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บทที่ 1 คํานํา
สารสนเทศประเภทตางๆไดแก หนังสือ บทความวารสาร รายงานวิชาการ หนังสืออางอิง โดย
ทัว่ ไปแบงเปน 3 ประเภท ไดแก สารสนเทศปฐมภูมิ หมายถึง เอกสารตนฉบับ บันทึกงานวิจัย
จดหมายสวนตัว บันทึกความจํา ตนฉบับตัวเขียน และโปรแกรมคอมพิวเตอร สารสนเทศทุติย
ภูมิ หมายถึง หนังสือ บทความวารสาร รายงานการประชุม หนังสืออางอิง เชน พจนานุกรม
และสารานุกรม และสารสนเทศตติยภูมิ หมายถึง การรวบรวมรายชื่อ บรรณานุกรมสําหรับใช
เปนแหลงสืบคนเพื่อใหทราบวาความรูเรื่องที่ตองการอยูที่ใดพิมพในวารสารใด
หองสมุดดิจิทัล หองสมุดเสมือนและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสมีสารสนเทศทุกประเภท ไดแก
สารสนเทศปฐมภูมิ สารสนเทศทุติยภูมิ สารสนเทศตติยภูมิ
หองสมุดดิจิทัล หมายถึงบริการหองสมุดหรือบริการสารสนเทศที่อาจจะไมใชบริการจากหอง
สมุดก็ได เพราะหองสมุดดิจิทัลปจจุบันเนนบริการดวยคอมพิวเตอร ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนสื่อบันทึกและสืบคนขอมูล ดังนั้นหองสมุดดิจิทัลจึงมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อให
ทํางานไดในฐานะผูใหและผูรับขอมูล บริการของหองสมุดจะประกอบดวยการผลิตสารสนเทศ
และการจัดสารสนเทศในอินเตอรเน็ตใหอยูในรูปแบบที่ใชงานงายและสนองความตองการของผู
ใชกลุมเปาหมาย สวนหองสมุดเสมือนไดแก หองสมุดที่เปนเครือขายและมีความตกลงระหวาง
กันในการบริการสารสนเทศรวมกัน ผูใชบริการตางสถาบันสามารถสืบคนสารสนเทศจากฐานขอ
มูลของกันและกันได เสมือนกับเปนสมาชิกหองสมุดเดียวกัน
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสไดแก การบันทึกสารสนเทศในรูปฐานขอมูล เชน ซีดี-รอม และในรูป
เว็บไซท หองสมุดอาจจัดหาทรัพยากรสิ่งพิมพนอยลง และมีทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น
เพราะชวยประหยัดเนื้อที่และแกปญหาสําหรับหองสมุดที่ไมสามารถขยายเนื้อที่หรือสรางอาคาร
ใหมได ปจจุบันหองสมุดที่บอกรับเปนสมาชิกบริการสํานักพิมพอิเล็กทรอนิกส ยังตองรับวาร
สารสิ่งพิมพดวย เชน ScienceDirect™ ที่บริการสืบคนบทความวารสารของสํานักพิมพ
Elsevier Science™ และพิมพบทความที่ตองการไดทันทีจากหนาจอคอมพิวเตอร นอกจากวาร
สารอิเล็กทรอนิกสที่ตองบอกรับ ปจจุบันมีสมาคมวิชาการหลายแหงในตางประเทศที่บริการวาร
สารอิเล็กทรอนิกสฟรี ผูใชสารสนเทศสืบคนไดโดยไมผานสํานักพิมพ
ความตองการสารสนเทศ นักศึกษาและผูวิจัยตองการสารสนเทศ สําหรับปริทัศนวรรณกรรมและ
เพื่อเลือกหัวขอสําหรับเขียนรายงาน วิทยานิพนธ ปจจุบันมีแหลงสารสนเทศมากขึ้นสําหรับ
ศึกษาและตรวจสอบในอินเตอรเน็ท การสืบคนสารสนเทศอาจทําใดในเวลารวดเร็ว แตนักศึกษา
และผูวิจัยควรเตรียมเวลาเผื่อไวพอสมควร เพราะถาสืบคนสารสนเทศในเวลาจํากัดจะทําใหเสีย

คาใชจายมากเกินจําเปน โดยเฉพาะในยุคอินเตอรเน็ท การที่หลายคนคิดวาบริการในอินเตอร
เน็ทมีทุกอยางและบริการฟรีนั้นไมเปนความจริงเสมอไป
ทักษะสารสนเทศและทักษะสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ผูใชสารสนเทศตองใชหองสมุดเปน คือ
ทราบวาจะสืบคนหนังสือ วารสารอยางไร เขาใจเนื้อหาวิชาดีพอที่จะเลือกไดวาหนังสือเลมใด
บางมีประโยชน และบทความวารสารใดรวมทั้งสารสนเทศจากเว็บไซทใดที่ใหสารสนเทศตรงกับ
ความตองการและสมควรนําไปศึกษาเพิ่มเติมและอางอิง
บทที่ 2 แหลงสารสนเทศ
2.1 บริการสารสนเทศจากหองสมุด
ปจจุบันการสืบคนหนังสือและวารสารจากหองสมุดทางอินเทอรเน็ท ทําไดสะดวก หองสมุด
มหาวิทยาลัยทุกแหงบริการสืบคนรายการทรัพยากรหองสมุดดวยระบบคอมพิวเตอร (OPACOnline Public Access Catalog) นักศึกษาและผูวิจัยสามารถเขาเว็บไซทของหองสมุด
มหาวิทยาลัยตางๆเพื่อสืบคนสารสนเทศที่ตองการดวยวิธีงายๆ คือ สืบคนจากหัวเรื่องและคํา
สําคัญ (Subject Headings & Keywords) ถาตองการทราบวามีหนังสือเรื่องใดบางในหัวขอที่
เลือกวิจัย สืบคนจากชื่อเรื่อง (Titles) (ชือ่ หนังสือและชื่อบทความ) ถาทราบอยูกอนแลววามี
หนังสือเรื่องที่ตองการ สืบคนจากชื่อผูแตง (Authors) (บุคคลและหนวยงาน) ถาทราบวาผูใด
หรือหนวยงานใดเขียนหรือจัดพิมพหนังสือเรื่องตองการ และ สืบคนจากเลขหมู (Classification
Numbers) ถาสืบคนสารสนเทศจากหองสมุดเปนประจําและจําไดวา หนังสือที่ตองการจัดอยูใน
หมวดหมูใด นักศึกษาควรทราบดวยวา หนังสือที่มีเนื้อเรื่องเดียวกันไมจําเปนตองจัดอยูใน
หมวดเดียวกันเสมอไป ทฤษฎีการวิเคราะหหัวเรื่องและเลขหมูเนนเนื้อเรื่องที่สําคัญเปนลําดับ
แรก แตจะเพิ่มหัวเรื่องที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการสืบคนใหไดรับสารสนเทศครบถวน
นอกจากสารสนเทศที่มีในหองสมุดของไทยแลว นักศึกษายังสืบคนฐานขอมูลของตางประเทศที่
หองสมุดในประเทศไทยเปนสมาชิก เชน OCLC FirstSearch™ เพือ่ ใหไดรับสารสนเทศที่ไมมี
ในหองสมุดของไทย ฐานขอมูลที่กลาวนี้บริการรายชื่อสิ่งพิมพและเอกสารฉบับเต็มบางสวนใน
รูปอิเล็กทรอนิกส ตัวอยางหองสมุดมหาวิทยาลัยที่บอกรับฐานขอมูล OCLC FirstSearch™ ได
แก สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (www.car.chula.ac.th) การใชบริการจํากัด
เฉพาะภายในมหาวิทยาลัย
แหลงสารสนเทศจากแหลงอื่นๆที่นักศึกษาและผูวิจัยสามารถสืบคนไดจากอินเทอรเน็ท คือหอง
สมุดมหาวิทยาลัยตางประเทศ สวนใหญมีระบบสืบคนมาตรฐานเดียวกับหองสมุดในประเทศ

ไทย และหองสมุดสวนใหญจัดทํารายการสําหรับเชื่อมโยงไปยังหองสมุดมหาวิทยาลัยตางๆไว
ในเว็บไซทของหองสมุด วิธีนี้จะชวยใหนักศึกษามีแหลงสารสนเทศมากขึ้น โดยการสืบคนหอง
สมุดมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในแตละสาขาวิชา แตนักศึกษาอาจจําเปนตองใชบริการยืมระหวาง
หองสมุดหรือสั่งซื้อหนังสือจากตางประเทศ กรณีที่หองสมุดไมมีหนังสือที่ตองการ
หองเรียนเสมือน (Virtual Classroom) นักศึกษาสวนใหญคงคุนเคยกับการเปดเว็บไซทของ
มหาวิทยาลัยอื่นทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ หลายสถาบันมีบริการหลักสูตรทางไกลใน
