บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศ
สารสนเทศเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตของมนุษย ทําใหสามารถเรียนรูสภาพสังคม
ความเป น อยู กฎเกณฑ แ ละวิ ช าการต า งๆได องค ก ารศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร แ ละวั ฒ นธรรมแห ง
สหประชาชาติ (United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization: UNESCO) ได
กําหนดทรัพยากรที่มีความสําคัญตอการพัฒนาวามี 3 ประการ คือ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร
มนุษยและทรัพยากรสารสนเทศ (ลมุล รัตตากร, 2539) ดังนั้นสารสนเทศจึงเปนรากฐานสําคัญ
สําหรับความกาวหนาทางอารยธรรมและสังคม เปนสวนหนึ่งของกระบวนการสรางสรรคหรือการ
ใชทรัพยากรและเปนสิ่งจําเปนในการตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย รวมทั้ง
การเขามามีบทบาทสําคัญทั้งในดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง การศึกษาและสังคม ซึ่งนําไปสู
การพัฒนาประเทศดวย

ความหมายของสารสนเทศ
สารสนเทศเปนคําที่ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติศัพทจากคําวา “Information” ซึ่งมีผูใชคํา
ภาษาไทย หลายคําเชน ขาวสาร ขอสนเทศ สารสนเทศและสารนิเทศ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2543) แต
มักจะพบกับคําวา สารสนเทศและสารนิเทศมากกวาคําอื่นๆ ซึ่งคําวาสารสนเทศนั้นมักจะพบใน
เอกสารที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารเปนสวนใหญ สวนคําวาสารนิเทศนั้น
มักจะพบในเอกสารที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ซึ่งในปจจุบัน
ราชบัณฑิตยสถานใหใชไดทั้งสองคํา จึงสามารถใชไดทั้งสารสนเทศและสารนิเทศทั้งนี้เนื่องจาก
คําศัพททั้งสองมีรากศัพทมาจากคําวา “Information” ในภาษาอังกฤษ เชนเดียวกัน ( ชัชวาล วงษ
ประเสริฐ, 2537) ซึ่งในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมายของคําวา
“สารสนเทศ” คือ การชี้แจงแนะนําเกี่ยวกับขาวสารหรือขอมูลตางๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539)
ประภาวดี สื บ สนธิ์ (2543) ได ส รุ ป ความหมายของ สารนิ เ ทศ หรื อ สารสนเทศ คื อ
ขอเท็จจริง เหตุการณ ที่ผานกระบวนการประมวลผล มีการถายทอดและการบันทึกไวในรูปแบบ
ตา งๆ เช น หนั งสื อ วารสาร หนั ง สือ พิม พ รายงาน โสตทั ศ นวัส ดุ เทปคอมพิว เตอร ตลอดจน
ถายทอดในรูปแบบอื่น เชน คําพูด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรใหผูรับสารไดทราบ ฉะนั้น เมื่อ
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พิจารณาสารสนเทศจึงอาจพิจารณาได 2 ประเด็น คือ เนื้อหา และการประมวล เพื่อเผยแพร หรือ
ถายทอดเนื้อหาของสารสนเทศนั้น ในดานเนื้อหา สารสนเทศถือไดวาเปนผลผลิตทางปญญาของ
มนุษยสาขา วิชาใด เรื่องใด ปรากฏในรูปแบบใด ภาษาใดก็ได สวนการประมวล หมายถึง วิธีที่ใช
ในการผลิต การสง การจัดเก็บ การถายทอดหรือเผยแพรเนื้อหาของสารสนเทศ เพื่อนําไปใช เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง
Oxford Dictionary (1989) ไดใหความหมายของสารสนเทศไว 3 ประการดวยกัน ไดแก
1. สารสนเทศ คือ กระบวนการ กลาวคือ เมื่อบุคคลไดรับขาวสาร จะทําใหความรูของ
คนๆนั้นจะเปลี่ยนไป ดังนั้นสารสนเทศเปนกิจกรรมที่บุคคลไดรับขาวสาร การสื่อสาร ความรู หรือ
ขาว ขอเท็จจริงหรือการบอกกลาวบางสิ่งบางอยาง
2. สารสนเทศ คือ ความรู ซึ่งความรูที่สื่อสารกันนั้น เกี่ยวของกับขอเท็จจริงบางอยางทั้ง
ในดานเนี้อหาหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่งไดรับการแจงหรือบอกกลาวถึงความคิดหรือขาวสารที่
เกิดขึ้น ตามความหมายของสารสนเทศที่วานั้นอาจจะลดลงไปหรือไมแนนอนแตสารสนเทศนั้นคือ
ความรู
3. สารสนเทศคือสิ่งตางๆ และในความหมายนี้สารสนเทศยังถูกใชโดยแสดงถึงคุณสมบัติ
วาเปนสิ่งตางๆ เชน ขอมูลและเอกสาร ที่ถูกอางถึงในฐานะที่เปนสารสนเทศ เพราะถือวา เปนขอมูล
ซึ่งมีคุณสมบัติที่ใหความรูหรือสามารถสื่อสารได
สรุปไดวา “สารสนเทศ” คือ ความรู เรื่องราว ขอมูลขาวสาร ซึ่งมีการบันทึกและจัดการตาม
หลักวิชาการ เพื่อเผยแพร และเพื่อใชประโยชนในการพัฒนาดานตางๆ ทั้งในสวนบุคคลและสังคม
สารสนเทศมีความสําคัญยิ่งตอการดําเนินชีวิต การไดรับสารสนเทศที่ถูกตองในเวลาอันรวดเร็วทัน
การณยอมสงผลใหสามารถแกปญหา และดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ บุคคลทุกคนจึงมี
ความตองการสารสนเทศเพื่อเปนกลจักรสําคัญในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ในการแสวงหาสารสนเทศที่ตองการ

ความสําคัญของสารสนเทศ
สารสนเทศมีความสําคัญหลายดาน ดังนี้ ( แมนมาส ชวลิต, 2538)
1. ความสําคัญของสารสนเทศตอบุคคล
1.1 ทําใหสามารถตอสูไดดีกับสิ่งแวดลอมซึ่งไมรูจักและอาจเปนอันตรายถึงชีวิต
สารสนเทศจะช วยใหมนุษ ยสามารถต อสูกับสิ่งแวดลอม และนํ าเอาทรั พยากรธรรมชาติม าใช
ประโยชนในการดํารงชีวิต ทําใหมีปจจัยในการดํารงชีวิตอันไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย
และยารักษาโรค
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1.2 ทําใหสามารถตอสูกับความไมรูของตนเอง ในเรื่องที่จําเปนตองรู สารสนเทศจะ
ชวยใหมนุษยเกิดความรูความเขาใจในเรื่องตางๆที่อยูรอบตัว เชน เรื่องปรากฏการณธรรมชาติ เรื่อง
รางกาย และจิตใจของตนเอง เรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของเพื่อนมนุษย ทําใหสามารถปรับตัวและ
สรางสัมพันธภาพกับเพื่อมนุษยที่อยูรวมกันได
1.3 ทําใหสามารถเผชิญกับปญหาตางๆ รูจักใชสารสนเทศในการตัดสินใจแกปญหา
และการกระทําหรือไมกระทําสิ่งตางๆ ไดอยางรอบคอบ เพราะการไดรับสารสนเทศที่ถูกตอง
ครบถวนและทันเวลาเปนพื้นฐานในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.4 ทําใหเกิดความเจริญทางดานจิตใจ มีสติ รูจักควบคุมอารมณที่ไมพึงปรารถนา รูจ กั
สรางสรรคศิลปะใหเกิดความสวยงาม มีความเพลิดเพลินในการศึกษา ทางศาสนาซึ่งกอใหเกิดความ
สงบ เยือกเย็น และดํารงชีพไดอยางมีความสุข
2. ความสําคัญของสารสนเทศตอสังคม
2.1 กอใหเกิดการศึกษา ซึ่งจําเปนตอการพัฒนาสังคม สังคมใดที่คนในสังคมไดรับ
การศึกษา รูหนังสือ และสามารถขาถึงสารสนเทศ สังคมนั้นจะสามารถพัฒนาไดอยางรวดเร็ว
2.2 รักษาไวและถายทอดมรดกทางวัฒนธรรม สารสนเทศจะชวยอนุรักษพัฒนาและ
ถายทอดความรูใหแกคนในรุนตอไปได และสามารถเรียนรูความเขาใจในวัฒนธรรมของคนที่อยู
ตางสังคมได เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม มีความเขาใจระหวางกัน ทําใหอยูรวมกันไดอยาง
สันติสุข
2.3 เสริมความรู ความสามารถทางดานเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร ธุรกิจ การพาณิชย
และความรูอื่นๆที่เปนพื้นฐานจําเปนตอการพัฒนาสังคม

