
บทที ่2 
ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การศึกษาทกัษะการใช้งานโปรแกรมค้นหาส าหรับการสืบค้นสารสนเทศ ของนักศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาในจงัหวดัล าปางน้ี ผูท้  าวจิยัไดท้  าการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งใน
ประเด็นต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นส่วนของเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านโปรแกรมคน้หา ค านิยามและค า
จ ากดัความของทกัษะในการใช้งาน ซ่ึงเป็นขอ้มูลและทฤษฎีท่ีจ าเป็นต่อการท าวิจยัในเร่ืองน้ี โดยมี
หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ความหมายและความส าคญัของสารสนเทศ 
2.2 การคน้คืนสารสนเทศ 
2.3 หลกัการ 5W+ ในการพิจารณาหาแหล่งสารสนเทศและการสืบคน้ขอ้มูล 
2.4 พฤติกรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต 
2.5 เทคนิคและวธีิการคน้คืนสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 
2.6 โปรแกรมคน้หาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต (Search Engine) 
2.7 สาเหตุความลม้เหลวในการคน้คืนสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 
2.8 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  ความหมายและความส าคัญของสารสนเทศ 
 ความหมายของสารสนเทศ 

สารสนเทศ หรือ สารนิเทศ บญัญติัมาจากค าวา่ “information” ราชบณัฑิตยสถานก าหนดให้
ใชไ้ดท้ั้งสองค า   ค าวา่ “สารสนเทศ” มกันิยมใชใ้นวงการคอมพิวเตอร์ การส่ือสาร และธุรกิจ  ส่วนใน
วงการบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ใชค้  าวา่ “สารนิเทศ” ดงัท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงกล่าวถึงความหมายและความแตกต่างของทั้งสองค าดงัน้ี (สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2538, อา้งถึงใน ประหยดั  ช่วยงาน, 2549) 

สารสนเทศ คือ ขอ้มูล ข่าวสาร ความคิดเห็น  หรือประสบการณ์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ตวัอกัษร ตวัเลข สัญลกัษณ์  รูปภาพ  เสียง ท่ีผา่นกระบวนการประมวลผล  และบนัทึกไวอ้ยา่งเป็น
ระบบตามหลกัวิชาการในส่ือประเภทต่าง ๆ เช่น  หนงัสือ  วารสาร  หนงัสือพิมพ ์วีดีโอ  ซีดีรอม 
ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ   เพื่อน าออกเผยแพร่ และใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการ
บริหาร การบริการ การผลิต การศึกษา การแพทยส์าธารณสุข ธุรกิจการคา้ การคมนาคม และอ่ืน ๆ 
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นอกจากน้ีมีค าอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ ไดแ้ก่“เทคโนโลยีสารสนเทศ” (information 
technology) หมายถึง วิธีการและอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีน ามาใช้กับสารสนเทศทั้ งทางด้านการ
ประมวลผลขอ้มูล การจดัเก็บ การคน้คืน การเผยแพร่ และการน าไปใชป้ระโยชน์ ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีใช้
ในการประมวลผล  จัดเก็บและค้นคืนก็คือ คอมพิวเตอร์และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  ส่วน
เทคโนโลยี ท่ี ใช้ในการเผยแพร่ได้แ ก่ เทคโนโลยี เพื่ อการ ส่ือสารต่าง  ๆ  เ ช่น   วิทย ุ
โทรทศัน์  โทรศพัท ์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  รวมทั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

ความส าคัญของสารสนเทศ 
มีค  ากล่าวถึงความส าคญัของสารสนเทศว่า “สารสนเทศคืออ านาจ” (information is 

power)   หมายถึง ผูท่ี้มีสารสนเทศหรือไดรั้บสารสนเทศท่ีมีคุณค่าและทนัสมยั มีความต่อเน่ืองทนั
เหตุการณ์ และสามารถใชส้ารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผูน้ั้นยอ่มมีพลงัหรือมีอ านาจ ไดเ้ปรียบ
ผูอ่ื้นในทุก ๆ ดา้น 

ในสังคมข่าวสาร หรือสังคมสารสนเทศ ( information society) จ าเป็นต้องใช้
สารสนเทศ  เพื่อให้เกิดความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองท่ีตนเก่ียวขอ้ง  และน าความรู้ความเขา้ใจมา
ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างถูกตอ้ง แม่นย  า และรวดเร็ว ทนัเวลากบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม  ความส าคญัของสารสนเทศจึงไม่จ  ากดัเฉพาะนกัศึกษา  นกัวิชาการ แต่มี
ความส าคญักบัผูค้นในสังคมทุกอาชีพ  สารสนเทศนอกจากมีความส าคญัต่อตวับุคคลแล้ว ยงัมี
ความส าคญัต่อสังคมในดา้นต่าง ๆ  ดงัน้ี 

1. ความส าคญัด้านการศึกษา    การจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนัมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง โดยครูผูส้อนท าหน้าท่ีเป็นผูแ้นะน าช่วยเหลือ  และกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้หา
ความรู้ด้วยตนเอง   ส่งผลให้สารสนเทศมีความส าคัญต่อการเรียนการสอนในทุกระดับ
การศึกษา สารสนเทศท่ีดีมีคุณค่าและทนัสมัย จะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  การศึกษาคน้ควา้วิจยัเพื่อพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ ๆ จ าเป็นตอ้งใชส้ารสนเทศท่ีมีอยูอ่ยา่ง
สมบูรณ์ถูกตอ้งจากหลายแขนงวชิามาพฒันาใหเ้กิดความรู้ใหม่ข้ึนมาได ้

2. ความส าคัญด้านสังคม    สารสนเทศช่วยพฒันาสติปัญญาของมนุษย์ ช่วยพฒันา
บุคลิกภาพส่วนบุคคลให้อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข อีกทั้งช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์เกิด
การประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีน ามาซ่ึงความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิต  เราใช้
สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ทั้งการประกอบอาชีพ  การป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ชีวิต  สารสนเทศช่วยขยายโลกทศัน์ของผูไ้ด้รับให้กวา้งขวาง   สร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่าง
มนุษยชาติ  ช่วยลดความขดัแยง้ ท าใหอ้ยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข 

3. ความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ   สารสนเทศมีความส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจยุคใหม่ท่ี
เรียกวา่ เศรษฐกิจบนฐานความรู้ (knowledge-based economy)  หน่วยงานหรือผูป้ระกอบการธุรกิจให้
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ความส าคญักบั  “การจดัการความรู้”  (knowledge management)  เพื่อรักษาองค์ความรู้ขององคก์ร
ไว  ้ สารสนเทศด้านธุรกิจการคา้จึงถือเป็นตน้ทุนการผลิตท่ีส าคญัในการแข่งขนั  ทั้งน้ีเพราะ
สารสนเทศช่วยประหยดัเวลาในการผลิต  ลดขั้นตอนการลองผิดลองถูก  อีกทั้งช่วยให้องค์กรได้
พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ไดต้ามความตอ้งการของตลาด นโยบายในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย  ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของสารสนเทศ  จึงมุ่งปรับฐานเศรษฐกิจไปสู่การเป็นเศรษฐกิจท่ีมี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานความรู้   มีการสร้างความพร้อมและความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อน ามาประยุกต์ใช้และพฒันานวตักรรมของตนเองอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกบัการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ (คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.),  2546) 

4. ความส าคญัดา้นวฒันธรรม   สารสนเทศเป็นรากฐานท่ีจ าเป็นส าหรับความกา้วหนา้ของ      
อารยธรรม  สารสนเทศช่วยสืบทอด ค่านิยม ทศันคติ  ศิลปะ และวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์อนัดีงาม
ของชาติ ก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจ ความสามคัคี  ความมัน่คงในชาติ  
 
2.2 การค้นคืนสารสนเทศ 
 การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval) เป็นศาสตร์ของการค้นหาข้อมูลหรือ 
สารสนเทศ (ศุภชยั ตั้งวงศศ์านต,์ 2551, หนา้ 4) ท่ีมีความหลากหลาย ทั้งขอ้ความ รูปภาพ เสียง และ
วิดิทศัน์ ในยุคของ ICT เทคโนโลยีมีความเจริญกา้วหนา้ การคน้หาขอ้มูลจึงไดพ้ฒันาจากการ คน้หา
ในห้องสมุดมาเป็นการคน้หาไดใ้นทุกหนทุกแห่งท่ีอินเทอร์เน็ตไปถึง ดว้ยเคร่ืองมือท่ีมี ให้บริการ
อยา่งมากมาย โดยส่ิงท่ีตอ้งการคน้หาอาจจะเป็นเอกสารท่ีเขียนเป็นขอ้ความหรือ ตวัอกัษรท่ีเรียงต่อ
กนัเป็นค า วลี หรือประโยคท่ีมีความหมาย ซ่ึงการคน้คืนสารสนเทศในรูปแบบน้ี เรียกวา่ text retrieval 
นอกจากนั้นส่ิงท่ีต้องการค้นหาอาจจะเป็นเสียงคน เสียงดนตรีหรือ เสียงเพลง (speech/music 
retrieval) ซ่ึงต้องอาศยัหลกัการรู้จ าเสียง (speech recognition) ส าหรับการคน้คืนภาพ (image 
retrieval) และการคน้คืนวิดิทศัน์ (video retrieval) ตอ้งอาศยั หลกัการประมวลผลภาพ (image 
processing) และการรู้จ าภาพ (pattern recognition) เป็น ส าคญั โดยระบบการคน้คืนสารสนเทศท่ีดี
ตอ้งสามารถดึงเอาสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีผูใ้ช ้ตอ้งการออกมาไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า 
และครบถว้นสมบูรณ์ 
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กระบวนการค้นคืนสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2-1  กระบวนการค้นคืนสารสนเทศ  
ทีม่า : ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์, 2551, หน้า4) 

 
กระบวนการคน้คืนสารสนเทศเร่ิมจากผูใ้ช้ใส่ค าสอบถาม (query) เข้าไปในระบบ ค า

สอบถามเป็นสารสนเทศท่ีผูใ้ชต้อ้งการคน้หา เช่น การใส่ค าส าคญัในช่องท่ีให้ใส่ค าสอบถาม หรือใส่
ค าคน้ เม่ือระบบรับทราบค าสอบถาม ก็จะท าการคน้คืนสารสนเทศจากเอกสารหรือส่ิงท่ี ตอ้งการ ใน
ท่ีน้ีเรียกว่า เอกสาร (documents) โดยอาจจะมีลกัษณะเป็นขอ้ความ รูปภาพ เสียง  และวีดีทศัน์ ซ่ึง
อาจจะอยู่ในแผ่นซีดี/ดีวีดี หรืออยู่ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ท่ีได้ น าเสนอเป็น
สารสนเทศท่ีถูกดึงออกมา (information retrieved) ซ่ึงอาจจะเป็นขอ้ความ รูปภาพ เสียง หรือวีดีทศัน์ 
ข้ึนกบัความตอ้งการของผูใ้ช้ โดยทัว่ไปจะไม่ใช่มีเพียงรายการเดียว แต่จะมีหลายรายการ ซ่ึงควร
สอดคลอ้งสัมพนัธ์ (relevance) กบัส่ิงท่ีผูใ้ชต้อ้งการคน้หา อยา่งไรก็ตามหากผลลพัธ์มีหลายรายการ
ควรมีการจดัอนัดบั (rank) ตามความสอดคลอ้งมากนอ้ย โดยให้รายการท่ีมีความสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ี
ตอ้งการคน้หาอยูก่่อน ส่วนรายการท่ีมีความสอดคลอ้งนอ้ยอยูห่ลงั และท่ีส าคญัหากไม่สอดคลอ้งกบั
ส่ิงท่ีตอ้งการคน้หาเลย ก็ไม่ควรอยูใ่นรายการท่ีถูกดึงออกมา (ศุภชยั ตั้งวงศ์ศานต์, 2551, หน้า 5) 
สุดทา้ยผูใ้ชต้อ้งพิจารณาว่ารายการท่ีดึงออกมาสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ี ผู ้ใช ้ตอ้งการคน้หาหรือไม่ ถา้ไม่
สอดคลอ้งก็สามารถปรับเปล่ียนค าสอบถาม (query reformulation) เป็นค าสอบถามใหม่ และป้อนเขา้
ไปในระบบใหม่อีกคร้ัง 

 
 
 

ค ำสอบถำม 
(Query) 

กำรค้นคืนสำรสนเทศ 
(Information Retrieval) 

สำรสนเทศท่ีถูกดึงออกมำ 
(Information Retrieved) 

เอกสำร 
(Documents) 
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ขั้นตอนการประมวลผลการค้นคืนสารสนเทศ 
การประมวลผลการคน้คืนสารสนเทศมีขั้นตอนหลกัๆ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การท าดรรชนี (Indexing) เป็นขั้นตอนการสร้างตวัแทนเอกสาร 
 วตัถุประสงคข์องการท าดรรชนีก็เพื่อท าเป็นตวัแทนเอกสาร โดยจดัเป็นหมวดหมู่อยา่ง

เป็นระบบ อันเป็นการเตรียมการในขั้นต้นของการค้นคืนสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นต่อไปให้
ด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขั้นตอนการท าดรรชนีสามารถสร้างดว้ยแรงหรือ
สร้างอยา่งอตัโนมติัได ้รูปแบบแสดงขั้นตอนการท าดรรชนีจากตน้แหล่งท่ีเป็นเอกสาร 