อินเทอรเน็ท ซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาหลักสูตร บทเรียนและรายชื่อหนังสือและฐานขอ
มูลเฉพาะวิชาที่อาจารยกําหนดใหนักศึกษาอานประกอบการเรียนในชั้นและการเรียนดวยตัวเอง
ตัวอยางแหลงสารสนเทศลักษณะนี้ไดแก ระบบการศึกษาทางไกล World Lecture hall ของ
มหาวิทยาลัยเท็กซัส (http://www.utexas.edu/world/lecture )

2.2 บริการฐานขอมูลวิชาการสําหรับสืบคนบรรณานุกรม
(Dialog™,STN™,Lexis-Nexis™) คือบริการฐานขอมูลเชิงพาณิชยที่ใหบริการในอินเทอรเน็ท
สามารถสืบคนแบบ telnet ประสิทธิภาพในการสืบคนสูงกวาแบบเว็บ การสืบคนสารสนเทศจาก
อินเทอรเน็ทจากเว็บไซทตางๆไดรับความนิยมมาก แตผลจากการสืบคนยังไมดีและตองใชเวลา
มาก อยางไรก็ตามปจจุบันบริการสืบคนจากเว็บมีการพัฒนาใหสืบคนจากฐานขอมูลที่มีมาตร
ฐานโครงสรางมากขึ้น ดังนั้นนักศึกษาและผูวิจัยควรศึกษาวิธีใชคําสั่ง การระบุเขตขอมูล(Field)
และหลักการเชื่อมคําดวยตรรกะบูลีน (Boolean Logical Operators) ที่ใช AND, OR, NOT
สําหรับสืบคนสารสนเทศระดับกวาง แคบ และการระบุคําที่ไมตองการ การสืบคนดวยคําสั่งชวย
ใหสบื คนไดเรื่องตรงและใชเวลาไมนาน นักศึกษาใชบริการสืบคนฐานขอมูลเชิงพาณิชยไดโดย
การขอใหบรรณารักษดําเนินการให หรือถาตองการสืบคนเองจากฐานขอมูลก็สามารถทําไดโดย
จายคาบริการดวยบัตรเครดิต (อานเพิ่มเติม เรือ่ งการสืบคนสารสนเทศบน www ที่
http://server.tiac.or.th/tiacthai/ )
2.3 ฐานขอมูลวิชาการที่ควรทราบ
ฐานขอมูลที่จะกลาวตอไปนี้ สวนใหญบริการฟรีในอินเทอรเน็ท นักศึกษาสามารถเลือกแหลงสืบ
คนไดจากหนาบริการฐานขอมูลฟรีที่จัดทําพรอมเชื่อมโยงโดยหองสมุดสตางคมงคลสุข
(http://stang.li.mahidol.ac.th/text/medline.htm )
ฐานขอมูลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
PubMed , Medline, Entrez, Thai Patents, US-PTO Patents, NCSTR-Networked
Computer Science Technical Reference Library, Medplants – ฐานขอมูลสมุนไพรไทย

(เภสัชศาสตร มหิดล)(http://medplants.mahidol.ac.th) ฐานขอมูลดรรชนีวารสารการแพทยไทย
(แพทยศาสตร จุฬาลงกรณ)(http://md3.md.chula.ac.th/thaim.html )
ฐานขอมูลสังคมศาสตรและศึกษาศาสตร
ICPSR - Inter-university Consortium for Political and Social Science, Unesco Full Text
Document, ERIC, WDS – World Development Sources,
ฐานขอมูลวิทยานิพนธ
DAO-Dissertation Abstracts On-line, (www.umi.com )
ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย (http://server2.tiac.or.th/form.htm )
ฐานขอมูลโครงการวิจัย (http://server.tiac.or.th/nstda )
ฐานขอมูลในอินเทอรเน็ทของ สวทช. สกว. สช. สวรส.,
ฐานขอมูลสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (www.rdi.ku.ac.th )
ฐานขอมูลสงวนสิทธิ์เฉพาะสถาบัน เชน CU Reference (www.car.chula.ac.th , DAO
(www.umi.com , IEEE Proquest™(www.ieee.org ), ScienceDirect™(www.sciencedirect.com ) ,
