การอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (2)
อบรมฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global, Web of Science และ Endnote
วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 -12.00 น.
พื้นฐานการสืบค้นข้อมูล

- การใช้ Google สืบค้นข้อมูลเบื้องต้น และฟังก์ชันการทํางานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นหาข้อมูล
- การใช้ google ในการช่วยตรวจสอบค้นหา keyword เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย
ตัวอย่างการค้นหาที่น่าสนใจ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการกําหนด keyword เพื่อค้นหาข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้นได้
1. การใช้เครื่องหมาย “ ” (Quotation mark) กับ keyword เพื่อบังคับให้ผลการค้นหาเหมือน กับ keyword ที่
กําหนดทุกประการ
2. การตัดคําที่ไม่ต้องการ โดยใช้เครื่องหมาย “-” หน้าคําที่ต้องการตัดออก
3. การละคําหรือตัวอักษร โดยใช้เครื่องหมาย “*”
4. การกําหนดช่วงของตัวเลข โดยใช้ (..) เพื่อกําหนดช่วง
5. การเลือก Keyword โดยใช้ OR ในความหมายว่า หรือ
6. การเชื่อมคํา ใน google จะเชื่อมคําให้โดยอัตโนมัติ
การจํากัดการสืบค้น
การจํากัดผลการสืบค้นเพื่อให้ได้ผลการสืบค้นที่น่าเชื่อถือ และตัดเว็บไซต์ ที่ไม่ต้องการออกไป
1. การวิเคราะห์ Domain สืบค้นเฉพาะเว็บไซต์ ที่ต้องการ เช่น ต้องการหาข้อมูล จากเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา
จะใช้ keyword site:.ac.th เป็นต้น
2. จํากัดชนิดของ file ในการค้นหา จะใช้ keyword filetype:doc เป็นต้น
3. การใช้งาน Search tool ของ google เพื่อกําหนดค่าการค้นหาเพิ่มเติม
4. Function อื่น ๆ ที่ใช้ช่วยในการทํางานและหาข้อมูล เช่น การตรวจสอบสถาพอากาศ ตามสถานที่ต่าง ๆ ของโลก ,
การตรวจสอบเวลา , การช่วยคํานวณ และแปลงหน่วยต่าง ๆ เป็นต้น
การใช้ฐานข้อมูล ProQuest
การเข้าสู่ ProQuest สามารถเข้าได้จาก Link ในเมนู e-Resources ในเว็บสํานักบรรณสารการพัฒนา ProQuest
Dissertations & Theses Global เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจากสถาบันทาง
การศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงสถาบันการศึกาจากทวีปยุโรป ออกเตรเลีย เอเชีย และ

แอฟริกา มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์มากกว่า 2.7 ล้านชื่อเรื่อง ซึ่งให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text)
มากกว่า ล้านชื่อ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบนั

การใช้งาน ProQuest นั้นไม่ว่าจะค้นหาด้วยวิธีไหนจําเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์ Keyword เบื้องต้นที่จะใช้ในการ
ค้นหา ซึ่งจะได้จากขั้นตอนที่ใช้ google ช่วยในการวิเคราะห์เบื้องต้น เช่น ใช้ google ได้ keyword เบื้องต้น ดังนี้
Time allocation
Productivity
Labor productivity
ใน ProQuest จะต้องมีการจัดลําดับการค้น และเพิ่ม keyword โดยจะได้ เป็น
((“time allocation”) OR “allocation of time”) AND productivity)
โดยหลักการค้นหาจะเป็น
1. สืบค้น
2. วิเคราะห์
3. กรอง (ใช้เครื่องมือที่อยู่ด้านซ้ายของ ProQuest)
เราสามารถนําผลการค้นหาไปหา ข้อมูลอ้างอิง และค้นหาต้นฉบับ (fulltext) ได้โดย ใช้ Search.Crossref.org โดยเลือก
เมนู Link Reference ค้นหาต้นฉบับได้

การใช้ฐานข้อมูล Web of Science
สามารถเข้าได้จาก Link ในเมนู e-Resources ของเว็บสํานักบรรณสารการพัฒนา ดังรูปด้านล่างWeb of Science
เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรรมพร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited
Reference) และรายการอ้างถึง (Citing Article) ซึ่งครอบคลุมในสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิสวกรรม เป็นต้น สาขา
สังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ เป็นต้น และสาขาวิชาศิลปะศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา
ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารมากกว่า 10,000 ชื่อ ให้บริการตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน

ผลการค้นหาจะเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับและถูกอ้างอิง จากหลาย ๆ งานวิจัย ในวงวิชาการ โดยจะรวม
วารสารที่มีและไม่มี fulltext
ค้นหาต้นฉบับ (Fulltext) สามารถค้นหาได้จากหน้าผลการค้นหา และใช้เครื่องมือ ใน Web of Science ช่วยค้น
1. ใช้ปุ่ม Search full text from public
2. ถ้าวิธีแรกไม่พบ ใช้ปุ่ม Lookup full text
3. ถ้าหากวิธีที่ 2 ไม่พบ ให้นําเลข DOI ไปค้นหาใน Search.Crossref.org
4. หากไม่พบด้วยวิธีต่าง ๆ ข้างต้น ต้องนําชื่อเรื่อง ไปค้นหา ใน Google Schoolar
สรุป จากกระบวนการข้างต้น จะเป็นการแสดงให้เห็นว่า การสืบค้นที่ดีเป็นอย่างไร และเราควรจะเลือก Keyword อย่างไร
เพื่อให้ได้ผลการค้นหาที่ถูกต้องตรงกับความต้องการ

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 -16.00 น.
การใช้งานโปรแกรม EndNote 7
การใช้งานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มสร้าง มีดังนี้
1. การเพิ่ม Reference
2. การนําเข้าข้อมูลบรรณานุกรรมจากฐานข้อมูลอื่น
2.1. Science direct
2.2. Web of Science
2.3. ProQuest
3. Save PDF find fulltext
3.1. Import pdf fulltext เข้าใน รายการอ้างอิงของ endnote
3.2. นําเข้า จาก google schoolar
4. การนําข้อมูล Reference ที่สร้าง มาสร้างเป็น บรรณานุกรม
5. การใช้งานร่วมกับ Microsoft word
5.1. Copy รายการอ้างอิง มาใส่ใน word
5.2. การแทรกรายการอ้างอิงจาก endnote
5.3. การแทรกจาก word โดยเรียกจาก ก library
5.4. การแทรกรูปภาพ ที่มีการอ้างอิงจาก endnote
6. การแก้ไขรายการอ้างอิงที่ผิด
7. การแก้ไขลบรายการอ้างอิง
8. การรวมรายการอ้างอิง หลาย ๆ file ในกรณีที่มีการทําวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ แยกเป็นบท
9. การ Backup library ของ EndNote
10. การสร้างรูปแบบ (Style) การจัดเก็บ และการ Download รูปแบบที่ต้องการมาใช้
สรุป การใช้งานโปรแกรม EndNote 7 ใช้ในการทําบรรณานุกรม สําหรับงานวิจัย และบทความ การใช้งานเพื่อเชื่อมต่อกับ
โปรแกรม Microsoftword และการใช้งาน Endnote เพื่อการป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยใช้ endnote เป็นเสมือนฐานข้อมูล ซึ่ง
เราสามารถใช้เป็นเสมือนคลังข้อมูลส่วนตัวได้
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