แนวปฏิบัติที่ดี
การให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ มหำวิ ท ยำลั ย สวนดุ สิ ต เป็ น หน่ ว ยงำน
ที่ให้บริกำรด้ำนข้อมูลสำรสนเทศกับคณำจำรย์ บุคลำกร นักวิจัย และนักศึกษำของมหำวิทยำลัย สวน
ดุสิต และบุคคลทั่วไปที่ประสงค์เข้ำมำสืบค้นและศึกษำหำควำมรู้ด้วยตนเอง สำนักวิทยบริกำรฯ มี
ฐำนข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ ดังนี้
TDC (ThaiLIS) เป็นฐำนข้อมูล วิทยำนิพนธ์ ภำคนิพนธ์ งำนวิจัย บทควำมวำรสำร และ
หนังสือหำยำก (ฉบับภำษำไทย - ภำษำอังกฤษ) ในรูปแบบเต็มฉบับ (Full - Text) เป็นเครือข่ำยควำม
ร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดมหำวิทยำลัยของรัฐ /เอกชน/ สถำบันฯ ใช้งำนภำยนอกเครือข่ำย
ProQuest Dissertations & Theses Global เป็ น ฐำนข้ อ มู ล วิ ท ยำนิ พ นธ์ และดุ ษ ฎี
นิพนธ์ (ฉบับภำษำอังกฤษ) ครอบคลุมสหสำขำวิชำ
- สำระสังเขปวิทยำนิพนธ์ปริญญำเอก ปี 1980 – ปัจจุบัน
- สำระสังเขปวิทยำนิพนธ์ปริญญำโท ปี 1988 - ปัจจุบันไม่น้อยกว่ำ 2.4 ล้ำนรำยกำร
- Preview รำยกำรละไม่น้อยกว่ำ 24 หน้ำ ของวิทยำนิพนธ์ปริญญำเอกและปริญญำโท
ปี 1997 – ปัจจุบันให้ข้อมูลรูปแบบ Full Text มีข้อมูลเพิ่มขึ้นทุกปี ไม่จำกัดสิทธิ์จำนวนผู้ใช้ มีกำร
จัดกำรผลลัพธ์ โดย สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จัดเก็บในโปรแกรมจัดกำร
บรรณำนุกรมได้โดยตรงเช่น EndNote, RefWorks ใช้งำนได้ทั้งภำยในและภำยนอกเครือข่ำย
ABI/INFORM Complete ประกอบด้วยฐำนข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่
 ABI/INFORM Global เป็นฐำนข้อมูล ที่มีเนื้อหำครอบคลุ มทำงด้ำนบริห ำรและกำร
จัดกำรจำกวำรสำรจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3,000 รำยชื่อ
 ABI/INFORM Trade & Industry เป็ น ฐำนข้ อ มู ล ที่ มี เ นื้ อ หำครอบคลุ ม ทำงด้ ำ น
กำรค้ำและอุตสำหกรรม จำกวำรสำรและสิ่งพิมพ์จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1,900 รำยชื่อ
 ABI/INFORM Dateline เป็ น ฐำนข้ อ มู ล ที่ มี เ นื้ อ หำครอบคลุ ม ทำงด้ ำ นธุ ร กิ จ
โดยรวบรวมจำกสิ่งพิมพ์จำนวนไม่น้อยกว่ำ 190 รำยชื่อ
 วิ ท ยำนิ พ นธ์ ท ำงด้ ำ นบริ ห ำรธุ ร กิ จ จ ำนวนไม่ น้ อ ยกว่ ำ 18,000 รำยกำร ให้ บ ริ ก ำร
เอกสำรฉบับเต็ม Full Text ไม่จำกัดสิทธิ์จำนวนผู้ใช้ รูปแบบไฟล์กำรแสดงผล Full Text : PDF หรือ
HTML+Graphics กำรจัดกำรผลลัพธ์ทำได้โดย สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บใน
โปรแกรมจัดกำรบรรณำนุกรมได้โดยตรงเช่น EndNote, RefWorks ถ่ำยโอนเข้ำใน EndNote Web
กำรใช้งำนสำมำรถใช้งำนได้ทั้งภำยในและภำยนอก
Science Direct เป็ นวำรสำรอิ เล็ กทรอนิ กส์ (Electronic Journals) ครอบคลุ มสำขำวิ ช ำ
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิทยำศำสตร์สุขภำพ สังคมศำสตร์ และมนุษยศำสตร์ มีบรรณำนุกรม พร้อม
สำระสังเขป บทควำมฉบับเต็มได้เกือบทุกชื่อ เรียกใช้ Full - text ย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1995 - ปัจจุบัน
สำมำรถสืบค้นและเรียกดูเอกสำรฉบับเต็มจำกวำรสำรประมำณ 2,500 ชื่อ หนังสือ 1,500 ชื่อเรื่อง
ตั้งแต่ปี 1995 – ปัจจุบัน

