บทที่ 4
ฐานขอมูลคอมพิวเตอรและการสืบคน
ปจจุบันจะพบวาสารสนเทศที่สําคัญและมีผูใชบริการนิยมใชบริการเพิ่มมากขึ้น
คือสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสกําเนิดมาจากฐานขอมูล โดยกํา เนิ
ดขึ้นประมาณปคริสตศักราช 1960 เพือ่ รวบรวมเรื่องราว เหตุการณตางๆ เขาดวยกัน ฐานขอมูล
เจริญเติบโตขึ้นตามความตองการของผูใชบริการที่ตองการสารสนเทศในการวางแผน
และ
ควบคุมการทํางาน ซึ่งเกี่ยวของกับเครื่องมือและอุปกรณที่สําคัญ คือ คอมพิวเตอร โดย
คอมพิวเตอรมีความสําคัญเพิ่มขึ้นตลอดเวลา และมนุษยก็มีความตองการใชคอมพิวเตอร ในการ
ทํางานมากขึ้น ประกอบกับสถานการณเปลี่ยนไป คือ การเพิ่มจํานวนมากขึ้นของสิ่งพิมพ
ในชวง 50 ปที่ผานมา เปนปญหาตอการจัดเก็บ คัดเลือก และการคนคืน เทคโนโลยีสมัยใหม
สามารถแกปญ
 หาการคนคืนสารสนเทศได โดยการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ในการจัดเก็บสารสนเทศ สามารถชวยใหผูใชเขาถึงสารสนเทศ หรืออีกนัยหนึ่งสารสนเทศ
แพรกระจายไปสูผูใชไดในวงกวางและรวดเร็ว
ผูใชสามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสไดจากสื่อและเทคโนโลยีหลายประเภท เชน การคนคืนรายการสาธารณะโดยวิธี
ออนไลน ฐานขอมูลซีดี - รอม ฐานขอมูลออนไลน และเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งมี
สารสนเทศทั้งในรูปแบบมัลติมีเดียและไฮเปอรเท็กซ
ความหมายของฐานขอมูล (database)
ความหมายของฐานขอมูล ในหนังสือเรื่อง การศึกษาคนควาและการเขียนรายงาน
(2542 , หนา 73) ใหความหมายของฐานขอมูลไววา หมายถึง ขอมูลที่มีความสัมพันธกัน
ที่จัดเก็บไวในคอมพิวเตอรและตองใชคอมพิวเตอรในการสืบคน โดยแสดงผลทางจอหรือทาง
เครื่องพิมพ
รวิวรรณ เทนอิสสระ (2543, หนา 6) ใหความหมายไววา ฐานขอมูล (database)
คือ การจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกันอยางมีระบบ ซึ่งผูใชสามารถเรียกใชขอมูลในลักษณะตางๆ
เชน การขอดูขอมูล การแกไขขอมูล การเพิ่มเติมหรือลบขอมูล เปนตน โดยทั่วไปการจัดเก็บ
ข อ มู ล มั ก จะนํ า เอาระบบคอมพิ ว เตอร ม าช ว ยในการจั ด เก็ บ ฐานข อ มู ล เพื่ อ ให ทั น ต อ ความ
ตองการใช และถูกตองตรงตามความเปนจริง
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ดังนั้นจึงสรุปวา ฐานขอมูล (database) คือ ขอมูลที่จัดเก็บในรูปของสัญญาณ
อิเล็กทรอนิกส โดยอาศัยคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือและใชระบบจัดการฐานขอมูล ซึ่งเปน
ชุดคําสั่งคอมพิวเตอร เปนเครื่องมือสําหรับการออกแบบ กําหนดลักษณะการจัดเก็บ เพิ่มเติม
แกไข และสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูล โดยแสดงผลทางจอหรือทางเครื่องพิมพ
ประโยชนของฐานขอมูล
1. มีระบบการสืบคนที่รวดเร็ว ละเอียดถี่ถวน
2. สามารถปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย โดยแกไขขอมูลใหถูกตองไดรวดเร็ว
และถามีขอมูลใหม สามารถจัดเก็บเพิ่มเติมไดงาย ทําใหผูใชไดขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และ
ทันสมัย
3. มีการเชื่อมโยงฐานขอมูลเขากับระบบการสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย
ทําใหสามารถคนขอมูลระยะไกลได
ประเภทของฐานขอมูล
ฐานข อ มู ล ที่ ส ถาบั น บริ ก ารสารสนเทศมี ไ ว ใ ห บ ริ ก าร สามารถจํ า แนกได ต าม
ลักษณะของขอมูลที่จัดเก็บ ได 2 ประเภท (การศึกษาคนควาและการเขียนรายงาน, 2542, หนา
73) คือ
1. ฐานขอมูลบรรณานุกรม (bibliographic databases) คือ ฐานขอมูลที่ใหขอมูล
เฉพาะรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือ บทความวารสาร สิ่งพิมพ และทรัพยากร
สารสนเทศประเภทอื่นๆ มีลักษณะคลายกับขอมูลในบัตรรายการ และบัตรดรรชนีวารสาร
บางฐานขอมูลอาจมีสาระสังเขป หรือเนื้อเรื่องยอดวย
2 . ฐานขอมูลตนแหลง (source database) คือ ฐานขอมูลที่ใหขอมูลประเภท
ตัวเลข สถิติ และเนื้อหาเต็ม (full text)
ซึ่งผูใชสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนไดทันที
เหมือนกับการคนหาสารสนเทศจากหนังสือ หรือเอกสาร
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ลักษณะของฐานขอมูลที่จัดไวใหบริการ
สถาบันบริการสารสนเทศสวนใหญจะจัดหาฐานขอมูลไวใหบริการ 5 ลักษณะ โดย
แบงตามลักษณะประเภทของแหลงที่จัดเก็บขอมูล คือ ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของ
สถาบั น บริ ก ารสารสนเทศ ฐานข อ มู ล ซี ดี -รอม
ฐานข อ มู ล ออนไลน วารสาร
อิเล็กทรอนิกส และ ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
1. ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันบริการสารสนเทศ เปนฐานขอมูล
ที่สถาบันบริการสารสนเทศแตละแหงจัดทําขึ้นเอง
ขอมูลที่บันทึกไวสวนใหญเปนรายการ
ทางบรรณานุกรม เพื่ออํานวยความสะดวกในการคนหาสารสนเทศประเภทตางๆ ที่สถาบัน
บริการสารสนเทศจัดไวใหบริการ
มีลักษณะเปนสหบรรณานุกรมของสถาบันบริการ
สารสนเทศ
การสืบคนรายการทางบรรณานุกรมของสารสนเทศจากฐานขอมูล เรียกวา
การเขาถึงรายการสาธารณะโดยวิธีออนไลน หรือ ระบบ OPAC (Online Public Access
Catalogues) ผูใชสามารถเรียนรูและสืบคนไดดวยตนเอง หรืออาจจะใหผูบริการสืบคนใหก็ได
โดยบอกขอบเขตหรือความตองการกับผูใหบริการ สารสนเทศที่ไดสวนใหญจะปรากฏใน
รูปแบบบรรณานุกรม วิธีการสืบคนสามารถเลือกทางเลือกไดวาจะคนจากชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง
หัวเรื่อง หรือคําสําคัญ (keyword) เปนตน ปจจุบันมีบริษัทตางๆ ไดคิดโปรแกรมระบบงาน
หองสมุดขึ้นมาจําหนาย เปนโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับสรางฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
โดยเฉพาะ ซึ่งใชประโยชนไดงายและสะดวกมากขึ้น โปรแกรมที่นํามาใชกันอยางแพรหลาย
ในเมืองไทย เชน ระบบ Dynix, VTLS, INNOPAC, HORIZON เปนตน และในปจจุบันมีการ
พัฒนาใหผูใชบริการไดรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น คือ สามารถสืบคนผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตได โดยเขาไปที่ web site ของหองสมุด หรือสถาบันบริการสารสนเทศตางๆ และ
สืบคนรายการทรัพยากรสารสนเทศที่แตละแหงมีใหบริการได ซึ่งแตละแหงอาจเรียกชื่อ
บริการแตกตางกัน เชน OPAC, iPac, WebOPAC หรือ WebPAC แตไมวาจะเรียกชื่อบริการ
แตกตางกันอยางไรก็คือ การใหบริการสืบคนรายการทางบรรณานุกรมของสารสนเทศจาก
ฐานขอมูล หรือการเขาถึงรายการสาธารณะโดยวิธีออนไลน นั่นเอง
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ตัวอยาง การสืบคนระบบ OPAC จากฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันราชภัฏเทพสตรี
หนาจอทางเลือกหลัก