 ขั้นตอนแรกเป็น Lexical analysis โดยท าการแปลงสายตวัอกัษรในเอกสารหรือส่ิง
เป้าหมายกลายเป็นสายของค าศพัท ์เม่ือไดค้  าแต่ละค าในขอ้ความแลว้ ให้จดัการท าท่ีเป็นตวัเลข ค าท่ี
เช่ือมดว้ยอกัษรตวัใหญ่เล็ก หรือค าท่ีเช่ือมดว้ยเคร่ืองหมาย Punctuation ตามขอ้ก าหนด และส่งต่อใน
ขั้นต่อไป ล าดบัต่อไปเป็นการจ ากดัค าโหล (Stop-word) อนัหมายถึง ค าท่ีปรากฏบ่อยคร้ังมากจนไม่มี
ผลในการสืบคน้ทางปฏิบติั  จึงไม่จ  าเป็นตอ้งน ามาสร้างเป็นดรรชนี ขั้นต่อมาคือ Stemming เป็นการ
หารากศพัทข์องค าในขอ้ความ เพื่อใชค้  า Stem นั้นเป็นตวัแทนในการสร้างดรรชนีต่อไป ติดตามดว้ย
การเลือกค าศพัท ์เช่น กลุ่มของนามเพื่อสร้างดรรชนี จากนั้นเป็นการสร้างค าศพัทส์ัมพนัธ์ (Thesaurus 
construction) เพื่อจดักลุ่มค าท่ีมีความหมายเดียวกนัให้เช่ือมต่อกนัอยา่งเป็นระบบและก าหนดค าศพัท์
ควบคุม (Controlled Vocabulary) เม่ือไดค้  าศพัท์ตามกระบวนการขา้งตน้ ผลลพัธ์ท่ีได้น ามาจดัท า
ดรรชนีและจดัเก็บตามการออกแบบของโครงสร้าง ท่ีส าคญัก็จะมีรูปแบบของแฟ้มขอ้มูลผกผนั 
(Inverted File) เพื่อการสืบคน้ต่อไป 

2. การจัดรูปแบบค าสอบถาม (Query Formulation) เป็นการสร้างตวัแทนค าสอบถาม 
 การเขียนค าสอบถามเพื่อการคน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการท าไดใ้นหลากหลายรูปแบบท่ี

ง่ายและสะดวกคือการใส่ค าส าคญั (Keywords) เป็นหน่ึงค าศพัท์หรือหลาย ๆ ค าเรียงต่อกนัไดต้ามท่ี
ตอ้งการ เช่น ตอ้งการคน้หาเร่ือง Quantum Computing เขียนโดย Joseph Stelmach ก็เพียงเขียนค า
สอบถามวา่ Quantum Computing Joseph Stelmach ป้อนถาม Search Engine ก็จะไดผ้ลลพัธ์ตามท่ี
เทียบเคียงได ้การเขียนรูปแบบขา้งตน้สามารถขยายผลโดยเช่ือมต่อดว้ย Boolean Operators อนัไดแ้ก่ 
AND OR และ NOT เช่น (Quantum OR Computing) AND (Not Stelmach) การเขียนค าสอบถามดว้ย
ตวัเช่ือมเหล่าน้ี จะท าให้การเขียนมีความซับซ้อน แต่ในขณะเดียวกนัก็มีความหมายท่ีเจาะจงมากข้ึน 
อนัท าให้ผลลพัธ์สอดคลอ้งตามความตอ้งการมากข้ึน อีกวิธีหน่ึงเป็นการสืบคน้แบบ pattern โดยการ
อนุญาตให้ใช้ตวั Wild Card Character แทนตวัอกัษรท่ีเป็น Prefix หรือ Suffix ของค าเช่น ใช้
สัญลกัษณ์ * แทน Wild Card ตวัอยา่งการเขียนท่ีเป็น Pattern คือ compu*,*ters, *กุมาร* เป็นตน้ 
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3. การเทยีบเคียงจับคู่ (Matching) ตัวแทนค าถามกบัตัวแทนเอกสาร  
 เป็นการจบัคู่ระหว่างค าสอบถามกบัเอกสารโดยใช้ตวัแทนจากท่ีไดม้าในขั้นตอนก่อน

หนา้น้ี วิธีการข้ึนอยูก่บัโมเดลของ การคน้คืนสารสนเทศ หากเป็น Boolean Model หรือโมเดลท่ีเป็น
ลกัษณะเดียวกนัน้ี ก็จะให้ค่าการเทียบเคียงเป็นเพียง 2 ค่า คือ สอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้ง จะไม่มีค่า
ระหวา่งกลางท าให้ผลของการสืบคน้ไดค้่า Recall ท่ีต  ่า ส าหรับ Vector Model หรือโมเดลในท านอง
เดียวกนั ค่าการเทียบเคียงจะไดจ้าก Inner product ของเวกเตอร์ของค าสอบถามและของเอกสาร ซ่ึง
เป็นการวดัความใกลเ้คียงสอดคลอ้งของแต่ละคู่ หากไดค้่าสูง แสดงถึงความเก่ียวขอ้งสอดคลอ้งกนั
มาก ในทางตรงกนัขา้ม หากได้ค่าต ่า หมายถึง ความสอดคล้องน้อยจากค่าท่ีได้ ยงัสามารถน าไป
จดัล าดบัของเอกสารในผลลพัธ์ตามความส าคญัก่อนหลงั ค่าสูงอยูก่่อน ค ่าต ่าอยูห่ลงั อน่ึง ค่าการจบัคู่
ยงัอาจปรับไดใ้นทางค านวณโดยการให้น ้ าหนกัของเทอมในค าสอบถามรวมทั้งค่าน ้ าหนกัใน Term-
Document Matrix ท่ีสอดคลอ้งกนัอยา่งเหมาะสม 

 การจดัล าดบัของเอกสารท่ีนิยมในระบบ Search Engine ท่ีส าคญั เช่น Google ยงัได้
จดัล าดบัท่ีเรียกว่า PageRank โดยมีกระบวนการค านวณจากความส าคญัของเว็บไซต์นั้นมีการถูก
อา้งอิงมากนอ้ย โดยดูจากจ านวนสายเช่ือมโยง (Hyperlink) 

4. การเลอืก (Selection) รายการผลลพัธ์ทีต่รงประเด็น  
 เป็นการเลือกของผูใ้ช้ในผลลัพธ์ท่ีปรากฏของเอกสารท่ีสอดคล้องตรงประเด็น ซ่ึง

ผลลพัธ์ของการสืบคน้อาจจะเรียงล าดบัความส าคญัในกลุ่มหวัเร่ือง ๆ ต่าง ๆ หรือกลุ่มประเภทต่าง ๆ 
อยา่งอตัโนมติั (Classification หรือ Clustering) นอกจากน้ี เพื่อช่วยผูใ้ชใ้นการเลือกท่ีชดัเจน ผลลพัธ์
อาจจะแสดงเป็นหวัเร่ือง (Title) ส่วนของบทคดัยอ่ (Abstract) พร้อมทั้งเนน้เป็นแถบสวา่ง (Highlight) 
ท่ีชดัเจนในค าศพัทห์รือเทอมของค าสอบถามท่ีตอ้งการคน้หา 

5. การปรับเปลีย่นค าสอบถามใหม่  (Query Reformulation) ในรอบต่อไป 
 ในระบบการคน้คืนสารสนเทศ ผูใ้ช้มกัจะมีปัญหาการตั้งค  าสอบถามปัญหาไม่ใช่ตั้ง

ไม่ไดแ้ต่การตั้งท่ีใหผ้ลการสืบคน้ท่ีมีประสิทธิภาพนั้นท าไดไ้ม่ง่ายนกั บ่อยคร้ังท่ีผูใ้ชต้อ้งเสียเวลาใน
การเลือกดูชุดเอกสารท่ีเป็นผลลพัธ์ท่ีได้มามากมายแต่มีขยะปะปนมาก็มาก แนวทางหน่ึงในการ
แกปั้ญหาน้ีเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผูใ้ชคื้อ การปรับเปล่ียนค าสอบถามใหม่ (Query Reformulation) 
ดว้ยเทคนิค Query Expansion หรือของ Relevance Feedback หรือรวมกนัทั้งสองเทคนิค 

 Query Expansion หมายถึงการเพิ่มเทอมในค าสอบถามของระบบการคน้คืนสารสนเทศ 
เพื่อให้การสืบคน้ในรอบต่อไปมีผลลพัธ์ท่ีดีข้ึน ซ่ึงเทอมท่ีเพิ่มข้ึนนั้นอาจจะมาจากการ Feedback 
หรือไม่ก็แล้วแต่กรณี รวมทั้งอาจเปล่ียนค่าน ้ าหนักของเทอมเพื่อความเหมาะสมส่วน Relevance 
Feedback หมายถึง การป้อนความเก่ียวพนัธ์ยอ้นกลบั อนัเป็นการใช้ประโยชน์จากขอ้มูลยอ้นกลบัน้ี
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ไปปรับเปล่ียนค าสอบถามเก่ามาเป็นค าสอบถามใหม่ของการสืบคน้ในแต่ละรอบ วิธีการเป็นไปไดท้ั้ง
อตัโนมติัและก่ึงอตัโนมติัโดยใชแ้รงคนร่วมปฏิบติัการดว้ย 

 ส าหรับแหล่งขอ้มูลเพื่อการปรับเปล่ียนค าสอบถามใหม่เป็นไปไดใ้น 3 แหล่งคือ จาก 
Local Analysis, Global Analysis และ/หรือ Query Reuse  

 
2.3 หลกัการ 5W+ ในการพจิารณาหาแหล่งสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูล 
 การสืบคน้ขอ้มูลเพื่อตอบสนองความตอ้งการสารสนเทศของบุคคลให้มีประสิทธิภาพนั้น
สามารถใชห้ลกัการ 5W+ ซ่ึงนกัข่าวหรือบรรณารักษใ์ชเ้ป็นหลกัการในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อบริการ
ผูใ้ชห้รือเพื่อประกอบการท างาน ในการสืบคน้ขอ้มูลโดยเฉพาะเม่ือใชเ้พื่อการคน้หาแหล่งขอ้มูลและ
การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลซ่ึงมีราคาแพง โดยเฉพาะการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลท่ี
ให้บริการในสถาบนับริการสารสนเทศเชิงพาณิชย ์การใช้บริการอยา่งไม่มีจุดมุ่งหมาย หรือก าหนด
ขอบเขตและกลยุทธ์ไวก่้อนจะท าให้สูญเสียหลายประการ และไม่คุม้ค่า เน่ืองจากทุกวินาทีท่ีเขา้สู่
ระบบจะมีมูลค่าราคาทั้งส้ิน การสืบคน้ขอ้มูลเพื่อท ารายงานจะต่างจากการสืบคน้เพื่อแสวงหาวตัถุดิบ
มาเขียนเร่ืองใหม่ ๆ การหาบนัทึกภายใน การหาหนงัสือนวนิยายเพื่ออ่านคลายเครียดในวนัหยุด เป็น
ตน้ แต่ไม่วา่จะเป็นเหตุผลใด การตั้งค  าถามจะช่วยใหบุ้คคลสามารถคน้หาขอ้มูลไดถู้กทาง ดงัน้ี 
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ตารางที ่2-1 การใชห้ลกั 5W+ ในการพิจารณาแหล่งสารสนเทศและในการสืบคน้ขอ้มูล 
 

หลกัการ 5W+ ในการพิจารณาหาแหล่งสารสนเทศ หลกัการ 5W+ ในการสืบคน้ขอ้มูล 
ใคร (who) 
- ใครบา้งท่ีจะมีขอ้มูลท่ีเราตอ้งการ 
- ใครบา้งท่ีจะมีขอ้มูลท่ีทนัสมยัท่ีสุด 
- ใครเคยพดูถึงหรือเคยศึกษาในเร่ืองท่ีเราตอ้งการไวบ้า้งแลว้ 
- ใครจะรับผดิชอบในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเราคน้หามาได ้

ใคร (who) 
- โครงการน้ี เร่ืองราวท่ีก าลงัตอ้งการคน้หาเก่ียวกบัใคร นกัการเมือง 
ดาราละคร คนท่ีไม่มีใครรู้จกั ฆาตกร/อาชญากร ต ารวจ คู่แข่ง ลูกคา้ ฯลฯ 
- ไดคุ้ยกบัใครมาบา้งแลว้ (ทั้งกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา และผูใ้หข้อ้มูล) 
- ควรจะตอ้งไปคุยกบัใครบา้ง (อาจารยท่ี์ปรึกษาและบุคคลเป้าหมาย) 
 

อะไร (what) 
- การสืบคน้อะไรบา้งท่ีเราตอ้งการจาก www จะใช้ search engine ใดบา้ง 
จะไปใชห้อ้งสมุดหรือแหล่งขอ้มูลออนไลน์ เพื่อคน้หารายการหนงัสือ 
- มีขอ้มูลอะไรท่ีไม่ถูกตอ้งบา้ง 
- จะท าอะไรบา้งถา้หากไม่พบขอ้มูลท่ีตอ้งการ หรือในทางกลบักนัหากพบ
ขอ้มูลจ านวนมากมาย 

อะไร (what) 
- สารสนเทศอะไรบา้งท่ีตอ้งการ เร่ืองราวเก่ียวกบัคน สถานท่ี บริษทั 
รายงานโครงการทางวทิยาศาสตร์ ฯลฯ 
- สารสนเทศประเภทใดท่ีเราตอ้งการ เช่น บทสัมภาษณ์จากทัว่โลก 
สถิติ หรือขอ้มูล แหล่งสารสนเทศใหม่ ๆ หรือการหาขอ้มูลเพื่อสนบัสนุน
ส่ิงท่ีเรารู้แลว้ 
- ทรัพยากรสารสนเทศประเภทใดบ้างท่ีจะมีประโยชน์ท่ีสุดในการ
สนองความตอ้งการสารสนเทศคร้ังน้ี 
- ทรัพยากรสารสนเทศประเภทใดบา้งท่ีเรามีอยูใ่นมือแลว้ 
- รูปแบบของสารสนเทศท่ีเราตอ้งการคราวน้ีควรจะเป็นอะไร เช่น 
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หลกัการ 5W+ ในการพิจารณาหาแหล่งสารสนเทศ หลกัการ 5W+ ในการสืบคน้ขอ้มูล 
เอกสาร หนงัสือ เอกสารฉบบัถ่ายส าเนา ขอ้มูลจากฐานขอ้มูล ขอ้มูลจาก
เวบ็ไซต ์ฯลฯ 
 