พัฒนาการของสารสนเทศ
สารสนเทศในสาขาตาง ๆ ที่มนุษยรูจักและใชกันตั้งแตแรกเริ่มมีตัวอักษร และมีพัฒนาการ
ในการประดิษฐวัสดุเพื่อใช กับการเขียน ซึ่งสวนใหญจะเปนหนังสือ หรือ วัสดุตีพิมพ แตภายหลัง
จากการเริ่มมีการแนะนําสารสนเทศในรูปแบบอื่น คนในสังคมได ตระหนักดีถึงความเปลี่ยนแปลง
สภาพของสังคมและเกิดการเรียนรูในเรื่องราวการสื่อสารที่มี ความสะดวกและรวดเร็ว และไดหา
วิธีการที่จะพัฒนาสื่อสารสนเทศใหสอดคลองกับสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยแบงเปนยุคสมัยได
ดังนี้ (ยืน ภูวรวรรณ และสมชาย นําประเสริฐชัย, 2546)
1. ยุคเกษตรกรรม (Agricultural Age)
ยุคแรกนี้เริ่มตั้งแตประมาณ 8,000 ปกอนคริสตกาล จนถึงประมาณ ค.ศ.1750 ในยุคนี้
มนุษยรูจักกับการทําไร เพาะปลูก และมีระบบการเรียนรูในเรื่องธรรมชาติหลายอยาง ความเปนอยู
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มี ค วามเปลี่ ย นแปลงอย า งช า ๆ ปฏิ บั ติ ต ามประเพณีนิ ย มที่ เ คยปฎิ บั ติกั น มา ได รั บ การถ า ยทอด
ความคิดจากบุคคลในครอบครัวและในหมูบานของตน ไมมีโอกาสไดเห็นสังคมอื่น ๆ ที่แตกตาง
ไปจากสังคมที่ตนอาศัยอยู สารสนเทศจะอยูในรูปแบบ ของภาษาพูดและภาษาเขียน
2. ยุคอุตสาหกรรม (Industrial Age)
ยุคที่สองของสารสนเทศเริ่มตั้งแต ค.ศ.1750 ถึงประมาณ ค.ศ.1950 หลังจากที่เจมวัตต
ประดิษฐเครื่องจักรไอน้ํา การสรางเครื่องจักรตางๆก็ตามมาอีมากมาย มนุษยเรียนรูและสรางสรรค
สิ่งใหม เกิดการผลิตแบบอุตสาหกรรม เกิดการเคลื่อนยายคนมาภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น สังคมจึง
เปลี่ยนเปนสังคมเมือง มีความตองการทรัพยากรตางๆเพื่อใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น
เปนยุคที่สารสนเทศประเภทหนังสือและวารสาร มีบทบาทสําคัญและสื่อสารสนเทศดานสื่อมวลชน
เขามามีบทบาทตอสังคมสารสนเทศยุคนี้ เชน การจัดทําหนังสือพิมพเพื่อสังคมไดรับขาวสาร การ
พัฒนาสื่อสารสนเทศดานวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน สื่อสารสนเทศไดแพร กระจายเขาไป
ในชุมชนผานอุปสรรคของการขวางกั้นจากสังคม ไมวาจะเปนเรื่องของ ระยะทาง เวลา ภาษา
ศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณี
3. ยุคสารสนเทศ (Information Age)
ยุคนี้เปนยุคของขอมูลขาวสาร เริ่มตั้งแตป ค.ศ.1950 เปนตนมา เปนสังคมที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว กาวเขาสูยุคอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร เกิดสื่อสารสนเทศใหม ๆ จน
ทําใหสภาพของสังคมสารสนเทศเหมือนกันในทุกประเทศไมมีปญหาใด ๆ ตอการที่จะรับทราบ
สารสนเทศซึ่งกันและกัน จุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงสื่อสารสนเทศจากหนังสือ เปนวัสดุ
ประเภทอื่น ๆ และแมแตจํานวนหนังสือเองก็มีการเพิ่มปริมาณมากอยางมหาศาล ตามพัฒนาการ
ของอุตสาหกรรม การพิมพ ความจําเปนในการศึกษาวิชาที่เกี่ยวของกับสารสนเทศจึงมีมากขึ้น
กลายมาเปนวิชาใหม ที่แยกไปจากวิชาบรรณารักษศาสตร กอใหเกิดพัฒนาการวิชาสารสนเทศ
ศาสตรขึ้นมาแทนที่ ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกานับเปนประเทศแรกที่กาวเขาสูยุคสังคมสารสนเทศ
เพราะกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจของสังคม จะอยูบนพื้นฐานของการบริการ บุคคลสวนใหญจะ
ทํางานเกี่ยวกับสารสนเทศในยุคนี้สารสนเทศจะเปนทรัพยากรหลักของสังคม แทนที่จะเปนเงินทุน
อยางเชนยุคอุตสาหกรรม สมาชิกของสังคมจะหันมาผลิตความรูซึ่งเปนหัวใจของการผลิต การ
แขงขัน และความสําเร็จทางเศรษฐกิจ
4. ยุคฐานความรูและภูมิปญญา (Knowledge Base Age)
เมื่อมีการพัฒนาเครือขายคอมพิวเตอรโดยเฉพาะอินเทอรเน็ตทําใหเกิดการประยุกตใช
งานบนเครือขาย มีการดําเนินกิจกรรมการคาแบบอิเล็กทรอนิกส การศึกษาก็มีการประยุกตใชใน
เรื่องการเรียนรูแบบ e-learning สังคมกําลังเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมอิเล็กทรอนิกส (e-Society) มีการ
ใช ง านแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ระหว า งกั น มากขึ้ น เช น ภาครั ฐ บาลได ดํ า เนิ น กิ จ กรรมแบบ

10
e-Government เพื่อใหบริการแบบ e-Service ในยุคนี้จึงเปนยุคที่เพิ่งผานมาไมก็ปกนี้เองและกําลัง
จะกาวตอไป สังคมปจจุบันจึงเปนสังคมแหงการเรียนรู และการแขงขันกันในเรื่องความรอบรู
ปจจัยสําคัญของการดําเนินกิจกรรมตางๆ จึงเกี่ยวของกับความรูและภูมิปญญาอยางมาก แมแต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ยังเนนที่จะสรางภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสราง
ประโยชนจากการใชภูมิปญญาเหลานี้

