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บทคัดย่อ 

  

 สารสนเทศ : การเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์  เป็นพื้นฐานส าคัญในการตระหนักรู้ถึงคุณค่าและการเข้าถึงสารสนเทศของ
ทุกคน  ส าหรับผู้ที่เรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ  โดยเฉพาะนักศึกษาต้องมีความเข้าใจถึงการเรียนรู้เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ทางวิชาการจากสารสนเทศท่ีมีการบันทึกไว้ในรูปแบบของสื่อ 3 ประเภท  ได้แก่ 1) สื่อสิ่งพิมพ์  2) สื่อโสตทัศน์ 
และ 3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เนื่องจากสารสนเทศเป็นทรัพย์สินทางปัญญา เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างผลงานนั้นๆ ขึ้นมา จึงมี
กฎหมายคุ้มครองสารสนเทศ มีทั้งที่เป็นคุณประโยชน์และโทษ  การน ามาใช้จ าเป็นต้องมีการคัดเลือกอย่างพินิจพิเคราะห์ให้
ลึกซึ้งทุกแง่ทุกมุมว่าควรแก่การเช่ือถือมากน้อยเพียงใด หลักการว่าสิ่งใดควรเช่ือ สิ่งใดไม่ควรเช่ือ และไม่ให้เช่ืออย่างงมงาย 
ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษ หรือดีไม่ดี ก่อนเช่ือ  ต้องใช้หลักกาลามสูตร  ดังค าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ทรงแสดงไว้แก่ชาวกาลามะ 

 การน าสารสนเทศ ของผู้อื่นมาใช้ประโยชน์ในผลงานทางวิชาการ  การด าเนินชีวิต  และประกอบกิจการงานให้
ได้ทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตามความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของตนจ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบ ตระหนัก
และระมัด ระวังอย่างเป็นผู้มีจริยธรรม  มีความรับผิดชอบตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยไม่ให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ 
หรือลอกเลียนโดยไม่ระบุแหล่งอ้างอิง  ต้องให้เกียรติแก่ผู้สร้างผลงานนั้นๆ  ด้วยการอ้างอิงตามหลักการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการที่เป็นสากล  จึงจะเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป 
 

ค าส าคัญ: การรู้สารสนเทศ, สารสนเทศ 
 

Abstract 

 

 In this digital age we are all impacted by the immense amount of information on our daily life. It 
is incumbent upon us to properly access relevant information and make full use of such information for the 
benefits of all concerned.  For students at all educational levels, understanding the role of information and 
its usage is crucial so as to become well-rounded and informed citizens.  Information can be classified 
according to the media: print, videos, and electronics.  Certain information is invariably created by someone; 
as such, information is protected by the Intellectual Property laws.  Those who want to gain access must 
carefully realize the extent of those rights.  Another point of concern is the reliability of information.  
In this respect, it is recommended that one follows a set of guidelines, commonly known as the 
Kalama Sutta tenet which provides a checklist for accepting something as true or credible.  In addition, 
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logic must trump personal bias and attitude.  As with a coin that has two sides, one must 
systematically scrutinize the pros and cons of the information at hand before making a judicious decision.  
Finally, when information is used in academic or other professional circles, one must be responsible, ethical 
and respectful by fully acknowledging the source and its author(s) according to standard practices including 
avoidance of plagiarism.  
 

