
 
บทที่ 5 

ฐานขอมูลกับการสืบคน 
                

ผูชวยศาสตราจารยปริศนา มัชฌิมา 
 

 การดําเนินชีวิตในปจจุบันของแตละคนจะเกี่ยวของกับขอมูลและฐานขอมูลทั้งสิ้น  
เชน การลงทะเบียนเรียน การคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต การซื้อสินคาจากหางสรรพสินคา และ
การฝากถอนเงิน เปนตน ทําใหองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเล็งเห็นถึงความสําคัญของ 
การเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อความสะดวกในการบันทึกขอมูล ลดความซ้ําซอนของ
การจัดเก็บขอมูล สามารถเปลี่ยนแปลงและแกไขขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ ที่สําคัญสามารถคนหา
ขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็วและตรงกับความตองการ 
 
ความหมายของฐานขอมูล 

“ฐานขอมูล” คือ การรวบรวมขอมูลที่เราตองการจะจัดเก็บ ซึ่งตองมีความสัมพันธกัน 
หรือเปนเรื่องเดียวกันไวดวยกัน เพื่อสะดวกในการใชงาน (ปริศนา มัชฌิมา, 2548, หนา 12) 

ขอมูลที่จัดเก็บไวในฐานขอมูลมีอยูหลายชนิด ไดแก ขอมูลที่เปนตัวอักขระหรือขอความ 
ขอมูลเชิงจํานวน ขอมูลวันที่ ขอมูลภาพ และขอมูลเสียง เปนตน สวนประเภทของขอมูลก็มีอยู
หลากหลาย ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา การดําเนินธุรกิจ สาธารณสุข ส่ิงแวดลอม และ 
ความบันเทิง เปนตน ซึ่งลวนแลวแตประกอบดวยขอมูลที่แตกตางกันไป รวมทั้งรายละเอียด 
ของขอมูลในแตละประเภทก็ไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับวาเราสนใจจะจัดเก็บขอมูลอะไร และที่สําคัญ
ส่ิงที่ตองการจะจัดเก็บไวในฐานขอมูลเดียวกันตองเกี่ยวของหรือสัมพันธกันดวย ในการจัดเก็บ
ขอมูลที่มีปริมาณมากๆ จะใชคอมพิวเตอรเขามาชวยในการจัดเก็บและจัดการกับขอมูล ซึ่งอาจ
เก็บไวในแฟมขอมูล และมีการพัฒนาข้ึนมาเปนฐานขอมูล ซึ่งมีการจัดการกับขอมูลไดดีกวา  
โดยมีการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการจัดการฐานขอมูลดวย ซึ่งขึ้นอยูกับรูปแบบของ
ฐานขอมูลที่ใช และลักษณะของขอมูลในองคกร หรือถาหากตองการจะจัดเก็บฐานขอมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรสารสนเทศในองคกร โดยเฉพาะในสถาบันบริการสารสนเทศจะตองจําแนกไดวาองคกร
นั้นมีทรัพยากรสารสนเทศประเภทใดบาง ทั้งสื่อส่ิงพิมพและสื่อไมตีพิมพ เพื่อนําขอมูลดังกลาวมา
ใชในการจัดทําฐานขอมูลตอไป นอกจากนั้นยังตองทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
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ประเภทตางๆ เพื่อใหรูวาระบบนั้นๆ ตองประกอบดวยขอมูลอะไรบาง โดยเฉพาะในระบบงาน 
ทางธุรกิจ ซึ่งมีฝายตางๆ อยูมากมาย ซึ่งตองอาศัยขอมูลเพื่อใชในการจัดทําสารสนเทศที่นําไปใช
ในการกําหนดนโยบาย หรือวางแผนระบบงานตอไป เมื่อทราบแลววาขอมูลที่ใชในการจัดการ
ฐานขอมูลประกอบดวยอะไร จึงนําขอมูลเหลานั้นมาทําการออกแบบฐานขอมูล ตามหลักการและ
วิธีที่ถูกตอง เพื่อใหฐานขอมูลที่ออกแบบไวเกิดความซ้ําซอนนอยที่สุด และสามารถแกไขปรับปรุง
ขอมูลไดงาย จากนั้นก็นําฐานขอมูลที่ออกแบบไวนั้นมาสรางใหใชงานไดจริงดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปในการจัดการฐานขอมูล โดยในบทเรียนนี้จะไมกลาวถึงวิธีการสรางฐานขอมูล แตจะเนน
การใช งานฐานขอมูลที่ มี อยู แล ว ในอิน เทอร เน็ต  โดยเฉพาะฐานขอมูลออนไลนของ
สถาบันการศึกษา ซึ่งใชมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปนกรณีศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสามารถ 
นําความรูมาใชประโยชนในการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
องคประกอบของระบบฐานขอมูล 

ระบบฐานขอมูลประกอบดวยสวนสําคัญหลักๆ 5 สวน คือ ฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูล 
กระบวนการทํางาน และบุคลากร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ฮารดแวร (hardware) หมายถึง คอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ เพื่อเก็บขอมูลและ
ประมวลผลขอมูล ซึ่งอาจประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอรตั้งแตหนึ่งเครื่องขึ้นไป หนวยเก็บขอมูล
สํารอง หนวยนําเขาขอมูล และหนวยแสดงผลขอมูล นอกจากนี้ยังตองมีอุปกรณการสื่อสาร 
เพื่อเชื่อมโยงอุปกรณทางคอมพิวเตอรหลายๆ เครื่องใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันได เปนตน 
โดยเครื่องคอมพิวเตอรที่จะใชเปนอุปกรณสําหรับประมวลผลขอมูลในฐานขอมูลนั้น สามารถ
เปนไดตั้งแตเครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร มินิคอมพิวเตอร หรือไมโครคอมพิวเตอร ซึ่งถาเปน 
เครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอรหรือมินิคอมพิวเตอร จะสามารถใชตอกับเทอรมินัลหลายเครื่อง 
เพื่อใหผูใชงานฐานขอมูลหลายคน สามารถดึงขอมูลหรือปรับปรุงขอมูลภายในฐานขอมูลเดียวกัน
พรอมกันได ซึ่งเปนลักษณะของการทํางานแบบมัลติยูสเซอร (multi user) 

