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คู่มือ 

แนวทางการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC)  

เพื่อการบริการการศึกษา 

  
การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC : Online Public Access Catalog) 

บรรณารักษ์จะท าการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) โดยใช้เครื่องมือสืบค้นทรัพยากร

สารสนเทศออนไลน์  (OPAC) ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX 

   ระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC : Online Public Access Catalog)   เป็นการ 

สืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดผ่านเว็บไซต์          โดยที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นฐานข้อมูลผ่านทาง  

Web browser ที ่Address https://opac01.stou.ac.th   โดยมีฟังก์ชันการสืบค้นที่ครอบคลุมการให้บริการ

แก่ผู้ใช้ และสามารถรองรับผู้ใช้ได้หลายคนในเวลาเดียวกัน ท าให้สามารถสืบค้นและค้นหาทรัพยากรที่ต้องการ

ได้อย่างรวดเร็ว สามารถทราบผลได้ทันทวี่ามีทรัพยากรสารสนเทศใดสามารถใช้บริการได้ และจัดเก็บอยู่ที่ใด 

การสืบค้นแบบ Basic search 

เป็นการสืบค้นแบบง่าย ไม่ซับซ้อน โดยใช้กลุ่มค าในการสืบค้น เช่น อังกฤษ อาหารลดความอ้วน 

ท่องเที่ยว ออมเพ่ือการลงทุน เป็นต้น โดยใช้ประเภทของการสืบค้นเป็นตัวจ ากัดการค้นหา การสืบค้นแบบง่าย

สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้ทันทีจากค าค้นที่ต้องการ แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจ านวนมาก ต้องใช้เวลาใน

การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศท่ีต้องการเป็นเวลานาน โดยมีขั้นตอนการสืบค้นดังนี้  

1. เปิดโปรแกรม Browser Google Chrome หรือ Mozila Firefox จากนั้นพิมพ์  

https://opac01.stou.ac.th  ในช่อง Address bar หรือ ช่องที่อยู่ของเว็บไซต์ 

 

    
 

 

  

 

 
พิมพ ์https://opac01.stou.ac.th   



. เมื่อปรากฎหน้าจอของการสืบค้นให้คลิกเลือกประเภทของการสืบค้น   จากนั้นพิมพ์ค าค้นที่ต้องการสืบค้นลง

ในช่องสืบค้น  และคลิกเครื่องหมายค้นหา          

   โดยประเภทของการสืบค้นจะประกอบด้วย 

  (1) Title คือ สืบค้นจากชื่อเรื่อง เช่น พุทธธรรม , ชุดวิชาไทยศึกษา , ค าพิพากษา  

(2) Author คือ สืบค้นจากชื่อผู้แต่ง เช่น ป. อ. ปยุตโต , ชาติ กอบจิตติ , JK.Rowling  

(3) Subject คือ สืบค้นจากหัวเรื่องท่ีเป็นค า กลุ่มค า ที่ใช้แทนเนื้อหา เช่น ประวัติศาสตร์  

(4) ISBN คือ สืบค้นจากเลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ เช่น 978-616-200-784-4 

 (5) Call number คือ สืบค้นจากเลขเรียกหนังสือ เช่น AC 159 M37, BF 697.5 S46 

 

 

 

 

 

 

 

     

     ภาพการเลือกประเภทและการสืบค้นแบบ Basic search 

จะปรากฏผลลัพธ์ที่ได้ซ่ึงได้ผลลัพธ์เป็นจ านวนมาก ดังภาพในกรอบสีแดง 
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1. เลือกประเภทท่ี 

ต้องการสืบค้น 

2. พิมพ์ค าค้นที่ต้องการสืบค้น 
3. คลิกค้นหา 



 

การแสดงผลลัพธ์การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

 เมื่อท าการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศตามค าค้นและวิธีการสืบค้น 4 วิธีการข้างต้นแล้ว จะปรากฏ 

ผลลัพธ์การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ดังภาพ  

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมีรายละเอียด (1) กลุ่มของผลการสืบค้น  เช่น กลุ่มของชื่อผู้แต่ง สถานที่จัดเก็บทรัพยากร

