
 
 

บทที่ 7 
การประเมินสารสนเทศ

 
 ในการแสวงหาสารสนเทศ หรือคนคืนสารสนเทศในเรื่องใดเรือ่งหนึ่ง จะพบวา
สามารถคนคนืไดจากทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายประเภท ทั้งจากหนังสือ         
บทความวารสาร  เว็บไซต เปนตน ซึ่งในการคนคืนแตละครั้งผลการคนคืนสารสนเทศที่ได
จะมีบางสวนที่มีความเหมาะสมหรือมีคณุคาตอการใชงานและมีอีกบางสวนซึ่งไมมีคุณคา  
ดังนั้นเมื่อคนคืนสารสนเทศไดกอนนําไปใชงานจําเปนจะตองมีวิธีการในการประเมิน
สารสนเทศ เพ่ือท่ีจะคัดเลือกเฉพาะสารสนเทศที่มีคุณคาตอการใชงาน โดยเฉพาะใน
การศึกษาคนควาหรือทําการวิจัย 
 

ความหมายของการประเมินสารสนเทศ 
 การประเมินสารสนเทศ     หมายถึง     การตรวจสอบ  การวิเคราะห  และ
สังเคราะหสารสนเทศ ที่คนคืนไดแลวนั้น สามารถตอบคําถามที่ต้ังไว   ครอบคลุมทุก
ประเด็น มีคําอธิบายที่เปนเหตุเปนผล  และมีเอกสารอางอิงที่มีความนาเชื่อถือ 
 

ขั้นตอนการประเมินสารสนเทศ 
 สารสนเทศที่คนคืนไดในแตละครั้งนั้นการคนคืนบางครั้งอาจไดสารสนเทศ
จํานวนมากและไมสามารถใชไดทุกรายการ  จําเปนตองมีการประเมิน   ประกอบดวย
ขั้นตอน คือ  ประเมิน  วิเคราะห  และสังเคราะห 
 1.  ประเมิน (evaluate)  พิจารณาวาสารสนเทศที่ไดสามารถนําไปใชงานไดจริง  
เพ่ือคัดเลือกสารสนเทศที่ไดจากการคนคืน จากแหลงตางๆ โดยพิจารณาเกี่ยวกับ
         1.1  เปนเรื่องที่ตรงกับความตองการอยางแทจริงหรือไม    และเลือกเฉพาะ
รายการที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองการและตรง  วิธีการที่ใช อาจอานชื่อเรื่อง  คาํนํา สารบัญ 
หรือเนื้อเรื่องยอ ซึ่งจะชวยใหทราบในเบื้องตนวาเปนเรื่องที่เกี่ยวของหรือไม
  1.2  เปนสารสนเทศที่มีความนาเชื่อถือหรอืไม  พิจารณาจาก  
   1.2.1 ไดมาจากแหลงที่นาเชื่อถือหรือไม เชน หองสมุด ศูนย
สารสนเทศ หรือเว็บไซต
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   1.2.2 ไดมาจากทรัพยากรสารสนเทศที่นาเชื่อถือหรือไม เชน บทความ
จากวารสารวิชาการ   บทความจากหนังสือพิมพ   แผนปลิว   ขาวแจก เปนตน 
   1.2.3 ผูเขียนมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 
สอดคลองกับเรื่องที่นําเสนอหรือไม     
   1.3 ความทันสมัย      พิจารณาถึงชวงเวลาของสารสนเทศวาอยูในชวงใด
เหมาะสมตอการนํามาใชหรือไม เปนสารสนเทศปจจุบันหรือเหตุการณทางประวัติศาสตร 
โดยพิจารณาจากปที่พิมพปจจุบัน หรือฉบับพิมพครั้งลาสุด 
  1.4  พิจารณาวาเนื้อหาของสารสนเทศอยูในระดับใด     ในการพิจารณา
ระดับสารสนเทศ  โดยพิจารณาวาเปนสารสนเทศปฐมภูมิ  ทูติยภูมิ  หรือตติยภูมิ 
   1.4.1  สารสนเทศปฐมภูมิ (primary Information)  มีความนาเชื่อถือ
มากที่สุด    เปนงานตนฉบับหรืองานที่ผูเขียนเผยแพรครั้งแรกมักปรากฏในวารสาร รายงาน
การวิจัย  ในการพิจารณาระดับของสารสนเทศมีความสําคัญตอการนําไปใชงาน โดยเฉพาะ
งานวิจัย จะพิจารณาวาเปนงานวิจัยปฐมภูมิหรือทูติยภูมิ มีขอพิจารณา คือ ถาเปนงานวิจัย
ปฐมภูมิ จะตองเปนการนําเสนอขอมลูท่ีคนพบเปนครั้งแรก  เชน 
    1.4.1.1 บทความวารสาร    หนังสือ  หรือสิ่งพิมพอื่นๆ ที่เสนอ
ผลการคนพบใหม  ทฤษฎีใหมที่มีประโยชน 
    1.4.1.2 หนังสือพิมพที่เสนอเรื่องราว     เหตุการณตางๆ โดย
นักขาวที่เสนอเรื่องราวที่ไดพบเห็นดวยตนเอง 
   1.4.2 สารสนเทศทุติยภูมิ (secondary Information)   เปนการนํา
สารสนเทศปฐมภูมิมาเขียนใหม หรือเปนเครื่องมอืชวยคนหรือติดตามสารสนเทศปฐมภูมิ    
เชน บทคัดยองานวิจัย บทวิจารณหนังสือ ดรรชนีวารสารและวารสารสาระสังเขป เปนตน 
และสําหรับ งานวิจัยทูติยภูมิ จะไมใชการนําเสนอผลการวิจัยใหม  แตเปนการรวบรวม
หรือประเมินคุณคาของงาน  เชน  ตําราตางๆ  สาระสังเขปงานวิจัย   สาระสังเขปบทความ   
สารานุกรม บทความวารสารที่เสนอเรื่องราวตางๆ ที่ไมใชเปนการนําเสนองานวิจัยใหม  
เปนตน 
    1.4.3 สารสนเทศตติยภูมิ (tertiary Information)  เปนการชี้แนะแหลง
สารสนเทศ  2 ประเภทแรก  เชน  บรรณานุกรม   ดัชนีวารสาร 
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 2.  วิเคราะห (analysis)    เปนขั้นตอนในการอานเนื้อหาของทรัพยากร
สารสนเทศที่ผานการประเมินแลววา สามารถนํามาใชงานไดจริง พิจารณาสารสนเทศโดย
การอาน ฟง และบันทึก เนื้อหาของสารสนเทศที่สอดคลองกับประเด็น          แนวคิดตางๆ    
ที่ตองการศึกษาอยางครบถวนลงในบัตรบันทึกและนําบัตรบันทึกมาจัดกลุมตามประเด็น
แนวคิด เพ่ือการใชงานตอไป
 3. สังเคราะห (synthesis)  พิจารณาจัดกลุมและสรางความสัมพันธของ
สารสนเทศ ที่เกี่ยวของในเรื่องเดียวกันมาจัดกลุมอีกครั้ง  สรางเปนโครงสรางใหม ในรูปของ
โครงราง (Outline) และประเมินโครงราง วาตอบคําถามในงานที่ตองการสรางใหมได
ครบถวนหรือไม หากไมครบถวน  ตองกลับไปเริ่มตนที่กระบวนการแสวงหาคําตอบใหม
 

