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บทคัดย่อ
บทความวิิจัยั นี้้มี� ีวััตถุุประสงค์์ เพื่่อ� ศึึกษาพฤติิกรรมสารสนเทศของช่่างทอผ้้ากลุ่่�ม
ชาติิพันั ธุ์์�ไทยเขมร ผู้้วิ� จัิ ยั เก็็บรวบรวมข้้อมููลด้้วยวิิธีีการสััมภาษณ์์ช่า่ งทอผ้้ากลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�
ไทยเขมร พื้้�นที่จั่� งั หวััดบุุรีีรัมย์
ั  สุ
์ ริุ นิ ทร์์ ศรีีสะเกษ จำำ�นวน 10 คน เครื่่อ� งมืือวิิจัยั  คืือ แบบ
สััมภาษณ์์ การเลืือกผู้้�ให้้ข้้อมููลใช้้วิิธีีแบบบอกต่่อ ผลการศึึกษา พบว่่า 1) ความต้้องการ
สารสนเทศช่่ า งทอผ้้ามีีความต้้องการใช้้สารสนเทศเพื่่� อ พัั ฒ นาตนเองและพัั ฒ นา
ผลิิตภััณฑ์์ผ้้าทอ เนื้้�อหาสารสนเทศที่่�ต้้องการ คืือ การผลิิตเส้้นไหม  สีี  ลวดลาย
เครื่่�องมืือทอผ้้า กระบวนการทอ ผลิิตภััณฑ์์ผ้้า วิิถีีชีีวิิตกัับผ้้า ความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับผ้้า
ประเพณีี พิิธีีกรรมเกี่่�ยวกัับผ้้าและข้้อปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับผ้้า 2) การแสวงหาสารสนเทศ 
แหล่่งสารสนเทศที่ใ่� ช้้ คืือ แหล่่งสารสนเทศบุุคคลและแหล่่งสารสนเทศอิินเทอร์์เน็็ต โดย
ประเมิินแหล่่งสารสนเทศที่่มี� เี นื้้�อหาความรู้้ที่� ต่� รงความต้้องการและสามารถเข้้าถึึงได้้ง่่าย
*บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การพัฒนาออนโทโลยีความรู้
วัฒนธรรมผ้าทอกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมร (Ontology Development for Cultural Knowledge of
Thai-Khmer Textiles) ในวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ซึง่ บทความนไี้ ดร้ บั ทุนอุดหนุนการทำ�กิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยแผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2563 ของสำ�นักงาน
การวิจัยแห่งชาติ
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เทคนิิคการค้้นคืืนสารสนเทศ คืือ กำำ�หนดคำำ�ค้้นจากคำำ�สำำ�คััญ 3) การใช้้สารสนเทศ 
ความถี่่�ในการเข้้าใช้้สารสนเทศนานๆ ครั้้�ง รููปแบบสารสนเทศที่่�ใช้้ คืือ รููปภาพ 
คำำ�สำำ�คััญ : พฤติิกรรมสารสนเทศ; ช่่างทอผ้้า; กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไทยเขมร
Abstract
This study was to explore the information behavior of Thai-Khmer
weavers. Ten Thai-Khmer weavers in Buriram, Surin, and Sisaket provinces
were key informants. An interview was employed along with an interview
form to collect data. The key informants were selected using the snowball
sampling technique. It was found that 1) Information needs. The weavers
would like to utilize information to improve themselves and woven
products. Therefore, they preferred contents related to silk production,
colors, patterns, weaving tools, weaving process, fabric products, ways of
life and fabric, beliefs of fabric used in traditions, rituals related to fabric,
and practices in fabric. 2) Information search. The weavers gathered
information from persons and the internet they needed, which was easy
to access. They applied a keyword technique to retrieve information and
3) Search frequency. The weavers seldom searched for information, and
they searched for pictures only.
Keywords : Information Behavior; Weavers; Thai-Khmer Ethnic
บทนำ�
ประเทศไทยก้้าวเข้้าสู่่�สัังคมดิิจิิทััลทำำ�ให้้มีีนวััตกรรมสื่่�อสัังคมออนไลน์์ แหล่่ง
สารสนเทศ  ข้้อมููล ข่่าวสาร สารสนเทศจำำ�นวนมากและการเข้้าถึึงแหล่่งสารสนเทศ
สามารถเข้้าถึึงได้้ทุุกที่่ทุ� กุ เวลาส่่งผลให้้บุุคคลไม่่ว่า่ จะอยู่่�ใน ภาคการผลิิต ภาคธุุรกิิจ ภาค
อุุตสาหกรรม/วิิสาหกิิจ  ภาคเกษตรกรรม  และภาคอื่่�น ๆ มีีพฤติิกรรมและการดำำ�เนิิน
ชีีวิิตเปลี่่�ยนแปลงไปจากเดิิม  โดยเฉพาะพฤติิกรรมสารสนเทศ เมื่่�อพบว่่า ตนเองอยู่่�ใน
สถานการณ์์ที่่�ต้้องการสารสนเทศมาแก้้ไขปััญหา การตััดสิินใจหรืือความรู้้�ที่่�มีีอยู่่�นั้้�นไม่่
สามารถช่่วยแก้้ไขข้้อสงสััยได้้จะทำำ�การแสวงหาสารสนเทศด้้วยวิิธีีต่่างๆ เพื่่�อให้้ได้้
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สารสนเทศตอบสนองความต้้องการ (วชิิร ยั่่�งยืืน ศิิวนาถ นัันทพิิชััย และ ฐิิมาพร
เพชรแก้้ว, 2559) ซึ่่�งพฤติิกรรมสารสนเทศของแต่่ละคนจะแตกต่่างกัันไปตามลัักษณะ
ของตนเอง เช่่น เพศ อายุุ ระดัับการศึึกษา อาชีีพ ความสนใจ สภาพแวดล้้อม สัังคม 
เป็็นต้้น (รุ่่�งอรุุณ กุุลหิินตั้้�ง และ ชลภััสส์์  วงษ์์ประเสริิฐ, 2558)
ช่่างทอผ้้า เป็็นอาชีีพหนึ่่�งที่มี�่ ีความต้้องการสารสนเทศเข้้ามาช่่วยในการดำำ�เนิินงาน
การแก้้ไขปััญหาและพััฒนาความรู้้�เกี่่�ยวกัับผ้้า โดยเฉพาะช่่างทอผ้้ากลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไทย
เขมรเป็็นอาชีีพเก่่าแก่่ของสตรีีและเป็็นอาชีีพที่่�สำำ�คััญอีีกอาชีีพหนึ่่�งรองมาจากอาชีีพ
เกษตรกรรมที่่�เป็็นอาชีีพหลััก ในอดีีตช่่างทอผ้้ากลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไทยเขมรทอผ้้าเพื่่�อ
ใช้้สอยในครััวเรืือน ต่่อมาเป็็นกิิจกรรมเสริิมรายได้้ของครอบครััวทอผ้้าขายตามหมู่่�บ้้าน
และพััฒนารวมกลุ่่�มทอผ้้าขายตามงานแสดงสิินค้้าต่่าง ๆ ทำำ�ให้้สร้้างรายได้้ให้้กัับ
ครอบครััว ซึ่ง่� ผ้้าทอหนึ่่�งผืืนมีีราคาตั้้ง� แต่่ 2,500 บาท ขึ้้�นไปจนทำำ�ให้้บางครอบครััวยึดึ เป็็น
