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วัตถุประสงค 

1. ประยุกตใชแหลงสารสนเทศตามความเหมาะสมในการใชงาน 

2. มคีวามรู ความเขาใจ และสามารถสบืคนขอมลูบนอนิเทอรเน็ตได 

3. มคีวามรู ความเขาใจ และสามารถติดตอสือ่สารบนอนิเทอรเน็ตได 

 

1. ความหมายและความสาํคญัของแหลงสารสนเทศ (Information Sources) 

2. ความสําคัญของแหลงสารสนเทศ 

3. แหลงสารสนเทศ 

4. ระบบสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูล 

5. การสืบคนสารสนเทศบนอินเทอรเนต็ 

6. การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศจากอินเทอรเนต็ 

 แหลงสารสนเทศ แหลงขอมูล หรือแหลงคนควา (Information  Sources) 

หมายถึง แหลงท่ีรวบรวมสารสนเทศในทุกรูปแบบไวเปนแหลงจัดเก็บและบรกิาร

ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ เพื่อประโยชนแกผูใชในการคนควาและหา

ขอมูล 

 สารสนเทศที่ตองการสวนใหญจะจัดเก็บไวอยางเปนระบบ เชน  ในหองสมุด หรือ

ศูนยขอมูลเพ่ือประโยชนในการคนหา 

1. ความสําคัญตอบุคคล ชวยใหเกดิการเรียนรู การพัฒนาตนเองใหมีความรู  

ทักษะ การแสวงหาขอมูลขาวสารใหม ๆ ดวยตนเองอยูตลอดเวลาและตลอด

ชวีิต ใชแหลงสารสนเทศแกปญหาในสิง่ที่ตนไมรู 

2. ความสําคัญตอสถาบัน ท้ังที่เปนสถาบันสงัคมและสถาบันการศึกษา เพ่ือการ

พัฒนาคนของประเทศ หรือทรพัยากรมนุษยใหเปนคนที่มีคณุภาพ 

3. ความสําคัญตอสงัคม เปนการถายทอดความรู ความเช่ือ ประสบการณ และ

เหตุการณตาง ๆ  ไปสูคนรุนตอไป สงเสริมใหคนมีความรับผิดชอบตอสงัคมและ

ตระหนักถึงคุณคาของสารสนเทศในสังคมประชาธปิไตย 
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1. หองสมดุ เปนแหลงสารสนเทศท่ีแพรหลายมากที่สุด เปนศูนยกลางวิชาการในทุกแขนง

ซ่ึงรวบรวมสารสนเทศไวในรปูสิ่งพิมพและวัสดุไมตีพิมพ เชน สื่อโสตทัศนและสื่อ

อิเล็กทรอนิกส มีการจัดทรัพยากรอยางเปนระบบที่เปนสากล 

2. ศูนยเอกสาร หรือศูนยขอมูล เปนหนวยงานท่ีรวบรวมขอมูลในสาขาใดสาขาหนึ่ง โดย

วิเคราะห กลั่นกรองและประมวลเนื้อหาขอมูลเฉพาะวิชาจัดเก็บอยางเปนระบบเพื่อ

ใหบริการนักวิจัย นักวิชาการ 

3. แหลงสารสนเทศอ่ืน ๆ เชน ศนูยวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ ศูนยเยาวชน วัดและศาสน

สถาน สํานักขาวสาร สื่อสารมวลชน สถานประกอบการตาง ๆ รานจําหนายหนังสือ 

นอกจากนีบุ้คคลยังจัดไดวาเปนแหลงสารสนเทศอีกประเภทหนึ่งท่ีใหขอมูลซ่ึงสามารถ

นําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคที่ตองการได 

 

 สารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส (Electronic Information) เปนสื่อที่จัดเก็บขอมูล

ไดปริมาณสูง เปนขอมูลแบบสื่อผสม (มัลติมีเดีย) มีการคนคืนดวยระบบ

คอมพิวเตอรที่ใหผลการคนอยางรวดเรว็และแมนยําจงึไดรับความนิยมมากใน

ปจจุบัน  เชน ฐานขอมูลออนไลน และฐานขอมูลในสือ่บันทึกตาง ๆ 

 การสืบคนจากหองสมุดที่มรีะบบหองสมุดออนไลน เพ่ือคนหาหนังสือสําหรับ

การยืม หรืออาน E-Book 

 การสืบคนจากระบบฐานขอมูลออนไลน เพ่ือหาบทความ รายงาน วิทยานิพนธ 

หรือ E-Book จากฐานขอมูลที่ใหบริการ 

Search  Engine  หรือเคร่ืองจักรคนหา เปนแอพพลิเคช่ันที่ใช

คนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต หลักการทํางานคือ รับคําสําคัญ (Keyword)  

