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     ศุภกร  โสภณวสุ

ทํ าความรูจักกับ ISI Web of Science

ISI Web of Science เปนชุดฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปสห
สาขาวิชาของบทความวิชาการจากวารสารท่ัวโลกท่ีมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับในวงวิชาการ
มากกวา 8,000 ชื่อ เปนผลิตภัณฑของบริษัท The Institute for Scientific Information (ISI) โดยได
พัฒนาการสืบคนในรูปสิ่งพิมพ และรูปแบบซีดีรอม มาเปนการสืบคนท่ีมีวิธีการใชท่ีสะดวกและงายใน
รูปแบบ Web-based ซึ่งนักวิจัย นักวิชาการ และผูสนใจคนควาสามารถสืบคนขอมูลท่ีตองการผาน
เวบเบราเซอร เชน Netscape หรือ Internet Explorer เปนตน

ปจจุบัน Web of Science ไดพัฒนามาถึง Version 4.1 โดยสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยไดบอกรับครบชุดรวม 3 ฐานขอมูล ซึ่งผูใชสามารถเลือกสืบคนเฉพาะฐานขอมูลในสาขา
ท่ีตองการ หรือสืบคนท้ัง 3 ฐานขอมูลพรอมกันได ดังน้ี

Science Citation Index Expanded (SCI Expanded)

ฐานขอมูลบทความวารสารสหสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี จากวารสารช้ันนํ า
มากกวา 5,600 ชื่อ (มากกวาในรูปสิ่งพิมพ และซีดีรอม ประมาณ 2,000 ชื่อ) มีการเพิ่มบทความใหม
มากกวา 16,000 บทความ/สัปดาห และเพิ่มรายการเอกสารอางอิงใหม (Cited References)
ประมาณ 300,000 รายการ/สัปดาห ปจจุบันมีบทความในฐานขอมูลยอนหลังถึงป 1974 มากกวา 14
ลานบทความ สาขาวิชาการหลักบางสาขาท่ีครอบคลุม ไดแก

Agriculture and Food Technology Medicine
Astronomy Meteorology
Biochemistry Microbiology
Biology Nuclear Science
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Biomedical Sciences Physics
Biotechnology Pharmacology
Chemistry Physics
Computer Science Plant Sciences
Engineering Psychiatry and Psychology
Environmental Science Veterinary Medicine
Material Science Zoology
Mathematics

Social Sciences Citation Index (SSCI)

ฐานขอมูลบทความวารสารสหสาขาวิชาทางสังคมศาสตร จากวารสารช้ันนํ ามากกวา 1,700
ชื่อ มีการเพิ่มบทความใหมมากกวา 2,800 บทความ/สัปดาห และเพิ่มรายการเอกสารอางอิงใหม
(Cited References) ประมาณ 50,000 รายการ/สัปดาห ปจจุบันมีบทความในฐานขอมูลยอนหลังถึง
ป 1972 มากกวา 2.8 ลานบทความ สาขาวิชาการหลักบางสาขาท่ีครอบคลุม ไดแก

Anthropology Philosophy
Business Psychology
Communication Political Science
Economics Public Health
Education Research Social Issues
History Social Studies
Industrial Relations Sociology
Information Science and Library Science Urban Studies
Law Woman ‘s Studies
Linguistics

Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)

ฐานขอมูลบทความวารสารสหสาขาวิชาทางศิลปะและมนุษยศาสตร จากวารสารช้ันนํ ามาก
กวา 1,100 ชื่อ มีการเพิ่มบทความใหมมากกวา 2,200 บทความ/สัปดาห และเพ่ิมรายการเอกสารอาง
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อิงใหม (Cited References) ประมาณ 15,000 รายการ/สัปดาห ปจจุบันมีบทความในฐานขอมูลยอน
หลังถึงป 1975 มากกวา 2.3 ลานบทความ สาขาวิชาการหลักบางสาขาท่ีครอบคลุม ไดแก

Archeology Language and Linguistics
Architecture Literature
Arts Music
Asian Studies Philosophy
Classics Poetry
Dance Radio and Television
Film Religion
History Theater
Humanities

ลกัษณะพิเศษเพื่อการคนควาและการอางอิง

ISI Web of Science เปนชุดฐานขอมูลเพ่ือการคนควาและการอางอิง (Citation Databases)
ท่ีไดจัดเก็บรายการอางอิงของบทความ (Cited References) และมีการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
บทความท่ีมรีายการอางอิงเหมือนกันต้ังแต 1 รายการ  จึงทํ าใหผูคนควานอกจากจะใชสืบคนเร่ืองท่ี
ตองการเหมือนฐานขอมูลทางวิชาการทั่วไปแลว ยังสามารถสืบคนการอางอิงผลงานทางวิชาการ
(Cited Reference Search) วามีบทความหรือผลงานใดท่ีนํ าบทความ ผลงาน เอกสารสิทธิบัตร รวม
ท้ังงานศิลป และงานดนตรีท่ีมีผูจัดทํ าแลวไปอางอิงบาง และสามารถสืบคนไปยังบทความหรือผลงาน
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับเร่ืองท่ีตองการ (Related Records) โดยสืบคนเช่ือมโยงจากผลการสืบคนท่ีได