ACS : American Chemical Society เป็ นวำรสำรอิ เล็ กทรอนิ กส์ (เปิ ดอ่ ำนได้ ) มี จ ำนวน
วำรสำรที่บอกรับ ประมำณ 41 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสำขำวิชำเคมี และสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง โดย
ส ำนั ก พิ ม พ์ The American Chemical Society บทควำมวำร ( Full -Text) รู ป แบบ PDF และ
HTML เฉพำะวำรสำรที่ บ อกรั บ ตั ว เล่ ม เท่ ำ นั้ น ให้ ข้ อ มู ล 1996- ปั จ จุ บั น ไม่ จ ำกั ด สิ ท ธิ์ จ ำนวน
ผู้เข้ำใช้ กำรจัดกำรผลลัพธ์ โดย สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จัดเก็บในโปรแกรม
จัดกำรบรรณำนุกรมได้โดยตรงเช่น EndNote, Procite จัดเก็บใน EndNote Web
ACM Digital Library เป็ น วำรสำรทำงด้ ำ นคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
จดหมำยข่ำวและเอกสำรกำรประชุมวิชำกำร(Proceeding) มีสำรำนุกรม/คำศัพท์ ด้ำนคอมพิวเตอร์
วีดิโอ ใช้งำนในระบบ Android, iOS and Windows มีรำยกำรบรรณำนุกรม สำระสังเขป review
ในรูปแบบ PDF และ HTML กำรจัดกำรผลลัพธ์ทำได้โดย สั่งพิมพ์ บันทึกในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
จัดเก็บในโปรแกรมจั ดกำรบรรณำนุกรมเช่น EndNote, RefWorks เป็นต้น ถ่ำยโอนไปจัดเก็บ ใน
EndNote Web และเอกสำรฉบับเต็ม ตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน ไม่จำกัดสิทธิจำนวนผู้ใช้บริกำร
Springerlink เป็นวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ประมำณ 1,800 ชื่อ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ปี
2002-2004 เป็นสหสำขำวิชำ ครอบคลุมสำขำวิชำ วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี วิทยำศำสตร์สุขภำพ
วิศวกรรมศำสตร์ กำรแพทย์ บรรณำรักษ์ ฯ กฎหมำยและสำขำอื่น ๆ สำมำรถสื บค้น และเรี ย กดู
บทควำมวำรสำรฉบับ (Full-Text) รูปแบบ PDF และ HTML ได้ข้อมูล ตั้ งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน ไม่
จำกัดสิทธิจำนวนผู้เข้ำใช้ กำรจัดกำรผลลัพธ์ โดย สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
จั ดเก็บ ในโปรแกรมจั ดกำรบรรณำนุกรมได้โ ดยตรงเช่น EndNote, Procite จัดเก็บใน EndNote
Web กำรใช้งำนทั้งภำยในและภำยนอกเครือข่ำย
IEEE/IET Electronic Library (IEL) วำรสำร เอกสำรกำรประชุ มวิ ช ำกำร (proceeding)
และ Conference จำกสำนักพิมพ์ IEEE และ IET ให้ข้อมูล 1988 - ปัจจุบัน ครอบคลุมสำขำวิช ำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธำ อุตสำหกำร ฯลฯ มี Directory online
เป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยค้ น มี Full Text ให้ บ ริ ก ำรในรู ป แบบ PDF มี Multimedia เอกสำรประเภท
Proceeding เช่น Presentation ในรูปแบบไฟล์ PowerPoint กำรจัดกำรผลลัพธ์ทำได้โดย สั่งพิมพ์
อี เ มล์ บั น ทึ ก ในรู ป ไฟล์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จั ด เก็ บ ในโปรแกรมจั ด กำรบรรณำนุ ก รมเช่ น EndNote,
RefWork จัดเก็บใน EndNote Web กำรเข้ำใช้งำน ครั้งละ 5 คน กำรใช้งำนภำยนอกเครือข่ำย (ใช้
ระบบ VPN ของมหำวิทยำลัยฯ)
Emerald Management PLUS, แ ล ะ Emerald Management ( EM92) ว ำ ร ส ำ ร
อิเล็กทรอนิกส์ สกอ.บอกรับ และ สำนักวิทยบริกำรฯ บอกรับ (ที่เป็นส่วนต่ำง) ครอบคลุมสำขำวิชำ
ด้ำนกำรจั ดกำร กำรจั ดกำรเชิงกลยุทธ์ กำรบัญชี บริห ำรธุรกิจ และกำรเงินธุรกิจ เศรษฐศำสตร์
ทรัพยำกรมนุษย์ กำรจัดกำรควำมรู้ ฯลฯ มีวำรสำรออนไลน์ ประมำณ 200 ชื่อเรื่อง มีฉบับเต็มมำกว่ำ
120,000 รำยกำร ปี 1994-ปั จจุ บั น และมี สำระสั ง เขป ปี 1989 ปั จ จุ บั น มี ว ำรสำรเด่ น ๆ ได้ แ ก่
management Decision, European Journal, Organization Development Journal, Journal
of Consumer Marketing, Library Management กำรใช้ ง ำนสำมำรถใช้ ง ำนได้ ทั้ ง ภำยในและ
ภำยนอกเครือข่ำย

