Web of Science
เป็ นฐานข้อ มูล อ้างอิง (Citation Database) ทีให้ขอ
้ มูลบรรณานุ กรมพร้อ มด้วย
บทค ัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และรายการอ้างถึง (Citing Article) ซึง
ครอบคลุม ในสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิ สิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาส ังคมศาสตร์ เช่น
จต
ิ วิทยา บริห ารธุร กิจ เป็ นต้น และสาขาศิลปศาสตร์แ ละมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชีย ศึกษ า
ศาสนา ปร ัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็ นต้น จากวารสารมากกว่า 10,000 ชือ ให้บ ริการต งแต่
ั
ปี
2001 - ปัจจุบ ัน
รูปแบบและวิธก
ี ารสืบค้น
1. Basic Search เป็ นการสืบค ้นบทความ
วารสารจากชนิดข ้อมูลต่างๆ ได ้แก่ Topic
(ข ้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อ) Author
(ชือผู ้แต่ง) Publication Year (ปี ทพิ
ี มพ์)
ื
และ Address (ทีอยูช
่ อหน่
วยงานทีผู ้แต่ง
สังกัด) เป็ นต ้น
2. Author Search เป็ นการค ้นหาผลงาน
ทังหมดของผู ้เขียนทีสัง กัดในหน่วยงานต่างๆ
3. Cited Reference Search เป็ นการค ้นหา
ข ้อมูลทีบทความนํามาอ ้างอิง ซึงอาจเป็ น
บทความ หนังสือ หรือ สิทธิบต
ั ร เป็ นต ้น
หรือ ต ้องการค ้นหาว่ามีใครนํ าผลงานนีไป
อ ้างอิงในบทความ
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Basic Search
1. พิมพ์คําหรือวลี
2. ระบุเขตข ้อมูลทีต ้องการสืบค ้น
3. ระบุตวั เชือม AND OR หรือ
NOT เพือสร ้างเงือนไข
ความสัมพันธ์ระหว่างคําในการ
สืบค ้น
4. ระบุชว่ งเวลาของปี ทีพิมพ์
และจํากัดข ้อมูลในการสืบค ้น
5. คลิกทีปุ่ ม Search เพือสืบค ้น
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หน้าแสดงผลล ัพธ์ของ Basic Search
1. แสดงจํานวนรายการผลลัพธ์ท ีพบ
2. สืบค ้นเฉพาะภายในรายการผลลัพธ์
ปัจจุบัน จากส่วน Search within results
for และคลิกทีสัญลักษณ์แว่นขยาย
3. ผลลัพธ์ท ได
ี ้จากการสืบค ้นเดิม สามารถ
ทําการปรับ ปรุงหรือกรองรายการผลลัพธ์
ให ้แคบลงได ้จากส่วน Refine Results
4. คลิกทีบทความเพือดูข ้อมูลโดยละเอียด
หรือ คลิกทีตัวเลขที Times Cited เพือดู
รายการบทความทีอางถึ
้ ง
5. คลิกที Sort by เพือจัดเรียงลําดับ
รายการผลลัพธ์ใหม่

Author Search เป็ นการค ้นหาผลงานทังหมดของผู ้เขียนทีสังกัดในหน่วยงานต่างๆ
1. พิมพ์นามสกุล และอักษรแรกของชือ แล ้วคลิก Finish Search จากนัน refine results จาก
Organizations-Enhanced
2. ผลงานของผูเขี
้ ยนแยกตามสถาบันหรือหน่วยงานทีสังกัด
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Cited Reference Search
1. Cited Author: ชือผู ้แต่งทีได ้รับการ
อ ้างถึง โดยใช ้นามสกุล และอักษรแรก
ของชือในการสืบค ้น
2. Cited Work: ชือของสิงพิมพ์ท ี
ได ้รับการอางถึ
้ ง เช่น ชือวารสาร ชือ
หนังสือ เป็ นต ้น
3. Cited Year(s): ปี ทพิ
ี มพ์ของ
เอกสารทีได ้รับการอ ้างถึง
4. คลิกทีปุ่ ม Search เพือสืบค ้น
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หน้าแสดงผลล ัพธ์ของ Cited Reference
Search
1. คลิกทีช่องหน ้า Record ทีต ้องการเลือกได ้
มากกว่าหนึง และคลิกทีปุ่ ม Finish Search เพือ
เรียกดูรายการบทความทีอางถึ
้ ง (Citing Article)
2. Cited Author: รายชือผู ้แต่งทีได ้รับการ
อ ้างอิง
3. Cited Work: ชือของสิงพิมพ์ ซึงสามารถ
เรียกแสดงชือเรืองไปพร ้อมกันด ้วยคลิกที Show
Expanded Titles
4. Year: ปี ทพิ
ี มพ์
5. Volume: เลข Volume
6. Page: เลขหน ้า
7. Citing Articles: จํานวนครังทีบทความ
(Record) นีได ้รับการอ ้างถึง
8. คลิกที View Record ในรายการทีปรากฏเพือ
ดูข ้อมูลโดยละเอีย ด
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การวิเคราะห ์ผลล ัพธ์ (Analyze Results)
เป็ นการจําแนกผลลัพ ธ์ทพบตามกลุ
ี
ม
่ ข ้อมูล
เช่น หัวเรือง (Subject) เป็ นต ้น
1. คลิกปุ่ ม Analyze
2. เลือกชนิดของข ้อมูลทีต ้องการ เช่น
Subject Category คือ การจําแนกผลลัพธ์
ตามหัวเรือง
3. ตังค่าการแสดงจํานวนผลลัพธ์ และจํานวน
records ขันตําทีให ้พบ
4. เลือกการจัดเรียงผลลัพธ์
5. คลิกปุ่ ม Analyze
6. เลือกแสดงรายการทีต ้องการและคลิก
View Records
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ค่มู ือการใช้ฐานข้อมูล
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เช่น
“…”
เช่น

Print/E-mail/Save/Export to
Reference Software
บรรณานุกรมของแต่ละบทความใน
รายการผลลัพธ์ ผู ้ใช ้สามารถเลือก
จัดการบทความทีต ้องการได ้โดย
1. คลิกเลือกหน ้ารายการทีต ้องการ
2. เลือกรูป แบบการจัดการ เช่น Print,
Email, Save to EndNote online,
Save to EndNote desktop เพือเพิม
ทางเลือกในการจัดการ

Special Characters
ละตัวอักษรตังแต่ศน
ู ย์ตัวอักษรเป็ นต ้นไป
cat*
= cat, cats, catch, catalog, caterpillar
แทนทีตัวอักษรหนึงตัวอักษรเท่านัน
fib??
= fibre, fiber
แทนทีตัวอักษรตังแต่ศน
ู ย์หรือไม่เก ินหนึงตัวอักษร
colo$r = color, colour
ใช ้สําหรับสืบค ้นคําตังแต่สองคําขึนไป หรือคําค ้นในรูปแบบวลี
“stem cells”, “human resource management”
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