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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของตารวจ สังกัดตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ในด้าน
ความต้องการ การแสวงหา การใช้สารสนเทศ และปั ญหาจากการแสวงหาและการใช้สารสนเทศที่สอดคล้องกับการ
ปฏิ บ ัติ ง านฝ่ ายต่ า งๆ ในต ารวจภู ธ รจัง หวัด ขอนแก่ น ประชากรในการวิ จัย เป็ นเจ้า หน้า ที่ ต ารวจผูป้ ฏิ บัติ ง านฝ่ าย
อานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ทั้งหมด 7 ฝ่ ายงาน จานวน 162 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่าความต้องการสารสนเทศพื้นฐานในการปฏิบตั ิงานราชการและงานตารวจ ของตารวจ สังกัดตารวจภูธร
จังหวัดขอนแก่น ผลรวมอยูใ่ นระดับมาก ในส่ วนความต้องการสารสนเทศเฉพาะในการปฏิบตั ิงานตารวจ ผลรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ในด้านแหล่งสารสนเทศที่ใช้เพื่อแสวงหาสารสนเทศมากที่สุด คือ แหล่งสารสนเทศสื่ อมวลชน ในการ
ประเมินสารสนเทศที่แสวงหามาได้น้ นั พบว่าตารวจจะประเมินสารสนเทศด้วยตนเองและโดยผูบ้ งั คับบัญชา โดยให้
ความสาคัญกับความทันสมัยของสารสนเทศ สารสนเทศที่ได้ตรงกับความต้องการ และเนื้ อหาของสารสนเทศมีความ
ถูกต้อง สารสนเทศที่ ได้มานั้น จะนามาใช้เพื่อประกอบการปฏิ บตั ิ งานตามตาแหน่ งหน้าที่ ปั ญหาหลักที่พบจากการ
แสวงหาและการใช้สารสนเทศ คือ เครื่ องมือสื บค้นสารสนเทศไม่เพียงพอเหมาะสมกับการแสวงหาสารสนเทศ
ABSTRACT
The objective of this research was to study information behaviors of the polices under Khon Kaen
Provincial Police in area of information need, information seeking, information use and problems related to information
seeking and information used according to the operations of each department of Khon Kaen Provincial Police. The
study population included 162 polices in General Staff Sub-Division of 7 departments. The research finding revealed
that the need for basic information for work operation of the policemen of Khon Kaen Provincial Police was reported
at the high level. The needs for carrying put police functions were found at the maximum level. The policemen of each
division needed information relevant to their division responsibilities. As for the information sources, the Policemen
used mass media at the highest level. It was found that the information evaluation was done by the polices themselves
and the commanders, focusing on updated information and matching with requirements and correct information. The
main problem founded in information seeking and used of polices under Khon Kaen Provincial Police were lack of
information seeking tools, and information quantity was lower than requirements.
คาสาคัญ: พฤติกรรมสารสนเทศ ตารวจ ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
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บทนา
สังคมปั จจุบนั เป็ นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร ลักษณะของข้อมูล ข่าวสาร และความรู ้ได้มีการพัฒนาและเผยแพร่
อย่างกว้างขวางและรวดเร็ วมากขึ้น อันเนื่ องมาจากการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทาให้สารสนเทศ
ต่างๆ มีการพัฒนารู ปแบบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เหมาะสมกับการใช้ของแต่ละบุคคลและองค์กรต่างๆ มากขึ้น
สารสนเทศมี ความเกี่ ยวข้องกับทุกๆ เรื่ องในชี วิตประจาวัน ไม่ว่าจะเป็ นการศึกษา การประกอบอาชี พ การ
ดารงชีพ สารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย เชื่อถือได้ เหมาะแก่ความสามารถของผูใ้ ช้ในการนาไปใช้งาน จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น
สาหรับผูอ้ ยูใ่ นสังคม สารสนเทศที่ถูกต้องเป็ นองค์ประกอบสาคัญสาหรับการแก้ปัญหา การตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิงาน
ในขั้นต่อมาอย่างมีคุณภาพ (ประภาวดี, 2543) สารสนเทศเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกกิจกรรมของแต่ละองค์กร ทา
ให้การติดต่อสัมพันธ์กนั ง่ายและรวดเร็ วยิ่งขึ้น ซึ่ งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ การศึกษา
การเมื อง การดาเนิ นธุ รกิ จ การติ ดต่อสื่ อสาร เศรษฐกิ จและสังคม ที่ เป็ นผลมาจากการแข่งขันกันมากขึ้ นในทัว่ โลก
(สรภพ, 2552)
ความต้องการใช้สารสนเทศเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา และความต้องการใช้สารสนเทศของแต่ละ
บุคคลย่อมแตกต่างกันไป ซึ่ งเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากสภาพแวดล้อม และส่ วนที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรื อผูใ้ ช้ ความต้องการ
สารสนเทศอาจเปลี่ยนแปลงไปตามปั จจัยต่าง ๆของผูใ้ ช้ หรื อเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และเปลี่ยนแปลงไปเมื่อ
ได้รับสารสนเทศใหม่ ดังนั้น บุ คคลเมื่ ออยู่ในสถานการณ์ ที่ตอ้ งตัดสิ นใจ หรื อต้องการหาคาตอบของปั ญหา หรื อ
ข้อเท็จจริ งเพื่อแก้ไขปั ญหาหรื อทาความเข้าใจเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง โดยที่ตนเองยังไม่มีความรู ้ ในเรื่ องนั้น ๆ เพียงพอ จึ ง
จาเป็ นต้องแสวงหาสารสนเทศที่ตอ้ งการ ซึ่ งอาจมีท้ งั ความต้องการแสวงหาสารสนเทศไปใช้ในทันที และความต้องการ
เก็บรวบรวมสารสนเทศไว้ใช้ในอนาคต (ปราณี , 2552)
