
หน่วยที ่1  

การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 

 

ฐานข้อมูล 

ความหมาย  

ฐานขอ้มูล (Database)  มาจากค า 2 ค า คือ Data และ Base  

Data คือ ทรัพยากรที่ประกอบดว้ยขอ้เทจ็จริงที่มีปริมาณมาก สามารถเพิม่ขึ้นและเปล่ียนแปลงได ้

ในขณะที่ Base คือ ส่ิงเป็นฐานใหส้ร้างต่อขึ้นไปได ้ดงันั้น เม่ือน าค  าวา่ Database มารวมกนัและน ามาใชใ้น

วงการสารสนเทศ มีความหมายดงัน้ี 

 ฐานขอ้มูล หรือ Database หมายถึง ขอ้มูลที่มีความสมัพนัธก์นัที่จดัเก็บไวใ้นคอมพวิเตอร์ และตอ้งใช้

คอมพวิเตอร์ในการสืบคน้ โดยแสดงผลทางจอ หรือทางเคร่ืองพมิพ  ์
 

ประเภท  

ประเภทของฐานขอ้มูลแบ่งตามลกัษณะการใชเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ  

1. ฐานขอ้มูลตน้เร่ือง เป็นฐานขอ้มูลที่ใหข้อ้มูลในลกัษณะเน้ือหาฉบบัเตม็ สามารถน าขอ้มูลมาใชไ้ด้

ทนัที ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลพระไตรปิฎก เป็นตน้  

2. ฐานขอ้มูลอา้งอิง เป็นฐานขอ้มูลของหอ้งสมุดที่จดัท  าขึ้นแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

2.1 ฐานขอ้มูลบรรณานุกรมส่ิงพมิพ ์ส่ือโสตทศัน์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นฐานขอ้มูลที่

ใหข้อ้มูลบรรณานุกรม เช่นหนงัสือ งานวจิยั จะใหข้อ้มูลผูแ้ต่ง ช่ือหนงัสือ สถานที่พมิพ ์ส านกัพมิพ ์ปีที่พมิพ ์

เลขหนา้ ลกัษณะรูปเล่ม วทิยานิพนธจ์ะใหข้อ้มูลช่ือผูเ้ขียน ช่ือวทิยานิพนธ ์คณะมหาวทิยาลยัที่จบการศึกษา 

และปีพมิพ ์

2.2 ฐานขอ้มูลดรรชนีมีบทความวารสาร เป็นฐานขอ้มูลที่ใหข้อ้มูลบรรณานุกรมของ

บทความวารสาร ไดแ้ก่ช่ือผูเ้ขียนบทความ ช่ือบทความ ช่ือวารสาร ปีที่ ฉบบัที่ ปีพมิพแ์ละเลขหนา้ของ

บทความในวารสาร 
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บริการฐานข้อมูล 

1. บริการสืบคน้จาก ซีดี-รอม เป็นการรวบรวมขอ้มูลในลกัษณะ ซีดี-รอม อาจเป็นขอ้มูลทาง

บรรณานุกรม หรือขอ้มูลแบบเน้ือหาฉบบัเตม็ ซ่ึงบริษทัต่างๆ จดัท าขึ้นจ าหน่ายเช่น ซีดี-รอม กฤตภาคข่าว

ของศูนยข์อ้มุลมติชน ซ่ึงรวบรวมข่าวสารจากหนงัสือพมิพร์ายวนั ซีดี-รอม ข่าวสารประจ าปีของส านกัพมิพ์

สยามบรรณ เป็นตน้ 

2. บริการสืบคน้สารนิเทศผา่นส่ือทางไกล โดยผา่นระบบเครือข่าย เป็นฐานขอ้มูลที่เช่ือมต่อกบั

แหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ (สารนิเทศมิไดจ้ดัเก็บที่หอ้งสมุดที่ผูใ้ชก้  าลงัคน้ควา้อยู)่ บริษทัต่างๆจดัท าขึ้นเสนอกบั