สวนการประมวลผลฐานขอมูลในเครื่องระดับไมโครคอมพิวเตอร  สามารถ 
ทําการประมวลผลได 2 แบบ แบบแรกเปนการประมวลผลฐานขอมูลในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
เพียงเครื่องเดียว โดยมีผูใชงานไดเพียงคนเดียวเทานั้น (single user) ที่สามารถดึงขอมูลหรือ
ปรับปรุงขอมูลภายในฐานขอมูลได สวนแบบที่สองจะเปนการนําไมโครคอมพิวเตอรหลายตัว 
มาเชื่อมตอกันในลักษณะของเครือขายระยะใกล (Local Area Network : LAN) ซึ่งเปนรูปแบบ
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ของระบบเครือขายแบบลูกขาย / แมขาย (client / server network) โดยจะมีการเก็บฐานขอมูล 
อยูที่เครื่องแมขาย การประมวลผลตางๆ จะกระทําที่เครื่องแมขาย สําหรับเครื่องลูกขาย จะมี
หน าที่ ดึ ง ข อมู ลห รือส งข อมู ล เข ามาปรับป รุ ง ใน เครื่ อ งแม ข าย  ห รือคอยรับผล ลัพธ 
จากการประมวลผลของเครื่องแมขาย ดังนั้นการประมวลผลแบบนี้จึงเปนการเปดโอกาส 
ใหผูใชงานหลายคนสามารถใชงานฐานขอมูลรวมกันได  

ระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพดีตองอาศัยเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูง 
คือสามารถเก็บขอมูลไดจํานวนมากและประมวลผลไดอยางรวดเร็ว เพื่อรองรับการทํางานจากผูใช
หลายคน ที่อาจมีการอานขอมูลหรือปรับปรุงขอมูลพรอมกันในเวลาเดียวกันได 

2. ซอฟตแวร (software) หมายถึง โปรแกรมที่ใชในระบบการจัดการฐานขอมูล ซึ่งมี
การพัฒนาเพื่อใชงานไดกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรจนถึงเครื่องเมนเฟรม ซึ่งโปรแกรมแตละตัว 
จะมีคุณสมบัติการทํางานที่แตกตางกัน ดังนั้นในการพิจารณาเลือกใชโปรแกรม จะตองพิจารณา
จากคุณสมบัติของโปรแกรมแตละตัววามีความสามารถทํางานในสิ่งที่เราตองการไดหรือไม อีกทั้ง
เร่ืองราคาก็เปนเรื่องสําคัญ เนื่องจากราคาของโปรแกรมแตละตัวจะไมเทากัน โปรแกรมที่มี
ความสามารถสูงจะมีราคาแพงมากขึ้น นอกจากนี้ยังตองพิจารณาวาสามารถใชรวมกับฮารดแวร 
และซอฟตแวรระบบปฏิบัติการที่เรามีอยูไดหรือไม ซึ่งโปรแกรมที่ใชในการจัดการฐานขอมูล ไดแก 
Microsoft Access, Oracle, dBase, FoxPro, Informix,  MySQL และ Sybase เปนตน  

3. ขอมูล (data) ระบบการจัดการฐานขอมูลที่ดีและมีประสิทธิภาพ ควรประกอบดวย
ขอมูลที่มีความถูกตอง รวดเร็วและเปนปจจุบัน มีความสมบูรณ ชัดเจนและกะทัดรัด สอดคลองกับ
ความตองการของผูใช 

4. กระบวนการทํางาน (procedures) หมายถึง ข้ันตอนการทํางานเพื่อใหไดผลลัพธ
ตามที่ตองการ เชน คูมือการใชงานระบบการจัดการฐานขอมูล ตั้งแตการเปดโปรแกรมขึ้นมาใช
งาน การนําเขาขอมูล การแกไขปรับปรุงขอมูล การคนหาขอมูล และการแสดงผลการคนหา  

5. บุคลากร (people) จําเปนตองเกี่ยวของกับระบบอยูตลอดเวลา ซึ่งบุคลากร 
ที่ทําหนาที่ในการจัดการฐานขอมูล มีดังตอไปนี้ 

5.1 ผูบริหารขอมูล(data administrators) ทําหนาที่ในการกําหนดความตองการ 
ในการใชขอมูลขาวสารขององคกร การประมาณขนาดและอัตราการขยายตัวของขอมูลในองคกร 
ตลอดจนทําการจัดการดูแลพจนานุกรมขอมูล เปนตน 

5.2 ผูบริหารฐานขอมูล (database administrators) ทําหนาที่ในการบริหารจัดการ 
ควบคุม กําหนดนโยบาย มาตรการ และมาตรฐานของระบบฐานขอมูลทั้งหมดภายในองคกร 
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ตัวอยางเชน กําหนดรายละเอียดและวิธีการจัดเก็บขอมูล กําหนดควบคุมการใชงานฐานขอมูล 
กําหนดระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล กําหนดระบบสํารองขอมูล และกําหนดระบบ 
การกูคืนขอมูล เปนตน ตลอดจนทําหนาที่ประสานงานกับผูใช นักวิเคราะหระบบ และนักเขียน
โปรแกรม เพื่อใหการบริหารระบบฐานขอมูลสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.3 นักวิเคราะหระบบ (systems analysts) มีหนาที่ศึกษาและทําความเขาใจ 
ในระบบงานขององคกร ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นจากระบบงานเดิม และความตองการของระบบใหม
ที่จะทําการพัฒนาขึ้นมา รวมทั้งตองเปนผูที่มีความรู ความเขาใจในกระบวนการทํางานโดยรวม
ของทั้งฮารดแวรและซอฟตแวรอีกดวย 

5.4 นักออกแบบฐานขอมูล (database designers) ทําหนาที่นําผลการวิเคราะห  
ซึ่งไดแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานในปจจุบัน และความตองการที่อยากจะใหมีในระบบใหม 
มาออกแบบฐานขอมูลเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น และใหตรงกับความตองการของผูใชงาน 

