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บทที่ 5  

การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวจิัย 

 

ข้อมูลทุติยภูมหิรอืสารสนเทศที่มผีูค้้นคว้า เรียบเรียง และบันทึกไว้ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ นั้น 

มีประโยชน์ต่อการวิจัยอย่างมาก ในบทนี้จะกล่าวถึงความหมายของการสืบค้นสารสนเทศ 

ประเภทของเครื่องมือช่วยค้นสารสนเทศ ขั้นตอนการสืบค้นสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ

เพื่อการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ

ของห้องสมุด (OPAC) การสบืค้นสารสนเทศจากฐานขอ้มูลออนไลน์ ฐานข้อมูลเฉพาะ และจาก

อินเทอร์เน็ต  

 

ความหมายของการสืบค้นสารสนเทศ 

 การสืบค้นสารสนเทศ (Information retrieval - IR) หมายถึง การสืบค้นวัสดุสารสนเทศ

หรอืเอกสารจากสถานที่จัดเก็บสารสนเทศ รวมทั้งวัสดุสารสนเทศและเอกสารต่าง ๆ ที่จัดเก็บอยู่ใน

คอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการสารสนเทศของผู้สืบค้น (Manning; Raghaven & Schütze, 

2008: 1) 

 การสืบค้นสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการ วิธีการ ที่ใช้ในการคัดเลือกสารสนเทศ

จากแฟ้มข้อมูลหรือแหล่งเก็บ ในห้องสมุดหรือหอจดหมายเหตุ การสืบค้นสารสนเทศ มักหมายถึง

การสบืค้นสารสนเทศโดยการใชห้ัวเรื่องเพื่อสืบค้นจากดรรชนีหรอืบัตรรายการ หรือการสืบค้น

โดยระบบการสบืค้นขอมูลอัตโนมัต ิเช่น รายการออนไลน์ หรอื ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Reitz, 

2007: Online) 

ดังนั้น การสืบค้นสารสนเทศ จึงหมายถึง กระบวนการในการค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ 

ทีต่้องการโดยการใช้เครื่องมือช่วยค้นสารสนเทศ โดยการจัดท าเครื่องมือช่วยค้นถือเป็นหน้าที่หนึ่ง

ของสถาบันบริการสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการสืบค้นสารสนเทศ 

ซึ่งปัจจุบันเครื่องมือช่วยค้นสารสนเทศสามารถจ าแนกได้หลายประเภท เช่น บัตรรายการ 

รายการออนไลน์ ฐานขอ้มูล และโปรแกรมค้นหา เป็นต้น (สุจิรา อัมรักเลิศ, ม.ป.ป.: 87) 
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ประเภทของเครื่องมือช่วยค้นสารสนเทศ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นสารสนเทศสามารถจ าแนกได้หลายประเภท ซึ่งการสืบค้น

สารสนเทศไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ อาจใช้เครื่องมือ 

หลายประเภทเพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามความต้องการของผู้สืบค้น ส าหรับ

รายละเอียดของเครื่องมือช่วยค้นสารสนเทศ แบ่งเป็น 

1. รายการข้อมูลทางบรรณานุกรมในรูปเอกสาร ได้แก่  

 1.1 บัตรรายการ เป็นบัตรที่บันทึกรายละเอียดทางบรรณานุกรมของทรัพยากร 

หอ้งสมุด เชน่ บัตรรายการหนังสือ บัตรดรรชนีวารสาร บัตรรายการโสตทัศนวัสดุ เป็นต้น 

 1.2 รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ บรรณานุกรมและดรรชนี 

 2. รายการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูลรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ 

ของห้องสมุด (OPAC) ฐานขอ้มูลออนไลน์ เครื่องมือสบืค้นบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  

 

ขั้นตอนการสืบค้นสารสนเทศ 

 การสบืค้นสารสนเทศ มีขัน้ตอนดังนี้ 

1. วิเคราะห์ความต้องการ  

ผูส้ืบค้นตอ้งวิเคราะหว์่าต้องการสารสนเทศเรื่องอะไรบ้าง  

2. แปลงค าถามเป็นภาษาดรรชนีของฐานข้อมูลที่เก็บในคอมพิวเตอร์  

เป็นการแปลงความต้องการให้เป็นภาษาส าหรับการสืบค้น ซึ่งมี 3 ลักษณะ คอื 

2.1 การสืบค้นโดยใช้ศัพท์ควบคุม (Controlled vocabulary)  

