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อมรรัตน ศรีสุรภานนท

ฐานขอมูล  IEEE/IEE Electronic Library Online  น้ี เปนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มของ
สิ่งพิมพสาขาวิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และสาขาท่ีเก่ียวของ ซึ่งจัดพิมพโดย The Institution
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Electrical Engineers
(IEE) สิ่งพิมพเหลานี้ไดแก บทความจากวารสาร รายงานการประชุมทางวิชาการ และเอกสาร
มาตรฐาน ลักษณะการสืบคนน้ัน ผูใชสามารถระบุคนไดจากคํ าคนตางๆ ท้ังท่ีเปนช่ือวารสาร  ชื่อ
การประชุม ชื่อเอกสารมาตรฐาน ช่ือผูเขียนบทความ ช่ือหนวยงานท่ีผูเขียนสังกัด ตลอดจนหัวเร่ือง
และคํ าสํ าคัญท่ีสนใจ

การสืบคนม ี2 แบบ

ประกอบดวย Search และ Advanced Search  โดยมีตัวอยาง และขอสังเกตในการใช
เทคนิคการสืบคนแตละแบบ  ดังน้ี

1. Search  เปนการสืบคนแบบงาย ๆ   เหมาะส ําหรับผูใชท่ียังไมคุนเคยกับการใชฐาน
ขอมูล IEEE/IEE Electronic Library Online หรือ IEL Online น้ี โดยสามารถเลือกคนจากแถบ
แสดงรายการตามหมวดการคนท่ีตองการ เชน ตองการสืบคนจากช่ือหนวยงานท่ีผูเขียนสังกัด ให
คลิกเลือกแถบ  Affiliations  ดังน้ี

• ! หากตองการสืบคนช่ือหนวยงานท่ีผูเขียนสังกัด ซ่ึงข้ึนตนดวยอักษรใด สามารถพิมพ
ชื่อท่ีตองการลงในกรอบรับคํ าคนหลัง View items which start with letters: จากน้ัน
คลิกที่ปุม Locate  เพื่อระบบจะไดนํ ารายการช่ือน้ัน ๆ  ซ่ึงตรงกับรายช่ือท่ีผูใชระบุไว
แลวน้ัน แสดงไวท่ีในชองทางดานขวาของจอภาพ (หากมีขอมูลในฐานขอมูล ท่ีตรงกัน
กับคํ าสํ าคัญที่พิมพเขาไป) หากสังเกตจะพบวามีแถบแสดงรายการดานลางตรงตาม
ตัวอักษรท่ีผูใชัระบุไว เชน ตองการคนหาผูเขียนท่ีมีหนวยงานสังกัดในจุฬาลงกรณ
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มหาวิทยาลัย สามารถทํ าไดโดยพมิพคํ า chula ลงในกรอบรับคํ าคนหลัง View items 
which start with letters:  หลงัจากคลิก Locate  จะพบรายการดังภาพที ่1

 ภาพท่ี 1  หนาจอการ View items which start with letters: ในการสืบคนแบบ Search

• ! หรือ พิมพอักษรเริ่มตน chula ลงในชอง View items containing this keywords: 
แลวคลิก Locate จะไดหนาจอแสดงผลทางดานขวาของจอภาพเชนกัน แตจะมีแถบ
ปรากฏดานลางท่ีเปน Results ท่ีเก่ียวกับ Chulalongkorn  ตามที่ผูเขียนระบุไวใน 
บทความของตนเอง ดังภาพท่ี 2

ภาพที่ 2  หนาจอการ View items containing … ในการสืบคนแบบ Search
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• ! เมื่อพบคํ าในหนาจอท่ีตรงกับท่ีผูสืบคนสนใจ  ใหคลิก  Add เพื่อ ใหคํ าเหลานั้นไป
ปรากฏในชองดานซายของจอภาพ

• ! กรณีท่ีเปนการคนในแถบแสดงรายการท่ีเปน Journals หรือ  Conferences สามารถ
ดูไดวาในรายช่ือวารสารหรือการประชุมท่ีเราสนใจน้ัน มีฉบับยอนหลัง ต้ังแตป 1988 
จนถึงฉบับปจจุบันอยางไรบาง  หากสนใจฉบับใดเปนพเิศษ สามารถคลิก Add ท่ี
ปรากฏดานหนา เชน คลิก Add Oct 1999 เพื่อเลือกใหระบบสืบคนนํ าวารสาร 
Aerospace and Electronic System  ฉบับ Oct 1999 โดยนํ าไปไวในชองสี่เหลี่ยม
ทางซายมือ หรือ หากตองการดูหนาสารบัญของวารสารดังกลาว ใหคลิกเลือกท่ี Oct
1999 ไดโดยตรง

ภาพที่ 3  หนาจอพรอมคํ าคนภายหลังการ คลิก Add ในการสืบคนแบบ Search

• ! นอกจากน้ีหากเราตองการดูวาในฉบับท่ีเราสนใจมีสารบัญเร่ืองท่ีอยูภายในเลม ให
คลิกบนเลขฉบับท่ีตองการ  ก็จะสามารถเปดหนาสารบัญของวารสารฉบับน้ันๆ ได

• ! การสืบคนโดยการเลือกและคลิก Add หนารายการท่ีตองการน้ี  สามารถเลือกไดสูง
สุด 4 ชอง ซ่ึงคํ าคนในแตละชองสามารถเช่ือมตอกันไดโดยมีตัวเช่ือม AND และ OR   
เทาน้ัน สํ าหรับการประมวลผลจะทํ าใน 2 ชองแรกกอน แลวจึงน ําผลลัพธที่ไดไป
ประมวลผลกับผลลัพธที่ไดจากการประมวลผล 2 ชองถัดไป

