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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของนักข่าวหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ มีวตั ถุ ประสงค์
เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศ ปั ญหาและอุปสรรคในการแสวงหาและการเข้าถึงสารสนเทศ และปั จจัยที่
ส่ ง ผลให้เกิ ดความส าเร็ จในการแสวงหาสารสนเทศของนัก ข่ าวหนังสื อพิม พ์ไทยรั ฐ ฉบับ ตี พิ ม พ์ ฉบับ
ออนไลน์ และไทยรัฐทีวี ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ นักข่าวหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับตีพิมพ์ ฉบับออนไลน์ และ
ไทยรัฐทีวสี ่ วนใหญ่แสวงหาสารสนเทศจากศูนย์หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ อินเทอร์ เน็ต และบุคคลหรื อแหล่งข่าว
นัก ข่ า วส่ วนใหญ่ มี ความต้องการภู มิ หลัง ของเหตุ ก ารณ์ ม ากที่ สุ ด และใช้ส ารสนเทศเพื่ อหาประวัติข อง
แหล่งข่าวและหน่วยงานที่จะไปสัมภาษณ์ และเตรี ยมคาถามก่อนการสัมภาษณ์มากที่สุด นักข่าวส่ วนใหญ่
ประสบปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาและเข้าถึงสารสนเทศจากอินเทอร์ เน็ต เนื่องจากข้อมูลขาดความ
น่ าเชื่ อถื อ ข้อมูลไม่ตรงกับความต้องการ และนักข่าวขาดความรู ้ และทักษะในการค้นหาข้อมูล จากศูนย์
ข้อมูลหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ เนื่องจากขาดแคลนข้อมูล และข้อมูลขาดความทันสมัย ขาดความรู ้เกี่ยวกับแหล่ง
และทรัพยากรสารสนเทศ ขาดทักษะการค้นหาข้อมูล และไม่มีเวลาในการค้นหา การขาดแคลนอุปกรณ์และ
คู่ มื อ แนะน ารวมทั้ง ขาดการฝึ กอบรมการใช้ร ะบบค้น หาข้อ มู ล และจากแหล่ ง สารสนเทศบุ ค คลหรื อ
แหล่ งข่าว เนื่ องจากไม่ได้รับความร่ วมมื อในการสัมภาษณ์ และนักข่าวส่ วนใหญ่ให้ความเห็ นว่าปั จจัยที่
ส่ ง ผลให้เกิ ดความส าเร็ จในการแสวงหาและค้นหาสารสนเทศเพื่ อการปฏิ บ ตั ิ งานข่ า ว คื อ แหล่ ง ข้อมู ล
คุณภาพของข้อมูล เครื่ องมือช่วยค้น และความรู ้และทักษะในการค้นหาข้อมูลของนักข่าว
คาสาคัญ: พฤติกรรมสารสนเทศ, การใช้สารสนเทศ, นักข่าว, หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ
Abstract
In this thesis, the researcher examines information behaviors of Thai Rath newspaper reporters.
In addition, the researcher examines problems and obstacles encountered in searching and accessing
information on the part of Thai Rath newspaper reporters, as well as factors enhancing success in the
search for such information. The information in question pertains to what is found in the Thai Rath print
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newspaper, the online Thai Rath newspaper, and on Thai Rath Television (TV). The research found that
at the highest level, the majority of Thai Rath newspaper print reporters, online Thai Rath reporters, and
Thai Rath TV reporters searched for information inside the organization—at the Thai Rath Newspaper
Information Center—and outside the organization using the Internet. Individuals or news sources were
key resources for compiling basic information used in daily news reports. They needed background
information for incidents at the highest level. The majority of the news reporters used information in
searching the history of news sources and agencies as potential subjects of interviews. At the highest
level, they prepared questions before the interviews were conducted. The majority of the news reporters
had to face problems and obstacles in searching and accessing information on the Internet. This is due to
the fact that the information was often unreliable. The information they found often failed to meet their
needs. News reporters were insufficiently knowledgeable and skilled when it came to searching for
information on the Internet. In using the Thai Rath Newspaper Information Center. Information was
often unavailable or outdated. They did not have an adequate knowledge of information sources and
resources. They were not skilled in searching for information and did not have time to conduct searches.
