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บทคดัย่อ 
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของต ารวจ สังกดัต ารวจภูธรจงัหวดัขอนแก่น ในดา้น

ความตอ้งการ การแสวงหา การใชส้ารสนเทศ และปัญหาจากการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบัการ
ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ในต ารวจภูธรจังหวดัขอนแก่น ประชากรในการวิจัยเป็นเจ้าหน้าท่ีต ารวจผูป้ฏิบัติงานฝ่าย
อ านวยการ ต ารวจภูธรจงัหวดัขอนแก่น ทั้งหมด 7 ฝ่ายงาน จ านวน 162 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม 
ผลการวจิยัพบวา่ความตอ้งการสารสนเทศพื้นฐานในการปฏิบติังานราชการและงานต ารวจ ของต ารวจ สังกดัต ารวจภูธร
จงัหวดัขอนแก่น ผลรวมอยูใ่นระดบัมาก ในส่วนความตอ้งการสารสนเทศเฉพาะในการปฏิบติังานต ารวจ ผลรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ในดา้นแหล่งสารสนเทศท่ีใชเ้พื่อแสวงหาสารสนเทศมากท่ีสุด คือ แหล่งสารสนเทศส่ือมวลชน ในการ
ประเมินสารสนเทศท่ีแสวงหามาไดน้ั้น พบว่าต ารวจจะประเมินสารสนเทศดว้ยตนเองและโดยผูบ้งัคบับญัชา โดยให้
ความส าคญักบัความทนัสมยัของสารสนเทศ สารสนเทศท่ีไดต้รงกบัความตอ้งการ และเน้ือหาของสารสนเทศมีความ
ถูกตอ้ง สารสนเทศท่ีไดม้านั้น จะน ามาใชเ้พื่อประกอบการปฏิบติังานตามต าแหน่งหน้าท่ี ปัญหาหลกัท่ีพบจากการ
แสวงหาและการใชส้ารสนเทศ คือ เคร่ืองมือสืบคน้สารสนเทศไม่เพียงพอเหมาะสมกบัการแสวงหาสารสนเทศ  

 