5.5 นักเขียนโปรแกรม (programmers) มีหนาที่รับผิดชอบในการเขียนโปรแกรม
ประยุกตเพื่อการใชงานในลักษณะตาง ๆ ตามความตองการของผูใช ตัวอยางเชน การเก็บบันทึก
ขอมูล และการเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูล เปนตน 

5.6 ผูใช (end-users) เปนบุคคลที่ใชขอมูลจากระบบฐานขอมูล ซึ่งวัตถุประสงคหลัก
ของระบบฐานขอมูล คือ ตอบสนองความตองการในการใชงานของผูใช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขอมูล 

 ฮารดแวร 

ฐานขอมูล 

ระบบฐานขอมูล 

ผูบริหาร
ฐานขอมูล 

จัดการ 
ผูออกแบบ
ฐานขอมูล 

ออกแบบ โปรแกรมเมอร 

โปรแกรม
ประยุกต 

เขียน 

          

ผูใช 

กระบวนการ
ทํางาน 

กําหนดผูใชฐานขอมูล 

ผูบริหาร
ขอมูล 

ใช 

ภาพที่ 5.1 องคประกอบของระบบฐานขอมูล 
ที่มา  (Rob and Coronel, 2002, p.19) 



 93

ประโยชนของฐานขอมูล 
เมื่อมีการนําระบบฐานขอมูลมาใช เพื่ออํานวยความสะดวกในการบันทึกขอมูล แกไข

ปรับปรุงขอมูล คนหาขอมูล รวมทั้งกําหนดผูที่ไดรับอนุญาตใหใชฐานขอมูล ทําใหฐานขอมลูมขีอดี
มากมาย ไดแก 

1. ลดความจําเจของงานดูแลเอกสาร ซึ่งเปนงานประจําที่ทําใหผูดูแลรูสึกเบื่อหนาย 
และขาดแรงจูงใจ แตเราสามารถใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานนี้แทนมนุษยได โดยผาน
โปรแกรมสําหรับการจัดการฐานขอมูล 

2. ขอมูลที่จัดเก็บมีความทันสมัย เมื่อขอมูลในระบบฐานขอมูลไดรับการดูแลปรับปรุง
อย า งต อ เนื่ อ ง  ทํ า ให ข อมูลที่ จั ด เก็บ เปนข อมูลที่ มี ความทันสมัย  ตรงกับ เหตุ การณ 
ในปจจุบัน และตรงกับความตองการอยูเสมอ 

3. ลดความซ้ํ าซอนในการจัดเก็บขอมูล  เนื่ อ งจากการจัดทํ าฐานขอมู ล 
จะมีการรวบรวมขอมูลประเภทตางๆ เขามาจัดเก็บไวในระบบและเก็บขอมูลเพียงชุดเดียว  
ซึ่งทุกฝายที่เกี่ยวของจะสามารถเรียกใชขอมูลที่ตองการได  เปนการประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ 
และทําใหเกิดความรวดเร็วในการคนหาและจัดเก็บขอมูลดวย 

4. หลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมูลได เมื่อขอมูลถูกจัดเก็บในระบบฐานขอมูล  
จะทําใหขอมูลลดความซ้ําซอนลง คือ มีขอมูลแตละประเภทเพียงหนึ่งชุดในระบบ ทําใหขอมูล 
ที่เก็บไดไมขัดแยงกันเอง ในกรณีที่จําเปนตองเก็บขอมูลที่ซ้ําซอนกัน เพื่อสาเหตุบางประการ เชน 
เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผลขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูลจะเปนผูดูแลขอมูลที่ซ้ํากัน 
ใหมีความถูกตองตรงกัน 

5. ใชขอมูลรวมกันได เนื่องจากระบบการจัดการฐานขอมูลสามารถจัดใหผูใช 
แตละคนเขาใชขอมูลในแฟมที่มีขอมูลเดียวกันไดในเวลาเดียวกัน เชน ฝายบุคคลและฝายการเงิน 
สามารถที่จะใชขอมูลจากแฟมประวัติพนักงานในระบบฐานขอมูลไดพรอมกัน  

6. ควบคุมมาตรฐานของขอมูลได  เมื่อขอมูลตางๆ ในหนวยงานถูกรวบรวม 
เขามา ผูบริหารระบบฐานขอมูลสามารถที่จะวางมาตรฐานในการรับขอมูล แสดงผลขอมูล 
ตลอดจนการจัดเก็บขอมูลได เชน การกําหนดรูปแบบของตัวเลขใหมีทศนิยม 2 ตําแหนงสําหรับ
คาที่เปนตัวเงิน การกําหนดรูปแบบของการรับ และแสดงผลสําหรับขอมูลที่เปนวันที่ นอกจากนี้
การที่ขอมูลมีมาตรฐานเดียวกัน ทําใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบไดอยางสะดวก 
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7. จัดทําระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลได  ผูบริหารระบบฐานขอมูล
สามารถกําหนดรหัสผานเขาใชงานขอมูลของผูใชแตละราย   และใหผูใชแตละรายมีสิทธิ์ 
ในการทํางานกับขอมูลไมเทาเทียมกันได   โดยระบบการจัดการฐานขอมูลจะทําการตรวจสอบ
สิทธิ์ในการทํางานกับขอมูลทุกครั้ง เชน การตรวจสอบสิทธิ์ในการเรียกดูขอมูล   การลบขอมูล  
การปรับปรุงขอมูล   และการเพิ่มขอมูลในแตละแฟมขอมูล 

8. ควบคุมความถูกตองของขอมูลได  ปญหาเรื่องความขัดแยงกันของขอมูล 
ที่มีความซับซอน  เปนปญหาหนึ่งในเรื่องความถูกตองของขอมูล  ซึ่งเมื่อไดมีการกําจัด 
ความซับซอนของขอมูลออก ปญหาเรื่องความถูกตองของขอมูลที่อาจเกิดขึ้นได เชน อายุโดยปกติ
ของคนงาน ควรอยูระหวาง 18 – 60 ป ถาหากในระบบฐานขอมูล ปรากฏมีพนักงานที่มีอายุ  
150 ป ซึ่งเปนไปไมไดในทางปฏิบัติที่หนวยงานจะมีการวาจางคนงานที่มีอายุเกิน 60 ป และอายุ
ของคนในปจจุบันไมควรเกิน 100 ป ผูบริหารระบบฐานขอมูลสามารถกําหนดกฎเกณฑ 
ในการนําเขาขอมูล และระบบจัดการฐานขอมูลจะคอยควบคุมใหมีการนําเขาขอมูล เปนไปตาม
กฎเกณฑใหมีความถูกตอง 