Keywords: Information Literacy, Information 
 
บทน า 
 ศตวรรษที่ 21 เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ยุค
ใหม่ที่อาศัยทักษะการใช้สารสนเทศ  เหตุนี้จึงได้ ช่ือว่า
เป็นยุคแห่งสังคมสารสนเทศอย่างแท้จริง เพราะเป็นยุค
แห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็น
ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนสังคมทั้งมวล 
คือ ทั้งสังคมโลกและสังคมไทยเป็นอย่างมาก เป็นสังคม
ออนไลน์ที่ท าให้โลกแคบลงเป็นโลกาภิวัตน์โดยอัตโนมัติ 
การเปลี่ยนแปลงนั้นอาจเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาในตอน
เช้าแล้วด าเนินชีวิตต่อเนื่องไปจนกระทั่งเข้านอนในตอน
ค่ า ซึ่งทุกคนจะได้รับข่าวสารอันเป็นความรู้ ข้อเท็จจริง 
ผ่ านสื่ อหลากหลายประ เภท อาทิ  สื่ อออนไลน์ 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และบุคคล อาจรวมไปถึงสื่อ
อื่นๆ ที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตของแต่ละคน เช่น โทรศัพท์ 
ไอแพด ไอโฟน และอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ที่เข้าถึงสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์จากเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตได้  เป็นต้น  
ข่าวสารทีแ่ต่ละคนได้รบัในชีวิตประจ าวันก็แตกต่างกันไป
ตามสภาพชีวิตและอาชีพของแต่ละบุคคล  เป็นต้นว่า
เป็นข้าราชการ อาจารย์ ทหาร ต ารวจ แพทย์ วิศวกร 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานธนาคาร  ชาวบ้านทั่วไป
ทั้งหญิงชาย ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีความหลากหลายใน
แง่ของความหมาย คุณค่า เนื้อเรื่อง อันก่อให้เกิดปัญญา 
ท าให้ผู้รับรู้มีความเฉลียวฉลาดขึ้น และสภาพการรู้ของ
ประชากรทั่วโลกนั้นย่อมมีการพัฒนามาจากการรู้หนังสือ ที่
ได้มาจากการอ่านเปน็ส าคัญ   

ในยุคแห่งสารสนเทศ การรู้หนังสือ ไม่ได้หมายถึง
การอ่านออกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะข่าวสารต่าง
พัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ในรูปของสื่อ

ต่างๆ ที่แบ่งเป็น 3 สื่อ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายเหลือคณา
นับ ผู้ที่จะใช้สื่อทั้งสามประเภทจึงจ าเป็นต้องมีทักษะการ
เรียนรู้การเข้าถึงที่แตกต่างกัน โดยสื่อในปัจจุบันต้องใช้
อุปกรณ์เข้าช่วย เช่น  คอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต  ด้วนการ
พึ่งพาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม  ดังนั้น การมี
ทั กษะกา ร รู้ สารสนเทศ จึ ง เป็ น เสมื อน ปัญญา มี
ความสามารถในการค้นคว้าและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใน
ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี ดังตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงผู้ขาด
ทักษะการใช้อุปกรณ์ ไอแพดปรากฎบนหน้าหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 (“ส.ส.
หนองคายแจงภาพหวิวใช้ไอแพดไม่เป็น ยันตั้งใจหา
ข้อมูลเรื่องข้าวมือพลาดโดนรูปขึ้นมาเอง,”.  2556: 1, 9-
10) [1] ในระหว่างที่มีการประชุมงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2557 ของรัฐสภาในคืนวันท่ี 16 สิงหาคม 
2556 ต่อมาจนถึงเช้าวันที่ 17 สิงหาคม 2556  แม้ว่า ส.ส. 
ผู้นั้นจะแจ้งว่าไม่เคยใช้ไอแพดมาก่อนโดยอ้างว่าเนื่องจาก
รัฐสภาเพิ่งแจกให้ยังใช้ไม่เป็น จึงท าให้เกิดความผิดพลาด
ขึ้น เมื่อนักข่าวน าภาพดังกล่าวไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ  ท าให้ 
ส.ส. ท่านนั้นเสียช่ือเสียงและได้รับค าครหาว่าท าให้รัฐสภา
เสียหายไปด้วย  ถึงแม้ว่า ส.ส. ท่านนี้จะมีความรู้ถึงขั้นดุษฎี
บัณฑิต  แต่เนื่องจากขาดทักษะการเรียนรู้วิธีค้นคว้าหา
ข้อมูล  ด้วยเหตุนี้การเรียนรู้วิธีการเข้าถึงสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพจึงมีความส าคัญและจ าเป็นแก่ทุกคน และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษานั้นต้องเรียนรู้วิธีค้นคว้าให้ให้
ละเอียดลึกซึ้งมากกว่าบุคคลทั่วไป เพราะต้องแสวงหาความรู้
เพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพดีขึ้น  
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ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 15  เดือนมกราคม – เมษายน    2557 

