
 

กลยุทธ์และทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ทําให้แหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศต้องปรับเปลี่ยนการรับมือสารสนเทศที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาล ซึ่งส่งผลต่อการ
ให้บริการสารสนเทศการที่จะทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยู่ได้น้ัน ห้องสมุด
จําเป็นต้องมีระบบการจัดเก็บและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รายการสืบค้น 
(library catalog) ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจ หรือ สมองของห้องสมุด เป็นเคร่ืองมือที่จะนําผู้ใช้ไปสู่
ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดได้ โดยในอดีตสิ่งที่เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการสืบค้น คือ บัตรรายการ 
หากแต่ห้องสมุดส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้จัดทํารายการสืบค้นแบบฐานข้อมูลจากคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติซึ่งนิยมเรียกว่า โอแพก (OPAC - online public access catalog) หรือ 
การสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นสารสนเทศ
ปริมาณมากได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยํามากย่ิงขึ้น โดยได้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการ
ให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยให้บริการได้พร้อม ๆ กันจํานวนมากซึ่งมีช่ือเรียกว่า Web 
OPAC  
 
รายการในโครงสร้างของโอแพก 
 

 โอแพก มีรายการที่เป็นโครงสร้างหลักดังต่อไปน้ี 
 1.เลขเรียกหนังสือ (call number) เป็นเลขหมายประจําตัวของหนังสือแต่ละเล่ม เพ่ือบอก
ตําแหน่งที่จัดเก็บเพ่ือให้ค้นได้สะดวก 
 2.ชื่อผู้แต่ง (author) มีหลายประเภท เช่น เป็นบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 3.ชื่อเรื่อง (title) เป็นช่ือหนังสือที่ปรากฏในหน้าปกใน หากไม่มีปกในจะใช้ช่ือจากปกนอก 
 4.รายการผู้รับผิดชอบ (statement of responsibility area) เป็นรายช่ือผู้รับผิดชอบ
หนังสือน้ัน เช่น ผู้แต่ง ผู้แปล ผู้วาดภาพ บรรณาธิการ ฯลฯ 
 5. ครั้งที่พิมพ์ (edition) การเลือกหนังสือควรเลือกฉบับที่พิมพ์ล่าสุด เพราะจะได้ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันกว่า เพราะได้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลใหม่ ๆ แล้ว 
 6.การพิมพ์ การจําหน่าย (publication, distribution, etc. area)ได้แก่ รายการต่อไปน้ี 
  6.1 สถานที่พิมพ์คือ ช่ือจังหวัด หรือ ม.ป.ท. (ถ้าไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์) 
  6.2 สํานักพิมพ์ คือ ช่ือบริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงาน ฯลฯ ที่จัดพิมพ์ หรือใช้ว่า ม.ป.พ. 
(ถ้าไม่ปรากฏสํานักพิมพ์) 
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  6.3 ปีพิมพ์ คือ ตัวเลขของปีที่พิมพ์ ถ้าไม่ปรากฏปีพิมพ์เดิม ใช้ ม.ป.ป. ปัจจุบันนิยมใส่ตัว
เลขที่คาดว่าเป็นปีพิมพ์ในวงเล็บเหลี่ยม [……..]  
 7.ลักษณะรูปเล่ม (physical description area)คือ จํานวนหน้าหรือจํานวนเล่ม (ถ้าหลาย
เล่มจบ)และส่วนประกอบอ่ืน ๆเช่นภาพ แผนที่ ฯลฯ 
 8.หมายเหตุข้อความ (note) เป็นรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกับหนังสือที่ผู้ใช้ควรรู้ 
 9.เลขมาตรฐานหนังสือสากล (International Standard Book Number = ISBN)คือ  
ตัวเลขที่กําหนดขึ้นแทนช่ือหนังสือ สํานักพิมพ์ และประเทศมี 13 หลัก สําหรับใช้เป็นรหัสในการติดต่อ
สั่งซื้อ 
         ISBN 978-974-8156-20-6 
 
 
 
 10.หัวเรื่อง (subject) คือคํา กลุ่มคํา หรือ ข้อความส้ัน ๆ ที่บรรณารักษ์กําหนดขึ้นเพ่ือบอก
ถึงเน้ือหาสาระสําคัญของหนังสือหรือวัสดุสารสนเทศน้ัน ๆหัวเร่ืองใช้สําหรับสืบค้นในกรณีที่ต้องการ
ค้นหาเรื่องใดเร่ืองหน่ึงแต่ไม่ทราบช่ือหนังสือและผู้แต่ง รายการทรัพยากรสารสนเทศของหัวเรื่องน้ัน ๆ 
ทั้งหมดจะปรากฏที่ผลของการสืบค้น จึงทําให้สามารถรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเก่ียวกับเรื่องที่
ต้องการจากผู้แต่งหลากหลายและมีช่ือเร่ืองที่แตกต่างกันไป นับว่าสะดวกมากหัวเรื่องจึงเป็นคําค้นที่ให้
ประโยชน์มากที่สุดต่อการทํารายงาน หรือ ค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
 
ปัญหาในการสืบค้นสารสนเทศ 
 

 สารสนเทศที่มีอยู่มากมายทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ใช้ไม่สามารถค้นหา
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น เพ่ือหาความรู้ใหม่ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ เพ่ือการบันเทิง ฯลฯและทัน
ต่อความต้องการ สารสนเทศที่มีอยู่ก็ไม่มีคุณค่าเพราะไม่สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้โดยทั่วไป
ผู้ใช้มักมีปัญหาในการสืบค้นสารสนเทศดังน้ี (นํ้าทิพย์วิภาวิน, 2547, หน้า 110) 
 1. ไม่ทราบความต้องการที่แท้จริงว่าต้องการค้นเรื่องใด 
 2. ไม่ทราบว่าจะใช้คําใดค้น 
 3. ไม่ทราบว่าจะค้นจากแหล่งข้อมูลใด หรือ ใช้เครื่องมือใดช่วยค้น 
 4. ไม่ทราบวิธีการค้นเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
เทคนิคในการสืบค้นข้อมูล 
 

เลขตรวจสอบในคอมพิวเตอร

เลขประจําช่ือหนังสือ
เลขสํานักพิมพ 

เลขประเทศไทย 
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 การสืบค้นสารสนเทศจากแหล่งใดก็ตาม ผู้ใช้ต้องรู้ความต้องการก่อนว่าจะค้นเรื่องอะไร
เพ่ือให้ได้สารสนเทศตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งยังต้องรู้จักและใช้เครื่องมือสืบค้นเป็นในการสืบค้นน้ันมี
เทคนิคในการสืบค้นดังน้ี 
 1.กําหนดแนวทางในการค้น ก่อนที่จะกําหนดคําค้นต้องถามตนเองว่ารู้รายละเอียดอะไร
เก่ียวกับเรื่องที่จะค้นบ้าง เช่น ช่ือผู้แต่ง ช่ือหนังสือ ช่ือบทความ หรือมีเพียงหัวข้อเรื่องที่ต้องการค้น เพ่ือ
กําหนดแนวทางที่จะใช้ค้นว่าจะใช้อะไรสืบค้น 
  1.1 กรณีทราบชื่อผู้แต่ง ผู้แต่งหมายรวมถึง ผู้รวบรวม ผู้เรียบเรียง บรรณาธิการ ผู้แปล ผู้
วาดภาพประกอบ ผู้แต่งเพลง ผู้ผลิตวัสดุ ฯลฯ ซึ่งผู้ใช้ระบบสืบค้นสามารถใช้ช่ือของบุคคลเหล่าน้ีในการ
ค้นหาทรัพยากร โดยระบบจะรวบรวมรายการสารสนเทศท่ีบุคคลดังกล่าวเป็นผู้แต่ง หรือมีส่วนร่วมใน
การแต่งนําเสนอให้ผู้ใช้คัดเลือก 
  1.2 กรณีทราบชื่อเรื่อง ช่ือเรื่องหมายรวมถึง ช่ือทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆไม่ว่า
จะเป็นช่ือหนังสือ ช่ือการประชุม ช่ือภาพยนตร์ ช่ือหนังสือพิมพ์ ฯลฯ ให้ค้นที่ ช่ือน้ัน (หากเป็น
ภาษาอังกฤษไม่ต้องคํานึงถึง Article และอักษรตัวเล็กตัวใหญ่) และไม่ต้องพิมพ์ช่ือทั้งหมดจนจบ 
  1.3 กรณีไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ชื่อเรื่อง ในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยรบบ
โอแพกน้ัน หากผู้ใช้ไม่ทราบช่ือผู้แต่งหรือช่ือเรื่อง ผู้ใช้สามารถใช้ หัวเรื่อง ซึ่งเป็น คํา หรือ วลี ที่
บรรณารักษ์ได้กําหนดตามหลักเกณฑ์การให้หัวเรื่อง โดยจะครอบคลุมขอบเขตของเร่ืองที่สอดคล้องกับ
คําน้ัน ๆ ทําให้ทรัพยากรสารสนเทศทุกช่ือเรื่องที่มีเน้ือหาสอดคล้องกับหัวเรื่อง จะถูกนําเสนอขึ้นมาให้
ผู้ใช้เมื่อสืบค้นผ่านทางหัวเร่ือง การสืบค้นด้วยหัวเรื่องน้ัน เพียงใช้คําที่มีความหมายตรงกับเรื่องที่
ต้องการ หรืออาจจะเก่ียวข้องกัน โดยใช้ “คํานาม” เป็นสําคัญ จึงสามารถใช้ได้ทั้งช่ือสัตว์ พืช สิ่งของ 
อาชีพ ประเทศ ช่ือบุคคล หน่วยงาน ฯลฯ ในการสืบค้น 
  1.4 กรณีที่ทราบคําสําคัญ (keyword) คือ คําหรือวลีที่ปรากฏอยู่ในส่วนหน่ึงส่วนใดของ
ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งอาจจะเป็นส่วนที่เก่ียวข้องกับเน้ือหา หรืออาจเก่ียวข้องกับข้อมูลในการจัดทํา
ทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ เท่าน้ัน แต่เน่ืองจากคําสําคัญเป็นคําที่ไม่มีข้อกําหนดในการใช้งาน จึงมักใช้
งานได้ง่าย ในระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจึงได้มีการเตรียมในการสืบค้นสําหรับส่วนน้ีเพ่ือผู้ใช้
ที่ไม่ทราบช่ือผู้แต่ง ช่ือเรื่อง หรือไม่แน่ใจในการใช้หัว 
 2. กําหนดคําค้นให้เหมาะสม เมื่อกําหนดแนวทางที่จะใช้ค้นได้แล้วว่าจะใช้อะไรสืบค้นพร้อม
ทั้งคิดคําค้นได้แล้วแต่เมื่อนําคําที่คิดไว้ไปสืบค้นอาจไม่ได้ข้อมูลตามต้องการ ผู้ใช้ควรรู้จักปรับเปลี่ยน
คําค้นในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้การค้นหาน้ันประสบความสําเร็จ ซึ่งอาจทําได้ดังน้ี 
  2.1 การกําหนดคําค้นที่มีความหมายแคบกว่า (Narrow Term) หรือ คําค้นที่มีความหมาย
กว้างกว่า (Broader Term) เช่น  
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แคบมาก (Very narrow) แคบ (Narrow) กว้าง (Broader) กว้างมาก (Very Broad) 

วาฬหัวทุย วาฬ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์นํ้า 
  2.2 การกําหนดคําค้นที่มีความหมายเหมือนกัน ในกรณีที่ใช้คําใดคําหน่ึงค้นหาแล้วไม่พบ 
ควรเปลี่ยนใช้คําอ่ืนที่มีความหมายเหมือนกัน เช่น 
คําที่ค้นหาแล้วไม่พบ เปลี่ยนใช้คําอ่ืนที่มีความหมายเหมือนกัน 
คาถาอาคม เวทมนตร์ 
คติพจน์ สุภาษิตและคําพังเพย 
คอนโดมีเนียม อาคารชุด 
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม 
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

