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หวัข้อการบรรยาย

การใช้ประโยชน์จากข้อมลู

ชนิดของข้อมลู

วตัถปุระสงค์ของการสืบค้น

วิธีการสืบค้น

แหลง่ข้อมลูท่ีใช้สืบค้น



การใช้ประโยชน์จากข้อมูล

 เพ่ือการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ การประกอบการตดัสินใจ

 เพ่ือการศกึษา เช่น ท ารายงาน ท าบทความ  น าวิทยานิพนธ์ ท าวิจยั เป็นต้น

 เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์ เช่น การสร้างสรรค์ผลติภณัฑฺใหม ่หรือ ต่อยอดผลิตภณัฑ์ 

 เพ่ือวางแผนธุรกิจ เช่น ประเมินมลูค่าสิง่ประดิษฐ์ หรือนวตกรรม ประเมินคู่แข่ง ประเมิน
ทิศทางของเทคโนโลยี

 เพ่ือพฒันาอาชีพ เช่น  การน าเทคโนโลยีมาใช้อยา่งไรเพื่อเพิ่มผลติ

 เพ่ือจดัการปัญหา



ชนิดของข้อมูล

บทความจากวารสารวิชาการ / บทความวิจยั / รายงานการวิจยั

บทความจากนิตยสาร หนงัสือพิมพ์

หนงัสือ

สิทธิบตัร

และอื่นๆ



ตวัอย่างชนิดของข้อมูล

 บทความวิจยัเป็นเอกสารวิชาการ มีความยาวจ ากดั มีความทนัสมยั ทนัต่อเหตกุารณ์ คณุภาพ
ของเนือ้หาข้อมลูมีความน่าเช่ือถือสงู เน่ืองจากมีระบบตรวจสอบเนือ้หาสาระที่เป็นมาตรฐาน

 การเผยแพร่งานวิจยั นิยมตีพิมพ์เป็นบทความในวารสาร ซึง่อาจแบง่ตามลกัษณะของ
วารสารวิชาการอาจออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้ดงันี ้

วารสารทางวิชาการเฉพาะทาง เช่น เน้นวิเคราะห์เชิงทฤษฎ์เป็นต้น

วารสารแนวปริทศัน์ (review) การสงัเคราะห์งานวิจยัหรือแนวคิดทฤษฎี และพฒันาต่อยอด
องค์ความรู้ในสาขาตา่งๆ

วารสารที่มีก าหนดเวลาการตีพิมพ์ เช่น ทกุหนึง่ปี ทกุหกเดือน ทกุสามเดือน หรือ ทกุเดือน 
บทความสัน้กระชบั อาจเน้นการน าเสนอความคิดเหน็ ความคิด วิสยัทศัน์ การวิเคราะห์ 
อภิปราย ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางวิชาการ



ส่วนประกอบส าคัญของบทความวิจัย

บทความวิจยัประกอบไปด้วยสว่นส าคญั 6 สว่น

ช่ือเร่ืองและบทคดัย่อ (Title AND Abstract) 

บทน า (Introduction)

วิธีการจยั (method) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ( Analysis Result)

การอภิปรายผลและสรุปผล (Discussion and conclusion )

การอ้างอิง (References)

















วัตถุประสงค์ของการสืบค้น



วัตถุประสงค์ของการสืบค้น

 เพ่ือดวูา่มีเทคโนโลยีอะไรอยูใ่นปัจจบุนั ในอตุสาหกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีเราก าลงัสนใจอยู่

ติดตามการพฒันาเทคโนโลยี

พิจารณาการท าวิจยั

ก่อนการตลาด

ประเมินมลูค่า

 โอกาสในการท าธุรกิจ

ดรูะดบัของเทคโนโลยี หรือปัญหาของเทคโนโลยีในปัจจบุนั



สิ่งจ าเป็นในการสืบค้น

ความรู้ในเร่ืองเทคโนโลยี หรือ ศาสตร์ท่ีจะสืบค้น

ความรู้ในค าศพัท์เฉพาะด้าน

ความรู้ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง

แผนการสืบค้น

แหลง่ข้อมลูท่ีใช้ค้นข้อมลู



วิธีการสืบค้น



วธีิการที่ใช้ในการสืบค้น

ค าส าคญั (Keyword)

หวัเร่ือง ( Subject)



