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บทท่ี 1  
ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ 

 

บทน า 

 วิวัฒนาการของมนุษย์ในอดีตยังไม่มีภาษาที่ใช้ส าหรับการสื่อสารกันระหว่างบุคคล เมื่อมี
เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น ท าให้มนุษย์ก็ไม่สามารถถ่ายทอด หรือเผยแพร่ข้อมูล เหตุการณ์ต่างๆ 

แก่บุคคลอ่ืนได้อย่างถูกต้องตรงกันระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร มนุษย์จึงมีการคิดใช้สัญลักษณ์ 
ขีดเขียน เครื่องหมาย เพ่ือท าหน้าที่สื่อความหมายแทนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากนั้นเมื่อมนุษย์ เริ่ม 

มีภาษาส าหรับการสื่อสารแล้ว จึงท าให้มนุษย์ได้ริเริ่มประดิษฐ์ตัวอักษร และสร้างสื่อที่ช่วยใน 

การบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แทนการใช้สัญลักษณ์หรือการขีดเขียนไว้ในผนังถ้ า เรื่องราว
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมานั้นท าให้เกิดปรากฎการณ์การทะลักทะลายของข้อมูลข่าวสาร  

อย่างมากมาย แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น กระดาษ แผ่นฟิล์ม 
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ การน าข้อมูลข่าวสารมาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผล 
เปลี่ยนแปลงเป็นสารสนเทศท าให้มนุษย์สามารถเลือกค้นหา และเข้าถึงสารสนเทศเหล่านั้นได้ 
การที่บุคคลได้รับสารสนเทศที่ถูกต้องมีคุณค่า ช่วยให้บุคคลได้พัฒนาความคิด สติปัญญา สร้างองค์
ความรู้ใหม่เกิดขึ้น สามารถตัดสินใจในการประกอบกิจการงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงสังคมในหลากหลายด้าน  ประกอบกับพฤติกรรมมนุษย์ที่ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง จึงท าให้มนุษย์ต้องมีการเรียนรู้วิธีการแสวงหา
สารสนเทศ เพ่ือค้นหาค าตอบที่ตรงกับ ความต้องการและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศอย่าง 

มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 

1.1  ค าที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ 

 สารสนเทศเป็นค าที่มีความหมายครอบคลุมในเรื่องความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร โดยค าที่
เกี่ยวข้องกับสารสนเทศเหล่านี้ ได้แก่ ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความรู้ 
(Knowledge) ซึ่งความหมายของค าที่เก่ียวข้องกับสารสนเทศมีดังนี้ 
  ข้อมูล (Data) คือ ข้อมูลดิบ หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ยังไม่ผ่าน 

การประมวลผล เช่น ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ เป็นข้อมูลที่ยังไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ 
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  สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ 
ประมวลผล มีการถ่ายทอดและบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ ต ารา วารสาร เพ่ือให้ผู้รับ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ และช่วยในการตัดสินใจ 

  ความรู้ (Knowledge) คือ สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิด เปรียบเทียบเชื่อมโยงกับ
ความรู้อื่น จากการศึกษาค้นคว้าเล่าเรียน หรือประสบการณ์ จนเกิดความเข้าใจ มีทักษะ และน าไปใช้
ประโยชน์ ช่วยตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จ ากัดช่วงเวลา 
 ความสัมพันธ์ของค าที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้  ทั้งหมดนี้ 
มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นล าดับเริ่มจากการมีข้อมูลดิบ ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์
หรือประมวลผล เป็นเพียงการรับรู้ รับฟัง จากนั้นเมื่อได้รับรู้ รับฟังข้อมูลดิบเหล่านั้นแล้วน าข้อมูลดิบ
นั้นมาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผล เป็นสารสนเทศ เพ่ือน าข้อมูลนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
หรือถ่ายทอด เผยแพร่สารสนเทศนั้นออกไปผ่านสื่อความรู้  เช่น หนังสือ ต ารา หรือการสอน 

การทดลอง การปฏิบัติ เมื่อผู้รับสารสนเทศเหล่านั้นได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้สารสนเทศที่ถูกเผยแพร่
ออกมาด้วยวิธีการต่างๆ แล้วมีความเข้าใจ จนเกิดทักษะ ความช านาญ เชี่ยวชาญ กลายเป็นความรู้ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์และพัฒนาระดับสติปัญญาได้ 
 

1.2 ความหมายของสารสนเทศ  
 สารสนเทศ หรือ สารนิเทศ เป็นค าที่นิยมน ามาใช้เรียกขานที่แตกต่างกันตามแต่ความเคย
ชินหรือสาขาอาชีพ อย่างไรก็ตาม ค าว่า สารสนเทศ หรือ สารนิเทศ ล้วนมีที่มาจากภาษาอังกฤษ 

ค าเดียวกันคือ Information โดยมีผู้ให้ค านิยามความหมายของค าดังกล่าวไว้หลาย่าน ดังนี้ 
 จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ (2544) ได้ให้ความหมายของสารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการ
ประมวลผล ผ่านการวิเคราะห์ หรือสรุปให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
 วัลลภ สวัสดิวัลลภ และคนอ่ืนๆ (2544) ได้ให้ความหมายของสารสนเทศ คือ สิ่งที่มนุษย์ 
รวบรวมหรือบันทึก ความรู้ความคิด ความเชื่อ ประสบการณ์และการกระท าของมนุษย์ไว้ในสื่อ
รูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และ สื่อดิจิทัล เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

 มาลี ล้ าสกุล (2546) ได้ให้ความหมายของสารสนเทศ คือ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้  ที่ได้มี 
การบันทึก ประมวลหรือด าเนินการด้วยวิธีใดๆ และสามารถน าไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ทั้งในส่วน
บุคคลและสังคม 
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 ประภากร แก้ววรรณา (2547) ได้สรุปความหมายของสารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการ
ประมวลผล และถูกจัดเก็บให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย อาจจัดเก็บในฐานข้อมูลหรือเป็นสารสนเทศ
ส าหรับผู้รับต่อไป  เพื่อให้ผู้รับน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและตัดสินใจ 

 The ALA Glossary of Library and Information Science (1983) อ้างถึงใน ประภากร 
แก้วรรณา (2551) ได้ให้ความหมายของสารสนเทศ คือ ความคิด ข้อเท็จจริง และงานที่เกิดจาก
จินตนาการซึ่งได้มีการสื่อสาร บันทึก และจัดพิมพ์ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็นสื่อ
รูปแบบใดก็ตาม 

 Allen Kent (1971) อ้างถึงใน นฤมล กิจไพศาลรัตนา (2557) ได้ให้ความหมายของ
สารสนเทศ คือ ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับการบันทึกเพ่ือใช้งานในภายหน้า การบันทึกในสมัยโบราณ เช่น 
ศิลาจารึก ภาพเขียนบนผนังถ้ า และการบันทึกในสื่อสมัยใหม่ เช่น ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง เทป
โทรทัศน์ และบันทึกในคอมพิวเตอร์ ความรู้ที่ได้รับการบันทึกนี้จะพบได้จากแหล่งความรู้หลากหลาย
ประเภท เช่น รายงาน บทความวารสาร เอกสารการปฏิบัติงาน 

 จากความหมายที่ได้มีผู้กล่าวไว้ข้างต้น จึงสรุปได้ว่า สารสนเทศ (Information) หมายถึง 
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง เรื่องราว ความคิด จินตนาการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านการวิเคราะห์ 
ประมวลผล จากการศึกษาเล่าเรียน การถ่ายทอดประสบการณ์ การเลี้ยงดู โดยมีการบันทึก ในสื่อ
รูปแบบต่างๆ หรือจัดพิมพ์เผยแพร่เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทั้งในส่วนของ ตัวบุคคลและ
ส่วนของสังคม 

 

1.3 ความส าคัญของสารสนเทศ 

 สังคมปัจจุบันถือเป็นสังคมสารสนเทศ (Information Society) ซึ่งมีค ากล่าวว่า สารสนเทศ
คืออ านาจ (Information is Power) ซึ่งหมายถึง ผู้ที่มีสารสนเทศที่มีคุณค่าไว้ในครอบครอง ย่อมเป็น
ผู้ที่มีพลัง มีอ านาจ ได้เปรียบผู้ อ่ืนๆในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้ เนื่องจากสารสนเทศเป็นสิ่งที่ท าให้มนุษย์มี
สติปัญญา อ าไพวรรณ ทัพเป็นไทย (2553) ได้สรุปถึงความส าคัญของสารสนเทศ ดังนี้ 
   1. สารสนเทศมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจ ในการกระท า ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันของคน เพราะสารสนเทศท่ีมีคุณค่า ทันสมัย เพียงพอ และถูกต้อง จะช่วยให้การตัดสินใจไม่
ผิดพลาด และเกิดประโยชน์สูงสุด 

   2. สารสนเทศก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ 
ซึ่งส่งผลให้คุณภาพชีวิตของบุคคลดีขึ้น โลกเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
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   3. สารสนเทศมีความส าคัญต่อการศึกษาอย่างยิ่ง เพราะข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง 
ทันสมัย กว้างขวาง ครบถ้วน จะก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษา ค้นคว้าวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูง 
ก่อให้เกิดปัญญาด้วยระยะเวลาอันสั้น และประหยัดค่าใช้จ่าย 

 ความส าคัญของสารสนเทศจึงมีความส าคัญทั้ง 2 ส่วน คือส าคัญต่อบุคคล ส าคัญต่อสังคม 
แยกได้ดังนี้ 
 1.3.1 ความส าคัญของสารสนเทศต่อตัวบุคคล เนื่องจากมนุษย์ถือเป็นสัตว์สังคม ดังนั้น
เมื่อสังคมของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นสังคมสารสนเทศ สารสนเทศจึงมีความส าคัญต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1. สารสนเทศช่วยพัฒนาสติปัญญา ช่วยให้บุคคลเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 

มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้ แนวคิดต่างๆ มาพัฒนาสติปัญญาของตนเองได้ดียิ่งขึ้น 

  2. สารสนเทศช่วยพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล สารสนเทศท าให้บุคคลปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพ่ือน าไปพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้ ส่งผลให้เกิดการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนๆ ได้อย่าง 
มีความสุข 

  3. สารสนเทศท าให้เกิดความเจริญงอกงามด้านจิตใจ เมื่อบุคคลได้รับสารสนเทศที่ดี 
ถูกต้อง เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจ ท าให้บุคคลนั้นมีจิตใจเป็นธรรมไม่เกิดอคติสามารถควบคุมอารมณ์ 
ที่ไม่พึงประสงคไ์ด้ 
  4. สารสนเทศช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพ บุคคลที่มีสารสนเทศที่ดี ถูกต้อง 
สมบูรณ์ และทันสมัย ย่อมได้เปรียบผู้อ่ืนสามารถน าสารสนเทศเหล่านั้นมาเพ่ิมประสิทธิภาพใน 

การประกอบอาชีพให้ก้าวหน้าได้ 
  5. สารสนเทศช่วยในการตัดสินใจ หากบุคคลได้รับสารสนเทศที่ดีถูกต้อง สมบูรณ์และ 
ทันสมัย จะท าให้บุคคลสามารถตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์กับตนเองได้อย่างถูกต้องแม่นย า 
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

 1.3.2 ความส าคัญของสารสนเทศต่อสังคม สารสนเทศมีความส าคัญต่อสังคมในหลาย
ด้านดังต่อไปนี้ 
  1. ด้านการศึกษา สารสนเทศมีความส าคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมากเพราะการศึกษามี
ความส าคัญต่อสังคม สารสนเทศที่ ดีถูกต้อง สมบูรณ์  เชื่อถือได้ช่วยให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  2. ด้านการค้นคว้าวิจัย การค้นคว้าวิจัยหากมีการเลือกใช้สารสนเทศที่มีคุณค่าส่งผลให้
การศึกษาค้นคว้าวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และผลการค้นคว้าวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างแท้จริง 
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  3. ด้านการพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพราะสารสนเทศที่
ถ่ายทอดความรู้เทคนิคใหม่ๆ เมื่อผู้อ่านได้รับแล้วสามารถน าสารสนเทศนั้นมาพัฒนาหรือปรับปรุง
เพ่ือให้เกดิความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี ต่อไป 

  4. ด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ สารสนเทศที่บอกเล่าเรื่องราวอันดีงาม
ของชาติ ช่วยก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความรักในศิลปวัฒนธรรม อันจะก่อให้เกิดเอกลักษณ์ของชาติ
และ เกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติสู่คนในยุคต่อๆ ไป 

  5. ด้านการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างมนุษยชาติ การได้รับสารสนเทศที่มีคุณค่า 

ท าให้ผู้รับมีโลกทัศน์ที่กว้างขวาง มีความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งท าให้เกิด
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

  6. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สารสนเทศที่ดี มีคุณค่า ทันสมัย และแม่นย า
ช่วยลดปัญหาการลองผิดลองถูก ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิต ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของ
บุคคลและประเทศชาติดีขึ้น 

  7. ด้านการพัฒนาทางการเมือง สารสนเทศเกี่ยวกับการเมืองที่ดี มีคุณค่า ปราศจาก
อคต ิย่อมก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันดีทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบการเมืองของ
ประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้น 

 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงสรุปได้ว่า สารสนเทศมีความส าคัญทั้งตัวบุคคล และสังคมเป็น
อย่างมาก เพราะสารสนเทศเกี่ยวข้องกับการรับรู้ของบุคคลทุกคน การได้รับสารสนเทศที่ดี ส่งผลให้มี
การพัฒนาในตัวบุคคลและพัฒนาต่อเนื่องไปยังสังคม สารสนเทศที่ดี มีคุณค่าจะช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคคล ก่อให้เกิดปัญญา พัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาอาชีพ และมีโลกทัศน์ที่กว้างขวาง 
ตลอดจนช่วยให้การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อบุคคลมีการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อเนื่องไปยัง
ด้านการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน 

 

1.4 ธรรมชาติของสารสนเทศ 

 สารสนเทศไม่มีลักษณะ หรือรูปร่างที่ชัดเจน แต่สิ่งที่บ่งบอกลักษณะของสารสนเทศที่
ชัดเจนที่สุดคือ การเข้าใจธรรมชาติ หรือ “ความจริง” ของสารสนเทศจะท าให้บุคคลสามารถใช้
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธรรมชาติของสารสนเทศ คือ เป็นสภาวะที่เป็นอยู่โดยปกติของ
สารสนเทศ ยิ่งเข้าใจธรรมชาติเกี่ยวกับสารสนเทศมากเท่าใด ก็จะช่วยให้เราสามารถเลือกสรรและใช้
สารสนเทศได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นเท่านั้น ธรรมชาติของสารสนเทศเป็น ดังนี้ (นฤมล ปราชญ
โยธิน, ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และ เปรมมิน จินดาวิมลเลิศ, 2536) 
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 1. สารสนเทศมีการเกิดข้ึน ด ารงอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วสูญสลายไป 

 2. สารสนเทศมีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อนและไม่คลาดเคลื่อน มีคุณค่าและไม่มี
คุณค่า ซ่ึงผู้ใช้จะต้องค านึงถึงความจริงนี้อยู่ตลอดเวลา 
 3. สารสนเทศย่อมมีความ “ไม่เป็นกลาง” ไม่มากก็น้อย เพราะจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
ความคิดด้านใดด้านหนึ่งของมนุษย์ ผู้สร้างหรือผู้บันทึกสารสนเทศนั้น ความไม่เป็นกลางจะเกิดโดย
ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้ 
 4. สารสนเทศไม่ได้มีความสมบูรณ์รอบด้านในตัวเอง การจะได้สารสนเทศ ที่สมบูรณ์ 
จึงจ าเป็นต้องเสาะแสวงหาจากหลายแหล่งเพ่ิมเติม 

 สรุปได้ว่าธรรมชาติของสารสนเทศ คือข่าวสาร ข้อมูล เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา แต่เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ไม่มีอยู่คงทนถาวร ถึงแม้จะมีการบันทึกเก็บไว้ก็ตาม 

 

1.5 ประเภทของสารสนเทศ 

 การจ าแนกประเภทของสารสนเทศเพ่ือให้บริการ มีวิธีจ าแนก 2 ประเภท คือ สารสนเทศ
จ าแนกตามแหล่งสารสนเทศ และสารสนเทศจ าแนกตามสื่อท่ีบันทึกหรือจัดเก็บ  
 1.5.1 สารสนเทศจ าแนกตามแหล่งสารสนเทศ  
  การจ าแนกสารสนเทศตามแหล่งสารสนเทศที่มีการรวบรวมหรือจัดท าสารสนเทศ 
สามารถจ าแนกได้เป็น 3 แหล่งสารสนเทศ ดังนี้ 
  1. สารสนเทศจากแหล่งปฐมภูมิ หมายถึง สารสนเทศที่ได้จากต้นแหล่งโดยตรงเป็น
สารสนเทศทางวิชาการที่เกี่ยวกับความคิดริเริ่มซึ่งผลิตออกมาในลักษณะการเผยแพร่การศึกษา 
วิพากษ์วิจารณ์และอาจใช้เป็นแนวทางเพ่ือการศึกษา ซึ่งเผยแพร่ในลักษณะสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ 
ต ารา วารสาร รายงานการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ สิทธิบัตร เอกสารมาตรฐานต่าง ๆ ต้นฉบับ
ตัวเขียน และวิทยานิพนธ์ และเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  
  2. สารสนเทศจากแหล่งทุติยภูมิ หมายถึง สารสนเทศที่รวบรวม และเรียบเรียงขึ้นใหม่
จากสารสนเทศที่มีการเผยแพร่จากสารสนเทศปฐมภูมิ ลักษณะการรวบรวมและเรียบเรียงอาจจัดท า
โดยวิธีหนึ่ง เช่น รวบรวม สรุป ย่อเรื่อง จัดหมวดหมู่ ท าดรรชนี และสาระสังเขป ทั้งนี้  มีลักษณะการ
เรียบเรียง เพื่อให้ใช้ข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว เข้าใจได้ง่ายขึ้น สารสนเทศจากแหล่งทุติยภูมิ ได้แก่ สื่อ
อ้างอิงประเภทต่างๆ ที่มีการสรุปย่อและตีความ เช่น สารานุกรม พจนานุกรม รายงานสถิติต่างๆ 
ดรรชนีวารสาร สาระสังเขป และบทคัดย่อ เป็นต้น  
  3. สารสนเทศจากแหล่งตติยภูมิ หมายถึง สารสนเทศที่จัดท าในลักษณะรวบรวมขึ้นเพ่ือ
ใช้ค้นหา หรือบอกแหล่งสารสนเทศปฐมภูมิและทุติยภูมิ สารสนเทศจากแหล่งตติยภูมิจะไม่ให้เนื้อหา
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สาระโดยตรงแต่สามารถใช้ประโยชน์ในการค้นหาสารสนเทศที่ให้ความรู้เฉพาะสาขาวิชาต่างๆ ได้ 
สารสนเทศจากแหล่งตติยภูมิ ได้แก่ บรรณานุกรม นามานุกรม บรรณนิทัศน์แนะน าหนังสือ หรือ
แนะน าวรรณกรรมเฉพาะสาขาวิชา เป็นต้น 

 สารสนเทศที่จ าแนกตามแหล่งสารสนเทศ มีบทบาทในชีวิติประจ าวันของเรา โดยข้อมูล
ข่าวสารที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อประเภทต่างๆ นั้น แท้จริงแล้วมีการจ าแนกไว้แล้ว ตัวอย่างเช่น 

มีภาพยนตร์เรื่องใหม่ก าลังจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ผู้ผลิตภาพยนตร์มีการน าเสนอตัวอย่างของ
ภาพยนตร์ออกเผยแพร่ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ มีรายละเอียดชื่อนักแสดง มีภาพตัวอย่างเนื้อหาบางส่วน
ของภาพยนตร์ และวันที่ก าหนดฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งข้อมูลส่วนนี้คือสารสนเทศทุติยภูมิ เมื่อ
ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์จะปรากฏโปรแกรมการฉายภาพยนตร์ในรอบเวลาต่างๆ และชื่อ
โรงภาพยนตร์ที่ฉาย ข้อมูลส่วนนี้คือสารสนเทศตติยภูมิ และเมื่อต้องการชมภาพยนตร์สามารถเลือกที่
นั่งและรอบเวลาที่ฉายภาพยนตร์ เพ่ือรับชมภาพยนตร์ตลอดทั้งเรื่อง ข้อมูลส่วนนี้คือสารสนเทศ  

ปฐมภูมิ เป็นต้น 

  1.5.2 สารสนเทศจ าแนกตามสื่อที่บันทึกหรือจัดเก็บ   
  การจ าแนกสารสนเทศตามสื่อที่บันทึกหรือจัดเก็บ เป็นการจ าแนกตามพัฒนาการของ
วัตถุที่มนุษย์คิดประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือใช้เขียน หรือบันทึกความรู้ ได้แก่ กระดาษ วัสดุย่อส่วน สื่อแม่เหล็ก 
และสื่อแสงหรือสื่อออปติก 

   1 กระดาษ เป็นสื่อบันทึกข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ได้ง่ายและมนุษย์ได้ใช้บันทึกความรู้ 
ความคิดประสบการณ์ โดยการเขียนตัวอักษร การพิมพ์เรื่องราวต่างๆ ลงในกระดาษเพ่ือเตือน
ความจ า หรือเผยแพร่ความรู้นั้นๆ ได้แก่ สมุด หนังสือ วารสาร นิตยสาร จุลสาร หนังสือพิมพ์ 
จดหมายเอกสารต่างๆ และแบบฟอร์มในส านักงาน เป็นต้น 

   2. วัสดุย่อส่วน เป็นสื่อบันทึกสารสนเทศในลักษณะของการถ่ายภาพย่อส่วนขนาด
ต่างๆ ลงในฟิล์มถ่ายรูป ซึ่งฟิล์มม้วน เรียกว่า ไมโครฟิล์ม (Microfilm) และฟิล์มแผ่น เรียกว่า ไมโคร
ฟิช (Microfiche) การถ่ายรูปเนื้อหาเอกสารบนฟิล์มจะเรียงตามล าดับเนื้อหาตามต้นฉบับทั้งที่เป็น
วารสาร เอกสารจดหมายเหตุ เอกสารส าคัญ วิทยานิพนธ์ เป็นต้น   
   3. สื่อแม่ เหล็ก เป็นสื่อบันทึกสารสนเทศด้วยวัสดุสังเคราะห์ที่ เคลือบด้วย 

สารแม่เหล็กสามารถใช้บันทึกและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลได้สะดวกผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ปัจจุบัน 

การใช้สื่อแม่เหล็กเป็นที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางและจัดเก็บข้อมูลทั้งที่เป็นอนาล็อก หรือจัดเก็บ  

ข้อมูลดิจิทัล เช่น เทปแม่เหล็ก ฮาร์ดดิสก์ และแผ่นดิสก์เก็ต ในปัจจุบันสื่อเหล่านี้ได้รับการพัฒนาให้
บรรจุข้อมูลได้ปริมาณมากและปรับแก้ไขข้อมูลได้สะดวก  
   4. สื่อแสงหรือสื่อออปติก เป็นสื่อที่บันทึกสารสนเทศด้วยวัสดุที่เคลือบสารเรืองแสง 
โดยใช้แสงเลเซอร์ในการอ่านข้อมูลที่บันทึกลงสื่อแสงเป็นข้อมูลดิจิทัลแสดงผลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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หรือเครื่องเล่นดีวีดี สื่อแสงหรือสื่อออปติกเป็นสื่อที่อ่านข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว เช่น แผ่นซีดี-รอม 
(Computer Disk-Read Only Memory : CD-ROM) แผ่นดีวีดี (Digital Versatile Disk : DVD) 

และแผ่นบูลเรย์ดิสก์ (Blu-ray Disc) ความสามารถในการบันทึกข้อมูลมี ความจุมากกว่าแผ่นดิสก์เก็ต 
ส่วนใหญ่นิยมใช้บันทึกภาพยนตร์  การน าสารสนเทศมาใช้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ และช่วย
การตัดสินใจของตัวเรา จ าเป็นต้องพิจารณาคุณภาพสารสนเทศเหล่านั้นก่อนน ามาใช้ เนื่องจาก
สารสนเทศเหล่านั้นมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายเรื่องราว การพิจารณาคุณภาพของสารสนเทศ
ท าให้เราสามารถเลือกใช้สารสนเทศที่ดีมีประโยชน์กับตัวเรามากที่สุด 

 นอกจากการจ าแนกประเภทสารสนเทศตามแหล่งสารสนเทศและตามสื่อที่จัดเก็บและ
บันทึกแล้ว ยังสามารถแบ่งสารสนเทศตามคุณลักษณะของสารสนเทศ ได้แก่ สารสนเทศเชิงคุณภาพ 
และสารสนเทศเชิงปริมาณ (Schmidt, 2010 อ้างถึงใน นฤมล กิจไพศาลรัตนา, 2557) ดังนี้ 
  1.5.3 สารสนเทศเชิงคุณภาพ (Descriptive/Qualitative information)  

   สารสนเทศเชิงคุณภาพ หรือข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ สารสนเทศเชิงพรรณนา ไม่ใช่
การอธิบายหรือการให้ค่าตัวเลข แต่เป็นข้อมูลที่มีเนื้อหาบ่งบอกถึงลักษณะ เช่น เพศ อายุ ทัศนคติ 
ความคิดเห็น หรือข้อมูลที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม ความสัมพันธ์ของคนในแต่ละกลุ่ม 

  1.5.4 สารสนเทศเชิงปริมาณ (Numeric/Qualitative information) 

   สารสนเทศเชิงปริมาณ คือ สารสนเทศในเชิงตัวเลข หรือข้อมูลตัวเลขที่สามารถ 

วัดค่าได้ มีหน่วยในการวัดชัดเจน เช่น หน่วยวัดน้ าหนัก สถิติ ร้อยละ การนับจ านวนตัวเลข 

 การจ าแนกประเภทของสารสนเทศ เป็นการคัดกรองสารสนเทศเพ่ือให้สามารถเลือกใช้
สารสนเทศให้เหมาะสมและมีประโยชน์ การจ าแนกสารสนเทศท าให้ทราบถึงรูปแบบของสารสนเทศ
อย่างชัดเจนว่าสารสนเทศที่ต้องการนั้นเป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทใด เช่น หนังสือ บทความ
วารสาร ฐานข้อมูลออนไลน์ เมื่อทราบถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการแล้ว ก็เป็นการง่ายต่อการ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้น และท าให้ได้สารสนเทศตรงตามความต้องการในที่สุด 
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1.6 ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 

  ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง วัสดุสารสนเทศที่มีคุณค่า ที่บันทึกข่าวสาร ข้อเท็จจริง
ความรู้ต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสติปัญญา  อารมณ์และจิตใจของมนุษย์ และถูกจัดเก็บ
รวบรวมไว้ในรูปแบบต่างๆ ไว้ในห้องสมุดเพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ (สีปาน ทรัพย์ทอง , 2546 ; 

อ าไพวรรณ ทัพเป็นไทย, 2549) ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศแบ่งตามลักษณะของทรัพยากร 

ได้เป็น 3 ประเภท คือ สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) สื่อโสตทัศนวัสดุ (Audio-Visual Materials) 

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media)   

 1.6.1 สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง สารสนเทศที่ถูกรวบรวม 
บันทึกไว้ในกระดาษ แสดงเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบต่างๆ โดยสื่อสิ่งพิมพ์ แบ่ง ได้เป็น 5 
ประเภทดังนี้ 
  1. หนังสือ (Books) หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่จัดท าออกมาเป็นรูปเล่ม อาจมีเรื่องเดียวหรือ
หลายเรื่องภายในเล่มเดียวกัน หรือหลายเล่มจบ โดยทั่วไปแบ่งหนังสือตามลักษณะเนื้อหาได้ 2 
ประเภทดังนี้ 
   1.1 หนังสือประเภทสารคดี (Non-Fiction) หนังสือประเภทสารคดีเป็นหนังสือ 

ที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้สาระความรู้มีเนื้อหาเน้นในด้านวิชาการเป็นส าคัญ ช่วยส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า 
การวิจัย หนังสือประเภทนี้แบ่งได้ 5 ชนิด ดังนี้ 
    1.1.1 หนังสือทั่วไป (General Books) เป็นหนังสือความรู้ทั่วไปแต่งขึ้นมาโดย
ผู้สนใจสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้เพ่ือมุ่งเน้นเกิดความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิชานั้นๆ 

    1.1.2 ต ารา (Text Books) เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เชิงวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ 
เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชานั้น ๆ 

    1.1.3 หนังสือแบบเรียน (Course Books) เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน 

การสอนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รวมถึงหนังสือคู่มือครู และหนังสือประมวล 

การสอนของครู 
    1.1.4 หนังสืออ่านประกอบ (Supplementary Readings) เป็นหนังสือที่มี
คุณค่าทางวิชาการเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ในระดับต่างๆ แต่ไม่ใช่
หนังสือแบบเรียนที่ใช้ค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

    1.1.5 หนังสืออ้างอิง (Reference Books) เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ ข้อเท็จจริง 
และความเข้าใจพ้ืนฐาน มีเนื้อหากะทัดรัด ผู้อ่านไม่จ าเป็นต้องอ่านทั้งเล่ม มีการปรับปรุงเนื้อหาให้
ทันสมัยอยู่เสมอ ห้องสมุดใช้ตัวอักษร “อ” หรือ “R” หรือ ”Ref” แทน พร้อมทั้งจัดหนังสืออ้างอิง
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แยกไว้ต่างหากจากหนังสือทั่วไป และให้บริการเฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น หนังสืออ้างอิงมีทั้งหมด 10 
ชนิด แต่แบ่งตามลักษณะการให้สารสนเทศออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
     1.1.5.1 หนังสืออ้างอิงประเภทให้สารสนเทศโดยตรง หรือ หนังสืออ้างอิง 
ที่ให้ค าตอบที่ผู้ค้นคว้าต้องการ ชนิดของหนังสืออ้างอิงประเภทนี้ แบ่งออกได้ 8 ชนิด ดังนี้ 
      1) พจนานุกรม (Dictionaries) พจนานุกรม เป็นหนังสืออ้างอิงที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ หน้าที่ของค าศัพท์ การออกเสียง ค าจ ากัดความ หรือความหมายของค าศัพท์ 
พจนานุกรม มี 2 ประเภทคือ พจนานุกรมทั่วไปที่ให้ความรู้เกี่ยวกับทั่วไปไม่เฉพาะด้าน เช่น 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2545 และพจนานุกรมเฉพาะวิชาที่ให้ความหมายของ
ค าศัพท์ เฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น พจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้า พจนานุกรมนิติศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2) สารานุกรม (Encyclopedias) เป็นหนังสืออ้างอิงที่รวบรวมความรู้ใน
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือ หลากหลายสาขาวิชา  ซึ่งแต่งโดยผู้ช านาญในสาขาวิชานั้นๆ อาจจบภายใน
เล่ม หรือมีหลายเล่มจบ สารานุกรมมี 2 ประเภท คือ สารานุกรมทั่วไปที่รวบรวมความรู้เบื้องต้นใน
วิชาทั่วๆ ไป เช่น สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน หรือ Encyclopedia Americana และ
สารานุกรมเฉพาะสาขาวิชาที่รวบรวมความรู้เบื้องต้นเฉพาะสาขาวิชา เช่น สารานุกรมเพลงไทย 
สารานุกรมรัฐศาสตร์ สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 ตัวอย่างพจนานุกรม 

ที่มา (ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) 
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      3) หนังสือรายปี (Year Books) เป็นหนังสืออ้างอิงที่รวบรวมข้อมูล 
เรื่องราวข่าวน่ารู้ สถิติอย่างย่อๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีหนังสือรายปี มี 2 ประเภท คือ สมพัตสร 
(Almanac) ที่รวบรวมความรู้เบ็ดเตล็ดและสถิติต่างๆ ที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบปี เช่น สยามออลมา
แนค และ The World Almanac และหนังสือรายปีฉบับเพ่ิมเติมสารานุกรม เป็นหนังสือรายปีที่
สารานุกรมจัดท าข้ึนเพื่อช่วยให้สารานุกรมชุดนั้นทันสมัยอยู่เสมอ เช่น Americana Annual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4) หนังสือคู่มือ (Hand Books หรือ Manual) เป็นหนังสืออ้างอิงที่จัดท า
ขึ้นเพ่ือรวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะอย่างกว้างๆ สั้นๆ กะทัดรัด เพ่ือให้ผู้อ่านใช้
ประกอบการปฏิบัติงานและเพ่ือใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการหาค าตอบเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น 
ประมวลข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ
Training and Development Handbook 

 

 

ภาพที่ 1.2 ตัวอย่างสารานุกรม 

ที่มา (ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) 

ภาพที่ 1.3 ตัวอย่างหนังสือรายปี 
ที่มา (ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) 
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      5) นามานุกรม (Directories) เป็นหนังสืออ้างอิงที่รวบรวมรายชื่อของ
บุคคล สถาบัน สมาคม หน่วยงานต่างๆ เรียงตามล าดับอักษรของชื่อนั้นๆ เช่น สมุดรายนามผู้ใช้
โทรศัพท์ นามานุกรมพิพิธภัณฑ์สถานในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      6) อักขรานุกรมชีวประวัติ (Biographical Dictionaries) เป็นหนังสือ
อ้างอิงทางชีวประวัติ ซึ่งรวบรวมประวัติของบุคคลหลายคนไว้ในเล่มเดียวกัน เรียงตามล าดับอักษร
ของชื่อเจ้าของชีวประวัติ เช่น Who’s Who in Thailand ใครเป็นใครในประเทศไทย 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.4 ตัวอย่างหนังสือคู่มือ 

ที่มา (ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) 

ภาพท่ี 1.5 ตัวอย่างนามานุกรม 

ที่มา (ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) 
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      7) อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ (Geographical Dictionaries) เป็นหนังสือ
อ้างอิงที่ให้ข้อเท็จจริงด้านภูมิศาสตร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สถานที่ ที่ ตั้ง อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ มี 3 
ประเภท คือ แผนที่และหนังสือแผนที่ (Map and Atlases) ที่แสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แสดงถึง
ที่ตัง้ของทวีป ประเทศ เมือง แม่น้ า เส้นแบ่งเขตแดน เส้นทาง อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ (Gazetteers) 

คือหนังสือที่ให้ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ ท าให้ทราบที่ตั้งของเมือง ภูเขา แม่น้ า เขื่อน เหมืองแร่ และ
หนังสือน าเที่ยว (Guide Books) ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่แห่งใด แห่งหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นคู่มือของนักท่องเที่ยวและใช้ในการศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับสถานที่ใดที่
หนึ่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      8) สิ่งพิมพ์รัฐบาล (Government Publication) เป็นเอกสารหรือสิ่งพิมพ์
ทุกประเภทที่หน่วยงานของรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดพิมพ์และค่าใช้จ่าย เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน
ของทางราชการ เพ่ือแสดงผลงานของหน่วยงาน เช่น ผลการด าเนินงาน ราชกิจจานุเบกษา ส ามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2533 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

ภาพที่ 1.6 ตัวอย่างอักขรานุกรมชีวประวัติ 
ที่มา (ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) 

ภาพที่ 1.7 ตังอย่างอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ 
ที่มา (ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) 
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     1.1.5.2 หนังสืออ้างอิงประเภทแนะแหล่งสารสนเทศ หรือ หนังสืออ้างอิง 
ที่บอกแหล่งค้นคว้า เป็นการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงแหล่งค้นคว้าที่สามารถหาค าตอบที่ต้องการได้แต่ไม่ให้
ค าตอบโดยตรงดังหนังสืออ้างอิงประเภทที่ 1 หนังสืออ้างอิงประเภทนี้บรรณารักษ์ห้องสมุดที่ท าหน้าที่
ให้บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้านิยมใช้เป็นคู่มือในการให้บริการ หนังสืออ้างอิงประเภทนี้ 
แบ่งออกได้ 2 ชนิด ดังนี้ 
      1) หนังสือบรรณานุกรม (Bibliography) เป็นหนังสืออ้างอิงที่รวบรวม
รายการทางบรรณานุกรมของหนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ โดยเรียงล าดับตามอักษร เช่น บรรณานุกรม
สิ่งพิมพ์รัฐบาล บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ธนาคาร 

       2) หนังสือดรรชนี (Indices) เป็นหนังสืออ้างอิงที่รวบรวมรายการทาง
บรรณานุกรมของบทความในวารสาร ในหนังสือพิมพ์ แล้วน ามาจัดเรียงตามล าดับอักษร เช่น 
ดรรชนีวารสารไทย คู่มือค้นเรื่องนิตยสารไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.8 ตัวอย่างสิ่งพิมพ์รัฐบาล 

ที่มา (ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) 

ภาพที่ 1.9 หนังสือบรรณานุกรมและดรรชนี 
ที่มา (ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) 
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ภาพที่ 1.10 ตัวอย่างหนังสือบันเทิงคดี 
ที่มา (http://www.booksonline.in.th/images/T/18-12-11-16-33-29-

   1.2 หนังสือประเภทบันเทิงคดี (Fiction Books) หนังสือประเภทบันเทิงคดีเป็น
หนังสือที่มีเนื้อหาด้านสาระบันเทิง โดยผู้เขียนได้เขียนขึ้นมาจากการใช้จินตนาการ เพ่ือมุ่งให้ผู้อ่าน
ได้รับความบันเทิงเป็นส าคัญ หนังสือประเภทนี้แบ่งได้ 4 ชนิด ดังนี้ 
     1.2.1 นวนิยาย (Fiction) 

     1.2.2 รวมเรื่องสั้น (Shot Story) 

     1.2.3 พ็อกเก็ตบุคส์ (Pocketbooks) 

     1.2.4 วรรณกรรมเยาวชน (Juvenile)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 วารสารและนิตยสาร (Periodicals and Magazines)   

   วารสารและนิตยสาร หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูลเนื้อหาที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ 
จัดพิมพ์อย่างต่อเนื่อง มีก าหนดออกแน่นอน เช่น รายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน ราย 2 เดือน 

เป็นต้น วารสารแต่ละฉบับประกอบด้วยบทความข้อเขียนทางวิชาการ จดหมาย ข่าว เกร็ดความรู้ 
วารสารมี 4 ประเภท คือ 

   2.1 วารสารวิชาการ (Journals) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหามุ่งเน้นทางด้านวิชาการเป็น
การน าเสนอบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย วารสารประเภทนี้ไม่มีจัดวางจ าหน่ายในร้าน
จ าหน่ายหนังสือไม่สามารถเลือกซื้อได้ แต่สามารถอ่านและค้นคว้าได้ในห้องสมุดหรือแหล่งสารสนเทศ
เท่านั้น เช่น วารสารพัฒนาสังคม วารสารสารสนเทศ วารสารบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
มข. วารสารโดมทัศน์ วารสารห้องสมุด เป็นต้น 
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   2.2 นิตยสาร (Magazines) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหามุ่งเน้นสาระบันเทิงให้ความ
เพลิดเพลิน มีการจัดพิมพ์แบบรายสัปดาห์ รายปักษ์ (ปักษ์แรก ระหว่างวันที่ 1 – 15 ปักษ์หลัง 
ระหว่างวันที่ 16 – 30 หรือ 31) รายเดือน นิตยสารสามารถเลือกซื้อได้ที่ร้านจ าหน่ายหนังสือที่มีอยู่
ทั่วไป เช่น TIME Magazines SPICY ขวัญเรือน กุลสตรี ชีวจิต แพรว หญิงไทย เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.3 วารสารล่วงเวลา เป็นวารสารฉบับย้อนหลัง ที่มีการพิมพ์เผยแพร่ผ่านมาแล้ว 

แต่ยั งไม่ ได้ เข้ารูปเล่ม ห้องสมุดส่วนใหญ่มักแยกไว้ส าหรับให้ผู้ ใช้ค้นคว้าหาบทความจาก
วารสารวิชาการ 
 

 

 

 

ภาพที่ 1.11 ตัวอย่างวารสารวิชาการ 

ที่มา (http://www.moe.go.th/main2/book_edu/pic/book1_4.jpg) 
 

ภาพที่ 1.12 ตัวอย่างนิตยสาร 

ที่มา (http://entertain.teenee.com/thaistar/img6/795083.jpg 

http://www.missgrandthailand.com/data/content/426/cms/ghjnpuvz1348.jpg) 
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   2.4 วารสารเย็บเล่ม เป็นวารสารฉบับย้อนหลังหรือวารสารล่วงเวลา เมื่อครบก าหนด 
1 ปี จะน ามาเย็บรวมเล่ม ซึ่งห้องสมุดส่วนใหญ่จัดให้บริการบนชั้นเปิด โดยจัดเรียงตามล าดับอักษร
ของชื่อวารสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.13 วารสารล่วงเวลา 
ที่มา (http://library.sk.ac.th/service/serial3.jpg) 

ภาพที่ 1.14 วารสารเย็บเล่ม 

ที่มา (http://libsis.lib.su.ac.th/snclibblog/wp-content/uploads/ 

2015/07/IMG_8457.jpg) 
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  3 จุลสาร (Pamphlets)   

   จุลสาร หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่กล่าวถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีคว ามยาวไม่เกิน 80 
หน้ากระดาษ เนื้อหาจบภายในเล่ม มีรูปเล่มกะทัดรัด จัดพิมพ์โดยหน่วยงานต่างๆ เพ่ือมุ่งเสนอความรู้
เฉพาะเรื่อง โดยส่วนใหญ่ถูกจัดพิมพ์ขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4 หนังสือพิมพ์ (Newspapers)  

   หนังสือพิมพ์ หมายถึง สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่มีก าหนดออกที่แน่นอน โดยมุ่งเน้นการ
น าเสนอข่าวที่ทันต่อเหตุการณ์ในแต่ละวัน และเรื่องราวที่ก าลังเป็นที่สนใจทั้งในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.15 ตัวอย่างจุลสาร 

ที่มา (http://sci-tech.dusit.ac.th/sci/assets/img/ 

a09048df6d61b4f2107274fb344b4a401396971094.jpg) 

ภาพที่ 1.16 ตัวอย่างหนังสือพิมพ์ 
ที่มา (http://www.ความรู้รอบตัว.com/wp-content/uploads/2013/02/pp.jpg) 



ห น้ า  | 19 

 

  5 กฤตภาค (Clippings) 

   กฤตภาค หมายถึง ข่าวสาร ความรู้  รูปภาพ หรือ บทความต่างๆ ที่ตัดจาก
หนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ แล้วน ามาผนึกบนกระดาษโดยระบุแหล่งที่มาของข่าวสารนั้นแล้ว
จัดเก็บรวบรวมไว้ที่แฟ้มตามล าดับอักษรของหัวเรื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.6.2 สื่อโสตทัศนวัสดุ (Audio-Visual Materials) 

  สื่อโสตทัศน์วัสดุ หมายถึง อุปกรณ์ที่ให้ความรู้สึก ความรู้ ความคิด ผ่านทางตา ทางหู
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ภาพถ่าย และเป็นวัสดุที่ใช้เป็นอุปกรณ์การศึกษา ส่งเสริมให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น โดยผ่านการฟังหรือและการมองเห็น สื่อโสตทัศนวัสดุ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   1 ส่ือโสตวัสดุ (Audio-materials) หมายถึง สื่อที่รับรู้ได้โดยผ่านทางประสาทหู หรือ
รับรู้โดยการได้ยินเสียง เช่น แผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง ซีดีออดิโอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.17 ตัวอย่างกฤตภาค 

