
 
การเขาใชงานฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส 

Searching dissertations fulltext in PDF format 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย  
Book Promotion & Service 



คํานํา 
 
 ฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกสหรือ CHE PDF Dissertation Full Text   เปนฐานขอมูลที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดบอกรับในรูปแบบของCD-ROM  และไดนําระบบการจัดเก็บ
เอกสารและสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส มาใชในการจัดเก็บและคนคืนวิทยานิพนธ เพื่ออํานวยความสะดวกแกหองสมุดทั้ง
ภายในและภายนอกเครือขาย สกอ. สามารถสืบคนและเขาถึงรายการวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกสไดอยางสะดวกรวด
เร็ว อีกทั้งยังมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบดวย 
 คูมือการเขาใชงานฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส ดวยระบบการจัดเก็บเอกสารและสิ่งพิมพ
อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ จึงจัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหกลุมผูใชสามารถสืบคน และเขาถึงขอมูลไดอยางถูกตอง 
รวดเร็ว อันจะสงผลใหฐานขอมูลนี้เกิดประโยชนตอผูใชสูงสุด 
 ในคูมือฉบับนี้ ประกอบดวยรายละเอียดและวิธีการสืบคนทั้ง 3 รูปแบบ ไดแก Browse Search / Basic 
Search / Advanced Search รวมไปถึงการทํางานในเมนูตางๆของระบบการสืบคนขอมูลไวอยางครบถวน 
 ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะสามารถชวยใหผูใชคนหาวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกสที่ตองการได
อยางดีที่สุด และคงมีประโยชนในการเรียนรูของผูใชไดไมมากก็นอย 
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CHE PDF Dissertation Full Text 
ฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส 

 
CHE PDF Dissertation Full Text เปนฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส จํานวน 3,850 ชื่อเรื่อง ที่

ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับในรูปแบบของCD-ROM และไดนําระบบการจัดเก็บเอกสารและ
สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส มาใชในการบริหารจัดการเพื่อการสืบคน ทั้งนี้เพื่อสามารถใหบริการสืบคนฐานขอมูลวิทยา
นิพนธอิเล็กทรอนิกสแกหองสมุดทั้งภายในและภายนอกเครือขายของสกอ.ไดโดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต  

ระบบการจัดเก็บเอกสารและสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสนี้ พัฒนาโดยบริษัทบุค โปรโมช่ัน แอนดเซอรวิส เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหผูที่จะตองทํางานเกี่ยวกับการจัดการเอกสาร ขอมูลขาวสารตางๆในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ได
สามารถจัดเก็บและคนคืนเอกสารผานเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด  โดยผูใชสามารถเขาใชงานระบบ
ผานทาง Web Browser เชน Internet Explorer หรือ Nestcape Navigator เปนตน  
 
การเขาใช  CHE PDF Dissertation Full Text   

การใชงานฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส CHE PDF Dissertation Full Text สามารถใชงานผาน
ทาง Web Browser โดยการเลือก Web Browser ที่ตองการ เชน Internet Explorer หรือ Nestcape Navigator จาก
นั้น พิมพที่อยูเขาไปใน URL Address ไดแก  http://ebook.thailis.or.th  จะเขาสูหนาจอการสืบคน ดังรูป 

 

 
รูปท่ี 1 หนาจอแรกของระบบ CHE PDF Dissertation Full Text 
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การสืบคนวิทยานิพนธ 
CHE ประกอบดวยการทํางาน 2 สวน คือ สวนของการสืบคน (Searching) และ การจัดการฐานขอมูล 

(Data Entry) ในเอกสารฉบับนี้ จะกลาวเฉพาะในสวนของการสืบคนขอมูล (Searching) ซึ่งประกอบดวยการสืบคน 
3 รูปแบบ คือ Browse search / Basic Search / Advanced Search 
 
การสืบคนแบบที่ 1 Browse search 

การสืบคนแบบ Browse search เปนการสืบคนโดยที่ผูใช ใสคําคน หรือคําสําคัญที่ตองการเขาไป แลว
ระบบจะประมวลผลการสืบคนโดยจะไลเรียงตามพจนานุกรม 

ขั้นตอนการสืบคน 
ขั้นที่ 1 จากรูปที่ 1 คลิกที่ Browse search จะเขาสูหนาจอการสืบคน ดังรูป  
 

 
รูปท่ี 2 หนาจอการสืบคนแบบ Browse search 

 
จากรูปที่ 2 ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 
1. Current Database เปนการระบุใหผูใชทราบวา กําลังสืบคนอยูที่ฐานขอมูลใด และมีจํานวนทั้งหมดกี่