 
รูปแบบของฐานขอมูล 

หลายหนวยงานมีฐานขอมูลที่จัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ หรือส่ังซื้อฐานขอมูลมา 
เพื่อใหผูใชสามารถสืบคนสารสนเทศในดานตางๆ ไดตามตองการ ซึ่งฐานขอมูลที่มีใหบริการ
แบงเปน 2 รูปแบบ คือ 

1. ฐานขอมูลสําเร็จรูปในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) เปนฐานขอมูลที่สรางขึ้น 
เพื่อบุคคลทั่วไป เนื้อหาไมลึกจนเปนวิชาการในระดับสูง นิยมบรรจุขอมูลลงในแผนซีดีรอม
ออกจําหนายแทนเอกสารหรือหนังสือ เชน พจนานุกรม สารานุกรม และหนังสือสารคดี เปนตน
สามารถสืบคนไดโดยไมตองผานระบบเครือขายหรือระบบออนไลน มีความรวดเร็วกวาการสืบคน
ในระบบออนไลน คนซ้ําไดหลายครั้งโดยไมตองเสียคาโทรคมนาคม แตเมื่อใชไประยะหนึ่งแลว
ขอมูลจะทันสมัยนอยกวาฐานขอมูลออนไลนเพราะไมมีการปรับปรุงแกไขขอมูลใหมีความทันสมัย
อยูเสมอ นอกจากซื้อแผนใหมที่มีการปรับปรุงขอมูลใหมแลว 

2. ฐานขอมูลออนไลน (Online Database) เปนฐานขอมูลที่ใหบริการ 
ผานทางอินเทอรเน็ต ไดแก ฐานขอมูลภายในหนวยงาน และฐานขอมูลทั่วไปในอินเทอรเน็ต  
ซึ่งฐานขอมูลออนไลนจะทันสมัยกวาฐานขอมูลซีดีรอม เนื่องจากมีการปรับปรุงขอมูลอยูเสมอ 
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2.1 ฐานขอมูลภายในหนวยงาน เปนฐานขอมูลที่สรางขึ้นเพื่อใชภายในหนวยงาน

ผานทางอินเทอรเน็ต เชน สถาบันการศึกษาจะมีบริการฐานขอมูลเพื่อการศึกษาคนควา 
เชิงวิชาการ ไดแก ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส (e-Journal) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
(e-Book) ฐานขอมูลกฤตภาค (Clipping) และฐานขอมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศของสถาบัน
บริการสารสนเทศ (Online Catalog) เปนตน 

ฐานขอมูลออนไลนเชิงวิชาการที่ควรรูจัก แบงเปนกลุมตางๆ ดังนี้ (คณาจารย
สาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2549, หนา 58) 

1) กลุมการแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพ และการพยาบาล เชน AIDSLINE, 
MEDLINE, TOXLINE และ International Pharmaceutical Abstracts เปนตน 

2) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน Science Direct, Chemical 
Abstracts, Applied Science & Technology Plus และ Life Science เปนตน 

3) กลุมวิศวกรรมศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน 
ACM และ IEEE เปนตน 

4) กลุมเกษตรศาสตร เชน AGRIS และ AGRICOLA เปนตน 
5) กลุมบริหารธุรกิจ การจัดการ และการตลาด เชน ABI/Inform, LexisNexis 

และ Emerald เปนตน 
6) กลุมสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร เชน Sociofile และ ERIC เปนตน 
7) กลุมที่มีเนื้อหาหลากหลายสาขา เชน DAO Proquest, H.W. Wilson และ

Springer เปนตน 
สถาบันการศึกษาแตละแหงจะใหบริการฐานขอมูลออนไลนในกลุมที่แตกตางกัน 

ข้ึนกับสาขาวิชาที่สถาบันแหงนั้นเปดสอน ดังตัวอยางการใหบริการฐานขอมูลออนไลนของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทั้งที่เปนเนื้อหาสรุปหรือ
บทคัดยอหรือสาระสังเขป (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (full text) ตามตารางที่ 5.1 
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ตารางที่ 5.1  ฐานขอมูลออนไลนที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยั 
ราชภัฏสวนดสิุต จัดใหบริการ 

ชื่อฐานขอมลู รูปแบบของขอมูล เนื้อหา / สาระ ลักษณะเฉพาะ 

วารสารอิเล็กทรอนิกส (e-Journal) 

ABI/Inform สาระสังเขปและ 
เอกสารฉบับเต็ม 

ทางดานบริหารธุรกิจ และการจัดการ 

ACM Digital Library 
(ThaiLIS) 

สาระสังเขปและ
เนื้อหาฉบับเตม็ 

รายงานความกาวหนา (Transaction) 
เอกสารการประชุม จดหมายขาว และ
ส่ิงพิมพอ่ืนๆ ในสาขาคอมพวิเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

TDC (ThaiLIS) เอกสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธ ภาคนิพนธ งานวิจัย 
บทความวารสารและหนงัสือหายาก 
(ฉบับภาษาไทย) ของสถาบนัการศึกษา
ไทย 

Dissertations Full Text 
(ThaiLIS) 

เอกสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธอิเล็กทรอนกิส 

Eric สาระสังเขป ดานการศึกษา 
EBSCO Host  ดานธุรกิจ บริหาร และการจดัการ 
Emerald Insight 
 

สาระสังเขปและ
เอกสารฉบับเต็ม 

ดานการบริหารจัดการ 

H.W. Wilson (ThaiLIS) เอกสารฉบับเต็ม ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีศิลป
ศาสตร ธุรกิจ การศึกษา มนษุยศาสตร 
สังคมศาสตร บรรณารักษศาสตร และ
สารสนเทศศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป 
ชีววทิยา กฏหมายและเกษตรศาสตร 