สารสนเทศ โดยสามารถคลิกเลือกกลุ่มของผลการสืบค้น เพ่ือให้แสดงผลเฉพาะกลุ่มของผลการสืบค้นที่

ต้องการได้  เช่น คลิกเลือก LP Genneral จะแสดงทรัพยากรสารสนเทศที่จัดเก็บ ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง (2) จ านวนผลของการสืบค้น  จ านวนหน้าของผลการสืบค้น และ   

(3) ข้อมูลเบื้องต้นของทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ประเภทของ

ทรัพยากร ข้อมูลการพิมพ์ สถานะการยืม สถานที่จัดเก็บ 

 เมื่อคลิกที่ชื่อเรื่อง จะแสดงข้อมูลของทรัพยากรสารสนเทศโดยละเอียดเพ่ิมขึ้น แสดงสถานที่จัดเก็บ

ของทรัพยากรสารสนเทศ ณ สถานที่ต่าง ๆ โดยสถานที่จัดเก็บ ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง จะแสดงข้อความ  LP General Collection 
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1. กลุ่มของผลการสืบค้น 

2. จ านวนผลการสืบค้น

3. ข้อมูลเบื้องต้นของทรัพยากรสารสนเทศ 



 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศ 
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แสดงสถานทีจ่ัดเก็บหนังสือ (Current location) 

เลขเรียกหนังสือ (Call number)  สถานะ (Status)  

ก าหนดส่ง (Date due) บาร์โค้ด (Barcode) 

ทรัพยากรสารสนเทศ   

ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ล าปาง 



 

ขั้นตอนและวิธีการปฏบิัติงาน 
 

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) ของ

ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง มีรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ (1) การรับข้อค าถาม ซักถามและสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ (2) การกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการสืบค้น

ทรัพยากรสารสนเทศ  (3) การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบฟอร์มขอใช้บริการสืบค้นทรัพยากร

สารสนเทศ (4) การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) (5) การประเมินผลการสืบค้น (6) แนะน า/

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ให้ผู้ใช้ตามผลการสืบค้น (7) การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 
 

1. การรับข้อค าถาม ซักถามและสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ 
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) ของ

ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง เริ่มจากผู้ขอใช้บริการมีความต้องการ

ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง  เช่น ครูหรือ

อาจารย์มีความต้องการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือประกอบการเรียนการสอน  นักศึกษามีความต้องการหนังสือ

เพ่ือประกอบการท ารายงาน  ในขั้นตอนนี้ผู้ให้บริการจะซักถามหรือสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ  เพ่ือให้ได้มาซึ่ง

วัตถุประสงค์ความต้องการทรัพยากรสารสนเทศประเภทใด เรื่องใด ภาษาใด ของผู้ใช้บริการ  ผู้ให้บริการจะ

ท าหน้าที่กลั่นกรองค าถาม โดยมีสิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน (1) การสัมภาษณ์หรือการซักถาม (2) การ

จ าแนกประเภทค าถาม และ (3) การสรุปประเด็นความต้องการของผู้ใช้ลงในแบบฟอร์มการขอใช้บริการสืบค้น

ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC)  

1.1 การสัมภาษณ์หรือการซักถาม เป็นขั้นตอนในกระบวนการการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ  ช่วย

ให้รู้จุดประสงค์ของผู้ใช้บริการเพ่ือเป็นแนวทางในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ  แต่ไม่จ าเป็นต้องมีการ

สัมภาษณ์ซักถามผู้ใช้ทุกครั้งเสมอไป  เนื่องจากผู้ใช้บางคนอาจรีบเร่ง  ไม่ต้องการเสียเวลาพูดคุย  การซักถาม

เพ่ิมเติมหรือไม่ขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ และการประเมินผู้ใช้และตัวค าถาม  ซึ่งไม่มีกฎตายตัวเป็น

แนวปฏิบัติ โดยมีสาระส าคัญของการสัมภาษณ์ดังนี้ 

 1.1.1 ประเภทของสารสนเทศท่ีผู้ใช้ต้องการ เช่น หนังสือชุดวิชา  หนังสือทั่วไป  สื่อโสตทัศน์ 