ระเบียน  ซ่ึงในฐานขอมูลวิทยานิพนธนี้ มีวิทยานิพนธทั้งหมด 3,850 ชื่อเรื่อง หรือ 3,850 ระเบียน 
2. เมนูการเปลี่ยนภาษา ในทุกๆหนาจอของระบบ ผูใชสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาของหนาจอการสืบคนและ

การแสดงผลได ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3. Browse search คลิกเมื่อตองการสืบคนแบบ Browse search หรือ คนโดยระบุเขตขอมูล 
4. Basic Search คลิกเมื่อตองการสืบคนแบบ Basic Search หรือ คนจากคําสําคัญ 
5. Advanced Search คลิกเมื่อตองการสืบคนแบบ Advanced Search หรือ คนโดยใชตรรกบูลีน 
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6. Help คลิกเมื่อตองการอานคูมือชวยเหลือออนไลน โดย Help จะอธิบายวิธีการสืบคนทุกรูปแบบ และมี
ทั้งคูมือภาษาไทยและภาษาอังกฤษดวย หากผูใชอยูหนาจอภาษาใด คูมือชวยเหลือก็จะเปนไปตามภาษานั้นโดย
อัตโนมัติ 

7. Search for สําหรับใสคําคนหรือคําสําคัญที่ตองการ เชน ช่ือผูแตง ช่ือวิทยานิพนธ เลขประจําวิทยา
นิพนธ หัวเรื่องวิทยานิพนธ เปนตน 

8. From สําหรับเลือกเขตขอมูลที่ตองการสืบคน ประกอบดวย Author/University/ชื่อผูแตง/มหาวิทยาลัย 
Advisor/อาจารยที่ปรึกษา Title/ช่ือวิทยานิพนธ Subject/หัวเรื่อง  Call Number/เลขประจําวิทยานิพนธ  Year/ป 
และ Anywhere/คําทั่วไป 

9. Search Mode : Browse คือ ตองการใหผลการสืบคนไลเรียงจากคําสําคัญที่ขึ้นตนในแตละเขตขอมูลที่
กําหนด เชน ตองการสืบคนวิทยานิพนธที่มีผูแตงชื่อ Abrams ผลการสืบคนแบบ Browse จะปรากฏรายชื่อผูแตงช่ือ  
Abrams เปนลําดับแรก และไลเรียงชื่อผูแตงไปตามพจนานุกรม จาก A-Z 

10. Record per page สําหรับเลือกจํานวนของการแสดงผลการสืบคนที่ตองการใหปรากฏตอ 1 หนา  
11. Search คลิกเพื่อใหระบบเริ่มทําการสืบคน 
12. Reset form คลิกเพื่อใหระบบจัดการหนาจอการสืบคน ใหพรอมสําหรับเร่ิมการเริ่มสืบคนใหม 
ขั้นที่ 2 ใสคําคนที่ตองการ ลงในสวนของ Search for และระบุขอบเขตการสืบคน (ดังขอ 8-10) 
ขั้นที่ 3 คลิก Search ดังรูปที่ 3 
 

 
รูปท่ี 3 แสดงตัวอยางการใสคําคน และการระบุเงื่อนไข 
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ผลการสืบคน  
ผลการสืบคน จะแสดงตามเงื่อนไขการสืบคนที่ผูใชไดเลือกไว (ดังขอ 8-10) เชน หากเลือก From Title 

ระบบก็จะมีการแสดงผลแบบเรียงลําดับตามชื่อวิทยานิพนธ (Titles List) ดังรูปที่ 4 
 

 
รูปท่ี 4 แสดงผลการสืบคน From Title  

 
หากผูใช  เลือก From Author/University ระบบก็จะแสดงผลโดยเรียงลําดับตามรายชื่อผูแตงวิทยานิพนธ

จากคําคนที่ผูใชไดกําหนดเขาไปในระบบ เชน ตองการสืบคนวิทยานิพนธที่มีผูแตงชื่อ Abrams จะปรากฏรายชื่อผู
แตงช่ือ  Abrams เปนลําดับแรก และไลเรียงช่ือผูแตงไปตามพจนานุกรม จาก A-Z ดังรูปที่ 5 

 

 
รูปท่ี 5 แสดงผลการสืบคน From Author  
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จากการแสดงผลในรูปที่ 3 -5 ผูใชสามารถคลิกเลือกช่ือเรื่อง หรือชื่อผูแตงที่ตองการ เพื่อเขาดูรายละเอียด
ของวิทยานิพนธที่หนาบัตรรายการไดทันที ดังรูปที่ 6 

 

 
รูปท่ี 6 การแสดงผลในหนาบัตรรายการ  จะแสดงรายละเอียดตางๆของวิทยานิพนธ 

 
 
