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บทที ่2 

แนวคดิทฤษฏีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจยัเร่ือง “การแสวงหาและการใช้สารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คงส่วน
บุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา: กรณีศึกษาอาํเภอบาเจาะจงัหวดันราธิวาส” ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
แนวคิดทฤษฏีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีท่ีศึกษา รวมทั้งด้าน
พฤติกรรมการแสวงหา และการใช้สารสนเทศเพ่ือการแก้ปัญหาและเพ่ือการตดัสินใจในบริบทท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้วิจยั ดงัน้ี 

 

สถานการณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้และผลกระทบ 

สามจังหวดัชายแดนภาคใต้เป็นพื้นท่ีท่ีมีลักษณะทางสังคมท่ีแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนของ
ประเทศ พลเมืองส่วนใหญ่คือร้อยละ 97.3 หรือ 1.4 ลา้นคนนบัถือศาสนาอิสลามใชภ้าษามลายถ่ิูนเป็น
ภาษาในชีวิตประจาํวนั โดยมีประชาชนชาวพุทธอยูเ่พียงร้อยละ 20.1 กระจายอยูท่ ัว่ไปทั้งในเขตเมือง
และชนบท มีอตัลกัษณ์ท่ีแตกต่างจากความเป็นไทยกระแสหลกั มีประวติัศาสตร์และความภูมิใจใน
มาตุภูมิของตนเองมายาวนาน ความแตกต่างดงักล่าวผนวกกบัการดาํเนินนโยบายท่ีผิดพลาดของรัฐใน
บางยุคสมยั ก่อให้เกิดกระแสความขดัแยง้ระหว่างประชาชนกบัรัฐมาโดยตลอด โดยมีการต่อตา้น
อาํนาจรัฐในรูปแบบต่างๆในแต่ละยคุสมยั จึงอาจกล่าวไดว้่า ความรุนแรงในพื้นท่ีดาํรงอยูม่าโดยตลอด 
นบัตั้งแต่การผนวกพ้ืนท่ีน้ีเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของสยามเม่ือประมาณหน่ึงศตวรรษมาแลว้ 

อยา่งไรกต็ามความรุนแรงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตก้ลบัเป็นท่ีสนใจของประชาชนอีกคร้ัง 
เม่ือเกิดเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบจาํนวนบุกเขา้ไปในกองพนัพฒันาท่ี 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์บา้นปีเหลง็ อาํเภอเจาะไอร้อง จงัหวดันราธิวาส ในวนัท่ี 4 มกราคม 2547 โดยปลน้ปืนไป 413 
กระบอก และสงัหารทหารทั้งหมด 4 นาย ในเวลาไล่เล่ียกนัมีการลอบวางเพลิงอาคารโรงเรียนและท่ีพกั
สายตรวจทัว่จงัหวดันราธิวาสทั้งหมด 22 จุด เหตุการณ์น้ีมีนยัสาํคญัท่ีแตกต่างจากการก่อการในอดีต
อยา่งส้ินเชิง กล่าวคือ ท่ีผา่นมากลุ่มคนร้ายมกัเนน้การโจมตีสญัลกัษณ์ทางอาํนาจรัฐท่ีอ่อนแอท่ีสุด เช่น
โรงเรียนหรืออาคารสถานท่ีราชการต่างๆดงันั้น การบุกค่ายทหาร ปลน้ปืน และฆ่าทหารในคร้ังน้ีเท่ากบั
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เป็นการโจมตีจุดท่ีเป็นสญัลกัษณ์ทางอาํนาจท่ีเขม้แขง็ท่ีสุดของรัฐซ่ึงหมายถึงการสัน่คลอนอาํนาจรัฐใน
สายตาของประชาชนในพ้ืนท่ี (ชยัวฒัน์ สถาอานนัท,์ 2551 : 405) 

สถานการณ์ความไม่สงบดังกล่าวขา้งตน้ในพ้ืนท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต้เกิดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง นับวนัยิ่งรุนแรง ถึงแมภ้าครัฐไดเ้ขา้มาแกไ้ขแ้ต่ก็ไม่สามารถยุติสถานการณ์ดงักล่าวได ้ได้
ส่งผลกระทบต่อประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ี รวมถึงขา้ราชการครูซ่ึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในการพฒันา
เยาวชนสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้แต่กลบัเป็นเป้าหมายของการลอบทาํร้าย และถือเป็นเป้าหมาย
สาํคญัของผูก่้อความไม่สงบ ซ่ึงส่งผลกระทบทางการศึกษา ทาํใหเ้กิดความรู้สึกไม่ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น ขา้ราชการครูตอ้งมีการปรับเปล่ียนเวลาหรือหลีกเล่ียงเส้นทางท่ีอยู่ในพื้นท่ีเส่ียง เช่นตอ้ง
เดินทางไปทาํงานและกลบับา้นเร็วข้ึน ไม่เดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวถา้ตอ้งเดินทางไปในสถานท่ี
เดียวกนั เช่นโรงเรียนจะตอ้งไปพร้อมๆกนัโดยมีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ และทหารคอยทาํหนา้ท่ีคุม้ครองดูแล
ความปลอดภยั และไดส้ร้างผลกระทบต่อการปฏิบติังาน เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น การลอบทาํร้ายครู การ
เผาโรงเรียน การเขา้ไปยิงครูกาํลงัสอนอยู ่ ถึงแมว้่าเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ทหาร คอยดูแลความปลอดภยัแต่
ครูก็ยงัเป็นเป้าหมายจากผูก่้อการร้าย มีการยิงครูอยา่งต่อเน่ืองทาํใหเ้กิดความรู้สึกไม่มัน่ใจในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น ดว้ยเหตุดงักล่าวครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรับตวักบัสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนั  

 

แนวคดิและทฤษฏีที่เกีย่วข้องกบัการศึกษา 

1. แนวคดิและทฤษฏีการปรับตัว 

แนวคิดทฤษฏีการปรับตวัของรอย (Roy Adaptation Model) กล่าวถึงการปรับตวัและการให้
ความช่วยเหลือบุคคลท่ีมีปัญหาในการปรับตวัเม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงเขา้มาในชีวิต โดยการ
ปรับตวัเป็นกระบวนการและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีบุคคลมีความคิดและความรู้สึก จากการใชค้วาม
ตระหนกัรู้ทางปัญญา และการสร้างสรรคใ์นการบูรณาการระหวา่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มใหก้ลมกลืน  

