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บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาทกัษะการใชโ้ปรแกรมค้นหาของนักศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์

เพ่ือ 1) ศึกษาปัญหาในการใช้งานโปรแกรมค้นหา  2) ทราบถึงทักษะและความเข้าใจในการใช้งาน

โปรแกรมค้นหา 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลหลงัจากมีความเข้าใจท่ีถูกต้องในการใช้งานโปรแกรมค้นหา 

โดยการศึกษาดังกล่าวใช้นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 345 คน ในการ

ดาํเนินการศึกษาจะเกบ็รวบรวมข้อมูลในเร่ืองการใช้งานอินเทอร์เน็ต, การใช้งานโปรแกรมค้นหา และ

การใชง้านโปรแกรมคน้หาขั้นสูง ซ่ึงจะนาํผลลพัธ์จากการทาํแบบทดสอบมาเปรียบกอ่นและหลงัได้รับคู่มือ
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       ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการใช้โปรแกรมค้นหาของนักศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์อยู่ในระดับพอใช้-

นอ้ย โดยส่วนใหญ่ยงัมีความเขา้ใจผิดถึงความหมายของโปรแกรมค้นหา และประเภทของโปรแกรม

คน้หาท่ีใช ้รวมไปถึงความเขา้ใจในการใช้งานโปรแกรมค้นหาขั้นสูงท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยผ่าน

การใช้งาน จากการทดสอบพบว่าทักษะในส่วนการใช้งานขั้นสูง ในเร่ืองตรรกะบูลีน ( X =1.65, 

S.D.=0.32) อยูใ่นระดบันอ้ย และตวัดาํเนินการขั้นสูง ( X =1.69, S.D.=0.23) อยู่ในระดับน้อย หลงัจาก

ท่ีไดรั้บคู่มือความเขา้ใจ ในเร่ืองตรรกะบูลีน ( X =3.99, S.D.=0.58) อยู่ในระดับมาก และตัวดําเนินการ

ขั้นสูง ( X =4.04, S.D.=0.39) อยูใ่นระดบัมาก ในการศึกษาคร้ังน้ีได้เสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการ

ใชง้านโปรแกรมคน้หา ดว้ยการเพ่ิมทกัษะและความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการใช้งานโปรแกรมค้นหา โดยจัดทํา

คู่มือการใชง้านแกน่กัศึกษาทาํให้ความเขา้ใจและทกัษะในการใช้งานโปรแกรมค้นหาเพ่ิมข้ึนจากระดับน้อย

เป็นระดบัมาก 
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Abstract 

 

 This objectives of this study were to 1) study the problems in using search engine, 2) how much skill 

and knowledge in using search engine, 3) compare the test between before and after got search engine manual. 

The sample of this study were 345 Rachaphruek College’s students. Instruments of this study were a 

questionnaire and a search engine usage skill test to collecting data such as internet usage, search engine basic 

usage and search engine advance usage. Data was used to compare value before and after got search engine 

manual for study how much different learning of search engine usage. 

 The results were as follow: Students had a medium level of search engines usage skill,  most search 

engine their used was Google, most student were misunderstand meaning and type of search engine that them 

using,  most students never used advance mode of search engine before. The result of search engine usage skill 

test as follow: Students had a low skill of advance mode usage, Boolean Logic ( X =1.6481, S.D.=0.31752)  

and a low skill of  Search engines operators ( X =1.6850, S.D.=0.22552). After they got search engine 

manual , a good skill of advance mode usage, Boolean Logic ( X =3.9930, S.D.=0.58186) and a good skill 

of  Search engines operators ( X =4.0357, S.D.=0.39622). This study presented how to develop search 

engine usage skill by learning from manual, that solve the problem their lack skill. Finally they have search 

engine usage skill in good level, that higher than before study.                                         
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบนัการใชง้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นท่ีแพร่หลายอย่างมาก เน่ืองจากเป็นเครือข่ายท่ี

มีขอบเขตกวา้งไกล และเป็นแหล่งรวมของเน้ือหาจํานวนมากจากทั่วโลก ด้วยเหตุน้ีจึงมีรูปแบบ

การใชง้านท่ีหลากหลาย หน่ึงในนั้น คือ การสืบคน้ขอ้มูลดว้ย โปรแกรมค้นหา (Search Engine) ซ่ึง

เป็นโปรแกรมท่ีใชส้าํหรับคน้หาเน้ือหาต่าง ๆ ท่ีอยูบ่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นเน้ือหาท่ีมี

ประโยชน์ต่อการศึกษาและการให้ความบันเทิง ด้วยประโยชน์และความสะดวกในการใช้งาน

โปรแกรมคน้หา จึงทาํให้เป็นอีกโปรแกรมท่ีผูใ้ชท้ัว่โลกรู้จกัและให้ความนิยมอยา่งมาก  

จากการเกบ็รวบรวมสถิติการใช้งานโปรแกรมค้นหา (Search Engine) ซ่ึงได้เกบ็รวบรวมจาก

โปรแกรมคน้หาต่าง ๆ ท่ีมีคนนิยมใช ้ทาํให้ทราบว่าเฉพาะผูใ้ช้งานโปรแกรมค้นหานั้นกมี็มากกว่า 

10 ลา้นคน (searchenginewatch.com, 2009) ดงัตารางท่ี 1-1  

สถิติดงักล่าวทําให้เห็นว่าโปรแกรมค้นหาเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีช่วยให้ผูใ้ช้สามารถสืบค้น

เน้ือหาท่ีตอ้งการจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งรวดเร็ว จึงเป็นโปรแกรมท่ีผูใ้ชจ้ํานวนมากใช้งาน

อยูบ่่อยคร้ัง โดยเฉพาะนกัศึกษาในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เน่ืองจากภายในสถาบันการศึกษาส่วน

ใหญ่มีการให้บริการอินเทอร์เน็ต ดงันั้นนกัศึกษาจึงเป็นกลุ่มผูใ้ชท่ี้คุน้เคยกบัโปรแกรมค้นหาเหล่าน้ี 

โดยใชสื้บคน้เน้ือหาในการเรียน การทาํรายงาน รวมถึงดา้นความบนัเทิงต่าง ๆ แต่เน่ืองจากเน้ือหาท่ี

นกัศึกษาสามารถสืบค้นได้จากโปรแกรมค้นหามีจํานวนมาก และเน้ือหาเหล่านั้นอาจมีทั้ งท่ีเป็น

ประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ เน้ือหาบางส่วนอาจไม่ตรงกบัความตอ้งการ แมว้่าโปรแกรมค้นหา

จะสามารถแยกแยะคุณสมบติัดงักล่าวได้ แต่กเ็พียงบางส่วนเท่านั้น ถึงแมว้่าโปรแกรมค้นหาจะมี

ระบบการทาํงานรองรับไวก้ต็าม การใชง้านโปรแกรมคน้หายงัตอ้งอาศยัทักษะและความรู้ของผูใ้ช้

บางส่วน หากผูใ้ช้ไม่ทราบวิธีการใช้งานท่ีถูกต้อง การสืบค้นเน้ือหาท่ีสนใจอาจไม่ตรงตามท่ี

ตอ้งการเสมอไป 
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ตารางที่  1-1 สถิติการใช้งานโปรแกรมค้นหา  (Search Engine) 10 อันดับแรกของประเทศ

สหรัฐอเมริกาประจาํเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2009 

 

 

ผูใ้ชจ้าํนวนมากท่ีใชโ้ปรแกรมคน้หาต่าง ๆ โดยไม่ทราบถึงวิธีการใช้งานท่ีถูกต้องหรืออาจ

มีลกัษณะพฤติกรรมการใช้งานท่ีไม่เหมาะสม ทําให้ผลลพัธ์ของการใช้งานอาจไม่ตรงกบัความ

ต้องการ โดยพบว่าพฤติกรรมของผูใ้ช้งานโปรแกรมค้นหาเม่ือแสดงผลลพัธ์แลว้ผูใ้ช้ 23% ดู

ผลลพัธ์เพียงบางส่วนกอ่นจะเลือกเข้าไปดูข้อมูล และมีผูใ้ช้จํานวน 39% ท่ีดูเพียงผลลพัธ์ในหน้า

แรกเท่านั้น (iProspect, 2006) แสดงให้เห็นว่าผูใ้ชส่้วนใหญ่จะให้ความสนใจกบัข้อมูลท่ีโปรแกรม

คน้หากลัน่กรองมาให้ในเบ้ืองตน้เท่านั้น และหากผูใ้ช้ขาดทักษะในการใช้งานโปรแกรมค้นหาจะ

ทาํให้ไดรั้บเน้ือหาท่ีไม่ตรงความต้องการในท่ีสุด ส่งผลให้ใช้เวลาในการค้นหาเน้ือหาท่ีต้องการ

มากเกนิไป 

ดว้ยเหตุน้ีทกัษะ ความรู้ และความเขา้ใจในการสืบคน้สารสนเทศดว้ยโปรแกรมค้นหาจึงเป็น

ส่ิงสาํคญั เพราะจะช่วยใหไ้ดม้าซ่ึงสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาตรงกบัความตอ้งการ โดยเฉพาะนักศึกษาท่ี

ต้องการสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาท่ีน่าเช่ือถือ และมีคุณภาพสําหรับนํามาใช้ในการศึกษา หรือเขียน

รายงาน แต่โดยทัว่ไปแลว้นกัศึกษามกัขาดทกัษะในการคน้สารสนเทศหรือใช้งานโปรแกรมค้นหา

ทาํให้ไม่สามารถคน้สารเทศท่ีเหมาะสมได ้(สายสุนีย,์ 2551) จึงเลง็เห็นถึงความสําคัญในการใช้งาน
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โปรแกรมค้นหา โดยเฉพาะในกลุ่มของนักศึกษา เพ่ือศึกษาถึงการใช้งานโปรแกรมค้นหาว่า 

นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้งานโปรแกรมค้นหาเพ่ือสืบค้นเน้ือหาด้านใด รวมถึงวิธีการใช้งานและมี

ทกัษะในการใชโ้ปรแกรมคน้หาของนักศึกษาว่ามีมากน้อยเพียงใด  

 การศึกษาทักษะการใช้งานโปรแกรมค้นหาในงานวิจัยน้ีจะมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มนักศึกษาของ

วิทยาลยัราชพฤกษ ์โดยทาํการศึกษาการใชง้านทัว่ไปในการใชโ้ปรแกรมคน้หา เพ่ือเป็นแนวทางใน

การพฒันาทักษะการใช้งานโปรแกรมค้นหาของนักศึกษา ช่วยให้มีความเข้าใจถึงวิธีการใช้งาน

โปรแกรมคน้หาอยา่งถูกตอ้งและเพ่ือนาํไปใชสื้บคน้เน้ือหาไดต้ามท่ีตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 

  

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาปัญหาในการใช้งานโปรแกรมค้นหา (Search Engine) ของนักศึกษาวิทยาลยั 

ราชพฤกษ ์

 1.2.2 เพ่ือทราบถึงทักษะและความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมค้นหา (Search Engine) ของ

นกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ ์

 1.2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลหลงัจากมีความเข้าใจท่ีถูกต้องในการใช้งานโปรแกรมค้นหา (Search 

Engine) ของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ ์

 

1.3  ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งเนน้ท่ีนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ ์ โดยแบ่งขอบเขตของการศึกษา ดงัน้ี 

 1.3.1 การศึกษามุ่งเนน้ในส่วนของทกัษะ และความเข้าใจ ท่ีเก ีย่วข้องกบัการใช้งานโปรแกรม

คน้หาของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ ์

 1.3.2 การศึกษาทกัษะจะดาํเนินการโดยเปรียบเทียบการใช้งานท่ีเกดิข้ึนกอ่นและหลงัท่ีได้รับ

การพฒันาทกัษะและความเขา้ใจในการใชง้านโปรแกรมคน้หา  

 ในงานวิจยัน้ี ไดก้าํหนดกลุ่มของประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษาดงัน้ี 

 ประชากร ไดแ้ก ่นกัศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1-4 ของวิทยาลยัราชพฤกษ์ ในปีการศึกษา 

2/2552 จาํนวน 2,367 คน (ยอดรวม ณ วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2552) โดยนับรวมทั้ งภาคปกติ ภาคคํ่า 

และภาคเสาร์-อาทิตย ์

 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1-4 ของวิทยาลยัราชพฤกษ์ ในปีการศึกษา 

2/2552 จาํนวน 345 คน โดยจาํนวนของกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากขั้นตอนต่อไปน้ี 
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ผูว้ิจยัทาํการกาํหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการกาํหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใน

กรณีท่ีทราบจาํนวนประชากร (Finite Population) [6] 

        สูตร   21 ( )
Nn
N e

=
+

        ---------(1) 

   เม่ือ n =     ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

    N = ขนาดของประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 

    e = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนจากกลุ่มตวัอยา่ง (0.05) 

 จากสมการท่ี 1 เม่ือคํานวณโดยวิธีการดังกล่าว  ทําให้ผูว้ิจัยทราบถึงขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัตอ้งทาํการศึกษา คือ นักศึกษาในวิทยาลยัราชพฤกษทุ์กชั้นปี จํานวน 345 คน จาก

กลุ่มประชากร จาํนวน 2,367 คน และสามารถยอมรับค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

ได ้5% 

 

1.4 คําจํากัดความคําศัพท์เฉพาะ 

 1.4.1 โปรแกรมค้นหา  (Search engine) คือ โปรแกรมค้นหาสารสนเทศจากฐานข้อมูล ท่ี

รวบรวมเวบ็เพจต่าง ๆ ทัว่โลกแลว้นาํมาจดัทาํเป็นฐานขอ้มูล และจดัทําโปรแกรมค้นหาข้อมูลหรือ

เวบ็เพจท่ีตอ้งการ ให้บริการโดยจดัทาํเป็นเวบ็เพจท่ีอยูใ่นรูปของฟอร์มให้ผูสื้บค้นกรอกคํา วลี หรือ

ประโยคท่ีตอ้งการค้น จากนั้นโปรแกรมค้นหาจะทําการค้นจากฐานข้อมูลท่ีได้จัดเกบ็เว็บเพจไว ้

กอ่นแลว้ เม่ือพบข้อมูลท่ีตรงกบัความต้องการกจ็ะนํารายการท่ีพบมาแสดงแกผู่สื้บค้น พร้อมทํา

รายการเช่ือมโยงไปยงัแหล่งท่ีจัดเกบ็เว็บไซต์นั้นๆ ทั้ งน้ีผลของการสืบค้นจะพบหรือไม่พบกต็าม 

โปรแกรมคน้หาจะส่งข้อมูลกลบัมาให้ผูสื้บค้นทราบ (วิเศษศกัด์ิ โคตรอาษา และคณะ, 2542, น. 

243) 

 1.4.2 ตรรกะบูลีน (Boolean operator) คือ เทคนิคการสืบคน้ดว้ยโปรแกรมค้นหา ซ่ึงจะช่วยลด

ปริมาณสารสนเทศท่ีไดรั้บ และไดส้ารสนเทศท่ีตรงต่อความตอ้งการได้มากท่ีสุด (ศรีสุภา นาคธน, 

2548, น. 290) โดยการใช้คําเช่ือมท่ีส่ือความหมายเช่นเดียวกบัตรรกะสัญลกัษณ์ ได้แก ่AND OR 

และ NOT  

 1.4.3 ทักษะ คือความชํานาญในศิลปวิทยาการใดวิทยาการหน่ึง  ซ่ึงเคยฝึกหัดและมี

ประสบการณ์มา สามารถแสดงออกเป็นพฤติกรรมท่ีคล่องแคล่วอย่างมีประสิทธิภาพ (กฤษณา 

ศกัด์ิศรี, 2530, น. 310) 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 เขา้ใจถึงลกัษณะของพฤติกรรมและทกัษะการใช้งานโปรแกรมค้นของนักศึกษาในด้าน

ต่าง ๆ  

1.5.2 ช่วยเพ่ิมและพฒันาทกัษะในการใชง้านโปรแกรมค้นหาแกน่ักศึกษาได้ เพ่ือให้สามารถ

นาํไปใชง้านในการคน้ควา้หาความรู้ในอนาคตต่อไปได ้  

1.5.3 เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะและความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมค้นหาของ

นกัศึกษา และผูใ้ชท้ัว่ไป  

1.5.4 นาํไปขยายผลเพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาทกัษะการใชง้านโปรแกรมค้นหาของกลุ่มผูใ้ช้อ่ืน 

ๆ ในวิทยาลยัราชพฤกษ ์



บทท่ี 2 

ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 

 การศึกษาทักษะการใช้งานโปรแกรมค้นหาของนักศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์น้ี ผูท้ําวิจัยได้

ทาํการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก ีย่วขอ้งในประเด็นต่าง ๆ ทั้ งท่ีเป็นส่วนของเทคโนโลยี

ท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการใชง้านโปรแกรมคน้หา รวมถึงคาํนิยามและคาํจาํกดัความของทกัษะในการใช้งาน 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลและทฤษฎีท่ีจาํเป็นต่อการทาํวิจยัในเร่ืองน้ี โดยมีหัวขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 2.1 อินเทอร์เน็ต 

 2.2 เวิลด์ไวด์เวบ็ 

 2.3 ทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ 

 2.4 โปรแกรมคน้หา 

 2.5 งานวิจยัท่ีเก ีย่วขอ้ง  

2.1 อินเทอร์เน็ต (Internet) 

   2.1.1  ความหมายของอินเทอร์เน็ต 

 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2550) ได้ให้ความหมายของ

อินเทอร์เน็ตไวว้่า อินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกนัมา

จากคาํว่า Inter Connection Network เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองทั่วโลกสามารถติดต่อส่ือสารถึง

กนัได ้โดยใชม้าตรฐานในการรับส่งขอ้มูลท่ีเป็นหน่ึงเดียวท่ีเรียกว่าโปรโตคอล ซ่ึงโปรโตคอลท่ีใช้

บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีช่ือว่า ทีซีพี/ไอพีลอง  

 อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายซ่ึงเป็นท่ีรวมของเครือข่ายย่อย ๆ หรือเป็นเครือข่ายของเครือข่าย 

(Network of network) ซ่ึงส่ือสารกนัไดโ้ดยใชโ้ปรโตคอลแบบทีซีพี/ไอพี ซ่ึงทาํให้คอมพิวเตอร์ต่าง

ชนิดกนัเม่ือนํามาใช้ในเครือข่ายแลว้สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลกนัได้ (วาสนา สุขกระสานติม, 

2545, น. 8-2) 
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อินเทอร์เน็ตคือ เครือข่ายหลายแหล่ง (metanetwork) หรือเครือข่ายของเครือข่าย ซ่ึงสามารถ

เช่ือมโยงกนัไดท้ัว่โลก รวมกนัเป็นกลุ่มกอ้นของทรัพยากรคอมพิวเตอร์ สําหรับให้สาธารณะชนได้

เขา้ถึง ซ่ึงใชโ้ปรโตคอลทีซีพี/ไอพี ในการเช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายท่ีมีระบบการทํางานต่างกนัให้

สามารถเช่ือมต่อกนัได้จากความหมายของอินเทอร์เน็ตตามท่ีนักวิชาการได้ให้ไว ้สามารถสรุป

ความหมายของอินเทอร์เน็ตคือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงกบัเครือข่ายคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ทั่ว

โลก ทั้งท่ีเป็นเครือข่ายระบบเดียวกนัและต่างระบบ โดยใช้โปรโตคอลท่ีเรียกว่า ทีซีพี/ไอพี เป็น

มาตรฐานในการเช่ือมโยงระหว่างเครือข่าย (Feather and Sturges, 2003, p. 328-329) 

   2.1.2  บริการบนอินเทอร์เน็ต 

บริการบนอินเทอร์เน็ตแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม (วาสนา สุขกระสานติ, 2545, น. 8-2) คือ  

2.1.2.1 บริการด้านการส่ือสารและแลกเปล่ียนไฟล์ข้อมูล เป็นบริการท่ีเก ีย่วกบัการ

ติดต่อส่ือสารระหว่างผูใ้ช้ การเข้าใช้งานเครือข่ายซ่ึงอยู่ห่างออกไป การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล และ

การแลกเปล่ียนความเห็น หรือความรู้ระหว่างผูใ้ช ้เช่น 

ก) จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic mail หรือ E-mail) หรือบางคร้ังเรียกว่า

ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ หมายถึง จดหมายหรือข้อความท่ีส่งถึงกนัผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

จดหมายหรือขอ้ความจะถูกส่งเขา้ยงัตูรั้บจดหมาย (Mail box) ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่

ข่าย (Server) ของผูรั้บทนัที ปัจจุบนัผูใ้ชส้ามารถส่งจดหมายท่ีเป็นเสียงไปยงัผูรั้บได้ เรียกว่า Voice 

mail 

ข) การเข้าใช้เคร่ืองจากระยะไกล (Remote login) เป็นการขอใช้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์อ่ืนท่ีอยูห่่างไกลออกไป โดยท่ีผูใ้ชย้งัคงทํางานอยู่ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเอง แต่

สามารถเขา้ไปใชง้านในเคร่ืองอ่ืนภายในเครือข่ายได ้โปรแกรมท่ีทําหน้าท่ีให้บริการมีช่ือว่า Telnet 

จะทาํหนา้ท่ีจาํลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช้ให้เป็นเสมือนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีขอใช้บริการ ใน

การใชบ้ริการน้ีผูใ้ชจ้ะตอ้งทราบท่ีอยู่ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีจะให้บริการ ซ่ึงบางแห่งกต็้องการ

รหัสผูใ้ชแ้ละรหัสผ่าน แต่บางแห่งกไ็ม่ตอ้งการ 

ค) การถ่ายโอนแฟ้มขอ้มูล (FTP - File Transfer Protocol) เป็นบริการท่ีช่วยให้

ผูใ้ชบ้ริการสามารถถ่ายโอนแฟ้มขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนๆ ท่ีอยูบ่นอินเทอร์เน็ตมายงัเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ของตนเอง หรือถ่ายโอนจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช้บริการไปยงัคอมพิวเตอร์
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เคร่ืองอ่ืนๆ บนอินเทอร์เน็ตได ้ผูใ้ชบ้ริการสามารถเข้าใช้บริการ FTP ได้จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่

ข่ายท่ีให้บริการ (FTP Server) โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งไดรั้บอนุญาตให้เขา้ใชบ้ริการดงักล่าวจากผูใ้ห้บริการ

นั้นๆ อยา่งไรกต็ามผูใ้ห้บริการ FTP มกัจะอนุญาตให้บุคคลทัว่ไปเขา้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องสมคัร

เป็นสมาชิก ตวัอย่างของ FTP Server เช่น ftp.nectec.or.th ซ่ึงเป็น FTP Server ของศูนยเ์ทคโนโลยี

อิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

ง) เครือข่ายการส่ือสารด้านข่าวสาร(Usenet) เป็นบริการท่ีมีลักษณะการ

แลกเปล่ียนข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นในเร่ืองราว และประเด็นต่าง ๆ ของผูใ้ช้ โดยให้บริการ

ในรูปของกระดานข่าว (Bulletin board) ผูใ้ชบ้ริการสามารถเลือกเขา้ไปอ่านและแสดงความคิดเห็น

เพ่ิมเติมได ้สมาชิกในกระดานข่าวจะส่งข่าวสารในรูปบทความเขา้ไปในเครือข่าย โดยแบ่งบทความ

ออกเป็นกลุ่มๆ เช่น กลุ่มคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ หรือกลุ่มสังคมวิทยา ในแต่ละกลุ่มของ

ข่าวสารเรียกว่า นิวส์กรุปส์ (Newsgroups) ในแต่ละกลุ่มยงัมีการแบ่งเป็นหัวขอ้ยอ่ยๆ ไดอี้ก 

จ) การพูดคุยออนไลน์ (Talk) เป็นการส่ือสารดว้ยการส่งขอ้ความตอบโต้กนัไป

มาไดใ้นเวลาเดียวกนั (Real time) โดยการพิมพ์ข้อความผ่านทางแป้นพิมพ์ ซ่ึงมีทั้ งแบบเป็นกลุ่ม

สนทนา (IRC – Internet Relay Chat) และแบบตัวต่อตัว (Talk) ปัจจุบันพฒันาระบบมากข้ึน

สามารถโตต้อบกนัไดด้ว้ยเสียงพูด (Internet phone) 

ฉ) บริการเกมออนไลน์ผ่านเครือข่ายระยะไกล (Game online) อินเทอร์เน็ต

สามารถเล่นเกมกบัผูค้นทัว่โลกได้ ซ่ึงจะต้องใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการสําหรับเล่น

เกม (Game server) ซ่ึงจะช่วยในการหาผูท่ี้จะจบัคู่เล่นดว้ย เซิร์ฟเวอร์จะช่วยในการคิดคะแนน เกบ็

คะแนน ประมวลผลการทาํงานของการเล่นเกมออนไลน์ โดยผูเ้ล่นตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 

2.1.2.2 บริการค้นหาข้อมูล อินเทอร์เน็ตช่วยให้ผู ้ใช้ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีต้องการได้

อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากบนอินเทอร์เน็ตมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ จัดเกบ็

ข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ไวม้ากมาย บริการเหล่าน้ี เช่น อาร์ชี (Archie), เวส์ (WAIS - Wide Area 

Information Service), โกเฟอร์ (Gopher), เวอร์โรนิกา้ (Veronica -Very Easy Rodent Orient Net 

Wide Index to Computerized Archives), บริการรายช่ือเมล ์(Mailing list) และ เวิลด์ไวด์เว็บ (World 

Wide Web) เป็นตน้       
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2.2 เวร์ิดไวด์เว็บ (WWW – World Wide Web) 

 2.2.1  ความหมายเวร์ิดไวด์เวบ็ 

 เวิลด์ไวด์เว็บเป็นบริการค้นหาและแสดงข้อมูลท่ีใช้หลักการของไฮเปอร์เท็กซ์ โดยมีการ

ทาํงานดว้ยโปรโตคอลแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ (Client / Server) ท่ีเรียกว่าเอชทีทีพี ผูใ้ช้สามารถ

ค้นหาข้อมูลจากเคร่ืองท่ีให้บริการท่ีเรียกว่า Web Sever หรือ Web Site โดยอาศยัโปรแกรม

บราวเซอร์ และผลท่ีไดจ้ะเป็นไฮเปอร์เท็กซ์ซ่ึงเป็นข้อความท่ีมีบางจุดในข้อความท่ีสามารถเลือก

เพ่ือเช่ือมโยงไปยงัจุดต่าง ๆ ท่ีมีขอ้มูลเพ่ิมเติม ซ่ึงจุดท่ีโยงใยไปอาจเป็นจุดท่ีอยู่ในไซต์เดียวกนัหรือ

อาจเป็นไซต์อ่ืนๆ กไ็ด ้ทาํให้เกดิเป็นเครือข่ายเสมือนขนาดใหญ่ท่ีมีกาเช่ือมต่อกนัอยู่บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตอีกชั้น ในปัจจุบันไฮเปอร์เท็กซ์นอกจากจะเช่ือมโยงไปยงัเอกสารหรือข้อมูลอ่ืนได้

โดยตรงแลว้ ยงัสามารถรวมเอาภาพ เสียง หรือภาพเคล่ือนไหวท่ีเรียกว่ามลัติมีเดียได้ด้วย (วาสนา 

สุขกระสานติ, 2545, น. 8-22) 

2.3 ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 

 ในการสืบคน้สารสนเทศจําเป็นต้องอาศยัความรู้และทักษะพ้ืนฐานบางส่วน เพ่ือช่วยให้การ

สืบคน้สารสนเทศมีประสิทธิภาพและไดผ้ลลพัธ์ตรงกบัความตอ้งการของผูสื้บค้น ด้วยเหตุน้ีทักษะ

จึงเป็นส่ิงสําคัญท่ีควรมีในการสืบค้นสานเทศ สําหรับความหมายของคําว่า “ทักษะ” ได้มี

นกัวิชาการหลายท่านให้คาํนิยามไว ้โดยสรุปไวด้งัน้ี 

 ทกัษะ คือความชาํนาญในศิลปวิทยาการใดวิทยาการหน่ึง ซ่ึงเคยฝึกหัดและมีประสบการณ์มา 

สามารถแสดงออกเป็นพฤติกรรมท่ีคล่องแคล่วอย่างมีประสิทธิภาพ (กฤษณา ศกัด์ิศรี, 2530, น. 