• ! คลิกท่ี Display Query ในระหวางการพิมพค ําคน หากตองการใหระบบแสดงโครง
สรางประโยคท่ีเราเลือกคํ าคนไวจากการคลิก Add ท้ังหมดกอนท่ีจะเร่ิม Start 
Search

• ! คลิกท่ี Start Search เมื่อพิมพคํ าคนตามตองการเสร็จแลว เพ่ือใหระบบสืบคนตอไป
• ! คลิกท่ี Clear เมื่อตองการใหระบบลบคํ าคนในชองคํ าคนท้ังหมด
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ขอสังเกตสํ าหรับการใช Search

• ! ระบบจะคนคํ าใหโดยไมคํ านึงวาเปนอักษรตัวเล็กหรือตัวใหญ
• ! ระบบจะคนใหโดยในลักษณะท่ีเรียกวา stem variation คือ จะคนใหทุกคํ าขยายจาก
คํ าเดิม จากคํ าเอกพจน พหูพจน คํ าท่ีลงทายดวย ing  คํ าท่ีเติม ed เปนตน

• ! ผูใชสามารถพิมพคํ าคนลงในชองทางซายมือโดยตรง  โดยไมตองกํ าหนดเขตขอมูล
(field)  เน่ืองจากระบบจะสืบคนใหทั้งจากเขตขอมูลหัวเรื่อง ช่ือเร่ือง และสาระสังเขป

2. Advanced Search  เปนการสืบคนท่ีสามารถกํ าหนดคํ าคนไดซับซอนมากข้ึน เพื่อ
ใหไดผลสืบคนตรงกับความตองการไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว การสืบคนในลักษณะน้ี
สามารถใชเทคนิคตางๆ ประกอบการสรางประโยคสืบคนไดหลากหลายวิธีกวาการสืบคนแบบ 
Search ซึ่งเอ้ือประโยชนตอผูใช  ทํ าใหสามารถสืบคนขอมูลท่ีตรงประเด็นท่ีตองการมากท่ีสุด

การสืบคนแบบ Advanced Search น้ี ผูใชจะตองพิมพคํ าคน/ชุดคํ าคนลงในชองวาง โดย
สามารถกํ าหนดใชตัวเชื่อมตางๆ เพ่ือใหตรงตามเง่ือนไขท่ีผูใชตองการ นอกจากน้ียังมีทางเลือกให
ผูใชคลิกเลือกไดตามตองการดวย ดังภาพท่ี 4

ภาพท่ี 4  หนาจอการสืบคน แบบ Advanced Search

จากภาพท่ี 4 เง่ือนไขท่ีผูใชสามารถปรับเปล่ียน ระบุเพิ่มเติมไดดังนี้
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• ! ตองการใหสืบคนจาก collection ใด ซ่ึงไดแก Journals, Conference, Proceedings 
และ Standards (หากไมตองการสืบคนใน collection ใดใหคลิกที่ชองสี่เหลี่ยมหนา
ชื่อ collection น้ันๆ เพ่ือลบเคร่ืองหมายหนา collection น้ันๆ ออก)

• ! ตองการใหระบบสืบคนหัวเรื่องที่มีความเหมือนกัน ใหคลิกท่ี Match similar subject
terms

• ! ตองการใหระบบคนขอมูลใหมสุด ที่เพิ่งมีการ update เขาฐานขอมูล ใหคลิกท่ี Latest 
additions to IEL

• ! ตองการใหระบบคนขอมูลในชวงปที่ตองการ สามารถระบุปท่ีเร่ิมในชองท่ีระบบเตรียม
ไวดานหลัง Publication Year(s) โดยปกติระบบจะกํ าหนดคา default ไวที่ All และ
To Present หมายถึง ใหระบบสืบคนจากทุกปของเอกสารซ่ึงมีอยูในระบบ  ทั้งนี้ผูใช
สามารถคลิกเปลี่ยนเพื่อระบุปเอกสารท่ีตองการเร่ิมคน และปท่ีสิ้นสุดของเอกสารท่ี
ตองการ จากน้ันใหคลิก Start Search เพื่อใหระบบเริ่มด ําเนินการสืบคนตอไป

เทคนิคการสืบคนแบบ Advanced Search น้ี แบงเปน 2 ประเภทหลัก คือ

1.! ประเภทการใชตัวเชื่อม (Operator)  มี 2 ลักษณะ
• ! Logical Operators : <and>, <or>, <not>
• ! Proximity Operators : < in>, <paragraph>, <sentence>, <phrase>,

<near>

2.! ประเภทการใชตัวปรับแตง (Modifiers) เปนตัวเช่ือมท่ีจะใชรวมกับการใช Operator
ในขอ 1 ไดแก <many>, <order>, <wildcard>,  <thesaurus>, <stem>, <word>

Logical Operators

<and>  ใชเพื่อการจํ ากัดการสืบคนใหแคบลง  ตองการใหระบบสืบคนโดยแสดงเฉพาะ
รายการ (record) ท่ีมีคํ าคน หรือ เงื่อนไข ตามท่ีผูใชตองการ

รูปแบบท่ีใช      คํ าคน/ชุดคํ าคนท่ี1<and>คํ าคน/ชุดคํ าคนท่ี2 <and> คํ าคน/ชุดคํ าคน
           ลํ าดับถัดไป