Education Research Complete เป็นฐำนข้อมูลเฉพำะทำงด้ำนกำรศึกษำตั้งแต่ อนุบำลกำรศึกษำขั้นสู ง เนื้อหำครอบคลุมกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ โดยให้ข้อมูลวำรสำรทั้ งหมด
มำกกว่ำ 2,400 ชื่อเรื่อง เป็นวำรสำรฉบับเต็มมำกกว่ำ 1,400 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวำรสำรหลัก (Core
Journals) ตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ ำลไปจนถึ ง ระดั บ กำรศึ ก ษำขั้ น สู ง และรวมถึ ง หนั ง สื อ (Books and
Monographs) มำกกว่ำ 550 เล่มมีบทควำม/งำนวิจัยเฉพำะต่ำงๆ อีกมำกมำย กำรใช้งำนสำมำรถใช้
งำนได้ทั้งภำยในและภำยนอกเครือข่ำย
Computer & Applied Sciences Complete (CASC) ครอบคลุมขอบเขตกำรวิจัยและ
กำรพัฒนำในสำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ รวมรวมข้อมูลบรรณำนุกรมและ
สำระสังเขปจำกวำรสำรวิชำกำร และแหล่งอ้ำงอิงอื่นๆ มำกกว่ำ 2,200 รำยกำร และให้ข้อมูลฉบับ
เต็มของวำรสำรมำกกว่ำ 1,000 ชื่อ ใช้งำนได้ทั้งภำยในและภำยนอกเครือข่ำย
Academic Search Complete เป็ น ฐำนข้ อ มู ล ที่ ค รอบคลุ ม สหสำขำวิ ช ำ ได้ แ ก่
ศึกษำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ สังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ ศิลปศำสตร์ จิตวิทยำ ศำสนำ นิติศำสตร์
บริหำรธุรกิจ วิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี วิทยำศำสตร์สุขภำพ วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยำศำสตร์ทั่วไป ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1887-ปัจจุบัน
Web Of Science เป็ น ฐำนข้ อ มู ล อ้ ำ งอิ ง (Citation Database) วำรสำรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
บรรณำนุ ก รมและสำระสั ง เขป เนื้ อ หำครอบคลุ ม สหสำขำ วิ ท ยำศำสตร์ สั ง คมศำสตร์ และ
มนุษยศำสตร์ มีวำรสำรรวมกันมำกกว่ำ 10,000 ชื่อ สำมำรถสืบค้นข้อมูล ตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน
(ไม่ มี เ อกสำรฉบั บ เต็ ม Full Text) ไม่ จ ำกั ด สิ ท ธิ์ จ ำนวนผู้ ใ ช้ สั่ ง พิ ม พ์ อี เ มล์ บั น ทึ ก ในรู ป ไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดกำรบรรณำนุกรม เช่น EndNote, RefWorks เป็นต้น จัดเก็บใน
EndNote Web
H.W.Wilson (EBSCO) วำรสำรที่ มี เ นื้ อ หำครอบคลุ ม สำขำวิ ช ำ วิ ท ยำศำสตร์ ป ระยุ ก ต์
ชีววิทยำ เกษตรกรรม มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ กำรศึกษำ ธุรกิจ สำรสนเทศศำสตร์ ฯลฯ เป็น
วำรสำรฉบับเต็มมำกกว่ำ 1,700 ชื่อเรื่อง สืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ตั้งแต่ ปี 1984-ปัจจุบัน กำรใช้งำน
สำมำรถใช้งำนได้ทั้งภำยในและภำยนอกเครือข่ำย
Communication & Mass Media Complete ( EBSCO) เ ป็ น ฐ ำ น ข้ อ มู ล ว ำ ร ส ำ ร
สำขำวิชำวำรสำรศำสตร์ นิเทศศำสตร์ กำรสื่อสำรมวลชนและภำษำศำสตร์ มีวำรสำร จำนวนมำกกว่ำ
820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจำกวำรสำรจำนวนมำกกว่ำ 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปีค.ศ.
1915 CMMC รวบรวมคำศัพท์ด้ำนกำรสื่อสำรจำนวนมำกมำยและกำรเรียกดูข้อมูลอ้ำงอิงที่เข้ำใจได้
ง่ำย นอกจำกนี้ CMMC ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมำกกว่ำ 5,400 โปรไฟล์
News Center ข้อมูลข่ำวสำรจำกสำนักข่ำวหรือแหล่งข่ำวต่ำงๆ โดยตรงและแบบข้อควำม
(Text Mode) เช่น หนังสือพิมพ์ภำยในประเทศและต่ำงประเทศโดยปรับปรุงข้อมูลแบบทันทีทันใด
(Real - Time) ตลอดเวลำ
iQNewsClip ข่ำวตัด กฤตภำค ข่ำวออนไลน์จำกหนังสือพิมพ์ภำยในประเทศฉบับภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ กว่ำ 30 ฉบับ เลือกดูได้ทั้งภำพสีและขำว-ดำ จัดเป็นหมวดหมู่ พร้ อมฟังก์ชั่น ใน
กำรสืบค้นข้อควำมฉบับเต็ม (Full Text Search) ค้นหำเฉพำะชิ้นข่ำว ที่ต้องกำรได้อย่ำงง่ำย สะดวก
และรวดเร็ว ให้ข้อมูลปัจจุบัน