หนาจอการสืบคน

ใสคําที่ตองการสืบคน

75

ผลการสืบคนที่ได

แสดงรายละเอียดทางบรรณนุกรมของรายการที่เลือก
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2. ฐานขอมูล ซีดี-รอม ฐานขอมูล ซีดี-รอม (Compact Disc Read Only Memory
-CD-ROM) เปนการเก็บขอมูลลงบนแผนซีดี-รอมดวยระบบแสงเลเซอร โดยบันทึกขอมูลไดทั้ง
ภาพ เสียง และตัวอักษร ในลักษณะมัลติมีเดีย (multimedia) ตองใชกับเครื่องอานในระบบแสง
เลเซอรตอกับเครื่องคอมพิวเตอร ปจจุบันคอมพิวเตอรจะมีชอง(drive)สําหรับอานขอมูลจาก
แผนซีดี-รอมโดยเฉพาะ สัญญาณขอมูลจะปรากฏที่จอภาพของคอมพิวเตอร สถาบันบริการ
สารสนเทศนิยมจัดหาฐานขอมูลซีด-ี รอม ทั้งที่มีลักษณะเปนฐานขอมูลอางอิงหรือบรรณานุกรม
และฐานขอมูลตนแหลงมาไวใหบริการ การสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลซีดี-รอม
สามารถ
คนจากชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง หรือ คําสําคัญ (keyword) ไดเชนเดียวกับฐานขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันบริการสารสนเทศ และสามารถคนซ้ําๆ ไดโดยไมเสีย
คาบริการเพิ่ม เนื่องจากเสียเฉพาะคาบอกรับฐานขอมูลเปนรายป สวนความถี่ในการใชมากนอย
เพียงใดไมจํากัด เพราะใชเครือ่ งคอมพิวเตอรของหนวยงาน ฐานขอมูลซีดี-รอม
มีบริษัท
ทั้งในประเทศและตางประเทศจําหนายเปนจํานวนมาก ครอบคลุมหลายสาขาวิชา ฐานขอมูล
บรรณานุกรมที่รูจักกันแพรหลายในสถาบันบริการสารสนเทศของไทย เชน Laser Quest,
Dissertation Abstracts On Disc-DAO, MEDLINE, LISA, ERIC, Social Science Citation
Index, Academic Abstract Fulltext เปนตน สวนฐานขอมูลตนแหลงที่จัดทําออกจําหนาย
ทั้งในลักษณะเนื้อหา และมัลติมีเดีย(Multimedia) โดยหนวยงานตางๆ และมีราคาที่สามารถซื้อ
ไวใชสวนตัวได เชน The New Grolier Electronic Encyclopedia, World Atlas, Oxford
Dictionary,
พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน,
พรรณไมในสวนหลวงร.9,
สยามจดหมายเหตุบันทึกขาวสารและเหตุการณ เปนตน
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ตัวอยางการสืบคนจากฐานขอมูลซีดี-รอม
หนาจอเมนูหลักการสืบคนจากฐานขอมูล Academic Abstracts FullTEXT
เริ่มตนการสืบคนโดยใสเรื่องที่ตองการ

ผลการสืบคนที่ได

ดูสารสังเขปโดยเลือก Full
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ดูสาระสังเขปโดยเลือก Full

ดูคําที่เคยสืบคนแลว เลือก History จากหนาจอเมนูหลัก

การดูเรื่องจากดรรชนีของฐานขอมูล โดยคําสั่ง Subjects
ดูเนื้อหาเต็ม โดยเลือกที่ Text

การเลือกดูรายชื่อวารสารที่นําบทความมาจัดเก็บไว โดยใชคําสั่ง Journals
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ดูคําที่เคยสืบคนแลว เลือก History จากหนาจอเมนูหลัก

แสดงผลรายชื่อบทความจากชื่อวารสารที่เลือก

การดูเรื่องจากดรรชนีของฐานขอมูล โดยคําสั่ง Subjects
ทําเครื่องหมาย 3 หนาเรื่องที่ตองการ และใชคําสั่ง Search เพื่อแสดงผล

หนาจอเมนูหลัก ฐานขอมูล ERIC
กด enter เพื่อเริ่มตน
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การเลือกดูรายชื่อวารสารที่นําบทความมาจัดเก็บ โดยใชคําสั่ง Journal

