
แนวปฏิบัติที่ด ี
การใหบริการฐานขอมูลออนไลน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปนหนวยงาน                    
ท่ีใหบริการดานขอมูลสารสนเทศกับคณาจารย บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย สวน
ดุสิต  และบุคคลท่ัวไปท่ีประสงคเขามาสืบคนและศึกษาหาความรูดวยตนเอง สํานักวิทยบริการฯ มี
ฐานขอมูลท่ีใชในการศึกษาคนควา ดังนี้ 

TDC (ThaiLIS) เปนฐานขอมูล วิทยานิพนธ ภาคนิพนธ งานวิจัย บทความวารสาร และ
หนังสือหายาก (ฉบับภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบเต็มฉบับ (Full - Text) เปนเครือขายความ
รวมมือระหวางหองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ /เอกชน/ สถาบันฯ ใชงานภายนอกเครือขาย 

ProQuest Dissertations & Theses Global เปนฐานขอมูล วิทยานิพนธ และดุษฎี
นิพนธ (ฉบับภาษาอังกฤษ) ครอบคลุมสหสาขาวิชา 

- สาระสังเขปวิทยานิพนธปริญญาเอก ป 1980 – ปจจุบัน 
- สาระสังเขปวิทยานิพนธปริญญาโท ป 1988 - ปจจุบันไมนอยกวา 2.4 ลานรายการ 
- Preview รายการละไมนอยกวา 24 หนา ของวิทยานิพนธปริญญาเอกและปริญญาโท 

ป 1997 – ปจจุบันใหขอมูลรูปแบบ Full Text มีขอมูลเพ่ิมข้ึนทุกป ไมจํากัดสิทธิ์จํานวนผูใช มีการ
จัดการผลลัพธ โดย สั่งพิมพ อีเมล บันทึกในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสจัดเก็บในโปรแกรมจัดการ
บรรณานุกรมไดโดยตรงเชน EndNote, RefWorks ใชงานไดท้ังภายในและภายนอกเครือขาย 

ABI/INFORM Complete ประกอบดวยฐานขอมูลท่ีสําคัญ ไดแก  
 ABI/INFORM Global เปนฐานขอมูลท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมทางดานบริหารและการ

จัดการจากวารสารจํานวนไมนอยกวา 3,000 รายชื่อ  
 ABI/INFORM Trade & Industry เปนฐานขอมูลท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมทางดาน

การคาและอุตสาหกรรม จากวารสารและสิ่งพิมพจํานวนไมนอยกวา 1,900 รายชื่อ  
 ABI/INFORM Dateline เปนฐานขอมูล ท่ี มี เนื้ อหาครอบคลุมทางด านธุ ร กิจ               

โดยรวบรวมจากสิ่งพิมพจํานวนไมนอยกวา 190 รายชื่อ  
 วิทยานิพนธทางดานบริหารธุรกิจ จํานวนไมนอยกวา 18,000 รายการ ใหบริการ

เอกสารฉบับเต็ม Full Text ไมจํากัดสิทธิ์จํานวนผูใช รูปแบบไฟลการแสดงผล Full Text : PDF หรือ 
HTML+Graphics การจัดการผลลัพธทําไดโดย สั่งพิมพ อีเมล บันทึกในรูปไฟลอิเล็กทรอนิกส จัดเก็บใน
โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมไดโดยตรงเชน EndNote, RefWorks ถายโอนเขาใน EndNote Web 
การใชงานสามารถใชงานไดท้ังภายในและภายนอก 

Science Direct เปนวารสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Journals) ครอบคลุมสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร มีบรรณานุกรม พรอม
สาระสังเขป บทความฉบับเต็มไดเกือบทุกชื่อ เรียกใช Full - text ยอนหลังไดตั้งแตป 1995 - ปจจุบัน 
สามารถสืบคนและเรียกดูเอกสารฉบับเต็มจากวารสารประมาณ 2,500 ชื่อ หนังสือ 1,500 ชื่อเรื่อง 
ตั้งแตป 1995 – ปจจุบัน 



ACS : American Chemical Society เปนวารสารอิเล็กทรอนิกส (เปดอานได) มีจํานวน
วารสารท่ีบอกรับ ประมาณ 41 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ  โดย
สํานักพิมพ The American Chemical Society บทความวาร ( Full -Text) รูปแบบ PDF และ 
HTML เฉพาะวารสารท่ีบอกรับตัวเลมเทานั้น ใหขอมูล 1996- ปจจุบัน ไมจํากัดสิทธิ์จํานวน            
ผูเขาใช การจัดการผลลัพธ โดย สั่งพิมพ อีเมล บันทึกในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสจัดเก็บในโปรแกรม
จัดการบรรณานุกรมไดโดยตรงเชน EndNote, Procite จัดเก็บใน EndNote Web 