การสืบคนขอมูลที่ตองการ

ฐานขอมูลท้ัง 3 ฐานขอมูลในชุด ISI Web of Science มีวิธีการสืบคนแบบเดียวกัน เม่ือเลือก
ฐานขอมูลท่ีตองการสืบคนฐานใดฐานหน่ึงท่ีอยูในชุดฐานขอมูล ISI Web of Science จากหนาจอราย
ชื่อฐานขอมูลแลว จะเขาสูหนาจอแรกของชุดฐานขอมูลเหมือนกัน ดังภาพ



การสบืคน ม
Easy Sea

การสืบคนอ
(Person) หรือชื่อส
กรณีท่ีไมตองการกํ า
ประเภทของขอมูล เ

ตวัอยางเรื่อ
•  คนเรื่อง 
เอกสารท

•  ตองการท
•  ตองการท
อางอิงบ

•  ตองการท
ในประเท
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ภาพท่ี 1  หนาจอแรกของชุดฐานขอมูล ISI Web of Science

ี 2 แบบ ไดแก Easy Search และ Full Search ดังน้ี
rch

ยางงาย เปนการสืบคนบทความ งานวิจัยจากหัวเร่ือง (Topic) ช่ือบุคคล
ถานท่ีทํ างานของผูเขียนบทความ (Place) วิธีการสบืคนแบบน้ีเหมาะสํ าหรับใน
หนดเง่ือนไขตาง ๆ เก่ียวกับเร่ืองท่ีตองการสืบคน เชน ชวงระยะเวลา ภาษา
ปนตน

งที่ใชการสืบคนแบบ Easy Search
GMO (Genetically Modified Organisms) ท่ีมใีนฐานขอมูลทุกป ภาษาใดก็ได และตองการ
ุกประเภท
ราบวาศาสตราจารย นายแพทย จรัส สุวรรณเวลา เขียนบทความเรื่องใดบาง
ราบวามีบทความใดนํ าบทความหรือผลงานของศาสตราจารย นายแพทย ยง ภูวรวรรณ ไป
าง
ราบวาในฐานขอมูลมีบทความที่เขียนโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานวิจัยตาง ๆ
ศไทยหรือไม จํ านวนเทาใด มีเรื่องใดบาง

ฯลฯ



วิธีสืบคน
1. คลิกเลือก
2. คลิกที่ชอ
ฐานขอม

3. คลิกท่ีปร

TOP

PER

PLA
ISI Web of Science
5

ภาพท่ี 2  หนาจอการสืบคน Easy Search

                              จากหนาจอแรก
ง ! หนาฐานขอมูลท่ีตองการสืบคน โดยสามารถเลือกฐานขอมูลไดมากกวา 1
ลูในการสืบคนแตละคร้ัง
ะเภทการสืบคนท่ีตองการ ดังน้ี

          
IC การสืบคนบทความ งานวิจัยของหัวเรื่องที่ตองการ จากชื่อบทความ

ค ําสํ าคัญ และสาระสังเขปหรือบทคัดยอ

SON การสืบคนบทความ งานวิจัยของบุคคลที่ตองการ หรือบทความ งานวิจัยที่อาง
องิผลงานของบุคคลที่ตองการ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของกับบุคคลที่ตองการ

CE การสืบคนบทความ งานวิจัยจากชื่อหนวยงานหรือสถาบัน(มหาวิทยาลัย
บริษทั ฯลฯ) หรือสถานท่ีทางภูมิศาสตร (ประเทศ รัฐ ฯลฯ) ท่ีเปนสถานท่ี
ทํ างานของผูเขียนบทความ
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ภาพท่ี 3  หนาจอ Topic Search, Person Search และ Place Search

4. พิมพคํ าหรือวลีท่ีตองการสืบคนในชอง                                          บนหนาจอประเภท
การสืบคนที่เลือก โดยสามารถคลิกดูตัว
"  การพิมพคํ าคนจะใชตัวอักษรพิมพใหญห
" การสืบคนชือ่บุคคล ใหพิมพชื่อสกุล เวนว
สกลุก็ได เชน SUWANWELA C หรือ SUWA

5. เมื่อพิมพคํ าคนท่ีตองการแลว ถาตองกา
คน Topic Search ใหคลิกท่ี # หนารา

•  Relevance เรียงตามบทความท่ีปร
•  Reverse chronological order เ

     " คาท่ีก ําหนดไวใหคือ เรียงตามบทความ
6. คลิก 
Full Search

การสืบคนเต็มรูปแบบ เปนการสืบคนบทคว
(Author) ช่ือวารสาร (Source Title) ช่ือสถานท่ีทํ าง
อางอิงถึงผลงานของผูเขียนท่ีตองการ โดยการสืบค
กับเร่ืองท่ีตองการไดมากกวาการสืบคนแบบ Easy S
ผูเขียนเพื่อคนหาบทความท่ีตองการ หรือระบุช่ือวา
ระบุชื่อผูเขียน และปพิมพของผลงานที่ตองการเพ
   
