้อมูล
รายละเอียดของต าแหน่งงานว่าง  ข้อมูลรายละเอียดของผู้สมัครงาน 
 2.1.2 หน้าที่ของตลาดแรงงาน 
  หน้าท่ีของตลาดแรงงาน คือ การท าให้แรงงานกับต าแหน่งงานว่างมีความสอดคล้องกัน
ซึ่งความจริงแล้วแรงงานกับต าแหน่งงานว่างไม่อาจสอดคล้องกันโดยง่าย การหางานท าของคนงาน
และการหาคนมาบรรจุเข้าในงานเป็นเรื่องท่ีซับซ้อน ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจากการขาดข่าวสารเกี่ยวกับ
ตลาดแรงงานหรือแรงงานมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับต าแหน่งงานท่ีว่างอยู่ ดังนั้น การปรับป รุง
ข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานจะท าให้แรงงานกับต าแหน่งงานว่างมีความสอดคล้องกันได้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งส านักงานจัดหางานจะเป็นแหล่งกลางให้นายจ้างและผู้ท่ีหางานท ามาพบกันได้ ท าให้เกิดการจ้าง
แรงงานโดยให้ผู้ว่างงานไปติดต่อสมัครงานท่ีส านักงานจัดหางาน และฝ่ายนายจ้างเมื่อต้องการคนงาน
อาจใช้วิธีประกาศรับสมัครงานไว้ที่ส านักงานจัดหางานด้วย นอกจากนั้น ส านักงานจัดหางานก็ควรท า
ข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานออกเผยแพร่ด้วย (อ้างในจินตนา พรพิไลพรรณ, 2551 : 65) 



-6- 
 

 2.1.3 การว่างงาน (Unemployment) 
  การว่างงานเป็นปัญหาท่ีส าคัญ นักเศรษฐศาสตร์จึงสนใจ เนื่องจาก เหตุผล 3 ประการ 
คือ ประการแรก บางครั้งการว่างงานอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เพราะแรงงานไม่ได้ถูก
น ามาใช้ในการผลิตอย่างเต็มท่ี นักเศรษฐศาสตร์ต้องการหาวิธีการท่ีจะลดความสูญเสียดังกล่าวให้มี
น้อยท่ีสุด ประการที่สอง ตัวเลขการว่างงานจะเป็นเครื่องวัดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ อันเกิดจาก
การท่ีโอกาสในการจ้างงานมีจ ากัด และประการสุดท้าย อัตราการว่างงานจะเป็นเครื่องช้ีภาวะ
เศรษฐกิจว่ามีปัญหาก าลังการผลิตส่วนเกิน (excess capacity) เครื่องช้ีวัดดังกล่าวจึงมีประโยชน์ต่อ
การด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ ดังเช่นการวัดความร้อนในร่างกายมนุษย์ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิจะช่วย
บอกได้ว่าสุขภาพของมนุษย์ผู้นั้นปรกติหรือไม่ 
  ในปัจจุบัน นักเศรษฐศาสตร์เห็นว่าการว่างงานเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งในตลาดแรงงาน 
ซึ่งสามารถศึกษาวิเคราะห์ได้ กล่าวคือ การท่ีบุคคลบางคนว่างงานเพราะตัดสินใจลาออกจากงานเก่า
เพื่อหางานใหม่ หรือบุคคลท่ีเข้ามาสู่ตลาดแรงงานใหม่ ๆ และก าลังหางานอยู่ ถือว่าเป็นกระบวนการ
ลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ (human capital investment) อย่างหนึ่ง การท่ีเขายอมว่างงานและใช้
เวลาหางานท่ีดีกว่างานท่ีมีอยู่ในเวลานั้น หรือการท่ีเขายังไม่ยอมถอนตัวออกจากตลาดแรงงานแสดง
ว่าบุคคลนั้นคิดและคาดว่าเขาย่อมมีโอกาสได้งานท่ีดีกว่าเดิม การว่างงานลักษณะนี้จึงไม่ใช่ของเลว
เสมอไป และอาจไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศในระยะยาวดังกล่าวข้างต้น  แต่อย่างไรก็ตาม การท่ี
บุคคลยอมว่างงานและใช้เวลาหางานท านั้น ไม่ได้หมายความว่าคนงานทุกคนจะมีฐานะดีขึ้นถ้าหาก
เขาตัดสินใจลาออกจากงานมาหางานใหม่ และก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ท่ีว่างงานอยู่นั้นมีความสุขท่ีได้
ว่างงาน (อ้างในธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์, 2558 : 132) 
     2.1.4 ทฤษฎีการแสวงหางานท าของนีโอคลาสสิก 
  นักเศรษฐศาสตร์ส านักนีโอคลาสสิก อาทิเช่น ฟรีดแมน และเฟล์ส (Phelps) (อ้างใน
ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์, 2558 : 142) ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องการว่างงานโดยไม่สมัครใจของ เคนส์ 
นักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้เช่ือว่า ในระบบเศรษฐกิจจะมีอัตราการว่างงานตามธรรมชาติ (natural rate 
of unemployment) อยู่อัตราหนึ่ง อัตราการว่างงานดังกล่าวถูกก าหนดโดยการว่างงานฝืด (หรือ
ความฝืดตัวของตลาดแรงงาน) และการว่างงานเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจ การด าเนินนโยบายบริหาร
อุปสงค์มวลรวม (demand management policy) แบบขยายตัวอาจมีผลช่วยลดอัตราการว่างงาน
ลงต่ ากว่าอัตราตามธรรมชาติเฉพาะในระยะส้ันเท่านั้น  แต่ในระยะยาวเมื่อคนงานมีประสบการณ์
เกี่ยวกับผลของการด าเนินนโยบายการเงิน-การคลังแบบขยายตัว คนงานจะสามารถปรับพฤติกรรม
การเสนอขายแรงงานของตนอย่างถูกต้อง ท าให้อัตราการว่างงานกลับเข้าสู่ธรรมชาติอย่างเดิม ดังนั้น
ตามแนวคิดนี้ การว่างงานจะมี 3 ประเภท คือ 
  1. การว่างงานเพราะผลแห่งการตัดสินใจของครัวเรือนท่ีไม่ต้องการให้สมาชิกบางคน 
ท างานในตลาด 
  2. การว่างงานในรูปของการลงทุนแสวงหางานท า (search unemployment) และ 
  3. การว่างงานเพราะความบกพร่องในตลาดแรงงาน เราจะน าทฤษฎีการแสวงหางานท า
มาอธิบายอัตราการว่างงานตามธรรมชาติ 
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 ทฤษฎีการแสวงหางานท า คือ การท่ีคนงานต้องแสวงหางานท าและนายจ้างต้องแสวงหา
ลูกจ้างท่ีดีก็เพราะเหตุผล 2 ประการ ประการแรก งานแต่ละอย่างในตลาดแรงงานแตกต่างกันมาก 
เช่น งานบางอย่างต้องใช้สติปัญญา  บางอย่างต้องใช้ฝีมือ บางอย่างต้องใช้ก าลังฯลฯ คนงานแต่ละคน
ก็ล้วนมีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน คนงานท่ีต้องการท างานมักไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับงานท่ีตน
ต้องการท าว่ามีอยู่ท่ีไหน เงื่อนไขการจ้างเป็นอย่างไร ฉะนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าตนได้เลือกงานท่ีดีท่ีสุด 
คนงานจึงต้องยอมสละเวลาและรายได้คือยอมว่างงานเพื่อหางานท า  ในท านองเดียวกันเนื่องจาก
คนงานมีคุณภาพต่างกัน นายจ้างก็ย่อมต้องการคัดเลือกคนงานท่ีดีท่ีสุด โดยจ่ายผลตอบแทนต่ าท่ีสุด 
ประการที่สอง การหางานท าและการคัดเลือกคนงานย่อมมีค่าใช้จ่ายสูง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่าย
ท่ีจมหายไปไม่มีวันได้คืนมา (sunk cost) ดังนั้น ถ้าคนงานต้องการยึดงานใดเป็นอาชีพนาน ๆ เขาย่อมต้อง
ลงทุนแสวงหางานค่อนข้างนานจนกว่าจะแน่ใจว่าได้งานดี มิฉะนั้นจะเสียค่าใช้จ่ายไปโดยไม่คุ้ม เช่น 
การซื้อบ้านสักหลังย่อมใช้เวลาสืบเสาะหานานกว่าการใช้เวลาในการซื้อผักและผลไม้ 
  การแสวงหางานท าจึงมีท้ังประโยชน์และต้นทุนในการแสวงหา ประเด็นส าคัญคือคนงาน
แต่ละคนใช้เวลาแสวงหางานท านานเท่าใด ค าตอบคือ คนงานจะยังคงแสวงหางานท าตราบใดท่ี
ผลประโยชน์หน่วยสุดท้ายท่ีคาดว่าจะได้รับจากการใช้เวลาหางานท าต่อไปอีกวันหนึ่ง  (Expected 
Marginal benefit) สูงกว่าต้นทุนหน่วยสุดท้ายของการใช้เวลาอีกหนึ่งวัน  เมื่อใดที่ผลประโยชน์
หน่วยสุดท้ายเท่ากับต้นทุนหน่วยสุดท้าย เขาจะยอมรับงานท่ีมีนายจ้างเสนอให้ เพราะอัตราค่าจ้างนั้น
จะสูงกว่า (หรือเท่ากับ) อัตราค่าจ้างท่ีเขายอมรับได้ (acceptance wage rate) อนึ่ง ถ้าคนงานมี
ทรัพย์สินและฐานะดีเขาก็สามารถใช้เวลาหางานได้นานกว่าผู้มีฐานะยากจน นอกจากนี้ถ้าอัตราค่าจ้าง
ในตลาดส าหรับอาชีพที่เขาต้องการแตกต่างกันมาก เขาก็จะใช้เวลาหางานนานขึ้น เพราะคุ้มท่ีเขาจะ
เสียเวลาหางาน และถ้าเขาจะยึดอาชีพนั้นเป็นเวลานาน  เขาก็จะแสวงหางานนานขึ้นเช่นกัน 
การว่างงานอันเกิดจากการใช้เวลาแสวงหางานท านั้นในบางกรณีอาจถือเป็นการว่างงานเพราะ
โครงสร้างก็ได้  เพราะคนงานท่ีตกงานเนื่องจากความสามารถหรือฝีมือของตนล้าสมัย ยังคงหางานท า
โดยต้ังความหวังว่าต้องได้ค่าจ้างใกล้เคียงค่าจ้างในอาชีพเดิม แต่งานท่ีคนงานคนนี้สามารถท าได้ใน
ขณะนั้นให้ค่าจ้างค่อนข้างต่ า ทว่าคนงานคนนี้ไม่มีข้อมูลดีพอ จึงยังคงต้ังความหวังไว้สูง และยังคงใช้
เวลาหางานท าอยู่ สภาพการว่างงานของบุคคลนี้จึงเป็นการว่างงานเพราะโครงสร้าง แต่ก็เกี่ยวข้องกับ
ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลด้วย หากเขามีข้อมูลดีขึ้น เขาอาจยอมท างานท่ีมีค่าจ้างต่ าหรือไม่ก็ออกจาก
ตลาดแรงงานไป การว่างงานอันเกิดจากการแสวงหางานท าส่วนใหญ่จะถือว่ าเป็นการว่างงานฝืด
(frictional unemployment) ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ ถ้าค่าจ้างส าหรับงานประเภทหนึ่งที่นายจ้าง
แต่ละคนจ่ายแตกต่างกันมาก (dispersion of wage rate) คนงานจะได้ประโยชน์หากยอมลงทุน
ว่างงานและใช้เวลาหางานเพื่อให้ได้ค่าจ้างท่ีสูงขึ้น คนงานคนนี้อาจเป็นคนงานท่ีเริ่มเข้ามาสู่ตลาดแรงงาน
ครั้งแรก หรือเพิ่งลาออกจากงานเก่าท่ีคิดว่าเงินเดือนต่ า หรือเพิ่งถูกปลดออกจากงาน แต่ยังสามารถ
หางานท่ีเหมาะสมกับความสามารถของตนได้โดยไม่ต้องใช้เวลานานมากนัก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหางาน
สูงนัก และไม่ต้องเปล่ียนแปลงอุปนิสัยการท างานของตนตลอดจนอัตราค่าจ้างท่ีตนยอมรับได้ เราเรียก
การว่างงานดังกล่าวว่าเกิดจากความฝืดของกลไกตลาดเพราะคนงานไม่มีข่าวสารตลาดแรงงาน  
ท่ีสมบูรณ์ 
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 โดยปกติคนงานท่ีเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานครั้งแรกมักไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการหางานท า
มาก่อน จึงไม่ค่อยรู้จักแหล่งงานแหล่งต่าง ๆ ท าให้อัตราค่าจ้างท่ีนายจ้างเสนอให้คนงานใหม่แต่ละคน
แตกต่างกันค่อนข้างมาก ผิดกับคนงานท่ีมีประสบการณ์มาก่อน คนงานเหล่านี้ส่วนใหญ่จะรู้ว่า
ความสามารถระดับตนควรได้รับค่าจ้างในอัตราเท่าใด ค่าจ้างท่ีคนงานส่วนใหญ่คาดว่าจะได้รับจึงไม่
ค่อยแตกต่างกัน ฉะนั้นคนงานหน้าใหม่ โดยเฉพาะพวกวัยรุ่นจะมีโอกาสได้ประโยชน์สูงจากการ 
หางานท านานขึ้นเพราะมีโอกาสจะพบนายจ้างท่ีให้ค่าจ้างสูงขึ้น  นอกจากนั้นต้นทุนหน่วยสุดท้าย 
(MCN) จากการแสวงหางานของคนหนุ่มมักจะต่ ากว่าของคนมีประสบการณ์ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจ
ว่าคนงานวัยรุ่นจะมีระยะเวลาการว่างงาน (UN) และอัตราการว่างงานสูงกว่าคนงานท่ีเคยมีประสบการณ์
มาก่อนแล้ว  
 ขบวนการแสวงหางานท ามีผลให้อัตราการว่างงานต่างจากอัตราการว่างงานตามธรรมชาติ 
ในโลกจริง ๆ อัตราการว่างงานจะแปรปรวนขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยอะไรท าให้อัตราการว่างงาน
จริงต่างจากอัตราการว่างงานตามธรรมชาติ ค าตอบคือ ในเวลาท่ีบุคคลใช้เวลาแสวงหางานท า เขาจะต้อง
พยากรณ์หรือคาดคะเน หรือเดาว่าค่าจ้างท่ีได้รับจากการใช้เวลาหางานท าน่าจะเป็นเท่าใด บ่อยครั้งท่ี
บุคคลมักจะพยากรณ์อัตราค่าจ้างตัวเงินท่ีตนจะได้รับผิดพลาด ซึ่งจะส่งผลต่อระยะเวลาของการหางาน 
(หรือการว่างงาน) และอัตราการว่างงาน ดังนั้นความผิดพลาดในการคาดคะเนอัตราค่าจ้างตัวเงิน
ท่ีควรจะได้จึงท าให้อัตราการว่างงานต่ าเกินกว่าอัตราการว่างงานตามธรรมชาติ (ถ้าคนงานคาดคะเน
ค่าจ้างไว้ต่ าเกินไป) แต่ถ้าคนงานคาดคะเนค่าจ้างไว้สูงเกินไป คือต้ังความหวังไว้สูง อัตราการว่างงาน 
(และระยะเวลาว่างงาน) ก็จะสูงเกินกว่าอัตราการว่างงานตามธรรมชาติ 
 โดยสรุปนักเศรษฐศาสตร์ส านักนีโอคลาสสิกน าทฤษฎีการแสวงหางานและทฤษฎีการ
ปรับตัวอย่างมีเหตุผล (rational expectation) มาอธิบายปัญหาการว่างงาน ข้อสรุปของทฤษฎีนี้ คือ
การว่างงานไม่ได้เกิดจากปัญหาความไม่สมัครใจเพียงอย่างเดียว  และอาจเป็นไปได้ท่ีการว่างงาน
จ านวนมากเป็นการว่างงานชั่วคราว และเป็นไปได้โดยสมัครใจ เพราะการใช้เวลาว่างหางานท า 
เป็นการลงทุนเพื่อผลในอนาคตนั้นเอง (อ้างในธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์, 2558 : 142) 
 2.1.5 แนวคิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน  
  นงนุช  สุนทรชวกานต์ (2553) ได้กล่าวว่าตามทฤษฎีส านักนีโอคลาสสิกนั้น ในตลาด
แข่งขันสมบูรณ์ ขณะท่ีนายจ้างจ้างแรงงานเพื่อต้องการผลิตสินค้าให้ได้มูลค่าก าไรสูงสุด ดุลยภาพของ
การจัดสรรแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพคือ  จุดท่ีท าให้มูลค่าผลผลิตส่วนเพิ่มของผลผลิตจากการใช้
แรงงาน (value of marginal product) ของทุกหน่วยผลิตมีค่าเท่ากัน นายจ้างจะหาแรงงานตลอด
เพื่อให้ได้มูลค่าผลผลิตท่ีดีขึ้นในขณะท่ีแรงงานก็พยายามหางานท่ีดีได้ผลตอบแทนท่ีดีขึ้นเสมอ แต่ใน
ความเป็นจริงแรงงานมักไม่รู้ความช านาญและความสามารถของตน และเนื่องจากในโลกของความ
เป็นจริง ตลาดแรงงานไม่ได้มีข้อมูลข่าวสารท่ีสมบูรณ์ (Imperfect Information Market) แรงงาน
ไม่มีข่าวสารของงาน ไม่รู้โอกาสงาน นายจ้างเองก็ไม่รู้ความสามารถที่แท้จริงของลูกจ้างของเขา 
การเรียนรู้ของคนท้ังสองฝ่ายเป็นไปอย่างช้า ดังนั้น การจัดสรรแรงงานในตลาดจึงไม่เป็นจุดท่ีมี
ประสิทธิภาพ การเคล่ือนย้ายถิ่นแรงงาน (labor mobility) ในตลาดจึงเป็นกลไกท่ีท าให้การจัดสรร
แรงงานดีขึ้น ซึ่งลักษณะการย้ายงาน มีดังนี้ 1) สถานท่ี (location) อาจเป็นภายในท้องท่ีเดิม เมืองอื่น 
ภาคอื่น ต่างประเทศ 2) นายจ้าง (employer) อาจเป็นนายจ้างคนเดิมแต่งานใหม่ ท่ีท างานใหม่หรือ
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นายจ้างใหม่ 3) อาชีพ (occupation) อาชีพเดิมหรืออาชีพใหม่ 4) อุตสาหกรรม (industries) 
อุตสาหกรรมเดิมหรืออุตสาหกรรมใหม่ และปรากฏการณ์เคล่ือนย้ายแรงงานท่ีเราพบเห็นกันบ่อยใน
ตลาดแรงงาน คือ การเปล่ียนงาน (Job Turnover) ท้ังนี้เนื่องจากแรงงานแต่ละคนมีความสามารถ
ต่างกัน หน่วยผลิตก็มีลักษณะงานท่ีแตกต่างกัน ท้ังแรงงานและนายจ้างต่างก็แสวงหางานหรือแรงงาน
ท่ีเหมาะกับตน แต่ท้ังคู่ก็ไม่มีข้อมูลข่าวสารท่ีสมบูรณ์ ไม่รู้ว่าหน่วยผลิตใดจะให้โอกาสงานดีท่ีสุด ไม่รู้ว่า
แรงงานคนไหนมีผลิตภาพดีท่ีสุด แรงงานจึงมีแรงจูงใจท่ี จะลองท างาน แสวงหางานใหม่ เปล่ียนงาน
จนกระท่ังได้งานท่ีเหมาะกับตนท่ีสุด การแสวงหางานใหม่ (Job Search) ท าให้แรงงานสามารถเพิ่ม
ผลิตภาพการท างานและเพิ่มค่าจ้างได้ และการท่ีหน่วยผลิตหาแรงงานใหม่ (Search for Workers) 
ท่ีเหมาะกับส่ิงแวดล้อมในการท า งานของตนก็ท าให้หน่วยผลิตสามารถเพิ่มก าไรในที่สุดได้  ดังนั้น
การจับคู่ท่ีเหมาะสมกันได้ระหว่างหน่วยผลิตและแรงงาน (Job Match) จะท าให้ท้ังแรงงานและ
หน่วยผลิตดีขึ้น  
  การท่ีคนงานยอมใช้เวลาหางานนานหน่อย คือ ยอมว่างงานนานเพื่อหวังว่าจะได้งาน
ท่ีดีทีมี ค่าตอบแทนสูง (search unemployment) จึงเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ในส่วนของข้อมูล
ข่าวสาร  ทฤษฎีการแสวงหางาน (Job search model) เป็นการอธิบายพฤติกรรม การหางานของ
แรงงานท่ีว่างงานและหางานท าในเบ้ืองต้น 
  ในการหาข้อมูลนั้นมีท้ังการคาดคะเนในผลประโยชน์ (expected gain) และต้นทุน 
(expected cost) ของการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร แรงงานรู้เพียงว่าเขาสามารถได้รับการเสนอค่าจ้าง
ซึ่งมีการกระจายความถ่ี (wage offer distribution) โดยอาจค านวณค่าจ้างเฉล่ีย (mean) และความ
แปรปรวนของค่าจ้าง (variance) ของเขาอย่างคร่าว ๆ แต่เขาก็ไม่มีทางรู้ว่ามีการเปิดรับงานท่ีไหน
หรือใครจะจ่ายเท่าไร ถ้าคนว่างงานหางานท่ีมีความหลากหลายแตกต่างกันและมีข้อมูลข่าวสารท่ีไม่
สมบูรณ์ (imperfect market information) ก็จะท าให้ความแปรปรวนของค่าจ้างท่ีได้รับการเสนอนี้
สูงขึ้น 
  ในการหางาน (Job search) จะท าให้แรงงานมีโอกาสท่ีจะได้งานท า แต่กระบวนการ
หางาน (search activity) นั้นมีต้นทุน เช่น ต้นทุนการเดินทางไปสมัครงาน สัมภาษณ์งาน แรงงาน
ต้องเผชิญกับการได้อย่างเสียอย่าง (trade off) คือ ยิ่งใช้เวลาหางานนานขึ้นจะมีโอกาสได้งานท่ีจ่าย
ค่าจ้างสูงมากขึ้น แต่การหางานมีต้นทุน และยิ่งหางานนานขึ้นก็มีต้นทุนรวมสูงขึ้น 
  แม้เมื่อแรงงานได้งานท าแล้วแต่เขาอาจพบว่างานท่ีท านั้นไม่เหมาะกับตน  เขาอาจ
ลาออกจากงาน โดนปลดออกจากงาน หางานท าใหม่ เพื่อให้ได้งานท่ีเหมาะสมมากกว่าเดิม ให้ได้
ค่าจ้างท่ีสูงขึ้นกว่าเดิมจากการคาดหวังถึงมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนท้ังชีวิตท่ีสูงขึ้น  แรงงานอายุ
น้อยนั้นมักมีความถี่ในการเปล่ียนงาน (Job Turnover) สูง และมักพบว่าโอกาสท่ีแรงงานจะลาออก
จากงานหรือโดนปลดออกนั้นลดน้อยลงเมื่อแรงงานอายุมากขึ้น แรงงานมักเริ่มท่ีจะหยุดแสวงหางานใหม่ 
หรือหยุดเปล่ียนงานเมื่ออายุประมาณ 30 ปี เพราะอายุมากขึ้นก็เริ่มไม่คุ้มที่จะเปลี่ยนงาน  การลด
การเปล่ียนงานตามวงจรชีวิตการท างานนี้จึงมีนัยให้เห็นว่าเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์เช่นกัน 
  แม้การเปล่ียนงานจะท าให้ Mover สามารถหางานท่ีเหมาะสมกว่าได้ค่าจ้างท่ีสูงกว่าเดิม
แต่ถ้าขาดโอกาสการสะสมทุนมนุษย์ จึงมีแนวโน้มท่ีเขาจะก้าวขึ้นไปสู่ต าแหน่งงานหรือได้รับ
ผลตอบแทนจากการท างานที่สูงไม่ท่ากับ Stayer ที่มีโอกาสสะสมทุนมนุษย์ตลอดชีวิตการท างาน 
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การเปล่ียนงานเพื่อแสวงหาโอกาสและค่าตอบแทนโดยไม่ได้ลงทุนในทุนมนุษย์ ไม่มีการสะสมทุนมนุษย์
จึงอาจไม่สามารถท าให้มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนจากการท างานท้ังชีวิตของแรงงานสูงขึ้นไปได้
เท่าท่ีควร 
  งานศึกษาทางด้านเครือข่ายทางสังคม (social network) พบว่า ร้อยละ 50 ของแรงงาน 
หางานได้จากการแนะน า นั่นคือ แหล่งส าคัญของข้อมูลข่าวสาร คือ เพื่อนและญาติ ๆ กล่าวคือ ในการ
หางานท านั้นเครือข่ายทางสังคมมีความส าคัญมาก (Montgomery, 1991) คนงานไม่ได้มีโอกาสของ
การได้งานท าเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครมีแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ดี  ร้อยละ 36 ของนายจ้างรับลูกจ้าง
จากการแนะน า ส าหรับนายจ้างชอบวิธีแนะน าเพราะคนท่ีแนะน าจะเป็นเหมือนคนท่ีช่วยคัดเลือก
คนงานมาให้ คนท่ีหางานก็ชอบวิธีนี้เพราะท าให้เขามีโอกาสได้งานสูงถ้ามีคนแนะน า ประมาณร้อยละ 
60 ของคนหางานครั้งแรกได้งานจากการแนะน าของเพื่อน กล่าวโดยสรุปคือคนท่ีมีการติดต่อเช่ือมโยง 
(connection) มักจะมีโอกาสได้งานดีกว่าคนท่ีไม่มี 
  Granouvetter (1973, 1974) อธิบายความเชื่อมโยงระหว่างคนในสังคม  คือ 
จะบอกว่าคนแต่ละสังคม หรือกลุ่มนั้นมีความผูกพันเช่ือมโยงท่ีแน่นแฟ้น (weak ties-strong ties) 
เพียงไรนั้น ดูท่ี 4 มิติ คือ 
  1. เวลา มีการไปมาหาสู่กันบ่อยครั้งแค่ไหน ถ้าบ่อยก็มีความผูกพัน เช่ือมโยงท่ีแน่นแฟ้น 
(strong ties)  
  2. มีความรู้สึกร่วมกันมากน้อยเพียงไร  
  3. มีความใกล้ชิด สนิทสนมต่อกันเพียงใด (ท้ังสองฝ่าย)  
  4. มีการไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันเพียงใด  
  Granouvetter ได้เสนอถึงจุดแข็งของความผูกพันเช่ือมโยงท่ีอ่อนบาง (The strength 
of weak ties) คือข้อมูลข่าวสารท่ีผ่านคนท่ีมีความเช่ือมโยงท่ีเบาบาง สนิทน้อย ผ่านเข้ามาและออกไป 
ถึงมากและไกลมากกว่าเพื่อนสนิทใกล้ชิด คือ ถ้ามีใครบอกข่าวลือแก่เพื่อนสนิทเขาก็จะพูดกันเพราะ
สนิทกันแล้วก็จ ากัดอยู่ในวงแคบ ถ้าแต่ละคนไม่มีเพื่อนคนอื่น ๆ วงนอกอีก คนอื่นท่ีเพื่อนของเรารู้จัก 
เป็นตัวผ่านส่งต่อข้อมูลข่าวสารนี้ออกไปสู่กลุ่มอื่น ๆ อีก ท่ีมีความสัมพันธ์บาง (weak ties) เป็นตัวเช่ือม
กลุ่ม 2 กลุ่มท่ีมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น (strong ties) คนที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับเราจะรู้ว่า
เราสนใจอะไร และคนท่ีมีความสัมพันธ์บาง (weak ties) จะให้ข้อมูลข่าวสารต่างจากท่ีเรามีในกลุ่ม 
ท่ีแน่นแฟ้น ยิ่งมีการเช่ือมโยงกันระหว่างเครือข่ายมากเราก็จะได้ข่าวของงานท่ีมีต้นข่าวมาจากวงอื่น 
คนรู้จัก (acquaintance) จะบอกเรื่องท่ีเขาไปได้ยินจากเพื่อนอีกที ท่ีมีความสัมพันธ์บาง (weak ties) 
จึงมีจุดแข็งเรื่องการเป็นแหล่งข่าวของงาน  
  Montgomery (1991) พบว่า ถ้าสังคมมีความเช่ือมโยงท่ีแน่นแฟ้นสูง คนงานท่ีมี
ความสามารถสูงท่ีถูกแนะน ามาจากลูกจ้างท่ีมีความสามารถสูงมีแนวโน้มท่ีจะได้รับการจ้างงานด้วย
ค่าจ้างท่ีสูง เพราะเช่ือว่าคนงานมีแนวโน้มท่ีจะแนะน าคนท่ีคล้ายเขา นอกจากนี้ Topa (2001) พบว่า 
แรงงานท่ีไร้ฝีมือ คนหนุ่มสาวหรือพวกท่ีมีการศึกษาต่ านั้นได้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงาน
จากเครือข่ายทางสังคมท่ีไม่มีความผูกพันกันอย่างเป็นทางการ (Informal Contact) ซึ่งสอดคล้องกับ 
Granouvetter  
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  แต่เมื่อ Tassier (2006) ทดสอบความสัมพันธ์ของรายได้และขนาดของเครือข่าย
ทางสังคมของคน กลับไม่พบความส าคัญของเครือข่ายทางสังคมต่อรายได้เท่าประสบการณ์  ดังนั้น
เขาจึงสรุปว่าไม่มีแรงจูงใจให้คนทุ่มเทการลงทุนเวลาและเงินในการสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อ
การหางานท าและมีรายได้สูงเท่ากับการลงทุนในการศึกษา  
 2.1.6 โครงสร้างก าลังแรงงาน 
  จากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ปี 2557 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
พบว่า ประชากรในประเทศไทย ปี 2557 ท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีจ านวน 54.84 ล้านคน โดยเป็นผู้อยู่
ในก าลังแรงงานหรือผู้ท่ีพร้อมจะท างาน 38.58 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 70.3 ของประชากรอายุ 
15 ปีข้ึนไป ประกอบด้วย ผู้มีงานท า 38.08 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.2 แสนคน และผู้ท่ีรอฤดูกาล 1.8 แสนคน 
เป็นผู้อยู่นอกก าลังแรงงานหรือผู้ท่ีไม่พร้อมจะท างาน 16.26 ล้านคน เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา
ของผู้ท่ีอยู่ในก าลังแรงงาน พบว่า ก าลังแรงงานไทย จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.24 ของก าลังแรงงานท้ังหมด รองลงมา จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ร้อยละ 19.83  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 16.05 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 
15.16  
  เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ว่างงาน พบว่า ในปี 2557 มีจ านวนผู้ว่างงานเฉล่ียท้ังปี 3.23 แสนคน 
ผู้ว่างงานส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามากท่ีสุด 113.5 พันคน ร้อยละ 35.17 รองลงมา 
ระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า จ านวน 75.8 พันคน ร้อยละ 23.49 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 
72.9 พันคน ร้อยละ 22.59 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 59.6 พันคน ร้อยละ 18.47  
  ส าหรับวิธีการหางานท าหรือสมัครงานของผู้ว่างงาน ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการหางาน
หรือสมัครงานท่ีหน่วยงานโดยตรง ร้อยละ 57.0 รองลงมา เป็นเพื่อนหรือญาติหางานให้ ร้อยละ 21.9 
สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 9.2 สมัครงานท่ีหน่วยงานจัดหางาน ร้อยละ 8.5 อ่านหนังสือพิมพ์/
นิตยสาร ร้อยละ 1.3 ส่งจดหมายสมัครงานตามท่ีต่าง ๆ ร้อยละ 1.0 ตามล าดับ ส่วนท่ีเหลือกระจายอยู่ใน
การสมัครงานแบบอื่น ๆ   
ตาราง แสดงประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาท่ีส าเร็จ สถานภาพแรงงาน    
 ปี 2557 

