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รู ปแบบความสั มพันธ์ เชิงสาเหตุของการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่ อพฤติกรรมการใช้ สื่อสั งคม
ในการแบ่ งปันความรู้ ด้านกฎหมายการจ้ างงานแรงงานต่ างด้ าวของนายจ้ างในประเทศไทย
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--------------------------------บทคัดย่ อ

การวิจ ัยนี้ มีว ัตถุ ประสงค์เพื่ อพัฒนารู ปแบบความสั มพันธ์ เชิ งสาเหตุ ของการยอมรั บเทคโนโลยีที่ มีผลต่ อ
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม ในการแบ่งปันความรู้ดา้ นกฎหมายการจ้างงานแรงงานต่างด้าวของนายจ้างในประเทศไทย
และเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์จากผูต้ อบ
แบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้ น 400 คน การกําหนดขนาดตัวอย่างของการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง
สาเหตุแบบมีตวั แปรแฝงโดยการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากนายจ้างที่มีประสบการณ์การ
ใช้สื่อสังคม เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามแบบ มาตรประมาณค่า 7 ระดับ ใช้เทคนิ ค
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป โมเดลวิจยั ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้าน
การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้สื่อสังคม 2) ด้านรับรู้ถึงความง่ายในการใช้สื่อสังคม 3) ด้านความตั้งใจในการใช้สื่อ
สังคม 4) ด้านพฤติกรรมการใช้งานสื่ อสังคม ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ พบว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี โดยมีค่าสถิติไค-สแควร์ (X²) = 126.68 องศาอิสระ (DF) = 81, CMIN/DF
= 1.56, GFI = 0.97, AGFI = 0.92, CFI = 0.99, TLI = 0.97, RMR = 0.06 และ RMSEA = 0.04 มีค่าอิทธิพลทางตรง
และทางอ้อมของสัมประสิ ทธิ์เส้นทาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทําให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมในการแบ่งปันความรู้ดา้ นกฎหมายที่เหมาะสมกับการจ้างงานแรงงานต่างด้าวของนายจ้างในประเทศ
ไทย
คําสําคัญ: สื่ อสังคม, ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี, พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม, โมเดลสมการโครงสร้างแรงงานต่างด้าว

ABSTRACT

This research has the objective in order to develop the form of A causal relationship of technology
acceptance model using in social media in sharing of Thai Royal Ordinance Concerning on Foreign Migrant
Workers of Employers in Thailand and in order to inspect the consistency of the form of the causal relationship
that is developed with the empirical information for the total of 400 persons. This would be came from
the convenience sampling of the employs have used social media. The tool that were used in gathering
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the information such as, the questionnaire of the 7 rating scale. This would use the technique of the analysis of
the structural model with 4 components of the research package model such as, 1) The perceived usefulness that
would be happened from using the online social media, 2) The perceiving of the easiness of using the social media,
3) The intention in the behavior in using the online social media, 4) The behavior of the usability of the real online
social media. The result of the analysis of the form of the causal relationship model. This had been found that
the model had the consistency with the empirical information quite well by this had the chi statistic value (X2) =
126.68. DF = 81, CMIN/DF = 1.56, GFI = 0.97, AGFI = 0.92, CFI = 0.99, TLI = 0.97, RMR = 0.06 and RMSEA = 0.04.
This had the direct and indirect influential value of the route coefficient with the statistical significance at 0.01
levels. This would make to know about the factor that would have the effect on the behavior of using the online
social media in sharing the knowledge of the law that was suitable with hiring of the alienate worker of the
employer in the country.
Keywords: Social media, Technology Acceptance Model, Behavior of using the social media, Structural Equation
Modeling
1. บทนํา