 1.1.2 ความรู้ จุดประสงค์ ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น การลงทุน  กฎหมายอาญา 

การปลูกข้าว  พจนานุกรมภาษาจีน  การพูดภาษาอังกฤษ  เป็นต้น 

 1.1.3 จ านวนสารสนเทศ เช่น เนื้อเรื่องสั้น ๆ เนื้อเรื่องขนาดยาวจากหนังสือวิชาการ  

หรือจากทรัพยากรสารสนเทศหลายประเภท 

 

- 5 - 



 

 1.1.4 จุดประสงค์ของการน าสารสนเทศไปใช้ ผู้ใช้ต้องการน าไปอภิปราย บรรยาย ท าวิจัย  

 1.1.5 ระดับของสารสนเทศ เป็นบทความง่าย ๆ หรือเนื้อหาขั้นสูงส าหรับงานวิจัย 

 1.1.6 ผู้ใช้มีสารสนเทศอยู่บ้างหรือไม่ มีมากน้อยเท่าไหร่ เพ่ือจะได้ไม่ค้นคว้าเรื่องซ้ ากัน 

1.2 การจ าแนกประเภทค าถาม เพ่ือเป็นแนวทางทีผู่้ให้บริการจะได้พิจารณาแหล่งและประเภทของ

ทรัพยากรสารสนเทศ อาจจะจ าแนกประเภทตามเนื้อหาหรือหัวข้อวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์  นิติศาสตร์ เป็นต้น  

หรือจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้   

1.3 การสรุปประเด็นความต้องการของผู้ใช้ ในขั้นตอนนี้ผู้ให้บริการหรือบรรณารักษ์ จะท าการ

รวบรวมประเด็นต่าง ๆ ที่ได้สัมภาษณ์ผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์ถึงประเด็นประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 

ค าค้นหรือหัวเรื่อง ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ซึ่งจะเป็นกุญแจหลักส าคัญน าไปสู่ค าตอบ  ผู้ให้บริการจะก าหนด

ค าศัพท์แทนประเด็นสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการ  และจัดกลุ่มเป็นค าค้นหรือหัวเรื่อง 

 

        แบบฟอร์มการขอใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) 

ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง 

ชื่อ-สกุล.................................................................รหัสนักศึกษา…………………………………….. 

 ปริญญาตรี   ปริญญาโท   สัมฤทธิบัตร   อาจารย์   ประชาชนทั่วไป 

หมายเลขโทรศัพท์................................................... Email…………………………………………………. 

หัวข้อค าถาม/หัวข้อการสืบค้น................................................................................... .................. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------  

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 

 หนังสือทั่วไป   หนังสือชุดวิชา   หนังสือวิชาการ  

 วารสาร นิตยสาร   งานวิจัย วิทยานิพนธ์   สื่อโสตทัศน์   สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ค าค้นหรือหัวเรื่อง 

ชื่อหนังสือ...................................................... ...................... ชื่อผู้แต่ง................................................ 

ค าค้น........................................................................หัวเรื่อง....................................... ...................... 

ผลการสืบค้น 

เลขเรียกหนังสือ...................ชือ่ผู้แต่ง...............................สถานที่จัดเก็บ................สถานะของหนังสือ.............  

เลขเรียกหนังสือ...................ชือ่ผู้แต่ง...............................สถานที่จัดเก็บ................สถานะของหนังสือ.... ......... 

        ผู้สืบค้น............................................. 
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การวิจยัในชั้นเรียน & คณิตศาสตร์ & มธัยมศึกษา 



2. ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) 
เป็นการให้ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลในส่วนของผู้ใช้เพ่ิมเติม  ประกอบด้วย  ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา 

ประเภทของผู้ใช้บริการ  หมายเลขโทรศัพท์  และหัวข้อค าถามหรือหัวข้อของการสืบค้นเพ่ิมเติมจากที่ได้  

สัมภาษณ์ซักถาม 
 

3. การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบฟอร์มขอใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
ในขั้นตอนนี้ผู้ให้บริการจะตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์ม มีความถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ หากไม่

ครบถ้วน ถูกต้อง ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง  รวมทั้งเป็นการทบทวนสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการอีกครั้งหนึ่ง 

