
 
 

บทที ่1 
สารสนเทศและการรูสารสนเทศ 

 
 สารสนเทศมีความสัมพันธและเกี่ยวของกับมนุษยทุกคนในสังคม   ทุกคน
จําเปนตองใชสารสนเทศเพื่อการดําเนินชวิีตและการพัฒนาในดานตางๆ     สารสนเทศที่
บุคคลแตละคนตองการใชนั้น     มีความแตกตางกันออกไปตามสถานภาพและวัตถุประสงค
การใชงาน 
 

ความหมายของสารสนเทศ 
 คําวาสารสนเทศในภาษาไทยใชกันหลายคํา    เชน ขอมูลขาวสาร สารสนเทศ 
และสารสนเทศ ซึ่งเปนคําที่มีความหมายเดียวกัน คือ ตรงกับคําวา อินฟอรเมชั่น 
(information) ในภาษาอังกฤษ (ครรชิต มาลัยวงศ, 2535, หนา 11)  แตคําที่พบวามีการใชบอย
คือ คําวา สารนิเทศ และสารสนเทศ ซึ่งราชบัณฑิตยสถานกําหนดใหใชไดทั้ง 2 คํา 
 ชุติมา สัจจานันท (2530, หนา 17) ใหความหมายของสานสนเทศไววา คือ ขอมูล 
ขาวสาร ความรู ขอสนเทศ สารสนเทศ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ โสตทัศนวัสดุ และวัสดุ
ยอสวน เพ่ือใชประโยชนทางการสื่อสารและการพัฒนาดานตางๆ ทั้งสวนบุคคลและสังคม 
 ประภาวดี สืบสนธิ์ (2543, หนา 6)   ไดกลาวถึงสารสนเทศไววา       หมายถึง  
ขอเท็จจริง เหตุการณ  ที่ผานกระบวนการประมวลผล มีการถายทอด และการบันทึกไวใน
รูปแบบตางๆ เชน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ รายงาน โสตทัศนวัสดุ เทปคอมพิวเตอร      
ตลอดจนการถายทอดในรูปแบบอื่นๆ เชน คําพูด    โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรใหผูรับ
สารไดทราบ ฉะนั้น เมื่อพิจารณาถึงสารสนเทศ จึงอาจพิจารณาได 2 ประเด็น คือ เนื้อหา 
และการประมวลผลเพื่อเผยแพรหรือถายทอดเนื้อหาของสารสนเทศนั้น ดานเนื้อหา 
สารสนเทศถือไดวาเปนผลผลิตทางปญญาของมนุษยสาขาวิชาใด เรื่องใด ปรากฏในรูปแบบ
ใด  ภาษาใดก็ได   สวนการประมวล หมายถึง วิธีที่ใชในการผลิต  การสง การจัดเก็บ        
การถายทอดหรือเผยแพรเนื้อหาของสารสนเทศเพื่อนําไปใช ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใด
อยางหนึ่ง  
 สุชาดา กีระนันท (2542, หนา 4-6) ไดใหความหมายของขอมูลและสารสนเทศ
ไววา ขอมูล (data) คือ ขอความจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยอาจเปนตัวเลขหรือ
ขอความที่ทําใหผูอานขอมลูทราบความเปนไปหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น    เชน   ขอมูลนิสิตใน 
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คณะวิชาตางๆ   ขอมูลนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เขามาทองเที่ยวในประเทศไทย       
ความคิดเห็นของผูชมรายการโทรทัศนรายการหนึ่งที่มีตอผูแสดงในรายการนั้น  ขอมูล
ปริมาณเงินฝากประจําธนาคารพาณิชย ณ วันสิ้นเดือน        มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลด
อัตราภาษีขาเขาของสินคาบางประเภท     เปนตน ขอมูลจึงบอกเกี่ยวกับสภาพการณหรือสิ่งที่
ปรากฏขึ้นหรือเกิดขึ้น  และขอมูลจะคงสภาพการเปนขอมูลอยูเชนนั้น  ไมวาจะมีการ
นําไปใชหรือไม  ทั้งนี้ขอมูลอาจมีลักษณะเปนขอความ ซึ่งเมื่อนํามาใชจะตองมีการตีความ
หรือพิจารณาความหมายของขอความเหลานั้นเพื่อหาขอสรุปเพื่อตัดสินใจตอไป   หรือขอมูล
อาจมีลักษณะเปนขอมูลท่ีสามารถนําไปประมวลผลไดโดยอาศัยวิธีหรือกระบวนการในการ
วิเคราะหขอมลูในระดับตางๆ     เพ่ือหาขอสรุปสําหรับการพิจารณาตัดสินใจตอไป  สวน 
สารสนเทศ  คือ ขอความรูที่ประมวลไดจากขอมูลตางๆ  ที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นจนไดขอสรปุ
เปนขอความรูที่สามารถนําไปใชประโยชนได โดยเนนที่การเกิดประโยชน   คือ ความรูที่เกิด
เพ่ิมขึ้นกับผูใช ขอมูลตางกับสารสนเทศในหลายลักษณะ ประการแรก ขอมูลจะคงสภาพเปน
ขอมูลอยูเสมอ และสําหรับผูใชทุกคน กลาวคือ ขอมูลเปนสิ่งที่บอกถึงปรากฏการณในเรื่อง
หนึ่งๆ  ขอมูลจึงทําใหทุกคนทราบเกี่ยวกับปรากฏการณนั้นในลักษณะเดียวกัน คือ  เกดิ
อะไรขึ้น และเปนอยางไร  ขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนกับผูใชหรือไมก็ไมมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของขอมูล  ขอมูลจะยังคงเปนขอมูลอยูอยางนั้น แตสําหรับสารสนเทศ 
การเปนสารสนเทศมีความหมายเพิ่มเติมในลักษณะที่วา สารสนเทศเปนความรูที่ประมวลได
จากขอมูลท่ีเกี่ยวของออกมาเปนความรูที่เปนประโยชนแกผูนั้นๆ  ดังนั้น หากสารสนเทศใด
ไมเปนประโยชนกับผูใช  ก็ยอมถือไดวาไมใชสารสนเทศของผูนั้น ในนัยนี้จะเห็นวา
สารสนเทศมีลักษณะที่อิงกับผูใช     และยึดตัวผูใชเปนหลักในการกําหนดสถานะของการ
เปนสารสนเทศ สารสนเทศจึงแปรสถานะของการเปนสารสนเทศไดตามผูใช  และเมื่อ
กลาวถึงสารสนเทศจึงตองระบุวาเปนสารสนเทศของใคร 
 นอกจากนี้ จินดารัตน เบอรพันธุ (2544, หนา 8) ไดกลาววา ขอมูล หรือขอมูลดบิ 
(raw data) คือ  ภาษา สัญลักษณทางคณิตศาสตร หรือเครือ่งหมายตางๆ ที่ใชแทนคน   
สิ่งของ เหตุการณ และแนวคดิ    สวนสารสนเทศ  คือ  ขอมูลที่ผานกระบวนการทําใหมี
ความหมาย  มีคุณคา และถูกถายทอดไปยังผูรับเพื่อสะสมเปนความรูและความเฉลียวฉลาด 
อยางไรก็ตาม   ในบางครั้งคําวา สารสนเทศ กับขอมูล จะสื่อถึงสิ่งเดียวกัน   เชน ในหองสมุด 
มีตูบัตรรายการ      ผูใชบางคนจะมองวาขอมูลในบัตรรายการนาจะเปนเพียงขอมูลธรรมดา  
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แตถามีผูใชอกีหลายคนเดินไปที่ตูบัตรรายการ และใชขอมูลในตูบัตรรายการเพื่อคนหา
หนังสือ  ขอมูลดังกลาวจะชวยใหผูใชตัดสินใจดําเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กอใหเกิดประโยชน 
ขอมูลนั้น คือ สารสนเทศ 
 จากความหมายตางๆ ที่มีผูใหไว สรุปไดวา สารสนเทศ คือ ขอมลู ความรู ที่ผาน
การประมวลผลและมีการบันทึกไวในสื่อรูปแบบตางๆ ทั้งสื่อตีพิมพและไมตีพิมพเพ่ือการ
เผยแพรและนําไปใชประโยชน ขอมูลกับสารสนเทศมีความสัมพันธกัน คือ ขอมูลถาไดผาน
กระบวนการประมวลผลหรือจัดทําใหอยูในรูปแบบที่มีความหมาย และผูรับสารสนเทศ
สามารถนําไปใชประโยชนได   ขอมูลนั้นก็จะกลายเปนสารสนเทศ 
 