IEEE Computer เอกสารฉบับเต็ม ดานคอมพวิเตอร 
IEEE/IEE (ThaiLIS) เอกสารฉบับเต็ม ดานวิศวกรรมศาสตรและวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
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ตารางที่ 5.1  (ตอ) 
ชื่อฐานขอมลู รูปแบบของขอมูล เนื้อหา / สาระ ลักษณะเฉพาะ 

ISI Web of Knowledge 
(ThaiLIS) 

สาระสังเขป ดานวทิยาศาสตร สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร 

LexisNexis (ThaiLIS) เอกสารฉบับเต็ม ดานกฎหมาย ธุรกิจ และการตลาด 
ProQuest PQDT 
(ThaiLIS) 

สาระสังเขป วิทยานิพนธระดับปริญญาโทและ 
ปริญญาเอกของมหาวทิยาลัยทั่วโลก 

Springer 
 

สาระสังเขปและ
เอกสารฉบับเต็ม 

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร 

หนังสืออิเลก็ทรอนิกส (e-Book) 

Ebrary : e-Books เอกสารฉบับเต็ม หนงัสืออิเล็กทรอนิกสที่รวบรวมหนงัสือ
มากกวา 20,000 เลมจากสาํนักพิมพชัน้
นํากวา 150 สํานักพิมพ เชน The 
McGraw-Hill Companies, Random 
House, Taylor & Fracis, Springer 
Verlag, MIT Press, Harvard และ 
Cambridge University Press เปนตน 
โดยหนังสือสวนใหญจะเร่ิมตั้งแตป ค.ศ. 
2000 และจะมีเพิ่มข้ึนทกุเดอืน 

Kluwer Online eBooks เอกสารฉบับเต็ม หนงัสืออิเล็กทรอนิกสดานวทิยาศาสตร 
การแพทย ชวีวิทยา ส่ิงแวดลอม พืช
ศาสตร ฟสิกส วิศวกรรมศาสตร 
คอมพิวเตอร รวมทัง้สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

Net Library (ThaiLIS) เอกสารฉบับเต็ม หนงัสืออิเล็กทรอนิกสหลายสาขาวิชา 
iKnowledge 
(e-Book ของ มสด.) 

เอกสารฉบับเต็ม ผลงานวิจยั หนังสือ ตํารา ผลงานทาง
วิชาการ วิทยานิพนธและภาคนิพนธของ
บัณฑิตวทิยาลัย ม.ราชภัฏสวนดุสิต 
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ตารางที่ 5.1  (ตอ) 
ชื่อฐานขอมลู รูปแบบของขอมูล เนื้อหา / สาระ ลักษณะเฉพาะ 

กฤตภาค (Clipping) 

IR-Web เอกสารฉบับเต็ม บทความจากหนงัสือพมิพ  
ม.ราชภัฏสวนดุสิต 

IFD Newsclip Online 
Search 

เอกสารฉบับเต็ม บทความจากหนงัสือพมิพทีจ่ัดพิมพใน
ประเทศไทย 

News Center สรุปขาวและ 
เอกสารฉบับเต็ม 

บทความจากหนงัสือพมิพตางๆ ทั้งของ
ไทยและตางประเทศ ประกอบดวย 
ขาวลาสุด สรุปขาว ปฏิทินขาวประจาํวนั
คอลัมนจากนติยสารตางๆ  
รายงานหุน เศรษฐกิจและการเงิน 
รายงานวิจัย โพล 
ระเบียบขอบังคับ พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง พระราชบัญญตัิ 
ประกาศ คําสัง่ และขอมูลทางราชการ 

รายการทรพัยากรสารสนเทศของสถาบันบริการสารสนเทศ  

Online Catalog รายการทรัพยากร
สารสนเทศ 

รายการทรัพยากรสารสนเทศ 
จากฐานขอมลูหนงัสือ และวารสาร ไดแก 
เลขเรียกหนังสือ (Call Number)  
เลขมาตรฐานสากลประจาํหนังสือ 
(ISBN) ชื่อผูแตง (Author) ชื่อหนงัสือ 
(Title) และสํานักพิมพ (Publication) 
เปนตน 
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2.2 ฐานขอมูลทั่วไปในอินเทอรเน็ต แบงเปนกลุมตางๆ ไดแก 
2.2.1 ดานสาธารณสุข เชน 

− โครงการฐานขอมูลเอดสในประเทศไทย 
http://www.aidsthaidata.org/home.php 

− ฐานขอมูลองคความรูสมุนไพรไทย http://dit.dru.ac.th/herb/Main.htm 
− ฐานขอมูลสมนุไพร : สํานักงานขอมูลสมนุไพร คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
http://medplant.mahidol.ac.th/PHARM/search.htm 

− ฐานขอมูลงานวิจยัดานสาธารณสุข : คณะสาธารณสขุศาสตร 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
http://www.ph.mahidol.ac.th/research/index_en.html 

− ฐานขอมูลการแพทยแผนไทย : สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
http://www.stou.ac.th/thai/Schools/Shs/thaimedical/index.htm 

2.2.2 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน  
− ฐานขอมูลการอนุรักษพลังงาน http://teenet.chiangmai.ac.th/emac 

านขอมูลน้ํา http://www.kromchol.com/hydroweb − ฐ
ฐานขอมูลคุณภาพแหลงน้าํผิวดินทั่วประเทศ  − 

http://iwis.pcd.go.th/IWIS/index.php 
ฐานขอมูลงานวิจยั ดานทรัพยากรชายฝง− ทะเล 

− 

erv/er/defaultthai.cfm 
− 

de/index.php?id=338 
 

 

http://www.corin.psu.ac.th/ 
ฐานขอมูลบัญชีสารอันตราย 
http://www.pcd.go.th/info_s
ฐานขอมูลพลงังานทดแทน 
http://www.dede.go.th/de

 
 