Equipment and manuals were in short supply and they were insufficiently trained in using information
retrieval systems. In regard to individual information sources, the majority of news reporters did not
receive assistance in conducting interviews. And the majority of the news reporters were of the opinion
that factors affecting success in the search for information in news operations were information sources,
information quality, retrieval tools, and the knowledge and retrieval skills of reporters.
Keywords: Information Behavior, Use of Information, Reporter, Thai Rath Newspaper
1. บทนา
ข่าว คือการรายงานเรื่ องราว เหตุการณ์ หรื อข้อเท็จจริ ง ความคิดเห็ นที่ มีผลกระทบ มีความสาคัญ
หรื อน่าสนใจ โดยที่เหตุการณ์ ข้อเท็จจริ งนั้นเพิ่งจะเกิดหรื อกาลังจะเกิดขึ้น (ภาคภูมิ หรรนภา, 2554, หน้า
25) หรื อเป็ นเรื่ องราวหรื อเหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นจากอดี ตสู่ ปั จจุ บนั อย่างมี ค วามสั มพันธ์ ต่อเนื่ อง รวมถึ ง
ข้อคิดเห็น สิ่ งที่ถูกบันทึกในเนื้อข่าว ต้องเป็ นข้อเท็จจริ งที่ยนื ยันได้ เรื่ องราวเหล่านั้นอาจจะส่ งผลกระทบต่อ
คนหมู่มาก ทั้งระดับท้องถิ่ นหรื อประเทศหรื อโลก (พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช , 2539, หน้า 8) ประชาชนใช้
ประโยชน์จากข่าวในการตอบสนองชี วิตความเป็ นอยูเ่ กี่ยวกับการใช้ชีวิตและการทางาน (อังธิ ดา ลิมป์ ปั ทม
ปาณี , 2554, หน้า 86) หรื อในภาวะวิกฤติการณ์ที่ข่าวคือสารสนเทศที่สาธารณชนต้องการมากที่สุด สังคม
ต่างหันมาพึ่งพาข้อมูลข่าวสารเพื่อต้องการคาอธิ บายต่อสิ่ งที่กาลังเผชิ ญอยูแ่ ละจะได้ตดั สิ นใจในการแสดง
พฤติกรรมได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสม (เสริ มศิริ นิลดา, 2555, หน้า 2)
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หนังสื อพิมพ์เป็ นสื่ อมวลชนประเภทแรกที่นาเสนอข่าวสาร ความรู ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข่าว ตั้งแต่ใน
อดีตจนถึงปั จจุบนั (อังธิ ดา ลิมป์ ปั ทมปาณี , 2554, หน้า 90) ไทยรัฐซึ่ งประกอบธุ รกิจให้บริ การข่าวสารผ่าน
สื่ อสิ่ งพิมพ์ คือ หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐมาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี ได้ขยายธุ รกิจไปสู่ การให้บริ การข่าวสารผ่าน
หลากหลายช่องทางที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ เว็บไซต์หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับออนไลน์
ให้บริ การข่าวสารผ่านทางอินเทอร์ เน็ต และขยายการลงทุนสู่ สื่อโทรทัศน์ดิจิทลั คือ สถานี โทรทัศน์ไทยรัฐ
ทีวี และเพิม่ ช่องทางการนาเสนอข่าวสารผ่านโซเชี ยลมีเดีย ทาให้ตอ้ งมีการพัฒนาทักษะ และความสามารถ
ของบุ คลากรด้านการข่าว คื อ นักข่าวหนังสื อพิมพ์ไทยรั ฐ ฉบับตี พิมพ์ ฉบับออนไลน์ และไทยรัฐทีวีให้
สามารถท างานสอดคล้อ งสนั บ สนุ น กัน เพื่ อ ให้ น าเสนอข่ า วผ่ า นทุ ก ช่ อ งทางของไทยรั ฐ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และยังคงคุณสมบัติของความเป็ นสื่ อมวลชนที่ดีเอาไว้ (วัชร วัชรพล, 2552, หน้า 8; 2555,
หน้า 8; 2555)