 ขอมูลดิบ  ประมวลผล 

 จัดหาขอมูล 
  ผูรับ 

 ตัดสินใจ 

 สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 1.1 วงจรสารสนเทศ 
 ที่มา (จินดารัตน เบอรพันธุ, 2544, หนา 8)    
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ความสัมพันธของขอมูลกับสารสนเทศ 
 ขอมูลเปนจุดเริ่มตนของสารสนเทศ ขอมูลเมื่อผานการประมวลผลจะเปลี่ยนเปน
สารสนเทศ     ซึ่ง จินดารัตน เบอรพันธุ (2544, หนา 9-10)  ไดกลาวถึงความสัมพันธของการ
ที่ขอมูลเปลี่ยนเปนสารสนเทศไดนั้น มีลักษณะกวางๆ  10 วิธี ดังนี้ 

 1.  การบันทึก (recording) หมายถึงการบันทึกขอมูลจากเหตุการณที่ปรากฏหรือ 
จากการปฏิบัติงานที่ไดกระทําลงในสื่อรูปแบบตางๆ  เชน การกรอกแบบฟอรมการใช
บริการตางๆ การบนัทึกจํานวนครั้งที่ใหบริการ  เปนตน 

2.  การตรวจสอบ (verifying)   หมายถึง    การตรวจสอบหรือปรับเปลี่ยนขอมูล 
ใหถูกตอง เพ่ือใหแนใจวาขอมูลท่ีรวบรวมและบันทึกนั้นถูกตอง โดยอาจใชวิธีใหคนหนึ่ง
ตรวจสอบงานของอีกคนหนึ่ง เปนตน 

3. การจัดกลุม (classifying) หมายถึง  การจัดแบงขอมูลออกเปนกลุมๆ เพ่ือ
อํานวยความสะดวกแกผูใชในการเขาถงึขอมูล         เชน การแบงขอมูลประเภททรัพยากร
สารสนเทศ การแบงขอมูลเกี่ยวกับฝายงานที่ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศแตละประเภท 
เปนตน 

4.  การจัดเรียง (sorting/arranging) หมายถึง การจัดเรียงขอมูลตามลําดับ  เชน 
จัดเรียงหนังสือตามระบบการจัดหมูหนังสือที่หองสมุดใช        การจัดเรียงบัตรรายการตาม
ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง  หรือหัวเรื่อง เปนตน 

5.  การสรุป (summarizing) หมายถึง    การรวม   การยอ   การสรปุ  โดยวิธีใด 
วิธีหนึ่ง หรอืการประมวลขอมูลท่ีมีอยูทั้งหมดใหอยูในลักษณะที่ผูใชตองการ เชน การทํา
รายชื่อสิ่งพิมพใหมในแตละเดือน  การทําสถิติการใชวารสารแตละชื่อ เปนตน 