อาชีีพหลััก เพราะสามารถขายผ้้าได้้ต่่อเดืือนไม่่ต่ำำ��กว่่า 20,000 บาท 
ผ้้าทอกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ไทยเขมรเป็็นกลุ่่�มทอผ้้าที่่รั� ฐั บาลได้้กำำ�หนดในยุุทธศาสตร์์ชาติิ
20 ปีี (พ.ศ.2561-2580) และแผนงานภายใต้้ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ (พ.ศ.2561 -2565) ให้้ดำำ�เนิินงานจััดโครงการส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพ
ไหมสู่่�สากล การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้อยู่่�ในประเด็็นยุุทธศาสตร์์การท่่องเที่่�ยวโดยพััฒนา
เป็็นสิินค้้าที่่�ระลึึกและเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว ผ้้าทอกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไทยเขมรมีีอััตลัักษณ์์ที่่�
โดดเด่่นทางวััฒนธรรมได้้รัับอิิทธิิพลมาจากเขมรเป็็นผ้้าที่่ใ� ช้้นุ่่�มห่่มในชีีวิิตประจำำ�วันั และ
พิิธีีกรรมประเพณีีต่่าง ๆ ของกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์� นอกจากนี้้ยั� งั มีกี รรมวิิธีีการทอ เทคนิิคโบราณ
ที่่�ตกทอดกัันมา ประเภทผ้้าทอที่่�มีีชื่่�อเรีียกเป็็นภาษาของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�  เช่่น ผ้้าโฮล
ผ้้ากระเนีียว (ผ้้าหางกระรอก) ผ้้าสาคูู ผ้้าสมอ ผ้้าอัันลููยซีีม ผ้้าละเบิิก ผ้้าโฉนดเลอก
(ผ้้าทอยกดอก) ผ้้าปะโปร์์ ผ้้าทอแต่่ละชนิิดมีีลัักษณะเฉพาะสามารถศึึกษาได้้จาก
ชื่่อ� กรรมวิิธีีการมััด การย้้อม การทอ และลวดลาย จากแหล่่งสารสนเทศต่่างๆ (ดวงเด่่น
บุุญปก, 2562) ก่่อนที่่�รััฐบาลจะส่่งเสริิมพััฒนาสิินค้้าหรืือทำำ�ให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว 
ช่่างทอผ้้ากลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ไทยเขมรใช้้เทคนิิคกระบวนการทอผ้้าแบบภููมิิปัญ
ั ญาดั้้ง� เดิิมตาม
ที่่�ถ่่ายทอดกัันมาจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�นด้้วยวาจาหากต้้องการพััฒนาลวดลายผ้้า ช่่างทอผ้้าจะดูู
ลวดลายผ้้าจากช่่างทอผ้้าในกลุ่่�มทอผ้้าด้้วยกัันเองแล้้วนำำ�ลวดลายมาทอเลีียนแบบตาม 
เมื่่�อหน่่วยงานภาครััฐมีีโครงการส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์ผ้้าไหมทำำ�ให้้
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ช่่างทอต้้องการแสวงหาสารสนเทศเพื่่�อนำำ�มาใช้้ในการพััฒนาศัักยภาพ ความรู้้�เกี่่�ยวกัับผ้้า
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ และปรัับปรุุงหมู่่�บ้้านไหมให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงวิิถีีชุุมชน แต่่ช่่าง
ทอผ้้าส่่วนใหญ่่ประสบปััญหา คืือ สารสนเทศเกี่่�ยวกัับผ้้าทอกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไทยเขมรมีี
จำำ�นวนน้้อยไม่่รู้ว่้� า่ จะไปค้้นคืืนสารสนเทศได้้ที่่แ� หล่่งสารสนเทศใดและช่่างทอผ้้าอาวุุโส
ไม่่ ส ามารถใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศในการเข้้าถึึ ง สารสนเทศผ้้าทอกลุ่่�มชาติิ พัั น ธุ์์�
ไทยเขมรได้้ (สัังวาล ตุุกพิิมาย สารภีี วรรณตรง และ สัันทนา  กููลรััตน์์, 2560)
จากความสำำ�คัญ
ั ดัังกล่่าว ผู้้วิ� จัิ ยั จึึงสนใจศึึกษาพฤติิกรรมสารสนเทศช่่างทอผ้้ากลุ่่�ม
ชาติิพัันธุ์์�ไทยเขมร เพื่่�อให้้ทราบถึึงความต้้องการใช้้สารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ 
การใช้้สารสนเทศ ปััญหาและอุุปสรรคของช่่างทอผ้้ากลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ไทยเขมร โดยผลลััพธ์์
จากงานวิิจััยที่่�ได้้  เพื่่�อให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องนำำ�ไปกำำ�หนดเป็็นนโยบายกลยุุทธ์์ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการทรััพยากรสารสนเทศ แหล่่งสารสนเทศ เครื่่�องมืือค้้นคืืนความ
รู้้�และจััดบริิการให้้ตรงความต้้องการสอดคล้้องกัับพฤติิกรรมสารสนเทศของช่่างทอผ้้า
กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไทยเขมรต่่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่่�อศึึกษาพฤติิกรรมสารสนเทศของช่่างทอผ้้ากลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไทยเขมรเกี่่�ยวกัับ
ความต้้องการสารสนเทศการแสวงหาสารสนเทศและการใช้้สารสนเทศ
แนวคิิดและทฤษฎีี
กลุ่่�มทอผ้้าชาติิพัันธุ์์�ไทยเขมร กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไทยเขมรหรืือเขมรถิ่่�นไทยเป็็นกลุ่่�ม
ชาติิพัันธุ์์�ที่่�อาศััยอยู่่�ในประเทศไทยมีีบรรพบุุรุุษเป็็นกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�เขมร กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไทย
เขมรมีีภาษาพููดของตนเอง คืือ ภาษาเขมร จำำ�นวนประชากรประมาณ 1,445,000 คน  
ส่่วนใหญ่่อาศััยอยู่่�ที่่�จัังหวััดสุุริินทร์์ บุรีีรั
ุ ัมย์์ และ ศรีีสะเกษ กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไทยเขมรเรีียก
ตนเองว่่า ขแมร์์ เช่่น อาศััยอยู่่�จัังหวััดสุุริินทร์์ เรีียกว่่า ขแมร์์สุุริินทร์์  อยู่่�จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
เรีียกว่่า ขแมร์์บุุรีีรััมย์์ อยู่่�จัังหวััดศรีีสะเกษ เรีียกว่่า ขแมร์์ศรีีสะเกษ เป็็นการเรีียกตาม
ลัักษณะพื้้�นที่่�ตนเองอาศััยอยู่่� (ดวงเด่่น บุุญปก, 2562)
กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไทยเขมรมีีมรดกทางวััฒนธรรมที่่�สืืบทอดมาจากบรรพบุุรุุษจาก
รุ่่�นสู่่�รุ่่�น คืือ ผ้้าทอที่�มี่ ีอััตลัักษณ์์โดดเด่่นทางวััฒนธรรม เนื่่�องจากความงามของลวดลาย  
การสื่่�อความหมายลวดลาย ประเภทผ้้าทอ การเลี้้�ยงไหม  การให้้สีีผ้้าไหม  เทคนิิค 
