
ความน่าเชื่อถือ

ของข้อมูล



การสืบค้นเพื่อหาแหล่งขอ้มูล

การสืบค้นแหล่งข้อมูล คือ กระบวนการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ การสืบค้น
เพื่อหาแหล่งข้อมูลสามารถท าได้ดังนี้

การสืบค้นข้อมูลด้วยมือ
เป็นการสืบค้นตามเอกสาร หนังสือ ต ารา

การสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
เป็นการสืบค้นผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ



การสืบค้นเพื่อหาแหล่งขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต

การสืบค้นเพื่อหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมีวิธีการด าเนินการ ดังนี้

ก าหนดวัตถุประสงค์การสืบค้น

ดูประเภทของข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้

เตรียมอุปกรณ์และความรู้ที่จ าเป็นในการสืบค้น

เลือกบริการอินเทอร์เน็ตที่ต้องการ เช่น อีเมล เว็บไซต์

เลือกเครื่องมือหรือโปรแกรมส าหรับค้นหา



ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต

1. สามารถติดต่อสื่อสารกบับุคคลอื่นทั่วโลก
ได้

2. สามารถค้นหาและเข้าถึงขอ้มูล โดยผ่าน
เว็บไซต์ต่างๆได้

3. สามารถแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร เช่น 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

4. สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ
ข่าวสารจากทั่วโลกไดอ้ย่างรวดเร็ว

5. สามารถติดประกาศข้อมความต่างๆที่
ต้องการประกาศให้ผู้อื่นทราบ

6. ซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ที่ให้บริการ
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 



โทษของอินเทอร์เน็ต

1. อินเทอร์เน็ตเป็นระบบอิสระ ท าให้การ
ควบคุมกระท าได้ยาก

2. มีข้อมูลที่มีผลเสียเผยแพร่อยูป่ริมาณมาก

3. ไม่มีระบบจัดการข้อมูลที่ดี ท าให้การค้นหา
ท าได้ยากล าบาก

4. ถ้าเล่นอินเทอร์เน็ตมากเกนิไปอาจท าให้
เสียการเรียนได้

6. มีข้อมูลที่เป็นอันตรายเผยแพร่อยู่
ปริมาณมาก

5. ข้อมูลบางอย่างอาจไม่จริง ควร
ตรวจสอบก่อนว่ามีความน่าเชื่อถือ
หรือไม่



คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

ใช้ถ้อยค าสุภาพในการสื่อสาร และการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ไม่เผยแพร่ข้อความหรือรูปภาพที่มีลักษณะหยาบคาย
หรือไม่เหมาะสมเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต

ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตในการละเมิดสิทธิข้อมูลของผู้อื่น

ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต



คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตท าลายหรือหลอกลวงผู้อื่น

ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตในกาเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ

เคารพข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต

ใช้ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตในทางที่ถูกต้อง



เครื่องมือสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

Crawler Based Search Engines

จะอาศัยการบันทึกข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลเป็นหลัก โดยการใช้ซอฟต์แวร์
ขนาดเล็กในการเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น 

www.google.com



เครื่องมือสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

Web Directory

เป็นสารบัญเว็บไซต์ที่มีการจัดเก็บข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน ท า
ให้การสืบค้นท าได้อย่างรวดเร็ว เช่น www.dmoz-odp.org



เครื่องมือสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

Meta Search Engines

เป็นโปรแกรมที่ใช้หลักการสืบค้นด้วย Meta Tag โดยผลลัพธ์ของ
โปรแกรมสืบค้นประเภทนี้ จะมีความแม่นย าน้อยกว่าประเภทอ่ืน เช่น 

www.ixquick.com



ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

ก าหนดวัตถุประสงค์
และหัวข้อให้ชัดเจน

ก าหนดประเภท
ของข้อมูลท่ีจะสืบค้น

ก าหนดค าส าคัญ
ส าหรับสืบค้นข้อมูล

ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้น



หลักการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

หลักการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

เป็นขั้นตอนในการประเมินเพื่อคัดเลือกข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นที่มีคุณค่า มีความน่าเชื่อถือในทาง
วิชาการ เป็นการพิจารณาคัดเลือกจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งจากการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจะท า
ให้เราได้ข้อมูลที่มีคุณค่าและน าไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งหลักการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลมี
ดังนี้



หลักการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

1. ประเมินความตรงตามความต้องการของข้อมูล

หลักการนี้เป็นหลักการพื้นฐานที่ควรกระท าก่อนการคัดแยก เพื่อเลือกเฉพาะข้อมูลที่ตรงตามความ
ต้องการเท่านั้น โดยพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนั้นตรงตามความต้องการของผู้สืบค้นหรือไม่ เช่น 
ประเมินได้จากการอ่านชื่อเว็บไซต์ ชื่อเว็บเพจ  ชื่อหัวเรื่อง ค าน า สารบัญ หรือเนื้อหา ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะ
สามารถประเมินได้ต้ังแต่การอ่านชื่อเว็บไซต์  ชื่อเว็บเพจ หรือชื่อหัวเรื่องแล้ว



หลักการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

2. ประเมินความน่าเชื่อถือและความทันสมัยของข้อมูล

หลักการนี้เพื่อพิจารณาว่าเป็นข้อมูลที่มีความเชื่อถือหรือไม่ ซึ่งการประเมินความน่าเชื่อถือมัราย
ละเอียดที่ควรพิจาณาดังนี้

ประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 

พิจารณาว่าข้อมูลได้มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือไม่

ประเมินความน่าเชื่อถือของทรัพยากรข้อมูล

พิจารณาว่าข้อมูลอยู่ในรูปแบบใด เช่น หนังสือทั่วไป วารสาร นิตยสาร ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

ประเมินความน่าเชื่อถือของผู้เขียน

พิจารณาว่าผู้เขียนเป็นใคร เป็นของส านักพิมพ์หรือเว็บไซต์ใด

ประเมินความทันสมัยของข้อมูล

พิจารณาวันเดือนปีที่ข้อมูลถูกเผยแพร่ หรือผลิต



หลักการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

3. ประเมินระดับเนื้อหาของข้อมูล มี 3 ระดับ ดั้งนี้

ข้อมูลปฐมภูมิ

เป็นข้อมูลที่ได้จากการ
ค้นคว้าโดยตรงของผู้เขียน 

เช่น รายงาน วิจัย วิทยานิพนธ์

ข้อมูลทุติยภูมิ

เป็นการน าข้อมูลปฐมภูมิ
มาเขียนเรียบเรียงใหม่

โดยระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจน

ข้อมูลตติยภูมิ

เป็นการชี้แนะแหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ เช่น

บรรณานุกรม เอกสารอ้างอิง



การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล

เนื้อหาที่เผยแพร่ต้องตรงตาม

วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์

มีการระบุชือผู้เขียนบทความหรือ

ผู้ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์

มีการเผยแพร่ช่องทางที่สามารถ

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้

เนื้อหาในเว็บไซต์ต้องไม่ขัดต่อ

กฎหมาย ศีลธรรม และจริยธรรม

สามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยัง

เว็บไซต์ที่อ้างถึงได้

ระบุวัตถุประสงค์ในการสร้างหรือ

เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

มีการอ้างอิงหรือระบุแหล่งที่มา

ของเนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซต์

มีการระบุวัน เวลา ในการเผยแพร่ข้อมูล

บนเว็บไซต์และปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด



การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล

ข้อมูลที่เราจะน ามาใช้งานจะต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งมีลักษณะเป็นแหล่งที่มีการ
รวบรวมข้อมูลอย่างมีหลักเกณฑ์ มีแหล่งอ้างอิง เชื่อถือได้  โดยแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น

เจ้าของข้อมูล

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ
ข้อมูลนั้นๆ

องค์กรหรือผู้มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน

เป็นองค์กรบุคคลที่ท างานหรือ
ศึกษาค้นคว้าในด้านใดด้านหนึ่ง

หน่วยงานรัฐ

เป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลซึ่งมีผลต่อ
ความเป็นอยู่ของประชาชนและการ