บทบาทของสารสนเทศ
สารสนเทศมีบทบาทสําคัญในดานตางๆ ดังนี้ (จุมพจน วนิชกุล, 2546)
1. บทบาทตอการพัฒนาประเทศ
สารสนเทศเป นเครื่ องมือสําคัญตอการพัฒ นาประเทศในทุ ก ๆ ดาน ถ าประชาชน
ภายในประเทศรูจักใชสารสนเทศมาปรับปรุงการดําเนินงาน พัฒนางานที่กําลังกระทําอยูก็มีสวน
ชวยพัฒนาประเทศในทางออม ทั้งนี้เพราะสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงมีความ
จําเปนตอการติดตามสารสนเทศอยูเสมอ ประเทศที่เปนตัวอยางในการใชสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ประเทศไดเปนอยางดี ไดแก ประเทศญี่ปุน เปนที่ยอมรับวาประเทศญี่ปุน เปนประเทศหนึ่งที่มี
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจมากที่สุด ปจจัยที่ทําใหเกิดความสําเร็จทางเศรษฐกิจจนสามารถพัฒนา
ประเทศมาอยูในประเทศชั้นนําของโลกไดแก การเรียนรูสารสนเทศจากการถายทอดเทคโนโลยี
จากตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุนเห็นความสําคัญของ
สารสนเทศ การผลิตและการถายทอดเทคโนโลยีไดคนหาวิธีวิจัยและพัฒนาตอจนสามารถผลิต
เทคโนโลยีนั้นสงกลับไปขายแขงขันในประเทศสหรัฐอเมริกา และตลาดโลกได สารสนเทศที่มี
สวนชวยพัฒนาประเทศ ไดมาจากการสนับสนุนการจัดตั้งงบประมาณการคนควาและวิจัย สําหรับ
ประเทศไทยนั้นไดเล็งเห็นความสําคัญของสารสนเทศ จึงไดจัดตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ
แหงชาติขึ้น เพื่อรับผิดชอบ ในการกําหนดกรอบนโยบายสารสนเทศภายในประเทศใหเกิด
ประโยชนตอการใชสารสนเทศเพื่อพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดานอยูแลวในขณะนี้
2. บทบาทดานการคา
การคาที่ดําเนินไปดวยดีสําหรับผูประกอบการคา และผูขายสินคานั้น ขึ้นอยูกับการ
เผยแพรสารสนเทศทางการคาที่จัดทําอยูอยางสม่ําเสมอ สารสนเทศทางการคาหากมีการเผยแพร
มาก ยิ่งทําใหผูตองการสินคากลาตัดสินใจในการดําเนินงานทางดานการคา ในทํานองเดียวกันหาก
ไมมีขอมูลทางการคาเพียงพอก็อาจทําใหการคาชะงักงันหรือเกิดความเสียหายได กระทรวงพาณิชย
เห็นความสําคัญของสารสนเทศที่มีบทบาทตอภาระหนาที่ของกระทรวง ไดกระจายขอสารสนเทศ
ทางการคาอยางสม่ําเสมอ ตั้งงบประมาณเพื่อติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร จัดเก็บขอมูลบริการพอคา
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ตลอดจนเกษตรกร และการถายทอดขอมูลตางประเทศจากกรมพาณิชยสัมพันธใหกับผูที่ตองการ
สารสนเทศดั ง กล า ว ข อ มู ล ของกระทรวงพาณิ ช ย ที่ จ ะจั ด เก็ บ และให บ ริ ก ารจากเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร ไดแก ขอมูลทะเบียนธุรกิจ ขอมูลสิทธิบัตร ราคาสินคา รายชื่อผูสงออก รายชื่อ
ผูนําเขา มาตรการทางการคา
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
และสถิติเกี่ยวกับการคาตาง
ๆ เปนตน
(http://www.moc.go.th/service_data.htm, 2546) ขอมูลเหลานี้ ลวนแตเปน
ประโยชนตอการคาในประเทศเปนอยางยิ่ง บริษัทเอกชน ธนาคารทั่วไป และสถาบันการคาตาง ๆ
ลวนแลวแตตองการสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจทางดานการคาทั้งสิ้น
3. บทบาททางดานการศึกษา
สังคมสารสนเทศที่ผานมาจากอดีตถึงปจจุบัน ลวนแลวแตตระหนักถึงความสําคัญของ
การศึกษา แตละประเทศรวบรวมสารสนเทศทุกชนิด เพื่อการศึกษาของคนในประเทศเปนหลักกอน
มีการสนับสนุนการจัดตั้งหองสมุดและศูนยสารสนเทศตาง ๆ เพื่อมุงหวัง ใหเปนศูนยกลางการ
ใหบริการสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีการแปลหนังสือจากภาษาหนึ่งไปสูอีกภาษาหนึ่ง เพื่อให
สารสนเทศแพรหลายและเปนการพัฒนาประเทศทางออม สื่อสารสนเทศเพื่อการศึกษาจึงมีจํานวน
มากและเพิ่มขึ้นมากในแตละป ประเทศตางๆ ทั่วโลกลวนแตมีหนวยงานทางการศึกษาที่รับผิดชอบ
ในการผลิตสารสนเทศเพื่อการศึกษา เชน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่โดยตรงตอการ
ผลิตตํารา เพื่อการศึกษาในระดับต่ํากวาอุดมศึกษา หนังสือที่ผลิต ไดแก หนังสือแบบเรียน คูมือครู
หนังสืออานเพิ่มเติม หนังสือสงเสริมการอาน เปนตน หนวยงานทางวิชาการของสถาบันการศึกษา
ตางๆ ผลิตตําราเพื่อประกอบการเรียนการสอน สารสนเทศเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนเหลานี้
ลวนแตมีบทบาทในการสงเสริมระบบการศึกษาภายในประเทศ ใหเกิดการศึกษาไดอยางตอเนื่อง
และมีผลตอการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ซึ่งเปน
หนวยงานที่สําคัญอีกหนวยหนึ่งทางดานการจัดการศึกษา ไดดําเนินการจัดระบบขอมูลการศึกษา
ระดับจังหวัด เพื่อใชประโยชนในการนําสารสนเทศไปใชวางแผนและวินิจฉัยปญหาและความ
ตองการดัานการศึกษาของจังหวัดแตละจังหวัด (http://www.onec.go.th, 2546)
4. บทบาทดานการเมืองการปกครอง
สารสนเทศตางๆ มีบทบาทตอการสงเสริมระบอบการเมืองภายในประเทศ ชวยให
ประชาชนเกิดความเขาใจตอการปกครอง ของบานเมือง หากคนในประเทศสนใจสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับนโยบายการปฏิบัติหนาที่ของราชการ และมีสวนชวยตอการเขาใจสภาพปญหาของ
บานเมือง ประเทศชาติก็จะเกิดการพัฒนาและดําเนินการปกครองไปไดอยางราบรื่น คณะรัฐบาลได
เห็นความสําคัญของสื่อสารสนเทศในการนําไปใชกับประชาชน ควบคูไปกับการสนับสนุนให
ประชาชน ไดรับทราบสารสนเทศเพื่อทราบนโยบายการบริหารบานเมือง จากฝายรัฐบาล โดยการ
ใหจังหวัดแตละจังหวัด ตั้งศูนยข อมูล ของจังหวัดเพื่อเปน คลังรวบรวมขอมูลพื้นฐาน เพื่อเปน
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ประโยชนตอการนําไปวางแผนงานทางดานการปกครอง ดานการใหบริการของรัฐ ดานการพัฒนา
สังคม ดานความมั่นคงและดานอื่น ๆ สารสนเทศดังกลาวจะมีบทบาท เพื่อใชประโยชนดาน
การเมืองการปกครองตอไปในอนาคต
5. บทบาทดานอุตสาหกรรม
ประเทศที่ จั ด ว า เป น ประเทศที่ กํ า ลั ง พั ฒ นาส ว นใหญ แ ล ว มั ก มี ลั ก ษณะการพั ฒ นา
ทางดานอุตสาหกรรมเปนหลัก สารสนเทศจึงมีสวนสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ผูประกอบการ
ลงทุนจะตองศึกษาถึงสารสนเทศตาง ๆ อยางลึกซึ้งกอนที่จะประกอบการอุตสาหกรรม รัฐบาล
จําเปนตองหาวิธีการสนับสนุนใหนักธุรกิจไดสารสนเทศเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมใหนัก
ลงทุนไดทราบ ยิ่งอุตสาหกรรมที่ไดรับการพัฒนาใหลงทุนมาก ยิ่งตองมีความจําเปนตอการเผยแพร
สารสนเทศนั้น ๆ ใหมากตามลําดับ การถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ประเทศ เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ดังเชน ประเทศญี่ปุน มีการพัฒนาสารสนเทศในระดับที่พรอมที่จะ
รับการถายทอด เทคโนโลยีในระดับสูงได และในประเทศไทย รัฐบาลไทยมีนโยบาย ที่จะสงเสริม
สินคา สงออกเปนหลัก และขยายตลาดอุตสาหกรรมใหใหญพอที่จะรองรับการถายทอดเทคโนโลยี
จากตางประเทศไดมากยิ่งขึ้น โครงการหลักใหญ ๆ ในการพัฒนาประเทศไปสูกลุมประเทศ
อุตสาหกรรมใหญ เชน โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝง ทะเลตะวันออก โครงการพัฒนาภาคใต และ
โครงการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลวนแตจะตองรวบรวมสารสนเทศเพื่อมาใชประโยชนกบั
โครงการตาง ๆ ดังกลาวอยางเต็มที่
6. บทบาททางดานวัฒนธรรม
สารสนเทศที่มีอยูกระจัดกระจายจํานวนมาก มีบทบาทเกี่ยวเนื่องกับสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมมาตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน สภาพของสารสนเทศในรูปของหนังสือ วารสาร
เอกสาร ตลอดจนโสตทัศนวัสดุตาง ๆ มีการจัดเก็บและใหบริการในหองสมุดและศูนยสารสนเทศ
อยูแลว สารสนเทศที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมมีสวนสําคัญในการรักษาเอกลักษณของชาติ ทําใหคน
ในชาติไดตระหนักในศักดิ์ศรีในความเปนชาติของตน ยังผลใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ และทํา
ใหประเทศชาติมีความมั่นคง วัฒนธรรมมีสวนชวยในการพัฒนาจิตใจของประชาชน มีสวนเกื้อกูล
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทําใหประชาชนในสังคมและประเทศชาติมีความรมเย็นเปนสุข
เอกสารทางดานวัฒนธรรมในแตละประเทศมีมากมาย ทั้งนี้เพราะเกิดจากการสะสมสารสนเทศมา
อยางสืบเนื่อง เปนหนาที่ของ นักสารสนเทศรุนหลังจะตองชวยกันถายทอด สารสนเทศทาง
วัฒนธรรมที่มีอยูจํานวนมากใหมีการเผยแพรเพื่อถายทอดสิ่งดีงามทาง วัฒนธรรมตอไป
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสืบคนสารสนเทศ
ในการแสวงหาสารสนเทศที่ตองการ ผูแสวงหาตองประสบกับปญหาดานปริมาณอัน
มหาศาลของสารสนเทศ ที่ไดรับการผลิตขึ้นมาทุกวัน ซึ่งทําใหยากแกการติดตามสารสนเทศใหมๆ
นอกจากนี้ยังประสบปญหาการคนสารสนเทศใหตรงกับความตองการมากที่สุด ในเวลาอันรวดเร็ว
ทันการณ ดวยเหตุนี้จึงทําใหเกิดการพัฒนาระบบการสืบคนสารสนเทศขึ้น