Web of Science™ (www.isinet.org ) เปนตน นักศึกษาและผูวิจัยสืบคนฐานขอมูลเหลานี้ไดฟรี
โดยสืบคนผานระบบเครือขายภายในของแตละสถาบัน
2.4 วารสารอิเล็กทรอนิกส
การสืบคนวารสารสวนใหญตองสืบคนจากฐานขอมูลวารสารของหองสมุดและฐานขอมูลของ
สํานักพิมพ ซึ่งบริการสืบคนหนาสารบัญ บทคัดยอและเอกสารฉบับเต็ม ปจจุบันมีวารสารที่เผย
แพรในรูปดิจทิ ัลทั้งฉบับปจจุบันและยอนหลัง
วารสารอิเล็กทรอนิกสตางประเทศทีม่ ปี ระโยชนสําหรับนักศึกษาและผูวิจัยสาขาวิทยาศาสตรที่
ตองการสืบคนเอง และบริการฉบับเต็ม ฟรี ไดแก
NASA Astrophysics Data System (ADS)(http://adswww.harvard.edu )
Hire Wire Press (http://hirewire.standford.edu ) (http://intl.highwire.org )
วารสารอิเล็กทรอนิกสไทยฉบับเต็ม ฟรี
วิทยาสารเกษตรศาสตร (www.rdi.ku.ac.th ) ScienceAsia(http://scienceasia.tiac.or.th )
นักศึกษาและผูวิจัยสามารถติดตามขอมูลวารสารฟรี ดวยตนเองไดจาก Search Engines ตางๆ
อีกมาก
2.5 สารสนเทศทันสมัยจากสมาคมวิชาชีพ
นักศึกษาและผูวิจัยควรติดตามขาวความเคลื่อนไหวในวิชาชีพจาก วารสารขาว (Newsletters)
ปจจุบันมีบริการจากเว็บไซทของสมาคมวิชาชีพตางๆทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูสนใจ
ทัว่ ไปที่ตองการทราบขอมูลใหมๆ เชน รายงานการสํารวจ ขาว กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยว
ของกับวิชาชีพ ตัวอยางไดแก Institute of Management Development – IMD (www.imd.ch )

ซึ่งเปนสถาบันที่จัดทํารายงานสถานภาพความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ( World
Competitiveness Yearbook), IEEE(www.ieee.org ), IEE( www.iee.or.uk ), IOP (www.iop.org )
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (www.onec.go.th )
บทที่ 3 ทําอยางไรจึงจะไดสารสนเทศ
3.1 ขอยืมระหวางหองสมุด
ในระบบเครือขายหองสมุดและหองสมุดเสมือน งานสําคัญคือการบริการเอกสารและการใช
ทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน ปจจุบันการขอยืมหนังสือระหวางหองสมุดไดขยายขอบเขตและวิธี
การ หองสมุดใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสงแฟมขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสใหผูขอใช
บริการ นอกจากการบริการเอกสารดวยวิธีเดิม ไดแก การใหขอยืมดวยตนเองและการสงทาง
ไปรษณียและโทรสาร
คูมือสําหรับสืบคนเพื่อใหทราบวาหองสมุดใดมีสารสนเทศที่ตองการ ไดแก รายการทรัพยากร
หองสมุด (OPAC-Online Public Access Catalog) สําหรับสืบคนหนังสือ วารสารและรายงาน
ตางๆรวมทั้งโสตทัศนวัสดุ เมื่อนักศึกษาสืบคนจากสถาบันใดยอมทราบทันทีวาตองติดตอขอยืม
จากหองสมุดใด กรณีที่ไมใชสถาบันของตนเอง นักศึกษาตองติดตอบรรณารักษใหดําเนินการ
ขอยืมระหวาหองสมุด หองสมุดบางสถาบันรับสมาชิกจากภายนอกซึ่งจายคาสมาชิกและไดรับ
สิทธิขอยืมทรัพยากรสารสนเทศไดตามระเบียบของแตละสถาบัน
3.1 คูม อื สืบคนวารสารที่มีในประเทศไทย
