
 
 
 
 
 
 

การสืบค้นขอ้มูลสารสนเทศ 
 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนากําลังคนในปัจจุบันได้ระบุให้มีการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเน้น
การศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างทั้งนักคิดและนักปฏิบัติ สอนให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่าง มีระบบ     
มีเหตุผล เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการประยุกต์การศึกษาเข้ากับบริบทของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มุ่งสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
จัดหลักสูตรให้มีความหลากหลาย ปรับเปลี่ยนครูอาจารย์จากการเป็นนักถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่นักค้นคว้า 
ต้องแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัย (รุ่งฤดี อภิวัฒนศร และคณะ, 2555) ดังน้ันการเรียนการสอนในลักษณะน้ี
ต้องใช้สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนอย่างมาก 
 การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศ 
เพ่ือนํามาใช้ประกอบการเรียน สารสนเทศในปัจจุบันมีปริมาณมากมายมหาศาลอยู่ในทรัพยากรสารสนเทศท่ี
หลากหลายรูปแบบ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น   ซึ่งมีวิธีการค้นหาสารสนเทศท่ี
แตกต่างกัน  (พนิดา สมประจบ, 2557) ดังน้ันผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาจึงควรมีความรู้ ความสามารถในการ
ค้นคว้า โดยเริ่มต้นจากการค้นคว้าในเรื่องที่ตนเองสนใจจากแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ และควรทําความ
เข้าใจเทคนิคที่ใช้ในการสืบค้นสารสนเทศจากเคร่ืองมือช่วยค้นที่มีให้บริการ ความสําเร็จในการสืบค้นมักจะ
ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และเทคนิคการสืบค้นที่ใช้ ทักษะในการใช้เครื่องมือสืบค้น รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
ประเภทของสารสนเทศท่ีได้จากการสืบค้น เพ่ือให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด 
 
ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2554 (2554) ให้ความหมายของ ข้อมูล สารสนเทศ 
และสารนิเทศ ดังน้ี 

ข้อมูล หมายถงึ ข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ถือหรอืยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง สาํหรับใช้เป็นหลักอนุมาน
หาความจริงหรือการคํานวณ  

สารนิเทศ  หมายถึง การช้ีแจงแนะนําเก่ียวกับข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ 
สารสนเทศ หมายถึง ข่าวสารหรือการแสดงหรือช้ีแจงข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ 

สารสนเทศหรอืสารนิเทศ มาจากภาษาอังกฤษคําว่า Information มีผู้ใหค้ํานิยามไว้ดังน้ี 
สารสนเทศ หมายถึง ข่าวสาร หรือ การแสดงหรือช้ีแจงข่าวสารข้อมูลต่างๆ  

สารนิเทศ หมายถึง การช้ีแจงแนะนําเก่ียวกับข่าวสารหรือข้อมูลต่าง ๆ 
สมนึก เ อ้ือจิระพงษ์พันธ์ (2553) กล่าวว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่มีคุณค่าและ

คุณประโยชน์ ทั้งในเชิงจํานวนและคุณภาพ เช่น ข้อมูลความเป็นจริงในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุรินทร์ 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
เรื่อง  การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ     ผู้สอน   อาจารย์สุณิสา  สําเร็จดี 
สําหรับ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีท่ี 1 รุ่น 31 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2561 
วันท่ี   4 กันยายน 2561 และ 11 กันยายน 2561  
สถานท่ีห้องเรียน    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     อาคาร  4 ชั้น 2 
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2549) กล่าวว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ถูกมนุษย์
วิเคราะห์และตีความแล้ว มีคุณค่าสูงกว่าข้อมูล เน่ืองจากสามารถสื่อความหมายได้โดยมีความครอบคลุมที่กว้าง
กว่า 

สารสนเทศ (Information) หรือสารนิเทศ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ข้อเท็จจริง ความคิด 
ประสบการณ์ รวมถึงจินตนาการของมนุษย์ ซึ่งทั้งหมดน้ีได้มีการจัดการแล้วบันทึกลงในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ในการสื่อสารและการตัดสินใจ สารสนเทศจึงเป็นทรัพยากรที่สําคัญของสังคมโลก 
(เบญจรัตน์ สีทองสุก, 2557) 

Turban (2006) ให้ความหมายของสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการจัดการและ
ตีความหมายแล้วมีคุณค่าต่อผู้รับเพ่ือการนําไปใช้งาน เช่น เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา เป็นต้น 

จากคํานิยามข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ความรู้ต่างๆ 
ที่ผ่านการประมวลผลแล้วและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ โดยสารสนเทศน้ันบันทึกไว้ในรูปแบบของวัสดุ
ตีพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ ได้แก่  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
เช่น ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ แผ่นเสียง ข้อมูลจากฐานข้อมูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฯลฯ 
 
ความหมายของการสบืคน้สารสนเทศ 
 การสืบค้นสารสนเทศ (Information Retrieval) เกิดมาขึ้นจากการที่สารสนเทศเพ่ิมปริมาณขึ้นอย่าง
รวดเร็ว สารสนเทศที่ผลิตออกมามีความหลากหลายรูปแบบ เช่น หนังสือ บทความ งานวิจัย วีดิทัศน์ รวมถึง
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จําเป็นต้องมีเครื่องมือในการจัดเก็บและสืบค้นสารสนเทศที่จะช่วยให้ค้นหา
สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ มีผู้ให้ความหมายของการสืบค้นสารสนเทศไว้ ดังน้ี 
 Information Retrieval หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการในการค้นสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายหรือ
เพ่ือช้ี ระบุ และดึงสารสนเทศเฉพาะที่เก่ียวข้องกับความต้องการของผู้ใช้ออกมาจากท่ีจัดเก็บ โดยอาศัย
เครื่องมือในการสืบค้นสารสนเทศ เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาสารสนเทศ 
 การสืบค้นสารสนเทศ หมายถึง ความพยายามของบุคคลในการค้นหาให้ได้มาซึ่งสารนิเทศที่ต้องการ
โดยใช้เครื่องมือสบค้น (มารศรี ตรีทศายุธ และคณะ, 2549) 
 ศรีสุภา นาคธน (2558) กล่าวว่า การสืบค้นสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการในการแสวงหา
สารสนเทศเรื่องใดเร่ืองหน่ึงตามความต้องการของผู้ใช้ และมีการนําส่งให้ผู้ใช้อย่างรวดเร็วทันการณ์ ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายหลักเพ่ือค้นคืนเอกสารจากทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ออกมา โดย
มีสารสนเทศที่ไม่ตรงกับความต้องการออกมาน้อยที่สุด  
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การสืบค้นสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการในการแสวงหา
สารสนเทศที่ผู้สืบค้นต้องการ โดยใช้เครื่องมือสืบค้นและวิธีค้นหา ทําให้ผู้สืบค้นเข้าถึงแหล่งที่จัดเก็บและ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและตรงตามความต้องการ ซึ่งสารสนเทศท่ีสืบค้นได้มี
การบันทึกและเผยแพร่ไว้ในสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
การเขา้ถึงสารสนเทศ 

การเข้าถึง (access) เป็นวิธีการที่ผู้ใช้สามารถค้น ค้นหา คน้คืน และได้รบัสารสนเทศทีต้่องการ 
สารสนเทศที่เข้าถึงเป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุด / สถาบันบริการสารสนเทศและแหล่งต่างๆ จัดไว้
บริการผู้ใช้ 
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 การค้นหา/การสืบค้น (searching) เป็นการป้อนคําสั่งโดยผู้ค้นเตรียมประโยคคําค้นไว้และพิมพ์คําค้น
กับระบบค้นคืน (ฐานข้อมูล/ search engine) และเมื่อได้ผลลัพธ์ของการค้น จะต้องพิจาณาเลือกผลการค้นที่
ได้ 
 การสํารวจเลือกดู (browsing) เป็นวิธีการที่สืบค้นข้อมูล สารสนเทศ ในลักษณะของการตรวจสอบดู
เอกสาร/สารสนเทศ จากรายการที่มีให้เลือก และทําการเลือกค้นหารายการสารสนเทศที่ตนสนใจ 
 การเข้าถึงสารสนเทศ (Information access) หมายถึง วิธีการที่ผู้ใช้สามารถค้นและได้รับสารสนเทศ
ที่ต้องการ โดยทั่วไปแหล่งสารนิเทศ ได้จัดดําเนินงานเพ่ือการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ โดยการจัดให้มี
เครื่องมือช่วยค้น ได้แก่ บัตรรายการ บรรณานุกรม ดรรชนีวารสาร ดรรชนีหนังสือพิมพ์ รายการออนไลน์ 
ฐานข้อมูล และเคร่ืองมือสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 
 การเข้าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการและเทคนิคในการค้นหา
สารสนเทศอย่างเป็นขั้นตอน โดยอาศัยเคร่ืองมือในการเข้าถึงสารสนเทศ ทั้งน้ีก็เพ่ือคัดเลือกให้ได้สารสนเทศ
และทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับความต้องการของผู้ใช้ ออกมาจากที่จัดเก็บสารสนเทศหรือ
ฐานข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 จากท่ีกล่าวถึงความหมายของการสืบค้นสารสนเทศ จะเห็นได้ว่า ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ถือว่า
เป็นทักษะที่จําเป็นสําหรับการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ผู้เรียน
จําเป็นต้องสืบค้นสารสนเทศเชิงลึก เพ่ือนํามาประกอบในการศึกษา การทํารายงาน การค้นคว้า ซึ่งเป็น
แหล่งข้อมูลที่อยู่ตามเว็บไซต์ต่างๆ น้ันอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ทั้งหมด ดังน้ัน
ฐานข้อมูลออนไลน์ จึงอาจเป็นคําตอบสําคัญที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศท่ีดี ถูกต้อง และตรงต่อ
ความต้องการ แต่การให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ดี ถูกต้องและตรงต่อความต้องการน้ัน ปัจจัยสําคัญประการแรกที่
ผู้ใช้ควรต้องคํานึงถึงคือ ผู้ใช้จําเป็นต้องทราบและเรียนรู้ทักษะการสืบค้นสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลดังกล่าว
ด้วยเพราะหากผู้ใช้รู้จักวิธีการ หรือกลยุทธ์ที่จําเป็นสําหรับการสืบค้น ย่อมส่งผลให้เกิดการใช้งานฐานข้อมูล
ต่างๆ ได้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เพราะฉะน้ันทักษะการสืบค้นสารสนเทศจึงเปรียบเสมือนกุญแจสําคัญที่
จะช่วยให้ผู้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ดีและมีประโยชน์ได้  (เบญจรัตน์ สีทองสุก, 2557) 
 
ลักษณะของการสบืคน้สารสนเทศ 
 การสืบค้นสารสนเทศ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
 1. การสืบค้นแบบง่าย (Basic Search) เป็นการสืบค้นที่ผูส้บืค้นทราบรายละเอียดบางส่วนของ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ เช่น ทราบช่ือผู้แต่งให้ใช้ช่ือผู้แต่งค้น ทราบช่ือเรื่องให้ใช้ช่ือเรื่องเป็นคําค้น  
เป็นต้น ทําใหก้ารค้นหาทําได้รวดเร็ว และไม่จําเป็นต้องมีความชํานาญในการค้นหามากนัก 
 2. การสืบค้นแบบขั้นสูง (Advanced Search) เป็นการสืบค้นที่ผู้สืบค้นสารสนเทศไม่ทราบ
รายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการค้น จึงต้องกําหนดคําค้นที่เป็นคําหรือวลีเพ่ือใช้แทนเน้ือหาท่ี
ต้องการ คําค้นที่ใช้มีหลายประเภท เช่น คําสําคัญ หัวเรื่อง เป็นต้น หรือสร้างเง่ือนไขการสืบค้นที่ซับซ้อนมาก
ขึ้นโดยใช้เทคนิคการสืบค้นต่างๆ เพ่ือให้การค้นหาข้อมูลมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
 