ACM Digital Library เปนวารสารทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จดหมายขาวและเอกสารการประชุมวิชาการ(Proceeding) มีสารานุกรม/คําศัพท ดานคอมพิวเตอร 
วีดิโอ ใชงานในระบบ Android, iOS and Windows มีรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป review 
ในรูปแบบ PDF และ HTML การจัดการผลลัพธทําไดโดย สั่งพิมพ บันทึกในรูปไฟลอิเล็กทรอนิกส 
จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมเชน EndNote, RefWorks เปนตน ถายโอนไปจัดเก็บใน 
EndNote Web และเอกสารฉบับเต็ม ตั้งแตป 1985-ปจจุบัน ไมจํากัดสิทธิจํานวนผูใชบริการ 

Springerlink เปนวารสารอิเล็กทรอนิกสประมาณ 1,800 ชื่อ และหนังสืออิเล็กทรอนิกสป 
2002-2004 เปนสหสาขาวิชา ครอบคลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ 
วิศวกรรมศาสตร การแพทย บรรณารักษฯ กฎหมายและสาขาอ่ืนๆ สามารถสืบคนและเรียกดู
บทความวารสารฉบับ (Full-Text) รูปแบบ PDF และ HTML ไดขอมูลตั้งแตป 1997-ปจจุบัน ไม
จํากัดสิทธิจํานวนผูเขาใช การจัดการผลลัพธ โดย สั่งพิมพ อีเมล บันทึกในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส 
จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมไดโดยตรงเชน EndNote, Procite จัดเก็บใน EndNote 
Web การใชงานท้ังภายในและภายนอกเครือขาย 

IEEE/IET Electronic Library (IEL) วารสาร เอกสารการประชุมวิชาการ (proceeding) 
และ Conference จากสํานักพิมพ IEEE และ IET ใหขอมูล 1988 - ปจจุบัน ครอบคลุมสาขาวิชา 
วิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร วิศวกรรมโยธา อุตสาหการ ฯลฯ มี Directory online 
เปนเครื่องมือชวยคน มี Full Text ใหบริการในรูปแบบ PDF มี Multimedia เอกสารประเภท 
Proceeding เชน Presentation ในรูปแบบไฟล PowerPoint การจัดการผลลัพธทําไดโดย สั่งพิมพ 
อีเมล บันทึกในรูปไฟลอิเล็กทรอนิกส จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมเชน EndNote, 
RefWork จัดเก็บใน EndNote Web 51การเขาใชงาน 51ครั้งละ 5 คน การใชงานภายนอกเครือขาย (ใช
ระบบ VPN ของมหาวิทยาลัยฯ) 

Emerald Management PLUS, แ ล ะ  Emerald Management ( EM92)  ว า ร ส า ร
อิเล็กทรอนิกส สกอ.บอกรับ และ สํานักวิทยบริการฯ บอกรับ (ท่ีเปนสวนตาง) ครอบคลุมสาขาวิชา
ดานการจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ การบัญชี บริหารธุรกิจ และการเงินธุรกิจ เศรษฐศาสตร 
ทรัพยากรมนุษย การจัดการความรู ฯลฯ มีวารสารออนไลน ประมาณ 200 ชื่อเรื่อง มีฉบับเต็มมากวา 
120,000 รายการ ป 1994-ปจจุบัน และมีสาระสังเขป ป 1989 ปจจุบันมีวารสารเดนๆ ไดแก 
management Decision, European Journal, Organization Development Journal, Journal 
of Consumer Marketing, Library Management การใชงานสามารถใชงานได ท้ังภายในและ
ภายนอกเครือขาย  



Education Research Complete เปนฐานขอมูลเฉพาะทางดานการศึกษาตั้งแต อนุบาล-
การศึกษาข้ันสูง เนื้อหาครอบคลุมการศึกษาท้ังในและตางประเทศ โดยใหขอมูลวารสารท้ังหมด
มากกวา 2,400 ชื่อเรื่อง เปนวารสารฉบับเต็มมากกวา 1,400 ชื่อเรื่อง ซ่ึงรวบรวมวารสารหลัก (Core 
Journals) ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาข้ันสูงและรวมถึงหนังสือ (Books and 
Monographs) มากกวา 550 เลมมีบทความ/งานวิจัยเฉพาะตางๆ อีกมากมาย การใชงานสามารถใช
งานไดท้ังภายในและภายนอกเครือขาย 