สําหรับในปี พ.ศ.2560 ถือเป็ นยุคของ “ไทยแลนด์ 4.0” เป็ นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
(คสช.) เข้ามาบริ หารประเทศบนวิสัยทัศน์ว่า “มัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” มุ่งมัน่ ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 สําหรับขับเคลื่อน
ประเทศระหว่างปี 2560 – 2564 เป้ าหมาย คือ ผลักดันให้ประเทศพ้นจากกับดัก ประเทศรายได้ปานกลางภายใต้
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จะขยายตัวได้เฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า 5% ผลิตภาพการผลิตของ
ประเทศเพิม่ ขึ้นไม่ต่าํ กว่า2.5%ต่อปี การลงทุนรวมโดยเฉลี่ยขยายตัวไม่ต่าํ กว่า 8% และการส่ งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่าํ
กว่า4%ต่ อปี รัฐบาลมีการส่ งเสริ มให้เกิด รัฐบาลอิ เล็กทรอนิ ก ส์ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่ อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 -2563 ของประเทศไทย (ไอซี ที 2020) คือการบูรณาการภาครัฐระหว่างหน่ วยงานต่าง ๆ
เพือ่ ยกระดับประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน ทําให้เห็นข้อมูลประชาชนเป็ นภาพเดียว และสามารถตอบโจทย์ดา้ นการ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การเป็ นรู ปธรรมทัว่ ถึงและเท่าเทียม
กัน ในขณะที่เราพยายามพัฒนาประเทศนั้นตามกรอบนโยบาย จํานวนของประชากรในวัยทํางานของประเทศไทย
กลับ สวนทางกับความต้อ งการจ้า งแรงงาน สั ดส่ ว นของผูส้ ู งอายุจ ะเพิ่มขึ้ นจากร้ อ ยละ 17.1 เป็ นร้ อ ยละ 19.8
ขณะที่สัดส่ วนของประชากรวัยแรงงานจะลดลงจากร้ อยละ 65.3 เหลื อ ร้อ ยละ 64.1 และเมื่อ ถึงช่ วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13-15 (1565-2579) สัดส่ วนผูส้ ู งอายุจะเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 20.6 ขณะที่ประชากรวัยแรงงานจะ
ลดลงจากร้อยละ 63.1 เหลือร้อยละ 56.3 ดังรายงานสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (ศศช.)
ในปี พ.ศ. 2558 พบว่าอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อจํานวนผูม้ ีงานทําทั้งหมด คิดเป็ นร้อยละ 6.45 หมายถึง
ผูม้ ีงานทําทุกๆ 100 คน จะมีการจ้างแรงงานต่างด้าว 6 - 7 คน อัตราการจ้างงานแรงงานต่างด้าวต่อจํานวนผูม้ ีงานทํา
ทั้งหมดอยู่ที่ร้อ ยละ 6.00 และอัตราการจ้างแรงงานต่ างด้าวมีฝี มือ ต่อ จํานวนผูม้ ีงานทําทั้งหมดอยู่ที่ร้อ ยละ 0.38
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(เอกสารประมวลสถิ ติด้า นสั ง คม,สํา นัก งานปลัด กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมัน่ คงของมนุ ษ ย์,2559)
ปั จ จัยเหล่านี้ จึ งเป็ นสาเหตุ ทาํ ให้เกิ ดการลักลอบเข้าเมือ งผิดกฎหมายของแรงงานต่ างด้าวเพื่อเข้ามาหางานทําใน
ประเทศไทย และทําให้เกิดปัญหาสําคัญระดับประเทศในหลายด้านอาทิ ด้านการสาธารณสุ ขพื้นฐาน ด้านการจ้างงาน
แรงงานต่างด้าวตํ่ากว่ารายได้ข้ นั ตํ่า ด้านการได้รับสวัสดิการแรงงาน การค้ามนุษย์ จากเหตุผลดังกล่าวทําให้กระทรวง
แรงงาน จึงออกกฎหมายเพื่อควบคุ ม และแก้ไข้ปัญหาแรงงานต่างด้าว เกิดเป็ นพระราชกําหนดการบริ หารจัดการการ
ทํางานของคนต่ างด้าวปี พ.ศ. 2560 หลังการประกาศใช้กฎหมายได้ไม่นาน เกิ ดเสี ยงวิพากษ์วิจารณ์ก นั อย่างแพร่ หลาย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องของบทลงโทษการเอาผิดทั้งแรงงานต่างด้าว นายจ้าง และผูป้ ระกอบการอย่างรุ นแรงใน
การจ้างงานแรงงานสร้ างความตื่นตระหนกเป็ นอย่างมาก บทลงโทษต่างด้าวที่เ ข้ามาทํางานอย่างผิดกฎหมายใน
อัตรา 400,000 ถึง 800,000 บาท ต่อแรงงานต่างด้าว 1 คน ในสื่ อสังคม เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก กูเกิล ยูทูบ ซึ่ งนายจ้าง
แรงงานต่างด้าว และสถานประกอบการ ใช้พ้ืนที่สําหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้แสดงความคิดเห็ นถึงสถานการณ์
ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการประกาศใช้พระราชกําหนดบริ หารจัดการการทํางานของคนต่างข้าว การเข้าถึงข้อมูล
ด้านกฎหมายการจ้างงานของนายจ้างทําได้ง่ายแค่ปลายนิ้ วผ่านระบบเครื อข่ายบนอุปกรณ์ สมาร์ ทโฟน คอมพิวเตอร์
และแท็บเล็ต ของนายจ้าง ผูว้ ิจยั มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับการประกาศใช้พระราชกําหนดการบริ หารจัดการการทํางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 นั้น ยังขาดการประชาสัมพันธ์การทําความเข้าใจกับนายจ้างและผูป้ ระกอบการที่ใช้แรงงาน
ต่างด้าวทั้งถูก กฎหมายและผิดกฎหมาย ผ่านสื่ อ เทคโนโลยีส ารสนเทศของกระทรวงแรงงานล่ วงหน้า ก่ อ นการ
ประกาศผลบังคับใช้ทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจจ้างงานแรงงานต่างด้าว จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึง
สนใจพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อ พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมในการ
แบ่งปันความรู้ดา้ นกฎหมายของนายจ้างในประเทศไทยเพื่อการประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ดา้ นกฎหมาย
การจ้างงานแรงงานต่างด้าวผ่านสื่ อสังคมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและให้เกิดประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจจ้างงานแรงงาน
ต่างด้าวในประเทศไทยตรงตามนโยบายและกฎหมายการจ้างงานแรงงานต่ างด้าวตามพระราชกําหนดการบริ หาร
จัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงความสนใจพัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับเทคโนโลยีที่มี
ผลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้สื่ อ สั งคมในการแบ่ง ปั น ความรู้ ด้านกฎหมายของนางจ้างในประเทศไทย เพื่ อ เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ ยนข้อ มูล ความความรู้ ด้านกฎหมายการจ้างงานแรงงานต่ างด้าวผ่านสื่ อ สังคมได้อ ย่างมี
ประสิ ทธิภาพและให้เกิดประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจจ้างงานแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ตรงกฎหมายการจ้างงาน
แรงงานต่างด้าว ตามพระราชกําหนดการบริ หารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว
48