หน่วย: พันคน 

ระดับการศึกษา 
ประชากร
อายุ 15 ปี

ขึ้นไป 

ก าลังแรงงาน
รวม 

ผู้มีงานท า ผู้ว่างงาน 
ก าลังแรงงาน

รอฤดูกาล 
ผู้อยู่นอก

ก าลังแรงงาน 

1. ประถมศึกษาและต่ ากว่า 27,359.5 18,609.8 18,402.5 75.8 131.5 8,749.7 
2. มัธยมศึกษาตอนต้น 9,818.6 6,191.8 6,096.3 72.9 22.6 3,626.8 
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย 8,361.4 5,849.1 5,773.0 59.6 16.5 2,512.3 
   - สายสามัญ 6,513.3 4,497.8 4,439.9 43.5 14.3 2,015.6 
   - สายอาชีวศึกษา 1,834.5 1,343.2 1,325.1 16.1 2.0 491.3 
   - สายวิชาการศึกษา 13.6 8.1 8.0 - 0.1 5.4 
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ตาราง (ต่อ) ประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป จ าแนกตามระดับการศึกษาท่ีส าเร็จ สถานภาพแรงงาน    
 ปี 2557 

หน่วย: พันคน 

ระดับการศึกษา 
ประชากร
อายุ 15 ปี

ขึ้นไป 

ก าลังแรงงาน
รวม 

ผู้มีงานท า ผู้ว่างงาน 
ก าลังแรงงาน

รอฤดูกาล 
ผู้อยู่นอก

ก าลังแรงงาน 

4. ระดับอุดมศึกษา 8,968.8 7,648.8 7,530.5 113.5 4.9 1,320.0 
   - สายวิชาการ 5,745.3 4,968.2 4,885.2 80.1 2.9 777.1 
   - สายวิชาชีพ 2,302.5 1,960.6 1,931.3 27.6 1.7 341.9 
   - สายวิชาการศึกษา 921.0 720.0 714.0 5.7 0.3 201.0 
5. อื่น ๆ ไม่ทราบ 334.8 276.7 275.1 0.9 0.6 58.1 

รวม 54,843.1 38,576.2 38,077.4 322.7 176.1 16,266.9 
 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร 
 

 2.2.1 ความหมายของการสื่อสาร 
  การส่ือสาร คือ กระบวนการถ่ายทอดสาร (Message) จากบุคคลฝ่ายหนึ่ง ซึ่ง
เรียกว่าผู้ส่งสาร (Source) ไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าผู้รับสาร (Receiver) โดยผ่านส่ือ 
(Channel) Weaver, Shannon and Claude (1949 : 94) กล่าวว่า การส่ือสารมีความหมายกว้าง 
ครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอย่างท่ีจิตใจของคน ๆ หนึ่ง อาจมีผลต่อจิตใจของคนอีกคนหนึ่ง ไม่ใช่
เพียงการพูดเท่านั้น แต่รวมถึงดนตรี ภาพ การแสดง และพฤติกรรมอื่นของมนุษย์ 
  Miller (1951 : 6) ให้ความหมายว่า การส่ือสารเป็นการถ่ายทอดข่าวสารจากท่ีหนึ่ง
ไปยังอีกท่ีหนึ่ง ดังนั้น อาจสรุปได้ว่าการส่ือสาร คือ การท่ีมนุษย์ถ่ายทอดความรู้ ความคิดหรือ
ประสบการณ์ของตนไปยังบุคคลอื่น รวมถึงการรับความรู้ ความคิดจากบุคคลอื่นมาปรับพฤติกรรม
ของตนเอง ท้ังแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยอาศัยกระบวนการของการส่ือสาร 3 ลักษณะ 
ได้แก่ การใช้สัญญาณโดยตรง เช่น การใช้สัญญาณเสียง ภาษาพูด ภาษาเขียนและภาษาท่าทาง การใช้
เครื่องมือในการถ่ายทอด เช่น การใช้ส่ือวิทยุโทรทัศน์ ส่ือวิทยุกระจายเสียง หรือเครื่องมือส่ือสารอื่น ๆ 
และการถ่ายทอดผ่านกระบวนการทางสังคม  เช่น การสืบทอดทางประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม 
(ปรมะ สตะเวทิน อ้างในฉัตรสุดา โคตรพัฒน์, 2557) 
 2.2.2 องค์ประกอบของการสื่อสาร 
  ศุภวัธ มีบุญธรรม (อ้างในฉัตรสุดา  โคตรพัฒน์, 2557 : 12) ได้กล่าวถึงการส่ือสาร
ว่ามีลักษณะเป็นกระบวนการ ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ดังนี้  
  1) แหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source) เป็นจุดเริ่มต้นของการส่ือสาร คือ เป็นผู้ท า
หน้าท่ีเลือกสรรข่าวสารเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น แล้วส่งต่อไปยังผู้รับสาร 
บทบาทของผู้ส่งสารมีอยู่ 3 ประการ คือ เลือกสรรความหมายท่ีจะใช้ส าหรับการส่ือสาร สร้างรหัส
จากความหมายให้อยู่ในรูปของสาร และส่งรหัสนั้นออกไป  
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  2) สาร (Message) หมายถึง ส่ิงท่ีท าหน้าท่ีกระตุ้นความหมายให้กับผู้รับ เป็นสาระ
เรื่องราวท่ีส่งออกไปจากผู้ส่งสารถึงผู้รับสาร อาจเป็นความคิดหรือเรื่องราวใด ๆ ก็ได้ ท่ีส่งผ่านตามส่ือ
ในรูปของข้อความ ค าพูด รูปภาพ หรือกิริยาท่าทาง ซึ่งในการวิจัยเรื่องนี้ ส่ิงท่ีเป็นสารคือ “ข่าวสาร” 
ซึ่งเป็นสารอย่างหนึ่งท่ีถูกส่งไปตามส่ือต่าง ๆ  
  3) ช่องทางส าหรับส่งสารหรือส่ือ (Channel) เป็นส่ิงท่ีจะน าสารจากผู้ส่งสารไปยัง
ผู้รับในบางครั้งอาจเรียกว่า “ผู้น าส่งสาร” ซึ่ง ปรมะ สตเวทิน (2541 : 50–52) ได้จ าแนกส่ือไว้
ท้ังหมด 3 ประเภท คือ ส่ือมวลชน (Mass Media) ส่ือบุคคล (Personal Media) และส่ือเฉพาะกิจ 
(Specialized Media)  
   3.1) ส่ือมวลชน (Mass Media) เป็นส่ือท่ีสามารถน าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร
เป็นจ านวนมากได้ในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในเวลาอันรวดเร็ว  จัดเป็นช่องสารหรือส่ือท่ี
สามารถวางแผนและก าหนดกลุ่มเป้าหมายได้ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร และ
ภาพยนตร์ คุณสมบัติท่ีดีของส่ือมวลชน คือสามารถเผยแพร่ข่าวสารไปยังผู้รับสารจ านวนมากได้
ในเวลาอันรวดเร็ว สามารถให้ความรู้และข่าวสารแก่ผู้รับสารได้เป็นอย่างดี และสามารถก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงทัศนคติท่ีไม่ฝังแน่นได้  
   3.2) ส่ือบุคคล (Personal Media) ส่ือบุคคลนั้นจัดเป็นช่องสารหรือส่ือท่ีเกี่ยวข้อง
กับระบบสังคม หมายถึง ตัวบุคคลท่ีถูกน ามาใช้ในการส่ือสารกับผู้รับสารในลักษณะการเผชิญหน้า
ท้ังในรูปแบบของการสนทนาหรือในรูปของการประชุมกลุ่ม ซึ่งการใช้ส่ือบุคคลในการส่ือสารให้เกิดผล
ดี คือ สามารถน าข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่ไปสู่ผู้รับได้โดยตรง และสามารถชักจูงใจ ผู้รับสารได้โดย
วิธีการพูดคุยแบบกันเอง สามารถท าให้การเผยแพร่ข่าวสารเป็นไปในลักษณะท่ียืดหยุ่นปรับให้เข้ากับ
ผู้รับสารเป็นราย ๆ ได้ และยังท าให้ทราบความรู้สึกนึกคิดของผู้รับสารได้ทันที 
   3.3) ส่ือเฉพาะกิจ (Specialized Media) เป็นส่ือท่ีผลิตขึ้นมาโดยมีเนื้อหาเฉพาะ
และจุดมุ่งหมายหลักอยู่ท่ีผู้รับสารเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ส่ือประเภทโสตทัศนูปกรณ์ (Audio 
Visual Media) และส่ือส่ิงพิมพ์อื่น ๆ (Print Media) ซึ่งส่ือเฉพาะกิจจัดท าขึ้น เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ การใช้ส่ือเฉพาะกิจ จึงหมายความว่าผู้ส่งสารสามารถส่งข่าวสารเฉพาะ
เรื่องให้กับผู้รับสารที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ส่ือสารนั้น ๆ และส่ือเฉพาะกิจยังสามารถท าให้ผู้รับสารท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับข่าวสารความรู้
โดยตรงและถูกต้อง อันจะส่งผลต่อการตัดสินใจและการลงมือปฏิบัติในทางท่ีผู้ส่งสารต้องการได้  
  4) ผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง ผู้ท่ีรับข่าวสารจากแหล่งสาร เป็นจุดหมาย
ปลายทางท่ีส่งสารไปถึงผู้รับซึ่งอาจเป็นบุคคลเพียงคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลก็ได้ บทบาทของผู้รับสาร
มีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ คือ รับสาร ถอดรหัสสารเพื่อให้ความหมาย  และโต้ตอบต่อความหมาย 
ซึ่งบทบาทท้ังสามนี้อาจท าโดยบุคคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการส่ือสาร
เป็นกระบวนการท่ีมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source) สาร (Message) 
ช่องทางส าหรับส่งสารหรือส่ือ (Channel) ผู้รับสาร (Receiver) ดังแบบจ าลองต่อไปนี้ 
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ที่มา: ปรมะ สตะเวทิน, 2541 : 14 
  