หนาจอการสืบคน
ใสคําที่ตองการสืบคน

แสดงผลรายชื่อบทความจากชื่อวารสารที่เลือก
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3. ฐานขอมูลแบบออนไลน (online) ฐานขอมูลแบบออนไลนหรือฐานขอมูล
ระบบเชื่อมตรง
เปนฐานขอมูลที่ตองใชวิธีการสืบคนสารสนเทศจากหนวยงานภายนอก
สถาบันบริการสารสนเทศของตนเอง โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม และ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรรวมกัน ทั้งภายในประเทศและตางประเทศที่บริษัทธุรกิจผลิตขึ้นมา
และเสนอบริการที่ใหบริการ
หนวยงานใดสนใจก็สามารถสมัครเปนสมาชิกเขาใชขอมูลได
โดยเชื่อมตอกันในระบบเครือขายคอมพิวเตอร และผานระบบโทรคมนาคม ซึ่งจําเปนตองมี
อุปกรณที่สําคัญในการเชือ่ มโยงการขอเขาใชขอมูล คือ คอมพิวเตอร
โทรศัพทสาย
ตรงที่สามารถติดตอทางไกลไดทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ และโมเด็ม (ModemModurator Demodurator) สําหรับเปลี่ยนสัญญาณ จากสัญญาณดิจิทัล (digital) เปนอะนาล็อก
(analog) และจากอะนาล็อก เปนดิจิทัลอีกครั้ง
การเขาใชขอมูลในฐานขอมูลจะมีคาใชจาย โดยการสมัครเปนสมาชิกกับบริษัท
ที่ใหบริการ ไดแก คาสมาชิกแรกเขา และคาบริการใชฐานขอมูลแตละฐาน บริษัทจะกําหนด
ชื่อผูเขาใชและรหัสสมาชิกสําหรับผานเขาใชฐานขอมูลให การใชฐานขอมูลแตละครั้งจะตอง
เสียคาบริการอีก คือ คาบริการโทรคมนาคม ไดแก คาโทรศัพท หนวยงานที่ใหบริการที่เปนที่
รูจักกันดี เชน
3.1 บริษัทไนท-ริดเดอร อินฟอรเมชั่น จํากัด (Knight-Ridder Information,
Inc.) ซึ่งไดซื้อกิจการจากบริษัทล็อกฮีด มิสสิลลี แอน สเปส คอรปอเรชั่น (Lockheed Missile
and Space Corporation) ใหบริการฐานขอมูลกับสมาชิกที่เขารวมเครือขายที่ใหญที่สุดและรูจัก
กันอยางกวางขวาง
ตั้งอยูที่รัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา มีฐานขอมูลในหลายสาขาวิชา
ขอมูลที่ไดจากการสืบคนมีทั้งรูปบรรณานุกรม สาระสังเขป ขอมูลเนื้อหา มีการปรับปรุง
ฐานขอมูลใหทันสมัย มีขอมูลเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทําใหสืบคนไดอยางกวางขวาง ผูใชไดขอมูล
รวดเร็ว ทันสมัย แตในการใชบริการผูใชบริการตองเสียคาใชบริการจํานวนหนึ่งดวยตาม
อัตราที่หองสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศกําหนด บริการที่เปนที่รูจักกันทั่วไปของบริษัท
คือ บริการไดอะลอก (DIALOG) ซึ่งเริ่มใหบริการกับลูกคาตั้งแตป ค.ศ. 1972 มีฐานขอมูล
ใหบริการมากกวา 450 ฐาน และบริการดาตาสตาร (Data Star) มีฐานขอมูลใหบริการมากกวา
350 ฐาน บริการทั้ง 2 บริการ ใหบริการขอมูลในสาขาวิชาตางๆ ระบบออนไลน นอกจาก
การใหบริการในระบบออนไลนแลว บริการดาตาสตาร ไดจัดทําฐานขอมูลในรูปของ ซีดี-รอม
ออกมาใหบริการดวย เรียกวา บริการเคอาร ออนดิส (KR ONDisc) เปนตน
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3.2 โอซีแอลซี (OCLC-Online Computer Library Center, Inc.) เปนสมาพันธ
หองสมุดในรัฐโอไฮโอ ใหบริการสืบคนสารสนเทศทางไกล ดําเนินการเพื่อใหความชวยเหลือ
ดานสารสนเทศกับหองสมุดตางๆ โดยมีสถาบันบริการสารสนเทศ ที่เขารวมเปนสมาชิกทั่วโลก
ประมาณ 19,000 แหง ใน 61 ประเทศ ตั้งอยูที่รัฐโอไฮโอ (Ohio) สหรัฐอเมริกา บริการที่ให
เชน PRISM Service, EPIC Service, First Search Service และ OCLC Electronic Journal
Service (EJOS) เปนตน
3.3 ProQuest Information and Learning มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่ เมือง Ann
Arbor มลรัฐ Michigan สหรัฐอเมริกา ใหบริการกับผูที่ตองการสารสนเทศทั่วโลกตั้งแตป ค.ศ.
1938 ทั้งนักวิจัย อาจารย นักศึกษา ที่สืบคนในหองสมุด หนวยงานรัฐบาล มหาวิทยาลัย และ
หนวยงานอื่นๆ ที่เปนสมาชิกจาก 160 ประเทศ โดยเริ่มจากการที่ Eugene Power ผูกอตั้ง
University Microfilms (UMI) เมื่อป ค.ศ. 1938 ตองการเก็บรักษาสิ่งพิมพที่มีคาใน British
Museum ไวบนฟลมในรูปของวัสดุยอสวน ตอมาไดจัดทําไมโครฟลมสาระสังเขปวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาเอก 15 ชื่อเรื่อง ของมหาวิทยาลัย 5 แหง และไดมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกป ปจจุบัน
UMI เปนบริการหนึ่งของ ProQuest Information and Learning ซึ่ง ProQuest Information and
Learning มีขอตกลงกับสํานักพิมพมากกวา 8,500 แหงทั่วโลก ใหบริการสารสนเทศจาก
วารสาร หนังสือพิมพ สิ่งพิมพที่ไมมีการพิมพจําหนายแลว วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก
และเอกสารวิชาการรูปแบบตางๆ ใหบริการฐานขอมูลของ UMI และไดขยายบริการมากขึ้น
โดยจัดทําในรูปแบบซีดี-รอม และ Web-based ProQuest ฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาเอกและปริญญาโทของ UMI มีรายการประมาณ 1.5 ลานชื่อเรือ่ ง บางสวนมี
เนื้อหาเต็ม ที่จัดทําโดยสถาบันการศึกษาตางๆ ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และแปซิฟก ปจจุบัน
ProQuest Information and Learning ไดใหบริการในรูปแบบฐานขอมูลออนไลน ทั้งสารสนเทศ
ปจจุบันและที่ลวงเวลาแลว สามาสืบคนบทความวารสาร หนังสือพิมพ และบางสวนสามารถ
สืบคนเนื้อหาเต็มไดตั้งแตที่จัดพิมพป ค.ศ. 1986 เปนตนมา และยังผลิตในรูปแบบวัสดุยอสวน
สิ่งพิมพ และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส จากรายงานการวิจัย ทําเนียบนาม วิทยานิพนธปริญญาเอก
หนังสือพิมพ บทความวารสาร ดรรชนี
และสารสนเทศวิชาการดานตางๆ ดวยเชนกัน
บริการที่ ProQuest information and Learning ใหบริการกับหนวยงานตางๆ ปจจุบันมี
ProQuest, UMI, Chadwyck-Healey, และ XanEduโดยบริการ ProQuest ใหบริการสารสนเทศ
กับสถาบันการศึกษาและหองสมุด บริการ UMI ใหบริการสารสนเทศกับหนวยงานทั่วไปใน
รูปแบบตางๆ ทั้งวัสดุยอสวน สิ่งพิมพ และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส บริการChadwyck-Healey
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ใหบริการสารสนเทศในรูปแบบวัสดุยอสวน และฐานขอมูลออนไลน สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และบริการ XanEdu ใหบริการสารสนเทศกับนักศึกษาในสถาบันการศึกษา โดย
หองสมุดสามารถติดตอขอใชบริการได
ปจจุบันการใหบริการฐานขอมูลแบบออนไลนมีการใหบริการผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต การใชสามารถระบุชื่อ website ของหนวยงานที่ใหบริการฐานขอมูลแบบออนไลน
เมื่อเขาไปแลวจะปรากฏหนาจอใหใสชอื่ ผูใชและรหัสผาน เพื่อสืบคนสารสนเทศ ถาใสชื่อผูใช
และรหัสผานผิด ก็ไมสามารถเขาสืบคนได ดังตัวอยาง
ตัวอยาง การสืบคนฐานขอมูลออนไลนของ ProQuest Information and Learning

ใสชื่อผูเขาใชและรหัสผาน
และคลิกที่ Connect

เลือกฐานขอมูลที่ตองการใช
ในตัวอยางนี้เลือก ProQuest Digital Dissertations
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เลือกใสทวีปที่เปนที่ตั้งของประเทศผูสืบคน

ใสคําที่ตองการสืบคน
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แสดงผลการสืบคนที่ได ในที่นี้มี 1 รายการ

เลือกดูรายการบรรณานุกรมและสาระสังเขป

86

เลือกดูตัวอยางเนื้อหา 24 หนา

ตองการสั่งซื้อเอกสารทั้งเลม คลิกที่ ORDER NOW
จะแสดงราคาที่ตองจายในการสั่งซื้อเอกสารทั้งเลม ในรูปแบบตางๆ
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เลือกรูปแบบเอกสารที่ตองการจะแสดงราคาที่ตองจายในการสั่งซื้อเอกสาร
ในตัวอยางเลือกรูปแบบ web dowmload และคลิกที่คําวา DOWLOAD