เมื่อไร (when) 
- เม่ือไรจะท าการสืบคน้เร่ืองเฉพาะหัวขอ้ ถ้าตอ้งการเขียนตน้ฉบบั หรือ
จ าเป็นตอ้งเดินทางบ่อยตอ้งท าเป็นโครงแผนท่ี (road map) ไวช่้วยจ า 
- ถ้าต้องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิชย์ จะใช้เม่ือไร ถ้าใช้จาก
เครือข่ายของหน่วยงานจะมีช่องทางใดบา้ง เพื่อหลีกเล่ียงการคบัคัง่ของผูใ้ช ้
หรือใช้บริการจากห้องสมุด โดยต้องหาช่วงเวลาท่ีสะดวกไม่มีคนรอนาน
เกินไป 
 

เมื่อไร (when) 
- ตอ้งการใชส้ารเทศเม่ือใด เช่น ทนัทีท่ีมีข่าวใหม่ ๆ เกิดข้ึน อยา่งด่วน 
ส าหรับลูกคา้คนส าคญั ภายใน 2-3 เดือนส าหรับโครงการใหญ่ 
- เร่ืองท่ีเราก าลงัตอ้งการคน้หานั้นเกิดข้ึนในห้วงเวลาใด เพราะตอ้ง
น ามาเปรียบเทียบกบัขอบเขตของฐานขอ้มูลเพราะถา้เก่ามากก็อาจจะไม่
สามารถค้นหาได้จากฐานข้อมูล อาจจะต้องไปด าเนินการสืบค้นด้วย
ระบบคน้หาแบบเก่า 
- สารสนเทศท่ีต้องการเปล่ียนแปลงรวดเร็วแค่ไหน เม่ือใด เช่น 
เปล่ียนแปลงทุกนาทีส าหรับราคาหุ้น ทุกชั่วโมงส าหรับการพยากรณ์
อากาศ ไม่เปล่ียนแปลงส าหรับเอกสารจดหมายเหตุ เป็นตน้ 

ทีไ่หน (where) 
- จะค้นหาจากท่ีไหน จากห้องสมุด หรือจากรอบตัว จากใครบางคนท่ี
สามารถเป็นแหล่งสารสนเทศได ้
- ถ้าสืบค้นจากเว็บไซต์จะต้องพิจารณาว่าเว็บไซต์ ใดท่ีจะให้ข้อมูลท่ี
น่าเช่ือถือมากท่ีสุด 

ทีไ่หน (where) 
- เร่ืองท่ีก าลงัคน้ควา้นั้นเกิดข้ึนท่ีใด 
- เร่ืองท่ีเราตอ้งการนั้นไดเ้คยไปคน้หาจากแหล่งใดมาก่อนบา้งแลว้ 
- เราจะไปคน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการไดจ้ากท่ีไหนในอนาคต 
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หลกัการ 5W+ ในการพิจารณาหาแหล่งสารสนเทศ หลกัการ 5W+ ในการสืบคน้ขอ้มูล 
ท าไม  (why) 
- ท าไมเราตอ้งท าการสืบคน้ขอ้มูล เราก าลงัมองหาสารสนเทศท่ีส าคญับาง
ประการหรืออยา่งไร เรามีความตอ้งการ (need) สารสนเทศนั้นจริง ๆ หรือแค่
เพียงอยากได ้(want) 
- ท าไมสารสนเทศในแหล่งนั้น ๆ จึงถูกเก็บรวบรวมไวเ้ช่นนั้น เช่น เป็นส่ิง
ท่ีพิมพ์รัฐบาล เก็บเป็นฐานข้อมูล เก็บอยู่ในฐานขอ้มูลเชิงพาณิชย์โดยฝ่าย
การตลาด จากคนเขียนเวบ็ไซตอิ์สระ ท่ีเปิดให้ประชาชนผูส้นใจเขา้ใชไ้ดโ้ดย
ไม่เสียค่าใชจ่้าย หรือหวงัผลประโยชน์ตอบแทน 
 

ท าไม  (why) 
- เราแสดงหาสารเทศมาเพื่ออะไร ท าไม ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ข้อมูลท่ีมีอยู่แล้วในมือมองหาแหล่งสารสนเทศอ่ืน ๆ ท่ีสามารถใช้
ทดแทนกนัได ้เพื่อสร้างแนวทางใหม่ หรือความคิดใหม่ ๆ  
 

อย่างไร  (how) 
- จะรวบรวมใหข้อ้มูลท่ีคน้ไดถู้กน ามาสังเคราะห์อยา่งไร 
- จะใช้เงินเท่าไร และเรามีงบประมาณเพียงพอส าหรับการสืบคน้เร่ืองน้ี
เท่าไร 
- ถา้ตอ้งคน้หาขอ้มูลจากระบบออนไลน์ เราจะมีวิธีการหาขอ้มูลเพิ่มเติม
เช่นเดียวกนัจากระบบออฟไลน์ อยา่งไร 
- ถ้าคน้จากระบบออฟไลน์แล้ว เราจะมีวิธีการได้ขอ้มูลเช่นเดียวกนัทาง
ระบบออนไลน์อยา่งไร 
- จะขอความช่วยเหลืออยา่งไรถา้มีปัญหาเกิดข้ึน 

อย่างไร  (how) 
- จะใช้สารสนเทศท่ีไดม้าอย่างไร ในรูปขอ้ความหรือรายงาน ในรูป
ตาราง กราฟ แปลงขอ้มูลเป็นดิจิตอลเพื่อจดัเก็บไวใ้นหน่วยความจ าของ
คอมพิวเตอร์ซ่ึงสามารถจะดึงมาใชง้านภายหลงั 
- เราต้องการให้น าส่งข้อมูลสารสนเทศอย่างไร ในรูปแฟ้มข้อมูล
คอมพิวเตอร์เพื่อจะไดน้ ามาพิมพใ์ชง้านตามตอ้งการภายหลงั อาจจะตอ้ง
วางไวใ้ห้บริการ เป็นรูปหนงัสือเพื่อจะน าเปิดไดต้ามตอ้งการ หรือจะถ่าย
เอกสารขอ้มูลเฉพาะส่วนท่ีตอ้งการ 
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หลกัการ 5W+ ในการพิจารณาหาแหล่งสารสนเทศ หลกัการ 5W+ ในการสืบคน้ขอ้มูล 
- จะอา้งอิงอยา่งไร 
- จะตรวจสอบว่าสารสนเทศเร่ืองเดียวกันท่ีได้จากแหล่งต่างกันมีความ
สอดคลอ้งกนัหรือไม่อยา่งไร 
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2.4 พฤติกรรมการใช้งานอนิเตอร์เน็ต 
  ความหมายของพฤติกรรม (Behavior) “พฤติกรรมมนุษย”์ (Human Behavior) หมายถึง กิริยา
อาการท่ีไดม้าภายหลงัการก าเนิด จากการท่ีไดร่้วมสังสรรคก์บัเพื่อนมนุษย ์ซ่ึงแตกต่างจากพฤติกรรม
ท่ีมีมาแต่ก าเนิด พฤติกรรมมนุษย์ส่วนใหญ่จะประพฤติปฏิบติัตามแบบแผนของกฎระเบียบ หรือ
วิธีการ ท่ีมีอยูใ่นสังคมรวมทั้งวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นสังคมนั้น ๆ ซ่ึงมนุษยย์อ่มเขา้ใจในสถานภาพและ
บทบาทตามท่ีกลุ่มสังคมคาดหวงั (ประยทุธ ไทยธานี. 2550 : 1-3) 
  ประภาเพญ็ สุวรรณ (2534 : 14) กล่าววา่ พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยา หรือกิจกรรมทุกชนิด
ของส่ิงมีชีวติ จะสังเกตไดห้รือไม่ไดก้็ตาม ประกอบดว้ยพฤติรกรมภายใน เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนใน
ตวับุคคล ซ่ึงทั้งสองส่ิงจะท าหนา้ท่ีรวบรวม สะสม สั่งการ ท าให้มีคุณภาพเหนือกว่าสัตว ์มีการเป็น
ระบบ มีการคาดการณ์ในอนาคต ส่วนปณิธาน หล่อเลิศวิทย ์(2541 : 2) ให้ความเห็นวา่ พฤติกรรม 
หมายถึง กิจกรรม หรือการปฏิบติัใด ๆ ของปัจเจกบุคคล เพื่อกระท าไปเพื่อจุดประสงคใ์ดจุดประสงค์
หน่ึง สอดคลอ้งกบับลูม (Bloom. : 1976 : 35) ท่ีกล่าววา่ พฤติกรรมเป็นกิจกรรมทุกประเภทท่ีมนุษย์
อาจกระท า อาจจะเป็นส่ิงสังเกตได ้และพฤติกรรม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ พฤติกรรมดา้นความรู้ พฤต
กรรมดา้นทศันคติ และพฤติกรรมดา้นการปฏิบติั 
 สรุปไดว้า่ พฤติกรรม หมายถึง กิริยาอาการท่ีแสดงออก หรือการปฏิบติัใด ๆ โดยกระท าซ่ึงมีทั้ง
พฤติกรรมภายนอก และพฤติกรรมภายใน เป็นไปโดยรู้สึกตวั และไม่รู้สึกตวั โดยทัว่ไปแล้วพฤต
กรรมอาจเป็นได้ทั้งส่ิงท่ีพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ การใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักศึกษานั้น 
โดยทัว่ไปนกัศึกษาเน้นการใช้อินเทอร์เน็ตในด้านท่ีใกล้ตวั หรือให้ความส าคญัในการใช้งานเป็น
อนัดบัแรกเน่ืองจากปัจจุบนัน้ีอินเทอร์เน็ต มีบทบาทท่ีส าคญัต่อนกัศึกษา ไม่วา่จะเป็นใช้งานในดา้น
การเรียนหรือการด าเนินชีวติ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นดา้นต่าง ๆ ตามประเภทและวตัถุประสงคใ์นการ
ใชง้านไดด้งัน้ี 

1.   ด้านการศึกษา 
 การศึกษาบนอินเทอร์เน็ตจะช่วยเสริมสร้างคุณภาพทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่การใชส่ื้อการสอนทางไกล ในปัจจุบนัมีการจดัท าอยา่งเป็นหลกัสูตรเพื่อให้ผูเ้รียนลงทะเบียน 
ช าระเงิน ส่งงาน ปรึกษาหารือกบัผูส้อน การเรียนการสอนของสถานศึกษาในประเทศไทย ปัจจุบนัมี
การน าเอาเทคโนโลยีมาร่วมใช ้เช่น มีการสร้างโฮมเพจรายวิชาเพื่อให้นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชา
ต่าง ๆ สามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง เสริมจากการเรียนในหอ้งเรียน  ในส่วนการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาต่างประเทศบางแห่งมีการเรียนการสอนด้วยระบบห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual 
Classroom) ชั้นเรียนออนไลน์ (Online Class) การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet based 
Instruction) อาจารย์และนักศึกษาไม่ต้องมาเรียนในห้องเรียนจริง แต่ใช้การประชุมทางไกลทาง
อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนแทน สามารถใช้เป็นแหล่งคน้ควา้หาขอ้มูล ไม่ว่าเป็นขอ้มูลทาง
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วชิาการ หรืออ่านต าราท่ีมีอยูใ่นเวบ็ไซต ์ทั้งท่ีสามารถอ่านไดจ้ากหนา้เวบ็ไซต ์หรือดาวน์โหลดขอ้มูล
มาอ่านในภายหลงั นกัศึกษาในมหาวิทยาลยั สามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อกบัมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ 
เพื่อหาขอ้มูลท่ีตอ้งการ ไม่ว่าขอ้มูลนั้นจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม เช่น ขอ้ความ ภาพ เสียง และ
ภาพเคล่ือนไหวต่าง ๆ เป็นตน้ (ไพฑูรย ์ศรีฟ้า. 2543:85-86) 

นอกจากการหาขอ้มูลจากการศึกษาแลว้ การใช้อินเทอร์เน็ตยงัมีขอ้มูลท่ีนิยมใช้กนัอย่าง
กวา้งขวาง เป็นการคน้หาขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ เช่น การคน้หาหมายเลขโทรศพัท์ สถานท่ีท่องเท่ียว 
อตัราการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ขอ้มูลข่าวสารทางราชการ การสืบคน้ไม่ยุง่ยากและซบัซ้อน 
อีกทั้ งข้อมูลทันสมยั อินเทอร์เน็ตถือเป็นข้อมูลท่ีดีส าหรับการเรียนรู้ ท าให้สามารถเรียนรู้โลก
ภายนอกไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ถือเป็นการหาขอ้มูลและเป็นการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ขอ้มูลท่ีอยูบ่นอินเทอร์เน็ต
นั้นมีทุกเร่ืองราวท่ีผูท่ี้สนใจสามารถเขา้ไปสืบค้นได้ตลอดเวลา ดงันั้นเป็นไปได้ยากท่ีจะควบคุม
มาตรฐานของขอ้มูล ดงันั้นผูท่ี้จะบริโภคขอ้มูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตควรท่ีจะเลือกบริโภค และรับ
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

2.   ด้านการติดต่อส่ือสาร 
การติดต่อส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตเป็นรูปแบบท่ีไดรั้บการนิยมสูงสุด โดยใชข้อ้ความท่ีเป็น