เหตุผลที่ผู้เขียนน าเสนอบทความนี้ก็เนื่องมา 
จากสาเหตุ 2 ประการ ประการแรก คือ การขาดทักษะการ
เรียนรู้ของ ส.ส. ผู้ทรงเกียรติในรัฐสภา ดังที่กล่าวไว้แล้ว  
ส่วนประการที่ 2 นั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้เขียนโดยตรง 
คือ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ผู้เขียนเดินทางไปทัศน
ศึกษาที่ญี่ปุ่น พบว่า คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทั้งผู้สูงวัยและคนวัย
ท างานไม่ว่าจะอยู่บนรถไฟหรือสถานที่ทั่วไปมักจะอ่าน
หนังสือ และก้มหน้าก้มตาง่วนอยู่กับเทคโนโลยีใหม่ๆ คือ 
ไอโฟน และไอแพด อย่างจริงจัง จนกลายเป็นบุคลิกใหม่
ของผู้คนยุคดิจิทัลซึ่งมักจะไม่สนใจสิ่งรอบตัวใดๆ ทั้งสิ้น 
นอกจากโลกของตนเองที่ก าลังหมกมุ่นอยู่ ผู้เขียนจึงมี
ความรู้สึกว่าตนเองนั้นตกรุ่นไปทันทีทันใด เพราะไม่ได้
สนใจในเครื่องมือสื่อสารใหม่ๆ จึงขาดความรู้ในเรื่องไอที
ไปโดยปริยาย เมื่อเห็นชาวญี่ปุ่นท้ังหญิงและชายผู้สูงอายุ
ต่างสนใจข่าวสารข้อมูลในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์มือ
ถือที่สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ทันท่วงที จึงเกิดความ
สนใจ และเกรงว่าจะเป็นคนตกรุน่ เมื่อกลับมาบ้านจึงไปซื้อ
ไอแพดมาศึกษา ข้อมูลและสารสนเทศที่ค้นได้จากไอแพดนั้น
ช่างมากมายและหลากหลาย  ทั้งที่เป็นความรู้ ความบันเทิง
ท าให้ตนเองรู้สึกว่าการมีอุปกรณ์ส าหรับเข้าถึงสารสนเทศ
นั้นมีประโยชน์และมีคุณค่ามาก ท าให้รู้สึกว่าโลกนี้ช่าง
กว้างขวางมีอะไรที่ให้เราอยากรู้อีกมากมาย แต่ตนเองยังด้อย
ในเรื่องทักษะการใช้อุปกรณ์ที่กล่าวมา จึงคิดว่าบุคคลรุ่น
ใหม่ควรเห็นความส าคัญต่อการศึกษาและทักษะพื้นฐานการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต สมควรส่งเสริมศักยภาพให้มั่นคงเพื่อรับรู้
สภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ไม่ว่าจะเป็น
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และอารยธรรมของโลก สรุปให้ง่ายคือ คนยุคปัจจุบันควร
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้เรื่องการ
อ่าน การรู้สารสนเทศ การรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ การรู้เท่าทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งหมายถึงการรู้จักใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อประสิทธิภาพในการท างาน และการ
ตั ดสิน ใจ ใน ชีวิ ตประจ าวันที่ ถู กต้ องรวด เร็ ว ด้ วย
สารสนเทศท่ีมีอยู่รอบด้านและรอบตัวเรานี่เอง 
 
 
 

ความหมายของสารสนเทศ 
 ค าว่า “สารสนเทศ” นั้น พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  (2542: 1182) [2] หมายถึง 
ข่าวสาร การแสดงหรือช้ีแจงข่าวสารข้อมูลต่างๆ และยังมี
อีกค าหนึ่งที่ระบุไว้ในหน้าเดียวกันคือ ค าว่า “สารนิเทศ” 
หมายถึง การช้ีแจงแนะน าเกี่ยวกับข่าวสารหรือข้อมูล
ต่างๆ ความหมายที่ให้ไว้เพียงสั้นๆ ในสองค านี้  ผู้ใช้นิยม
ใช้ค าว่า “สารสนเทศ” มากกว่า 
 ประภาวดี สืบสนธิ ์ (2543) [3] กล่าวว่า “สารสนเทศ”
หมายถึง ข้อเท็จจริง  เหตุการณ์  ที่ผ่านกระบวนการ
ประเมินผล  มีการถ่ายทอด และบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ รายงาน ในคอมพิวเตอร์ 
รวมถึ งการบันทึกในรูปแบบอื่น เช่น ค าพูด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ผู้รับสารได้ทราบ  ฉะนั้นเมื่อ
พิจารณาสารสนเทศจึงอาจพิจารณาได้ 2 ประเด็น คือ 
เนื้อหาและการประมวลเพื่อเผยแพร่หรือถ่ายทอดเนื้อหาของ
สารสนเทศนั้น ในด้านเนื้อหาสารสนเทศถือได้ว่าเป็นผลผลิต
ทางสติ ปัญญาของมนุษย์ในสาขาวิชาใด เรื่องใด ปรากฏใน
รูปแบบใด ภาษาใดก็ได้ ส่วนการประมวล หมายถึง วิธีที่ใช้
ในการผลิต การส่ง การจัดเก็บ การถ่ายทอดหรือเผยแพร่
เนื้อหาของสารสนเทศ  เพื่อน าไปใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 พวา พันธุ์เมฆา  (2541) [4] กล่าวว่า “สารสนเทศ”
หมายถึง ข่าวสาร ข้อมูลนานาประการ ความรู้ ความรู้สึกนึก
คิด ข้อเท็จจริง ประสบการณ์ รวมถึงจินตนาการของ
มนุษย์ซึ่งมีการจัดการแล้วบันทึกลงในสื่อ หรือวัสดุ
สารสนเทศรูปแบบใดแบบหนึ่ง และมีการถ่ายทอดเผยแพร่
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

โดยสรุปสารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้จากการจัด 
ระบบ อันประกอบด้วยข้อเท็จจริง ข่าวสาร ความคิดเห็น 
จินตนาการ เหตุการณ์ ประสบการณ์  ฯลฯ  ซึ่ งผ่าน
กระบวนการประมวลผล  โดยรวบรวมและสังเคราะห์ขึ้นมา
เป็นความรู้ใหม่ด้วยสติปัญญาของมนุษย์แล้วถ่ายทอดสืบ
ต่อกันมาอย่างมีกระบวนการทั้งการเกิด การสะสม การ
เผย แพร่ออกไปอย่างมีความหมาย และคุณค่าตามวัตถุ 
ประสงค์แก่ผู้ใช้น าไปใช้ประโยชน์อย่างสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
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ประดุจลูกโซ่ ดังนี้ 1) ข้อมูล เป็นบ่อเกิดของสารสนเทศ     
2) สารสนเทศเป็นบ่อเกิดของความรู้  3) ความรู้ เป็นบ่อ
เกิดแห่งปัญญา เพื่อให้ง่ายแก่การเข้าใจในบริบทของ
สังคมไทยในปัจจุบัน จึงขอยกตัวอย่างดังนี ้ 

ปัจจุบันซึ่งมีร้านเซเว่นอีเลฟเว่นอยู่ท่ัวไป เมื่อมี
คนเข้าไปในร้านเพื่อหยิบของที่ต้องการบนช้ันมา 5 ช้ิน 
ของทุกช้ินจะมีราคาติดไว้ เมื่อผู้ซื้อน าของมาส่งให้ที่
เคาน์เตอร์เพื่อจ่ายเงิน พนักงานเก็บเงินจะคิดเงินจาก
ราคาสินค้าแต่ละช้ินว่าทั้งหมดรวมเป็นเงินเท่าไหร่  
ดังนั้นรายละเอียดและราคาสินค้าแต่ละชิ้นคือ “ข้อมูล” 
ส่วนราคาโดยรวมทั้งหมดที่คิดมาจากสินค้าทั้ง 5 ช้ิน นั้น 
หมายถึงการได้ผ่านกระบวนการประเมินผลแล้วจึง
กลายเป็น “สารสนเทศ” หรือเมื่อมีการปิดบัญชีที่ท าการ
ค้าขายของแต่ละวันก็จะท าให้ทราบว่าได้ว่าขายสินค้าใด
ไปบ้าง จ านวนเท่าใด ยอดเงินโดยรวมของวันนั้นเป็น
จ านวนเท่าไหร่ “สารสนเทศ” ที่ได้ในแต่ละวันนั้นก็จะ
เกิดเป็นความรู้ และเมื่อมีการน าความรู้ไปใช้ คือ เมื่อ
ทราบว่าสินค้าใดที่ขายดีได้รับความนิยม ก็จะสั่งเข้าร้าน
มาให้เพียงพอแก่การบริการลูกค้าและเพื่อเป็นการเพิ่ม
ยอดขายของร้านอีกด้วย  จึงสรุปได้ว่า การน าสารสนเทศ
ที่ได้จากร้านเซเว่นอีเลฟเว่นไปใช้ประโยชน์ในครั้งนี้ จึง
สัมพันธ์ต่อเนื่องกันประดุจลูกโซ่ ดังที่กล่าวมา  ตามข้อ 
1) สินค้าแต่ละช้ินจัดเป็นข้อมูล  2) ราคาสินค้าโดยรวม
เมื่อผ่านการประมวลผล จัดเป็นสารสนเทศ (ความรู้)  และ 
3) ปัญญา คือ การรู้จักคัดเลือกสินค้าที่ขายดีมีคนนิยมเข้า
ร้านเพื่อเพิ่มยอดขาย 