เครื่องมือสืบคน้สารสนเทศ 
 เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศหรือเคร่ืองมือช่วยค้น หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณ์หรือสิ่งที่เป็นเคร่ืองมือ
ช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้บริการในการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ ได้อย่างรวดเร็ว  
ทันความต้องการ 
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 โดยส่วนใหญ่หอ้งสมุดแต่ละแห่งจะจัดทําเคร่ืองมือสําหรับให้ผู้ใช้เป็นเคร่ืองมือในการค้นหาสารสนเทศ
เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว  โดยเคร่ืองมือสืบค้นสารสนเทศจําแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศด้วยมือ หมายถึง เครื่องมือสืบค้นที่บันทึกรายละเอียดของรายการ
สารสนเทศไว้ในรูปแบบที่ต้องสืบค้นด้วยมือ ส่วนใหญ่มักบันทึกในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ ได้แก่ บัตรรายการ 
หนังสือบรรณานุกรม หนังสือดรรชนี เป็นต้น 

2. เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี หมายถึง เครื่องมือสืบค้นที่บันทึกรายละเอียดของ
รายการสารสนเทศไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการบันทึกและสืบค้น
สารสนเทศ ทําให้สามารถสืบค้นสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว และครอบคลุมประเด็นหัวข้อที่ต้องการได้อย่าง
กว้างขวางลึกซึ้ง 

เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ใช้อย่างแพร่หลายในห้องสมุดและแหล่งให้บริการ
สารสนเทศ จําแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ 

2.1 รายการออนไลน์ (Online Public Access Catalog – OPAC) เป็นรายการข้อมูลทาง
บรรณานุกรมออนไลน์ของทรัพยากรสารสนเทศที่มใีนห้องสมุด และสามารถสืบค้นได้ทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่มีให้บริการในห้องสมุดหรือสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ต เรียกว่า Web OPAC ซึ่งผู้ใช้สามารถติดต่อเข้าถึงได้จาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์จากที่ใดก็ได้โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสืบค้น
จากรายการออนไลน์เป็นวิธีการที่ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้โดยไม่
จํากัดเวลาและสถานที่ที่ทําการสืบค้น ผู้ใช้สามารถทราบทันทีว่าทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการมีในห้องสมุด
น้ันหรือไม่ มีจํานวนเท่าใด สถานที่จัดเก็บ ตลอดจนสถานภาพของรายการที่ต้องการ นับว่าเป็นวิธีการสืบค้นที่
ง่าย ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากคําอธิบายที่ปรากฏบนหน้าจอ สามารถปรับปรุงผลการสืบค้น บันทึก
และพิมพ์ผลการสืบค้นได้ทางเคร่ืองพิมพ์หรือส่งไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ นอกจากน้ีผู้ใช้
สามารถตรวจสอบข้อมูลการยืมของตนเอง ตรวจสอบรายช่ือหนังสือจอง ตลอดจนสอบถามหรือให้
ข้อเสนอแนะแก่ห้องสมุดได้อีกด้วย 

2.2 ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
ความสะดวกในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต โดยให้
รายละเอียดทางบรรณานุกรม บทคัดย่อ หรือข้อมูลเน้ือหาเต็ม (Full Text) เช่น หนังสือ บทความวารสาร 
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นต้น อาจอยู่ในรูปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์/
งานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

2.3 โปรแกรมค้นหา (Search Engine) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้สืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต โดย
ผู้ใช้ต้องทราบ URL (Uniform Resource Location) หรือที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์ 

 
รูปแบบผลลัพธ์จากการสืบคน้สารสนเทศ 
 เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศแสดงผลลัพธ์ 4 รูปแบบ ดังน้ี 
 1. ข้อมูลบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ เช่น ช่ือผู้แต่ง ช่ือหนังสือ หรือช่ือบทความ ครั้งที่
พิมพ์ สถานทีพิ่มพ์ สํานักพิมพ์ ปีพิมพ์ เป็นต้น ทั้งน้ีอาจมีเน้ือหาย่อ (Abstract) ด้วย 
 2. ข้อมูลดรรชนีและสาระสังเขปบทความในวารสารและหนังสือพิมพ์ เช่น ช่ือผู้เขียนบทความ       
ช่ือบทความ ช่ือวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เลขหน้า เป็นต้น ทั้งน้ีอาจให้ข้อมูลเน้ือหาย่อหรือสาระสังเขปด้วย 
 3. ข้อมูลเน้ือหาเต็ม (Full Text) มักพบในการสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีเน้ือหาที่นําไปใช้ประโยชน์ได้ทันที รวมถึงให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือหรือวารสารด้วย 
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 4. ข้อมูลสื่อประสม (Multimedia) เป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และ
เสียง ส่วนใหญเ่ป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าสารานุกรมออนไลน์หรือเป็นข้อมูลทีอ่ยู่ในแผ่นซีดีรอม เช่น 
Groleir Multimedia Encyclopedia เป็นต้น 
 

ขั้นตอนการสบืค้นสารสนเทศ 
 ขั้นตอนการสืบค้นสารสนเทศจะช่วยให้ได้รับผลการสืบค้นถูกต้องตามท่ีต้องการในเวลาที่รวดเร็ว ซึ่ง
อาจแบ่งขั้นตอนการสืบค้นออกเป็น 7 ขั้นตอน (พนิดา สมประจบ, 2557) ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการสืบค้นสารสนเทศ 
 1. การกําหนดความต้องการ  

1.1 ก่อนทําการสืบค้น ผู้สืบค้นควรระบุหัวข้อที่ต้องการ ความทันสมัยของข้อมูลและปริมาณที่
เพียงพอต่อความต้องการ เช่น ต้องการข้อมูลเก่ียวกับโรคไข้เลือดออกในเด็กในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมี
รายละเอียดเก่ียวกับ อาการของโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกในเด็ก และการรักษา  

1.2 กําหนดประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ เช่น (1) สิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสอือ้างอิง 
หนังสือ / ตําราวิชาการ สิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง (วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร) เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา 
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น (2) สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูล เว็บไซต์ เป็นต้น 

การกําหนดคําค้น 

การกําหนดกลยุทธ์การค้น

การเลือกเครื่องมือสืบค้น

การสืบค้น

การพิจารณา 
ผลการสืบค้น

การจัดการผลการสืบค้น

ไม่ใช่

ใช่

การกําหนดความต้องการ 

การกําหนดคําค้น 

การกําหนดกลยุทธ์การค้น

การเลือกเครื่องมือสืบค้น

การสืบค้น

การพิจารณา 
ผลการสืบค้น

การจัดการผลการสืบค้น

การกําหนดความต้องการ 

การกําหนดคําค้น 

การกําหนดกลยุทธ์การค้น

การเลือกเครื่องมือสืบค้น

การสืบค้น

การพิจารณา 
ผลการสืบค้น

การจัดการผลการสืบค้น

การกําหนดความต้องการ 

การกําหนดคําค้น 

การกําหนดกลยุทธ์การค้น

การเลือกเครื่องมือสืบค้น

การสืบค้น

การพิจารณา 
ผลการสืบค้น

การจัดการผลการสืบค้น
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 2. การกําหนดคําค้น หรือการแปลคําถามที่ต้องการสืบค้นออกมาเป็นคําค้นให้ถูกต้อง โดยระบุคําค้นที่
เป็นแนวคิดหลัก โดยการสร้างคําศัพท์ทั้งที่มีความหมายกว้างกว่า แคบกว่าและเก่ียวข้อง เช่น คําที่มี
ความหมายเหมือนกัน คําเหมือน คําที่สะกดต่างกัน คําสามัญ คําทางวิทยาศาสตร์ ทําให้คําค้นเหล่าน้ีอาจไป
ตรงกับคําที่อยู่ในเนื้อหา เช่น ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมของการสื่อสารออนไลน์ คําค้นที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ ผลกระทบทางสังคม ผลกระทบทางวัฒนธรรม การส่ือสารออนไลน์ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์ หรือจําแนก
แนวคิดในคําถามให้ออกมาเป็นส่วนๆ เช่น ต้องการหาข้อมูลเก่ียวกับการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีใน
เครื่องสําอาง สามารถแยกประเด็นหลักของคําถามดังกล่าวได้ 3 หัวข้อ คือ การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี นา
โนเทคโนโลยี และเคร่ืองสําอาง หรือ nano technology applied, nano technology และ cosmetics 
 3. การกําหนดกลยุทธ์การค้น โดยใช้เทคนิคการสืบค้น เช่น การใช้ตรรกบูลนี การตัดปลายคํา และการ
แทนคํา การใช้เครื่องหมายวงเล็บ การใช้เครื่องหมายคําพูด เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
 4. การเลือกเคร่ืองมือสืบค้น ต้องพิจารณาว่าเครื่องมือสืบค้นใดมีความเหมาะสมกับสารสนเทศท่ี
ต้องการ 
 การเลือกใช้เครื่องมือสารสนเทศแต่ละประเภทจะได้รับทรัพยากรสารสนเทศแตกต่างกัน สรุปได้ดัง
ตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 รูปแบบผลลัพธ์จากเคร่ืองมือสืบค้นแต่ละประเภท 

ประเภทเครื่องมือสืบคน้
สารสนเทศ 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ รูปแบบผลลัพธ ์

รายการออนไลน์ (OPAC / 
Web OPAC) 

ทรัพยากรสารสนเทศทีม่ีในห้องสมุด ได้แก่ 
หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ 
รายงานการวิจัย สิ่งพิมพ์รัฐบาล และ
โสตทัศนวัสดุ 

- บรรณานุกรม 
- สาระสังเขป 

ฐานข้อมูลออนไลน์ 
(Online Database) 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
กฤตภาคข่าวอิเล็กทรอนิกส ์
วิทยานิพนธ์ / งานวิจัยอิเล็กทรอนิกส ์
สารสนเทศอ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ 

- บรรณานุกรม 
- บทคัดย่อ 
- เน้ือหาเต็ม 

โปรแกรมค้นหา (Search 
Engine) 

ทรัพยากรสารสนเทศทีใ่ห้บรกิารบน
อินเทอร์เน็ต 

- บรรณานุกรม 
- บทคัดย่อ 
- เน้ือหาเต็ม 
- มัลติมีเดีย 

 
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถงึข้อมูลการเลือกใช้เคร่ืองมือสารสนเทศแต่ละประเภท ซึ่งจะทําให้

ได้รับทรัพยากรสารสนเทศแตกต่างกัน เช่น การสืบค้นข้อมูลจากรายการออนไลน์ ทรพัยากรสารสนเทศที่ค้นได้
จะอยู่ในรูปแบบของรายการทางบรรณานุกรมซึ่งแสดงที่หน้าจอการสืบค้น และตัวทรัพยากรสารสนเทศจะเป็น
หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย สิ่งพิมพ์รัฐบาล หรือโสตทัศนวัสดุ ซึ่งมีให้บริการใน
ห้องสมุดแห่งน้ันๆ ซึ่งถ้าผู้ใช้ต้องการทรัพยากรสารสนเทศรายการใด จะต้องจดเลขเรียกหนังสือและไปหา
หนังสือที่ช้ันวางหนังสือ 
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 5. การสืบค้น ดําเนินการสืบค้นโดยใช้ทางเลือกในการสืบค้นต่างๆ ตามแต่ละตามท่ีเครื่องมือสืบค้น
สารสนเทศแต่ละประเภทกําหนด ซึ่งการสบืค้นอาจจะสืบค้นด้วยคําเดียวแล้วได้ผลการสืบค้นหรือต้องกําหนด
คําสําหรับสืบคน้หลายๆ คํา ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้สบืค้นและประสบการณ์ในการสืบค้น 
 6. การพิจารณาผลการสืบค้น เมื่อได้รับผลการสืบค้นแล้ว ต้องทําการประเมินว่าได้รับสารสนเทศตรง
กับความต้องการหรือไม่ มีความน่าเช่ือถอื ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่ ให้ทําการสืบค้นใหมห่ากสารสนเทศที่ได้รับ
ไม่ตรงกับความต้องการ 
 