รอยใชแ้นวคิดจากทฤษฎีระบบมาอธิบายระบบการปรับตวัของบุคคลว่า บุคคลเป็นเหมือน
ระบบการปรับตวัท่ีมีความเป็นองคร์วม (holistic adaptive system) และเป็นระบบเปิด ประกอบดว้ยส่ิง
นาํเขา้ (input) กระบวนการเผชิญปัญหา (coping process) ส่ิงนาํออก (output) และกระบวนการ
ป้อนกลบั (feedback process) แต่ละส่วนน้ีจะทาํงานสมัพนัธ์กนัเป็นหน่ึงเดียว โดยเม่ือส่ิงเร้าท่ีเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในผา่นเขา้สู่ระบบการปรับตวั จะกระตุน้ใหบุ้คคล
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มีการปรับตวัตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้น โดยใชก้ระบวนการเผชิญปัญหา 2 กลไกคือกลไกการควบคุม และ
กลไกการคิดรู้กลไกทั้งสองน้ีจะทาํงานควบคู่กนัเสมอ ส่งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมการปรับตวั
ออกมา 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ดา้นอตัมโนทศัน์ ดา้นบทบาทหน้าท่ี และดา้นการพึ่งพาระหว่างกนั 
ผลลพัธ์การปรับตวัมี 2 ลกัษณะคือปรับตวัไดแ้ละปรับตวัไม่มีประสิทธิภาพ โดยส่ิงนาํออกจากระบบน้ี
จะป้อนกลบัไป เป็นส่ิงนาํเขา้ระบบเพ่ือการปรับตวัท่ีเหมาะสมต่อไป ทั้งน้ีความสามารถในการปรับตวั
ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัโดยข้ึนอยู่กบัความรุนแรงของส่ิงเร้า และระดบัความสามารถในการ
ปรับตวัของบุคคลในขณะนั้น (เบญจมาศ สุขศรีเพง็, ม.ป.ป.) 

 
2. ทฤษฏกีารใช้ประโยชน์และความพงึพอใจจากส่ือ 

ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจจากส่ือ เป็นทฤษฎีท่ีใหค้วามสาํคญักบักลุ่มผูรั้บสาร 
โดยพยายามอธิบายวา่มนุษยใ์ชส่ื้อต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของคนและสนองความตอ้งการ
ของสังคมอย่างไร ทฤษฎีน้ีมีแนวคิดว่าผูรั้บสารเป็นผูเ้ลือกใชส่ื้อประเภทต่าง ๆ และเลือกรับสารเพ่ือ
สนองตอบความตอ้งการของตน โดยเกิดจากกระบวนการทางสังคมและจิตวิทยาของผูใ้ช้ส่ืออนัมี
พ้ืนฐานมาจากความตอ้งการพื้นฐาน 5 ประการ หรือลาํดบัขั้นความตอ้งการ (hierarchy of needs) ตามท่ี 
Maslow (1970: 51-53) กล่าวไว ้ประกอบดว้ย 

1) ความตอ้งการทางกายภาพ (physiological needs) เป็นความตอ้งการขั้นแรกของมนุษย์
เพื่อใหมี้ชีวิตอยูร่อดต่อไป เช่น ตอ้งการนํ้า อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั 

2) ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัและมัน่คง (safety and security needs) เป็นความตอ้งการ
ท่ีจะให้ตนเองปลอดภยัจากอนัตรายจากสภาพแวดลอ้มภายนอกและโรคภยัไขเ้จ็บหลงัจากท่ีมนุษยไ์ด้
ความตอ้งการในขั้นแรกแลว้ จะเร่ิมแสวงหาสถานท่ีซ่ึงใหค้วามปลอดภยักบัตนได ้

3) ความตอ้งการทางสังคม (social need) หรือ ความตอ้งการความรักและความเป็นพวก
เดียวกนั มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม ตอ้งการอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มเป็นสังคม ตอ้งการความรักความอบอุ่น การ
ยอมรับ เพ่ือใหส้ามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

4) ความตอ้งการทางดา้นเกียรติยศหรือการรู้จกัคุณค่าของตน (self-esteem needs) เม่ือมนุษย์
อยู่ร่วมกนัเป็นสังคมแลว้ นอกจากการมีส่วนร่วมในสังคมแลว้ยงัตอ้งการให้ผูอ่ื้นยกย่องว่ามีความรู้
ความสามารถ มีคุณค่า ตอ้งการไดรั้บเกียรติยศช่ือเสียงและการยกยอ่งจากสงัคม 
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5) ความตอ้งการประสบความสาํเร็จในชีวิต (self-actualization) เม่ือมนุษยเ์ขา้มารวมกลุ่มกนัเป็น
สงัคมจะพยายามพฒันาตนเองตลอดเวลา เพ่ือใหส้ามารถประสบความสาํเร็จในชีวิตตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้
  ทั้งน้ี อาจอธิบายไดว้่า นอกจากความตอ้งการพ้ืนฐาน 5 ประการตามท่ี Maslow กล่าวไวแ้ลว้ 
มนุษยย์งัมีความตอ้งการท่ีจะส่ือสารกบัเพ่ือมนุษยด์้วยกนั ตอ้งการรู้ตอ้งการเห็น ตอ้งการแสวงหา
ระเบียบและเขา้ใจสภาวะแวดลอ้มของตน ความตอ้งการท่ีจะรู้เป็นแรงผลกัดนัใหม้นุษยเ์รียนรู้จากการ
อยู่ภายในสังคม นอกจากนั้นแล้ว มนุษยแ์ต่ละคนจะมีกระบวนการเรียนรู้ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ี
แตกต่างกันในการหล่อหลอมความคิด ความเช่ือ ความรู้สึก และความต้องการ ในขณะเดียวกัน 
สภาพการณ์ต่าง ๆ ทางสงัคม จะเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลตอ้งเปิดรับข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ ท่ีมีอยูร่อบตวั 
แนวการศึกษา (approach) ของทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ จึงเนน้ถึงผูรั้บสารหรือผูใ้ช้
ส่ือ และใชห้ลกัหนา้ท่ีของส่ือมวลชน (functional media) ศึกษาว่า บุคคลใชส่ื้อมวลชนเพ่ือนาํไปใช้
ประโยชน์ และไดรั้บความพึงพอใจจากการตอบสนองความตอ้งการนั้น ๆ  
 
3. ทฤษฏเีกีย่วกบัการเปิดรับข่าวสาร 

การส่ือสารนั้นจดัไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัปัจจยัหน่ึงในชีวิตของมนุษย ์นอกเหนือจากปัจจยัส่ีท่ี