นักศึกษาควรรูจักดัชนีวารสารเพื่อสืบคนวามีผูใดเขียนบทความเรื่องที่ตองการ เผยแพรไวใน
วารสารใดและฉบับใด ฐานขอมูลวิชาการที่รูจักกันดีแลว เชน Medline™, PubMed™,
Chemical Abstracts™, BIOSIS Previews™, Compendex Plus™, Science Citation Index
™ของตางประเทศ คือดัชนีประเภทหนึ่งที่รวบรวมรายการวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องแตละ
สาขาวิชา สําหรับใชเปนคูมือสืบคนเชนเดียวกับการสืบคนรายการทรัพยากรหองสมุด (OPAC)
รายละเอียดที่ไดรับจากการสืบคนตางกันตรงที่ดัชนีจะชี้แนะแหลงสารสนเทศลงในรายละเอียด
บรรณานุกรมสําหรับแตละเรื่อง ตัวอยางเชน หนังสือประเภทรวมเรื่อง ถาสืบคนจาก OPAC จะ
ทราบชื่อหนังสือ ชื่อผูรวบรวม และเลขหมู ตรงกันขัามถาสืบคนจากดัชนี จะทราบรายการทุก
บทความ และสืบคนชื่อผูแตงไดทุกคน
การสืบคนวารสารทางอินเตอรเน็ตชวยใหทราบแหลงสารสนเทศไดรวดเร็ว นักศึกษาสามารถใช
บริการฐานขอมูลสารบัญวารสารของหองสมุดไดหลายรูปแบบ หองสมุดบางแหงใชวิธี Scan
หนาสารบัญวารสารที่บอกรับเพื่อใหผูใชบริการติดตามบทความจากวารสารที่ไดรับใหม แตหอง
สมุดบางแหงจัดทําฐานขอมูลดัชนีโดยบรรณารักษวิเคราะหหัวเรื่อง กําหนดหัวเรื่องเปนดัชนี
สําหรับแตละบทความ เชน หองสมุดสตางคฯ คณะวิทยาศาสตร มหิดล และสถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชวยใหสืบคนหัวเรื่องยอยไดสะดวกทางอินเทอรเน็ท สวนศูนยบริการ

สารสนเทศทางเทคโนโลยี (ศสท.) ไดบริการสืบคนสารบัญวารสารตางประเทศและวารสารไทย
ทางอินเทอรเน็ทเชนกัน สําหรับบริการของ ศสท.นักศึกษาสามาถสัง่ เอกสารฉบับเต็มไดจาก
หนาจอทางอินเทอรเน็ทดวย
Journallink (www.journallink.or.th) คือบริการสืบคนวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากตาง
ประเทศที่มีและไมมีในประเทศไทย จัดทําโดยคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรวม
กับหองสมุดวิทยาศาสตรจากหลายสถาบัน ไดรวบรวมขอมูลรายชื่อวารสารวามีที่หองสมุดใด
บาง และใหรายละเอียดเลมที่แตละแหงมี (Holdings) นับเปนแหลงวารสารที่ทันสมัยและเปนคู
มือสําคัญที่ทําใหบริการหองสมุดเสมือนเปนความจริง ชวยใหนักศึกษาและผูวิจัยและบุคคลทั่ว
ไปเขาถึงสารสนเทศที่ประเทศลงทุนไปในชวงที่ไมตํ่ากวา 20 ปที่ผานมา จนกระทั่งที่ลงทุนใน
ปจจุบัน และสามารถใชประโยชนรวมกันไดอยางคุมคา
3.1 บริการเอกสารจากตางประเทศ
การสืบคนสารสนเทศเพื่อการวิจัยจําเปนตองครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาอยางครบถวน บริการ
หองสมุดเฉพาะภายในประเทศและบริการฟรีจากอินเทอรเน็ทยังไมเพียงพอ นักศึกษาและผูวิจัย
อาจตองใชบริการสั่งบทความวารสาร ขอยืมหนังสือและวารสาร ตลอดจนสั่งซื้อหนังสือจากตาง
ประเทศ หองสมุดของทุกมหาวิทยาลัยและหองสมุดเฉพาะของหนวยราชการ เชน ศูนยบริการ
สารสนเทศทางเทคโนโลยี (ศสท.)มีบริการเอกสารจากตางประเทศ สวนใหญหองสมุดคิดคา
บริการเทาทุนเพื่อใหผูใชบริการไดรับสารสนเทศที่ตองการ หองสมุดติดตอหนวยงานตาง
ประเทศ เชน British Library – อังกฤษ (www.bl.uk ), OCLC Firstsearch™- สหรัฐอเมริกา