6.  การคํานวณ (calculating) หมายถึง     การจัดการกับขอมูลโดยใชวิธีการทาง 
คณิตศาสตร เชน การคํานวณคาใชจายในการจัดบริการแตละประเภทเพื่อกําหนดคาใช
บริการ  การคาํนวณคาจัดหาทรัพยากรสารสนเทศแตละสาขาวิชา เปนตน 

7.  การจัดเก็บ (storing)  หมายถึง   การจัดเก็บขอมูลลงในสื่อตางๆ ทั้งสื่อตีพิมพ 
และสื่อประเภทอื่น เพ่ือใหสามารถเขาถึงและคนคืนไดสะดวกเมื่อตองการ 

              8.   การคนคืน (retrieving)  หมายถึง   การเขาถึงและการไดรับขอมูลท่ีถูก 
จัดเก็บลงในสื่อตางๆ  เพื่อนํามาใชประโยชน 

9.  การทําขึ้นใหม (reproduction)  หมายถึง     การทําสําเนาขอมูลจากสื่อหนึ่ง 
ไปยังอีกสื่อหนึ่ง หรือจากรูปแบบหนึ่งไปเปนอีกรูปแบบหนึ่ง    เชน    การถายไมโครฟลม
หนังสือหายาก เปนตน 
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10.  การเผยแพรและการสื่อสาร  (disseminating / communication)       หมายถึง          

การถายทอดหรือการสงตอขอมูลไปตามที่ตางๆ 
 

ประเภทของสารสนเทศ 
 สารสนเทศที่มีการใชประโยชน   สามารถแบงออกตามแหลงสารสนเทศ คือ 
การรวบรวมหรือจัดทํา ได 3 ประเภท คือ 
 1. สารสนเทศปฐมภูมิ (primary source) คือ  สารสนเทศที่ไดจากตนแหลง
โดยตรง เปนสารสนเทศทางวิชาการในลักษณะการเผยแพรผลการศึกษา คนควา วิจัย การ
คนพบ เปนตน อาจเผยแพรในรูปแบบวารสาร รายงานการวิจัย รายงานการประชุม  หรือใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ก็ได 
 2. สารสนเทศทุติยภูมิ (secondary source) คือ สารสนเทศที่ไดจากการรวบรวม 
และเรียบเรียงขึ้นใหมจากสารสนเทศที่มีการเผยแพรมากอนแลวของสารสนเทศปฐมภูมิ  
เชน การรวบรวม  สรุป  ยอเรื่อง  ดรรชนีและสาระสังเขป  สื่ออางอิง  หนังสือ ตํารา  เปนตน 
  3.  สารสนเทศตติยภูมิ (tertiary source)  คือสารสนเทศที่จัดทําในลักษณะที่
รวบรวมขึ้นเพื่อใชคนหาสารสนเทศปฐมภูมิและทุติยภูมิ  ซึ่งไมใชเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
ความรู โดยตรง  เชน บรรณานุกรม  นามานุกรม  บรรณนิทศัน  เปนตน 
  
คุณคาของสารสนเทศ 

       สารสนเทศที่หามาไดนั้นจะมีคุณคาตอการใชหรือไมนั้นขึ้นอยูกับปจจัย 4 
ประการ คือ 
     1. เวลา (time) สารสนเทศที่ไดรับตองทันตอเหตุการณ รวดเร็ว ทันตอความ
ตองการในการใช 
  2.  ความถูกตอง  (accuracy)  สารสนเทศตองปราศจากความผิดพลาด ไมมีการ
แตงเติมจนมีผลตอความรูสึก ความเขาใจของผูใช  ความชัดเจน   ปราศจากความคลุมเครือ   
ไมตองอาศัยการตคีวามเพิ่มเติม และสามารถพิสูจนได 

      3.  ความครบถวน (completeness)     สารสนเทศที่ครบถวนจะตองไมขาดหาย
และไมถูกบิดเบือนจากความจริง  มีปริมาณเพียงพอกับความตองการในการใช 
                  4.  ความตอเนื่อง (continuation)  มีลักษณะการสะสมของขอมูลอยางตอเนื่อง  
ประสานเปนเนื้อหาเดียวกัน  
 



 6 
 

ความสําคัญของสารสนเทศ 
ในปจจุบันโลกเราอยูในยุคที่เรียกวา ยุคสารสนเทศ (information age)          