ซ่ึงก็คือกลุมคําที่เกี่ยวกับขอมูลที่ตองการคนหา นําไปหาขอมลูที่ตนเองมี

อยูแลวแสดงผลออกมาใหผูใชงานไดเลือกสิ่งที่ตรงกับความตองการที่สุด 

Thai  Web  Search รวมเว็บไซตที่ใหบริการคนหาเว็บ www.abac.bobsville.com 

อยูที่ไหนดอทคอม  เสริจเอนจิ้นโดยคนไทย www.ut9.com 

ระบบเสิรชเอ็นจิ้นอัจฉริยะ www.thaismartsearch.com 

Lycos Asia Thailand (th.lycosasia.com) www.lycos.co.th 

ไทย-อินเด็กซ Thai-Index รวมทุกสิ่งที่คุณตองการ www.thai-index.com 

Link Siam Search Engine   www.linksiam.com 

Pop  Network บริการคนหาเวบ็ไซตไทย www.pop.co.th 

Thai Search Engine (คนไดทั้งไทยและอังกฤษ)   www.search.cscoms.com 

Siam Guru (Search engine) www.siamguru.com 

Search Thai www.searchthai.com 

Thai2Net Meta Search www.thai2net.com 

Google  Search www.googlebot.com 

www.google.co.th 

ThaiFind  MetaSearch www.thaifind.com 
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Google  Search  (ใชหาเวบ็ไซตภาษาไทยไดดวย) www.google.com 

MSN  Search www.search.msn.com 

Mother  of  all  search  engines www.mamma.com 

Simple  search www.simplesearch.com 

Altavista  ตัวคนหาท่ีเร็วที่สุด www.altavista.digital.com 

ตัวคนหาท่ีดีที่สุดตัวหน่ึง www.excite.com 

Hotbot www.hotbot.com 

ตัวคนหาน้ีคนหาขอมูลไดจากหลายแหลง www2.infoseek.com 

ตัวคนหาท่ีมีบริการพิเศษ www.lycos.com 

Magellan  ตัวคนหาน้ีมีการจัดลําดับของ  Web Site www.mckinley.com 

Webcrawler www.webcrawler.com 

Yahoo www.yahoo.com 

ตัวคนหาสําหรับเด็ก www.yahooligans.com 

Savvy  search  metasearch www.savvysearch.com 

Inference  Find www.inference.com/infind 

Meta  crawler www.metacrawler.com 

Search www.search.com 

Dog  pile  multi  search www.dogpile.com 

1. การคนหาแบบทั่วไป (Basic search) โดยใชคาํสําคัญ (Keyword) 

เทาน้ัน 

2. การคนหาแบบข้ันสูง (Advance   search) โดยใชคาํสําคัญ และ

สามารถกําหนดเงื่อนไขในการคนหาเพิ่มเติมได 

 เลี่ยงการใชคําคนหาท่ีเปนคําเดีย่ว ๆ  หรือคําที่มตีัวเลขปน ถาเล่ียงไมไดใหใสเครื่องหมาย " " 

ลงไปดวย เชน “windows 98” 

 ใส + ติดหนาคําที่ตองการคนหา เพ่ือใหผลลัพธการคนหาตองมคีาํนั้นในหนาเวบ็เพจ เชน  

 +เศรษฐกิจ +การเมือง หมายถึง เว็บเพจตองมท้ัีงคาํวา "เศรษฐกิจ" และ "การเมือง“ 

 +เศรษฐกิจ การเมือง หมายถึง เว็บเพจตองมีคาํวา "เศรษฐกิจ" สวนคําวา "การเมือง" 
อาจไมมีกไ็ด 

 ใส – ติดหนาคําที่ตองการคนหา เพ่ือใหผลลัพธการคนหาตองไมมีคาํน้ันในหนาเวบ็เพจ เชน 

 โรงแรม -รีสอรท หมายถึง เว็บเพจตองมคีําวา โรงแรม แตตองไมมีคําวา รสีอรท 

 +มะมวง -มะมวงอกรอง -มะมวงนํ้าดอกไม หมายถึง เวบ็เพจตองมคีาํวา "มะมวง" แต

ตองไมมีคําวา "มะมวงอกรอง" และ "มะมวงนํ้าดอกไม"  

 เลี่ยงคํา หรือขอความท่ีเปนภาษาพูด หรือเปนประโยค 

 ควรสรุปเปนกลุมคาํหรอืวลีทีม่คีวามหมายรวมท้ังหมดไว 
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 เลือกการต้ังคา -> การคนหาข้ันสูง 1. การบันทึกแฟมขอมูล ใหเลื่อนตัวช้ีเมาสไปทับบริเวณที่ Dowload  จากน้ันคลิกขวา 

เม่ือปรากฎเมนูคําสั่งใหเลือก “Save Target As”  จะไดกรอบขอความสําหรับการ

บันทึก 

2. การบันทึกภาพ ใหเลื่อนตัวช้ีเมาสไปวางบนภาพ แลวคลิกขวา จากนั้นเลือกคําสั่ง  

“Save Image As”  หรือ  “Save Picture As” 

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic mail) การใชบรกิารปจจบุันมี  2  
ลักษณะ คือ 