หลักการประเมินสารสนเทศ  
 1. เน้ือหาที่ตรงกับความต้องการ โดยดูว่าเน้ือหาที่ได้รับมีความสอดคล้องตรงตามหัวข้อที่ต้องการ 
สมบูรณ์ และเพียงพอที่จะนํามาใช้ได้ ให้พิจารณาเลือกเฉพาะเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่กําลังศึกษาเท่าน้ัน 
วิธีการคือ การอ่านเบ้ืองต้น ได้แก่ การอ่านช่ือเรื่อง คํานํา สารบัญ หรือเน้ือเรื่องย่อ เพ่ือพิจารณาว่ามีความ
สอดคล้องกับความต้องการหรือไม่ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาความสอดคล้องกับความต้องการ ดังน้ี 

1) หนังสือ ควรพิจารณาจากสารบัญ เน้ือหา ช่ือเรื่อง คํานํา และบทนํา ตลอดจนบทสรุปของ
เน้ือหาอย่างคร่าวๆ นอกจากน้ี หากต้องการข้อมูลเฉพาะ เช่น ตาราง ภาพประกอบ เป็นต้น อาจพิจารณาจาก
สารบัญตาราง หรือสารบัญภาพประกอบ 

2) วารสาร ควรพิจารณาปกวารสารเป็นลําดับแรก เพ่ือดูว่าเป็นวารสารช่ือที่ต้องการหรือไม่ หน้า
สารบัญวารสารจะให้ช่ือบทความ ช่ือผู้เขียนบทความ และหมายเลขหน้าว่าตรงกับรายละเอียดทาง
บรรณานุกรมหรือไม่ และอ่านเน้ือหาบทความท่ีต้องการคร่าวๆ 

3) สารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต อาจพิจารณาได้จากช่ือเรื่องและอ่านเน้ือหาคร่าวๆ ว่าตรงกับหัวข้อที่
ต้องการหรือไม่ โดยพิจารณาจากการนําเสนอสารสนเทศตรงกับความต้องการ ซึ่งมีคณุภาพดีกว่าหรือเทียบเท่า
กับสิ่งพิมพ์ นอกจากน้ียังควรพิจารณาว่าสารสนเทศในเรื่องที่ค้นน้ันสามารถค้นหาจากสือ่สิ่งพิมพ์ได้หรือไม่ 
และควรพิจารณาความสอดคล้องของสารสนเทศทั้งสองแหล่งว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร หากเป็นการ
นําเน้ือหาจากสิ่งพิมพ์มานําเสนอ ควรระบุที่มาหรือบรรณานุกรมของสิง่พิมพ์ต้นฉบับ และมีการอนุญาตให้
นํามาเผยแพร่ในเว็บไซต์ โดยพิจารณาจากลิขสิทธ์ิที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์ และควรเปรียบเทียบ
เน้ือหากับเว็บไซต์อ่ืนๆ ที่ค้นได้ 
 2. ความน่าเช่ือถือ เป็นการตรวจสอบเน้ือหาของสารสนเทศที่ได้ว่ามีความถูกต้องน่าเช่ือถือหรือไม่ โดย
พิจารณาดังน้ี 

1) หนังสือ ใหพิ้จารณาดังน้ี 
(1) สารสนเทศที่ได้มีลักษณะเป็นการเสนอข้อเท็จจริง เป็นกลาง และมีการสรุปอย่างเป็นเหตุ

เป็นผล 
(2) มีการอ้างอิงและบรรณานุกรม 
(3) การเขียนและการสะกดคําถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ใช้ภาษาราชการ 

2) วารสาร บทความวารสารที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ (Peer Review) แสดงว่า 
วารสารที่มีการประเมินมีความน่าเช่ือถือ ซึ่งจะมีการแจ้งช่ือคณะกรรมการประเมินไว้ที่หน้าใดหน้าหน่ึง เช่น 
หน้าสารบัญ ด้านหลังปกหน้า ปกหลัง หรือด้านในปกหลัง เป็นต้น 

3) สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ควรระบุช่ือผู้จัดทํา โดยพิจารณาว่าผู้จัดทํามีความน่าเช่ือถือและเป็น
ที่ยอมรับในหัวข้อเรื่องน้ันๆ หรือไม่ รวมทั้งต้องพิจารณาที่อยู่ของเว็บไซต์หรือผู้รับผิดชอบในการสร้างเว็บไซต์ 
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โดยดูจากโดเมนเนม หรือ URL ว่าเป็นเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา .ac, .edu หน่วยงานไม่หวังผลกําไร .or, 
.org หรือหน่วยงานราชการ .go, .gov จะมคีวามน่าเช่ือถือมากกว่าประเภทอ่ืน 
 3. ผู้เขียน การประเมินผู้เขียนให้พิจารณาว่าผู้เขียนมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
หรือสอดคล้องกับเรื่องที่เขียนหรือไม่ 
 4. ความทันสมยั ให้พิจารณาที่ปีที่เผยแพร ่เพ่ือพิจารณาว่าสารสนเทศมคีวามทันสมัยเพียงใด หากต้อง
ใช้สารสนเทศที่มเีน้ือหาเหมอืนกันให้เลือกใช้สารสนเทศที่มีปีพิมพ์ใหมสุ่ดหรือเป็นปัจจุบัน 
 5. การจัดการผลการสืบค้น สามารถจัดการผลการสืบค้นที่รับเป็น 4 รูปแบบ ดังน้ี 

5.1 รับผลทางจอภาพ หากผู้สืบค้นพิจารณาเบ้องต้นว่าผลการสืบค้นน้ันตรงกับความต้องการ ควร
ดําเนินการ ดังน้ี 

1) หากเป็นหนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย นวนิยาย โสตทัศนวัสดุ ให้จดเลขเรยีก
หนังสือเพ่ือนําไปค้นหาบนช้ันหนังสือ 

2) หากเป็นบทความวารสาร ให้จดรายละเอียด ได้แก่ ช่ือวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เดือนปีประจํา
ฉบับ และเลขหน้า และไปหาที่ช้ันวารสาร 

5.2 สั่งพิมพ์ทางเคร่ืองพิมพ์ (Printer) 
5.3 รับทางอีเมล์ (E-mail) เป็นการส่งผลการสืบค้นไปยังอีเมล์ที่ระบุ 
5.4 บันทึกผลการสืบค้นด้วยอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสโดยตรง (ที่ไดร์ฟ C หรือ D) แฟลซ

ไดร์ฟ เป็นต้น 
 

เทคนิคการสบืค้นสารสนเทศ 
 การเข้าถึงสารสนเทศมีขั้นตอนเร่ิมต้ังแต่ การกําหนดคําค้น กําหนดเทคนิคของการสืบค้น ดังน้ี 

1. การกําหนดคําค้น  
คําค้น หมายถึง คําที่ผู้ใช้คิดขึ้นเพ่ือใช้แทนเน้ือหาหรือสาระที่ต้องการในการค้นหาสารสนเทศ 

คําค้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 
1.1 คําศัพท์แบบไม่ควบคุม (Uncontrolled Vocabularies) หรือภาษาธรรมชาติ (Natural 

Language) ได้แก่ คํา (Word) กลุ่มคํา (Terms) และวลี (Phrases) ที่พบหรือรู้จักกันทั่วไป และปรากฏใน
เน้ือหาของทรัพยากรสารสนเทศ การกําหนดคําค้นประเภทน้ีได้จากการดึงคําศัพท์จากรายการทรัพยากร
สนเทศ เช่น ช่ือผู้แต่ง ช่ือเรื่อง ช่ือบทความ สาระสังเขป หรือเน้ือหา เป็นต้น คําศัพท์ประเภทน้ี ได้แก่ คําสําคัญ 
(Keyword) 

คําสําคัญ หมายถึง คําที่มีความหมายแทนเน้ือเรื่องที่ต้องการค้น โดยปกติคําสําคัญที่สามารถค้นได้
ได้จากเคร่ืองมือสืบค้นจะนําคําที่ปรากฏในช่ือเรื่องและหัวเรื่อง แต่เครื่องมือสืบค้นบางชนิดอาจจะนําคําค้นมา
จากคําที่ปรากฏในบทคัดย่อ (Abstracts) หรือตัวเน้ือหา (Text) ของทรัพยากรสารสนเทศน้ันๆ ข้อเสียของคํา
สําคัญคือเรื่องที่ค้นได้อาจไม่ตรงกับความต้องการ เพราะคําต่างๆ ที่ใช้ค้นน้ันอาจเป็นเพียงคําที่ปรากฏในช่ือ
เรื่องหรือส่วนอ่ืนๆ โดยที่ไม่ใช่เน้ือหาของเรื่องโดยตรง คําสําคัญที่นํามาเป็นคําค้นจะไม่รวมคํานําหน้านาม (a, 
an, the) และคําเช่ือม (with, that, in, etc.) คําสําคัญเป็นคําที่กําหนดขึ้นมาจากการวิเคราะห์เน้ือหา
สาระสําคัญของข้อมูล อาจเป็นคําที่ปรากฏในเน้ือหาของทรัพยากรสารสนเทศ หรือได้มาจากรายละเอียด
บางส่วนของสารสนเทศท่ีต้องการค้นหา เช่น ช่ือเรื่อง  ช่ือบทความ สาระสังเขป หรือ เน้ือหา เป็นต้น ให้นําคํา
น้ันมากําหนดเป็นคําค้น 
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ตัวอย่าง การกําหนดคําสําคัญจากช่ือเรื่องของหนังสือ 
 ชื่อเรื่อง :  การเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
 คําสําคญั : การเขียนรายงาน งานวิจัย  รายงานการวิจัย วิจัย วิทยานิพนธ์ 

ชื่อเรื่อง :   ความสุขมีได้ทุกวัน 
คําสําคญั :  ความสุข 

เครื่องมือสืบค้นที่สามารถค้นโดยใช้คําสําคัญมักเป็นเคร่ืองมือที่จัดเก็บในรูปแบบของฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ผู้สืบค้นเพียงแต่พิมพ์คําที่ต้องการค้น ระบบคอมพิวเตอร์จะค้นหาคําที่ปรากฏในรูปฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และแสดงผลข้อมลูที่ค้นพบให้ทันท ี

1.2 คําศัพทแ์บบควบคุม (Controlled Vocabularies) ได้แก่ คํา กลุ่มคํา หรือวลีที่ถกูกําหนดขึ้น
อย่างมีระบบ เพ่ือใช้เป็นคําที่เก่ียวข้องกับเน้ือหาของทรัพยากรสารสนเทศ การกําหนดคําศัพท์คําหน่ึงมักจะ
กําหนดให้ใช้คาํน้ันเพียงคําเดียวแทนคําอ่ืนที่มีความหมายเดียวกันเพ่ือความเป็นมาตรฐานและช่วยให้สามารถ
ค้นหาสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ หวัเรื่อง (Subject) และศัพท์สมัพันธ์ (Thesaurus) 

- หัวเรื่อง (Subject) หมายถึง กลุ่มคําหรือวลี ช่ือบุคคลหรือช่ือเฉพาะที่กําหนดขึ้นใช้แทน
เน้ือหาของสารสนเทศ ซึ่งมีการกําหนดขึ้นอย่างมีระเบียบกฎเกณฑ์ เพ่ือใช้เป็นคําแทนสารสนเทศ หัวเรื่องที่
นํามาเป็นคําค้น กําหนดจากบัญชีคําหรือบัญชีหัวเรื่องที่มีผู้กําหนดไว้แล้ว โดยกําหนดจากคู่มือกําหนดหัวเรื่องที่
ใช้กันเป็นมาตรฐานห้องสมุดต่างๆ ในประเทศไทย หรือทั่วโลก การกําหนดคําค้นด้วยหัวเร่ือง อาจมีการ
แบ่งย่อยลงสู่เรื่องเฉพาะมากขึ้น โดยการใช้สัญลักษณ์ในการแบ่งย่อยลงสู่เรื่องเฉพาะด้วยเคร่ืองหมายยติภังค์ 
(Hyphen)  -  คั่นกลาง หรือ , (Comma) เช่น  