หลักท่ัวไปในการประเมิน 
 ผูใชสามารถประเมินทรัพยากรสารสนเทศไดจากลักษณะทางกายภาพ ไมวาจะ
เปนหนังสือหรือบทความวารสารกอนที่เริ่มตนการใชงาน ลําดบัแรกสามารถพิจารณาจาก
รายการบรรณานุกรมที่ใชประกอบในการเขียนที่ปรากฏอยู  ซึ่งรายการบรรณานุกรม
ประกอบไปดวยสวนที่สําคัญ ไดแก ชื่อผูแตง  ชื่อเรื่อง และรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ   
ขอมูลนี้จะชวยในการตัดสินใจเลือกทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการใชประโยชน  
 1.  การประเมินเบื้องตน  
  การประเมินในเบื้องตน (initial appraisal)  สามารถพิจารณา ไดจาก

1.1  ผูแตง พิจารณาดานความนาเชื่อถือของผูแตง  โดยดูจากหนาที่การงาน  
สถานที่ทํางาน  วุฒิการศึกษา  ผลงานที่เคยปรากฏ  ประสบการณ   สาขาวิชาที่มีความ
เชี่ยวชาญเปนพิเศษ  ซึ่งสามารถศึกษาไดจากหนังสือชีวประวัติบุคคล อาจเปนชีวประวัติ
บุคคลสําคัญของประเทศ  หรือสาขาวชิา   หรือจากโปรแกรมคนหา เชน  Google  หรือ
หนังสือบรรณานุกรม เปนตน       รวมทั้งพิจารณาจากรายการบรรณานุกรมอื่นๆ    ที่ปรากฏ
อยูในที่ทายเลมที่ผูเขียนใชประกอบการเขียน เพ่ือใชรวมในการพิจารณาความนาเชื่อถือของ
ผูแตง นอกจากนี้ยังพิจารณาจากการที่มีการนํางานของผูแตงนั้นๆ ไปอางถึงในงานอื่นวามี
บอยครั้งเพียงใด    ถาไดรับการอางถึงบอยแสดงวาเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป   
  1.2   ปที่พิมพ  พิจารณาวาสิ่งพิมพนั้นพิมพปใด    ซึ่งปรากฏอยูที่หนาปกใน 
ถาไมปรากฏปที่พิมพใหพิจารณาจากปลิขสิทธ    หรือในกรณีเปนสารสนเทศจากเว็บไซต 
ใหพิจารณาที่วัน เดือน ป ที่ปรับปรงุขอมูลลาสุดที่ปรากฏอยูดานลางของหนา       ปที่พิมพ 