Science

อยางการใชคํ าสืบคนท่ี Examples
รือเล็กหรือผสมกันก็ได
รรค แลวตามดวยอักษรยอชื่อตน หรือพิมพเฉพาะชื่อ
NWELA เปนตน
รกํ าหนดการเรียงลํ าดับผลการสืบคนจากการสืบ
ยการท่ีตองการดังน้ี
ากฏค ําที่สืบคนมากที่สุดกอน
รียงตามบทความท่ีบันทึกลาสุดกอน
ที่บันทึกลาสุดกอน (Reverse chronological order)

าม งานวิจัย จากหัวเร่ือง (Topic) ชื่อผูเขียน
านของผูเขียน (Address) และสบืคนบทความท่ี
นแบบน้ีสามารถระบุเง่ือนไขและรายละเอียดเก่ียว
earch เชน ระบุคํ าสํ าคัญจากช่ือบทความและช่ือ
รสารเพ่ือคนหาบทความท่ีอยูในวารสารน้ัน หรือ
ื่อคนหาบทความที่อางอิงถึงผลงานนั้น หรือระบุ



หมายเลขสิทธิบัตรเพ่ือคนหาบทความท่ีอางอิงถึงสิทธิบัตรน้ัน หรือกํ าหนดเก่ียวกับระยะเวลา ภาษา
และประเภทของเอกสารตามตองการ

ตวัอยางเรื่องที่ใชการสืบคนแบบ Full Search
•  คนบทความเกี่ยวกับ GMO (Genetically Modified Organisms) ทีเ่กีย่วกับอาหารที่มีในฐานขอมูลตั้ง
แตป 1998 ถงึปจจบุนั และภาษาของเอกสารเปนภาษาอังกฤษ

•  ตองการบทความที่เขียนโดยศาสตราจารยนายแพทยจรัส สุวรรณเวลา เร่ือง International
Cooperation for Medical education and Practice:  A View from Thailand

•  ตองการสืบคนบทความที่อางอิงถึงผลงานของศาสตราจารยนายแพทย ยง ภูวรวรรณ ที่ตีพิมพลงวาร
สารในป 1997 ถึงปจจุบัน

•  ตองการทราบวาตัง้แตป 1998 ถึงป 1999 อาจารย นักวิจัย นักวิชาการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมี
ผลงานเรื่องใดบางในฐานขอมูล

ฯลฯ

วิธีการสืบคน

1. คลิกเลือก 
2.  คลิกที่ชอง
ฐานขอมูล

 3. คลิกเลือกช
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ภาพท่ี 4  หนาจอการสืบคน Full Search

                         จากหนาจอแรก
 ! หนาฐานขอมูลท่ีตองการสืบคน โดยสามารถเลือกฐานขอมูลไดมากกวา 1
ในการสืบคนแตละคร้ัง
วงระยะเวลาขอมูลท่ีตองการสืบคน ดังน้ี



•  This week’s update สืบคนบทความใหมท่ีบันทึกในฐานขอมูลในชวงสัปดาห
ปจจุบัน

•  Latest 2 Weeks สืบคนบทความใหมท่ีบันทึกในฐานขอมูลจากปจจุบันยอนหลัง 2
สัปดาห

•  Latest 4 Weeks สืบคนบทความท่ีบันทึกในฐานขอมูลจากปจจุบันยอนหลัง 4
สัปดาห

•  ALL years สบืคนบทความที่บันทึกในฐานขอมูลทุกปตามที่ปรากฏทายชื่อฐานขอมูล
ท่ีสืบคน

•  Year selection สบืคนบทความที่บันทึกในฐานขอมูลตามปที่ตองการ
4. คลิกเลือกการสืบคน ซ่ึงสามารถเลือกสืบคนได 2 แบบ ดังน้ี

General Search การสืบคนบทความจาก 4 เขตขอมูล ไดแก หัวเรื่อง (Topic) ชือ่ผูเขียน
(Author) ชือ่วารสาร (Source Title) และชือ่สถานท่ีทํ างานของผูเขียน (Address)

Cited Reference Search การสืบคนบทความที่อางอิงถึงผูเขียนหรือบทความ ผลงานท่ี
ตองการ โดยสืบคนไดจาก 3 เขตขอมูล ไดแก ชื่อผูเขียนที่ไดรับการอางอิง (Cited Author) ชือ่งานที่ได
รับการอางอิง (Cited Work) และปพิมพของงาน (Cited Year)
ISI Web of Science
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  ภาพท่ี 5  หนาจอการสืบคน General Search
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5. พิมพคํ าหรือวลีท่ีตองการสืบคนในชอง                                           ของเขตขอมูลท่ี
ตองการบนหนาจอการสืบคนแตละแบบ สา

•  การสืบคนโดยการพิมพค ําคนหลาย
(AND)” เชือ่มค ําคนหลายคํ า เพื่อจ ํา
ใช AND เชือ่มค ําคนต้ังแต 2 คํ าข้ึน
Modified Organisms AND F
Genetically Modified Organism
สามารถใช AND เชือ่มค ําคนในเขต
General Search คน Genetically 
และ Stave JW จากเขตขอมูล Aut
ไดบทความเรื่อง Detection of new
GMO-future needs ของ Stave JW