โรคเอดส์ 

โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง โรคซาร์ส 
 

 3. เทคนิคการสืบค้นเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ถูกต้อง ตรงความต้องการ และรวดเร็ว ให้ใช้
เครื่องหมายต่าง ๆ และตรรกะแบบบูล หรือ ตรรกะบูลีน เพ่ือช่วยกําหนดขอบเขตคําค้นที่ต้องการ
สืบค้นให้แคบลงหรือกว้างขึ้น ดังน้ี 
 

ตรรกะแบบบลู 
และ 

เครื่องหมาย 
การใช้งาน ตัวอย่าง 

และ 
AND 

+ 

จะต้องมีคําทั้ง 2 คําในผลของการสืบค้น เช่น 
ต้องมีทั้ง อาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นการรวม 2 
ความคิดหลักเข้าด้วยกัน 

การค้าเสรี+จีน 
Food and drink 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 

หรือ 
OR 

(เว้นวรรค) 

จะต้องมีคําใดคําหน่ึง หรือ ทั้ง 2 คํา ในผลของการ
สืบค้น จะใช้กับคําประเภทที่มีความหมายเหมือนกัน
เช่น ต้องการเรื่องที่มีคําว่า สตรี และผู้หญิง ทั้งหมด 

สตรี ผู้หญิง  
Female or woman 

ไม่ 
NOT 

- 

คําที่ตามหลังมาจะต้องไม่ปรากฏในผลของการสืบค้น
เป็นการตัดคําที่ไม่เก่ียวข้องออกไปเช่น ต้องการทุก
เรื่องเก่ียวกับ ภาษี ยกเว้น ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ภาษี - ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
windows not program
panama - canal 
pollution – air 

ตรรกะแบบบลู 
และ 

การใช้งาน ตัวอย่าง 
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เครื่องหมาย 
NEAR ใช้ค้นคํา 2 คําในประโยคเดียวกันหรือใกล้เคียง

กําหนดให้คําอยู่ห่างจากกันไม่เกิน ระยะที่กําหนด
(ต้องการเร่ืองที่มีคําว่า macro และ virus ห่างกันไม่
เกิน 10 คํา เช่น a macro that contains a virus) 

“kevin Bacon” NEAR 
Game 
Macro NEAR 10 virus 
 

(  ) ใช้ในการรวมตรรกะแบบบูลที่ทํางานแบบเดียวกันเข้า
ไว้ด้วยกัน ในกรณีที่มีการใช้ตรรกะแบบบูลหลาย
ประเภทในคราวเดียวกัน เพ่ือให้ได้ผลการสืบค้นที่
เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น 

(Female or woman) 
and cancer 
(digital or virtual) and 
library 

“  ”  ใช้คร่อมวลีที่ต้องการรวมเป็นคําเดียว “great barrier reef” 
“dewey decimal 
classification” 

*, $, ! 
 

(เครื่องหมาย 
asterisk) 

การละตัวอักษร โดยท่ัวไปจะใช้กับรากศัพท์ หรือ คํา
ที่มี Suffix ต่อท้ายใช้เติมท้ายคําที่ต้องการค้น เพ่ือให้
ได้ ข้อมูลที่ครอบคลุมรากศัพท์เดียวกันทั้งหมด ทั้งคํา
เอกพจน์หรือคําพหูพจน์และคําอ่ืน ๆที่ขึ้นต้นด้วย
อักษรเหล่าน้ัน เช่น gold, goldfinger, golden 

Bird* 
Gold* 
Cap* 

? , # 
(เครื่องหมาย 
wildcard) 

ใช้แทนที่ตัวอักษร ใช้กับคําที่มีการสะกดหลากหลาย
รูปแบบ หรือไม่แน่ใจในการสะกดคํา เช่นการสะกด
คําแบบ อังกฤษ หรือ อเมริกัน 

p?oton=proton, 
photon 
fib?? =fibre, fiber 

 
 4. การแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการสืบค้นในกรณีผลการสืบค้นที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับ
ความต้องการมีวิธีแก้ไขดังน้ี 
  4.1 กรณีที่ได้ผลการสืบค้นมากไป เกิดจากการใช้คําค้นที่กว้างเกินไป ทําให้ได้ ผลลัพธ์
จํานวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาในการเลือกสารสนเทศมาใช้ จึงควรแก้ไขโดยตรวจดู คําค้นที่ใช้ ว่าเป็นคําที่
กว้างเกินไปหรือไม่หากกว้างเกินไปให้เพ่ิมคําค้นให้เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น หรือเปลี่ยนคําค้นใหม่ให้ตรง
ความต้องการมากขึ้นและไม่ควรใช้วลีในการค้น  
  4.2กรณีที่ได้ผลการสืบค้นน้อยไปทําให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ควรแก้ไข โดย
ปรับเปลี่ยนคําค้นให้มีความหมายกว้างขึ้น เหมือน ใกล้เคียงกัน หรืออาจใช้การตัดคํา 
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  4.3ได้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ควรตรวจสอบและแก้ไข โดยตรวจสอบการสะกดคําจาก
พจนานุกรมว่า ถูกต้องหรือไม่หรือ ตรวจสอบดูว่าฐานข้อมูลที่ค้นน้ันครอบคลุมเรื่องที่เราต้องการหรือไม่ 
ทั้งด้านสาขาวิชา ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ และช่วงเวลา 
 
Web OPAC ของสํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

 สํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้นําโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS 
มาใช้ในการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศน้ันจะให้บริการในรูปของ Web OPAC ผู้ใช้สามารถ 
เข้าใช้ได้ที่http://library.npru.ac.th/มีขั้นตอนการสืบค้น ดังน้ี 
 1.เลือกรปูแบบการสบืคน้สารสนเทศ เช่น การสืบค้นแบบทั่วไปให้ใช้พ้ืนที่ในส่วนที ่
ต้องการค้นแบบง่ายให้ใช้พ้ืนที่ในส่วนที่ ต้องการค้นหาโดยการใช้คําเช่ือมให้ใช้ลิ้งค์ค้นคําสําคัญ
 และถ้าหากต้องการสืบค้นแบบเช่ียวชาญให้ใช้ลิ้งในสว่นที่  
 

 
 

ภาพที่ 4.1 หน้าจอการสืบค้น Web OPAC 
 2.การสืบค้นแบบทั่วไป เป็นการสืบค้นที่ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกชนิดฐานข้อมูล โดยเมนูการ
สืบค้น จะมีทางเลือกประเภทของการสืบค้นซึ่งมีหลายรูปแบบพิมพ์คําสืบค้นที่ต้องการซึ่งอาจพิมพ์เพียง 

 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 
สา
 

 
 

ภา
 

 
สืบ
ค้น
ระ
 
รัต
ขึ้น

อักษร เช่น 
ามารถกําหนด

าพที่ 4.2 ตัวอ

การเ
บค้นมาให้เลือ
นหาคําที่ผู้ใช้
ะบบจะแสดงต

 2
ตน์สีทองสุก 
นต้นด้วยคําว่า

ก หรือพิมพ์เ
ดประเภทของ

อย่างการสืบค้

เลือกประเภท
อกว่าต้องการ
้สืบค้นได้เน่ือ
ตําแหน่งของคํ
2.1 การค้นโด
ให้พิมพ์คําคน้
าเบญจรัตน์ ม

ป็นคํา หรือวลี
ทรัพยากรสา

้นด้วยช่ือผู้แต

ทของคําสืบค้
รค้นจากเขตข
งจากไม่มีสาร

คําที่ควรจะโดย
ดยทราบชื่อผู้
นว่า เบญจรตั
มาให้ตามลําดับ
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ลี ก็ได้ เช่น ค
รสนเทศจากน






ต่ง  

ค้นน้ันให้คลิก
ข้อมูลใด ในก
รสนเทศดังก
ยแสดงรายกา
แ้ต่ง เลือกที่
ตน์ เมื่อคลิก
บอักษรดังน้ี 

คอมพิวเตอร์ อ
น้ันกดปุ่มสืบค้

เลือกชนิดข
พิมพคําคน
เลือกประเภ
กดปุมสืบค

ที่รูปสามเหลี
การค้นจากO
ล่าวในฐานข้อ
ารคําถัดไปมาใ
ผูแ้ต่ง เช่นต้อ

กที่ปุ่มสืบค้น

อาจพิมพ์เพียง
ค้น ระบบจะทํ

ของฐานขอมูล

ภทการสืบคน
น 

ลี่ยมจะได้ราย
OPAC น้ัน บา
อมูล หรือเน่ือ
ให้  
องการค้นหนัง
ระบบจะค้นไ

ง คอมพิว ก็ไ
ทาํการสืบค้นให

ลท่ีตองการคน

 

 

ยการของประ
งครั้งระบบไม
องจากผู้ใช้สะ

งสือที่แต่งโดย
ไปยังรายการชื

ด้และผู้ใช้
ห้ 

น 

ะเภทการ
ม่สามารถ
ะกดคําผิด 

ยรศ.เบญจ
ช่ือผู้แต่งที่
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ภาพที่ 4.3รายการช่ือผู้แต่ง 
  จากตัวอย่างรายช่ือผู้แต่งในภาพที่ 4.3ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกช่ือผู้แต่งที่ต้องการได้ เมื่อ
คลิกที่ช่ือ เบญจรัตน์ สีทองสุก หากคลิกที่ไอค่อนบวกจะได้รายการโยงมาให้เพราะผู้แต่งมี 2 ช่ือที่ใช้ใน
การเขียนหนังสือ ห้องสมุดจึงทํารายการโยงให้ผู้ใช้ได้ทราบว่า มีหนังสือที่แต่งในช่ือ เบญจรัตน์ สีทองสุก 
6 ช่ือเรื่อง และแต่งในช่ือ ปทิตตา สีทองสุก 4 ช่ือเรื่องดังในภาพที่ 4.4 และที่ด้านล่างของรายการจะมี
ลิ้งให้เลือกเพ่ือ 
  1. กลับไปยังรายการช่ือผู้แต่งก่อนหน้าจํานวน 30 รายการ 
  2. กลับไปยังรายการช่ือผู้แต่งก่อนหน้าจํานวน 20 รายการ 
  3. กลับไปยังรายการช่ือผู้แต่งก่อนหน้าจํานวน 10 รายการ 
  4. กลับไปยังรายการช่ือผู้แต่งก่อนหน้าจํานวน 1 รายการ 
  5. ไปยังรายการช่ือผู้แต่งต่อไปจํานวน 1 รายการ 
  6. ไปยังรายการช่ือผู้แต่งต่อไปจํานวน 10 รายการ 
  7. ไปยังรายการช่ือผู้แต่งต่อไปจํานวน 20 รายการ 
  8. ไปยังรายการช่ือผู้แต่งต่อไปจํานวน 30 รายการ 

 

 
 

ภาพที่ 4.4รายการโยงช่ือผู้แต่ง 
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  จากรายการช่ือผู้แต่ง เมื่อคลิกที่ช่ือผู้แต่งแล้ว OPAC จะแสดงรายการตัวเล่มให้ และหากมี
จํานวนคร้ังมากกว่า 1 เรื่อง OPAC จะแสดงรายช่ือหนังสือของผู้แต่งที่เลือกไว้บนจอภาพจากรูปที่ 4.4 
เมื่อคลิกที่ช่ือ เบญจรัตน์ สีทองสุกจะได้รายการช่ือหนังสือที่แต่งโดย เบญจรัตน์ สีทองสุก มาให้ โดยแต่
ละรายการจะให้รายละเอียดของหนังสือ ได้แก่ เลขเรียกหนังสือ รายการทางบรรณานุกรม ลักษณะ
รูปเล่มจํานวนเล่มและที่อยู่ของหนังสือ  
 