 

http://medplant.mahidol.ac.th/PHARM/search.htm
http://www.ph.mahidol.ac.th/research/index_en.html
http://www.stou.ac.th/thai/Schools/Shs/thaimedical/index.htm
http://iwis.pcd.go.th/IWIS/index.php
http://www.corin.psu.ac.th/
http://www.pcd.go.th/info_serv/er/defaultthai.cfm
http://www.pcd.go.th/info_serv/er/defaultthai.cfm
http://www.dede.go.th/dede/index.php?id=338
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2.2.3 ดานวิศวกรรมศาสตร และอุตสากรรม เชน 
งชาต ิ

sp 
− 

nter/html/database.php 
− 

−  

2.2.4 ด
ตร และสหกรณจงัหวัด  

− iswebldd.ldd.go.th/ 

− 

.th/plp/homepage/master%20compend.htm 
2.2.5 ด

าคารแหงประเทศไทย)  
Data/EconData.htm 

− 

2.2.6 ด ุษยศาสตร เชน  
uddatabase.org 

− วชน และครอบครัว” 

 

− ฐานขอมูล ศูนยเทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห
http://www.mtec.or.th/th/Search_Sys/search.a
ฐานขอมูลอุตสาหกรรมเซรามิก  
http://bisd.dip.go.th/ceramicce
ฐานขอมูลการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ  
http://www.dip.go.th/productDesign 
ฐานขอมูลการวิจัยพัฒนาออกแบบและวิศวกรรม
http://www.nectec.or.th/rd/rd.php 
านเกษตรศาสตร เชน 

− ฐานขอมูลดานการเกษ
http://www.moac-info.net/ 
ฐานขอมูลกลุมชุดดิน  http://g

− ฐานขอมูล GIS สภาพแวดลอมทางการเกษตร 
http://210.1.58.198/doanew/ 
ฐานขอมูลพันธุพืช 
http://www.doa.go
านเศรษฐกิจ ธุรกิจ เชน  

− ฐานขอมูลเศรษฐกิจ (ธน
http://www.bot.or.th/BOThomepage/databank/Econ
โครงการจัดทาํฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
http://www.sedb.org 
านสังคมศาสตร และมน

− ฐานขอมูลพระพุทธศาสนา http://www.b
− ฐานขอมูลพิพธิภัณฑทองถิน่ในประเทศไทย 

http://www.sac.or.th/museumdatabase 
โครงการฐานขอมูลสารสนเทศเรื่อง “เด็ก เยา
http://www.childdept.com 

http://www.mtec.or.th/th/Search_Sys/search.asp
http://www.mtec.or.th/th/Search_Sys/search.asp
http://bisd.dip.go.th/ceramiccenter/html/database.php
http://bisd.dip.go.th/ceramiccenter/html/database.php
http://www.dip.go.th/productDesign
http://www.nectec.or.th/rd/rd.php
http://www.moac-info.net/
http://www.moac-info.net/
http://210.1.58.198/doanew/
http://www.doa.go.th/plp/homepage/master compend.htm
http://www.doa.go.th/plp/homepage/master compend.htm
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ความหมายของการสืบคน 
คนหาขอมูลที่ตองการจากแหลงตางๆ ที่จัดเก็บไว กลับคืนมา  

ดวยวิธีก า

การสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลออนไลน 
นชวยใหผูใชได รับสารสนเทศที่กวางขวาง 

ยางรว

1. ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส   
เทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใหบริการ

วารสารอิเล็

 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีใหบริการ 

 “การสืบคน” คือ การ
ารและเทคนิคอย งเปนขั้นตอน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมอืในการเขาถงึ

ขอมูลอยางสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความตองการของผูใช (ปริศนา มัชฌิมา, 2549, หนา 82) 
 

 การสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลออนไล
อ ดเร็วโดยไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ สามารถดําเนินการไดจากทุกมุมโลก โดยผาน
เว็บไซตของผูผลิตหรือผูจําหนายฐานขอมูล โดยมีวิธีการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส ฐานขอมูลกฤตภาค ฐานขอมูลรายการทรัพยากร
สารสนเทศของสถาบันบริการสารสนเทศ และฐานขอมูลทั่วไปในอินเทอรเน็ต ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสน
กทรอนิกส ทั้งที่เปนเนื้อหาสรุปหรือบทคัดยอหรือสาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม  

ซึ่งสามารถคนหาไดโดยเขาไปที่เว็บไซตของสํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
http://www.arit.dusit.ac.th เลือกเมนู Database จะปรากฏรายชื่อและรายละเอียดของฐานขอมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ใหสืบคนไดตามความตองการ (ภาพที่ 5.2) โดยกอนที่ ผูใช 
จะทําการสืบคน ควรอานคูมือใชงาน ซึ่งจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอนในการสืบคนขอมูล 
ในแตละฐานขอมูล เพื่อจะไดสืบคนอยางถูกวิธีและไดขอมูลที่ตรงกับความตองการ 

 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 5.2 ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. ฐ ขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส  
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเท
าน

ศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใหบริการ
หนังสืออ ต็ม จากสํานักพิมพชั้นนํากวา 150 สํานักพิมพ 
ในหลากหล

ิเล็กทรอนิกส 
(ภาพที่ 5.3) 

 
 

ภาพท่ี 5.3 ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีใหบริการ 

 
 

ิเล็กทรอนิกส ในลักษณะของเอกสารฉบับเ
ายสาขาวิชา รวมทั้งผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดแก ผลงานวิจัย 

หนังสือ ตํารา ผลงานทางวิชาการ วิทยานิพนธและภาคนิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งสามารถ
คนหาได โดยเข า ไปที่ เ ว็บไซตของสํานักวิทยบริการฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุ สิต 
http://www.arit.dusit.ac.th โดยฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสจะมีอยู 2 แหง คือ 

2.1 เลือกเมนู Database เชนเดียวกับการคนหาวารสารอิเล็กทรอนิกส จะปรากฏ
รายชื่อและรายละเอียดของฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสตางๆ ถัดจากวารสารอ