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.  
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บทน า 
 สังคมปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งขอ้มูลข่าวสาร ลกัษณะของขอ้มูล ข่าวสาร และความรู้ไดมี้การพฒันาและเผยแพร่
อยา่งกวา้งขวางและรวดเร็วมากข้ึน อนัเน่ืองมาจากการพฒันาทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้สารสนเทศ
ต่างๆ มีการพฒันารูปแบบเพื่อเอ้ือประโยชน์ใหเ้หมาะสมกบัการใชข้องแต่ละบุคคลและองคก์รต่างๆ มากข้ึน 
 สารสนเทศมีความเก่ียวขอ้งกบัทุกๆ เร่ืองในชีวิตประจ าวนั ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การประกอบอาชีพ การ
ด ารงชีพ สารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ทนัสมยั เช่ือถือได ้เหมาะแก่ความสามารถของผูใ้ชใ้นการน าไปใชง้าน จึงเป็นส่ิงจ าเป็น
ส าหรับผูอ้ยูใ่นสังคม สารสนเทศท่ีถูกตอ้งเป็นองคป์ระกอบส าคญัส าหรับการแกปั้ญหา การตดัสินใจและการปฏิบติังาน
ในขั้นต่อมาอยา่งมีคุณภาพ (ประภาวดี, 2543) สารสนเทศเขา้มามีบทบาทอยา่งมากในทุกกิจกรรมของแต่ละองคก์ร ท า
ให้การติดต่อสัมพนัธ์กนัง่ายและรวดเร็วยิ่งข้ึน ซ่ึงก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม วิถีชีวิต ความเป็นอยู ่การศึกษา 
การเมือง การด าเนินธุรกิจ การติดต่อส่ือสาร เศรษฐกิจและสังคม ท่ีเป็นผลมาจากการแข่งขนักนัมากข้ึนในทัว่โลก     
(สรภพ, 2552)  
 ความตอ้งการใชส้ารสนเทศเกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และความตอ้งการใชส้ารสนเทศของแต่ละ
บุคคลยอ่มแตกต่างกนัไป ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้ม และส่วนท่ีเก่ียวกบัตวับุคคลหรือผูใ้ช ้ความตอ้งการ
สารสนเทศอาจเปล่ียนแปลงไปตามปัจจยัต่าง ๆของผูใ้ช ้หรือเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา และเปล่ียนแปลงไปเม่ือ
ไดรั้บสารสนเทศใหม่ ดงันั้น บุคคลเม่ืออยู่ในสถานการณ์ท่ีตอ้งตดัสินใจ หรือตอ้งการหาค าตอบของปัญหา หรือ
ขอ้เท็จจริงเพื่อแกไ้ขปัญหาหรือท าความเขา้ใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยท่ีตนเองยงัไม่มีความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ เพียงพอ จึง
จ าเป็นตอ้งแสวงหาสารสนเทศท่ีตอ้งการ ซ่ึงอาจมีทั้งความตอ้งการแสวงหาสารสนเทศไปใชใ้นทนัที และความตอ้งการ
เกบ็รวบรวมสารสนเทศไวใ้ชใ้นอนาคต (ปราณี, 2552) 
 ต ารวจเป็นหน่ึงในวิชาชีพท่ีตอ้งอาศยัสารสนเทศท่ีหลากหลายในการปฏิบติังาน เพื่อให้เป็นไปตามร่างแผน
ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2560-2564) และตามนโยบายของคณะรัฐบาล เน่ืองดว้ย
ขอ้มูลและสารสนเทศมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการด าเนินงานของส านกังานต ารวจแห่งชาติ โดยเฉพาะหน่วยงานต ารวจ
ในระดบัสถานีต ารวจภูธรจงัหวดั ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติังานให้บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น
ของประชาชน จึงจ าเป็นจะตอ้งมีการพฒันาดา้นขอ้มูลและสารสนเทศและพฒันาบุคลากรให้มีความช านาญการดา้นน้ี
โดยเฉพาะ แต่ในสภาวะความเป็นจริงในปัจจุบนั การพฒันาศกัยภาพในการใชส้ารสนเทศของขา้ราชการต ารวจระดบั
สถานีต ารวจ ยงัไม่สามารถด าเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมเน่ืองจากขาดรูปแบบและแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันา
โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งของระบบในหน่วยงานและสภาพความเป็นจริงของพื้นท่ี โดยเฉพาะบุคลากรยงัไม่มีความรู้
ความเขา้ใจเร่ืองของสารสนเทศเท่าท่ีควร ขาดการจดัท าขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ขอ้มูลท่ีมีอยูข่าดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
การใชข้อ้มูลตอ้งผา่นกระบวนการขั้นตอนท่ี ส่งผลใหห้น่วยงานไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของหน่วยงานเอง 
และการบริการประชาชนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี (ไพรัช, 2543) 
 ต ารวจภูธรขอนแก่นเป็นหน่วยงานภาคใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานต ารวจแห่งชาติ และต ารวจภูธรภาค 4 
ซ่ึงในส่วนฝ่ายอ านวยการมีการแบ่งงานเพื่อการบริหารและก ากบัดูแลภายในองค์กรออกเป็น 7 ฝ่ายงาน ไดแ้ก่ งาน
บริหาร งานป้องกบัปราบปรามอาชญากรรมและสืบสวน งานความมัน่คง งานกิจการพิเศษและจราจร งานกฎหมายและ
สอบสวน งานจเรต ารวจ และงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ส านกังานต ารวจแห่งชาติ, 2552) ในการปฏิบติังาน
ทุกฝ่าย เจา้พนกังานต ารวจจะปฏิบติังานโดยยึดตามแผนงานของกรมต ารวจแห่งชาติ รวมไปถึงกฎหมายและระเบียบ
เก่ียวกบัการก าหนดหน้าท่ีของส่วนราชการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เป็นหลกั แต่จากต าแหน่งงานท่ี
แตกต่างกนัหลายฝ่ายน้ี ย่อมหมายถึงสารสนเทศท่ีใช้ก็แตกต่างกนัไปดว้ย ท าให้เกิดการความหลากหลายในความ
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ตอ้งการ การสืบคน้ และการใชส้ารสนเทศของเจา้พนักงานแต่ละฝ่ายตามแต่งานเฉพาะท่ีไดรั้บมอบหมายของแต่ละ
บุคคล (วิเชียร, 2561) 
 จากสภาวะการใชส้ารสนเทศท่ีหลากหลายและปัญหาจากการใชส้ารสนเทศดงักล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความ
สนใจท าการวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมสารสนเทศของต ารวจ ซ่ึงจะศึกษาจากการปฏิบติังานของต ารวจ สังกดัต ารวจภูธร
จงัหวดัขอนแก่น เพื่อศึกษาความตอ้งการสารสนเทศ พฤติกรรมการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศ รวมไปถึงปัญหาท่ี
เกิดจากการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศของต ารวจ เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งไดด้  าเนินการพฒันาสารสนเทศท่ี
ตรงกบัความตอ้งการของเจา้พนกังานต ารวจในการปฏิบติังาน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่การเพิ่มศกัยภาพในการด าเนินงานของหน่วยงานซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาหน่วยงานและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหดี้ยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของต ารวจ สังกดัต ารวจภูธรจังหวดัขอนแก่น ในดา้นความตอ้งการ การ
แสวงหา การใชส้ารสนเทศ และปัญหาจากการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานฝ่ายต่างๆ 
ในหน่วยงาน 
 
วธีิการวจิัย 

การศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของต ารวจ สังกดัต ารวจภูธรจงัหวดัขอนแก่นคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใชว้ิธีวิจยัส ารวจ (Survey Research) โดยใชเ้คร่ืองมือในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ต  ารวจผูป้ฏิบติังานสังกดัต ารวจภูธรจงัหวดั
ขอนแก่น โดยศึกษาจากต ารวจสังกดัต ารวจภูธรขอนแก่น ผูป้ฏิบติังานส่วนกลาง หรือฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจงัหวดั
ขอนแก่น (ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น) ทั้งหมด 7 ฝ่ายงาน จ านวน 162 คน ไดแ้ก่ 
 