 
 

ภาพที่ 4.5รายการช่ือหนังสือ 
 

   หากต้องการดูรายละเอียดของหนังสือเล่มใดเล่มหน่ึงให้คลิกที่ “รายการตัวเล่ม” หน้าช่ือ
หนังสือที่ต้องการหากคลิกที่ช่ือผู้แต่งจอภาพจะแสดงรายการช่ือผู้แต่งที่เริ่มต้นด้วยช่ือที่คลิกไว้ และหาก
คลิกที่ช่ือหนังสือจะได้รายการช่ือหนังสือที่ขึ้นต้นด้วยช่ือเรื่องที่คลิกจากภาพที่ 4.5 เมื่อคลิกที่รายการตัว
เล่ม 
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ภาพที่ 4.6หน้าจอภาพรายการตัวเล่ม  
  จะได้หน้าจอภาพรายการตัวเล่มซึ่งให้ข้อมูลของเลขเรียกหนังสือ ช่ือผู้แต่ง ช่ือหนังสือ 
สถานที่พิมพ์และรายละเอียดเก่ียวกับที่อยู่ของหนังสือ ดังน้ี สถานที่(อาคารและช้ันที่เก็บหนังสือ)ฉบับ 
เล่มที่ สถานภาพถ้าเป็นยังคงอยู่ คือ หนังสืออยู่บนช้ัน ถ้ามีผู้ยืมไปจะบอกวันที่กําหนดคืนหนังสือให้ 
บาร์โค้ดค้นหารายการตัวเล่มนี้ และ การจอง จากภาพที่ 4.6หน้าจอภาพรายการตัวเล่มน้ีจะมีเมนูให้
เลือกที่บริเวณด้านบนดังน้ี 
  -ระเบียนแรก ใช้ดูข้อมูลหนังสือที่ได้จากการสืบค้นในระเบียนแรกสุด  
  -ระเบียนที่แล้ว ใช้ดูข้อมูลหนังสือที่ได้จากการสืบค้นในระเบียนก่อนหน้า 
  -ระเบียนถัดไป ใช้ดูข้อมูลหนังสือที่ได้จากการสืบค้นในระเบียนต่อไป 
  -ระเบียนสุดท้าย ใช้ดูข้อมูลหนังสือที่ได้จากการสืบค้นในระเบียนสุดท้าย 
  -บัตรรายการ ให้ข้อมูลหนังสือในข้อมูลแบบบัตรรายการ 

  -รายการMARC ดูข้อมูลหนังสือในรูปแบบรายการ MARC ในระบบ OPAC 
  -รายการถัดไป ใช้ดูรายการตัวเล่มในหน้าต่อไปของระเบียนปัจจุบัน  

  -รายการสุดท้าย ใช้ดูรายการตัวเล่มในหน้าสุดท้ายของระเบียนปัจจุบัน  
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ภาพที่ 4.7หน้าจอบัตรรายการ 
 

 
 

ภาพที่ 4.8หน้าจอรายการ MARC 
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  2.2การค้นจากหัวเรื่อง ผู้ใช้ต้องคิดคําค้น เช่น ต้องการค้นหาหนังสือเก่ียวกับการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตให้เลือกที่หัวเร่ือง แล้วพิมพ์คําว่า อินเตอร์เน็ต แล้วคลิกที่สืบค้น จอภาพจะแสดงจํานวน
รายการภายใต้หัวเรื่องน้ันและหัวเรื่องใกล้เคียงมาให้  

 
 

ภาพที่ 4.9ตัวอย่างการค้นจากหัวเรื่อง 
 

 
 

ภาพที่ 4.10รายการหัวเรื่อง 
 

  ภาพที่ 4.10เป็นรายการหัวเร่ืองที่ได้จากการสืบค้นตามตัวอย่างในภาพที่ 4.9 ซึ่งจะเห็นว่าใน
บางหัวเรื่องจะมีไอค่อนลบอยู่ ซึ่งเมื่อกดจะเป็นรายการโยงหัวเรื่อง เพ่ือโยงไปยังหัวเรื่องที่สามารถสืบค้น
ได้ 
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ภาพที่ 4.11รายการโยงหัวเรื่อง 
 

   จากภาพที่ 4.10 เมื่อคลิกที่หัวเรื่อง อินเตอร์เน็ต (ข่ายงานคอมพิวเตอร์) ซึ่งมีทรัพยากร
สารสนเทศภายใต้หัวเรื่องน้ีทั้งหมด 360 ช่ือเร่ือง ระบบจะแสดงรายการช่ือทรัพยากรสารสนเทศ ดัง
ภาพที่ 4.12 

 
 

ภาพที่ 4.12ตัวอย่างรายการช่ือทรัพยากรสารสนเทศทีส่ืบคน้ได้ 
 

  จากภาพที่ 4.12 เมื่อระบบแสดงรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ที่ ด้านบนของหน้า
จอแสดงผลจะมีคําสั่ง “เรียงลําดับโดย” ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะให้ระบบน้ันเรียงข้อมูลผลการ
สืบค้นจากรายการปีที่พิมพ์ ช่ือเรื่อง ผู้แต่ง หัวเร่ือง หรือเลขเรียกหนังสือ และสามารถกําหนดได้ว่าจะ
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เรียกจากน้อยไปหามาก หรือ มากไปหาน้อย ซึ่งถ้าเป็นการเรียงตามปีพิมพ์หรือเลขหมู่น้ันระบบจะเรียง
ตามค่าของตัวเลข หากเป็นการเรียงตามช่ือเรื่อง หัวเรื่อง ผู้แต่ง จะเป็นการเรียงตามลําดับก่อนหลังของ
ตัวอักษร 
  สําหรับการดูรายละเอียดของหนังสือแต่ละเล่ม ให้คลิกที่“รายการตัวเล่ม”จะได้ข้อมูล
รายการตัวเล่มมาแสดงดังน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 4.13ตัวอย่างรายการตัวเล่ม 
 

  2.3 การค้นจากเลขหมู่หนังสือ ผู้ใช้ต้องการค้นหนังสือภายใต้เลขหมู่ใดก็ได้ หากห้องสมุด
มีหนังสือในหมวดหมู่น้ันก็จะนํารายช่ือหนังสือของเลขหมู่ดังกล่าวมาแสดง ตัวอย่างเช่นต้องการหนังสือ
หมวด 615.312 
    

 
 

ภาพที่ 4.14ตัวอย่างการสืบค้นจากเลขหมู ่
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ภาพที่ 4.15ตัวอย่างผลท่ีได้จากการสืบค้น 
 

  ผลที่ได้จากการสืบค้นจากเลขหมู่หนังสือ แต่ละรายการจะให้รายละเอียดของเลขเรียก
หนังสือช่ือผู้แต่ง และช่ือเรื่อง ซึ่งรายละเอียดทุกรายการเมื่อคลิกแล้วจะเข้าไปท่ีข้อมูลรายการตัวเล่ม
ทันที  
 

  2.4การค้นจากเลข ISBN ผู้ใช้สามารถค้นหนังสือด้วยเลข ISBN ได้ หากห้องสมุดมีหนังสือ
ดังกล่าวก็จะแสดงรายละเอียดของหนังสือบนจอภาพ การพิมพ์เลข ISBN ให้พิมพ์ติดกันโดยไม่ต้องมี – 
หรือ เว้นวรรค  

 
 

ภาพที่ 4.16ตัวอย่างการสืบค้นจากเลข ISBN 
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ตัวอย่างเช่น พิมพ์ 9748826686 เมื่อกดปุ่ม Start จอภาพจะแสดงรายละเอียดของหนังสือดังน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 4.17ตัวอย่างผลท่ีได้จากการสืบค้นด้วยเลข ISBN 
 

  2.5การค้นจากช่ือเรื่อง เป็นการค้นจากช่ือหนังสือ หากห้องสมุดมีหนังสือดังกล่าวก็จะ
แสดงรายช่ือของหนังสือบนจอภาพ  
 

 
 

ภาพที่ 4.18ตัวอย่างการสืบค้นจากช่ือเรื่อง 
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ภาพที่ 4.19ตัวอย่างรายการที่ค้นจากช่ือเรื่อง 
 

  2.6การค้นจากสํานักพิมพ์ เป็นการค้นจากข้อมูลจากช่ือสํานักพิมพ์ โดยระบบจะแสดง
จํานวนหนังสือที่พิมพ์โดยสํานักพิมพ์ที่เราสืบค้น พร้อมทั้งช่ือสํานักพิมพ์ที่ใกล้เคียงกับคําค้นของผู้ใช้ 
 

 
 

ภาพที่ 4.20ตัวอย่างการสืบค้นจากสํานักพิมพ์ 
 

 
 

ภาพที่ 4.21ตัวอย่างรายการที่ค้นจากพิมพ์ดอกหญ้า 
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ภาพที่ 4.22ตัวอย่างรายการที่ค้นจากสํานักพิมพ์ดอกหญ้า 
 

 3.การสืบค้นแบบง่าย เป็นการสืบค้นโดยที่ผู้ใช้สามารถใส่คําค้นลงไปโดยที่ไม่ต้องมีการเลือก
ประเภทการสืบค้น ตามภาพที่ 4.23 เพราะการสืบค้นแบบง่ายน้ันจะนําคําค้นของผู้ใช้ไปหาทั้งจากช่ือ
เรื่อง ช่ือผู้แต่ง หัวเรื่อง สํานักพิมพ์ และส่วนอ่ืน ๆ ซึ่งเมื่อพบก็จะแสดงผลการสืบค้นในทันทีตามภาพที่ 
4.24 
 

 
 

ภาพที่ 4.23ตัวอย่างการสืบค้นแบบง่าย 
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ภาพที่ 4.24ตัวอย่างผลการสืบค้นแบบง่ายด้วยคําค้นอินเตอร์เน็ต 
 

 4. การสืบค้นแบบคําสําคัญ เป็นการสืบค้นโดยใช้คําค้น 2 คําหรือมากกว่าและใช้ตรรกะ
แบบบูล และ (AND) หรือ (OR) ไม่ (NOT) ใกล้เคียง (NEAR) เพ่ือเช่ือมคําค้นนอกจากน้ีผู้ใช้ยังสามารถ
เลือกประเภทการสืบค้น ได้เช่นเดียวกับการสืบค้นแบบทั่วไป ซึ่งเมื่อคลิกที่ทางเลือกน้ีจะได้เมนูสืบค้น
ดังน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 4.25หน้าจอภาพเมนูการสืบค้นแบบคําสําคัญ 
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  4.1ใช้คําเชื่อมว่า และ (AND) หมายความว่าต้องการหนังสือที่มีเน้ือหา หรือช่ือเรื่องที่มีทั้ง
สองคําอยู่ในเรื่องเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ต้องการสืบค้นโดยใช้คําว่า อาหาร และ ขนม  
 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.26ตัวอย่างการสืบค้นแบบคําสําคญั “และ” (AND) 
 

  4.2ใช้คําเชื่อมว่า หรือ (OR) หมายความว่าต้องการหนังสือที่มีเน้ือหา หรือช่ือเรื่องที่มีทั้ง
สองคําหรือคําใดคําหน่ึง อยู่ในเล่ม ตัวอย่างเช่นต้องการสืบค้นโดยใช้คําว่า อาหาร หรือ ขนม  
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ภาพที่ 4.27ตัวอย่างการสืบค้นแบบคําสําคญั “หรือ” (OR) 
 

  4.3ใช้คําเชื่อมว่า ไม่ (NOT) หมายความว่าต้องการหนังสือที่มีเน้ือหา หรือช่ือเรื่องที่มีแต่
คําแรกเท่าน้ัน และไม่ให้มีคําที่สองอยู่ในเล่ม ตัวอย่างเช่น ต้องการสืบค้นโดยใช้คําว่า อาหาร ไม่ ขนม  
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ภาพที่ 4.28ตัวอย่างการสืบค้นแบบคําสําคญั “ไม่” (NOT) 
 

