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บทคดัย่อ 
 

การวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทกัษะการสืบคน้สารสนเทศโดยใช้้ โปรแกรมคน้หาของ
นิสิตและเพื่อศึกษาปัญหาการสืบคน้สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมคน้หาของนิสิต มหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตเชียงใหม่ 

กลุมตวัอยางท่ีใชใ้นการศึกษาครังนี คือ นิสิต มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิท่ ่ ้ ้ ยาลยั 
วิทยาเขตเชียงใหมจาํนวน่  ๒๖๐ รูป และใชว้ิธีการสุมกลุมตวัอยางแบบงาย ่ ่ ่ ่ (Simple Random 
Sampling) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ คาความถ่ี่  คาร้อยละ่  คาคะแนนเฉล่ีย่  และสวน่
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา พบวา่  นิสิตมีวตัถุประสงค์ในการสืบคน้สารสนเทศเพื่อการเรียน               
มากท่ีสุดโดยสวนใหญทราบแหลงสารสนเทศจากการแนะนาํของเพ่ือนมากท่ีสุด่ ่ ่  นิสิตใชโ้ปรแกรม
คน้หาในการสืบคน้สารสนเทศ www.google.com มากท่ีสุด นิสิตประเมินตนเองวามีความสามารถ่
ในการใชโ้ปรแกรมอยใูนระดบัปานกลางมากท่ีสุด่   นิสิตเรียนรู้วิธีการสืบคน้ของโปรแกรมคน้หา
ดว้ยตนเองจากประสบการณ์ใช้งานมากท่ีสุดโดยไมเคยใชก้ารสืบคน้ชันสูง รวมถึงการกาหนด่ ํ้
รูปแบบการสืบคน้โดยใชต้วัดาํเนินการและการระบุคน้จากเขตขอ้มูลและการจาํกดการคน้  ในดา้นั
ปัญหาในการใชโ้ปรแกรมคน้หาของนิสิต นิสิตมีระดบัปัญหาการใชโ้ปรแกรมคน้หาเพื่อสืบคน้
สารสนเทศ อยใูนระดบัปานกลางทงัดา้นผูใ้ช ้ดา้นโปรแกรมคน้ และดา้นผลการสืบคน้ไมตรงความ่ ่้
ตอ้งการ ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัควรศึกษาทกัษะการสืบคน้สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมคน้หา 
ของนกัศึกษากลุมอ่ืน่  ๆ เชน่  นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา (ปริญญาโทและเอก)  

http://www.google.com/
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ABSTRACT 
 

This objectives of this study were to study the information searching skills using  
search engines, and to study the problems of using search engines of  students  
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus 

The samples of this research were 260 regular undergraduate students who were  
studying in the first semester of the 2009 academic year.  They were selected by simple random 
sampling.   The research instruments for collecting data were the questionnaires.   The statistics 
used are frequency, percentages, mean, and standard deviation. 

It was found that most of the students used search engines for learning objectives and 
most of them the websites from their friends.   Most of them learned how to use search engines 
themselves, and the most-used programs are foreign search engines, especially Google search 
engines.  The student did not realize that there are a great variety of search engines besides  
keyword search engines.  The majority of students have searching  skills at a low level and  never  
used advanced options provided by the search engines including search by operator, field  search 
and limit search.   Regarding problems, the students had difficulties with the search engine at the 
middle level since they do not know how to use a search engine properly, also their lack of skills 
make their search results less effective for  their  purposes.  The suggestion for the next                
research is a study of  Information searching skills using  search engines of Master degree and 
Doctotatedegree students. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

การวิจัยเ ร่ืองทักษะการสืบค้นสารสนเทศโดยใช้โปรแกรมค้นหาของพระนิสิต
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  วิทยาเขตเชียงใหม ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากสถาบนัวิจยั่
พุทธศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั การวิจยันีมีวตัถุประสงค์้ เพื่อศึกษาทกัษะ
และปัญหาการสืบคน้สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมคน้หาของนิสิต 

ผู ้วิจัยขอขอบพระคุณพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ   (ไสว   โชติโก)  ผู ้อ ํานวยการ
สถาบนัวิจยัพุทธศาสตร์ พระสุธีวรญาณ  พระมหาเจิม สุวโจ  พระมหาลี ลกฺขณญาโณ พระวิสุทธิ
ภทัรธาดา  พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป  ศาสตราจารยบุ์ญธรรม  กจปรีดาบริสุทธิิ ์   รองศาสตราจารย ์
ดร.วิชยั  วงศ์ใหญ  ร่ องศาสตราจารย ์ดร.ภานุวฒัน์  สุริยฉัตร  อาจารยส์นิท  ไชยวงคค์ต  ผูช้วย่
ศาสตราจารย ์ดร. เริงชยั  หม่ืนชนะ   ดร.ประมูล  สาระพนัธ์   ดอกเตอร์มารุต  พฒัผล  อาจารยรั์งษี   
สุทนต ์ผูท้รงคุณวุฒิ และเจา้หนา้ท่ีบริหารงานวิจยัพุทธศาสตร์ท่ีให้ความชวยเหลือ่ แนะนาํปรึกษา 
ตรวจสอบแกไข ปรับปรุงงานวิจยัดว้ยดีเสมอมา้  

ขอขอบคุณอาจารยท่ี์ปรึกษา 3 ทาน คือ ่ อาจารยว์ิไล  แสงเหมือนขวญั คุณสุธรรม  อุมา
แสงทองกลุ  อาจารยนิ์ตยา  อินทรรัตน์  ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญการวิจยัไดก้รุณาสละเวลาใหข้อ้มูลตาง ๆ ่
ท่ีเป็นประโยชน์อยางมากสาํหรับการวิจยัครังนี่ ้ ้  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณทานทงั ่ ้ 3 เป็นอยางยงิ่ ่   หวงัวา่
ประโยชน์และคุณคาของงานวิจยันีสามารถนาํไปใชป้ระกอบการคน้ควา้ศึกษาในดา้นสารสนเทศ่ ้
ศึกษาและสาขาท่ีเกยวขอ้ง ี่  
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๑.๑  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
อินเทอร์เน็ต เป็นระบบเครือขายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญท่ีเช่ือมโยงเครือขายคอมพิวเตอร์่ ่ ่

จาํนวนมากทวัโลกเขา้ดว้ยกน ในแตละจุดท่ีเช่ือมตออินเทอร์เน็ตนันสามารถส่ือสารกนไดห้ลาย่ ้ั ่ ่ ั
เส้นทางตามความตอ้งการ ในแตละเครือ่ ขายบรรจุแฟ้มขอ้มูลตาง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอการศึกษา  ่ ่ ่
ขอ้มูลทางธุรกจการคา้ ขาวสาร และการบนัเทิง ซ่ึงเป็นขอ้มูลทงัในอดีตและปัจจุบนั  มีการจดัเกบิ ่ ็้
ไวใ้นรูปของฐานขอ้มูล ทาํให้ผูใ้ชส้ามารถเรียกใชข้อ้มูลและบริการท่ีหลากหลายไดอ้ยางสะดวก่
รวดเร็ว  โดยเฉพาะอยางยิ่ ่งเม่ือมีการพฒันาระบบเวิลด์ไวด์เว็บขึน ทาํให้มีการส่ือสารขอ้มูลบน้
อินเทอร์เน็ตในรูปแบบขอ้ความหลายมิติ (Hyper Text) ท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยงัแหลงขอ้มูลอ่ืน ๆ ่
ได้ และสามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบขอ้ความ ภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว และส่ือประสม 
(Multimedia)๑ 

เวิลด์ไวด์เว็บเป็นระบบท่ีผูใ้ช้สามารถจัดทาํเอกสารเว็บได้งายและสะดวก และเปิด่
บริการเป็นสาธารณะ จึงสงผลให้มีการเผยแพรสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตเป็นจาํนวนมาก จาก่ ่
บุคคลทวัไป นกัวิชาการ นกัวิจยั และหนวยงานตาง ๆ ไมวาจะเป็นองคก์รรัฐหรือองคก์รเอกชน ทาํ่ ่ ่ ่ ่
ใหอิ้นเทอร์เน็ตเป็นแหลง่ จดัเกบสารสนเทศท่ีมีปริมาณมหาศาลถึง ็ ๗,๕๑๙ terebytes   อินเทอร์เน็ต
จึงเปรียบเสมือนเป็นห้องสมุดสาธารณะของโลก ท่ีมีเอกสารท่ีมีคุณคาซ่ึงผูใ้ชส้ามารถเขา้ไปใช้่
สืบคน้สารสนเทศเพื่อการศึกษาหาความรู้ หรือเพื่อสนองตอบความสนใจเฉพาะดา้น ไมวาจะเป็น่ ่
ทางดา้นวิชาการหรือดา้นความบนัเทิงโดยเฉพาะอยางยิงในปัจจุบนัเริมมีการพฒันาการนาํเสนอ่ ่ ่
ขอ้มูลขาวสารท่ีมีคุณคา มีประโยชน์ตอการศึกษาค้นควา้และการวิจัยมากขึน เชน โครงการ ่ ่ ่ ่้
Directory of Open Access Journals  จดัทาํนามานุกรมวารสารวิชาการอิเลก็ทรอนิกส์ เปิดใหบ้ริการ
เป็นสาธารณะบนอินเทอร์เน็ตจาํนวน ๒,๗๒๕ รายช่ือ และเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสืบคน้ 

                                                            
๑วาสนา สุขกระสานติ, โลกของคอมพวิเตอร์ สารสนเทศ และอนิเทอร์เน็ต, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์หง่

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๕), หนา้ ๗. 
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และใชง้านฉบบัเตม็ไดท้นัที หรือองคก์รรัฐ องคก์รเอกชน สถาบนัการศึกษา รวมมือกบผูใ้หบ้ริการ่ ั
สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตบางราย เชน โครงการฐานขอ้มูลสิทธิบตัร ่ (Patents search)  ท่ีเปิดให้
สืบคน้เอกสารสิทธิบตัรไดม้ากกวา ่ ๗ ลา้นรายการ และฐานขอ้มูลวิชาการ (Scholar search) ท่ีมี
เอกสารวิชาการ เชน บทความ หนงัสือ เอกสารสัมมนา เอกสารการประชุม วิจยั และวิทยานิพนธ์ ่
จากสาํนกัพิมพ ์สมาคม มหาวิทยาลยั และสถาบนัทางการศึกษาตาง ๆ ใหสื้บคน้  ดงันนัรัฐบาลและ่ ้
สถาบนัทางการศึกษารวมทงัห้องสมุดในประเทศตาง ๆ รวมถึงประเทศไทย จึงสนบัสนุนใหมี้การ้ ่
ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนในทุกระดบั เน่ืองจากเห็นวาอินเทอร์เน็ตเป็นแหลงสารสนเทศ่ ่
ท่ีมีประโยชน์มหาศาลในการศึกษาคน้ควา้ วิจยั ของคณาจารย ์และผูเ้รียน ตลอดจนสงเสริมให้่
ผูเ้รียนใชเ้ป็นแหลงศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนอกเหนือจากหอ้งสมุด่ ๑  

ในสวนมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัเป็นสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา่
ท่ีมีภารกจหลกั ิ ๔ ประการ คือ การผลิตบณัฑิต งานวิจยั งานบริการวิชาการดา้นพระพุทธศาสนา 
แกสังคม  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยมีปรัชญาการศึกษ่ าวา  ่ “ศูนย์กลางการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกบศาสตร์สมัยใหม พฒันาจิตใจและสังคมั ่ ” เพื่อสนองตอบ
วตัถุประสงคแ์ละนโยบายของมหาวิทยาลยั คณะสงฆ ์และรัฐบาล  

มุงสร้างพระนิสิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ความเป็นเลิศด้านพระพุทธศาสนา ่
ทกัษะเสริม รวมทงัทกัษะในการใชภ้า้ ษาตางประเทศและสารสนเทศ โดยไดน้าํระบบเทคโนโลยี่
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เชน ระบบ ่ E – Learning ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด ระบบฐานข้อมูลทางวิชาการบนอินเทอร์เน็ต โดยมีฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นแหลงบริการสารสนเทศทางวิชาการ ด้วยการสร้างความพร้่ อมในการเขา้ถึง
สารสนเทศสําหรับพระนิสิตทังด้านโปรแกรมระบบ เทคโนโลยี และเครือขายเทคโนโลยี้ ่
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง ตลอดจนจัดบริการให้พระนิสิตเขา้ถึง
สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตได้อยางทัวถึง เน่ืองด้วยมองเห็นความสําคญัของสารสนเทศจาก่ ่
เวิลด์ไวด์เว็บท่ีมีตอการศึกษา และสนองตอบธรรมชาติในการสืบคน้ของพระนิสิตได้อยางมี่ ่
ประสิทธิภาพ และสนองตอบนโยบายของรัฐ และมหาวิทยาลยั เพื่อสงเสริมใหพ้ระนิสิตเป็นผูท่ี้ใฝ่รู้่
มีการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองจากแหลงความรู้ท่ีหลาก่  หลาย และทนัสมยั  

อยางไรกตาม ถึงแมว้าสารสน่ ็ ่ เทศจากเวิลด์ไวด์เว็บเป็นเอกสารท่ีมีคุณคาดา้นวิชาการ่
จาํนวนมาก  แตสารสนเทศจากเวิลด์ไวด์เวบ็มกัไมมีรูปแบบทางกายภาพท่ีแนนอน ไมมีขอบเขต่ ่ ่ ่

                                                            
๑ ชุมจิตต ์แซฉนั่ ่ ่ , “กลยทธ์ุ การสืบค้นและความคิดเห็นต่อสารสนเทศทีไ่ด้จากเวบ็ของนักศึกษาระดบั

ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์”, สงขลานครินทร์  ฉบบัสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ปีท่ี ๑๓ ฉบบั
ท่ี ๓ (๒๕๔๙): ๔๓๒-๔๕๓. 
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กาจดั ไมมีความเป็นถาวร และขาดการควบคุมเน่ืองจากมีความเป็นอิสระในการจดัสร้าง ทาํให้ํ ่
สารสนเทศจากเวิลดไ์วดเ์วบ็มีการเปล่ียนแปลงทงัในเชิงเนือหา และแหลงสารสนเทศไดต้ลอดเวลา ้ ้ ่
รวมถึงปริมาณสารสนเทศท่ีเพิมขึนในอัตราท่ีมหาศาล่ ้ ๑  ดังนันเพื่อให้การสืบคน้สารสนเทศ ้             
การติดตามปรับปรุงสารสนเทศและแหลงสารสนเทศทาํไดง้ายขึน จึงมีการพฒั่ ่ ้ นาโปรแกรมคน้หา 
หรือ เสริชเอน็จิน (Search engine) เพื่อชวยในการสืบคน้ ซ่ึงจะทาํใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บสารสนเทศท่ีตรงกบ่ ั
ความตอ้งการอยางสะดวกและรวดเร็ว ่  

โปรแกรมคน้หาทาํหนา้ท่ีในการสาํรวจเอกสารท่ีมีอยใูนเวิลดไ์วดเ์วบ็ และนาํมารวบรวม่
จดัทาํเป็นฐานขอ้มูล ตลอดจนสร้างเคร่ืองมือคน้หา และนาํผลการสืบคน้มาแสดงรวมทงัเช่ือมโยง้
ไปยงัแหลงขอ้มูลท่ีปรากฏในผลคน้การสืบคน้ ตลอดจนมีการพฒันาการจดัเรียงลาํดบัผลการสืบคน้่
ให้ตรงตอความตอ้งการให้มากท่ีสุด สงผลให้ผูใ้ชนิ้ยมใชโ้ปรแกรมคน้หาในการคน้หาสารสนเทศ่ ่
จากเวิลดไ์วดเ์วบ็มากขึนเร่ือย ๆ จากการศึกษาของ้  Cross-language information retrieval (CLIR) 
และ Online Computer Library Center, Inc. (OCLC) พบวาปัจจุบนับุคคลทวัไปและนกัศึกษาเม่ือ่ ่
ตอ้งการคน้หาสารสนเทศ จะสืบคน้จากอินเทอร์เน็ตเป็นอนัดบัแรก จากนนัจึงจะคน้หาสารสนเทศ้
จากแหลงสารสนเทศอ่ืน่  ๆ เชน หอ้งสมุด ร้านหนงัสือ ่  

อยางไรกตาม ถึงแมว้าโปรแกรมคน้่ ็ ่ หาจะเป็นท่ีนิยมใชใ้นการสืบคน้สารสนเทศจาก
เวิลดไ์วดเ์วบ็ แตยงัพบปัญหาในการใชโ้ปรแกรมคน้หาคือ โปรแกรมคน้หาแตละโปรแกรมไดรั้บ่ ่
การพฒันาจากผูใ้หบ้ริการท่ีแตกตางกน ทาํใหโ้ปรแกรมคน้หามีหลากหลายรูปแบบ เชน โปรแกรม่ ั ่
แบบดรรชนีคาํ (Index search) แบบนามานุกรม (Directory search) รวมทงัมีระดบัความสามารถ ้
รูปแบบและวิธีการสืบคน้ท่ีแตกตางกน ทงัในด้านวิธีการกาหนดรูปแบบการสืบคน้โดยใช้ตวั่ ั ํ้
ดาํเนินการ (Operators) ซ่ึงแตละประเภทจะมีลกัษณะเฉพาะสาํหรับการใชง้านเฉพาะดา้น และขอ้ดี ่
ขอ้เสียท่ีแตกตางกน ดงันนัผูใ้ชจ้ะตอ้งมีความรู้และควา่ ั ้ มเขา้ใจในการใชง้านของโปรแกรมแตละ่
ประเภท แตละโปรแกรม จึงจะสามารถใชสื้บคน้สารสนเทศไดอ้ยางมีประสิทธิภาพ  ่ ่  

ทกัษะในการสืบคน้สารสนเทศจากเวิลดไ์วดเ์วบ็ เป็นสิงสาํคญัท่ีผูใ้ชจ้ะตอ้งมีความรู้และ่
ความเขา้ใจในการใชอ้ยางดี เพราะจะชวยใหไ้ดม้าซ่ึงสารสนเทศท่ีตอ้งการ และสงผลตอการพฒันา่ ่ ่ ่
ความรู้ความเขา้ใจ และการนาํมาใชใ้นดา้นวิชาการไดอ้ยางครอบคลุม โดยเฉพาะอยางยิงในกลุม่ ่ ่่
นักศึกษาท่ีต้องใช้สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ มีความนาเช่ือถือ เพื่อการศึกษาคน้ควา้และการวิจัย ่
อยางไรกตามจากการศึกษาเกยวกบทกัษะการสืบคน้สารสนเทศของนกัศึกษากลบัพบวา ถึงแมก้ลุม่ ็ ี่ ั ่ ่
นักศึกษาจะนิยมคน้สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต และมีการนาํมาใชม้ากในการศึกษาคน้ควา้และ
                                                            

๑Netcraft. Web Server Survey, (http://news.netcraft.com/archives/๒๐๐๗/๐๕/๐๑/may_
๒๐๐๗_web_server_survey.html), May ๖ ๒๐๐๘.  

http://news.netcraft.com/archives/2007/05/01/may_2007_web_server_survey.html
http://news.netcraft.com/archives/2007/05/01/may_2007_web_server_survey.html
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เขียนรายงาน แตมกัมีทกัษะการคน้สารสนเทศในระดบันอ้ย ทาํให้ไมสามารถคน้ไดส้ารสนเทศท่ี่ ่
ตอ้งการนาํไปใชไ้ดอ้ยางมีประสิทธิภาพ่ ๑    

ขณะท่ีมหาวิทยาลยัฯ ไดจ้ดัเตรียมความพร้อมทางดา้นตางๆ ทงัระบบสารสนเทศและ่ ้
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนิสิต ซ่ึงจะเป็นผูใ้ช้ระบบท่ีจัดเตรียมไว  ้ผูว้ิจัยในฐานะท่ีเป็น
เจา้หน้าท่ีห้องสมุด ปฏิบติังานในฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นแหลง่
เรียนรู้ของมหาวิทยาลยั เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลยัฯ ดงัท่ีไดก้ลาวมาแลว้ ผูว้ิจยัจึงมีความ่
สนใจท่ีจะศึกษาวา นิสิตไดใ้ชร้ะบบท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้ไดอ้ยาง่ ่ คุม้คาและบรรลุตามเป้าประสงคข์อง่
มหาวิทยาลยัฯ ท่ีจดัสร้างหรือไม โดยจะศึกษาเกยวกบทกัษะการสืบคน้สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรม่ ี่ ั
คน้หาของนิสิต และผลจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
ทกัษะการสืบคน้ของนิสิต  นาํไปสูการไดม้าซ่ึงสารสนเทศท่ีตอ้งการไ่ ดอ้ยางมีสัมฤทธิผลและ่
ประสิทธิภาพตอไป่  
 

๑.๒  วตัถประสงค์ของการวจิยัุ  
๑.   เพื่อศึกษาทกัษะการสืบคน้สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมคน้หาของนิสิต 
๒.  เพื่อศึกษาปัญหาการสืบคน้สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมคน้หาของนิสิต 
 

๑.๓  ขอบเขตของโครงการวจิยั 
การศึกษาครังนี ไดก้าหนดขอบเขตกา้ ้ ํ รศึกษาไวด้งัน้ี 
๑.  ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก นิสิตมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยา่

เขตเชียงใหม ปีการศึกษา ่ ๒๕๕๓ จาํนวน ๘๐๘ รูป 
๒.  ขอบเขตดา้นเนือหา ศึกษาทกัษะการสืบคน้สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมคน้หา้  
๓.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา มีระยะเวลาการศึกษาในปี ๒๕๕๓ 
 

๑.๔  ข้อจาํกดัของการวจิยั 
 ขอ้จาํกดในการดาํเนินงานวิจยันีมีหลายประการแตจดัได ้ั ่้ ๓ กลุมใหญ ไดแ้ก ขอ้จาํกด่ ่ ั่            
ในดา้นเวลาในการวิจยั กลุ่มประชากรท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ต และขอ้จาํกดดา้นงบประมาณั  

                                                            
๑Hepworth, M, A study of undergraduate information literacy and skills : The inclusion of 

information literacy and skills in the undergraduate curriculum, (http://www.ifla.org/IV/ifla๖๕/papers/
๑๐๗-๑๒๔e.htm), June ๒๕, ๒๐๐๘.  

http://www.ifla.org/IV/ifla%E0%B9%96%E0%B9%95/papers/%E0%B9%91%E0%B9%90%E0%B9%97-%E0%B9%91%E0%B9%92%E0%B9%94e.htm
http://www.ifla.org/IV/ifla%E0%B9%96%E0%B9%95/papers/%E0%B9%91%E0%B9%90%E0%B9%97-%E0%B9%91%E0%B9%92%E0%B9%94e.htm
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 ๑.  ขอ้จาํกดดา้นเวลาั  
 ในการเกบรวบรวมข้อมูล  คณะผู ้วิจัยมีภาระหน้า ท่ี็ รับผิดชอบหลายด้าน  เชน ่                       
งานวิเคราะห์เลขหมูหนังสือ งานบริการห้องสมุด งานให้คาํแนะนําการใช้ห้องสมุดเพื่อการ่
คน้ควา้วิจยั การแจกแบบสอบถามและการเกบรวบรวมขอ้มูลไมตอเน่ือง็ ่ ่  
 ๒.  กลุมประชากรท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ต่  
 กลุมประชากรท่ีใชอิ้นเทอร์เน็่ ต  นิสิตมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยา
เขตเชียงใหม ปีการศึกษา ่ ๒๕๕๓ จาํนวน ๘๐๘ รูป ไมมีโอกาสใชอิ้นเทอร์เน็ตทุกรูป จึงเป็นเร่ือง่
ยากในการเขา้ถึงกลุมประชากรท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ต่  
 ๓.  ขอ้จาํกดดา้นงบประมาณั  
 จากปัญหาทงั ้ ๒ ประการขา้งตน้เกยวขอ้งกบงบประมี่ ั าณทงัสิน ไมวาจะเป็นการเกบ้ ้ ่ ่ ็
รวบรวมข้อมูล การเข้าถึงกลุมประชากรท่ี่ ใช้อินเทอร์เน็ต ตามท่ีกาหนดล้ํ วนแตจะต้องใช้่
งบประมาณเพิม่  
 

๑.๕ นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการวจิยั  
การสืบค้นสารสนเทศ หรือ การค้นคนืสารสนเทศ หมายถึง วิธีการคน้หา การจดัการ และ

การแสดงผลสารสนเทศโดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  
โปรแกรมค้นหา (Search Engine) หมายถึง โปรแกรมท่ีชวยในการสืบคน้หาขอ้มูล ่

โดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทังข้อความ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว เพลง ้
ซอฟต์แวร์ แผนท่ี ขอ้มูลบุคคล กลุมขาว และอ่ืน ๆ ซ่ึงแตกตางกนไปแลว้แตโปรแกรมหรือผู ้่ ่ ่ ั ่
ใหบ้ริการแตละราย่ . เสิร์ชเอน็จินสวนใหญจะคน้หาขอ้มูลจาก่ ่ คาํสาํคญั (คียเ์วิร์ด) ท่ีผูใ้ชป้้อนเขา้ไป 
จากนนักจะแสดงรายการผลลพัธ์ท่ีมนัคิดวาผูใ้ชน้าจะต้้ ็ ่ ่ องการขึนมา ในปัจจุบนั เสิร์ชเอ็้ นจินบางตวั 
เชน่  กูเกลิ  จะบนัทึกประวติัการคน้หาและการเลือกผลลพัธ์ของผูใ้ช้ไวด้ว้ย และจะนาํประวติัท่ี
บนัทึกไวน้นั มาชวยกรองผล้ ่ ลพัธ์ในการคน้หาครังตอ ๆ ไป้ ่ การใชโ้ปรแกรมคน้หามีวิธีการกาหนดํ
คาํโดยใชต้วัดาํเนินการ และกาหนดการคน้เฉพาะสวนได ้และจดัทาํเมนูคน้ เชนเดียวกบฐานขอ้มูลํ ่ ่ ั
หอ้งสมุด และฐานขอ้มูลบทความวารสาร โดยจะจดัทาํเมนูชวยการคน้  ่  

นิสิต  หมายถึง พระภิกษุสามเณรท่ีกาลังศึกษาในระดับปํ ริญญาตรีและปริญญาโท 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  วิทยาเขตเชียงใหม่ 

ทักษะการสืบค้น  หมายถึง  กระบวนการหรือการกระทาํใด ๆ ในการคน้หาสารสนเทศ 
ทาํใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการอยางรวดเร็ว ถูกตอ้งแมนยาํอยางมีความสามารถทงัประสิทธิภาพและ่ ่ ่ ้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D_(%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5
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ประสิทธิผลไดรั้บผลจากการสืบคน้เป็นขอ้มูลหรือรายการเอกสาร ทงันีมีเคร่ืองมือในการสืบคน้ทงั้ ้้
ท่ีอยใูนรูปแบบดงัเดิม ่ ้ (Mannual) แบบอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic) 
 

๑.๖  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ   
๑.  ทราบถึงทกัษะการสืบคน้สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมคน้หาของนิสิต  
๒.  ทราบถึงปัญหาในการสืบคน้สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมคน้หาของนิสิต  
๓.   เป็นประโยชน์ในการนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะการสืบคน้ของนิสิต   
 

 
 



 

 

                                                           

 

บทที ่๒ 
 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

การวิจัย เ ร่ือง  ทักษะการสืบค้นสารสนเทศโดยใช้โปรแกรมค้นหาของนิสิต 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตเชียงใหม ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเอกสาร ทฤษฏี ่
และงานวิจยัท่ีเกยวขอ้งในประเดน็ตางี่ ่  ๆ โดยนาํเสนอตามลาํดบัดงัน้ี 

๒.๑ การสืบคน้สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมคน้หา 
๒.๒ ทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ 
๒.๓ เอกสารงานวิจยัท่ีเกยวขอ้งี่  

 

๒.๑  การสืบค้นสารสนเทศโดยใช้โปรแกรมค้นหา 
ความหมายของอนิเทอร์เน็ต 
ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหงชาติ่ ๑  (๒๕๕๐) ให้ความหมาย

ของอินเทอร์เน็ต คือ เครือขายของเครือขายคอมพิวเตอร์ระบบตาง่ ่ ่  ๆ ท่ีเช่ือมโยงกนมาจากคาํวา ั ่
Inter Connection Network เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองทวัโลกสามารถติดตอส่ือสารถึงกนได ้โดย่ ่ ั
ใชม้าตรฐานในการรับสงขอ้มูลท่ีเป็นหน่ึงเดียวท่ีเรียกวาโปรโตคอล ซ่ึงโปรโตคอลท่ีใชบ้นระบบ่ ่
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีช่ือวา ทีซีพี่ /ไอพี 

วาสนา สุขกระสานติ๒ ให้ความหมายวา อินเทอร์เน็ตเป็นเครือขายซ่ึงเป็นท่ีรวมของ่ ่
เครือขายยอยๆ หรือเป็นเครือขายของเครือขาย ่ ่ ่ ่ (Network of network) ซ่ึงส่ือสารกนไดโ้ดยใช้ั
โปรโตคอลแบบทีซีพี/ไอพี ซ่ึงทาํใหค้อมพิวเตอร์ตางชนิดกนเ่ ั ม่ือนาํมาใชใ้นเครือขายแลว้สามารถ่
แลกเปล่ียนขอ้มูลกนได้ั  

 

 
๑ศนูยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหงชาติ่ , “ความหมายของอนิเทอร์เน็ต”.   