Computer & Applied Sciences Complete (CASC) ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและ
การพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและวิทยาศาสตรประยุกต รวมรวมขอมูลบรรณานุกรมและ
สาระสังเขปจากวารสารวิชาการ และแหลงอางอิงอ่ืนๆ มากกวา 2,200 รายการ และใหขอมูลฉบับ
เต็มของวารสารมากกวา 1,000 ชื่อ ใชงานไดท้ังภายในและภายนอกเครือขาย 

Academic Search Complete เปนฐานขอ มูล  ท่ีครอบคลุมสหสาขาวิ ชา  ได แก  
ศึกษาศาสตร ประวัติศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปศาสตร จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร 
บริหารธรุกิจ วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
วิทยาศาสตรท่ัวไป ใหขอมูลตั้งแตป 1887-ปจจุบัน 

Web Of Science เปนฐานขอมูลอางอิง (Citation Database) วารสารอิเล็กทรอนิกส 
บรรณานุกรมและสาระสังเขป เนื้อหาครอบคลุมสหสาขา วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และ 
มนุษยศาสตร มีวารสารรวมกันมากกวา 10,000 ชื่อ สามารถสืบคนขอมูล ตั้งแตป 2001 - ปจจุบัน 
(ไมมีเอกสารฉบับเต็ม Full Text) ไมจํากัดสิทธิ์จํานวนผู ใช  สั่งพิมพ อีเมล บันทึกในรูปไฟล
อิเล็กทรอนิกส จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม เชน EndNote, RefWorks เปนตน จัดเก็บใน 
EndNote Web 

H.W.Wilson (EBSCO) วารสารท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรประยุกต 
ชีววิทยา เกษตรกรรม มนุษยศาสตร สังคมศาสตร การศึกษา ธุรกิจ สารสนเทศศาสตร ฯลฯ เปน
วารสารฉบับเต็มมากกวา 1,700 ชื่อเรื่อง สืบคนขอมูลยอนหลังไดตั้งแต ป 1984-ปจจุบัน การใชงาน
สามารถใชงานไดท้ังภายในและภายนอกเครือขาย 

Communication & Mass Media Complete ( EBSCO) เ ป น ฐ านข อ มู ล ว า ร ส า ร 
สาขาวิชาวารสารศาสตร นิเทศศาสตร การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร มีวารสาร จํานวนมากกวา 
820 ชื่อเรื่อง และขอมูลฉบับเต็มจากวารสารจํานวนมากกวา 500 ชื่อเรื่อง ขอมูลยอนหลังไปถึงปค.ศ.
1915 CMMC รวบรวมคําศัพทดานการสื่อสารจํานวนมากมายและการเรียกดูขอมูลอางอิงท่ีเขาใจได
งาย นอกจากนี้ CMMC ยังรวบรวมประวัติผูเขียนจํานวนมากกวา 5,400 โปรไฟล 

News Center ขอมูลขาวสารจากสํานักขาวหรือแหลงขาวตางๆ โดยตรงและแบบขอความ 
(Text Mode) เชน หนังสือพิมพภายในประเทศและตางประเทศโดยปรับปรุงขอมูลแบบทันทีทันใด 
(Real - Time) ตลอดเวลา 

iQNewsClip ขาวตัด กฤตภาค ขาวออนไลนจากหนังสือพิมพภายในประเทศฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ กวา 30 ฉบับ เลือกดูไดท้ังภาพสีและขาว-ดํา จัดเปนหมวดหมู พรอมฟงกชั่น ใน
การสืบคนขอความฉบับเต็ม (Full Text Search) คนหาเฉพาะชิ้นขาว ท่ีตองการไดอยางงาย สะดวก 
และรวดเร็ว ใหขอมูลปจจุบัน  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=a9h


e-Books ประกอบดวย งานดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ งานวิจัย หนังสือหายาก หนังสือ
ประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีผลิตข้ึนเองและหนังสืออานประกอบท่ัวไป ใหขอมูล
เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) สามารถใชงานผานระบบมือถือ ระบบ IOS Android 

