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การสรา้ง search statement

1.  การสรา้ง Search Statement 

 Search Statement คอื ค าถาม หรอื กรอบแนวคดิ หรอื 

หวัขอ้ ทีจ่ะใชใ้นการสบืคน้ในฐานขอ้มลูออนไลน์

 คดัแยกค าส าคญัจาก Search Statement/Question เพือ่

ก าหนดเป็น ค าคน้ หรอื คยีเ์วริด์ ทีอ่ธบิายความหมายที่

ครอบคลมุถงึกรอบแนวคดิหลกั (main concept) ของหวัขอ้ที่

ตอ้งการสบืคน้จากฐานขอ้มลูออนไลน ์โดยจะก าหนดคยีเ์วริด์ที่

ใชต้ ัง้แต ่1 ถงึไมเ่กนิ 3 ค า

 เพือ่ประสทิธผิลการสบืคน้ใหค้รอบคลมุมากขึน้ ใหเ้พิม่ค าคน้

หรอื คยีเ์วริด์ ทีม่คีวามหมายพอ้งความหมาย (Synonym) กบั 

คยีเ์วริด์หลกัทีไ่ดค้ดัแยกไว้



การสรา้ง Search Statement (ตอ่) 

ตวัอยา่ง Search Statement

 การใหค้วามรูเ้ร ือ่งเพศศกึษาเพือ่ชว่ยลดอตัราการ

ต ัง้ครรภใ์นวยัรุน่ 

 Can sex education help preventing or reducing 

teenage pregnancy?

 ผลขา้งเคยีง หรอืผลกระทบจากการใชฮ้อรโ์มนเรง่การ

เจรญิเตบิโตในโคนม เพือ่เพิม่ผลผลติปศสุตัว ์

 The Negative Effects of Bovine Growth Hormone 

(BGH) on Cows 



ตวัอยา่งการคดัแยกค าคน้จาก Search Statement

Search Statement :

 The Negative Effects of Bovine Growth 

Hormone (BGH) on Cows 

 สามารถคดัแยกออกเป็นค าส าคญัทีใ่ชใ้นการสบืคน้

ไดด้งันี้

 Bovine Growth Hormone (BGH)

 Cow

 Effect



รปูแบบทีใ่ชเ้พือ่เพิม่ประสทิธผิลการสบืคน้
รปูแบบทีเ่ลอืกใช้ ค าคน้เพิม่เตมิ

ค าพอ้งความหมาย หรอื ค า
พหพูจน ์(Synonyms / 
plurals) เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูมาก
ทีส่ดุ ทีค่รอบคลมุในเรือ่ง
เกีย่วกบัววันม (cow)

Cows, cattle bovine , dairy cattle

เพิม่ค าหมายของค าทีก่วา้งขึน้
(Broader terms) เมือ่พบ
ขอ้มลูจากผลการสบืคน้นอ้ย
เกนิไป

Female livestock, Bovidae 

ท าความหมายของค าใหแ้คบ
ลง(Narrower terms) เมือ่พบ
ขอ้มลูจากผลการสบืคน้มาก
เกนิไป

Holstein, Guemsey 



การคดัแยกค าคน้จาก Search Statement

Concept 1 Concept 2 Concept 3

Bovine Growth 
Hormone (BGH)

Cow, Cows Effect, effects

cattle bovine Negative effect, 
Negative effects

dairy cattle Adverse effect, adverse 
effects

ตวัอยา่งที ่1



Concept 1 Concept 2 Concept 3

Sex education Teenage pregnancy Prevention 

Sex education 
programs

Pregnant teenager Prevent, preventing

Adolescent pregnancy reduction

Pregnant adolescence Reduce, reducing

Teen mom

Teen mother

Teenage mother

การคดัแยกค าคน้จาก Search Statement

ตวัอยา่งที ่2



Truncation คอื เทคนคิการสบืคน้ทีใ่ชใ้ส ่ระหวา่ง หรอืหลงัค าคน้ 

โดยใชส้ญัลกัษณ์ในการแทนทีต่วัอกัษร เพือ่ชว่ยเพิม่ประสทิธผิล

ทีด่ใีนการสบืคน้ฐานขอ้มลู

เครือ่งหมาย (*) ใชเ้พือ่ละตวัอกัษรตัง้แตศ่นูยต์วัอกัษรเป็นตน้ไป

 ใชว้างในต าแหน่ง ดา้นทา้ยค า หรอื ระหวา่งค า

 ตวัอยา่งใชเ้พือ่ละตวัอกัษรทา้ยค าคน้ : manag* จะพบ manage 

manages manager management

 ตวัอยา่งใชเ้พือ่ละตวัอกัษรระหวา่งค าคน้ : 