หน่วยงานต่างๆ หน่วยงานใดตอ้งการก็ตอ้งสมคัรเป็นสมาชิก และตอ้งเสียค่าสมาชิกตามอตัราที่ตกลงกนั 

ตวัอยา่งฐานขอ้มูลไดแ้ก่ 

AGRIS – ฐานขอ้มูลทางดา้นการเกษตร และสาขาวชิาที่เก่ียวขอ้ง 

DIALOG – ฐานขอ้มูลซ่ึงรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศในสาขาวชิาต่างๆ ในรูปบรรณานุกรมดรรชนี 

สาระสงัเขป  

DOA – ฐานขอ้มูลที่ใหร้ายละเอียดของสารนิเทศในรูปแบบบรรณานุกรม และสาระสงัเขป

วทิยานิพนธร์ะดบัปริญญาโท และเอกทุกสาขา 

ERIC – ฐานขอ้มูลทางการศึกษา และสงัคมศาสตร์ 

THAI STANDARD – ฐานขอ้มูลมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมของไทยการใชบ้ริการฐานขอ้มูล

ประเภทน้ี สามารถใชบ้ริการไดจ้ากหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาหรือจากหน่วยงานเฉพาะ 

3. บริการฐานขอ้มูลที่หอ้งสมุดตาละแห่งจดัท าขึ้นเอง หรือโปรแกรมส าเร็จรูป เช่น ฐานขอ้มูล

บตัรรายการ ฐานขอ้มูลดรรชนีที่หอ้งสมุดมีบริการ หอ้งสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

ภูเก็ต ในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เราใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  

Library 2001 
 

ประโยชน์ของฐานข้อมูล 

1. จดัเก็บสารสนเทศไดใ้นปริมาณสูงท าใหป้ระหยดัเน้ือที่ในการจดัเก็บมากกวา่เก็บในกระดาษ 

             2.  จดัเก็บสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ ท าใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลที่ตอ้งการไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพกวา่การคน้ดว้ยมือ ทั้งยงัเป็นการช่วยประหยดัเวลาในการคน้หา 

3.  ปรับปรุงและแกไ้ขสารสนเทศในฐานขอ้มูลไดง่้ายและรวดเร็ว ท าใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บขอ้มูลที่ถูกตอ้ง

และทนัสมยัเสมอ 
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4.  เช่ือมโยงแหล่งขอ้มูลที่อยูห่่างไกลไดโ้ดยระบบออนไลน์ ท  าใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่ง

กวา้งขวาง โดยไม่ตอ้งเดินทางไปคน้หาจากหลายแหล่ง 

5.  มีการเช่ือมโยงฐานขอ้มูลเขา้ระบบโทรคมนาคมที่ทนัสมยั ท าใหฐ้านขอ้มูลแพร่หลายและ

สามารถจดัหาไดง่้ายจากทัว่โลก 
 

เคร่ืองมือช่วยค้นวัสดุสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 

      จากความกา้วหนา้ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์และการพฒันาทางเทคโนโลย ีท าใหก้ารสืบคน้

สารสนเทศจากบตัรรายการไม่เพยีงพอ หอ้งสมุดจึงไดน้ าคอมพวิเตอร์มาช่วยในการคน้หาขอ้มูลสารสนเทศ 

ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือช่วยคน้ประเภทอิเล็กทรอนิกส์  แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1.  เคร่ืองมือช่วยค้นวัสดุสารสนเทศภายในห้องสมุด 

      1)  เคร่ืองมือช่วยคน้วสัดุสารสนเทศจากฐานขอ้มูลออฟไลน์ (Offline Database) เป็นการน า

คอมพวิเตอร์มาช่วยจดัเก็บสารสนเทศ จดัการระบบฐานขอ้มูลและใหบ้ริการภายในหอ้งสมุดเท่านั้น กล่าวคือ

ผูใ้ชห้อ้งสมุดสามารถคน้ขอ้มูลจากคอมพวิเตอร์ ที่ไม่ไดมี้การเช่ือมโยงหรือติดต่อกบัหอ้งสมุดอ่ืน ๆ ซ่ึงผูใ้ช้