(http://www.nectec.or.th/courseware/internet/internet-tech/๐๐๐๑.html), ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑.  
๒อา้งแลว้, วาสนา สุขกระสานติ, โลกของคอมพวิเตอร์ สารสนเทศ และอนิเทอร์เน็ต, หนา้ ๘-๑๒. 

http://www.nectec.or.th/courseware/internet/internet-tech/%E0%B9%90%E0%B9%90%E0%B9%90%E0%B9%91.html


 

 

                                                           

วิทยา  เรืองพรวิสุทธ์ิ๑ ไดใ้หค้วามหมายไวว้า อินเทอร์เน็ต เป็นเครือขายคอมพิวเตอร์ท่ี่ ่
มีขนาดใหญท่ีสุดในโลก ซ่ึงประกอบดว้ยเครือขายยอยจาํนวนมากมาย กระจายอยทูวัทุกมุมโลก่ ่ ่ ่ ่   

สมนึก  คีรีโต, สุรศกัดิ สงวน์ พงษ ์และสมชาย นาํประเสริฐชยั๒ ไดใ้หค้วามหมายไวว้า ่
อินเทอร์เน็ตเป็นเครือขายท่ีประกอบไปด้วยเครือขายยอยจาํนวนมากตอเช่ือมเข้าด้วยกนจน่ ่ ่ ่ ั
กลายเป็นเครือขายขนาดมหึมา เครือขายยอยในอินเทอร์เน็ตอาจจะใช้เทคโนโลยีทางฮาร์ดแวร์ ่ ่ ่
(Hardware) ท่ีแตกตางกนไป แตทุกเครือข่ ั ่ ่ายจะอาศยัหลกัการทางซอฟตแ์วร์ (Software) แบบสากล 
ท่ีทาํหนา้ท่ีเช่ือมใหทุ้กเครือขายสามารถแลกเปล่ียนและสงผานขอ้มูลระหวางกนได้่ ่ ่ ่ ั  

จากความหมายของอินเทอร์เน็ตตามท่ีนักวิชาการไดใ้ห้ไว ้สามารถสรุปความหมาย
ของอินเทอร์เน็ต คือ เครือขายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงกบเครื่ ั อขายคอมพิวเตอร์อ่ืน่  ๆ ทวัโลก ทงัท่ี่ ้
เป็นเครือขายระบบเดียวกนและตางระบบ โดยใชโ้ปรโตคอลท่ีเรียกวา ทีซีพี่ ั ่ ่ /ไอพี เป็นมาตรฐานใน
การเช่ือมโยงระหวางเครือขาย่ ่  

 

บริการบนอนิเทอร์เน็ต 
วาสนา สุขกระสานติ๓ ไดแ้บงการ่ บริการบนอินเทอร์เน็ตแบงไดเ้ป็น ่ ๒ กลุม่  คือ  
๑.  กลุมการ่ บริการดา้นการส่ือสารและแลกเปล่ียนไฟลข์อ้มูล  เป็นบริการท่ีเกยวกบี่ ั

การติดตอส่ือสารระหวางผูใ้ช ้การเขา้ใชง้านเครือขายซ่ึงอยูหางออกไป การถายโอนแฟ้มขอ้มูล ่ ่ ่ ่ ่ ่
และการแลกเปล่ียนความเห็น หรือความรู้ระหวางผูใ้ช ้เชน่ ่  

๑.๑ จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic mail หรือ E-mail) หรือบางครังเรียกวา้ ่
ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ หมายถึง จดหมายหรือขอ้ความท่ีสงถึงกนผานทางเครือขายคอมพิวเตอร์ ่ ั ่ ่
จดหมายหรือขอ้ความจะถูกสงเขา้ยงัตูรั้บจดหมาย ่ (Mail box) ซ่ึงเป็นพืนท่ีในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม้ ่
ขาย ่ (Server) ของผูรั้บทนัที ปัจจุบนัผูใ้ชส้ามารถสงจดหมายท่ีเป็นเสียงไปยงัผูรั้บได ้เรียกวา ่ ่ Voice 
mail 

๑.๒  การเขา้ใช้เคร่ืองจากระยะไกล (Remote login) เป็นการขอใชเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์อ่ืนท่ีอยหูางไกลออกไป โดยท่ีผูใ้ชย้งัคงทาํงานอยท่ีูเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเอง แต่ ่ ่ ่
สามารถเขา้ไปใชง้านในเคร่ืองอ่ืนภายในเครือขายได ้โปรแกรมท่ีทาํหนา้ท่ีใหบ้ริการมีช่ือวา ่ ่ Telnet

 
๑ วทิยา เรืองพรวิสุทธ์ิ, ค่มอืการเข้าส่อนิเทอร์เน็ตสําหรับผ้เร่ิมต้นู ู ู , (กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชน่ั, 

๒๕๓๙), หนา้ ๒๑. 
๒ สมนึก คีรีโต, สุรศกัดิ สงวนพงษ ์และสมช์ าย นาํประเสริฐชยั, เปิดโลกอนิเทอร์เน็ต, (กรุงเทพฯ:             

ซีเอด็ยเูคชน่ั, ๒๕๓๘), หนา้ ๒๑. 
๓ อา้งแลว้, วาสนา สุขกระสานติ, โลกของคอมพวิเตอร์ สารสนเทศ และอนิเทอร์เน็ต, หนา้ ๘-๑๒. 



 

 

จะทาํหน้าท่ีจาํลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช้ให้เป็นเสมือนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีขอใช้บริการ              
ในการใชบ้ริการนีผูใ้ชจ้ะตอ้งทราบท่ีอยขูองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีจะใหบ้ริการ ซ่ึงบางแห้ ่ ่งกตอ้งการ็
รหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผาน แตบางแหงกไมตอ้งการ่ ่ ่ ็ ่  

๑.๓  การถายโอนแฟ้มขอ้มูล ่ (File Transfer Protocol หรือ FTP) เป็นบริการท่ีชวย่
ให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถถายโอนแฟ้มขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีอยบูนอินเทอร์เน็ตมายงั่ ่
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเอง หรือถายโอนจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู ้ใช้บริการไปยัง่
คอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืน ๆ บนอินเทอร์เน็ตได้ ผูใ้ช้บริการสามารถเข้าใช้บริการได้จากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แมขายท่ีใหบ้ริการ ่ ่ (FTP Server) โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ใชบ้ริการดงักลาว่
จากผูใ้หบ้ริการนนั ๆ อยา้ ่ งไรกตามผูใ้หบ้ริการมกัจะอนุญาตใหบุ้คคลทวัไปเขา้ใชบ้ริการไดโ้ดยไม็ ่่
ตอ้งสมคัรเป็นสมาชิก ตวัอยางของ ่ FTP Server เชน ่ ftp.nectec.or.th ของศูนยเ์ทคโนโลยี
อิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหงชาติ่  

๑.๔ เครือขายการส่ือสารดา้นขาวสาร ่ ่ (Usenet) เป็นบริการท่ีมีลกัษณะการ
แลกเปล่ียนขาวสาร การแสดงความคิดเห็นในเร่ืองราว และประเด็นตาง่ ่  ๆ ของผูใ้ช ้โดยให้บริการ
ในรูปของกระดานขาว ่ (Bulletin board) ผูใ้ชบ้ริการสามารถเลือกเขา้ไปอานและแสดงความคิดเห็น่
เพิมเติมได ้สมาชิกในกระดานขาวจะสงขาวสารในรูปบทความเขา้ไปในเครือขาย โดยแบงบทควา่ ่ ่ ่ ่ ่ ม
ออกเป็นกลุม ๆ เชน กลุมคอมพิวเตอร์ กลุมวิทยาศาสตร์ หรือกลุมสังคมวิทยา ในแตละกลุมของ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
ขาวสารเรียกวา นิวส์กรุปส์ ่ ่ (Newsgroups) ในแตละกลุมยงัมีการแบงเป็นหวัขอ้ยอย ๆ ไดอี้ก่ ่ ่ ่  

๑.๕  การพดูคุยออนไลน์ (Talk) เป็นการส่ือสารดว้ยการสงขอ้ความตอบโตก้นไป่ ั
มาไดใ้นเวลาเดียวกน ั (Real time) โดยการพิมพข์อ้ความผานทางแป้นพิมพ ์ซ่ึงมีทงัแบบเป็นกลุม่ ่้
สนทนา (Internet Relay Chat หรือ IRC) และแบบตวัตอตวั ่ (Talk) ปัจจุบนัพฒันาระบบมากขึน้
สามารถโตต้อบกนไดด้ว้ยเสียงพดู ั (Internet phone) 

๑.๖  บริการเกมออนไลน์ผานเครือขายระยะไกล่ ่  (Game online) อินเทอร์เน็ต
สามารถเลนเกมกบผูค้นทวัโลกได ้ซ่ึงจะตอ้งใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์แมขายท่ีให้บริการสาํหรับเลน่ ั ่ ่ ่่
เกม (Game server) ซ่ึงจะชวยในการหาผูท่ี้จะจบัคูเลนดว้ย เซิร์ฟเวอร์จะชวยในการคิดคะแนน เกบ่ ่ ่ ่ ็
คะแนน ประมวลผลการทาํงานของการเลนเกมออนไลน์ โ่ ดยผูเ้ลนตอ้งเสียคาใชจ้าย่ ่ ่  

๒.  กลุมการ่ บริการคน้หาขอ้มูล อินเทอร์เน็ตชวยใหผู้ใ้ชค้น้หาขอ้มูลตาง่ ่  ๆ ท่ีตอ้งการ
ไดอ้ยางรวดเร็ว เน่ืองจากบนอินเทอร์เน็ตมีเคร่ืองคอมพิวเ่ ตอร์ท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญในดา้นตาง่  ๆ จดัเกบ็
ขอ้มูลเพื่อเผยแพรไวม้ากมาย บริการเหลานี เชน่ ่ ่้  

๒.๑ อาร์ชี (Archie) เป็นบริการคน้หาขอ้มูล และแฟ้มขอ้มูลท่ีตอ้งการพฒันาขึน้
โดยนกัศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญระบบเครือขายจากมหาวิทยาลยั ่ McGill ประเทศแคนาดา เคร่ือง



 

 

บริการอาร์ชีท่ีกระจายอยูทัวโลกจะมีฐานขอ้มูลช่ือแฟ้มตาง่ ่่  ๆ จากเคร่ืองท่ีมีบริการถายโอน่
แฟ้มขอ้มูลสาธารณะ 

๒.๒ เวยส์ (WAIS - Wide Area Information Service) เป็นบริการคน้หาขอ้มูลโดย
การคน้หาจากเนือหาขอ้มูลแทนการคน้ตามช่ือของแฟ้มขอ้มูล จากฐานขอ้มูลจาํนวนมากท่ีกระจาย้
อยทูวัโลก เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมขายแตละเคร่ืองท่ีเกบฐานขอ้มูลเวยส์จะเกบขอ้มูลท่ีแตกตางกนไ่ ่ ่ ่ ็ ็ ่ ั่ ป 
เม่ือผูใ้ช้ป้อนข้อความท่ีต้องการ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมขายท่ีผูใ้ช้ติดตออยู จะชวยค้นไปยงั่ ่ ่ ่ ่
คอมพิวเตอร์แมขายฐานขอ้มูลอ่ืน ๆ เพื่อหาตาํแหนงเกบขอ้มูลท่ีผูใ้ชต้อ้งการ่ ่ ่ ็  

๒.๓ โกเฟอร์ (Gopher) เป็นโปรแกรมฐานขอ้มูลซ่ึงเป็นขาวสารท่ีหลากหลาย ่
พฒันาขึนโดยมหาวิทย้ าลยั Minesota ประเทศสหรัฐอเมริกา ชวยให้สามารถคน้หาขอ้มูลโดยผาน่ ่
ระบบเมนูตามลาํดบัขนั ฐานขอ้มูลของระบบโกเฟอร์จะกระจายกนอยทูวัโลก ซ่ึงจะเช่ือมโยงกน้ ่ั ่ ั
ผานระบบเมนูของโกเฟอร์ เป็นบริการท่ีใชง้าย ผูใ้ชง้านไมจาํเป็นตอ้งจาํคาํสังในการเขา้ถึงขอ้มูล ่ ่ ่ ่
เพียงแต่เดินตามเมนูท่ีกาหนดไวไ้ปเร่ือยํ  ๆ กจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการได ้ผูใ้ชเ้พียงแตทราบ็ ่
ช่ือคอมพิวเตอร์แมขายท่ีใหบ้ริการโกเฟอร์เทานนั่ ่ ่ ้  

๒.๔ เวอร์โรนิกา ้ (Veronica-Very Easy Rodent Orient Net Wide Index to 
Computerized Archives) เป็นระบบชวยคน้หาขอ้มูลดว้ยคาํสําคั่ ญ (Keyword) พฒันาโดย
มหาวิทยาลยั Nevada ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นบริการท่ีใชง้านรวมกบโกเฟอร์เพื่อชวยในการ่ ั ่
คน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการ โดยไมตอ้งผานระบบเมนูตามลาํดบัขนัของโกเฟอร์่ ่ ้  

๒.๕  บริการรายช่ือเมล ์(Mailing list) หมายถึงกลุมคนท่ีสนใจเร่ืองเดียวกนทาํการ่ ั
แลกเปล่ียนขอ้มูลขาวสาร และความคิดเห็นผานทาง ่ ่ E-mail โดยจดหมายท่ีสงเขา้สูระบบบริการ่ ่
รายช่ือเมลจ์ะถูกสงไปยงัรายช่ือทงัหมดท่ีไดล้งทะเบียนไว ้ระบบบริการรายช่ือเมลย์งันิยมนาํมาใช้่ ้
ในการลงทะเบียนรายช่ือ เพื่อขอรับขาวสารเพิมเติมจากเวบ็ไซตท่ี์ผูใ้ชส้นใจดว้ย่ ่  

๒.๖  เวิลดไ์วดเ์วบ็ (World Wide Web) เป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีมีผูค้นนิยมใช้
กนมาก เพราะนอกจากการสืบคน้ขอ้มูลขาวสารตางั ่ ่  ๆ แลว้ ยงัมีวิธีการจดัเกบและนาํเสนอขอ้มูลท่ี็
หลากหลายทงัท่ีเป็นขอ้ความ ตวัเลข ภาพนิง ภาพเคล่ือนไหว ภาพวิดีโอ และเสียงตาง้ ่ ่  ๆ และยงั
สามารถเช่ือมโยง (Link) ขอ้มูลหน่ึงไปยงัอีกขอ้มูลหน่ึงได ้แมจ้ะอยท่ีูคอมพิวเตอร์คนละเคร่ืองกน ่ ั
บริเวณท่ีสามารถเช่ือมโยงไดนี้ มีการเกบขอ้มูลในลกัษณะพิเศษท่ีเรียกวาขอ้ความหลายมิติ ้ ็ ่ (Hyper 
Text) สาํหรับขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษร หากเป็นขอ้มูลประเภทอ่ืน ๆ จะเรียกวาส่ือหลา่ ยมิติ (Hyper 
Media) ผูใ้ชส้ามารถเริมตน้ใชง้านเวบ็ไดโ้ดยอาศยับราวเซอร์ ่ (Browser) เชน ่ Internet Explorer, 
Netscape Navigator, Fire Fox, และ Opera เป็นตน้ 

 



 

 

                                                           

ความหมายของเวลิด์ไวด์เวบ็ (World Wide Web หรือ www) 
วาสนา สุขกระสานติ๑ อธิบายวา เวิลด์ไวด์เวบ็เป็นบริ่ การคน้หาและแสดงขอ้มูลท่ีใช้

หลกัการของไฮเปอร์เท็กซ์ โดยมีการทาํงานด้วยโปรโตคอลแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์(Client/ 
Server) ท่ีเรียกวาเอชทีทีพี ผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลจากเคร่ืองท่ีใหบ้ริการท่ีเรียกวา ่ ่ Web Sever หรือ 
Web Site โดยอาศยัโปรแกรมบราวเซอร์ และผลท่ีไดจ้ะเป็นไฮเปอร์เทก็ซ์ซ่ึงเป็นขอ้ความท่ีมีบางจุด
ในขอ้ความท่ีสามารถเลือกเพื่อเช่ือมโยงไปยงัจุดตาง ๆ ท่ีมีขอ้มูลเพิมเติม ซ่ึงจุดท่ีโยงใยไปอาจเป็น่ ่
จุดท่ีอยใูนไซตเ์ดียวกนหรืออาจเป็นไซตอ่ื์น ๆ กได ้ทาํใหเ้กดเป็นเครือขายเสมือนขนาดใหญท่ีมีการ่ ั ็ ิ ่ ่
เช่ือมตอกนอยบูนเครื่ ั ่ อขายอินเทอร์เน็ตอีกชนั ในปัจจุบนัไฮเปอร์เท็กซ์นอกจากจะเช่ือมโยงไปยงั่ ้
เอกสารหรือขอ้มูลอ่ืนไดโ้ดยตรงแลว้ ยงัสามารถรวมเอาภาพ เสียง หรือภาพเคล่ือนไหวท่ีเรียกวา่
มลัติมีเดียไดด้ว้ย 

ตน้ ตณัฑสุ์ทธิวงศ,์ สุพจน์ ปุณณชยัยะ และสุวฒัน์ ปุณณชยัยะ๒ ให้ความหมายของ
เวิลด์ไวด์เวบ็วา เป็นบริการคน้หาและแสดงขอ้มูลท่ีใชว้ิธีการของไฮเปอร์เท็กซ์ โดยมีการทาํงาน่
แบบไคลเอนตเ์ซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลจากเคร่ืองท่ีให้บริการขอ้มูล ซ่ึงเรียกวา เวบ็่
เซิร์ฟเวอร์ หรือ เวบ็ไซต ์โดยอาศยัโปรแกรมบราวเซอร์ ผลท่ีไดจ้ะมีการแสดงเป็นแบบมลัติมีเดีย
และสามารถเช่ือมโยงไปยงัเอกสารหรือขอ้มูลอ่ืน ๆ ไดโ้ดยตรง นับเป็นบริการท่ีแพรหลายและ่
ขยายตวัเร็วท่ีสุดบนอินเทอร์เน็ต 

วิทยา เรืองพรวิสุทธ์ิ๓  ให้ความหมายวา่  เวิลด์ไวด์เว็บ เป็นระบบการสืบคน้ขอ้มูล
ขาวสารซ่ึงเป็นไดท้งัขอ้ความ รูปภาพ และเสียง โดยขอ้มู่ ้ ลของ WWW เป็นเอกสารท่ีถูกกาหนดํ
เป็น “หนา้” (page หรือ WWW page) โดยขอ้มูลแตละหนา้สามารถเช่ือโยงไปยงัขอ้มู่ ลหนา้อ่ืน ๆ 
ของแหลงขอ้มูลอ่ืน่  ๆ โดยการเช่ือมโยงกบคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นเซิร์ฟเวอร์ั  

อาจสรุปได้วาเวิลด์ไวด์เว็บ หมายถึง ระบบบริการคน้หาขอ้มูลและเผยแพรขอ้่ ่ มูล
รูปแบบหน่ึงบนอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลในรูปแบบของขอ้ความหลายมิติ เพื่อไป
ยงัขอ้มูล 

 
๑อา้งแลว้, วาสนา สุขกระสานติ, โลกของคอมพวิเตอร์ สารสนเทศ และอนิเทอร์เน็ต, หนา้ ๘-๑๒. 
๒ตน้ ตณัฑสุ์ทธิวงศ,์ รอบร้ ู Internet และ World Wide Web, พิมพค์รังท่ี ้ 2, (กรุงเทพฯ : โป

รวิชัน่ , ๒๕๓๙), หน้า ๒๒-๒๓. 
๓วทิยา  เรืองพรวสุิทธ์ิ, เรียนอนิเทอร์เน็ต ผ่าน World Wide Web อย่างง่าย, (กรุงเทพฯ: ซีเอด็

ยเูคชน่ั, ๒๕๓๙), หนา้ ๑๒๙. 



 

 

                                                           

อีกแหงหน่ึงในอินเทอร์เน็ต ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงและแสดงผลได้ทงัขอ้มูลท่ีเป็น่ ้
ขอ้ความ รูปภาพเสียง และส่ือประสม 

ลกัษณะของสารสนเทศบนเวิลดไ์วดเ์วบ็ 
เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นเครือขายสาธารณะ ท่ีสามารถส่ือและเผยแพรขอ้มูลขาวสาร่ ่ ่

ท่ีงาย ประหยดั และรวดเร็ว ทาํใหส้ภาพของสารสนเทศบนเวิลดไ์วดเ์วบ็ มีลกัษณะดงัตอไปนี่ ่ ้ ๑  
๑.  ปริมาณของสารสนเทศมีมากมายมหาศาล จนเกดปรากฏการณ์ท่ีเรียกวาความทวมิ ่ ่

ทน้ของขอ้มูลขาวสาร่  
๒.  สารสนเทศบนเวิลดไ์วดเ์วบ็มีการเปล่ียนแปลงอยตูลอดเวลา ไมมีความเป็นถาวร ่ ่

สามารถแกไขใ้หท้นัสมยัไดท้นัที้  
๓.  สารสนเทศท่ีนาํเสนอบางครังอาจขาดความสมบูรณ์ ขาดความครอบคลุมของ้

เนือหา บางเร่ืองอาจมีขอ้มูลมาก บางเร่ืองอาจจะไมมีขอ้มูลเลย้ ่  
๔.  สารสนเทศท่ีนาํเสนอ มีทงัสารสนเทศทางวิช้ าการและไมเป็นวิชาการ่  
๕.  สารสนเทศอยกูนอยางกระจดักระจาย หนวยงานหรือบุคคลสามารถสร้างเอกสาร่ ั ่ ่

เวบ็และสร้างเวบ็ไซตข์องตนเอง เพื่อนาํสารสนเทศไปเผยแพรผานเวิลด์ไวด์เวบ็ได ้ในลกัษณะท่ี่ ่
ตางคนตางทาํ่ ่  

๖.  ขาดการจดัการ ไมมีการจดัหมวดหมูและไมมีระเบียบของสารสนเทศใน่ ่ ่ ภาพรวม 
๗.  ยากตอการแยกแยะระหวางเร่ืองท่ีเป็นวิชาการ กบเร่ืองท่ีอยใูนความสนใจของคน่ ่ ั ่

ทวัไป่  
๘.  ขาดการควบคุมคาํศพัทห์รือหวัเร่ือง ทาํใหย้ากตอการสืบคน้ในเร่ืองท่ีตอ้งการ่  
กดานนัท ์มลิทองิ ๒ อธิบายถึงการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตวา แมจ้ะมี่

ขอ้ดีมากมาย แตการสืบคน้สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตหรือเวิลด์ไวด์เวบ็ ยงัมีขอ้จาํกดหรือขอ้เสีย่ ั
อยบูา้ง ดงันี่ ้  

๑.  ขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีอยูมีความครอบคลุมกวา้งขวางมาก มีความหลากหลาย ่                 
ไร้พรมแดน จึงทาํให้ผูใ้ชท่ี้ไมมีทกัษะการสืบคน้อาจเกดปัญหา่ ิ  เน่ืองจากไดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีไม่
ตรงตามความตอ้งการเป็นจาํนวนมาก ทาํใหเ้สียเวลา 

 
๑Notess, G. R. “Internet search techniques and strategies”, Online. No.๒๑. Vol.๔. (May 

๒๐๐๘): ๖๓-๖๖.   
๒กดานนัท ์มลิทองิ , เทคโนโลยแีละการส่ือสารเพือ่การศึกษา, (กรุงเทพฯ : ภาควชิาหลกัสูตรการ

สอนและเทคโนโลยกีารศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๘), หนา้ ๗.  



 

 

๒.  ขอ้มูลสารสนเทศถูกปรับปรุงแกไขไดอ้ยางรวดเร็ว ทาํใหก้ารอา้งอิงเอกสารทาํได้้ ่
ลาํบาก เพราะการเขา้ไปสืบคน้เอกสารอีกครังหน่ึงในวนัขา้งหนา้ เอกสารดงักลาวอาจจะไมอยแูลว้้ ่ ่ ่
หรือเนือหาขอ้ความอาจถูกปรับเปล่ี้ ยนไปกได้็  

๓.  ขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดม้าจะตอ้งตรวจสอบความนาเช่ือถือของแหลงขอ้มูลท่ีไดม้า่ ่
ดว้ยวามีความนาเช่ือถือมากแคไหน่ ่ ่  

 

คาํศพัทท่ี์ควรทราบเกยวกบเวิลดไ์วดเ์วบ็ี่ ั  
ในการใชบ้ริการเวิลดไ์วดเ์วบ็ ผูใ้ชค้วรมีความรู้พืนฐานเกยวกบเวิลดไ์วดเ์วบ็ ดงันี้ ้ี่ ั  
เวบ็ไซต ์(Web site) หมายถึง แหลงท่ีเกบเอกสารเวบ็ หรือเกบเวบ็เพจไวท่ี้เดียวกน่ ็ ็ ั

สาํหรับการเผยแพรบนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงใชโ้ปรโตคอลเอชทีทีพีในการติดตอส่ือสาร มกัจะขึนตน้่ ่ ้
ดว้ย http:// หนวยงานตาง ๆ ท่ีนาํเสนอสารสนเทศผานเวิลดไ์วดเ์วบ็สวนใหญจะมีเวบ็ไซตเ์ป็นของ่ ่ ่ ่ ่
ตนเอง และนิยมใชช่ื้อของหนวยงานเป็นช่ือเวบ็ไซต ์ซ่ึงอาจเป็นช่ือเตม็หรือช่ือยอกได้่ ่ ็  

เว็บเพจ (Web page) หมายถึง เอกสาร สารสนเทศ ท่ีจดัทาํขึนเพื่อเผยแพรผาน้ ่ ่
เวิลดไ์วดเ์วบ็ แตละ่ หนา้ของเอกสารนีเรียกวา เวบ็เพจ ในการจดัทาํใชภ้าษาเอชทีเอม็แอลหรือภาษา้ ่
อ่ืนรวมดว้ย เชน ภา่ ่ ษาจาวา (Java) ภาษา พีเอชพี (PHP) เป็นตน้ ขอ้มูลหรือสารสนเทศเร่ืองหน่ึง ๆ
อาจประกอบดว้ยหลายเวบ็เพจ ลกัษณะคลา้ยกบหนงัสือเลมหน่ึงท่ีมีหลายหนา้รวมกนั ่ ั  

โฮมเพจ (Homepage) เป็นคาํเรียกเว็บเพจหน้าแรกสุดท่ีผูใ้ชเ้ปิดเจอ เม่ือเขา้ไปยงั
เวบ็ไซตใ์ดเวบ็ไซตห์น่ึง ในสวนขอ่ งโฮมเพจนีสวนใหญจะเป็นท่ีบอกใหท้ราบวา สารสนเทศท่ีมีอยู้ ่ ่ ่ ่
ในเวบ็ไซตมี์อะไรบา้ง และมีส่วนเช่ือมโยงไปยงัเวบ็เพจหนา้ตาง่  ๆ ทงัในเวบ็ไซตเ์ดียวกนและตาง้ ั ่
เวบ็ไซตเ์พื่อไปถึงยงัสารสนเทศนนั้  ๆ 

บราวเซอร์ (Browser) เป็นโปรแกรมท่ีทาํหนา้ท่ีในการอาน ประมวลผล และแสดงผล่
เวบ็เพจท่ีเขียนดว้ยภาษาเอชทีเอ็มแอล ในการใชบ้ริการเวิลด์ไวด์เวบ็จาํเป็นตอ้งใชบ้ราวเซอร์เพื่อ
เขา้ถึงสารสนเทศ ซ่ึงในปัจจุบนัมีบราวเซอร์ใหเ้ลือกใชม้ากมาย เชน ่ Internet Explorer, Fire Fox, 
Netscape Navigator, Opera, และ Avant เป็นตน้ 

ไอพี แอดเดรส (IP Address) หมายถึงหมายเลขประจาํเคร่ืองท่ีประกอบดว้ยชุดตวัเลข 
๔ ชุดคือ xxx.xxx.xxx.xxx ตวัเลข ๑ ชุด (xxx) แทนเลข ๐-๒๕๕ ซ่ึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองท่ี
เช่ือมตอกนบนอินเทอร์เน็ตจะมีหมายเลขประจาํเคร่ืองนี ไวส้าํหรับอา้งอิงใหค้อมพิวเตอร์เคร่ื่ ั ้ องอ่ืน
ไดท้ราบช่ือของเคร่ืองนั้น ๆ 

ตวัอยางไอพี แอดเดรส่  
๒๐๓.๑๘๕.๑๓๒.๖๕ ไอพี แอดเดรสเคร่ืองแมขายของเนคเทค่ ่  



 

 

๒๐๒.๒๘.๒๔๙.๘ ไอพี แอดเดรสเคร่ืองแมขายของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ่ ่ 
โดเมนเนม (Domain name) คือช่ือท่ีกาหนดเป็นตวัอกัษร แทนการระบุดว้ยเลขของํ          

ไอพีแอดเดรส เน่ืองจากการจดจาํไอพี แอดเดรสนันทาํไดย้าก ผูใ้ชอ้าจเกดความสับสนจาํผิดได ้้ ิ            
จึงไดมี้การพฒันากลไกการแทนท่ีช่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์จากหมายเลขเป็นตวัอกัษร เรียกกลไกนีวา ้ ่
Domain Name System เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะมี Domain Name Server เพื่อแปลงโดเมนเนมท่ีเป็น
ตวัอกัษรใหเ้ป็นไอพี แอดเดรส เพื่อใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถอานเขา้ใจและเช่ือมโยงเครือขาย่ ่
ได ้ทงันีเม่ือมีการเปล่ียนแปลงไอพี แอดเดรส ผูใ้ชไ้มจาํเป็นตอ้งทราบหรือจดจาํไอพี แอดเดรสใหม ้ ้ ่ ่
ยงัคงใชโ้ดเมนเนมเดิมไดต้อไป การตงัช่ือเป็นตวัอกัษรนี มีหลกัเกณฑส์ากลสาํหรับป้องกนการตงั่ ั้ ้้
ช่ือซาํซอ้นกน แ้ ั  ละสามารถให้ช่ือท่ีตงัขึนมานันบอกถึงลกัษณะของหนวยงานได ้โดยการตงัช่ือ้ ้ ้้ ่
โดเมนจะใชเ้คร่ืองหมาย . (จุด) เพื่อแบงลาํดบัชนัของโดเมนเนม ตวัอยางเชน่ ่ ่้  nectec.or.th หรือ 
cmu.ac.th 

ช่ือโดเมนทางขวามือจะครอบคลุมโดเมนทางดา้นซ้าย ดา้นซ้ายจะหมายถึงช่ือของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ คือ nectec และ cmu ตอมาเป็นช่ือท่ีบอกถึงลกัษณะขององคก์ร ่ or คือ องคก์รท่ี
ไมแสวงหากาไร ่ ํ ac คือ สถาบนัการศึกษา ทางขวามือสุดจะเป็นโดเมนระดบับนสุดบอกถึงเครือขาย่
ระดบัประเทศ สําหรับประเทศไทย คือ th (จะมีตารางในการกาหนดช่ือยอโดเมนประเทศ เชนํ ่ ่
แคนาดา คือ ca ญ่ีปุ่นคือ jp) สาํหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นประเทศผูก้อตงัอินเทอร์เน็ตนนั่ ้ ้
จะไมมีโดเมนท่ีระบุช่ือประเทศตอทา้ย จะเพียงใชโ้ดเมนท่ีบอกลกัษณะขององคก์รนนัตอทา้ยช่ือ่ ่ ่้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เชน ่ usa.gov, health.gov, unlv.edu เป็นตน้ ตวัอยางแสดง่ ความสัมพนัธ์ระหวาง่
ไอพีแอดเดรส และโดเมนเนม 