ที่มา (ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) 

ภาพที่ 1.18 ตัวอย่างแถบบันทึกเสียงและแผ่นเสียง 
ที่มา (http://www.plakard.com/img/471/f35/471f354c31d9f8c1a2f13f22c0dbf7da_3.jpg 

http://img.tarad.com/shop/p/peaceon/img-lib/spd_20140911204557_b.jpg) 
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   2 สื่อทัศนวัสดุ (Visual Materials) หมายถึง สื่อที่รับรู้ได้โดยผ่านทางประสาทตา
หรือการมองเห็น เช่น วัสดุย่อส่วน (Microforms) เป็นการบันทึกสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ที่เป็น 
หนังสือ บทความวารสาร หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ หนังสือหายาก โดยการถ่ายในลักษณะย่อส่วนลง
บนแผ่นฟิล์มขนาดเล็กเพ่ือประหยัดเนื้อที่ในการเก็บ และป้องกันการฉีกขาด ได้แก่ ไมโครฟิล์ม 

ไมโครฟิช ลูกโลก หุ่นจ าลอง เป็นต้นรูปภาพ แผนที่ วัสดุกราฟิก ภาพเลื่อน ภาพนิ่ง แผ่นโปร่งใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3 สื่อโสตทัศนวัสดุ (Audio-Visual Materials) หมายถึง สื่อที่ใช้ประสาทการรับรู้
ทางสายตา พร้อมกับการได้ยินเสียงประกอบไปด้วย เป็นภาพเคลื่อนไหว เช่น ภาพยนตร์ วีดีโอเทป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.19 ตัวอย่างไมโครฟิล์มและเรือนทรงไทยย่อส่วน 

ที่มา (http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/128758982/Microfilm_Scanning_Service.jpg 

http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=1324286) 

ภาพที่ 1.20 ตัวอย่างวีดีโอเทปและโรงภาพยนตร์ 
ที่มา (http://www.lib.kmitl.ac.th/central/images/stories/AudioVisual/6.png 

http://www.majorcineplex.com/uploads/content/images/4403105247890(1).jp
g) 
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ภาพที่ 1.21 ตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มา (http://www.2ebook.com/new/assets/library/images/manual/u049.jpg 

https://www.hsri.or.th/sites/default/files/styles/front_slide__620x350_/public/tci.pn

g?itok=F0_zTG-C) 

 1.6.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) 

  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง สื่อที่บันทึกสารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อาจอยู่
ในรูปของสื่อบันทึกข้อมูลประเภทแถบแม่เหล็ก เช่น แผ่นจานแม่เหล็กชนิดอ่อน (Floppy disk) และ
สื่อประเภทจานแสง (Optical disk) เช่น แผ่นซีดี-รอม บันทึกอักขระแบบดิจิทัลไม่สามารถอ่านได้
ด้วยตาเปล่า ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บันทึกและอ่านข้อมูล ด้วยการดาวน์โหลดผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต เช่น ฐานข้อมูล ซีดี-รอม และฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สารสนเทศ คือ ข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกสร้างจากความรู้ ความคิด ประสบการณ์ การเรียนรู้
ของมนุษย์ สารสนเทศมีความส าคัญต่อมนุษย์และสังคมเป็นอย่างมาก เพราะสารสนเทศช่วยในการ
พัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ และเมื่อมนุษย์มีการพัฒนาก็ส่งผลไปยังสังคมให้มีการพัฒนา มีความ
เจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ แต่สารสนเทศที่เผยแพร่ผ่านสื่อประเภทต่างๆ นั้นมีการเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก
และเกิดขึ้นในทุกช่วงเวลา จึงท าให้มนุษย์มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงสารสนเทศ การค้นหาเป็นไปได้ยาก 
และสารสนเทศบางเรื่องอาจมีข้อจ ากัดในด้านเวลารวมอยู่ด้วย แต่ความต้องการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร 
ของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด มนุษย์จึงต้องการมีการแสวงหาสารสนเทศที่ต้องการ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตนเองให้มากที่สุด 
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1.7 การแสวงหาสารสนเทศ 

 ความต้องการพื้นฐานทางด้านร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ของมนุษย์ คือสิ่งที่กระตุ้นให้
เกิดความต้องการสารสนเทศ แสดงออกถึงพฤติกรรมการอยากรู้อยากเห็น ข้อมูล สารสนเทศเรื่องราว
ต่างๆ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ มนุษย์
แสวงหา เพ่ือตอบสนองความต้องการอันซับซ้อน ต้องการท าความเข้าใจ ต้องการจัดระเบียบ 
แยกแยะ และให้ความหมายของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว มีผู้ให้ความหมายของการแสวงหาสารสนเทศไว้
ดังนี้ 
 การแสวงหาสารสนเทศ หมายถึง การกระท าที่บุคคลกระท าขึ้นเพ่ือค้นหาข้อมูลที่จะ
สนองตอบความต้องการ หรืออาจกล่าวได้ว่าการแสวงหาสารสนเทศนั้นเป็นแนวทางที่บุคคลได้กระท า
เพ่ือตอบสนองความต้องการสารสนเทศของตนเอง (Ching-Chih and Hernon, 1982) 
 การแสวงหาสารสนเทศ หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ที่บุคคลกระท าเพ่ือ
แสวงหาสารสนเทศอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือสนองตอบความต้องการบางประการของผู้แสวงหา
สารสนเทศ โดยมีความคล้ายกับการค้นหาสารสนเทศ ซึ่งเป็นการค้นหาที่ผู้ค้นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
ระบบค้นคืนสารสนเทศ (อารีย์ ชื่นวัฒนา, 2546 : 111 ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดเก็บและ 

ค้นคืนสารสนเทศ หน่วยที่ 11-15) 
 สรุปความหมายของการแสวงหาสารสนเทศ คือ พฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคลใน
การค้นหาสารสนเทศด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบไขข้อข้องใจ และสนองตอบความ
ต้องการของบุคคล ในการแสวงหาสารสนเทศจ าเป็นต้องมีการศึกษาถึงกระบวนการในการแสวงหา
สารสนเทศอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือน าไปสู่สารสนเทศที่ต้องการ 

 1.7.1 กระบวนการแสวงหาสารสนเทศ  

  กระบวนการแสวงหาสารสนเทศ เป็นวิธีการในการเข้าถึง การค้นหาสารสนเทศที่
ต้องการให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการให้มากที่สุด มีผู้ที่ได้เสนอกระบวนการแสวงหา
สารสนเทศไว้หลายท่านดังนี้ 
  1. กระบวนการแสวงหาสารสนเทศ ของ Marchionini (1995) กระบวนการแสวงหา
สารสนเทศเป็นการรวมทั้งวิธีการแสวงหาสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ และการถ่ายทอดจาก
แหล่งสารสนเทศมาสู่บุคคลผู้สืบค้น มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
   1.1 การรับรู้และยอมรับปัญหา เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดกระบวนการการแสวงหา
สารสนเทศ อาจเกิดแรงกระตุ้นภายใน เช่น ความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องต่าง ๆ หรือจากแรงกระตุ้น
ภายนอก เช่น การได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ หรือผู้บังคับบัญชา 
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   1.2 การท าความเข้าใจกับปัญหา เพ่ือวางแผนหาวิธีการในการค้นหาสารสนเทศ
น ามาใช้ในการแก้ปัญหา 
   1.3 การเลือกแหล่งสารสนเทศที่คาดว่าจะมีสารสนเทศที่สามารถน ามาใช้แก้ปัญหา
ได้ อาจขึ้นอยู่กับความคุ้นเคย หรือประสบการณ์ท่ีเคยได้รับจากการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งนั้น 

   1.4 การก าหนดค าค้นที่สอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการ เพ่ือใช้ในการค้นหาสารสนเทศ
จากแหล่งสารสนเทศท่ีได้เลือกไว้ 
   1.5 การค้นหาสารสนเทศโดยใช้ค าค้นที่ก าหนดไว้ค้นหาสารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศที่ได้เลือกไว้ 
   1.6 การตรวจสอบผลการสืบค้น เป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศ
ที่ได้จากการค้นกับเรื่องที่ต้องการรู้ 
   1.7 การคัดเลือกสารสนเทศที่ตรงกับเรื่องท่ีต้องการ 

   1.8 การจบกระบวนการแสวงหาสารสนเทศ หรือการวนกลับไปเริ่มต้นกระบวนการ
การแสวงหาสารสนเทศ เมื่อพบว่าไม่มีสารสนเทศใดที่ตรงกับความต้องการ 

  2. กระบวนการแสวงหาสารสนเทศ ของ Ching – Chih and Hernon (1982)  
กระบวนการแสวงหาสารสนเทศเป็นกระบวนการที่บุคคลพยายามหาหนทางเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่
ต้องการ มีองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ ดังนี้  
   2.1 บุคคลที่มีความต้องการสารสนเทศ คือการที่บุคคลมีความต้องการสารสนเทศ
และสามารถก าหนดความต้องการ  หรือระบุความต้องการสารสนเทศให้ชัดเจน 

   2.2 ความต้องการสารสนเทศ คือการที่บุคคลก าหนดความต้องการสารสนเทศที่
ตนเองต้องการได้ สามารถระบุได้ว่าต้องการสารสนเทศในรูปแบบใด หรือระบุได้ว่าสารสนเทศที่
ต้องการนั้นจัดเก็บในสื่อประเภทใด 

   2.3 แหล่งสารสนเทศ คือการที่บุคคลมีความต้องการสารสนเทศ สามารถก าหนด
ความต้องการสารสนเทศได้ ระบุรูปแบบหรือสื่อที่จัดเก็บ และก าหนดแหล่งสารสนเทศในการค้นหาได้ 
เพ่ือเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการ 

   2.4 สารสนเทศที่สามารถช่วยตอบสนองความต้องการของบุคคลนั้นๆ  เมื่อบุคคล
เข้าถึงสารสนเทศตามความต้องการที่ก าหนดไว้ในขั้นต้นแล้ว จึงน าสารสนเทศนั้นมาพิจารณาถึงความ
ถูกต้อง สมบูรณ์ด้านเนื้อหา และรูปแบบของการน าเสนอสารสนเทศ 

  3. กระบวนการแสวงหาสารสนเทศ ของ Kuhlthau (1991) กระบวนการแสวงหา
สารสนเทศคัลเธา เป็นกระบวนการค้นหาสารสนเทศ ประกอบด้วยแนวคิดปัจจัยทางพุทธพิสัยและจิต
พิสัย โดยมีตัวแบบเรียกว่า “ISP” (Information Search Process) คือการเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง 
โดยรวมกิจกรรมทางกายภาพ หรือการกระท า และจิตพิสัย หรือความรู้สึกที่เกิดขั้น และพุทธิพิสัย 
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หรือความคิดเกี่ยวกับกระบวนการและเนื้อหาของสารสนเทศเข้าไว้ด้วยกัน เป็นการสะท้อนให้เห็น
ประสบการณ์ร่วมของผู้ใช้ในระบบการค้นหาสารสนเทศ เอกลักษณ์ของตัวแบบนี้อยู่ที่การผนวกปัจจัย
ด้านจิตพิสัยเข้ามาในกระบวนการค้นหาสารสนเทศ และแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
เหล่านี้  นับตั้งแต่ความไม่แน่ใจไปสู่ความรู้สึกในแง่ดี กลับมาสู่ความสงสัย ความกระวนกระวายใจ
เปลี่ยนไปเป็นความแจ่มแจ้งรู้ทิศทาง มีความม่ันใจ และสุดท้ายคือความโล่งใจ พอใจ หรือผิดหวัง โดย
มีข้ันตอนดังนี ้
  ขั้นตอนของกระบวนการค้นหาสารสนเทศ (ISP) 

   1. การริเริ่ม (Initiation) คือ การตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศใช้ความคิด
พิจารณาปัญหาท าความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดข้ึนเพ่ือก าหนดแนวทางในการค้นหา 

   2. การเลือก (Selection) คือ การระบุเรื่องและเลือกเรื่องที่จะตรวจสอบหรือ
แนวทางท่ีจะใช้ หากรู้สึกไม่แน่ใจกับแนวทางหรือเรื่องให้ปรึกษากับผู้อ่ืน หรือด าเนินการค้นหาขั้นต้น 
หรือส ารวจทางเลือกอ่ืนๆ ดูอย่างคร่าวๆ ถ้ามีเหตุที่ท าให้ล่าช้าความรู้สึกกระวนกระวายจะเกิดขึ้น
จนกว่าจะสามารถเลือกเรื่องได้  
   3. การส ารวจ คือ การตรวจสอบสารสนเทศในเรื่องนั้นอย่างกว้างๆ เพ่ือเพ่ิมความ
เข้าใจ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ได้แก่ ความสับสน ความไม่แน่ใจ ความคิดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ต้องการค้นเริ่มเป็นรูปร่างมากขึ้น การปฏิบัติในขั้นนี้คือการแสวงหาสารสนเทศในเรื่องกว้างๆ 
น าอ่านและเชื่อมโยงกับความรู้ที่เรามีอยู่ ท ารายการข้อเท็จ เช่น การจดบันทึกไว้ เพ่ือป้องกันการยุติ
การค้นก่อนเวลาอันควร หากเกิดขึ้นก็ยังสามารถกลับมาค้นหาได้อีก 

   4. การสร้างกรอบแนวคิดของหัวข้อเรื่องที่ต้องการ (Formulation) คือ การสร้าง
กรอบแนวคิดของเรื่องจากสารสนเทศที่หาได้ ขั้นตอนนี้คือการหักเหของ ISP เพราะเมื่อเรามี
ความรู้สึกไม่แน่ใจลดลง ความมั่นใจเข้ามาแทนที่ ในขั้นตอนนี้ความมั่นใจและความชัดเจนเป็น
ความรู้สึกท่ีเพ่ิมระดับมาข้ึนเรื่อยๆ 

   5. การรวบรวม (Collection) คือ การรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนนี้เป็น
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับระบบให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความคิดที่
เกิดข้ึนจะเก่ียวข้องกับการระบุ ขยาย สนับสนุนหัวเรื่อง น าไปสู่การเลือกสารสนเทศที่เข้าเรื่อง การจด
บันทึกรายละเอียด สามารถระบุความต้องการสารสนเทศกับระบบ หรือตัวกลางที่ท าหน้าที่ช่วยได้
อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น มีความรู้สึกมั่นใจ และสนใจในสิ่งที่ท าเพ่ิมข้ึน 

   6. การน าเสนอ (Presentation) คือ การด าเนินการค้นหาเสร็จสิ้นและเตรียม
น าเสนอ หรือเป็นการน าผลที่ได้ไปใช้ เมื่อถึงขั้นตอนนี้ผู้ใช้จะรู้สึกโล่งใจ พอใจถ้าการค้นหาด าเนินไป
ด้วยดี ความคิดที่เกิดขึ้นในขั้นนี้จะอยู่ที่การยุติการค้นหา เพ่ือสรุปการค้นหา และการสังเคราะห์
ปัญหา โดยการจัดระบบของสารสนเทศ เช่น การเตรียมโครงร่าง หรือน าสารสนเทศท่ีได้ไปใช้ 
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  กระบวนการแสวงหาสารสนเทศ คือวิธีการน าพาสารสนเทศที่บุคคลนั้นต้องการให้ได้มา 
เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งมีอยู่หลายกระบวนการ แต่ในการแสวงหาสารสนเทศ
นั้นยังมีตัวแปรที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการแสวงเกิดขึ้นได้ การทราบถึงอุปสรรคและปัญหาในการ
แสวงหาสารสนเทศจึงเป็นสิ่งที่บุคคลต้องรับทราบด้วยเช่นกัน 

 1.7.2 ปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ 

  ในการแสวงหาสารสนเทศนั้น ถึงแม้ว่ามีกระบวนการช่วยในการการแสวงหาสารสนเทศ
แล้วก็ตาม แต่ปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศนั้นยังคงมี เกิดขึ้นได้ ดังนี้ (พิมพ์ร าไพ 
เปรมสมิทธิ์, 2553 อ้างถึงใน จิรพรรณี น้อยจีน, 2547) การไม่ทราบแหล่งสารสนเทศท าให้ไม่มีแหล่ง
สารสนเทศส าหรับใช้ในก าลังแสวงหา แหล่งสารสนเทศอยู่ห่างไกลไม่สะดวกในการใช้ แหล่ง
สารสนเทศนั้นอาจมีการเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมาก แหล่งสารสนเทศไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการได้เนื่องจากข้อมูลมีอยู่อย่างกระจัดกระจายไม่อยู่แหล่งเดียวกัน ต้องใช้เวลามากในการเข้าถึง
สารสนเทศที่ต้องการ ข้อมูลที่ได้รับไม่มีความทันสมัย ไม่สมบูรณ ์ได้รับข้อมูลผิดพลาด 

 การแสวงหาสารสนเทศเป็นพฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคลในการค้นหาสารสนเทศ
ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบไขข้อข้องใจ และสนองตอบความต้องการของบุคคล 
กระบวนการการแสวงหาสารสนเทศผู้แสวงหาจะเริ่มจากการก าหนดความต้องการ หรือเรื่องที่
ต้องการรู้ ก าหนดสารสนเทศที่ต้องการ แล้วคัดเลือกแหล่งสารสนเทศที่เข้าถึงง่าย ท าการค้นหา
สารสนเทศ ตรวจสอบผลการค้นพิจารณาสารสนเทศที่ค้นได้ว่าจะยุติการค้นหาหรือจะวนกลับไปเริ่ม
ค้นหาใหม่อีกครั้ง การแสวงหาสารสนเทศจึงเป็นกระบวนการหนึ่งของการศึกษาค้นคว้า 

 

บทสรุป 

 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง เรื่องราว ความคิด 
จินตนาการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านการวิเคราะห์ ประมวลผล จากการศึกษาเล่าเรียน ถ่ายทอด
ประสบการณ์ การเลี้ยงดู และมีการบันทึก ในสื่อรูปแบบต่างๆ หรือจัดพิมพ์เผยแพร่เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาทั้งในส่วนของตัวบุคคลและส่วนของสังคม สารสนเทศมีความส าคัญต่อบุคคล
และสังคมเป็นอย่างยิ่ง เพราะสารสนเทศเป็นสิ่งที่ท าให้มนุษย์มีสติปัญญา ผู้ที่มีสารสนเทศที่มีคุณค่าไว้
ในครอบครอง ย่อมเป็นผู้ที่มีพลัง มีอ านาจ (Information is Power) ได้เปรียบผู้อ่ืน ในทุก ๆ ด้าน 
แต่การจะได้มาซึ่งสารสนเทศที่มีคุณค่าไว้ในครอบครองนั้น จ าเป็นที่จะต้อง เข้าใจถึงธรรมชาติของ
สารสนเทศ เพ่ือท าให้บุคคลสามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้บุคคลสามารถ
เลือกสรรและใช้สารสนเทศได้ตรงกับความต้องการมากขึ้น ประเภทของสารสนเทศมีการจ าแนกไว้ 2 
ประเภท ได้แก่ สารสนเทศจ าแนกตามแหล่งสารสนเทศ สารสนเทศจ าแนกตามสื่อที่บันทึกหรือจัดเก็บ 
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นอกจากนี้สารสนเทศยังสามารถแบ่งสารสนเทศตามคุณลักษณะของสารสนเทศ ได้แก่ สารสนเทศเชิง
คุณภาพ และสารสนเทศเชิงปริมาณ การจ าแนกสารสนเทศท าให้ทราบถึงรูปแบบในการน าเสนอของ
สารสนเทศอย่างชัดเจน ท าให้ทราบว่าสารสนเทศที่ต้องการนั้นเป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทใด 
เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็เป็นการง่ายต่อการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
เหล่านั้นได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด การเข้าถึงสารสนเทศเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง ความ
ต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์คือการแสดงออกถึงพฤติกรรมการอยากรู้อยากเห็น ข้อมูล สารสนเทศ
เรื่องราวต่างๆ กระตุ้นให้เกิดความต้องการสารสนเทศ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศมนุษย์แสวงหา เพ่ือตอบสนองความต้องการอันซับซ้อน 
ต้องการท าความเข้าใจ ต้องการจัดระเบียบ แยกแยะ และให้ความหมายของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว 
กระบวนการการแสวงหาสารสนเทศ เริ่มจากการก าหนดความต้องการ หรือเรื่องที่ต้องการรู้ ก าหนด
สารสนเทศที่ต้องการ แล้วคัดเลือกแหล่งสารสนเทศที่เข้าถึงง่าย ท าการค้นหาสารสนเทศ ตรวจสอบ
ผลการค้นพิจารณาสารสนเทศที่ค้นได้ว่าจะยุติการค้นหาหรือจะวนกลับไปเริ่มค้นหาใหม่อีกครั้ง 
การแสวงหาสารสนเทศจึงเป็นกระบวนการหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ภาพที่ 1.22 ความส าคัญของสารสนเทศ 

ที่มา (http://jirapornn.exteen.com/20120411/entry/page/4) 
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ค าถามทบทวน 

 

 1. อธิบายความสัมพันธ์ของ ข้อมูล  สารสนเทศ  ความรู้ 
 2. สารสนเทศมีความส าคัญต่อตัวเราอย่างไรบ้าง 
 3. อธิบายความหมายของสารสนเทศปฐมภูมิพร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
 4. อธิบายความหมายของสารสนเทศทุติยภูมิพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 5. อธิบายความหมายของสารสนเทศตติยภูมิพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 6. อธิบายความหมายและประเภทของทรัพยากรสารสนเทศพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 7. การแสวงหาสารสนเทศมีความหมายอย่างไร 

 8. การแสวงหาสารสนเทศมีความส าคัญอย่างไรบ้าง 
 9. กระบวนการแสวงหาสารสนเทศมีอย่างไรบ้าง 
 10. นักศึกษามีกระบวนการแสวงหาสารสนเทศของตนเองอย่างไรบ้าง 



 

บทท่ี 2  

การสืบค้นสารสนเทศ 

 

บทน า 

 การแสวงหาสารสนเทศ คือวิธีการตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานทางกายของมนุษย์ 
สติปัญญา และอารมณ์ คือสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความต้องการ มนุษย์จึงแสดงออกถึงพฤติกรรมการอยาก
รู้อยากเห็น ข้อมูล สารสนเทศเรื่องราวต่างๆ เป็นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการอันซบัซ้อน ต้องการท าความเข้าใจ ต้องการจัดระเบียบ แยกแยะ และให้
ความหมายของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ส่งผลให้เกิดแหล่งสารสนเทศ เพ่ือให้มนุษย์ได้ ใช้แสวงหา
สารสนเทศที่ตนต้องการ กระบวนการแสวงหาสารสนเทศเป็นการรวมทั้งวิธีการแสวงหาสารสนเทศ 
การสืบค้นสารสนเทศ และการถ่ายทอดจากแหล่งสารสนเทศมาสู่บุคคล ปัญหาและอุปสรรคในการ
สืบค้นที่เกิดขึ้น เช่น การค้นหาสารสนเทศไม่พบ หรือข้อมูลที่ค้นได้ไม่ตรงกับความต้องการ หรือต้อง
ใช้เวลานานมากในการค้นหาข้อมูล และเนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้แต่ละสาขาวิชา เกิดขึ้นอย่าง
มากมายมหาศาล ซึ่งคงไม่มีใครที่มีความช านาญ หรือเชี่ยวชาญในการค้นคว้าได้ทุกเรื่อง การจะเข้าถึง
สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศที่ต้องการได้นั้น ผู้สืบค้นสารสนเทศจ าเป็นต้องมีทักษะในการสืบค้น
สารสนเทศ เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคในการสืบค้น และให้ได้มาซึ่งสารสนเทศท่ีต้องการ 

 

2.1 ความหมายของการสืบค้นสารสนเทศ 

 “การสืบค้น” ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Retrieval” หมายถึง การสืบเสาะ ค้นหาเรื่องใด 

เรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจจะได้รับค าตอบในรูปของ ต้นฉบับเอกสาร บรรณานุกรม ค าตอบที่เฉพาะเจาะจง 
ตัวเลข หรือข้อความของเรื่องนั้น ซึ่งความหมายของการสืบค้นสารสนเทศได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลาย
ท่านดังนี้ 
 สายสุนีย์ ค าวรรณะ (2551) ให้ความหมายการสืบค้นสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการใน
การค้นหาสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการจากแหล่งจัดเก็บสารสนเทศแหล่งใดแหล่งหนึ่งโดยใช้เครื่องมือ
ช่วยค้น เพ่ือให้ได้สารสนเทศอย่างสะดวก รวดเร็ว และตรงความต้องการมากที่สุด  
 ศรีสุภา นาคธน (2548) ให้ความหมายการสืบค้นสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการใน 

การแสวงหาสารสนเทศในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความต้องการของผู้ใช้  และมีการน าส่งให้ผู้ใช้อย่าง
รวดเร็ว ทันการณ์ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือค้นคืนเอกสารจากทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้ออกมา โดยมีสารสนเทศท่ีไม่ตรงกับความต้องการออกมาน้อยที่สุด 
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 สงวน พงศ์กิจวิทูร (2541) ให้ความหมายการสืบค้นสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการ
ค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากระบบสารสนเทศ โดยผ่านสื่อกลางในการสืบค้น เช่น บัตรรายการ หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์  เริ่มต้นจากกระบวนการการที่ผู้ ให้บริการสืบค้นสารสนเทศได้รับทราบ 

ความต้องการของผู้ใช้บริการ การจ าแนกและก าหนดความต้องการของผู้ใช้บริการโดยละเอียด 

การเลือกฐานข้อมูลที่จะสืบค้น การก าหนดกลยุทธ์การสืบค้น เป็นการด าเนินการสืบค้นเพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ จนกระทั่งการน าเสนอผลของการ
สืบค้นนั้นแก่ผู้ใช้บริการ 

 สรุปความหมายของการสืบค้นสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการค้นหาข้อมูลจากแหล่ง
จัดเก็บสารสนเทศแหล่งใดแหล่งหนึ่งโดยใช้เครื่องมือช่วยค้นผ่านสื่อกลางในการสืบค้น เช่น 
บัตรรายการ หรือระบบคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือค้นคืนเอกสารจากทรัพยากร
สารสนเทศทั้งหมด เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ออกมาให้มากท่ีสุด 

 

2.2 องค์ประกอบของการสืบค้นสารสนเทศ 

 การสืบค้นสารสนเทศ เป็นกระบวนการค้นหาสารสนเทศที่ได้มีการบันทึกลงในทรัพยากร
สารสนเทศและจัดเก็บไว้ในแหล่งสารสนเทศ เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ต้องการจ าเป็นต้องทราบ
องค์ประกอบของการสืบค้นเกี่ยวกับสารสนเทศนั้น องค์ประกอบของการสืบค้นสารสนเทศ 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ แหล่งสารสนเทศ ผู้ใช้สารสนเทศ ผู้จัดการระบบสารสนเทศ 

ระบบการค้นคืนสารสนเทศ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (สุวรรณ อภัยวงศ์ และคนอื่น ๆ, 2552) 
  1. แหล่งสารสนเทศ ในการที่บุคคลต้องการรู้สารสนเทศอย่างหนึ่ง บุคคลควรรู้ว่า
สารสนเทศนั้นมีอยู่ที่ใด หรือน่าจะมีอยู่ที่ใด เช่น ถ้าอยากรู้เรื่องของการเกษตรที่ยั่งยืน แหล่งของ
สารสนเทศในกรณีนี้ ได้แก่ เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ ข่าวทางโทรทัศน์ วิทยุ แหล่งสารสนเทศบุคคล และ
ห้องสมุด การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศแต่ละแหล่งอาจมีข้อจ ากัดในการเปิดโอกาสให้บุคคลเข้าไปใช้ 
เช่น ก าหนดประเภทและขอบเขตของผู้ใช้ มีก าหนดวันเวลาบริการ ดังนั้นบุคคลจึงควรรู้รายละเอียด
เหล่านี้ก่อน เพ่ือป้องกันอุปสรรคและความไม่สะดวกท่ีจะเกิดขึ้น 

  2. ผู้ใช้สารสนเทศ เป็นบุคคลที่มีความต้องการสารสนเทศ ระบุความต้องการหรือ
อธิบายความต้องการสารสนเทศได้ สร้างกลวิธีการค้นจากข้อค าถาม และมีการปฏิสัมพันธ์กับระบบ
การค้นคืนสารสนเทศ ผู้ใช้จะต้องรู้วิธีการจัดเก็บสารสนเทศของแหล่งสารสนเทศที่จะเข้าใช้ เช่น 

รู้วิธีใช้ OPAC รู้วิธีค้นจากอินเทอร์เน็ต รู้วิธีการเรียงหนังสือบนชั้น และเลขเรียกหนังสือ รู้วิธีการใช้
ดรรชนี รู้วิธีค้นหาเรื่องราวจากหนังสือ วารสาร และฐานข้อมูล 
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  3. ผู้จัดการระบบสารสนเทศ เป็นผู้ให้บริการสารสนเทศโดยการวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้ใช้สารสนเทศ น ามาออกแบบสร้างฐานข้อมูล ก าหนดขอบเขตของเรื่อง ออกแบบระเบียน 

เลือกรายการที่จะจัดเก็บ สร้างเนื้อหาปรับปรุงฐานข้อมูลและควบคุมคุณภาพ และให้บริการภายใน
ห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศ 

  4. ระบบการค้นคืนสารสนเทศ เป็นเครื่องมือช่วยสืบค้น โดยระบบการค้นคืนสารสนเทศ
จะท าหน้าที่จัดการและประมวลผลสารสนเทศประเภทเอกสาร ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร 
บทความ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บบันทึก การดึงเอกสาร แยกแยะความเกี่ยวข้อง (Relevant) และ
ความไม่เกี่ยวข้อง (Non-relevant) และแสดงผลการค้นคืนออกมา เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ระบบโอแพค (OPAC) เสิร์ซเอนจิน (Search Engine) 

 การสืบค้นสารสนเทศจะประสบผลส าเร็จได้นั้น นอกจากมีองค์ประกอบของการสืบค้น
สารสนเทศแล้ว กระบวนการในการสืบค้นสารสนเทศก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความส าคัญด้วยเช่นกัน  

การสืบค้นสารสนเทศเป็นกระบวนการค้นหาสารสนเทศของบุคคลเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ต้องการใน
การให้บริการสารสนเทศผู้ให้บริการสารสนเทศต้องให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการให้มากที่สุด หลักการสืบค้นสารสนเทศของผู้ให้บริการประกอบด้วย (สุนัสริน (หวังสุนทร
ชัย) บัวเลิศ, 2542) 
  1. การวิเคราะห์ความต้องของผู้ใช้  คือ ความสมารถของผู้ให้บริการสืบค้น ในการ
วิเคราะห์ ตีความ หรือแปลค าถามของผู้ใช้ว่าต้องการอะไร ผู้สืบค้นจึงจ าเป็นต้องมีความสามารถใน
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริงเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้ความกระจ่างในการสืบค้น 

  2. การเลือกแหล่งสารสนเทศ คือ การเลือกแหล่งสารสนเทศที่ถูกต้องและเหมาะสม 
เนื่องจากแหล่งสารสนเทศมีอยู่อย่างมากมาย การเลือกฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมจะท าให้
สามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
  3. เทคนิคและกลยุทธ์ในการสืบค้น คือ การใช้เทคนิคและกลยุทธ์ในการสืบค้นที่ถูกต้อง
เหมาะสม โดยการน าแนวคิดที่ได้จากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้มาสร้างเป็นค า ประโยคใน
การสืบค้น ใช้เทคนิคการสืบค้น เช่น การใช้ตรรกบูลีน เทคนิคการตัดค า 

 จากองค์ประกอบของการสืบค้นสารสนเทศ ทั้ง 4 องค์ประกอบ รวมกับหลักการสืบค้น
สารสนเทศเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้บุคคลสามารถสืบค้นสารสนเทศ และเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้ใน
เวลาอันรวดเร็ว การทราบถึงแหล่งสารสนเทศก็เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับบุคคลที่ต้องการสืบค้นด้วย
เช่นกัน เหตุเพราะในปัจจุบันมีแหล่งสารสนเทศที่จัดตั้งขึ้นมาอยู่มากมาย จ าเป็นที่ผู้สืบค้นต้องมีการ
ตรวจสอบ และคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ ให้ตรงกับเป้าหมายของการสืบค้นสารสนเทศ และเพ่ือให้
การสืบค้นสารสนเทศเป็นไปอย่างราบรื่น 
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2.3 แหล่งสารสนเทศ 

 แหล่งสารสนเทศ หมายถึง แหล่งที่ผู้ใช้สารสนเทศสามารถแสวงหาสารสนเทศที่ต้องการได้ 
ซึ่งแหล่งสารสนเทศไม่ได้มีเพียงห้องสมุดเท่านั้น ยังมีแหล่งสารสนเทศอ่ืนๆ อีกมากมาย ที่ผู้ใช้สามารถ
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการ ซึ่งแหล่งสารสนเทศในปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายแหล่งสารสนเทศ 
เช่น แหล่งสารสนเทศบุคคล แหล่งบริการสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน และแหล่ง
สารสนเทศอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

 2.3.1 แหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ แหล่งสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ มีจ านวน 4 แหล่ง
ได้แก่ 

  1. แหล่งสารสนเทศบุคคล เป็นแหล่งสารสนเทศ ที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่เป็นผู้รู้สารสนเทศ 
โดยเกิดจากการประมวลความคิด ความรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เช่น ผู้เชี่ยวชาญ 
นักวิชาการ นักวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งวิธีการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ
บุคคลมีหลายหลายวิธี เช่น การพูดคุยโดยตรง การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การติดต่อทาง
อีเมล์ ไปรษณีย์ เป็นต้น 

  2. แหล่งสารสนเทศสถาบัน เป็นแหล่งสารสนเทศประเภท สถาบัน องค์กร ทั้งรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ เอกชน และหน่วยงานต่างๆ โดยมีหน้าที่ รวบรวม จัดเก็บและให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ แก่ผู้ใช้ ซึ่งส่วนใหญ่สถาบันบริการสารสนเทศให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดย
ไม่คิดค่าบริการ แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับสารสนเทศในด้านต่างๆ มากขึ้น 
จึงมีบางหน่วยงานที่คิดอัตราค่าบริการ ซึ่งท าให้เกิดเป็นสถาบันบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์ขึ้น 

  3. แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน เป็นแหล่งสารสนเทศที่มุ่งเผยแพร่สารสนเทศ ข่าวสาร 
เหตุการณ์ต่อประชาชน โดยเน้นข่าวสารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน 
รวมทั้งสาระความรู้ในเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ โดยการแพร่กระจายเสียง ภาพ และตัวอักษร 
ผ่านสื่อประเภทโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ เช่น สถานีโทรทัศน์สี ช่อง 7 ช่อง 3 หนังสือพิมพ์   
มติชน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นต้น   

  4. แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยง
เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วโลก ให้สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ ซึ่งแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 
เปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ ที่รวบรวมความรู้ในทุกเรื่อง ทุกสาขาวิชาต่างๆ โดยถ่ายทอดความรู้
ในรูปของมัลติมีเดีย ซึ่งมีทั้งข้อความ ภาพเสียงและภาพเคลื่อนไหว ซึ่งช่วยให้การติดตามความรู้นั้น
น่าสนใจมากขึ้น ปัจจุบันเว็บไซต์มีจ านวนหลายล้านเว็บไซต์ที่เผยแพร่โดยบุคคล หรือองค์กรต่างๆ ทั่ว
โลก เช่น www.facebook.com, www.sanook.com, www.udru.ac.th เป็นต้น ถือได้ว่าเป็น
แหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
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 การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งของการสืบค้น เพราะแหล่งสารสนเทศคือ
แหล่งที่จัดเก็บความรู้ ข้อมูล ที่ถูกบันทึกในทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ และถูกจัดเก็บไว้อย่าง
เป็นระบบระเบียนเพื่อช่วยให้ผู้สืบค้นสามารถเข้าสารสนเทศที่ต้องการได้โดยง่าย  
 2.3.2 ประเภทของแหล่งสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศที่มีลักษณะเป็นองค์กรหรือสถาบัน
ท าหน้าที่ให้บริการสารสนเทศ มี 6 ประเภท ดังนี้ 
  1. ห้องสมุด (Library) ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหลายรูปแบบ 
ห้องสมุดแต่ละแห่งมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน แต่จะมีความแตกต่างกันตามประเภทของห้องสมุด
โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้บริหารงาน (สุวรรณ อภัยวงศ์ และคนอื่นๆ, 2552) 

                    1.1 วัตถปุระสงค์หลักห้องสมุดโดยทั่วไปมี 5 ประการดังนี้ 
                          1)  เพ่ือการศึกษา 
                          2)  เพ่ือข่าวสารความรู้  
                          3)  เพ่ือการค้นคว้าวิจัย   
                          4)  เพ่ือความจรรโลงใจ 

                          5)  เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ  
 จากวัตถุประสงค์หลักของห้องสมุด จึงท าให้เกิดการจัดตั้งห้องสมุดขึ้น โดยมีการก าหนด
ประเภทของห้องสมุด เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับลักษณะการให้บริการ และจ านวนทรัพยากร
สารสนเทศภายในห้องสมุด  
                     1.2 ประเภทของห้องสมุด ประเภทของห้องสมุดสามารถจ าแนกได้ 5 ประเภทตาม
ลักษณะการให้บริการ ดังนี้ 
                             1) ห้องสมุดโรงเรียน (School Library) เป็นห้องสมุดที่ตั้งอยู่ในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งท าหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอน สร้างเสริมนิสัยรัก 

การอ่าน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้กับนักเรียน เพ่ือเป็นพื้นฐานในการใช้ห้องสมุดอ่ืนๆ 

                              2) ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (College and University Library) 

เป็นห้องสมุดระดับอุดมศึกษา ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ต่างๆ 

ที่เปิดสอนตามหลักสูตร งานวิจัย โดยให้บริการสารสนเทศให้แก่นิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของ
สถาบัน และรวมถึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนอีกด้วย 

                               3) ห้องสมุดเฉพาะ (Special Library) เป็นห้องสมุดที่จัดตั้งโดยหน่วยงาน
ราชการ บริษัท สมาคม ธนาคาร ที่รวบรวมสารสนเทศเฉพาะในสาขาใดสาขาหนึ่ง และให้บริการ
เฉพาะบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง หรือบุคคลผู้สนใจเฉพาะเรื่องนั้นๆ เช่น ห้องสมุดธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น 
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                                4) ห้องสมุดประชาชน (Public Library) เป็นห้องสมุดของท้องถิ่นหรือ
ชุมชน โดยให้บริการกับบุคคลทั่วไปโดยไม่จ ากัดเพศ เชื้อชาติ วัย และศาสนา  และมุ่งเน้นให้
ผู้ใช้บริการใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง ปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ซึ่งเนื้อหาทรัพยากรที่มีให้บริการในห้องสมุดประชาชนนั้นจะมีครบทุกสาขาวิชา 

                                5) หอสมุดแห่งชาติ (National Library) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2488 ตั้งอยู่ที่ท่า
วาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ถือได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศของชาติที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศ และมีสาขาตามต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ จันทบุรี ลาดกระบัง สิงห์บุรี สุพรรณบุรี บุรีรัมย์ 
ชลบุรี นครศรีธรรมราช ตรัง นครพนม ภูเก็ต ล าพูน กาญจนบุรี นครราชสี มา สงขลา เป็นต้น 
ให้บริการการศึกษาค้นคว้าภายในไม่อนุญาตให้ยืมวัสดุออกนอกหอสมุด 

  2. ศูนย์เอกสาร หรือ ศูนย์สารสนเทศ (Documentation Center หรือ Information 

Center) เป็นหน่วยงาน หรือแหล่งที่จัดเก็บรวบรวมสารสนเทศเฉพาะเรื่อง  เฉพาะสาขาวิชา เพ่ือการ
ค้นคว้าวิจัย และเพ่ือการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีศูนย์สารสนเทศนั้นๆ โดยตรง ลักษณะการ
ให้บริการ โดยส่วนมากเป็นเอกสารที่ไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เช่น ศูนย์
วิทยาศาสตร์ ศูนย์สารสนเทศทางด้านวิศวกรรมธรณี ศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นต้น 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. ศูนย์ข้อมูล (Data Center) เป็นหน่วยงานที่ผลิต หรือรวบรวมข้อมูลเฉพาะเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง คล้ายกับศูนย์เอกสาร แต่จะมีความแตกต่างตรงที่ ศูนย์ข้อมูลนั้นจะมีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่ง
ส่วนใหญ่ข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นข้อมูลดิบหรือตัวเลขต่างๆ มักใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและ
ประมวลผล เช่น ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสอ. และศูนย์การเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น 

 

 

ภาพที่ 2.1 ศูนย์เอกสาร หรือ ศูนย์สารสนเทศ 

ที่มา (http://image.soidb.com/bangkok/zm/131100705_01.jpg) 
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ภาพท่ี 2.3 หอจดหมายเหตุ 
ที่มา (http://www.sadoodta.com/files/styles/pic600x250-upauto/public/cover-

sadoodta_1148.jpg?itok=ljXV1_UG) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. หอจดหมายเหตุ (Archive) เป็นสถาบันหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
การจัดหาหรือรับมอบ การจัดเก็บดูแลรักษาเอกสารทางราชการ และเอกสารทางประวัติศาสตร์ของ
หน่วยงานนั้นๆ ซึ่งอาจเป็นระเบียบข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือตอบโต้ บันทึกรายงาน แบบพิมพ์ แผนที่ 
แผนผัง ภาพถ่าย และถ่ายทอดสาระของเอกสารไปสู่ผู้ใช้ตามหลักวิชาการ ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นหลักฐานใน
การศึกษาค้นคว้าและวิจัย เป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมไปถึงเพ่ือใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ 
ส าหรับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในการบริหารงานจดหมายเหตุระดับชาติของประเทศไทย คือ 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  หอประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 ศูนย์ข้อมูล 

ที่มา (http://info.dip.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=fmmfesa1sNk% 

3D&tabid=55) 
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ภาพที่ 2.4 พิพิธภัณฑ์ 

ที่มา (http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=3283283, 
https://esan108.com/ main/wp-content/uploads/2016/04/ 

ป้ายพิพิธภัณฑ์-บ้านเชียง-650x367.jpg) 

  4. พิพิธภัณฑ์ (Museum) เป็นสถานที่สะสมรวบรวมวัตถุธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ 
สิ่งแปลกประหลาด ศิลปวัตถุ เพ่ือให้ความรู้และการศึกษาแก่มวลมนุษย์ ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่ง
รวบรวมแล้วยังได้พัฒนาเป็นแหล่งสงวนรักษา วิจัยและจัดแสดงสิ่งต่างๆ เหล่านั้น เช่น พิพิธภัณฑ์
แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5. แหล่งบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์ (Commercial Information Service Center) 