หอ้งสมุดจะถูกจ ากดัแหล่งในการคน้หาขอ้มูลที่ถูกบนัทึกไวใ้นฮาร์ดดิสกข์องคอมพวิเตอร์ภายในหอ้งสมุด

นั้น หรือใชข้อ้มูลที่บนัทึกในส่ือต่าง ๆ ที่หอ้งสมุดจดัใหบ้ริการ เช่น แผน่ดิสก ์ซีดี-รอม เป็นฐานขอ้มูล

ออฟไลน์ที่นิยมในปัจจุบนั  

      2)  เคร่ืองมือช่วยคน้วสัดุสารสนเทศจากฐานขอ้มูลทรัพยากรหอ้งสมุด เป็นการน าคอมพวิเตอร์

มาใชใ้นการสร้างฐานขอ้มูลของหอ้งสมุดขึ้นเอง เพือ่อ  านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชห้อ้งสมุด ในการคน้หา

สารสนเทศของหอ้งสมุดแห่งนั้น หรือกลุ่มหอ้งสมุดร่วมกนัจดัฐานขอ้มูลขึ้น เพือ่เป็นการอ านวยความ

สะดวกในการสืบคน้สารสนเทศในหอ้งสมุดกบัการใชท้รัพยากรร่วมกนั ดงันั้นหอ้งสมุดแต่ละแห่ง

จ าเป็นตอ้งมีโปรแกรม จดัการฐานขอ้มูล เช่น โปรแกรม CDS/ISIS, INNOPAC, HORIZON, VTLS  หรือ

หอ้งสมุดบางแห่งอาจพฒันา Microsoft Access Microsoft FoxPro  เป็นตน้ มาใชใ้นการสร้างฐานขอ้มูลเพือ่

ใหบ้ริการสืบคน้ซ่ึงรู้จกักนัทัว่ไปในนาม โอแพค (OPAC)  หรือระบบการสืบคน้ขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศ

ของหอ้งสมุดดว้ยคอมพวิเตอร์ (On-line  Public Access Catalog) ซ่ึงจะใหข้อ้มูลทางบรรณานุกรมแหล่ง

จดัเก็บและบริการสถานภาพของวสัดุสารสนเทศ ตลอดจนใชใ้นการตรวจสอบการยมื-คืนของผูใ้ช ้OPAC 

ของหอ้งสมุดแต่ละแห่งอาจจะมีรูปลกัษณ์ภายนอกที่แตกต่างกนัไป ขึ้นอยูก่บัโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลที่

หอ้งสมุดเลือกใชว้า่เป็น CDS/ISIS หรือ HORIZON หรือโปรแกรมใด ๆ ก็ตาม แต่ลกัษณะของการสืบคน้

สารสนเทศจะมีความคลา้ยคลึงกนั เน่ืองจากมีการก าหนดเขตขอ้มูลส าหรับการสืบคน้ในลกัษณะ Field 
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Searching คือคน้จากผูแ้ต่ง (Author) ช่ือเร่ือง (Title )และหวัเร่ือง (Subject) นอกจากน้ีโปรแกรมส่วนใหญ่

เนน้ในการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชม้ากขึ้น โดยสามารถคน้จากค าส าคญั (Keywords) เลขหมู่ 

(Classification) ไดด้ว้ย ดงันั้นผูใ้ชจึ้งมีช่องทางในการสืบคน้สารสนเทศไดส้ะดวก รวดเร็ว และดีกวา่การใช้

บตัรรายการแบบเดิม และหอ้งสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถมัภ ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใชโ้ปรแกรม Library 2001 เป็นเคร่ืองมือช่วยคน้

สารสนเทศในหอ้งสมุด 

 ขั้นตอนการสืบค้นโดยโปรแกรม Library 2001 

1. ผูใ้ชบ้ริการมีขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศที่ตอ้งการ เช่น ทราบช่ือผูแ้ต่ง ช่ือเร่ือง หรือ ค  าคน้ที่

ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบัหนงัสืออยา่งใดอยา่งหน่ึง แลว้เปิดหนา้จอคลิกรายการที่ตอ้งการโดย

ปฏิบตัิตามค าแนะน าที่ปรากฏหนา้จอ ซ่ึงมีใหเ้ลือก 2 แบบ คือ 

1.1 คน้แบบ (ทุกฟิลด)์  กรณีทราบขอ้มูลอยา่งคร่าว ๆ 

1.2 คน้แบบ (เลือกฟิลด)์  กรณีทราบขอ้มูลอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น ทราบช่ือผูแ้ต่ง ช่ือเร่ือง หรือ

หวัเร่ือง 

ตวัอยา่งการคน้แบบทุกฟิลด ์ มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. พิมพข์อ้ความท่ีทราบหรือตอ้งการคน้หา  เช่น  ค าว่า  “ไฟฟ้า ”  
2. เม่ือพบขอ้มูลท่ีตอ้งการกด Yes ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัไฟฟ้าทั้งหมดก็แสดงบนหนา้จอ 
3. เลือกสารสนเทศท่ีตอ้งการ โดยหนา้จอจะแสดงขอ้มูล  ดงัต่อไปน้ี               เลขทะเบียนหนงัสือ,  ช่ือผู ้

แต่ง,  ช่ือเร่ือง,  หมวด,  หมู่,  ผูแ้ต่ง,  ฉบบัท่ี  
4. นกัศึกษาจดขอ้มูลท่ีบอกต าแหน่งของหนงัสือในห้องสมุด  ( เลขหมู่และอกัษรผูแ้ต่ง ) แลว้น าไปคน้หา

หนงัสือท่ีชั้นหนงัสือ 
5. กด Esc  เพ่ือออกจากโปรแกรม 

ตวัอยา่งการคน้แบบเลือกฟิลด ์

1. กรณีทราบช่ือผูแ้ต่ง  คลิกท่ีช่ือผูแ้ต่งและพิมพช่ื์อผูแ้ต่งท่ีทราบ 
2. คลิก  ท่ีคน้หา  หนา้จอก็จะแสดงรายช่ือหนงัสือของผูแ้ต่งท่ีนกัศึกษาพิมพ ์    เขา้ไป 
3. จากหนา้จอ  ถา้ตอ้งการรายละเอียดเก่ียวกบัหนงัสือ  คลิก  ไปท่ีตกลง 
4. จดเลขเรียกหนงัสือ และ หาหนงัสือท่ีชั้น 
5. กด Esc เพ่ือออกจากระบบ 
6. กรณีทราบช่ือเร่ืองหรือหวัเร่ือง  ก็ด าเนินการเช่นเดียวกบัการคน้หากรณีทราบช่ือผูแ้ต่ง 
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2. เคร่ืองมือช่วยค้นวัสดุสารสนเทศบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

         อินเตอร์เน็ต ( Internet)  มาจากค าวา่ INTERNATIONAL  NETWORD แปลวา่เครือข่ายนานาชาติ

จดัเป็นอภิมหาเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเทคโนโลยกีารส่ือสารขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพวิเตอร์จ านวน

มาก ในระบบเครือข่ายขนาดใหญ่เช่ือมโยงแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ทัว่โลกดว้ยสายเคเบิลหรืออุปกรณ์ส่ือสารชนิด

ต่าง ๆ สามารถติดต่อส่ือสารกนัไดต้ลอดเวลา 

 เคร่ืองมือค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 

 การเขา้ถึงสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต ผูใ้ชส้ามารถเช่ือมต่อคอมพวิเตอร์กบัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

โดยอาศยัอุปกรณ์เช่ือมต่อระบบเครือข่ายและโปรแกรมคอมพวิเตอร์ โปรแกรมที่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ

เขา้ถึงสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบนั ไดแ้ก่ โปรแกรมคน้ดู (Browsers)  เช่น Internet 