ต้องการค้นเรื่องเกี่ยวกับรัชกาลที่ 9 กําหนดหัวเรื่องในการค้นคือ ภูมิพลอดุลยเดช, 
พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว 

ต้องการค้นเรื่องคําศัพท์คอมพิวเตอร์ ค้นที่  คอมพิวเตอร์ – คําศัพท ์
ตัวอย่างหัวเรื่องแบ่งย่อยตามสถานที่ (ประเทศ, รัฐ, เมือง ฯลฯ) เช่น 
 จังหวัดสุรินทร ์- - ภูมิประเทศและการท่องเท่ียว 
ตัวอย่างหัวเรื่องแบ่งย่อยตามลําดับเหตุการณ์ (เช่น ยุคสมยั ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ.) เช่น 
 ศิลปกรรม - - ไทย - - สมัยสโุขทัย 

- ศัพท์สัมพันธ์ (Thesaurus) มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า อรรถาภิธาน ได้แก่ ศัพท์ที่ถูกรวบรวม
จากเอกสารและศัพท์ที่นักวิชาการบัญญัติขึ้น จัดทําเป็นดรรชนีในการจัดกลุ่มเน้ือหาสารสนเทศเพ่ือให้เป็น
มาตรฐานในการใช้คําศัพท์คําเดียวกันในเรื่องเดียวกัน และมุ่งให้ค้นหาเรื่องที่ต้องการได้รวดเร็ว มักจะใช้คํานาม
หรือวลีแทนเน้ือหาสารสนเทศ ส่วนใหญ่จะใช้คําเต็มไม่ใช้อักษรย่อหรือคําย่อ (ยกเว้นคําที่เป็นช่ือย่อ) ไม่ใช้บุพ
บท เครื่องหมายวรรคตอน และวงเล็บ การใช้ศัพท์สัมพันธ์เป็นคําค้นจะแสดงความสัมพันธ์ของคําค้นที่กําหนด
เป็นคําที่เก่ียวข้องทั้งหมด ศัพท์สัมพันธ์สะดวกในการใช้เพ่ือจัดเก็บและค้นหาในคอมพิวเตอร์ ศัพท์สัมพันธ์ไม่ได้
ให้คําอธิบายหรือคําแปลของคําศัพท์ที่ใช้ แต่จะแสดงความสัมพันธ์ของคําศัพท์ที่เก่ียวข้องในเร่ืองใดเรื่องหน่ึง
ทั้งหมดใน 3 ระดับ คือ ระดับกว้าง (Broader Term : BT) ระดับแคบ (Narrower Term : NT) และระดับที่
เก่ียวเน่ืองกัน (Related Term : RT) เช่น  
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างศัพท์สัมพันธ์ 
 

มลพิษทางอากาศ 
กว้างกว่า 

(Broader Term : 
BT) 

เก่ียวเนื่อง 
(Related Term : RT) 

แคบกว่า 
(Narrower Term : NT) 

มลพิษ บรรยากาศ 
สภาพเรือนกระจก 
การเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อม 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) 
คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) 
ไนโตรเจนออกไซด์ (Nitrogen Oxides) 
ไฮโดรคาร์บอน (Hidrocarbon) 

-  
กลยุทธ์และเทคนคิการสืบคน้สารสนเทศ 
 กลยุทธ์และเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ คือ วิธีการต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการสร้างประโยคการค้น 
เพ่ือให้ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด (เพ็ญพันธ์ เพชรศร และพิมพา อินแบน, 2554) ซึ่งโดย
ปกติสามารถแบ่งเทคนิคการสืบค้นได้เป็น 2 ประเภทคือ เทคนิคการสืบค้นแบบง่ายและเทคนิคการสืบค้นขั้นสูง 

1. เทคนิคการสบืค้นแบบง่าย (Simple Search or Basic Search)  
เทคนิคการสืบค้นแบบง่าย เป็นวิธีการสืบค้นสารสนเทศโดยใช้คําโดด หรือ คําผสมเพียง 1 คํา ในการ

สืบค้นข้อมูล โดยไม่ต้องสร้างประโยคคําค้นที่ยุ่งยาก ซับซ้อน กระบวนการค้นหาสารสนเทศเริ่มต้นจากผู้ค้นมี
ความต้องการสารสนเทศเกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหน่ึง ดังน้ัน ผู้ค้นจะต้องมีข้อมูลส่วนหนึ่งที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่
ต้องการสืบค้น หลักการค้นจะเริ่มต้นจากข้อมูลที่ผู้สืบค้นมีอยู่ ซึ่งทางเลือกในการสืบค้นที่สําคัญๆ และควรรู้จัก
มี ดังน้ี 

1) ช่ือผู้แต่ง (Author) ได้แก่ ช่ือของบุคคล หรือหน่วยงาน/องค์กร ที่แต่งหรือเขียนหนังสือ 
บทความ หรือทรัพยากรสารสนเทศน้ันๆ ผู้แต่งคนไทย ค้นที่ช่ือของบุคคลน้ันๆ หากเป็นบุคคลที่มีบรรดาศักด์ิ 
หรือฐานันดรศักด์ิ ให้ค้นจากช่ือต่อท้ายนามบรรดาศักด์ิ ส่วนการค้นช่ือที่เป็นสมณศักด์ิ ให้ค้นตามสมณศักด์ิ
น้ันๆ ดังน้ี 

- การสืบค้นจากช่ือผู้แต่งกรณีที่เป็นผู้แต่งคนไทย สามารถค้นได้จากช่ือตัวหรือช่ือและนามสกุล 
(ถ้าทราบ) ตัดคํานําหน้าหรือวุฒิการศึกษาหรือยศออก เช่น ช่ือผู้แต่งช่ือรศ.นพ.บุญศรี จันทร์รัชชกูล ให้ค้นดังน้ี 
“บุญศรี” หรือ “บุญศรี จันทร์รัชชกูล” เป็นต้น 

- การสืบค้นจากช่ือผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ค้นด้วยช่ือสกุล เช่น ผู้แต่งช่ือ  Gary Frank ให้ค้น
ดังน้ี “Frank” หรือ “Frank, Gary” 

- การสืบค้นผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคลหรือสถาบัน ให้ค้นจากช่ือสถาบันนั้นๆ เช่น “สถาบันพระบรม
ราชชนก” “กรมควบคุมโรคติดต่อ” เป็นต้น 

2) ช่ือเรื่อง (Title) ได้แก่ ช่ือหนังสือ หรือช่ือบทความ หรือช่ือทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการค้น 
ซึ่งจะต้องรู้ช่ือเรื่องน้ันให้ถูกต้องตรงตามที่ปรากฏในทรัพยากรสารสนเทศน้ันๆ 
ตัวอย่าง  

- การสืบค้นจากช่ือหนังสือภาษาไทย เช่น “การพยาบาลพ้ืนฐาน : ปฏิบัติการพยาบาล”     
การสืบค้นจากช่ือบทความภาษาไทย เช่น “ผลของโปรแกรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่น”  
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- การสืบค้นจากช่ือหนังสือภาษาอังกฤษ เช่น “The Philadelphia guide impact 
pediatrics” 

3) หัวเรื่อง (Subject heading) หมายถึง คําหรือวลีที่กําหนดขึ้นแทนเน้ือหาของหนังสือหรือ
บทความ หรือทรัพยากรสารสนเทศน้ันๆ โดยปกติคําหรือวลีที่กําหนดเป็นหัวเรื่องน้ี จะนํามาจากคู่มือหัวเรื่องที่
ใช้กันเป็นมาตรฐานในห้องสมุดต่างๆ ในประเทศไทยหรือทั่วโลก  เช่น การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ จิตเวช
ศาสตร์ สุขภาพจิต เป็นต้น 

4) คําหรือคําสําคัญ (Word หรือ Keyword) ได้แก่ คําใดๆ ที่มีความหมายแทนเร่ืองที่ต้องการค้น 
โดยปกติคําสําคัญที่สามารถค้นได้จากเคร่ืองมือสืบค้น จะเป็นคําที่นํามาจากคําที่ปรากฏในช่ือเรื่องและหัวเรื่อง 
แต่เครื่องมือสืบค้นบางชนิดอาจจะนําคําค้นมาจากที่ปรากฏในบทคัดย่อ (Abstracts) หรือตัวเน้ือหา (Texts) 
ของหนังสือ หรือบทความ หรือทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ เช่น ต้องการสารสนเทศเกี่ยวกับเรื่อง “การบําบัด
ทางจิตเวชและการให้การพยาบาล” สามารถกําหนดคําสําคัญสําหรับการสืบค้นได้ดังน้ี “การบําบัด” “การ
บําบัดทางจิตเวช” “จิตเวช” “การพยาบาล” เป็นต้น 

การสืบค้นจากคําสําคัญเป็นวิธีที่ง่าย เน่ืองจากผู้ค้นจะค้นคําใดๆ ก็ได้ที่คิดว่าตรงกับเร่ืองที่ต้องการ
ค้น โดยไม่ต้องคํานึงถึงหลักการค้นเหมือนการค้นจากหัวเร่ือง แต่อาจมีข้อเสียคือ บางคร้ังเรื่องที่ค้นได้อาจไม่
ตรงกับความต้องการ เพราะคําต่างๆ ที่ใช้ค้นน้ันอาจเป็นเพียงคําที่ปรากฏในช่ือเรื่องหรือส่วนอ่ืนๆ ดังกล่าว
ข้างต้น โดยที่มิใช่เน้ือหาของเรื่องโดยตรง คําสําคัญที่นํามาเป็นคําค้นจะไม่รวมคํานําหน้านาม (a, an, the) 
และคําเช่ือม (with, that, or, not, etc.) เครื่องมือสืบค้นที่สามารถค้นโดยใช้คําสําคัญมักเป็นเคร่ืองมือที่
จัดเก็บในรูปของฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ผู้ค้นเพียงแต่พิมพ์คําที่ต้องการค้น ระบบคอมพิวเตอร์จะค้นหาคําที่
ปรากฏในรูปฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และแสดงผลข้อมูลที่ค้นพบให้ทันที 

2. เทคนิคการสบืค้นขัน้สูง (Advanced Search) 
เทคนิคการสืบค้นขั้นสูง เป็นการสร้างประโยคคําค้นที่มีความซับซ้อนมากข้ึน แต่ทําให้เราได้ข้อมูลที่

ตรงกับความต้องการมากขึ้น ซึ่งเทคนิคการสืบค้นขั้นสูงน้ี มีหลายเทคนิค ได้แก่ 
1) การสืบค้นโดยใช้เทคนิคตรรกบูลีน (Boolean Logic) เป็นเทคนิคในการสืบค้นสําหรับการ

ปรบัแต่งการสืบค้นให้ได้ข้อมลูที่ตรงกับความต้องการได้มากที่สุด ตัวเช่ือมของเทคนิคน้ีมีหลายชนิดแต่ที่มีการ
ใช้เป็นพ้ืนฐานมี 3 ตัวเช่ือม (operators) คือ AND, OR, NOT โดยมีหลกัการใช้ดังน้ี 

AND  ใช้เช่ือมคําค้นเพ่ือจํากัดขอบเขตการค้นให้แคบลง ใหผ้ลการสืบค้นที่ได้รบัต้องมีทั้ง
สองคําน้ี เช่น การสื่อสาร AND อินเทอร์เน็ต ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงเว็บเพจที่มีคําว่า อินเทอร์เน็ตและการ
สื่อสารอยู่ภายในเว็บเดียวกัน 

 
 
 
 

 

               

รูปที่ 2 ตัวอย่างการใช้ AND เช่ือมคําค้น 
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OR  ใช้เช่ือมคําค้นเพ่ือขยายขอบเขตการค้นให้กว้างขึ้น ใช้ในกรณีที่ต้องการให้ผลการ
สืบค้นมีคําใดคาํหน่ึงที่กําหนดในประโยค เช่น การสื่อสาร OR อินเทอร์เน็ต ผลลัพธ์จากการค้นหาจะให้ผลลัพธ์
เว็บเพจที่ทั้งสองคําน้ีปรากฏอยู่ หรือคําใดคําหน่ึงก็ไดที่ค้นได้ทุกเรื่องที่มีเรื่องเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง หรือ
ธุรกิจอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้ง 2 เรื่องก็ได้ 