ศัพท์ควบคุม เช่น หัวเรื่อง ศัพท์สัมพันธ์ ท าให้สามารถสืบค้นข้อมูลเรื่องใด

เรื่องหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มหรอืสกุลเดียวกัน หรือที่เดียวกันได้อย่างกว้างขวางและครบถ้วน โดยผู้สืบค้น

ไม่จ าเป็นต้องรู้จักหรือนกึถึงค าเหลา่นั้นเองทั้งหมด 

2.2 การค้นหาโดยใช้ค าส าคัญ (Keyword)  

ค าส าคัเเป็นศัพท์อิสระที่ผู้เขียนใช้ในเอกสาร ข้อดีในการใช้ค าส าคัเคือ 

มักได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ แต่ข้อจ ากัดคือ ต้องใช้หลาย ๆ ค าร่วมกัน ผู้สืบค้นต้องมี

ความรู้ในเรื่องที่ค้นและศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน ค าส าคัเเป็นค าที่มีประโยชน์ส าหรับ

การค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล (พิมพ์ร าไพ เปรมสมทิธิ์, 2538: 17) 
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 2.3 การค้นโดยใช้ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ชื่อบทความ ปีพิมพ์ เลขเรียก

หนังสือ ฯลฯ  

  เป็นการสืบค้นจากข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศที่ผู้ค้นรู้หรือต้องการ เช่น รู้จัก 

ชื่อผู้แต่งและต้องการเอกสารที่เขียนโดยผู้แต่งคนนัน้ ก็ใช้ช่ือผู้แต่งเป็นค าคน้  

3. วางแผนกลวิธีการสืบค้น  

  การวางแผนการค้นจะช่วยให้ใช้เวลาในการค้นและเวลาในการครอบครองเครื่องมือ

สืบค้นน้อยที่สุดและได้ค าตอบที่กะทัดรัด เหมาะสมกับความต้องการไม่มากเกินจ าเป็น โดยท าการ

วิเคราะหจ์ัดกลุ่มทรัพยากรสารสนเทศ ว่าทรัพยากรสารสนเทศประเภทใดหรือกลุ่มใดต้องการ

เป็นอันดับแรก หรือต้องการเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อสืบค้นต่อเนื่องไปอีก และวิเคราะห์จัดกลุ่ม

เครื่องมอืช่วยค้นเพื่อใหใ้ช้เครื่องมอืช่วยค้นประเภทหนึ่งแล้วค้นสารสนเทศได้ครบจากเครื่องมือนั้น  

4. ศึกษาวธิีใช้เคร่ืองมือหรือเทคนิควิธีการสืบค้น  

เนื่องจากเครื่องมือช่วยค้นแต่ละประเภทมีวิธีการและเทคนิคการค้นที่แตกต่างกัน 

ผูค้้นจงึตอ้งศึกษาวิธีใช้เครื่องมอืเหล่านั้น ทั้งการสบืค้นด้วยระบบมอืและระบบอัตโนมัติ รวมทั้ง

ศกึษาวิธีใช้ทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท 

 5. ลงมือค้นตามแผนที่ได้ก าหนดไว้  

 6. ประเมินผลการสืบค้น  

  ประเมินผลการสืบค้นเบือ้งต้น หากผู้ค้นไม่พอใจกับสารสนเทศที่สืบค้นได้ ต้องท าการ

วิเคราะห์กลยุทธ์การสืบค้นใหม่ จนกว่าจะได้รับผลตรงตามความต้องการมากขึ้น รวมทั้ง

ประเมินคุณภาพของฐานข้อมูล เช่น ขอบเขตของฐานข้อมูล ความทันสมัยของสารสนเทศ 

ที่สบืค้นได้ เป็นต้น (ชาริณ ีเชาวน์ศลิป์, 2545: 87) 

 

การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย 

 การสบืค้นสารสนเทศเพื่อการวจิัย มี 4 รูปแบบ ได้แก่  

1. การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 

(OPAC)  

