
 
  

  บทที่ 1           
สารนิเทศและการรู้สารนิเทศ 

 
ความ เป ลี ่ยนแปลงและก า้วหน ้าของโลกอย ่างรวด เร็วโดย เฉพาะในด า้น

เทคโนโลยีสารนิเทศและการส่ือสาร  ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัอยา่งหน่ึงท่ีสร้างความกา้วหนา้และพฒันา
ดา้นเศรษฐกิจและสังคม  ส่วนดา้นการศึกษา  เทคโนโลยสีารนิเทศเป็นกลไก ท่ีจะน าไปสู่การขยาย
โอกาสทางการศึกษา  ให้การศึกษาเป็นการศึกษาส าหรับทุกคน (education for all)  เป็นการศึกษา
ตลอดชีวติ (lifelong education)และการศึกษาทางไกล(distance education)ในยุคเทคโนโลยสีารนิเทศ
หรือยคุโลกาภิวตัน์  สังคมไทยประสบภาวะวิกฤตหลายดา้นโดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจ  ท าให้การศึกษา      
ไดรั้บการคาดหวงัว่าจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยให้สังคมพน้ภาวะวิกฤตต่าง ๆได ้ แนวคิดและการ
เปล่ียนแปลง ทางด้านการศึกษาจึงเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง  เช่น  การปฏิรูปการศึกษา  การประกัน
คุณภาพการศึกษา  และการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีลว้นมุ่งใหก้ารจดัการศึกษาเป็นการศึกษาท่ีสร้างคนให้
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  สามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 

ความหมายของสารนิเทศ     
 ค าวา่ สารนิเทศ  ประกอบดว้ยค าสองค า  คือ  สาร    และ  นิเทศ        พจนานุกรมไทยฉบบั 

ราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542  (2546, หนา้ 1182, 588)  แปลค า  สาร  วา่แก่นเน้ือหา     มกัใชคู้่กบัค าแก่น  
เป็น  แก่นสาร  ขอ้ความ  หนงัสือ  จดหมาย  ส่วนนิเทศ  แปลวา่ ค าแสดง  ค าจ าแนกออก  เม่ือ
น ามารวมกนัเป็นค า  สารนิเทศ  หมายถึง  การช้ีแจงแนะน าเก่ียวกบัข่าวสารหรือขอ้มูลต่าง ๆ หรือ
ขอ้เท็จจริง  ข่าวสารความรู้เร่ืองราวทัว่ไป  ความรู้ทางวิชาการหรือศาสตร์  ความรู้สึก  ความคิด  
ประสบการณ์  ซ่ึงไดผ้า่นการกลัน่กรอง  ประมวล  และเรียบเรียง  โดยใชภ้าษาพูด  ภาษาเขียน  และ
สัญลกัษณ์ต่าง ๆ บนัทึกโดยกรรมวิธีต่าง ๆ  ลงในวสัดุท่ีมองเห็นได้  ฟังได้  จบัตอ้งได้เป็นส่ือค า  
สารนิเทศ  ตรงกบัภาษาองักฤษวา่  information  หมายถึง  ความรู้  ขอ้เทจ็จริง  หรือเร่ืองราวท่ีบอกเก่ียวกบั

ส ถ าน ก าร ณ์  บุ ค ค ล   เห ตุ ก าร ณ์   เป็ น ต้ น  (Summers,  2001,  p. 730)  ค า   information  
ราชบณัฑิตยสถานก าหนดใหใ้ชท้ั้งสารสนเทศ  สนเทศ หรือสารนิเทศ (ศพัทค์อมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน , 2540, หน้า 92)ในวงการคอมพิวเตอร์ส่ือสาร
นิยมใชค้  าวา่ สารสนเทศ ส่วนในวงการ บรรณารักษแ์ละสารสนเทศศาสตร์ ใชค้  าวา่สารนิเทศ   
สารนิเทศ  มีผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

1.5 นิว้ 
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 คุณหญิงแมน้มาส  ชวลิต (2535, หน้า 5)  ไดใ้ห้ความหมายสารนิเทศว่า  หมายถึง
ความรู้  เร่ืองราว  ข่าวสาร  ขอ้มูล  ซ่ึงมีการบนัทึก  และจดัการตามหลกัวชิาการเพื่อเผยแพร่และเพื่อ
ใชป้ระโยชน์ในการพฒันาดา้นต่าง ๆ  ทั้งในส่วนบุคคลและสังคม 
 อมัพร  นามเหลา  (2542, หนา้ 4)  กล่าววา่  สารนิเทศ  ก็คือ  ข่าวสาร  ความรู้  ขอ้เท็จจริง  
ความคิดท่ีไดมี้การบนัทึกไวใ้นส่ือหรือทรัพยากรสารนิเทศแบบต่าง ๆ  ซ่ึงบุคคลสามารถรับรู้ไดด้ว้ย  
วธีิใดวธีิหน่ึง  เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามความตอ้งการ 
 ศิริพร  ศรีเชลียง  และเอก  ศรีเชลียง  (2542, หนา้ 4-5)  อธิบายวา่  สารนิเทศ  หมายถึง  
ขอ้มูล  ข่าวสาร  ความรู้  ขอ้เทจ็จริง  ความคิดเห็น  หรือประสบการณ์ส่วนบุคคล  ท่ีน ามาผา่น
กระบวนการประมวลผลจนเกิดเป็นสารนิเทศท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ไดท้นัที  และสารนิเทศเหล่าน้ี
อาจแสดงผลในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป  เช่น  ตวัอกัษร  ตวัเลข     รูปภาพ  เสียง  สัญลกัษณ์อ่ืน ๆ  
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวา่ส่ิงท่ีเราน าไปประมวลผล  และเผยแพร่สู่สังคมในรูปแบบของส่ือประเภทต่าง ๆ  
เช่น  หนงัสือ  เอกสาร  วารสาร  เป็นตน้  ท่ีผูใ้ชส้ามารถน าผลผลิตนั้นไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบติังาน  หรือการตดัสินใจได้ทนัที     ซ่ึงสามารถเขียนสรุปใหเ้ป็นแผนภาพไดด้งัน้ี 