ดังนั้น ความรู้จึงเป็นพื้นฐานหลักของการด ารง 
ชีวิ ตของแต่ และบุคคลในสั งคม พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบัณฑิตยสถาน.  2554: 
243)  [5]  จึงนิยามค าว่า “ความรู้” หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมา
จากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ 
รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจ
หรือสารสนเทศที่ได้มาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้มาจาก
การได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละ
สาขา เช่น ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ ความรู้เรื่องเมือง 
ไทย  ความรู้เรื่องสุขภาพ  เป็นต้น 

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 
 ทรัพยากรสารสนเทศ (Information resources) 
ได้แก่ ความรู้ที่มนุษย์ใช้สติปัญญาสังเคราะห์ขึ้นใหม่ จาก
ข้ อมู ลนานาประการ  ข้ อเท็ จจริ ง  ความคิ ดเห็ น  
ประสบการณ์ จินตนาการ ฯลฯ  ในสาขาวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นภาษาใด  โดยมีการบันทึกไว้ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่
ว่าจะเป็นตัวอักษร เสียง ภาพ รวมถึงภาพ เคลื่อนไหว ฯลฯ  
ลงในสื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

1. สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ เช่น หนังสือวิชาการ 
หนังสือสารคดี หนังสือบันเทิงคดี เรื่องสั้น หนังสือส าหรับ
เด็กและเยาวชน  รวมถึงหนังสืออ้างอิง สิ่งพิมพ์รัฐบาล 
วิทยานิพนธ์ ฯลฯ วารสาร เช่น วารสารวิชาการ วารสาร
สาระบันเทิง หรือนิตยสาร หนังสือพิมพ์ เอกสาร ฯลฯ  ที่
เรียกว่า ทรัพยากรห้องสมุด (Library resources) ซึ่งมี
มากที่สุดในห้องสมุดทั่ วไป รวมทั้ งสื่ออื่นๆ อีก เช่น 
จดหมายเหตุ  หนังสือตั ว เขียน สิทธิบัตร  แผนภูมิ 
แผนภาพ เป็นต้น 

 2. สื่อโสตทัศน์ ได้แก่ รูปภาพ แผนท่ี สไลด์ วีดิ
ทัศน์แผ่นโปร่งใส หุ่นจ าลอง ไมโครฟิล์ม แผ่นซีดี และ
รายการโทรทัศน์ ฯลฯ  ซึ่งเป็นสื่อที่มีทั้งภาพและเสียง  
เป็นต้น 
 3.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ซีดีรอม ฐานข้อมูล 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น 
 

แหล่งสารสนเทศ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542   
(ราชบัณฑิตยสถาน.  2542: 1312) [6]  ให้ความหมายของค า
ว่า “แหล่ง” ไว้ว่า ถิ่น ที่อยู่ บริเวณ ศูนย์รวม บ่อเกิด แห่ง  
ที่  ดังนั้น แหล่งสารสนเทศ จึงหมายถึงสถานที่ สถาบัน 
บุคคล  ศูนย์ หรือแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามมาตรา 25 
หมวด 4  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542  ก าหนดไว้ดังนี้ 
 “รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุด ประชาชน 
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ  สวนพฤกษ-
ศาสตร์  อุทยานวิทยาศาสตร ์ และเทคโนโลยี  ศูนย์กีฬาและ
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นันทนาการ  แหล่ง ข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ  อย่าง
พอเพียงและมีประสิทธิภาพ” 
 ดั งนั้น แหล่ งเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต หรือแหล่ ง
สารสนเทศ ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ดังกล่าวมาแล้ว  ยังมีแหล่งสารสนเทศบุคคลที่มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญ ประสบการณ์ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน และบุคคลใน
สายอาชีพต่างๆ  เป็นต้น ตัวอย่างแหล่งสารสนเทศที่มี
ประโยชนต์่อประชาชนในรูปแบบต่างๆ นั้น มีมากมาย เช่น 1) 
แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน ได้แก่  วิทยุ  โทรทัศน์ และ
หนังสือพิมพ์  2)  ศูนย์วัฒนธรรม  3) อุทยานการศึกษา  4) 
สวนสาธารณะ  4) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 5) 
พิพิธภัณฑ์ และ 6) ห้องสมุด  เป็นต้น 
 