ตวัอกัษร ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นการส่ือสารท่ีรวดเร็ว ไร้พรมแดน  ไม่ตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายมากนกั ดงันั้นการใชง้านดา้นอีเมล ์ถือเป็นการติดต่อส่ือสารท่ีเป็นนิยมอยา่งหน่ึงบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ทั้งหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ใช้อีเมล์ในการติดต่อส่ือสาร ติดตามความเคล่ือนไหว
ต่าง ๆ ทัว่โลกไดอ้ย่างรวดเร็ว รูปแบบการติดต่อส่ือสารท่ีเป็นท่ีนิยมอีกอย่างคือห้องสนทนา (Chat 
room) เป็นการคุยตอบโตก้นัช่วงเวลานั้น การสนทนาแบบน้ี มีขอ้ดีคือ ไดค้วามเพลิดเพลิน ส่วนการ
ติดต่อส่ือสารดว้ยภาพและเสียง ไดแ้ก่ การโทรศพัทท์างไกลดว้ยอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยไดรั้บความนิยม
มากนกั นอกจากน้ียงัมีซอฟทแ์วร์ส าหรับการส่ือสารดว้ยภาพและเสียงผา่นอินเทอร์เน็ต ผูใ้ชง้านตอ้งมี
อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น ไมโครโฟน การ์ดเสียง กลอ้งวิดีโอ เพราะการติดต่อดว้ยภาพและเสียงนั้นมีการ
ใชง้านท่ีซบัซ้อน จึงจะสามารถคุยผา่นแบบเห็นหนา้กนัได ้นอกจากน้ีแลว้ยงัสามารถไปประยุกตก์บั
การประชุมทางไกลทางอินเทอร์เน็ต สถานศึกษาหลายแห่งไดมี้การน าเอารูปแบบการส่ือสารแบบน้ี
มาใช้ อาจารย์สามารถบรรยายพร้อมน าเสนอข้อมูลและภาพประกอบ รวมทั้งนักศึกษาสามารถ
อภิปรายและตอบขอ้ซกัถาม อนาคตการเรียนการสอนประเภทน้ีจะไดรั้บความนิยมสูงเพราะท าให้เกิด
ความเท่าเทียมในการศึกษามากยิง่ข้ึน 

3.   ด้านความบันเทงิ 
นอกเหนือจากการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการคน้หาขอ้มูลเพื่อวตัถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ ท่ี

กล่าวมา การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อความบนัเทิงถือเป็นกิจกรรมอีกประเภทหน่ึงบนอินเทอร์เน็ตท่ีเป็นท่ี
นิยมของทุกเพศทุกวยั ถือเป็นการรับขอ้มูลข่าวสารด้านบนัเทิง ในการพกัผ่อนหย่อนใจ เช่น การ
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ค้นหาวารสาร หนังสือพิมพ์ ภาพและข่าวสารอ่ืน ๆ การเล่นเกมส์ออนไลน์ ฟังวิทยุหรือดูการ
ถ่ายทอดสดผา่นระบบอินเทอร์เน็ต เรียกใชข้อ้มูล (Download) เพลง ภาพยนตร์ เพื่อความบนัเทิงรวม
ไปถึงการแลกเปล่ียนขอ้มูลดา้นบนัเทิงนั้นไปยงัผูท่ี้มีความสนใจในดา้นบนัเทิงเหมือนกนั ซ่ึงความ
บนัเทิงจะท าให้ผูท่ี้ใชอิ้นเทอร์เน็ต สามารถเขา้ใชง้านไดง่้ายและมีความสนใจในการใช้อินเทอร์เน็ต
มากกวา่ดา้นอ่ืน ๆ เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีทุกคนสามารถเขา้ไปใชง้านไดง่้านและสามารถหาขอ้มูลดา้น
บนัเทิงนั้นไดง่้ายเช่นกนั (สมชาย น าประเสริฐชยั. 2543:84:85) 

1) ดูหนงัฟังเพล โดยใช้ Real Player MPS ทั้งในดา้นของเร่ืองย่อ ข่าวสาร ภาพยนตร์ 
รายการโทรทศัน์ การฟังวทิยผุา่นทางอินเทอร์เน็ต 

2) เกมและการ์ตูน เน่ืองจากเกมและการ์ตูนมีการพฒันาและปรับปรุงใหเ้หมาะกบัวยั 
3) การท่อง Cyber Space โดยส่ือผสมต่าง ๆ ไดรั้บความนิยมซ่ึงเป็นเวบ็ไซตท์างดา้นกีฬา

ศิลปะและการท่องเท่ียว 
4) โปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้แสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ ซ่ึงโปสการ์ด

อิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งเสียงและภาพเคล่ือนไหว ตลอดรูปแบบท่ีหลากหลายให้เลือก และมีเว็บไซต์
มากมายท่ีใหบ้ริการทั้งฟรีและเสียค่าใชจ่้าย 

นบัวา่แนวโนม้ในการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อความบนัเทิงไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
เพราะเป็นช่องทางท่ีทุกคนท่ีสนใจขอ้มูลดา้นสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และผูใ้ห้บริการ
สามารถปรับปรุงขอ้มูลใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอ เหมาะส าหรับผูท่ี้สนใจ 

 
2.5 เทคนิคและวธีิการค้นคืนสารสนเทศบนอนิเทอร์เน็ต 
 แหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตนบัเป็นแหล่งสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาหลากหลายสาขาวิชา
และหลากหลายประเภทมากท่ีสุดแหล่งหน่ึง รวมทั้งมีการเปล่ียนแปลง แกไ้ขอยู่ตลอดเวลา ดงันั้น 
เพื่อใหไ้ดรั้บสารสนเทศท่ีตรงกบัความตอ้งการจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งเรียนรู้ถึงเทคนิคและวิธีการคน้
คืนต่าง ๆ เพื่อน าไปปรับใชก้บัโปรแกรมคน้หาแต่ละโปรแกรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
คน้คืน ซ่ึงการคน้คืนสารสนเทศ (Information Retrieval) เป็นกระบวนการแสวงหาสารสนเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงสร้าง การวิเคราะห์ การจดัการ การจดัเก็บ การคน้หา และการเผยแพร่สารสนเทศ 
โดยใชว้ธีิคน้หาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใหท้ราบถึงแหล่งท่ีอยูข่องสารสนเทศและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองท่ีตอ้งการ (สงวน พงศกิ์จวทิูร : 2541) 
 โดยทัว่ไปสามารถแบ่งลกัษณะการคน้คืนสารสนเทศได ้2 ลกัษณะ คือ  

1. ผูสื้บคน้ทราบรายละเอียดบางส่วนของทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอ้งการ (Know item 
search) เช่น ทราบช่ือผูแ้ต่งก็สามารถใชช่ื้อผูแ้ต่งเป็นค าคน้ ถา้ทราบช่ือเร่ืองก็สามารถใชช่ื้อเร่ืองเป็น
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ค าคน้ เป็นตน้ ท าใหก้ารคน้หาท าไดร้วดเร็ว และไม่จ  าเป็นตอ้งมีความช านาญในการคน้หา การคน้คืน
ลกัษณะน้ีเรียกวา่ การคน้คืนแบบพื้นฐาน (Basic Search) 

2. ผูสื้บคน้ไม่ทราบรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอ้งการคน้ (Unknown item 
search) ผูสื้บคน้จะตอ้งคิดและก าหนดค าคน้ท่ีเป็นค าหรือวลีเพื่อใชแ้ทนเน้ือหาสาระหรือประเด็นหลกั
ของค าถาม หรือเร่ืองท่ีจะตอ้งการจะคน้หา เพื่อให้การคน้หาขอ้มูล หรือสารสนเทศมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว ค าคน้ในลกัษณะน้ีมีหลายประเภท ไดแ้ก่ หวัเร่ือง อภิธาน และค าส าคญั เป็นตน้ ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือช่วยคน้ท่ีส าคญัในการเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการ การคน้คืนลกัษณะน้ีเรียกว่า การคน้คืน
แบบขั้นสูง (Advanced search หรือ enhanced Search) 

ดงันั้นการคน้คืนสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตโดยใชโ้ปรแกรมคน้หา เพื่อให้ไดรั้บสารสนเทศ
ท่ีตรงตามความตอ้งการ จ าเป็นตอ้งมีเทคนิคและวธีิการดงัน้ี  

1.  ก าหนดเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ในการค้นหาท่ีชัดเจน เพื่อให้สามารถก าหนด
ขอบเขตของแหล่งสารสนเทศท่ีตอ้งการให้แคบลง เช่นลกัษณะของสารสนเทศท่ีตอ้งการ ขอบเขต
ของเร่ืองท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีเพื่อให้ผลการคน้คืนมีปริมาณไม่มากเกินไป และตรงกบัความตอ้งการมาก
ท่ีสุด 

2. ก าหนดค าส าคญัในการคน้  
 ค าส าคัญ หมายถึง ค าหรือวลีท่ีส าคัญและมีความหมายท่ีสามารถใช้เป็นค าค้นเพื่อ

เช่ือมโยงไปยงัเน้ือหาของสารสนเทศ มกัจะปรากฏอยู่ในช่ือเร่ือง สาระสังเขป และเน้ือหา เพื่อท า
หนา้ท่ีบ่งบอกถึงเน้ือหาของสารสนเทศนั้น ๆ ซ่ึงเอกสารหน่ึงเร่ืองอาจจะมีค าส าคญัไดม้ากกวา่ 1 ค า 
ทั้งน้ีแลว้แต่ว่าจะมีค าส าคญัปรากฏอยู่ในเอกสารจ านวนเท่าใด ในการคิดค าส าคญัท่ีจะใช้เป็นส่ือใน
การคน้คืนจึงตอ้งพยายามคิดค าท่ีตรงใจ ตรงความตอ้งการของเราให้มากท่ีสุด โดยมีขั้นตอนท่ีใชเ้ป็น
แนวทางการวเิคราะห์ค าถามเพื่อหาค าส าคญั ดงัน้ี 

2.1 ค าท่ีเป็นประเด็นท่ีใหญ่ท่ีสุดของเร่ืองท่ีตอ้งการคน้หา 
2.2 ค าเฉพาะ หรือช่ือเรียกเฉพาะในสาขาหรือกลุ่มวชิา 
2.3 กลุ่มค าท่ีเป็นวลี หรือประโยคของเร่ือง หรือขอบเขตของเร่ือง 
2.4 ค าท่ีจ  าเป็นตอ้งมี หรือตอ้งปรากฏในการคน้หา เช่น ปีพ.ศ. ช่ือประเทศ เป็นตน้ 
2.5 ค าท่ีไม่ควรมี และไม่ตอ้งการใหป้รากฏในการคน้หา 

3. การใช้ค  าเหมือนหรือใกล้เคียงกับค าส าคญั ซ่ึงเป็นค าท่ีนอกเหนือจากค าท่ีค้นพบใน
ขั้นตอนท่ี 2 เช่น  

 ค าส าคญั  คือ  กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 ค าท่ีใกลเ้คียงค าส าคญั คือ กฎหมายปกครอง รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร 
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4. การใชห้วัเร่ือง 
 หวัเร่ือง หมายถึง ค าหรือวลี ท่ีก าหนดข้ึนแทนหรือบ่งบอกเน้ือหาท่ีส าคญัของสารสนเทศ

เพื่อใช้เป็นเคร่ืองช้ีน าไปยงัเน้ือหาท่ีแทจ้ริงของสารสนเทศ หัวเร่ืองท่ีดีควรเป็นค าหรือกลุ่มค าท่ีสั้ น
กะทดัรัด และมีความหายเฉพาะเจาะจง ครอบคลุมเน้ือหาท่ีแทจ้ริงของสารสนเทศหวัเร่ืองจะท าให้เรา
ทราบว่าสถาบันบริการสารสนเทศหรือฐานข้อมูลท่ีเราก าลังใช้มีสารสนเทศใดบ้างท่ีมีเน้ือหา
เหมือนกนัหรือสัมพนัธ์กนั หัวเร่ืองจะมีประโยชน์ในการช่วยสืบคน้สารสนเทศท่ีตอ้งการไดร้วดเร็ว 
และช่วยในการรวบรวมสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาในสาขาเดียวกนัหรือสัมพนัธ์กนัไวด้ว้ยกนั  

4.1  ประเภทของหวัเร่ือง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1) หัวเร่ืองใหญ่ หมายถึง ค าหรือวลีท่ีก าหนดข้ึนเพื่อระบุถึงเน้ือเร่ืองของสารสนเทศ

โดยตรงและสามารถใชเ้ป็นหวัเร่ืองโดด ๆ ได ้หรืออาจมีหวัเร่ืองยอ่ยประกอบได ้
2) หวัเร่ืองยอ่ย หมายถึง เป็นค าหรือวลีท่ีก าหนดข้ึนใชต้ามหลงัหวัเร่ืองใหญ่เพื่อก าหนด

ขอบเขตหรือความหมายของหัวเร่ืองให้เฉพาะเจาะจงลงไปโดยมีเคร่ืองหมาย – คัน่ เพื่อระบุแง่มุม
เฉพาะดา้นของเร่ือง รูปแบบการเขียน ยุคสมยัหรือล าดบัเหตุการณ์ ระยะเวลา และเขตภูมิศาสตร์ หัว
เร่ืองยอ่ยบางหวัเร่ืองก็สามารถใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ยได ้

ลกัษณะของค าท่ีใชเ้ป็นหวัเร่ือง  ค  าท่ีสามารถใชเ้ป็นหวัเร่ืองได ้แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1) ค าวสิามายนาม ซ่ึงเป็นค านามเฉพาะท่ีใชเ้ป็น ช่ือบุคคล ช่ือสกุล สถานท่ี ประเทศ ช่ือ

ลกัษณะภูมิประเทศ ช่ือสัญชาติ ภาษาและวรรณคดีของชาติต่าง ๆ ช่ือสนธิสัญญา ช่ือขาวเผา่พื้นเมือง
ต่าง ๆ ช่ือวนัส าคญั ช่ือพิธีส าคญั และช่ือสถาบนัต่าง ๆ  

2) ค าสามายนาม ไดแ้ก่ ช่ือของสัตว ์ช่ือของพืช ช่ือของโรค ช่ือกีฬา ช่ือเคร่ืองดนตรี ช่ือ
อวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ช่ือแร่ธาตุ 

5. การใช้วลีเพื่อจ ากัดการค้นหา เป็นการใช้เคร่ืองหมายอญัประกาศ “-” เม่ือต้องการ
ก าหนดใหค้น้หาค าทั้งสองค าโดยเรียงตามท่ีก าหนดเท่านั้น ดงัตวัอยา่ง 