  4.3ใช้คําเชื่อมว่า ใกล้เคียง (NEAR) หมายความว่าต้องการหนังสือที่มีเน้ือหา หรือช่ือเรื่อง
ที่มีคําที่สองอยู่ใกล้เคียงกับคําแรก ตัวอย่างเช่น ต้องการสืบค้นโดยใช้คําว่า อาหาร ใกล้เคียง ขนม  
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ภาพที่ 4.29ตัวอย่างการสืบค้นแบบคําสําคญั “ใกล้เคียง” (NEAR) 
 

 การสืบค้นแบบน้ีสามารถเลอืกประเภทคําสืบค้นได้เช่นเดียวกับ แบบคําและวลี เช่นอาจเลือก
คําแรกเป็นผู้แต่ง คําที่ 2 เป็นช่ือเรื่องก็ได้ ตัวอย่างต้องการนวนิยายสี่แผ่นดิน ที่แต่งโดย คึกฤทธ์ิ  
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ภาพที่ 4.30ตัวอย่างการสืบค้นแบบคําเช่ือม “และ” (AND) 
 

 5.การสืบค้นแบบเชี่ยวชาญ เป็นการสืบค้นโดยการพิมพ์คําสั่งที่ต้องการเอง เพ่ือกําหนด
ประเภทของคําค้น หากต้องการใช้ค้น 2 คําและใช้ตรรกะแบบบูล และ (AND)หรือ (OR)ไม่ (NOT) เพ่ือ
เช่ือมคําทั้งสองก็สามารถทําได้ทุกอย่างเหมือนการสืบค้นใน 2 แบบแรกที่กล่าวถึงไปแล้วเมื่อคลิกที่
ทางเลือกน้ีจะได้เมนูสืบค้นดังน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 4.31หน้าจอภาพเมนูการสืบค้นแบบเช่ียวชาญ 
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 ตัวอย่างเช่นสืบค้นช่ือผู้แต่งที่ช่ือ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ และ หนังสือเร่ือง สี่แผ่นดินใช้คําค้นว่า a:คึก
ฤทธิ์& t:สี่แผ่นดิน โดย a: น้ันเป็นสัญลักษณ์เพ่ือการค้นช่ือผู้แต่ง &เป็นสัญลักษณ์แทนตรรกบูลีน AND 
และ t: เป็นสัญลักษณ์เพ่ือการสืบค้นข้อมูลจากช่ือเรื่อง ซึ่งเมื่อทําการสืบค้นจะได้หนังสือสี่แผ่นดินที่แต่ง
โดยคึกฤทธ์ิ มาให้เลือก ให้คลิกเลือกที่รายการตัวเล่ม จะได้จอภาพรายการตัวเล่มมาให้ 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.32 ตัวอย่างการสืบค้นแบบการใช้คําสั่ง 
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 ฐานข้อมูลบทความวารสาร มีวิธีการสืบค้นและเมนูการใช้งานเหมือนฐานข้อมูลหนังสือและ
โสตทัศนวัสดุ จะแตกต่างเฉพาะต้องมีการเลือกฐานข้อมูล ให้เป็นฐานข้อมูลบทความวารสาร การสืบค้น
ที่มี ช่ือบทความ ช่ือวารสารเพ่ิมขึ้นมา รวมทั้งส่วนของ การแสดงผลรายการสืบค้นด้วย 
 

 
 

ภาพที่ 4.33การเลือกฐานข้อมูลการสืบค้นเป็นฐานข้อมูลวารสาร 
 

 
 

ภาพที่ 4.34ตัวอย่างการสืบค้นจากหัวเรื่อง 
  

 
 

ภาพที่ 4.35ผลการสืบค้นหัวเรื่อง ก๊าซชีวภาพ จากฐานข้อมูลวารสาร 
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ภาพที่ 4.36ผลการสืบค้นจากฐานข้อมูลวารสาร 
 

 
 

ภาพที่ 4.37 ตัวอย่างการสืบค้นจากช่ือวารสาร 
 

 
 

ภาพที่ 4.38 ผลการสืบค้นช่ือวารสาร ชีวจิต จากฐานข้อมูลวารสาร 

    ฉบับท่ี                          หนา 
ปท่ี
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การสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต 
 

 อินเทอร์เน็ต (Internet) มาจากคําว่า international network แปลว่าเครือข่ายนานาชาติ 
โดยอินเทอร์เน็ตมีลักษณะการเช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายหลายเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งใช้มาตรฐานเช่ือมโยง
เดียวกันที่เรียกว่าโปรโตคอล ทีซีพี/ไอพี (Protocol TCP/IP)และสามารถนําเสนอข้อมูลได้หลากหลาย
ประเภทพร้อม ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดียแบบต่าง ๆ 
นอกจากน้ีผู้ใช้เครือข่ายน้ีสามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆ ทาง อาทิเช่น อีเมล์ เว็บบอร์ด และสามารถ
สืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆ รวมท้ังคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้ 
 อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2512 จากการเกิดเครือข่าย ARPANET (Advanced 
Research Projects Agency NETwork) ซึ่งเป็นเครือข่ายสํานักงานโครงการวิจัยช้ันสูงของ
กระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการสร้างเครือข่ายคือ เพ่ือให้
คอมพิวเตอร์สามารถเช่ือมต่อ และมีปฏิสัมพันธ์กันได้ เครือข่าย ARPANET ถือเป็นเครือข่ายเริ่มแรก ซึ่ง
ต่อมาได้ถูกพัฒนาให้เป็นเครือข่าย อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน  
 
ประโยชนข์องอินเทอร์เน็ต 
  

 บริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตสามารถนํามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้
อย่างหลากหลายตามความเหมาะสม ดังน้ี 
 1.การติดต่อสื่อสาร ผู้ใช้สามารถส่งข่าวสารหรือข้อความถึงบุคคลที่ต้องการติดต่อ โดย
สามารถส่งได้ทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง และภาพเคล่ือนไหว ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งในแบบส่วนบุคคล หรือ
แบบสาธารณะ โดยการติดต่อสื่อสารน้ันสามารถคิดต่อสื่อสารได้ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็วหน่วยงานหรือ
องค์กรใด ๆ ที่ต้องการแจ้งข่าวสาร ข้อมูลแก่สมาชิกหรือผู้ที่เก่ียวข้องทั่วโลก การสื่อสารผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตจะสะดวกรวดเร็วและประหยัดมาก 
 2.การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่พัฒนามากขึ้นทําให้กลายเป็น
ช่องทางการสื่อสารที่มีประสทิธิภาพ สามารถส่งได้ทั้งเสียงในรูปแบบโทรศัพท์หรือส่งเฉพาะภาพคู่
สนทนารวมทั้งการจัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพที่ได้รับทั้งภาพและเสียงทําให้ผู้ที่ต้องการจัดประชุมไม่
จําเป็นต้องเดินทางมารวมกัน แต่สามารถประชุมผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบประชุมทางไกล
ได้โดยตรง 
 3.การโอนถ่ายข้อมูลและการขอเขา้ระบบจากระยะไกลบริการอินเทอร์เน็ตรูปแบบหน่ึงโดย
ที่เราสามารถเข้าไปใช้งานคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหน่ึงในระยะไกลได้ด้วยตนเอง โดยให้เคร่ืองทั้งสองต่อ
อินเทอร์เน็ตไว้โดยการถ่ายโอนข้อมูล (FTP) จะเป็นการนําข้อมูลขึ้นสูร่ะบบหรือนําข้อมูลจากเครื่องที่เรา
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เข้าใช้บริการมาเก็บไว้ในเครื่องของเราเอง สําหรับการขอเข้าระบบจากระยะทางไกล (Telnet) จะเป็น
การเรียกข้อมูลจากเครื่องที่ต้องการมายังเครื่องส่วนตัวได้  
 4.สามารถติดตามเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นงานอาชีพ งานอดิเรก หรือสิ่งที่กําลัง
เป็นที่สนใจของคนทั่วไป หรือ เกมส์ต่าง ๆ เรื่องราวต่าง ๆ น้ันได้มาจากกลุ่มข่าวซึ่งมีอยู่นับหมื่นกลุ่ม 
จากกระดานสนทนาต่าง ๆ ข้อมูลเหล่าน้ันได้มาจากความคิดเห็น ข้อแนะนําและข้อเท็จจริงที่ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตทั่วโลกใส่ไว้ 
 5. แหล่งความรู้ทุกรูปแบบ สามารถค้นหาข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ จากทั่วโลกได้หลากหลาย
รูปแบบ เช่นข้อมูลที่มีลักษณะเหมือนหนังสืออ้างอิงจําพวก พจนานุกรมภาษาต่าง ๆสารานุกรม แผนที่ 
ฯลฯ ข้อมูลที่เป็นบทความจากวารสาร ข้อมูลที่เป็นผลงานวิจัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต้นแหล่ง จากการ
ค้นเพียงคร้ังเดียวจะได้ข้อมูลในเวลาอันรวดเร็ว จึงทําให้มีงานวิจัย งานประดิษฐ์เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา 
 5.ซ้ือขายสินค้าและบริการเป็นการจับจ่ายซื้อ –สินค้าและบริการ โดยบริษัท ร้านค้าต่าง ๆ
ตลอดจนคนทั่วไปก็สามารถโฆษณาสินค้า และบริการของตนผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ในราคาถูก ซึ่ง
สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ช่ัวโมงและเผยแพร่ไปยังผู้บริโภคได้มากกว่าสื่อโฆษณาอ่ืน ๆนับเป็น
ธุรกรรมและการโฆษณาที่มีต้นทุนตํ่าที่สุดอีกด้วย 
 6.รับข่าวสารล่าสุดได้ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวกีฬา 
รายงานอากาศ ราคาหุ้น ฯลฯ 
 
การค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 
 อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งรวบรวมเว็บไซต์ ซึ่งบรรจุข้อมูลต่าง ๆ ไว้เป็นจํานวนมาก ทั้งตัวอักษร
รูปภาพเสียงหรือภาพเคลื่อนไหวการจะใช้บริการเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้น้ัน ผู้ใช้จะต้องมี 
 1.โปรแกรมweb browser ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบและพัฒนาเพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้ในการค้นหาข้อมูลแบบ WWWโปรแกรม web browser ที่เป็นที่นิยม เช่น Internet 
Explorer,Chrome, Firefox, Safariเป็นต้น 
 2.ตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต(URL : Uniform Resource Locator) คือตัวระบุแหล่ง
ทรัพยากรสากล (URI : Uniform Resource Identifier) ประเภทหน่ึง ซึ่งใช้สําหรับระบุแหล่งที่อยู่ของ
ทรัพยากรท่ีต้องการ และมีกลไกบางอย่างสําหรับดึงข้อมูลทรัพยากรนั้นมา ในการใช้ในเอกสารทาง
เทคนิคและการอภิปรายทั่วไป ประกอบด้วย แผนของตัวระบุแหล่งทรัพยากรสากล (URI scheme) 
หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าโพรโทคอลตามด้วยทวิภาค (:) และอ่ืน ๆ ขึ้นอยู่กับแผนที่ใช้งานช่ือแม่ข่าย 
(hostname) หรือที่อยู่ไอพีหมายเลขพอร์ต, ช่ือเส้นทางไปยังไฟล์ที่จะดึงข้อมูลมาหรือโปรแกรมที่จะ
ทํางานและสุดท้ายคือสายอักขระสอบถาม (query string) โดยเฉพาะเมื่อทํางานกับโปรแกรมต่อ
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ประสานร่วมสําหรับเกตเวย์ (CGI) เช่น หากต้องการจะเข้าไปท่ี เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมต้องทราบ URL ซึ่งก็คือhttp://www.npru.ac.th หน้าแรกของเว็บไซต์ก็คือ home page เมื่อ
สามารถเปิด home page ของแต่ละ web site ได้ ก็สามารถเลือกหาข้อมูลจากเว็บเพจต่าง ๆ ที่อยู่ใน
เว็บไซต์ได้ตามต้องการURL มีส่วนประกอบดังน้ี 
 
