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บทคัดยอ 

 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเขาถึงและการใชสารสนเทศเพือ่การพัฒนา
ตนเองของชุมชนปาพะยอม กลุมเปาหมายในการศึกษาเปนประชาชนในตาํบลเกาะเตา อําเภอปา
พะยอม จังหวัดพัทลุง โดยเลือกกรณีศึกษาจากกลุมประชาชนที่เปนผูนําชุมชนและที่ใหความ
รวมมือในการศึกษาครั้งนี้ จาํนวน 15 ราย  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบ
สัมภาษณ โดยไดกําหนดประเด็นคาํถามตามกรอบแนวคิดของการวิจัย และบนัทึกผลจากการ
สัมภาษณโดยตัวผูวิจัย เก็บรวบรวมขอมูลโดยลงพื้นทีสั่มภาษณประชาชนที่เปนกลุมเปาหมายและ
ประชุมกลุมยอย ไดผลการศึกษา คือ  
  1. การเขาถึงสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเอง 
   1.1 ประเภทของแหลงสารสนเทศที่เขาถึง ไดแก โทรทัศน และแหลงชุมชนตาง ๆ 
เชน รานคา สถานที่ราชการ กลุมชมรมตาง ๆ  
   1.2 วิธีการเขาถึงแหลงสารสนเทศ พบวา มีการเขาถึงแหลงสารสนเทศทั้งทางตรง 
และทางออม 
   1.3 ประเภทของสารสนเทศ ไดแก ขาวสารประจําวัน ขาวเกษตร ขาวการเมือง 
ความรูที่เก่ียวของกับการประกอบอาชีพ ขอมูลของทางราชการ รายการเกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ 
   1.4 ปจจัยที่มีผลตอการเขาถึงสารสนเทศ ไดแก เวลาและงานที่ทํา ความสะดวก
ในการเขาถึงแหลงสารสนเทศ  ประเภทของแหลงสารสนเทศ ความตองการเขาถึง 
  2. การใชสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนเอง 
   2.1 วัตถุประสงคของการใชสารสนเทศ ไดแก การพัฒนาตัวเองและชุมชน การ
แกปญหาในการประกอบอาชีพ การพัฒนาการประกอบอาชีพของตนเองใหผลผลิตหรือผลิตภัณฑ
ที่ไดมีคณุภาพ เปนที่ตองการของตลาด 
   2.2 วิธีการใชสารสนเทศ พบวา ชาวชุมชนใชสารสนเทศในชีวิตประจําวนั ใช
สารสนเทศเมือ่มีปญหาหรือจําเปน และแนะนาํสารสนเทศใหผูอ่ืนใช 
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  2.3 ผลของการใชสารสนเทศ พบวา ชาวชุมชนสามารถแกปญหาที่ประสบอยู สามารถ
พัฒนาวิชาชีพใหเจริญงอกงาม เพ่ิมผลผลติใหมากขึ้น สรางสรรคผลิตภัณฑใหม ๆ ใหเปนที่
ตองการของลูกคา 
  2.4 ปจจัยที่มีผลตอการใชสารสนเทศ ไดแก ปจจัยที่เก่ียวของกับตนเอง ปจจัยที่
เก่ียวของกับผูอ่ืน และปจจัยแวดลอม  
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Abstract 
 
  The purpose of this research was to explore the information access and 
utilization for self-development of Pa Payorm Community.  Research target 
population was the local of Koh Tao sub-district, Pa Payorm district, Pattalung 
province.  Research sample comprised 15 community leaders willingly to 
cooperate as key informants.  Research instrument was an interview schedule with 
inquiry issues identified in accordance with research framework.  The researchers 
conducted the interviews directly with research informants at their base and 
recorded interviewing information by themselves.  Research findings were as 
follows. 
   1. Information access for self-development 
    1.1 Types of information sources having been accessed included 
television and local meeting areas such as stores, official places, folk groups or 
clubs. 
    1.2 Means of information access were both direct and indirect. 
    1.3 Types of information having been accessed included currents 
affairs news, agricultural news, political news, career-related knowledge, 
government information, food and health television programs. 
    1.4 Factors affecting information access included time and work 
load, convenience of access, types of information sources, and needs to access. 
   2. Information utilization for self-development 
    2.1 Purposes of information utilization included self and 
community development, career-related problem solving, career development for 
greater quality of production in response to market demands. 
    2.2 Means of information utilization included using by ways of 
responding to the emergence of problems or needs, and by ways of providing 
recommendations to others. 
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    2.3 Results of information utilization included success in problem 
solving, career development, product growth, and product development in 
response to clients’ needs. 
    2.4 Factors affecting information utilization included factors 
relevant to themselves and others, and contextual factors. 
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บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ในการวิจัยเรื่อง “การเขาถึงและการจัดการสารสนเทศเพือ่พัฒนาตนเองของชุมชนปา
พะยอม” ตามวัตถุประสงคที่กําหนด ผูวิจยัไดทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือสรุป
เปนกรอบแนวคิดการวิจัยในประเดน็ตอไปนี ้
  1. ความรูเก่ียวกับสารสนเทศ 
   1.1 ความหมายของสารสนเทศ 
   1.2 ความสําคัญของสารสนเทศ 
   1.3 คุณสมบตัิของสารสนเทศที่ด ี
   1.4 ความตองการสารสนเทศ 
   1.5 การรับสารสนเทศ 
   1.6 การใชสารสนเทศ 
   1.7 แหลงสารสนเทศ 
   1.8 อุปสรรคในการรับและใชสารสนเทศ 
  2. การพัฒนาตนแอง 
   2.1 ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาตนเอง 
   2.3 กระบวนการพัฒนาตนเอง 
  3. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
ความรูเกี่ยวกับสารสนเทศ 
 ความหมายของสารสนเทศ 
  Mariam-Webster Online Dictionary (http://www.m-w.com/cgi-
bin/dictionary?book=Dictionary&va=information&x=13&y=16) ใหความหมายของคํา
วา Information ซึ่งหมายถงึ สารสนเทศ วาหมายถึง 
  1. the communication or reception of knowledge or intelligence 
  2. knowledge obtained from investigation, study, or instruction 
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  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (http://rirs3.royin.go.th/ridictionary/lookup. 
html) ใหความหมายของคําวา สารสนเทศ วาหมายถึง ขาวสาร; การแสดงหรือช้ีแจงขาวสาร
ขอมูลตางๆ 
  กลอมจิตต พลายเวช (2540 : 17) ใหคาํจํากัดความวา สารสนเทศ หมายถึง ความรู 
ขอมูล ขาวสาร ขอเท็จจริงและความคดิตาง ๆ ที่ไดมีการสื่อสาร บันทกึ จัดพิมพเผยแพรใน
รูปแบบตาง ๆ 
  สุชาดา กีระนนัทน (2541 : 5) ใหคําจาํกัดความวา สารสนเทศ หมายถึง ขอความรูที่
ประมวลไดจากขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของในเรื่องนั้นจนไดขอสรุปเปนความรูที่สามารถนําไปใช
ประโยชนได 
  จักรพงษ  งามสงา (2543 : 7) สรุปความหมายของสารสนเทศวา หมายถึง ขอมูล 
ขาวสาร ขอเท็จจริง และความรูตาง ๆ ทีผ่านการประมวลผลแลว สามารถนําไปใชประกอบการ
ตัดสนิใจหรือดําเนนิการไดตามความตองการของผูรับสารสนเทศนัน้ ๆ 
  ชม ภูมิภาค (มนตรี  ศุภมนัตรา. 2545 : 65) ไดประมวลความหมายของสารสนเทศ 
จากความหมายที่มีผูใหไว ดงันี ้
  1. ขอมูลทั้งดานปริมาณและคณุภาพที่ประมวลจัดหมวดหมู เปรียบเทียบและ
วิเคราะหแลวสามารถนาํมาใชได หรือนํามาประกอบการพิจารณาไดสะดวกกวาและงายกวา 
  2. ขอมูลที่ไดรับการประมวลใหอยูในรูปแบบที่มีความหมายตอผูรับ และมีทั้งคุณคา
อันแทจริงหรือที่คาดการณวาจะมีสําหรับการดําเนินงาน หรือการตดัสินใจในปจจบุันและอนาคต 
  3. ขาวสารที่ไดจากการนาํขอมูลดิบมาคํานวณทางสถิติ หรือประมวลผลอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งขาวสารที่ไดออกมานั้น จะอยูในรปูที่สามารถนาํมาใชงานไดทนัท ี
  ซึ่งจากความหมายดังกลาว สามารถสรุปลักษณะสําคัญของสารสนเทศได 3 ประการ คือ 
  1. เปนขอมูลที่ผานการประมวลผลมาแลว 
  2. อยูในรูปแบบที่มีประโยชนนําไปใชงานได 
  3. มีคุณคาสําหรับใชในการดาํเนินงานและการตัดสินใจ 
  กลาวโดยสรุป “สารสนเทศ” จึงมีความหมายครอบคลุมถึง ขาว (News) ขอเท็จจริง 
(Facts) ขอมูล (Data)  เหตุการณ ตลอดจนความรู (Knowledge) ที่ไดจากการสํารวจ 
การศึกษา การสอน หรือที่มีผูถายทอดซึง่ไดมีการบันทกึไวในรูปแบบตาง ๆ เชน ในหนังสือ
วารสาร หนังสือพิมพ รายงาน โสตทัศนวัสดุ เทปคอมพวิเตอร และกระบวนการถายทอด บนัทึก
ขอมูลในรูปแบบอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูที่ตองการไดทราบและใชประโยชนในดานตาง 
ๆ รวมถึงเพ่ือสงตอหรือกระจายออกไปสูผูที่ตองการใชอ่ืน ๆ ตอไป 
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 ความสําคัญของสารสนเทศ 
  แมนมาส  ชวลิต (2533 : 11) ไดกลาวถึงความสําคญัของสารสนเทศที่มีตอบุคคลและ
สังคม ดังนี ้
  1. ความสําคัญของสารสนเทศตอบคุคล หากบุคคลไดรับและรูจักเลือกใชสารสนเทศ
ใหถูกตองและเหมาะสม จะทําใหเกิดผลดงันี ้
   1.1 ทําใหสามารถตอสูกับสิ่งแวดลอมไดด ี
   1.2 ทําใหสามารถตอสูกับความไมรูของตนเองในเรื่องที่จําเปนตองรู 
   1.3 ทําใหสามารถเผชิญปญหาและตัดสนิใจแกปญหาไดอยางรอบคอบ 
   1.4 ทําใหเกิดความเจริญทางจิตใจ สามารถควบคุมอารมณและพฤติกรรมของ
ตนเอง 
  2. ความสําคัญของสารสนเทศตอสังคม 
   2.1 กอใหเกิดการศึกษาซ่ึงจําเปนตอการพัฒนาสังคม 
   2.2 ทําใหมีการรักษาและถายทอดมรดกทางวฒันธรรม 
   2.3 เสริมสรางความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร ธุรกิจ การ
พาณิชย และความรูอ่ืน ๆ ที่เปนพื้นฐานจําเปนตอการพัฒนาสังคม 
  ศรีรัตน เจิงแกนจันทร และประพิมพร โกศิยะกุล (2539 : 3 - 4) ไดกลาวถึง
ความสําคัญของสารสนเทศที่มีตอบุคคลและสังคม ดังนี ้
  1. ประโยชนตอบุคคล หากมนุษยสามารถเลือกใชสารสนเทศไดอยางถูกตอง จะ
สงผลใหเกิดประโยชน ดังนี ้
   1.1 ทําใหตอสูและปรับสภาพเขากับสิ่งแวดลอมที่ไมรูจัก ซึ่งอาจเปนอนัตรายถึง
ชีวิต เนื่องจากมนุษยเปนสตัวประเสริฐ มีปญญาเปนเครื่องมือ ประกอบกับมีประสาทสัมผัส และ
การเรียนรู จะสงผลใหสามารถนําเอาทรัพยากรที่มีอยูในธรรมชาติมาปรับใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด 
   1.2 ทําใหตอสูกับความไมรูของคนในเรื่องที่จําเปนตองรู คงเปนที่ยอมรับกันวาผู
ที่ไดรับขอมูลขาวสาร ความรู เหตุการณทีเ่กิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ และรวดเร็วทันการนั้น จะเปนผูที่
มีความเฉลียวฉลาด และสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางสงบสุข 
   1.3 เปนเครื่องมือชวยในการตดัสินใจเมื่อมนษุยตองเผชิญกับปญหา การไดรับ
สารสนเทศที่มปีระโยชนและถูกตองมาประกอบการตดัสนิใจเมื่อเกิดปญหาข้ึน จะชวยใหสามารถ
ตัดสนิใจไดถูกตองและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น 
   1.4 ทําใหเกิดความเจริญทางดานจิตใจ ทาํใหมนุษยมีความสงบเยือกเย็น รูจัก
ตนเอง รูจักผูอ่ืน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผตอเพ่ือนมนุษยดวยกัน มีความเมตตากรุณา รักความ
สวยงามของธรรมชาติและศลิปกรรม อันจะสงผลใหเกิดความเพลิดเพลินในจติใจ 
  2. ประโยชนตอสังคม สารสนเทศมีความสาํคัญตอสังคมดงันี ้
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   2.1 กอใหเกิดการศึกษา ดังคํากลาวที่วา การศกึษาสามารถพฒันาสังคมและ
ประเทศชาตใิหเจริญกาวหนา หากประชาชนไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมกัน จะสามารถขจัด
ความไมรูหนังสือและความยากจนลงไปไห 
   2.2 ชวยรักษาและถายทอดมรดกทางวัฒนธรรม จากคนรุนหนึ่งไปสูอนุชนอีกรุน
หนึ่ง ซึ่งการเขียน หรือบันทกึขอมูล ขาวสาร ไวเปนลายลักษณอักษร จะเปนการชวยรักษามรดก
วัฒนธรรมของชาติมิใหสูญหายไป อีกทั้งเปนการคดิคนที่สรางสรรคทําใหความรูตาง ๆ อยูคูกับ
วัฒนธรรมไทยตอไป หากคนในชาติมีความรูความเขาใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมแลวจะสงผลใหเกิดสันติสุขขึ้นในสังคมได 
   2.3 ชวยเสริมสรางความรูดานเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร ธุรกิจ การพาณิชย และ
ความรูอ่ืน ๆ อันเปนพื้นฐานตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาต ิ
  สอดคลองกับที่ จักรพงษ  งามสงา (2543 : 7 - 8) ไดสรุปความสาํคัญของ
สารสนเทศไววา สารสนเทศชวยในการพัฒนาบุคคลและสังคม ทั้งยังชวยแกไขปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นแลวหรือที่ปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 
  จึงสามารถกลาวไดวา สารสนเทศเปนทรพัยากรที่สําคญัอยางหนึ่งที่เก่ียวของกับทุกคน 
และเก่ียวของกับกิจกรรมทุกอยาง ไมวาจะเปนรูปแบบของงาน ของการเรียน การพักผอน และ
การแกไขปญหาประจําวนั เปนสวนสาํคัญในการสรางฐานของความรู เปนสิ่งจําเปนตอการวินิจฉัย
ส่ังการ การวางแผน การศึกษา การวิจัย และการพัฒนาในทุกระดบัและอาชีพ 
 