  ในขณะท่ี ปรมะ สตะเวทิน (อ้างในณัฐพล หิรัญเรือง, 2556 : 11) กล่าวว่า 
องค์ประกอบของกระบวนการส่ือสารซึ่งได้แก่ แหล่งสาร สาร ช่องสาร และผู้รับสาร เป็นตัวก าหนด
หรือบ่งช้ี ถึงประสิทธิผลของการส่ือสาร  กล่าวคือ หากองค์ประกอบของกระบวนการส่ือสารมี
ประสิทธิภาพสูง ประสิทธิผลของการส่ือสารก็จะมีมากเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในทางตรงกันข้ามหาก
องค์ประกอบมีประสิทธิภาพต่ าการส่ือสารก็จะมีประสิทธิผลน้อยลง  ในกระบวนการส่ือสารนั้น
องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบจะมีผลกระทบซึ่งกันและกันรวมท้ังยังส่งผลต่อการส่ือสารด้วย ดังนั้น
ประสิทธิผลของการส่ือสารจะมีมากท่ีสุดก็ต่อเมื่อทุกองค์ประกอบมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด นอกจากนี้ยัง
กล่าวด้วยว่าปัจจัยทางด้านทัศนคติของผู้รับสารท้ังต่อตนเอง ต่อสาร และผู้ส่งสาร ก็เป็นปัจจัยอีก
ประการหนึ่งท่ีสามารถเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพ 
 2.2.3 พฤติกรรมการเลือกในการสื่อสาร (Selective Communication Behavior) 
  Atkin (1973 : 208) ได้กล่าวไว้ว่าบุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารมาก ย่อมมีหูตากว้างไกล
และมีความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและเป็นคนทันสมัยทันเหตุการณ์กว่าคนท่ีเปิดรับข่าวสารน้อย 
อย่างไรก็ตาม บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างท่ีผ่านมาสู่ตนท้ังหมด  แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วน
ท่ีคิดว่ามีประโยชน์ต่อตน ดังนั้น ข่าวสารที่หล่ังไหลผ่านเข้ามายังบุคคลจากช่องทางต่าง ๆ นั้น มักจะ
ถูกคัดเลือกตลอดเวลา ข่าวสารที่สนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึกคิดของผู้รับสารจะเป็น
ข่าวสารที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในการส่ือสาร นอกจากนั้น ปรมะ สตะเวทิน (2541 : 120-122 อ้างใน
ฉัตรสุดา  โคตรพัฒน์, 2557 : 14-16) ได้กล่าวถึงกระบวนการเลือกสรรข่าวสาร (Selective Process) 
ในการรับรู้ของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ จ านวน 4 ขั้น ดังนี้  
  1) การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) หมายถึง แนวโน้มท่ีผู้รับสารจะเลือก
สนใจหรือเปิดรับข่าวสารจากแหล่งหนึ่งแหล่งใด เนื่องจากในชีวิตประจ าวันของประชาชนนั้น แต่ละ
คนมีโอกาสท่ีจะรับข่าวสารจากแหล่งหรือผู้ส่งสารต่าง ๆ จ านวนมากมาย แต่ประชาชนมีเวลาและ
ความสามารถจ ากัดในการจะรับข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ แตกต่างกันไป ดังนั้น ในการส่ือสารมวลชน
ประชาชนจึงเลือกท่ีจะเปิดรับหรือเลือกท่ีจะใช้ส่ือสารมวลชนตามความปรารถนาของตน ซึ่งโดยปกติ
แล้วคนเรามักจะเลือกใช้ส่ือมวลชนท่ีเสนอข่าวสารและความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็นและ
ทัศนคติของตน และมักจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมท่ีมีอยู่ และหลีกเล่ียงข่าวสารท่ี
ขัดแย้งกับความรู้สึกนึกคิดเดิมของตนเอง ท้ังนี้ เพราะโดยธรรมชาติแล้วคนเรามีความต้องการอย่างยิ่ง
ท่ีจะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดเกี่ยวกับตนเอง  
  2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) หลังจากการเลือกใช้ส่ือมวลชนแล้ว 
ขั้นต่อมาคือการเลือกให้ความสนใจกับเนื้อหาของสื่อมวลชนที่ตนเลือกใช้  โดยปกติ เรามักจะ
เลือกให้ความสนใจกับส่ิงท่ีเราสนใจชอบและสอดคล้องกับทัศนคติ ความคิดและความเช่ือของตน 
เช่น เมื่ออ่านหนังสือพิมพ์เรามักจะเลือกอ่านเพียงบางหน้า บางข่าว บางคอลัมน์ บางบทความ 

  ผู้ส่งสาร 
  (Source) 
 
 

    สาร 
(Message) 
 
 

 ผู้รับสาร 
 (Receive) 
 
 

ช่องทาง/สื่อ 
 (Channel) 
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เราอาจจะอ่านหน้า 1 เพียงบางข่าว อ่านข่าวในหน้าสังคม หน้าบันเทิง หน้ากีฬาเพียงบางข่าว อ่าน
บทความท่ีสอดคล้อง ส่งเสริมสนับสนุนความคิดความเช่ือของเรา หรือในการดูทีวี เราก็เลือกดู
รายการบางรายการ เช่น ข่าว รายการวาไรตี้โชว์ เกมส์โชว์ กีฬา ฯลฯ  
  3) การเลือกรับรู้หรือตีความหมาย (Selective Perception or Selective 
Interpretation) เป็นกระบวนการกล่ันกรองช้ันต่อมา เมื่อบุคคลเลือกเปิดรับข่าวสารจากแหล่งหนึ่ง
แหล่งใดแล้วก็ใช่ว่าข่าวสารนั้นจะถูกรับรู้หรือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งสารทั้งหมด ผู้รับสาร
แต่ละคนอาจจะตีความหมายข่าวสารช้ินเดียวกันท่ีส่งผ่านส่ือมวลชนไม่ตรงกัน  ความหมายของ
ข่าวสารที่ส่งไปถึงอาจมิได้อยู่ท่ีตัวอักษร รูปภาพหรือค าพูดเท่านั้น แต่อยู่ท่ีผู้รับสารจะเลือกรับรู้หรือ
ตีความหมายตามความเข้าใจของตนเอง หรือตามทัศนคติ ตามประสบการณ์ ตามความเช่ือ ตามความ
ต้องการ ตามความคาดหวัง ตามแรงจูงใจ ตามสภาวะร่างกาย หรือสภาวะอารมณ์ขณะนั้น เป็นต้น 
  4) การเลือกจดจ า (Selective Retention) เป็นแนวโน้มในการเลือกจดจ าข่าวสาร
เฉพาะส่วน ท่ีตนเองสนใจ ความต้องการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมในส่วนที่ตนเอง
ไม่สนใจหรือไม่เห็นด้วยได้ง่ายกว่า ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าคนเราจะสามารถจดจ าส่ิงท่ีสอดคล้อง
หรือสนับสนุนความคิดของตนได้มากกว่าเรื่องท่ีขัดแย้งหรือต่อต้านความคิดของตน  ดังนั้น การใช้
ส่ือมวลชน เช่น การโฆษณาหรือการรณรงค์ในเรื่องต่าง ๆ อาจจะไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
แม้ว่าผู้รับสารจะได้รับสารนั้นครบถ้วน แต่ผู้รับสารอาจไม่สนใจจดจ าส่ิงท่ีเราต้องการให้รู้ให้จดจ าก็
เป็นได้เสมอ 
  กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมการเลือกในการส่ือสาร มีกระบวนการเลือกสรรข่าวสารใน
การรับรู้ของบุคคล 4 ขั้นตอน คือ การเลือกเปิดรับ การเลือกให้ความสนใจ การเลือกรับรู้ และการ
เลือกจดจ า เป็นการอธิบายให้เห็นถึงลักษณะความกระตือรือร้น (Action) ของผู้รับสาร แสดงให้เห็น
ว่าผู้รับสารเป็นผู้เลือกใช้ส่ือมวลชน ไม่ได้เป็นผู้รับสารท่ีเฉื่อยชา (Passive Audience) ท่ีรับผลจาก
การกระท าของส่ือมวลชน ดังนั้นจึงหมายความว่า บุคคลสามารถท่ีจะเลือกหรือหลีกเล่ียงการรับ
ข่าวสารบางอย่างได้ 
 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีการเลือกสรรและแสวงหาข่าวสาร (Selective Exposure Theory) 
 

 ข่าวสารเป็นปัจจัยส าคัญท่ีใช้ในการประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง  ๆ ของมนุษย์ 
ความต้องการข่าวสารจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อบุคคลนั้นต้องการข้อมูลในการตัดสินใจหรือความไม่แน่ใจใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายจะมีการเลือกสรรข่าวสาร (Selective 
Process) และการแสวงหาข่าวสาร (Information Seeking) เหล่านั้นผ่านช่องทางหรือสื่อต่าง ๆ 
โดยท่ีพฤติกรรรมของบุคคลในการเลือกสรรและแสวงหาข่าวสารจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อม 
ความต้องการหรือความสนใจของแต่ละบุคคล (วลัย  วัฒนะศิริ. 2553)  
 ส าหรับกระบวนการหรือพฤติกรรมในการเลือกสรรข่าวสาร  (Selective Process) 
พีระ จิระโสภณ (2538) (อ้างในวลัย  วัฒนะศิริ, 2553) ได้กล่าวว่า เป็นตัวก าหนดความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวของการส่งสารไปยังผู้รับสาร เปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์  
ซึ่งประกอบด้วยการกล่ันกรอง 3 ช้ัน คือ  
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 1. การเลือกเปิดรับหรือสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) หมายถึง 
แนวโน้มท่ีผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งผ่านประสาทสัมผัสท้ัง  5 
ของผู้รับสาร (หู ตา จมูก ล้ิน กาย) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือใช้หลายอย่างในการรับรู้ต่อส่ิงเร้าหรือ
ข่าวสารนั้น เช่น การเลือกซื้ออ่านหนังสือพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่ง เลือกเปิดวิทยุสถานีใดสถานีหนึ่ง 
โทรทัศน์ช่องใดช่องหนึ่งหรือการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต  การอ่านจากเอกสาร
โฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ใบปลิวหรือแผ่นพับต่าง ๆ การเลือกเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องหลายประการ อาทิเช่น ทัศนคติเดิมของตัวผู้รับสาร ซึ่งบุคคลมักจะแสวงหาข่าวสาร
เพื่อสนับสนุนทัศนคติและความคิดเดิมของตน ซึ่งเมื่อบุคคลได้ตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท่ีมีความ
ได้เปรียบเสียเปรียบก้ ากึ่งกัน บุคคลยิ่งจะมีแนวโน้มท่ีจะแสวงหาข่าวสารที่สนับสนุนการตัดสินใจนั้น ๆ 
นอกจากทัศนคติด้ังเดิมท่ีเป็นตัวก าหนดในการเลือกเปิดรับข่าวสารแล้ว  ยังมีปัจจัยด้านสังคม จิตใจ 
และลักษณะส่วนบุคคลอีกมากมายหลายประการ ได้แก่ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ความเช่ือ 
อุดมการณ์ ลัทธินิยม ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม หรือ ประสบการณ์ 
 2. การเลือกรับรู้และตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) 
เป็นกระบวนการกลั่นกรองชั้นต่อมา เมื่อบุคคลเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งมาแล้วนั้น  
หากข่าวสารท่ีส่งผ่านส่ือต่าง ๆ ไม่ตรงกันความหมายของข่าวสารท่ีส่ง ไม่ได้อยู่ท่ีอักษรรูปภาพ หรือ
ค าพูดเท่านั้น แต่อยู่ท่ีผู้รับสารจะเลือกรับรู้ เลือกตีความหมายตามความเข้าใจหรือทัศนคติ 
ประสบการณ์ ความเช่ือ ความคาดหวัง แรงจูงใจ ตลอดจนตามสภาวะทางร่างกายหรือสภาวะทาง
อารมณ์ 
 3. กระบวนการเลือกจดจ า (Selective Retention or Selective Recall) เป็นแนวโน้ม
ในการเลือกจดจ าข่าวสารเฉพาะส่วนท่ีตนสนใจและสอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการ ค่านิยม 
ประสบการณ์ ทัศนคติของตนเองและมักจะลืมหรือมองข้ามในส่วนท่ีตนเองไม่สนใจหรือไม่เห็นด้วย
ได้ง่ายกว่า การเลือกจดจ าเป็นเสมือนเครื่องกรองชั้นสุดท้ายที่มีผลต่อการส่งออกไปยังผู้รับสาร  
ในบางครั้งข่าวสารอาจจะถูกปฏิเสธต้ังแต่ช้ันแรก โดยการไม่เลือกอ่าน ฟังหรือชมเนื้อหาของสาร
ท่ีผ่านส่ือแต่ละประเภท และในกรณีท่ีผู้รับสารหลีกเล่ียงไม่ได้ ผู้รับสารอาจพยายามตีความข่าวสาร
ที่ได้รับตามความเข้าใจหรือตามความต้องการของตน  แต่หากว่าข่าวสารนั้นไม่เปิดโอกาสให้
ตีความหมายแตกต่างกันออกไป ผู้รับสารก็ยังมีโอกาสปฏิเสธข่าวสารนั้นได้อีกเป็นขั้นสุดท้าย กล่าวคือ 
เลือกจดจ าเฉพาะบางส่วนท่ีตนเองสนใจหรือต้องการเท่านั้น 
 โดโนฮิวและทิปทอน (Donohew&Tipton, อ้างในตวงพร หมวดมณี, 2553 : 5) ได้เสนอ
แบบจ าลองการแสวงหาข่าวสาร การหลีกเล่ียง และการจัดการข่าวสารซึ่งเป็นแบบจ าลองท่ีมีพื้นฐาน
มาจากแนวคิดทางจิตวิทยาสังคม (Attitude Congruence) โดยบุคคลมีแนวโน้มท่ีจะหลีกเล่ียง
ข่าวสารที่ไม่ตรงกับภาพท่ีเขามีต่อความเป็นจริง หรือความรู้สึกท่ีเขามีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพราะรู้ว่าเป็น
อันตราย ภาพหรือภาพของความเป็นจริงท่ีคนมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งนั้น ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีหนึ่ง 
ได้แก่ เป้าหมาย ความเช่ือ และความรู้ ท่ีบุคคลมีอยู่  ส่วนท่ีสองของภาพประกอบไปด้วยแนวคิด
เกี่ยวกับตนเองของบุคคลซึ่งหลายสถานะ รวมท้ังการประเมินความสามารถของตนเองในการควบคุม
สถานการณ์ต่าง ๆ และส่วนท่ีสามประกอบไปด้วย รูปแบบของการใช้ข่าวสารซึ่งควบคุมพฤติกรรม
ของบุคคลในการแสวงหาข่าวสารและการจัดการข่าวสาร 
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 การแสวงหาข่าวสารนั้นบุคคลจะมีวิธีการหรือกลยุทธ์ท่ีแตกต่างกัน  โดยในแบบจ าลองได้
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันระหว่างวิธีการหรือกลยุทธ์ที่ใช้มุมกว้างและมุมแคบ ในมุมกว้างบุคคล
จะแสวงหาข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ เท่าท่ีเป็นไปได้ ทบทวนแหล่งท่ีมาท่ีไป และตัดสินใจเลือกใช้
ข่าวสารจากแหล่งนั้น ๆ ส าหรับในมุมแคบบุคคลจะเลือกแหล่งข่าวสารเพียงแหล่งเดียวและใช้เป็นฐาน
ส าหรับการแสวงหาข่าวสาร 
 กระบวนการแสวงหาข่าวสารของบุคคลเริ่มต้นจากการท่ีบุคคลเปิดรับส่ิงเร้าต่าง  ๆ ซึ่ง
อาจจะท าให้ความสนใจหรือไม่ก็ได้ ต่อมาเปรียบเทียบระหว่างส่ิงเร้ากับภาพหรือความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใด
ส่ิงหนึ่ง ข่าวสารที่คุกคาม  หรือไม่มีความส าคัญจะถูกท้ิงไปเช่นเดียวกับข่าวสารท่ีซ้ าซาก เมื่อข่าวสาร
ถูกท้ิงจะหยุด หากข่าวสารมีความเกี่ยวข้องและตรงกับภาพท่ีบุคคลมีต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใด ก็จะถูกน ามา
พิจารณาว่าจะจัดการต่อไปหรือไม่ ถ้าไม่ข่าวสารนั้นจะถูกท้ิงไป ถ้าใช่ข่าวสารนั้นจะถูกน ามาจัดล าดับ
ความส าคัญ จากนั้นมีการประเมินสถานการณ์และตัดสินใจท่ีจะหยุดแสวงหาข่าวสารอีกต่อไปหรือไม่ 
หากคิดว่าข่าวสารมีเพียงพอแล้วก็จะหยุดและน าข่าวสารนั้นไปใช้เลย แต่ถ้าข่าวสารที่ได้รับไม่เพียงพอ
ก็จะท าการแสวงหาข่าวสารต่อไป ต่อมาจึงท าการก าหนดล าดับและแหล่งสารของข่าวสารโดย
แบ่งเป็นเรื่องกว้าง หรือเรื่องเฉพาะ ถ้าเป็นเรื่องกว้างก็แสวงหาข่าวสารจากแหล่งต่าง  ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ถ้าเป็นเรื่องเฉพาะก็ต้องหาข่าวสารจากแหล่งเฉพาะและน าไปประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งว่าจะ
หยุดแสวงหาข่าวสารหรือไม่  
 เมื่อน าข่าวสารไปใช้ บุคคลก็จะประเมินการส่ือสารกลับ (feedback) ซึ่งเกิดจากการน า
ข่าวสารไปใช้ และพิจารณาว่ามีประโยชน์เหมาะสมหรือไม่ และในท่ีสุดจึงทบทวนภาพท่ีบุคคลนั้น  ๆ 
มีต่อส่ิงใด ส่ิงหนึ่ง อันเป็นผลจากการประเมินการส่ือสารกลับของบุคคล 
 แอตคิน(Atkin, 1973 : 208 อ้างในตวงพร  หมวดมณี, 2553 : 18) กล่าวว่า บุคคลท่ี
เปิดรับข่าวสารมากย่อมมีหู ตา กว้างไกล มีความรู้ ความเข้าใจในสภาพแวดล้อม และเป็นคนทันสมัย 
ทันเหตุการณ์กว่าบุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารน้อย 
 บุคคลจะเลือกรับข้อมูลข่าวสารใดจากส่ือมวลชนนั้น ขึ้นอยู่กับการคาดคะเนเปรียบเทียบ
ระหว่างผลรางวัลตอบแทน (Reward Value) กับการลงทุนลงแรง (Expenditures) และพันธะผูกพัน 
(Liabilities) ท่ีจะตามมา ถ้าผลตอบแทนหรือผลประโยชน์สูงกว่า การลงทุนลงแรง หรือการต้องใช้
ความพยายามท่ีจะรับรู้หรือท าความเข้าใจแล้ว บุคคลยิ่งแสวงหาข้อมูลข่าวสารนั้น  (Information 
Seeking) ในกรณีท่ีบุคคลเห็นว่าการรับสารนั้นจะก่อให้เกิดพันธะผูกพัน เช่น ท าให้เกิดความไม่พอใจ 
ไม่สบายใจ หรือความไม่แน่ใจมากขึ้น ก็อาจใช้วิธีหลีกเล่ียงข้อมูลข่าวสารนั้น ในบางครั้ง ถ้าหากว่า
ความพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร ต้องลงทุนลงแรงมากกว่าการรับข้อมูลข่าวสารนั้น 
บุคคลอาจจะต้องยอมรับข้อมูลข่าวสารนั้น ท้ัง ๆ ท่ีไม่เต็มใจ โดยแอตคิน ช้ีให้เห็นว่า การแสวงหา
ข้อมูลข่าวสาร หรือความต้องการส่ือมวลชนของปัจเจกบุคคลนั้น คือ ต้องการให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร
และความบันเทิง หรืออาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การท่ีบุคคลจะตัดสินใจแสวงหาข้อมูลข่าวสาร เพิกเฉย 
ต่อข้อมูลข่าวสาร หรือหลีกเล่ียงการเปิดรับข้อมูลข่าวสารนั้น ขึ้นอยู่กับการประเมินถึงความพยายาม
ท่ีใช้และผลตอบแทนท่ีได้รับว่าคุ้มค่าหรือไม่ 
 นอกจากนั้น กรมประชาสัมพันธ์ (2555) ได้กล่าวว่า การแสวงหาข้อมูลเป็นกระบวนการท่ี
บุคคลค้นหาเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีตนต้องการ โดยขั้นตอนการแสวงหาข้อมูลจะเริ่มเม่ือบุคคลรู้ความต้องการ
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ข้อมูลของตน ซึ่งในงานวิจัยนี้  ได้แก่ ความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีตนสนใจสมัครเรียน 
ขั้นตอนแรกของการแสวงหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ขั้นต่อมาเป็นการแสวงหาข้อมูลจากเอกสารส่วนตัว 
หรือเข้าใช้ห้องสมุด ซึ่งในท่ีนี้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็เปรียบได้กับห้องสมุ ด เมื่อบุคคลตระหนักถึง
ความต้องการข้อมูลของตนแล้ว บุคคลจะแสวงหาข้อมูลนั้นจากแหล่งข้อมูลโดย ประภาวดี สืบสนธิ์ 
(2530) ได้จ าแนกแหล่งข้อมูลไว้ 2 ประเภท ดังนี้  
 1. แหล่งข้อมูลภายในตัวบุคคล ซึ่งหมายถึง ข้อมูลอันเกิดจากการประมวลความคิด ความรู้ 
ใช้ความจ าประสบการณ์ ตลอดจนข้อมูลท่ีบุคคลนั้นได้เก็บรวบรวมไว้ 
 2. แหล่งข้อมูลภายนอก ประกอบด้วย 
    2.1 แหล่งข้อมูลส่ือมวลชน ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
    2.2 แหล่งข้อมูลสถาบัน ซึ่งเป็นแหล่งจัดและให้บริการข้อมูลอย่างเป็นทางการ ได้แก่ 
ห้องสมุดศูนย์สารนิเทศ โรงเรียน ครู และบรรณารักษ์ โดยในงานวิจัยนี้ถือว่าเว็บไซต์ของหลักสูตรเป็น
แหล่งข้อมูลประเภทสถาบัน เนื่องจากได้รวบรวมข้อมูลไว้รอให้ผู้ใช้เข้ามาใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น 
    2.3 แหล่งข้อมูลบุคคล ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ เช่น เพื่อนร่วมงาน 
เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน สมาชิกในครอบครัว และผู้รู้ เป็นต้น 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ 
 