หากผู้ใช้มีหัวข้อค าถาม ประเด็น หรือสิ่งที่ต้องการเพ่ิมเติม 
 

4. การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC : Online Public Access Catalog) 
ในขั้นตอนนี้ บรรณารักษ์จะท าการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) โดยใช้เครื่องมือ

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์  (OPAC) ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX 

   ระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC : Online Public Access Catalog)   เป็นการ 

สืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดผ่านเว็บไซต์          โดยที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นฐานข้อมูลผ่านทาง  

Web browser ที ่Address https://opac01.stou.ac.th   โดยมีฟังก์ชันการสืบค้นที่ครอบคลุมการให้บริการ

แก่ผู้ใช้ และสามารถรองรับผู้ใช้ได้หลายคนในเวลาเดียวกัน ท าให้สามารถสืบค้นและค้นหาทรัพยากรที่ต้องการ

ได้อย่างรวดเร็ว สามารถทราบผลได้ทันทวี่ามีทรัพยากรสารสนเทศใดสามารถใช้บริการได้ และจัดเก็บอยู่ที่ใด  

 ในการสืบค้นด้วยระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) จะท าการสืบค้นได้ 4 รูปแบบ 

คือ (1) การสืบค้นแบบ Basic search (2) การสืบค้นแบบ Advanced search (3) การสืบค้นแบบ Advanced 

search โดยใช้ Boolean และ (4) การสืบค้นแบบ Advanced search โดยใช้เครื่องมือการกรองผลการสืบค้น 

 4.1 การสืบค้นแบบ Basic search 

เป็นการสืบค้นแบบง่าย ไม่ซับซ้อน โดยใช้กลุ่มค าในการสืบค้น เช่น อังกฤษ อาหารลดความอ้วน 

ท่องเที่ยว ออมเพ่ือการลงทุน เป็นต้น โดยใช้ประเภทของการสืบค้นเป็นตัวจ ากัดการค้นหา การสืบค้นแบบง่าย

สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้ทันทีจากค าค้นที่ต้องการ แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจ านวนมาก ต้องใช้เวลาใน

การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศท่ีต้องการเป็นเวลานาน โดยมีขั้นตอนการสืบค้นดังนี้  
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4.1.1 เปิดโปรแกรม Browser Google Chrome หรือ Mozila Firefox จากนั้นพิมพ์  

https://opac01.stou.ac.th  ในช่อง Address bar หรือ ช่องที่อยู่ของเว็บไซต์ 

    
 

 
 

 

 

 

4.1.2 เมื่อปรากฎหน้าจอของการสืบค้นให้คลิกเลือกประเภทของการสืบค้น   จากนั้นพิมพ์

ค าค้นที่ต้องการสืบค้นลงในช่องสืบค้น  และคลิกเครื่องหมายค้นหา          

   โดยประเภทของการสืบค้นจะประกอบด้วย 

  (1) Title คือ สืบค้นจากชื่อเรื่อง เช่น พุทธธรรม , ชุดวิชาไทยศึกษา , ค าพิพากษา  

(2) Author คือ สืบค้นจากชื่อผู้แต่ง เช่น ป. อ. ปยุตโต , ชาติ กอบจิตติ , JK.Rowling  

(3) Subject คือ สืบค้นจากหัวเรื่องท่ีเป็นค า กลุ่มค า ที่ใช้แทนเนื้อหา เช่น ประวัติศาสตร์  

(4) ISBN คือ สืบค้นจากเลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ เช่น 978-616-200-784-4 

 (5) Call number คือ สืบค้นจากเลขเรียกหนังสือ เช่น AC 159 M37, BF 697.5 S46 

 
               ภาพการเลือกประเภทและการสืบค้นแบบ Basic search 
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1. เลือกประเภทท่ี 