Explorer Netscape Communicator เป็นตน้ 

 สารสนเทศโดยทัว่ไปบนเวลิดไ์วดเ์วบ็ ( World Wide Web – WWW.)  อาจเป็นไดท้ั้งตวัอกัษร เสียง 

ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ภาพยนตร์ หรือแฟ้มขอ้มูลคอมพวิเตอร์ หน่วยงานต่าง ๆในปัจจุบนันิยมเผยแพร่

ขอ้มูลเหล่าน้ีผา่นระบบเวลิดไ์วดเ์วบ็ในอินเทอร์เน็ต หน่วยงานต่าง ๆ ในปัจจุบนันิยมเผยแพร่ขอ้มูลเหล่า

ดงักล่าวมี สถาบนัการศึกษา เอกชนและบุคคลทัว่ไปทั้งที่เป็นส่วนราชการ   

เวบ็ไซตท์ี่พบ WWW.  มี 2 ลกัษณะ  คือ 

      1)  เวบ็ไซตเ์ป็นแหล่งขอ้มูลสารสนเทศที่ใหเ้น้ือหาโดยตรง 

      2)  เวบ็ไซตท์ี่เป็นแหล่งสืบคน้ไปยงัแหล่งสารสนเทศอ่ืน  เช่น  

              Yahoo  ( http://www.yahoo.com/) 

                Sanook  ( http://www.sanook.com/) 

           กระบวนการสืบคน้สารสนเทศใน WWW. Word Wide Web (WWW.) เป็นอินเทอร์เน็ตในลกัษณะ 

มลัติมิเดีย แสดงผลในรูปอกัษร ภาพเคล่ือนไหวและเสียง มีการเช่ือมโยงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว สะดวกและ

ใชง้านง่าย จึงมีผูท้ี่นิยมใชเ้พือ่สืบคน้ขอ้มูลต่างๆตามความตอ้งการของตนอยา่งมากขึ้นทุกวนั 
 

 

 

 

 

 



หอ้งสมุดเพือ่การเรียนรู้ 2 6 

 

 

การสืบค้นด้วยค าส าคญั 

 การสืบคน้ดว้ยค าส าคญัเป็นการสืบคน้โดยใชค้  าที่โปรแกรมคน้หาจดัท าดรรชนีและเก็บไวใ้นรูป

ฐานขอ้มูลซ่ึงมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละโปรแกรม เวบ็ไซตท์ี่บริการเคร่ืองมือสืบคน้ดว้ยวธีิน่ีที่รู้จกักนัดี 

เช่น Google (www.google.com)  และ  Lycos (www.lycos.com)  เป็นตน้ไป โปรแกรมคน้หาแต่ละ

โปรแกรมมีขอ้ดีและขอ้จ ากดัแตกต่างกนั ผูใ้ชค้วรทราบวา่โปรแกรมคน้หาที่ใชเ้นน้การท าดรรชนีประเภทใด 

มีการใชน้ าหนกัสารสนเทศแต่ละเร่ืองอยา่งไรและควรใชม้ากกวา่หน่ึงโปรแกรม เพือ่ใหสื้บคน้สมบูรณ์ยิง่ขึ้น 

นอกจากน้ีผูใ้ชท้ี่สนใจสามารถติดตามความเคล่ือนไหวและศึกษาเก่ียวกบัโปรแกรมคน้หาแต่ละช่ือไดจ้าก 

www.searchengines.com  และเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ ที่คลา้ยคลึงกนั  

ตัวอย่างโดเมนเนม หรือ ช่ือเร่ือง (Domain  Name) ทีส่ามารถช่วยใช้คาดเดาได้ว่าเป็นเวบ็ไซต์