 
 
  

ภาพท่ี 1.1  ความหมายของสารนิเทศ 
  ท่ีมา(ศิริพร  ศรีเชลียง  และเอก  ศรีเชลียง, 2542, หนา้ 4-5) 

 

ความส าคญัของสารนิเทศ 
 สังคมในปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นสังคมข่าวสาร  สารนิเทศเป็นตวัแปรท่ีส าคญัต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคม  ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยแีละวชิาการต่าง ๆ  ท าให้ความ
ตอ้งการขอ้มูลข่าวสารเพิ่มมากข้ึน  ผูท่ี้มีสารนิเทศท่ีมีคุณค่าอย่างสมบูรณ์  ครบถว้น  ต่อเน่ือง  
ทนัการณ์  ผูน้ั้นยอ่มมีอ านาจดงัค ากล่าวท่ีวา่  “ความรู้คืออ านาจ”  หรือ “สารนิเทศคืออ านาจ” 
(Information is power.) สารนิเทศมีความส าคญัดงัน้ี (Weiner & Bageman, 1988  อา้งถึงใน นนัทา  
วทิวฒิุศกัด์ิ,  2540)   
 1. ช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูง  ในการเรียนการสอนถา้ไดรั้บ 
สารนิเทศท่ีมีคุณค่า  การเรียนรู้เกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพสูง  ก่อใหเ้กิดปัญญาดว้ย
ระยะเวลาท่ีประหยดั 
 2. ช่วยส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยให้มีประสิทธิภาพสูง  ในการศึกษา ก่อใหเ้กิดความ 
 

  
   

    
 ๆ 

1 นิว้ 

หัวข้อหลกั 20 พอยท์ ตวัหนา 

ท่ีมา (นาม , ปี , หนา้ ) 

 1.5 นิ้ว  

1 นิว้ 1.5 นิว้ 



 

3 

คุณค่าของสารนิเทศ    
 คุณค่าของสารนิเทศมีนานปัการ  บางประการอาจหมดคุณค่าถา้ไม่ตรงกบัความ
ตอ้งการหรือคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง  การสืบคน้สารนิเทศมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
ตอ้งค านึงถึงคุณค่าของสารนิเทศในดา้นต่าง ๆ  ดงัน้ี  (สุนี  เลิศแสวงกิจ  และพิศิษฐ ์ กาญจนพิมาย, 
2546, หนา้ 27-28) 
 1. ความถูกต้อง  การไดรั้บสารนิเทศท่ีถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริง จะท าใหส้ารนิเทศ
ท่ีไดรั้บมีความน่าเช่ือถือ  และมีคุณค่าต่อการน าไปใชป้ระโยชน์ 
 2. ความสะดวก  รวดเร็ว  ตรงตามความต้องการ   สารนิเทศท่ีผูใ้ช้ได้รับด้วย
ความสะดวกรวดเร็ว  และตรงประเด็น  ทนัสมยั  ทนัต่อเหตุการณ์  สารนิเทศท่ีมีลกัษณะดงักล่าว
ยอ่มทรงคุณค่าต่อการน าไปใช ้ หากเวลาผา่นไปอาจท าให้สารนิเทศนั้นลดคุณค่าลงไปตามกาลเวลา 

 

บทบาทของสารนิเทศ                                   
 จากท่ีไดก้ล่าวถึงความส าคญัและคุณค่าของสารนิเทศ  ยอ่มเป็นขอ้ยนืยนัไดอ้ยา่งดีวา่  
สารนิเทศมีบทบาทต่อมนุษย ์  คือ  เป็นส่ิงส าคญัยิง่ในการตดัสินใจ  และเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของมนุษย ์ รวมทั้งการเขา้มามีบทบาทส าคญัในด้านสังคม  เศรษฐกิจ  การศึกษา  การเมือง  และ
วฒันธรรม  ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงบทบาทของสารนิเทศในดา้นต่าง ๆ  ดงัน้ี 

