ชุดฐานขอมูล FirstSearch Base Subscription ของ OCLC Online Computer Library Center, Inc. ซึ่งสถาบันวิทยบริการ บอกรับจํานวน 11
ฐาน ครอบคลุมประเภทขอมูลและสาขาวิชาตางๆ ไดแก ArticleFirst, Clase/Periodica, Ebooks, ECO, ERIC, GPO, MEDLINE, PapersFirst,
ProceedingsFirst, World Almanacs และ WorldCat ใหขอมูลทางบรรณานุกรมและสาระสังเขป ทัง้ นี้ บางฐานอาจเรียกดูเอกสารฉบับเต็มได
ผูใชในประชาคมจุฬาฯ สามารถเขาใชพรอมกันได 2 ราย และเลือกใชงานไดพรอมกันสูงสุดจํานวน 3 ฐาน โดยเลือกชื่อฐานเดียวกันไมเกิน 2 logon
คําอธิบายฐานขอมูล
เปนดัชนีของบทความจากหนาสารบัญของวารสาร
1. ArticleFirst
จํานวนกวา 16,000 ชื่อเรื่อง พรอมรายชื่อหองสมุดที่มีวารสารรายชื่อ
นั้นๆ จํานวนหลายรายการ ครอบคลุมสาขาการแพทย วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี ธุรกิจ มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร ตั้งแต ป ค.ศ. 1990
2. Clase/Periodica ประกอบดวย Clase เปนดัชนีของเอกสารที่ตีพิมพ
ในวารสารของละตินอเมริกัน ในสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ตั้งแตป ค.ศ. 1975 จํานวนกวา 1,200 ชื่อเรื่อง สวน Periodica
ครอบคลุมวารสารทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแต ป ค.ศ.
1978 จนถึง ปจจุบัน จํานวนกวา 1,400 ชื่อเรื่อง
3. Ebooksº ประกอบดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสจาก NetLibrary และ
Other Ebooks ทุกสาขาวิชาที่ทําการวิเคราะหเนื้อหาโดยหองสมุดที่
เปนสมาชิกของ OCLC จํานวนระเบียนกวา 295,000 รายการ
4. ECO (Electronic collections Online) º ประกอบดวยขอมูลทาง
บรรณานุกรมของวารสารสหสาขาวิชา จํานวนกวา 5,400 ชื่อเรื่อง
ตั้งแต ป ค.ศ. 1995 เปนตนมา และสามารถดูเอกสารฉบับเต็มของ
วารสารที่มีการบอกรับได
5. ERICº ประกอบดวยบทความจากวารสาร และรายงานทางดาน
การศึกษาจํานวน 1,016 ชื่อเรื่อง มีระเบียนมากกวา 1,100,000
รายการ ตั้งแต ปค.ศ. 1966 เปนตนมา
6. GPO เปนขอมูลสิ่งพิมพของรัฐบาลสหรัฐฯ จํานวนระเบียนมากกวา
507,000 รายการ ตั้งแต ป ค.ศ. 1976 ถึง ปจจุบัน
7. MEDLINEº ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดทางดานการแพทย รวมถึง
ดานทันตแพทยและการพยาบาล จากสิ่งพิมพมากกวา 9,584
รายชื่อ ระเบียนมากกวา 15,000,000 รายการ ตั้งแต ป ค.ศ. 1965
8. PapersFirst ครอบคลุมดัชนีของเอกสารหลายสาขาวิชาที่เสนอใน
การประชุมวิชาการทั่วโลกกวา 5.6 ลานรายการตั้งแต ป ค.ศ. 1993
9. ProceedingsFirst เสนอดัชนีของรายงานการประชุมทั่วโลกมากกวา
169,000 รายการ ตั้งแต ป ค.ศ. 1993
10. World Almanacsº เปนแหลงขอมูลอางอิงเบื้องตนจากชุด World
Almanacs (4 ชื่อเรื่อง) และ Funk & Wagnall’s New Encyclopedia
รวมแลวมีระเบียนมากกวา 32,000 รายการ ตั้งแต ป ค.ศ. 1998
11. WorldCat ใหรายชื่อสิ่งพิมพและวัสดุอื่นๆ ในหองสมุดทั่วโลก ที่ทํา
การวิเคราะหเนื้อหาโดยหองสมุดที่เปนสมาชิกของ OCLC จํานวน
ระเบียนมากกวา 62,000,000 รายการ ตั้งแตกอนป ค.ศ. 1000
º
เรียกดูเอกสารฉบับเต็มได แตสิทธิ์เขาใชและทางเลือกอาจแตกตางกัน
º

การเขาใชงาน
จาก Link ของ CU Reference Databases ในกลุม สหสาขาวิชาที่

URL: http://www.car.chula.ac.th/curef-db/slist.html#general
เลือกฐานขอมูล FirstSearch Base Subscription หรือเลือกจาก ชื่อ
ฐานซึ่งกระจายในสาขานี้และสาขาอื่นๆ
จะพบหนาจอHome
ซึ่งเปนการคนหาแบบ Basic Search ดังภาพ