สังคมสารสนเทศ (information society)    สังคมแหงการเรียนรู (knowledge society)  หรือ 
ยุคการสื่อสารไรพรมแดน    สารสนเทศเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
ดานการเมือง  สังคม   เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรม      ปจจุบันสารสนเทศมีปริมาณการผลิต
เพ่ิมมากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการละเลยไมแสวงหาสารสนเทศ จะทํา
ใหไดรับสารสนเทศลาชา  ไมทันตอเหตุการณ  บางครั้งทําใหเสียเวลาในการทํางานที่
ซ้ําซอน   สูญเสียทรัพยากรโดยเปลาประโยชน 
 สารสนเทศมีความสําคัญกบัมนุษยมาชานาน ซึ่งครรชิต มาลัยวงศ (2535, หนา 
11) กลาววา มนุษยตองใชขอมูลขาวสารในการดํารงชีวิต    มนุษยสมัยโบราณตองทราบวา
เมื่อใดควรออกลาสัตวเปนอาหาร    และการลาสตัวควรทําอยางไรจึงจะสามารถลาสัตวมา
เปนอาหารได ตอมาเมื่อมนุษยรูจักเพาะปลูก     ตองรูวาเมื่อใดควรลงมือปลูกพืช เมื่อใดควร
เก็บเกี่ยว นอกจากนี้ยังตองมีความรูดานฤดูกาล วิธีนับ วิธีวัด และอื่นๆ        แตปจจุบัน ขอมูล
ขาวสารมีความจําเปนสําหรับการการดํารงชีวิตในยุคนี้มากกวายุคอื่นๆ    ในอดีต ถามนุษย
คนหนึ่งไมมีขอมูลสําหรับการดํารงชีวิตของเขาแลวเขาอาจหาอาหารไมได หรือประสบ
อันตรายเฉพาะตัว    แตในปจจุบัน ถามนุษยคนหนึ่งไมรูขอมูลท่ีจําเปนบางอยาง อาจทําให
คนงานในความรับผิดชอบตองไรงานทําเปนพันคนหรืออาจทําใหกองทัพท่ีมีกําลังพลนับ
แสนตองลมตายก็ได จากความสําคัญของสารสนเทศจึงมีการเรียกชวงเวลาตั้งแตประมาณป
คริสตศักราช 1980 เปนตนมาวา ยุคสารสนเทศ  เปนยุคที่หนวยงานตางๆ เห็นความจําเปน     
และใชสารสนเทศในการดําเนินงาน บริหารงาน และตัดสินใจ        ซึ่งในหลายหนวยงาน
นอกจากตระหนักถึงความสําคัญและใชสารสนเทศแลว         ยังสามารถบริหารสารสนเทศ
ในลักษณะของสินคา กลายเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินงาน ท้ังในภาคเอกชน  รฐับาล     และ
รัฐวิสาหกิจ  
 ที่ประชุมครั้งแรกของระบบสารสนเทศระหวางชาติทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  (The  First UNISIST Meeting 1976)  ณ เมืองเฮอรเซคโนวิ  ประเทศยูโกสลาเวีย 
ระหวางวันที่ 20-23 เมษายน พุทธศักราช 2519     ไดเนนถึงความสําคัญของความรู ขอมูล 
ขาวสาร วาเปนทรัพยากรสําคัญอยางหนึ่งสําหรับการพัฒนาไมยิ่งหยอนไปกวาทรัพยากร 
ธรรมชาติ  และทรัพยากรมนุษย     (เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศศาสตรเบื้องตน, 
2535, หนา 10)  สอดคลองกับที่องคการศกึษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 
กําหนดวา ทรัพยากรที่สําคัญของโลก มี 3 ประการ   คือ   ทรัพยากรธรรมชาติ     ทรัพยากร 
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มนุษย    และทรัพยากรสารสนเทศ        และไดใหความสําคัญของสารสนเทศวาเปนรากฐาน
อันจําเปนสําหรับความกาวหนาของอารยธรรมและสังคม    เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
สรางสรรคหรือการใชทรพัยากร        เปนสิ่งที่ขาดไมไดในการตัดสินใจ (ชุติมา  สัจจานันท, 
2530,  หนา 38) สารสนเทศมีความสําคญัตอหนวยงาน องคการตาง ๆ  ทั้งภาครัฐ   เอกชน    
ตลอดจนนักวิชาการ และบุคคลทั่วไป   ซึ่งจําเปนตองใชสารสนเทศอยูตลอดเวลา  แตจะเปน
ดานใด    มีความลึกซึ้งเพียงใด ขึ้นอยูกับลักษณะหนาที่    ภารกิจของหนวยงานหรือบุคคล
นั้น ๆ (พวา  พันธุเมฆา, 2535,  หนา 2)             และในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปนองคประธานในพิธีเปดการประชุมวิชาการ 
ของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย       ประจําปพุทธศักราช  2536   ณ โรงแรมบางกอก
พาเลส      ทรงดํารัสถึงความสําคัญของสารสนเทศ วา    “ในสังคมปจจุบันนี้ สารนิเทศไดมี
บทบาทตอการดําเนินงานของทุกสาขาอาชีพ ทั้งในภาครัฐและเอกชน     ใหประสพผลสําเร็จ
และพัฒนาใหมีความเจริญกาวหนา  เปนสื่อท่ีกอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางมวลมนุษย
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ประการสําคัญ คือ เปนสิ่งที่ชวยพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ จริยธรรม สังคม วัฒนธรรม 
การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ     สารนิเทศที่ถูกตอง
สมบูรณและทนัสมัยเทานั้น  ที่กอใหเกิดประโยชนตอผูใชบริการอยางมีประสิทธิภาพ”  
(สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย, 2536, หนา ค.) 
  ชุติมา สัจจานันท (2530, หนา 38) กลาววา  สารสนเทศชวยในการถายทอด
เทคโนโลยี และวิทยาการตางๆ    จากบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่ง       จากองคกรหนึ่งไปสู
อีกองคกรหนึ่งจากประเทศหนึ่งไปสูอีกประเทศหนึ่ง    นอกจากนี้ยังกอใหเกิดแนวคิดและ
แนวทางการเริ่มตนงานใหมๆ  เพ่ือนําไปสูการพัฒนา  ประเทศที่เจริญแลวตางตระหนักถึง
ความสําคัญของสารสนเทศและสงเสริมใหมีการนําสารสนเทศไปใช เพ่ือการพัฒนาประเทศ
อยางกวางขวาง    
 แมนมาส ชวลิตร (เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศศาสตรเบื้องตน หนวยท่ี 
1-7, 2535, หนา 11-12) ไดสรุปความสําคัญของสารสนเทศ  วามีความสําคัญตอบุคคลและ
สังคมดังนี้ 

1. ความสําคญัของสารสนเทศตอบุคคล  
     1.1  ทําใหสามารถตอสูกับสิ่งแวดลอมซึง่ไมรูจักและอาจเปนอันตรายถึง 