IR - Web บทความวารสารวิชาการท่ีพัฒนาระบบเอง ใหมีความสอดคลองกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ เนนอัตลักษณ 4 ดาน ไดแก การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการ
บริการ และพยาบาลศาสตร ใหขอมูลแบบฉบับเต็ม มีวารสารและบทความเพ่ิมข้ึนทุกป การใชงาน
โดยผานระบบ IP ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเทานั้น 

Emerald Management PLUS, แ ล ะ  Emerald Management ( EM92)  ว า ร ส า ร
อิเล็กทรอนิกส สกอ.บอกรับ และสํานักวิทยบริการฯ บอกรับ (ท่ีเปนสวนตาง) ครอบคลุมสาขาวิชา
ดานการจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ การบัญชี บริหารธุรกิจ และการเงินธุรกิจ เศรษฐศาสตร 
ทรัพยากรมนุษย การจัดการความรู ฯลฯ มีวารสารออนไลน ประมาณ 200 ชื่อเรื่อง มีฉบับเต็มมากวา 
120,000 รายการ ป 1994-ปจจุบัน และมีสาระสังเขป ป 1989 ปจจุบันมีวารสารเดนๆ ไดแก 
management Decision, European Journal, Organization Development 

Asian Business and Reference เปนฐานขอมูล ธุรกิจ การเงิน ในเอเชีย ใหขอมูล 1990 
- ปจจุบัน รายละเอียดเก่ียวกับ บริษัท, การตลาด, การคาระหวางประเทศ ขอมูลและสถิติของ
ประเทศตางๆ ประชากรและสถาบันตางๆ นโยบายและการวิเคราะห และเง่ือนไขทางธุรกิจโดยรวม 
Eastern Hemisphere ซีกโลกตะวันออก ประกอบดวย ขาวและแหลงขาวสารทันสมัย (current 
awareness) ใหเอกสารฉบับเต็ม Full-text การใชงานผานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เทานั้น การแสดงผลขอมูล เปน แบบ PDF และ HTML 

ฐานขอมูล Binumi (บินยูมิ) เปนฐานขอมูลมัลติมีเดีย (Multimedia stock) ของสํานักพิมพบินยู
มิ (Binumi) สามารถนําไปใชในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ประกอบดวยวิดีโอคลิป (Video Clip 
SD/HD) ภาพนิ่ง (Image stills) เสียงประกอบ (Audio tracks) กวา 2 ลานรายการ ครอบคลุมในทุก
สาขาวิชา สามารถดาวนโหลดไปใชงานไดไมจํากัดจํานวน ลักษณะขอมูลเปน 51คลิปวิดีโอ (.mp4 ท้ัง 
SD/HD)   

ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) บน Platform iGLibrary (iG Publishing)  ความ
รวมมือเครือขายสํานักวิทยบริการ กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ การใชทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสรวมกัน 
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตรฯ วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร พยาบาล ศึกษาศาสตร 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บริการธุรกิจ ฯลฯ 

Turn-it-in เปนฐานขอมูลท่ีใหบริการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ 
ออนไลน (Plagiarism Checking) พรอมท้ังชี้แหลงขอมูล ท่ีปรากฏวาซํ้า (จากการคัดลอกและ
ดัดแปลงจากงานผูอ่ืน) โดยแสดงรายการเปนแถบสี และระดับเปอรเซ็นตการเทียบซํ้า ซ่ึงรายงาน
ตนฉบับ (Originality Report) สามารถทําใหผูสอนสามารถติดตาม และแปลผล เพ่ือประกอบการ
ประเมินผลงานชิ้นนั้นไดอยางสะดวก (บัณฑิตวิทยาลัยบอกรับ) ติดตอสอบถาม 02-244-4146-7 

 
 



ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือ ฐานขอมูลออนไลน (Reference Database) เปนทรัพยากร
สารสนเทศรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย หนังสือ วาสาร สื่อสิ่งพิมพอ่ืนๆ การใชงานแบบไมมี
ขีดระยะเวลาจํากัด การใชงาน โดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และ อุปกรณเครื่อง PC มือถือ 
ipad Tablet สํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสท่ีใหบริการแบง
ออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

1. หนังสือ วารสาร และ ส่ือส่ิงพิมพ ภายในของหองสมุด ท้ังในระบบสวนกลางและศูนย
การศึกษา ( Web Opac) ระบบ VTLS 

