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การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 
ความหมายของฐานข้อมูล 
 

 ฐานข้อมูล(database) คือแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้หรือสารสนเทศที่จัดเก็บหรือบันทึก
อย่างมีระบบลงในสื่อประเภทต่าง ๆ ได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์เช่นบัตรรายการบรรณานุกรมดรรชนีวารสารนามา
นุกรมประเภทต่าง ๆ สารานุกรมสาระสังเขปสื่อโสตทัศน์เช่นไมโครฟิล์มเทปบันทึกเสียง 
วีดิทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นซีดีรอมจานแม่เหล็กข้อมูลที่จัดเก็บจะมีความสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองเป็น
เรื่องเดียวกันโดยจัดทําขึ้นเพ่ือให้ค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องกันได้ (อรุณี ทรงพัฒนา, 2544, หน้า 73) 
 
ความสําคญัของฐานข้อมูล 
 ฐานข้อมูลถือว่าเป็นแหล่งให้ความรู้และสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยอย่างแท้จริงลักษณะเด่นของ
ฐานข้อมูลคือสามารถสืบค้นได้รวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพจึงทําให้ฐานข้อมูลมีความสําคัญต่อผู้ให้
และผู้ใช้บริการดังต่อไปน้ี 
 1.ช่วยให้ค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ ได้รวดเร็วและครอบคลุม 
 2.ช่วยให้การค้นคว้าสารสนเทศที่มีการจัดเก็บมาก ๆ สามารถดําเนินไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 3.สามารถให้บริการค้นคว้าได้หลายรูปแบบ  ทั้ งที่ เ ป็นสื่อสิ่ ง พิมพ์สื่อโสตทัศน์และ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 4.สามารถปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลทีม่ีอยู่ให้ทันสมัยถูกต้องได้ง่ายและตลอดเวลา 
 5.ช่วยให้การค้นคว้าสารสนเทศได้ตรงกับความต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเน่ืองจากมี
การเช่ือมโยงฐานข้อมูลในรูปของเครือข่ายสารสนเทศ 
 
ประเภทของฐานข้อมูล 
 

 ฐานข้อมูลมีหลายประเภทจําแนกตามลักษณะของข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ได้แก่ 
 1.ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (bibliographic databases)เป็นฐานข้อมูลที่มีมากที่สุดมักใช้
เป็นฐานข้อมูลหลักของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศเก็บขอ้มูลบรรณานุกรมของสารสนเทศ 
ทุกชนิดในห้องสมุดเช่นรายการหนังสือวารสารเอกสารโสตทัศนวัสดุวิทยานิพนธ์ฯลฯฐานข้อมูล
บรรณานุกรมบางฐานข้อมูลอาจมีสาระสังเขปของบทความหรือเอกสารนั้น ๆ ด้วยองค์ประกอบของ
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ข้อมูลเหล่าน้ีจะสร้างหลักฐานอ้างอิงให้แก่เอกสารจึงอาจเรียกฐานข้อมูลบรรณานุกรมว่า“ฐานข้อมูล
อ้างอิง”(reference databases)คือบอกหรือช้ีให้ทราบว่าเอกสารท่ีต้องการมีหรือไม่อยู่ที่ใดและใน
กรณีที่ฐานข้อมูลมีสาระสังเขปด้วยสาระสังเขปก็จะให้ข้อมูลสังเขปเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจว่าเอกสารที่กําลังสืบค้นน้ันมีสาระตรงกับความต้องการหรือไม่ 