ชีวิตและสามารถนําเอาทรพัยากรธรรมชาติมาใชประโยชนในการดํารงชีวิตทําใหมีปจจัยใน
การดํารงชีวิตอันไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค 
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      1.2  ทําใหสามารถตอสูกับความไมรูของตนเองในเรื่องที่จําเปนตองรู       
สารสนเทศชวยใหมนุษยเกิดความรูความเขาใจในเรือ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว เชน ปรากฏการณ
ธรรมชาต ิ เรือ่งรางกาย และจิตใจของตน  เรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของเพื่อนมนุษย ทําให
สามารถปรับตัวและสรางสัมพันธภาพกับเพื่อนมนุษยที่อยูรวมกันได 
       1.3  ทําใหสามารถเผชิญกบัปญหาตางๆ    รูจักใชสารสนเทศในการตัดสินใจ 
แกปญหา และจะกระทําหรือไมกระทําในสิ่งตางๆ ไดอยางรอบคอบ         เพราะการไดรับ
สารสนเทศที่ถูกตอง   ครบถวน และทันเวลา           เปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       1.4  ทําใหเกิดความเจริญทางจิตใจ   มีสติ     รูจักควบคุมอารมณที่ไมพึง
ปรารถนา    รูจักสรางสรรคศิลปะใหเกิดความสวยงาม     มีความเพลิดเพลินในการศึกษา  
ทางศาสนา  กอใหเกิดความสงบ เยือกเยน็ และดํารงชีพไดอยางมีสุข 
 2.  ความสําคญัของสารสนเทศตอสังคม 
     2.1  กอใหเกดิการศึกษา ซึง่จําเปนตอการพัฒนาสังคม      สังคมใดที่คนใน
สังคมไดรับการศึกษา รูหนังสือ และสามารถเขาถึงสารสนเทศ สังคมนั้นจะสามารถพัฒนา
อยางรวดเร็ว 
      2.2 รักษาไวและถายทอดมรดกทางวัฒนธรรม สารสนเทศจะชวยอนุรักษ
พัฒนาและถายทอดความรูใหแกคนรุนใหมตอไปได สามารถเรียนรูความเขาใจใน
วัฒนธรรมของคนที่อยูตางสังคมได เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม   มีความเขาใจ
ระหวางกัน ทําใหอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 
      2.3 เสริมสรางความรู   ความสามารถทางดานเทคโนโลยี  เศรษฐศาสตร 
ธุรกิจ การพาณิชย และความรูอื่นๆ ที่เปนพ้ืนฐานจําเปนตอการพัฒนาสังคม 
 
สังคมสารสนเทศ 
 สังคมสารสนเทศ             เกิดขึ้นจากการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีการสื่อสาร
และโทรคมนาคม รวมทั้งการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ จนมีการ
เรียกวา การทะลักของสารสนเทศ (information explosion)        สารสนเทศมีปริมาณมากขึ้น   
เกิดปญหาในการคัดเลือก จัดเก็บ และคนคืน เกิดมลภาวะของสารสนเทศ (information 
pollution)  โดยสารสนเทศจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นพรอมๆ กับพัฒนาการของความรูและ
ศาสตรใหมๆ  
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 สังคมสารสนเทศ เริ่มในชวงปคริสตศักราช 1970 จนถึง 1980   โดยมีการยอมรับ
วาการผลิตสารสนเทศที่มีคุณคาจะชวยใหเกิดพัฒนาการของสังคม     ดังนั้นจึงมีคําเรียก
สังคมในยุคปจจุบันหลายคํา  เชน     สังคมสารสนเทศ  ยุคสารสนเทศ ยุคโลกาภิวัฒน โลกไร
พรมแดน       หรือสังคมยุคหลังอุตสาหกรรม          เปนยุคที่เปลี่ยนจากการผลิตสินคามาเปน
อุตสาหกรรมบริการ สารสนเทศเปนทรัพยากรแทนการใชแรงงานและเงินทุนเปนสังคม
เปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมเปนสังคมสารสนเทศ เปลี่ยนจากการใชแรงงานหนักมาเปน
แรงงานสมอง    โดยสังคมสารสนเทศมีลักษณะที่แตกตางจากสังคมอุตสาหกรรมดังนี้ 
(ประภาวดี  สืบสนธิ์, 2543, หนา 20-21)  
 
                     สังคมอุตสาหกรรม                    สังคมสารสนเทศ 
1.  เครื่องมือเครื่องใชสวนใหญเปน 
เครื่องจักรกลที่ชวยเพ่ิมสมรรถภาพดาน 
แรงงานของมนุษย 
2.  เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงชาๆ 
 
3.  ผลผลิตวัดตามรูปธรรม เชน หนวย
หรือจํานวนที่ขาย น้ําหนัก (จํานวนตัน) 
ที่ผลิต ฯลฯ 
4.  ตลาดเพื่อขายผลผลิตเปนตลาด 
ทองถิ่น  ตลาดพื้นบาน 
5.  เครื่องมือเครื่องใชออกแบบงายๆ  
เพ่ืองานเฉพาะอยาง 
6.  เครื่องมือเครื่องใชใชเดีย่วๆ 
 