บทบาทของสารสนเทศ 
 จากทรัพยากรสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศที่
กล่าวมานั้น จะพบว่ามีอยู่มากมายและหลากหลาย  
สารสนเทศในแต่ละแหล่งจึงมีบทบาทและความความส าคัญ
ต่อผู้ใช้แตกต่างกันไป เป็นต้นว่ามีบทบาททางการศึกษา  
การตัดสินใจ โน้มน้าว ชักจูง ผลผลิตและบริการ และการ
จัดการ เป็นต้น การจะน าสารสนเทศใด จากแหล่งใดไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นต่อตัวบุคคล ใช้ศึกษาเพื่อ
เป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพหรือเพื่อยกระดับต่อการพัฒนา
สังคมให้ดีขึ้นก็จ าเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อการตัดสินใจใน
การเลือกน าไปใช้ประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการและ
วัตถุประสงค์ 
 

การเรียนรู้สารสนเทศ 
 การศึกษาในทุกระดับนั้น มุ่งที่การเรียนรู้ การ
แสวงหาความรู้เป็นส าคัญเพื่อน าความรู้ ความเข้าใจไป
ค้นหาข้อมูล หรือสารสนเทศท่ีต้องการด้วยตนเองอย่างมี
ทักษะพื้นฐานของการศึกษานั้นจะเริ่มที่การอ่านเป็น
เบื้องต้น  ผู้ เรียนหนังสือที่มีพื้นฐานที่ดีนั้นต้องผ่าน
กระบวนการอ่านมาอย่างมาก และอ่านต่อเนื่องกันมาจน
ติดเป็นนิสัย  ซึ่ งการอ่านน าไปสู่ความสามารถคิด
วิเคราะห์และแยกแยะจากสิ่ งที่ได้อ่านด้วยการคิด
วิเคราะห์โยงกับไปสู่จุดมุ่งหมายแล้วแสดงอออกเป็นการ
เขียนซึ่งนับเป็นการส่งสารให้แก่ผู้อ่านคนอื่นๆ ได้อย่างมี

ศักยภาพ  อาจพูดให้เข้าใจอย่างง่ายๆ คือ การอ่าน
ก่อให้เกิดปัญญาคิดวิเคราะห์แยกแยะได้มากขึ้นว่าสิ่งใด
ควรเช่ือ สิ่งใดไม่ควรเช่ือ ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าทรงแสดงกาลามสูตรแก่ชาวกาลามะ ณ แคว้นโกศล 
ในสมัยพุทธกาล  (กาลามสูตร: ออนไลน์) [7] นั้นเป็น
หลักแห่งความเช่ือที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้แก่
พุทธศาสนิกชนไม่ให้เช่ือสิ่งใดๆอย่างงมงาย โดยไม่ใช้
ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีไม่ดีก่อนเช่ือ
ซึ่งพระมหาวุฒิชัย (ว. วชิรเมธี) น ามาย้ าเตือนดังปรากฏ
ในคอลัมน์ธรรมะอินเทรนด์  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (พระ
มหาวุฒิชัย วชิรเมธี.  2556: 27) [8] โดยน าเสนอเป็น
ลายแทงแห่งปัญญาชน (The Roadmap of the 
Scholar)  ดังนี้  
 1. อย่าปลงใจเช่ือด้วยการฟังตามกันมา (Be not 
led by report) 
 2. อย่าปลงใจเช่ือด้วยการถือสืบๆกันมา (Be not 
led by tradition) 
 3. อย่าปลงใจเช่ือด้วยการเล่าลือ (Be not led 
by hearsay) 
 4. อย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างต าราหรือคัมภีร์ 
(Be not led by the authority of texts) 
 5. อย่าปลงใจเช่ือเพราะตรรก (Be not led by 
mere logic) 
 6. อย่าปลงใจเช่ือเพราะการอนุมาน (Be not led 
by inference) 
 7. อย่าปลงใจเช่ือเพราะการคิดตรองตามแนว
เหตุผล (Be not led by considering appearances) 
 8. อย่าปลงใจเช่ือเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้
แล้ว (Be not led by the agreement with a 
considered and approved theory.) 
 9. อย่าปลงใจเช่ือเพราะมองเห็นรูป ลักษณะ
น่าจะเป็นไปได้ (Be not led by seeming possibilities) 