•  การสืบคนเขตขอมูลหัวเรื่อง สามา
โดยคลิกที ่! Title

•  การสืบคนเขตขอมูลชื่อวารสาร (Sou
•  การสืบคนเขตขอมูลชื่อสถานที่ท ํางา
เพ่ือตรวจสอบและดูรูปแบบการสืบค

•  การสืบคนเขตขอมูลงานที่ไดรับการอ
แบบการสืบคน

6. เมื่อใสคํ าคนท่ีตองการแลว ถาตองการก
การสบืคน ใหคลิก Set limits and sort opti

ภาพท่ี 6  หนาจอ S
  

มารถใสคํ าคนไดมากกวา 1 เขตขอมูล
เขตขอมูล เปรียบเหมือนการสืบคนโดยใชตรรกะ “และ
กัดขอบเขตการสืบคน ในการสืบคนแบบ Easy Search
ไป แตตองอยูในเขตขอมูลเดียวกัน เชน คน Genetically
ood จากเขตขอมูล Topic จะไดบทความเกี่ยวกับ
s ท่ีเกีย่วกับอาหาร แตการสืบคนแบบ Full Search
ขอมูลเดียวกัน และตางเขตขอมูลได เชน การสืบคนแบบ
Modified Organisms AND Food จากเขตขอมูล Topic
hor และ Food Control จากเขตขอมูล Source Title จะ
 or modified proteins in novel foods derived from
 ท่ีลงพิมพในวารสาร Food Control  เปนตน
รถก ําหนดการสืบคนคํ าที่ตองการใหปรากฏในชื่อเรื่องได

rce Title) สามารถดูรายชื่อวารสารไดโดยคลิก list
นของผูเขียน (Address) ใหคลิก abbreviations list
น
างอิง (Cited Work) ใหคลิก list เพ่ือตรวจสอบและดูรูป

ํ าหนดภาษา ประเภทเอกสาร และการจัดเรียงผล
on แลวเลือกคลิกท่ีรายการท่ีตองการ
Science

et limits and sort option
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" คาท่ีก ําหนดไวใหคือสืบคนทุกภาษา (All Languages) จากเอกสารทุกประเภท (All Document
Types) และเรียงผลการสืบคนตามเวลาท่ีบันทึกในฐานขอมูล โดยแสดงผลบทความท่ีบันทึกลาสุด
กอน (Latest Date)

7. คลิก   เมื่ออยูหนาจอ General Search จะไดผลการสืบคน หรือ
คลิก    เมื่ออยูหนาจอ Cited Reference Search

8. การสืบคน Cited Reference Search มี 2 ข้ันตอน ข้ันตอนท่ี 1 คือ Cited Reference
Lookup เร่ิมต้ังแต ขอ 4 –7 เมื่อคลิก  แลวจบข้ันตอนท่ี 1 ซึ่งจะไดผลการสืบคนที่
เปนบทความหรือผลงานของบุคคลท่ีตองการ หลังจากน้ันจะเขาสูข้ันตอนท่ี 2 คือ Cited
Reference Selection เพื่อเลือกบทความหรือผลงานท่ีตองการทราบวามีบทความ
ใดนํ าบทความหรือผลงานท่ีเลือกไวไปอางอิงบาง      ถาตองการเลือกทุกบทความใหคลิก                

                           ของแตหนาจอแสดงผลแตละหนาจอ แตถาเลือกบางรายการใหคลิกท่ี  !
      หนารายการท่ีตองการ หลังจากเลือกแลวใหคลิก  จบการสืบคนข้ันตอนท่ี 2  ซึ่ง
      เปนขั้นตอนสุดทาย จะไดผลการสืบคนตามตองการ

                                    ภาพท่ี 7  หนาจอ Cited Reference Search  ข้ันตอนท่ี 1 -2

เทคนิคการสืบคน

ในการสืบคนเพ่ือใหไดผลการสืบคนตรงความตองการ นอกจากจะใชการจํ ากัด
ขอบเขตตาง ๆ ท่ีชุดฐานขอมูลกํ าหนดรายการไวใหเลือกแลว ผูสืบคนสามารถใชคํ าเช่ือมซ่ึงเปนตรรกะ
ทางคณิตศาสตร (Boolean Logic) ไดแก AND, OR, NOT และ SAME เชื่อมคํ าคนต้ังแต 2 คํ าขึ้นไป
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หรือใชสัญลักษณพิเศษ (Wildcards) ไดแก เคร่ืองหมาย ? และ * เพื่อจํ ากัดการสืบคนใหเจาะจงหรือ
ขยายการสบืคนใหครอบคลุมเร่ืองท่ีตองการ

ค ําเชื่อมในการสืบคน (Search Operators)

ถาสืบคนโดยมคี ําท่ีตองการสืบคนหลายคํ าและค ําเหลานี้มีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกัน ใหใชค ําเชื่อมชวยในการ
สืบคน เพ่ือจ ํากัดหรือขยายการสืบคนใหไดผลการสืบคนตรงกับความตองการมากขึ้น

