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2. การคดักรองผลการสบืคน้ (Refining your search results) 

3. การวเิคราะหผ์ลการสบืคน้ (Analyzing your search results)  
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1. การสบืคน้ (Searching) 

1.1 การเตรยีมคยีเ์วริด์ (Preparing your keywords)  

• ควรจะเป็นคํานาม (Noun) 

• คําพอ้งความหมาย คําเหมอืนคําคลา้ย (Synonym) เชน่ hypertension กับ high blood pressure 
หรอื woman female lady girl เป็นตน้ 

ตวัอยา่งการเตรยีมคยีเ์วริด์ เพื.อคดัเลอืกวรรณกรรมที.เป็นงานวจัิยหลายประเภท 

เรื.องที.ตอ้งการสบืคน้ คอื 

การบําบดัหรอืจัดการอาการปวดหลงัสว่นลา่งแบบเฉยีบพลนัหรอืเรืWอรัง 

• อาการปวดแบบเฉยีบพลนั acute pain 

• อาการปวดแบบเรืWอรัง chronic pain 

• หลงั Back 

• หลงัสว่นลา่ง low back 

• การจัดการ Management 

1.2. การใชเ้ครื.องหมายชว่ยในการสบืคน้ (Wildcards) 

 * ละตวัอกัษรตั Wงแต ่0 ตวัอกัษรเป็นตน้ไป 

 ตวัอยา่งเชน่ manag* จะคน้หา manage manages manager management 

 ? แทนที.ตวัอกัษรเพยีงตวัเดยีวเทา่นัWน 

 wom?n จะคน้หา woman women  หรอื fib?? จะคน้หา fiber fibre 

 “…..” คน้ตรงตามตวัที.พมิพ ์

 “lung cancer” “stingless bee” “hard of hearing” เป็นตน้ 

 (…….) จัดลําดบัการสบืคน้กอ่นหลงั 

 rabies AND (dog OR cat) 

1.3. การสรา้งเงื.อนไขเพื.อการสบืคน้โดยใชต้ัวเชื.อม (Operators) 

• AND คน้หาทกุคํา 

 ตวัอยา่ง insulin AND diabetes 

 ทั Wง insulin และ diabetes ตอ้งพบอยูใ่นบทความเดยีวกนั 

• OR คน้หาอยา่งนอ้ยหนึ.งคํา 

 ตวัอยา่ง  heart OR cardiac 

 heart หรอื cardiac คําใดคําหนึ.งตอ้งปรากฎอยูใ่นบทความ 

• NOT ปฎเิสธการคน้หาคํานีW 

 rabies NOT dogs  

 rabies ซึ.งเป็นคําแรกตอ้งปรากฎในบทความ แตคํ่าที.สองคอื dogs ตอ้งไมป่รากฎอยูใ่นบทความ 



          จัดทําโดย... จริวฒัน ์พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอเิล็กทรอนกิสท์างการศกึษา  Page | 2  
          บรษัิท บุค๊ โปรโมชั.น แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั ปรับปรงุลา่สดุเมื.อวนัที. 29 ตลุาคม 2555  

การใชต้วัเชื.อมเพื.อกําหนดคําใหอ้ยูใ่กลก้นัภายในจํานวนคําที.กําหนด ทั WงนีWการใชต้ัวเชื.อม NEAR ใชไ้ดก้ับ
บางฐานขอ้มลูเทา่นัWน 

• NEAR/n การตั Wงคา่ใหคํ้าอยูใ่กลก้นัภายในจํานวนคําที.กําหนด (n)  

• NEAR/3-5 phrase กําหนดใหอ้ยูภ่ายในกลุม่คําหรอืวลเีดยีวกนั 

 ตัวอย่าง drying NEAR/3 vegetable ผลการสบืคน้ที.พบ คอื คําวา่ drying อยู่ในตําแหน่งที.ใกลก้ับคําวา่ 
vegetable ภายในหรอืไมเ่กนิ 3 คํา โดยที.ลําดบัของคําจะปรากฎคําใดกอ่นก็ได ้

• NAER/15 same sentence กําหนดใหอ้ยูภ่ายในประโยคเดยีวกนั 

 ตัวอย่าง drying NEAR/15 vegetable ผลการสบืคน้ที.พบคอืคําวา่ drying อยู่ในตําแหน่งที.ใกลก้ับคําวา่ 
vegetable ภายในหรอืไมเ่กนิ 15 คํา หรอืประมาณการวา่ทั Wงสองคําตอ้งปรากฎภายในประโยคเดยีวกัน โดยที.ลําดับ
ของคําจะปรากฎคําใดกอ่นก็ได ้

• NAER/50 same paragraph กําหนดใหอ้ยูภ่ายในยอ่หนา้เดยีวกนั 

ตวัอยา่ง drying NEAR/50 vegetable ผลการสบืคน้ที.พบ คอื คําวา่ drying อยู่ในตําแหน่งที.ใกลก้ับคําวา่ 
vegetable ภายในหรอืไมเ่กนิ 50 คํา หรอืประมาณการวา่ทั Wงสองคําตอ้งปรากฎภายในย่อหนา้เดยีวกัน โดยที.ลําดับ
ของคําจะปรากฎคําใดกอ่นก็ได ้

1.4 วธิกีารสบืคน้ (Search Methods)  

• Basic search คน้ทกุเขตขอ้มลู ผลลพัธก์ารสบืคน้จะมปีรมิาณมากและกวา้ง 

• Advanced search เลอืกกําหนดเขตขอ้มูลได ้สรา้งเงื.อนไขที.ซับซอ้นไดด้ ีปรมิาณผลการสบืคน้ไม่
มากและแคบกวา่ Basic search  

 

2. การคดักรองผลการสบืคน้ (Refining your search result) 

การคดักรองผลการสบืคน้ (Refining your search result) ทําไดโ้ดย 

• การคดักรองผลการสบืคน้หรอืจํากดัผลการสบืคน้ใหแ้คบลงไดโ้ดย 

• การเพิ.มคยีเ์วริด์ (Adding more keywords) 

• การเลอืกหัวเรื.องที.ตอ้งการ (Choosing your subjects) 

• การกําหนดปีที.พมิพ ์(Limiting a search by publication year) 

• การกําหนดเขตขอ้มลู (Specifying fields) 

• ประเภทสิ.งพมิพ ์(Publication types) 

 

3. การวเิคราะหผ์ลการสบืคน้ (Analyzing your search results)  

• การวเิคราะหผ์ลการสบืคน้ดว้ยการจัดเรยีงผลลพัธ ์(Sort results by) 

� Relevance (จัดเรยีงตามความเกี.ยวเนื.องเกี.ยวขอ้งกบัคยีเ์วริด์) 

 

4. การจดัการผลการสบืคน้ (Managing your search results) 

การจัดผลการสบืคน้ อนัไดแ้ก ่ขอ้มลูบรรณานุกรม (Bibliographic information) และเอกสารฉบบัเต็ม (Full Text) 

• การสั.งพมิพ ์(Printing) 

• การบนัทกึขอ้มลู (Saving) 

• การอเีมล (Email) 

• การนําขอ้มลูบรรณานุกรมออก (Exporting citation) 

� โปรแกรม EndNote 

� Text file 

  


