
คูมือปฏิบัติงาน Create Lists Functions                                                                   ปรับปรุงลาสุด 24-08-09                            

Create Lists Functions 
 

บทนํา 0

ฟงกชั่นการทํางานน้ีใชสําหรับ รวบรวมกลุมของระเบียนขอมูลที่ตองการจัดเก็บไวในแหลงเก็บชั่วคราว
เพ่ือนําระเบียนที่จัดเก็บมา ใชงานตามความตองการ  เชน ปรับปรุงแกไข  สรางรายงานตางๆ ในรูปแบบที่
ตองการ เชน รายช่ือหนังสือใหม  รายช่ือนักศึกษาที่เรียนจบ หรือ รายชื่อหนังสือที่ จัดซ้ือในแตละ
ปงบประมาณ  เปนตน ผูปฏิบัติงานสามารถ 

1. จัดเรียงระเบียนขอมูลที่ได  
2. พิมพผลรายการระเบียนที่คนได   
3. บันทึกคําคนเก็บไวใชงานภายหลัง   
4. ถายโอนระเบียนขอมูล หรือ เขตขอมูลเฉพาะที่ตองการออกจากฐานขอมูล และนําเขาโปรแกรม

อ่ืน เชน Excel เพื่อจัดการรูปแบบขอมูลใหเปนไปตามความตองการ 
  

เขตขอมูลในระเบียน (Record Fields) 
ระเบียนขอมูลแตละระเบียน ประกอบดวยเขตขอมูล 2 ประเภท คือ เขตขอมูลคงที่  (fixed-length 

fields) และ เขตขอมูลผกผัน (variable-length fields)   
เขตขอมูลคงที่ (fixed-length fields) ประกอบดวย รหัสพิเศษที่กําหนดขึ้นเฉพาะ 1 หลัก อาจเปน

ตัวเลข หรือ ตัวอักษรก็ได เชน a หรือ 1 ซึ่งจะกําหนดขึ้นจากกลุมของรหัสขอมูลในแตละเขตขอมูล  ทั้งน้ีไม
สามารถใชตัวอักษรหรือตัวเลขซ้ํากันได  ในแตละเขตขอมูล ดังตัวอยาง 

 
ตัวอยาง เขตขอมูลคงที่  (fixed-length fields) 

 
PCODE1 

Valid Characters Meaning 
1 FRESHMAN 
2 SOPHOMORE 
3 JUNIOR 
4 SENIOR 
5 FIFTH YR 
6 SIXTH YR 
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PCODE1 

Valid Characters Meaning 
I INTER COURSE 
P SPEC COURSE 
S SUMMER COURSE 
T SHORT COURSE 
n NORMAL COURSE 

 
เขตขอมูลผกผัน (variable-length fields)  สามารถลงรายการซ้ํากันไดมากกวา 1 คร้ัง  บางเขต

ขอมูลอาจถูกสรางขึ้นอัตโนมัติดวยตัวระบบ เชน (PAID และ ROUTING) บางเขตขอมูลอาจถูกนําไปทํา
เปนดรรชนีเพ่ือการสืบคนได 
 
ตัวอยางเขตขอมูลผกผัน (variable-length fields)   
 

090  วพ|bก153ก 2539 
100 0   กรกนก ลัธธนันท 

การพัฒนาและทดลองใชหนังสืออานเพ่ิมเติมสิ่งแวดลอมเร่ือง "เรื่องของปา" สําหรับ 245 10   
            นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 =|bThe development and implementation of an  
            environmental supplementary reading book on "The story of forest" for  
            prathomsuksa-six students /|cกรกนก ลัธธนันท 
246 31   The development and implementation of an environmental supplementary reading  
            book on "The story of forest" for prathomsuksa-six students 
260   |c2539 
300   ก-ง, 93, 30 แผน :|bภาพประกอบ ;|c30 ซม. 
502   วิทยานิพนธ (ศษ.ม. (สิ่งแวดลอมศึกษา))--มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539 
650  7   กลุมสรางเสริมประสบการณชีวติ|xการศกึษาและการสอน 
610 27   มหาวิทยาลยัมหิดล|xวิทยานิพนธ 

มหาวิทยาลยัมหิดล. |bคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร|xวิทยานิพนธ 610 27   
650  7   สิ่งแวดลอมศึกษา|xหนังสืออานประกอบ 
650  7   หนังสืออานประกอบ 
691    ศษ.ม. (2539) 
692    สิ่งแวดลอมศึกษา (มหาวทิยาลัยมหิดล 2539) 

คูมือปฏิบัติงาน Create Lists  of Record                                                                                     2 / 31                              



คูมือปฏิบัติงาน Create Lists  of Record                                                            ปรับปรุงลาสุด  19-03-2552 
  

การใชงานฟงกชั่น Create Lists Functions  มีขั้นตอน  ดังนี้ 
 1.  จากเมนูหลักเลือกเมน ู Go  ตามดวยเมนูยอย Create Lists  ดังภาพ หรือ 
 

 
 