ตารวจเป็ นหนึ่ งในวิชาชีพที่ตอ้ งอาศัยสารสนเทศที่หลากหลายในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เป็ นไปตามร่ างแผน
ยุทธศาสตร์ สานักงานตารวจแห่ งชาติ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) และตามนโยบายของคณะรัฐบาล เนื่ องด้วย
ข้อมูลและสารสนเทศมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ในการดาเนิ นงานของสานักงานตารวจแห่ งชาติ โดยเฉพาะหน่วยงานตารวจ
ในระดับสถานี ตารวจภูธรจังหวัด ซึ่ งจะต้องปฏิบตั ิงานให้บรรลุตามเป้ าหมาย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน จึงจาเป็ นจะต้องมีการพัฒนาด้านข้อมูลและสารสนเทศและพัฒนาบุคลากรให้มีความชานาญการด้านนี้
โดยเฉพาะ แต่ในสภาวะความเป็ นจริ งในปั จจุบนั การพัฒนาศักยภาพในการใช้สารสนเทศของข้าราชการตารวจระดับ
สถานี ตารวจ ยังไม่สามารถดาเนิ นการให้เห็นเป็ นรู ปธรรมเนื่ องจากขาดรู ปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนา
โดยคานึงถึงความสอดคล้องของระบบในหน่วยงานและสภาพความเป็ นจริ งของพื้นที่ โดยเฉพาะบุคลากรยังไม่มีความรู ้
ความเข้าใจเรื่ องของสารสนเทศเท่าที่ควร ขาดการจัดทาข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ข้อมูลที่มีอยูข่ าดการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
การใช้ขอ้ มูลต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนที่ ส่ งผลให้หน่วยงานไม่สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานเอง
และการบริ การประชาชนได้อย่างเต็มที่ (ไพรัช, 2543)
ตารวจภูธรขอนแก่นเป็ นหน่วยงานภาคใต้การกากับดูแลของสานักงานตารวจแห่ งชาติ และตารวจภูธรภาค 4
ซึ่ งในส่ วนฝ่ ายอานวยการมี การแบ่งงานเพื่อการบริ หารและกากับดู แลภายในองค์กรออกเป็ น 7 ฝ่ ายงาน ได้แก่ งาน
บริ หาร งานป้องกับปราบปรามอาชญากรรมและสื บสวน งานความมัน่ คง งานกิจการพิเศษและจราจร งานกฎหมายและ
สอบสวน งานจเรตารวจ และงานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด (สานักงานตารวจแห่ งชาติ, 2552) ในการปฏิบตั ิงาน
ทุกฝ่ าย เจ้าพนักงานตารวจจะปฏิบตั ิงานโดยยึดตามแผนงานของกรมตารวจแห่ งชาติ รวมไปถึงกฎหมายและระเบียบ
เกี่ ยวกับการกาหนดหน้าที่ ข องส่ วนราชการ สานักงานตารวจแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 เป็ นหลัก แต่จากตาแหน่ งงานที่
แตกต่างกันหลายฝ่ ายนี้ ย่อมหมายถึ งสารสนเทศที่ ใช้ก็แตกต่างกันไปด้วย ทาให้เกิ ดการความหลากหลายในความ
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ต้องการ การสื บค้น และการใช้สารสนเทศของเจ้าพนักงานแต่ละฝ่ ายตามแต่งานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายของแต่ละ
บุคคล (วิเชียร, 2561)
จากสภาวะการใช้สารสนเทศที่หลากหลายและปั ญหาจากการใช้สารสนเทศดังกล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความ
สนใจทาการวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศของตารวจ ซึ่ งจะศึกษาจากการปฏิบตั ิงานของตารวจ สังกัดตารวจภูธร
จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาความต้องการสารสนเทศ พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ รวมไปถึงปั ญหาที่
เกิดจากการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของตารวจ เพื่อเป็ นแนวทางให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องได้ดาเนิ นการพัฒนาสารสนเทศที่
ตรงกับความต้องการของเจ้าพนักงานตารวจในการปฏิบตั ิงาน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
นาไปสู่ การเพิ่มศักยภาพในการดาเนิ นงานของหน่ วยงานซึ่ งจะส่ งผลต่อการพัฒนาหน่ วยงานและคุณภาพชี วิตของ
ประชาชนให้ดียงิ่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมสารสนเทศของตารวจ สังกัดตารวจภู ธรจังหวัดขอนแก่ น ในด้านความต้องการ การ
แสวงหา การใช้สารสนเทศ และปั ญหาจากการแสวงหาและการใช้สารสนเทศที่สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานฝ่ ายต่างๆ
ในหน่วยงาน
วิธีการวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของตารวจ สังกัดตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research) โดยใช้วิธีวิจยั สารวจ (Survey Research) โดยใช้เครื่ องมือในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ตารวจผูป้ ฏิบตั ิงานสังกัดตารวจภูธรจังหวัด
ขอนแก่น โดยศึกษาจากตารวจสังกัดตารวจภูธรขอนแก่น ผูป้ ฏิบตั ิงานส่ วนกลาง หรื อฝ่ ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัด
ขอนแก่น (ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น) ทั้งหมด 7 ฝ่ ายงาน จานวน 162 คน ได้แก่
ตารางที่ 1 ตารวจสังกัดตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ฝ่ ายงาน
งานบริ หาร
งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและสื บสวน
งานความมัน่ คง
งานกิจการพิเศษและจราจร
งานกฎหมายและสอบสวน
งานจเรตารวจ
งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
รวม
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จานวน/คน
48
46
7
22
15
7
17
162
(งานกาลังพล ส.ภว.ขอนแก่น)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย เครื่ องมือที่ใช้ในวิจยั นี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศ คือ ความต้องการสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ
การใช้สารสนเทศ และปัญหาพบจากการแสวงหาและการใช้สารสนเทศในการปฏิบตั ิงาน
ค่ าความเชื่ อมั่นของเครื่ องมือวิจัย
ตารางที่ 2 ค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือวิจยั
แบบสอบถาม
1.