จะปรากฏหนาจอใหใส order ID และ PIN ของลูกคาที่ไดรับ
ตั้งแตการติดตอขอใชบริการเริ่มแรก เพื่อการเรียกเก็บเงินคาใชบริการ
และคลิกที่ Sent Email จะไดรับเอกสารตามตองการ
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4. วารสารอิเล็กทรอนิกส
4.1 ความหมาย วารสารอิเล็กทรอนิกส (electronic journals)
หมายถึง
วารสารหรือสิ่งพิมพตอเนื่องใดๆ ที่เผยแพร บริการจัดสง ไปสูสมาชิกผูบอกรับในรูปของดิจิทัล
หรือสัญญาณอิเล็กทรอนิกส ตามกําหนดระยะเวลาที่ออก ที่สมาชิกผูใชบริการสามารถอานได
โดยผานเครือขายออนไลน ในรูปแบบซีดี-รอม หรือระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชเครื่อง
คอมพิวเตอร ที่มีโปรแกรมที่เหมาะสมกับสื่อหรือรูปแบบที่บันทึกสําหรับการสืบคนสารสนเทศ
จากสารสารอิเล็กทรอนิกส
4.2 ลักษณะของวารสารอิเล็กทรอนิกส วารสารอิเล็กทรอนิกสโดยทั่วไป
มีลักษณะดังนี้
4. 2.1 มีความทันสมัย สามารถจัดสงเผยแพรไดเร็วกวาฉบับพิมพ
4.2.2 ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บวารสารฉบับยอนหลัง
4.2.3 ประหยัดงบประมาณการจัดทําวารสารจํานวนหลายฉบับ
4.2.4 อานพรอมกันไดหลายคน
4.2.5 มีระบบแจงผูอานเมื่อมีบทความที่อยูในความสนใจ หรือเปนที่
สนใจของบุคคลในสังคม
4.2.6 สามารถสืบคนรายการบรรณานุกรม เนื้อหาเต็ม บทคัดยอ และ
ดรรชนี ได
4.2.7 มีการเชื่อมโยงแบบไฮเปอรลิงค (hyperlinks) บนเครือขาย www
ไดทั้งภายในฉบับเดียวกันและฉบับอื่นๆ ที่ออกมากอนไดดวย
4.2.8 มีการเชื่อมโยง ใหสามารถเขาถึงรายการอางอิงที่มีอยูในบทความ
ไดโดยตรง รวมทั้งรายการอางอิงอื่นๆ
4.2.9 ปรับปรุงแกไขไดรวดเร็ว
4.2.10 สามารถนําเสนอเนื้อหาไดในรูปของมัลติมีเดีย
4.2.11 ประหยัดคาจัดสงทางไปรษณีย
4.2.12 สามารถเลื อ กบอกรั บ หรื อ สั่ ง เฉพาะบทความที่ ต อ งการ เช น
บริการ Uncover
4.2.13 มีการใหบริการวารสารฉบับยอนหลังทางเว็บไซต สามารถสืบคน
ไดโดยไมเสียคาใชจาย
4.2.14 สามารถเขาใชบริการไดตลอดเวลา
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4.3

ปญหาในการใชวารสารอิเล็กทรอนิกส
4.3.1 ดานเทคโนโลยี การที่จะสืบคนสารสนเทศไดอยางรวดเร็วและ
จัดเก็บผลการสืบคนไว ตองอาศัยเครือขายและ อุปกรณ มีที่มีคุณภาพ ทันสมัย ซึ่งมีราคาแพง
4.3.2 ความคุนเคย ความสะดวก การอานจากจอคอมพิวเตอร จะสามารถ
อานไดชากวาจากในรูปแบบสิ่งพิมพ และไมสามารถนําไปอานที่ตางๆ ไดสะดวก
4.3.3 คาใชจายในการทําสําเนา มีราคาแพง มีขอกําหนดจากผูจัดจําหนาย
หลากหลาย และมีขีดจํากัดสําหรับหองสมุด เนื่องจากจํานวนผูใชของหองสมุดมีมาก
4.4 รูปแบบของวารสารอิเล็กทรอนิกส
วารสารอิเล็ กทรอนิกสสามารถจัดแบงตามรูปแบบของสื่อ ที่บันทึ ก
และการเขาถึงสารสนเทศได 3 รูปแบบ คือ
4.4.1 วารสารอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบออนไลน (online journals)
สามารถใชบริการอานโดยผานเครื่องคอมพิวเตอรหลักของหนวยงานที่ใหบริการ เชน บริการ
ของ DIALOG, BRS, LEXIS-NEXIS และ ORBIT เปนตน ซึ่งใหบริการสารสนเทศในรูปแบบ
ออนไลนทั่วโลก
4.4.2 วารสารอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM journals)
บันทึกลงในสื่อซีดี-รอม ปกติจะเปนวารสารที่มีการจัดพิมพออกมาในรูปแบบสิ่งพิมพ และ
จัดทําในรูปแบบซีดี-รอมควบคูออกมาดวย เชน วารสาร New York Time หนวยงานที่
ใหบริการ เชน UMI, EBSCO, OCLC, DIALOG และ NEXIS/LEXIS เปนตน
4.4.3 วารสารอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบเครือขาย (networked journals)
มี ลั ก ษณะการเรี ย กใช ข อ มู ล แบบลู ก ข า ยแม ข า ย โดยสามารถเรี ย กใช ผ า นระบบเครื อ ข า ย
อินเทอรเน็ตไดดวย
4.5 การขอใชบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส
การขอใชบริการหรือการบอกรับเปนสมาชิกการใชวารสารนั้น มีหลายวิธี
ขึ้นอยูกับสํานักพิมพหรือผูขายแตละแหงวาจะใชวิธีการใด
4.5.1 ใหบริการวารสารฉบับยอนหลังโดยไมเสียคาใชจาย (Free Back
Issues) คือ สามารถใชวารสารอิเล็กทรอนิกส ฉบับยอนหลังไดโดยไมเสียคาใชจาย แตตอง
บอกรับวารสารนั้นในรูปแบบสิ่งพิมพตามระยะเวลาที่กําหนด เชนวารสาร Molecular Biology
Of the Cell จะใหใชบริการวารสารฉบับยอนหลังในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสตอเมื่อบอกรับ
ฉบับพิมพเปนเวลา 2 เดือนแลว
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4.5.2 ใหบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบออนไลนโดยไมเสีย
คาใชจายทั้งฉบับที่เปนปจจุบันและฉบับยอนหลัง (Free Online for Print Subscription) ในกรณี
ที่บอกรับวารสารฉบับพิมพปปจจุบัน เชน วารสาร American Journal of Physiology of
American Physiological Association วารสาร Journal of Anatomy ของ Cambridge University
Press
4.5.3 บอกรับเฉพาะวารสารอิเล็กทรอนิกสเทานั้น (Online Subscription)
ซึ่งการบอกรับวิธีการนี้ราคาจะถูกกวาการบอกรับฉบับพิมพอยางเดียว
4.5.4 การใชบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสจากเว็บไซตของวารสารที่ให
ใชทั้งวารสารฉบับปจจุบันและฉบับยอนหลังทั้งหมดโดยไมเสียคาใชจาย (Free Sites) เชน
เว็บไซตของวารสาร Journal of Biochemistry ที่ http://lib.bcasi.or.ip หรือเว็บไซตของวารสาร
Medical Journal ที่ http://www.freemedicaljournals.com/ เปนตน
4.5.5 การทดลองใช วารสารอิเ ล็ ก ทรอนิ ก สที่ ใ หท ดลองใช ภ ายในช ว ง
ระยะเวลาหนึ่ง (Free Trail Period) มีจุดประสงคเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธผลิตภัณฑ
วารสารอิเล็กทรอนิกสของผูใหบริการ เชน วารสาร BioMedNet ที่ http://www.bmn.com
เปนตน
ตัวอยางรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกสที่สามารถเขาใชโดยไมเสียคาใชจาย
ชื่อวารสาร
ชื่อเว็บไซต
สกุลไทย
http://www.sakulthai.com/
หญิงไทย
http://www.yingthai.mag.com/
วารสารทางชางเผือก
http://thaiastro.nectec.or.th/mlky/index.html
วารสารถาวรธรรม online http://twf.or.th/thavorndharma/
นิตยสารไทคอมิก
http://www.thaicomic.com/
วารสารไมโคร
http://www.seคอมพิวเตอร
ed.com/magazine/default.aspx?iMagazine=MC&iIssue
Model Nursery Magazine http://www.modelnursery.com/
C&RL:College&
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlevents/acrls8thnational.htm
Research Libraries
Translation Journal
http://accurapid.com/journal/index.html
Mathematics Teacher
http://my.nctm.org/eresources/journal_home.asp?journal_id=2
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ตัวอยาง การสืบคนจากวารสารอิเล็กทรอนิกสจาก วารสารไมโครคอมพิวเตอร
ที่เว็บไซต http://www.se-ed.com/magazine/default.aspx?iMagazine

สารบัญเรื่องในฉบับ
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เนื้อหาเต็มของบทความในวารสารตามที่เลือกจากสารบัญ

ตัวอยางการสืบคนจากวารสาร C&RL:College & Research Libraries
ที่เว็บไซต http://www.ala.org/ala/acrl/acrlevents/acrls8thnational.htm
สามารถเลือกบทความจากสารบบเรื่อง หรือใสคําที่ตองการสืบคนบทความ

พิมพคําที่ตองสืบคน คือ electronic journal
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ผลการสืบคนที่ไดทั้งหมด