7.  การพัฒนาประดิษฐคิดคนกระทํา 
โดยบุคคลที่ใชเครื่องมอืนั้น 

1. เครื่องมือเครื่องใชเปนอิเล็กทรอนิกส ที่ชวย
เสริมสมรรถภาพทางปญญาของมนุษย 
 
2.  พัฒนาการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเกิดอยาง 
รวดเร็ว 
3. ผลผลิตวัดตามนามธรรม (ซึ่งจับตองไมได) 
เชน คุณคาที่เพ่ิมขึ้น ความทันเวลา  ความถูกตอง  
ความคลองตัว เปนประโยชน ฯลฯ 
4.  ตลาดเพื่อขายผลผลิตสวนใหญเปนตลาดโลก 
ที่โตเต็มที่ 
5. เครื่องมือเครื่องใชออกแบบซับซอน เสริม
การปฏิบัติงานหลากหลาย 
6.  เครื่องมือเครื่องใชตางๆ จะประสมประสาน 
เขาดวยกันเปนเครือขายทีซ่ับซอน 
7.  การพัฒนาประดิษฐคิดคนทําโดยการ 
คนควาวิจัย 
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เกณฑกําหนดสังคมสารสนเทศ 
   การที่จะกําหนดวาสังคมใดคือสังคมสารสนเทศ ประภาวดี สืบสนธิ์ (2543, 
หนา 22-30)  กลาววาจะใชเกณฑใดเกณฑหนึ่งใน 5 ประการนี้ เปนตัวกําหนด    ไดแก 
เกณฑดานเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร อาชีพ ระยะทาง และวัฒนธรรม 
 1. เกณฑดานเทคโนโลยี 
     ในสังคมสารสนเทศมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีที่ชวยในการประมวลผล 
การจัดเก็บ และการนําสงสารสนเทศ หรือท่ีเรียกวาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการผนวก
คอมพิวเตอรและโทรคมนาคมเขาดวยกนั เทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการจัดเก็บ
ประมวลผลสารสนเทศและเทคโนโลยีโทรคมนาคมชวยในการถายทอดและเผยแพร
สารสนเทศ คอมพิวเตอรที่อยู ณ สถานที่ตางๆ  เชื่อมโยงกันเกิดเปนเครือขายสารสนเทศ         
กอใหเกิดทางดวนสําหรับนําสงสินคา คือ สารสนเทศไปยังที่ตางๆ ไดอยางกวางขวาง และ
รวดเร็ว    ดังนั้น หนวยงานตางๆ จึงมีการลงทุนดานเทคโนโลยีอยางมาก  และเพิ่มขึ้นเปน
เทาตัว  และมีแนวโนมที่สูงขึ้นตลอดไป สารสนเทศที่เปนสินคาก็มีการเปลี่ยนรูปไป คือ 
สมัยกอนเปนรูปของอนาลอก (ดิสเก็ต ซีดี-รอม) หรือสิ่งตีพิมพ         แตปจจุบัน สารสนเทศ
ที่จัดเก็บและเผยแพรอยูในรูปของดิจิทัล 
 2.  เกณฑดานเศรษฐศาสตร 
    ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรมีแขนงวิชาที่วาดวยเรื่อง เศรษฐศาสตร
สารสนเทศ  เปนการศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร          โดยศึกษาวาอุตสาหกรรมสารสนเทศ
ทําความมั่งคั่งใหกับประเทศในสัดสวนเทาใด         อุตสาหกรรมสารสนเทศเกี่ยวของกับการ
ผลิตและการเผยแพรสารสนเทศ      นักเศรษฐศาสตรไดจําแนกอุตสาหกรรมสารสนเทศ
ออกเปน 5 กลุม   คือ  กลุมการศึกษา  (เชน โรงเรียน วิทยาลัย หองสมุด)    กลุมการสื่อสาร 
(เชน วิทยุ  โทรทัศน การโฆษณา)  กลุมอุปกรณเครื่องจักรกลสารสนเทศ (เชน อุปกรณ
คอมพิวเตอร)   กลุมบริการสารสนเทศ (เชน กฎหมาย การแพทย) และกลุมกิจกรรม
สารสนเทศอืน่ๆ (เชน วิจัยและพัฒนา) และศึกษาวาแตละกลุมมีผลตอผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติอยางไร ถาอุตสาหกรรมแตละกลุมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สามารถกลาวไดวากําลัง
กาวเขาสูยุคของเศรษฐกิจสารสนเทศ 
 3.  เกณฑดานอาชีพ 
    พิจารณาจากการประกอบอาชีพของคนในสังคมนั้น   ถาคนในสังคมมีอาชีพ
สวนใหญเกี่ยวของกับงานสารสนเทศก็แสดงวาเปนสังคมสารสนเทศ โดยจํานวนผูประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวของกับสารสนเทศจะมีจํานวนสูงกวาผูใชแรงงาน   
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 4.  เกณฑดานระยะทาง  
      การมีเครอืขายสารสนเทศที่สามารถเชือ่มโยงสถานที่ตางๆ มีผลชวยยน
ระยะทางในการสื่อสาร ทําใหเกิดสภาพไรพรมแดน หรือยุคโลกาภิวัฒน ปญหาเรื่องเวลา 
และระยะทางที่เปนอุปสรรคในการติดตอสื่อสารหมดไป         บริษัทตางๆ สามารถพัฒนา
กลยุทธการผลิต การกระจายการผลิต  การจัดเก็บ การสงสินคา       และวางแผนการตลาดใน
ประเทศตางๆ ทั่วโลก   เกิดเปนเศรษฐกิจขามชาติ    การที่บริษัทตางๆ จะพัฒนากลไกและ
กลยุทธระดับโลกเพื่อใหเกิดรายไดและผลประโยชนสูงสุดนั้นจําเปนตองอาศัยสารสนเทศ     
เทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนตัวยนระยะทางชวยใหการติดตอสื่อสารระหวางกัน และใน
ดานของระบบการเงินการธนาคารที่ไรพรมแดนจะชวยทําใหมีการไหลเวียนของเงินตราใน
รูปอิเล็กทรอนิกส  ชวยใหมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจตามมา 
 5. เกณฑดานวัฒนธรรม 
   ในแตละวันจะพบวามีการสื่อสารสารสนเทศในสังคมเพิ่มขึ้นอยางเดนชัดทั้งใน
ระบบวิทยุโทรทัศน  สื่อโสตทัศนวัสดุ  และสื่ออิเลก็ทรอนิกส  เสนอเนื้อหาสาระที่เปนที่
ตองการและไมตองการตลอดเวลาจากทั่วทุกมุมโลกโดยผานระบบการสื่อสารโทรคมนาคม 
ทําใหมีการแลกเปลี่ยน การรับ การไมรับสาระตางๆ ที่เกี่ยวของกับตัวเราและผูอื่นตลอดเวลา 
สังคมเปลี่ยนจากการอยูในชุมชนแคบๆ ที่รูจักกันเปนสังคมใหญขึน้        จําเปนตองอาศัย
ชองทางการสื่อสารติดตอกันไดทั่วโลก  การพบปะกันไมตองเผชิญหนากันแตสามารถ
พบปะติดตอกันผานระบบการประชุมทางไกล   โทรศัพท เครือขายอินเทอรเน็ต เปนตน    
ซึ่งจะเห็นวาความเปนอยูของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ไมเปนเชนเดิม 
 