 ตารางที ่1 ต  ารวจสังกดัต ารวจภูธรจงัหวดัขอนแก่น 
 

ล าดบัที่ ฝ่ายงาน จ านวน/คน 
1 งานบริหาร 48 
2 งานป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมและสืบสวน 46 
3 งานความมัน่คง 7 
4 งานกิจการพิเศษและจราจร 22 
5 งานกฎหมายและสอบสวน 15 
6 งานจเรต ารวจ 7 
7 งานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 17 

รวม 162 
         (งานก าลงัพล ส.ภว.ขอนแก่น) 

         ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2561 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นวจิยัน้ี คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมสารสนเทศ คือ ความตอ้งการสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ 

การใชส้ารสนเทศ และปัญหาพบจากการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศในการปฏิบติังาน 
 
ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวจิัย 
 

ตารางที ่2 ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวจิยั 
 

แบบสอบถาม จ านวนข้อ ค่าความเช่ือมั่น 
1. ความตอ้งการสารสนเทศ 
2. การแสวงหาสารสนเทศ 
3. การใชส้ารสนเทศ 
4. ปัญหาจากการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศในการปฏิบติังาน 

90 
35 
9 

10 

0.86 
0.91 
0.83 
0.86 

รวม 144 0.87 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัด าเนินการเกบ็รวมรวมขอ้มูลโดยส่งแบบสอบถามดว้ยตนเอง โดยท าหนงัสือขอ

อนุญาตจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ถึงผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัขอนแก่น และ
ไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลระหว่างวนัท่ี 10-17 เมษายน พ.ศ.2561 โดยท าการแจกแบบสอบถามทั้งหมด 162 ชุด ไดรั้บ
แบบสอบถามกลบัคืน 134 ชุด คิดเป็นร้อยละ 82.72 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
ตารางที ่3 จ านวนแบบสอบถามท่ีแจกและจ านวนท่ีไดรั้บกลบัคืน 
 

ล าดบัที่ ฝ่ายงาน 
ส่งเกบ็ข้อมูล 

(ชุด) 
รับกลบัคืน 

(ชุด) 
1 งานบริหาร 48 38 
2 งานป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมและสืบสวน 46 39 
3 งานความมัน่คง 7 5 
4 งานกิจการพิเศษและจราจร 22 19 
5 งานกฎหมายและสอบสวน 15 12 
6 งานจเรต ารวจ 7 6 
7 งานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 17 15 

รวม 162 134 
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การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมา แลว้น ามา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติทางสถิติด้านสังคมศาสตร์ (SPSS) เพื่อค  านวณหาค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดงัน้ี 

1) ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานกาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม (เพศ ระดบัการศึกษา ชั้นยศ อายุการท างาน 
และฝ่ายงานท่ีรับผดิชอบ) ใชว้ธีิค  านวณหาค่าร้อยละ 

2) ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมสารสนเทศ ความตอ้งการ การแสวงหา การใช ้และปัญหาพบจากการแสวงหา
และการใชส้ารสนเทศในการปฏิบติังาน ใชว้ธีิค  านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชก้าร
วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีมีระดบัการวดัมาตราประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดน ้าหนกัคะแนนแต่ละระดบั ดงัน้ี 

ระดบัมากท่ีสุด  ใหน้ ้าหนกัคะแนน 5 
ระดบัมาก    ใหน้ ้าหนกัคะแนน 4 
ระดบัปานกลาง   ใหน้ ้าหนกัคะแนน 3 
ระดบันอ้ย   ใหน้ ้าหนกัคะแนน 2 
ระดบันอ้ยท่ีสุด   ใหน้ ้าหนกัคะแนน 1 

ก าหนดระดบัคะแนนค่าเฉล่ียแต่ละขอ้ เพื่อน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑใ์นการแปรผล ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.21-5.00   แปลผลวา่  มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.41-4.20   แปลผลวา่  มาก 
ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.61-3.40   แปลผลวา่  ปานกลาง 
ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1.81-2.60   แปลผลวา่  นอ้ย 
ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1.00-1.80   แปลผลวา่  นอ้ยท่ีสุด 

(ชชัวาลย,์ 2539) 
 
ผลการวิจัย 

1. ภูมหิลงัของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวเิคราะห์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 ส่วน

ใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 72.7 รองลงมาคือระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนายต ารวจชั้นสัญญาบตัร จ านวน 69 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.5 และชั้นประทวน จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 อายกุารท างานส่วนใหญ่มากกวา่ 15 ปีข้ึนไป จ านวน 
87 คน คิดเป็นร้อยละ 64.9 รองลงมาคือ 10-15 1 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ปฏิบติังานฝ่ายป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมและสืบสวนมากท่ีสุด คือ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 และรองลงมาคือ
งานบริหาร จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4  
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2. พฤติกรรมสารสนเทศ 
2.1 ความต้องการสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
 2.1.1 ความต้องการสารสนเทศในการปฏิบัติของต ารวจ สังกัด ส.ภว.ขอนแก่น จ าแนกตามระดับ