พัฒนาประเทศ



1.การน าเสนอ (Presentation)

การน าเสนอข้อมูลต้องชัดเจน กระชับ 
ตรงตามเนื้อหา

4.วิธีการ (Method)

มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ

2.ความสัมพันธ์ (Relevance)

การพิจารณาความสัมพันธ์ ความ
สอดคล้องของข้อมูลกับสิ่งที่ต้องการ

3.วัตถุประสงค์ (Objectivity)

ข้อมูลที่น ามาใช้ต้องมีวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจน ไม่มีเจตนาแอบแฝง หรือเป็น

ข้อมูลที่แสดงความคิดเห็น

5.พิสูจน์หรือยืนยัน (Provenance)

มีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอย่าง
ชัดเจน เชื่อถือได้

6.เป็นปัจจุบัน (Timeliness)

ข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน ทันสมัย

การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมลู

โดยใช้ PROMPT 



ขั้นตอนการ
ประเมิน

ผลการวิเคราะห์บทความ

1. การน าเสนอ

2. ความสัมพันธ์
กัน

3. วัตถุประสงค์

4. วิธีการ

5. พิสูจน์หรือ
ยืนยัน

6. ทันเหตุการณ์
และเป็นปัจจุบัน

ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน เป็นเพียงการกล่าวถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตโดย
ร่วมเท่านั้น

- ข้อมูลที่ไดมีเนื้อหานอ้ยเกินไป มาเจาะจงถึงข้อดี-
ข้อเสีย ของการใช้อินเทอร์เน็ต
- ข้อมูลที่ได้ไม่พูดถึงรายละเอยีดเกี่ยวกับอันตราย ที่
แฝงมากับอินเทอร์เน็ตอยา่งชัดเจน

อินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบกับการใช้งานของคนไทย
อย่างไร

รวบรวมข้อมูลโดยการสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต

มีแหล่งอ้างอิง

ข้อมูลนี้จัดท าขึ้นเมื่อ พ.ศ.2555 ซึ่งเป็นข้อมูลเก่า

การประเมินความน่าเชือ่ถือของข้อมูลโดยใช ้PROMPT 



ขั้นตอนการ
ประเมิน

ผลการวิเคราะห์บทความ

1. การน าเสนอ

2. ความสัมพันธ์
กัน

3. วัตถุประสงค์

4. วิธีการ

5. พิสูจน์หรือ
ยืนยัน

6. ทันเหตุการณ์
และเป็นปัจจุบัน

มีเนื้อหาที่ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย

- ข้อมูลมีรายละเอยีดเพียงต่อความต้องการ
- ข้อมูลนี้สามารถน าไปใช้ได้ทันที

-ประโยชน์ของกาแฟ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง
-อาจจะมีเจตนาอื่นแอบแฝง

ข้อมูลได้จากบริษัทผลิตกาแฟ

มีแหล่งอ้างอิง

ไม่บอกเวลา

การประเมินความน่าเชือ่ถือของข้อมูลโดยใช ้PROMPT 



เหตุผลวิบัติ

เหตุผลวิบัติ เป็นการใช้เหตุผลที่ผิดพลาด ขาดความน่าเชื่อถือในการน าเสนอข้อมูล ซึ่งหากน า
ข้อมูลเหล่านี้ไปเผยแพร่ อาจท าให้ผู้รับข้อมูลเกิดความเข้าใจผิดได้ โดยเหตุผลวิบัติสามารถจ าแนกออกได้ 2
แบบดังนี้

เหตุผลวิบัติแบบเป็นทางการ
เกิดจากการให้เหตุผลที่ใช้หลักตรรกะไม่ถูกต้อง แต่

เขียนอยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการท าให้ดูสมเหตุสมผล

เหตุผลวิบัติแบบไม่เป็นทางการ
เกิดจากการให้เหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ตรรกะใน
การพิจารณาแต่เป็นการสันนิษฐาน หรือเล่นส านวน 
ซึ่งเกิดจากการใช้ภาษาชักน าให้เกิดความเข้าใจผิด