 
 
 
 
 
 

 

                           รูปที ่3 ตัวอย่างการใช้ OR เช่ือมคําค้น 

NOT  ใช้เช่ือมคําค้นเพ่ือจํากัดขอบเขตการค้นให้แคบลงโดยให้ผลการสืบค้นตัดคําที่ไม่
ต้องการออก เช่น การสื่อสาร NOT อินเทอร์เน็ต ผลลัพธ์จากการค้นหาจะแสดงเว็บเพจที่มีคําว่าการสื่อสารแต่
ไม่มีคําว่า อินเทอร์เน็ต 

 
 
 
 
 

 

                       

                             รูปที ่4 ตัวอย่างการใช้ NOT เช่ือมคําค้น 

2) การใช้เครื่องหมาย + - , (...) และ “....” 
+ - เป็นการเช่ือมคําค้น วิธีการใช้เหมือนกับการใช้ตรรกบูลีน AND OR NOT  เช่น 

+ art + design หมายถึง ใหผ้ลที่ค้นได้มีเน้ือหาเกี่ยวกับ art and design 
( ) วงเล็บ (Nesting) ใช้สําหรบัจับกลุ่มคําในและส่วน ทําให้ได้ข้อมูลตรงกับความต้องการหรือ

เพ่ือครอบคลุมในแต่ละส่วน คําสั่งข้อมูลที่ต้องการค้นมักใช้รว่มกับตรรกบูลีน เพ่ือแบ่งคําสั่งบูลีนออกเป็นส่วนๆ 
เช่น  

(television or mass media) and teenage หมายถึง ต้องการเรื่องเก่ียวกับโทรทัศน์หรือ
สื่อมวลชนและวัยรุ่น เป็นต้น 

3) เทคนิคการตัดคํา (Truncation) เป็นเทคนิคที่ช่วยในการสืบค้นให้ได้ข้อมูลที่กว้างขึ้นครอบคลุม
มากขึ้น เป็นการใช้คําค้นคําเดียวแทนคําอ่ืนทุกคําที่มีรากศัพท์เดียวกันหรือกรณีที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์ 
การแทนคําโดยใช้อักขระตัวแทน ซึ่งเป็นสญัลักษณ ์เช่น * หรือ # หรือ ? หรือ $ เป็นต้น มักใช้ในการค้น
ภาษาอังกฤษ เน่ืองจากการเขียนคําศัพท์ที่แตกต่างกัน เช่น รูปเอกพจน์ รปูพหูพจน์ หรือรูปแบบการเขียน
ภาษาอังกฤษ หรืออเมริกัน เป็นต้น สามารถตัดคําได้ทั้งการตัดท้ายคํา หรือตัดหน้าคําก็ได้  ผลการสบืค้น จะได้
สารสนเทศทีม่กีารสะกดคําที่ใกล้เคียงกันหรอืเหมือนกัน เช่น 
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ใช้คําค้น child*  ผลการค้นจะได้ child, children, childhood, childish… 
 Wom#n  ผลการค้นจะได้ women และ woman 

4) เทคนิคการจํากัดคําค้น (Limit search) เป็นเทคนิคการจาํกัดการค้นให้แคบลง โดยกําหนดระบุ
คําค้นให้อยู่ในเขตข้อมูลใดข้อมูลหน่ึงตามต้องการ เพ่ือให้ได้สารสนเทศทีเ่ฉพาะ ช้ีชัดที่สุด  สามารถกําหนดด้วย
เขตข้อมูลปีที่พิมพ์ ภาษาของเอกสาร ชนิดของเอกสาร เป็นต้น  

 
 
 

 

 

 

รูปที่ 5 การจํากัดผลการสืบคน้ 

  เมื่อสบืค้นคําทีต้่องการจะแสดงผลการสืบคน้ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                    รูปที่ 6 ผลการสืบค้นโดยการจํากัดการสืบค้น 
3. การสืบค้นแบบไล่เรียง (Browse search)  
เป็นการสืบค้นข้อมูลโดย กําหนดคําค้นที่ต้องการ ผลของการสืบค้นจะปรากฏอักษรตัวแรกของ

รายการสําคัญเป็นลําดับแรก และไล่เรียงไปตามอักษรพจนานุกรม วิธีการสืบค้นจําแนกได้ดังน้ี 
- แบบพิมพ์คําค้น สามารถเลือกรูปแบบการสบืค้น เช่น หัวเรื่อง ช่ือเรื่อง ผู้แต่ง เป็นต้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 การสืบค้นแบบไล่เรียงแบบพิมพ์คําค้น 
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- แบบเลือกจากคําที่กําหนด เป็นการสืบค้นตามการจัดหมวดหมู่ที่กําหนดไว้แล้ว เช่น สืบค้นจาก
หมวดหมู่ใหญ่ไปจนถึงเรื่องเฉพาะที่ต้องการ หรือ จากการจัดหมวดหมู่ตาม ก- ฮ / A- Z 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8 การสืบค้นแบบไล่เรียงแบบเลือกจากคําที่กําหนด ก-ฮ 

- ตัวอย่างผลการค้นแบบไล่เรยีง แสดงดังรูปที่ 9 
 
 

 
 
 
 

 
 

รูปที่ 9 การสืบค้นแบบไล่เรียงแบบเลือกจากอักษร ค ค้นจากช่ือเรื่อง 

กลยุทธ์ในการสืบคน้ข้อมูล 
ก่อนการสืบค้นข้อมูล สารสนเทศจะประยุกต์ใช้เทคนิค 5W1H มาใช้ ซึง่ประกอบด้วย 
1. Who  เรื่องราวที่กําลังต้องการค้นหาเก่ียวข้องกับใคร  ได้มีการปรึกษาบุคคลอ่ืนมากอ่นหรือไม่ 

หรือมีการพูดคุยกับกลุ่มหรือบุคคลเป้าหมายหรือไม่ 
2. What  ต้องการสารสนเทศอะไรบ้าง หรือประเภทใด รูปแบบสารสนเทศที่ต้องการ 
3. When  ระยะเวลาท่ีต้องการใช้สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศน้ันอยู่ในช่วงเวลาใด ถ้าเก่ามาก

ไปก็อาจจะไม่สามารถค้นหาได้ 
4. Where  ข้อมลูที่ต้องการค้นหาเกิดขึ้นที่ไหน สามารถค้นเจอได้จากแหลง่ใด และในอนาคต

สามารถค้นหาสารสนเทศท่ีต้องการได้จากท่ีไหน 
5. Why  ค้นหาสารสนเทศเพ่ืออะไร ทําไม?  
6. How  ต้องการสารสนเทศมากน้อยแค่ไหน จะนําทรัพยากรสารสนเทศที่รวบรวมได้มาสังเคราะห์

อย่างไร วิธีการค้นหาจะหา 2 แบบ ทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ จะอ้างอิงอย่างไร 
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การเตรียมสืบค้นค้นข้อมูล 
1. เตรียมรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการค้น โดยใช้หลัก 5W1H 
2. พิจารณาเลือกฐานข้อมูล / แหล่งข้อมูลที่จะสืบค้น 

- ขอบเขตเน้ือหาสาระของสารสนเทศในฐานข้อมูล 
- ระยะเวลาของสารสนเทศที่บันทึกอยู่ในฐานข้อมูล 
- ราคาค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการสืบค้นฐานข้อมูล 
- ภาษาของสารสนเทศ 
- จํานวนสารสนเทศที่มีอยู่และการเพ่ิมขึ้นของข้อมูล 
- ลักษณะของสารสนเทศท่ีได้ เป็นสาระสังเขป หรือข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) 

 
การใชเ้ครื่องมือสืบคน้สารสนเทศ 

การสืบค้นสารสนเทศจาก ฐานข้อมูลห้องสมุด (Online Public Access Cataloging :  OPAC) 
 นิยมเรียกสั้นๆ ว่า โอแพก   (Online Public Access Cataloging : OPAC) หรือบางคร้ังอาจเรียกว่า 
Online catalog เป็นเคร่ืองมือที่บันทึกรายละเอียดข้อมูลบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศทีม่ีใน
ห้องสมุดไว้ในฐานข้อมูลบรรณานุกรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบทีต้่องใช้เคร่ืองอ่าน (Machine-
readable format) และให้ผูใ้ช้สืบค้นสารสนเทศแบบเช่ือมตรงกับฐานข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า 
Terminal หรอื workstation ซึ่งผู้ใช้สามารถป้อนคําสําคัญหรือหัวเรื่องที่ต้องการสืบค้นและแสดงผลการ
สืบค้นได้ทางจอภาพ  นอกจากน้ี บางห้องสมุดได้ออกแบบ OPAC ให้มลีักษณะเป็นกราฟิก (Graphic User 
Interface-GUI) เพ่ือการใช้ที่ง่ายและสะดวกย่ิงขึ้นสําหรับผู้สืบค้น และสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านทางบริการ
ประเภทหน่ึงของ Internet หรือ World Wide Web ดังน้ันจึงมักเรียก OPAC ทีมีลกัษณะดังกล่าวน้ีว่า Web 
Pac 
  การสืบค้นสารสนเทศจาก OPAC ผู้สืบค้นมทีางเลือกในการสืบค้นหลายทาง เช่น ช่ือผู้แต่ง   ช่ือเรื่อง 
หัวเรื่อง คําสําคัญ เลขเรียกหนังสือ เป็นต้น ซึ่งผู้สืบค้นทราบข้อมูลส่วนใด ก็เพียงเลือกทางเลือกในการสืบค้น 
และพิมพ์คําคน้ลงไป ระบบจะดําเนินการสืบค้น เมื่อพบรายการที่ต้องการ ระบบจะแสดงผลออกมา นอกจากน้ี 
ผู้สืบค้นสามารถใช้เทคนิคการสืบค้นขั้นสูง เช่น ตรรกบูลีน หรือการจํากัดการค้นด้วยเขตข้อมูล เข้ามาร่วมใน
การสืบค้นได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับโปรแกรมทีห่้องสมุดแต่ละแห่งเลือกใช้  ซึ่งมคีําแนะนําขั้นตอนและวิธีการสืบค้นจะ
ปรากฏบนหน้าจอเสมอ ผู้ใช้เพียงทําตามคําแนะนําที่บอกให้ไปตามลําดับ นอกจากน้ี โดยปกติห้องสมุดจะ
จัดทําคู่มือแนะนําวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่มกัพบในการสืบค้นเอาไว้ให้ข้างๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือช่วยผู้ใช้
เมื่อพบปัญหาในการค้น 

สําหรับคําที่ใช้เรียกระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์มีหลายคํา เช่น OPAC  WebOPAC  
WebPAC  Ipac เป็นต้น 

 วิธีการสืบค้นข้อมูลจากระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ OPAC 
 1. คลิกที่เว็บโอแพก (WebOPAC) ของห้องสมุดที่ต้องการสืบค้น 
 2. เลือกทางเลอืกในการสืบคน้ เช่น ผู้แต่ง, ช่ือเรื่อง, หัวเรื่อง, คําสําคัญ, เลขมาตรฐานสากลประจํา
หนังสือ, เลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร, เลขเรียกหนังสือ และสํานักพิมพ์ เป็นต้น 
 3. ป้อนข้อมูลที่ต้องการสบืค้นตามรายการที่ใช้เป็นทางเลือกในการสืบคน้ จากน้ันพิมพ์คําสําคัญที่
ต้องการสืบค้น ลงในช่องสืบค้น แล้วคลิกปุ่มสืบค้น 

4. ปรากฏผลการสืบค้น คลิกเลือกรายการที่ต้องการ  
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5. ปรากฏรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศ ตรวจสอบว่าทรัพยากรสารสนเทศว่ามีก่ีเล่มอยู่บนช้ัน
หรือมีผู้ยืมออกหรืออยู่ระหว่างการดําเนินการ 

