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ช่ือวิทยานพินธ    การศึกษาพฤตกิรรมการแสวงหาขาวสารเพ่ือการหางานทํา 
จากนิตยสารและหนังสือพิมพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  
ปการศึกษา  2543   ของมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  

ช่ือนักศึกษา             นางสาวสุภา  กิจวรเกียรติ        
อาจารยท่ีปรึกษา  ดร.อัศวิน   เนตรโพธ์ิแกว 
สาขาวิชา   นิเทศศาสตรธุรกิจ 
ปการศึกษา   2544 

บทคัดยอ 

การวิจยัเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาขาวสารเพ่ือการหางานทําจากนิตยสาร
และหนงัสือพิมพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  ปการศึกษา   2543    ของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการแสวงหาขาวสารเพื่อการหางานทําของบัณฑติ
จากนิตยสารและหนังสือพิมพ  และเพือ่ศึกษาถึงนโยบายในการดําเนินงานของบรรณาธิการจาก
นิตยสารและหนังสือพิมพท้ัง 5 บริษัท  ไดแก บริษัทวัฎสาร จํากัด   บริษัทฐานเศรษฐกิจ จํากดั  
บริษัทวัฎจกัรคลาสสิฟายดส   บริษัทสรรพสาร  จํากัด และบริษัทรีครูท พลัส จํากดั 

 การศึกษาวิจยัคร้ังนี้  ไดแบงออกเปน 2 สวน  คือ  
สวนท่ี 1  เปนการวจิัยขอมูลเชิงปริมาณ ในรูปการวจิัยเชิงสํารวจ   โดยใชวิธีสะดวก   

ซ่ึงใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล   
ประชากรท่ีใชศึกษา ไดแก  บัณฑติระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาป 2543 ของ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย      ซ่ึงกําหนดเปนกลุมตัวอยางท่ีศึกษาโดยใชสูตรการกําหนดตวัอยาง  
(Sample Size) ไดจํานวน  353  คน    เก็บรวบรวมขอมูลในระหวางเดือนพฤศจกิายน-ธันวาคม    
2544      การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา  เปนการบรรยายขอมูลโดยการหาคารอยละ เพือ่
อธิบายถึงลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางและการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาณ เปนการ
ทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวท่ีนัยสําคัญ 0.05   โดยใชสถิติไค-สแควร  เพื่ออธิบายความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามท่ีศึกษา    สถิติ t-test และสถิติ F-test        
 ผลการวิจัยพบวา    คณะท่ีสําเร็จ   รายไดท่ีไดรับเฉล่ียตอเดือน สถานภาพการทํางาน  งาน
ท่ีทําตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จ  ท่ีตางกัน บัณฑิตจะมีพฤติกรรมการแสวงหาขาวสารแตกตางกัน       
 

ง 
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ในขณะท่ีเพศ  เกรดเฉล่ีย   แตกตางกัน    บัณฑิตจะไมมีพฤติกรรมการแสวงหาขาวสารแตกตางกนั  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สวนท่ี 2  เปนการวิจยัขอมูลเชิงคุณภาพ  ซ่ึงใชวิธีสัมภาษณบรรณาธิการท้ัง 5 บริษัท  
ไดแก  บริษัทวัฏสาร จํากัด บริษัทฐานเศรษฐกิจ จํากัด บริษัทวัฏจักรคลาสสิฟายดส  บริษัทสรรพ
สาร  จํากดั   และบริษัทรีครูท พลัส จํากัด 

ผลการสัมภาษณพบวาทุกบริษัทใหความสําคัญในการจัดทํานิตยสารและหนังสือพิมพ
ประเภทสมัครงานมากโดยกาํหนดไวเปนนโยบายอยางชัดเจน เพื่อชวยเหลือสังคมในภาวะ
เศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DPU



จ 
Thesis Title A Study of Information-seeking for Job Selection from   
                                  Magazines  and  Newspaper : Case Study  Graduates of Bachelor  
                                  Degree  from  Dhurakijpundit  University, 2001. 
Student’s name Miss Supa  Kitvorakeat 
Thesis Advisor Dr.Asawin  Nedpogaeo 
Department Business Communication Arts 
Academic year     2001 

ABSTRACT 

 The Objective of  this research is to study students’ behavior in seeking job information 
from magazines and newspapers.   This research also aims to study policies of the management 
from five magazines and newspaper companies which consist of Wattasan Co., Ltd., Tansetakit  
Co., Ltd.,  Wattachak Classifieds Co., Ltd., Sappasan Co., Ltd. and Recruit plus Co., Ltd. 
 The first part is a survey quantitative study.   The questionnaires were used as the 
instruments  to collect data. 
 The population  were  the bachelor degree graduates fram  Dhurakijpundit University, 
2000.  The sample size was drawn and random conveniently to 353 with Yamane Taro’s random 
formula.  The length of data collection was November-December 2001. 
 The samples’ characteristic were explained with percentage and compare the relation of 
the Job-seeking behavior variables with  t-test, F-test and Chi-Square. 
 The findings were  the following :-  there are significant differences in           Job–seeking 
information behavior among the graduate faculty, the salary, work status, the job and the relevant 
major variables, while there are no significant differences between the sex differences and graded 
point average at p> 0.05. 
 The second part is the qualitative study from policy interview with the editors.  The 
finding is that job-seeking market is the main policy in running the business to serve the 
economic changing environment.  
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

หลังจากวิฤตการณทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในชวง  2-3  ปท่ีผานมา  คือ     ตั้งแตกลางป  
พ.ศ.2540 เปนชวงท่ีประเทศไทยประสบปญหาตาง ๆ อยางมากมาย    ธุรกิจทุกประเภทไดรับ
ผลกระทบอยางหลีกเล่ียงไมได  นักธุรกิจและผูประกอบการจํานวนมากก็พากันปดกิจการไปเปน
จํานวนมาก  กอใหเกดิปญหาอ่ืนตามมาอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะปญหาการวางงาน (สุกัลยา  รัตนประ
ภาพร, 2544 :1)  ซ่ึงในรอบป 2543  ความตองการแรงงานของนายจางภาคเอกชนที่ประกาศตําแหนง
ทางหนาหนังสือพิมพ 5 ฉบับ  (กรุงเทพธุรกิจ   เดลินิวส    มติชน  วัฎจักรและฐานเศรษฐกิจ) มีสถาน
ประกอบการทั้งส้ิน 5,690  แหง  แจงความตองการแรงงานผานหนังสือพิมพ 5 ฉบับดังกลาว  จํานวน 
45,113 อัตรา  เม่ือเปรียบเทียบกับป 2542  พบวา มีสถานประกอบการมีความตองการแรงงาน 
โดยรวมลดลงรอยละ 13.84   (กรมการจัดหางาน, 2544 : 6) 
 ความตองการแรงงานในป 2543  มีจํานวนลดลงเม่ือเทียบกับปกอน  อาจเนื่องมาจาก
ในชวงปลายป 2543  ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเร่ิมชะลอตัว  สาเหตุจากปจจัยเส่ียงภายนอก
ประเทศ  อาทิ  ราคาน้ํามันในตลาดโลก  ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาท่ีเปนตลาดสงออกท่ีสําคัญ  
อยางเชน  สหรัฐอเมริกา  และญ่ีปุน  ท่ีเร่ิมมีสัญญาณวาเศรษฐกิจเร่ิมประสบปญหาทําใหอุตสาหกรรม
การผลิตสงออกเร่ิมชะลอตัว  ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจและระบบการผลิตภายในประเทศยังฟนตัว
เพียงบางสวนและความเช่ือม่ันของผูบริโภคและการลงทุนยังทรงตัวตลอดป 2543  จึงทําใหภาคการ
ผลิตยังไมอาจขยายตัวไดมากนัก    จึงอาจเปนสาเหตุทําใหความตองการแรงงานยังไมกระเต้ืองข้ึน
มากนัก (กรมการจัดหางาน, 2544 : 6)  ตลาดแรงงานของบัณฑิต  สถานประกอบการมีความตองการ
แรงงานท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปจํานวน 36,513 ตําแหนง  มีสัดสวนเพิ่มข้ึนจากรอยละ 
7.71  ในป 2542  เปนรอยละ 7.86 ในป 2543 
 ดานผูสมัครงานท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาใชบริการจัดหางานมีถึง    57,896คน  มี
สัดสวนเพิ่มข้ึนจากปท่ีแลวจากรอยละ 18.18  เปนรอยละ 22.85  สวนใหญเปนผูสําเร็จการศึกษาใหม  
ซ่ึงแนวโนมการมาใชบริการของผูมีวุฒิการศึกษาระดับนี้มีเพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมาอยางตอเน่ืองและ
สามารถบรรจุเขาทํางานได 18,748  คน   ลดลงจากปท่ีแลวรอยละ 14.43  แตเพิ่มข้ึนจากป 2541  และ 
2542 รอยละ 33.52 และ 28.07  ตามลําดับ      (กรมการจัดหางาน, 2544:  4)  
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โดยเฉพาะในป 2544    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดประเมินสภาพ
การวางงานของประเทศวา     จะมีคนวางงานท้ังส้ิน 1.3 ลานคน  ในขณะท่ีป 2545 จะเพิ่มข้ึน เปน 1.7 
ลานคน  แตตัวเลขดังกลาวยังไมไดรวมผลกระทบที่จะเกดิข้ึนจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย
หลังจากเหตุการณกอวนิาศกรรม (สหรัฐอเมริกาถูกผูกอการรายเปดฉากบอมบอาคารเวิลดเทรดเซ็น
เตอรและตึกเพนตากอน เม่ือวันท่ี     11 กันยายน  2544)  โดยในการประชุมหารือเพ่ือรับมือการ
วางงานของ   4   กระทรวง   คือ กระทรวงการคลัง     ศึกษาธิการ   อุตสาหกรรมและแรงงาน ฯ เม่ือ
วันท่ี 12 ตุลาคม 2544 ท่ีผานมา  สรุปปญหาแรงงานวารัฐบาลจะตองเตรียมตัวรองรับการตกงานของ
คนงานท่ีเพิ่มข้ึน    จากการลดคําส่ังซ้ือสินคาจากตางประเทศ  โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมไอทีและ
ธุรกิจการผลิตเพื่อสงออกท่ีจะตองมีการปลดคนงานในไมชา  ซ่ึงคาดวาจะทําใหจํานวนคนวางงาน
เพิ่มสูงข้ึนจากท่ีประมาณการไว     นอกจากน้ัน ยังตองเตรียมหางานเพ่ือรองรับแรงงานไทยท่ีจะตอง
อพยพกลับจากตางประเทศเนื่องจากภัยสงคราม (ระหวางสหรัฐอเมริกากับอัฟกานสิถานท่ีมีพันธมิตร
ยุโรปและกลุมมุสลิมในตะวนัออกกลางรวมดวย) อีกไมต่ํากวา 63,000 คนอีกดวย  ท้ังน้ี ยังไมนับ
บัณฑิตไทยท่ีกําลังจะจบและตองออกมาเปนคนตกงาน  รวมท้ังบัณฑิตท่ีเคยไดรับการวาจางใน
โครงการระยะส้ันของรัฐ  ซ่ึงทําใหยอดคนตกงานของไทยป 2545 อาจจะสูงกวา 2 ลานคน อยาง
แนนอน (ไทยรัฐ, 15 ตุลาคม, 2544 : 8) 

จากปญหาดังกลาว  จะเหน็วาในยุคท่ีประเทศไทยกาํลังพัฒนาเศรษฐกิจแบบมุงไปสูการ
เปนประเทศพฒันาอุตสาหกรรมใหม    ระบบเศรษฐกจิสังคมสมัยใหมตองพึ่งพาเทคโนโลยีขาวสาร
เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและเพ่ือการโฆษณาเผยแพรมากข้ึน  ประชาชนมีโอกาสและ
ความสนใจท่ีจะรับรูขาวสารจากส่ือมวลชนมากข้ึน   ส่ือมวลชนสามารถส่ือถึงประชาชนจํานวนมาก
และในเวลารวดเร็วข้ึนกวาเดมิ ท้ังนี้ทําใหส่ือมวลชนยิ่งมีบทบาทเพ่ิมข้ึนเปนเงาตามตัว  เพราะเปน
ผูนําในการควบคุมและเผยแพรขาวสารขอมูลและส่ิงท่ีเช่ือกันวาเปนขอเท็จจริง     โดยเฉพาะนิตยสาร
ถือวาเปนส่ือมวลชนท่ีมีความสําคัญและยงัใหขอมูลขาวสารในการหางานทํา ดวยเหตุนี้   ในการศกึษา
พฤติกรรมการแสวงหาขาวสารเพื่อการหางานทําจากนติยสารและหนังสือพิมพของบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา ปการศึกษา 2543  ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   จึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอการหางาน
ทําของบัณฑิต        เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาขอมูลขาวสารใหมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมมากยิ่งข้ึนตอไป 
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ปญหานําการวิจัย 

1. บัณฑิตท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรไดแก  เพศ  คณะท่ีสําเร็จ  เกรดเฉล่ีย   
รายไดท่ีไดรับเฉล่ียตอเดือน    สถานภาพการทํางาน   งานท่ีทําตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จ แตกตางกนั จะมี
พฤติกรรมในการแสวงหาขาวสารเพ่ือการหางานทําจากนิตยสารและหนังสือพิมพแตกตางกันหรือไม  
อยางไร 
 2.   บรรณาธิการของนิตยสารและหนังสือพิมพประเภทสมัครงานมีนโยบายในการ 
ดําเนินงานจัดทํานิตยสารและหนังสือพิมพเหมือนกนัหรือไม  อยางไร 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1.   เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการแสวงหาขาวสารเพ่ือการหางานทําจากนิตยสารและ
หนังสือพิมพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 
 2.   เพื่อศึกษาถึงนโยบายในการดําเนินงานจัดทํานิตยสารและหนังสือพิมพและเนื้อหา
ดานการหางานของบรรณาธิการจากนิตยสารและหนังสือพิมพท้ัง 5 บริษัท  ไดแก บริษัทวัฏสาร จํากัด   
บริษัทฐานเศรษฐกิจ จํากัด  บริษัทวัฏจักรคลาสสิฟายดส   บริษัทสรรพสาร  จํากัด และบริษัทรีครูท 
พลัส จํากัด 

สมมติฐานในการวิจัย               

 ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก   เพศ   คณะท่ีสําเร็จ   เกรดเฉล่ีย   รายไดท่ีไดรับเฉล่ีย
ตอเดือน    สถานภาพการทํางาน   งานท่ีทําตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จ  ของบัณฑิตท่ีตางกนั          จะมี
พฤติกรรมการแสวงหาขาวสารแตกตางกนั 

ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังนี้  มี  2  สวน   คือ 
สวนท่ี 1  เปนการวิจยัเชิงปริมาณ   ไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังนี้ คือ 

 1.  กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้คือบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีสําเร็จการศึกษา     
ปการศึกษา 2543  จากมหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   และบรรณาธิการนิตยสารและหนังสือพิมพ 
 2.  มุงศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาขาวสารเพื่อการหางานทําจากนติยสาร และ 
หนังสือพิมพ   

3. ระยะเวลาท่ีเกบ็รวบรวมขอมูลคือ ระหวางเดือนพฤศจกิายน-ธันวาคม  พ.ศ.2544   
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สวนท่ี 2  เปนการวิจยัเชิงคุณภาพ   โดยสัมภาษณบรรณาธิการนิตยสารและ 
หนังสือพิมพ  จาก 5 บริษัท  จํานวน 5 คน  ไดแก    

3.1  คุณกว ี          อุรัสยะนันท    บริษัทสรรพสารจํากัด   ไดแก   หนังสือพมิพ 
สมัครดวน  ราย 3 วัน  และนิตยสาร  Job Request   รายสัปดาห 

3.2 คุณปรมินทร   ตั้งชัยวรรณา   บริษัทรีครูท  พลัส จํากัด  ไดแก นิตยสาร 
รีครูท   รายสัปดาห 

3.3 คุณปญญา  จรรยาเพศ      บริษัทวัฎจกัรคลาสสิฟายดส   ไดแก 
หนังสือพิมพ หางาน  หางาย  ราย 2 วัน   หนังสือพิมพแหลงงาน  ราย 3 วัน  นิตยสาร Smart Jobราย
สัปดาห  และนิตยสารงานวนันี ้  รายสัปดาห 

3.4 คุณปกเกต ุ   บุรจรรย    บริษัทวัฎสาร จํากัด ไดแก หนงัสือพิมพรวมแหลงงาน   
ราย 3 วัน   และนิตยสาร  รวมงาน Weekly  รายสัปดาห 

3.5 คุณเชาวลิต   ชูธรรมธัช      บริษัทฐานเศรษฐกิจ  จํากัด   ไดแก  หนังสือพิมพ  
Job & Sport (งานกับคน)  ราย 2 วัน  และนิตยสารสมัครงาน บริการทอง   รายสัปดาห 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการแสวงหาขาวสารเพื่อการหางานทําจากนติยสารและ 
หนังสือพิมพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 
 2.  เปนแนวทางในการปรับปรุงระบบขอมูลขาวสารเพ่ือการหางานทําของบรรณาธิการ  
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กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 

ภาพท่ี 1 
กรอบแนวคิดของการวิจัยเชงิปริมาณ 

 

       ตัวแปรอิสระ                 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
  ลักษณะทางประชากรศาสตร  ไดแก

-  เพศ 
-  คณะที่สําเร็จ 
-  เกรดเฉล่ีย 
-  รายไดของบัณฑิตที่ไดรับตอเดือน 
-  สถานภาพการทาํงาน 
-  งานทีท่ําตรงสาขาวชิาทีสํ่าเร็จ 

พฤติกรรมการแสวงหาขาวสารเพื่อ 
การหางานทําจากส่ิงพิมพ  ไดแก  
-  ความถี่ในการรับขาวสาร 
-  เวลาที่ใช 
-  ชวงเวลา 
-  จํานวนฉบบัในการอาน 
-   แหลงขาวสาร 
-  ความสนใจรายละเอียดขอมูล 
-  โอกาสในการเขาถึง 
-  ตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูล 
-  การเลือกใชแหลงสาร 
- วัตถุประสงค 
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ภาพท่ี 2 

กรอบแนวคิดของการวิจัยเชงิคุณภาพ 
 

             ตัวแปรอิสระ                                                ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดําเนินงาน

ของบรรณาธิการ 

- นโยบายในการจัดทําหนงัสือ 

-  กลุมผูหางานเพื่อการหางานทํา 

-  การวางแผนกลยุทธทางการตลาด 

-  เนื้อหาขาวสารที่บรรณาธิการใหความสําคัญ 

-  การตอบรับของกลุมผูหางาน 

-  ปญหา/อุปสรรค 
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นิยามศัพท 

 ส่ือ  หมายถึง    ตัวกลางหรือเคร่ืองมือในการสงขาวสารเพ่ือการหางานทําใหแกนกัศึกษา 
 ส่ิงพิมพ  หมายถึง  นิตยสารและหนังสือพิมพประเภทสมัครงาน ท่ีใหขาวสารเพ่ือการหา
งานทําแกนักศกึษา 
 บัณฑิต   หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญา
ตรี  ในปการศกึษา 2543  
 บรรณาธิการ  หมายถึง  ผูรับผิดชอบดานขอเขียนบทความและขาวทุกช้ินท่ีลงพิมพใน
หนังสือพิมพ/นิตยสารตามกฎหมาย     ในท่ีนี้หมายถึง บรรณาธิการจาก 5  บริษัท     ไดแก  บริษัทวัฏ
สาร จํากัด   บริษัทฐานเศรษฐกิจ จํากดั    บริษัทวัฏจักรคลาสสิฟายดส   บริษัทสรรพสาร  จํากัด และ
บริษัทรีครูท พลัส จํากัด 
 ลักษณะทางประชากรศาสตร     ไดแก      เพศ    คณะท่ีสําเร็จ   เกรดเฉล่ีย   รายได  
สถานภาพการทํางาน   งานท่ีทําตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จ 
 พฤติกรรมการแสวงหาขาวสารเพื่อการหางานทํา หมายถึง พฤติกรรมของผูรับสารท่ี
ตองการไดรับขอมูลขาวสารจากส่ือเพ่ือการหางานทํา ไดแก    ความถ่ีในการรับขาวสาร  เวลาท่ีใช   
ชวงเวลา    จํานวนฉบับในการอาน    แหลงขาวสาร   ความสนใจรายละเอียดของขอมูล  โอกาสใน
การเขาถึงขอมูล      การตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูล   การเลือกใชแหลงสาร  วัตถุประสงค 
 นิตยสารรายสัปดาห  ไดแก   

1. สมัครงาน  บริการทอง      4. จอบ  รีเควซท   
2. รีครูท                5. งานวันน้ี 
3. รวมงาน  Weekly         6. Smart Job 

 หนังสือพิมพ  ไดแก    
1. รวมแหลงงาน                      ราย  3  วัน     
2. แหลงงาน (การศึกษาและอาชีพ)   ราย  3  วัน 
3. สมัครดวน                           ราย  3  วัน 
4. งานดวน                              ราย  2  วัน 
5. หางานหางาย                      ราย  2  วัน 
6. Job & Sport (งานกับคน)     ราย  2  วัน 

 
 

DPU



บทท่ี 2 

แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการแสวงหาขาวสารเพื่อการหางานทําจากนิตยสารและ
หนังสือพิมพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2543 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย”  ผูวิจัย
ไดศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วของดังนี ้

1. แนวคิดเกีย่วกบัการส่ือสาร 
2. แนวคิดเกีย่วกบัส่ือมวลชน 
3. แนวคิดเกีย่วกบัลักษณะทางประชากรศาสตร 
4. หนงัสือพิมพ 
5. นิตยสาร 
6. ทฤษฎีการรับรู 
7. แนวคิดเกีย่วกบัการแสวงหาขาวสา9ร 
8.   งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ11ง 

แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร 

1. ความหมายของการส่ือสาร 
คําวา  “การส่ือสาร”    หรือเรียกในภาษาอังกฤษ   “communication”   นัน้ไดมีผูให 

ความหมายไวตาง ๆ กัน  เชน 
      โรเจอร  (Rogers, 1973 :43 อาง ใน  กมลทิพย  มาคนอง, 2540 : 9)   กลาววา  “การ
ส่ือสารคือกระบวนการที่ความคิดหรือขาวสารถูกสงจากแหลงสารไปยงัผูรับสาร        ดวยเจตนาทีจ่ะ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมบางประการของผูรับสาร” 
     วอเรน  ดับเบิลยู  วีเวอร  (Warren W. Weaver, 1949 : 95 อางใน ปรมะ  สตะเวทิน, 
2533 : 28)  กลาววา “การส่ือสาร คือกระบวนการทุกอยางท่ีจิตใจของคน ๆ หนึ่ง อาจมีผลตอจิตใจของ
อีกคนหนึ่ง  การส่ือสารไมไดหมายความแตเพยีงการเขียนและการพูดเทานั้น  หากแตยังรวมไปถึง
ดนตรี  ภาพ  การแสดง  บัลเลต และพฤติกรรมของมนุษยอีกดวย” 
      สมิธ   (Smith   อางใน   พัชนี    เชยจรรยา   และคณะ, 2538 :5)      กลาววา   การ
ส่ือสารมนุษย (Human Communication)      “เปนกลุมของกระบวนการท่ีลึกซ้ึงและแยบยล  การ
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วาสารท่ีถายทอดตอกันจะเรียบงายเพียงใด    นอกจากนี้การส่ือสารของมนุษยเปนกลุมของ
กระบวนการท่ีมีความหลากหลาย      ซ่ึงอาจจะใชวิธีการส่ือสารอยางหนึ่งอยางใดจากวิธีการตาง ๆ 
จํานวนนับรอย  อาจจะใชคําพูดหรือทาทาง  อาจใชการสนทนาอยางสนิทชิดเช้ือ  หรือการติดตอผาน
ส่ือมวลชนถึงผูรับท่ัวโลก         ฉะนัน้    เม่ือใดก็ตามท่ีมนุษยมีปฏิสัมพันธตอกัน  มนุษยก็กําลัง
ส่ือสารกันอยู  เม่ือมนุษยมีการควบคุมซ่ึงกันและกัน  มนุษยก็ทําเชนนั้นไดโดยผานการส่ือสารเปน
เบ้ืองตน” จึงพอจะสรุปความหมายรวมกนัของคําวา“การสื่อสาร”  ไดประการหนึ่งวา การส่ือสารเปน
การส่ือความหมายในทางหน่ึงทางใด และมีลักษณะของการสงและรับสาร (ไมวาจะเปนภายในตัวเอง  
ระหวางผูหนึ่งกับผูหนึ่ง หรือระหวางกลุมกับกลุม) ภายในปริบทหรือสภาพแวดลอมหนึ่ง ๆ  การ
ส่ือสารจึงต้ังอยูบนหลักแหงความสัมพันธนี้เสมอ   (พัชนี  เชยจรรยา  และคณะ, 2538 :5) 

2. แบบจําลองกระบวนการส่ือสาร 
     การส่ือสารซ่ึงถือวาเปนกระบวนการอยางหนึ่งนัน้  มีรูปแบบและข้ันตอนตาง ๆ ดังนี ้

ภาพท่ี 3 
แบบจําลองกระบวนการส่ือสาร 

 
 
 
  

 

ผูสงสาร สาร ส่ือ ผูรับสาร 

ท่ีมา :  กิติมา  สุรสนธิ, 2531 : 33 

จากแบบจําลองขางตน  สามารถอธิบายข้ันตอนตาง ๆ ในกระบวนการส่ือสารไดดงันี ้
 เม่ือผูสงสารตองการจะทําการส่ือสาร  ผูสงสารก็ตองนําเอาส่ิงท่ีตนตองการจะส่ือสารมา
ผลิตใหปรากฏเปนสาร  แลวถายทอดผานส่ือเพ่ือสงไปยงัผูรับสาร 
 เบอรโล  อธิบายกระบวนการส่ือสารของมนุษยวา  เปนกระบวนการท่ีประกอบดวยปจจัย
หรือสวนประกอบพ้ืนฐานสําคัญ 6  ประการ คือ (สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย, 2531 : 137-138) 

1. แหลงสาร 
2. ผูเขารหัสสาร 
3. เนื้อหาขาวสาร 
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4. ชองสาร 
5. ผูถอดรหัสสาร 
6. ผูรับสาร 
ตามแนวความคิดของเบอรโล          ผูสงสารก็คือบุคคลซ่ึงเปนผูเร่ิมตนการส่ือสาร            

ทําหนาท่ีในการเขารหัสสาร  โดยอาศัยคุณสมบัติและทักษะตาง ๆ  เชน ความสามารถในการพดู  การ
เขียน     ทัศนคติท้ังตอตนเอง      ตอหัวขอของการส่ือสาร    ตอผูรับสาร      ความรูในเร่ืองและ 
เหตุการณตาง ๆ  ตลอดจนระบบสังคมและระบบวัฒนธรรม  ในสวนของผูรับสารก็ตองมีคุณสมบัติ
และทักษะดังกลาวเชนเดียวกัน 
 เบอรโลไดอธิบายแนวความคิดไวในรูปแบบจําลองท่ีเรียกกนัวา “แบบจําลอง SMCR ของ
เบอรโล”  ซ่ึงเบอรโลรวมเอาตนแหลงสารและผูเขารหัสเอาไวดวยกันในฐานะผูสงสารและรวมผู
ถอดรหัสกับผูรับสารไวดวยกัน ดังภาพ 

ภาพท่ี 4 
แบบจําลอง  SMCR 

รหสั

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสั

โครงสราง 

การจัด
สาร

เนื้อหา 

สวนประก
อบ 

ผูสงสาร 

ทักษะในการส่ือสาร 

ทัศนคติ 

ความรู 

ระบบสังคม 

วัฒนธรรม 

การเหน็

การไดยิน

การสัมผัส 

การไดกล่ิน

การลิ้มรส

ทักษะในการส่ือสาร

ทัศนคติ 

ความรู 

ระบบสังคม 

วัฒนธรรม 

สาร ชองทาง ผูรับสาร 

 
ท่ีมา :  สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย, 2531 : 138 

 
3.  องคประกอบของการสื่อสาร   (สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย, 2531 :  

144-149) 
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     การส่ือสารประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ ๆ 4 องคประกอบ  คือ    

3.1 ผูสงสาร  คือบุคคลซ่ึงเปนผูเร่ิมตนสรางและสงสารไปยังผูอ่ืน  โดยการแปลสาร 
ใหอยูในรูปของสัญลักษณท่ีมนุษยคิดสรางข้ึนแทนความคิด ไดแก  ภาษา  และอากัปกริยาทาทางตาง 
ๆ   

3.2 สาร    มีสวนประกอบ 3 ประการ คือ 
3.2.1 รหัสของสาร คือภาษาหรือสัญลักษณหรือสัญญาณท่ีมนษุยคิดข้ึนเพื่อ 

ใชแสดงออกแทนความคิดเกีย่วกับบุคคลและส่ิงตาง ๆ  ไดแก  ภาษาตาง ๆ   ระบบสัญลักษณ  
สัญญาณหรือเคร่ืองหมายใด ๆ ก็ตามท่ีมนษุยในแตละสังคมรับรูความหมายรวมกัน 
             3.2.2  เนื้อหาของสาร       เนื้อหาของสารท่ีมนุษยส่ือสารกันนั้นครอบคลุมมวล
ความรูและประสบการณของมนุษยท่ีมนุษยตองการท่ีจะถายทอดแลกเปล่ียนเพื่อความเขาใจรวมกนั 
             3.2.3  การจัดสาร จะชวยทําใหสารนั้นเปนสารท่ีมีประสิทธิภาพ ในการจัดสารท่ีดี
นั้น  ควรคํานึงถึงเร่ืองของการเรียบเรียง  ลําดับความ  ระดับความยากงาย และรูปแบบของการใช
ภาษา เพื่อใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายท่ีเปนผูรับสาร 
       3.3 ชองทางหรือส่ือ  ในการส่ือสารใด ๆ ก็ตาม ผูสงสารยอมตองอาศัยชองทางหรือส่ือ
ใหทําหนาท่ีนาํสารไปยังผูรับสาร  ซ่ึงการส่ือสารแตละคร้ังนั้น จําเปนตองเลือกใชชองทางและส่ือให
เหมาะแกการส่ือสารแตละประเภท   ซ่ึงไดแก  ส่ือระหวางบุคคล   ส่ือมวลชน   ส่ือเฉพาะกจิ และส่ือ
ประสม  เปนตน    
       3.4  ผูรับสาร    ในกระบวนการส่ือสารใด ๆ ก็ตาม  การส่ือสารจะเกิดประสิทธิผลไดก็
ตอเม่ือผูรับสารไดพัฒนาตนเองใหผูท่ีมีทักษะในการส่ือสาร ไดแก การเปนผูฟง  ผูอาน  ตลอดจนการ
เปนผูท่ีสามารถคิดและรับรูความหมายได 
 คัตลิฟ  และ เซนเตอร (Cutlip and Center, 1978)  อธิบายถึง  หลักสําคัญของการ
ติดตอส่ือสารท่ีควรยึดถือไว  7 ประการ ดงันี้ 

1. ความนาเช่ือถือ (credibility) 
การติดตอส่ือสารจะตองเร่ิมตนดวยบรรยากาศแหงความนาเช่ือถือของผูสงสาร  

(render)  ซ่ึงจะทําใหผูรับสาร (receiver)  เกิดความเช่ือม่ันในแหลงสาร  ซ่ึงผลแหงความนาเช่ือถือของ
ผูสงสารนี้ ยอมจะมีไปถึงเนือ้หา  สาระ  เร่ืองราว และขาวสารดวย 
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       ฮอฟแลนดและคณะ (Hovland, Janis and Kelly, 1953 อางใน สุโขทัยธรรมาธิราช, 
มหาวิทยาลัย , 2531 : 629)  กลาวถึงปจจัยสําคัญของความนาเช่ือถือของผูสงสารวาประกอบดวย
คุณสมบัติ  3  ประการ   คือ  ความเปนผูเช่ียวชาญ (expertise) ความนาไววางใจ (trustworthiness) และ
ความนาดึงดูดใจ (attractiveness) 
 ดังนั้น  ในเร่ืองความนาเช่ือถือ (credibility) ของผูสงสารนับวาเปนส่ิงสําคัญมาก เพราะ
บรรยากาศแหงความนาเช่ือถือนี้  เปนการเอ้ืออํานวยตอกระบวนการส่ือสารแบบสองทาง (two-way 
communication process) เพื่อใหผูสงสารมีโอกาสทราบถึงปฏิกิริยาอยางใดอยางหน่ึง (feedback)  ของ
ผูรับสารมายังผูสงสาร 

2. ความเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดลอม (context) 
การติดตอส่ือสารนั้นจะตองเหมาะสมกลมกลืนกับความจริงของสภาพแวดลอม   

โดยท่ีอาจมีการนําเคร่ืองมือส่ือสารตาง ๆ เขามาใชสนับสนุนหรือเสริมคําพูด  สาร และการกระทําตาง 
ๆ ท่ีเกิดขึ้น  นอกจากนี้การติดตอส่ือสารยังจะตองมีความเหมาะสมกับสถานภาพในสังคมและ
วัฒนธรรม (position within a social-cultural system) อีกดวย 
       ปรมะ  สตะเวทิน (2533 : 66) ใหความเห็นวา   สถานภาพตาง ๆ   ของผูสงสารมี
อิทธิพลอยางยิง่ตอพฤติกรรมการส่ือสารของผูสงสาร     ตําแหนง  บทบาท  หนาท่ี   ศักดิ์ศรี  ความ
เช่ือและคานยิมทางวัฒนธรรม   พฤติกรรมท่ีเปนท่ียอมรับหรือไมยอมรับในสังคม  พฤติกรรมท่ีตอง
กระทําตามวฒันธรรม  ลวนแลวแตมีอิทธิพลตอความคิด และพฤติกรรมการส่ือสารของผูสงสาร และ
เปนส่ิงท่ีคาดหวังวาผูสงสารควรจะปฏิบัตอิยางไรในการส่ือสาร 
 3.  เนื้อหาสาระ (content) 
      ในการติดตอส่ือสารนั้น   เนื้อหาสาระของขาวสารจะตองมีความหมายเปนท่ีนาสนใจ
ตอผูรับสารเสมอและจะตองสอดคลองไมขัดแยงตอวัฒนธรรมและคานิยมในสังคมของผูรับสาร 
เพราะหากขาวสารใดขัดแยงตอคานิยมและความเช่ือในสังคมนั้น  ผูรับสารก็อาจปฏิเสธการรับ
ขาวสารและไมปฏิบัติตามได   ในทางตรงขามผูรับสารจะเลือกรับขาวสารที่คาดวานาจะเปน
ประโยชนตอ 
เขา  เม่ือขาวสารแสดงถึงการไดสิทธิประโยชนและใหผลตอบแทนเปนท่ีนาพอใจ   ผูรับสารยอม
สนใจและเลือกที่จะเปดรับ  ตลอดจนปฏิบัติตามเน้ือหาในขาวสารนั้น 
 4.  ความชัดเจน (clarity) 
      เนื้อหาสาระของขาวสารจะตองมีความชัดเจน          เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกนัท้ัง 
ผูสงสารและผูรับสาร  ผูสงสารควรหลีกเล่ียงการใชขาวสารท่ีมีความสลับซับซอน  เขาใจยาก  ในทาง
กลับกัน  ผูสงสารควรมีการตัดสินใจในการเลือกใชและเรียบเรียงเนื้อหาสาระของสารใหส้ัน  กระชับ  
ชัดเจน และงายตอความเขาใจ 
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 5.  ความตอเน่ืองและความสมํ่าเสมอ (continuity and consistency) 
      การติดตอส่ือสารเปนกระบวนการท่ีไมมีท่ีส้ินสุด  ดังนั้น  การติดตอส่ือสารท่ีมี 
ประสิทธิภาพจะตองมีการย้าํเตือน (repetition)  เสมอ  เพื่อใหสารนั้นซึมซาบในจิตใจของผูรับสาร 
       โรเจอร (Rogers,1971)   ใหความเห็นวา การสงสารซํ้าหลาย ๆ  คร้ังจะทําใหสารนั้น
ถูกยอมรับโดยผูรับสารมากข้ึน   ซ่ึงจะทําใหผูรับสารจําเนื้อสารไดดีข้ึนและสารนั้นจะมีประสิทธิภาพ
ในการจูงใจเพิม่ข้ึนอีกดวย 
 6.  ชองทางในการส่ือสาร (channels) 
       รีด  (Read,1975)  กลาววา    ชองทางในการส่ือสารคือตัวเช่ือมระหวางผูสงสารกับ
ผูรับสาร (the connecting link)  ทําใหผูสงสารและผูรับสารสามารถทําการติดตอส่ือสารกันได  ผูสง
สารจึงจําเปนตองมีชองทางในการส่ือสารหรือส่ือท่ีสามารถเลือกใชเพือ่นําสารไปสูผูรับสารได  
ชองทางในการส่ือสารมีมากมายหลายประเภท  ซ่ึงแตละประเภทมีลักษณะเฉพาะตัว  มีคุณคาและ
ใหผลทางการส่ือสารท่ีแตกตางกัน 
 7.  วัดความสามารถของผูรับสาร (capability of cadence) 
      ในการติดตอส่ือสารนั้น  เราจะตองคํานึงถึงความสามารถของผูรับสารดวย          ซ่ึง 
ประกอบดวย  ทักษะในการส่ือสาร (communication skills)  เชน  ความคิดและความสามารถในการ
ใชภาษา (thought and language competence) ความสามารถในการอาน (reading ability)  รวมท้ังพื้น
ฐานความรูและระดับการศึกษาของผูรับสาร (receiver’s knowledge)          ซ่ึงลวนแตมี 
อิทธิพลตอความสามารถในการตีความหมายของผูรับสาร 