10. อย่าปลงใจเช่ือเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็น
ครูของเรา (Be not led by the idea, ‘This is our teacher.’) 
 ในเรื่องการอ่านนั้น  นับว่าทักษะการอ่านเป็น
พื้นฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาตนเองที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ
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ในอีกหลายด้ านในชีวิ ต ในเรื่ องนี้ สมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้มีพระราโชวาท
พระราชทานแก่บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี 2550  (ออนไลน์) [9] ดังนี ้
 สังคมโลกทุกวันนี้  มีการติดต่อสื่อสารกันอย่าง
สะดวกง่ายดายด้วยวิธีหลากหลายขึ้นกว่าแต่ก่อน คนใน
สังคมจึงรับรู้ข้อมูลข่าวสารทุกด้านได้อย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น บางอย่างมีคุณประโยชน์
แต่บางอย่างอาจมีโทษแฝงอยู่ หากบุคคลปักใจเช่ือทุกเรื่อง
ทุกอยา่งโดยไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบแล้ว 

อาจก่อให้เกิดผลเสียทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นได้  
ดังนั้น เมื่อบัณฑิตได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม
จะต้องพินิจพิเคราะห์เรื่องนั้นให้ลึกซึ้งทุกแง่ทุกมุม ด้วยการ
จ าแนกแยกแยะให้ราย ละเอียดต่างๆ ท้ังส่วนที่เป็นเหตุ  
ส่วนที่เป็นผล ล าดับความเกี่ยวเนื่องของเหตุและผล 
ตลอดจนแหล่งที่มาและจุดหมายในการเสนอข้อมูล
ข่าวสารนั้นๆ ด้วย จากนั้นค่อยวินิจฉัยตัดสินโดยใช้
ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่เป็นพื้นฐานว่า ข้อมูล 
ข่าวสารดังกล่าวมีเนื้อหาสาระที่ควรแก่การเช่ือถือมาก
น้อยเพียงใด ท าได้ดังนี้ บัณฑิตก็จะไม่หลงผิด เช่ือผิด และ
สามารถเลือกสรรเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นจริงไป
ปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิต และประกอบ
กิจการงานได้ จึงขอฝากให้บัณฑิตน าไปพิจารณา  และหมั่น
ฝึกฝนปฏิบัติให้เช่ียวชาญชัดเจน 

 

การสืบค้นสารสนเทศ 
ปัจจุบันทรัพยากรสารสนเทศนั้นมีมากมาย

หลากหลาย ทรัพยากรเหล่านี้จัดอยู่ในรูปสื่อต่างๆ  3  
สื่อ ดังที่กล่าวมาแล้ว ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อโสตทัศน์ 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 3  สื่อนั้นจะมีแหล่งรวบรวม
และเก็บรักษาไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ต้องการใช้เข้า
มาหาความรู้ ในการหาความรู้จากสื่อดังกล่าว ผู้ต้องการ
ใช้สามารถสืบค้น และเรียกข้อมูลที่ต้องการน าไปใช้ได้
ด้วยระบบออนไลน์อย่างสะดวก รวดเร็ว ครบถ้วน 
รวมทั้งประหยัดเวลาอีกด้วย  หากผู้ใช้มีความสามารถ
เข้ า ถึ งส ารสน เทศ เหล่ านั้ น ไ ด้ ด้ วยตนเอง   ทา ง

อินเทอร์เน็ตก็จะเป็นการง่ายแต่สารสนเทศที่ค้นได้จาก
อินเทอร์เน็ตนั้น อาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์  ครบถ้วน ดังนั้น 
เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาสาระที่ได้มานั้นถูกต้อง สมบูรณ์ 
ครบถ้วน จึงควรตรวจสอบความถูกต้องจากตัวเล่ม
หนังสือ วารสาร หรือเจ้าของเรื่องนั้นๆ  เสียก่อนที่จะ
น าไปใช้จริง   

