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บทที่ 1 คํ านํ า

สารสนเทศประเภทตางๆไดแก หนังสือ บทความวารสาร รายงานวิชาการ หนังสืออางอิง โดย
ทัว่ไปแบงเปน  3 ประเภท ไดแก สารสนเทศปฐมภูมิ หมายถึง เอกสารตนฉบับ บันทึกงานวิจัย
จดหมายสวนตัว บันทึกความจํ า ตนฉบับตัวเขียน และโปรแกรมคอมพิวเตอร สารสนเทศทุติย
ภูมิ หมายถึง หนังสือ บทความวารสาร รายงานการประชุม หนังสืออางอิง เชน พจนานุกรม
และสารานุกรม และสารสนเทศตติยภูมิ หมายถึง การรวบรวมรายชื่อ บรรณานุกรมสํ าหรับใช
เปนแหลงสืบคนเพ่ือใหทราบวาความรูเรื่องที่ตองการอยูที่ใดพิมพในวารสารใด

หองสมุดดิจิทัล หองสมุดเสมือนและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสมีสารสนเทศทุกประเภท ไดแก
สารสนเทศปฐมภูมิ สารสนเทศทุติยภูมิ สารสนเทศตติยภูมิ
หองสมุดดิจิทัล หมายถึงบริการหองสมุดหรือบริการสารสนเทศที่อาจจะไมใชบริการจากหอง
สมุดก็ได เพราะหองสมุดดิจิทัลปจจุบันเนนบริการดวยคอมพิวเตอร ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนสื่อบันทึกและสืบคนขอมูล ดังน้ันหองสมุดดิจิทัลจึงมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือให
ท ํางานไดในฐานะผูใหและผูรับขอมูล บริการของหองสมุดจะประกอบดวยการผลิตสารสนเทศ
และการจัดสารสนเทศในอินเตอรเน็ตใหอยูในรูปแบบที่ใชงานงายและสนองความตองการของผู
ใชกลุมเปาหมาย สวนหองสมุดเสมือนไดแก หองสมุดที่เปนเครือขายและมีความตกลงระหวาง
กนัในการบริการสารสนเทศรวมกัน ผูใชบริการตางสถาบันสามารถสืบคนสารสนเทศจากฐานขอ
มูลของกันและกันได เสมือนกับเปนสมาชิกหองสมุดเดียวกัน

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสไดแก การบันทึกสารสนเทศในรูปฐานขอมูล เชน ซีดี-รอม และในรูป
เว็บไซท หองสมุดอาจจัดหาทรัพยากรสิ่งพิมพนอยลง และมีทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น
เพราะชวยประหยัดเนื้อที่และแกปญหาสํ าหรับหองสมุดที่ไมสามารถขยายเนื้อที่หรือสรางอาคาร
ใหมได ปจจุบันหองสมุดที่บอกรับเปนสมาชิกบริการสํ านักพิมพอิเล็กทรอนิกส ยังตองรับวาร
สารสิ่งพิมพดวย เชน ScienceDirect™ ที่บริการสืบคนบทความวารสารของสํ านักพิมพ
Elsevier Science™ และพิมพบทความที่ตองการไดทันทีจากหนาจอคอมพิวเตอร นอกจากวาร
สารอเิล็กทรอนิกสที่ตองบอกรับ ปจจุบันมีสมาคมวิชาการหลายแหงในตางประเทศที่บริการวาร
สารอิเล็กทรอนิกสฟรี ผูใชสารสนเทศสืบคนไดโดยไมผานสํ านักพิมพ

ความตองการสารสนเทศ นักศึกษาและผูวิจัยตองการสารสนเทศ สํ าหรับปริทัศนวรรณกรรมและ
เพ่ือเลือกหัวขอสํ าหรับเขียนรายงาน วิทยานิพนธ ปจจุบันมีแหลงสารสนเทศมากขึ้นสํ าหรับ
ศกึษาและตรวจสอบในอินเตอรเน็ท การสืบคนสารสนเทศอาจทํ าใดในเวลารวดเร็ว แตนักศึกษา
และผูวิจัยควรเตรียมเวลาเผื่อไวพอสมควร เพราะถาสืบคนสารสนเทศในเวลาจํ ากัดจะทํ าใหเสีย



คาใชจายมากเกินจํ าเปน โดยเฉพาะในยุคอินเตอรเน็ท การที่หลายคนคิดวาบริการในอินเตอร
เน็ทมีทุกอยางและบริการฟรีน้ันไมเปนความจริงเสมอไป

ทกัษะสารสนเทศและทักษะสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ผูใชสารสนเทศตองใชหองสมุดเปน คือ
ทราบวาจะสืบคนหนังสือ วารสารอยางไร เขาใจเนื้อหาวิชาดีพอที่จะเลือกไดวาหนังสือเลมใด
บางมปีระโยชน และบทความวารสารใดรวมทั้งสารสนเทศจากเว็บไซทใดที่ใหสารสนเทศตรงกับ
ความตองการและสมควรนํ าไปศึกษาเพิ่มเติมและอางอิง