ดูเนื้อหาเต็มของบทความวารสารที่ตองการ
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5. ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
5.1 ความหมาย คําวา อินเทอรเน็ต มีผูใหความหมายไวหลายความหมาย
เชน
สมนึก คีรีโต, สุรศักดิ์ สงวนพงษ และสมชาย นําประเสริฐชัย (2538, หนา 1) ให
ความหมายไววา อินเทอรเน็ต คือ กลุมเครือขายยอยที่เชื่อมตอเขาดวยกันภายใตมาตรฐานการ
สื่อสาร (โปรโตคอล) เดียวกัน เปนเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมถึงกันโดยใชโปรโตคอล ทีซีพี/
ไอพี (TCP/IP) และอังสนา อัชชะกุลวิสุทธิ์ (2540, หนา 4) ใหความหมายไววา คือการเชื่อมตอ
เครือขายยอยๆ หลายลานเครือขายเขาดวยกัน (network of networks)
เปนเครือขาย
คอมพิวเตอรขนาดใหญที่สุด ครอบคลุมประเทศตางๆ ในแทบทุกทวีป และมีผูใชนับสิบลานคน
และยังคงมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อยางตอเนื่อง
ดังนั้นจึงสรุปวา อินเทอรเน็ต (internet) คือ เครือขายแหงเครือขาย
เปนกลุมเครือขายยอยคอมพิวเตอร ที่เชื่อมตอเขาดวยกันภายใตมาตรฐานการสื่อสาร เดียวกัน
คือ โปรโตคอล ทีซีพี/ไอพี (protocal TCP/IP) เชื่อมโยงคอมพิวเตอรหลัก (Host) และ
คอมพิวเตอรลูกขายทั่วโลกเขาดวยกัน สามารถใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารและการสืบคน
ขอมูลทั้งในรูปของตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง สมาชิกผูใชอินเทอรเน็ต
จะไดที่อยูอิเล็กทรอนิกสประจําตัว ใชรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (electronic mail - e-mail)
กับผูใชอื่นๆไดทั่วโลก หรือสนทนาแบบโตตอบกับผูใชอื่นก็ได นอกจากนี้ยังสามารถ
อานขาวจากกระดานขาวเครือขายที่ผูใชทั่วโลกสงมา และขอถายโอนแฟมขอมูล (file transfer)
จากเครือขายไปใชงานได รวมทั้งมีบริการคนหาขอมูลโดยขอเชื่อมตอไปยังคอมพิวเตอรที่อยู
หางไกลไดตลอด 24 ชั่วโมง
5.2 การขอใชบริการจากเครือขายอินเทอรเน็ต กรณีผูใชมีเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนตัวหรืออาจเปนระบบเครือขายภายในหนวยงาน และตองการเชื่อมตอเขาสู
ระบบอินเตอรเน็ต สามารถทําไดโดยตรง แตจะใชเทคนิคที่ยุงยาก สลับซับซอน ตองลงทุน
มาก และมีคาใชจายอื่นๆ ที่ตองจายประจํา ดังนั้นจากปญหานี้จึงมีหนวยงานที่ทําหนาที่
ติดตั้งระบบเครือขาย โดยจัดหาทั้งเครื่องมือ อุปกรณ รวมทั้งกระบวนการงานเทคนิคตางๆ
เพื่ อ เชื่ อ มโยงเข า กั บ ระบบอิ น เทอร เ น็ ต และให บ ริ ก ารด า นการเชื่ อ มโยงคอมพิ ว เตอร ทั้ ง
คอมพิวเตอรสวนตัว และคอมพิวเตอรทางระบบเครือขายของหนวยงานตางๆ เขาสูระบบ
อินเทอรเน็ต (Internet Service Provider -ISP) เชน บริษัท เคเอสซี คอมเมอรเชียล อินเทอรเน็ต
จํากัด บริษัท อินโฟเน็ต จํากัด บริษัท ซี.เอส. คอมมิวนิเคชั่น จํากัด และอินเทอรเน็ตประเทศ
ไทย เปนตน ผูที่ขอใชบริการตองซื้อสิทธิในการนําคอมพิวเตอรเชื่อมเขากับระบบเครือขายทาง
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ISP เพื่อใชเซิรฟเวอร (server) ของ ISP เปนทางผานออกสูระบบอินเทอรเน็ต และเมื่อสมัคร
เปนสมาชิก จะไดชื่อที่ใชเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต (login name หรือ user name) และ
รหัสลับ (password) ที่ใชควบคูกับชื่อที่ใชเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต
5.3 ประเภทของสมาชิกอินเทอรเน็ต แบงออกเปน 2 ประเภท (สุวิช
โอสุวรรณรัตน 2543, หนา 9-10) คือ
5.3.1 ประเภทองคกร เปนการนําเครือขายขององคกรเชื่อมตอกับระบบ
เครือขายของ ISP ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายในองคกรทุกเครื่อง สามารถใชงานในระบบ
อินเทอรเน็ตไดพรอมกันทั้งหมด
5.3.2 ประเภทบุคคลเปนการนําคอมพิวเตอรสวนบุคคลเพียง 1 เครื่อง
เชื่อมตอกับระบบเครือขายของ ISP แบงออกเปน 2 ประเภทยอยๆ คือ แบบรายเดือน และ
แบบซื้อชั่วโมง
5.4 การเรียกใชขอ มูล การเรียกใชขอมูลในระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ผูใชบริการจะตองรู IP address หรือ domain mame อยางใดอยางหนึ่ง
IP address หมายถึง ตัวเลขที่ระบุถึงเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องที่
เชื่อมตออยูในเครือขายอินเทอรเน็ต
ประกอบดวยตัวเลขซึ่งแบงออกเปน 4 ชุด แตละชุด
มีคาไดตั้งแต 0 – 255 คั่นดวยเครื่องหมายจุด ( . ) ระบุถึงหมายเลขเครือขาย (network address)
และหมายเลขประจําตัวเครื่องคอมพิวเตอร (computer address) ที่เครือขายตนสังกัดกําหนด
IP address (สุวิช โอสุวรรณรัตน, 2543, หนา 17) ชวยใหการติดตอสื่อสารระหวางเครื่อง
คอมพิวเตอรในเครือขายอินเทอรเน็ต ติดตอกันไดอยางถูกตองแมนยํา เชน 192.206.247.1
หมายเลขเครื่องคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เลข IP address จํายาก และบางครั้ง
มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร ทําใหเกิดปญหาใน
การติดตอ จึงไดพัฒนาวิธีการที่งายกวา คือ การใชระบบ Domain name
Domain name หมายถึง ชื่อเว็บไซต (web site) ซึ่งเปนการกําหนดชื่อ
ใหกับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงานแตละแหง หรือคอมพิวเตอรแตละเครื่องใน
เครือขายอินเทอรเน็ต โดยกําหนดเปนตัวอักษรและคํา (แกรลลา, 2539, หนา 23) ที่สามารถจํา
ไดงายกวา การจํา IP address ประกอบดวย ชื่อคอมพิวเตอร ตามดวยชื่อระบบเครือขายที่สังกัด
ซึ่งจะแยกออกเปนสวนๆ ดวยเครื่องหมายจุด (สุวิช โอสุวรรณรัตน, 2543, หนา 18) เพื่อแสดง
เครือขายเปนลําดับชั้น แตละลําดับชั้นเรียกวา sub-domain เชน Chula.ac.th ซึ่ง Chula คือ
ชื่อคอมพิวเตอร และ .ac.th คือ ชื่อระบบเครือขายที่สังกัด ประกอบดวย domain 3 ชั้น
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ชื่อ domain ชั้นบนสุดคือ th หมายถึง ประเทศไทย domain ยอยระดับรองลงมา คือ ac
ยอมาจาก academic หมายถึง เครือขายสถาบันการศึกษา และ domain ยอยระดับรองลงมา
อีก คือ Chula หมายถึง ชื่อเครื่องคอมพิวเตอรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Domain ระดับใหญสุด ที่ใชในปจจุบนั
Domain สหรัฐอเมริกา
Domain ประเทศไทย
กลุม
Commercial organizations
.com
.co.th
(กลุมธุรกิจการคา)
Education organizations
.edu
.ac.th
(สถาบันการศึกษา)
Government organizations
.gov
.go.th
(หนวยงานรัฐบาล)
Military organizations
.mil
.mi.th
(หนวยงานทางทหาร)
Networking organizations
.net
.net.th
(หนวยงานเกี่ยวกับเครือขาย)
Non-commercial organizations
.org
.or.th
(องคกรที่ไมแสวงผลกําไร)
ตัวอยาง yahoo.com
loxinfo.co.th
chula.ac.th
nectec.or.th
ksc.net.th
cat.or.th
krisdika.go.th
Domain name แตละชื่อของประเทศอื่น นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาบางชื่อ
จะพบวา domain ระดับบนสุดเปน domain ที่ใชในประเทศสหรัฐอเมริกา เชน sanook.com,
hunsa.com ซึ่งทั้งสองชื่อกําเนิดในประเทศไทย ควรใช .co.th แตเนื่องจากผูจัดทํา web site มี
การชื้ อ สิ ท ธิ์ ใ นการเชื่ อ มโยงคอมพิ ว เตอร เ ข า กั บ หน ว ยงานที่ ใ ช บ ริ ก ารระดั บ สากลหรื อ ใน
สหรัฐอเมริกา จึงได domain ระดับบนสุดเปน .com