คลิกที ่Icon       จะปรากฎหนาจอ ดังภาพ 2.  
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3. คําอธิบายกลองเก็บแฟมขอมูล  คือ 
File  หมายถึง จํานวน Review file สําหรับใชงานเก็บขอมูล  ตั้งแต 1 – 120 แตละกลองมี

ขนาดความจุของระเบียน  ดังนี้ 
- ความจุ  125,000  ระเบียน   
- ความจุ      60,000  ระเบียน   
- ความจุ      40,000  ระเบียน   
- ความจุ      25,000  ระเบียน   
- ความจุ      10,000  ระเบียน   
- ความจุ         5,000  ระเบียน   
- ความจุ         3,000  ระเบียน   

  Name  หมายถึง ชื่อของกลองที่เก็บขอมูล ซึ่งผูปฏิบตังิานควรตั้งใหสื่อความหมายกับ
ขอมูลที่เก็บอยูในกลอง เชน New Resources for CL August 2009 
  Current Records  หมายถึง จํานวนระเบยีนที่เก็บอยูในกลองนั้นๆ ทั้งน้ีผูปฏิบตัิงานควร
เลือกขนาดของกลองที่เหมาะสมตอการเก็บระเบียนของการใชงานดวย 
  Max Records  หมายถึง  จํานวนระเบียนสูงสุดที่สามารถบรรจุอยูในกลองนั้นๆ ได 
  Type  หมายถึง  ประเภทของระเบียนทีบ่รรจุอยูในกลอง ไดแก b (bibliographic) หรือ I 
(item) เปนตน 
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  Status  หมายถึง สถานภาพของการทํางานของกลองนั้นๆ โดยทั่วไปจะมีอยู 3 สถานะ คือ 
complete (มีระเบียนขอมูลอยู), empty (ไมมีระเบียนขอมูลอยู) และ In Progress (กําลังดําเนินการรวบรวม
ระเบียนขอมูลตามคําส่ังคน) 
  Initials  หมายถึง  รหัสผูปฏิบัติงานซึ่งเปนผูรับผิดชอบขอมูลในกลองดังกลาว เชน clpmn; 
  Created [date/time]  หมายถึง  วันที่ / เวลา ที่สราง Review File นั้น เชน 25-08-2009 / 
12:39’44 
 
การสรางแฟมรายงานใหม (Create a new file)  
 

ผูปฏิบตัิงานสามารถสรางแฟมรายงานใหมเพ่ือบรรจุระเบียนขอมูลทีต่องการใชงาน ดังนี้ 
1. ใหผูปฏิบตังิานคลิกเลือกหมายเลข Review File ที่มีสถานะเปน empty จากแฟมรายงานทั้งหมด

ที่มีอยูในระบบรวม 120 กลอง  
   หากผูปฏิบัติงานคลิกเลือกแฟมรายงาน complete ที่มีระเบียนขอมูลบรรจุอยู  ระบบจะแสดง

ขอความเตือนวา ตองการใหบันทึกระเบียนขอมูลใหมที่สืบคนไดแทนที่ระเบียนขอมูลเดิมที่บรรจุอยูหรือไม  
 

 
 
ถาผูปฏิบัติงานคลิก Yes  หมายถึง  ตองการแทนที่ระเบียนขอมูลเดิม   
ถาผูปฏิบัติงานคลิก No หมายถึง    ไมตองการบันทึกแทนที่ระเบียนขอมูลเดิม  
ระบบจะแสดงหมายเลขแฟมรายงานทั้งหมดเพ่ือใหผูปฏิบัติงานคลิกเลือกใหม  ผูปฏิบัติงานควร

เลือกแฟมรายงานที่ระบุวา empty  
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คลิกปุม Search records  เพ่ือเปดหนาตางการทํางาน Boolean Search  ดังภาพ 2. 
 

 
 

3. ที่ชอง Review File Name ใหใสชื่อแฟมขอมูลที่ตองการบันทึกระเบียนขอมูลที่สืบคนได  ทั้งน้ีการ
ตั้งชื่อแฟมขอมูล  ควรเปนภาษาอังกฤษและสามารถกําหนดไดมากกวา 50 ตัวอักษร  เชน Computer 
files in cl 
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4. ที่ชอง Store Record type:  ใหผูปฏบิัติงานคลิกที่เคร่ืองหมาย  ∇ เพ่ือเลือกประเภทระเบยีนที่
ตองการสืบคน ซึ่งมีทั้งส้ิน 10 ประเภทในระบบ  ดังนี ้  

BIBLIOGRAPHIC   b     
CHECKIN     c      
AUTHORITY     a     
PATRON    p       
CHECKIN AND CARD  cc 
ORDER     o 
ITEM      i 
COURSE     r 
VENDOR    v 
INVOICE   n 
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5. ที่ชอง  Range ใหผูปฏิบตัิงานคลิกที่เคร่ืองหมาย  ∇ เพ่ือระบุขอบเขตของระเบยีนที่ตองการ  โดย
สามารถเลือกได 3 รูปแบบ  คือ  