(ไอพี แอดเดรส)   (โดเมนเนม) 
๒๐๓.๑๘๕.๑๓๒.๖๕   nectec.or.th 
๒๐๒.๒๘.๒๔๙.๘   cmu.ac.th 
ยอูาร์แอล (URL - Uniform Resource Locator) หมายถึง มาตรฐานในการระบุตาํแหนง่

ท่ีเกบสารสนเทศบนเวิลดไ์วดเ์วบ็ หากตอ้งการเขา้ถึงสารสนเท็ ศใด สามารถระบุตาํแหนงของเวบ็่
เพจนนัไดท้นัที แตสวนใหญยอูาร์แอล จะมีความยาวมาก ทาํใหไ้มสามารถจาํยอูาร์แอลไดห้มด ซ่ึง้ ่ ่ ่ ่                 
ยอูาร์แอลมีรูปแบบ ดงัน้ี 

โปรโตคอล://ช่ือโดเมน/ช่ือไดเรกทอรี/ช่ือไฟลข์อ้มูล 
ตวัอยางยอูาร์แอล่  
http://www.nectec.or.th/courseware/cai/0018.html 
โดยท่ี http:// = โปรโตคอล 



 

 

                                                           

www = การขอใชบ้ริการเวิลดไ์วดเ์วบ็ 
nectec.or.th = ช่ือโดเมน 
courseware/cai = ช่ือไดเรกทอรี (สามารถมีไดห้ลายไดเรกทอรี) 
0018.html = ช่ือไฟลข์อ้มูล (ยอูาร์แอล มกัจบดว้ยช่ือของไฟลข์อ้มูล) 
 

ความหมายของโปรแกรมค้นหา 
โปรแกรมคน้หา หรือ เสริชเอน็จิน ้ (Search engine)  คือโปรแกรมคน้หาสารสนเทศ

จากฐานขอ้มูล ท่ีรวบรวมเวบ็เพจตาง ๆ ทวัโลกแลว้นาํมาจดัทาํเป็นฐานขอ้มูล และจดัทาํโปรแกรม่ ่
คน้หาขอ้มูลหรือเวบ็เพจท่ีตอ้งการ ใหบ้ริการโดยจดัทาํเป็นเวบ็เพจท่ีอยใูนรูปของฟอร์มใหผู้สื้บคน้่
กรอกคาํ วลี หรือประโยคท่ีตอ้งการคน้ จากนันโปรแกรมคน้หาจะทาํการคน้จากฐานขอ้มูลท่ีได้้
จดัเกบเวบ็เพจไวก้อนแลว้ เม่ือพบขอ้มูลท่ีตรงกบความตอ้งการกจะนาํรายการท่ีพบมาแสดงแกผู ้็ ั ็่ ่
สืบคน้ พร้อมทาํรายการเช่ือมโยงไปยงัแหลงท่ีจดัเกบเวบ็ไซตน์นั่ ็ ้  ๆ ทงันีผลของการสืบคน้จะพบ้ ้
หรือไม่พบกตาม โปรแกรมคน้หาจะสงขอ้มูลกลบัมาใหผู้สื้บคน้ทราบ็ ่  

องค์ประกอบและวธีิการทาํงานของโปรแกรมค้นหา 
โดยทวัไปสามารถแบงองคป์ระกอบของโปรแกรมคน้หาตามหนา้ท่ีการทาํงานได ้่ ่ ๓ 

สวนคือ ตวัสํารวจหรือรวบรวมขอ้มูล ตวัทาํดรรชนีและฐานขอ้มูล ่ และโปรแกรมสืบคน้ขอ้มูล 
สวนตาง่ ่  ๆ เหลานีมีลกัษณะการทาํงานแตกตางกนออกไป่ ่ ั้ ๑ ดงัน้ี 

๑.  สไปเดอร์ (Spider) เป็นตวัสาํรวจหรือรวบรวมขอ้มูล อาจเรียกวาโรบอต ่ (Robot) 
หรือครอลเลอร์ (Crawler) ทาํหน้าท่ีเดินทางไปยงัเวบ็ไซตต์าง่  ๆ เพื่อเกบรวบรวมขอ้มูลและสง็ ่
ขอ้มูลท่ีไดก้ลบัมายงัตวัจดัทาํดรรชนีและฐานขอ้มูล เพื่อทาํการประมวลผลในการจดัทาํดรรชนี
ใหก้บเอกสารเวบ็ท่ีไดส้าํรวจมาและจดัเกบในฐานขอ้มูล ตามแตละกลไกการสืบคน้ของโปรแกรมั ็ ่
คน้หา โปรแกรมคน้หาหน่ึง ๆ มกัมีตวัสาํรวจหลายตวัเพื่อความรวดเร็วในการสาํรวจและเกบขอ้มูล ็
ซ่ึงมีผลตอความทนัสมยัของขอ้มูล เน่ืองจากขอ้มูลบนอิน่ เทอร์เน็ตมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีสาํคญัอยาง่
หน่ึงคือ มีการเปล่ียนแปลงของขอ้มูลสูงและเกอบตลอดเวลา นอกจากนียงัมีขอ้มูลใหมเพิมขึนอยางื ่ ่้ ่ ้
รวดเร็ว ซ่ึงวิธีการและระยะเวลาในการสาํรวจขอ้มูล รวมถึงการกลบัไปยงัเวบ็ไซตท่ี์เคยสาํรวจเพ่ือ
ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของแตละโปรแกรมค้่ นหาจะแตกตางกน ขึนอยูกบนโยบายหรือ่ ั ่ ั้
ความสามารถของตวัสาํรวจ 

 
๑ สุนสัริน หวงัสุนทรชยั, “เทคนิคการสืบคน้ขอ้มูลชนัสูงโดยใชก้ลไกลการสืบคน้ขอ้มูลบน้

อินเทอร์เน็ต”, บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. ปีท่ี ๑๖ ฉบบัท่ี ๑: หนา้ ๒๐-๓๓. 



 

 

                                                           

๒.  ตวัทาํดรรชนีและฐานขอ้มูล (Indexer and database) ทาํหนา้ท่ีเป็นสวนจดัเกบ่ ็
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากตวัสาํรวจ โดยทาํการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดแ้ละจดัทาํดรรชนีให้แกเอกสารตาง่ ่  ๆ 
เหลานนั โดยในสวนนีจะมีซอฟตแ์วร์่ ่้ ้  (Software) ท่ีชวยในการจดัทาํดรรชนีเพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถ่
คน้หาขอ้มูลได้สะดวกขึน วิธีการจดัทาํดรรชนีในแตละโปรแกรมคน้หาจะแตกตางกนไป บาง้ ่ ่ ั
โปรแกรมคน้หาอาจจดัทาํดรรชนีให้แกทุกคาํในเอกสาร บางโปรแกรมคน้หาอาจจดัทาํดรรชนี่
เฉพาะสวนช่ือเร่ืองและหัวขอ้ใหญ เป็นตน้ นอกจาก่ ่ นีขอ้มูลท่ีทาํการจดัเกบในฐานขอ้มูลจะเกบ้ ็ ็
เฉพาะเนือหาโดยยอของเอกสารเทานนั ซ่ึงอาจคดัลอกมาจากสวนใดสวนหน่ึงของเอกสาร และเกบ้ ่ ่ ่ ่ ็้
ยอูาร์แอลของเอกสารนนัไว ้เพ่ือใหผู้ใ้ชส้ามารถเช่ือมโยงไปยงัแหลงขอ้มูลโดยตรงเม่ือผูใ้ชท้าํการ้ ่
สืบคน้ขอ้มูล และพบวาเอกสารนนัตรงก่ ั้ บความตอ้งการ 

๓.  โปรแกรมสืบคน้ขอ้มูล (Search engine software) ทาํหนา้ท่ีเปรียบเทียบความ
เกยวขอ้งระหวางคาํท่ีผูใ้ชป้้อนลงไป กบคาํท่ีมีการจดัทาํดรรชนีแกเอกสารวามีความตรงกนมากี่ ่ ั ่ ั่
นอ้ยเพียงใด จากนนัจึงจดัลาํดบัความเกยวขอ้งของเอกสารหรือขอ้มูลท่ีตรงกบคาํคน้ท่ีผู ้้ ี่ ั ใชใ้ชสื้บคน้
โดยแสดงปริมาณความเกยวขอ้งออกมาพร้อมกบการแสดงผล แสดงเนือหาโดยยอและยอูาร์แอลี่ ั ่้  
ของเอกสาร เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ช่ือมโยงไปยงัแหลงขอ้มูล ซ่ึงโปรแกรมสืบคน้ขอ้มูลแตละตวัจะมีวิธีจดั่ ่
เรียงลาํดบัการแสดงผลแตกตางกนออกไป่ ั  

การแสดงผลการสืบค้น 
ในการแสดงผลการสืบคน้ โปรแกรมคน้หาจะทาํการเปรียบเทียบรายการท่ีคน้พบ

ทงัหมดเพ่ือหาความสัมพนัธ์ของรายการกบคาํคน้ท่ีกาหนด และเรียงลาํดบัท่ีเห็นวาตรงกบคาํคน้้ ั ํ ่ ั
มากท่ีสุดใหเ้ป็นรายการแรก ๆ ซ่ึงโดยทวัไปจะถือวารายการท่ีแสดง ่ ่ ๑ - ๒๐ รายการแรกจะตรงกบั
คาํคน้มากท่ีสุด ซ่ึงตรงกบงานวิจัั ยท่ีวาผูสื้บคน้จะเปิดดูรายการสารสนเทศเพียงหนา้แรก่  ๆ เทานนั่ ้  

ศิริพรรณ สายหงส์๑  ไดท้าํการวิเคราะห์ผลลพัธ์บนหน้าจอแรกของโปรแกรมคน้หา 
๑๒ ตวั ไดผ้ลสรุปเกยวกบองคป์ระกอบในการแสดงผลบนหนา้จอแรกของโปรแกรมคน้หา คือจะี่ ั
ปรากฏช่ือ และสญัลกัษณ์ของโปรแกรมคน้หาวางในตาํแหน่งบนสุดทางดา้นซา้ยมือ และยงัพบวามี่
องคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีจะเป็นประโยชน์อีก ๒๐ องคป์ระกอบภายในหนา้จอแรกคือ 

๑.  สวนกาหนดคาํคน้ เป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัท่ีพบในโปรแกรมคน้หาทุกตวัเพื่อ่ ํ
เป็นชองทางใหผู้สื้บคน้พิมพค์าํคน้ หรือ วลี หรือ ประโยค เพื่อใหร้ะบบทาํการสืบคน้ข้่ อมูล 

 
๑ศิริพรรณ สายหงส์, “ แนวคดิเร่ืองทักษะชีวติและแนวทางการจัดกจิกรรมพฒันาทกัษะชีวติ” 

(http://www.nfe.go.th/๐๔๐๕/NFE-note/SkillLife.html), ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๑. 

http://www.nfe.go.th/%E0%B9%90%E0%B9%94%E0%B9%90%E0%B9%95/NFE-note/SkillLife.html


 

 

๒.  สารบญัคาํคน้ เป็นองคป์ระกอบตวัหน่ึงท่ีโปรแกรมคน้หาหลายตวันาํมาเสนอไว้
ให้เป็นอีกทางเลือกสาํหรับชวยผูสื้บท่ียงัขาดทกัษะในการกาหนดคาํคน้ ให้สามารถเลือกคลิกจาก่ ํ
หมวดใหญๆ ลงไปหาหมวดยอยจนกวาจะพบขอ้มูลท่ีตอ้งการ่ ่ ่  

๓.  การคน้หาขนัสูง โปรแกรมคน้หาสวนใหญมกัจ้ ่ ่ ะเปิดโอกาสให้ผูสื้บคน้สามารถ
จาํกดขอบเขตการสืบคน้ขอ้มูลได ้โดยเลือกชองทาง ั ่ Advance Search (หรือการคน้หาขนัสูง้ ) เพื่อ
การกาหนดเง่ือนไขตางํ ่  ๆ   เพื่อป้องกนการสืบคน้ท่ีใหป้ริมาณผลลพัธ์มากเกนกวาความตอ้งการั ิ ่  แตในการ่
คน้หาขนัสูงนนัผูสื้บคน้ควรมีทกัษะในการใชด้้้ ้ วย เน่ืองจากโปรแกรมคน้หาแตละตวัมีเทคนิคใน่
กระบวนการคน้ท่ีแตกตางกน่ ั  

๔.  จาํนวนแหลงขอ้มูลท่ีพบ เป็นอีกองคป์ระกอบหน่ึงท่ีโปรแกรมคน้หานิยมนาํมา่
แสดงผล เพื่อให้ทราบวาระบบมีความสามารถในการคน้หาขอ้มูลมากน้อยเพียงใด ในกรณีท่ีพบ่
ขอ้มูลปริมาณมากแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพท่ีดีของระบบ และยงัเป็นการบอกใหท้ราบวาคาํคน้่
ของผูสื้บคน้ยงัเป็นคาํคน้ท่ีกวา้งไป 

๕.  เวลาท่ีใชใ้นการสืบคน้ ระยะเวลาในการรอใหร้ะบบสืบคน้เคยเป็นอุปสรรคสาํคญั
ท่ีทาํให้ผูสื้บคน้เบ่ือหนายการคน้สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ทาํให้โปรแกรมคน้หายอดนิยมเชน ่ ่
Google, Yahoo พยายามท่ีพฒันาระบบใหส้ามารถสืบคน้ใหเ้ร็วท่ีสุด และแสดงผลพร้อมระยะเวลา
ท่ีใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูล ทงันีเพื่อใหค้วามมนัใจกบผูสื้บคน้้ ่้ ั  

๖.  หัวขอ้เร่ือง ท่ีปรากฏในหนา้จอแสดงผลของโปรแกรมคน้หาจะใชว้ิธีดึงมาจากช่ือ
เร่ืองในเวบ็ไซตน์นั ๆ ซ่ึงสวนใหญจะใชสี้ตวัอกัษรเป็้ ่ ่ นสีฟ้าและมีการเนน้โดยการขีดเส้นใตเ้พื่อให้
ผูใ้ชเ้ห็นไดอ้ยางชดัเจน องคป์ระกอบสวนนีจะอยคููกบองคป์ระกอบท่ี ่ ่ ่ ่ ั้ 8 เสมอ 

๗.  สรุปเนือหาในแหลงขอ้มูล เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสําคญัมาก จะสังเกตไดว้า้ ่ ่
โปรแกรมคน้หาทุกตวัจะตอ้งมีองคป์ระกอบนี อาจจะมีขนาดความสนัยาวแ้ ้ ตกตางไปบา้ง เน่ืองจาก่
โปรแกรมคน้หาบางตัวใช้วิธีการดึงประโยคท่ีมีคาํคน้นัน ๆ ออกมาด้วยเทคนิคท่ีแตกตางกน ้ ่ ั
อยางไรกดีโปรแกรมคน้หาควรจะใหเ้นือหาโดยสงัเขปของแหลงขอ้มูลนนั ๆ ไวใ้หผู้สื้บคน้ไมนอ้ย่ ็ ่ ่้ ้
กวาร้อยละ ่ ๗ เพื่อใหผู้สื้บคน้ไดอ้านและตดัสินใจไดว้าควรจะเปิ่ ่ ดดูขอ้มูลในเวบ็ไซตน์นั ๆ้  

๘.  ขนาดของแฟ้มขอ้มูล โปรแกรมคน้หาท่ีดีควรจะระบุขนาดของแฟ้มขอ้มูลใน
แหลงท่ีคน้พบดว้ยเพื่อจะชวยให้ผูสื้บคน้ตดัสินใจวาจะเปิดเขา้ไปดูหรือไม เพราะหากแฟ้มขอ้มูล่ ่ ่ ่
ขนาดใหญ หมายถึงวา่ ่  ผูสื้บคน้ตอ้งใชเ้วลาในการเปิดขอ้มูลมากกวาแฟ้มขอ้มู่ ลท่ีมีขนาดเลก็ และ
การระบุขนาดของแฟ้มขอ้มูลนนั ทาํไดไ้มยากและไมตอ้งใชพ้ืนท่ีแสดงผลมากนกั้ ่ ่ ้  

๙.  วนัท่ีเคยมีการสืบค้น เป็นองค์ประกอบท่ีพบในโปรแกรมค้นหาบางตัว เชน ่
Google, Live Search ซ่ึงจะระบุวนัเดือนปีลาสุดในเวบ็ไซตท่ี์ผูสื้บคน้เคยเปิดเขา้ไปดูมาแลว้ ทงันี่ ้ ้ จะ



 

 

เป็นการเตือนผูสื้บคน้ ซ่ึงหากผูสื้บคน้ตอ้งการกลบัไปหาแหลงขอ้มูลเดิมกจะสามารถเปิดดูโ่ ็ ดยไม่
ตอ้งไปคน้หาแหลงขอ้มูลอ่ืน่  ๆ อีก 

๑๐.  ท่ีอยขูองแหลงขอ้มูล โปรแกรมคน้หาทุกตวัจะแสดงท่ีอยขูองแหลงขอ้มูลในรูป่ ่ ่ ่
ของยอูาร์แอลและมีการเช่ือมโยงไปยงัหนา้ท่ีปรากฏสารสนเทศในเวบ็ไซตน์นั้  

๑๑.  ความสมัพนัธ์กบโปรแกรมคน้หาอ่ืน ในปัจจุบนัโปรแกรมคน้หาสวนใหญจะเป็นั ่ ่
พนัธมิตรกน ทงันีเพื่อลดการเกบขอ้มูลซาํซอ้น โดยสวนใหญมกัจะแสดงช่ือเฉพาะของโปรแกรั ็ ่ ่้ ้ ้
คน้หานนัๆ เพื่อใหผู้สื้บคน้ทราบ หรืออาจจะใหเ้ป็นทางเลือกท่ีผูสื้บคน้สามารถจะเลื้ อกใชไ้ด ้

๑๒.  หนา้ท่ีเช่ือมโยง เป็นอีกองคป์ระกอบหน่ึงท่ีดึงดูดไมใหผู้สื้บคน้หนัไปสืบคน้ดว้ย่
โปรแกรมคน้หาตวัอ่ืน โดยการบงบอกใหผู้สื้บคน้ทราบวามีเวบ็ไซตท่ี์มีสารสนเทศท่ีคลา้ยคลึงกบท่ี่ ่ ั
ตอ้งการอยูท่ีใดบา้ง โดยแตละโปรแกรมคน้หาจะใช้คาํตาง ๆ เชน ่ ่ ่ ่ Google และ AOL ใช ้
SimilarPages ในขณะท่ี AltaVista ใช ้MorePages หรืออาจจะระบุเป็นช่ือของโปรแกรมคน้หานนั้  

๑๓.  การเกบหนา้เวบ็ไซต ์เป็นท่ีนิยมในโปรแกรมคน้หาสวนใหญ เชน ็ ่ ่ ่ Google, Ask 
และ Gigablast จะจดัเกบในลกัษณะ ็ Cache ทงันีเพื่อลดภาระงานในการไปดึงขอ้มูลจากเวบ็ไซต์้ ้  
และยงัเป็นการชวยประหยดัเวลาของผูใ้ชใ้นการรอผลจากการสืบคน้ และอาํนวยความสะดวกให้่
ผูใ้ชส้ามารถสืบคน้เวบ็ไซตท่ี์เคยใชแ้มว้าสถานภาพของเวบ็ไซตเ์ปล่ียนไปหรือปิดตวัลง่  

๑๔.  เคร่ืองมือแนะนําการคน้หา เป็นองค์ประกอบท่ีพบในหน้าจอแสดงผลของ
โปรแกรมคน้หาหลายตวัเชน ่ AltaVista, Ask และ มีการแนะนาํคาํคน้ท่ีมีความหมายใกลเ้คียง หรือ
คาํคน้อ่ืนท่ีมีนยัเดียวกนสวน ั ่ Yahoo แนะนาํคาํคน้ท่ีแคบลง ตลอดจนแนะนาํเทคนิควิธีการคน้ท่ี
แตกตางกนออกไป หรือแนะนาํใหใ้ชฐ้านขอ้มูลเฉพาะเป็นตน้ ซ่ึงองคป์ระกอบนีมีความสาํคญัตอผู ้่ ั ่้
สืบคน้มือใหมท่ียงัขาดทกัษะใน่ การใชเ้คร่ืองมือสืบคน้ 

๑๕.  รายนามผูใ้หก้ารสนบัสนุน เป็นองคป์ระกอบท่ีไมจาํเป็นสาํ่ หรับผูสื้บคน้เลยแตมี่
ความสาํคญัตอเจา้ของโปรแกรมคน้หามาก เพราะเป็นท่ีมาของรายได ้ทาํใหโ้ปรแกรมคน้หาหลาย่
ตวั แบงพืนท่ีหนา้จอสาํหรับแสดงขอ้มูลของผูใ้ห้การสนบัสนุน จนผูสื้บคน้จาํนวนมากเขา้ใจผดิวา่ ่้
เป็นผลลพัธ์ท่ีระบบนาํเสนอ นอกจากนียงัพบวาการจดัลาํดบัการนาํเสนอมีค้ ่ วามเกยวขอ้งและคาี่ ่
โฆษณาท่ีโปรแกรมคน้หาไดรั้บจากเว็บไซต ์ซ่ึงจะมีผลตอระดบัความเช่ือมนัของผูสื้บคน้ท่ีมีตอ่ ่่
โปรแกรมคน้หา 

๑๖.  เคร่ืองมือชวยพิมพค์าํคน้ ในการกาหนดคาํคน้นนั พบวามีโปรแกรมคน้หาหลาย่ ํ ่้
ตวัอาํนวยความสะดวกและชวยเหลือผูสื้บคน้ดว้ยการเสนอกลุมคาํท่ีมีค่ ่ วามสัมพนัธ์กบตวัอกัษรท่ีั
พิมพเ์พื่อให้เลือกใช ้เชน ่ Snap และ Ask ในขณะท่ี Yahoo จะเสนอคาํคน้ท่ีพิมพถู์กตอ้งตามหลกั
พจนานุกรมใหเ้ลือกใช ้



 

 

๑๗.  การสะกดคาํ โปรแกรมคน้หาสวนใหญจะไมให้ความสําคญัตอการสะกดคาํท่ี่ ่ ่ ่
ถูกตอ้งมากนกั ทงัท่ีการพิมพค์าํคน้ผดิพลาดนนัจะหมายถึงเ้ ้ วลาท่ีสูญไปพร้อมกบการรอคอย เป็นท่ีั
นาสงัเกตวาระบบจะใชเ้วลาในการนาํเสนอผลลพัธ์ท่ีคน้พบเร็วมากกวาการท่ีระบบไมพบขอ้มูลท่ีมี่ ่ ่ ่
ความเกยวขอ้ง หากมีการตรวจสอบการพิมพค์าํคน้ตามพจนานุกรมจะชวยผูสื้บคน้ประหยดัเวลาี่ ่
ไดม้ากขึน้  

๑๘.  การแสดงผลท่ีเป็นกราฟิก เป็นอีกสวนปร่ ะกอบหน่ึงท่ีโปรแกรมคน้หาควรจะ
คาํนึงถึง เพราะกราฟิกจะกระตุน้ความสนใจของผูสื้บคน้มากกวาการใชต้วัหนงัสือปริมาณมาก แต่ ่
โปรแกรมคน้หาท่ีพบสวนใหญเนน้นาํเสนอขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรเกอบทงัหมด ทงันีอาจเป็นเพราะ่ ่ ื ้ ้ ้
ตอ้งการความรวดเร็วในการแสดงผลยกเวน้ KartOO ซ่ึงเป็นโปรแกรมคน้หาท่ีไดน้าํโปรแกรม 
Flash มาใชใ้นการแสดงผลทาํใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ของสารสนเทศอยางชดัเจน ทงัยงัแสดงปริมาณ่ ้
ของสารสนเทศในแตละหัวขอ้โดยทาํเป็นพืนหลงัของระบบ ซ่ึงจะเปล่ียนรูปรางไปตามขนาดของ่ ่้
สารสนเทศท่ีเกยวขอ้ง ทาํให้เกดความแปลกตาสําหรับผูท่ี้คุ ้นเคยกบการใี่ ิ ั ช้โปรแกรมค้นหา
นอกจากนียงัมีเส้นโยงความสัมพนัธ์ระหวางคาํตาง ๆ ทาํให้ผูสื้บคน้ไมตอ้งเผชิญกบตวัอกัษร้ ่ ่ ่ ั
มากมายโดยไมจาํเป็น่  

๑๙.  ตวัอยางหนา้เวบ็ไซต ์เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีจะมีประโยชน์ตอผูสื้บคน้ ท่ีจะทาํ่ ่
ใหผู้สื้บคน้ไดเ้ห็นตวัอยางหนา้เวบ็ไซตก์อนเพื่อชวยในการ่ ่่ ตดัสินใจไดว้าตรงความตอ้งการหรือไม ่ ่
โดยไมตอ้งเสียเวลาไปเปิดเขา้ไปยงัเว็่ บไซตน์นั้  ๆ 

๒๐.  การแบงกลุมเอกสารท่ีพบในการแสดงผลหน้าจอ จะทาํให้ผูสื้บคน้ตรวจสอบ่ ่
ผลลพัธ์ไดเ้ร็วขึน เพราะการแสดงผลปริมาณมาก้  ๆ แตผูสื้บคน้เปิดดูเพียง ่ ๒ - ๓ หน้าสงผลให้่
สารสนเทศท่ีมีคุณคาอีกจาํนวนมากท่ีถูกมองขา้ม หรือผูสื้บคน้ไมมีโอกาสเห็น การนาํเสนอโดยการ่ ่
แบงกลุมทาํใหผู้สื้บคน้ไมตอ้งเสียเวลาไลเปิดดูรายการท่ีไมตรงประเดน็ท่ีตอ้งการ่ ่ ่ ่ ่  
 

๒.๒  ทกัษะการสืบค้นสารสนเทศ 
การท่ีบุคคลจะประสบความสาํเร็จในการสืบคน้สารสนเทศบนเวิลดไ์วด์เวบ็ ผูสื้บคน้

จาํเป็นตอ้งมีความรู้เกยวกบเทคนิค และกลยทุธ์ในการสืบคน้ในแตละหวัขอ้คาํถามนนัี่ ั ่ ้  ๆ ตลอดจน
ทกัษะและประสบการณ์ในสืบคน้ของผูสื้บคน้เป็นสําคญั ซ่ึงมีนักวิชาการไดใ้ห้ความหมายของ
ทกัษะไวด้งัน้ี 



 

 

                                                           

วารี ถิระจิตร๑  สรุปความหมายของทกัษะไวว้า ทกัษะ คือความชาํนิ ชาํนาญความ่
คลองแค่ ลว รวดเร็ว และถูกตอ้ง่  

ราชบณัฑิตยสถาน๒ ไดใ้ห้ความหมายของทกัษะวา หมายถึง ความชาํนาญซ่ึงตรงกบ่ ั
ภาษาองักฤษ คือ skill 

ศิริพรรณ สายหงษ์๓ กลาววา ทกัษะ หมายถึง ความชาํนาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ท่ีเกด่ ่ ิ
จากการฝึกปฏิบติัตามกจกรรมนันบอยิ ่้  ๆ จนสามารถปฏิบติัไดด้ว้ยความรวดเร็วและถูกตอ้ง ซ่ึง
บุคคลสามารถสร้างขึนไดจ้ากการเรียนรู้้  

ศุภวรรณ รัตนมุณี๔  ให้ความหมายวา ทักษะ หมายถึง ความชํานาญในการแสดง่
ความสามารถของบุคคล ซ่ึงไดผ้านการฝึกฝนจนปฏิบติัไดถู้กตอ้ง แมนยาํและใชเ้วลารวดเร็ว่ ่  

อาภรณ์ ใจเท่ียง๕  อธิบายวา ผูท่ี้เกดทกัษะในการปฏิ่ ิ บติักจกรรมใดกตาม กคือ ผูท่ี้มีิ ็ ็
ความสามารถในการปฏิบติักจกรรมนนัิ ้  ๆ ไดอ้ยางถูกตอ้ง คลองแคลว ชาํนาญ มีความสามารถใน่ ่ ่
การดาํเนินงานนนัให้สาํเร็จลุลวงไปไดด้ว้ยดีอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชเ้วลาไมมากนกัดงันนั ผูท่ี้้ ้่ ่ ่
ทกัษะจึงเป็นผูท่ี้มีลกัษะดงัน้ี 

๑. มีความแมนยาํ่ และรวดเร็วในการกระทาํ 
๒. มีความสอดคลอ้งผสมผสานกนอยางเหมาะสมในการแสดงพฤติกรรมตางั ่ ่  ๆ 
จากความหมายของทักษะข้างต้น อาจกลาวได้วา ทักษะ หมายถึง ความชํานาญ่ ่

ความสามารถในการใชว้ิธีการหรือกระบวนการตาง่  ๆ เพื่อปฏิบติักจกรรมใดิ  ๆ ไดอ้ยางสะดวก่
รวดเร็ว และผลของการปฏิบติักจกรรมนนัเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพิ ่้  

 
 

 
๑วารี ถิระจิตร, การพฒันาการสอนสังคมศึกษาในระดบัประถมศึกษา, (กรุงเทพฯ : โครงการตาํรา

และเอกสารทางวชิาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๓๐), หนา้ ๘๖. 
๒ราชบณัฑิตยสถาน, ศัพท์คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (แก้ไข

เพิม่เตมิ), พิมพค์รังท่ี ้ ๖, (นนทบุรี: สหมิตรพรินติง้ ้ , ๒๕๔๖), หนา้ ๕๑๗.  
๓ศิริพรรณ  สายหงส์, “แนวคดิเร่ืองทักษะชีวติและแนวทางการจัดกจิกรรมพฒันาทกัษะชีวติ”, 

(http://www.nfe.go.th/๐๔๐๕/NFE-note/SkillLife.html), ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๑. 
๔ศุภวรรณ  รัตนมุณี, “การกาหนดคาํคน้สารสนเทศํ ”, วารสารวทิยบริการุ , ปีท่ี ๑๕ ฉบบัท่ี ๒-๓ 

(๒๕๔๗), หนา้ ๓๙-๔๗. 
๕อาภรณ์  ใจเท่ียง, หลกัการสอน (ฉบับปรับปรงุ ), พิมพค์รังท่ี ้ 4, (กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์, 

๒๕๕๐) หนา้ ๑๗๒. 