มีความจาํเป็นต่อความอยูร่อดของมนุษย ์ซ่ึงไดแ้ก่ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่มและยารักษาโรค แมว้า่

การส่ือสารจะไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความเป็นความตายของมนุษยเ์หมือนกบัปัจจยัส่ี แต่การ

ท่ีจะใหไ้ดม้าซ่ึงปัจจยัส่ีเหล่านั้น ยอ่มตอ้งอาศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมืออยา่งแน่นอน มนุษยต์อ้งอาศยั

การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการดาํเนินกิจกรรมใดๆ ของตน และ เพ่ืออยู่

ร่วมกบัคนอ่ืน ๆ ในสังคม การส่ือสารเป็นพ้ืนฐานของการ ติดต่อของกระบวนการสังคม ยิ่งสังคมมี

ความสลบัซบัซอ้นมาก และประกอบดว้ยคนจาํนวนมากข้ึนเท่าใดการส่ือสารก็ยิง่มีความสาํคญัมากข้ึน

เท่านั้น ทั้งน้ีเพราะการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคมจะนาํมาซ่ึงความสลบัซบัซ้อน 

หรือความสบัสนต่าง ๆ จนอาจก่อใหเ้กิดความไม่เขา้ใจและไม่แน่ใจแก่สมาชิกของสงัคม ดงันั้น จึงตอ้ง

อาศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือเพ่ือแกไ้ขปัญหา ดงักล่าว (ยพุดี ฐิติกุลเจริญ, 2537: 3)   ข่าวสารจึงเป็น

ปัจจยัสาํคญัท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์ความตอ้งการข่าวสารจะเพ่ิมมาก

ข้ึนเม่ือบุคคลนั้นตอ้งการขอ้มูลในการตดัสินใจหรือไม่แน่ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง นอกจากนั้นข่าวสาร
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ยงัเป็นส่ิงท่ีทาํให้ผูเ้ปิดรับมีความทนัสมยั สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ของโลกปัจจุบนัไดดี้

ยิง่ข้ึน  

อย่างไรก็ตาม บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างท่ีผ่านมาสู่ตนทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียง

บางส่วนท่ีคิดว่ามีประโยชน์ต่อตน ดงันั้น ข่าวสารท่ีหลัง่ไหลผ่านเขา้มาไปยงับุคคลจากช่องทาง ต่าง ๆ 

นั้น มกัจะถูกคดัเลือกตลอดเวลา ข่าวสารท่ีน่าสนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึกคิดของผูรั้บ

สาร จะเป็นข่าวสารท่ีก่อใหเ้กิดความสาํเร็จในการส่ือสาร (กิติมา สุรสนธิ, 2533 : 46-47) การเลือกสรร

ข่าวสารของบุคคลเป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมการส่ือสารของแต่ละบุคคลว่าความแตกต่างกนัทาง

สภาพส่วนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลต่อการเปิดรับข่าวสาร โดยมีกระบวนการเลือกสรร (selective 

process) ท่ีแตกต่างกนั 

 แคลปเปอร์ (Klapper, 1960: 19-25) ไดก้ล่าวไวว้า่ กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับ
ข่าวสารเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย ์ซ่ึงประกอบดว้ยการกลัน่กรอง 4 ขั้น
ตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

1) การเลือกเปิดรับ (selective exposure) เป็นขั้นแรกในการเลือกช่องทางการส่ือสารบุคคลจะ
เลือกเปิดรับส่ือและข่าวสารจากแหล่งสารท่ีมีอยูด่ว้ยกนัหลายแหล่ง เช่นการเลือกซ้ือหนงัสือพิมพฉ์บบั
ใดฉบบัหน่ึง เลือกเปิดวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหน่ึงตามความสนใจและความตอ้งการของตน 
อีกทั้งทกัษะและความชาํนาญในการรับรู้ข่าวสารของคนเรานั้นก็ต่างกนั บางคนถนดัท่ีจะฟังมากกว่า
อ่าน กจ็ะชอบฟังวิทย ุดูโทรทศัน์มากกวา่อ่านหนงัสือเป็นตน้ 

2) การเลือกใหค้วามสนใจ (selective attention) ผูเ้ปิดรับข่าวสารมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกสนใจข่าว
จากแหล่งใดแหล่งหน่ึง โดยมกัเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพ่ือสนบัสนุนทศันคติเดิมท่ีมี
อยู่และหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความรู้ความ เขา้ใจหรือ ทศันคติเดิมท่ีมีอยู่แลว้ เพื่อไม่ให้เกิด
ภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจ ท่ีเรียกว่า ความไม่สอดคลอ้งทางดา้นความเขา้ใจ 
(cognitive dissonance) 

3)  การเลือกรับรู้และตีความหมาย (selective perception and interpretation) เม่ือบุคคลเปิดรับ
ขอ้มูลข่าวสารแลว้ กใ็ช่ว่าจะรับรู้ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของ ผูส่้งสารเสมอไปเพราะคนเรามกั
เลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกต่างกนัไปตามความสนใจ ทศันคติ ประสบการณ์ ความเช่ือ ความ
ตอ้งการ ความคาดหวงั แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ ฉะนั้นแต่ละคน
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อาจตีความเฉพาะข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะส่วนบุคคลดงักล่าว นอกจากจะทาํใหข่้าวสารบางส่วน
ถูกตดัท้ิงไปยงัมีการบิดเบือนข่าวสารใหมี้ทิศทางเป็นท่ีน่าพอใจของแต่ละบุคคลดว้ย 

4)  การเลือกจดจาํ (selective retention) บุคคลจะเลือกจดจาํข่าวสารในส่วนท่ีตรงกบัความ
สนใจ ความตอ้งการ ทศันคติ ฯลฯ ของตนเอง และมกัจะลืมหรือไม่นาํไป ถ่ายทอดต่อในส่วนท่ีตนเอง
ไม่สนใจ ไม่เห็นดว้ย หรือเร่ืองท่ีขดัแยง้คา้นกบัความคิดของตนเอง ข่าวสารท่ีคนเราเลือกจดจาํไวน้ั้น 
มกัมีเน้ือหาท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือสนบัสนุนความรู้สึกนึกคิด ทศันคติ ค่านิยม หรือความเช่ือของแต่ละ
คนท่ีมีอยู่เดิมให้มีความมัน่คงชัดเจนยิ่งข้ึนและเปล่ียนแปลงยากข้ึน เพ่ือนาํไปใช้เป็นประโยชน์ใน
โอกาสต่อไป ส่วนหน่ึงอาจนาํไปใชเ้ม่ือเกิดความรู้สึกขดัแยง้และมีส่ิงท่ีทาํใหไ้ม่สบายใจข้ึน 

สาํหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลนั้น สรุปได ้ดงัน้ี (ปรมะ สตะ
เวทิน, 2541: 122-124)  

1) ความตอ้งการ (need) ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดปัจจยัหน่ึงในกระบวนการเลือกของมนุษยคื์อความ
ตอ้งการ ความตอ้งการทุกอยา่งของมนุษยท์ั้งความตอ้งการทางกายและใจทั้งความตอ้งการระดบัสูงและ
ความตอ้งการระดบัตํ่า ยอ่มเป็นตวักาํหนดการเลือกของมนุษย ์ซ่ึงเลือกตอบสนองความตอ้งการของตน 
เพ่ือใหไ้ดข่้าวสารท่ีตอ้งการ เพ่ือแสดงรสนิยม เพ่ือการยอมรับในสงัคม เพ่ือความพอใจ ฯลฯ 

2) ทศันคติและค่านิยม (attitude and values) ทศันคติ คือความชอบและมีใจโน้มเอียง
(preference and predisposition) ต่อเร่ืองต่าง ๆ ส่วนค่านิยม คือหลกัพ้ืนฐานท่ีเรายดึถือ เป็นความรู้สึก
ท่ีว่าเราควรจะทาํหรือไม่ควรทาํอะไรในการมีความสัมพนัธ์กบั ส่ิงแวดลอ้มและคนซ่ึงทศันคติและ
ค่านิยมมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใชส่ื้อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมายและการ
เลือกจดจาํ 

3) เป้าหมาย (goal) มนุษยท์ุกคนมีเป้าหมาย มนุษยทุ์กคนกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินชีวิตทั้ง
ในเร่ืองอาชีพ การเขา้สมาคม การพกัผ่อน เป้าหมายของกิจกรรม ต่าง ๆ ท่ีเรากาํหนดข้ึนน้ีจะมีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้ส่ือมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจาํเพ่ือสนอง
เป้าหมายของตน 

4) ความสามารถ (capability) ความสามารถของมนุษยเ์ก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง รวมทั้ง
ความสามารถดา้นภาษาท่ีมีอิทธิพลต่อการท่ีจะเลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมาย และเลือกเก็บเน้ือหา
ของข่าวนั้นไว ้

5) การใชป้ระโยชน ์(utility) กล่าวโดยทัว่ไปแลว้ มนุษยจ์ะใหค้วามสนใจและใชค้วามพยายาม
ในการท่ีจะเขา้ใจ และจดจาํข่าวสารท่ีตวัเองสามารถนาํไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
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6) ลีลาในการส่ือสาร (communication style) การเป็นผูรั้บสารของมนุษยน์ั้นส่วนหน่ึง ข้ึนอยู่
กบัลีลาในการส่ือสาร คือ ความชอบหรือไม่ชอบส่ือบางประเภท ดงันั้นบางคนจึงชอบฟังวิทย ุบางคน
ชอบดูโทรทศัน์ บางคนชอบอ่านหนงัสือพิมพ ์ฯลฯ 

7) สภาวะ (context) สภาวะในท่ีน้ีหมายถึง สถานท่ี บุคคล และเวลาท่ีอยูใ่นสถานการณ์ การ
ส่ือสาร ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการเลือกของผูรั้บสาร การมีคนอ่ืนอยูด่ว้ย มีอิทธิพลตรงต่อการ
เลือกใช้ส่ือและข่าวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจาํข่าวสาร การท่ีเราตอ้งถูกมองว่าเป็น
อยา่งไร การท่ีเราคิดว่าคนอ่ืนมองเราอยา่งไร เราเช่ือว่าคนอ่ืนคาดหวงัอะไรจากเรา และการท่ีคิดว่าคน
อ่ืนคิดวา่เราอยูใ่นสถานการณ์อะไร ลว้นแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา 

8) ประสบการณ์และนิสัย (experience and habit) ในฐานะของผูรั้บสาร ผูรั้บสารแต่ละคน
พฒันานิสัยการรับสารอนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสารของแต่ละคน คนพฒันา
ความชอบส่ือชนิดใดชนิดหน่ึง รายการประเภทใดประเภทหน่ึง ดงันั้นเขาจึงเลือกใชส่ื้อชนิดใดชนิด
หน่ึง สนใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ตีความหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง และเลือกจดจาํเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

ส่วน ขวญัเรือน กิติวฒัน ์(2531: 23-26) มีความเห็นวา่ ปัจจยัท่ีทาํใหบุ้คคลมีการ เปิดรับข่าวสาร
ท่ีแตกต่างกนัคือ 

1)  ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคล มีแนวคิดวา่คนเราแต่ละคนมีความ แตกต่าง
เฉพาะตวับุคคลอยา่งมากในดา้นโครงสร้างทางจิตวิทยาส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากลกัษณะ
การอบรมเล้ียงดูท่ีแตกต่างกนั การดาํรงชีวติในสภาพ แวดลอ้มท่ีแตกต่างไม่เหมือนกนั ซ่ึงส่งผลกระทบ
ถึงระดบั สติปัญญา ความคิด ทศันคติ ตลอดจนกระบวนการของการรับรู้ การจูงใจ 

2)  ปัจจยัดา้นสภาพความสัมพนัธ์ทางสังคม เน่ืองจากคนเรามกัจะยึดติดกบักลุ่มสังคมท่ีตน
สงักดัอยูเ่ป็นกลุ่มอา้งอิง (reference group) ในการตดัสินใจท่ีจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมใด ๆ กต็าม นัน่
คือ มกัจะคลอ้ยตามกลุ่มในแง่ความคิด ทศันคติ และพฤติกรรมเพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรับของกลุ่ม 