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมอาจจัดทําโดยหน่วยงานต่าง ๆ บริษัทใดบริษัทแห่งหน่ึงเช่นบริษัท
ไดอะลอก(Dialog Information Service) มีฐานข้อมูลในสาขาวิชาการแขนงต่าง ๆไว้ให้บริการมากกว่า
500ฐานข้อมูล 
 2.ฐานข้อมูลตัวเลข(numeric databases)เป็นฐานข้อมูลทางสถิติข้อมูลที่ให้เป็นเรื่อง
เก่ียวกับการลงทุนตลาดหุ้นธุรกิจอุตสาหกรรมทฤษฎีหรือสูตรสมการต่าง ๆดรรชนีการเงินสารสนเทศท่ี
ให้เป็นตัวเลขล้วนๆ ฐานข้อมูลตัวเลขเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า“ฐานข้อมูลสถิติ”(statistical database) 
เช่น TRADSTAT เป็นฐานข้อมูลเก่ียวกับการค้าโลกDONNELLY DEMOGRAPHICS เป็นฐานข้อมูล
เก่ียวกับประชากรโลก 
 3.ฐานข้อมูลเต็มรูป(full textdatabases)เป็นฐานข้อมูลที่คัดลอกเร่ืองราวทั้งหมดเข้า
เครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่เครื่องอ่านได้เมื่อต้องการใช้สามารถเรียกข้อมูลที่ต้องการออกมาอ่านได้
เหมือนกับการอ่านหนังสือฐานข้อมูลประเภทน้ีมีน้อยมากเพราะมีค่าใช้จ่ายสูงในการจัดทําและสืบค้น
เช่นฐานข้อมูล Digital Collection ฐานข้อมูล SpringerLink ฐานข้อมูลLexisNexis ฐานข้อมูล H.W. 
Wilsonเป็นต้น 
 4.ฐานข้อมูลภาพลักษณ์(image databases)เป็นฐานข้อมูลเต็มรูปชนิดหน่ึงซึ่งผลิตได้จาก
การนําเครื่องสแกนเนอร์(scanner)ไปอ่านเอกสารหรือสารสนเทศใด ๆหรือใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายภาพ
ต่างๆ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และให้คําสําคัญเพ่ือช่วยในการสืบค้นสารสนเทศน้ัน ๆ ออกมาใช้งานได้
ฐานข้อมูลภาพลักษณ์เป็นฐานข้อมูลที่ให้การรักษาเอกสารต้นฉบับที่มีคุณค่าสูงไม่ต้องถูกนํามาใช้งาน
บ่อย ๆ ซึ่งอาจจะทาํให้เอกสารต้นฉบับเสียหายได้เช่นการเก็บภาพบุคคลสําคัญ ๆ ไว้เป็นภาพลักษณ์ 
 5.ฐานข้อมูลข้อเท็จจริง(factual databases)เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศ
หลากหลายประเภทสารสนเทศที่จัดเก็บมีทั้งตัวเลขเน้ือหาให้ความสะดวกกับผู้นําไปใช้ประโยชน์ได้ทันที
เช่นCHEMBANKให้สารสนเทศเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของสารเคมี 
 6.ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย(multimedia databases)เป็นฐานข้อมูลที่สามารถนําเสนอ
สารสนเทศที่ไม่จําเป็นต้องมีการเรียงลําดับข้อมูลก่อนการนําเสนอสารสนเทศที่มีทั้งข้อความภาพเสียง
ภาพน่ิงภาพวาดไดอะแกรมกราฟแผนที่งานศิลปะเช่น หนังสือสารานุกรมในปัจจุบันจะเสนอคล้ายกับ
ต้นฉบับที่เป็นสิ่งพิมพ์แล้วเพ่ิมภาพกราฟฟิกเสียงหรือภาพเคลื่อนไหวทําให้หนังสือสารานุกรมมีคุณค่า
เพ่ิมขึ้นฐานข้อมูลประเภทน้ีในห้องสมุดจําเป็นต้องมีไว้บริการผู้ใช้ในอนาคตมากย่ิงขึ้น 
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การให้บริการฐานข้อมูล 
 ปัจจุบันการบริการฐานข้อมูลของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ ที่จัดบริการไว้ให้กับผู้ใช้สืบค้น
ข้อมูลมีอยู่3ลักษณะคือ 
 1.ฐานข้อมูลแบบออนไลน์(online database search) ฐานข้อมูลออนไลน์เข้าถึงโดยผ่าน
ระบบโทรคมนาคมโดยมีคอมพิวเตอร์กลางเป็นที่เก็บฐานข้อมูลขนาดใหญ่หลายฐานข้อมูลและสามารถ
ส่งข้อมูลแก่ผู้ใช้ที่อยู่ปลายทางท่ีห่างไกลได้ผู้ใช้จะติดต่อคอมพิวเตอร์กลางด้วยโทรศัพท์ผ่านโมเด็มและ