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กรรรมวิิธีีการทอ การตกแต่่งผ้้าที่่�แตกต่่างจากลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�อื่่�น   เช่่น การมััดหมี่่�โฮล
การมััดหมี่่�สองทาง  การทอกระ การควบเส้้น การสะเลิิด การเจืือยจวง เป็็นต้้น ความ
ประณีีตของช่่างทอผ้้าแสดงให้้เห็็นถึึงภููมิิปัญ
ั ญาการทอผ้้าจนเป็็นเอกลัักษณ์์เฉพาะของ
ผ้้าทอ (กรกนก แก้้วเกิิด เมตตา ศิิริิสุุข และ พิิทัักษ์์  น้้อยวัังคลััง, 2563) หากเดิินทาง
มายัังกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ไทยเขมรที่อ่� าศััยอยู่่�ในจัังหวััดสุุรินิ ทร์์ บุรีีรั
ุ มย์
ั ์ และ ศรีีสะเกษ สามารถ
พบเห็็นการทอผ้้าไหมกระจััดกระจายทุุกหมู่่�บ้้าน บางหมู่่�บ้้านรวมกลุ่่�มทอผ้้าและกลาย
เป็็นชุุมชน OTOP นวััตวิิถีีที่่�หลอมรวมอััตลัักษณ์์ วิิถีีชีีวิิต ภููมิิปััญญาจนก่่อให้้เกิิดเป็็น
ผลิิตภััณฑ์์ที่ส่� ร้้างชื่่อ� เสีียงและสร้้างรายได้้ให้้กัับช่่างทอผ้้า เนื่่อ� งจากผ้้าไหมหนึ่่�งผืืนมีรี าคา
ตั้้�งแต่่ 2,500 ขึ้้�นไป ถ้้าเป็็นลวดลายดั้้�งเดิิม  ลวดลายที่่�มีีความละเอีียดประณีีตมีี
ความหมาย ราคาของผ้้าไหมจะสููงขึ้้�นทำำ�ให้้กลุ่่�มทอผ้้าบางกลุ่่�มมีีรายได้้ 105,000 บาท 
ต่่อเดืือน ส่่งผลให้้ช่่างทอผ้้ามีีการเรีียนรู้้�หรืือค้้นคืืนสารสนเทศเกี่่�ยวกัับกระบวนการ
เทคนิิคการย้้อมสีี การทอ ลวดลายผ้้าต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อนำำ�สารสนเทศมาพััฒนา
ฝีีมืือตนเอง พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ผ้้า เพิ่่�มมููลค่่าผ้้าโดยนำำ�สารสนเทศที่่�ค้้นคืืนได้้มาประยุุกต์์
ใช้้กัับองค์์ความรู้้�เดิิม (สัังวาล ตุุกพิิมาย สารภีี วรรณตรง และ สัันทนา  กููลรััตน์์, 2560)
แต่่ช่่างทอผ้้าส่่วนใหญ่่จะประสบปััญหาสารสนเทศผ้้าทอกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไทยเขมรมีี
จำำ�นวนน้้อย ช่่างทอผ้้าอาวุุโสไม่่สามารถใช้้เทคโนโลยีีในการค้้นคืืนสารสนเทศทำำ�ให้้ช่่าง
ทอผ้้าแสวงหาสารสนเทศจากการสอบถามช่่ า งทอผ้้าในชุุ ม ชนหรืือกลุ่่�มทอผ้้า
ที่่�มีีประสบการณ์์ นัักวิิชาการและผู้้�ที่่�มีีความรู้้�เรื่่�องการทอผ้้า (บุุษบา หิินเธาว์์ และ
ยรรยงวรกร  ทองแย้้ม, 2562) นอกจากนี้้แ� หล่่งสารสนเทศที่เ่� กี่่ย� วกัับผ้้าทอกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�
ไทยเขมรมีีจำำ�นวนน้้อยมาก ดัังนั้้�น การถ่่ายทอดความรู้้�ด้้านผ้้าทอควรมีีแหล่่งเรีียนรู้้�ที่่�
ครบวงจรที่่�สามารถเป็็นสื่่�อกลางให้้ช่่างทอผ้้าสามารถเรีียนรู้้�ได้้ง่่าย (สารภีี วรรณตรง
และ สัังวาล ตุุกพิิมาย, 2559)  
พฤติิกรรมสารสนเทศ แนวคิิดเกี่่ย� วกัับพฤติิกรรมสารสนเทศเริ่่มตั้้
� ง� แต่่ ค.ศ.1984
เป็็นการศึึกษาพฤติิกรรมสารสนเทศของนัักวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีในการแสวงหา
และการใช้้สารสนเทศจากสถาบัันและผู้้�ที่่�ให้้บริิการสารสนเทศ ต่่อมาได้้มีีการศึึกษา
พฤติิกรรมสารสนเทศเฉพาะกลุ่่�มเพิ่่�มมากขึ้้น� โดยมีีการศึึกษาความต้้องการสารสนเทศ 
(Information Need) แหล่่งสารสนเทศ  (Information Source) การใช้้สารสนเทศ 
(Information Use) ลัักษณะและพฤติิกรรมการแสวงหา (Information Seeking
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Behavior) และพฤติิกรรมการค้้นหาสารสนเทศ  (Information Search Behavior)
เพราะความต้้องการสารสนเทศของแต่่ละกลุ่่�มนั้้�นสามารถนำำ�ไปสู่่�พฤติิกรรมสารสนเทศ
ที่่�แตกต่่างกััน  (วชิิร ยั่่�งยืืน ศิิวนาถ นัันทพิิชััย และ ฐิิมาพร เพชรแก้้ว, 2559) ส่่งผลให้้
นัักวิิชาการได้้มีกี ารศึึกษาพฤติิกรรมสารสนเทศสำำ�หรับั นำำ�มาทำำ�เป็็นกรอบแนวคิิดในการ
วิิจััยแพร่่หลายมากขึ้้�น โดย Ellis (1989)  มองว่่า พฤติิกรรมสารสนเทศเป็็นการศึึกษา
เกี่่�ยวกัับผู้้�ใช้้หรืือผู้้�แสวงหาสารสนเทศที่่�มีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับระบบสารสนเทศและศึึกษา
พฤติิกรรมผู้้ใ� ช้้สารสนเทศขณะแสวงหาสารสนเทศ  ส่่วน Leckie, Pettigrew, & Sylvain
(1996) มองว่่า บุุคคลแต่่ละคนประกอบอาชีีพแตกต่่างกัันทำำ�ให้้พฤติิกรรมสารสนเทศ
ในการแสวงหาสารสนเทศแตกต่่างกัันตามบทบาทหน้้าที่่�ภาระงานตนเอง พฤติิกรรม
สารสนเทศของ Davenport (1997) มองว่่า พฤติิกรรมสารสนเทศเป็็นวิิธีีการของบุุคคล
ในการเข้้าถึึงสารสนเทศและใช้้สารสนเทศนั้้�น ๆ ส่่วน Wilson ได้้ศึึกษาพฤติิกรรม
สารสนเทศมาตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ.1981- 2000 และได้้พััฒนาตััวแบบพฤติิกรรมสารสนเทศ
หลายรููปแบบ โดย Wilson (2000) มองว่่าพฤติิกรรมสารสนเทศเป็็นพฤติิกรรมเชื่่�อม
โยงให้้บุุคคลเข้้าถึึงแหล่่งสารสนเทศ ช่่องทางการรัับสารสนเทศเพื่่อ� ให้้ได้้สารสนเทศตาม
วััตถุุประสงค์์ที่ต้้่� องการซึ่ง่� ความต้้องการของแต่่ละคนจะนำำ�ไปสู่่�พฤติิกรรมสารสนเทศที่่�
แตกต่่ างกัั น เมื่่� อบุุ คคลเกิิ ดความต้้องการสารสนเทศหลัั งจากนั้้� นทำำ�การแสวงหา
สารสนเทศด้้วยการแลกเปลี่่ย� นสารสนเทศกัับบุุคคลรอบข้้างโดยวิิธีีการพููดคุุยและแลก
เปลี่่ย� นความคิิดเห็็นกัับบุุคคลต่่าง ๆ เช่่น ญาติิพี่่น้้� อง ผู้้ร่� วม
่ งาน หากยัังไม่่ได้้รัับสารสนเทศ
ที่่� เ พีียงพอผู้้� ใช้้จะแสวงหาสารสนเทศจากระบบสารสนเทศภายในซึ่่� ง เป็็ น ระบบ
สารสนเทศที่ใ่� กล้้ตััว แต่่ถ้้าแสวงหาสารสนเทศจากระบบภายในล้้มเหลวหรืือสารสนเทศ
ที่ไ่� ด้้รัับไม่่เป็็นที่พ่� อใจผู้้ใ� ช้้จะเปลี่่ย� นไปใช้้ระบบสารสนเทศภายนอกแทน หากไม่่สามารถ