 

 

                                                           

การสืบค้นสารสนเทศ 
การสืบคน้สารสนเทศเกดขึนมาจากการท่ีสารสนเทศเพิมปริมาณขึนอยางรวดเร็วิ ่้ ้่

สารสนเทศท่ีผลิตออกมาหลากหลายสาขาวิชา และรูปแบบ เชน หนงัสือ บทความ วารสาร งานวิ่ จยั
ไมโครฟิล์ม  เทปบันทึกเสียง  วีดิทัศน์  รวมถึงการผลิตออกมาในรูปแบบของสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ จาํเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือในการจัดเกบและสืบคน้สารสนเทศ ท่ีจะชวยให้คน้หา็ ่
สารสนเทศท่ีตรงกบความตอ้งการออกจากสารสนเทศปริมาณมหาศาลได ้ซ่ึงไดมี้ผูใ้ห้ความหมายั
ของการสืบคน้สารสนเทศไวด้งัน้ี 

การสืบคน้สารสนเทศ หมายถึง ความพยายามของบุคคลในการคน้หาให้ได้มาซ่ึง
สารสนเทศท่ีตอ้งการโดยใชเ้คร่ืองมือสืบคน้๑  

สุจิน บุตรดีสุวรรณ และชมนาด บุญอารีย์๒  กลาววา การสืบคน้สารสนเทศ หมายถึง ่ ่
กระบวนการในการคน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการ โดยใช้เคร่ืองมือสืบคน้รูปแบบตาง่  ๆ เพื่อการ
สืบคน้สารสนเทศ 

ศรีสุภา  นาคธน๓  ให้ความหมายไวว้าการคน้คืน ่ (Retrieve) หมายถึง การไดรั้บสิงท่ี่
ตอ้งการกลบัคืนมา การคน้คืนสารสนเทศจึงเป็นการกระทาํใด ๆ ท่ีทาํใหไ้ดรั้บสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
ซ่ึงอาจเป็นข้อมูลหรือรายการเอกสารซ่ึงบรรจุเนือหาท่ีต้องการและการค้นคืนสารสนเทศมี้
ความหมายเดียวกบการค้ั นวรรณกรรม (Literature searching) ซ่ึงหมายถึง กระบวนการคน้เอกสาร
เพื่อใหไ้ดเ้อกสารท่ีเกยวขอ้งกบเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหลกัการสาํคญัของ การคน้คืนสารสนเทศ คือ การี่ ั
คน้หาและนาํสารสนเทศท่ีตรงตามความตอ้งการและนาํสงใหแ้กผูใ้ชอ้ยางรวดเร็ว ทนัการณ์่ ่่   

นาํทิพย ์วิภาวิน้ ๑ ให้ความหมายการสืบคน้สารสนเทศ (Information retrieval หรือ 
Information searching) หมายถึงกระบวนการในการคน้หาขอ้มูลหรือสารสนเทศท่ีตอ้งการ โดยใช้
เคร่ืองมือชวยคน้่  

 
๑มารศรี  ตรีทศายธุ และคณะ, สารสนเทศเพือ่การเรียนรู้, (กรุงเทพฯ: วศิาลการพิมพ,์ ๒๕๔๙)                

หนา้ ๓๗. 
๒สุจิน บุตรดีสุวรรณ, รวมบทคัดย่อปริญญานิพนธ์, (มหาสารคาม : สาํนกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวโิรฒ  (มหาสารคาม), ๒๕๓๕), หนา้  ๑๖. 
๓ศรีสุภา นาคธน, สารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส์และการค้นคนื, (ลพบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทพสตรี ๒๕๔๘), หนา้ ๖๔. 
๑นาํทิพย ์วภิาวนิ้ , การใช้ห้องสมดยคใหมุ่ ุ : Using Modern Library, พิมพค์รังท่ี้  ๓, (กรุงเทพฯ:  

เอสอาร์ พรินติง แมสโปรดกั้ ้ ส์, ๒๕๔๘), หนา้ ๑๐๙. 



 

 

                                                           

ศรีสุภา  นาคธน๒ ใหค้วามหมายวา กระบวนการในการแสวงหาสารสนเทศในเร่ืองใด่
เร่ืองหน่ึงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้และมีการนาํสงใหผู้ใ้ชอ้ยางรวดเร็ว ทนัการณ์ ซ่ึงมีจุดมุงหมาย่ ่ ่
หลกัเพื่อคน้คืนเอกสารจากทรัพยากรสารสนเทศทงัหมด ท่ีตรงกบความตอ้งการของผูใ้ชอ้อกมา ้ ั
โดยมีสารสนเทศท่ีไมตรงกบความตอ้งการออกมานอ้ยท่ีสุด่ ั  

สรุปไดว้า การสืบคน้สารสนเทศ หมายถึง กระบวนการในการค้่ นหาสารสนเทศท่ีผูใ้ช้
ตอ้งการ จากแหลงเกบสารสนเทศแหลงใดแหลงหน่ึงโดยใชเ้คร่ืองมือชวยคน้ เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศ่ ็ ่ ่ ่
อยางสะดวก รวดเร็ว และตรงความตอ้งการมากท่ีสุด่  

เม่ือรวมกบความหมายของทกัษะแลว้ อาจกลาวไดว้า ทกัษะการสืบคน้สารสนเทศั ่ ่
หมายถึง ความชาํนาญ ความสามารถในการใชว้ิธีการ กระบวนการตาง่  ๆ ในการสืบคน้สารสนเทศ
เพ่ือให้ไดส้ารสนเทอยางสะดวก รวดเร็ว และไดผ้ลการสืบคน้ท่ีตรงกบความตอ้งการมากท่ีสุดซ่ึง่ ั
การสืบคน้สารสนเทศนนั สามารถแบงออกไดเ้ป็น ้ ่ ๒ ระบบ คือ สารสนเทศท่ีตอ้งสืบคน้ดว้ยระบบ
มือ เชน การสืบคน้ดว้ยบตัรรายการ ดรรชนีหั่ วเร่ือง และการสืบคน้ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแหลง่
สารสนเทศ ท่ีสามารถสืบคน้ไดด้ว้ยระบบคอมพิวเตอร์ แบงเป็น ่ ๔ ประเภท๓ ดงัน้ี 

๑.  การสืบคน้สารสนเทศจากฐานขอ้มูลออนไลน์ (Online searching) เป็นการสืบคน้
สารสนเทศจากแหลงขอ้มูลโดยตรง ผูใ้ช้ตอ้งเสียคาใช้จายคอนขา้่ ่ ่ ่ งสูงและตอ้งพึ่ งพาชองทาง่
โทรคมนาคมในการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการ ผูใ้ชส้ามารถเลือกใชฐ้านขอ้มูลไดห้ลากหลายกวาการ่
สืบคน้จากฐานขอ้มูลซีดี – รอม 

๒ .  ก า ร สืบค้นส า รสน เทศจ า กฐ านข้อ มู ลสํ า เ ร็ จ รู ป ซี ดี –รอม ( CD–ROM 
Databasesearching) ลกัษณะการสืบคน้สารสนเทศประเภทนีคลา้ยกบกา้ ั รสืบคน้จากฐานขอ้มูล
ออนไลน์ตางกนตรงท่ีการสืบคน้จากฐานขอ้มูลสาํเร็จรูปซีดี ่ ั – รอม ผูใ้ชไ้มตอ้งเสียคาใชจ้ายในการ่ ่ ่
ใชบ้ริการใด ๆ เพิมเติม นอกเหนือจากคาใชจ้ายในการซือฐานขอ้มูลและใบอนุญาตของจาํนวนผูใ้ช้่ ่ ่ ้
ท่ีมีสิทธิในการสืบคน้แตละครัง่ ้  

๓.  การสืบคน้สารสนเทศจากฐานขอ้มูลระบบเช่ือมตรงของห้องสมุด (OPAC - 
Online Public Access Catalog) เม่ือมีการประยกุตใ์ชร้ะบบหอ้งสมุดอตัโนมติัเขา้กบงานหอ้งสมุดั
การสืบคน้สารสนเทศจึงมีการเปล่ียนแปลงอยางเห็นไดช้ัด ระบบห้องสมุดอตัโนมติัมีการแบง่ ่

 
๒อา้งแลว้, ศรีสุภา นาคธน, สารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส์และการค้นคนื, หนา้ ๖๔. 
๓อา้งแลว้, สุนสัริน หวงัสุนทรชยั, “เทคนิคการสืบค้นข้อมลช้ันสงโดยใช้กลไกลการสืบค้นข้อมลู ู ู

บนอนิเทอร์เน็ต”, หนา้ ๒๐-๓๓. 



 

 

                                                           

หน้าท่ีการทาํงานออกเป็นสวน่  ๆ เชน ระบบการยื่ มคืน ระบบการจดัหมวดหมู ระบบการจดัซือ่ ้
จดัหา ระบบการสืบคน้ 

๔.  การสืบคน้สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต (Internet searching) เป็นการสืบคน้
สารสนเทศจากแหลงตาง่ ่  ๆ บนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงวิธีการสืบคน้สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตสามารถทาํ
ไดห้ลายวิธี ไดแ้ก การสืบคน้ขอ้มูลจากระบบ่ กระดานขาว การสืบคน้โดยอาร์ชี โกเฟอร์ หรือเวส์่
เป็นตน้ ซ่ึงการสืบคน้สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตท่ีนิยมมากท่ีสุด คือการสืบคน้บนเวิลด์ไวด์เวบ็
โดยใชโ้ปรแกรมคน้หา ซ่ึงการสืบคน้สารสนเทศดว้ยวิธีการนีมีขอ้ดี คือ้  

๔.๑ สามารถเขา้ถึงแหลงทรัพยากรสารสนเทศไดห้ลายแหง่ ่  
๔.๒ สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีทนัสมยัไดส้ะดวกรวดเร็ว 
๔.๓ สามารถคน้หาสารสนเทศในหวัขอ้เดียวกนไดห้ลายแงมุมั ่  
๔.๔ ประหยดัเวลาในการสืบคน้สารสนเทศ 
๔.๕ สามารถกาหนดรูปแบบการแสดงผลการสืบคน้ไดต้ามตอ้งการํ  
๔.๖ สามารถสืบคน้เร่ืองเดียวกนซาํั ้  ๆ โดยการปรับปรุงคาํคน้ 

 
เทคนิคการสืบค้นด้วยโปรแกรมค้นหา 
การสืบคน้สารสนเทศดว้ยโปรแกรมคน้หา จะมีรูปแบบการสืบคน้คลา้ยกบการสืบคน้ั

ฐานขอ้มูลของห้องสมุดหรือสถาบนับริการสารสนเทศอ่ืน ๆ แตเน่ืองจากมีสารสนเทศจาํนวน่
มหาศาลทาํให้ผลสืบคน้มีปริมาณมาก ดงันนัเพื่อให้การสืบคน้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จึงมีความ้
จาํเป็นท่ีผูใ้ชต้อ้งทราบถึงเทคนิคตาง่  ๆ ของการสืบคน้ดว้ยโปรแกรมคน้หา ซ่ึงจะชวยลดปริมาณ่
สารสนเทศท่ีไดรั้บ๑ และไดส้ารสนเทศท่ีตรงตอความตอ้งการไดม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ ่ 

๑.  การใชต้รรกะบูลีน (Boolean operator) ไดแ้ก ่ AND OR และ NOT 
AND หมายถึง การคน้หาเอกสารท่ีตอ้งมีคาํทั้งสองปรากฏ เชน่  information AND 

technology ผลการคน้จะไดเ้อกสารจาํนวนนอ้ยลง 
OR หมายถึง การคน้หาเอกสารท่ีมีคาํหน่ึงคาํใดปรากฏ เชน่  information OR 

technology ผลการคน้จะไดเ้อกสารจาํนวนมาก 
NOT หมายถึง การคน้หาเอกสารท่ีมีเฉพาะคาํแรกปรากฏโดยไมมีคาํท่ีสอง เชน ่ ่

information NOT technology ผลการคน้จะไดข้อ้มูลท่ีเกยวกบ ี่ ั information แตไมใช ่ ่ ่ technology 

 
๑อา้งแลว้, ศรีสุภา นาคธน, สารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส์และการค้นคนื, หนา้ ๒๙๐. 



 

 

๒.  การใชก้ลุมคาํหรือวลี ่ (Phrase searching) สามารถทาํไดโ้ดยระบุกลุมคาํหรือวลีใ่ น
เคร่ืองหมายอญัญประกาศ (“ ”) ผลของการคน้จากกลุมคาํเป็นการจาํกดคาํตอบใหใ้กลเ้คียงกบเร่ือง่ ั ั
ท่ีตอ้งการใหม้ากท่ีสุด 

๓.  การระบุเขตขอ้มูล (Field searching) การระบุเขตขอ้มูลในการสืบคน้ เชน ให้่
สืบคน้จากช่ือเร่ือง บทคดัยอ หรือช่ือผูแ้ตง เป็นวิธีหน่ึงท่ีจะชวยใหก้ารสืบคน้ถูกตอ้งมากยงิขึน่ ่ ่ ่ ้  

๔.  การจาํกด ั (Limits searching) การระบุชวงเวลาจะเป็นการจาํกดการสื่ ั บคน้ ทาํใหไ้ด้
ขอ้มูลตามชวงเวลาท่ีกาหนดเทานนั่ ํ ่ ้  

๕.  การตดัคาํ (Truncation) เป็นการรวบรวมคาํท่ีมีการสะกดคาํท่ีใกลเ้คียงกนหรือั
เหมือนกน โดยใชส้ัญลกัษณ์แทนการสืบคน้ ไดแ้ก ั ่ ? * $ เป็นตน้ จะชวยให้สามารถสืบคน้ผาน่ ่
ความสมัพนัธ์ระดบัรากศพัทไ์ด ้

๖.  การกาหนดระยะความหํ ่างของคาํ (Proximity searching) สามารถกาหนดระยะํ
ความหางของคาํท่ีตอ้งการสืบคน้ไดโ้ดยใช ้่ NEAR, BEFORE, และ AFTER  เม่ือตอ้งการใหค้าํท่ี
สืบคน้อยใูกลเ้คียงกน เชน ่ ั ่ NEAR อาจหมายถึง การกาหนดใหค้าํท่ีตอ้งการอยหูางจากกนไมเกน ํ ่ ่ ั ่ ิ ๑๐ 
คาํ ในประโยคเดียวกนหรือใกลเ้คียงกนั ั  และ BEFORE หมายถึง การกาหนดให้คาํแรกปรากฏอยูํ ่
ขา้งหนา้คาํหลงัในระยะหางไมเกน ่ ่ ิ ๘ คาํ เป็นตน้ 

๗.  การใชต้วัอกัษร (Case - Sensitivity) เป็นการกาหนดให้โปรแกรมคน้หาสืบคน้ํ
เฉพาะตวัอกัษรพิมพเ์ลก็ หรือพิมพใ์หญตามท่ีกาหนดได้่ ํ  

๘.  การคน้หาเร่ืองราวหรือคาํท่ีมีแนวคิดใกลเ้คียงกน ั (Conceptual search) เป็นการ
สืบคน้คาํท่ีมีเนือหา เร่ืองราว หรือแนวคิดท่ีมีความหมายกบคาํคน้ท่ีตอ้งการ โดยใชส้ัญลกัษณ์แทน้ ั
การสืบคน้ ไดแ้ก ่ ~ จะชวยใหสื้บคน้สารสนเทศท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกบคาํคน้ได้่ ั  

๙.  การรวมกลุมคาํ ่ (Nesting) เป็นการรวมกลุมคาํท่ีมีเนื่ ้อหาเหมือนกนหรือเกยวขอ้งั ี่
กนดว้ยคาํเช่ือมไวภ้ายในวงเล็บ โปรแกรมคน้หาจะคน้หาคาํภายในวงเล็บกอนคาํภายนอกวงเล็บ ั ่
ทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนขึน้  

เทคนิคตาง ๆ ท่ีได้กลาวมา แตละโปรแกรมค้นหาจะรองรับเทคนิคการสืบค้นท่ี่ ่ ่
แตกตางกน เทคนิคท่ีใชไ้ดก้บโปรแกรมคน้หาหน่ึง อาจ่ ั ั ไมสามารถนาํไปใชก้บอีกโปรแกรมคน้หา่ ั
หน่ึงไดด้งันนั้  หากไมสามารถสืบคน้สารสนเทศท่ีตอ้งการได ้ผูสื้บคน้ควรเปล่ียนไปใชโ้ปรแกรม่
คน้หาตวัใหม ซ่ึงในการสืบคน้สารสนเทศบนเวิลดไ์วดเ์วบ็ในแตละครังนนั ควรใชโ้ปรแกรมคน้หา่ ่ ้ ้
มากกวา ่ ๑ ตวั เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตรงกบความต้ั องการมากท่ีสุด 

 



 

 

                                                           

เทคนิคการปรับปรงวธีิการค้นหาุ  
ทงันีเม่ือทาํการสืบคน้สารสนเทศแลว้ ผลการสืบคน้ท่ีไดรั้บไมถูกตอ้งหรือไมตรงกบ้ ้ ่ ่ ั

ความตอ้งการแกไขขอ้ผดิพลาดท่ีเกดจากการสืบคน้สามารถทาํไดด้งันี้ ิ ้  
๑.  กรณีผลการสืบคน้มากเกนไป เกดจากการใชค้าํคน้ท่ีเฉพาะเจาะจงนอ้ยไป ิ ิ ทาํให้

ผลลพัธ์ท่ีไดมี้จาํนวนมาก ซ่ึงเป็นปัญหาในการเลือกสรรสารสนเทศท่ีตอ้งการ ควรตรวจสอบและ
แกไข ดงันี้ ้  

๑.๑    ดูวาคาํคน้ท่ีใชเ้ป็นคาํท่ีกวา้งไปหรือไม่ ่ 
๑.๒  ใชค้าํคน้ให้มีความหมายเฉพาะเจาะจง หากยงัการสืบคน้ให้ผลลพัธ์มากไป

ใหล้องเพิมคาํคน้ท่ีเฉพาะและตรงความตอ้งการ่ มากขึน้  
๑.๓ ไมควรใชว้ลีในการคน้ หากจาํเป็นตอ้งใชว้ลีในการสืบคน้ ให้ใชเ้ทคนิคการ่

รวมกลุมคาํ โดยการใสวลีไวใ้นเคร่ืองหมายอญัประกาศ่ ่  
๒. กรณีผลการสืบคน้นอ้ยไป ทาํใหผ้ลลพัธ์ท่ีไดไ้มครบถว้นสมบูรณ์ ควรตรวจสอบ่

และแกไขดงันี้ ้  
๒.๑ เปล่ียนคาํคน้ใหม โดยใชค้าํคน้ท่ียงัคงมี่ ความหมายเหมือนหรือใกลเ้คียงกนั

หรืออาจใชเ้ทคนิคการตดัคาํชวย่  
๒.๒  ปรับเปล่ียนคาํคน้ใหมี้ความหมายกวา้งขึน้  

๓.  ไดผ้ลลพัธ์ไมถูกตอ้ง ควรตรวจสอบและแกไขดงันี่ ้ ้  
๓.๑  สะกดคาํคน้ถูกตอ้งหรือไม ซ่ึงอาจตรวจสอบไดจ้ากพจนานุกรม่  
๓.๒  ตรวจสอบดูวาฐานข้อมูลหรือโปรแกรมค้นหาท่ี่ ใช้อยูนัน ครอบคลุม่ ้

สารสนเทศท่ีตอ้งการหรือไม ทงัด้านสาขาวิชา ประเภทของสารสนเทศ และชวงเวลาท่ีจดัเกบ่ ่ ็้
สารสนเทศ 

๓.๓ ฝึกฝนการใชห้วัเร่ืองและคาํสาํคญั 
 

๒.๓  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
ชุมจิตต์ แซฉัน่ ่ ่ ๑  ศึกษากลยุทธ์การสืบคน้และความเห็นตอสารสนเทศจากเว็บ ของ่

นกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากลยทุธ์ ปัญหา และ
ขอ้เสนอแนะ ในการสืบคน้สารสนเทศจากเวบ็ และเปรียบเทียบความคิดเห็นตอสารสนเทศจากเวบ็่

 
๑อา้งแลว้, ชุมจิตต ์แซฉนั่ ่ ่ , “กลยทธ์การสืบค้นและความคดิเห็นต่อสารสนเทศทีไ่ด้จากเวบ็ของุ

นักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์” หนา้ ๔๓๒-๔๕๓. 



 

 

                                                           

ของนกัศึกษา พบวานกัศึกษามีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศในระดบันอ้ย โดยเฉพาะการคิดคาํคน้ ่
การเลือกใชค้าํคน้ นักศึกษาสวนใหญยงัไมทราบความแตกตางระหวางคาํสาํคญั หัวเร่ือง และไม่ ่ ่ ่ ่ ่
ทราบวาสามารถจาํกดผลลพัธ์การสืบคน้ได ้เชน การระบุปีท่ีตอ้งการ และการระบุลกัษณะเอกสาร ่ ั ่
และนกัศึกษาไมเคยใชว้ิธีการสืบคน้ขนัสูง ่ ้ (Advance search) 

ปริศนา มชัฌิมา๒ ศึกษาพฤติกรรมการสืบคน้สารสนเทศของนกัศึกษาสถาบนัราชภฏั
สวนดุสิต มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรม และปัญหาการสืบคน้สารสนเทศ และหาแนวทางการ
แกปัญหาท่ีเกดขึนจากการสืบคน้สารสนเทศของนักศึกษา ผลการวิจยัพบวาแหลงสารสนเทศท่ี้ ิ ่ ่้
นกัศึกษาสถาบนัราชภฏัสวนดุสิตใชใ้นการสืบคน้มากท่ีสุดคืออินเทอร์เน็ต เกณฑท่ี์นกัศึกษาใชเ้พื่อ
คดัเลือกแหลงสารสนเทศในการสืบคน้มากท่ีสุด สืบคน้ได้ตลอดเวลาตามท่ีนักศึกษาตอ้งการ ่
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีนักศึกษาใชใ้นการสืบคน้สารสนเทศมากท่ีสุดคือ สารสนเทศจากเวบ็ไซต ์
วิธีการสืบคน้สารสนเทศท่ีนกัศึกษาใชม้ากท่ีสุดคือ สืบคน้จากโปรแกรมชวยในการคน้หา ปัญหา่
การสืบคน้สารสนเทศในประเด็นท่ีเกยวกบวิธีการสืบคน้สารสนเทศท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคือ การี่ ั
สืบคน้ดว้ยโปรแกรมชวยในการคน้หา เพราะจะไดร้ายการสารสนเทศจาํนวนมาก ทาํใหเ้สียเวลาใน่
การสืบคน้  สําหรับปัญหาการสืบคน้สารสนเทศในประเด็นท่ีเกยวกบทรัพยี่ ั ากรสารสนเทศท่ีมี
ปัญหามากท่ีสุด คือสารสนเทศบางเร่ืองไมมีขอ้มูลฉบบัเตม็ ่  

นภาพรรณ จตุัรโพธ์ิ๑ (๒๕๔๕) ศึกษาการใชโ้ปรแกรมคน้หาในการสืบคน้สารสนเทศ
ของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพ และปัญหาการ
ใชโ้ปรแกรมคน้หาสารสนเทศผานบริก่ ารเวิลด์ไวดเ์วบ็ ผลการวิจยัพบวา ลกัษณะการสืบคน้ นิสิตมี่
เทคนิคการสืบคน้อยางงายโดยใชค้าํสาํคญั วลีหรือขอ้ความ และใชค้าํใกลเ้คียง  นิสิตท่ีไมใชเ้ทคนิค่ ่ ่
การสืบคน้อยางงายเป็นเพราะทราบแตใชไ้มเป็น รองลงมาคือไมทราบวามีทางเลือกนี และไมทราบ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่้
วาทางเลือกนีมีประ่ ้ โยชน์อยางไร  นิสิตท่ีใชเ้ทคนิคการสืบคืนขนัสูงใชต้รรกะบูลีน เชน ่ ่้ AND OR  
และ NOT  รองลงมาคือการระบุแหลงขอ้มูลท่ีตอ้งการสืบคน้ และการระบุชวงเวลาของขอ้มูล  ่ ่
นิสิตท่ีไมใชเ้ทคนิคการสืบคน้ขนัสูงเป็นเพราะนิสิตไมทราบวางทางเลือกนีมีประโยชน์อยางไร ่ ่ ่ ่้ ้      
ซ่ึงเทากบไมจาํเป็นตอ้งใช ้รองลงมาคือทราบแตใชไ้มเป็น  การเขา้ถึงขอ้มูลนิสิตสวนใหญใชช่ื้อ่ ั ่ ่ ่ ่ ่

 
๒ปริศนา มชัฌิมา, “พฤตกิรรมการสืบค้นสารสนเทศของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดสิต ุ

(รายงานการวจิัย)”. (http://  ๒๐๒.๑๘๓.๒๓๓.๗๓/human/member/prisana%๕Fmut/support.htm), ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๐. 

๑นภาพรรณ  จตุรโพธ์ิ, การใช้ Search Engine ในการสืบค้นสารสนเทศของนิสิตระดบัปริญญาตรี  
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, (มหาสารคาม : มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, ๒๕๔๕). 



 

 

ร็จในการสืบคน้ตํ่า 

                                                           

เร่ืองในการเขา้ถึงขอ้มูล รองลงมาคือหวัเร่ืองและคาํสาํคญั  ผลท่ีไดรั้บจากการสืบคน้ นิสิตไดรั้บผล
การสืบคน้ตรงกบความตอ้งการอยใูนระดบัปานกลาง นิสิตสามารถนาํสารสนเทศท่ีสืบค้ั ่ นไดไ้ปใช้
งานได้มากท่ีสุดร้อยละ ๔๑-๖๐ รองลงมาคือ ประมาณร้อยละ  ๖๑-๘๐ และประมาณร้อยละ                
๒๑-๔๐ ตามลาํดับ นอกจากนันปัญหาการใช้โปรแกรมคน้หาด้านผูใ้ช้บริการพบวา  นิสิตไม้ ่ ่
สามารถเลือกใชเ้ทคนิคท่ีจะนาํใชใ้นการสืบคน้ ไมทราบวิธีการเพิมผลการสืบคน้เม่ือไ่ ่ ดรั้บผลการ
สืบคน้จาํนวนนอ้ย  และไมทราบวิธีการลดผลการสืบคน้เม่ือไดรั้บผลการสืบคน้จาํนวนมาก  ่  

Hepworth๒ ศึกษาเร่ือง A study of undergraduate information literacy and skills :  
The inclusion of information literacy and skills in the undergraduate curriculum ของนกัศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนันยาง ประเทศสิงคโปร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการรู้
สารสนเทศ และการพฒันาทกัษะของนกัศึกษา ผลการวิจยัดา้นการสืบคน้สารสนเทศพบวา แมว้า่ ่
นกัศึกษาจะเขา้ใจเกยวกบการใชต้รรกะบูลีน แตยงัพบวานกัศึกษาประสบปัญหาในการคิดหากลี่ ั ่ ่
ยทุธ์ในการสืบคน้  นกัศึกษายงัไมเขา้ใจอยางถองแทถึ้งโครงสร้างของขอ้มูลในระบบวามีรูปแบบ่ ่ ่ ่
อยางไร และไมเขา้ใจวาระบบตาง่ ่ ่ ่  ๆ ทาํงานแตกตางกนอยางไร นกัศึกษาแทบจะไมมีการใชเ้ทคนิค่ ั ่ ่
การสืบคน้ เชน การตดัคาํ การใชค้าํเสมือน หรือการระบุเขตขอ้มูลอ่ืนท่ีนอกเหนือจากผูแ้ตงและ่ ่ ช่ือ
เร่ือง ในการสืบคน้สารสนเทศ นักศึกษาจะมีปัญหาในเร่ืองท่ีไมพบสารสนเทศท่ีตอ้งการ และมี่
อตัราความสาํเ

Eagan และ Bender๑ ศึกษาเร่ือง Spiders and worms and crawlers, Oh my: Searching 
on the World Wide Web ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่ออธิบาย และแสดงให้เห็นความแตกตางระหวาง่ ่
โปรแกรมคน้หาบนเวิลด์ไวดเ์วบ็ ผลการศึกษาพบวา ผูใ้ชบ้ริการมีความสับสนในการสืบคน้ขอ้มูล่
จากเวิลด์ไวดเ์วบ็ เพราะมีโปรแกรมคน้หาอยจูาํนวนมาก และการทาํงานของโปรแกรมคน้หามีการ่
ทาํงานไมเหมือนกน ทาํให้หาข้อมูลท่ีต้องการไมพบหรือพบเพียงเล็กน้อย่ ั ่  รวมถึงข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ตมีการเปล่ียนแปลงไปทุกวนั ทาํให้ผลการสืบคน้ในครังกอนอาจไมเหมือนกบการ้ ่ ่ ั
สืบคน้ในปัจจุบนั 

 
๒อา้งแลว้, Hepworth, M., A study of undergraduate information literacy and skills : The 

inclusion of information literacy and skills in the undergraduate curriculum. 
๑Eagan, A. and Laura B., “Spider and worms and crawlers, Oh my: Searching on the World 

Wide Web”, (http://www.library.ucsb.edu/untangle/eagan.html), May ๘, ๒๐๐๘. 

http://www.library.ucsb.edu/untangle/


 

 

                                                           

Jones๒ ศึกษาเร่ือง The Internet goes to college: How students are living in the future 
with today’s technology โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา เก่ียวกบผลกระทบของอินเทอร์เน็ตในั
ชีวิตประจาํวนัของนกัศึกษามหาวิทยาลยั และทราบถึงผลกระทบของกจกรรมท่ีทาํเป็นประจาํ ดา้นิ
การเรียนและสังคม ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาร้อยละ ่ ๗๓ ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเพิมความรู้่
ความสามารถมากกวาการใช้ห้องสมุด  ในขณะท่ีร้อยละ  ่ ๙  เทานันท่ีใ่ ้ ช้ห้องสมุดมากกวา่
อินเทอร์เน็ต และยงัพบวานกัศึกษาใชโ้ปรแกรมคน้หาและเวบ็ไซต ์เป็นแหลงคน้หาขอ้มูลเพื่อการ่ ่
วิจยั การคดัลอกสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาใหญในทุกสถาบนัการศึกษา เห็นไดจ้าก่
จาํนวนของเว็บเพจท่ีใช้อ้างอิงในรายงานมีจํานวนเพิมขึน ในขณะท่ีการอ้างอิงจ่ ้ ากหนังสือ  
วารสารวิชาการ วารสารการวิจยัลดลง ซ่ึงถือเป็นความทา้ทายของสถาบนัการศึกษาในการท่ีจะสอน
เทคนิคการสืบคน้สารสนเทศท่ีตอ้งการ และการประเมินสารสนเทศท่ีไดจ้ากอินเทอร์เน็ตให้กบั
นกัศึกษา 

Sharif  Mohd Saad และ Zainab๓ ศึกษาเร่ือง Undergraduates in Computer Science 
and Information Technology using the Internet as a resource  ในชวงเวลาการเริมทาํโครงงานในปี่ ่
สุดทา้ย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการใชง้านอินเทอร์เน็ต กลยุทธ์การสืบคน้ท่ีใช ้และปัญหาท่ี
พบจากการสืบคน้ รวมถึงพฤติกรรมและทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ จากแบบสาํรวจท่ีตอบกลบัมา
ทงัสิน ้ ้ ๓๖๐ ชุด พบวา่ นกัศึกษามีการใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นจาํนวนมากถึงร้อยละ ๙๘ และมีระดบัการ
รู้สารสนเทศ (Information  literacy) ในระดบัสูง โดยใชก้ลยทุธ์การสืบคน้ท่ีหลากหลายในการ
สืบคน้สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต นักศึกษาสามารถหาแหลง และสืบคน้สารสนเทศ ่ สามารถ
วิเคราะห์และประเมินสารสนเทศท่ีสืบคน้ได ้นอกจากนียงัใชว้ิธีการตาง้ ่  ๆ ในการตรวจสอบขอ้มูล
ท่ีไดม้าเพ่ือนาํมาสังเคราะห์ และสามารถแยกแยะสารสนเทศเพ่ือการนาํมาใชใ้นการทาํโครงงาน 
นอกจากนนันกัศึกษายงัมีความตระหนกัถึงจริยธรรมในการใชส้ารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตอีกดว้้ ย 

Jansen และ Spink๑ ศึกษาเร่ือง How are we searching the World Wide Web?: A 
comparison of nine search engine transaction logs โดยศึกษาลกัษณะและการเปล่ียนแปลงใน

 
๒Jones S., “The Internet goes to college: How students are living in the future with today’s 

technology”. (http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_College_Report.pdf), May ๘, ๒๐๐๘. 
๓Saad, S. M. and Zainab, A.N., “Undergraduates in Computer Science and  Information 

Technology using the Internet as a resource”. (http://majlis.fsktm.um.edu.my/detail.asp?AID=๒๙๓), May ๖, 
๒๐๐๘.  