 2.4.1 ความหมายของการรับรู้ 
  บรรยงค์ โตจินดา (2543) ได้ให้ความหมายการรับรู้ว่า หมายถึง การท่ีบุคคลได้รับ
ตีความและตอบสนองต่อส่ิงท่ีเกิดขึ้น การรับรู้แบ่งได้เป็น 2 กิจกรรม คือ การรับข้อมูลและการแปล
ข้อมูลให้เป็นข้อความตามความเข้าใจ การรับรู้จะต้องค านึงถึงความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร 
ความสนใจ และประสบการณ์จึงสามารถท าให้แปลความถูกต้อง ส่วนสุชา จันทร์เอม (2540) ให้
ความหมายของการรับรู้ว่า การรับรู้เป็นขบวนการท่ีมีระดับต้ังแต่ง่ายท่ีสุด ถึงซับซ้อนท่ีสุดจนยากแก่
การเข้าใจ การรับรู้คือ การตีความหมายจากการสัมผัส (Sensation) ในการรับรู้นั้นเราไม่เพียงแต่
มองเห็น ได้ยิน หรือได้กล่ินเท่านั้น แต่เราต้องรับรู้ได้ว่าวัตถุหรือส่ิงท่ีเรารับรู้นั้นคือ อะไร มีรูปร่าง
อย่างไร อยู่ทิศใด ไกลกว่าเรามากน้อยแค่ไหน เป็นต้น ท้ังหมดท่ีเราบอกได้นี้เป็นการใส่ความหมาย
ให้กับส่ิงต่าง ๆ ท่ีผ่านเข้ามาในการรับสัมผัส ในขณะท่ี ศุภร เสรีรัตน์ ได้ให้ความหมายว่า การรับรู้ 
(Perception) คือ วิธีการที่บุคคลมองโลกท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวบุคคล ฉะนั้นบุคคล 2 คน อาจมีความคิดต่อ
ตัวกระตุ้นอย่างเดียวกันภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน แต่บุคคลท้ัง 2 อาจมีวิธีการยอมรับถึงตัวกระตุ้น  
(Recognize) การเลือกสรร (Select) การประมวล (Organize) และการตีความ (Interpret) เกี่ยวกับ
ตัวกระตุ้นดังกล่าวไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ยังขึ้นกับพื้นฐานของกระบวนการของบุคคลแต่ละคนท่ี
จะมีเกี่ยวกับความต้องการ ค่านิยม การคาดหวัง และปัจจัยอื่น ๆ การรับรู้ข่าวสารใด ๆ ผู้รับสารย่อมมี
กระบวนการเลือกสรร (Selective Processes) แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ความต้องการ 
ความเช่ือ ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด ท่ีไม่เหมือนกันของแต่ละบุคคล 
  - การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Processes)  
  - การเลือกรับรู้หรือตีความ (Selective Perception) 
  - การเลือกจดจ า (Selective Retention) 
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 โดยท่ัวไปบุคคลจะมีพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสารด้วยสาเหตุต่าง ๆ ได้แก่ 1) ความเหงา
เพราะมนุษย์ต้องการมีเพื่อนไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ต้องมีการส่ือสารกับผู้อื่น 2) ความอยากรู้อยาก
เห็นเพราะเป็นสัญชาติญาณของมนุษย์ท่ีต้องการรับรู้ข่าวสารเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง 
3) ประโยชน์จากข่าวสาร การรับรู้ข่าวสารเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเอง การเปิดรับข่าวสารท าให้
ได้รับความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 4) สาเหตุจากตัวส่ือซึ่งมีลักษณะกระตุ้นช้ีน า ท าให้ผู้รับ
ข่าวสารต้องการได้รับข่าวสารนั้น (อ้างในจันจิรา ปรีอ่ า, 2555 : 5-6) 
 Shiffman and Kanuk (อ้างในเมวดี ศรีสร้อย, 2554 : 15) กล่าวว่า กระบวนการต่าง ๆ 
ของการรับรู้นี้เป็นกระบวนการเฉพาะของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับความต้องการ  ค่านิยม และความ
คาดหวังของบุคคลนั้น ๆ องค์ประกอบของการรับรู้มีท้ังหมด 3 ส่วน คือ การเลือก (selection)  การ
รวบรวมข้อมูล (organization) และการตีความหมาย (interpretation) 
  1) การเลือก (selection) 
   เนื่องจากว่า เราอยู่ท่ามกลางส่ิงเร้ามากมาย ในขณะใดขณะหนึ่ง เราไม่ได้รับรู้ไป
หมดทุกอย่าง แต่เราเลือกรับรู้ส่ิงเร้าบางอย่าง ผู้บริโภคเปิดรับต่อส่ิงเร้าทางการตลาด และให้ความ
สนใจต่อส่ิงเร้านั้น โดยเลือกรับตามความต้องการและเลือกรับส่ิงเร้าท่ีตรงกับทัศนคติของตนเอง เช่น
ผู้บริโภคท่ีก าลังตัดสินใจเลือกโทรศัพท์มือถือ จะให้ความสนใจในโฆษณาโทรศัพท์มือถือมากกว่า
ผู้บริโภคกลุ่มอื่น เป็นต้น ในการเลือกหรือเปิดรับข่าวสารนั้นประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1.1) การเลือกเปิดรับข้อมูล (selective exposure)  บุคคลมีโอกาสท่ีจะรับสาร
จากแหล่งสาร หรือผู้ส่งสารต่าง ๆ จ านวนมากมาย แต่เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องของเวลา ความสามารถ
ในการเปิดรับรวมไปถึงความพอใจ ไม่พอใจต่อผู้ส่งสาร จึงส่งผลให้บุคคลมักเลือกรับสารจากผู้ส่งสาร
ท่ีพอใจ และจะแสวงหาข่าวสารท่ีสนับสนุนทัศนคติเดิมท่ีตนมีอยู่ การเปิดรับข่าวสารนี้จะเกิดขึ้น
หรือไม่เนื่องมาจากตัวผู้บริโภค ตลอดจนถึงความเกี่ยวพันกับตัวกระตุ้นนั้น ซึ่งส่ิงนี้จะส่งผลต่อระดับ
ความสนใจในตัวข่าวสารของผู้บริโภค หากผู้บริโภคไม่มีความสนใจในส่ิงเร้านั้น ๆ ย่อมเล่ียงท่ีจะ
เปิดรับ 
   1.2) การเลือกให้ความสนใจ (selective attention) เนื่องจากข้อจ ากัดของ
สมองในการรับข้อมูล บุคคลต้องเลือกท่ีจะให้ความสนใจต่อสารเท่าท่ีสมองจะรับได้ ดังนั้น บุคคลมัก
เลือกรับสารที่ตนเองสนใจ และสอดคล้องกับทัศนคติเดิมของตน นักโฆษณาสามารถใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ 
มาเป็นตัวสร้างหรือช่วยเสริมความต้ังใจรับข้อมูลของผู้บริโภคได้ เช่น ขนาดช้ินงานโฆษณา ต าแหน่ง
การลงโฆษณาในหน้าส่ิงพิมพ์ การใช้ภาพประกอบท่ีน่าสนใจ เป็นต้น 
   1.3) การเลือกรับรู้และการเลือกตีความ (selective perception and 
interpretation) บุคคลจะเลือกรับรู้และตีความหมายของสารท่ีได้รับในลักษณะท่ีแตกต่างกันไปตาม
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งมักบิดเบือน สารท่ีได้รับให้สอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่อ
ท่ีมีอยู่เดิม 
   1.4) การเลือกจดจ า (selective retention) บุคคลจะเลือกจดจ าเนื้อหาสาระ
ของสารที่สอดคล้องหรือสนับสนุนทัศนคติของตนเองได้ดีกว่าเรื่องท่ีขัดแย้งกับความคิดเดิม เพื่อน าไป
เป็นประสบการณ์ท่ีสามารถน าไปใช้ในโอกาสต่อไปข่าวสารท่ีเข้าถึงบุคคลแต่ละคนจากช่องทางต่าง ๆ นั้น 
มักจะถูกคัดเลือกอยู่ตลอดเวลาข่าวสารท่ีน่าสนใจมีประโยชน์และเหมาะสม จะสามารถท าให้บุคคลต่าง ๆ 
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มีแนวโน้มท่ีจะเปิดตัวเองให้ส่ือสารตามความคิดเห็นและความสนใจของตน และหลีกเล่ียงไม่ส่ือสารใน
ส่ิงท่ีไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นและความสนใจของตนได้ 
  2) การรวบรวมข้อมูล (organization) 
   การรวบรวมข้อมูล (organization) คือการท่ีผู้บริโภค รวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
สารหลาย ๆ แห่งเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในส่ิงท่ีตนสนใจได้ดีขึ้น หลักส าคัญในการรวบรวมข้อมูล
คือ การผสมผสาน (integration) หมายถึง การท่ีผู้บริโภครับส่ิงเร้าจากหลาย ๆ แห่งน ามารวมเป็น
เรื่องเดียวโดยมีการก าหนดกรอบในการสร้างภาพรวม ซึ่งขั้นตอนนี้จะท าให้ได้ความหมายท้ังหมดของ
ตัวกระตุ้น เป็นไปตามหลักแนวคิดของ Gestalt Psychology ท่ีว่า มนุษย์เรารับรู้เป็นส่วนรวม
มากกว่าท่ีจะรับรู้เป็นส่วนย่อย ๆ ส่วนรวมมีความส าคัญมากกว่าส่ิงย่อยท่ีจะมารวมกัน 
  3) การตีความหมาย (interpretation)  
   การตีความหมาย (interpretation) เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นหลังจากท่ีผู้บริโภค
ได้เลือก และรวบรวมส่ิงเร้าแล้ว จากนั้นก็น ามาตีความหมายโดยใช้หลักการท่ีส าคัญ 2 อย่างด้วยกัน คือ 
   3.1) การแบ่งข้อมูลตามประเภท (categorization) เป็นกระบวนการจัดแบ่ง
ข้อมูลตามประเภทในแต่ละหมวดสินค้า ผู้บริโภคจัดการกับข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เช่น เมื่อผู้บริโภคเห็นโฆษณาช้ินหนึ่งของสินค้า A เขารู้แล้วว่าโฆษณาช้ินนั้นก าลังจะบอก
อะไร จึงไม่จ าเป็นต้องให้ความสนใจมากนัก หรือช่วยในการจัดระเบียบข้อมูลใหม่ด้วย คือ เมื่อมีสินค้าใหม่
เกิดขึ้นจะจัดสินค้านั้นให้อยู่ในช้ันของหมวดสินค้า (product category) เดิมตามความคิดของเขา 
และใช้สินค้านั้นด้วยวิธีการเดียวกันกับท่ีใช้สินค้าอื่น ๆ ในหมวดเดียวกัน 
   3.2)  การต้ังข้อสรุปเอง (inference) เป็นการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวกระตุ้นต่าง ๆ ในความคิดของผู้บริโภคเอง จะพิจารณาจาก ตราสินค้า ราคา ร้านค้า และบริษัท 
การต้ังข้อสรุปของผู้บริโภคนี้อาจมาจากประสบการณ์ในอดีต มาจากค าบอกเล่าของเพื่อน หรือจาก
โฆษณา เป็นต้น ในตอนสุดท้ายของกระบวนการรับรู้ขั้นนี้ คนเราจะอาศัยคุณสมบัติท่ีมีอยู่ภายใน
ตนเอง เช่น ประสบการณ์ ค่านิยม ความต้องการ ฯลฯ เพื่อช่วยในการพัฒนาส่ิงเร้า โดยการผสมผสาน
สิ่งเร้าภายนอกกับคุณสมบัติสิ่งเร้าภายใน  ดังนั้นการแปลความจึงขึ้นอยู่กับอัตวิสัย (subjective) 
ของผู้รับรู้ดังนั้นส่ิงเร้าอย่างเดียวกันเสนอต่อบุคคลต่างกัน บุคคลเหล่านั้นอาจแปลความหมายแตกต่างกัน 
  4) การเปิดรับข่าวสาร 
   เมอร์ตัน ไรท ์และ แวปเปิลส์ (อ้างถึงในเมวดี ศรีสร้อย, 2554 : 18) เห็นว่าผู้รับ
ข่าวสารจะเลือกรับข่าวสารจากส่ือใดนั้น ย่อมเป็นไปตามบทบาทและสถานภาพในสังคมของผู้รับ และ
เหตุผลในการรับข่าวสารนั้น แมคคอมบส์ และเบ็คเคอร์ (McCombs and Becker, 1979) ได้
ช้ีให้เห็นว่าบุคคลจะใช้ส่ือมวลชนเพื่อตอบสนองความต้องการ คือ 
   4.1) เพื่อต้องการรู้เหตุการณ์ โดยการติดตามความเคล่ือนไหวและการสังเกตการณ์
รอบตัวเพื่อท่ีจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เพื่อให้ทันเหตุการณ์ทันสมัย และเรียนรู้ว่าอะไรเป็นส่ิงส าคัญท่ีควรรู้ 
   4.2) เพื่อต้องการค าแนะน าในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องและช่วยในการตัดสินใจ
ในแต่ละวันเพื่อความอยู่รอด 
   4.3) เพื่อความต่ืนเต้น เพื่อสร้างความรู้สึกว่าได้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ท่ีก าลังเกิดขึ้น 
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   4.4) เพื่อความคิดเห็นและช่วยเสริมความคิดเห็นเดิมให้มั่นคงยิ่งขึ้นหรือช่วย
สนับสนุนในการตัดสินใจท่ีได้กระท าไปแล้ว 
   4.5) เพื่อน าเอาไปใช้ในการสนทนา 
   4.6) เพื่อความบันเทิง เพื่อความเพลิดเพลิน และผ่อนคลายอารมณ์ 
   นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ในกระบวนการส่ือสารท่ีมีบทบาทส าคัญต่อ
การเปิดรับข่าวสารของมนุษย์ ดังท่ี McQuail  ได้ศึกษาชุดตัวแปรความต้องการท่ีผู้รับสารต้องการ
จากส่ือมวลชน ดังต่อไปนี้ 
   1. ความต้องการสาระสนเทศ 
    1.1 เพื่อทราบถึงเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเอง สภาพปัจจุบันท่ีอยู่รอบตัว
และสภาพปัจจุบันของสังคมและโลก 
    1.2 เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาข้อแนะน าในการปฏิบัติ ความคิดเห็น
และการตัดสินใจ 
    1.3 เพื่อสนองความต้องการอยากรู้อยากเห็น และสนองความสนใจ 
    1.4 เพื่อให้การเรียนรู้เป็นการศึกษาด้วยตนเอง 
    1.5 เพื่อสร้างความรู้สึกมั่นคง โดยใช้ความรู้ท่ีได้มาจากส่ือมวลชน 
   2. ความต้องการสร้างความมีเอกลักษณ์ให้แก่บุคคล 
    2.1 เพื่อให้เกิดแรงเสริมแก่ค่านิยมส่วนบุคคล 
    2.2 เพื่อเป็นตัวแบบทางพฤติกรรม    
    2.3 เพื่อแสดงออกร่วมกับค่านิยมของคนอื่น 
    2.4 เพื่อมองทะลุเข้าไปภายในตนเอง 
   3. ความต้องการรวมตัวและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
    3.1 เพื่อมองทะลุเข้าไปในสภาพแวดล้อมของผู้อื่น 
    3.2 เพื่อแสดงออกร่วมกับผู้อื่น และเกิดความรู้สึกในลักษณะท่ีเป็นเจ้าของ 
    3.3 เพือ่น าไปใช้ในการสนทนา และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
    3.4 เพื่อใช้แทนเพื่อน 
    3.5 เพื่อช่วยในการด าเนินตามบทบาททางสังคม 
    3.6 เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อนและสังคม 
   4. ความต้องการความบันเทิง 
    4.1 เพื่อหลีกหนี หรือหลีกเล่ียงจากปัญหาต่าง ๆ 
    4.2 เพื่อผ่อนคลาย 
    4.3 เพื่อรับวัฒนธรรมท่ีเป็นของแท้ และได้รับความสนุกสนานทางสุนทรียะ 
    4.4 เพื่อจะได้มีอะไรท า และใช้เวลาให้หมดไป 
    4.5 เพื่อปลดปล่อยอารมณ์ 
    4.6 เพื่อกระตุ้นทางเพศ 
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  จากองค์ประกอบท่ีกล่าวมานี้ จะพบว่าการเลือกเปิดรับสารมีปัจจัยในส่วนบุคคลเอง 
ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ ความรู้ ความสนใจ หรืออื่น ๆ รวมไปถึงปัจจัยภายนอกอันได้แก่ 
ความสัมพันธ์ทางสังคมและส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ อันจะท าให้เกิดการเปิดรับสารของบุคคลท่ีมีความ
แตกต่างกัน เนื่องจากผู้รับสารแต่ละคนมีความแตกต่างกันในทางจิตวิทยา ท าให้ความสนใจในการ
เปิดรับข่าวสารหรือตีความหมายข่าวสารจากส่ือมวลชนแตกต่างกัน  