แสวงหาสารสนเทศตามที่่�ต้้องการไม่่พบอาจกลัับไปย้้อนหาสารสนเทศอีีกครั้้�ง   แต่่ถ้้า
ได้้รัับสารสนเทศตามความต้้องการแล้้วการแสวงหาสารสนเทศนั้้�นประสบความสำำ�เร็็จ
ผู้้�ใช้้จะนำำ�สารสนเทศที่่�ได้้รัับไปใช้้ตามวััตถุุประสงค์์ ดัังนั้้�นพฤติิกรรมสารสนเทศของ
Wilson ประกอบด้้วยหลัักสำำ�คััญ ดัังนี้้�
1) ความต้้องการสารสนเทศ  (Information Need) หมายถึึง บุุคคลมีีความ
ต้้องการสารสนเทศ ตามวััตถุุประสงค์์ของแต่่ละบุุคคล เพื่่�อนำำ�มาใช้้เป็็นแนวทางในการ
แก้้ปััญหา การตััดสิินใจ  การดำำ�เนิินงาน หรืือตอบสนองความต้้องการทางกายภาพ 
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อารมณ์์และปััญญา
2) การแสวงหาสารสนเทศ  (Information Seek) หมายถึึง กิิจกรรมหรืือ
ปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์ที่บุ่� คค
ุ ลกระทำำ�เพื่่อ� แสวงหาสารสนเทศตามวััตถุุประสงค์์ โดยผลมาจากความ
ต้้องการสารสนเทศจึึงทำำ�การแสวงหาสารสนเทศจากแหล่่งสารสนเทศหรืือระบบ
สารสนเทศ ผลที่ไ่� ด้้จากการแสวงหาสารสนเทศอาจประสบความสำำ�เร็็จหรืือล้้มเหลว ซึ่ง่�
หากหาสารสนเทศที่่�ต้้องการไม่่พบ อาจต้้องกลัับไปค้้นหาสารสนเทศอีีกครั้้�งจนกว่่าจะ
ได้้สารสนเทศตามที่่�ต้้องการ
3) การใช้้สารสนเทศ (Information Use) หมายถึึง การนำำ�สารสนเทศที่่ไ� ด้้จาการ
แสวงหาสารสนเทศในรููปแบบต่่างๆ มาใช้้ตามวััตถุุประสงค์์ที่�ตั้้่ �งไว้้

10

กรอบแนวคิดการวิจัย
พฤติิ ก รรมสารสนเทศของช่่ า งทอผ้้ากลุ่่�มชาติิ พัั น ธุ์์�ไทยเขมรเป็็ น การศึึ ก ษา
พฤติิกรรมการเข้้าถึึงแหล่่งสารสนเทศ เพื่่�อให้้ได้้สารสนเทศตามวััตถุุประสงค์์ที่่�ต้้องการ
ของช่่างทอผ้้า ซึ่่�งผู้้�วิิจััยได้้นำำ�แนวคิิดพฤติิกรรมสารสนเทศของ Wilson (2000)
มาเป็็นกรอบแนวคิิด เนื่่�องจากพฤติิกรรมสารสนเทศของ Wilson (2000) จะช่่วยให้้
เห็็นความต้้องการสารสนเทศ  วิิธีีการแสวงหาสารสนเทศ  และการนำำ�สารสนเทศไปใช้้
ของช่่างทอผ้้า
ช่างทอผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร
พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
แนวคิดพฤติกรรมสารสนเทศของ
Wilson (2000)
1. ความต้องการสารสนเทศ
2. การแสวงหาสารสนเทศ
3. การใช้สารสนเทศ

พฤติกรรมสารสนเทศช่างทอผ้า
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร

รููปภาพที่่� 1 กรอบแนวคิิดการวิิจััย
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วิธีการวิจัย
การศึึกษาครั้้�งนี้้เ� ป็็นการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ (Qualitative Research) ผู้้ใ� ห้้ข้้อมููล คืือ
ช่่างทอผ้้ากลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ไทยเขมร พื้้�นที่่จั� งั หวััดบุุรีีรัมย์
ั  สุ
์ ริุ นิ ทร์์ ศรีีสะเกษ จำำ�นวน 10 คน
ที่่มี� ปี ระสบการณ์์การทอผ้้าไม่่ต่ำำ��กว่่า 10 ปีี เป็็นช่่างทอผ้้าที่เ่� ป็็นประธานกลุ่่�มและสมาชิิก
กลุ่่�มทอผ้้าที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนจากหน่่วยงานให้้เป็็นชุุมชนท่่องเที่่�ยว  OTOP นวััตวิิถีี
ของจัังหวััด วิิธีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููลใช้้วิิธีีการสััมภาษณ์์ (Interviewing) เครื่่อ� งมืือวิิจัยั
คืือ แบบสััมภาษณ์์กึ่่�งโครงสร้้างที่่�ผ่่านการรัับรองจากคณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจััย
ในมนุุษย์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น เลขที่่� HE633029 ประกอบด้้วยประเด็็นสำำ�คััญ
5 ประเด็็น คืือ 1) สภาพทั่่�วไปของช่่างทอผ้้ากลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไทยเขมร 2) ความต้้องการ
สารสนเทศ 3) การแสวงหาสารสนเทศ 4) การใช้้สารสนเทศ 5) ปััญหาและอุุปสรรคใน
การแสวงหา วิิธีีการเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างแบบบอกต่่อ (Snowball Sampling) เริ่่�มจาก
ค้้นหาผู้้�ให้้ข้้อมููลหลััก (Key Informant) เป็็นช่่างทอที่่�เป็็นประธานและสมาชิิกกลุ่่�มทอ
ผ้้าชุุมชนท่่องเที่�ย่ ว OTOP นวััตวิิถีีของจัังหวััด ที่่�เชี่่�ยวชาญและมีีประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับ
ผ้้าทอกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไทยเขมรไม่่ต่ำ�ำ� กว่่า 10 ปีี ในพื้้�นที่่�ศึึกษา จากนั้้�นขอให้้ผู้้�ให้้ข้้อมููลคน
แรกแนะนำำ�ผู้ใ้� ห้้ข้้อมููลคนต่่อไป จนกระทั่่�งได้้ข้้อมููลถึึงจุุดอิ่่มตั
� ว 
ั (Saturation) คืือ ข้้อมููล
ที่ไ่� ด้้เริ่่มซ้ำ
� ำ��กับั ข้้อมููลเดิิม ไม่่มีีข้้อมููลใหม่่เพิ่่�มเติิมจากข้้อมููลเดิิมผู้วิ้� จัิ ยั จึึงยุุติกิ ารสััมภาษณ์์
โดยมีีการตรวจสอบสามเส้้าด้้านข้้อมููลช่่างทอผ้้าที่่�มาจากการสััมภาษณ์์พื้้�นที่่�จัังหวััด
บุุรีีรััมย์์ สุุริินทร์์ ศรีีสะเกษ จากนั้้�นจึึงนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้มาวิิเคราะห์์ตีีความ สรุุปแบบอุุปนััย
(Inductive Analysis) และนำำ�เสนอข้้อมููลด้้วยการบรรยาย
ผลการวิจัย
1. สภาพทั่่�วไปของช่่างทอผ้้ากลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไทยเขมร
ช่่างทอผ้้ากลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไทยเขมร จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 10 คน สามารถจำำ�แนกกลุ่่�ม
ช่่างทอผ้้าออกเป็็น 3 กลุ่่�ม คืือ กลุ่่�ม 1 คืือ กลุ่่�มทอผ้้าจัังหวััดบุุรีีรััมย์์   ประกอบด้้วย  
1) กลุ่่�มทอผ้้าแสลงโทน ตำำ�บลแสลงโทน อำำ�เภอประโคนชััย จำำ�นวน 1 คน 2) กลุ่่�มทอผ้้า
สนวนนอก อำำ�เภอห้้วยราช  จำำ�นวน 2 คน กลุ่่�ม  2  คืือ กลุ่่�มทอผ้้าจัังหวััดสุุริินทร์์