5.1 คลิกเลือก Range หมายถึง ระบุระเบียนเริ่มตนและระเบียนสิ้นสุด  ที่ตองการจัดเก็บ เชน   
Start  b10000008                           Stop  b12804216 

5.2 คลิกเลือก Review file  เพ่ือนําขอมูลจากแฟมขอมูล review file เดิมมาใชงาน  เชน   

e-thesis (4186) (Bib Records)        ∇ 
5.3 คลิกเลือก Index  เพ่ือระบปุระเภทดรรชนีที่ตองการ 11 ประเภท ไดแก 

DEWEY CALL NO (f)    
LOCAL CALL NO (m) 
LC & NLM CALL NO ( c )   
AUTHOR (a) 
TITLE (t)     
JOURNAL TITLE (s) 
SUBJECT (d)     
ISN (i) 
BIBUTIL NO (o)    
TITLEKEY (k) 
RECORD # (.) 
 

 
 

6.  ที่ชอง Operator  ผูปฏบิัติงานระบตุรรกะในการสบืคนได 2 ประเภท คือ AND , OR   (ซึ่งจะใช
กับการสืบคนมากกวา 1 บรรทัด)  

ที่ชอง  Type  ผูปฏิบตัิงานสามารถระบุประเภทระเบียนทีต่องการได 4 ประเภท  ดังนี้        7.  
b BIBLIOGRAPHIC 
o ORDER 
c CHECKIN 
i ITEM 
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8. ที่ชอง  Field ผูปฏิบตัิงานเลือกเขตขอมูลทีต่องการไดโดยการดับเบิล้คลิก  หรือ เคาะแปน 
spacebar  จะปรากฎเขตขอมูลใหเลือก ดังภาพ  เม่ือเลือกเขตขอมูลทีต่องการไดแลว  ใหคลิกปุม  OK   
 

 
 

หมายเหตุ     ผูปฏิบัติงานสามารถเลือกเขตขอมูล ที่ระบุอยูใน MARC21 Leader,  MARC21 006 , 
MARC21  007 และ MARC21 008  ไดทุกเขตขอมูล  นอกจากนี้เขตขอมูลที่ระบบสรางขึ้น ไดแก Created 
On,  Updated On, Number of Revisions นั้นสามารถใชสืบคนไดเชนกัน 

 
9.  ที่ชอง Condition ใหผูปฏบิัติงาน ดับเบิล้คลิ๊กเพ่ือแสดงตารางเง่ือนไขซึ่งมีทั้งสิน้ 14  เง่ือน ไข  

ดังภาพ  ภายหลังเลือกคาเง่ือนไขแลว ใหคลิกที่ปุม OK  
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ที่ชอง  Value A  ใหผูปฏิบตัิงานใสคาขอมูลทีต่องการคน  10.  
11.  ที่ชอง Value B   ใหผูปฏิบตัิงานใสคาขอมูลในกรณีที่เลือกเง่ือนไข W (between) หรือ N (not 

within) เทาน้ัน 
 
การใชงานเงือ่นไข (Condition) 
 

1.  >   greater than หมายถึง  มากกวา     
เปนการเปรียบเทียบตัวอักษรตอตัวอักษร  ระหวางคําคนกับคาขอมูลที่ระบุ โดยมีเง่ือนไข 

ใหเลือก คือ  “ >   greater than มากกวา "  เชน ราคาสิ่งพิมพโดยประมาณ  เทากับ $51   ถาใชคําคนวา 
EST PRICE < 50  ระเบียนน้ีจะไมปรากฏ  แตถาใชคําคนวา EST PRICE > 50   ระเบียนน้ีจะปรากฏ  

ถาทุกๆ ตัวอักษรในคําคนตรงกับขอมูลในระเบียน  แตคําคนส้ันกวา  ระบบจะตัดสินวา 
ขอมูลในระเบียนมีมากกวาคําคน  เชน คนคําวา "AUTHOR < d".   ชื่อผูแตงที่ขึ้นตนดวย  'a', 'b', หรือ  'c', 
จะปรากฏ    
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2.  <  Less than หมายถึง  นอยกวา 
เปนการเปรียบเทียบตัวอักษรตอตัวอักษร  ระหวางคําคนกับคาขอมูลที่ระบุ โดยมีเง่ือนไข ให

เลือก  "<  Less than  นอยกวา " จะเปรียบเทียบกับขอมูลที่มีคานอยกวา  เชน ราคาสิ่งพิมพโดยประมาณ  
เทากับ $51   ถาใชคําคนวา EST PRICE < 50  ระเบียนนี้ไมปรากฏ  แตถาใชคําคนวา EST PRICE > 50   
ระเบียนน้ีจะไมปรากฏ  