มลภาวะสารสนเทศ 
 จากการที่สังคมเปลี่ยนเปนสังคมสารสนเทศ     มีการผลิตสารสนเทศออกมามาก
จนเกิดมลภาวะสารสนเทศทั้งดานปริมาณและคุณภาพ       คือ   มีปริมาณสารสนเทศที่ผูใช
ไมตองการหรือไมเกี่ยวของมาก  ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 
 1. ดานการผลิตและเผยแพรผลงาน เชน มีการแกไขงานเกานําออกมาพิมพใหม 
หรือ รวบรวมแนวคิดของผลงานผูอื่น 
 2.  การอางงานที่ซ้ําซอน คอื ผลัดกันอางงานของกันและกัน 
 3. เมื่อเกิดสาขาวิชาใหม  จะมีเอกสารจํานวนมากออกมาเผยแพรอยางรวดเร็ว  
จนยากจะแยกไดวาอะไรคือขอเท็จจริง อะไรคือความเห็น 
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ผูรูสารสนเทศ 
         ผูรูสารสนเทศ (information literate person)  หมายถึง     บุคคลที่รูวาจะเรียนรู
ดวยตนเองไดอยางไร (People who have learned how to learn)   
 
การรูสารสนเทศ 
 ในยุคสารสนเทศ ( Information age )    บุคคลตองเผชิญกับสารสนเทศซึ่งมีมาก
มหาศาล หลากหลายรูปแบบ และสามารถพบไดทุกที่ดวยวิธีการที่แตกตางกัน   ความเปนมา 
ของการรูสารสนเทศไดมีการพูดถึงกันมากกวา 20 ปมาแลวโดยเริ่มปรากฏตั้งแตชวง
ทศวรรษที่1970  กลาวคือ  ในป  1974   Zurkowski  นายกสมาคมอุตสาหกรรมสารสนเทศ     
ถือวาเปนคนแรกที่พูดถึงมโนทัศนการรูสารสนเทศโดยเปนการกลาวถึงลักษณะของผูรู
สารสนเทศ  ความหมายของสารสนเทศ     การรูสารสนเทศ  เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความรู
สารสนเทศโดยเปนกระบวนการทางปญญาเพื่อสรางความเขาใจในความตองการสารสนเทศ
การคนหาการประเมิน  การใชสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการรู
สารสนเทศจําเปนตองอาศัยทักษะตาง ๆ ลักษณะของผูรูสารสนเทศ         การรูสารสนเทศ
เปนชุดความสามารถและทักษะตาง ๆ  ที่จะเติบโตไปพรอมกับผูเรียน  (สมาน ลอยฟา, 2544, 
หนา1-6)   ซึ่งสมาคมหองสมุดแหงอเมริกา  ไดกําหนดองคประกอบของการรูสารสนเทศไว  
5 ประการ  ดังนี้ คือ     

1.   ความสามารถในการตระหนักวาเมื่อใดจึงจะตองการสารสนเทศ    เขาใจถึง 
ความสําคัญของสารสนเทศวา     ใชประโยชนตอการตัดสินใจ และชวยในการทํางานหรือ
การเรียนไดดีขึ้น 

2.   ความสามารถในการคนหาสารสนเทศ   และรูวาจะไดสารสนเทศที่ตองการ 
ไดจากที่ใด และจะคนคืนสารสนเทศไดอยางไร 
  3.   ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ   และแหลงสารสนเทศไดอยางมี
วิจารณญาณ 
  4.   ความสามารถในการประมวลผลสารสนเทศ   คือ การคิดและการวิเคราะห
สารสนเทศที่ไดมา 
  5. ความสามารถในการใชและการสื่อสารสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ   ให
บรรลุวัตถุประสงคของตนเองได  ตลอดจนการเขาถึงและการใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรม
และถูกกฎหมาย 
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ความตองการสารสนเทศ 

 บุคคลเมื่ออยูในสถานการณที่ตองใชการตัดสินใจ หรือตองการหาคําตอบของ
ปญหา หรือขอเท็จจริงเพื่อแกปญหาหรือทําความเขาใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยที่ตนเองยังไมมี
ความรูในเรื่องนั้นๆ เพียงพอ ซึ่งอาจมีทั้งความตองการสารสนเทศไปใชทันทีและความ
ตองการเก็บรวบรวมสารสนเทศไวใชในอนาคต   ซึ่งความตองการสารสนเทศนี้สามารถ
กําหนดถึงความตองการที่แทจริงได (มหาวิทยาลัยขอนแกน. ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร, 2547, หนา 6-9) คือ 

       1. วิเคราะหความตองการสารสนเทศ โดยกําหนดเปนหัวขอ (Topic)  
ความตองการสารสนเทศตองเกิดจากความตองการอยากรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมี
วัตถุประสงคเฉพาะอยาง เชน  เพื่อการทํางาน  เพื่อการเรียน  เพ่ือการตัดสินใจ  เพื่อแกปญหา 
เปนตน  
       2. การพิจารณาลักษณะของสารสนเทศ  กําหนดคุณลักษณะของขอมูลท่ี
ตองการ เมื่อกําหนดหัวขอและประเด็นแนวคิดของสารสนเทศที่ตองการไดแลว ตอไป คือ 
การกําหนดคุณลักษณะของขอมูลท่ีตองการในแตละแนวคิด คุณลักษณะของสารสนเทศม ี 7 
ประเด็น คือ 