 คุณสมบตัิของสารสนเทศที่ด ี
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ(2535  : 19 - 20) กลาวถึง
คุณสมบัติของสารสนเทศที่ด ีควรมีคุณสมบัติ 3 ประการดังนี ้
  1. ความถูกตองแมนยํา (Accuracy) สารสนเทศที่สามารถบอกลักษณะความเปน
จริง ไมมีความเอียงเอนหรือช้ีนําไปในทางใดทางหนึ่ง เพ่ือใหไดสารสนเทศที่ด ีถูกตองแมนยํา 
เที่ยงตรง จึงควรตรวจสอบเครื่องมือที่ใช 
  2. ตรงกับงานทีต่องการใช (Relevancy) สารสนเทศทีด่ีควรมีเนื้อหาที่ผูใชตองการ
จะรู สามารถสือ่ความหมายได ตลอดจนมรีายละเอียดตาง ๆ ที่เหมาะสม มีความกระทัดรัด  
  3. ทันตอการใชงาน (Timeliness) สารสนเทศที่ดีนัน้ เวลาถือเปนสวนสาํคัญอีกสวน
หนึ่ง เพราะสารสนเทศที่จะนาํมาใชจะตองทันตอเวลาหรอืเหตุการณ จงึจะเกิดประโยชนและมี
ประสิทธิภาพ 
  จิราภรณ  รักษาแกว (2536  : 59 - 61) ไดกลาวถึงสารสนเทศที่ดคีวรมีคุณสมบตัิ 
ดังนี ้
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  1. ความถูกตอง หมายถึง อัตราสวนของสารสนเทศที่ถูกตองกับจํานวนสารสนเทศที่
ผลิตขึ้นทั้งหมดในชวงเวลาหนึ่ง 
  2. ความทันตอการใชงาน สารสนเทศที่ดนีั้นมีความถูกตองอยางเดียวยังไมเพียงพอ 
แตตองสงถึงผูใชใหทันตอความตองการดวย สารสนเทศที่ไดมาอยางรวดเร็วไมสามารถบอกไดวา
ควรจะเปนเทาไร ทั้งนี้จะตองข้ึนอยูกับความพอใจของผูใช 
  3. ความสมบูรณ ซึ่งไดมาจากการรวบรวมขอเท็จจริงอยางกระจัดกระจายในปริมาณที่
เพียงพอตอการผลิต 
  4. ความกระทัดรดัและไดใจความที่สมบูรณ 
  5. ตรงกับความตองการ 
  6. ความละเอียดแมนยํา 
  7. คุณสมบัติเชิงปริมาณ ไดแกความสามารถที่จะแสดงออกมาในรูปของตัวเลข 
  8. ความยอมรับได 
  9. การใชไดงาย กลาวคือ ไมเปนสารสนเทศที่ปกปดขอเท็จจริงบางอยาง ทําใหผูใช
เขาใจผดิไปจากความเปนจรงิ 
  10. ชัดเจน การที่สารสนเทศมีความคลุมเครือนอยที่สุด สามารถทําความเขาใจไดงาย 
  ลักขณา  พฤษากร (2536 : 13) กลาววา สารสนเทศทีด่ีควรจะมีคุณสมบัตดิังนี ้
  1. ส่ือสารใหฝายรับเขาใจได 
  2. ตรงตอความตองการของการเรียกใช 
  3. เสนอแนวคดิใหม ไมใชส่ิงทีผู่รับมีอยูแลวดั้งเดิม 
  4. ชวยในการตดัสินใจ 
  บุญเรือง เนียมหอม และยุรวัฒน  คลายมงคล. (2537  : 4) ไดกลาวถึงสารสนเทศที่ดี
มีลักษณะ 4 ประการ ดังนี ้
  1. ความถูกตอง สารสนเทศเปนผลลัพธทีไ่ดมาจากการประมวลผลขอมูล สารสนเทศ
ที่ถูกตองก็ยอมมาจากขอมลูที่ถูกตอง ละเอียด แมนยาํ ชัดเจน และไมลําเอียง การดําเนนิงาน
สารสนเทศถือวามีความสาํคญัมาก หากไมถูกตองก็จะทําใหเกิดขอผิดพลาดในการวางแผนและ
ตัดสนิใจ 
  2. ความสมบูรณ  สารสนเทศทีช่วยในการตดัสินใจจะตองมคีวามสมบูรณ มิฉะนั้น จะ
ทําใหการตัดสนิใจไมแนนอน เกิดความผดิพลาดได ความสมบูรณของสารสนเทศไดมาจากการ
ประมวลผลขอมูลที่มีขอบเขตครอบคลุมกวางขวาง ขอมูลที่เก่ียวของและกระจัดกระจายจะตอง
ไดรับการรวบรวมอยางเพียงพอสําหรับการผลิตสารสนเทศที่ตองการ 
  3. ทันเหตุการณ ขอมูลจะตองไดรับการปรบัปรุงใหทันสมัยหรือทันตอเหตุการณอยู
เสมอ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงจะตองมีการปรับแฟมขอมูลใหทันตอการผลติสารสนเทศ ทัน
ตอการนาํไปใชประโยชน อยางไรก็ตามการปรับปรุงขอมูลบางเรื่อง รวมทั้งการผลิตรายงานหรือ
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สารสนเทศตองใชเวลาและคาใชจาย จึงจําเปนตองกําหนดชวงเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ความเรงดวน รวมทั้งลักษณะและประเภทของสารสนเทศ 
  4. ความกระทัดรดั สารสนเทศที่นําไปใชควรแสดงเฉพาะสาระที่สําคญัเปนการสรุป
เฉพาะส่ิงที่ตองการเทานั้น มีความสมบูรณในตัวเอง ไดใจความ สามารถนําไปใชไดอยางรวดเร็ว 
สารสนเทศที่ละเอียดมากเกนิไปจะมีผลรายมากกวาผลด ีเพราะผูใชตองเสียเวลาอาน เสียเวลา
คนหาส่ิงที่ตองการ 
  สิริโฉม  พิเชษฐบุญเกียรติ (2539 : 26) สรุปคุณสมบตัิของสารสนเทศที่ดไีวดังนี ้
  1. ถูกตอง เช่ือถือได  
  2. เปนปจจบุัน ทันสมัย  
  3. ตรงตอความตองการ 
  4. เปนประโยชนตอการตดัสินใจ 
  5. ประหยัด 
  โดยสรุป สารสนเทศที่ดนีั้นยอมขึ้นอยูกับลักษณะของงานที่จะนาํไปใช เพราะงานแตละ
งานจะเนนในคุณสมบัติของสารสนเทศแตละอยาง แตหลักการสําคัญที่คลายคลึงกันก็คือ 
สารสนเทศที่จะมีคุณคาตอผูใชนั้นจะตองประกอบดวย ความถูกตองแมนยํา ความสมบูรณ ตรง
กับงามที่ตองการใช ทันเหตุการณหรือเวลาที่ใช และประหยัด 
 
