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บทที่ 1
ชื่ อบท 22 พอยท์ ตัวหนา
สารนิเทศและการรู้ สารนิเทศ
ความเปลี ่ ย นแปลงและก้า วหน้า ของโลกอย่า งรวดเร็ ว โดยเฉพาะในด้า น
เทคโนโลยีสารนิ เทศและการสื่ อสาร ซึ่ งเป็ นปั จจัยหลักอย่างหนึ่ งที่สร้างความก้าวหน้าและพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่ วนด้านการศึกษา เทคโนโลยีสารนิเทศเป็ นกลไก ที่จะนาไปสู่ การขยาย
โอกาสทางการศึกษา ให้การศึกษาเป็ นการศึกษาสาหรับทุกคน (education for all) เป็ นการศึกษา
ตลอดชีวติ (lifelong education)และการศึกษาทางไกล(distance education)ในยุคเทคโนโลยีสารนิเทศ
หรื อยุคโลกาภิวตั น์ สังคมไทยประสบภาวะวิกฤตหลายด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ทาให้การศึกษา
ได้รับการคาดหวังว่าจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ จะช่ วยให้สังคมพ้นภาวะวิกฤตต่าง ๆได้ แนวคิ ดและการ
เปลี่ ยนแปลง ทางด้านการศึ กษาจึ งเกิ ดขึ้ นอย่างต่ อเนื่ อง เช่ น การปฏิ รูป การศึ กษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา และการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ที่ลว้ นมุ่งให้การจัดการศึกษาเป็ นการศึกษาที่สร้างคนให้
เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ สามารถแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเองและเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ

ความหมายของสารนิเทศ

หัวข้ อหลัก 20 พอยท์ ตัวหนา
ตัวหนา

คาว่า สารนิ เทศ ประกอบด้วยคาสองคา คือ สาร และ นิเทศ พจนานุกรมไทยฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, หน้า 1182, 588) แปลคา สาร ว่าแก่นเนื้อหา มักใช้คู่กบั คาแก่น
เป็ น แก่นสาร ข้อความ หนังสื อ จดหมาย ส่ วนนิ เทศ แปลว่า คาแสดง คาจาแนกออก เมื่ อ
นามารวมกันเป็ นคา สารนิ เทศ หมายถึง การชี้ แจงแนะนาเกี่ยวกับข่าวสารหรื อข้อมูลต่าง ๆ หรื อ
ข้อเท็จจริ ง ข่าวสารความรู ้ เรื่ องราวทัว่ ไป ความรู ้ ทางวิชาการหรื อศาสตร์ ความรู ้ สึก ความคิ ด
ประสบการณ์ ซึ่ งได้ผา่ นการกลัน่ กรอง ประมวล และเรี ยบเรี ยง โดยใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน และ
สัญลักษณ์ ต่าง ๆ บันทึ กโดยกรรมวิธีต่าง ๆ ลงในวัสดุ ที่มองเห็ นได้ ฟั งได้ จับต้องได้เป็ นสื่ อคา
สารนิเทศ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า information หมายถึง ความรู ้ ข้อเท็จจริ ง หรื อเรื่ องราวที่บอกเกี่ยวกับ
ส ถ าน ก าร ณ์ บุ ค ค ล เห ตุ ก ารณ์ เป็ น ต้ น (Summers, 2001, p. 730) ค า information

ราชบัณฑิตยสถานกาหนดให้ใช้ท้ งั สารสนเทศ สนเทศ หรื อสารนิเทศ (ศัพท์คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2540, หน้า 92)ในวงการคอมพิวเตอร์ สื่อสาร
นิยมใช้คาว่า สารสนเทศ ส่ วนในวงการ บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ ใช้คาว่าสารนิเทศ
สารนิเทศ มีผใู ้ ห้ความหมายไว้ดงั นี้
1 นิ้ว