 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 

 2.5.1 ความหมายของอินเทอร์เน็ต 
  ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย (2549) ได้ให้ความหมายของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ การ
ท่ีคนไม่น้อยกว่าสองคนขึ้นไปมีการติดต่อกันอย่างต่อเนื่องและแลกเปล่ียนความสัมพันธ์กัน  สามารถ
แก้ไขปัญหา โดยการถกเถียงกันในช่วงเวลาแลกเปล่ียน เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ท่ีอยู่บนพื้นฐานของ
ความเข้าใจกัน มีลักษณะปฏิกิริยาทางสังคมโดยตรง มีการแบ่งระบบ คุณค่า มิตรภาพและการ
แลกเปล่ียนข้อมูล สมาชิกเครือข่ายท างานร่วมกันและมีการแบ่งแยกระหว่างความสัมพันธ์สังคม
ภายนอก มีการสร้างพื้นท่ีและมีกิจกรรมร่วมกัน ส่วนสรุฒม์ เฉลิมพงษ์ (2551) กล่าวว่า เครือข่ายทาง
สังคมอินเทอร์เน็ตเป็นกลุ่มคนท่ีมีการกระท าร่วมกันท่ีแสดงถึงความได้เปรียบ การใช้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ท่ีไร้พรมแดนในระบบอินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนกิจกรรมระหว่างผู้ใช้
อินเทอร์เน็ต ซึ่งต้องใช้ข้อมูลท่ีจ าเป็นแก่ตนเอง สร้างการเช่ือมโยงเครือข่ายของตนขึ้นกับกระบวนการ
ท้องถิ่นและนวัตกรรมใหม่ ผนวกกับแรงขับเคล่ือนทางจิตวิทยาท่ีตอบสนองความต้องการของตนเอง
ในการสร้างเครือข่าย จึงเกิดการพบปะบนพื้นฐานของเครือข่ายและการจัดต้ังกลุ่มสังคม มีการรวม
พลังให้เป็นหนึ่ง เพื่อเป้าหมายท้ังหมด จึงอาจกล่าวได้ว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางและ
ตัวส่งผ่านการแลกเปล่ียนข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและอื่น ๆ 
นอกจากนี้ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจ านวนหนึ่ง ได้สร้างสังคมใหม่ข้ึนมาผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต สังคมใหม่นี้
มิได้หมายถึงแต่เพียงในแง่กายภาพท่ีบุคคลสามารถติดต่อส่ือสารหน้าคอมพิวเตอร์เท่านั้น  แต่ยัง
หมายถึงความใหม่ในแง่มุมมอง แนวคิด และวิธีปฏิบัติตนของคนในสังคมนี้ เป็นความสัมพันธ์รูปแบบ
ใหม่ในชุมชนอินเทอร์เน็ต (อ้างในพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์, 2553 : 8) 
  ราชบัณฑิตยสถาน ได้บัญญัติศัพท์ค า Network ไว้ว่า ข่ายงาน เครือข่าย โครงข่าย
ห้องปฏิบัติการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันอินเทอร์เน็ต มีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของคนเรา
ท้ังด้านการศึกษา พาณิชย์ ธุรกรรม วรรณกรรม และอื่น ๆ  
 2.5.2 บริการทางอินเทอร์เน็ต 
   การบริการในอินเทอร์เน็ตมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท สามารถใช้ได้ตามความ
ต้องการดังต่อไปนี้ (สมใจ บุญศิร ิ2538 อ้างใน รุ่งวิลัย ลีราช, 2555 : 10) 
  1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Mail : E-Mail) เป็นบริการท่ีผู้ใช้บริการ
สามารถส่งจดหมายถึงบุคคล องค์กร สถาบัน ฯลฯ โดยผู้รับจะได้รับผ่านจอคอมพิวเตอร์หรือพิมพ์เป็น
เอกสารได้ทันที หากผู้รับไม่อยู่ท่ีจอคอมพิวเตอร์ จดหมายนี้จะถูกส่งไว้ในกล่องรับจดหมาย  คือ 
ในหน่วยความจ าท่ีเสมือนเป็นตู้รับจดหมายในคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้รับจะรับเวลาใดก็ได้ และจะโต้ตอบ
เวลาใดก็ได้เช่นกันค าส่ังท่ีเข้าใช้ระบบ หากใช้โปรแกรม UNIX เป็นระบบปฏิบัติการจะใช้ค าส่ัง Pine 
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ถ้าใช้โปรแกรมประเภทเว็บบราวเซอร์ จะเรียกใช้เมนูหรือสัญญาณรูป (Icon) ท่ีส่ือความหมาย เช่น 
รูปซองจดหมาย เป็นต้น การเขียนและส่งจดหมาย อาจส่งไปถึงคนใดคนหนึ่งหรือส่งให้หลาย ๆ คนก็ได้ 
และสามารถส่งแฟ้มข้อมูลไปพร้อมกับจดหมายก็ได้  การอ่านจดหมายท่ีส่งมาถึงในแฟ้มในกรณีท่ี
จดหมายมีแฟ้มข้อมูลส่งมาด้วยสามารถส่ังให้แสดงข้อมูลท่ีอยู่ในแฟ้มหรือส่ังให้เก็บข้อมูลในแฟ้มข้อมูล
ของตนได้ เมื่ออ่านจดหมายแล้ว อาจลบท้ิงหรือเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานนอกจากนี้โปรแกรมไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ จะเก็บบันทึกท่ีอยู่ของผู้ติดต่อด้วย มีประโยชน์มากในการอ้างถึงช่ือของผู้รับจดหมาย
เพื่อส่งจดหมายเวียนต่าง ๆ 
  2) การเข้าใช้เครื่องระยะไกล (Remote Login) คือการท่ีผู้ใช้สามารถติดต่อกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ห่างไกลได้ เสมือนได้นั่งอยู่หน้าเครื่องเทอร์มินอลของเครื่องนั้น ๆ โดยผู้ใช้
เพียงท างานอยู่หน้าเทอร์มินอลของเครื่องตนเองเท่านั้น  แล้วเรียกค าส่ังท่ีใช้ในการติดต่อกับ
เครื่องระยะไกลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเข้าใช้เครื่องระยะไกลท าได้ 2 วิธีใหญ่ ๆ คือ การ
ใช้ค าส่ัง Telnet และการใช้ค าส่ัง Hytelnet 
  3) การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล (File Transfer Protocol : FTP) เป็นบริการถ่ายโอน
แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมท่ีผู้ใช้ต้องการจากเครื่องอื่นมาเก็บไว้ยังเครื่องของตน สามารถถ่ายโอนแฟ้ม
ได้ท้ังท่ีเป็นข้อมูลท่ัวไป ข่าวประจ าวัน บทความ รวมท้ังโปรแกรมท่ีบางท่านพัฒนาขึ้นและต้องการ
บริจาคให้สาธารณะประโยชน์ได้ใช้โดย ไม่คิดมูลค่าโปรแกรมลักษณะนี้เรียกว่า Shareware บางโปรแกรม
ก็อาจทดลองใช้เป็นช่ัวคราว หากสนใจก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 
  4) กลุ่มข่าวท่ีน่าสนใจ (Usenet) เป็นบริการท่ีเสมือนเป็นกระดานประกาศขาย
สินค้าหรือแสดงความต้องการ เพื่อให้ผู้สนใจตรงกันหรือคล้าย ๆ กัน ได้ส่งข่าวติดต่อกัน ข่าวท่ี
น าเสนอไว้อาจจะเกี่ยวกับสังคม กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม เทคโนโลยี ปรัชญา การปรุงอาหาร การ
เล้ียงสัตว์ การแลกเปล่ียนความคิด ดนตรี ปัญหาต่าง ๆ ฯลฯ ท้ายข่าวจะมีท่ีอยู่ติดต่อได้หรือ ผู้สนใจ
ติดต่อถึงกัน 
  5) การสนทนาออนไลน์ (Chat) เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต สามารถใช้ในการ
ส่ือสาร ติดต่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกันได้ การสนทนาแบบออนไลน์นั้นผู้สนทนาสามารถคุย
โต้ตอบกันผ่านหน้าจอ เสมือนกับการคุยโทรศัพท์กันอยู่เพียงแต่ใช้การพิมพ์แทนการใช้เสียง นั่นก็คือผู้
ส่งและผู้รับ โต้ตอบกันทางตัวอักษรบนจอคอมพิวเตอร์ได้  ดังเช่นการพูดกันทางโทรศัพท์ เช่น
โปรแกรมช่ือ คูลทอล์ก (Cooltalk) เป็นต้น 
  6) การสืบค้นข้อมูลโดยการใช้ World Wide Web (WWW.) ผู้ใช้สามารถท่ีจะเข้า
ไปค้นหาข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว หรือเสียงท่ีน าเสนอให้
ผู้ต้องการเรียกดู เรียกใช้ หรือส าเนาข้อมูล รูปภาพ และเสียงบางรายการในปัจจุบันเป็นท่ีนิยมมากไม่
ว่าจะเป็นในธุรกิจการค้า การอุตสาหกรรม องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีจะน าเสนอประชาสัมพันธ์
หน่วยงานผ่าน WWW. โดยการสร้าง Website ของตนขึ้นเพื่อเผยแพร่ ซึ่งให้ผลในแง่ของการ
ประชาสัมพันธ์ การค้าขาย แลกเปล่ียน การตกลงอย่างมหาศาล 
  7) การสืบค้นข้อมูลโดยการใช้ Gopher ผู้ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถค้นหา
ข้อมูลต่างๆ ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยระบบเมนู โดย Gopher จะท าการค้นหามุ่งตรงไปยังแหล่งท่ี
ให้ข้อมูลและแสดงข้อมูลท่ีต้องการทางจอภาพ นอกจากนี้ Gopher ยังเป็นตัวอย่างให้บริการเข้าใช้
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ระบบจากระยะไกล ถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลหรือขอใช้ตัวกลางให้บริการเข้าใช้ระบบจากระยะไกลถ่ายโอน
แฟ้มข้อมูลหรือขอใช้บริการ Archie ค้นหาโฮสต์ ท่ีเก็บแฟ้มข้อมูลซึ่งในการใช้โปรแกรม Gopher จะ
อ านวยความสะดวกเนื่องจากไม่ต้องพิมพ์ค าส่ังและไม่ต้องจดจ าช่ือคอมพิวเตอร์ท่ีต้องการติดต่อเพราะ
สามารถเลือกได้จากเมนู 
  8) การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Archie ผู้ใช้สามารถค้นหารายช่ือโปรแกรมท่ีต้องการว่า
เก็บอยู่ท่ีใด เพื่อท่ีจะสามารถถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลได้ Archie ท าหน้าท่ีสร้างบัตรรายการและเป็นเสมือน
บรรณารักษ์ท่ีช่วยค้นหาช่ือคอมพิวเตอร์ท่ีเก็บแฟ้มข้อมูลท่ีต้องการ 
  9) บริการ Wide Area Information Service หรือ WAIS เป็นเครื่องมือท่ีช่วย
ค้นหาข้อมูลในรูปของแฟ้มเอกสาร โดยจะรวมฐานข้อมูลได้ด้วยกัน และเมื่อส่ังหาข้อมูลท่ีเราสนใจโดย
การพิมพ์ ข้อความลงไป WAIS จะแสดงรายการท่ีค้นพบออกมาในรูแบบของดรรชนี ซึ่งเราสามารถ
เลือกดู ข้อความโดยละเอียดท้ังหมด หรือถ้าเปล่ียนเรื่องหรือเปล่ียนหัวข้อ ให้ค้นหาเป็นเรื่องอื่น WAIS 
แสดงรายการดรรชนีในหัวข้อใหม่ออกมา การใช้งานในลักษณะนี้เหมือนกับการท่ีเราไปค้นเอกสาร
จากห้องสมุดท่ีต้องค้นเรื่องท่ีสนใจจากดรรชนีของห้องสมุดนั้นก่อน แล้วจึงไปดึงเอาเอกสารท่ีต้องการ 
ตามท่ีระบุไว้ในดรรชนีอีกทีหนึ่ง 
  10) บริการข่าวสารบนเครือข่าย ในลักษณะของการส่งข่าว (News) คือกลุ่มข่าวซึ่ง
ออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ เรียกว่า กลุ่มข่าว (Newsgroup) ซึ่งผู้ใช้สามารถท่ีจะเข้าไปอ่านในเรื่องท่ีตนเอง
สนใจได้และสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้อื่นได้ในลักษณะท่ีคล้ายกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
โดยท่ีเวลาส่ง News (Post News) ทุกคนท่ีอ่านในกลุ่มนั้นจะเห็น News ท่ีส่งไปบริการนี้ได้แบ่งข่าว
ออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาสาระเฉพาะเจาะจงในเรื่องหนึ่ง ๆ ปัจจุบันมีกลุ่มข่าวจ านวน
มากมายหลายพันกลุ่มให้เลือกอ่าน ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีโปรแกรมจัดการเกี่ยวกับข่าว
บทความเหล่านั้น ท้ังในด้านการค้นหา การอ่าน การเขียนข่าวเพื่อส่งไปร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย
บริการกลุ่มข่าว จัดกลุ่มข่าวเป็นประเภทจัดเรียงเป็นล าดับขั้น กล่าวคือ แบ่งออกเป็นหลายระดับ ซึ่ง
จะบ่งบอกถึงหัวข้อข่าวและเรื่องย่อยภายในหัวข้อนั้นๆ เพื่อกล่าวถึงเนื้อหาสาระท่ีเฉพาะเจาะจงซึ่ง
เป็นประโยชน์ในการเลือกอ่านข่าว 
  11) จดหมายข่าวหรือจดหมายเวียน เป็นระบบการบริการกระจายข่าวให้สมาชิก
เมื่อมีสมาชิกรายใดรายหนึ่งส่งข่าวมาท่ีศูนย์กลาง บริการนี้ได้แก่ Listserv ซึ่งอยู่ภายใต้การ ดูแลของ
เครือข่ายบิตเน็ต ศูนย์บริการจะดูแลบัญชีรายช่ือซึ่งเก็บไว้เพียงชุดเดียว เมื่อสมาชิกต้องการส่งข่าวไป
ยังสมาชิกอื่นก็ฝากข้อความด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ศูนย์บริการท าหน้าท่ีกระจายข่าว ข่าวหรือ
จดหมายท่ีส่งออกไปอาจเป็นการสนทนาท่ัวไป การซักถาม ขอความช่วยเหลือ หรือการแลกเปล่ียน
ข้อมูลเป็นต้น 
  12) เกมส์ (Games) เป็นการเล่นเกมส์บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งอาจเล่น
คนเดียวหรือหลายคนพร้อมกันได้ เกมส์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนี้สามารถท่ีจะถ่ายโอนด้วย FTP
ศูนย์บริการบางแห่งยังมีเกมส์ทางเครือข่ายหรือ MUD (Multi User Dimensions) ซึ่งเป็นภาวะท่ี
จ าลองขึ้นมาให้ผู้ใช้เครือข่ายหลาย ๆ คน ช่วยแก้ปริศนา การเล่นเกมผจญภัย รวมท้ังสนทนากับ
สมาชิกคนอื่น 
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 2.5.3 แนวคิดเก่ียวกับประโยชน์การใช้อินเทอร์เน็ต 
  ปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจากท่ัวโลกทุกวัยและทุกอาชีพสามารถส่ือสารกันโดยไม่มี
ข้อจ ากัดใด ๆ ท้ังศาสนา เช้ือชาติ ระบบการปกครองหรือแม้กระท่ังกฎหมายของแต่ละประเทศ
อินเตอร์เน็ตจึงได้รับการขนานนามว่า ไซเบอร์สเปซ (Cyberspace) หรือพื้นท่ีซึ่งจ าลองขึ้นมาจากการ
ท่ีมีคนรวมกันอยู่เป็นจ านวนมาก จึงเกิดความต้องการบริการท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของแต่ละคน ซึ่งแตกต่างกันสามารถแบ่งบริการอินเตอร์เน็ตได้เป็นดังนี้ 
  1) การบริการทางธุรกิจ อินเทอร์เน็ตเป็นลู่ทางใหม่ทางการค้า เพราะผู้ขายสามารถ
ประกอบธุรกิจทางการค้าผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต ลูกค้าสามารถชมภาพ
และรายละเอียดของสินค้าเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้ทันที ณ เครื่องของลูกค้าเองผู้ขายเพียงจัดเตรียม
ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ของตน ก็สามารถบริการขายลูกค้าได้ท่ัวโลกพร้อม ๆ กัน โดยไม่ต้อง
ส้ินเปลืองงบประมาณในการประชาสัมพันธ์มากเท่าวิธีอื่น เพียงแต่ลูกค้าจะต้องมีบัตรเครดิต โดยการ
ส่ังซื้อสินค้าต่าง ๆ ได้โดยกรอกหมายเลขบัตร แล้วระบุสินค้าท่ีต้องการและสินค้าจะถูกส่งมาทาง
ไปรษณีย์ และเงินจะถูกหักจากบัญชีบัตรเครดิต 
  2) การบริการข้อมูลข่าวสาร ส่ือทางอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงผู้บริโภคท่ีมีก าลังซื้อ
ค่อนข้างสูงได้เป็นจ านวนมาก ผู้ผลิตส่ือเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต จึงสามารถท าก าไรจ านวนมาก
จากการขายโฆษณาบนส่ือของตน ท าให้ผู้สนใจผลิตส่ือรูปแบบต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต เพิ่มข้ึนทุก ๆ วัน
ผู้ท่ีมีความรู้ความช านาญไม่ว่าเรื่องใด ๆ สามารถเผยแพร่ความรู้ของตนไปยังผู้คนท่ัวโลกได้โดยง่าย 
เช่น ถ้ามีความช านาญในการท าอาหารไทย  ก็สามารถน าข้อมูลการท าอาหารไทยพร้อมกับ
ภาพประกอบไปใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้คนท่ีสนใจอาหารไทยท่ัวโลก
ได้รับทราบอย่างง่ายดาย ในทางกลับกันก็สามารถค้นหาข้อมูลแทบทุกชนิดจากอินเทอร์เน็ต โดย
อาจจะอาศัยเครื่องมือค้นหาในอินเทอร์เน็ตซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและมีให้เลือกมากมาย 
  3) การพบปะและสนทนากับผู้คน นอกจากข้อมูลท่ีเป็นเพียงภาพ และตัวอักษรบน
อินเทอร์เน็ต ยังสามารถส่งจดหมายท่ีเรียกว่า “อีเมล์ (Electronic Mail : e–mail)” หรือพิมพ์
ประโยคโต้ตอบกับผู้คนแม้จะอยู่กับคนและซีกโลก ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถคุยโต้ตอบผ่านอินเทอร์เน็ต
ในลักษณะโทรศัพท์ไปท่ัวโลกโดยไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ได้อีกด้วย 
  4) การบริการซอฟต์แวร์ ในอินเทอร์เน็ตมีการบริการซอฟต์แวร์ท่ีทันสมัยให้ได้ใช้ 
และสามารถโอนย้ายซอฟต์แวร์จากอินเทอร์เน็ต มาใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย 
  5) ความบันเทิง เนื่องจากอินเทอร์เน็ตสามารถใช้ส่ือต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น ภาพนิ่ง
ภาพเคล่ือนไหว เสียงและภาพสามมิติ จึงมีความสามารถในการน าเสนอความบันเทิงรูปแบบต่าง  ๆ
เช่น เพลง รายการวิทยุ เกม ได้เป็นอย่างดี 
  6) การศึกษา ในระบบการศึกษาได้น าอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการศึกษามากขึ้นท้ัง
ช่วยในการสืบค้นข้อมูล และในการเรียนการสอนด้วย (อ้างในรุ่งวิลัย ลีราช, 2555 : 13) 
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 2.5.4 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  
  สรุฒม์ เฉลิมพงษ์ (2551) (อ้างในพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์, 2553 : 6–10) กล่าวว่า 
เครือข่ายทางสังคม หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมมนุษย์ โดยอาศัยกระบวนการและกิจกรรมใน
สังคม เช่น การติดต่อส่ือสาร การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ ความคิด ภายใต้เงื่อนไขท่ีแสดงถึงรูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรและเครือข่ายท่ีมีต่อกัน  
  ปัจจุบันรูปแบบทางสังคมได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก ไม่แค่เพียงทางกายภาพ
เท่านั้นแต่เป็นชุมชนท่ีใช้เทคโนโลยีการส่ือสารเป็นช่องทางสร้างความสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ เช่น ชุมชนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชุมชนแบบใหม่นี้ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเครือข่าย
สังคมด้วย จากเดิมท่ีรวมตัวกันในรูปกลุ่มคน สมาคม หรือองค์กรเฉพาะในแต่ละพื้นท่ี กลายเป็นการ
รวมตัวของเครือข่ายท่ีมีความสัมพันธ์โยงใยกว้างขวางและซับซ้อนมากขึ้น เกิดเป็นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพื่อสมาชิกในเครือข่ายได้มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปล่ียน ช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน จากนั้น
ก็มีการขยายความสัมพันธ์ไปสู่ระดับท่ีกว้างขึ้น โดยอาจมีการเช่ือมโยงกับเครือข่ายอื่น ๆ ในสังคม 
เป็นการสร้างประชาสังคมหรือเครือข่ายทางสังคม  จากการขยายเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
ต่อเนื่องไร้ขีดจ ากัดนี้ ท าให้เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถสร้างพลังและอ านาจการต่อรองได้มาก  
ในขณะเดียวกัน ก็เป็นตลาดกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ ท่ีธุรกิจต่าง ๆ ต้องการเข้ามาท าธุรกรรม 
 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ทวารัตน์  เต็งทอง (2552) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจจากการใช้บริการส่ือ
ออนไลน์เพื่อการสมัครงาน กรณีศึกษา : ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2551 ในเขต
กรุงเทพมหานคร  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์เพื่อการสมัครงานสัปดาห์ละ 3 วัน 
(ร้อยละ 29.63) วันละ 1 ครั้ง  (ร้อยละ 45.19) โดยใช้ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง (ครั้งละ 44.81) และ
ช่วงเวลา 20.01-24.00 (ร้อยละ 35.56) เป็นช่วงเวลาท่ีมีการใช้บริการส่ือออนไลน์เพื่อการสมัครงาน
มากท่ีสุด และนิยมใช้บริการท่ีบ้าน/หอพัก (ร้อยละ 60.00) มากท่ีสุด ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ส่ือ
ออนไลน์เพื่อการสมัครงานมากท่ีสุด คือ มีปัญหาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นมีปัญหาวิธีการใช้
คอมพิวเตอร์ การสมัครงานในอินเทอร์เน็ต แบบฟอร์มในการสมัครงานเข้าใจยาก การกรอก
แบบฟอร์มและการสมัครงานในอินเทอร์เน็ตมีขั้นตอนซับซ้อน ในส่วนของความพึงพอใจประโยชน์
จากการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงานอยู่ในระดับสูง โดยพึงพอใจในด้านการใช้งาน 
ด้านรายละเอียด และด้านผลลัพธ์ สามารถจ าแนกได้ดังนี้ คือ มีความสะดวกในการค้นหาต าแหน่ง
งานท่ีสนใจ มากท่ีสุด รองลงมา มีความรวดเร็วในการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ และท าให้
ประหยัดค่าใช้จ่าย ส าหรับพฤติกรรมในการใช้บริการสมัครงานผ่านส่ือออนไลน์ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงใจประโยชน์จากการใช้บริการสมัครงานผ่านส่ือออนไลน์ กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม
การใช้ส่ือออนไลน์เพื่อการสมัครงานมากขึ้น แต่กลุ่มตัวอย่างจะมีความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้
ส่ือออนไลน์เพื่อการสมัครงานมากขึ้นหรือลดน้อยลงก็ได้ ในขณะเดียวกัน หากพฤติกรรมการใช้ส่ือ
ออนไลน์เพื่อการสมัครงานน้อยลง จะมีความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้ส่ือออนไลน์เพื่อการสมัครงาน
มากขึ้นหรือลดน้อยลงได้เช่นกัน 
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 พรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการยอมรับส่ือออนไลน์ของผู้บริโภค
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  กระบวนการยอมรับส่ือออนไลน์อยู่ในขั้นยอมรับ 
ลักษณะส่วนบุคคลท่ีมี เพศ รายได้ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีข้ันกระบวนการยอมรับส่ือออนไลน์
ไม่แตกต่างกัน อายุ อาชีพ และสถานภาพ ต่างกัน มีข้ันกระบวนการยอมรับแตกต่างกัน กลุ่มประเภท
บุคคลต่างกันมีข้ันกระบวนการยอมรับส่ือออนไลน์แตกต่างกัน ยกเว้นบริการ E-Magazine อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยความพร้อมยอมรับส่ือใหม่ มีผลต่อกระบวนการยอมรับส่ือออนไลน์ทุกประเภท ปัจจัยผู้มีอิทธิพล 
และคุณลักษณะของนวัตกรรม มีผลต่อกระบวนการยอมรับบริการ E-Commerce และ Internet TV 
แต่ไม่มีผลต่อกระบวนการยอมรับบริการ E-Magazine และ Social Network ปัจจัยความพร้อมของ
องค์กร มีผลต่อกระบวนการยอมรับบริการ E-Commerce แต่ไม่มีผลต่อกระบวนการยอมรับบริการ 
E-Magazine, Social Network และ Internet TV โดยทุกปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการยอมรับ
ส่ือออนไลน์นั้น มีระดับความสัมพันธ์น้อย 
 ชาญชัย  คล้ายสุขพงษ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติท่ีมีต่อเว็บไซต์ให้บริการหางานและ
สมัครงานออนไลน์ของผู้หางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  
 1. ผู้หางานในเขตกรุเทพมหานคร ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต่ ากว่า 
25 ปี มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี อาชีพในปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัท/ลูกจ้างเอกชน 
ต าแหน่งในปัจจุบันคือ พนักงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 -20,000 บาทต่อเดือน และมี
ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 ปี โดยพบว่าผู้หางานในกรุงเทพมหานคร มีทัศนคติ
ต่อเว็บไซต์ให้บริการหางานและสมัครงานออนไลน์ในด้านศักยภาพ  ด้านบริการ และด้านความ
สะดวกในการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับดี พฤติกรรมในการใช้เว็บไซต์ท่ีให้บริการของผู้หางานส่วน
ใหญ่จะเคยใช้บริการเว็บไซต์ เป็นจ านวน 1-2 เว็บไซต์ เลือกใช้บริการ www.jobthai.com ต้องการ
หางานและสมัครงานในต าแหน่ง Accounting/Banking/Finance สมัครงานผ่านทางเว็บไซต์แล้ว
ส่วนมากจะได้งานจริง ความถ่ีในการใช้บริการเว็บไซต์ 1-5 ครั้งต่อเดือน ระยะเวลาในการหางานและ
สมัครงานต่อครั้งน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ช่ัวโมง เลือกใช้ Resume ของตนเองในการสมัครงาน เหตุผล
ท่ีเลือกใช้บริการเว็บไซต์คือ ลดความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง และช่องทางการทราบช่ือเว็บไซต์
นั้นมาจากทางอินเทอร์เน็ต  
 2. ลักษณะส่วนบุคคลของผู้หางานในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ต าแหน่ง และรายได้ท่ีแตกต่างกันจะมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการเว็บไซต์
ท่ีให้บริการหางานและสมัครงานออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 3. ทัศนคติท่ีมีต่อเว็บไซต์ท่ีให้บริการหางานและสมัครงานออนไลน์ในด้านศักยภาพจะมีผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้เว็บไซต์ท่ีให้บริการหางานและสมัครงานออนไลน์สมัครงานผ่านเว็บไซต์แล้ว
ได้งานจริงและความถ่ีในการใช้บริการเว็บไซต์อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การแสวงหาข่าวสารผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตก่อนการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า  รูปแบบการแสวงหาข่าวสารเริ่มจากนักศึกษาได้รับการกระตุ้นจากส่ิงกระตุ้น
ได้แก่ การแนะแนว, ส่ือโฆษณาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ , ช่วงเวลา เช่น ภาคเรียนท่ี 2 ก็จะเกิด
ความต้องการข้อมูล และจะเริ่มมีการแสวงหาข้อมูลท้ังจากแหล่งข้อมูลภายใน ได้แก่ ความทรงจ าท่ีมี