 AND ใชเพ่ือใหการสืบคนแคบลง เชน  INTERNET AND LIBRARY
☞  จะไดผลการสืบคนทุกระเบียนมีค ําทุกค ําซึ่งเชื่อมดวย AND

 OR ใชเพ่ือขยายการสืบคน เชน AIDS OR HIV
☞ จะไดผลการสืบคนแตละระเบียนท่ีมีคํ าใดคํ าหนึ่งหรือทุกค ําซึ่งเชื่อมดวย OR

 NOT ใชเพ่ือจํ ากัดขอบเขตการสืบคน เชน SOUTHEAST ASIA NOT  THAILAND
☞  จะไดผลการสืบคนเฉพาะระเบียนท่ีมีคํ าที่อยูหนา NOT

 SAME ใชจ ํากัดขอบเขตการสืบคนในเขตขอมูลสถานท่ีทํ างานของผูเขียน เชน   IBM SAME JAPAN
                             ☞  จะไดผลการสืบคนทุกระเบียนเปนบทความของผูเขียนท่ีทํ างานอยูที่บริษัท IBM

                      ประเทศญ่ีปุน

สัญลักษณพิเศษ (Wildcards)

ใชเครื่องหมาย  ?  และ  *  ใสในค ําคนโดยไวท่ีทายหรือกลางคํ าคน  แทนตัวอักษรที่ไมทราบ ชวยสืบคนค ําที่มีการ
สะกดแตกตางกนั ค ําเอกพจน พหูพจน คํ านาม คํ าวิเศษณ เพื่อขยายการสืบคนใหครอบคลุมเรื่องที่ตองการมากขึ้น

                      ?   ใชแทนตัวอักษร 1 ตัว       *  ใชแทนกลุมอักขระใดๆก็ได

   เชน BIO* ใชสืบคนคํ าที่ขึ้นตนดวย BIO เชน BIOLOGY, BIOLOGIST, BIOLOGISTS,
                                           BIOLOGICAL  เปนตน
               SUL*UR  ใชสืบคน SULFUR หรือ SULPHUR

BARTHOD? ใชสืบคน BARTHODY หรือ BARTHODI
EN?OBLAST  ใชสืบคน ENDOBLAST หรือ ENTOBLAST เปนตน

ผลการสืบคน

การแสดงผลการสืบคนท่ีไดจากการสืบคนแบบใดก็ตาม จะแสดงให 2 แบบดังน้ี



1. Summary การแสดงผลการสืบคนแบบยอ ซึ่งเปนการแสดงผลขั้นแรก หลังจากคลิก
 ประกอบดวย
•  ค ําท่ีใชสืบคน การจ ํากัดขอบเขตการสืบคน ฐานขอมูลท่ีสืบคน ปท่ีสืบคน
•  ระเบียนผลการสืบคนแบบยอ โดยจะแสดงหนาจอละ 10 ระเบียน (Record)  แตละระเบียน
ประกอบดวย ชือ่ผูเขียนบทความหรือผลงาน (แสดงสูงสุด 3 คน) ชือ่บทความหรือผล
งาน และ ช่ือวารสารแบบยอ ปที่ ฉบับที่ หนา เดือน ป

•  จ ํานวนผลการสืบคน ซึ่งปรากฏอยูดานลางของหนาจอ
" การแสดงผลของการสืบคนแบบ Easy Search จะแสดงสูงสุด 100 ระเบียน

     การแสดงผลของการสืบคนแบบ Full Search จะแสดงสูงสุด 500 ระเบียน

2. Full Re
ระเบียนยอท่ีตอ

•  ชือ่

ไปหนาแรก

ย
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ภาพท่ี 8  หนาจอการแสดงผลแบบยอ (Summary)

ภาพท่ี 9  ปุมตางๆ ในการดูผลการสืบคนบนหนาจอการแสดงผลแบบยอ

cord การแสดงผลระเบียนเต็ม โดยการคลิกท่ีช่ือบทความท่ีขีดเสนใตของ
งการ บนหนาจอการแสดงผลแบบยอ ขอมูลของระเบียนเต็มประกอบดวย
บทความ (Article Title)

อนกลับ 10 หนา ไปหนาที่ตองการ ไป 10 หนาถัดไป

ยอนกลับ 1 หนา ไปหนาถัดไป ไปหนาสุดทาย



•  ชือ่ผูเขียนบทความ (Author) - แสดงครบทุกคน
•  ชือ่สถานที่ท ํางานของผูเขียน (Authors’ addresses) – ผูเขียนบางคนจะมี E-mail

Address ใหดวย
•  ชือ่เต็มวารสาร( Source Title) ปท่ี ฉบับท่ี หนา เดือน ป
•  ส ํานักพิมพ (Publisher)
•  ประเภทเอกสาร (Document Type)
•  ภาษาเอกสาร (Language)
•  รายการอางอิง (Cited References) – ถามคีาตัวเลขตั้งแต 1 ข้ึนไป คลิกดูรายการได
•  จํ านวนครั้งที่บทความไดรับการอางอิง (Times Cited) – ถามคีาตัวเลขตั้งแต 1 ข้ึนไป
คลิกดูบทความที่อางอิง (Citing Articles) ถงึบทความนั้นได แตถาเปน 0 แสดงวาบทความ
น้ันยังไมมีบทความอ่ืนนํ าไปอางอิง