ประกอบด้้วย 1) กลุ่่�มทอผ้้ากัันตวจระมวล ตำำ�บลกัันตวจระมวล จำำ�นวน 1 คน
2) กลุ่่�มทอผ้้าเขวาสิินริินทร์์ ตำำ�บลเขวาสิินริินทร์์ อำำ�เภอเขวาสิินริินทร์์ จำำ�นวน 1 คน
3) กลุ่่�มทอผ้้าบ้้านสระแก้้ว ตำำ� บลโคกกลาง อำำ� เภอพนมดงรัั ก  จำำ� นวน 1 คน  
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4) กลุ่่�มทอผ้้าทััพมะระ ตำำ�บลตรำำ�ตม อำำ�เภอลำำ�ดวน จำำ�นวน 1 คน กลุ่่�มที่่� 3 คืือ กลุ่่�มทอผ้้า
จัังหวััดศรีีสะเกษ ประกอบด้้วย กลุ่่�มทอผ้้าวนาสวรรค์์ ตำำ�บลไพลพััฒนา อำำ�เภอภููสิิงห์์
จำำ�นวน 2 คน ด้้านประสบการณ์์การทำำ�งานเกี่่�ยวกัับผ้้า  พบว่่า ประสบการณ์์ 11- 15
ปีี  จำำ�นวน 2 คน  ประสบการณ์์มากกว่่า 20 ปีี  จำำ�นวน 8 คน  
2. ความต้้องการสารสนเทศของช่่างทอผ้้ากลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไทยเขมร
2.1 วััตถุุประสงค์์ในการใช้้สารสนเทศ พบว่่า ช่่างทอผ้้ามีีวััตถุุประสงค์์ในการ
ใช้้สารสนเทศ คืือ 1) เพื่่อ� พััฒนาศัักยภาพของตนเอง โดยนำำ�สารสนเทศที่ไ่� ด้้เพิ่่�มพููนความ
รู้้แ� ละนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้กัับองค์์ความรู้้เ� ดิิมที่่มี� อี ยู่่�เกี่่ย� วกัับการเตรีียมเส้้นไหม กระบวนการ
ผลิิตผ้้าทอ เทคนิิคการทอผ้้า และ 2) เพื่่�อพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ผ้้าทอ โดยนำำ�สารสนเทศมา
ใช้้ในการออกแบบลวดลาย ผลิิตภััณฑ์์ผ้้าทอ สร้้างอััตลัักษณ์์และสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับ
ผลิิตภััณฑ์์ผ้้าทอของกลุ่่�มทอผ้้าชาติิพัันธุ์์�ไทยเขมร
2.2 เนื้้�อหาสารสนเทศที่่�ต้้องการของช่่างทอผ้้ากลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไทยเขมร พบว่่า
เนื้้�อหาสารสนเทศที่่�ช่่างทอผ้้าต้้องการส่่วนใหญ่่จะเกี่่�ยวกัับกระบวนการผลิิตผ้้าทอ
ทั้้�งหมด โดยเริ่่มตั้้
� ง� แต่่การเตรีียมเส้้นไหม สีีเส้้นไหม  วััตถุุดิบิ สำำ�หรับั นำำ�มาย้้อมสีีธรรมชาติิ
วิิธีีการย้้อมสีีธรรมชาติิเพื่่�อให้้สีีติิดคงทน  ลวดลายของผ้้าทอของกลุ่่�มทอผ้้าต่่าง ๆ  วิิธีี
การออกแบบลวดลายของผ้้า กระบวนการทอผ้้า เทคนิิคการทอผ้้า ข้้อปฏิิบััติิในการ
ทอผ้้า  ผลิิตภััณฑ์์ผ้้าทอประเภทต่่าง ๆ ของกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ไทยเขมรและผลิิตภััณฑ์์ผ้้าทอ
ที่่�มีีการแปรรููปเป็็นเครื่่�องใช้้สอยหรืือของที่่�ระลึึก ความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับผ้้าทอหรืือลวดลาย
เพื่่อ� นำำ�มาสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับผลิิตภััณฑ์์  การนำำ�ผ้้าทอไปใช้้ในประเพณีี พิิธีีกรรมต่่างๆ
ของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไทยเขมร
3. การแสวงหาสารสนเทศ (Information Seeking)
3.1 แหล่่งสารสนเทศที่่�ช่่างทอผ้้าแสวงหาสารสนเทศ พบว่่า ช่่างทอผ้้าส่่วน
ใหญ่่แสวงหาสารสนเทศจากแหล่่งสารสนเทศบุุคคล คืือ ประธานกลุ่่�มทอผ้้า ช่่างทอผ้้า
ของกลุ่่�มหรืือภายในชุุมชน ปราชญ์์ชาวบ้้าน คนในครอบครััว เจ้้าหน้้าที่่�จากหน่่วยงาน
ราชการที่่�มาอบรมให้้ความรู้้�เพราะเป็็นแหล่่งสารสนเทศที่่�ใกล้้ตััวและสะดวกมากที่่�สุุด
ช่่างทอผ้้าสามารถพบปะสนทนาสอบถามและสามารถได้้คำำ�ตอบทัันทีี  รองลงมา คืือ
แหล่่งสารสนเทศอิินเทอร์์เน็็ต ประกอบด้้วย Facebook YouTube เว็็บไซต์์ Google
และเว็็บไซต์์กลุ่่�มทอผ้้าเนื่่�องจากเป็็นแหล่่งสารสนสนเทศที่่�เข้้าถึึงได้้ง่่าย
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3.2 การประเมิินแหล่่งสารสนเทศ พบว่่า ช่่างทอผ้้าส่่วนใหญ่่ประเมิินแหล่่ง
สารสนเทศที่มี่� เี นื้้�อหาความรู้้ที่� ต่� รงกัับความต้้องการ เช่่น ช่่างทอผ้้าต้้องการทราบเทคนิิค
การทอผ้้ายกดอกลายลููกแก้้ว ช่่างทอผ้้าจะเดิินทางไปสอบถามเจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์ศิิลปาชีีพ 
สมาชิิกในกลุ่่�มที่มี่� ีความรู้้ใ� นเรื่่อ� งที่่ช่� า่ งทอผ้้าสงสััย แล้้วเจ้้าหน้้าที่ส่� มาชิิกในกลุ่่�มช่่วยตอบ
ข้้อสงสััย สอนวิิธีีการทำำ�และแลกเปลี่่�ยนความรู้้�เพื่่�อให้้ได้้สารสนเทศที่่�ตรงกัับความ
ต้้องการ รองลงมา คืือ ประเมิินแหล่่งที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้ง่่าย เช่่น   แหล่่งสารสนเทศ
บุุคคล คืือ พ่่อ แม่่ ปราชญ์์ชาวบ้้าน สมาชิิกภายในกลุ่่�มทอผ้้า แหล่่งสารสนเทศ
อิินเทอร์์เน็็ต คืือ Facebook YouTube และ Google
3.3 เทคนิิคการค้้นคืืนสารสนเทศ พบว่่า ช่่างทอผ้้าส่่วนใหญ่่จะกำำ�หนดคำำ�ค้้น
จากคำำ�สำำ�คััญ (Keyword) เช่่น   ลวดลายผ้้า   ลายมััดหมี่่�    ลายโบราณ ลายดั้้�งเดิิม 
ผ้้ากระเนีียว ผ้้าปููม ผ้้าโฮล ผ้้าลายลููกแก้้ว ผ้้า 3 ตะกอ  ผ้้า 4 ตะกอ  ผ้้า 5 ตะกอ เป็็นต้้น
นอกจากนี้้จ� ะมีีการกำำ�หนดประเด็็นหรืือเรื่่�อง (Topic) เช่่น เทคนิิคการทอผ้้า  วิิธีีการ
ทอปะน๊๊ะ วิิธีีการมะลุุม  วิิธีีแต้้มหมี่่� วิิธีีมััดโอบหมี่่� วิิธีีมััดโครงลายหมี่่� การมััดหมี่่�ตาม
ต้้นแบบหรืือกัันลูู  การออกแบบลายผ้้า ชื่่�อผ้้า ผลิิตภััณฑ์์ผ้้าทอ การย้้อมสีีธรรมชาติิ  
เป็็นต้้น   ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ช่่างทอผ้้าจะค้้นประเด็็นเกี่่�ยวกัับลวดลายผ้้า กระบวนการทอผ้้า
และเทคนิิคการทอผ้้า ชื่่�อผ้้าและผลิิตภััณฑ์์ผ้้าเป็็นหลััก
4. การใช้้สารสนเทศ (Information Use)
4.1 ความถี่่�ในการเข้้าใช้้สารสนเทศ พบว่่า ช่่างทอผ้้าส่่วนใหญ่่ค้้นคืืนความรู้้�
นานๆ ครั้้�ง เนื่่�องจากจะทำำ�การแสวงหาความรู้้�เฉพาะเวลาที่่�มีีปััญหาในการผลิิตผ้้าทอ