3)  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มนอกจากระบบการส่ือสาร เช่ือว่าลกัษณะต่าง ๆ ไดแ้ก่ เพศ อาชีพ 
ระดบัการศึกษา รายได ้ทาํให้เกิดความคลา้ยคลึงของการเปิดรับเน้ือหาของการส่ือสาร รวมถึงการ
ตอบสนองต่อเน้ือหาดงักล่าวไม่แตกต่างกนัดว้ย 
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สาํหรับกรณีของครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อาจกล่าวได้
วา่ ตอ้งมีการปรับตวัเช่นกนั เม่ือเกิดเหตุการณ์รุนแรงในพ้ืนท่ีกส่็งผลกระทบถึงครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทาํใหรู้้สึกไม่มัน่ใจเก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน เพ่ือการปรับตวัดา้นอตัมโนทศัน์เม่ือ
เกิดส่ิงเร้าดงักล่าวสารสนเทศอาจจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะสนบัสนุนการปรับตวัและตดัสินใจไดดี้ข้ึน ใน
การศึกษาคร้ังน้ี เกิดข้ึนจากการตั้งสมมติฐานว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจจะจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
แสวงหาสารสนเทศเพ่ือความปลอดภยัในชีวิตประจาํวนั และ จาํเป็นตอ้งเปิดรับข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ ท่ี
มีอยูร่อบตวั ซ่ึงอาจจะมีความแตกต่างกนัไปตามลกัษณะทางประชากร และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มดงั
ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ 

ตวัแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัสังคมศาสตร์(The information seeking 

behavioral model of  social scientist)  ซ่ึงเป็นตวัแบบพ้ืนฐานท่ีเอลลิสพฒันาข้ึนมากจากผลการวิจยั

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัวิชาการดา้นสงัคมศาสตร์ในปี ค.ศ.1987 และ ค.ศ.1988 ซ่ึงตวั

แบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนกัสังคมศาสตร์  ประกอบดว้ย  พฤติกรรมหรือกิจกรรม     

6 ประการ ไดแ้ก่ (Ellis, 1997 : 385) 

1)  การเร่ิมต้น (starting)  เป็นการเร่ิมตน้กระบวนการแสวงหาสารสนเทศ  โดยอาจเป็นการ
ทาํงานช้ินใหม่หรือสนใจศึกษาหาความรู้ในเร่ืองใหม่  ซ่ึงผูแ้สวงหาสารสนเทศอาจเร่ิมตน้จากการ
สอบถามเพ่ือนร่วมงานหรือผูรู้้ การอ่านตาํราพ้ืนฐานเร่ืองนั้น ๆ  เป็นตน้  

2)  การเช่ือมโยง (chaining)  เป็นการเช่ือมโยงสารสนเทศจากการอา้งอิงหรือบรรณานุกรม  
โดยอาจเป็นการเช่ือมโยงยอ้นหลงั (backward chaining) คือเช่ือมโยงจากรายการอา้งอิงหรือ
บรรณานุกรมในเอกสารท่ีมีอยู ่ หรือการเช่ือมโยงขา้งหนา้ (forward chaining) คือเช่ือมโยงวา่มีเอกสาร
ใดอา้งถึงเอกสารท่ีมีอยูบ่า้ง 

3)  การสํารวจเลอืกดู (browsing)  เป็นการคน้หาโดยมีเร่ืองท่ีตอ้งการหรือสนใจอยูอ่ยา่งกวา้ง ๆ 
จึงตอ้งสาํรวจบริการเวียนสารบญัวารสารในสาขาวิชาท่ีสนใจ เพื่อเลือกดูบทความท่ีอาจตรงกบัความ
สนใจเฉพาะได ้ เป็นการเลือกดูอยา่งผา่น ๆ  ซ่ึงต่างจากการคน้แบบเฉพาะเจาะจง (specific searching) 
ท่ีคน้จากหวัขอ้หรือช่ือเร่ืองโดยตรง 
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4)  การแยกแยะ (differentiating)  เป็นการแยกแยะสารสนเทศท่ีแสวงหาได ้ โดยใชเ้กณฑต่์าง ๆ  
เช่น  ช่ือผูแ้ต่ง  ช่ือวารสาร  ฯลฯ  เป็นเกณฑเ์พ่ือกรองสารสนเทศท่ีแสวงหาได ้

5)  การตรวจตรา (monitoring)   เป็นการตรวจตราวรรณกรรมหรือสารสนเทศใหม่ใน
สาขาวิชาหรือแวดวงวิชาการท่ีตนสนใจและคุน้เคย  เช่น  การติดตามจากรายช่ือหนังสือใหม่ของ
สาํนกัพิมพใ์นสาขาวชิานั้น ๆ  การติดตามอ่านวารสารบางรายช่ือทุกฉบบัท่ีตีพิมพ ์การติดต่อส่ือสารกบั
นกัวิจยัหรือนกัวิชาการท่ีตนรู้จกั เป็นตน้  

6)  การดึงสารสนเทศออกมา (extracting)  เป็นการดึงสารสนเทศท่ีตอ้งการจากรายงานการ
วิจยั บทความวารสาร หนงัสือ ฐานขอ้มูลดชันี หรือเอกสารประกอบการประชุม ซ่ึงเป็นสารสนเทศ
เพียงบางส่วนในเอกสารท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดท้นัที เช่น สถิติคาํกล่าวหรือคาํพดูสาํคญั ผลการศึกษา ผล
วิจยั ฯลฯ ผูแ้สวงหาสารสนเทศจาํเป็นตอ้งระบุเอกสารท่ีมีสารสนเทศท่ีตอ้งการเสียก่อน จึงจะสามารถ
ดึงสารสนเทศออกมาได ้  

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเป็นผลมาจากการเกิดภาวะตอ้งการสารสนเทศ ซ่ึง สิริญดา 
สิทธิบุ่น (2541) ใหค้วามหมายของความตอ้งการสารสนเทศว่า หมายถึง การท่ีบุคคลพบว่าตนเองอยูใ่น
สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงท่ีทาํให้ตอ้งตดัสินใจคน้หาคาํตอบหรือหาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงและมีความตอ้งการสารสนเทศเพ่ือนาํมาใชใ้นสถานการณ์น้ีทาํใหผู้ใ้ชเ้ล็งเห็นความตอ้งการ
ของตนเอง 

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ (Information-seeking behavior) คือ การแสวงหา
สารสนเทศอย่างมีวตัถุประสงคโ์ดยเป็นผลมาจากความตอ้งการใดความตอ้งการหน่ึง ทั้งน้ีในระหว่าง
แสวงหาสารสนเทศบุคคลผูน้ั้นจึงตอ้งปฏิสมัพนัธ์กบัระบบสารสนเทศซ่ึงอาจเป็นระบบสารสนเทศโดย
มนุษย์เช่นห้องสมุดหนังสือพิมพ์หรือระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์เช่นเวิลด์ไวด์เว็บเป็นต้น 
(Wilson, 2000 : 50)  พฤติกรรมสารสนเทศครอบคลุมพฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 2 ดา้น คือ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและพฤติกรรมการใชส้ารสนเทศ  ซ่ึงเกิดมาจากความตอ้งการ
สารสนเทศ สําหรับตวัแบบหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมสารสนเทศนั้น ผูว้ิจยัจะไดศึ้กษาโดย
ละเอียดและคดัเลือกตวัแบบท่ีเหมาะสมกบัปัญหาในการวิจยัคร้ังน้ีต่อไป 