ต้องการสืบค้น 
2. พิมพ์ค าค้นที่ต้องการสืบค้น 3. คลิกค้นหา 

พิมพ ์https://opac01.stou.ac.th   



จะปรากฏผลลัพธ์ที่ได้ซ่ึงได้ผลลัพธ์เป็นจ านวนมาก ดังภาพในกรอบสีแดง 

ภาพแสดงผลลัพธ์การสืบค้น 

4.2 การสืบค้นแบบ Advanced search  

เป็นการสืบค้นแบบขั้นสูง ที่มีการระบุขอบเขตของการสืบค้นให้จ ากัดอยู่ในกลุ่มท่ีต้องการสามารถใช้

ค าค้นได้มากกว่า 1 ค า หรือมากกว่านั้น เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น ลดระยะเวลาในการ

เลือกทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

4.2.1 เมื่อเข้าหน้าจอของการสืบค้นหน้าแรกสุด ให้คลิกเลือกท่ีเมนู Advanced search 

 
 

- 9 - 

คลิก Advanced search 



 

 

4.2.2  คลิกเลือกประเภท Keyword ที่ต้องการสืบค้น และใส่ข้อมูลที่ต้องการสืบค้นลงใน 

ช่องการสืบค้น  

 
 

โดย Keyword จะมี 7 ประเภทให้เลือก คือ 

(1) Subject คือ หัวเรื่องค าค้น อาจจะเป็นค าหรือวลี เช่น อาหาร การอบแห้ง การศึกษา 

(2) Title คือ ชื่อเรื่อง เช่น ชุดวิชาไทยศึกษา , คู่มือมนุษย์ , แผ่นดินอื่น 

(3) Author คือ ชื่อผู้แต่ง เช่น วินทร์ เลียววาริน , กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ 

(4) Publisher คือ ชื่อส านักพิมพ์ เช่น มติชน , ซีเอ็ด , อมรินทร์พริ้นติ้ง 

(5) Publisher location คือ ที่ตั้งส านักพิมพ์ เช่น กรุงเทพฯ , เชียงใหม่ , นนทบุร ี

(6) ISBN คือ เลขมาตรฐานสากลหนังสือ เช่น 978-616-200-784-4 

(7) Barcode คือ เลขบาร์โค้ดของหนังสือ เช่น 1000422757 , 1000186374 
 

 
                                      ภาพแสดงการเลือก Keyword ประเภทต่างๆ 
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2. พิมพ์ค าค้นที่ต้องการสืบค้น 

1. เลือก Keyword ทีต่้องการสืบค้น 



 จากนั้นคลิกปุ่ม Search เพ่ือท าการค้นหา 

 

ผลลัพธ์ที่ปรากฏ จะมีเพียงเรื่องเดียวที่เกี่ยวข้องมากที่สุด 

 

4.3 การสืบค้นแบบ Advanced search โดยใช้ Boolean  and or not เป็นค าเชื่อมเพ่ือช่วยใน

การค้นหาที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นมีหลักการดังนี้ 

                   (1) And คือ การเชื่อมค าตั้งแต่ 2 ค าข้ึนไป โดยผลการสืบค้นต้องปรากฏค าทั้ง 2 ค า ในการ

สืบค้น เช่น ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา 
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คลิกปุ่ม Search 



 

                   (2) Or คือ การเชื่อมค าตั้งแต่ 2 ค าขึ้นไป โดยผลการสืบค้นจะปรากฏค าใดค าหนึ่ง หรือทั้ง 2 

ค าก็ได้ในการสืบค้น เช่น ประถมศึกษา หรือ มัธยมศึกษา 

 

                   (3) Not คือ การเชื่อมค าตั้งแต่ 2 ค าข้ึนไป โดยผลการสืบค้นจะปรากฏค าแรกเพียงค าเดียว

เท่านั้น และไม่ต้องการให้ปรากฏค าหลังในผลการสืบค้น เช่น ประถมศึกษา ไม่มี มัธยมศึกษา 

โดยมีขั้นตอนของการสืบค้นขั้นสูงแบบ Advanced search โดยใข้ Boolean ดังนี้ 

                    4.3.1 ในหนา้จอการสืบค้นขั้นสูงแบบ Advanced search คลิกท่ี                      ของ

หน้าจอการสืบค้น 

 

4.3.2 คลิกเลือก Keyword ที่ต้องการ โดยจะม ีKeyword ที่ละเอียดเพ่ิมข้ึน และพิมพ์ค าที่