 2. การสบืค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ 

 3. การสบืค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลเฉพาะ  

 4. การสบืค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต 

  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. การสืบค้นสารสนเทศจากระบบ OPAC  

 OPAC ย่อมาจาก Online Public Access Catalog หมายถึง การเข้าถึงรายการ

ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ผู้ใช้จะใช้คอมพิวเตอร์

ปลายทางเป็นเครื่องมือค้นหารายการสารสนเทศที่ต้องการ โดยใช้ค าสั่งหรือป้อนค าถาม แล้วอ่าน

ค าตอบหรือรายการที่สืบค้นได้จากฐานข้อมูลของห้องสมุดที่อาจใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง 

ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป หรือซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในการสร้าง

ฐานขอ้มูล (เฟื่องฟ้า บุเถนอม, 2542: 142)  

 ข้อดีของการสืบค้นสารสนเทศในระบบ OPAC  

1) ผู้ใช้สามารถสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการได้มากกว่าการค้นจากบัตรรายการ 

ซึ่งบัตรรายการจะจ ากัดการเข้าถึงสารสนเทศด้วยชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ในการค้นจาก OPAC 

จะค้นจากชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง เลขหมู่ รวมถึงการสืบค้นโดยการใช้ตรรกบูลีน (Boolean 

Logic) เชน่ AND OR NOT หรอืการค้นจากเขตข้อมูล (Field) เฉพาะที่ต้องการได้ เช่น เขตข้อมูล

ปีที่พิมพ์ ISBN เลขเรียกหนังสือ และที่ส าคัเคือ การสืบค้นโดยใช้ค าส าคัเ (keyword) ซึ่งเป็นวิธี 

ที่ผู้ใชน้ิยมใชม้ากที่สุด 

2) การสบืค้นในระบบ OPAC ท าให้ผู้ใชไ้ด้รับความสะดวก สามารถสืบค้นรายการ

สารสนเทศได้ถูกต้อง แม่นย า และเป็นระบบที่ใช้ง่าย ผู้ค้นเพียงแค่ป้อนค าค้น ระบบ OPAC จะให้

ข้อมูลหรือค าตอบทันที โดยที่ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องรู้เรื่องการเรียงล าดับอักษรเหมือนในระบบ

บัตรรายการหรอืไม่จ าเป็นต้องรู้การใชห้ัวเรื่อง 

3) ผู้ค้นสามารถสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดจากสถานที่ที่ตน

สะดวก เช่น ที่พัก ที่ท างาน ฯลฯ หากมีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ไปยังห้องสมุดที่ให้บริการระบบ 

OPAC  

4) ผู้ค้นสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้ตลอดเวลา เพราะสามารถสืบค้น

ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง 

5) สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดแห่งนั้น

กับระบบ OPAC ของห้องสมุดอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศในระบบเครือข่าย หรือเรียกว่า 

ฐานขอ้มูลสหบรรณานุกรม อันจะช่วยขยายขอบข่ายการเข้าถึงสารสนเทศให้กว้างขวางยิ่งขึน้ 
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ภาพที่ 5.1 ฐานขอ้มูลสหบรรณานุกรมหอ้งสมุดสถาบันอุดมศกึษาไทย (UCTAL) โดย  

คณะท างานสหบรรณานุกรมหอ้งสมุดสถาบันอุดมศกึษาไทย (UCTAL), 2558, จาก 

http://uc.thailis.or.th/main/index.aspx 

 

 ทางเลือกในการสืบค้นสารสนเทศในระบบ OPAC  

  - สืบค้นโดยใช้ช่ือผู้แต่ง (Author searching)  

  - สืบค้นโดยใช้ช่ือเรื่อง (Title searching)  

  - สืบค้นโดยใช้หัวเรื่อง (Subject searching)  

  - สืบค้นโดยใช้เลขหมู ่(Call number searching)  

  - สืบค้นโดยใช้ค าส าคัเ (Keyword searching)  

  - สืบค้นโดยใช้วลี (Phrase searching)  

  - สืบค้นโดยใช้ค าในดรรชน ี(Cross index searching)  

- สืบค้นโดยใช้การตัดค า (Truncation searching)  

  - สืบค้นโดยใช้วธิีการค้นในเขตข้อมูลที่ต้องการ (Field searching)  