โดยหากผูใชจะทําการสืบคน ควรอานคูมือใชงานกอนเชนกัน 
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2.2 เลือกเมนู e-Book จากหนาเว็บไซตของสํานักวิทยบริการฯ จะปรากฏผลงาน 
ยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดแก ผลงานว

 
ของมหาวิท ิจัย หนังสือ ตํารา ผลงานทางวิชาการ 
ทยานิพนธและภาคนิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย (ภาพที่ 5.4) หากผูใชจะทําการสืบคน ควรคลิกที่  
ow to use? เพื่อศึกษาวิธีการสืบคนกอนเพื่อจะไดสืบคนอยางถูกวิธีและไดขอมูล 

ที่ตรงกับควา

ภาพท่ี 5.4 ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่เปนผลงานวิจัย หนังสือ ตํารา ผลงานทางวิชาการ 
วิทยานิพนธและภาคนิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

. ฐานขอมูลกฤตภาค  

กฤตภาคใน บไซต 
ของสํา ิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต http://www.arit.dusit.ac.th เลือกเมนู 
Clippin องฐานขอมูลกฤตภาคจาก 3 ฐานขอมูล ใหสืบคนได 
ตามความต

 

วิ
H

มตองการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใหบริการ 
ลักษณะของบทความจากหนังสือพิมพ ซึ่งสามารถคนหาไดโดยเขาไปที่เว็

นักว
g จะปรากฏรายชื่อข

องการ (ภาพที่ 5.5)  
 
 



 104

 
 
 
 

าพที่ 5.5 ฐานขอมูลหนังสือกฤตภาคที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตมีใหบริการ 

4. ฐานขอมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันบริการสารสนเทศ  
ระบบการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันบริการสารสนเทศผานทาง

อัตโนมัติซึ่งเ VTLS, TINLIB, INNOPAC, DYNIX, และ HORIZON 
นตน หรือบางสถาบันอาจพัฒนาขึ้นเอง รายการที่คนไดจะอยูในรูปของขอมูลทางบรรณานุกรม

ที่มีอยูใน สากล
ประจําหนังส

ร

ชื่อวารสาร โดยทั่วไปใชชื่อที่รูจักแพรหลายอยางเปนทางการ ที่ปรากฏในหนาปกในหนังสือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภ

 

อินเทอรเน็ต คือ ระบบโอแพ็ก (Online Public Access Catalog: OPAC) ดวยโปรแกรมหองสมุด
ปนโปรแกรมสําเร็จรูป ไดแก 

เป
สถาบันบริการสารสนเทศ เชน เลขเรียกหนังสือ (Call Number) เลขมาตรฐาน

ือ (ISBN) ชื่อผูแตง (Author) ชื่อหนังสือ (Title) และสํานักพิมพ (Publication) เปนตน 
การสืบคนสารสนเทศระบบโอแพ็ก โดยทั่วไปผูใชสามารถเลือกการสืบคนจาก 

ส่ิงตอไปนี้ 
1) สืบคนโดยใชชื่อผูแตง (Author) ซึ่งเปนเจาของงาน รวมถึงบุคคล องคกร หรือ

หนวยบริการ ปกติชื่อเจาของงานจะใชชื่อที่มีตัวตนเปนรูปธรรมห ือหนวยงานที่มีอยูจริง 
2) สืบคนโดยใชชื่อเร่ือง (Title) ซึ่งก็คือชื่อของทรัพยากรสารสนเทศ ชื่อหนังสือ  
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3) สืบคนโดยใชหัวเรื่อง (Subject) เปนหัวขอของเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ 
หรือหมวดวิชาที่บรรยายหัวขอของทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ 

ศกําหนด 
ข้ึนเอง 

ับส่ิงที่
ตองการคนห

ี่ยวของกับส่ิงที่ตองการ
คนหา 

รสารสนเทศ 

รสารสนเทศของสํานักวิทยบริการฯ ผานทางอินเทอรเน็ต ดวยโปรแกรมหองสมุด
อัตโนมัติ  VTLS 

สวนดุสิต http://www.arit.dusit.ac.th เลือกเมนู Online Catalog จะปรากฏหนาจอ 
ใหใสคําคน 5

นขอมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศที่สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุตมีใหบริการ 

 
 

4) สืบคนโดยใชเลขหมู (Call Number)เปนรหัสทรัพยากรสารสนเทศ ที่ระบุถึง
ทรัพยากรนั้นๆ ตามระบบ Dewey หรือ LC หรือตามระบบที่สถาบันบริการสารสนเท

5) สืบคนโดยใชคําสําคัญ (Keyword) ซึ่งเปนคําที่มีความหมายเกี่ยวของก
า 
6) สืบคนโดยใชวลี (Phrase) ซึ่งเปนกลุมคําที่มีความหมายเก

7) สืบคนโดยใชคําในดรรชนี (Index) ซึ่งเปนรายการคําหรือกลุมคําที่ใชอางอิง
ทรัพยาก

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใหบริการ
สืบคนทรัพยาก

ซึ่งสามารถคนหาไดโดยเขาไปที่เว็บไซตของสํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ

และเลือกประเภทของการสืบคน (ภาพที่ .6) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการสืบคนได
จากภาคผนวก  ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐา
ม

ภาพที่ 5.6 
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5. านขอมูลทั่วไปในอินเทอรเน็ต 
ิลดไวดเว็บ (World Wide Web : WWW) เปนบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

ที่มีขอมูลและสารสนเทศอยู เปนจํานวนมาก  ไมวาจะเปนขอมูลดานวิชาการ ธุรกิจ และ 
 

ในการสืบคน
5.1 การสืบคนขอมูลโดยใชสารบบเว็บ หรือการจัดกลุม หรือการจัดหมวดหมู  

(Web Directory) เปนการคนหาโดยการเลือกจากรายชื่อที่ทางเว็บไซตไดรวบรวมและจัดหมวดหมู
เอาไวแล ับส่ิงที่ตองการคนหา เพื่อเขาไปดูวามีเว็บไซตใด
อยูขางในสา

hp 

 
 
 
 

าพที่ 5.7 ตัวอยางสารบบเว็บ (Web Directory) 