<and>(คํ าคน/ชุดคํ าคนท่ี1, คํ าคน/ชุดค ําคนท่ี2, คํ าคน/ชุดคํ าคนท่ีถัดไป)
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ตัวอยาง Y2K<and>network   --> ตองการใหระบบสืบคนหาเฉพาะรายการที่มีค ํา Y2K
และ network ในทุกเขตขอมูล
(Y2K<in>ti) <and> (network<in>de) --> ตองการใหระบบสืบคน คัดเลือก
เฉพาะรายการท่ีมีคํ า  Y2K  ในเขตขอมูลช่ือเร่ือง และ  network  ในเขตขอมูล  
หัวเร่ือง เทาน้ัน  หรือ  อาจเขียนในอีกแบบได คือ
<and>(Y2K<in>ti,network<in>de>)

ขอสังเกต 1. ถาตองการสืบคนคํ า and ในแงที่ไมใช Operator ใหกํ ากับดวยเคร่ืองหมาย
   “  ”  เชน   plug “and” play
2. ไมสามารถใชกับ ตัวเช่ือม <many>ได

<or> ใชเพ่ือการขยายการสืบคนใหกวางข้ึน ตองการใหระบบสืบคนโดยแสดงทุกรายการ
ท่ีมีคํ าคน หรือ เงื่อนไข ตามท่ีผูใชตองการ

ตัวอยาง (<thesaurus>wave)<or>(wave<in>de) ตองการใหระบบสืบคน
คัดเลือกทุกรายการท่ีมีคํ า wave ใน thesaurus หรือ คํ า wave ในเขตขอมูล
หัวเร่ือง  ซ่ึงอาจเขียนในอีกแบบได คือ
<or>((<thesaurus>wave),(wave<in>de))

ขอสังเกต 1.   ถาตองการสืบคนคํ า or ในแงที่ไมใช Operator ใหใชเคร่ืองหมาย “  ”กํ ากับ
2     ไมสามารถใชกับ ตัวเช่ือม  <many> ได

<not> ใชเพื่อการจํ ากัดการสืบคนใหแคบลง ตองการใหระบบสืบคนโดยแสดงทุกราย
การ ท่ีมคํี าคน หรือ เงื่อนไข ตามท่ีผูใชตองการ

รูปแบบท่ีใช      คํ าคน/ชุดคํ าคนท่ี1<or>คํ าคน/ชุดคํ าคนท่ี2 <or> คํ าคน/ชุดคํ าคนล ําดับถัดไป
<or>(คํ าคน/ชุดคํ าคนท่ี1, คํ าคน/ชุดค ําคนท่ี2, คํ าคน/ชุดคํ าคนท่ีถัดไป)

รูปแบบท่ีใช      <not>คํ าคน/ชุดค ําคน
<not>(คํ าคน/ชุดคํ าคนท่ี1, คํ าคน/ชุดค ําคนท่ี2, คํ าคน/ชุดคํ าคนท่ีถัดไป)
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ตัวอยาง (<thesaurus>wave)<not>(wave<in>de) --> ตองการใหระบบสืบคน
แสดงผลลัพธเฉพาะรายการที่รายการที่มีค ํา wave ใน thesaurus  ในขณะที่ไม
มีคํ า wave ในเขตขอมูลหัวเร่ือง

ขอสังเกต 1.   ถาตองการสืบคนคํ า or ในแงที่ไมใช Operator ใหกํ ากับดวยคร่ืองหมาย “ ”
2.! ไมสามารถใชกับ ตัวเช่ือม <many> ได

Proximity Operators

เปนตัวเชื่อมท่ีใชระบุเพื่อใหระบบสืบคนเฉพาะรายการ (record) ท่ีคํ าคนซึ่งมีความ
สัมพันธซึ่งกันและกัน ตามท่ีผูสืบคนตองการไดมากข้ึน ตัวเช่ือมเหลาน้ีไดแก <in>,<paragraph>,
<sentence>, <phrase> และ <near>

<in>  ใหระบบสืบคนดึงเฉพาะรายการท่ีมีคํ าสํ าคัญซ่ึงอยูในเขตขอมูลท่ีตองการ

รหัสเขตขอมูล (Fieldcode) ท่ีผูใชควรทราบ
fieldcode คํ าอธิบาย
ab สาระสังเขป (abstract )
au ผูเขียนบทความ
cs หนวยงานที่ผูเขียนสังกัด (affiliation: corporate source)
ct ช่ือการประชุม (conference title)
jn ช่ือวารสาร (journal name)
ti ช่ือเร่ืองบทความ (title)
de หัวเร่ือง (descriptor)
isnew ความใหมทันสมัยของขอมูล

ตัวอยาง (fiber optic<and>network)<in>ti --> ตองการใหระบบสืบคน คัดเลือก
เฉพาะ รายการท่ีมีคํ า fiber optic และ network ในเขตขอมูลช่ือเร่ือง

รูปแบบท่ีใช      คํ าคน/ชุดค ําคน<in>ช่ือฟลด
คํ าคน/ชุดค ําคน<in> (ช่ือฟลดท่ี1, ช่ือฟลดท่ี2, ช่ือฟลดท่ี3, …)
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(ceramic, porcelain)<in>de<and>1<in>isnew  --> ตองการใหระบบ
สืบคน คัดเลือกเฉพาะรายการท่ีมีคํ า ceramic หรือ porcelain ในหัวเรื่องและ
ตองการเฉพาะขอมูลที่เพิ่งมีการเพิ่มเขาฐานขอมูลซึ่งยังไมเกิน 30 วัน