310) 

 ทกัษะ หมายถึง ความชํานาญซ่ึงตรงกบัภาษาองักฤษ คือ skill (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 

517) 

 ทักษะ หมายถึง ความชํานาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ท่ีเกดิจากการฝึกปฏิบัติตามกจิกรรมนั้ น

บ่อยๆ จนสามารถปฏิบัติได้ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ซ่ึงบุคคลสามารถสร้างข้ึนได้จากการ

เรียนรู้ (ศิริพรรณ สายหงส์, 2550) 

 ผูท่ี้เกดิทักษะในการปฏิบัติกจิกรรมใดกต็าม กคื็อ ผูท่ี้มีความสามารถในการปฏิบัติกจิกรรม

นั้นๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง คล่องแคล่ว ชาํนาญ มีความสามารถในการดาํเนินงานนั้นให้สําเร็จลุล่วงไปได้
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ดว้ยดีอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใชเ้วลาไม่มากนกัดงันั้น ผูท่ี้ทักษะจึงเป็นผูท่ี้มีลกัษณะดังน้ี (อาภรณ์ 

ใจเท่ียง, 2550, น. 172) 

1. มีความแม่นยาํและรวดเร็วในการกระทาํ 

2. มีความสอดคลอ้งผสมผสานกนัอยา่งเหมาะสมในการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ 

 2.3.1  การสืบคน้สารสนเทศ  

 ในปัจจุบนัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาํให้การสืบคน้สารสนเทศทาํไดง่้ายและรวดเร็วมากข้ึน โดย

สามารถทาํการคน้หาผ่านระบบเครือข่ายไดโ้ดยตรง ส่งผลให้การสืบค้นสารสนเทศเป็นอีกหน่ึงส่ิง

ท่ีไดรั้บความนิยมในหลายๆ ดา้น อาทิเช่น ดา้นการศึกษา, ดา้นบนัเทิง, ดา้นข่าวสาร, ด้านท่องเท่ียว, 

หรือดา้นสุขภาพ เป็นตน้ จึงควรให้ความสาํคญัต่อวิธีการสืบค้นหรือรูปแบบการค้นหาข้อมูล ทั้ งน้ี

เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ 

 การสืบคน้สารสนเทศ หมายถึง ความพยายามของบุคคลในการคน้หาให้ได้มาซ่ึงสารสนเทศท่ี

ตอ้งการโดยใชเ้คร่ืองมือสืบคน้ (มารศรี ตรีทศายธุ และคนอ่ืนๆ 2549, น. 37) 

 สรุปความหมายของการสืบค้นสารสนเทศว่า เป็นงานบริการท่ีช่วยผูใ้ช้ให้ได้รับสารสนเทศ

จากระบบการจัดเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันบริการสารสนเทศ ซ่ึงอาจเป็นการค้นหา

ทรัพยากรสารสนเทศโดยอาศยัระบบมือหรือระบบคอมพิวเตอร์กไ็ด้ ในการสืบค้นสารสนเทศด้วย

ระบบคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันทําได้โดยการสืบค้นสารสนเทศระบบออนไลน์ อาจจะทําการค้นหา

โดยตรงจากแหล่งผลิตฐานข้อมูลหรือการสืบค้นผ่านระบบเครือข่าย ซ่ึงมีรายละเอียดและวิธีการ

สืบคน้ท่ีแตกต่างกนัไป (ปริศนา มชัฌิมา, 2547) 

 สรุปไดว้่า การสืบคน้สารสนเทศ หมายถึง กระบวนการในการค้นหาสารสนเทศท่ีผูใ้ช้ต้องการ 

จากแหล่งเกบ็สารสนเทศแหล่งใดแหล่งหน่ึงโดยใช้เคร่ืองมือช่วยค้น เพ่ือให้ได้สารสนเทศอย่าง

สะดวก รวดเร็ว และตรงความตอ้งการมากท่ีสุดเม่ือรวมกบัความหมายของทักษะแลว้ อาจกล่าวได้

ว่า ทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ หมายถึง ความชาํนาญ ความสามารถในการใช้วิธีการ กระบวนการ

ต่าง ๆ ในการสืบคน้สารสนเทศเพ่ือให้ได้สารสนเทศอย่างสะดวก รวดเร็ว และได้ผลการสืบค้นท่ี

ตรงกบัความตอ้งการมากท่ีสุดซ่ึงการสืบค้นสารสนเทศนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ คือ 

สารสนเทศท่ีต้องสืบค้นด้วยระบบมือ เช่น การสืบค้นด้วยบัตรรายการ ดรรชนีหัวเร่ือง และการ

สืบค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแหล่งสารสนเทศ ท่ีสามารถสืบค้นได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

แบ่งเป็น 4 ประเภท (สุนสัริน หวงัสุนทรชยั, ม.ป.ป. อา้งถึงใน ทศันีย ์สุตาจนัทร์, 2543, น. 8) ดงัน้ี 
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2.3.2 กลยทุธ์การสืบคน้สารสนเทศบนเวิลด์ไวด์เวบ็ 

แนวทางในการสืบค้นสารสนเทศบนเวิลด์ไวด์เว็บซ่ึงสอดคล้องกระบวนการแสวงหา

สารสนเทศ 8 กระบวนการ ของ Marchionini ไวว้่าผูสื้บค้นควรมีการวางแผน หรือวางกลยุทธ์ใน

การสืบคน้กอ่น จะช่วยให้ได้รับผลการสืบค้นถูกต้องตามท่ีต้องการในเวลาท่ีรวดเร็ว ซ่ึงอาจแบ่ง

ขั้นตอนในการเตรียมตวัได ้ 6 ขั้นตอน (รังสิมา เพช็รเมด็ใหญ่, 2542) คือ 

2.3.2.1 การตั้งหรือกาํหนดคาํถามและขอบเขตของคําถามนั้น (Formulate the question) 

ผูสื้บคน้ตอ้งมีหัวขอ้ ลกัษณะ ประเภท วตัถุประสงค์ และช่วงเวลาของสารสนเทศท่ีต้องการชัดเจน

เช่น ตอ้งการสารสนเทศท่ีเป็นบทความ มีเน้ือหาเก ีย่วกบัผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ

ห้องสมุดในช่วงเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา เป็นตน้ 

2.3.2.2 การจาํแนกแนวคิดในคําถามนั้นๆ (Identify the important concepts) ให้ออกมา

เป็นส่วนๆ โดยอาจใช้ตารางในการกาํหนดเพ่ือความเข้าใจง่าย เช่น ต้องการหาข้อมูลเก ีย่วกบั

ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อห้องสมุด เราสามารถแยกประเด็นหลกัของคําถามดังกล่าว

ได้ 3 หัวข้อ คือ ผลกระทบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องสมุด หรือ impact, information 

technology และ library 

2.3.2.3 การกาํหนดคําค้น หรือการแปลคําถามท่ีต้องการสืบค้นออกมาเป็นคําค้นให้

ถูกต้อง (Identify search terms) เป็นจุดสําคัญมากท่ีจะช่วยให้การสืบค้นได้ผลถูกต้องในขั้นแรก

นอกจากคาํหลกัแลว้ควรกาํหนดคาํคน้ท่ีมีรูปแบบผนัแปรตามหลกัภาษาดว้ย 

2.3.2.4 การเช่ือมคาํ (Combining search terms) เป็นการระบุให้กลุ่มคําท่ีต้องการสืบค้น

มีความสมัพนัธ์กนัดว้ยคาํเช่ือมต่าง ๆ เช่น AND OR และ NOT 

2.3.2.5 การเลือกใช้โปรแกรมค้นหา ซ่ึงต้องพิจารณาว่าโปรแกรมค้นหาใดมีความ

เหมาะสมกบัสารสนเทศท่ีตอ้งการ เพราะโปรแกรมคน้หาแต่ละประเภทจะลกัษณะเฉพาะตัว และมี

ขอ้ดี ขอ้เสียท่ีแตกต่างกนั 

2.3.2.6 ทาํการสืบคน้ และประเมินผลสารสนเทศท่ีได้รับ ในการสืบค้นสารสนเทศ เม่ือ

ไดรั้บผลการสืบคน้แลว้ ตอ้งทาํการประเมินผล ว่าไดรั้บตรงกบัความตอ้งการหรือไม่ ซ่ึงผลของการ

สืบคน้ของแต่ละโปรแกรมคน้หาจะแตกต่างกนั อาจทําการสืบค้นใหม่หากสารสนเทศท่ีได้ไม่ตรง

กบัความตอ้งการ 
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สถาบันวิจัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม.ป.ป.) เสนอกลยุทธ์ในการสืบค้น

สารสนเทศบนเวิลด์ ไวด์ เว็บ ท่ีใช้กนัอย่างกว ้างขวาง โดยเฉพาะการสืบค้นโดยใช้ตรรกะบูลีน

รวมทั้งกลยทุธ์อ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการคน้หาสารสนเทศจากฐานขอ้มูลต่าง ๆ ซ่ึงสามารถพฒันากลยุทธ์มา

ใชใ้นการสืบคน้ได ้ดงัน้ี 

(ก) การสืบคน้โดยใชค้าํเฉพาะเจาะจง คาํคน้บางคาํสามารถใช้ได้ดีในกลยุทธ์น้ี 

โดยกลยุทธ์น้ีต้องการข้อมูลหรือคําค้นเพียงคําเดียวเท่านั้น โดยคําค้นเหล่านั้นอาจเป็นช่ือของ

สถานท่ี บุคคล สถานการณ์ เง่ือนไข โปรแกรม แผนการ แนวความคิด ท่ีอยู่ในคําๆ เดียว การท่ีจะ

ใช้กลยุทธ์น้ีให้เกดิประสิทธิภาพมากท่ีสุดนั้ น ผูสื้บค้นต้องพิมพ์คําค้นท่ีช้ีเฉพาะเจาะจง เป็น

เอกลกัษณ์ และเด่นในตวัเอง ผลการสืบคน้ท่ีได้จะไม่มากเกนิไป และถึงแมว้่าสารสนเทศท่ีได้จาก

การสืบค้นจะมาก แต่กจ็ะง่ายต่อการแยกแยะว่าสารสนเทศใดใช่หรือไม่ใช่ตามท่ีต้องการ ทั้ งน้ีผู ้

สืบคน้ตอ้งไม่ลืมท่ีจะพิมพต์วัอกัษรพิมพใ์หญ่ในพยญัชนะตวัแรกของช่ือเฉพาะ หรือพิมพ์ตัวอกัษร

พิมพใ์หญ่ตามช่ือเฉพาะนั้น เช่น Quick Time เป็นตน้ 

(ข) การสืบคน้โดยใช้วลี กลยุทธ์น้ีเป็นการสืบค้นท่ีผูสื้บค้นจําเป็นต้องสืบค้น

ดว้ยวลีหรือกลุ่มคาํ (Phrase) โดยกลุ่มคาํน้ีจะประกอบดว้ยคาํเด่ียวๆ ซ่ึงไม่สามารถอยู่โดดๆ ได้ โดย

กลุ่มคาํจะบอกถึงความคิดรวบยอด เง่ือนไข สถานท่ี สถาบัน บุคคล โปรแกรม โดยมีรายละเอียด

การใช ้วิธีการสืบคน้น้ีคือ ผูสื้บคน้ตอ้งพิมพต์วัอกัษรพิมพใ์หญ่ในช่ือเฉพาะหรือคํานามอ่ืนๆ ท่ีต้อง

พิมพเ์ป็นอกัษรตวัพิมพใ์หญ่ และผูสื้บค้นต้องมัน่ใจว่าไม่มีคําแทรกหรือคําคั่นท่ีปรากฏในกลุ่มคํา

นั้ นและปิดคําค้นเหล่านั้ นด้วยเคร่ืองหมายอัญประกาศเพ่ือรวมกลุ่มคํา  เช่น “University of 

Michigan” “Hillary Clinton” ทั้ งน้ีผูสื้บค้นต้องแน่ใจว่าในการสะกดคําค้นท่ีใช้ในเคร่ืองหมาย

อญัประกาศ นั้นถูกตอ้งหรือไม่ เพราะหากผูสื้บคน้พิมพต์วัสะกดลงไปในช่องรับข้อความไม่ถูกต้อง 

กจ็ะทาํให้กลยทุธ์น้ีไม่เกดิประสิทธิภาพในการสืบคน้ 

(ค) การระบุคาํคน้ตามลาํดบัความสาํคญั กลยทุธ์น้ีเหมาะสําหรับผูสื้บค้นท่ีมีคํา

ในการคน้หลายคาํ ซ่ึงอาจมีคาํคน้เด่นๆ อยู ่2-3 คาํ หรืออาจจะมีมากกว่านั้น แต่ควรเลือกใส่คําค้นท่ี

สาํคญัลงไปกอ่น ผูสื้บคน้สามารถใส่ทุกคาํผสมกนัลงไปในคําค้นเหล่านั้นได้ โดยมีเทคนิคคือการ

จดัเรียง ลาํดบัความสาํคญัของคาํ หากมีหลายคาํคน้ผูสื้บคน้อาจพบว่า กลยุทธ์น้ีได้ผลการสืบค้นไม่

ดีนกัเพราะไม่มีหัวเร่ืองหรืออรรถาภิธาน และบางคร้ังอาจมีปัญหาดา้นภาษา ดังนั้นผูสื้บค้นอาจต้อง
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อาศยัระยะเวลา และประสบการณ์ เพ่ือปรับคําค้นให้เหมาะสมกบัการสืบค้นในโปรแกรมสืบค้น

แบบใหม่ ซ่ึงไม่จําเป็นต้องมีคําบุพบท (Preposition) คํานําหน้านาม (Article) คําสันธาน 

(Conjunction) และหลกัไวยากรณ์ เช่น ต้องการสืบค้นเร่ือง “สภาคองเกรส พยายามยบัย ั้งความ

รุนแรงในการชมโทรทศัน์ของเยาวชน” ในเร่ืองน้ี มีคําค้น 4 คํา คือ Congress, Limit, Children และ

Violence ผู ้สืบค้น ควรตัดสินใจว่าความคิดใดมีความสําคัญมากท่ีสุด หากความคิดนั้ นคือ 

“Congress” กค็วรพิมพ์คําค้นว่า “Congress” เ ป็นคําแรกแล้วพิมพ์คํา ท่ีเหลือตามลําดับดัง น้ี 

“Congress television violence limit” ทั้งน้ีผูสื้บคน้ควรหาคาํพอ้งมาใส่เพ่ิมเติม เช่น Television, TV, 

Limit, และ Control เป็นตน้ 

(ง) การทบทวนผลการคน้ ผูสื้บค้นอาจทบทวนดูผลการสืบค้นท่ีได้รับในคร้ัง

แรกแล้วทําการสืบค้นใหม่ โดยเพ่ิมคําค้นท่ีสองเข้าไป เพ่ือให้ได้ผลการสืบค้นท่ีตรงกบัความ

ตอ้งการมากท่ีสุด เช่น ผูสื้บค้นต้องการสารสนเทศเก ีย่วกบั bonsai ผูสื้บค้นอาจทําการสืบค้นคร้ัง

แรกดว้ยคําว่า “บอนไซ” หลงัจากท่ีได้ทบทวนสารสนเทศท่ีได้รับแลว้ ผูสื้บค้นยงัต้องการทราบ

ขอ้มูลเก ีย่วกบัการเล้ียงบอนไซในร่ม ผูสื้บค้นสามารถใช้กลยุทธ์น้ีโดยใช้คําค้นท่ีให้ความหมายว่า 

ในร่ม เช่น “indoor” เป็นตน้ ใส่ลงในโปรแกรมสืบคน้ดังน้ี bonsai AND indoor เพ่ือไปสู่การสืบค้น

ท่ีดีท่ีสุด 

(จ) การอา้งถึง ผูสื้บค้นสามารถอา้งถึงสารสนเทศท่ีสัมพนัธ์เก ีย่วข้องกนัเป็น

พิเศษและคลิกท่ีหัวขอ้ท่ีแสดงผลถึงความสัมพนัธ์เก ีย่วข้อง เช่น โปรแกรมค้นหา Google ท่ีหัวข้อ 

similar pages หรือหน้าท่ีคล้ายกนั ใน Google ภาษาไทย โปรแกรมค้นหา Excite ท่ีหัวข้อ 

Relevance การใช้กลยุทธ์น้ีจะต้องมองหากลุ่มคําหรือคําต่าง ๆ ท่ีได้รับจากผลการสืบค้นท่ีเป็น

ประโยชน์ ซ่ึงสามารถนาํไปเป็นกลุ่มคําท่ีใช้สืบค้นในคร้ังต่อๆ ไป หลกัสําคัญในการใช้กลยุทธ์น้ี

คือ ใส่คาํและกลุ่มคาํทั้งหมดลงไปในการสืบคน้พร้อมๆ กนั ตรวจสอบดูผลการสืบค้นท่ีได้ แลว้นํา

คําศพัท์เฉพาะท่ีสัมพันธ์กบัสารสนเทศท่ีต้องการสืบค้น เพ่ือนําไปเป็นคําค้นในการสืบค้นคร้ัง

ต่อไป 

(ฉ) การใชน้ามานุกรม ปัจจุบนัโปรแกรมค้นหาส่วนใหญ่จะจัดทํานามานุกรม 

หรือหัวขอ้ (Topics) ของสารสนเทศไวใ้ห้ด้วย เม่ือผูสื้บค้นไม่สามารถคิดคําค้นท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้

สืบคน้สารสนเทศได ้ผูสื้บคน้อาจสืบคน้สารสนเทศโดยการเลือกใช้หัวข้อต่าง ๆ ในนามานุกรม ท่ี



14 

 

โปรแกรมคน้หากาํหนดให้ ซ่ึงเป็นรายการของหัวข้อทั่วไป โดยเลือกจากหัวข้อใหญ่เพ่ือเข้าไปสู่

รายการหัวข้อย่อยอ่ืนๆ ต่อไป ซ่ึงจะทําให้การสืบค้นข้อมูลแคบลง เช่น โปรแกรมค้นหา Yahoo 

Excite และ Open Directory 

 

2.4 โปรแกรมค้นหา 

โปรแกรมคน้หา (Search engine) คือ โปรแกรมคน้หาสารสนเทศจากฐานขอ้มูล ท่ีรวบรวม

เวบ็เพจต่าง ๆ ทัว่โลกแลว้นาํมาจดัทาํเป็นฐานขอ้มูล และจดัทาํโปรแกรมคน้หาข้อมูลหรือเว็บเพจท่ี

ตอ้งการ ให้บริการโดยจดัทาํเป็นเวบ็เพจท่ีอยูใ่นรูปของฟอร์มให้ผูสื้บค้นกรอกคํา วลี หรือประโยค

ท่ีตอ้งการคน้ จากนั้นโปรแกรมค้นหาจะทําการค้นจากฐานข้อมูลท่ีได้จัดเกบ็เว็บเพจไวก้อ่นแลว้ 

เม่ือพบข้อมูลท่ีตรงกบัความต้องการกจ็ะนํารายการท่ีพบมาแสดงแกผู่ ้สืบค้น พร้อมทํารายการ

เช่ือมโยงไปยงัแหล่งท่ีจัดเกบ็เว็บไซต์นั้ นๆ ทั้ งน้ีผลของการสืบค้นจะพบหรือไม่พบกต็าม 

โปรแกรมคน้หาจะส่งข้อมูลกลบัมาให้ผูสื้บค้นทราบ (วิเศษศกัด์ิ โคตรอาษา, เดชอนันต์ บุญพนั, 

กฤษณา บุตรปาละ, ขวญัใจ ดีจริง, และเสรีหร่ายเจริญ, 2542, น. 243) 

โปรแกรมค้นหา  หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยให้ผู ้ใช้สืบค้นสารสนเทศบน

อินเทอร์เน็ตดว้ยคาํสาํคญัหรือวลีโปรแกรมคน้หาจะทําการสืบค้นสารสนเทศให้ด้วยความรวดเร็ว 

นบัเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสาํคญัในการใชอิ้นเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสืบค้นสารสนเทศ

จากบริการเวิลด์ไวด์เว็บจากความหมายของโปรแกรมค้นหาดังกล่าว อาจถือได้ว่าเป็นเว็บไซต์

ประเภทหน่ึง ซ่ึงมีเน้ือหาการให้บริการหลักคือ บริการสืบค้นข้อมูล ซ่ึงจะทําหน้าท่ีรวบรวม

สารสนเทศจากเวบ็ไซต์ต่าง ๆ เอาไวเ้ป็นฐานขอ้มูล โดยทาํดรรชนีสืบค้นหรือจัดแยกเป็นหมวดหมู่ 

และจัดทําส่วนสําหรับสืบค้นไว ้ให้ อาจเรียกโปรแกรมค้นหาน้ีได้ว่า Search engine หรือ Web 

search engine (Feather and Sturges, 2003, p. 569) 

2.4.1 ประเภทของโปรแกรมคน้หา 

โปรแกรมค้นหาแต่ละประเภทมีวิธีการจัดทําดรรชนีและฐานข้อมูลท่ีแตกต่างกนัออกไป

โปรแกรมค้นหาส่วนใหญ่จัดทําด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือจัดทําด้วยมนุษย ์บางโปรแกรม

ค้นหาเป็นการผสมกนัจากทั้ ง 2 วิธี  คือใช้ทั้ งโปรแกรมคอมพิวเตอร์และมนุษยร์วบรวมข้ึน อาจ

จาํแนกประเภทของโปรแกรมคน้หาไดด้งัน้ี (รังสิมา เพช็รเมด็ใหญ่, 2542) 
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2.4.1.1 โปรแกรมค้นหาประเภทจัดทําดรรชนี (Keyword search engines) บางคร้ัง

เรียกว่า Index search engines หรือ Search engines เป็นโปรแกรมคน้หาประเภทน้ี จะจัดทําดรรชนี

และฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทาํงานโดยใชต้วัสาํรวจในการค้นหาและรวบรวมข้อมูล

จากเวบ็ไซต์ต่าง ๆ โดยอตัโนมติั จากนั้นจึงนาํข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาทําดรรชนีให้กบัเอกสาร และ

จดัเกบ็ลงฐานขอ้มูล องค์ประกอบของแต่ละ Keyword search engines จะแตกต่างกนัไป เช่น ขนาด

ของฐานข้อมูล เน้ือหา ความยากง่ายในการใช้ ความถ่ีในการเพ่ิมข้อมูล รวมทั้ งคุณลกัษณะและ

ความสามารถเฉพาะตัว วิธีการใช้โปรแกรมค้นหาประเภทน้ีคือ การกาํหนดค้นจากคําสําคัญ

โปรแกรมสืบคน้ขอ้มูลของ Keyword search engines จะทําการเปรียบเทียบคําท่ีผูใ้ช้ป้อนลงไปกบั

คาํท่ีมีการจัดทําดรรชนีในฐานข้อมูลว่ามีความตรงกนัมากน้อยเพียงใด จากนั้นจึงจัดลาํดับความ