หนาบัตรรายการ 
หนาบัตรรายการ หรือ Card Screen จะเปนสวนแสดงผลรายการบรรณานุกรม หรือรายละเอียดตางๆเกี่ยว

กับวิทยานิพนธแตละช่ือเร่ือง เชน ISBN ผูจัดวิทยานิพนธ ชื่อวิทยานิพนธ สาระสังเขป รวมไปถึงหมายเหตุตางๆ ดวย 
จากหนาบัตรรายการในรูปที่ 7 นี้ ยังมีการเชื่อมโยงไปรายการอื่นๆ (Hyper Links) 2 รูปแบบ ไดแก 

- Same Author เปนการเชื่อมโยงไปยังวิทยานิพนธเลมอ่ืนๆ ที่มีผูแตงคนเดียวกัน และ 
- Same Subject เปนการเชื่อมโยงไปยังรายการวิทยานิพนธเลมอ่ืนๆ ที่มีหัวเรื่อง หรือเนื้อหา

เปนเรื่องเดียวกัน 
โดยผูใชสามารถคลิก Hyper Links หรือลูกศรรูปมือชี้ แตละอัน เพื่อเชื่อมโยงไปยังรายการอื่นๆที่ตองการได  

โดยที่ไมตองเริ่มการสืบคนใหมอีก ดังรูปที่ 8  

 
รูปท่ี 7 แสดงรายการที่มีการเชื่อมโยง Hyper Links ท้ังในสวนของ Same Author และ Same Subject 
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นอกจากนี้ จากหนาบัตรรายการ หรือ CARD SCREEN ซ่ึงผูใชสามารถดูรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับรายการ

วิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกสไดแลว ยังสามารถดูการจัดเก็บขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ MARC ไดดวย 
โดยคลิกที่  View MARC หรือ รายการแบบ MARC ก็จะแสดงการจัดเก็บขอมูล ดังรูปที่ 8 

 
รูปท่ี 8 แสดงหนาการจัดเก็บขอมูลแบบ MARC 

 
การเขาถึงวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (PDF Dissertation Fulltext ) 

 
สิ่งที่สําคัญที่สุดของฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกสที่จัดทําขึ้น คือในสวนของวิทยานิพนธฉบับเต็ม 

หรือ  PDF Dissertation Fulltext   ซ่ึงผูใชสามารถเขาถึงรายการเอกสารฉบับเต็มไดจากหนาบัตรรายการ (ดังรูปที่ 
10) โดยคลิกที่ Pdf File ในสวนของ URL Object  ผูใชก็จะสามารถอาน หรือดาวนโหลดวิทยานิพนธที่ตองการไดเลย
ทันที ดังรูปที่ 10 

 

 
รูปท่ี 9 แสดงหนาบัตรรายการ ในสวนของ URL Object  ซ่ึงผูใชสามารถเปดดูวิทยานิพนธฉบับเต็มได 
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ซึ่งการอานวิทยานิพนธแบบออนไลน หรือการดาวนโหลดวิทยานิพนธนั้น จําเปนอยางยิ่งที่เครื่องการทํางาน
ของผูใช จะตองมีโปรแกรมที่รองรับกับเอกสารรูปแบบของ PDF Format ดวย  คือผูใชจะตองมีการลงโปรแกรม 
Adobe Acrobat Reader กอน จึงจะทําการเขาถึงวิทยานิพนธฉบับเต็มได หากผูใชทานใดยังไมมีการติดตั้งโปรแกรม 
Adobe Acrobat Reader สามารถเขาไปดาวนโหลดโปรแกรมไดที่ http://www.adobe.com 

 

 
รูปท่ี 10 แสดงการเปดวิทยานิพนธออนไลน ดวย Adobe Acrobat Reader 

 
 
การสืบคนแบบที่ 2 Basic Search  
การสืบคนแบบ Basic Search หรือการสืบคนจากคําสําคัญ เปนการสืบคนโดยผูใชตองการใหระบบ

ประมวลผลรายการวิทยานิพนธที่มีคําสําคัญ หรือวลีนั้น ปรากฏอยูในรายการบรรณานุกรม โดยที่ไมตองอยูเปนคํา
แรกของแตละเขตขอมูลแบบ Browse Search แตคําสําคัญ สามารถปรากฏอยูในทุกๆสวนของเขตขอมูล และผูใชไม
จําเปนตองทราบชื่อวิทยานิพนธ หรือชื่อผูแตง โดยระบบจะนําคําที่อยูในแตละรายการที่มีในระบบขึ้นมาแสดงผล 

ขั้นตอนการสืบคน 
ขั้นที่ 1  จากรูปที่ 1 คลิกที่ Basic Search หรือ จากหนาการสืบคนรูปแบบอื่น หนาผลการสืบคน (ดัง 