สามารถค้นหาเรียกสารสนเทศได้โดยใช้โปรแกรมการหาและค้นคืนที่ติดต้ังในระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ปัจจุบันประมาณการณ์ว่ามีผู้ผลิตมากกว่า1,000ฐานข้อมูลขึ้นไปโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้ผลิต
รายใหญ่ที่สุดและมีศูนย์การให้บริการมากมายเช่นศูนย์บริการDialogของบริษัท Knight Ridder
สหรัฐอเมริกามีฐานข้อมูลให้บริการประมาณกว่า500ฐานบริการสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เช่น Chemical Abstracts ,Medline, INSPEC, BIOSIS, ABI  
Inform, SciSearch, Social SciSearch, PsycInfo, Predicasts ศูนย์บริการ Wilsonline ของบริษัท
H.W.Wilson สหรัฐอเมริกาให้บริการฐานข้อมูลบรรณานุกรมและดรรชนีทรัพยากรสารสนเทศเช่น
Reader’s Guideto Periodical Literature, Art Index, ERIC, AGRICOLA, DAO (Dissertation 
Abstract), Biography Index, ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์, ฐานข้อมูล Digital Collectionฯลฯ 
 2.ฐานข้อมูลซีดีรอม(CD-ROM database search) ซีดีรอมเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีรูปร่าง
เหมือนแผ่นบันทึกเสียงสิ่งที่บันทึกไว้บนซีดีรอมเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถอ่านและแสดงได้บน
จอคอมพิวเตอร์แผ่นซีดีรอม1แผ่นสามารถบรรจุข้อมูล600เม็กกะไบท์หรือประมาณ2แสนหน้ากระดาษ
หรือบัตรรายการ1ล้านแผ่นฐานข้อมูลซีดีรอมประกอบด้วยสองส่วนคือไฟล์ข้อมูลและโปรแกรมบรรจุลง
บนแผ่นเดียวกันสารสนเทศที่บรรจุไว้ส่วนใหญ่เป็นบรรณานุกรมดรรชนีและสาระสังเขปและนามานุกรม
ซีดีรอมได้พัฒนาการบรรจุข้อมูลให้เป็นแบบมัลติมีเดียคือนอกจากมีตัวอักษรแล้วยังมีภาพนิ่งเสียง
ภาพเคลื่อนไหวอีกด้วยเช่นฐานข้อมูลสารานุกรม Compton’s Multimedia Encyclopedia, 
ฐานข้อมูลสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน, ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยไทย ฯลฯ 
 3.ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ เป็นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดทําขึ้นเองหรือกลุ่มห้องสมุด
ร่วมกันจัดทําโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในห้องสมุดเป็นการอํานวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากรร่วมกันเช่น
การยืมระหว่างห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกในการค้นหา
หนังสือปริญญานิพนธ์ดรรชนีวารสารสาระสังเขปฯลฯสถาบันบริการสารสนเทศระดับอุดมศึกษาเกือบ
ทุกแห่งจะมีบริการสืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือสอบถามชื่อสิ่งพิมพ์ผู้แต่งหัวเรื่องโดยไม่
จําเป็นต้องใช้บัตรรายการผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดายเพราะมีคําอธิบายแนะนําวิธีใช้ 
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การใชบ้ริการฐานข้อมูล 
 1.ใช้บริการจากสถาบันสารสนเทศท่ีมีการผลิตฐานข้อมูลประเภทน้ัน ๆ โดยตรงเช่นห้องสมุด
ในสถาบันอุดมศึกษาห้องสมุดเฉพาะศูนย์สารสนเทศได้แก่ห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลหอสมุดแห่งชาติเป็นต้น 
 2.ใช้บริการจากหน่วยงานที่บอกรับหรือเป็นสมาชิกฐานข้อมูลจากผู้ผลิตในต่างประเทศซึ่งมีทั้ง
ระบบออนไลน์และซี ดีรอมเช่นสถาบันวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯลฯ 
  