นักข่าว คือ บุคลากรสาคัญในกองบรรณาธิ การ เป็ นบุคคลแรกที่ใกล้ชิดเรื่ องราว เหตุการณ์ และทา
หน้าที่รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริ งต่าง ๆ มานาเสนอรายงานข่าวสารสู่ สาธารณชนในวงกว้าง (ภาคภูมิ หรรน
ภา, 2554, หน้า 47) เป็ นอาชี พที่ตอ้ งค้นหาและใช้ขอ้ มูลเพื่อสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานตลอดเวลา ซึ่ งต้อง
แสวงหาข้อมูลตามรับผิดชอบของตนเองอย่างถ่องแท้ โดยข้อมูลเหล่านั้นต้องค้นหาจากแหล่งข่าวที่เป็ นจริ ง
มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ เพื่อให้การรายงานข่าวผ่านช่องทางการสื่ อสารต่าง ๆ เป็ นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
และทันต่อเหตุการณ์ (กวี จงกิจถาวร, สุ รชัย ชูผกา, 2554, หน้า 240-250) ให้สมกับบทบาทสาคัญในการเป็ น
ผูเ้ ฝ้ าระวังให้กบั สังคม ช่ วยเตือนภัยให้ทราบถึงภัยอันตรายที่กาลังจะเกิดขึ้น รวมไปถึงการรายงานเกี่ยวกับ
สภาพปั ญหาและความเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ ที่กาลังส่ งผลร้ายต่อเศรษฐกิ จ สังคม การเมืองทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักรู้และเตรี ยมตัวรับมือได้ รวมทั้งยังมีบทบาทในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
ที่มีความสาคัญจาเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจในการใช้ชีวิตของผูค้ นในสังคมได้รับทราบ เพื่อ
เป็ นแนวทางในการใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข (กวี จงกิจถาวร, สุ รชัย ชูผกา, 2554, หน้า 266-268) ถ้านาเสนอ
เรื่ องราวที่ดีกระตุน้ การพัฒนา สังคมในภาพรวมก็จะมี แนวโน้มตามทิ ศทางนั้น ในทางตรงกันข้าม หาก
นาเสนอข่าวในมุมมองแง่ร้ายเกิ นเลยข้อเท็จจริ ง หรื อตกเป็ นเครื่ องมือของฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดสังคมก็จะได้รับ
ข้อมูลที่สับสนไปด้วย (สรรเสริ ญ แก้วกาเนิด, พล.ต., 2559, หน้า 13)
จากบทบาทหน้า ที่ ข องนัก ข่ า วที่ มี ค วามส าคัญต่ อ สั ง คม และความส าคัญ ของการส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาการทางานของนักข่าวหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมสารสนเทศ
ของนักข่าวหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อเป็ นแนวทางให้ทราบถึงความต้องการ การใช้ขอ้ มูล ลักษณะและวิธีการ
ค้นหาข้อมูลของนักข่าว รวมถึงการใช้แหล่งสารสนเทศ เพื่อประกอบการรายงานข่าว บทความ บทวิเคราะห์
และรายงานพิ เศษ ทั้ง นี้ เพื่ อเป็ นประโยชน์ ใ นการพัฒ นาบริ ก ารของศู นย์ข ้อมู ล หนัง สื อ พิ ม พ์ไ ทยรั ฐให้
สามารถตอบสนองการปฏิบตั ิงานของนักข่าวให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
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2. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นวิจยั เชิ ง คุ ณภาพ เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวิจยั คื อ แบบสั ม ภาษณ์ ประชากรและกลุ่ ม
ตัวอย่างได้แก่ นักข่าวหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับตีพิมพ์ ฉบับออนไลน์ และไทยรัฐทีวี จานวน 28 คน ในส่ วน
ของเครื่ องมื อที่ ใ ช้ในการวิจยั ครั้ ง นี้ เป็ นแบบสัม ภาษณ์ อย่า งมี โครงสร้ าง (structured interview) เป็ น