ฐ
เว

ความบันเทิง การที่จะหาขอมูลที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพตองอาศัยเครื่องมือชวย
 ซึ่งแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก  

ว ซึ่งผูใชสามารถเลือกหัวขอที่เกี่ยวของก
รบบนั้นบาง ผลลัพธที่ไดอาจไมครอบคลุมทุกเว็บไซตที่มีบนอินเทอรเน็ต แตจะตรงกับ

ความตองการของผูใชมากกวาการคนหาดวยโปรแกรมคน (Search Engine) ตัวอยางสารบบเว็บ 
ไดแก 

1) http://www.google.com/dir
2) http://www.yahoo.com 
3) http://www.sanook.com 
4) http://www.siamguru.com 

 
 
 

 
 
 
 
ภ
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5.2 การสืบคนขอมูลโดยใชโปรแกรมคนหา (Search Engine) คือ โปรแกรมที่ชวย 
นการคนหาขอมูลหรือรายละเอียดบนอินเทอรเน็ต จากคําสําคัญ (Keyword) ที่กําหนด  
ดยโปรแกรมจะรวบรวมขอมูลทั้งที่เปนรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซตบนเครือขาย 

บคลุมทุกเว็บไซต มากกวาการคนหาจาก 
ารบบเว็บ  

ตัวอยางเว็บไซตที่ทําหนาที่เปนโปรแกรมคนหา (Search Engine) ไดแก 

5) http://www.sansarn.com  

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.8 ตัวอยางเวบ็ไซตที่ทาํหนาที่เปนโปรแกรมคนหา (Search Engine) 

ใ
โ
โดยอัตโนมัติ ซึ่งผลลัพธที่ไดจากการคนหาจะครอ
ส

1) http://www.google.co.th  
2) http://www.yahoo.com    
3) http://www.sanook.com    
4) http://www.siamguru.com  

6) http://www.altavista.com   
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เทคนิคการสืบคน  

ผูใชบริการฐานขอมูลตางๆ สามารถกําหนดเงื่อนไขในการสืบคนขอมูลในฐานขอมูล 
ื่อใหไดขอมูลที่ตรงความตองการมากที่สุด โดยกําหนดความสัมพันธระหวางคําที่ใช 

ในการสืบ
 

ารางที่ 6.2 คําเชื่อมที่ใชในการสืบคนสารสนเทศ 
คําอธิบาย  ตัวอยาง 

เพ
คน ดวยคําเชื่อมตางๆ ดังนี้  

ต
คําเชื่อม 

AND 
เปนการเชื่อมคําคนตั้งแตสองคําขึ้นไป โดยที่ผลการสืบคน
ตองปรากฏคําทั้งสองในระเบียนผลการสบืคน  

ปรัชญา  
AND การศึกษา 

OR 
เปนการเชื่อมคําคนตั้งแตสองคําขึ้ โดยที่ผลการสืบคนจะ
ปรากฏคําใดคําหนึ่ง หร

ปรัชญา  นไป 
ือคําทั้งสองในระเบียนผลการสบืคน OR การศึกษา 

NOT 

เปนการเชื่อมคําคนตั้งแตสองคําขึ้นไป โดยที่ผลการสืบคนจะ
ปรากฏคําแรกเพียงคําเด ไมตองการใหปรากฏ

 NO  ียวเทานั้น และ
คําหลังในระเบียนผลการสบืคน (อาจใชเครื่องหมาย – แทน
NOT ได) 

จิตวิทยา  
T เด็กเล็ก

 

? 

เปนการใชสัญลักษณ " ? " แทนตวัอักษรใดๆ ในการสืบคน
ขอมูล โดยที่ผลการสืบคนจะปรากฏคําที่ใชในการสืบคนใน
ระเบียนผลการสืบคนเชน int??net ผลการสืบคนคือ 
internet, intranet …  

Int??net 

* 
ารสบืคนขอมูล โดยที่ผลการสืบคนจะปรากฏคําที่ Inter* 

เปนการใชสัญลักษณ " * " แทนตวัอักษรใดๆ ที่ตามหลัง
คําคนในก
ใชในการสืบคนในระเบยีนผลการสืบคน เชน int* ผลการ
สืบคนคือ inter, internet, international, ……. 

# ดยทีผ่ลการสืบคนจะปรากฏเฉพาะคํา Program# 
เปนการใชสัญลักษณ " # " เพื่อกําหนดใหสืบคนขอมูลเฉพาะ
คําที่กาํหนดไวเทานัน้ โ
ที่ใชในการสืบคนในระเบยีนผลการสืบคน 
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เพื่อค นการสืบคนรายการ
ทรัพยากรสาร หาว ภัฏ 
สวนดุสิต จากภ

 
สรุป 

นมีความสําคัญกับทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาที่ตองศึกษา
หาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ หรือตองหาขอมูลประกอบการทํารายงาน ทําวิจัย และทําวิทยานิพนธ

ษาตอในระดับที่สูงขึ้น จึงมีความจําเปนที่จะตองรูวา ขอมูลที่เราตองการมีอยูในรูปแบบ
บาง ทั้งที่เปนซีดีรอม และในอินเทอรเน็ต โดยสถาบันการศึกษาจะมีบริการฐานขอมูลเพื่อ

การศึกษ

วามเขาใจเพิ่มเติมผูใชสามารถดูตัวอยางการใชคําเชื่อมใ
สนเทศของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม
าคผนวก ข 

ิทยาลัยราช

 
ฐานขอมูลกับการสืบค

เมื่อศึก
ใด

าคนควาเชิงวิชาการ ไดแก ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส (e-Journal) ฐานขอมูล
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) ฐานขอมูลกฤตภาค (Clipping) และฐานขอมูลรายการทรัพยากร
สารสนเทศของสถาบันบริการสารสนเทศ (Online Catalog) เปนตน เพื่อใหบริการแกอาจารยและ
นักศึกษา ทั้งที่เปนเนื้อหาสรุปหรือบทคัดยอหรือสาระสังเขป (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม  
(full text) ข้ึนกับฐานขอมูลนั้นๆ ซึ่งจะทําใหเราสามารถเรียนรูในเรื่องตางๆ ไดตามความตองการ  
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