รูปที่ 2-9 ) คลิกที่ Basic Search จะเขาสูหนาจอการสืบคน ดังรูปที่ 11 
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รูปท่ี 11 แสดงหนาจอการสืบคนแบบ Basic Search 

 
จากรูปที่  11 ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 
1. Word/Phrase สําหรับใสคําคน คําสําคัญหรือวลีที่ตองการ โดยคําสําคัญนั้นไมจําเปนตองเปนเขตขอมูล

หลัก เชน ชื่อผูแตง ชื่อวิทยานิพนธ เลขประจําวิทยานิพนธ หัวเรื่องวิทยานิพนธ เทานั้น แตผูใชยังสามารถใสคํา
สําคัญที่ตองการใหปรากฎจากทุกๆสวนของรายการบรรณานุกรมได เชน สาระสังเขป หมายเหตุตางๆ เปนตน โดย
ระบบจะทําการประมวลผลใหในทุกๆเขตขอมูล ตามเงื่อนไขที่ผูใชตองการ 

2. From สําหรับเลือกเขตขอมูลที่ตองการสืบคน ประกอบดวย Author/ชื่อผูแตง Title/ชื่อวิทยานิพนธ 
Subject/หัวเรื่อง  และ Anywhere/ทั่วทั้งระเบียน 

3. Search คลิกเพื่อใหระบบเริ่มทําการสืบคน 
4. Reset form คลิกเพื่อใหระบบจัดการหนาจอการสืบคน ใหพรอมสําหรับเริ่มการเริ่มสืบคนใหม 
 
ขั้นที่ 2 ใสคําคน หรือวลีที่ตองการคนหา และกําหนดเงื่อนไขการสืบคนวาตองการใหระบบสืบคนในเขตขอ 

มูลใดบาง โดยกําหนดไวในสวนของ From  
 ขั้นที่ 3 คลิก Search ระบบจะประมวลผลการสืบคนใหทันที 

ผลการสืบคน 
 การสืบคนแบบ Basic Search จะใหผลการสืบคนที่แตกตางจากการสืบคนแบบ Browse Search คือ จะมีการ
แสดงรายละเอียดผลการสืบคนวา คําคน หรือวลีที่ใสเขาไปในระบบนั้น ปรากฏอยูในสวนใดๆของรายการ
บรรณานุกรมบาง ดังตัวอยาง 
 ตัวอยางการสืบคน  ใชคําคนวา “Israeli” โดยกําหนดใหคนหาในทั่วทั้งระเบียน เลือก From”Anywhere” ดังรูป
ที่ 12 
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รูปท่ี 12 ตัวอยางขั้นตอนการสืบคน โดยใชคําคนวา “Israeli” และ From Anywhere 
 

จะไดผลการสืบคน ดังรูปที่ 13 โดยระบบจะประมวลผล และแสดงออกมาเปน Occurrence List หรือจํานวน
ครั้งที่ปรากฏวา คําคนที่ระบุไปนั้น ปรากฏอยูในสวนของ ชื่อผูแตง(Author)  ชื่อเรื่อง(Title)  หัวเรื่อง(Subject) และทั่วทั้ง
ระเบียน (General) เปนจํานวนกี่ครั้ง และสรุปใหเห็นวาคําคนนั้นๆปรากฏรวมในฐานขอมูลทั้งหมดกี่ระเบียน ดังรูป 

 

 
รูปท่ี 13 แสดงผลการสืบคนแบบ Basic Search 

 
 จากผลการสืบคน ดังรูปที่ 13  ผูใชสามารถที่จะสืบคนดวยคําสําคัญหรือวลีอ่ืนๆ ตอไปไดทันที โดยไมตอง
กลับไปยังการเริ่มตนการสืบคนแบบ Basic Search ใหม ดังรูปที่ 14 
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รูปท่ี 14 แสดงการใสคําคนครั้งท่ี 2 ในการสืบคนแบบ Basic Search 

 
โดยผลการสืบคนที่ได จะแสดงผลตอจากผลการสืบคนเดิม ดังรูปที่ 13 ซ่ึงผลการสืบคนแบบ Basic 

Search กรณีที่มีการสืบคนมากกวา 2 ครั้งขึ้นไป ระบบจะแสดง Boolean Combination และคําคนที่เคยประมวลผล
ไปในคร้ังแรก(Initiate Search) ขึ้นมาใหดวย เพื่อใหผูใชสามารถที่จะใชคําคนเดิม คนตอไปไดอีกเรื่อยๆ โดยมีสวน
ของ Boolean Combination มาเปนเครื่องมือในการระบุเงื่อนไขของการประมวลผล เพื่อใหผลการสืบคนออกกระชับ
และรัดกุม ตรงตามความตองการของผูใชมากที่สุด และการสืบคนที่มี Boolean Combination นี้ เปนการสืบคนรูป
แบบเดียวกับการสืบคนแบบ Advanced Search ซึ่งจะกลาวในสวนตอไป 
 