6. จดเลขเรียกหนังสือ ช่ือผู้แต่งและช่ือเรื่อง เพ่ือนําไปหาตัวเล่มหนังสือทีช้ั่น 

 

การสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ของห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สุรินทร์  

1. เข้าใช้งานที่ http://61.19.69.198/ULIB/ หรือ http://www.bcnsurin.ac.th โดยเลือกเมนู
สืบค้นข้อมูลห้องสมุด 

2. เลือกทางเลือกในการสืบค้น ซึ่งประกอบด้วย 2 ทางเลือก คือ ค้นหาข้อมูลแบบ Basic และค้นหา
ข้อมูลแบบ Advance 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 10 แสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลแบบ Basic 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11 แสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลแบบ Advance 
3. ป้อนข้อมูลที่ต้องการสืบค้นตามรายการที่ใช้เป็นทางเลือกในการสืบค้น 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12 การป้อนคําที่ต้องการสืบค้น 
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4. ปรากฏผลการสืบค้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 13 ผลการสืบค้น 

5. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ ปรากฏรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศ ตรวจสอบว่าทรัพยากร
สารสนเทศว่ามีก่ีเล่มอยู่บนช้ันหรือมีผู้ยืมออกหรืออยู่ระหว่างการดําเนินการ จดเลขเรยีกหนังสือ  ช่ือผู้แต่งและ
ช่ือเรื่อง เพ่ือนําไปหาตัวเล่มหนังสือที่ช้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 14 แสดงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 

จากรูปที่ 14 แสดงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ เลขเรียกหนังสือ สถานที่จัดเก็บ และสถานะ
หนังสือว่าอยู่บนช้ัน หรือ ถูกยืมออก 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 15 แสดงข้อมูลรายการสารสนเทศ 



 18

การสืบค้นข้อมูลจากฐานขอ้มูลต่างๆ  
ฐานข้อมูล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลทีม่ีความสัมพันธ์กันทั้งที่เป็นข้อมูลบรรณานุกรม สถิติ ข้อมูล

เน้ือหาเต็มจากบทความวารสาร มาอยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถรับรู้ ประมวลผล และแสดง
ข้อมูลน้ันได้ ในปัจจุบันมีการจัดทําฐานข้อมูลสําหรับเป็นเคร่ืองมือสืบค้นสารนิเทศทั้งที่อยู่ในรูปแบบซีดีรอม 
และฐานข้อมลูออนไลน์ การใช้ฐานข้อมูลสําหรับประกอบการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย ผู้ใช้
จะต้องทราบรายละเอียดเก่ียวกับประเภทของฐานข้อมูลทีจ่ะใช้ ขอบเขตของเน้ือหาที่ครอบคลุม และวิธีการ
สืบค้นฐานข้อมูล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. คณะอักษรศาสตร์. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์, 2555) 

 
ประเภทของฐานข้อมูล 

ฐานข้อมูลสามารถจําแนกตามลักษณะของข้อมูลที่จัดเก็บได้เป็น 4 ประเภท คือ ฐานขอ้มูล
บรรณานุกรม ฐานข้อมูลเอกสารที่มีเน้ือหาเต็ม ฐานข้อมลูนามานุกรม และฐานข้อมูลตัวเลข ซึ่งแต่ละประเภทมี
ลักษณะดังน้ี 

1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic database) ให้ขอ้มูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ 
บทความวารสารและสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ เช่น ข้อมลูเก่ียวกับช่ือผู้แต่ง ช่ือเรื่อง ช่ือวารสาร ปีที่ ฉบับที่ สถานที่จัดพิมพ์ 
สํานักพิมพ์ จํานวนหน้า เป็นต้น บางฐานข้อมูลยังให้สาระสังเขปหรือเรื่องย่ออีกด้วย เช่น  

CAB Abstract 
Clase and Periodica  
WorldCat 
2. ฐานข้อมูลเอกสารที่มีเน้ือหาเต็ม (Full text document database) บางฐานข้อมูลนอกจากจะให้

ข้อมูลทางบรรณานุกรมแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถอ่านเน้ือหาเต็มจากบทความวารสารหรือเอกสารตรงตามต้นฉบับที่
เป็นสิ่งพิมพ์อีกด้วย ตัวอย่างฐานข้อมูลเอกสารท่ีมีเน้ือหาเต็ม เช่น 

ABI/INFORM 
Academic Search Complete 
Humanities Full Text 
Cinahl  
3. ฐานข้อมูลนามานุกรม (Directory database) มีการจัดเรียงข้อมูลโดยให้รายช่ือบุคคล องค์กร 

หรือสถาบันพร้อมทั้งที่อยู่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์ เพ่ือให้ผูส้บืค้นสามารถหาข้อมูลเก่ียวกับ
ผู้เช่ียวชาญหรือองค์กรตามต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เช่น 

Thailand Yellow Page (http://yellowpages.co.th) 
GINFO : ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ (http://www.oic.go.th/ginfo) 
นามานุกรมวรรณคดีไทย (ศนูย์มานุษยวิทยาสิรินธร) 
(http://www.sac.or.th/databases/thailitdir/item_name.php) 
4. ฐานข้อมูลตัวเลข (Numeric database) เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมลูเก่ียวกับตัวเลข สถติิ แผนภูมิ 

สําหรับใช้ในการวิเคราะห์ คาดการณ์ และดําเนินการตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น 
บริการข้อมูลสถิติจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ (http://www.nso.go.th) 
ข้อมูลสถิติเก่ียวกับตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (http://www.set.or.th) 

 
 



 19

วิธีการสืบคน้ฐานข้อมูล 
ห้องสมุดหลายแห่งได้จัดหาฐานข้อมูลในสาขาวิชาต่างๆ โดยบอกรับเป็นสมาชิกสํานักพิมพ์จาก

ต่างประเทศเพ่ือให้บริการแกผู้ใช้ ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นฐานข้อมูลด้วยตนเองโดยผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด 
แต่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ในระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เมื่อผู้ใช้ไปยังหน้าหลักของบริการฐานข้อมูล 
ให้คลิกเลือกดูรายช่ือฐานข้อมูลตามสาขาวิชาหรือตามช่ือฐานข้อมูล จากน้ันจึงเลือกฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้น 

กรณีผู้ใช้ต้องการสืบค้นฐานขอ้มูลผ่านอินเทอร์เน็ตจากภายนอกระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
จะต้องเช่ือมต่อกับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยผ่าน Web VPN (Virtual Private Network) ของทาง
มหาวิทยาลัยเสียก่อน จึงจะเข้าใช้บริการฐานข้อมูลเพ่ือการค้นคว้าวิจัยได้  

 
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน ์

ฐานข้อมูลออนไลน์  เป็นฐานข้อมูลวิชาการสาขาต่างๆ มีทั้งประเภทฐานข้อมูลบรรณานุกรม และ
ฐานข้อมูลต้นแหล่ง (Source databases) หรือฐานข้อมูลฉบับเต็ม ปัจจุบันมีทั้งฐานข้อมูลสาธารณะที่ไม่คิด
ค่าบริการและฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่บริษัทต่างๆ จัดทําขึ้นเพ่ือจําหน่ายให้แก่สมาชิกสําหรับใช้ค้นคว้าอ้างอิง
ในการทําวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ รายงานทางวิชาการ หรือตํารา ฐานข้อมูลบางฐาน บริษัทอาจ
ผลิตทั้งในรูปของซีดีรอมและบริการออนไลน์เพ่ือ ให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ ผู้ที่ต้องการใช้
ฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์จะต้องเสียค่าใช้บริการตามที่บริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายฐานข้อมูลกําหนด เช่น  
ค่าสมาชิกรายปี ค่าบริการตามจํานวนฐานข้อมูล หรือ จํานวนคร้ังของการสืบค้น เป็นต้น 
 ข้อดีของฐานข้อมูลออนไลน ์
 1. สืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่าย ไม่จํากัดเรื่องเวลา และสถานที่ 
 2. สืบค้นข้อมลูได้กว้างขวางในหลากหลายสาขาวิชา 
 3. ข้อมูลครบถว้นและทันสมยั เพราะมีการปรับเปลี่ยน (Update) ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา 
 ข้อเสียของฐานข้อมูลออนไลน ์
 1. ห้องสมุดต้องจ่ายค่าบอกรับเป็นสมาชิก ราคาค่อนข้างแพง ถ้ามีผู้ใช้บริการจํานวนน้อย อาจไม่
คุ้มค่าสมาชิก 
 2. ผูใ้ช้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการแต่ละคร้ังตามอัตราที่กําหนด 
 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน ์
 ฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิก บุคลากรของมหาวิทยาลัยน้ันๆ สามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ทันท ีแต่ถ้าสืบค้นจากนอกมหาวิทยาลัยจะต้องมีรหัสผ่าน 
 1. เลือกฐานขอ้มูลที่ต้องการ 
 2. ศึกษาคู่มือหรือคําแนะนําการสืบค้นฐานข้อมูลน้ันๆ ทีห่้องสมุดจดัไว้ให ้
 3. สืบค้นผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด 
 4. ถ้าประสบปัญหาในการค้นข้อมูล ติดต่อขอคําแนะนําจากบรรณารักษห์รือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
 5. ถ้าเป็นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดไม่เป็นสมาชิก ผู้ใช้อาจใช้บริการหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศ
ออนไลน์ เช่น ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (TIAC)  
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ตัวอย่างฐานขอ้มูลออนไลน ์
ชื่อฐานข้อมูล ลักษณะของข้อมูล 

ACM Digital Library  ให้ข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก
บทความวารสารวิชาการ นิตยสาร รายงานการประชุมทางวิชาการ
และข่าวสาร ทีจ่ัดพิมพ์โดย ACM (Association for Computing 
Machinery) เน้ือหาประกอบด้วย รายการบรรณานุกรม 
สาระสังเขป review และเอกสารฉบับเต็ม ต้ังแต่ปี 1985 - 
ปัจจุบัน (สกอ. บอกรับ) 

Science Direct บรรณานุกรม พร้อมสาระสังเขป และเน้ือหาเต็มตามเอกสาร
ต้นฉบับ ปี ค.ศ. 1995-ปัจจุบัน ครอบคลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 
(สกอ. บอกรับ) 

SpringerLink e-Journal วารสารอิเล็กทรอนิกส์ จากสาขาวิชาชีววิทยา, แพทย์, เคมี, 
คอมพิวเตอร์, วิศวไฟฟ้า, สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ให้เน้ือหาเต็ม (Full 
Text) ตามเอกสารต้นฉบับ (สกอ. บอกรับ) 

NetLibrary e-Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 5,962 ช่ือเรื่อง ซึ่งครอบคลุมทุก
สาขาวิชา และเน้ือหาเต็มตามเอกสารต้นฉบับ (Full Text) 
แสดงผลในรูปแบบไฟล์ PDF 

Digital Collection (ThaiLIS) 
 

วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับ
เต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทย 

Dissertation Full Text วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกสฉ์บับเต็ม ระดับปริญญาโท ปรญิญาเอก 
จํานวน 3,850 ช่ือเรื่อง ในทกุสาขาวิชา 

Academic Search 
Complete 

เป็นฐานข้อมูลที่มีเน้ือหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยให้
รายละเอียดบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม (Full-
text) จากวารสารวิชาการมากกว่า 6,100 รายการ รวมไปถึง
วารสารที่มีการ peer-review 5,100 รายการ สามารถสบืค้น
ย้อนหลังได้ต้ังแต่ปี 1887-ปัจจุบัน 

CINAHL Plus with Full Text เป็นแหล่งข้อมลูฉบับเต็มของวารสารการพยาบาล ครอบคลุม
เน้ือหากว้างที่สุดของโลก โดยมีฉบับเต็มของวารสารกว่า 750 
รายการที่ทําดัชนีใน CINAHL 
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การสืบค้นฐานข้อมูล Cinahl  
 ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศที่ให้ข้อมูลวารสารเก่ียวกับสาขาการพยาบาลศาสตร์ และการ
สาธารณสุขศาสตร์ ครอบคลุมสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกว่า 17 สาขาวิชา สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ต้ังแต่ ปี ค.ศ. 
1973-ปัจจุบัน   
 1. การเข้าใช้งานเข้าผ่านหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด http://61.19.69.198/ULIB/ หรือเข้าใช้งานโดยตรงท่ี 
http://search.ebscohost.com/  
 กรณีไม่ได้เข้าใช้งานผ่าน IP ของวิทยาลัย ให้ใส่ user id และ password ดังน้ี 
 User id  : bcnsurin 
 Password : nurse 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

รูปที่ 16 แสดงหน้า log in เข้าฐานข้อมูล Cinahl 

2. วิธีการสืบค้นข้อมูลฐานข้อมลู Cinahl Plus with Full Text 
ประกอบด้วยวิธีการสืบค้น 3 รูปแบบคือ 1. Basic Search  2. Advanced Search  3. 