ความหมายของการสืบคนสารสนเทศ
การสืบคนสารสนเทศหรือการคนคืนสารสนเทศ (Information Retrieval) หมายถึง วิธีการ
หรือกระบวนการการคนหาและนําสารสนเทศออกจากแหลงจัดเก็บมาใหผูใชไดตรงกับความ
ตองการอยางรวดเร็วและทันตอการใชงาน โดยไมสิ้นเปลืองเวลา (กาญจนา, 2538)
การสืบคนสารสนเทศ (Information Retrieval) หมายถึง การกระทําใดๆ ที่ทําใหไดรับ
สารสนเทศที่ตองการซึ่งอาจจะเปนขอมูลหรือรายการเอกสาร ซึ่งบรรจุเนื้อหาที่ตองการ การสืบคน
สารสนเทศ มีความหมายเดียวกับการคนวรรณกรรม (Literature Searching)
ซึ่งหมายถึง
กระบวนการคนเอกสารเพื่อใหไดเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หลักการสําคัญของการ
สืบคนสารสนเทศคือการคนหาและนําสารสนเทศที่ตรงตามความตองการ และนําสงใหแกผูใช
อยางรวดเร็วทันการณ (ชลธิชา สุทธินิรันดรกุล, 2535)
การสืบคนสารสนเทศเปนงานบริการที่ชวยผูใชใหไดรับสารสนเทศจากระบบการจัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันบริการสารสนเทศ ซึ่งอาจเปนการคนหาทรัพยากรสารสนเทศโดย
อาศัยระบบมือหรือระบบคอมพิวเตอรก็ได ในการคนหาสารสนเทศดวยคอมพิวเตอร ปจจุบันทําได
โดยการสืบคนสารสนเทศระบบออนไลน ซึ่งอาจเปนการคนหาโดยตรงจากแหลงผลิตฐานขอมูล
หรือการสืบคนผานระบบเครือขายและอีกวิธีหนึ่งคือ การสืบคนระบบซีดีรอม ซึ่งมีรายละเอียดและ
วิธีการสืบคนที่แตกตางกันไป
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ความสําคัญของการสืบคนสารสนเทศ
การเพิ่มจํานวนของสารสนเทศนอกจากจะมีผลกระทบกับการผลิตและเผยแพรเอกสารแลว
ยังมีผลกระทบและเปนเรื่องยุงยากซับซอนตอสถาบันบริการสารสนเทศ ในการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศตางๆ เพื่อใหมีความสมบูรณครบถวนและสามารถบริการสืบคนสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ สถาบันบริการสารสนเทศ จึงเขามามีบทบาทสําคัญในการเตรียมการ เพื่อรับปญหา
ดั ง กล า ว โดยการพั ฒ นาเทคนิ ค และกลยุ ท ธ ต า งๆ ของการสื บ ค น สารสนเทศเพื่ อ ให ผู บ ริ ก าร
สารสนเทศสามารถจั ดการกั บสารสนเทศจํานวนมากที่มีอยูอยางเหมาะสมและสามารถคนหา
สารสนเทศตางๆจากแหลงสารสนเทศอื่นๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
การสืบคนสารสนเทศจากการคนบัตรรายการดวยมือ จึงพัฒนาเปนการสืบคนสารสนเทศ
ดวยเครื่องคอมพิวเตอร และการสืบคนสารสนเทศแบบออนไลน ซึ่งปจจุบันมีการสรางระบบ ทั้งใน
ระบบเครือขายภายในสถาบัน ระบบเครือขายระดับภูมิภาคและนานาชาติ ก็เพื่อความพยายามให
การบริการสืบคนสารสนเทศแกผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และตรงกับความตองการของผูใชมาก
ที่สุด
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยใหสามารถเขาถึงสามารถไดอยางสะดวกรวดเร็ว และ
ชวยในการสื บค นสารสนเทศเพื่อให ผูใ ชไ ดเ ขาถึงสารสนเทศ เป นสิ่ งที่จําเปนอยางยิ่งของการ
ดํ า เนิ น งานของสถาบั น บริ ก ารสารสนเทศ เพราะผู บ ริ ก ารไม ไ ด เ ป น ผู ที่ ช ว ยให ผู ใ ช ไ ด เ ข า ถึ ง
ทรัพยากรสารสนเทศภายในสถาบันบริการสารสนเทศของตนเองเทานั้น แตจะตองเปนผูพิจารณา
ในการใหบริการสืบคนเพื่อเขาถึงสารสนเทศจากหนวยงานอื่นๆดวย
การสื บค น สารสนเทศเป น การทํา ใหก ารเข าถึ งสารสนเทศขยายขอบเขตออกไปอย า ง
กวางขวาง และเปดโอกาสใหผูใชไดรับขอมูลที่ทันสมัย และแมกระทั่งขอมูลที่หางไกล โดยมีผู
บริการเปนตัวกลางในการสืบคนสารสนเทศ การสืบคนสารสนเทศมีความสําคัญตอผูใชดังนี้
1. สามารถเขาถึงขอมูลที่ทันสมัยไดสะดวกรวดเร็ว
2. เปนบริการที่ใหโอกาสเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศจํานวนมาก จากสถาบันบริการ
สารสนเทศหลายแหง
3. ประหยัดเวลาในการสืบคนสารสนเทศ
4. สามารถคนหาสารสนเทศในหัวขอเดียวกันไดหลายแงมุม
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ประเภทของระบบสืบคนสารสนเทศ
ระบบสืบคนสารสนเทศจะเนนระบบที่มีการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลไวอยางเปนระบบ
และสามารถอานไดดวยคอมพิวเตอรในรูปฐานขอมูล การจําแนกระบบสืบคนสารสนเทศหรือ
ฐานขอมูลอาจดําเนินการไดหลายวิธี เชน การจําแนกตามแหลงผลิต การจําแนกตามเนื้อหาสาระ
และการจําแนกตามประเภทของสารสนเทศที่จัดเก็บและสืบคนได
การจําแนกตามแหลงผลิตอาจจําแนกเปนฐานขอมูลที่ผลิตภายในองคกร และฐานขอมูลที่
ผลิตภายนอกองคกร ซึ่งมักเปนบริการเชิงพาณิชย การจําแนกตามเนื้อหาสาระอาจจําแนกเปน
ฐานขอมูลที่มีเนื้อหาสาระทั่วไป และฐานขอมูลที่มีเนื้อหาสาระเฉพาะดาน สําหรับการจําแนกตาม
ประเภทของสารสนเทศที่จัดเก็บและสืบคนได อาจจําแนกเปน 5 ประเภท ไดแก ฐานขอมูล
บรรณานุ ก รม ฐานข อ มู ล เอกสารฉบั บ เต็ ม ฐานข อ มู ล ตั ว เลข ฐานข อ มู ล ภาพ และฐานข อ มู ล
มัลติมีเดีย
1. ฐานขอมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Database) เปนฐานขอมูลที่จัดเก็บและ
ใหบริการขอมูลทางบรรณานุกรมของเอกสารทุกประเภท ทั้งที่อยูในรูปหนังสือ บทความวารสาร
เทปเสีย ง เทปวีดิทัศน และอื่นๆ ขอมูลทางบรรณานุกรมที่ใ หบริการนี้ ไมใ ชสารสนเทศที่ผูใ ช
ต อ งการโดยตรง แต เ ป น สารสนเทศที่ ช ว ยในการค น หาสารสนเทศที่ ต อ งการ โดยทั่ ว ไป
ประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง หัวเรื่อง สํานักพิมพ ปที่พิมพ จํานวนหนา และขนาดรูปเลม เปนตน
บางฐานขอมูลก็เพิ่มสาระสังเขปดวย ขอมูลเหลานี้ถูกจัดเก็บแยกจากกันตามเขตขอมูล บางเขต
ขอมูลก็สามารถใชเปนคําสําคัญในการคนได เชน ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง และหัวเรื่อง เปนตน ตัวอยาง
ฐานขอมูลประเภทนี้ ไดแก ฐานขอมูลโอแพ็กของสถาบันบริการสารสนเทศ และฐานขอมูลเชิง
วิชาการตางๆ
2. ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text Database) เปนฐานขอมูลที่จัดเก็บและ
ใหบริการเนื้อหาสาระทั้งฉบับของเอกสาร รวมทั้งขอมูลทางบรรณานุกรมของเอกสารดวย คําตางๆ
ที่ปรากฏในเอกสารที่อยูในฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มมักใชเปนคําสําคัญในการคนได ในปจจุบัน
ซึ่งเปนยุคแหงการเผยแพรขอมูลขาวสารผานเครือขายคอมพิวเตอรโดยเฉพาะอยางยิ่งเครือขาย
อินเทอรเน็ต ฐานขอมูลประเภทนี้ยิ่งไดรับความนิยมจากผูใชมากขึ้นเนื่องจากผูใชไดรับสารสนเทศ
ที่ตองการโดยตรงและในเวลาอันรวดเร็วไมวาจะอยูแหงหนใดก็ตาม โดยไมจําเปนตองคนหาใน
ภายหลังดังเชน สารสนเทศที่ตองการโดยตรงและในเวลาอันรวดเร็วไมวาจะอยูแหงหนใดก็ตาม
โดยไมจําเปนตองคนหาในภายหลังดังเชนสารสนเทศที่ไดรับจากฐานขอมูลบรรณานุกรม ตัวอยาง
ฐานขอมูลประเภทนี้ ไดแก ฐานขอมูลหนังสือพิมพ ฐานขอมูลสารานุกรม และฐานขอมูลกฎหมาย
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สําหรับฐานขอมูลเชิงวิชาการนั้นบางฐานขอมูลก็ใหบริการทั้งขอมูลทางบรรณานุกรมและเอกสาร
ฉบับเต็ม แตบางฐานขอมูลก็ใหบริการเฉพาะขอมูลทางบรรณานุกรมเทานั้น
3. ฐานขอมูลตัวเลข (Numeric Database) เปนฐานขอมูลที่จัดเก็บและใหบริการ
สารสนเทศที่เปนตัวเลขแตเพียงอยางเดียวและมักแสดงในรูปตาราง การคนหาขอมูลจากฐานขอมูล
ประเภทนี้มักใชคําสําคัญที่เปนขอความหรือรหัสเปนหลัก เชน ชื่อของตาราง หัวเรื่อง และรหัส
ประจําตาราง ตัวอยางของฐานขอมูลประเภทนี้ ไดแก ฐานขอมูลเชิงสถิติและตัวชี้วัดตางๆ เชน
ขอมูลจํานวนประชากร รายไดประชาชาติ คาจางแรงงาน ราคาผลผลิต และปริมาณการผลิต เปนตน
4. ฐานขอมูลภาพ (Image Database) เปนฐานขอมูลที่จัดเก็บและใหบริการสารสนเทศที่
เปน ภาพกราฟ ก ภาพนิ่ ง และภาพเคลื่อ นไหว การค น หาขอมูล จากฐานขอมูลประเภทนี้ มัก ใช
หลักการเดียวกับฐานขอมูลตัวเลข โดยใชชื่อของภาพ หัวเรื่อง รหัสประจําภาพ รวมทั้งวันที่ที่
บันทึกภาพดวย ตัวอยางของฐานขอมูล ไดแก ฐานขอมูลภาพศิลปะ และฐานขอมูลภาพวีดิทัศน เปน
ตน
5. ฐานขอมูลมัลติมีเดีย (Multimedia Database) เปนฐานขอมูลที่มีลักษณะที่ใกลเคียง
กับฐานขอมูลขอมูลเอกสารฉบับเต็ม คือ จัดเก็บและใหบริการเนื้อหาสาระทั้งฉบับของเอกสาร แต
เนนการจัดเก็บและใหบริการเอกสารมัลติมีเดียซึ่งประกอบดวย ขอความ เสียง ภาพกราฟก ภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหว รวมอยูดวยกัน การคนหาขอมูลจากฐานขอมูลประเภทนี้ใชหลักการเดียวกับ
ฐานขอมูลตัวเลขและฐานขอมูลภาพ คือ ใชคําสําคัญที่เปนขอความและรหัสเปนหลักในการคน ใน
ปจจุบันสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสจํานวนมากเริ่มมีเนื้อหาสาระในลักษณะมัลติมีเดียมากขึ้น ทั้งนี้
เพราะคอมพิวเตอรที่ผลิตออกจําหนายไดรวมอุปกรณที่จําเปนรองรับการทํางานกับฐานขอมูล
มัลติมีเดียไวดวยและมีราคาคอนขางถูก ตัวอยางเชน ฐานขอมูลสารานุกรม และฐานขอมูลจํานวน
มากที่ใหบริการบนเวิลดไวดเว็บ
ฐานข อ มู ล ประเภทต า งๆที่ก ล า วมาขา งต น นั บ วั น จะมี ค วามแตกต า งกัน น อ ยมาก ทั้ ง นี้
เนื่ อ งจากผู ผ ลิ ต ฐานข อ มู ล ส ว นใหญ พ ยายามที่ จ ะเพิ่ ม เติ ม สารสนเทศประเภทต า งๆ เข า ไปใน
ฐานขอมูลของตนเพื่อใหมีความนาสนใจมากขึ้น ตัวอยางเชน ฐานขอมูลบรรณานุกรมเพิ่มเอกสาร
ฉบับเต็ม และฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มเพิ่มสารสนเทศมัลติมีเดีย เปนตน
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องคประกอบของระบบสืบคนสารสนเทศ
ระบบสืบคนสารสนเทศมีองคประกอบที่สําคัญคือ ขอมูลนําเขา การประมวลผล ผลลัพธ
และผลปอนกลับ
1. ขอมูลนําเขา มี 2 ประเภทใหญ คือ
1.1 เอกสารหรือตัวแทนเอกสารที่คัดเลือกและรวบรวมมา
1.2 ขอคําถามซึ่งเปนตัวแทนของความตองการสารสนเทศของผูใช
2. การประมวลผล ทําไดหลากหลายขึ้นอยูกับซอฟตแวรที่ใชรวมทั้งโครงสรางระบบ
ฐานขอมูลที่ไดกําหนดไว เชน การจัดหมวดหมู การแยกประเภทตามเกณฑหรือขอคําถาม การ
จัดเรียง หรือการจัดทําตารางความสัมพันธของรายละเอียดขอมูลประเภทตางๆ เปนตน เนื่องจาก
ระบบสืบคนสารสนเทศ สวนใหญในสถาบันบริการสารสนเทศมีขอมูลนําเขาเพิ่มขึ้นอยูเสมอ หรือ
อาจเรียกไดวาเปนระบบที่แทบไมมีการกําจัดขอมูลเกาออก การประมวลผลจึงเปนการจัดการกับ
ขอมูลที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นโดยลําดับ
3. ผลลั พ ธ คื อ ผลการสื บ ค น นั่น เอง ซึ่ ง ทั้ งนี้ ขึ้ น อยู กั บ ข อมู ล นํ า เข า ของระบบสื บ ค น
สารสนเทศนั้นๆ
4. ผลปอนกลับ คือ ขอมูลที่ผูใชประเมินและคัดเลือกวารายการที่สืบคนไดรายการใดเขา
เรื่องและตรงกับความตองการสารสนเทศของตน หรืออาจเปนขอมูลที่ผูใชประสบปญหา เชน ไม
สามารถใชคําสั่งบางคําสั่งที่ตองการได ขอมูลที่ไดไมตรงกับความตองการ ขอมูลลาสมัย เปนตน