 
3.  >=  Greater than or equal to หมายถึง มากกวาหรือเทากับ 

มีความหมายเดียวกันกับเครื่องหมาย "> มากกวา และ "< นอยกวา " และมีขอแตกตาง
เฉพาะคือ การไดคาขอมูลที่เจาะจงเพ่ิมมาดวย  เชน ถาส่ิงพิมพราคา $50  ใชคําคนวา "E PRICE >= 50" 
หรือ  "E PRICE <= 50". ก็จะไดขอมูลที่มีคาเทากับ 50 มาทุกครั้ง 
 

4.   <=  Less than or equal to  หมายถึง นอยกวาหรือเทากับ 
มีความหมายเดียวกันกับเครื่องหมาย "> มากกวา และ "< นอยกวา " และมีขอแตกตาง

เฉพาะคือ การไดคาขอมูลที่เจาะจงเพ่ิมมาดวย  เชน ถาส่ิงพิมพราคา $50  ใชคําคนวา "E PRICE >= 50" 
หรือ  "E PRICE <= 50". ก็จะไดขอมูลที่มีคาเทากับ 50 มาทุกครั้ง 
 

    5. =  Equal to หมายถึง  เทากับ 
ใชคนคําที่ตรงกันทุกตัวอักษรในทุกเขตขอมูลและเขตขอมูลยอย ใชสําหรับขอมูลที่ระบุไวใน

เขตขอมูลคงที่  (fixed-length) ระบบไมแนะนําใหใชเคร่ืองหมายนี้กับเขตขอมูลไมคงที่  เชน  การคนคําวา 
“AUTHOR = Cartland Barbara” นั้น ในการคนเขตขอมูล 100 ระบบจะไมรวมเอาขอมูลที่ปรากฏใน เขต
ขอมูล 100 คือ "Cartland, Barbara,|d1902-"  เน่ืองจาก |d  ไมไดเปนสวนหนึ่งของคําคน ดังน้ันจึง ไมได
ผลลัพธ 100 เปอรเซ็นตในการสืบคน 

 
หมายถึง ไมเทากับ       6.  !=  Not equal to  

               ใชสําหรับขอมูลที่ระบุไวในเขตขอมูลคงที่  (fixed-length) ระบบไมแนะนําใหใชเคร่ืองหมาย
นี้กับเขตขอมูลไมคงที่  เชน  การคนคําวา “AUTHOR ~ Cartland Barbara” นั้น ในการคนเขตขอมูล 100 
ระบบจะไมรวมเอาขอมูลที่ปรากฏในเขตขอมูล 100 คือ "Cartland, Barbara,|d1902-"  เน่ืองจาก |d  ไมได
เปนสวนหนึ่งของคําคน ดังนั้นจึงไมไดผลลัพธ 100 เปอรเซ็นตในการสืบคน 

  ในเขตขอมูล LOCATION ถาขอมูลระบุวา "multi" หมายถึงขอมูลน้ัน มี LOCATION 
มากกวา 1 แหง  เชน ("cl" และ "bad")  และถาผูใชกําหนดเง่ือนไขการสืบคน วา “ LOCATION ~ cl.” 
ดังนั้น  LOCATION ที่คนได คือ bad   
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      การคนโดยใชเง่ือนไข  "LOCATION <> multi"   จะไดระเบียนที่ไมระบุ LOCATION วา  
multi  แตถาคนวา "LOCATION <> multi AND LOCATION = cl  ระบบจะไมคน LOCATION ที่เปน 
multi แตจะเลือกคนเฉพาะ LOCATION ที่เปน cl เทาน้ัน 

  
 7.  H  Has  หมายถึง มี 

ใชสําหรับคนขอมูลในเขตขอมูลไมคงที่ (variable-length) การใชเคร่ืองหมาย HAS ตอง
ระวังในกรณีของขอมูลที่มีเคร่ืองหมาย , ปรากฏอยู  เชน คนคําวา "AUTHOR has Cartland Barbara"     
ถาขอมูลในเขตขอมูล  100  ระบุวา  "Cartland, Barbara"  ระเบียนขอมูลน้ีจะไมถูกคนพบ เน่ืองจากมี
เคร่ืองหมาย ,  ซึ่งไมตรงกับที่ระบุในคําคน  

 
8.  A  All Fields Don't Have  หมายถึง ทุกเขตขอมูลไมมีคําน้ี 

ใชสําหรับคนระเบียนที่ไมมีคําที่ตองการ ปรากฎอยูในทุกเขตขอมูล 
 

9.  O  At Least one Field doesn't have  หมายถึง  ใน 1 เขตขอมูล ไมมีคําน้ี 
      ใน 1 เขตขอมูลไมมีคําหรือตัวอักษรพิเศษท่ีตองการ 

 
10.  W  Between หมายถึง ระหวาง 

   ใชกับเขตขอมูลที่เปนวันที ่หรือ จํานวน เชน  คนเขตขอมูลราคา  "E PRICE between 250 
& 500"  หรือ create date ระหวาง 01-08-2009 57’ 25-08-2009 เปนตน 

 
11.  N  Not within  หมายถึง ไมมีใน 

ใชสําหรับระบุขอมูลที่มีคาขอมูลไมอยูในคาขอมูลที่กําหนด  และใชกับขอมูลที่เก่ียวกับเวลา 
และ การนับจํานวน  เชน คนคําวา  "CATDATE not within 01/01/93 & 12/31/93"  