สังกดัหน่วยงานใด 
 

gov  (government) หมายถึง หน่วยงานของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา 
go.th (government Thailand) หมายถึง หน่วยงานของรัฐบาลไทย 
edu  (education) หมายถึง หน่วยงานสถาบนัอุดมศึกษาของสหรัฐ 
ac.th (academic Thailand) หมายถึง หน่วยงานสถาบนัอุดมศึกษาไทย 
org (organizatons) หมายถึง องคก์รอ่ืน ๆ ของสหรัฐ 
or.th (organization Thailand) หมายถึง กลุ่มองคก์รอ่ืน ของไทย 
com (commercial) หมายถึง กลุ่มองคก์รธุรกิจการคา้ 
co.th (commercial Thailand) หมายถึง กลุ่มธุรกิจการคา้ของไทย 
net (network services) หมายถึง กลุ่มเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
int (International) หมายถึง กลุ่มหน่วยงานระหวา่งประเทศ 
mil (Military) หมายถึง หน่วยงานทางทหารของสหรัฐ 

  

ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต 

 1.  การติดต่อส่ือสาร   ผูใ้ชส้ามารถส่งข่าวสารถึงเพือ่น   นกัศึกษาสามารถส่งรายงาน  หรือถามขอ้

สงสยั   หรือแสดงความคิดเห็นต่ออาจารยห์รือผูส้อนทาง E-mail  ส่วนผูส้อนอาจจะมอบหมายงานแก่

นกัศึกษาทาง E-mail ไดเ้ช่นกนั  สามารถส่งบตัรอวยพรในเทศกาลต่างๆ ได ้  เช่น  วนัขึ้นปีใหม่ วนัเกิด  วนั

คริสตม์าส ไปไดท้ัว่โลกในเวลาอนัรวดเร็ว หน่วยงานหรือองคก์รใด ๆ ที่ตอ้งการแจง้ข่าวสาร ขอ้มูลแก่

สมาชิกหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งทัว่โลก การส่งทาง E-mail จะสะดวกรวดเร็วและประหยดัมาก 
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 2.  จัดประชุมทางไกล   ส าหรับหน่วยงานที่มีสมาชิกในเครือข่ายทัว่โลกใหไ้ดป้ระชุมพร้อม ๆ กนัท า

ใหไ้ม่ตอ้งเสียเวลาเดินทางและประหยดัค่าใชจ่้าย   เช่น   ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าลงทะเบียน  ค่าโรงแรม  ค่าอาหาร 

 3.  สามารถติดตามเร่ืองที่สนใจเป็นพิเศษ  ไม่วา่จะเป็นงานอาชีพ งานอดิเรก หรือส่ิงที่ก  าลงัเป็นที่

สนใจของคนทัว่ไป  หรือ  เกมส์ต่าง ๆ   เร่ืองราวต่าง ๆ  นั้นไดม้าจากกลุ่มข่าวซ่ึงมีอยูน่บัหม่ืนกลุ่ม  จาก

กระดานสนทนาต่างๆ  ขอ้มูลเหล่านั้นไดม้าจากความคิดเห็น ขอ้แนะน าและขอ้เทจ็จริงที่ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตทัว่

โลกใส่ไว ้

 4.  แหล่งความรู้ทุกรูปแบบ    สามารถคน้หาขอ้มูล  ความรู้ต่าง ๆ  จากทัว่โลกไดห้ลากหลายรูปแบบ  

เช่น  ขอ้มูลที่มีลกัษณะเหมือนหนงัสืออา้งอิงจ าพวก  พจนานุกรมภาษาต่าง ๆ  สารานุกรม  แผนที่  ขอ้มูลที่

เป็นบทความจากวารสาร  ขอ้มูลที่เป็นผลงานวจิยั ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลตน้แหล่ง   จากการคน้เพยีงคร้ังเดียว

จะไดข้อ้มูลในเวลาอนัรวดเร็ว  จึงท าใหมี้งานวจิยังานประดิษฐเ์กิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา 

 5.  ซ้ือขายสินค้าและบริการ  บริษทัหา้งร้านต่าง ๆ   ตลอดจนคนทัว่ไปสามารถโฆษณาสินคา้ของตน

ทางอินเทอร์เน็ตในราคาถูกและใหบ้ริการไดต้ลอด  24  ชัว่โมง  แต่เผยแพร่ไปยงัผูบ้ริโภคไดม้ากกวา่ส่ือ