http://www.google.com/
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จะชวยใหสามารถพิจารณาดานความทันสมัยของเนื้อหาได  สารสนเทศบางสาขาวิชามีการ
พัฒนาอยางรวดเร็ว เชน สาขาวิทยาศาสตร ซึ่งตองการสารสนเทศที่เปนปจจุบันมากที่สุด      
ถาเปนทางดานมนุษยศาสตรอาจตองการสารสนเทศที่มีอายุหลายปผานมาแลวได ขณะที่
สารสนเทศจากเว็บไซตจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสามารถนับเปนนาทีหรือชั่วโมงได 
   1.3 ครั้งที่พิมพ   พิจารณาดูวาเปนการจัดพิมพครั้งแรกหรือไม       การระบุ
ครั้งที่พิมพไวจะแสดงใหทราบถึงความทันสมัยของสารสนเทศ วามีการเปลี่ยนแปลงใน
เนื้อหาใหทันสมัย เปนปจจุบัน 
   1.4  สํานักพิมพ   กรณีเปนสํานักพิมพของมหาวิทยาลัยสวนใหญจะเปน
หนังสือวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เปดสอน       บางครั้งชื่อเสียงของสํานกัพิมพอาจใช
สําหรับการรับประกันคุณภาพของสารสนเทศไมได  แตก็สามารถใชในการพิจารณาถึง
คุณภาพของสารสนเทศที่เผยแพรออกมาได 
  1.5 ชื่อวารสาร ใหพิจารณาวาเปนวารสารวิชาการหรือวารสารที่เนื้อหา
เปนที่นิยมในการอานทั่วไป ถาตองการสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาควรใชวารสารในสาขา 
วิชาชั้นๆ  
 2. การวิเคราะหเนื้อหา  
  การวิเคราะหเนื้อหา  (content analysis)      เปนสวนที่สําคัญของการ
พิจารณา ทําไดโดยการสํารวจทั่วๆ ไปกอน เชน  อานหนาคํานํากอนเพื่อทราบถึงความตั้งใจ
และวัตถุประสงคในการเขยีนของผูแตง  อานสารบัญ  และดรรชนี       เพ่ือใหทราบถึง
เนื้อหาที่ครอบคลุมอยางกวางๆ  รวมทั้งรายการบรรณานุกรมที่ใชประกอบการเขียน  และ
เลือกอานบางบทที่มีความสําคัญที่ตรงกับหัวขอท่ีตองการ  เปนตน  
  2.1  กลุมผูใช พิจารณาถึงจุดมุงหมายของผูแตงวาตองการใหใครเปน
ผูใช   สารสนเทศบางชื่อตองการใหบุคคลทั่วไปใชเปนแหลงขอมูลเบื้องตน  หรือพิจารณาวา
เปนศัพทเทคนิคเฉพาะสาขาวิชาตองการใหบุคคลที่มีความรูในสาขาวิชานั้นๆ ใชประโยชน   
และพิจารณาวาตรงกับความตองการหรือไมในการคนคืนตองพิจารณาใหเหมาะสมตั้งแต
การเริ่มตนคนคืนจากดรรชนี  เชน  ถาตองการไดสถิติจํานวนผูปวยโรคเอดส ป 2547 กรณีนี้
ตองหลีกเลี่ยงที่จะใชฐานขอมูล Medline         เพราะวาฐานขอมูล Medline จะมีเฉพาะขอมูล
ที่เกี่ยวของกับการปองกันรักษาโรคเอดสมากกวาและเปนศัพทเทคนิค ซึ่งไมเหมาะสม
สําหรับนักวิจัยทางดานสังคมศาสตร    
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  2.2 วัตถุประสงคในการนําเสนอของผูแตง       พิจารณาวาตองการ
นําเสนอขอเท็จจริง การแสดงความคดิเห็น  การโฆษณาชวนเชื่อ บางครั้งเปนการยากที่จะ
แยกระหวางขอเท็จจริงกับการแสดงความคิดเห็นออกจากกัน         เพราะวาความคิดเห็นก็มี
พ้ืนฐานมาจากขอเท็จจริง  รวมทั้งการตีความขอเท็จจริง    บางครัง้การใชทักษะในการเขียน
ตองอาศัยการคิดซึ่งไดมาจากการตีความของขอเท็จจริง  ภาษาที่ใชตองไมเขียนจากอารมณ
หรือความรูสกึที่มีอคติ     และพิจารณาวาสารสนเทศที่ไดมีคุณคาตองานวิจัยหรือตอบคําถาม
ไดอยางชัดเจน 
  2.3 ขอบเขตของเนื้อหา  มีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยหรือไม มีเนื้อหา
ใหมเพ่ิมเติมมากกวาทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่นๆ ที่มีหรือไมจากที่เคยมี   ครอบคลุม
ในเรื่องที่ตองการ เปนสารสนเทศปฐมภูมิหรือทูติยภูมิ   เชน    การทําวิจัยเรื่อง Konrad 
Adenauer's role in rebuilding West Germany after World War II  ซึ่งสารสนเทศปฐมภูมิจะ
ไดจากสิ่งพิมพรัฐบาล บทความจากหนังสือพิมพที่ตีพิมพในชวงเวลาดังกลาว      ผูทําวิจัยจะ
ใชสารสนเทศปฐมภูมินี้เพื่อชวยในการตีความของเหตุการณที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร และ
คนคืนสารสนเทศทูติยภูมิจากหนังสือ บทความในสารานุกรม และบทความจากวารสาร 
เกี่ยวกับบทบาทของ Adenauer     ในการคนคืนสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร       บทความ
จากวารสารและเอกสารประกอบการประชุมที่เขียนโดย ผูรายงานผลการทดลองจะถือวาเปน
สารสนเทศปฐมภูมิที่สําคัญ     ดังนั้นในการคนคืนควรเลือกคนคนืทั้งจากสารสนเทศปฐมภูมิ
และทูติยภูมิ  
  2.4 ลักษณะของการเขียน     ใหพิจารณาวาสิ่งพิมพนั้นเปนสิ่งพิมพที่เสนอ
เนื้อหาในลักษณะการแสดงเหตุผล   ตองการอธิบายเนื้อหาของหลักการใหชัดเจน  การเสนอ
เนื้อหาของตําราในรูปแบบที่งายหรือตัดตอนใหงายขึ้นสําหรับผูใชเฉพาะกลุม หรือเปนการ
หาเหตุผลมาโตแยงในเรื่องที่มีความคิดเห็นตางกัน  
  2.5 บทวิจารณเพ่ือประเมินคุณคา  ซึ่งจะมีบทวิจารณเกี่ยวกับงานเขียนที่
นําเสนอโดยบุคคลที่ทํางานดานการจิจารณหรือผูอานทั่วไปที่เคยอาน      อาจเปนการวิจารณ 
ในเชิงบวก  คือ  เสนอขอดี  หรือในเชิงลบเสนอขอดอยใหพิจารณา          รวมทั้งพิจารณาถึง
ผูวิจารณดวยวาเปนผูมีความรูในสาขานัน้ดีพอหรือไม  บทวิจารณสามารถพบในวารสาร  
นิตยสาร และหนังสือพิมพ จะมีคอลัมนวิจารณหนังสือ อาจเปนหนังสือท่ีออกใหม  หนังสือ
ไดรับรางวัล หรือหนังสือท่ีอยูในความสนใจของผูอาน หรือเปนหนังสือขายดีอันดับตนๆ  
ซึ่งจะสามารถชวยในการคัดเลือกหนังสือไดวาเหมาะสมที่จะใชหรือไม 
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การประเมินหนังสือ 
 สารสนเทศจากหนังสือ นอกจากหลักเกณฑทั่วไปแลว     มีหลักเกณฑเพ่ิมเติม
ในการประเมิน  คือ 
  1. ความนาเชื่อของผูเขียน เปนที่ยอมรับในสาขานั้น  ๆ   
 2. ความทันสมัยของเนื้อหา  ถามีการจัดพิมพมาเกิน 5 ป       สารสนเทศอาจเกา 
ลาสมัย แตก็ไมเสมอไป      เชน  สารสนเทศทางดานประวัติศาสตรอาจใชหนังสือท่ีมีอายุ
การตีพิมพเลย 5 ปไปแลวได 
 3. ความมีอคติของผูเขียนตอเรื่องนั้นๆ        อาจเสนอสารสนเทศที่ไมเปนธรรม 
ไมถูกตองได  
 4. เปาหมายในการเขียน    เปนวิชาการเชิงลึกสําหรับนักวิชาการหรือเขียนให
คนทั่วไปอาน  
  5. ผูจัดพิมพ    พิจารณาวาหนังสือนั้นจัดพิมพโดยสํานักพิมพที่มีชื่อเสียงเปนที่
ยอมรับโดยทั่วไปหรือไม  เชน       สํานกัพิมพของมหาวิทยาลัยยอมนาเชื่อถอืกวาสํานักพิมพ
เอกชน เชน   สํานกัพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยตางประเทศ
ที่มีชื่อเสียงนับรอยป เชน Oxford University Press,  Cambridge University Press       
สํานักพิมพเอกชนของไทย   เชน อัมรินทร  ศึกษิตสยาม  ในตางประเทศ เชน Blackwell, 
Prentice-Hall, McGraw-Hill เปนตน   สํานักพิมพแตละสํานักพิมพมีความสามารถจัดพิมพ
หนังสือในสาขาที่แตกตางกัน จึงควรใชพิจารณาประกอบดวย 
 