เป็นหน่วยงาน ซึ่งอาจเป็นห้องสมุดหรือศูนย์ข้อมูลที่ด าเนินการทางธุรกิจ เพ่ือมุ่งหวังผลก าไรจากการ
ให้บริการ รวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล ประเมินค่าและเผยแพร่สารสนเทศ ตามความต้องการของ
ลูกค้า เช่น การจัดส่งเอกสาร การค้นหาสารสนเทศ บริการเขียนโครงร่างงานวิจัย บริการเขียน
รายงาน ท างานวิจัยวิเคราะห์ตลาด งานแปล จัดท าโฆษณาและงานบรรณาธิการ  รวมไปถึง
บริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายฐานข้อมูล เป็นต้น ตัวอย่างของสถาบันบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์ เช่น 
ร้านอินเทอร์เน็ต บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย ศูนย์ข้อมูลมติชน ส านักข่าว CNN เป็นต้น 

 นอกจาก ห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีแหล่ง
สารสนเทศอีกหลากหลายแห่ง อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีส าคัญต่อเกษตรกรชาวไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้มาศึกษา
เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการท าเกษตรกรรม และแหล่งสารสนเทศในสถาบันการศึกษา 
เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งมีหน่วยงานภายในหลากหลายหน่วยงาน ไม่เพียงให้บริการด้าน
วิชาการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น มหาวิทยาลัยยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญในจังหวัดอุดรธานีและพ้ืนที่
ใกล้เคียง ตรงกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและบริการวิชาการ 

แก่สังคม” อีกด้วย 
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  1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  มีผลการศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จแล้วในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการปลูกพืชหลายๆ ชนิดในสภาพพ้ืนที่ต่างๆ การเลี้ยงสัตว์ 
ที่ถูกวิธี การประมง โดยได้มีการสาธิตไว้ในลักษณะของ "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" ซึ่งวิธีการ
เหล่านี้เป็นวิธีการที่ง่ายๆ เกษตรกรสามารถน าไปเป็นความรู้ในการประกอบอาชีพได้ ดังนั้น 
ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ หรือสามารถขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร
ต่างๆ ที่ศูนย์ศึกษาฯ ได้ตามความสนใจ เพ่ือจะได้น าความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
กว้างขวาง สมดังพระราชปณิธานแห่งองค์ "พระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่" การที่เกษตรกรจะ
สามารถท าการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตมากขึ้นและสามารถเลี้ยงตัวเองได้นั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีความรู้ในการท าการเกษตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ส่งเสริมความรู้ในเรื่องการท าการเกษตรอย่างมีหลักวิชาและใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งจะ
ช่วยให้ราษฎรมีความสามารถในการผลิตเพ่ิมมากขึ้น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแต่ละศูนย์นั้น ได้
ด าเนินการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่นั้น ๆ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมและสภาพปัญหาของการพัฒนา 
แล้วด าเนินการพัฒนาตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
เฉพาะพ้ืนที่ และสอดคล้องกับการประกอบอาชีพของราษฎรในพ้ืนที่นั้น ๆ ผลจากการทดลองวิจัยนี้
ได้น าไปเผยแพร่สู่ราษฎรด้วยวิธีปฏิบัติที่ง่าย ราษฎรสามารถน าไปปฏิบัติเองได้ โดยจัดให้มีการสาธิต
และอบรมในรูปแบบต่าง ๆ จึงกล่าวได้ว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมเพ่ือให้ราษฎรในท้องถิ่นต่าง ๆ 
สามารถพัฒนาอาชีพการเกษตรของตนเองให้มีประสิทธิภาพในการเพ่ิมผลผลิตมากขึ้นจนสามารถ
เลี้ยงตัวเอง ได้ในระยะยาว 

  1.1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประกอบด้วย 6 ศูนย์ 
กระจายอยู่ในภาคต่าง ๆ ดังนี้ 
   1.1.1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ด าเนินการค้นคว้า ทดลองและสาธิตเกี่ยวกับการพัฒนาที่ท ากินของราษฎรให้มีความอุดม
สมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพืชหลายชนิด 

   1.1.2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี
ด าเนินการศึกษาแนวทางและวิธีการที่จะพัฒนาฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมโดยหาวิธีการที่จะให้
เกษตรกรมีส่วนในการปลูก ปรับปรุงและรักษาสภาพป่าพร้อม ๆ กับมีรายได้และผลประโยชน์จากป่า
ด้วย 
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ภาพท่ี 2.5 อาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

   1.1.3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
จันทบุรี ด าเนินการศึกษาและค้นคว้าเพ่ือพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านประมงชายฝั่ง เพ่ือให้
เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิต ซึ่งจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้ 
   1.1.4 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร 
ด าเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการท าเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของภาคตะวันออก
เฉียง เหนือ โดยเน้นการปรับปรุงบ ารุงดิน การเร่งรัดพัฒนาป่าไม้โดยอาศัยระบบชลประทานและ  
การปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร 
   1.1.5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
เชียงใหม่ ด าเนินการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาพ้ืนที่ต้นน้ า  ล าธาร เพ่ือ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งรูปแบบการพัฒนาต่าง ๆ ที่ท าให้เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้โดยไม่
ท าลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
   1.1.6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนราธิวาส 
ด าเนินการศึกษาวิจัยดินพรุที่มีอยู่อย่างกว้างขวางในภาคใต้ ให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในด้าน
เกษตรกรรมให้ได้มากที่สุด 

  2. แหล่งสารสนเทศในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกอบด้วย 7 หน่วยงาน ดังนี้ 
   2.1 หอประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หอประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
เป็นอาคารไม้ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2466 เป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดร” ต่อมาได้
เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูมณฑลอุดร” เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูมูล เช่นเดิม ในปี 
พ.ศ. 2473 ทางการได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรมณฑลอุดรขึ้น ปัจจุบันได้มีการ
บูรณอาคารให้มีความร่วมสมัย แต่ยังคงสถาปัตยกรรมแบบเดิมเอาไว้ ภายในอาคารหอประวัติมีการ
จัดแสดงภาพจิตรกรรม  และภาพถ่ายในอดีต บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
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ภาพที่ 2.6 อาคารส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ภาพที่ 2.7 อาคารศูนย์วิทยบริการ 

   2.2 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่น
อนุรักษ์และสร้างพลังทางภูมิปัญญาของสังคมพัฒนาการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติและพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม จิตใจไปพร้อมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.3  ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 
เดิมอาคารห้องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของตึกอ านวยการ เป็นห้องสมุด
ขนาด 4 ห้องเรียน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอาคารคณะวิทยาการจัดการ ต่อมากรมการฝึกหัดครูได้
เล็งเห็นความส าคัญของห้องสมุดจึงได้จัดสรรงบประมาณ 3,000,000 บาท สร้างอาคารหอสมุดขึ้น
ใหม่ เป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น ปัจจุบันเป็นอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2539 สถาบันราชภัฏได้รับงบประมาณ ให้จัดสร้างอาคารใหม่ เป็นอาคาร 6 ชั้น เปิดให้บริการตั้งแต่ 
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2540 เรียกชื่อว่าศูนย์วิทยบริการ ปัจจุบันศูนย์วิทยบริการ ได้น าระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ท าให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถให้บริการได้ สะดวกรวดเร็ว 
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ภาพที่ 2.8 อาคาร 17 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

   2.4 ศู นย์ วิ ท ย าศาสตร์ และ เทค โน โ ลยี เ พ่ื อก า รวิ จั ย และ พัฒนาท้ อ งถิ่ น 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นแหล่งให้บริการวิชาการด้านการ
วิจัยและพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ด้านการสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย หน่วยงานจึงได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี โดยได้รวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและบริการวิชาการในระดับสากล เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

   2.5 ศูนย์ภาษา ศูนย์ภาษาเป็นแหล่งให้บริการวิชาการความรู้ด้านภาษามีหน้าที่
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัย การค้นคว้าและการท าวิจัย 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เป็นผู้น าด้านวิชาการและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
ให้บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย หน่วยงานอ่ืนๆ และ
ประชาชนในและนอกเขตพ้ืนที่ให้บริการ 

   2.6 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นแหล่งให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นการบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริการระบบเครือข่าย 
บริการอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาโปรแกรม เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและงานบริหารของ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์สู่สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.7 ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสานเป็น
แหล่งรวมข้อมูลทางพุทธศิลป์ถิ่นอีสาน และประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นศูนย์แสดงนิทรรศการหมุนเวียน
ของงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ เป็นแหล่งให้ข้อมูลความรู้ทางงานพุทธศิลป์ในลักษณะต่างๆ ทั้งทาง
วิชาการและการใช้ประโยชน์แก่เยาวชน นักวิจัย ว่าที่นักวิจัย นักพัฒนา ครู อาจารย์ ประชาชนทั่วไป  
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อีกทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ เพ่ือสร้างกลไกการเรียนรู้ในท้องถิ่นอีสานด้วยการวิจัย รวมทั้งเน้น
การมีกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องให้เข้ามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของชุมชนใน
ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นอกจากแหล่งสารสนเทศในมหาวิทยาลัยแล้ว เรายังสามารถเรียนรู้ ค้นหาสารสนเทศได้
จากแหล่งสารสนเทศที่มีอยู่ในชุมชนได้อีกมากมาย การก าหนดความต้องการสารสนเทศหากเรา
สามารถก าหนดสารสนเทศที่ตนเองต้องการได้แล้ว ในขั้นตอนต่อไปคือการก าหนดแหล่งสารสนเทศที่
จัดเก็บสารสนเทศที่เราต้องการนั้นได้ แต่หากมีแหล่งสารสนเทศอยู่มากมาย เราจะสามารถเลือกใช้
แหล่งสารสนเทศประเภทใดนั้นจ าเป็นต้องพิจารณาต่อไป 

 2.3.3 การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ 

 เราสามารถเลือกใช้แหล่งสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมเป็นประโยชน์ โดยมีหลักการ
พิจารณาดังนี้ 
  1. มีความสะดวกในการเข้าใช้ เช่น อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งที่เข้าใช้ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่เพียงแต่ผู้ใช้ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์และเข้าถึงแหล่งความรู้เป็น 
ห้องสมุดก็เป็นแหล่งที่มีความสะดวกในการเข้าใช้ จัดตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นศูนย์กลาง และเปิดบริการ
ตามเวลาที่ก าหนด 

  2. เป็นแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ ห้องสมุดเป็นแหล่งสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือ
มากกว่าแหล่ง บุคคลและอินเทอร์เน็ต เนื่องจากมีวิธีการคัดเลือก จัดหา จัดเก็บ ทรัพยากรสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ และมุ่งเน้นให้บริการสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ท าให้ผู้ใช้ประหยัดเวลาในการค้นหาสารสนเทศ ในขณะที่อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ
น้อยกว่าห้องสมุด  เนื่องจากมีการเผยแพร่ความรู้จ านวนมากที่ขาดการกลั่นกรองเนื้อหา บางครั้งอาจ
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือขัดต่อศีลธรรม ดังนั้นการใช้เว็บไซต์ต่างๆ จึงควรระมัดระวัง ควรเลือก

ภาพที่ 2.9 ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 



42 | ห น้ า  

 

เว็บไซต์เป็นของสถาบันต่างๆ ที่น่าเชื่อถือมากกว่าเว็บไซต์ของบุคคล หรือหน่วยงานที่ไม่รู้จักชื่อเสียง
แหล่งสารสนเทศบุคคลควรค านึงถึงผู้ที่มีชื่อเสียงคุณวุฒิ หรือประสบการณ์ที่เป็นที่ยอมรับกว้างขวาง
อาจเป็นระดับประเทศหรือนานาชาติ 
  3. มีความสอดคล้องกับลักษณะของเนื้อหาสารสนเทศท่ีต้องการ เช่น 

   3.1 ถ้าต้องการความรู้เฉพาะสาขาวิชา อาจเลือกใช้ห้องสมุดคณะ ห้องสมุดเฉพาะ 
ศูนย์สารสนเทศ 

   3.2 ถ้าต้องการความรู้ทั่วไปหลากหลายสาขาวิชา อาจเลือกใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ห้องสมุดประชาชน หอสมุดแห่งชาติ 
   3.3 ถ้าเรื่องที่ต้องการเฉพาะเจาะจงและหาอ่านไม่ได้จากทรัพยากรสารสนเทศ อาจ
ต้องใช้แหล่งบุคคลที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น 

  4. ระมัดระวังเรื่องความทันสมัยของเนื้อหาที่น าเสนอสื่อมวลชน เป็นแหล่งที่เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่จึงล้าสมัยเร็ว เช่น ราคาหุ้น 
ราคาทอง ราคาน้ ามัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขทุกวัน ดังนั้นเราจึงจ าเป็นต้องพิจารณา วัน เดือน 
ปีของการผลิต หรือเผยแพร่ข้อมูล ของแหล่งสื่อมวลชนด้วย 

 

2.4 กระบวนการสืบค้นสารสนเทศ 

 ปัจจุบันมีแหล่งสารสนเทศต่างๆ มากมาย การเข้าถึงสารสนเทศมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
เครื่องมือช่วยค้นมีความทันสมัย ช่วยให้ผู้สืบค้นเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้ง่าย ประหยั ดเวลา 
ค่าใช้จ่าย แต่สารสนเทศที่มีให้บริการก็มีอยู่มากเช่นกัน การสืบค้น และการเลือกคัดสรรสารสนเทศ 

ที่ต้องการผู้สืบค้นจึงต้องเรียนรู้กระบวนการการสืบค้นสารสนเทศให้เข้าใจ เพ่ือช่วยให้ผู้สืบค้นได้
เข้าถึงสารสนเทศท่ีดี และเป็นประโยชน์ 
 2.4.1 วัตถุประสงค์ของการสืบค้นสารสนเทศ  
  เมื่อบุคคลต้องการสารเทศจ าต้องหาวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการให้ได้ 
การสืบค้นสารสนเทศเป็นวิธีการช่วยค้นหาสารสนเทศท่ีต้องการนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
   1) เพ่ือการศึกษาหาความรู้หรือข้อมูลที่ทันสมัย 

   2) เพ่ือหาค าตอบ ไขข้อข้องใจในเรื่องต่างๆ 

   3) เพ่ือความบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจ 

   4) เพ่ือประกอบการท างานในชีวิตประจ าวัน 

   5) เพ่ือประกอบการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
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 ลักษณะการสืบค้นสารสนเทศโดยทั่วไปจ าแนกได้ 2 ลักษณะตามความต้องการของผู้ใช้ 
ดังนี้ 
  1. ผู้สืบค้นทราบรายละเอียดบางส่วนของสารสนเทศที่ต้องการค้น เป็นการสืบค้นโดยที่
ผู้สืบค้นทราบ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง เลข ISBN เลขหมวดหมู่ สามารถน ารายละเอียดข้อก าหนดเหล่านี้ไป
ใช้ในการสืบค้นได้ 
  2. ผู้สืบค้นไม่ทราบรายละเอียดของสารสนเทศที่ต้องการค้น เป็นการสืบค้นโดยที่ 
ผู้สืบค้นต้องท าการก าหนดค าค้น ค าถาม หัวข้อประเด็นหลักด้วยตนเองหรืออาจปรึกษาผู้ให้บริการ
ช่วยค้น เช่น บรรณารักษ์ให้บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า เป็นผู้ช่วยก าหนดค าค้น และกลยุทธ์
ในการสืบค้นให้ได้  
 2.4.2  รูปแบบการสืบค้นสารสนเทศ 

  การสืบค้นสารสนเทศนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ คือ สารสนเทศที่ต้องสืบค้น
ด้วยระบบมือ เช่น การสืบค้นด้วยบัตรรายการ ดรรชนีหัวเรื่อง และการสืบค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
ปัจจุบันแหล่งสารสนเทศ เช่น ห้องสมุด ได้มีการยกเลิกการสืบค้นด้วยระบบมือออกไปเป็น ห้องสมุด
ส่วนใหญ่นิยมใช้การสืบค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์แทน รูปแบบการสืบค้นสารสนเทศในปัจจุบัน
แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 
  1. การสืบค้นจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC - Online Public 

Access Catalog) 

   การสืบค้นสารสนเทศรูปแบบนี้ เป็นการสืบค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยห้องสมุด
มีการน าระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในการด าเนินงานห้องสมุด ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมีการแบ่งหน้าที่
การท างานออกเป็นส่วนๆ เช่น ระบบการยืมคืน ระบบการจัดหมวดหมู่ ระบบการจัดซื้อจัดหา และ
ระบบการสืบค้น จึงท าให้รูปแบบการสืบค้นมีการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างชัดเจน  
  2. การสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต (Internet Searching) 

   การสืบค้นสารสนเทศรูปแบบนี้  เป็นการสืบค้นสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ 

ในอินเทอร์เน็ต ซึ่งการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตที่นิยมมากที่สุด คือการสืบค้นบน
เวิลด์ไวด์เว็บโดยใช้โปรแกรมค้นหา ซึ่งการสืบค้นสารสนเทศด้วยวิธีการนี้มีข้อดี คือ สามารถเข้าถึง
แหล่งทรัพยากรสารสนเทศได้หลายแห่ง เข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยได้สะดวกรวดเร็ว สามารถค้นหา
สารสนเทศในหัวข้อเดียวกันได้หลายแง่มุม ประหยัดเวลาในการสืบค้นสารสนเทศ สามารถก าหนด
รูปแบบการแสดงผลการสืบค้นได้ตามต้องการ และสามารถสืบค้นเรื่องเดียวกันซ้ าๆ โดยการปรับปรุง
ค าค้นใหม่ได้ 
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  3. การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database)  

   การสืบค้นสารสนเทศรูปแบบนี้ เป็นการสืบค้นสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลโดยตรง 
ผู้ใช้ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและต้องพ่ึงพาช่องทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลที่
ต้องการ ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ฐานข้อมูลได้หลากหลายกว่าการสืบค้นจากฐานข้อมูลซีดี – รอม 

 2.4.3 การเตรียมความพร้อมในการสืบค้นสารสนเทศ 

  ก่อนท าการสืบค้นสารสนเทศ ผู้สืบค้นควรเตรียมความพร้อมในการสืบค้นทุกครั้งเพ่ือ
เป็นการก าหนดเป้าหมายของการสืบค้นให้ชัดเจน และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือที่ใช้ค้นหา การเตรียมความพร้อมก่อนการสืบค้น แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
   1. ส่วนตัวบุคคล 

    1.1 ควรทราบความต้องการของตนเองว่า ต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใด 
และขอบเขตแค่ไหน ข้อมูลที่มีอยู่แล้วมีอะไรบ้าง เช่น ทราบชื่อผู้แต่งที่เขียนเรื่องต้องการมาก่อนแล้ว 

    1.2 รู้จักแหล่งสารสนเทศหรือเครื่องมือที่จะใช้ และเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่
ต้องการ เช่น ถ้าต้องการค้นหาบทความเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ควรใช้ฐานข้อมูลใดค้นหา จึงจะ
ได้ข้อมูลตามทีต่้องการ 
    1.3 ต้องเรียนรู้วิธีการใช้แหล่งสารสนเทศ ฐานข้อมูลหรือเครื่องมือที่ใช้ค้นหา 
เช่น รู้จักวิธีค้นหาแบบพ้ืนฐาน หรือการค้นหาแบบขั้นสูง นอกจากนี้ยังต้องรู้จักวิธีการจัดการผลลัพธ์ 
ได้แก่ การบันทึก การสั่งพิมพ์ การส่งข้อมูลทาง E-mail การจัดการรายการบรรณานุกรม เป็นต้น 

   2. ส่วนอุปกรณ์หรือเครื่องมือ 

    2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีการต่อเข้าอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ายที่ได้รับ
การติดตั้งไว้แล้ว 

    2.2 ซอฟต์แวร์ เช่น การสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต นิยมใช้โปรแกรม Web 

Browsers เช่น Internet Explorer แล้วเรียกใช้บริการ www ที่มี Search Engine ซึ่งมีอยู่มากมาย
บนอินเทอร์เน็ตในการสืบค้น เช่น google.com หากเป็นการสืบค้นข้อมูลภายในองค์กร องค์กรก็จะมี
ซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อการสืบค้นสารสนเทศเตรียมไว้ให้ 
    2.3 ทักษะพ้ืนฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer Literacy) ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากข้อมูลสารสนเทศส่วนใหญ่ในอินเทอร์เน็ตเป็นภาษาอังกฤษ และทักษะในการ
สืบค้น 
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 2.4.4  กระบวนการสืบค้นสารสนเทศ 

  การสืบค้นสารสนเทศเป็นการกระท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการ กระบวนการ
สืบค้นสารสนเทศ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผนการสืบค้น ขั้นด าเนินการสืบค้น 

ขั้นน าเสนอผลการสืบค้น ขั้นวิเคราะห์ผลการสืบค้น ขั้นประเมินผลการสืบค้น(Harter, 1986 อ้างถึง
ใน สุนัสริน (หวังสุนทรชัย) บัวเลิศ, 2542) มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ขั้นวางแผนการสืบค้น  ประกอบด้วย 

   1.1 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ เป็นการท าความเข้าใจกับความต้องการของ
ผู้ใช้ โดยผู้สืบค้นสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยการสอบถาม สัมภาษณ์ เพ่ือช่วยให้
ปัญหาในการสืบค้นลดลง เป็นการก าหนดความต้องการของผู้ใช้ ผู้สืบค้นต้องมีความเข้าใจในความ
ต้องการสารสนเทศของผู้ใช้อย่างแท้จริง อาจมีการซักถามถึงค าศัพท์เฉพาะ ศัพท์เทคนิค ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือน ามาท าความเข้าใจและขยายผลการสืบค้นต่อไป การวิเคราะห์ความต้องสารสนเทศของผู้ใช้ไม่ว่า
จะเป็นตัวผู้ใช้หรือผู้ให้บริการสารสนเทศที่เป็นตัวกลางในการค้นหาจ าเป็นต้องท าความเข้าใจให้ได้
มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นสิ่งส าคัญมากในการสืบค้นสารสนเทศ หากปราศจาก
ความเข้าใจที่ชัดเจนแล้ว อาจท าให้การสืบค้นด าเนินไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องและส่งผลให้การสืบค้น
สารสนเทศไม่ประสบความส าเร็จได้ตามที่หวังไว้ 
   1.2 การวิเคราะห์ประโยคการค้น เป็นการน าความต้องการของผู้ใช้ที่ได้จากการ
ซักถาม จนแน่ใจถึงความต้องการของผู้ใช้ที่แท้จริง โดยการแบ่งความต้องการออกเป็นแนวคิด หรือ 
มโนทัศน์ย่อยๆ น ามาท าการวิเคราะห์หาค าศัพท์ที่เหมาะสม เช่น ผู้ใช้ต้องการสารสนเทศในเรื่อง
เกี่ยวกับ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ” ก าหนดแนวคิดได้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้สูงอายุ และการใช้เทคโนโลยี จากนั้นน าแนวคิดทั้งหมดมาวิเคราะห์หาค าศัพท์ที่มีความหมาย
ใกล้เคียงกัน หรือค าที่สามารถใช้แทนกันได้ อาจจะท าการตรวจสอบค าเหล่านั้นได้จากบัญชี
ศัพท์สัมพันธ์ พจนานุกรม จากนั้นน าค าแนวคิดทั้งหมดมาสร้างเป็นประโยคการค้น โดยการใช้เทคนิค
ตรรกบูลีน การตัดค า หรือการใช้ค าใกล้เคียง มาช่วยในการก าหนดค าส าคัญ ดังนั้นผู้สืบค้นจึงต้อง
ท าการศึกษาวิธีการก าหนดกรอบแนวคิดให้เข้าใจเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้ได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ
มากที่สุด 

   1.3 การเลือกแหล่งสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น เมื่อท าความเข้าใจถึงความต้องการ
สารสนเทศของผู้ใช้และก าหนดกรอบแนวคิดอย่างชัดเจนแล้ว ผู้สืบค้นต้องคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ 
หรือระบบการค้นคืนสารสนเทศที่จะใช้ในการค้น ในการคัดเลือกระบบการค้นคืนสารสนเทศนั้น 

ผู้สืบค้นต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบการค้นคืนสารสนเทศเป็นอย่างดี เพ่ือที่จะแน่ใจว่าระบบที่
เลือกนั้นมีสารสนเทศท่ีตรงตามความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง และเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งใน  



46 | ห น้ า  

 

การค้นหา การคัดเลือกระบบการค้นคืนสารสนเทศอาจพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ อาทิขอบเขต ความ
ทันสมัย ระยะเวลาที่ครอบคลุม เนื้อหาสาระของข้อมูล และค่าใช้จ่าย ช่วยประหยัดเวลาในการสืบค้น
ซึ่งการคัดเลือกระบบค้นคืนสารสนเทศต้องให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 
  2. ขั้นด าเนินการสืบค้น 

   2.1 การสืบค้นตามแผนที่วางไว้ เป็นการลงมือสืบค้นสารสนเทศตามที่ได้วิเคราะห์ 
ความต้องการไว้ โดยการใช้ค าสั่งในการสืบค้นเป็นไปตามรูปแบบค าสั่งที่ระบบการค้นคืนก าหนดไว้ 
ผู้สืบค้นจึงต้องศึกษารูปแบบค าสั่งและวิธีการสืบค้นของระบบการค้นคืนสารสนเทศให้เข้าใจก่อนลง
มือสืบค้น 

   2.2 การปรับแต่ง ขยายค าค้น เป็นขั้นตอนที่ได้ลงมือสืบค้นตามแผนที่วางไว้แล้วแต่
แผนการสืบค้นเกิดข้อผิดพลาดขึ้น เช่น ไม่พบค าศัพท์ดรรชนีที่ก าหนดไว้ หรือผลการค้นที่ได้มีมาก
หรือน้อยเกินไป ผู้สืบค้นจ าต้องปรับแต่งค า ขยายค า การขยายค าค้นท าได้โดยตรวจสอบค าศัพท์
ดรรชนีที่มีในระบบค้นคืน หรือจ ากัดการสืบค้น เพ่ือให้ได้ผลการค้นที่เพียงพอต่อความต้องการ 

  3. ขั้นน าเสนอผลการสืบค้น 

   เมื่อด าเนินการสืบค้นตามกระบวนการสืบค้นที่ 1 และ 2 แล้ว ขั้นตอนน าเสนอผล 
การสืบค้นนี้ เป็นการพิจารณาผลการสืบค้นว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ โดยอาจพิจารณา
จากชื่อเรื่อง หรือ สาระสังเขป ที่ส าคัญควรให้ผู้ใช้เป็นผู้พิจารณาด้วยตนเองว่าผลการค้นที่ได้รับ 

แต่ละครั้งนั้นมีเอกสาร หรือสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมากน้อยเพียงใด หรือผลการค้นเป็นที่
พอใจแล้วหรือจนกว่าจะยุติการค้น เมื่อการสืบค้นสิ้นสุดผู้ใช้ได้รับสารสนเทศที่ต้องการเพียงพอแล้ว
ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลได้ตามความต้องการ เช่น การแสดงผลเฉพาะรายการ
บรรณานุกรม หรือแสดงรายละเอียดทั้งหมด จ านวนที่ต้องการให้ระบบแสดงผล การแสดงผลการค้น
ของระบบค้นคืนสารสนเทศสามารถก าหนดรูปแบบการแสดงได้ 3 ลักษณะ ดังนี้ แสดงผลทางหน้าจอ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แสดงผลทางเครื่องพิมพ์ การบันทึกหรือการดาวน์โหลด บันทึกลงในสื่อแม่เหล็ก 

  4. ขั้นวิเคราะห์ผลการสืบค้น 

   ในขั้นตอนนี้เป็นการน าผลของการสืบค้นที่ได้แสดงผลออกมาในรูปแบบต่างๆ 

ท าการพิจารณาประสิทธิภาพของผลการค้นว่ามีความตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ ผู้ค้นจึง
ควรทบทวนผลการค้นที่ได้รับในทันที  หรือให้ผู้ใช้เป็นผู้พิจารณาผลการค้นด้วยตนเองว่าผลการค้นที่
ได้รับนี้มีเอกสารหรือข้อมูลที่เข้าเรื่องตรงกับที่ต้องการเพียงพอแล้ว หากผลการค้นไม่ตรงตามความ
ต้องการผู้ค้นต้องปรับกลยุทธ์สืบค้นใหม่ ป้อนค าค้นใหม่ เพ่ือขยายผลการสืบค้นต่อไป 

  5. ขั้นประเมินผลการสืบค้น 

   ขั้นตอนนี้เป็นการน าผลการค้นที่ได้มาประเมินผลว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้
หรือไม่ ผู้ใช้มีความพึงพอใจกับผลการสืบค้นเป็นอย่างไร ผู้ค้นควรให้ผู้ใช้เป็นผู้ท าการประเมินด้วย
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ตนเองเพ่ือจะได้ทราบว่าผลการสืบค้นนั้นเพียงพอ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้แล้วจึงยุติการ
สืบค้นได้ 
 กระบวนการสืบค้นสารสนเทศ เป็นขั้นตอนในการค้นหาสารสนเทศและเข้าถึงสารสนเทศ 

ที่ต้องการ บุคคลที่ต้องการแสวงหาสารสนเทศจ าเป็นต้องมีทักษะของการสืบค้นสารสนเทศประกอบ
กันด้วย เพราะกระบวนการสืบค้นและทักษะการสืบค้นสารสนเทศจะช่วยส่งเสริมให้ผู้สืบค้นสามารถ
สืบค้นสารสนเทศได้บรรลุตามจุดประสงค์ที่คาดหวังและได้รับสารสนเทศที่ต้องการ 

 

2.5 ทกัษะการรู้สารสนเทศ 

 ปัจจุบันสารสนเทศมีอยู่อย่างมากมายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สื่อที่ใช้บันทึกหรือจัดเก็บ
สารสนเทศเพ่ิมขึ้นจ านวนมากเกินไป ในสถานการณ์เช่นนี้ผู้ใช้สารสนเทศจ าเป็นต้องเรียนรู้วิธีการใน
การเข้าถึงสารสนเทศเหล่านั้นให้ได้และเป็นประโยชน์กับตนเอง สถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษา
จ าเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนทุกคนมีทักษะการเรียนรู้  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 

(Partnership for 21st Century Skills) หรือเรียกย่อๆ ว่า เครือข่าย P21 ได้พัฒนาวิสัยทัศน์และ
กรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ขึ้น โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความ
ช านาญการ และความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกันเพ่ือให้ประสบความส าเร็จทั้งในด้านการท างาน
และการด าเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับทักษะการรู้สารสนเทศ ที่เป็นทักษะส าคัญของการเรียนรู้ จ าเป็น
ส าหรับทุกคน ทุกสาขาวิชาชีพให้สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ปฏิบัติงานได้
หลากหลาย มีทักษะด้านการรู้สื่อ มีทักษะด้านการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

 2.5.1 ความหมายของการรู้สารสนเทศ   

  การรู้สารสนเทศ ตรงกับค าภาษาอังกฤษค าว่า Information Literacy ซึ่งเป็นค าที่ใช้
กันในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และในวงการการศึกษา ซึ่งมีพัฒนาการมาจากค าว่า Literacy มาจาก
ค าภาษาไทยหมายถึงการรู้หนังสือหรือการอ่านออกเขียนได้ คือการมีลักษณะในการอ่าน พูด ฟัง และ
เขียนได้ (สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์, 2540) ดังนั้นการรู้หนังสือหรือการอ่านออกเขียนได้จึงเป็นพ้ืนฐาน
ของการรู้สารสนเทศ  ความหมายของการรู้สารสนเทศ หรือ Information Literacy (เพ็ญพันธ์ 
เพชรศร, 2555 ; นฤมล รื่นไวย์, 2552 ; สมาน ลอยฟ้า, 2544 ; ACRL, 2000) หมายถึง ทักษะ
ความสามารถของบุคคลที่ตระหนักรู้ถึงความต้องการสารสนเทศ มีความสามารถในการค้นหา
สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศจากสื่อทุกประเภท และ
สามารถสื่อสารสารสนเทศที่ค้นพบไปยังผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการค้นหา การเข้าถึง 
การวิเคราะห์ และการน าสารสนเทศไปใช้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ความสามารถด้าน
สารสนเทศ เป็นกระบวนการทางปัญญาเพ่ือสร้างความเข้าใจในความต้องการสารสนเทศ การค้นหา 
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การประเมิน การใช้สารสนเทศและการใช้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทักษะต่างๆ เช่น ทักษะ
การแก้ปัญหา การคิด การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์ รวมเป็นความสามารถของบุคคลในการรู้ว่า
ตนเองต้องการสารสนเทศและสามารถระบุแหล่งสารสนเทศ ประเมินว่าสารสนเทศนั้นดีหรือไม่ดี และ
สามารถน าสารสนเทศท่ีค้นมาได้นั้นไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือการมีทักษะในการทราบว่าตัวเอง
ต้องการสารสนเทศใด จะสืบค้นได้ที่ไหน จะท าการวิเคราะห์อย่างไร และจะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างไร 
 สรุปได้ว่า การรู้สารสนเทศ หรือ Information Literacy หมายถึง ความสามารถและ
ทักษะของบุคคลในการรู้ถึงความต้องการสารสนเทศ สามารถค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ 
จากแหล่งสารสนเทศที่เหมาะสม สามารถวิเคราะห์ ประเมินคุณภาพของสารสนเทศที่ได้รับ และใช้
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.5.2 ความส าคัญของการรู้สารสนเทศ  
  ความส าคัญของการรู้สารสนเทศมีความคล้ายกับความส าคัญของสารสนเทศ เพียงแต่
ความส าคัญของการรู้สารสนเทศนั้น เกิดขึ้นกับตัวบุคคลได้มีการน าสารสนเทศไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึน้ การรู้สารสนเทศมีความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ความส าคัญด้านการศึกษา การรู้สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการศึกษาของ
บุคคลทุกระดับ ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้ผู้สอนเปลี่ยนบทบาทเป็น
ผู้ให้ค าแนะน าหรือชี้แนะ โดยอาศัยทรัพยากรสารสนเทศเป็นพ้ืนฐานส าคัญ 

  2. ความส าคัญด้านการด ารงชีวิตประจ าวัน การรู้สารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน เพราะผู้รู้สารสนเทศจะเป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์ ประเมินคุณค่า และใช้
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง เมื่อต้องการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพ 
มิใช่ตัดสินเพียงแค่ตรงกับความต้องการของตนเองอย่างเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการซื้อ
รถยนต์จากบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ต้องพิจารณามาตรฐานเครื่องยนต์ คุณภาพการผลิต บริการหลังการ
ขาย และเปรียบเทียบรุ่น ราคา แล้วจึงค่อยตัดสินใจ เป็นต้น 

  3. ความส าคัญด้านการประกอบอาชีพ การรู้สารสนเทศมีความส าคัญต่อการประกอบ
อาชีพของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพราะบุคคลนั้นสามารถแสวงหาสารสนเทศที่มีความจ าเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพของตนเองได้ เช่น เกษตรกร เมื่อประสบปัญหาโรคระบาดกับพืชผลทางการเกษตร 
ของตน ก็สามารถหาตัวยาหรือสารเคมีเพ่ือมาก าจัดโรคระบาด ดังกล่าวได้  
  4. ความส าคัญด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การรู้สารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญ
โดยเฉพาะสังคมในยุคสารสนเทศ (Information Age) บุคคลจ าเป็นต้องรู้สารสนเทศเพ่ือปรับตนเอง
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ให้เข้ากับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เช่น การอยู่ร่วมกันในสังคม การบริหารจัดการ การด าเนิน
ธุรกิจและการแข่งขัน การบริหารบ้านเมืองของผู้น าประเทศ เป็นต้น  
 จากการกล่าวถึงความหมายและความส าคัญของสารสนเทศท าให้ได้ทราบถึงเหตุปัจจัยที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารสนเทศ เกิดการท่วมท้นหรือการ “ทะลักทะลาย” ของสารสนเทศ 
(Information explosion) มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร อินเทอร์เน็ต เครือข่าย
สังคมออนไลน์ การสื่อสารไร้พรมแดน โลกาภิวัตน์  และการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ที่เน้นวิธี 
การเรียน (Learning how to learn) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed learning) การแสวงหา
ความรู้จากแหล่งวิทยาการต่างๆ (ชุติมา สัจจานันท์, 2556) ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้จึงท าให้บุคคลต้องมี
ทักษะการรู้สารสนเทศ 

 2.5.3 ทักษะการรู้สารสนเทศ   
  จากความหมาย ความส าคัญ และเหตุปัจจัยของการรู้สารสนเทศท าให้เกิดความหมาย
ของทักษะการรู้สารสนเทศ ดังนี้ ทักษะการรู้สารสนเทศ หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
ต่างๆ ของบุคคล ได้แก่ ทักษะทางปัญญา อันประกอบด้วย การวิ เคราะห์  การสังเคราะห์ 
การแก้ปัญหา ทักษะการอ่าน การตีความ การแปล การประเมิน และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระบวนการของทักษะการรู้สารสนเทศเป็นความสามารถของบุคคล ประกอบด้วย 5 ทักษะ ดังนี้  
(ALA, 1988 ; CILIP, 2007 ; อ้างถึงใน เพ็ญพันธ์ เพชรศร, 2555) 
  ทักษะที่ 1 ความสามารถในการตระหนักรู้ถึงความต้องการสารสนเทศ  
   เป็นทักษะของการคิดวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศของตนเองได้ สามารถ
ก าหนดเรื่องราวที่ต้องการ มีจุดมุ่งหมายของการสืบค้น แสวงหาสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ค้นหาค าตอบช่วยในการตัดสินใจ 

  ทักษะที่ 2 ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศ 

   เป็นทักษะของการค้นคว้าเพ่ือให้เข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้ สามารถทราบแหล่ง
สารสนเทศและการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ ใช้เครื่องมือช่วยค้นหาสารสนเทศท่ีต้องการได้ 
  ทักษะที่ 3 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ 

   เป็นทักษะของการประเมินสารสนเทศได้ สามารถอ่าน พิจารณาคุณภาพของ
สารสนเทศ ถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาและความน่าเชื่อของสารสนเทศที่สืบค้นได้ 
  ทักษะที่ 4 ความสามารถในการประมวลผลสารสนเทศ 

   เป็นทักษะของการน าสารสนเทศท่ีสืบค้นได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะ
และประมวลผลสารสนเทศได้ สามารถน าสารสนเทศที่ค้นได้มาประมวลผล เรียบเรียงขึ้นใหม่ 
ตามความเข้าใจและน าเสนอข้อเท็จจริงด้วยภาษาของผู้เรียบเรียงเอง 
  ทักษะที่ 5 ความสามารถในการใช้และการสื่อสารสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
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   เป็นทักษะของการใช้สื่อน าเสนอสารสนเทศที่ได้เรียบเรียงขึ้นใหม่มาเผยแพร่ใน
รูปแบบต่างๆ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
 ทักษะการรู้สารสนเทศเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หากบุคคลใดมี
ความสามารถในการก าหนดความต้องการสารสนเทศ ค้นหาเข้าถึงสารสน เทศ ประเมินและใช้
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ นับว่าบุคคลนั้นมีทักษะการรู้สารสนเทศ ท าให้บุคคลเป็นผู้รู้
สารสนเทศได้อย่างสมบูรณ์  
 

2.6 ทกัษะการสืบค้นสารสนเทศ 

 การสืบค้นสารสนเทศให้ประสบความส าเร็จได้นั้น ผู้สืบค้นจ าเป็นต้องมีความรู้เรื่องกลยุทธ์
และเทคนิคในการสืบค้น การก าหนดค าถาม การก าหนดค าค้น ตลอดจนทักษะและประสบการณ์ 
ในการสืบค้นรวมทั้งหมด คือทักษะของการรู้สารสนเทศ ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 นี้ ทักษะการรู้สารสนเทศ เป็นทักษะความสามารถของบุคคลในการเข้าถึงสารสนเทศ 
ประเมินและใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์สารสนเทศ การใช้ห้องสมุด และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.6.1 ความหมายของทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 

  ทักษะการสืบค้นสารสนเทศเป็นการรวมค าสองค า คือ ทักษะ และการสืบค้น เข้าไว้ด้วย
การ ฉะนั้นการก าหนดความหมายของทักษะการสืบค้นนี้ผู้เขียนจึงแยกความหมายของค าสองค านี้
ก่อนน ามารวมกันในตอนท้าย ดังนี้ 
   ความหมายของทักษะ มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ 
    อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550) ให้ความหมายว่า ทักษะเป็นสิ่งที่เกิดในบุคคลที่มีการ
ปฏิบัติกิจกรรมใดก็ตามได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว ช านาญ มีความสามารถในการด าเนินงานนั้นให้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เวลาไม่มากนัก ผู้ที่ทักษะจึงเป็นผู้มีความแม่นย า
และรวดเร็วใน การกระท ามีความสอดคล้องผสมผสานกันอย่างเหมาะสมในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ 

    ศิริพรรณ สายหงษ์ (2550) ให้ความหมายว่า ทักษะคือความช านาญในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมนั้นบ่อยครั้งเป็นประจ า จนสามารถปฏิบัติได้ด้วยความ
รวดเร็วและถูกต้อง โดยบุคคลสามารถสร้างขึ้นได้จากการเรียนรู้ 
    ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ให้ความหมายของทักษะว่า หมายถึง ความช านาญ 

ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษ คือ skill 
    Agnes (2005) ให้ความหมายของทักษะ คือ ความสามารถที่ดี ประสิทธิภาพ 

หรือความเชี่ยวชาญ ซึ่งได้มาจากการฝึกฝน หรือการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
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 จากความหมายของทักษะที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ทักษะ หมายถึง ความช านาญ ความ
เชี่ยวชาญ ความสามารถในการใช้วิธีการหรือกระบวนการต่างๆ เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว และผลของการปฏิบัติกิจกรรมนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

   ความหมายของการสืบค้นสารสนเทศ มีผู้ให้ความหมายของการสืบค้นไว้อยู่หลาย
ท่าน ดังนี้ 
    มารศรี ตรีทศายุธ และคนอ่ืนๆ (2549) ให้ความหมาย ว่า การสืบค้นสารสนเทศ 
หมายถึง ความพยายามของบุคคลในการค้นหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการ โดยใช้เครื่องมือ
ช่วยการสืบค้น  
    น้ าทิพย์ วิภาวิน (2548) ให้ความหมายว่า การสืบค้นสารสนเทศ (Information 

retrieval หรือ Information searching) หมายถึงกระบวนการในการค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศที่
ต้องการ โดยใช้เครื่องมือช่วยค้น 

    ศรีสุภา นาคธน (2548) ให้ความหมายว่า การสืบค้นสารสนเทศเป็นกระบวนการ
ในการแสวงหาสารสนเทศในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความต้องการของผู้ใช้ และมีการน าส่งให้ผู้ใช้อย่าง
รวดเร็ว ทันการณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือค้นคืนเอกสารจากทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด ที่ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้ออกมา ให้มีสารสนเทศท่ีไม่ตรงกับความต้องการออกมาน้อยที่สุด 