1 นิว้
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1 นิว้

คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต (2535, หน้า 5) ได้ให้ความหมายสารนิ เทศว่า หมายถึง
ความรู ้ เรื่ องราว ข่าวสาร ข้อมูล ซึ่ งมีการบันทึก และจัดการตามหลักวิชาการเพื่อเผยแพร่ และเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งในส่ วนบุคคลและสังคม
อัมพร นามเหลา (2542, หน้า 4) กล่าวว่า สารนิ เทศ ก็คือ ข่าวสาร ความรู ้ ข้อเท็จจริ ง
ความคิดที่ได้มีการบันทึกไว้ในสื่ อหรื อทรัพยากรสารนิ เทศแบบต่าง ๆ ซึ่ งบุคคลสามารถรับรู ้ได้ดว้ ย
วิธีใดวิธีหนึ่ง เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ
ศิริพร ศรี เชลียง และเอก ศรี เชลียง (2542, หน้า 4-5) อธิ บายว่า สารนิเทศ หมายถึง
ข้อมูล ข่าวสาร ความรู ้ ข้อเท็จจริ ง ความคิดเห็น หรื อประสบการณ์ส่วนบุคคล ที่นามาผ่าน
กระบวนการประมวลผลจนเกิดเป็ นสารนิ เทศที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทนั ที และสารนิเทศเหล่านี้
อาจแสดงผลในรู ปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น ตัวอักษร ตัวเลข รู ปภาพ เสี ยง สัญลักษณ์อื่น ๆ
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ว่าสิ่ งที่เรานาไปประมวลผล และเผยแพร่ สู่สังคมในรู ปแบบของสื่ อประเภทต่าง ๆ
เช่น หนังสื อ เอกสาร วารสาร เป็ นต้น ที่ผใู ้ ช้สามารถนาผลผลิ ตนั้นไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิ บตั ิงาน หรื อการตัดสิ นใจได้ทนั ที ซึ่ งสามารถเขียนสรุ ปให้เป็ นแผนภาพได้ดงั นี้

ๆ
ที่มา (นาม , ปี , หน้า )
ภาพที่ 1.1 ความหมายของสารนิเทศ
ที่มา(ศิริพร ศรี เชลียง และเอก ศรี เชลียง, 2542, หน้า 4-5)

ความสาคัญของสารนิเทศ

หัวข้ อหลัก 20 พอยท์ ตัวหนา

สังคมในปั จจุบนั มีลกั ษณะเป็ นสังคมข่าวสาร สารนิเทศเป็ นตัวแปรที่สาคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและวิชาการต่าง ๆ ทาให้ความ
ต้องการข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น ผูท้ ่ีมีสารนิ เทศที่มีคุณค่าอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน ต่อเนื่อง
ทันการณ์ ผูน้ ้ นั ย่อมมีอานาจดังคากล่าวที่วา่ “ความรู ้คืออานาจ” หรื อ “สารนิเทศคืออานาจ”
(Information is power.) สารนิเทศมีความสาคัญดังนี้ (Weiner & Bageman, 1988 อ้างถึงใน นันทา
วิทวุฒิศกั ดิ์, 2540)
1. ช่ วยส่ งเสริมให้ การเรียนรู้ มีประสิ ทธิภาพสู ง ในการเรี ยนการสอนถ้าได้รับ
สารนิเทศที่มีคุณค่า การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ก่อให้เกิดปั ญญาด้วย
ระยะเวลาที่ประหยัด
2. ช่ วยส่ งเสริ มการค้ นคว้ าวิจัยให้ มีประสิ ทธิภาพสู ง ในการศึกษา ก่อให้เกิดความ
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คุณค่าของสารนิเทศ
คุณค่าของสารนิเทศมีนานัปการ
บางประการอาจหมดคุณค่าถ้าไม่ตรงกับความ
ต้องการหรื อคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง การสื บค้นสารนิเทศมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ต้องคานึงถึงคุณค่าของสารนิ เทศในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (สุ นี เลิศแสวงกิจ และพิศิษฐ์ กาญจนพิมาย,
2546, หน้า 27-28)
1. ความถูกต้ อง การได้รับสารนิเทศที่ถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ ง จะทาให้สารนิเทศ
ที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือ และมีคุณค่าต่อการนาไปใช้ประโยชน์
2. ความสะดวก รวดเร็ ว ตรงตามความต้ องการ สารนิ เทศที่ผูใ้ ช้ได้รับด้วย
ความสะดวกรวดเร็ ว และตรงประเด็น ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ สารนิเทศที่มีลกั ษณะดังกล่าว
ย่อมทรงคุณค่าต่อการนาไปใช้ หากเวลาผ่านไปอาจทาให้สารนิ เทศนั้นลดคุณค่าลงไปตามกาลเวลา
หัวข้ อหลัก 20 พอยท์ ตัวหนา

บทบาทของสารนิเทศ
จากที่ได้กล่าวถึงความสาคัญและคุณค่าของสารนิ เทศ ย่อมเป็ นข้อยืนยันได้อย่างดีวา่
สารนิเทศมีบทบาทต่อมนุษย์ คือ เป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ ในการตัดสิ นใจ และเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม
ของมนุ ษย์ รวมทั้งการเข้า มามี บทบาทสาคัญในด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง และ
วัฒนธรรม ในที่น้ ี จะกล่าวถึงบทบาทของสารนิ เทศในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. บทบาทในเชิงเศรษฐกิจ