 
12.  ^  Starts with  หมายถึง เร่ิมตนดวย 

ใชกับเขตขอมูลประเภท variable-length fields เพ่ือคนหาคําหรือวลีที่ตองการที่ใชเปนคํา
ขึ้นตนของเขตขอมูล  เชน Journal of หรือ journal of 
 

13.  $  Ends with  หมายถึง สิ้นสุดดวย 
ใชกับเขตขอมูลประเภท variable-length fields เพ่ือคนหาคําหรือวลีที่ตองการที่ใชเปนคํา

สิ้นสุดของเขตขอมูล   เชน ..... toxic  หรือ  ….. acid 
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14.  r  Matches  - Regular Expressions หมายถึง ถอยคําประจํา 
ใชกับเขตขอมูลประเภท variable-length fields  หรือ fixed-length fields บางสวน  ไดแก  

LOCATION, COUNTRY, HOME LIBRARY, FUND, VENDOR, LANGUAGE, และ BOX NOTE  
เคร่ืองหมายที่ใชรวมกับตรรกะนี้ คือ 
 +  DESCRIPT matches x+i+  จะไดขอมูล  ดังนี้    

                     xi, 318 p. ;|c18 cm. 
                     xii, 610, [29] p. 
                     xix, 374 p. 
                     xxii, 314 p. 

 *   TITLE matches dea*f  จะไดขอมูล  ดังนี้ 
                     Eating defensively 
                     Deafness in infancy and early childhood. 
                .    AUTHOR matches j.n  จะไดขอมูล  ดังนี้ 
                     Jones, Aubrey B, 
                     Heise, Jon O. 
                     Janaro, Richard Paul. 

[ ]  AUTHOR matches jo[ah]n  จะไดขอมูล  ดังนี้ 
                     Johnson, Stephen M., 
                      Narciso, John,|d1924-,"  
                      Fromer, Margot Joan,|d1939-." 

 
การเพิ่มทางเลือกในการสืบคน  (Specify Additional Search Terms) 

1. ภายหลังจากที่ผูปฏิบตัิงานกําหนดคําคนแรกที่ตองการ  พรอมระบุคาเง่ือนไข และคาขอมูล  ดัง
ภาพ 
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2. คลิกปุม Append Line เพ่ือเพ่ิมคําคนซึ่งจะปรากฎภายใตคําคนเดิมที่ระบุไวทุกคําคน  หาก

ผูปฏิบัติงานคลิกเลือก Insert Line หมายถึง ตองการเพ่ิมทางเลือกกอนคําคนแรกที่ปรากฎซึ่งไดทํา 
Highlight ไว 

3. เลือกตรรกะที่ตองการ คือ AND หรือ OR  โดยปกติระบบจะตั้งคาตรรกะประจําไวที่ AND ถา
ตองการเลือก OR ใหกด O 

การใชตรรกะ AND (A)  เปนการจํากัดผลการคนใหแคบลง เน่ืองจากขอมูลที่ระบุจําเปนจะตองมี
อยูในระเบียนพรอมกันทุกคําคน ระบบจึงจะนําระเบยีนเหลาน้ันมาแสดงผล  เชน ภายในระเบียน 1 ระเบียน 
ตองเปนสิ่งพิมพที่พิมพเปนภาษาอังกฤษ และ พิมพในประเทศฝรั่งเศษเทาน้ัน ระบุคําคน ดังนี ้ LANGUAGE 
= eng AND COUNTRY = fr 
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การใชตรรกะ OR (O)  เปนการขยายผลการคนใหกวางขึ้น คําคนที่ตองการปรากฏอยูในระเบียน
คําใดคําหน่ึงก็ได เชน ตองการสิ่งพิมพที่พิมพเปนภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาอิตาเลยีน ก็ได ระเบียนที่มี
ภาษาใดภาษาหนึ่ง ใน 2 ภาษานี ้จะถูกคนออกมา เชน LANGUAGE = ger OR LANGUAGE= ita 

4. กําหนดคําคนใหมที่ตองการเพิ่มเง่ือนไข   
5. ถาตองการเพ่ิมเง่ือนไขการคนอีก ใหทําซํ้า ขอ 2-4   
6. คลิกปุม Search เพ่ือเริ่มคน 

 
การกําหนดกลุม และ ไมกําหนดกลุมการคน (Group and Ungroup search terms) 

1. เลือกแถวท่ีตองการจัดกลุมโดยทํา highlighting โดยเลือกอยางนอย 2 แถวขึ้นไป 
2. คลิกเลือกปุม Group จะปรากฎเคร่ืองหมาย ( ) คลุมกลุมที่เลือก  ถาตองการยกเลิกการแบงกลุมให 

คลิกปุม Ungroup 
 

 
 
การบันทึกคําคน ( Saved queries ) 

