
กลยุทธการสืบคนขอมูลกลยุทธการสืบคนขอมูล



 การสืบคนสารสนเทศและ

ทักษะการรูสารสนเทศ
การสืบคนสารสนเทศ (Information retrieval หรอื  

Information searching) หมายถึง กระบวนการในการ

คนหาขอมูลหรือสารสนเทศที่ตองการ โดยใชเครื่องมอื

สืบคน 
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วัตถุประสงคของการสืบคนขอมลู

1.  เพื่อการศึกษา

2.  เพื่อหาขอมลูหรือความรูใหมๆ

3.  เพื่อความบนัเทิงและการพักผอนหยอนใจ

4.  เพื่อประกอบการทํางาน การคา การประกอบธุรกิจ

5.  เพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึง่ ฯลฯ

1.  เพื่อการศึกษา

2.  เพื่อหาขอมลูหรือความรูใหมๆ

3.  เพื่อความบนัเทิงและการพักผอนหยอนใจ

4.  เพื่อประกอบการทํางาน การคา การประกอบธุรกิจ

5.  เพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึง่ ฯลฯ
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ประเภทของเครื่องมือชวยคน

1. รายการขอมูลทางบรรณานุกรมในรูปเอกสาร  

2. รายการขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส เชน Online Public 

Access Catalog (OPAC)



ขั้นตอนการสืบคนขอมูล

1. คนจากฐานขอมลูของหองสมดุ OPAC, CD-ROM,  

Internet, คนผาน Search Engine ในอนิเทอรเนต็

2. กลยุทธการสืบคนขอมูล

1. ตองรูวาตองการคนเรื่องอะไร

2. กําหนดคําที่จะใชคน (Query) เชน คําสําคัญหรือหัวเรื่อง

3. รูกลยุทธและวิธกีารคน

4. รูแหลงขอมลูและฐานขอมลูที่ตองการคน

5. วิเคราะหและประเมินผลลพัทที่ได



วิธีการสืบคนขอมูลจาก OPAC

ผูใชเลอืกวธิกีารคนทีต่องการจากเมนู โดยเมนจูะใหผูคนเลือกวิธตีางๆ

ในการสืบคนเชนเดยีวกับ บัตรรายการ ไดแก

- ชื่อผูแตง (Authors)

- ชื่อเรื่อง (Title)

- หัวเรื่อง (Subject)

- คําสําคัญ (Keyword)

เมื่อคนพบทรัพยากรที่ตองการแลว ใหจดเลขเรียก
หนังสือ 

(Call number)

เมื่อคนพบทรัพยากรที่ตองการแลว ใหจดเลขเรียก
หนังสือ 

(Call number)



หองสมุดมีทั้งหมด  7 Locations
1.1.  หอสมุดกลางหอสมุดกลาง    Main LibraryMain Library

2.2.  วารสารและฯวารสารและฯ  อาคารอาคาร  99 SPU_MultimediaSPU_Multimedia

3.3.  คณะสถาปตยคณะสถาปตยฯฯ  อาคารอาคาร  55  ชั้นชั้น  44 SPU_ArchitectureSPU_Architecture

4.4.  บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย  อาคารอาคาร  11  ชั้นชั้น  77 SPU_GraduateSPU_Graduate

5.5.  บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ  อาคารอาคาร  99  ชั้นชั้น  77 อาคารอาคาร  99  ชั้นชั้น  77

6.6.  วิทยาวิทยาคารพญาคารพญาไทไท SPU_PhayathaiSPU_Phayathai

7.7.  ชลบุรีชลบุรี SPU_ChonburiSPU_Chonburi



เว็บไซตหองสมุด http://library.spu.ac.th



ใสคําคนที่ตองการคน

กดปุมคนหา หรอื 
Enter



ตัวอยาง Web OPAC



สิ่งที่ไดจากการคนคือ Call number (เลขเรียกหนังสือ)



การตรวจสอบการยืมการตรวจสอบการยืม--คืนหนังสือคืนหนังสือ
วารสาร สื่อโสตทัศน ฯลฯ เบื้องตนทีน่กัศึกษาควรทราบ

My Account

ใสรหัสประจําตัวนักศึกษา



ลักษณะของฐานขอมูลหองสมุด

1. ฐานขอมูลบรรณานุกรม

ใหขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ บทความวารสารและ

สิ่งพิมพอื่นๆ เชน Library Catalog, Online Public Access 

Catalog (OPAC)

2. ฐานขอมูลเนื้อหาเต็มรูป หรือฐานขอมูลตนแหลง

เปนฐานขอมูลที่แสดงเนื้อหาของขอมูลโดยตรง  ซึ่งผู ใช

สามารถนําขอมูลในรายละเอียดนั้นไปใชไดทันที



เครื่องมือคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ต

Search engine

คือเว็บไซตที่เปนโปรแกรมคนหาคําที่เกี่ยวของกับ

เนื้อหาในอินเทอรเน็ต เชน Google.com, Yahoo.com



ตัวอยางการเขาใชฐานขอมูลของหองสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุมตัวอยางการเขาใชฐานขอมูลของหองสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม



ฐานขอมูล วารสาร และหนังสืออิเล็กทรอนิกส

1. Academic Search Elite  (ASE) -☺ สหสาขาวิชา

2. ABI/Inform -☺ การบรหิาร

3. ASCE Journals -☺ วิศวกรรมโยธา

4. Business Source Premie (BSP) -☺ บริหารการจดัการ

5. Digital Dissertations -☺ วิทยานพินธโท-เอก

6. Gale Virtual Reference ––☺หนังสือสารานกุรม

7. Lexis/Nexis -☺ กฎหมาย

8. Muti-Science -☺ สถาปตยกรรมศาสตร

9. E-book NetLibrary -☺ หนังสอือิเล็กทรอนิกส



ตัวอยางฐานขอมูลออนไลน Digital  Dissertations



ตัวอยาง BSP - บริหารและการจัดการ



ตัวอยาง Lexis/Nexis - กฎหมาย



ตัวอยาง Muti-Science - สถาปตยกรรมศาสตร



ตัวอยาง ASCE Journals - วิศวกรรมโยธา



ตัวอยาง มติชน e-library



หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book)

เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ใหบริการเนื้อหาออนไลน 

โดยใชอานผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน เครื่อง 

คอมพิวเตอร เครื่องปาลม หรือเครื่องอาน e-book

เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ใหบริการเนื้อหาออนไลน 

โดยใชอานผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน เครื่อง 

คอมพิวเตอร เครื่องปาลม หรือเครื่องอาน e-book
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 ตัวอยาง หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) 
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