2. วารสาร อิเล็กทรอนิกส (ฉบับภาษาอังกฤษ) (E- journal) เปนบทความท่ีเคยตีพิมพ ใน
รูปแบบสิ่งพิมพ เผยแพรในระบบอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน ในรูแบบสาระสังเขป (Abstract) และ 
รูปแบบฉบับเตม็ (Full-Text) ซ่ึงเปนทางเลือกใหกับผูใชบริการโดย ไมมีขีดจํากัดระยะเวลา 

3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ (E- Books) เปนหนังสือท่ีมี
รูปเลม มีการเผยแพรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส และ สามารถ ทําการยืม – คืน ดวยตนเองโดยผาน
ระบบของ e- books 

4. งานวิจัย วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ ฉบับภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ (E-Theses) ซ่ึงเปน
ทางเลือกใหกับผูใชบริการโดย ไมมีขีดจํากัดระยะเวลา 
 

กลยุทธการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
การคนหาทรัพยากรสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศหรือจากเครื่องมือคนหา อาจจะมีความ

คลายหรือแตกตางกันไป ผูใชอาจจะตองเสียเวลาทําความเขาใจการใชและเทคนิควิธีการคนหา เพ่ือให
สามารถคนหาขอมูลไดอยางรวดเร็วและตรงกับความตองการใหมากท่ีสุด เทคนิคในการคนหานั้น 
สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ การคนหาพ้ืนฐานหรืออยางงาย (Basic Search) และการคนหา
แบบซับซอนหรือข้ันสูง (Advanced Search) และการสืบคนขอมูลในรูปแบบตางๆ ดวย Google 
Search ( Search engine) 
 

รูไว ใชวา กอนการคนหาตองทราบอะไรบาง 
1. ตองการคนหาขอมูลเก่ียวกับเรื่องใด นอกจากนี้จะตองมีขอมูลสวนหนึ่งท่ีเก่ียวของกับเรื่อง

ท่ีตองการจะคนหา 
2. รูจักแหลงสารสนเทศหรือเครื่องมือท่ีจะใชคนหาถาคุณตองการคนหาหนังสือ ของสํานัก

วิทยบริการฯ วามีอยูท่ีใดบาง ควรจะใชฐานขอมูลใดคนหา จึงจะไดขอมูลตามท่ีตองการ เปนตน 
3. ตองรูจักวิธีการใชแหลงสารสนเทศ ฐานขอมูลหรือเครื่องมือท่ีใชคนหา เชน รูจักวิธีคนหา

แบบพ้ืนฐาน หรือหากจะใหดีก็ควรรูจักการคนหาแบบข้ันสูงดวย นอกจากนี้ยังตองรูจักวิธีการจัดการ
ผลลัพธ ไดแก การบันทึก การสั่งพิมพ การสงขอมูลทาง E-mail การจัดการรายการบรรณานุกรม เปน
ตน 

4. รูจักกฏ กติกา มารยาทในการใชแหลงสารสนเทศ ฐานขอมูลหรือเครื่องมือคนหา 
เนื่องจากปจจุบันไดมีการละเลิดลิขสิทธิ์กันมากข้ึน 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87


เขาใชฐานขอมูลจากเครือขายภายนอก 
การเขาใชงานฐานขอมูลออนไลนท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตบอกรับ ผูมีสิทธิ์ใชงานจะเปนนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงหากเขาใชงานฐานขอมูลออนไลนจากเครือขายภายนอกท้ังเครือขายสาธารณะ เชน CS-Loxinfo 
TOT True 3BB เปนตน และเครือขายอินเทอรเน็ตบนโทรศัพทมือถือ (DTAC, AIS, True Move) 
จะตองดําเนินการเชื่อมตอระบบ VPN หรือ Virtual Private Network กอน ซ่ึงระบบจะทําให
เครือขายสาธารณะนั้นๆ ทําตัวเสมือนเปนเครือขายอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และทําให
สามารถใชงานฐานขอมูลออนไลนท่ีสงวนสิทธิ์ใหใชไดเฉพาะเครือขายของมหาวิทยาลัยเทานั้นได โดย
สามารถเชื่ อมตอ  VPN ได ท่ี  https://vpn.dusit.ac.th และอ าน คู มือการใช ง าน  VPN ได ท่ี  
http://network.dusit.ac.th 
 

เทคนิคการสืบคนขอมูล 
1. การคนหาแบบพ้ืนฐาน (Basic Search) คนหาทุกเขตขอมูลผลลัพธการสืบคนจะมี