2.
3.
4.

ความต้องการสารสนเทศ
การแสวงหาสารสนเทศ
การใช้สารสนเทศ
ปัญหาจากการแสวงหาและการใช้สารสนเทศในการปฏิบตั ิงาน
รวม

จานวนข้ อ
90
35
9
10
144

ค่ าความเชื่ อมั่น
0.86
0.91
0.83
0.86
0.87

การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยส่ งแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยทาหนังสื อขอ
อนุญาตจากคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และ
ได้ดาเนิ นการเก็บข้อมู ลระหว่างวันที่ 10-17 เมษายน พ.ศ.2561 โดยทาการแจกแบบสอบถามทั้งหมด 162 ชุด ได้รับ
แบบสอบถามกลับคืน 134 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 82.72 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 3 จานวนแบบสอบถามที่แจกและจานวนที่ได้รับกลับคืน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ฝ่ ายงาน
งานบริ หาร
งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและสื บสวน
งานความมัน่ คง
งานกิจการพิเศษและจราจร
งานกฎหมายและสอบสวน
งานจเรตารวจ
งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
รวม
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ส่ งเก็บข้ อมูล
(ชุ ด)
48
46
7
22
15
7
17
162

รับกลับคืน
(ชุ ด)
38
39
5
19
12
6
15
134
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การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ ิจยั ทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ ได้รับกลับคื นมา แล้วนามา
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ ท างสถิ ติ ด้า นสั ง คมศาสตร์ (SPSS) เพื่ อ ค านวณหาค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี้
1) ข้อมูลเกี่ ยวกับสถานกาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม (เพศ ระดับการศึกษา ชั้นยศ อายุการทางาน
และฝ่ ายงานที่รับผิดชอบ) ใช้วธิ ี คานวณหาค่าร้อยละ
2) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศ ความต้องการ การแสวงหา การใช้ และปั ญหาพบจากการแสวงหา
และการใช้สารสนเทศในการปฏิบตั ิงาน ใช้วธิ ี คานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่มีระดับการวัดมาตราประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดน้ าหนักคะแนนแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับมากที่สุด
ให้น้ าหนักคะแนน 5
ระดับมาก
ให้น้ าหนักคะแนน 4
ระดับปานกลาง
ให้น้ าหนักคะแนน 3
ระดับน้อย
ให้น้ าหนักคะแนน 2
ระดับน้อยที่สุด
ให้น้ าหนักคะแนน 1
กาหนดระดับคะแนนค่าเฉลี่ยแต่ละข้อ เพื่อนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ในการแปรผล ดังนี้
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 4.21-5.00
แปลผลว่า
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.41-4.20
แปลผลว่า
มาก
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 2.61-3.40
แปลผลว่า
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1.81-2.60
แปลผลว่า
น้อย
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1.00-1.80
แปลผลว่า
น้อยที่สุด
(ชัชวาลย์, 2539)
ผลการวิจัย
1. ภูมหิ ลังของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.7 ส่ วน
ใหญ่มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.7 รองลงมาคือระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี
จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.4 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นนายตารวจชั้นสัญญาบัตร จานวน 69 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 53.5 และชั้นประทวน จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.5 อายุการทางานส่ วนใหญ่มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป จานวน
87 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.9 รองลงมาคือ 10-15 1 ปี จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.9 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
ปฏิบตั ิงานฝ่ ายป้ องกันปราบปรามอาชญากรรมและสื บสวนมากที่สุด คือ 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.1 และรองลงมาคือ
งานบริ หาร จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.4