ทฤษฎีของ (Leckie, 1996 : 161-193)   เป็นทฤษฎีเก่ียวกบัการแสวงหาสารสนเทศของบุคคลใน
อาชีพ โดยมีหลกัว่าบุคคลมีความตอ้งการสารสนเทศตามอาชีพและภาระงานของแต่ละบุคคล ซ่ึงจะ
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ  โดยมีปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็นตวัแปรต่อพฤติกรรมการ
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แสวงหาสารสนเทศ ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของความตอ้งการสารสนเทศ (Characteristic of information 
needs) การคดัเลือกแหล่งสารสนเทศท่ีตอ้งการ และการตระหนกัรู้ในความตอ้งการสารสนเทศ จากนั้น
ก็จะดาํเนินการสืบคน้สารสนเทศท่ีตนเองตอ้งการ เพ่ือนาํไปเป็นขอ้มูลในการประกอบอาชีพของตน 
และเม่ือไดข้อ้มูลเป็นท่ีน่าพอใจหรือตรงตามความตอ้งการของตนแลว้ก็จะหยดุพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศนั้น แต่หากผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นยงัไม่ป็นท่ีน่าพอใจหรือไม่ตรงตามความตอ้งการบุคคลนั้นก็จะ
เร่ิมพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศใหม่อีกคร้ัง  

อาชีพเป็นตวักาํหนดใหแ้ต่ละบุคคลนั้นมีภาระงานท่ีแตกต่างกนั และดว้ยภาระงานนั้นๆ ก็จะ
ส่งผลให้บุคคลมีลกัษณะความตอ้งการสารสนเทศท่ีแตกต่างกนัออกไปอีกเช่นกนั ดงันั้นบุคคลแต่ละ
คนจะรู้ถึงความตอ้งการวา่ตนตอ้งการสารสนเทศอะไร รวมทั้งรู้แหล่งสารสนเทศท่ีตอ้งการ จากนั้นกจ็ะ
ดาํเนินการแสวงหาสารสนเทศดังกล่าว และผลลพัธ์ท่ีได้จะสามารถใช้เป็นข้อมูลยอ้นกลับไปยงั
แหล่งขอ้มูล และการตระหนกัรู้ รวมทั้งการแสวงหาสารสนเทศ ของบุคคลนั้น ๆ ได ้

ขั้นตอนรูปแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ Leckie มีส่วนประกอบ 6 ส่วน ดงัน้ี 

1. อาชีพ 
2. ภาระงาน 
3. คุณลกัษณะของความตอ้งการสารสนเทศ (Characteristic of information needs) 
4. การตระหนกัรู้ในความตอ้งการสารสนเทศ 
5. การคดัเลือกแหล่งสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
6. ผลลพัธ์ 
แบบจาํลองของ Leckie น้ีแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเหมือนกบัว่า

สารสนเทศคือส่ิงท่ีตอ้งแสวงหา และผลท่ีไดจ้ากการแสวงหาสารสนเทศ คือ ผลลพัธ์ ซ่ึงมีส่วนสมัพนัธ์

กบัส่วนอ่ืน ๆ ของโมเดล ตลอดจนเป็นผลยอ้นกลบัไปยงัแหล่งของขอ้มูล การตระหนักรู้ และการ

แสวงหาสารสนเทศ 
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งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

1. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

มีงานวิจยัท่ีศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของครูสามจงัหวดัชายแดนภาคใตห้ลายเร่ือง
ดว้ยกนั เช่น งานวิจยัของ ต่วนโรสณา โต๊ะนิแต (2550) ไดศึ้กษาขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของครูใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัยะลา จาํแนกตามปัจจยัอนามยั และปัจจยัจูงใจ ผลการวิจยัพบว่า ขวญัและกาํลงัใจ
ในการปฏิบติังานโดยรวมของครูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดยะลาอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือวิเคราะห์ตามตวั
แปรดา้นประชากรศาสตร์และดา้นสถานการณ์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ศาสนา ประสบการณ์ในการ
ทาํงานเขตพื้นท่ีการปฏิบติังานสถานท่ีตั้งของโรงเรียน การเกิดเหตุการณ์กบัคนใกลชิ้ดและการเกิดเหตุการณ์
ในโรงเรียน ครูมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

ส่วนการวิเคราะห์ตวัแปรลกัษณะทางประชากรของครูดา้นภูมิลาํเนา วฒิุทางการศึกษา รายไดท่ี้
ไดรั้บต่อเดือน การใชภ้าษามลายทูอ้งถ่ิน และการมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความสงบในโรงเรียน มีขวญัและ
กาํลงัใจในการปฏิบติังาน พบว่าไม่แตกต่างกนั สาํหรับ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานโดยรวม
ของครูในเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดยะลาท่ีคน้พบ คือ ปัญหาทางดา้นความมัน่คงและความปลอดภยั
และปัญหาทางดา้นสวสัดิการ       

เม่ือพิจารณาจากผลการวิจัยของ อนุชาติ จูว ัตร์ (2539) ท่ีได้ศึกษาขวัญของครูโรงเรียน

ประถมศึกษาในโครงการการศึกษาเพ่ือพฒันาหมู่บา้นในเขตชนบทสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ

งานวิจยัของ และ นิมิต ยศกิจ (2541) ท่ีศึกษาเร่ืองขวญัของครูประถมศึกษาในโรงเรียนเส่ียงภยัในสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้งานทั้งสองเร่ืองท่ีมีช่วงเวลาท่ีศึกษาห่างกบังานวิจยัของ ต่วนโรสณา โต๊ะนิแต 

(2550) ประมาณ 10 ปี พบวา่ผลการศึกษาทั้งท่ีต่างกนัและคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ   