    ปริศนา มัชฌิมา (2547) ให้ความหมายว่า การสืบค้นสารสนเทศเป็นงานบริการ
ที่ช่วยผู้ใช้ให้ได้รับสารสนเทศจากระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันบริการสารสนเทศ 
ซึ่งอาจเป็นการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศโดยอาศัยระบบมือหรือระบบคอมพิวเตอร์ในการสืบค้น 

 จากความหมายของการสืบค้นสารสนเทศที่มากล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การสืบค้น
สารสนเทศ หมายถึง กระบวนการในการค้นหาสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการ จากแหล่งสารสนเทศแหล่ง
โดยใช้เครื่องมือช่วยค้น เพ่ือให้ได้สารสนเทศอย่างสะดวก รวดเร็ว และตรงความต้องการมากที่สุด 

 เมื่อรวมความหมายของทักษะและการสืบค้นเข้าด้วยกันแล้ว กล่าวได้ว่าความหมายของ 
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หมายถึง ความช านาญ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถในการการค้นหา
สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศแหล่งโดยใช้เครื่องมือช่วยค้นเพ่ือให้ ได้ผลการสืบค้นที่ตรงกับความ
ต้องการอย่างสะดวก รวดเร็ว และตรงความต้องการมากที่สุด ตรงกับความหมายของสายสุนีย์ 
ค าวรรณะ (2551) ได้สรุปความหมายของทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หมายถึง ความช านาญ 
ความสามารถในการใช้วิธีการ กระบวนการต่างๆ ในการสืบค้นสารสนเทศเพ่ือให้ได้สารสนเทศอย่าง
สะดวก รวดเร็ว และได้ผลการสืบค้นที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด 

 2.6.2 ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 

  จากทักษะของการรู้สารสนเทศซึ่งเป็นทักษะจ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
ทักษะการรู้สารสนเทศนั้นประกอบไปด้วยทักษะความสามารถในการตระหนักรู้ถึงความต้องการ



52 | ห น้ า  

 

สารสนเทศ ทักษะความสามารถในการค้นหาสารสนเทศ ทักษะความสามารถในการประเมิน
สารสนเทศ ทักษะความสามารถในการประมวลผลสารสนเทศ ทักษะความสามารถในการใช้และการ
สื่อสารสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อน ามารวมกับความหมายของทักษะการสืบค้นสารสนเทศ
แล้วท าให้สามารถก าหนดทักษะการสืบค้นสารสนเทศได้ ดังนี้ 
  1. ทักษะในการก าหนดความต้องการสารสนเทศ ก่อนที่จะเริ่มต้นค้นหาสารสนเทศที่
เหมาะสมจ าเป็นที่จะต้องก าหนดความต้องการสารสนเทศก่อน ความต้องการสารสนเทศจะเป็นการ
ระบุปัญหาและต้องการวิธีการแก้ไขปัญหา โดยจะมีการตั้งค าถามเพ่ือหาค าตอบของปัญหานั้น 

  2. ทักษะการค้นหาสารสนเทศ จะเป็นการสร้างสรรค์กระบวนการสืบค้นที่เหมาะสมกับ
เรื่องที่ศึกษา กลยุทธ์การสืบค้นจะช่วยในการประหยัดเวลาในการสืบค้น และเข้าถึงสารสนเทศ
เป้าหมายได้จากห้องสมุด บนอินเทอร์เน็ตและแหล่งสารสนเทศอ่ืนๆ 

  3. ทักษะการระบุแหล่งที่อยู่ของสารสนเทศ การระบุแหล่งที่อยู่ของสารสนเทศ 
ประกอบด้วย การกระท าเพ่ือระบุแหล่งที่อยู่และเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการสามารถค้นหาสารสนเทศ
เต็มรูปจากแหล่งอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มีกลยุทธ์ในการค้นหาสารสนเทศรวมทั้ งสามารถเข้าถึง
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 

  4. ทักษะการประเมินสารสนเทศที่ได้มา การประเมินสารสนเทศเป็นการรวบรวม
สารสนเทศที่ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่น่าเชื่อถือ มีความเที่ยงตรง เป็นปัจจุบัน 
และปราศจากอคติ โดยการระบุแหล่งที่อยู่เป็นการกระท าต่อเนื่อง และสัมพันธ์กับการจัดระบบของ
สารสนเทศที่ ค้นคืนได้ ค าอ่ืน ๆ ที่ใช้อธิบาย การจัดระบบ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การจัดการ 
การจัดหมวดหมู่ การประเมินการทดสอบ การตัดตอน การวางหลักการ การจัดกลุ่ม การแปล
ความหมาย การคัดเลือก และการสังเคราะห์ 
 ทักษะการสืบค้นสารสนเทศทั้งหมดนี้ นับเป็นทักษะที่จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมและพัฒนา
ให้ เกิดแก่ผู้ เรียนในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในปัจจุบัน
สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งมีการก าหนดทักษะเหล่านี้รวมเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้มีทักษะที่ส าคัญเหล่านี้ และให้สามารถ
น าไปใช้ประกอบการค้นคว้า การประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
 2.6.3 การพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 

  ทักษะการสืบค้นสารสนเทศเป็นสิ่งที่ผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 ต้องเรียนรู้และให้
ความส าคัญอย่างมาก การศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของทักษะ
การรู้สารสนเทศเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการค้นคว้าด้วยตนเองน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนา
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศนั้นช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศได้อย่างสมบูรณ์ การพัฒนา
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ทักษะการสืบค้นสารสนเทศของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรมีการพัฒนาทักษะ ดังต่อไปนี้ 
(จิตชิน จิตติสุขพงษ์, 2558)  
   1. การก าหนดสารสนเทศที่ต้องการ นักศึกษาสามารถก าหนดเรื่องที่ใช้ในการศึกษา
ก าหนดแนวคิดของเรื่องทีศ่ึกษา และระบุค าส าคัญของเรื่องทีศ่ึกษาได้ 
   2. การค้นหาสารสนเทศ นักศึกษาสามารถเลือกเครื่องมือส าหรับใช้ในการสืบค้น 
พัฒนากลยุทธ์ที่ใช้ในการสืบค้นได้ 
   3. การระบุแหล่งสารสนเทศ นักศึกษาสามารถระบุแหล่งที่อยู่ของสารสนเทศ และ
เข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้ 
   4. การประเมินสารสนเทศ นักศึกษาสามารถประเมินคุณภาพของทรัพยากร
สารสนเทศได้ และใช้ทรัพยากรสารสนเทศเหมาะกับเรื่องทีศ่ึกษา 
 การค้นหาสารสนเทศให้ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า และตรงตามความต้องการ 
จ าเป็นต้องอาศัยทักษะและพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลต่างๆ เช่น วิธีการใช้เครื่องมือ ช่วย
ค้นแต่ละประเภท การใช้ค าหรือวลีให้สอดคล้องกับเรื่องที่ก าลังค้นหา การเลือกรูปแบบการค้นให้
เหมาะสม การใช้ค าเชื่อม เพ่ือก าหนดขอบเขตการค้นให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งจะท าให้
ได้ผลการค้นหรือรายการข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความต้องการมากที่สุด 

 

บทสรุป 

 การสืบค้นสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการค้นหาข้อมูลจากแหล่งจัดเก็บสารสนเทศแหล่ง
ใดแหล่งหนึ่งโดยใช้เครื่องมือช่วยค้นผ่านสื่อกลางในการสืบค้น เช่น บัตรรายการ หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือค้นคืนเอกสารจากทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด  เพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ออกมาให้มากที่สุด โดยมีองค์ประกอบการสืบค้นการสืบค้น
สารสนเทศ เป็นกระบวนการค้นหาสารสนเทศที่ได้มีการบันทึกลงในทรัพยากรสารสนเทศและจัดเก็บ
ไว้ในแหล่งสารสนเทศ เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ต้องการจ าเป็นต้องทราบองค์ประกอบของการสืบค้น
เกี่ยวกับสารสนเทศนั้น องค์ประกอบของการสืบค้นสารสนเทศ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
แหล่งสารสนเทศ ผู้ใช้สารสนเทศ ผู้จัดการระบบสารสนเทศ ระบบการค้นคืนสารสนเทศ กระบวนการ
สืบค้นสารสนเทศ คือขั้นตอนในการสืบค้นเพ่ือไขปัญหาข้อข้องใจในเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นวางแผนการสืบค้น ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ การสร้าง
ประโยค การเลือกแหล่งสารสนเทศเพ่ือสืบค้น ขั้นด าเนินการสืบค้น ประกอบด้วย การสืบค้นตามแผน
ที่วางไว้ การปรับแต่งค าค้น ขั้นน าเสนอผลการสืบค้น ขั้นวิเคราะห์ผลการสืบค้น ขั้นประเมินผลการ
สืบค้น จากองค์ประกอบของการสืบค้นและกระบวนการสืบค้นสารสนเทศ สามารถสร้างทักษะแห่ง
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การเรียนรู้ คือ ทักษะการรู้สารสนเทศเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หากบุคคลใด
มีความสามารถในการก าหนดความต้องการสารสนเทศ ค้นหาเข้าถึงสารสนเทศ ประเมินและใช้
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ นับว่าบุคคลนั้นมีทักษะการรู้สารสนเทศ ท าให้บุคคลเป็นผู้รู้
สารสนเทศได้อย่างสมบูรณ์ รวมกับทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ที่หมายถึง ความช านาญ และ
ความสามารถในการก าหนดความต้องการสารสนเทศ การใช้กลยุทธ์เทคนิคต่างๆ ในการสืบค้น ระบุ
แหล่งที่อยู่ของสารสนเทศ และประเมินสารสนเทศที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการสืบค้น
สารสนเทศเปรียบเสมือนเป็นกุญแจส าคัญช่วยในการเข้าถึงสารสนเทศที่ดี และมีประโยชน์ได้ ดังนั้น
การพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศอย่างสมบูรณ์  ในการ
สืบค้นสารสนเทศให้ประสบผลส าเร็จ ให้ได้สารสนเทศอย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า และตรงตามความ
ต้องการ จ าเป็นต้องอาศัยทักษะและความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสืบค้นข้อมูล เช่น วิธีการใช้แหล่ง
สารสนเทศและเครื่องมือช่วยค้นแต่ละชนิด การก าหนดค าหรือวลีให้สอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการ
ค้นหา การเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการสืบค้น กระบวนการทั้งหมดนี้จะท าให้ได้ผลการค้นที่
ถูกต้อง และตรงตามความต้องการหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของบุคคลนั่นเอง 
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ค าถามทบทวน 

 

 1.  อธิบายความส าคัญของการสืบค้นสารสนเทศ 

 2.  วัตถุประสงค์การสืบค้นสารสนเทศในชีวิตประจ าวันของนักศึกษามีอย่างไรบ้าง 
 3.  อธิบายความหมายของทักษะการรู้สารสนเทศ 

 4.  อธิบายความส าคัญของทักษะการรู้สารสนเทศ 

 5.  อธิบายความหมายของทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 

 6.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการรู้สารสนเทศและการสืบค้นสารสนเทศ 

 7.  การศึกษาความต้องการสารสนเทศมีความส าคัญต่อการสืบค้นอย่างไรบ้าง 
 8.  หากต้องการค้นหาสารสนเทศ เรื่อง “ศาสตร์ของพระราชา ในหลวงรัชกาลที่ ๙” 
นักศึกษาจะก าหนดแนวคิดในการสืบค้นอย่างไรบ้าง 
 9.  จากค าถาม ข้อ 8 นักศึกษาสามารถก าหนดค าค้น และกลยุทธ์ในการสืบค้นอย่างไร 

 10.  นักศึกษามีวิธีการเตรียมตัวก่อนการสืบค้นสารสนเทศอย่างไรบ้าง 



 

บทท่ี 3  

กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ 

 

บทน า 

 สารสนเทศในปัจจุบันนี้มีการน าเสนอผ่านสื่อสารสนเทศต่างๆ อย่างมากมาย ถึงแม้ว่า
บุคคลจะสามารถก าหนดความต้องการสารสนเทศ ทราบแหล่งจัดเก็บ แต่การค้นหาสารสนเทศเพ่ือให้
ได้สารสนเทศที่ต้องการนั้น บุคคลจ าต้องมีทักษะความสามารถหลายประการ ทักษะเหล่านั้นคือ
ทักษะของการรู้สารสนเทศ  ซึ่งการสืบค้นสารสนเทศเป็นทักษะหนึ่งของการรู้สารสนเทศ เป็น
ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศที่ต้องการโดยการใช้เครื่องมือช่วยสืบค้น อาทิ บัตรรายการ 
ระบบโอแพค (OPAC) หรือ เสิร์ซเอนจิน (Search Engine) การสืบค้นสารสนเทศให้ประสบผลส าเร็จ
และได้สารสนเทศที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด ผู้สืบค้นจ าเป็นต้องมีทักษะและกลยุทธ์
ประกอบการสืบค้นสารสนเทศอีกส่วนหนึ่งด้วย เพ่ือไม่ให้ผลการสืบค้นสารสนเทศที่ไม่เกี่ยวข้องแสดง
ออกมาน้อยที่สุด หรือผลการสืบค้นที่ได้มีมากเกินไป ท าให้ต้องใช้เวลามากในการสืบค้นและการ
พิจารณาคัดเลือกผลการสืบค้น การใช้กลยุทธ์การสืบค้นช่วยให้การสืบค้นเป็นไปอย่างสะดวกและง่าย
การสืบค้นสารสนเทศเป็นกระบวนการสื่อสารอย่างหนึ่งจ าเป็นต้องมีภาษาส าหรับการสืบค้น โดย
ภาษาส าหรับการสืบค้นเป็นการสร้างประโยค ก าหนดค าค้น แล้วน าไปประกอบกลยุทธ์ในการสืบค้น
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การใช้ตรรกบูลลีน AND OR NOT หรือกลยุทธ์การสืบค้นในระบบคอมพิวเตอร์
เช่น การสืบค้นแบบง่ายหรือการสืบค้นทั่วไป (Basic Search) การสืบค้นขั้นสูงหรือแบบมีเงื่อนไข 
(Advanced Search) ซึ่งกลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศเปรียบเสมือนกุญแจที่ใช้ไขประตูแห่งเรียนรู้
ช่วยให้ผู้สืบค้นได้เข้าถึงแหล่งสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง 
 

3.1 ความหมายของกลยทุธ์การสืบค้นสารสนเทศ 

 การสืบค้นสารสนเทศผู้สืบค้นจ าต้องทราบถึงกลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศเพ่ือน าไปสู่การ
สืบค้นที่ได้ผลตามความต้องการ มีผู้ให้ความหมายของกลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ ดังนี้ 
 ศักดา จันทร์ประเสริฐ (2555) ให้ความของกลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ หมายถึง วิธีการ
ต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการสร้างประโยคและการค้น เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมาก
ที่สุด  
 ประภากร แก้ววรรณา (2551) ให้ความหมายของกลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ หมายถึง 
วิธีการของกระบวนการค้นคืนสารสนเทศ คือ การศึกษาความต้องการ การสร้างแนวความคิด  

การสร้างประโยคในการสืบค้น เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการ  
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 สุนัสริน (หวังสุนทรชัย) บัวเลิศ (2542) ให้ความหมายของกลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ 
หมายถึง การสืบค้นสารสนเทศในส่วนการน าข้อมูลออก (output) ประกอบด้วยงานหลัก 2 งาน คือ
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ และการแปลความต้องการของผู้ใช้ออกมาเป็นค าศัพท์ใช้ในการ
สืบค้น จากนั้นน าค าศัพท์ที่แปลความหมายออกมาได้นั้นมาก าหนดแนวคิดของเรื่องในการสืบค้น
เพ่ือให้ได้สารสนเทศเรื่องท่ีต้องการ 

 สรุปความหมายของ กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ หมายถึง วิธีการสืบค้นสารสนเทศจาก
กระบวนการค้นคืนสารสนเทศ เป็นการวิเคราะห์และแปลความหมายความต้องการของผู้ใช้ออกมา
ก าหนดเป็นค าศัพท์เพ่ือใช้ในการค้น และก าหนดแนวคิดสร้างประโยคในการสืบค้นเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์  
ที่ตรงกับความต้องการ 

 ในการสืบค้นสารสนเทศผู้สืบค้นจ าเป็นต้องทราบถึงกลยุทธ์การสืบค้นซึ่งเป็นกระบวนค้นคืน
สารสนเทศ การก าหนดค าค้น เพ่ือสร้างประโยคในการสืบค้นสารสนเทศจึงต้องใช้ภาษาที่ใช้ส าหรับ
การสืบค้น เพ่ือเป็นการสื่อสารระหว่างผู้สืบค้นกับระบบการค้นคืนสารสนเทศ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

 

3.2 ภาษาส าหรับการสืบค้นสารสนเทศ 

 การสืบค้นสารสนเทศเป็นกระบวนการในการสื่อสารอย่างหนึ่งจ าต้องอาศัยภาษาในการ
สื่อสารเพือ่ให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้ใช้ ผู้สืบค้นและระบบจัดเก็บและสืบค้น ภาษาส าหรับใช้สื่อสาร
เพ่ือการสืบค้น เรียกว่า ภาษาดรรชนี ( Indexing Language) ในระบบการจัดเก็บและค้นคืน
สารสนเทศจะมีส่วนของการน าข้อมูลเข้าและน าข้อมูลออก มีส่วนงานส าคัญอันประกอบด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหาของเอกสาร การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ และการแปลความหมายของเนื้อหา 
ความต้องการที่ได้ออกมาเป็นค าค้นหรือศัพท์ดรรชนี 
 3.2.1 ภาษาดรรชนี (Indexing Language) 

  ภาษาดรรชนี (Indexing Language) คือ ค าศัพท์ที่ก าหนดแนวคิดและเนื้อหาของ
สารสนเทศ ใช้ในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ โดยภาษาดรรชนีจะมีหลากหลายประเภทแตกต่าง
กันออกไปขึ้นอยู่กับรายละเอียด ขอบข่ายและการใช้ แต่เดิมนิยมใช้ระบบการจัดหมวดหมู่ และหัว
เรื่องในการจัดท าดรรชนี ในปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดท าท าให้เกิดดรรชนีรูปแบบ
ใหม่ๆ เกิดข้ึน วัตถุประสงค์ของการท าดรรชนีเพื่อช่วยจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศนั่นเอง 

 3.2.2 ลักษณะของภาษาดรรชนี (Indexing Language) ภาษาดรรชนี แบ่งเป็น 2 
ลักษณะ ดังนี้ 
  1. ภาษาไม่ควบคุม ศัพท์อิสระหรือภาษาธรรมชาติ (Uncontrolled Vocabulary) หรือ 
(Natural Language) หมายถึง ค าศัพท์ทุกค าท่ีมีความหมายไม่ว่าจะเป็นค านาม ชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ 
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เป็นต้น ศัพท์อิสระเป็นการดึงศัพท์ที่อยู่ในเอกสารมาเป็นศัพท์ดรรชนี มีความหลากหลายไม่มีแบบ
แผนชัดเจน บางค ามีความหมายไม่ชัดเจน ค าศัพท์อิสระจะเป็นประโยชน์ในการค้นเอกสารที่มีเนื้อหา
ทางด้านเทคนิค หรือด้านวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นสาขาวิชาที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ภาษาดรรชนี
ลักษณะนี้มี 2 ประเภท ได้แก่ ดรรชนีควิก (KWIC Index) ดรรชนีควอก (KWOC Index) 

   1.1 ดรรชนีควิก (KWIC Index) ย่อมาจากค าว่า Keyword In Context เป็นการน า
ค าส าคัญจากชื่อเรื่องของเอกสารหรือบทความมาหมุนเวียนเป็นค าดรรชนีจัดเรียงตามล าดับตัวอักษร 
โดยให้ค าที่เป็นดรรชนีอยู่ภายในประโยคหรือชื่อของเอกสาร อาจเรียกดรรชนีประเภทนี้ว่า Perm 

term Index 

   1.2 ดรรชนีควอก (WWOC Index) ย่อมาจากค าว่า Keyword Out of Context 

มีลักษณะคล้ายคลึงกับแบบควิก แตกต่างกันที่ควอกจะน าเอาค าที่เป็นดรรชนีมาอยู่นอกชื่อเอกสาร
หรือชื่อบทความ และจะแสดงรายการเต็มของชื่อบทความ หรือเอกสารด้านขวามือของค าดรรชนี 
   1.3 ดรรชนีควิก และดรรชนีควอก เป็นการหมุนเวียนค าส าคัญในชื่อเรื่องมาเป็น 

ค าดรรชนีเพ่ือใช้ในการค้นหาเอกสาร มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ ค าส าคัญ ชื่อเรื่อง และ
ตัวอ้างอิง 
   ข้อดีและข้อด้อยในการใช้ภาษาไม่ควบคุมสืบค้นสารสนเทศ 

    การสืบค้นด้วยภาษาไม่ควบคุมมีทางเลือกที่หลากหลายในการสืบค้นสารสนเทศ 
มีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก ไม่สิ้นเปลืองแรงงานและเวลาในการจัดท า เพราะเนื่องจากเป็นการใช้ค าตามที่
ปรากฏในชื่อเรื่อง ชื่อบทความ หรือสาระสังเขปของเอกสารนั้น แต่การสืบค้นด้วยภาษาไม่ควบคุมจะ
เป็นการค้นไม่มีแบบแผนที่แน่นอน ทั้งในด้านรูปแบบการเขียน หรือการก าหนดค าแทนแนวคิด ท าให้
การสืบค้นสารสนเทศเรื่องหนึ่งในคราวเดียวกันเป็นเรื่องยาก ผู้สืบค้นต้องทราบกลยุทธ์และวิธีค้นที่
เหมาะสมเพื่อให้การค้นมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  2. ภาษาควบคุมหรือศัพท์บังคับ (Controlled Language) หรือ (Controlled 

Vocabulary) หมายถึง ค าศัพท์ที่ก าหนดขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์เพ่ือความเป็นมาตรฐาน ค าศัพท์ค าหนึ่ง
จะท าหน้าที่ควบคุมค าศัพท์หลายค าที่มีความหมายอย่างเดียวกัน ช่วยให้การสืบค้นสารสนเทศเป็นไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ศัพท์บังคับจะช่วยให้การก าหนดค าส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา
เอกสารมีความสอดคล้องและสม่ าเสมอ โดยการสร้างระบบค าที่เป็นมาตรฐาน ส่งผลให้การท าดรรชนี
มีความแม่นย าถูกต้องมากที่สุดเพราะศัพท์ควบคุมเป็นศัพท์ที่ถูกก าหนดให้มีความหมายเดียวเป็นศัพท์
ที่ได้รับการเลือกสรรแล้ว ศัพท์ควบคุมท่ีนิยมใช้ ได้แก่ หัวเรื่องและศัพท์สัมพันธ์ 
   ข้อดีและข้อด้อยในการใช้ภาษาควบคุมสืบค้นสารสนเทศ 

    การสืบด้วยภาษาควบคุมเป็นการสืบค้นที่มีความสม่ าเสมอ เนื่องจากเป็นภาษาที่
มีมาตรฐานในการก าหนด เป็นค าที่ใช้แทนแนวคิดหรือความหมายของสารสนเทศ หากสืบค้นในกรณี
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ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบความแตกต่างของภาษาไม่ควบคุมและภาษาควบคุม 

ที่มา (ประภากร แก้ววรรณา, 2551) 

ที่ค ามีความหมายเหมือนกัน แต่มีรูปแบบการเขียนต่างกัน ศัพท์บังคับจะช่วยลดเวลาในการค้นได้ 
ผู้สืบค้นสามารถเลือกค้นจากค าค าเดียวนั้นและได้ผลลัพธ์เป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมด  ช่วยแก้ปัญหา
ค าพ้องรูป หรือค าที่มีรูปแบบการเขียนที่เหมือนกัน แต่มีความหมายแตกต่างกัน เช่น ใช้ค าศัพท์ว่า 
แอปเปิ้ล ความหมายคือ 1. ผลไม้ 2. บริษัทคอมพิวเตอร์ แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ล าดับชั้น ชนิด 
หรือประเภทของค าศัพท์ ช่วยให้ผู้สืบค้นเข้าใจเรื่องที่ค้นได้ชัดเจนขึ้น  แต่การสืบค้นด้วยภาษาควบคุม
ต้องอาศัยแรงงานที่มีความสามารถวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสาร มีประสบการณ์ในการจัดท า และ
งบประมาณในการจัดท า ความแตกต่างของภาษาไม่ควบคุมและภาษาควบคุม ดังตารางที่ 3.1  

ภาษาไม่ควบคุม ภาษาควบคุม 

1. เป็นค าที่ปรากฏในเนื้อหาสารสนเทศ 1. เป็นค าอาจไม่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาสารสนเทศ 

2. ไม่มีข้อบังคับและกฎเกณฑ์ในการใช้ที่
แน่นอน อาจใช้ค าที่แตกต่างกัน เช่น ค า
ย่อ ชื่อเฉพาะ 

2. มีข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ในการใช้ เพ่ือ
ก าหนดขึ้นแทนเนื้อหาของสารสน เทศ ไม่
สามารถใช้ค าอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ 

3. ไม่สามารถควบคุมการใช้ค าพ้องรูป 
เป็นค าที่เขียนเหมือนกันแต่มีความหมาย
ต่างกัน เมื่อสืบค้นในแต่ละครั้ง เอกสารที่
อยู่นอกเหนือความต้องการจะปรากฏ
ออกมาด้วย 

3 .  ใ น ก า ร ใ ช้ ค า ที่ เ ขี ย น เห มื อน กั น แ ต่ มี
ค ว ามหมายต่ า งกั น  ห รื อค า พ้ อ ง รู ป  จ ะ
ก าหนดให้ใช้ค าที่มีความหมายใกล้เคียงกันเพียง
ค าเดียว 

4. มีค าค้นหลายค าถูกก าหนดใช้ เป็นค ามี
ความหมายเดียวกันแต่เขียนต่างกันเป็นค า
พ้องเสียง เมื่อสืบค้นต้องสืบค้นภายใต้ค าที่
แตกต่างกันเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 

4. ในการใช้ค าที่มีรูปศัพท์ต่างกันจะก าหนดใช้
ค าซึง่มีความหมายเดียวกันเพียงค าเดียว 

5. เป็นค าที่จดจ าได้ง่าย เป็นค าใหม่ๆ 
เกิดข้ึนให้ใช้เป็นจ านวนมาก ท าให้ค าศัพท์
ที่ใช้เป็นดรรชนีมีความใหม่ ทันสมัย 

5. ค าศัพท์ทุกค าที่ก าหนดให้ใช้ถูกควบคุมด้วย
ไวยากรณ์อย่างเคร่งครัด ช่วยลดความซ้ าซ้อน
ในการใช้ค าจึงก าหนดความหมายที่แน่นอนให้
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

6. สามารถจัดท าด้วยคอมพิวเตอร์ได้ ช่วย
ประหยัดเวลา และสะดวก 

6 .  ต้ อ ง ใช้ คนท าการ ก าหนดความหมาย
วิเคราะห์ของเนื้อหาก่อนการใช้คอมพิวเตอร์ จึง
ใช้เวลาในการจัดท ามากกว่าภาษาไม่ควบคุม 
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 จากตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบความแตกต่างของภาษาไม่ควบคุมและภาษาควบคุม สรุป ได้
ว่า ภาษาไม่ควบคุมเป็นค าที่ปรากฏในเนื้อหาสารสนเทศไม่มีข้อบังคับและกฎเกณฑ์ในการใช้ที่แน่นอน 
ไม่ใช่ค าที่ใช้แทนเนื้อหาของสารสน เมื่อสืบค้นจะพบเอกสารที่อยู่นอกเหนือความต้องการปรากฏ
ออกมาด้วย ท าให้ต้องใช้เวลาในการคัดเลือกสารสนเทศ ส่วนภาษาควบคุมเป็นค าที่อาจไม่ปรากฏอยู่
ในเนื้อหาสารสนเทศ เป็นค าที่ก าหนดขึ้นใช้แทนเนื้อหาของสารสนเทศ ค าศัพท์ทุกค าที่ก าหนดให้ใช้
ถูกควบคุมด้วยไวยากรณ์อย่างเคร่งครัด เมื่อสืบค้นด้วยภาษาควบคุมช่วยลดความซ้ าซ้อนและจะพบ
เอกสารที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่องท่ีต้องการเท่านั้นไม่ต้องใช้เวลาในการคัดเลือกมาก 

 3.2.3 การสืบค้นด้วยภาษาไม่ควบคุมและภาษาควบคุม 

  การสืบค้นด้วยภาษาไม่ควบคุมและภาษาควบคุมมีวิธีการสืบค้น ดังนี้ 
  1. การสืบค้นด้วยภาษาไม่ควบคุม  

   การสืบค้นด้วยการใช้ภาษาไม่ควบคุม เป็นการสืบค้นที่เปิดโอกาสให้ผู้สืบค้นสามารถ
เลือกสืบค้นได้หลากหลายทางเลือก เช่น สืบค้นจากเขตข้อมู  ชื่อเรื่อง ชื่อบทความ และสาระสังเขป 
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนจะนิยมก าหนดทางเลือกในการสืบค้นเป็นการค้นแบบทั่วไป (General 

search) หรือการค้นแบบพ้ืนฐาน (Basic search) ค าส าคัญ (Keyword) คือ ค าที่ก าหนดขึ้นมาจาก
เอกสารนั้นๆ ไม่ว่าจะมาจากชื่อเรื่องหรืออยู่ในเนื้อหาของเอกสาร ค าส าคัญอาจเป็นค าศัพท์อิสระ 
หรือควบคุมมีความหมายชัดเจนได้เช่นกัน ศัพท์เทคนิคในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถน ามาเป็นค าส าคัญ
ใช้ในการสืบค้นได้ เช่น ต้องการค้นหาหนังสือเกี่ยวกับ “เด็กพิเศษ” ผลการสืบค้นจากระบบโอแพค 
(OPAC) พบข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ ดังภาพที่ 3.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 ผลการสืบค้นจากค าส าคัญ 

ผลการสืบค้น 
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 ผลการสืบค้นจากระบบโอแพค (OPAC) พบค าส าคัญ “เด็กพิเศษ” ในชื่อเรื่อง ทั้งหมด 16 
รายการ ดังภาพที่ 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การสืบค้นโดยใช้ภาษาไม่ควบคุมหรือภาษาธรรมชาติ มีข้อด้อยในการสืบค้น คือ ในการ
ค้นหาข้อมูลอาจต้องใช้ค าส าคัญหลายๆ ค า ในการค้นเรื่องๆ เดียว ท าให้ต้องใช้เวลาในการค้นมาก
และอาจท าให้พลาดรายการที่เกี่ยวข้องกับความต้องการได้ง่าย ดังนั้นการสืบค้นโดยใช้ภาษาไม่
ควบคุมจึงเหมาะกับบางสถานการณ์ เช่น เรื่องที่ต้องการค้นเป็นเรื่องใหม่ยังไม่มีการจัดท าศัพท์
ควบคุม ในระบบสืบค้นไม่มีศัพท์สัมพันธ์ให้เลือกใช้ มีค าศัพท์ควบคุมไม่ตรงกับความต้องการและผล
การสืบค้นจากศัพท์ควบคุมมีน้อย ไม่เพียงพอหรือเป็นการสืบค้นรายการที่ทราบชื่อเรื่องที่แน่นอนอยู่
แล้ว 

  2. การสืบค้นด้วยภาษาควบคุม 

   การสืบค้นโดยใช้ภาษาควบคุม เป็นการสืบค้นสารสนเทศที่ครอบคลุมกว้างขวาง
เหมาะส าหรับการสืบค้นที่ต้องการผลการสืบค้นที่ประกอบด้วยรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องและตรงกับ
ความต้องการสูงกว่าการสืบค้นโดยใช้ภาษาไม่ควบคุม การสืบค้นในระบบจัดเก็บและค้นมีการก าหนด
หัวเรื่อง (Subject heading) ภาษาควบคุมในระบบ หัวเรื่อง (Subject heading) คือ ค าหรือวลีที่
ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้สื่อความหมายแทนเนื้อหาสาระของสารสนเทศ หัวเรื่องมีลักษณะเป็นค าหรือวลีสั้นๆ 
แต่ได้ใจความ มีเนื้อหาเฉพาะ ชัดเจน หัวเรื่อง มี 2 ประเภท ได้แก่ 

ภาพท่ี 3.2 ผลการสืบค้นค าส าคัญในชื่อเรื่อง 

ผลการ
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   1. หัวเรื่องใหญ่หรือหัวเรื่องเฉพาะ มีการก าหนดไว้ในคู่มือการให้หัวเรื่อง สามารถ
ก าหนดใช้ได้ตามคู่มือหรืออาจใช้โดยมีหัวเรื่องย่อยมาขยาย ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสาร หัวเรื่องใหญ่
จะเป็นเป็นตัวอักษะที่เน้นหนักแตกต่างจากหัวเรื่องย่อย การก าหนดหัวเรื่องใหญ่นอกจากจะก าหนด
ตามคู่มือแล้ว ค าอ่ืนๆ เช่น ชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ ชื่อเฉพาะ ยังสามารถก าหนดเป็นหัวเรื่องใหญ่ได้
เช่นกัน 

   2. หัวเรื่องย่อย เป็นหัวเรื่องที่ใช้โดยล าพังไม่ได้ ต้องใช้ตามหลังหัวเรื่องใหญ่เสมอ 
เพ่ือเป็นค าขยายความหมายของหัวเรื่องใหญ่ให้ชัดเจนขึ้น 

   ตัวอย่างหัวเรื่องใหญ่และหัวเรื่องย่อย 

    คณิตศาสตร์ 
     คณิตศาสตร์ - - การศึกษาและการสอน 

     คณิตศาสตร์ - - คู่มือ 

 การสืบค้นโดยใช้ภาษาควบคุมด้วยหัวเรื่อง “เด็กพิเศษ” ผลการสืบค้นจากระบบโอแพค 
(OPAC) พบข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ ดังภาพที่ 3.3 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.3 ผลการสืบค้นจากหัวเรื่อง 

ผลการสืบค้น 
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 การสืบค้นโดยใช้ภาษาควบคุมมีความแตกต่างจากการสืบค้นโดยใช้ภาษาไม่ควบคุมในส่วน
ของผลการสืบค้น เปรียบเทียบได้จากตัวอย่างการสืบค้นในเรื่องเดียวกัน ผลการค้นมีจ านวนแตกต่าง
กัน ดังเช่น ตัวอย่างต้องการค้นหาหนังสือเกี่ยวเรื่อง “เด็กพิเศษ” ผลการค้นจากค าส าคัญพบหนังสือ
ทั้งหมด 79 รายการ ส่วนการค้นโดยใช้หัวเรื่อง พบหนังสือทั้งหมด 65 รายการ เมื่อตรวจสอบ
รายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือจะพบว่ารายการหนังสือท่ีค้นได้จากหัวเรื่องจะมีรายละเอียด
ของเนื้อหาที่เจาะจงมากกว่าการค้นโดยใช้ค าส าคัญ   

 

3.3 กลยทุธ์การสืบค้นสารสนเทศ 

 กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศเป็นวิธีการสืบค้นสารสนเทศจากกระบวนการค้นคืน
สารสนเทศ เป็นการวิเคราะห์และแปลความหมายความต้องการของผู้ใช้ออกมาก าหนดเป็นค าศัพท์
เพ่ือใช้ในการค้น และก าหนดแนวคิดสร้างประโยคในการสืบค้นเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความ
ต้องการจากกระบวนการเหล่านี้คือ กลวิธี หรือกลยุทธ์ในการสืบค้น เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
การสืบค้นที่ก าหนดไว้ 
 3.3.1 กลยุทธ์การสืบค้นตรรกบูลลีน (Boolean Logic)  

  ตรรกบูลลีน เป็นเทคนิคในการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างค าค้น เป็นการสืบค้นด้วย
ค าเชื่อมมาปรับแต่งการสืบค้น ระบบการค้นคืนสารสนเทศส่วนใหญ่นิยมใช้ตรรกบูลลีน 3 ตัวเชื่อม 
คือ AND OR NOT ในการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างค าค้น 

   AND เป็นการเชื่อมค าค้นเพ่ือให้ผลการสืบค้นปรากฏข้อมูลทั้งหมดรวมอยู่ในเอกสาร
เดียวกัน การเชื่อมในลักษณะนี้เป็นการลดจ านวนเอกสารให้แคบลงจาก เช่น เขียว AND เหลือง ผล
การค้นจะพบเอกสารเฉพาะ “เขียว AND เหลือง” ตรงส่วนแรเงา ดังภาพที่ 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียว 
เขียว 

AND 

เหลือง 
เหลือง 

ภาพที่ 3.4 การเชื่อมด้วยตรรกบูลลีน 
“AND” 
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   OR เป็นการเชื่อมระหว่างค าค้นที่มีความหมายพ้องกัน หรือใกล้เคียงกัน เพ่ือขยาย
ค าค้นให้กว้างจะท าให้ผลการค้นมีจ านวนมากขึ้น เช่น เขียว OR เหลือง ผลการค้นจะปรากฏเนื้อหา
ทั้งหมด คือ เขียว เหลือง และเขียวเหลือง ดังภาพที่ 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

   NOT เป็นการเชื่อมค าค้นเพ่ือจ ากัดการค้นให้แคบลง โดยการตัดเรื่องหนึ่งที่ไม่มีอีก
เรื่องหนึ่งเข้ามาเก่ียวข้อง เช่น เขียว NOT เหลือง ผลการค้นจะปรากฏเนื้อหาเฉพาะ เขียว เท่านั้น ดัง
ภาพที่ 3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 กลยุทธ์การสืบค้นโดยการใช้ตรรกบูลลีน มีในระบบการค้นคืนสารสนเทศส่วนใหญ่นิยมใช้
ในส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ตัวเชื่อมเหล่านี้สามารถใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์แทนได้  เช่น 
เครื่องหมาย  +  -  *  / เป็นต้น ในการใช้เครื่องหมายเหล่านี้ต้องขึ้นกับระบบการสืบค้นใช้ ผู้ใช้ควร
ศึกษาวิธีการใช้งานให้เข้าใจก่อนท าการสืบค้นเสมอ 

 3.3.2 กลยุทธ์การตัดค า (Truncation) 

  กลยุทธ์การตัดค า เป็นเทคนิคการตัดค าด้วยการละข้อความบางส่วนของค าไว้ และใช้
สัญลักษณ์  *  ? หรือ # แทนการค้น การใช้กลยุทธ์นี้ใช้ในการสืบค้นเนื่องจากค าศัพท์ต่างๆ มีรูปแบบ
การเขียนแตกต่างกัน เป็นค ารูปเอกพจน์ รูปพหูพจน์ หรือการเขียนในแบบอังกฤษ อเมริกัน ช่วยให้
การสืบค้นข้อมูลได้กว้างข้ึน ครอบคลุมมากขึ้น กลยุทธ์การตัดค าสามารถเลือกการตัดค าหน้า ค ากลาง 
และค าท้ายได้ด้วยการเปลี่ยนต าแหน่งเครื่อง * ดังภาพประกอบที่ 3.7 3.8  และ 3.9 

 

ภาพที่ 3.5 การเชื่อมด้วยตรรกบูลลีน 
“OR” 

เขียว 
เขียว 

OR 

เหลือง 
เหลือง 

เขียว NOT         

ภาพที่ 3.6 การเชื่อมด้วยตรรกบูลลีน 
“NOT” 



66 | ห น้ า  

 

   ตัวอย่างการตัดค าหน้า ต้องการสืบค้น ค าว่า *mation หมายถึง การสืบค้นค าศัพท์ 
ที่ลงท้ายด้วย mation และละตัวอักษรหน้าค าศัพท์ไว้ ผลการสืบค้น ดังภาพที่ 3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ตัวอย่างการตัดค ากลาง ต้องการสืบค้น ค าว่า In*tion หมายถึง การสืบค้นค าศัพท์ที่
ขึ้นต้นด้วย In ค าลงท้ายด้วย tion และละตัวอักษรตรงกลางค าศัพท์ไว้ ผลการสืบค้นดังภาพที่ 3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ตัวอย่างการตัดค าท้าย ต้องการสืบค้น ค าว่า Info* หมายถึง การสืบค้นค าศัพท์ 
ที่ข้ึนต้นด้วย Info และละตัวอักษรท้ายค าท่ีให้แสดงผลไม่จ ากัดจ านวน ตัวอย่างผลการสืบค้น ดังภาพ
ที่ 3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

*mation ผลการค้น
  Information 

  Animation 

  Automation  

  

ภาพที่ 3.7 ผลการสืบค้นการตัดค าหน้า 

Info* ผลการค้น
 Information 

 Inform 

 Informal 

 Informatics 

ภาพที่ 3.9 ผลการสืบค้นการตัดค าท้าย 

In*tion  ผลการค้น
  Information 

  Instruction 

  Inception  

  

ภาพที่ 3.8 ผลการสืบค้นการตัดค ากลาง 
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 กลยุทธ์การตัดค านั้นก่อนท าการสืบค้น ผู้สืบค้นต้องศึกษาถึงเครื่องหมายที่ใช้ในระบบค้น
คืนสารสนเทศให้เข้าใจก่อน เนื่องจากระบบค้นคืนสารสนเทศแต่ละระบบอาจมีการก าหนด
เครื่องหมายแตกต่างกันได้ เช่น เครื่องหมาย ? # $ : แทนค าที่ไม่ให้ปรากฏ 

 3.3.3 กลยุทธ์การจ ากัดค าค้น (Limit search) 

  กลยุทธ์การจ ากัดค าค้น เป็นการจ ากัดการค้นให้แคบลง โดยการระบุเขตข้อมูลร่วมกับ
ค าที่ต้องการสืบค้น เพ่ือให้สามารถสืบค้นได้อย่างถูกต้องผู้สืบค้นจึงต้องทราบถึงเขตข้อมูลที่ใช้ใน
ระบบค้นคืนสารสนเทศให้ชัดเจน เช่น ก าหนดชื่อผู้แต่ง และ ก าหนดปีพิมพ์ ก าหนดชื่อเรื่อง และ 

หัวเรื่อง ให้ปรากฏผลการสืบค้นเฉพาะค าท่ีก าหนดไว้เท่านั้น  
  ตัวอย่าง การสืบค้นโดยการจ ากัดค าค้น รูปแบบ (ค าค้น) : เขตข้อมูล กับ รูปแบบการ
ก าหนดปีพิมพ์ เขตข้อมูล : ตัวเลข 

   (Romney) : author หมายถึง ต้องการสืบค้นหนังสือของผู้แต่งชื่อ Romneyเท่านั้น 

   (97801350009376) : ISBN  หมายถึง ต้องการสืบค้นหนังสือที่มี ISBN นี้ เท่านั้น 

   (Accounting) : subject  หมายถึง ต้องการสืบค้นหนังสือที่มีชื่อเรื่องนี้ เท่านั้น 

   Year : 2009  หมายถึง ต้องการสืบค้นหนังสือปีพิมพ์นี้เท่านั้น 

 กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศเป็นวิธีการต่างๆ ในการค้นหาสารสนเทศ เพ่ือให้ได้สารสนเทศ
ตรงกับความต้องการมากที่สุด การก าหนดกลยุทธ์การสืบค้นผู้สืบค้นต้องเรียนรู้และทดลองใช้วิธี
สืบค้นต่างๆ ด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ มีทักษะ สามารถน ากลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ
ค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง 
 