การศึกษา 
เม่ือจ าแนกความตอ้งการสารสนเทศพื้นฐานในการปฏิบติังานราชการและงานต ารวจ ตามระดบั

การศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ ต ารวจผูมี้ระดบัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตอ้งการสารสนเทศ
มากท่ีสุด คือ เอกสารราชการ ค าสั่ง บนัทึกขอ้ความ (x̄=4.35) และแผนยุทธศาสตร์ต ารวจภูธรจงัหวดัขอนแก่น (x̄=
4.24) ระดบัอนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือแผนยุทธศาสตร์ต ารวจภูธรจงัหวดั
ขอนแก่น (x̄=3.86) รองลงมาคือเอกสารราชการ ค าสั่ง บนัทึกขอ้ความ (x̄=3.48) และพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ 
(x̄=3.45) ระดบัปริญญาตรีมีความต้องการสารสนเทศมากท่ีสุดคือ แผนยุทธศาสตร์ต ารวจภูธรจงัหวดัขอนแก่น (x̄=
4.59) รองลงมาคือพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการต ารวจ (x̄=4.28) และพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ (x̄=4.25) 
ระดบัสูงกว่าปริญญาตรีมีความตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือแผนยุทธศาสตร์ต ารวจภูธรจงัหวดัขอนแก่น x̄=4.43) 
รองลงมาคือเอกสารประชาสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน (x̄=3.96) และพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ (x̄=3.95) 

ความตอ้งการสารสนเทศเฉพาะในการปฏิบติังานต ารวจ จ าแนกตามระดบัการศึกษา ผลการวิจยั
พบวา่ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือ พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก(x̄=
3.56) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมารายงานยาเสพติดในพื้นท่ี (x̄=4.51) และ คู่มือและเอกสารการปฏิบติังานความ
มัน่คงพระราชบญัญติัจราจรทางบก และคู่มือการด าเนินการทางวินัย ส าหรับขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นวินัย
ขอ้มูลสภาพการจราจร (x̄=3.50), ระดบัอนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือ พระราชบญัญติั
การรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร (x̄=3.67) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดรอลงมาคือ ค าสั่ง ตร. (x̄=4.52) และระเบียบ
กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั (x̄=4.33), ระดบัปริญญาตรี รวมเฉล่ีย (x̄=3.82) อยูร่ะดบัมาก และเม่ือพิจารณาอนัดบั
ความตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือ ระเบียบกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั (x̄=4.42) รองลงมาคือ พระราชบญัญติั
การรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร (x̄=4.38) และขอ้มูลการพฒันาบุคลากร (x̄=4.35), ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี
รวมเฉล่ีย (x̄=3.80) อยู่ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาอนัดบัความตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือ ระเบียบการด าเนิน
คดีอาญา (x̄=4.86) รองลงมาคือ ระเบียบส านกังานต ารวจแห่งชาติ วา่ดว้ยของกลางและของส่วนตวัผูต้อ้งหา (x̄=4.75) 
และเอกสารการประชาสัมพนัธ์การจราจร (x̄=4.63)  

2.1.2 ความต้องการสารสนเทศในการปฏิบัติของต ารวจ สังกดั ส.ภว.ขอนแก่น จ าแนกตามช้ันยศ 
เม่ือจ าแนกความตอ้งการสารสนเทศพื้นฐานในการปฏิบติังานราชการและงานต ารวจ ตามชั้นยศ 

ผลการวิจยัพบวา่ ชั้นสัญญาบตัรมีความตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือ กฎส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ 
(x̄=4.42) รองลงมาคือ รายงานการประชุมและเอกสารประชาสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน (x̄=4.32) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
และแผนยทุธศาสตร์ต ารวจภูธรจงัหวดัขอนแก่น (x̄=4.28) ชั้นประทวนมีความตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือ รายงาน
การประชุม (x̄=4.19) รองลงมาคือ กฎส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (x̄=4.13) และ แผนยุทธศาสตร์
ต ารวจภูธรจงัหวดัขอนแก่น (x̄=4.06) 

 ความตอ้งการสารสนเทศเฉพาะในการปฏิบติังานต ารวจ จ าแนกตามชั้นยศ ผลการวิจยัพบว่า ชั้น
สัญญาบตัร ตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือ ขอ้มูลผูต้อ้งสงสัย/ผูก้ระท าผิด (x̄=4.43) คู่มือและเอกสารการปฏิบติังาน
ความมัน่คง (x̄=4.38) เอกสารการประชาสัมพนัธ์การจราจร (x̄=4.36), ชั้นประทวน ตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือ 
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รายงานคดีอาญา (x̄=4.78) ขอ้มูลผูต้อ้งสงสัย/ผูก้ระท าผิดและขอ้มูลผูก้ระท าผิดคดียาเสพติด (x̄=4.67) อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุดและ ขอ้มูลสภาพการจราจร (x̄=4.63)  