ต้องการสืบค้น 
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คลิก 

1. เลือก Keyword ที่ 

ต้องการ 
2. พิมพ์ค าที่ต้องการสืบค้น 



 

  4.3.3  ในแถวที่ 2 คลิกเพ่ือเลือก and or not จากนั้นคลิกเลือก keyword จากนั้นพิมพ์

ค าค้นที่ต้องการในช่องสืบค้น หากมีค าค้นในแถวที่ 3 ให้คลิกและพิมพ์เพ่ิม จากนั้นคลิกปุ่ม Search 

 
  

          ตัวอย่างการสืบค้นแบบ Advanced search โดยใช้ Boolean 

 

    ผลลัพธ์ที่ปรากฏ จะพบว่ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องจ านวน 4 รายการ  
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1. คลิกเลือก and or not 
2. เลือก Keyword 

3. พิมพ์ค าค้นที่ต้องการสืบค้น 

4. คลิกที่ปุ่ม Search 



4.4 การสืบค้นแบบ Advanced search โดยใช้เครื่องมือการกรองผลการสืบค้น โดยการคลิก

เลือกประเภทของการสืบค้น ในหน้าจอการสืบค้นแบบ Advanced search  ประกอบด้วย 

(1) Item Type คือ การเลือกลักษณะทรัพยากรสารสนเทศ เช่น วัสดุโสตทัศนวัสดุ จดหมายเหตุ CD-

ROM นวนิยาย หนังสือทั่วไป วารสาร หนังสืออ้างอิง หนังสือจอง วิทยานิพนธ์ เพ่ือจ ากัดการค้นหา 

          (2) Publication date range คือ การก าหนดระยะเวลาที่หนังสือมีการตีพิมพ์ เช่นต้องการหนังสือที่

ไม่เกิน 10 ปี เช่น 2008-2018 เป็นต้น 

          (3) Language คือ การเลือกว่าต้องการทรัพยากรสารสนเทศภาษาอะไร 

          (4) Library คือ การเลือกโลเคชันของห้องสมุด  

          (5) Sort by คือ การเลือกว่าจะให้ผลลัพธ์เรียงอย่างไร เช่น เรียงจากปีพิมพ์ปัจจุบัน เรียงจากความ

นิยมในการยืมออก เรียงจาก A-Z  เป็นต้น 

          (6) Audience คือ การเลือกประเภทของผู้ใช้บริการ เช่น เยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น            

          (7) Content คือ การเลือกเนื้อหาที่ต้องการ เช่น นวนิยาย ชีวประวัติ เป็นต้น 

          (8) Format คือ การเลือกลักษณะทรัพยากรสารสนเทศ เช่น หนังสือ CD เป็นต้น 

          (9) Additional content types for books/prints materials คือ การเลือกประเภททรัพยากร

สารสนเทศ เช่น อัตชีวประวัติ ดิกชันนารี ดรรชนี เป็นต้น 

จากนั้นคลิกปุ่ม Search เพ่ือท าการค้นหา  ดังภาพ 
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2. คลิกที่ปุ่ม Search 

1. คลิกเลือกประเภทของการสืบค้น 



การแสดงผลลัพธ์การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

 เมื่อท าการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศตามค าค้นและวิธีการสืบค้น 4 วิธีการข้างต้นแล้ว จะปรากฏ 

ผลลัพธ์การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ดังภาพ  

 

 
 

โดยมีรายละเอียด (1) กลุ่มของผลการสืบค้น  เช่น กลุ่มของชื่อผู้แต่ง สถานที่จัดเก็บทรัพยากร

สารสนเทศ โดยสามารถคลิกเลือกกลุ่มของผลการสืบค้น เพ่ือให้แสดงผลเฉพาะกลุ่มของผลการสืบค้นที่

ต้องการได ้ เช่น คลิกเลือก LP Genneral จะแสดงทรัพยากรสารสนเทศที่จัดเก็บ ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง (2) จ านวนผลของการสืบค้น  จ านวนหน้าของผลการสืบค้น และ   

(3) ข้อมูลเบื้องต้นของทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ประเภทของ