(www.oclc.org ), CISTI- คานาดา (www.nrc.ca.cisti ), และติดตอสํานักพิมพผูจัดจําหนายโดย
ตรง นักศึกษาและผูวิจัยสามารถติดตอสั่งเอกสารไดเองโดยตรงทางอินเทอรเน็ทจากหนวยงานที่
กลาวขางตน และชําระคาบริการดวยบัตรเครดิต
3.1 ขอควรทราบเกี่ยวกับรายการบรรณานุกรม
การสัง่ เอกสารเพื่อใหไดรับสารสนเทศรวดเร็ว นักศึกษาควรทราบและบันทึกรายละเอียด
บรรณานุกรมสําหรับรายการสารสนเทศที่ตองการใหครบถวน รายการบรรณานุกรมไดแก
ชื่อผูแตง (บุคคลหรือหนวยงาน) (Author or editor)
ชื่อเรื่อง สําหรับหนังสือ และวารสาร (Title of book or monograph or journal)
ชือ่ บทความ (Title of the articles)
ปที่พิมพ (Year of publication) ฉบับที่ (Volume) เลมที่ (Number) หนา (Pages)
สํานักพิมพ (Publisher)
สถานที่พิมพ (เมืองและประเทศ)(Place)
ISBN (International Standard Book Number)
ISSN (International Standard Serial Number)

บทที่ 4 การเขียนบทความวิชาการ
บทความทางวิชาการ (Technical papers) ไดแก ขอเสนอโครงการ รายงานผลการวิจัย ผลการ
ศึกษาความเปนไปได รายงานความกาวหนาของโครงการ บทความวารสาร บทวิจารณ และ
รายงานขาวของสื่อมวลชน เปนตน นักศึกษาและผูวิจัยควรวางแผนกอนลงมือเขียนบทความ
โดยกําหนดหัวขอเรื่องและตั้งเปาหมายวาเขียนใหใครอาน เพื่อวัตถุประสงคใด และควรราง
สังเขปขอ (Outline)
ลักษณะของบทความวิชาการ ตองเนนรายละเอียดที่เปนวิชาการและนําความรูไปใฃประโยชน
ได เนื้อหาวิชาการแมวาจะเขียนสําหรับผูอานทั่วไป จําเปนตองถูกตองตามหลักวิชาการ ตอง
อางอิงแหลงสารสนเทศ เขียนตามรูปแบบแบบมาตรฐานซึ่งประกอบดวย หนาปก (Cover) หนา
ชื่อเรื่อง (Title page) สารบัญ (Table of Contents) รายการตาราง ( Tables) ภาพประกอบ
(Illustration) ภาคผนวก (Appendix) และพิมพดวยกระดาษขนาด A4
มาตรฐาน ISO 5966:1982 – Documentation – Presentation of Scientific and Technical
Reports
4.1 สวนประกอบของบทความวิชาการ
บทความวิชาการ โดยทั่วไปประกอบดวย
ชือ่ บทความ (Title)
ชื่อผูแตงและสถานที่ทํางาน (Author and work address)
ปที่เผยแพรบทความ
1. บทนํา (Introduction) คือสวนสําคัญมากเพราะจะสามารถดึงดูดความสนใจของผูอานได บท
นําควรชี้แจงขอบเขตเนื้อหาวิชา และวัตถุประสงคของรายงาน การใชภาษาตองถูกตองตาม
หลักไวยากรณและตรวจสอบใหแนใจวาใชคําศัพทตรงกับคําที่ใชในเนื้อเรื่อง วิธีเขียนบทนํา
งายใหยึดตามสังเขปขอ ผูเขียนควรใชเนื้อหาในบทนําสําหรับทบทวนวาบทความที่เขียนได
ครอบคลุมทุกประเด็นที่ตองการเสนอใหผูอานทราบหรือไม
1. เนื้อเรื่อง (Body) การเรียบเรียงเนื้อเรื่องที่บรรยายหากอางอิงทฤษฎีหรือขอความจากบท
ความของผูอื่น ใชรูปแบบดังนี้ “
ขอความที่อาง……………………………………………………” (ใสหมายเลขเชิงอรรถ
กํากับ หรืออางอิงที่ขอความในสวนเนื้อเรื่องโดยพิมพชื่อผูแตง ตามดวยปที่พิมพบทความ)
แลวจึงแสดงขอคิดของตนเอง
1.1 เนื้อเรื่องยอยที่ 1
1.1 เนื้อเรื่องยอยที่ 2
1.1 ….