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ในการแบ่งปันความรู้ดา้ นกฎหมายของนางจ้างในประเทศไทย
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
48

48

3. การดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research)
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ได้ศึกษาจากกรอบแนวคิดทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model:
TAM) ของ Davis, Bangozzi & Warshaw (1989) ซึ่ งแสดงการยอมรั บเทคโนโลยีว่าประกอบด้วยการรั บรู้ ถึ ง
ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้สื่อสังคม (Perceived Usefulness of Social Media) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้สื่อสังคม
(Perceived Ease Social Media of Use) และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งานสื่ อสังคม (Behavior Intention
Social Media of use) เพื่ออํานวยความสะดวกในการใช้งานมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้งานสื่ อสังคม
(Actual Systems Social Media of Use) ซึ่งสอดคล้องกับ สิ งหะ ฉวีสุข และ สุ นันทา วงศ์จตุรภัทร (2555) ได้กล่าวว่า
การยอมรับเทคโนโลยีเป็ นแนวทางที่ช่วยให้ผศู้ ึกษาสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุ ษย์ใช้เป็ นทางเลือกสําหรับ
อธิบายความตั้งใจและพยากรณ์พฤติกรรมของมนุ ษย์ ในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศอันเป็ นเหตุและปั จจัยใน
การตัดสิ นใจจ้างงานแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดตามทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM)
ของ Davis, Bangozzi & Warshaw (1989)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรของการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นายจ้างแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน
2. ตัวอย่างของการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นายจ้างแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย จํานวน 400 คน การกําหนด
ขนาดตัว อย่างของการวิเ คราะห์ รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุแบบมีตวั แปรแฝง (Causal Structural
Models with Latent Variable) นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) ได้เสนอไว้ว่าขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสําหรับการวิเคราะห์
สมการโครงสร้าง ควรจะอยูใ่ นอัตราส่ วน 20 ต่อ 1 ตัวแปรสังเกตได้ และตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุดที่ยอมรับดูได้จากค่าสถิติ
Holster ที่ตอ้ งมีค่ามากกว่า 200 จึงจะถือว่ารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พฒั นาขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการศึกษาครั้งนี้ มีตวั แปรสังเกตได้ มีจาํ นวน 20 ตัว แปร ซึ่ งต้องใช้กลุ่ มตัวอย่างประมาณ
200 ตัว อย่างเป็ นอย่างน้อ ย เพื่อ ป้ องกันการคลาดเคลื่อ นของข้อ มูล ผูว้ ิจ ัยจึงเพิ่มกลุ่ มตัว อย่างเป็ นจํานวน 400 คน
ได้มาจากการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ลักษณะของเครื่ องมือวิจยั ในครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเนื้อหาคํา ถาม ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศนายจ้าง, อายุ, ระดับการศึกษา,
สัญชาติของลูกจ้าง, อาชีพของลูกจ้าง, สื่ อสังคมที่ใช้ในการแบ่งปันความรู้ดา้ นกฎหมาย
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีสื่อสังคมในการแบ่งปั นความรู้ดา้ นกฎหมาย
การจ้างงานแรงงานต่างด้าวของนายจ้างในประเทศไทย แบ่งเป็ น 2 ประเด็น ได้แก่
2.1 ด้านรับรู้ประโยชน์ในการใช้สื่อสังคม (Perceived Usefulness of Social Media) จํานวน 5 ข้อ
2.2 ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้สื่อสังคม (Perceived Ease Social Media of Use) จํานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 3 ผลการวิเ คราะห์ พฤติ ก รรมการใช้สื่ อ สั งคมในการแบ่งปั นความรู้ ด้านกฎหมายการจ้างงาน
แรงงานต่างด้าวของนายจ้างในประเทศไทย แบ่งเป็ น 2 ประเด็น ได้แก่
3.1 ด้านความตั้งใจในการใช้งานสื่ อสังคม (Behavior Intention Social Media of use) จํานวน 5 ข้อ
3.2 ด้านพฤติกรรมในการใช้งานสื่ อสังคม (Actual Systems Social Media of Use) จํานวน 5 ข้อ
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนดระดับพฤติกรรมออกเป็ น 7 ระดับ
เกณฑ์การวัดและแปลความหมายคะแนน
ค่าเฉลี่ย 6.51-7.00 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใช้สื่อสังคมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 5.51-6.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใช้สื่อสังคมอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใช้สื่อสังคมอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใช้สื่อสังคมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใช้สื่อสังคมอยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใช้สื่อสังคมอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใช้สื่อสังคมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
การหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ความตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) โดยเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 30 ฉบับ นําคะแนนที่ได้มาหาค่า
ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ค่าดัชนี ความ