2.1.3 ความต้องการสารสนเทศในการปฏิบัติของต ารวจ สังกัด ส.ภว.ขอนแก่น จ าแนกตามอายุการ
ท างาน 

เม่ือจ าแนกความตอ้งการสารสนเทศพื้นฐานส าหรับงานราชการและงานต ารวจ อายุการท างาน 
ผลการวจิยัพบกวา่ อายกุารท างานต ่ากวา่ 5 ปี มีความตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือ แผนยทุธศาสตร์ต ารวจภูธรจงัหวดั
ขอนแก่น (x=̄4.16) รองลงมาคือเอกสารราชการ ค าสั่ง บนัทึกขอ้ความ (x=̄3.99) และแผนยทุธศาสตร์ ส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ (x=̄3.93) อายกุารท างาน 5-10 ปี มีค่าความตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือ แผนยทุธศาสตร์ต ารวจภูธรจงัหวดั
ขอนแก่น (x=̄4.67) รองลงมาคือรายงานการประชุม (x=̄4.62) และกฎส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (x=̄
4.35) อายกุารท างาน 10-15 ปี มีความตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือ แผนยทุธศาสตร์ต ารวจภูธรจงัหวดัขอนแก่น (x=̄
4.72) รองลงมาคือพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการต ารวจ (x=̄4.52) และพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ (x=̄4.48) อายุ
การท างานมากกวา่15ปี มีความตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือ แผนยทุธศาสตร์ต ารวจภูธรจงัหวดัขอนแก่น (x=̄4.62) 
รองลงมาคือแผนยทุธศาสตร์ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ (x=̄4.32) และเอกสารราชการ ค าสั่ง บนัทึกขอ้ความ (x=̄4.29) 

ความตอ้งการสารสนเทศเฉพาะในการปฏิบติังานต ารวจ จ าแนกตามอายุการท างาน ผลการวิจัย
พบว่า อายุการท างานต ่ากว่า 5 ปี ตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือ ขอ้มูลบุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งกับยาเสพติด (x=̄4.50) 
รองลงมาคือ รายงานยาเสพติดในพื้นท่ี (x=̄4.23) และ คู่มือเสริมสร้างการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของต ารวจ (x=̄4.21), อายกุารท างาน5-10 ปี ตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือ คู่มือการปฏิบติังานสารบรรณขอ้มูลการ
พฒันาบุคลากรและระเบียบกรมบญัชีกลางกระทรวงการคลงั (x=̄4.62) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ (x=̄4.50) และ ขอ้มูลสถิติบุคลากรในหน่วยงานและขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้ง (x=̄
4.38), อายกุารท างาน10-15 ปี ตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือ คู่มือการปฏิบติังานสารบรรณขอ้มูลการพฒันาบุคลากร 
และระเบียบกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั (x=̄4.62) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี
ว่าดว้ยงานสารบรรณ (x=̄4.50) และขอ้มูลการจัดซ้ือจดัจ้าง (x=̄4.38),อายุการท างานมากกว่า 15 ปีข้ึนไป ตอ้งการ
สารสนเทศมากท่ีสุดคือ ขอ้มูลการร้องเรียนการกระท าผิดวินัยของต ารวจ (x=̄4.50) รองลงมาคือ ระเบียบการด าเนิน
คดีอาญา (x=̄4.32) และเอกสารการประชาสัมพนัธ์การจราจรและระเบียบส านกังานต ารวจแห่งชาติ วา่ดว้ยของกลางและ
ของส่วนตวัผูต้อ้งหา (x=̄4.30)  

2.1.4  ความต้องการสารสนเทศในการปฏิบัติของต ารวจ สังกดั ส.ภว.ขอนแก่น จ าแนกตามฝ่ายงาน
ทีป่ฏิบัต ิ

เม่ือจ าแนกความตอ้งการสารสนเทศพื้นฐานในการปฏิบติังานราชการและงานต ารวจ ตามฝ่ายงานท่ี
รับผิดชอบ ผลการวิจยัพบว่า งานบริหาร มีความตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือ แผนยุทธศาสตร์ต ารวจภูธรจงัหวดั
ขอนแก่น (x=̄4.67) รองลงมาคือ พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการต ารวจ (x=̄4.43) และพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ 
(x=̄4.24), งานป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมและสืบสวน ตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือ แผนยทุธศาสตร์ต ารวจภูธร
จงัหวดัขอนแก่น (x=̄4.41) รองลงมาคือ เอกสารราชการ ค าสั่ง บนัทึกขอ้ความ (x=̄4.15) และเอกสารประชาสัมพนัธ์
ภายในหน่วยงาน (x=̄4.06), งานความมัน่คง ตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือ พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ (x=̄4.45) 
รองลงมาคือ แผนยทุธศาสตร์ต ารวจภูธรจงัหวดัขอนแก่น (x=̄4.35) และเอกสารราชการ ค าสั่ง บนัทึกขอ้ความ (x=̄4.03), 
งานกิจการพิเศษและจราจร ตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือ แผนยุทธศาสตร์ต ารวจภูธรจงัหวดัขอนแก่น (x=̄4.56) 
รองลงมาคือ เอกสารราชการ ค าสั่ง บนัทึกขอ้ความ (x=̄3.97), งานกฎหมายและสอบสวน ตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุด
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คือ แผนยทุธศาสตร์ต ารวจภูธรจังหวดัขอนแก่น (x=̄4.34) รองลงมาคือ พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ (x=̄3.97) และ
พระราชบญัญติัประจ าตวัเจา้หน้าท่ีของรัฐ (x=̄3.94), งานจเรต ารวจ ตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือ กฎส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (x=̄4.18) รองลงมาคือ แผนยุทธศาสตร์ต ารวจภูธรจงัหวดัขอนแก่น (x=̄4.11) และ
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการต ารวจ (x=̄4.08), งานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุด
คือ แผนยทุธศาสตร์ต ารวจภูธรจงัหวดัขอนแก่น (x=̄4.37) รองลงมาคือ ค าสั่ง พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการต ารวจ
และพระราชบญัญติัประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ(x=̄3.98)  