2.1 เนื้อหาของสารสนเทศ (content) หมายถึง  เนื้อเรือ่งของสารสนเทศ  

อาจเปนความรูกวางๆ หรือ เฉพาะเจาะจงในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 

 2.2  ชนิดของสารสนเทศ (nature)  สารสนเทศที่มีเนื้อหาอยางเดียวกัน อาจ
มีชนิดแตกตางกัน เชน ทฤษฎี  สูตรคณิตศาสตร  คําอธิบาย  ตาราง  แผนภูมิ  หรือหลาย
ประเภทรวมกัน เปนตน 

 2.3  ปริมาณของสารสนเทศ ( quantity)  ที่ตองการมากนอยเพียงใด ขึ้นอยู
กับความตองการและวัตถุประสงคของการใชงาน 

  2.4  รูปแบบของสารสนเทศ (packaging) คือลักษณะภายนอกของ
สารสนเทศ  เชน หนังสือ ฐานขอมูล บทความวารสาร บทคัดยอ  รายงานการประชุม  
รายงานการวิจัย เปนตน 
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  2.5   ความทันสมัยหรือชวงระยะเวลาของสารสนเทศ (data range) หรืออายุ
ของสารสนเทศที่ตองการ อยูในชวงเวลาใด สารสนเทศที่เปนปจจุบัน หรือ สารสนเทศเชงิ
ประวิติศาสตร  ชวงเวลาของสารสนเทศมีหลายระดับ ไดแก 

  ใหมมาก หมายถึง สารสนเทศที่มีอายุภายใน 6 เดือนที่ผานมา 
  ทันสมัย  หมายถึง สารสนเทศที่มีอายุภายใน 12 เดือนที่ผานมา 
   เกายอนหลัง หมายถึง สารสนเทศที่มีอายุเกิน 1 ป   
  2.6   คุณภาพของสารสนเทศ (quality)  คุณภาพของสารสนเทศเปน
ความรูสึกของผูใช วา  ถูกตอง นาเชื่อถอื โดยสามารถพิจารณาจากความเชี่ยวชาญของผูเขียน 
ความมีชื่อเสยีงของสํานักพิมพ ที่เปนผูจัดทําสารสนเทศตางๆ 

  2.7   ภาษาของสารสนเทศ  (language)  ปกติผูใชตองการใชสารสนเทศใน
ภาษาของตน ที่สามารถเขาใจงาย เหมาะกับการใชงาน  การใชสารสนเทศภาษาอื่น ถาขาด
ทักษะในภาษานั้นๆจะทําใหไมสามารถรับสารสนเทศไดอยางสมบูรณ  
                   3. การวางแผนคนหาสารสนเทศ      เมือ่ผูใชตระหนักและเหน็ความตองการ
สารสนเทศของตนแลว จะสามารถกําหนดความตองการและคนหาสารสนเทศได โดย
กําหนดขั้นตอนการคนคืนสารสนเทศ ดังนี้ 

  3.1 กําหนดหัวขอตามความตองการและแยกออกเปนประเด็นแนวคิดหรือ
คําถามยอยๆ  
   3.2 ระดมความคิดวาประเด็นแนวคิดที่ตองการสารสนเทศนั้นเกี่ยวของกับ
สิ่งใด หรือมีสิ่งแวดลอมใดที่มีความสัมพันธกัน โดยนําแนวคิด ความรูความเขาใจที่สรุปได
จากประสบการณการเรียนรูตางๆ นํามาเชื่อมโยงแสดงความสัมพันธระหวางแนวคิดหลัก
และแนวคิดยอยๆ  
  3.3 กําหนดประเด็นแนวคิด คําสําคัญ หัวเรื่อง                                   
  3.4 กําหนดทรัพยากรสารสนเทศหรือแหลงสารสนเทศใดที่เหมาะสม 
เพ่ือใหไดสารสนเทศที่ครอบคลุมและเฉพาะเจาะจงตรงกับความตองการ 
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แหลงสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ 

หองสมุด 
บุคคล 
อินเทอรเน็ต 
สื่อมวลชน วิทยุ, ทีวี 
ฯลฯ 

 พจนานุกรม 
สารานุกรม 
ตํารา 
รายงานวิชาการ 
รายงานการวิจัย 
ฯลฯ 

             3.6 กําหนดเงื่อนไขการประเมินเพื่อเลือกทรัพยากรและแหลงสารสนเทศ
ใหเหมาะสม เชน ระยะเวลาของเรือ่ง  ประเภทและรูปแบบการนําเสนอ เปนตน 
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                                                         คําถามทบทวน 
  
    จงตอบคําถามตอไปนี้พอสังเขป 
1. สารสนเทศมีความหมายวาอยางไร 
2. ขอมูลกับสารสนเทศมีความสัมพันธกันอยางไร 
3. สารสนเทศที่ดีมีลักษณะอยางไร 
4. ทรัพยากรที่สําคัญของโลกที่องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
กําหนดไวมีกี่ประการ อะไรบาง 
5. สารสนเทศมีความสําคญัอยางไร 
6. สังคมสารสนเทศมีลักษณะอยางไร 
7. เกณฑที่ใชในการกําหนดวาสังคมใดคือสังคมสารสนเทศ มีอะไรบาง 
8. สารสนเทศแบงออกเปนประเภทตามลักษณะการเกิดหรือการผลิตไดกี่ประเภท อะไรบาง 
9. มลภาวะสารสนเทศ มีลักษณะอยางไร มีสาเหตุจากอะไรบาง 
10. องคประกอบของการรูสารสนเทศมีกี่ประการ  อะไรบาง 
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