การประเมินวารสาร 
 วารสารที่เผยแพรในปจจุบัน สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ตามเนื้อหาที่เสนอ 
คือ 
  1.   วารสารวิชาการ      สวนมากจะจัดพิมพโดยผูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
นั้น บทความที่ไดรับการตีพิมพจะผานการกลั่นกรองเนื้อหาของคณะกรรมการที่มีความรูใน
สาขาวิชานั้นโดยเฉพาะ  ในเนื้อหาตองมีบรรณานุกรมและเชิงอรรถ    ชือ่ผูเขียนและวุฒิ
การศึกษาหรือหนาที่การงานที่นาเชื่อถอื  ปกติการจัดพิมพจะไมจัดพิมพในการดาษที่เปนมัน
เงา ซึ่งยากตอการอาน  ในตัวเลมจะปราศจากการโฆษณาสินคาและบริการที่เปนการจูงใจ
ผูบริโภค  ไมคอยมีภาพสีและภาพประกอบ  แตก็มีขอยกเวนบาง เชน บทความเกี่ยวกับงาน
ทางศิลปะ        ดังนั้นในการเลือกใชบทความควรพิจารณาในประเด็นตางๆ เชน 
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  1.1  ตีพิมพในวารสารชื่อใด    
  1.2  เปนวารสารที่เกี่ยวของกับบทความนั้น 
   1.3 มีชื่อเสียงทางวิชาการ 
   1.4 ผูจัดทําวารสารมีความนาเชื่อถือ 
   1.5 มีความตอเนื่องในการเผยแพร 
   1.6 เปนที่รูจักและแพรหลาย
 2.  วารสารที่ไดรับความนิยมทั่วไป    สวนมากมียอดการจัดพิมพคอนขางมาก  
บทความที่เขียน สวนมากเขียนโดยบุคลากรของสํานักพิมพหรือหนวยงานที่จัดทํา หรือ
นักเขียนอิสระ (freelance journalists) และมุงเนนเสนอกับกลุมผูอานทั่วไป สวนมากเปน
บทความที่มีเนื้อหาสั้นกวาวารสารวิชาการ มาตรฐานในการจัดทําขึ้นอยูกับบรรณาธิการ    
บทความที่ตีพิมพก็ไมมีคณะกรรมการกลั่นกรอง  รวมทั้งบางครั้งปราศจากบรรณานุกรม
หรือการอางอิง 
 

การประเมินสารสนเทศจากอินเทอรเน็ต 
 สารสนเทศที่คนคืนไดจากเว็บไซตในอินเทอรเน็ต จําเปนตองมีการประเมินกอน
นํามาใชงาน เนื่องจากสารสนเทศที่ปรากฏบนเครือขายอินเทอรเน็ตไมตองผานการพิจารณา
ตรวจสอบความนาเชื่อถอืกอนการเผยแพร    จึงตองใชอยางระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่อง
ของความถูกตอง ซึ่งตางกับการใชทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด   เพราะมีการพิจารณา 
คัดเลือกจากบรรณารักษ คณาจารย นักวิชาการ และกอนการจัดพิมพก็ตองผาน
คณะกรรมการหรือคณะบรรณาธิการของสํานักพิมพ       เพ่ือใหผูใชบริการไดสารสนเทศที่มี 
ประโยชน และตรงกับความตองการในการใชงาน  โดยเฉพาะในการรวบรวมสารสนเทศ
เพ่ือการวิจัย     เพราะมีการนําเสนองานวิจัยไวในเว็บไซตตางๆ  เนื่องจากงายตอการนําเสนอ 
คาใชจายนอยหรือบางครั้งไมมีคาใชจาย     ทําใหบางครั้งปราศจากความนาเชือ่ถือ รวมทั้ง
การขาดจรรยาบรรณของผูนําเสนอ  อินเทอรเน็ตเปนแหลงสารสนเทศที่ดีในดานความ
รวดเร็วของการคนคืนสิ่งที่ตองการ  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น       การคนคืนสิ่งที่ไม
สามารถหาจากที่อื่นมากอน  และมีการเชื่อมโยงไปยังเอกสารอืน่ๆ ที่เกี่ยวของในรูปแบบ
ไฮเปอรเท็กซ   ดังนั้นจึงควรประเมินอยางรอบคอบ  ทั้งดานผูเขียน  เวลา  ความถูกตองของ
สารสนเทศที่นําเสนอ    สารสนเทศที่ปรากฏอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ตงายตอการทําสําเนา
โดยไมไดรับอนุญาต  รวมทั้งมีขอผิดพลาดทั้งจากความตั้งใจและไมต้ังใจ        สารสนเทศที่
นําเสนอไมมีผูทําหนาที่บรรณาธิการตรวจสอบ          เพราะสวนมากจะจัดทําโดยบุคคลหรือ 
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หนวยงานที่ทําธุรกิจทางการคา เพ่ือตองการนําเสนอสินคาหรือโฆษณาชวนเชื่อ แมกระทั่ง
ในเว็บไซตของหนวยงานระดับมหาวิทยาลัยหรือหองสมุด  บางครั้งไมมีการตรวจสอบทําให
มีขอผิดพลาดได  ดังนั้นการใชสารสนเทศจากเว็บไซต โดยเฉพาะเพื่อการวิจัย จะตอง
ประเมินและพิจารณาอยางรอบคอบ 
 1. หลักทั่วไปในการประเมิน  
  สารสนเทศจากเครือขายอนิเทอรเน็ต  มีหลักทั่วไปในการประเมินดังนี้  
  1.1  ขอบเขต (scope) พิจารณาถึงเนื้อหาที่บรรจุอยูในเวบ็ไซตเกี่ยวกับ 
สาขาวิชา  ระยะเวลาของเหตุการณหรือเนื้อหา  รูปแบบหรือประเภทของวัสดุสารสนเทศที่
ครอบคลุม  การพิจารณาถึงขอบเขตอาจพิจารณาไดจากบทนํา  หรือวัตถุประสงค  รวมทั้ง
สามารถพิจารณาไดจาก 