ตัวอย่างเหตผุลวิบัติแบบไม่เปน็ทางการ

การให้เหตุผลอา้งอิงถึงลักษณะ
ของตัวบุคคลโดยไม่สนใจเนื้อหา
สาระของข้อความ

ผมคิดว่าประเทศเรา
น่าจะมีการรณรงค์ให้หยุด
รถเมื่อคนก าลังข้ามถนน

ตรงทางม้าลายอย่าง
จริงจัง

ค าพูดของเด็กๆ
อย่าสนใจเลย

การสูบบุหรี่เป็นสิ่ง
ไม่ดี ท าลายสุขภาพ 
ลูกไม่ควรสูบบุหรี่นะ

คุณพ่อก็สูบ
เหมือนกันนะคะ

การให้เหตุผลอา้งองิถึงผู้พูดว่ามี
พฤติกรรมขัดแย้งกบัสิง่ทีพู่ดโดยไม่
สนใจความถูกต้องของเรือ่งที่พูด



ตัวอย่างเหตผุลวิบัติแบบไม่เปน็ทางการ

ใช้เหตุผลโดยอ้างความนา่สงสาร
แล้วเปลี่ยนให้เปน็ความถูกต้อง

คุณท าผิดข้อหา
ขโมยนมในร้าน

สะดวกซื้อ

เธอมีความจ าเป็นเพราะต้อง
น าเงินไปเลี้ยงลูก และท่ีบ้าน

ก็ยากจน

กรุณาลุกให้คุณยายนั่ง
ด้วยค่ะเพราะเป็นที่

ส าหรับคนชรา

คนอ่ืนก็ไม่เห็นมี
ใครลุกให้นั่งเลย

การให้เหตุผลโดยอ้างคนส่วน
ใหญ่ว่าคนส่วนใหญก่ป็ฎิบัติ
เหมือนกัน ท าให้ตีความว่าสิ่ง
ที่ท าคือสิ่งที่ถูกตอ้ง



ตัวอย่างเหตผุลวิบัติแบบไม่เปน็ทางการ

การให้เหตุผลเกนิจริงโดยการบอก
เหตุผลว่าเมื่อเกิดสิง่นี้แลว้จะให้
เกิดอีกสิง่หนึ่งตามมา ซึ่งเกินความ
จริงเกินไป

ช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากผม
สนับสนุนให้นักเรียนใส่

หน้ากากอนามัยมา
โรงเรียน

โห ถ้าฝุ่นแค่นี้ยังใสหน้ากาก 
ต่อไปคุณคงต้องให้นักเรียนใส่ชุด

นักบินอวกาศมาเรียนแล้วล่ะ

ไม่เห็นด้วยนาย ก 
แสดงว่าเธอเป็นพวก

นาย ข ใช่มั้ย

การให้เหตุโดยสร้างทางเลือก
ไว้แค่ 2 ทาง ในความเป็นจริง
อาจจะมีทางเลือกอืน่อกี



ตัวอย่างเหตผุลวิบัติแบบไม่เปน็ทางการ

ให้เหตุผลเบี่ยงประเดน็ จากการ
โต้แย้งกับผู้อื่นให้กลายเป็นเรื่อง 
แล้วโจมตจีากประเดน็ที๔่กบิดเบือน

ผมคิดว่าเราควรให้
นักเรียนน าสมาร์ทโฟนมา

ใช้ในห้องเรียน

อ้อ นี่คุณข้ีเกียจสอน
เลยต้องให้เด็กเล่นเน็ต

ทั้งวั้นเลยนะสิ

ท าไมลุงทิ้งขยะ
ไม่ลงถังขยะคะ

เพราะลุงเป็นผู้ใหญ่ไง ยังไง
ลุงก็ดูแลให้รถขยะมาเก็บ

ขยะหน้าบ้านอยู่แล้ว

การให้เหตุผลโดยอ้างว่าสิง่
หนึ่งสิ่งใดเป็นสิ่งพิเศษ ทั้งที่
ประเด็ท่ีกล่าวอา้งไม่ได้
เกี่ยวข้องกันเลย



ตัวอย่างเหตผุลวิบัติแบบไม่เปน็ทางการ

การให้เหตุผลโดยคนมีชื่อเสยีง โดย
ขาดการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