  - สืบค้นโดยวิธีไล่ดูรายการตามล าดับระเบียน (Browse searching)  
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ภาพที่ 5.2 ฐานขอ้มูลรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

โดย ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558, จาก http://library.cmu.ac.th/cmul/en 

 

 
ภาพที่ 5.3 ฐานขอ้มูลรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม่ โดย ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่, 2558, จาก   

http://www.lib.cmru.ac.th/web59/index.php 

 

 2. การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ 

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) หมายถึง ฐานข้อมูลที่ให้บริการผ่านทาง

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ผู้จัดการฐานข้อมูลสามารถปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัยและ

ผูใ้ช้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ซึ่งในปัจจุบันจะใหบ้ริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต  

 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Database) หมายถึง สารสนเทศที่จัดเก็บไว้

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีชุดค าสั่งระบบจัดการฐานข้อมูล ท าหน้าที่ควบคุมการจัดการและ

การใชฐ้านขอ้มูล (ธนู บุเเานุวัตร, 2555: ออนไลน์) 
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 ตัวอย่างฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการในส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่  

 1) ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดท าโดย 

ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่ส าคัเ 

เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป ปริทัศน์วรรณกรรม และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูล

ตั้งแตป่ี 1985-ปัจจุบัน  

 
ภาพที่ 5.4 ACM Digital Library Database by Association for Computing Machinery, 2015, 

from http://dl.acm.org/dl.cfm 

 

 2) H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุม

ทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, 

Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & 

Agricultural Science 

 
ภาพที่ 5.5 H.W. Wilson Database by EBSCO Industries, 2015, from 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=88ca6c6b-4efb-4589-b639-

b8c80666595c%40sessionmgr103&vid=2&hid=118 
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 3) ProQuest Dissertation & Theses Global เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์

ระดับปริเเาโทและปริเเาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐ 

อเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา 

มากกว่า 1,000 แหง่ ประกอบด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน  

 
ภาพที่ 5.6 ProQuest Dissertation & Theses Global Database by ProQuest LLC, 2015, from 

http://search.proquest.com/pqdtglobal/index?accountid=31937 

 

 4) ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชา Physical Sciences and 

Engineering, Life Sciences, Health Science, Social Sciences and Humanities ให้ข้อมูลย้อนหลัง

ตั้งแตป่ี 1995 – ปัจจุบัน 

 
ภาพที่ 5.7 ScienceDirect Database by Elsevier B.V., 2015, from 

http://www.sciencedirect.com/ 
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 3. การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลเฉพาะ 

 ฐานข้อมูลเฉพาะ คือ ฐานขอ้มูลที่จัดท าขึน้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล

เฉพาะสาขาวิชา หรอืเฉพาะด้าน เพื่ออ านวยความสะดวกในการสบืค้นขอ้มูล  

 ตัวอย่างฐานข้อมูลเฉพาะเพื่อสืบค้นงานวิจัย  

 3.1 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยรวบรวมจาก

มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS–Thai Library 

Integrated System) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.)  

 
ภาพที่ 5.8 ฐานขอ้มูล Thai Library Integrated System –ThaiLIS โดย ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศกึษา (สกอ.), 2558, จาก http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php 

 

 3.2 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(CMU e – Theses)  

 เพื่อใช้สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และ

การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 

2519 – ปัจจุบัน 

 
ภาพที่ 5.9 ฐานขอ้มูล CMU e – Theses โดย ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558, 

จาก http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/ 
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 3.3 คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR) 

 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์การบริหาร

งานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้ร่วมกันพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เพื่อการ 

บูรณาการข้อมูลงานวิจัยให้เกิดการเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลงานวิจัยสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัย

ของประเทศ และสนองตอ่นโยบายของรัฐบาล โดยเผยแพรสู่่สาธารณชน ให้บริการทั้งผู้ที่สนใจ 

นักวิจัย องค์กรภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ร่วมถึงภาคประชาชน 

 
ภาพที่ 5.10 คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR) โดย 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2558, จาก http://www.tnrr.in.th/2558/ 

 

 3.4 ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital “วช.”  