 ความตองการสารสนเทศ 
  พุทธพร  โกศยิะกุล (2543 : 10 - 14) กลาววา ความตองการสารสนเทศเปนคํา
นามธรรมที่ใชแทนแนวคิดวาทําไมบุคคลนั้น ๆ จึงตดัสนิใจแสวงหาสารสนเทศ และเมื่อบุคคล
นั้นๆ ไดรับสารสนเทศแลว จะนําสารสนเทศที่ไดรับไปใชดวยวัตถุประสงคใด ซึ่งความตองการ
สารสนเทศจะปรากฏก็ตอเมือ่บุคคลนั้น ๆ ตกอยูในสถานการณใดสถานการณหนึ่งที่ตองตดัสินใจ
แสวงหาสารสนเทศเพื่อตอบคําถาม แกปญหา ทาํความเขาใจเรี่องใดเรื่องหนึ่ง หรือวัตถุประสงค
อ่ืน ๆ ซึ่งอาจจะมีความชัดเจนหรือไมก็ตาม และความตองการสารสนเทศนี้จะไดรับการ
ตอบสนองเมื่อบุคคลนั้น ๆ ตระหนักถึงความตองการสารสนเทศแลวพยายามตอบสนองความ
ตองการสารสนเทศของตนเองดวยการแสวงหาสารสนเทศจากแหลงตาง ๆ 
  Goggin (1982) Devadason and Lingam (1997) จําแนกวตัถุประสงคของ
ความตองการสารสนเทศเปน 3 ประการ ดังนี ้
  1. ความตองการสารสนเทศเพือ่การอยูรอด (Survival Needs) เปนความตองการ
สารสนเทศเพือ่การดํารงชีวิตประจําวนั อาจเปนการรับขาวสาร เหตุการณปจจุบนั ตลอดจนการ
แกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึง่อาจเปนปญหาท่ีตองเผชญิวันตอวนั เชน การเลือกซือ้ของ การ
ประเมินสินคา การดูแลสุขภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม การปองกันอุบตัิเหตุ เปนตน 
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หรืออาจเปนปญหาที่เปนวิกฤติการณ เชน ไฟไหม อุบตัเิหตุ การตาย การปวย การหยาราง การ
ตกงาน เปนตน 
  2. ความตองการสารสนเทศเพือ่ความสําเร็จ (Success Needs) เปนความตองการ
สารสนเทศเพือ่ทําใหชีวิตประสบความสาํเร็จในดานตาง ๆ เชน สารสนเทศเพื่อการลงทุน 
สารสนเทศที่ใชในการปรับปรุงการทํางาน สารสนเทศที่ใชในการปรับปรุงตนเอง เปนตน 
  3. ความตองการสารสนเทศเฉพาะ (Specialized Needs) เปนความตองการซึ่ง
เก่ียวของโดยตรงกับลักษณะเฉพาะบคุคล เชน ความสนใจสวนบคุคลในดานศาสนา วัฒนธรรม 
ความตองการสารสนเทศสวนบุคคลเพื่อความบันเทิง นนัทนาการ กิจกรรมยามวาง รวมทั้งความ
ตองการสารสนเทศเพื่อบุคคลกลุมพิเศษ เชน ผูพิการทางรางกาย คนตาบอด คนหูหนวก ผูมี
สุขภาพจิตไมปกติ ผูที่พักอาศัยตามสถานสงเคราะหตาง ๆ ผูที่พักอาศัยตามชุมชนแออัด ผูที่พัก
อาศัยในพ้ืนทีห่างไกล ผูที่พูดภาษาอังกฤษ เปนตน 
  แตอยางไรก็ตาม ความตองการสารสนเทศขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ดังตอไปนี ้
(Cronin,1981; Wilson, 1981; Devadason and Lingam, 1997) 
  1. ตัวบุคคล ไดแก องคประกอบที่เก่ียวของกับบุคคลแตละบุคคล ไดแก ลักษณะ 
ตาง ๆ ทางสรีระและทางจิตวิทยา เชน ภูมหิลัง เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ 
บุคลิกภาพ บทบาทการทาํงาน ระดับการปฏิบัติงาน ประสบการณเก่ียวกับสารสนเทศ แรงกระตุน
และการตระหนักถึงความตองการ ความเชื่อ อุดมคติ อคติ เปนตน นอกจากนี้ยังหมายรวมถึง 
ลักษณะเฉพาะ เชน บุคคลนั้น ๆ ไมชอบเปดเผยความตองการสารสนเทศของตนเอง บุคคลนั้น 
ๆ ไมตองการที่จะไดรับสารสนเทศเหมือนกับบคุคลอืน่ ๆ หรือบคุคลนั้น ๆ อาจเปนผูมีความรูสูง 
จึงหลีกเล่ียงการใชสารสนเทศที่ตนรูสึกวาไมสมกับภูมิความรูของตน เปนตน 
  2. สภาพแวดลอม ไดแก องคประกอบที่เก่ียวของกับระบบตาง ๆ ซึ่งบุคคลนั้นเปน
สวนหนึ่งของระบบ เชน สภาพแวดลอมทางการทํางาน สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม  สภาพแวดลอมทางการเมืองและเศรษฐกิจ เปนตน 
  3. สารสนเทศ ไดแก องคประกอบที่เก่ียวของกับสารสนเทศที่มีสวนสงผลตอความ
ตองการสารสนเทศ เชน คาใชจาย เวลา และแรงงานในการเขาถึงสารสนเทศ ขอบเขตของ
สารสนเทศที่จะเขาถึงได เนือ้หาของสารสนเทศ เปนตน 
  4. การนําสารสนเทศไปใช ไดแก องคประกอบที่เก่ียวของกับการนาํเสนอสารสนเทศ
ไปใชประโยชน เชน วตัถุประสงคของการใชสารสนเทศ ประโยชนที่จะไดรับ โดยเมื่อนํา
สารสนเทศไปใช สารสนเทศดังกลาวจะไดรับการนําไปใชประโยชนไดตรงตามวตัถปุระสงค เปน
ตน 
  สอดคลองกับที่ ประภาวดี  สืบสนธิ ์(2527 : 92 – 93) เคยกลาวไววา ปจจัยที่
กอใหเกิดความตองการสารสนเทศมี 5 ประการ ไดแก 
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  1. แหลงสารสนเทศนั้นหางาย ทั้งแหลงที่เปนทางการ เชน หนังสือ วารสาร รายงาน 
การวิจัย สไลด เทป ส่ิงบันทึกเสียง ฟลม และแหลงที่ไมเปนทางการ เชน การอภปิราย การ
ประชุม การตดิตอทางจดหมาย เปนตน 
  2. ประโยชนหรือคุณคาที่สารสนเทศมีอยู เชน ประโยชนในการแกปญหาตาง ๆ เปน
ตน 
  3. ลักษณะเฉพาะบุคคลของผูใช ไดแก ประสบการณ อาวโุส ระดบัการศึกษา 
กิจกรรมทางวิชาการ ลักษณะเหลานั้นจะมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการคนหาสารสนเทศ 
  4. ระบบสังคม การเมืองและเศรษฐกิจรอบตวัผูใช โดยเฉพาะตาํแหนงในสังคมจะ
เปน ตัวกําหนดความตองการและการใชสารสนเทศได 
  5. ผลของการใชสารสนเทศครัง้ที่ผานมาวาไดรับสารสนเทศตามความตองการหรือไม 
(Cronin. 1981 : 42) 
  สรุปไดวา ความตองการสารสนเทศเกิดขึ้นไดทุกเวลาในชีวิตประจําวัน ทั้งที่บาน ที่
ทํางาน ซึ่งอาจเปนเรื่องที่เก่ียวของกับตนเอง ครอบครัว หรือบุคคลอื่น ๆ ข้ึนอยูกับวตัถุประสงคที่
จะนําสารสนเทศนั้น ๆ มาใช เมื่อบุคคลเกิดความตองการสารสนเทศ จะเสาะแสวงหาสารสนเทศ
จากแหลงสารสนเทศที่บคุคลนั้นคาดวาจะมีสารสนเทศทีต่นตองการอยู เพ่ือใหไดขอมูลที่
ตอบสนองความตองการหรอืเปนแนวทางแกปญหาตามความตองการของตน 
 