1)  ผลของการศึกษาในปี พ.ศ. 2539 โดย อนุชาติ จูวตัร์ พบวา่ครูมีขวญัในการปฏิบติังานอยูใ่น
ระดบัสูง 3 ดา้น คือความเช่ือมัน่และนบัถือผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคลากรใน
หน่วยงาน และดา้นลกัษณะและสภาพการปฏิบติังาน ส่วนดา้นอ่ืน ๆ พบวา่ครูมีขวญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ในขณะท่ีผลการศึกษาของต่วนโรสณา โตะ๊นิแต ในปี พ.ศ. 2550 พบวา่ ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน
โดยรวมของครูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัยะลาอยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งไรกต็ามเป็นไปไดว้า่ผลของ
การศึกษาท่ีแตกต่าง อาจจะเกิดจากขอบเขตในการศึกษาแตกต่างกนัในเชิงความกวา้งของพ้ืนท่ี 
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2) สําหรับผลการศึกษาท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัคือ ครูท่ีเพศต่างกนัมีขวญัโดยภาพรวม
แตกต่างกนัโดยครูเพศชายมีขวญัสูงกวา่ครูเพศหญิง ครูท่ีมีภูมิลาํเนาเดิมต่างกนั มีขวญัโดยภาพรวมและ
ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะและสภาพการปฏิบติังาน ดา้นความสมัพนัธ์อนั
ดีกบัชุมชน ด้านความเช่ือมัน่และนับถือผูบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนั โดยครูท่ีมีภูมิลาํเนาเดิมในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ขวญัสูงกว่าครูท่ีมีภูมิลาํเนาเดิมนอกสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ และ ครูท่ี
ปฏิบติังานในจงัหวดัท่ีตั้งของโรงเรียนต่างกนั มีขวญัโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่ในดา้นความมัน่คง
ปลอดภยัในการปฏิบติังานพบว่าครูท่ีปฏิบติังานในจงัหวดัยะลามีขวญัตํ่ากว่าครูท่ีปฏิบติังานในจงัหวดั
นราธิวาส และ ปัตตานี 

3) ครูท่ีนบัถือศาสนาต่างกนัมีขวญัโดยภาพรวมแตกต่างกนัโดยครูท่ีนบัถือศาสนาอิสลามมี
ขวญัสูงกว่าครูท่ีนับถือศาสนาพุทธเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นความพึงพอใจในงานดา้นความ
มัน่คงปลอดภยัและดา้นความมีสัมพนัธภาพ ครูท่ีนบัถือศาสนาอิสลามมีขวญัสูงกว่าครูท่ีนบัถือศาสนา
พทุธ ส่วนดา้นอ่ืน ๆ พบว่าครูมีขวญัไม่แตกต่างกนั 

4) ครูท่ีมีความสามารถในการใชภ้าษามลายทูอ้งถ่ินต่างกนัมีขวญัโดยภาพรวมแตกต่างกนั โดย
ครูท่ีสามารถใชภ้าษามลายทูอ้งถ่ินในการส่ือสารมีขวญัสูงกว่าครูท่ีไม่สามารถใชภ้าษามลายทูอ้งถ่ินใน
การส่ือสารเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ครูมีขวญัแตกต่างกนัเกือบทุกดา้นโดยครูท่ีสามารถใชภ้าษามลายู
ทอ้งถ่ินในการส่ือสารมีขวญัสูงกว่าครูท่ีไม่สามารถใช้ภาษามลายูทอ้งถ่ินในการส่ือสารเวน้แต่ดา้น
สวสัดิการครูมีขวญัไม่แตกต่างกนั 

5) ครูท่ีมีความเขา้ใจในวฒันธรรมชุมชนต่างกนัมีขวญัโดยภาพรวมแตกต่างกนั โดยครูท่ีมี
ความเขา้ใจในวฒันธรรมชุมชนสูงมีขวญัสูงกว่าครูท่ีมีความเขา้ใจในวฒันธรรมชุมชน ปานกลาง และ
ตํ่าเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ในทุก ๆ ดา้นครูท่ีมีความเขา้ใจในวฒันธรรมชุมชนสูงมีขวญัสูงกว่าครูท่ีมี
ความเขา้ใจในวฒันธรรมชุมชนปานกลางและตํ่า ส่วนในดา้นความมัน่คงปลอดภยัครูท่ีมีความเขา้ใจใน
วฒันธรรมชุมชนปานกลาง ยงัมีขวญัสูงกวา่ครูท่ีมีความเขา้ใจในวฒันธรรมชุมชนตํ่าอีกดว้ย 

6) ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อขวญัของครู 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) ความไม่ปลอดภยัจากการก่อการร้าย 
2) การไดรั้บพิจารณาค่าเบ้ียเล้ียง เบ้ียกนัดารและเส่ียงภยัอยา่งไม่ยติุธรรม 3) บุคลากรและงบประมาณ
ไม่เพียงพอ 
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2. พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ทีอ่ยู่ในภาวะมีข้อจํากดัในการเข้าถงึสารสนเทศ   
 

 วราภรณ์ ชูมณี  (2551) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูต้อ้งขงัในทณัฑสถาน
หญิงกลางแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อ้งขงัจะแสวงหาข่าวสารจากหอ้ง
หนงัสือทัว่ไปมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ความคิด ประสบการณ์ของตนเองและเพ่ือนหรือผูร่้วมงาน 
ผูต้อ้งขงัจะใชว้ิธีการในการแสวงหาข่าวสารโดยอ่านจากตวัเล่มหนงัสือ ตาํราเรียน หนงัสืออา้งอิง และ
ส่ิงพิมพ์ต่างๆมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ยืมหนังสือหรือส่ิงพิมพ์จากห้องสมุด ใช้วิธีการสังเกต            
การสนเทศกบัเพ่ือน และใชป้ระสบการณ์ของของตนเอง ส่วนวิธีการนาํสารสนเทศมาใชป้ระโยชน์โดย
ผูต้อ้งขงัใชว้ิธีการจาํสารสนเทศมาใชป้ระโยชน์โดยการจาํมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ การยืม และการจด
บันทึก ส่วนการอัดเสียงจะเป็นวิธีการนําสารสนเทศมาใช้น้อยท่ีสุด วิธีการนําสารสนเทศมาใช้
ประโยชน์ โดยการจาํมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่การยืม และการจดบนัทึกส่วนการอดัเสียงจะเป็นวิธีการ
นาํสารสนเทศมาใชน้้อยทีสุด ประเภทของของทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ผูต้อ้งขงัในทณัฑสถาน
หญิงกลางมีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีผูต้อ้งขงัมีการใช้
สารสนเทศประเภทหนงัสือ ตาํราเรียน หนงัสืออา้งอิงมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ วารสาร นิตยสาร คู่มือ
การฝึกอบรม หนงัสือพิมพ ์บอร์ดข่าว และรายการโทรทศัน์  