  ให้บริการดาวน์โหลดบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็มของงานวิจัยที่ได้รับทุน

สนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อใช้ส าหรับการศึกษาค้นคว้า 

และเพื่อการวิจัย โดยผู้ใช้บริการจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์ข้อมูลก่อนใช้บริการดาวน์โหลด

เอกสารแบบดิจทิัล 

 
ภาพที่ 5.11 ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital “วช.” โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ (วช.), 

2558, จาก http://dric.nrct.go.th/index.php 
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 4. การสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต  

อินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหเ่ที่น าคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง 

ที่อยู่ในที่ต่าง ๆ กันทั่วโลก มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ปัจจุบันถือว่าอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งสารสนเทศ

หรอืหอ้งสมุดอเิล็กทรอนิกส์ที่ใหเ่ที่สุดในโลก (ชาริณ ีเชาวน์ศลิป์, 2545: 101) 

 เคร่ืองมือช่วยค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1) นามานุกรมเว็บ (Web Directory)  

  เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ต่าง ๆ น ามาจ าแนกตามหัวเรื่องเหมาะส าหรับ

ค้นหาว่ามีขอ้มูลในเรื่องนี้อยู่ที่เว็บไซต์ใด รวบรวมเฉพาะรายชื่อเว็บไซต์ที่น่าสนใจ ท าให้การค้น

ข้อมูลโดยใช้นามานุกรมเว็บจะได้ข้อมูลในปริมาณไม่มาก แต่มักตรงกับความต้องการมากกว่า 

ตัวอย่างนามานุกรมเว็บ เชน่ 

 
ภาพที่ 5.12 นามานุกรมเว็บ sanook.com โดย บริษัท สนุก ออนไลน์ จ ากัด, 2558, จาก  

http://dir.sanook.com/ 

 
ภาพที่ 5.13 Web Directory by Directoryworld.net, 2015, from 

http://www.directoryworld.net/ 

http://www.directoryworld.net/
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2) โปรแกรมค้นหา (Search engine)  

เป็นเครื่องมือช่วยค้นเรื่องที่เฉพาะเจาะจง โดยใช้ซอฟต์แวร์เข้าไปตามเว็บไซต์

ต่าง ๆ เพื่อส ารวจหาเว็บไซต์ที่เกิดใหม่หรือเว็บไซต์ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่  ๆ 

แล้วจะน าผลการส ารวจไปใส่ในระบบฐานข้อมูลของตนเองและสร้างดรรชนีของเว็บไซต์ต่าง ๆ 

โดยอัตโนมัติ และหลังจากนั้นคนทั่วไปก็สามารถพิมพ์ค าค้นเพื่อค้นหาข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว

โดยใช้ดรรชนีเหล่านั้น แต่จะได้ข้อมูลจ านวนมหาศาลซึ่งมากเกินไป และอาจไม่ตรงกับความ

ต้องการ ตัวอย่างโปรแกรมค้นหา เชน่ www.scholar.google.co.th, www.yahoo.com เป็นต้น 

 
ภาพที่ 5.14 Search engine by google.com, 2015, from www.scholar.google.co.th 

 

 เทคนิคและกลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศในอินเทอร์เน็ต 

 ความส าเร็จหรือสัมฤทธิผลของการสืบค้นสารสนเทศในอินเทอร์เน็ต คือ สามารถ

ค้นหาสารสนเทศได้ตรงกับความต้องการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งขึ้นอยู่กับเทคนิคและกลยุทธ์ 

ที่ส าคัเ ดังนี้ (Notess, G. R., 1997: 63-66) 

 1) พิจารณาว่าสารสนเทศที่ต้องการเป็นสารสนเทศที่น่าจะมีในอินเทอร์เน็ต

หรอืไม่  

 2) เทคนิคและกลยุทธ์ในการเลือกใช้นามานุกรมเว็บและโปรแกรมค้นหา 

ควรใช้นามานุกรมเว็บเมื่อต้องการข้อมูลอย่างกว้าง ๆ และใช้โปรแกรมค้นหาเมื่อต้องการข้อมูล 

ที่เฉพาะเจาะจง  

 3) ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือช่วยค้น นามานุกรมเว็บและโปรแกรมค้นหาแต่ละ

