
กลยุทธ์การสืบค้น
และทักษะการสืบค้นสารสนเทศ



1. กลยุทธ์และเทคนิคการค้นสารสนเทศ

หมายถึง วิธีการต่างๆที่ใช้ประกอบในการ
สร้างประโยคการค้น เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงกับ
ความต้องการมากที่สุด แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

• เทคนิคการสืบค้นแบบง่าย (Simple search)

• เทคนิคการสืบค้นขั้นสูง (Advanced search)



1.1 เทคนิคการสืบค้นแบบง่าย (Simple search)

เป็นวิธีการสืบค้นสารสนเทศโดยใช้ค าโดดหรือ
ค าผสมเพียง 1 ค า ในการสืบค้นข้อมูลโดยไม่ต้องสร้าง
ประโยคค าค้นที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ทางเลือกในการสืบค้น
ที่ส าคัญ คือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ค าส าคัญ



1) ชื่อผู้แต่ง (Author)

สามารถใช้ชื่อบุคคล กลุ่ม
บุคคล หรือหน่วยงาน/องค์กร ที่
แต่ งหรื อ เขี ยนหนั งสื อนั้ นๆ
สืบค้น มีหลักการ ดังนี้



  ผู้แต่งคนไทย

ค้นที่ชื่อของบุคคลนั้น ๆ 
หากมี ยศ บรรดาศักดิ์ หรือฐานันดรศักดิ์ ให้ค้น
จากชื่อ 
ชื่อที่มีสมณศักดิ์ ให้ค้นตามสมณศักดิ์นั้นๆ



ตัวอย่าง

ศ. นายแพทย์ประเวศ วะสี =   ประเวศ วะสี
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช =   คึกฤทธิ์ ปราโมช,ม.ร.ว. 
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา =   

กษมา วรวรรณ  ณ อยุธยา, คุณหญิง 
พระพรหมคุณากรณ์   =   พระพรหมคุณากรณ(์ป.ปยุตโต)
พระมหาสมปอง         =    พระมหาสมปอง ตาลปุตโต



ผู้แต่งชาวต่างประเทศ 

เจ. เค. โรวลิ่ง = 
Hillary J. Clinton =

Barack Obama =

Clinton, H. J.

Obama, B.

โรวลิ่ง, เจ.เค.

   ให้ค้นที่ชื่อสกุล 



  ผู้แต่งที่เป็นหน่วยงาน / องค์กร 

 ค้นที่ชื่อหน่วยงานนั้น 
  กรณีที่มีทั้งหน่วยงานใหญ่ และหน่วยงาน
        ย่อย ให้ค้นที่ชื่อหน่วยงานใหญ่ก่อน 
  กรณีที่เป็นชื่อย่อ ให้ค้นที่ชื่อเต็ม 



ตัวอย่าง      อ.ส.ม.ท.         ค้นด้วยค าว่า   

                      องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย



2)  ชื่อเรื่อง (Title)
สืบค้นจากชื่อทรัพยากรสารสนเทศ



  3)  ค าส าคัญ (Words / Keyword)

•  คือ ค า / กลุ่มค า/ วลี ที่ใช้แทน
ความหมายของเนื้อเรื่องที่ต้องการค้น  

มีข้อควรพิจารณา คือ บางครั้งเรื่องที่ค้นอาจไม่ตรงกับ
ความต้องการ เนื่องจากการพ้องรูป หรือเป็นค ากว้างมาก
เกินไป



ตัวอย่าง

DNA Deoxyribonucleic acid   

สารพันธุกรรม  ดีเอ็นเอ

AIDS  Acquired immune deficiency syndrome 
HIV    ภูมิคุ้มกันบกพร่อง    เอดส์     โรคเอดส์

http://www.iusy.org/pictures/campaigns/2005/aids/aids_front_big.gif


  หัวเรื่อง (Subject)