โฆษณาอ่ืน ๆ   ในทางกลบักนัผูบ้ริโภคก็สามารถสัง่สินคา้ทางอินเทอร์เน็ตไดเ้ช่นกนั 

 6.  รับข่าวสารล่าสุดได้ทั้งในและต่างประเทศ    ทั้งข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ   ข่าวกีฬา   รายงาน

อากาศ ราคาหุน้ 

 7.  เพื่อความบันเทิง  (Entertainment)   เล่นเกมส์  ดูหนงั  ฟังเพลง 

บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะที่มุ่งใหส้มาชิกไดใ้ชท้รัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ อยา่งคุม้ค่าสูงสุด 

อินเทอร์เน็ตจึงมีศูนยใ์หบ้ริการทัว่โลก ผูใ้ชมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นไดอ้ยา่งกวา้งขวางและมากที่สุด    

ปัจจุบนัมีเคร่ืองคอมพวิเตอร์ทัว่โลกที่เช่ือมต่ออยูใ่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนบัลา้นเคร่ือง   ผูใ้ชใ้นเครือข่าย

สามารถใชบ้ริการต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

1. บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic mail = E-mail)   ผูใ้ชส้ามารถติดต่อรับ – ส่ง  
ขอ้ความกบัผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตอ่ืน ๆ   ทัว่โลกคลา้ยกบัการส่งจดหมายทางไปรษณีย ์ แต่มีความสะดวกและ
รวดเร็วกวา่เพราะส่งผา่นระบบเครือข่าย ผูรั้บและส่ง E-mail  จะตอ้งมี 

2. บริการโอนย้ายแฟ้มข้อมูล (File transfer Protocol = FTP)  ผูใ้ชส้ามารถเคล่ือนยา้ยแฟ้มขอ้มูล
โปรแกรมต่าง ๆ   ที่เป็นตวัอกัษร  รูปภาพ  เสียง  จากคอมพวิเตอร์เคร่ืองหน่ึงไปยงัคอมพวิเตอร์อีกเคร่ือง
หน่ึงผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการสนบัสนุนการศึกษาคน้ควา้วจิยัใหก้วา้งขวางออกไป   การโอนยา้ย
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แฟ้มขอ้มูลแบ่งเป็น   2  ประเภท  ไดแ้ก่  การ Download  คือ  การโอนยา้ยขอ้มูลจากคอมพวิเตอร์เคร่ืองอ่ืน
มายงัเคร่ืองของเราและการ Upload   คือการโอนยา้ยขอ้มูลจากเคร่ืองของเรายงัเคร่ืองอ่ืน 

3. บริการเข้าใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์อื่นในระยะไกล  (Telnet)     ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงเคร่ือง
คอมพวิเตอร์อ่ืน ๆ  ที่เช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตจากระยะไกล   ซ่ึงมีโปรแกรมหรือบริการนอกเหนือไปจาก
เคร่ืองที่ใชอ้ยู ่การสัง่ใหโ้ปรแกรมท างานไดบ้นเคร่ืองอ่ืนท าใหผู้ใ้ชไ้ม่ตอ้งเดินทางไปยงัเคร่ืองนั้น โดย
โปรแกรม Telnet  จะจ าลองเคร่ืองคอมพวิเตอร์ของผูใ้ชใ้หเ้สมือนเป็นจอภาพบนเคร่ืองคอมพวิเตอร์เคร่ือง
อ่ืนที่ผูใ้ชต้อ้งการเขา้ถึงท าใหรู้้สึกเหมือนัง่ท  างานหนา้เคร่ืองนั้นโดยตรง 