เก ีย่วขอ้งของเอกสารกบัคําค้นท่ีผูใ้ช้ใช้สืบค้นแลว้จึงแสดงผลการสืบค้น ตัวอย่างของโปรแกรม

คน้หาประเภทน้ี เช่น Google, Live search, Yahoo search! และ AltaVista เป็นตน้ 

2.4.1.2 โปรแกรมค้นหาประเภทนามานุกรม (Subject directories search engines) หรือ

เรียกว่า Web directory โปรแกรมค้นหาประเภทน้ีจะรวบรวมข้อมูลจัดทําฐานข้อมูลโดยมนุษย์

จดัทาํโดยการคดัเลือกเอกสารเว็บข้ึนมาเป็นฐานข้อมูล โดยมีการจัดเรียงเน้ือหาของข้อมูลให้เป็น

หมวดหมู่ตามลาํดบัชั้นตามเน้ือเร่ืองหรือหัวข้อ ช่วยให้ผูใ้ช้ท่ียงัไม่มีคําถามท่ีแน่ชัดในการสืบค้น

เห็นความสมัพนัธ์หรือโครงสร้างของเน้ือหาข้อมูลได้ชัดเจน ผูใ้ช้สามารถเปิดอ่านได้ทีละหน้าจน

ครบถว้น โดยเลือกรายการหัวขอ้ท่ีจดัแบ่งไวท่ี้เห็นว่าใกลเ้คียงกบัเร่ืองท่ีผูใ้ช้ต้องการมากท่ีสุด และ

เลือกไปตามหัวขอ้ยอ่ยจนกว่าจะพบกบัขอ้มูลท่ีตรงกบัความตอ้งการ ในการจัดทําจะมีการประเมิน

คดัเลือกเฉพาะเอกสารท่ีเห็นว่ามีสาระ และมีความน่าเช่ือถือโดยผูป้ระเมินเอกสาร (Web evaluator)

จากนั้นจะจัดจําแนกตามหัวข้อและสรุปเน้ือหาเอกสาร จึงต้องใช้เวลาในการประเมินกอ่นนําไป

จดัทาํฐานขอ้มูล ฉะนั้นปริมาณขอ้มูลหรือขนาดของฐานขอ้มูลจะเลก็กว่าประเภทแรกอย่างมากและ

นอกจากจะจดัเน้ือหาตามหัวเร่ืองแลว้ โปรแกรมค้นหาประเภทน้ีได้จัดทําโปรแกรมสืบค้นข้อมูล

จากคาํสาํคญัเหมือนกบัโปรแกรมคน้หาประเภท Keyword search engines ไดด้ว้ย แต่ต่างท่ีเป็นการ

สืบคน้คาํสาํคญัจากเน้ือหาท่ีจดัทาํโดยผูป้ระเมินเอกสาร ไม่ใชค้น้จากคําท่ีปรากฏในเน้ือหาเอกสาร

เหมือนประเภทแรก ตัวอย่างของเคร่ืองมือช่วยค้นประเภทน้ี ได้แก ่Open Directory, Yahoo, และ 

Infomine เป็นตน้ 
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2.4.1.3 โปรแกรมค้นหาเมต้า (Meta search engines) บางคร้ังอาจเรียกว่า Multi search 

engines โปรแกรมค้นหาประเภทน้ีไม่มีฐานข้อมูลเป็นของตนเอง แต่เป็นการพฒันาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ให้มีกลไกช่วยคน้จากโปรแกรมคน้หาอ่ืนๆ ท่ีรวบรวมข้อมูลไวแ้ลว้ พร้อมๆ กนัหลาย

โปรแกรมคน้หาในคร้ังเดียว และส่งผลการสืบค้นกลบัมาให้ ฉะนั้นผลของการสืบค้นจะเป็นกลุ่ม

ของข้อมูลท่ีมาจากหลากหลายโปรแกรมค้นหา ซ่ึงนําผลท่ีสืบค้นได้มาสรุปเรียงใหม่อีกคร้ัง

คุณลกัษณะท่ีสาํคัญของ Meta search engines คือมีความเร็วในการสืบค้น เพราะการส่งคําถามไป

แต่ละโปรแกรมคน้หา สามารถทาํการค้นหาพร้อมกนัในเวลาเดียวกนั และได้ผลค้นข้อมูลกลบัมา

โดยรวดเร็ว และมกัจะสืบค้นจากโปรแกรมค้นหาท่ีเป็นท่ีนิยม เช่น Google, Yahoo, Live search,

และ AltaVista แต่ลกัษณะการจัดเรียงผลของการสืบค้นของ Meta search engines จะแตกต่างกนั

รวมถึงความสามารถในการลบท้ิงขอ้มูลท่ีซํ้ ากนั ความสามารถในการสืบค้นแบบซับซ้อน เช่น การ

คน้ดว้ยตรรกะบูลีน การคน้ดว้ยกลุ่มคาํ วลี การใช้การตัดคํา เป็นต้น ตัวอย่างของโปรแกรมค้นหา

ประเภทน้ีไดแ้ก ่Dogpile, Metacrawler และ Mamma เป็นตน้ 

2.4.1.4 โปรแกรมค้นหาเฉพาะเร่ือง (Subject specific search engines) เป็นโปรแกรม

ค้นหาในเน้ือหาเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง (Subject area) ซ่ึงมีช่ือเรียกต่างกนัไป เช่น Specifilize 

search engines บางคร้ังอาจเรียกเพียง Specific search engines โปรแกรมค้นหาประเภทน้ีมี

วตัถุประสงค์ให้การสืบค้นได้สารสนเทศในเชิงลึก มีประโยชน์อย่างมากในกรณีท่ีผูใ้ช้มีคําถามท่ี

แน่นอนชัดเจน ในเฉพาะสาขาใดสาขาหน่ึงอยู่แลว้ ตัวอย่างของโปรแกรมค้นหาประเภทน้ี เช่น 

Scirus สําหรับค้นหาเอกสารด้านวิทยาศาสตร์ fealth สําหรับค้นหาเอกสารด้านสุขภาพ หรือ 

FindLaw สาํหรับคน้หาเอกสารดา้นกฏหมาย เป็นตน้ 

2.4.2 เทคนิคการสืบคน้ดว้ยโปรแกรมคน้หา 

การสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรมค้นหา จะมีรูปแบบการสืบค้นคล้ายกบัการสืบค้น

ฐานข้อมูลของห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศอ่ืนๆ แต่เน่ืองจากมีสารสนเทศจํานวน

มหาศาลทาํให้ผลสืบคน้มีปริมาณมาก ดังนั้นเพ่ือให้การสืบค้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จึงมีความ

จาํเป็นท่ีผูใ้ชต้อ้งทราบถึงเทคนิคต่าง ๆ ของการสืบค้นด้วยโปรแกรมค้นหา ซ่ึงจะช่วยลดปริมาณ

สารสนเทศท่ีไดรั้บ (ศรีสุภา นาคธน, 2548, น. 290) และได้สารสนเทศท่ีตรงต่อความต้องการได้

มากท่ีสุด ไดแ้ก ่
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2.4.2.1 การใชต้รรกะบูลีน (Boolean operator) ไดแ้ก ่AND OR และ NOT 

 AND หมายถึง การคน้หาเอกสารท่ีตอ้งมีคาํทั้งสองปรากฏ  

 เช่น information AND technology ผลการคน้จะไดเ้อกสารจาํนวนนอ้ยลง 

 OR หมายถึง การคน้หาเอกสารท่ีมีคาํหน่ึงคาํใดปรากฏ  

 เช่น information OR technology ผลการคน้จะไดเ้อกสารจาํนวนมาก 

 NOT หมายถึง การคน้หาเอกสารท่ีมีเฉพาะคาํแรกปรากฏโดยไม่มีคาํท่ีสอง  

เช่น information NOT technology ผลการค้นจะได้ข้อมูลท่ีเก ีย่วกบั information แต่

ไม่ใช่ technology 

2.4.2.2 การใชก้ลุ่มคาํหรือวลี (Phrase searching) สามารถทําได้โดยระบุกลุ่มคําหรือวลี

ในเคร่ืองหมายอญัญประกาศ (“ ”) ผลของการค้นจากกลุ่มคําเป็นการจํากดัคําตอบให้ใกลเ้คียงกบั

เร่ืองท่ีตอ้งการให้มากท่ีสุด 

2.4.2.3 การระบุเขตข้อมูล (Field searching) การระบุเขตข้อมูลในการสืบค้น เช่น ให้

สืบคน้จากช่ือเร่ือง บทคดัยอ่ หรือช่ือผูแ้ต่ง เป็นวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยให้การสืบคน้ถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 

2.4.2.4 การจาํกดั (Limits searching) การระบุช่วงเวลาจะเป็นการจาํกดัการสืบค้น ทําให้

ไดข้อ้มูลตามช่วงเวลาท่ีกาํหนดเท่านั้น 

2.4.2.5 การตดัคาํ (Truncation) เป็นการรวบรวมคําท่ีมีการสะกดคําท่ีใกลเ้คียงกนัหรือ

เหมือนกนั โดยใช้สัญลกัษณ์แทนการสืบค้น ได้แก ่? * $ เป็นต้น จะช่วยให้สามารถสืบค้นผ่าน

ความสมัพนัธ์ระดบัรากศพัท์ได ้

2.4.2.6 การกาํหนดระยะความห่างของคํา (Proximity searching) สามารถกาํหนดระยะ

ความห่างของคําท่ีต้องการสืบค้นได้โดยใช้ NEAR, BEFORE, และ AFTER เม่ือต้องการให้คําท่ี

สืบคน้อยูใ่กลเ้คียงกนั เช่น NEAR อาจหมายถึง การกาํหนดให้คาํท่ีตอ้งการอยู่ห่างจากกนัไม่เกนิ 10 

คาํ ในประโยคเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั และ BEFORE หมายถึง การกาํหนดให้คําแรกปรากฏอยู่

ขา้งหนา้คาํหลงัในระยะห่างไม่เกนิ 8 คาํ เป็นตน้ 

2.4.2.7 การใชต้วัอกัษร (Case - Sensitivity) เป็นการกาํหนดให้โปรแกรมค้นหาสืบค้น

เฉพาะตวัอกัษรพิมพเ์ล็ก หรือพิมพใ์หญ่ตามท่ีกาํหนดได ้
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2.4.2.8 การคน้หาเร่ืองราวหรือคาํท่ีมีแนวคิดใกลเ้คียงกนั (Conceptual search) เป็นการ

สืบคน้คาํท่ีมีเน้ือหา เร่ืองราว หรือแนวคิดท่ีมีความหมายกบัคาํค้นท่ีต้องการ โดยใช้สัญลกัษณ์แทน

การสืบคน้ ไดแ้ก ่~ จะช่วยให้สืบคน้สารสนเทศท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกบัคาํคน้ได ้

2.4.2.9  การรวมกลุ่มคํา (Nesting) เป็นการรวมกลุ่มคําท่ีมีเน้ือหาเหมือนกนัหรือ

เก ีย่วขอ้งกนัดว้ยคาํเช่ือมไวภ้ายในวงเลบ็ โปรแกรมคน้หาจะคน้หาคาํภายในวงเล็บกอ่นคําภายนอก

วงเล็บ ทําให้ได้ข้อมูลท่ีชัดเจนข้ึนเทคนิคต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวมา แต่ละโปรแกรมค้นหาจะรองรับ

เทคนิคการสืบคน้ท่ีแตกต่างกนั  

 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.5.1 งานวิจยัในประเทศ 

  นางสายสุนีย์ คําวรรณะ (2551) การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือการศึกษาทักษะการใช้งาน

โปรแกรมคน้หาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ โดยเป็นการศึกษา

ปัญหาท่ีเกดิข้ึนในการใชโ้ปรแกรมค้นหาของนักศึกษา ซ่ึงทําให้ทราบถึงทักษะในการใช้งานของ

นักศึกษาด้วย การศึกษาดังกล่าวจะช่วยเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในการใช้งานโปรแกรม

คน้หาของนกัศึกษาได ้ซ่ึงจะนาํไปสู่การพฒันาทกัษะของนกัศึกษาให้เพิ่มมากข้ึนดว้ย 

  โดยมีการศึกษาตามแนวทางต่อไปน้ี 

1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ โดยให้ความสําคัญเก ีย่วกบัความรู้ของผูใ้ช้ท่ี

เก ีย่วขอ้งกบัอินเทอร์เน็ต และโปรแกรมคน้หา 

2) แบบสอบถามเก ีย่วกบัทกัษะการใชง้านของผูใ้ช ้โดยให้ความสาํคญัเก ีย่วกบัความรู้ของ

ผูใ้ชใ้นส่วนของการใชง้านโปรแกรมคน้หา  

3) แบบสอบถามเก ีย่วกบัปัญหาของการใช้โปรแกรมค้นหาของผูใ้ช้ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีจะทํา

ให้ทราบข้อบกพร่องท่ีอาจเกดิจากตัวผูใ้ช้เอง หรืออาจเก ีย่วข้องกบัโปรแกรมค้นหา 

รวมถึงความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งในการใชง้านโปรแกรมคน้หาดว้ย 

4) แบบสอบถามเก ีย่วกบัขอ้เสนอแนะท่ีผูใ้ชมี้ต่อการใชง้านโปรแกรมคน้หาต่าง ๆ  

5) ในงานวิจยัน้ีจะใชก้ารศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีรูปแบบกระบวนการแสวงหาสารสนเทศ 

(ISP Model – Information Seeking Process) ของ Gary Marchionini และ
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แบบสอบถามกลยทุธ์การสืบคน้และความคิดเห็นต่อสารสนเทศจากเว็บของนักศึกษา

ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ของชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น 

  ในงานวิจยัน้ีจะทาํการศึกษาตั้งแต่ขอ้มูลพ้ืนฐานในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผูใ้ช้ เพ่ือศึกษา

ทกัษะและความรู้ในการใชง้านเบ้ืองต้น ซ่ึงจะนําไปสู่การศึกษาข้อมูลการใช้งานโปรแกรมค้นหา

ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้ ประเด็นท่ีให้ความสําคัญจะอยู่ท่ีทักษะการใช้โปรแกรมค้นของผูใ้ช้

โดยเฉพาะในส่วนของตรรกะบูลีน อาทิเช่น AND, OR และ NOT ซ่ึงเป็นวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการสืบคน้    

ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น (2549) ศึกษากลยุทธ์การสืบค้นและความเห็นต่อสารสนเทศจากเว็บของ

นกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์ ปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะในการสืบคน้สารสนเทศจากเวบ็ และเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสารสนเทศจากเว็บ

ของนกัศึกษา พบว่านกัศึกษามีทักษะการสืบค้นสารสนเทศในระดับน้อย โดยเฉพาะการคิดคําค้น 

การเลือกใชค้าํคน้ นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่ทราบความแตกต่างระหว่างคําสําคัญ หัวเร่ือง และไม่

ทราบว่าสามารถจาํกดัผลลพัธ์การสืบคน้ได ้เช่น การระบุปีท่ีต้องการ และการระบุลกัษณะเอกสาร 

และนกัศึกษาไม่เคยใชว้ิธีการสืบค้นขั้นสูง (Advance search) และมีข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา

ดงัน้ี  

1. ผูส้อนรายวิชาท่ีเก ีย่วกบัการรู้สารสนเทศหรือทักษะการใช้ห้องสมุดควรให้ความสําคัญ

กบัสารสนเทศจากเว็บ โดยเน้นเน้ือหาด้านแหล่งทรัพยากรสารสนเทศและกลยุทธ์การสืบค้น

สารสนเทศ ส่วนผูส้อนในรายวิชาอ่ืนๆ ควรมีบทบาทในการแนะนาํแหล่งสารสนเทศจากเว็บเฉพาะ

สาขาแกน่กัศึกษา 

2.ในการออกแบบระบบการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลท่ีอยู่บนเว็บ เช่นห้องสมุดดิจิทัล 

เคร่ืองมือสืบค้นหรือเว็บไซต์ของห้องสมุดต้องคําถึงถึงผู ้ใช้เสมอ ควรมีระบบช่วยเหลือ (Help 

system) เช่น จดัทาํคาํอธิบายหรือคาํแนะนะการใช ้เพ่ือาํนวยความสะดวกในการสืบคน้  

3.ห้องสมุดควรกาํหนดยทุธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือดา้นการบริการสืบค้นสารสนเทศ

จากเวบ็เป็นภาระงานท่ีสาํคญัในการบริการของห้องสมุด จดัฝึกอบรมให้ความรู้แกน่ักศึกษาในด้าน

ต่าง ๆ เช่น เทคนิคการสืบคน้ การใชเ้คร่ืองมือ การแนะนาํเวบ็ไซต์ท่ีมีคุณภาพ และควรจัดอบรมให้

ความรู้อย่างสมํ่า เสมอ มีพัฒนาโครงการจัดทําแบบฝึกหัดปฏิบัติออนไลน์ (Online tutorial 
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programs) ระดับเบ้ืองต้นและระดับสูง และจัดฝึกอบรมให้แกบ่รรณารักษ์ท่ีรับผิดชอบในหัวข้อ

เก ีย่วกบัการบริการตอบคาํถามจากเวบ็ และกลยทุธ์การสืบคน้สารสนเทศจากเวบ็  

4.มหาวิทยาลยัควรปรับปรุงระบบดา้นความเร็วของอินเทอร์เน็ต  

 

อรรถพล อุสายพนัธ์ (2549) ศึกษาพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้

อินเทอร์เน็ต ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

นกัศึกษาต่างคณะและต่างชั้นปี กบัปัญหาการใชอิ้นเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง

ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา ใช้อินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลยัเป็น

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.71 ความถ่ีในการใช้ 1 - 2 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 55.71 จํานวนท่ีใช้เฉล่ียต่อ

สัปดาห์ 1 -3 ชั่วโมง ร้อยละ 43.43 ช่วงเวลาท่ีใช้มากท่ีสุด 12.00 - 13.00 น. ร้อยละ 16.86 และ

ช่วงเวลา 17.00 - 19.00 ร้อยละ 16.29 มีวตัถุประสงค์ในการใช้เพ่ือการค้นควา้ข้อมูลเป็นส่วนใหญ่

ร้อยละ 86.29 ใชเ้พ่ือดูหนงัฟังเพลง ร้อยละ 49.71 ใช้เพ่ือเล่นเกมส์ ร้อยละ 46.86 ใช้เพ่ือรับ – ส่ง E 

– mail ร้อยละ 49.43 และใชเ้พ่ือสนทนากบัเพ่ือน ร้อยละ 45.43 เวิลด์ไวด์เว็บท่ีเข้าใช้บ่อยท่ีสุดคือ 

www.Google ร้อยละ 77.17 www.sanook.com ร้อยละ 30.86 และ www.hotmail.com ร้อยละ 17.14 

ปัญหาการใชอิ้นเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลยั เรียงลาํดบัจากปัญหามากไปสู่ปัญหานอ้ยไดด้งัน้ี  

1.ระบบอินเทอร์เน็ตขดัขอ้ง ล่มบ่อย  

2.ใชเ้วลานานในการเขา้ไปในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

3.จาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ  

4.นกัศึกษาอ่านภาษาองักฤษไม่ค่อยได ้  

5.นกัศึกษาไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตวั  

6.ขาดบุคลากรให้คาํแนะนาํการใชอิ้นเทอร์เน็ต  

7.นกัศึกษามีเวลาว่างนอ้ยท่ีจะมาใชอิ้นเทอร์เน็ต  

8.เจา้หนา้ท่ีไม่อาํนวยความสะดวกในการใชอิ้นเทอร์เน็ต  

9.นกัศึกษาไม่ทราบแหล่งในการสืบคน้ขอ้มูล  

10.มีความยุง่ยากในการขอใชอิ้นเทอร์เน็ต  
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ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่า นกัศึกษาต่างคณะกนั มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และนกัศึกษาท่ีเรียนชั้นปีต่างกนั มีปัญหาการใช้

อินเทอร์เน็ตแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

   

2.5.2 งานวิจยัต่างประเทศ 

  iProspect (2006) งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือการสํารวจและศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน

โปรแกรมคน้หา (Search Engine) ซ่ึงจะช่วยให้เขา้ใจถึงพฤติกรรมการใช้งานโปรแกรมค้นหาด้าน

ต่าง ๆ ของผูใ้ช้ได้ดียิ่งข้ึน โดยให้ความสําคัญต่อพฤติกรรมของผู้ใช้หลงัจากท่ีโปรแกรมค้นหา

แสดงผลลพัธ์การสืบคน้จากคาํสาํคญั หรือขอ้มูลท่ีผูใ้ชป้้อนให้กบัโปรแกรม การศึกษาดังกล่าวช่วย

ให้ทราบถึงพฤติกรรม การตอบสนองของผูใ้ช้หลงัจากเห็นผลลพัธ์ รวมถึงลกัษณะการใช้งานของ

ผูใ้ชส่้วนใหญ่ท่ีมีต่อโปรแกรมคน้หา ในการศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ช้ในงานวิจัยน้ีได้ทําการสํารวจ 

4 หัวขอ้ ดงัน้ี 

1) การพิจารณาผลลพัธ์ของผูใ้ช ้หลงัจากโปรแกรมคน้หาแสดงผลลพัธ์ทั้ งหมด ซ่ึงพบว่า

ผูใ้ช ้39% จะพิจารณาผลลพัธ์ท่ีแสดงในหนา้แรกทั้งหมดกอ่นจะเลือกเข้าไปดูเน้ือหา และผูใ้ช้ 29% 

จะพิจารณาผลลพัธ์ในหนา้แรกเพียงบางส่วนเท่านั้น แลว้จึงเลือกเน้ือหาหน่ึงในนั้น  

2) การพิจารณาผลลพัธ์ทั้งหมดท่ีโปรแกรมคน้หาแสดง เม่ือพบว่าเน้ือหาของผลลพัธ์ไม่

ตรงกบัท่ีตอ้งการ ซ่ึงพบว่ากอ่นท่ีผูใ้ชจ้ะเปล่ียนไปใชง้านโปรแกรมค้นหา หรือทําการค้นหาด้วยคํา

สําคัญใหม่นั้น ผูใ้ช้จะพิจารณาผลลพัธ์ท่ีสืบค้นได้กอ่นเพียงบางส่วน โดยผูใ้ช้ 27% จะพิจารณา

ผลลพัธ์ในหน้าแรกและหน้าท่ีสองกอ่นจะดําเนินการอ่ืนต่อไป และผู้ใช้ 25% จะพิจารณาเพียง

ผลลพัธ์ในหนา้แรกเท่านั้น 

3) การใชง้านของผูใ้ชห้ลงัจากจากท่ีพบว่าโปรแกรมค้นหาท่ีใช้งานแสดงผลลพัธ์ได้ไม่

ตรงความตอ้งการ ซ่ึงผูใ้ชส่้วนใหญ่ 82% เม่ือพบว่าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ม่ถูกตอ้งหรือไม่ตรงความต้องการ

จะดาํเนินการเพ่ิมคาํสาํคญั หรือใชค้าํสาํคญัอ่ืนป้อนลงในโปรแกรมคน้หา เพ่ือให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีข้ึน  

4) การพิจารณาความสาํคญัของเน้ือหาท่ีแสดงผลลพัธ์อนัดับแรกสุดของการสืบค้นจาก

โปรแกรมคน้หา โดยสาํรวจว่าผูใ้ชคิ้ดอยา่งไรกบัเน้ือหาท่ีอยูอ่นัดบัแรกของผลลพัธ์ทั้ งหมด ในกรณี

น้ีคณะผูท้าํวิจยัให้ความสาํคญักบัการสืบคน้เน้ือหาและรายช่ือของบริษทัต่าง ๆ ท่ีแสดงผล ซ่ึงพบว่า
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ผูใ้ช ้39% ไม่ให้ความสนใจกบัอนัดบัมากเท่ากบัเน้ือหา และผูใ้ช ้36% ให้ความสําคัญมากกบัเน้ือหา

อนัดบัแรก โดยเฉพาะช่ือบริษทัท่ีอยู่อนัดับแรกสุดผูใ้ช้กลุ่มน้ีคิดว่าช่ือบริษทันั้นถือเป็นอนัดับต้น

ของโลกในเน้ือหาท่ีเก ีย่วขอ้งตามท่ีผูใ้ชสื้บคน้ 

  ในงานวิจยัน้ีทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมของผูใ้ช้ท่ีตอบสนองกบัผลลพัธ์ท่ีโปรแกรมค้นหา

นําเสนอ โดยพฤติกรรมส่วนใหญ่ยงัพบว่าผูใ้ช้ให้ความสําคัญกบัประสิทธิภาพการค้นหาของ

โปรแกรมในส่วนหน่ึง และพยายามสืบค้นเน้ือหาท่ีดีข้ึนในกรณีท่ีโปรแกรมค้นหาไม่สามารถ

ตอบสนองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง อีกทั้งผูใ้ช้ส่วนใหญ่ยงัให้ความสําคัญกบัผลลพัธ์ในอนัดับแรก หรือใน

หนา้แรกของผลลพัธ์ค่อนขา้งมาก เห็นไดว้่านอกจากประสิทธิภาพของโปรแกรมค้นหาแลว้ ทักษะ 

และความเขา้ในในการใชง้านโปรแกรมค้นหากเ็ป็นอีกส่วนท่ีมีความสําคัญ ซ่ึงสามารถเพ่ิมความ

ถูกตอ้งของผลลพัธ์ได ้ อีกทั้งเป็นพฤติกรรมท่ีผูใ้ชมี้ต่อโปรแกรมคน้หา เม่ือตอ้งการผลลพัธ์ท่ีดีข้ึน       