หมายถึง ค าหรือวลีที่ก าหนดขึ้นเพื่อแทนเนื้อหา
ของหนังสือ หรือทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ สามารถ
ค้นที่ค าหรือวลีที่ เป็นชื่อบุคคล  ชื่อประเภทของ
หน่วยงาน สัตว์ พืช สิ่งของ ฯลฯ อาจมีการแบ่งย่อยลงสู่
เรื่องเฉพาะมากขึ้น โดยคั่นด้วยเครื่องหมาย – (hyphen) 
หรือ , (comma) 



ตัวอย่าง



ปัญหา   ไม่รู้จักหัวเรื่อง  ???



วิธีการหาหัวเรื่อง
  ใช้ค าค้นที่รู้จัก ในช่อง KEYWORD ก่อน



จะพบหัวเรื่องที่ค าว่า subject คลิกเลือกจะ
ช่วยขยายการสืบค้นให้ครอบคลุมมากขึ้น



จะพบรายการหัวเรื่อง ทั้งหัวเรื่องใหญ่ๆ และที่มีการแบ่งย่อย  สามารถ
เลือกได้ตามแง่มุมหรือประเด็นแนวคิดที่ตอ้งการ



1.2 เทคนิคการสืบค้นข้ันสูง (Advanced search)

เป็นการสร้างประโยคค าค้นที่มคีวามซับซ้อนมาก
ขึ้น แต่ท าให้ได้ข้อมลูที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น 
มี 3 เทคนิค คือ

 เทคนิคตรรกบูลีน (Boolean logic)
เทคนิคการตัดค า (Truncation)
เทคนิคการจ ากัดค าค้น (Limit search)



1) เทคนิคตรรกบูลีน (Boolean logic)

สืบค้นโดยอาศัยตัวกระท า 3 ตัว คือ AND, OR, NOT
AND ใช้เชื่อมค าค้นเพื่อจ ากัดขอบเขตการค้นให้แคบลง 
OR ใช้เชื่อมค าค้นเพื่อขยายขอบเขตการค้นให้กว้างขึ้น

NOT ใช้เชื่อมค าค้นเพื่อจ ากัดขอบเขตการค้นให้แคบลง



AND ใช้เชื่อมค าเพื่อจ ากัดขอบเขต

การค้นใหแ้คบลง

*  มักใช้เชื่อมค าค้นที่มีแนวคิดต่างกัน
college students AND behavior 

strawberry AND
vanilla AND 
chocolate. 



OR      ใช้เชื่อมค าค้นเพื่อขยาย
ขอบเขตการค้นให้กว้างขึ้น

strawberry OR

vanilla OR 
chocolate. 

*  มักใช้เชื่อมค าค้นที่มีแนวคิดเหมือนกัน หรือค าพ้องความหมาย  เช่น 
adolescents OR teens OR teenagers OR young adults 

strawberry OR

vanilla OR 
chocolate. 



 NOT หรือ AND NOT หรือ OR NOT

ใช้เชื่อมค าคน้เพื่อจ ากัดขอบเขตการคน้ใหแ้คบลง 
 โดยตัดเรื่องที่ไม่ต้องการออก

strawberry AND

Vanilla NOT
chocolate. 

strawberry OR

Vanilla NOT
chocolate. 



ส่วนทึบแสดงผลที่ค้นได้ การก าหนดค าค้น ลักษณะของผลท่ีได้ จ านวนผลที่ค้นได้

เศรษฐกิจพอเพียง 
AND
ธุรกิจ

สารสนเทศที่เกี่ยวกับทั้ง
เศรษฐกิจพอเพียง และ 
ธุรกิจรวมกัน

771 รายการ

เศรษฐกิจพอเพียง 
OR
ธุรกิจ

ส า รสน เทศที่ เ กี่ ย ว กั บ
เศรษฐกิจพอเพียง หรือ 
ธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือทั้งเศรษฐกิจพอเพียง 
และ ธุรกิจ