หนาที่ของระบบสืบคนสารสนเทศ
เมื่ อ พิ จ ารณาองค ป ระกอบของระบบสื บ ค น สารสนเทศ จะเห็ น ได ว า ระบบสื บ ค น
สารสนเทศมิไดรวบรวมเอกสารในทุกดาน ทุกหัวขอและทุกรายการ แตขอมูลนําเขาของระบบนั้น
ไดผานการคัดเลือกตามเกณฑของสถาบันบริการสารสนเทศหรือบริการสารสนเทศอยางใดอยาง
หนึ่งมากอน เกณฑในที่นี้หมายถึงนโยบายในดานตางๆ เชน สาขาวิชาหรือหัวขอวิชาที่ครอบคลุม
ประเภทของเอกสาร ภาษา ผูผลิตเอกสาร เปนตน ดังนั้น โดยทั่วไป ระบบสืบคนสารสนเทศจึงมี
พื้นฐานสําคัญ คือมีขอมูลนําเขาที่ไดผานการคัดเลือกหรือคัดสรรมาแลว
จากพื้นฐานดังกลาว ระบบสืบคนสารสนเทศมีหนาที่สําคัญคือ
1. การวิเคราะหเนื้อหาหรือสาระของเอกสารที่ไดคัดเลือกมา ระบบสืบคนสารสนเทศ
สวนใหญยังคงประกอบดวยตัวแทนเอกสาร และคําแทนสาระของเอกสารนั้น ในบางระบบ อาจมี
สาระสังเขปของเอกสารดวย และในอีกหลายระบบ อาจมีเอกสารฉบับเต็ม (full-text document)
ดวย
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วิธีการสืบคนเอกสารฉบับเต็มในระบบสืบคนสารสนเทศมี 2 วิธีใหญๆ ไดแก
1.1 คนคําในเนื้อหาของเอกสารได
1.2 ไมสามารถคนคําในเนื้อหาของเอกสารได ผูใชตองคนคําในตัวแทนเอกสาร ซึ่ง
เมื่อพิจารณาแลววาเขาเรื่อง จึงคอยเชื่อมโยงจากตัวแทนเอกสารไปยังเอกสารฉบับเต็มอีกทอดหนึ่ง
2. การวิเคราะหขอคําถามหรือความตองการสารสนเทศของผูใช คือ การสรางกลยุทธการ
คน ซึ่งอาจประกอบดวยคําศัพทคําเดียวที่ใชแทนความตองการหรือขอคําถาม หรือเปนคําศัพท
พรอมคําสั่งที่ระบุใหคนจากเขตขอมูลที่กําหนด เชน หัวเรื่อง ชื่อผูแตง คําสั่งที่สามารถจํากัดผลการ
สืบคนตามภาษาของเอกสาร หรือตามปที่ผูใชระบุ การใชตรรกะบูเลียน (Boolean logic) ในการ
เชื่อมคําศัพทมากกวาหนึ่งคําเขาดวยกัน เปนตน เมื่อไดรับคําถามของผูใช ระบบสืบคนสารสนเทศ
จะแปลงใหเปนคําสั่งหรือภาษาที่ระบบนั้นๆดําเนินการไดอีกทอดหนึ่ง
3. การจับคูระหวางขอคําถามหรือตัวแทนความตองการสารสนเทศของผูใช กับเอกสาร
หรือตัวแทนเอกสาร เพื่อวัตถุประสงคสําคัญคือ การดึงเฉพาะรายการที่เขาเรื่องหรือตรงกับขอ
คําถามของผูใชมาเปนผลการสืบคน