๑Jansen, B. J. and Spink, A. “How are we searching the World Wide Web? A comparison of nine 
search engine transaction logs”, Information Processing and Management. Vol.๔๒ NO.๑ (๒๔๘–): ๒๖๓. 

http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_College_Report.pdf
http://majlis.fsktm.um.edu.my/detail.asp?AID=293


 

 

โปรแกรมคน้หาจากรายงานการศึกษา ๙ รายการของโปรแกรมคน้หา ๕ โปรแกรมในสหรัฐอเมริกา
และในยโุรป เพื่อทาํการเปรียบเทียบผลท่ีเกดขึนระหวางผูใ้ชก้บโปรแกรมคน้หา ในดา้นระยะเวลาิ ่ ั้
ท่ีไดผ้ลการสืบคน้กลบัคืน ดา้นความคลอบคลุมของคาํท่ีใชสื้บคน้ ดา้นความซับซอ้นของคาํท่ีใช้
สืบคน้ และดา้นการอานเนือหาท่ีไดรั้บจากการสืบคน้พบวา  ่ ่้ ๑) ผูใ้ชอ้านผลการสืบคน้ท่ีไดเ้ฉพาะ่
หน้าแรกๆ เท่านัน  ้ ๒) ผูใ้ชท่ี้อยูในสหรัฐอเมริกามีทกัษะในการสืบคน้มากกวาผูใ้ชท่ี้อยูในแถบ่ ่ ่
ยโุรป  ๓) มีความแตกตางกนอยางมีนยัสาํคญัทางสถิติเกยวกบการใชต้รรกะบูลีนกบผลการสืบคน้ท่ี่ ั ่ ี่ ั ั
ไดรั้บ  ๔) ไมสามารถนาํผลการเรียนรู้วิธีการสืบคน้ของโปรแกรมคน้หาหน่ึงไปใชย้งัอีกโปรแกร่ ม
คน้หาหน่ึงได ้  



 

บทที ่๓ 
 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
 

การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทกัษะการสืบคน้สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมคน้หา
ของนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตเชียงใหม โดยผูว้ิจยัเลือกใชร้ะเบียบวิธี่
วิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงประกอบดว้ยขนัตอน้ การดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี 
 

๓.๑  ประชากรและกล่มตวัอย่างุ  
ประชากรในการศึกษาครังนี ไดแ้ก นิสิตมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ้ ้ ่

วิทยาเขตเชียงใหม ปีการศึกษา ่ จาํนวน ๘๐๘ รูป/คน โดยไดก้าหนดกลุมตวัอยางตามํ ่ ่ ตารางแสดง
ขนาดประชากรและตวัอยาง่ ของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ไดจ้าํนวน ๒๖๐ รูป/
คน โดยกาหนดให้สัดสวนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากรเทากบ ํ ่ ่ ั ๐.๕ ระดบัความความคลาเด
เคล่ือนท่ียอมรับได ้๕ %  และระดบัความเช่ือมนั ่ ๙๕%  ใชว้ิธีการสุมกลุมตวัอยางแบบงาย่ ่ ่ ่   (Simple 
Random Sampling) โดยการสุมจบัฉลากจากหมายเลขรหัสบตัรประจาํตวัห้องสมุดของ่ นิสิต 
จาํนวน ๒๖๐ รูป/คน   
 

๓.๒ เคร่ืองมือในการวจิยั 
เคร่ืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนีประกอบดว้ย้ ้  
๑.  แบบสอบถามเกยวกบทกัษะกระบวนการแสวงหาสารสนเทศ ี่ ั (ISP model - 

Information seeking process) ของ Gary Marchionini๑ ท่ีปรับปรุงโดย ชุมจิตต ์แซฉนั เป็นแนวทาง่ ่ ่
รายละเอียดของแบบสอบถาม แบงออกเป็น ่ ๔ ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี ๑ ขอ้มูลสวนบุคคล ประกอบดว้ย ชนัปีท่ีศึกษา่ ้  คณะท่ีสงักดั ระยะเวลาท่ีใช้
อินเทอร์เน็ตตอวนั่  วตัถุประสงคใ์นการในการใชอิ้นเทอร์เน็ต  วิธีการเขา้ถึงแหลงสารสนเทศจาก่
เวิลด์ไวดเ์วบ็ แหลงสารสนเทศจากเวิลด์ไวดเ์วบ็่   
                                                            

๑ ผูเ้ขียนหนงัสือเร่ือง Information Seeking In Electronic Environments เป็นศาสตราจารยป์ระจาํ
วิชาสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั University of North Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา และถือ
เป็นผูเ้ช่ียวชาญในดา้นพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ 



ตอนท่ี ๒ การสืบคน้สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมคน้หา ประกอบดว้ย โปรแกรม
คน้หาในการสืบคน้สารสนเทศจากเวิลด์ไวดเ์วบ็ ความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคน้หา การเรียนรู้
วิธีการสืบคน้ของโปรแกรมคน้หา รูปแบบการสืบคน้ของโปรแกรมคน้หาดงัภาพในการสืบคน้
สารสนเทศ สวนชวยเหลือในการคน้่ ่  (Assistant Features) ของโปรแกรมคน้หา เทคนิคการสืบคน้ 
ตรรกะบูลีน (Boolean logic) เคร่ืองหมายตอไปนีในการสืบคน้สารสนเทศ่ ้  เทคนิคการสืบคน้การ
จาํกดรูปแบบผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ ั (Field Search, Limits Search) การสืบคน้สารสนเทศโดยใช้
โปรแกรมคน้หาโดยเฉล่ีย รายการสารสนเทศท่ีโปรแกรมคน้หาแสดงผลการสืบคน้ และการ
ดาํเนินการกรณีท่ีสืบคน้สารสนเทศท่ีตอ้งการไมพบ่  

ตอนท่ี ๓  ปัญหาการใชโ้ปรแกรมคน้หาเพ่ือสืบคน้สารสนเทศ เป็นมาตรวดั
ประเมินคา ่ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ ์๕ ระดบั ประกอบดว้ย ดา้นผูใ้ช ้ดา้นโปรแกรมคน้หา ดา้น
ผลการสืบคน้ ระดบัปัญหาจดัแบงออกเป็น่  5 ระดบั ดงัน้ี 

๑ คือ มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
๒ คือ มีความพึงพอใจนอ้ยมาก 
๓ คือ มีความพึงพอใจปานกลาง 
๔ คือ มีความพึงพอใจมาก 
๕ คือ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ตอนท่ี ๔ ความคิดเห็นเกยวกบปัญหาและขอ้เสนอแนะ ี่ ั เป็นคาํถามปลายเปิด เพื่อ
สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบสภาพปัญหาั ท่ีนิสิตพบในการใชเ้ทคนิคการสืบคน้ ปัญหาท่ีนิสิตพบ
ในการใชโ้ปรแกรมคน้หา และปัญหาอ่ืน ๆ รวมทงัขอ้เสนอแนะ้ แนวทางในการแกไข้ ปัญหา 

๒.  หลงัจากนนั ไดน้าํแบบสอบถามไป้ ใหผู้เ้ช่ียวชาญ ๓ ทาน่ ๑  เพื่อนาํมาใชป้รับปรุง
แกไขแบบสอบถาม และจดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบู้ รณ์ 
 

๓.๓  การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
การเกบรวบรวมขอ้มูลในการศึกษานี แบงการรวบรวมขอ้มูลดงันี็ ่้ ้  
๑.  ขออนุญาตจดัเกบขอ้มูลการวิจยักบ็ ั ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั ตลอดถึงการชีแจง้

รายละเอียดกบผูท่ี้เกยวขอ้ง ั ี่  

                                                            
๑ นางวิไล  แสงขวญั อาจารยพิ์เศษมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตเชียงใหม่, 

นายสุธรรม  อุมาแสงทองกุล บรรณารักษ ์สาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัแมโจ้่ , นางสาวนิตยา  อินทรรัตน์  อาจารย์
พิเศษสาขาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 



๒.  จากแบบสอบถามท่ีสงไปยงันิสิต มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช่ วิทยาลยั วิทยา
เขตเชียงใหม จาํนวน ่ ๒๖๐ ชุด ไดรั้บกลบัคืนมาทงัหมด ้ ๒๓๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๘๘ 

๓.  นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บทงัหมดมาตรวจสอบความครบถว้น และความถูกตอ้งของ้
ขอ้มูลวิจยั เพื่อป้องกนการสูญเสียของขอ้มูลท่ีอาจไดข้อ้มูลท่ีไมครบถว้น จากนนัแปลงคาํตอบท่ีได้ั ่ ้
จากเคร่ืองมือเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลตอไป่               

 
๓.๔ การวเิคราะห์ข้อมลู  

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเกบรวบรวมจากแบบสอบถาม ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้็
สถิติวิเคราะห์ดงัตอไปนี ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก คาความถ่ี และคาร้อยละ สวนสภาพปัญหาและ่ ่ ่ ่้ ่
ขอ้เสนอแนะ ผูว้ิจยัไดต้งัคาํถามแบบปลายเปิด ้ (Open Ended Questionnaire) ใชก้ารวิเคราะห์เนือหา ้
โดยจดัแบงเป็นประเดน็ปัญหาและขอ้เสนอแนะเป็นหมวดหมู ่ ่ นาํเสนอโดยการพรรณนาบรรยาย 

 



 

บทที ่๔ 
 

ผลการวจิัย 
 

การศึกษาเร่ือง  ทักษะการสืบค้นสารสนเทศโดยใช้โปรแกรมค้นหาของนิสิต 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตเชียงใหม เป็นการศึกษาโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยั่

เชิงปริมาณ โดยผูว้ิจยัไดแ้บงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น ่ ๔ สวน ดงัตอไปนี่ ่ ้  

๑. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
๒. การสืบคน้สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมคน้หา 
๓. ปัญหาการใชโ้ปรแกรมคน้หาเพื่อสืบคน้สารสนเทศ 
๔. ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

 

๔.๑ ข้อมลทัว่ไปู ของผ้ตอบแบบสอบถามู  
๑.  จํานวนและร้อยละของนิสิตจําแนกตามช้ันปี 

ตารางท่ี ๔.๑ 
จาํนวนและร้อยละของนิสิตจาํแนกตามชนัปี้  

 

ช้ันปี จํานวนผ้ตอบู  ร้อยละ 
ชนัปี ้ ๑ ๗๔ ๓๒.๒ 
ชนัปี ้ ๒ ๑๐๐ ๔๓.๕ 
ชนัปี ้ ๓ ๒๗ ๑๑.๗ 
ชนัปี ้ ๔ ๑๗ ๗.๔ 
ไมตอบ่  ๑๒ ๕.๒ 

รวม ๒๓๐ ๑๐๐.๐ 
  

จากตารางท่ี ๔.๑ พบวา ผูต้อบแบบสอบถามศึกษาอยูชันปีท่ี ่ ่ ้ ๒ มากท่ีสุด ร้อยละ 
๔๓.๕ รองลงมาคือ ชนัปี ้ ๑ ร้อยละ ๓๒.๒ และ ชนัปี้  ๓ ร้อยละ ๑๑.๗  
 



๒.   จํานวนและร้อยละของนิสิตจําแนกตามคณะทีสั่งกดั 
ตารางท่ี ๔.๒ 

จาํนวนและร้อยละของนิสิตจาํแนกตามคณะท่ีสงักดั 
 

คณะ จํานวนผ้ตอบู  ร้อยละ 
คณะพทุธศาสตร์ ๒๕ ๑๐.๙ 
คณะมนุษยศาสตร์ ๙๒ ๔๐.๐ 
คณะครุศาสตร์ ๔๓ ๑๘.๗ 
คณะสงัคมศาสตร์ ๕๗ ๒๔.๘ 
ไมตอบ่  ๑๓ ๕.๗ 

รวม ๒๓๐ ๑๐๐.๐ 
 

จากตารางท่ี ๔.๒ พบวา ่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีสงักดัคณะมนุษยศาสตร์ มากท่ีสุด คือ 
ร้อยละ ๔๐.๐ คือ รองลงมา คือ คณะสงัคมศาสตร์ ร้อยละ ๒๔.๘  
 

๓.  จํานวนและร้อยละของนิสิตจําแนกตามระยะเวลาทีใ่ช้อนิเทอร์เน็ตต่อวนั 
ตารางท่ี ๔.๓ 

จาํนวนและร้อยละของนิสิตจาํแนกตามระยะเวลาท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตตอวนั่  
 

ระยะเวลาทีใ่ช้ จํานวนผ้ตอบู  ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ ๑ ชม. ๕๒ ๒๒.๖ 
ประมาณ ๑ ชม. ๖๘ ๒๙.๖ 
๒-๓ ชม. ๔๖ ๒๐.๐ 
มากกวา่ ๓ ชม. ๒๓ ๑๐.๐ 
อ่ืน ๆ ๒๗ ๑๑.๗ 
ไมตอบ่  ๑๔ ๖.๑ 

รวม ๒๓๐ ๑๐๐.๐ 
  

จากตารางท่ี ๔.๓ จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด ้ ๒๓๐ รูป จาํแนกตามระยะเวลา
ท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตตอวนัพบวา มากท่ีสุดคือ ่ ่ ๖๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖ ใชอิ้นเทอร์เน็ตประมาณ          
๑ ชวัโมงตอวนั รองลงมาคือ ่ ่ ๕๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖ ใชอิ้นเทอร์เน็ตนอ้ยกวา ่ ๑ ชวัโมงตอวนั ่ ่
และจาํนวน ๔๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ ใชอิ้นเทอร์เน็ตมากกวา่ ๒-๓ ชวัโม่ ง 



๔.  จํานวนและร้อยละของนิสิตจําแนกตามวตัถประสงค์ในการใช้อนิเทอร์เน็ตุ  
ตารางท่ี ๔.๔ 

จาํนวนและร้อยละของนิสิตจาํแนกตามวตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
 

ตอบ ไม่ตอบ รวม 
วตัถประสงค์ในการใช้อนิเทอร์เน็ตุ  

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

เพื่อการเรียน ๑๖๔ ๗๑.๓ ๖๖ ๒๘.๗ ๒๓๐ ๑๐๐ 
เพื่อการคน้ควา้วิจยั ๘๓ ๓๖.๑ ๑๔๗ ๖๓.๙ ๒๓๐ ๑๐๐ 
เพื่อติดตามขอ้มูลขาวสาร่  ๑๓๗ ๕๙.๖ ๙๓ ๔๐.๔ ๒๓๐ ๑๐๐ 
เพื่อความบนัเทิง ๙๔ ๔๐.๙ ๑๓๖ ๕๙.๑ ๒๓๐ ๑๐๐ 
เพื่อการสมาคม ๒๗ ๑๑.๗ ๒๐๓ ๘๘.๓ ๒๓๐ ๑๐๐ 
อ่ืน ๆ  ๖ ๒.๖ ๒๒๔ ๙๗.๔ ๒๓๐ ๑๐๐ 

  

จากตารางท่ี ๔.๔ ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด ้ ๒๓๐ รูป จาํแนกตามวตัถุประสงคใ์น
การใชอิ้นเทอร์เน็ต พบวา ่ ๑๖๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๓ ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนมากท่ีสุด 
รองลงมา ๑๓๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖ ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อติดตามขอ้มูลขาวสาร และ ่ ๙๔ รูป         
คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙ ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อความบนัเทิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕.   จํานวนและร้อยละของนิสิตจําแนกตามวธีิการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศจากเวิล์ด
ไวด์เวบ็ 

ตารางท่ี ๔.๕ 
จาํนวนและร้อยละของนิสิตจาํแนกตามวิธีการเขา้ถึงแหลงสารสนเทศจากเวิลด์ไวดเ์วบ็่  

 

ตอบ ไม่ตอบ รวม 
วธีิการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

๑. จากสวนเช่ือมโยง ่ (Link) บนเวบ็
เพจ (Webpage) 

๑๐๕ ๔๕.๗ ๑๒๕ ๕๔.๓ ๒๓๐ ๑๐๐ 

๒. ใชก้ารเขา้ถึงท่ีอยบูนเวบ็ไซต ์่
(URL) โดยตรง 

๘๗ ๓๗.๘ ๑๔๓ ๖๒.๒ ๒๓๐ ๑๐๐ 

๓. คน้จากโปรแกรมคน้หา (Search 
Engine) 

๑๐๒ ๔๔.๓ ๑๒๘ ๕๕.๗ ๒๓๐ ๑๐๐ 

๔. จากท่ีอยเูวบ็ไซต ์่ (URL) โดย
ตรงท่ีบนัทึกไวเ้ป็นเวบ็ท่ีชอบ/ใช้
ประจาํ (Favorite) 

๔๔ ๑๙.๑ ๑๘๖ ๘๐.๙ ๒๓๐ ๑๐๐ 

๕. อ่ืน ๆ ๘ ๓.๕ ๒๒๒ ๙๖.๕ ๒๓๐ ๑๐๐ 
 

จากตารางท่ี ๔.๕ ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด ้ ๒๓๐ รูป จาํแนกตามวิธีการเขา้ถึง
แหลงสารสนเทศจากเวิลด์ไวดเ์วบ็ พบวา ่ ่ ๑๐๕ รูปคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗ เขา้ถึงจากสวนเช่ือมโยง่
บนเว็บเพจ รองลงมา ๑๐๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓ เขา้ถึงโดยคน้จากโปรแกรมคน้หา และ             
๘๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘ ใชก้ารเขา้ถึงท่ีอยเูวบ็ไซตโ์ดยตรง่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖.   จํานวนและร้อยละของนิสิตจําแนกตามการรับร้ข้อมลแหล่งสารสนเทศจาู ู กเวล์ิด
ไวด์เวบ็ 

ตารางท่ี ๔.๖ 
จาํนวนและร้อยละของนิสิตจาํแนกตามการรับรู้ขอ้มูลแหลงสารสนเทศจากเวิลด์ไวดเ์วบ็่  

 

ตอบ ไม่ตอบ รวม 
วธีิการรับร้ข้อมลู ู  

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
จากอาจารยผ์ูส้อน ๑๑๙ ๕๑.๗ ๑๑๑ ๔๘.๓ ๒๓๐ ๑๐๐ 
จากส่ือสิงพิมพ์่  ๙๑ ๓๙.๖ ๑๓๙ ๖๐.๔ ๒๓๐ ๑๐๐ 
จากการสอบถามบรรณารักษ ์ ๑๕ ๖.๕ ๒๑๕ ๙๓.๕ ๒๓๐ ๑๐๐ 
จากส่ือประชาสมัพนัธ์ ๕๘ ๒๕.๒ ๑๗๒ ๗๔.๘ ๒๓๐ ๑๐๐ 
จากการแนะนาํของเพื่อน ๑๒๙ ๕๖.๑ ๑๐๑ ๔๓.๙ ๒๓๐ ๑๐๐ 
จากสวนเช่ือมโยงบนเวบ็เพจ่  ๔๘ ๒๐.๙ ๑๘๒ ๗๙.๑ ๒๓๐ ๑๐๐ 
จากโปรแกรมคน้หาท่ีสืบคน้ให ้ ๗๔ ๓๒.๒ ๑๕๖ ๖๗.๘ ๒๓๐ ๑๐๐ 
จากอีเมล ์กระดานขาว่  ๔๓ ๑๘.๗ ๑๘๗ ๘๑.๓ ๒๓๐ ๑๐๐ 
อ่ืน ๆ ๙ ๓.๐ ๒๒๓ ๙๗.๐ ๒๓๐ ๑๐๐ 

 

จากตารางท่ี ๔.๖ ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด ้ ๒๓๐ รูป จาํแนกตามการทราบแหลง่
สารสนเทศจากเวิลด์ไวดเ์วบ็ไดอ้ยางไร พบวา ่ ่ ๑๒๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๑ ทราบจากการแนะนาํ
ของเพื่อน รองลงมา ๑๑๙ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗ ทราบจากอาจารยผ์ูส้อน และ ๙๑ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๓๙.๖ ทราบจากส่ือสิงพิมพ ์่ (หนงัสือ วารสาร หนงัสือพิมพ)์ 
 



๔.๒  การสืบค้นสารสนเทศโดยใช้โปรแกรมค้นหา 
๑.  จํานวนและร้อยละของนิสิตจําแนกตามการใช้โปรแกรมค้นหาช่ือต่าง ๆ ในการ

สืบค้นสารสนเทศจากเวล์ิดไวด์เวบ็ 
ตารางท่ี ๔.๗ 

จาํนวนและร้อยละของนิสิตจาํแนกตามการใชโ้ปรแกรมคน้หาช่ือตาง่  ๆ  
ในการสืบคน้สารสนเทศจากเวิลด์ไวดเ์วบ็ 

 

ระดบัการใช้โปรแกรมค้นหา 

ทกคร้ังุ  บ่อยคร้ัง บางคร้ัง น้อยคร้ัง ไม่เคยใช้ ช่ือโปรแกรมค้นหา 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
www.google.com ๑๙๑ ๘๓.๐ ๒๑ ๙.๑ ๖ ๒.๖ ๘ ๓.๕ ๑ ๐.๔ 
www.altaVista.com - - ๗ ๓.๐ ๑๕ ๖.๕ ๒๒ ๙.๖ ๑๓๗ ๕๙.๖ 
www.exalead.com - - ๕ ๒.๒ ๑๓ ๕.๗ ๒๒ ๙.๖ ๑๓๘ ๖๐.๐ 
www.alltheweb.com ๒ ๐.๙ ๔ ๑.๗ ๑๐ ๔.๓ ๒๑ ๙.๑ ๑๓๕ ๕๘.๗ 
www.yahoo.com ๒๕ ๑๐.๙ ๒๖ ๑๑.๓ ๖๒ ๒๗.๐ ๔๐ ๑๗.๔ ๔๖ ๒๐.๐ 
www.DMOZ.rog ๑ ๐.๔ ๔ ๑.๗ ๑๔ ๖.๑ ๒๐ ๘.๗ ๑๓๘ ๖๐.๐ 
www.about.com ๑ ๐.๔ ๖ ๒.๖ ๒๐ ๘.๗ ๒๒ ๙.๖ ๑๓๐ ๕๖.๕ 
www.gigablast.com ๒ ๐.๙ ๖ ๒.๖ ๑๒ ๕.๒ ๑๗ ๗.๔ ๑๔๑ ๖๑.๓ 
www.dogpile.com ๑ ๐.๔ ๖ ๒.๖ ๑๓ ๕.๗ ๑๘ ๗.๘ ๑๔๐ ๖๐.๙ 
www.mamma.com ๒ ๐.๙ ๘ ๓.๕ ๑๕ ๖.๕ ๑๗ ๗.๔ ๑๓๖ ๕๙.๑ 
www.metaCrawlet.com ๒ ๐.๙ ๕ ๒.๒ ๑๔ ๖.๑ ๒๑ ๙.๑ ๑๓๕ ๕๘.๗ 
www.ask.com ๔ ๑.๗ ๑๒ ๕.๒ ๒๓ ๑๐.๐ ๑๗ ๗.๔ ๑๒๔ ๕๓.๙ 
www.fndlaw.com ๑ ๐.๔ ๔ ๑.๗ ๑๙ ๘.๓ ๑๑ ๔.๘ ๑๔๓ ๖๒.๒ 
www.scirus.com ๑ ๐.๔ ๓ ๑.๓ ๑๔ ๖.๑ ๑๙ ๘.๓ ๑๔๑ ๖๑.๓ 
www.fealth.com ๒ ๐.๙ ๓ ๑.๓ ๑๕ ๖.๕ ๑๕ ๖.๕ ๑๔๓ ๖๒.๒ 
www.envirolink.org ๒ ๐.๙ ๒ ๐.๙ ๑๖ ๗.๐ ๑๓ ๕.๗ ๑๔๕ ๖๓.๐ 
www.incywincy.com ๔ ๑.๗ ๓ ๑.๓ ๙ ๓.๙ ๑๗ ๗.๔ ๑๔๔ ๖๒.๖ 
www.turbo๑๐.com ๖ ๒.๖ ๓ ๑.๓ ๑๕ ๖.๕ ๑๓ ๕.๗ ๑๔๑ ๖๑.๓ 
www.completePlanet.com ๔ ๑.๗ ๗ ๓.๐ ๑๕ ๖.๕ ๑๙ ๘.๓ ๑๓๓ ๕๗.๘ 
www.searchsystems.net ๑ ๐.๔ ๘ ๓.๕ ๙ ๓.๙ ๑๙ ๘.๓ ๑๔๑ ๖๑.๓ 

 

จากตารางท่ี ๔.๗ ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด ้ ๒๓๐ รูป จาํแนกตามนิสิตเคยใช้
โปรแกรมค้นหาใดบ้างในการสืบค้นสารสนเทศ  พบวา  ่ ๑๙๑  รูป  คิดเป็นร้อยละ  ๘๓ .๐                    
ใช ้www.google.com ทุกครังในการสืบคน้สารสนเทศ ้ รองลงมา ๒๕ รูป ใช ้www.yahoo.com ใน
การสืบคน้สารสนเทศ สวนโปรแกรมคน้หาอ่ืน ๆ โดยสวนมากนิสิตไมเคยใช้่ ่ ่  



๒.   จํานวนและร้อยละของนิสิตจําแนกตามการประเมินความสามารถของตนเองใน
การใช้โปรแกรมค้นหา 

ตารางท่ี ๔.๘ 
จาํนวนและร้อยละของนิสิตจาํแนกตามการประเมินความสามารถ 

ของตนเองในการใชโ้ปรแกรมคน้หา 
 

ระดับการประเมินตนเอง จํานวนผ้ตอบู  ร้อยละ 
มีความสามารถนอ้ยท่ีสุด ๒๓ ๑๐.๐ 
มีความสามารถนอ้ย ๓๘ ๑๖.๕ 
มีความสามารถปานกลาง ๙๓ ๔๐.๔ 
มีความสามารถมาก ๓๘ ๑๖.๕ 
มีความสามารถมากท่ีสุด ๕ ๒.๒ 
ไมตอบ่  ๓๓ ๑๔.๓ 

รวม ๒๓๐ ๑๐๐.๐ 
  

จากตารางท่ี ๔.๘ จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทังหมด ้ ๒๓๐ รูป จาํแนกตามการ
ประเมินตนเองวามีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคน้หาอยูในระดบัใด พบวา ่ ่ ่ ๙๓ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๔๐.๔ ประเมินตนเองวามีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมอยใูนระดบัปานกลาง รองลงมา ่ ่
๓๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕ ประเมินตนเองวามีความส่ ามารถในการใชโ้ปรแกรมอยใูนระดบันอ้ย ่
และมาก เทากน และ ่ ั ๒๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐ ประเมินตนเองวามีความสามารถในการใช้่
โปรแกรมอยใูนระดบันอ้ยท่ีสุด ่  



๓.  จํานวนและร้อยละของนิสิตจําแนกตามแนวทางการเรียนร้วิธีการสืบค้นของู
โปรแกรมค้นหา 

ตารางท่ี ๔.๙ 
จาํนวนและร้อยละของนิสิตจาํแนกตามแนวทางการเรียนรู้วิธีการสืบคน้ของโปรแกรมคน้หา 

 

ตอบ ไม่ตอบ รวม 
แนวทางการเรียนรู้ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
เรียนรู้ดว้ยตนเอง ๑๗๓ ๗๕.๒ ๕๗ ๒๔.๘ ๒๓๐ ๑๐๐ 
ศึกษาจากหนงัสือเกยวกบการสืบคน้ี่ ั
สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 

๗๙ ๓๔.๓ ๑๕๑ ๖๕.๗ ๒๓๐ ๑๐๐ 

เพื่อนแนะนาํ ๑๔๐ ๖๐.๙ ๙๐ ๓๙.๑ ๒๓๐ ๑๐๐ 
อาจารยส์อนในหอ้งเรียน ๘๔ ๓๖.๕ ๑๔๖ ๖๓.๕ ๒๓๐ ๑๐๐ 
สอบถามบรรณารักษ ์ ๑๔ ๖.๑ ๒๑๖ ๙๓.๖ ๒๓๐ ๑๐๐ 
เขา้รับการอบรมการใชโ้ปรแกรมคน้หา ๗ ๓.๐ ๒๒๓ ๙๗.๐ ๒๓๐ ๑๐๐ 
อ่ืน ๆ ๓ ๑.๓ ๒๒๗ ๙๘.๗ ๒๓๐ ๑๐๐ 

 

จากตารางท่ี ๔.๙ จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด ้ ๒๓๐ รูป จาํแนกตามนิสิตเรียนรู้
วิธีการสืบคน้ของโปรแกรมคน้หา พบวา ่ ๑๗๓ คาํตอบ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒ มีวิธีการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองจากประสบการณ์ใชง้านจริง รองลงมา ๑๔๐ คาํตอบ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙ เรียนรู้โดยมีเพื่อน
แนะนาํ และ ๘๔ คาํตอบ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕ เรียนรู้โดยมีอาจารยส์อนในหอ้งเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔.   จํานวนและร้อยละของนิสิตจําแนกตามปริมาณการใช้เทคนิคการสืบค้นแบบต่าง ๆ  
ทีมี่บริการในโปรแกรมค้นหา 