4. ประเภทของการส่ือสาร 
     การแบงโดยใชจํานวนผูส่ือสารเปนเกณฑแบงประเภทของการส่ือสารได 3 ประเภท  

คือ 
      4.1  การส่ือสารภายในตัวบุคคล  เกิดข้ึนเม่ือเราส่ือความหมายกับตัวเราเอง   
คนเราส่ือสารกับตัวเองได 4 ระดับ คือ ส่ือสารดวยความคิด  วัจนภาษา  อวัจนภาษาและเสียงพูด 
      4.2 การส่ือสารระหวางบุคคล หมายถึงการส่ือสารกับผูอ่ืน  อาจจะเปนคนเดยีวหรือ
กลุมเล็ก  เราใชท้ังวัจนภาษาและเสียง  ทําการส่ือสารกันในลักษณะท่ีผูสงสารและผูรับสาร  สามารถ
แลกเปล่ียนสารกันไดโดยตรง และเปนการส่ือสารแบบตัวตอตัว 

     4.3 การส่ือสารกับมวลชน หมายถึงการส่ือสารกับคนจํานวนมาก โดยใชส่ือมวลชน  
ไดแก  หนังสือพิมพ  วิทยุกระจายเสียง  วทิยุโทรทัศน  ภาพยนตร และนิตยสารเปนส่ือเพ่ือนําสารจาก
ผูสงสารไปสูผูรับสารจํานวนมากไดอยางรวดเร็วภายในเวลาท่ีใกลเคียงกัน 
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 จากแนวความคิดดังกลาว  จะเห็นวาการส่ือสารเปนกระบวนการอยางหนึ่ง  เม่ือผูสงสาร
ตองการจะทําการส่ือสารไปยังผูรับจะตองมีการถายทอดผานส่ือตามแบบจําลอง SMCR ของเบอรโล  
รวมท้ังผูสงสารและผูรับสารจะตองมีทักษะในการส่ือสาร    ทัศนคติ   ความรู   ระบบสังคม  และ
วัฒนธรรมเชนเดียวกนั  และขาวสารนัน้จะตองมีความนาเช่ือถือ   ความเหมาะสมกลมกลืนกับ
สภาพแวดลอม  เนื้อหาสาระ  ความชัดเจน  ความตอเนือ่ง   ความสม่ําเสมอ  ชองทางในการส่ือสาร 
และวดัความสามารถของผูรับสารได     ซ่ึงสามารถนําแนวความคิดนี้มาใชกับงานวิจยันี้ไดในการ
ติดตอส่ือสารกับส่ือมวลชนในการแสวงหาขอมูลขาวสารจากนิตยสารและหนงัสือพิมพประเภท
สมัครงานเพ่ือการหางานทําของบัณฑิตไดอยางมากใหเกดิประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อใหไดมีโอกาสใน
การทํางานมากข้ึน 

แนวคิดเกี่ยวกับส่ือมวลชน 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2540 : 320)  ใหความหมายของการส่ือสารมวลชน  ไว  
หมายถึง  กระบวนการซ่ึงองคกรส่ือ (Media Organizations)  ผลิตและสงผานขาวสารไปยังกลุมชน
ขนาดใหญ   และยังหมายถงึกระบวนการซ่ึงกลุมชนนั้นแสวงหาขาวสาร   ใชขาวสาร   และบริโภค
ขาวสารนั้น ๆ   
 พรสิทธ์ิ  พัฒนธนานุรักษ (2532 : 373) ไดใหความหมายของการส่ือสารมวลชนไว 
หมายถึง  กระบวนการในการถายทอดสารจากองคการส่ือมวลชนในฐานะผูสงสารไปยังผูรับสาร  
โดยผานส่ือมวลชนเปนชองทางหรือพาหนะในการส่ือสาร 

แนวคิดของ  วิลเบอร ชแรมม  ไดวาดแผนภาพของการส่ือสารมวลชนเพื่อดูวา
ส่ือสารมวลชนนั้นทํางานอยางไร   (อรนุช   เลิศจรรยารักษและดาราวรรณ  สุขุมาลชาติ, 2531 : 43) 
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ภาพท่ี 5 
องคกรส่ือสารมวลชน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ท่ีมา : อรนุช   เลิศจรรยารักษและดาราวรรณ  สุขุมาลชาติ, 2531 : 43 
 

 จากภาพนี้จะทําใหเขาใจการทํางานของส่ือสารมวลชนไดงายเขาคือ 
 1.  องคกรของส่ือสารมวลชน ทําหนาท่ีท้ัง 3 อยาง  คือ เปนผูถอดรหสั แปลความหมาย
และลงรหัสขาวสาร 
 2.  อัตราขาวสารที่สงเขามาในองคกร และขาวสารเพ่ือองคกรผลิตออกไปมีเปนจํานวน
มาก  สารท่ีผลิตออกไปนั้นเหมือนกนั 
 3.  ผูรับสารเปนกลุมบุคคลผูรับสาร หรือมวลชน  อาทิ กลุมผูอานหนังสือพิมพ  กลุมผูดู
โทรทัศน  กลุมผูฟงวิทยุ  เปนตน  ซ่ึงกลุมผูรับสารหรือมวลชนผูรับสารนี้มีเปนจํานวนมากและกระจัด
กระจายอยูท่ัวไป  ระหวางมวลชนแตละกลุมไมคอยจะไดติดตอส่ือสารกัน 
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 4.  ปฏิกิริยายาตอบกลับหรือผลยอนกลับ…(feedback)  จากมวลชนมายังองคกร  ซ่ึงเปนผู
สงสารนั้น  มีจํานวนนอย  องคกรจึงตองศึกษาโดยทางออม  ตองประเมินจากสารท่ีสงอกไปและใช
การวิจยัผูรับสารเปนสวนสําคัญในการหาผลยอนกลับ 
 สรุป  การส่ือสารมวลชน (Mass  Communication)  เปนกระบวนการแลกเปล่ียนขาวสาร
ระหวางกลุมคนจํานวนมากในสังคม  โดยใชชองทางคือส่ือมวลชน (Mass media) ซ่ึงส่ือมวลชนนั้น
หมายถึงหนังสือพิมพ  นิตยสาร วิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร เปนชองทางของการส่ือสารมวลชน   
เม่ือสารนั้นถูกสงออกไปแลวจะไปถึงผูรับสารจํานวนมากซ่ึงเรียกวามวลชน  ซ่ึงหมายถึงผูอาน
หนังสือพิมพ  นิตยสาร  ผูฟงวิทยุ  ดูโทรทัศน และภาพยนตร 
 จากแนวความคิดดังกลาว  จะเห็นวาส่ือมวลชนเปนกระบวนการในการถายถอดสารใน
ฐานะผูสงสารไปยังผูรับโดยผานส่ือมวลชน   ซ่ึงในท่ีนี้ไดแก  หนงัสือพิมพ และนิตยสารประเภท
สมัครงาน   เปนชองทางในการส่ือสาร  ตามแนวคิดของวิลเบอร  ชแรมม  ท่ีแสดงใหเหน็ถึง
กระบวนการทํางานของส่ือมวลชน   ซ่ึงแนวคิดนี้สามารถนํามาใชกับงานวิจยันี้ในการศึกษา
พฤติกรรมการแสวงหาขาวสารเพื่อการหางานทําของบัณฑิตจากนติยสารและหนังสือพิมพวาบัณฑติมี
กระบวนการส่ือสารอยางไรในการแสวงหาขาวสารเพ่ือใหไดงานทํา 

แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 
 

 ลักษณะทางประชากรศาสตรของมวลชนผูรับสาร หมายถึง  ลักษณะดานอาย ุ  เพศ  
สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ  การศึกษา  ศาสนา  และภูมิลําเนา   ลักษณะทางประชากรของมวลชน
ผูรับสารจําแนกมวลชนผูรับสารออกไดเปนกลุมตาง ๆ ตามลักษณะทางประชากรแตละลักษณะ  เชน  
ลักษณะดานอายุ  อาจแบงมวลชนผูรับสารออกเปนกลุมผูสูงอายุ  กลุมวัยกลางคน  กลุมหนุมสาว  
กลุมวัยรุน  กลุมเด็ก  ลักษณะทางเพศแบงเปนเพศชายและเพศหญิง ฯลฯ  (ปรมะ  สตะเวทิน, 2539 : 
105) 

ในการวิเคราะหมวลชนผูรับสารตามลักษณะทางประชากรศาสตร  (ปรมะ  สตะเวทิน, 
2539 : 105-109)  ซ่ึงประกอบดวย 

1. อายุ  (Age) 
เปนปจจยัหนึ่งท่ีทําใหคนมีความเหมือนกันหรือแตกตางกนัในเร่ืองความคิดและ 

พฤติกรรม    ลักษณะของการใชส่ือมวลชนก็แตกตางกัน  คนท่ีมีอายุมากมักจะใชส่ือมวลชนเพื่อ
แสวงหาขาวสารหนัก ๆ มากกวาเพื่อความบันเทิง คนท่ีมีอายุมากมักจะอานจดหมายถึงบรรณาธิการ  
ขาวการบานการเมือง  ฯลฯ 

2. เพศ (Sex) 
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การวิจยัทางจติวิทยาไดแสดงใหเห็นวาผูหญิงกับผูชายมีความแตกตางกันอยางมาก 
ในเร่ืองความคิด  คานิยมและทัศนคติ  ท้ังเพราะสังคมและวัฒนธรรมกําหนดบทบาทและกิจกรรมของ
คนสองเพศไวตางกัน 
 3.  สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social  and Economic Status) 
      สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ  หมายถึง  อาชีพ  รายได  เช้ือชาติ และชาติพันธ  
ตลอดจนพื้นฐานทางครอบครัว   การวจิัยไดช้ีใหเห็นวาสถานะทางสังคมและเศรษฐกจิของผูรับสารมี
อิทธิพลอยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารท่ีมีตอผูสงสารและสาร  สถานทางสังคมและเศรษฐกจิทํา
ใหคนมีวัฒนธรรมตางกัน  มีประสบการณตางกัน  มีทัศนคติ  คานิยม และเปาหมายท่ีตางกัน 
 4.  การศึกษา (Education) 
     การศึกษาหรือความรูเปนอีกปจจยัหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอผูรับสาร      ในดานความรูสึกนึก
คิด  อุดมการณ  รสนิยม  คานิยมและความตองการที่แตกตางกันไป    

     โดยท่ัวไปแลวคนท่ีมีการศึกษาสูงมักจะใชส่ือมวลชนมากกวาคนที่มีการศึกษาตํ่าและ
คนท่ีมีการศึกษาสูงมักจะใชส่ือประเภทส่ิงพิมพในขณะที่คนท่ีมีการศึกษาตํ่ามักจะใชส่ือประเภทวทิยุ  
โทรทัศน และภาพยนตร 

5.  ศาสนา (Religion) 
     ศาสนาก็เปนอีกปจจยัหนึง่ท่ีมีอิทธิพลตอตัวผูรับสารท้ังในดานความคิด  ความเช่ือ 

คานิยมและพฤติกรรมท่ีแตกตางกันไป 
6.  ภูมิลําเนา (Geographic Distribution) 
     ภูมิลําเนา  หมายถึง ถ่ินท่ีอยูอาศัยของมวลชนผูรับสาร   ในปจจุบันมวลชนผูรับสารใน

ภูมิภาคแตละภูมิภาคภายในประเทศและในประเทศแตละประเทศในโลกยอมมีความแตกตางกนัไป
ในเร่ืองความคิด  ความเช่ือ  ทัศนคติ  รสนิยม  คานิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ตามวัฒนธรรมยอย 
(Subculture) ของแตละภูมิภาคและวัฒนธรรมของแตละประเทศ 

จากแนวคิดดังกลาว  จะเหน็วา  ลักษณะทางประชากรศาสตร  ไดแก  อายุ  เพศ  สถานะ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ   การศึกษา   ศาสนา  และภูมิลําเนา  ฯลฯ ท่ีมีความแตกตางกัน   สามารถ
นํามาปรับใชกบังานวิจยัคร้ังนี้ในการศกึษาพฤติกรรมการแสวงหาขาวสารเพื่อหางานทําของบัณฑิต
จากนิตยสารและหนังสือพิมพวาบัณฑิตมีพฤติกรรมในการแสวงหาขาวสารแตกตางกันหรือไม   
อยางไร 
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หนังสือพิมพ 

 ความหมายของหนังสือพิมพ 
 คารเตอร  วีกูด (Carter V.Good 1973 : 20 อางใน  สุขิฏฐา  ศิริพงษ)  ไดใหความหมายของ
หนังสือพิมพไววา  หนังสือพิมพ คือ หนังสือพิมพท่ีออกตามระยะเวลาท่ีกําหนดติดตอกนัไปเปน
ลําดับ  มีลักษณะเปนกระดาษใหญหลาย ๆ แผน  พับได  มีจุดมุงหมาย  เพือ่เสนอขาวและส่ิงท่ี
นาสนใจท่ัวไป 
 สุรพงษ  โสธนะเสถียร (2533 :162  อางใน สุขิฏฐา  ศิริพงษ)  กลาวถึง  หนังสือพิมพ
รายวันเปนหนงัสือพิมพท่ีตองจําหนายใหตลาดภายในแตละวัน  หลังจากนั้นจะหมดคาลงใน
การตลาด  อายุของหนังสือพิมพจึงส้ัน ๆ  ลักษณะเดนของหนังสือพิมพจึงอยูท่ีความสด  ความรวดเร็ว
ในการเสนอขาว  โดยเฉพาะตองมีราคาถูก 
 สรุปไดวา หนังสือพิมพ  หมายถึงส่ิงพิมพท่ีคอยรายงานเหตุการณตาง ๆ โดยจะมี
ระยะเวลาในการออกจําหนายในแตละวันท่ีแนนอน  ซ่ึงกระดาษท่ีใชจะมีขนาดใหญ  แตจะไมมีการ
เย็บเปนเลม  และขาวท่ีเสนอแกประชาชนน้ันจะตองมีความสด และรวดเร็ว  ซ่ึงก็จะเปนจุดเดนท่ี
หนังสือ 
พิมพเกือบทุกฉบับจะตองทําเพื่อใหประชาชนเกิดความสนใจในขาวของตนมากกวาหนังสือพิมพ
ฉบับอ่ืน ๆ 

นิตยสาร 

 นิตยสาร   มาจากคําภาษาอังกฤษวา “Magazines”   หมายถึง ส่ิงพิมพท่ีจัดทําข้ึนและมีการ
เย็บเปนรูปเลมในลักษณะตาง ๆ กัน โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะใหผูอานนิตยสารไดรับความบันเทิงจาก
เร่ืองราวท่ีบรรจุอยูภายในเลม    
 นิตยสารฉบับแรกของโลกเกิดข้ึนท่ีอังกฤษราว พ.ศ.2247 แตยังมีลักษณะกึ่งหนังสือพิมพ
อยู  นิตยสารท่ีมีความสมบูรณในความหมายของนิตยสารเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกา เม่ือ พ.ศ.2427  
สําหรับนิตยสารไทยนั้นปรากฏข้ึนมาไมนอยกวา 100 ป และหลังจากท่ีเร่ิมมีตัวพมิพภาษาไทยในป 
พ.ศ.2371  ไมนานจากน้ัน  นิตยสารในไทยก็แพรหลายข้ึน       เพราะในป พ.ศ.2427 ไดมีการพัฒนา
วรรณกรรมไทยจากรอยกรองเปนรอยแกว     ท้ังเกิดหนังสือพิมพและนิตยสารสําหรับประชาชน  เปน
การเผยแพรความรู  ความคิด และคานิยมของสังคมใหม  นอกจากน้ี  ยังมีนักเขียนท่ีมาจากชนช้ัน
กลางและสามัญชนมากข้ึน       แทนท่ีราชสํานักและขุนนางเร่ิมมีการใชนามปกกาในปเดยีวกัน
ดังกลาว และในปถัดมาก็ปรากฏนักเขียนเร่ืองส้ันในนิตยสาร “วชิรญาณวิเศษ”  สวนนิตยสารสตรี ก็
เร่ิมดําเนินการในป พ.ศ.2431  และหลังจากป พ.ศ.2472  ก็เกดินักเขียนอาชีพรุนแรก  ในนิตยสารท่ีช่ือ
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ประวัติของหนังสือพิมพและนิตยสารประเภทสมัครงาน 

 ปจจุบัน ถาหากไดเดินดูตามรานแผงหนังสือใหญ ๆ จะพบวาหนังสือพิมพและนิตยสาร
ประเภทสมัครงานไดวางจําหนายอยูหลากหลายรูปแบบ  ไมวาจะเปนหนังสือพิมพราย 2 วัน  3 วัน 
หรือแมกระท่ังนิตยสารรายสัปดาห     ซ่ึงไดมีบริษัทหลายบริษัทท่ีมีความคิดริเร่ิมในการจัดทําข้ึน
เพราะเล็งเหน็วาหนังสือพิมพและนิตยสารประเภทสมัครงานนาจะเปนท่ีสนใจของตลาดอยูบาง         
เนื่องจากยังไมมีใครรวบรวมใหอยูในเลมเดยีวกัน  และยังเปนการสะดวกสําหรับผูสนใจในการหาซ้ือ/
อานไดอีกดวย   ซ่ึงมีการวางจําหนายอยูท่ัวประเทศ   บริษัทท่ีวาน้ีไดแก 

บริษัทฐานเศรษฐกิจ  http://www.thanews.th.com  สถานท่ีตั้งเลขท่ี    222  อาคาร
ฐานเศรษฐกิจ    ถนนวิภาวดีรังสิต   ลาดยาว    จตุจักร   กรุงเทพฯ      โดยมีผูกอต้ังคือคุณสมเกียรติ   
ศรีวุฒิชาญ  ซ่ึงมีคุณเชาวลิต   ชูธรรมธัช  บรรณาธิการบริหาร บริษัทฯมีหนังสือพิมพและนิตยสาร  
ประเภทสมัครงานประกอบดวย 

1. หนังสือพิมพงานกับคน (Job & Sport)  (ราย 2 วัน)  เร่ิมจัดพิมพเม่ือป 2542   
และตอมาเม่ือวันท่ี   1   พฤศจิกายน   2544    ไดมีการเปล่ียนช่ือหนังสือมาเปน       Job & Sport   
เนื่องจากตองการใหมีขอคิดขอเตือนใจ  ตลกขบขันบาง  กีฬาบาง    และเพื่อใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายมากท่ีสุด    วางแผงทุกวันจันทร-ศุกร 

       2.  นิตยสารสมัครงาน บริการทอง (รายสัปดาห)  เร่ิมจัดพิมพเม่ือป 2538  วางแผงทุก
วันพฤหัสบด ี

 บริษัทรีครูท  พลัส จํากัด   สถานท่ีตั้ง  เลขท่ี 411/2  ซอยนพเกา (ซ.9)  ถนนประชาช่ืน   
บางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 http://www.recruitmagthai.com   E-mail : recruithai@yahoo.com  โดยมีผู
กอต้ังคือคุณประวิง  พันธวุฒิยานนท   ซ่ึงมี คุณปรมินทร  ตั้งชัยวรรณา  เปนหัวหนากองบรรณาธิการ    
บริษัทฯมีนิตยสารประเภทสมัครงาน คือ  
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        นิตยสารรีครูท   (รายสัปดาห)   เร่ิมจัดพิมพเม่ือป 2539 

บริษัท วัฎจกัรคลาสิคฟายดส  จํากัด     www.wattachak.com            email : 
free AD@wattachak.com   สถานท่ีตั้งเลขท่ี  71/30   ถนนบรมราชชนนี       แขวงอรุณอมรินทร  
บางกอกนอย  กรุงเทพฯ 10700  โดยมีคุณปญญา  จรรยาเพศ  เปนบรรณาธิการบริหาร  บริษัทมี
หนังสือพิมพและนิตยสาร   ประเภทสมัครงาน ประกอบดวย 

เขต

      1.  หนังสือพิมพหางานหางาย (ราย 2 วัน)    เร่ิมจัดพิมพเม่ือป 2544 
      2.  หนังสือพิมพแหลงงาน (การศึกษาและอาชีพ)  (ราย 3 วัน)  เร่ิมจัดพิมพเม่ือป 2544 
      3.  นิตยสาร งานวันนี ้(รายสัปดาห)      เร่ิมจัดพิมพเม่ือป  2542 
      4.  นิตยสาร Smart Job (รายสัปดาห)   เร่ิมจัดพิมพเม่ือป  2544 

บริษัทสรรพสาร  จํากัด   สถานท่ีตั้งเลขท่ี 71/17  ถ.บรมราชชนนี  แขวงอรุณอมรินทร   
เขตบางกอกนอย  กทม.10700   Email : sappason@hotmail.com โดยมี คุณกวี  อุรัสยะนันทน  เปน
บรรณาธิการบริหาร   บริษัทมีหนังสือพิมพและนิตยสาร  ประเภทสมคัรงาน ประกอบดวย 

      1. หนังสือพิมพสมัครดวน (ราย 3 วัน)  เร่ิมจัดพิมพเม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม   2543 
      2. นิตยสาร Job Request (รายสัปดาห)  เร่ิมจัดพิมพเม่ือวันท่ี 28-30 เมษายน 2542 

 บริษัท  วัฎสาร  จํากัด   2  อาคาร ต.ยงเกียรติกลาส  ช้ัน 3-6 ถนนบรมราชชนนี  แขวง
บางบําหรุ  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ 10700    Email : jobs classified@wattasarn.com    บริษัทเร่ิม
กอต้ังข้ึนเม่ือป 2542  มีการออกหนังสือพมิพและนิตยสาร  ประเภทสมัครงานข้ึนคร้ังแรกเม่ือเดือน
พฤษภาคม  2542   บริษัทวฎัสาร จํากัด ไดแยกตัวมาจากบริษัทวัฎจักร มหาชน จํากดั  โดยมีพนกังาน  
70%  ไดมารวมกันตั้งบริษทันี้ข้ึน   โดยมีคุณปญญา  สุขสมบัติ   เปนผูกอต้ัง      และมีคุณปกเกศ     
บุรจรรย  เปนบรรณาธิการ   ซ่ึงมีพนักงานปฏิบัติงานประมาณ 78-80  คน  บริษัทมีหนังสือพิมพและ
นิตยสาร  ประเภทสมัครงานประกอบดวย 

1. หนังสือพิมพงานดวน (ราย 2 วัน)         เร่ิมจัดพิมพเม่ือป 2542 
2. หนังสือพิมพรวมแหลงงาน (ราย 3 วัน)  เร่ิมจัดพิมพเม่ือป 2542 
3. นิตยสารรวมงาน Weekly (รายสัปดาห)  เร่ิมจัดพิมพเม่ือ  2542 
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แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู 

 การรับรูหมายถึง กระบวนการที่อินทรียหรือส่ิงมีชีวิตพยายามทําความเขาใจส่ิงแวดลอม
โดยผานทางประสาทสัมผัส  กระบวนการนี้เร่ิมตนจากการใชอวยัวะสัมผัสจากส่ิงเราและจัดระบบส่ิง
เราใหม  ภายในระบบการคิดในสมอง  ภายหลังจากนั้นจงึจะแปลความหมายวาส่ิงเราท่ีรับสัมผัส 
เขามาน้ันคืออะไร  ข้ันแปลความหมายนีเ้ปนข้ันท่ีอินทรียจะใชประสบการณเกาเปนพื้นฐานของการ
แปลความหมาย (สิทธิโชค  วรานุสันติกูล, มปป. : 70) 
 การรับรูเปนกระบวนการทางจิตท่ีตอบสนองตอส่ิงเราท่ีไดรับเปนกระบวนการเลือก     
รับสาร  การจดัสารเขาดวยกนัและการตีความสารท่ีไดรับตามความเขาใจและความรูสึกของตนเอง 
 

ภาพท่ี 6 
กระบวนการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
                          ตัวกรองการส่ือสาร 
ท่ีมา :  พัชน ี  เชยจรรยา   และคณะ,  2538 : 105-106  

โดยท่ัวไป           การรับรูเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยไมรูตัวหรือต้ังใจและมักเกดิตาม  

ประสบการณและการส่ังสมทางสังคม   (พัชนี   เชยจรรยา   และคณะ, 2538 : 105-106) 
 การรับรูของแตละคนอาจแตกตางกันออกไปไดข้ึนอยูกับประสบการณ  ความรู และการ
ตอบสนองของคน แตคนเรามักเลือกรับรูเฉพาะส่ิงท่ีไมไดขัดหรือทําลายสถานะการยกตนของตนเอง   
ชุลลิแวน (H.S. Sullivan  อางใน  วีรศิริ  ศิริวัฒนกุล , 2532 : 52)  นักจติวิเคราะหผูมีช่ือเสียงคนหนึ่ง
เคยกลาวไววา “เราไมยอมรับรองส่ิงดี ๆ หลายอยางท่ีเราเห็น  เราไดยิน  เราคิด  เราทําหรือเราพูด  
ท้ังนี้ไมใชเปนเพราะวาส่ิงนัน้ ๆ อยูนอกเหนือความสามารถท่ีเราจะรับรูได  แตเปนเพราะเราวเิคราะห
อนุมานแลวเหน็วาส่ิงนั้น ๆ มันข้ึนกับระบบตัวตนของเราดวย” 

สาร ก.

สาร ข.

สาร ค.

เลือก
สาร ข. 

ตีความ 
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 คนเราไมสามารถใหความสนใจกับส่ิงตาง ๆ รอบตัวไดท้ังหมด  แตจะเลือกรับรูเพียง
บางสวนเทานัน้  แตละคนมีความสนใจและรับรูส่ิงตาง ๆ รอบตัวตางกัน  ฉะนั้น  เม่ือไดรับสาร
เดียวกัน   
ผูรับสารสองคนอาจใหความสนใจและรับรูสารเดียวกันตางกัน  โดยท่ัวไปการรับรูท่ีแตกตางกนัเกิด
จากอิทธิพลหรือตัวกรอง (filter) บางอยาง (พัชน ี เชยจรรยา และคณะ, 2538 : 106-107) 
 1.  แรงผลักดนัหรือแรงจูงใจ (motives)  เรามักเห็นในส่ิงท่ีเราตองการเห็นและไดยินในส่ิง
ท่ีเราตองการไดยินเพื่อสนองความตองการของตนเอง  ตัวอยางเชน  ถา  ก.  ไมชอบ ข.   ก.จึงมักจะ
ขัดแยงกับ ข.  ในเร่ืองตาง ๆ หาก ก.ไดรับสารซ่ึง ข.แสดงทาทีเห็นดวยกับ ก.  ก.กจ็ะยังตีความวา ข. 
ไมไดหมายความอยางท่ี ข. พูดจริง  เปนตน 
 2.  ประสบการณเดิม (past experience)  คนเราตางเติบโตข้ึนในสภาพแวดลอมตางกนั  ถูก
เล้ียงดูดวยวิธีตางกันและคบหาสมาคมกับคนตางกัน  เชน  คนท่ีไปศึกษาตอตางประเทศและพบเพือ่น
เจาของประเทศท่ีเอ้ือเฟอชวยเหลือ  จะเกดิทัศนคติท่ีดีตอคนของชาตินั้นมากกวาคนท่ีพบกับเพื่อนซ่ึง
ดูถูกเหยียดหยามชาติของตน 
 3.  กรอบอางอิง (frame of reference)  ซ่ึงเกิดจากการส่ังสมอบรมทางครอบครัวและสังคม  
ฉะนั้น  คนตางศาสนากันจึงมีความเช่ือและทัศนคติในเร่ืองตาง ๆ กันได 
 4.  สภาพแวดลอม   คนที่อยูในสภาพแวดลอมตางกัน  เชน  อุณหภูมิ  บรรยากาศ  สถานท่ี 
ฯลฯ  จะตีความสารท่ีไดรับตางกัน  การถูกตําหนใินหองสวนตัวยอมทําใหผูถูกตําหนิรูสึกตางจากการ
ถูกตําหนิตอหนาผูอ่ืน 
 5.  สภาวะจิตใจและอารมณ  ไดแก  ความโกรธ    ความกลัว  ฯลฯ  ตัวอยางเชน  เรามักจะ
มองความผิดเล็กนอยเปนเร่ืองใหญโต   ขณะท่ีเราอารมณไมดหีรือหงุดหงิด  แตกลับมองปญหาหรือ
อุปสรรคใหญหลวงเปนเร่ืองเล็กนอยขณะที่มีความรัก  เปนตน 
 กลาวโดยสรุป  การรับรูของบุคคลเปนผลมาจากสภาพรางกายหรือความสามารถทาง
กายภาพของบุคคล  การเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรม และลักษณะทางจิตวิทยาของบุคคล 
 จากแนวคิดนี ้   สามารถนํามาใชกับงานวจิัยนี้ได โดยท่ัวไปการรับรูขาวสารของบัณฑิตท่ี
แตกตางกนัมีผลมาจากสภาพรางกายหรือความสามารถทางกายภาพ   การเรียนรูทางสังคมและ
วัฒนธรรม  และลักษณะทางจิตวิทยา ท่ีผลมีตอการหางานทําของบัณฑิตเพื่อใหมีโอกาสไดงานทํามาก
ท่ีสุด 

แนวคิดเกี่ยวกับการแสวงหาขาวสาร 

 ความหมายของการแสวงหาขาวสาร 
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ศัพทานุกรมส่ือสารมวลชน  ไดใหความหมายของคําวา “การแสวงหาขาวสาร” วา
หมายถึงกระบวนการท่ีผูรับสารหรือมวลชนสนใจใครทราบเร่ืองราวเหตุการณตาง ๆ และแสวงหา
ขาวสารนั้นจากส่ือมวลชน เชน หนังสือพมิพ  วิทย ุ โทรทัศน การแสวงหาขาวสารจงึเปนพฤติกรรม 
อยางหนึ่ง  แสดงใหเห็นวาประชาชนเลือกใชส่ือและเนือ้หาขาวสารอยางไร และทําไม จึงเปนเชนนั้น 
(สนั่น  ปทมะทิน (บรรณาธิการ), 2520 : ส48) 
 ชารลส  แอตคิน (Charles Atkin, 1973  อางใน  สุเมธ  จงศรีสวาท, 2539 : 18)  กลาววา 
บุคคลจะเลือกรับขาวสารใดจากส่ือมวลชนนั้นข้ึนอยูกับการคาดคะเนเปรียบเทียบระหวางผลรางวลั
ตอบแทน (reward value)  กับการลงทุนลงแรง (expenditures)  และพันธะผูกพัน (liabilities) ท่ีจะ
ตามมา  ถาผลตอบแทนหรือผลประโยชนท่ีจะไดรับ  สูงกวาการลงทุนลงแรง หรือการตองใชความ
พยายามท่ีจะรับรูหรือทําความเขาใจแลว  บุคคลยอมแสวงหาขาวสารนั้น (information seeking)  แตถา
ผลประโยชนท่ีไดรับนอยกวาการลงทุนลงแรง  บุคคลก็อาจจะเฉยเมยตอขาวสารนั้น (information 
ignoring)  ในกรณีท่ีบุคคลเห็นวาการรับขาวสารนั้นจะกอใหเกดิพันธะ 
ผูกพัน  เชน  ทําใหเกดิความไมพอใจ  ไมสบายใจหรือความไมแนใจมากข้ึน  ก็อาจจะใชวิธีหลีกเล่ียง
ขาวสารนั้น (information avoidance)  ในบางคร้ัง ถาหากวาความพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงหรือไมรับ
ขาวสารตองลงทุนลงแรงมากกวา  การรับขาวสารนั้น บุคคลอาจจะตองยอมรับขาวสารนั้นท้ัง ๆ ท่ีไม
เต็มใจ (information yielding) 
 ชารลส  แอตคิน  ช้ีใหเห็นวา การแสวงหาขาวสารหรือความตองการการส่ือสารมวลชน
ของปจเจกบุคคลน้ัน คือตองการไดรับขาวสาร (information) และความบันเทิง (entertainment) 
 แนวคิดในรูปแบบจําลองของดันเนอฮิวและทิปตัน   (Donohew & Tipton)         (เดนิส 
แมคเควล และสเวน  วินดาหล, 2528 : 165-166)    ซ่ึงวาดวยการแสวงหา  การหลีกเล่ียง    และการจดั
กระบวนการสารสนเทศ  แบบจําลองนี้อาจชี้ใหเห็นลักษณะสําคัญไดวา มีท่ีมาอยางนอยสวน 
หนึ่งก็จากแบบแผนทางจิตวทิยาสังคมวาดวยการลงรอยกันของทัศนคติ  ขอสมมติอันสําคัญขอหนึ่ง
ของทฤษฎีนี้ก็เชนวา       บุคคลหน่ึงมีแนวโนมท่ีจะหลีกเล่ียงความไมลงรอยกันของขาวสารกับความ 
เปนจริง ตามท่ีอยูในจินตภาพของเขา  และความไมลงรอยกันทําใหเขารูสึกวาตัวเองถูกคุกคามมาก
จนเกนิไป  
 สวนประกอบสําคัญของรูปแบบจําลองนี ้  เร่ิมจากคําวา “จินตภาพ” (image) หรือ “จินต
ภาพของความเปนจริง” (image of reality)  ซ่ึง เกลน  สปากค และคณะ (Glenn G. Sparks, Cheri W. 
Spaks, and Kisten Gray อางใน สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย, 2540 :  
342))  สรุปวา “จินตภาพคือภาพที่สรางข้ึนในระบบความคิดท่ีเสมือนกับวัตถุ หรือเหตุการณจริง  
จินตภาพทําใหเรามีความรูสึกวาไดสัมผัสกับความจริงนั้น   ความเขาใจเร่ืองจินตภาพเปนพื้นฐานของ
ความเขาใจอิทธิพลของส่ือมวลชนท่ีมีตอบุคคล  จินตภาพเกิดข้ึนมักเกดิควบคูไปกับอารมณและมีผล
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สวนท่ีสองของจินตภาพประกอบดวย  ความคิดรวบยอดเกีย่วกับตนเองหรือความคิดสวนตัว (self 
concept) ของปจเจกบุคคล  ซ่ึงรวมท้ังการประเมินคาความสามารถของตนเองในการจดัการกับ
สถานการณตาง ๆ  ในสวนท่ีสาม  จินตภาพของความเปนจริงประกอบดวยการ “กําหนด” ไวในการ 
ใชขาวสาร  ซ่ึงทําหนาท่ีควบคุมพฤติกรรมของแตละบุคคลในการแสวงหาและในการจัดกระบวนการ
สารสนเทศ 

การแสวงหาขาวสารนั้น  แตละบุคคลจะมีวิธีการหรือกลยุทธท่ีแตกตางกัน    ซ่ึงใน
แบบจําลองนี้ไดแสดงใหเหน็ความแตกตางระหวางวิธีการหรือกลยุทธท่ีใชท้ังในมุมกวางและในมุม
แคบ   แตละบุคคลจะเร่ิมตนรวบรวมแหลงท่ีมาของสารตาง ๆ เทาท่ีจะเปนไปไดไว  ทบทวน
แหลงท่ีมาของ 
สารท่ีไดจัดรวมไวและเลือกวาจะใชแหลงสารใด  สําหรับวิธีการท่ีใชในมุมแคบ  แหลงสารแหลงเดียว
จะถูกนํามาพิจารณาเปนจดุเร่ิมตนและแสวงหาตอไป  โดยใชแหลงท่ีมาของสารน้ันเปนฐานสําหรับ
การแสวงหาขาวสาร  ในแบบจําลองนี้  คําวา “การปดลง” (closure)        ใชเพื่อใหหมายถึงจุดเม่ือ 
ผูแสวงหาขาวสารหยุดพฤตกิรรมการแสวงหาขาวสารอีกตอไป 
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ภาพท่ี 7 
แบบจําลองของดันเนอฮแูละทิปตัน (1973) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเอาใจใสสนใจ 