วัตถุประสงค์ในการนําสารสนเทศไปใช้ พบว่า  ผู ้ตัองขังในทัณฑสถานหญิงกลาง  มี
วตัถุประสงคข์องการใชส้ารสนเทศโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีผูต้อ้งขงัมีวตัถุประสงคใ์นการใช้
สารสนเทศเพ่ือตอ้งการใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ เพื่อเพ่ิมพูน ความรู้ใน
เร่ืองท่ีสนใจ และเพื่อเพ่ิมพนูความรู้ในเร่ืองท่ีสนใจ และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคจากการแสวงหาสารสนเทศของผูต้อ้งขงั พบว่าผูต้อ้งขงั
ในทณัฑสถานหญิงกลางมีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศ
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าการขาดแคลนทรัพยากรสารสนเทศ 
เช่นหนงัสือไม่เพียงพอเป็นปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาและใชส้ารสนเทศมากท่ีสุดรองลงมา
ไดแ้ก่มีขอ้จาํกดัดา้นเวลามีปัญหาดา้นขาดความรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์และเทคโนโลยนีอกจากน้ียงัมีขอ้จาํกดั
ดา้นแหล่งสารสนเทศตลอดจนแหล่งสารสนเทศมีสภาพไม่เอ้ือต่อการศึกษาหาความรู้และเขา้ไปใช้
บริการ สถานท่ีแออดัคบัแคบ เป็นตน้ 
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3. ความปลอดภัย 

ทศันะเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ี สุธิดา วงษพ์นัธุ์ (2544) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันคติของนกัท่องเท่ียว
ต่างประเทศท่ีมีแต่ปัญหาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัเก่ียวกบัขอ้มูล
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาอาชญากรรมในจงัหวดั
เชียงใหม่ ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีเคยรับรู้เก่ียวกบัปัญหาอาชญากรรมจะรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากหนงัสือนาํเท่ียวเป็น
ส่วนใหญ่ นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้มาในจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ไม่เคยประสบกบั
ปัญหาอาชญากรรม ส่วนทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่างประเทศต่อปัญหาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น
นกัท่องเท่ียวต่างประเทศส่วนใหญ่จะเห็นดว้ยในประเด็นต่อไปน้ีคือ มีความรู้สึกปลอดภยัเม่ืออยู่ในจงัหวดั
เชียงใหม่ มีความรู้สึกปลอดภยัต่อท่ีพกัในจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถไวว้างใจมคัคุเทศคใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ได้
และนกัท่องเท่ียวต่างประเทศส่วนใหญ่มีแนวโนม้ท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่อีกคร้ัง 
 
4.  อาชีพทีเ่ส่ียงต่อความไม่ปลอดภยักบัพฤติกรรมสารสนเทศ 

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของบุคคลท่ีปฏิบติังานในภาวะเส่ียงภยัมีการศึกษาโดยนกัวิจยั
หลายคน เช่น งานของ เบเกอร์ (Baker, 2004) ท่ีศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจหญิงซ่ึง
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโสเภณีในเมือง Midelwestern City ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทาํหนา้ท่ีเป็นนางนก
ต่อ ดงันั้นเจา้หนา้ท่ีกลุ่มน้ีจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชส้ารสนเทศเพ่ือประกอบการปฏิบติังานดงักล่าว  

จากผลการวิจยัพบว่าเจา้หน้าท่ีตาํรวจหญิงตอ้งการสารสนเทศตลอดเวลา อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง และมีการแสวงหาสารสนเทศใหม่ ๆ ตามบริบทของสถานท่ีท่ีปฏิบติังาน รวมทั้งมีแหล่ง
สารสนเทศไดทุ้กแห่ง ทุกประเภท ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า เจา้หนา้ท่ีตาํรวจหญิงท่ีทาํหนา้ท่ีดงักล่าวน้ีมี
ความตอ้งการสารสนเทศท่ีสามารถทาํใหป้ฏิบติังานไดส้ะดวกและปลอดภยัท่ีสุดตลอดเวลา แต่ถา้ไม่ได้
สารสนเทศท่ีตอ้งการกจ็ะเร่ิมตน้แสวงหาสารสนเทศต่อไปจนเป็นท่ีพอใจ  

จะเห็นได้ว่า อาชีพเป็นส่วนสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ ซ่ึง
นอกจากการไกรั้บการฝึกอบรมให้เกิดความรู้ ทกัษะแลว้ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจหญิงดงักล่าวยงัจะตอ้งมีการ
แสวงหาสารสนเทศในขณะท่ีปฏิบติังานดว้ย ซ่ึงปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศซ่ึงเกิดข้ึนตลอดเวลา ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ซ่ึงตาํรวจหญิงจะต้อง
ปรับเปล่ียนตวัเองใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มอยูต่ลอดเวลา คือ ตอ้งหาขอ้มูลเก่ียวกบับริเวณท่ีปฏิบติังาน
เพ่ือความปลอดภยัจากกบัดกั และอนัตรายต่าง ๆ  เพราะความปลอดภยัของตนเองสาํคญัท่ีสุด  
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กรอบแนวคดิเชิงทฤษฎ ี

จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ผูว้ิจยัประมวลประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งตามกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีดงัต่อไปน้ี ซ่ึงจะนาํไปสู่การพฒันาเป็นกรอบแนวคิดการวิจยัในบทท่ี 3 ต่อไป 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัท่ีทาํใหบุ้คคลเปิดรับข่าวสารหรือสารสนเทศ

ท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนั 

1. ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคล 

2. ปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์ทางสงัคม 

3. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากร 

ความตอ้งการข่าวสารหรือสารสนเทศเพื่อ

การปรับตวัของบุคคล เม่ือมีเหตุการณ์ท่ี

ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในชีวิต 

1. การเปิดรับข่าวสารหรือสารสนเทศ 

2. พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารหรือสารสนเทศ 

3. การใชป้ระโยชนแ์ละความพึงพอใจจากข่าวสาร 

   หรือสารสนเทศ 

กระบวนท่ีบุคคลใชใ้นการกลัน่กรอง

ข่าวสารหรือสารสนเทศ 

1. การเลือกเปิดรับ 

2. การเลือกใหค้วามสนใจ 

3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย 

4. การเลือกจดจาํส่วนท่ีตรงกบัความ

สนใจ 