1. ขออภิปราย (Discussion) การอภิปรายผลคือสวนที่แสดงความคิดเชิงวิเคราะหของผูเขียน
อาจมีการอางอิงตารางและแผนภูมิจากผลการวิจัยคนควาประกอบ
1. บทสรุป (Conclusion) คือบทลงทาย สรุปเนื้อเรื่องทั้งหมด เสนอหัวขอสําหรับวิจัยตอเนื่อง
หรืออาจตั้งคําถามใหผูอานวิจารณ ซึ่งจะนําไปสูการเลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการตอไป
1. บรรณานุกรมอางอิง การอางอิงมี 2 ประเภท
1.1 บรรณานุกรมอางอิง (Bibliographic references and citation) คือรายชื่อหนังสือ บทความ
วิชาการ บทความวารสารตางๆที่ผูเขียนไดคนควาเพื่อใชประกอบการเขียนบทความ หรือ
วิทยานิพนธ ปกติบรรณานุกรมจะพิมพไวสวนทายบทความตอจากบทลงทาย อาจมีขอ
ความอธิบายเพิ่มเติมสั้นๆเกี่ยวกับแตละรายการที่อางอิงดวยก็ได
1.1 เชิงอรรถ (Footnotes & Endnotes) คือการอางอิงขอความบางตอนที่คัดลอกจากหนังสือ
และบทความ อาจเลือกเฉพาะยอหนา ขอความเพียง 2-3 บรรทัด คําพูดของนักวิชาการ
หรือศัพทบัญญัติ เชิงอรรถอาจเปนขอความอธิบายเพิ่มใหผูอานเขาใจศัพทวิชาการที่ผู
เขียนเห็นวาไมจําเปนตองอธิบายในเนื้อความ พิมพเชิงอรรถไวที่หนาเดียวกับที่อางอิง
หรือทายบทแตละบทโดยมีเลขกํากับบายขอความที่อางอิงและโยงไปที่เชิงอรรถ
ในการเขียนบทความวิชาการ ผูเขียนควรศึกษาและใชแบบแผนการลงรายการบรรณานุกรมและ
เชิงอรรถที่เปนมาตรฐานสากล เชน
มาตรฐาน ISO 690:1987 Documentation – Bibliographic references Part 1,
ISO 690:1997 Documentation – Bibliographic references Part 2: Electronic documents,
MLA – Modern Language Association of America (www.mla.org ) เปนตน นอกจากนี้ นัก
ศึกษาและผูวิจัยตองศึกษาคูมือการลงรายการบรรณานุกรมจากวารสารแตละฉบับซึ่งสวนใหญ
ใชเกณฑ ISO และปรับใหงายขึ้น เชน วารสาร ScienceAsia (http://scienceasia.tiac.or.th )
และกรณีที่อางอิงสําหรับวิทยานิพนธนักศึกษาดูไดจากคูมือการลงรายการบรรณานุกรมอางอิง
ของบัณฑิตวิทยาลัยแตละแหง
4.1 การเขียนบทคัดยอ (Writing abstracts) บทคัดยอควรมีความยาวประมาณ 100-500 คํา
และจัดอยูไมเกินหนากระดาษ A4 วิธีเขียนงายๆ มีดังนี้
ประโยคที่ 1 บรรยายวาบทความเรื่องอะไร ใชคําศัพทที่สื่อความหามยของเนื้อเรื่องและ
สามารถใชเปนคําสําคัญในการสืบคน
ประโยคที่ 2 ชี้ใหผูอานตัดสินใจไดวาควรอานเอกสารฉบับเต็มหรือไม ระบุประเด็นสําคัญที่
บทความเสนอ ไมตองอธิบายรายละเอียด บอกเพียงวาเปนรายงานการสํารวจ การวิจัย
หรือการทดลอง
ประโยคสุดทาย แสดงผลการวิจัย
มาตรฐาน ISO 214:1976 Documentation – Abstracts of publications and documentation

4.1 การกําหนดคําสําคัญและดัชนี (Keywords and Indexes) ผูเขียนอาจกําหนดคําสําคัญเพื่อ
ใชเปนดัชนีชวยใหผูอานทราบวาบทความที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องใดบาง คําสําคัญหมายถึง
ศัพทเทคนิค ศัพทวิชาการ สาขาวิชา และชื่อเฉพาะทางภูมิศาสตร การกําหนดคําสําคัญควร