กระบวนการสืบคนสารสนเทศ
กระบวนการคนหาสารสนเทศเปนกระบวนการแกไขปญหาอยางหนึ่ง
ประกอบดวย
ขั้นตอนหลักๆ 5 ขั้นตอน ไดแก การทําความเขาใจกับความตองการสารสนเทศของผูใช การ
คัดเลือกระบบสืบคนสารสนเทศที่เหมาะสม การกําหนดความตองการสารสนเทศในรูปแนวคิดและ
คําคน การกําหนดกลยุทธการคน และการดําเนินการคนและทบทวนผลการคน ไมวาระบบสืบคน
สารสนเทศที่ใชจะเปนประเภทใดก็ตาม การคนหาสารสนเทศยังคงใชกระบวนการเดียวกัน
1. การทําความเขาใจกับความตองการสารสนเทศของผูใช
ความตองการสารสนเทศของผูใชโดยทั่วไปอาจจําแนกเปนสองประเภทหลักๆ ไดแก
ความตองการสารสนเทศรายการใดรายการหนึ่ง และความตองการสารสนเทศหัวขอใดหัวขอหนึ่ง
ความตองการประเภทแรก ผูใชมักตองการสารสนเทศที่เขาเรื่องเพียง 1-2 รายการเทานั้น เชน
“ความตองการขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือชื่อ Information Retrieval Today ที่แตงโดย
Lancaster และ Warner” สําหรับความตองการประเภทที่สองนั้น ผูใชมักตองการสารสนเทศกวางๆ
ในหัวขอใดหัวขอหนึ่ง เชน “ตองการคนหาสารสนเทศทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับเหตุการณการเมือง
ในชวงตุลาคม 2516”
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ความตองการสารสนเทศของผูใชสวนใหญเปนประเภทที่สองและเปนความตองการที่
ผูคนไมวาจะเปนผูใชปลายทางหรือผูใหบริการสารสนเทศที่ทําหนาที่เปนตัวกลางในการคนหาก็
ตาม จําเปนตองทําความเขาใจใหมากทีส่ ุดเทาที่จะทําได ความเขาใจในเรื่องนี้เปนสิ่งสําคัญและ
จําเปนมากในการคนหาสารสนเทศ หากปราศจากความเขาใจที่ชัดเจนแลว การคนหาอาจดําเนินไป
ในทิศทางที่ไมถูกตองและสงผลใหการคนหาสารสนเทศไมประสบความสําเร็จดังทีม่ ุงหวังไว การ
ทําความเขาใจกับความตองการสารสนเทศของผูใชอาจกระทําไดโดยการสัมภาษณผใู ชกอนการ
คนหา
2. การคัดเลือกระบบสืบคนสารสนเทศที่เหมาะสม
เมื่อเขาใจความตองการสารสนเทศของผูใชอยางชัดเจนแลว ผูคนตองคัดเลือกระบบ
สืบคนสารสนเทศหรือแหลงสารสนเทศที่จะใชในการคน ซึ่งมีอยูมากมายทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ สื่อ
โสตทัศน สื่อคอมพิวเตอร เปนตน
ในการคัดเลือกระบบสืบคนสารสนเทศนั้นผูคนตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
สืบคนสารสนเทศตางๆ เปนอยางดี เพื่อที่จะแนใจวาระบบที่เลือกนั้นมีเอกสารที่เขาเรื่องกับความ
ตองการของผูใชจริงๆ และเหมาะสมที่จะเปนแหลงในการคนหา
การคัดเลือกระบบสืบคนสารสนเทศอาจพิจารณาจากเกณฑตางๆ เชน ขอบเขต ความ
ทันสมัย ระยะเวลาที่ครอบคลุม เนื้อหาสาระของระเบียนขอมูล วิธีการจัดทําศัพทดรรชนี และ
คาใชจาย เปนตน
3. การกําหนดความตองการสารสนเทศในรูปแนวคิดและคําคน
ในการกําหนดความตองการสารสนเทศของผูใชในรูปแนวคิดนั้น ผูคนจําเปนตอง
วิเคราะหความตองการสารสนเทศอยางรอบคอบกอน แลวจึงจําแนกออกเปนแนวคิดที่ครอบคลุม
ความต องการทั้ง หมดซึ่งอาจมีห ลายแนวคิด ก็ไ ด เช น ผูใ ช ต องการคนหาสารสนเทศในหัว ขอ
“บริการหองสมุดในมหาวิทยาลัยเปด” ความตองการนี้อาจจําแนกออกเปนสองแนวคิด ไดแก
“บริการหองสมุด” “มหาวิทยาลัยเปด” หรืออีกตัวอยางหนึ่ง ผูใชตองการคนหาสารสนเทศในหัวขอ
“เครื่องแตงกายของหญิงไทยสมัยกอน” ความตองการนี้อาจจําแนกออกเปนสามแนวคิด ไดแก
“เครื่องแตงกาย” “หญิง” และ “เมืองไทยในสมัยกอน”
สําหรับการกําหนดคําคนแทนแนวคิดนั้น ผูคนควรคํานึงถึงวิธีการจัดทําศัพทดรรชนีที่
เปนตัวแทนสาระของเอกสารในระบบสืบคนสารสนเทศที่จะใชวามีการใชศัพทควบคุมหรือไม
หรือใชศัพทไมควบคุมไมวาระบบดังกลาวจะใชวิธีการใดก็ตาม การกําหนดคําคนแทนแนวคิดก็
ควรใชวิธีการเดียวกันเพื่อชวยใหไดผลการคนที่ดี
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4. การกําหนดกลยุทธการคน
กลยุทธการคน มักอยูในรูปขอคําถามซึ่งประกอบดวยคําคนตางๆ ที่มีความสัมพันธกัน
โดยทั่วไปการกําหนดกลยุทธการคนจะขึ้นอยูกับวิธีการทํางานของระบบสืบคนสารสนเทศที่ใช
และประเภทของความตองการสารสนเทศของผูใช ดังนั้นผูคนจึงควรมีความรูความเขาใจที่ดีในทั้ง
สองเรื่องดังกลาวกอนที่จะกําหนดกลยุทธการคน
ระบบสืบคนสารสนเทศเชิงพาณิชยสวนใหญยังคงใชตรรกะบูเลียน (Boolean logic)
ในการดําเนินการคน ดังนั้นกลยุทธการคนที่พบเห็นในระบบเหลานี้จึงใชตรรกะบูเลียนในการ
กําหนดความสัมพันธระหวางคําคนดวย อยางไรก็ตามระบบสืบคนสารสนเทศบางระบบก็ไมใช
ตรรกะบูเลียน
5. การดําเนินการคนและทบทวนผลการคน
การดําเนินการคนเปนการปอนขอคําถามที่สรางขึ้นเขาสูระบบสืบคนสารสนเทศ เพื่อ
การจับคูเปรียบเทียบระหวางศัพทดรรชนีซึ่งเปนตัวแทนสาระของเอกสารในระบบกับคําคนในขอ
คําถามซึ่งเปนตัวแทนความตองการสารสนเทศของผูใช ระบบจะพิจารณาแตละเอกสารวาเขาเรื่อง
หรือไมเขาเรื่องกับขอคําถามและสืบคนเอกสารที่คาดวาเขาเรื่องออกมา
การดํ า เนิ น การค น นี้ เ ป น ลั ก ษณะปฏิ สั ม พั น ธ โ ต ต อบทั น ที ร ะหว า งผู ค น กั บ ระบบ
คอมพิวเตอร ผูคนจึงควรทบทวนผลการคนที่ไดรับทันที หากเปนไปไดควรใหผูใชปลายทางเปนผู
พิจารณาดวยตนเองวาผลการคนที่ไดรับแตละครั้งนั้นมีเอกสารใดเขาเรื่องกับขอคําถามมากที่สุด
แลวพยายามปรับปรุงกลยุทธการคนโดยใชผลปอนกลับจากผูใชเปนแนวทาง และควรดําเนินการ
ทบทวนผลการคนและปรับปรุงกลยุทธการคนในลักษณะนี้หลายครั้ง จนกวาจะไดผลการคนเปนที่
พอใจหรือจนกวาจะยุติการคน

เทคนิคในการสืบคนสารสนเทศ
การสืบคนสารสนเทศไมวาจะเปนฐานขอมูลใดๆ จะมีเทคนิคการคนที่คลายกัน ไดแก การ
ใชตรรกะบูเลียน (Boolean logic) การตัดคํา (truncation) เปนตน ซึ่งชวยใหสามารถทําการสืบคนได
เฉพาะเจาะจงและเขาเรื่องไดดีขึ้นสัญลักษณอาจใชตางกันตามแตละฐานขอมูลและซอฟตแวรที่ใช
1. การใชตรรกะบูเลียน (Boolean logic) คือ การใชตรรกะหรือตัวเชื่อมคําคนหรือวลีให
สามารถสืบคนสารสนเทศไดตามความตองการของผูใชมากขึ้น ตัวเชื่อมตรรกะ (operator) อาจใช
แตกตางกันตามฐานขอมูล เชน คําเชื่อม AND ใชเครื่องหมายบวก (+) และ OR ใชเครื่องหมาย
จุลภาค (,) เปนตน
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การใช OR หมายถึง การคนหาเอกสารที่มีคําหนึ่งคําใดปรากฏ เชน information OR
technology ผลการคนจะไดเอกสารจํานวนมาก
การใช AND หมายถึง การคนหาเอกสารที่ตองมีคําทั้งสองปรากฏ เชน information AND
technology ผลการคนจะไดเอกสารจํานวนนอยลง
การใช NOT หมายถึง การคนหาเอกสารที่มีเฉพาะคําแรกปรากฏโดยไมมีคําที่สอง เชน
information NOT hardware ผลการคนจะไดขอมูลที่เกี่ยวกับ information แตไมใช hardware
2. การใชพิสัย (range search) จะใชกับเงื่อนไขที่เปนตัวเลขโดยกําหนดพิสัยหรือชวง
ของตัวเลขได เชน สิ่งพิมพตั้งแตป 2543 เปนตนไป
3. การตัดคํา (truncation) คือ การตัดคําเพื่อเปนการรวบรวมคําที่มีการสะกดคําที่
ใกลเคียงกัน หรือเหมือนกัน โดยใชสัญลักษณแทนการสืบคน ไดแก ? * $ เปนตน เชน ถาจะคนคํา
วา “comp” ก็จะไดคําทุกคําที่ขึ้นตนดวย “comp” ที่ปรากฏอยูในเอกสาร เชน computer,
computation เปนตน

ฐานขอมูลในสํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต(www.arc.dusit.ac.th, 2547)
ABI/Inform
เนื้ อ หาของฐานข อ มู ล เป น ดรรชนี แ ละสาระสั ง เขป บทความจากวารสาร ทางด า น
บริหารธุรกิจ และ การจัดการทั่วโลก ตั้งแต ค.ศ. 1985 - จนถึงปจจุบันประมาณ 800 ชื่อเรื่อง มี
เนื้อหาทางดาน บัญชี, การจัดการ, เศรษฐศาสตร, การเงิน, กฏหมาย, การตลาด, การโฆษณา, การ
บริหารทรัพยากรบุคคล นอกจากนั้นยังมีขอมูลทางดาน วิทยาศาสตรเทคโนโลยีการสื่อสาร และ
สุขภาพ อีกดวย โดยภายในฐานขอมูล มีทั้ง บทคัดยอ และ บทความเต็มของวารสาร (Index,
Abstract and Full text)
Intranet
ชนิดของฐานขอมูล
Abstract and Full Text
รูปแบบของฐานขอมูล
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ
• วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร
•

คอมพิวเตอร

•

บริหารธุรกิจ
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CABI Abstracts
เปนฐานขอมูล ที่ใหบริการดานการเกษตร ในรูปแบบสาระสังเขป
Internet
ชนิดของฐานขอมูล
Abstract
รูปแบบของฐานขอมูล
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ
• เทคโนโลยีอาหาร
•

คหกรรมศาสตร

Dissertation Abstract Online (DAO)
เนื้อหาของฐานขอมูล ครอบคลุมวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโทและเอกเริ่มจากป 1861 ปจจุบัน จากมหาวิทยาลัยประเทศแถบอเมริกาเหนือ ยุโรปและอัฟริกากวา 1,400,000 ชื่อเรื่อง และ
มีรายละเอียดของสารนิเทศในรูปของบรรณานุกรมและสาระสังเขป(Index and Abstract) มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการสื่อสาร การศึกษา ภาษา วรรณคดี ปรัชญา ศาสนา สังคมศาสตร จิตวิทยา ฯลฯ
Intranet
Abstract
วิทยานิพนธ ทุกสาขา

ชนิดของฐานขอมูล
รูปแบบของฐานขอมูล
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ

Emerald Insight
เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหาดานการบริหารจัดการ โดยนํามาจากวารสารดานการบริการ
จัดการ การตลาด การจัดการหองสมุด จาก ยุโรปมากวา 130 เลม โดยมีบทความตางๆ มากกวา
25,000 ชื่อเรื่องเปนขอมูลยอนหลังถึงป 1989
Intranet
ชนิดของฐานขอมูล
Abstract and Full Text
รูปแบบของฐานขอมูล
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ
• วิทยาการจัดการ
•

บริหารธุรกิจ
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Springer
เปนฐานขอมูลที่ใหบริการ สาระสังเขปและเนื้อหาดานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต
คณิตศาสตร กฎหมาย เศรษฐศาสตร
Internet
ชนิดของฐานขอมูล
Abstract and Full Text
รูปแบบของฐานขอมูล
วิทยาศาสตร
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ
Gale Online Databases
เปนฐานขอมูลที่ใหบริการ สาระสังเขป เนือ้ หา ดานมานุษยวิทยา และคอมพิวเตอร
Internet
ชนิดของฐานขอมูล
Abstract and Full Text
รูปแบบของฐานขอมูล
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ
• มนุษยศาสตร
•

สังคมศาสตร

•

คอมพิวเตอร

Gale’s ASAP
เปนฐานขอมูลที่ใหบริการ สาระสังเขปและเนื้อหา ดานมานุษยวิทยา
Internet
ชนิดของฐานขอมูล
Abstract and Full Text
รูปแบบของฐานขอมูล
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ
• มนุษยศาสตร
•

สังคมศาสตร

Gale’s Computer Database
เปนฐานขอมูลที่ใหบริการ สาระสังเขปและเนื้อหา คอมพิวเตอร
Internet
ชนิดของฐานขอมูล
Abstract and Full Text
รูปแบบของฐานขอมูล
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ
• คอมพิวเตอร
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H.W. Wilson Education
ประกอบดวยเนื้อหา ทางดาน การศึกษา เชน การศึกษาผูใหญ, การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ,
การพัฒนาระบบการเรียนการสอน, การศึกษาที่บาน, การศึกษา, การศึกษาพิเศษ ,ภาษาและ
ภาษาศาสตร เปนตน และ เนื้อหาทางดานวิทยาศาสตร เชน อวกาศ/ฟสิกส, ชีววิทยา, เคมี,
วิทยาศาสตรโลก, สิ่งแวดลอม, อาหาร, โภชนาการ, สุขภาพ, เวชภัณฑ, คณิตศาสตร เปนตน โดย
ภายในฐานขอมูลฐานขอมูล มีทั้ง บทคัดยอ และ บทความเต็ม ของวารสาร
ชนิดของฐานขอมูล
รูปแบบของฐานขอมูล
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ

Intranet
Abstract and Full Text
•

วิทยาศาสตร

•

ครุศาสตร

•

บริหารการศึกษา

VTLS
บริการสืบคนบัตรรายการ หนังสือวารสารและสื่อสิ่งพิมพตางๆ ในสํานักวิทยบริการ ผาน
ระบบเครือขาย(Online OPAC) ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต จากฐานขอมูลหนังสือ และรายชื่อ
วารสาร กับ ฐานขอมูลบทความ จากวารสาร ซึ่งเปนฐานขอมูลที่สํานักวิทยบริการ จัดทําขึ้น เพื่อใช
สําหรับคนหารายการหนังสือ และวารสาร กับใชคนหาบทความจากวารสารที่สํานักวิทยบริการมี
ใหบริการ
การใหบริการ ฐานขอมูล VTLS ใหบริการ ดังนี้
• บริการฐานขอมูลหนังสือและรายชื่อวารสาร (Book & Serial)
• บริการฐานขอมูลบทความจากวารสาร (Journal Indexing)
• บริการฐานขอมูลมัลติมิเดีย (Non-Printed Media)
Clippings
เป น การจั ด ระบบ สารสนเทศบนเครื อ ข า ยอิ น เตอร เ น็ ต โดยคั ด สรร สารนิ เ ทศ จาก
หนังสือพิมพ, วารสาร และ สื่อสิ่งพิมพ โดยเชื่อมโยงขอมูลที่เปนสื่อประสมเขากับระบบจัดการ
ฐานขอมูล แบงเปนหัวขอตางๆ เชน พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, การเมือง,
การศึกษา เปนตน
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Blackboard
เปนโปรแกรมสําหรับการเรียนการสอนผานอินเตอรเน็ตโดยอาจารยผูสอนในแตละวิชา
เปนผูจัดทําบทเรียนลงในโปรแกรม โดยการนําเสนออยูในรูปของ WebPages เอกสารWord และ
PowerPoint Presentation ในการเรียนการสอนของ Blackboard อาจารยผูสอน และ นักศึกษา
สามารถสื่อสารกันได โดยผานเครื่องมือที่โปรแกรมเตรียมไวให เชน ขาวประกาศ กระดานขาว
และ Virtual Classroom
NETg
เปนโปรแกรมเพื่อการศึกษาดวยตนเอง โดยเปนการสอนผานสื่อ Multimedia ทั้งภาพและ
เสียง หัวขอการสอนสวนใหญ เปน ดาน เทคโนโลยี และ คอมพิวเตอร ทั้งดาน อุปกรณ, โปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ และ โปรแกรมประยุกต