เปรียบเทียบกบั
จินตภาพ 

สอดคลอง 
หรือไม ปฏิเสธ หยุด 

กําหนดระดับ
ความสําคัญ

สถานการณทีจ่ะ 
มีโอกาสเขาถงึ 

ปรับเปล่ียน 
จินตภาพ 

ประเมิน 
การปอนกลับ

ดําเนนิการ 

ไม 

ดําเนนิการ 

ตรวจสอบ
แหลงที่มาใหตรง

ตามความ

ปรึกษาแหลงที่มาแหลงใด
แหลงหนึง่โดยเฉพาะ

ไม
การกําหนดกลุม
สารสนเทศและ

การปดลง

การเพงเล็งมุม
กวางหรือแคบ 

กวาง

ใช

ไมใช

ใช

ใชDPU
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ท่ีมา  :  เดนิส แมคเควล และสเวน  วินดาหล, 2528 : 165-166 
 จากแบบจําลองขางตน   การเร่ิมตนของกระบวนการแสวงหาขาวสารเกิดข้ึนเม่ือแตละ
บุคคลเปดรับส่ิงเรากลุมหนึง่โดยท่ีเราอาจจะใหความสนใจหรือไมตอส่ิงเรานั้นก็ได    ตอมาบุคคลน้ัน
จะเปรียบเทียบส่ิงเรา (ขาวสาร)กับจินตภาพของเขา  ตรงจุดนี้จะมีการตรวจสอบความสอดลองและ
ความเกีย่วพันกันระหวางส่ิงเรากับจินตภาพ  เนื้อหาของขาวสารใดท่ีมีลักษณะคุกคามเกินไปหรือไมมี
ความสําคัญพอก็จะถูกตดัออกไป  รวมท้ังท่ีมีความจําเจนาเบ่ือก็จะถูกตัดออกไปดวย   ในเม่ือส่ิงเราใด
ถูกปฏิเสธก็จะนําไปสูการส้ินสุดกระบวนการ (หยุด)   ในข้ันตอมาจะมีการตั้งคําถามวาส่ิงเรานั้นจะทํา
ใหตองมีการดาํเนินการอีกหรือไม   ถาคําตอบ “ไม”  ผลของส่ิงเรานั้นก็คือ การเพิม่ข้ึนของจินตภาพ   
เชน ประสบการณ  ความคิดเกี่ยวกับตัวเอง  จะมีสวนในการกําหนดวาจะตองดาํเนินการใดตอไป   
ในขณะท่ีบุคคลนั้นใหคําตอบในทางบวกตอคําถามเก่ียวกับการดําเนนิการนั้น  หากสมมติวาบุคคลน้ัน
ใหความสําคัญตอส่ิงเราในระดับหนึ่ง  เม่ือเปรียบเทียบกับส่ิงเราอ่ืน ในการประเมินสถานการณโดยมี
คําถามวา “คําถามขอใดท่ีจะตองตอบ  บุคคลนั้นอาจเลือกใชวิธีการ “ปด”  เม่ือคิดวาตนเองมีขาวสาร
เพียงพอแลวหรืออาจเลือกที่จะใชการแสวงหาขาวสารเพ่ิมเติมอีก   ในกรณีท่ีบุคคลนั้นตองการ
ขาวสารเพ่ิมเตมิอีกและพจิารณาเพื่อประเมินแหลงขาวสารท่ีมีอยูวาแหลงสารใดเปนแหลงท่ีตนเอง
ตองการ  เพื่อท่ีจะตอบคําถามของตนเอง   หากแหลงขาวสารมีมากกวา 1 แหลง  บุคคลนั้นจะตอง
ตัดสินใจวาจะใชวิธีการหรือกลยุทธใด (มุมกวางหรือมุมแคบ)     ในการแสวงหาขาวสารที่ตองการใน
การเลือกวิธีการหรือกลยุทธ   ซ่ึงบุคคลนั้นก็อาจจะมาถึงจุดปดได  หลังจากท่ีไดมีการดําเนนิการ
บางอยางไปแลว   ขณะเดียวกันบุคคลนั้นอาจจะสนใจในปฏิกิริยายอนกลับ (Feedback) จากการ
ดําเนินการนั้น ๆ ทําใหเขาสามารถประเมินส่ิงตาง ๆ ได เชน  ประเภทประสิทธิผลการกระทําของ
ตัวเองเปนตน    และในจุดนี้เขาอาจตัดสินไดวาขาวสารของตนมีประโยชนหรือสอดคลองกับการ
กระทําของตนเองหรือไมในข้ันตอนสุดทายกระบวนการดังกลาวอาจมีผลตอการปรับเปล่ียนจินตภาพ
ของเขา     ประสบการณใหม ๆ       อาจจะเปล่ียนการรับรูท่ีแตละบุคคลมีตอส่ิงแวดลอม และความคิด
สวนตัวของเขาเองก็ได   นอกจากนีใ้นการแสวงหาขาวสารของแตละบุคคลอาจมีการปรับเปล่ียนหรือ
เสริมสรางมากยิ่งข้ึนเม่ือผลลัพทธของกระบวนการแสวงหาขาวสารเสร็จสมบูรณแลว 
 จะเห็นไดวาแนวคิดดงักลาว สามารถนํามาใชในการแสวงหาขาวสารเพื่อการหางานทํา
ของบัณฑิตซ่ึงตางคาดหวังวาจะไดรับขาวสารจากส่ือหรือแหลงขาวสารประเภทสมัครงานหรือ
ตําแหนงงาน เพื่อใหไดมีโอกาสในการทํางานมากข้ึน  บัณฑิตจงึตองมีการแสวงหาขาวสารจาก
นิตยสาร/หนังสือพิมพ ซ่ึงผลที่ไดรับคือความพึงพอใจเพราะไดขาวสารที่ตองการและมีความคาดหวัง
ท่ีจะไดงานตอไป 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 อนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย (2534)  ไดศึกษาเร่ือง    “การรับขาวสารเพ่ือการหางานทําของ
บัณฑิตป  2532  สาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร”  จากกลุมตัวอยาง  จํานวน  295   คน  โดยใชแบบสอบถามทางไปรษณีย 
พบวา   

กลุมตัวอยางสวนใหญทํางานแลวและเร่ิมติดตอสมัครงานกอนจบการศึกษา  มีการเปดรับ
ขาวสารทั่วไปจากส่ือมวลชน  ไดแก  หนงัสือพิมพรายวนั  นิตยสาร  วารสาร  วิทยแุละโทรทัศน  อยู
ในระดับสูง    

แหลงท่ีใหขาวสารเพ่ือการหางานทําแกกลุมตัวอยางในระดับ “มาก” คือจากหนวยงาน 
ของมหาวิทยาลัย  รองลงมาคือไดรับจากหนังสือพิมพ  เพื่อน  พอแม  พี่นองและญาติ ตามลําดับ  
สําหรับกลุมตัวอยางท่ีทํางานแลว ไดระบุแหลงท่ีใหขาวสารในตําแหนงงานท่ีทํานั้นมากท่ีสุด
ตามลําดับคือ เพื่อน  งานแนะแนวของกองกิจการนิสิตนกัศึกษา   หนังสือพิมพ  พอแมพี่นอง
และญาติ  งานแนะแนวของคณะท่ีสังกัด  และอาจารยท่ีปรึกษา  อาจารยผูสอน 
 กลุมตัวอยางสวนใหญ มีการแสวงหาขาวสารเพื่อการหางานทําจากบุคคล ไดแก พอแม พี่
นอง  ญาตแิละเพื่อน  มากกวาอาจารยท่ีปรึกษาหรืออาจารยผูสอน  ไมเคยติดตอขอขอมูลจาก
หนวยงานราชการอ่ืนหรือหนวยงานเอกชน  และสวนใหญจะอานจากหนังสือพิมพแนวธุรกจิท่ีมี
บริการเร่ืองการหางานทําดวย  สวนวิทยแุละโทรทัศนนัน้แทบจะไมมีบทบาทในการใหขอมูลขาวสาร
เพื่อการหางานทําเลย   

ท้ังยังใชบริการดานแนะแนวอาชีพจากหนวยงานของมหาวิทยาลัยโดยเร่ิมใชขณะศึกษา
อยูในภาคสุดทายกอนจบการศึกษา  บริการท่ีใชสวนมากเปนการดูประกาศจากบอรดประกาศขาวงาน  
สวนบริการใหคําปรึกษานัน้กลุมตัวอยางใชบริการนอยมาก  สําหรับความตองการขอมูลนั้น  สวน
ใหญตองการขอมูลเกี่ยวกับลักษณะงานท่ีจะตองทําและขอมูลเกี่ยวกับแหลงจางงานในสาขาวิชาท่ี
เรียน   และตองการใหมหาวทิยาลัยเปนส่ือกลางในการจางงานกับนายจาง 
 นฤมล  แกวทิพรัตน (2537)  ศึกษาเร่ือง “การแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับงานดาน
ส่ือสารมวลชนของพนักงานในบริษัทโฆษณา”  จากจํานวน 19 คน  โดยเก็บรวบรวมจากผูใหขอมูล
หลักท่ีไดทํางานในบริษัทโฆษณาตาง ๆ ซ่ึงแบงตามลักษณะของการไดงานและจํานวนคร้ังในการ
เปล่ียนงาน 
 ผลการศึกษาพบวา 
 1.  รูปแบบการส่ือสารในการแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับงานดานส่ือสารมวลชนของ 
พนักงานในบริษัทโฆษณามีท้ังส่ือมวลชน และส่ือบุคคล 
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 2.  การแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับงานดานส่ือสารมวลชนของพนักงานในบริษัทโฆษณา 
คร้ังแรก  สวนใหญจะไดรับจากส่ือมวลชน  และการเปล่ียนงานในคร้ังตอ ๆ ไป  สวนใหญจะไดรับ
จากส่ือบุคคล 
 3.  รูปแบบการส่ือสารเก่ียวกับงานดานส่ือสารมวลชนของพนักงานในบริษัทโฆษณาท่ีใช
ส่ือบุคคลจะมีท้ังระดับความสัมพันธแบบผิวเผิน และแบบใกลชิด  ซ่ึงสวนใหญจะเปนระดับ
ความสัมพันธแบบผิวเผินมากกวาระดับความสัมพันธแบบใกลชิด 
 จากการศึกษาแนวความคิด  ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเกีย่วของ  อาจสรุปไดวา ผูรับสารนั้นมี
ความสําคัญมากในกระบวนการและองคประกอบของการส่ือสาร  โดยเฉพาะอยางยิ่งการแสวงหา
ขาวสารเพ่ือสนองความตองการและความพึงพอใจของตนเอง หรือเพ่ือใหเกดิประโยชนตอตนเองเปน
หลัก   ดังนัน้ผูสงสารจึงตองคํานึงถึงขอเท็จจริงเหลานีใ้นการสงขาวสารดวย 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ในการศึกษาวจิัยเร่ือง  ”การศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาขาวสารเพื่อการหางาน  
ทําจากนิตยสารและหนังสือพิมพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2543 ของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย”   ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวธีิวิจัยไวดังนี ้

รูปแบบการวิจัย 

 การศึกษาวิจยันี้  แบงเปน  2  สวน  ไดแก 
สวนท่ี 1 เปนการวิจยัขอมูลเชิงปริมาณ (quantitative research)  ในรูปการวิจยัเชิงสํารวจ 

(survey research)  เพื่อวัดผลเพียงคร้ังเดยีว (one-shot case study) เพื่อใหไดขอมูลที่จะวิเคราะหถึงเหตุ
และผลของการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ          

สวนท่ี 2  เปนการวิจยัขอมูลเชิงคุณภาพ  โดยใชวิธีการสัมภาษณบรรณาธิการ  5  คน 
 

สวนท่ี 1  เปนการวิจัยขอมูลเชิงปริมาณ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  
 ประชากรท่ีผูวจิัยจะทําการศึกษาคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษา  
ปการศึกษา  2543   จํานวน   3,003   คน   

กลุมตัวอยาง  
 เลือกจํานวนกลุมตัวอยางจากประชากรโดยใชสูตร    Yamane                    (บุญธรรม   
กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2540 :71)   ไดจํานวนกลุมตัวอยาง  353 คน   จากสูตรดังนี้คือ 
                              n       =         N 
                1+Ne2 

      เม่ือ  n    =    ขนาดของประชากรตัวอยาง 
              N    =    ขนาดของประชากร 
              e     =   คาความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง  ดังนัน้ e  = 0.05 
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แทนคาตามสูตร ไดผลดังนี ้
             n     =        3,003  
                       1+3,003 (.05)2 
    =  353.29  (353  คน) 
 

การสุมตัวอยางโดยใชวิธีสะดวก (Convenience  sampling)  (วันทนีย  ชูศิลป, 2525 : 127)  
ใหครบตามจํานวนที่ตองการ   ซ่ึงจะนําแบบสอบถามไปแจกในวันซอมรับปริญญาในวันท่ี 18  
พฤศจิกายน  2545  เพื่อใหไดกลุมตัวอยางท่ีสําเร็จในปการศึกษา 2543     โดยมิไดแบงตามสัดสวน
ของคณะท่ีสําเร็จ 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

 ตัวแปรท่ีใชในการวจิัย  ประกอบดวย 
ตัวแปรอิสระ   ไดแก   
   ลักษณะทางประชากรศาสตร  ไดแก   
    -  เพศ      
    -  คณะท่ีสําเร็จ 
    -  เกรดเฉล่ีย 

     -  รายไดท่ีบัณฑิตไดรับเฉล่ียตอเดือน   
     - สถานภาพการทํางาน 
                      - งานท่ีทําตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จ 

 ตัวแปรตาม  ไดแก  
     พฤติกรรมการแสวงหาขาวสารจากส่ิงพิมพ ไดแก 

 -  ความถ่ีในการรับขาวสาร     
 -   เวลาท่ีใช 
ชวงเวลา  -  

 -  จํานวนฉบับในการอาน 
 -  แหลงขาวสาร 
-  ความสนใจรายละเอียดขอมูล 
-  โอกาสในการเขาถึง 
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-  ตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูล 
-  การเลือกใชแหลงสาร 
-  วัตถุประสงค 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้   โดยใชแบบสอบถาม  ซ่ึงแบบสอบถามจะมีขอคําถาม 
ท้ังหมด 28 ขอ   ซ่ึงผูตอบกรอกดวยตนเอง (self administered questionnaire)      ประกอบดวยคําถาม
ปลายปด และคําถามปลายเปดโดยแบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี ้
 ตอนท่ี 1    ขอมูลเกี่ยวกับสวนตัว มี 12 ขอ (ขอ 1-12) 

ตอนท่ี 2   ขอมูลเกี่ยวกับการแสวงหาขาวสารจากนิตยสารและหนังสือพิมพ 
ท่ีเกี่ยวกับงาน  มี 16 ขอ (ขอ 1-16)   

ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
2. วิเคราะหวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อสรางเปนขอคําถาม 
3. จัดทํารางแบบสอบถาม 

การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 การประเมินคุณภาพของแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัย  มีการจัดทํา 2 วิธี คือ 
1. การทดสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (validity)  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม 

ไปขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ   และผูเช่ียวชาญทางดานการสรางและใช
แบบทดสอบ  เพื่อพิจารณาความครอบคลุมในเนื้อหาของแบบสอบถาม  และเปนการทดสอบความ
เท่ียงตรงและความสมบูรณของแบบสอบถาม   รวมถึงใหไดคําถามท่ีสามารถส่ือความหมายได
ตรงกันระหวางผูวิจัยและผูตอบแบบสอบถาม 

2. การทดสอบความนาเช่ือถือหรือความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (reliability)ผูวิจยัไดนํา
แบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (try out)  โดยเลือกทําการทดสอบกับกลุมตัวอยางท่ี
มีคุณลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางและประชากรจริง  เปนการทดสอบกอน (pre-test)  
 
จํานวน  30  ชุด  แลวนําแบบสอบถามนั้นมาวิเคราะหหาคาความเท่ียง  โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอล
ฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาช (Cronbach)   โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
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           ∝   =     n         (1- ∑ Vi) 
                                        n-1           Vt X 

เม่ือ    ∝    =  ความเช่ือม่ัน  
           n =  จํานวนขอของแบบสอบถาม 
           Vi =  ความแปรปรวนของคะแนนใหแตละขอ 
           Vt    =  ความแปรปรวนของคะแนนรวมท้ังฉบับ 
 

คาความเช่ือม่ันสัมประสิทธ์ิแอลฟา ได  = 0.76  ซ่ึงแสดงวาคําถามในแบบสอบถามมี
ความเช่ือม่ันในระดับท่ียอมรับได 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยนี้  ผูวิจัยไดแบงลักษณะการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
 1.  ขอมูลปฐมภูมิ   

     ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม (questionnaire) ท่ีใหกลุมตัวอยางกรอกเอง   จํานวน 353 
คน  ซ่ึงผูวิจัยไดเร่ิมแจกแบบสอบถามในวนัท่ี 18  พฤศจกิายน  2544  ซ่ึงเปนวันซอมรับปริญญา 
 2.  ขอมูลทุติยภูมิ  เปนขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควาหนังสือ  เอกสาร  งานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ  การสืบคนขอมูลจากอินเทอรเนต็    เพื่อนํามาประกอบการวเิคราะหขอมูลปฐมภูมิ 

กรรมวิธีทางขอมูล 

 แบบสอบถาม  เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมด  และนํามาตรวจสอบความถูกตอง
และความครบถวนของขอมูลแลว  จึงดําเนนิการเกีย่วกับขอมูลดังนี้ 
 1.  ใหคะแนนและลงรหัส (coding)  เพื่อใหขอมูลอยูในรูปของตัวเลข (รหัส) ท่ีเคร่ือง
คอมพิวเตอรสามารถอานได 
 2.  ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (statistical package for the social science) ในการปอน
ขอมูล ประมวลผล และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเพื่อการวจิัย 
 3.  แปลความหมายขอมูลท่ีประมวลผลแลวเพื่อทํารายงานผลการวิจัยตอไป 
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การวิเคราะหขอมูล 

 นําผลที่ไดจากการประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  มาวิเคราะหสรุปและ
นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย สวนสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ดังนี ้
 1.  การวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive analysis) เปนการบรรยายขอมูล  โดยวิธีการหา
คารอยละ เพื่ออธิบายถึงลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง    โดยใชสูตร   (วารี  เกิดดํา, 
2540 : 175-176) 

                 คารอยละ                 จํานวนท่ีตองการเปรียบเทียบ 
               

= 10 จํานวนเต็ม 
 2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนมุาน (inferential statistic)  เปนการทดสอบสมมติฐาน 
(hypothesis testing) ท่ีตั้งไวท่ีนัยสําคัญ 0.05  โดยใชสถิติดังน้ี คือ 

      2.1  สถิติไค-สแควร   (chi-square, χ2)   (สุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธุ, ธวัชชัย      
 อาทรธุระสุข  และพิสิฐ  ศุกรียพงศ,  สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร, 2523 :27-28)  เพื่ออธิบาย
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามท่ีศึกษา เปนดังนี ้

       χ2 =               (O-E)2   
                                                       E    

Σ 

        χ2 = คือสัญลักษณของ ไค-สแควร 

        Σ = คือสัญลักษณแสดงการรวมผลตั้งแตชองแรกถึงชองสุดทาย 
        O = คือคาเปนจริง (Observed values) 
        E = คือคาคาดหวัง (Expected values) 
        2.2   ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางตัวแปรสองกลุมข้ึนไป  โดยการ
วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance)  ใชสูตร (ชูศรี  วงศรัตนะ, 2534 : 249) 
                         MSB 
                                          MSW 

F  = 

                               เม่ือ  F  แทน  คาความแตกตางระหวางคาเฉล่ียท่ีมากกวาสองกลุม 
                                      MSB   แทน คาเฉล่ียของผลบวกกาํลังสองระหวางกลุม 
                                      MSW  แทน  คาเฉล่ียของผลบวกกาํลังสองภายในกลุม 
 กรณีท่ีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูตาม
วิธีของนิวแมน-คูลส (Newman-Keuls Method) ใชสูตร (ชูศรี  วงศรัตนะ, 2534 : 268) 
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              W    =  q(α  ; r; df)        MSW 
                                                                     n 
 เม่ือ q         แทน  คาท่ีใชตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู  

                      α          แทน  คาความเช่ือม่ันท่ีระดับ 0.05 
                        r          แทน   คาท่ีนับจากคาเฉล่ียตัวหลักไปยังคาเฉล่ียตัวท่ีจะเปรียบเทียบ 
        df        แทน  N-K 
        MSW   แทน  คาความคลาดเคล่ือนภายใน (Mean Square Within) 
                        n         แทน  คาจํานวนคนของกลุมตัวอยางแตละกลุม 
 
                                                         k 
                                                   1           1             1 ……1 

n   = 

                                                  n1         n2           n3        nk 
+ + 

2.3  เปรียบเทียบความแตกตางโดยใช   t- test  แบบ Independent  ใชสูตร (วัญญา   
วิศาลาภรณ, 2531 : 244) 
 
                      Χ1 -   Χ2 
                                                      S1

2              S2
2 t         = 

                                                       n1                n2 

+ 

          เม่ือ  t                  แทน  คาความแตกตางของคะแนนเฉล่ีย 
                                  Χ1              แทน   คาเฉล่ียของกลุมท่ี 1 
                  Χ2              แทน   คาเฉล่ียของกลุมท่ี 2 
                                  S1

2              แทน    ความแปรปรวนของคะแนนกลุมท่ี 1 
                                  S2

2               แทน    ความแปรปรวนของคะแนนกลุมท่ี 2 
                                n1 และ n2      แทน  จํานวนกลุมตัวอยางกลุมท่ี 1 และกลุมตัวอยางกลุมท่ี 2 
 
 
 

สวนท่ี 2  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  

ผูวิจัยใชการสัมภาษณบรรณาธิการนิตยสารและหนังสือพิมพประเภทสมัครงานโดยตรง  
จํานวน 5 บริษัท  จํานวน 5  คน   ไดแก    
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1.  คุณกวี        อุรัสยะนันท     บริษัทสรรพสารจํากัด   ไดแก   หนังสือพมิพสมัครดวน  
ราย 3 วัน  และนิตยสาร  Job Request  รายสัปดาห 

2.  คุณปรมินทร   ตั้งชัยวรรณา   บริษัทรีครูท  พลัส จํากัด   ไดแก   นิตยสาร รีครูท  ราย
สัปดาห 

3.  คุณปญญา  จรรยาเพศ       บริษัทวัฏจักรคาลาสสิฟายดส   ไดแก       หนังสือพิมพ หา
งาน  หางาย  ราย 2 วัน   แหลงงาน  ราย 3 วัน  นิตยสาร Smart Job   รายสัปดาห และนติยสารงาน
วันนี้  รายสัปดาห 

4.  คุณปกเกตุ    บุรจรรย    บริษัทวัฏสาร จํากัด   ไดแก     หนังสือพิมพรวมแหลงงาน   
ราย 3 วัน   และนิตยสาร  รวมงาน Weekly  รายสัปดาห 

5.  คุณเชาวลิต   ชูธรรมธัช      บริษัทฐานเศรษฐกิจ  จํากัด   ไดแก  หนังสือพิมพ  
Job & Sport (งานกับคน)  ราย 2 วัน  และนิตยสารสมัครงาน บริการทอง   รายสัปดาห 

ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดประเด็นในการในการสัมภาษณดังตอไปนี ้
                    1. นโยบายในการจัดทํานิตยสารและหนังสือพิมพประเภทสมัครงาน 

      2.  กลุมผูหางานเพื่อหางานทํา 
                       3. การวางแผนกลยุทธทางการตลาด 
                       4. เนื้อหาขาวสารท่ีบรรณาธิการใหความสําคัญ 
                        5. การตอบรับจากกลุมผูหางาน 

            6. ปญหาหรืออุปสรรค วิธีการแกปญหาในการจัดทํานิตยสารและ 
หนังสือพิมพ 

 เม่ือไดขอมูลจากการสัมภาษณบรรณาธิการของนิตยสารและหนังสือพิมพประเภท   
สมัครงาน  จํานวน 5 คน   ผูวิจัยไดกาํหนดหัวเร่ืองแลวแยกวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของ
การศึกษา  ตลอดจนสรุปผลการวิเคราะหขอมูล  โดยขอคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษา 
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บทท่ี 4 

ผลของการวิจัย 
 

 การศึกษาเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาขาวสารเพ่ือการหางานทําจากนิตยสาร
และหนังสือพมิพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาป 2543 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย”    แบง
ผลการวิจัยตามเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน   2  สวน  ดังนี ้

1.  ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามท้ังหมด   จํานวน  353  ชุด     สามารถนําเสนอ
ผลการวิจัยแบงเปน 2 ตอน ไดดังตอไปนี ้
       ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหเชิงพรรณนา ประกอบดวย 

1. ขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยาง 
2. ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาขาวสารเพื่อการหางานทํา 

จากนิตยสารและหนังสือพิมพประเภทสมคัรงาน 
       ตอนท่ี  2  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหเชิงพรรณนา 

 ในการวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง  ใชการบรรยาย 
ขอมูลโดยวิธีการแสดงเปนคารอยละ 

 1.  ขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยาง  ประกอบดวย  เพศ  อาย ุ  คณะท่ีสําเร็จ 
สาขาท่ีสําเร็จ   เกรดเฉล่ีย   สถานภาพสมรส    รายไดท่ีบัณฑิตไดรับเฉล่ียตอเดือน  อาชีพบิดาอาชีพ
มารดา   ภูมิลําเนา   สถานภาพการทํางาน    ประเภทของงานท่ีทํา 

2.  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาขาวสารเพ่ือการหางานทําจากนิตยสารและ
หนังสือพิมพประเภทสมัครงาน 

 
 
 
 

DPU



 37

  

ตารางท่ี 1   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะทาง 
                ประชากรศาสตร 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 
1. เพศ ชาย 

หญิง 
69 

284 
 19.5 
  80.5 

รวม  353 100.0 
2. อายุ 19-21 ป 

22-24 ป 
25 ป ข้ึนไป 

46 
265 
42 

13.0 
75.1 
11.9 

รวม  353 100.0 
3. คณะท่ีสําเร็จ บัญชี 

บริหารธุรกิจ 
นิเทศศาสตร 
อ่ืน ๆ  

26 
262 
39 
26 

  7.4 
 74.2 
 11.0 
   7.4 

รวม  353 100.0 
4. สาขาวิชาท่ีสําเร็จ คอมพิวเตอรธุรกิจ 

การจัดการท่ัวไป 
ส่ือสารมวลชน 
การประชาสัมพันธ 
การเงิน 
การตลาด 
ธุรกิจระหวางประเทศ 
บัญชี 
อ่ืน ๆ 

99 
74 
10 
19 
33 
21 
18 
28 
51 

28.0 
21.0 
  2.8 
  5.4 
  9.3 
  6.0 
  5.1 
  8.0 
 14.4 

รวม  353 100.0 
 

 
 

DPU



 38

  

ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตรและการแสวงหาขาวสาร จํานวน รอยละ 
5.เกรดเฉล่ีย 2.00-2.50 

2.51-3.00 
3.01  ข้ึนไป 

162 
104 
87 

45.9 
29.5 
24.6 

รวม  353    100.0 
6.ภูมิลําเนา กรุงเทพฯ 

ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันตก 
ภาคใต 

96 
15 
85 
59 
20 
78 

 27.2 
  4.2 

  24.1 
  16.7 
   5.7 
  22.1 

รวม  353 100.0 
9.บิดาประกอบอาชีพ เจาของธุรกิจ 

พนักงานบริษทั/ลูกจาง 
คาขาย 
รับจางใชแรงงาน 
ไมมีอาชีพ (พอบาน) 
อ่ืน ๆ 

58 
39 
88 
12 
27 

129 

16.4 
11.1 
25.0 
 3.4 
 7.6 
36.5 

รวม  353    100.0 
10.มารดาประกอบอาชีพ เจาของธุรกิจ 

พนักงานบริษทั/ลูกจาง 
คาขาย 
รับจางใชแรงงาน 
ไมมีอาชีพ (พอบาน) 
อ่ืน ๆ 

42 
23 
98 
11 
88 
91 

11.9 
 6.5 
27.8 
 3.1 
25.0 
25.7 

รวม  353    100.0 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 
11. สถานภาพการทํางาน ทํางานแลว 

ยังไมไดทํา 
227 
126 

 64.3 
 35.7 

รวม  353 100.0 
12. ประเภทของงานท่ีทํา ประกอบอาชีพสวนตัว 

รับราชการ 
พนักงานรัฐวสิาหกิจ 
บริษัทเอกชน/หางราน 
คาขาย 
อ่ืน ๆ 
ไมตอบ 

27 
24 
13 

155 
1 
7 

126 

  7.6 
  6.8 
  3.7 
43.9 
  0.3 
  2.0 
35.7 

รวม  353    100.0 
13. งานท่ีทําอยูตรงตาม 
      สาขาวิชาท่ีสําเร็จ 

ตรง 
ไมตรง 
ไมตอบ 

104 
123 
126 

29.5 
34.8 
35.7 

รวม  353    100.0 
 
 จากตารางท่ี 1  พบวากลุมตัวอยาง 
 1.  เพศ   สวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน 284 คน  คิดเปนรอยละ 80.5        เพศชาย  
จํานวน 69  คน  คิดเปนรอยละ 19.5  

2.  อายุ   สวนใหญมีอายุระหวาง 22-24  ป มากท่ีสุด จํานวน 265  คน  คิดเปนรอยละ 75.1   
รองลงมาอายุระหวาง 19-21 ป  จํานวน 46  คน  คิดเปนรอยละ 13.0  และ อายุ 25 ปข้ึนไป  จํานวน 42  
คน  คิดเปนรอยละ 11.9 
 3.   คณะที่สําเร็จ   สวนใหญท่ีคณะบริหารธุรกิจมากท่ีสุด  จํานวน 262  คน  คิดเปนรอย
ละ 74.2    รองลงมาเปนคณะนิเทศศาสตร    จํานวน  39  คน   คิดเปนรอยละ 11.0    คณะบัญชี    
จํานวน  26  คน  คิดเปนรอยละ 7.4  และคณะอ่ืน ๆ ไดแก   คณะนติิศาสตร   เศรษฐศาสตร  
วิศวกรรมศาสตร และมนุษยศาสตร   จํานวน 26 คน  คิดเปนรอยละ 7.4 
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 4.  สาขาวิชาท่ีสําเร็จ           สวนใหญเปนสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมากท่ีสุด    
จํานวน 99 คน  คิดเปนรอยละ 28.0    รองลงมาเปนสาขาวิชาการจดัการท่ัวไป    จํานวน 74  คน  คิด
เปนรอยละ 21.0    สาขาวิชาอ่ืน ๆ ไดแก  สาขาวิชาบริหารอุตสาหกรรม   ไฟฟา  การโฆษณา   ส่ือสาร
การตลาด  บริหารสํานักงาน  การบริหารทรัพยากรมนุษย  ออกแบบนิเทศศิลป    กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา  บริหารงานบุคคล  ภาษาอังกฤษ  กฎหมาย  ภาษาจีนธุรกิจ    เลขานุการ  จํานวน   
51  คน     คิดเปนรอยละ  14.4         สาขาวิชาการเงิน  จํานวน   33  คน  คิดเปนรอยละ  9.3   สาขาวชิา
บัญชี  จํานวน 28 คน  คิดเปนรอยละ 8.0    สาขาการตลาด  จํานวน  21  คน คิดเปนรอยละ 6.0  สาขา
การประชาสัมพันธ  จํานวน 19  คน  คิดเปนรอยละ 5.4     สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ     จํานวน 
18  คน    คิดเปนรอยละ 5.1      และสาขาส่ือสารมวลชน  จํานวน 10  คน  คิดเปนรอยละ 2.8 
 5.  เกรดเฉล่ีย   สวนใหญเกรดเฉล่ียระหวาง 2.00-2.50   มากท่ีสุด         จํานวน 162  คน     
คิดเปนรอยละ 45.9  รองลงมาเกรดเฉล่ียระหวาง  2.51-3.00   จํานวน  104   คน  คิดเปนรอยละ 29.5  
และเกรดเฉล่ีย 3.01 ข้ึนไป  จํานวน 87  คน  คิดเปนรอยละ 24.6 
 6.  ภูมิลําเนา  สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูท่ีกรุงเทพฯ มากท่ีสุด   จํานวน 96  คน  คิดเปนรอย
ละ  27.2   รองลงมาเปนภาคกลาง   จํานวน  85  คน  คิดเปนรอยละ  24.1   ภาคใต จํานวน 78  คน  คิด
เปนรอยละ 22.1   ภาคตะวันออก จํานวน 59 คน  คิดเปนรอยละ 16.7   ภาคตะวันตก  จํานวน 20  คน  
คิดเปนรอยละ 5.7  และภาคเหนือ  จํานวน 15  คน คิดเปนรอยละ  4.2 
 7.  สถานภาพสมรส    สวนใหญเปนคนโสดมากท่ีสุด จํานวน 343  คน  คิดเปนรอยละ 
97.2  และรองลงมาแตงงานแลว  จํานวน  10  คน  คิดเปนรอยละ  2.8  
 8.  รายไดท่ีไดรับเฉล่ียตอเดือน     สวนใหญมีรายได 5,001-10,000  บาท มากท่ีสุด  
จํานวน  198  คน  คิดเปนรอยละ 56.1   รองลงมา  2,001-5,000  บาท   จํานวน 78  คน  คิดเปนรอยละ  
22.1   มากกวา 10,000  บาท  จํานวน  52  คน  คิดเปนรอยละ 14.7 และตํ่ากวา 2,000  บาท   จํานวน 25  
คน  คิดเปนรอยละ 7.1 
 9.  บิดาประกอบอาชีพ    สวนใหญมีบิดาประกอบอาชีพอ่ืน ๆ มากท่ีสุด ไดแก   รับ
ราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ และถึงแกกรรม  จํานวน 129  คน  คิดเปนรอยละ 36.5  รองลงมา
ประกอบอาชีพคาขาย  จํานวน  88  คน  คิดเปนรอยละ 25.0     เจาของธุรกิจ  จํานวน 58  คน  คิดเปน
รอยละ 16.4   พนักงานบริษทั/ลูกจาง  จํานวน 39  คน   ไมมีอาชีพ (พอบาน) จํานวน  27  คน  และ
รับจางใชแรงงาน  จํานวน 12  คน   คิดเปนรอยละ 3.4 
 
 10.  มารดาประกอบอาชีพ   สวนใหญมีมารดาประกอบอาชีพคาขายมากท่ีสุด จํานวน  98 
คน  คิดเปนรอยละ 27.8    รองลงมาประกอบอาชีพอ่ืน  ๆ ไดแก  พนักงานรัฐวสิาหกิจ    และรับ
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 11.  สถานภาพการทํางาน    สวนใหญทํางานแลวมากทีสุ่ด  จํานวน 227  คน  คิดเปนรอย
ละ   64.3      และยังไมไดทํางาน   จํานวน   126    คน  คิดเปนรอยละ  35.7 
 12.  ประเภทของงานท่ีทํา   สวนใหญทํางานบริษัทเอกชน/หางราน  มากท่ีสุด  จํานวน 
155 คน  คิดเปนรอยละ 43.9   รองลงมาไมตอบ  จํานวน 126  คน  คิดเปนรอยละ 35.7   ประกอบ
อาชีพสวนตัว  จํานวน 27  คน  คิดเปนรอยละ 7.6   รับราชการ  จํานวน 24 คน  คิดเปนรอยละ 6.8  
พนักงานรัฐวสิาหกิจ  จํานวน 13 คน  คิดเปนรอยละ 3.7   คาขาย  จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ .3  
และอ่ืน  ๆ  ไดแก  รับจางแรงงาน    จํานวน 7  คน  คิดเปนรอยละ 2.0 
 13.   งานท่ีทําอยูตรงตามสาขาวิชาท่ีสําเร็จ    สวนใหญไมตอบ  จํานวน 126  คน  คิดเปน
รอยละ 35.7   งานท่ีทําอยูไมตรงตามสาขาวิชาท่ีสําเร็จ  จํานวน 123  คน  คิดเปนรอยละ 34.8  งานท่ีทํา
อยูตรงตามสาขาวิชาท่ีสําเร็จ  จํานวน  104  คน  คิดเปนรอยละ 29.5 
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ตารางท่ี  2  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามพฤตกิรรมการ 
                แสวงหาขาวสาร 
 

พฤติกรรมการแสวงหาขาวสาร จํานวน รอยละ 
1. จํานวนคร้ังท่ีอานหนังสือพิมพ 
      ประเภทสมัครงาน 

เปนประจําทุก 2-3 วัน 
สัปดาห/คร้ัง 
4-6 สัปดาห/คร้ัง 
ไมไดอานเลย 

 71 
122 
 85 
75 

20.1 
34.6 
24.1 
21.2 

รวม  353    100.0 
2. จํานวนคร้ังท่ีอานนิตยสาร 
    ประเภทสมคัรงาน 

เปนประจําทุกสัปดาห 
สัปดาห/คร้ัง 
4-6 สัปดาห/คร้ัง 
ไมไดอานเลย 

68 
105 
83 
97 

19.3 
29.7 
23.5 
27.5 

รวม  353    100.0 
3.ชวงเวลาในการอานนิตยสาร/ 
.    หนังสือพิมพประเภทสมคัรงาน 

ตอนเชา 
ตอนกลางวัน 
ตอนเย็น 
ตอนกลางคืน 
ไมแนนอน 
ไมไดอาน 

46 
36 
59 
37 

106 
68 

13.0 
10.2 
16.7 
10.5 
30.3 
19.3 

รวม  353     100.0 
4.เวลาท่ีใชในการอานนิตยสาร/ 
     หนังสือพิมพประเภทสมคัรงาน 

นอยกวา 10 นาที 
10-20 นาที 
21-40 นาที 
41-60 นาที 
มากกวา 60 นาที 
ไมไดอาน 

 24 
130 
 83 
 35 
 13 
 68 

  6.8 
 36.8 
 23.5 
  9.9 
   3.7 
 19.3 

รวม  353 100.0 
 

DPU



 43

  