ผูปฏิบตัิงานสามารถเก็บคําคนเพื่อนํากลบัมาใชอีกครั้ง  ดังนี้ 
1. สรางคําคน search query ที่ตองการ 
2. คลิกปุม Save  จะปรากฎ  ดังภาพ 
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3. ตั้งชื่อคําคนทีต่องการ ลงในชอง Save Query As: 
4. คลิกที่ปุม Save เพ่ือบันทึก 

 
การเรียกใชงาน Saved query 

1. คลิกปุม Retrieve Saved Query จะปรากฎ ดังภาพ 
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2. คลิกเลือก query จากรายการทั้งหมดที่ปรากฎ 
3. คลิกปุม Select 
4. คลิกปุม Search เพ่ือเริ่มตนคน ตามคําคนที่เลือกไว  ทั้งน้ี การบันทึก saved query ทําไดไมเกิน 

100 คําคน 
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5. คลิกเลือก Use Existing Search เพ่ือทําสําเนากฎเกณฑอ่ืนๆ ที่มีผูใชอยูแลว  คลิกเลือก Use เพ่ือ
เพ่ิมคําคนเขาไปใน review file เดิม 

6. คลิกปุม Retrieve Saved Query เพ่ือใช saved search. 
7. คลิกปุม Save As เพ่ือตั้งชือ่ใหม 
8. คลิกปุม Saved Searches เพ่ือขอดูคําคนทั้งหมด   
9. ผูปฏิบตัิงานสามารถ  ดูคําคน  แกไข ลบคําหรือ สรางใหมได  

 
สถานภาพการคน ( Search in progress ) 

ขณะคน ระบบจะแสดงหมายเลขระเบียนที่กําลังคนอยูที ่Status bar ซึ่งคอลัมนสุดทายจะแสดงวา in 
progress 

 

 
 
การเพิ่มระเบียนเปนกลุม  (Add Records) ใน Review file 

ผูปฏิบตัิงานสามารถเพิ่มระเบียนเปนกลุมเขาไปใน review files เดิมได  ดังนี้ 
1. เลือกหมายเลข review file ที่ตองการเพ่ิมระเบียน 

2. เลือกเมนู Append   จาก toolbar หรือ คลิก Icon     ระบบจะแสดงหนาตาง 
Boolean Search  

3.  ผูปฏิบัติงานสามารถเปลีย่นแปลงชื่อ review file ที่กําหนดไวเดิมได โดยกําหนดเปนชื่อใหม   
4.  ในชอง Range  ใหระบขุอบเขตของหมายเลขระเบียนที่ตองการ  ระบุหมายเลขเริ่มตนในชอง 

Start ระบุหมายเลขสิ้นสุดในชอง End   อยาใสหมายเลขขอบเขตทีม่ากกวาหมายเลขระเบียนที่ปรากฎใน
ระบบ 

5. คลิกเลือกเมนู Search เพ่ือเริ่มตนทํางาน  ถาไมมีการระบุขอบเขต ระบบจะปรากฎ 
คําถาม  ดังภาพ 
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6. ใหคลิกเมนู Yes เพ่ือประมวลผลตอไป 
7. ระบบจะแสดงจํานวนหมายเลขระเบียนทีป่ระมวลผลได  จนกระท่ังสิ้นสุดการทํางานในชอง 

Current Records  ดังตัวอยาง  Last record searched: b10029114. 
 
การเพิ่มระเบียนเดียว 

1. คลิกเลือก review file ที่ตองการเพ่ิมระเบียน ระบบจะเปดหนาตางการทํางานใหม 
2. คลิกทางเลือก Add จาก toolbar 
3. สืบคนระเบียนที่ตองการ  
4. ถาตองการแกไขขอมูล  คลกิเลือกเมนู Edit หรือ View จาก toolbar  
5. จากหนาตางเมนู Edit หรือ View คลิกเลอืกทางเลือก Use This Record จะปรากฎระเบียนที่

คัดเลือกตอทายระเบยีนเดิมใน review file 
6. คลิกเมนู Close สิ้นสุดการทํางาน  

 
การรวม Review file 2 กลองใหเปนกลองเดียว 

1. เลือกหมายเลข review files จํานวน 1 หรือ 2 หมายเลข ที่ตองการใหรวมกัน  
2. เลือกเมนู Tools ตามดวยเมนยูอย Append หรือเลือกเมนู Append จาก  toolbar ระบบจะแสดง

หนาตาง Boolean Search  
3. จากทางเลือก Range ใน drop-down list ใหเลือกเมนู Review และเลือก review file ที่ตองการ

รวมกับ review file ที่กําลังเปดอยูปจจุบัน  
4. คลิกทางเลือก Search ระบบจะถามคําถามดังรูป  
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5. ใหคลิกเลือกทางเลือก Yes 
  