ขอสังเกต 1. ขณะท่ีกํ าลังรอผลการสืบคนท่ีไดจากการระบุใหคนในเขตขอมูลท่ีตองการ
     จะพบการเนนคํ าท่ีใชสืบคน (highlight) เปนสีแดง
2. การสืบคนใน เขตขอมูล isnew ของชุดคํ าคนเพ่ือกํ าหนดระยะเวลาของการ
    ปรับขอมูลในฐานขอมูล (update) โดยใชวันท่ีผูใชสืบคนเปนเกณฑนับ มีการ
    ใช 2 แบบดังน้ี
    isnew=1 เปนขอมูลใหมที่เพิ่งมีการเพิ่มเขาฐานขอมูลไมเกิน 30 วันลาสุด
    isnew=0 เปนขอมูลที่มีการเพิ่มเขาฐานขอมูลมากกวา 30 วันลาสุด

<paragraph> ใหระบบสืบคนเฉพาะรายการท่ีมีคํ าสํ าคัญท่ีระบุใหอยูในยอหนาเดียวกัน

ตัวอยาง <order> (<paragraph> (analog,digital)  --> ตองการใหระบบสืบคนแสดง
ทุกรายการท่ีมีคํ า analog และ digital อยูในยอหนาเดียวกัน โดยแตละยอหนา
ตองมีคํ า analog อยูกอน digital เสมอ เน่ืองจากมีตัวเช่ือม <order> ควบคุม
ลํ าดับการปรากฏของคํ าคนน้ัน ๆ

ขอสังเกต การสืบคนโดยใช <paragraph> น้ี ระบบจะไมสนใจวาคํ าคนใดจะมาลํ าดับกอน
หรือหลังของคํ าคนอีกคํ าหน่ึง  หากตองการจะจัดลํ าดับการปรากฏของคํ าคน 
กอน-หลัง ใหใชตัวเช่ือม <ORDER> ควบคุม ดังตัวอยางขางตน

<sentence> ใหระบบสืบคนเฉพาะรายการท่ีมีคํ าสํ าคัญท่ีระบุอยูในประโยคเดียวกัน

รูปแบบท่ีใช      คํ าคนท่ี1<paragraph>คํ าคนท่ี2<paragraph>คํ าคนท่ี3<paragraph>
คํ าคนท่ี ..
<paragraph> (คํ าคนท่ี1, คํ าคนท่ี2,.3,.4…)

รูปแบบท่ีใช      คํ าคนท่ี1<sentence>คํ าคนท่ี2<sentence>คํ าคนท่ี3<sentence>
คํ าคนท่ี ..
<sentence> (คํ าคนท่ี1, คํ าคนท่ี2,.3,.4)
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ตัวอยาง <sentence> (analog, digital, convert)  !  ตองการใหระบบสืบคนแสดงทุก
รายการท่ีมีคํ าคนท้ัง 3 คํ า analog  digital และ convert อยูในประโยคเดียวกัน
โดยไมสนใจวาคํ าคนใดจะอยูกอนคํ าคนใด

ขอสังเกต การสืบคนโดยใช <sentence> น้ี ระบบจะไมสนใจวาคํ าคนใดจะมาลํ าดับกอน
หรือหลังของคํ าคนอีกคํ าหน่ึง ท่ีปรากฏในประโยคเดียวกัน   หากตองการจะจัด
ลํ าดับการปรากฏของคํ าคน กอน-หลัง ใหใชตัวเช่ือม <ORDER> ควบคุม เชน
เดียวกับ<paragraph>

<phrase> ใหระบบสืบคนเฉพาะรายการท่ีมีคํ าสํ าคัญท่ีระบุใหอยูในวลีเดียวกัน

ตัวอยาง (<phrase> (processor,silicon)) <or> (<phrase>(silicon,processor)) 
-->   ตองการใหระบบสืบคน แสดงทุกรายการท้ังท่ี มีคํ า processor นํ าหนาคํ า 
silicon ซึ่งอยูในวลีเดียวกัน และ ทุกรายการท่ีมีคํ าsilicon นํ าหนาคํ า processor 
ซ่ึงอยูในวลีเดียวกัน

ขอสังเกต 1. วลี<phrase> ในท่ีน้ี หมายถึงขอความท่ีมีจุดส้ินสุด ณ เคร่ืองหมาย , หรือ
   เครื่องหมาย .
2. การสบืคนโดยใช <phrase> น้ี ระบบจะคํ านึงถึงล ําดับกอนหรือหลังของคํ า
   คนอีกคํ าหน่ึงท่ีปรากฏในวลีเดียวกัน โดยจะดึงเฉพาะรายการท่ีตรงกับลํ าดับ
   การปรากฏของคํ าคนท่ีผูใชระบุไวเทาน้ัน  ดังน้ันหากตองการรายการท่ีมี 2 คํ า
   คนนี้ สลับตํ าแหนงของการปรากฏคํ าในวลีใดๆ ควรใชตัวเช่ือม <or> ชวยใน
   การสบืคน ดังตัวอยางขางตน

<near> ใหระบบสืบคนเฉพาะรายการที่มีคํ าสํ าคัญท่ีระบุไวใหอยูใกลกันก่ีตัวอักษร ใน
ระยะตามจ ํานวนตัวเลขท่ีระบุไว