e-Books ประกอบด้ ว ย งำนดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ วิ ท ยำนิ พ นธ์ งำนวิ จั ย หนั ง สื อ หำยำก หนั ง สื อ
ประกอบกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยฯ ที่ผลิตขึ้นเองและหนังสืออ่ำนประกอบทั่วไป ให้ข้อมูล
เอกสำรฉบับเต็ม (Full Text) สำมำรถใช้งำนผ่ำนระบบมือถือ ระบบ IOS Android
IR - Web บทควำมวำรสำรวิชำกำรที่พัฒนำระบบเอง ให้มีควำมสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหำวิทยำลัยฯ เน้นอัตลักษณ์ 4 ด้ำน ได้แก่ กำรศึกษำปฐมวัย อุตสำหกรรมอำหำร อุตสำหกรรมกำร
บริกำร และพยำบำลศำสตร์ ให้ข้อมูลแบบฉบับเต็ม มีวำรสำรและบทควำมเพิ่มขึ้นทุกปี กำรใช้งำน
โดยผ่ำนระบบ IP ของมหำวิทยำลัยสวนดุสิตเท่ำนั้น
Emerald Management PLUS, แ ล ะ Emerald Management ( EM92) ว ำ ร ส ำ ร
อิเล็กทรอนิกส์ สกอ.บอกรับ และสำนักวิทยบริกำรฯ บอกรับ (ที่เป็นส่วนต่ำง) ครอบคลุมสำขำวิชำ
ด้ำนกำรจั ดกำร กำรจั ดกำรเชิงกลยุทธ์ กำรบัญชี บริห ำรธุรกิจ และกำรเงินธุรกิจ เ ศรษฐศำสตร์
ทรัพยำกรมนุษย์ กำรจัดกำรควำมรู้ ฯลฯ มีวำรสำรออนไลน์ ประมำณ 200 ชื่อเรื่อง มีฉบับเต็มมำกว่ำ
120,000 รำยกำร ปี 1994-ปั จ จุ บั น และมี ส ำระสั ง เขป ปี 1989 ปั จ จุ บั น มี ว ำรสำรเด่น ๆ ได้ แ ก่
management Decision, European Journal, Organization Development
Asian Business and Reference เป็นฐำนข้อมูล ธุรกิจ กำรเงิน ในเอเชีย ให้ข้อมูล 1990
- ปั จ จุ บั น รำยละเอีย ดเกี่ย วกับ บริษัท , กำรตลำด, กำรค้ำระหว่ำงประเทศ ข้อมูล และสถิ ติ ข อง
ประเทศต่ำงๆ ประชำกรและสถำบันต่ำงๆ นโยบำยและกำรวิเครำะห์ และเงื่อนไขทำงธุรกิจโดยรวม
Eastern Hemisphere ซีกโลกตะวันออก ประกอบด้ว ย ข่ำวและแหล่งข่ำวสำรทันสมัย (current
awareness) ให้เอกสำรฉบับเต็ม Full-text กำรใช้งำนผ่ำนระบบเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต
เท่ำนั้น กำรแสดงผลข้อมูล เป็น แบบ PDF และ HTML
ฐานข้อมูล Binumi (บินยูมิ) เป็นฐำนข้อมูลมัลติมีเดีย (Multimedia stock) ของสำนักพิมพ์บินยู
มิ (Binumi) สำมำรถนำไปใช้ในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วยวิดีโอคลิป (Video Clip
SD/HD) ภำพนิ่ง (Image stills) เสียงประกอบ (Audio tracks) กว่ำ 2 ล้ำนรำยกำร ครอบคลุมในทุก
สำขำวิชำ สำมำรถดำวน์โหลดไปใช้งำนได้ไม่จำกัดจำนวน ลักษณะข้อมูลเป็น คลิปวิดีโอ (.mp4 ทั้ง
SD/HD)
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) บน Platform iGLibrary (iG Publishing) ควำม
ร่ วมมือเครื อข่ำยสำนักวิทยบริกำร กลุ่ มมหำวิทยำลั ยรำชภัฏ กำรใช้ทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์ ร่ว มกัน
ครอบคลุมทุกสำขำวิชำ ได้แก่ วิทยำศำสตร์ฯ วิศวกรรมศำสตร์ แพทยศำสตร์ พยำบำล ศึกษำศำสตร์
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ บริกำรธุรกิจ ฯลฯ
Turn-it-in เป็ น ฐำนข้ อ มู ล ที่ ใ ห้ บริ ก ำรตรวจสอบเพื่ อ ป้ อ งกั นกำรละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์สิ่ งพิมพ์
ออนไลน์ (Plagiarism Checking) พร้ อ มทั้ ง ชี้ แ หล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ป รำกฏว่ ำ ซ้ ำ (จำกกำรคั ด ลอกและ
ดัดแปลงจำกงำนผู้อื่น) โดยแสดงรำยกำรเป็นแถบสี และระดับเปอร์เซ็นต์กำรเทียบซ้ำ ซึ่งรำยงำน
ต้นฉบับ (Originality Report) สำมำรถทำให้ผู้สอนสำมำรถติดตำม และแปลผล เพื่อประกอบกำร
ประเมินผลงำนชิ้นนั้นได้อย่ำงสะดวก (บัณฑิตวิทยำลัยบอกรับ) ติดต่อสอบถำม 02-244-4146-7

ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ฐำนข้อมูลออนไลน์ (Reference Database) เป็นทรัพยำกร
สำรสนเทศรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย หนังสือ วำสำร สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ กำรใช้งำนแบบไม่มี
ขีดระยะเวลำจำกัด กำรใช้งำน โดยผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต และ อุปกรณ์เครื่อง PC มือถือ
ipad Tablet สำนักวิทยบริกำรฯ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต มีทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริกำรแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. หนังสือ วารสาร และ สื่อสิ่งพิมพ์ ภำยในของห้องสมุด ทั้งในระบบส่วนกลำงและศูนย์
กำรศึกษำ ( Web Opac) ระบบ VTLS
2. วารสาร อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับภาษาอังกฤษ) (E- journal) เป็นบทควำมที่เคยตีพิมพ์ ใน
รู ป แบบสิ่ ง พิ ม พ์ เผยแพร่ ใ นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ ม ำกขึ้ น ในรู แ บบสำระสั ง เขป (Abstract) และ
รูปแบบฉบับเต็ม (Full-Text) ซึ่งเป็นทำงเลือกให้กับผู้ใช้บริกำรโดย ไม่มีขีดจำกัดระยะเวลำ
3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ (E- Books) เป็นหนังสือที่มี
รูปเล่ม มีกำรเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ สำมำรถ ทำกำรยืม – คืน ด้วยตนเองโดยผ่ำน
ระบบของ e- books
4. งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ฉบับภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ (E-Theses) ซึ่งเป็น
ทำงเลือกให้กับผู้ใช้บริกำรโดย ไม่มีขีดจำกัดระยะเวลำ
กลยุทธ์การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
กำรค้นหำทรัพยำกรสำรสนเทศจำกแหล่งสำรสนเทศหรือจำกเครื่องมือค้นหำ อำจจะมีควำม
คล้ำยหรือแตกต่ำงกันไป ผู้ใช้อำจจะต้องเสียเวลำทำควำมเข้ำใจกำรใช้และเทคนิควิธีกำรค้นหำ เพื่อให้
สำมำรถค้นหำข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็วและตรงกับควำมต้องกำรให้มำกที่สุด เทคนิคในกำรค้นหำนั้น
สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ กำรค้นหำพื้นฐำนหรืออย่ำงง่ำย (Basic Search) และกำรค้นหำ
แบบซับซ้อนหรือขั้นสูง (Advanced Search) และกำรสืบค้นข้อมูล ในรูปแบบต่ำงๆ ด้วย Google
Search ( Search engine)
รู้ไว้ ใช่ว่า ก่อนการค้นหาต้องทราบอะไรบ้าง
1. ต้องกำรค้นหำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใด นอกจำกนี้จะต้องมีข้อมูลส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ที่ต้องกำรจะค้นหำ
2. รู้จักแหล่งสำรสนเทศหรือเครื่องมือที่จะใช้ค้นหำถ้ำคุณต้องกำรค้นหำหนังสือ ของสำนัก
วิทยบริกำรฯ ว่ำมีอยู่ที่ใดบ้ำง ควรจะใช้ฐำนข้อมูลใดค้นหำ จึงจะได้ข้อมูลตำมที่ต้องกำร เป็นต้น
3. ต้องรู้จักวิธีกำรใช้แหล่งสำรสนเทศ ฐำนข้อมูลหรือเครื่องมือที่ใช้ค้นหำ เช่น รู้จักวิธีค้นหำ
แบบพื้นฐำน หรือหำกจะให้ดีก็ควรรู้จัก กำรค้นหำแบบขั้นสูงด้วย นอกจำกนี้ยังต้องรู้จักวิธีกำรจัดกำร
ผลลัพธ์ ได้แก่ กำรบันทึก กำรสั่งพิมพ์ กำรส่งข้อมูลทำง E-mail กำรจัดกำรรำยกำรบรรณำนุกรม เป็น
ต้น
4. รู้ จั ก กฏ กติ ก ำ มำรยำทในกำรใช้ แ หล่ ง สำรสนเทศ ฐำนข้ อ มู ล หรื อ เครื่ อ งมื อ ค้ น หำ
เนื่องจำกปัจจุบันได้มีกำรละเลิดลิขสิทธิ์กันมำกขึ้น