Hyp*tension จะพบ hypotension hypertension

Colo*r จะพบ colour color

การใชเ้ครือ่งหมายหรอืสญัลกัษณใ์นการสบืคน้

pc_1
Sticky Note
อักษรคำค้นอย่างน้อยต้องมี 5 ตัวอักษรขึ้นไป ถึงจะดี



เครือ่งหมายอญัประกาศ หรอื Quotation Mark (“…..”) ใช้

เพือ่ใหก้ารสบืคน้ตรงตามตวัทีพ่มิพ ์

 ในฐานขอ้มลูสว่นใหญค่ าคน้ประเภทหลายค า หรอืกลุม่ค า จะถกูแยก

ออกเป็นค าเดยีว ดงันัน้หากตอ้งในการสบืคน้ตรงตามทีพ่มิพ ์ไมม่คี าคัน้

กลางระหวา่งค า หรอื ก าหนดไมใ่หค้ าสลบัต าแหน่งกนั ใหใ้สเ่ครือ่งหมาย

(“…..”) ทีค่ าคน้นัน้ 

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

เครือ่งหมาย วงเล็บ หรอื Parenthesis (…….) การจดักลุม่เพือ่

สรา้งล าดบัการสบืคน้กอ่นหลงั เมือ่มกีารใช ้AND OR NOT หรอื 
Operators ตวัอืน่ผสมรวมอยูใ่นการสบืคน้

 สามารถใชว้งเล็บเพือ่เปลีย่นล าดับการสบืคน้ของ Operators จากการตัง้

คา่ทเีลอืกอตัโนมัตขิองฐานขอ้มลู

 ตวัอยา่งการใช ้rabies AND (dog OR cat)

การใชเ้ครือ่งหมายหรอืสญัลกัษณใ์นการสบืคน้ 



การเชือ่มค าคน้ดว้ยตรรกบลูลนิ หรอื Operators 

 AND คน้หาทกุค า

 ใชเ้พือ่ก าหนดผลการสบืคน้ใหท้กุค าตอ้งพบอยูใ่นเอกสาร
เดยีวกนั

 การใช ้AND เพือ่ท าใหผ้ลการสบืคน้แคบลง

 ตวัอยา่งเชน่ food AND nutrition 

 ทัง้ food และ nutrition ตอ้งพบอยูใ่นบทความเดยีวกนั

 OR คน้หาอยา่งนอ้ยหนงึค า

 ใชเ้พือ่ก าหนดผลการสบืคน้ใหพ้บอยา่งนอ้ยหนึง่ค า

 การใช ้ OR เพือ่ท าใหผ้ลการสบืคน้กวา้งขึน้

 ตวัอยา่งเชน่ heart OR cardiac

 heart หรอื cardiac ค าใดค าหนึง่ตอ้งปรากฎอยูใ่นบทความ

การเชือ่มค าคน้ (Combining Terms)



 NOT ไมต่อ้งการสบืคน้ค านี้

 ใชเ้พือ่ก าหนดผลการสบืคน้ ไมใ่หพ้บค านีป้รากฎอยูใ่นเอกสาร

 การใช ้NOT เพือ่ท าใหผ้ลการสบืคน้แคบลง

 ตวัอยา่งการใช ้Rabies NOT dog 

 rabies ซึง่เป็นค าแรกตอ้งปรากฎในบทความ แตค่ าทีส่องคอื dogs 
ตอ้งไมป่รากฎอยูใ่นบทความ

 NEAR/n ( approximately operator) 

 การใช ้NEAR เพือ่ก าหนดค าใหพ้บอยูใ่กลก้นัภายใน N ค าหรอื จ านวน
ค าทีก่ าหนด ทัง้นีก้ารใชต้วัเชือ่ม NEAR ใชไ้ดก้บับางฐานขอ้มลูเทา่นัน้

 หากพมิพ ์NEAR โดยไมร่ะบคุา่ N คา่ทีไ่วอ้ตัโนมัตขิอง NEAR อยูท่ี ่
NEAR/4

 ตวัอยา่งเชน่ : internet NEAR/3 media, nursing NEAR/3 
education

การเชือ่มค าคน้ (Combining Terms)