1) สมัครเปนสมาชิกโดยตรงจากหนวยงานที่ใหบริการ จะไดรบัชื่อผูใช (User 
Name) และรหัสผาน (Password) และมีพ้ืนที่ในดิสก เรียกวา ตูไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (Mail Box) โดยกําหนดที่อยูในการรับสงจดหมาย (E-mail 
Address) ในเมลเซิรฟเวอร เชน  student01@bru.ac.th 

2) บริการจดหมายอิเลก็ทรอนิกสฟร ีสามารถเขาไปในเว็บไซตที่ใหบริการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสฟรีไดโดยตรง เชน  www.hotmail.com, 
www.yahoo.com, www.gmail.com สมัครเปนสมาชิก โดยใหกรอกขอมูล
ที่กําหนด พรอมท้ังชื่อผูใช และรหัสผาน ในกรณีที่สมัครใชจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสกับ hotmail.com โดยใชชื่อวา stang จะไดที่อยูเปน 
stang@hotmail.com 

2. บริการ FTP (File Transfer Protocol) เปนมาตรฐานท่ีใชในการโอนยายแฟมขอมลูและแฟม

โปรแกรมตาง ๆ  โดยผูใหบรกิารจะจดัต้ัง FTP Server เกบ็แฟมขอมูล และพ้ืนท่ีไวบริการ 

 ถาโอนยายแฟมจาก FTP Server มายงัเครื่องผูใชเรยีกวา ดาวนโหลด (Download) 

 ถาโอนยายแฟมจากเครื่องผูใชไปเกบ็ยังเครือ่ง FTP Server เรียกวา อัพโหลด (Upload) 

 แฟมท่ีใหบริการใน FTP Server สวนใหญแบงได 3 ประเภท คือ 

1) Freeware เปนโปรแกรมท่ีเผยแพรใหผูอื่นใชโดยไมตองเสยีคาใชจายใด ๆ  

2) Shareware  เปนโปรแกรมท่ีใหทดลองใชฟรกีอนในระยะแรก ซึ่งอาจจะตั้งเงือ่นไขการ
ใช เชน เปนโปรแกรมชุดสาธิต (Demo) มีโปรแกรมใชงานบางสวนไมใชชดุสมบูรณหรอื

กาํหนดระยะเวลาการทดลองใช เชน สามารถใชไดภายใน 30 วนั เมื่อทดลองใชแลว

ตองการซ้ือชุดเต็มกต็ดิตอซ้ือขายกันภายหลัง 

3) Commercial ware เปนโปรแกรมเพ่ือจาํหนายทําใหมีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชงาน
อยางตอเนื่องมากกวาประเภท Freeware 

3. วิธีการดาวนโหลดแฟม ทําได 2 วิธี คือ 1) ใชโพรโทคอล  FTP  2) ดาวนโหลดจากเว็บไซตท่ี

ใหบริการโดยตรง  เชน www.download.cnet.com หรอื www.shareware.com 
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 แหลงสารสนเทศ (Information  Sources) หมายถงึ แหลงท่ีรวบรวมสารสนเทศ

ในทุกรูปแบบไวเปนแหลงจัดเก็บและบริการทรัพยากรสารสนเทศในรปูแบบตาง ๆ  

เพ่ือประโยชนแกผูใชในการคนควาและหาขอมูล 

 แหลงสารสนเทศ ไดแก หองสมดุ ศูนยเอกสาร หรือศูนยขอมูล ศนูยวัฒนธรรม 

พิพิธภัณฑ ศูนยเยาวชน วัดและศาสนสถาน สํานักขาวสาร สื่อสารมวลชน สถาน

ประกอบการ รานจาํหนายหนังสือ บุคคล 

 สารสนเทศอเิล็กทรอนิกส (Electronic Information) ไดแก ฐานขอมูลออนไลน

และฐานขอมูลในสื่อบันทึกตาง ๆ 

 Search  Engine  หรือเครื่องจักรคนหา เปนแอพพลิเคช่ันที่ใชคนหาขอมูลบน

อินเทอรเน็ต 

 การคนหาโดยใช Search Engine มี 2 แบบ คือ แบบทั่วไป และแบบข้ันสูง 

 

1. แหลงสารสนเทศมคีวามสาํคญัอยางไร 

2. เราสามารถคนควาหาขอมูลจากแหลงสารสนเทศที่ใดไดบางและแหลงนั้น ๆ มี
ขอมูลสารสนเทศในรูปแบบใด 

3. จงยกตัวอยางแหลงสบืคนขอมูล (Search Engine) วามีช่ืออะไรและมีรูปแบบ
และเทคนิคการสบืคนขอมูลอยางไรมาอยางนอย 2 ตัวอยาง 

4. จงบอกลักษณะของการใหบริการตาง ๆ และยกตัวอยางชื่อแหลงที่ใหบริการ
ตอไปนี ้
1) FTP 

2) E-mail 

3) IRC 

4) Web board 

 