http://www.jobthai.com/
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จากการแนะแนวหรือส่ือโฆษณาท่ีเคยพบ รวมท้ังแหล่งข้อมูลจากภายนอกได้แก่ การแสวงหาผ่าน
เครื่องมือการสืบค้น (Search Engine) ท่ีอยู่เว็บไซต์ (www.feu.ac.th) และการเช่ือมโยง
อิเล็กทรอนิกส์ (Link) เมื่อนักศึกษาได้รับข้อมูลท่ีเพียงพอก็จะเกิดการประเมินทางเลือกต่าง ๆ อาทิ 
เช่น  หลักสูตร กิจกรรม ค่าใช้จ่าย สถานท่ีต้ัง คุณภาพอาจารย์ผู้สอน เปรียบเทียบกับสถาบันอื่น ๆ
แล้วจึงท าการตัดสินใจศึกษาต่อ เมื่อท าการตัดสินใจศึกษาต่อแล้ว ข้อมูลท่ีมีท้ังหมดจะถูกเก็บไว้ใน
ความทรงจ า และจะถูกน ามาใช้ในฐานะรุ่นพี่หรือศิษย์เก่า ท่ีจะให้เป็นข้อมูลส าหรับคนรอบข้างท่ีก าลัง
แสวงหาข่าวสารประเภทดังกล่าว ในขณะท่ีข้อมูลภายหลังการตัดสินใจศึกษาต่อ ก็จะถูกน าไปเก็บเป็น
ข้อมูลภายนอกผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ในลักษณะบทความบนเว็บบอร์ดต่าง ๆ การพูดคุย
ออนไลน์ หรือจัดเก็บไว้ใน Blog ส่วนบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ท่ีแสวงหาข่าวสารประเภทเดียวกัน
ผ่านช่องทาง ออนไลน์ต่าง ๆ ต่อไป 
 เมวดี ศรีสร้อย (2554) ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้
ข่าวสารการตลาดของกลุ่มคนวัยท างาน พบว่า อิทธิพลของส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้
ข่าวสารการตลาดของกลุ่มคนวัยท างานประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ   
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีประกอบด้วย อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา มีความสัมพันธ์ต่อการ
รับรู้ข่าวสารการตลาดของคนกลุ่มวัยท างาน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05   
 2. ปัจจัยด้านการน าเสนอข่าวสาร ท่ีประกอบด้วยการเสนอข่าวสารผ่านเว็บไซต์ เว็บบอร์ด 
และสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ข่าวสารการตลาดของคนกลุ่มวัยท างาน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญ 0.05  
 3. ปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูลทางการตลาด พบว่า ความถูกต้องของข้อมูล การเข้าถึง
ข้อมูล และการน าเสนอข้อมูลท่ีกระชับ มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ข่าวสารการตลาดของกลุ่มคนวัย
ท างาน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05   
 4. ปัจจัยด้านส่ิงกระตุ้นทางการตลาด  ด้านผลิตภัณฑ์และราคามีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้
ข่าวสารการตลาดของกลุ่มคนวัยท างานอย่างมีระดับนัยส าคัญ 0.05  
  5. ปัจจัยด้านแนวโน้มเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ข่าวสารการตลาดของกลุ่มคน
วัยท างานอย่างมีระดับนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05  
 ชูศักดิ์ เพรสคอทท์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การเปิดรับข้อมูลข่าวสารและอิทธิพลของส่ือต่อ
แนวความคิดทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา พบว่า ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารทาง
การเมืองผ่านอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.4 โดยมีการเปิดรับอย่างสม่ าเสมอ รองลงมา 
คือ ส่ือวิทยุโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 54 โดยมีการเปิดรับอย่างสม่ าเสมอ นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือวิทยุโทรทัศน์ และส่ืออินเทอร์เน็ต มีอิทธิพลต่อแนวความคิดทางการเมืองอยู่ในระดับมาก 
ในส่วนของส่ือวิทยุกระจายเสียง กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าสื่อดังกล่าวมีอิทธิพลต่อแนวความคิด
ทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง  ในขณะท่ีนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีความเห็นว่า ส่ือวิทยุ
โทรทัศน์และส่ือวิทยุกระจายเสียงมีอิทธิพลต่อแนวความคิดทางการเมืองแตกต่างกัน โดยนักศึกษา
หญิงเห็นว่า ส่ือวิทยุโทรทัศน์ มีอิทธิพลมากกว่านักศึกษาชาย ในการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่างระดับช้ันเรียน พบว่า ส่ือวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อที่มีอิทธิ พลต่อแนวความคิด
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ทางการเมืองในระดับท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ โดยนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มีความเห็นว่า ส่ือวิทยุ  
กระจายเสียงมีอิทธิพลต่อแนวความคิดทางการเมืองสูงกว่านักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
 จรุมาส ชัยถิรสกุล (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต พบว่า อายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน ด้านความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต และด้านจ านวนครั้งท่ีส่ังซื้อสินค้า 
แตกต่างกัน เนื่องจากในช่วงอายุ 21-30 ปี เป็นช่วงในกลุ่มวัยก าลังเริ่มท างาน มีเวลาจ ากัด และมี
สังคมท่ีหลากหลาย ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสังคมออนไลน์เป็นจ านวนมาก การซื้อสินค้าผ่าน
อินเทอร์เน็ตจึงเป็นทางเลือกท่ีสะดวกสบายในการเลือกหาสินค้า  อาชีพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน โดยอาชีพรับจ้าง/พนักงานเอกชนและประกอบธุรกิจส่วนตัว 
มีความถ่ีในการใช้อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด เนื่องจากแต่ละอาชีพมีหน้าท่ีการท างานท่ีแตกต่างกันไป โดย
อาชีพรับจ้าง/พนักงานเอกชนไม่มีเวลาในการไปซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้าท าให้การซื้อสินค้าผ่าน
อินเทอร์เน็ตจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้บริการและอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว มีความเป็น
ส่วนตัวสูง เนื่องจากมีเวลาไม่แน่นอนและมีเวลาจ ากัด ท าให้สามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต 
มีความสะดวกสบาย และมีเวลาเข้าไปเลือกสินค้าทางอินเทอร์เน็ตได้เรื่อย ๆ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ที ่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 -30,000 บาท อาจเนื่องจากมีความกล้าท่ีจะใช้จ่าย
มากกว่า และยอมรับความเส่ียงท่ีอาจไม่ได้รับสินค้าตามท่ีต้องการ  
 ส่วนทัศนคติต่อองค์ประกอบทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถท านายพฤติกรรมการใช้
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ด้านความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต ในขณะท่ี
แรงจูงใจในการใช้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านเหตุผล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้านความถ่ีในการใช้และด้านจ านวนครั้งท่ีส่ังสินค้า 
แต่มีความสัมพันธ์อยู่ ในระดับต่ าและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้านความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการซื้อสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต โดยมี
ความสัมพันธ์กันในระดับต่ าแต่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ชิดชนก  ทองไทย  (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้และทัศนคติ ท่ีมีผลต่อความพร้อมใน
การเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พบว่า การรับรู้ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลส่ือ
บุคคลและแหล่งข้อมูลส่ือมวลชน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนทัศนคติในการท างานของนักศึกษา 
ประกอบด้วยด้านความเช่ือเกี่ยวกับงานในประชาคมอาเซียน  ความรู้สึกท่ีมีต่อประชาคมอาเซียน 
และความต้ังใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า อยู่ในระดับมาก ส าหรับด้านความพร้อมในการ
เข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนจะอยู ่ในระดับมาก ด้านลักษณะส่วนบุคคล  ด้าน สาขา
แตกต่างกัน มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  การรับรู้ของนักศึกษาประกอบด้วยแหล่งข้อมูลส่ือบุคคล และแหล่งข้อมูล
ส่ือมวลชน มีความสัมพันธ์กับด้านความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและต่ าในทิศทางเดียวกันตามล าดับ  
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ในขณะท่ีทัศนคติในการท างานของนักศึกษาด้านความรู้สึกท่ีมีต่อประชาคมอาเซียน ด้านความเช่ือ
เกี่ยวกับงานในประชาคมอาเซียน และด้านความต้ังใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์
กับความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและต่ าในทิศทางเดียวกัน 
 เกวรินทร์  ละเอียดนันท์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรม
ผู้บริโภคออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาทใช้เวลาใน
การอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉล่ียวันละ 1-3 ช่ัวโมง ส่วนใหญ่เคยตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เนื้อหาประเภทหนังสือนวนิยาย และเคยตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Mebmarket.com 
ส่ือออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คือ Dek-d.com โดยราคาเฉล่ียของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเลือกซื้อในแต่ละครั้งราคา 100- 300 บาท สถานท่ีท่ีผู้บริโภคใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มากท่ีสุด คือ บ้าน และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการน ามาใช้งาน
จริงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด  
รองลงมา คือ พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ด้านทัศนคติท่ีมีต่อส่ือออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี ด้าน
ความง่ายในการใช้งาน พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ด้านความบันเทิงทางออนไลน์ ด้านการรับรู้ทาง
ออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยี ด้านความต้ังใจท่ีจะใช้ตามล าดับ โดยร่วมกันพยากรณ์การ
ตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 47.10 ในขณะท่ีการ
ยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ด้านการรับรู้ถึงความเส่ียง และด้านทัศนคติท่ีมีต่อการใช้ 
และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ด้านอารมณ์ทางออนไลน์ และด้านความต่อเนื่องไม่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กุลิสรา  ต๊ังวณิชกุล (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
เว็บไซต์รับสมัครงานของผู้ใช้บริการ  พบว่า  
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18- 25 ปี มีสถานภาพสมรส 
โสด ส าเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่ มีงานท าในปัจจุบัน 
โดยประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,001- 25,000 บาท 
 2. ด้านความคิดเห็นโดยรวมต่อคุณลักษณะท่ีดีของเว็บไซต์สมัครงานของผู้ใช้บริการ 
ประกอบด้วย ความสมบูรณ์ชัดเจนของข้อมูล ความรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร ทางเลือกท่ี
หลากหลายในการใช้บริการ ความสะดวกในการใช้ ความประหยัดและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 
ด้านความมั่นใจในการใช้บริการ และภาพลักษณ์ของเว็บไซต์สมัครงาน อยู่ในระดับดีมาก  
 3. ความพึงพอใจในการใช้บริการโดยรวมของผู้ใช้บริการเว็บไซต์รับสมัครงาน อยู่ในระดับมาก  
 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว่า  
  4.1 ผู้ใช้บริการท่ีมีลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สภาวะการ
ท างานปัจจุบัน อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์รับ
สมัครงานแตกต่างกัน  
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  4.2 คุณลักษณะที่ดีของเว็บไซต์สมัครงาน ได้แก่ ความสมบูรณ์ชัดเจนของข้อมูล 
ความรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร ทางเลือกท่ีหลากหลายในการใช้บริการ ความสะดวกในการใช้ 
ความประหยัดและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ความมั่นใจในการใช้บริการ และภาพลักษณ์ของเว็บไซต์
สมัครงาน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์รับสมัครงาน 