 1.1.1  หัวเรื่องกวางๆ ที่ครอบคลุม 
 1.1.2  หัวเรื่องที่เฉพาะเจาะจง  คือรายละเอียดของเนื้อหาที่ลึกลงไป 

   1.1.3  ระยะเวลาที่ครอบคลุม  
   1.1.4   รูปแบบ (format)      ไดแก      ประเภทของทรัพยากร
สารสนเทศจากอินเทอรเนต็   เชน   เทลเน็ต  โกเฟอร  หรือ FTP  เปนตน  
   1.2  เนื้อหาสารสนเทศที่บรรจุอยู (content)  เปนขอเท็จจริงหรือการแสดง
ความคิดเห็น  เปนเว็บไซตที่ใหสารสนเทศที่เปนขอมูลท่ีแทจริง หรือเปนการเชื่อมโยงไปยัง
เว็บไซตที่เกี่ยวของ     บางเว็บไซตจะเปนเว็บไซตที่มีสารสนเทศที่สามารถใชประโยชนได
และมีการเชื่อมโยงไปยังแหลงสารสนเทศหรือเว็บไซตอื่นๆ ที่เกี่ยวของและมีประโยชน  ซึง่ 
การเชื่อมโยงนี้บางครั้งก็ไมมีประโยชนสําหรับผูใชบางคน คือไมใชสารสนเทศที่ตรงกับ
ความตองการ     หรอืบางครั้งไดเฉพาะสาระสังเขปเทานั้น  ซึ่งจะใชประโยชนไดนอย     
การพิจารณาถึงเนื้อหาสารสนเทศ ควรพิจารณาองคประกอบอื่นๆ  รวมดวย คือ 
   1.2.1   ความถูกตอง (accuracy)     ควรมีการตรวจสอบความถูกตอง
โดยเปรียบเทียบกับแหลงอื่นๆ  หรือจากความรูของผูคนคืนที่มีหรือเชี่ยวชาญ       ปจจุบัน
อินเทอรเน็ต กลายมาเปนเครื่องมอืดานการตลาดและการโฆษณา ทําใหมีการเสนอ
สารสนเทศที่เกินจริงบาง 
   1.2.2   ความนาเชื่อถอื (authority) สารสนเทศหรือเว็บไซตนั้นจัดทํา
โดยบุคคลหรือหนวยงานที่เปนที่ยอมรับหรือมีใครใหการสนับสนุนบาง ผูเขียนมีความ
เชี่ยวชาญในสาขานั้นหรือไม  มีหลักฐานอางอิงหรือไม  สามารถตรวจสอบได  ผูจัดทําไดให
ที่อยูที่สามารถติดตอไดไวหรือไม  
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   1.2.3  ความเปนปจจุบัน (currency)  ระยะเวลาของการปรับปรุง 
แกไขหรือเพ่ิมเติมขอมูลบอยเพียงใด  โดยพิจารณาจากวันที่ระบุไวของการปรับปรุง แกไข  
เพ่ิมเติมขอมูล 
   1.2.4  ความเปนเอกลักษณที่ไมเหมือนใคร(uniqueness)  สารสนเทศ
ที่ไดมีอะไรที่เดนกวาสารสนเทศที่คนคืนไดจากสารสนเทศประเภทอื่น หรือจากเว็บไซตอื่น  
เชน ซีดี-รอม สิ่งพิมพ เปนตน ซึ่งมีความสําคัญมาก   สารสนเทศที่คนคืนไดอาจจะมีความ
เหมือนกับสารสนเทศที่ไดจากแหลงอื่นๆ ในสวนขอมูลท่ีเปนพ้ืนฐาน แตควรจะมีขอที่เดน
กวา  เชน  มีเนื้อหาเพิ่มเติมหรือใหมกวาในรูปแบบสิ่งพิมพหรือซีดี-รอม   ในอินเทอรเนต็ 
ความซ้ําซอนของขอมูลจากเว็บไซตตางๆ ก็ควรพิจารณาดวย บางเว็บไซตอาจไมมี
รายละเอียดที่ตองการเพียงพอ ดังนั้นจึงควรดูจากเว็บไซตอื่นๆ รวมดวย 
   1.2.5   การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นๆ (links made to other 
resources) การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นจะชวยเพ่ิมคุณคาใหกับเว็บไซตที่เลือกใช ถามกีาร
ปรับปรุงหรือติดตามความเคลื่อนไหวของเว็บไซตที่เชื่อมโยงไวอยางสม่ําเสมอและสามารถ
ใชการได รวมทั้งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตที่มีประโยชนและเกี่ยวของ  
   1.2.6  คุณภาพของการเขียน (quality of writing)     สารสนเทศที่เปน
หัวใจสําคัญของอินเทอรเนต็ คือ การเชื่อมโยงและสารสนเทศในรูปแบบมัลติมีเดีย        
อยางไรก็ตามสารสนเทศจํานวนมากในอนิเทอรเน็ตยังคงเปนขอความ (text) ซึ่งในลักษณะ 
ของขอความนี้ การเขียนที่มีคุณภาพ คือ การใชภาษาที่ดี ไดแก ความถูกตองตามหลัก
ไวยากรณ และความสละสลวย  จะมีสวนชวยใหเกิดการสื่อสารที่ชัดเจน เขาใจตรงกันได 
  1.3  การออกแบบการนําเสนอ (graphic and multimedia design) ความ
นาสนใจของสารสนเทศในอินเทอรเน็ตขึ้นอยูกับการออกแบบ ซึ่งควรมทีั้งภาพ เสียง 
ตัวอักษร และเปนภาพเคลื่อนไหวได จะทําใหไดรับความสนใจมากขึ้น  
  1.4  เปาหมาย (purpose)  คือ    เปาหมายในการนําเสนอสารสนเทศเพื่ออะไร 
ตองระบุใหชัดเจน  ตองการนําเสนอใหกับใครที่จะเปนผูใชสารสนเทศ      เชน    ผูที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา  บุคคลทั่วไป  นักเรียน  หรือนักศึกษา เปนตน  
  1.5 บทวิจารณ (reviews) พิจารณาจากการวิจารณของบุคคลอื่นๆ ที่มีตอ
เว็บไซตนั้นๆ วามีอยางไรบาง เหมาะสมหรือไม หรือมีขอดีขอเสยีอยางไร  
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  1.6 ความสามารถในการทํางาน (workability)      เว็บไซตมีความสะดวก
และสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิผล     ผูคนคืนไดสารสนเทศที่แตกตางจากสารสนเทศ
ในรูปแบบสิ่งพิมพ หรือไม สามารถพิจารณาไดจาก 
  1.6.1 งายตอการใชงาน (user friendliness) พิจารณาจากขณะใชงาน 