ความตอ้งการสารสนเทศเฉพาะในการปฏิบติังานต ารวจจ าแนกตามฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบ ผลการวิจยัพบว่า 
งานบริหาร ตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือ ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ (x̄=4.28) รองลงมาคือ 
คู่มือการปฏิบติังานสารบรรณ (x̄=4.25) ขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้ง (x̄=4.11), งานป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมและ
สืบสวน ตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือ ความตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดส าหรับปฏิบติังานในเร่ืองของประมวล
กฎหมายอาญา (x̄=4.63) รองลงมาคือ ระเบียบเก่ียวกบัคดี (x̄=4.61), งานความมัน่คง ตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือ 
พระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร  (x̄=4.60)  ระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ขอ้มูลนโยบายความ
มัน่คงแห่งชาติ ขอ้มูลผูก้ระท าผิด/ผูก่้อการร้ายขา้มชาติ และคู่มือและเอกสารการปฏิบติังานความมัน่คง (x̄=4.40), งาน
กิจการพิเศษและจราจร ตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือ ขอ้มูลสภาพการจราจรและขอ้มูลสถิติคดีอุบติัเหตุการจราจร
ทางบก(x̄=4.85) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ เอกสารการประชาสัมพนัธ์การจราจร (x̄=4.80) และ พระราชบญัญติั
จราจรทางบก  พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก และขอ้มูลปริมาณการจราจร (x̄=4.75), งานกฎหมายและสอบสวน 
ตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือ ระเบียบการด าเนินคดีอาญา ประมวลกฎหมายอาญา รายงานคดีอาญา ขอ้มูลผูต้อ้ง
สงสัย/ผูก้ระท าผิด รายงานหมายจบั รายงานส านวนสอบสวน และคู่มือปฏิบติังานหนา้ท่ีงานสอบสวน (x̄=4.45) อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ระเบียบส านกังานต ารวจแห่งชาติ วา่ดว้ยของกลางและของส่วนตวัผูต้อ้งหาและระเบียบ
การด าเนินคดีอาญา (x̄=4.36) และพระราชบญัญติัจราจรทางบก พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก และพระราชบญัญติั
การสอบสอนคดีพิเศษ (x̄=4.27), งานจเรต ารวจ ตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือ คู่มือเสริมสร้างการปฏิบติัตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ และคู่มือการด าเนินการทางวินยั ส าหรับขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นวินยั 
(x̄=5.00) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ค าสั่ง ตร. กฎส านกังานต ารวจคณะกรรมการขา้ราชการ ระเบียบส านกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ และขอ้มูลการร้องเรียนการกระท าผิดวินยัของต ารวจ (x̄=4.83) และแผนพฒันางานจเร
ต ารวจ (x̄=4.17), งานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ตอ้งการสารสนเทศมากท่ีสุดคือ พระราชบญัญติัยาเสพติดให้
โทษ ขอ้มูลผูก้ระท าผิดคดียาเสพติด ขอ้มูลบุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพและ รายงานยาเสพติดในพื้นท่ี (x̄=4.87) อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด และขอ้มูลคดียาเสพติด (x̄=4.80) และ 
ขอ้มูลสถิติบุคลากรในหน่วยงาน (x̄=2.89)  

2.2 การแสวงหาสารสนเทศ 
 2.2.1 แหล่งสารสนเทศ  
 ผลการวิจยัพบว่าแหล่งสารสนเทศท่ีต ารวจใชแ้สวงหาสารสนเทศมากท่ีสุดคือแหล่งสารสนเทศ

ส่ือมวลชน (x̄=4.08) โดยแสวงหาจากโทรทศัน์/โทรทศัน์ออนไลน์/เคเบิลทีวี (x̄=4.16) หนังสือพิมพ/์หนังสือพิมพ์
ออนไลน์ (x̄=4.05) รองลงมาคือสารสนเทศบุคคล (x̄=3.91) โดยแสวงหาจากการสั่งสมประสบการณ์หรือความ
เช่ียวชาญส่วนบุคคล (x̄=4.31) ผูบ้งัคบับญัชา (x̄=4.22) มากท่ีสุด 
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  2.2.2 การประเมนิความถูกต้องของสารสนเทศ 
ผลการวิจยัการประเมินสารสนเทศเพื่อใชใ้นการปฏิบติังานของต ารวจ พบวา่ต ารวจมีประเมินความ

