        


 
ACM Digital
Library

IEEE Xplore
Computers &
Applied
Sciences
Complete
ScienceDirect

Emerald

เอกสารแนะนําการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล
ห้องสมุดวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      
      ACM(Association for
Computing Machinery)  !  " 
"  # !#$ !%! % 
!"& ! &''"(  %  
)  (("!*
+* ,  !  -*
!%! .//0 !"& ! 
  (&!  ! 950,000
"
+* , Computers & Applied Sciences
Complete 1+* ,&& !"
 2$ !"& ! 
!"%  "
+* , !  !"% &''"(
!"%   & %   3"% 
(* , 4 &.%. 1995 - 6 $7** ,
 )&*   &! ! 
.-* 5,500 #)  !  
1,500 #)
+* ,!   ($7** ,! 
  8  MCB University Press
&& 10 !# -* & % 
3"%  .-* - - 
-" 3" -7* - 
  % &''"( 7* - 7
& 9: ;;

โดย อุไร ไปรฮูยัน
ปีการศึกษา 2556

2



 
Businsess
Source
Complete
ProQuest
Dissertations &
Thesis
EBSCO
Discovery
Services
SpringerLink
TDC ThaiLIS

 

!! &! -*<! ! 1,300
#))

+* ,!"< -=='   -
== >%?3(.-*
 % 7+  &- ! >?
>%?3 "'  (" #(" 
/ ! 1,000 7  -*!"* ,
! 2.7 *"
 )&*+* ,+* ,(
7!"" &$&*&
-("!
+* ,7 ) !  -*!"% 
"%  !%! %   !-* @7 "
%3+% 
!! !"< !"  7!""$
 %."

      . .

http://library.trang.psu.ac.th

3

หลักการสืบค้น
การใช้คําสําคัญ (Keywords)
คําสําคัญคือ คําที่ใช้เป็นคําค้น ประกอบด้วย
คําเดี่ยว คือ คํา ๆ เดียว ไม่มีคําอื่นมาประกอบ เช่น Dog, Money, Customer, economic
วลี คิอ กลุ่มคํา หรือคําที่มีตั้งแต่ 2 คําขึ้นไปที่นํามารวมกัน มาขยายเพื่อให้เกิดความหมายชัดเจนขึ้น
หรือเป็นคําผสมจนเกิดความหมายใหม่ เช่น money exchange rate, Money watch,
customer satisfaction
1. การเลือกคํามาใช้ในการสืบค้น
ให้เลือกเฉพาะคําสําคัญ โดยละเว้นคําที่เป็น คําเชื่อม คําบุพบท (a an the about of เป็นต้น ) ซึ่ง
ระบบจะไม่นํามาทําเป็นดรรชนีการค้น
เช่น
The Perceptions about the Quality of Online Shopping
คําสําคัญที่เลือกเพื่อการสืบค้นคือ Perceptions, Quality, Online Shopping
2. หาคําที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือสัมพันธ์กัน
เมื่อนําคําสําคัญที่กําหนดเฉพาะในชื่อเรื่องของงานวิจัยมาใช้ในการสืบค้น อาจได้ผลการสืบค้นที่ตรง
กับความต้องการ แต่อาจจะไม่ได้รายการเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้เขียนบทความอาจใช้คําสําคัญอื่นแต่มี
ความหมายเหมือนกัน ดังนั้นในการสืบค้นจึงควรมีการกําหนดคําสําคํญที่เป็นคําที่มีความหมาย
เหมือนกันหรือใกล้เคคียงกันด้วย เพื่อให้ได้ผลการสืบค้นที่มีรายการให้เลือกมากขึ้นและมีจํานวน
รายการที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น คําเหมือนหรือคําที่มีความหมายใกล้เคียงกัน อาจตรวจสอบได้
จาก พจนานุกรม (Dictionary) หรือ Thesaurus (ศัพท์สัมพันธ์)
คําเหมือน