ปริมาณมากและกวาง เปนการคนหาสารสนเทศอยาง และ รวดเร็ว ไมซับซอน โดยพิมพคํา หรือ คําท่ี
มีความหมายใกลเคียงกัน หรือ คลายกัน หรือ คําท่ีเปนคําท่ึใชแทนกัน โดยสวนใหญการคนหาแบบ
งายจะมีทางเลือกในการคนหา สามารถสืบคนทรัพยากรสารสนเทศไดทุกประเภท ไดแก หนังสือ 
วารสาร 

1.1 กรณีสืบคนหนังสือ วาสาร สื่อสิ่งพิมพ อ่ืนๆ ของ สํานักวิทยบริการฯ ม.สวนดุสิต ใน
สวนกลางและศูนยการศึกษา และ ฐานขอมูลออนไลน ทุกประเภทท่ีใหบริการปจจุบัน สามารถเลือก
ประเภทของของการคนหาไดจาก 

- ช่ือผูแตง (Author) ชื่อบุคคล หนวยงาน/องคกรอ่ืนๆ 
- ช่ือเรื่อง (Title) เปนการคนหาขอมูล ดวยชื่อเรื่อง เชน ชื่อหนังสือ ชื่อบทความ ชื่อ

เรื่องสั้น ฯลฯ การคนโดยใชชื่อเรื่องนี้ เปนการคนหาแบบเฉพาะเจาะจง 
- หัวเรื่อง (Subject Heading) คือคําท่ีกําหนดข้ึนมา นํามาจากคูมือหัวเรื่องท่ีใชกัน

เปน มาตรฐานในหองสมุด เพ่ือใชแทนเนื้อหาของหนังสือ หรือ เรื่องท่ีสําคัญของ หนังสือเลมท่ี 
ตองการ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธหรือทรัพยากรสารสนเทศนั้น 

- คําสําคัญ (Keywords) คือ การคนหาดวยคํา ท่ีกําหนดข้ึนมา เพ่ือใชแทนเรื่องท่ี
ตองการคนหา โดยท่ัวไปคําสําคัญจะมีลักษณะท่ีสั้น กระทัดรัด ไดใจความ มีความหมาย เปนคํานาม
หรือเปนศัพทเฉพาะในแตละสาขาวิชา คือ กําหนดมาจากคําท่ีอยูในชื่อเรื่องและหัวเรื่องท่ีเราตองการ
คนหานั่นเอง การคนหาดวยคําสําคัญนั้น ระบบจะทําการคนหาคําท่ีปรากฏอยูในชื่อเรื่อง ไมวาจะอยู
ตนเรื่อง กลางเรื่องหรือทายเรื่อง 

- หมายเหตุ การสืบคน ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ข้ึนอยูกับหนาจอการ
แสดงผลของการสืบคนของแตละฐานขอมูลจะมีความแตกตางกัน จึงเปนทางเลือกใหกับ
ผูใชบริการจะเลือกคนหารูปแบบใด 
  

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2


2. การคนหาแบบข้ันสูง (Advanced Search) เลือกกําหนดเขตขอมูลได ปริมาณผลลัพธ
การสืบคนมากและแคบกวา Basic search เปนการคนหาขอมูลท่ีมีรายละเอียดในการสืบคนมาก 
หรือตองการ จํากัดหรือ ขยายการสืบคนขอมูลใหครอบคลุมมากข้ึนเพ่ือใหสามารถคนหาขอมูลไดท่ี
ตรงกับความตองการมากท่ีสุด 

2.1 การสืบคนขอมูล โดยใชตรรกบูลีน (Boolean Logic) หรือการคนหาโดยใช โดยใช
คําเชื่อม 3 ตัว คือ AND, OR, NOT ดังนี้ 

- AND ใชเชื่อมคําคน เพ่ือจํากัดขอบเขตการคนหาใหแคบลง เชนตองการคนหาคํา
วาสัมตําท่ีเปนอาหาร มีรูปแบบการคนดังนี้ คือ สมตํา AND อาหาร หมายถึง ตองการคนหาคําวา 
สมตํา และคําวา อาหาร 

- OR ใชเชื่อมคําคน เพ่ือขยายขอบเขตใหกวางข้ึน เชน สัมตําไทย OR สมตําปูปลารา 
หมายถึง ตองการคนหาคําวา สัมตําไทย และ สมตําปูปลารา หรือคนหาคําใดคําหนึ่งก็ได 