หรืือต้้องการค้้นหาความรู้้�เพิ่่�มเติิมเท่่านั้้�น รองลงมา คืือ ค้้นคืืน 3-4 ครั้้�ง/เดืือน ช่่างทอ
ผ้้ากลุ่่�มนี้้จ� ะเข้้าใช้้เพื่่�ออััพเดทข้้อมููลเกี่่�ยวกัับลวดลาย ผลิิตภััณฑ์์ผ้้าทอ การตั้้�งราคาขาย
และการเปรีียบเทีียบราคาผลิิตภััณฑ์์ผ้้ากัับกลุ่่�มทอผ้้าต่่าง ๆ   
4.2 รููปแบบสารสนเทศที่่�ต้้องการใช้้ พบว่่า ช่่างทอผ้้าต้้องการใช้้สารสนเทศที่่�
เป็็นรููปภาพลวดลายผ้้า รููปภาพประเภทผ้้าทอต่่าง ๆ เช่่น ผ้้ามััดหมี่่� ผ้้ายกดอก
(โฉลดเลอก) ผ้้าไหมทอลาย เป็็นต้้น รองลงมาเป็็นรููปภาพเคลื่่�อนไหว/วิิดีีโอเกี่่�ยวกัับ
กระบวนการทอผ้้า กระบวนการออกแบบลวดลาย กระบวนการย้้อมสีีธรรมชาติิ เทคนิิค
การทอผ้้า เช่่น  การทอปะน๊๊ะ  การทอแบบดึึงลาย การทอสลัับสีีเส้้นพุ่่�งเส้้นยืืน การยก
ดอก การเขีียนทอง การขิิด   นอกจากนี้้�ยัังต้้องการเนื้้�อหาสารสนเทศที่่�เป็็นข้้อความ
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บรรยายเนื้้�อหาเกี่่ย� วกัับความเป็็นมาหรืือความเชื่่อ� เกี่่ย� วกัับลวดลายต่่าง ๆ เพื่่อ� นำำ�มาใช้้
ในการบรรยายความเป็็นมาของลวดลายให้้กัับผู้้�ที่�ม่ าซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ผ้้าทอ
ตารางที่่� 1 สรุุปพฤติิกรรมสารสนเทศช่่างทอผ้้ากลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไทยเขมร
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1. ความต้องการสารสนเทศ (Information need)
วัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศ
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพช่างทอผ้า
2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
เนื้อหาสารสนเทศที่ต้องการ
1) การผลิตเส้นไหม 
2) สี
3) ลวดลาย
4)เครื่องมือทอผ้า
5) กระบวนการทอ
6) ผลิตภัณฑ์ผ้า
7) วิถีชีวิตกับผ้า
8) ความเชื่อเกี่ยวกับผ้า
9) ประเพณี พิธีกรรมเกี่ยวกับผ้า
10) ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับผ้า
2. การแสวงหาสารสนเทศ (Information seek)
แหล่งสารสนเทศที่ใช้
1) แหล่งสารสนเทศบุคคล
2) แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต
การประเมินแหล่งสารสนเทศ 
1) แหล่งสารสนเทศที่มีเนื้อหาตรงความ
ต้องการ
2) แหล่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
เทคนิคการค้นคืนสารสนเทศ
1) กำ�หนดคำ�ค้นจากคำ�สำ�คัญ (Keyword)
2) กำ�หนดประเด็นหรือเรื่อง (Topic)
3.การใช้สารสนเทศ (Information Use)
ความถี่ในการเข้าใช้สารสนเทศ 
นานๆ ครั้ง
รูปแบบสารสนเทศที่ใช้
1) รูปภาพ
2) รูปภาพเคลื่อนไหว/วิดีโอ
3) ข้อความบรรยายเนื้อหา
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5. ปััญหา อุุปสรรคและข้้อเสนอแนะ
5.1 ปััญหาและอุุปสรรคของการแสวงหาสารสนเทศ  ผลการศึึกษา 1) ด้้าน
แหล่่งสารสนเทศ พบว่่า ช่่างทอผ้้าไม่่สามารถเข้้าถึึงแหล่่งสารสนเทศอิินเทอร์์เน็็ตได้้ 
เนื่่�องจากใช้้ไม่่เป็็นจึึงต้้องให้้ลููกหลานสอนวิิธีีการเข้้าถึึงแหล่่งสารสนเทศอิินเทอร์์เน็็ต
นอกจากนี้้�แหล่่งสารสนเทศที่่�ให้้ความรู้้�อยู่่�กระจััดกระจาย ไม่่ได้้รวบรวมอยู่่�ในแหล่่ง
เดีียวกััน ทำำ�ให้้ต้้องเข้้าไปศึึกษาเนื้้�อหาแต่่ละแหล่่ง แล้้วเอาเนื้้�อหาเปรีียบเทีียบกัับความ
รู้้�ของตนเองหรืือสอบถามกัับนัักวิิชาการพััฒนาชุุมชน หรืือนัักวิิชาการกรมหม่่อนไหม
ทำำ�ให้้เสีียเวลาในการทำำ�งาน 2) ด้้านคำำ�ค้้น  พบว่่า การกำำ�หนดคำำ�ค้้นสำำ�หรัับการค้้นหา
ไม่่ตรงกัับเนื้้�อหาที่่�ต้้องการ เพราะช่่างทอผ้้ามัักใช้้ชื่่�อประเภทผ้้าทอของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�
ไทยเขมร ซึ่�ง่ เป็็นภาษาท้้องถิ่่�นทำำ�ให้้ส่่วนใหญ่่ค้้นหาไม่่เจอหรืือเนื้้�อหาก็็ไม่่ตรงกัับสิ่่�งที่่�ผู้้�
ผลิิตผ้้าทอต้้องการ 3) ด้้านเนื้้�อหา พบว่่า เนื้้�อหาที่่�ได้้รัับมีีรายละเอีียดไม่่เพีียงพอต่่อ
การนำำ�ไปใช้้งานหรืือใช้้ประโยชน์์ได้้ เช่่น วััสดุุธรรมชาติิชนิิดนี้้ส� ามารถย้้อมได้้สีีอะไรและ
มีีกระบวนการย้้อมสีีอย่่างไร หรืือบางครั้้�งผู้้�ผลิิตทำำ�ตามแล้้วก็็ไม่่ได้้สีีตามที่่�ให้้ข้้อมููลไว้้ 
เพราะเนื้้�อหาหรืือกระบวนการทำำ�ที่่�ให้้ไว้้ไม่่ละเอีียดพอ เป็็นต้้น
5.2 ข้้อเสนอแนะ ผลการศึึกษา 1) ด้้านการกำำ�หนดคำำ�ค้้น พบว่่า การกำำ�หนด
คำำ�ค้้นไม่่ควรยุ่่�งยาก ซัับซ้้อน เพื่่�อให้้สามารถเข้้าถึึงเนื้้�อหาความรู้้�ได้้ง่่าย และควรมีีการ
กำำ�หนดคำำ�ค้้นที่่�มาจากคำำ�ศััพท์์ภาษามาตรฐาน   ภาษาท้้องถิ่่�น   เช่่น ภาษามาตรฐาน
เรีียกว่่า “การทอลายที่่ป� ลายผ้้าหรืือทำำ�ริมผ้้
ิ า”  ภาษาเขมร เรีียกว่่า “ เทอเจีียย์์”  ภาษา
มาตรฐาน เรีียกว่่า  “ ขั้้�นตอนการแยกสีีเปิิดปิิดลวดลาย ”  ภาษาเขมร เรีียกว่่า “มะลุุม”
2) ด้้านการแสดงผลการค้้น พบว่่า ช่่างทอผ้้าต้้องการผลการสืืบค้้นควรครอบคลุุมกัับ
เนื้้�อหา มีีเนื้้�อหาอย่่างละเอีียดเพื่่�อให้้สามารถนำำ�ไปต่่อยอดหรืือใช้้ประโยชน์์ได้้จริิง
ไม่่ต้้องยุ่่�งยากในการสืืบค้้นหลายครั้้�ง
บทสรุป
พฤติิกรรมสารสนเทศช่่างทอผ้้ากลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ไทยเขมร ช่่างทอผ้้ามีีความต้้องการ
ใช้้สารสนเทศเพื่่�อนำำ�มาพััฒนาตนเองและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ผ้้าทอ ซึ่่�งเนื้้�อหาสารสนเทศ
ที่ใ่� ช้้จะเกี่่ย� วกัับกระบวนการผลิิตผ้้าทอทั้้�งหมดจนรวมไปถึึงวิิถีีชีีวิิต  ความเชื่่อ� ประเพณีี 
พิิธีีกรรมเกี่่ย� วกัับผ้้า โดยมีีการแสวงหาสารสนเทศเฉพาะตอนที่่ต้้� องการใช้้ความรู้้ใ� นการ