 การรับสารสนเทศ 
  ระวิวรรณ  ประกอบผล (2529 : 147 – 149) กลาววา สารสนเทศสามารถรับไดจาก
ส่ือ 4 ประเภท คือ 
  1. ส่ือระหวางบุคคล เปนสื่อซึ่งมนุษยใชสําหรับการตดิตอส่ือสารระหวางบุคคลที่อยู
หางไกลกัน เชน จดหมาย โทรเลข โทรศัพท เปนตน 
  2. ส่ือมวลชน เชน หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร เปนตน 
  3. ส่ือเฉพาะกิจ หมายถึง ส่ือซึ่งพัฒนาข้ึนเพือ่ใชสําหรับการสื่อสารที่สนับสนุน
กิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ เชน การจัดทาํนติยสารเพื่อการประชาสัมพันธภายใน 
หนวยงานใดหนวยงานหนึง่ เปนตน 
  4. ส่ือประสม ไดแก การนาํส่ือประเภทตาง ๆ ทั้ง 3 ประเภทขางตนไปใชในการ
ส่ือสาร 
  แมนมาส  ชวลิต (2533 : 12 – 22) กลาววา การรับสารสนเทศนัน้สามารถรับไดจาก
ส่ือตาง ๆ 4 ประเภท ดังนี ้
  1. ส่ือส่ิงพิมพ เชน หนังสือ วารสาร โปสเตอร เปนตน 
  2. ส่ือโสตทัศน เชน รูปภาพ แผนภูม ิสไลด แถบเสียง หุนจําลอง เปนตน 
  3. ส่ือคอมพิวเตอร ไดแก แถบคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรดิสก วิดโีอดสิก เปนตน 
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  4. ส่ือบุคคล ไดแก ส่ือที่คนใชกระจายสารสนเทศ เชน นักวชิาการ ผูมีประสบการณมี
ความรูความชาํนาญในเรื่องตาง ๆ เปนตน 
  กัญญา  ชมศลิป (2538 : 10 – 11) กลาววา ในปจจบุันการแพรกระจายของขาวสารมี
หลายดาน ทาํใหบุคคลมีโอกาสในการรับขาวสารขอมูลไดมาก และทําใหบคุคลมีโอกาสไดเลือก
รับขาวสาร ขอมูล ความรูไดหลายทาง จนทําใหตองมีการตัดสินใจเลือกรับขาวสาร ขอมูล ความรู
มากขึ้นตามไปดวย การตัดสินใจรับขาวสาร ขอมูล ความรูของบุคคลแตละคนจะมคีวามแตกตาง
กัน และความแตกตางนี้ทาํใหกระบวนการเรียนรูของบุคคลแตละคนนัน้แตกตางกัน กระบวนการ
เลือกรับขาวสารความรูประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ 4 ข้ันตอน (สุรพงษ  โสธนะเสถียร 2533) 
คือ 
  1. การเลือกเปดรับสาร เปนกระบวนการภายในของบุคคลในการพิจารณาวาพรอมที่
จะเปดรับหรือไม จะเลือกเปดรับประเภทไหน จากสื่ออะไรและเวลาใด 
  2. การเลือกสารที่สนใจ เปนกระบวนการภายในของบุคคลในการเลือกสรรขาวสาร
ความรูที่สอดคลองกับงานทามกลางความหลากหลายของขาวสารความรูที่เขามาสูบุคคลหลังการ
เลือกเปดรับ 
  3. การเลือกสรรการรับรู มนุษยมีแนวโนมทีจ่ะรับขาวสารความรูที่ตนเหน็วานาสนใจ 
โดยการแปรสภาพขาวสารความรูที่สนใจเปนความรูพ้ืนฐาน 
  4. การเลือกจดจาํ ความรูพ้ืนฐานหรือความรูเบื้องตนไมใชความรูที่ถาวร มนุษยอาจ
ขจัดความรูนัน้ออกไปไดหรือยอมรับความรูนั้นแตเพียงชิมลาง และเมื่อความรูนั้นยังคงสอดคลอง
ไมขัดแยงกับทัศนะของบุคคล ความรูพ้ืนฐานนั้นกจ็ะพฒันาตอไป เปนการยอมรับที่ถาวรพรอมที่
จะจดจาํตอไป 
  พัชนี  เชยจรรยาและคณะ (2534 : 74) ใหแนวคดิเกี่ยวกับพฤติกรรม 3 แบบ ที่
เก่ียวกับการสื่อสารซึ่งสัมพันธกับการรับขอมูลความรู ดังนี ้
  1. การเลือกเปดรับ บุคคลมีแนวโนมที่จะเปดตัวเองใหไดส่ือสารตามความคิดเหน็
และความสนใจของตนเอง และหลีกเล่ียงไมส่ือสารในสิง่ที่ไมสอดคลองกับความคดิเห็นและความ
สนใจของตน 
  2. การเลือกรับรู บุคคลมีแนวโนมที่จะเปดรบัและตีความเพื่อใหการสื่อสารนั้นเปนไป
ตามความคดิเห็นและความสนใจของตนโดยบดิเบือนสารใหมีทิศทางเปนที่พึงพอใจของตน 
  3. การเลือกจดจาํ การเลือกรับรูจะมีความสัมพันธกับการเลือกจดจํา ความพรอมที่จะ
จดจําสารมักเกิดขึ้นกับคนทีส่นใจและพรอมที่จะเขาใจ ในขณะเดียวกนัก็พรอมที่จะสื่อสาร ถาไม
พรอมที่จะสนใจก็ไมพรอมที่จะรับรู 
  ดังนั้นจึงกลาวไดวา การรับสารสนเทศมีองคประกอบ 2 สวน คือ 
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  1. องคประกอบดานสาระของสารสนเทศ เปนองคประกอบเกี่ยวกับการเลือกรับ
สารสนเทศที่สอดคลองกับความตองการและประโยชนใชสอยของบุคคล ซึ่งมีความสัมพันธกับ
กระบวนการเรียนรู ประสบการณ ทัศนคติและวิถีการดาํเนินชีวิตของบุคคลนั้น ๆ 
  2. องคประกอบดานชองทางการรับสารสนเทศ เปนองคประกอบเกี่ยวกับสื่อที่
เผยแพรสารสนเทศ ซึ่งมีความสัมพันธกับความนาสนใจของสื่อและความสะดวกในการรับสื่อของ
บุคคล 
 
 การใชสารสนเทศ 
  แมนมาส  ชวลิต (2533 : 11) จําแนกการใชสารสนเทศไว 4 ประการดังนี ้
  1. การใชสารสนเทศเพื่อสนองความตองการสวนบุคคล เชน ใชแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน เพ่ือรูขาวสารเหตุการณปจจุบัน เพ่ือความบันเทิง เปนตน 
  2. การใชสารสนเทศเพื่อการศกึษาและการเรียนรู การศึกษาคนควาเปนกิจกรรมที่
เกิดขึ้นตอเนื่องตลอดชีวิต เพราะบุคคลมีเร่ืองที่สงสัยและอยากรูอยูตลอดเวลา จึงเปนแรงกระตุน
ใหเกิดความตองการและแสวงหาสารสนเทศ สารสนเทศจะชวยเพิ่มพูนสติปญญา ความรอบรูของ
บุคคลนั้นใหลึกซึ้งและกวางไกล 
  3. การใชสารสนเทศเพื่อการประกอบอาชีพหรือการปฏิบัตงิาน ไมวาบุคคลจะ
ประกอบอาชพีอิสระหรือทํางานในองคกรใด ๆ ยอมมคีวามตองการและแสวงหาสารสนเทศเพื่อ
ชวยเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 
  4. การใชสารสนเทศเพื่อการถายทอดสารสนเทศไปยังบคุคลอื่น หมายถึง การ
ถายทอดสารสนเทศที่เก็บรวบรวมและแสวงหาไดไปยังผูใชสารสนเทศคนอื่น ๆ อีกทอดหนึ่ง เชน 
บุคคลที่เปนแกนกลางของชุมชน ไมวาจะเปนกํานัน ผูใหญบาน ครู และพัฒนากร จะตดิตาม
เร่ืองราวตางๆ เพ่ือเผยแพรตอไป เมื่อมีผูสงสัยซักถามหรือตองการ 
  กฤษณา แสนวา (2542 : 10 -11) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการใชสารสนเทศไว
ดังนี ้
  1. ใชเพ่ือสนองความตองการสวนบุคคล เชน เพ่ือแกไขปญหาในชีวติประจําวัน เพ่ือ
รับขอมูลขาวสาร และเพ่ือพักผอนหยอนใจ เปนตน 
  2. ใชเพ่ือเปนขอมูลศึกษาหาความรู 
  3. ใชเพ่ือการประกอบอาชีพในชีวิตประจาํวัน 
  4. ใชเพ่ือถายทอดประสบการณ หรือเผยแพรไปยังบุคคลอื่น 
  5. ใชเพ่ือวัตถุประสงคนานาชาติ เชน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การคา เปนตน 
  สรุปไดวา มนษุยมีวัตถุประสงคในการใชสารสนเทศ ดงันี ้
  1. เพ่ือใชสนองความตองการสวนบุคคล 
  2. เพ่ือใชในการศึกษาหาความรู 



 14 

  3. เพ่ือใชในการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวัน 
  4. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร 
  นอกจากวตัถปุระสงคในการใชสารสนเทศแลว การใชสารสนเทศของบุคคลยังมี
ความสัมพันธกับการจัดการหรือการจัดกระทํากับสารสนเทศเพื่อใชสารสนเทศนั้นเปนความรูที่
กอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาหรือปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของตนเอง ครอบครัวและสังคม 
  William McEwen (อางถึงใน Joseph A. Devito 1991 : 474 - 475) กลาวถึง
กระบวนการในการปรับเปลีย่นสารใหเปนขอมูลความรูที่นํามาซึ่งส่ิงใหม ๆ ที่แตกตางจากที่บุคคล
มีอยู ดังนี้ (กัญญา  ชมศิลป 2538 : 17 – 18) 
  1. ข้ันตอนการรับขอมูล เปนขัน้ที่บุคคลไดรับและเขาใจขอมูลที่จะนํามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลง เชน มีเจาหนาที่เกษตรนาํวิธกีารเพาะปลูกแผนใหมมาแนะนาํใหชาวบาน 
  2. ข้ันตอนการสรุปขอมูล เปนขั้นสรุปขอมูลที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลง เชน 
ชาวบานบางคนรูวาวิธีการเพาะปลูกแผนใหมที่เจาหนาที่เกษตรนาํมาเสนอนั้นดีกวาวิธีเกา 
  3. ข้ันการยอมรับและปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง เชน มีการนําวิธีการเพาะปลูกแผนใหม
ที่เจาหนาที่เกษตรมาแนะนาํไปใชในการเพาะปลูก ซึ่งข้ันตอนนี้จะมีชาวบานที่เกิดการรับและ
ปฏิเสธในเวลาเดียวกัน ซึ่งจาํแนกกลุมของผูรับสารในขัน้ตอนนี้เปน 5 กลุม คือ 
   3.1 ผูเปลี่ยนแปลง ซึ่งไมจําเปนตองเปนผูริเร่ิมใชขอมูลใหม ๆ แตจะเปนผูที่
แนะนาํการใชขอมูลนั้นในระดับที่กวางขวางพอสมควร 
   3.2 ผูเปลี่ยนแปลงระยะแรก บางครั้งเรียกวา ผูมีอิทธิพล เปนผูใชขอมูลได
ถูกตองและทําใหขอมูลนั้นเปนที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป 
   3.3 ผูเปลี่ยนแปลงกลุมใหญในระยะแรก เปนกลุมคนที่มีอิทธิพลในระยะตอจากผู
เปลี่ยนแปลงในระยะแรก และเปนผูนําการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
   3.4 ผูเปลี่ยนแปลงระยะหลัง เปนผูพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในระยะตอมา บุคคล
กลุมนี้อาจจะคลอยตามกลุมผูมีอิทธิพลหรือกลุมผูรับสารกลุมใหญระยะแรกกลุมใดกลุมหนึ่ง 
   3.5 ผูเปลี่ยนแปลงลาหลัง เปนกลุมสุดทายทีท่ําการเปลี่ยนแปลง เปนกลุมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงชาที่สุด 
  นอกจากนั้น Rogers and Shoemaker (อางถึงใน สุรพงษ  โสธนะเสถียร. 2533 : 
106 – 107) ไดกลาวถึง กระบวนการในการตัดสนิใจยอมรับสิ่งใหม ๆ ของบุคคลวา
ประกอบดวยขั้นตอนตอไปนี ้
  1. ข้ันรับรู เปนขัน้ของการรับทราบวามีส่ิงใหม ๆ เกิดขึ้นและมีอยูจริง แตยังไมมีการ
ซึมซาบสิ่งที่เกิดขึ้นนัน้ 
  2. ข้ันความสนใจ เปนขั้นตอเนือ่งมาจากขั้นรบัรู กลาวคือ เมื่อรับรูวามีส่ิงใหมแลว 
บุคคลอาจเกิดความสนใจซึ่งแสดงออกโดยการใฝหาขาวสารเกี่ยวกับสิ่งนั้นมากขึ้น 
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  3. ข้ันการประเมิน เปนขั้นตอนเพื่อการตดัสินใจวาควรจะเลือกใชส่ิงใหมนั้นหรือไม 
หลังจากที่ไดใหความสนใจตอส่ิงนั้นมาระยะหนึ่งแลว 
  4. ข้ันการทดลองปฏิบัตใิช เปนข้ันตอนทีบุ่คคลไดพิจารณาแลววาจะลองนําส่ิงใหม
นั้นมาปฏิบตัิ โดยอาจลองปฏิบัติทั้งหมดหรือบางสวน การลองปฏิบตัินี้เปนเพียงการยอมรับสิ่ง
ใหมนั้นชั่วคราว เพ่ือรอการตัดสนิใจวาจะยอมรับสิ่งนั้นเปนการถาวรหรือไม 
  5. ข้ันการยอมรับ เปนขัน้ตอนสุดทายทีบุ่คคลเกิดพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการ
ยอมรับสิ่งใหมนั้นอยางถาวร 
  