- NOT ใชเชื่อมคําคน เพ่ือจํากัดขอบเขตใหแคบลง เชน ตองการคนหาคําวา สมตํา 
AND อาหาร NOT เพลง หมายถึง ตองการคนหา คําวา สมตํา ท่ีเปนอาหาร ไมเอาสมตําท่ีเปนเพลง 
เปนตน 

 
3. การสืบคนขอมูลในรูปแบบตางๆ ดวย Google Search ในรูปแบบ Search engine 

 
เสิรชเอนจิน (search engine) โปรแกรมท่ีชวยในการสืบคนหาขอมูล โดยเฉพาะขอมูลบน

อินเทอรเน็ต โดยครอบคลุมท้ังขอความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟตแวร แผนท่ี ขอมูลบุคคล 
กลุมขาว และอ่ืน ๆ ซ่ึงแตกตางกันไปแลวแตโปรแกรมหรือผูใหบริการแตละราย เสิรชเอนจินสวนใหญ
จะคนหาขอมูลจากคําสําคัญ (คียเวิรด) ท่ีผูใชปอนเขาไป จากนั้นก็จะแสดงรายการผลลัพธข้ึนมา ใน
ปจจุบัน Search engine บางตัว เชน Google จะบันทึกประวัติการคนหาและการเลือกผลลัพธของ
ผูใชไวดวย และจะนําประวัติท่ีบันทึกไวนั้น มาชวยกรองผลลัพธในการคนหาครั้งตอ ๆ ไป 

หลักการใชคํา สัญลักษณ เครื่องหมาย ในการสืบคนขอมูล เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง
แมนยํา 

การคนหาโดยท่ัวไปสวนใหญแลวจะใช คําคน (Keyword) เปนเครื่องมือการคนหา อยาง
เดียว แตถาผูใชรูจักใชเครื่องหมายบางตัวรวมดวย ก็จะทําใหขอบเขตการคนหา ของ Google แคบลง 
ทําใหผูใชไดขอมูลท่ีตรงกับความตองการมากข้ึน เครื่องหมายท่ี สามารถนํามาชวยในการคนหาได มี
ดังนี ้

 
 
 



การใชเครื่องหมายบวก (+) เช่ือมคํา 
โดยปกติ Google จะไมใสใจในในการคนหาขอมูลจากการพิมพ Keyword ประเภท 

Common Word( คํ า ง า ย ๆ  )  เ ช น  at, with, on, what, when, where, how, the, to, of แต
เนื่องจากเปนบางครั้งคําเหลานี้เปนคําสําคัญของประโยคท่ีผูใชจําเปน ตองคนหา ดังนั้นเครื่องหมาย + 
จะชวยเชื่อมคํา โดยมีเง่ือนไข วา กอนหนาเครื่องหมาย + ตองมี การเวนวรรค 1 เคาะดวย เชน หาก
ตองการคนหาเว็บไซตเ ก่ียวกับเกมสท่ีมีชื่อวา Age of Empire ถาผู ใชพิมพ Keyword Age of 
Empire Google ก็จะทําการคนหาแยกคําโดย ไมสนใจคําวา of และจะคนหาคําวา Age หรือ 
Empire เพียงสองคํา แตถาผูใชระบุวา Age +of Empire Google จะทําการคนหาท้ังคําวา Age, of 
และ Empire 
 

ตัดบางคําท่ีไมตองการคนหาดวยเครื่องหมายลบ ( - ) 
จะชวยใหผูใชสามารถตัดเรื่องท่ีผูใชไมตองการ หรือไมเก่ียวของออกไปได เชน ถาผูใช

ตองการคนหาเว็บไซตท่ีเก่ียวกับการ ลองแกง แตไมตองการ การลองแกงท่ีเก่ียวของ กับจังหวัดตาก 
ใหผูใชพิมพ Keyword วา ลองแกง -ตาก (เชนเดียวกับเครื่องหมาย + ตองเวนวรรคกอนหนา
เครื่องหมายดวย) Google จะทําการคนหาเว็บไซตท่ีเก่ียวกับการ ลองแกง แตไมมีจังหวัดตากเขามา
เก่ียวของ 

เหมาะสําหรับการคนหาคํา Keyword ท่ีมีลักษณะเปน ประโยควลีหรือกลุมคํา ท่ีผูใช 
ตองการใหแสดงผลทุกคําในประโยค โดยไมแยกคํา เชน ถาผูใชตองการหาเว็บไซต เก่ียวกับเพลงท่ีมี
ชื่อวา If I Let You Go ใหพิมพวา  “If I Let You Go” Google จะทําการคนหาประโยค “If I Let 
You Go” ท้ังประโยคโดยไมแยกคําคนหา 
 