รูปแบบท่ีใช      คํ าคนท่ี1<phrase>คํ าคนท่ี2<phrase>คํ าคนท่ี3<phrase>คํ าคนท่ี ..
<phrase> (คํ าคนท่ี1, คํ าคนท่ี2,.3,.4)
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ตัวอยาง <order> (heat <near/3> electron) -->   ตองการใหระบบสืบคน แสดงทุก
รายการท้ังท่ี มีคํ า heat นํ าหนาคํ า electron ซ่ึงอยูใกลกันภายใน 3 คํ า

ขอสังเกต 1 <near/1> หมายถึงขอความท่ีมีคํ า 2 คํ าอยูติดกัน ซึ่งกันและกัน โดยไมมี
   คํ าอ่ีนค่ัน
2 <near/2> หมายถึงขอความท่ีมีคํ า 2 คํ าอยูติดกันโดยมีคํ าอ่ืนค่ันไมเกิน 1 คํ า
3 สามารถระบุคาตัวเลขไดต้ังแต 1 – 1024 หากหลัง near ไมมกีารระบุคาตัวเลข
   พรอมเคร่ืองหมาย /  ระบบจะกํ าหนดคาไวใหท่ี 1000
4 การใช <near> จะไมคํ านึงถึงล ําดับของการปรากฏของคํ าท่ีตองการคน
   ถาตองการใหมีล ําดับคํ าคนจะตองใชตัวเช่ือม <order>
5 การระบุคํ าคนมากกวา 2 คํ าหลังเครื่องหมาย / ตองมีการระบุคาตัวเลขที่
   เทากัน เชน  heat<near/3>electron<near/3>exchange

Modifiers

เปนตัวแปรท่ีใชในภาษาการสืบคน  เพื่อปรับแตงผลลัพธหรือควบคุมผลลัพธซึ่งไดจากการ
กํ าหนดคํ าคนรวมกับการใชคํ าเชื่อมตางๆ ดังท่ีกลาวมาแลว ใหมีผลเปนไปตามตัวแปรที่ใชเพื่อ
ปรับเปล่ียนผลลัพธการสืบคนในแตละคร้ังใหตรงกับความตองการมากย่ิงข้ึน  ตัวแปรเหลาน้ีไดแก 
<many> <order> <wildcard> <thesaurus> <stem> <word>

<many> เปนตัวเช่ือมท่ีใชใหแตมคะแนน (score) ผลของการสืบคน โดยพิจารณาจาก 
ความถ่ีของคํ าคนท่ีระบุท้ังน้ีข้ึนอยูกับ 2 ประเด็น ประเด็นท่ี 1 จํ านวนการปรากฏของคํ าคนน้ัน ๆ
สัมพันธกัน ประเด็นท่ี 2 คืออัตราสวนของคํ าคนน้ันๆ กับจํ านวนผลรวมของคํ าแวดลอมในแตละ
รายการ เชน พบคํ าคนน้ัน ๆ ปรากฏเพียง 2 ครั้งในจ ํานวน 50 คํ าของบทคัดยอ คิดอัตราสวนเปน 
1:25 จะไดแตมคะแนนสูงกวา รายการท่ีมีการพบคํ าคนน้ัน ๆ ปรากฏ 5 ครั้งในจ ํานวน 500 คํ า
ของบทคัดยอ คิดอัตราสวนเปน 1:100

รูปแบบท่ีใช      คํ าคนท่ี1<near/จํ านวนตัวเลข>คํ าคนท่ี2<near/จํ านวนตัวเลข>คํ าคนท่ี3
<near/จํ านวนตัวเลข>คํ าคนท่ี ..
<near/จํ านวนตัวเลข> (คํ าคนท่ี1, คํ าคนท่ี2,.3,.4)



IEEE/IEE Digital Library Online: เทคนิคการสืบคน

11

ตัวอยาง <many> "insulate" -->   ตองการใหระบบสืบคน แสดงผลการสืบคนรายการท่ี
มีคํ าคน insulate โดยจัดเรียงผลการสืบคนตามล ําดับ ตามลํ าดับความหนาแนน
ของ คํ า insulate

ขอสังเกต 1.  การใช <many> ไมมีผลตอจํ านวนผลการสืบคนท่ีไดจากการสืบคน
2. การใช <many> เปนการกํ าหนด score ใหกับรายการท่ีพบ ไมไดจัดเรียง
    ขอมูลน้ัน ๆ ใหตาม score ในกรณีที่ตองการเรียงล ําดับผล  สืบคนตองใช
    'การเรียงล ําดับของผลลัพธ’ (Sort Order of the Results)

อน่ึง score ที่อยูในเรื่องการจัดเรียงผลลัพธนั้น ตางความหมายกับ score ท่ีไดจากการ
ใช <many> กลาวคือ score ของการจัดเรียงผลลัพธนั้น ไดจากการกํ าหนดของ IEL ซ่ึงคํ านึงถึง
ความเก่ียวของของรายการท่ีคนไดกับเน้ือหาท่ีเปนจริงของรายการน้ันๆ   สวน score ท่ีไดจาก
การใชตัวเช่ือม <many> น้ัน เปนผลท่ีเกิดจากการกํ าหนดเง่ือนไขคํ าคนท่ีผูใชกํ าหนดข้ึน

<order> เปนตัวเช่ือมท่ีใชกับตัวเช่ือมแบบ proximity เพื่อกํ าหนดขอบเขตการสืบคนให
แคบลง  เน่ืองจากการสืบคนปกติจะไมมีการเรียงลํ าดับของการปรากฏของคํ าคนที่ผูใชพิมพเขาไป
ใหระบบสืบคน (ยกเวนการใช ตัวเช่ือม <phrase>)