ตวัอยา่งการใช ้NEAR

NEAR/3-5 phrase ก าหนดใหอ้ยูภ่ายในกลุม่ค าหรอืวลเีดยีวกนั

ตวัอยา่ง drying NEAR/3 vegetable ผลการสบืคน้ทีพ่บ คอื ค าวา่

drying อยูใ่นต าแหน่งทีใ่กลก้บัค าวา่ vegetable ภายใน หรอืไมเ่กนิ 3 

ค า โดยทีล่ าดบัของค าจะปรากฎค าใดกอ่นก็ได ้

NAER/15 same sentence ก าหนดใหอ้ยูภ่ายในประโยคเดยีวกนั

ตวัอยา่ง drying NEAR/15 vegetable ผลการสบืคน้ทีพ่บคอืค าวา่ 

drying อยูใ่นต าแหน่งทีใ่กลก้บัค าวา่ vegetable ภายในหรอืไมเ่กนิ 15 

ค า หรอืประมาณการวา่ทัง้สองค าตอ้งปรากฎภายในประโยคเดยีวกนั 

โดยทีล่ าดบัของค าจะปรากฎค าใดกอ่นก็ได ้



 Basic search 

 สบืคน้ทกุเขตขอ้มลู

 ใชใ้นการประเมนิปรมิาณของขอ้มลูหรอืบทความทีพ่บ

ในฐานขอ้มลูและมคีวามเกีย่วขอ้งกบัหัวขอ้ทีส่บืคน้

 Advanced search

 เลอืกก าหนดเขตขอ้มลูได ้

 สรา้งเงือ่นไขทีซ่บัซอ้นไดด้ ีปรมิาณผลการสบืคน้ไม่

มาก และแคบกวา่ Basic search

วธิกีารสบืคน้



วธิกีารสบืคน้จากหวัเร ือ่ง

 เนือ้หาถกูจัดหมวดหมูต่ามหวัขอ้ ท าใหง้า่ยตอ่
การสบืคน้

 ครอบคลมุเนือ้หาทีต่รงประเด็นกวา่การคน้ดว้ย
คยีเ์วริด์ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งค าเหมอืนค าคลา้ย

 สามารถประเมนิไดว้า่มขีอ้มลูเกีย่วหวัขอ้ที่
ตอ้งการมากนอ้ยเพยีงใดในแหลง่ขอ้มลูทีก่ าลงั
คน้หา



วธิกีารสบืคน้จากหวัเร ือ่ง

 Thesaurus คอื ศพัทบ์งัคบัหรอืศพัทค์วบคมุ ซึง่
ค าศพัทแ์ตล่ะค าจะท าหนา้ควบคมุศพัทท์ีม่ี
ความหมายเสมอืนกนัรวมเขา้ดว้ยกนั และจัดท า
เป็นชดุค าศพัทท์ีเ่รยีกวา่หวัเรือ่ง หรอื
Description โดยจัดท าหวัเรือ่งเรยีงตาม
โครงสรา้งของค าศพัทเ์ป็นล าดบัชัน้ (Hierarchy) 
เพือ่จ ากดัการสบืคน้เฉพาะหวัเรือ่งทีต่อ้งการ



การคัดกรองผลการสบืคน้หรอืจ ากดัผลการสบืคน้ใหแ้คบลงไดโ้ดย

 การเพิม่คยีเ์วริด์ (Adding more keywords)

 การเลอืกหัวเรือ่งทีต่อ้งการ (Choosing your subjects)

 การก าหนดปีทีพ่มิพ ์(Limiting a search by publication 

year)

 การก าหนดเขตขอ้มลู (Specifying fields)

 ประเภทสิง่พมิพ ์(Publication types)

การคดักรองผลการสบืคน้ 

(Refining your search result)



 การวเิคราะหผ์ลการสบืคน้ดว้ยการจัดเรยีงผลลพัธ์

(Sort results by)

 Relevance จัดเรยีงตามความเกีย่วเนือ่งเกีย่วขอ้ง

กบัคยีเ์วริด์

 Date จัดเรยีงตามปีทีพ่มิพ์

การวเิคราะหผ์ลการสบืคน้

(Analyse results) 



การจัดผลการสบืคน้ อนัไดแ้ก ่ขอ้มลูบรรณานุกรม 

(Bibliographic information) และเอกสารฉบบัเต็ม (Full Text)

 การสัง่พมิพ ์(Printing)

 การบนัทกึขอ้มลู (Saving)

 การอเีมล (Email)

 การน าขอ้มลูบรรณานุกรมออก (Exporting citation)

 โปรแกรม EndNote

 Text file

การจดัการผลการสบืคน้

(Manage your results)
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