 
 

http://www.npru.ac.th/index.html 
 
  
 http มาจากคําว่า Hyper Text Transfer Protocol เป็นโพรโทคอลสําหรับเข้าใช้
อินเทอร์เน็ตแบบWWWหากใช้ตัวอักษรอ่ืนจะเป็นโพรโทคอลในการเข้าใช้บริการแบบอ่ืน เช่น mms 
เป็นโพรโทคอลสําหรับเข้าใช้ข้อมูลมัลติมีเดียบนเครือข่ายโดยเฉพาะ หรือ ftp จะเป็นโพรโทคอลที่ใช้ใน
การโอนถ่ายข้อมูลโดยเฉพาะ  
 หากแต่ในการใช้เว็บบราวเซอร์ในปัจจุบัน แม้ผู้ใช้จะไม่พิมพ์ URI scheme ค่าต้ังต้นของเว็บ
บราวเซอร์จะใส่ http:// ให้โดยอัตโนมัติทันที  
 การสืบค้นข้อมูลแบบเวิลด์ไวด์เว็บน้ัน มีคําอยู่ 3 คํา ที่ผู้ใช้งานใหม่ ๆ มักสับสน คือคําว่า 
web site ; web page และ home page 
 เว็บไซต์ (web site)คือคอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมด 
ที่เป็นเว็บเพจและโฮมเพจเปรียบเสมือนตัวเล่มวารสาร 
 โฮมเพจ(home page)คือหน้าแรก หรือ หน้าหลักของเว็บไซต์ ทําหน้าที่เป็นปกและสา
รบาญ เป็นที่รวมการเช่ือมโยงไปยังหน้าเว็บเพ็จต่าง ๆ ของเว็บไซต์นั้น ๆ อาจมีคําแนะนําในการใช้งาน
สรุปสิ่งที่น่าสนใจในเว็บไซต์ มีรายการหรือเมนู (menu) ให้ผู้ใช้ได้เลือกค้นหาเจาะลึกลงไปเป็นช้ัน ๆ 
ซอยย่อย เฉพาะเจาะจงลงไปทีละหน้า 
 เว็บเพจ(web page)คือหน้าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ใช้นําเสนอข้อมูลต่าง ๆ ในรูปสื่อผสม
เว็บไซต์หน่ึง ๆ อาจมี เว็บเพจต้ังแต่ 2 - 3 หน้า ไปจนถึงเป็นพัน ๆ หน้าเอกสารแต่ละหน้ามีการ
เช่ือมโยงไปหาเน้ือหาที่มีความเก่ียวข้องกันในหน้าเดียวกัน หรือหน้าอ่ืน ๆ สามารถเรียกดูเอกสารอ่ืนที่
ทําการเช่ือมโยงไว้ได้ต่อเน่ืองไปเรื่อย ๆ คล้ายกับใยแมงมุมWWW จึงถูกเรียกว่า เครือข่ายใยแมงมุม 

URI scheme 

ช่ือเสนทางไปยังไฟล  ทวิภาค       Hostname 
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 ข้อมูลที่ปรากฏบน WWW สํานักงานวิจัยแห่งศูนย์ห้องสมุดคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์โอซี
แอลซี ได้ศึกษาและแบ่งประเภทของ WWW ออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ (ยรรยง เต็งอํานวย และสุภาพร ชัย
ธัมมะปกรณ์, 2542 หน้า 4) ได้แก่  
 1.สารคดี ได้แก่ รายงาน รายงานทางวิชาการ ข้อคิดเห็น ความเรียง บทบรรณาธิการ และ
หนังสือเล่ม 
 2.บันเทิง ได้แก่ นวนิยาย หัสนิยาย เกมส์ ฯลฯ 
 3.อ้างอิง / ดรรชนี ได้แก่ โฮมเพจดรรชนี สาระสังเขป ข้อเท็จจริง บทคัดย่อ ทําเนียบนาม 
บรรณานุกรม หนังสืออ้างอิง ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ และรายการเช่ือมโยงไปยังแหล่งสารสนเทศอ่ืน ๆ  
 4.สถาบัน ได้แก่ การขายแบบออนไลน์ การโฆษณา ข้อมูลผลิตภัณฑ์รายการผลิตภัณฑ์ คู่มือ 
เอกสารเผยแพร่ และเอกสารแนะนําองค์กร 
 5.บุคคล ได้แก่ โฮมเพจที่มีข้อมูลบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล 
 

 วิธีการค้นหาข้อมูล 
 วิธีการค้นหาข้อมูลในเว็บเพจต่าง ๆ นับล้าน ๆ เว็บเพจมีหลายวิธีแต่ที่นิยมมี 3 วิธี ดังน้ี 
 1. การค้นคว้าจากแหล่งสารสนเทศโดยตรง ใช้ในกรณีที่ผู้ใช้ทราบ URL ของแหล่งข้อมูลที่
ต้องการโดยอาจใช้หนังสือคู่มือที่มีผู้รวบรวมไว้ อ่านจากคอลัมน์หนังสือพิมพ์ หรือวารสาร หรือมีผู้อ่ืน
แนะนํา 
 2. การสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่จัดหมวดหมู่ตามสาขาวิชา เรียกว่าแบบ นามานุกรม 
(directories) เป็นการจัดทําขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลที่มีการสะสมมาเป็นระยะเวลานาน โดยใช้คน
จัดทําแล้วแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ และมีหัวข้อย่อยลงไปเป็นลําดับช้ัน คล้ายกับการจัดหมวดหมู่ใน
ห้องสมุดการค้นหาจะทําโดยดูจากหัวข้อต่าง ๆ ที่แบ่งไว้ตามลําดับจนพบเว็บเพจแต่เน่ืองจากมีข้อมูล
จํานวนมากยังไม่ถูกสํารวจและจัดหมวดหมู่ จึงทําให้วิธีการค้นหาแบบนี้มีข้อเสียคือจะไม่ได้ข้อมูล
ทั้งหมดในอินเทอร์เน็ตตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการได้แก่ 
 Sanook (URL: http://dir.sanook.com )เป็นการรวมท้ังโปรแกรมการสืบค้นและการแบ่ง
ตามสาขาวิชาเข้าด้วยกัน 
 

 3.การสบืคน้โดยใช้โปรแกรมสืบคน้ (search engine)เป็นการสืบค้นโดยการใช้คําสําคัญที่
จัดทําด้วยเครื่องจักรสืบค้นคือโปรแกรมสืบค้นจะไปยังที่ต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต และเก็บข้อมูลต่าง ๆ 
โดยการค้นหาทีละคําตามต้องการ หากเว็บเพจใดมีคําที่ต้องการหา จะนํามาแสดงผลลัพธ์ไว้ การใช้
โปรแกรมค้นหาน้ีเป็นการหาข้อมูลทีล่ะเอียดและครอบคลมุย่ิงกว่าการหาแบบนามานุกรมข้อเสียคือ
บางครั้งผลลัพธ์ที่ได้น้ันไม่เก่ียวข้องกับสิ่งที่ต้องการค้นหา  
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 ในปัจจุบันข้อมลูในทางอินเทอร์เน็ตมีปริมาณมากขึ้นผู้ที่ต้องการสารสนเทศควรมีทักษะในการ
ใช้โปรแกรมสบืค้นเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการมากที่สุดโดยใช้เวลาน้อยที่สุดซึ่งมีวิธีการดังน้ี 
  3.1 เลือกใช้โปรแกรมสืบค้นสารสนเทศ ให้เหมาะสมกับความต้องการ เพราะโปรแกรมจะ
มีลักษณะเฉพาะตัว เฉพาะสาขาการอ่านระบบช่วยเหลือของโปรแกรมสืบค้น จะมีคําแนะนําในการ
ค้นหา และทําความเข้าใจกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆก่อนการใช้งาน 
  3.2 ระบุความต้องการให้ชัดเจนว่าเราต้องการค้นคว้าข้อมูลเรื่องใด และกําหนดขอบเขต
ของเรื่อง  
  3.3 กําหนดคําถาม (query) ของเร่ืองที่ต้องการค้นโดยใช้คําค้นที่เป็นคําสําคัญที่
เฉพาะเจาะจงและเป็นคํามาตรฐาน ตรงตามความต้องการ ไม่ควรใช้คําค้นที่กว้างมาก หรือเป็นคําที่
กํากวม เพราะจะทําให้ได้ผลลัพธ์ที่มากเกินไปและไม่ตรงความต้องการ 
  3.4 ใช้เครื่องหมายต่าง ๆ และตรรกะแบบบูล เพ่ือกําหนดขอบเขตของคําที่ใช้ค้นให้
เฉพาะเจาะจง ดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น 
  3.5 ใช้การค้นคําหลายคํา หรือคําที่มีความหมายเหมือนกัน เป็นคําสําคัญในสืบค้น เช่นคํา
ที่สะกดได้ทั้งแบบอังกฤษและอเมริกัน หรือคําเอกพจน์และพหูพจน์ หรือคําที่สามารถสะกดได้หลาย
รูปแบบแต่หมายถึงสิ่งเดียวกัน เพราะจะทําให้ผลของการสืบค้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3.6 ตรวจสอบการใช้คําค้นให้ถูกต้อง เช่น การสะกดคํา 
  3.7 ใช้โปรแกรมสืบค้นมากกว่า 1 ตัว เน่ืองจากโปรแกรมสืบค้นแต่ละตัวครอบคลุม
ฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีการทําดรรชนีที่แตกต่างกันด้วย 
 
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าสารสนเทศท่ีได้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

 อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศจํานวนมหาศาลในทุกรูปแบบ ทั้งสารสนเทศที่ให้
ความรู้ เป็นประโยชน์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นโทษ เช่น เรื่องลามกอนาจาร เรื่องการพนัน เรื่องโกหกไร้
สาระ เป็นต้น ทั้งน้ีเพราะอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะที่ไร้การควบคุม คนทั่วไปสามารถท่ีจะนํา
เว็บไซต์ของตนขึ้นไว้บนเครือข่ายได้ จํานวนเว็บไซต์ต่าง ๆ จึงเพ่ิมปริมาณมากขึ้นทุกวันดังน้ันในการ
สืบค้นข้อมูลผู้ใช้ควรใช้วิจารณญาณพิจารณาผลลัพธ์ที่ได้ว่าเป็นไปตามความต้องการหรือไม่ น่าเช่ือถือ
มากน้อยเพียงใดนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่ จึงจําเป็นต้องมีการวิเคราะห์และประเมินค่าความ
น่าเช่ือถือของสารสนเทศที่ได้ก่อนจะนําไปใช้หรืออ้างอิง ดังน้ี 
 1.ผู้แต่ง / ผู้ผลิต / ผู้รับผิดชอบ ต้องระบุว่าใครเป็นผู้แต่งหรือรับผิดชอบเว็บเพจน้ัน ๆซึ่ง
ควรเป็นบุคคลหรือสถาบันที่น่าเช่ือถือเช่นมีประสบการณ์ หรือ มีการรู้ความสามารถในเรื่องน้ัน มีที่อยู่ 
เช่น หน่วยงานหรือสถาบัน และมี e-mail ของผู้เขียนที่สามารถติดต่อกลับได้ บางเว็บเพจเราจะไม่พบ
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ผู้รับผิดชอบที่เป็นบุคคลให้พิจารณาจากโฮมเพจแทนผู้รับผิดชอบ ว่าเป็นเว็บไซต์ของใคร หากเป็นของ
หน่วยงานหน่วยงานน้ันน่าเช่ือถือหรือไม่หน่วยงานที่น่าเช่ือถือคือหน่วยงานทางด้านการศึกษา 
หน่วยงานทางราชการ รองลงมาคือหน่วยงานที่ไม่หวังผลกําไร 
 2.เนื้อหา 
  2.1 ความถูกต้องเที่ยงตรงของเน้ือหา มีการค้นคว้าและบอกแหล่งอ้างอิงทางวิชาการตาม
รูปแบบบรรณานุกรม ที่สามารถตรวจสอบได้ นอกจากน้ีควรมีการใช้ภาษาที่เหมาะสม การสะกดถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์  
  2.2 ความทันสมัยของเน้ือหา มีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยพิจารณาจาก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายข้อมูลต้องเหมาะสมกับระดับของผู้ใช้ 
  2.3 ความสมบูรณ์ชัดเจนของเน้ือหา มีการแบ่งหัวข้ออย่างชัดเจน เรียงลําดับเน้ือหาจาก
ง่ายไปยาก หากมีการเช่ือมโยง (links) ไปหาแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องสามารถเช่ือมโยงไปได้จริง
และควรมีรายละเอียดย่อ ๆ ของเว็บไซต์ที่เช่ือมโยงไปด้วย 
  2.4 วัตถุประสงค์ในการจัดทําสารสนเทศน้ันเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
ข้อมูลเพ่ือการตลาด หรือเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
 3.การเข้าถึงเว็บไซต์น้ันคงที่หรือไม่ มีการเปลี่ยนแปลง URL บ่อยหรือไม่ 
 4. ความง่ายในการใช้ เว็บไซต์น้ันควรมีการเรียบเรียงอย่างมีระบบ ใช้ง่าย สะดวก ไม่สับสน 
 
