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การค้นหาข้อมูลบน Data Catalog 

กา รค้ นห าข้ อ มู ลห รื อ ก า ร สื บค้ น ข้ อ มู ลบน  Data Catalog ที่ ห น่ ว ย ง านติ ดตั้ ง ด้ ว ย  Software                        
CKAN 2.9  สามารถสืบค้นได้ 4 วิธี   ยกตัวอย่าง การสืบค้นข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ 
(https://catalog.nso.go.th/) มีวิธกีารดังนี ้ 

วิธีที่ 1  สืบคน้จากหน้าแรกของเว็บไซต ์
1.  ผู้ใช้สามารถเลือกสืบค้นข้อมูลในช่อง “ค้นหา” หรือ “ค้นหาชุดข้อมูล” (กรอบสีเหลือง) โดยพิมพ์ค าที่ต้องการ

สืบค้น เช่น “ไฟฟ้า 

 
รูปที่ 1 หน้าแรกของเว็บไซต์ระบบบัญชีข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ 

2. ผลลัพธท์ี่ได้จากการสืบค้น จะพบข้อมูลจ านวน 3 ชุดข้อมูล ปรากฏดังรูปที่ 2  

 
รูปที่ 2  แสดงผลการสืบค้นชุดข้อมูลด้วยค าว่า “ไฟฟ้า”  

https://catalog.nso.go.th/
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วิธีที่ 2  สืบคน้จากเมนู “ชดุข้อมูล” 
1.  Click เลือกเมนู “ชุดข้อมูล” มุมบนขวา จากภาพจะเห็นว่ามีชุดข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์ระบบบัญชีข้อมูล

ส านักงานสถิติแห่งชาติ จ านวน 184 ชุดข้อมูล จากนั้นเลือกสืบค้นข้อมูลในช่อง “ค้นหา” หรือ “ค้นหาชุดข้อมูล”  

รูปที่ 3 แสดงชุดข้อมูลทั้งหมดของระบบบัญชีข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ  
 

2.  สืบค้นข้อมูล โดยพิมพค์ าที่ต้องการ เช่น “เพศ” จะแสดงจ านวนข้อมูลทีค่้นพบ 63 ชุดข้อมูล ปรากฏดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 แสดงผลการสืบค้นชุดข้อมูลด้วยค าว่า “เพศ”  
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วิธีที่ 3  สืบคน้จากเมนู “กลุ่ม” 
1. Click เลือกเมน ู“กลุ่ม” มุมบนขวา ซึ่งเป็นการสืบค้นที่ผู้ใช้สนใจกลุ่มข้อมูลเฉพาะเรื่อง จากภาพจะเห็นว่ามีกลุ่ม 

จ านวน 18 กลุม่ จากนั้นเลือกสืบค้นข้อมูลกลุ่มในช่อง “ค้นหากลุ่ม”  

รูปที่ 5 กลุ่มข้อมูลของเว็บไซต์ Catalog ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

2.  สืบค้น โดยพิมพค์ าที่ต้องการ เช่น “สังคม” จะแสดงกลุ่มซึ่งมีค าทีค่้นพบ 1 กลุ่ม คือ “สถิติสวัสดิการสังคม” และ
แสดงชุดข้อมูลในกลุ่มทั้งหมด 3 ชุดข้อมูล ปรากฏดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 แสดงผลการสืบค้นกลุ่มชุดข้อมูล ค าว่า “สังคม” โดยใชก้ารค้นหากลุ่ม  
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ทั้งนี้หากผู้ใช้เลือกกลุ่มแล้ว แต่พิมพ์ค าว่า “สังคม” ที่ช่อง “ค้นหา” (กรอบสีเหลือง) ผลลัพธ์ที่ได้ จะแสดงผลการ
สืบค้นเหมือนวิธีที่ 1 และวิธีที ่2 คือ พบจ านวนชุดข้อมูล 135 ชุดข้อมลู ปรากฏดังรูปที่ 7 

 

 