เข้าใช้ฐานข้อมูลจากเครือข่ายภายนอก
กำรเข้ำใช้งำนฐำนข้อมูล ออนไลน์ที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิตบอกรับ ผู้มีสิทธิ์ใช้งำนจะเป็นนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
ซึ่งหำกเข้ำใช้งำนฐำนข้อมูลออนไลน์จำกเครือข่ำยภำยนอกทั้งเครือข่ำยสำธำรณะ เช่น CS-Loxinfo
TOT True 3BB เป็ น ต้น และเครื อข่ำยอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ (DTAC, AIS, True Move)
จะต้ อ งด ำเนิ น กำรเชื่ อ มต่ อ ระบบ VPN หรื อ Virtual Private Network ก่ อ น ซึ่ ง ระบบจะท ำให้
เครือข่ำยสำธำรณะนั้นๆ ทำตัวเสมือนเป็นเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต และทำให้
สำมำรถใช้งำนฐำนข้อมูลออนไลน์ที่สงวนสิทธิ์ให้ใช้ได้เฉพำะเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยเท่ำนั้น ได้ โดย
สำมำรถเชื่ อ มต่ อ VPN ได้ ที่ https://vpn.dusit.ac.th และอ่ ำ นคู่ มื อ กำรใช้ ง ำน VPN ได้ ที่
http://network.dusit.ac.th
เทคนิคการสืบค้นข้อมูล
1. การค้น หาแบบพื้น ฐาน (Basic Search) ค้นหำทุกเขตข้ อ มูล ผลลั พธ์ กำรสื บค้ น จะมี
ปริมำณมำกและกว้ำง เป็นกำรค้นหำสำรสนเทศอย่ำง และ รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน โดยพิมพ์คำ หรือ คำที่
มีควำมหมำยใกล้เคียงกัน หรือ คล้ำยกัน หรือ คำที่เป็นคำทึ่ใช้แทนกัน โดยส่วนใหญ่ กำรค้นหำแบบ
ง่ำยจะมีทำงเลือกในกำรค้นหำ สำมำรถสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศได้ทุกประเภท ได้แก่ หนังสือ
วำรสำร
1.1 กรณีสืบค้นหนังสือ วำสำร สื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ ของ สำนักวิทยบริกำรฯ ม.สวนดุสิต ใน
ส่วนกลำงและศูนย์กำรศึกษำ และ ฐำนข้อมูลออนไลน์ ทุกประเภทที่ให้บริกำรปัจจุบัน สำมำรถเลือก
ประเภทของของกำรค้นหำได้จำก
- ชื่อผู้แต่ง (Author) ชื่อบุคคล หน่วยงำน/องค์กรอื่นๆ
- ชื่อเรื่อง (Title) เป็นกำรค้นหำข้อมูล ด้วยชื่อเรื่อง เช่น ชื่อหนังสือ ชื่อบทควำม ชื่อ
เรื่องสั้น ฯลฯ กำรค้นโดยใช้ชื่อเรื่องนี้ เป็นกำรค้นหำแบบเฉพำะเจำะจง
- หัวเรื่อง (Subject Heading) คือคำที่กำหนดขึ้นมำ นำมำจำกคู่มือหัวเรื่องที่ใช้กัน
เป็ น มำตรฐำนในห้ องสมุด เพื่อใช้แทนเนื้อหำของหนังสื อ หรือ เรื่องที่ส ำคัญของ หนังสื อเล่ มที่
ต้องกำร บทควำม งำนวิจัย วิทยำนิพนธ์หรือทรัพยำกรสำรสนเทศนั้น
- คาสาคัญ (Keywords) คือ กำรค้นหำด้วยคำ ที่กำหนดขึ้นมำ เพื่อใช้แทนเรื่องที่
ต้องกำรค้นหำ โดยทั่วไปคำสำคัญจะมีลักษณะที่สั้น กระทัดรัด ได้ใจควำม มีควำมหมำย เป็นคำนำม
หรือเป็นศัพท์เฉพำะในแต่ละสำขำวิชำ คือ กำหนดมำจำกคำที่อยู่ในชื่อเรื่องและหัวเรื่องที่เรำต้องกำร
ค้นหำนั่นเอง กำรค้นหำด้วยคำสำคัญนั้น ระบบจะทำกำรค้นหำคำที่ปรำกฏอยู่ในชื่อเรื่อง ไม่ว่ำจะอยู่
ต้นเรื่อง กลำงเรื่องหรือท้ำยเรื่อง
- หมายเหตุ การสืบค้น ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ขึ้นอยู่กับหน้าจอการ
แสดงผลของการสื บ ค้ น ของแต่ ล ะฐานข้ อ มู ล จะมี ค วามแตกต่ า งกั น จึ ง เป็ น ทางเลื อ กให้ กั บ
ผู้ใช้บริการจะเลือกค้นหารูปแบบใด

2. การค้นหาแบบขั้นสูง (Advanced Search) เลือกกำหนดเขตข้อมูลได้ ปริมำณผลลัพธ์
กำรสืบค้นมำกและแคบกว่ำ Basic search เป็นกำรค้นหำข้อมูลที่มีรำยละเอียดในกำรสืบค้นมำก
หรือต้องกำร จำกัดหรือ ขยำยกำรสืบค้นข้อมูลให้ครอบคลุมมำกขึ้นเพื่อให้สำมำรถค้นหำข้อมูลได้ที่
ตรงกับควำมต้องกำรมำกที่สุด
2.1 กำรสืบค้นข้อมูล โดยใช้ตรรกบูลีน (Boolean Logic) หรือกำรค้นหำโดยใช้ โดยใช้
คำเชื่อม 3 ตัว คือ AND, OR, NOT ดังนี้
- AND ใช้เชื่อมคำค้น เพื่อจำกัดขอบเขตกำรค้นหำให้แคบลง เช่นต้องกำรค้นหำคำ
ว่ำสัมตำที่เป็นอำหำร มีรูปแบบกำรค้นดังนี้ คือ ส้มตำ AND อำหำร หมำยถึง ต้องกำรค้นหำคำว่ำ
ส้มตำ และคำว่ำ อำหำร
- OR ใช้เชื่อมคำค้น เพื่อขยำยขอบเขตให้กว้ำงขึ้น เช่น สัมตำไทย OR ส้มตำปูปลำร้ำ
หมำยถึง ต้องกำรค้นหำคำว่ำ สัมตำไทย และ ส้มตำปูปลำร้ำ หรือค้นหำคำใดคำหนึ่งก็ได้
- NOT ใช้เชื่อมคำค้น เพื่อจำกัดขอบเขตให้แคบลง เช่น ต้องกำรค้นหำคำว่ำ ส้มตำ
AND อำหำร NOT เพลง หมำยถึง ต้องกำรค้นหำ คำว่ำ ส้มตำ ที่เป็นอำหำร ไม่เอำส้มตำที่เป็นเพลง
เป็นต้น
3. การสืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ด้วย Google Search ในรูปแบบ Search engine