เชน    มีคาํสั่งในการใชที่ชัดเจน    ชวยใหไดสารสนเทศตามที่ตองการ  มีเมนูชวยคนคืน  
การแสดงผลหนาจอที่งายตอการอาน เปนตน 
   1.6.2  ความตองการดานสภาวะแวดลอมของระบบคอมพิวเตอร 
(required computing environment)     สารสนเทศในเว็บไซตสามารถเขาใชไดโดยอุปกรณ
และซอฟตแวร ตามมาตรฐานที่มีอยูหรือไม    หรือตองการซอฟตแวรพิเศษในการเขาถงึ   
ตองมีรหัสผานหรือไม  ซอฟตแวรบางตัวท่ีใชก็กอใหเกิดปญหาในการเขาถึง เชน Netscape 
release T1 ซึง่ใชงานยากในการติดตอกับซอฟตแวรอื่นๆ (เชน Lynx at 2400bps)       ดังนั้น
จึงควรมีการทดสอบการใชงานกอน สารสนเทศจากบริการเทลเน็ต (telnet)  อาจมีปญหาดาน
การใชงานสําหรับเครื่องที่ไมไดมีการติดตั้งโปรแกรม telnet client ไว รวมทั้งสารสนเทศที่
เปนภาพ และมัลติมีเดีย จะเกิดปญหาในการใชงานถาไมไดมีการติดตั้งโปรแกรมเรียกดูที่
เหมาะสมไว   
   1.6.3  การคนคืน (searching)  จะสามารถคนคืนสารสนเทศที่
ตองการไดอยางไร มีการจัดทําเครื่องมือการคนคืนที่อํานวยความสะดวกในการคนคืน
หรือไม     มีเครื่องมือชวยคนรูปแบบใดบาง 
   1.6.4  ความสารถในการเรียกดูและระบบการจัดเก็บ  (browsability 
and organization)   สารสนเทศที่จัดเก็บไวใหบริการมีระบบการจัดเก็บที่อํานวยความสะดวก
ในการคนคืนหรือไม  มีระบบการจัดเก็บที่เหมาะสม  เชน สามารถเรียกดูทั่วไปไดตามลําดับ
อักษร  หรือตามลําดับเหตุการณทางประวัติศาสตร  ตามพื้นที่ภูมิศาสตร  เปนตน 
   1.6.5  การติดตอ (connectivity)  จะสามารถติดตอกับเว็บไซตโดย
อุปกรณและซอฟตแวรพ้ืนฐานไดหรือไม หรือตองใชซอฟตแวรพิเศษ  ตองการรหัสผาน  
หรือการเชื่อมโยงผานเครอืขาย  จะสามารถเขาถึงสารสนเทศไดงายหรือไม      เขาถึงได
บอยครั้งเพียงใด หรือเกิดความลมเหลวบอยๆ ในการเขาถึง    มีเว็บไซตที่ใหสารสนเทศ
คลายคลึงกันหรือไม  มีการเขาถึงไดรวดเร็วหรือชาเพียงใด 
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  1.7 คาใชจายที่เกิดขึ้น (cost)   ปจจุบันสารสนเทศที่คนคืนไดจาก
อินเทอรเน็ตสวนมากจะใหบริการฟรี แตอยางไรก็ตามก็ยังคงมีคาใชจายอยูและมีความสําคัญ
มาก ไดแก คาใชจายในการติดตอเพ่ือการเขาถึงแหลงสารสนเทศ และคาใชจายในการใช
สารสนเทศที่มีอยูในแหลงสารสนเทศ  เชน การใชฐานขอมูลออนไลนของหองสมุด ที่ตองมี
คาใชจายที่ตองคิดจากผูใชบริการ 
 2.  การประเมินเว็บไซต 
  การประเมินที่กลาวถึงแลวนั้น             ใชสําหรับการประเมินสารสนเทศจาก
อินเทอรเน็ตโดยทั่วไป      แตเว็บไซตก็ยังมีสิ่งที่ตองพิจารณานอกเหนือจากสิ่งที่กลาวถึงแลว 
ในการประเมินเว็บไซตมีสิ่งที่ตองถามผูคนคืนหรือผูตองการใชสารสนเทศ เชน   สารสนเทศ
ที่เสนอมีผูแตงหรือไม ความนาเชื่อถือของผูแตงสามารถประเมินไดหรือไม    ซึ่งถาประเมิน
แลวขาดความนาเชื่อถือ สารสนเทศที่ไดก็อาจไมเหมาะสมตอการนํามาใชงาน      นอกจากนี้
ตองพิจารณาถึงผูใหการสนับสนุนในการจัดทําเว็บไซต  พิจารณาไดจากขอมูลท่ีมีใหไวใน
สวนที่เกี่ยวกับเว็บไซต (about us)  ของเว็บไซตหรือขอมูลท่ีคลายคลึงกัน วามีความ
นาเชื่อถือหรอืเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปหรือไม  เว็บไซตนั้นเสนอเรื่องราวหรือเหตุการณที่
เปนในเชิงลบ มีความลําเอยีงหรือไม  พยายามเสนอขายสินคาหรือไม   มีการะบุวัน เดือน ป 
ในการปรับปรุงขอมูลครั้งลาสุดหรือไม  ถาผานมาแลวเปนเวลานานหรือไมระบุวันที่ เดือน 
ปไว  ตองพิจารณาอยางรอบคอบ  ซึ่งในการประเมินเว็บไซต  ตองใชทักษะที่สําคัญ คือ 
  2.1  ทักษะในการใชตาและนิ้วในการคนคืนใหไดอยางรวดเร็วในสิ่งที่
ตองการรูจากเว็บไซต  คือ อาจตองมีความชํานาญในการพิมพหรือใชแปนพิมพ  เมาท  และ
สายตาตองดี สามารถสาํรวจตรวจสอบไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากถาไมชํานาญอาจตองใช
เวลานาน จะทําใหเพ่ิมคาใชจายได  
  2.2 ทักษะในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการคนคืนอยางแทจริง 
สามารถชวยใหตัดสินใจไดวาเว็บไซตนั้นใชเรื่องที่ตองการอยางแทจริงหรือไม 
  ทักษะทั้ง 2 ประการนี้     เปนสิ่งที่สําคัญที่ตองใชในการคนคืนจากโปรแกรม
คนหาหรือจากเว็บไซตตางๆ โดยการติดตามจากเนื้อหาของหนาเอกสาร และขยายผล
ออกไปยังเว็บไซตอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
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 3.  หลักในการพิจารณาผลการคนคืนที่ได 
  3.1  URL ที่ไดบอกอะไรไดบาง  
   3.1.1   กอนที่จะออกจากรายการที่คนคืนได หรือตัดสินใจเลือก
เว็บไซตใด ใหพิจารณา URL อื่นๆ ดวย เพราะอาจมีสารสนเทศที่ตรงกับที่ตองการ    