ทรัพยากร ข้อมูลการพิมพ์ สถานะการยืม สถานที่จัดเก็บ 

 เมื่อคลิกที่ชื่อเรื่อง จะแสดงข้อมูลของทรัพยากรสารสนเทศโดยละเอียดเพ่ิมขึ้น แสดงสถานที่จัดเก็บ

ของทรัพยากรสารสนเทศ ณ สถานที่ต่าง ๆ โดยสถานที่จัดเก็บ ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง จะแสดงข้อความ  LP General Collection 
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2. จ านวนผลการสืบค้น

3. ข้อมูลเบื้องต้นของทรัพยากรสารสนเทศ 

1. กลุ่มของผลการสืบค้น 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศ 
 

5. การประเมินผลการสืบค้น 
 เมื่อได้รายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศที่ท าการสืบค้น ผู้ให้บริการจะสอบถามผู้ใช้บริการ ในส่วน

ของผลการสืบค้น  ครบถ้วน   ตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ โดยหากมีผลการสืบค้นหลายเรื่อง           

จะสอบถามผู้ใช้เรื่องใดที่ผู้ใช้ต้องการ โดยการอธิบายถึงเรื่องที่สืบค้นได้ หรือให้ผู้ใช้ดูผลการสืบค้นจากหน้าจอ

เครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นจะน าข้อมูลทางบรรณานุกรมเรื่องที่ผู้ใช้ต้องการกรอกลงในแบบฟอร์มการขอใช้

บริการ 
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แสดงสถานทีจ่ัดเก็บหนังสือ (Current location) 

เลขเรียกหนังสือ (Call number)  สถานะ (Status)  

ก าหนดส่ง (Date due) บาร์โค้ด (Barcode) 

ทรัพยากรสารสนเทศ   

ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ล าปาง 



 

6. แนะน า/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ให้ผู้ใช้ตามผลการสืบค้น 
 ในขั้นตอนนี้    จะน าแบบฟอร์มการขอใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC)    ของ 

ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง  ที่กรอกข้อมูลรายการทางบรรณานุกรมของ

ทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งได้แก่ เลขเรียกหนังสือ ชื่อผู้แต่ง  สถานที่จัดเก็บ สถานะ

ของหนังสือ ให้ผู้ใช้บริการท าการหาทรัพยากรสารสนเทศ ณ ชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด       

ศูนยว์ิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง     

 

7. การประเมินความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
 ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) ของ

ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ล าปาง  มีเหตุผลเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น  ทราบจุดแข็งจุดอ่อนของการให้บริการ  เป็นขั้นตอนกระบวนการ

สุดท้ายในการให้บริการ โดยให้ผู้ใช้กรอกแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

และน าผลการประเมินที่ได้มาทบทวนตั้งแต่กระบวนการแรกสุด โดยการประเมินที่ต้องการทราบคือ (1) ด้าน

การให้บริการของบรรณารักษ์  มีความความเอาใจใส่ มีความกระตือรือร้น  ให้บริการด้วยความสุภาพเป็น

กันเอง   มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการอยู่ในระดับใด (2)  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการมี

ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะน าขั้นตอนการให้บริการ  ความคล่องตัวในการให้บริการ  และมีความ

สะดวกรวดเร็วในการให้บริการอยู่ในระดับใด (3) ด้านคุณภาพการให้บริการ  ได้รับบริการที่ตรงตามความ

ต้องการ ชั้นทรัพยากรสารสนเทศหาง่าย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และผลการให้บริการในภาพรวมอยู่ใน

ระดับใด  หรืออาจจะใช้วิธีการประเมินโดยการสัมภาษณ์  การพูดคุย ซักถาม หรือสนทนา ว่าได้รับทรัพยากร

สารสนเทศครบถ้วนสมบูรณ์ ตรงตามความต้องการหรือไม่ มีเรื่องใดอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือจะประเมิน

โดยวิธีการสังเกต โดยการสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ สังเกตกริยา ท่าทาง สีหน้า แสดงความพึงพอใจ

หรือไม ่เป็นต้น  จากนั้นน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มาวิเคราะห์โดยหาผลรวม ค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย เพ่ือ

น าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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