ถูกตอ้งของสารสนเทศดว้ยตนเอง (x̄=4.17) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ประเมินความถูกตอ้งโดยผูบ้งัคบับญัชา (x̄=3.92) 
และประเมินความถูกตอ้งโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญเร่ืองนั้นๆ ตรวจสอบ (x̄=3.30)  
  2.2.3 เกณฑ์ทีใ่ช้ประเมินสารสนเทศ 
  ผลการวิจยัเกณฑท่ี์ใชป้ระเมินสารสนเทศเพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน พบวา่ เกณฑท่ี์ต ารวจใชป้ระเมิน
สารสนเทศเพื่อใชใ้นการปฏิบติังานมากท่ีสุดไดแ้ก่ สารสนเทศท่ีไดมี้ความทนัสมยั (x̄=4.33) สารสนเทศท่ีไดต้รงกบั
ความตอ้งการ (x̄=4.25) และเน้ือหาของสารสนเทศถูกตอ้ง (x̄=4.24) 

2.3 การใช้สารสนเทศ  
 ผลการวิจยัการใชส้ารสนเทศเพื่อการปฏิบติังานของต ารวจสังกดั ภ.จว. ขอนแก่น พบว่า ต  ารวจมี

การใชส้ารสนเทศมากท่ีสุดเพื่อประกอบการปฏิบติังานตามต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ (x̄=4.40) เพื่อเพิ่มเติมความรู้ใน
การปฏิบติังาน (x̄=4.35) เพื่อเป็นขอ้มูลอา้งอิงในการปฏิบติังาน (x̄=4.34) เพื่อทราบระเบียบค าสั่งในการปฏิบติังาน (x̄=
4.31) และเพื่อติดตามข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน (x̄=4.28)  
 2.4 ปัญหาทีพ่บจากการแสวงหาและการใช้สารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน 

 ผลการวิจยัปัญหาจากการแสวงหาและใชส้ารสนเทศเพื่อการปฏิบติังานของต ารวจสังกดั ภ.จว. 
ขอนแก่น พบว่ามีปัญหามากในเร่ืองเคร่ืองมือสืบคน้สารสนเทศไม่เพียงพอเหมาะสมกบัการแสวงหาสารสนเทศ (x̄=
3.79) ปริมาณสารสนเทศท่ีตอ้งการใชมี้จ านวนนอ้ย ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใช ้(x̄=3.75) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สารสนเทศท่ีตอ้งการ ไม่ให้ความร่วมมือในการเขา้ถึงและใชส้ารสนเทศนั้นๆ (x̄=3.56) มีขอ้จ ากดัทางดา้นปริมาณ
สารสนเทศท่ีสามารถเขา้ถึงหรือไดรั้บอนุญาตใหใ้ชไ้ด ้(x̄=3.55) สารสนเทศท่ีตอ้งการใชมี้ความลา้สมยั (x̄=3.50) การ
เข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการมีความล าบาก/เข้าถึงยาก ( x̄=3.48) และขาดความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาสาระของ
สารสนเทศท่ีตอ้งน ามาใชป้ระกอบการปฏิบติังาน (x̄=3.45) 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 

ความต้องการสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
ความตอ้งการสารสนเทศพื้นฐานในการปฏิบติังานราชการและงานต ารวจเจา้หน้าท่ีต ารวจมีความตอ้งการ

สารสนเทศพื้นฐานในทุกดา้น แต่จะใหค้วามส าคญักบัพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ
ต ารวจ และแผนยทุธศาสตร์ต ารวจภูธรจงัหวดัขอนแก่นมากท่ีสุด  