 แหลงสารสนเทศ 

คําวา “แหลงสารสนเทศ” มักมีการใหความหมายวาหมายถึง หองสมุด ศนูยเอกสาร หรือ
แหลงที่ใหบริการสารสนเทศที่เรียกชื่อเปนอยางอ่ืน (สงศรี ดีศรีแกว : http://www.songthai. 
com/cgi-bin/viewarti.pl?00000008) 
  มอริส  และเอลคินส (Morris and Elkins. 1978 : 17 - 18) ไดจดัสารสนเทศที่
นําสงอยางเปนทางการ เปน 4 แบบดวยกันคือ แหลงสารสนเทศปฐมภูมิ ทุติยภูม ิตติยภูมิ และที่
ไมใชเอกสารดังนี้คือ 
  1. แหลงปฐมภูมิ  (Primary Sources) หมายถึง แหลงที่เผยแพรความรูข้ึนเปน
ครั้งแรก เชน รายงานการวิจยัการเสนอความรูใหม แหลงนี้มีหลายรูปแบบ ไดแก เอกสาร 
(Monographs) วารสาร (Periodicals) ที่เผยแพรความรูใหมเปนครั้งแรก รายงานการประชุม
ทางวิชาการ (Conference Proceedings) สิทธิบตัร (Patents) วิทยานิพนธ (Theses and 
Dissertations) ตลอดจนวัสดุที่ไมไดตพิีมพ เชน จดหมายโตตอบ และสมุดบนัทกึการทดลอง 
เปนตน 
  2. แหลงทุติยภูม ิ(Secondary Sources) หมายถึง แหลงที่เปนคูมือนาํผูใชไปยัง
แหลงปฐมภูมิ เชน วารสารที่แปลและวิจารณพัฒนาการของรายงานในแหลงปฐมภมูิ ไดแก 
วารสารวิจารณ (Review Journals) รายงานประจาํป (Annual Review) นอกจากวารสาร
ประเภทตาง ๆ แลวยังมีหนังสืออางอิงรูปแบบตาง ๆ ไดแก สารานกุรม พจนานกุรม คูมือ ตาราง 
ตลอดจนบริการดัชนีและสาระสังเขป อันจะชวยนํานักวจิัยไปใชวารสารหรือเอกสารที่ตองการ 
  3. แหลงตติยภูมิ (Tertiary Sources) หมายถึง แหลงที่ทําหนาทีน่ํานกัวิจัยไปใช
แหลงปฐมภูมิและทุติยภูม ิไดแก นามานุกรม บรรณานุกรม คูมือแนะนําวรรณกรรม รายชื่อความ 
กาวหนาของงานวิจัย คูมือหองสมุดและแหลงสาระนิเทศ ตลอดจนคูมือแนะนาํองคการตาง ๆ 
  4. แหลงที่ไมใชเอกสาร (Non-documentary Sources) แหลงนี้ทําหนาที่
กอใหเกิดแหลงปฐมภูมิ หรือจัดใหเกิดโอกาสแลกเปลีย่นความคดิ แบงได 2 แบบ คือ แหลง
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ทางการ (Formal Sources) และแหลงไมเปนทางการ (Informal Sources) แหลงทางการ 
ไดแก องคการวิจัย องคการวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรมทั้งของรัฐบาลและเอกชน มหาวิทยาลัย 
และผูใหคาํปรกึษา แหลงไมเปนทางการ ไดแก การสนทนากับเพื่อนรวมงาน หรือการพบปะ
ติดตอกันในการประชุมวิชาการ เปนตน 
  รัถพร ซังธาดา (2536 :5) ไดแบงแหลงของสารสนเทศออกเปน 4 ประเภท ดังนี ้
  1. แหลงสารสนเทศที่เปนสถาบัน จาํแนกไดเปน 2 ประเภทคือ 
   1.1 หองสมุด เปนสถานที่รวบรวมวัสดุสารสนเทศที่อยูในรูปของวัสดุตีพิมพและ
วัสดุไมตีพิมพ รวมทั้งฐานขอมูลคอมพิวเตอร โดยมีบรรณารักษเปนผูดูแลบริหารงาน โดยยึด
หลักการบริการแกผูใช 
   1.2 ศูนยสารสนเทศ จดัตั้งข้ึนโดยมีจุดหมายเพื่อใหบริการสารสนเทศเฉพาะ
สาขาวิชา เพ่ือใหบริการแกผูที่สนใจไดเขามาศึกษาคนควา 
  2. แหลงสารสนเทศที่เปนสถานที่ ไดแก องคการบริหารสวนตําบล อนุสาวรีย 
โบราณสถาน หรือสถานที่จําลอง ซึ่งแหลงสารสนเทศดังกลาวนี้มีประโยชนตอการศกึษาคนควา
เปนอยางย่ิง อีกทั้งเปนแหลงที่สามารถเขาถึงไดงาย 

  3. แหลงสารสนเทศที่เปนบุคคล คือผูรอบรูในดานตาง ๆ หรือผูที่มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาตาง ๆ ซึ่งการที่จะไดสารสนเทศนั้นผูศึกษาจะตองไปตดิตอไดดวยตนเอง 

  4. แหลงสารสนเทศที่เปนเหตกุารณ ไดแก กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึง่สารสนเทศที่
ไดถือเปนสารสนเทศขั้นตนหรือข้ันปฐมภูม ิ

  ชัชวาล วงษประเสริฐ (2537 : 58 - 59) ไดแบงแหลงสารสนเทศออกเปน 3 ประเภท 
คือ 

  1. แหลงบุคคล (Personal Resources) หมายถึง ตัวบคุคลที่ถูกนาํมาใชในการ
ส่ือสารกับผูรับสาร กลาวคอืใหขอมูล ขาวสารกับผูอ่ืนได ไดแก เพ่ือนรวมงาน สมาชิกใน
ครอบครัว ผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาเปนตน 

  2. แหลงส่ือมวลชน (Mass Media Resources) เปนแหลงที่มีลักษณะการสื่อสาร
แบบทางเดียว สวนใหญจะใหขอมูลและสารสนเทศประเภทขาว โดยการผานสื่อประเภทตาง ๆ 
ไดแก วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสารหรือนิตยสาร เปนตน 