ฐานข้อมูลออนไลน์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม 
 

 
 

ภาพที่ 5.1หน้าเว็บไซต์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยการสนับสนุน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดหาฐานข้อมูลe-bookวิทยานิพนธ์หนังสือพิมพ์
บทความวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์หลากหลายสาขาวิชาเพ่ือสนับสนุน
การศึกษาให้แก่นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลได้กว้างไกลและสะดวกสบายมากย่ิงขึ้นซึ่งฐานข้อมูล
ดังกล่าวสามารถเปิดใช้ได้จากhttp://arit.npru.ac.th/ซึ่งเป็นหน้าเว็บไซต์ของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งมีฐานข้อมูลที่ให้บริการได้แก่ 
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 1.ฐานข้อมูล Digital Collection 
  เป็นฐานข้อมูลซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รวมรวม วิทยานิพนธ์ของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาให้บรกิารแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเข้าร่วมในโครงการโดยข้อมูล
ที่ให้ได้แก่สาระสังเขปและ Full-text แบบไฟล์ PDF 
 

 
 

ภาพที่ 5.2หน้าแรกฐานข้อมลู Digital Collection 
 

  การใช้งานฐานข้อมูล Digital Collectionสามารถสืบค้นได้3วิธีได้แก่ 
  1.1สืบค้นด้วยวิธี basic search 
 

 
 

ภาพที่ 5.3ใส่คาํในช่องเพ่ือสืบค้นข้อมูล 
  โดยการใส่คําค้นลงในช่องว่างกําหนดประเภทของคําค้นในช่องเขตข้อมูลพร้อมทั้งเลือก
มหาวิทยาลัยและเลือกชนิดของเอกสารจากน้ันจึงกดที่ปุ่มค้นหาก็จะปรากฏหน้าจอดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
ใสคําคน 
 กดท่ีปุมน้ีเพ่ือคนหา 
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ภาพที่ 5.4หน้าผลการสืบค้นด้วย basic search 
 

  โดยจากหน้าแสดงผลการสืบค้นหากกดที่ช่ือวิทยานิพนธ์ที่ต้องการจะได้หน้ารายละเอียด
สิ่งพิมพ์ 
 

 
 

ภาพที่ 5.5หน้ารายละเอียดของวิทยานิพนธ์ที่เลือก 
 

  ซึ่งสามารถเลือก save หน้าดังกล่าวเก็บไว้ในเครื่องและสามารถเลื่อนลงไปด้านล่างเพ่ือ 
download เอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ได้ 
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ภาพที่ 5.6ส่วนของ Full-text ที่สามารถdownloadได้ 
  

  1.2 สืบค้นด้วยวิธี advance search 
 เป็นการสืบค้นที่คล้ายคลึงกับการค้นแบบ basic searchแต่จะมีตัวเลือกเพ่ือช่วยให้การสืบค้น
เจาะจงเฉพาะส่ิงที่ผู้ใช้ต้องการได้ เช่น กําหนดชนิดของเอกสาร กําหนดปีที่พิมพ์เอกสาร กําหนดภาษา
ของเอกสาร และกําหนดการจัดเรียงข้อมูล  
 

 
 

ภาพที่ 5.7หน้าจอการสืบค้นแบบadvance search 
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 1.3สืบค้นด้วยวิธีการbrowse 
 

 
 

ภาพที่ 5.8กดเพ่ือไปยังหน้าการสืบค้นด้วยวิธีbrowse 
 
 เมื่อกดที่ปุ่มbrowseจะปรากฏหน้าจอแสดงแถบเมนูเพ่ือเลอืกประเภทการค้น 
 

 
 

ภาพที่ 5.9กดเพ่ือเลือกประเภทการค้น 
 
 ซึ่งเมื่อกดที่เลอืกตัวอักษรที่ต้องการค้นข้อมูลก็จะปรากฏหน้ารายช่ือวิทยานิพนธ์ตามตัวอักษร
ที่กดเลือกดังภาพที่5.10 
 

 
 

ภาพที่ 5.10หน้าผลการสืบคน้ด้วยการbrowseหลังเลือกตัวอักษรที่ต้องการ 

 
 
      กดท่ีปุมน้ีเพ่ือเลือกประเภทการคน 

กดปุมน้ีเพ่ือคนวิธี browse 
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 2.ฐานข้อมูล Springer Link 
  เป็นฐานข้อมูลเต็มรูป(full text)แบบออนไลน์ซึ่งนําเสนอข้อมูลเป็นไฟล์ PDF
ภาษาต่างประเทศโดยมีทั้งหนังสือ วารสาร และเอกสารในรูปแบบต่างๆ กว่า 4 ล้านเรื่องครอบคลุมทุก
สาขาวิชา 
 

 
 

ภาพที่ 5.11หน้าแรกของฐานข้อมูลSpringerLink 
 

 3.ฐานข้อมูล ACM Portal 
  ACMPortal เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
สิ่งพิมพ์ต่อเน่ืองจดหมายข่าวและเอกสารการประชุมที่จัดพิมพ์โดยACM (Association for Computing 
Machinery) ซึ่งประกอบด้วยรายการบรรณานุกรมสาระสังเขปเอกสารวิจารณ์และบทความฉบับเต็ม
ต้ังแต่ปี1985-ปัจจุบันโดยนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบไฟล์ PDF 
 

 
 