ตารางท่ี ๔.๑๐ 
จาํนวนและร้อยละของนิสิตจาํแนกตามปริมาณการใชเ้ทคนิค 

การสืบคน้แบบตาง่  ๆ ท่ีมีบริการในโปรแกรมคน้หา 
 

ปริมาณการใช้งาน จํานวนผ้ตอบู  ร้อยละ 
๑. ไมทราบวามีสวนคน้นี่ ่ ่ ้  ๔๒ ๑๘.๓ 
๒. ไมเคยใช้่  ๖๓ ๒๗.๔ 
๓. นอ้ยครัง้  ๒๑ ๙.๑ 
๔. บางครัง้  ๔๘ ๒๐.๙ 
๕. บอยครัง่ ้  ๒๖ ๑๑.๓ 
๖. ทุกครัง้  ๑๔ ๖.๑ 
๗. ไมตอบ่  ๑๖ ๗.๐ 

รวม ๒๓๐ ๑๐๐.๐ 
  

จากตารางท่ี ๔.๑๐ จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด ้ ๒๓๐ รูป จาํแนกตามการใช้
รูปแบบการสืบคน้โปรแกรมคน้หาชนัสูง้ ในการสืบคน้สารสนเทศ พบวา ่ ๖๓ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๒๗.๔ ไมเคยใชโ้ปรแกรมคน้หานีในการสืบคน้สารสนเทศ รองลงมา ่ ้ ๔๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙ 
น้อยครังท่ีใช้โปรแกรมนีคน้หาในการสืบคน้สารสนเทศ และ ้ ้ ๔๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓                
ไมทร่ าบวามีสวนคน้นี่ ่ ้  
 



๕.   จํานวนและร้อยละของนิสิตจําแนกตามปริมาณการใช้ส่วนช่วยเหลอืในการค้นที่มี
บริการในโปรแกรมค้นหา 

ตารางท่ี ๔.๑๑ 
จาํนวนและร้อยละของนิสิตจาํแนกตามปริมาณการใชส้วนชวยเหลือ่ ่  

ในการคน้ท่ีมีบริการในโปรแกรมคน้หา 
 

ระดบัการใช้ 

ทกคร้ังุ  บ่อยคร้ัง บางคร้ัง น้อยคร้ัง ไม่เคยใช้ 
ส่วนช่วยเหลอื        
ในการค้น 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

๑. หนา้ท่ีถูกเกบไว้็  ๑๗ ๗.๔ ๓๙ ๑๗.๐ ๗๓ ๓๑.๗ ๔๒ ๑๘.๓ ๔๗ ๒๐.๔ 

๒. หนา้ท่ีคลา้ยกนั ๗ ๓.๐ ๒๔ ๑๐.๔ ๗๑ ๓๐.๙ ๕๘ ๒๕.๒ ๔๙ ๒๑.๓ 

๓. การแปลภาษา ๑๒ ๕.๒ ๒๓ ๑๐.๐ ๖๑ ๒๖.๕ ๕๗ ๒๔.๘ ๕๕ ๒๓.๙ 

๔.  อ่ืน ๆ  - - ๒ ๐.๙ - - ๑ ๐.๔ ๖ ๒.๖ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๑ จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด ้ ๒๓๐ รูป จาํแนกตามการเคยใช้
สวนชวยเหลือในการคน้ ่ ่ (Helping System) ของโปรแกรมคน้หา พบวา สวนใหญนิสิตเคยใช้่ ่ ่
บางครังในการใชส้วนชวยเหลื้ ่ ่ อในการคน้ของโปรแกรมคน้หา คือ หน้าท่ีถูกเกบไว ้็ ๗๓ รูป             
(ร้อยละ ๓๑.๗) หนา้ท่ีคลา้ยกน ั ๗๑ รูป (ร้อยละ ๓๐.๙) และการแปลภาษา ๖๑ รูป (ร้อยละ ๒๖.๕)  



๖.  จํานวนและร้อยละของนิสิตจําแนกตามปริมาณการใช้เทคนิคการสืบค้นด้วย
ตรรกะบลนีู  

ตารางท่ี ๔.๑๒ 
จาํนวนและร้อยละของนิสิตจาํแนกตามปริมาณการใชเ้ทคนิคการสืบคน้ดว้ยตรรกะบูลีน 

 

ระดบัการใช้ 

ทกคร้ังุ  บ่อยคร้ัง บางคร้ัง น้อยคร้ัง ไม่เคยใช้ ตรรกะบลนีู  

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
๑.  ตรรกะบูลีน AND ๕ ๒.๒ ๙ ๓.๙ ๒๖ ๑๑.๓ ๓๒ ๑๓.๙ ๑๔๓ ๖๒.๒ 
๒.  ตรรกะบูลีน OR - - ๑๐ ๔.๓ ๒๐ ๘.๗ ๓๗ ๑๖.๑ ๑๓๗ ๕๙.๖ 
๓.  ตรรกะบูลีน NOT ๒ ๐.๙ ๑๓ ๕.๗ ๑๖ ๗.๐ ๓๔ ๑๔.๘ ๑๔๓ ๖๒.๒ 
๔.  อ่ืน ๆ ๑ ๐.๔ - - - - ๓ ๑.๓ ๘ ๓.๕ 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๒ จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด ้ ๒๓๐ รูป จาํแนกตามการเคยใช้
เทคนิคการสืบคน้ตรรกะบูลีน พบวา นิ่ สิตสวนใหญไมเคยใชเ้ทคนิคการสืบคน้ตรรกะบูลีน ่ ่ ่ AND 
และตรรกะบูลีน NOT เทากนคือ ่ ั ๑๔๓ รูป (ร้อยละ ๖๒.๒) และไมเคยใช้เทคนิคการสืบคน้่
ตรรกะบูลีน OR ๑๓๗ รูป (ร้อยละ ๕๙.๖) รองลงมาเคยใชน้อ้ยครังตามลาํดบั้  
 



๗.  จํานวนและร้อยละของนิสิตจําแนกตามปริมาณการใช้เคร่ืองหมาย การร่วมกล่ม ุ ( ) 
เคร่ืองหมายอัญประกาศ “ ” เคร่ืองหมายในการตัดคํา * หรือ ? และเคร่ืองหมาย ~ การสืบค้นที่มี
ความหมายใกล้เคยีงกนั ในการสืบค้นสารสนเทศ 

ตารางท่ี ๔.๑๓ 
จาํนวนและร้อยละของนิสิตจาํแนกตามปริมาณการใชเ้คร่ืองหมาย การรวมกลุม ่ ่ ( ) เคร่ืองหมาย
อญัประกาศ “ ” เคร่ืองหมายในการตดัคาํ * หรือ ? และเคร่ืองหมาย ~ การสืบคน้ท่ีมีความหมาย

ใกลเ้คียงกน ในการสืบคน้สารสนเทศั  
 

ระดบัการใช้ 

ทกคร้ังุ  บ่อยคร้ัง บางคร้ัง น้อยคร้ัง ไม่เคยใช้ 
เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์เพือ่กาํหนด 

คาํส่ังสืบค้น 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

๑. ใชเ้คร่ืองหมาย ( ) ในการรวมกลุมคาํ่  ๖ ๒.๖ ๑๗ ๗.๔ ๔๘ ๒๐.๙ ๔๘ ๒๐.๙ ๙๒ ๔๐.๐ 
๒. ใชเ้คร่ืองหมายอญัประกาศ “ “ ในการ 
      คน้แบบประโยคหรือวลี 

๕ ๒.๒ ๑๒ ๕.๒ ๕๒ ๒๒.๖ ๔๖ ๒๐.๐ ๙๒ ๔๐.๐ 

๓. ใชเ้คร่ืองหมาย * หรือ ? ใน 
     การตดัคาํ 

๑ ๐.๔ ๑๓ ๕.๗ ๔๗ ๒๐.๔ ๔๒ ๑๘.๓ ๑๐๕ ๔๕.๗ 

๔. ใชเ้คร่ืองหมาย ~ ในการสืบคน้คาํท่ีมี 
     ความหมายใกลเ้คียง 

๓ ๑.๓ ๔ ๑.๗ ๔๒ ๑๘.๓ ๔๓ ๑๘.๗ ๑๑๕ ๕๐.๐ 

๕. อ่ืน ๆ ๑ ๐.๔ ๑ ๐.๔ - - ๓ ๑.๓ ๑๓ ๕.๗ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๓ จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด ้ ๒๓๐ รูป จาํแนกตามการเคย
ใชเ้คร่ืองหมายตาง ๆ่  ในการสืบคน้สารสนเทศ พบวา นิสิตไมเคยใชเ้คร่ืองหมาย ่ ่ ( ) ในการรวม
กลุมคาํ ่ ๙๒ รูป (ร้อยละ ๔๐.๙) รองลงมานิสิตเคยใชน้อ้ยครัง และเคยใชบ้างครัง เทากนคือ ้ ้ ่ ั ๔๘ รูป 
(ร้อยละ ๒๐.๙) เคร่ืองหมายอญัประกาศ ๙๒ รูป (ร้อยละ ๔๐.๐) ไมเคยใช้ รองลงมา ่ ๕๒ รูป             
(ร้อยละ ๒๒.๖) เคยใช้บางครัง เคร่ืองหมายในการตดัคาํ ้ ๑๐๕ รูป (ร้อยละ ๔๕.๗) ไมเคยใช ้่
รองลงมา ๔๗ (ร้อยละ ๒๐.๔) เคยใชบ้างครัง และเคร่ืองหมายการสืบคน้ท่ีมีความหมายใกลเ้คียง ้
๑๑๕ รูป (ร้อยละ๕๐.๐) ไมเคยใช ้รองลงมา ่ ๔๓ (ร้อยละ ๑๘.๗) เคยใชน้อ้ยครัง้  



๘.  จํานวนและร้อยละของนิสิตจําแนกตามปริมาณการใช้เทคนิคการจํากัดรปแบบู
ผลลพัธ์ทีต้่องการ 

ตารางท่ี ๔.๑๔ 
จาํนวนและร้อยละของนิสิตจาํแนกตามปริมาณการใชเ้ทคนิคการจาํกดรูปแบบผลลพัธ์ท่ีตอ้งการั  

 

ระดบัการใช้ 

ทกคร้ังุ  บ่อยคร้ัง บางคร้ัง น้อยคร้ัง ไม่เคยใช้ 
การจํากดัรปแบบผลลพัธ์ู  

ทีต้่องการ 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

๑.  การระบุภาษา ๓๓ ๑๔.๓ ๓๔ ๑๔.๘ ๕๘ ๒๕.๒ ๓๔ ๑๔.๘ ๕๒ ๒๒.๖ 
๒.  การระบุชวงเวลา่  ๑ ๐.๔ ๒๐ ๘.๗ ๕๓ ๒๓.๐ ๖๒ ๒๗.๐ ๖๒ ๒๗.๐ 
๓.  การระบุรูปแบบเอกสาร ๗ ๓.๐ ๒๗ ๑๑.๗ ๕๑ ๒๒.๒ ๕๙ ๒๕.๗ ๕๗ ๒๔.๘ 
๔.   การระบุการคน้ในช่ือเร่ือง ๓๐ ๑๓.๐ ๔๐ ๑๗.๔ ๔๕ ๑๙.๖ ๓๓ ๑๔.๓ ๕๑ ๒๒.๒ 
๕.  การระบุการคน้ใน URL 
หรือเวบ็ไซต ์

๑๗ ๗.๔ ๒๙ ๑๒.๖ ๔๗ ๒๐.๔ ๔๗ ๒๐.๔ ๖๑ ๒๖.๕ 

๖. การระบุการคน้สวน่
เช่ือมโยง 

๑๐ ๔.๓ ๓๐ ๑๓.๐ ๔๗ ๒๐.๔ ๕๐ ๒๑.๗ ๖๐ ๒๖.๑ 

๗. อ่ืน ๆ  - - - - ๑ ๐.๔ ๒ ๐.๙ ๑๐ ๔.๓ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๔ จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด ้ ๒๓๐ รูป จาํแนกตามการเคยใช้
เทคนิคการสืบคน้ดว้ยการจาํกดรูปแบบผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ พบวา นิสิตเคยใชเ้ทคนิคการระบุภาษาั ่
บางครัง ้ ๕๘ รูป (ร้อยละ ๒๕.๒) รองลงมา ๕๒ รูป (ร้อยละ ๒๒.๖) ไมเคยใช ้การระบุชวงเวลา่ ่
ของสารสนเทศพบวา ่ ๖๒ รูป (ร้อยละ ๒๗.๐) ไมเคยใชแ้ละเคยใชน้อ้ยครังเทากน การระบุรูปแบบ่ ่ ั้
เอกสารพบวา ่ ๕๙ รูป (ร้อยละ ๒๕.๗) เคยใชน้อ้ยครัง รองลงมา ้ ๕๗ รูป (ร้อยละ ๒๔.๘) ไมเคยใช ้่
การระบุการคน้ใน URL หรือเวบ็ไซตพ์บวา ่ ๖๑ รูป (ร้อยละ ๒๖.๕) ไมเคยใช ้รองลงมา ่ ๔๗ รูป 
(ร้อยละ ๒๐.๔) เคยใชบ้างครังและนอ้ยครังเทากน สวนการระบุการคน้สวนเช่ือมโยงพบวา ้ ้ ่ ั ่ ่ ่ ๖๐ รูป 
(ร้อยละ ๒๖.๑) ไมเคยใช ้รองลงมา ่ ๕๐ รูป (ร้อยละ ๒๑.๗) เคยใชน้อ้ยครัง้  



๙.  จํานวนและร้อยละของนิสิตจําแนกตามการประเมินผลลัพธ์ของการสืบค้น
สารสนเทศโดยใช้โปรแกรมค้นหา ว่าตรงตามความต้องการมากน้อยเพยีงใด 

ตารางท่ี ๔.๑๕ 
จาํนวนและร้อยละของนิสิตจาํแนกตามการประเมินผลลพัธ์ของการสืบคน้สารสนเทศ 

โดยใชโ้ปรแกรมคน้หา วาตรงตามความตอ้งการมากนอ้ยเพยีงใด่  
 

การประเมินผลการค้น จํานวนผ้ตอบู  ร้อยละ 
๑. ไมพบเลย่  ๕ ๒.๒ 
๒. นอ้ยครัง้  ๑๖ ๗.๐ 
๓. บางครัง้  ๗๕ ๓๒.๖ 
๔. บอยครัง่ ้  ๙๒ ๔๐.๐ 
๕. ทุกครัง้  ๓๐ ๑๓.๐ 
๖. ไมตอบ่  ๑๒ ๕.๒ 

รวม ๒๓๐ ๑๐๐.๐ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๕ จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด ้ ๒๓๐ รูป จาํแนกตามการ
สืบคน้สารสนเทศโดยใช้โปรแกรมคน้หา วาได้รับสารสนเทศตรงตามความตอ้งการมากน้อย่
เพียงใด พบวา ่ ๙๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐ สืบคน้สารสนเทศไดต้รงตามความตอ้งการบอยครัง ่ ้
รองลงมา ๗๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖ สืบคน้สารสนเทศไดต้รงตามความตอ้งการบางครัง และ้
๓๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐ สืบคน้สารสนเทศไดต้รงตามความตอ้งการทุกครัง้  
 



๑๐.  จํานวนและร้อยละของนิสิตจําแนกตามเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเลือกเข้าไปสู่
เวบ็ไซต์ทีป่รากฏสารสนเทศ 

ตารางท่ี ๔.๑๖ 
จาํนวนและร้อยละของนิสิตจาํแนกตามเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณา 

เลือกเขา้ไปสูเวบ็ไซต์่  ท่ีปรากฏสารสนเทศ 
 

ตอบ ไม่ตอบ รวม 
เกณฑ์การพจิารณา 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
๑.  ช่ือเร่ืองของสารสนเทศ ๑๔๕ ๖๓.๐ ๘๔ ๓๖.๕ ๒๓๐ ๑๐๐ 
๒.  หนวยงานหรือผู ้่ จดัทาํ
สารสนเทศ 

๗๐ ๓๐.๔ ๑๖๐ ๖๙.๖ ๒๓๐ ๑๐๐ 

๓.  URL ของสารสนเทศ ๔๘ ๒๐.๙ ๑๘๒ ๗๙.๑ ๒๓๐ ๑๐๐ 
๔.  เนือหาโดยยอท่ีนาํเสนอ้ ่  ๗๘ ๓๓.๙ ๑๕๒ ๖๖.๑ ๒๓๐ ๑๐๐ 
๕.  ขนาดของสารสนเทศท่ี
โปรแกรมคน้หานาํเสนอ 

๔๑ ๑๗.๘ ๑๘๙ ๘๒.๒ ๒๓๐ ๑๐๐ 

๖.   ลาํดบัท่ีโปรแกรมคน้หานาํเสนอ ๖๒ ๒๗.๐ ๑๖๘ ๗๓.๐ ๒๓๐ ๑๐๐ 
๗. อ่ืน ๆ ๕ ๒.๒ ๒๒๕ ๙๗.๘ ๒๓๐ ๑๐๐ 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๖ จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด ้ ๒๓๐ รูป จาํแนกตามการ
วิธีการเลือกเขา้ไปดูเวบ็ไซตท่ี์ปรากฏสารสนเทศ พบวา ่ ๑๔๕ คาํตอบ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐ มีวิธีการ
เลือกเขา้ไปดูเว็บไซต์ท่ีปรากฏสารสนเทศโดยดูจากช่ือเร่ืองของสารสนเทศท่ีโปรแกรมคน้หา
นําเสนอ รองลงมา ๗๐ คาํตอบ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔ มีวิธีการเลือกเขา้ไปดูเว็บไซต์ท่ีปรากฏ
สารสนเทศโดยดูจากเนือหาโดยยอท่ีโปรแกรมคน้หานําเสนอและ ้ ่ ๗๐ คาํตอบ คิดเป็นร้อยละ 
๓๐.๔ มีวิธีการเลือกเข้าไปดูเว็บไซต์ท่ีปรากฏสารสนเทศโดยดูจากหนวยงานหรือผูจ้ ั่ ดทาํท่ี
โปรแกรมคน้หานาํเสนอ 

 
 
 
 
 
 

 



๑๑.  จํานวนและร้อยละของนิสิตจําแนกตามวิธีดําเนินการสืบค้นของนิสิตในกรณีที่
สืบค้นสารสนเทศไม่พบ 

ตารางท่ี ๔.๑๗ 
จาํนวนและร้อยละของนิสิตจาํแนกตามวิธีดาํเนินการสืบคน้ 

ของนิสิต ในกรณีท่ีสืบคน้สารสนเทศไมพบ่  
 

ตอบ ไม่ตอบ รวม 
วธีิดาํเนินการ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
๑.หยดุการสืบคน้ ๖๑ ๒๖.๕ ๑๖๙ ๗๓.๕ ๒๓๐ ๑๐๐ 
๒.สืบคน้ใหมจนกวาจะพบ่ ่  ๑๑๐ ๔๗.๘ ๑๒๐ ๕๒.๒ ๒๓๐ ๑๐๐ 
๓.ถามเพ่ือน ๑๓๔ ๕๘.๓ ๙๖ ๔๑.๗ ๒๓๐ ๑๐๐ 
๔.ถามอาจารย ์ ๘๑ ๓๕.๒ ๑๔๙ ๖๔.๘ ๒๓๐ ๑๐๐ 
๕.ถามบรรณารักษ ์ ๒๖ ๑๑.๓ ๒๐๔ ๘๘.๗ ๒๓๐ ๑๐๐ 
๖.กาํหนดคาํคน้ใหม่ ๑๑๓ ๔๙.๑ ๑๑๗ ๕๐.๙ ๒๓๐ ๑๐๐ 
๗.ใชต้รรกะบูลีนรวมกบคาํคน้่ ั  ๑๖ ๗.๐ ๒๑๔ ๙๓.๐ ๒๓๐ ๑๐๐ 
๘.ใชก้ารจาํกดผลลพัธ์ั  ๒๐ ๘.๗ ๒๑๐ ๙๑.๓ ๒๓๐ ๑๐๐ 
๙.ใชก้ารคน้สารสนเทศท่ีมี
ความหมายเดียวกนั 

๑๗ ๗.๔ ๒๑๓ ๙๒.๖ ๒๓๐ ๑๐๐ 

๑๐.ใชก้ารตดัคาํเพ่ือหาสารสนเทศ 
ท่ีมีรากศพัทเ์ดียวกนั 

๒๕ ๑๐.๙ ๒๐๕ ๘๙.๑ ๒๓๐ ๑๐๐ 

๑๑.เลือกใชส้ารสนเทศท่ีมีเนือหา้
ใกลเ้คียง 

๓๗ ๑๖.๑ ๑๙๓ ๘๓.๙ ๒๓๐ ๑๐๐ 

๑๒.ใชโ้ปรแกรมคน้หาใหม่ ๕๒ ๒๒.๖ ๑๗๘ ๗๗.๔ ๒๓๐ ๑๐๐ 
๑๓.เลือกแหลงสารสนเทศใหม่ ่ ๓๗ ๑๖.๑ ๑๙๓ ๘๓.๙ ๒๓๐ ๑๐๐ 
๑๔.อ่ืน ๆ ๑ ๐.๔ ๒๒๙ ๙๙.๖ ๒๓๐ ๑๐๐ 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๗ จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด ้ ๒๓๐ รูป จาํแนกตามกรณีท่ี
สืบคน้สารสนเทศไมพบ นิสิตจะดาํเนินการอยางไร่ ่  พบวา ่ ๑๓๔ คาํตอบ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓ ถาม
เพื่อน รองลงมา ๑๑๓ คาํตอบ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑ กาหนดคาํคน้ใหม และํ ่  ๑๑๐ คาํตอบ คิดเป็น
ร้อยละ ๔๗.๘ สืบคน้ใหมจนกวาจะพบ่ ่  



๔.๓ ปัญหาการใช้โปรแกรมค้นหาเพือ่สืบค้นสารสนเทศ 
๑.  จํานวนและร้อยละของนิสิตจําแนกตามปัญหาการใช้โปรแกรมค้นหาเพื่อสืบค้นสารสนเทศ

ของนิสิต 
ตารางท่ี ๔.๑๘ 

จาํนวนและร้อยละของนิสิตจาํแนกตามปัญหาการใชโ้ปรแกรมคน้หา 
เพื่อสืบคน้สารสนเทศของนิสิต 

 

ระดบัปัญหา 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ  ปัญหาการใช้โปรแกรมค้นหา 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ด้านผ้ใชู้  
๑.ไมทราบวาโปรแกรมคน้หามีหลายประเภท่ ่  

 
๒๕ 

 
๑๐.๙ 

 
๔๖ 

 
๒๐.๐ 

 
๕๖ 

 
๒๔.๓ 

 
๔๙ 

 
๒๑.๓ 

 
๒๑ 

 
๙.๑ 

๒.ไมทราบวาโปรแกรมคน้หาใดท่ีเหมาะสม่ ่
ใชค้น้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการ 

๒๒ ๙.๖ ๔๘ ๒๐.๙ ๕๙ ๒๕.๗ ๔๕ ๑๙.๖ ๑๖ ๗.๐ 

๓.ทกัษะในการสืบคน้ไมเพยีงพอ่  ๑๔ ๖.๑ ๔๓ ๑๘.๗ ๘๘ ๓๗.๘ ๓๖ ๑๕.๗ ๑๒ ๕.๒ 
๔.ทกัษะภาษาตางประเทศเพื่อใชโ้ปรแกรม่
คน้หาไมเพียงพอ่  

๑๘ ๗.๘ ๔๒ ๑๘.๓ ๘๔ ๓๖.๕ ๓๔ ๑๕.๘ ๑๓ ๕.๗ 

๕.อ่ืน ๆ ๑ ๐.๔ - - ๘ ๓.๕ ๕ ๒.๒ ๒ ๐.๙ 
ด้านโปรแกรม 
๖. โปรแกรมคน้หาท่ีใหบ้ริการมีมากเกนไปิ  

 
๑๙ 

 
๘.๓ 

 
๔๓ 

 
๑๘.๗ 

 
๗๙ 

 
๓๔.๓ 

 
๓๗ 

 
๑๖.๑ 

 
๑๒ 

 
๕.๒ 

๗. วธีิการสืบคน้ของแตละโปรแกรมคน้หา่
แตกตางกนทาํใหไ้มสามารถจดจาํได้่ ั ่  

๑๗ ๗.๔ ๔๘ ๒๐.๙ ๘๕ ๓๗.๐ ๓๐ ๑๓.๐ ๑๑ ๔.๘ 

๘.ไมสามารถนาํวธีิการสืบคน้ของโปรแกรม่
คน้หาหน่ึงไปใชก้บอีกโปรแกรมค้ั นหาหน่ึงได ้

๒๑ ๙.๑ ๓๑ ๑๓.๕ ๘๘ ๓๘.๓ ๓๗ ๑๖.๑ ๑๒ ๕.๒ 

๙. ไมมีสวนชวยเหลือท่ีเป็นภาษาไทย่ ่ ่  ๑๘ ๗.๘ ๔๓ ๑๘.๗ ๔๙ ๒๕.๗ ๕๐ ๒๑.๗ ๑๖ ๗.๐ 
๑๐.     อ่ืน    ๆ  ๑ ๐.๔ - - ๘ ๓.๕ ๕ ๒.๒ ๓ ๑.๓ 
ด้านผลการสืบค้น 
๑๑.สารสนเทศท่ีสืบคน้ไดมี้จาํนวนมากเกนไปิ  

 
๑๑ 

 
๔.๘ 

 
๔๖ 

 
๒๐.๐ 

 
๘๐ 

 
๓๔.๘ 

 
๓๔ 

 
๑๔.๘ 

 
๑๑ 

 
๔.๘ 

๑๒.สารสนเทศท่ีสืบคน้ไดมี้จาํนวนนอ้ย
เกนไปิ  

๑๑ ๔.๘ ๕๔ ๒๓.๕ ๘๕ ๓๗.๐ ๒๘ ๑๒.๒ ๑๒ ๕.๒ 

๑๓.ไมพบสารสนเทศท่ีตอ้งการ่  ๑๔ ๖.๑ ๓๑ ๑๓.๕ ๙๒ ๔๐.๐ ๓๒ ๑๓.๙ ๑๘ ๗.๘ 
๑๔.สารสนเทศท่ีสืบคน้ไดไ้มตรงความตอ้ง่  
การ 

๑๔ ๖.๑ ๔๐ ๑๗.๔ ๘๖ ๓๗.๔ ๓๐ ๑๓.๐ ๑๙ ๘.๓ 

๑๕.สารสนเทศท่ีสืบคน้ไดมี้เนือหาไมทนั้ ่  สมยั ๖ ๒.๖ ๓๗ ๑๖.๑ ๘๔ ๓๖.๕ ๔๖ ๒๐.๐ ๑๗ ๗.๔ 
๑๖.สารสนเทศท่ีสืบคน้ไดไ้มมีความนาเช่ือถือ่ ่  ๕ ๒.๒ ๓๓ ๑๔.๓ ๘๑ ๓๕.๒ ๕๑ ๒๒.๒ ๑๗ ๗.๔ 
๑๗.อ่ืน ๆ ๔ ๑.๗ - - ๕ ๒.๒ ๔ ๑.๗ ๔ ๑.๗ 



จากตารางท่ี ๔.๑๘ จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด ้ ๒๓๐ รูป จาํแนกตามระดบั
ปัญหาการใชโ้ปรแกรมคน้หาเพื่อสืบคน้สารสนเทศ พบวา นิสิตมีระดบัปัญหาการใชโ้ปรแกรมคน้่
ห้าเพื่อการสืบคน้สารสนเทศ อยูในระดับปานกลางทงัดา้นผูใ้ช้ ดา้นโปรแกรมและด้านผลการ่ ้
สืบคน้ 
 

๔.๔  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
๑.  ปัญหาท่ีนิสิตพบในการใชเ้ทคนิคการสืบคน้ มีดงัน้ี 

- สืบคน้ไมพบขอ้มูลท่ีตอ้งการ อยากให้มีการสอนหรือแนะนาํเร่ืองเทคนิคการ่
สืบคน้ 

- เนือหาท่ีคน้ไมตรงตามความตอ้งการ้ ่  
- ไมทราบเทคนิคในการสืบคน้่  
- ไมทราบในการกาหนดคาํในการสืบคน้่ ํ  
- อินเทอร์เน็ตประมวลผลชา้ 
- ไมทราบเวบ็ไซตใ์นการสืบคน้่  

๒.  ปัญหาท่ีนิสิตพบในการใชโ้ปรแกรมคน้หา 
-โปรแกรมสืบคน้มีมากไมทราบวาจะใช้โปรแก่ ่ รมใดคน้หาอยากให้ปรับปรุง

โปรแกรมใหท้นัสมยั 
- ใชโ้ปรแกรมไมคลอง อยากใหมี้บุคลากรคอยแนะนาํการใชโ้ปรแกรมคน้หา่ ่  
- โปรแกรมการสืบคน้ประมวลผลชา้ 
- ไมรู้จกัโปรแกรมคน้หาอ่ืน่  ๆ 
- ไมคอยพบเนือหาท่ีตอ้งการ่ ่ ้  
- เปิดโปรแกรมคน้หาไมเป็น อยากใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัอบรมการใชโ้ปรแกรมคน้หา่  
- บางโปรแกรมกเปิดไมได้็ ่  
- ไมคอยทราบโปรแกรมในการสืบคน้่ ่  

๓.  ปัญหาอ่ืน ๆ 
- อินเทอร์เน็ตชา้ อยากใหติ้ดตงัระบบอินเทอร์เน็ตใหเ้ร็วขึน้ ้  
- มีปัญหาในการเขา้โปรแกรมคน้หา อยากให้มีบุคลากรท่ีชาํนาญชวยแนะนาํใ่ น

การใชโ้ปรแกรมคน้หา 
- การคน้หาขอ้มูลในอินเทอร์เน็ตยาก เพราะมีขอ้มูลมากมาย จึงเป็นปัญหาในการ

คน้หา 



- ไมคอยไดใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต่ ่  
- คอมพิวเตอร์ในการใชง้านไมเพียงพอ่  



 

บทที ่๕ 
 

สรป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะุ  
 

การวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทกัษะการสืบคน้สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมคน้หา้
ของนิสิตและเพื่อศึกษาปัญหาการสืบคน้สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมคน้หาของนิสิต มหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตเชียงใหม่ กลุมตวัอยางท่ีใช้่ ่ ในการศึกษาครังนี คือ้ ้  นิสิต
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตเชียงใหม ่ ปีการศึกษา จาํนวน ๘๐๘ รูป/คน โดย
ได้กาหนดกลุมตวัอยางํ ่ ่ ตามตารางแสดงขนาดประชากรและตวัอยาง่ ของ เครจซีและมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan) ไดจ้าํนวน ๒๖๐ รูป/คน และใชว้ิธีการสุมกลุมตวัอ่ ่ ยางแบบงาย ่ ่ (Simple 
Random Sampling) โดยการสุมจบัฉลากจากหมายเลขรหัสบตัรประจาํตวัห้องสมุดของนิสิต ่
จาํนวน ๒๖๐ รูป/คน 