โปรแกรมมีวิธีการใช้ที่ไม่เหมือนกันและครอบคลุมเว็บไซต์ต่างกัน เช่น โปรแกรมค้นหา 

บางโปรแกรมครอบคลุมเว็บไซต์ทางด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าโปรแกรมค้นหาอื่น ดังนั้นจึงควร

ศกึษานามานุกรมเว็บและโปรแกรมค้นหาเหล่านั้นก่อนเลือกใช้ 
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 4) เลือกใช้เว็บไซต์ให้เหมาะสม เช่น ถ้าต้องการใช้เว็บไซต์เกี่ยวกับภาพยนตร์ 

ก็ควรเลือกเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับภาพยนตร ์เช่น www.hollywood.com เป็นต้น 

 5) ใช้ศัพท์เฉพาะค าหรือค าส าคัญที่เฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ (Unique 

keyword) หลีกเลี่ยงการใช้ค าสามัเทั่ว ๆ ไป ค าส าคัเที่เฉพาะเจาะจงและตรงกับเรื่องที่ต้องการ

มากที่สุดจะเหมาะสมมากในการค้นหาข้อมูลโดยใช้โปรแกรมค้นหา รวมถึงการใช้ค าอื่น  

ที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น เช่น ใช้ชื่อสามัเทางยา (Generic name) ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) 

แทน จะท าให้ได้ข้อมูลในปริมาณที่พอเหมาะและตรงกับความต้องการมากขึ้น  

 6) สะกดค าหลาย ๆ รูปแบบในกรณีที่ค าค าน้ันสามารถสะกดได้หลายแบบ 

เชน่ color or colour, Chiang Mai or Chiangmai or Chieng Mai or Chiengmai เป็นต้น 

 7) ใช้ค าเหมือนกรณีมีชื่อเรียกหลายชื่อ โดยใช้ค าหลายค าที่มีความหมาย

เหมอืนกัน เชน่ AIDS or HIV, journal or periodical เป็นต้น 

 8) ใช้วลีในการค้น เพื่อให้ได้เรื่องที่เฉพาะเจาะจงและตรงกับความต้องการมากขึ้น 

เช่น ถ้าค้นค าว่า scholarship จะท าให้ได้เว็บไซต์เกี่ยวกับทุนการศึกษาทุกอย่าง ซึ่งมากเกินไป 

ควรใช้ scholarship for Thai student ค้น ก็จะท าให้ได้เฉพาะเว็บไซต์ที่ให้ทุนการศึกษาแก่

นักศึกษาไทย 

 9) ใช้เครื่องหมายอัญประกาศ (“……”) เพื่อรวมค าค้นที่เป็นวลีหรือค าค้นที่มี

หลายค าเข้าด้วยกัน เช่น ค าว่า Chiang Mai ควรค้นค านี้ด้วยการใส่เครื่องหมาย “Chiang Mai” 

เพราะถ้าไม่ใส่เครื่องมือช่วยค้นจะค้นหาค าว่า Chiang หรือ Mai ซึ่งจะไม่ใช่เรื่องของจังหวัด

เชยีงใหม่ 

 10) ระบุเขตข้อมูล (Field) ของข้อมูลที่จะค้น โดยเขตข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก

ในการช่วยค้นหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงคือ ชื่อเรื่อง (Title) และที่อยู่เว็บไซต์ (URL) เพราะจะท าให้ใช้

เวลาน้อยลงและได้ขอ้มูลตรงตามความต้องการ 

 11) จ ากัดการค้น โดยการจ ากัดว่าต้องการข้อมูลแค่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ

ต้องการเฉพาะข้อมูลใหม่ล่าสุด หรือจ ากัดสถานที่ เช่น หากต้องการค้นค าว่าอินเทอร์เน็ต จะได้

ข้อมูลจ านวนมาก อาจจ ากัดการค้นโดยระบุว่า การใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เพื่อให้

เฉพาะเจาะจงมากขึ้น 

 12) ใช้ค าว่า and เชื่อมระหว่างค าค้น จะท าให้ได้เรื่องที่เฉพาะเจาะจงและตรง

กับความตอ้งการมากกว่า  
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 13) ใช้ค าว่า not หรือเครื่องหมาย – เพื่อตัดเรื่องที่ไม่ต้องการออก เช่น ถ้าค้น