•  สาระสังเขป/บทคัดยอ (Abstract)
•  ค ําส ําคัญที่ผูเขียนบทความก ําหนด (Author Keywords) และค ําสํ าคัญที่บริษัท ISI
ก ําหนดเพิ่มเติมให (Keywords Plus)

•  สถานที่ติดตอขอ Reprint (Reprint Address)
•  เลขทะเบียนบทความของ ISI ส ําหรับสั่งซื้อบทความฉบับเต็ม (Document Delivery

Number – IDS Number)
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                        ภาพท่ี 10  หนาจอการแสดงผลแบบเต็ม (Full Record)

 ดบูทความถัดไป

 ดูบทความกอน

 กลับไปหนาจอ
การแสดงผลแบบยอ
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การสืบคนบทความที่มีความสัมพันธกัน (Related Records)

จากท่ีกลาวขางตนถึงลักษณะพิเศษอยางหน่ึงของฐานขอมูลท้ัง 3 ฐานขอมูลในชุด ISI Web
of Science วาสืบคนบทความท่ีมีความสัมพันธกันคือมีรายการอางอิงเหมือนกันต้ังแต 1 รายการข้ึน
ไปนั้น  สามารถสืบคนไดจากหนาจอการแสดงผลแบบเต็ม (Search Results – Full Record) โดยคลิก
ท่ี  ท่ีอยูดานบนขวาของหนาจอ จะไดหนาจอแสดงผลระเบียนยอของบทความท่ี
สัมพันธ (Related Records – Summary) กับบทความน้ัน (Parent Record) และสามารถคลิกท่ีช่ือ
บทความเพื่อใหแสดงผลระเบียนเต็ม และคลิกดู Related Records ในระดับตอไปได

                  ภาพท่ี 11  แสดงการสืบคน Related Records จากหนาจอ Full Records
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ภาพท่ี 12   แผนภูมแิสดงความสัมพันธของการสืบคนชุดฐานขอมูล ISI Web of Science
และผลการสืบคนท่ีได

จากหนาจอผลการสืบคนแบบเต็ม (Search Results
- Full Record) สามารถคนเช่ือมโยงไปยังรายการ
อางอิง (Cited References) บทความท่ีสัมพันธกัน
โดยมีรายการอางอิงเหมือนกันต้ังแต 1 รายการ
(Related Records) และบทความอ่ืนท่ีอางอิงถึงบท
ความบนหนาจอ (Citing Articles) และคนเช่ือมโยง
ตอไปไดอีกในลักษณะเดียวกัน

Search Results
  (Summary)

Search Results
 (Full Record)

Cited References
   (Checklist)

Related Records
   (Summary)

 Citing Articles
   (Summary)

Cited References
   (Full record)

Related Records
   (Full Record)

  Citing Articles
   (Full Record)

Cited References
   (Checklist)

Related Records
   (Summary)

 Citing Articles
   (Summary)

Cited References
    (Checklist)

Related Records
   (Summary)

  Citing Articles
    (Summary)

Cited References
    (Checklist)

Related Records
   (Summary)

  Citing Articles
    Summary)

Full Search Easy Search

General Search Cited Reference Search Topic Search Person Search  Place Search

      Science Citation Index Expanded
      Social Sciences Citation Index
      Arts & Humanities Citation Index



การพิมพ การบันทึก และการสงผลการสืบคนทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

การพิมพผลการสืบคน

เมื่อสืบคนไดผลการสืบคนตามตองการแลว ถาตองการพิมพผลท่ีแสดงบนหนาจอขณะน้ัน ให
คลิกที่ค ําสั่ง File ตรงเมนูบารของเวบเบราเซอร แลวเลือกคลิกท่ีคํ าสั่ง Print จะปรากฏกรอบหนาตาง
การพิมพ ใหคลิก OK จะไดผลการพิมพเหมือนที่แสดงบนหนาจอ และมีรูปปุมตางๆ ติดมาดวย แตถา
มีผลการสืบคนหลายรายการ และตองการเลือกเพ่ือจัดพิมพคร้ังเดียว ใหปฏิบัติดังน้ี

1. เลือกระเบียนผลการสืบคน โดยการคลิกท่ีชอง ! หนาระเบียนท่ีตองการขณะ
อยูหนาจอการแสดงผลแบบยอ (Summary) จะปรากฏเคร่ืองหมาย $ หนา
ระเบียนท่ีเลือก แลวคลิก  หรือคลิก  ถาตองการเลือก

ท้ัง 10 ระเบียนบนหนาจอ หรือคลิก   ขณะอยูหนาจอการแสดงผล
ระเบียนเต็ม (Full Record)

2. คลิก  เพื่อดูระเบียนผลการสืบคนท่ีเลือกไว
3. คลิก Select Fields เพื่อเลือกเขตขอมูลหรือรายละเอียดทางบรรณานุกรมของขอ
มูลที่ตองการพิมพ เชน ช่ือผูเขียน  ช่ือบทความ ช่ือวารสาร บทคัดยอ/สาระสังเขป
สถานท่ีทํ างานของผูเขียน เปนตน