1610000 
รายการ

เศรษฐกิจพอเพียง 
NOT
ธุรกิจ

ส า รสน เทศที่ เ กี่ ย ว กั บ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
เดียวไม่เกี่ยวกับธุรกิจ ไม่
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
และ ธุรกิจ

693 รายการ

เปรียบเทียบการใช้ตัวเชื่อม 3 ตัวเชื่อมของเทคนิคตรรกบูลีน (ค้นจากsearch engine google)

ค้นเมื่อ ตุลาคม 2551  ปัจจุบันจ านวนผลที่ค้นได้อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งมากหรือน้อยลงได้



2) เทคนิคการตัดค า (Truncation) 

เป็นเทคนิคที่ช่วยในการสืบค้นให้ได้ข้อมูลที่
กว้างขึ้น ครอบคลุมมากขึ้น โดยการละข้อความ
บางส่วนของค า และใช้สัญลักษณ์แทน อาจเป็น
สัญลักษณ์ # หรือ ? หรือ $ ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดและ
ความสามารถของระบบ เช่น Librar# , Model* , 

Teach$, etc.



3) เทคนิคการจ ากัดค าค้น (Limit search)

เป็นเทคนิคการจ ากัดการค้นให้แคบลง โดย
ก าหนดเขตข้อมูลที่ต้องการสืบค้นร่วมกับค าค้น ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดและความสามารถของระบบที่
สืบค้น เช่น การก าหนดให้ระบุปีพิมพ์ของข้อมูลที่
ต้องการค้น หรือการก าหนดภาษาของเอกสาร เช่น
 internet and la = English



ตัวอย่างระบบสืบค้นที่มีเทคนิคการจ ากัดค าค้น
INNOPAC Advanced Keyword Search



การใช้เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศ

บัตรรายการ --เครื่องมือดั้งเดิมสืบค้นด้วยมือ

OPAC
ฐานข้อมูลส าเร็จรูปCD-ROM และฐานข้อมูลออนไลน์ 
เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต

 ---    เครื่องมือสมัยใหม่สืบค้นด้วยเทคโนโลยี

http://www.lansing.lib.il.us/images/BS01042_.gif


การสืบค้น OPAC

1 เลือกทางเลือกในการสืบค้น
2 ป้อนค าค้น
3 ระบบท าการสืบค้น
4 ใช้เมาส์คลิกรายการที่ต้องการเพื่อ
         ดูรายละเอียดที่สมบูรณ์



ตัวอย่างหน้าจอ WebOPAC ของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

http://www.library.kku.ac.th/library/main.php


ตัวอย่าง   ข้อมูลบรรณานุกรมของหนังสือที่สืบค้นได้จาก KKU WebPAC

ข้อมูลบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่ตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ เช่น ชื่อผู้เขียน
ชื่อหนังสือ หรือชื่อบทความ ครั้งที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ ปีพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น



ตัวอย่าง   ข้อมูลดรรชนีวารสารของบทความวารสารภาษาไทยที่สืบค้นได้จาก KKU WebOPAC

•ข้อมูลดรรชนีและสาระสังเขปบทความในวารสารและหนังสือพิมพ์ เช่น ชื่อผูเ้ขียนบทความ ชื่อบทความ 
ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ หน้าที่ตีพิมพ์ เป็นต้น และบางเครื่องมือให้ข้อมูลเนื้อหาย่อด้วย (สาระสังเขป)



การสืบค้นฐานข้อมูล



การสืบค้นฐานข้อมูลซีดีรอม และออนไลน์

1 วิเคราะห์เรื่องที่ต้องการสืบค้นและก าหนดค าค้น
2 เลือกฐานข้อมูลที่เหมาะสม
3 ลงมือสืบค้น
4 แสดงผลการสืบค้น
5 เลือกรายการที่ตรงกับความต้องการ