97

5.5 บริการบนอินเตอรเน็ต การใหบริการในเครือขายอินเทอรเน็ต ในการ
พัฒนาครั้งแรกขอมูลที่นลักษณะตัวอักษร
โปรแกรมที่ใชในการติดตอสื่อสารในระบบ
เครือขาย เชน เทลเน็ต (Telnet) ตองใชวิธีการพิมพคําสั่งเพื่อการใชงาน ซึ่งยุงยากและมี
คาใชจายสูง ตอมามีการพัฒนาในรูปแบบคําสั่งที่เปนแบบเมนูซึ่งใชงาย สะดวก และ
ข อ มู ล ที่ นํ า เสนอจะมี ทั้ ง ตั ว อั ก ษรและภาพประกอบ ทํ า ให มี ผู นิ ย มใช อิ น เทอร เ น็ ต มากขึ้ น
โปรแกรมที่ใชในการติดตอสื่อสารในชวงนี้ เชน โกเฟอร (Gopher)
ปจจุบันการใหบริการ
ในระบบอินเทอรเน็ต มีการพัฒนาการนําเสนอขอมูลที่เปนในรูปแบบ hypertext
และ
hypermedia ซึ่งปจจุบันเรารูจักกันในนาม World Wide Web ( WWW)
บริการบน
อินเทอรเน็ตที่มีประโยชนมีมากมาย แตที่สถาบันบริการสารสนเทศมุงเนนใหบริการกับผูใช
เพื่อชวยใหผูใชบริการไดรับสารสนเทศที่หลากหลาย ทันสมัย และมีประโยชน ซึ่งผูใชบริการ
สามารถใชไดดวยตนเอง ไดแก บริการล็อกขามโฮสเขาสูระบบ (remote login)
และ
บริการเขาถึงสารสนเทศในเครือขายอินเตอรเน็ต (information access)
5.5.1 บริการล็อกขามโฮสเขาสูระบบ (remote login) เปนบริการที่ผูใช
บริการสามารถขอเขาใชขอมูลจากฐานขอมูลของคอมพิวเตอรใดๆ ทั่วโลก ที่อยูในเครือขาย
ที่ไดรับอนุญาตใหเขาไปใชได เปนการขอเขาใชจากระยะไกล โดยการใชโปรแกรมเทลเน็ต
(Telnet) ในการใช ผูใชตองรูจักชื่อเครื่องคอมพิวเตอรและที่อยู หรือรูเลขที่อยู ของคอมพิวเตอร
ที่ตองการเขาไปใชบริการ (host) พรอมทั้งตองรู login name และ password ดวย จึงจะสามารถ
เขาใชบริการได ซึ่งปจจุบันมีการใชบริการนอยลง ไมสามารถสืบคนไดในรูปของมัลติมีเดีย จึง
ไมเปนที่นิยมใช
5.5.2 บริการเขาถึงสารสนเทศในเครือขายอินเทอรเน็ต (information
access) บริการในกลุมนี้ ที่ไดรับความนิยมมากที่สุด คือ World Wide Web (WWW) หรือ The
Web
เนื่องจากสามารถรับและสงขอมูล สามารถเชื่อมโยงขอมูลที่เปนทั้งอักขระ ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง (hypermedia (hypertext + multimedia)) ไดโดยศูนยบริการ WWW
แตละแหงจะจัดทําขอมูลในรูปของ hypertext หรือ hypermedia และสรางสวนเชื่อมโยงไปยัง
ศูนยบริการ WWW แหงอื่น ทําใหสามารถเชื่อมโยงกันไดทั่วโลก การเขาไปสืบคนสารสนเทศ
จาก WWW สวนใหญนิยมใชโปรแกรม Netscape Navigator และ Microsoft Internet Explorer
ที่ติดตั้งบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร ภายใตไมโครซอฟทวินโดวส เนื่องจาก เปนโปรแกรม
บราวเซอร (browser) แบบมัลติมีเดีย (บราวเซอร คือ โปรแกรมสําหรับอานขอมูลทําหนาที่
ลูกขาย (client) เพื่อขอใชบริการจากแมขาย) เมื่อเรียกใชโปรแกรม จะปรากฏหนาจอแรก
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(home page) ของศูนยบริการ (host) WWW และจะมีขอความ location ใหใสรูปแบบมาตรฐาน
การเขียน หรือ URL (Uniform Resource Location) เพื่อใชบอกโปรแกรมวาตองการขอใช
บริการจากศูนยบริการแหงใด เชน
URL =http://www.chula.ac.th
คือ ขอใชบริการถายโอนขอมูลแบบไฮเปอรเท็กซ โดยกําหนดชนิดโปรโคคอล ที่
ขอใชบริการเปน http จากศูนยบริการในที่นี้คือการขอเขาไปใชบริการ ณ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
การเรียกใชโปรแกรม
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การขอเขาใหขอมูลของหองสมุด ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สืบคนรายการทรัพยากรสารสนเทศ เลือก Library Catalog แสดงหนาจอทางเลือกหลัก
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การใสคําสําหรับการสืบคน

ผลการสืบคนที่ได
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แสดงรายการบรรณานุกรมแบบบัตร

แสดงรายการในรูปแบบ MARC
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5.6 วิธีสืบคนสารสนเทศในอินเทอรเน็ต
นอกจากการสืบคนรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีใหบริการในหองสมุดตามที่แสดงตัวอยางแลวนั้น ยังมีสารสนเทศ
ในรูปแบบอื่นๆ อีก ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร และเสียง เปนจํานวนมาก จนยากที่จะ
ทราบไดวามีสารสนเทศอะไรบางใน web site ใด และในกรณีที่ทราบวา web site ใด มีขอ มูล
ที่ตองการจําเปนตองรูที่อยู หรือชื่อ domain name หรือ IP address ที่แนนอนของ web site นั้น
แตเปนการยากที่ผูใชจะจําไดวา จะเขาไปสืบคนสารสนเทศไดจาก web site ใด และในแตละ
web site มีสารสนเทศอะไรบาง จึงไดมีความพยายามของกลุมผูใชอินเทอรเน็ต เพื่อหาวิธีที่จะ
แกปญหาการสืบคนสารสนเทศจากอินเทอรเน็ต โดยการสรางเครื่องมือชวยคนซึ่งสามารถแบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ ดรรชนี (index) หรือสารบบเรื่อง (subject directories หรือ directories)
และ เสิรช เอนจิน หรือโปรแกรมคนหา (search engine หรือ search tool หรือ Web crawlers)
5.6.1 ดรรชนีหรือสารบบเรื่อง เมื่อเขาไปใน web site แลว จะพบวามี
การจัดทํารายการแบงเปนหมวดหมู และมีหมวดหมูยอยตางๆ เชน การทองเที่ยว กีฬา
บันเทิง ศิลปะ การเมืองและการปกครอง เปนตน
ซึ่งผูใชสามารถเลือกหมวดหมูของ
สารสนเทศที่ตองการ หลังจากนั้นจะแสดงหมวดหมูยอยของสารสนเทศจากหัวขอใหญที่เลือก
ซึ่งจะมีมากนอยเพียงใด ขึ้นกับสารสนเทศที่มีอยูในฐานขอมูลหรือที่ใสไวใน web site
ตัวอยาง การสืบคนจากดรรชนี ใน web site ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
เลือกจากดรรชนี ขอมูลทองเที่ยว 76 จังหวัด
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ผลการสืบคนจากการเลือกดรรชนี ขอมูลทองเที่ยว 76 จังหวัด