 
 



บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 
 ในการศึกษา เรื่อง ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของผู้มาใช้บริการ ณ 
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย  กรุงเทพมหานคร  เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) 
ในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอกแบบสอบถาม(บุญมี พันธ์ไทย,2554) 
 
3.1 ประชำกรและตัวอย่ำง 
  

 3.2.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แรงงานท่ีมารับบริการ ณ ศูนย์บริการจัดหา
งานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันท่ี 1-31 สิงหาคม 2559จ านวน  
 3.2.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง การได้มาของหน่วยตัวอย่าง  โดยวิธีการสุมตัวอย่างแบบง่าย 
(Sample Random Sampling) ซึ่งอาศัยความสะดวก (convenience sampling) ได้ขนาดตัวอย่าง
เท่ากับ 449 คน (ศิริชัย  พงษ์วิชัย, 2551:134) 
 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยด าเนินการสร้าง
เครื่องมือตามข้ันตอน ดังนี้ 
 3.3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสารและต าราท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม 
 3.3.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3.3 สร้างแบบสอบถามให้มีเนื้อหาท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค์ 
 3.3.4 แบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
  1) ข้อมูลท่ัวไปได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพการท างาน  ประเภท                           
ผู้มาใช้บริการ 
  2) ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การค้นหาข้อมูล และวิธีการสมัครงาน
  3) ข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.3กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ   
 

 น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นมาท าการทดลองใช้กับกลุ่มประชากรท่ีไม่ตกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 ชุด ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของคอนบาร์ค(Cronbach’s Alpha) ร้อยละ .8688 
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3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 เก็บข้อมูลปฐมภูมิของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม และข้อมูลทุติยภูมิ จากการศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร หนังสือ บทความ แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

 ประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
โดยสถิติท่ีใช้คือ ความถี่  ร้อยละ ในการบรรยายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง และท าการทดสอบด้วยสถิติ
ทดสอบไคสแควร์(Chi Square Test) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะส่วนบุคคลและช่องทางการส่ือสาร   
 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของผู้มาใช้บริการ 
ณศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ส าคัญ เพื่อศึกษาช่องทางการรับ
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร 
และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลและช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน โดยเครื่องมือท่ีใช้วิจัย คือ แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 449 
คน และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ความถี่  ร้อยละ  และท าการทดสอบด้วยสถิติทดสอบ
ไคสแควร์(Chi Square Test) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลและช่องทางการส่ือสาร โดยน าเสนอผลการส ารวจในรูปแบบของตาราง ดังนี้ 
 
4.1ข้อมูลท่ัวไป 
  

ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ  
 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 200 44.5 
หญิง 249 55.5 
รวม 449 100 
 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย โดยมี
สัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ เพศหญิง ร้อยละ  55.5 และเพศชาย ร้อยละ 44.5 
 

ตารางที่ 4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 
 

ช่วงอายุ(ปี) จ านวน(คน) ร้อยละ 
18-24 89 19.8 
25-29 116 25.8 
30-39 168 37.4 
40-49 63 14.0 
50-59 13 3.0 
รวม 449 100 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.4  
รองลงมาอายุระหว่าง 25-29 ปี ร้อยละ 25.8อายุระหว่าง 18-24 ปี ร้อยละ 19.8 และผู้ท่ีมีอายุ
ระหว่าง 50- 59 ปี มีจ านวนน้อยท่ีสุด ร้อยละ 3.0 
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ตารางที่ 4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดบัการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษาและต่ ากว่า 18 4.0 
มัธยมศึกษาตอนต้น 38 8.5 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 54 12.0 

ปวช./ปวส./อนุปริญญา 69 15.4 
ปริญญาตรี 243 54.1 
ปริญญาโทข้ึนไป 27 6.0 

รวม 449 100 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 54.1 รองลงมาจบการศึกษาระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 15.4 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ร้อยละ 12.0 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 8.5 ระดับปริญญาโทขึ้นไป ร้อยละ 6.0 
และระดับประถมศึกษาร้อยละ 4.0  
 

ตารางที่ 4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานภาพการท างาน  
 

สถานภาพการท างาน จ านวน(คน) ร้อยละ 
มีงานท า 33 7.3 
ไม่มีงานท า 416 92.7 
รวม 449 100 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีไม่มีงานท า คิดเป็น
ร้อยละ 92.7 มีงานท าแล้ว มีเพียงร้อยละ 7.3 
 

ตารางที่ 4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทผู้มาใช้บริการ 
 

ประเภทผู้มาใช้บรกิาร จ านวน(คน) ร้อยละ 
ผู้ประกันตนท่ีข้ึนทะเบียนกรณีว่างงาน 323 71.9 
ผู้ว่างงาน 12 2.7 
นักศึกษาจบใหม่ 43 9.6 
ผู้พิการ 2 0.4 
ผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 3 0.7 
ผู้สูงอาย ุ 2 0.4 

ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน 64 14.3 

รวม 449 100 
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 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนท่ีขึ้นทะเบียน 
กรณีว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 71.9 รองลงมาเป็นผู้ท่ีต้องการเปล่ียนงาน ร้อยละ 14.3 นักศึกษาท่ีจบใหม่ 
ร้อยละ 9.6 ผู้ว่างงาน ร้อยละ 2.7 นอกจากนั้น เป็นกลุ่มผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน ผู้พิการ และผู้สูงอายุ 
 

4.2 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การค้นหาข้อมูลและวิธีการสมัครงาน 
 

ตารางที่ 4.6 จ านวนและร้อยละของช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของ 
 กลุ่มเป้าหมาย 
ช่องทางการรับข้อมูล จ านวน(คร้ัง) ร้อยละ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์(เว็บไซต์ ไลน์เฟสบุ๊ค) 257 37.0 

ส่ือมวลชน(วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์) 97 14.0 
ส่ือส่ิงพิมพ์(วารสาร แผ่นป้าย/ใบปลิวรับสมัครงาน) 68 9.8 
ส่ือบุคคล(เพื่อน ญาติ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ) 273 39.2 
รวม 695 100 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 

 จากตาราง ที่ 4 .6 พบว่า  ก ลุ่มตัวอย่างรับข้อมูลเกี ่ยวกับการรับสมัครงาน ผ่าน
ทางผ่านทางสื่อบุคคล คือ เพื่อน ญาติ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มากท่ีสุด ร้อยละ 39.2 รองลงมาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 37.0 ผ่านทางส่ือมวลชน ร้อยละ 14.0 และทางส่ือส่ิงพิมพ์ ร้อยละ 
9.8   
 

ตารางที่ 4.7 จ านวนและร้อยละของช่องทางในการค้นหาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย 
 

ช่องทางการค้นหาข้อมูล จ านวน(คร้ัง) ร้อยละ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์(เว็บไซต์ ไลน์เฟสบุ๊ค) 355 44.9 

ส่ือมวลชน(วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์) 108 13.7 
ส่ือส่ิงพิมพ์(วารสาร แผ่นป้าย/ใบปลิวรับสมัครงาน) 81 10.2 
ส่ือบุคคล(เพื่อน ญาติ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ) 247 31.2 
รวม 791 100 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
  

 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างค้นหาข้อมูลทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 44.9 รองลงมาจากส่ือบุคคล คือ เพื่อน ญาติ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ร้อยละ 31.2 และจาก
ส่ือมวลชน คือ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 13.7 
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 ตารางที่ 4.8 จ านวนและร้อยละของวิธีการการสมัครงานของกลุ่มเป้าหมาย 
 

วิธีการสมัครงาน จ านวน(คร้ัง) ร้อยละ 
ส่งจดหมายสมัครงาน 71 9.2 
สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต 289 37.3 
สมัครงานกับกรมการจัดหางาน 161 20.8 
สมัครงานกับบริษัทจัดหางาน 97 12.5 
อื่นๆ(ผ่านบริษัทโดยตรง ผ่านเพื่อน/ญาติ) 157 20.2 
รวม 775 100 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างสมัครงานผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 37.3 รองลงมาสมัครงานกับกรมการจัดหางาน ร้อยละ 20.8สมัครทางอื่นๆ(ผ่านทางบริษัท
โดยตรง ผ่านเพื่อน/ญาติ) ร้อยละ 20.2 และสมัครงานกับบริษัทจัดหางาน ร้อยละ 12.5  

 

4.3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับช่องทางการรับ 
    ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน  
 

ตารางที่ 4.9  ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 
 

เพศ 
สื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์
สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ ์ สื่อบุคคล รวม df    p-value 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน    
ชาย 121 

(39.9) 
43 

(14.2) 
28 

(9.2) 
111 

(36.6) 
303 

(100.0) 
3 2.410 0.492 

หญิง 136 
(34.7) 

54 
(13.8) 

40 
(10.2) 

162 
(41.3) 

392 
(100.0) 

   

รวม 257 
(37.0) 

97 
(14.0) 

68 
(9.8) 

273 
(39.3) 

695 
(100.0) 

   

 

หมายเหตุ: (  ) คือ ค่ารอ้ยละ 
 

 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า เพศชาย จะรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานจากส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด ร้อยละ 39.9 รองลงมารับจากส่ือบุคคล ร้อยละ 36.6 และจากส่ือมวลชน 
ร้อยละ 14.2  ในขณะท่ีเพศหญิงรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานจากส่ือบุคคลมากท่ีสุด ร้อยละ 41.3 
รองลงมาจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 34.7 และส่ือบุคคล ร้อยละ 13.8 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ 
พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน   
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ตารางที่ 4.10  ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงอายุกับช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 
 

ช่วงอายุ 
สื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์
สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ ์ สื่อบุคคล รวม df    p-value 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน    
18-24 ปี 51 

(38.6) 
12 

(9.1) 
12 

(9.1) 
57 

(43.2) 
132 

(100.0) 
12 20.942 0.051 

25-29 ปี 73 
(42.0) 

23 
(13.2) 

13 
(7.5) 

65 
(37.4) 

174 
(100.0) 

   

30-39 ปี 104 
(37.8) 

41 
(14.9) 

34 
(12.4) 

96 
(34.9) 

275 
(100.0) 

   

40-49 ปี 28 
(28.9) 

18 
(18.6) 

7 
(7.2) 

44 
(45.4) 

97 
(100.0) 

   

50-59 ปี 1 
(5.9) 

3 
(17.6) 

2 
(11.8) 

11 
(64.7) 

17 
(100.0) 

   

รวม 257 
(37.0) 

97 
(14.0) 

68 
(9.8) 

273 
(39.3) 

695 
(100.0) 

   

 

หมายเหตุ: (  ) คือ ค่ารอ้ยละ 
  

 จากตารางท่ี 4.10  พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 18-24 ปี รับข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานผ่านส่ือบุคคลมากท่ีสุด ร้อยละ 43.2 รองลงมาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 38.6 และ
ผ่านส่ือมวลชนและส่ือส่ิงพิมพ์ ร้อยละ 9.1 กลุ่มตัวอย่างอายุ 25-29 ปี รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด ร้อยละ 42.0 รองลงมาผ่านส่ือบุคคล ร้อยละ 37.4 ผ่านส่ือมวลชน 
ร้อยละ 13.2 และผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ ร้อยละ 7.5  และกลุ่มตัวอย่างอายุ 30 -39 ปี  รับข้อมูลข่าวสาร
ตลาดรงงานผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด ร้อยละ 37.8 รองลงมาผ่านส่ือบุคคล ร้อยละ 34.9 ผ่าน
ส่ือมวลชน ร้อยละ 14.9 และผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ ร้อยละ 12.4 ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างอายุ 40-49 ปี รับ
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านส่ือบุคคลมากท่ีสุด ร้อยละ 45.4  รองลงมาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ร้อยละ 28.9 ผ่านส่ือมวลชน ร้อยละ 18.6 และผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ ร้อยละ 7.2 ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีอายุ 
50-59 ปี รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านส่ือบุคคลมากท่ีสุด ร้อยละ 64.7 รองลงมาผ่าน
ส่ือมวลชน ร้อยละ 17.6  เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน   
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ตารางที่ 4.11  ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงอายุกับช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 
 

ระดับ
การศึกษา 

สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

สื่อมวลชน 
สื่อ

สิ่งพิมพ์ 
สื่อบุคคล รวม df    p-value 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน    
ประถมศึกษา
และต่ ากว่า 

4 
(16.7) 

4 
(16.7) 

2 
(8.3) 

14 
(58.3) 

24 
(100.0) 

15 38.441 0.001* 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

10 
(18.2) 

11 
(20.0) 

7 
(12.7) 

27 
(49.1) 

55 
(100.0) 

   

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

19 
(22.9) 

17 
(20.5) 

11 
(13.3) 

36 
(43.4) 

83 
(100.0) 

   

ปวช./ปวส./
อนุปริญญา 

40 
(32.5) 

21 
(17.1) 

15 
(12.2) 

47 
(38.2) 

123 
(100.0) 

   

ปริญญาตร ี 165 
(44.7) 

37 
(10.0) 

31 
(8.4) 

136 
(36.9) 

369 
(100.0) 

   

ปริญญาโทขึ้น
ไป 

19 
(46.3) 

7 
(17.1) 

2 
(4.9) 

13 
(31.7) 

41 
(100.0) 

   

รวม 257 
(37.0) 

97 
(14.0) 

68 
(9.8) 

273 
(39.3) 

695 
(100.0) 

   

 

1. * = ระดับนัยส าคัญ 0.05 
2. หมายเหตุ : (  ) คือ ค่าร้อยละ 
  

 จากตารางท่ี 4.11  พบว่า กลุ่มเป้าหมายท่ีจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า รับ
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านส่ือบุคคลมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมาผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ และผ่านส่ือมวลชน ร้อยละ 16.7  กลุ่มเป้าหมายท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านส่ือบุคคลมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.1 รองลงมาผ่าน
ส่ือมวลชน ร้อยละ 20.0 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 18.2 และกลุ่มเป้าหมายท่ีจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านส่ือบุคคลมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.4 
รองลงมาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 22.9 ผ่านส่ือมวลชน ร้อยละ 20.5 กลุ่มเป้าหมายท่ีจบ
การศึกษาระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา  รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านส่ือบุคคลมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 38.2  ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 32.5  ผ่านส่ือมวลชน ร้อยละ 17.1 ส่วนผู้ ท่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี  รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ  44.7  รองลงมาผ่านส่ือบุคคล ร้อยละ 36.9 ผ่านส่ือมวลชน ร้อยละ 10.0 ในขณะท่ี
กลุ่มเป้าหมายท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.3  รองลงมาผ่านส่ือบุคคล ร้อยละ 31.7 ผ่านส่ือมวลชน 
ร้อยละ 17.1  
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 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลด้านการศึกษา มีความสัมพันธ์กับ
ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p-value=0.001) 
ตามผลการทดสอบค่าความสัมพันธ์ตามตารางท่ี 4.11   
 