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2. พฤติกรรมสารสนเทศ
2.1 ความต้ องการสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
2.1.1 ความต้ องการสารสนเทศในการปฏิบัติของตารวจ สั งกัด ส.ภว.ขอนแก่ น จาแนกตามระดับ
การศึกษา
เมื่ อจาแนกความต้องการสารสนเทศพื้นฐานในการปฏิ บตั ิ งานราชการและงานตารวจ ตามระดับ
การศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ตารวจผูม้ ีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าต้องการสารสนเทศ
มากที่สุด คือ เอกสารราชการ คาสั่ง บันทึ กข้อความ (x̄=4.35) และแผนยุทธศาสตร์ ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น (x̄=
4.24) ระดับอนุ ปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่า มี ความต้องการสารสนเทศมากที่ สุดคื อแผนยุทธศาสตร์ ตารวจภูธรจังหวัด
ขอนแก่น (x̄=3.86) รองลงมาคือเอกสารราชการ คาสั่ง บันทึกข้อความ (x̄=3.48) และพระราชบัญญัติตารวจแห่ งชาติ
(x̄=3.45) ระดับปริ ญญาตรี มีความต้องการสารสนเทศมากที่สุดคือ แผนยุทธศาสตร์ ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น (x̄=
4.59) รองลงมาคือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตารวจ (x̄=4.28) และพระราชบัญญัติตารวจแห่ งชาติ (x̄=4.25)
ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความต้องการสารสนเทศมากที่สุดคือแผนยุทธศาสตร์ ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น x̄=4.43)
รองลงมาคือเอกสารประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน (x̄=3.96) และพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (x̄=3.95)
ความต้องการสารสนเทศเฉพาะในการปฏิบตั ิงานตารวจ จาแนกตามระดับการศึกษา ผลการวิจยั
พบว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ต้องการสารสนเทศมากที่สุดคือ พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก(x̄=
3.56) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมารายงานยาเสพติดในพื้นที่ (x̄=4.51) และ คู่มือและเอกสารการปฏิบตั ิงานความ
มัน่ คงพระราชบัญญัติจราจรทางบก และคู่มือการดาเนิ นการทางวินัย สาหรั บข้าราชการตารวจผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านวินัย
ข้อมูลสภาพการจราจร (x̄=3.50), ระดับอนุ ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ต้องการสารสนเทศมากที่สุดคือ พระราชบัญญัติ
การรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร (x̄=3.67) อยูใ่ นระดับมากที่สุดรอลงมาคือ คาสั่ง ตร. (x̄=4.52) และระเบียบ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (x̄=4.33), ระดับปริ ญญาตรี รวมเฉลี่ย (x̄=3.82) อยูร่ ะดับมาก และเมื่อพิจารณาอันดับ
ความต้องการสารสนเทศมากที่สุดคือ ระเบียบกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (x̄=4.42) รองลงมาคือ พระราชบัญญัติ
การรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร (x̄=4.38) และข้อมูลการพัฒนาบุคลากร (x̄=4.35), ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี
รวมเฉลี่ย (x̄=3.80) อยู่ระดับมาก และเมื่ อพิจารณาอันดับความต้องการสารสนเทศมากที่ สุดคื อ ระเบี ยบการดาเนิ น
คดีอาญา (x̄=4.86) รองลงมาคือ ระเบียบสานักงานตารวจแห่ งชาติ ว่าด้วยของกลางและของส่ วนตัวผูต้ อ้ งหา (x̄=4.75)
และเอกสารการประชาสัมพันธ์การจราจร (x̄=4.63)
2.1.2 ความต้ องการสารสนเทศในการปฏิบัติของตารวจ สั งกัด ส.ภว.ขอนแก่น จาแนกตามชั้นยศ
เมื่ อจาแนกความต้องการสารสนเทศพื้นฐานในการปฏิ บตั ิ งานราชการและงานตารวจ ตามชั้นยศ
ผลการวิจยั พบว่า ชั้นสัญญาบัตรมีความต้องการสารสนเทศมากที่สุดคือ กฎสานักงานคณะกรรมการข้าราชการตารวจ
(x̄=4.42) รองลงมาคือ รายงานการประชุมและเอกสารประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน (x̄=4.32) อยูใ่ นระดับมากที่สุด
และแผนยุทธศาสตร์ ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น (x̄=4.28) ชั้นประทวนมีความต้องการสารสนเทศมากที่สุดคือ รายงาน
การประชุ ม (x̄=4.19) รองลงมาคื อ กฎสานักงานคณะกรรมการข้าราชการตารวจ (x̄=4.13) และ แผนยุทธศาสตร์
ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น (x̄=4.06)