วิธีดาํเนินการศึกษาครังนี ้ ้ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม
แบงเป็น่  ตอนท่ี ๑ ขอ้มูลทวัไป่  ตอนท่ี ๒ การสืบคน้สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมคน้หา เป็นคาํถาม
แบบตรวจสอบรายการ ตอนท่ี ๓ ปัญหาการสืบคน้สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมคน้หา เป็นคาํถาม
แบบประมาณคา่ ๕ ระดบั ตอนท่ี ๔ ปัญหา และขอ้เสนอแนะ เป็นคาํถามปลายเปิด โดยมีวิธีการเกบ็
รวบรวมขอ้มูล  ดงันี ้ ผูศึ้กษาแจกแบบสอบถามและเกบรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามดว้ยตนเอง็  

จาํนวน ๒๖๐ ชุด ไดรั้บกลบัคืนมาทงัหมด ้ ๒๓๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๘๘ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล คือ คาความถ่ี่  และคาร้อยละ่  สวน่ สภาพปัญหาและขอ้เสนอแนะ ใชก้ารวิเคราะห์เนือหา้  

 

๕.๑   สรปผลการวจิยัุ  
๑.  ขอ้มูลทวัไปของนิสิตท่ีตอบแบบสอบถาม่  พบวา่  นิสิตชนัปีท่ี ้ ๒ มากท่ีสุดคือ             

ร้อยละ ๔๓.๕ สังกดคณะมนุษยศาสตร์ั  มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐รองลงมาคือ ชนัปี ้ ๑ ร้อยละ 
๓๒.๒ และ ชนัปี้  ๓ ร้อยละ ๑๑.๗  ระยะเวลาท่ีนิสิตใชอิ้นเทอร์เน็ตตอวนัมากท่ีสุดคือ่  ประมาณ              
๑ ชวัโมง่  คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖ รองลงมาคือ ๕๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖ ใชอิ้นเทอร์เน็ตนอ้ยกวา ่
๑ ชัวโมงตอวนั และจาํนวน ่ ่ ๔๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ ใชอิ้นเทอร์เน็ตมากกวา ่ ๒-๓ ชวัโมง  ่
นิสิตมีวตัถุประสงคใ์นการสืบคน้สารสนเทศเพื่อการเรียนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๓ รองลงมา 



๑๓๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖ ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อติดตามขอ้มูลขาวสาร และ ่ ๙๔ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๔๐.๙ ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อความบนัเทิง  โดยมีวิธีการเขา้ถึงแหลงสารสนเทศจากสวนเช่ือมโยง ่ ่
(Link) บนเวบ็เพจ (Webpage) คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗ รองลงมา ๑๐๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓ 
เขา้ถึงโดยคน้จากโปรแกรมคน้หา และ ๘๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘ ใชก้ารเขา้ถึงท่ีอยูเวบ็ไซต์่
โดยตรง   นิสิตทราบแหลงสารสนเทศจากการแนะนาํของเพ่ือนมากท่ีสุด่  คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๑ 
รองลงมา ๑๑๙ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗ ทราบจากอาจารยผ์ูส้อน และ ๙๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖ 
ทราบจากส่ือสิงพิมพ ์่ (หนงัสือ วารสาร หนงัสือพิมพ)์ 

๒.  ทกัษะในการสืบคน้สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมคน้หา พบวา่ 
๒.๑ นิสิตเคยใชโ้ปรแกรมคน้หาใดบา้งในการสืบคน้สารสนเทศ พบวา ่ ๑๙๑ รูป 

คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐ ใช ้www.google.com มากท่ีสุด รองลงมา ๒๕ รูป ใช ้www.yahoo.com ใน
การสืบคน้สารสนเทศ สวนโปรแกรมคน้หาอ่ืน่  ๆ โดยสวนมากนิสิตไมเคยใช้่ ่  

๒.๒ นิสิตประเมินตนเองวามีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคน้หาอยใูนระดบั่ ่
ใด พบวา ร้อยละ ่ ๔๐.๔ ประเมินตนเองวามีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมอยใูนระดบัปานกลาง่ ่
มากท่ีสุด  รองลงมา ๓๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕ ประเมินตนเองวามีความสามารถในการใช้่
โปรแกรมอยใูนระดบันอ้ย และมาก เทากน และ ่ ่ ั ๒๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐ ประเมินตนเองวามี่
ความสามารถในการใชโ้ปรแกรมอยใูนระดบันอ้ยท่ีสุด ่  

๒.๓ นิสิตเรียนรู้วิธีการสืบคน้ของโปรแกรมคน้หา พบวา่  ร้อยละ ๗๕.๒ มีวิธีการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองจากประสบการณ์ใชง้านมากท่ีสุด รองลงมา ๑๔๐ คาํตอบ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙ 
เรียนรู้โดยมีเพื่อนแนะนาํ และ ๘๔ คาํตอบ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕ เรียนรู้โดยมีอาจารยส์อนใน
หอ้งเรียน 

๒.๔ นิสิตจาํแนกการใช้รูปแบบการสืบค้นโปรแกรมค้นหาชันสูง ้ (Advance 
Search) ในการสืบคน้สารสนเทศ พบร้อยละ ๒๗.๔ ไมเคยใช้โปรแกรมคน้หานีใ่ ้ นการสืบคน้
สารสนเทศมากท่ีสุด รองลงมา ๔๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙ นอ้ยครังท่ีใชโ้ปรแกรมนีคน้หาในการ้ ้
สืบคน้สารสนเทศ และ ๔๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓ ไมทราบวามีสวนคน้นี่ ่ ่ ้  

๒.๕  นิสิตเคยใชบ้างครังในการใชส้วนชวยเหลือในการคน้ของโปรแกรมคน้หา ้ ่ ่
คือ หน้าท่ีถูกเกบไว  ้็ ร้อยละ ๓๑.๗ มากท่ีสุด หน้าท่ีคลา้ยกน ั ๗๑ รูป (ร้อยละ ๓๐.๙) และการ
แปลภาษา ๖๑ รูป (ร้อยละ ๒๖.๕)  

๒.๖ การใชเ้ทคนิคการสืบคน้ตรรกะบูลีน AND ตรรกะบูลีน NOT นิสิตไมเคยใช้่
ตรรกะบูลีนนีในการสืบคน้สารสนเทศเทากนมากท่ีสุด้ ่ ั  คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๒และไมเคยใชเ้ทคนิค่
การสืบคน้ตรรกะบูลีน OR ๑๓๗ รูป (ร้อยละ ๕๙.๖) รองลงมาเคยใชน้อ้ยครังตามลาํดบั้  



๒.๗ การใชเ้คร่ืองหมาย (  ) ในการรวมกลุมคาํ่  นิสิตไมเคยใชม้ากท่ีสุด่  คิดเป็น
ร้อยละ ๔๐.๙รองลงมานิสิตเคยใชน้อ้ยครัง และเคยใชบ้างครัง เทากนคือ ้ ้ ่ ั ๔๘ รูป (ร้อยละ ๒๐.๙) 
เคร่ืองหมายอญัประกาศ ๙๒ รูป (ร้อยละ ๔๐.๐) ไมเคยใช ้รองลงมา ่ ๕๒ รูป (ร้อยละ ๒๒.๖) เคย
ใชบ้างครัง เคร่ืองหมายในการตดัคาํ ้ ๑๐๕ รูป (ร้อยละ ๔๕.๗) ไมเคยใช ้รองลงมา ่ ๔๗ (ร้อยละ 
๒๐.๔) เคยใชบ้างครัง และเคร่ืองหมายการสืบคน้ท่ีมีความหมายใกลเ้คียง ้ ๑๑๕ รูป (ร้อยละ๕๐.๐) 
ไมเคยใช ้รองลงมา ่ ๔๓ (ร้อยละ ๑๘.๗) เคยใชน้อ้ยครัง้  

๒.๘ การสืบคน้ดว้ยการจาํกดรูปแบบผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ พบวา นิสิตไมเคยใช้ั ่ ่
เทคนิคการระบุภาษาบางครังมากท่ีสุด ร้อยละ ้ ๒๕.๒รองลงมา ๕๒ รูป (ร้อยละ ๒๒.๖) ไมเคยใช ้่
การระบุชวงเวลาของสารสนเทศพบวา ่ ่ ๖๒ รูป (ร้อยละ ๒๗.๐) ไมเคยใชแ้ละเคยใชน้อ้่ ยครังเทากน ้ ่ ั
การระบุรูปแบบเอกสารพบวา ่ ๕๙ รูป (ร้อยละ ๒๕.๗) เคยใชน้อ้ยครัง รองลงมา ้ ๕๗ รูป (ร้อยละ 
๒๔.๘) ไมเคยใช ้การระบุการคน้ใน ่ URL หรือเวบ็ไซตพ์บวา ่ ๖๑ รูป (ร้อยละ ๒๖.๕) ไมเคยใช ้่
รองลงมา ๔๗ รูป (ร้อยละ ๒๐.๔) เคยใชบ้างครังและนอ้ยครังเทากน สวนการระ้ ้ ่ ั ่ บุการคน้สวน่
เช่ือมโยงพบวา ่ ๖๐ รูป (ร้อยละ ๒๖.๑) ไมเคยใช ้รองลงมา ่ ๕๐ รูป (ร้อยละ ๒๑.๗) เคยใชน้อ้ยครัง้  

๒.๙ นิสิตไดรั้บสารสนเทศท่ีตรงความตอ้งการบอยครังมากท่ีสุด่ ้  คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐ 
รองลงมา ๗๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖ สืบคน้สารสนเทศไดต้รงตามความตอ้งการบางคร้ัง และ
๓๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐ สืบคน้สารสนเทศไดต้รงตามความตอ้งการทุกครัง้  

๒.๑๐ นิสิตมีวิธีการเลือกเขา้ไปดูเวบ็ไซตท่ี์ปรากฏสารสนเทศ โดยดูจากช่ือเร่ือง
ของสารสนเทศท่ีโปรแกรมคน้หานาํเสนอมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐ รองลงมา ๗๐ คาํตอบ            
คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔ มีวิธีการเลือกเขา้ไปดูเวบ็ไซตท่ี์ปรากฏสารสนเทศโดยดูจากเนือหาโดยยอ้ ่            
ท่ีโปรแกรมคน้หานาํเสนอและ ๗๐ คาํตอบ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔ มีวิธีการเลือกเขา้ไปดูเว็บไซต ์          
ท่ีปรากฏสารสนเทศโดยดูจากหนวยงานหรือผูจ้ดัทาํท่ีโปรแกรมคน้หานาํเสนอ่  

๒.๑๑ กรณีท่ีสืบคน้สารสนเทศไมพบ นิสิตจะดาํเนินการอยางไร่ ่  นิสิตใชว้ิธีถาม
เพื่อนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓รองลงมา ๑๑๓ คาํตอบ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑ กาหนดคาํคน้ํ
ใหม และ ่ ๑๑๐ คาํตอบ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘ สืบคน้ใหมจนกวาจะพบ่ ่  

๓.  ปัญหาในการสืบคน้สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมคน้หา พบวา มี่ ปัญหาในการใช้
โปรแกรมคน้หาของนิสิต นิสิตมีระดบัปัญหาการใชโ้ปรแกรมคน้หาเพื่อสืบคน้สารสนเทศ อยใูน่
ระดบัปานกลางทงัดา้นผูใ้ช ้ดา้นโปรแกรมคน้ และดา้นผลการสืบคน้้  
 



๕.๒  อภปิรายผล 
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ทกัษะการสืบคน้สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมคน้หา ของ

พระนิสิต มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตเชียงใหม ผูว้ิจยันาํมาอภิปรายผลได้่
เป็น ๒ สวนคือ่  

๕.๒.๑  อภิปรายผลตามแนวคดิเชิงทฤษฎรีปแบบกระบวนการแสวงหาสารสนเทศู  

๑.  ตระหนกัและยอมรับปัญหาสารสนเทศ (Recognize and accept an information 
problem) ซ่ึงสิงท่ีทาํให้เกดกระบวนการในขั่ ิ ้นนีของนิสิต้  คือไดรั้บการกระตุน้จากความอยากรู้
เพิมเติมหลงัจากท่ีไดเ้รียนแลว้่  การไดรั้บมอบหมายใหศึ้กษาเพิมเติมจากอาจารย์่  และยงัเป็นหนา้ท่ี
หลกัของนิสิตท่ีจะตอ้งมีการคน้ควา้เพิมเติมเกยวกบสิงท่ีไดเ้รียนมาจากการเรียนการสอน่ ่ี่ ั  ซ่ึงใน
การศึกษาครังนีพบวานิสิ้ ้ ่ ตมีวตัถุประสงคใ์นการสืบคน้สารสนเทศเพ่ือการเรียนมากท่ีสุด สอดคลอ้ง
กบการศึกษาของนภาพรรณั  จตุัรโพธ์ิ๑ พบวานกัศึกษาใชบ้ริการ่  Search Engine เพื่อสืบคน้ขอ้มูล
ประกอบการเรียนรายวิชาตาง่  ๆ การศึกษาของพรพิศ อุปถมัภ์๒  พบวานักศึกษาใชบ้ริการ่
สารสนเทศบนเวิลดไ์วดเ์วบ็ เพื่อประกอบการเรียนมากท่ีสุด และการศึกษาของ ทวิดา พลสิทธ์ิ๓             
มีการใชบ้ริการเวิลดไ์วดเ์วบ็ มากท่ีสุดคือใชใ้นการคน้หาขอ้มูลหรือเนือหาเพื่อประกอบการเรียน้
หรือการทาํวิจยัผานทางเวบ็ไซตต์าง่ ่  ๆ และเวิลดไ์วดเ์วบ็เป็นแหลงสารสนเทศท่ีสาํคญัแหงหน่ึง่ ่  ท่ีมี
สารสนเทศอยมูากมาย่  และหลากหลายสาขา สารสนเทศท่ีมีอยนูนั่ ้ มีทงัท่ีเป็นขอ้มูลพืนฐานหรือ้ ้
ขอ้มูลวิชาการจากหนวยงานราชการ่   องคก์รเอกชน  สถาบนัการศึกษาและบุคคลทวัไป่   เชน่  
รายการวิจยั  เอกสารประกอบการสัมมนา ตาํรา บทความวิชาการ หนงัสือวิทยานิพนธ์  เป็นตน้  มี
โปรแกรมคน้หาท่ีชวยใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ยางสะดวกรวดเร็ว่ ่  สามารถเขา้ถึง
ไดจ้ากทุกท่ี  และยงัใชง้านฉบบัเตม็ไดท้นัที  ตางจากการใชส้ารสนเทศจากหอ้งสมุดท่ีถึงแมจ้ะมี่
ระบบสืบคน้สารสนเทศ แตมีขอ้จาํกดในเร่ืองของสถานท่ี่ ั  ระยะเวลาท่ีเปิดบริการ เพราะสารสนเทศ
บางรายการ เชน่  หนงัสือ วารสาร หรือฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีหอ้งสมุดบอกรับ นกัศึกษายงัคง
ตอ้งเขา้ไปใชง้านยงัหอ้งสมุดหรือใชง้านภายใตเ้ครือขายของมหาวิทยาลยัเชนเดิม่ ่  

                                                            
๑ อา้งแลว้, นภาพรรณ  จตุรโพธ์ิ, การใช้ Search Engine ในการสืบค้นสารสนเทศของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, หนา้ ๑๗. 
๒ พรพิศ  อุปถมัภ,์ การใช้บริการสารสนเทศบนเวิลด์ไวด์เว็บศนย์สนเทศและหอสมดของนักศึกษาู ุ  

มหาวทิยาลยัธรกจิบัณฑิตย์ุ , (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, ๒๕๔๕), หนา้ ๒๙. 
๓ ทวิดา พลสิทธ์ิ, “การใช้และความพงึพอใจต่ออนิเทอร์เน็ตของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์”,   

วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบญัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖. 



๒.  การเลือกระบบการคน้หา ผูสื้บคน้มกัเลือกระบบการสืบคน้สารสนเทศท่ีอยู่
ใกลต้วั งายตอการใชง้าน่ ่  เชน่  การสอบถามเพื่อนรวมงาน่  การใชบ้ริการสารสนเทศของหอ้งสมุด
หรือสถาบนับริการสารสนเทศ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบการศึกษาครังนีท่ีพบวานิสิตสวนใหญทราบั ่ ่ ่้ ้
แหลงสารสนเทศบนเวิลดไ์วดเ์วบ็่  การแนะนาํของเพ่ือนเป็นอนัดบัแรก รองลงมานิสิตทราบจาก
อาจารยผ์ูส้อน ทราบจากส่ือสิงพิมพ ์เป็นลาํ่ ดบัสุดทา้ย และจากรายงานของ OCLC (๒๐๐๖) พบวา่
นักศึกษาเรียนรู้เกยวกบแหลงสารสนเทศจากเพื่อนเป็นอนัดบัแรกี่ ั ่  และสอบถามบรรณารักษ์
เกยวกบแหลงสารสนเทศใหมี่ ั ่ ่ ๆ  นอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ ๓๓) เชนกน่ ั  ทงันีอาจเป็นเพราะอาจารยแ์ละ้ ้
เพื่อนเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดกบนกัศึกษาซ่ึงจะสั ามารถสอบถามขอ้มูลตาง่  ๆ ไดง้ายกวาบรรณารักษ์่ ่  และ
การท่ีบรรณารักษย์งัไมมีการใหบ้ริการในเชิงรุก่  เชน่  อี-เมล ์โทรศพัทส์ายตรง การสนทนาออนไลน์ 
กระดานถามตอบ เพื่อเป็นชองทางอ่ืนให้นกัศึกษาไดมี้การสอบถามนอกเหนือไปจากการเดินทาง่
มายงัห้องสมุดโดยตรงซ่ึงแตกตางจากการ่ ศึกษาของปริศนา มชัฌิมา๑ ท่ีพบวาวิธีการสืบคน้่
สารสนเทศท่ีนกัศึกษาใชม้ากท่ีสุดคือ สืบคน้จากโปรแกรมชวยในการคน้หา่  และการศึกษาของชุม่
จิตต ์แซฉนั่ ่ ๒ ท่ีพบวานกัศึกษาแสวงหาแหลงสารสนเทศจากเวบ็โดยสอบถามจากบรรณารักษเ์ป็น่ ่
อนัดบัแรกสาํหรับการเลือกระบบคน้หาเพ่ือการสืบคน้สารสนเทศนนั้  ขึนอยกูบองคป์ระกอบตาง้ ่ ั ่  ๆ 
ไดแ้ก่ ประสบการณ์การคน้หาสารสนเทศของผูสื้บคน้ ความรู้ในระบบการคน้หาสารสนเทศนนัๆ้  
ขอบเขตการเขา้ถึงระบบการคน้หาสารสนเทศ ความคาดหวงัในคาํตอบท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงระบบคน้หา
โดยใชโ้ปรแกรมคน้หานนั้  นิสิตสวนใหญเลือกใชโ้ปรแกรมค้่ ่ นหาจากคาํสาํคญัโดยเฉพาะ Google 
ในสวนของโปรแกรมคน้หาจากเนือเร่ืองหรือหวัขอ้สวนใหญนกัศึกษาใช้่ ่ ่้  Yahooสาํหรับโปรแกรม
คน้หาจากโปรแกรมคน้หาอ่ืนหลาย ๆ ตวัไดพ้ร้อมกนั โปรแกรมคน้หาท่ีรวบรวมโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
หรือบรรณารักษ ์ และโปรแกรมคน้หาสารสนเทศท่ีโปรแกรมคน้หาทวัไปไ่ มสามารถสืบคน้ไดน้นั่ ้  
นิสิตสวนใหญไมเคยใชง้าน่ ่ ่  ทงันีอาจเป็นเพราะนิสิตไมทราบวาโปรแกรมคน้หามีหลายประเภท้ ้ ่ ่  แต่
ละประเภทมีหลายช่ือท่ีให้บริการ สอดคลอ้งกบการศึกษาของั  Eagan และBender๓  ท่ีพบวา่
ผูใ้ชบ้ริการมีความสับสนในการสืบคน้ขอ้มูลบนเวิลดไ์วดเ์วบ็ เพราะมีโปรแกรมคน้หาอยจูาํนวน่
มาก แสดงวานิสิตนันยงัขาดประสบการณ์และความรู้ในการสืบคน้โดยใชโ้ปรแกรมคน้หาท่ี่ ้

                                                            
๑ อา้งแลว้, ปริศนา มชัฌิมา, “พฤติกรรมการสืบค้นสารสนเทศของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวน

ดสิตุ ”, (รายงานการวิจยั). 
๒ อา้งแลว้, ชุมจิตต์ ่  แซฉัน่ ่ , “กลยทธ์การสืบค้นุ และความคิดเห็นต่อสารสนเทศที่ได้จากเว็บของ

นักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์” หนา้ ๔๓๒-๔๕๓. 
๓อา้งแลว้, Eagan A. and Laura B. Spider and worms and crawlers, Oh my: Searching on 

the World Wide Web. 



เหมาะสมกบสารสนเทศแตละประเภทซ่ึงในการใชร้ะบบการคน้หาดว้ยโปรแกรมคน้หาั ่  สวนใหญ่ ่
นิสิตคิดวาตนเอง่ มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคน้หา (ร้อยละ๘๕.๗๙) และมีวิธีเรียนรู้การ
สืบคน้ของโปรแกรมคน้หาดว้ยตนเองมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบการวิจยัของจีราพรรณั  สวสัดิพงษ์๑  
ท่ีพบวาสวนใหญผูใ้ชเ้รียนรู้วิธีการสืบคน้ดว้ยตนเอง่ ่ ่  แตจากผลการศึกษาในครังนีพบวานิสิต่ ่้ ้             
สวนใหญสืบคน้สารสนเทศโดยใชช่ื้อเร่ืองและคาํสําคญั่ ่  ซ่ึงเป็นรูปแบบของสืบคน้ขนัพืนฐาน้ ้                
ซ่ึงการเรียนรู้การสืบคน้ในขนันีไมใชเร่ืองยาก้ ้ ่ ่  และเม่ือพิจารณาลึกลงไปถึงการใชส้วนชวยเหลือ่ ่
การคน้ของโปรแกรมคน้หา พบวานิสิตสวนใหญไมเคยใชง้าน่ ่ ่ ่  และไมเขา้ใจการใชส้วนชวยเหลือ่ ่ ่
การคน้นอกจากนีนิสิตสวนใหญยงัไมเคยใชก้้ ่ ่ ่ ารสืบคน้ขนัสูงของโปรแกรมคน้หา้  

๓.  การกาหนดขอ้คาํถามํ  เป็นการกาหนดคาํคน้เพื่อป้อนเขา้สูระบบสืบคน้ของํ ่
โปรแกรมคน้หาซ่ึงรวมไปถึงทกัษะ กลยุทธ์ และเทคนิคตาง่  ๆ ท่ีใชไ้ดใ้นระบบสืบคน้ดว้ย               
ในการศึกษาครังนีพบวานิสิตสวนใหญไมเคยใชเ้ทคนิคการสืบคน้ในรู้ ้ ่ ่ ่ ่ ปแบบตาง่  ๆ ไมวาจะเป็น่ ่
เทคนิคการสืบคน้โดยใชต้วัดาํเนินการ (Operator) เชน่  เทคนิคการสืบคน้แบบตรรกะบูลีน เทคนิค
การสืบคน้แบบกาหนดระยะความหางของคาํํ ่  (Proximity search) การจาํกดรูปแบบผลลพัธ์ั                     
ท่ีตอ้งการ (Field Search, Limits Search) นอกจากนนัเม่ื้ อพิจารณาในกลุมของนิสิตท่ีเคยใชเ้ทคนิค่
ดงักลาวแลว้่  พบวายงัไมมีความเขา้ใจวิธีการใชอ้ยางแทจ้ริง่ ่ ่  แสดงวาทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ่
ของนกัศึกษาอยใูนระดบัตํ่า่  สอดคลอ้งกบการศึกษาของั  Hepworth๒ ท่ีพบวานกัศึกษาแทบจะไมมี่ ่
การใชเ้ทคนิคการสืบคน้ เชน่  การตดัคาํ การใชค้าํเสมือน หรือการระบุเขตขอ้มูลอ่ืนท่ีนอกเหนือ    
จากผูแ้ตงและช่ือเร่ืองในการสืบคน้สารสนเทศ่  และการศึกษาของธญัญภรณ์  เลาหะเพญ็แส ง ๓                 
ท่ี พบ ว า กล ยุท ธ์ ก า ร สื บค้น โ ด ยก า ร จาํ ก ดก า ร ค้น ก า ร จัด ร ะ เ บี ย บ จาํ แนกปร ะ เ ภท่ ั  
เ ร่ื อ ง อ ย า ง เ ป็ น ร ะบบ เ ป็นกลยุท ธ์ ท่ี นั ก ศึ กษ า ใช้น้ อ่ ย เชนเดียวกนกบการ่ ั ั  ศึกษาของ ชุม่
จิตต ์แซฉนั่ ่ ๑ ท่ีพบวาทกัษะในการสืบคน้ของนกัศึกษาอยใูนระดบัตํ่า่ ่  นอกจากนนัยงัพบวานกัศึกษา้ ่

                                                            
๑ จีราพรรณ สวสัดิพงษ์, เทคนิคและวิธีการสืบค้นสารสนเทศ, (เชียงใหม ่ : สํานักหอสมุด 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, ๒๕๔๓), หนา้ ๓๑. 
๒ อา้งแลว้, Hepworth, M. A study of undergraduate information literacy and skills : The 

inclusion of information literacy and skills in the undergraduate curriculum. 
๓ ธัญญภรณ์ เลาหะเพญ็แสง, วิธีแก้ไขปัญหาการสืบค้นข้อมลในการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาู  

ระดับบัณฑิตศึกษากล่มสาขาวิชามนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ุ ุ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, (เชียงใหม ่ : บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, ๒๕๔๖), หนา้ ๙๙. 

๑ อา้งแลว้, ชุมจิตต์ แซฉัน่ ่ ่ , “กลยทธ์การสืบค้นแุ ละความคิดเห็นต่อสารสนเทศที่ได้จากเว็บของ
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์” หนา้ ๔๓๒-๔๕๓. 