สอดคล้องของข้อคําถามทุกข้ออยูร่ ะหว่าง 0.67–1.00 และปรับปรุ งข้อคําถามตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญให้สมบูรณ์
2. หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างประชากรนายจ้างในประเทศ
ไทยที่มีประสบการณ์การใช้งานสื่ อสังคม จํานวน 30 คน แล้วนํามาหาค่าความเชื่อมัน่ โดยวิธีของ (Cronbach’s Alpha)
พบว่า ข้อคําถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.93 โดยพิจารณาเกณฑ์ค่าความเที่ยงไม่ควรตํ่ากว่า 0.70 (ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 2555)
ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพของเครื่ องมือ
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามจากนายจ้างแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยตามที่
ศูน ย์พิ สู จ น์ สั ญ ชาติ จัด หางานเขตในกรุ งเทพมหานคร และจัด หางานจังหวัดตามที่ ก ระทรวงแรงงานกําหนด
จากนายจ้างทีม่ ีประสบการณ์การใช้สื่อสังคมในการแบ่งปันความรู้กฎหมายการจ้างงานแรงงานต่างด้าว ในช่วงเดือน
17 มีนาคม 2561 – 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามทั้งสิ้ น 3 เดือน ได้แบบสอบถาม จํานวน
450 ฉบับ หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์โดยคัดแบบสอบถามที่ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนออก
ได้จาํ นวนผูต้ อบแบบสอบถาม 400 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 88.89 ของแบบสอบถาม และนํามาตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่จะนําไปวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติต่อไป
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับ ดังนี้
1. สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ใช้วิเคราะห์ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพื่อหาเส้นทางอิทธิ พลเชิง
สาเหตุของตัวแปร หาขนาดอิทธิพล และมีทิศทางอย่างไร จากแนวคิดและทฤษฎีที่ผวู้ ิจยั ใช้อา้ งอิงโดยมีการทดสอบ
ความกลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติ ได้แก่ CMIN/DF (น้อยกว่า 2),
GFI (ตัง่ แต่ 0.90 ขึ้นไป), AGFI (ตัง่ แต่ 0.90 ขึ้นไป) และ RMAEA (น้อยกว่า 0.08) ซึ่งสอดคล้องกับสถิติการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง (กริ ช แรงสูงเนิน, 2554)
4. ผลการวิจัย
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 205 คน คิดเป็ น ร้อยละ 51.25
ช่วงอายุ 35-45 ปี จํานวน 222 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.50 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 278 คน คิดเป็ นร้อยละ
69.50 สัญชาติของลูกจ้าง ส่ วนใหญ่สัญชาติพม่า จํานวน 189 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.25 อาชีพของลูกจ้างส่ วนใหญ่
อาชีพกรรมกร จํานวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.75 สื่ อสังคมที่ใช้มากที่สุดได้แก่ เว็บไซต์กรมการจัดหางาน และ
สํานักบริ หารแรงงานต่างด้าว จํานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.75 รองลงมาคือ เฟซบุ๊ก จํานวน 107 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 26.75 และ อันดับที่ 3 คือค้นหาจาก กูเกิ้ล จํานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.75
1. พฤติกรรมในการใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ในการแบ่งปั นความรู้ดา้ นกฎหมายการจ้างงานแรงงานต่างด้าว
ของนายจ้างในประเทศไทย ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้งานสื่ อสังคมในการแบ่งปันความรู้ดา้ นกฎหมาย
การจ้างงานแรงงานต่างด้าวของนายจ้างในประเทศไทย จําแนกตามรายด้าน
ส่ วนเบี่ยงเบน
รายด้ าน
ค่าเฉลีย่ (M)
ความหมาย
มาตรฐาน (S.D.)
ด้านการรับรู ้ประโยชน์ในการใช้สื่อสังคม
5.54
0.92
ค่อนข้างมาก
ด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้สื่อสังคม
5.30
0.84
ค่อนข้างมาก
ด้านความตั้งใจการใช้งานสื่ อสังคม
5.59
0.95
ค่อนข้างมาก
ด้านพฤติกรรมการใช้งานสื่ อสังคม
5.43
0.89
ค่อนข้างมาก
5.46
0.77
ค่อนข้างมาก
รวม
จากตารางที่ 1 พบว่า พฤติกรรมการใช้งานสื่ อสังคมในการแบ่งปันความรู้ดา้ นกฎหมายการจ้างงานแรงงาน
ต่างด้าวของนายจ้างในประเทศไทย แบบรายด้านเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ปรากฏว่า ด้านความตั้งใจในการใช้
งานสื่ อสังคมของนายจ้าง อยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก (M = 5.59, SD = 0.95) รองลงมาได้แก่ ด้านการรับรู้ประโยชน์ใน
การใช้สื่อสังคม อยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก (M = 5.54, SD = 0.92) และน้อยที่สุดได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการ
ใช้สื่อสังคม อยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก (M = 5.30, SD = 0.84)
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2.ผลจากการวิเ คราะห์ ค วามสัมพันธ์เ ชิ งสาเหตุ โดยใช้วิธี ก ารวิเ คราะห์ โมเดลสมการโครงสร้ างเพื่อ หา
เส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปร โดยการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูล
เชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการ
ยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานสื่ อสังคมในการแบ่งปันความรู้ดา้ นกฎหมายการจ้างงานแรงงานต่าง
ด้าวของนายจ้างในประเทศไทย
ค่าสถิติ
1. ค่า CMIN/DF
2. ค่า GFI
3. ค่า AGFI
4. ค่า CFI
5. ค่า RMSEA
6. ค่า RMR