Jansen and Spink (2006) ศึกษาเร่ือง How are we searching the World Wide Web?: A 

comparison of nine search engine transaction logs โดยศึกษาลกัษณะและการเปล่ียนแปลงใน

โปรแกรมคน้หาจากรายงานการศึกษา 9 รายการของโปรแกรมคน้หา 5 โปรแกรมในสหรัฐอเมริกา

และในยโุรป เพ่ือทาํการเปรียบเทียบผลท่ีเกดิข้ึนระหว่างผูใ้ช้กบัโปรแกรมค้นหา ในด้านระยะเวลา

ท่ีไดผ้ลการสืบคน้กลบัคืน ด้านความคลอบคลุมของคําท่ีใช้สืบค้น ด้านความซับซ้อนของคําท่ีใช้

สืบคน้ และดา้นการอ่านเน้ือหาท่ีไดรั้บจากการสืบคน้พบว่า  

1) ผูใ้ชอ่้านผลการสืบคน้ท่ีไดเ้ฉพาะหนา้แรกๆ เท่านั้น  

2) ผูใ้ชท่ี้อยูใ่นสหรัฐอเมริกามีทกัษะในการสืบคน้มากกว่าผูใ้ชท่ี้อยู่ในแถบยโุรป  

3) มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเก ีย่วกบัการใช้ตรรกะบูลีนกบัผลการสืบค้น

ท่ีไดรั้บ  

4) ไม่สามารถนาํผลการเรียนรู้วิธีการสืบคน้ของโปรแกรมคน้หาหน่ึงไปใช้ยงัอีกโปรแกรม

คน้หาหน่ึงได ้
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จากงานวิจยัทั้งหมดท่ีกล่าวมาทาํให้ผูว้ิจยัทราบถึงแนวทางในการดาํเนินการวิจัย ตามวตัถุประสงค์

ท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงมีองค์ประกอบและปัจจยัท่ีตอ้งให้ความสาํคญัในระหว่างการดําเนินการวิจัย รวบไปถึง

การออกแบบสร้างเคร่ืองมือซ่ึงในท่ีน้ี คือ แบบสอบถาม ท่ีจะใชเ้กบ็รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดย

จากงานวิจยัขา้งตน้พบว่าการศึกษาทกัษะการใชโ้ปรแกรมค้นหาต้องให้ความสําคัญในด้านรู้และความ

เขา้ใจเก ีย่วกบัการใชง้านเบ้ืองตน้ เช่น การพิจารณาเน้ือหาของสารสนเทศท่ีสืบค้นได้ เป็นต้น ทั้ งน้ีคน

ส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัลาํดบัของสารสนเทศท่ีแสดงผลจากการคน้หา แมว้่าจะมีเน้ือหาไม่ตรงอย่าง

ท่ีตอ้งการกต็าม ดว้ยเหตุน้ีการดาํเนินการออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือ จึงต้องกาํหนดเน้ือหาท่ีสามารถ

วดัความเข้าใจหรือทักษะการใช้โปรแกรมค้นหา ท่ีสามารถส่งเสริมให้ผูใ้ช้หรือผูสื้บค้นสามารถหา

เน้ือหาท่ีตรงกบัความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงได ้ผูว้ิจยัจึงได้เล็งเห็นถึงการวดัทักษะในการใช้งานเบ้ืองต้น 

และการใชง้านขั้นสูง ในส่วนต่างๆ ขอโปรแกรมคน้หา ไดแ้ก ่การคน้หาขั้นสูง การใช้คําสั่งตรรกะบูลีน 

และการใชต้วัดาํเนินการขั้นสูง  

 



บทท่ี 3 

วิธีการวิจัย 

 

การศึกษาเร่ือง ทักษะการใช้โปรแกรมค้นหาของนักศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ ผู ้วิจัยได้

ดาํเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.1 การศึกษาประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2 การวิเคราะห์ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

3.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

3.5 สถิติท่ีใชใ้นการประเมินผล 

3.1  การศึกษาประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 3.1.1 ประชากร  

ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีได้แก ่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 - 4 ทั้ ง

หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลกัสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง ในภาคปกติ ภาคคํ่า และภาคเสาร์

อาทิตย ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ์ ในปีการศึกษา 2/ 2552 จํานวน 2,367 คน (ยอดรวม ณ วนัท่ี 12 

พฤศจิกายน) ทั้งหมด 5 คณะ ดงัน้ี 

3.1.1.1  คณะบริหารธุรกจิ  

- หลกัสูตร ปริญญาตรี 4 ปี จาํนวน 447 คน 

- หลกัสูตร ปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง จาํนวน 1,161 คน 

3.1.1.2  คณะบญัชี  

- หลกัสูตร ปริญญาตรี 4 ปี จาํนวน 90 คน 

- หลกัสูตร ปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง จาํนวน 410 คน 

3.1.1.3  คณะนิติศาสตร์ หลกัสูตร ปริญญาตรี 4 ปี จาํนวน 149 คน 

3.1.1.4  คณะนิเทศศาสตร์ หลกัสูตร ปริญญาตรี 4 ปี จาํนวน 74 คน 

  3.1.1.5  คณะวิทยาศาสตร์ หลกัสูตร ปริญญาตรี 4 ปี จาํนวน 36 คน 
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3.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก ่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 - 4 

ทั้งหลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลกัสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง ในภาคปกติ ภาคคํ่า และภาคเสาร์

อาทิตย ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์ในปีการศึกษา 2/ 2552 จาํนวน 345 คน ซ่ึงได้มาจากการคํานวณดัง

สมการ  

        สูตร   21 ( )
Nn
N e

=
+

        ---------(1) 

 

   เม่ือ n =     ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

    N = ขนาดของประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 

    e = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนจากกลุ่มตวัอยา่ง (0.05) 

 

3.2  การวิเคราะห์ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

จากขอ้มูลประชากรท่ีใชใ้นการทาํวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์กลุ่มประชากร คือ นักศึกษา

ระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 - 4 ทั้งหลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลกัสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง ใน

ภาคปกติ ภาคคํ่า และภาคเสาร์อาทิตย ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์ในปีการศึกษา 2/ 2552 จํานวน 2,367 

คน (ยอดรวม ณ วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555) โดยคํานวณเพ่ือหาจํานวนตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา

คร้ังน้ี คือ 345 คน ทั้งน้ีไดท้าํการวิเคราะห์หากลุ่มตวัอยา่งโดยละเอียด เพ่ือให้แบบสอบถามสามารถ

เขา้ถึงนกัศึกษาไดค้รบทุกคณะ ทุกสาขา และทุกชั้นปี  

 

โดยไดแ้ยกกลุ่มตัวอย่างออกเป็นชั้นปี และแบ่งตามคณะหรือสาขาท่ีสังกดั ดังรายละเอียดท่ี

แสดงดงัตารางท่ี 3-1 และ 3-2 
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ตารางที่ 3-1 แสดงจาํนวนตวัอยา่งแยกตามชั้นปีของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 

คณะ 

ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 

ป
ระ

ชา
กร

 

กลุ่
มต

วัอ
ยา่

ง 

ป
ระ

ชา
กร

 

กลุ่
มต

วัอ
ยา่

ง 

ป
ระ

ชา
กร

 

กลุ่
มต

วัอ
ยา่

ง 

ป
ระ

ชา
กร

 

กลุ่
มต

วัอ
ยา่

ง 

คณะบริหารธุรกจิ 

สาขา 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
62 8 35 5 29 4 9 9 

สาขาการตลาด 16 3 18 3 13 2 5 5 

สาขาการจดัการ 78 11 36 5 23 3 21 3 

สาขาการจัดการการ

โรงและการท่องเท่ียว 
39 5 49 7 14 2 - - 

คณะบญัชี 36 5 27 3 16 2 11 11 

คณะนิติศาสตร์ 67 9 55 7 27 4 - - 

คณะนิเทศศาสตร์ 40 5 34 5 - - - - 

คณะวิทยาศาสตร์ 36 5 - - - - - - 

รวม 131 
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ตารางที่ 3-2 แสดงจาํนวนตวัอยา่งแยกตามชั้นปีของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง 

 

คณะ 

ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 

ป
ระ

ชา
กร

 

กลุ่
มต

วัอ
ยา่

ง 

ป
ระ

ชา
กร

 

กลุ่
มต

วัอ
ยา่

ง 

คณะบริหารธุรกจิ 

ส า ข า ค อ มพิ ว เต อ ร์

ธุรกจิ 
250 36 141 20 

สาขาการตลาด 182 26 135 19 

สาขาการจดัการ 204 29 139 20 

สาขาการจัดการการ

โรงและการท่องเท่ียว 
34 4 25 3 

คณะบญัชี 244 35 156 22 

รวม 214 

 

เน่ืองจากประชากรบางกลุ่มอาจมีจาํนวนนอ้ยมาก จึงนาํประชากรทั้งหมดมาเป็นตวัอย่างท่ีใช้

ในการเกบ็ขอ้มูล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ นักศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี จาํนวน 131 คน 

และหลกัสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง 2 ปี จาํนวน 214 คน รวมทั้งหมด 345 คน 

 

3.3  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลในงานวิจัยน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยได้สร้างข้ึน 

โดยการศึกษาแนวทางจากกงานวิจัยท่ีเก ีย่วข้อง ซ่ึงการเกบ็รวบรวมข้อมูลในงานวิจัยน้ีมีทั้ ง

ส่วนขอ้มูลทัว่ไป และขอ้มูลท่ีจะนาํมาวเิคราะห์และเปรียบเทียบผลกอ่นและหลงัได้รับคู่มือการใช้

งาน ว่ามีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้หรือการเข้าใจมากน้อยเพียงใด ด้วยเหตุน้ีแบบสอบถามใน

งานวิจยัน้ีจึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก ่  

   1.1. แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปและการใชง้านอินเทอร์เน็ต โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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    - ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา 

    - ขอ้มูลเก ีย่วกบัการใชง้านอินเทอร์เน็ต 

    - ขอ้มูลทัว่ไปเก ีย่วกบั ความรู้ ความเขา้ใจ การใชง้านโปรแกรมคน้หา 

   1.2. แบบสอบถามขอ้มูลทกัษะการใชง้านโปรแกรมคน้หากอ่นไดรั้บคู่มือการใชง้าน 

     - วิธีการใชง้านและความถูกตอ้งของการใชโ้ปรแกรมคน้หา 

     - แบบทดสอบการใชง้านของโปรแกรมคน้หาในรูปแบบต่างๆ  

   1.3. แบบสอบถามขอ้มูลทกัษะการใชง้านโปรแกรมคน้หาหลงัไดรั้บคู่มือการใชง้าน 

     - วิธีการใชง้านและความถูกตอ้งของการใชโ้ปรแกรมคน้หา 

     - แบบทดสอบการใชง้านของโปรแกรมคน้หาในรูปแบบต่างๆ  

 

สาํหรับแบบสอบถาม ส่วนท่ี 1.2 และ 1.3 จะมีส่วนท่ีสอบถามถึงความเข้าใจของความรู้ด้าน

ต่างๆ ในโปรแกรมคน้หา ซ่ึงแบ่งระดบัเพ่ือแปลความหมายเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

  ระดบั 1 หมายถึง มีความเขา้ใจในการใชง้านระดบันอ้ยท่ีสุด 

  ระดบั 2 หมายถึง มีความเขา้ใจในการใชง้านระดบันอ้ย 

ระดบั 3 หมายถึง มีความเขา้ใจในการใชง้านระดบัปานกลาง 

ระดบั 4 หมายถึง มีความเขา้ใจในการใชง้านระดบัมาก 

ระดบั 5 หมายถึง มีความเขา้ใจในการใชง้านระดบัมากท่ีสุด 

 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามท่ีได้สร้างข้ึน โดยแจกแบบสอบถาม

ให้กบักลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง ทั้ งน้ีแบบสอบถามทั้ ง 3 ส่วน ได้ดําเนินการแจกตามลาํดับโดยเวน้

ระยะเวลาห่างกนัประมาณ 1 เดือน การเกบ็รวบรวมข้อมูลดังกล่าวใช้เวลาทั้ งส้ิน 1 ภาคการศึกษา 

ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะนาํแบบสอบถามท่ีได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ เพ่ือวดัประสิทธิภาพในการเรียนแบบ

เปรียบเทียบผลกอ่นและหลงัไดรั้บคู่มือการใชง้านโปรแกรมค้นหา 
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3.5  สถิตทิี่ใช้ในการประเมนิผล 

ผูว้ิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเกบ็รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีวิธีการ

ดาํเนินงาน ดงัน้ี 

1. นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนในแต่ละคร้ังมาตรวจสอบความสมบูรณ์อีกคร้ังหน่ึงกอ่น

นาํไปวิเคราะห์ทางสถิติ 

2. นําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ในแต่ละคร้ังแล้ว มาแจกแจง

ความถ่ีและวิเคราะห์ค่าทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติและสมการท่ีเก ีย่วขอ้ง ดงัน้ี 

 

   (ก) หาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (รวีวรรณ ชินะตระกูล, 2543: 204) ใชสู้ตร 

         สูตร  S.D.= 
( )

( )1

22

−

−∑ ∑
nn

fxfxn
  

        เม่ือ  S.D. คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง  

          x คือ ขอ้มูลจาํนวน 

          f คือ ความถ่ี 

          n คือ จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 

                        ∑         คือ   ผลรวม 

   (ข) ในงานวิจัยจะดําเนินการเปรียบเทียบผลการทดสอบกอ่นและหลงัแนะนําความรู้ 

ดงันั้นจึงตอ้งหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัไดรั้บความรู้โดยการทดสอบที สําหรับกลุ่มตัวอย่างท่ี

ไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test แบบ Dependent Sample) โดยใชสู้ตรดงัน้ี (วญัญา, 2541: 213) 

      สูตร  t = 
( )
1

22

−

−∑ ∑
∑

n
DDn

D
      ; df = n -1                  

          เม่ือ D คือ ความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ 

        n คือ จาํนวนของขอ้มูล 
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จากท่ีกล่าวมาทาํให้ผูว้ิจยัสามารถแจกแจงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก ่

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต  และข้อมูลการใช้งาน

โปรแกรมคน้หาเบ้ืองตน้ โดยแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละตามรายการ รวมไปถึงการเปรียบเทียบ

ค่าทางสถิติดงักล่าวดว้ยแผนภาพ  

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลทกัษะการใชง้านโปรแกรมคน้หา กอ่นและหลงัได้รับคู่มือ โดยนํา

ขอ้มูลทั้งกอ่นและหลงัมาแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ ซ่ึงนํามาเปรียบเทียบผลกอ่นและหลงัให้

เห็นอยา่งชดัเจน  

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลทกัษะการใชง้านโปรแกรมค้นหาขั้นสูง กอ่นและหลงัได้รับคู่มือ 

โดยใชค่้าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความเข้าใจในการใช้โปรแกรมค้นหา ซ่ึงใช้เกณฑ์

การประเมินดงัน้ี 

  4.50-5.00  หมายถึง ความเขา้ใจในการใชโ้ปรแกรมคน้หาระดบัมากท่ีสุด 

  3.50-4.49  หมายถึง ความเขา้ใจในการใชโ้ปรแกรมคน้หาระดบัมาก 

  2.50-3.49  หมายถึง ความเขา้ใจในการใชโ้ปรแกรมคน้หาระดบัปานกลาง 

  1.50-2.49  หมายถึง ความเขา้ใจในการใชโ้ปรแกรมคน้หาระดบันอ้ย 

  1.00-1.49  หมายถึง ความเขา้ใจในการใชโ้ปรแกรมคน้หาระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

3. เปรียบเทียบผลของแบบสอบถามกอ่นและหลงัได้รับคู่มือ เพ่ือทราบถึงประสิทธิภาพ

การเรียนรู้ในการใชโ้ปรแกรมคน้หา 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 

ผลการดําเนินงาน 

 

 งานวิจัย เร่ือง การศึกษาทักษะการใช้โปรแกรมค้นหาของนักศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ ์

ผูท้าํวิจยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ได้แก ่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 

1 - 4 ทั้งหลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลกัสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง ในภาคปกติ ภาคคํ่า และ

ภาคเสาร์อาทิตย ์ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์ในปีการศึกษา 2/ 2552 จํานวน 2,367 คน (ยอดรวม ณ 

วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555) โดยสามารถสรุปจาํนวนตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีทั้ งส้ิน 345 คน 

ซ่ึงผูท้าํวิจยัได้ดําเนินการเกบ็รวบรวมแบบสอบถาม และสามารถแจกแจงผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ต่างๆ ออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก ่

  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป การใชง้านอินเทอร์เน็ต และการใชง้านโปรแกรมคน้หา 

  ตอนท่ี 2 ขอ้มูลทกัษะการใชง้านโปรแกรมคน้หา กอ่นและหลงัไดรั้บคู่มือ 

   ตอนท่ี 3 ขอ้มูลทกัษะการใชง้านโปรแกรมคน้หาขั้นสูง กอ่นและหลงัไดรั้บคู่มือ 

 โดยทั้ง 3 ตอนมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

4.1  ข้อมูลทั่วไป และการใช้งานอินเทอร์เน็ต และโปรแกรมค้นหา 

4.1.1  ขอ้มูลทัว่ไป และการใชง้านอินเทอร์เน็ต  

ในการเกบ็ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้ดําเนินการแยก

ส่วนขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก ่ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปและการใช้งานอินเทอร์เน็ต และส่วนท่ี 2 

ขอ้มูลการใชง้านโปรแกรมคน้หา โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดงัน้ี 



32 
 

ตารางที่ 4-1  จาํนวนและร้อยละของคณะท่ีสงักดั ชั้นปีท่ีศึกษา ของนักศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี 4 

ปี 

คณะ/สาขา 

ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 รวม 

จาํ
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จาํ
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จาํ
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จาํ
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จาํ
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

คณะบริหารธุรกจิ 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 8 6.11 5 3.82 4 3.05 9 6.87 26 19.85 

การตลาด 3 2.29 3 2.29 2 1.53 5 3.82 13 9.92 

การจดัการ 11 8.4 5 3.82 3 2.29 3 2.29 22 16.79 

การโรงแรมฯ 5 3.82 7 5.34 2 1.53 0 0 14 10.69 

คณะบญัชี 5 3.82 3 2.29 2 1.53 11 8.4 21 16.03 

คณะนิตศิาสตร์ 9 6.87 7 5.34 4 3.05 0 0 20 15.27 

คณะนิเทศศาสตร์ 5 3.82 5 3.82 0 0 0 0 10 7.63 

คณะวทิยาศาสตร์ 5 3.82 0 0 0 0 0 0 5 3.82 

รวม 51 38.95 35 26.72 17 12.98 28 21.38 131 100 

 

จากตารางท่ี 4-1 พบว่าจาํนวนนักศึกษาท่ีมีมากท่ีสุด ได้แก ่นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 จํานวน 51 คน

จากทั้งหมด 131 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 38.95 รองลงมาคือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 26.72 

จากข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงกลุ่มตัวอย่างบางส่วนเท่านั้ น เน่ืองจากในการรวบรวมข้อมูลจะ

ครอบคลุมไปถึงนกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ืองดว้ย แสดงดงัตารางท่ี 4-2  
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ตารางที่ 4-2 จาํนวนและร้อยละของคณะท่ีสงักดั ชั้นปีท่ีศึกษา ของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี 2 

ปีต่อเน่ือง 

คณะ/สาขา 
ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 รวม 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

คณะบริหารธุรกจิ 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 36 16.82 20 9.35 56 26.17 

การตลาด 26 12.15 19 8.88 45 21.03 

การจดัการ 29 13.55 20 9.35 49 22.9 

การโรงแรมฯ 4 1.87 3 1.4 7 3.27 

คณะบญัชี 35 16.36 22 10.28 57 26.64 

รวม 130 60.75 84 39.26 214 100 

 

จากตารางท่ี 4-2 พบว่าจาํนวนนกัศึกษาท่ีมีมากท่ีสุด ได้แก ่นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 จํานวน 130 คน

จากทั้งหมด 214 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 60.75 ทั้ งน้ีนักศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเน่ือง 

เม่ือเขา้ศึกษารวมกบันกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี การนบัลาํดบัชั้นปีเร่ิมนบัต่อเน่ืองจากการเข้า

ศึกษา กล่าวคือ จากตารางท่ี 5 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 และ 2 เม่ือนํามาวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมจะอยู่

ในส่วนของ นกัศึกษาชั้นป่ีท่ี 3 และ 4 ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดในภาพรวมของนักศึกษาวิทยาลยั

ราชพฤกษใ์นทุกหลกัสูตร แสดงดงัตารางท่ี 4-3 
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ตารางที่ 4-3 จาํนวนและร้อยละของคณะท่ีสงักดั ชั้นปีท่ีศึกษา ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 

คณะ/สาขา 

ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 รวม 

จาํ
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จาํ
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จาํ
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จาํ
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จาํ
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

คณะบริหารธุรกจิ 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 8 2.32 5 1.45 40 11.59 29 8.41 82 23.77 

การตลาด 3 0.87 3 0.87 28 8.12 24 6.96 58 16.81 

การจดัการ 11 3.19 5 1.45 32 9.28 23 6.67 71 20.58 

การโรงแรมฯ 5 1.45 7 2.03 6 1.74 3 0.87 21 6.09 

คณะบญัชี 5 1.45 3 0.87 37 10.72 33 9.57 78 22.61 

คณะนิตศิาสตร์ 9 2.61 7 2.03 4 1.16 0 0 20 5.8 

คณะนิเทศศาสตร์ 5 1.45 5 1.45 0 0 0 0 10 2.9 

คณะวทิยาศาสตร์ 5 1.45 0 0 0 0 0 0 5 1.45 

รวม 51 14.79 35 10.15 147 42.61 112 32.46 345 100 

  

จากตารางท่ี 4-3 พบว่าจาํนวนนกัศึกษาท่ีมีมากท่ีสุด ได้แก ่นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 จํานวน 147 คน

จากทั้งหมด 345 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 42.61 รองลงมาคือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 32.46 

จากข้อมูลในตารางท่ี 6 สามารถนําเสนอข้อมูลนักศึกษาทุกระดับชั้น และแบบแบ่งชั้นป่ีท่ีศึกษา 

และคณะท่ีสงักดั ไดด้งัภาพท่ี 1 ,2 และ 3 ตามลาํดบั ดงัน้ี 
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ภาพที่ 4-1 แผนภูมิจาํนวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแยกตามคณะท่ีสงักดัและชั้นปีท่ีศึกษา 

 

 
 

ภาพที่ 4-2 แผนภูมิจาํนวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแยกตามชั้นปีท่ีศึกษา 
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ภาพที่ 4-3 แผนภูมิจาํนวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีแยกตามคณะท่ีสงักดั 

จากภาพท่ี 4-3 จะสามารถสรุปผลข้อมูลได้ว่า นักศึกษาคณะสังกดัท่ีมีมากท่ีสุด คือ คณะ

บริหารธุรกจิ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ จาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 23.77 รองลงมา คือ คณะบัญชี 

จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 22.61 และคณะบริหารธุรกจิ สาขาการจัดการ จํานวน 71 คน คิดเป็น

ร้อยละ 20.58 

  

ตารางที่ 4-7 จาํนวนของเพศ แบ่งตามคณะท่ีสงักดัและชั้นปีท่ีศึกษา  

คณะ/สาขา 
ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

คณะบริหารธุรกจิ 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 4 4 3 2 22 18 16 13 45 37 

การตลาด 1 2 1 2 11 17 12 12 25 33 

การจดัการ 4 7 2 3 12 20 13 10 31 40 

การโรงแรมฯ 1 4 1 6 0 6 0 3 2 19 

คณะบญัชี 1 4 0 3 10 27 10 23 21 57 

คณะนิตศิาสตร์ 6 3 6 1 4 0 0 0 16 4 

คณะนิเทศศาสตร์ 4 1 3 2 0 0 0 0 7 3 

คณะวทิยาศาสตร์ 3 2 0 0 0 0 0 0 3 2 

รวม 24 27 16 19 59 88 51 61 150 195 

รวม 345 
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ตารางที่ 4-8 จาํนวนและร้อยละของเพศ แบ่งตามคณะท่ีสงักดั  

คณะ/สาขา 
ชาย หญิง 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

คณะบริหารธุรกจิ 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 45 13.04 37 10.72 

การตลาด 25 7.25 33 9.57 

การจดัการ 31 8.99 40 11.59 

การโรงแรมฯ 2 0.58 19 5.51 

คณะบญัชี 21 6.09 57 16.52 

คณะนิตศิาสตร์ 16 4.64 4 1.16 

คณะนิเทศศาสตร์ 7 2.03 3 0.87 

คณะวทิยาศาสตร์ 3 0.87 2 0.58 

รวม 150 43.49 195 56.52 

 

จากตารางท่ี 4-7 และ 4-8 พบว่า เพศชายท่ีมีมากท่ีสุด คือ คณะบริหารธุรกจิ สาขาคอมพิวเตอร์

ธุรกจิ มีจํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 รองลงมา คือ คณะบริหารธุรกจิ สาขาการจัดการ มี

จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 8.99 สาํหรับเพศหญิงท่ีมีมากท่ีสุด คือ คณะบญัชี มีจํานวน 57 คน คิด

เป็นร้อยละ 16.52 รองลงมา คือ คณะบริหารธุรกจิ สาขาการจัดการ มีจํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 

11.59 จากขอ้มูลดงักล่าวสามารถสรุปในภาพรวมได ้ แสดงดงัภาพท่ี 4-4 ดงัน้ี 

 

