แนวทางการกาหนดคาค้น
สิ่งทีส่ ำคัญก่อนที่จะเริ่มกำรสืบค้น คือ การกาหนดคาค้น ซึ่งเป็นกำรช่วยเพิ่มควำมเข้ำใจที่ชัดเจนใน
เรื่องที่ต้องกำร เพื่อให้ได้คำค้นที่ตรงประเด็น รวมถึงคำค้นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อเริ่มกำรสืบค้น น้อยคนที่จะทรำบชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่งที่ถูกต้องสมบูรณ์ ดังนั้นควรใช้วิธีกำรสืบค้นด้วย
คำสำคัญ (Keyword) เว้นแต่ว่ำต้องกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศที่ทรำบชื่อเรื่องหรือชื่อผู้แต่งที่ถูกต้องแล้ว
จึงควรใช้วิธีกำรสืบค้นตำมลำดับอักษร (Alphabetical)

ข้อแนะนาในการกาหนดคาค้นโดยใช้คาสาคัญ (Keyword)
คาสาคัญ คือ คำหรือกลุ่มคำที่เป็นประเด็นหลักของเรื่องที่ต้องกำรที่ปรำกฏในส่วนต่ำงๆ ของรำยกำร
บรรณำนุกรม ไม่ว่ำจะเป็นชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ชื่อชุด หรือทุกส่วน โดยผู้ใช้สำมำรถเลือกได้ว่ำต้องกำร
สืบค้นจำกส่วนใด กำรสืบค้นแบบนี้ ไม่จำเป็นต้องทรำบชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง หรือชื่อชุด ที่ถูกต้องหรือ
สมบูรณ์ วิธีนี้จึงเป็นกำรสืบค้นที่ยืดหยุ่นที่สุด เหมำะกับกำรเริ่มต้นสืบค้น

 สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทาให้ไม่พบผลการค้นที่ต้องการ
>> พิมพ์คาค้นเป็นประโยคยาวๆ ทาให้ไม่พบข้อมูล
วิธีแก้ไข พิมพ์คำค้นเป็นคำหรือกลุ่มคำ

>> ใช้คาค้นทีไ่ ม่ใช่ประเด็นหลักหรือประเด็นสาคัญของเรื่อง ทาให้ผลการค้นที่ได้ไม่ตรงกับ
ความต้องการเท่าที่ควร
วิธีแก้ไข พิมพ์คำค้นที่เป็นประเด็นหลักหรือประเด็นสำคัญของเรื่องก่อนคำที่เป็นประเด็นรอง
>> ใช้คาค้นคาใดเพียงคาเดียว ไม่ปรับเปลี่ยน พลิกแพลง ทาให้ผลการค้นที่ได้มากไป น้อยไป
หรือไม่พบเลย
วิธีแก้ไข ปรับเปลี่ยนคำค้น โดยใช้คำอื่นๆ ที่มีควำมหมำยเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันหำกผลกำร
ค้นที่ได้น้อยไป หรือใช้คำที่มีควำมหมำยแคบกว่ำหำกผลกำรค้นที่ได้มำกไป เช่น
ใช้คำว่ำ ความดันโลหิต ซึ่งมีควำมหมำยเดียวกับ ความดันเลือด
คำว่ำ สีในภำษำอังกฤษ ที่สะกดได้ทั้ง color และ colour
ใช้คำว่ำ ยาเสพติด ซึ่งมีควำมหมำยกว้ำงกว่ำ เฮโรอีน
ใช้คำว่ำ การคูณ ซึ่งมีควำมหมำยแคบกว่ำ คณิตศาสตรี

 ตัวอย่างการกาหนดคาสาคัญ
หำกเรื่องที่ต้องกำรสืบค้นมีหลำยประเด็น ต้องแยกประเด็นที่ต้องกำรให้ชัดเจน ว่ำประเด็นใดเป็น
ประเด็นหลักหรือเรื่องที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดคำค้นอื่นๆ ที่มีควำมหมำยเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เพื่อควำม
ครอบคลุมในกำรสืบค้น
ตัวอย่าง

นิสิตแพทย์ที่กำลังศึกษำเรื่องผู้ป่วยโรคเอดส์ต้องกำรสืบค้นเรื่องเกี่ยวกับ “การดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเอดส
ท่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉยงเหนือของประเทศไทย”
ประเด็น

คาค้น

ประเด็นหลัก

ผู้ป่วยโรคเอดส์

ประเด็นรอง
ประเด็นอื่นๆ

กำรดูแลสุขภำพ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

คาค้นอื่นที่มีความหมายเหมือน/ใกล้เคียงกัน

คนไข้
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
กำรติดเชื้อเอชไอวี
กลุ่มอำกำรภูมิคุ้มกันเสื่อม
พฤติกรรมสุขภำพ
ภำคอีสำน