หัวข้ อรอง 18 พอยท์ ตัวหนา

ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสังคม เศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี ทาให้
หัวข้งอเศรษฐกิ
ย่ อย 16จพอยท์
การแข่งขันด้านเศรษฐกิจรุ นแรงขึ้น บทบาทของสารนิเทศเชิ
มีดงั ตันีว้ หนา
1.1 ใช้ ประกอบการตัดสิ นใจ การตัดสิ นใจเป็ นกระบวนการที่ ซับซ้อน การ
ตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิ ภาพคือ การตัดสิ นใจที่ถูกต้อง ผูต้ ดั สิ นใจจึงต้องการ สารนิเทศที่ถูกต้อง
1.2 ใช้ ในการจัดการ สารนิเทศมีความสาคัตัญวหนั
ต่องการจั
ดการ
าเนินงาน ดังนั้น
สื อ 16
พอยท์การด
ตัวปกติ
จึงมีการพัฒนาระบบสารนิเทศเพื่อการจัดการ ถ้าผูป้ ฏิบตั ิงานมีและใช้สารนิเทศในการปฏิบตั ิงาน
การจัดการย่อมมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมาสู่ องค์กร

2. บทบาททางด้ านสังคม

หัวข้ อรอง 18 พอยท์ ตัวหนา

ปั จจุบนั สารนิเทศแพร่ กระจายอย่างรวดเร็ ว หลากหลายรู ปแบบ สารนิ เทศจึง
นับเป็ นองค์ประกอบสาคัญ และมีบทบาทในด้านการพัฒนาสังคม ดังนี้
2.1 ด้ านการปกครอง
สังคมจะปกครองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เป็ นสังคม
ประชาธิปไตย ประชาชนในสังคมมีคุณภาพ ถ้าประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสารนิเทศที่ตอ้ งการ
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ความหมายของการรู้สารนิเทศ

หัวข้ อหลัก 20 พอยท์ ตัวหนา

การที่มนุ ษย์เราต้องหาความรู ้อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต
ทาให้การเรี ยนรู ้เป็ น
กระบวนการตลอดชี วิต (lifelong process) โดยการเรี ยนรู ้ จากแหล่งเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ เริ่ มจาก
ภายในบ้าน ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา ห้องสมุด สถานที่ทางาน และสื่ อ
การรู ้สารนิเทศ ตรงกับศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า information literacy ได้มีผูใ้ ห้
ความหมายไว้หลากหลายมุ ม มองขึ้ นอยู่ว่าใครเป็ นผูน้ ิ ยาม เช่ น บรรณารั ก ษ์
นักการศึกษา
หรื อนักสื่ อสารมวลชน เป็ นต้น ในที่น้ ี จะนาเสนอบางนิยาม ดังนี้
สุ จิน บุตรดีสุวรรณ (2546, หน้า 35-37) กล่าวว่า การรู ้สารนิเทศ หมายถึง ทักษะ
ความรู ้ ความสามารถของบุคคลที่จะบอกได้ว่าต้องการสารนิ เทศอะไร สามารถค้นหา ประเมิน
และใช้สารนิเทศที่ได้มาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สมาน ลอยฟ้ า (2544, หน้า 1-5) กล่าวว่า การรู ้สารนิ เทศ เป็ นเรื่ องที่ เกี่ยวข้อง
กับความรู ้ความสามารถด้านสารนิ เทศ โดยเป็ นกระบวนการทางปั ญญาเพื่อสร้าง ความเข้าใจใน
ความต้องการสารนิเทศ การค้นหา การประเมิน การใช้สารนิเทศ
ศรี เพ็ญ มะโน (2536, หน้า 11) อธิ บายว่า การรู ้สารนิ เทศหมายถึง ความรู ้ ความสามารถ
ของบุคคลในการที่จะแสวงหาการใช้เครื่ องมือเพื่อการเข้าถึง การกาหนด

สรุปท้ ายบท

หัวข้ อหลัก 20 พอยท์ ตัวหนา

สารนิเทศ หมายถึง ความรู ้ ข้อมูลข่าวสาร และข้อสนเทศต่าง ๆ ทุกรู ปแบบ ทั้ง
สิ่ งพิมพ์และสิ่ งไม่ตีพิมพ์ สังคมปั จจุบนั เป็ นสังคมข่าวสาร ดังคากล่าวที่วา่ “สารนิเทศ”
(ไม่เกิน 1หน้ากระดาษ)

คาถามท้ ายบท

หัวข้ อหลัก 20 พอยท์ ตัวหนา

1. คาว่า สารนิ เทศ และสารสนเทศ มีความหมายเหมือนกันหรื อแตกต่างกันอย่างไร
2. จงอธิบายความหมายของสารนิเทศ
3. จากคากล่าวที่วา่ “สารนิเทศคืออานาจ” ท่านมีความเข้าใจว่าอย่างไร จงอธิ บาย
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ (คาถามท้ายบทประมาณ 10 ข้อ )