เกณฑ์
< 2.00
≥ .90 (เข้าใกล้ 1)
≥ .90 (เข้าใกล้ 1)
≥ .90 (เข้าใกล้ 1)
< .08 (เข้าใกล้ 0)
< .08 (เข้าใกล้ 0)

7. ค่า HOELTER

> 200 ของกลุ่มตัวอย่าง

ค่าที่ได้
126.68/81 =1.56

0.97
0.92
0.99
0.04
0.06
325

ความหมาย
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ซึ่ งจากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติตามตารางที่ 2 นั้นหมายถึงโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผูว้ ิจยั จึงไม่จาํ เป็ นต้องทาการปรับแต่งโมเดลเพื่อให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และจากรู ปที่ 2 สามารถ
อธิบายได้ว่า
ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องและความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จะเห็ นได้ว่า โมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี โดยมีค่าสถิติ ไค-สแควร์ (x²)= 126.68, องศาอิสระ(df) = 81, CFI =
0.99, CMIN/DF = 1.56, GFI = 0.97, AGFI = 0.92, RMR = 0.06 และ RMSEA = 0.04 มีค่าอิทธิ พลทางตรงและ
ทางอ้อมของสัมประสิ ทธิ์เส้นทางอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 ข้อมูลมีความสอดคล้องกัน ดังรู ปที่ 2
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R

R2 =0.40
0.82***
R

R
2

R =0.72

R2 =0.82
0.91**

0.63***

รู ปที่ 2 รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับเทคโนโลยีท่มี ีผลต่อพฤติกรรมการใช้งาน

สื่ อสังคมในการแบ่งปันความรู้ดา้ นกฎหมายการจ้างงานแรงงานต่างด้าวของนายจ้าง

ตารางที่ 3 แสดงค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานสื่ อสังคมในการ
แบ่งปันความรู้ดา้ นกฎหมายการจ้างงานแรงงานต่างด้าวของนายจ้างในประเทศไทย
ตัวแปรแฝงภายใน