การสืบค้นสารสนเทศด้วยกูเกิล (Google) 
 

 กูเกิล เป็นโปรแกรมสืบค้นสารสนเทศที่เป็นที่รู้จักและนิยมใช้มากที่สุดในขณะน้ี โดยกูเกิลเริ่ม
ก่อต้ังเมื่อ มกราคม พ.ศ. 2539 จากโครงงานวิจัยสําหรับดุษฎีนิพนธ์ของ แลร์รี เพจ และเซอร์เกย์ บริน 
นักศึกษามหาวิทยาลัยปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดจากสมมุติฐานของโปรแกรมสืบค้นที่
สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของของเว็บไซต์ มาจัดอันดับการค้นหาที่เรียกว่าเพจแรงก์ โดยช่ือ
โปรแกรมสืบค้นที่ต้ังมาในตอนน้ันช่ือว่า "แบ็กรับ" (BackRub) ตามความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
การเช่ือมโยงย้อนกลับไป (back links) เพ่ือวิเคราะห์ความสําคัญของแต่ละเว็บไซต์โดยเว็บไซต์ที่มี
เว็บไซต์อ่ืนเช่ือมเข้ามาหามากที่สุด จะเป็นเว็บไซต์ที่มีความสําคัญสูงสุด และจะถูกจัดอันดับไว้ดีกว่า โดย
ทั้งคู่ได้ทดสอบโปรแกรมสืบค้น โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยสแตนพอร์ดในช่ือโดเมนว่า 
google.stanford.eduและต่อมาได้จดทะเบียนบริษัทกูเกิล (Google Inc.) ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 
2541  
 ในปัจจุบันกูเกิล เป็นโปรแกรมสืบค้นสารสนเทศที่เป็นที่มีผู้เข้าไปใช้มากที่สุดเมื่อเทียบกับ
โปรแกรมสืบค้นตัวอ่ืน เน่ืองจากความเร็วและประสิทธิภาพในการสืบค้นสารสนเทศ กูเกิลทําการค้นหา
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ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ จํานวนมากกว่าพันพันล้านเพจ สามารถค้นรูปภาพ (image) คลิปวีดิโอ แผนที่ 
และข้อมูลหลากหลายประเภท  การสืบค้นข้ อมูลของ กู เ กิลประเทศไทย น้ัน เมื่ อ เข้ า ไป ท่ี 
http://www.google.com ทางกูเกิลจะเปลี่ยน URL ให้เป็น http://www.google.co.th ซึ่งสามารถ
ใช้คําค้นเป็นภาษาไทย หรือ อังกฤษก็ได้และเมื่อคลิกที่ ค้นหาโดย Googleจะแสดงผลลัพธ์ตามลําดับ
ความใกล้เคียงมีเทคนิคในการสืบค้นดังน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 4.39หน้าโฮมเพจเว็บกูเกิลประเทศไทย 
 

 1.การเลือกใช้คําในการสืบค้นให้เลือกใช้คําค้นที่เฉพาะเจาะจง และมีความหมายตรงกับ
ข้อมูลที่ต้องการให้มากที่สุดโดยอาจจะมีคําเดียว หรือหลายคําก็ได้ ซึ่งในปัจจุบันเมื่อพิมพ์ข้อความลงไป
ในช่องสืบค้น กูเกิลจะคาดเดาตัวอักษรที่ผู้ใช้พิมพ์ล่วงหน้าตามความนิยมในการสืบค้น เช่น เมื่อพิมพ์คํา
ว่า สมาร์ท กูเกิลจะแสดงคําค้นใกล้เคียงที่มีผู้สืบค้นสูงสุดทันที และผู้ใช้สามารถคลิกเลือกคําค้นที่กูเกิล
นําเสนอเพ่ือสืบค้นโดยไม่ต้องพิมพ์ต่อได้ 
 

 
 

ภาพที่ 4.40ผลการพิมพ์คําว่า สมาร์ท ในช่องสืบค้น 

ปุ่ม “ดีใจจังค้นแล้วเจอ
เลย” เป็นการค้นคําค้น
โดยแสดงผลตรง ไปที่
เว็บไซต์ที่อยู่เป็นอันดับ
หน่ึงในผลการค้นของกู
เ กิ ล เ พ่ื อความสะดวก
รวดเร็ว
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 หลังจากเลือกคําค้นแล้ว เมื่อกด enter หรือคลิกเลือกคําค้น กูเกิลจะแสดงผลการสืบค้นโดย
จะแสดงเว็บที่ตรงคําค้นที่สุด และเว็บที่ผู้ใช้นิยมเข้าใช้งานมากที่สุดเป็นอันดับแรก และไล่เรียงลงไป
เรื่อย ๆ เช่น เมื่อผู้ใช้นิยมข้อมูลที่เป็นเว็บกูเกิลจะนําเสนอข้อมูลในที่เป็นการเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ไล่ไป
ตามคําค้นที่ตรงที่สุด 
 

 
 

ภาพที่ 4.41ผลการสืบค้นคําว่า สมาร์ทโฟน  
 

 หากแต่ถ้าคําค้นที่สืบค้นมีสิ่งที่ผู้ใช้นิยมใช้นอกเหนือจากเว็บเพจ กูเกิลก็จะนําเสนอสิ่งที่ผู้ใช้
นิยมใช้ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ คลิปวีดิโอ เพ่ิมเติม ดังภาพ 4.62เมื่อค้นคําว่า Lady gaga กูเกิลจะเพ่ิมเติม
ในส่วนของภาพและคลิปวีดิโอที่เก่ียวกับ Lady gaga 
 

 
 

ภาพที่ 4.42ผลการสืบค้นคําว่า Lady gaga 
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 หรือเมื่อคําค้นตรงกับข้อมูลที่เป็นบทความ หรือหนังสือ กูเกิลก็จะนําเสนอผลการสืบค้นที่เป็น
สื่อบทความหรือหนังสือก่อนเว็บ 
 

 
 

ภาพที่ 4.43ผลการสืบค้นคําว่า information technology management 
 

 เมื่อใช้หลาย ๆ คําในการค้น (โปรแกรมจะทําการค้นทุกคํา และเช่ือมด้วย AND โดยอัตโนมัติ
ทันทีที่มีการเคาะ space bar)ระบบจะค้นตามจํานวนคําค้นของเราโดยจํานวนคําที่ตรงคําค้นมากที่สุด
จะอยู่ส่วนแรกของหน้า และเว็บที่มีจํานวนคําที่ตรงน้อยที่สุดจะอยู่ในหน้าท้าย ๆ ของการสืบค้น 
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ภาพที่ 4.44เปรียบเทียบผลการสืบค้นด้วยคําหลาย ๆ คําในหน้าแรกของการค้น กับ หน้าสุดท้ายของ
การค้น 
 ในการสืบค้นโดยใช้คําค้นพร้อม ๆ กันหลาย ๆ คํา หรืออาจใช้ในรูปประโยค หรือใช้กลุ่มคําที่
มีการเว้นช่องว่าง เช่น ช่ือและช่ือสกุลให้บังคับการคําค้นเป็นวลี ด้วยการใส่เครื่องหมายอัญประกาศ 
“” คร่อมคําดังกล่าวเพ่ือการค้นที่เฉพาะเจาะจงเพราะหากไม่ทําดังน้ัน กูเกิลจะค้นเป็นคําที่แยกกัน 
ผลลัพธ์ที่ได้จะมีเป็นจํานวนมาก ซึ่งอาจไม่ตรงกับความต้องการเพราะมีข้อมูลอ่ืนปะปนมาด้วย 
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ภาพที่ 4.45เปรียบเทียบผลการสืบค้นคําว่า สมเดช นิลพันธ์ุ เมื่อไม่มีเครือ่งหมายอัญประกาศ และมี
เครื่องหมายอัญประกาศ 
 

 2.การใช้คําค้นภาษาอังกฤษ ไม่ต้องคํานึงถึงรูปแบบตัวอักษรจะพิมพ์อักษรตัวใหญ่หรือเล็กก็
ได้ มีความหมายเท่ากัน  
 

 
 

ภาพที่ 4.46ผลการสืบค้นคําว่าSeeking a Friend for the End of the World 
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 3.การใช้ตรรกะแบบบูลในการสืบค้นต้องใช้ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ANDOR จึงจะได้
ผลลัพธ์ยกเว้นคําว่า NOT ที่ให้ใช้เครื่องหมาย – แทน 
 

 
 

ภาพที่ 4.47ผลการสืบค้นคําว่า smartphone OR iphone 
 

 
 

ภาพที่ 4.48ผลการสืบค้นคําว่า smartphone -iphone 



40 
 

 
 

ภาพที่ 4.49ผลการสืบค้นคําว่า smartphone AND iphone 
 

 ดังได้กล่าวแล้วว่าโปรแกรมจะทําการค้นทุกคํา และเช่ือมด้วย AND โดยอัตโนมัติ ดังน้ันใน
การสืบค้นไม่ว่าจะใส่คําว่า AND หรือไม่ใส่ ผลการสืบค้นก็มักจะไม่แตกต่างกัน 
 

 4.การใช้เครื่องหมาย เพ่ือบังคับการค้น  
  4.1เครื่องหมาย+ใช้เมื่อต้องการรวมคําที่เป็น stop words ในภาษาอังกฤษ (คําที่โดยปกติ
โปรแกรมไม่นํามาค้นให้) เป็นคําค้นด้วยไม่ใช้กับคําในภาษาไทย เพราะไม่มีคําละเว้นที่ระบบไม่ค้นให้ 
นอกจากน้ันกูเกิลยังใช้ stemming technology ในการค้นคําอ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียงกันกับคําที่พิมพ์เข้าไป 
เช่น ถ้าค้นคําว่า dietary foods จะได้ผลการค้นที่ใช้คําว่า diet, diets และ food ด้วยเช่นกันถ้าไม่
ต้องการให้กูเกิลเปลี่ยนรูปแบบในการค้นหา ให้ใช้เครื่องหมาย+นําหน้าคําน้ัน 
  4.2เครื่องหมาย ~ (tilde) ใช้ค้นคําพ้อง ใช้ค้นคําภาษาอังกฤษเช่น Dvaravati ~facts 
 