คิดวาสารสนเทศท่ีไดรั้บนนัตรงตามความตอ้งการ่ ้  ทงันีเป็นเพราะโปรแกรมคน้หาท่ีนกัศึกษานิยม้ ้
ใชคื้อ Google ซ่ึงมีวิธีการแสดงผลการสืบคน้โดยเรียงลาํดบัตามความสัมพนัธ์ของคาํคน้กบเนือหาั ้  
หรืออาจเป็นเพราะนกัศึกษายงัไมมีความลุมลึกเพียงพอในการประเมินสารสนเทศท่ีนาํไปใชน้นั่ ่ ้  

๔.  การดาํเนินการคน้หา เม่ือกาหนดขอ้คาํถามไดแ้ลว้ํ  ผูสื้บคน้จะเริมดาํเนินการ่
คน้หา โดยผูสื้บคน้ตอ้งพิมพข์อ้คาํถามและกดแป้นเพื่อสงข้่ อคาํถามไปสูระบบ่  สาํหรับการคน้จาก
เวิลดไ์วดเ์วบ็ ผูสื้บคน้ตอ้งใชโ้ปรแกรมคน้หาในการสืบคน้สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต เน่ืองจาก
สามารถดาํเนินการคน้หาสารสนเทศเป็นไดส้ะดวก ชวยใหนิ้สิตสามารถดาํเนินการคน้หาไดจ้ากท่ี่
บา้นหรือร้านให้บริการอินเทอร์เน็ตได ้ โดยไมตอ้งเดินทางมา่ ท่ีหอ้งสมุด ซ่ึงการดาํเนินการคน้หา
จากเวิลดไ์วดเ์วบ็นนั้  โปรแกรมคน้หานบัเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสาํคญัในการสืบคน้สารสนเทศจาก
เวิลดไ์วดเ์วบ็ ท่ีจะชวยใหผู้ใ้ชท้าํการสืบคน้สารสนเทศไดด้ว้ยความรวดเร็ว่  (Feather and Sturges. 
๒๐๐๓, p. ๕๖๙) จากการศึกษาในครังนีพบวาโปร้ ้ ่ แกรมคน้หาท่ีนกัศึกษาใชม้ากท่ีสุดคือ  Google 
และสอดคลอ้งกบการศึกษาั ของ OCLC๒ ท่ีพบวา่ โปรแกรมคน้หาท่ีนกัศึกษาใชม้ากท่ีสุด คือ 
Google 

๕.  การตรวจสอบผลลพัธ์ เม่ือโปรแกรมคน้หาไดด้าํเนินการคน้หาและแสดงผล
การสืบคน้ใหแ้ลว้ ผูสื้บคน้ตอ้งตรวจสอบวาตรงกบความตอ้งการหรื่ ั อไม่ ซ่ึงจากความกาวหนา้ของ้
เทคโนโลยขีองโปรแกรมคน้หาในปัจจุบนั สามารถชวยใหต้รวจสอบผลลพัธ์ไดอ้ยางรวดเร็ว่ ่  เชน่
การเรียงลาํดบัผลลพัธ์ตามความสัมพนัธ์ระหวางคาํคน้กบเนือหา่ ั ้  แสดงสวนเช่ือมโยงไปยงัแหลง่ ่
สารสนเทศตน้ทาง การทาํแถบสีของคาํคน้ในสารสนเทศท่ีได ้ การใหร้ายละเอียดของสารสนเทศ
เชน่  คาํอธิบาย รูปแบบ ขนาด เป็นตน้ ซ่ึงในการศึกษาครังนีนกัศึกษามีวิธีการเลือกเขา้ไปดูเวบ็ไซต์้ ้
ท่ีปรากฏสารสนเทศจากรายการท่ีโปรแกรมคน้หาให ้ คือดูจากช่ือเร่ืองของสารสนเทศท่ีโปรแกรม
คน้หานาํเสนอมากท่ีสุด รองลงมาคือดูจาก URL ของสารสนเทศ และดูจากคาํอธิบายสารสนเทศท่ี
โปรแกรมคน้หานาํเสนอ ทงันีหลกัการแสดงผลการสืบคน้ของโปรแกรมคน้หา้ ้  จะแสดงผลการ
สืบคน้โดยเรียงตามความสัมพนัธ์ของคาํท่ีมีตอเนือหา่ ้  โดยกาหนดให้สืบคน้จากคาํท่ีเหมือนกนท่ีํ ั
ปรากฎในตอนตน้ของเอกสาร เชน่  ช่ือเร่ือง ยอหนา้แรกของเอกสาร่  คาํท่ีปรากฎใน META Tag 
เป็นตน้๑ และจะแสดงช่ือเร่ือง คาํอธิบาย ยอูาร์แอล ของสารสนเทศเป็นหลกั ซ่ึงขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีแสดง

                                                            
๒Online Computer Library Center, “College students’ perceptions of libraries and 

information resources” (http://www.oclc.org/reports/pdfs/studentperceptions.pdf), May ๖, ๒๐๐๘. 
๑องัสนา ธงไชย, หลักการสืบค้นสารสนเทศ และการใช้โปรแกรมค้นหา, (เชียงใหม ่ : ภาควิชา

บรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, ๒๕๕๐), หนา้ ๑๑๔. 

http://www.oclc.org/reports/pdfs/studentperceptions.pdf


รวมดว้ย่  เชน่  รูปแบบ และขนาด นนั้  แตละโปรแกรมคน้หาจะนาํเสนอแตกตางกนไป่ ่ ั  ทาํใหนิ้สิต
สามารถใชส้ายตากราดตรวจอยางคราว่ ่  ๆ ได ้กอนท่ีจะเลือกหรือไมเลือกเขา้ไปใชส้ารสน่ ่ เทศนนั้  ๆ 

๖.  การพิจารณา / คน้หาซาํ้  / ยติุการคน้หา ในการสืบคน้สารสนเทศนนั้  เป็นการ
ยากท่ีจะคน้หาสารสนเทศไดจ้ากการสืบคน้เพียงครังเดียว้  โดยทวัไปผูสื้บคน้จะนาํผลการสืบคน้ท่ี่
ไดใ้นครังกอนมากาหนดเป็นคาํคน้ใหมเพ่ือสืบคน้สารสนเทศตอไป้ ่ ํ ่ ่  สอดคลอ้งกบการศึกษาในครังั ้
น้ีท่ีพบวา่ วิธีดาํเนินการกรณีท่ีสืบคน้สารสนเทศท่ีตอ้งการไมพบของนิสิต่  คือสืบคน้ใหมจนกวาจะ่ ่
พบ โดยใชว้ิธีถามเพ่ือนมากท่ีสุด รองลงมาคือกาหนดคาํคน้ใหมํ ่ คลา้ยกบการศึกษาของนภาพรรณั  
จตุัโพธ์ิ (๒๕๔๕) ท่ีพบวาวิธีการสืบคน้กรณีท่ีไมพบสารสนเทศท่ีตอ้งการ่ ่  นกัศึกษาสวนใ่ หญใช้่
ทางเลือกใหมโดยทาํการเปล่ียนคาํคน้่  สอบถาม / บรรณารักษ ์/ เพื่อน เพื่อสืบคน้สารสนเทศใหม่ 

๕.๒.๒ อภิปรายผลตามวตัถประสงค์ของการศึกษาุ  
๑.  นิสิตสวนใหญใช้่ ่  Google ในการสืบคน้สารสนเทศ และไมเคยใชโ้ปรแกรม่

คน้หาอ่ืน ๆ เน่ืองจากไมทราบวามีการจดัทาํโปรแกรมคน้หาเพ่ื่ ่ อชวยการสืบคน้ออกมาจาํนวนมาก่  
มีหลากหลายประเภท รวมถึงนกัศึกษายงัไมเคยใชส้วนชวยเหลือการคน้่ ่ ่  ไมเขา้ใจถึงความหมาย่  
และไมทราบถึงผลการสืบคน้ท่ีไดรั้บ่  เม่ือใชส้วนชวยเหลือการคน้ของโปรแกรมคน้หา่ ่  นอกจากน้ี
นิสิตสวนใหญไมเคยใชง้านการสืบคน้ขนัสูงของโปรแกรมคน้หา่ ่ ่ ้  ไมเคยใชเ้ทคนิคการสืบคน้่
ตรรกะบูลีน ไมเคยใชเ้คร่ืองหมายในการสืบคน้สารสนเทศ่  ไมเคยใชก้ารจาํกดรูปแบบผลลพัธ์ท่ี่ ั
ตอ้งการ สาํหรับนกัศึกษาท่ีเคยใชง้านเทคนิคการสืบคน้ตาง่  ๆ พบวา่  ยงัไมมีความเขา้ใจในการใช้่
อยางแทจ้ริง่   

๒.  นิสิตมีปัญหาในการใชโ้ปรแกรมคน้หาเพ่ือสืบคน้สารสนเทศอยใูนระดบัปาน่
กลางทงัในดา้นนิสิตเอง้  ดา้นโปรแกรมคน้หา และดา้นผลการสืบคน้ ซ่ึงในดา้นนิสิตพบวามีปัญหา่
ระดบัปานกลางในทุกรายการ คือ ไมทราบวาโปรแกรมคน้หามีหลายประเภท่ ่  ไมทราบวาโปรแกรม่ ่
คน้หาใด ท่ีเหมาะสมใชค้น้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการ ทกัษะในการสืบคน้ไมเพี่ ยงพอ และทกัษะ
ภาษาตางประเทศเพ่ือใชโ้ปรแกรมคน้หาไมเพียงพอ่ ่  แสดงวานิสิตนนัยงัขาดทกัษะตาง่ ่้  ๆ เพื่อจะใช้
ในการสืบคน้สารสนเทศในดา้นโปรแกรมคน้หา นิสิตมีปัญหาระดบัปานกลางทุกรายการ สว่ น
ใหญใชโ้ปรแกรมคน้หาเพียงโปรแกรมเดียวคือ่  Google ทาํใหไ้มมีปัญหาในการเลือกใชโ้ป่ รแกรม
คน้หา และวิธีการสืบคน้ของแตละโปรแกรมคน้หานนั่ ้  หากเป็นการสืบคน้ขนัพืนฐานจะมีรูปแบบ้ ้
การสืบคน้ท่ีคลา้ยกนั แตการสืบคน้ขนัสูงนนัจะมีรายละเอียดแตกตางกน่ ่ ั้ ้  สาํหรับดา้นผลการสืบคน้
นิสิตมีปัญหาระดบัปานกลางในทุกรายการเชนกน่ ั  ซ่ึงเป็นเพราะนิสิตขาดทกัษะการสืบคน้จึงทาํให้
ไดรั้บมากหรือนอ้ยเกนไปิ  นิสิตขาดความเขา้ใจในการกาหนดแนวคิดหรือคาํคน้จึงทาํใหไ้มไดรั้บํ ่
สารสนเทศ หรือไดรั้บสารสนเทศแตไมตรงกบความตอ้งการ่ ่ ั  



๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
๕.๓.๑  ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

๑.  ฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั วิทยาเขตเชียงใหม ควรมีการประชาสัมพนัธ์เพื่อแนะนาํเทคนิค่  กลยุทธ์ในการสืบคน้
สารสนเทศ เทคนิคการสืบคน้ของแตละโปรแกรมคน้หา่  แนะนาํโปรแกรมคน้หาแตละประเภท่  
แนะนําโปรแกรมค้นหาใหมเป็นระยะ่  และแจ้งถึงโปรแกรมค้นหาท่ีหยุดให้บริการแล้ว                 
ผานชองทางตาง่ ่ ่  ๆ เช่น จดัป้ายประชาสมัพนัธ์ จดหมายขาว่  แผนพบั่  จดัทาํเวบ็เพจ เป็นตน้ 

๒.  ฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั  วิทยาเขตเชียงใหม ควรเพิมบทบาทของตนเอง่ ่  ในการเป็น ศูนยก์ลางการพฒันาทกัษะดา้น
การสืบคน้สารสนเทศ ซ่ึงอาจจะประสานไปยงัอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาตาง่  ๆ ในการสอนรวมกน่ ั
เกยวกบการสืบค้นสารสนเทศในเร่ืองท่ีเกยวข้องกบกระบวนวิชานันหรือจัดรวบรวมแหลงี่ ั ี่ ั ่้
สารสนเทศท่ีเหมาะสมใหก้บนิสิตั  

๕.๓.๒  ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิย 
๑.  ควรศึกษาทกัษะการสืบคน้สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมคน้หา ของนกัศึกษา

กลุมอ่ืน่  ๆ เชน่  นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา (ปริญญาโทและเอก) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อทราบถึงทกัษะของนิสิตทุกกลุมวามีความแตกตางกนหรือไม่ ่ ่ ั ่ และ
หนวยงานท่ีเกยวขอ้งจะไดน้าํผลไปใชใ้นออกแบบการฝึกอบรม่ ี่  จดัทาํแบบฝึกหัดใหเ้หมาะสมกบั
นกัศึกษาแตละกลุ่ ่มตอไป่  

๒.  ควรศึกษาทกัษะการสืบคน้สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมคน้หา ของอาจารย์
และบุคลากร มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตเชียงใหม เพ่ือทราบถึงทกัษะการ่
สืบคน้สารสนเทศของอาจารยแ์ละบุคลากร เพราะทกัษะการสืบคน้สารสนเทศเป็นสิงจาํเป็นและมี่
ความสาํคญัตอกระบวนก่ ารเรียนรู้ของนิสิต ท่ีอาจารยแ์ละบุคลากรจะสามารถชวยสงเสริมและ่ ่
สนบัสนุนใหน้กัศึกษามีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ในลกัษณะของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในโลกดิจิทลั 
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๖๗

 แบบสอบถาม  
 

เร่ือง 
การศึกษาทกัษะการสืบค้นสารสนเทศโดยใช้โปรแกรมค้นหา  ของนิสิต 

มหาวทิยาลยัมหาจฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตเชียงใหมุ่  
 

คาํช้ีแจง 
 แบบสอบถามนี เป็นแบบสอบถามเพ่ือศึกษาเกยวกบ้ ี่ ั ทกัษะการสืบคน้สารสนเทศโดยใช้
โปรแกรมคน้หา  ของนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 กรุณาตอบแบบสอบถามนีตามความเป็นจริง และแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์้              
ในการหารูปแบบและแนวทางในการพฒันาทกัษะการสืบคน้สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมคน้หา  
ของนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตเชียงใหม ่ คาํตอบทุกคาํตอบจะไมเกด่ ิ
ผลกระทบตอผูต้อบแบบสอบถาม่ แตอยางใด ่ ่ ทงันี้ ้ แบบสอบถามแบงออกเป็น ่ ๓  ตอน 
  ตอนท่ี ๑ ขอ้มูลทวัไป่  
  ตอนท่ี ๒ การสืบคน้สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมคน้หา 
  ตอนท่ี ๓ ปัญหาการสืบคน้สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมคน้หา 
 
กรณาอ่านคาํอธิุ บายก่อนตอบแบบสอบถาม 
คาํอธิบาย 
 โปรแกรมค้นหา  หมายถึง  โปรแกรมท่ีชวยในการสืบคน้หาขอ้มูลจากเวิลด์ไวดเ์วบ็ท่ีอยู่ ่
บนอินเทอร์เน็ต ชวยใหเ้ขา้ถึงสารสนเทศท่ีมีอยมูากมายบนอินเทอร์เน็ตไดง้ายขึน่ ่ ่ ้  โปรแกรมคน้หา
แตละตวัมีความแตกตางกน ่ ่ ั  แลว้แตความสามารถของโปรแกรมหรื่ อนโยบายของผูใ้หบ้ริการแตละ่
ราย  เชน ่ Google,  Yahoo,  AltaVista,  MSN,  InfoSeek,  Sanook, และ Siamguru   

 เวิล์ดไวด์เว็บ  (World Wide Web หรือ WWW) หมายถึง บริการสืบคน้สารสนเทศท่ีอยู่
ในเครือขายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบขอ้ความหลายมิติ ่  ท่ีสามารถเช่ือมโยงขอ้ความ เพ่ือไปยงัหนา้
เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเกยวขอ้งี่  สารสนเทศท่ีนาํเสนอ และสามารถนาํเสนอสารสนเทศในลกัษณะส่ือ
ประสม 

ทักษะการสืบค้น  หมายถึง  ความสามารถในการใชว้ิธีการ และกระบวนการตาง่  ๆ ใน
การคน้หาสารสนเทศ  และไดผ้ลการสืบคน้ท่ีตรงกบความตอ้งการั  
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ตอนที ่๑  ข้อมลทัว่ไปู  
โปรดเขยีนเคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่างหน้าคาํตอบทีต่รงกบัความเป็นจริงของนิสิต 

หรือกรอกข้อความลงในช่องว่างทีก่าํหนด 
 

๑.  ชนัปีท่ีศึกษา้  
    ชนัปี้  ๑     ชนัปี้  ๒     ชนัปี้  ๓     ชนัปี้  ๔ 

๓.  คณะท่ีสงักดั 
    คณะพทุธศาสตร์                    คณะมนุษยศาสตร์ 
    คณะครุศาสตร์                    คณะสงัคมศาสตร์  

๔.  ระยะเวลาท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตตอวนั่  
    นอ้ยกวา ่ ๑ ชวัโมง่       ประมาณ ๑ ชวัโมง่  
    ๒-๓ ชวัโมง่        มากกวา ่ ๓ ชวัโมง่  

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................................................... 

๕.  วตัถุประสงคใ์นการในการใชอิ้นเทอร์เน็ต (ตอบไดม้ากกวา ่ ๑ ขอ้) 
    เพื่อการเรียน       เพื่อการคน้ควา้วิจยั 
    เพื่อติดตามขอ้มูลขาวสาร่      เพื่อความบนัเทิง 

   เพื่อการสมาคม        อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................... 

๖.  นิสิตมีวิธีการเขา้ถึงแหลงสารสนเทศจากเวิลด์ไวดเ์วบ็อยางไร  ่ ่ (ตอบไดม้ากกวา ่ ๑ ขอ้) 
   จากสวนเช่ือมโยง ่ (Link) บนเวบ็เพจ (Webpage) 
   ใชก้ารเขา้ถึงท่ีอยเูวบ็ไซต์่  (URL) โดยตรง 
 คน้จากโปรแกรมคน้หา  (Search Engine) 
 จากท่ีอยเูวบ็ไซต ์่ (URL) โดยตรงท่ีบนัทึกไวเ้ป็นเวบ็ท่ีชอบ/ใชป้ระจาํ (Favorite) 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................................................... 

๗.  นิสิตทราบแหลงสารสนเทศจากเวิลด์ไวดเ์วบ็ไดอ้ยางไร ่ ่ (ตอบไดม้ากกวา ่ ๑ ขอ้) 
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  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................................................... 
 
 



 
 

๖๙

ตอนที ่๒  การสืบค้นสารสนเทศโดยใช้โปรแกรมค้นหา 
โปรดเขยีนเคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่างหน้าคาํตอบทีต่รงกบัความเป็นจริงของนิสิต 
 

๘.  นิสิตเคยใชโ้ปรแกรมคน้หาใดบา้ง ในการสืบคน้สารสนเทศจากเวิลด์ไวดเ์วบ็ (ตอบไดม้ากกวา ่ ๑ ขอ้)    
 

ระดบัการใช้ 
ข้อที ่ ช่ือโปรแกรมค้นหา 

ทกคร้ัง ุ (๕) บ่อยคร้ัง (๔) บางคร้ัง (๓) น้อยคร้ัง (๒) ไม่เคยใช้ (๑) 

๑. www.google.com       
๒. www.altaVista.com      
๓. www.exalead.com      
๔. www.alltheweb.com      
๕. www.yahoo.com       
๖. www.DMOZ.org (Open Directory)      
๗. www.about.com      
๘. www.gigablast.com      
๙. www.dogpile.com      
๑๐. www.mamma.com      
๑๑. www.metaCrawler.com      
๑๒. www.ask.com      
๑๓. www.fndlaw.com       
๑๔. www.scirus.com      
๑๕. www.fealth.com      
๑๖. www.envirolink.org      
๑๗. www.incywincy.com        
๑๘. www.turbo๑๐.com      
๑๙. www.completePlanet.com      
๒๐. www.searchsystems.net      
  
๙.   นิสิตประเมินตนเองวามีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคน้หา่ อยใูนระดบัใด่  

   มากท่ีสุด       มาก     ปานกลาง    
   นอ้ย     นอ้ยท่ีสุด    

 



 
 

๗๐

๑๐.  นิสิตเรียนรู้วิธีการสืบคน้ของโปรแกรมคน้หาโดย (ตอบไดม้ากกวา ่ ๑ ขอ้) 
   เรียนรู้ดว้ยตนเอง  จากประสบการณ์ใชง้านจริง 
   ศึกษาจากหนงัสือเกยวกบการสืบคน้สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตี่ ั  
   เพื่อนแนะนาํ   
 อาจารยส์อนในหอ้งเรียน  
 สอบถามบรรณารักษ ์
   เขา้รับการอบรมการใชโ้ปรแกรมคน้หา จาก......................................................(โปรดระบุ) 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................................... 

 
๑๒.  นิสิตเคยใชรู้ปแบบการสืบคน้ของโปรแกรมคน้หาดงัภาพในการสืบคน้สารสนเทศหรือไม และใช้่

บอยครัง่ ้ เพียงใด  

 
 
   ทุกครัง้        บอยครัง่ ้      บางคร้ัง    
   นอ้ยครัง้      ไมเคยใช้่     ไมทราบวามีสวนคน้นี่ ่ ่ ้  

 
 
 



 
 

๗๑

๑๓.  นิสิตเคยใชส้วนชวยเหลือในการคน้่ ่  (Assistant Features)  ของโปรแกรมคน้หา  เชน ่ หนา้ท่ีถูก
เกบไว ้ ็ (Cached)  หนา้ท่ีคลา้ยกน ั (Similar pages)  การแปลภาษา (Translate)  ในการสืบคน้
สารสนเทศหรือไม และใช้่ บอยครัง่ ้ เพียงใด 
 

ระดบัการใช้ 
ส่วนช่วยเหลอืในการค้น 

ทกคร้ังุ   บ่อยคร้ัง บางคร้ัง น้อยคร้ัง ไม่เคยใช้ 
หนา้ท่ีถูกเกบไว ้ ็ (Cached)      
หนา้ท่ีคลา้ยกน ั (Similar pages)      
การแปลภาษา (Translate)      
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................ 
.................................................................... 

     

 

 
๑๔.  นิสิตเคยใชเ้ทคนิคการสืบคน้ ตรรกะบลนีู   (Boolean logic)  เชน ่ AND , OR,  NOT  ในการ

สืบคน้สารสนเทศหรือไม่ และใชบ้อยครัง่ ้ เพียงใด  
ระดบัการใช้ 

ตรรกะบลนีู   
ทกคร้ังุ  บ่อยคร้ัง บางคร้ัง น้อยคร้ัง ไม่เคยใช้ 

ตรรกะบูลีน  AND       
ตรรกะบูลีน  OR      
ตรรกะบูลีน   NOT      
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................... 
....................................................................... 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗๒

๑๕.  นิสิตเคยใชเ้คร่ืองหมายตอไปนี่ ้ ในการสืบคน้สารสนเทศหรือไม่ และใชบ้อยครัง่ ้ เพียงใด  
ระดบัการใช้ 

การสืบค้นโดยใช้เคร่ืองหมาย 
ทกคร้ังุ  บ่อยคร้ัง บางคร้ัง น้อยคร้ัง ไม่เคยใช้ 

ใชเ้คร่ืองหมาย  (    ) ในการรวมกลุมคาํ่        
ใชเ้คร่ืองหมายอญัประกาศ  “    ”  ในการ 
คน้แบบประโยคหรือวลี 

     

ใชเ้คร่ืองหมาย  * หรือ ?  ในการตดัคาํ      
ใชเ้คร่ืองหมาย  ~  ในการสืบคน้คาํท่ีมี 
ความหมายใกลเ้คียงกนั 

     

อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................ 
................................................................... 

     

 
๑๖.  นิสิตเคยใชเ้ทคนิคการสืบคน้ การจํากดัรปแบบผลลพัธ์ทีต้่องการู   (Field Search,  Limits 

Search) เชน ประเภทของสารสนเทศ ่ (filetype) ชวงเวลาของสารสนเทศ ่ (date) ภาษาของ
สารสนเทศ (language)  โดยการกาหนดคน้เองจากสวนคน้แบบพืนฐาน ํ ่ ้ (Basic Search) หรือ
กาหนดคน้จากสวนการคน้ขนัสูง ํ ่ ้ (Advance Search)  ในการสืบคน้สารสนเทศหรือไม่ และใช้
บอยครัง่ ้ เพียงใด   

ระดับการใช้ 
การจํากดัรปแบบผลลพัธ์ทีต้่องการู  

ทกคร้ังุ  บ่อยคร้ัง บางคร้ัง 
น้อย
คร้ัง 

ไม่เคย
ใช้ 

ระบุภาษา       
ระบุชวงเวลา่       
ระบุรูปแบบเอกสาร      
ระบุการคน้ในช่ือเร่ือง      
ระบุการคน้ใน URL หรือเวบ็ไซต ์      
ระบุการคน้สวนเช่ือมโยง่  (Link)      
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................... 
…………………………………………. 

     

 



 
 

๗๓

๑๗.  โดยเฉล่ียเม่ือนิสิตสืบคน้สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมคน้หาในแตละครัง  ่ ้ ไดรั้บสารสนเทศตรงตาม
ความตอ้งการมากนอ้ยเพียงใด 
   ทุกครัง  ้      บอยครัง่ ้      บางครัง้  
   นอ้ยครัง้      ไมพบเลย่  

 
๑๘.   จากรายการสารสนเทศท่ีโปรแกรมคน้หาแสดงผลการสืบคน้  นิสิตมีวิธีการเลือกเขา้ไปดูเวบ็ไซตท่ี์

ปรากฏสารสนเทศนนั้ อยางไร่   (ตอบไดม้ากกวา ่ ๑ ขอ้) 
   ดูจากช่ือเร่ืองของสารสนเทศท่ีโปรแกรมคน้หานาํเสนอ 
   ดูจากหนวยงานหรือผูจ้ดัทาํท่ีโปรแกรมคน้หานาํเสนอ่  
   ดูจาก URL ของสารสนเทศ 
   ดูจากเนือหาโดยยอท่ีโปรแกรมคน้หานาํเสนอ้ ่  
   ดูจากขนาดของสารสนเทศท่ีโปรแกรมคน้หานาํเสนอ 
   ดูตามลาํดบัท่ีโปรแกรมคน้หานาํเสนอ 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................... 

 
๑๙..  ในกรณีท่ีสืบคน้สารสนเทศท่ีตอ้งการไมพบ่  นิสิตดาํเนินการอยางไร่  

   หยดุการสืบคน้   
   สืบคน้ใหม่จนกวาจะพบ่   โดย  (ตอบไดม้ากกวา ่ ๑ ขอ้) 

 ถามเพ่ือน  
 ถามอาจารย ์  
  ถามบรรณารักษ ์   
 กาหนดคาํคน้ใหมํ ่ 
 ใชต้รรกะบูลีนรวมกบคาํคน้่ ั  
   ใชก้ารจาํกดผลลพัธ์ เชน รูปแบบั ่  (filetype)  ภาษา (language) ชวงเวลา่  (date) 
   ใชก้ารคน้สารสนเทศท่ีมีความหมายเดียวกน ั (ใชเ้คร่ืองหมาย ~ ) 
   ใชก้ารตดัคาํเพ่ือหาสารสนเทศท่ีมีรากศพัทเ์ดียวกนั (ใชเ้คร่ืองหมาย *  ?  ) 
   เลือกใชส้ารสนเทศท่ีมีเนือหาใกลเ้คียงกน้ ั  (similar search) 
   ใชโ้ปรแกรมคน้หาใหม่ 
   เลือกแหลงสารสนเทศใหม เชน ่ ่ ่ หาจากหอ้งสมุด ซือจาก้ ร้านหนงัสือ 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................................... 



 
 

๗๔

 ตอนที ่๓  ปัญหาการใช้โปรแกรมค้นหาเพือ่สืบค้นสารสนเทศ 
 โปรดขดีเคร่ืองหมาย  ลงในระดบัปัญหาการใช้โปรแกรมค้นหาเพือ่สืบค้นสารสนเทศ ตาม
ความเป็นจริงทีนั่กศึกษาประสบอยู่ 
 

ระดบัปัญหา 
ปัญหาการใช้โปรแกรมค้นหา มาก

ทีส่ดุ  
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย 

ทีส่ดุ  

ด้านผ้ใชู้       
 ๑.  ไมทราบวาโปรแกรมคน้หามีหลายประเภท ไดแ้ก  ่ ่ ่

Keyword Search Engines, Subject Directories, Meta 
Search Engines, Subject Specific Search Engines      

 ๒.  ไมทราบวาโปรแกรมคน้หาใด ท่ีเหมาะสมใชค้น้หา่ ่
สารสนเทศท่ีตอ้งการ      

 ๓.  ทกัษะในการสืบคน้ไมเพียงพอ่       
 ๔.  ทกัษะภาษาตางประเทศเพ่ือใชโ้ปรแกรมคน้หาไมเพียงพอ่ ่       
 ๕.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................      
ด้านโปรแกรมค้นหา      

๖.  โปรแกรมคน้หาท่ีใหบ้ริการมีมากเกนไปิ       
๗.  วิธีการสืบคน้ของแตละโ่ ปรแกรมคน้หาแตกตางกน ่ ั        

ทาํใหไ้มสามารถจดจาํได้่       
๘.  ไมสามารถนาํวิธีการสืบคน้ของโปรแกรมคน้หาหน่ึง่

ไปใชก้บอีกโปรแกรมคน้หาหน่ึงได้ั       
๙.  ไมมีสวนชวยเหลือ่ ่ ่  (Help) ท่ีเป็นภาษาไทย      
๑๐.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................      

ด้านผลการสืบค้น      
 ๑๑.  สารสนเทศท่ีสืบคน้ไดมี้จาํนวนมากเกนไปิ       
 ๑๒.  สารสนเทศท่ีสืบคน้ไดมี้จาํนวนนอ้ยเกนไปิ       
 ๑๓.  ไมพบสารสนเทศท่ีตอ้งการ่       
 ๑๔.  สารสนเทศท่ีสืบคน้ไดไ้มตรงความตอ้งการ่       
 ๑๕.  สารสนเทศท่ีสืบคน้ได ้ มีเน้ือหาไมทนัสมยั่       
 ๑๖.  สารสนเทศท่ีสืบคน้ได ้ไมมีความนาเช่ือถือ่ ่       
 ๑๗.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..............................................      



 
 

๗๕

ตอนที ่๔  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

1. ปัญหาท่ีนิสิตพบในการใชเ้ทคนิคการสืบคน้ 
       …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอ้เสนอแนะ 
       ………….……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. ปัญหาท่ีนิสิตพบในการใชโ้ปรแกรมคน้หา 
         …………..……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอ้เสนอแนะ 
          ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. ปัญหาอ่ืนๆ   
         ……….………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอ้เสนอแนะ 
         ………….……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



 
 

๗๖

รายช่ือผ้เช่ียวชาญู   

 

๑.   นางวิไล   แสงขวญั      อาจารยพ์เิศษมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วิทยาเขตเชียงใหม่ 
๒.  นายสุธรรม  อุมาแสงทองกลุ   บรรณารักษ ์สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัแมโจ้่  
๓.  นางสาวนิตยา  อินทรรัตน์  อาจารยพ์ิเศษสาขาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 



ประวตัผ้ิวจิัยู และคณะ 
 

ประวตัิหัวหน้าโครงการวจัิย 
 

๑.   ช่ือ – นามสกล ุ (ภาษาไทย) นางทิพยสุ์ดา   ศิลปะ 
      ช่ือ – นามสกล ุ (ภาษาองักฤษ)  Mrs. Tipsuda   Sillapa   
 
๒.  ตําแหน่งปัจจบันุ     เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุดหนวยงาน่  
 
๓.   สถานทีต่ดิต่อ  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตเชียงใหม ่            

วดัสวนดอก อ. เมือง  จ. เชียงใหม ่ ๕๐๒๐๐                                    
โทร ๐๕๓ ๒๗๘๙๖๗  โทรสาร  ๐๕๓ ๒๗๐๔๕๒                
โทรศพัท ์๐๘๗-๑๘๙๕๐๒๐ ไปรษณียอิ์เลคโทรนิกส์  
Tipsuda_Nai@Hotmail.com 

 
๔.   ประวตัิการศึกษา  ศิลปศาสตรบณัฑิต (บรรณารักษศาสตร์)   

มหาวิทยาลยัเชียงใหม  พ่ .ศ. ๒๕๒๙ 
    ประกาศนียบตัรเลขานุการการแพทย ์ 

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม  พ่ .ศ. ๒๕๓๒ 
    ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาสารสนเทศศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั 
    มหาวิทยาลยัเชียงใหม   พ่ .ศ.๒๕๕๑ 
 
๕.   งานวจัิยทีท่าํเสร็จแล้ว  
   ช่ือผลงานวิจยั ปีท่ีพิมพ ์การเผยแพร และแหลงทุน  ่ ่  
  ๑) รายงานวิจยัเร่ือง การใชห้อ้งสมุดของพระนิสิต มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลยั วทิยาเขตเชียงใหม พ่ .ศ. ๒๕๔๔  แหลงทุนมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ่
วทิยาเขตเชียงใหม่ 
  ๒) งานการคน้ควา้อิสระเร่ือง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประกนคุณภาพั
การศึกษามหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  พ.ศ. ๒๕๕๑  แหลงทุนมหาวิทยาลยัมหาจุฬา่
ลงกรณราชวิทยาลยั 

mailto:Tipsuda_Nai@Hotmail.com


ประวตัิผู้ร่วมวจัิย 
 
๑.   ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาไทย)  นางสาวกรรณิการ์  ทองเตม็ 
      ช่ือ – นามสกล ุ (ภาษาองักฤษ)  Miss Kannika  Thongtem  
 
๒.  ตําแหน่งปัจจบันุ     เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด 
 
๓.  สถานทีต่ิดต่อ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตเชียงใหม ่            

วดัสวนดอก อ. เมือง  จ.  เชียงใหม ่ ๕๐๒๐๐                                     
โทร ๐๕๓ ๒๗๘๙๖๗  โทรสาร  ๐๕๓ ๒๗๐๔๕๒                  
โทรศพัท ์๐๘๔-๖๑๔๓๐๗๕ 
ไปรษณียอิ์เลคโทรนิกส์  apple๑๑_๖๙@hotmail.com 

 
๔.  ประวตัิการศึกษา   บริหารธุรกจบณัฑิต ิ (การเงินและการธนาคาร)   

มหาวิทยาลยัพายพั  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
กาลงัศึกษาตอโครงการสมัฤทธิบตัร รุนท่ี ํ ่ ่ ๖๔ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช รายวิชาสารสนเทศศาสตร์
เบืองตน้และรายวิชาการวิเคราะห์สารสนเทศ้  

 
 

 

 

 

 

 