ด้านรับรู ้ประโยชน์ใน
การใช้งานสื่ อสังคม

ตัวแปร

ด้านการรับรู ้ถึงความง่าย
ในการใช้สื่อสังคม
ด้านรับรู ้ประโยชน์ในการ
ใช้สื่อสังคม
ด้านความตั้งใจการใช้งาน
สื่ อสังคม

ด้านความตั้งใจ
การใช้งานสื่ อสังคม

ด้านพฤติกรรมใช้งาน
สื่ อสังคมจริ ง

หมายเหตุ

อิทธิ พล
ทางตรง

อิทธิ พล
ทางอ้อม

อิทธิ พล
รวม

อิทธิ พล
ทางตรง

อิทธิ พล
ทางอ้อม

อิทธิ พล
รวม

อิทธิ พล
ทางตรง

อิทธิ พล
ทางอ้อม

อิทธิ พล
รวม

0.63***

-

0.63***

0.05

0.51***

0.56***

-

0.47***

0.51***

สนับสนุน

-

-

-

0.82***

-

0.82***

-

0.75***

0.75***

สนับสนุน

-

-

-

-

-

-

0.91***

-

0.91***

สนับสนุน

ค่าสัมประสิ ทธิ์

0.40

0.72

0.82

หมายเหตุ: ***p≤0.001
จากตารางที่ 3 แสดงขนาดเส้นทางอิทธิ พลของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการใช้งานสื่ อสังคมในการแบ่งปันความรู้ดา้ นกฎหมายการจ้างงานแรงงานต่างด้าวของนายจ้างในประเทศ
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ไทย ได้การวัดภาพรวมของตัวแปรภายนอก และตัวแปรภายใน โดยการวัดขนาดอิทธิ พลระหว่างตัวแปรในโมเดล มีค่า
ขนาดอิทธิพลทางตรง (Direct Effects) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effects) และอิทธิพลรวม (Total Effects) ดังนี้
ด้านรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานสื่ อสังคม ได้รับอิทธิ พลทางตรงจากตัวแปรแฝงภายนอก 1 ตัวแปร ได้แก่
1) ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้สื่อสังคม มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก และมีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทาง (λ) เท่ากับ 0.63
ด้านความตั้งใจการใช้งานสื่ อสังคม ได้รับอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมจากตัวแปรแฝงภายนอก 2 ตัวแปร
ได้แก่ 1) ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้สื่อสังคม มีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวก และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทาง (λ)
เท่ากับ 0.05 มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก และมีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทาง (λ) เท่ากับ 0.51 มีอิทธิพลรวมเชิงบวก และมีค่า
สัมประสิ ทธิ์เส้นทาง (λ) เท่ากับ 0.56 2) ด้านรับรู้ประโยชน์ในการใช้สื่อสังคม มีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวก และมีค่า
สัมประสิ ทธิ์เส้นทาง (λ) เท่ากับ 0.82
ด้านพฤติ ก รรมการใช้งานสื่ อ สังคม ได้รั บอิ ท ธิ พลทางตรงและอิ ท ธิ พลทางอ้อ มจากตัว แปรแฝง
ภายนอก 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) ด้านการรั บรู้ถึ งความง่ ายในการใช้สื่อ สังคม มีอิทธิ พลทางอ้อมเชิ งบวก และมีค่ า
สัมประสิ ทธิ์เส้นทาง (λ) เท่ากับ 0.47 มีอิทธิ พลรวมเชิงบวก และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทาง (λ) เท่ากับ 0.51 2) ด้าน
รับรู้ประโยชน์ในการใช้สื่อสังคม มีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกและมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทาง (λ) เท่ากับ 0.75 3) ด้าน
พฤติกรรมการใช้งานสื่ อสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทาง (λ) เท่ากับ 0.91 แสดงให้เห็ น
ว่าพฤติก รรมการใช้งานสื่ อ สังคมของนายจ้าง และสถานประกอบการมี ส่ งผลต่อ พฤติ กรรมการใช้งานสื่ อ สังคม
ในการตัดสิ นใจจ้างงานแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย
5. การอภิปรายผล
การวิจยั ครั้งนี้ ผวู้ ิจยั ได้อภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ ของการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่ อพฤติก รรมการใช้งานสื่ อสังคมในการแบ่งปั นความรู้ด้านกฎหมาย
การจ้างงานแรงงานต่างด้าวของนายจ้างในประเทศไทยและเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรู ปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