ความต้องการสารสนเทศเฉพาะในการปฏิ บตั ิงานตารวจ จาแนกตามชั้นยศ ผลการวิจยั พบว่า ชั้น
สัญญาบัตร ต้องการสารสนเทศมากที่สุดคือ ข้อมูลผูต้ อ้ งสงสัย/ผูก้ ระทาผิด (x̄=4.43) คู่มือและเอกสารการปฏิบตั ิงาน
ความมัน่ คง (x̄=4.38) เอกสารการประชาสัมพันธ์การจราจร ( x̄=4.36), ชั้นประทวน ต้องการสารสนเทศมากที่สุดคือ
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รายงานคดีอาญา (x̄=4.78) ข้อมูลผูต้ อ้ งสงสัย/ผูก้ ระทาผิดและข้อมูลผูก้ ระทาผิดคดียาเสพติด (x̄=4.67) อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุดและ ข้อมูลสภาพการจราจร (x̄=4.63)
2.1.3 ความต้ องการสารสนเทศในการปฏิบัติของตารวจ สั งกัด ส.ภว.ขอนแก่ น จาแนกตามอายุการ
ทางาน
เมื่ อจาแนกความต้องการสารสนเทศพื้นฐานสาหรั บงานราชการและงานตารวจ อายุการทางาน
ผลการวิจยั พบกว่า อายุการทางานต่ากว่า 5 ปี มีความต้องการสารสนเทศมากที่สุดคือ แผนยุทธศาสตร์ตารวจภูธรจังหวัด
ขอนแก่น (x̄=4.16) รองลงมาคือเอกสารราชการ คาสั่ง บันทึกข้อความ (x̄=3.99) และแผนยุทธศาสตร์ สานักงานตารวจ
แห่ งชาติ (x̄=3.93) อายุการทางาน 5-10 ปี มีค่าความต้องการสารสนเทศมากที่สุดคือ แผนยุทธศาสตร์ ตารวจภูธรจังหวัด
ขอนแก่น (x̄=4.67) รองลงมาคือ รายงานการประชุม (x̄=4.62) และกฎสานักงานคณะกรรมการข้าราชการตารวจ (x̄=
4.35) อายุการทางาน 10-15 ปี มีความต้องการสารสนเทศมากที่สุดคือ แผนยุทธศาสตร์ ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น (x̄=
4.72) รองลงมาคือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตารวจ (x̄=4.52) และพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (x̄=4.48) อายุ
การทางานมากกว่า15ปี มีความต้องการสารสนเทศมากที่สุดคือ แผนยุทธศาสตร์ ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น (x̄=4.62)
รองลงมาคือแผนยุทธศาสตร์ สานักงานตารวจแห่งชาติ (x̄=4.32) และเอกสารราชการ คาสัง่ บันทึกข้อความ (x̄=4.29)
ความต้องการสารสนเทศเฉพาะในการปฏิ บตั ิงานตารวจ จาแนกตามอายุการทางาน ผลการวิจัย
พบว่า อายุการท างานต่ ากว่า 5 ปี ต้อ งการสารสนเทศมากที่ สุ ดคื อ ข้อ มู ลบุ ค คลผูเ้ กี่ ย วข้อ งกับ ยาเสพติ ด (x̄=4.50)
รองลงมาคือ รายงานยาเสพติดในพื้นที่ (x̄=4.23) และ คู่มือเสริ มสร้างการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตารวจ (x̄=4.21), อายุการทางาน5-10 ปี ต้องการสารสนเทศมากที่สุดคือ คู่มือการปฏิบตั ิงานสารบรรณข้อมูลการ
พัฒนาบุคลากรและระเบียบกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง (x̄=4.62) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (x̄=4.50) และ ข้อมูลสถิติบุคลากรในหน่ วยงานและข้อมูลการจัดซื้ อจัดจ้าง (x̄=
4.38), อายุการทางาน10-15 ปี ต้องการสารสนเทศมากที่สุดคือ คู่มือการปฏิบตั ิงานสารบรรณข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
และระเบียบกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (x̄=4.62) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (x̄=4.50) และข้อมู ลการจัดซื้ อจัดจ้าง (x̄=4.38),อายุการทางานมากกว่า 15 ปี ขึ้ นไป ต้องการ
สารสนเทศมากที่สุดคือ ข้อมูลการร้องเรี ยนการกระทาผิดวินัยของตารวจ (x̄=4.50) รองลงมาคือ ระเบียบการดาเนิ น
คดีอาญา (x̄=4.32) และเอกสารการประชาสัมพันธ์การจราจรและระเบียบสานักงานตารวจแห่ งชาติ ว่าด้วยของกลางและ
ของส่ วนตัวผูต้ อ้ งหา (x̄=4.30)
2.1.4 ความต้ องการสารสนเทศในการปฏิบัติของตารวจ สั งกัด ส.ภว.ขอนแก่ น จาแนกตามฝ่ ายงาน
ทีป่ ฏิบัติ
เมื่อจาแนกความต้องการสารสนเทศพื้นฐานในการปฏิบตั ิงานราชการและงานตารวจ ตามฝ่ ายงานที่
รับผิดชอบ ผลการวิจยั พบว่า งานบริ หาร มีความต้องการสารสนเทศมากที่สุดคือ แผนยุทธศาสตร์ ตารวจภูธรจังหวัด
ขอนแก่น (x̄=4.67) รองลงมาคือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตารวจ (x̄=4.43) และพระราชบัญญัติตารวจแห่ งชาติ
(x̄=4.24), งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและสื บสวน ต้องการสารสนเทศมากที่สุดคือ แผนยุทธศาสตร์ตารวจภูธร
จังหวัดขอนแก่น (x̄=4.41) รองลงมาคือ เอกสารราชการ คาสั่ง บันทึกข้อความ (x̄=4.15) และเอกสารประชาสัมพันธ์