 
ภาพที่ 4-4 แผนภูมิจาํนวนนกัศึกษาแยกตามเพศ
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จากท่ีกล่าวมาเป็นขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา ซ่ึงเป็นเพียงข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีอธิบายเก ีย่วกบัลกัษณะของกลุ่มตัวอย่าง สําหรับข้อมูลเก ีย่วกบัการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตจะช้ีแจงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4-9 จาํนวนและร้อยละการเร่ิมใชง้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาแบ่งตามคณะท่ีสงักดั 

 

ช่วงอายุที่เร่ิมใช้งานคอมพิวเตอร์ 

อายุ ตํา่กว่า 10 ปี 10-12 ปี 13-15 ปี 16-18 ปี 19-21 ปี มากกว่า 21 ปี รวม 

คณะที่สังกัด จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

คณะบริหารธุรกจิ 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 5 1.45 57 16.52 20 5.8 0 0 0 0 0 0 82 23.77 

การตลาด 1 0.29 46 13.33 11 3.19 0 0 0 0 0 0 58 16.81 

การจดัการ 2 0.58 48 13.91 19 5.51 2 0.58 0 0 0 0 71 20.58 

การโรงแรมฯ 1 0.29 9 2.61 10 2.9 1 0.29 0 0 0 0 21 6.09 

คณะบญัชี 6 1.74 53 15.36 19 5.51 0 0 0 0 0 0 78 22.61 

คณะนิตศิาสตร์ 0 0 11 3.19 9 2.61 0 0 0 0 0 0 20 5.8 

คณะนิเทศศาสตร์ 3 0.87 4 1.16 3 0.87 0 0 0 0 0 0 10 2.9 

คณะวทิยาศาสตร์ 2 0.58 0 0 3 0.87 0 0 0 0 0 0 5 1.45 

รวม 20 5.8 228 66.08 94 27.26 3 0.87 0 0 0 0 345 100 
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ตารางที่ 4-10 จาํนวนและร้อยละระดบัการเร่ิมเรียนคอมพิวเตอร์ของนกัศึกษาแบ่งตามคณะท่ีสงักดั 

 

ระดับการศึกษาที่เร่ิมเรียนคอมพิวเตอร์ 

ระดับการศึกษา 
ตํา่กว่า

ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 

ปีที่ 1-6 

มธัยมศึกษา 

ตอนต้น 

มธัยมศึกษา 

ตอนปลาย 
ปวช. ปวส. อื่นๆ รวม 

คณะที่สังกัด จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

คณะบริหารธุรกจิ 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 0 0 55 15.94 6 1.74 0 0 21 6.09 0 0 0 0 82 23.77 

การตลาด 0 0 30 8.7 3 0.87 0 0 25 7.25 0 0 0 0 58 16.82 

การจดัการ 0 0 31 8.99 3 0.87 0 0 37 10.72 0 0 0 0 71 20.58 

การโรงแรมฯ 0 0 11 3.19 2 0.58 0 0 8 2.32 0 0 0 0 21 6.09 

คณะบญัชี 0 0 50 14.49 6 1.74 0 0 22 6.38 0 0 0 0 78 22.61 

คณะนิตศิาสตร์ 0 0 11 3.19 9 2.61 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5.8 

คณะนิเทศศาสตร์ 0 0 6 1.74 4 1.16 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2.9 

คณะวทิยาศาสตร์ 0 0 5 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.45 

รวม 0 0 199 57.69 33 9.57 0 0 113 32.76 0 0 0 0 345 100 
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จากตารางท่ี 4-9 พบว่าช่วงอายขุองนกัศึกษาท่ีเร่ิมใช้งานคอมพิวเตอร์ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ 

ช่วงอาย ุ10-12 ปี มีจาํนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 66.08 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 13-15 ปี มีจํานวน 

94 คน คิดเป็นร้อยละ 27.26 จากขอ้มูลดงักล่าวสามารถเขียนเป็นแผนภูมิในภาพรวมไดด้งัน้ี 

 
ภาพที ่4-5 แผนภูมิจาํนวนนกัศึกษาแยกตามช่วงอายท่ีุเร่ิมใชค้อมพิวเตอร์คร้ังแรก 

 

จากตารางท่ี 4-10 พบว่าระดบัการศึกษานกัศึกษาท่ีเร่ิมเรียนการใช้คอมพิวเตอร์ท่ีมีจํานวนมาก

ท่ีสุด คือ ระดบัประถมศึกษา มีจํานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 57.69 รองลงมา คือ ระดับ ปวช. มี

จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 32.76 จากข้อมูลดังกล่าวสามารถเขียนเป็นแผนภูมิในภาพรวมได้

ดงัน้ี 

 
ภาพที่ 4-6 แผนภูมิจาํนวนนกัศึกษาแยกตามระดบัการศึกษาท่ีเร่ิมเรียนคอมพิวเตอร์คร้ังแรก 
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ตารางที่ 4-11 จาํนวนและร้อยละของจาํนวนคร้ังการใชง้านอินเทอร์เน็ตต่อสปัดาห์ของนกัศึกษาแบ่งตามคณะท่ีสงักดั 

 

จํานวนคร้ังการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์ 

คร้ังต่อสัปดาห์ น้อยกว่า 1 คร้ัง 1-3 คร้ัง 4-6 คร้ัง 7-10 คร้ัง มากกว่า 10 คร้ัง รวม 

คณะที่สังกัด จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

คณะบริหารธุรกจิ 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 0 0 3 0.87 20 5.8 48 13.91 11 3.19 82 23.77 

การตลาด 0 0 7 2.03 21 6.09 28 8.12 2 0.58 58 16.82 

การจดัการ 0 0 13 3.77 36 10.43 20 5.8 2 0.58 71 20.58 

การโรงแรมฯ 0 0 1 0.29 13 3.77 7 2.03 0 0 21 6.09 

คณะบญัชี 0 0 13 3.77 37 10.72 28 8.12 0 0 78 22.61 

คณะนิตศิาสตร์ 0 0 3 0.87 6 1.74 9 2.61 2 0.58 20 5.8 

คณะนิเทศศาสตร์ 0 0 0 0 7 2.03 2 0.58 1 0.29 10 2.9 

คณะวทิยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 4 1.16 1 0.29 5 1.45 

รวม 0 0 40 11.6 140 40.58 146 42.33 19 5.51 345 100 
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ตารางที่ 4-12 จาํนวนและร้อยละของระยะเวลาในการใชง้านอินเทอร์เน็ตต่อหน่ึงคร้ังของนกัศึกษาแบ่งตามคณะท่ีสงักดั 

 

ระยะเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อหน่ึงคร้ัง 

ช่ัวโมงต่อคร้ัง น้อยกว่า 1 ชม. 1 ชม. 2-3 ชม. 3-4 ชม. มากกว่า 4 ช่ัวโมง อื่นๆ รวม 

คณะที่สังกัด จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

คณะบริหารธุรกจิ 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 0 0 4 1.16 54 15.65 18 5.22 6 1.74 0 0 82 23.77 

การตลาด 0 0 14 4.06 31 8.99 10 2.9 3 0.87 0 0 58 16.82 

การจดัการ 0 0 14 4.06 45 13.04 10 2.9 2 0.58 0 0 71 20.58 

การโรงแรมฯ 0 0 1 0.29 17 4.93 3 0.87 0 0 0 0 21 6.09 

คณะบญัชี 0 0 15 4.35 51 14.78 9 2.61 3 0.87 0 0 78 22.61 

คณะนิตศิาสตร์ 0 0 2 0.58 13 3.77 5 1.45 0 0 0 0 20 5.8 

คณะนิเทศศาสตร์ 0 0 0 0 4 1.16 5 1.45 1 0.29 0 0 10 2.9 

คณะวทิยาศาสตร์ 0 0 0 0 4 1.16 1 0.29 0 0 0 0 5 1.45 

รวม 0 0 50 14.5 219 63.48 61 17.69 15 4.35 0 0 345 100 
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ตารางที่ 4-13 จาํนวนและร้อยละของสถานท่ีท่ีนกัศึกษาใชง้านอินเทอร์เน็ตแบ่งตามคณะท่ีสงักดั 

 

สถานที่ที่เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต 

สถานที่ สถานศึกษา บ้าน ร้านอินเทอร์เน็ต ที่ทํางาน อื่นๆ รวม 

คณะที่สังกัด จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

คณะบริหารธุรกจิ 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 24 6.96 28 8.12 15 4.35 15 4.35 0 0 82 23.77 

การตลาด 21 6.09 16 4.64 11 3.19 10 2.9 0 0 58 16.81 

การจดัการ 30 8.7 19 5.51 9 2.61 13 3.77 0 0 71 20.58 

การโรงแรมฯ 13 3.77 4 1.16 4 1.16 0 0 0 0 21 6.09 

คณะบญัชี 36 10.43 21 6.09 3 0.87 18 5.22 0 0 78 22.61 

คณะนิตศิาสตร์ 8 2.32 10 2.9 2 0.58 0 0 0 0 20 5.8 

คณะนิเทศศาสตร์ 5 1.45 4 1.16 1 0.29 0 0 0 0 10 2.9 

คณะวทิยาศาสตร์ 2 0.58 3 0.87 0 0 0 0 0 0 5 1.45 

รวม 139 40.3 105 30.45 45 13.05 56 16.24 0 0 345 100 
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จากตารางท่ี 4-11 พบว่า การใชง้านอินเทอร์เน็ตต่อสปัดาห์ของนักศึกษาท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ 7-

10 คร้ังต่อสัปดาห์ มีจํานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 42.33 รองลงมา คือ 4-6 คร้ังต่อสัปดาห์ มี

จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 40.58 สาํหรับตารางท่ี 12 พบว่า ระยะเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ต่อคร้ังของนกัศึกษาท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ 2-3 ชั่วโมงต่อคร้ัง มีจํานวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 63.48 

รองลงมา คือ 3-4 ชัว่โมงต่อคร้ัง มีจาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 17.69 จากข้อมูลดังกล่าวสามารถ

เขียนเป็นแผนภูมิในภาพรวมได ้ แสดงดงัภาพท่ี 4-7 และ 4-8 ตามลาํดบั 

 

 
ภาพที่ 4-7 แผนภูมิจาํนวนนกัศึกษาแยกการใชง้านอินเทอร์เน็ตต่อสปัดาห์ 

 

 
ภาพที่ 4-8 แผนภูมิจาํนวนนกัศึกษาแยกระยะเวลาการใชง้านอินเทอร์เน็ตต่อคร้ัง 
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จากตารางท่ี 4-13 พบว่าสถานท่ีท่ีนกัศึกษาใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นประจาํ คือ สถานศึกษา มีจํานวน 

139 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 รองลงมา คือ ท่ีบา้น มีจาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 30.45 จากข้อมูล

ดงักล่าวสามารถเขียนแสดงเป็นแผนภูมิในภาพรวมไดด้งัน้ี 

 

 
ภาพที่ 4-9 แผนภูมิจาํนวนนกัศึกษาแยกตามสถานท่ีท่ีใชอิ้นเตอร์บ่อยท่ีสุด 

 

จากขอ้มูลในขา้งตน้ทําให้ทราบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาในภาพรวม โดย

ส่วนใหญ่นั้ นจะใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ีย คือ ทุกวนั (7-10 คร้ังต่อสัปดาห์) ซ่ึงในแต่ละวนัอาจใช้

มากกว่าหน่ึงคร้ัง เน่ืองจากสถานท่ีท่ีเข้าใช้อินเทอร์เน็ตนั้นมกัเป็นสถานศึกษาและท่ีบ้าน สําหรับ

ระยะเวลาท่ีใชต่้อคร้ัง คือ 2-3 ชัว่โมง ถือเป็นเวลาไม่นานมากจึงมีความถ่ีในการใช้ต่อสัปดาห์ท่ีสูง

มาก ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังท่ีกล่าวมาผูท้ําวิจัยได้เน้นความสําคัญในเร่ืองของคณะท่ีนักศึกษา

สงักดัอยู ่ทั้งน้ีเพ่ือสะท้อนให้เห็นพ้ืนฐานของพฤติกรรมท่ีอาจมีความสอดคลอ้งมาจากธรรมชาติ

ของการเรียนในแต่ละคณะสาขา นอกเหนือจากข้อมูลท่ีกล่าวมาแล้ว ผู ้ทําวิจัยยงัเล็งเห็นถึง

วตัถุประสงค์ในการใชอิ้นเทอร์เน็ต ซ่ึงถือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีจะช่วยให้ทราบถึงความสําคัญของ

การใช้โปรแกรมค้นหา รวมถึงแหล่งท่ีมาของการค้นหาจนพบสารสนเทศท่ีต้องการ โดยข้อมูล

ดงักล่าวผูท้าํวิจยัจะนาํเสนอในภาพรวมดงัตารางต่อไปน้ี   
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ตารางที่ 4-14 จาํนวนและร้อยละของวตัถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ต 

วัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ต จํานวน ร้อยละ 

เพ่ือการศึกษา 289 30.1 

เพ่ือการคน้ควา้ทาํรายงาน/โครงงาน/วิจยั 42 4.38 

เพ่ือติดตามข่าวสาร 104 10.83 

เพ่ือความบนัเทิง 321 33.44 

เพ่ือติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น 204 21.25 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 960 100 

 

 
ภาพที่ 4-10 แผนภูมิจาํนวนนักศึกษาแยกตามวตัถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ต 

 

จากตารางท่ี 4-14 พบว่านักศึกษามีว ัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตท่ีมากท่ีสุด คือ เพ่ือ

ความบนัเทิง มีจาํนวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 33.44 รองลงมา เพ่ือการศึกษา มีจํานวน 289 คน คิด

เป็นร้อยละ 30.1 ซ่ึงนําเสนอในรูปแบบแผนภูมิ ดังภาพท่ี 10 ในข้างต้น สําหรับการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตตามวตัถุประสงค์ ผูใช้จําเป็นต้องทราบแหล่งสารสนเทศท่ีตนต้องการ ซ่ึงการสํารวจ

แหล่งในการเขา้ถึงสารสนเทศดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี   
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ตารางที่ 4-15 จาํนวนและร้อยละของการทราบถึงแหล่งสารสนเทศหรือเวบ็ไซต์ท่ีต้องการใชบ้ริการ 

การทราบถึงแหล่งสารสนเทศหรือเว็บไซต์ที่ต้องการใช้บริการ จํานวน ร้อยละ 

จากอาจารย ์ 33 5.3 

จากการสอบถามบรรณารักษ์ 0 0 

จากการแนะนาํของเพ่ือน 62 9.95 

จากการเช่ือมโยง (Link) ท่ีเวบ็ไซต์อ่ืน 153 24.56 

จากส่ือโฆษณาต่างๆ 27 4.33 

จากอี-เมล ์(E-mail) 21 3.37 

จากโปรแกรมคน้หา (Search engine) 327 52.49 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 623 100 

 

จากตารางท่ี 4-15 พบว่า นกัศึกษาทราบและเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีตนต้องการใช้บริการได้

จากหลายช่องทาง สาํหรับช่องทางท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุด คือ จากโปรแกรมค้นหา (Search Engine) มี

จาํนวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 52.49 รองลงมา คือ จาการเช่ือมโยง (Link) ท่ีเว็บไซต์อ่ืน มีจํานวน 

153 คน คิดเป็นร้อยละ 24.56 โดยสามารถสรุปเป็นแผนภูมิ แสดงดงัภาพท่ี 4-11 

 

 
ภาพที่ 4-11 แผนภูมิจาํนวนนักศึกษาแยกตามการทราบถึงแหล่งสารสนเทศหรือเวบ็ไซต์ท่ีตอ้งการ

ใชบ้ริการ 
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จากข้อมูลทั้ งหมดในตอนท่ี 1.1.1 ข้อมูลทั่วไปและการใช้งานอินเทอร์เน็ต สามารถสรุปได้

ดังน้ี การเร่ิมใช้และเรียนคอมพิวเตอร์คร้ังแรกอยู่ในช่วงอายุ 10-12 ปี และเรียนในระดับชั้ น

ประถมศึกษา โดยคิดเป็นร้อยละ 66.08 และ 57.69 ตามลาํดบั ในดา้นการใชง้านอินเทอร์เน็ตจํานวน

คร้ังต่อสปัดาห์และระยะเวลาต่อคร้ัง คือ 7-10 คร้ังต่อสัปดาห์ และ 2-3 ชม.ต่อคร้ัง โดยคิดเป็นร้อย

ละ 42.33 และ 63.48 ตามลาํดบั ซ่ึงสถานท่ีท่ีเขา้ใชง้านอินเทอร์เน็ตประจํา คือ สถานศึกษา คิดเป็น

ร้อยละ 40.30 สาํหรับวตัถุประสงค์ท่ีเขา้ใชง้านมีร้อยละ 33.44 ท่ีใชเ้พ่ือความบันเทิง โดยแหล่งท่ีมา

ของเว็บไซต์ท่ีต้องการใช้บริการนั้นมากจาก การค้นหาผ่าน Search Engine คิดเป็นร้อยละ 52.49 

จากขอ้มูลขา้งตน้สามารถสรุปเป็นแผนภูมิ แสดงดงัภาพท่ี 4-11   

 

 
ภาพที่ 4-11 แผนภูมิร้อยละสูงสุดของขอ้มูลทัว่ไปในแต่ละดา้น 

 

 นอกเหนือจากข้อมูลทั่วไปในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาแล้ว ข้อมูลด้านการใช้

โปรแกรมคน้หากเ็ป็นส่ิงหน่ึงท่ีผูท้ําวิจัยได้รวบรวมข้อมูลไว ้โดยมีรายละเอียดอยู่ในตอนท่ี 1.1.2 

ขอ้มูลการใชง้านโปรแกรมคน้หา 
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4.1.2  โปรแกรมคน้หา  

สาํหรับในตอนน้ีเป็นการนาํเสนอข้อมูลเก ีย่วกบัการใช้งานโปรแกรมค้นหาของนักศึกษา เพ่ือ

เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นสําหรับการวิเคราะห์ทักษะในการใช้งานกอ่นดําเนินการเกบ็ข้อมูลทักษะ

โดยรวมในส่วนของแบบสอบถามกอ่นการไดรั้บคู่มือ โดยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 4-16 จาํนวนและร้อยละของความเขา้ใจความหมายของโปรแกรมคน้หา (Search Engine) 

เข้าใจความหมายของโปรแกรมค้นหา จํานวน ร้อยละ 

ทราบ 254 73.62 

ไม่ทราบ 30 8.7 

ไม่แน่ใจ 61 17.68 

รวม 345 100 

 

จากตารางท่ี 4-16 พบว่านักศึกษาทราบความหมายของโปรแกรมค้นหา หรือ Search 

Engine จาํนวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 73.62 ท่ีเหลือจาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 และจํานวน 

61 คน คิดเป็นร้อยละ 17.68 เป็นนักศึกษาท่ียงัไม่ทราบและไม่แน่ใจถึงความหมายของโปรแกรม

คน้หา ตามลาํดบั 

 

 ตารางที่ 4-17 จาํนวนและร้อยละของโปรแกรมคน้หา (Search Engine) ท่ีนกัศึกษาเคยใชง้าน 

โปรแกรมค้นหา (Search Engine)  จํานวน ร้อยละ 

google 345 100 

yahoo 36 10.43 

bing 89 25.8 

wikipedia 179 51.88 

alta vista 0 0 

hotbot 0 0 

lycos 0 0 

ask.com 4 1.16 

answer 0 0 
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ภาพที่ 4-12 แผนภูมิร้อยละของนกัศึกษาท่ีเคยใชโ้ปรแกรมคน้หาแยกตามชนิด 

 

 จากตารางท่ี 4-17 และภาพท่ี 4-12 พบว่าโปรแกรมค้นหา (Search Engine) ท่ีนักศึกษาเคย

ใชง้าน ไดแ้ก ่อนัดบัท่ีหน่ึง Google มีจํานวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 100, อนัดับท่ีสอง Wikipedia 

มีจาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 51.88, อนัดบัท่ีสาม Bing มีจาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 โดย

พบว่าไม่มีนกัศึกษาคนใดเลยท่ีจะไม่เคยใชโ้ปรแกรมคน้หา  

จากข้อมูลการใช้โปรแกรมค้นหาท่ีเป็นของไทย พบว่ามีนักศึกษาท่ีเคยใช้เพียง 103 คน 

และไม่เคยใชเ้ป็นจาํนวน 242 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 29.86 และ 70.14 ตามลาํดับ โดยมีรายละเอียด

แสดงดงัภาพท่ี 4-13  
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ภาพที่ 4-13 แผนภูมิร้อยละของนกัศึกษาท่ีเคยใชโ้ปรแกรมคน้หาของไทยแยกตามชนิด 

 

 ดว้ยเหตุน้ีค่าความนิยมของนักศึกษาท่ีมีต่อโปรแกรมคน้หาของต่างประเทศจึงมีสูงกว่าของ

ประเทศไทย โดยคิดเป็นจาํนวน 345 คน หรือ ร้อยละ 100 แสดงดงัภาพท่ี 4-14  

 

 
ภาพที่ 4-14 แผนภูมิจาํนวนของนักศึกษาท่ีเคยใชโ้ปรแกรมคน้หาของไทยแยกตามชนิด 

 

สาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนการใชง้านโปรแกรมคน้หามีความจําเป็นต้องเกบ็ข้อมูล

ในดา้นการวดัความรู้และทกัษะของนกัศึกษา เพ่ือนาํไปสร้างแบบสอบถามสาํหรับการวดัความรู้ใน

ส่วนต่อไป โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามในดา้นของทกัษะ มีดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4-18 จาํนวนและร้อยละของการประเมินระดบัทกัษะการใชโ้ปรแกรมคน้หาของนกัศึกษา 

ระดับของทักษะ จํานวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด 9.57 33 

มาก 20.29 70 

ปานกลาง 64.35 222 

นอ้ย 4.93 17 

นอ้ยท่ีสุด 0.87 3 

รวม 100 345 

 

ตารางที่ 4-19 จาํนวนและร้อยละของนักศึกษาในความเขา้ใจรูปแบบของโปรแกรมคน้หา 

เข้าใจรูปแบบของโปรแกรมค้นหา จํานวน ร้อยละ 

ไม่ทราบ 96 27.83 

ไม่แน่ใจ 146 42.32 

ทราบ 103 29.86 

รวม 345 100 

 

จากตารางท่ี 4-18 และ 4-19 พบว่าการประเมินทกัษะการใช้โปรแกรมค้นหาของนักศึกษา 

มีจาํนวน 222 คน หรือร้อยละ 64.35 ท่ีประเมินว่าตนมีทักษะระดับปานกลาง รองลงมา คือ ระดับ

มาก ท่ีมีจาํนวนนกัศึกษา 70 คน คิดเป็นร้อยละ 20.29 โดยความเขา้ใจรูปแบบของโปรแกรมค้นหาท่ี

นกัศึกษาใชง้าน มีกว่าร้อยละ 71.14 ท่ีไม่ทราบและไม่แน่ใจในรูปแบบของโปรแกรมค้นหา สําหรับ

นกัศึกษาท่ีทราบมีจาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 29.86 โดยสรุป แสดงดงัภาพท่ี 4-15  
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ภาพที่ 4-15 แผนภูมิจาํนวนของนักศึกษาท่ีทราบรูปแบบโปรแกรมคน้หาแยกตามชนิด 

 

จากภาพท่ี 4-15 พบว่า มีนกัศึกษาท่ีทราบว่าโปรแกรมคน้หาท่ีตนใชอ้ยู่เป็นแบบ การค้นหา

ดว้ยคาํสาํคญั จาํนวน 71 คน รองลงมา คือ การคน้หาจากเน้ือเร่ือง มีจาํนวน 23 คน 

 

ตารางที่ 4-20 จาํนวนและร้อยละในการเรียนรู้วิธีใชโ้ปรแกรมคน้หาของนกัศึกษา 

วิธีการเรียนรู้ จํานวน ร้อยละ 

ดว้ยตนเอง 318 76.08 

จากอาจารย ์ 45 10.77 

จากหนงัสือ 23 5.5 

จากเพ่ือน 32 7.66 

จากการอบรม 0 0 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 418 100 
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ภาพที่ 4-16 แผนภูมิจาํนวนของนักศึกษาแยกตามวิธีการเรียนรู้การใชโ้ปรแกรมคน้หา 

 

 จากตารางท่ี 4-20 และภาพท่ี 4-16 พบว่านักศึกษาจํานวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 76.08 ท่ี

เรียนรู้วิธีการใชโ้ปรแกรมคน้หาดว้ยตนเอง รองลงมา คือ เรียนรู้จากอาจารย ์จํานวน 45 คน คิดเป็น

ร้อยละ 10.77 และเรียนรู้จากเพ่ือน จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 7.66 

 

 ตารางที่ 4-21 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาแยกตามระยะเวลาในการคน้หาขอ้มูลดว้ยโปรแกรม

คน้หา 

ระยะเวลา (นาที/คร้ัง) จํานวน ร้อยละ 

1-5 นาที 58 16.81 

5-10 นาที 242 70.14 

11-15 นาที 33 9.57 

16-20 นาที 9 2.61 

มากกว่า 20 นาที 3 0.87 

รวม 345 100 
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ภาพที่ 4-17 แผนภูมิจาํนวนของนักศึกษาแยกตามวิธีการเรียนรู้การใชโ้ปรแกรมคน้หา 

 

 จากตารางท่ี 4-21 และภาพท่ี 4-17 พบว่า ระยะเวลาในการคน้หาขอ้มูลดว้ยโปรแกรมค้นหา

ของนกัศึกษา มากท่ีสุด คือ 5-10 นาทีต่อคร้ัง มีจาํนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 70.14 และรองลงมา 