ความตอ้งการสารสนเทศเฉพาะในการปฏิบติังานของต ารวจนั้นจะมีความตอ้งการสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งไป
ตามหนา้ท่ีหรือฝ่ายงานท่ีตนเองรับผิดชอบตามระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าดว้ยการก าหนดอ าอาจหนา้ท่ีของ
ส่วนราชการส านกังานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยความตอ้งการสารสนเทศของผูป้ฏิบติังานฝ่ายบริหาร ซ่ึงงานหลกั
คืองานด้านสารบรรณ ท าให้ผู ้ใช้มีความต้องการสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานสารบรรณมาก คือ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ และคู่มือการปฏิบติังานสารบรรณ ในขณะท่ีผูป้ฏิบติังานป้องกนัปราบปราม
อาชญากรรมและสืบสวนตอ้งการสารสนเทศประมวลกฎหมายอาญา ระเบียบต ารวจเก่ียวกบัคดีเพื่อประกอบการท าคดี
ผูป้ฏิบติังานความมัน่คง จะตอ้งการสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัการรักษาความสงบและความมัง่คงในราชอาณาจกัรเพิ่มการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรนอกจากนั้นยงัตอ้งการขอ้มูลผูก้ระท าผดิ/ผูก่้อการร้ายขา้ม
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ชาติดว้ย เน่ืองจากมีงานความมัน่คนเป็นงานท่ีตอ้งเฝ้าระวงัอาชญากรขา้มชาติ ส่วนต ารวจงานกิจการพิเศษและจราจร
ผูป้ฏิบติังานรักษากฎหมายและความเรียบร้อยบนทอ้งถนน ท าใหมี้ความตอ้งการขอ้มูลสภาพการจราจรและขอ้มูลสถิติ
คดีอุบติัเหตุการจราจรทางบกมากท่ีสุด เพื่อน าไปประกอบการปฏิบติังานประจ าวนัตามหนา้ท่ีนอกจากนั้นยงัตอ้งการ
เอกสารการประชาสัมพนัธ์การจราจรเพื่อการปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์การจราจรสู่ประชาชน ซ่ึงเป็นหน่ึงในหนา้ท่ีของ
ต ารวจจราจรดว้ยเช่นกนั ในส่วนของงานกฎหมายและสอบสวน ท่ีเป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ดา้นกฎหมายมากท่ีสุด ท าให้
ตอ้งการสารสนเทศประมวลกฎหมายอาญารายงานคดีอาญามากท่ีสุด เน่ืองจากภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งสอบสวนผูก้ระท าผิด 
ร่วมถึงการท างานร่วมกบัศาลเพื่อส่งฟ้องผูก้ระท าผิดนัน่เอง ส าหรับงานดา้นวินยัหรืองานจเรต ารวจนั้น เป็นงานท่ีตอ้ง
ดูแล ควบคุมบุคลากรในองคก์รมิใหก้ระท าผิดวินยัและใหอ้ยูใ่นระเบียบ จึงท าใหต้อ้งการสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้น
วินยัของต ารวจ และงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด เจา้หนา้ท่ีต ารวจในงานน้ีมีหนา้ท่ีตอ้งเฝ้าระวงัยาเสพติดใน
พื้นท่ี จึงตอ้งการขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับุคคลกระท าผดิดา้นยาเสพติดและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดเป็นหลกั  

การแสวงหาสารสนเทศ 
แหล่งสารสนเทศ 

  แหล่งสารสนเทศท่ีเจา้หนา้ท่ีต ารวจใชเ้พื่อแสวงหาสารสนเทศในการปฏิบติังานมากท่ีสุดคือ แหล่งสารสนเทศ
ส่ือมวลชน เน่ืองจากมีความรวดเร็ว ทันสมัย ทันเหตุการณ์ รองลงมาคือ แหล่งสารสนเทศบุคคล โดยการสั่งสม
ประสบการณ์หรือความเช่ียวชาญส่วนบุคคล  
  การประเมินสารสนเทศ 
 การประเมินสารสนเทศเพื่อใชใ้นการปฏิบติังานของต ารวจนั้น จะใชก้ารประเมินความถูกตอ้งของสารสนเทศ
ดว้ยตนเองมากท่ีสุด ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความช านาญและประสบการณ์ส่วนบุคคล นอกจากนั้นยงัมีประเมินความถูกตอ้ง
โดยผูบ้งัคบับญัชา และประเมินความถูกตอ้งโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญเร่ืองนั้นๆ ตรวจสอบในกรณีท่ีงานนั้นๆ ตอ้งเก่ียวขอ้งกบั
หน่วยงานภายนอก 

การใช้สารสนเทศ  
เจา้หนา้ท่ีต ารวจใชส้ารสนเทศเพื่อประกอบการปฏิบติังานตามต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มเติมความรู้

ในการปฏิบติังานเพื่อเป็นขอ้มูลอา้งอิงในการปฏิบติังานเพื่อทราบระเบียบค าสั่งในการปฏิบติังานและเพื่อติดตาม
ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานมากท่ีสุด เน่ืองจากลกัษณะงานแต่ละหนา้ท่ีมีการระบุหนา้ท่ีของตนเองชดัเจน จึง
ท าใหก้ารใชส้ารสนเทศมุ่งเนน้เพื่อการปฏิบติังาน  

ปัญหาทีพ่บจากการแสวงหาและการใช้สารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาจากการแสวงหาและใชส้ารสนเทศเพื่อการปฏิบติังานของต ารวจสังกดั ภ.จว. ขอนแก่น ปัญหาหลกัคือ
เร่ืองเคร่ืองมือสืบคน้สารสนเทศไม่เพียงพอเหมาะสมกบัการแสวงหาสารสนเทศ ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีตอ้งมีการใชเ้คร่ืองมือหรือ
อุปกรณ์ส่วนตวัมาช่วยในการสืบคน้ขอ้มูลต่างๆนอกจากนั้นปริมาณสารสนเทศท่ีตอ้งการใช้ยงัมีจ านวนน้อย ไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการใช ้
 
กติติกรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีต ารวจผูป้ฏิบติังานฝ่ายอ านวยการ สังกดั ภ.จว. ขอนแก่น ทุกท่านท่ีใหค้วาม
อนุเคราะห์เสียสละเวลาใหข้อ้มูลและตอบแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี 
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