 
ค าส าคัญ สถานะ ผลลพัธ์ 

กฎหมาย รัฐธรรมนูญ 2 ค  าแยกจากกนั 230,000 
“กฎหมายรัฐธรรมนูญ” วลี 2,000 

 
6. การใช้เทคนิคการตดัปลายค า (Truncation) การคน้คืนสารสนเทศบางคร้ังตอ้งการใช้

ค  าศพัท์ท่ีมีรูปแตกต่างกัน จากรากศพัท์เดียวกัน เพื่อให้ได้สารสนเทศครบถ้วน เช่นต้องการค้น
เก่ียวกับเร่ือง CENSOR ก็ต้องค้นค าท่ีเก่ียวข้อง เช่น CENSORING, CENSORED หรือ 
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CENSORSHIP การพิมพทุ์กค าจะเสียเวลา จึงมีวธีิการตดัปลายค า โดยใชเ้คร่ืองหมาย ? ต่อทา้ยค าศพัท์
ท่ีรากค า เช่น CENSOR? หรือ LIBRA? ระบบจะคน้ค าศพัทท่ี์ข้ึนตน้ดว้ยค าดงักล่าว และค าหรือวลีท่ี
ต่อทา้ยดว้ยอกัขระอ่ืน ๆ เท่าท่ีมีในดรรชนี ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
การตดัปลายค าจะตอ้งระวงัไม่ใชค้  าท่ีสั้นเกินไป เพราะอาจจะไดเ้ร่ืองท่ีไม่ตอ้งการออกมาดว้ย 

เช่น ค าศพัท ์BAN? ระบบจะคน้ค า BAN, BANANA, BAND, BANDAGERY, BANDIT, BANK, 
BANNER, BANTER เป็นตน้ ซ่ึงค าต่าง ๆ เหล่าน้ีไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย 

7. การเลือกรูปแบบการสืบคน้ เช่น Basic Search และ Advanced Search 
8. การเลือกใช้ขอบเขตของขอ้มูลในการคน้คืน เช่น รูปแบบของเอกสารท่ีตอ้งการ text: 

กฎหมาย ท่ีอยูข่องเวบ็ไซต ์url:org เพื่อจ ากดัการคน้ใหแ้คบลง 
9. การก าหนดขอบเขตของค าคน้  โดยใชต้วัเช่ือมบูลีน (Boolean operators) เช่น AND OR 

และ NOT เป็นตน้ หรือการคน้วลี (phrase searching) การตดัค า หรือการใชค้  าเหมือน  ดงัตารางท่ี  2-2 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคนิคการตัดปลายค า (Truncation) 
 

CENSO      LIBRA   
CENSO      LIBRA   
CENSO      LIBRA   
CENSO      LIBRA  
     LIBRA  
     LIBRA  
     LIBRA  
     LIBRA  
 

R  
RED  
RING  
RSHIP 

RIAN  
RIANS  
RIES  
RY  
RY  ADMINISTRATION 
RY  AUTOMATION  
RY  MANAGEMENT  
RY  SERVICES 

CENSOR? 

LIBRA? 

org%20เพื่อ
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ตารางที ่2-2  ค  าเช่ือมและเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการคน้คืนสารสนเทศ 
ค าเช่ือม/เคร่ืองหมาย ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

AND เป็นการเช่ือมค าคน้ตั้งแต่สองค าข้ึนไป โดยท่ีผลการ
คน้คืน ตอ้งปรากฏค าทั้งสองในระเบียนผลการคน้คืน 

คอมพิวเตอร์ AND 
อินเทอร์เน็ต 

OR เป็นการเช่ือมค าคน้ตั้งแต่สองค าข้ึนไป โดยท่ีผลการ
ค้นคืนจะปรากฏค าใดค าหน่ึง หรือค าทั้ งสองใน
ระเบียนผลการคน้คืน 

คอมพิวเตอร์ OR 
อินเทอร์เน็ต 

NOT เป็นการเช่ือมค าคน้ตั้งแต่สองค าข้ึนไป โดยท่ีผลการ
คน้คืนจะ ปรากฏค าแรกเพียงค าเดียวเท่านั้น และไม่
ตอ้งการให้ปรากฏ ค าหลงัในระเบียนผลการคน้คืน 
(อาจใชเ้คร่ืองหมาย –แทน NOT ได)้ 

คอมพิวเตอร์NOT 
อินเทอร์เน็ต 

? เป็นการใช้สัญลกัษณ์“?” แทนตวัอกัษรใดๆ ในการ
คน้คืน ขอ้มูล โดยท่ีผลการคน้คืนจะปรากฏค าท่ีใชใ้น
การคน้คืนใน ระเบียนผลการคน้คืนเช่น int??net ผล
การคน้คืนคือ internet, intranet … 

Int??net 

* เป็นการคน้กลุ่มค า หรือค าท่ีไม่แน่ใจดว้ยสัญลกัษณ์
“ * ” ซ่ึงจะแทนตวัอกัษรใดๆ ท่ีตามหลงัค าคน้ในการ
คน้คืนขอ้มูล โดยท่ีผลการคน้คืนจะปรากฏค าท่ีใชใ้น
การคน้คืนในระเบียน ผลการคน้คืน โดยเขียนให้อยู่
ในเคร่ืองหมายค าพูด เช่น “int*” ผลการคน้คืนคือ 
inter, internet, international, 

“Inter*” 

# เป็นการใชส้ัญลกัษณ์“#” เพื่อก าหนดให้คน้คืนขอ้มูล
เฉพาะ ค าท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น โดยท่ีผลการคน้คืนจะ
ปรากฏเฉพาะค า ท่ีใชใ้นการคน้คืนในระเบียนผลการ
คน้คืน 

Program# 

 ”ค้นหาค าพ้องความหมาย (synonyms) ด้วย
เคร่ืองหมาย “ โดยผลลพัธ์ของการคน้คืนจะปรากฏ
ค าท่ีมีความหมายคลา้ย หรือใกลเ้คียงกบัค าคน้ 

food 
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ค าเช่ือม/เคร่ืองหมาย ค าอธิบาย ตัวอย่าง 
“” ค้นหาให้ตรงกับค านั้ นด้วยเคร่ืองหมายค าพูด ใช้

ส าหรับ คน้หาส่ิงท่ีทราบแน่นอน เช่น ช่ือบุคคล ช่ือ
หนงัสือ ช่ือเพลง และช่ือสถานท่ี เป็นตน้ 

“ปริศนา มชัฌิมา” 

 
10. การใชภ้าษาธรรมชาติ (Natural Language) เป็นการคน้คืนโดยใชค้  าถาม เช่น     เลิก

ทาสเม่ือไร ควรนอนทิศไหน สารสนเทศคืออะไร เป็นตน้ 
11. การก าหนดประเภทของสารสนเทศท่ีตอ้งการ เน่ืองจากสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตมี

หลากหลายประเภท อาทิ ขอ้ความ ภาพวาด ภาพเขียน ภาพถ่าย เสียง เป็นตน้ 
12. การเลือกใชโ้ปรแกรมคน้หาท่ีเหมาะสมกบัสารสนเทศท่ีตอ้งการเน่ืองจาก โปรแกรม

คน้หาแต่ละโปรแกรมมีลกัษณะการใชแ้บบผสมผสานไม่ไดจ้  ากดัการคน้คืนเฉพาะรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึงเท่านั้น เช่น Google ไดจ้ดัท าบริการจดัหมวดหมู่ เพื่อขยายขอบเขตของการคน้คืนหรือ Dog pile 
ท่ีท  าหน้าท่ีเป็นตวักลางช่วยส่งค าคน้ท่ีตอ้งการคน้คืนไปยงัโปรแกรมคน้หาโปรแกรมอ่ืน ๆ โดยผู ้
สืบคน้ไม่ตอ้งใชโ้ปรแกรมคน้หาทีละโปรแกรมเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการ 

 
2.6 โปแกรมค้นหาสารสนเทศบนอนิเทอร์เน็ต (Search Engine) 
 อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ท่ีมีการเช่ือมต่อระหว่าง
เครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทัว่โลก โดยผูใ้ชส้ามารถส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล สารสนเทศ ข่าวสาร 
ความรู้ ต่าง ๆ ไดต้ลอดเวลา ถือไดว้า่อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคญัส าหรับผูใ้ชทุ้กเพศทุก
วยั เน่ืองจากเป็นแหล่งสารสนเทศท่ีผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ยา่งเสรีตามความสนใจของแต่
ละบุคคลในทุก ๆ ดา้น ทั้งดา้นวิชาการ และบนัเทิง อาทิเช่น การศึกษา สุขภาพ ดนตรี ธุรกิจ การเงิน 
การตลาด ภาษา การท่องเท่ียว การเมืองการปกครอง ภาพยนตร์ กีฬา ท่ีอยู่อาศยั วรรณกรรม ศิลปะ 
กฎหมาย เป็นตน้ 
 รูปแบบของสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีดงัน้ี (ลดัดา จิตคุตตานนท ์: 2544) 

1. สารสนเทศแบบตวัอกัษร เป็นการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบของขอ้ความคล้าย
หนงัสือ วารสารต่าง ๆ โดยผูใ้ชส้ามารถอ่านไดที้ละหนา้ 

2. สารสนเทศแบบกราฟฟิค เป็นการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบของภาพ 
3. สารสนเทศแบบเสียง เป็นการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบของเสียง 
4. สารสนเทศแบบส่ือประสม เป็นการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบท่ีมีทั้ งตัวอกัษร 

รูปภาพ เสียงและภาพเคล่ือนไหวพร้อม ๆ กนั 
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5. สารสนเทศลกัษณะ Hypermedia เป็นการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบท่ีผูใ้ชส้ามารถ
เช่ือมโยงไปยงัสารสนเทศอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการอ่านไดใ้นขณะท่ีอ่านสารสนเทศนั้น ๆ อยู่ และยงัสามารถ
ยอ้นกลบัมาอ่านสารสนเทศเดิมไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการ ในลกัษณะการคน้คืนแบบ เวิลด์ ไวด์ เว็บ 
(World Wide Web) 

สารสนเทศท่ีปรากฏบนเวิลด์ ไวด์ เวบ็ มีลกัษณะของการน าเสนอสารสนเทศท่ีสามารถเรียก
หรือเช่ือมโยงไปยงัจุดอ่ืน ๆ ในระบบกราฟิค ท าให้สารสนเทศนั้น ๆ มีจุดดึงดูดความสนใจให้เรียกดู
โดยมีลกัษณะการท างานแบบโตต้อบกบัผูใ้ช ้ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถเลือกรายการ หรือสารสนเทศท่ีสนใจได้
ทนัทีท่ีตอ้งการ สารสนเทศท่ีน าเสนอบนเวิลด์ ไวด์ เว็บนั้นไม่ยึดติดกบัระบบปฏิบติัการเน่ืองจาก
สารสนเทศดังกล่าวถูกจัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูล ดังนั้ นไม่ว่าจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
ระบบปฏิบติัการใด ก็สามารถเรียกดูจากคอมพิวเตอร์ท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการท่ีแตกต่างจากคอมพิวเตอร์
ท่ีเป็นแม่ข่ายได้ นอกจากน้ีสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเผยแพร่ไดอ้ย่างรวดเร็ว และ
กวา้งไกล โดยผูใ้ช้จากทุกแห่งทัว่โลกสามารถเขา้ถึงสารสนเทศจ านวนมากมายท่ีมีการเผยแพร่ได้
ตลอดเวลา (ชุ่มจิตต ์แซ่ฉัน่. 2550) 

ดงันั้นในการคน้คืนสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ไดส้ารสนเทศตรงตามความตอ้งการ 
และสะดวกรวดเร็ว โดยไม่จ  าเป็นตอ้งจ าช่ือเวบ็ไซตข์องเจา้ของสารสนเทศนั้น จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้ง
ใชโ้ปรแกรมคน้หาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 

โปรแกรมค้นหาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต เป็นโปรแกรมท่ีช่วยในการคน้หาสารสนเทศ
โดยเฉพาะสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตผ่านเวิลด์ ไวด์ เว็บ โดยครอบคลุมทั้ งข้อความ รูปภาพ 
ภาพเคล่ือนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนท่ี ข้อมูลบุคคล กลุ่มข่าว และอ่ืน ๆ ซ่ึงแต่ละโปรแกรมมี
ความสามารถแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัผูใ้ห้บริการในแต่ละราย โปรแกรมแกรมคน้หาส่วนใหญ่จะคน้
ขอ้มูลสารสนเทศจากค าส าคญัท่ีผูใ้ช้ป้อนเขา้ไป เพื่อคน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการ จากนั้นโปรแกรม
คน้หาจะประมวลผล และแสดงรายการผลลพัธ์แก่ผูใ้ช้ เพื่อบอกต าแหน่งท่ีอยู่ของสารสนเทศท่ีผูใ้ช้
ตอ้งการ ซ่ึงสามารถแบ่งตามประเภทของฐานข้อมูลท่ีใช้ในการคน้คืนได้ 4 ประเภท คือ (น ้ าทิพย ์   
วภิาวนิ.2543) 

1. Search Engine หรือ automated Indexing เป็นโปรแกรมช่วยคน้ท่ีมีโปรแกรม Spider 
หรือ Robot ดึงขอ้มูลจากหนา้เวบ็เพจอ่ืน ๆ มาท าดรรชนีช่วยคน้เก็บไวเ้ป็นฐานขอ้มูลของตนเอง โดย  
ท าหนา้ท่ีเสมือนเวบ็ไซตข์องดรรชนีขอ้มูลท่ีโยงไปสู่เวบ็ไซตอ่ื์น ๆ ท่ีมีขอ้มูลนั้นอยู่มี 2 ประเภท คือ 
Full-text indexing เป็นการดึงค าทุกค าในหนา้เอกสารมาท าดรรชนี และ  Keyword indexing เป็นการ
ดึงเฉพาะค าส าคญั ๆ มาท าดรรชนี 