ข้อแนะนาในการสืบค้นตามลาดับอักษร (Alphabetical)
การสืบค้นตามลาดับอักษร คือ กำรสืบค้นข้อมูลด้วยคำแบบเรียงตำมลำดับอักษรตัวแรกของรำยกำร
ที่สืบค้น กำรสืบค้นวิธีนี้ ผู้ใช้ต้องทรำบชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ชื่อชุด ฯลฯ ที่ถูกต้อง โดยเฉพำะในส่วนแรก
ที่ขึ้นต้น มิฉะนั้นผลกำรค้นอำจจะคลำดเคลื่อนหรือไม่พบข้อมูล หำกไม่แน่ใจเรื่องควำมถูกต้องและตำแหน่งของ
คำ ควรสืบค้นด้วย Keyword

 การสืบค้นตามลาดับอักษร
>> ไม่ต้องคานึงถึงเครื่องหมายใดๆ
>> หากเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ต้องคำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่
>> การสืบค้นด้วยชือ่ เรื่อง ไม่ว่ำจะเป็นชื่อหนังสือ ปริญญำนิพนธ์ วำรสำร หรือ สื่อโสตทัศนวัสดุ
• ไม่ต้องพิมพ์ชื่อจนจบก็ได้ เช่น
หนังสือชื่อ
ไอคิวและอีคิวประตูสู่ควำมสำเร็จของลูก
คำค้นที่พิมพ์ ไอคิวและอีคิว
หนังสือชื่อ
Imaging atlas of human anatomy
คำค้นที่พิมพ์ Imaging atlas

• ไม่ต้องพิมพ์ Article ที่นำหน้ำชื่อเรื่องภำษำต่ำงประเทศ เช่น
หนังสือชื่อ
The house book
คำค้นที่พิมพ์ house book
>> การสืบค้นด้วยชื่อผู้แต่ง ไม่ว่ำจะเป็นชื่อผู้แต่ง ผู้แปล ผู้ผลิต ทั้งที่เป็นบุคคล นิติบุคคล
หน่วยรำชกำร และองค์กรต่ำงๆ
• ผู้แต่งที่เป็นคนไทย ให้พิมพ์ชื่อและนำมสกุลตำมลำดับ โดยไม่คำนึงถึงคำนำหน้ำชื่อ ยศ
และตำแหน่ง เช่น
งำมพรรณ เวชชำชีวะ
เปรม ติณสูลำนนท์
• ผู้แต่งที่เป็นชำวต่ำงประเทศ
หำกเป็นชำวตะวันตก ให้พิมพ์ชื่อสกุลและชื่อตำมลำดับ โดยคั่นด้วยเครื่องหมำย
จุลภำค เช่น Keats, John
หำกเป็นชำวตะวันออก ให้พิมพ์ชื่อผู้แต่งตำมควำมนิยมของแต่ละชำติ เช่น
ชิโร่, ทำเคชิ
• ผู้แต่งที่เป็นกษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์ ให้พิมพ์พระนำมที่ใช้เป็นทำงกำร ผู้แต่งที่มี
บรรดำศักดิ์ ให้พิมพ์รำชทินนำม เช่น
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ
ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์, ม.ร.ว.
อนุมำนรำชธน, พระยำ
Cartledge, Bryan, Sir
• ผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล ให้พิมพ์ชื่อตำมที่ปรำกฏในตัวเล่ม เช่น
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
กรมศิลปำกร
>> การสืบค้นด้วยหัวเรื่อง (Subjects) ซึ่งเป็นคำหรือวลีที่ห้องสมุดกำหนดขึ้นเพื่อใช้แทนเนื้อหำของ
ทรัพยำกรสำรสนเทศนั้น ทำให้ได้ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ครอบคลุมควำมต้องกำรมำกที่สุด เพรำะคำที่แสดง
เนื้อหำของทรัพยำกรสำรสนเทศอำจจะไม่ปรำกฏในชื่อเรื่องเสมอไป จึงทำให้กำรสืบค้นจำกชื่อเรื่องอำจจะไม่
ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่
ตัวอย่างหัวเรื่องที่ใช้
ชื่อเรื่อง
กำรพูดภำษำอังกฤษตำมหลักภำษำศำสตร์
ตำรำอำหำรมังสวิรัติ
วิธีแก้เซ็งสร้ำงสุข

หัวเรื่อง (เนื้อหาของหนังสือ)
ภำษำอังกฤษ -- กำรออกเสียง
ภำษำอังกฤษ -- สัทศำสตร์
อำหำรมังสวิรัติ
กำรปรุงอำหำร
สุขภำพจิต
ควำมสำเร็จ
ควำมสุข

ในรำยละเอียดตัวเล่มของแต่ทรัพยำกรจะแจ้งว่ำทรัพยำกรนั้นๆ มีหัวเรื่องใดบ้ำง รวมถึงสำมำรถคลิก
เพื่อเชื่อมโยงไปยังทรัพยำกรอื่นที่มีหัวเรื่องเดียวกันซึ่งเป็นกำรขยำยผลกำรสืบค้นให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

ติดต่อสอบถาม...
กลุ่มงานส่งเสริมผู้ใช้
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
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