การศึกษาโดยใช้สถานการณ์หลังสุ ด (critical incident technique) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมสารสนเทศ ผูว้ ิจยั
เลื อกสถานการณ์ ที่นกั ข่าวต้องการค้นหาสารสนเทศเพื่อการปฏิ บตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายครั้งหลังสุ ด
ปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาและการเข้าถึงสารสนเทศ รวมทั้งปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดความสาเร็ จในการ
แสวงหาสารสนเทศ จานวน 1 ฉบับ โดยแบ่ งออกเป็ น 6 ตอน คือ (1) ภูมิหลังและภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของนักข่าว (2) พฤติกรรมสารสนเทศ ในด้านความต้องการและการใช้ขอ้ มูล (3) พฤติกรรม
สารสนเทศ ในด้านการแสวงหาและค้นหาข้อมูล (4) พฤติกรรมสารสนเทศ ในด้านแหล่งสารสนเทศ (5)
ปั ญหาและอุปสรรคในการแสวงหาและเข้าถึงสารสนเทศ และ(6) ปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดความสาเร็ จในการ
แสวงหาและค้นหาสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงานข่าว
3. ผลการวิจัย
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (key information interview) คือ นักข่าวหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับตีพิมพ์
จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.60 ไทยรัฐทีวี จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 และหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับออนไลน์ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.40 ส่ วนแผนกข่าวที่สังกัดมากที่สุด คือ แผนกข่าวการเมือง
จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 นักข่าวมีประสบการณ์ทางาน 1-5 ปี จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.30
ประสบการณ์ทางาน 15 ปี ขึ้นไป จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ประสบการณ์ทางาน 6-10 ปี และ 11-15
ปี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.30 และ ประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 1 ปี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ
7.10
นัก ข่ า วหนัง สื อพิ ม พ์ไ ทยรั ฐ ฉบับ ตี พิ ม พ์ ฉบับ ออนไลน์ และไทยรั ฐที วีท าหน้า ที่ เ ป็ นผูส้ ื่ อข่ า ว
ปฏิบตั ิงานสัมภาษณ์แหล่งข่าว เขียนข่าว เพื่อรายงานข้อเท็จจริ ง เหตุการณ์ปัจจุบนั ที่เกิดขึ้นในสังคม นักข่าว
บางส่ วนทาหน้าที่เขียนบทความ บทวิเคราะห์ หรื อรายงานพิเศษประจาวัน และประจาสัปดาห์ นาเสนอผ่าน
หนัง สื อพิม พ์ไ ทยรั ฐ ฉบับ ตี พิ ม พ์ และฉบับ ออนไลน์ ส่ วนการรายงานข่า วนอกสถานที่ หรื อจัดท าเป็ น
รายงานพิเศษประกอบรายการข่าวประจาวัน นาเสนอผ่านไทยรัฐทีวี ในจานวน 28 คน มีนกั ข่าวไทยรัฐทีวี
2 คน ทาหน้าที่ผูส้ ื่ อข่าว และผูป้ ระกาศข่าว ผูป้ ระกาศข่าวมีหน้าที่ในการตรวจบทและอ่านข่าวในรายการ
ข่าวประจาวันของไทยรัฐทีวีตามแผนกข่าวที่สังกัด นักข่าว 1 คน ทาหน้าที่ผสู ้ ื่ อข่าวและพิธีกรภาคสนาม
รายการรถปลดทุกข์ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของข่าวสังคมไทยรัฐทีวี และนักข่าวหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับตีพิมพ์
1 คน ทาหน้าที่ รีไ รท์เตอร์ มี หน้า ที่ ใ นการเรี ยบเรี ย งข่ าวที่ นักข่ าวภาคสนามส่ ง มายัง กองบรรณาธิ ก าร
หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ
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1. พฤติกรรมสารสนเทศ ในด้ านความต้ องการและการใช้ ข้อมูลของนักข่ าว พบว่า (1) นักข่าวมี
ความต้องการสารสนเทศด้านสังคม การเมือง อาชญากรรม การแพทย์และสาธารณสุ ข กีฬา วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิ จ (2) นัก ข่ าวมี ความต้องการภูมิหลังของเหตุก ารณ์ มากที่สุ ด รองลงมา คื อ สถิ ติและงานวิจยั
บทความ รายงานพิเศษ บทวิเคราะห์ และภาพและวีดิทศั น์เพื่อเป็ นองค์ประกอบของข่าว รายงานพิเศษ และ
บทวิเคราะห์ และ(3) นักข่าวใช้สารสนเทศเพื่อหาประวัติของแหล่งข่าวและหน่วยงานที่จะไปสัมภาษณ์ และ
เตรี ยมคาถามก่อนการสัมภาษณ์มากที่สุด รองลงมาเพื่อหาประเด็นในการรายงานข่าวเป็ นแรงบันดาลใจใน
การเขียนข่าว เพื่อศึกษาภูมิหลังและบริ บทของเหตุการณ์หรื อข่าว และเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
2. พฤติกรรมสารสนเทศ ในด้ านการแสวงหาและค้ นหาข้ อมูลของนักข่ าว พบว่า นักข่าวส่ วนใหญ่
เริ่ มต้นค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ search engine เช่น google เป็ นเครื่ องมือในการค้นหา คาค้น เป็ น
ช่องทางที่นกั ข่าวใช้คน้ หาข้อมูล เมื่อผลการค้นหาปรากฏขึ้น นักข่าวจะสารวจข้อมูลจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่ อถือ
และคิดว่าจะได้พบคาตอบ และค้นหาไปเรื่ อย ๆ จาก link หรื อ tag และเว็บไซต์ต่าง ๆ จนกว่าจะได้รับข้อมูล
ที่ตอ้ งการ นักข่าวบางส่ วนเลือกค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่คิดว่าจะมีคาตอบตั้งแต่การค้นหาครั้งแรก เพราะมี
การประเมิ นล่ วงหน้าแล้วว่าจะพบข้อมูลได้จากเว็บ ไซต์ใด โดยใช้ก ารระบุ คาค้น และชื่ อเว็บไซต์ที่เป็ น
แหล่งข้อมูลไปพร้ อม ๆ กัน และนักข่าวบางส่ วนเริ่ มต้นค้นหาข้อมูลจากศูนย์ขอ้ มูลหนังสื อพิมพ์ไทยรั ฐ
เพราะทราบว่าข้อมูลที่ตอ้ งการสามารถค้นหาได้จากฐานข้อมูล foto web หากข้อมูลเพียงพอต่อความต้องการ
และเป็ นข้อมูลที่ถูกต้องเชื่ อถือได้ จะยุติการค้นหา แต่ถา้ ข้อมูลไม่เพียงพอ หรื อค้นหาข้อมูลไม่พบจะทาการ
ค้นหาเพิ่มเติมจากแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ ต่อไป
3. พฤติกรรมสารสนเทศ ในด้ านแหล่ งสารสนเทศของนักข่ าว พบว่า นักข่าวค้นหาสารสนเทศจาก
แหล่ ง ภายนอกองค์ก รจากอิ นเทอร์ เน็ ต อี เมล์ เว็บ ไซต์ส านัก ข่ า วในประเทศและต่ า งประเทศ facebook
myspace อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ยูทูบ ไลน์ google plus ส่ วนแหล่งภายในองค์กร นักข่าวค้นหาสารสนเทศ
จากศูนย์ขอ้ มูลหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ สารสนเทศที่ใช้คน้ หาข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูล foto web ส่ วนภาพและ
ฟิ ล์ม กฤตภาคข่าว และวารสารและหนังสื อ กฤตภาคข่าวต้นฉบับ บทความ ฐานข้อมูล 4D ประวัติบุคคล
ประวัติบุคคลต้นฉบับ หนังสื อ หนังสื อพิมพ์ วารสาร และสิ่ งพิมพ์รัฐบาล นอกจากนี้ นกั ข่าวยังค้าหาข้อมูล
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์บุคคลหรื อแหล่งข่าว และค้นหาจากข้อมูลที่นกั ข่าวมีการเก็บบันทึกไว้ส่วนตัว
4. ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการแสวงหาและเข้ า ถึ ง สารสนเทศของนั ก ข่ า ว พบว่ า ข้อ มู ล จาก