การเตรียมค าส าคัญ หรือ คีย์เวริด์

 เลือกคีย์เวริด์

ปรับแตง่คีย์เวริด์

ใช้ตวัช่วยส าหรับคีย์เวริด์



การเลือกใช้คีย์เวริด์

 ต้องมีความรู้ หรือเข้าใจเร่ืองที่จะสืบค้นเป็นอยา่งดี

 เลือกใช้ค าผิด จะท าให้ได้ข้อมลูท่ีไมค่รอบคลมุเนือ้หาตามท่ีต้องการ หรือได้ข้อมลูท่ีไมต่รง
ตามกบัท่ีต้องการ

ให้ความส าคญักบัเร่ืองตวัสะกด



ตัวอย่างการเตรียมคีย์เวริด์เพื่อสืบค้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี

หมวกนิรภยัส าหรับนกัดบัเพลงิแบบสง่สญัญาณเตือนเม่ือผู้ใช้งานหมดสติ ท าให้สามารถ
เข้าช่วยเหลือได้ทนัเวลา

อะไรท่ีต้องการค้นหา คือ หมวกนิรภยั

 ต้องมีคณุสมบตัิอยา่งไร คือ สง่สญัญาณเม่ือไมมี่การเคลื่อนไหว

 มีสว่นประกอบอะไรบ้าง คือ ระบบตรวจจบัความเคลื่อนไหว และระบบการสง่สญัญาณ

 ต้องการผลลพัธ์อยา่งไร คือ สามารถติดตามหาตวันกัด าเพลงิท่ีหมดสติได้



การปรับแต่ง หรือ แปลง คีย์เวริด์

ท าให้ค านาม (Nouns)

หาค าเหมือน ค าคล้าย (synonym)   เพ่ือครอบคลมุในความหมายนีใ้ห้มากท่ีสดุ



ตัวช่วยส าหรับคีย์เวริด์

 การใช้เคร่ืองหมายช่วยในการสืบค้น (Wildcards)

* ละตวัอกัษรตัง้แต ่0 ตวัอกัษรเป็นต้นไป

เช่น manag* จะค้นหา manage manages manager management

? แทนท่ีตวัอกัษรเพียงตวัเดียวเทา่นัน้

wom?n จะค้นหา woman women หรือ fib?? จะค้นหา fiber fibre

“…..” ค้นตรงตามตวัท่ีพิมพ์

“lung cancer” “stingless bee” “hard of hearing” เป็นต้น

(…….) จดัล าดบัการสืบค้นก่อนหลงั

rabies AND (dog OR cat)



 การสร้างเง่ือนไขเพ่ือการสืบค้นโดยใช้ตวัเช่ือม (Operators)

 AND ค้นหาทกุค า

ตวัอย่าง  insulin AND diabetes ทัง้ insulin และ diabetes ต้องพบอยู่ในบทความเดียวกนั

 OR ค้นหาอย่างน้อยหนึง่ค า

ตวัอย่าง heart OR cardiac

heart หรือ cardiac ค าใดค าหนึง่ต้องปรากฎอยู่ในบทความ

 NOT ปฎิเสธการค้นหาค านี ้

rabies NOT dogs 

rabies ซึง่เป็นค าแรกต้องปรากฎในบทความ แตค่ าท่ีสองคือ dogs ต้องไมป่รากฎอยู่ในบทความ

ตัวช่วยส าหรับคีย์เวริด์



ข้อจ ากัดในการสืบค้นด้วยคีย์เวริด์

การเลือกใช้ค าท่ีไมค่รอบคลมุ อาจท าให้พลาดข้อมลูจากบางรายการ หรือบางบทความ

การใช้ค าท่ีไมถ่กูต้อง อาจท าให้ได้รับข้อมลูท่ีไมเ่ก่ียวข้อง



สืบค้นจากหวัเร่ือง

 เนือ้หาถกูจดัหมวดหมูต่ามหวัข้อ ท าให้ง่ายตอ่การสืบค้น

ครอบคลมุเนือ้หาที่ตรงประเดน็กวา่การค้นด้วยคีย์เวริด์ โดยไมจ่ าเป็นต้องค าเหมือนค าคล้าย

สามารถประเมินได้วา่มีข้อมลูเก่ียวหวัข้อท่ีต้องการมากน้อยเพียงใดในแหลง่ข้อมลูท่ีก าลงั
ค้นหา