เลือกดูสารสนเทศของจังหวัดเชียงใหม

5.6.2 เสิรช เอนจิน หรือโปรแกรมคนหา การทํางานของเสิรชเอนจิน
จะมีลักษณะเหมือนกับเปนฐานขอมูลที่กระจายอยูในเครือขายอินเทอรเน็ต การสืบคนจะตอง
ปฏิบัติเหมือนกับการสืบคนจากฐานขอมูลทั่วๆ ไป คือ จะตองพิมพคํา ขอความ หรือวลี ที่
ตองการสืบคน และสั่งใหสืบคน ผลการสืบคนที่ไดจะเปนการเชื่อมโยง (link) ไปยัง web site
ที่ใหสารสนเทศตรงกับที่ตองการ เสิรชเอนจิน ในระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมีหลายตัว เชน
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ของไทย google.com
sanook.com
hunsa.com
yumyai.com
ตางประเทศ altavista.com
excite.com
lycos.com
infoseek.com
yahoo.com
ปจจุบัน web site จะมีเครื่องมือคนทั้ง 2 ประเภท คือ ดรรชนี และเสิรชเอนจิน
ตัวอยาง การใช เสิรชเอนจิน http://www.google.com
พิมพคําที่ตองการสืบคนสารสนเทศ ในตัวอยางตองการเรื่อง “เมืองลับแล”
และคลิกที่ “คนหาโดย Google”
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ผลการสืบคน เรื่อง “เมืองลับแล” จะแสดงเรื่อง และชื่อ web site
ตองการดูรายการใด สามารถเลือกได ในที่นี้เลือกดูรายการที่1

รายละเอียดจาก web site ของรายการที่เลือก
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ตัวอยาง การใช เสิรชเอนจิน http://www.yahoo.com
สามารถเลือกจากสารบบเรื่องหรือพิมพคําที่ตองการสืบคน

พิมพคําที่ตองการสืบคนสารสนเทศ ในตัวอยางตองการเรื่อง
“elephant in Thailand”
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ผลการสืบคนที่ได เลือกรายการที่ 1

รายละเอียดจาก web site ที่ตองการ
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5.7 เทคนิคการสืบคนสารสนเทศจากอินเทอรเน็ต ผูใชจะไดสิ่งที่ตรงกับ
ความตองการหรือไมนั้น ตองอาศัยความคุนเคย ความชํานาญ และประสบการณในการสืบคน
ปกติการสืบคนจะมีเทคนิคงายๆ เปนขั้นตอน ดังนี้
5.7.1 วิเคราะหความตองการ วาตองการสารสนเทศ หรือขอมูลเรื่องใด
5.7.2 เลือกคุณสมบัติในการสืบคน เชน การใชตรรกแบบบูล การใช
เครื่องหมาย + , - การใชวงเล็บ เพื่อซอนเงื่อนไขการสืบคน การตัดปลายคํา เปนตน
5.7.3 พิจารณาวาจะใชเสิรชเอนจินใดในการสืบคน
5.7.4 เริ่มสืบคน โดยเริ่มจาก คําที่ตรงกับความตองการมากที่สุด และ
คอยๆ ขยายใหกวางขึ้นหากไมพบกับสิ่งที่ตรงกับความตองการ
5.7.5 ใชเสิรชเอนจินอื่นเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบขอมูล หรือขยาย
ขอบเขตการสืบคน เพื่อใหไดสิ่งที่ตรงกับความตองการมากที่สุด โดยพิจารณาคัดเลือกในสิง่ ที่
ตรงกับความตองการมากที่สุด จากการปฏิบัติดังกลาว ไดมีผูสราง web site ที่ทําหนาที่ชวย
สําหรับการสืบคนสารสนเทศจากเสิรชเอนจินหลายตัว เรียกวา Meta – search engine เชน
dogpile.com , infind.com , isleuth.com , mete crawler.com , profusion.com , และ
auctionwatch.com เปนตน
เทคนิคการสืบคนคนจากฐานขอมูล
1. เทคนิคการสืบคน
การสืบคน (retrieve) บางครั้งอาจใชคําวา การคนคืน ชลธิชา สุทธินิรันดรกุล
(2535, หนา 2) ใหความหมายไววา หมายถึง การไดรับสิ่งที่ตองการกลับคืนมา และในหนังสือ
การศึกษาคนควาและการเขียนรายงาน (2542, หนา 109) ใหความหมายไววา วิธีการหรือ
กระบวนการคนหาและนําสารสนเทศออกจากแหลงจัดเก็บมาใหผูใชไดตรงกับความตองการ
อยางรวดเร็วและทันตอการใชงาน โดยไมสิ้นเปลืองเวลา ดังนั้นจึงสรุปวา การสืบคน คือ
กระบวนการและขั้นตอนในการแสวงหาสารสนเทศตามความตองการ
การสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลนั้น ในการสรางฐานขอมูลจะมีการกําหนด
เขตขอมูล (field) และเขตขอมูลยอย (subfields) ที่สามารถสืบคนได โดยกําหนดใหมีหนาจอ
เมนูหลัก (main menu) หรือหนาจอทางเลือกการสืบคน เพื่อชวยผูใชไดรับความสะดวกในการ
สืบคน ทางเลือกการสืบคน หรือเขตขอมูลที่สามารถใชเปนทางเลือกการสืบคนนั้น สวนใหญ
ไดแกเขตขอมูล ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ชื่อชุด เลขเรียกหนังสือ และเลข ISBN
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2. การสืบคนตามลําดับอักษรและตามคําสําคัญ
ในกระบวนการสืบคน ผูใชสวนใหญจะใชทางเลือก ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง และ
หัวเรื่อง ปกติในระบบฐานขอมูลจะมีการกําหนดใหใชวิธีการสืบคนโดยใชเทคนิคการสืบคน
ตามลําดับอักษร (alphabetical) และตามคําสําคัญ (keyword) ของรายการในแตละเขตขอมูล
และเขตขอมูลยอย
2.1 การสืบคนตามลําดับอักษร คือ ลักษณะการสืบคนที่ตองใสคําคนใน
ทางเลือกที่ตองการ โดยใสอักษรตัวแรกตามลําดับของขอมูลในเขตขอมูลที่กําหนดใหเปน
ทางเลือกในการสืบคน การสืบคนโดยวิธีนี้ถาใสคําคนผิด จะไมไดผลการสืบคน แตถาใส
คําคนถูกตองและมีขอมูลในฐานขอมูล จะไดผลการสืบคนที่ตรงกับความตองการมากที่สุด
เชน ถาอยากทราบวามีหนังสือที่แตงโดย ครรชิต มาลัยวงศ หรือไม
จะตองใสคําคนในทางเลือกผูแตง
คือ
ครรชิต
มาลัยวงศ
2.2 การสืบคนตามคําสําคัญ คือ ลักษณะการสืบคนที่เลือกใชคําสืบคนจาก
แนวคิด หรือใชในกรณีที่ไมสามารถจําขอมูลที่ตองการสืบคนที่แทจริงไดทั้งหมด จําไดเพียง
บางสวน กรณีนี้จะใชวิธีการสืบคนตามคําสําคัญ ซึ่งผลการสืบคนบางครั้งอาจไดขอมูลเปน
จํานวนมาก
เสียเวลาในการคัดเลือกขอมูล
หรือบางครั้งอาจไมไดผลการสืบคน
เชน ตองการคนหาหนังสือจากทางเลือกชื่อเรื่อง แตไมสามารถจําชื่อ
หนังสือที่แทจริงได จําไดเพียงบางสวนวามีคําวา อินเทอรเน็ต กรณีนี้ใชทางเลือกชื่อเรื่องตาม
คําสําคัญ โดยคําคนวา อินเทอรเน็ต ผลการสืบคนระบบจะแสดงชื่อหนังสือในฐานขอมูลที่มี
คําวา อินเทอรเน็ต เปนสวนหนึ่งในชื่อหนังสือออกมาทั้งหมด
จากปญหาที่พบจากการสืบคนตามลําดับอักษร และตามคําสําคัญ เพื่อ
แกปญหานี้ ผูเขียนโปรแกรมระบบการทํางาน สืบคนขอมูลจากฐานขอมูลคอมพิวเตอร จึงมี
การกําหนดใหใชภาษาในการสืบคน (search language) โดยผูสืบคนจะตองมีการสรางแนวคิด
ออกมาเปนศัพทอิสระ (free terms) กอน ซึ่งสวนใหญจะเปนภาษาธรรมชาติ (natural
language) ดังนั้นในการสืบคน ถาในฐานขอมูลมีการกําหนดคําดรรชนีเปนภาษาธรรมชาติ
ผูใชจะไดขอมูลที่ตองการ แตโดยปกติการสรางฐานขอมูลจะมีการกําหนดคําดรรชนี หรือคํา
ที่จะใชในการสืบคน เปนแบบศัพทบังคับ (control terms) จึงจําเปนตองมีการแปลความหมาย
จากศัพทอิสระ เปนศัพทบังคับ จึงจะไดผลการสืบคนที่ตองการ จากปญหานี้ ในการสราง
ฐานขอมูล มีการแกปญหาโดยมีทางเลือกใหผูใชสามารถเลือกดูคําศัพทตางๆ ในฐานขอมูล
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กอน เพื่อตรวจสอบดูวา คําคนที่ตองการมีหรือไม หรืออาจเตรียมคูมือที่ใชในการกําหนด
คําดรรชนี หรือหัวเรื่อง ไวใหผูใชตรวจสอบกอนเริ่มลงมือสืบคน
3. การสรางคําศัพทในการสืบคน
การสรางคําศัพท มีวิธีการสรางคําศัพทไดหลายวิธีดวยกัน
วิธีที่ใชทั่วไป
ที่นิยมใชมากที่สุดที่จะกลาวถึงมี 2 วิธี ดังนี้
3.1 การตัดปลายคํา (truncation) เปนวิธีการสืบคนโดยการใชคําที่มีรากคํา
เดียวกัน เพื่อใหไดสารสนเทศครบถวน
โดยอาจมีการกําหนดใหใสเครื่องหมาย ? หรือ *
ไวทายขอความที่ตัดปลายคํา ซึ่งแลวแตระบบแตละระบบจะกําหนดใหใช
เชน ถาตองการคนเกี่ยวกับเรื่อง บรรณารักษ หรือหองสมุด
จะตองใสคําคน Libra? จะไดผลการสืบคน ออกมา คือ
Librarian
Librarians
Libraries
Library
Library Administration
Library Automation
Library Management
Library Services
3.2 ตรรกแบบบูล (boolean logic) เปนการสรางคําศัพทในการสืบคนโดยใช
ตัวเชื่อม เชื่อมคําคน ตั้งแต 2 คํา เขาดวยกัน ตัวเชื่อมที่ใช มี 3 ประเภท คือ or, and และ not
3.2.1 or เปนการรวมแนวคิด 2 คํา เขาดวยกัน แบบ union
elephant or Thailand
elephant