คือ 1-5 นาทีต่อคร้ัง มีจาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 16.81 โดยท่ีการค้นหาข้อมูลของนักศึกษาด้วย

ระยะเวลาดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลท่ีค้นพบนั้นจะถูกต้อง หรือสมบูรณ์เสมอไป ซ่ึงได้

พบว่าระดบัความถูกตอ้งของขอ้มูลกบัความตอ้งการของนักศึกษา มากท่ีสุดอยู่ในระดับ ปานกลาง 

รองลงมา คือ ระดบั นอ้ย โดยคิดเป็นร้อยละ 47.54 และ 22.9 ตามลาํดบั แสดงดงัภาพท่ี 4-18  
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ภาพที่ 4-18 แผนภูมิร้อยละของความถูกต้องในการคน้หาขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคน้หาของนกัศึกษา 

 

ตารางที่ 4-22 จาํนวนและร้อยละของนักศึกษาแยกตามเกณฑก์ารเลือกผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากโปรแกรม

คน้หา 

เกณฑ์การเลือกผลลัพธ์ จํานวน ร้อยละ 

เลือกจากช่ือเวบ็ไซต์ 103 13.32 

เลือกจากช่ือเร่ือง 171 22.12 

เลือกจากช่ือผูเ้ขียน 0 0 

เลือกจากช่ือหน่วยงาน 18 2.33 

เลือกจากเน้ือหาโดยยอ่ 215 27.81 

เลือกจากลาํดบัสารสนเทศ 266 34.41 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 773 100 

 

จากตารางท่ี 4-22 พบว่า เกณฑก์ารเลือกผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากโปรแกรมค้นหาของนักศึกษา ท่ีมี

มากท่ีสุด คือ เลือกจากลาํดบัของสารสนเทศ มีจํานวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 34.41 รองลงมา คือ 

เลือกจากเน้ือหาโดยย่อ มีจํานวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 27.81 และจากข้อมูลการพิจารณาลาํดับ

สารสนเทศท่ีแสดงผลโดยโปรแกรมคน้หา มีจาํนวนนกัศึกษาแสดงดงัภาพท่ี 4-19 
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ภาพที่ 4-19 แผนภูมิร้อยละของนกัศึกษาแยกตามการเลือกสารสนเทศจากลาํดบัท่ีไดใ้นโปรแกรม

คน้หา 

 

 จากภาพท่ี 4-19 พบว่า ลําดับของสารสนเทศท่ีนักศึกษาให้ความสําคัญมากท่ีสุด คือ 

สารสนเทศใน 5 ลาํดบัแรกคิดเป็นร้อยละ 40.29 และรองลงมา คือ สารสนเทศในลาํดับแรกคิดเป็น

ร้อยละ 32.17  และรองลงมา คือ สารสนเทศในหนา้แรก คิดเป็นร้อยละ 22.9  

 จากขอ้มูลการใชง้านโปรแกรมคน้หาท่ีไดจ้ากการสาํรวจ สามารถวิเคราะห์และจัดแยกเป็น

กลุ่มขอ้มูลท่ีความสอดคลอ้งกนัได ้ โดยแสดงดงัภาพท่ี 4-20 ถึง 4-22 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

 
ภาพที่ 4-20 แผนภูมิร้อยละท่ีมากท่ีสุดของขอ้มูลการใชโ้ปรแกรมคน้หา (ในดา้นความนิยม) 
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ภาพที่ 4-21 แผนภูมิร้อยละท่ีมากท่ีสุดของขอ้มูลการใชโ้ปรแกรมคน้หา  

(ในดา้นทกัษะและความเขา้ใจ) 

 

 
ภาพที่ 4-22 แผนภูมิร้อยละท่ีมากท่ีสุดของขอ้มูลการใชโ้ปรแกรมคน้หา 

(ในดา้นการใชง้านและผลลพัธ์) 

 

จากภาพท่ี 4-20 พบว่านักศึกษาร้อยละ 100 นิยมใช้งานโปรแกรมค้นหาของต่างประเทศ 

และพบว่าโปรแกรมค้นหาของต่างประเทศท่ีนักศึกษาเคยใช้มากท่ีสุด คือ google คิดเป็นจํานวน

ร้อยละ 100 สําหรับโปรแกรมค้นหาของไทยท่ีเคยใช้มากท่ีสุด คือ sanook คิดเป็นจํานวนร้อยละ 

29.86 ดงันั้นจึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านความนิยมได้ว่านักศึกษานิยมใช้โปรแกรมค้นหาของ

ต่างประเทศมากกว่าของไทย 
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 จากภาพท่ี 4-21 พบว่าการเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมค้นหา นักศึกษาส่วนมากเรียนรู้

ด้วยตนเอง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 76.08 โดยประเมินทักษะและความสามารถของในการโปรแกรม

คน้หาของตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64.35 โดยมีความเข้าใจถึงรูปแบบหรือชนิด

ของโปรแกรมคน้หาท่ีตนใช ้คิดเป็นร้อยละ 29.86  

 จากภาพท่ี 4-22 พบว่าการใช้งานโปรแกรมค้นหาของนักศึกษา ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการ

คน้หาขอ้มูลในหน่ึงคร้ัง ประมาณ 5-10 นาที โดยคิดเป็นร้อยละ 70.14 ในการพิจารณาผลลพัธ์ของ

การคน้หานักศึกษา ร้อยละ 34.41 ให้ความสําคัญกบัลาํดับของสารสนเทศท่ีแสดงโดยโปรแกรม

คน้หา และให้ความสําคัญกบัสารสนเทศ 5 ลาํดับแรก คิดเป็นร้อยละ 40.29 จากท่ีกล่าวมา พบว่า

ผลลพัธ์ตามเกณฑ์ท่ีนักศึกษาให้ความสําคัญนั้ น มีระดับความถูกต้องในการค้นหา ตามความ

ตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยคิดเป็นร้อยละ 47.54   

 จากข้อมูลของแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปและการใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมถึงการใช้งาน

โปรแกรมค้นหาในเบ้ืองต้น ทําให้สามารถสรุปแนวทางในการเกบ็ข้อมูลการใช้งานโปรแกรม

คน้หา ซ่ึงได้ดําเนินการเกบ็ข้อมูลเพ่ือนํามาประเมินทักษะในการใช้งานโปรแกรมค้นหา โดยใน

งานวิจยัน้ีไดใ้ช ้google เป็นหัวขอ้หลกัในการวดัประเมินทักษะ สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการ

ใชโ้ปรแกรมคน้หา มีรายละเอียดดงัตอนท่ี 1.2 และ 1.3 ตามลาํดบั   

 

4.2  ข้อมูลทักษะการใช้งานโปรแกรมค้นหา (ก่อนและหลังได้รับคู่มอืการใช้งาน) 

ในการทําวิจัยน้ี ผูว้ิจัยได้ดําเนินการการเกบ็ข้อมูลด้านการใช้โปรแกรมค้นหา เพ่ือใช้ในการ

ประเมินทักษะของนักศึกษา โดยเกบ็ข้อมูลจากแบบสอบถามในเชิงวดัความรู้กอ่นและหลงัการ

ไดรั้บความรู้ จากคู่มือการใช้งานท่ีจัดทําข้ึน ซ่ึงในการเกบ็ข้อมูลนั้นจะใช้คู่มือฉบับย่อในการให้

ความรู้ เพ่ือสะดวกแกก่ารอ่านและง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ โดยเน้นประเด็นต่างๆ ท่ีสําคัญต่อการ

เรียนรู้ในระยะเวลาสั้น ซ่ึงผลการเกบ็ขอ้มูล, วิเคราะห์ขอ้มูล กอ่นและหลงัได้รับความรู้ จะแบ่งเป็น

กลุ่มตามแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

4.2.1  ความรู้ทัว่ไปเก ีย่วกบัโปรแกรมคน้หา  

ในการทําวิจัยคร้ังน้ีการเกบ็ข้อมูลในช่วงวดัประเมินทักษะและความรู้ ทางผูท้ําวิจัยได้เกบ็

ขอ้มูลด้านความรู้ทั่วไปของการใช้งานโปรแกรมค้นหา Google ซ่ึงได้แสดงรายละเอียดของการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
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ภาพที่ 4-23 แผนภูมิจาํนวนของนักศึกษาเก ีย่วกบัความหมายของคาํว่า “Search Engine” 

 

จากภาพท่ี 4-23 พบว่ามีจํานวนนักศึกษา 295 คน ท่ีทราบว่า โปรแกรมค้นหา หรือ Search 

Engine คืออะไร และมีนกัศึกษาจาํนวน 14 คนท่ีไม่ทราบ และ 36 คนท่ีไม่แน่ใจเก ีย่วกบัโปรแกรม

คน้หา โดยคิดเป็นร้อยละ 4.06 และ 10.43 ตามลาํดบั  

 

  ตารางที่ 4-24 จาํนวนและร้อยละของนักศึกษาแยกตามความรู้ในเร่ืองประเภทของโปรแกรมคน้หา 

ความรู้เร่ืองประเภทของโปรแกรมค้นหา จํานวน ร้อยละ 

ไม่ทราบประเภทโปรแกรมคน้หาท่ีใชง้าน 65 18.84 

ไม่แน่ใจประเภทโปรแกรมคน้หาท่ีใชง้าน 116 33.62 

ทราบประเภทโปรแกรมค้นหาท่ีใชง้าน 164 47.54 

รวม 345 100 

 

จากตารางท่ี 4-23 พบว่า นกัศึกษาจํานวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 47.54 ท่ีทราบว่าโปรแกรม

คน้หาท่ีตนเองใชง้านประจาํนั้นเป็นโปรแกรมคน้หาประเภทใด และมีจํานวนนักศึกษา 65 คน และ 

116 คน ท่ีไม่ทราบหรือไม่แน่ใจเก ีย่วกบัประเภทของโปรแกรมค้นหา โดยคิดเป็นร้อยละ 18.84 

และ 33.62 ตามลาํดับ โดยจําแนกข้อมูลของนักศึกษาท่ีทราบประเภทของโปรแกรมค้นหา ตาม

ประเภทท่ีระบุในแบบสอบถาม แสดงดงัภาพท่ี 4-24  
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ภาพที่ 4-24 แผนภูมิจาํนวนนักศึกษาแยกตามประเภทของโปรแกรมค้นหาท่ีนกัศึกษาใช้งาน 

 

จากภาพท่ี 4-24 พบว่า โปรแกรมค้นหาท่ีนักศึกษาใช้งานและทราบว่าเป็นประเภทใดท่ีมาก

ท่ีสุด คือ แบบดชันีหรือคาํสาํคญั มีจาํนวน 116 คน และรองลงมา คือ แบบนามานุกรม มีจํานวน 43 

คน และแบบเฉพาะเร่ือง มีจาํนวน 7 คน  

สาํหรับความรู้การใชโ้ปรแกรมคน้หาท่ีสาํคญัและนกัศึกษาควรทราบ คือ ส่วนการค้นหาแบบ

ขั้นสูง ซ่ึงเป็นส่วนการใชง้านท่ีซ่อนอยู ่ซ่ึงในงานวิจัยน้ีพบว่า มีนักศึกษาท่ีเคยใช้และทราบว่าส่วน

การใชง้านดงักล่าวอยูท่ี่ใด มีเพียงร้อยละ 18.55 และ 17.39 ตามลาํดับ โดยสรุปจํานวนและร้อยละ 

แสดงดงัตารางท่ี 4-25 
 

ตารางที่ 4-25 จาํนวนและร้อยละของนักศึกษาแยกตามความรู้ในการใชง้านส่วนคน้หาขั้นสูง 

การใช้งานส่วนค้นหาขั้นสูง จํานวน 

ทราบตาํแหน่งของส่วนค้นหา

ขั้นสูง 
รวม 

ทราบ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ จํานวน ร้อยละ 

เคยใชง้านส่วนการคน้หาขั้นสูง 64 60 - 4 64 18.55 

ไม่เคยใชง้านส่วนการคน้หาขั้นสูง 281 - 108 173 281 81.45 

รวม 345 60 108 177 345 100 
 

จากตารางท่ี  4-25 พบว่า นกัศึกษาท่ีเคยใช้งานส่วนการค้นหาขั้นสูง มีจํานวน 64 คน คิดเป็น

ร้อยละ 18.55 และนกัศึกษาท่ีไม่เคยใชง้าน มีจาํนวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 81.45 โดยในกลุ่มของ

นกัศึกษาท่ีไม่เคยใชง้านส่วนการคน้หาขั้นสูงมีจํานวน 173 คน ท่ีไม่แน่ใจว่าส่วนการค้นหาขั้นสูง
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อยูใ่นส่วนใดของโปรแกรมค้นหา ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 61 ของนักศึกษาในกลุ่มท่ีไม่เคยใช้งานส่วน

ดงักล่าว 
 

จากขอ้มูลดงักล่าวเม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมได้จากแบบสอบถามหลงัจาก

ไดรั้บคู่มือแลว้ ในตอนท่ี 1 ความรู้ทัว่ไปเก ีย่วกบัโปรแกรมคน้หา สามารถนาํเสนอไดด้งัน้ี 

ความเขา้ใจและทราบถึงความหมายของโปรแกรมคน้หากอ่นและหลงัได้รับคู่มือสามารถสรุป

เป็นขอ้มูลในเชิงเปรียบเทียบ แสดงดงัภาพท่ี 4-25  
 

   
ภาพที่ 4-25 แผนภูมิเปรียบเทียบจาํนวนของนักศึกษาเก ีย่วกบัความหมายของคาํว่า  

“Search Engine” 

 

จากภาพท่ี 4-25 พบว่า นกัศึกษามีความเขา้ใจและทราบถึงความหมายของโปรแกรมค้นหาหรือ

คําว่า “Search Engine” มากข้ึน โดยหลงัจากได้รับคู่มือมีจํานวน 338 คน ท่ีทราบความหมาย ซ่ึง

เพ่ิมข้ึน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 12.46 จากนักศึกษาทั้ งหมด และนักศึกษาท่ีไม่ทราบความหมายมี

จํานวน 1 คน ซ่ึงลดลงจากเดิม 13 คน คิดเป็นร้อยละ 92.85 จากนักศึกษาท่ีไม่ทราบความหมาย 

เช่นเดียวกบันกัศึกษาในกลุ่มท่ีไม่แน่ใจความหมาย ท่ีมีจํานวน 6 คน หลงัจากได้รับคู่มือ ซ่ึงลดลง

จากเดิม 30 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33  
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ตารางที่ 4-26 เปรียบเทียบจาํนวนของนักศึกษาแยกตามความรู้ในเร่ืองประเภทของโปรแกรมค้นหา 

ความรู้เร่ืองประเภทของโปรแกรมค้นหา 

จํานวน 

ก่อนได้รับ

คู่มอื 

หลังได้รับ

คู่มอื 

ไม่ทราบประเภทโปรแกรมคน้หาท่ีใชง้าน 65 9 

ไม่แน่ใจประเภทโปรแกรมคน้หาท่ีใชง้าน 116 28 

ทราบประเภทโปรแกรมค้นหาท่ีใชง้าน 164 308 

รวม 345 345 
 

จากตารางท่ี 4-26 พบว่าจาํนวนนกัศึกษาหลงัจากไดรั้บคู่มือแลว้ทราบประเภทโปรแกรมค้นหา

ท่ีใช้งาน มีจํานวน 308 คน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากเดิมคิดเป็นร้อยละ 41.74 ของจํานวนนักศึกษาทั้ งหมด 

โดยจาํนวนนกัศึกษาท่ีไม่ทราบประเภทโปรแกรมค้นหาลดลงจากเดิมเป็นจํานวน 56 คน คิดเป็น

ร้อยละ 16.23 ของจาํนวนนักศึกษาทั้ งหมด และนักศึกษาท่ีไม่แน่ใจประเภทโปรแกรมค้นหาท่ีใช้

งานลดลงจากเดิมเป็นจาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 25.51 โดยผลการเปรียบเทียบระหว่างกอ่นและ

หลงัไดรั้บคู่มือแสดงดงัภาพท่ี 4-26    

 

 
ภาพที่ 4-26 แผนภูมิเปรียบเทียบจาํนวนของนักศึกษาแยกตามความรู้ในเร่ืองประเภท 

ของโปรแกรมคน้หา 
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ตารางที่ 4-27 เปรียบเทียบจาํนวนของนักศึกษาแยกตามการใชง้านส่วนคน้หาขอ้มูลแบบขั้นสูง  

การใช้งานส่วนค้นหาข้อมูลแบบขั้นสูง 

จํานวน 

ก่อนได้รับ

คู่มอื 

หลังได้รับ

คู่มอื 

เคย 64 244 

ไม่เคย 281 101 

รวม 345 345 
 

จากตารางท่ี 4-27 พบว่าหลังจากได้รับคู่มือแลว้การใช้งานส่วนค้นหาข้อมูลแบบขั้ นสูงมี

จาํนวนนกัศึกษาท่ีเคยใชง้านเพ่ิมข้ึน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 52.17 จากจํานวนนักศึกษาทั้ งหมดและ

จาํนวนนกัศึกษาท่ีไม่เคยใชส่้วนคน้หาขอ้มูลขั้นสูงลดลง 180 คน เช่นเดียวกนั หากพิจารณาจํานวน

นกัศึกษาหลงัจากท่ีไดรั้บคู่มือแลว้เท่านั้น พบว่านักศึกษาร้อยละ 70.72 เคยใช้และ 29.28 ไม่เคยใช้

งานส่วนคน้หาขอ้มูลแบบขั้นสูง โดยแสดงเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบ แสดงดงัภาพท่ี 4-27  
 

 
ภาพที่ 4-27 แผนภูมิเปรียบเทียบจาํนวนของนักศึกษาแยกตามการใชง้านส่วนคน้หา 

ขอ้มูลแบบขั้นสูง 
  

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4-27 เม่ือนาํมาพิจารณาต่อในส่วนของตําแหน่งส่วนการค้นหาข้อมูลขั้น

สูง ว่านักศึกษาทราบหรือไม่ว่าอยู่ในตําแหน่งใด โดยพบว่านักศึกษาท่ีทราบตําแหน่งของส่วน

คน้หาขั้นสูงจากเดิม 60 คน มีเพ่ิมข้ึนหลงัได้รับคู่มือเป็น 292 คน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจํานวน 232 คน และ

จํานวนนักศึกษาท่ีไม่ทราบและไม่แน่ใจมีลดลงโดยทั้ งหมดเหลือจํานวน 53 คนเท่านั้ น หาก
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พิจารณาในภาพรวมพบว่าหลงัไดรั้บคู่มือแลว้ มีนกัศึกษาท่ีทราบตาํแหน่งของส่วนการค้นหาขั้นสูง

คิดเป็นร้อยละ 84.64 ในขณะท่ีจาํนวนนกัศึกษาท่ีไม่ทราบและไม่แน่ใจลดลงเหลือเพียงร้อยละ 3.19 

และ 12.17 ตามลาํดบั โดยแสดงดงัตารางท่ี 4-28 และภาพท่ี 4-28  
 

 

ตารางที่ 4-28 เปรียบเทียบจาํนวนของนักศึกษาแยกตามทราบตาํแหน่งส่วนคน้หาขอ้มูลแบบขั้นสูง  

นักศึกษา 

ทราบตาํแหน่งของส่วนค้นหา

ขั้นสูง จํานวน 

ทราบ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ 

กอ่นไดรั้บคู่มือ 60 108 177 345 

หลงัไดรั้บคู่มือ 292 11 42 345 
 

 

 
ภาพที่ 4-28 แผนภูมิเปรียบเทียบจาํนวนของนักศึกษาแยกตามทราบตาํแหน่งส่วนคน้หาขอ้มูล 

แบบขั้นสูง 
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4.2.2  การใชโ้ปรแกรมคน้หา Google ขั้นสูง 

สําหรับในหัวข้อน้ีจะเป็นการเกบ็ข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ เพ่ือพิจารณาถึงการใช้งาน

โปรแกรมค้น Google ขั้นสูง โดยให้ความสําคัญกบัเน้ือหา 2 ส่วน ได้แก ่ตรรกะบูลีน (Boolean 

Logic) และตวัดาํเนินการในการคน้หาขั้นสูง โดยแต่ละส่วนจะมีเน้ือหาในดา้นต่างๆ ทั้งในเร่ืองของ

ความเขา้ใจ ทกัษะ และรูปแบบการใช้งาน วดัจากระดับความเข้าใจของนักศึกษาเป็น 5 ระดับ คือ 

มากท่ีสุด, มาก, ปานกลาง, นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงนํามาเปรียบเทียบกอ่นและหลงัได้รับคู่มือ โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

  4.2.2.1 ความรู้ความเขา้ใจเก ีย่วกบัตรรกะบูลีน 

ในดา้นความรู้และความเขา้ใจเก ีย่วกบัตรรกะบูลีนท่ีผูท้าํวิจยัไดส้รุปเป็นคาํถาม เพ่ือใชใ้นการ

วดัค่าทางสถิติแบ่งออกเป็น 5 ขอ้ ไดแ้ก ่

1. ความหมายและวิธีการใชต้รรกะบูลีน (a1)  

2. ความหมายของตรรกะบูลีน AND, OR, NOT (a2)  

3. วิธีการใช ้AND หรือเคร่ืองหมาย + (a3) 

4. วิธีการใช ้OR (a4) 

5. วิธีการใช ้NOT หรือเคร่ืองหมาย - (a5)  

โดยสามารถสรุปและวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติจากแบบสอบถามกอ่นและหลงัไดรั้บคู่มือ 

ดงัตารางท่ี 4-29 และ 4-30 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4-29 การวิเคราะห์ทางสถิติในดา้นความรู้และความเขา้ใจเก ีย่วกบัตรรกะบูลีน (กอ่นได้รับ

คู่มือ) 

 

เร่ือง 

 
X  S.D. แปลความ 

1.ความหมายและวิธีการใชต้รรกะบูลีน 1.91 0.286 นอ้ย 

2.ความหมายของตรรกะบูลีน AND, OR, NOT 1.72 0.626 นอ้ย 

3.วิธีการใช ้AND หรือเคร่ืองหมาย + 1.73 0.623 นอ้ย 

4.วิธีการใช ้OR 1.54 0.647 นอ้ย 

5.วิธีการใช ้NOT หรือเคร่ืองหมาย - 1.34 0.598 นอ้ยท่ีสุด 

รวม 1.6481 0.31752 น้อย 

 

จากตารางท่ี 4-29 พบว่าค่าเฉล่ีย (Mean) ของความรู้และความเข้าใจเก ีย่วกบัตรรกะบูลีน กอ่น

ไดรั้บคู่มือมีค่าเท่ากบั 1.6481 ซ่ึงแปลความได้ว่าอยู่ในระดับ “น้อย” โดยข้อมูลทางสถิติแสดงดัง

ภาพท่ี 4-29 

 

ตารางที่ 4-30 การวิเคราะห์ทางสถิติในดา้นความรู้และความเข้าใจเก ีย่วกบัตรรกะบูลีน (หลงัได้รับ

คู่มือ) 

 

เร่ือง 

 
X  S.D. แปลความ 

1.ความหมายและวิธีการใชต้รรกะบูลีน 3.93 0.720 มาก 

2.ความหมายของตรรกะบูลีน AND, OR, NOT 4.11 0.577 มาก 

3.วิธีการใช ้AND หรือเคร่ืองหมาย + 4.05 0.636 มาก 

4.วิธีการใช ้OR 3.85 0.688 มาก 

5.วิธีการใช ้NOT หรือเคร่ืองหมาย - 4.02 0.835 มาก 

รวม 3.9930 0.58186 มาก 
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จากตารางท่ี 4-30 พบว่าค่าเฉล่ีย (Mean) ของความรู้และความเข้าใจเก ีย่วกบัตรรกะบูลีน หลงั

ไดรั้บคู่มือมีค่าเท่ากบั 3.9930 ซ่ึงแปลความได้ว่าอยู่ในระดับ “มาก” โดยข้อมูลทางสถิติแสดงดัง

ภาพท่ี 4-29 

 

 
ภาพที่ 4-29 แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคาํถามดา้นความรู้และความเขา้ใจเก ีย่วกบัตรรกะบูลีน 

 

  4.2.2.2 ความรู้และเขา้ใจเก ีย่วกบัตวัดาํเนินการขั้นสูง 

ในดา้นความรู้และความเขา้ใจเก ีย่วกบัเก ีย่วกบัตวัดาํเนินการขั้นสูงท่ีผูท้าํวิจยัไดส้รุปเป็น

คาํถาม เพ่ือใชใ้นการวดัค่าทางสถิติแบ่งออกเป็น 6 ขอ้ ไดแ้ก ่

1. วิธีการใชค้าํสัง่และตวัดาํเนินการขั้นสูง (b1) 

2. ความหมายของเคร่ืองหมาย “      ” (b2) 

3. การคน้หาดว้ยตวัดาํเนินการ filetype: (b3) 

4. การคน้หาดว้ยตวัดาํเนินการ site: (b4) 

5. การคน้หาดว้ยตวัดาํเนินการ info: (b5) 

6. การคน้หาดว้ยตวัดาํเนินการ related: (b6) 
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โดยสามารถสรุปและวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติจากแบบสอบถามกอ่นและหลงัไดรั้บคู่มือ 

ดงัตารางท่ี 4-31 และ 4-32 ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 4-31 การวิเคราะห์ทางสถิติในดา้นความรู้และความเขา้ใจเก ีย่วกบัตวัดาํเนินการขั้นสูง  

(กอ่นไดรั้บคู่มือ) 