การสืบค้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นจะต้อง
อาศัยเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและต้องใช้โปรแกรมระบบ
สืบค้น (Search Engine) เป็นเครื่องมือในการเข้าถึง
สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต  โดยคัดเลือกสารสนเทศจาก
เว็บไซต์หรือฐานข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการ หรือจะใช้โปรแกรม
สืบค้น เช่น Google Search ซึ่งง่ายและสะดวก โดยใช้ค า
ส าคัญ (Keyword) ที่ได้จากเนื้อหา หัวเรื่อง หรือรายการ
บรรณานุกรมของสารสนเทศนั้นๆ เช่น ช่ือผู้แต่ง ช่ือเรื่อง 
ช่ือเฉพาะ ซึ่งนิยมกันแพร่หลายและเลอืกใช้ได้อย่างอสิระ  
 สารสนเทศ  นับเป็นทรัพย์สินทางปัญญา เป็น
ลิขสิทธิ์ของผู้สร้างผลงานนั้นๆ ขึ้นมา จึงมีกฎหมายคุ้มครอง
สิทธิของผู้สร้าง  ดังนั้น การน าผลงานของผู้อื่นไปใช้จึงต้อง
ขออนุญาตจากเจ้าของเสียก่อน  มิฉะนั้นอาจจะถูกฟ้องร้อง
ได้หากว่าเป็นผลงานทางวิชาการระดับปริญญาเอกหรือ
ผลงานวิชาการที่เสนอขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์  เมื่อมีการตรวจสอบแล้วพบว่าไปลอก
เลียนมาโดยไม่มีการอ้างอิง ก็จะถูกถอนใบปริญญาบัตร 
ถอดถอนจากต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือถอดถอน
จากการโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากการด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์  ซึ่งเคยปรากฏมาแล้วในสังคมไทย  พูดให้
เข้าใจง่ายก็คือผู้ที่น าสารสนเทศของบุคคลอื่นมาใช้นั้น  
ต้องเป็นผู้มีจริยธรรม โดยมีความรับผิดชอบและจะต้อง
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของตนด้วย  ในการผลิต
งานขึ้นมา  ถ้าเป็นงานวิชาการหากว่าน าความคิดมาจาก
ผลงานของผู้อื่นจ าเป็นต้องให้เกียรติแก่ผู้สร้างงานนั้นๆ 
โดยมีการอ้างอิงตามหลักการน าเสนอผลงานวิชาการที่
เป็นสากล จึงจะเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  
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บทสรุป 
 สารสนเทศ : การรู้สารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ 
นั้น  ได้แก่ การตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสารสนเทศ ซึ่ง
ได้รับการจัดระบบข้อมูล โดยผ่านการประมวลผล  ด้วย
การวิเคราะห์จ าแนกแยกแยะและผสมผสานในรายละเอียด
ต่างๆทั้งส่วนที่เป็นเหตุและส่วนท่ีเป็นผล แล้วสังเคราะห์
ขึ้นมาเป็นความรู้ใหม่ด้วยสติปัญญาของมวลมนุษย์สืบ
ทอดต่อกันมาอย่างเป็นกระบวนการ  และบันทึกพร้อม
ทั้งเผยแพร่ออกไปสู่สังคมทางสื่อ 3 ประเภท ได้แก่ สื่อ
สิ่งพิมพ์  สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการน า
สารสนเทศมาเพื่อไปใช้ประโยชน์จ าเป็นต้องใช้หลักการ
แห่งปัญญา 10 ประการ  ดังปรากฏในกาลามสูตรที่องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงให้แก่ชาวกาลามะ   
นอกจากนี้ยังต้องรู้จักพินิจพิเคราะห์ให้ลึกซึ้งในทุกแง่ทุกมุม  
ด้วยการจ าแนกแยกแยะในรายละเอียดที่เกี่ยวเนื่องกันของ
เหตุและผล  จากนั้นจึงค่อยวินิจฉัยตัดสินด้วยการน าความรู้
และประสบการณ์พื้นฐานที่สั่งสมมาทั้งชีวิต  คัดเลือกเฉพาะ
สิ่งที่ถูกต้อง เป็นจริง  ไปปรับใช้ประโยชน์ในผลงานทาง
วิชาการ การด าเนินชีวิต และประกอบกิจการงานให้ ได้
ประโยชน์ท้ังประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตามปรารถนา 
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