การคนหาดวยคําวา OR 
เปนการสั่งให Google คนหาขอมูลเพ่ิมมากข้ึน เชน ถาผูใชตองการคนหาเว็บไซตท่ี เก่ียวกับ 

การลองแกง ท้ังในจังหวัดตาก และปราจีนบุรี ใหผูใชพิมพ Keyword วา ลอง แกง ตาก OR 
ปราจีนบรุี Google จะทําการคนหาเว็บไซตท่ีเก่ียวกับการลองแกงท้ังใน จังหวัดตาก และกาญจนบุร ี
 

51การสืบคนขอมูลจากเว็บไซต 
ข้ันตอนการสืบคนขอมูลจากเว็บไซตดวย Search Engine 
1. ทําการเปดเว็บไซตท่ีใหบริการ https://scholar.google.co.th/ 
2. คลิกเลือกหัวขอท่ีตองการคน ในท่ีนี้จะเลือกหัวขอ “เว็บ” 
3. พิมพ keyword (ขอความ) ท่ีตองการสืบคนลงในชอง text box 
4. คลิกเลือก “คนหา” 
5. ระบบจะทําการคนหาเว็บไซตท่ีตรงกับ keyword ท่ีตองการ และแสดงออกมาในรูปแบบ

ของลิงค (link) 
 

 

https://scholar.google.co.th/


ตัวอยางการและข้ันตอนการสืบคนฐานขอมูลออนไลน 
1. เปดเว็บไซตท่ีใหบริการ http://www.arit.dusit.ac.th/ (เว็บไซตของสํานักวิทยบริการฯ) เลือก

เมนูบริการตางๆ → ฐานขอมูลออนไลน จะปรากฏรายการฐานขอมูลท่ีสํานักวิทยบริการฯ มี

ใหบริการ คลิกเลือกฐานขอมูลท่ีจะทําการสืบคน เชน เลือกฐานขอมูลออนไลน   ดังภาพ 
 
 
 
 

 
 

 

 
1. คลิกเลือกเมนูบริการตางๆ 
2. คลิกเลือกเมนูบริการฐานขอมูลออนไลน 
3. คลิกเลือกเมนูฐานขอมูลออนไลนท่ีตองการสืบคน 

 
 
 
 
  

 

 
 



2. คลิกเลือกฐานขอมูลเพ่ือใชในการสืบคน (Choose Databases) เลือกฐานขอมูลท่ีจะใชในการสืบคน
โดยการคลิกเลือกรายการฐานขอมูลตามท่ีตองการ จากนั้นก็คลิกเลือก OK ดังภาพ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
2.1 คลิกเลือก (Choose Databases) 
2.2 แสดงรายการฐานขอมูลท่ีตองการสืบคน  
3.3 คลิกเลือก OK 
 
 

  

3. พิมพคําคนท่ีตองการสืบคนลงในชองวาง จากนั้นคลิก Search เพ่ือสืบคนเพ่ือทําข้ันตอนตอไป ดัง
ภาพ 
 

   
  
 

3.1 พิมพคําสืบคนท่ีตองการสืบคน 
3.2  คลิกท่ี Search 
 
 
 
 

  

 

 

 

  



4. เม่ือปรากฏหนาตางจากการสืบคน จะประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 
4.1 จํานวนเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังหมดท่ีไดจากการสืบคน   
4.2 รูปแบบของเอกสาร (เลือกรูปแบบเอกสารตามตองการ) 
4.3 ปท่ีทําการพิมพ (ระบุชวงเวลาตีพิมพตามท่ีตองการ) 
4.4 ประเภทของเอกสาร (เลือกประเภทของเอกสารตามท่ีตองการ) 
4.5   รูปแบบเอกสารท่ีตองการ 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 



5.   การแสดงผลของเอกสาร รายละเอียดบรรณานุกรมและสาระสังเขป 
5.1 รายละเอียดทางบรรณานุกรรมของบทความ และตัวอยางภาพท่ีปรากฏในบทความ 
5.2 การจัดการผลลัพธ สั่งพิมพ / E-mail / บันทึกขอมูล / การใชรูปแบบบรรณานุกรม / การ 

export ขอมูล / การสราง note / การแสดง Link ขอมูล และการ Share ขอมูลไปยัง Social 
Network) 
 

 
 
 
 
 

 

 