ยึดเกณฑมาตรฐานเพื่อชวยใหสืบคนเรื่องเดียวกันไดเร็วและครบสมบูรณตามที่มีในฐานขอ
มูล โดยสืบคนจากศัพทควบคุมเพียง 1-2 คํา คําสําคัญ และดัชนีมีวิธีกําหนดงายดังนี้
1. อานบทคัดยอใหไดประเด็นที่สําคัญที่สุด และคําสําคัญลําดับรองซึ่งอาจเปนคําที่มีความ
หมายกวางและแคบกวาคําสําคัญหลัก เพื่อชวยใหสืบคนไดกวางและลึก และไมเฉพาะ
เจาะจงเกินไป
1. อานสารบัญและเลือกประเด็นที่สําคัญที่สุด เทียบกับคําที่เลือกในขอ 1 และเพิ่มตามที่
คิดวาจะชวยใหผูสืบคนทราบวาเรื่องที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบาง
1. คําสําคัญไมควรซํ้ากับคําในชื่อเรื่อง ยกเวนชื่อเรื่องทีเกี่ยวกับสาขาวิชา หรือชื่อเฉพาะ
ทางภูมิศาสตร
1. ตัวอยาง 1. บทความเรื่อง Arrhymia, Sinus
อาจกําหนดคําสําคัญใหคลุม Heart Diseases และ Arrhymia
ตัวอยาง 2. บทความเรื่อง สตรีและการรูหนังสือ
อาจกําหนดคําสําคัญใหคลุม การรูหนังสือ การศึกษานอกระบบ ทักษะการอานเขียน
1. ขอสังเกตในการกําหนดคําสําคัญควรตรวจสอบเพื่อใชคํามาตรฐานตามคูมือ เชน
ใช Heart Diseases ไมใช Heart Disease เพราะการใชคําที่รูปแบบหลากหลายมีผลตอ
ความถูกตองและรวดเร็วในการแสดงผลการสืบคน
มาตรฐาน ISO 5963-:1985 Documentation - Methods for examining documents,
determining their subjects, and selecting indexing terms
4.1 คูมือมาตรฐานสําหรับการกําหนดคําสําคัญและดัชนี
โดยทั่วไปบรรณารักษและนักสารสนเทศใชคูมือเหลานี้ในการกําหนดหัวเรื่องหลังจากการ
วิเคราะหเนื้อหาของเอกสารแตละเรื่อง ซึ่งเปนขั้นตอนของการจัดทําฐานขอมูล นักศึกษาและผู
วิจัยไมจําเปนตองใชคูมือเหลานี้ แตอาจปรึกษาบรรณารักษในการกําหนดหัวเรื่องมาตรฐาน
หรือตรวจสอบหัวเรื่องจาก OPAC และจากรายการที่แสดงผลจากการสืบคนฐานขอมูลได โดยดู
จากคําสําคัญที่ปรากฎใน Field :Keywords, Descriptors, Subjects คําสําคัญ หัวเรื่อง ดัชนี
ตัวอยางคูมือมาตรฐานคําสําคัญสําหรับสาขาวิชาตางๆ
คูมือหัวเรื่องสําหรับหนังสือภาษาไทย โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
แพทยและชีววิทยา Mesh browser (www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/meshbrowser.cgi)
เกษตรศาสตร Agrovoc (www.fao.org/agrovoc )
การศึกษา ERIC Thesaurus (http://ericae.net/scripts/ewiz/aewiza.htm )
LCSH-Library of Congress Subject Headings (http://lcweb.loc.gov/lexico )

บทที่ 5 แบบฝกหัด
1. เว็บไซทใดที่มีแหลงวารสารทางการแพทยของไทยมากที่สุด
1. หองสมุดในประเทศไทยแหงใดมีวารสาร Drug Discovery Today
1. เปดเว็บไซทของ PubMed แลวตอบวา Entrez คืออะไร
4. จงกําหนดคําสําคัญ (โดยไมตองเปดคูมือหัวเรื่อง)สําหรับวิทยานิพนธเรื่อง การศึกษาสาเหตุ
ที่ทําใหเยาวชนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดยาเสพติด
5. ทานทราบหรือไม/อยางไรวา ในประเทศไทยมีผูใดทํางานวิจัยเรื่อง กวาวเครือ บาง