อินเทอร์ เน็ตขาดความน่าเชื่ อถือ เพราะไม่มีการระบุแหล่งอ้างอิงที่เชื่ อถือได้ ผลการค้นหามีปริ มาณมาก แต่
ตรงกับความต้องการน้อย หรื อไม่ตรงกับความต้องการ ไม่สามารถค้นหาข้อมูลที่เก่ามากได้ ผลการค้นหา
กระจัดกระจาย หน่วยงานของรัฐไม่ร่วมมือในการเปิ ดเผยข้อมูล ขาดความรู ้และทักษะในการค้นหาข้อมูล
จากฐานข้อมูลของหน่ วยงานภาครั ฐ เพราะไม่มีคาแนะนาและคู่มือช่ วยในการค้นหา ส่ วนปั ญหาการใช้
สารสนเทศภายในองค์ก รพบว่า ศู น ย์ข ้อ มู ล หนัง สื อ พิ ม พ์ไ ทยรั ฐ ขาดแคลนทรั พ ยากรประเภทภาพใน
ฐานข้อมูล foto web หนังสื อ และวารสาร ภาพบุคคลในฐานข้อมูล foto web หนังสื อ วารสาร สถิติจากข่าว
ลาดับเหตุการณ์ รายงานพิเศษ และประวัติบุคคลในฐานข้อมูล 4D ขาดความทันสมัย และขาดความต่อเนื่อง
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นักข่าวขาดความรู ้เกี่ยวกับแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ ขาดทักษะการค้นหาข้อมูล และไม่มีเวลาในการ
ค้นหาข้อมูล ปั ญหาความสะดวกในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ขาดแคลนอุปกรณ์ คู่มือแนะนา และ
ขาดการฝึ กอบรมการใช้ระบบค้นหาข้อมู ล นอกจากนี้ นักข่าวประสบปั ญหาไม่ได้รับความร่ วมมือในการ
สัมภาษณ์ จากแหล่งข่าว ไม่อนุ ญาตให้เปิ ดเผยชื่ อหรื อเอกสาร ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง ไม่สามารถ
ติดต่อขอสัมภาษณ์ได้ทนั เวลา นักข่าวไทยรัฐทีวีซ่ ึ งเป็ นนักข่าวหน้าใหม่ตอ้ งใช้เวลาในการค้นหาและติดต่อ
กับแหล่งข่าวมาก
5. ปัจจัยทีส่ ่ งผลให้ เกิดความสาเรจจในการแสวงหาและค้ นหาสารสนเทศเพื่อการปิิบัติงานข่ าวของ
นักข่ าว คือ แหล่งข้อมูล คุณภาพของข้อมูล เครื่ องมือช่วยค้น และความรู ้และทักษะในการค้นหาข้อมูลของ
นักข่าว
4. อภิปรายผล
พฤติกรรมสารสนเทศ
จากการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักข่าวหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐพบว่านักข่าวส่ วน
ใหญ่คน้ หาข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ search engine เป็ นเครื่ องมือในการค้นหามากที่สุด และใช้คาค้น
เป็ นช่ องทางในการค้นหามากที่ สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chaudhry และ Sagheer (2011) เรื่ อง
พฤติกรรมการค้นหาและการใช้สารสนเทศของนักข่าวประเทศคูเวต พบว่าอินเทอร์ เน็ตเป็ นแหล่งข้อมูลที่มี
การใช้และมีประโยชน์มากที่สุด เนื่ องจากค้นหาข้อมูลได้ง่ายสะดวกรวดเร็ ว สามารถใช้คาง่าย ๆ คาที่เป็ นที่
นิ ย มใช้ และค าที่ รู้จกั ในการค้นหา เมื่ อผลการค้น หาปรากฏขึ้ น นัก ข่ า วจะส ารวจข้อ มู ล จากเว็บ ไซต์ที่
น่าเชื่อถือ และคิดว่าจะได้พบคาตอบ และค้นหาไปเรื่ อย ๆ จาก link หรื อ tag และเว็บไซต์ต่าง ๆ นอกจากนี้
นักข่าวบางส่ วนเลื อกค้นหาข้อมูลจากศูนย์ขอ้ มูลหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ หากข้อมูลเพียงพอต่อความต้องการ
และถูกต้องน่ าเชื่ อถื อจะยุติการค้นหา แต่ถา้ ข้อมูลไม่เพียงพอ หรื อค้นหาข้อมูลไม่พบจะทาการค้นหาจาก
แหล่งสารสนเทศอื่น ๆ ต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดตัวแบบการค้นหาข้อมูล berrypicking ของ Bates (1989)
ที่วา่ กระบวนการสื บค้นสารสนเทศไม่ได้มีข้ นั ตอนที่เป็ นลาดับขั้น ผูค้ น้ หาจะสื บค้นสารสนเทศจากจุดหนึ่ ง