ที่หนาจอนี้ มีทางเลือก สําหรับเลือกใชงาน คือ
•
และ
แสดงรายชื่อฐานขอมูลทัง้ หมด
ทีบ่ อกรับ เพื่อใชเลือกฐานขอมูลที่ตองการใชงาน ไมเกิน 3 ฐาน
•
ใหแสดงฐานขอมูลตามหัวขอ (Topic) ที่เลือก
•
ใหแนะนําฐานขอมูลที่ดีที่สุดในหัวขอ (Topic)
ที่เลือก
•
เพื่อกลับไปยังทางเลือกที่ตองการ คือ
หรือ
• My Account ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการใชงานเพิ่มเติม เชน
การจัดเก็บการสืบคนไวในระบบ เปนตน
• Options ใชกําหนดรูปแบบการแสดงผลบนหนาจอที่ตองการระบุ
ใหแสดงผลไดสูงสุด 100 รายการ ตอหนึ่งหนาจอ
การคนหา
คนหาไดหลายแบบ ดังนี้
ใหระบุคําคน
1. Basic Search จากหนาตางการคนหาที่
ในกรอบรับคําคนหลัง Search for: และเลือกหัวขอหรือฐาน
ขอมูลที่ตองการ จากนั้นคลิกปุม Search ดังตัวอยาง

Â
Â

หากใช ทางเลือกฐานขอมูล จะไดหนาจอแสดงผลลัพธที่ได
ในกรณีที่ใชการคนหาโดยเลือกหัวขอ จะปรากฏรายชื่อฐาน
พรอมจํานวนผลลัพธที่พบเพื่อใหเลือกฐานที่ตองการ เมื่อคลิก
เลือกฐานแลว ใหคลิกปุม Select ดังภาพ

จะพบหนาจอแสดงคําคน
พรอมฐานทีเ่ ลือก ใหคลิก
ทีป่ ุม Searchเพื่อใหระบบ
ทําการคนหาผลลัพธ
เชนเดียวกับใน Basic
2. Advanced Search บนหนาจอ
Search ใหเลือกฐานขอมูลจากทางเลือกในกรอบหลัง Jump to
Advanced Search และคลิกปุม Select จะพบหนาจอสําหรับ
การคนหาแบบ Advanced Search ซึ่งในแตละฐานจะแตกตาง
กันไปบาง ใหระบุคําคน และเขตขอมูลตางๆ ตามที่กําหนดในแต
ละฐาน จากนั้นคลิกปุม Search ดังตัวอยาง

การใชบูลีนและเครื่องหมายตางๆ
1. สามารถใช Boolean operators (and - - or - - not) สําหรับ
เชือ่ มคําคน เชน “bird flu” or “avian flu”
2. กรณีที่คําคนเปนกลุมคําใหใชเครื่องหมาย “_ _ “ ครอมคําคน
เชน “urban planning”
3. ในกรณีที่คําคนอาจเปนไดทั้งที่เปนเอกพจน หรือพหูพจน ใหใช
เครือ่ งหมาย + ไวทายคํา เชน wax+ จะได wax และ/ หรือ
waxes
4. หากตองการคนหาคําที่มีรากศัพทเหมือนกัน (Truncation) ใหใช
เครื่องหมาย * ตามหลัง เชน construct* จะไดคําวา construct,
constructs, constructed, constructing, construction เปนตน
5. ใชเครื่องหมาย # แทนตัวอักษร 1 ตัว หรือใช ? แทนตัวอักษร
ตั้งแต 0 ถึง 9 ตัว (Wildcards) โดยสามารถใชไดหลังจาก
ตัวอักษรตัวที่ 3 ของคําคน เชน colo?r จะไดคําวา color,
colour, colonizer, colorimeter เปนตน
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ผลลัพธ
ตัวอยางเชน คนหาเรื่อง “urban planning” จากฐานขอมูล ECO และ
WorldCat ดวยทางเลือก Basic Search ไดผลลัพธดังตัวอยาง

n
o

ที่หนาจอแสดงผลลัพธ
สวนที่ n จะใหขอมูลของฐานที่ใช คําคน และจํานวนผลลัพธที่พบ
แสดง
ทั้งหมดและที่พบในแตละฐาน หากพบทางเลือก
วามีเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งอาจจะมีคาบริการ สามารถติดตอสอบถามไดที่
ruangsri.j@car.chula.ac.th
สวนที่ o แสดงขอมูลทางบรรณานุกรมของผลลัพธที่ได และระบุ
วาอยูในฐานใด เมื่อคลิก Link ทีช่ ื่อเรือ่ งจะไดรายละเอียดของของ
รายการดังกลาว ดังภาพ

การจัดการผลลัพธ
ที่หนาจอแสดงผลลัพธจะพบไอคอนทางเลือกเพือ่ ใชงาน ดังนี้
เพื่อสั่งพิมพผลลัพธออกทางเครือ่ งพิมพ
ใชสําหรับสงผลลัพธทางอีเมล ทัง้ นี้ การเลือกสงเปนแบบ
text ไฟล จะไดรับไฟลขนาดเล็กกวาการเลือกสงเปนแบบ html
ใชกรณีที่ตองการจัดเก็บผลลัพธเปนไฟลโดยสงขอมูลโดยตรง
ไปยังโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม เชน EndNote หรือ Refworks
หรือจัดเก็บเปน Text file เพื่อนําไปใชกับโปรแกรมอืน่ ๆ เชน ProCite
หรือ Reference Manager เปนตน
ในกรณีทเี่ รียกดูเอกสารฉบับเต็ม ใหสั่งพิมพจากทางเลือกของ
Browser ที่ใชเรียกดู
การออกจากระบบ
ใหคลิกที่ Exit เพื่อออกจากระบบ
หมายเหตุ หากไมมีการใชงานในชวงระยะเวลาหนึง่ ประมาณ 15
นาที ระบบจะมีการแจงเตือน กอนตัดการใชงาน
จัดทําโดย กัลยา ยังสุขยิ่ง และ เรืองศรี จุลละจินดา
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(ฉบับพิมพครั้งที่ 3) พฤษภาคม 2549