การจัดเรียงระเบียนใน review file 
1. คลิกเลือก review file ที่ตองการจัดเรียงระเบียนขอมูล  
2. คลิกเลือกเมนู Sort Records จาก Review Files tab  ดังภาพ 
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3. คลิกเลือก Append ในชอง Sort   
4. ดับเบิ้ลคลิกในชอง Type เพ่ือเลือกประเภทระเบยีนทีต่องการเรียง  
5. ดับเบิ้ลคลิกในชอง Field เพ่ือเลือกเขตขอมูลที่ตองการเรียง 
6. เลือกเมนู Sort/Save เพ่ือเริ่มตนปฏบิัติงาน 

 
การลบระเบยีนใน review file 

1. คลิกเลือก review file 
2. คลิกปุม Show record 
3. คลิกเลือกระเบียนทีต่องการลบ 
4. เลือกเมน ูTools ตามดวยเมนู  Remove Record From List  หรือ คลิก Icon remove 
5. เลือกเมนู Close เพ่ือส้ินสุดการปฏิบตัิงาน 

 
การลางระเบียนทั้งหมดใน review file 

1. เลือก review file ที่ตองการลางระเบียนทั้งหมดออกไป  
2. คลิกปุม Empty  ระบะจะถามขอความ ดังนี้ 
 

 
 

3. คลิกปุม Yes ถาตองการลางระเบียนออกจาก review file หรือ 
4. คลิกปุม No เพ่ือกลับยังเมนูเดิม  

 
การยายระเบียนซ้ําออกจาก Review File 

ใชสําหรับกรณีการรวม review file ซึ่งจะทําใหเกิดระเบียนซํ้า  ดังนั้นจึงควรสั่งใหระบบลบระเบียนซํ้าที่
ปรากฎใน review file ออก  ดังนี้ 

1. เลือก review file ที่ตองการ  
2. เลือกเมนู Tools ตามดวย เมนู Remove Duplicates หรือ เมนู Dedupe  
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การทําสําเนา Review File 
1. เลือก review file ที่ตองการสําเนา   
2. เลือกเมนู Copy  
3. เลือกเมนู OK.  
4. ผูปฏิบตัิงานสามารถเปลี่ยนชื่อ review file ที่สําเนาเปนชื่อใหมไดตามตองการ 

 
การเปลี่ยนชือ่ Review File 

1. เลือก review file ที่ตองการ  
2. เลือกเมนู Rename  
3. ใสชื่อใหม และคลิกปุม OK  หรือคลิกปุม Cancel ถาไมตองการเปลีย่นชื่อใหม  

 
การแสดงคุณสมบัติของ Review File 

1. คลิกเลือก review file ที่ตองการ  
2. เลือกเมน ูShow Info ระบบจะแสดงคุณสมบัตขิอง review file  ดังนี้ 

2.1  ประเภทระเบียนที่เก็บ 
2.2  ขอบเขตระเบียนที่ครอบคลุม 
2.3 คําคนที่ใช 
2.4 เขตขอมูลที่สัง่ใหจัดเรียง 
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3. ถาตองการใหยกเลิกการแสดงคุณสมบัติใหคลิก OK   
 

การแสดง (Browse) ระเบียนใน Review File 
1. เลือกเมนู Go ตามดวยเมนยูอย Create Lists  
2. ดับเบิ้ลคลิกที ่review file ที่ตองการ  คลิกปุม Show Records  
3. ระบบจะแสดงระเบียนที่ตองการดู 

 
การปรับปรุง (Edit) ระเบยีนใน Review File 

1. เลือกเมนู Go ตามดวยเมนยูอย Create Lists 
2. ดับเบิ้ลคลิกที ่review file ที่ตองการ  คลิกปุม Show Records  
3. ระบบจะแสดงระเบียนที่ตองการดู 
4. คลิกเมนู Edit เพ่ือแกไขขอมูล 
5. ระบบจะแสดงหนาตางเพ่ือแกไขขอมูลตามตองการ  

 
 

คูมือปฏิบัติงาน Create Lists  of Record                                                                                     24 / 31                              



คูมือปฏิบัติงาน Create Lists  of Record                                                            ปรับปรุงลาสุด  19-03-2552 
  

การแสดงหรอืส่ังพิมพ  (Listing the Records in a Review File) 
1. เลือกเมนู Go ตามดวยเมนยูอย Create Lists.  
2. เลือก review file ที่ตองการส่ังพิมพ  
3. คลิกปุม  List Records  
4. คลิกปุม Append จาก List Format dialog  ดังนี้  
 

 
 

               4.1  ดับเบิล้คลกิที่ชอง Type เพ่ือเลือกประเภทระเบียน  
               4.2  ดับเบิล้คลกิที่ชอง Field เพ่ือเลือกเขตขอมูล.  

5. คลิกปุม Append ถาตองการเลือกเขตขอมูลอ่ืนๆเพิ่ม  และทําซํ้าขัน้ตอนที่5-6 
6. ถาตองการเปลี่ยนประเภทระเบียน ใหคลกิปุม Insert และทําซํ้าขั้นตอนที่ 5-6 
7. ระบบแสดงเขตขอมูลสูงสุดไมเกิน 30 เขตขอมูล หรือ 1,023 bytes  
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8. ผูปฏิบตัิงานสามารถลบเขตขอมูลที่ไมตองการดวยการกดปุม Delete   
9. ระบุรูปแบบของการสั่งพิมพ  คลิกเลือก OK เพ่ือเริ่มตนพิมพ.  