ตัวอยาง <order> (cold <sentence> fusion) -->   ตองการใหระบบสืบคน แสดงผล
การสบืคนรายการท่ีมีคํ า cold และ fusion อยูในประโยคเดียวกัน ในขณะเดียว
กัน คํ า cold จะตองอยูในต ําแหนงท่ีมากอน คํ า fusion เสมอ  ทั้งนี้เนื่องจาก
ตัวเช่ือม <order> ท่ีมีผลตอการคัดเลือกเฉพาะรายการท่ีมีลํ าดับการปรากฏของ
คํ าตามที่ผูใชกํ าหนดไวเทาน้ัน

ขอสังเกต การใช <order> น้ีสามารถใชกับตัวเช่ือมแบบ proximity ทุกตัว แตจะไมมีผล
ตางในจ ํานวนผลลัพธที่ได เม่ือใชกับตัวเช่ือม <phrase> เน่ืองจากมีการกํ าหนด
เงื่อนไขของการสืบคนโดยตัวเช่ือมน้ีอยูแลว

รูปแบบท่ีใช      <many>"คํ าคน"

รูปแบบท่ีใช      <order>คํ าคน/ชุดคํ าคน (ท่ีใชกับตัวเช่ือม proximity)
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<wildcard> เปนตัวเช่ือมท่ีใชสืบคนคํ าท่ีมีการสะกดหลายแบบ หรือคํ าท่ีมีอักขระพิเศษ
เฉพาะ โดยชุดคํ าคนท่ีตามหลัง <wildcard> จะประกอบดังน้ี

• ! ถาเปนอักขระแบบ alphanumeric character จะตองตรงกันทุกประการ
• ! อักขระเด่ียวท่ีอาจเปนตัวเลือกไดใหไวในวงเล็บ [ ] ระบบจะเลือกมาใชครั้งละ 1
อักขระเทาน้ัน และจะตองไมมีการเวนวรรคระหวางตัวอักขระเหลาน้ี

• ! กลุมอักขระท่ีอาจเปนตัวเลือกได ใหอยูไวในวงเล็บ { } ค่ันชุดคํ าดวยเคร่ืองหมาย ,
ระบบจะเลือกมาใชครั้งละ 1 ชุดอักขระ

ตัวอยาง <wildcard> `ca[rs]t`-->   ตองการใหระบบ สืบคน คัดเลือกเฉพาะรายการท่ีมี
คํ าคน cart หรือ cast เทาน้ัน  (สังเกตไดวาจะไดผลลัพธตางกับการใช ca?t 
ซ่ึงระบบจะดึงรายการท่ีมีคํ า cant ออกมาดวย)

ขอสังเกต 1. ชุดค ําคน (expression) ในท่ีน้ีจะตองอยูภายใตเคร่ืองหมาย backquotes
   (`_`) เทาน้ัน
2. อักขระท่ีเปน wildcard ไดแก ? และ * น้ัน จะถูกละไว เนื่องจากระบบจะไม
    ดํ าเนินการสืบคนให
3.หากตองการสืบคนหารายการท่ีมีอักขระซ่ึงตรงกับการใชเปนเคร่ืองหมายบังคับ
    ไดแก , ( ) " \ @ [ { <  ใหนํ าหนาอักขระน้ันดวยเคร่ืองหมาย /

<thesaurus>  เปนตัวเช่ือมใชสืบคนหารายการท่ีมีคํ าคนท่ีตองการ ในขณะเดียวกัน 
ระบบจะคนรายการท่ีมีความหมายเหมือนกับคํ าคนน้ัน ๆ ดวย นับเปนการขยายขอบเขตของการ
สืบคนใหกวางขึ้น

ตัวอยาง (<thesaurus> fusion) <in> de -->   ตองการใหระบบสืบคนรายการที่มีค ํา
fusion และขณะเดียวกัน ระบบจะสืบคนครอบคลุมถึงรายการท่ีมีคํ าซ่ึงมีความ
หมายเหมือน fusion เชน compound, blend, mixture และปรากฏในเขต 
ขอมูลหัวเร่ือง ใหดวย

รูปแบบท่ีใช      <wildcard> ` ชุดค ําคน`

รูปแบบท่ีใช      <thesaurus> คํ าคน
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ขอสังเกต <thesaurus> น้ี ไมมีความสัมพันธโดยตรงกับ thesaurus ท่ีกํ าหนดโดย IEL 
Online ซึ่งมีการกํ าหนดเฉพาะรายการหัวเร่ืองท่ีกํ าหนดไวเทาน้ัน  สวนลักษณะ
ของการคนโดย <thesaurus> น้ี จะสืบคนในลักษณะของพจนานุกรมคํ าเหมือน
ท่ีผูใชสามารถใชเพื่อกํ าหนดใหระบบสืบคนรายการท่ีมีคํ าเหมือนในเขตขอมูลท่ี
ตองการได

<word> เปนตัวเช่ือมท่ีใชระบบสืบคนรายการท่ีมีคํ าสะกดหรือวลีท่ีมีการสะกดตรงตาม
แบบท่ีผูใชตองการ
ตัวอยาง <word> insulate -->   ตองการใหระบบ สืบคนเฉพาะรายการที่มีค ํา insulate
ขอสังเกต 1. การใช <word> นี้จะมีจ ํานวนผลลัพธเทากับการใชเคร่ืองหมาย “ “ครอมค ําท่ี