3.4 กลยทุธ์การสืบค้นในระบบคอมพิวเตอร์ 
 การสืบค้นสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการสืบค้นสารสนเทศโดยการใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยสืบค้น  อาทิ ระบบโอแพค (OPAC) ฐานข้อมูลออนไลน์ การสืบค้นใน
ปัจจุบันนี้ห้องสมุดและแหล่งบริการสารสนเทศจ าเป็นต้อ งจัดหาเครื่องมือช่วยค้นในระบบ
คอมพิวเตอร์มาให้บริการแก่ผู้ใช้  วิธีการสืบค้นสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีการ
ก าหนดกลยุทธ์เพื่อใช่ในการสืบค้นอยู่ 2 ประเภท  คือ การสืบค้นแบบง่ายหรือการสืบค้นทั่วไป (Basic 

Search) การสืบค้นขั้นสูงหรือการสืบค้นแบบมีเงื่อนไข (Advanced Search) มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 3.4.1 การสืบค้นแบบง่ายหรือการสืบค้นทั่วไป (Basic search)   
  การสืบค้นลักษณะนี้เป็นการสืบค้นจากทางเลือกที่ระบบสืบค้นได้ก าหนดไว้แล้วมีวิธีการ
ค้นไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน โดยทั่วไประบบสืบค้นจะก าหนดทางเลือกในการสืบค้นเอาไว้ให้ ผู้สืบค้น 

สามารถเลือกทางเลือกเหล่านั้นได้เอง  ทางเลือกในการสืบค้น มีดังนี้ 
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  1. ชื่อผู้แต่ง (Author) 

   2. ชื่อเรื่อง (Title) 

   3. หัวเรื่อง (Subject headings) 

   4. ค าส าคัญ (Keywords) 

 3.4.2 การสืบค้นขั้นสูงหรือการสืบค้นแบบมีเงื่อนไข (Advanced search) 

  การสืบค้นลักษณะนี้เป็นการสืบค้นที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยการก าหนดค าค้นจะมี
วิธีการที่คล้ายคลึงกับการสืบค้นแบบง่าย ต่างกันเพียงแต่ผู้สืบค้นสามารถป้อนค าค้นและเลือกระบุ
ขอบเขตหรือเงื่อนไขของการสืบค้นได้มากกว่าการค้นแบบง่าย ท าให้ผลการสืบค้นที่ได้มีความถูกต้อง 
แม่นย า และตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากกว่า  กลยุทธ์การสืบค้นขั้นสูง มีเทคนิคการสืบค้น
ดังต่อไปนี้ 
   1. การสืบค้นโดยใช้ตรรกบูลลีน (Boolean logic) เป็นการสืบค้นโดยใช้การเชื่อมค า 
ด้วย AND  OR  NOT 

   2. การสืบค้นโดยการตัดค า (Truncation) เป็นการสืบค้นโดยการใช้เครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ์ช่วยในการสืบค้นแทนค าหรือตัวอักษรที่ละไว้ 
   3. การสืบค้นโดยการจ ากัดค าค้น (Limit search) เป็นการสืบค้นโดยการระบุเขต
ข้อมูลเพื่อจ ากัดผลการสืบค้นให้แคบลง 
 3.4.3 เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศให้ได้ผลตรงกับความต้องการ 

  กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศเป็นวิธีการในการสืบค้นสารสนเทศ กระบวนการสืบค้น
จ าเป็นต้องมีการก าหนดค าค้นจากการวิเคราะห์แนวคิดในการสืบค้น เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศให้
ได้ผลตรงกับความต้องการ ดังนี้ 
   1. วิเคราะห์แนวคิดในการสืบค้นให้แน่ชัด เพ่ือก าหนดค าค้นให้ได้ค าค้นที่ชัดเจน 

   2. ไมค่วรใช้ค าค้นที่มีความหมายก ากวม ไม่ชัดเจนในการสืบค้น 

   3. เลือกใช้ศัพท์ควบคุมท่ีตรงกับแนวคิดที่ต้องการสืบค้น 

   4. หากค าค้นที่ใช้แทนแนวคิดเป็นค าที่ไม่มีความหมายชัดเจน หรือก ากวม ให้ใช้
ภาษาธรรมชาติในการสืบค้น 

   5. ใช้กลยุทธ์การสืบค้นขั้นสูง (Advanced search) ตรรกบูลลีน AND OR NOT  

ช่วยในการสืบค้น 

   6. ใช้กลยุทธ์การจ ากัดค าค้น เช่น ก าหนดเขตข้อมูล ก าหนดปีพิมพ์ หรือภาษาและ
ประเภทของเอกสารในการสืบค้น 
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บทสรุป 

 กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ คือ วิธีการสืบค้นสารสนเทศจากกระบวนการค้นคืน
สารสนเทศ เป็นการวิเคราะห์และแปลความหมายความต้องการของผู้ใช้ออกมาก าหนดเป็นค าศัพท์
เพ่ือใช้ในการค้น และก าหนดแนวคิดสร้างเป็นประโยคในการสืบค้น เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับ  

ความต้องการ ภาษาท่ีใช้ในการสืบค้นหรือภาษาดรรชนี ลักษณะของภาษาดรรชนีมี 2 ลักษณะ ได้แก่ 
ภาษาไม่ควบคุม  ภาษาควบคุม ผู้สืบค้นต้องท าความเข้าใจในการก าหนดค าค้นให้ตรงกับแนวคิดที่
ต้องการ เพ่ือน าค าค้นที่ได้ไปใช้ในการสืบค้น กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศมี 2ประเภท คือ การสืบค้น
แบบง่ายหรือแบบทั่วไป (Basic Search) การสืบค้นขั้นสูงหรือแบบมีเงื่อนไข (Advanced Search) 
การสืบค้นสารสนเทศให้ได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ ผู้สืบค้นต้องมีทักษะการรู้สารสนเทศ
สามารถก าหนดความต้องการสารสนเทศของตนเองให้ชัดเจน และการก าหนดค าค้นให้ครอบคลุมกับ
ความต้องการ และใช้กลยุทธ์การสืบค้นควบคู่กับการสืบค้น ก็สามารถท าให้การสืบค้นได้สารสนเทศที่
ตรงกับความต้องการและท าให้ประสบความส าเร็จในการค้นสารสนเทศ 

 



70 | ห น้ า  

 

ค าถามทบทวน 

 

 1. อธิบายความหมายของกลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ 

 2. อธิบายความหมายและประเภทของภาษาดรรชนี 
 3. อธิบายลักษณะความแตกต่างของภาษาไม่ควบคุมกับภาษาควบคุม 

 4. อธิบายถึงผลการค้นโดยใช้ภาษาควบคุมสืบค้น 

 5. อธิบายถึงผลการค้นโดยใช้ภาษาไม่ควบคุมสืบค้น 

 6. การสืบค้นขั้นสูงหรือการสืบค้นแบบมีเงื่อนไขเป็นการสืบค้นในลักษณะใด 

 7. การสืบค้นแบบง่ายหรือการสืบค้นทั่วไปเป็นการสืบค้นในลักษณะใด 

 8. กลยุทธ์การใช้ตรรกบูลลีน สามารถใช้ประกอบการสืบค้นอย่างไร 

 9. หากผู้ใช้ต้องการสืบค้นเอกสารเกี่ยวกับเรื่อง “ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 
2560” ควรใช้กลยุทธ์ใดในการสืบค้น 

 10. การสืบค้นสารสนเทศให้ได้ตรงตามความต้องการสามารถท าได้อย่างไร 

 



 

บทท่ี 4  

การสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 

 

บทน า 
 ห้องสมุดเป็นแหล่งสารสนเทศที่รวบรวมความรู้อันหลากหลาย หน้าที่หลักของห้องสมุดคือ
การให้บริการความรู้ผ่านสื่อความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ ต ารา วารสารวิชาการ นิตยสาร 

นวนิยาย รวมไปถึงสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เพ่ือสนองตอบความต้องการแก่ผู้ต้องการค้นคว้าหาค าตอบ 

หาข้อมูล หาความรู้ ห้องสมุดจึงจ าเป็นต้องอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ช่วยน าผู้ใช้บริการให้
ได้เข้าถึงสื่อความรู้ที่ต้องการได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้เอง  เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก
ในการค้นคว้า ห้องสมุดจึงได้มีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยการจัดการให้บริการให้รวดเร็วขึ้น 
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ห้องสมุดน ามาให้บริการนั้น เป็นชุดค าสั่งในการจัดการงานภายในห้องสมุด 
เรียกว่า ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เป็นการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลข้อมูลงานด้านต่างๆ 
ของห้องสมุด ได้แก่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานท ารายการวัสดุสารสนเทศ งานบริการ 

และงานยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในปัจจุบันมีอยู่หลากหลายระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบส าเร็จรูป 

มีบริษัทตัวแทนจ าหน่ายเป็นผู้พัฒนาและดูแลระบบ  และระบบที่ผู้มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์พัฒนา 
ขึ้นเอง การน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้จะประสบความส าเร็จได้จากความพร้อมของบุคลากร
ห้องสมุด การบริการด้วยความรับผิดชอบของบริษัทผู้แทนจ าหน่าย ความมุ่งมั่นของผู้บริหารห้องสมุด
และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ รวมถึงการสนับสนุนด้านงบประมาณจากผู้บริหารองค์กร ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติทุกระบบสามารถใช้งานได้ในห้องสมุดทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก 
แต่ต้องพิจารณาว่าการน าระบบนั้นมาใช้มีความคุ้มค่าและเหมาะสมหรือไม่ และบุคลากรห้องสมุด  

มีความพร้อมเพียงใด  และในส่วนของผู้ใช้บริการเองได้เข้าถึงทรัพยากรที่ต้องการได้อย่างทันเวลา 
ตรงตามความต้องการ เป็นการสร้างความประทับใจในการใช้บริการ เพ่ือการส่งเสริมการใช้บริการ
ห้องสมุดอย่างยั่งยืน 

 

4.1 ความหมายของฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 

 ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดเป็นเครื่องมือช่วยค้นในระบบคอมพิวเตอร์โดย
ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมของร ายการทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภทที่ห้องสมุด จัดให้บริการอยู่ภายใน มีวิธีการสืบค้นแบบออนไลน์หรือเรียกโดย
ย่อว่า “โอแพค” (Online Public Access Catalog - OPAC) ซึ่งหมายถึง การน าคอมพิวเตอร์มาใช้
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ในการค้นหารายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุด แทนการค้นจากบัตรรายการ
แบบเดิม ซึ่งสามารถสืบค้นได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องสมุด หรือค้นผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีความหมาย ดังนี้ 
 นฤมล กิจไพศาลรัตนา (2557) อธิบายความหมายของ โอแพค (OPAC : Online Public 

Access Catalog) หมายถึง ระบบที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ 
ของห้องสมุดผ่านระบบเครือข่าย และจะแสดงสถานะของทรัพยากรสารสนเทศว่ามีอยู่บนชั้นหรือถูก
ยืมออกไปแล้ว โดยการค้นด้วยค าส าคัญ หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง และเลขเรียกหนังสือ 

 รัชนีพร ศรีรักษา (2554) สรุปความหมายของ โอแพค (OPAC : Online Public Access 

Catalog) หมายถึง ระบบงานหนึ่งในระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ ที่ใช้ในการค้นคืนข้อมูลรายการ
บรรณานุกรมจากฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมที่ห้องสมุดจัดท าขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้บริการจะ
สื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองผ่านเทอรมินัลปลายทางด้วยการปฏิบัติตามค าสั่งและ
ค าแนะน าท่ีปรากฎบนจอคอมพิวเตอร์ 
  ประภากร แก้ววรรณา (2551) อธิบายความหมายของ โอแพค (OPAC : Online 

Public Access Catalog) หมายถึง ระบบการค้นคืนรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ
รูปแบบต่างๆ ที่สถาบันบริการสารสนเทศจัดท าขึ้น โดยการจัดเก็บ ประมวลผล และค้นคืนด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ผ่านเทอร์มินัลปลายทาง ผู้ใช้สามารถโต้ตอบด้วยการ
ปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าท่ีปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
 ดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด หรือ OPAC 

หมายถึง ระบบการสืบค้นรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถค้นหารายการทรัพยากรสารสนเทศได้ผ่านทางระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 ระบบการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด หรือ โอแพค (OPAC) ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วย
ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด เป็นการอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรให้กับ
ผู้ใช้บริการ นอกจากการใช้เครื่องมือช่วยค้นแล้วการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการเหล่านั้นได้
ยังคงต้องทราบถึงการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ส่วนใหญ่ห้องสมุดจะมีการจัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบ  โดยการก าหนดหมวดหมู่และสัญลักษณ์ให้กับทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภท มีการแยกพ้ืนที่ในการให้บริการค้นคว้าไว้อย่างชัดเจน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กบัผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 

  4.1.1 ความหมายของการจัดหมู่หนังสือ 

   การจัดหมู่หนังสือ หมายถึง การจัดกลุ่มหนังสืออย่างมีหลักเกณฑ์ โดยค านึงถึง
เนื้อหาของหนังสือเป็นส าคัญ มีการก าหนดสัญลักษณ์แทนเนื้อหาของหนังสือแต่ละสาขาวิชา 
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สัญลักษณ์ที่ก าหนดขึ้นนี้ถือเป็นเครื่องหมายระบุต าแหน่ งการจัดวางของหนังสือในห้องสมุด 

โดยหนังสือที่มีเนื้อหาเป็นเรื่อง (Subject) เดียวกัน หรือมีการประพันธ์เป็นแบบเดียวกัน จะมี
สัญลักษณ์เดียวกันวางอยู่ใน ที่เดียวกัน ส่วนหนังสือท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวโยง หรือสัมพันธ์กันจะมีสัญลักษณ์
ใกล้เคียงกันและวางอยู่ในต าแหน่งไม่ไกลกัน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาหนังสือได้ต่อเนื่องกัน 

   จากพัฒนาการของทรัพยากรสารสนเทศและศาสตร์วิชาความรู้ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา ส่งผลให้ห้องสมุดส่วนใหญ่มีจ านวนหนังสือและวัสดุต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น การจัดหมู่หนังสือ
ในห้องสมุดจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้ทันกับพัฒนาการของทรัพยากรสารสนเทศ ปัจจุบันพบว่า
ห้องสมุดท่ัวไป มีระบบของการจัดหมวดหมู่ที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ใช้บริการ ระบบในการ
จัดหมวดหมู่หนังสือที่ได้รับความนิยมมากในประเทศ มี 2 ระบบ คือ ระบบทศนิยมดิวอ้ี (Dewey 

Decimal Classification) และระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification)  

   ส าหรับการจัดหมวดหมู่หนังสือของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ได้ใช้ระบบทศนิยมดิวอี้ ในเนื้อหาส่วนนี้จึงขอกล่าวถึงรายละเอียดของการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบนี้ 
ดังนี้ 
   ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือแบบทศนิยมดิวอ้ี (Dewey Decimal Classification : 

D.C. หรือ D.D.C.) 

    ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือแบบทศนิยมของดิวอ้ี เรียกย่อว่า ระบบดิวอ้ี หรือ 
ระบบ D.C. หรือ D.C.C เป็นระบบที่นิยมใช้แพร่หลาย สัญลักษณ์ที่ก าหนดใช้จดจ าได้ง่าย มีการแบ่ง
หมวดหมู่เป็นเหตุผลต่อเนื่อง ห้องสมุดโรงเรียนในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้ระบบนี้ในการจัดหนังสือ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ห้องสมุดประชาชนในจังหวัดต่างๆ รวมถึงหอสมุดแห่งชาติ ได้ใช้ระบบนี้เช่น กัน 

ระบบทศนิยมของดิวอ้ี มีการก าหนดสัญลักษณ์ของการจัดหมู่หนังสือ มีเฉพาะตัวเลขอารบิคล้วน
เท่านั้น ระบบนี้เป็นแบบบริสุทธิ์ (Pure Notation) โดยมีสัญลักษณ์เป็นเลขอารบิคตั้งแต่เลข 000-

999 และทศนิยมไม่จ ากัดต าแหน่ง แบ่งสรรพวิทยาการในโลกออกเป็น 10 หมวดใหญ่ คือ 000 100 

200 300 400 500 600 700 800 900 โดยดิวอ้ีก าหนดให้เลขหลักร้อยทั้งสิ้น ต่อไปนี้เป็นสัญลักษณ์
ของเนื้อหาของหนังสือ 10 หมวดใหญ่ พร้อมทั้งมีการอธิบายในแต่ละหมวด ดังนี้ 
   หมวด 000 เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือทั่วไป หนังสือประเภทที่มีเนื้อหาหลากหลาย
วิชาร่วมกันอยู่ในเล่มเดียว ดิวอ้ีให้รวมไว้ในหมวดนี้ได้แก่ หนังสือสารานุกรมทั่วไป วารสารทั่วไป 
หนังสือบรรณานุกรมและหนังสือหายากต่างๆ เป็นต้น 

   หมวด 100  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือที่เป็นปรัชญา เป็นหมวดที่ว่าด้วยการที่
มนุษย์คิดถึงตนเอง คิดหาเหตุผลเกี่ยวกับการเกิด การอยู่ ความคิด และการค้นหา เหตุผลนั้น 
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   หมวด 200 เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือที่เป็นศาสนา เป็นหมวดที่มนุษย์มีความเชื่อ
ในพระผู้เป็นเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้บุญกรรมต่างๆ ว่าเป็นผู้บันดาลทุกอย่างให้เป็นไป ความเชื่อนี้เป็น
ที่มาของศาสนา ดิวอ้ีจึงจัดหนังสือที่เก่ียวด้วยศาสนาต่างๆ ในโลกไว้ในหมวดนี้  
   หมวด 300  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือที่เป็นสังคมศาสตร์การที่มนุษย์อยู่ร่วมกัน
เป็นหมู่พวกในสังคม ย่อมมีกฎระเบียบ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั้น หนังสือที่มี
เนื้อหาทางสังคมศาสตร์จึงจัดอยู่ในหมวดนี้ 
   หมวด 400  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือที่เป็นภาษาศาสตร์ เกิดจากการที่มนุษย์อยู่
ร่วมกันเป็นหมู่เป็นพวกในสังคม จ าเป็นต้องมีสื่อความรู้สึกนึกคิดที่จะใช้ถ่ายทอด เพ่ือก่อให้เกิดความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน สื่อดังกล่าวก็คือภาษา ดิวอ้ีจึงจัดให้หมวดที่สี่เป็นหมวดส าหรับทุกภาษาในโลก 

   หมวด 500  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือที่เป็นวิทยาศาสตร์การที่มนุษย์มีความสนใจ
สิ่งแวดล้อมตน มีการศึกษาหาเหตุผลและความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น น้ า ไฟ ดวงอาทิตย์ ฯลฯ 
จนกระทั้งกลายเป็นวิทยาศาสตร์ ดังนั้น ดิวอ้ีจึงก าหนดให้เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ริสุทธ์ (Pure 

Sciences) 

   หมวด 600 เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือที่เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์เมื่อคิดค้นพบ
ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ จนทั้งเป็นทฤษฎีได้แล้ว มนุษย์ก็น าความรู้ที่ได้นั้นมาประยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์กับชีวิตประจ าวัน สร้างประดิษฐ์กรรม และเครื่องทุ่นแรงต่างๆ ดิวอ้ี จึงจัดหนังสือที่เป็น
วิทยาศาสตร์ประยุกต ์

   หมวด 700 เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือที่เป็นศิลปะและการบันเทิงเมื่อมนุษย์รู้จัก
สร้างเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ท าให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น จึงมีเวลาว่างพอที่จะสร้างงานศิลปะ และ
แสวงหาความบันเทิงได้ ดิวอ้ีจึงจัดล าดับที่เจ็ดไว้ส าหรับหนั งสือที่เกี่ยวเนื่องด้วยงานศิลปะและ 

การบันเทิง 
   หมวด 800 เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือที่เป็นวรรณคดีนอกจากงานศิลปะที่มนุษย์
สร้างขึ้นเป็นรูปธรรมแล้ว มนุษย์ยังรู้จักสร้างศิลปะออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรอีกด้วย งานศิลปะ
ดังกล่าวก็คือ วรรณกรรมนั่นเอง ดิวอ้ีจึงจัดวรรณกรรมต่างๆ ของโลกไว้ในหมวดนี้ 
   หมวด 900  เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธรรมชาติของ
มนุษย์ เมื่อได้พบเห็นอะไรแปลกใหม่ก็ใคร่จะให้บุคคลอ่ืนได้ร่วมรับทราบจึงมีการบันทึกเรื่องราว
เกี่ยวกับชีวิตตน ตลอดจนสิ่งที่ได้ประสบพบเห็นมา เมื่อเวลาล่วงไปบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ก็นับเป็น
ประวัติศาสตร์ 
  เมื่อแบ่งวิชาความรู้ออกเป็น 10 หมวดใหญ่นี้แล้ว ในแต่ละหมวดใหญ่ก็แบ่งเป็นหมวด
ย่อย 10 หมวดย่อย เรียกว่า การแบ่งครั้งท่ีสอง สัญลักษณ์ของการแบ่งครั้งที่สอง คือใช้ตัวเลขหลักสิบ
แบ่งย่อยดังนี้ 
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  000 ความรู้ทั่วไป (Generalities) 

   010 บรรณานุกรม   060 องค์การต่าง ๆ และ 

   020 บรรณารักษศาสตร์และ   พิพิธภัณฑ์วิทยา 

     สารสนเทศศาสตร์    070 วารสารศาสตร์ 
   030 สารานุกรมท่ัวไป   080 รวมบทนิพนธ์ 
   040 ( ยังไม่ก าหนดใช้ )    090 หนังสือต้นฉบับตัวเขียน 

   050 สิ่งพิมพ์เข้าชุดและดรรชนี   และหนังสือหายาก 

  100 ปรัชญา (Philosophy & psychology) 

   110 อภิปรัชญา    160 ตรรกวิทยา 

   120   ทฤษฎีแห่งความรู้    170 จริยศาสตร์ ศีลธรรม  

     ความเป็นเหตุผล ความเป็นมนุษย์ 180 ปรัชญาสมัยโบราณ ปรัชญา 
   130 จิตวิทยานามธรรม    ตะวันออก  

   140 ความคิดทางปรัชญาเฉพาะกลุ่ม 190 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 
   150 จิตวิทยา 
  200    ศาสนา (Religion) 

   210 ศาสนาธรรมชาติ   260 สังคมชาวคริสเตียน 

   220 คัมภีร์ไบเบิ้ล   270 ประวัติศาสนาคริสต์ 
   230 เทววิทยาตามแนวคริสต์ศาสนา 280 คริสตศาสนจักรและ 

   240 ศีลธรรมของชาวคริสต์ศาสนา  นิกายต่างๆ 

   250  ระเบียบแบบแผนของศาสนาคริสต์ 290 ศาสนาเปรียบเทียบและ 

             ศาสนาอื่น ๆ 

  300  สังคมศาสตร์ (Social sciences) 

   310 สถิติ      360 ปัญหาสังคมและบริการสังคม 

   320 รัฐศาสตร์     370 การศึกษา 
   330 เศรษฐศาสตร์   380 การพาณิชย์ การสื่อสาร  
   340 กฎหมาย       การขนส่ง 
   350 รัฐประศาสนศาสตร์   390 ขนบธรรมเนียมประเพณี  
     การบริหารกองทัพ    คติชนวิทยา 
  400 ภาษา (Language) 

   410 ภาษาศาสตร์   460 ภาษาสเปนและภาษาโปรตุเกส 

   420 ภาษาอังกฤษ   470 ภาษาละตินและภาษาอิตาลี 
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   430 ภาษาเยอรมัน   480 ภาษากรีกและกลุ่มภาษากรีก
   440 ภาษาฝรั่งเศส   490 ภาษาอ่ืน ๆ 

   450 ภาษาอิตาลีและโรมาเนีย    

  500  วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและคณิตศาสตร์  (Natural sciences & 

mathematics) 

   510 คณิตศาสตร์   560 ชีวิตโบราณศึกษา 

   520 ดาราศาสตร์   570 วิทยาศาสตร์ชีววิทยา 
   530 ฟิสิกส์      580 พฤกษศาสตร์ 
   540 เคมีและโลหะวิทยา   590 สัตวศาสตร์ 
   550 ธรณีวิทยา 
  600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี  (Applied sciences & 

Technology) 

   610 แพทย์ศาสตร์   660 อุตสาหกรรมเคมี 

   620 วิศวกรรมศาสตร์   670 โรงงานอุตสาหกรรม 

   630 เกษตรศาสตร์   680 โรงงานผลิตสิ่งเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 

   640 คหกรรมศาสตร์   690 การก่อสร้าง 
   650 ธุรกิจและการจัดการธุรกิจ 

  700 ศิลปะและนันทนาการ (The arts & recreational) 

   710 ศิลปะเก่ียวกับบริเวณ   760 ศิลปะการพิมพ์ ศิลปะกราฟิก 

     สิ่งแวดล้อม   770 การถ่ายภาพ 

   720 สถาปัตยกรรม   780 ดนตรี 
   730 ประติมากรรมและ   790 นันทนาการ 

     ศิลปกรรมพลาสติก 

   740 การวาดเขียน การวาดภาพ 

   750 จิตกรรม 

  800 วรรณคดี (Literature) 

   810 วรรณคดีอเมริกัน   860 วรรณคดีสเปน โปรตุเกส 

   820 วรรณคดีอังกฤษ   870 วรรณคดีละติน 

   830 วรรณคดีเยอรมัน   880 วรรณคดีกรีก 

   840 วรรณคดีฝรั่งเศส   890 วรรณคดีภาษาอ่ืน ๆ 

   850 วรรณคดีอิตาลี 
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  900 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ (Geography & history) 

   910 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ 960 ประวัติศาสตร์แอฟริกา 

   920 ชีวประวัติ ประวัติบุคคล  970 ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ 

   930 ประวัติศาสตร์โบราณ  980 ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้ 
   940 ประวัติศาสตร์ยุโรป   990 ประวัติศาสตร์ส่วนอื่นๆ  
   950 ประวัติศาสตร์เอเชีย   ของโลก 

  ในการแบ่งหมวดหมู่แต่ละหมวดย่อย ก็สามารถแบ่งต่อไปอีก 10 หมู่ย่อย เรียกว่า 
การแบ่งครั้งที่สาม ในการแบ่งครั้งนี้ใช้ตัวเลขหลักหน่วยเป็นสัญลักษณ์ เช่น ในหมวด 300 
สังคมศาสตร์  แบ่งย่อยในหมวด 370 การศึกษา แบ่งได้เป็น 371 – 379 ดังนี้ 
    370 การศึกษา 
     371 เรื่องท่ัวไปทางการศึกษา  376 การศึกษาของผู้หญิง 
     372 การศึกษาข้ันประถม  377 โรงเรียนและศาสนา 

     373 การศึกษาข้ันมัธยม  378 การศึกษาข้ันอุดมศึกษา 

     374 การศึกษาผู้ใหญ่  379 การศึกษากับรัฐ 

     375 หลักสูตร 

  ต่อเนื่องจากการแบ่งครั้งท่ีสามแล้ว หากต้องการระบุเนื้อหาเรื่องราวของหนังสือให้  
ชี้เฉพาะยิ่งขึ้นระบบทศนิยมของดิวอ้ี สามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีก เรียกว่า การแบ่งครั้งที่สี่ ท าได้โดย
ใช้จุดทศนิยม ตั้งแต่ 1 ต าแหน่งขึ้นไปจนถึงหลายต าแหน่ง เช่น หมวด 495 ภาษาตะวันออกและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาษากะเหรี่ยง ภาษาม้ง ภาษาเย้า ดังนี้ 
    490 ภาษาอื่นๆ 

     495 ภาษาตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
      495.1    ภาษาจีน  495.7     ภาษาเกาหลี 
      495.4    ภาษาทิเบต  495.8   ภาษาพม่า    
      495.6    ภาษาญี่ปุ่น  495.91    ภาษาไทย  

            495.919   ภาษาลาว ภาษาอาหม 

                ภาษาฉาน  

            495.922   ภาษาเวียดนาม  

            495.932   ภาษาเขมร 
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  จากการจัดหมวดหมู่หนังสือให้เป็นระบบ โดยการค านึงถึงเนื้อหาของหนังสือเป็นส าคัญ 
มีการก าหนดสัญลักษณ์แทนเนื้อหาของหนังสือแต่ละสาขาวิชา ซึ่งสัญลักษณ์ที่ก าหนดขึ้นนี้ถือเป็น
เครื่องหมายระบุต าแหน่งการจัดวางของหนังสือในห้องสมุด สัญลักษณ์ในการระบุต าแหน่งการจัดวาง
ของหนังสือคือ เลขเรียกหนังสือ (Call number) นั่นเอง 
  4.1.2 เลขเรียกหนังสือ (Call number)  
   เลขเรียกหนังสือ หมายถึง  สัญลักษณ์ของหนังสือที่ห้องสมุดก าหนดขึ้นส าหรับ
หนังสือแต่ละเล่มในห้องสมุด เพ่ือระบุต าแหน่งการจัดวางของหนังสือบนชั้น ส่วนที่มีเลขเรียกหนังสือ 
ปรากฏอยู่ คือ หน้าปกหนังสือ สันหนังสือ และฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด OPAC 

   ความส าคัญของเลขเรียกหนังสือ 

    1. ระบุต าแหน่งการจัดวางที่แน่นอนให้หนังสือทุกเล่ม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหา
หนังสือได้ง่ายด้วยตนเอง 
    2. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาหนังสือท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้อง สัมพันธ์และใกล้เคียงกัน 
หรือมีวิธีการประพันธ์แบบเดียวกันได้สะดวก 

    3. ช่วยให้บรรณารักษ์เก็บหนังสือขึ้นชั้นได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งผลให้ห้องสมุด
สามารถให้บริการผู้ใช้ได้กว้างขวางมากขึ้น 

    4. ช่วยให้ห้องสมุดทราบว่ามีหนังสือแต่ละสาขาวิชาแต่ละเรื่องจ านวนมากหรือ
น้อยเพียงใด 

   ส่วนประกอบของเลขเรียกหนังสือ  
    1. เลขหมู่หนังสือ เป็นสัญลักษณ์ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแสดงเนื้อหาหรือวิธีการ
ประพันธ์ของหนังสือแต่ละเล่ม การก าหนดเลขหมู่แตกต่างกันไปตามระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 

 

    2. อักษรชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งเป็นชาวไทยให้ใช้อักษรตัวแรกของชื่อต้น หากชื่อ 

ผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติให้ใช้อักษรตัวแรกของนามสกุล 

    3. เลขผู้แต่ง เป็นสัญลักษณ์ที่บรรณารักษ์ก าหนดขึ้น จากล าดับสระ พยัญชนะ 
และตัวสะกดของชื่อ โดยใช้ตารางก าหนดเลขผู้แต่ง เพ่ือแสดงความแตกต่างของผู้แต่งที่มี ชื่อขึ้นต้น
ด้วยตัวอักษรเดียวกัน 

    4. อักษรชื่อเรื่อง เป็นสัญลักษณ์ที่ได้มาจากอักษรตัวแรกของชื่อหนังสือ 

   ตัวอย่างเลขเรียกหนังสือท่ัวไปภาษาไทย 

     เลขหมู่หนังสือ 025.524  ชื่อผู้แต่ง นฤมล กิจไพศาลรัตนา เลขประจ าตัว 

ผู้แต่ง 276  ชื่อเรื่อง ค้น-คว้า-อ่าน-เขียน ทักษะเพ่ือการเรียนรู้ทางสังคมศาสตร์  
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 การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศเป็นการก าหนดสัญลักษณ์ของต าแหน่งการจัดวางหนังสือ
บนชั้น เป็นการช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งการ
จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศยังเกี่ยวข้องกับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ เพราะการจัดเก็บคือ 

 

4.2 การสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 

 ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด หรือ โอแพค (OPAC) ย่อมาจากค าว่า Online 

Public Access Catalog หมายถึง การเข้าถึงรายการสาธารณะของทรัพยากรสารสนเทศ โดยวิธี
ออนไลน์  เป็นเครื่องมือช่วยการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุด ซึ่งถูก
จัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์น ามาสืบค้นแทนบัตรรายการ ข้อมูลที่สืบค้นได้ส่วนใหญ่จะปรากฏใน
รูปของบรรณานุกรม มีประโยชน์ต่อผู้ใช้สามารถเรียนรู้และสืบค้นได้ด้วยตนเอง สามารถเลือก
ทางเลือกในการสืบค้นได้หลายทางเลือก ต่างจากวิธีการสืบค้นจากบัตรรายการที่ค้นได้เพียงต าแหน่ง
ของทรัพยากรได้เท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถทราบถึงสถานะของทรัพยากรสารสนเทศว่ามีอยู่บนชั้นหรือ 
ถูกยืมออกไปแล้ว  
 4.2.1 ประโยชน์ของการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด  
  การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ด้วยการสืบค้นจากฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ ดังนี้ 
  1. สามารถค้นหาต าแหน่ง และสถานะของทรัพยากรสารสนเทศท่ีต้องการ 

  2. สามารถค้นหาข้อมูลทางบรรณานุกรมของรายการทรัพยากรสารสนเทศ 

ที่ต้องการ 

  3. สามารถตรวจสอบรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศของตนเอง 
  4. สามารถค้นหาบทความจากวารสารที่มีให้บริการในห้องสมุด 

025.524 

น276ค 

เลขหมู่ 
อักษรชื่อผู้แต่ง 

เลขผู้แต่ง 

อักษรชื่อเรื่อง 

ภาพที่ 4.1 ส่วนประกอบเลขเรียกหนังสือ 
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  5. สามารถค้นหาสื่อโสตทัศนวัสดุที่มีให้บริการในห้องสมุด 

 4.2.2 วิธีการสืบค้นจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด    
  1. การค้นข้อมูลโดยใช้ชื่อเรื่อง (Title) คือ การก าหนดขอบเขตการสืบค้นโดยใช้ชื่อเรื่อง
ของทรัพยากรสารสนเทศ เป็นการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศว่ามีชื่อเรื่องใดบ้างที่ต้องการมีอยู่ใน
ห้องสมุดหรือไม่คล้ายกับการค้นจากบัตรชื่อเรื่อง 
  2. การค้นข้อมูลโดยใช้ชื่อผู้แต่ง (Author) คือ การก าหนดขอบเขตการสืบค้นโดยใช้ชื่อผู้
แต่ง หรือชื่อผู้ผลิตผลงาน เป็นการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศของบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้ผลิต
ผลงานขึ้นว่ามีผลงานเรื่องใดบ้างอยู่ในห้องสมุดคล้ายกับการค้นจากบัตรผู้แต่ง 
  3. การค้นข้อมูลโดยใช้หัวเรื่อง (Subject heading) คือ การก าหนดขอบเขตในการ
สืบค้น โดยการใช้ค าที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้สื่อความหมายแทนเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ใน
ห้องสมุด เป็นการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยไม่ค านึงถึงชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้แต่ง แต่ต้องการ
ผลลัพธ์ว่าทรัพยากรสารสนเทศเรื่องนั้นมีเนื้อหาเป็นที่ต้องการ มีอยู่ในห้องสมุดหรือไม่ คล้ายกับการ
ค้นจากบัตรหัวเรื่อง 
  4. การค้นข้อมูลโดยใช้ค าส าคัญ (Keyword)  คือการก าหนดขอบเขตในการสืบค้น โดย
การใช้ค าค้นที่ผู้ใช้สามารถคิดขึ้นได้เอง เป็นค าอิสระอาจเป็นค าพูดไม่ใช่ค าที่ใช้แทนเนื้อหาของ
ทรัพยากรสารสนเทศ ค าที่ใช้ค้นนั้นอาจตรงกับส่วนของชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่งของทรัพยากรสารสนเทศนั้น 
เป็นการค้นหาแบบกว้างๆ หากพิจารณาถึงรายละเอียดของเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศจะพบว่า
เนื้อหาของเรื่องนั้นแตกต่างกัน เพียงแต่มีค าที่ใช้ค้นนั้นปรากฏอยู่เหมือนกัน 

  5. การค้นข้อมูลโดยใช้เลขเรียกหนังสือ (Call number)  คือ การก าหนดขอบเขตใน
การสืบค้นโดยใช้ เลขหมวดหมู่ หรือสัญลักษณ์ ที่ห้องสมุดก าหนดขึ้นให้กับหนังสือทุกประเภทที่มีใน
ห้องสมุด เป็นการค้นหาหนังสือตามเลขหมวดหมู่ หรือสัญลักษณ์นั้นมีหนังสือชื่อเรื่องใดบ้าง 
  6. การค้นข้อมูลโดยใช้เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ (ISBN) คือ การก าหนด
ขอบเขตในการสืบค้นโดยใช้ เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ (ISBN) เป็นการค้นหาหนังสือจากเลข 
ISBN เลขนั้นมีหนังสือชื่อเรื่องใด หรือรายละเอียดทางบรรณานุกรมว่าอย่างไร 

  7. การค้นหาสถานะ และจ านวนของทรัพยากรสารสนเทศ (Status) คือ การสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการนั้นมีสถานะภาพเป็นเช่นไร เช่น อยู่บนชั้น มีการยืมออก มีการจอง 
หรือ เป็นทรัพยากรที่ยังไม่พร้อมให้บริการ 

 การสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด สามารถช่วยให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการในเวลา 
อันสั้น อีกทั้งยังมีทางเลือกในการสืบค้นหลายทางเลือก เช่น การค้นด้วยค าส าคัญ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง 
หัวเรื่อง ISBN เลขเรียกหนังสือ และสถานะของหนังสือ เป็นต้น 
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ภาพที่ 4.2 หน้าเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

4.3 ขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 

 เนื้อหาในบทนี้ผู้แต่งได้น าเสนอขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
ของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ซึ่งใช้ระบบการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด OPAC มีชื่อว่า Liberty สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี www.udru.ac.th เลือก คณะและหน่วยงาน และเลือกที่ ศูนย์วิทยบริการ หรือสืบค้นจาก
เว็บไซต์ของศูนย์วิทยบริการ http://library.udru.ac.th ได้โดยตรง ขั้นตอนการสืบค้นมีดังนี้ 
 1. เปิดโปรแกรม Web Browsers เช่น Google Chrome IE Firefox เชื่อมต่อระบบ
อินเทอร์เน็ต พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ http://library.udru.ac.th จะปรากฏหน้าจอโฮมเพจของศูนย์วิทย
บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. หน้าจอหน้าเริ่มต้นการสืบค้นจาก OPAC Liberty โดยการ “ค้นแบบทั่วไป (Basic 

search)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์
ค าค้น

ภาพที่ 4.3 หน้าจอเริ่มต้นการสืบค้นทั่วไป 
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 3. พิมพ์ค าค้นลงไปในแถบเมนู “General search term…” การสืบค้นนี้เป็นการค้นแบบ
ทั่วไป เช่น ค าว่า “ระบบ 3G” และกด enter 

 

 

 

 

 4. ผลการสืบค้นจากการใช้ค าค้นว่า “ระบบ 3G” มีรายการทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบ
บทความวารสาร และหนังสือพร้อมกับภาพตัวอย่างของปกหนังสือ ที่มีค าค้นเกี่ยวกับระบบ 3G 

ปรากฏให้เลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เครื่องหมาย          สีเขียว คือสัญลักษณ์ของหนังสือที่มีให้บริการอยู่ที่ศูนย์วิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
  เครื่องหมาย         สีเหลือง คือสัญลักษณ์ของหนังสือที่มีให้บริการอยู่ที่ศูนย์วิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4 หน้าจอแสดงการสืบค้น 
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 5. ใช้เม้าส์ เลื่อนไปยังรายชื่อหนังสือ หรือ คลิกที่ รายชื่อหนังสือที่ต้องการ จะปรากฏ
หน้าจอรายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือ พร้อมกับ สถานะและจ านวนหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หน้าจอแสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือ ชื่อเรื่อง “รู้ลึก รู้จริง รู้ใจ 
iphone 3G” คล้ายกับบัตรผู้แต่ง หรือบัตรหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 หน้าจอแสดงสถานะและจ านวนหนังสือ 

ภาพที่ 4.6 หน้าจอแสดงรายละเอียดบรรณานุกรมของหนังสือ 



84 | ห น้ า  

 

 6. ตรวจสอบต าแหน่งและสถานะของหนังสือจากหน้าจอแสดงรายละเอียดทาง
บรรณานุกรม ส่วน Holding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. รายละเอียดสถานะต่างๆ ของหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบสถานะของ
หนังสือ “Holding” 

ภาพที่ 4.7 หน้าจอตรวจสอบสถานะของหนังสือ 

  

รหัสบาร์โค้ด 

     

แผนก/สาขา 

หมวดหมู ่

จ านวนฉบับ 
สถานะ 

วันครบ
ก าหนดส่ง 

เล่มที่ 

ภาพที่ 4.8 หน้าจอแสดงสถานะของหนังสือ 
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  รายละเอียดส่วน Holding มีดังนี ้ 
   Barcode  หมายถึง  รหัสตัวเลขที่ติดอยู่ที่ปกหนังสือด้านหน้าหรือด้านหลัง 
   Branch  หมายถึง  แผนก หรือ สาขา ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี มีการจัดตั้งอยู่ 3 สาขา ได้แก่     

        “UDRU”  ศูนย์ในเมือง 
        “SPRU”   ศูนย์สามพร้าว 

        “BKRU”   ศูนย์บึงกาฬ 

   Classification หมายถึง   เลขหมวดหมู่หนังสือ 

   Copies   หมายถึง  จ านวนฉบับ 

   Status   หมายถึง  สถานะของหนังสือ ได้แก่  

         “On Shelf” คืออยู่บนชั้น 

         “On Loan” คือถูกยืม 

         “On Process” คืออยู่ระหว่างด าเนินการ 

   Date due  หมายถึง  วันครบก าหนดส่ง 
 8. เมื่อสืบค้นเจอรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ ให้จดเลขเรียกหนังสือ ที่ปรากฏ
ในส่วนของ Classification แล้วกดดูแผนที่ สัญลักษณ์      ที่ปรากฏอยู่คู่กับเลขเรียกหนังสือ 
ระบบจะแสดงแผนที่บอกต าแหน่งของหนังสือบนชั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่งของ
หนังสือ 

ภาพที่ 4.9 หน้าจอแผนที่บอกต าแหน่งของหนังสือ 
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   9. การสืบค้นบทความวารสาร จากฐานข้อมูล OPAC Liberty สามารถพิมพ์ค าค้น
แบบทั่วไป แล้วเลือกรายการทรัพยากรที่ปรากฏสัญลักษณ์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   บทความจากวารสารจะไม่มีเลขหมวดหมู่ บอกต าแหน่งเหมือนดังหนังสือ หาก
ต้องการบทความชื่อเรื่องนี้ สามารถจดข้อมูลในส่วน “Description” จะพบข้อมูล ชื่อวารสาร ปีที่
ฉบับที่ ก าหนดการออก และเลขหน้าของบทความ 