 
 

ภาพที่ 4.50ผลการสืบค้นคําว่า Dvaravati ~facts 



41 
 
 จากตัวอย่าง  กู เ กิลจะค้นที่คํ า ว่า  Dvaravati และคําที่ ใกล้ เคียงกับคําว่า facts เ ช่น 
information และ data 
 4.3เครื่องหมาย * ใช้ค้นกลุ่มคํา หรือประโยคท่ีผู้ใช้ไม่แน่ใจเรื่องการใช้คํา หรือการสะกดคํา
น้ัน โดยค้นในเครื่องหมาย “ ” 
 

 
 

ภาพที่ 4.51ผลการสืบค้นคําว่า “ไข้หวัด*” 
 

 5. การค้นหาขั้นสูง (advanced search) เพ่ือช่วยให้การค้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นซึ่งจะมีตัวเลือกในการช่วยค้นข้อมูลมากขึ้นกว่าการค้นปกติ โดยการใช้ค้นหาขั้นสูงน้ัน สามารถทําได้
ด้วยการคลิกที่ไอค่อนรูปเฟืองบริเวณด้านขวาของหน้าจอเมื่อทําการสืบค้นแบบปกติ จะมีตัวเลือกให้ผู้ใช้
สามารถเลือกค้นหาขั้นสูงได้ 
 

 
 

ภาพที่ 4.52การเลือกวิธีสืบค้นแบบค้นหาขัน้สูง  
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 เมื่อคลิกจะได้หน้าจอสืบค้นดังภาพที่ 4.53 โดยจะมีตัวเลือกในการสืบค้นเพ่ิมขึ้น เช่นภาษาท่ี
จะแสดงผล ประเทศที่เว็บไซต์ต้ังอยู่ เวลาที่ข้อมูลถูกปรับปรุง การกําหนดแหล่งที่อยู่ของข้อมูล ระดับ
ความปลอดภัยของข้อมูล และชนิดของไฟล์ข้อมูล 
 

 

 
 

ภาพที่ 4.53หน้าจอการค้นหาขั้นสูง 
 6. การระบุให้ค้นเฉพาะภายใน domain ที่ต้องการเท่าน้ัน ให้ใช้ site:<domain name> 
เช่น ต้องการค้นหาคําว่า สารสนเทศ ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค้นดังน้ี สารสนเทศ
site:www.npru.ac.th .ผลการค้นดังในภาพที่ 4.54 
 

 
 

ภาพที่ 4.54ค้นเฉพาะภายใน domain ที่ต้องการ 
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 7. การค้นข้อมูลตัวเลข เงิน ระยะทาง หรือระยะเวลา ภายในช่วงที่ต้องการ ให้ใช้ <ตัวเลข
แรก>..<ตัวเลขสุดท้าย>ตัวอย่างเช่น tablet ราคา 4000..6000 บาท(ควรระบุหน่วยนับของตัวเลข
ด้วย เช่น $, kg, km จะทําให้ผลการค้นแม่นยํามากขึ้น) 
 

 
 

ภาพที่ 4.55ผลลัพธ์การค้น tablet ราคา 4000..6000 บาท  
 8. ใช้เป็นเคร่ืองคิดเลขตัวอย่างเช่น 500 หาร 2 ยกกําลัง 5 คูญ 10โดยใช้เครื่องหมาย + - * / 
^ % ใส่ในช่องสืบค้น กูเกิลจะสามารถคํานวณคําตอบให้ผู้ใช้ได้ 
       

 
 

ภาพที่ 4.56ผลลัพธ์การคํานวณ 500 หาร 2 ยกกําลัง 5 คูณ 10  
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 9. ใช้ในการแปลงค่าหน่วยวัดต่าง ๆ เช่น500 kilometers in miles (เพ่ือถามว่า 500
กิโลเมตรเท่ากับก่ีไมล์?)  
 

 
 

ภาพที่ 4.57ผลลัพธ์การคํานวณ 500 kilometers in miles 
 
 10. ถามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากต่างประเทศ เช่น 100 USD in GBP (เพ่ือถามว่า 100 
US$ เท่ากับก่ี British pounds) หรือพิมพ์ว่า US$ in Thai moneyเป็นต้น 
 

 
 

ภาพที่ 4.58ผลลัพธ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากต่างประเทศ  
 

 11. การค้นหาข้อมูลจากไฟล์ชนิดอ่ืน ๆ(file type) ที่ไม่ใช้ html เช่น pdf, ppt, xls, doc, 
rtf ให้ใช้ คําค้น filetype:[extension] ตัวอย่างเช่นประวัตินายกรัฐมนตรี filetype:doc 
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ภาพที่ 4.59ผลการสืบค้นไฟล์ word document ด้วยคําว่า ประวัตินายกรัฐมนตรี  
 

 12.ค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยเมื่อค้นตามปกติแล้ว ให้เลอืกที่คําว่าหนังสือในเมนูทางด้าน
ซ้ายมือตัวอย่างเช่นหนังสือ Microsoft office 
 

 
 

ภาพที่ 4.60ผลลัพธ์การค้น หนังสือ Microsoft office 
 

 13. ค้นหาคลิปวีดิโอที่ต้องการโดยเมื่อค้นตามปกติแล้ว ให้เลือกที่คําว่าวีดิโอในเมนูทางด้าน
ซ้ายมือ ตัวอย่างเช่นแมว 
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ภาพที่ 4.61ผลลัพธ์การค้น แมว เมื่อคลิกที่เมนู วีดิโอ 
 

 14. ค้นหาข่าวซึ่งอยู่ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์โดยเมื่อค้นตามปกติแล้ว ให้เลือกที่คําว่าข่าวสาร
ในเมนูทางด้านซ้ายมือ ตัวอย่างเช่นพายุ 
 

 
 

ภาพที่ 4.62ผลลัพธ์การค้น พายุ เมื่อคลิกที่เมนู ข่าวสาร 
 

 15. ค้นหาสถานที่โดยใช้เมนู แผนที่ โดยผู้ใช้สามารถค้นได้ที่หน้าสืบค้นปกติ และเลือกเมนู
ด้านซ้ายเป็นแผนที่ กูเกิลจะเช่ือมต่อไปยัง Google maps ทันที ซึ่งจะแสดงผลลัพธ์เป็นแผนที่และระบุ
สถานที่ซึ่งผู้ใช้ได้ระบุคําค้นไป หากมีสถานที่ซึ่งตรงกับคําค้นหลายแห่ง กูเกิลจะใช้สัญลักษณ์ A - Z ให้
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ผู้ใช้เลือกสถานที่ที่ตรงความต้องการมากที่สุด โดยสามารถคํานวณเส้นทางการเดินทาง ระยะเวลาท่ีใช้
ในการเดินทาง และให้ข้อมูลเบ้ืองต้นได้อีกด้วย  
 นอกจากน้ีในปัจจุบันกูเกิลยังได้เพ่ิมระบบนําเสนอแผนที่และลักษณะทางกายภาพของแผนท่ี
ในรูปแบบสามมิติ โดยสามารถใช้งานได้เฉพาะในสถานที่ซึ่งกูเกิลได้ทําการจัดเก็บและจําลองข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว 
 

 
 

ภาพที่ 4.63ผลลัพธ์การค้นสถานที่ด้วย Google maps 
 17. ค้นหารูปภาพกูเกิลน้ันมีความสามารถในการหารูปภาพจากคําค้น ซึ่งปกติแล้วเวลาผู้ใช้
ค้นหาเว็บไซต์หากคําค้นน้ันสอดคล้องกับรูปภาพใด กูเกิลจะนําเสนอผลการค้นรูปภาพแทรกอยู่ในผล
การสืบค้นเว็บด้วย เช่นภาพที่ 4.64 
 

 
 

ภาพที่ 4.64ผลลัพธ์การค้นเว็บไซต์ด้วยคําว่า Horizonในผลการค้นจะมรีูปภาพที่ตรงคําค้นเพ่ิมเติมให้ 
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 หากแต่ในบางคําค้น กูเกิลก็ไม่ได้แสดงผลการค้นด้วยรูปภาพให้ในหน้าผลการค้นหาเว็บไซต์ 
โดยเฉพาะคําที่มีลักษณะเป็นกิริยา หรือเป็นนามธรรม ซึ่งเมื่อผู้ใช้สืบค้นเว็บไซต์ตามปกติแล้วผู้ใช้
สามารถคลิกเลือก ค้นรูป ที่อยู่เมนูทางกูเกิลก็จะแสดงผลรูปภาพที่ตรง หรือใกล้เคียงคําค้นของผู้ใช้ 
 

 
 

ภาพที่ 4.65ผลลัพธ์การค้นเว็บไซต์ด้วยคําว่า ดูทีวี ซึ่งจะไม่มีผลการสืบค้นรูปภาพปรากฏในหน้าแรก 
 

 
 

ภาพที่ 4.66ผลลัพธ์การค้นเว็บไซต์ด้วยคําว่า ดูทีวี เมื่อคลิกที่เมนู ค้นรปู 
 

 รูปแบบผลของการสืบค้นรูปภาพของกูเกิลน้ันจะเป็นการค้นหาภาพที่อยู่ในเว็บเพจที่มีคําค้น 
หรือมีช่ือภาพตรงกับคําค้นของผู้ใช้ โดยการแสดงผลการสืบค้นน้ันจะนําเสนอภาพที่ผู้ใช้นิยมใช้มากที่สุด 
บางครั้งจึงส่งผลให้ผลการสืบค้นอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ทําให้ต้องมีการเพ่ิมคําค้น  
เช่นต้องการค้นหาภาพขนมแพนเค้กซึ่งเมื่อสืบค้นด้วยคําว่าแพนเค้ก ผลการสืบค้นที่ได้จะเป็นภาพ
นักแสดงแพนเค้ก เขมนิจ ดังภาพที่ 4.67 
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ภาพที่ 4.67ผลลัพธ์การค้นรปูภาพด้วยคําว่า แพนเค้ก 
 

 ซึ่งจะไม่มีรูปแพนเค้กที่เป็นขนมอยู่ในผลการสืบค้นเลย จนกว่าผู้จะเพ่ิมคําค้นว่า ขนม ลงไปใน
ช่องสืบค้น 
 

 
 

ภาพที่ 4.68ผลลัพธ์การค้นรปูภาพด้วยคําว่า แพนเค้กและ ขนม  
 

 นอกจากน้ีในปัจจุบัน กูเกิลคน้หารูปภาพยังเพ่ิมความสามารถในการหาที่อยู่ของรูปภาพ หรือ
ภาพขนาดต่าง ๆ เพ่ิมเติมโดยใช้ ภาพที่ผู้ใช้มีในเครื่องของตนเอง หรือที่ผู้ใช้มี URL 
 โดยเมื่อผู้ใช้ต้องการค้นหาภาพด้วยวิธีดังกล่าว ในช่องสืบค้นภาพด้วยกูเกิล ใหค้ลิกที่ไอค่อน
กล้องถ่ายรูปในช่องสืบค้น ดังภาพที่ 4.69 แล้วจะได้หน้าต่างเพ่ือวาง URL รูปภาพ หรือ นํารูปภาพใน
เครื่องขึ้นสู่ระบบของกูเกิลเพ่ือค้นหาเพ่ิมเติมดังภาพที่ 4.70 
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ภาพที่ 4.69ไอค่อนกล้องถ่ายรูป เพ่ือใช้ในการค้นหาที่อยู่รูปภาพ  
 

 
 