ตารางท่ี 2 (ตอ) 
 

พฤติกรรมการแสวงหาขาวสาร จํานวน รอยละ 
5.การรับเปนสมาชิก/ซ้ือนิตยสาร/ 
      หนังสือพิมพประเภทสมคัรงาน 

รับเปนสมาชิก 
ซ้ือ 
ไมซ้ือ/เปนสมาชิกเลย 

- 
221 
132 

- 
  62.6 
  37.4 

รวม  353 100.0 
6.จํานวนฉบับท่ีอานนิตยสาร/ 
     หนังสือพิมพประเภทสมคัรงาน 

1  ฉบับ 
2  ฉบับ 
3  ฉบับ 
4  ฉบับ 
5  ฉบับ 
ไมไดอาน 

25 
128 
84 
35 
13 
68 

7.0 
36.3 
23.8 
9.9 
3.7 

19.3 
7.แหลงท่ีอานนิตยสาร/ 
     หนังสือพิมพ 

ซ้ือเอง 
รับเปนสมาชิก 
อานตามแผงหนังสือ 
หองสมุด 
อ่ืน ๆ   
ไมไดอาน                         

214 
- 

47 
12 
12 
68 

60.6 
 

13.3 
3.4 
3.4 

19.3 
8.การติดตอสอบถามจาก 
     แหลงขอมูลขาวสาร      

เคย 
ไมเคย 

146 
207 

41.4 
58.6 

รวม  353 100.0 

 
 จากตารางท่ี 2  พบวากลุมตัวอยาง 
 1.  จํานวนครัง้ท่ีอานหนงัสือพิมพประเภทสมัครงาน   สวนใหญอานสัปดาห/คร้ังมาก
ท่ีสุด  จํานวน 122 คน  คิดเปนรอยละ 34.6   รองลงมาอาน 4-6 สัปดาห/คร้ัง  จํานวน 85  คน  คิดเปน
รอยละ 24.1   ไมไดอานเลย  จํานวน  75  คน  คิดเปนรอยละ 21.2 และอานเปนประจําทุก  
2-3 วัน  จํานวน  71  คน  คิดเปนรอยละ  20.1 
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 2.  จํานวนครัง้ท่ีอานนติยสารประเภทสมัครงาน    สวนใหญอานสัปดาห/คร้ังมากท่ีสุด  
จํานวน 105 คน  คิดเปนรอยละ 29.7  รองลงมาไมไดอานเลย  จํานวน 97 คน  คิดเปนรอยละ 27.5     
อาน 4-6 สัปดาห/คร้ัง  จํานวน 83  คน  คิดเปนรอยละ 23.5  และอานเปนประจําทุกสัปดาห  จํานวน 
68  คน  คิดเปนรอยละ 19.3 
 3.  ชวงเวลาในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงาน    
สวนใหญอานในชวงเวลาไมแนนอนมากท่ีสุด  จํานวน 107  คน  คิดเปนรอยละ 30.3   รองลงมาไมได
อานเลย จํานวน 68 คน  คิดเปนรอยละ 19.3   อานในชวงเวลาตอนเย็น  จํานวน 59  คน  คิดเปนรอยละ 
16.7   อานในชวงเวลาตอนเชา  จํานวน 46  คน  คิดเปนรอยละ 13.0    อานในชวงเวลาตอนกลางคืน  
จํานวน 37 คน  คิดเปนรอยละ 10.5  และ และอานในชวงเวลาตอนกลางวัน จํานวน 36  คน  คิดเปน
รอยละ 10.2 
 4.  เวลาท่ีใชในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงาน    
สวนใหญใชเวลาในการอานประมาณ 10-20 นาที  มากท่ีสุด จํานวน 130 คน  คิดเปนรอยละ 36.8    
รองลงมาใชเวลาในการอานประมาณ  21-40 นาที  จํานวน  83   คน   คิดเปนรอยละ 23.5  ไมไดอาน  
จํานวน 68 คน   คิดเปนรอยละ 19.3    ประมาณ 41-60 นาที    จํานวน  35 คน  คิดเปนรอยละ 9.9  และ
มากกวา 60 นาที  จํานวน 13 คน  คิดเปนรอยละ 3.7 
 5. การรับเปนสมาชิก/ซ้ือนิตยสารหนงัสือพิมพประเภทสมัครงาน        สวนใหญซ้ืออาน
เองมากท่ีสุด     จํานวน 221  คน    คิดเปนรอยละ 62.6  และไมซ้ือ/รับเปนสมาชิก  จํานวน  132 คน  
คิดเปนรอยละ 37.4 
 6.  จํานวนฉบบัท่ีอานนิตยสาร/หนังสือพิมพ   สวนใหญอานมากท่ีสุด  2 ฉบับ   จํานวน 
128 คน  คิดเปนรอยละ 36.3   รองลงมาอาน   3 ฉบับ  จํานวน  84  คน  คิดเปนรอยละ  23.8   ไมได
อาน   จํานวน 68  คน  คิดเปนรอยละ 19.3    อาน   4 ฉบับ   จํานวน35 คน  คิดเปนรอยละ 9.9    อาน  
1 ฉบับ  จํานวน 25   คน คิดเปนรอยละ 7.0  และ  อาน 5  ฉบับ  จํานวน 13  คน  คิดเปนรอยละ 3.7 
 7. แหลงท่ีอานนิตยสาร/หนังสือพิมพ   สวนใหญซ้ืออานเองมากท่ีสุด จาํนวน 214  คน  
คิดเปนรอยละ 60.6   รองลงมาไมไดอานเลย  จํานวน 68  คน  คิดเปนรอยละ 19.3   อานตามแผง
หนังสือ  จํานวน 47 คน  คิดเปนรอยละ 13.3   หองสมุด  จํานวน 12 คน  คิดเปนรอยละ 3.4  และอ่ืน ๆ  
ไดแก  ยืมเพ่ือนอาน   บิดามารดาซ้ือใหอาน  จํานวน  12  คน  คิดเปนรอยละ  3.4 
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8. การติดตอสอบถามจากแหลงขอมูลขาวสาร   สวนใหญไมเคยติดตอสอบถามเลยมาก
ท่ีสุด   จํานวน  207  คน     คิดเปนรอยละ  58.6     รองลงมาเคยติดตอสอบถาม  จํานวน 146 คน  คิด
เปนรอยละ 41.4 

ตารางท่ี 3   แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามนติยสาร/หนังสือพิมพ 

 
นิตยสาร/หนังสือพิมพ จํานวน รอยละ 

1.รวมแหลงงาน 
 

อาน 
ไมอาน 

70 
283 

19.8 
80.2 

รวม  353 100.0 
2.แหลงงาน  (การศึกษาและ      
   อาชีพ) 

อาน 
ไมอาน 

119 
234 

33.7 
66.3 

รวม  353 100.0 
3.งานดวน อาน 

ไมอาน 
65 

288 
18.4 
81.6 

รวม  353 100.0 
4.หางาน  หางาย อาน 

ไมอาน 
25 

328 
7.1 

92.9 
รวม  353 100.0 

5.Job & Sport (งานกับคน) อาน 
ไมอาน 

34 
319 

9.6 
90.4 

รวม  353 100.0 
6.สมัครดวน อาน 

ไมอาน 
55 

298 
15.6 
84.4 

รวม  353 100.0 
7.สมัครงาน บริการทอง อาน 

ไมอาน 
35 

318 
9.9 

90.1 
รวม  353 100.0 
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ตารางท่ี 3  (ตอ) 

 
นิตยสาร/หนังสือพิมพ จํานวน รอยละ 

8.รีครูท อาน 
ไมอาน 

55 
298 

15.6 
84.4 

รวม  353 100.0 
9.รวมงาน  Weekly อาน 

ไมอาน 
40 

313 
11.3 
88.7 

รวม  353 100.0 
10.จอบ  รีเควซท อาน 

ไมอาน 
73 

280 
20.7 
79.3 

รวม  353 100.0 
11.งานวันนี ้
 

อาน 
ไมอาน 

83 
270 

23.5 
76.5 

รวม  353 100.0 
12.Smart  Job อาน 

ไมอาน 
51 

302 
14.4 
85.6 

รวม  353 100.0 
 
 จากตารางท่ี 3  พบวากลุมตัวอยาง 
 1.  หนังสือพิมพรวมแหลงงาน  สวนใหญไมไดอาน  จํานวน 283  คน  คิดเปนรอยละ 
80.2  รองลงมาอาน จํานวน 70 คน  คิดเปนรอยละ 19.8 
 2. หนังสือพิมพแหลงงาน  (การศึกษาและอาชีพ) สวนใหญไมไดอาน  จํานวน 234  คน  
คิดเปนรอยละ 66.3 รองลงมาอาน จํานวน  119 คน  คิดเปนรอยละ 33.7 

3. หนังสือพิมพงานดวน   สวนใหญไมไดอาน  จํานวน 288  คน  คิดเปนรอยละ   81.6  
รองลงมาอาน จํานวน  65  คน  คิดเปนรอยละ 18.4 

4. หนังสือพิมพหางานหางาย   สวนใหญไมไดอาน  จํานวน 328 คน  คิดเปนรอยละ   92.9  
รองลงมาอาน จํานวน  25  คน  คิดเปนรอยละ 7.1 
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5. หนังสือพิมพ Job & Sport (งานกับคน)   สวนใหญไมไดอาน  จํานวน 319  คน  คิดเปน
รอยละ   90.4  รองลงมาอาน จํานวน  34  คน  คิดเปนรอยละ 9.6 

6. หนังสือพิมพสมัครดวน   สวนใหญไมไดอาน  จํานวน 298  คน  คิดเปนรอยละ   84.4  
รองลงมาอาน จํานวน  55  คน  คิดเปนรอยละ 15.6 

7. นิตยสารสมัครงาน บริการทอง   สวนใหญไมไดอาน  จํานวน 318  คน  คิดเปนรอยละ   
90.1 รองลงมาอาน จํานวน  35  คน  คิดเปนรอยละ 9.9 

8. นิตยสารรีครูท   สวนใหญไมไดอาน  จํานวน 298  คน  คิดเปนรอยละ   84.4  รองลงมา
อาน จํานวน  55  คน  คิดเปนรอยละ 15.6 

9. นิตยสารรวมงาน Weekly   สวนใหญไมไดอาน  จํานวน 313  คน  คิดเปนรอยละ   88.7  
รองลงมาอาน จํานวน  40  คน  คิดเปนรอยละ 11.3 

10. นิตยสารจอบ รีเควซท   สวนใหญไมไดอาน  จํานวน 280 คน  คิดเปนรอยละ   79.3 
รองลงมาอาน จํานวน  73  คน  คิดเปนรอยละ 20.7 

11. นิตยสารงานวันนี ้  สวนใหญไมไดอาน  จํานวน 270   คน  คิดเปนรอยละ     76.5  
รองลงมาอาน จํานวน 83    คน  คิดเปนรอยละ 23.5 

12. นิตยสาร Smart Job   สวนใหญไมไดอาน  จํานวน 302  คน  คิดเปนรอยละ   85.6  
รองลงมาอาน จํานวน  51  คน  คิดเปนรอยละ 14.4 
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ตารางท่ี 4  แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเน้ือหาท่ีสนใจอาน 
นิตยสาร/หนังสือพิมพ จํานวน รอยละ 

1.รวมแหลงงาน 
 

งานเอกชน 
งานราชการ 
ไมไดอาน 

52 
17 

284 

14.7 
4.8 

80.5 
รวม  353 100.0 

2.แหลงงาน  (การศึกษาและ
อาชีพ) 

งานเอกชนบริษัทช้ันนํา 
งานราชการ/รัฐวิสาหกจิ 
ไมไดอาน 

81 
40 

232 

23.0 
11.3 
65.7 

รวม  353 100.0 
3.งานดวน ขาวรับสมัคร 

ขาวการศึกษา 
งานเดนวันนี ้
ไมไดอาน 

45 
15 
10 

283 

13.0 
4.2 
2.8 

80.0 
รวม  353 100.0 

4.หางาน  หางาย งานราชการ/รัฐวิสาหกจิ 
รับสมัครงาน 
ไมไดอาน 

14 
9 

330 

4.0 
2.5 

93.5 
รวม  353 100.0 

5.Job & Sport (งานกับคน) งานราชการ 
Star Talk 
Job &Sport Classified 
ไมไดอาน 

16 
10 
8 

319 

4.5 
2.8 
2.3 

90.4 
รวม  353 100.0 

6.สมัครดวน งานเอกชน 
งานราชการ 
ไมไดอาน 

41 
9 

303 

11.6 
2.5 

85.8 
รวม  353 100.0 
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ตารางท่ี 4  (ตอ) 
นิตยสาร/หนังสือพิมพ จํานวน รอยละ 

7.สมัครงาน บริการทอง Job on Net/ตลาดนัด
คนหางาน 
งานเอกชน 
งานราชการ/รัฐวิสาหกจิ 
ไมไดอาน 

14 
 

14 
9 

316 

4.0 
 

4.0 
2.5 

89.5 
รวม  353 100.0 

8.รีครูท เจาะใจคนทํางาน 
จุดประกายความคิด 
ชวนดหูนัง 
ไมไดอาน 

30 
19 
10 

294 

8.5 
5.4 
2.8 

83.3 
รวม  353 100.0 

9.รวมงาน  Weekly งานราชการ 
รายงาน 
Job by you 
ไมไดอาน 

16 
11 
13 

313 

4.5 
3.1 
3.7 

88.7 
รวม  353 100.0 

10.จอบ  รีเควซท Section 1 Advertisement 
Section 2 Education today 
Section 3 Job Today 
ไมอาน 

16 
14 
47 

276 

4.5 
4.0 

13.3 
78.2 

รวม  353 100.0 
11.งานวันนี ้
 

งานราชการ/รัฐวิสาหกจิ 
เวทีรองทุกขขาวเด็ด 7 วัน 
งานเอกชน 
ไมอาน 

35 
13 
16 

289 

9.9 
3.7 
4.5 

81.9 
รวม  353 100.0 
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ตารางท่ี 4  (ตอ) 

 
นิตยสาร/หนังสือพิมพ จํานวน รอยละ 

12.Smart  Job งานราชการ/รัฐวิสาหกจิ 
สรุปงานราชการ/รัฐวิสาหกจิ 
โอกาสทางการศึกษา 
Job Center 
ไมไดอาน 

18 
15 
11 
9 

300 

5.1 
4.2 
3.1 
2.6 

85.0 
รวม  353 100.0 

 
 จากตารางท่ี  4  พบวากลุมตัวอยางสนใจอานเนื้อหาจาก 
 1.  หนังสือพิมพรวมแหลงงาน  สวนใหญไมไดอานมากที่สุด  จํานวน 284  คน  คิดเปน
รอยละ 80.5  รองลงมาสนใจอานงานเอกชน  จํานวน 52   คน  คิดเปนรอยละ14.7   และสนใจอานงาน
ราชการ     จํานวน 17 คน  คิดเปนรอยละ4.8 
 2. หนังสือพิมพแหลงงาน  (การศึกษาและอาชีพ) สวนใหญไมไดอานมากท่ีสุด  จํานวน 
232  คน  คิดเปนรอยละ 65.7  รองลงมาสนใจอานขาวงานเอกชนบริษทัช้ันนํา   จํานวน  81  คน  คิด
เปนรอยละ 23.0  และสนใจอานขาวงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน  40 คน  คิดเปนรอยละ 11.3 

3. หนังสือพิมพงานดวน   สวนใหญไมไดอานมากท่ีสุด  จํานวน 283  คน  คิดเปนรอยละ   
80.0  รองลงมาสนใจอานขาวรับสมัครจํานวน  45  คน  คิดเปนรอยละ  13.0       สนใจอานขาว
การศึกษา จํานวน  15  คน  คิดเปนรอยละ 4.2  และสนใจอานขาวงานเดนวันนี ้จํานวน  10 คน  คิด
เปนรอยละ 2.8 

4. หนังสือพิมพหางานหางาย   สวนใหญไมไดอานมากที่สุด  จํานวน 330 คน   คิดเปน
รอยละ   93.5  รองลงมาสนใจอานขาวงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ  จํานวน  14 คน  คิดเปนรอยละ 4.0  
และสนใจอานขาวรับสมัครงาน จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ 2.5 

5. หนังสือพิมพ Job & Sport (งานกับคน)   สวนใหญไมไดอาน  จํานวน 319  คน  คิดเปน
รอยละ   90.4  รองลงมาอานขาวงานราชการ 16 คน  คิดเปนรอยละ 9.5   ขาว   Star Talk   จํานวน  10  
คน  คิดเปนรอยละ  2.8  และขาว Job &Sport Classified จํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ 2.3 
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6. หนังสือพิมพสมัครดวน   สวนใหญไมไดอาน  จํานวน 303  คน  คิดเปนรอยละ   85.8  
รองลงมาสนใจอานขาวงานเอกชน จํานวน  41  คน  คิดเปนรอยละ 11.6   และสนใจอานขาวงาน
ราชการ  จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ 2.5 

 7. นิตยสารสมัครงาน บริการทอง  สวนใหญไมไดอานมากท่ีสุด  จาํนวน 316  คน  คิด
เปนรอยละ   89.5   รองลงมาสนใจอานขาว     Job on Net/ตลาดนัดคนหางาน     จํานวน  14  คน  คิด
เปนรอยละ 4.0   สนใจอานขาวงานเอกชนจํานวน  14  คน  คิดเปนรอยละ 4.0  และสนใจอานขาวงาน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  จํานวน 9 คน  คิดเปนรอยละ 2.5 

 8. นิตยสารรีครูท   สวนใหญไมไดอาน  จํานวน 294  คน  คิดเปนรอยละ   83.3  รองลงมา
สนใจอานขาวเจาะใจคนทํางาน  จํานวน  30  คน  คิดเปนรอยละ 8.5  สนใจอานขาวจดุประกาย
ความคิด  จํานวน   19  คน  คิดเปนรอยละ 5.4  และสนใจอานขาวชวนดูหนัง  จํานวน  10 คน     
คิดเปนรอยละ 2.8 

9. นิตยสารรวมงาน Weekly   สวนใหญไมไดอานมากท่ีสุด  จํานวน 313  คน    คิดเปน
รอยละ   88.7     รองลงมาอานขาวงานราชการจํานวน  16  คน    คิดเปนรอยละ 4.5  สนใจอานขาว
รายงาน   จํานวน  11  คน  คิดเปนรอยละ  3.1  และสนใจอานขาว  Job by you  จํานวน 13 คน  คิดเปน
รอยละ 3.7 

 10. นิตยสารจอบ รีเควซท   สวนใหญไมไดอานมากท่ีสุด  จํานวน 276 คน  คิดเปนรอย
ละ   78.2   รองลงมาสนใจอานขาว  Section 1  จํานวน 16  คน  คิดเปนรอยละ 4.5  สนใจอานขาว 
Section 2  จํานวน 14  คน  คิดเปนรอยละ 4.0   และสนใจอานขาว  Section 3  จํานวน 47  คน  คิดเปน
รอยละ 13.3  
  11. นิตยสารงานวันนี ้  สวนใหญไมไดอานมากท่ีสุด  จํานวน 289   คน  คิดเปนรอยละ     
81.9  รองลงมาสนใจอานขาว งานราชการ/รัฐวิสาหกจิ  จํานวน  35  คน  คิดเปนรอยละ  9.9   สนใจ
อานขาวเวทีรองทุกขขาวเดด็ 7 วัน  จํานวน  13  คิดเปนรอยละ 3.7  และสนใจอานขาวงานเอกชน  
จํานวน 16 คน   คิดเปนรอยละ 4.5 

12. นิตยสาร Smart Job      สวนใหญไมไดอานมากท่ีสุด   จํานวน   300   คน  คิดเปนรอย
ละ  85.0  รองลงมาสนใจอานขาวงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ    จํานวน 18  คน  คิดเปนรอยละ 5.1  
สนใจอานขาวสรุปงานราชการ/รัฐวิสาหกจิ  จํานวน  15  คน   คิดเปนรอยละ  4.2  สนใจอานขาว
โอกาสทางการศึกษา   จํานวน  11  คน      คิดเปนรอยละ  3.1     และสนใจอานขาว Job Center  
จํานวน 9 คน   คิดเปนรอยละ  2.6 
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ตารางท่ี 5  แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามวัตถุประสงค 
 

วัตถุประสงค จํานวน รอยละ 
1. เพื่อทราบแหลงขอมูลเกี่ยวกับงาน ไมใชเลย 

นอย 
ปานกลาง 
มาก 
ไมไดอาน 

3 
9 

86 
187 
68 

0.8 
2.5 

24.4 
53.0 
19.3 

รวม  353 100.0 
2. เพื่ออานประกาศ โฆษณา ไมใชเลย 

นอย 
ปานกลาง 
มาก 
ไมไดอาน 

27 
70 

141 
47 
68 

7.6 
19.8 
39.9 
13.3 
19.3 

รวม  353 100.0 
3.เพื่อฆาเวลา/แกเหงา ไมใชเลย 

นอย 
ปานกลาง 
มาก 
ไมไดอาน 

60 
104 
93 
28 
68 

17.0 
29.5 
26.3 
7.9 

19.3 
รวม  353 100.0 

4.เพื่อความบันเทิงและการพักผอน ไมใชเลย 
นอย 
ปานกลาง 
มาก 
ไมไดอาน 

57 
83 

101 
44 
68 

16.1 
23.5 
28.6 
12.5 
19.3 

รวม  353 100.0 
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จากตารางท่ี 5  พบวากลุมตัวอยางสนใจอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภท 
สมัครงานโดยมีวัตถุประสงค 

1. เพื่อทราบแหลงขอมูลเกี่ยวกบังาน  สวนใหญอยูในระดบัมาก  จํานวน  187  คน   
คิดเปนรอยละ  53.0    รองลงมาระดับปานกลาง    จํานวน 86  คน      คิดเปนรอยละ 24.4  ไมไดอาน  
จํานวน  68  คน คิดเปนรอยละ 19.3  ระดบันอย จํานวน  9 คน  คิดเปนรอยละ 2.5    และ 
ไมใชเลย  จํานวน 3  คน  คิดเปนรอยละ 0.8 
 2.   เพื่ออานประกาศ โฆษณา   สวนใหญอยูในระดับปานกลาง    จํานวน   141   คน   
คิดเปนรอยละ 39.9   รองลงมาอยูในระดบันอย  จํานวน 70  คน  คิดเปนรอยละ 19.8   ไมไดอาน  
จํานวน 68  คน  คิดเปนรอยละ 19.3  อยูในระดับมาก  จาํนวน 47 คน  คิดเปนรอยละ  13.3  และ 
ไมใชเลย  จํานวน 27 คน  คิดเปนรอยละ 7.6 

3.   เพื่อฆาเวลา/แกเหงา  สวนใหญอยูในระดับนอย  จํานวน 104 คน   คิดเปนรอยละ  29.5   
รองลงมาอยูในระดับปานกลาง  จํานวน 93 คน  คิดเปนรอยละ 26.3   ไมไดอาน  จํานวน 68 คน  คิด
เปนรอยละ  19.3   ไมใชเลย  จํานวน 60 คน  คิดเปนรอยละ  17.0  และอยูในระดบัมาก  จํานวน 28 
คน  คิดเปนรอยละ 7.9 

4.    เพื่อความบันเทิงและการพักผอน  สวนใหญอยูในระดับปานกลาง  จํานวน 101  คน  
คิดเปนรอยละ 28.6   ระดับนอย  จํานวน 83 คน  คิดเปนรอยละ 23.5   ไมใชเลย  จํานวน 57 คน  คิด
เปนรอยละ 16.1   และอยูในระดับมาก  จํานวน 44 คน  คิดเปนรอยละ 12.5 
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ตารางท่ี 6  แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับความคิดเห็น     
                ในเรื่องความตองการขอมูลขาวสาร 
 

ระดับความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
นอยท่ีสุด 
นอย 
ปานกลาง 
มาก 
มากท่ีสุด 
ไมไดอาน 

 - 
 -                 
65 
70 

150 
68 

- 
- 

18.4 
19.8 
42.5 
19.3 

รวม 353 100.0 
 

 จากตารางท่ี 6  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคิดเห็นในเร่ืองความตองการ
ขอมูลขาวสาร ระดับมากท่ีสุด    จํานวน  150  คน     คิดเปนรอยละ 42.5   รองลงมาระดับมาก  
จํานวน 70 คน  คิดเปนรอยละ19.8  และระดับปานกลาง  จํานวน 65 คน  คิดเปนรอยละ 18.4 
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ตารางท่ี 7   แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับความคิดเห็น     
                ในเรื่องโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
 

ระดับความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
นอยท่ีสุด 
นอย 
ปานกลาง 
มาก 
มากท่ีสุด 
ไมไดอาน 

1 
6 

62 
98 

118 
68 

0.2 
1.7 

17.6 
27.8 
33.4 
19.3 

รวม 353 100.0 
 
 จากตารางท่ี 7  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคิดเห็นในเร่ืองโอกาสในการ
เขาถึงขอมูลขาวสารอยูในระดับมากท่ีสุด  จํานวน  118  คน   คิดเปนรอยละ 33.4  รองลงมาอยูใน
ระดับมาก  จํานวน  98 คน  คิดเปนรอยละ  27.8   ไมไดอาน  จํานวน 68 คน  คิดเปนรอยละ 19.3 อยู
ในระดับปานกลาง  จํานวน 62 คน  คิดเปนรอยละ 17.6   อยูในระดับนอย จํานวน 6 คน  คิดเปนรอย
ละ 1.7  และอยูในระดับนอยท่ีสุด  จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 0.2 
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ตารางท่ี 8   แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับความคิดเห็น     
                ในเรื่องการไดแหลงงานท่ีตองการสมัครแลวมีการตรวจสอบ 
                แหลงท่ีมาของขอมูล 
 

ระดับความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
นอยท่ีสุด 
นอย 
ปานกลาง 
มาก 
มากท่ีสุด 
ไมไดอาน 

4 
27 

140 
86 
27 
68 

1.1 
7.6 

39.7 
24.4 
7.6 

19.3 
รวม 353 100.0 

 
 จากตารางท่ี 8  พบวากลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในระดับการไดแหลงงานท่ีตองการ
แลวมีการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลอยูระดับปานกลาง  จํานวน 140 คน      คิดเปนรอยละ 39.7   
ระดับมาก  จํานวน 86 คน  คิดเปนรอยละ 24.4   ไมไดอาน  จํานวน 68 คน     คิดเปนรอยละ  19.3   
ระดับมากท่ีสุด  จํานวน 27  คน  คิดเปนรอยละ  7.6  ระดับนอย จํานวน  27  คน  คิดเปนรอยละ  7.6  
และระดับนอยท่ีสุด  จํานวน 4 คน  คิดเปนรอยละ 1.1 
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ตารางท่ี 9  แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับความคิดเห็น     

                ในเรื่องการเลือกใชแหลงขอมูลขาวสาร 
 

ระดับความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
นอยท่ีสุด 
นอย 
ปานกลาง 
มาก 
มากท่ีสุด 
ไมไดอาน 

5 
33 

113 
101 
33 
68 

1.4 
9.3 

32.0 
28.6 
9.3 

19.3 
รวม 353 100.0 

 

 จากตารางท่ี 9  พบวากลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในเร่ืองการเลือกใชแหลงขอมูล
ขาวสารในระดับปานกลางมากท่ีสุด  จํานวน  113  คน  คิดเปนรอยละ 32.0   รองลงมาอยูในระดับ
มาก   จํานวน 101 คน   คิดเปนรอยละ 28.6      ไมไดอาน จํานวน 68  คน    คิดเปนรอยละ  19.3    
จํานวน  33 คน  คิดเปนรอยละ  9.3   ระดบันอย  จํานวน  33 คน  คิดเปนรอยละ  9.3  และระดับนอย
ท่ีสุด  จํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ 1.4 
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ตารางท่ี 10  แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับความคิดเห็น     

                  ในเรื่องการใชเวลาในการหาขอมูลประเภทสมัครงาน 
 

ระดับความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
นอยท่ีสุด 
นอย 
ปานกลาง 
มาก 
มากท่ีสุด 
ไมไดอาน 

2 
25 

127 
92 
39 
68 

0.6 
7.1 

36.0 
26.1 
11.0 
19.3 

รวม 353 100.0 
 

 จากตารางท่ี 10  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคิดเห็นในเร่ืองการใชเวลาใน
การหาขอมูลประเภทสมัครงานอยูในระดับปานกลางมากท่ีสุด  จํานวน   127    คน  คิดเปนรอยละ  
36.0   รองลงมาระดับมาก  จํานวน 92  คน  คิดเปนรอยละ  26.1   ไมไดอาน  จํานวน 68 คน  คิดเปน
รอยละ 19.3   ระดับมากที่สุด  จํานวน 39 คน  คิดเปนรอยละ 11.0   ระดับนอย จํานวน 25  คน  คิด
เปนรอยละ  7.1  และระดับนอยท่ีสุด  จํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ 0.6 
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  ตอนท่ี 2   ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ในการวิเคราะหความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรท่ีศึกษาวามีผลตอการหา

งานทําหรือไม  ใชการทดสอบสมมติฐานทางสถิติคา ไคสแควร (Chi-Square,   χ2 )  เพือ่หา
ความสัมพันธระหวางตัวแปร ดวยสูตรคาสัมประสิทธ์ิความเกีย่วพัน (Cramer’s V) เพื่อหาระดับ
ความสัมพันธระหวางตัวแปร       สถิติ    t-test      เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร และ
สถิติ 
F-test เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางตัวแปร 2 กลุมข้ึนไป โดยพิจารณาจากคา 
Significance  ท่ีตั้งไวท่ีนยัสําคัญ 0.05  ถา Significance  มากกวา 0.05  แสดงวาสมมติฐาน (H0) ไมเปน
จริง และยอมรับ (H1) 

สมมติฐาน    

ลักษณะทางประชากรศาสตร  ไดแก  เพศ  คณะท่ีสําเร็จ  เกรดเฉล่ีย  รายไดท่ีไดรับเฉลี่ย
ตอเดือน       สถานภาพการทํางาน       งานท่ีทําตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จ       ของบัณฑิตท่ีตางกันจะมี
พฤติกรรมการแสวงหาขาวสารแตกตางกนั 

 จากสมมติฐาน  ตั้งเปนสมมติฐานการทดสอบไดดังนี ้

 H0 :  ลักษณะทางประชากรศาสตร   ไดแก   เพศ   คณะท่ีสําเร็จ   เกรดเฉล่ีย  รายไดท่ี
ไดรับเฉล่ียตอเดือน  สถานภาพการทํางาน  งานท่ีทําตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จ  ของบัณฑิตท่ีตางกันจะมี
พฤติกรรมการแสวงหาขาวสารไมแตกตางกัน 

 H1 :  ลักษณะทางประชากรศาสตร  ไดแก   เพศ   คณะท่ีสําเร็จ   เกรดเฉล่ีย   รายไดท่ี
ไดรับเฉล่ียตอเดือน  สถานภาพการทํางาน  งานท่ีทําตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จ  ของบัณฑิตท่ีตางกันจะมี
พฤติกรรมการแสวงหาขาวสารแตกตางกนั 
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Ho: เพศท่ีตางกันจํานวนคร้ังในการอานหนังสือพิมพประเภทสมัครงานไมแตกตางกัน 
H1: เพศท่ีตางกันจํานวนคร้ังในการอานหนังสือพิมพประเภทสมัครงานแตกตางกัน 

ตารางท่ี 11   แสดงจํานวนคร้ังในการอานหนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวาง 

                 บัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงดวยคาสถิติ ไค-สแควร (χ2 ) 
 

เพศ เปนประจํา 
ทุก 2-3 วัน 

สัปดาห/คร้ัง 4-6 สัปดาห/
คร้ัง 

ไมไดอานเลย รวม 

ชาย 
หญิง 

16 
55 

21 
101 

15 
70 

17 
58 

69 
284 

รวม 71 122 85 75 353 

                            χ2  =  1.485     df = 3     (p  > .686) 

  จากตารางท่ี 11    พบวายอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือ  จํานวนคร้ัง
ในการอานหนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงไมแตกตางกนั อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05      แสดงวาจํานวนคร้ังในการอานหนังสือพิมพประเภทสมัครงานไม
ข้ึนกับเพศ 
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Ho:  เพศตางกันจํานวนคร้ังในการอานนติยสารประเภทสมัครงานไมแตกตางกัน 
H1:  เพศตางกันจํานวนคร้ังในการอานนติยสารประเภทสมัครงานแตกตางกัน 

ตารางท่ี 12  แสดงจํานวนคร้ังในการอานนิตยสารประเภทสมัครงานระหวาง 

                 บัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงดวยคาสถิติ ไค-สแควร (χ2 ) 
 

เพศ เปนประจํา 
ทุกสัปดาห 

2-4 สัปดาห/
คร้ัง 

5-6 สัปดาห/
คร้ัง 

ไมไดอานเลย รวม 

ชาย 
หญิง 

14 
54 

19 
86 

13 
70 

23 
74 

69 
284 

รวม 68 105 83 97 353 

                            χ2  =  5.793     df = 4     (p  > .215) 

 จากตารางท่ี 12  พบวายอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือจํานวนคร้ังใน
การอานนิตยสารประเภทสมัครงานระหวางบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงไมแตกตางกนั อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   แสดงวาจํานวนคร้ังในการอานนิตยสารประเภทสมัครงานไมข้ึนกับ
เพศ 
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H0  :  รายไดท่ีแตกตางกัน  การตรวจสอบแหลงท่ีมาของขาวสารจากนติยสาร/หนังสือพิมพ 
        ไมแตกตางกัน 

H1   :  รายไดท่ีแตกตางกัน  การตรวจสอบแหลงท่ีมาของขาวสารจากนติยสาร/หนังสือพิมพ 
        แตกตางกัน 

ตารางท่ี 38  แสดงการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภท 

                สมัครงานระหวางรายไดท่ีไดรับเฉล่ียตอเดือนดวยคาสถิติ ไค-สแควร (χ2 ) 

 

รายได เคย ไมเคย รวม 
ต่ํากวา 2,000 
2,001-5,000 
5,001-10,000 
มากกวา 10,000 

15 
32 
87 
12 

10 
46 

111 
40 

25 
78 

198 
52 

รวม 146 207 353 

χ2  =  20.138*     df = 6    (p  < .003   Cramer’s V  < .003) 

  จากตารางท่ี 38        พบวาปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 คือการ
ตรวจสอบแหลงท่ีมาของขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางรายไดท่ีไดรับ
เฉล่ียตอเดือนแตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05      แสดงวาการตรวจสอบแหลงท่ีมา
ของขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานข้ึนกับรายได 
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H0  :  สถานภาพการทํางานท่ีแตกตางกัน  จํานวนครั้งในการอานหนังสือพิมพ 
        ไมแตกตางกัน 

H1   :  สถานภาพการทํางานท่ีแตกตางกัน  จํานวนครั้งในการอานหนังสือพิมพ 
        แตกตางกัน 

ตารางท่ี 39  แสดงจํานวนคร้ังในการอานหนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวาง 

                สถานภาพการทํางานดวยคาสถิตไิค-สแควร (χ2 ) 

 
สถานภาพ 
การทํางาน 

เปนประจํา 
ทุก 2-3 วัน 

สัปดาห/
คร้ัง 

4-6 สัปดาห/
คร้ัง 

ไมไดอานเลย รวม 

ทํางานแลว 
ยังไมไดทํา 

47 
24 

63 
59 

63 
22 

52 
23 

225 
127 

รวม 71 122 85 75 353 

                            χ2  =  12.891*    df = 3     (p  < .005 ) 

  จากตารางท่ี 39  พบวาปฏิเสธสมมติฐาน Ho  และยอมรับสมมติฐาน H1 คือ จํานวนคร้ังใน
การอานหนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางสถานภาพการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05        แสดงวาจํานวนคร้ังในการอานหนังสือพิมพประเภทสมัครงานข้ึนกับ
สถานภาพการทํางาน 
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H0  :  สถานภาพการทํางานท่ีแตกตางกัน  จํานวนครั้งในการอานนิตยสารไมแตกตางกัน 

H1   :  สถานภาพการทํางานท่ีแตกตางกัน  จํานวนครั้งในการอานนิตยสารแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 40  แสดงจํานวนคร้ังในการอานนิตยสารประเภทสมัครงานระหวาง 

                สถานภาพการทํางานดวยคาสถิต ิไค-สแควร (χ2 ) 

 
สถานภาพ 
การทํางาน 

เปนประจํา 
ทุกสัปดาห 

2-4 สัปดาห/
คร้ัง 

5-6 สัปดาห/
คร้ัง 

ไมไดอานเลย 
รวม 

ทํางานแลว 
ยังไมไดทํา 

32 
36 

57 
48 

65 
18 

71 
26 

225 
128 

รวม 68 105 83 97 353 

                            χ2  =  23.941*     df =  4     (p  < .000) 