                         

"

4. คล
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                      ภาพท่ี 13   แสดงรายการเขตขอมูลสํ าหรับเลือกในการพิมพ

 ถาไมก ําหนดระบบจะพิมพ ชื่อผูเขียน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ใหทุกครั้ง
กิ Set Sort Option เพื่อกํ าหนดการจัดเรียงขอมูล 4 แบบ ดังน้ี
•  Latest Date เรียงตามบทความลาสุดท่ีบันทึกในฐานขอมูล
•  First Author เรียงตามอักษรชื่อสกุลผูเขียนคนแรก
•  Source Title เรียงตามชื่อวารสาร



•  Time Cited เรียงตามจ ํานวนครั้งที่บทความไดรับการอางอิง โดยเรียงจากมากไป
นอย

" ถาไมก ําหนดการจัดเรียง ผลการสืบคนที่ไดจะถูกจัดเรียงตามวันเวลาลาสุดที่ทางบริษัท
ISI บนัทึกลงในฐานขอมูล (Latest Date)

5. คลิก  เพื่อดูรูปแบบผลการสืบคนท่ีไดกํ าหนดคาตางๆ
ตามตองการแลวกอนพิมพ

6. คลิกที่ค ําสั่ง File ตรงเมนูบารของเวบเบราเซอร แลวเลือกคลิกท่ีคํ าสั่ง Print จะ
ปรากฏกรอบหนาตางการพิมพใหกํ าหนดคาตางๆ ถาไมตองการกํ าหนดคาใดๆ
และเครื่องพิมพอยูในสภาพพรอมแลว ใหคลิก OK
" ผลการสืบคนที่ไดจาการพิมพ จะเหมือนกับท่ีปรากฏบนหนาจอ

การบันทึก

เมื่อ
ทํ าได 2 วิธ ี

1. 
Author(s):              Hubner P; Studer E; Luthy J
 Title:                     Quantitative competitive PCR for the detection of
                                genetically modified organisms in food
 Source:                  FOOD CONTROL 1999, Vol 10, Iss 6, pp 353-358
 Language:             English
 Document Type:   Article
 No. cited references:   23
 ISSN/ISBN:          0956-7135
 Publisher:              ELSEVIER SCI LTD
 Addresses:            Hubner P, Kantonales Labor Zurich, Postfach, CH-8030 Zurich,
              Switzerland.
ISI Web of Science
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ภาพท่ี 14   ตัวอยางรูปแบบขอมูลท่ีไดจากการพิมพ

ผลการสืบคน

ไดผลการสืบคนตามตองการแลว ถาตองการบันทึกลงแฟมขอมูล (File) สามารถ
ดังน้ี
ปฏิบัติเหมือนข้ันตอนการพิมพ ต้ังแตขอ 1-5 แลวคลิกท่ีคํ าสั่ง File ตรงเมนูบาร
ของเวบเบราเซอร แลวเลือกคลิกคํ าสั่ง Save As จะปรากฏกรอบหนาตางการ
บันทึก ใหกํ าหนดไดเร็กทอร่ี (Directory) และตั้งชื่อแฟมขอมูล (File) ตาม
ตองการ โดยกํ าหนดประเภทของแฟมขอมูล (File Type) เปนแฟมขอมูลชนิดขอ



ความ (Text File) หรือกํ าหนดประเภทของแฟมขอมูลเปน All Files และกํ าหนด
สวนขยายช่ือแฟมเปน .txt

2. ปฏิบัติเหมอืนข้ันตอนการพิมพ ต้ังแตขอ 1-4 แลวคลิกท่ี  จะ
ปรากฏกรอบหนาตางการบันทึก ใหกํ าหนดไดเร็กทอร่ี และตั้งชื่อแฟมขอมูลตาม
ตองการ แฟมขอมูลที่ไดจะเก็บเปนลักษณะ Tag ซึ่งอานยาก เหมาะส ําหรับใน
การสงขอมูลมากกวา

"ในการจดัเกบ็ควรใชวิธีท่ี 1 และกํ าหนดเปนแฟมขอมูลชนิดขอความ(สวนขยายชื่อแฟมขอมูล
เปน .txt) เพ่ือจะนํ าไปเปดอานดวยโปรแกรมตางๆ ไดสะดวก

การสงผลการสืบคนทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

เมื่อไดผลการสืบคนตามตองการแลว ถาตองการสงผลการสืบคนทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส(E-Mail) สามารถทํ าได ดังน้ี

1.  ปฏิบัติเหมอืนข้ันตอนการพิมพ ต้ังแตขอ 1-4
2.  คลิกที ่                       จะปรากฏหนาจอการสงผลการสืบคนทางไปรษณีย
อิเล็กท

3. พิมพ E
record
Notes 
  

รอนิกส
-Mail Address ท่ีตองการสงผลการสืบคนไปให ในชอง E-Mail the

s to: และพิมพขอความท่ีตองการสงไปพรอมกับผลการสืบคนในชอง
(enter up to 250 characters): ดังภาพตัวอยาง
ISI Web of Science
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ภาพท่ี 15   หนาจอการสงผลการสืบคนทาง E-Mail