รูปที่ 7 แสดงผลการสืบค้นค าว่า “สังคม” โดยใช้ช่อง “ค้นหา” 
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วิธีที่ 4  สืบคน้ตามค าอธบิายข้อมูล 

1.  Click เลือกเมนู “ชุดข้อมูล” มุมบนขวา เพือ่เลือกสืบค้นชุดข้อมูลตามค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ทีก่ าหนด 

 รูปที่ 8 หน้าแรกของเว็บไซตร์ะบบบัญชีข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ 

2. จากเมนู “ชุดข้อมูล” จะปรากฏกลุ่มค าอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา พร้อมกับตัวเลขแสดงจ านวนชุดข้อมูลตาม
ลักษณะค าอธิบายข้อมูลน้ัน เช่น ชุดข้อมูลขององค์กร “กองสถิติสังคม” จ านวน 135 ชุดข้อมูล ปรากฏดังรูปที่ 9 

 
รูปที่ 9 แสดงกลุ่มค าอธิบายข้อมูล หรือเมทาดาตา  
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รูปที่ 9 แสดงกลุ่มค าอธิบายข้อมูล หรือเมทาดาตา (ต่อ) 

การสืบค้นแบบน้ี เป็นการสืบค้นแบบแยกส่วนตามค าอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา โดยผู้ใช้ข้อมูล click เพื่อเข้าถึง
เมทาดาตาทีส่นใจ 7 หัวข้อ ดังนี ้

(1) องค์กร : แสดงกลุ่มชุดข้อมูลภายใต้องค์กรที่มีในระบบบัญชีข้อมูล จะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลที่องค์กรนั้นเป็น
เจ้าของชุดข้อมูลไดโ้ดยตรง 

(2) กลุ่ม : แสดงกลุ่มชุดข้อมูล ที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงชุดข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะเรื่องที่สนใจได้ทันที 
(3) Tag  (ป้ายก ากับ) : แสดงกลุ่มชุดข้อมูลที่มีป้ายก ากับที่เหมือนกัน แม้ว่าชุดข้อมูลจะมีเมทาดาตาอื่นๆ ตา่งกัน 

เช่น องค์กร รูปแบบ ประเภทชุดข้อมูล 
(4) รูปแบบ : แสดงกลุ่มชุดข้อมูลที่มีรูปแบบดิจิทัลไฟล์เดียวกัน 
(5) สัญญาอนุญาต  : แสดงกลุ่มชุดข้อมูลที่มีรูปแบบสัญญาอนุญาตต่างๆ ให้ผู้ใช้เลือกตามสิทธิการเปลี่ยนแปลง

หรือแจกจ่ายชุดข้อมูล 
(6) ประเภทชุดข้อมูล : แสดงกลุ่มชุดข้อมูลตามประเภทชุดข้อมูลต่างๆ  
(7) หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล : แสดงกลุ่มชุดข้อมูลที่มีในหมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล 4 กลุ่ม 

3. ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเลือกเมทาดาตาพร้อมกันได้มากกว่าหนึ่งหัวข้อ เช่น ผู้ใช้เลือกองค์กร “กองสถิติสังคม” จะ
แสดงผลการสืบค้นชุดข้อมูลจ านวน 135 ชุดข้อมูล และต้องการเลือกหมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล “ข้อมูล
ส่วนบุคคล” ด้วย จะแสดงผลการสืบค้นที่ชุดข้อมูลที่มาจาก “กองสถิติสังคม” และ “ข้อมูลส่วนบุคคล” จ านวน 
10 ชุดข้อมูล ปรากฏดังรูปที่ 10 และรูปที่ 11 
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รูปที่ 10 แสดงผลการสืบค้นโดยเลือกองค์กร  “กองสถิติสังคม”  

 

 
รูปที่ 11 แสดงผลการสืบค้นโดยเลือกองค์กร  “กองสถิติสังคม” และเลือกหมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล “ข้อมูลส่วนบุคคล” 