ลิลลี่เป็นดาราชื่อดัง ถ่ายทอดสด
รีวิว และขายเครื่องส าอาง ออมชม
ถ่ายทอดสด แล้วไปซื้อเครื่องส าอาง

ตามลิลลี่



การรู้เท่าทันสื่อ

ภาพใดเป็นภาพข่าวที่น่าเชื่อถือ



การรู้เท่าทันสื่อ



การรู้เท่าทันสื่อ

จากการรับแจ้งเบาะแส และติดตามการสนทนาบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับ
ข่าวปลอม ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา (1 ต.ค. 63-30 มิ.ย. 64) มีข้อความข่าวที่ต้องคัด
กรองทั้งหมด 145,515,605 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ด าเนินการตรวจสอบ 
13,165 ข้อความ และพบข้อความข่าวที่ต้องด าเนินการตรวจสอบ 5,010 เรื่อง  มี
จ านวนผู้โพสต์ข่าวปลอม 587,039 คน และจ านวนผู้แชร์ข่าวปลอม 20,294,635 คน 
ส่วนกลุ่มที่มีพฤติกรรมดังกล่าวมากกว่า 90% อยู่ในช่วงอายุ 18-34 ปี 
ท่ีมา : https://www.thairath.co.th/news/politic/2142330



การรู้เท่าทันสื่อ

การรู้เท่าทันสื่อ ทั้งสื่อที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มีองค์ประกอบ ดังนี้

ความสามารถในการเข้าถึงสื่อ

เป็นการได้รับสื่อประเภทต่าง ๆได้อย่างเต็มที่ รวดเร็ว และเข้าใจเนื้อหา

ความเข้าใจการประเมินค่าสารสนเทศและเนื้อหาในสื่อ

เป็นการประเมินคุณค่าของสื่อว่า สื่อนั้นมีคุณค่าต่อผู้รับสาร มากน้อยเพียงใด

การสร้าง การใช้ประโยชน์ และการเฝ้าระวังสารสนเทศ และเนื้อหาในสื่อ

เป็นการสร้างสรรค์สื่อใหม่ ในแบบของตนเอง

การสะท้อนคิด

เป็นการพิจารณาการกระท า ของตนเองว่า จะมี ผลกระทบหรือผลลัพธ์ ต่อผู้อ่ืนอย่างไร



การรู้เท่าทันสื่อ

สื่อดิจิทัล เป็นสื่อที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้รวดเร็วที่สุด ทั้งสื่อจากทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือเว็บไซต์
ต่าง ๆ โดยการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล สามารถแบ่งออกได้ 8 ด้าน ดังนี้



การรู้เท่าทันสื่อ

การแบ่งระดับของการรู้เท่าทันสื่อ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ ดังนี้



การรู้เท่าทันสื่อ



การใช้สื่อและปัญหาทีพ่บในสื่อปัจจุบัน

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในปัจจุบัน ที่มีการพัฒนาไปอย่างมาก โดยเฉพาะสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดปัญหาจากการใช้สื่อของคนในสังคมมากขึ้นและรวดเร็ว เช่น



ผลกระทบของขอ้มูลที่ผิดพลาด

การรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จะต้องมีการวิเคราะห์ว่า สิ่งที่เผยแพร่นั้นเป็นจริงหรือไม่ ซึ่งถ้าหาก
ข้อมูลนั้นเป็นเท็จอาจท าให้ผู้รับข้อมูลได้รับผลกระทบได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้





การตรวจสอบ Fake News บนโลกออนไลน์

ดูความน่าเชื่อถือของเนื้อหาและการอ้างอิง

ตั้งข้อสังเกตเบื้องต้น ว่ามีเว็บไซต์หรือแหล่งข่าวอื่นที่มีข่าวในลักษณะเดียวกันหรือไม่

เช็กภาพจากข่าวเก่า

ตรวจสอบชื่อข่าวหรือเนื้อความในข่าวมาค้นหาใน Search Engine

สอบถามหน่วยงานหรือส านักข่าวที่น่าเชื่อถือ


