เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ
1. การสืบค ้น (Searching)
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1. การสืบค้น (Searching)
1.1 การเตรียมคียเ์ วิรด
์ (Preparing your keywords)
•

ควรจะเป็ นคํานาม (Noun)

•

คําพ ้องความหมาย คําเหมือนคําคล ้าย (Synonym) เช่น hypertension กับ high blood pressure
หรือ woman female lady girl เป็ นต ้น

ตัวอย่างการเตรียมคียเ์ วิรด
์ เพือ
. คัดเลือกวรรณกรรมทีเ. ป็ นงานวิจัยหลายประเภท
เรือ
. งทีต
. ้องการสืบค ้น คือ
การบําบัดหรือจัดการอาการปวดหลังส่วนล่างแบบเฉียบพลันหรือเรือ
W รัง
•

อาการปวดแบบเฉียบพลัน acute pain

•

อาการปวดแบบเรือ
W รัง chronic pain

•

หลัง Back

•

หลังส่วนล่าง low back

•

การจัดการ Management

1.2. การใช ้เครือ
. งหมายช่วยในการสืบค ้น (Wildcards)
* ละตัวอักษรตังW แต่ 0 ตัวอักษรเป็ นต ้นไป
ตัวอย่างเช่น manag* จะค ้นหา manage manages manager management
? แทนทีต
. วั อักษรเพียงตัวเดียวเท่านัน
W
wom?n จะค ้นหา woman women หรือ fib?? จะค ้นหา fiber fibre
“…..” ค ้นตรงตามตัวทีพ
. ม
ิ พ์
“lung cancer” “stingless bee” “hard of hearing” เป็ นต ้น
(…….) จัดลําดับการสืบค ้นก่อนหลัง
rabies AND (dog OR cat)
. ม (Operators)
1.3. การสร ้างเงือ
. นไขเพือ
. การสืบค ้นโดยใช ้ตัวเชือ
•

AND ค ้นหาทุกคํา

ตัวอย่าง insulin AND diabetes
ทังW insulin และ diabetes ต ้องพบอยูใ่ นบทความเดียวกัน
•

OR ค ้นหาอย่างน ้อยหนึง. คํา

ตัวอย่าง heart OR cardiac
heart หรือ cardiac คําใดคําหนึง. ต ้องปรากฎอยูใ่ นบทความ
•

NOT ปฎิเสธการค ้นหาคํานีW

rabies NOT dogs
rabies ซึง. เป็ นคําแรกต ้องปรากฎในบทความ แต่คําทีส
. องคือ dogs ต ้องไม่ปรากฎอยูใ่ นบทความ
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. มเพือ
. ม NEAR ใช ้ได ้กับ
การใช ้ตัวเชือ
. กําหนดคําให ้อยูใ่ กล ้กันภายในจํานวนคําทีก
. ําหนด ทังW นีWการใช ้ตัวเชือ
บางฐานข ้อมูลเท่านัน
W
•

NEAR/n การตังW ค่าให ้คําอยูใ่ กล ้กันภายในจํานวนคําทีก
. ําหนด (n)

•

NEAR/3-5 phrase กําหนดให ้อยูภ
่ ายในกลุม
่ คําหรือวลีเดียวกัน

ตัวอย่าง drying NEAR/3 vegetable ผลการสืบค ้นทีพ
. บ คือ คําว่า drying อยู่ในตําแหน่งทีใ. กล ้กับคําว่า
vegetable ภายในหรือไม่เกิน 3 คํา โดยทีล
. ําดับของคําจะปรากฎคําใดก่อนก็ได ้
•

NAER/15 same sentence กําหนดให ้อยูภ
่ ายในประโยคเดียวกัน

ตัวอย่าง drying NEAR/15 vegetable ผลการสืบค ้นทีพ
. บคือคําว่า drying อยู่ในตําแหน่งทีใ. กล ้กับคําว่า
vegetable ภายในหรือไม่เกิน 15 คํา หรือประมาณการว่าทังW สองคําต ้องปรากฎภายในประโยคเดียวกัน โดยทีล
. ําดับ
ของคําจะปรากฎคําใดก่อนก็ได ้
•

NAER/50 same paragraph กําหนดให ้อยูภ
่ ายในย่อหน ้าเดียวกัน

ตัวอย่าง drying NEAR/50 vegetable ผลการสืบค ้นทีพ
. บ คือ คําว่า drying อยู่ในตําแหน่งทีใ. กล ้กับคําว่า
vegetable ภายในหรือไม่เกิน 50 คํา หรือประมาณการว่าทังW สองคําต ้องปรากฎภายในย่อหน ้าเดียวกัน โดยทีล
. ําดับ
ของคําจะปรากฎคําใดก่อนก็ได ้
1.4 วิธก
ี ารสืบค ้น (Search Methods)
•

Basic search ค ้นทุกเขตข ้อมูล ผลลัพธ์การสืบค ้นจะมีปริมาณมากและกว ้าง

•

Advanced search เลือกกําหนดเขตข ้อมูลได ้ สร ้างเงือ
. นไขทีซ
. ับซ ้อนได ้ดี ปริมาณผลการสืบค ้นไม่
มากและแคบกว่า Basic search

2. การค ัดกรองผลการสืบค้น (Refining your search result)
การคัดกรองผลการสืบค ้น (Refining your search result) ทําได ้โดย
•

การคัดกรองผลการสืบค ้นหรือจํากัดผลการสืบค ้นให ้แคบลงได ้โดย

•

การเพิม
. คียเ์ วิรด
์ (Adding more keywords)

•

การเลือกหัวเรือ
. งทีต
. ้องการ (Choosing your subjects)

•

การกําหนดปี ทพ
ี. ม
ิ พ์ (Limiting a search by publication year)

•

การกําหนดเขตข ้อมูล (Specifying fields)

•

ประเภทสิง. พิมพ์ (Publication types)

3. การวิเคราะห์ผลการสืบค้น (Analyzing your search results)
•

การวิเคราะห์ผลการสืบค ้นด ้วยการจัดเรียงผลลัพธ์ (Sort results by)
Relevance (จัดเรียงตามความเกีย
. วเนือ
. งเกีย
. วข ้องกับคียเ์ วิรด
์ )

4. การจ ัดการผลการสืบค้น (Managing your search results)
การจัดผลการสืบค ้น อันได ้แก่ ข ้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic information) และเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
•

การสัง. พิมพ์ (Printing)

•

การบันทึกข ้อมูล (Saving)

•

การอีเมล (Email)

•

การนํ าข ้อมูลบรรณานุกรมออก (Exporting citation)
โปรแกรม EndNote
Text file
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