ตารางที่ 4.12  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพการท างานกับช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร 
                  ตลาดแรงงาน 
 

สถานภาพ 
การท างาน 

สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ ์ สื่อบุคคล รวม df    p-alue 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน    
มีงานท า 21 

(41.2) 
9 

(17.6) 
2 

(3.9) 
19 

(37.3) 
51 

(100.0) 
3 2.790 0.425 

ไม่มีงานท า 236 
(36.6) 

88 
(13.7) 

66 
(10.2) 

254 
(39.4) 

644 
(100.0) 

   

รวม 257 
(37.0) 

97 
(14.0) 

68 
(9.8) 

273 
(39.3) 

695 
(100.0) 

   

 

หมายเหตุ: (  ) คือ ค่ารอ้ยละ 
  

 จากตารางท่ี 4.12  พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีงานท า รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.2 รองลงมาผ่านส่ือบุคคล ร้อยละ 37.3  ผ่านส่ือมวลชน 
ร้อยละ 17.6 ส่วนผู้ท่ีไม่มีงานท ารับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านส่ือบุคคลมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
39.4  รองลงมาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 36.6  ผ่านส่ือมวลชน ร้อยละ 13.7  เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลด้านสถานภาพการท างาน ไม่มีความสัมพันธ์กับช่องทาง
การรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน   
 

4.4 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้มาใช้บริการ 

 4.3.1 ด้านการบริการ 
   1) ควรมีการจัดนัดพบแรงงานในรูปแบบครบวงจรให้มากขึ้น เช่น มีการแนะแนวอาชีพ ฝึก
อาชีพอิสระบริการสมัครงานผ่านอินเตอร์เน็ต 
   2) มีการติดตามผู้สมัครงาน เรียกตัวมาพบนายจ้างเมื่อมีต าแหน่งงานว่างตามท่ีเหมาะสม 
   3) มีการคัดกรองผู้สมัครงานก่อนส่งตัวพบนายจ้าง 
   4) มีการให้ค าปรึกษาเฉพาะบุคคล 
 4.3.2 ด้านข้อมูล 
   1) ข้อมูลท่ีสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
   2) ข้อมูลต าแหน่งงานท่ีเผยแพร่ ควรมีต าแหน่งงานท่ีหลากหลาย มีท้ังภาครัฐและเอกชน 
   3) มีการประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงานว่างให้กว้างขวางและหลายช่องทาง 
 



บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของผู้มาใช้บริการ  ณ 
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย  กรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาช่องทางการรับข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงานของผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานครและ
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลและช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 
โดยประชากรท่ีใช้ คือ ผู้มาใช้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร ในระหว่าง
วันท่ี 1-31 สิงหาคม 2558 จ านวน 449 คน ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บ และประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดย
สถิติท่ีใช้ คือ ความถี่  ร้อยละ ในการบรรยายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง และท าการทดสอบด้วยสถิติ
ทดสอบไคสแควร์(Chi Square Test) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะส่วนบุคคลและช่องทางการส่ือสาร  ซึ่งผู้วิจัยมีข้อสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

 5.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
  กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 449 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 44.5 เพศหญิง ร้อยละ 55.5 มีอายุ
ระหว่าง 30-39 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 37.4 รองลงมาอายุระหว่าง 25-29 ปี ร้อยละ 25.8 อายุ 18-24 ปี
ร้อยละ 19.8 อายุระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 14.0 ส่วนผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 50-59 ปี มีเพียงร้อยละ 3.0 
  ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
54.1 รองลงมาจบการศึกษาระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 15.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ร้อยละ 12.0 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 8.5 ส่วนระดับปริญญาโทขึ้นไป และระดับประถมศึกษา
และต่ ากว่า ร้อยละ 6.0 และร้อยละ 4.0 ตามล าดับ 
  สถานภาพการท างานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ไม่มีงานท า คิดเป็นร้อยละ 92.7 มีงานท า 
ร้อยละ 7.3 โดยประเภทของผู้มาใช้บริการเป็นกลุ่มผู้ประกันตนกรณีว่างงานมากท่ีสุด ร้อยละ 71.9  
ผู้ต้องการเปล่ียนงาน ร้อยละ 14.3 นักศึกษาจบใหม่ ร้อยละ 9.6 ผู้ว่างงาน ร้อยละ 2.7 นอกจากนั้น
เป็นกลุ่มผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน ผู้พิการ และผู้สูงอายุ มีจ านวนเล็กน้อย 
 5.1.2 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การค้นหาข้อมูล และวิธีการสมัครงาน 
  1) ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับการรับสมัครงานผ่านทางส่ือบุคคล(เพื่อน ญาติ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.2 
รองลงมารับผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ร้อยละ 37.0 ผ่านทางสื่อมวลชน ร้อยละ 14.0 และทางสื่อ
ส่ิงพิมพ์ ร้อยละ 9.8  
  2) ช่องทางในการค้นหาข้อมูล ส่วนใหญ่ค้นหาข้อมูลจากทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
คิดเป็นร้อยละ 44.9 รองลงมาจากส่ือบุคคล ร้อยละ 31.2 และจากส่ือมวลชน ร้อยละ 13.7 
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  3) วิธีการสมัครงาน กลุ่มเป้าหมายจะสมัครงานทางอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด ร้อยละ 
37.3 รองลงมาสมัครงานกับกรมการจัดหางาน ร้อยละ 20.8  สมัครงานผ่านบริษัทโดยตรง เพื่อน ญาติ 
ร้อยละ 20.2 สมัครงานกับบริษัทจัดหางาน ร้อยละ 12.5   
 5.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน  
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับช่องทางการรับข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงาน พบว่า คุณสมบัติส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ และสถานภาพการท างานไม่มี
ความสัมพันธ์กับช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ส่วนคุณลักษณะส่วนบุคคลด้าน
การศึกษา มีความสัมพันธ์กับช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานอย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี
ระดับ 0.05  
 

 5.1.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มาใช้บริการ 
  1) ด้านการบริการ 
   1.1) ควรจัดนัดพบแรงงานในรูปแบบครบวงจรให้มากขึ้น เช่น มีการแนะแนวอาชีพ 
ฝึกอาชีพอิสระบริการสมัครงานผ่านอินเตอร์เน็ต 
   1.2) ควรติดตามผู้สมัครงาน เรียกตัวมาพบนายจ้างเมื่อมีต าแหน่งงานว่างตามท่ี
เหมาะสม 
   1.3) ควรคัดกรองผู้สมัครงานก่อนส่งตัวพบนายจ้าง  
   1.4) ควรให้ค าปรึกษาเฉพาะบุคคล 
  2) ด้านข้อมูล 
   1.1) ข้อมูลท่ีสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
   1.2) ต าแหน่งงานท่ีเผยแพร่ ควรมีต าแหน่งงานท่ีหลากหลาย มีท้ังภาครัฐและ
เอกชน 
   1.3) ควรมีการประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงานว่างให้กว้างขวางและหลายช่องทาง 
 
5.2 อภิปรายผล 
  

 5.2.1 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการ
จัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
มากท่ีสุด และได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานจากส่ือบุคคลมากท่ีสุด คือ เพื่อน ญาติ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
รองลงมาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับงานศึกษาทางด้านเครือข่ายทางสังคม(social net work) 
พบว่า ร้อยละ 50 ของแรงงานหางานได้จากการแนะน า นั่นคือ แหล่งส าคัญของข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน คือ เพื่อน และญาติ กล่าวคือ ในการหางานท านั้น เครือข่ายทางสังคม มีความส าคัญมาก
(Montgomery,1991) คนงานไม่ได้มีโอกาสของการได้งานท าเท่าเทียมกันขึ้นอยู่กับว่าใครมีแหล่งข้อมูล
ข่าวสารท่ีดี และสอดคล้องกับผลการศึกษาของพรปวีณ์  สหวัฒนพงศ์(2553) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการ
ยอมรับส่ือออนไลน์ของผู้บริโภคอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กระบวนการยอมรับ
ส่ือออนไลน์อยู่ในขั้นยอมรับ  
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 5.2.2 การค้นหาข้อมูลของผู้มาใช้บริการ  กลุ่มเป้าหมายมีการค้นหาข้อมูลจากส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด สอดคล้องกับสัชฌุเศรษฐ์เรืองเดชสุวรรณ(2554) ได้ศึกษาเรื่อง การแสวงหา
ข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก่อนการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจังหวัดเชียงใหม่พบว่า รูปแบบการแสวงหาข่าวสารเริ่มจากนักศึกษาได้รับ
การกระตุ้นจากส่ิงกระตุ้นได้แก่การแนะแนวส่ือโฆษณาต่างๆของมหาวิทยาลัยจากนั้นจะเกิดความ
ต้องการข้อมูลและจะเริ่มมีการแสวงหาข้อมูลท้ังจากแหล่งข้อมูลภายในได้แก่ความทรงจ าท่ีมีจากการ
แนะแนวหรือส่ือโฆษณาท่ีเคยพบรวมทั้งแหล่งข้อมูลจากภายนอกได้แก่การแสวงหาผ่านเครื่องมือการ
สืบค้น (Search Engine) ท่ีอยู่เว็บไซต์ (www.feu.ac.th)และการเช่ือมโยงอิเล็กทรอนิกส์ (Link) เมื่อ
นักศึกษาได้รับข้อมูลท่ีเพียงพอก็จะเกิดการประเมินทางเลือกต่างๆอาทิเช่นหลักสูตรกิจกรรมค่าใช้จ่าย
สถานท่ีต้ังคุณภาพอาจารย์ผู้สอนเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นๆแล้วจึงท าการตัดสินใจศึกษาต่อเมื่อท า
การตัดสินใจศึกษาต่อแล้วข้อมูลท่ีมีท้ังหมดจะถูกเก็บไว้ในความทรงจ าและจะถูกน ามาใช้ในฐานะรุ่นพี่
หรือศิษย์เก่าท่ีจะให้เป็นข้อมูลส าหรับคนรอบข้างท่ีก าลังแสวงหาข่าวสารประเภทดังกล่าวในขณะท่ี
ข้อมูลภายหลังการตัดสินใจศึกษาต่อก็จะถูกน าไปเก็บเป็นข้อมูลภายนอกผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
ในลักษณะบทความบนเว็บบอร์ดต่างๆการพูดคุยออนไลน์หรือจัดเก็บไว้ใน  Blog ส่วนบุคคลเพื่อเป็น
ข้อมูลให้กับผู้ท่ีแสวงหาข่าวสารประเภทเดียวกันผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆต่อไป 
 5.2.3 วิธีการสมัครงาน กลุ่มเป้าหมายสมัครงานทางอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด ร้อยละ 37.3  
รองลงมาสมัครงานกับกรมการจัดหางาน ร้อยละ 20.8  สมัครงานผ่านบริษัทโดยตรง เพื่อน ญาติ  
ร้อยละ 20.2 สมัครงานกับบริษัทจัดหางาน ร้อยละ 12.5 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของทวารัตน์  
เต็งทอง(2552) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจจากการใช้บริการส่ือออนไลน์เพื่อการ
สมัครงาน กรณีศึกษา: ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า 
มีความพึงพอใจประโยชน์จากการใช้บริการส่ือออนไลน์เพื่อการสมัครงานอยู่ในระดับสูง โดยพึงพอใจ
ในด้านการใช้งาน ด้านรายละเอียด และด้านผลลัพธ์ คือ มีความสะดวกในการค้นหาต าแหน่งงาน
ที่สนใจมากท่ีสุด รองลงมามีความรวดเร็วในการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ และท าให้
ประหยัดค่าใช้จ่าย และสอดคล้องกับผลการศึกษาของชาญชัย คล้ายสุขพงษ์(2554) ได้ศึกษาเรื่อง 
ทัศนคติท่ีมีต่อเว็บไซต์ให้บริการหางานและสมัครงานออนไลน์ของผู้หางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผู้หางานในเขตกรุเทพมหานครท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต่ ากว่า 25 ปี 
มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี พบว่าผู้หางานในกรุงเทพมหานคร มีทัศนคติต่อเว็บไซต์
ให้บริการหางานและสมัครงานออนไลน์ในด้านศักยภาพ ด้านบริการ และด้านความสะดวกในการใช้งาน
โดยรวมอยู่ในระดับดี เหตุผลที่เลือกใช้บริการเว็บไซต์คือ ลดความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง 
และช่องทางการทราบช่ือเว็บไซต์นั้นมาจากทางอินเตอร์เน็ต  และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
กุลิสรา  ต๊ังวณิชกุล (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์
รับสมัครงานของผู้ใช้บริการ พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นโดยรวมต่อคุณลักษณะท่ีดีของเว็บไซต์สมัครงานของผู้ใช้บริการคือ
ความสมบูรณ์ชัดเจนของข้อมูลความรวดเร็วในการติดต่อส่ือสารทางเลือกท่ีหลากหลายในการใช้บริการ
ความสะดวกในการใช้ความประหยัดและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการด้านความมั่นใจในการใช้บริการ
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และภาพลักษณ์ของเว็บไซต์สมัครงานอยู่ในระดับดีมากและความพึงพอใจในการใช้บริการโดยรวม
ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์รับสมัครงานอยู่ในระดับมาก 
 5.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับช่องทางการรับข้อมูลข่าวสา
ตลาดแรงงาน ผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า คุณลักษณะส่วนบุ คคลด้านการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานอย่างมีระดับนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของเมวดี ศรีสร้อย(2554) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของส่ือโฆษณาออนไลน์
ท่ีมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารการตลาดของกลุ่มคนวัยท างาน พบว่า อิทธิพลของส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีผล
ต่อการรับรู้ข่าวสารการตลาดของกลุ่มคนวัยท างาน คือ  ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีประกอบด้วย อายุ อาชีพ 
รายได้ การศึกษา มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ข่าวสารการตลาดของคนกลุ่มวัยท างาน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ปัจจัยด้านการน าเสนอข่าวสาร ท่ีประกอบด้วยการเสนอข่าวสารผ่านเว็บไซต์ 
เว็บบอร์ด และสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ข่าวสารการตลาดของคนกลุ่มวัยท างาน อย่าง
มีระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการ
จัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร ตลอดจนข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
พบว่า ช่องทางการรับข้อมูลมีหลายช่องทาง ซึ่งการรับ และการค้นหาข้อมูลข่าวสารของแต่ละบุคคล
ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานของบุคคลนั้นๆ ว่าจะรับจากช่องทางใด เช่น อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
การท างานและสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นท่ี และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะก าลังแรงงาน
ของประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีการศึกษาท่ีไม่สูงนักกระจายอยู่ตามภูมิภาค   
 ดังนั้น เพื่อให้แรงงานหรือคนหางานได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
เหมาะสมตามพื้นท่ีและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถท าให้แรงงานตัดสินใจหางานท า ได้ท างาน
ท่ีเหมาะสม และมีการเคล่ือนย้ายแรงงานเกิดขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน และยังเป็นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อีกทางหนึ่ง ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 5.3.1 ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานในหลายช่องทางให้เหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี
และแต่ละบุคคล 
 5.3.2 ควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและพัฒนา
เทคโนโลยีให้มีความทันสมัยตลอดเวลา 
 5.3.3 ควรจัดการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้เป็นปัจจุบัน มีรายละเอียดให้ครบถ้วน 
ครอบคลุม เช่น ค่าจ้าง สวัสดิการต่างๆ สภาพการท างาน  
 5.3.4 ควรพัฒนาเจ้าหน้าท่ีและส่ือบุคคลท่ีเป็นเครือข่ายให้มีความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานและเทคนิคการเผยแพร่  
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แบบสอบถามช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของผู้มาใช้บริการ 
 ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร 

 

ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามนี้ กองวิจัยตลาดแรงงาน จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลช่องการรับข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานของผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาปรับปรุง
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนหางาน โดยข้อมูลท่ีได้รับจะไม่ถูกเปิดเผย
และจะน ามาใช้ประโยชน์ต่องานวิชาการ จึงขอขอบคุณท่านท่ีให้ข้อมูลมา ณ โอกาสนี้ 
 แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน   
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 ส่วนท่ี 2 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การค้นหาข้อมูลและวิธีการสมัครงาน 
 ส่วนท่ี 3 ข้อคิดเห็น 
  

ค าแนะน า โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่าง  หน้าข้อท่ีท่านเลือก และเติมค าในช่องว่าง 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 1. เพศ 1.  ชาย 2.  หญิง 

 2. ระดับอายุ  
  1. 15 - 17 ปี 5. 40 - 49 ปี  
  2. 18 - 24 ปี 6. 50 - 59 ปี 
  3. 25 - 29 ปี 7.  60 ปี ขึ้นไป 
  4. 30 - 39 ปี  

 3. ระดับการศึกษา 
  1.  ประถมศึกษาและต่ ากว่า 5.  ปริญญาตรี 
  2. มัธยมศึกษาตอนต้น 6.  ปริญญาโทขึ้นไป 
  3.  มัธยมศึกษาตอนปลาย 7.  อื่นๆ ระบ ุ                                 . 
  4. ปวช./ปวส./อนุปริญญา                                                

 4. สถานภาพการท างาน 
  1.  มีงานท า 2.  ไม่มีงานท า 

 5. ประเภทของผู้มาใช้บริการ 
  1.  ผู้ประกันตนท่ีขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน 5.  กลุ่มผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 
  2. ผู้ว่างงาน 6.  ผู้สูงอายุ 
  3.  นักศึกษาจบใหม่ 7.  ผู้ต้องการเปล่ียนงาน. 
  4.  ผู้พิการ 
    

 
มีต่อหน้า 2>>> 
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ส่วนที่ 2  ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน  การค้นหาข้อมูล และวิธีการสมัครงาน 

 6. ท่านทราบข้อมูลการสมัครงาน จากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

  1.  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ ไลน์เฟสบุ๊ค) 4.  ส่ือบุคคล (เพื่อน ญาติ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ) 

  2.  ส่ือมวลชน (วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์) 5.  อื่นๆ                                         . 

  3.  ส่ือส่ิงพิมพ์ (วารสาร แผ่นป้าย/ใบปลิวรับสมัครงาน) .    
  

 7. ท่านใช้ช่องทางใดในการค้นหารายละเอียดของการสมัครงาน(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1.  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุ๊ค) 4. ส่ือบุคคล (เพื่อน ญาติ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ)            

  2.  ส่ือมวลชน (วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์) 5.  อื่นๆ                                         . 

  3. ส่ือส่ิงพิมพ์ (วารสาร แผ่นป้าย/ใบปลิวรับสมัครงาน)    

 8. ท่านสมัครงานโดยวิธีใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1. ส่งจดหมายสมัครงาน 
  2. สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต 
  3. สมัครงานกับกรมการจัดหางาน 
  4. สมัครงานกับบริษัทจัดหางาน 

  5.  อื่นๆ ระบ ุ                                         . 
       
ส่วนที่ 3  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

 9. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กรุงเทพมหานคร 

                                                 . 

                                                 . 

                                                 . 

                                                 . 

                                                 . 

                                                 . 

 

 

**กรุณาส่งคืนเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ ในวันนี้** 
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