ตัวอย่างการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 

พิมพ์ค าค้น
คลิกเพื่อแสดง
รายการที่มี

http://202.28.92.232/dcmsth/main.nsp?view=DCMS


คลิกเลือกรายการที่ต้องการ



ข้อมูลบรรณานุกรม
(bibliographic)

ข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม 
(full text)



ข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม 
(full text)



การสืบค้นสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต
เครื่องมือในการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตแบ่ง

ได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

นามานุกรม (Directory)
กลไกการสืบค้น (Search engine)
กลไกการสืบค้นที่ท างานร่วมกันระหว่าง

        หลายกลไก (Meta search engine)



  นามานุกรม (Directory)

เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสารสนเทศจากเว็บไซต์
ต่างๆ และคัดแยกสารสนเทศเหล่านั้นออกเป็นกลุ่มตาม
สาขาวิชา สามารถสืบค้นสารสนเทศได้โดยเลือก
สารสนเทศตามกลุ่มสาขาวิชา และเลือกหัวข้อย่อยที่
รวบรวมไว้ เช่น www.yahoo.com, www.sanook.com 



ตัวอย่างหน้าจอ www.yahoo.com



  กลไกการสืบค้น (Search engine)

เป็นเครื่องมือในการสืบค้นที่อาศัยการท างาน
ของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยจะท าหน้าที่รวบรวม
สารสนเทศจากเว็บไซต์ต่างๆ และส่งให้โปรแกรม
จัดท าดรรชนีตามที่กลไกก าหนด เช่น ท าดรรชนีจาก
ชื่อเรื่อง หรือชื่อเว็บไซต์ เช่น www.google.com, 
www.hotbot.com เป็นต้น



ตัวอย่างหน้าจอ www.google.com



  กลไกการสืบค้นที่ท างานร่วมกันระหว่าง
หลายกลไก (Meta search engine)

เป็นเครื่องมือในการสืบค้นที่อ านวยความสะดวก
ให้ผู้สืบค้นสามารถสืบค้นได้จากกลไกการสืบค้น 
(Search engine) เช่น Google, Yahoo, Ask Jeeves เป็น
ต้น โดยสามารถสืบค้นได้หลายกลไกในคราวเดียว เช่น 
โดยพิมพ์ค าค้นลงในช่องที่ก าหนด 



ตัวอย่างหน้าจอ meta search engines



3. ผลลัพท์ที่ได้จากการสืบค้นด้วยเครื่องมือ

3.1 ข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic description)

3.2 ข้อมูลดรรชนีและสาระสังเขป (Index & Abstract)

3.3 ข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม (Full text)

3.4 ข้อมูลสือ่ประสม (Multimedia)



ข้อมูลบรรณานุกรม 
(Bibliographic description)

เป็นข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นโดยใช้เครื่องมือ 
WebOPAC



ตัวอย่าง   ข้อมูลบรรณานุกรมของหนังสือที่สืบค้นได้จาก KKU WebPAC

ข้อมูลบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่ตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ เช่น
ชื่อผู้เขียน ชื่อหนังสือ หรือชื่อบทความ ครั้งที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ ปีพมิพ์ 
จ านวนหน้า เป็นต้น



ข้อมูลดรรชนีและสาระสังเขป
(Index & Abstract)

เป็นการสืบค้นที่ได้ข้อมูล 2 ลักษณะ คือ

 ดรรชนีบทความในวารสารภาษาไทย

ดรรชนีบทความในวารสารภาษาอังกฤษ



ตัวอย่าง ข้อมูลดรรชนีและสาระสังเขปที่ได้จากการสืบค้นฐานข้อมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูลเนื้อหาย่อด้วย (สาระสังเขป)



ข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม 
(Full text)

โดยทั่วไปมักเป็นการสืบค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
คือ เนื้อหาของบทความสามารถน าไปใช้ได้ทันที รวมถึง
ข้อมลูบรรณานุกรมของบทความวารสาร