   3.1.2   เมื่อตัดสินใจเลือกเว็บไซตที่คิดวาตรงกับที่ตองการมากที่สุด
แลว  พิจารณาเกี่ยวกับ 
     3.1.2.1 ผูรับผิดชอบในการสรางเว็บเพจ คือ   บุคคลทั่วไป
ใชหรือไม โดยพิจารณาที่ URL ดูชื่อผูสราง  จํานวนผูเขาใช  เปนเว็บทางการคาหรือไม    
โดยดูจากกลุมชื่อโดเมน เชน  .com   เว็บไซตที่สรางโดยบุคคลทั่วไปไมใชวาจะไมมีคุณภาพ
เสมอไป  แตควรพิจารณาอยางรอบคอบ 
     3.1.2.2 พิจารณาชื่อโดเมน วาอยูในกลุมใด      เชน  
สถาบันการศึกษา  (.edu)  หนวยงานไมหวังผลกําไร  (.org ) หนวยงานทางการคา (.com)    
หนวยงานรัฐบาล (.gov ) เปนตน   พิจารณาวาเหมาะสมกับเนื้อหา 
     3.1.2.3 หนวยงานที่เปนผูจัดทําตามที่ระบุไวนั้นมีอยูจริง
หรือไม  พิจารณาวา หนวยงานใดจัดทําหรือเปนเจาของคอมพิวเตอรแมขาย (server) ปกติจะ
พิจารณาไดจากชื่อท่ีเปนสวนแรกของ URL  ที่อยูตอจาก  http:// www. ……….. /  เชน   
http://www.chula.ac.th/   ซึ่งแมขาย คอื จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  3.2  พิจารณาขอบเขตเนื้อหาโดยรวมของเว็บไซต  
   3.2.1   ดูจากหัวขอเกี่ยวกับเว็บไซต (about us)  ความเปนมาในการ
สราง  วัตถุประสงค เปนตน  ที่อยูที่สามารถติดตอกลับไดมีหรือไม และทดลองติดตอ
กลับไปเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบาย หรือสิ่งที่ตองการทราบอื่นๆ  
   3.2.2   พิจารณา วัน เดือน ป ที่ปรับปรุงขอมลูลาสุด      เพ่ือพิจารณา
ความทันสมัยและความเปนปจจุบันที่สุด ซึ่งแสดงวายังมีผูรับผิดชอบอยู   บางครั้งความ
ทันสมัยในการการปรับปรุงขอมูลขึ้นอยูกับความตองการขอมูลของผูคนคืนดวย      บางเรื่อง
ตองการขอมูลท่ีเปนปจจุบันมากที่สุด     บางเรือ่งก็ตองการขอมูลท่ีมีความใกลเคียงกับ
ชวงเวลาที่เกิดขึ้นของเหตุการณที่ผานมาระยะเวลาหนึ่งก็ได  ตองพิจารณาอยางรอบคอบ 
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   3.2.3  ผูเขียนมีความรูในเรื่องที่เขียนหรือไม เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
หรือไม  โดยพิจารณาดานการศึกษา ความเชี่ยวชาญ  ซึ่งสามารถดูจากขอมูลท่ีใหไว
เกี่ยวกับผูเขียนหรือจากเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน หนังสือ บทความวารสาร เปนตน  
    3.3  พิจารณาเนื้อหาและคุณภาพของสารสนเทศ 
   3.3.1  พิจารณาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตที่เกี่ยวของ  การ
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นที่เกี่ยวของควรพิจารณาถึงเว็บไซตที่เชื่อมโยงดวย   โดยพิจารณา
เกี่ยวกับวาเปนงานประเภทใด  สารสนเทศที่เสนอ  การเสนอความคิดเห็นโดยปราศจากอคติ
หรือไม เปนตน      ซึ่งจะสามารถใชเปนขอมูลในการนําไปเปรียบเทียบกับเว็บไซตอื่นๆ ที่
คนคืนไดพรอมๆ กัน 
   3.3.2.  มีการทําเชิงอรรถหรือการเชื่อมโยงไปยังเอกสารอื่นที่
เกี่ยวของ  ควรพิจารณาอยางรอบคอบโดยพิจารณาเกี่ยวกับ ประเภทของเอกสารหรือเว็บไซต
ที่เชื่อมโยงไว  วาเนื้อหาเปนดานบันเทิงหรือวิชาการ เปนตน  
   3.3.3   พิจารณาผูจัดทํา  ถาเปนการนําบทความจากวารสาร 
หนังสือพิมพ และสิ่งพิมพตางๆ  มาเสนอใหม     ควรมีที่มาจากสํานักพิมพที่จัดพิมพตนฉบับ
ที่เปนในรูปแบบสิ่งพิมพ และมีการอนุญาตยินยอมใหนํามาจัดทําไดในรูปแบบเว็บไซต     
โดยสามารถพิจารณาจากการบอกถึงการมีลิขสิทธิ์ที่ปรากฏอยูดานลางของเพจหรือหนา
เอกสาร  
  3.4  พิจารณาสารสนเทศที่นําเสนอ 
   3.4.1   พิจารณาจากเว็บไซตที่เชื่อมโยง ดูขอบเขตของเนื้อหา   
   3.4.2   พิจารณาจากสารบบเรื่องหรือดรรชนีที่ปรากฏอยูในแตละ
เว็บไซตวาเสนอเนื้อหาและเรื่องที่เกี่ยวของกับอะไรบาง    โดยลองเลือกเขาไปดูรายละเอียด
ของสารบบเรือ่งแตละหัวขอ และดูความนาเชื่อถือตามที่ไดเสนอไปแลว           เชน ผูเขียน  
ผูจัดพิมพ เปนตน 
   3.4.3   พิจารณาผูเขียน    โดยคนคืนขอมูลเกี่ยวกับตัวผูเขียนจาก
แหลงขอมูลตางๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
   3.5  ขอพิจารณาอื่นๆ  
   3.5.1   สิ่งที่ไดจากเว็บไซต ขอบกพรองที่พบ ถามีขอสงสัยควร
สอบถามความคิดเห็นจากผูอื่นๆ เพ่ือขอความชวยเหลือ  เชน     อาจารยผูสอน    บรรณารักษ
บริการตอบคําถามที่คุนเคยกับการใชบริการ  เปนตน 
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   3.5.2   ผลดีผลเสียท่ีไดรับจากเว็บไซต         เปนเว็บไซตที่ใหขอมูล
ไมถูกตองหรืออาจมีสิ่งที่ไมถูกตองที่ปรากฏอยูโดยไมต้ังใจ  เชน   ขอกลาวหา   โตแยง  ภาพ
ลอเลียน  เรือ่งตลกขบขัน  เปนตน 