เสิร์ชเอนจิน (search engine) โปรแกรมที่ช่วยในกำรสืบค้นหำข้อมูล โดยเฉพำะข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งข้อควำม รูปภำพ ภำพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูลบุคคล
กลุ่มข่ำว และอื่น ๆ ซึ่งแตกต่ำงกันไปแล้วแต่โปรแกรมหรือผู้ให้บริกำรแต่ละรำย เสิร์ชเอนจินส่วนใหญ่
จะค้นหำข้อมูลจำกคำสำคัญ (คีย์เวิร์ด) ที่ผู้ใช้ป้อนเข้ำไป จำกนั้นก็จะแสดงรำยกำรผลลัพธขึ้นมำ ใน
ปัจจุบัน Search engine บำงตัว เช่น Google จะบันทึกประวัติกำรค้นหำและกำรเลือกผลลัพธ์ของ
ผู้ใช้ไว้ด้วย และจะนำประวัติที่บันทึกไว้นั้น มำช่วยกรองผลลัพธ์ในกำรค้นหำครั้งต่อ ๆ ไป
หลักการใช้ค า สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย ในการสืบค้น ข้อมูล เพื่อให้ไ ด้ข้อมูลที่ถูกต้อง
แม่นยา
กำรค้นหำโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้วจะใช้ คำค้น (Keyword) เป็นเครื่องมือกำรค้นหำ อย่ำง
เดียว แต่ถ้ำผู้ใช้รู้จักใช้เครื่องหมำยบำงตัวร่วมด้วย ก็จะทำให้ขอบเขตกำรค้นหำ ของ Google แคบลง
ทำให้ผู้ใช้ได้ข้อมูลที่ตรงกับควำมต้องกำรมำกขึ้น เครื่องหมำยที่ สำมำรถนำมำช่วยในกำรค้นหำได้ มี
ดังนี้

การใช้เครื่องหมายบวก (+) เชื่อมคา
โดยปกติ Google จะไม่ ใ ส่ ใ จในในกำรค้ น หำข้ อ มู ล จำกกำรพิ ม พ์ Keyword ประเภท
Common Word( ค ำ ง่ ำ ย ๆ ) เ ช่ น at, with, on, what, when, where, how, the, to, of แ ต่
เนื่องจำกเป็นบำงครั้งคำเหล่ำนี้เป็นคำสำคัญของประโยคที่ผู้ใช้จำเป็น ต้องค้นหำ ดังนั้นเครื่องหมำย +
จะช่วยเชื่อมคำ โดยมีเงื่อนไข ว่ำ ก่อนหน้ำเครื่องหมำย + ต้องมี กำรเว้นวรรค 1 เคำะด้วย เช่น หำก
ต้ อ งกำรค้ น หำเว็ บ ไซต์ เ กี่ ย วกั บ เกมส์ ที่ มี ชื่ อ ว่ ำ Age of Empire ถ้ ำ ผู้ ใ ช้ พิ ม พ์ Keyword Age of
Empire Google ก็ จ ะท ำกำรค้ น หำแยกค ำโดย ไม่ ส นใจค ำว่ ำ of และจะค้ น หำค ำว่ ำ Age หรื อ
Empire เพียงสองคำ แต่ถ้ำผู้ใช้ระบุว่ำ Age +of Empire Google จะทำกำรค้นหำทั้งคำว่ำ Age, of
และ Empire
ตัดบางคาที่ไม่ต้องการค้นหาด้วยเครื่องหมายลบ ( - )
จะช่ว ยให้ ผู้ ใช้ส ำมำรถตัดเรื่ องที่ผู้ ใช้ ไ ม่ต้ องกำร หรือไม่เกี่ยวข้อ งออกไปได้ เช่น ถ้ำผู้ ใช้
ต้องกำรค้นหำเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับกำร ล่องแก่ง แต่ไม่ต้องกำร กำรล่องแก่งที่เกี่ยวข้อง กับจังหวัดตำก
ให้ ผู้ ใ ช้ พิ ม พ์ Keyword ว่ ำ ล่ อ งแก่ ง -ตำก (เช่ น เดี ย วกั บ เครื่ อ งหมำย + ต้ อ งเว้ น วรรคก่ อ นหน้ ำ
เครื่องหมำยด้วย) Google จะทำกำรค้นหำเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับกำร ล่องแก่ง แต่ไม่มีจังหวัดตำกเข้ำมำ
เกี่ยวข้อง
เหมำะสำหรับกำรค้นหำคำ Keyword ที่มีลักษณะเป็น ประโยควลีหรือกลุ่มคำ ที่ผู้ใช้
ต้องกำรให้แสดงผลทุกคำในประโยค โดยไม่แยกคำ เช่น ถ้ำผู้ใช้ต้องกำรหำเว็บไซต์ เกี่ยวกับเพลงที่มี
ชื่อว่ำ If I Let You Go ให้พิมพ์ว่ำ “If I Let You Go” Google จะทำกำรค้นหำประโยค “If I Let
You Go” ทั้งประโยคโดยไม่แยกคำค้นหำ
การค้นหาด้วยคาว่า OR
เป็นกำรสั่งให้ Google ค้นหำข้อมูลเพิ่มมำกขึ้น เช่น ถ้ำผู้ใช้ต้องกำรค้นหำเว็บไซต์ที่ เกี่ยวกับ
กำรล่ อ งแก่ ง ทั้ ง ในจั ง หวั ด ตำก และปรำจี น บุ รี ให้ ผู้ ใ ช้ พิ ม พ์ Keyword ว่ ำ ล่ อ ง แก่ ง ตำก OR
ปรำจีนบุรี Google จะทำกำรค้นหำเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับกำรล่องแก่งทั้งใน จังหวัดตำก และกำญจนบุรี
การสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์
ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ด้วย Search Engine
1. ทำกำรเปิดเว็บไซต์ที่ให้บริกำร https://scholar.google.co.th/
2. คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องกำรค้น ในที่นี้จะเลือกหัวข้อ “เว็บ”
3. พิมพ์ keyword (ข้อควำม) ที่ต้องกำรสืบค้นลงในช่อง text box
4. คลิกเลือก “ค้นหำ”
5. ระบบจะทำกำรค้นหำเว็บไซต์ที่ตรงกับ keyword ที่ต้องกำร และแสดงออกมำในรูปแบบ
ของลิงค์ (link)