ภาพที่ 5.12หน้าแรกของฐานข้อมูล ACM Portal 
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 4.ฐานข้อมูล Science Direct 
 Science Directเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม และ เอกสารฉบับเต็มรูป (Full-text) จาก
วารสารของสํานักพิมพ์ในเครือ Elsevier ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
รวมไปถึงทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถดูย้อนหลังได้แต่ปีค.ศ.1995-ปัจจุบันซึ่งใน
เอกสารบางช่ือผู้ใช้สามารถใช้งานได้โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ อีกด้วย 
 

 
 

ภาพที่ 5.13หน้าแรกของฐานข้อมูล Science Direct 
 

 5.ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Thesis 
 เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่
ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดารวมถึงสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป
ออสเตรเลียเอเชียและแอฟริกามากกว่า 1,000 แห่งประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2 ล้านระเบียน โดย
ให้ข้อมูลเป็นแบบสาระสังเขป พร้อม 24 หน้าแรกของเอกสาร 
 

 
 

ภาพที่ 5.14หน้าจอหลักของฐานข้อมูล ProQuest 
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 6.ฐานข้อมูล EBSCOhost 
  ฐานข้อมูลดรรชนีสาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยรวบรวมจาก
วารสารวิชาการ วารสารข่าว รายงานการประชุมทางวิชาการ และบทความวิชาการท่ีเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ โดยให้บริหารเอกสารฉบับเต็มทั้งในรูปแบบของ html และ PDF ครอบคลุมเน้ือหาต้ังแต่ปี
1984-ปัจจุบัน 
  การใช้งานฐาน EBSCOhost มีวิธีการสืบค้นได้ทั้งหมด 2 วิธีได้แก่ 
  6.1การค้นแบบ basic search เป็นรูปแบบการสืบค้นอย่างง่าย ๆ โดยการใส่เครื่องหมาย
ถูกในช่องสี่เหลี่ยมหน้าสาขาที่ต้องการค้นแล้วใส่คําค้นลงในช่องfindซึ่งสามารถหาจากหลายๆ สาขาวิชา
ได้พร้อม ๆ กันและไม่จําเป็นต้องใช้สัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดในการช่วยค้น 
 

 
 

ภาพที่ 5.15หน้าจอการสืบค้นแบบ basic search 
  

  6.2การค้นแบบ advance searchเป็นการสืบค้นโดยใส่คําค้นได้สูงสุด3คําสามารถกําหนด
คําเช่ือม and or หรือ notเพ่ือระบุลักษณะของคําค้นจัดลําดับการเรียงของข้อมูลที่จะปรากฏในหน้า
แสดงผลการสืบค้นและสามารถกําหนดปีพิมพ์ประเภทของข้อมูลลักษณะของเอกสารรวมทั้งเจาะจง
เฉพาะสาขาวิชา 
 

 
 

ภาพที่ 5.16หน้าจอการสืบค้นแบบ advance search 

ระบุคําคน 

ระบุคําคน 

ระบุประเภทคําคน 

ระบุคําเชื่อม 
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  โดยในทุกวิธีการค้นเมื่อใส่คําค้นและกดที่ปุ่มstart จะได้หน้าจอผลการสืบค้น 

 

 
 

ภาพที่ 5.17หน้าจอผลการสบืค้น 
 

  ซึ่งเมื่อกดที่ช่ือเรื่องจะเป็นการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับรายการน้ัน ๆ  

 

 
 

ภาพที่ 5.18หน้าจอรายละเอียดตัวเล่ม 

 จากภาพที่ 5.19หรือ ภาพท่ี 5.20 หากกดที่ปุ่ม  จะเป็นการแสดงหน้ารายละเอียด

เอกสารพร้อมสาระสังเขปแบบ html ผ่านทาง web browser ในภาพที่ 5.21 และหากกดที่ปุ่ม  
จะเป็นการแสดงหน้า full text บนโปรแกรม Acrobat Reader ในภาพที่ 5.22 
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ภาพที่ 5.19หน้าจอแสดงข้อมูลแบบ html 
 

 
 

ภาพที่ 5.20หน้าจอแสดงข้อมูลFull-textแบบPDF 
 

 7.ฐานข้อมูล Emerald 
 เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาการด้านการจัดการ เช่น การเงินการบัญชีระบบอัตโนมัติ
ช้ันสูง งานวิจัยเชิงคุณภาพด้านการเงินและการบัญชีกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
การศึกษาและงานวิจัยด้านพฤติกรรมของผู้ประกอบการ เป็นต้น 
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ภาพที่ 5.21หน้าจอหลักของฐานข้อมูล Emerald 
 