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แก้้ปััญหาผลิิตผ้้าหรืือต้้องการค้้นหาความรู้้�เพิ่่�มเติิมซึ่่�งช่่างทอผ้้าจะแสวงหาสารสนเทศ
จากแหล่่งสารสนเทศบุุคคลเป็็นหลััก หากช่่างทอผ้้าแสวงหาสารสนเทศจากแหล่่ง
สารสนเทศอิินเทอร์์เน็็ตจะใช้้เทคนิิคการค้้นคืืนด้้วยคำำ�สำำ�คััญ เพราะเป็็นตััวแทนของ
เนื้้�อหาที่่�ช่่างทอผ้้าต้้องการ ผลลััพธ์์ที่่�ได้้จาการค้้นคืืนควรอยู่่�ในรููปแบบสารสนเทศที่่�
ช่่างทอผ้้าสามารถเรีียนรู้้�และเข้้าใจได้้ง่่าย ดัังนั้้�น จึึงควรพััฒนาศัักยภาพช่่างทอผ้้าโดย
จััดอบรมหรืือสร้้างเครืือข่่ายกลุ่่�มทอผ้้าสำำ�หรัับให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับผ้้า กระบวนการผลิิต
ผ้้า ผลิิตภััณฑ์์ผ้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้ช่่างทอผ้้าได้้มีีการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ร่่วมกััน
นอกจากนี้้�ควรมีีการรวบรวมความรู้้� สารสนเทศจากเจ้้าหน้้าที่่� ปราชญ์์ชาวบ้้าน
ทรััพยากรสารสนเทศมาจััดทำำ�เป็็นคลัังความรู้้� ระบบฐานข้้อมููล แหล่่งเรีียนรู้้�ออนไลน์์
เครื่่�องมืือค้้นคืืนความรู้้�เกี่่�ยวกัับผ้้า เพื่่�อเป็็นอีีกช่่องทางให้้ช่่างทอผ้้าสามารถเข้้าไป
แสวงหาสารสนเทศสำำ�หรัับนำำ�มาพััฒนาศัักยภาพและผลิิตภััณฑ์์ผ้้าทอ
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ความต้้องการสารสนเทศของช่่างทอผ้้ากลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไทยเขมรพื้้�นที่่�จัังหวััด
บุุรีีรัมย์
ั  สุ
์ ริุ นิ ทร์์ ศรีีสะเกษ มีีวััตถุุประสงค์์ในการใช้้สารสนเทศเหมืือนกััน คืือ เพื่่อ� พััฒนา
ตนเองและพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ผ้้ าทอ เนื่่� อ งจากโครงสร้้างทางเศรษฐกิิ จ และสัั ง คม
เปลี่่ย� นแปลงไปจากการผลิิตเพื่่อ� ใช้้สอยในครััวเรืือนสู่่�การผลิิตเพื่่อ� การค้้ามีกี ารรวมกลุ่่�ม
ช่่างทอผ้้าและเพิ่่�มกระบวนการผลิิตให้้ได้้ทั้้�งปริิมาณและคุุณภาพเพื่่อ� จำำ�หน่า่ ยผลิิตภััณฑ์์
ให้้กัับผู้้บ� ริิโภคทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ นอกจากนี้้ยั� งั ได้้รัับการส่่งเสริิมจากหน่่วย
งานทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชนส่่งเสริิมชื่่�อเสีียงด้้านทอผ้้านำำ�สิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ผ้้าทอ
ไปแสดงจำำ�หน่า่ ยตามสถานที่ต่่� า่ ง ๆ ทำำ�ให้้สามารถสร้้างรายได้้ให้้กัับช่่างทอผ้้าเป็็นจำำ�นวน
มากส่่งผลให้้ช่่างทอผ้้าต้้องการสารสนเทศที่่มี� เี นื้้�อหาเกี่่ย� วกัับกระบวนการผลิิตผ้้าทั้้�งหมด
โดยเริ่่มตั้้
� ง� แต่่การผลิิตเส้้นไหม  สีี ลวดลาย เครื่่อ� งมืือทอผ้้า กระบวนการทอ ผลิิตภััณฑ์์ผ้้า
ไปจนถึึงวิิถีีชีีวิิตกัับผ้้า ความเชื่่อ� เกี่่ย� วกัับผ้้า ประเพณีี พิิธีีกรรมเกี่่ย� วกัับผ้้าและข้้อปฏิิบัติั ิ
เกี่่�ยวกัับผ้้า เพื่่�อนำำ�มาใช้้ในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ผ้้าทอให้้มีีคุุณภาพและเพิ่่�มมููลค่่า
สร้้างสรรค์์เรื่่อ� งราวที่่เ� ป็็นอััตลัักษณ์์เฉพาะของกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ไทยเขมร สอดคล้้องกัับงาน
วิิจััยของ สัังวาล ตุุกพิิมาย สารภีี วรรณตรง และ สัันทนา กููลรััตน์์ (2560) ช่่างทอผ้้ามีี
วััตถุุประสงค์์ในการนำำ�สารสนเทศมาพััฒนาฝีีมืือตนเองและผลิิตภััณฑ์์ผ้้าทอ โดยนำำ�
สารสนเทศที่่�ค้้นคืืนได้้มาประยุุกต์์ใช้้กัับองค์์ความรู้้�เดิิมที่่�มีีอยู่่�แล้้ว ปััจจุบัุ ันอาชีีพทอผ้้า
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ต้้องใช้้จิินตนาการและต้้องมีีการศึึกษาเรื่่อ� งผ้้าทออย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่อ� ให้้ได้้ผลิิตภััณฑ์์ผ้้า
ทอที่่�มีีคุุณภาพและตรงกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภค หากช่่างทอผ้้าต้้องการยึึดเป็็น
อาชีีพจะต้้องพััฒนาฝีีมืือตนเองและผลิิตภััณฑ์์ผ้้าทออย่่างต่่อเนื่่�อง
2. การแสวงหาสารสนเทศ ช่่างทอผ้้าแสวงหาสารสนเทศจากแหล่่งสารสนเทศ
บุุคคลเป็็นหลััก เช่่น ประธานกลุ่่�มทอผ้้า ช่่างทอผ้้าของกลุ่่�มหรืือภายในชุุมชน ปราชญ์์
ชาวบ้้าน คนในครอบครััว  เจ้้าหน้้าที่่�จากหน่่วยงานราชการที่่�มาอบรมให้้ความรู้้� เช่่น
เจ้้าหน้้าที่่�พััฒนาชุุมชน เจ้้าหน้้าที่่�กรมหม่่อนไหม อาจารย์์มหาวิิทยาลััย เจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์
ศิิลปาชีีพ เป็็นต้้น เนื่่อ� งจากเป็็นแหล่่งสารสนเทศที่ส่� ามารถสอบถาม พููดคุุย ขอคำำ�ปรึึกษา
แลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้ร� ะหว่่างกัันได้้ นอกจากนี้้หน่
� ว่ ยงานราชการต่่าง ๆ ได้้มาอบรมให้้ความ
รู้้กั� บั ช่่างทอผ้้าอยู่่�บ่่อย ๆ หากช่่างทอผ้้ามีีข้้อสงสััยสามารถสอบถามในระหว่่างการอบรม
ได้้ทำำ�ให้้ช่่างทอผ้้าสามารถเข้้าใจแล้้วนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้มาประยุุกต์์ใช้้และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
ผ้้าทอได้้อย่่างรวดเร็็ว สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ Wilson (2000) เมื่่�อบุุคคลเกิิดความ
ต้้องการสารสนเทศหลัั ง จากนั้้� น ทำำ� การแสวงหาสารสนเทศด้้วยการแลกเปลี่่� ย น
สารสนเทศกัับบุุคคลรอบข้้างโดยวิิธีีการพููดคุุยและแลกเปลี่่ย� นความคิิดเห็็นกัับบุุคลต่่าง ๆ
เช่่น ญาติิ พี่่�น้้อง ผู้้ร่� ่วมงานก่่อน และสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ บุุษบา  หิินเธาว์์ และ
ยรรยงวรกร  ทองแย้้ม (2562)  พบว่่า แหล่่งสารสนเทศที่่�ช่่างทอใช้้ส่่วนใหญ่่เป็็นแหล่่ง
สารสนเทศบุุคคล 2 ลัักษณะ คืือ 1) แหล่่งสารสนเทศบุุคคลภายในชุุมชนที่่�เป็็น