4. บริการสนทนากับผู้อื่นแบบทันทีทันใด ผูใ้ชเ้ครือข่ายสามารถพดูคุยโตต้อบกบัผูอ่ื้นในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไดใ้นเวลาเดียวกนั  มี  4  ลกัษณะคือ  
           4.1  การสนเทนาแบบคน 2 คน  เป็นการพมิพข์อ้ความโตต้อบกนั ระหวา่งคน 2  คนผา่นทาง
จอภาพของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ทั้งสองฝ่าย โดยใชโ้ปรแกรม Talk นบัเป็นการพดูคุยทางออนไลน์แบบแรก ๆ 
ปัจจุบนัไม่เป็นที่นิยม 
           4.2  การสนเทนาเป็นกลุ่ม   เป็นการพมิพข์อ้ความโตต้อบระหวา่งกนัไดห้ลายคนในเวลาเดียวกนั 
ทุกคนจะเห็นขอ้ความที่แต่ละคนพมิพ ์เหมือนก าลงันัง่อยูด่ว้ยกนัในหอ้งสนทนา โปรแกรมที่นิยมในปัจจุบนั 
คือ mIRC, PIRCH, Comic Chat 
           4.3 บริการเพจเจอร์ส่วนตวั    เป็นบริการที่ผูใ้ชส้ามารถส่งขอ้ความของตนผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไปยงัเคร่ืองผูรั้บไดไ้ม่วา่เคร่ืองผูรั้บจะใชง้านอินเทอร์เน็ตอยูห่รือไม่ก็ตาม โปรแกรมที่นิยมใชค้ือ 
ICQ  
            4.4  การโทรศพัทผ์า่นอินเทอร์เน็ต สามารถพดูคุยกนัไดเ้หมือนการใชโ้ทรศพัทต์ามบา้น   โดยเสีย
ค่าใชจ่้ายถูกกวา่การใชโ้ทรศพัทท์างไกล ทั้งน้ีโดยใชโ้ปรแกรม Internet Phone, Webphone, Cooltalk โดย
ผูใ้ชต้อ้งมีเคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่มีอุปกรณ์มลัติมีเดีย (ไมโครโฟนและการ์ดเสียง) ติดตั้งไวด้ว้ย หากตอ้งการ
พดูกนัแบบเห็นหนา้และอิริยาบทของกนัและกนั ใหใ้ชโ้ปรแกรม CU-See Me, Free Vue, Hind Site  ใช้
ประกอบกบักลอ้งวดิีโอขนาดจ๋ิวซ่ึงต่อกบัการ์ดวดิีโอ 

5. บริการบอร์ดข่าวสาร (User’s Network = Usenet)  เป็นบริการที่ผูใ้ชส้ามารถแลกเปล่ียนข่าวสาร

หรือความคิดเห็นของตนกบัผูอ่ื้นตามความสนใจ โดยมีการจดักลุ่ม เรียกวา่กลุ่มข่าว  (Newsgroup) ปัจจุบนัมี

กลุ่มข่าวมากกวา่ 15,000 กลุ่ม การแลกเปล่ียนข่าวสารมีลกัษณะคลา้ยการส่ง E-mail เพยีงแต่ไม่ไดส่้งไปยงั

ผูรั้บโดยตรง แต่จะส่งไปยงัศูนยท์ี่เป็นข่าวแทน  

6.  บริการพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เป็นการประกอบธุรกิจการคา้บนอินเทอร์เน็ตใน

ปัจจุบนัสามารถท านิติกรรมได ้เช่น การสัง่ซ้ือของและช าระเงินผา่นทางบตัรเครดิต  การติดต่อท านิติกรรม

กบัธนาคาร 
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7.  บริการค้นหาแฟ้มและฐานข้อมูล  (File and Database Searching) ในเครือข่ายคอมพวิเตอร์มี

แฟ้มขอ้มูลและฐานขอ้มูลที่ผูเ้ช่ียวชาญในแขวงวชิาต่าง ๆ เก็บขอ้มูลไวเ้ผยแพร่จ านวนมากจึงเป็นเร่ืองยากใน

การคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการ ในอินเทอร์เน็ตมีโปรแกรมเฉพาะที่อ  านวยความสะดวกช่วยบริการคน้หาขอ้มูล

มหาศาลได ้เช่น Archive, Gopher, Hytelnet, WAIS, และ World Wide Web เป็นตน้ 