    ตองการสืบคน หากตองการใหมีการจัดลํ าดับความหนาแนนของคํ าท่ีตองการ
    สืบคน ใหใชควบคูกับ <many>
2. หามใชคํ าเช่ือม <word> พรอมกับเคร่ืองหมาย “_“ ครอมคํ าท่ีตองการ

ขอสังเกตโดยรวม ตัวเชื่อมทุกตัวควรมีเครื่องหมาย < > ครอมทุกครั้ง เพื่อให
ระบบสามารถแยกแยะการสืบคนไดชัดเจนข้ึน

การแสดงผลการสืบคน

การแสดงผลการสืบคนน้ัน นอกจากเปนผลจากการกํ าหนดประโยคคํ าคนตางๆ แลว ยัง
สามารถกํ าหนดการจัดเรียงผลการสืบคนตามตัวแปร ซ่ึงสามารถเลือกบนหนาจอการสืบคนไดวา 
ตองการใหระบบจัดเรียงผลการสืบคนตามตัวแปรแบบใด ดังปรากฏในภาพท่ี 5

        ภาพที่ 5  หนาจอการกํ าหนดการแสดงผลและการจัดเรียงลํ าดับผลการสืบคน
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ระบบจัดเรียงผลการสืบคนตามตัวแปรมีใหเลือก 4 แบบ ดังน้ี
Score เรียงผลตามล ําดับคะแนน ซึ่งพิจารณาจากจ ํานวนคร้ังท่ีปรากฏของคํ าท่ี

ใชสืบคนในแตละรายการ
Pub Year  เรียงผลตามล ําดับปที่พิมพ
Title  เรียงผลตามล ําดับอักษรช่ือบทความ
Author  เรียงผลตามล ําดับอักษรช่ือผูเขียนบทความ

ในการจัดเรียงผลภายใตตัวแปรท่ีผูใชเลือกน้ัน จะเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว ดังน้ี

Ascending     เรียงจากล ําดับ A –Z หรือ จากเลขมากไปหาเลขนอย ซ่ึงข้ึนอยู
กับตัวแปรการจัดเรียงท่ีผูใชกํ าหนดไวขางตน เชน หากเลือก 
Title หรือ Author จัดเรียง จะเปนแบบ A –Z เปนตน

Descending   เรียงจากล ําดับ Z-A หรือ จากเลขนอยไปหาเลขมาก ซ่ึงข้ึนอยูกับ
ตัวแปรการจัดเรียงท่ีผูใชกํ าหนดไวขางตนเชนกัน  

โดยปกติคาท่ีกํ าหนดโดยระบบ กํ าหนดคาเร่ิมตนไวเปนแบบ Score และ จะเรียง
ตามลํ าดับคะแนน จากมากไปหานอย  คือ Ascending

นอกจากน้ีผูใชยังสามารถกํ าหนดจํ านวนบรรทัดในแตละรายการบรรณานุกรม 
และจํ านวนรายการท่ีตองการใหแสดงใน 1 หนาจอ

เมื่อสืบคนไดในแตละคร้ัง ผูใชจะพบหนาจอการแสดงผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
• ! แจงวาเปนผลจากการสืบคนใน Collection ใด ซ่ึงผูใชสามารถระบุเลือกไวกอนการ
สืบคน  วาเปน Journals, Conferences หรือ Standards

• ! จํ านวนรายการท่ีสืบคนไดท้ังหมด จากจ ํานวนขอมูลที่มีทั้งหมดเทาไร
• ! รายการท่ีสืบคนไดน้ัน แตละรายการประกอบดวย
DOC TYPE        ภายใตคอลัมน บอกชนิดส่ิงพิมพดวยอักษรยอ ดังน้ี

      PER = วารสาร
      CNF = รายงานการประชุมวิชาการ
      STD = เอกสารมาตรฐาน

VIEW ISSUE TOC    ภายใตคอลัมนน้ีมี ไอคอน TOC (Table of Contents) ใหคลิกท่ีรูป
 ไอคอน เม่ือตองการดูหนาสารบัญของส่ิงพิมพน้ัน ๆ
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VIEW FULL PAGE    ภายใตคอลัมนน้ีมี ไอคอน PDF ใหคลิกท่ีรูปไอคอน
       เมื่อตองการดูเอกสารฉบับเต็มของสิ่งพิมพนั้น ๆ

VIEW CITATION      ภายใตคอลัมนนี้แสดงรายการชื่อเรื่องพรอมบรรณานุกรมของ
       ผลการสืบคนท่ีสืบคนได โดยจัดเรียงตามเง่ือนไขท่ีกํ าหนดไวกอน
       การสืบคน หากตองการอานสาระสังเขป ใหคลิกท่ีช่ือเร่ืองท่ีตองการ

ภาพที่ 6  หนาจอการกํ าหนดการแสดงผล
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ภาพที่ 7  หนาจอการแสดงผลการสืบคน ในการสืบคนแบบ Advanced Search
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การพิมพ/บันทึกผลการสืบคน