 
รูปท่ี 15 แสดงผลการสืบคนแบบ Basic Search กรณีสืบคนตอจากผลการสืบคนเดิม 

 
 จากผลการสืบคน (รูปที่ 15 ) ผูใชสามารถเลือกใชคําคนที่เคยสืบคนไปแลว มาสืบคนใหมโดยใช Boolean 
Combination เปนเงื่อนไขในการสืบคนตอไปไดทันที ดังรูปที่ 16 
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รูปท่ี 16 แสดงการสืบคน โดยใชผลการสืบคนท่ีมีอยูเดิม (Initiate Search) 

 
 

โดยระบบจะประมวลผลการสืบคนให ดังรูปที่ 16 (ซ่ึงจะอธิบายสวนของ Boolean Combination โดย
ละเอียดไวในการสืบคนแบบ Advanced Search  ในสวนถัดไป) 
 

 
รูปท่ี 17 แสดงผลการสืบคน โดยใชคําคนท่ีมีอยูเดิม (Initiate Search) และระบุเงื่อนไขโดยใช Boolean “AND” 

  
 จากผลการสืบคนแบบ Basic Search นี้ ผูใชสามารถคลิกเลือกที่ผลการสืบคนในคําคนที่ตองการ เพื่อเรียก
ดูรายชื่อวิทยานิพนธ รายละเอียดทางบรรณานุกรม หนาบัตรรายการ หนา MARC รวมไปถึงวิทยานิพนธฉบับเต็ม 
(Dissertation Fulltext) ไดเลยทันที ดังวิธีการที่ไดกลาวไปแลวขางตน ในสวนของผลการสืบคนแบบ Browse 
Search หนา  6-7 
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ลักษณะเดนในการแสดงผลในหนาบัตรรายการของการสืบคนแบบ Basic Search นี้ จะมีการเนนย้ําคํา
สําคัญที่ไดกําหนดเขาไปในสวนของการสืบคนดวย เพื่อเปนการย้ําใหผูใชเห็นวา ระบบไดประมวลผลการสืบคนจาก
คําคนคําใด ดังรูปที่ 19 
 

 
รูปท่ี 18 แสดงหนาจอ Title List เม่ือผูใชคลิกเลือกคําสําคัญท่ีตองการในผลการสืบคนแบ Basic Search 

 

 
รูปท่ี 19 แสดงหนาบัตรรายการของผลการสืบคนแบบ Basic Search  

โดยคําคน หรือวลี (Keyword) จะเปนตัวอักษรสีแดง 
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 การสืบคนแบบที่ 3  Advanced Search 
 การสืบคนแบบ Advanced Search หรือคนแบบบูลีน เปนการสืบคนจากคําหลายคํา โดยใชคําเช่ือมหรือบู
ลีน (Boolean) ตางๆ คือ and, or, not, Adjacent และ with เขามาชวยในการสืบคน เพื่อจํากัดผลการสืบคนใหตรงความ
ตองการมากที่สุด 
  คําจํากัดการสืบคน / ตรรกบูลีนที่ใชในการสืบคนมี 5 คําและแตละคํามีวิธีใชที่แตกตางกันดังนี ้

1. and  เมื่อเชื่อมดวย and ระบบจะทําการคนหาระเบียนที่คําหรือขอความทั้งสองปรากฏอยูดวยกันซ่ีง
อาจจะปรากฏอยูตางเขตขอมูลหรือในเขตขอมูลเดียวกันก็ได 

2. or  เมื่อเช่ือมดวย or  ระบบจะทําการคนหาระเบียนที่คําใดคําหนึ่งหรือขอความใดขอความหนึ่งที่
ปรากฏอยูซ่ึงอาจจะปรากฏอยูตางเขตขอมูลหรือในเขตขอมูลเดียวกันก็ได 

3. not   เมื่อเช่ือมดวย not  ระบบจะทําการคนหาระเบียนที่คําหรือขอความแรกปรากฏอยูโดยที่ระเบียน
นั้นจะตองไมมีคําหรือขอความที่สองปรากฏอยูภายในเขตขอมูลเดียวกัน 

  4.  adjacent   เมื่อเชื่อมดวย adjacent ระบบจะทําการคนหาระเบียนที่คําหรือขอความทั้งสองปรากฏอยูติด
กันซ่ึงคําหรือขอความนั้น       จะตองปรากฏอยูในเขตขอมูลเดียวกัน 