3.5.3 นําเสนอสารสนเทศที่ตรงกับความตองการในการทําวิจัยอยาง 
แทจริง  ซึ่งมีคุณภาพดีกวาหรือเทียบเทาไดกับในรูปแบบสิ่งพิมพ 
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คําถามทบทวน 
 
จงตอบคําถามตอไปน้ีพอสังเขป 

1. ประเมินสารสนเทศประกอบดวยขั้นตอนอะไรบาง

2. เหตุใดจึงตองมีการประเมินสารสนเทศ
3. การวิเคราะหสารสนเทศมีขั้นตอนอะไรบาง
4. จงกลาวถึงหลักเกณฑทั่วไปในการประเมินสารสนเทศพอสังเขป 
5. ในความเห็นของทานคิดวาสารสนเทศจากแหลงใดที่มีความนาเชื่อถือมากที่สุด  
เพราะเหตุใด

6. การเลือกใชบทความจากวารสารมีหลักในการประเมินอยางไร

7. สารสนเทศระดับใดมีความนาเชื่อถือมากที่สุด 
8. บทความในสารานุกรมจัดเปนสารสนเทศระดับใด
9. จงกลาวถึงหลักในการประเมินสารสนเทศจากอินเทอรเน็ตมาพอสังเขป 
10. สารสนเทศจากอินเทอรเน็ตที่สรางโดยหนวยงานประเภทใดมีความนาเชื่อถอืมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	บทที่ 7 
	การประเมินสารสนเทศ 
	ความหมายของการประเมินสารสนเทศ 
	ขั้นตอนการประเมินสารสนเทศ 

	 สารสนเทศจากหนังสือ นอกจากหลักเกณฑ์ทั่วไปแล้ว     มีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการประเมิน  คือ 
	การประเมินสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต 

	 
	  1.6 ความสามารถในการทำงาน (workability)      เว็บไซต์มีความสะดวกและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล     ผู้ค้นคืนได้สารสนเทศที่แตกต่างจากสารสนเทศในรูปแบบสิ่งพิมพ์ หรือไม่ สามารถพิจารณาได้จาก 
	 
	 3.  หลักในการพิจารณาผลการค้นคืนที่ได้ 
	คำถามทบทวน 
	จงตอบคำถามต่อไปนี้พอสังเขป 