2. Subject Directory หรือ Human Indexing เป็นบริการฐานขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซต์
อ่ืน ๆ โดยการเสนอแนะของเจา้ของเวบ็ไซต ์และผูเ้ช่ียวชาญในการจดัหมวดหมู่เป็นหวัเร่ือง ซ่ึงมีการ
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ก าหนดเกณฑ์การเลือกหวัเร่ืองไวใ้น Directory และ Sub-directory มีการท าดรรชนีไวเ้ป็นฐานขอ้มูล 
และมีกลไกการคน้โดยใช้ค  าคน้ 2 ประเภท คือ Academic Directory เป็นการรวบรวมหัวเร่ืองและ
แหล่งขอ้มูลทางวิชาการ และวิชาชีพ เช่น http://archive.org เป็นตน้ และCommercial Directory เป็น
การรวบรวมท่ีอยู่ของแหล่งข้อมูลด้านบันเทิง  ธุรกิจ งานอดิเรก กีฬา การท่องเท่ียว เ ช่น 
http://yahoo.com เป็นตน้ 

3. Meta Search Engine เป็นโปรแกรมการคน้หาจากฐานขอ้มูลหลาย ๆ โปรแกรมคน้หา
โดยป้อนค าคน้หาให้ไปคน้หายงัโปรแกรมคน้หาท่ีก าหนด แลว้รวมผลลพัธ์ท่ีไดม้าแสดงไวใ้นหน้า
เดียว โดยไม่มีฐานขอ้มูลตนเอง เช่น http://www.dogpile.com http://www.metacrawler.com เป็นตน้ 

4. Subject specific search engines เป็นโปรแกรมคน้หาในเน้ือหาเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
(Subject area) ซ่ึงมีช่ือเรียกต่างกนัไป เช่น Specifilize search engines บางคร้ังอาจเรียกเพียง Specific 
search engines โปรแกรมคน้หาประเภทน้ีมีวตัถุประสงค์ให้การสืบคน้ไดส้ารสนเทศในเชิงลึก มี
ประโยชน์อย่างมากในกรณีท่ีผูใ้ช้มีค  าถามท่ีแน่นอนชัดเจน ในเฉพาะสาขาใดสาขาหน่ึงอยู่แล้ว 
ตวัอย่างของโปรแกรมค้นหาประเภทน้ี เช่น Scirus ส าหรับค้นหาเอกสารด้านวิทยาศาสตร์ fealth 
ส าหรับคน้หาเอกสารดา้นสุขภาพ หรือ FindLaw ส าหรับคน้หาเอกสารดา้นกฎหมาย เป็นตน้ 

การท างานของโปรแกรมสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม (ประพนัธ์ 
เศวตนนัทน์ 2546:1) ดงัน้ี 

1. Crawler-Based Search Engines เป็น Search Engine ท่ีมีโปรแกรมท่ีเรียกวา่ Crawler หรือ 
Spider ท  าหน้าท่ีออกไปเยี่ยมเยือนเวบ็ไซตท่ี์เกิดใหม่แลว้ตาม Links ต่าง ๆ ในเวบ็ไซตน์ั้น มาบนัทึก
ขอ้มูลพร้อมท า Index แลว้น ามาเก็บรวบรวมไวท่ี้ Server ของตนเพื่อเป็นฐานขอ้มูลและมีโปรแกรมท่ี
ช่วยจดัการอ านวยความสะดวกในการสืบคน้และน าขอ้มูลมาแสดงผลแก่ผูใ้ช้บริการ ความถ่ีในการ
ออกไปเก็บรวบรวมเวบ็ไซต์เกิดใหม่แลว้แต่ว่าเจา้ของเวบ็ไซต์จะก าหนด  อตัราการเพิ่มของจ านวน
ขอ้มูลเครือข่ายเวบ็เกิดใหม่จะมีการเพิ่มโดยอตัโนมติั ทนัทีท่ีพบว่ามีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใน
เว็บไซต์ ขอ้มูลท่ีได้จากการสืบคน้ผ่าน Search Engine ชนิดน้ีจะหลากหลายมากตลอดเวลา และ
เจา้ของเวบ็ไซต์ตอ้งยื่นขอจดทะเบียนใน  Search Engine น้ีก่อน ตวัอย่าง Search Engine น้ีไดแ้ก่ 
HotBot Google ซ่ึงในขณะน้ี Crawler-based search engine mดีท่ีสุดคือ Google ซ่ึงเป็น Search engine 
ต่างประเทศท่ีใหบ้ริการการคน้เป็นภาษาไทยได ้

2. Human-Based Search Engines เป็นระบบการสืบคน้โดยมนุษยเ์ป็นผูด้  าเนินการสืบคน้ 
ดงันั้นเวบ็ไซตท่ี์มีช่ือเสียงจะไดรั้บการเอาใจใส่ท่ีดี เวบ็ไซต์เล็ก ๆ ท่ีคนไม่ค่อยรู้จกัอาจจะไม่ปรากฏ
ในการสืบคน้ก็ได ้ในการน าช่ือเวบ็ไซตท่ี์จดัท าข้ึนมาใหม่เขา้สู่ Search Engine ประเภทน้ีเจา้ของตอ้ง
ยืน่ขอจดทะเบียนและอาจเสียค่าท าเนียมในบาง Search Engine ตวัอยา่งของ Search Engine กลุ่มน้ีคือ 
Yahoo ท่ีจดัวา่เป็น Human-Based Search Engines ท่ีดีและน่าใช ้มีการแบ่งหมวดหมู่เวบ็ไซต ์(Search 

http://yahoo.com/
http://www.dogpile.com/
http://www.metacrawler.com/
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directory) ท่ีช่วยให้สามารถคน้ขอ้มูลได้ตามความตอ้งการมากข้ึน นอกจากนั้นยงัมี Lycos ซ่ึงเป็น 
Search Engine ท่ีไดช่ื้อมาจากภาษาลาตินท่ีมีความหมายถึง “wolf spider” 

3. Hybrid Search Engines เป็นโปรแกรมลูกผสม ใชท้ั้งสองวิธีการ ซ่ึงส่วนมากเป็น mixed 
results ซ่ึงปัจจุบนัผูใ้หบ้ริการจะเนน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงอยา่งเดียวไม่ไดจึ้งมกัจะใชท้ั้งสองแบบใน
การท างานคู่ขนานกนัไป เช่น Yahoo แมจ้ะเนน้การท างานไปท่ี Human-Based ก็จริงแต่ก็มีการท างาน
แบบ Crawler-Based คู่ขนานกนัไปดว้ย ตวัอยา่ง Hybrid Search engine ท่ีดีไดแ้ก่ Excite ท่ีให้บริการ
ค่อนขา้งเอนกประสงค ์

ในปี พ.ศ. 2555 About.com ไดส้ ารวจเพื่อคน้หาโปรแกรมคน้หาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
ท่ีดี 10 โปรแกรม จากการส ารวจวิเคราะห์โปรแกรมคน้หาทั้งหมดจ านวน 290 โปรแกรม เก็บขอ้มูล
จากความช่ืนชอบของผูใ้ชโ้ปรแกรมคน้หาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต จากการเสนอแนะทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนดขอบเขตความตอ้งการของโปรแกรมคน้หาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 3 
ดา้น คือ การน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศตรงตามความตอ้งการของผูค้น้หาจริง ๆ รูปแบบการน าเสนอท่ี
ง่ายต่อการเขา้ใจ และมีเคร่ืองมือช่วยคน้หาขอ้มูลสารสนเทศท่ีใช้งานไดส้ะดวก ซ่ึงการน าเสนอผล
การส ารวจดงักล่าวไม่ไดมี้การจดัอบัดบัแต่อยา่งใด มีดงัน้ี  

1. Google (www.google.com หรือ www.google.co.th) 

 
ภาพที ่2-2  หนา้แรก google.com 

ท่ีมา : http://www.google.com/ : 4 ธนัวาคม 2558 
 

Google เป็นโปรแกรมค้นหาท่ีได้รับความนิยม และใช้งานอย่างแพร่หลาย เน่ืองจาก
สามารถคน้หาได้รวดเร็ว และหลากหลาย สนบัสนุนการคน้หาขอ้ความ URL รูปภาพ แผนท่ี โดย

http://www.google.co.th/
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สนับสนุนค าทุกค าท่ีป้อนลงในขอ้ความคน้หา โดยไม่ค  านึงถึงตวัพิมพใ์หญ่ ตวัพิมพ์เล็ก เช่น การ
คน้หาค าวา่ new York times จะเหมือนกบัการคน้หาค าวา่ New York Times และไม่สนใจเคร่ืองหมาย
วรรคตอน และอกัขระพิเศษอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ @#$%^&*()=+[ ]\ เป็นตน้ 

 
 

ภาพที2่-3  ผลการคน้หาจาก google 
ท่ีมา : https://www.google.co.th/-t7LoDQ#q=thailand :4 ธนัวาคม 2558  

 
2. Ask (http://www.ask.com) 

 
ภาพที ่2-4  หนา้แรก Ask.com 

ท่ีมา : http://www.ask.com/ : 4 ธนัวาคม 2558 
 

http://www.ask.com/


28 
 

Ask หรือ  AJ หรือ Ask Jeeves เป็นโปรแกรมคน้หาท่ีมีช่ือเสียงโปรแกรมหน่ึงของโลก
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นคู่แข่งส าคญัของโปรแกรมคน้หาอยา่ง Google, Duck Duck Go รวมทั้ง Bing ดว้ย
ตวัช่วยในการคน้หาท่ีมีประสิทธิภาพ Ask ให้ความแตกต่างในเร่ืองของหนา้คน้หาโดยจดัเป็นกลุ่ม ๆ 
ไวอ้ย่างเป็นระเบียบ ท าให้โดดเด่น อ่านง่าย สบายตา และมีความสามารถคดักรองประเภทของการ
คน้หาได ้ไม่วา่จะเป็นการคน้หาแผนท่ี รูปภาพ พจนานุกรม พยากรณ์อากาศ หรือไฟล์เอกสารต่าง ๆ 
ผูใ้ชส้ามารถคน้หาค าท่ีเป็นประโยคค าถามโดยใชห้ลกัของภาษาธรรมชาติ เป็นลกัษณะถามตอบได้ 

 
ภาพที ่2-5  ผลการคน้หาจาก Ask 

ท่ีมา : http://www.ask.com/web?q=thailand&qsrc=178 :4 ธนัวาคม 2558  
 

3. Yahoo (http://www.yahoo.com : http://yahoo.co.th) 

 
ภาพที2่-6  หนา้แรก yahoo.com 

ท่ีมา : https://www.yahoo.com/ : 4 ธนัวาคม 2558 

http://www.ask.com/web?q=thailand&qsrc=178
http://www.yahoo.com/
http://yahoo.co.th/
https://www.yahoo.com/
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Yahoo เป็นโปรแกรมค้นหาท่ีมีช่ือเสียง และได้รับความนิยมอย่างมาก เกิดข้ึนจาก

นักศึกษาปริญญาเอกสองคนจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด คือ เจอร์ร่ี หยาง และเดวิด ฟิโล ซ่ึง
ประกอบดว้ยโปรแกรมคน้หา Yahoo! Directory, Yahoo! Mail, Yahoo! News และ Yahoo! Photo 
เป็นแหล่งรวบรวมข่าวสาร แหล่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ และบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ลกัษณะเด่น
ของ Yahoo คือเป็นโปรแกรมคน้หาประเภทเว็บไดเร็คทอร่ีท่ีรวบรวมเวบ็ลิงก์ท่ีน่าสนใจ และเรียบ
เรียงเป็นหมวดหมู่ท่ีชดัเจนส าหรับการคน้หา 

 
ภาพที2่-7  ผลการคน้หาจาก yahoo 

ท่ีมา : https://search.yahoo.com/search;_ylt = thailand  :4 ธนัวาคม 2558  
 

4. Dogpile (http://www.dogpile.com) 

 
ภาพที ่2-8 หนา้แรก dogpil.com 

ท่ีมา http://www.dogpile.com/: 4 ธนัวาคม 2558 

http://www.dogpile.com/
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Dogpile เป็นโปรแกรมคน้หาแบบ Meta-Search Engine เม่ือผูใ้ช้ป้อนค าคน้ระบบจะ
ประมวลผลเพื่อสืบค้นจากโปรแกรมคน้หาหลาย ๆ แหล่งในเวลาเดียวกนั ท าให้ผูใ้ช้สะดวกในการ
เปรียบเทียบเน้ือหา รวมทั้งไดข้อ้มูลสารสารเทศท่ีหลากหลาย เน่ืองจากความสามารถของโปรแกรม
คน้หา แต่ละแหล่งมีความสามารถแตกต่างกนั โดย Dogpile จะสืบคน้จากโปรแกรมคน้หา 3 แหล่ง
ไดแ้ก่ Google, Yahoo และ Yandex แต่ผลลพัธ์ท่ีไดก้็ไม่ไดม้าจากท่ีใดท่ีหน่ึงเป็นหลกั บริการของ 
Dogpile จะเป็นการรวบรวมลิงคข์องผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการคน้หามาไวร้วมกนั นอกจากน้ี Dogpile ยงัมี
ท าเนียบนาม (White pages) ท่ีเตรียมเอาไวส้ าหรับใหค้น้หาบุคคล หรือธุรกิจต่าง ๆ ไดอี้กดว้ย 