   3. แหลงสถาบัน (Information Services Resources) เปนองคกรทีจ่ัดตั้งข้ึนโดย
หนวยงานของรัฐบาลและเอกชน เพ่ือทําหนาที่จดัหาสารสนเทศ แลวนาํมาวิเคราะห จัดเก็บ และ
ใหบริการในรูปแบบที่เหมาะสม เชน หองสมุด ศนูยสารสนเทศ ศูนยเอกสาร เปนตน 
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  จากการแบงสารสนเทศของนักวิชาการ สามารถสรุปไดวาแหลงสารสนเทศสามารถ
จําแนกได 5 ประเภท คือ แหลงบุคคล แหลงสถาบัน แหลงส่ือมวลชน แหลงสถานที่ และแหลงที่
เปนเหตุการณ 
  แตหากพิจารณาความหมายของคําวา “สารสนเทศ” ที่มีความหมายครอบคลุมถึง ขาว 
(News) ขอเท็จจริง (Facts) ขอมูล (Data)  เหตุการณ ตลอดจนความรู (Knowledge) ที่ได
จากการสํารวจ การศึกษา การสอน หรือที่มีผูถายทอดซึง่ไดมีการบันทกึไวในรูปแบบตาง ๆ เชน 
ในหนังสือวารสาร หนังสือพิมพ รายงาน โสตทัศนวัสดุ เทปคอมพิวเตอร และกระบวนการ
ถายทอด บันทึกขอมูลในรูปแบบอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูอ่ืนไดทราบและเพื่อสงตอหรือ
กระจายออกไปสูผูที่ตองการใชแลว คําวา “แหลงสารสนเทศ” จึงนาจะมีความหมายเดียวกับ 
“แหลงเรียนรู” ซึ่ง หมายถึง สถานที ่บุคคล กิจกรรมที่มีอยูในชุมชน ซึ่งใหขอมูล ความรู ให
ประสบการณแกประชาชนได ดังที่ สุมาล ี สังขศรี (2545 : 131 – 136) ไดจําแนกไวเปน 7 
ประเภท ไดแก 
  1. แหลงเรียนรูที่เปนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เชน ภูเขา ปาไม หวย หนอง 
คลอง บึง สัตว ฯลฯ แหลงการเรียนรูประเภทนี้ชวยใหมีความรูเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ รูถึง
การเปลี่ยนแปลง เชน ชีวิตของพืชแตละชนิด วงจรชีวิตสัตว หรือความเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก
ที่ทําใหเกิดดนิ หิน แรชนิดตาง ๆ เปนตน 
  2. แหลงเรียนรูที่เกิดขึ้นตามวิถีการดําเนินชีวติและการประกอบอาชีพของคนใน
ชุมชน เชน อาชีพของคนในชุมชน ตลาด รานขายของชํา สถานที่พบปะของคนในชุมชน ศาลา
กลางบาน กิจกรรมเวทีชาวบาน ฯลฯ แหลงการเรียนรูประเภทนี้ชวยใหมีความรูเก่ียวกับการ
ดําเนนิชีวิต ความเปนอยู การติดตอระหวางบุคคล การแสดงความคดิเห็น การประกอบอาชีพ 
การแปรรูปผลผลิต การซื้อการขายผลผลิต เปนตน 
  3. แหลงเรียนรูประเภทศาสนาและประเพณี เชน ศาสนสถาน ประเพณีทางศาสนา 
วัฒนธรรม การประกอบพิธกีรรมตาง ๆ โบราณสถาน โบราณวัตถ ุเปนตน แหลงการเรียนรู
ประเภทนี้ชวยใหมีความรูเก่ียวกับวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมในประเพณีตาง ๆ ศาสนา การ
อบรมบมนิสัย คุณธรรม จรยิธรรม เปนตน 
  4. แหลงเรียนรูประเภทภูมิปญญาทองถ่ิน เชน ภูมปิญญาดานการเกษตร ชางฝมือ 
ดนตรีไทย การทําอาหารทําขนม แพทยแผนโบราณ สมนุไพร ศิลปน ฯลฯ แหลงการเรียนรู
ประเภทนี้ชวยใหมีความรูเก่ียวกับความรูที่ส่ังสม การถายทอด หรือปรับเปลี่ยนใหมีความ
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของแตละทองถ่ิน 
  5. แหลงเรียนรูประเภทหนวยงานหรือองคกรของรัฐและของเอกชน เชน หองสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ ศนูยกีฬา เกษตรตาํบล ปศุสัตว องคกรทางศาสนา สมาคม มลูนิธิ ฯลฯ 
แหลงการเรียนรูประเภทนี้ชวยใหมีความรูเก่ียวกับงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ตามที่หนวยงานถนัด 
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  6. แหลงเรียนรูประเภทสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ส่ือบนัเทิงพ้ืนบาน 
ฯลฯ แหลงการเรียนรูประเภทนี้ชวยใหมีความรูเก่ียวกับขาวสาร ความเคลื่อนไหวของสังคม การ
ประกอบอาชพี ตลอดจนกจิกรรมบันเทิงตาง ๆ 
  7. แหลงเรียนรูที่รัฐและชุมชนสรางข้ึนเพื่อการศึกษาหรือเรียนรูโดยตรง เชน โรงเรียน 
ที่อานหนังสือประจําหมูบาน ศนูยการเรียนชุมชน กลุมฝกอาชีพ ฯลฯ  
  นอกจากนี้ ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ (2544 : 19 – 23) ยังไดสรุปเกี่ยวกับแหลงสารสนเทศ
ไววา เมื่อหันไปมองรอบ ๆ ตัวเรา จะเห็นไดวาสถานทีต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวเรา เปนสถานที่ที่จะให
ความรูแกเราไดตลอดเวลา เปนแหลงที่มีความรูอยางมหาศาล อยูที่วาเราจะมีโอกาสไดเขาไปสู
สถานที่ที่จะใหเราเรียนรูไดอยางไร แหลงการเรียนรูเหลานี้เปนแหลงที่บุคคลสามารถเรียนรูได
ตามความสนใจตามศักยภาพและโอกาสตามความสามารถโดยจะเรียนรูไดอยางไมเปนทางการ 
แตที่สําคัญก็คอื แหลงเรียนรูเหลานี้ลวนใหสารสนเทศที่สามารถนํามาใชประโยชนในการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว หนาที่การงาน ตลอดจนการดาํรงชีวิตประจําวนัไดทั้งส้ิน 
  แหลงสารสนเทศแตละประเภทมีขอดีและขอดอยแตกตางกันตามธรรมชาติของแหลง
สารสนเทศนัน้ ๆ เชน 
  1. หนังสือพิมพ เปนสื่อที่สามารถนํามาอานทบทวนใหมไดหลายครั้ง มีราคาไมแพง 
นําเสนอเรื่องราวหลายประเภทและรวดเรว็ แตไมสามารถเขาถึงผูที่ไมรูหนังสือหรือผูที่อยูในพื้นที่
หางไกลการคมนาคมไมสะดวก และโดยเหตุที่หนังสือพิมพตองนําเสนอขาวสารขอมูลดวยความ
รวดเร็วจึงอาจทําใหขาวสารขอมูลนั้นขาดความถูกตองและเช่ือถือได 
  2. วิทยุกระจายเสียง เปนสื่อที่ใหขาวสารขอมูลดวยเสียงจึงสามารถเขาถึงผูที่ไมรู
หนังสือ เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงสามารถใชถานไฟฉายสามารถพกพาตดิตัวไปได แต
วิทยุกระจายเสียงสามารถกระจายขาวสารขอมูลในระยะรัศมีของคลื่นความถี่ในการกระจายเสียง
เทานั้น 
  3. โทรทัศน เปนสื่อที่ใหทั้งภาพและเสียงพรอม ๆ กัน มองเห็นภาพที่เคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาติเปนจริงเปนจัง ทําใหผูชมเขาใจเนื้อหาไดดีกวาวิทยุ นําเสนอขาวสารขอมูลไดรวดเร็วกวา
ส่ือส่ิงพิมพ และบางครั้งสามารถเห็นเหตกุารณที่เกิดขึ้นในขณะนั้นไดทันที จึงสามารถชักจูงให
ผูชมคลอยตามไดงายกวาส่ือชนิดอื่น แตราคาเครื่องรับโทรทัศนคอนขางสูงและบางครั้งมีอุปสรรค
เก่ียวกับกําลังสงไปยังพ้ืนทีท่ี่อยูหางไกล 
  4. บุคคล เปนสื่อที่มีความสําคญัในการตดิตอส่ือสารเพราะสามารถพูดคุยกันได
ในทันท ีบุคคลที่มีความรูและเปนที่เช่ือถือจะมีทําใหสารสนเทศที่เผยแพรไปไดรับการยอมรับ แต
บุคคลอาจใหสารสนเทศที่ไมตรงกับขอเท็จจริงดวยเหตแุหงอคติ ทศันคต ิตลอดจนประสบการณ
ที่นํามาผนวกกับสารสนเทศที่เผยแพร นอกจากนัน้บุคคลที่มีความรูบางครั้งอาจไมตองการ
เผยแพรส่ิงที่ตนเองรูไปสูผูอ่ืน 
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  5. หนวยงานราชการและเอกชน เปนแหลงสารสนเทศที่ใหขอมูลขาวสารความรูที่
ถูกตองในสาขาที่เช่ียวชาญ แตหนวยงานราชการและเอกชนมักมีขอจํากัดเกี่ยวกับระเบียบปฏบิัต ิ
ตลอดจนทัศนคติของบุคคลที่มักจะเห็นวาหนวยงานราชการและเอกชนเปนสถานทีท่ี่ตองใหความ
เคารพยําเกรง 
 

 อุปสรรคในการรับและใชสารสนเทศ 

  จักรพงษ  นามสงา (2543 : 11) ไดสรุปอุปสรรคในการรับสารสนเทศไวเปน 5 กลุม 
ดังนี ้
  1. อุปสรรคดานสังคม เกิดขึ้นเมื่อสภาพทางสังคมขัดขวางไมใหมีสารสนเทศ 
  2. อุปสรรคดานสถาบัน เกิดขึน้เมื่อสถาบนัผูจัดสรรสารสนเทศไมเต็มใจหรือไม
สามารถเผยแพรสารสนเทศที่ตองการใหแกผูแสวงหาสารสนเทศได 
  3. อุปสรรคดานจิตวิทยา เกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นไมสามารถเล็งเห็นความตองการ
สารสนเทศของตน ทั้ง ๆ ทีม่ีความตองการ หรือไมสามารถหาสารสนเทศที่ตองการจากแหลงที่
เหมาะสมได 
  4. อุปสรรคทางดานสรีระ เกิดขึน้เมื่อบุคคลนัน้ไมสามารถเขาถึงสารสนเทศที่
เหมาะสม เนือ่งจากสภาพแวดลอมหรือสภาพทางรางกาย 
  5. อุปสรรคทางปญญา เกิดขึน้เมื่อบุคคลนัน้ขาดการฝกฝน ขาดความชาํนาญในการ
แสวงหาสารสนเทศ 
  นอกจากนั้น การไหลบาของสารสนเทศทําใหสารสนเทศมีมากเกินกวาที่บุคคลหรือผูใช
สารสนเทศจะสามารถใชสารสนเทศไดอยางทั่วถึง บางครั้งสารสนเทศใชภาษาและศพัทที่ยากเกิน
ความเขาใจ  หรือรายละเอียดของสารสนเทศไมสอดคลองกับสภาพของผูรับสารสนเทศ ทาํใหเกิด
การสูญเปลาของสารสนเทศไดเชนกนั (จารุวรรณ  สินธุโสภณ. 2534 : 17) 
  สําหรับการนาํสารสนเทศมาใชประโยชนในชีวิตประจาํวันนั้น มนุษยมกัประสบปญหาใน
ลักษณะคลายกันดังตอไปนี้ (พิมพา อินแบน. 2530 : 138 - 139; ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน. 
2535 : 172 - 173 ; ดวงจันทร พยัคพนัธ. 2539 : 77 - 79) 
  1. สารสนเทศอยูกระจัดกระจายตามแหลงตาง ๆ ซึ่งการรวบรวมขอมูลและ
สารสนเทศยังทําไดยากลําบาก สงผลใหผูใชไมไดรับสารสนเทศที่สมบูรณ 
  2. สารสนเทศ มจีํานวนนอย ไมเพียงพอกับความตองการของผูใช 
  3. การจัดเก็บสารสนเทศบางแหงยังไมเปนระบบ ขาดผูรับผิดชอบ สงผลใหยากตอ
การคนหา 
  4. ผูใชไมมีเวลาไปคนหาสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศ 
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  5. เกิดชองวางระหวางผูผลิตกบัผูใช เนื่องจากแหลงขอมูลที่สําคัญมักมาจาก
นักวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน การเรียบเรียงมักใช
ภาษาของนักวชิาการ บางครัง้ทําใหเขาใจยาก 
  6. ผูใชขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับแหลง วิธีการคนหา สงผลใหไมไดรับ
สารสนเทศที่ตองการ หรือไดไมเพียงพอ 
 

การพัฒนาตนเอง 

ความหมายและความสําคญัของการพัฒนาตนเอง 

The American Heritage® Dictionary of the English Language (2004) ให
ความหมายของคําวา ‘self – development’ สรุปไดวาหมายถึง การพัฒนาความสามารถหรอื
ศักยภาพของบุคคล ซึ่งในปจจุบันนอกจากความหมายของการพัฒนาตนเองจะมีนยัถึงการศึกษา
หรือการฝกอบรมแลว ยังกินความรวมถึงการพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนาวิชาชีพในเชิงธุรกิจ 
ตลอดจนกระบวนการที่เปนความพยายามของบุคคลในการแกปญหาทางสังคมและจิตวิทยาของ
ตนเองอันเปนผลจากการมบีทบาทตาง ๆ ของบุคคลนั้น ๆ ในสังคมอกีดวย แตส่ิงที่สําคัญกค็ือ 
การพัฒนาตนเอง เปนการปรับเปลี่ยนที่มีลักษณะถาวรเกิดขึ้นจากสวนลึกภายในตวัของบุคคล 
มิใชเพียงการเปลี่ยนแปลงบคุลิกภาพช่ัวคราวตามสถานการณเทานั้น 
  Human Resource Development Council, the United States of America 
(http://www.humtech.com/opm/grtl/ILS/ils8.cfm) กลาวถึงการพัฒนาตนเองวา หมายถงึ 
การที่บุคคลรบัผดิชอบการเรียนรูและพัฒนาความกาวหนาของตนเองโดยใชกระบวนการประเมิน 
สะทอนความคิด และลงมือปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
  The Information Services and Technology (IS&T) Department, 
Massachusetts Institute of Technology (http://web.mit.edu/ist/competency/ 
tldev/self-development.htmlX) กลาวถึงการพัฒนาตนเองวา หมายถึง การทีบุ่คคลแสวงหา
มุมมอง ทัศนคติ และพฤตกิรรมใหม ๆ ตลอดจนประเมินและปรับปรุงการกระทําของตนเอง
ตามลาํดบัขั้นตอน 