ไปอีกจุดหนึ่งโดยเริ่ มต้นจากการหาหัวข้อกว้าง ๆ หรื อรายการอ้างอิงรายการใดรายการหนึ่ งก่อน จากนั้นจะ
ค้นหาต่อไปยังแหล่งสารสนเทศอื่นๆ ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่ งผูค้ น้ หาจะพบแนวความคิดใหม่และค้นพบ
แนวทางที่ จะค้นคื นต่ อ ๆ ไป นัก ข่ า วมี ค วามต้องการภู มิ หลัง ของเหตุ ก ารณ์ ม ากที่ สุ ด สอดคล้องกับ ผล
การศึกษาของ Chaudhry และ Sagheer (2011) ที่พบว่า นักข่าวต้องการภูมิหลังของข้อมูลเพื่อใช้พฒั นา
เนื้ อหาและเพิ่มแง่มุมในการนาเสนอข่าว และนักข่าวส่ วนใหญ่ใช้สารสนเทศเพื่อหาประวัติของแหล่งข่าว
และหน่วยงานที่จะไปสัมภาษณ์ และเตรี ยมคาถามก่อนการสัมภาษณ์มากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของมาลี
บุญศิริพนั ธ์ (2537) ที่วา่ นักข่าวที่ดีตอ้ งมีการเตรี ยมตัวค้นหาข้อมูล เพื่อศึกษาภูมิหลังของบุคคลและเรื่ องราว
ที่ตอ้ งสัมภาษณ์เพื่อไม่ให้ประเด็นตกหล่น
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ปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาและการใช้ สารสนเทศ
ปั ญหาจากแหล่งภายนอก พบว่า ข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ตขาดความน่าเชื่ อถือ ไม่ตรงกับความต้องการ
และนักข่าวขาดความรู ้ และทักษะในการค้นหาข้อมูล สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chaudhry และ Sagheer
(2011) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการค้นหาและการใช้สารสนเทศของนักข่าวประเทศคูเวตที่พบว่า การค้นหา
ข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ตทาได้ง่าย แต่ผลการค้นหามีปริ มาณมากต้องคัดเลือกข้อมูลที่มีความน่าเชื่ อถือและตรง
กับความต้องการก่อนการนาไปใช้ และแนวคิดของมารยาท โยทองยศ (2550) ที่ว่า ผูใ้ ช้ที่ไม่มีทกั ษะการ
ค้นหาข้อมูลอาจได้ขอ้ มูลที่ไม่ตรงกับความต้องการเป็ นจานวนมาก ทาให้เสี ยเวลา ข้อมูลถูกปรับปรุ งแก้ไข
อย่ า งรวดเร็ ว ท าให้ ก ารอ้า งอิ ง เอกสารท าได้ล าบาก ส่ ว นปั ญ หาจากแหล่ ง ภายใน พบว่า ศู น ย์ข ้อ มู ล
หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐขาดแคลนทรัพยากร ทรัพยากรขาดความทันสมัย และขาดความต่อเนื่ อง สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาเรื่ องการใช้ศูนย์ขอ้ มูลของผูป้ ฏิบตั ิงานหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐของอินทิรา ยัง่ ยืน (2551) และเรื่ อง
การใช้ศูนย์ขอ้ มูลโทรทัศน์ของบุคลากรฝ่ ายข่าวสถานี โทรทัศน์ในกรุ งเทพมหานครของสักกะ จราวิวฒั น์
(2545) พบว่าวารสารและหนังสื อทัว่ ไปมีนอ้ ย การจัดหาหนังสื อเข้าศูนย์ขอ้ มูลล่าช้า ภาพข่าวและหนังสื อ
อ้างอิงไม่ทนั สมัย และนักข่าวยังขาดความรู ้เกี่ยวกับแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ ขาดทักษะและเวลาใน
การค้นหาข้อมู ล ขาดแคลนอุ ปกรณ์ และคู่มือแนะนา รวมทั้งขาดการฝึ กอบรมการใช้ระบบค้นหาข้อมู ล
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Anwar และ Asghar (2009) เรื่ องพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลของนักข่าว
หนังสื อพิมพ์ปากีสถานว่า นักข่าวขาดแคลนทักษะในการค้นหาข้อมูลมากที่สุด ตรงกับงานวิจยั ของอินทิรา