 จากตารางท่ี 40  พบวาปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 คือจํานวนคร้ังใน
การอานนิตยสารประเภทสมัครงานระหวางสถานภาพการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  แสดงวาจํานวนคร้ังในการอานนิตยสารประเภทสมัครงานข้ึนอยูสถานภาพการ
ทํางาน 
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H0  :  สถานภาพการทํางานท่ีแตกตางกัน  ชวงเวลาในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
        ไมแตกตางกัน 

H1   :  สถานภาพการทํางานท่ีแตกตางกัน  ชวงเวลาในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
        แตกตางกัน 

ตารางท่ี 41   แสดงชวงเวลาในการอานนติยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวาง 

                  สถานภาพการทํางานดวยคาสถิติ ไค-สแควร (χ2 ) 
 

สถานภาพ 
การทํางาน 

ตอนเชา ตอน
กลางวัน 

ตอน
เย็น 

ตอน
กลางคืน 

ไม 
แนนอน 

ไมได
อานเลย 

รวม 

ทํางานแลว 
ยังไมไดทํา 

27 
19 

20 
16 

36 
23 

21 
16 

72 
34 

49 
20 

225 
127 

รวม 46 36 59 37 106 69 353 

χ2  =  13.347     df = 10     (p  > .205) 

  จากตารางท่ี  41     พบวายอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือชวงเวลาใน
การอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมคัรงานระหวางสถานภาพการทํางานไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05     แสดงวาชวงเวลาในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัคร
งานไมข้ึนกับสถานภาพการทํางาน 
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H0  :  สถานภาพการทํางานท่ีแตกตางกัน  การใชเวลาในการอานหนังสือพิมพ 
        ไมแตกตางกัน 

H1   :  สถานภาพการทํางานท่ีแตกตางกัน  การใชเวลาในการอานหนังสือพิมพ 
        แตกตางกัน 

ตารางท่ี 42  แสดงการใชเวลาในการอานนติยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวาง 

                สถานภาพการทํางานดวยคาสถิต ิไค-สแควร (χ2 ) 
 

สถานภาพ 
การทํางาน 

นอยกวา 
10 นาที 

10-20 
นาที 

21-40 
นาที 

41-60 
นาที 

มากกวา 
60 นาที 

ไมได
อานเลย 

รวม 

ทํางานแลว 
ยังไมไดทํา 

20 
4 

90 
40 

42 
41 

22 
13 

3 
10 

48 
20 

225 
128 

รวม 24 130 83 35 13 68 353 

χ2  =  22.572*     df = 5    (p  < .000  Cramer’s V  < .000) 

  จากตารางท่ี 42    พบวาปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 คือ การใชเวลาใน
การอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมคัรงานระหวางสถานภาพการทํางานแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวาการใชเวลาในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมคัร
งานข้ึนกับสถานภาพการทํางาน 
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H0  :  สถานภาพการทํางานท่ีแตกตางกัน  การรับเปนสมาชิกหรือซ้ือนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
        ไมแตกตางกัน 

H1   :  สถานภาพการทํางานท่ีแตกตางกัน  การรับเปนสมาชิกหรือซ้ือนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
        แตกตางกัน 

ตารางท่ี 43  แสดงการรับเปนสมาชิกหรือซ้ือนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงาน 

                ระหวางสถานภาพการทํางานดวยคาสถิติ ไค-สแควร (χ2 ) 
 

สถานภาพ 
การทํางาน 

รับเปนสมาชิก ซ้ือเอง ไมไดรับ/ซ้ือเลย รวม 

ทํางานแลว 
ยังไมไดทํา 

- 
- 

124 
97 

101 
31 

225 
128 

รวม - 221 132 353 

χ2  =  16.782*     df = 4    (p  < .000) 

  จากตารางท่ี 43  พบวาปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 คือการรับเปน
สมาชิกหรือซ้ือนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางสถานภาพการทํางานแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   แสดงวาการรับเปนสมาชิกหรือซ้ือนิตยสาร/หนังสือพิมพ
ประเภทสมัครงานข้ึนกับสถานภาพการทํางาน 
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H0  :  สถานภาพการทํางานท่ีแตกตางกัน  การรับเปนสมาชิกหรือซ้ือนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
        ไมแตกตางกัน 

H1   :  สถานภาพการทํางานท่ีแตกตางกัน  การรับเปนสมาชิกหรือซ้ือนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
        แตกตางกัน 

ตารางท่ี 44  แสดงแหลงในการอานนติยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวาง 

                สถานภาพการทํางานดวยคาสถิต ิไค-สแควร (χ2 ) 
 

สถานภาพ 
การทํางาน 

ซ้ือเอง 
รับเปน
สมาชิก 

อานตาม
แผง 

หองสมุด อ่ืน ๆ รวม 

ทํางานแลว 
ยังไมไดทํา 

118 
96 

- 
- 

40 
7 

10 
2 

57 
23 

225 
128 

รวม 214 - 47 12 80 353 

χ2  =  20.812*     df = 5    (p  < .001   Cramer’s V  =  .001) 

  จากตารางท่ี 44 พบวาปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 คือแหลงในการ
อานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางสถานภาพการทาํงานแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  แสดงวาแหลงในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงาน
ข้ึนกับสถานภาพการทํางาน 
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H0  :  สถานภาพการทํางานท่ีแตกตางกัน  การตรวจสอบแหลงท่ีมาของขาวสารจาก   
        นิตยสาร/หนังสือพิมพไมแตกตางกัน 

H1   :  สถานภาพการทํางานท่ีแตกตางกัน  การตรวจสอบแหลงท่ีมาของขาวสารจาก   
        นิตยสาร/หนังสือพิมพแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 45   แสดงการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภท 

   สมัครงานระหวางสถานภาพการทํางานดวยคาสถิติ ไค-สแควร (χ2 ) 

 
สถานภาพ 
การทํางาน 

เคย ไมเคย รวม 

ทํางานแลว 
ยังไมไดทํา 

88 
58 

137 
69 

225 
128 

รวม 146 207 353 

χ2  =  2.144     df = 2    (p  > .342) 

  จากตารางท่ี 45       พบวาปฏิเสธสมมติฐาน Ho  และยอมรับสมมติฐาน H1 คือการ
ตรวจสอบแหลงท่ีมาของขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางสถานภาพการ
ทํางานแตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05       แสดงวาการตรวจสอบแหลงท่ีมาของ 
ขาวสารจากนติยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานไมข้ึนกับสถานภาพการทํางาน 
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H0  :  สถานภาพการทํางานท่ีแตกตางกัน  จํานวนครั้งในการอานหนังสือพิมพ 
        ไมแตกตางกัน 

H1   :  สถานภาพการทํางานท่ีแตกตางกัน  จํานวนครั้งในการอานหนังสือพิมพแตกตางกัน 
 

ตารางท่ี 46  แสดงจํานวนคร้ังในการอานหนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางงานท่ีทํา 

                ตรงตามสาขาดวยคาสถิติ ไค-สแควร (χ2 ) 
 

งานท่ีทํา 
เปนประจํา 
ทุก 2-3 วัน 

สัปดาห/
คร้ัง 

4-6 สัปดาห/
คร้ัง 

ไมไดอานเลย รวม 

ตรง 
ไมตรง 
ยังไมไดทํา 

18 
29 
24 

26 
36 
60 

33 
31 
21 

27 
27 
21 

104 
123 
126 

รวม 71 122 85 75 353 

                            χ2  =  19.005*    df = 6    (p  < .004) 

  จากตารางท่ี 45  พบวาปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 คือจํานวนคร้ังใน
การอานหนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางงานท่ีทําตรงตามสาขาแตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  0.05  แสดงวาจํานวนคร้ังในการอานหนังสือพิมพประเภทสมัครงานข้ึนกับงานท่ีทํา 
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H0  :  สถานภาพการทํางานท่ีแตกตางกัน  จํานวนครั้งในการอานหนังสือพิมพ 
        ไมแตกตางกัน 

H1   :  สถานภาพการทํางานท่ีแตกตางกัน  จํานวนครั้งในการอานหนังสือพิมพแตกตางกัน 

ตารางท่ี 47  แสดงจํานวนคร้ังในการอานนิตยสารประเภทสมัครงานระหวางงานท่ีทํา 

                 ตรงสาขาดวยคาสถิติ ไค-สแควร (χ2 ) 
 

งานท่ีทํา 
เปนประจํา 
ทุกสัปดาห 

2-4 สัปดาห/
คร้ัง 

5-6 สัปดาห/
คร้ัง 

ไมไดอานเลย 
รวม 

ตรง 
ไมตรง 
ยังไมไดทํา 

10 
22 
36 

26 
32 
47 

30 
35 
18 

38 
34 
25 

104 
123 
126 

รวม 68 105 83 97 353 

                            χ2  =  29.413*     df =  8     (p  < .000) 

 จากตารางท่ี 47  พบวาปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 คือ จํานวนคร้ังใน
การอานนิตยสารประเภทสมัครงานระหวางงานทําท่ีทําตรงสาขาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ  0.05  แสดงวาจํานวนคร้ังในการอานนิตยสารประเภทสมัครงานข้ึนกับงานท่ีทํา 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 72

  

 

H0  :  งานท่ีทําแตกตางกัน  ชวงเวลาในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพไมแตกตางกัน 

H1   :  งานท่ีทําแตกตางกัน  ชวงเวลาในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพแตกตางกัน 

ตารางท่ี 48   แสดงชวงเวลาในการอานนติยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวาง 

                  งานท่ีทําตรงสาขาดวยคาสถิต ิไค-สแควร (χ2 ) 
 

งานท่ีทํา 
ตอนเชา ตอน

กลางวัน 
ตอน
เย็น 

ตอน
กลางคืน 

ไม 
แนนอน 

ไมได
อานเลย 

รวม 

ตรง 
ไมตรง 
ยังไมไดทํา 

10 
18 
18 

12 
9 
15 

16 
20 
23 

6 
15 
16 

33 
35 
38 

27 
23 
19 

104 
123 
126 

รวม 46 36 59 37 106 69 353 

χ2  =  10.177     df = 10     (p  > .425) 

  จากตารางท่ี  48     พบวายอมรับสมมติฐาน Ho  และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือ ชวงเวลาใน
การอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมคัรงานระหวางงานท่ีทําตรงสาขาไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  แสดงวาชวงเวลาในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัคร
งานไมข้ึนกับงานที่ทํา 
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H0  :  งานท่ีทําแตกตางกัน  การใชเวลาในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพไมแตกตางกัน 

H1   :  งานท่ีทําแตกตางกัน  การใชเวลาในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพแตกตางกัน 
 

ตารางท่ี 49  แสดงการใชเวลาในการอานนติยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวาง 

                งานที่ทําตรงสาขาดวยคาสถิติ ไค-สแควร (χ2 ) 
 

งานท่ีทํา 
นอยกวา 
10 นาที 

10-20 
นาที 

21-40 
นาที 

41-60 
นาที 

มากกวา 
60 นาที 

ไมได
อานเลย 

รวม 

ตรง 
ไมตรง 
ยังไมไดทํา 

6 
14 
4 

42 
48 
40 

20 
22 
41 

9 
14 
12 

1 
2 

10 

26 
19 
23 

104 
123 
126 

รวม 24 130 83 35 13 68 353 

χ2  =  27.723*     df = 10    (p  < .002  Cramer’s V  < .002) 

  จากตารางท่ี 49         พบวาปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 คือ      การใช
เวลาในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางงานท่ีทําตรงสาขาแตกตางกนั อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แสดงวาการใชเวลาในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมคัร
งานข้ึนกับงานท่ีทํา 
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H0  :  งานท่ีทําแตกตางกัน  การรับเปนสมาชิกหรือซ้ือนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
        ไมแตกตางกัน 

H1   :  งานท่ีทําแตกตางกัน  การรับเปนสมาชิกหรือซ้ือนิตยสาร/หนังสือพิมพแตกตางกัน 

ตารางท่ี 50   แสดงการรับเปนสมาชิกหรือซ้ือนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงาน 

                 ระหวางงานท่ีทําตรงสาขาดวยคาสถิติ ไค-สแควร (χ2 ) 
 

งานท่ีทํา 
รับเปนสมาชิก ซ้ือเอง ไมไดรับ/ซ้ือเลย รวม 

ตรง 
ไมตรง 
ยังไมไดทํา 

- 
- 

53 
73 
95 

51 
50 
31 

104 
123 
126 

รวม - 221 132 353 

χ2  =  16.493*     df = 4    (p  < .002) 

  จากตารางท่ี 50  พบวาปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 คือการรับเปน
สมาชิกหรือซ้ือนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางงานท่ีทําตรงสาขาแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แสดงวาการรับเปนสมาชิกหรือซ้ือนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภท
สมัครงานข้ึนกับงานท่ีทํา 
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H0  :  งานท่ีทําแตกตางกัน  การรับเปนสมาชิกหรือซ้ือนิตยสาร/หนังสือพิมพไมแตกตางกัน 

H1   :  งานท่ีทําแตกตางกัน  การรับเปนสมาชิกหรือซ้ือนิตยสาร/หนังสือพิมพ 

ตารางท่ี 51  เปรียบเทียบแหลงในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวาง 

                งานที่ทําตรงสาขาดวยคาสถิติ ไค-สแควร (χ2 ) 
 

งานท่ีทํา ซ้ือเอง 
รับเปน
สมาชิก 

อานตาม
แผง 

หองสมุด อ่ืน ๆ รวม 

ตรง 
ไมตรง 
ยังไมไดทํา 

51 
69 
94 

- 
- 
- 

17 
22 
8 

5 
5 
2 

31 
27 
22 

104 
123 
126 

รวม 214 - 47 12 80 353 

χ2  =  20.613*     df = 10    (p  > .024   Cramer’s V  > .024) 

  จากตารางท่ี 51 พบวาปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 คือ แหลงในการ
อานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางงานท่ีทําตรงสาขาแตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ   0.05  แสดงวาแหลงในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมคัรงานข้ึนกับงาน
ท่ีทํา 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 76

  

H0  :  งานท่ีทําแตกตางกัน  การตรวจสอบแหลงท่ีมาของขาวสารจากนติยสาร/หนังสือพิมพ 
        ไมแตกตางกัน 

H1   :  งานท่ีทําแตกตางกัน  การตรวจสอบแหลงท่ีมาของขาวสารจากนติยสาร/หนังสือพิมพ 
        ไมแตกตางกัน 

ตารางท่ี 52   แสดงการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ 

                 ประเภทสมัครงานระหวางงานที่ทําตรงสาขาดวยคาสถิติ ไค-สแควร (χ2 ) 
 

งานท่ีทํา เคย ไมเคย รวม 
ตรง 
ไมตรง 
ยังไมไดทํา 

39 
50 
57 

65 
73 
69 

104 
123 
126 

รวม 146 207 353 

χ2  =  3.937     df = 4    (p  > .415) 

  จากตารางท่ี 52      พบวายอมรับสมมติฐาน Ho  และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือการ
ตรวจสอบแหลงท่ีมาของขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางงานท่ีทําตรง
สาขาไมแตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05   แสดงวาการตรวจสอบแหลงท่ีมาของ
ขาวสารจากนติยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานไมข้ึนกับงานท่ีทํา 
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H0  :  เพศท่ีแตกตางกัน  วตัถุประสงคในการอานนติยสาร/หนังสือพิมพไมแตกตางกัน 
H1   :  เพศท่ีแตกตางกัน  วตัถุประสงคในการอานนติยสาร/หนังสือพิมพไมแตกตางกัน 

ตารางท่ี  53  แสดงวัตถุประสงคในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพ ประเภทสมัครงาน 

                 ระหวางบัณฑติชายและบัณฑิตหญิงดวยคาสถิติ ที (t-test) 

  

เพศ N Χ SD. t 
ชาย 69 

284 
8.1884 
9.2007 

5.0331 
4.7776 

1.562 
หญิง 

รวม 353 17.3891 9.8107 1.562 

 จากตารางท่ี 53  พบวายอมรบัสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือวัตถุประสงคใน
การอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมคัรงานระหวางบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงไมแตกตางกนั   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   แสดงวาวตัถุประสงคในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพ
ประเภทสมัครงานไมข้ึนกับเพศ 

H0  :  สถานภาพการทํางานท่ีแตกตางกัน  วัตถุประสงคในการอานนติยสาร/หนังสือพิมพ 
        ไมแตกตางกัน 
H1   :  สถานภาพการทํางานท่ีแตกตางกัน  วัตถุประสงคในการอานนติยสาร/หนังสือพิมพ 
        แตกตางกัน 

ตารางท่ี 54   แสดงวัตถุประสงคในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงาน 
                 ระหวางสถานภาพการทํางานดวยคาสถิติ ที (t-test) 

สถานภาพ 
การทํางาน 

N Χ SD. t 

ทํางานแลว 225 
128 

8.7067 
9.5234 

5.0199 
4.4721 

1.528 
ยังไมไดทํางาน 

รวม 353 18.2301 9.4920 1.528 

จากตารางท่ี 54  พบวายอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือ วัตถุประสงค
ในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางสถานภาพการทํางานไมแตกตางกนั  
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H0  :  งานท่ีทําแตกตางกัน  วตัถุประสงคในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพไมแตกตางกัน 
H1   :  งานท่ีทําแตกตางกัน  วัตถุประสงคในการอานนติยสาร/หนังสือพิมพแตกตางกัน 
 

ตารางท่ี 55   แสดงวัตถุประสงคในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพ  ประเภทสมัครงาน 
                 ระหวางงานท่ีทําตรงสาขาวิชาดวยคาสถิติ ที (t-test) 
 

  

งานท่ีทํา N Χ SD. t 
104 
123 

8.0385 
9.2195 

5.1463 
4.8898 

1.770 ตรง 
ไมตรง 

รวม 227 17.258 10.0361 1.770 

 
 จากตารางท่ี 55  พบวายอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือ วัตถุประสงค
ในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางงานท่ีทําตรงสาขาวิชาไมแตกตางกนั  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05      แสดงวาวตัถุประสงคในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพ
ประเภทสมัครงานไมข้ึนกับงานที่ทํา 
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H0  :  งานท่ีทําแตกตางกัน  ความตองการขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพมิพไมแตกตางกัน 
H1   :  งานท่ีทําแตกตางกัน  ความตองการขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพแตกตางกัน 

ตารางท่ี  56  แสดงความตองการขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงาน 
                 ระหวางบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงดวยคาสถิติ ที (t-test) 

  

เพศ N Χ SD. t 
ชาย 69 

284 
3.04 
3.40 

1.87 
1.80 

1.473 
หญิง 

รวม 353 6.44 3.67 1.473 

 จากตารางท่ี 56  พบวายอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือความตองการ
ขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงไมแตกตางกัน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05      แสดงวาความตองการขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ
ประเภทสมัครงานไมข้ึนกับเพศ 

H0  :  สถานภาพการทํางานแตกตางกัน  ความตองการขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพมิพ 
        ไมแตกตางกัน 
H1   :  สถานภาพการทํางานแตกตางกัน  ความตองการขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพมิพ 
        ไมแตกตางกัน 

ตาราง  57  แสดงความตองการขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวาง 
               สถานภาพการทํางานดวยคาสถิต ิที (t-test) 

สถานภาพการทํางาน N Χ SD. t 
ทํางานแลว 

         ยังไมไดทํา 
225 
128 

3.17 
3.61 

1.83 
1.77 

2.221 

 353 6.78 3.6 2.221 

 
 จากตารางท่ี 57 พบวายอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือ ความตองการ
ขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางสถานภาพการทํางานไมแตกตางกนั  อยาง
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H0  :  งานท่ีทําแตกตางกัน  ความตองการขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพมิพไมแตกตางกัน 
H1   :  งานท่ีทําแตกตางกัน  ความตองการขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพแตกตางกัน 

ตาราง  58  แสดงความตองการขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวาง 
               งานที่ทําตรงสาขาวิชา  ดวยคาสถิติ ที (t-test) 

  

งานท่ีทํา N Χ SD. t 
             ตรง 104 

123 
2.92 
3.31 

1.90 
1.77 

1.583 
ไมตรง 
รวม 227 6.21 3.67 1.583 

 
 จากตารางท่ี 58  พบวายอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือ ความตองการ
ขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางงานท่ีทําตรงสาขาวิชาไมแตกตางกนั  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    แสดงวาจากความตองการขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ
ประเภทสมัครงานไมข้ึนกับงานที่ทํา 

H0  :  เพศแตกตางกัน  โอกาสในการเขาถึงขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพไมแตกตางกัน 
H1   :  เพศแตกตางกัน  โอกาสในการเขาถึงขอมูลจากนติยสาร/หนังสือพิมพแตกตางกัน 

ตาราง  59  แสดงโอกาสในการเขาถึงขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงาน 
               ระหวางบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงดวยคาสถิติ ที (t-test) 

เพศ N Χ SD. t 
ชาย 69 

284 
2.52 
2.76 

1.65 
1.50 

1.182 
หญิง 
รวม 353 5.28 3.15 1.182 

 
 จากตารางท่ี 59  พบวายอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือ โอกาสในการ
เขาถึงขอมูลจากนิตยสาร/หนงัสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางบัณฑติชายและบัณฑิตหญิงไม
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H0  :  สถานภาพการทํางานแตกตางกัน  โอกาสในการเขาถึงขอมูลจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพไมแตกตางกัน 
H1   :  สถานภาพการทํางานแตกตางกัน  โอกาสในการเขาถึงขอมูลจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพแตกตางกัน 

ตาราง  60  แสดงโอกาสในการเขาถึงขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงาน 
               ระหวางสถานภาพการทํางาน   ดวยคาสถิติ ที (t-test) 

  

สถานภาพการทํางาน N Χ SD. t 
ทํางานแลว 225 

128 
2.61 
2.90 

1.57 
1.45 

1.690 
         ยังไมไดทํา 

รวม 353 5.51 3.02 1.690 

 
 จากตารางท่ี 60  พบวายอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือ โอกาสในการ
เขาถึงขอมูลจากนิตยสาร/หนงัสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางสถานภาพการทํางานไมแตกตางกนั  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05      แสดงวาโอกาสในการเขาถึงขอมูลจากนิตยสาร/
หนังสือพิมพประเภทสมัครงานไมข้ึนกับสถานภาพการทํางาน 
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H0  :  งานท่ีทําแตกตางกัน  โอกาสในการเขาถึงขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
        ไมแตกตางกัน 
H1   :  งานท่ีทําแตกตางกัน  โอกาสในการเขาถึงขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพแตกตางกัน 

ตารางท่ี 61  แสดงโอกาสในการเขาถึงขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงาน          
                ระหวางงานท่ีทําตรงสาขา   ดวยคาสถิต ิที (t-test) 

  

งานท่ีทํา N Χ SD. t 
             ตรง 104 

123 
2.42 
2.77 

1.63 
1.51 

1.672 
ไมตรง 
รวม 227 5.19 3.14 1.672 

 จากตารางท่ี 61  พบวายอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือ โอกาสในการ
เขาถึงขอมูลจากนิตยสาร/หนงัสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางงานท่ีทําตรงสาขาไมแตกตางกนั  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แสดงวาโอกาสในการเขาถึงขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ
ประเภทสมัครงานไมข้ึนกับงานที่ทํา 

H0  :  เพศท่ีแตกตางกัน  การตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
        ไมแตกตางกัน 
H1   :  เพศท่ีแตกตางกัน  การตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
        แตกตางกัน 

ตารางท่ี  62   แสดงการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภท 
                   สมัครงานระหวางบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิง  ดวยคาสถิติ ที (t-test) 

เพศ N Χ SD. t 
ชาย 69 

284 
2.57 
2.82 

1.68 
1.56 

1.220 
หญิง 
รวม 353 5.39 3.24 1.220 

จากตารางท่ี 62  พบวายอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือ การตรวจสอบ
แหลงท่ีมาของขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางบัณฑิตชายและบัณฑิต
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H0  :  สถานภาพการทํางานแตกตางกัน  การตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพไมแตกตางกัน 
H1   :  สถานภาพการทํางานแตกตางกัน  การตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพแตกตางกัน 

ตารางท่ี  63  แสดงการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภท 
                 สมัครงานระหวางสถานภาพการทํางานดวยคาสถิติ ที (t-test) 
 

  

สถานภาพการทํางาน N Χ SD. t 
       ทํางานแลว 225 

128 
2.66 
2.97 

1.61 
1.52 

1.756 
ยังไมไดทํางาน 

รวม 253 5.63 3.13 1.756 

  
จากตารางท่ี 63  พบวายอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือการตรวจสอบ

แหลงท่ีมาของขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางสถานภาพการทํางานไม
แตกตางกนั  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05     แสดงวาการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลจาก
นิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานไมข้ึนกับสถานภาพการทํางาน 
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H0  :  งานท่ีทําแตกตางกัน  การตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
ไมแตกตางกัน         

H1   :  งานท่ีทําแตกตางกัน  การตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
        แตกตางกัน 

ตารางท่ี  64  แสดงการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ    
                 ประเภทสมัครงานระหวางงานที่ทําตรงสาขาดวยคาสถิติ ที  (t-test) 

  

งานท่ีทํา N             Χ SD. t 
        ตรง 104 

123 
2.58 
2.72 

1.72 
1.52 

.644 
ไมตรง 
รวม 227 5.30 3.24 .644 

  
จากตารางท่ี 64  พบวายอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือ การตรวจสอบ

แหลงท่ีมาของขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางงานทําตรงสาขาไมแตกตาง
กัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05     แสดงวาการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลจาก
นิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานไมข้ึนกับงานท่ีทํา 

H0  :  เพศท่ีแตกตางกัน  การเลือกใชแหลงขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพไมแตกตางกัน 
H1   :  เพศแตกตางกัน  การเลือกใชแหลงขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพมิพแตกตางกัน 

ตารางท่ี  65  แสดงการเลือกใชแหลงขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงาน 
                 ระหวางบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงดวย คาสถิติ ที  (t-test) 

เพศ N             Χ SD. t 
ชาย 69 

284 
2.55 
2.89 

1.59 
1.58 

1.588 
หญิง 
รวม 253 5.44 3.17 1.588 

 
 จากตารางท่ี 65  พบวายอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือ การเลือกใช
แหลงขอมูลจากนิตยสาร/หนงัสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางบัณฑติชายและบัณฑิตหญิงไม
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H0  :  สถานภาพการทํางานแตกตางกัน  การเลือกใชแหลงขอมูลจากนติยสาร/หนังสือพิมพ            
        ไมแตกตางกัน 
H1   :  สถานภาพการทํางานแตกตางกัน  การเลือกใชแหลงขอมูลจากนติยสาร/หนังสือพิมพ 
        แตกตางกัน 

ตารางท่ี  66  แสดงการเลือกใชแหลงขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ ประเภทสมัครงาน 
                 ระหวางสถานภาพการทํางานดวย คาสถิติ ที  (t-test) 

  

สถานภาพการทํางาน N              Χ SD. t 
        ทํางานแลว  225 

128 
2.74 
2.97 

1.63 
1.49 

1.320 
ยังไมไดทํางาน 

รวม 353 5.71 3.12 1.320 

 จากตารางท่ี 66  พบวายอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือ การเลือกใช
แหลงขอมูลจากนิตยสาร/หนงัสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางสถานภาพการทํางานไมแตกตางกนั  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05     แสดงวาการเลือกใชแหลงขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ
ประเภทสมัครงานไมข้ึนกับสถานภาพการทํางาน 
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H0  :  งานท่ีทําแตกตางกัน  การเลือกใชแหลงขอมูลจากนติยสาร/หนังสือพิมพ 
        ไมแตกตางกัน 
H1   :  งานท่ีทําแตกตางกัน  การเลือกใชแหลงขอมูลจากนติยสาร/หนังสือพิมพแตกตางกัน 

ตารางท่ี  67  แสดงการเลือกใชแหลงขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ ประเภทสมัครงาน 
                 ระหวางงานท่ีทําตรงสาขาดวย คาสถิติ ที   (t-test) 

  

งานท่ีทํา N             Χ SD. t 
        ตรง 104 

123 
2.57 
2.83 

1.69 
1.56 

1.213 
ไมตรง 
รวม 227 5.4 3.25 1.213 

 จากตารางท่ี 67  พบวายอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือ การเลือกใช
แหลงขอมูลจากนิตยสาร/หนงัสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางงานท่ีทําตรงสาขาไมแตกตางกนั  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05     แสดงวาการเลือกใชแหลงขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ
ประเภทสมัครงานไมข้ึนกับงานที่ทํา 

H0  :  เพศท่ีแตกตางกัน  การใชเวลาในการหาขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
        ไมแตกตางกัน 
H1   :  เพศแตกตางกัน  การใชเวลาในการหาขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพแตกตางกัน 

ตารางท่ี  68  แสดงการใชเวลาในการหาขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงาน 
                 ระหวางบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิง ดวยคาสถิติ ที  (t-test) 

เพศ N             Χ SD. t 
ชาย 69 

284 
2.54 
2.87 

1.64 
1.59 

1.552 
หญิง 
รวม 353 5.41 3.23 1.552 

 
 จากตารางท่ี 68  พบวายอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือ การใชเวลาใน
การหาขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงไม
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H0  :  สถานภาพการทํางานแตกตางกัน  การใชเวลาในการหาขอมูลจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพไมแตกตางกัน 
H1   :  สถานภาพการทํางานแตกตางกัน  การใชเวลาในการหาขอมูลจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพแตกตางกัน 

ตารางท่ี  69  แสดงการใชเวลาในการหาขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงาน 
                 ระหวางสถานภาพการทํางานดวย คาสถิติ ที  (t-test) 

  

สถานภาพการทํางาน N              Χ SD. t 
        ทํางานแลว  225 

128 
2.67 
3.05 

1.63 
1.54 

2.152 
ยังไมไดทํางาน 

 
 จากตารางท่ี 69  พบวายอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือ การใชเวลาใน
การหาขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางสถานภาพการทํางานไมแตกตาง
กัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   แสดงวาการใชเวลาในการหาขอมูลจากนิตยสาร/
หนังสือพิมพประเภทสมัครงานของบัณฑติไมข้ึนกับสถานภาพการทํางาน 

H0  :  งานท่ีทําแตกตางกัน  การใชเวลาในการหาขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
        ไมแตกตางกัน 
H1   :  งานท่ีทําแตกตางกัน  การใชเวลาในการหาขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
        แตกตางกัน 
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ตารางท่ี  70  แสดงการใชเวลาในการหาขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงาน 
                 ระหวางงานท่ีทําตรงสาขาดวย คาสถิติ ที (t-test) 
 

  

งานท่ีทํา N             Χ SD. t 
        ตรง 104 

123 
2.53 
2.74 

1.68 
1.57 

.977 
ไมตรง 
รวม 227 5.27 3.25 .977 

 
 จากตารางท่ี 70  พบวายอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือการใชเวลาใน
การหาขอมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางงานท่ีทําตรงสาขาไมแตกตางกัน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ    0.05        แสดงวาการใชเวลาในการหาขอมูลจากนิตยสาร/
หนังสือพิมพประเภทสมัครงานของบัณฑติไมข้ึนกับงานท่ีทํา 
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H0  :  คณะที่สําเร็จแตกตางกัน  มีวัตถุประสงคในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
        ไมแตกตางกัน 
H1   :  คณะที่สําเร็จแตกตางกัน  มีวัตถุประสงคในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
        แตกตางกัน 

ตารางท่ี   71  แสดงวัตถุประสงคในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงาน   
                   ระหวางกลุมบัณฑิตคณะตาง ๆ ดวยคาสถิต ิเอฟ  (F-test) 
 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. แหลงความแปรปรวน 

ระหวางกลุม 441.271 
7797.726 

        3 
349 

147.090 
  22.343 

6.583 .000 
ภายในกลุม 

รวม 8238.997 352    

จากตารางท่ี 71      พบวาปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 คือ กลุม บัณฑิต
คณะตาง ๆ ไดแก  คณะการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  คณะนิเทศศาสตร  คณะนิติศาสตร   คณะ
เศรษฐศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะมนุษยศาสตร  มีวัตถุประสงคในการอานนิตยสาร/
หนังสือพิมพประเภทสมัครงานแตกตางกนั  อยางมีนยัสําคัญท่ีระดับ 0.05        แสดงวาวัตถุประสงค
ในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานข้ึนกับบัณฑิตคณะตาง ๆ  

ตารางท่ี 72    แสดงวัตถุประสงคในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงาน 
                   ระหวางกลุมบัณฑิตคณะตาง ๆ ทีละคู ดวยเชฟเฟ (Scheffe) 
 

การบัญชี บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร อ่ืน ๆ 
คณะท่ีสําเร็จ 

    (Χ  = 9.55 ) (Χ   = 6.13)  (Χ = 9.00)  (Χ  = 7.77) 
การบัญชี - .55 -2.87 -1.23 
บริหารธุรกิจ -.55 - -3.43* -1.78 
นิเทศศาสตร 2.87 3.43* - 1.64 
อ่ืน ๆ 1.23 1.78 -1.64 - 
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จากตารางท่ี 72 เม่ือนําไปทดสอบความแตกตางทีละคู พบวาบัณฑิตคณะที่มีความแตกตาง
กันคือคณะบริหารธุรกิจกับคณะนเิทศศาสตร   สวนบัณฑิตคณะอ่ืนไมพบความแตกตาง   

H0  :  เกรดเฉล่ียแตกตางกัน  มีวัตถุประสงคในการอานนติยสาร/หนังสือพิมพ 
        ไมแตกตางกัน 
H1   :  เกรดเฉล่ียแตกตางกัน  มีวัตถุประสงคในการอานนติยสาร/หนังสือพิมพแตกตางกัน 

ตารางท่ี  73  แสดงวัตถุประสงคในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงาน 
   ระหวางกลุมท่ีมีเกรดเฉล่ียดวยคาสถติ ิเอฟ (F-test) 

 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

116.973 
8122.024 

        3 
349 

38.991 
23.272 

1.675 .172 

รวม 8238.997 352    

 
 จากตารางท่ี 73      พบวายอมรับสมมติฐาน Ho   และปฏิเสธสมมติฐาน H1   คือ    
วัตถุประสงคในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางเกรดเฉล่ียไมแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  แสดงวาวตัถุประสงคในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัคร
งานของบัณฑติไมข้ึนกับเกรดเฉล่ีย 
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H0  :  รายไดแตกตางกัน  มีวตัถุประสงคในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพไมแตกตางกัน 
H1   :  รายไดแตกตางกัน  มีวตัถุประสงคในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพแตกตางกัน 

ตารางท่ี  74   แสดงวัตถุประสงคในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงาน 
                  ระหวางกลุมบัณฑิตท่ีมีรายไดท่ีไดรับเฉล่ียตอเดือน ดวยคาสถิติ เอฟ (F-test) 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. แหลงความแปรปรวน 

ระหวางกลุม 525.901 
7713.096 

        3 
349 

175.300 
22.101 

7.932 .000 
ภายในกลุม 

รวม 8238.997 352    

จากตารางท่ี 74   พบวาปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 คือ วัตถุประสงค
ในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางกลุมบัณฑิตท่ีมีรายไดท่ีไดรับเฉล่ียตอ
เดือนแตกตางกัน  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ  0.05   แสดงวาวัตถุประสงคในการอาน
นิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานของบัณฑิตข้ึนกับรายไดท่ีไดรับเฉล่ียตอเดือน     

ตารางท่ี 75   แสดงวัตถุประสงคในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงาน 
                 ระหวางกลุมบัณฑิตท่ีมีรายไดท่ีไดรับเฉล่ียตอเดือน ทีละคู ดวยเชฟเฟ    
                 (Scheffe) 

ต่ํากวา 2,000 
 (Χ = 9.60) 

2,001-5,000 
  (Χ  = 10.23) 

5,001-10,000 
   (Χ  = 9.16) 

มากกวา 10,000 
รายได 

     (Χ = 6.25) 

ต่ํากวา 2,000 บาท - .63 -.43 -3.35* 
2,001-5,000 บาท -.63 - -1.06 -3.98* 
5,001-10,000 บาท .43 1.06 - -2.92* 
มากกวา 10,000 บาท 3.35* 3.98* 2.92* - 
 

ตารางท่ี 75 เม่ือนําไปทดสอบความแตกตางทีละคู พบวาบัณฑิตท่ีมีรายไดท่ีไดรับเฉล่ียตอ
เดือนท่ีมีความแตกตางกนั 3 คู  คูแรกคือบัณฑิตท่ีมีรายไดท่ีต่ํากวา  2,000  บาท กับบัณฑิตท่ีมีรายได
มากกวา  10,000 บาท  คูท่ีสองคือบัณฑิตท่ีมีรายได  2,001-5,000 บาทกับบัณฑติท่ีมีรายไดมากกวา  
10,000 บาท    และคูท่ีสามคือบัณฑิตท่ีมีรายได 5,001-10,000 บาท  กับรายไดมากกวา 10,000   แสดง
วาบัณฑิตมีวัตถุประสงคในการอานนิตยสารแตกตางกนั 
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H0  :  สถานภาพการทํางานแตกตางกัน  มีวัตถุประสงคในการอานนติยสาร/หนังสือพิมพ 
        ไมแตกตางกัน 
H1   :  สถานภาพการทํางานแตกตางกัน  มีวัตถุประสงคในการอานนติยสาร/หนังสือพิมพ 
        แตกตางกัน 