Search History  
- Basic Search   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 17 การสืบค้นฐาน Cinahl โดยใช้ Basic Search 
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ผลการสืบค้นแบบ Basic Search   ปรากฏดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 18 ผลการสืบค้นแบบ Basic Search 

  จากผลการสืบค้นข้างต้น สามารถจํากัดผลการสืบค้นได้ จากเมนู Limit To ด้านซ้ายมือ ซึ่ง
สามารถจํากัดผลการค้นได้ เช่น ให้ผลการค้นออกมาเฉพาะ Full Text, สาระสังเขป รวมท้ังสามารถกําหนด
ช่วงปีของเอกสารที่จะสืบค้นได้ 
  ตัวอย่างผลการสืบค้นในรูปแบบ Full Text ดังรูปที่  
 

 
 

รูปที่ 19 ผลการสืบค้นจากฐานข้อมูล Cinahl ในรูปแบบ Full Text 

- Advanced Search   
 

 
 
 
 

 

 

รูปที่ 20 การสืบค้นแบบ Advanced Search 

 



 23

จากรูปที่ 20 เป็นการสืบค้นโดยใช้คําสําคัญ “pediatric” และใช้ตรรกบูลีน and เช่ือมคําค้น 
“cancer” จํากัดผลการสืบคน้ให้ออกมาเฉพาะเอกสารฉบับเต็ม ผลการสืบค้นแบบ Advanced Search 
ปรากฏดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 21 ผลการสืบค้นแบบ Advanced Search 

- Search History 
เป็นการดูประวัติการสืบค้นที่มีผู้ใช้สืบค้นมาก่อนหน้าน้ี  ดูประวัติว่ามีการใช้คําอะไรเป็นคํา

ในการสืบค้นบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 22 การสืบค้นแบบ Search History 
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ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์                                                  
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยหรือที่เรียกว่า ฐานข้อมูล TDC หรือ Thai Digital Collection  เป็น

ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของรายงานการงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ  สบืค้นผ่านทาง IP ของวิทยาลัยฯ หรือ สามารถเข้าสืบค้นได้ที่ http://tdc.thailis.or.th/tdc/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 23  หน้าแรกของฐานข้อมูล TDC 

สามารถเลือกสืบค้นข้อมูลจากเขตข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ช่ือเรื่อง, ผู้สร้างผลงาน, หัวเรื่อง, บทคัดย่อ,      
ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน, ช่ือปริญญา, สาขาวิชา, มหาวิทยาลัย/สถาบันผู้ประสาทปริญญา หรือ เลือกทกุเขต
ข้อมูล   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 24 หน้าจอการสืบค้นของฐานข้อมูล TDC 
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ตัวอย่างผลการสืบค้น แสดงรายการ ลําดับที่ ช่ือเรื่อง ปีพิมพ์ ชนิดของเอกสาร และช่ือมหาวิทยาลัย / 
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 25 ผลการสืบค้นฐานข้อมูล TDC 

เลือกรายการที่ต้องการ จะปรากฏรายละเอียดดังภาพด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 26 รายละเอียดผลการสืบค้นในรูปแบบรายการบรรณานุกรม 
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สามารถเลือกดาวน์โหลดไฟล์แยกเป็นบทได้  สามารถเลอืกเปิดเอกสารดูหรือดาวน์โหลดเก็บไว้ จาก
ช่ือไฟล์ 

 

 
 

รูปที่ 27 ไฟล์สาํหรับดาวน์โหลด 

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จจะปรากฏไฟล์เอกสารฉบับเต็มของเอกสารที่เลือก  ดังรูปที่ 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 28 เอกสารฉบับเต็มของงานวิจัย 
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การสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 
การเข้าถึงสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ต้องเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

โดยอาศัยอุปกรณ์เช่ือมต่อระบบเครือข่ายและโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต อาจเป็นได้ทั้งตัวอักษร เสียง ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ หรือ

แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ หน่วยงานต่างๆ ในปัจจุบันนิยมเผยแพร่ข้อมลูเหล่าน้ีผ่านทางอินเทอร์เน็ต แต่ละ
หน่วยงานต่างมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพรแ่ตกต่างกัน ดังน้ันผู้ใช้จําเป็นต้องพิจารณาความถูกต้องและความ
น่าเช่ือถือของข้อมูลก่อนนําสารสนเทศทีส่บืค้นได้จากอินเทอร์เน็ตมาใช้  

การสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต เป็นการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้น เรียกว่า โปรแกรมค้นหา 
(search engine) เพ่ือสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 

 
ข้อดีและข้อจํากัดของการสบืคนสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 

ข้อดีของการสบืค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 
1. ข้อมูลที่ได้มีเน้ือหาหลากหลายสาขาวิชาและรูปแบบ ถือว่าเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
2. ข้อมูลทีส่ืบค้นได้ทันสมัยมาก เน่ืองจากผู้เผยแพร่ข้อมูลสามารถแก้ไขปรบัปรุงได้ง่ายและทําได้

ตลอดเวลา 
3. ความสะดวก การสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตไม่มีขอ้จํากัดทั้งเวลาและสถานที ่
4. การสืบค้นที่ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้เคร่ืองมือค้นหาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตคือโปรแกรมค้นหา 

(Search Engine) 
5. เวลาในการสืบค้น ผลการสืบค้นที่ได้รับจากอินเทอร์เน็ตใช้เวลาน้อยมากเมื่อเทียบกับการส่ง

สารสนเทศด้วยวิธีอ่ืน อีกทั้งประหยัดเวลาและทรัพยากร 
6. ผลลัพธ์ที่ได้สามารถบันทึก พิมพ์ ส่งต่อข้อมูล จัดทําฐานขอ้มูลและการจัดการในรูปแบบอ่ืนต่อได้

โดยง่าย 
7. ส่งเสริมการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้สืบค้นสามารถสืบค้นสารสนเทศบน

อินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเองตลอดเวลา 
 
ข้อจํากัดของการสืบคนสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 

1. สารสนเทศไมต่รงกับความต้องการ เน่ืองจากสารสนเทศที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตมีขอบเขตกว้างขวาง
มาก มีความหลากหลาย จึงทําให้ผูใ้ช้ที่ไมม่ีทักษะการสบืค้นประสบปัญหา เน่ืองจากได้สารสนเทศที่มีปริมาณ
มากมายมหาศาลและไม่ตรงกับความต้องการ ทําให้เสียเวลาในการพิจารณา 

2. ความไม่คงที่ สารสนเทศที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตถูกปรับปรุงแก้ไขได้อย่างรวดเร็วทําให้ไม่คงที่ในการ
อ้างอิงเอกสาร เพราะการเข้าไปสืบค้นสารสนเทศดังกล่าวอีกคร้ังอาจไม่พบสารสนเทศดังกล่าว หรือเน้ือหาถูก
ปรับปรุงไปแล้ว 

3. ความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล สารสนเทศที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตต้องตรวจสอบความน่าเช่ือถือ
ของแหล่งข้อมลู เน่ืองจากสารสนเทศอาจไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องที่มีความ
น่าเช่ือถือ หรือมีหน้าที่รับผิดชอบก่อนนําไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต 
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การสืบค้นโดยโปรแกรมค้นหา 
 โปรแกรมค้นหาหรือ Search Engine เป็นโปรแกรมทีม่ีการให้บริการหลกัคือ บริการสบืค้นข้อมูล ซึ่ง
จะทําหน้าที่รวบรวมสารสนเทศจากเว็บไซต์ต่างๆ เอาไว้เป็นฐานข้อมูลโดยทําดรรชนีสืบค้นหรือจัดแยกเป็น
หมวดหมู่ และจัดทําส่วนสําหรับสืบค้นไว้ใหผู้้ใช้สืบค้นด้วยคําสําคัญหรือวลี 
 
ประเภทของโปรแกรมค้นหา 
 1. โปรแกรมคน้หาประเภทคาํสําคัญ (Keyword Search Engine) เป็นโปรแกรมค้นหาที่จัดทํา
ดรรชนีและฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทํางานโดยใช้ตัวสํารวจในการค้นหาและรวบรวมข้อมูลจาก
เว็บไซต์โดยอัตโนมัติ จากน้ันจึงนําข้อมูลที่รวบรวมได้มาทําดรรชนีให้กับเอกสารและจัดเก็บลงฐานข้อมูล 

การสืบค้นโดยคําสําคัญ เป็นการสืบค้นโดยใช้คําที่โปรแกรมค้นหาจัดทําดรรชนี และเก็บไว้ในรูป
ฐานข้อมูล ซึ่งมีความแตกต่างกันไปแต่ละโปรแกรม เว็บไซต์ที่บริการเครื่องมือสืบค้นด้วยวิธีน้ี ได้แก่ Google, 
Yahoo, MSN search เป็นต้น โปรแกรมคน้หาแต่ละโปรแกรมมขี้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ผู้ใช้ควรทราบว่า
โปรแกรมค้นหาที่ใช้ เน้นการทําดรรชนีประเภทใด มีการให้นํ้าหนักสารสนเทศแต่ละเรือ่งอย่างไร และควรใช้
มากกว่าหน่ึงโปรแกรม เพ่ือให้การสืบค้นสมบูรณ์ย่ิงขึ้น   

วิธีการสืบคน้ด้วยโปรแกรมค้นหา 
1) ใส่คําค้นที่ต้องการ โดยใช้คําที่มีความหมายเจาะจงมากท่ีสุด เช่น thai culture 
2) กรณีที่ใช้คํามากกว่า 1 คํา โปรแกรมค้นหาสว่นใหญ่จะค้นรายการท่ีมีคําทกุคําในเว็บไซต์

เดียวกัน เสมือนใช้คําว่า AND เช่ือม เช่น thai culture มีค่าเช่นเดียวกับ thai AND culture 
3) กรณีต้องการค้นเป็นวลี ส่วนใหญ่แนะนําใหใ้ช้เครื่องหมายอัญประกาศคร่อมข้อความ เช่น 

“thai culture”  
4) คําที่เป็นคําทั่วๆ ไป เช่น ‘I’ หรือ ‘a’ อาจไม่นํามารวมในการค้น หากต้องการใช้เป็นคําค้นด้วย

ต้องใส่เครื่องหมาย + ไว้หน้าคํา เช่น vitamin+a หรือใช้การสืบค้นเป็นวลี เช่น “vitamin a” 
5) ปกติคําที่สะกดด้วยอักษรใหญ่เล็กจะมีความหมายเดียวกัน ใช้แทนกันได้ 
6) โปรแกรมค้นหาบางช่ือ เช่น Google จะไม่ให้ใช้การตัดคํา ดังน้ันคําที่ใช้ในการค้น ต้องสะกด

ตามท่ีปรากฏในเว็บไซต์จึงจะค้นได้แต่บางเว็บไซต์ก็อนุญาตให้ใช้การตัดคํา เช่นใน Yahoo สามารถใช้คํา thai* 
แทน Thailand ได้ 