ตัวอย่างข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม (Full text) จากฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
NetLibrary •ข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม (Full 

text) ข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม 
โดยทั่วไปมักเป็นการสืบค้น
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ บทความบนเว็บ 
นักศึกษาจะได้ข้อมูลที่มีลักษณะ
เนื้อหาฉบับเต็ม คือมีเนื้อหาของ
บทความที่น าไปใชป้ระโยชน์ได้
ทันที รวมถึงข้อมูลบรรณานุกรม
ของบทความวารสาร ตัวอย่าง
ข้อมูลทีได้จากฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ชื่อ  Wilson 
OmniFile : Full Text Select



ข้อมูลสื่อประสม 
(Multimedia)

เป็นข้อมูลที่ประกอบไปด้วยข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้นสารานุกรมออนไลน์ เช่น Grolier 
multimedia encyclopedia



ตัวอย่างข้อมูลสื่อประสมจากฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์ชื่อ 
Grolier Multimedia Encyclopedia

ข้อมูลสื่อประสม (Multimedia)เป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
และเสียง ข้อมูลในลักษณะนี้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทีได้จากการสืบค้นสารานุกรมออนไลน์ 
หรือเป็นข้อมูลที่อยู่ในแผ่นซีดีรอม หรือสารสนเทศบนเว็บ



เครื่องมือสืบค้น
สารสนเทศ

ทรัพยากรที่สืบค้นได้
ลักษณะผลลัพธ์หรือ
รายละเอียดที่ได้

OPAC

ทรัพยากรสารสนเทศที่มีในห้องสมุด
- หนังสือ
- โสตทัศนวัสดุ
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
-บทความวารสารภาษาไทย

- ข้อมูลบรรณานุกรม
- ข้อมูลดรรชนีวารสารและ
สาระสังเขป

CD-ROM Database
Online Databases

ทรัพยากรสารสนเทศที่ผลิตและเผยแพร่
ทั่วโลก
- บทความวารสารภาษาอังกฤษ
- รายงานการประชุมทางวิชาการ 
- รายงานการวิจัย 
- บทวิจารณ์หนังสือ 
- e-book
- e-journal

- ข้อมูลดรรชนีวารสารและ
สาระสังเขป
- ข้อมูลเน้ือหาเต็ม

On Internet
- Directory
- Search engine
- Meta search engine

ทรัพยากรที่อยู่ในรูปของเว็บเพจใน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ัวโลก
- บทความบนเว็บ 
- สารสนเทศบนเว็บ

- ข้อมูลสื่อประสม
- ข้อมูลเนื้อหาเต็ม

ตารางสรุปการใช้เครื่องมือคน้ประเภทต่าง ๆ และผลลัพธ์ท่ีได้จากการคน้



การสืบค้นสารสนเทศตามโครงงานกลุ่ม (งานเดี่ยว)

 ให้กลุ่มสืบค้นสารสนเทศตามที่กลุ่มต้องการจะศึกษา โดยใช้เครื่องมือในการสืบค้น
ต่าง ๆ เช่น OPAC, Search Engine

 ให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่เป็นหนังสือ บทความ วารสาร  และบทความบนเว็บ 
โดยรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 10 รายการ  
มอบหมายให้สมาชิกกลุ่มทุกคนได้น าไปช่วยกันสืบค้นสารสนเทศโดยแบ่งความ
รับผิดชอบในการสืบค้นสารสนเทศตามค าส าคัญที่ก าหนดไว้ และโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
รวมทั้งใช้เทคนิคการสืบค้นขั้นสูง(ตรรกะบูลีน ตัดค า จ ากัดค าค้น) เพื่อให้ได้ทรัพยากร
สารสนเทศตรงตามที่กลุ่มต้องการมากที่สุด 
เลือกและคัดลอกผลที่ค้นได้มาประเภทละ 1 รายการต่อคน โดยลงรายละเอียดในตาราง
 น าเสนอครั้งต่อไป