จากผลการวิจยั พบว่า ความตั้งใจในการใช้งานสื่ อสังคมมีอิทธิ พลทางตรงอย่างชัดเจนกับพฤติกรรมการใช้งาน
สื่ อสังคมอันเนื่ องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยตามนโยบายการส่ งเสริ มของภาครั ฐบาลรวมถึ ง
การประกาศใช้พระราชกําหนดการบริ หารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวปี พ.ศ. 2560 ส่ งผลให้นายจ้างและสถาน
ประกอบการตั้งใจใช้งานสื่ อสังคมในการร้องทุกข์จากปั ญหาการจ้างงานแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้าถึงการตรวจสอบ
ข้อมูลการจ้างงานแรงงาน ใช้สื่อสังคมในการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับพระราชกําหนดการบริ หารจัดการการทํางานของ
คนต่ างด้าว พ.ศ. 2560 กับนายจ้างท่านอื่น และเป็ นประโยชน์ในการจ้างบริ ษทั นําเข้าแรงงานต่างด้าวได้อย่างถูก
กฎหมายซึ่ งสอดคล้อ งกับงานวิจ ัยของ ตรี รัก ประภากรเกี ยรติ และ สุ มามาลย์ ปานคํา (2560)วิจ ัย เรื่ อ งรู ปแบบ
ความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุข องการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่ อพฤติ กรรมการใช้บริ ก ารรับ-ส่ งพัส ดุผ่าน
แอปพลิเคชัน Airpay ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้
บริ ก ารมีอิ ทธิ พลทางตรงต่ อพฤติ กรรมการใช้บริ ก ารรับ-ส่ งพัสดุ ผ่านแอปพลิเ คชัน Airpay เนื่ อ งมาจากผูใ้ ช้งาน
ตระหนักถึงความสะดวก รวดเร็ วอีกทั้งสามารถตรวจสอบราคาค่านํ้าหนักพัสดุได้ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ณัฐพร ทองศรี (2555) ศึกษาถึงความตั้งใจใช้ Tablet ของครู ผสู้ อนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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นครศรี ธ รรมราชเขต 3 โดยประยุกต์ใช้ตวั แบบการยอมรั บเทคโนโลยี และการเก็บรวบรวมข้อ มูล จากครู ผสู้ อน
จํานวน 340 คน พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้ Tablet ประกอบการสอนของครู ผสู้ อนแบ่งออกเป็ น
ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกซึ่งปัจจัยภายนอกมีผลมากที่สุดคือความเชื่อมัน่ ความตั้งใจในสื่ อ Tablet
ส่ วนปัจจัยตัวแปรภายในอยูใ่ นระดับปานกลางโดยอิทธิพลทางตรง และทางอ้อมของปั จจัยทั้งภายนอกและ
ภายในส่ งผลต่อความตั้งใจการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใช้งานมีอิทธิ พลทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อความตั้งใจใช้
Tablet โดยผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ อีกทั้งยังพบว่าอิทธิพลรองลงมาคือ การรับรู้ประโยชน์ในการใช้สื่อ
สังคมส่ งผลทางตรงกับความตั้งใจการใช้งานสื่ อสังคมมีอิทธิ พลทางอ้อมมายังพฤติกรรมการใช้งานสื่ อสังคม สาเหตุ
เกิดจากนายจ้างและผูป้ ระกอบการรับรู้ประโยชน์จากการใช้สื่อสังคม เพื่อช่วยให้นายจ้างและผูป้ ระกอบการสามารถ
ทําความเข้าใจแบ่งปันความรู้ดา้ นกฎหมายได้อย่างรวดเร็ ว ไม่ซบั ซ้อนเป็ นระบบที่มีความเสถียรสูง และสะดวกต่อการ
เรี ยนรู้การใช้งาน สื บค้นข้อมูล ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับความรู้ดา้ นกฎหมายการจ้างงานแรงงานต่างด้าว บทลงโทษการ
จ้างงานแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายได้อย่างถูกต้องช่วยประหยัดเวลาในการกระจายข่าวสาร และลดความผิดพลาด
ด้านการจ้างงานแรงงานต่างด้าวผ่านทางเว็บไซต์ และโปรแกรมประยุกต์ง่ายแค่บนฝ่ ามือจากอุปกรณ์สมาร์ ทโฟนของ
นายจ้าง และผูป้ ระกอบการเองที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต สอดคล้องกับงานวิจยั Aggelidis & Chatzoglou (2016)
กล่าวว่า บุคคลหนึ่งจะมีการยอมรับเทคโนโลยีได้เกิดจากปัจจัยหลัก 2 ประการได้แก่ 1) การรับรู้ถึงประโยชน์ และ 2)
การรับรู้ความง่ายในการใช้งานเนื่ องจากการรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์กบั
พฤติ ก รรมการยอมรั บ คอมพิว เตอร์ และมี ค วามเชื่ อ มโยงกับ ทัศนคติ ต่ อ การใช้ค อมพิ ว เตอร์ และการใช้ง าน