ภายในหน่วยงาน (x̄=4.06), งานความมัน่ คง ต้องการสารสนเทศมากที่สุดคือ พระราชบัญญัติตารวจแห่ งชาติ (x̄=4.45)
รองลงมาคือ แผนยุทธศาสตร์ ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น (x̄=4.35) และเอกสารราชการ คาสั่ง บันทึกข้อความ (x̄=4.03),
งานกิ จการพิเศษและจราจร ต้องการสารสนเทศมากที่ สุดคือ แผนยุทธศาสตร์ ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น (x̄=4.56)
รองลงมาคือ เอกสารราชการ คาสั่ง บันทึกข้อความ (x̄=3.97), งานกฎหมายและสอบสวน ต้องการสารสนเทศมากที่สุด
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คือ แผนยุทธศาสตร์ ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น (x̄=4.34) รองลงมาคือ พระราชบัญญัติตารวจแห่ งชาติ (x̄=3.97) และ
พระราชบัญญัติประจาตัวเจ้าหน้าที่ ของรั ฐ (x̄=3.94), งานจเรตารวจ ต้องการสารสนเทศมากที่ สุดคือ กฎสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการตารวจ (x̄=4.18) รองลงมาคือ แผนยุทธศาสตร์ ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น (x̄=4.11) และ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตารวจ (x̄=4.08), งานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด ต้องการสารสนเทศมากที่สุด
คือ แผนยุทธศาสตร์ ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น (x̄=4.37) รองลงมาคือ คาสั่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตารวจ
และพระราชบัญญัติประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ(x̄=3.98)
ความต้องการสารสนเทศเฉพาะในการปฏิ บตั ิงานตารวจจาแนกตามฝ่ ายงานที่ รับผิดชอบ ผลการวิจยั พบว่า
งานบริ หาร ต้องการสารสนเทศมากที่สุดคือ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยงานสารบรรณ (x̄=4.28) รองลงมาคือ
คู่มือการปฏิบตั ิงานสารบรรณ (x̄=4.25) ข้อมูลการจัดซื้ อจัดจ้าง (x̄=4.11), งานป้ องกันปราบปรามอาชญากรรมและ
สื บสวน ต้องการสารสนเทศมากที่สุดคือ ความต้องการสารสนเทศมากที่สุดสาหรับปฏิบตั ิงานในเรื่ องของประมวล
กฎหมายอาญา (x̄=4.63) รองลงมาคือ ระเบียบเกี่ยวกับคดี (x̄=4.61), งานความมัน่ คง ต้องการสารสนเทศมากที่สุดคือ
พระราชบัญญัติการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร (x̄=4.60) ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อมูลนโยบายความ
มัน่ คงแห่ งชาติ ข้อมูลผูก้ ระทาผิด/ผูก้ ่อการร้ายข้ามชาติ และคู่มือและเอกสารการปฏิบตั ิงานความมัน่ คง (x̄=4.40), งาน
กิจการพิเศษและจราจร ต้องการสารสนเทศมากที่สุดคือ ข้อมูลสภาพการจราจรและข้อมูลสถิติ คดีอุบตั ิเหตุการจราจร
ทางบก(x̄=4.85) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เอกสารการประชาสัมพันธ์การจราจร (x̄=4.80) และ พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก และข้อมูลปริ มาณการจราจร (x̄=4.75), งานกฎหมายและสอบสวน
ต้องการสารสนเทศมากที่สุดคือ ระเบียบการดาเนิ นคดีอาญา ประมวลกฎหมายอาญา รายงานคดีอาญา ข้อมูลผูต้ อ้ ง
สงสัย/ผูก้ ระทาผิด รายงานหมายจับ รายงานสานวนสอบสวน และคู่มือปฏิบตั ิงานหน้าที่งานสอบสวน (x̄=4.45) อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ระเบียบสานักงานตารวจแห่ งชาติ ว่าด้วยของกลางและของส่ วนตัวผูต้ อ้ งหาและระเบียบ
การดาเนินคดีอาญา (x̄=4.36) และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก และพระราชบัญญัติ
การสอบสอนคดีพิเศษ (x̄=4.27), งานจเรตารวจ ต้องการสารสนเทศมากที่สุดคือ คู่มือเสริ มสร้างการปฏิบตั ิตามประมวล
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ และคู่มือการดาเนิ นการทางวินยั สาหรับข้าราชการตารวจผูป้ ฏิบตั ิงานด้านวินยั
(x̄=5.00) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ คาสั่ง ตร. กฎสานักงานตารวจคณะกรรมการข้าราชการ ระเบียบสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการตารวจ และข้อมูลการร้องเรี ยนการกระทาผิดวินยั ของตารวจ (x̄=4.83) และแผนพัฒนางานจเร
ตารวจ (x̄=4.17), งานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด ต้องการสารสนเทศมากที่สุดคือ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ ข้อมูลผูก้ ระทาผิดคดียาเสพติด ข้อมูลบุคคลผูเ้ กี่ยวข้องกับยาเสพและ รายงานยาเสพติดในพื้นที่ (x̄=4.87) อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และข้อมูลคดียาเสพติด (x̄=4.80) และ