 8.ฐานข้อมูล ISI Web of science 
 เป็นฐานข้อมูล full text เน้นเอกสาร งานวิจัยและบทความวารสารท่ีมีเน้ือหาด้าน      
วิทยาศาสตร์ และการแพทย์โดยให้ข้อมูลเต็มรูปเป็นไฟล์แบบ PDF เป็นฐานข้อมูลที่นักวิจัย และ
นักวิชาการนิยมนําผลงานไปเผยแพร่ไว้เนจํานวนมากเน่ืองจากเป็นฐานที่มีความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับสูง 
 

 
 

ภาพที่ 5.22หน้าจอหลักของฐานข้อมูล ISI 
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 9.ฐานข้อมูล 2ebook Digital library NPRU 
  เป็นฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ซึ่งทางสํานักวิทยบริการฯ ได้จัดหาเพ่ือให้บริการแก่ผู้ที่
ต้องการค้นหาหนังสือในสาขาวิชาต่างๆ ในรูปแบบของ e-book 
 

 
 

ภาพที่ 5.23หน้าแรกของฐานข้อมูล 2ebook Digital library NPRU 
 

 10.ฐานข้อมูล E-Thesis TKC 
  เป็นฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์กลางความรู้แห่งชาติโดยรวบรวมวิทยานิพนธ์และงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศเพ่ือให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการค้นหาหนังสือในสาขาวิชาต่างๆ ใน
รูปแบบของไฟล์PDF 
 

 
 

ภาพที่ 5.26หน้าแรกของฐานข้อมูลE-Thesis TKC 
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 11.ฐานข้อมูลมติชน 
  เป็นฐานข้อมูลแบบกฤตภาคออนไลน์ซึ่งทางสํานักวิทยบริการฯ ได้จัดซื้อเพ่ือให้บริการแก่ผู้ที่
ต้องการค้นหาข่าวจากหนังสือพิมพ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยฐานข้อมูลใหข้้อมูลในรูปแบบ ไฟล์ PDF 
 

 
 

ภาพที่ 5.27หน้าแรกของฐานข้อมูลกฤตภาคของมติชน 
 

 12. ฐานข้อมูลสหบรรณานกุรมห้องสมุดสถาบนัอุดมศกึษาไทย  
  เป็นฐานข้อมูลที่สนับสนุนการดําเนินงานเก่ียวกับเลขมาตรฐานสากลของหนังสือ/วารสารการ
จัดทํารายการส่ิงพิมพ์สําเร็จรูป การจัดการระเบียนบรรณานุกรมการควบคุมระเบียนรายการหลักฐาน 
และการใช้รายการร่วมกันอันจะช่วยรองรับการใช้ทรัพยากรร่วมกันลดความซ้ําซ้อนในการจัดทํารายการ
บรรณานุกรมและใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาไทยรวมท้ังอํานวยความ
สะดวกต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษาอาจารย์และนักวิชาการในการค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเข้า
เว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด 
 

 
 

ภาพที่ 5.32หน้าจอแรกของฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
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 13. ฐานข้อมูล Journal Link 
 Journal Link คือ ฐานข้อมูลช้ีแหล่งวารสารท่ีมีอยู่ในห้องสมุดต่างๆในประเทศไทยในเบ้ืองต้น 
ซึ่งปัจจุบันฐานข้อมูลน้ีกําลังขยายขนาดข้ึนและจํานวนสมาชิกก็เพ่ิมขึ้นด้วยอย่างต่อเน่ืองในอนาคตส่วน
น้ีอาจทําการเช่ือมโยงไปยังหน้าสารบัญวารสารที่สมาชิกจัดทําขึ้นได้อีกด้วย 
 

 
 

ภาพที่ 5.33หน้าจอแรกของฐานข้อมูล Journal Link 
 

บทสรุป 
 

 ฐานข้อมูลหมายถึง แหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้หรือสารสนเทศที่จัดเก็บหรือบันทึกอย่างมี
ระบบลงในสื่อประเภทต่าง ๆ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใน
ปัจจุบันฐานข้อมูลนิยมทําเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีการให้บริการในแบบออนไลน์ ซึ่งมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนฐานข้อมูลส่วนหน่ึงจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในการจัดหา
ฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือให้บริการแก่อาจารย์ และนักศึกษา นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก็อาจ
จัดหาฐานข้อมูลที่มีเน้ือหา หรือมีสารสนเทศสอดคล้องกับการเรียนการสอนภายในของมหาวิทยาลัย
ตนเองอีกด้วย  