              4. คลิก                                    เมือ่ขอมูลถูกสงเรียบรอยแลว จะปรากฏขอความ
“ Your

" ผลกา
เปนแบบย

การสงผลการสืบคนเ

ถามี Research
ISI/RIS Web Capture U
เขาสูฐานขอมูล ProCite 

1. ปฏิบัติเหมือ
2. คลิก
" ถาไมไดเลอื
ระเบียนไดแก ชื่อผูเ
เลขทะเบียนบทควา

ถาตองการคํ าแนะนํ า

ในการใชฐานขอ

สวนบนของหนาจอ จะแส
ดานขวาบนของหนาจอ ซ

การเลิกการสืบคน

เมื่อสืบคนเสร็จแ
แตถาตองการคนหัวเรื่อง

จากมกีารพิมพหรือจัดเก็บ
                     แลวคลิก 
   

 marked records have been sent to the specified e-mail address”

รสืบคนที่ไดจากการสงทาง E-Mail เมือ่เปดอานจะพบวา การแสดงผลของเขตขอมูลจะ
อ เชน Title จะแสดงเปน TI เปนตน

ขาสูฐานขอมูล ProCite หรือ Reference Manager

 Information System’s Procite หรือ Reference Manager และติดต้ัง
tility บนเคร่ืองคอมพิวเตอรแลว ผูใชสามารถจะสงขอมูลที่สืบคนได(Export)
หรือ Reference Manager โดยมีวิธีการ ดังน้ี
นข้ันตอนการพิมพ ต้ังแตขอ 1-4

กเขตขอมูลของขอมูลที่ตองการสงเขาฐานขอมูล ระบบจะกํ าหนดเขตขอมูลใหแตละ
ขียนบทความ ชื่อบทความ แหลงขอมูลหรือชือ่วารสาร ปพิมพ จํ านวนหนา และ หมาย
มหรือเอกสารสํ าหรับสั่งซื้อเอกสารฉบับเต็มจาก ISI

ขณะใชฐานขอมูล ตองทํ าอยางไร

มูลเม่ืออยูหนาจอใดก็ตาม ถาตองการคํ าแนะนํ าใหคลิก   ซึง่จะอยู

ดงคํ าแนะนํ าและวิธีการใชฐานขอมูลของหนาจอน้ัน และจะม ี  อยู
ึง่สามารถคลิกดูหัวขอตางๆ ในการใชฐานขอมูลได

ลว และตองการเลิกการสืบคน ใหคลิก  ท่ีอยูดานบนของหนาจอ
ใหมจากฐานขอมูลเดิม หรือฐานขอมูลอ่ืนท่ีอยูในชุดฐานขอมูลเดียวกัน หลัง

ขอมูล ใหคลิก  กลับมาท่ีหนาจอแรกของชุดฐานขอมูล ใหคลิก
OK เพื่อเริ่มตนสืบคนใหม
  
ISI Web of Science
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สรุป

ฐานขอมูลในชุด ISI Web of Science เปนฐานขอมูลท่ีมีคุณคาและประโยชนทางวิชาการ
มากมาย เพราะครอบคลุมบทความหลากหลายสาขาวิชาการจากวารสารช้ันนํ าท่ัวโลก ใชสืบคนการ
อางอิงผลงานทางวิชาการซึ่งเปนลักษณะพิเศษที่แตกตางจากฐานขอมูลทั่วไป และยังสามารถใชสืบ
คนบทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเร่ืองท่ีตองการไดกวางขวางจากการสืบคนบทความท่ีสัมพันธกัน
โดยมีรายการอางอิงเหมือนกันต้ังแต 1 รายการขึ้นไป การสืบคนฐานขอมูลมีวิธีการใหเลือกสืบคนตาม
ความตองการไดจาก 2 วิธีการหลักคือ Easy Search และ Full Search และในแตละวิธีก็มีวิธีการยอย
ใหเลือกสืบคน เมือ่สืบคนไดผลการสืบคนตามตองการแลว สามารถดูผลการสืบคนแบบยอ และแบบ
เต็มได และจากผลการสืบคนแบบเต็ม สามารถดูรายการอางอิง และบทความที่สัมพันธกัน ผูสืบคน
สามารถจัดการกับผลการสืบคนที่ไดโดยการพิมพ สงขอมูลผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือการ
บันทึกลงแฟมขอมูลตามตองการ ในขณะที่ใชฐานขอมูล ระบบจะมีคํ าแนะนํ าในการใชฐานขอมูลท่ี
ละเอียดใหคลิกดูไดทุกจอภาพดวย

เกี่ยวกับผูเขียน

ศุภกร  โสภณวสุ:  นักเอกสารสนเทศ ฝายบริการผูอาน หอสมุดกลาง
    สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
    โทร. 218-2929  โทรสาร 215-3617
     E-mail: supakorn@mail.car.chula.ac.th

(จัดพิมพเผยแพรครั้งที่1:  มิถุนายน 2543)

mailto:supakorn@mail.car.chula.ac.th
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