ตัวอย่างการและขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
1. เปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการ http://www.arit.dusit.ac.th/ (เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริกำรฯ) เลือก
เมนูบริกำรต่ำงๆ  ฐำนข้อมูลออนไลน์ จะปรำกฏรำยกำรฐำนข้อมูลที่สำนักวิทยบริกำรฯ มี
ให้บริกำร คลิกเลือกฐำนข้อมูลที่จะทำกำรสืบค้น เช่น เลือกฐำนข้อมูลออนไลน์
ดังภำพ






1. คลิกเลือกเมนูบริกำรต่ำงๆ
2. คลิกเลือกเมนูบริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์
3. คลิกเลือกเมนูฐำนข้อมูลออนไลน์ที่ต้องกำรสืบค้น

2. คลิกเลือกฐำนข้อมูลเพื่อใช้ในกำรสืบค้น (Choose Databases) เลือกฐำนข้อมูลที่จะใช้ในกำรสืบค้น
โดยกำรคลิกเลือกรำยกำรฐำนข้อมูลตำมที่ต้องกำร จำกนั้นก็คลิกเลือก OK ดังภำพ






2.1 คลิกเลือก (Choose Databases)
2.2 แสดงรำยกำรฐำนข้อมูลที่ต้องกำรสืบค้น
3.3 คลิกเลือก OK
3. พิมพ์คำค้นที่ต้องกำรสืบค้นลงในช่องว่ำง จำกนั้นคลิก Search เพื่อสืบค้นเพื่อทำขั้นตอนต่อไป ดัง
ภำพ



3.1 พิมพ์คำสืบค้นที่ต้องกำรสืบค้น
3.2 คลิกที่ Search



4. เมื่อปรำกฏหน้ำต่ำงจำกกำรสืบค้น จะประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ ดังนี้
4.1 จำนวนเอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้จำกกำรสืบค้น
4.2 รูปแบบของเอกสำร (เลือกรูปแบบเอกสำรตำมต้องกำร)
4.3 ปีที่ทำกำรพิมพ์ (ระบุช่วงเวลำตีพิมพ์ตำมที่ต้องกำร)
4.4 ประเภทของเอกสำร (เลือกประเภทของเอกสำรตำมที่ต้องกำร)
4.5 รูปแบบเอกสำรที่ต้องกำร









5. กำรแสดงผลของเอกสำร รำยละเอียดบรรณำนุกรมและสำระสังเขป
5.1 รำยละเอียดทำงบรรณำนุกรรมของบทควำม และตัวอย่ำงภำพที่ปรำกฏในบทควำม
5.2 กำรจัดกำรผลลัพธ์ สั่งพิมพ์ / E-mail / บันทึกข้อมูล / กำรใช้รูปแบบบรรณำนุกรม / กำร
export ข้อมูล / กำรสร้ำง note / กำรแสดง Link ข้อมูล และกำร Share ข้อมูลไปยัง Social
Network)