7) โปรแกรมค้นหาหลายช่ือมีทางเลือกพิเศษเพ่ือช่วยในการสืบค้น เช่น กรณีของ Google มีคําค้น
ที่เก่ียวข้องให้เลือก หรือมีทางเลือกให้ค้นคาํเพ่ิมเติมจากผลการค้นเดิม เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 29 ตัวอย่างการค้นโดยใช้ Google 
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รูปที่ 30 การแสดงผลการสืบค้นโดยใช้คําว่า thai culture 
2. โปรแกรมค้นหาประเภทเมต้า (Meta Search Engines หรือ Muti Search Engines) โปรแกรม

ค้นหาประเภทเมต้าไม่มีฐานข้อมูลเป็นของตนเอง แต่มีกลไกช่วยสืบค้น โปรแกรมค้นหาอ่ืนๆ ที่รวบรวมข้อมูล
ไว้แล้วพร้อมๆ กันหลายโปรแกรมค้นหาในครั้งเดียวและส่งผลการสืบค้นมาให้ คุณลักษณะที่สําคัญของ
โปรแกรมค้นหาประเภทเมต้าคือ มีความเร็วในการสืบค้น ผลการสืบค้นที่ได้แสดงที่มา คือ ช่ือของโปรแกรม
ค้นหาที่เป็นเจ้าของข้อมูลไว้ต่อท้ายรายการที่ค้นได้แต่ละรายการ โปรแกรมค้นหาประเภทเมต้า เช่น  
MetaCrawler, Dogpile, Yahoo, WebCrawler, infoseek, Sanook เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 31 ตัวอย่าง Dogpile 

 
 

 
 
 

รูปที่ 32 ตัวอย่าง MetaCrawler 

3. โปรแกรมค้นหาประเภทนามานุกรม (Subject Directory Search Engine หรือ Web 
Directory) เป็นการคัดเลือกเอกสารเว็บมาเป็นฐานข้อมูลโดยนําข้อมูลทีป่รากฏในเว็บต่างๆ มาจัดเป็น
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หมวดหมู่ ภายใต้แต่ละหมวดหมู่จะทําการแบ่งเป็นเรื่องย่อยๆ ตามลําดับ จากเรื่องทั่วไปไปสู่เรื่องที่มีความ
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น โครงสร้างของการจัดหมวดหมู่จะถกูเตรียมไว้ก่อน จากน้ันจึงนําเว็บไซต์ต่างๆ ที่รวบรวม
มาไปจัดเก็บตามหมวดหมู่ทีจ่ัดทําไว้ ช่วยให้ผู้ใช้ที่ยังไม่มคีําถามที่ชัดเจนในการสืบค้นเห็นโครงสร้างของเน้ือหา
ข้อมูลได้ชัดเจน ผู้ใช้สามารถเปิดอ่านได้ทีละหน้าจนครบถ้วน โดยเลือกรายการหัวข้อที่จัดแบ่งไว้ที่เห็นว่า
ใกล้เคียงกับเรือ่งที่ผู้ใช้ต้องการมากที่สุดและเลือกไปตามหัวข้อย่อยจนกว่าจะพบกับข้อมูลที่ตรงกับความ
ต้องการ ตัวอย่างโปรแกรมค้นหาประเภทนามานุกรม เช่น yahoo, BUBL, Digital Librarian เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 33 หน้าแรก yahoo 

4. โปรแกรมค้นหาประเภทเฉพาะเรื่อง (Subject Specific Search Engines) เป็นโปรแกรมค้นหาที่
จัดทําขึ้นเพ่ือใช้ค้นหาข้อมูลในเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ เน้นการรวบรวมทั้งในระดับกว้างและลึกของ
สาขาวิชาน้ันๆ ข้อมูลที่จัดเก็บมักไม่มีในโปรแกรมค้นหาทัว่ๆ ไป ใช้ค้นหาในกรณีที่ผูใ้ช้มีคําถามที่แน่นอน
ชัดเจนในเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งอยู่แล้ว 

ตัวอย่างโปรแกรมค้นหาประเภทเฉพาะเรื่อง เช่น   intute (http://www.intute.ac.uk)            
LSU (http://www.lib.lsu.edu/general/internet_searchsubject.html) FindLaw 
(http://www.findlaw.com)  INFORMINE (http://www.infomine.ucr.edu) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 34 หน้าแรก Digital Librarian 
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รูปที่ 35 โปรแกรมค้นหาเฉพาเรื่องกฎหมาย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 36 หน้าแรกการค้นด้วย INFOMINE 

 การสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมค้นหา ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใช้คําสําคัญ หรือการใช้
กลุ่มเน้ือหา ผู้ใช้ควรตระหนักว่า สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตเป็นสารสนเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
และยากต่อการพิสูจน์ว่าใครเป็นเจ้าของ ผลงาน ดังน้ันจึงต้องประเมินคุณค่าและความน่าเช่ือถือของข้อมูล
เหล่าน้ันก่อนนํามาใช้ โดยอาจใช้เกณฑ์ดังน้ี 

1. ผู้แต่ง ความน่าเช่ือถือของผู้แต่ง การแสดงความรับผิดชอบโดยแสดงข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล์  
ช่ือหน่วยงานที่สังกัด เป็นต้น 

2. โดเมนของเว็บไซต์ โดเมนที่น่าเช่ือถือ เช่น .org .ac .edu 
3. วันที่ปรับปรุงข้อมูล 
4. การเปรียบเทียบความถูกต้องของข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอ่ืน 
5. การอ้างอิง การแสดงรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม หรอืแหล่งที่มาของข้อมูล เป็นต้น  
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คุณธรรมและจริยธรรมในการใชส้ารสนเทศ 
จริยธรรม หมายถึง แบบแผนควบคุมความประพฤติของคนในสังคมให้อยู่ในกรอบของความดีงาม เป็น

เครื่องมือที่ช่วยให้คนในสังคมเลือกกระทําในสิ่งที่ถูกต้อง แต่ไม่ได้ลักษณะเป็นข้อบังคับที่ชัดเจนแน่นอนเหมือน
กฎหมาย จริยธรรมเป็นเรื่องคุณค่าทางจิตใจ ความรู้สึกผิดถูกดีช่ัวที่อยู่ภายในจิตใจคน จริยธรรมการใช้
สารนิเทศจึงเป็นการใช้สารนิเทศที่ไม่ผิดข้อห้าม ไม่ผิดศีลธรรม เป็นการใช้สารนิเทศโดยชอบธรรมบนพ้ืนฐาน
ของจริยธรรม เช่น การนําข้อความหรือความคิดของผู้อ่ืนมาใช้ในงานของตน จะต้องเขียนอ้างอิงถึงผลงานที่
นํามาอ้างอิงทุกครั้ง เพ่ือให้เกียรติแก่ผู้เขียนเดิม อีกทั้งยังช่วยให้ผู้อ่านติดตาม ค้นหารายการอ้างอิงที่ต้องการ
ค้นคว้าเพ่ิมเติมต่อไปได้ จริยธรรมสารนิเทศจึงเป็นหลักประพฤติปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการข้อมูลและสารนิเทศ
เพ่ือให้การจัดการสารนิเทศเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยํา ครบถ้วน และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่าง
สูงสุดรวมทั้งไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลหรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

เมื่อกล่าวถึงจริยธรรมในการใช้สารนิเทศ ผูใ้ช้จึงควรพิจารณาเร่ืองต่อไปน้ี 
1. ความเป็นส่วนตัว (Information Private) หมายถึง สิทธ์ิส่วนตัวของบุคคลหน่วยงานหรือองค์กร 
2. ความถูกต้อง (Information Accuracy) ข้อมูลที่เผยแพรแ่ก่สาธารณชน ผู้เสนอควรมีจริยธรรม 

ควรนําเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน 
3. ความเป็นเจ้าของ (Information Property) เน่ืองจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าการคัดลอกข้อมูล

ข่าวสาร การลอกเลียนแบบ การทําซ้ํา หรือการละเมิดลิขสิทธ์ิ สามารถทําได้ง่ายด้วยเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่
ทันสมัย ทําให้ประเด็นความเป็นเจ้าของมีปัญหามาก กฎหมายลิขสิทธ์ิจึงถูกนํามาใช้มากขึ้น 

4. การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลมักจะมีการกําหนดสิทธิการเข้าถึง
ไว้เป็นลําดับขั้นตามระดับของผู้ใช้งาน เพ่ือเป็นการป้องกันการเข้าไปดําเนินการต่างๆ กับข้อมูลของผู้ใช้ที่ไม่
เก่ียวข้อง และเป็นการรักษาความลับของข้อมูลน้ัน 

การเข้าถึงข้อมูลของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับความยินยอมถือเป็นการผิดจริยธรรมเช่นเดียวกับการละเมิด
ข้อมูลส่วนตัว ดังน้ันหากผู้ใช้สารนิเทศร่วมใจกันปฏิบัติตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด
แล้ว การผิดจริยธรรมในประเด็นดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึ้นตามมา เช่น ปัญหาด้านอาชญากรรม การลักลอบใช้
ข้อมูล การแก้ไขข้อมูลของนักศึกษา ทําให้มนุษยสัมพันธ์เสื่อมถอย เพราะใช้เวลาอยู่กับคอมพิวเตอร์ เล่นเกมส์ 
เกิดความเสี่ยงภัยทางธุรกิจ เพราะข้อมูลทุกอย่างฝากไว้ในคอมพิวเตอร์ ทําให้เกิดวัฒนธรรมการกระจาย
สารนิเทศที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดวามแตกแยกในสังคม เป็นต้น 

 

บทสรุป 
 ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศท่ีต้องการโดยใช้เครื่องมือสืบค้นด้วยเทคโนโลยี ซึ่งได้แก่
เครื่องมือ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่อํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการสืบค้นรายการสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่าง
รวดเร็วทันความต้องการ จําเป็นต้องสร้างทักษะ การใช้กลยุทธ์ และเทคนิคในการสืบค้นสารสนเทศ ได้แก่ 
วิธีการต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการสร้างประโยคการค้น เพ่ือให้สามารถค้นพบสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ
มากที่สุด อีกทั้งต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของสารสนเทศหรือข้อมูลทางบรรณานุกรมที่ได้จาก
เครื่องมือสืบค้นประเภทต่างๆ เพ่ือนําไปใช้ในการติดตามหาตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท 
ตลอดจนวิธีการจัดเก็บและค้นหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ในแหล่งสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถ
ค้นพบตัวทรัพยากรสารสนเทศที่ตนเองการได้ 
 การที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว แต่ผู้ใช้ควรคํานึงถึงเร่ืองการ
พิจารณาเลือกใช้แหล่งและทรัพยากรสารนิเทศให้สอดคล้องกับลักษณะเน้ือหาของสารสนเทศที่ต้องการ 
พิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งและทรัพยากรสารนิเทศจาก ช่ือเสียง ประสบการณ์ หรือคุณวุฒิของ
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ผู้รับผิดชอบในการผลิตหรือเผยแพร่สารสนเทศน้ันๆ โดยผู้ใช้จําเป็นต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับ ลักษณะความ
ต้องการสารสนเทศของตนเองอย่างแท้จริง อีกทั้งต้องมีความเข้าใจ ประเภท และลักษณะสําคัญ ของแหล่งและ
ทรัพยากรสารนิเทศด้วย จึงจะสามารถเลือกใช้แหล่งและทรัพยากรสารสนเทศให้ได้คําตอบที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตนเอง แต่สิ่งหน่ึงที่ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดคือจริยธรรมในการใช้สารนิเทศในด้านของการ
อ้างอิงผลงานของผู้เขียนทุกครั้งที่ผู้ใช้คัดลอกหรือนําแนวคิดของผู้เขียนหนังสือเล่มที่ตนค้นคว้า เพ่ือให้เกียรติ
แก่ผู้เขียนเดิม ซึ่งเป็นจริยธรรมที่ทุกคนพึงประพฤติปฏิบัติ 
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