ช่่างทอผ้้าที่่�มีีประสบการณ์์การทอผ้้ามายาวนานและเป็็นประธานกลุ่่�ม  สมาชิิกกลุ่่�ม
ทอผ้้า 2) แหล่่งสารสนเทศบุุคคลภายนอกชุุมชนเป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้�เรื่่�องผ้้าทอหรืือนััก
วิิ ช าการโดยการสนัั บ สนุุ น ของหน่่ ว ยงานภาครัั ฐ ที่่� เ กี่่� ย วข้้อง เนื่่� อ งจากเป็็ น แหล่่ ง
สารสนเทศบุุคคลเป็็นแหล่่งสารสนเทศที่่ช่� า่ งทอสามารถเข้้าถึึงได้้ง่่ายและมีีเนื้้�อหาที่่ต� รง
กัับความต้้องการ นอกจากนี้้ห� ากช่่างทอผ้้ามีกี ารค้้นคืืนสารสนเทศจากแหล่่งสารสนเทศ
อิิ น เทอร์์ เ น็็ ต จะมีี ก ารค้้นคืืนผ่่ า นทางโทรศัั พท์์ มืื อถืือเข้้าไปค้้นคืืนที่่� Facebook  
YouTube และ Google  ใช้้เทคนิิคการค้้นคืืนจากคำำ�สำำ�คัญ
ั (Keyword) เพราะคำำ�สำำ�คัญ
ั
ที่่�ช่่างทอผ้้าใช้้ค้้นคืืนเป็็นตััวแทนของเนื้้�อหาหรืือคำำ�ที่่�ช่่างทอผ้้าต้้องการหาคำำ�ตอบ และ
เป็็นเทคนิิคการค้้นคืืนที่่�ง่่ายที่่�สุุด แต่่บางครั้้�งช่่างทอผ้้า พบว่่า สารสนเทศที่่�ได้้อยู่่�
กระจััดกระจายตามแหล่่งต่่าง ๆ ทำำ�ให้้เสีียเวลาในการค้้นคืืนและคำำ�ค้้นบางคำำ�เป็็น
คำำ�ศััพท์์เฉพาะ คำำ�ภาษาท้้องถิ่่�นของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไทยเขมร เช่่น ผ้้ากระเนีียว (ผ้้าหาง
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กระรอก) ผ้้ายกดอก (โฉลดเลอก) ผ้้าลายปะกาตร๊๊อบ (ดอกมะเขืือ) ผ้้าลายปะกากัันเตรย
(ดอกหญ้้า) เป็็นต้้น นอกจากนี้้ยั� ังมีีปััญหาการสะกดคำำ�พ้้องรููปพ้้องเสีียง เช่่น ผ้้ากะนีีว 
ผ้้ากระเนีียว ผ้้ากะเนีียว ส่่งผลให้้ได้้รัับสารสนเทศที่่�ไม่่ครอบคลุุมเนื้้�อหาตามต้้องการ
3. การใช้้สารสนเทศ พบว่่า ช่่างทอผ้้าค้้นคืืนความรู้้�นาน ๆ ครั้้�ง เพราะช่่างทอผ้้า
จะใช้้ทัักษะและองค์์ความรู้้�เดิิมของช่่างทอผ้้าในกระบวนการผลิิตผ้้าเป็็นหลััก แต่่ถ้้ามีี
ปััญหาในการผลิิตผ้้าหรืือต้้องการค้้นหาความรู้้�เพิ่่�มเติิมจึึงแสวงหาความรู้้� ซึ่่�งรููปแบบ
สารสนเทศที่่�ช่่างทอผ้้าใช้้ส่่วนใหญ่่จะเป็็นรููปภาพ  เพราะช่่างทอผ้้าสามารถอ่่านและ
เข้้าใจได้้ง่่าย โดยช่่างทอผ้้าจะเข้้าไปดููรููปภาพตาม Facebook  หรืือเว็็บไซต์์กลุ่่�มทอผ้้า
เมื่่�อเจอรููปภาพที่�ต่ นเองสนใจจะบัันทึึกรููปภาพไว้้หรืือคลิิกเข้้าไปที่่�รููปภาพ หากรููปภาพ
นั้้�นมีีข้้อมููลให้้อ่่านหรืือศึึกษาเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ในงานทอผ้้าของตนเอง
โดยรููปภาพส่่วนใหญ่่ที่ช่่� า่ งทอผ้้าใช้้จะเกี่่ย� วกัับลวดลายผ้้า ลวดลายดั้้ง� เดิิมที่มี่� กี ารสืืบทอด
กัันมาจากบรรพบุุรุษุ ลวดลายโบราณ ลวดลายที่่เ� ป็็นอััตลัักษณ์์ของท้้องถิ่่น� ลวดลายมััด
หมี่่� รููปภาพสีีเส้้นไหมที่่�ย้้อมด้้วยวััตถุุดิิบธรรมชาติิ เพื่่�อนำำ�มาพััฒนาลวดลายของตนเอง
ให้้เป็็นที่่�ต้้องการของผู้้�ซื้้�อ สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ สารภีี วรรณตรง และ สัังวาล
ตุุกพิิมาย (2559) พบว่่า การถ่่ายทอดความรู้้ด้้� านผ้้าทอมืือจากคนสู่่�การปฏิิบัติั ไิ ด้้จะต้้อง
มีี แ หล่่ ง เรีียนรู้้� แหล่่ ง สารสนเทศที่่� ค รบวงจร รวบรวมสารสนเทศเกี่่� ย วกัั บ ผ้้า
การปลููกหม่่อน การเลี้้ย� งไหม กระบวนการทอผ้้า ลวดลายผ้้า ผลิิตภััณฑ์์ผ้้า ออกมาเป็็น
ในรููปแบบสื่่�อที่่�ช่่างทอผ้้าสามารถเรีียนรู้้�และเข้้าใจได้้ง่่าย เช่่น รููปภาพสรุุปขั้้�นตอน
กระบวนการต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ช่่างทอผ้้าได้้ศึึกษาเรีียนรู้้�และนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ 
ข้อเสนอแนะ
1.ข้้อเสนอแนะสำำ�หรัับนำำ�ผลการวิิจััยไปใช้้
1.1 ช่่างทอผ้้าต้้องการความรู้้�เกี่่�ยวกัับผ้้าทอมาพััฒนาตนเองและพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ผ้้า ซึ่่�งช่่างทอผ้้าจะแสวงหาสารสนเทศจากแหล่่งสารสนเทศบุุคคลเป็็นหลััก
ดัังนั้้�น หน่่วยงานภาครััฐบาลหรืือเอกชนควรจััดอบรมให้้ความรู้้�แก่่ช่่างทอผ้้า สร้้าง
เครืือข่่ายกลุ่่�มทอผ้้าหรืือแหล่่งสารสนเทศที่่�ช่่างทอผ้้าสามารถเข้้าไปสอบถาม พููดคุุย
ขอคำำ�ปรึึกษา แลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้� เพื่่อ� ให้้ช่่างทอผ้้าสามารถนำำ�ความรู้้ที่� ไ่� ด้้มาพััฒนาตนเอง
และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ผ้้า
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1.2 แหล่่งสารสนเทศอิินเทอร์์เน็็ตส่่วนใหญ่่เนื้้�อหาอยู่่�กระจััดกระจาย เนื้้�อหา
ที่่�ได้้รัับไม่่ครอบคลุุมเนื้้�อหาที่่�ต้้องการ ดัังนั้้�น ควรพััฒนาคลัังความรู้้� ระบบฐานข้้อมููล
เครื่่�องมืือค้้นคืืนความรู้้�ที่่�รวบรวมสารสนเทศเรื่่�องผ้้ากลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ไทยเขมรที่่�สามารถ
ครอบคลุุมเนื้้�อหาผ้้าทอ คำำ�ศััพท์์ด้้านผ้้าทอ คำำ�ศััพท์์มาตรฐานสากล และคำำ�ศััพท์์ของ
กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ที่่�สามารถค้้นคืืนได้้เพีียงจุุดเดีียว 
2. ข้้อเสนอแนะในการวิิจััยครั้้�งต่่อไป
ควรมีกี ารศึึกษาพฤติิกรรมสารสนเทศช่่างทอผ้้ากลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�อื่น่� ๆ ในประเทศไทย
เพื่่�อให้้สามารถออกแบบคลัังความรู้้� ระบบฐานข้้อมููลหรืือพััฒนาบริิการสารสนเทศที่่�
สอดคล้้องกัับพฤติิกรรมสารสนเทศช่่างทอผ้้าได้้อย่่างครอบคลุุมรอบด้้าน เพื่่�อพััฒนา
ศัักยภาพของช่่างทอผ้้าได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
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