การเลอืกแหลง่ขอ้มูล



แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้น

 เวบ็ไซต์

วารสารวิชาการภาษาไทย และ ภาษาตา่งประเทศ

วิทยานิพนธ์ไทย และภาษาตา่งประเทศ

สิทธิบตัรภาษาไทย และภาษาตา่งประเทศ

 เอกสารอ้างอิง เช่น พจานกุรม สารานกุรม เป็นต้น



การเลือกใช้แหล่งข้อมูล

ลกัษณะของข้อมลูท่ีต้องการสืบค้น

ความน่าเช่ือถือของแหลง่ข้อมลู

ความทนัสมยัของข้อมลู

ความถ่ีในการปรับปรุงข้อมลู



ประเภทแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้น

Web Search Engine เป็นเคร่ืองมือช่วยในการค้นหาเอกสารท่ีไมไ่ด้มีอยูใ่นฐานข้อมลู
ออนไลน์ เช่น สถิตยอดจ าหน่ายสงุสดุ5ล าดบัของหนงัสือพิมพ์ไทย เป็นต้น หรือใช้เป็น
พจนานกุรม เพ่ือค้นหาค าพ้องความหมาย (synonym) และ การใช้เพ่ือค้นข้อมลูใน
ชีวิตประจ าวนั Google (www.google.com)

Google Bookmarks ( www.google.com/bookmarks) ใช้ส าหรับจดัการ และ จดัเก็บ 
ลิงค์ หรือ URL ของเวบ็ไซร์ท่ีพบข้อมลูหรือบทความที่เป็นประโยชน์ในงานวิจยัให้เป็น
ระบบ และ ต้องการกลบัมาท่ีลิงค์ หรือ URL นัน้ได้ทกุเม่ือและทกุอปุกรณ์

http://www.google.com/
http://www.google.com/bookmarks


ประเภทแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้น (ต่อ)

 ฐานข้อมลูออนไลน์ 

หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์

วิทยานิพนธ์/ ดษุฎีนิพนธ์ ภาษาต่างประเทศ 

วารสารอิเลก็ทรอนิกส์

ศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสาร เพ่ือใช้ค้นหารายช่ือวารสาร หรือสืบค้นหางานวิจยัจากวารสาร
ไทย หรือวารสารในกลุม่ประเทศอาเซียน ท่ีผ่านการประเมินคณุภาพ

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html

http://www.asean-cites.org

งานวิจยัทางกฎหมาย

http://www.justice-kb.oja.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html
http://www.asean-cites.org/
http://www.justice-kb.oja.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp


ประเภทแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้น (ต่อ)

 ฐานข้อมลูออนไลน์ 

วารสารอิเลก็ทรอนิกส์ (ต่อ)

Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมลูวารสารอิเลก็ทรอนิกส์กลางของ
ประเทศไทย เป็นแหลง่รวมวารสารวิชาการท่ีผลิตในประเทศไทยทกุสาขาวิชา ทัง้สาขา
วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ThaiJo ได้รับการสนบัสนนุจาก 
ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
(มจธ.) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (มธ.) และศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal 
Citation Index Centre : TCI)

http://www.tci-thaijo.org

ASEAN Citation Index (ACI) เป็นระบบฐานข้อมลูวารสารอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีคณุภาพที่ได้
น าเสนองานวิจยัของประเทศในกลุม่ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

http://www.asean-cites.org

http://www.tci-thaijo.org/
http://www.asean-cites.org/


ประเภทแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้น (ต่อ)

 อ่ืนๆ เช่น

ฐานข้อมลูสหบรรณานกุรมห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาไทย

www.cuprint.chula.ac.th

http://uc.thailis.or.th

ฐานข้อมลูวิทยานิพนธ์ฉบบัภาษาไทย

http://tdc.thailis.or.th/tdc/

ฐานข้อมลูสิทธิบตัร

http://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/simplesearch.php

http://www.cuprint.chula.ac.th/
http://uc.thailis.or.th/
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/simplesearch.php


ประเภทแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้น (ต่อ)

แหลง่ข้อมลูท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการค้นหาบทความหรือเอกสารวิชาการจากข้อมลู
อ้างอิง ( citation) หรือ จดัท ารูปแบบบรรณานกุรมมาตรฐาน เช่น APA หรือ Vancouver 

CrossRef (search.crossref.org)

Google Scholar (scholar.google.com)