 

เร่ือง 

 
X  S.D. แปลความ 

1.วิธีการใชค้าํสัง่และตวัดาํเนินการขั้นสูง 1.45 0.622 นอ้ยท่ีสุด 

2.ความหมายของเคร่ืองหมาย “      ” 1.97 0.317 นอ้ย 

3.การคน้หาดว้ยตวัดาํเนินการ filetype: 1.95 0.292 นอ้ย 

4.การคน้หาดว้ยตวัดาํเนินการ site: 1.93 0.691 นอ้ย 

5.การคน้หาดว้ยตวัดาํเนินการ info: 1.36 0.481 นอ้ยท่ีสุด 

6.การคน้หาดว้ยตวัดาํเนินการ related: 1.45 0.498 นอ้ยท่ีสุด 

รวม 1.6850 0.22552 น้อย 

 

จากตารางท่ี 4-31 พบว่าค่าเฉล่ีย (Mean) ของความรู้และความเข้าใจเก ีย่วกบัตัวดําเนินการขั้น

สูง กอ่นได้รับคู่มือมีค่าเท่ากบั 1.6850 ซ่ึงแปลความได้ว่าอยู่ในระดับ “น้อย” โดยข้อมูลทางสถิติ

แสดงดงัภาพท่ี 4-30 
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ตารางที่ 4-32 การวิเคราะห์ทางสถิติในดา้นความรู้และความเขา้ใจเก ีย่วกบัตวัดาํเนินการขั้นสูง  

(หลงัไดรั้บคู่มือ) 

 

เร่ือง 

 
X  S.D. แปลความ 

1.วิธีการใชค้าํสัง่และตวัดาํเนินการขั้นสูง 3.98 0.727 มาก 

2.ความหมายของเคร่ืองหมาย “      ” 4.01 0.619 มาก 

3.การคน้หาดว้ยตวัดาํเนินการ filetype: 4.00 0.482 มาก 

4.การคน้หาดว้ยตวัดาํเนินการ site: 4.06 0.642 มาก 

5.การคน้หาดว้ยตวัดาํเนินการ info: 4.03 0.705 มาก 

6.การคน้หาดว้ยตวัดาํเนินการ related: 4.14 0.726 มาก 

รวม 4.0357 0.39622 มาก 
 

จากตารางท่ี 4-32 พบว่าค่าเฉล่ีย (Mean) ของความรู้และความเข้าใจเก ีย่วกบัตัวดําเนินการขั้น

สูง หลงัได้รับคู่มือมีค่าเท่ากบั 4.0357 ซ่ึงแปลความได้ว่าอยู่ในระดับ “มาก” โดยข้อมูลทางสถิติ

แสดงดงัภาพท่ี 4-30 

 

 
ภาพที่ 4-30 แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคาํถามดา้นความรู้และความเขา้ใจเก ีย่วกบั 

ตวัดาํเนินการขั้นสูง 
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4.3  แบบทดสอบเกี่ยวกับโปรแกรมค้นหา Google ขั้นสูง 

ในหัวขอ้น้ีเป็นแบบทดสอบท่ีผูท้าํวิจยัจดัทาํข้ึนเพ่ือใชใ้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดย

วดัจากแบบทดสอบกอ่นได้รับคู่มือ และหลงัได้รับคู่มือ ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะใช้การวิเคราะห์ทาง

สถิติ ดังนั้นจึงต้องหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัได้รับความรู้โดยการทดสอบที สําหรับกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test แบบ Dependent Sample)  

ในเบ้ืองต้นผูท้ําวิจัยจะนําเสนอข้อมูลการทําแบบทดสอบกอ่นได้รับคู่มือ ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ี

นาํไปสู่การจดัทาํคู่มือในการใชโ้ปรแกรมคน้หา ท่ีจะช่วยให้เกดิผลสมัฤทธ์ิข้ึนในการเรียนรู้ จากนั้น

จึงนาํขอ้มูลดงักล่าวไปเขา้กระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติและนาํเสนอเชิงเปรียบเทียบระหว่างกอ่น

และหลงั ทําให้ได้ข้อมูลทางสถิติท่ีนําไปสู่การสรุปและอภิปรายผลต่อไป สําหรับคําถามใน

แบบทดสอบมีทั้งหมด 15 ขอ้ โดยมีเน้ือหาในภาพรวมเก ีย่วกบัการใช้งานโปรแกรมค้นหาเบ้ืองต้น 

และชั้นสูง รวมถึงการใชง้านดว้ยตรรกะบูลีนและตวัดาํเนินการขั้นสูง ซ่ึงได้นําเสนอแลว้ในตอนท่ี 

2 สาํหรับขอ้มูลในการวิเคราะห์ทางสถิติถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแสดงดงัตารางท่ี 4-33 (1)  
 

ตารางที่ 4-33 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของแบบทดสอบเปรียบเทียบกอ่นและหลงัไดรั้บคู่มือ (1)  

ผลต่างระหว่างคะแนน 

ก่อนและหลังได้รับคู่มอื (คะแนน) 
จํานวน ร้อยละ 

ร้อยละ 

(สะสม) 

0 2 0.6 0.6 

1 6 1.7 2.3 

2 19 5.5 7.8 

3 22 6.4 14.2 

4 33 9.6 23.8 

5 35 10.1 33.9 

6 45 13.0 47.0 

7 65 18.8 65.8 

8 49 14.2 80.0 

9 35 10.1 90.1 

10 18 5.2 95.4 

11 10 2.9 98.3 

12 6 1.7 100.0 

รวม 345 100.0  
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จากตารางท่ี 4-33 พบว่ามีนักศึกษาจํานวนร้อยละ 23.8 ท่ีมีค่าคะแนนเพ่ิมข้ึนระหว่าง 0-4 

คะแนน และมีนกัศึกษาร้อยละ 66.2 ท่ีมีระดับคะแนนเพ่ิมข้ึนระหว่าง 5-9 คะแนน ส่วนท่ีเหลืออีก

ประมาณร้อยละ 10 เป็นนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนเพ่ิมข้ึนระหว่าง 10-12 คะแนน จากตารางเปรียบเทียบ

ดงักล่าวทาํให้สามารถนาํผลต่างระหว่างคู่คะแนนไปวิเคราะห์เพ่ือหาขอ้มูลทางสถิติต่อไป แสดงดัง

ตารางท่ี 4-34 (2)-(4) 

 

ตารางที่ 4-34 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของแบบทดสอบเปรียบเทียบกอ่นและหลงัไดรั้บคู่มือ (2) 

 
Sample Correlations N Correlation Sig. 

แบบทดสอบกอ่นและหลงัไดรั้บคู่มือ 345 0.63 0.246 

 
ตารางที่ 4-35 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของแบบทดสอบเปรียบเทียบกอ่นและหลงัไดรั้บคู่มือ (3) 

 

 X  N 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error Mean 

กอ่นไดรั้บแบบทดสอบ 12.59 345 1.726 0.093 

หลงัไดรั้บแบบทดสอบ 6.18 345 1.930 0.104 

 
 จากตารางท่ี 4-34 และ 4-35 พบว่าค่าเฉล่ียของการทาํแบบทดสอบกอ่นได้รับคู่มือ คือ 6.18 

และค่าเฉล่ียของการทําแบบทดสอบหลงัได้รับคู่มือ คือ 12.59 ทําให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าผล

คะแนนท่ีนกัศึกษาทาํไดค่้อนขา้งสูง ถือว่าอยูใ่นระดบัดี-ดีมาก และเม่ือนํามาวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือ

เปรียบเทียบและหาผลสมัฤทธ์ิทาการเรียนจะไดด้งัตารางท่ี 4-36 

 

ตารางที่ 4-36 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของแบบทดสอบเปรียบเทียบกอ่นและหลงัไดรั้บคู่มือ (4) 

 Paired Differences 

t df 
Sig. 

(2-tailed)  X  
Std. 

Deviation 

Std. 

Error Mean 

ผลต่างระหว่าง 

กอ่นและหลงั 

ไดรั้บคู่มือ 

6.409 2.508 0.135 47.467 344 0.000 
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จากตารางท่ี 4-35 พบว่าหลงัจากท่ีไดท้าํการทดสอบแบบ t-Test เน่ืองจากเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่

เป็นอิสระต่อกนั (t-test แบบ Dependent Sample) ได้ค่า t เท่ากบั 47.467 ด้วยองศาอิสระ 344 จาก

จํานวนคู่ชุดข้อมูลทั้ งหมด 345 ชุด จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวทําให้ยอมรับการวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ว่าหลงัจากไดรั้บคู่มือแลว้ความรู้และทกัษะของนกัศึกษาดีข้ึน  

 จากท่ีกล่าวทั้งหมด สามารถนาํขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์เพ่ือตอบวตัถุประสงค์ของงานวิจัย 

และนาํมาอภิปรายพร้อมสรุปผลการศึกษาทกัษะการใชง้านโปรแกรมคน้หาของนักศึกษาได้ โดยจะ

นาํเสนอในบทต่อไป 



บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาการศึกษาทักษะการใช้งานโปรแกรมค้นหาของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ ์

โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 3 ส่วน คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและการใช้งาน

อินเทอร์เน็ต, แบบสอบถามขอ้มูลทกัษะการใชง้านโปรแกรมค้นหากอ่นได้รับคู่มือการใช้งาน และ

แบบสอบถามขอ้มูลทกัษะการใชง้านโปรแกรมคน้หาหลงัไดรั้บคู่มือการใชง้าน ซ่ึงข้อมูลต่างๆ จาก

แบบสอบถามดังกล่าวได้นํามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ตามท่ีได้นําเสนอในบทท่ี 4 โดยผูว้ิจัย

จะตอ้งนาํขอ้มูลดงักล่าวมาสรุปและอภิปรายผล เพ่ือตอบวตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ี ในการสรุปผล

คร้ังน้ีได้นําการวิเคราะห์ทางสถิติ เ พ่ือใช้ในการว ัดและประเมินผลการเรียนรู้  โดยว ัดจาก

แบบทดสอบกอ่นได้รับคู่มือ และหลงัได้รับคู่มือ ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ 

ดงันั้นจึงตอ้งหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัไดรั้บความรู้โดยการทดสอบที สําหรับกลุ่มตัวอย่างท่ี

ไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test แบบ Dependent Sample)โดยผูท้ําวิจัยจะได้นําเสนอผลการศึกษาใน

หัวข้อต่างๆ อุปสรรคและปัญหาท่ีพบในงานวิจัย รวมถึงข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยน้ี ซ่ึงมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  5.1 สรุปผลการศึกษา 

  5.2 อภิปรายผลการวิจยั 

  5.3 ปัญหาและอุปสรรค 

  5.4 ขอ้เสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษาจะนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มานาํเสนอเป็นส่วน ดงัน้ี 

5.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 

สาํหรับนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามระดบัชั้นปีท่ีมีมากท่ีสุด คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 จํานวน 147 คน 

โดยคิดเป็นร้อยละ 42.61 รองลงมาคือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 32.46 กล่าวคือ นักศึกษาท่ี

ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 70 เป็นนกัศึกษาท่ีมีความรู้และทกัษะในคณะหรือสาขาท่ีตนเองเรียน

อยูร่ะดบัหน่ึงแลว้ เน่ืองจากเป็นนกัศึกษาในชั้นปีท่ีสูง 

 สาํหรับคณะและสาขาท่ีนกัศึกษาสงักดัอยูแ่ละพบมากท่ีสุด คือ คือ คณะบริหารธุรกจิ สาขา

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ จาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 23.77 รองลงมา คือ คณะบัญชี จํานวน 78 คน คิด

เป็นร้อยละ 22.61 และคณะบริหารธุรกจิ สาขาการจดัการ จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 20.58 จาก

ท่ีกล่าวมาพบว่านักศึกษาเกนิกว่าร้อยละ 50 มาจากคณะบริหารธุรกจิ ซ่ึงมีร้อยละ 23.77 เป็น

นกัศึกษาจากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

 สาํหรับในภาพรวมเพศของนกัศึกษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ เพศหญิง จาํนวน 195 คน คิดเป็นร้อย

ละ 56.52  

 5.1.2 ขอ้มูลการใชง้านอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา 

 จากขอ้มูลพบว่านกัศึกษา จาํนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 66.08 เร่ิมใช้งานคอมพิวเตอร์คร้ัง

แรกในช่วงอายุ 10-12 ปี และเร่ิมเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์คร้ังแรกในระดับประถมศึกษา ซ่ึงมี

จาํนวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 57.69 ทําให้ทราบว่านักศึกษาเกนิกว่าร้อยละ 50 มีทักษะในการใช้

คอมพิวเตอร์ค่อนขา้งดี เน่ืองจากเร่ิมใชค้อมพิวเตอร์มาอยา่งน้อยไม่ตํ่ากว่า 5-8 ปี  

 สาํหรับขอ้มูลการใชง้านอินเทอร์เน็ต พบว่าต่อสปัดาห์ นักศึกษาจํานวน จํานวน 146 คน คิด

เป็นร้อยละ 42.33 ใช้อินเทอร์เน็ต 7-10 คร้ังและมีอีกจํานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 42.33 ท่ีใช้

อินเทอร์เน็ต  4-6 คร้ัง และสถานท่ีใช้อินเทอร์เน็ตประจํา คือ สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 40.30 

กล่าวคือ นกัศึกษากว่าร้อยละ 50 มีการใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียวนัละคร้ัง ซ่ึงมกัใชง้านในสถานศึกษา  

 ระยะเวลาเฉล่ียในการใชง้านอินเทอร์เน็ตแต่ละคร้ัง พบว่า ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2-3 ชั่วโมง จึงทําให้

ทราบถึงพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตไดใ้นเบ้ืองต้นว่า มีการใช้อินเตอร์เฉล่ียวนัละคร้ังและในแต่

ละวนัอาจใชม้ากกว่าหน่ึงคร้ัง หากพิจารณาจากข้อมูลเบ้ืองต้นถือว่าเป็นเวลาไม่นานต่อคร้ัง แต่จะ

ใชม้ากกว่าหน่ึงคร้ังในบางวนั  

 ทั้งน้ีการใชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีมีความต่อเน่ืองและจาํนวนคร้ังโดยเฉล่ียหน่ึงคร้ังต่อวนันั้น พบว่า

ในการใชง้านอินเทอร์เน็ตนกัศึกษา ใชเ้พ่ือความบนัเทิง มีจาํนวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 33.44 และ

ใช้เพ่ือการศึกษา  มีจํานวน 289 คน คิด เป็นร้อยละ 30.1 โดยท่ีการใช้งานอินเทอร์ เน็ตใน
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วตัถุประสงค์ต่างๆ นกัศึกษาทราบดีว่าควรจะเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีตนต้องการใช้บริการได้จาก

ท่ีใด จากขอ้มูลพบว่า นกัศึกษามีการใชง้านโปรแกรมคน้หา (Search Engine) เพ่ือค้นหาสารสนเทศ

ท่ีตอ้งการมีจาํนวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 52.49  

 5.1.3 ขอ้มูลการใชง้านโปรแกรมคน้หาของนกัศึกษา 

 ในการศึกษาการใชโ้ปรแกรมคน้หาของนกัศึกษาพบว่า จาํนวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 73.62

ทราบความหมายของคาํว่า Search Engine หรือโปรแกรมคน้หา โดยโปรแกรมคน้หาท่ีนักศึกษาเคย

ใช้ คือ Google เป็นจํานวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ด้วยเหตุน้ีความนิยมของนักศึกษาท่ีมีต่อ

โปรแกรมคน้หาของต่างประเทศจึงมีสูงกว่าของประเทศไทย โดยคิดเป็นจํานวน 345 คน หรือ ร้อย

ละ 100  

 สาํหรับการประเมินทกัษะการใชโ้ปรแกรมคน้หาของนกัศึกษา พบว่ามีจํานวน 222 คน หรือ

ร้อยละ 64.35 ไดป้ระเมินว่าตนมีทกัษะระดบัปานกลางเท่านั้น และความเขา้ใจของนักศึกษาท่ีทราบ

ว่าโปรแกรมคน้หาท่ีตนใชอ้ยูเ่ป็นแบบใด โดยทราบว่าเป็นแบบการค้นหาด้วยคําสําคัญ จํานวน 71 

คน และแบบการคน้หาจากเน้ือเร่ือง มีจาํนวน 23 คน 

 ในการเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมค้นหา พบว่านักศึกษาจํานวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 

76.08 เรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรมค้นหาด้วยตนเอง โดยใช้ระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลด้วย

โปรแกรมคน้หาเฉล่ีย คือ 5-10 นาทีต่อคร้ัง มีจาํนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 70.14 และพบว่าระดับ

ความถูกตอ้งของขอ้มูลกบัความตอ้งการของนกัศึกษา มากท่ีสุดอยู่ในระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อย

ละ 47.54  

 เม่ือพิจารณาในเกณฑก์ารเลือกผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากโปรแกรมคน้หาของนักศึกษา พบว่านักศึกษา

จํานวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 34.41 เลือกผลลัพธ์จากลําดับของสารสนเทศ และลาํดับของ

สารสนเทศท่ีนกัศึกษาให้ความสาํคญัมากท่ีสุด คือ สารสนเทศใน 5 ลาํดบัแรก คิดเป็นร้อยละ 40.29   

 5.1.4 ขอ้มูลการใชง้าน Google ของนกัศึกษา 

 ในการเกบ็ข้อมูลด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมค้นหาอย่าง Google 

พบว่ามีจํานวนนักศึกษา 295 คน ท่ีทราบว่า โปรแกรมค้นหา หรือ Search Engine คืออะไร และ 

นักศึกษาจํานวน 164 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 47.54 มีความเข้าใจเก ีย่วกบัประเภทของโปรแกรม

ค้นหาท่ีตนใช้งานประจํา เช่นเดียวกบันักศึกษาจํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 33.62 ท่ีไม่แน่ใจ

เก ีย่วกบัประเภทของโปรแกรมคน้หา  

 เม่ือมีการจัดทํา คู่มือการใช้งานพบว่า นักศึกษามีความเข้าใจและทราบถึงความหมายของ

โปรแกรมค้นหาหรือคําว่า “Search Engine” มากข้ึน ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 12.46 จาก
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นกัศึกษาทั้งหมด และพบว่านักศึกษาทราบประเภทโปรแกรมค้นหาท่ีตนใช้งานมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 

จากเดิม โดยทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 41.74 ของจาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด  

  การใชง้านส่วนการคน้หาข้อมูลขั้นสูงพบว่า นักศึกษาท่ีเคยใช้งานส่วนการค้นหาขั้นสูง มี

จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 18.55 และนกัศึกษาท่ีไม่เคยใช้งาน มีจํานวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 

81.45 โดยขอ้มูลดงักล่าวหลงัจากได้รับคู่มือแลว้การใช้งานส่วนค้นหาข้อมูลแบบขั้นสูงมีจํานวน

นกัศึกษาท่ีเคยใชง้านเพ่ิมข้ึน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 52.17 จากจาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด 

 เช่นเดียวกบัการทราบถึงตาํแหน่งส่วนการคน้หาขอ้มูลขั้นสูง พบว่านกัศึกษาท่ีทราบตําแหน่ง

ของส่วนคน้หาขั้นสูงจากเดิม 60 คน มีเพ่ิมข้ึนหลงัได้รับคู่มือเป็น 292 คน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจํานวน 232 

คน คิดเป็นร้อยละ 84.64 ของนกัศึกษาทั้งหมด 

 5.1.5 ขอ้มูลการใชง้าน Google ขั้นสูงของนกัศึกษา 

 ขอ้มูลทางสถิติท่ีได้จากนักศึกษาในส่วนของการใช้งาน Google ขั้นสูง นั้นแบ่งออกเป็น 2 

ส่วน ได้แก ่ส่วนตรรกะบูลีน และส่วนตัวดําเนินการขั้นสูง ซ่ึงในการวิเคราะห์ข้อมูลได้นํามา

เปรียบเทียบเพ่ือวดัค่าเฉล่ียในเชิงเปรียบเทียบระหว่างกอ่นและหลงัไดรั้บคู่มือ  

 พบว่าในส่วนการใช้งานตรรกะบูลีนมีระดับความเข้าใจของนักศึกษากอ่นได้รับคู่มือ มี

ค่าเฉล่ีย คือ 1.6481 ซ่ึงอยูใ่นระดบั “นอ้ย” และหลงัจากท่ีไดรั้บคู่มือระดับความเข้าใจของนักศึกษา

มีค่าเฉล่ีย คือ 3.993 ซ่ึงอยูใ่นระดบั “มาก” 

 และพบว่าในส่วนการใชง้านตวัดาํเนินการข้ึนสูงมีระดบัความเข้าใจของนักศึกษากอ่นได้รับ

คู่มือ มีค่าเฉล่ีย คือ 1.685 ซ่ึงอยู่ในระดับ “น้อย” และหลงัจากท่ีได้รับคู่มือระดับความเข้าใจของ

นกัศึกษามีค่าเฉล่ีย คือ 4.0357 ซ่ึงอยูใ่นระดบั “มาก” 

 สาํหรับแบบทดสอบในการใชง้าน Google ขั้นสูงทั้งหมด 15 ขอ้ พบว่ามีนกัศึกษาจํานวนร้อย

ละ 23.8 ท่ีมีค่าคะแนนเพ่ิมข้ึนระหว่าง 0-4 คะแนน และมีนักศึกษาร้อยละ 66.2 ท่ีมีระดับคะแนน

เพ่ิมข้ึนระหว่าง 5-9 คะแนน เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของการทําแบบทดสอบกอ่นและหลงัได้รับคู่มือ 

พบว่า ค่าเฉล่ียกอ่นไดรั้บคู่มือเป็น 6.18 และค่าเฉล่ียหลงัได้รับคู่มือเป็น 12.59 ว่าอยู่ในระดับดี ซ่ึง

จากเดิมอยูเ่พียงในระดบัพอใช ้

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการทาํวิจยั เพ่ือการศึกษาทกัษะการใชง้านโปรแกรมค้นหาของนักศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ ์

สามารถอภิปรายผลไดต้ามวตัถุประสงค์การวิจยัท่ีตั้งไวท้ั้งหมด 4 ขอ้ ดงัน้ี 

5.2.1 ในการศึกษาปัญหาการใช้โปรแกรมค้นหาของนักศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ สรุปผลได้ว่า 

นักศึกษาส่วนใหญ่แมจ้ะมีทักษะและความรู้ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ใน
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ระดบัดี เน่ืองจากมีการใช้งานอย่างต่อเน่ืองทั้ งจํานวนวนัและจํานวนชั่วโมง โดยมีพ้ืนฐานการใช้

งานและการเรียนทางดา้นคอมพิวเตอร์มาตั้ งแต่ในช่วงอายุ 10-12 ปี ซ่ึงจํานวนคร้ังต่อสัปดาห์และ

ระยะเวลาต่อคร้ังในการใช้อินเทอร์เน็ต  คือ 7-10 คร้ังต่อสัปดาห์ และ 2-3 ชม.ต่อคร้ัง ซ่ึงมี

วตัถุประสงค์หลกัเพ่ือความบนัเทิงและการศึกษา โดยแหล่งท่ีมาของเวบ็ไซต์ท่ีตอ้งการใช้บริการนั้น

มากจากการคน้หาผ่าน Search Engine  

 แต่ในการใชง้านโปรแกรมคน้หาพบว่าส่วนใหญ่ยงัขาดความเข้าใจในการใช้โปรแกรมค้นหา

ท่ีนิยมท่ีสุดอยา่ง Google ถึงแมว้่าจะเป็นโปรแกรมคน้หาของต่างประเทศกต็าม ปัญหาท่ีพบในการ

ใช้โปรแกรมค้นหา Google นอกจากจะขาดความเข้าใจแลว้ ส่วนใหญ่ยงัเข้าใจประเภทของ

โปรแกรมค้นหาอย่าง Google ผิด ทั้ งน้ีอาจเกดิจากโปรแกรมค้นหาท่ีนักศึกษาเคยใช้มีความ

คลา้ยคลึงกนั แต่ในหลกัความจริงเป็นคนละประเภทกนั  

 นอกจากน้ีปัญหาในการสืบคน้ขอ้มูลของนกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัให้ความสําคัญกบัลาํดับผลลพัธ์

มากกว่าวิธีการสืบคน้ท่ีถูกตอ้ง ทั้งน้ีนกัศึกษาส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการคน้หามากแต่ได้ระดับผลลพัธ์

ท่ีตรงกบัความต้องการเพียงปานกลางเท่านั้น จึงส่งผลให้นักศึกษาท่ีเลือกในลาํดับต้นๆ ไม่ถูกต้อง

อยา่งท่ีตอ้งการจริงๆ นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ห้ความสําคัญกบัประสิทธิภาพของการค้นข้อมูล ไม่

คิดว่าเวลาในการคน้หาจะมากหรือนอ้ยเพียงใด แค่เพียงพบขอ้มูลกพ็อใจแลว้  

5.2.2 ในการศึกษาทักษะการใช้โปรแกรมค้นหาของนักศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์สรุปผลได้ว่า 

นกัศึกษาส่วนใหญ่มีทกัษะและความรู้ในการใชง้านอินเทอร์เน็ตท่ีอยูใ่นระดบัดี แต่สําหรับทักษะใน

การใชง้านโปรแกรมคน้หายงัอยูใ่นระดบัปานกลาง  

 ทั้งน้ีเน่ืองจากโดยส่วนใหญ่ยงัมีความเขา้ใจผิดถึงความหมายของโปรแกรมค้นหา และประเภท