อัญญา  ศรีสมพร (http://elearning.spu.ac.th/allcontent/hrm483/text/01.htm) 
กลาววา การพัฒนาตนเอง หมายถึง การเสริมสรางตนเองใหบรรลุมุงหมายแหงชีวิตโดยไม
เบียดเบียนสิทธิของคนอื่น เปนการสรางสรรคเพ่ือใหสามารถพึ่งตนเองและเลี้ยงตนเองได ประสบ
ความสําเร็จในชีวิตการงาน และสามารถทําประโยชนแกสังคม 
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  วัชรินทร  ทองธีระ (http://www.geocities.com/mpa16_nida/Sujittra620.doc) 
ไดสรุปความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง วา การพฒันาตนเองประกอบดวย 3 สวนที่สําคญั 
คือ 
  1. การเสริมสรางตนเองใหบรรลุ จุดมุงหมาย ของชีวิตตนโดยไมเบียดเบยีนสิทธิของ
คนอื่น 
  2. การเสริมสรางใหการพัฒนาชีวิตและการพฒันาของตนเอง สูงเดน มีคณุประโยชน
และมีความสุข 
  3. การบรรลุจุดมุงหมายที่สําคญัคือ 
   3.1 การพึ่งตนเอง 
   3.2 ประสบความสุขในชีวิตการทํางานได 
   3.3 ทําประโยชนใหแกสังคม 
 