10. การสืบค้นสื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถพิมพ์ค าค้นหาได้แบบทั่วไป 
แล้วเลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีปรากฏสัญลักษณ์   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่งของบทความ
วารสาร 

ภาพที่ 4.10 หน้าจอแสดงรายการบรรณานุกรมของบทความวารสาร 

ภาพที่ 4.11 หน้าจอผลการสืบค้น CD-ROM 
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 ระบบ OPAC Liberty สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ของศูนย์วิทยบริการด้วยวิธีการ 
“ค้นแบบมีเง่ือนไข(Advanced search)” เพ่ือให้ได้ผลการค้นที่แคบลง เช่น หากต้องการค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับ สมุนไพรรักษาโรคผิวหนัง สามารถค้นได้ ดังนี้ 
  1. เลือกแถบเมนูในการสืบค้น “ค้นมีเง่ือนไข (Advanced search)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. ใช้เมาส์คลิกเลือกแถบเมนู “Enter search hear” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.13 หน้าจอแถบเมนูการค้นมีเงือนไข (Advanced search) 

ภาพที่ 4.12 หน้าจอเริ่มต้นการค้นมีเงื่อนไข (Advanced search) 

แถบเมนูเริ่มต้น
การค้นมีเงื่อนไข 



88 | ห น้ า  

 

  3. พิมพ์ค าค้น เช่น “สมุนไพร” และ “โรคผิวหนัง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4. ผลการค้นพบบทความวารสารเกี่ยวกับสมุนไพรรักษาโรคผิวหนัง จ านวน 2 บทความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก OPAC ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถค้นรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ของห้องสมุดผ่านระบบเครือข่าย และเป็นการตรวจสอบ
สถานภาพของทรัพยากรว่าพร้อมให้ยืมออกได้หรือไม่ ทรัพยากรนั้นจัดเป็นประเภทใด มีต าแหน่งการ
จัดวางอยู่ที่ใด ซึ่งการสืบค้น OPAC โดยส่วนใหญ่แล้วระบบ OPAC ที่ห้องสมุดน ามาให้บริการนั้นจะมี
วิธีการสืบค้นโดยค าส าคัญ ค้นด้วยหัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง  ชื่อเรื่อง ส าหรับการค้นด้วยชื่อผู้แต่ง 
และชื่อหนังสือ สามารถค้นได้ง่ายโดยไม่ต้องมีหลักเกณฑ์ใดในการค้นหากทราบชื่อผู้แต่งหรือชื่อ
หนังสือ (นฤมล กิจไพศาลรัตนา, 2557) แตกต่างจากการค้นจากหัวเรื่องและค าส าคัญผู้ที่สืบค้นต้อง
เรียนรู้เทคนิคและหลักเกณฑ์ในการก าหนดหัวเรื่องและค าส าคัญเพ่ือน ามาใช้ในการสืบค้น ตรงกับ

พิมพ์ค าค้น
“สมุนไพร”และ 

“โรคผิวหนัง” 

ภาพที่ 4.14 หน้าจอพิมพ์ค าค้น 

ภาพที่ 4.15 หน้าจอผลการค้นแบบมีเงื่อนไข (Advanced search) 
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การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ OPAC ปัญหาในการสืบค้นด้วยหัวเรื่อง เพราะผู้ใช้รู้สึกว่าการสืบค้นด้วย
หัวเรื่อง มีความยุ่งยาก สาเหตุมาจากผู้ใช้ไม่มีความรู้ เกี่ยวกับหัวเรื่องซึ่งเป็นภาษาควบคุมที่
บรรณารักษ์ก าหนดตามคู่มือการก าหนดหัวเรื่อง แนวทางในการแก้ปัญหานี้คือ ห้องสมุดต้องสอน
วิธีการค้นคืนโดยใช้ โอแพค จัดท าคู่มือแนะน าการใช้โอแพค (รัชนีพร ศรีรักษา, 2555) เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงทรัพยากรที่ต้องการได้ และ
ยังเป็นการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดอีกด้วย 

 

บทสรุป  
 การสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด เป็นการสืบค้นผ่านระบบคอมพิวเตอร์
หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรียกว่า ระบบโอแพค (Online Public Access Catalog : OPAC) 
ห้องสมุดทุกแห่งมีการน าระบบโอแพค มาให้บริการสื บค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด 

การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทนั้น ห้องสมุดได้มีการจัดแยกหมวดหมู่ และก าหนด
สัญลักษณ์ให้แก่หนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ สัญลักษณ์นั้นเรียกว่า เลขเรียกหนังสือ (Call 

number) คือ สัญลักษณ์ที่ใช้ค้นหาหนังสือบนชั้น เลขเรียกหนังสือท าหน้าที่บอกต าแหน่งการจัดวาง
หนังสือที่ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหา เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้อย่าง
สะดวกและง่ายดาย  ระบบโอแพค ของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏอุดรธานี มีชื่อว่า 
Liberty  การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการจากระบบโอแพค Liberty นั้นสามารถ
ค้นได้ 2 วิธีคือ การค้นทั่วไป (Basic search) เป็นการค้นโดยใช้ค าส าคัญในการค้นหาจากทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภท  และการค้นมีเงื่อนไข (Advanced search) เป็นการค้นโดยใช้ค าส าคัญแต่มี
การเพ่ิมช่องทางการในค้นแบบเจาะจง คือ ค้นจากผู้แต่ง ผู้แต่งองค์กร รายการ วารสาร ชื่อชุด ชนิด 
หัวเรื่อง และชื่อเรื่อง เพ่ือให้ได้ผลการค้นที่แคบลง ประโยชน์ของระบบโอแพค เป็นเครื่องมือช่วยค้น
แล้วยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการของห้องสมุดมีความทันสมัย ทันความต้องการของผู้ใช้ 
และยังส่งเสริมการใช้บริการในอีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้นห้องสมุดควรมีการอบรม จัดท าคู่มือแนะน าการ
สืบค้นระบบโอแพค ให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความเข้าใจในการใช้บริการ
ของห้องสมุดเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ การค้นคว้าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน 
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ค าถามทบทวน 

 

  1. อธิบายความหมายของระบบโอแพค (OPAC) 

  2.  ระบบโอแพค Liberty สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศประเภทใดได้บ้าง 
  3. อธิบายวิธีการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศภายในศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏอุดรธานีมีวิธีการอย่างไร 

   3.1 สื่อสิ่งพิมพ์ 

   3.2 สื่อโสตทัศนวัสดุ 
   3.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  4. อธิบายความหมายและประโยชน์ของเลขเรียกหนังสือ (Call number) 

  5. อธิบายวิธีการสืบค้น OPAC คืออะไร พร้อมบอกขั้นตอนการสืบค้น และยกตัวอย่าง
ประกอบ 

  6. บอกความหมายสถานะของหนังสือในระบบโอแพค Liberty ดังต่อไปนี้ 
   6.1 On Shelf  

   6.2 On Process 

   6.3 Disposed/ Missing 

   6.4 Binding 

  7. อธิบายความแตกต่างของการสืบค้นทั่วไป (Basic search) และการสืบค้น 

มีเงื่อนไข (Advanced search)  

 



 

บทท่ี 5  

การสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 

 

บทน า 

 ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และความรู้ ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงาน และกิจกรรม
ต่างๆ ของมนุษย์ การติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสาร ข้อมูล สารสนเทศนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือลด
ความอยากรู้ ไขข้อข้องใจ ช่วยในการตัดสินใจ ประกอบการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ปัจจุบัน ข้อมูล 
ข่าวสาร สารสนเทศต่างๆ นั้น มีเผยแพร่ผ่านสื่อสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ เข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว 
และทันสมัย สื่อสารสนเทศที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากที่สุด คือ อินเทอร์เน็ต (Internet) 

ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเข้าไว้ด้วยกัน ครอบคลุมทั่วโลก เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายแบบใช้สาย และ ไร้สาย การสืบค้นสารสนเทศ
บนระบบอินเทอร์เน็ต มีเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต เช่น Google.com 

Yahoo.com Sanook.com การสืบค้นจากเว็บไซต์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นการสืบค้นด้วยค าส าคัญ 
เป็นการสืบค้นแบบทั่วไป ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก 
เพราะเนื่องการจากทะลักทะลายของสารสนเทศรวมกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ท าให้อินเทอร์เน็ตเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ที่เผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารอย่างมากมาย เป็นเครื่องมือค้นคว้าที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ทันกับความต้องการ เปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  

ได้อย่างอิสระ โดยไม่มีข้อจ ากัดในด้านเวลา และระยะทาง 
 

5.1 ความหมายการสืบคน้สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 

 อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งสารสนเทศที่มีข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่อย่างกว้างขวางและมีความ
ทันสมัย ได้รับความนิยมใช้เป็นเครื่องมือช่วยการสืบค้นสารสนเทศเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่ง
ความหมายของการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 นันทา วิทวุฒิศักดิ์ (2542) ให้ความหมายของการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 
หมายถึง การใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพ่ือสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล เวิร์ด ไวด์ เว็บ เป็นระบบสืบค้น
ข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจะต้องมีโปรแกรมสืบค้นแหล่งข้อมูล หรือเว็บเบราว์เซอร์ และ
เว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลได้ตามต้องการ โดยการพิมพ์ค าค้นหรือข้อความค้นหาข้อมูลและ
แสดงผลการค้นให้ในเวลาอันรวดเร็ว  
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 สุวิมล ตันมี (2552) ให้ความหมายของการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต หมายถึง 
กระบวนการค้นหาสารสนเทศเพ่ือให้ได้ข้อมูล หรือเอกสารที่ต้องการ โดยการใช้บริการค้นหา
สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ช่วยให้สามารถสืบค้นได้ตรงกับความต้องการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
แม่นย า 
 อิงอร บุตรศรีผา (2556) ให้ความหมายของการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต หมายถึง 
การค้นหาสารสนเทศโดยการน ากลยุทธ์ในการสืบค้นจากแหล่งสารสนเทศห้องสมุด มาใช้ในการสืบค้น
สารสนเทศจาก เวิลด์ ไวด์ เว็บ หรืออินเทอร์เน็ต ซึ่งจะท าให้ได้รับผลการสืบค้นที่ตรงกับความต้องการ
มากที่สุด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 สรุปความหมายของของการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต หมายถึง กระบวนการค้นหา
สารสนเทศ หรือข้อมูล โดยการใช้บริการค้นหาจากเครือข่ายจากเวิลด์ ไวด์ เว็บ หรืออินเทอร์เน็ต 

เป็นการน ากลยุทธ์ในการสืบค้นจากแหล่งสารสนเทศห้องสมุด มาใช้ในการสืบค้นสารสนเทศ เพ่ือให้
ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลได้ตามต้องการในเวลาอันรวดเร็ว 

 

5.2 การสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 

 อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่การเข้าถึงสารสนเทศบน
อินเทอร์เน็ตจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือช่วยค้นเพ่ือช่วยให้การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้
ง่ายมากขึ้น ซึ่งเครื่องมือช่วยค้นหาสารสนเทศระบบอินเทอร์เน็ตเป็นโปรแกรมช่วยค้นหาเรียกว่า  
เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) เป็นการให้บริการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ สามารถค้นหาข้อมูล รูปภาพ 
เพลง หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ เพ่ือความสะดวกและการเข้าถึงข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ต้องการ
ค้นหาข้อมูลสามารถใช้เว็บไซต์ที่เป็นเสิร์ชเอนจินช่วยในการค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 

 5.2.1 ความหมายของเสิร์ชเอนจิน (Search Engine) 

  เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) หมายถึง โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล 
โดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ 
แผนที่ ข้อมูลบุคคล กลุ่มข่าว และอ่ืนๆ ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่โปรแกรม หรือผู้ให้บริการแต่ละราย 
เสิร์ชเอนจิน ส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลจากค าส าคัญ (Keyword) ที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป จากนั้นจะแสดง
รายการผลลัพธ์ที่คิดว่าผู้ใช้น่าจะต้องการ ในปัจจุบันเสิร์ชเอนจินจะท าการบันทึกประวัติการค้นหา 
และการเลือกผลลัพธ์ของผู้ใช้ไว้ด้วย และจะน าประวัติที่บันทึกไว้นั้นมาช่วยกรองผลลัพธ์ในการค้นหา
ในครั้งต่อๆ เช่น www.google.co.th  www.yahoo.com 
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 5.2.2 ลักษณะการท างานของเสิร์ชเอนจิน (Search Engine)   

  เสิร์ชเอนจิน มีลักษณะการท างานประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 

   1. Spider หรือ Web robot จะเป็นตัวที่ท าหน้าที่เข้าส ารวจเว็บไซต์ต่าง ๆ แล้วดึง
ข้อมูลเหล่านั้นมาอัปเดตใส่ในรายการฐานข้อมูล ส่วนมาก Spider มักจะเข้าไปอัปเดตข้อมูลเป็นราย
เดือน 

   2. ฐานข้อมูล (Database) เป็นส่วนที่เก็บรายการเว็บไซต์ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะมี
ขนาดใหญ่เพียงพอที่จะรองรับกับการเติบโตของเว็บไซต์ในปัจจุบัน การออกแบบฐานข้อมูลที่ดีก็เป็น
ส่วนส าคัญเพราะถ้าฐานข้อมูลออกแบบมาท างานช้าก็ท าให้การรอผลนานและจะไม่ได้รับความนิยมไป
ในที่สุด 

   3. โปรแกรม Search Engine มีหน้าที่รับค าหรือข้อความที่ผู้ใช้งานป้อนข้อมูล 

เข้ามา แล้วเข้าค้นหาตามเว็บไซต์ต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล จากนั้นก็จะรายงานผลเว็บไซต์ที่
ค้นพบให้กับผู้ใช้ การสืบค้นด้วยวิธีนี้นอกจากจะต้องมีระบบการสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพแล้ว การกลั่นกรองผลที่ได้ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่
ส าคัญของการสืบค้นข้อมูล 

  ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีฐานข้อมูลของเว็บไซต์จ านวนมากที่ท าหน้าที่เป็นเสิร์ชเอนจิน 
(Search Engine) ซึ่งวิธีการค้นหา และการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหา จะมีความแตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับความสามารถของเสิร์ชเอนจิน (Search Engine) แต่ละประเภทนั่นเอง  
 5.2.3 ลักษณะการค้นหาข้อมูลของเสิร์ชเอนจิน (Search Engine)   

  ลักษณะการค้นหาข้อมูลของเสิร์ชเอนจิน แบ่งลักษณะรูปแบบการค้นหาเป็น 3 ลักษณะ 
คือ  
  1. Keyword Index  เสิร์ชเอนจินประเภทนี้เป็นการค้นหาข้อมูล โดยการค้นจาก
ข้อความในเว็บเพจที่ได้ผ่านการส ารวจมาแล้ว จะอ่านข้อความ ข้อมูล ประมาณ 200-300 ตัวอักษร
แรกของเว็บเพจ วิธีการค้นหาของเสิร์ชเอนจินประเภทนี้จะให้ความส าคัญกับการเรียงล าดับข้อมูล
ก่อนหลัง การค้นหาข้อมูลโดยวิธีการเช่นนี้จะมีความรวดเร็วมาก แต่มีความละเอียดในการจัดแยก
หมวดหมู่ของข้อมูลค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่ได้ค านึงถึงรายละเอียดของเนื้อหาเท่าที่ควรหากต้องการ
ค้นข้อมูลอย่างกว้างๆ การค้นหาแบบนี้จะเหมาะสมที่สุดเว็บที่ให้บริการเสิร์ชเอนจินลักษณะนี้ ได้แก่ 
http://www.google.com และ http://www.altavista.com 

  2. Subject Directories  เสิร์ชเอนจินประเภทนี้เป็นการค้นหาข้อมูลโดยการจ าแนก
หมวดหมู่ข้อมูลจะจัดแบ่งโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ของแต่ละเว็บเพจว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับด้านใด แล้วท า
การจัดหมวดหมู่ โดยจะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ที่ท าหน้าที่ในการจัดหมวดหมู่ว่าจะจัดเก็บข้อมูล
นั้นๆ อยู่ในกลุ่มใด ดังนั้นฐานข้อมูลของเสิร์ชเอนจินประเภทนี้จะถูกจัดแบ่ง ตามเนื้อหาก่อน แล้วจึง
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น ามาเป็นฐานข้อมูลในการค้นหาต่อไป ซึ่งการจัดท าเป็นหมวดหมู่นี้มีข้อดีคือช่วยให้ผู้ใช้ได้ข้อมูลที่ตรง
กับความต้องการ เนื่องจากน าข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ไว้อย่างเป็นระบบ และสามารถก าหนดการค้นได้
ง่ายในหัวข้อโดยเลือกจากรายการที่ท าไว้แล้ว  เว็บไซต์ที่มีการจัดเรียงข้อมูลไว้แบบ Subject 

directories ได้แก่ http://www.kapook.com  http://www.sanook.com 

  3. Metasearch Engines  เสิร์ชเอนจินประเภทนี้เป็นการค้นหาข้อมูลจากเว็บด้วยตัว
ของเสิร์ชเอนจินเอง แต่ลักษณะเด่นของเสิร์ชเอนจิน แบบ Metasearch Engines จะสามารถ
เชื่อมโยงไปยังเสิร์ชเอนจินประเภทอ่ืน ๆ เพ่ือเรียกดูข้อมูลที่เสิร์ชเอนจินอ่ืนๆ ค้นพบ โดยสังเกตได้
จากการค้นจะปรากฏค าว่า [Found on Google, Yahoo!] ต่อทางด้านท้าย นั้นหมายความว่าการ
ค้นหาข้อความนั้นๆ มีการเชื่อมโดยไปค้นข้อมูลจาก เว็บ Google และ Yahoo แต่มีจุดด้อยคือ 
วิธีการนี้จะไม่ให้ความส าคัญกับขนาดเล็กใหญ่ของตัวอักษร และมักจะไม่ค้นหาค าประเภท Natural 

Language (ภาษาพูด) และที่ส าคัญเสิร์ชเอนจินแบบ Metasearch Engines ส่วนมากไม่รองรับ
ภาษาไทยเสิร์ชเอนจินลักษณะนี้ ได้แก่ http://www.dogpile.com http://www.kartoo.com และ 
http://www.oneseek.com 

 5.2.3 หลักการเลือกใช้เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) 

  เสิร์ชเอนจิน แต่ละประเภทนั้น มีวิธีการสืบค้นและการแสดงผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอาจมี
การจัดท าส่วนพิเศษต่างๆ เพ่ือช่วยผู้ใช้ในการสืบค้น เพ่ือช่วยให้การสืบค้นมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นมี
วิธีการใช้เสิร์ชเอนจิน ดังนี้ 
  1. วิธีการใช้เสิร์ชเอนจิน แต่ละเว็บไซต์จะมีส่วนช่วยในการอธิบายวิธีใช้ในส่วนที่เรียกว่า 
Help หรือ About เช่น Yahoo มีวิธีก าหนดค าค้นเพ่ือให้ได้ผลการค้นที่เฉพาะเจาะจงหรือตรงกับ
ความตอ้งการ โดยการใส่เครื่องหมาย 

   1.1 ใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เพ่ือค้นหาค าที่มีการสะกดคล้ายกัน เช่น smok* 

หมายความว่าให้ค้นหาค าทั้งหมดที่ขึ้นด้วย 5 ตัวอักษรแรก ด้วยการใช้เครื่องหมายดอกจันแทน
ตัวอักษรหนึ่งตัว เช่น smoke smoker เป็นต้น 

   1.2 ใช้เครื่องหมายบวก (+)  ส าหรับก าหนดให้แสดงผลการค้นเฉพาะเว็บไซต์ 
ที่ปรากฏค าทั้งสองค า  เช่น  Secondary + education 

   1.3 ใช้เครื่องหมายอัญประภาษ (" ") ส าหรับการค้นหาค าที่เป็นวลี เช่น "great 

barrier reaf" 

  2. การใช้ตรรกบูลลีน (Boolean Logic)  เพ่ือให้สามารถก าหนดการค้นหาที่แคบเข้ามา 
โดยใช้ค า  AND  OR  NOT เข้าช่วยในการก าหนดค าค้น เพ่ือให้สามารถค้นหาได้อย่างเฉพาะเจาะจง
มากยิ่งขึ้น 
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   2.1 การใช้ AND  จะใช้เมื่อต้องการก าหนดให้ค้นรายการที่ปรากฏค าที่มีความ
เกี่ยวข้องกัน ในรายการเดียวกัน เช่น water and soil การก าหนดแบบนี้หมายความว่าผลการค้นที่
ต้องการ คือเฉพาะรายการที่มีค าว่า water และ soil เท่านั้น หากรายการใดที่มีแต่ค าว่า water หรือ 
soil ไม่ต้องการ 

   2.2 การใช้ค าว่า OR  เป็นการขยายค าค้น โดยก าหนดค าหลายค าที่เห็นว่ามี
ความหมายคล้ายกันหรือสามารถสะกดได้หลายแบบ 

   2.3 การใช้  NOT  จะใช้เมื่อต้องการจ ากัดการค้นเข้ามา คือไม่ต้องการรายการที่มี
เนื้อหาส่วนที่ไม่ต้องการปรากฏอยู่ โดยก าหนดให้ตัดค าที่ไม่ต้องการออก  เช่น water not soil  การ
ก าหนดค าแบบนี้ หมายถึงให้ค้นหารายการที่มีค าว่า water แต่หากรายการใดมีค าว่า soil อยู่ด้วยไม่
ต้องการให้ปรากฏ และผลสืบค้นที่ได้ทุกรายการที่มีค าว่า water และหากมีค าว่า Soil ให้ตัดออกทุก
รายการ 
 เว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลในปัจจุบันนี้ ได้แก่  Google  ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการ
ค้นหาสารสนเทศด้วยวิธีการค้นที่ง่ายเพียงแค่พิมพ์ค าค้นลงไปในโปรแกรมก็จะแสดงผลการค้นให้
ทราบในเวลาอันรวดเร็ว  
 

5.3 การสืบค้น Google 

 Google เป็นเว็บไซต์ให้บริการค้นหาสารสนเทศจากระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพใน
การค้นค า มีความแม่นย าในการค้นข้อมูล  รวดเร็ว  Google มีการเก็บรายชื่อเว็บไซต์และข้อมูลต่าง 
ๆ ของเว็บไซต์น ามาจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์เพ่ือให้สามารถค้นหาและแสดงผลได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 
เนื่องจาก Google ใช้วิธีการจัดอันดับเว็บเพจ โดยการนับจ านวนเว็บเพจอ่ืน ๆ ที่มีการอ้างอิงและ
เชื่อมโยงมายังเว็บเพจนั้น Google มีฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถจัดเก็บและท าดรรชนีของ
เอกสารเป็นแฟ้มชนิดต่าง ๆ เช่น PDF  HTML Word  EXCEL  PowerPiont และยังให้บริการค้นหา
เอกสารและแปลภาษาภาษาต่าง ๆ อีกด้วย 

  การสืบค้น Google  สามารถเข้าถึงได้ที่  http://www.google.com.  เป็นเครื่องมือใน
การ ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา ข่าว โปรแกรม หรือเรื่องอ่ืน ๆ ที่เรา
ต้องการค้นหา  
 5.3.1 วิธีการสืบค้น Google  

  การสืบค้น Google ให้ได้ประสิทธิภาพสูงนั้น ไม่มีกฎเกณฑ์ก าหนดตายตัว แต่หาก
อยากให้มีประสิทธิภาพในการค้นหา เทคนิคการสืบค้นโดยใช้ Google คือการใช้ค าค้นหาจะต้องเลือก
ค าท่ีเหมาะสมเพื่อให้สามารถค้นหาผลลัพธ์ที่ต้องการได้ดีที่สุด โดยมีข้อแนะน า ดังนี้ 
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   1. ไม่ค านึงถึงรูปแบบตัวอักษร โดย Google จะไม่ถือว่าต้องพิมพ์ตัวอักษรเป็น
ตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ สามารถค้นหาได้เลย เพราะผลลัพธ์ที่ได้คือตัวเดียวกัน  จึงไม่จ าเป็นต้อง
พิมพ์ให้มีหลายรูปแบบ 

   2. ควรใช้ค าท่ีหลากหลาย การใช้ค าท่ีหลากหลายในการค้นหาจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่
ดีกว่า สามารถหาข้อมูลที่ใกล้เคียงกันที่สุดได้  
   3. ไม่ควรใช้ค าท่ีค้นหาเกิน 32 ค า 
   4. การใช้เครื่องหมายอัญประภาษ (“ ”)  เพ่ือรวมค าเมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่เป็น
ประโยค หรือกลุ่มค าที่มีการเว้นช่องว่าง เช่น ชื่อ และนามสกุล สามารถใช้เครื่องหมายค าพูดรวมค า 
ที่ต้องการสืบค้นได้ 
  Google มีรูปแบบการสืบค้น 2 รูปแบบ คือ การค้นหาแบบง่าย (Simple Search)  

และ การค้นหาขั้นสูง (Advanced Search)  

  1. การค้นแบบง่าย (Simple Search)  เป็นการค้นแบบง่ายด้วยการพิมพ์ค าส าคัญ หรือ
ข้อความที่ต้องการค้นหาลงในช่อง search box แล้วกด search หรือ Enter โปรแกรมจะท าการ
ค้นหาสารสนเทศเรื่องนั้น  เมื่อพบข้อมูลแล้ว Google จะแสดงผลรายการเว็บเพจหรือแฟ้ม
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้ผู้สืบค้นท าการเลือกเปิดเว็บเพจดูรายละเอียดของสารสนเทศที่ค้นพบ การ
พิมพ์ค าค้นลงในช่อง search box หากค้นค า 2 ค าขึ้นไป เท่ากับว่าการค้นจ าเป็นการเชื่อมค าทั้ง 2 
ด้วยตรรกบูลลีน AND โดยอัตโนมัติ ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ Google     

จะรับเป็นพิมพ์เล็กทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 การค้นหาแบบง่าย (Simple search) 
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  2. การค้นหาขั้นสูง (Advanced search)  เป็นวิธีการสืบค้นแบบพิเศษ สามารถระบบ
รายละเอียดประกอบการค้น เช่น  ก าหนดภาษา  ชนิดของไฟล์  ช่วงวันเวลาในการปรับปรุงเว็บเพจ  
และลักษณะของค าหรือข้อความที่ต้องการค้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.3.2 Google Scholar  

  การสืบค้นงานวิชาการจาก Google เป็นการให้บริการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการด้วย 
Google Scholar เป็นเครื่องมือช่วยค้นงานเขียนทางวิชาการได้อย่างกว้างขวาง สามารถค้นหาใน
สาขาวิชาและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มากมายได้ในจุดเดียว อาทิ บทความวิชาการ peer reviewed 

วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทคัดย่อและบทความวิชาการจากส านักพิมพ์ทางวิชาการ  สมาคมวิชาชีพ  
มหาวิทยาลัย  เป็นเอกสารที่ได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถสืบค้นได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย Google Scholar มีหลักการสืบค้นเช่นเดียวกับ Google เป็นหลักการค้นแบบง่าย และการ
ค้นหาขั้นสูง  แต่ลักษณะเด่นของโปรแกรมนี้คือการแสดงผลความถี่ของการน าผลงานไปอ้างอิงผลการ
สืบค้นจะปรากฏรายละเอียดบรรณานุกรมของบทความ ประกอบด้วย  ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง       
ชื่อวารสาร ปีที่พิมพ์  ชื่อฐานข้อมูล บทคัดย่อ โดย Google Scholar มีการอ านวยความสะดวกใน
การเลือกรูปแบบการอ้างอิงในแบบ MLA  APA  ISO690 หรือจะคัดลอกรายการบรรณานุกรมใช้ลิงก์
เพ่ือน าเข้าสู่โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมได้อีกด้วย ดังภาพที่ 5.6 Google Scholar สามารถเข้าถึง
ได้ที่  http://scohlar.google.com หรือ http://scholar.google.co.th  

 

 

 

ภาพที่ 5.2 การค้นหาขั้นสูง (Advanced search) 
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ภาพที่ 5.3 หน้าหลักของ Google Scholar 

ภาพที่ 5.4 หน้าจอการค้นหาขั้นสูงด้วย Google Scholar 
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ภาพที่ 5.5 รายการผลการสืบค้นด้วย Google Scholar 

ภาพที่ 5.6 ตัวอย่างรูปแบบการอ้างอิงใน Google Scholar 
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ไฟล์บทความต้นฉบับ
ดาวน์โหลดได้ 

ภาพที่ 5.7 ตัวอย่างบทความตีพิมพ์ในวารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ภาพที่ 5.8 ต้นฉบับของบทความ 
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  5.3.3 Google Books 

  Google Books เป็นบริการจาก Google บริษัทจ ากัด ให้บริการค้นหาหนังสือและ
นิตยสารฉบับเต็มรูปแบบที่ Google สแกนได้แปลงเป็นข้อความโดยใช้การจดจ าอักขระออพติคอล 
(OCR) และเก็บไว้ในฐานข้อมูลดิจิทัล บริการนี้เดิมชื่อ Google Book Search และGoogle Print

และด้วยชื่อรหัสว่า Project Ocean  หนังสือจัดท าขึ้นโดยผู้จัดพิมพ์และผู้เขียนผ่านทางโครงการ 
Google Books Partner Program หรือโดยพาร์ทเนอร์ห้องสมุดของ Google ผ่านโครงการห้องสมุด 
นอกจากนี้ Google ยังได้ร่วมมือกับผู้จัดพิมพ์นิตยสารจ านวนมากเพ่ือจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล 
โครงการผู้เผยแพร่โฆษณาเป็นที่รู้จักกันในชื่อ 'Google Print' เมื่อได้รับการแนะน าให้รู้จักในงาน 

แฟรงค์เฟิร์ตบุ๊กแฟร์ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 โครงการห้องสมุด Google หนังสือซึ่งท าการสแกน
ในคอลเล็กชั่นของพาร์ทเนอร์ห้องสมุดและเพ่ิมลงในพ้ืนที่โฆษณาดิจิทัล ธันวาคม 2547 

  การค้นหาจาก Google หนังสือปรากฏใน Google Search แบบสากลรวมทั้งใน
เว็บไซต์การค้นหา Google Books สามารถแสดงรายละเอียดของหนังสือได้สี่ระดับ คือ 

   มุมมองแบบเต็ม : หนังสือในโดเมนสาธารณะมีไว้ส าหรับ "เต็มรูปแบบ" และสามารถ
ดาวน์โหลดได้ฟรี หนังสือในหนังสือที่ซื้อผ่านโปรแกรมพาร์ทเนอร์ยังสามารถดูได้แบบเต็มรูปแบบหาก
ผู้เผยแพร่โฆษณาได้ให้สิทธิ์แม้ว่าจะเป็นเรื่องท่ีหายากก็ตาม 

   ดูตัวอย่าง : ส าหรับหนังสือที่พิมพ์แล้วที่ได้รับอนุญาตจ านวนหน้าเว็บที่สามารถดูได้ 
จ ากัด อยู่ที่ "ตัวอย่าง" ที่ก าหนดโดยข้อ จ ากัด ในการเข้าถึงและมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ
ซึ่งขึ้นอยู่กับการติดตามผู้ใช้ โดยปกติผู้จัดพิมพ์สามารถตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ของหนังสือที่สามารถแสดง
ตัวอย่างได้ ผู้ใช้ถูกจ ากัด จากการคัดลอกดาวน์โหลดหรือพิมพ์ตัวอย่างหนังสือ การอ่านลายน้ า 
"เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์" จะปรากฏที่ด้านล่างของหน้า หนังสือทั้งหมดที่ ได้รับจากโปรแกรมพาร์ทเนอร์
สามารถดูตัวอย่างได้ 
   มุมมองแบบสั้น : หนังสือบางเรื่องสามารถเห็นเพียงตัวอย่างข้อมูล  ข้อความสองถึง
สามบรรทัดโดยรอบข้อความค้นหาที่ถามจะปรากฏขึ้นในกรณีที่ Google ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์เพ่ือแสดงตัวอย่าง อาจเป็นเพราะ Google ไม่สามารถระบุเจ้าของหรือเจ้าของปฏิเสธสิทธิ์ได้ 
หากข้อความค้นหาปรากฏขึ้นหลายครั้งในหนังสือ Google จะแสดงตัวอย่างไม่เกินสามตัวอย่างท าให้
ผู้ใช้ไม่สามารถดูหนังสือได้มากนัก นอกจากนี้ Google ยังไม่ได้แสดงตัวอย่างใด ๆ ส าหรับหนังสือ
อ้างอิงบางประเภท  เช่น  พจนานุกรมซึ่งการแสดงตัวอย่างข้อมูลอาจเป็นอันตรายต่อตลาดส าหรับ
งาน Google ยืนยันว่าคุณไม่จ าเป็นต้องได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์เพ่ือแสดงมุมมอง
ข้อมูลพร็อปเพอร์ทิ  
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   ไม่มีหน้าตัวอย่าง : Google Books จะแสดงผลการค้นหาส าหรับหนังสือที่ยังไม่ได้
รับการแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล เนื่องจากหนังสือเหล่านี้ไม่ได้รับการสแกนข้อความของพวกเขาจึงไม่
สามารถค้นหาได้และมีเพียงข้อมูลเมทาดาตาเท่านั้น  เช่น  ชื่อผู้แต่ง  ผู้จัดพิมพ์  จ านวนหน้า  ISBN 

เรื่องและข้อมูลลิขสิทธิ์และในบางกรณีมีเนื้อหาสารบัญและสรุปหนังสือ สามารถใช้ได้คล้ายกับ 

แคตตาล็อกบัตรห้องสมุดออนไลน์ 
  Google Books สามารถค้นหนังสือที่สแกนจาก URL ตามหมายเลขหนังสือ
มาตรฐานสากล (ISBN) เลขที่ควบคุมห้องสมุดหอสมุด (LCCN) และศูนย์คอมพิวเตอร์ออนไลน์ 
(OCLC) ได้ ส าหรับหนังสือบางเล่ม Google Books ยังมีความสามารถในการเชื่อมโยงไปยังหน้าปก
หน้าชื่อเรื่อง  หน้าลิขสิทธิ์  หน้าสารบัญ  ดรรชนีและปกหลังของหนังสือ โดยใช้พารามิเตอร์ที่
เหมาะสมสามารถเข้าถึงได้จาก http://books.google.com  หรือ  http://books.google.co.th   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.9 หน้าจอหลักของ Google Books 

ภาพที่ 5.10 หน้าจอการค้นหาหนังสือเรื่อง Information literacy 
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ภาพที่ 5.11 หน้าจอแสดงผลการค้นหนังสือเรื่อง Information Literacy 

ภาพที่ 5.12 หน้าจอแสดงรายละเอียดของเนื้อหาในหนังสือ 
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 Google เป็นโปรแกรมช่วยค้นหา คือเครื่องมือช่วยการสืบค้นสารสนเทศที่สะดวก  รวดเร็ว  
และง่าย ปัจจุบัน Google มีการพัฒนาการสืบค้นสารสนเทศให้ครอบคลุมสารสนเทศทุกรูปแบบ เช่น 
การค้นรูปภาพ  การค้นแผนที่  การค้นวิดีโอ ยังมีบริการแปลภาษาอีกหลายภาษาทั่วโลก การสืบค้น
สารสนเทศด้วย Google ถึงแม้จะมีวิธีการที่สะดวก ง่ายต่อการสืบค้น แต่ผลการสืบค้นที่ปรากฏ     
ให้ผู้สืบค้นได้เลือกอย่างมากมาย การก าหนดค าเพ่ือใช้ในการค้นเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้สืบค้นต้องก าหนด
ค าค้นให้ถูกต้องและสื่อความหมายตรงกับแนวคิดเพ่ือท าให้ผลการสืบค้นที่ค้นได้จาก Google ตรงกับ
ความต้องการให้มากท่ีสุด  
 

5.4 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 
 ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน 
น ามาเก็บรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ และข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนั้นได้ถูกบันทึก
อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันระบบฐานข้อมูล เหล่านี้สามารถสืบค้นผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถสืบค้นผ่านชื่อเว็บไซต์ของห้องสมุด หรือแหล่งบริการสารสนเทศนั้นได้ทันที  
ลักษณะของข้อมูลที่บันทึกหรือจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล อาจเป็นรายการบรรณานุกรมของทรัพยากร
สารสนเทศในห้องสมุด เช่น หนังสือประเภทสารคดี หนังสือประเภทบันเทิงคดี บทความวารสาร หรือ
เป็นเอกสารต้นฉบับแต่อยู่ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถสืบค้นผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดหรือ
แหล่งบริการสารสนเทศประเภทต่างๆ ความหมายของฐานข้อมูลออนไลน์ มีผู้ให้ความหมายไว้หลาย
ท่าน ดังนี้ 

ภาพท่ี 5.13 หน้าจอแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ Google Books 
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 รสสุคนธ์  ไตรรงค์ (2555) ได้ให้ความหมายของฐานข้อมูลออนไลน์ หมายถึง ข้อมูล
สารสนเทศที่ได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลโดยให้บริการผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ตลอดเวลา  
 จารุวรรณ  กันหาโนน (2557) ได้ให้ความหมายของฐานข้อมูลออนไลน์ หมายถึง ฐานข้อมูล
ที่จัดเก็บสารสนเทศ ซึ่งเนื้อหาของสารสนเทศจะมีความสัมพันธ์กัน โดยน าสารสนเทศนั้นมาจัดเก็บ
ด้วยวิธีการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้สามารถสืบค้นผ่านทางระบบการสื่อสารโทรคมนาคม และ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถแสดงผ่านหน้าจอได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่จ ากัดเวลา และ
สถานที่  
 สุมาลี นาคถนอมทรัพย์ (2559) ได้ให้ความหมายของฐานข้อมูลออนไลน์  หมายถึง  
ฐานข้อมูลที่รวบรวม จัดเก็บสารสนเทศจ านวนมากที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน สารสนเทศมีความถูกต้อง 
ทันสมัย อยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิจิทัล โดยจัดเก็บด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท าให้สามารถสืบค้น
ข้อมูล และแสดงผลหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
 สรุปความหมายของฐานข้อมูลออนไลน์ได้ดังนี้ ฐานข้อมูลออนไลน์ หมายถึง ฐานข้อมูลที่
รวบรวมสารสนเทศดิจิทัลและจัดเก็บอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถสืบค้นและ
แสดงผลอย่างรวดเร็ว สะดวก ไม่จ ากัดเวลา 

 5.4.1 ประเภทของฐานข้อมูลออนไลน์ 
  ฐานข้อมูลออนไลน์สามารถแบ่งตามลักษณะการจัดเก็บ และการแสดงข้อมูลได้เป็น     
2 ประเภทคือ 

  1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliography database) หรือฐานข้อมูลอ้างอิง คือ   
ฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลเฉพาะรายการบรรณานุกรมของสารสนเทศ  เช่น  ชื่อเรื่อง  ชื่อผู้แต่ง  แหล่ง
อ้างอิง  สถานที่พิมพ์  ส านักพิมพ์  ปีพิมพ์  และบทคัดย่อ เช่น ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุด OPAC ฐานข้อมูล ABI Inform เป็นต้น  
  2. ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full-text database) คือ ฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลประเภทตัวเลข  
สถิติและเนื้อหาเต็ม (Full text)  ซึ่งผู้ใช้สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีเหมือนกับการค้นหา
จากหนังสือหรือเอกสาร เช่น ฐานข้อมูลสารานุกรม  ฐานข้อมูล TDC ฐานข้อมูล DCMS   
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นต้น 

 5.4.2 ประโยชน์ของฐานข้อมูลออนไลน์ 
  ประโยชน์ของฐานข้อมูลออนไลน์ท าให้มีระบบการสืบค้นที่รวดเร็ว มีความละเอียด      
ถี่ถ้วน สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยโดยแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้รวดเร็ว  และถ้าหากมีการน า
ข้อมูลใหม่ก็สามารถจัดเก็บเพ่ิมเติมได้ง่าย ท าให้ผู้สืบค้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน ทันสมัย 

เนื่องจากฐานข้อมูลมีการเชื่อมโยงเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต ท าให้สามารถสืบค้นข้อมูลระยะไกลได้ 
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 5.4.3 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 
  การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เป็นการเข้าถึงข้อมูลได้ในระยะไกลโดยผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลออนไลน์เป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลในแบบบรรณานุกรม และแบบฉบับเต็ม การ
บอกรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์โดยส่วนให้ห้องสมุดจะเป็บผู้ท าหน้าที่บอกรับและเสียค่าใช้จ่าย
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสืบค้นสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว และไม่จ ากัดช่วงเวลาในการสืบค้น 
ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นสารสนเทศได้จากการสืบค้นผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดที่มีฐานข้อมูลออนไลน์
ให้บริการอยู่  เนื้อหาในส่วนนี้ผู้เขียนยกตัวอย่างฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journals 

Online (ThaiJO) และฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีให้บริการในศูนย์วิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี   
  1. ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journals Online (ThaiJO)  

   ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO เป็นระบบฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา 
ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJo ได้รับการสนับสนุนจาก 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index 

Centre : TCI) เพ่ือให้บริการสืบค้นวารสารและบทความวิชาการของวารสารที่ผลิตในประเทศไทย 
โดยสามารถเข้าสืบค้นได้ที่ www.tci-thaijo.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.14 หน้าจอเริ่มต้นการสืบค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJo 
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  2. ฐานข้อมูลออนไลน์ในศูนย์วิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
   ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีบอกรับเป็น
สมาชิกเพ่ือน ามาให้บริการนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรภายในมาหาวิทยาลัยสามารถท าการ
สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ได้ท่ี http://library.udru.ac.th 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.15 หน้าจอการสืบค้นวารสาร ThaiJo ตามล าดับตัวอักษร 

ภาพที่ 5.16 หน้าจอเริ่มต้นแสดงตัวอย่างวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJo 
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  ฐานข้อมูลออนไลน์ในศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีการจัดกลุ่มของ
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการไว้ 3 ส่วน คือ e-Book  e-Journal  และ e-Thesis 

   1. e-Books ประกอบด้วยฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  4  ฐานข้อมูล 

    1.1 iGLibrary–All Collection เป็นฐานข้อมูลแบบฉบับเต็มของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) จากส านักพิมพ์ iG Publishing ที่รวบรวมเอาหนังสือจากลากหลาย
ส านักพิมพ์ทั่วโลกกว่า 100 ส านักพิมพ์ ครอบคลุมสาขาวิชา อาทิ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ กฎหมาย บรรณารักษ์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์สุขภาพพยาบาล สาธารณสุข รวมถึงกรณีศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชีย เป็นต้น สามารถ
พิมพ์ คัดลอก ดาวน์โหลด มีดิกชันนารี และแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้กว่า 40 ภาษา พร้อมด้วย 
เครื่องมือ และเทคโนโลยีของ iGroup Viewer สืบค้นได้ที่ URL : http://portal.igpublish.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกสืบค้นได้ 2 
ช่องทาง 