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เดชศักดิ์ ศาสติวัฒน (2539) ไดสํารวจการสืบคนฐานขอมูลหองสมุดดวยตนเองของ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในดานความถี่ในการสืบคน สาเหตุ
กลวิธีในการสืบคน ประโยชนและปญหาที่พบในการสืบคน ตลอดจนศึกษาความสัมพันธระหวาง
สาขาวิชาที่เรียน ระดับการศึกษา และประสบการณในการใชคอมพิวเตอรของนักศึกษาตอการ
สืบคนฐานขอมูลดวยตนเองในหองสมุด ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสืบคนฐานขอมูลเพื่อหารายชือ่
หนังสือและบทความวารสารในหองสมุด
การสืบคนมีความถี่ไมแนนอนแลวแตความตองการ
สาเหตุที่นิยมคนเองเพราะไมตองการรบกวนเจาหนาที่ นักศึกษาใชชอื่ เรื่องในการสืบคนมากที่สุด
รองลงมาใชหัวเรื่องในการสืบคน สวนปญหาที่พบคือ นักศึกษาไมทราบขั้นตอนในการสืบคน
ฐานขอมูล เจาหนาที่ไมอยูข ณะที่ตองการความชวยเหลือ เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการมีจํานวน
จํากัดตองรอนาน และคนไมพบเรื่องที่ตอ งการ สําหรับสาขาวิชาที่เรียน ระดับการศึกษาของ
นักศึกษา และประสบการณในการใชเครื่องคอมพิวเตอรของนักศึกษามีผลตอการสืบคนฐานขอมูล
ดวยตนเองไมมากนัก
มะลิวัลย สินนอย (2541) ศึกษาวิธกี ารสืบคนขอมูล ปญหาและแนวทางการแกปญหาการ
ใชบริการสืบคนขอมูลสารสนเทศในหองสมุด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากอาจารย บุคลากร และ
นักศึกษา ในปการศึกษา 2541โดยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน
พบวา ผูใชสวนใหญนยิ มใชฐานขอมูลจากซีดีรอมมากที่สุด เพื่อทํารายงาน โดยใชฐานขอมูลอกริ
โคล (Agricola) มากที่สุด สวนฐานขอมูลในระบบวีทแี อลเอส (VTLS) มีผูใชฐานขอมูลหนังสือมาก
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ที่สุด โดยผูใชสวนใหญเลือกสืบคนขอมูลจากชื่อหนังสือและชื่อวารสารมากที่สุด ซึ่งยังมีผูที่สืบคน
จากบัตรรายการถึงรอยละ 49.87 และมีผูที่ไมเคยใชระบบวีทีแอลเอสถึงรอยละ 43.20 สําหรับการ
สืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต พบวาผูใชสืบคนจากฐานขอมูลยาฮู (Yahoo) มากที่สุด สวนปญหาใน
การใชบริการสืบคนขอมูล คือ ความไมเพียงพอดานเครื่องมือ อุปกรณในหองสมุด ไมสามารถ
สืบคนขอมูลใหไดตามที่ตนเองตองการ ซึ่งแนวทางการแกปญหา คือ ใหมีการจัดเครื่องมืออุปกรณ
ที่ทันสมัย มาบริการอยางเพียงพอ จัดอบรมในเรื่องการสืบคนขอมูลอยางสม่ําเสมอ และจัดใหมี
เจาหนาที่ที่สามารถแนะนํา และใหความชวยเหลือในเรื่องการคนหาขอมูลได
จิตราภรณ
เพ็งดี (2541) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชที่มีตอบริการสืบคนรายการ
บรรณานุกรมระบบออนไลน ของหองสมุดสถาบันราชภัฏสกลนคร ผลการวิจัยพบวา ปญหาในการ
ใชบริการสืบคนรายการบรรณานุกรมระบบออนไลน พบวา ผูใชมีปญ
 หาเกี่ยวกับโปรแกรมมีความ
ลาชาในการทํางาน เครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอ ใชเวลานานในการรอผลการสืบคน คําสั่งในการ
เขาสูระบบซับซอน ยุงยากตอการใช และเวลาที่เปดใหบริการนอย
บุญเลิศ มรกต และจรูญลักษณ นารี (2542) ศึกษาการเรียนรูดว ยตนเองในการเขาถึง
ทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแกน ชั้นปที่ 1
ประจําปการศึกษา 2541 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาโทเรียนสวนใหญเรียนรูวิธีการสืบคน OPAC
จากคําอธิบายที่หนาจอ มีบางสวนที่เรียนรูจากบรรณารักษ ซึ่งนักศึกษาสวนใหญเลือกสืบคนจากคํา
สําคัญ รองลงมาคือชื่อเรื่อง ปญหาในการสืบคนคือ การกําหนดคําคนโดยเฉพาะคําสําคัญ การไม
เขาใจระบบ เจาหนาที่มเี วลานอยในการใหคําแนะนําการสืบคน เจาหนาที่ไมอยูขณะที่ตองการ
ความชวยเหลือ เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการมีจํากัด เครื่องคอมพิวเตอรขัดของบอย คนไมพบ
เรื่องที่ตองการในฐานขอมูล ไมพบเอกสารฉบับเต็มในหองสมุดและมีฐานขอมูลใหสืบคนนอย
รัชนีกร อินเล็ก, สีรุง พลธานี และคณะ (2543) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
ดรรชนีวารสารไทย จากหนาจอ OPAC ที่หองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน พบวาผูใชสวนใหญเปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 มากที่สุด โดยมาใชฐานขอมูล 2-3 ครั้งตอ
สัปดาห โดยเลือกคนหาจากชื่อเรื่องมากที่สุด รองลงมาคือใชคําสําคัญ สุดทายเลือกคนหาจากหัว
เรื่อง สวนปญหาที่พบคือ ไดขอมูลไมตรงกับความตองการ หรือไมพบขอมูลที่ตองการ ไมทราบ
ความหมายของบางรายการทีแ่ สดงในฐานขอมูล เชน รหัสยอหองสมุด ป เลข ISSN และ Holding
เปนตน รองลงมาคือความไมทันสมัยของขอมูลในฐานขอมูล
มนัส นามวงศ (2543) ศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานอินเตอรเน็ตของนักศึกษา
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต เพื่อเปรียบเทียบสภาพการใช ความรู และทัศนคติตอระบบการใช
อินเตอรเน็ตของนักศึกษาทีม่ ีสถานภาพแตกตางกัน ตลอดจนศึกษาถึงประโยชนของการนําระบบ
เครือขายมาใชในทางการศึกษา ซึ่งผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญรูจักการใชคอมพิวเตอร
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มาแลวกอนเขาศึกษาในสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
และนักศึกษาสวนใหญมีคอมพิวเตอรสวนตัว
สําหรับการเรียนรูการใชงานคอมพิวเตอรนั้น นักศึกษาเรียนรูจากเพื่อน จากโรงเรียน และสถาบัน
นักศึกษาที่ใชอินเตอรเน็ตไมจําเปนตองเรียนรูคอมพิวเตอรมากอน ดังนั้นนักศึกษาแตละสาขาไมมี
ความแตกตางกันในดานการใชอินเตอรเน็ต และสวนใหญจะใชอินเตอรเน็ตเพื่อการติดตอพูดคุยกับ
เพื่อนทั้งในและตางสถาบันกัน นอกจากนั้นก็ใชในการศึกษาคนควาขอมูลทางวิชาการ ในดาน
ทัศนคติเกีย่ วกับการใชระบบ นักศึกษาเห็นวามีอุปสรรคที่ตัวระบบเนือ่ งจากระบบมีการใชงานใน
ความเร็วที่ต่ํา และยังมีคูสายในการเชื่อมตอนอย
ชัยชนะ โพธิวาระ (2543) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินการใชทรัพยากรสารนิเทศของ
สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต โดยมีจุดมุงหมายเพื่อประเมินผลการใชและการ
ใหบริการระบบสารสนเทศ พรอมทั้งปญหาและอุปสรรคในการใชและการใหบริการ โดย
ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในการใชบริการในระดับปานกลาง และสําหรับดาน
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีความพอเพียงในการบริการ คือ หนังสืออางอิง ระบบสืบคนอัตโนมัติ
อุปกรณที่ใชในงานยืม-คืน หนังสือพิมพวารสาร วัสดุอุปกรณงานเทคนิค และวัสดุในงานโสตและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยทรัพยากรทีม่ ีความทันสมัยไดแก หนังสือพิมพ วารสาร วัสดุอุปกรณ
ในงานโสต และเทคโนโลยีทางการศึกษา หนังสืออางอิง คอมพิวเตอรสําหรับสืบคน VTLS และ
คอมพิวเตอรสําหรับสืบคนอินเตอรเน็ต โดยมีปญหาและอุปสรรค คือ อาคารสถานที่คับแคบและ
ไมไดสัดสวนกับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นทุกป
Slack (1993) สํารวจการใชบริการ OPAC และความตองการของนักศึกษาในหองสมุด
มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ
พบวานักศึกษามีปญ
 หาเกี่ยวกับคําแนะนําวิธกี ารใชที่แสดงบน
จอภาพ ทําใหนักศึกษาไมสามารถคนหาขอมูลไดตามความตองการ หรือคนผิดซ้ําๆ กันจนตอง
ยกเลิกการคนกลางคัน และเมนูที่ใชในระบบการคนยังสรางความสับสนใหผูใชดว ย สวนผูที่
สามารถใหความชวยเหลือในการคนควาหาขอมูลก็มีไมเพียงพอกับความตองการของผูใช
Tillotson (1995) ไดศึกษาถึงประสิทธิผลในการสืบคนขอมูลจากคําสําคัญ บนหนาจอ
OPAC โดยศึกษาถึงความพึงพอใจของผูใช 3 สวน คือ บรรณารักษหรือผูเชี่ยวชาญในการสืบคน
ขอมูล ผูใชบริการทั่วไป และทางเลือกที่แสดงบนหนาจอ OPAC ผลการศึกษาพบวา บรรณารักษ
หรือผูเชี่ยวชาญในการสืบคนขอมูลมีความพึงพอใจในประสิทธิผลของการสืบคนมากกวาการใชหัว
เรื่องหรือศัพทควบคุม แตผูใชบริการทั่วไปกลับพึงพอใจในผลการสืบคนมากกวาถาไดใชทั้งคํา
สําคัญและศัพทควบคุม เชน หัวเรื่อง แตกลับไมคอยมีคําอธิบายขั้นตอน และความสําคัญของการ
กําหนดศัพทควบคุม ตลอดจนไมคอยมีคําสั่งชวยเหลือสําหรับผูที่ไมประสบผลสําเร็จในการสืบคน
ขอมูล