ของโปรแกรมคน้หาท่ีใช ้รวมไปถึงความเขา้ใจในการใชง้านโปรแกรมคน้หาขั้นสูงท่ีนักศึกษาส่วน

ใหญ่ไม่เคยผ่านการใชง้านส่วนการคน้หาขอ้มูลขั้นสูง หรือเคยใชแ้ต่กไ็ม่แน่ใจว่ามนัคืออะไร และมี

ประโยชน์อยา่งไร จากการทดสอบพบว่าทักษะในส่วนการใช้งานขั้นสูง ทั้ งความเข้าใจในตรรกะ

บูลีน และตวัดาํเนินการขั้นสูง อยูใ่นระดบัน้อยหลงัจากท่ีได้รับคู่มือความเข้าใจโดยรวมต่อการใช้

งานขั้นสูงกเ็พ่ิมข้ึนอยูใ่นระดบัมาก  

5.2.3 สาํหรับแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการใช้งานโปรแกรมค้นหา คือ การเพ่ิมทักษะและความ

เขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการใชง้านโปรแกรมคน้หา เพ่ือลดความผิดพลาดในการสืบค้นท่ีได้ผลลพัธ์ไม่ตรงกบั

ความตอ้งการ โดยให้นักศึกษาได้ทดลองใช้งานส่วนสนับสนุนต่างๆ อย่างตรรกะบูลีน ตัวดําเนินการ

ขั้นสูง และส่วนการคน้หาขอ้มูลขั้นสูง จากเดิมท่ีนกัศึกษามีความเขา้ใจส่วนการใช้งานดังกล่าวในระดับ

น้อย เม่ือจัดทําคู่มือการใช้งานแกน่ักศึกษาความเข้าใจและทักษะในการใช้งานโปรแกรมค้นหาเพิ่ม

ข้ึนอยูใ่นระดบัมาก   
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5.2.4 การประเมินผลแบบทดสอบในการใช้โปรแกรมค้นหาของนักศึกษาระหว่างกอ่นและหลงั

ไดรั้บคู่มือประสบผลสาํเร็จ เน่ืองจากการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติสรุปได้

ว่าการเรียนหลงัจากไดรั้บคู่มือเกดิผลสมัฤทธ์ิข้ึน เม่ือเปรียบเทียบความเข้าใจการใช้โปรแกรมค้นหาของ

นกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษห์ลงัจากท่ีไดรั้บคู่มือดีและพฒันาข้ึนจากเดิม  

 

5.3 ปัญหาและอุปสรรค 

 จากการศึกษาทกัษะการใช้โปรแกรมค้นหาของนักศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ พบว่ามีปัญหาและ

อุปสรรค ดงัน้ี 

5.3.1 ความแตกต่างของพ้ืนฐานในการใชง้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา มีส่วนให้

การรวบรวมขอ้มูลทาํไดย้ากและใชเ้วลาค่อนข้างมากในการตอบแบบสอบถาม โดยเฉพาะในคณะหรือ

สาขาท่ีไม่เก ีย่วกบักบัคอมพิวเตอร์มากนกั จึงจาํเป็นตอ้งมีการอธิบายและช้ีแจงรายละเอียดด้วยระยะเวลา

มากพอสมควร 

5.3.2 เน่ืองจากโปรแกรมค้นหาอย่าง Google เป็นโปรแกรมค้นหาท่ีมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงใน

การค้นหาข้อมูล หรือสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้การใช้งานของนักศึกษาไม่มีความ

จาํเป็นตอ้งใชท้กัษะมากนกั เม่ือมีการใชง้านท่ียุง่ยากข้ึนจึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือ  

5.3.3 การใชง้านโปรแกรมคน้หาขั้นสูงมีความยุง่ยากและจาํเป็นตอ้งใชท้กัษะพ้ืนฐานในศาสตร์อ่ืนๆ 

ประกอบในการทาํความเขา้ใจ ดว้ยเหตุน้ีนกัศึกษาท่ีขาดพ้ืนฐานจึงเขา้ใจไดย้าก การทาํแบบทดสอบจึงใช้

เวลานานไม่สามารถส่งไดใ้นเวลาจาํกดั 

 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

5.4.1 เน่ืองจากการพฒันาของ Google มีอย่างต่อเน่ือง ทําให้รูปแบบการใช้งานขั้นสูงบางส่วน

เปล่ียนไป จึงควรมีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด 

5.4.2 การสืบคน้ดว้ยภาษาไทยยงัมีปัญหาในเร่ืองของคําท่ีมีความหมายคลา้ยกนั แต่ส่ือกนัไปคน

ละด้านรวมถึงคําแสลงต่างๆ ซ่ึงทําให้ต้องใช้การสืบค้นด้วยภาษาอังกฤษเป็นหลัก หากมีความ

จาํเป็นตอ้งใชภ้าษาไทยควรทดลองกอ่นนาํมาเขียนในแบบทดสอบ 

5.4.3 แนวทางในการพัฒนาทักษะของนักศึกษาควรปรับเปล่ียนตามพฤติกรรมการใช้งาน 

รวมถึงความรู้พ้ืนฐานของนกัศึกษา เพ่ือให้ไดป้ระสิทธิภาพ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมากข้ึน   
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แบบสอบถามสาํหรับงานวิจยั 
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แบบสอบถามเพื่องานวิจัย 

เร่ือง “การศึกษาทักษะการใช้โปรแกรมค้นหาของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์” 

โดยสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ 

โปรดเขยีนเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่างหน้าคําตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของนักศึกษา หรือ

กรอกข้อความลงในช่องว่างที่กําหนด 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ต 

1. เพศ 

□ชาย     □หญิง 

2. ชั้นปีท่ีศึกษา 

 □ปริญญาตรี 4 ปี 

□ชั้นปีท่ี 1  □ชั้นปีท่ี 2  □ชั้นปีท่ี 3  □ชั้นปีท่ี 4   
 □ปริญญาตรีต่อเน่ือง 2 ปี 

□ชั้นปีท่ี 1  □ชั้นปีท่ี 2    
3. คณะ/สาขา ท่ีสงักดั 

□คณะบริหารธุรกจิ 

□สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ □สาขาการจดัการ 

□สาขาการตลาด  □สาขาการจดัการการโรงแรมและการ

ท่องเท่ียว 

□คณะบญัชี 

□คณะนิเทศศาสตร์ 

□คณะนิติศาสตร์ 

□คณะวิทยาศาสตร์      

4. นกัศึกษาใชค้อมพิวเตอร์คร้ังแรกเม่ืออายเุท่าใด 

□อายตุํ่ากว่า 10 ปี     □อาย ุ10-12 ปี 

□อาย ุ13-15 ปี     □อาย ุ16-18 ปี 

□อาย ุ19-21 ปี     □อายมุากกว่า 21 ปี 
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5. นกัศึกษาเร่ิมเรียนคอมพิวเตอร์ในระดบัการศึกษาใด 

□ตํ่ากว่าประถม    □ประถมปีท่ี 1-6 

□มธัยมศึกษาตอนตน้    □มธัยมศึกษาตอนปลาย 

□ปวช.      □ปวส. 

□อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………... 

6. จาํนวนคร้ังท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตในหน่ึงสปัดาห์ 

□นอ้ยกว่า 1 คร้ัง/สปัดาห์   □1-3 คร้ัง/สปัดาห์ 

□4-6 คร้ัง/สปัดาห์    □7-10 คร้ัง/สปัดาห์ 

□มากกว่า 10 คร้ัง/สปัดาห์    

7. ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตต่อหน่ึงคร้ัง 

□นอ้ยกว่า 1 ชัว่โมง/คร้ัง   □ประมาณ 1 ชัว่โมง/คร้ัง 

□2-3 ชัว่โมง/คร้ัง    □3-4 ชัว่โมง/คร้ัง 

□มากกว่า 4 ชัว่โมง/คร้ัง   □อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………... 

8. สถานท่ีท่ีมกัเขา้ใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตบ่อยคร้ังท่ีสุด 

□ท่ีสถานศึกษา     □ท่ีทาํงาน 

□ท่ีบา้น     □ท่ีร้านอินเทอร์เน็ต 

□อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………... 

9. วตัถุประสงค์ในการใชอิ้นเทอร์เน็ต (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

□เพ่ือการศึกษา     □เพ่ือการคน้ควา้ทาํรายงาน/โครงงาน/วิจยั 

□เพ่ือติดตามข่าวสาร    □เพ่ือความบนัเทิง 

□เพ่ือติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น   □อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………... 

10. นกัศึกษาทราบแหล่งสารสนเทศ หรือ เวบ็ไซต์ท่ีต้องการใชบ้ริการไดอ้ยา่งไร (ตอบไดม้ากกว่า 

1 ขอ้)  

□จากอาจารย ์     □จากการสอบถามบรรณารักษ์ 

□จากการแนะนาํของเพ่ือน   □จากการเช่ือมโยง (Link) ท่ีเวบ็ไซต์อ่ืน 

□จากส่ือโฆษณาต่างๆ    □จากอี-เมล ์(E-mail)  

□จากโปรแกรมคน้หา (Search engine)  □อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………... 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้งานโปรแกรมค้นหา 

1. นกัศึกษาทราบหรือไม่ว่าโปรแกรมคน้หา (Search Engine) คืออะไร 

□ทราบ  □ไม่ทราบ  □ไม่แน่ใจ 

2. นกัศึกษาเคยใชเ้วบ็ไซต์ใดต่อไปน้ี ในการสืบคน้สารสารเทศ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  

□Google    □Yahoo 

□Alta Vista    □MSN/Window Live 

□Hotbot    □Lycos 

□Ask.com    □Yellow Pages 

□Answer.com    □Wikipedia 

□ไม่เคยใช  ้   □อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………... 

3. นกัศึกษาเคยใชง้านโปรแกรมคน้หา (Search Engine) ของไทยใดต่อไปน้ี (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  

□Sanook    □Siam Guru 

□Sansarn    □Hunsa 

□ไม่เคยใช  ้   □อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………... 

4. นกัศึกษานิยมใชง้านโปรแกรมคน้หา (Search Engine) ของต่างประเทศหรือในประเทศมากกกว่า

กนั  

□โปรแกรมคน้หาของต่างประเทศ □โปรแกรมคน้หาของในประเทศ 

5. นกัศึกษาคิดว่ามีทกัษะในการใชโ้ปรแกรมคน้หา (Search Engine) อยูใ่นระดบัใด  

□มากท่ีสุด    □มาก   □ปานกลาง 

□นอ้ย     □นอ้ยท่ีสุด   

6. นกัศึกษาทราบหรือไม่ว่าโปรแกรมคน้หา (Search Engine) ท่ีนิยมใชเ้ป็นโปรแกรมคน้หาแบบใด 

□ทราบ  

□โปรแกรมคน้หาจากคาํสาํคญั 

□โปรแกรมคน้หาจากเน้ือเร่ืองหรือหัวขอ้    

□โปรแกรมคน้หาท่ีรวบรวมโดยบรรณารักษ์  
□โปรแกรมคน้หาหลายตวัไดพ้ร้อมกนั 

□โปรแกรมคน้หาแบบอ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………... 
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□ไม่ทราบ  

□ไม่แน่ใจ  

7. นกัศึกษาเรียนรู้วิธีการใชง้านโปรแกรมค้นหา (Search Engine) ไดอ้ยา่งไร (ตอบไดม้ากกว่า 1 

ขอ้)  

□เรียนรู้ดว้ยตนเอง  □เรียนรู้จากอาจารย ์

□เรียนรู้จากหนงัสือท่ีเก ีย่วขอ้ง □เรียนรู้จากเพ่ือนแนะนาํ 

□เรียนรู้จากการอบรม  □อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………... 

8. นกัศึกษาใช้เวลาเฉล่ียเท่าใด ในการคน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการต่อการคน้หา 1 คร้ัง  

□1-5 นาที   □5-10 นาที  □11-15 นาที 

□16-20 นาที   □มากกว่า 20 นาที  

9. ผลลพัธ์ท่ีนกัศึกษาไดจ้ากการคน้หามีเน้ือหาตรงความตอ้งการมากนอ้ยเพียงใด 

□มากท่ีสุด    □มาก   □ปานกลาง 

□นอ้ย     □นอ้ยท่ีสุด   

10. นกัศึกษาใชเ้กณฑใ์ดในการเลือกผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการสืบคน้ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  

□พิจารณาท่ีช่ือหรือส่วนเช่ือมโยง (Link) ของเวบ็ไซต์ 

□พิจารณาท่ีช่ือเร่ืองของสารสนเทศ 

□พิจารณาท่ีช่ือผูเ้ขียน/ผูแ้ต่ง 

□พิจารณาท่ีหน่วยงานหรือองค์กรผูเ้ป็นเจา้ของสารสนเทศ 

□พิจารณาท่ีเน้ือหาโดยยอ่ 

□พิจารณาตามลาํดบัของสารสนเทศ 

□อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………... 

11. สารสนเทศท่ีนกัศึกษาเลือกมกัอยูใ่นอนัดบัใดจากผลลพัธ์ทั้งหมด 

□ผลลพัธ์อนัดบัแรกสุด  □ผลลพัธ์ใน 5 อนัดบัแรก 

□ผลลพัธ์ท่ีอยู่ในหนา้แรก □ผลลพัธ์ท่ีอยู่ในหนา้ถดัไปอีก 2 หนา้ 

□ผลลพัธ์ท่ีอยู่ในหนา้ท่ีเหลือ □อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………... 
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แบบสอบถามเพื่องานวิจัย 

เร่ือง “การศึกษาทักษะการใช้โปรแกรมค้นหาของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์” 

โดยสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ 

โปรดเขยีนเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่างหน้าคําตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของนักศึกษา หรือ

กรอกข้อความลงในช่องว่างที่กําหนด 

แบบสอบถามก่อนได้รับคู่มอืการใช้งานโปรแกรมค้นหา 

ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปกับโปรแกรมค้นหา (Search Engine) Google 

1. นกัศึกษาทราบหรือไม่ว่า Google คือ โปรแกรมคน้หา (Search Engine) 

□ทราบ  □ไม่ทราบ □ไม่แน่ใจ   

2. นกัศึกษาทราบหรือไม่ว่า Google โปรแกรมคน้หาประเภทใด 

□ทราบ  

□โปรแกรมคน้หาแบบจดัทาํดชันี (Keyword Search Engine)    
  

□โปรแกรมคน้หาแบบนามานุกรม (Subject Directories Search Engine) 
□โปรแกรมคน้หาแบบเมตา้ (Meta Search Engine)    

  
□โปรแกรมคน้หาแบบเฉพาะเร่ือง (Subject Specific Search Engine) 

□ไม่ทราบ      
□ไม่แน่ใจ 
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3. นกัศึกษาเคยใชรู้ปแบบการคน้หาขอ้มูลแบบขั้นสูง (ดงัรูป) หรือไม่ 

 

□เคยใช้  □ไม่เคยใช  ้    

4. นกัศึกษาทราบหรือไม่ว่าส่วนการคน้หาขั้นสูงอยูท่ี่ใดในโปรแกรมคน้หา Google 

□ทราบ  □ไม่ทราบ □ไม่แน่ใจ 

 

ตอนที่ 2 การใช้งานโปรแกรมค้นหา (Search Engine) Google ขั้นสูง 

ให้นกัศึกษาตอบคาํถามเร่ืองวิธีการใชง้านในส่วนการทาํงานของโปรแกรมคน้หา Google ทุกขอ้ 

ตรรกะบูลีน (Boolean Logic) 

1.นกัศึกษารู้จกัและมีความเขา้ใจเก ีย่วกบัตรรกะบูลีน (Boolean Logic) มากนอ้ยเพียงใด 

หัวเร่ือง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.1 ความหมายและวิธีการใชต้รรกะบูลีน      

1.2 ความหมายของตรรกะบูลีน AND, OR, NOT       

1.3 วิธีการใช ้AND หรือเคร่ืองหมาย +       

1.4 วิธีการใช ้OR       

1.5 วิธีการใช ้NOT หรือเคร่ืองหมาย -      
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ตวัดาํเนินการในการค้นหาขั้นสูง 

2.นกัศึกษารู้จกัและมีความเขา้ใจเก ีย่วกบัตวัดาํเนินการขั้นสูง มากน้อยเพียงใด 

หัวเร่ือง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.1 วิธีการใชค้าํสัง่และตวัดาํเนินการขั้นสูง      

1.2 ความหมายของเคร่ืองหมาย “      ”       

1.3 การคน้หาดว้ยตวัดาํเนินการ filetype:      

1.4 การคน้หาดว้ยตวัดาํเนินการ site:      

1.5 การคน้หาดว้ยตวัดาํเนินการ info:      

1.6 การคน้หาดว้ยตวัดาํเนินการ related:      

 

ตอนที่ 3 แบบทดสอบเกี่ยวกับโปรแกรมค้นหา (Search Engine) Google ขั้นสูง 

ให้นกัศึกษาตอบคาํถามเร่ืองวิธีการใชง้านโปรแกรมคน้หา Google ขั้นสูงทุกข้อ 

 

หัวเร่ือง ใช่ ไม่ใช่ 

1. smart +active +fun จากวธีิน้ีสารสนเทศท่ีไดจ้ะตอ้งมีทั้งสามคาํ คือ smart, 

active และ fun  

  

2. smart OR active OR fun จากวิธีน้ีสารสนเทศท่ีไดจ้ะมีคาํใดคาํหน่ึงหรือทั้ง

สามคาํ คือ smart, active และ fun 

  

3. smart AND active AND fun จากวิธีน้ีสารสนเทศท่ีไดท้ั้งสามคาํจะตอ้งเรียง

กนัเป็นวลีเท่านั้น 

  

4. “smart active fun” จากวิธีน้ีสารสนเทศท่ีไดจ้ะตอ้งมีทั้งสามคาํโดยเรียงกนั

เป็นวลีเท่านั้น 

  

5. smart -active -fun จากวิธีน้ีสารสนเทศท่ีไดจ้ะมีเพียงคาํเดียว คือ smart   

6. related:www.rc.ac.th จากวิธีน้ีสารสนเทศท่ีไดจ้ะตอ้งเก ีย่วขอ้งกบัวิทยาลยั

ราชพฤกษ์เท่านั้น 

  

7. วิทยาลยัราชพฤกษ ์filetype:doc สารสนเทศท่ีไดจ้ะเป็นไฟลเ์อกสารสาํหรับ 

Microsoft Word  

  

8. ตวัดาํเนินการ site: ใชส้าํหรับคน้หาท่ีอยูข่องเวบ็ไซต์    

9. เคร่ืองหมาย – มีความหมายเช่นเดียวกบั NOT   
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10. สารสนเทศท่ีไดจ้ากการคน้หาดว้ยวิธี “smart active fun”  กบั smart +active 

+fun ไดผ้ลลพัธ์เดียวกนั 

  

11. หากตอ้งการคน้หาสถานท่ีตั้งของเวบ็ไซต์จะตอ้งใชต้วัดาํเนินการ info:   

12. สารสนเทศท่ีไดจ้ากการคน้หาดว้ย site:www.rc.ac.th จะเป็นสารสนเทศจาก

เวบ็ไซต์ www.rc.ac.th เท่านั้น 

  

13. ราชพฤกษ์ filetype:jpg จะไดส้ารสนเทศท่ีเป็นรูปภาพ   

14. related: คือตวัดาํเนินการสาํหรับคน้หาเวบ็ไซต์ท่ีมีขอ้มูลคลา้ยกนั    

15. Google และ Bing จดัเป็นโปรแกรมคน้หา (Search Engine) แบบเดียวกนั   
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แบบสอบถามเพื่องานวิจัย 

เร่ือง “การศึกษาทักษะการใช้โปรแกรมค้นหาของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์” 

โดยสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ 

โปรดเขยีนเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่างหน้าคําตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของนักศึกษา หรือ

กรอกข้อความลงในช่องว่างที่กําหนด 

แบบสอบถามหลังได้รับคู่มอืการใช้งานโปรแกรมค้นหา 

ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปกับโปรแกรมค้นหา (Search Engine) Google 

1. นกัศึกษาทราบหรือไม่ว่า Google คือ โปรแกรมคน้หา (Search Engine) 

□ทราบ  □ไม่ทราบ □ไม่แน่ใจ   

2. นกัศึกษาทราบหรือไม่ว่า Google โปรแกรมคน้หาประเภทใด 

□ทราบ  

□โปรแกรมคน้หาแบบจดัทาํดชันี (Keyword Search Engine)    
  

□โปรแกรมคน้หาแบบนามานุกรม (Subject Directories Search Engine) 
□โปรแกรมคน้หาแบบเมตา้ (Meta Search Engine)    

  
□โปรแกรมคน้หาแบบเฉพาะเร่ือง (Subject Specific Search Engine) 

□ไม่ทราบ      
□ไม่แน่ใจ 
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3. นกัศึกษาเคยใชรู้ปแบบการคน้หาขอ้มูลแบบขั้นสูง (ดงัรูป) หรือไม่ 

 

□เคยใช้  □ไม่เคยใช  ้    

4. นกัศึกษาทราบหรือไม่ว่าส่วนการคน้หาขั้นสูงอยูท่ี่ใดในโปรแกรมคน้หา Google 

□ทราบ  □ไม่ทราบ □ไม่แน่ใจ 

 

ตอนที่ 2 การใช้งานโปรแกรมค้นหา (Search Engine) Google ขั้นสูง 

ให้นกัศึกษาตอบคาํถามเร่ืองวิธีการใชง้านในส่วนการทาํงานของโปรแกรมคน้หา Google ทุกขอ้ 

ตรรกะบูลีน (Boolean Logic) 

1.นกัศึกษารู้จกัและมีความเขา้ใจเก ีย่วกบัตรรกะบูลีน (Boolean Logic) มากนอ้ยเพียงใด 

หัวเร่ือง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.1 ความหมายและวิธีการใชต้รรกะบูลีน      

1.2 ความหมายของตรรกะบูลีน AND, OR, NOT       

1.3 วิธีการใช ้AND หรือเคร่ืองหมาย +       

1.4 วิธีการใช ้OR       

1.5 วิธีการใช ้NOT หรือเคร่ืองหมาย -      
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ตวัดาํเนินการในการค้นหาขั้นสูง 

2.นกัศึกษารู้จกัและมีความเขา้ใจเก ีย่วกบัตวัดาํเนินการขั้นสูง มากน้อยเพียงใด 

หัวเร่ือง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.1 วิธีการใชค้าํสัง่และตวัดาํเนินการขั้นสูง      

1.2 ความหมายของเคร่ืองหมาย “      ”       

1.3 การคน้หาดว้ยตวัดาํเนินการ filetype:      

1.4 การคน้หาดว้ยตวัดาํเนินการ site:      

1.5 การคน้หาดว้ยตวัดาํเนินการ info:      

1.6 การคน้หาดว้ยตวัดาํเนินการ related:      

 

ตอนที่ 3 แบบทดสอบเกี่ยวกับโปรแกรมค้นหา (Search Engine) Google ขั้นสูง 

ให้นกัศึกษาตอบคาํถามเร่ืองวิธีการใชง้านโปรแกรมคน้หา Google ขั้นสูงทุกข้อ 

 

หัวเร่ือง ใช่ ไม่ใช่ 

1. smart +active +fun จากวิธีน้ีสารสนเทศท่ีไดจ้ะตอ้งมีทั้งสามคาํ คือ smart, 

active และ fun  

  

2. smart OR active OR fun จากวิธีน้ีสารสนเทศท่ีไดจ้ะมีคาํใดคาํหน่ึงหรือทั้ง

สามคาํ คือ smart, active และ fun 

  

3. smart AND active AND fun จากวิธีน้ีสารสนเทศท่ีไดท้ั้งสามคาํจะตอ้งเรียง

กนัเป็นวลีเท่านั้น 

  

4. “smart active fun” จากวิธีน้ีสารสนเทศท่ีไดจ้ะตอ้งมีทั้งสามคาํโดยเรียงกนั

เป็นวลีเท่านั้น 

  

5. smart -active -fun จากวิธีน้ีสารสนเทศท่ีไดจ้ะมีเพียงคาํเดียว คือ smart   

6. related:www.rc.ac.th จากวิธีน้ีสารสนเทศท่ีไดจ้ะตอ้งเก ีย่วขอ้งกบัวิทยาลยั

ราชพฤกษ์เท่านั้น 

  

7. วิทยาลยัราชพฤกษ ์filetype:doc สารสนเทศท่ีไดจ้ะเป็นไฟลเ์อกสารสาํหรับ 

Microsoft Word  

  

8. ตวัดาํเนินการ site: ใชส้าํหรับคน้หาท่ีอยูข่องเวบ็ไซต์    

9. เคร่ืองหมาย – มีความหมายเช่นเดียวกบั NOT   
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10. สารสนเทศท่ีไดจ้ากการคน้หาดว้ยวิธี “smart active fun”  กบั smart +active 

+fun ไดผ้ลลพัธ์เดียวกนั 

  

11. หากตอ้งการคน้หาสถานท่ีตั้งของเวบ็ไซต์จะตอ้งใชต้วัดาํเนินการ info:   

12. สารสนเทศท่ีไดจ้ากการคน้หาดว้ย site:www.rc.ac.th จะเป็นสารสนเทศจาก

เวบ็ไซต์ www.rc.ac.th เท่านั้น 

  

13. ราชพฤกษ์ filetype:jpg จะไดส้ารสนเทศท่ีเป็นรูปภาพ   

14. related: คือตวัดาํเนินการสาํหรับคน้หาเวบ็ไซต์ท่ีมีขอ้มูลคลา้ยกนั    

15. Google และ Bing จดัเป็นโปรแกรมคน้หา (Search Engine) แบบเดียวกนั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