ตารางท่ี  76   แสดงวัตถุประสงคในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงาน 
                  ระหวางกลุมบัณฑิตท่ีมีสถานภาพการทํางานดวยคาสถิติ เอฟ (F-test) 
 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

54.656 
8184.341 

1 
351 

54.427 
23.318 

2.334 .127 

รวม 8238.997 352    

 
 จากตารางท่ี 76  พบวายอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือวัตถุประสงคใน
การอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมคัรงานระหวางกลุมบัณฑิตท่ีมีสถานภาพการทํางานไมมี
ความแตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญท่ีระดบั 0.05      แสดงวาวัตถุประสงคในการอานนิตยสาร/
หนังสือพิมพประเภทสมัครงานของบัณฑติไมข้ึนกับสถานภาพการทํางาน 
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H0  :  คณะที่สําเร็จแตกตางกัน  มีความตองการขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
        ไมแตกตางกัน 
H1   :  คณะที่สําเร็จแตกตางกัน  มีความตองการขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
        แตกตางกัน 

ตารางท่ี  77   แสดงความตองการขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพมิพประเภท 
                  สมัครงานระหวางกลุมบัณฑิตคณะตาง ๆ  ดวยคาสถิติ เอฟ (F-test) 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. แหลงความแปรปรวน 

ระหวางกลุม 70.802 
1087.419 

3 
349 

23.601 
3.116 

7.575 .000 
ภายในกลุม 

รวม 1158.221 352    

  
จากตารางท่ี 77       พบวาปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 คือ บัณฑิตคณะ

ตาง ๆ มีความตองการขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานแตกตางกนั อยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แสดงวาความตองการขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัคร
งานข้ึนกับบัณฑิตคณะตาง ๆ      

ตารางท่ี 78  แสดงความตองการขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภท 
                 สมัครงานระหวางกลุมบัณฑิตคณะตาง ๆ ทีละคู ดวยเชฟเฟ(Scheffe) 

การบัญชี บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร อ่ืน ๆ 
คณะท่ีสําเร็จ 

    (Χ  = 3.55 ) (Χ   = 2.18)  (Χ = 3.31)  (Χ  = 2.85) 
การบัญชี - .25 -1.13 -.46 
บริหารธุรกิจ -.25 - -1.37* -.71 
นิเทศศาสตร 1.13 1.37* - .67 
อ่ืน ๆ .46 .71 -.67 - 
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 จากตารางท่ี 78 เม่ือนําไปทดสอบความแตกตางทีละคู   พบวาบัณฑิตคณะท่ีมีความ
ตองการขอมูล  ขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานแตกตางกนั คือคณะบริหารธุรกิจ
กับคณะนิเทศศาสตร    สวนบัณฑิตคณะอ่ืนไมพบความแตกตาง   

 

H0  :  เกรดเฉล่ียแตกตางกัน  มีความตองการขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
        ไมแตกตางกัน 
H1   :  เกรดเฉล่ียแตกตางกัน  มีความตองการขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
        แตกตางกัน 

ตารางท่ี  79   แสดงความตองการขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพมิพประเภท 
                  สมัครงานระหวางกลุมบัณฑิตท่ีมเกรดเฉล่ีย   ดวยคาสถิติ เอฟ (F-test) 

 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

4.091 
1154.130 

3 
349 

1.364 
3.307 

.412 .744 

รวม 1158.221 352    

 
 จากตารางท่ี 79       พบวายอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 กลาวคือ ความ
ตองการขอมูลขาวสารจากนติยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางกลุมบัณฑิตท่ีมีเกรดเฉล่ีย  
ไมมีความแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แสดงวาความตองการขอมูลขาวจากนิตยสาร/
หนังสือพิมพประเภทสมัครงานของบัณฑติไมข้ึนกับเกรดเฉล่ีย 
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H0  :  รายไดแตกตางกัน  มีความตองการขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
        ไมแตกตางกัน 
H1   :  รายไดแตกตางกัน  มีความตองการขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพแตกตางกัน 

ตารางท่ี  80   แสดงความตองการขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพมิพประเภท 
                  สมัครงานระหวางกลุมบัณฑิตท่ีมีรายไดท่ีไดรับตอเดือน ดวยคาสถิติ เอฟ (F-test) 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F 

Sig. 
แหลงความแปรปรวน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

66.138 
1092.083 

3 
349 

22.046 
3.129 

7.045 .000 

Total 1158.221 352    

จากตารางท่ี 80      พบวาปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 กลาวคือ ความ
ตองการขอมูลขาวสารจากนติยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางกลุมบัณฑิตท่ีมี รายไดท่ี
ไดรับเฉล่ียตอเดือนมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 005    แสดงวาความตองการขอมูล
ขาวจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมคัรงานของบัณฑิตข้ึนกับรายได     

ตารางท่ี 81  แสดงความตองการขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภท 
                สมัครงานระหวางกลุมรายไดท่ีไดรับตอเดือน  ทีละคู ดวยเชฟเฟ (Scheffe) 

ต่ํากวา 2,000 
    (Χ  = 3.84 ) 

2,001-5,000 
  (Χ  =3.79 ) 

5,001-10,000 
   (Χ  = 3.32) 

มากกวา 10,000 
รายได 

    (Χ  = 2.42) 
ต่ํากวา 2,000 บาท - -4.51 -.52 -1.42* 
2,001-5,000 บาท 4.51 - -.47 -1.37* 
5,001-10,000 บาท .52 .47 .90* -.90* 
มากกวา 10,000 บาท 1.42* 1.37* - - 

ตารางท่ี 81  เม่ือนําไปทดสอบความแตกตางทีละคู   พบวาบัณฑิตท่ีมีรายไดท่ีไดรับเฉล่ีย
ตอเดือนท่ีมีความแตกตางกนั 3 คู  คูแรกคือบัณฑิตท่ีมีรายไดต่ํากวา  2,000  บาท  กับบัณฑิตท่ีมีรายได
มากกวา 10,000 บาท คูท่ีสองคือบัณฑิตท่ีมีรายได 2,001-5,000 บาท กับบัณฑติท่ีมีรายไดมากกวา 
10,000 บาท     และคูท่ีสาม คือบัณฑิตท่ีมีรายได 5,001-10,000 บาท กับมากกวา 10,000 บาท   แสดง
วาบัณฑิตมีความตองการขอมูลขาวสารแตกตางกัน 
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H0  :  สถานภาพการทํางานแตกตางกัน  มีความตองการขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพไมแตกตางกัน 
H1   :  สถานภาพการทํางานแตกตางกัน  มีความตองการขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพแตกตางกัน 

ตารางท่ี  82   แสดงความตองการขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพมิพ 
                  ประเภทสมัครงานระหวางกลุมบัณฑิตท่ีมีสถานภาพการทํางาน   
                  ดวยคาสถิติ เอฟ (F-test) 

 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

16.544 
1141.677 

   2 
350 

8.272 
3.262 

2.536 .081 

รวม 1158.221 352    

 
จากตารางท่ี 82       พบวาปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 กลาวคือ  

ความตองการขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางกลุมบัณฑิตท่ีมี
สถานภาพการทํางานตางกัน  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แสดงวาความตองการ
ขอมูลขาวจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานของบัณฑิตข้ึนกับสถานภาพการทํางาน 
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H0  :  คณะที่สําเร็จแตกตางกัน  มีโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพไมแตกตางกัน 
H1   :  คณะที่สําเร็จแตกตางกัน  มีโอกาสนในการเขาถึงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพแตกตางกัน 

ตารางท่ี  83   แสดงโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภท 
                  สมัครงานระหวางกลุมบัณฑิตคณะตาง ๆ  ดวยคาสถิติ เอฟ (F-test) 

 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. แหลงความแปรปรวน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

44.101 
777.571 

3 
349 

14.700 
2.228 

6.598 .000 

Total 821.671 352    

 จากตารางท่ี 83  พบวาปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 กลาวคือ   บัณฑิต
คณะตาง ๆ          มีโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงาน
แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แสดงวาโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวจากนิตยสาร/
หนังสือพิมพประเภทสมัครงานข้ึนกับบัณฑิตคณะตาง ๆ   

ตารางท่ี 84  แสดงโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภท 
                สมัครงานระหวางกลุมบัณฑิตคณะตาง ๆ  ทีละคู ดวยเอฟเฟ(Scheffe) 

การบัญชี บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร อ่ืน ๆ 
คณะท่ีสําเร็จ 

  (Χ = 2.91) (Χ  = 1.92)     (Χ = 2.58 )  (Χ = 2.12) 
การบัญชี - .33 -.65 -.46 
บริหารธุรกิจ -.33 - .99* -.79 
นิเทศศาสตร .65 .99* - .19 
อ่ืน ๆ .46 .79 -.19 - 

ตารางท่ี 84  เม่ือนําไปทดสอบความแตกตางทีละคู  พบวาบัณฑิตคณะท่ีมีความแตกตาง
กัน   คือบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจกับบัณฑิตคณะนเิทศศาสตร  สวนบัณฑิตคณะอ่ืน ไมพบความ
แตกตาง  

  

DPU



 98

  

 
H0  :  เกรดเฉล่ียแตกตางกัน  มีโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารจากนติยสาร/ 
        หนังสือพิมพไมแตกตางกัน 
H1   :  เกรดเฉล่ียแตกตางกัน  มีโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารจากนติยสาร/   
        หนังสือพิมพแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี  85   แสดงโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภท 
                  สมัครงานระหวางกลุมบัณฑิตท่ีมีเกรดเฉล่ีย ดวยคาสถิติ เอฟ (F-test) 

 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

3.072 
818.600 

3 
349 

1.024 
2.346 

.437 .727 

รวม 821.671 352    

 
 จากตารางท่ี 85       พบวายอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 กลาวคือ โอกาส
ในการเขาถึงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางกลุมบัณฑิตท่ีมีเกรด
เฉล่ียไมมีความแตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05   แสดงวาโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร
จากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานของบัณฑติไมข้ึนกับเกรดเฉล่ีย 
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H0  :  รายไดแตกตางกัน  มีโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
        ไมแตกตางกัน 
H1   :  รายไดแตกตางกัน  มีโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ  
        แตกตางกัน 

ตารางท่ี  86   แสดงโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภท          
                  สมัครงานระหวางกลุมรายไดท่ีไดรับตอเดือนดวยคาสถิต ิเอฟ (F-test) 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. แหลงความแปรปรวน 

ระหวางกลุม 30.022 
791.649 

3 
349 

10.007 
2.268 

4.412 .005 
ภายในกลุม 

รวม 821.671 352    

จากตารางท่ี 86      พบวาปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 กลาวคือ โอกาส
ในการเขาถึงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางกลุมบัณฑิตท่ีมี
รายไดท่ีไดรับเฉล่ียตอเดือน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แสดงวาโอกาสในการ
เขาถึงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานของบัณฑิตข้ึนกับรายได    

ตารางท่ี 87  แสดงโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภท 
                สมัครงานระหวางกลุมรายไดท่ีไดรับตอเดือนทีละคู ดวยเชฟเฟ (Scheffe) 

ต่ํากวา 2,000 
 (Χ = 3.84 ) 

2,001-5,000 
    (Χ = 3.79) 

5,001-10,000 
   (Χ = 3.32) 

มากกวา 10,000 
รายได 

    (Χ  = 2.42) 
ต่ํากวา 2,000 บาท - -2.56 -.25 -.94 

2,001-5,000 บาท 2.56 - -.22 -.92* 

5,001-10,000 บาท .25 .22 .69* -.69* 

มากกวา 10,000 บาท .94 .92* - - 

 
ตารางท่ี 87 เม่ือนําไปทดสอบความแตกตางทีละคู พบวาบัณฑิตท่ีมีรายไดท่ีไดรับเฉล่ียตอ

เดือนท่ีมีความแตกตางกนั 2 คู คูแรกคือบัณฑิตท่ีมีรายได 2,001-5,000 บาท กับบัณฑิตท่ีมีรายได
มากกวา 10,000 บาท และคูท่ีสองคือบัณฑิตท่ีมีรายได 5,001-10,000 บาท กับมากกวา 10,000 บาท    
แสดงวาบัณฑติมีโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารแตกตางกัน 
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H0  :  สถานภาพการทํางานแตกตางกัน  มีโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพไมแตกตางกัน 
H1   :  สถานภาพการทํางานแตกตางกัน  มีโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพแตกตางกัน 

ตารางท่ี  88   แสดงโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
                  ประเภทสมัครงานระหวางสถานภาพการทํางานดวยคาสถิต ิเอฟ (F-test) 

 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

7.855 
813.817 

   2 
350 

3.927 
2.325 

1.689 .186 

รวม 821.671 352    

 
จากตารางท่ี  88     พบวายอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือ โอกาสในการ

เขาถึงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางสถานภาพการทํางานไม
แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แสดงวาโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/
หนังสือพิมพประเภทสมัครงานของบัณฑติไมข้ึนกับสถานภาพการทํางานของบัณฑติ 
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H0  :  คณะท่ีสําเร็จแตกตางกนั  มีการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพไมแตกตางกัน 
H1   :  คณะท่ีสําเร็จแตกตางกนั  มีการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพแตกตางกัน 

ตารางท่ี  89    แสดงการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารจากนติยสาร/หนังสือพิมพ 
                   ประเภทสมัครงานระหวางกลุมบัณฑิตคณะตาง ๆ  ดวยคาสถิติ เอฟ (F-test) 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. แหลงความแปรปรวน 

ระหวางกลุม 44.198 
835.672 

3 
349 

14.733 
2.394 

6.153 .000 
ภายในกลุม 

รวม 879.870 352    

 จากตารางท่ี 89   พบวาปฏิเสธสมมติฐาน Ho  และยอมรับสมมติฐาน H1  คือ บัณฑติคณะ
ตาง ๆ  มีการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงาน
แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แสดงวาการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารจาก
นิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานข้ึนกับบัณฑิตคณะตาง ๆ   

ตารางท่ี 90  แสดงการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพมิพ 
                ประเภทสมัครงานระหวางกลุมบัณฑิตคณะตาง ๆ ทีละคู ดวยเชฟเฟ  
                (Scheffe) 

การบัญชี บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร อ่ืน ๆ 
คณะท่ีสําเร็จ 

    (Χ = 2.97) (Χ  = 2.03)     (Χ  = 2.50)   (Χ  = 2.15 ) 
การบัญชี - .47 -.47 -.35 
บริหารธุรกิจ -.47 - -.95* -.82 
นิเทศศาสตร .47 .95* - .13 
อ่ืน ๆ .35 .82 -.13 - 
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ตารางท่ี 90 เม่ือนําไปทดสอบความแตกตางทีละคู พบวาบัณฑิตคณะท่ีมีความแตกตางกัน
ในการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ  คือบัณฑิตคณะ
บริหารธุรกิจกบับัณฑิตคณะนิเทศศาสตร  สวนบัณฑิตคณะอ่ืนไมพบความแตกตาง   
H0  :  เกรดเฉล่ียแตกตางกัน  มีการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพไมแตกตางกัน 
H1   :  เกรดเฉล่ียแตกตางกัน  มีการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพแตกตางกัน 

ตารางท่ี  91   แสดงการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารจากนติยสาร/ 
                  หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางกลุมเกรดเฉล่ีย   ดวยคาสถิติ  
                  เอฟ (F-test) 

 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

6.321 
873.549 

3 
349 

2.107 
2.503 

.842 .472 

รวม 879.870 352    

 
 จากตารางท่ี 91     พบวายอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือ การ
ตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนงัสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางกลุม
เกรดเฉล่ียไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แสดงวาการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูล
ขาวจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมคัรงานของบัณฑิตไมข้ึนกบัเกรดเฉล่ียของบัณฑิต 
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H0  :  รายไดแตกตางกัน  มีการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพไมแตกตางกัน 
H1   :  รายไดแตกตางกัน  มีการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพแตกตางกัน 
ตารางท่ี  92   แสดงการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารจากนติยสาร/หนังสือพิมพ 
                         ประเภทสมัครงานระหวางกลุมบัณฑิตท่ีมีรายไดท่ีไดรับตอเดือนดวยคาสถิติ เอฟ (F-test) 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. แหลงความแปรปรวน 

ระหวางกลุม 40.963 
838.906 

3 
349 

13.654 
2.404 

5.681 .001 
ภายในกลุม 

รวม 879.870 352    

จากตารางท่ี 92  พบวาปฏิเสธสมมติฐาน Ho  และยอมรับสมมติฐาน H1  คือ ตรวจสอบ
แหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางรายไดท่ีไดรับเฉลี่ย
ตอเดือนแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญท่ีระดบั 0.05 แสดงวาการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารจาก
นิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานข้ึนกับรายได    

ตารางท่ี 93  แสดงการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพมิพ 
                ประเภทสมัครงานระหวางกลุมรายไดท่ีไดรับตอเดือนทีละคูดวยเชฟเฟ(Scheffe) 

ต่ํากวา 2,000 
 (Χ = 3.16 ) 

2,001-5,000 
    (Χ = 3.12) 

5,001-10,000 
   (Χ = 2.78) 

มากกวา 10,000 
รายได 

    (Χ  = 2.04) 
ต่ํากวา 2,000 บาท - -4.46 -.38 -1.12* 

2,001-5,000 บาท 4.46 .33 -.33 -1.08* 

5,001-10,000 บาท .38 - - -.74* 

มากกวา 10,000 บาท 1.12* 1.08* .74* - 

ตารางท่ี 93  เม่ือนําไปทดสอบความแตกตางทีละคู พบวาบัณฑิตท่ีมีรายไดท่ีไดรับเฉล่ีย
ตอเดือนท่ีมีความแตกตางกนั 3 คู คูแรกคือบัณฑิตท่ีมีรายไดต่ํากวา 2,000 บาท กับบัณฑิตท่ีมีรายได
มากกวา   10,000 บาท คูท่ีสองบัณฑิตท่ีมีรายได 2,001-5,000 บาท กับบัณฑติท่ีมีรายไดมากกวา 
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H0  :  สถานภาพการทํางานแตกตางกัน  มีการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสาร 
        จากนิตยสาร/หนังสือพิมพไมแตกตางกัน 
H1   :  คณะท่ีสําเร็จแตกตางกนั  มีการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  94   แสดงการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารจากนติยสาร/ 
                  หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางสถานภาพการทํางานดวย 
                  คาสถิติ เอฟ (F-test) 

 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

8.612 
871.258 

2 
350 

4.306 
2.489 

1.730 .179 

รวม 879.870 352    

 
จากตารางท่ี 94       พบวายอมรับสมมติฐาน Ho  และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือการตรวจสอบ

แหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางสถานภาพการ
ทํางานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แสดงวาการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูล
ขาวสารจากนติยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานของบัณฑิตไมข้ึนกับสถานภาพการทํางานของ
บัณฑิต 
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H0  :  คณะท่ีสําเร็จแตกตางกนั  มีการเลือกใชแหลงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพไมแตกตางกัน 
H1   :  คณะท่ีสําเร็จแตกตางกนั  มีการเลือกใชแหลงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพแตกตางกัน 

ตารางท่ี  95   แสดงการเลือกใชแหลงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภท 
                  สมัครงานระหวางกลุมบัณฑิตคณะตาง ๆ  ดวยคาสถิติ เอฟ (F-test) 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. แหลงความแปรปรวน 

ระหวางกลุม 50.482 
831.275 

3 
349 

16.827 
2.382 

7.065 .000 
ภายในกลุม 

รวม 881.756 352    

  
จากตารางท่ี 95   พบวาปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 คือ บัณฑิตคณะ

ตาง ๆ  มีการเลือกใชแหลงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมคัรงานแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แสดงวาการเลือกใชแหลงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ
ประเภทสมัครงานข้ึนกับบัณฑิตคณะตาง ๆ   

ตารางท่ี 96  แสดงการเลือกใชแหลงขอมูลขาวสารจากนติยสาร/หนังสือพิมพประเภท 

                สมัครงานระหวางกลุมบัณฑิตคณะตาง ๆ ทีละคู ดวยเชฟเฟ (Scheffe) 
การบัญชี บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร อ่ืน ๆ 

คณะท่ีสําเร็จ 
(Χ = 1.92)     (Χ  = 2.62 )      (Χ  = 3.03)  (Χ = 2.31) 

การบัญชี - .41 -.69 -.31 
บริหารธุรกิจ -.41 - 1.10* -.72 
นิเทศศาสตร .69 1.10* - .38 
อ่ืน ๆ .31 .72 -.38 - 
 

จากตารางท่ี 96 เม่ือนําไปทดสอบความแตกตางทีละคู   พบวาบัณฑิตคณะท่ีมีความ
แตกตางกนัในการเลือกใชแหลงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมคัรงาน คือ
บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจกับบัณฑิตคณะนเิทศศาสตร  สวนคณะอ่ืนไมพบความแตกตาง    
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H0  :  เกรดเฉล่ียแตกตางกัน  มีการเลือกใชแหลงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพไมแตกตางกัน 
H1   :  เกรดเฉล่ียแตกตางกัน  มีการเลือกใชแหลงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี  97   แสดงการการเลือกใชแหลงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
                  ประเภทสมัครงานระหวางกลุมเกรดเฉล่ียดวยคาสถิติ เอฟ (F-test) 

 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

6.321 
873.549 

3 
349 

2.107 
2.503 

.842 .472 

รวม 879.870 352    

 
 จากตารางท่ี 97       พบวายอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือ การเลือกใช
แหลงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางกลุมเกรดเฉล่ียไมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แสดงวาการเลือกใชแหลงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ
ประเภทสมัครงานของบัณฑติไมข้ึนกับเกรดเฉล่ียของบัณฑิต 
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H0  :  รายไดแตกตางกัน  มีการเลือกใชแหลงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
        ไมแตกตางกัน 
H1   :  รายไดแตกตางกัน  มีการเลือกใชแหลงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
        แตกตางกัน 

ตารางท่ี  98   แสดงการเลือกใชแหลงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภท 
                   สมัครงานระหวางกลุมรายไดท่ีไดรับเฉล่ียตอเดือน  ดวยคาสถิติ เอฟ (F-test) 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. แหลงความแปรปรวน 

ระหวางกลุม 32.828 
848.929 

3 
349 

10.943 
2.432 

4.499 .004 
ภายในกลุม 

รวม 881.756 352    

 
จากตารางท่ี 98       พบวาปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 คือ การเลือกใช

แหลงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางกลุมรายไดท่ีไดรับเฉล่ียตอ
เดือนแตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญท่ีระดับ 0.05 แสดงวาการเลือกใชแหลงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/
หนังสือพิมพประเภทสมัครงานข้ึนกับรายได   

ตารางท่ี 99  แสดงการเลือกใชแหลงขอมูลขาวสารจากนติยสาร/หนังสือพิมพประเภท 
                สมัครงานระหวางกลุมรายไดท่ีไดรับตอเดือนทีละคู  ดวยเชฟเฟ (Scheffe) 

ต่ํากวา 2,000 
 (Χ = 3.08 ) 

2,001-5,000 
    (Χ = 3.17) 

5,001-10,000 
   (Χ = 2.82) 

มากกวา 10,000 
รายได 

    (Χ  = 2.17) 
ต่ํากวา 2,000 บาท - 8.67 -.26 -.91 

2,001-5,000 บาท .867 .34 -.34 -.99* 

5,001-10,000 บาท .26 .99* - -.65 

มากกวา 10,000 บาท .91 - .65 - 

ตารางท่ี 99 เม่ือนําไปทดสอบความแตกตางทีละคู พบวาบัณฑิตท่ีมีรายไดท่ีไดรับเฉล่ียตอ
เดือนท่ีมีความแตกตางกนั คือ บัณฑิตท่ีมีรายได  2,001-5,000 บาท  กับบัณฑิตท่ีมีรายไดมากกวา  
10,000 บาท  แสดงวาบัณฑติท่ีมีรายได 2,001-5,000  บาท  มีการเลือกใชแหลงขอมูลขาวสารแตกตาง
กันกับบัณฑิตท่ีมีรายไดต่ํากวา 2,000 บาท , 5,001-10,000 บาท และมากกวา 10,000  บาท   
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H0  :  สถานภาพการทํางานแตกตางกัน  มีการเลือกใชแหลงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพไมแตกตางกัน 
H1   :  สถานภาพการทํางานแตกตางกัน  มีการเลือกใชแหลงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  100   แสดงการเลือกใชแหลงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภท 
                    สมัครงานระหวางกลุมท่ีมีสถานภาพการทํางาน  ดวยคาสถิติ เอฟ (F-test) 

 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

   4.352 
877.404 

   1 
351 

4.352 
2.500 

1.741 .188 

รวม 881.756 352    

 
จากตารางท่ี 100       พบวายอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือ การเลือกใช

แหลงขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางกลุมท่ีมีสถานภาพการ
ทํางานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  แสดงวาการเลือกใชแหลงขอมูลขาวสารจาก
นิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานของบัณฑิตไมข้ึนกับสถานภาพการทํางานของบัณฑิต 
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H0  :  คณะท่ีสําเร็จแตกตางกนั  มีการใชเวลาในการหาขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพไมแตกตางกัน 
H1   :  คณะท่ีสําเร็จแตกตางกนั  มีการใชเวลาในการหาขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพแตกตางกัน 

ตารางท่ี  101  แสดงการใชเวลาในการหาขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
                   ประเภทสมัครงานระหวางกลุมบัณฑิตคณะตาง ๆ  ดวยคาสถิติ เอฟ (F-test) 

 
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F Sig. แหลงความแปรปรวน 

ระหวางกลุม 41.688 
863.825 

3 
349 

13.896 
2.475 

5.614 .001 
ภายในกลุม 

รวม 905.513 352    

 จากตารางท่ี 101   พบวาปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 คือกลุมบัณฑิต
คณะตาง ๆ     มีการใชเวลาในการหาขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงาน
แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แสดงวาการใชเวลาในการหาขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/
หนังสือพิมพประเภทสมัครงานข้ึนกับบัณฑิตคณะตาง ๆ        

ตารางท่ี 102   แสดงการใชเวลาในการหาขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภท 
                       สมัครงานระหวางกลุมบัณฑิตคณะตาง ๆ  ทีละคู  ดวยเชฟเฟ (Scheffe) 

การบัญชี บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร อ่ืน ๆ 
คณะท่ีสําเร็จ 

(Χ = 1.95)     (Χ  = 2.54)      (Χ  = 2.99)  (Χ = 2.50) 
การบัญชี - .45 -.59 -3.85 
บริหารธุรกิจ -.45 - 1.04* -.49 
นิเทศศาสตร .59 1.04* - .55 
อ่ืน ๆ 3.85 .49 -.55 - 

ตารางท่ี 102     เม่ือนําไปทดสอบความแตกตางทีละคู       พบวาบัณฑิตคณะท่ีมีความ
แตกตางกนัในการใชเวลาในการหาขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานคือ  
บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจกับบัณฑิตคณะนเิทศศาสตร สวนคณะอ่ืนไมพบความแตกตาง   
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H0  :  เกรดเฉล่ียแตกตางกัน  มีการใชเวลาในการหาขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพไมแตกตางกัน 
H1   :  เกรดเฉล่ียแตกตางกัน  มีการใชเวลาในการหาขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี  103  แสดงการใชเวลาในการหาขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
                   ประเภทสมัครงานระหวางกลุมเกรดเฉล่ียดวยคาสถิติ เอฟ (F-test) 

 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

6.605 
898.908 

3 
349 

2.202 
2.576 

.855 .465 

รวม 905.513 352    

 
 จากตารางท่ี 103   พบวายอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐาน H1 คือ การใชเวลาใน
การขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมคัรงานระหวางกลุมเกรดเฉล่ียแตกตางกันไม
แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แสดงวาการใชเวลาในการหาขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/
หนังสือพิมพประเภทสมัครงานไมข้ึนกับเกรดเฉล่ีย 
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H0  :  รายไดแตกตางกัน  มีการใชเวลาในการหาขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
        ไมแตกตางกัน 
H1   :  รายไดแตกตางกัน  มีการใชเวลาในการหาขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
        แตกตางกัน 
ตารางท่ี  104   แสดงการใชเวลาในการหาขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภท 
                    สมัครงานระหวางกลุมรายไดท่ีไดรับเฉล่ียตอเดือน  ดวยคาสถิต ิเอฟ (F-test) 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. แหลงความแปรปรวน 

ระหวางกลุม 44.358 
861.154 

3 
349 

14.786 
2.467 

5.992 .001 
ภายในกลุม 

รวม 905.513 352    

จากตารางท่ี 104    พบวาปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 คือการใชเวลา
ในการหาขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางกลุมรายไดท่ีไดรับเฉล่ีย
ตอเดือนแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญท่ีระดบั 0.05 แสดงวาการใชเวลาในการหาขอมูลขาวสารจาก
นิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานข้ึนกับรายได    

ตารางท่ี 105    แสดงการใชเวลาในการหาขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภท 
                    สมัครงานระหวางกลุมรายไดท่ีไดรับตอเดือนทีละคู  ดวยเชฟเฟ (Scheffe) 

ต่ํากวา 2,000 
 (Χ = 2.96 ) 

2,001-5,000 
    (Χ = 3.15) 

5,001-10,000 
   (Χ = 2.86) 

มากกวา 10,000 
รายได 

    (Χ  = 2.00) 
ต่ํากวา 2,000 บาท - .19 -.10 -.96 

2,001-5,000 บาท -.19 - -.30 -1.15* 

5,001-10,000 บาท .10 .38 - -.86* 

มากกวา 10,000 บาท .96 1.15* .86* - 

ตารางท่ี 105 เม่ือนําไปทดสอบความแตกตางทีละคู พบวาบัณฑิตท่ีมีรายไดท่ีไดรับเฉล่ีย
ตอเดือนท่ีมีความแตกตางกนั  2 คู  คูแรกคือบัณฑิตท่ีมีรายได  2,001-5,000  บาท กบับัณฑิตท่ีมีรายได
มากกวา 10,000 บาท   และคูท่ีสองคือบัณฑิตท่ีมีรายได  5,001-10,000  บาท  กับบัณฑิตท่ีมีรายได
มากกวา    10,000  บาท   แสดงวาบัณฑิตมีการใชเวลาในการหาขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/
หนังสือพิมพประเภทสมัครงานแตกตางกนั 
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H0  :  สถานภาพการทํางานแตกตางกัน  มีการใชเวลาในการหาขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพไมแตกตางกัน 
H1   :  สถานภาพการทํางานแตกตางกัน  มีการใชเวลาในการหาขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/ 
        หนังสือพิมพแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  106   แสดงการใชเวลาในการหาขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ 
                    ประเภทสมัครงานระหวางกลุมท่ีมีสถานภาพการทํางาน  ดวยคาสถิติ  
                    เอฟ (F-test) 

 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

11.796 
893.717 

   2 
350 

5.898 
2.553 

2.310 .101 

รวม 905.513 352    

 
จากตารางท่ี 106      พบวาปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 คือ การใชเวลาใน

การหาขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานระหวางกลุมท่ีมีสถานภาพการ
ทํางานแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05    แสดงวาการใชเวลาในการหาขอมูลขาวสารจาก
นิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานของบัณฑิตข้ึนกับสถานภาพการทํางานของบัณฑิต 
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2.  ผลวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางระดับบรรณาธิการ  ใน 
เดือนพฤศจกิายน-ธันวาคม  2544   จํานวน  5  คน   คือ      

1.1 นายกว ี           อุรัสยะนันท   สัมภาษณเม่ือวันท่ี   1  พฤศจิกายน  2544 
1.2 นายปกเกศ บุรจรรย    สัมภาษณเม่ือวันท่ี   5  พฤศจิกายน  2544 
1.3 นายเชาวลิต     ชูธรรมธัช    สัมภาษณเม่ือวันท่ี   9  พฤศจิกายน  2544 
1.4 นายปญญา      จรรยาเพศ    สัมภาษณเม่ือวันท่ี    8 ธันวาคม  2544 
1.5 นายปรมินทร  ตั้งชัยวรรณา สัมภาษณเม่ือวันท่ี  15 ธันวาคม  2544 

โดยผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปนประเดน็สรุปไดดังนี ้

 

 

 

 

 

 
 

DPU



บทท่ี 5 

 สรุปผลการวิจัย   อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาขาวสารเพ่ือการหางานทําจากนติยสาร
และหนงัสือพิมพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศกึษา 2543 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย“ โดยมี
วัตถุประสงคในการวจิัย   2  ประการ  คือ 
 1.  เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการแสวงหาขาวสารเพ่ือการหางานทําของบัณฑิตจากนิตยสาร
และหนงัสือพิมพ 
 2.  เพื่อศึกษาถึงนโยบายในการดําเนินงานของบรรณาธิการจากนิตยสารและหนังสือพิมพ
ท้ัง 5 บริษัท  ไดแก บริษัทวัฏสาร จํากดั   บริษัทฐานเศรษฐกิจ จํากัด     บริษัทวัฏจักรคลาส- 
สิฟายดส   บริษัทสรรพสาร  จํากัด และบริษัทรีครูท พลัส จํากัด 

 ผลท่ีไดรับ  คือ 
1.  ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการแสวงหาขาวสารเพ่ือการหางานทําของบัณฑิตจาก 

นิตยสารและหนังสือพิมพ 
 2.  เปนแนวทางในการปรับปรุงระบบขอมูลขาวสารเพ่ือการหางานทําของบรรณาธิการ  

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ในปการศึกษา 2543  จํานวน     3,003  คน   กลุมตัวอยางท่ีเลือกมาศึกษา
โดยสุมตัวอยางตามหลักเกณฑการวิจยัทางสังคมศาสตร  จํานวน 353 คน   ตัวแปรอิสระไดแก    เพศ     
คณะท่ีสําเร็จ    สาขาท่ีสําเร็จ   เกรดเฉล่ีย     รายไดท่ีบัณฑิตไดรับเฉล่ียตอเดือน   สถานภาพการ
ทํางาน  งานที่ทําตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จ ตวัแปรตาม ไดแก  ความถ่ีในการรับขาวสาร       เวลาท่ีใช  
ชวงเวลา  จํานวนฉบับในการอาน   แหลงขาวสาร  ความสนใจรายละเอียดขอมูล      โอกาสในการ
เขาถึง    ตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูล   การเลือกใชแหลงขาวสาร      วัตถุประสงค   เคร่ืองมือท่ีใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ   แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม   วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ  เพื่อ
ศึกษาขอมูลท่ัวไป และทดสอบสมมติฐานดวยคาไค-สแควร   คา t-test  เพื่อหาความแตกตางกัน
ระหวางตัวแปร  และคา F-test    เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางตัวแปร 2 กลุมข้ึนไป 
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สรุปผลการวิจัย 

 พอสรุปไดเปน 3 ตอน  ดังนี้ คือ 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้สวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน  284  คน  คิดเปนรอย
ละ 80.5    มีอายุระหวาง   22-24  ปมากท่ีสุด    จํานวน 265  คน    คิดเปนรอยละ 75.1  กลุม 
ตัวอยางสวนใหญสําเร็จคณะบริหารธุรกิจมากท่ีสุด  จํานวน 262 คน  คิดเปนรอยละ 74.2  และสําเร็จ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมากท่ีสุด  จํานวน 99  คน  คิดเปนรอยละ 28.0   โดยไดรับเกรดเฉล่ีย
ระหวาง 2.00-2.50  มากท่ีสุด  ซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูท่ีกรุงเทพฯมากท่ีสุด  จํานวน 96  คน  คิดเปนรอยละ 
27.2  และมีสถานภาพสมรสเปนคนโสดมากท่ีสุด  จํานวน 343 คน  คิดเปนรอยละ 97.2  โดยมีรายได
ท่ีไดรับเฉล่ียตอเดือนระหวาง 5,001-10,000  บาท มากท่ีสุด  จํานวน 198 คนคิดเปนรอยละ 56.1  กลุม
ตัวอยางมีบิดาประกอบอาชีพอ่ืน ๆ มากท่ีสุด  ไดแก  รับราชการ  พนักงานรัฐวสิาหกิจ และถึงแก
กรรม  จํานวน 129  คน  คิดเปนรอยละ 36.5  สวนมารดาประกอบอาชีพคาขายมากท่ีสุด  จํานวน 98  
คน  คิดเปนรอยละ 27.8   
 กลุมตัวอยางสวนใหญทํางานแลวมากที่สุด จํานวน 225  คน  คิดเปนรอยละ  63.7  และ
ทํางานบริษัทเอกชน/หางรานมากท่ีสุด  จํานวน 155 คน  คิดเปนรอยละ 43.9   และสวนใหญไดทํางาน
ตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียนมา   จํานวน 123 คน มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 34.8 
 

 ตอนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการแสวงหาขาวสารของกลุมตัวอยาง 

 ในการศึกษาถึงพฤติกรรมการแสวงหาขาวสารจากนิตยสารและหนังสือพิมพของบัณฑิต
ท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2543  ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
 กลุมตัวอยางสวนใหญจํานวนคร้ังในการอานหนังสือพิมพประเภทสมคัรงานมากท่ีสุด  
คือสัปดาห/คร้ัง จํานวน 122 คน  คิดเปนรอยละ 34.6  และจํานวนคร้ังในการอานนิตยสารประเภท
สมัครงานมากท่ีสุด คือ สัปดาห/คร้ัง  จํานวน 105 คน  คิดเปนรอยละ 29.7 
 กลุมตัวอยางสวนใหญใชชวงเวลาในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานไม
แนนอนมากท่ีสุด  จํานวน 106  คน  คิดเปนรอยละ 30.0   และเวลาท่ีใชในการอานนิตยสาร/
หนังสือพิมพประเภทสมัครงานประมาณ 10-20 นาท ีมากท่ีสุด  จํานวน 130  คน  คิดเปนรอยละ 36.8   
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การรับเปนสมาชิก/ซ้ือนิตยสารหนังสือพิมพประเภทสมคัรงาน   กลุมตัวอยางสวนใหญ
จะซ้ือมากท่ีสุด  จํานวน 221  คน  คิดเปนรอยละ 62.6   

จํานวนฉบับท่ีอานนิตยสาร/หนังสือพิมพ   สวนใหญอานมากท่ีสุด  2 ฉบับ   จํานวน 128 
คน  คิดเปนรอยละ 36.3    

นิตยสาร/หนังสือพิมพ      กลุมตัวอยางสวนใหญอานนิตยสารงานวันนีม้ากท่ีสุด  จํานวน  
83  คน   คิดเปนรอยละ  23.5 

เนื้อหาท่ีสนใจอานจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ  กลุมตัวอยางสวนใหญสนใจอานเนื้อหา
ของหนังสือพมิพรวมแหลงงานดานงานเอกชนมากท่ีสุด   จํานวน 52 คน  คิดเปนรอยละ 14.7 
หนังสือพิมพแหลงงาน (การศึกษาและอาชีพ)  ดานงานเอกชนบริษัทช้ันนํามากท่ีสุด  จํานวน 81  คน  
คิดเปนรอยละ 23.0  หนังสือพิมพงานดวนดานขาวรับสมัครมากท่ีสุด  จํานวน 45  คน  คิดเปนรอยละ 
13.0   หนังสือพิมพหางานหางายดานงานราชการ/รัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด  จํานวน 14 คน   คิดเปนรอย
ละ 4.0    Job & Sport (งานกับคน) ดานงานราชการมากท่ีสุด 16  คน  คิดเปนรอยละ 4.5   
หนังสือพิมพสมัครดวน ดานงานเอกชนมากท่ีสุด  จํานวน 41 คน  คิดเปนรอยละ 11.6 นิตยสารสมัคร
งานบริการทองดาน Job on Net/ตลาดนัดคนหางานมากที่สุด จํานวน 14  คน   รอยละ  4.0  และงาน
เอกชน   จํานวน 14  คน  คิดเปนรอยละ  4.0   นิตยสารรีครูทดานเจาะใจคนทํางานมากท่ีสุด จํานวน 
30 คน  คิดเปนรอยละ 8.5   นิตยสารรวมงาน  Weekly  ดานงานราชการมากท่ีสุด  จาํนวน 16  คน  คิด
เปนรอยละ 4.5    นิตยสารจอบ  รีเควซท ดาน Section 1  มากท่ีสุด จํานวน 16 คน  คิดเปนรอยละ 4.5 
นิตยสารงานวนันี้ ดานงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 35  คน  คิดเปนรอยละ 9.9   และนิตยสาร 
Smart  Job  ดานงานราชการ/รัฐวิสาหกจิ  จาํนวน 15 คน   คิดเปนรอยละ 5.1 

วัตถุประสงคในการอานนิตยสาร/หนังสือพิมพ   กลุมตัวอยางสวนใหญมีวัตถุประสงค 
เพื่อทราบแหลงขอมูลเกี่ยวกบังานระดับมาก มากท่ีสุด  จํานวน 187  คน  คิดเปนรอยละ 53.0    

ความตองการขอมูลขาวสาร    กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคิดเห็นในเร่ืองความ
ตองการขอมูลขาวสารมาก  จํานวน 150 คน  คิดเปนรอยละ 42.5 

โอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร   กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
จํานวน  117 คน   คิดเปนรอยละ  33.1 

แหลงงานท่ีตองการสมัครแลวมีการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูล        กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีระดับความคิดเห็นปานกลาง  จํานวน 140  คน  คิดเปนรอยละ  39.7 

การเลือกใชแหลงขอมูลขาวสาร    กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคิดเห็นปานกลาง  
จํานวน  113  คน  คิดเปนรอยละ  32.0 
 การใชเวลาในการหาขอมูลประเภทสมัครงาน   กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความ
คิดเห็นปานกลาง  จํานวน 127  คน  คิดเปนรอยละ 36.0 
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 แหลงท่ีอานนติยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงาน   กลุมตัวอยางสวนใหญซ้ืออานเอง
มากท่ีสุด จํานวน 214 คน   คิดเปนรอยละ 60.6 
 การติดตอสอบถามจากแหลงขอมูลขาวสาร             กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยติดตอ
สอบถามเลยมากท่ีสุด  จํานวน 207  คน  คิดเปนรอยละ 58.6 

 ตอนท่ี 3  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐาน “ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก  เพศ  คณะท่ีสําเร็จ  เกรดเฉล่ีย   
รายไดท่ีไดรับเฉล่ียตอเดือน    สถานภาพการทํางาน   งานท่ีทําตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จ  ของบัณฑิตท่ี
ตางกัน   จะมีพฤติกรรมการแสวงหาขาวสารแตกตางกนั” 
 จากการวิเคราะหดวยคาไค-สแควร    พบวา    คณะท่ีสําเร็จ    รายไดท่ีไดรับเฉล่ียตอเดือน    
สถานภาพการทํางาน  งานท่ีทําตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จ ท่ีตางกัน บัณฑิตจะมีพฤติกรรมการแสวงหา
ขาวสารแตกตางกัน  ในขณะท่ีเพศ  เกรดเฉล่ีย   แตกตางกัน    บัณฑติจะไมมีพฤติกรรมการแสวงหา
ขาวสารแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
                จากการวิเคราะหดวยคา t-test     พบวา     เพศ   สถานภาพการทํางาน    งานท่ีทํา   ท่ีตางกัน   
บัณฑิตจะมีวตัถุประสงคในการอาน    ความตองการขอมูล   โอกาสในการเขาถึงขอมูล   การ
ตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูล    การเลือกใชแหลงขอมูล   และการใชเวลาในการหาแหลงขอมูลจาก
นิตยสารและหนังสือพิมพประเภทสมัครงานไมแตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
                 จากการวิเคราะหดวยคา F-test   พบวา  คณะท่ีสําเร็จ    รายไดท่ีไดรับเฉล่ียตอเดือน ท่ี
ตางกัน   บัณฑิตจะมีวัตถุประสงคในการอาน    ความตองการขอมูล   โอกาสในการเขาถึงขอมูล   การ
ตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูล    การเลือกใชแหลงขอมูล   และการใชเวลาในการหาแหลงขอมูลจาก
นิตยสารและหนังสือพิมพประเภทสมัครงานแตกตางกนั  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 การยอมรับสมมติฐานนี้จึงเปนเพียงบางสวนเทานั้น 

 
 
 
 

อภิปรายผล 
 

 จากการวิเคราะหขอมูลจากการสุมตัวอยางของบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีสําเร็จ
การศึกษา ป 2543  ผูวิจัยขอนํามาอภิปรายดังนี ้
 1.  ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง  พบวา     กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกกวาเพศชาย  
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สวนใหญมีอายุระหวาง 22-24 ป  จบการศึกษาคณะบริหารธุรกิจมากท่ีสุด  โดยไดรับเกรดเฉลี่ย
ระหวาง 2.00-2.50  มีภูมิลําเนาอยูท่ีกรุงเทพฯมากท่ีสุด  และมีสถานภาพสมรสเปนโสด  มีรายไดท่ี
ไดรับเฉล่ียตอเดือนระหวาง 5,001-10,000  บาท   บิดาประกอบอาชีพรับราชการ  พนกังานรัฐวิสาหกิจ  
และถึงแกกรรม   สวนมารดาประกอบอาชีพคาขายมากท่ีสุด   สวนใหญทํางานแลวและทํางาน
บริษัทเอกชน/หางรานมากท่ีสุด และไดทํางานตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียนมา 
 2.  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาขาวสารของกลุมตัวอยาง  พบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญรอยละ 34.6  อานหนังสือพิมพประเภทสมคัรงานมากท่ีสุดคือสัปดาหตอคร้ัง  และรอยละ 
29.7  อานนิตยสารประเภทสมัครงานมากท่ีสุด คือ สัปดาหตอคร้ัง   สวนใหญรอยละ 30.0  อาน
ในชวงเวลาท่ีไมแนนอน     รอยละ 36.8  ใชเวลาในการอานประมาณ 10-20 นาที   สวนใหญรอยละ 
62.6 จะซ้ืออานเอง  และรอยละ 36.3  จะอานหนังสือพิมพ/นิตยสารประเภทสมัครงาน  จํานวน 2 
ฉบับ และรอยละ 23.5  ท่ีซ้ือนิตยสารงานวนันี้อานมากท่ีสุด 
 กลุมตัวอยางสวนใหญสนใจอานเนื้อหาในหนังสือพิมพ/นิตยสารประเภทสมัครงานดาน
งานเอกชน  ดานขาวรับสมัคร  ดานงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ดาน Job on Net/ตลาดนัดคนหางาน  
และดานเจาะใจคนทํางาน และรอยละ 53.0 มีวัตถุประสงคในการอานเพื่อทราบแหลงขอมูลประเภท
สมัครงาน 
 สวนใหญรอยละ 42.5  มีระดับความคิดเห็นในเร่ืองความตองการขอมูลขาวสารอยูใน
ระดับมาก    รอยละ 33.1  มีระดับความคิดเห็นในเร่ืองโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารอยูในระดับ
มากท่ีสุด  รอยละ 39.7  มีระดับความคิดเห็นในเร่ืองแหลงงงานท่ีตองการสมัครแลวมีการตรวจสอบ
แหลงท่ีมาของขอมูลอยูในระดับปานกลาง     รอยละ 32.0  มีระดับความคิดเห็นในเร่ืองการใชเวลาใน
การหาขอมูลประเภทสมัครงานอยูในระดับปานกลาง 
 สวนใหญรอยละ 60.6   แหลงท่ีอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงาน  จะซ้ืออาน
เอง    และรอยละ 58.6   ไมเคยมีการติดตอสอบถามเลย 
 
 
 
 3.  การทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว คือ 
      ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก  เพศ  คณะท่ีสําเร็จ  เกรดเฉล่ีย  รายไดท่ีไดรับ
เฉล่ียตอเดือน    สถานภาพการทํางาน   งานท่ีทําตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จ  ของบัณฑิตท่ีตางกัน   จะมี
พฤติกรรมการแสวงหาขาวสารแตกตางกนั 
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        ผลจากการวิเคราะหขอมูล   พบวา 
       คณะท่ีสําเร็จ    รายไดท่ีไดรับเฉล่ียตอเดือน    สถานภาพการทํางาน  งานท่ีทําตรง

สาขาวิชาท่ีสําเร็จ  ท่ีตางกัน บัณฑิตจะมีพฤติกรรมการแสวงหาขาวสารแตกตางกนั      ในขณะท่ีเพศ  
เกรดเฉล่ียแตกตางกัน    บัณฑิตจะไมมีพฤติกรรมการแสวงหาขาวสารแตกตางกนั  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

       ดังแนวคิดเกี่ยวกบัลักษณะทางประชากรศาสตรของผูรับสารท่ีมีอิทธิพลอยางสําคัญ
ตอปฏิกิริยาของผูรับสารท่ีมีตอผูสงสารและสาร ไดแก  อายุ   เพศ  การศึกษาศาสนา  ภูมิลําเนา  
สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจหมายถึงอาชีพ  รายได  เช้ือชาติและชาติพันธ  ตลอดจนพืน้ฐานทาง
ครอบครัว     

      ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการแสวงหาขาวสารตามแบบจําลองของดัน
เนอฮิวและทิปตัน ท่ีวา “บุคคลหน่ึงมีแนวโนมท่ีจะหลีกเล่ียงความไมลงรอยกันของขาวสารกับความ
เปนจริง ตามท่ีอยูในจินตภาพของเขา และความไมลงรอยกันทําใหเขารูสึกวาตัวเองถูกคุกคามมาก
จนเกนิไป”  ท้ังนี้ เพราะบัณฑิตมีแนวโนมท่ีจะหลีกเล่ียงขาวสารที่ตนเองไมสนใจ ตามความเช่ือ  และ
ความรูของตน ในขณะนัน้วาเนื้อหาของขาวสารไมมีความสําคัญพอจึงหยดุสนใจ    หากบัณฑิต
ตองการขาวสารเพ่ิมก็มีการสอบถามแหลงขาวสารนั้นเพิ่มเติมอีกตอไปเพ่ือใหไดมีโอกาสในการมี
งานทํา 

       ตามแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร ดังรูปแบบจําลอง  SMCR    ของเบอรโล         ท่ีวาผู
สงสารและผูรับสารเม่ือมีการติดตอส่ือสารกัน  จะตองอาศัยทักษะในการส่ือสาร   ทัศนคติ  ความรู  
ระบบสังคม   และวัฒนธรรม 

       ดังท่ี ปรมะ  สตะเวทิน (2538)  ใหความเห็นวา    สถานภาพตาง ๆ   ของผูสงสารมี
อิทธิพลอยางยิง่ตอพฤติกรรมการส่ือสารของผูสงสาร    สถานะ   ตําแหนง  บทบาท  หนาท่ี    ศักดิ์ศรี  
ความเช่ือ  และคานิยมของสังคมและวัฒนธรรม ลวนแลวแตมีอิทธิพลตอความคิดและพฤติกรรมการ
ส่ือสารของผูสงสาร และเปนส่ิงท่ีคาดหวงัวาผูสงสารควรจะปฏิบัติอยางไรในการส่ือสาร 

 
 
 
ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจยัตาง ๆ    ไดแก 
อนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย  (2534)  ไดศึกษาเร่ือง “การรับขาวสารเพ่ือการหางานทําของ

บัณฑิตป 2532  สาขาวิชาสังคมศาสตรและมนษุยศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” พบวากลุมตัวอยางสวนใหญทํางานแลว    เร่ิมติดตอสมัครงานกอนจบ
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สุภาพร  อัทธกุลวัฒน (2541) ไดศึกษาเรื่อง “การแสวงหาขาวสารและการใชประโยจน
จากส่ือมวลชนของประชาชนกรุงเทพมหานคร หลังการประกาศคาเงินบาทลอยตัว”  พบวาสวนใหญ
มีการแสวงหาขาวเศรษฐกิจจากส่ือมวลชนในระดับปานกลาง   
 นฤมล  แกวทิพรัตน (2537)  ไดศึกษาวจิัยเร่ือง  “การแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับงานดาน
ส่ือสารมวลชนของพนักงานในบริษัทโฆษณา”  พบวา  การแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับงานดาน
ส่ือสารมวลชนของพนักงานในบริษัทโฆษณาคร้ังแรก  สวนใหญจะไดรับจากส่ือมวลชน  และการ
เปล่ียนงานในคร้ังตอ ๆ ไป  สวนใหญจะไดรับจากส่ือบุคคล 
 สรุปผลจากการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพในคร้ังนี้ พบวาบัณฑิตมีพฤติกรรมการ
แสวงหาขาวสารเพื่อการหางานทําในนื้อหาขาวสารดานการหางานมากกวาเนื้อหาขาวสารอ่ืนที่
บรรณาธิการไดนําเสนอ ซ่ึงสอดคลองกับเนื้อหาขาวสารท่ีบรรณาธิการใหความสําคัญ  ซ่ึง
บรรณาธิการท้ัง 5 บริษัท จะใหความสําคัญตอเน้ือหาขาวสารดานการหางานทํามากท่ีสุด ดังแนวคิด
เกี่ยวกับส่ือสารมวลชนตามแบบจําลองการส่ือสารมวลชนของชแรมม        ช้ีใหเห็นวาขาวสารจาก
ส่ือมวลชน  อาจมีทางท่ีจะผานจากผูรับท่ีเปนปจเจกบุคคลไปยังสมาชิกของกลุมท่ีอยูแวดลอมได  และ
เปนไปตามวัตถุประสงคในการวิจยัคร้ังนี ้    ซ่ึงทําใหทราบถึงพฤติกรรมการแสวงหาขาวสารเพ่ือการ
หางานทําจากนิตยสารและหนังสือพิมพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตยและเปนแนวทางใน
การปรับปรุงระบบขอมูลขาวสารเพ่ือการหางานทําของบรรณาธิการดวย 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัท่ีไดรับจากการศึกษาคร้ังนี้   พบวา   บรรณาธิการควรมีปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบการเสนอขอมูลขาวสารดานการหางานทําใหตรงกับกลุมเปาหมายมากท่ีสุด 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยครั้งตอไป 

 1.  การศึกษาถึงพฤติกรรมการแสวงหาขาวสารเพ่ือการหางานทําของบัณฑิตในคร้ังนี ้ 
ผูวิจัยมิไดแยกการกลุมตัวอยางตามสัดสวน  หากมีการวิจยัคร้ังตอไป ควรมีการแยกกลุมตัวอยางตาม
สัดสวน   เชน  คณะท่ีสําเร็จ  ฯลฯ 
 2.  ควรมีการศกึษาวจิัยหัวขอนี้เพิ่มเติม    เชน   เพิ่มกลุมตัวอยางอีกหนึ่งกลุมคือกลุม
คนหางานทํา    จากแหลงจัดหางาน    กรมจัดหางาน  หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ   เพือ่บรรณาธิการ 
จะไดนํามาปรับปรุงเนื้อหาขาวสารดานการหางานเหมาะสมกับกลุมผูหางานมากยิ่งข้ึน 

DPU



 155

 3.  ควรมีการศกึษาเกีย่วกับส่ือส่ิงพิมพประเภทอ่ืน ๆ   เชน   ตลาดรถ    ฯลฯ  ในประเด็น
เกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดวาบรรณาธิการมีการส่ือสารกับกลุมผูอานอยางไรที่ทําใหเกิดความ
พึงพอใจ 
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บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 

หนังสือ 

เดนิส  แมคเควล และสเวน  วินดาหล  แปลโดย  สวนิต  ยมาภยั  และระววีรรณ  ประกอบผล. 
 การส่ือสารสําหรับการศึกษาการส่ือสารมวลชน.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย, 2528. 
บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ.  ระเบียบวิธีการวิจัยทางสงัคมศาสตร.  พิมพคร้ังท่ี 7  นครปฐม : 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540. 
ปรมะ  สตะเวทิน.  หลักนิเทศศาสตร.  พิมพคร้ังท่ี 7,  กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากดัภาพพิมพ,  

2533. 
พรสิทธ์ิ  พัฒนธนานุรักษ.  การส่ือสาร.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  

2532. 
พัชนี  เชยจรรยา  และคณะ.   แนวคิดหลักนิเทศศาสตร.  กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย,  

2538 : 5 
วารี  เกิดดํา.  เอกสารคําสอนวิชาความรูพื้นฐานเก่ียวกับการวิจัย.  กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือ 

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2540. 
วันทนยี  ชูศิลป.  สถิติและการวิจัยเบื้องตน.  กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑติ, 2525. 
สนั่น  ปทมะทิน (บรรณาธิการ).  ศัพทานุกรมการส่ือสารมวลชน.  กรุงเทพฯ  :มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร, 2520. 
สิทธิโชค  วรานุสันติกูล.  ทฤษฎีและปฏิบตัิการทางจิตวิทยาสังคม.  นครปฐม : วิทยาลัยครู 

นครปฐม, ม.ป.ป. 
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.  เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและทฤษฎีการส่ือสาร   

หนวยท่ี 1-8.  พิมพคร้ังท่ี 3, กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
 2531. 
-------------.  เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและทฤษฎีการส่ือสาร  หนวยท่ี 9-15.   

พิมพคร้ังท่ี 3, กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531. 
-------------.  เอกสารการสอนชุดวิชาพฤตกิรรมการส่ือสาร  หนวยท่ี 1-8  (ฉบับปรับปรุง).    

กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2540. 
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สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.   เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการส่ือสาร   
หนวยท่ี 9-15 (ฉบับปรับปรุง).   กรุงเทพฯ .: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,   
2540. 

สุชาติ  ประสิทธิรัฐสิทธ์ิ และคณะ.  สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร.  ไทยวัฒนาพานิช :  
กรุงเทพฯ, 2523. 

สุรพงษ  โสธนะเสถียร.  การส่ือสารกับสังคม.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
2533. 

อรนุช  เลิศจรรยารักษและดาราวรรณ  สุขุมาลชาติ.  ทฤษฎีส่ือสารมวลชน.  กรุงเทพฯ :  
รุงศิลปการพิมพ, 2531. 

วารสาร 

การจัดหางาน, กรม.  “ความตองการแรงงานภาคเอกชน ป 2543”  วารสารขาวสารตลาด 
แรงงาน.  8,97 เมษายน  2544. 

--------------.  “สถานการณตลาดแรงงาน ป 2543”  วารสารขาวสารตลาดแรงงาน.  8, 97  
เมษายน  2544. 

ทีมเศรษฐกิจ.  “ขาวเศรษฐกจิไทยรัฐ”  ไทยรัฐ.  15 ,ตุลาคม , 2544. 
สุกัลยา  รัตนประภาพร.  “นโยบายและมาตรการสงเสริมกิจการ (SMEs) ของรัฐบาลไทย”   
 นักบริหาร.  21,1 มกราคม-มีนาคม, 2544. 

วิทยานิพนธ 

กมลทิพย  มาคนอง.  เทคนิควิธีการส่ือสารระหวางบุคคลของผูแทนจําหนายในธุรกิจขายตรง 
หลายชั้น.   วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ  สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ  :  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540.  

นฤมล  แกวทิพรัตน.  การแสวงหาขาวสารเก่ียวกับงานดานสื่อสารมวลชนของพนักงานใน 
บริษัทโฆษณา.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชาการส่ือสารมวลชน   
บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537. 
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วีรศิริ    ศิริวัฒนกุล.   กลยุทธการโนมนาวผูชมรายการโทรทัศนของสถานีวิทยุโทรทัศนไทย 
ทีวีสีชอง 3 อ.ส.ม.ท.  ศึกษากรณีรายการดดูีดีมีรางวัล. วิทยานิพนธปริญญา 
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ธรรมศาสตร, 2532. 

สุขิฏฐา  ศิริพงษ.  บทบาทของหนังสือพิมพรายวันท่ีมีตอการประกอบอาชีพอาจารย   
ศึกษากรณีจังหวัดฉะเชิงเทรา.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   สาขา 
นิเทศาสตรธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2539.  

อนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชยั.  การรับขาวสารเพื่อการหางานทําของบัณฑิตป 2532  สาขาวิชา 
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและ 
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Press, 1975. 

 
 

DPU



 163

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

เร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาขาวสารเพื่อการหางานทาํจากนิตยสาร และหนงัสือพิมพของ

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  ปการศึกษา  2543    ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย” 

……………………… 

กรุณาทําเครือ่งหมาย �  ลงในชองหนาคําตอบที่ทานเลือก และเติมขอความในชองวา46ง 

ตอนท่ี 1  ขอมูลสวนตัว 

1. เพศ     � 1. ชาย   � 2. หญิง 

2. อาย…ุ……ป 

3. คณะที่สําเร็จ………………………………สาขาวิชาที่สําเร็จ…………………………… 

4. เกรดเฉล่ีย……………………………… 

5. ภูมิลําเนาต้ังอยูจังหวัด……………………… 

6. ปจจุบันทานมสีถานภาพสมรส 

       � 1. โสด                         � 2. แตงงานแลว                  � 3. หมาย/หยาราง/แยก 

7.    ทานไดรับรายไดเฉล่ียประมาณเดือนละ 

       �1.  ตํ่ากวา 2,000  บาท  � 2. 2,001-5,000  บาท 

       � 3. 5,001-10,000  บาท  � 4. มากกวา 10,000  บาท 

8.    บิดาของทานประกอบอาชีพ 

       � 1. เจาของธุรกิจ            � 2. พนกังานบริษทั/ลูกจาง 

       � 3. คาขาย (เจาของรานหรือพอคาทัว่ไป) � 4.  รับจางใชแรงงาน 

       � 5. ไมมอีาชีพ (พอบาน)                      � 6.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………….. 

9.  มารดาของทานประกอบอาชีพ 

       � 1. เจาของธุรกิจ            � 2.  พนกังานบริษทั/ลูกจาง 

       � 3. คาขาย (เจาของรานหรือแมคาทัว่ไป) � 4.   รับจางใชแรงงาน 

       � 5. ไมมอีาชีพ (แมบาน)                      � 6.   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………….. 

10. ปจจุบันทานทาํงานแลวหรือยัง 
� 1. ทํางานแลว            �  2. ยังไมไดทํา (ใหไปตอบตอนที่ 2) 
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11. หากทานทํางานแลว  ปจจุบนัทาํงานประเภทใด 

        � 1. ประกอบอาชีพสวนตัว      �  2. รับราชการ  � 3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

        � 4. บริษัทเอกชน/หางราน      �  5. คาขาย  � 6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………… 

12. ปจจุบันงานทีท่านทาํอยูตรงตามสาขาวิชาที่สําเร็จหรือไม 
        � 1. ตรง    �  2. ไมตร48ง 

ตอนท่ี  2  ขอมูลเกี่ยวกับการแสวงหาขาวสารจากนิตยสารและหนังสือพิมพประเภทสมัครงาน 
1.  ทานอานหนังสือพิมพประเภทสมัครงานบอยคร้ังเพียงใด 

    � 1. เปนประจําทกุ 2-3 วัน                � 2.  สัปดาห/คร้ัง    

    � 3. 4-6  สัปดาห/คร้ัง                       � 4. ไมไดอานเลย 

2.  ทานอานนติยสารประเภทสมัครงานบอยคร้ังเพียงใด 

     � 1. เปนประจําทกุสัปดาห                � 2.  2-4 สัปดาห/คร้ัง    

     � 3. 5-6  สัปดาห/คร้ัง                      � 4. ไมไดอานเลย 

3.  ทานอานนติยสาร/หนงัสือพิมพประเภทสมัครงานชวงเวลาใด 

     � 1. ตอนเชา                                   � 2.  ตอนกลางวนั       

     � 3. ตอนเยน็                                  � 4. ตอนกลางคืน               � 5. ไมแนนอน 

4.  ทานใชเวลาในการอานนติยสาร/หนงัสือพิมพประเภทสมัครงานคร้ังหนึ่งตอฉบับเปนเวลาเทาใด 

     � 1. นอยกวา 10 นาที                                  �  2.  10-20  นาที (ประมาณ 15 นาท)ี    

     � 3.  21-40  นาท ี(ประมาณคร่ึงช่ัวโมง)        � 4. 41-60 นาท ี(ประมาณเกือบหนึ่งชัว่โมง) 

     � 5. มากกวา 60  นาท/ี1ชั่วโมง 

5.  ทานรับเปนสมาชิกหรือซ้ือนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงาน  หรือไม 

     � 1. รับเปนสมาชิก      � 2. ซื้อเอง           �  3.  ไมไดรับ/ซื้อเลย 

6.  ถารับ/ซื้อ  ทานรับ/ซื้อนิตยสาร/หนงัสือพิมพประเภทสมัครงาน  จํานวน…………ฉบับ    

7. ทานอานนติยสาร/หนงัสือพิมพประเภทสมัครงานฉบับใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

      � 1. หนงัสือพิมพรวมแหลงงาน                               � 2. หนงัสือพมิพงานดวน                     

      � 3. หนงัสือพิมพแหลงงาน (การศึกษาและอาชีพ )   � 4. หนังสือพมิพหางาน  หางาย           

      � 5. หนงัสือพิมพ Job & Sport (งานกับคน)             � 6. หนังสือพมิพสมัครดวน              

      � 7.  หนังสือพิมพสมัครงาน  บริการทอง                  � 8. นิตยสาร รีครูท                                            

      � 9.  นิตยสาร รวมงาน Weekly                               �10.นิตยสาร จอบ  รีเควซท             

      �11. นิตยสาร งานวันนี ้              �12.นติยสาร Sport Job 
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8. จากขอ 7  ทานคิดวาเนื้อหาสวนใดของนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงาน 

    ที่ทานสนใจมากที่สุด  (เลือกเพียง 1  ขอ) 

 

นิตยสาร/หนังสือพิมพ เนื้อหา 

นิตยสารงานวนันี ้

 

�1. งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ       �2. เวทีรองทุกขขาวเด็ด 7วัน 

�3. งานเอกชน                          � 4.ชองทางอาชีพ 

�5. แนะนําบริษัท                      � 6.รายงาน 

�7. ตําแหนงงานวางภูมิภาค       � 8.รายงานพิเศษ 

�9.ตําแหนงงานวางตางประเทศ  �10.สนามนี้มีคําตอบ 

�11.สรุปงานเอกชน                   �12.เร่ืองควรรูคูคนหางาน 

�13.สรุปงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ �14.ปญจตันตระ 

�15.ejobeasy                           �16.อารมณขัน 

�17.แวดวงบันเทิง                      �18.จอบพยากรณ 

�19.งานทาํเงนิ                          � 20.แวดวงบันเทงิ 

�21.คนกับงาน 

นิตยสาร จอบ  รีเควซท     �1. Section 1  Advertisement     

� 2.Section 2  Education today 

� 3.Section 3  Job Today 

นิตยสารรีครูท �1. บทบรรณาธิการ  �2. เจาะใจคนทาํงาน   

�3. จุดประกายความคิด  � 4.คุณคือที่หนึง่     � 5.ชวนดูหนงั 

นิตยสาร Smart Job �1. Smart Application     � 2. Jobs Focus   �3. Click แลวคัน 

�4. Job Center                �5.สรุปงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ 

�6.งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ�7.ที่นี…่มีทุน 

�8.กลยุทธเด็ด SMEs        �9.โอกาสทางการศึกษา 
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นิตยสาร/หนังสือพิมพ เนื้อหา 

นิตยสารสมัครงาน  

บริการทอง 

�1. บทบรรณาธิการ                        �2. นาดูนาฟง 

�3.Job on Net/ตลาดนัดคนหางาน  �4.Beauty Complex 

�5.งานเอกชน                                 �6.สานฝนต้ังแตวันนี ้

�7.รายงานพิเศษ                             �8.การศึกษาวาไรต้ี 

�9.งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ              �10.หนงัสือนาอาน 

�11.โอกาสทอง+Mr.Training          �12.แผนที่ชวีิต 

�13.เบ้ืองหลังความสําเร็จ               �14.บนเสนฟลม 

�15.Vision  บริหารงานบุคคล    �16.คลับคนดูหนงั/ฟรีสไตล 

�17.สารพันอาชีพ                           �18.สัตวเล้ียงแสนรัก 

�19.แรงงานสรางสรรค                    �20.อนามยัยุคไฮเทค 

�21.รูรอบ-ตอบได                           �22.หนาตางบันเทงิ 

�23.กลยุทธเพือ่ความอยูรอดของ SMEs  เพื่อประชาชน 

�24.ฮัลโหลไทยแลนด                      �25. สังคมสัมพนัธ 

นิตยสาร รวมงาน Weekly �1. งานราชการ                     �2. ปญหางานราชการ 

�3. รายงาน                           �4. งานวางภูมิภาค 

�5. Job by you                     �6. แกปมปญหางาน 

�7. ใบสมัคร                          �8.บริหารคน  บริหารงาน 

�9. โฆษณายอย                    �10.ครูซอกแซก 

�11.โฟกัสงานเอกชน              �12.กฎหมายแรงงานนารู 

�13.งานเอกชน 

หนงัสือพมิพแหลงงาน

(การศึกษา และอาชีพ) 

� 1.งานเอกชนบริษัทช้ันนาํ    � 2.งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

หนงัสือพมิพรวมแหลงงาน �1. งานเอกชน                     � 2.งานราชการ 

หนงัสือพมิพงานดวน � 1.บทบรรณาธิการ  � 2.ขาวรับสมัคร      �3. ขาวการศึกษา 

� 4.งานเดนวนันี้       � 5.สินคา-เบ็ดเตล็ด �6. บันเทงิ 

� 7.เก็บมาฝาก         � 8.ตําแหนงงานวางผาน…อินเตอรเน็ต 

� 9. โฆษณางาน       �10.บทความ-ปกิณกะ   

� 11.สกูปพิเศษ        � 12.สรุปขาวรับสมัครเอกชน   
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นิตยสาร/หนังสือพิมพ เนื้อหา 

หนงัสือพมิพสมัครดวน � 1. งานเอกชน             �2. งานราชการ 

หนงัสือพมิพJob & Sport   

     (งานกับคน) 

�1. บทบรรณาธิการ              �2. Star Talk   

�3. ไฮไลต สปอรตนิวส          �4.งานราชการ          

�5. New Request                �6. Market place 

�7. Job & Sport Classified   �8. Super  Jobs        

�9. ชะแวบ…แซะ                  �10.ขํากล้ิง                

�11.ทีเด็ด เฮียนอส                �11.How  To              

�12.Art Life                          �13. Lady vision        

�14.Sport Preview               �14. เมาธให Z             

�15.Sport Travel    

หนงัสือพมิพหางาน  

หางาย 

�1. โฟกัส…งานเด็ด             �2.  รายงานพเิศษ 

�3. งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ  �4.  รับสมัครงาน 

 

9. ทานอานนิตยสาร/หนังสือพมิพประเภทสมัครงานดวยวตัถุประสงคใด  มากนอยเพียงใด 

 

       ถาตองการตอบ  มาก         คาคะแนน = 4     ถาตองการตอบ  ปานกลาง    คาคะแนน = 3 

       ถาตองการตอบ  นอย         คาคะแนน  = 2    ถาตองการตอบ  ไมใช เลย     คาคะแนน  = 1 

 

วัตถุประสงคในการอาน มาก ปานกลาง นอย ไมใชเลย 

1.  เพื่อทราบแหลงขอมูลเกีย่วกับงาน 

2.  เพื่ออานประกาศ  โฆษณา 

3.  เพื่อฆาเวลา/แกเหงา 

4.  เพื่อความบันเทงิและการพักผอน 

5.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………….. 

………… 

……….. 

………… 

………… 

………… 

………… 

……….. 

………… 

………… 

……….. 

………… 

……….. 

………… 

………… 

…………. 

………… 

…………

…………. 

………… 

………… 
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โปรดตอบคําถามในขอ 10-14 ตอไปนี้   

       ถาตองการตอบ  มากที่สุด     คาคะแนน = 5    ถาตองการตอบ  มาก             คาคะแนน = 4 

       ถาตองการตอบ  ปานกลาง     คาคะแนน = 3  ถาตองการตอบ  นอย             คาคะแนน = 2 

       ถาตองการตอบ  นอยที่สุด      คาคะแนน = 1 

ขอความ มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ที่สุด 

10. ทานมีความตองการขอมูลขาวสารเกีย่วกับงาน 

      มากนอยเพียงใด…………………………………. 

11. ทานมีโอกาสในการเขาถงึขอมูลขาวสารเก่ียวกับ  

      งานมากนอยเพียงใด…………………………….. 

12. เมื่อทานไดแหลงงานทีต่องการสมัครแลว  มกีาร 

      ตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูลเกี่ยวกับงานนัน้ 

      มากนอยเพียงใด…………………………………. 

13. ทานไดเลือกใชแหลงขอมูลขาวสารเกีย่วกับงาน 

      มากนอยเพียงใด…………………………………. 

14. ทานใชเวลาในการหาขอมูลเกี่ยวกับงาน  

      มากนอยเพียงใด………………………………... 

 

…... 

 

…... 

 

 

…... 

 

….. 

 

….. 

 

…... 

 

…... 

 

 

…... 

 

….. 

 

….. 

 

…... 

 

…... 

 

 

…... 

 

….. 

 

….. 

 

…... 

 

…... 

 

 

…... 

 

….. 

 

….. 

 

…... 

 

…... 

 

 

…... 

 

….. 

 

….. 

 

15.  ทานไดอานนิตยสาร/หนังสือพิมพประเภทสมัครงานจาก 

     � 1.  ซื้อเอง       � 2. รับเปนสมาชิก      � 3.  อานตามแผงหนังสือ     

     � 4. หองสมุด     � 5. อ่ืน ๆ ………………………. 