คอมพิวเตอร์และทัศนคติที่มีต่อการใช้งานเทคโนโลยีของบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยี
นั้นสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ กฤตา ศิริรัตน์รุ่งเรื อง และ นิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที่พบว่า ปัจจัยการรับรู้ความง่าย
ในการใช้งาน ส่ งผลต่อความตั้งใจในการใช้งาน แอพพลิเคชัน่ Grab Taxi ของผูใ้ ช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ ทโฟ
นในกรุ งเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Oliveira, et al. (2016) ศึกษาการยอมรับ ความรู้ความเข้าใจและ
ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีการชําระเงินทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้
เทคโนโลยีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการชําระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และความตั้งใจที่จะแนะนําเทคโนโลยี
ให้กบั บุคคลอื่น และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Lee & Wu (2011) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาผลกระทบที่ได้รับจากการ
ยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อการสร้างคุณภาพการบริ การ อิเล็กทรอนิกส์ กรณี ศึกษาเว็บไซต์ของสายการบินในไต้หวัน
ผลการศึ ก ษาพบว่า ผลที่ ได้จ ากความไว้ว างใจและการรั บ รู้ ประโยชน์ ซ่ึ งเป็ นปั จ จัยของการยอมรั บเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีสมั พันธ์ทางบวก กับคุณภาพบริ การอิเล็กทรอนิกส์ และความพึงพอใจในบริ การ
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
6.1บทสรุป
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้งานสื่ อสังคมในการแบ่งปันความรู้ดา้ นกฎหมายการจ้างงานแรงงานต่างด้าวของนายจ้างในประเทศ
ไทยและเพื่อ ตรวจสอบความสอดคล้อ งของรู ป แบบความสัมพันธ์เ ชิ งสาเหตุ ที่พฒ
ั นาขึ้ นกับข้อ มูล เชิ งประจัก ษ์
จากผลการวิจยั ชี้ให้เห็นถึงความตั้งใจการใช้งานสื่ อสังคมเป็ นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลส่ งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานสื่ อ
สังคมโดยตรงและยังมีอิทธิ พลทางอ้อมเป็ นปั จจัยเสริ มให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวอันเกิดจากการรับรู้ประโยชน์และ
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ความง่ายในการสื บค้นข้อมูลการแลกเปลี่ยนความรู้ดา้ นกฎหมายการจ้างงานที่นายจ้างต้องการถือว่าเป็ นพฤติกรรม
การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมอย่างชัดเจน
ดังนั้นหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่เ กี่ ยวข้อ งกับ แรงงานต่ างด้าวควรมุ่ง เน้น การพัฒ นาสื่ อ สั งคมให้ ห ลากหลาย
ไม่ ว่า จะเป็ นสื่ อ ดิ จิ ทลั หรื อโปรแกรมประยุก ต์เ พื่ อ ให้ ผูใ้ ช้ส ามารถเข้าถึ ง ข้อ มูล ได้อ ย่างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพมุ ้งเน้น
การตรวจสอบความถูกต้อ งของข้อ มูลและความพึงพอใจในสื่ อการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารที่ต้องการสื่ อถึ ง
นายจ้างต่อ ไปควรวิจ ัยเชิ งคุ ณภาพโดยการสัมภาษณ์นายจ้างและผูป้ ระกอบการศึกษาถึ งความพึงพอใจในสื่ อการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อสังคมเพื่อสามารถเลือกสื่ อสังคมในระชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสมกับช่วงเวลานั้นๆ
6.2 ข้ อเสนอแนะ

1. หน่ วยงานต่ างๆ ควรมุ่งเน้นพัฒนาการใช้สื่อ สังคมไม่ว่าจะเป็ นสื่ อ ดิ จิทลั หรื อ โปรแกรมประยุกต์

ให้หลากหลายเพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความสะดวก รวดเร็ ว และง่ายในการใช้งานเป็ นอันดับแรกๆ
2. หน่ วยงานต่ างๆ ควรหมัน่ ตรวจสอบถึ งคุ ณภาพการให้บริ การสื่ อสั งคมสํารวจความพึ งพอใจต่ อ นายจ้า ง และ
ผูป้ ระกอบการที่ใช้บริ การสื่ อสังคมอยูเ่ สมอ
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