ภาพที่ 4.70หน้าจอใส่ URL รูปภาพเพ่ือใช้ในการค้นหารปูภาพเพ่ิมเติม 
 

 ผลการสืบค้นทีไ่ด้จากการนํา URL รูปภาพต้นฉบับ หรือนํารูปภาพที่ต้องการค้นหาขึ้นสู่ระบบ 
กูเกิลจะแสดงไอค่อนรูปภาพที่ผู้ใช้ระบุ และแสดงคําสําคัญที่กูเกิลหาได้ในช่องสืบค้น ส่วนของผลการค้น
จะแสดงรูปภาพที่เหมือน หรอืใกล้เคียงภาพต้นฉบับ ซึ่งในปัจจุบันผู้ถือลิขสิทธ์ิรูปภาพจํานวนหน่ึงนิยมที่
จะใช้เครื่องมือน้ีของกูเกิลในการตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธ์ิรูปภาพ  
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ภาพที่ 4.71ผลการค้นหารูปภาพโดยการใช้ URL รูปภาพ หรือ ใช้วิธีการนํารูปภาพขึ้นสู่ระบบ 
 

 18. แปลภาษาด้วยกูเกิล (Google Translate) เมื่อต้องการทราบความหมายของคําศัพท์จาก
ภาษาหน่ึงไปเป็นอีกภาษาหน่ึง ผู้ใช้สามารถใช้ตัวแปลภาษาของกูเกิลได้โดยคลิกที่เมนู แปลภาษา ที่อยู่
บริเวณด้านบนของเว็บกูเกิล 

 
 

ภาพที่ 4.72เมนูเพ่ือเข้าสู่หน้าแปลภาษาของกูเกิล 
 

 โดยหน้าจอสําหรับแปลภาษาจะแบ่งหน้าจอออกเป็น 2 คอลัมน์ ฝั่งซ้ายจะมีไว้สําหรับใส่คําที่
ต้องการแปล ฝั่งขวาจะเป็นส่วนที่แสดงผลความหมายของคําที่ค้น ซึ่งภาษาที่กูเกิลสามารถแปลได้มถีึง 
104 ภาษา (ขอ้มูล ณ เดือนสิงหาคม 2559)  
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ภาพที่ 4.73หน้าจอแปลภาษาของกูเกิล 
 

 เมื่อผู้ใช้ต้องการแปลภาษาก็เพียงเลือกภาษาต้นฉบบ และ ภาษาที่ต้องการแปลให้ถูกต้อง ซึ่ง
ระบบจะทําการแปลให้โดยอัตโนมัติทันที 
 

 
 

ภาพที่ 4.73ผลการแปลภาษาของกูเกิล 
 

 หากคําใดมีความหมายหรือคําใกล้เคียง กูเกิลจะให้ผู้ใช้สามารถพิจารณาคําแปลแบบอ่ืน ๆ ได้ 
 

 
 

ภาพที่ 4.73ผลการแปลภาษาของกูเกิลกรณีที่มีคําเหมือน หรือคําคล้ายจํานวนมาก 
 

 ผู้ใช้สามารถให้กูเกิลแปลคําจาํนวนมากได้ หากแต่กูเกิลน้ันแปลสํานวนได้ไม่ดีนัก จึงทําให้
ข้อความท่ีแปลออกมาในบางครั้งจึงไม่สละสลวย หรืออ่านเข้าใจได้ทั้งหมด 
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ภาพที่ 4.74ผลการแปลภาษาของกูเกิล ในรูปแบบของการแปลทั้งประโยค 
 

 19. การต้ังค่าการสืบค้นของกูเกิล เป็นการกําหนดวิธีการค้น และผลการค้นข้อมูล โดยปกติ
ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องเข้าไปปรับอะไรก็ได้ แต่ในกรณีที่ต้องการให้ผลการค้นมีความละเอียดมากข้ึน หรือ
วิธีการค้นทําได้รวดเร็วมากขึ้นก็อาจจําเป็นต้องปรับต้ังค่าการค้น ซึ่งวิธีการต้ังค่าการค้นหาน้ันทําได้โดย
การคลิกที่ไอค่อนรูปเฟืองในขณะที่ค้นหาเว็บ จะมีหัวข้อ การต้ังค่าหารค้นหา ให้เลือก 

 
 

ภาพที่ 4.75วิธีเข้าสู่หน้าจอการต้ังค่าการค้นหา 
 

 ในหน้าจอการต้ังค่าการค้นหาน้ันจะมีหัวข้อต่าง ๆ3 หัวข้อดังน้ีดังน้ี 
  19.1 การต้ังค่าผลการค้นหา 
   19.1.1 ตัวกรองค้นหาปลอดภัย เป็นการต้ังค่าความปลอดภัยจากเว็บไซต์ที่สืบค้น โดย
การต้ังค่าที่สูงขึ้นจะทําให้ป้องกันเว็บไซต์ที่มีเน้ือหาไม่เหมาะสม หรือมีไวรัสได้ 
   19.1.2 การคาดเดาเน้ือหาโดยกูเกิลทันใจ จะเป็นการต้ังค่าให้กูเกิลแสดงผลการสืบค้น
ทันทีที่ผู้ใช้พิมพ์คําค้นทันทีโดยไม่ต้องกดค้นหา หรือ กดปุ่ม enter หากแต่ระบบน้ีจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อ
เครื่องที่ใช้งานมีความเร็วในการประมวลผลท่ีมากพอ 
   19.1.3 ผลการค้นต่อหน้า คือการแสดงผลการสืบค้นในหน่ึงหน้า จะให้แสดงผลจํานวน
ก่ีหัวข้อเรื่อง ถ้ากําหนดให้แสดงผลการสืบค้นต่อหน้าเป็นจํานวนมากระยะเวลาในการแสดงผลข้อมูลก็
จะใช้เวลานานข้ึน 
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   19.1.4 เปิดหน้าผลการค้นหาที่เลือกบนหน้าบราวเซอร์ใหม่ จะเป็นการแสดงผล
เว็บไซต์ที่อยู่ในผลการสืบค้นบนหน้าต่างใหม่ หรือแท็บใหม่ ขึ้นอยู่กับชนิดของบราวเซอร์ แต่จะคงหน้า
ผลการสืบค้นของกูเกิลไว้เสมอ 
   19.1.5 บล็อกผลการค้นที่ไม่ต้องการ เป็นการกําหนดเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ไม่ต้องการให้ผู้อ่ืน
เปิดเข้าใช้ ซึ่งเมื่อกูเกิลค้นหาข้อมูล กูเกิลจะไม่แสดงเว็บไซต์ที่ต้ังบล็อกไว้ แม้ว่าจะมีข้อมูลตรงกับคําค้น
มากเพียงใดก็ตาม 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.76หน้าจอการต้ังค่าการค้นหาส่วนของการต้ังค่าผลการสืบค้น 
  

  19.2 การต้ังค่าภาษา 
   19.2.1 ข้อความของ Google จะเป็นการต้ังค่าหน้าจอ (Interface) ของกูเกิลให้
ทํางานเป็นภาษาใดภาษาหน่ึง โดยปกติส่วนน้ีจะต้ังค่าด้ังเดิมไว้เป็นภาษาของประเทศที่ผู้ใช้อยู่ หากแต่
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ถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาอ่ืน ระบบก็จะจําไว้เพ่ือการใช้งานครั้งต่อไป เช่น เดิมข้อความเป็นภาษาไทย ถ้า
ปรับเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่น หน้าจอ เมนู ขอ้ความ คําแนะนํา จะกลายเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด แม้ว่าจะ
ปิดเคร่ืองแล้วเปิดใหม่ก็ตามที จนกว่าจะมีการแก้ไขค่าภาษาใหม่ หรือ ลา้งค่า cookies ของระบบใน
เครื่องน้ันเสีย 
   19.2.2 สําหรบัผลการค้นหา จะเป็นการต้ังค่าผลการสืบคน้ว่าจะค้นหาผลลัพท์เป็น
ภาษาใดบ้าง ซึ่งค่าด้ังเดิมจะเป็นภาษาของประเทศที่ผูใ้ช้อยู่ แต่สามารถเลือกเพ่ิมเติมได้ ซึ่งเมื่อลืกแล้ว
เวลาค้นข้อมูล กูเกิลจะหาข้อมูลในส่วนของภาษาที่ผู้เลือกเพ่ิมไว้ด้วย 

 
 

ภาพที่ 4.77หน้าจอการต้ังค่าการค้นหาส่วนของการต้ังค่าภาษา 
 

  19.3การต้ังค่าตําแหน่ง จะเป็นการต้ังค่าประเทศ จังหวัด หรือสถานที่ทีผู่้ใช้อยู่ ซึ่งจะเอ้ือ
ประโยชน์ในการใช้กูเกิลแมป หรือ กูเกิลเอิรธ์ ที่เวลาค้นหาข้อมูลจะหาสิ่งที่อยู่ใกลผู้้ใช้ก่อนเป็นอันดับ
แรก 
 

 
 

ภาพที่ 4.78หน้าจอการต้ังค่าการค้นหาส่วนของการต้ังค่าตําแหน่ง 
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 ในปัจจุบัน นอกเหนือจากการสืบค้นของกูเกิลแล้วกูเกิลยังมีบริการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ซึ่งผู้ใช้
สามารถตรวจดูรายละเอียดได้จาก URL http://www.google.co.th/intl/th/about/products/ ซึ่ง
เป็นเพจที่รวบรวมบริการของกูเกิลไว้ 
 
Home page ท่ีน่าสนใจ 
 

 
Wikipediahttp://th.wikipedia.org 

       

 
ราชบัณฑิตยสถานhttp://www.royin.go.th 

 

 
สารบัญเว็บไทย by Sanook http://dir.sanook.com 
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บทสรุป 
 

 การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีน้ันมีทั้งการสืบค้นทรัพยากรภายในห้องสมุด 
และการสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์โดยการสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดน้ันในปัจจุบันใช้โปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติที่เรียกกันว่าโอแพก (OPAC) โดยในการสืบค้นน้ันผู้ใช้ต้องเข้าใจโครงสร้างภายในตัวระบบโอ
แพก และมีเทคนิคในการสืบค้นโดย 1) กําหนดแนวทางในการสืบว่าจะสืบค้นจากเขตข้อมูลแบบใด  
2) มีการกําหนดคําที่จะใช้สืบค้นไม่ให้กว้าง หรือแคบเกินไป 3) ใช้เทคนิคในการสืบค้น เช่น ตรรกะบูลีน 
และ 4) แก้ไข ปรับปรุงคําค้นเมื่อสืบค้นแล้วได้ผลการสืบค้นไม่ตรงตามความต้องการ 
 สําหรับระบบโอแพก ของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม น้ันสามารถเข้าได้
จาก url http://library.npru.ac.th/  โดยการสืบค้นโอแพกของสํานักวิทยบริการน้ันสามารถสืบค้นได้ 
2 ฐานข้อมูล ได้แก่ 1) ฐานข้อมูลหนังสือและโสตทัศนวัสดุ และ 2) ฐานข้อมูลบทความวารสาร  
โดยมีช่องทางในการสืบค้นทั้งสิ้น 4 วิธีใหญ่ ๆ คือ 1) การสืบค้นแบบทั่วไป 2) การสืบค้นแบบง่าย  
3) การสืบค้นแบบคําสําคัญ และ 4) การสืบค้นแบบเช่ียวชาญ  
 ส่วนการสืบค้นข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์น้ัน ในปัจจุบันนิยมการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเซิร์ชเอนจิ้น
กูเก้ิล (Google) ซึ่งมีความสามารถในการสืบค้นได้ด้วยการใช้คําสําคัญ และตัวระบบของกูเก้ิลน้ันจะใช้
วิธีการสืบค้นด้วยตรรกะบูลีนแบบอัตโนมัติ ซึ่งในปัจจุบันนอกจากกูเก้ิลจะใช้สืบค้นข้อมูลเว็บไซต์ได้แล้ว 
ยังสามารถใช้ในการแปลงค่า คํานวณเลข ค้นหารูปภาพ แผนที่ รวมไปถึงสามารแปลคําศัพท์หรือแปล
เว็บไซต์ได้ 
 