ยัง่ ยืน (2551) เรื่ องการใช้ศูนย์ขอ้ มูลของผูป้ ฏิบตั ิงานหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ พบว่า นักข่าวประสบปั ญหาการ
เลือกใช้คาค้นในการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ของศูนย์ขอ้ มูล และงานวิจยั ของ Hossain และ
Islam (2012) เรื่ องพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักข่าวสื่ อสิ่ งพิมพ์ในบังกลาเทศ และ Anwar และ
Asghar (2009) เรื่ องพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลของนักข่าวหนังสื อพิมพ์ปากีสถาน พบว่า การขาดแคลน
เวลาในการค้นหาและอ่านข้อมูลเป็ นปั ญหาที่นกั ข่าวพบมากที่สุด นอกจากนี้นกั ข่าวไม่ได้รับความร่ วมมือใน
การสั มภาษณ์ บุค คลหรื อแหล่ ง ข่ าว สอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของจิ รพรรณ บุ ญหนุ น (2542) เรื่ องความ
ต้องการและการใช้สารนิ เทศเพื่อการปฏิ บตั ิงานของนักข่าวสายเศรษฐกิ จและการเมื องที่พบว่า แหล่งข่าว
ไม่ให้สัมภาษณ์ และไม่เต็มใจให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องหรื อให้ยมื หนังสื อเอกสารต่าง ๆ
ปัจจัยทีส่ ่ งผลให้ เกิดความสาเรจจในการแสวงหาและค้ นหาสารสนเทศเพือ่ การปิิบัติงานข่ าวของ
นักข่ าว
นักข่าวส่ วนใหญ่แสดงความคิดเห็ นสอดคล้องกันว่า แหล่งข้อมูลที่ดี ข้อมูลที่มีคุณภาพ เครื่ องมื อ
ช่วยค้นที่มีประสิ ทธิ ภาพ และความรู ้และทักษะในการค้นหาข้อมูล เป็ นปั จจัยสาคัญให้เกิดความได้เปรี ยบใน
การแข่ งขันด้านความถู กต้องและความรวดเร็ วในการสร้ า งและนาเสนอข่าว สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Chaudhry และ Sagheer (2011) เรื่ องพฤติกรรมการค้นหาและการใช้สารสนเทศของนักข่าวประเทศคูเวต
และจิรพรรณ บุญหนุ น (2542) เรื่ องความต้องการและการใช้สารนิ เทศเพื่อการปฏิ บตั ิงานของนักข่าวสาย
เศรษฐกิ จและสายการเมือง พบว่าข้อมูลที่ มีคุณภาพ ถู กต้อง ทันสมัย ตรงเวลาที่ ตอ้ งการ อยู่ในรู ปแบบที่
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สามารถนาไปใช้งานได้ทนั ที จากแหล่งข้อมูลที่ดี เข้าถึงง่าย มีความน่ าเชื่ อถือ เครื่ องมือช่ วยค้นหาที่ใช้งาน
ง่าย ให้ผลการค้นหาที่ตรงกับความต้องการ และความคุน้ เคยในการใช้แหล่งข้อมูล เป็ นปั จจัยสาคัญในการ
เลือกค้นหาและใช้ขอ้ มูล
5. ข้ อเสนอแนะเพือ่ นาไปใช้ ประโยชน์
1. ควรมีการฝึ กอบรมวิธีการค้นหาข้อมูลจากทรัพยากรประเภทต่างๆ ทั้งจากแหล่งข้อมูลภายใน
และภายนอกองค์กรแก่นกั ข่าว
2. ควรมีการจัดทาคู่มือช่วยการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ของศูนย์ขอ้ มูล
3. ศูนย์ขอ้ มูลควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลทรัพยากรและการให้บริ การแก่นกั ข่าว
4. ควรมีการฝึ กอบรมทักษะการให้บริ การตอบคาถามและช่วยการค้นคว้าแก่บุคลากรของศูนย์
ข้อมูลหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ
6. ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรศูนย์ขอ้ มูลหนังสื อพิมพ์
2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของนักข่าวกับสื่ อสมัยใหม่ประเภทต่างๆ
3. ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาของบุคลากรศูนย์ขอ้ มูลหนังสื อพิมพ์ ในด้านนโยบายการบริ หารงาน
และการปฏิบตั ิงาน ควบคู่กบั ปั ญหาการใช้บริ การของนักข่าว
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