โดยใช้ค าว่า Thailand not Chiang Mai ก็จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยที่ไม่ใช่เรื่องของ

เชยีงใหม่ จะท าให้ได้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึน้ 

 14) ใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ตามความเหมาะสม ถ้าใช้ตัวอักษร

พิมพ์เล็กหมดก็จะได้ขอ้มูลที่เกี่ยวกับค านัน้ทั้งที่เขียนเป็นตัวอักษรพิมพเ์ล็กและพิมพ์ใหเ่ แต่ถ้า

ใช้ตัวอักษรพิมพใ์หเ่ขึน้ต้นตามด้วยตัวพิมพ์เล็ก ก็จะได้ขอ้มูลที่เกี่ยวกับค านัน้ที่สะกดตามอย่าง

ค าค้น เช่น ถ้าค้นด้วยค าว่า bill ก็จะได้ข้อมูลที่มีค าว่า bill, Bill และ BILL แต่ถ้าค้นด้วยค าว่า Bill  

ก็จะได้เฉพาะข้อมูลที่มีค าว่า Bill เท่านั้น แต่ในปัจจุบันโปรแกรมค้นหาบางโปรแกรมไม่ว่าจะค้น

ด้วยตัวอักษรตัวพิมพเ์ล็กหรอืพิมพ์ใหเ่ก็จะให้ข้อมูลที่เหมอืนกัน  

 15) ใช้การค้นแบบตรงตัวเฉพาะค าที่ก าหนดเท่าน้ัน (Exact matches only) 

ในการค้นหาค าหรือข้อความ โดยทั่วไปโปรแกรมค้นหาจะค้นหาค าหรือข้อความที่มีความหมาย

ใกล้เคียงกับค าที่ก าหนดให้ค้นหา เช่น ถ้าใช้ค าว่า stock ค้นหา ก็จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง 

stocks, stockbrokers, stockyard, soupstock, stock exchange ฯลฯ ดังนั้น ให้พิจารณาด้วยว่า

เครื่องช่วยค้นที่ใช้งานอยู่นั้น มีตัวเลือกให้ค้นหาเฉพาะค าที่ก าหนดเท่านั้นหรือไม่ ถ้ามีก็ควร

เลือกใช้ 

 16) ควรใช้นามานุกรมเว็บหรือโปรแกรมค้นหาหลาย ๆ โปรแกรมและใช้วิธีการ

ค้นหลาย ๆ วิธีผสมกัน เพราะถึงแม้จะใช้กลยุทธ์และเทคนิคที่ดี เหมาะสม และถูกต้อง

เพียงใดก็ตาม การจะประสบผลส าเร็จในการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา 

ความพยายาม และความอดทนอย่างมาก เพราะการค้นครั้งแรกมักจะไม่ได้เอกสารที่ต้องการทันที 

แตล่ะคอ่ย ๆ เชื่อมโยงไปยังแหลง่ที่มขี้อมูลในภายหลัง 

 

สรุปท้ายบท 

 การสบืค้นสารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพคือการได้สารสนเทศที่ต้องการในเวลาที่สั้นที่สุด

และในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ ฐานข้อมูลรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 

(OPAC) ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลเฉพาะ และอินเทอร์เน็ต เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีความ 

ส าคัเต่อการค้นคว้าและวิจัย การสืบค้นฐานข้อมูล OPAC สามารถใช้ค าค้นได้จาก ชื่อเรื่อง 

ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง หรือส าคัเ เป็นต้น การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ มีทั้งการค้น

เพื่อให้ได้สารสนเทศที่กว้างขวางขึ้น แคบลง หรือเฉพาะเจาะจง โดยใช้เทคนิคการสืบค้นต่าง ๆ 

การสืบค้นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการวิจัย ท าให้ได้เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้

ประกอบการท าวิจัยของนักวิจัยได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์มากยิ่งขึน้ และการสืบค้นสารสนเทศ
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จากอินเทอร์เน็ต สามารถค้นหาสารสนเทศได้จากนามานุกรมเว็บและโปรแกรมค้นหา รวมทั้ง

ต้องศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือช่วยค้นเหล่านั้น ตลอดจนศึกษากลยุทธ์การสืบค้นเพื่อให้การสืบค้น

เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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