 
ภาพที ่2-9 ผลการคน้หาจาก dogpile 

ท่ีมา : http://www.dogpile.com/search/web?fcoid=417 : 4 ธนัวาคม 2558  
 

5. Bing (http://www.bing.com) 

 
ภาพที ่2-10 หนา้แรก dogpil.com 

ท่ีมา http://www.bing.com/: 4 ธนัวาคม 2558 

http://www.dogpile.com/search/web?fcoid=417
http://www.bing.com/
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Bing เป็นโปรแกรมคน้หาของบริษทั Microsoft ซ่ึงเป็นคู่แข่งส าคญัของ Google และ 
Yahoo โดย Bing ถูกใชร่้วมกบั MSN และ Hotmail จุดเด่นของ Bing คือการแสดงพื้นฐานของหน้า
เว็บเพจเป็นรูปภาพขนาดใหญ่ และจะเปล่ียนเป็นรูปภาพอ่ืน ๆ ไปเร่ือย ๆ นอกจากน้ีผูใ้ช้สามารถ
เลือกใช ้ Bing ในหนา้ของประเทศอ่ืน ๆ ไดโ้ดยคลิกเลือกการตั้งค่าเพื่อก าหนดคุณลกัษณะต่าง ๆ มุม
ขวามือบน รวมทั้งเลือกภาษาท่ีตอ้งการให้แสดง ลกัษณะการท างานของ Bing จะมีตวัช่วยเหลือดา้น
ขอ้มูลของผูใ้ช้โดยอาศยัการเรียง และการจดักลุ่มไวท้างดา้นขวามือ เพื่อง่ายต่อการคน้หา และมีตวั
ช่วยในการคน้หาเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลอยา่งถูกตอ้งและสะดวกข้ึน รวมทั้งช่วยคดักรองการสะกดค าคน้ของ
ผูใ้ช ้ในกรณีท่ีคาดวา่ผูใ้ชอ้าจสะกดค าคน้ผิด นอกจากจะช่วยคน้แหล่งสารสนเทศจากเวบ็ ภาพ วีดิโอ 
ข่าว ยงัมีบริการแปลภาษา โดยสามารถแปลไดถึ้ง 42 ภาษา 

 
ภาพที ่2-11 ผลการคน้หาจาก bing 

ท่ีมา http://www.bing.com/search?q=thailand : 4 ธนัวาคม 2558  
 
 
 
 
 

http://www.bing.com/search?q=thailand
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6. The Internet Archive (http://archive.org/search.php) 

 
ภาพที ่2-12 หนา้แรก archive.org 

ท่ีมา https://archive.org/: 4 ธนัวาคม 2558 
 

The Internet Archive เป็นโปรแกรมคน้หาท่ีไดรั้บความนิยมมานาน โดยมีลกัษณะการ
จดัเรียงเน้ือหาเป็นหมวดหมู่ มีสัญลกัษณ์ท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ มี Screen short หรือ Snapshots เพื่อแสดง
ขอ้มูลท่ีคน้หา รูปลกัษณ์หนา้เวบ็เพจออกแบบลกัษณะยอ้นยุค (retro style) The Internet Archive ท า
หน้าท่ีเก็บข้อมูลเว็บไซต์ทัว่ ๆ ไปในลักษณะของห้องสมุดดิจิตลั โดยเก็บขอ้มูลเก่า ๆ ของขอ้มูล 
สารสนเทศและส่ือต่าง ๆ ท่ีปรากฏบนอินเทอร์เน็ต โดยการรวบรวมหนา้ตาเวบ็ไซต ์ในแต่ละช่วงเวลา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั รวมถึงเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการขอ้มูลฟรี ส าหรับนกัวิจยั และนกัวิชาการส าหรับ
คน้ควา้ในดา้นประวติัศาสตร์ทางอินเตอร์เน็ต นอกจากน้ี Internet Archive ไดส้แกนหนงัสือมากกวา่ 
400,000 เล่ม รวมทั้งรวบรวม เพลง รูปภาพ และเสียงต่าง ๆ อีกจ านวนมากให้ผูใ้ชส้ามารถคน้หาและ
น าใชง้าน โดยสามารถคลิกเลือกท่ี OpenLibrary 

 

http://archive.org/search.php
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ภาพที ่2-13  ผลการคน้หาจาก archive 

ท่ีมา https://archive.org/search.php?query=thailand : 4 ธนัวาคม 2558  
 

7. Yippy (formerly’Clusty’) (http://yippy.com) 

 
ภาพที ่2-14 หนา้แรก yippy.com 

ท่ีมา http://yippy.com/: 4 ธนัวาคม 2558 
 

https://archive.org/search.php?query=thailand
http://yippy.com/
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Yippy เป็นโปรแกรมคน้หาแบบ Deep Web Engine ซ่ึงแตกต่างกบัแบบ Regular Web 
Engine ท่ีใช้การคน้หาจากความถ่ีในการเขา้ใช้ขอ้มูลของเวบ็นั้น ๆ โดย Deep Web Engine เป็น
ลกัษณะการคน้หาจากผลการคน้หาของ Regular Web Engine ตวัอ่ืน ๆ อีกที หากผูใ้ชต้อ้งการคน้หา
ขอ้มูล เวบ็ หรือ บล็อกท่ีลึกลบั งานอดิเรก หรือขอ้มูลท่ียากต่อการคน้หาและเขา้ถึง เช่น ขอ้มูลของ
หน่วยงาน หรืองานวิจยัต่าง ๆ Yippy จะเป็นโปรแกรมค้นหาท่ีสามารถช่วยให้ผูใ้ช้เข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศดงักล่าวได้ โดยมีการจดักลุ่มผลการคน้คืนไวใ้นกรอบทางซ้ายมือ ได้แก่ การแบ่งเป็น
หมวดหมู่ (clouds) การแบ่งตามแหล่งท่ีมาของสารสนเทศ (Sources) ได้แก่ แหล่งอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
สารานุกรม และ Yippy การแบ่งประเภทตามแหล่งของโดเมนเนม (sites) เช่น .com .org .net .th เป็น
ตน้ การแบ่งตามระยะเวลาของการน าเสนอสารสนเทศ (time) 

 
 

ภาพที ่2-15 ผลการคน้หาจาก yippy 
ท่ีมา http://new.yippy.com/search?query=thailand  : 4 ธนัวาคม 2558  

 
 
 
 
 
 

http://new.yippy.com/search?query=thailand
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8. duckduckGo (http://duckduckgo.com) 

 
ภาพที ่2-16 หนา้แรก DuckduckGo.com 

ท่ีมา : https://duckduckgo.com/ : 4 ธนัวาคม 2558 
 DuckDuckGo เป็นโปรแกรมคน้หาท่ีมีรูปแบบการท างานท่ีเรียบง่าย มีลกัษณะหนา้ตา
เหมือนกบั Google ท่ีออกแบบใหมี้แต่ช่องคน้หาเท่านั้น แต่แตกต่างกนัท่ี DuckDuckGo มีรูปแบบใน
การท างานสะดวกรวดเร็วท่ีเรียกวา่ Zero Click การน าเสนอขอ้มูลท่ีคาดเดาวา่ผูค้น้หาตอ้งการอยูใ่น
กรอบ นอกจากน้ียงัมีตวัช่วยในการไขปัญหา เพื่อการคน้หาท่ีดีเยีย่ม โดยมีคียเ์วร์ิดแนะน า (Search 
suggestions) เพิ่มเติมใหผู้ใ้ชส้ามารถเลือกใช ้เพื่อเพิ่มช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศท่ีตรงตาม
ความตอ้งการไดม้ากข้ึน ง่ายข้ึน และท าใหล้ดเวลาของผูใ้ชใ้นการคิดหาค าคน้ ทั้งยงัมีสารสนเทศท่ีมี
การโฆษณาแฝงนอ้ยกวา่ Google เพราะ DuckDuckGo มีความสามารถในการกรอง Shopping Site 
ออกจาก Info site (non-shopping site) 

http://duckduckgo.com/
https://duckduckgo.com/
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ภาพที ่2-17  ผลการคน้หาจาก duckduckGo 

ท่ีมา : https://duckduckgo.com/?q=thailand&ia=news : 4 ธนัวาคม 2558  
 

9. Mahalo (http://www.mahalo.com) 

 
ภาพที ่2-18 หนา้แรก mahalo.com 

ท่ีมา : http://mahalo.com/ : 4 ธนัวาคม 2558 
 

Mahalo เป็นเว็บท่ีมีบริการคน้หาขอ้มูลสารสนเทศท่ีผูใ้ช้ตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกก่อน มี
ลกัษณะเป็นโปรแกรมคน้หาท่ีใชพ้ลงัมนุษย ์คือการใช้คนในการคดักรองความสัมพนัธ์ และเน้ือหา
ของหัวขอ้ท่ีผูใ้ช้ตอ้งการคน้หา ซ่ึงผูใ้ช้ตอ้งใช้เวลารอผลการคน้คืนสักครู่ เน่ืองจากค าคน้ท่ีผูใ้ชป้้อน
เพื่อค้นหาต้องน าไปเทียบกับฐานขอ้มูลเดิมของ Mahalo และ/หรือต้องไปคน้ในโปรแกรมคน้หา
โปรแกรมอ่ืนก่อน โดยขอ้ดีของ  Mahalo คือผูใ้ช้มีโอกาสท่ีจะไดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีตรงตามความ

https://duckduckgo.com/?q=thailand&ia=news
http://www.mahalo.com/
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ตอ้งการมากกวา่โปรแกรมคน้หาอ่ืน นอกจากน้ียงัมีการจดัหมวดหมู่หัวขอ้สารสนเทศ และคู่มือการ
ท างานหรือวิธีการเรียนรู้ (HowTo) โปรแกรมการเรียนรู้ (Courses) ค  าตอบ (Answers) เพื่อให้ผูใ้ช้
สามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก 
 

10. Webopedia (www.webopedia.com) 

 
ภาพที ่2-19 หนา้แรก webopedia.com 

ท่ีมา : http://www.webopedia.com/ : 4 ธนัวาคม 2558 
 

Webopedia เป็นเว็บพจนานุกรมออนไลน์ท่ีสนับสนุนการคน้หาด้วยค า วลี และค าย่อ 
Webopedia อาจเรียกไม่ไดว้่าเป็นโปรแกรมคน้หาอยา่งแทจ้ริง แต่เป็นเวบ็ท่ีให้ขอ้มูลหรือคน้ขอ้มูล
จากการก าหนดค าศพัท์ท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออ่ืน ๆ โดย
สามารถก าหนดประเภทได ้เป็นแหล่งความรู้ และแหล่งขอ้มูลสารสนเทศไดเ้ป็นอยา่งดี ส าหรับผูใ้ชท่ี้
ตอ้งการเรียนรู้ หาความหมาย หรือวธีิการใชง้านต่าง ๆ  

http://www.webopedia.com/
http://www.webopedia.com/


38 
 

 
 

ภาพที ่2-20 ผลการคน้หาจาก webopedia 
ท่ีมา : http://www.webopedia.com/sgsearch/ =window+2010 : 4 ธนัวาคม 2558  

 
ในประเทศไทยมีการพฒันาโปรแกรมคน้หาของไทยช่ือ สรรสาร พฒันาข้ึนโดยเนคเทค 

(http://www.sansarn.com) เป็นโปรแกรมส าหรับพฒันา และจดัการระบบค้นคืนข้อมูลผ่าน Web 
Browser ผูใ้ช้สามารถสั่งให้โปรแกรมสร้างดัชนีจากไฟล์เอกสารท่ีอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ หรือจะเป็นเอกสารบนเวบ็ โปรแกรมจะท างานโดยผ่าน Interface ของ Web Browser 
ดงันั้นจึงท าให้การจดัการขอ้มูล การสั่งงาน รวมทั้งการตั้งค่าต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบสามารถ
เป็นไปอย่างง่ายดาย และสะดวก จุดเด่นของสรรสา คือความสามารถในการค้นคืนภาษาไทยได้
ถูกตอ้ง และมีความครอบคลุมสูง โดยมีโปรแกรมการตดัค าภาษาไทย (LexTo และ TLoexs) รวมทั้ง
ยงัมีการเพิ่มคุณลักษณะต่าง ๆ ท่ีท าให้การคน้คืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช่น การ
แนะน าค าท่ีใชค้น้คืน (Query Suggestion) เป็นตน้ โดยผูใ้ชส้ามารถคน้หาข่าวสารต่าง ๆ ภาพ รวมทั้ง
มีระบบแจง้ข่าวสารเก่ียวกบัภยัพิบติั 



39 
 

 
ภาพที ่2-21 หนา้แรก sansarn.com 

ท่ีมา : http://www.sansarn.com : 4 ธนัวาคม 2558 
 
นอกจากสรรสาร ซ่ึงเป็นโปรแกรมคน้หาท่ีไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากภาครัฐแลว้ 

ยงัมีโปรแกรมคน้หาท่ีน่าสนใจอ่ืน ๆ อีก เช่น 
1.  Sanook (http://www.sanook.com) 

Sanook เร่ิมก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2541 ภายใตช่ื้อบริษทั เอบ็เวบ็ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยเร่ิม
ให้บริการในลกัษณะของสารบญัเวบ็ไทย โดยให้บริการขอ้มูลข่าวสารเชิงวิชาการและความบนัเทิง
ปัจจุบนัไดพ้ฒันาบริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต เช่น บริการขอ้มูลข่าวสาร ความบนัเทิง เช่น ฟังเพลง
ใหม่ ขอ้มูลภาพยนตร์ คลิปวีดีโอ แชท ดูดวง เว็บบอร์ด ความรัก การเงิน ไอที เกมส์ กีฬา รถยนต ์   
เป็นตน้ ในทุกรูปแบบบริการคน้หา บริการซ้ือขายออนไลน์ท าหน้าท่ีเป็นแหล่งรวมสินคา้คุณภาพ 
และสินคา้ท่ีหลากหลายประกอบไปดว้ยร้านคา้มากกวา่ 1,500 ร้านคา้ และสินคา้มากกวา่ 200,000 ช้ิน 
ทั้งสินคา้แฟชัน่ แบรนดเ์นม Gadget และสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีผูใ้ชย้งัสามารถเลือกหาคูปองส่วนลด
พิเศษทั้งร้านอาหาร ท่ีพกั สถานบนัเทิง แหล่งช้อปป้ิง และอีกมากมายโดยไม่ตอ้งเสียเวลาคน้หาดว้ย
ตวัเอง รวมทั้งเป็นผูใ้ห้บริการเกมส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ มีเกมส์แฟชให้เลือกเล่นมากกว่า 10,000 
เกมส์ พร้อมใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารเกมส์ พรีววิเกมส์ เทคนิคเกมส์ของเกมส์ออนไลน์ เกมส์พีซี เกมส์
คอนโซล คลิปวดีีโอเกมส์ใหม่ ภาพเกมส์ ภาพพริตต้ี งานเกมส์ และคอสเพลย ์เป็นตน้ 

http://www.sansarn.com/
http://www.sanook.com/
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ภาพที ่2-22 หนา้แรก sanook.com 
ท่ีมา : http://www.sanook.com : 4 ธนัวาคม 2558 