ภาพที่ 5.17 หน้าจอโฮมเพจศูนย์วิทยบริการ 

ภาพที่ 5.18 หน้าจอหลักฐานข้อมูล iGLibrary 
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    1.2 NetLibrary  เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของ OCLC ครอบคลุม     
ทุกสาขาวิชา จ านวน 5,962 ชื่อเรื่อง และหนังสือ Publicly Access Collection เพ่ิมเติมจ านวน 
3,400 เล่ม สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1971 จนถึงปัจจุบัน เป็นฐานข้อมูลที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.3  SpringerLink  E-Book เป็นฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ ครอบคลุมทุก
สาขาวิชา ลักษณะข้อมูลแบบเอกสารฉบับเต็มในรูป PDF ประกอบด้วยฐานข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ มีหนังสือจ านวน 2,207 ชื่อเรื่อง เป็นฐานข้อมูลที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ 
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ภาพที่ 5.20 หน้าจอหลักฐานข้อมูล SpringerLink 



110 | ห น้ า  

 

    1.4 eBrary Subscription  เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ที่มี
เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี การท่องเที่ยว มนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง กฎหมาย โลจิสติกส์ อาหาร เกษตรศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ ฯลฯ มี
หนังสือในฐานข้อมูล  กว่า 80,000 รายการ ไม่จ ากัดผู้ใช้งาน สามารถพิมพ์  คัดลอก  บันทึก ได้ 
พร้อม ฟังก์ชัน การท างาน อาทิ พจนานุกรม สารานุกรม แปลภาษาต่าง ๆ พร้อมลิงก์ ไปยัง
แหล่งข้อมูลอื่นๆ และระบบ Auto Citation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2. e-Thesis ประกอบด้วยฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  4  
ฐานข้อมูล 

    2.1 DCMS (Digital Collection Management System)  เป็นการจัดเก็บ 
และแสดงเอกสารฉบับเต็ม (Full text) พร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอกและ
ปริญญาโทของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมถึงข้อมูลท้องถิ่น กฤตภาค และรายชื่อ
หนังสือใหม่เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศฉบับเต็มพร้อมภาพที่
ต้องการได้ทันที สามารถใช้งานนอกเครือข่ายได้ 
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  2.2 TDC ตามโครงการของ ThaiLis  เป็นการจัดเก็บและแสดงเอกสารฉบับเต็ม      
(Full text) พร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยบทความวารสาร และหนังสือหายาก
ฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทย  สามารถใช้งานนอกเครือข่ายได้ แต่ถ้า
ต้องการเปิดดูข้อมูลฉบับเต็มต้องสมัครสมาชิก ท่านจะสามารถดาวน์โหลดได้วันละ 10 ชื่อเรื่อง 
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   2.3 CHE PDF Dissertation Full Text  วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษแบบฉบับเต็ม 
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จ านวน 3,850 ชื่อเรื่อง ในทุกสาขาวิชา เป็นฐานข้อมูลที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.4 ProQuest Dissertations & Theses : Full Text  เป็นฐานข้อมูลครอบคลุม
สาระสังเขปและฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา เป็นฐานข้อมูล
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ   
    1) สหสาขา (Multidisciplinary) ประกอบด้วย สาขาการออกแบบและ
สถาปัตยกรรม (Architecture and Design) สาขาวิศวกรรม (Engineering) สาขาวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ (Computer Science) สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ (Physics and Astronomy) 

สาขาเคมีและวัสดุศาสตร์ (Chemistry and Materials Science) และสาขาการแพทย์ (Medicine) 

    2) สาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
(Business and Life Science) สาขากฏหมาย (Law) สาขาการศึกษา (Education)    

    3) สาขามนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาประวัติศาสตร์ (History) สาขา
บรรณารักษศาสตร์ (Library Science) และสาขาวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) 
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   3. e-Journal  ประกอบด้วยฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 8 ฐานข้อมูล 

    3.1 SpringerLink eJournal  เป็นฐานข้อมูลของส านักพิมพ์ชั้นน าที่ให้บริการ
เนื้อหาในสหสาขา (Multidisciplinary) คือ ครอบคลุมในกลุ่ม สาขาวิทยาศาสตร์ : การออกแบบและ
สถาปัตยกรรม (Architecture and Design) วิศวกรรม (Engineering) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
(Computer Science) ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ (Physics and Astronomy) เคมีและวัสดุศาสตร์ 
(Chemistry and Materials Science) และ Medicine เป็นต้นสาขาสังคมศาสตร์ : บริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์ (Business and Life Science) กฏหมาย (Law)  การศึกษา (Education) เป็นต้น
สาขามนุษยศาสตร์ : ประวัติศาสตร์ (History) บรรณรักษศาสตร์ (Library Science) วัฒนธรรม
ศึกษา (Cultural Studies) เป็นต้น 
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    3.2 ACM Digital Library  เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศจากส านักพิมพ์ ACM (Association for Computing Macbinery) ซึ่งรวบรวมสิ่งพิมพ์
ประเภทต่างๆ ไว้ อาทิ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร Transactions เป็นต้น  และเอกสารประกอบ   
การประชุม โดยให้การสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ถึงปัจจุบัน และยังให้บริการเนื้อหาฉบับเต็ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.3 ACS Publications  เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตร์
กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995 
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    3.4 ISI Web of Science  เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) ที่ให้
ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และรายการอ้างถึง (Citing 

Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์จากวารสาร
ประมาณ 8,900 ชื่อ ให้บริการตั้งแต่ปี 2001- ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.5 ProQuest ABI/INFORM Complete  เป็นฐานข้อมูลส าหรับนักวิจัยเพ่ือ
การค้นคว้าเกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจ แนวโน้มเทคนิคการจัดการกลยุทธ์ และ ประเภทอุตสาหกรรม 
การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสาร และ สุขภาพ มากกว่า 1,100 ชื่อ และยังให้บทความ เกี่ยวกับ
สารสนเทศมาตรฐานอุตสาหกรรม เนื้อหาของฐานข้อมูล เป็นดรรชนีและสาระสังเขป บทความ จาก
วารสารสารสนเทศของบริษัทต่างๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็ม
ได้มากกว่า 800 รายชื่อ 
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    3.6 SciVerse ScienceDirect  เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสาร     
ฉบับเต็มจากวารสารของส านักพิมพ์ในเครือ Elsevier ส านักพิมพ์ Academic Press และส านักพิมพ์
อ่ืนๆอีก 10 ส านักพิมพ์ ประกอบด้วย วารสาร ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กว่า 1,200 ชื่อ ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ.1997- ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.7 EBSCO Publishing  ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย  4 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
     1) Acedemic Search Premier เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาสหสาขาวิชามาก
ที่สุดจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
สถาปัตยกรรม จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (การแสดง การดนตรี) และอีก
มากมาย 

     2) Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมด มากกว่า 1,870 ชื่อเรื่องเป็นวารสาร
ฉบับเต็มมากว่า 1,060 ชื่อเรื่องทั้งนี้ยังรวบรวมบทความทางด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับเด็กเล็กไป
จนถึงการศึกษาข้ันสูง และยังมีหนังสือ, งานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ อีกมากมาย 

     3) Computers & Applied Sciences Complete ฐานข้อมูล Computers 

& Applied Sciences Complete เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมขอบ เขตการวิจัย และการพัฒนาใน
สาขา วทิยาการคอมพิวเตอร์ และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดรรชนีและสาระสังเขปของ
วารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ จากทรัพยากรอันหลากหลาย
มากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสาร อีกกว่า 950 ฉบับ 
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     4) H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนีสาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ Applied Science & Technology Art Business Education 

General Science Humanities Library and Information Science Social Sciences Law 

General Interest/Popula Education Biological & Agricultural Science มีวารสารฉบับเต็ม
กว่า 1,600 ชื่อเรื่องตั้งแต่ปี 1981 – ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.8 Emerald  เป็นฐานข้อมูลวารสาร Emerald ครอบคลุมชื่อวารสารแต่ละ
สาขาวิชาได้หลากหลายในฐานข้อมูล Emerald เช่น การเงินและการบัญชี  ระบบกลไกอัตโนมัติขั้น
สูง  กฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  เศรษฐศาสตร์  การศึกษา  การผลิต
และการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  บริษัทและนวัตกรรม  การดูแลสุขภาพ  การจัดการทรัพยากร
มนุษย์อุตสาหกรรม  การจัดการภาครัฐบาล  การจัดการข้อมูลข่าวสารและความรู้  ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ  การเรียนรู้และพัฒนาการ  บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  การจัดการคุณภาพ 

การจัดการ  การตลาด  วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม  การปฏิบัติการและการจัดการด้านโลจิสติกส์   
การจัดองค์กร  การจัดการและประเมินผล  การเมืองและนโยบาย  อสังหาริมทรัพย์  สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา  ยุทธศาสตร์  การท่องเที่ยวและการโรงแรม  สามารถบันทึกผลการสืบค้น  เก็บข้อมูล 

ลงทะเบียนส าหรับจดหมายข่าวและสร้างรายชื่อที่หมายไว้  ซึ่งสามารถบันทึก พิมพ์ หรือน าไปใช้ใน
เครื่องมือช่วยจัดท าบรรณานุกรมต่อไปได ้
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 ฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ ที่ห้องสมุดจัดหาและบอกรับ มีให้บริการในแก่ผู้ใช้ได้สืบค้น
สารสนเทศอย่างสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย แต่ปัญหาในการใช้บริการของผู้ใช้ส่วน
ใหญ่จะไม่ทราบและไม่รู้จักถึงบริการฐานข้อมูลออนไลน์ในห้องสมุด ไม่ทราบวิธีการสืบค้นและ 

มีข้อจ ากัดในด้านภาษา (หาบีบะ ดาตู , 2558) ดังนั้นห้องสมุดจึงควรมีการประชาสัมพันธ์ 
การให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ให้กว้างขวาง ควรจัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลเหล่านั้น  

ให้บ่อยครั้ง (จิณาภา ใคร้มา, 2555) ดังนั้นผู้ให้บริการควรมีการศึกษาความต้องการสารสนเทศของ
ผู้ใช้อยู่เสมอ เพ่ือจะได้น ามาปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุดต่อไป 

 

บทสรุป 

 การสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต เป็นกระบวนการค้นหาสารสนเทศ หรือข้อมูล  โดย
การใช้บริการค้นหาจากเครือข่ายจากเวิล์ด ไวด์ เว็บ หรืออินเทอร์เน็ต  เป็นการน ากลยุทธ์ในการ
สืบค้นจากแหล่งสารสนเทศมาใช้ในการสืบค้น เพ่ือให้ได้สารสนเทศตามต้องการในเวลาอันรวดเร็ว  
และไม่มีข้อก าหนดทางด้านเวลา  เครื่องมือช่วยค้นหาในระบบอินเทอร์เน็ต คือ เสิร์ชเอนจิน (Search 

Engine) เป็นโปรแกรมช่วยหรือบริการช่วยสืบค้นสารสนเทศบนระบบอินเทอร์เน็ต เสิร์ชเอนจิน      
ที่นิยมเรียกใช้ในปัจจุบันคือ Google สามารถเข้าถึงได้ที่ http://www.google.com หรือ 
http://www.google.co.th ความสามารถของ Google สามารถสืบค้นได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การค้น
แบบง่าย และการค้นแบบขั้นสูง สารสนเทศที่สืบค้นได้จาก Google ได้แก่ เว็บเพจ รูปภาพ วีดีโอ 
แผนที่ หนังสือ วิธีการใช้เสิร์ชเอนจินช่วยสืบค้นสามารถใช้หลักการสืบค้นโดยใช้ ตรรกบูลลีนได้
เหมือนกันกับการสืบค้นจากระบบโอแพค (OPAC)  นอกจากการสืบค้นด้วยเสิร์ชเอนจินแล้ว 

ภาพที่ 5.33 หน้าจอหลักฐานข้อมูล emerald 
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อินเทอร์เน็ตยังมีบริการสืบค้นแบบออนไลน์คือ ฐานข้อมูลออนไลน์ หมายถึง ฐานข้อมูลที่รวบรวม
สารสนเทศดิจิทัลและจัดเก็บอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถสืบค้นและแสดงผล
อย่างรวดเร็ว สะดวก ไม่จ ากัดเวลา  โดยฐานข้อมูลออนไลน์นี้ ห้องสมุดจะเป็นผู้จัดหาและบอกรับมา
เตรียมให้บริการแก่ผู้ใช้ เพราะฐานข้อมูลออนไลน์ สารสนเทศที่จัดเก็บในฐานข้อมูล ได้แก่ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นสารสนเทศเหล่านี้ส่วน
ใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายในการสืบค้น ดังนั้นห้องสมุดในฐานะที่เป็นแหล่งบริการสารสนเทศเป็นคลังความรู้
จึงมีหน้าที่ส าคัญคือให้บริการสารสนเทศ ห้องสมุดต้องส่งเสริมการใช้บริการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสาร จัดอบรมแนะน าฐานข้อมูลออนไลน์แก่ผู้ใช้บริการให้กว้างขวาง เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด 
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ค าถามทบทวน 

 

  1. อธิบายความหมายของเครื่องมือช่วยค้นหาสารสนเทศบนระบบอินเทอร์เน็ต 

  2. Search Engine มีก่ีประเภท อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง 
  3. อธิบายความหมายและบริการของ Google  

  4. ให้นักศึกษาสืบค้นเรื่อง การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21ด้วย Google ตามเงื่อนไขดังนี้ 
   4.1 การค้นหาแบบง่าย พบผลลัพธ์คือ 

   4.2 การค้นหาขั้นสูง พบผลลัพธ์คือ 

   4.3 ใช้ตรรกบูลลีน พบผลลัพธ์คือ 

  5. Google Scholar หมายถึงอะไรมีวิธีการสืบค้นต่างจากการค้นด้วย Google อย่างไร 
  6. Google Books หมายถึงอะไรมีวิธีการสืบค้นต่างจากการค้นด้วย Google อย่างไร 
  7. อธิบายความแตกต่างของการค้นหาหนังสือจาก Google Book กับ ห้องสมุด 

  8. อธิบายความหมายและลักษณะของฐานข้อมูลออนไลน์  
  9. อธิบายลักษณะของฐานข้อมูลฉบับเต็มพร้อมยกตัวอย่าง 
  10. อธิบายความหมายของฐานข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมยกตัวอย่าง 



 

บทท่ี 6  

การประเมินสารสนเทศ 

 

บทน า 

 สารสนเทศในปัจจุบันมีเกิดขึ้นอย่างมากมาย ไม่จ ากัดช่วงเวลา บวกกับพฤติกรรมในการ
แสวงหาสารสนเทศในบุคคลที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลมีความต้องการสารสนเทศ บุคคลจึงหาวิธีการใน
การให้มาถึงข้อมูลข่าวสารที่ตนต้องการ แต่จากธรรมชาติของสารสนเทศที่ไม่มีรูปร่างที่ชัดเจน 
สามารถถูกลบเลือน บิดเบือนไป ถึงแม้จะมีการจัดเก็บหรือบันทึกไว้แล้วก็ตาม การสืบค้นสารสนเทศ
เป็นกระบวนการค้นหาข้อมูลจากแหล่งจัดเก็บสารสนเทศแหล่งใดแหล่งหนึ่งโดยใช้เครื่องมือช่วยค้น
ผ่านสื่อกลางในการสืบค้น เช่น บัตรรายการ  หรือระบบคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือค้นคืน
เอกสารจากทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด  เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ออกมา
ให้มากที่สุด  กระบวนการสืบค้นสารสนเทศ ประกอบด้วย ขั้นวางแผนการสืบค้น ประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ การสร้างประโยค การเลือกแหล่งสารสนเทศเพ่ือสืบค้นขั้นด าเนินการ
สืบค้น ประกอบด้วย  การสืบค้นตามแผนที่วางไว้  การปรับแต่งค าค้น  ขั้นน าเสนอผลการสืบค้น    

ขั้นวิเคราะห์ผลการสืบค้น และข้ันประเมินผลการสืบค้น  กระบวนการสืบค้นสารสนเทศ เป็นขั้นตอน
ในการค้นหาสารสนเทศและเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้  บุคคลที่ต้องการแสวงหาสารสนเทศ
จ าเป็นต้องมีทักษะของการสืบค้นสารสนเทศด้วย  การประเมินสารสนเทศเป็นกระบวนหนึ่งของ
กระบวนการสืบค้นสารสนเทศ เมื่อการสืบค้นยุติลงผู้สืบค้นต้องประเมินคุณภาพของสารสนเทศที่ได้
ว่ามีส่วนใดที่มีคุณค่าหรือส่วนใดไม่มีคุณค่า และคัดเลือกสารสนเทศที่มีคุณค่าไปใช้  ดังนั้นก่อนการน า
สารสนเทศไปใช้จึงต้องประเมินสารสนเทศให้ครบถ้วนเพ่ือการน าไปใช้ให้ประโยชน์อย่างสูงสุด  
 

6.1 การคัดเลือกและการประเมินสารสนเทศ 

 ปัจจุบันสารสนเทศ ข้อมูล ข่าวสาร เป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ มีการ
สารสนเทศที่มีคุณค่า ก็สามารถช่วยให้มนุษย์เรานั้นได้พัฒนาความรู้ ความคิด เป็นผู้รู้สารสนเทศอย่าง
สมบูรณ์ ถึงแม้ว่าสารสนเทศมีการบันทึกและจัดเก็บผ่านสื่อหลากหลายชนิด มีเผยแพร่อย่างมากมาย
ทุกช่วงเวลา เมื่อมีผู้ที่ต้องการสารสนเทศได้ท าการแสวงหาหรือสืบค้นสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศ
ต่างๆ ที่ต้องการมาให้จงได้ จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ที่สืบค้นต้องท าการคัดเลือกสารสนเทศก่อนการประเมิน
สารสนเทศ เพ่ือเป็นการคัดกรองสารสนเทศที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป ช่วยไม่ให้เกิดข้ อผิดพลาดในการ
ตัดสินใจได้  การคัดเลือกสารสนเทศสามารถพิจารณาได้ดังนี้ (วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ, 2539) 

  1. พิจารณาข้อมูลสารสนเทศเฉพาะที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่ต้องการใช้ 
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  2. พิจารณาสารสนเทศปฐมภูมิก่อน ถ้าไม่เพียงพอจึงใช้สารสนเทศทุติยภูมิ 
  3. ถ้าเป็นข้อเท็จจริง ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด เช่น ตัวเลขทางสถิติ 
  4. แหล่งข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ พิจารณาจากส่วนประกอบของข้อมูล หลักฐาน      
การอ้างอิงและการใช้ภาษา 
  5. การเลือกใช้ฐานข้อมูล ควรพิจารณาลักษณะของฐานข้อมูลอยู่ในลักษณะที่เปิดเผยได้ 
สามารถน ามาใช้ได้อย่างสะดวก โดยไม่มีข้อจ ากัด 

  6. ถ้ามีข้อมูลที่ใกล้เคียงกันให้เปรียบเทียบและพิจารณาถึงความแตกต่างของข้อมูล 
ก่อนน าไปใช้ประโยชน์ 
  7. ใช้วิจารณญาณในการเลือกข้อมูล ไม่มีอคติ ไม่มีการล าเอียงด้วยเหตุผลทางการเมือง 
หรือขนบธรรมเนียมประเพณี  
 การประเมินสารสนเทศเป็นกระบวนที่ส าคัญกระบวนการหนึ่งของกระบวนการสืบค้น
สารสนเทศ เมื่อกระบวนการสืบค้นสิ้นสุดลงผู้สืบค้นต้องท าการประเมินสารสนเทศเหล่านั้น เพ่ือเป็น
การพิจารณา คัดเลือก ก าหนดคุณค่า ของสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศได้มีผู้ให้ความหมายไว้
หลายท่าน ดังนี้ 
 จินดารัตน์  เบอรพันธุ์ (2548)  ได้ให้ความหมายของการประเมินสารสนเทศ  หมายถึง  
การคัดเลือกสารสนเทศ หรือทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้หรือกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการ
ประเมินคุณค่าของสารสนเทศ หรือทรัพยากรสารสนเทศ น ามาพิจารณารวมกัน เพ่ือการน าไปสู่การ
ตัดสินใจและน าไปใช้ประโยชน์  
 ศรีสุภา นาคธน (2549) ได้ให้ความหมายของการประเมินสารสนเทศ หมายถึง           
การตรวจสอบ  การวิเคราะห์  สังเคราะห์สารสนเทศที่ค้นคืนได้แล้วสามารถตอบค าถามที่ตั้งไว้  
ครอบคลุมทุกประเด็น มีค าอธิบายที่เป็นเหตุผล และมีเอกสารอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือ  

 การประเมินสารสนเทศ (2550)  ได้ให้ความหมายของการประเมินสารสนเทศ  หมายถึง  
ขั้นตอนการประเมินเพ่ือคัดเลือกสารสนเทศที่เราได้จากการสืบค้นจากแหล่งต่างๆ เพ่ือตรวจสอบ
ความส าคัญ และคุณค่าของสารสนเทศว่าตรงตามความต้องการของเราหรือไม่ เช่น เนื้อหาเก่าเกินไป
หรือไม่ มีความน่าเชื่อถือในทางวิชาการหรือไม่ เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่มีคุณค่า และน าไปใช้งานได้
อย่างแท้จริง   
 สรุปความหมายของการประเมินสารสนเทศ  หมายถึง  การคัดเลือก  ตรวจสอบ วิเคราะห์  
สังเคราะห์สารสนเทศ  หรือทรัพยากรสารสนเทศที่ได้จากการสืบค้นจากแหล่งต่างๆ  เพ่ือตรวจสอบ
ความส าคัญ และคุณค่าของสารสนเทศว่าตรงตามความต้องการของเราหรือไม่  น าไปสู่การตัดสินใจ
และน าไปใช้ประโยชน์ 
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6.2 การประเมินคุณภาพสารสนเทศ 

 การน าสารสนเทศมาใช้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ และช่วยการตัดสินใจของตัวเรา 
จ าเป็นต้องพิจารณาคุณภาพสารสนเทศเหล่านั้นก่อนน ามาใช้ เนื่องจากสารสนเทศเหล่านั้นมี
หลากหลายรูปแบบ หลากหลายเรื่องราว การพิจารณาคุณภาพของสารสนเทศท าให้เราสามารถ
เลือกใช้สารสนเทศท่ีดีมีประโยชน์กับตัวเรามากที่สุด 

 การประเมินสารสนเทศด้วยเกณฑ์ท่ัวไป มีดังนี ้(วุฒิศักดิ์ เกิดเขียว. 2555) 
             1 ความน่าเชื่อถือของผู้จัดท า (Authority/Creditability) พิจารณาได้ 2 ส่วน ส่วนแรก
คือผู้แต่งหรือผู้จัดท า เป็นนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นหรือไม่ และส่วนที่สอง
คือชื่อเสียงของส านักพิมพ์หรือผู้จัดท าต้องแสดงให้เห็นถึงการควบคุมคุณภาพ เช่น การตรวจสอบ
เนื้อหาจากผู้ร่วมวิชาชีพในแต่ละสาขา ( Peer-reviewed ) 

  2 ความถูกต้องเที่ยงตรง (Accuracy) พิจารณาจากข้อเท็จจริงของเนื้อหาว่ามี ความเป็น
กลางและถูกต้องตามวิชาการในศาสตร์นั้น ๆ ในช่วงเวลานั้น 

  3 ความตรงต่อวัตถุประสงค์ในการใช้งาน (Objectivity) พิจารณาว่า สารสนเทศนั้น
เหมาะสมกับการใช้งานเพียงไร 

  4 กลุ่มเป้าหมายหรือระดับของสารนิเทศ ( Intended audience/Level of 

information) หมายถึง ระดับความยากง่ายของเนื้อหาและการเรียบเรียง ซึ่งผู้แต่งก าหนดขึ้นเพ่ือผู้ใช้
ในระดับต่างๆ เช่น นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นิสิตระดับอุดมศึกษา นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญ  
เป็นต้น 

  5 ความทันสมัย (Date of publication) พิจารณาจากปีที่พิมพ์หรือปีที่ระบุว่าจัดท า
สารสนเทศ 

  6 ความสะดวกในการใช้งาน (Ease of use) คือ การพิจารณาว่ารูปแบบของสื่อที่
สารสนเทศบันทึกอยู่สามารถน ามาใช้งานได้สะดวกส าหรับผู้ใช้แต่ละคนหรือไม่ ผู้ใช้บางคนอาจสะดวก
ที่จะใช้สารสนเทศที่อยู่ในรูปสิ่งพิมพ์ ขณะที่อีกคนหนึ่งอาจสะดวกที่จะใช้แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์
มากกว่า 
 การประเมินคุณภาพของสารสนเทศ สามารถพิจารณาจากเกณฑ์ทั่วไปในการประเมิน
สารสนเทศได้ จากการประเมินจากเกณฑ์ทั่วไปสามารถสรุปลักษณะของสารสนเทศที่ดีได้ดังนี้ 
  ลักษณะของสารสนเทศท่ีดี มีดังนี ้
   1. มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะมีการเผยแพร่ผ่านมาแล้วก็ตามและตรง
กับความต้องการ 

   2. มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ เข้าใจได้โดยง่าย 
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   3. มีความน่าเชื่อถือ รูปแบบของการน าเสนอมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สามารถ
ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ชัดเจน 

   4. ช่วยในการตัดสินใจ สารสนเทศที่ดีต้องสามารถช่วยในการตัดสินใจ หรือมี
ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับ เพ่ือช่วยในการประกอบกิจการต่างๆ ได้อย่างง่าย 

 การประเมินสารสนเทศสามารถพิจารณาได้จาก ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องของเนื้อหา 
ความทันสมัย ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินทั่วๆ ไป ในการประเมินสารสนเทศสามารถน าลักษณะของ
สารสนเทศที่ดีมาช่วยในการพิจารณาได้ด้วยเช่นกัน แต่สารสนเทศที่น ามาประเมินนั้นยังมีตัวแปร
ต่างๆ ข้อจ ากัดอีกมากมายที่จะมีผลท าให้การประเมินเกิดความผิดพลาดได้ อาจส่งผลกระทบเมื่อน า
สารสนเทศที่ไปใช้ได้ ดังนั้นผู้สืบค้นจึงต้องศึกษาหลักการประเมินสารสนเทศให้เข้าใจ เพ่ือมิให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการประเมิน เสริมสร้างทักษะในการประเมินสารสนเทศได้ต่อไป 

 

6.3 หลกัการประเมินสารสนเทศ 

 การประเมินสารสนเทศที่ได้จากการสืบค้น เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากสารสนเทศมี
จ านวนมากมาย และมีอยู่อย่างกระจัดกระจาย การประเมินสารสนเทศเพ่ือคัดเลือก วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์สารสนเทศ ก่อนน าไปใช้ หลักการประเมินสารสนเทศ มีดังต่อไปนี้ 
 6.3.1 การประเมินสารสนเทศเพื่อคัดเลือก 

  การประเมินสารสนเทศเพ่ือคัดเลือก เป็นการประเมินเพ่ือการตัดสินใจคัดเลือก
สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการหรือมีประโยชน์ต่อตัวบุคคลผู้นั่นเอง 
  1. ประเมินความตรงกับความต้องการสารสนเทศ  คือการพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่ตรงกับ
ความต้องการสารสนเทศของเราหรือไม่ ตรงมากน้อยเพียงใด ด้วยวิธีการ คือ การอ่านเบื้องต้น เพ่ือ
พิจารณาว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการสารสนเทศหรือไม่  ส่วนใหญ่ชื่อเรื่องของสารสนเทศก็
อาจจะสามารถประเมินได้ทันทีว่าตรงหรือไม่ตรง เนื่องจากค าส าคัญอาจเป็นค าเดียวกันกับแนวคิด
ความต้องการสารสนเทศ  หากชื่อเรื่องไม่บ่งชัดว่ามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันอาจต้องพิจารณาจาก ค าน า 
สารบัญ และเนื้อหาโดยย่อ 

  2. ประเมินความน่าเชื่อถือและความทันสมัยของสารสนเทศ คือการพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของสารสนเทศ ว่าเป็นที่น่าเชื่อถือเพียงไร โดยการประเมินความน่าเชื่อถือมีรายละเอียด  
ในการพิจารณา ดังนี้ 
             2.1 ประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศ  โดยพิจารณาสารสนเทศนั้นได้มา
จากแหล่งสารสนเทศใด โดยส่วนใหญ่ แหล่งสารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือนั้นจะเป็นแหล่งสารสนเทศสถาบัน 
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เช่น ห้องสมุด เนื่องจากสารสนเทศที่อยู่ในห้องสมุดได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองเนื้อหาจาก
บรรณารักษ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ส่วนแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต จะมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าหรือ 

ไม่มีความน่าเชื่อเลย คือ การรับรู้สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตนั้นเราต้องใช้วิจารณญาณในการ
กลั่นกรองเนื้อหาเองว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ใดที่น่าเชื่อถือ 

             2.2 ประเมินความน่าเชื่อถือของทรัพยากรสารสนเทศ โดยพิจารณาทรัพยากร
สารสนเทศหรือสารสนเทศนั้น ๆ เป็นรูปแบบใด  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อไม่ตีพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หากเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสิ่งพิมพ์ประเภทใด หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง วารสาร นิตยสาร เป็นต้น  
             2.3 ประเมินความน่าเชื่อถือของผู้เขียน ผู้จัดท า ส านักพิมพ์  โดยพิจารณาผู้เขียนมี
คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตรงหรือสอดคล้องกับเรื่องที่เขียนหรือไม่ รวมทั้ง
ความน่าเชื่อถือผู้จัดท า ส านักพิมพ์ที่มีประสบการณ์ในเนื้อหาเฉพาะด้าน มักจะมีความน่าเชื่อถือใน
แวดวงวิชาการนั้นๆ หน่วยงานผู้รับผิดชอบเป็นภาครัฐบาล องค์กร สมาคม มักจะมีความน่าเชื่อถือ
มากกว่าหน่วยงานภาคเอกชนหรือบุคคล เช่น กรณีที่เป็นบทความวิชาการ ให้พิจารณาว่า ตี พิมพ์ใน
วารสารที่มีชื่อวารสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชานั้นๆ มีชื่อเสียงในทางวิชาการ เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายหรือไม่ ผู้เขียน/ผู้จัดท า/ส านักพิมพ์มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ และต้องมีความต่อเนื่องในการ
เผยแพร่ 
            2.4 ประเมินความทันสมัยของสารสนเทศ หากสารสนเทศนั้นเป็นสื่อสิ่งพิมพ์
พิจารณาความทันสมัย จาก วัน เดือน ปีที่พิมพ์ ครั้งที่พิมพ์  หากเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาจาก 
วัน เดือน ปีที่เผยแพร่ เป็นต้น 

        3. ประเมินระดับเนื้อหาของสารสนเทศ  คือการประเมินระดับเนื้อหาสารสนเทศมี      
3 ระดับ ดังนี้ 
   3.1 สารสนเทศปฐมภูมิ (Primary Information) มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด 
เนื่องจากเป็นสารสนเทศที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าโดยตรงของผู้เขียนและตีพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรก 
เช่น ต้นฉบับตัวเขียน จดหมายส่วนตัว รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์รัฐบาล สารสนเทศ
ประเภทนี้ถือว่ามีความน่าเชื่อถือควรน ามาอ้างอิงมากที่สุด เพราะเป็นข้อมูลจริงที่ได้จากผู้เขียน และ
ยังไม่ได้ผ่านการเรียบเรียงหรือปรับแต่งใหม่จากบุคคลอ่ืน 

    3.2 สารสนเทศทุติยภูมิ (Secondary Information)  เป็นการน าสารสนเทศปฐมภูมิ   
มาเขียนใหม่ อธิบาย เรียบเรียง วิจารณ์ใหม่ให้เข้าใจง่ายเพ่ือให้เหมาะกับผู้ใช้สารสนเทศ หรือเป็น
เครื่องมือช่วยค้นหรือติดตามสารสนเทศปฐมภูมิ เช่น หนังสือ บทความวารสาร บทคัดย่องานวิจัย  
บทวิจารณ์หนังสือ เป็นต้น 
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    3.3 สารสนเทศตติยภูมิ (Tertiary Information)  เป็นการชี้แนะแหล่งสารสนเทศ 2 

ระดับแรก ที่ไม่ได้ให้เนื้อหาสารสนเทศโดยตรงแต่เป็นการชี้แนะแหล่งสารสนเทศปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
เช่น บรรณานุกรม ดรรชนีวารสาร และวารสารสาระสังเขป (http://autano.blogspot.com/) 
 6.3.2 การวิเคราะห์สารสนเทศ 

  การวิเคราะห์สารสนเทศ  เป็นการแยกแยะสารสนเทศท่ีผ่านการประเมินแล้วว่าตรงตาม
ความต้องการ โดยวิธีการแยกแยะสารสนเทศตามหัวข้อ หรือ ประเด็นย่อยๆ สรุปเนื้อหา วิธีการใน
การวิเคราะห์สารสนเทศคือการรับรู้ จากการอ่านเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศที่ผ่านการประเมิน
แล้วว่า สามารถน ามาใช้งานได้จริง จากนั้นดึงเนื้อหาของสารสนเทศที่สอดคล้องกับประเด็นแนวคิด
ต่างๆ ที่เราต้องการศึกษา และมีความครบถ้วน แล้วท าการบันทึกเนื้อหาโดยบันทึกเรื่องเดียวกันเอาไว้
ด้วยกัน และสุดท้ายคือจัดกลุ่มตามประเด็นแนวคิดเพ่ือใช้ในการเรียบเรียงเนื้อหาของรายงานต่อไป 

  หลักการวิเคราะห์สารสนเทศ 

   1. สารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ ให้ตรวจสอบรายละเอียดทางบรรณานุกรม เช่น 
ประเภทสิ่งพิมพ์ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อบทความ ภาษา ปีที่พิมพ์ หัวเรื่อง และค าส าคัญ เป็นต้น 

   2. สารสนเทศที่ได้จากข่าวหนังสือพิมพ์ ตรวจสอบหัวข้อข่าวที่เด่นที่สุด เนื้อเรื่องตรง
กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือไม่ 
   3. สารสนเทศที่ได้จากการสืบค้นฐานข้อมูล ตรวจสอบรายละเอียดบรรณานุกรม 

ค าส าคัญ สาระสังเขป 

   4. สารสนเทศที่ได้จากเว็บไซต์ ตรวจสอบว่าเนื้อหาถูกต้องหรือไม่ และมีความ
น่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใด หน่วยงานใดรับผิดชอบ วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อใด 

 6.3.3 การสังเคราะห์สารสนเทศ 

         การสังเคราะห์สารสนเทศ เป็นการตีความสารสนเทศจากหลากหลายทรัพยากร
สารสนเทศ ที่มีเนื้อหาเดียวกัน คล้ายคลึงกัน หรือเกี่ยวข้องกัน แล้วน ามาสรุปให้เป็นประเด็นเดียว 
หรือ ค าตอบเพียงค าตอบเดียว วิธีการคือการจัดกลุ่มสารสนเทศที่มีแนวคิดเดียวกัน เอาไว้ด้วยกัน 
แล้วน าสารสนเทศท่ีมีแนวคิดเดียวกันมาจัดกลุ่มอีกครั้ง เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ ตามล าดับชั้น จากนั้น
น าแนวคิดต่างๆ ที่เราได้สร้างความสัมพันธ์ในแต่ละกลุ่มของแนวคิด มารวบรวมเป็นโครงสร้างใหม่ ใน
รูปของโครงร่าง หรือ Outline โดยรวบรวมหัวข้อหรือประเด็นที่เหมือนกันไว้ด้วยกัน หรือตัดหัวข้อ  
ที่ซ้ าซ้อนออกไป  เรียงล าดับหัวข้อหรือประเด็น  สุดท้ายคือการประเมินโครงร่างที่ได้ท าขึ้น ว่าตอบ
ค าถามในงานของเราได้ครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วน ก็ต้องกลับไปเริ่มที่กระบวนการสืบค้นใหม่ 
(เอกภพ  อินทรภู่. 2558) 
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  หลักการสังเคราะห์สารสนเทศ 

   1. คัดเลือกสารสนเทศ วิเคราะห์เนื้อหา ก าหนดขอบเขตและขั้น ตอนการน าเสนอ
สารสนเทศ 

   2. รวบรวมสารสนเทศต้นฉบับที่มีการอ้างอิงรายการทางบรรณานุกรมอย่างถูกต้อง 
   3. เขียนตามแผนที่ก าหนดอย่างสร้างสรรค์และใช้ส านวนของตนเองด้วยภาษาที่
ถูกต้อง 
   4. ประเมินผลด้วยตัวเอง พร้อมรับฟัง ข้อวิจารณ์เพ่ือปรับปรุงแก้ไข และสร้างสรรค์ 
งานใหม ่

 การประเมินสารสนเทศมีกระบวนการหลัก คือเริ่มจากการสืบค้นสารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศต่างๆ น าสารสนเทศมาประเมินความตรงกับความต้องการ แล้ วน าไปวิเคราะห์ด้วยการ
อ่านเพ่ือประเมินเนื้อหาของสารสนเทศ และสังเคราะห์ด้วยวิธีการจัดกลุ่ม หมวดหมู่ของสารสนเทศ 
ดังภาพที่ 6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินสารสนเทศ 

การวิเคราะหส์ารสนเทศ 

การสังเคราะหส์ารสนเทศ 

ได้สารสนเทศตรงกับความต้องการ  
มีความน่าเช่ือถือได้สารสนเทศที่มีคุณค่า  

สารสนเทศที่ได้จาก 

การสืบค้น 

อ่าน วิเคราะห์และแยกแยะเนื้อหาสารสนเทศ 

จัดกลุ่มเนื้อหา ท าโครงร่าง จัดล าดับความสัมพันธ์  
ของสารสนเทศ 

สารสนเทศมจี านวนมากอยู่ในแหล่งสารสนเทศ 

ภาพที่ 6.1 กระบวนการประเมินสารสนเทศ 

ที่มา (http://autano.blogspot.com/2012/01/5.html) 
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6.4 การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ 

 ทรัพยากรสารสนเทศเป็นสื่อที่ ใช้บันทึกหรือจัดเก็บสารสนเทศ อยู่ ในรูปของวัสดุ
หลากหลายชนิด ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์  รายงาน  รายงานการวิจัย  เทปบันทึกเสียง  
เทปบันทึกภาพ  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล (มาลี ล้ าสกุล, 2546) ทรัพยากรสารสนเทศเหล่านี้
จะถูกน ามารวบรวม จัดเก็บเป็นหมวดหมู่และก าหนดสัญลักษณ์ต าแหน่งที่จัดเก็บไว้ในแหล่งบริการ
สารสนเทศหรือห้องสมุด ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด มีการจัดแยกประเภท ออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุด เป็นแหล่งสารสนเทศที่ส าคัญต่อ
การศึกษาค้นคว้า การเรียนรู้ ท าหน้าที่ให้บริการสารสนเทศ สนับสนุนการค้นคว้า ตลอดจนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต แต่การพัฒนาของทรัพยากรสารสนเทศในยุคปัจจุบันมีเกิดขึ้นอยู่อย่างมากมาย จึงท าให้  
การคัดเลือก การสืบค้น และการเข้าถึงสารสนเทศที่หลายหลายเหล่านี้ท าได้ยากมากขึ้น ดังนั้นการ
ประเมินทรัพยากรสารสนเทศที่สืบค้นได้จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมากต่อบุคคลที่ท าการสืบค้นให้ได้
สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด 

 การประเมินทรัพยากรสารสนเทศสามารถประเมินได้ 2 ส่วน คือ ลักษณะทางกายภาพ 
และเนื้อหา  
 6.4.1 การประเมินลักษณะทางกายภาพ  เป็นการประเมินเบื้องต้น สามารถพิจารณาได้
ดังนี้ 
  1. พิจารณาผู้แต่ง (Author)  เป็นการพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้แต่ง ในด้านหน้าที่
การงาน  สถานที่ปฏิบัติงาน สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ วุฒิการศึกษา ผลงานที่ปรากฏ ข้อมูล
เกี่ยวกับผู้แต่งเหล่านี้สามารถน าชื่อของผู้แต่งไปค้นหาในโปรแกรมค้นหา เช่น Google หรือค้นจาก
หนังสือบรรณานุกรม หรือการอ้างถึงในงานวิชาการต่างๆ เป็นที่ยอมรับ เพ่ือเป็นการพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของสารสนเทศได้ 
  2. พิจารณาปีที่พิมพ์ (Year of Publication) เป็นการพิจารณาความทันสมัยของเนื้อหา 
ปีที่พิมพ์ที่ปรากฏในหน้าปก หน้าลิขสิทธิ์ หรือวันที่ที่ปรากฏในเว็บไซต์ต่างๆ บ่งบอกถึงความเป็น
ปัจจุบันเป็นขอบเขตด้านเวลา ซึ่งในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว หรือ
เว็บไซต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
  3. พิจารณาครั้งที่พิมพ์ (Edition) เป็นการพิจารณาถึงความนิยมของสิ่งพิมพ์และ      
บ่งบอกถึงความทันสมัยของเนื้อหาสารสนเทศได้อีกด้วย 

  4. พิจารณาส านักพิมพ์ (Publisher) เป็นการพิจารณาถึงคุณภาพของสารสนเทศได้ 
ส านักพิมพ์บางแห่งเป็นของมหาวิทยาลัยงานพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นหนังสือวิชาการ ส่งเสริมให้คุณภาพ
ของสารสนเทศนั้นเพ่ิมข้ึนได้อีก 
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  5. พิจารณาชื่อเรื่อง (Title) เป็นการพิจารณาถึงเนื้อหาของสารสนเทศว่ามีสารสนเทศ
หรือเรื่องที่ตรงกับความต้องการหรือไม่  
 6.4.2 การวิเคราะห์เนื้อหา  เป็นการประเมินส่วนที่ส าคัญของทรัพยากรสารสนเทศ ในการ
ประเมินส่วนเนื้อหานี้ท าได้โดยการอ่านในส่วนค าน าดูก่อนเพ่ือให้ทราบจุดประสงค์ของผู้แต่ง อ่าน
สารบัญเพ่ือให้ทราบถึงเนื้อหาที่ครอบคลุมอย่างกว้างๆ รวมทั้งรายการบรรณานุกรม การวิเคราะห์
เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ สามารถพิจารณา ได้ดังนี้ 
  1. กลุ่มผู้ใช้  เป็นการพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายของผู้แต่งว่ามีจุดประสงค์ให้ใครเป็นผู้ใช้ 
ทรัพยากรสารสนเทศบางชื่อเรื่องต้องการให้บุคคลทั่วไปใช้เป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้น เช่น ส ามะโน
ประชากร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นต้น 

  2. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอของผู้แต่ง เป็นการพิจารณาจากการเขียนแสดงความคิด
ของผู้แต่งรวมกับข้อเท็จจริงของเรื่องที่เขียน บางครั้งการเขียนต้องอาศัยทักษะการตีความ การใช้
ภาษา ต้องไม่มีอคติ ไม่เขียนจากอารมณ์ ไม่กล่าวโฆษณาชวนเชื่อ 