  5.  with     เมื่อเช่ือมดวย with ระบบจะทําการคนหาระเบียนที่คําหรือขอความทั้งสองปรากฏอยูในเขตขอมูล 
เดียวกันซึ่งคําหรือขอความนั้นไมจําเปนจะตองติดกัน 

     หมายเหตุ : ตรรกบูลีนของการสืบคนแบบ Advanced Search นี้ คือ Boolean Combination ที่ปรากฏในสวนของการสืบ
คนแบบ Basic Search   

  ข้ันตอนการสืบคน 
  ข้ันที่ 1  จากรูปที่ 1 คลิกที่ Advanced Search หรือ จากหนาการสืบคนรูปแบบอื่น คลิกที่ Advanced 

Search จะเขาสูหนาจอการสืบคน ดังรูป 
 

 
รูปท่ี 20 แสดงหนาจอการสืบคนแบบ Advanced Search หรือการสืบคนแบบบูลีน 

 
 

 

  



 14

จากหนาจอการสืบคน Advanced Search รูปที่ 20 ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 
1. Word/Phrase สําหรับใสคําคน คําสําคัญหรือวลีที่ตองการ โดยไมคําสําคัญนั้นไมจําเปนตองเปนเขตขอมูล

หลัก เชน ชื่อผูแตง ชื่อวิทยานิพนธ เลขประจําวิทยานิพนธ หัวเรื่องวิทยานิพนธ เทานั้น แตผูใชยังสามารถใสคํา
สําคัญที่ตองการใหปรากฎจากทุกๆสวนของรายการบรรณานุกรมได เชน สาระสังเขป หมายเหตุตางๆ เปนตน โดย
ระบบจะทําการประมวลผลใหในทุกๆเขตขอมูล ตามเงื่อนไขที่ผูใชตองการ 

2. From สําหรับเลือกเขตขอมูลที่ตองการสืบคน ประกอบดวย Author/ช่ือผูแตง Title/ชื่อวิทยานิพนธ 
Subject/หัวเรื่อง  และ Anywhere/ทั่วทั้งระเบียน 

3. Boolean Combination สําหรับระบุคําจํากัดการสืบคน หรือบูลีนที่ตองการ 
4. Search คลิกเพื่อใหระบบเริ่มทําการสืบคน 
5. Reset form คลิกเพื่อใหระบบจัดการหนาจอการสืบคน ใหพรอมสําหรับเริ่มการเริ่มสืบคนใหม 
ขั้นที่ 2 ใสคําคน หรือวลีที่ตองการคนหา และกําหนดเงื่อนไขการสืบคนวาตองการใหระบบสืบคนในเขตขอ 

มูลใดบาง จากนั้น เลือกคําเชื่อมหรือบูลีนที่ตองการ  
 ขั้นที่ 3 คลิก Search ระบบจะประมวลผลการสืบคนใหทันที ดังรูป 21 
 

 
รูปท่ี 21 แสดงการสืบคนแบบ Advanced Search 
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ผลการสืบคน 
  ผลการสืบคนแบบ Advanced Search หรือ แบบบูลีน จะคลายกับผลการสืบคนแบบ Basic Search คือ 
ระบบจะประมวลผลออกมาเปน Occurences List หรือจํานวนคร้ังที่ปรากฏคําคนออกมาในรูปแบบของตาราง โดยจะมี 
สวนของการสรุปผลการสืบคนโดยใชบูลีนเพิ่มขึ้นมา ทั้งนี้ การแสดงผลของ Advanced Search จึงเหมือนกับผลการสืบ 
คนของ Basic Search ที่สืบคนโดยใช Boolean Combination  
  ยกตัวอยางผลการสืบคน ผูใชกําหนดเงื่อนไขการสืบคนคือ ตองการวิทยานิพนธที่เกี่ยวกับ tax และ policy  
โดยตองการใหระบบสืบคนคําวา tax ในสวนของชื่อเรื่อง และคําวา policy ทั่วทั้งระเบียน จะมีวิธีการใสเงื่อนไข การ 
สืบคน ดังรูป 
 

 
 

รูปท่ี 22 แสดงการสืบคนแบบ Advanced Search คําคนคือ tax(title) and policy(anywhere) 
  
 จากผลการสืบคนดังรูปที่ 22 ผูใชสามารถนําคําคน หรือประวัติการสืบคนเดิม มาทําการสืบคนใหมได โดยใช  

Boolean Combination หรือการสืบคนแบบตรรกบูลีน ดังที่กลาวไปขางตน มาสืบคนไดใหม ไปเร่ือยๆอยางไมจํากัด  
   ดังรูป 

    
 