16. ทานไดมีการติดตอสอบถามไปยงัแหลงงานที่อานจากนิตยสาร/หนงัสือพิมพบางหรือไม 

    � 1. เคย                         � 2. ไมเคย 

 
 

 
 

ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี ้
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แบบสัมภาษณ 
 

1.  นโยบายในการจัดทําหนังสือ 
      - กระบวนการนาํเสนอและคัดเลือกขาว 
      - รูปแบบการนาํเสนอ  มีสัดสวนในการนําเสนออยางไร 
      -  มีการกาํหนดเนื้อหาอยางไร 
      - วัตถุประสงคในการจัดทํา 
2.  กลุมเปาหมายเปนใคร   มียอดจําหนายเทาไร   มีสมาชิกหรือไม  ถามีจํานวนเทาไร 
     สมาชิกสวนใหญเปนใครบาง 
3.  ทานไดมีการวางแผนกลยุทธทางการตลาดไวอยางไรบาง 
     - การกําหนดราคา 
     - การจัดจําหนาย 
     - การสงเสริมการตลาด 
     - ขนาด  รูปแบบของหนงัสือ 
4.  ทานใหความสําคัญในการเสนอเนื้อหาขาวมากนอยเพียงใด    บอกเหตุผล 
5.  ทานคิดวามีความสัมฤทธิ์ผลในการเสนอขาวเกี่ยวกบังานมากนอยเพียงใด   บอกเหตุผล 
6.  ทานมีปญหาหรืออุปสรรคในการจัดทาํบางหรือไม  อยางไร  ในชวงภาวะเศรษฐกจิตกตํ่า   
     มีการปรับตัวและมีวิธกีารแกปญหานัน้อยางไร  ใหธุรกิจอยูรอดได    
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ประวัติผูเขียน 
 

 นางสาวสุภา กิจวรเกยีรติ  เกิดเมื่อวันที ่ 18 กรกฎาคม  พ.ศ.2501 ณ กรุงเทพมหานคร  

สําเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต  จากวทิยาลัยครูสวนดุสิต  เมื่อปการศึกษา  2529 

 ประวัติการทํางานไดเขารับราชการในตําแหนงเจาหนาทีธุ่รการ กองแผนงาน กรมการฝกหัด

ครู  ในป พ.ศ.2523  และเขาศึกษาตอในระดับปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑติ   มหาวทิยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย    สาขาวชิานเิทศศาสตรธุรกิจ  เมื่อป  พ.ศ.2542 ปจจุบันทาํงานในตําแหนงเจาหนาที่

บริหารงานธุรการ  ระดับ 6  สวนอํานวยการ สํานักพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ 
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	77BH1   :  สถานภาพการทำงานที่แตกต่างกัน  การรับเป็นสมาชิกหรือซื้อนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        78Bแตกต่างกัน
	79Bตารางที่ 44  แสดงแหล่งในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภทสมัครงานระหว่าง
	                80Bสถานภาพการทำงานด้วยค่าสถิติ ไค-สแควร์ ((2 )
	494Bสถานภาพ
	495Bการทำงาน
	496Bซื้อเอง
	497Bห้องสมุด
	498Bอื่น ๆ
	499Bรวม
	500Bรวม

	81B(2  =  20.812*     df = 5    (p  < .001   Cramer’s V  =  .001)
	82BH0  :  สถานภาพการทำงานที่แตกต่างกัน  การตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวสารจาก  
	        83Bนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	84BH1   :  สถานภาพการทำงานที่แตกต่างกัน  การตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวสารจาก  
	        85Bนิตยสาร/หนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	86Bตารางที่ 45   แสดงการตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภท
	   87Bสมัครงานระหว่างสถานภาพการทำงานด้วยค่าสถิติ ไค-สแควร์ ((2 )
	501Bสถานภาพ
	502Bการทำงาน
	503Bเคย
	504Bไม่เคย
	505Bรวม
	506Bรวม

	88B(2  =  2.144     df = 2    (p  > .342)
	89Bข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภทสมัครงานไม่ขึ้นกับสถานภาพการทำงาน
	90BH0  :  สถานภาพการทำงานที่แตกต่างกัน  จำนวนครั้งในการอ่านหนังสือพิมพ์
	        91Bไม่แตกต่างกัน
	92BH1   :  สถานภาพการทำงานที่แตกต่างกัน  จำนวนครั้งในการอ่านหนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	93Bตารางที่ 46  แสดงจำนวนครั้งในการอ่านหนังสือพิมพ์ประเภทสมัครงานระหว่างงานที่ทำ
	                94Bตรงตามสาขาด้วยค่าสถิติ ไค-สแควร์ ((2 )
	507Bงานที่ทำ
	508Bเป็นประจำ
	509Bทุก 2-3 วัน

	95Bสัปดาห์/ครั้ง
	96Bไม่ได้อ่านเลย
	510Bรวม
	511Bรวม

	                            97B(2  =  19.005*    df = 6    (p  < .004)
	98BH0  :  สถานภาพการทำงานที่แตกต่างกัน  จำนวนครั้งในการอ่านหนังสือพิมพ์
	        99Bไม่แตกต่างกัน
	100BH1   :  สถานภาพการทำงานที่แตกต่างกัน  จำนวนครั้งในการอ่านหนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	101Bตารางที่ 47  แสดงจำนวนครั้งในการอ่านนิตยสารประเภทสมัครงานระหว่างงานที่ทำ
	                 102Bตรงสาขาด้วยค่าสถิติ ไค-สแควร์ ((2 )
	512Bงานที่ทำ

	103Bไม่ได้อ่านเลย
	513Bรวม
	514Bรวม

	                            104B(2  =  29.413*     df =  8     (p  < .000)
	105BH0  :  งานที่ทำแตกต่างกัน  ช่วงเวลาในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	106BH1   :  งานที่ทำแตกต่างกัน  ช่วงเวลาในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	107Bตารางที่ 48   แสดงช่วงเวลาในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภทสมัครงานระหว่าง
	                  108Bงานที่ทำตรงสาขาด้วยค่าสถิติ ไค-สแควร์ ((2 )
	515Bงานที่ทำ
	516Bตอนเช้า

	109Bตอนเย็น
	517Bไม่
	518Bแน่นอน
	519Bรวม
	520Bรวม

	110B(2  =  10.177     df = 10     (p  > .425)
	111BH0  :  งานที่ทำแตกต่างกัน  การใช้เวลาในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	112BH1   :  งานที่ทำแตกต่างกัน  การใช้เวลาในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	113Bตารางที่ 49  แสดงการใช้เวลาในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภทสมัครงานระหว่าง
	                114Bงานที่ทำตรงสาขาด้วยค่าสถิติ ไค-สแควร์ ((2 )
	521Bงานที่ทำ

	115B21-40 นาที
	522Bมากกว่า 60 นาที
	523Bรวม
	524Bรวม

	116B(2  =  27.723*     df = 10    (p  < .002  Cramer’s V  < .002)
	117BH0  :  งานที่ทำแตกต่างกัน  การรับเป็นสมาชิกหรือซื้อนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        118Bไม่แตกต่างกัน
	119BH1   :  งานที่ทำแตกต่างกัน  การรับเป็นสมาชิกหรือซื้อนิตยสาร/หนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	120Bตารางที่ 50   แสดงการรับเป็นสมาชิกหรือซื้อนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภทสมัครงาน
	                 121Bระหว่างงานที่ทำตรงสาขาด้วยค่าสถิติ ไค-สแควร์ ((2 )
	525Bงานที่ทำ
	526Bรับเป็นสมาชิก
	527Bซื้อเอง
	528Bรวม
	529Bรวม

	122B(2  =  16.493*     df = 4    (p  < .002)
	123BH0  :  งานที่ทำแตกต่างกัน  การรับเป็นสมาชิกหรือซื้อนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	124BH1   :  งานที่ทำแตกต่างกัน  การรับเป็นสมาชิกหรือซื้อนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	125Bตารางที่ 51  เปรียบเทียบแหล่งในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภทสมัครงานระหว่าง
	                126Bงานที่ทำตรงสาขาด้วยค่าสถิติ ไค-สแควร์ ((2 )
	530Bงานที่ทำ
	531Bซื้อเอง
	532Bห้องสมุด
	533Bอื่น ๆ
	534Bรวม
	535Bรวม

	127B(2  =  20.613*     df = 10    (p  > .024   Cramer’s V  > .024)
	128BH0  :  งานที่ทำแตกต่างกัน  การตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        129Bไม่แตกต่างกัน
	130BH1   :  งานที่ทำแตกต่างกัน  การตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        131Bไม่แตกต่างกัน
	132Bตารางที่ 52   แสดงการตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	                 133Bประเภทสมัครงานระหว่างงานที่ทำตรงสาขาด้วยค่าสถิติ ไค-สแควร์ ((2 )
	536Bงานที่ทำ
	537Bเคย
	538Bไม่เคย
	539Bรวม
	540Bรวม

	134B(2  =  3.937     df = 4    (p  > .415)
	135BH0  :  เพศที่แตกต่างกัน  วัตถุประสงค์ในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	136BH1   :  เพศที่แตกต่างกัน  วัตถุประสงค์ในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	838Bตารางที่  53  แสดงวัตถุประสงค์ในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ ประเภทสมัครงาน
	839B                 ระหว่างบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงด้วยค่าสถิติ ที (t-test)
	541Bเพศ
	542BN
	543Bชาย

	137Bหญิง
	544Bรวม

	138BH0  :  สถานภาพการทำงานที่แตกต่างกัน  วัตถุประสงค์ในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        139Bไม่แตกต่างกัน
	140BH1   :  สถานภาพการทำงานที่แตกต่างกัน  วัตถุประสงค์ในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        141Bแตกต่างกัน
	840Bตารางที่ 54   แสดงวัตถุประสงค์ในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภทสมัครงาน
	841B                 ระหว่างสถานภาพการทำงานด้วยค่าสถิติ ที (t-test)
	545Bสถานภาพ
	546Bการทำงาน
	547BN
	548Bทำงานแล้ว

	142Bยังไม่ได้ทำงาน
	549Bรวม

	143BH0  :  งานที่ทำแตกต่างกัน  วัตถุประสงค์ในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	144BH1   :  งานที่ทำแตกต่างกัน  วัตถุประสงค์ในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	842Bตารางที่ 55   แสดงวัตถุประสงค์ในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์  ประเภทสมัครงาน
	843B                 ระหว่างงานที่ทำตรงสาขาวิชาด้วยค่าสถิติ ที (t-test)
	550Bงานที่ทำ
	551BN
	552Bตรง

	145Bไม่ตรง
	553Bรวม

	146BH0  :  งานที่ทำแตกต่างกัน  ความต้องการข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	147BH1   :  งานที่ทำแตกต่างกัน  ความต้องการข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	755Bตารางที่  56  แสดงความต้องการข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภทสมัครงาน
	756B                 ระหว่างบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงด้วยค่าสถิติ ที (t-test)
	554Bเพศ
	555BN

	148Bชาย
	556Bรวม

	149BH0  :  สถานภาพการทำงานแตกต่างกัน  ความต้องการข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        150Bไม่แตกต่างกัน
	151BH1   :  สถานภาพการทำงานแตกต่างกัน  ความต้องการข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        152Bไม่แตกต่างกัน
	757B               สถานภาพการทำงานด้วยค่าสถิติ ที (t-test)
	557Bสถานภาพการทำงาน
	558BN
	559Bทำงานแล้ว

	153BH0  :  งานที่ทำแตกต่างกัน  ความต้องการข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	154BH1   :  งานที่ทำแตกต่างกัน  ความต้องการข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	758Bตาราง  58  แสดงความต้องการข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภทสมัครงานระหว่าง
	560Bงานที่ทำ
	561BN
	562Bรวม

	155BH0  :  เพศแตกต่างกัน  โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	156BH1   :  เพศแตกต่างกัน  โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	759Bตาราง  59  แสดงโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภทสมัครงาน
	760B               ระหว่างบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงด้วยค่าสถิติ ที (t-test)
	563Bเพศ
	564BN
	565Bรวม

	157BH0  :  สถานภาพการทำงานแตกต่างกัน  โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลจากนิตยสาร/
	        158Bหนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	159BH1   :  สถานภาพการทำงานแตกต่างกัน  โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลจากนิตยสาร/
	        160Bหนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	761Bตาราง  60  แสดงโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภทสมัครงาน
	762B               ระหว่างสถานภาพการทำงาน   ด้วยค่าสถิติ ที (t-test)
	566Bสถานภาพการทำงาน
	567BN
	568Bทำงานแล้ว
	569Bรวม

	161BH0  :  งานที่ทำแตกต่างกัน  โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        162Bไม่แตกต่างกัน
	163BH1   :  งานที่ทำแตกต่างกัน  โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	763Bตารางที่ 61  แสดงโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภทสมัครงาน         
	570Bงานที่ทำ
	571BN
	572Bรวม

	164BH0  :  เพศที่แตกต่างกัน  การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        165Bไม่แตกต่างกัน
	166BH1   :  เพศที่แตกต่างกัน  การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        167Bแตกต่างกัน
	764Bตารางที่  62   แสดงการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภท
	765B                   สมัครงานระหว่างบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิง  ด้วยค่าสถิติ ที (t-test)
	573Bเพศ
	574BN
	575Bรวม

	168BH0  :  สถานภาพการทำงานแตกต่างกัน  การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลจากนิตยสาร/
	        169Bหนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	170BH1   :  สถานภาพการทำงานแตกต่างกัน  การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลจากนิตยสาร/
	        171Bหนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	766Bตารางที่  63  แสดงการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภท
	767B                 สมัครงานระหว่างสถานภาพการทำงานด้วยค่าสถิติ ที (t-test)
	576Bสถานภาพการทำงาน
	577BN
	578Bรวม

	172BH0  :  งานที่ทำแตกต่างกัน  การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        173Bไม่แตกต่างกัน
	174BH1   :  งานที่ทำแตกต่างกัน  การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        175Bแตกต่างกัน
	844Bตารางที่  64  แสดงการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์   
	845B                 ประเภทสมัครงานระหว่างงานที่ทำตรงสาขาด้วยค่าสถิติ ที  (t-test)
	579Bงานที่ทำ
	580BN
	581B        ตรง

	176Bไม่ตรง
	582Bรวม

	177BH0  :  เพศที่แตกต่างกัน  การเลือกใช้แหล่งข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	178BH1   :  เพศแตกต่างกัน  การเลือกใช้แหล่งข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	846Bตารางที่  65  แสดงการเลือกใช้แหล่งข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภทสมัครงาน
	847B                 ระหว่างบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงด้วย ค่าสถิติ ที  (t-test)
	583Bเพศ
	584BN

	179Bชาย
	585Bหญิง
	586Bรวม

	180BH0  :  สถานภาพการทำงานแตกต่างกัน  การเลือกใช้แหล่งข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์           
	        181Bไม่แตกต่างกัน
	182BH1   :  สถานภาพการทำงานแตกต่างกัน  การเลือกใช้แหล่งข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        183Bแตกต่างกัน
	848Bตารางที่  66  แสดงการเลือกใช้แหล่งข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ ประเภทสมัครงาน
	849B                 ระหว่างสถานภาพการทำงานด้วย ค่าสถิติ ที  (t-test)
	587Bสถานภาพการทำงาน
	588BN

	        184Bทำงานแล้ว 
	185Bยังไม่ได้ทำงาน
	589Bรวม

	186BH0  :  งานที่ทำแตกต่างกัน  การเลือกใช้แหล่งข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        187Bไม่แตกต่างกัน
	188BH1   :  งานที่ทำแตกต่างกัน  การเลือกใช้แหล่งข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	850Bตารางที่  67  แสดงการเลือกใช้แหล่งข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ ประเภทสมัครงาน
	851B                 ระหว่างงานที่ทำตรงสาขาด้วย ค่าสถิติ ที   (t-test)
	590Bงานที่ทำ
	591BN
	592B        ตรง

	189Bไม่ตรง
	593Bรวม

	190BH0  :  เพศที่แตกต่างกัน  การใช้เวลาในการหาข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        191Bไม่แตกต่างกัน
	192BH1   :  เพศแตกต่างกัน  การใช้เวลาในการหาข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	852Bตารางที่  68  แสดงการใช้เวลาในการหาข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภทสมัครงาน
	853B                 ระหว่างบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิง ด้วยค่าสถิติ ที  (t-test)
	594Bเพศ
	595BN

	193Bชาย
	596Bหญิง
	597Bรวม

	194BH0  :  สถานภาพการทำงานแตกต่างกัน  การใช้เวลาในการหาข้อมูลจากนิตยสาร/
	        195Bหนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	196BH1   :  สถานภาพการทำงานแตกต่างกัน  การใช้เวลาในการหาข้อมูลจากนิตยสาร/
	        197Bหนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	854Bตารางที่  69  แสดงการใช้เวลาในการหาข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภทสมัครงาน
	855B                 ระหว่างสถานภาพการทำงานด้วย ค่าสถิติ ที  (t-test)
	598Bสถานภาพการทำงาน
	599BN

	        198Bทำงานแล้ว 
	199Bยังไม่ได้ทำงาน
	200BH0  :  งานที่ทำแตกต่างกัน  การใช้เวลาในการหาข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        201Bไม่แตกต่างกัน
	202BH1   :  งานที่ทำแตกต่างกัน  การใช้เวลาในการหาข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        203Bแตกต่างกัน
	856B
	ตารางที่  70  แสดงการใช้เวลาในการหาข้อมูลจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภทสมัครงาน
	857B                 ระหว่างงานที่ทำตรงสาขาด้วย ค่าสถิติ ที (t-test)
	600Bงานที่ทำ
	601BN
	602B        ตรง

	204Bไม่ตรง
	603Bรวม

	205BH0  :  คณะที่สำเร็จแตกต่างกัน  มีวัตถุประสงค์ในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        206Bไม่แตกต่างกัน
	207BH1   :  คณะที่สำเร็จแตกต่างกัน  มีวัตถุประสงค์ในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        208Bแตกต่างกัน
	209Bแหล่งความแปรปรวน
	604BMean
	605BF
	606Bรวม
	768Bตารางที่ 72    แสดงวัตถุประสงค์ในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภทสมัครงาน

	607Bคณะที่สำเร็จ
	608Bการบัญชี
	609B (( = 9.00)
	610Bบริหารธุรกิจ
	611Bนิเทศศาสตร์
	612Bอื่น ๆ

	210BH0  :  เกรดเฉลี่ยแตกต่างกัน  มีวัตถุประสงค์ในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        211Bไม่แตกต่างกัน
	212BH1   :  เกรดเฉลี่ยแตกต่างกัน  มีวัตถุประสงค์ในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	213Bแหล่งความแปรปรวน
	613BMean
	614BF
	615Bรวม

	214BH0  :  รายได้แตกต่างกัน  มีวัตถุประสงค์ในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	215BH1   :  รายได้แตกต่างกัน  มีวัตถุประสงค์ในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	769Bตารางที่  74   แสดงวัตถุประสงค์ในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภทสมัครงาน
	770B                  ระหว่างกลุ่มบัณฑิตที่มีรายได้ที่ได้รับเฉลี่ยต่อเดือน ด้วยค่าสถิติ เอฟ (F-test)

	216Bแหล่งความแปรปรวน
	616BMean
	617BF
	618Bรวม
	771Bตารางที่ 75   แสดงวัตถุประสงค์ในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภทสมัครงาน

	619Bรายได้
	620Bต่ำกว่า 2,000
	621B2,001-5,000
	622B5,001-10,000
	623Bมากกว่า 10,000

	217Bต่ำกว่า 2,000 บาท
	218B2,001-5,000 บาท
	219BH0  :  สถานภาพการทำงานแตกต่างกัน  มีวัตถุประสงค์ในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        220Bไม่แตกต่างกัน
	221BH1   :  สถานภาพการทำงานแตกต่างกัน  มีวัตถุประสงค์ในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        222Bแตกต่างกัน
	772Bตารางที่  76   แสดงวัตถุประสงค์ในการอ่านนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภทสมัครงาน
	773B                  ระหว่างกลุ่มบัณฑิตที่มีสถานภาพการทำงานด้วยค่าสถิติ เอฟ (F-test)

	223Bแหล่งความแปรปรวน
	624BMean
	625BF
	626Bรวม

	224BH0  :  คณะที่สำเร็จแตกต่างกัน  มีความต้องการข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        225Bไม่แตกต่างกัน
	226BH1   :  คณะที่สำเร็จแตกต่างกัน  มีความต้องการข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        227Bแตกต่างกัน
	774Bตารางที่  77   แสดงความต้องการข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภท
	775B                  สมัครงานระหว่างกลุ่มบัณฑิตคณะต่าง ๆ  ด้วยค่าสถิติ เอฟ (F-test)

	228Bแหล่งความแปรปรวน
	627BMean
	628BF
	629Bรวม
	776Bตารางที่ 78  แสดงความต้องการข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภท

	630Bคณะที่สำเร็จ
	631Bการบัญชี
	632B (( = 3.31)
	633Bบริหารธุรกิจ
	634Bนิเทศศาสตร์
	635Bอื่น ๆ

	229BH0  :  เกรดเฉลี่ยแตกต่างกัน  มีความต้องการข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        230Bไม่แตกต่างกัน
	231BH1   :  เกรดเฉลี่ยแตกต่างกัน  มีความต้องการข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        232Bแตกต่างกัน
	777Bตารางที่  79   แสดงความต้องการข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภท
	778B                  สมัครงานระหว่างกลุ่มบัณฑิตที่มเกรดเฉลี่ย   ด้วยค่าสถิติ เอฟ (F-test)

	233Bแหล่งความแปรปรวน
	636BMean
	637BF
	638Bรวม

	234BH0  :  รายได้แตกต่างกัน  มีความต้องการข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        235Bไม่แตกต่างกัน
	236BH1   :  รายได้แตกต่างกัน  มีความต้องการข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	779Bตารางที่  80   แสดงความต้องการข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภท
	780B                  สมัครงานระหว่างกลุ่มบัณฑิตที่มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือน ด้วยค่าสถิติ เอฟ (F-test)

	237Bแหล่งความแปรปรวน
	639BMean
	640BF
	641BTotal
	781Bตารางที่ 81  แสดงความต้องการข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภท

	642Bรายได้
	643Bต่ำกว่า 2,000
	644B2,001-5,000
	645B5,001-10,000
	646Bมากกว่า 10,000

	238BH0  :  สถานภาพการทำงานแตกต่างกัน  มีความต้องการข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/
	        239Bหนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	240BH1   :  สถานภาพการทำงานแตกต่างกัน  มีความต้องการข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/
	        241Bหนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	782Bตารางที่  82   แสดงความต้องการข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	783B                  ประเภทสมัครงานระหว่างกลุ่มบัณฑิตที่มีสถานภาพการทำงาน  
	784B                  ด้วยค่าสถิติ เอฟ (F-test)

	242Bแหล่งความแปรปรวน
	647BMean
	648BF
	649Bรวม

	243BH0  :  คณะที่สำเร็จแตกต่างกัน  มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/
	        244Bหนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	245BH1   :  คณะที่สำเร็จแตกต่างกัน  มีโอกาสนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/
	        246Bหนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	785Bตารางที่  83   แสดงโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภท
	786B                  สมัครงานระหว่างกลุ่มบัณฑิตคณะต่าง ๆ  ด้วยค่าสถิติ เอฟ (F-test)

	247Bแหล่งความแปรปรวน
	650BMean
	651BF
	652BTotal
	787Bตารางที่ 84  แสดงโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภท

	653Bคณะที่สำเร็จ
	654Bการบัญชี
	655Bบริหารธุรกิจ
	656Bนิเทศศาสตร์
	657Bอื่น ๆ

	248BH0  :  เกรดเฉลี่ยแตกต่างกัน  มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/
	        249Bหนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	250BH1   :  เกรดเฉลี่ยแตกต่างกัน  มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/  
	        251Bหนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	788Bตารางที่  85   แสดงโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภท
	789B                  สมัครงานระหว่างกลุ่มบัณฑิตที่มีเกรดเฉลี่ย ด้วยค่าสถิติ เอฟ (F-test)
	658Bแหล่งความแปรปรวน
	659BMean
	660BF
	661Bรวม

	252BH0  :  รายได้แตกต่างกัน  มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        253Bไม่แตกต่างกัน
	254BH1   :  รายได้แตกต่างกัน  มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ 
	        255Bแตกต่างกัน
	662Bแหล่งความแปรปรวน
	663BMean
	664BF
	665Bรวม
	790Bตารางที่ 87  แสดงโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภท

	666Bรายได้
	667Bต่ำกว่า 2,000
	668B2,001-5,000
	669B5,001-10,000
	670Bมากกว่า 10,000

	256Bต่ำกว่า 2,000 บาท
	257B2,001-5,000 บาท
	258B5,001-10,000 บาท
	259Bมากกว่า 10,000 บาท
	260BH0  :  สถานภาพการทำงานแตกต่างกัน  มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/
	        261Bหนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	262BH1   :  สถานภาพการทำงานแตกต่างกัน  มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/
	        263Bหนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	791Bตารางที่  88   แสดงโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	671Bแหล่งความแปรปรวน
	672BMean
	673BF
	674Bรวม

	264BH0  :  คณะที่สำเร็จแตกต่างกัน  มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/
	        265Bหนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	266BH1   :  คณะที่สำเร็จแตกต่างกัน  มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/
	        267Bหนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	792Bตารางที่  89    แสดงการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	793B                   ประเภทสมัครงานระหว่างกลุ่มบัณฑิตคณะต่าง ๆ  ด้วยค่าสถิติ เอฟ (F-test)
	675Bแหล่งความแปรปรวน
	676BMean
	677BF
	678Bรวม
	794Bตารางที่ 90  แสดงการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	795B                ประเภทสมัครงานระหว่างกลุ่มบัณฑิตคณะต่าง ๆ ทีละคู่ ด้วยเชฟเฟ 
	796B                (Scheffe)

	679Bคณะที่สำเร็จ
	680Bการบัญชี
	681Bบริหารธุรกิจ
	682Bนิเทศศาสตร์
	683Bอื่น ๆ

	268BH0  :  เกรดเฉลี่ยแตกต่างกัน  มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/
	        269Bหนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	270BH1   :  เกรดเฉลี่ยแตกต่างกัน  มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/
	        271Bหนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	797Bตารางที่  91   แสดงการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/
	798B                  หนังสือพิมพ์ประเภทสมัครงานระหว่างกลุ่มเกรดเฉลี่ย   ด้วยค่าสถิติ 
	799B                  เอฟ (F-test)
	684Bแหล่งความแปรปรวน
	685BMean
	686BF
	687Bรวม

	272BH0  :  รายได้แตกต่างกัน  มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/
	        273Bหนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	274BH1   :  รายได้แตกต่างกัน  มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/
	        275Bหนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	800Bตารางที่  92   แสดงการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	801B                         ประเภทสมัครงานระหว่างกลุ่มบัณฑิตที่มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนด้วยค่าสถิติ เอฟ (F-test)
	688Bแหล่งความแปรปรวน
	689BMean
	690BF
	691Bรวม
	692Bรายได้
	693Bต่ำกว่า 2,000
	694B2,001-5,000
	695B5,001-10,000
	696Bมากกว่า 10,000

	276Bต่ำกว่า 2,000 บาท
	277B2,001-5,000 บาท
	278B5,001-10,000 บาท
	279Bมากกว่า 10,000 บาท
	280BH0  :  สถานภาพการทำงานแตกต่างกัน  มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร
	        281Bจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	282BH1   :  คณะที่สำเร็จแตกต่างกัน  มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/
	        283Bหนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	802Bตารางที่  94   แสดงการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/
	803B                  หนังสือพิมพ์ประเภทสมัครงานระหว่างสถานภาพการทำงานด้วย
	804B                  ค่าสถิติ เอฟ (F-test)
	697Bแหล่งความแปรปรวน
	698BMean
	699BF
	700Bรวม

	284BH0  :  คณะที่สำเร็จแตกต่างกัน  มีการเลือกใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/
	        285Bหนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	286BH1   :  คณะที่สำเร็จแตกต่างกัน  มีการเลือกใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/
	        287Bหนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	805Bตารางที่  95   แสดงการเลือกใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภท
	806B                  สมัครงานระหว่างกลุ่มบัณฑิตคณะต่าง ๆ  ด้วยค่าสถิติ เอฟ (F-test)
	701Bแหล่งความแปรปรวน
	702BMean
	703BF
	704Bรวม
	807Bตารางที่ 96  แสดงการเลือกใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภท
	808B                สมัครงานระหว่างกลุ่มบัณฑิตคณะต่าง ๆ ทีละคู่ ด้วยเชฟเฟ (Scheffe)

	705Bคณะที่สำเร็จ
	706Bการบัญชี
	707Bบริหารธุรกิจ
	708Bนิเทศศาสตร์
	709Bอื่น ๆ

	288BH0  :  เกรดเฉลี่ยแตกต่างกัน  มีการเลือกใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/
	        289Bหนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	290BH1   :  เกรดเฉลี่ยแตกต่างกัน  มีการเลือกใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/
	        291Bหนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	809Bตารางที่  97   แสดงการการเลือกใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	810B                  ประเภทสมัครงานระหว่างกลุ่มเกรดเฉลี่ยด้วยค่าสถิติ เอฟ (F-test)
	710Bแหล่งความแปรปรวน
	711BMean
	712BF
	713Bรวม

	292BH0  :  รายได้แตกต่างกัน  มีการเลือกใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        293Bไม่แตกต่างกัน
	294BH1   :  รายได้แตกต่างกัน  มีการเลือกใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        295Bแตกต่างกัน
	811Bตารางที่  98   แสดงการเลือกใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภท
	812B                   สมัครงานระหว่างกลุ่มรายได้ที่ได้รับเฉลี่ยต่อเดือน  ด้วยค่าสถิติ เอฟ (F-test)
	714Bแหล่งความแปรปรวน
	715BMean
	716BF
	717Bรวม
	813Bตารางที่ 99  แสดงการเลือกใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภท

	718Bรายได้
	719Bต่ำกว่า 2,000
	720B2,001-5,000
	721B5,001-10,000
	722Bมากกว่า 10,000

	296Bต่ำกว่า 2,000 บาท
	297B2,001-5,000 บาท
	298B5,001-10,000 บาท
	299Bมากกว่า 10,000 บาท
	300BH0  :  สถานภาพการทำงานแตกต่างกัน  มีการเลือกใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/
	        301Bหนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	302BH1   :  สถานภาพการทำงานแตกต่างกัน  มีการเลือกใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/
	        303Bหนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	814Bตารางที่  100   แสดงการเลือกใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภท
	815B                    สมัครงานระหว่างกลุ่มที่มีสถานภาพการทำงาน  ด้วยค่าสถิติ เอฟ (F-test)
	723Bแหล่งความแปรปรวน
	724BMean
	725BF
	726Bรวม

	304BH0  :  คณะที่สำเร็จแตกต่างกัน  มีการใช้เวลาในการหาข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/
	        305Bหนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	306BH1   :  คณะที่สำเร็จแตกต่างกัน  มีการใช้เวลาในการหาข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/
	        307Bหนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	816Bตารางที่  101  แสดงการใช้เวลาในการหาข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	817B                   ประเภทสมัครงานระหว่างกลุ่มบัณฑิตคณะต่าง ๆ  ด้วยค่าสถิติ เอฟ (F-test)
	727Bแหล่งความแปรปรวน
	728BMean
	729BF
	730Bรวม
	818Bตารางที่ 102   แสดงการใช้เวลาในการหาข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภท
	819B                       สมัครงานระหว่างกลุ่มบัณฑิตคณะต่าง ๆ  ทีละคู่  ด้วยเชฟเฟ (Scheffe)

	731Bคณะที่สำเร็จ
	732Bการบัญชี
	733Bบริหารธุรกิจ
	734Bนิเทศศาสตร์
	735Bอื่น ๆ

	308BH0  :  เกรดเฉลี่ยแตกต่างกัน  มีการใช้เวลาในการหาข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/
	        309Bหนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	310BH1   :  เกรดเฉลี่ยแตกต่างกัน  มีการใช้เวลาในการหาข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/
	        311Bหนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	820Bตารางที่  103  แสดงการใช้เวลาในการหาข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	821B                   ประเภทสมัครงานระหว่างกลุ่มเกรดเฉลี่ยด้วยค่าสถิติ เอฟ (F-test)
	736Bแหล่งความแปรปรวน
	737BMean
	738BF
	739Bรวม

	312BH0  :  รายได้แตกต่างกัน  มีการใช้เวลาในการหาข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        313Bไม่แตกต่างกัน
	314BH1   :  รายได้แตกต่างกัน  มีการใช้เวลาในการหาข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	        315Bแตกต่างกัน
	822Bตารางที่  104   แสดงการใช้เวลาในการหาข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภท
	823B                    สมัครงานระหว่างกลุ่มรายได้ที่ได้รับเฉลี่ยต่อเดือน  ด้วยค่าสถิติ เอฟ (F-test)
	740Bแหล่งความแปรปรวน
	741BMean
	742BF
	743Bรวม
	824Bตารางที่ 105    แสดงการใช้เวลาในการหาข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ประเภท
	825B                    สมัครงานระหว่างกลุ่มรายได้ที่ได้รับต่อเดือนทีละคู่  ด้วยเชฟเฟ (Scheffe)

	744Bรายได้
	745Bต่ำกว่า 2,000
	746B2,001-5,000
	747B5,001-10,000
	748Bมากกว่า 10,000

	316Bต่ำกว่า 2,000 บาท
	317B2,001-5,000 บาท
	318B5,001-10,000 บาท
	319Bมากกว่า 10,000 บาท
	320BH0  :  สถานภาพการทำงานแตกต่างกัน  มีการใช้เวลาในการหาข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/
	        321Bหนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน
	322BH1   :  สถานภาพการทำงานแตกต่างกัน  มีการใช้เวลาในการหาข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/
	        323Bหนังสือพิมพ์แตกต่างกัน
	826Bตารางที่  106   แสดงการใช้เวลาในการหาข้อมูลข่าวสารจากนิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	827B                    ประเภทสมัครงานระหว่างกลุ่มที่มีสถานภาพการทำงาน  ด้วยค่าสถิติ 
	828B                    เอฟ (F-test)
	749Bแหล่งความแปรปรวน
	750BMean
	751BF
	752Bรวม
	753Bผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างระดับบรรณาธิการ  ใน


	Chap_5
	บทที่ 5
	 สรุปผลการวิจัย   อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ
	 ผลที่ได้รับ  คือ


	นิตยสารและหนังสือพิมพ์
	สรุปผลการวิจัย

	 พอสรุปได้เป็น 3 ตอน  ดังนี้ คือ
	ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จำนวน  284  คน  คิดเป็นร้อยละ 80.5    มีอายุระหว่าง   22-24  ปีมากที่สุด    จำนวน 265  คน    คิดเป็นร้อยละ 75.1  กลุ่ม
	ตัวอย่างส่วนใหญ่สำเร็จคณะบริหารธุรกิจมากที่สุด  จำนวน 262 คน  คิดเป็นร้อยละ 74.2  และสำเร็จสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมากที่สุด  จำนวน 99  คน  คิดเป็นร้อยละ 28.0   โดยได้รับเกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.00-2.50  มากที่สุด  ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพฯมากที่สุด  จำนวน 96  คน  คิดเป็นร้อยละ 27.2  และมีสถานภาพสมรสเป็นคนโสดมากที่สุด  จำนวน 343 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.2  โดยมีรายได้ที่ได้รับเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000  บาท มากที่สุด  จำนวน 198 คนคิดเป็นร้อยละ 56.1  กลุ่มตัวอย่างมีบิดาประกอบอาชีพอื่น ๆ มากที่สุด  ได้แก่  รับราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ และถึงแก่กรรม  จำนวน 129  คน  คิดเป็นร้อยละ 36.5  ส่วนมารดาประกอบอาชีพค้าขายมากที่สุด  จำนวน 98  คน  คิดเป็นร้อยละ 27.8  


	 ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารของกลุ่มตัวอย่าง
	อภิปรายผล

	        ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล   พบว่า
	ข้อเสนอแนะ

	 จากผลการวิจัยที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้   พบว่า   บรรณาธิการควรมีปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการหางานทำให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
	ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป


	App-bip
	ภาษาไทย
	หนังสือ
	วารสาร
	วิทยานิพนธ์
	กวี  อุรัสยะนันท์, บรรณาธิการบริหาร.  บริษัทสรรพสาร จำกัด. 1 พฤศจิกายน  2544.
	เชาวลิต  ชูธรรมธัช,บรรณาธิการบริหาร.  บริษัทฐานเศรษฐกิจ.  9  พฤศจิกายน  2544.
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	App
	นิตยสาร/หนังสือพิมพ์
	กรุณาทำเครื่องหมาย (  ลงในช่องหน้าคำตอบที่ท่านเลือก และเติมข้อความในช่องว่าง
	ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนตัว
	10. ปัจจุบันท่านทำงานแล้วหรือยัง
	ตอนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวสารจากนิตยสารและหนังสือพิมพ์ประเภทสมัครงาน
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