ผลลัพธการสืบคนในสวนท่ีเปนรายชื่อและบรรณานุกรมหรือสาระสังเขป สามารถอาน
ผานโปรแกรม เบราเซอร ท่ีใชในการสืบคนและสั่งพิมพไดโดยผานเมนู Print และจัดเก็บใน
ลักษณะของแฟมขอมูลคอมพิวเตอรโดยผานเมนู Save As  สวนผลการสืบคนท่ีเปนเอกสารฉบับ
เต็มตองอานและพิมพดวยโปรแกรม  Acrobat Reader  (ซ่ึงผูใชควรจะมีการติดต้ังโปรแกรมน้ีกอน
จะเขาไปสืบคนฐานขอมูลน้ี โดยดํ าเนินการติดต้ังเพียงคร้ังเดียวก็จะสามารถใชงานไดทุกคร้ังท่ีมี
การเรียกใชไฟล pdf)

กรณีท่ีตองการบันทึกผลการสืบคน สํ าหรับผลลัพธการสืบคนแบบ Search ท่ัวๆ ไปควร
เก็บในลักษณะท่ีเปน Plain text คือ ตั้งชื่อไฟลใหมีสวนขยายชื่อไฟล .txt เพื่อใหสะดวกแกการนํ า
ไปใชอานในโอกาสตอไป

การบันทึกเอกสารฉบับเต็มน้ัน ควรกํ าหนดสวนขยายช่ือไฟลใหเปน .pdf เพื่อใหสะดวก
แกการนํ าไปใชอาน และเพื่อเปนการประหยัดเวลาในระหวางการเรียกใชฐานขอมูล หากผูใช
สามารถตัดสินใจไดจากช่ือเร่ืองและบรรณานุกรมวา ตองการอานเอกสารฉบับเต็มนั้นๆ ควรเลือก
ปฏิบัติโดย บันทึก ในขณะที่ก ําลังดูรายการซ่ึงแสดงเฉพาะรายช่ือและบรรณานุกรม  ใหเลื่อนเมาส 
ไปท่ี ไอคอน PDF แลวคลิกขวา จะพบเมนู Save link as (สํ าหรับ Netscape) หรือ Save Target 
As (สํ าหรับ Internet Explorer) ใหระบุชื่อไฟลที่ตองการใชในการบันทึก หรือในขณะท่ีกํ าลังอาน
สาระสังเขป ใหเลื่อนเมาส คลิกขวาท่ีเมนู                                ซ่ึงอยูดานบนของเมนู IELOnline
จะพบเมนู Save เชนกัน ใหระบุช่ือไฟลท่ีตองการใชในการจัดเก็บ

การสืบคนดวย Advanced Search น้ี ผูใชอาจรูสึกวา มีความยุงยากในการท่ีจะตองจํ าวา
มีเขตขอมูลอะไรท่ีสามารถใชไดบาง และมีตัวเชื่อมใดท่ีทํ างานไดตรงกับเง่ือนไขท่ีผูใชตองการสูง
สุด  ส่ิงเหลาน้ีระบบไดเตรียมเมนูชวยไวใหบนหนาจอแรกของ Advanced Search แลว ไดแก 
แถบ VIEW FIELD NAMES และ VIEW SEARCH OPERATORS ซ่ึงไดใหคํ าอธิบายไวเพ่ือชวย
ผูใชบนระบบ

กรณีท่ีสืบคนแลว ไดผลลัพธจํ านวนมาก อาจจะเพิ่มเงื่อนไขเพื่อกํ าหนดขอบเขตใหแคบลง
ไดในกรอบรับคํ าคน บนหนาจอการแสดงผลการสืบคน หลังจากพิมพคํ าสํ าคัญหรือเงื่อนไขที่
ตองการจนครบแลว คลิก Refine ก็จะไดขอมูลท่ีใกลกับความตองการมากข้ึน

VIEW FULL PAGE
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นอกจากน้ีควรมีการออกจากระบบทุกคร้ังท่ีเลิกใชฐานขอมูล โดยการคลิกปุม LOGOUT
เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูใชอ่ืนๆ  สามารถเขาใชฐานขอมูลตอไป

บทสรุป

นอกจากผูใชสามารถระบุเทคนิคการสืบคนไดวา ตองการไดขอมูลจากเอกสารประเภทใด 
ซึ่งมีทั้งบทความจากวารสาร งานประชุม เอกสารมาตรฐานท่ีออกโดยสมาคม IEEE/IEE  โดยผูใช
สามารถสืบคนไดท้ังจากคํ าสํ าคัญ หัวเร่ือง และชื่อเฉพาะของวารสาร งานประชุมวิชาการ ฯลฯ 
แลวผูใชยังสามารถปรับลักษณะการใช เพื่อติดตามอานบทความจากชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
ใหม ๆ ไดโดยการเลือกเขาใชทาง SEARCH แลวใหระบบ LOCATE ชื่อวารสาร/ช่ือการประชุม  
น้ัน ๆ เพื่อที่ผูใชสามารถ BROWSE ดูสารบัญจากฉบับท่ี (no.) ใหม ไดตรงตามความสนใจของตน
ตามความทันสมัยของวารสาร/รายงานประชุม โดยไมตองผานข้ันตอนของการสืบคนปกติ การใช
วิธีน้ีเปนเทคนิคสวนชวยเสริมใหเราสามารถใชฐานขอมูล IEL Online น้ีไดคุมคามากย่ิงข้ึน

เก่ียวกับผูเขียน

อมรรัตน  ศรีสุรภานนท :  บรรณารักษฝายระบบสารสนเทศ  หอสมุดกลาง
 สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 โทร.  218-2926   โทรสาร  215-3617
 E-mail : amornrat@car.chula.ac.th

(พิมพเผยแพรครั้งที ่1:  กรกฏาคม 2543)
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