perception
Quality
Online shopping

ได้แก่ perceive, perceived, perceptions
ได้แก่ customer satisfaction
ได้แก่ e-shopping, online shoppers, internet
shopping, internet shopper, teleshopping,
web consumer shopping
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3. การกําหนดเงื่อนไขในการค้น
การใช้คําสําคัญป้อนโดยไม่กําหนดเงื่อนไขความสัมพันธ์ระหว่างคําอาจจะทําให้ได้ผลการสืบค้นที่ไม่
ตรงกับความต้องการ อาจจะทําให้ได้รับจํานวนข้อมูลน้อยเกินไป หรือมากเกินไป จําเป็นที่จะต้อง
กําหนดเงื่อนไขเพื่อให้ได้ผลการสืบค้นที่ตรงกับความต้องการ อย่างไรก็ตามในแต่ละฐานข้อมูลอาจ
กําหนดให้ระบบการค้นใช้วิธีการกําหนดเงื่อนไขแตกต่างกันไปบ้าง ขึ้นกับระบบโปรแกรมการสืบค้น
ที่กําหนดของแต่ละฐานข้อมูล ซึ่งผู้ค้นอาจต้องมีการตรวจสอบวิธีการการกําหนดเงื่อนไขของแต่ละ
ฐานข้อมูล
3.1 ตรรกบูลลีน (Boolean Operators)
AND เป็นการระบุการสืบค้นให้แคบลง โดยต้องการให้คําทั้งหมดปรากฏในเอกสารเดียวกัน คําจะ
ปรากฎในส่วนใดก็ได้ในเอกสาร มักใช้เชื่อมคําที่แนวความคิด (concepts) หรือ แง่มุม (aspects) ที่
แตกต่างกัน
วิธีการใช้ hotels AND industry
OR เป็นการระบุคําค้นให้กว้างขึ้น ต้องการให้คําใดคําหนึ่งปรากฏออกมา มักใช้เชื่อมคําที่เป็นคํา
เหมือนหรือพ้องความหมาย (Synonymous)
วิธีการใช้ hotels OR motels OR resorts
NOT เป็นการระบุลบคําที่ไม่ต้องการให้ปรากฎในเอกสาร
วิธีการใช้
food NOT drink
drink NOT alcohol

เครื่องหมายที่ใช้ในการสืบค้น
เครื่องหมาย “ “
เครื่องหมาย quotation mark เป็นเครื่องหมายที่ใช้สําหรับครอบคําค้นที่เป็นวลี กลุ่มคํา ข้อความ
หรือประโยค เพื่อให้คําทั้งหมดเมื่อค้นออกมาแล้วไม่แยกจากกัน เพราะถ้าแยกจากกันอาจจะมี
ความหมายที่เปลี่ยนไป
วิธีการใช้
“hotel service quality”
“data mining”
เครื่องหมาย *
เครื่องหมาย asterisk เป็นเครื่องหมายที่ใช้ ละตัวอักษรตั้งแต่ 0 ตัวอักษรเป็นต้นไป วางไว้ในตําแหน่ง
อักษรท้ายสุดของคํา ใช้ค้นคําที่มีรากศัพท์ หรือเมื่อไม่แน่ใจในตัวสะกด
วิธีการใช้
computer* - computers
- computerize
- computing
- compute etc.
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เครื่องหมายอื่น ๆ ที่ใช้ละตัวอักษรได้แก่ ? หรือ $
วิธีการใช้ fib??
จะพบ fibre หรือ fiber
colo$r จะพบ color หรือ colour
เครื่องหมาย (
)
เครื่องหมาย parentheses เป็นเครื่องหมายที่ช่วยจัดลําดับการสืบค้นก่อนหลัง ให้ทําการสืบค้นคํา
ในวงเล็บก่อน ถ้ามีมากกว่า 1 วงเล็บ จะมีการจัดลําดับจากซ้ายไปขวา เนื่องจากฐานข้อมูลส่วนใหญ่
ไม่สามารถทําการสืบค้นจากคําค้นใน ตรรกบูลลีน (Boolean operators) ในการกําหนดเงื่อนไข
ระหว่างคําค้นมากกว่า 1 ชนิดได้
วิธีการใช้
(customer OR client) AND satisfaction
การค้นโดยใช้ ADJ และ NEAR
เป็นการกําหนดเงื่อนไขให้คําค้นอยู่ติดกัน ซึ่งจะเฉพาะเจาะจงกว่าการใช้ AND
หากใช้ ADJ คําที่อยู่หน้า ADJ จะต้องมาก่อนเสมอ สําหรับการใช้ NEAR เป็นการระบุความห่างของ
คําไม่คํานึงถึงลําดับก่อนหลัง
วิธีการใช้
digital ADJ camera
customer NEAR loyalty