Thailand

3.2.2 and ใชคําคนตั้งแต 2 คําขึ้นไป และใหทั้ง 2 คํา อยูในระเบียน
(record) เดียวกัน เปนแบบ Intersection
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elephant and Thailand
elephant

Thailand

3.2.3 not เปนคําที่ใชสําหรับตัดสิ่งที่ไมตองการออกไป
elephant not Thailand
elephant

Thailand

นอกจากนี้ การสืบคนแบบตรรกแบบบูล มีการใชคําเชื่อมผสมกันตั้งแต 2 คํา ขึ้น
ไป ไดอีก เชน
(Distance Education and Thailand) not Language = English
Distance Education

Thailand

English
(Distance Education and Thailand) and Language = English
Distance Education

Thailand

English
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(Distance Education not Thailand) and Language = English
Distance Education

Thailand

English
(Distance Education and Thailand) and (Language = English) or
(Distance Education ) and Language = English
Distance Education

Thailand

English
(Distance Education and Thailand) or (Distance Education) and Language = English
Distance Education

Thailand

English
เทคนิ ค ที่ ใ ช ใ นการสื บ ค น ของผู สื บ ค น แต ล ะคนนั้ น ไม มี ก ฎเกณฑ ที่ แ น น อน
เทคนิคดังกลาวเปนเพียงพื้นฐาน ผูสืบคนจะนําเทคนิคดังกลาวมาใชอยางไร เรียงลําดับการ
สืบคนอยางไรขึ้นอยูกับความเคยชินและประสบการณ ผูสืบคนที่ไมมีประสบการณมากนัก
อาจใชเทคนิคการสืบคนแบบงายๆ เชน คนตามลําดับอักษร หรือคําสําคัญเพียงคําเดียวซึ่งผล
การสืบคน อาจจะไดขอมูลหรือไมได ขึ้นอยูกับคําที่ใชในการสืบคน ดังนั้นประสบการณ และ
ความเขาใจในระบบการจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลที่ตองการสืบคน จะชวยลดปญหาที่จะ
เกิดขึ้นในการสืบคนไดมาก และชวยใหผลการสืบคนตรงกับความตองการมากที่สุด
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คําถามทบทวน
ตอนที่ 1 จงตอบคําถามตอไปนี้ใหเขาใจพอสังเขป
1. ฐานขอมูลคืออะไร
2. การสืบคนจากระบบฐานขอมูลความแตกตางจากการสืบคนดวยเครื่องมือการสืบคนใน
ระบบมืออยางไร
3. OPAC คืออะไร
4. การสืบคนโดยวิธี ตามลําดับอักษร กับ คําสําคัญ ผลการสืบคนที่ไดเหมือนหรือแตกตาง
กันอยางไร
5. การสืบคนแบบตัดปลายคํา (truncation) มีลักษณะอยางไร
6. จงวาดภาพผลการสืบคนที่ไดจากการสืบคนดวยเทคนิคตรรกแบบบูล (boolean logic)
ของเรือ่ ง การศึกษาในประเทศไทย
7. จงกลาวถึงขอแตกตางระหวางลักษณะของฐานขอมูลแบบออนไลน และฐานขอมูลซีดี-รอม
8. อินเทอรเน็ต คืออะไร
9. เสิรชเอนจิน คืออะไร มีประโยชนอยางไรตอการสืบคน
10. ถาตองการทราบวาหนังสือเรื่อง พระมหาชนก มีใหบริการ ณ สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยหรือไม มีวิธีการใดที่จะทราบไดรวดเร็วและประหยัดคาใชจาย
ที่สุด
ตอนที่ 2 การฝกปฏิบัติการสืบคนจากฐานขอมูล
1. ตองการรายชื่อบทความเกี่ยวกับ การศึกษาทางไกลในประเทศไทย จากฐานขอมูลซีดี-รอม
2. ตองการเรื่องราวเกี่ยวกับ ลิเกทรงเครื่อง จากเครือขายออินเทอรเน็ต
3. ใหนักศึกษาใชเสริรชเอนจิน www.yahoo.com/ และเลือกสถาบันการศึกษาที่นักศึกษา
ตองการศึกษาตอ 1 แหง โดยบันทึกขอมูลขั้นตอนการสืบคนจนไดสารสนเทศที่ตองการ
ตอนที่ 3 อภิปราย
แบงกลุมอภิปรายประโยชน และปญหาที่พบจาการสืบคนฐานขอมูลประเภทตางๆ และ
ขอเสนอแนะสําหรับการแกปญหา