รูปท่ี 23 แสดงผลการสืบคนโดยใชคําคน จากผลคําคนเดิม แตใช Boolean Combination แตกตางกัน  
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 จากรูปที่ 23 เปนการสืบคนโดยใชคําคนเดิม แตใชบูลีนแตกตางกัน ในสวนของตารางแสดงผลการสืบคน จะ 
ปรากฏเครื่องหมายผลลัพธของการสืบคนมา ทั้งหมด  5  รูปแบบ ไดแก 
 เครื่องหมาย  & หมายถึง ผลการสืบคนดวยบูลีน and 
 เครื่องหมาย  + หมายถึง ผลการสืบคนดวยบูลีน or 
 เครื่องหมาย  -  หมายถึง ผลการสืบคนดวยบูลีน not 
 เครื่องหมาย ^ หมายถึง ผลการสืบคนดวยบูลีน adjacent  
 เครื่องหมาย  ~ หมายถึง ผลการสืบคนดวยบูลีน with 
 กรณีคําคนที่ระบุ ไมปรากฏในฐานขอมูล จะขึ้นวา “No entries” หรือ “ไมปรากฏรายการที่สืบคน” 
 
 นอกจากเครื่องหมายพิเศษที่เปนสัญลักษณของการสืบคนโดยใชบูลีนแตละประเภทแลว ยังมีอักษรยอของใน 
สวนของผลการสืบคน ซึ่งเปนสวนแสดงใหเห็นวา ผลการสืบคนที่ไดนั้น ไดใชคําคนประมวลผลในสวนของเขตขอมูลใด
บาง ประกอบดวยอักษรยอทั้งหมด 3 รูปแบบ ไดแก 
 A: คือ ผลการสืบคนที่ได สืบคนจากเขตขอมูลชื่อผูแตง (Author) 
 T: คือ ผลการสืบคนที่ได สืบคนจากเขตขอมูลช่ือเรื่อง (Title) 
 S: คือ ผลการสืบคนที่ได สืบคนจากเขตขอมูลหัวเรื่อง (Subject) 
 หรือกรณีที่ไมปรากฏอักษรยอ คือ ผลการสืบคนที่ได สืบคนจากเขตขอมูลทั่วทั้งระเบียน(Anywhere) 
 
 ในกรณีที่ผูใชตองการสืบคนคําอ่ืนๆ นอกเหนือจากคําคนที่เคยสืบคนแลว สามารถสืบคนคําอื่นๆไดทันที โดยใส 
คําคนดังกลาว ในสวนของ Word/Phase และกําหนดเงื่อนไขที่ตองการ เชน จากผลการสืบคนดังรูปที่ 22 คือ สืบคนคํา 
วา tax จากสวนของชื่อวิทยานิพนธหรือ Title เทานั้น หากผูใชตองการจะสืบคน คําวา tax จากขอมูลทั่วทั้งระเบียน ก็ 
สามารถเริ่มสืบคนใหมไดทันที โดยใสคําคน tax ในสวนของ Word/Phrase และกําหนด From คือ Anywhere ดังรูป 25 
 

 
 

 
 
 

รูปท่ี 24-25 แสดงการสืบคนแบบ 
Advanced Search  

กรณีสืบคนมากกวา 1 คร้ัง 
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 จากผลการสืบคนรูปที่ 25 ผูใชสามารถนําผลการสืบคนลาสุด (tax from anywhere) ไปสืบคนรวมกับการสืบ 
คนในครั้งแรกได เชน ตองการวิทยานิพนธที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ tax + policy สามารถเลือกคําคนของ tag + policy ได 
จากผลการสืบคนเดิม (Initiate Search) ดังรูป 
 

 

 

 
 

รูปท่ี 26-28 แสดงผลการขั้นตอนการสืบคน จากคําคนเงื่อนไขอ่ืนๆ กับผลการสืบคนเดิม 
 โดยผลการสืบคนบรรทัดลางสุดจะเปนผลการสืบคนคร้ังลาสุด ดังตัวอยาง  
คือผลการสืบคนจาก tax+policy ไดวิทยานิพนธท้ังหมด จํานวน 7 ช่ือเร่ือง 
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 ดวยการสืบคนแบบ Advanced Search มีการนําเทคนิคตรรกบูลีนมาชวยในการจํากัดและระบุขอบเขตของ 
การสืบคน อันเปนการชวยใหผูใชสามารถเขาถึงรายการชื่อเรื่อง  หรือวิทยานิพนธไดเร็วยิ่งขึ้นกวาการสืบคนแบบอื่นๆ  
จากตัวอยางการสืบคนดังรูปที่ 28 จะปรากฏผลลัพธที่ทั้งหมดถึง 7 ระเบียน หากผูใชไมอยากเสียเวลาในการเปดเขาไป 
ยังหนาบัตรรายการของวิทยานิพนธทั้ง 7 ชื่อเรื่อง ผูใชสามารถที่จะสืบคนเขาไปไดอีกเรื่อยๆ โดยระบุคําคนของเนื้อหาที่ 
ตองการอีกครั้งหนึ่ง เชน ตองการวิทยานิพนธที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ tax + policy และ tobacco ดวย สามารถทําการสืบคน 
ไดตามขั้นตอน ดังรูป 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 29-30 แสดงการสืบคนแบบตอเน่ืองจากผลการสืบคนเดิม ใน Advanced Search 
 