  จากความหมายดังกลาว จึงสรุปไดวา การพัฒนาตนเอง มีความหมาย 2 ประการ คอื 
  1. ความหมายในเชิงกระบวนการ ซึ่งไดแก การแสวงหาความเจริญเตบิโต 
ความกาวหนา ใหแกตนเองของบุคคล ดวยตัวของตัวเอง เพ่ือการบรรลุเปาหมายในการดํารงชีวิต
อยางมีความสขุและสรางสรรคประโยชนแกสังคม ดวยความหมายนี้ การพัฒนาตนเองของบุคคล
จึงประกอบดวยสิ่งตอไปนี ้
   1.1 ความตองการ แรงจูงใจ และเปาหมายในการพัฒนาตนเอง 
   1.2 ความรับผดิชอบตอตนเองในการนาํตนเองสูเปาหมาย 
   1.3 ความรับผดิชอบตอผูอ่ืนในการนําตนเองสูเปาหมาย 
   1.4 การลงมือดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมาย 
   1.5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อบรรลุเปาหมาย 
   1.6 การวิเคราะหและประเมินการพัฒนาตนเอง 
   1.7 การใชประโยชนจากผลการพัฒนาตนเอง 
  2. ความหมายในเชิงผลสําเรจ็ ซึ่งไดแก ความเจริญเตบิโต ความกาวหนา อันเปน
ผลจากการปรบัเปลี่ยนตนเองอยางถาวรของบุคคล ทั้งทีเ่กิดจากกระบวนการทางการศึกษาหรือ
อบรม หรือที่เกิดจากแรงจูงใจภายในของตนเอง 
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 กระบวนการพัฒนาตนเอง 
  ณรงควิทย แสนทอง (http://www.hrcenter.co.th/HRKnowView.asp?id=38) 
กลาววา การพัฒนาตนเองเปนแนวทางที่มุงเนนการพัฒนาจติใจเพื่อสรางแรงจูงใจในชีวิตของ
บุคคลกอนเปนอันดบัแรก ซึ่งผูที่ไดรับประโยชนมากทีสุ่ดในการพัฒนาแบบนี้ คือ ตัวบุคคล
นั้นเอง 
  Vexen Crabtree (http://www.vexen.co.uk/self/development.html) เสนอวา 
การพัฒนาตนเองอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควรมีข้ันตอนดังนี ้
  1. การทําความรูจักตนเอง เพ่ือรูจุดเดน จุดดอย ลักษณะเฉพาะตัวของตนเอง โดยใช
ขอมูลจาก 2 แหลง คือ 
   1.1 การวิพากษวิจารณจากผูอ่ืน 
   1.2 การวิเคราะหตนเอง 
  2. การพัฒนาตนเอง เพ่ือใหมีคุณลักษณะตาง ๆ ที่เหมาะสมกับการแสวงหา
ประสบการณและการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยกระบวนการดังนี ้
   2.1 การสรางความมั่นใจในตัวเอง 
   2.2 การทําความเขาใจผูอ่ืน 
   2.3 การรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรงสมบูรณการลดความตองการทางวัตถุให
อยูในระดบัพอด ี
   2.4 การวิเคราะหเพ่ือทําความเขาใจกบัเง่ือนไขและคานิยมทางสังคม 
   2.5 การคิดสงสัยใครรู 
   2.6 การใฝรู ใฝเรียน 
   2.7 การมีความกลาในการคดิ กลาพูด กลาทํา 
   2.8 การกําหนดเปาหมายและแผนในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
  จากแนวทางในการพัฒนาตนเองดังกลาว อาจสรุปไดวา กระบวนการพฒันาตนเอง
ประกอบดวยสิ่งที่สําคัญ 5 สวน คือ 
  1. การทําความเขาใจตนเอง ซึ่งไดแก การวเิคราะหความตองการ ความสามารถ 
และคุณลักษณะประจําตัวของตนเอง 
  2. การทําความเขาใจสภาพแวดลอม ซึ่งไดแก การวิเคราะหสภาพสังคมและการ
ทํางาน ที่เก่ียวของกับการดําเนินชีวิตของตนเอง เพ่ือมองเห็นความตองการจําเปนในการเสริม 
เติมเต็มความรู ทักษะ และเจตคต ิเพ่ือการดํารงชีวิตไดอยางมีความสขุในสภาพแวดลอมที่ตนเอง
ตองเขาไปเกี่ยวของสัมพันธดวย 
  3. การกําหนดเปาหมายและวางแผนการพัฒนาตนเอง ซึ่งไดแก การกําหนดลาํดับ
ความตองการกําหนดเปนเปาหมายในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนการเลือกวิธีการหรือชองทางที่
จะนําตนเองไปสูเปาหมายนัน้ 
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  4. การปฏิบัติการพัฒนาตนเอง ซึ่งไดแก การดําเนนิการพฒันาตนเองดวยวิธีการ
หรือชองทางที่กําหนดไวเพ่ือบรรลุเปาหมายที่ตองการ 
  5. การประเมินการพัฒนาตนเอง ซึ่งไดแก การพิจารณากระบวนการพัฒนาตนเอง
วาสามารถนาํไปสูเปาหมายทีกํ่าหนดไวไดหรือไม เพราะเหตุใด อันจะนาํไปสูการวิเคราะหเพ่ือ
ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงเปาหมายหรือวิธีการที่จะใหการพัฒนาตนเองบรรลุผลสําเร็จยิ่งข้ึน 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  กัญญา  ชมศลิป (2538 : บทคัดยอ) ศกึษาเรื่อง การจัดการขาวสารความรูของชุมชน
ชนบท พบวา แหลงการรับขอมูลขาวสารของชาวบานมีทัง้ส่ือบุคคล ประกอบดวย บดิา มารดา 
เครือญาต ิเพ่ือนบาน พอคา พอคาเร ผูใหญบาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ผูส่ือขาว
สาธารณสุข หัวหนาหมวด กรรมการหมูบาน กลุมที่ประกอบอาชีพเดยีวกัน และเจาหนาที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ ลักษณะการเผยแพรขาวสารเปนไปโดยธรรมชาติของการดํารงชีวิตในชุมชน 
คือ สมาชิกมีการพูดคุยกัน ดังนั้น ในการพูดคุยกันนี้จึงมีการนําขอมูลมาถายทอดกนั ทําใหเกิด
การรับขาวสารกันขึ้น แหลงขาวสารขอมูลของชาวบานทีเ่ปนสื่อมวลชน ประกอบดวย วิทยุ 
โทรทัศน หนังสือพิมพ วิดีโอ ส่ิงพิมพตาง ๆ เนื่องจากขาวสารขอมูลที่ถายทอดผานสื่อมวลชน
ถายทอดอยางกวางขวางและตลอดเวลา โอกาสในการรับขาวสารขอมูลของชาวบานเกิดขึ้นเมื่อ
ชาวบานเปดรบัขาวสารจากสื่อที่ตนเองเปนเจาของหรือสามารถจะรับได เนื้อหาขาวสารขอมูลที่
ถายทอดสูชาวบานมีทุกประเภท ทั้งดานการเมือง เกษตร วัฒนธรรม เศรษฐกิจ แตเนื้อหาของ
ขาวสารดังกลาวถายทอดผานสื่อมวลชนในลักษณะโปรยหวาน ไมเนนเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง 
สําหรับความบันเทิงที่ถายทอดผานสื่อมวลชนเปนลักษณะสนองตอบกลุมผูรับตามเนื้อหานัน้ 
เนื้อหาของขาวสารที่ถายทอดเพื่อใหชาวบานไดรับอยางแทจริงเปนขาวสารที่ถายทอดโดยสื่อ
บุคคลในชุมชน ความเชื่อถือขาวสารความรูของชาวบานเปนการเชื่อถือขาวสารที่ถายทอดผาน
ส่ือมวลชนทุกประเภท สําหรับสื่อบุคคลนัน้ ชาวบานใหความเชื่อถือในขาวสารที่ถายทอดโดยผูนาํ
และเจาหนาทีภ่าครัฐ โดยมบีุคคลในชุมชนใหการยืนยนักับขาวสารนัน้อีกครั้งหนึ่ง สําหรับขาวสาร
ความรูที่ชาวบานเชื่อถือเปนอยางด ีคือ ขาวสารความรูจากสมาชิกในครอบครัว นอกจากนัน้ จะให
ความเชื่อถือขาวสารความรูจากกลุมสมาชกิที่ตนไววางใจและเปนสมาชิกในชุมชน การจัดการ
ขาวสาร ขอมูลและความรูของชาวบานนั้น หลังจากไดรับขาวสารความรูแลว จะเกิดการเลือกสรร
ขาวสารขอมูล ถาขาวสารขอมูลใดเปนประโยชนสําหรับตนก็จะรับแลวนํามาถายทอดในกลุม
สมาชิก ซึ่งการถายทอดขาวสารความรูในชุมชนจะมีการคัดเลือกบคุคลที่เหมาะสมในการถายทอด
ขาวสารไดดีใหเปนผูถายทอด ซึ่งในชุมชนมีเครือขายหรือเวทีชาวบานอยูแลว แตเนื้อหายังไม
เอ้ืออํานวยตอการเรียนรูที่เปนประโยชนตอการนาํไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวบาน และขณะที่
เกิดการถายทอดขาวสารขอมูลนั้น ผูถายทอดขาวสารยงัทําหนาที่เปนผูรับขาวสารเชนกัน โดย
ขาวสารมี 2 ระดับ คือ ระดบัที่แนใจ ยอมรับและเชื่อถือได ชาวบานจะรับขาวสารขอมูลนั้นแลว
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เผยแพรตอ สวนขาวสารขอมูลที่ยังไมแนใจจะตรวจสอบกอนโดยการกระจายขอมูลออกไปเพื่อฟง
ความคดิเห็นแลวจึงตัดสนิใจรับขอมูลขาวสารนั้น ดังนัน้ การตดัสินใจเพื่อรับขาวสารขอมูลของ
ชาวบานจะเกดิขึ้นได เมื่อชาวบานตองการขาวสารนั้นและพรอมที่จะจัดการกับขาวสารขอมูลตอไป
เพ่ือเปนประโยชนตอชุมชน 
  จักรพงษ  นามสงา (2543 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การรับสารสนเทศเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดของผูใชแรงงานในโรงโมหิน จังหวัดขอนแกน พบวา วัตถุประสงคในการรับสารสนเทศ
ของผูใชแรงงานในโรงโมหินคือ เพ่ือหาความรูทั่วไปเกีย่วกับยาเสพตดิ แหลงสารสนเทศประเภท
บุคคลทีไ่ดรับ คือ ตํารวจที่เผยแพรความรูเก่ียวกับยาเสพติด แหลงสารสนเทศที่เปนสถาบันที่
ไดรับ คือ สถานทีต่ิดประกาศภายในโรงโมหิน แหลงสารสนเทศที่เปนสื่อมวลชนที่ไดรับ คือ 
โทรทัศน แตแหลงสารสนเทศประเภทบุคคลที่ตองการจะไดรับ คือ นายแพทย เจาหนาที่
สาธารณสุขที่รักษา อบรมและใหความรูเก่ียวกับยาเสพตดิ สวนปญหาในการรับสารสนเทศ 
ประกอบดวย ปญหาดานชวงเวลา ปญหาดานความนาเช่ือถือและความรูความชํานาญของแหลง
สารสนเทศประเภทบคุคล และปญหาดานความทันสมัยของแหลงสารสนเทศประเภทสถาบัน 
  พุทธิพร โกศิยะกุล (2543 : บทคดัยอ) ศกึษาเรื่อง ความตองการและการแสวงหา
สารสนเทศของนักเรียนนายรอยตํารวจ พบวา  
  1. นักเรียนนายรอยตํารวจตองการสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงคในการเตรียมตัว
ประกอบอาชพีตํารวจมากที่สุด โดยตองการสารสนเทศในรูปแบบสือ่อิเล็กทรอนิกส และตองการ
เนื้อหาสารสนเทศที่มีความยากงายในระดับปานกลางและระดบังาย รวมทั้งตองการสารสนเทศที่มี
เนื้อหาสมบูรณมากพอ ๆ กับสารนเทศที่เปนการสรุปประเด็น 
  2. วิธีการแสวงหาสารสนเทศทีน่ักเรียนนายรอยตํารวจใชมาก ไดแก การสนทนากบั
เพ่ือนและการใชทรัพยากรสารสนเทศของตนเอง 
  3. นักเรียนนายรอยตํารวจแสวงหาสารสนเทศทั้งโดยวิธีการอาศัยระบบสารสนเทศ
และไมอาศัยระบบสารสนเทศ เหตผุลหลักในการใชชองทางที่อาศัยระบบสารสนเทศเพราะเปน
ชองทางที่ทําใหไดรับสารสนเทศที่ตรงกับความตองการ สวนเหตุผลหลักในการใชชองทางที่ไม
อาศัยระบบสารสนเทศเพราะทําใหไดแนวคิดที่หลากหลาย 
  4. การตัดสนิใจเลือกใชแหลงสารสนเทศตาง ๆ ของนักเรียนนายรอยตาํรวจมีดังนี้  
1) เลือกใชแหลงสารสนเทศจากตนเองเพราะไมเปนการรบกวนผูอ่ืน 2) เลือกใชแหลง
สารสนเทศจากบุคคลอืน่ ๆ ถาเปนแหลงที่ไมเสียคาใชจายหรือเสียคาใชจายนอยที่สุด 3) เลือกใช
แหลงสารสนเทศจากสถาบนับริการสารสนเทศเพราะเปนแหลงที่ทําใหไดรับสารสนเทศตรงกับ
ความตองการ และ 4) เลือกใชแหลงสารสนเทศจากสื่อเพราะทําใหไดรับสารสนเทศที่มีความ
ทันสมัย ทันตอเหตุการณ 
  5. นักเรียนนายรอยประสบความสําเร็จในการแสวงหาสารสนเทศจากอาจารยมาก
ที่สุด 
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  6. ปญหาทีน่ักเรียนนายรอยประสบมากที่สุดในการแสวงหาสารสนเทศไดแก ปญหา
จากตนเองเนือ่งมาจากตนเองไมมีเวลาเพียงพอในการแสวงหาสารสนเทศ ปญหาจากบุคคลอืน่ ๆ 
เนื่องจากบคุคลนั้น ๆ ไมมีเวลาเพียงพอที่จะใหสารสนเทศ ปญหาที่เกิดจากหอสมดุโรงเรียน 
นายรอยตํารวจเนื่องจากมีเวลาเปดทาํการที่ไมเอ้ืออํานวยตอการใช ปญหาที่เกิดจากหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส เนื่องมาจากมีเวลาในการเขาใชตอรอบนอยเกินไป ปญหาท่ีเกิดจากสถาบันบริการ
สารสนเทศภายนอกโรงเรียนนายรอยตาํรวจ เนื่องมาจากตั้งอยูไกลไมสะดวกในการเขาใช สวน
ปญหาที่เกิดขึ้นจากสื่อตาง ๆ เนื่องมาจากตองใชทุนทรัพยมากในการใชส่ือ 
  อรามศรี  เสนาภักดิ์ (2545 : บทคดัยอ) ศึกษาเรื่อง การใชสารสนเทศในชุมชนของ
ประชาชน อําเภอแกงครอ จงัหวัดชัยภูมิ พบวา ประชาชน อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ มีปญหา
ดานการใชสารสนเทศในระดับมาก ปญหาอื่น ๆ ไดแก ปญหาดานเนือ้หาของสารสนเทศ ปญหา
ดานแหลงสารสนเทศ ปญหาดานรูปแบบการเผยแพรสารสนเทศ และปญหาดานวตัถุประสงคใน
การใชสารสนเทศ ตามลําดับ 
  สมหมาย  แจมกระจาง (2545 :  http://index.dc.thailis.uni.net.th:8000/ 
Dcms_BUU/detail.nsp) ทําการวิจัย เร่ือง วิถีการเรียนรูของผูนํากลุมสตรีภาคตะวันออก 
พบวา ผูนาํกลุมสตรีสวนใหญมีวิธีการเรียนรูโดยการอานตาํรา วารสาร และส่ิงตีพิมพตางๆ และ
วิธีการฟงวิทยุ ดูโทรทัศน และการอานหนงัสือพิมพ เพ่ือการเรียนรู ดานการพฒันาบุคลิกภาพ
การปรับตัว ดานการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ดานสิ่งแวดลอมและรักษาสิ่งแวดลอม และ
ดานการเมืองการปกครองทองถ่ิน  สวนการเรียนรูดานการประกอบอาชีพผูนาํกลุมสตรี เรียนรู
โดยวิธคีิดเอง ทดลองเองมากที่สุด และดานวัฒนธรรมประเพณ ีเรียนรูโดยดารถายทอดจาก
ครอบครัวมากที่สุด  กิจกรรมการศึกษาที่จัดในกลุมสตร ีสวนใหญจัดความรูดานการประกอบ
อาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยวธิีการทัศนศึกษา และการบรรยายเปนสวนใหญ และ 
การจัดกิจกรรมดังกลาวจัดตามความตองการของสมาชิกกลุมมากที่สุด  การเผยแพรความรูผาน
ส่ือส่ิงพิมพและส่ือมวลชนเปนวิธีที่ใหโอกาสและทางเลือกแกผูนาํสตรีไดมากที่สุด 
  จากงานวิจัยทีเ่ก่ียวของขางตน อาจสรุปไดดังนี ้
  1. บุคคลตองการสารสนเทศที่สอดคลองกับความตองการในการพฒันาตนเองดาน
ตาง ๆ ซึ่งสวนใหญจะเปนสารสนเทศที่มคีวามเกี่ยวของกับการดาํเนนิชีวิต งานอาชีพ และความ
บันเทิง 
  2. บุคคลจะเลือกรับสารสนเทศที่เปนประโยชนและเช่ือถือไดจากสื่อหรือแหลง
สารสนเทศที่เขาถึงไดโดยสะดวก 
  3. สารสนเทศที่ไดรับอาจจะนาํมาใชทันทีถาบุคคลมีความเชื่อถือในเนื้อหา ส่ือที่
เผยแพรหรือแหลงที่มา แตถาบุคคลยังไมมั่นใจในสารสนเทศที่ไดรับ บุคคลจะยังไมใชสารสนเทศ
นั้นจนกวาจะแนใจวาสารสนเทศนั้นเปนประโยชนสําหรับตนเอง 
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  4. แมสารสนเทศที่ไดจากผูรูหรือเจาหนาที่ทีป่ฏิบัติงานเผยแพรสารสนเทศจะไดรับ
ความเชื่อถือในเชิงของเนื้อหาความรู แตสารสนเทศที่ไดรับจากสมาชกิกลุมหรือที่สมาชิกกลุมให
การยอมรับจะไดรับความเชือ่ถือในการนาํไปใชประโยชน 
  5. การตัดสนิใจรบัและใชสารสนเทศขึ้นอยูกับบุคคลแตละบุคคล แตปจจัยที่สงผลตอ
การตัดสนิใจนัน้ ไดแก กลุมที่บุคคลนั้นเปนสมาชิกอยู 
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.�� ������-�������%�������)$��%�!��4	��5�(���6���.  
2.3 ��!��
$=��-������������
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