 

 
ภาพที ่2-23  ผลการคน้หาจาก sanook 

ท่ีมา : http://search.sanook.com/ : 4 ธนัวาคม 2558 

http://www.sanook.com/
http://search.sanook.com/
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2. Thailander (http://www.thailander.com) 
Thailander เป็นโปรแกรมคน้หาเฉพาะเร่ือง โดยเน้นการท่องเท่ียวภายในประเทศไทย

ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ วฒันธรรมประเพณี ท่ีพกั รวมทั้งแนะน าการท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยในลกัษณะของบทความ โดยน าเสนอในรูปแบบกิจกรรมแต่ละเดือน นอกจากน้ีผูใ้ช้สามารถ
คน้หาโดยระบุค าคน้ดว้ยตนเอง และเลือกตามหวัเร่ืองท่ีก าหนด เช่น การเงิน สุขภาพ ศิลปะและความ
บนัเทิง สปาไทย โรงแรม เป็นตน้ 

 
ภาพที ่2-24 หนา้แรก Thailander.com 
ท่ีมา : http://www.thailander.com/ 

 

 
 

ภาพที ่2-25 ผลการคน้หาจาก Thailander 
ท่ีมา : http://www.thailander.com/: 4 ธนัวาคม 2558 

http://www.thailander.com/
http://www.thailander.com/
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2.7  สาเหตุความล้มเหลวในการค้นคืนสารสนเทศบนอนิเทอร์เน็ต 
 การคน้คืนสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูใ้ช้ตอ้งก าหนดวิธีการคน้คืนเพื่อให้
ไดรั้บสารสนเทศตามความตอ้งการ แต่บางคร้ังผูใ้ชก้็ไม่ไดรั้บสารสนเทศตามความตอ้งการ เน่ืองจาก
ความผดิพลาดท่ีอาจเกิดจากตวัของผูใ้ชใ้นการคน้คืน ดงัน้ี (สงวน พงศกิ์จวทิูร .2541) 

1. ความผิดพลาดทางตรรกศาสตร์ โดยใช ้And Or Not ยอ่มเกิดความผิดพลาดไดเ้น่ืองจาก
ผูใ้ช้ส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงความแตกต่างของผลการใช้ค  าดงักล่าว เช่นถา้ผูใ้ช้ตอ้งการสารสนเทศท่ี
เก่ียวกบัการปลูกดอกกุหลาบและดอกกลว้ยไม ้หากผูใ้ช้ใช้ And ในการระบุค าคน้ เช่นดอกกุหลาบ 
and ดอกกลว้ยไม ้สารสนเทศท่ีจะไดต้อ้งมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัดอกกุหลาบและดอกกลว้ยไม ้ส่วนเน้ือหา
ท่ีเก่ียวกบัดอกกุหลาบเพียงเร่ืองเดียว หรือดอกกลว้ยไมเ้พียงเองเดียวจะไม่สามารถคน้ได ้

2. การเวน้วรรคหรือไม่เวน้วรรคในค าท่ีใชค้น้มีส่วนท าใหไ้ดรั้บผลลพัธ์ท่ีแตกต่างกนั 
3. การสะกดค าคน้ผิดพลาด ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น ค าวา่ “ปอก” กบั “ปลอก” 

ซ่ึงมีความหมายไม่เหมือนกนั ค าวา่ “ปอก” เป็นค ากริยา แปลวา่ เอาเปลือกหรือส่ิงท่ีห่อหุ้มออก แต่ค า
วา่ “ปลอก” เป็นค านาม แปลวา่ ส่ิงท่ีท าส าหรับสวมหรือรัดของต่าง ๆ  

4. การใชค้  าคน้ท่ีเป็นอกัษรยอ่หรือช่ือยอ่ เน่ืองจากโปรแกรมคน้หาบางระบบไม่สนบัสนุน
การคน้ดงักล่าว 

5. ความแตกต่างของโปรแกรมคน้หาแต่ละโปรแกรม ซ่ึงมีความแตกต่างกนัสนบัสนุนการ
คน้ท่ีแตกต่างกนั เช่นการช่วยเหลือในการคน้ค าซ ้ า หรือการช่วยเหลือในการคน้ค าท่ีพิมพห์รือสะกด
ไม่ถูกตอ้ง   เป็นตน้ 

6. การไวว้างใจในระบบการคน้คืนของโปรแกรมคน้หามากเกินไป โดยเช่ือถือวา่ระบบการ
คน้คืนสามารถตอบสนองความตอ้งการไดดี้จนไม่คิดคน้หาวิธีการคน้ใหม่ ๆ เพื่อให้ไดรั้บสารสนเทศ
ไดดี้ยิง่ข้ึน 

7. การตีความของเน้ือหาท่ีตอ้งการคน้คืนไม่ครอบคลุมเพียงพอ ท าให้เลือกใช้ค  าคน้ไดไ้ม่
ตรงกบัความตอ้งการ 

8. การรีบตดัสินใจในการปฏิบติัการคน้คืนสารสนเทศ โดยไม่ศึกษาให้รอบครอบถึงวิธีการ
คน้หรือค าสั่งท่ีตอ้งใชใ้หดี้ก่อนการคน้คืนในแต่ละคร้ัง 

 
2.8  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
  สายสุนีย ์ค  าวรรณะ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาทกัษะการสืบคน้สารสนเทศโดย
ใช้โปรแกรมคน้หาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ์ โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาทกัษะการคน้หาสารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมคน้หา ศึกษาปัญหาการสืบคน้สารสนเทศโดย
ใชโ้ปรแกรมคน้หา และเสนอแนวทางพฒันาทกัษะการสืบคน้สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมคน้หาของ
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นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภฎัอุตรดิตถ์ กลุ่มตวัอย่าง คือนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ์ ในปีการศึกษา 1/2550 จ  านวน 380 คน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถาม 
และการสนทนากลุ่ม ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษามีวตัถุประสงคใ์นการสืบคน้สารสนเทศเพื่อการเรียน
มากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่ทราบแหล่งสารสนเทศากอาจารย์ผูส้อน และการแนะน าของเพื่อน มี
ระยะเวลาในการใชอิ้นเทอร์เน็ตต่อวนัประมาณ 1 ชัว่โมง เรียนรู้วิธีการสืบคน้ของโปรแกรมคน้หา
ดว้ยตนเอง และนิยมใชโ้ปรแกรมคน้หาของต่างประเทศโดยเฉพาะ Google มากกวา่ของไทย และไม่
ทราบวา่มีโปรแกรมคน้หาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากโปรแกรมคน้หาประเภทคน้หาจากค าส าคญั นกัศึกษา
ส่วนใหญ่มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศอยู่ในระดบัต ่า และไม่เคยใช้การสืบคน้ขั้นสูง รวมถึงการ
ก าหนดรูปแบบการสืบคน้โดยใชต้ดัค า และการระบุค าคน้จากเขตขอ้มูลและการจ ากดัค าคน้ ในดา้น
ปัญหาการใช้โปรแกรมค้นหาพบว่านักศึกษามีปัญหาการใช้ในระดับมาก ทั้ งปัญหาการใช้งาน
โปรแกรมคน้หาไดอ้ย่างถูกตอ้ง และการขาดทกัษะการสืบคน้ ท าให้ผลการสืบคน้ไม่ตรงตามความ
ตอ้งการ 
  ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น (2550) ได้ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การสืบค้นและความคิดเห็นต่อ
สารสนเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
กลยุทธ์ ปัญหา และขอ้เสนอแนะในการสืบคน้สารสนเทศจากเวบ็ และเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อ
สารสนเทศจากเวบ็ของนกัศึกษาตามตวัแปร เพศ ชั้นปีท่ีศึกษา คณะท่ีศึกษา และประสบการณ์การ
สืบค้นสารสนเทศจาก เว็บ  ก ลุ่มตัวอย่า ง ท่ี ใช้ในการวิจัย เ ป็นนัก ศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 361 คน รวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม
และการสนทนากลุ่ม (focus Group) ผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษาแสวงหาแหล่งสารสนเทศเวบ็โดยการ
สอบถามจากบรรณารักษ์เป็นอนัดบัแรก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสืบคน้อนัดบัแรกคือ google.com ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยใช้วิธีการพิมพ์ค  าค้นในช่องการค้นท่ีก าหนดให้มากท่ีสุด มีการ
ก าหนดขอบเขตการคน้น้อย โดยระบุภาษาท่ีตอ้งการ คือภาษาไทยในระดบัมาก การตรวจสอบและ
คดัเลือกผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการสืบคน้จะเปิด 10 อนัดบัแรก และใชว้ิธีการอ่านอยา่งคร่าว ๆ ทุกเวบ็ไซต ์
ปัญหาหลกัในการสืบคน้สารสนเทศจากเวบ็คือ มีความรู้ท่ีจ  ากดัดา้นแหล่งสารสนเทศเวบ็ จ  าท่ีอยูเ่วบ็
ไม่ได ้และวิธีการสืบคน้สารสนเทศเวบ็ นกัศึกษาตอ้งการให้เคร่ืองมือสืบคน้มีสารสนเทศท่ีครบถว้น 
ทนัสมยั และมีระบบช่วยเหลือ ดา้นความคิดเห็นต่อสารสนเทศจากเว็บของนักศึกษา โดยภาพรวม
พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อสารสนเทศจากเว็บในทางบวกระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของนกัศึกษาต่อสารสนเทศจากเวบ็จ าแนกตามตวัแปรพบวา่นกัศึกษาท่ีมีเพศ และคณะท่ีศึกษา
ท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสารสนเทศจากเวบ็ไม่แตกต่างกนั ส่วนนกัศึกษาท่ีมีชั้นปีท่ีศึกษา และ
ประสบการณ์การสืบค้นสารสนเทศจากเว็บท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสารสนเทศจากเว็บ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
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พิมลพรรณ ไชยนันท์ (2548) ได้ศึกษาเร่ือง บทบาทของเสิร์นเอนจินท่ีมีบริการ
สืบคน้ดว้ยภาษาไทยในการคดัเลือกเน้ือหา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงบทบาทของเสิร์นเอนจินท่ี
มีบริการสืบคน้ดว้ยภาษาไทยในการคดัเลือกเน้ือหาท่ีน าเสนอให้แก่ผูใ้ช้บริการ โดยใชร้ะบบวิธีวิจยั
เชิงคุณภาพ คือการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ คือการทดลอง
สืบคน้ขอ้มูล โดยในงานวิจยัฉบบัน้ีมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์การใช้งานเสิร์นเอนจินของ
ผูใ้ช้บริการ ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ช้บริการมีวตัถุประสงค์ของการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อสนับสนุนความ
ตอ้งการตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นหลกั การเลือกใช้เสิร์จเอนจินจะเลือกใช้ Google ตวั
เดียวเป็นหลกั โดยตอ้งการใหส้ามารถสืบคน้ขอ้มูลไดห้ลายภาษา การใชบ้ริการเสิร์จเอนจินไดผ้ลลพัธ์
ตามความต้องการ อบัดับของผลลัพธ์มีความสัมพนัธ์กับความตรงของเน้ือหาท่ีต้องการ และการ
พิจารณาความน่าเช่ือถือของเน้ือหาท่ีได้ผ่านเสิร์นเอนจินจะพิจารณาจากเว็บไซต์แหล่งท่ีมาของ
ผลลพัธ์ 

ประภาพนัธ์  พลายจนัทร์ (2546) ได้ศึกษาเร่ือง การสืบค้นสารนิเทศผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อ
ศึกษาและวิเคราะห์สภาพการใช้ ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนความตอ้งการในการใช้บริการระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 295 คน และนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา จ านวน 210 คน ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ส่วนใหญ่ทั้งระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา มีสภาพการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตเหมือนกนั คือ 
เรียนรู้วิธีการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง ใช้เวลาในการสืบค้นขอ้มูล 1-2 ชั่วโมง สาขาวิชาท่ีใช้คือ 
สาขาเกษตรศาสตร์ทัว่ไปและสาขาพืชสวน ท่ีมีอายุการผลิตในช่วงปีปัจจุบนั บริการท่ีใช้สูงสุดคือ 
เวิลด์ไวด์เวบ็ ฐานขอ้มูลออนไลน์ใชคื้อฐานขอ้มูลรายช่ือส่ิงพิมพข์องห้องสมุด (CMUL OPAC) และ
จดัเก็บขอ้มูลท่ีคน้ไดไ้วใ้นแผ่นดิสก์ ปัญหาท่ีประสบเหมือนกนั คือ ปัญหาขาดการฝึกอบรมการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ การไม่ทราบถึงแหล่งสารนิเทศในระดบัเครือข่าย นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีส่วน
ใหญ่โดยมีวตัถุประสงค์ในการใช้เพื่อนนัทนาการและประกอบการเรียน ทางเลือกท่ีใชใ้นการสืบคน้
สารนิเทศคือ หวัเร่ือง (Subject) ในขณะท่ีนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาส่วนใหญ่ใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต
ระหวา่งเวลา 12.00 - 16.00 น. สถานท่ีใชบ้ริการบ่อยท่ีสุดคือ ท่ีภาควิชาท่ีสังกดัและท่ีห้องสมุดคณะ
เกษตรศาสตร์ มีวตัถุประสงค์ในการใช้เพื่อการศึกษาคน้ควา้ท ารายงาน/วิทยานิพนธ์ และเพื่อการ
สืบคน้ขอ้มูลข่าวสารทัว่ไป ทางเลือกท่ีใชใ้นการสืบคน้สารนิเทศคือ ค าส าคญั (Key Words) 
 

 