 
 



 19

 
 

 
 

รูปท่ี 31 แสดงการสืบคนโดยใชผลการสืบคนเดิม โดยการเลือกผลการสืบคนเดิมจากสวนของ Initiate Search 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 32 แสดงผลการสืบคนจากรูปท่ี 31 สังเกตเห็นวาผลการสืบคนลดลงเหลือเพียง 1 ระเบียน 
ซ่ึงการสืบคนโดยใชบูลีนเขามาชวยในการจํากัดขอบเขตการสืบคนน้ี เปนการลดระยะเวลาการสืบคนของผูใช 

ทําใหผูใชสามารถเขาถึงรายการที่ตองการไดอยางรวดเร็วท่ีสุด 
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 จากผลการสืบคนรูปที่32 จะเห็นไดวา การสืบคนครั้งสุดทายมีเพียง 1 ระเบียนเทานั้น ที่ปรากฏคําคนทั้ง 3 คําที่ 
ผูใชตองการ  ซึ่งการสืบคนแบบ Advanced Search นี้ เปนวิธีการสืบคนที่ทําให ผูใชเขาถึงรายการวิทยานิพนธได อยาง 
รวดเร็วที่สุด  
 ในหนาผลการสืบคน (Occurrence Lists) ผูใชสามารถคลิกที่ผลการสืบคนในแตละบรรทัด เพื่อเขาสูหนาราย 
ชื่อวิทยานิพนธและรายการบรรณานุกรมของวิทยานิพนธไดทันที ดังขั้นตอนที่ไดกลาวไวแลวในเบื้องตน  (หนา 4-7) และ 
สามารถอานหรือดาวนโหลดวิทยานิพนธฉบับเต็มไดเชนกัน 
 

 
เมนูชวยเหลือ (Help) 
 เมนูชวยเหลือ หรือ Help จะเปนคูมือการใชงานออนไลนที่ไดติดตั้งไวใหกับผูใชสามารถที่จะศึกษาเพื่อทํา
ความเขาใจและสืบคนฐานขอมูลไดดวยตนเอง โดยการเขาใช เพียงคลิกที่เมนูชวยเหลือ หรือ Help ในหนาจอการ
ทํางานของระบบ ทุกๆหนาจอ  จะปรากฏเมนูชวยเหลือของแตละหนาจอ ดังรูปที่ 33  
 แตหากผูใชตองการอานคูมือในสวนอื่นๆ สามารถคลิกที่ Content เพื่อดูเมนูชวยเหลือในหนาจอการสืบคน
อ่ืนๆไดดวย ซึ่งเมนูชวยเหลือนี้ จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยหากผูใชอยู ณ หนาจอภาษาใด เมนูชวยเหลือ
ก็จะเปนไปตามหนาจอน้ันๆโดยอัตโนมัติ 
 

 
รูปท่ี 33 แสดงเมนูชวยเหลือ (Help) 
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Tips & Tricks 
- CHE PDF Dissertation Full Text  สามารถที่จะคลิกเปลี่ยนภาษาไดในทุกๆหนาจอ โดยไม

ตองกลับไปสืบคนใหม 
- CHE PDF Dissertation Full Text  สามารถคลิกดูเมนูชวยเหลือไดจากทุกๆหนาจอและ

สามารถดูเมนูชวยเหลือในหนาจออ่ืนไดดวย 
- CHE PDF Dissertation Full Text  สามารถเริ่มตนการสืบคนใหมไดในทุกๆหนาจอ โดยคลิก

เพียงการสืบคนแตละประเภทในเมนูดานบน 
- การอานวิทยานิพนธฉบับเต็ม จะตองมีการลงโปรแกรม Adobe Acrobat Reader กอน จึง

ทําการเปดวิทยานิพนธได เนื่องจากรายการวิทยานิพนธฉบับเต็มนั้น อยูในรูปแบบของ PDF 
Format 

- การอานวิทยานิพนธฉบับเต็มนอกจาก จะเขาถึงไดจากหนาบัตรรายการแลว ยังเขาถึงจาก
หนา MARC ไดดวย 

- ในผลการสืบคนแบบ Basic Search & Advanced Search  จะมีการเนนคําคนหรือคํา
สําคัญผูใชในหนาบัตรรายการเปนตัวอักษรสีแดงดวย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