 1. บทบาทในเชิงเศรษฐกจิ      
  ความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสังคม  เศรษฐกิจ  และเทคโนโลยี   ท าให้
การแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจรุนแรงข้ึน  บทบาทของสารนิเทศเชิงเศรษฐกิจ  มีดงัน้ี 
   1.1 ใช้ประกอบการตัดสินใจ การตดัสินใจเป็นกระบวนการท่ี ซับซ้อน การ
ตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพคือ  การตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง ผูต้ดัสินใจจึงตอ้งการ   สารนิเทศท่ีถูกตอ้ง                  
   1.2 ใช้ในการจัดการ สารนิเทศมีความส าคญัต่อการจดัการ  การด าเนินงาน    ดงันั้น
จึงมีการพฒันาระบบสารนิเทศเพื่อการจดัการ  ถา้ผูป้ฏิบติังานมีและใชส้ารนิเทศในการปฏิบติังาน  
การจดัการยอ่มมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาสู่องคก์ร                                                   

 2.  บทบาททางด้านสังคม  
   ปัจจุบนัสารนิเทศแพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว  หลากหลายรูปแบบ  สารนิเทศจึง
นบัเป็นองคป์ระกอบส าคญั  และมีบทบาทในดา้นการพฒันาสังคม  ดงัน้ี 
   2.1 ด้านการปกครอง  สังคมจะปกครองอยา่งมีประสิทธิภาพ  เป็นสังคม
ประชาธิปไตย  ประชาชนในสังคมมีคุณภาพ  ถา้ประชาชนทุกคนสามารถเขา้ถึงสารนิเทศท่ีตอ้งการ 

หัวข้อหลกั 20 พอยท์ ตวัหนา 

หัวข้อย่อย  16 พอยท์ ตวัหนา 

ตวัหนังสือ  16 พอยท์ ตวัปกต ิ

หัวข้อรอง  18 พอยท์ ตวัหนา 

หัวข้อรอง  18 พอยท์ ตวัหนา 
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ความหมายของการรู้สารนิเทศ 
 การท่ีมนุษยเ์ราตอ้งหาความรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  ท าให้การเรียนรู้เป็น
กระบวนการตลอดชีวิต  (lifelong  process)  โดยการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ     เร่ิมจาก
ภายในบา้น  ครอบครัว  ชุมชน  สถานศึกษา  หอ้งสมุด  สถานท่ีท างาน  และส่ือ 
 การรู้สารนิเทศ  ตรงกบัศพัทใ์นภาษาองักฤษวา่  information  literacy  ไดมี้ผูใ้ห้
ความหมายไวห้ลากหลายมุมมองข้ึนอยู่ว่าใครเป็นผูนิ้ยาม เช่น บรรณารักษ์        นกัการศึกษา  
หรือนกัส่ือสารมวลชน  เป็นตน้  ในท่ีน้ีจะน าเสนอบางนิยาม  ดงัน้ี 
 สุจิน  บุตรดีสุวรรณ (2546, หนา้ 35-37)  กล่าววา่  การรู้สารนิเทศ  หมายถึง  ทกัษะ
ความรู้ความสามารถของบุคคลท่ีจะบอกไดว้่าตอ้งการสารนิเทศอะไร  สามารถคน้หา  ประเมิน  
และใชส้ารนิเทศท่ีไดม้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 สมาน  ลอยฟ้า (2544, หน้า 1-5)  กล่าววา่  การรู้สารนิเทศ  เป็นเร่ืองท่ี   เก่ียวขอ้ง
กบัความรู้ความสามารถดา้นสารนิเทศ  โดยเป็นกระบวนการทางปัญญาเพื่อสร้าง    ความเขา้ใจใน
ความตอ้งการสารนิเทศ  การคน้หา  การประเมิน  การใชส้ารนิเทศ 

 ศรีเพญ็  มะโน (2536, หนา้ 11)  อธิบายวา่  การรู้สารนิเทศหมายถึง  ความรู้  ความสามารถ

ของบุคคลในการท่ีจะแสวงหาการใชเ้คร่ืองมือเพื่อการเขา้ถึง  การก าหนด  

 
สรุปท้ายบท      
 สารนิเทศ  หมายถึง  ความรู้  ขอ้มูลข่าวสาร  และขอ้สนเทศต่าง ๆ  ทุกรูปแบบ  ทั้ง
ส่ิงพิมพแ์ละส่ิงไม่ตีพิมพ ์ สังคมปัจจุบนัเป็นสังคมข่าวสาร  ดงัค ากล่าวท่ีวา่  “สารนิเทศ”  
(ไม่เกิน 1หนา้กระดาษ) 

 
ค าถามท้ายบท  
 1.  ค าวา่ สารนิเทศ และสารสนเทศ  มีความหมายเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
       2.   จงอธิบายความหมายของสารนิเทศ 
       3.   จากค ากล่าวท่ีวา่  “สารนิเทศคืออ านาจ”  ท่านมีความเขา้ใจวา่อยา่งไร   จงอธิบาย 
              พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ    (ค าถามทา้ยบทประมาณ 10 ขอ้ )  

หัวข้อหลกั  20 พอยท์ ตวัหนา 

หัวข้อหลกั  20 พอยท์ ตวัหนา 

หัวข้อหลกั 20 พอยท์ ตวัหนา 