ข้อมูลสถิติบุคลากรในหน่วยงาน (x̄=2.89)
2.2 การแสวงหาสารสนเทศ
2.2.1 แหล่งสารสนเทศ
ผลการวิจยั พบว่าแหล่งสารสนเทศที่ ตารวจใช้แสวงหาสารสนเทศมากที่ สุดคื อแหล่งสารสนเทศ
สื่ อมวลชน (x̄=4.08) โดยแสวงหาจากโทรทัศน์/โทรทัศน์ออนไลน์/เคเบิลที วี (x̄=4.16) หนังสื อพิมพ์/หนังสื อพิมพ์
ออนไลน์ (x̄=4.05) รองลงมาคื อสารสนเทศบุ คคล ( x̄=3.91) โดยแสวงหาจากการสั่ งสมประสบการณ์ หรื อ ความ
เชี่ยวชาญส่ วนบุคคล (x̄=4.31) ผูบ้ งั คับบัญชา (x̄=4.22) มากที่สุด
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2.2.2 การประเมินความถูกต้ องของสารสนเทศ
ผลการวิจยั การประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของตารวจ พบว่าตารวจมีประเมินความ
ถูกต้องของสารสนเทศด้วยตนเอง ( x̄=4.17) มากที่สุด รองลงมาคือ ประเมินความถูกต้องโดยผูบ้ งั คับบัญชา ( x̄=3.92)
และประเมินความถูกต้องโดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเรื่ องนั้นๆ ตรวจสอบ (x̄=3.30)
2.2.3 เกณฑ์ ทใี่ ช้ ประเมินสารสนเทศ
ผลการวิจยั เกณฑ์ที่ใช้ประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน พบว่า เกณฑ์ที่ตารวจใช้ประเมิน
สารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานมากที่สุดได้แก่ สารสนเทศที่ได้มีความทันสมัย (x̄=4.33) สารสนเทศที่ได้ตรงกับ
ความต้องการ (x̄=4.25) และเนื้อหาของสารสนเทศถูกต้อง (x̄=4.24)
2.3 การใช้ สารสนเทศ
ผลการวิจยั การใช้สารสนเทศเพื่อการปฏิ บตั ิงานของตารวจสังกัด ภ.จว. ขอนแก่น พบว่า ตารวจมี
การใช้สารสนเทศมากที่สุดเพื่อประกอบการปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ (x̄=4.40) เพื่อเพิ่มเติมความรู ้ใน
การปฏิบตั ิงาน (x̄=4.35) เพื่อเป็ นข้อมูลอ้างอิงในการปฏิบตั ิงาน (x̄=4.34) เพื่อทราบระเบียบคาสั่งในการปฏิบตั ิงาน (x̄=
4.31) และเพื่อติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน (x̄=4.28)
2.4 ปัญหาทีพ่ บจากการแสวงหาและการใช้ สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
ผลการวิจยั ปั ญหาจากการแสวงหาและใช้สารสนเทศเพื่อการปฏิ บตั ิ งานของตารวจสังกัด ภ.จว.
ขอนแก่น พบว่ามีปัญหามากในเรื่ องเครื่ องมือสื บค้นสารสนเทศไม่เพียงพอเหมาะสมกับการแสวงหาสารสนเทศ (x̄=
3.79) ปริ มาณสารสนเทศที่ตอ้ งการใช้มีจานวนน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ (x̄=3.75) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
สารสนเทศที่ ตอ้ งการ ไม่ให้ความร่ วมมื อในการเข้าถึ งและใช้สารสนเทศนั้นๆ (x̄=3.56) มี ขอ้ จากัดทางด้านปริ มาณ
สารสนเทศที่สามารถเข้าถึงหรื อได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ ( x̄=3.55) สารสนเทศที่ตอ้ งการใช้มีความล้าสมัย ( x̄=3.50) การ
เข้า ถึ ง สารสนเทศที่ ต ้อ งการมี ค วามล าบาก/เข้า ถึ ง ยาก ( x̄=3.48) และขาดความรู ้ ค วามเข้า ใจในเนื้ อ หาสาระของ
สารสนเทศที่ตอ้ งนามาใช้ประกอบการปฏิบตั ิงาน (x̄=3.45)
อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
ความต้ องการสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ความต้องการสารสนเทศพื้นฐานในการปฏิบตั ิงานราชการและงานตารวจเจ้าหน้าที่ ตารวจมีความต้องการ
สารสนเทศพื้นฐานในทุกด้าน แต่จะให้ความสาคัญกับพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ตารวจ และแผนยุทธศาสตร์ ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่นมากที่สุด
ความต้องการสารสนเทศเฉพาะในการปฏิบตั ิงานของตารวจนั้นจะมีความต้องการสารสนเทศที่สอดคล้องไป
ตามหน้าที่หรื อฝ่ ายงานที่ตนเองรับผิดชอบตามระเบียบสานักงานตารวจแห่ งชาติว่าด้วยการกาหนดอาอาจหน้าที่ ของ
ส่ วนราชการสานักงานตารวจแห่ งชาติ พ.ศ.2552 โดยความต้องการสารสนเทศของผูป้ ฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หาร ซึ่ งงานหลัก
คื อ งานด้า นสารบรรณ ท าให้ ผู ้ใ ช้มี ค วามต้อ งการสารสนเทศที่ เ กี่ ย วกับ งานสารบรรณมาก คื อ ระเบี ย บส านัก
นายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ และคู่มือการปฏิ บตั ิ งานสารบรรณ ในขณะที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานป้ องกันปราบปราม