  3. ขอบเขตของเนื้อหา  เป็นการพิจารณาถึงการปรับปรุงเนื้อหา ข้อมูลมีความทันสมัย
หรือไม่ มีเนื้อหาส่วนใดเพ่ิมเติมใหม่กว่าเดิม เนื้อหาครอบคลุมเรื่องที่ต้องการ เป็นสารสนเทศปฐมภูมิ
หรือทุติยภูมิ 
  4. ลักษณะของการเขียน  เป็นการพิจารณาว่าสิ่งพิมพ์นั้นเป็นสิ่งพิมพ์ที่เสนอเนื้อหาใน
ลักษณะการแสดงเหตุผล หรือต้องการอธิบายถึงเนื้อหา หรือการน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่เป็นการ
ตัดตอนท าให้ง่ายส าหรับผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม หรือเป็นการแสดงเหตุผลที่โต้แย้งในเรื่องที่มีความคิดเห็น
ต่างกัน 

  5. บทวิจารณ์เพ่ือประเมินคุณค่า เป็นการพิจารณาจากบทวิจารณ์ของทรัพยากร
สารสนเทศซึ่งบทวิจารณ์เกี่ยวกับงานเขียนที่น าเสนอโดยบุคคลที่ท างานด้านการวิจารณ์หรือผู้อ่าน
ทั่วไปที่เคยอ่านเรื่องมาก่อน  อาจเป็นการวิจารณ์ในเชิงบวกหรือเชิงลบ หรือพิจารณาถึงความสนใจ
ของผู้อ่าน หรือหนังสือขายดี ซึ่งสามารถช่วยให้การคัดเลือกได้ว่าหนังสือเหมาะสามารถจะน าไปใช้
หรือไม ่

 การประเมินทรัพยากรสารสนเทศสามารถประเมินได้จากลักษณะทางกายภาพและการ
วิเคราะห์เนื้อหาของสารสนเทศ นอกจากนี้ยังสามารถเปรียบเทียบการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ
แต่ละชนิดได้ดังตารางท่ี 6.1 
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ตารางที่ 6.1 การเปรียบเทียบประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 

ที่มา (นฤมล กิจไพศาลรัตนา, 2557) 

 

ประเภท
สารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ 
ผู้เขียน/ 

ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ใช้ประโยชน์/
ภาษาที่ใช้ 

สื่อหรือ
ส านักพิมพ์ 

หนังสือ
วิชาการหรือ

ต ารา 

น าเสนอความรู้ใหม่ ผู้เชี่ยวชาญ 

นักวิชาการ นิสิต 
นักศึกษา /ใช้
ภาษาวิชาการ 

ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัย 

บทความ
วิชาการ 

น าเสนอความรู้ใหม่ ผู้เชี่ยวชาญ 

นักวิชาการ นิสิต 
นักศึกษา/ใช้
ภาษาวิชาการ 

วารสารวิชาการ 

นิตยสาร 

น าเสนอ
สาระบันเทิงหรือให้

ข้อมูลอย่างย่อ 

นักเขียนอาชีพ/
นักหนังสือพิมพ์ 

บุคคลทั่วไป/ใช้
ภาษาง่ายๆ ศัพท์
แสลงและอักษร

ย่อ 

ส านักพิมพ์
ธุรกิจ 

หนังสือพิมพ์ 
น าเสนอเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนประจ าวัน 

นักหนังสือพิมพ์ 

บุคคลทั่วไป/ใช้
ภาษาง่ายๆ ศัพท์
แสลงและอักษร

ย่อ 

ส านักพิมพ์
ธุรกิจ/ออนไลน์ 

เว็บไซต์ 
แตกต่างกันแต่ละ

ประเภท 
เป็นผู้ใดก็ได้ 

ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของ

เว็บไซต์ 
หน่วยงานธุรกิจ 

การสัมภาษณ์ 
ค าแนะน า/ความรู้
จากผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

ขึ้นอยู่กับเรื่องที่
สัมภาษณ์/ใช้
ภาษา วิชาการ 

เครื่อง
บันทึกเสียง/

อีเมล 

ฐานข้อมูล 

เป็นรวบรวมข้อมูล
ให้เข้าถึงข้อมูลและ

บทความ 

แตกต่างกัน 

ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของ
ฐานข้อมูล 

ส านักพิมพ์
ธุรกิจ 
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 จากตารางที่ 6.1 เปรียบเทียบประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ สรุปได้ว่าการประเมิน
ทรัพยากรสารสนเทศนั้นสามารถท าการประเมินได้สองส่วน คือ ประเมินลักษณะทางกายภาพ และ
การวิเคราะห์เนื้อหา ในการวิเคราะห์เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศพิจารณาได้จากวัตถุประสงค์
ของทรัพยากรสารสนเทศ  ชื่อผู้แต่งหรือผู้ให้ข้อมูล  ผู้ใช้ประโยชน์และภาษาที่ ใช้ และสื่อหรือ
ส านักพิมพ์ 

 การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ เป็นการพิจารณาถึงเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทต่างๆ ที่ท าการสืบค้นได้ เนื้อหาในส่วนนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงการประเมินหนังสือ การประเมิน
บทความและการประเมินสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต   
 6.4.3 การประเมินหนังสือ  เป็นการประเมินสารสนเทศจากหนังสือ นอกจากหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาทางกายภาพประเมินเบื้องต้นของหนังสือแล้ว มีหลักเกณฑ์ในการประเมินเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 
  1. ความน่าเชื่อถือของผู้เขียน มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ หรือเป็นที่ยอมรับในสาขา
นั้นๆ 

  2. ความทันสมัยของเนื้อหา มีการจัดพิมพ์ขึ้นกี่ครั้ง หรือพิมพ์ในปี พ.ศ. ใด บาง
สาขาวิชาหากมีการพิมพ์นานเกิน 5 ปีมาแล้ว อาจท าให้เนื้อหาเก่าล้าสมัยได้ 
  3. ความมีอคติของผู้เขียนต่อเรื่องที่เขียน อาจน าเสนอสารสนเทศที่ไม่เป็นธรรม หรือ
ชี้น าไม่ถูกต้อง 
  4. เป้าหมายในการเขียน เป็นการเขียนทางวิชาการเชิงลึกส าหรับนักวิชาการ หรือเขียน
เพ่ือให้บุคคลทั่วไปอ่าน 

  5. ผู้จัดพิมพ์ เป็นการพิจารณาถึงผู้จัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือ คือ ส านักพิมพ์ หน่วยงาน
หรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ และมีความสามารถในการจัดพิมพ์หนังสือด้วย เช่น หนังสือวิชาการจัด พิมพ์
โดยส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย อาทิ ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส านักพิมพ์อมรินทร์  
ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช Oxford University Press McGraw-Hill  

 6.4.4 การประเมินวารสาร  วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องในปัจจุบันมีการเผยแพร่อยู่       
2 ประเภท แบ่งตามลักษณะเนื้อหาที่น าเสนอ คือ วารสารวิชาการ และนิตยสาร 

  1. วารสารวิชาการ  เป็นวารสารที่จัดพิมพ์เผยแพร่โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น มี
บทความที่ได้รับการพิมพ์ผ่านการกลั่นกรองเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ เนื้อหา
บทความมีเนื้อหาทางวิชาการ ปราศจากการโฆษณาชวนเชื่อ  
  2. นิตยสาร  เป็นวารสารที่มีก าหนดออกในระยะเวลาที่สั้นกว่าวารสารวิชาการ น าเสนอ
บทความที่เน้นสาระบันเทิง มุ่งเน้นกลุ่มผู้อ่านทั่วไป  โดยส่วนมากผู้เขียนบทความเป็นบุคลากรของ
ส านักพิมพ์หรือหน่วยงานที่จัดท า และมักจะใช้นามปากกาแทนชื่อจริงของผู้เขียน หรือเป็นนักเขียน
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อิสระ เนื้อหาของบทความมีไม่มากเหมือนกับวารสารวิชาการ  มาตรฐานในการจัดท าขึ้นอยู่กับ
บรรณาธิการ บทความบางบทความอาจไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กลั่นกรอง บางครั้งไม่
พบการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม 

  การพิจารณาเลือกบทความควรพิจารณา ดังนี้ 
   1. ตีพิมพ์ในวารสารชื่อใด 

   2. เป็นวารสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทความนั้น 

   3. มีชื่อเสียงทางวิชาการ 

   4. ผู้จัดท าวารสารมีความน่าเชื่อถือ 

   5. มีความต่อเนื่องในการเผยแพร่ 
   6. เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  
 การพิจารณาวารสารนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จาก ค่า Impact 

factor ของวารสารได้อีกเช่นกัน ค่า Impact factor เป็นค่าความถี่ของการอ้างอิงบทความซึ่งตีพิมพ์
ในวารสารชื่อหนึ่ง ๆ ที่ได้รับการอ้างถึง หรือถูกน าไปใช้ ค่า Impact factor เป็นการค านวณหาค่า
ดรรชนีผลกระทบ    การอ้างอิงวารสาร  โดยวัดจากจ านวนครั้งโดยเฉลี่ยของบทความวารสารวิชาการ
นั้นได้รับการอ้างอิงในแต่ละปี Impact Factor เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ เปรียบเทียบ 
และ จัดอันดับวารสาร (Journal Ranking) ช่วยประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการจัดหาและ
บอกรับวารสารของห้องสมุดและยังสามารถใช้ประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษาได้ด้วย (สายพิณ 
วิไลรัตน์, ม.ป.ป.) 
 6.4.5 การประเมินสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต 

  สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็นสารสนเทศในลักษณะของการออนไลน์ 
สารสนเทศมีอย่างมากมายและมีหลากหลายรูปแบบ การสืบค้นท าได้โดยง่าย ผ่านเครื่องมือช่วยค้ น
ดังเช่น Google ซึ่งเป็นเสิร์ชเอนจินที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่ได้จาก
แหล่งสารสนเทศออนไลน์อาจมีความคลาดเคลื่อน หรือมีความน่าเชื่อถือไม่มากพอ การประเมิน
สารสนเทศออนไลน์จึงต้องให้ความส าคัญในการพิจารณาถึงความน่าเชื่อของแหล่งข้อมูล สารสนเทศที่
ค้นคืนได้จากเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต จ าเป็นต้องมีการประเมินก่อนน ามาใช้งาน เนื่องจากสารสนเทศที่
ปรากฏบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังไม่มีการพิจารณาตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนการเผยแพร่ จึง
ต้องใช้อย่างระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องของความถูกต้อง ซึ่งต่างกับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศใน
ห้องสมุด เพราะมีการพิจารณาคัดเลือกจากบรรณารักษ์ คณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญ (เอกภพ อินทรภู่, 
2558) 
 การประเมินแหล่งสารสนเทศออนไลน์ การประเมินแหล่งสารสนเทศออนไลน์จาก
อินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ เพ่ือการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 
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เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินแหล่งสารสนเทศออนไลน์ 
พิจารณาได้ดังต่อไปนี้ (นฤมล กิจไพศาลรัตนา, 2557) 
  1. ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล การพิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูล จากผู้แต่ง หรือ
หน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มีการแสดงข้อมูลผู้แต่ง หรือผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบข้อมูล
ของผู้แต่งได้อย่างเปิดเผย 

  2. ความถูกต้อง  การพิจารณาเนื้อหาของข้อมูลที่น าเสนอ หากเป็นข้อความตัวอักษร มี
การเขียนหรือพิมพ์ถูกต้องหรือไม่ มีการใช้ภาษาตามหลักไวยากรณ์ถูกต้องหรือไม่ เมื่ออ่านเนื้อหาแล้ว
สามารถเข้าใจได้โดยง่าย เนื้อหามีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้เชี่ยวชาญ บรรณาธิการ หรือไม่ และมี
การอ้างอิงเนื้อหา แหล่งที่มาของข้อมูลถูกต้องตามรูปแบบ  
  3. ความไม่มีอคต ิ การพิจารณาข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ ต้องพิจารณาโดยปราศจาก
อคติใดๆ ทั้งสิ้น เพราะแหล่งข้อมูลหรือข้อมูลที่จะน ามาใช้ประโยชน์ต้องเป็นข้อมูลที่มิใช่การโฆษณา
ชวนเชื่อเพ่ือให้ผู้อ่านคล้อยตาม เช่น การพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์รายวันบางเรื่องอาจมีการพาด
หัวข่าวเกินจริงเพื่อเรียกร้องความสนใจแก่ผู้อ่าน 

  4. ความทันสมัย  การพิจารณาความทันสมัยสามารถพิจารณาจาก เวลาของการ
เผยแพร่ข้อมูล เช่น วันที่เผยแพร่หรือปรับปรุงข้อมูล ปีพิมพ์  ครั้งที่พิมพ์ครั้งล่าสุด หรือเป็นปัจจุบัน
ที่สุด 

 การประเมินคุณภาพเว็บไซต์  การตรวจสอบและประเมินคุณภาพเว็บไซต์ ประกอบด้วย
ปัจจัย 9 ด้าน ดังนี้ (การประเมินสารสนเทศ, ม.ป.ป.) 
  1. ความทันสมัย  ความทันสมัยของเว็บไซต์ เป็นหัวข้อส าคัญของการพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เนื่องจากข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ใช้งานก็เมื่อข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ใหม่ ทันต่อสถานการณ์และได้รับการปรับปรุงแก้ไขตาม
ระยะเวลาอย่างเหมาะสม 

  2. เนื้อหาและข้อมูล เว็บไซต์ต้องมีเนื้อหาและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เป็นสิ่งที่ตรวจสอบ
และวัดความเป็นเว็บไซต์ที่ดี รวมทั้งสามารถประเมินคุณค่าของเว็บไซต์ได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะถ้า
เว็บไซต์มีเนื้อหาข้อมูลที่ตรงตามหลักสูตรและการเรียนการสอนของนักศึกษา หรือท าให้เป็นเนื้อหา
ข้อมูลประกอบการเรียนตามหลักสูตรและน่าสนใจชวนติดตามย่อมเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าเนื้อหาที่น าเสนอบนเว็บไซต์เป็นเนื้อหาที่หาไม่ได้ในห้องสมุด ย่อมเป็นเนื้อหาที่มีคุณค่า น าไปใช้
ประโยชน์ได้โดยตรง 
  3. ความน่าเชื่อถือ  เว็บไซต์ที่มีคุณภาพไม่ใช่เพียงแต่ทันสมัย มีเนื้อหาและข้อมูลที่ดี 
ความน่าเชื่อถือต่อเว็บไซต์เป็นเรื่องส าคัญในการจะน าเอาข้อมูลไปอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์ เพราะ
ข้อมูลและเนื้อหาจะได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าเว็บนั้นน่าเชื่อถือ  
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  4. การเชื่อมโยงข้อมูล  เว็บไซต์ทีแสดงการเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ ในรูปแบบที่เข้าใจ
ง่ายและอ่านได้อย่างชัดเจน การเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ จะมีชื่อเรียกว่า ลิงก์ (Link) การลิงค์หรือการ
เชื่อมโยงนั้น ถ้าหน้าแรกสามารถบอกได้ว่า เว็บไซต์นั้นมีการจัดการอย่างไร มีเงื่อนไขในการเชื่อมโยง
อย่างไร และมีหัวข้ออะไรที่จ าเป็นต้องเชื่อมโยงไปบ้าง ลักษณะอย่างนี้อาจจะมีหน้าพิเศษต่างหากที่
เรียกว่าแผนภูมิเว็บไซต์ หรือ site map 

  5. การน าไปใช้งานจริง   เว็บไซตท์ี่ดีควรจะมีเนื้อหาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
และมีการแสดงผลอย่างรวดเร็ว ต้องท าให้ผู้เข้าชมรู้สึกว่าไม่เสียเวลา ไม่ไร้ประโยชน์หรือในการ
น าไปใช้งานจริง ผู้สืบค้นข้อมูล หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ย่อมเข้ามาเพราะคิดว่าเว็บไซต์ที่จัดท านั้นมี
วัตถุประสงค์ตามหัวเรื่องของเว็บไซต ์

  6. ความเป็นมัลติมีเดีย   ความเป็นมัลติมีเดีย (multimedia) ภายในเว็บไซต์ คือ เสียง 
ภาพ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ควรสอดคล้องกับเนื้อหาภายในเว็บ นอกจากนี้ควรจะเป็น มัลติมีเดีย  
ที่เพ่ิมความสนใจให้ผู้เข้าชม ภาพเคลื่อนไหวที่น าเสนอควรจะมีเวลาที่เหมาะสมและไม่รบกวนเนื้อหา 
ภาพกราฟิกที่ใช้ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไปสามารถแสดงผลหรืออัปโหลดขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว 
มัลติมีเดีย ของเว็บไซต์ จึงหมายถึงการจัดท าภาพประกอบ เสียง ภาพเคลื่อนไหวภาพวีดีโอ หรือ
ภาพนิ่ง โดยเป็นการเสริมหรือเพ่ิมให้เว็บไซต์มีคุณค่า และที่ส าคัญ มัลติมีเดีย ที่น ามาใช้ต้องสอดคล้อง
กับเนื้อหา และเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
  7. การให้ข้อมูล   การให้ข้อมูลภายในเว็บไซต์ ควรมีการน าเสนอข้อมูลอย่างมีรูปแบบมี
การจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบและการใช้งานข้อมูล ข้อมูลที่ส าคัญควร
จะเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว โดยไม่มีความสลับซับซ้อน นอกจากนี้ข้อมูลที่ใช้ควรมีเนื้อหาที่ทันสมัย  
ทันต่อเหตุการณ์ โดยแสดงได้จากวันเวลาที่ปรับปรุง ขณะเดียวกันเมื่อจัดท าเว็บไซต์ตามวัตถุประสงค์
แล้ว เว็บไซต์ควรจะสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของเว็บ ถ้าเว็บไซต์นั้นจัดท าได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น กลุ่มนักศึกษา หรือวัยรุ่น ก็จะท าให้เว็บนั้นได้รับความนิยม แสดงถึงคุณภาพของผู้ด าเนินการ
จัดท าเว็บนั่นเอง 
  8. การเข้าถึงข้อมูล  การเข้าถึงข้อมูลสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ เว็บไซต์ต้องสามารถแสดงผล
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เมื่อผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์นั่นหมายถึงผู้ใช้ต้องการเข้าสู่เว็บไซต์โดยการพิมพ์ที่อยู่ของ
เว็บไซต์ คือ URL แล้วกดปุ่ม Enter การแสดงผลของหน้าแรกจะต้องปรากฏอย่างรวดเร็วโดยไม่   
เสียเวลานาน การเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์นอกจากการแสดงผลรวดเร็วแล้ว การค้นหาข้อมูลจาก
เว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลหรือ เสิร์ชเอนจิน เช่น Google หรือ Yahoo  ผู้ใช้สามารถสืบค้นจาก
เครื่องมือสืบค้นได้รวดเร็ว การอัปโหลดเนื้อหาของเว็บไซต์มีการแสดงผลการค้นหาได้รวดเร็ว หาก
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การแสดงผลการค้นของเสิร์ชเอนจินนั้นมีความรวดเร็ว  แสดงว่าการเข้าถึงข้อมูลจากเว็บไซต์มี
ประสิทธิภาพ 

  9. ความหลากหลายของข้อมูล  เว็บไซต์ควรมีความหลากหลายและมีเรื่องที่เป็น
ประโยชน์หลายๆ เรื่อง มีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบข้อมูลได้ ข้อมูลนั้นก็จะได้ความนิยมและ
แนะน ากันให้เข้ามาชมอีก กรณีที่เว็บมีข้อมูลไม่มากมายนัก แต่เว็บมีข้อมูลส าคัญเพียงพอไม่ยาว
เกินไป ไม่สั้นมากเกินไป ใช้ประโยชน์ได้เหมาะสม องค์ประกอบในการประเมินอ่ืนๆ ของความ
หลากหลายข้อมูล  ดังเช่น  เว็บไซต์ได้รับรางวัลยอดนิยม หรือเว็บได้รับการโหวตในสาขาใด ๆ หรือ
เว็บมีการจัดล าดับว่ามีผู้เข้าใช้มาก ล้วนแต่ เป็นตัวบ่งบอกคุณภาพได้ เว็บไซต์ไม่มีเรื่องต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย เว็บไซต์มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลกับผู้ใช้ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารและข้อเสนอแนะ เช่น 
มีการตอบค าถาม มีการฝากข้อมูล ข้อความ และตอบค าถามอย่างสม่ าเสมอ แสดงว่าเป็นเว็บที่ดีใน
การบริการ  เว็บไซต์มีการสมัครและจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้เอาไว้เป็นความลับ เว็บไซต์มีข้อมูลที่
สามารถพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ก่อนการพิมพ์ แสดงผลได้
อย่างเป็นระเบียบ น าข้อมูลไปใช้ได้โดยตรง ข้อมูลที่น าเสนอในเว็บไซต์มีขนาดสั้น และไม่มี
องค์ประกอบมากมาย  เว็บไซต์ที่มีเครื่องมือสืบค้นเป็นของตนเอง แสดงว่าเว็บอาจมีขนาดใหญ่แต่มี 

ระบบการค้นหาข้อมูลภายในเว็บของตนเองได้ โดยไม่ต้องหาเส้นทางเข้าสู่เว็บอย่างยุ่งยาก 

 วิธีการประเมินสารสนเทศที่ดีที่สุด นั่นคือ การอ่าน วิธีการอ่านเพ่ือประเมินคุณค่าของ
สารสนเทศที่ได้จากการสืบค้น นับเป็นสิ่งส าคัญเพราะการอ่านเป็นจุดเริ่มต้นในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และกลั่นกรองสารสนเทศ ถึงแม้ว่าในกระบวนการสืบค้นจะมีผู้ค้นคว้ามีการประเมิน
สารสนเทศมาแล้วระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถท่ีจะประเมินสารสนเทศได้ครบถ้วนเหมือนดังการอ่าน 

 

6.5 การอ่านเพื่อประเมินคุณค่า  

 การอ่านเพ่ือประเมินคุณค่า เป็นการอ่านวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารที่ค้นได้ เพ่ือประเมิน
คุณค่าถึงความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความทันเวลาตรงกับความต้องการ การอ่านเพ่ือประเมิน
คุณค่า มีดังนี้ (ห้องสมุดส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ม.ป.ป.) 
 1. การเลือกสรรวัสดุการอ่าน  การเลือกสรรวัสดุการอ่าน ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของการอ่าน เช่น การอ่านเพ่ือการศึกษา การอ่านเพ่ือหาข้อมูลประกอบการท างาน การ
อ่านเพ่ือความเพลิดเพลินเพ่ือฆ่าเวลา การเลือกสรรวัสดุการอ่านที่มีประโยชน์จะช่วยให้ผู้อ่านได้รับ
ประโยชน์ตามเป้าหมาย การเลือกสรรวัสดุการอ่านมีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้ทรัพยากร
สารสนเทศในห้องสมุด เช่น ต าราวิชาการ  หนังสือจิตวิทยา หนังสือธรรมะ เรื่องสั้น  นวนิยาย หรือ
บทความทางวิชาการ  เมื่อเลือกวัสดุการอ่านหรือหนังสือได้แล้ว ต่อมาเป็นการก าหนดความต้องการ
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ให้ชัดเจนว่าต้องการอะไร ข้อมูลในลักษณะใดจากหนังสือเล่มนั้น ขอบเขตของข้อมูลในลักษณะกว้าง
หรือแคบแต่ลึกซึ้ง เพ่ือก าหนดรูปแบบการอ่านตามความต้องการต่อไป 

 2. การก าหนดจุดมุ่งหมายการอ่าน  การรู้ความมุ่งหมายในการอ่านเปรียบเหมือนการรู้
จุดหมายปลายทางของการเดินทาง ท าให้สามารถเตรียมพร้อมส าหรับสถานการณ์ต่างๆ และเดินทาง
ไปสู่เป้าหมายได้ นักอ่านที่ดีควรมีจุดมุ่งหมายว่าต้องการอ่านเพ่ืออะไร เพ่ือจะได้ก าหนดวิธีอ่านได้
เหมาะสม การอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้าและท ารายงาน มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 
  2.1 อ่านเพ่ือความรู้พ้ืนฐาน คือ การอ่านเพ่ือรู้เรื่องโดยสังเขป หรือเพ่ือลักษณะของ
หนังสือ เช่น การอ่านเพื่อ รวบรวมสิ่งพิมพ์ที่จะใช้ในการค้นคว้าและเขียนรายงาน 

  2.2 อ่านเพ่ือรวบรวมข้อมูล คือ การอ่านให้เข้าใจเนื้อหาสาระ และจัดล าดับความคิด 
เพ่ือสามารถน ามารวบรวม และบันทึกข้อมูลส าหรับเขียนรายงานได้ 
  2.3 อ่านเพ่ือหาแนวคิด คือ การอ่านเพ่ือรู้ว่าสิ่งที่อ่านนั้นมีแนวคิดหรือสาระส าคัญ
อย่างไร จะน าไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ ในลักษณะใด เช่น การอ่านบทความ และหนังสือประเภท 
สารคดีเพ่ือหาหัวข้อส าหรับเขียนโครงร่างรายงาน 

  2.4 อ่านเพ่ือวิเคราะห์หรือวิจารณ์  คือ การอ่านเพ่ือให้เข้าใจลึกซึ้งพอที่จะน าความรู้ไป
ใช้ หรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องที่อ่านได้ เช่น การอ่านบทความที่แสดงความคิดเห็น การอ่าน
ตารางและรายงาน งานวิจัย 

 6.5.1 วิธีการอ่าน 

  การอ่านมีหลายระดับและมีวิธีการต่างๆ ตามความมุ่งหมายของผู้อ่าน และประเภทของ
สื่อการอ่าน การอ่านเพ่ือการศึกษาค้นคว้าและเขียนรายงาน อาจใช้วิธีอ่านต่างๆ เช่น การอ่านส ารวจ 
การอ่านข้าม การอ่านผ่าน การอ่านจับประเด็น การอ่านสรุปความ และการอ่านวิเคราะห์ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
   1. การอ่านส ารวจ คือ การอ่านข้อเขียนอย่างรวดเร็ว เพ่ือรู้ลักษณะโครงสร้างของ
ข้อเขียน ส านวนภาษา เนื้อเรื่องโดยสังเขป เป็นวิธีอ่านที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเลือกสรร
สิ่งพิมพ์ ส าหรับใช้ประกอบการค้นคว้า หรือการหาแนวเรื่องส าหรับเขียนรายงาน และรวบรวม
บรรณานุกรมในหัวข้อที่เขียนรายงาน 

   2. การอ่านข้าม คือ วิธีอ่านอย่างรวดเร็วเพ่ือเข้าใจเนื้อหาของข้อเขียน โดยเลือกอ่าน
ข้อความบางตอน เช่น การอ่านค าน า สาระสังเขป บทสรุป และการอ่านเนื้อหาเฉพาะตอนที่ตรงกับ
ความต้องการ เป็นต้น 
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   3. การอ่านผ่าน คือ การอ่านแบบกวาดสายตา (Scanning Reading) โดยผู้อ่านจะ   
ท าการกวาดสายตาอย่างรวดเร็วไปยังสิ่งที่เป็นเป้าหมายในข้อเขียน เช่น ค าส าคัญ ตัวอักษร หรือ 
สัญลักษณ์ แล้วอ่านรายละเอียดเฉพาะที่เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการ เช่น การอ่านเพ่ือค้นหาชื่อใน
พจนานุกรม และการอ่านแผนที่ 
   4. การอ่านจับประเด็น คือ การอ่านเรื่องหรือข้อเขียนโดยท าความเข้าใจสาระส าคัญ
ในขณะทีอ่่าน มักใช้ในการอ่านข้อเขียนที่ไม่ยาวนัก เช่น บทความ การอ่านเร็วๆ หลายครั้งจะช่วยให้
จับประเด็นได้ โดยการอ่านมีเทคนิคคือ ต้องสังเกตค าส าคัญ ประโยคส าคัญที่มีค าส าคัญ และท าการ
ย่อสรุปบันทึกประโยคส าคัญไว้ เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 

   5. การอ่านสรุปความ คือ การอ่านโดยสามารถตีความหมายสิ่งที่อ่านได้ถูกต้อง
ชัดเจนเข้าใจเรื่องอย่างดี สามารถแยกส่วนที่ส าคัญหรือไม่ส าคัญออกจากกัน รู้ว่าส่วนใดเป็น
ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็น ส่วนใดเป็นความคิดหลัก ความคิดรอง การอ่านสรุป ความมีสองลักษณะ
คือ การสรุปแต่ละย่อหน้าหรือแต่ละตอน และสรุปจากทั้งเรื่อง หรือทั้งบท การอ่านสรุปความควร
อย่างอย่างคร่าว ๆ ครั้งหนึ่งพอให้รู้เรื่อง แล้วอ่านละเอียดอีกครั้ งเพ่ือเข้าใจเรื่องอย่างดี หลังจากนั้น 
ตั้งค าถามตนเองในเรื่องที่อ่านว่าเกี่ยวกับอะไร มีเรื่องราวอย่างไร แล้วเรียบเรียงเนื้อหาเป็นส านวน
ภาษาของผู้สรุป 

   6. การอ่านวิเคราะห์ คือ การอ่านเพ่ือค้นคว้าและเขียนรายงานโดยทั่วไปต้องมี   
การวิเคราะห์ความหมายของข้อความ ทั้งนี้เพราะผู้เขียนอาจใช้ค าและส านวนภาษาในลักษณะต่าง ๆ 
อาจเป็นภาษาโดยตรงมีความชัดเจนเข้าใจง่าย ภาษาโดยนัยที่ต้องท าความเข้าใจ และภาษาที่มี
ความหมายตามอารมณ์และความรู้สึกของผู้เขียน ผู้อ่านที่มีความรู้เรื่องค าศัพท์และส านวนภาษาดี    
มีประสบการณ์ ในการอ่านมากและมีสมาธิในการอ่านดี ย่อมสามารถวิเคราะห์ได้ตรงความหมายที่
ผู้เขียนต้องการสื่อ และสามารถเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ดี 
 วิธีการอ่านที่กล่าวมาข้างต้นนั้น  ยังมีเทคนิคการอ่านแบบ SQ4R  ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้เป็นเทคนิคการสอนอ่านต าราอย่างคร่าวๆ เพ่ือส ารวจหาข้อมูลที่ส าคัญของเรื่อง เพ่ือส ารวจหา
ใจความส าคัญของเรื่อง (Survey) และต่อจากนั้นเป็นการตั้งค าถาม โดยเปลี่ยนจากใจความส าคัญของ
เรื่องให้เป็นค าถาม (Question) ขั้นตอนต่อจากนั้นให้อ่านเพ่ือหาค าตอบโดยละเอียด (Read) แล้วให้
บันทึกข้อมูลต่างๆ (Record) จากนั้นทบทวนเรื่องที่อ่านจากข้อมูลที่จดบันทึกไว้ (Recite) และ
ขั้นตอนสุดท้ายให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้อ่าน (Reflect) โดยขั้นตอนการอ่านแบบ 
SQ4R มีรายละเอียดอยู่  6  ขั้นตอน  ดังนี้ 
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                 1. Survey (S) อ่านอย่างคร่าว ๆ เพ่ือหาจุดส าคัญของเรื่อง  การอ่านในขั้นนี้ไม่ควรใช้
เวลานานเกินไป การอ่านคร่าว ๆ จะช่วยให้ผู้อ่านเรียบเรียงแนวคิดต่าง ได้ 
                 2. Question (Q) การตั้งค าถาม  จะท าให้ผู้อ่านมีความอยากรู้อยากเห็น ดังนี้จึงเพ่ิม
ความเข้าใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น ค าถามจะช่วยให้ผู้อ่านระลึกถึงความรู้เดิมที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  
ค าถามจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้เร็ว  และที่ส าคัญก็คือ  ค าถามจะต้องสัมพันธ์กับเรื่องราวที่ก าลัง
อ่านในเวลาเดียวกันก็ควรจะต้องถามตัวเองดูว่าใจความส าคัญที่ผู้เขียนก าลังพูดถึงอยู่นั้นคืออะไร  
ท าไมจึงส าคัญ  ส าคัญอย่างไร  และเกี่ยวข้องกับอะไรหรือใครบ้าง  ตอนไหนและเมื่อไร  อย่างไรก็
ตามควรพยายามตั้งค าถามให้ได้เพราะจะช่วยให้การอ่านในขั้นต่อไปเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมายและ
สามารถจับประเด็นส าคัญได้ถูกต้องไม่ผิดพลาด 

  3. Read (R) การอ่านข้อความในบทหรือตอนนั้น ๆ ซ้ าอย่างละเอียดและในขณะ 

เดียวกันก็ค้นหาค าตอบส าหรับค าถามที่ได้ตั้งไว้ ในขั้นนี้จะเป็นการอ่านเพ่ือจับใจความและจับประเด็น
ส าคัญๆ โดยแท้จริงขณะที่ก าลังอ่านอยู่ถ้านึกค าถามได้อีกก็อาจใช้วิธีจดบันทึกไว้ในที่ว่างริมหน้า
หนังสือก่อนแล้วตั้งใจอ่านต่อไปจนกว่าจะได้รับค าตอบที่ต้องการ 

               4. Record (R)  การจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ได้อ่านจากขั้นตอนที่ 3 โดยมุ่งจดบันทึก  
ในส่วนที่ส าคัญและสิ่งที่จ าเป็น โดยใช้ข้อความอย่างรัดกุมหรือย่อๆ ตามความเข้าใจของผู้อ่าน 

               5. Recite (R)  เขียนสรุปใจความส าคัญ โดยพยายามใช้ภาษาของตนเองถ้ายังไม่แน่ใจ
ในบทใดหรือตอนใดให้กลับไปอ่านซ้ าใหม่ 
               6. Reflect (R)  วิเคราะห์  วิจารณ์  บทอ่านที่ได้อ่านแล้วแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ที่ผู้อ่านมีความคิดเห็นสอดคล้องหรือความคิดเห็นไม่สอดคล้อง บางครั้งอาจขยายความสิ่งที่ได้อ่าน
โดยการเชื่อมโยงความคิดจากบทอ่านกับความรู้เดิมโดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 
 เทคนิควิธีการอ่านแบบ SQ4R เป็นกลวิธีที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้อ่านมีการใช้วิจารณญาณ เพ่ือ
ช่วยให้การประเมินสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.5.2 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

  การมีวิจารณญาณเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 คือการที่บุคคลนั้น
สามารถน าทักษะการมีวิจารณญาณไปใช้ประกอบการประเมินในสิ่งที่พบเห็น การประเมินนั้นอาจมี
หลากหลายวิธีการ แต่มีการประเมินที่ง่ายที่สุดคือการอ่าน  เพราะการอ่านคือการน าทางไปสู่ความรู้
และจินตนาการ  แต่ในปัจจุบันปริมาณของข้อมูลข่าวสารที่มีมากมายหลายรูปแบบและหลาย
แหล่งที่มาได้ส่งผลให้สิ่งที่อ่านนั้น มีคุณภาพแตกต่างกันไปด้วย  ผู้อ่านจึงจะต้องมีความสามารถในการ
พิจารณาวินิจฉัยและประเมินได้ว่า สื่อหรือสิ่งก าลังอ่านอยู่นั้น มีคุณภาพอยู่ในระดับใด ซึ่งทักษะ
ความสามารถดังกล่าวคือการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
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  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หรือ การอ่านอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ หรือ การอ่านอย่าง
วิพากษ์วิจารณ์  หมายถึง การอ่านที่ผู้อ่านน าเอาวิธีคิดอย่างมีวิจารณญาณมาใช้ในการรับสารจาก  
การอ่าน ทั้งนี้เพ่ือประเมินสิ่งที่อ่านและตัดสินใจว่าสิ่งที่ผู้เขียนน าเสนอมีเหตุผลน่าเชื่อถือหรือไม่ 
เพียงใด การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะการอ่านขั้นสูงที่ผู้อ่านจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ที่อ่านเพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์วิจารณ์ในขั้นสูงต่อไป ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นสิ่ง
ที่มีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของข้อมูลข่าวสารเช่นในปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะจะช่วยให้ผู้อ่าน
รู้จักวิเคราะห์ ตรวจสอบ และเลือกรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล (สยุมพร ศรีมุงคุณ, 
2553) และจุรีพันธ์ ภาษี สมบัติ จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ (2550) ได้กล่าวถึงความหมาย
ของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ คือ กระบวนการอ่านที่การอ่านที่ใช้ปัญญามีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้ใน
การพิจารณาไตร่ตรองสิ่งที่อ่านอย่างถี่ถ้วน เป็นการอ่านอย่างระมัดระวังเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปที่
สมเหตุสมผล การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นการอ่านที่มีคุณค่า และเป็นเครื่องมือส าคัญในสังคม
ยุคข้อมูลข่าวสาร 

  หลักการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

         1. การวิเคราะห์ถ้อยค า เป็นการพิจารณาถึงความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย 
และความหมายตามบริบท 

      1.1 ความหมายโดยตรง หมายถึง ค าที่มีในพจนานุกรม ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
ปาก หมายถึง ช่องส าหรับกินอาหาร ขอบช่องของสิ่งต่าง ๆ เช่น ปากไห ปากทาง เป็นต้น 

       1.2 ความหมายโดยนัย หมายถึง ค าที่มีความหมายซ่อนเร้น ต้องตีความหมาย
ตามสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ของสังคม หรือสภาพแวดล้อมผู้พูด หรือถ้อยค า เช่น กิน เท่ากับ โกง 
การท าทุจริต กินดินกินทราย แมงดา เท่ากับ ชายที่เกาะโสเภณีกิน อกหัก เท่ากับ ผิดหวังอย่างไม่
คาดคิด  
      1.3 ความหมายตามบริบท หมายถึง ค าที่มีความหมายขึ้นกับข้อความรอบข้าง  
เช่น  ค าว่า ขัน ไก่ขันแต่เช้า  พูดจาน่าขัน  ช่วยหยิบขันมาให้ 1 ใบ คุณขันน็อตให้แน่นหน่อยสิ และ
ในบางค าเช่นค าว่า ขอหอมหน่อย อาจแปลได้ว่า ขอต้นหอม หรือ ขอหอมแก้ม เป็นต้น 

          2. การวิเคราะห์ประโยค เป็นการพิจารณาการใช้และเรียบเรียงค า ข้อความใน
ประโยค   ว่าถูกต้องหรือไม่ 
          3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นการวิเคราะห์ความส าคัญของเนื้อหาแต่ละตอนซึ่ง
อาจมากน้อยไม่เท่ากัน สามารถบอกได้ว่าตอนใดส าคัญตอนใดไม่ส าคัญ มีข้อสรุปโต้แย้งกับความ
คิดเห็นกับข้อเท็จจริงหรือไม่ และเนื้อหาแต่ละตอนนั้นมีความสัมพันธ์ สอดคล้อง ต่อเนื่องกันหรือไม่
อย่างไร 
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          4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ เป็นการน าสารสนเทศประเภทต่างๆ เช่น บทความ 
ข้อความ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ที่มีการน าเสนอเนื้อเรื่องเดียวกัน แต่อาจมาจากผู้แต่งคนละคน หรือ
แหล่งข้อมูลคนละแหล่ง มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบเจตคติ ส านวนภาษา จุดเน้น ของผู้เขียนมี
จุดประสงค์ในการน าเสนอสารสนเทศอย่างไร 

 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นการอ่านระดับสูงที่ผู้อ่านต้องใช้สติปัญญา ในการวิเคราะห์ 
วินิจฉัยในสิ่งที่อ่านว่ามีความถูกต้อง น่าเชื่อถือหรือไม่ ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
และการประเมินค่า ถือเป็นทักษะที่ส าคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนทุกคนจ าเป็นต้อง
ฝึกฝนให้เกิดข้ึนกับตนเองให้มากที่สุด 

 

บทสรุป 

 การประเมินสารสนเทศมีส าคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องมาจากสารสนเทศที่เกิดอย่าง
มากมายไม่จ ากัดช่วงเวลา ดังนั้นการที่จะใช้ประโยชน์จากสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
จ าเป็นต้องมีทักษะในการประเมินสารสนเทศเป็นอย่างมาก การประเมินสารสนเทศสิ่งแรกก่อนการ
ประเมินคือการคัดเลือกสารสนเทศที่ต้องการ หลักการประเมินสารสนเทศ มีดังนี้ ล าดับแรก คิอ   
การคัดเลือก การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์สารสนเทศเหล่านั้น หากเป็นทรัพยากรสารสนเทศ 
สามารถประเมินจากลักษณะทางกายภาพของทรัพยากรสารสนเทศชนิดนั้นๆ เป็นล าดับแรก 
ต่อจากนั้นเป็นการวิเคราะห์เนื้อหา แต่การประเมินจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดก็ย่อมขึ้นอยู่กับ
วิธีการที่ใช้ประเมินด้วยเช่นกัน และวิธีการประเมินที่ดีที่สุดก็คือ การอ่าน โดยการอ่านเป็นวิธีการ
ประเมินที่ท าได้สะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ การสังเคราะห์สารสนเทศต่างๆ นั้น 
จ าเป็นต้องอ่านเนื้อหาทั้งหมด การอ่านเพ่ือประเมินคุณค่า ประกอบด้วยวิธีการอ่านในแบบต่างๆ  
ได้แก่ การอ่านส ารวจ การอ่านข้าม การอ่านผ่าน การอ่านจับประเด็น การอ่านสรุปความ เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ4R  และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ไม่ใช่การอ่าน  
จับใจความหรือเพียงแค่อ่านเพ่ือท าความเข้าใจเท่านั้น แต่การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการใช้
สติปัญญาในการอ่าน ซึ่งเป็นทักษะส าคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นทักษะความสามารถ
พ้ืนฐานของการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับควรมี
การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณให้ผู้เรียนทุกสาขาวิชาและในทุก
วิชาชีพต้องมีทักษะนี้ ให้เกิดกับผู้เรียนให้มากที่สุด เพ่ือให้การประเมินสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 
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ค าถามทบทวน 

 

 1. อธิบายความหมายของการคัดเลือกสารสนเทศ 

 2. อธิบายความหมายของการประเมินสารสนเทศ 

 3. ยกตัวอย่างวิธีการคัดเลือกสารสนเทศเพ่ือการประเมิน 

 4. อธิบายวิธีการประเมินทรัพยากรสารสนเทศต่อไปนี้ 
  4.1 หนังสือ 

  4.2 บทความวารสาร 

  4.3 Google 

 5. อธิบายวิธีการอ่านมีกี่วิธี นักศึกษาใช้วิธีการอ่านวิธีใดในการประเมินสารสนเทศที่ได้รับ 

 6. ให้นักศึกษาอ่านข่าวเรื่องเดียวกันจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก 
และเปรียบเทียบข่าวที่น าเสนอจากหนังสือพิมพ์ทั้งสองส านักพิมพ์เป็นอย่างไร 

 7. อธิบายความหมายและวิธีการอ่านแบบ SQ4R 

 8. อธิบายความหมายของการมีวิจารณญาณ 

 9. อธิบายหลักการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

 10. ให้นักศึกษายกตัวอย่างการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  
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