9.1  รูปแบบการพิมพ (Formatting a Printed List) 
Page heading  
ระบุชื่อทีต่องการใหปรากฎเปนบรรทัดแรกของรายงาน  
Starting record  
ระบุหมายเลขระเบียนที่ตองการเริ่มตน  
Ending record  
ระบุหมายเลขระเบียนสิ้นสดุ  
Number of blank lines between records  
ระบุจํานวนบรรทัดวางระหวางระเบียน  
Number the records in the list  
ระบุจํานวนระเบียนทีต่องการพิมพ  
Display meanings of fixed-length fields instead of codes  
เลือกเขตขอมูลยอยทีต่องการ  
Display each variable-length field on a new line  
แสดงเขตขอมูลผกผันบนบรรทัดใหม 
Print labels for variable-length fields  
พิมพฉลากขอมูลผกผัน 
If listing bibliographic title, print it in uppercase  
สั่งพิมพหัวเปนอักษรตวัใหญ 

 
การถายโอนระเบียน (Exporting the Records in a Review File) 

ระบบอนุญาตใิหผูปฏิบตัิงานถายโอนระเบียนเฉพาะเขตขอมูลที่ตองการมาสรางเปนรายงานโดยมี 
ขั้นตอน  ดังนี้ 

1. คลิกเลือกเมนู Go ตามดวยเมนูยอย  Create Lists. 
2. เลือก review file ที่ตองการ 
3. คลิกเลือกเมนู   Export Records . 
4. คลิกปุม Append  
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5. ดับเบิ้ลคลิกทีช่อง Type เพ่ือเลือกประเภทระเบยีน 
6. ดับเบิ้ลคลิกทีช่อง Field เพ่ือเลือกเขตขอมูลที่ตองการ 
7. คลิกเมนู Append เพ่ือทําซํ้าในขั้นตอนที ่5-6 
8. หรือคลิกเลือก Insert เพ่ือทาํซํ้าในขั้นตอนที่ 5-6 
9. ระบบแสดงเขตขอมูลสูงสุดไมเกิน 100 เขตขอมูล   
10. ถาเลือกผิดใหคลิกปุม Delete เพ่ือลบเขตขอมูลที่ไมตองการออก 
11. ระบุรูปแบบรายละเอียดแฟมขอมูลที่นําออก 
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Field delimiter  
เคร่ืองหมายคั่นระหวางเขตขอมูล คือ ( , ) comma.  
Text qualifier  
เคร่ืองหมายคั่นขอความ  คอื ( ")  
Repeated field delimiter  
เคร่ืองหมายคั่นเขตขอมูลซํ้า คือ ( ; ) semicolon.  
Maximum field length  
จํานวนเขตขอมูลสูงสุด  
Output filename  
ระบุชื่อแฟมขอมูลและแหลงที่เก็บ ที่ชอง Browse โดยกําหนดชื่อแฟมขอมูลเปน Text File 
หรือ .txt   
 

ตัวอยางขอมูล Export 
 
"AUTHOR","TITLE","IMPRINT","CALL NO(BIBLIO)" 
"","America's pharmacist : voice of the National Community Pharmacists Association","Alexandria, 
Va. : National Community Pharmacists Association, c1997-","Serials" 
"","The Consultant pharmacist","Arlington, Va. : American Society of Consultant Pharmacists, 
c1986-","Serials" 
"","Journal of managed care pharmacy : JMCP","Alexandria, Va. : Academy of Managed Care 
Pharmacy, c1995-","Serials" 
"","Pharmacoeconomics","Auckland ; Philadelphia : Adis International, c1992-","Serials" 
"","Phytomedicine","Stuttgart ; New York : G. Fischer, c1994-","Serials" 
 
การนําเขาขอมูลที่ Export ออกมา 

1. เปดโปรแกรม Microsoft Office – Excel 
2. คลิกเมนู File  ตามดวยเมน ูopen  จะปรากฎ  ดังภาพ 
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3. ที่ชอง Files of type: คลิกที ่∇ เพ่ือเปลี่ยนเปน all files  ดังภาพ 
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4. คลิกเลือกชื่อไฟลที่ Export ออก เชน bibliograp.txt   
5. ระบบจะถามคําถาม ดังภาพ 
 

 
 

6. คลิกปุม Delimited ตามดวยปุม Next  จะปรากฎ  ดังภาพ 
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7. คลิกปุม Tab และ comma ตามดวยปุม Next และ Finish 
8. ระบบจะนําเขาขอมูลที่เปน .txt เขาสู excel โดยอัตโนมัติ  ดังภาพ 

 

 
 
9.  ใชเคร่ืองมือทุกประเภทตามการทํางานของ excel และ คลิก save as เพ่ือส่ังพิมพผลรายงาน ตอไป 
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