อาชญากรรมและสื บสวนต้องการสารสนเทศประมวลกฎหมายอาญา ระเบียบตารวจเกี่ยวกับคดีเพื่อประกอบการทาคดี
ผูป้ ฏิบตั ิงานความมัน่ คง จะต้องการสารสนเทศที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบและความมัง่ คงในราชอาณาจักรเพิ่มการ
รักษาความสงบเรี ยบร้อยและความมัน่ คงภายในราชอาณาจักรนอกจากนั้นยังต้องการข้อมูลผูก้ ระทาผิด/ผูก้ ่อการร้ายข้าม
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ชาติดว้ ย เนื่ องจากมีงานความมัน่ คนเป็ นงานที่ตอ้ งเฝ้าระวังอาชญากรข้ามชาติ ส่ วนตารวจงานกิจการพิเศษและจราจร
ผูป้ ฏิบตั ิงานรักษากฎหมายและความเรี ยบร้อยบนท้องถนน ทาให้มีความต้องการข้อมูลสภาพการจราจรและข้อมูลสถิติ
คดีอุบตั ิเหตุการจราจรทางบกมากที่สุด เพื่อนาไปประกอบการปฏิบตั ิงานประจาวันตามหน้าที่นอกจากนั้นยังต้องการ
เอกสารการประชาสัมพันธ์การจราจรเพื่อการปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์การจราจรสู่ ประชาชน ซึ่ งเป็ นหนึ่งในหน้าที่ของ
ตารวจจราจรด้วยเช่นกัน ในส่ วนของงานกฎหมายและสอบสวน ที่เป็ นงานที่ตอ้ งใช้ความรู ้ดา้ นกฎหมายมากที่สุด ทาให้
ต้องการสารสนเทศประมวลกฎหมายอาญารายงานคดีอาญามากที่สุด เนื่ องจากภาระหน้าที่ที่ตอ้ งสอบสวนผูก้ ระทาผิด
ร่ วมถึงการทางานร่ วมกับศาลเพื่อส่ งฟ้ องผูก้ ระทาผิดนัน่ เอง สาหรับงานด้านวินยั หรื องานจเรตารวจนั้น เป็ นงานที่ตอ้ ง
ดูแล ควบคุมบุคลากรในองค์กรมิให้กระทาผิดวินยั และให้อยูใ่ นระเบียบ จึงทาให้ตอ้ งการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับด้าน
วินยั ของตารวจ และงานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด เจ้าหน้าที่ตารวจในงานนี้ มีหน้าที่ตอ้ งเฝ้าระวังยาเสพติดใน
พื้นที่ จึงต้องการข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลกระทาผิดด้านยาเสพติดและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็ นหลัก
การแสวงหาสารสนเทศ
แหล่งสารสนเทศ
แหล่งสารสนเทศที่เจ้าหน้าที่ตารวจใช้เพื่อแสวงหาสารสนเทศในการปฏิบตั ิงานมากที่สุดคือ แหล่งสารสนเทศ
สื่ อมวลชน เนื่ องจากมี ความรวดเร็ ว ทันสมัย ทันเหตุ การณ์ รองลงมาคื อ แหล่ งสารสนเทศบุ ค คล โดยการสั่ งสม
ประสบการณ์หรื อความเชี่ยวชาญส่ วนบุคคล
การประเมินสารสนเทศ
การประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของตารวจนั้น จะใช้การประเมินความถูกต้องของสารสนเทศ
ด้วยตนเองมากที่สุด ซึ่ งเกี่ยวข้องกับความชานาญและประสบการณ์ส่วนบุคคล นอกจากนั้นยังมีประเมินความถูกต้อง
โดยผูบ้ งั คับบัญชา และประเมินความถูกต้องโดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเรื่ องนั้นๆ ตรวจสอบในกรณี ที่งานนั้นๆ ต้องเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานภายนอก
การใช้ สารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ตารวจใช้สารสนเทศเพื่อประกอบการปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มเติมความรู ้
ในการปฏิ บตั ิ งานเพื่อเป็ นข้อมู ลอ้างอิ งในการปฏิ บตั ิ งานเพื่อทราบระเบี ยบคาสั่งในการปฏิ บตั ิ งานและเพื่อติ ดตาม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานมากที่สุด เนื่ องจากลักษณะงานแต่ละหน้าที่มีการระบุหน้าที่ของตนเองชัดเจน จึง
ทาให้การใช้สารสนเทศมุ่งเน้นเพื่อการปฏิบตั ิงาน
ปัญหาทีพ่ บจากการแสวงหาและการใช้ สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
ปั ญหาจากการแสวงหาและใช้สารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงานของตารวจสังกัด ภ.จว. ขอนแก่น ปั ญหาหลักคือ
เรื่ องเครื่ องมือสื บค้นสารสนเทศไม่เพียงพอเหมาะสมกับการแสวงหาสารสนเทศ ซึ่ งเจ้าหน้าที่ตอ้ งมีการใช้เครื่ องมือหรื อ
อุ ปกรณ์ ส่วนตัวมาช่ วยในการสื บค้นข้อมู ลต่ างๆนอกจากนั้นปริ ม าณสารสนเทศที่ ตอ้ งการใช้ย งั มี จ านวนน้อ ย ไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ตารวจผูป้ ฏิบตั ิงานฝ่ ายอานวยการ สังกัด ภ.จว. ขอนแก่น ทุกท่านที่ให้ความ
อนุเคราะห์เสี ยสละเวลาให้ขอ้ มูลและตอบแบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้
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