บทที่ 2 แหลงสารสนเทศ

2.1 บริการสารสนเทศจากหองสมุด

ปจจุบันการสืบคนหนังสือและวารสารจากหองสมุดทางอินเทอรเน็ท ทํ าไดสะดวก หองสมุด
มหาวทิยาลัยทุกแหงบริการสืบคนรายการทรัพยากรหองสมุดดวยระบบคอมพิวเตอร (OPAC-
Online Public Access Catalog) นักศกึษาและผูวิจัยสามารถเขาเว็บไซทของหองสมุด
มหาวทิยาลัยตางๆเพื่อสืบคนสารสนเทศที่ตองการดวยวิธีงายๆ คือ สืบคนจากหัวเรื่องและคํ า
สํ าคัญ (Subject Headings & Keywords) ถาตองการทราบวามีหนังสือเรื่องใดบางในหัวขอที่
เลือกวิจัย สบืคนจากชื่อเรื่อง (Titles) (ชือ่หนังสือและชื่อบทความ) ถาทราบอยูกอนแลววามี
หนังสือเรื่องที่ตองการ สืบคนจากชื่อผูแตง (Authors) (บคุคลและหนวยงาน) ถาทราบวาผูใด
หรือหนวยงานใดเขียนหรือจัดพิมพหนังสือเรื่องตองการ และ สืบคนจากเลขหมู (Classification
Numbers) ถาสืบคนสารสนเทศจากหองสมุดเปนประจํ าและจํ าไดวา หนังสือที่ตองการจัดอยูใน
หมวดหมูใด นักศึกษาควรทราบดวยวา หนังสือที่มีเน้ือเรื่องเดียวกันไมจํ าเปนตองจัดอยูใน
หมวดเดียวกันเสมอไป ทฤษฎีการวิเคราะหหัวเรื่องและเลขหมูเนนเนื้อเรื่องที่สํ าคัญเปนลํ าดับ
แรก แตจะเพ่ิมหัวเรื่องที่เกี่ยวของเพ่ือประโยชนในการสืบคนใหไดรับสารสนเทศครบถวน

นอกจากสารสนเทศที่มีในหองสมุดของไทยแลว นักศึกษายังสืบคนฐานขอมูลของตางประเทศที่
หองสมุดในประเทศไทยเปนสมาชิก เชน OCLC FirstSearch™ เพ่ือใหไดรับสารสนเทศที่ไมมี
ในหองสมุดของไทย ฐานขอมูลที่กลาวนี้บริการรายชื่อสิ่งพิมพและเอกสารฉบับเต็มบางสวนใน
รูปอิเล็กทรอนิกส ตัวอยางหองสมุดมหาวิทยาลัยที่บอกรับฐานขอมูล OCLC FirstSearch™ ได
แก สถาบันวทิยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (www.car.chula.ac.th) การใชบริการจํ ากัด
เฉพาะภายในมหาวิทยาลัย

แหลงสารสนเทศจากแหลงอ่ืนๆที่นักศึกษาและผูวิจัยสามารถสืบคนไดจากอินเทอรเน็ท คือหอง
สมุดมหาวทิยาลัยตางประเทศ สวนใหญมีระบบสืบคนมาตรฐานเดียวกับหองสมุดในประเทศ

http://www.car.chula.ac.th/


ไทย และหองสมุดสวนใหญจัดทํ ารายการสํ าหรับเชื่อมโยงไปยังหองสมุดมหาวิทยาลัยตางๆไว
ในเวบ็ไซทของหองสมุด วิธีน้ีจะชวยใหนักศึกษามีแหลงสารสนเทศมากขึ้น โดยการสืบคนหอง
สมุดมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในแตละสาขาวิชา แตนักศึกษาอาจจํ าเปนตองใชบริการยืมระหวาง
หองสมุดหรือสั่งซ้ือหนังสือจากตางประเทศ กรณีที่หองสมุดไมมีหนังสือที่ตองการ

หองเรียนเสมือน (Virtual Classroom)  นักศกึษาสวนใหญคงคุนเคยกับการเปดเว็บไซทของ
มหาวทิยาลยัอ่ืนทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ หลายสถาบันมีบริการหลักสูตรทางไกลใน
อินเทอรเน็ท ซ่ึงนักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาหลักสูตร บทเรียนและรายชื่อหนังสือและฐานขอ
มูลเฉพาะวิชาที่อาจารยกํ าหนดใหนักศึกษาอานประกอบการเรียนในชั้นและการเรียนดวยตัวเอง
ตวัอยางแหลงสารสนเทศลักษณะนี้ไดแก ระบบการศึกษาทางไกล World Lecture hall ของ
มหาวิทยาลัยเท็กซัส (http://www.utexas.edu/world/lecture )

2.2 บริการฐานขอมูลวิชาการสํ าหรับสืบคนบรรณานุกรม
(Dialog™,STN™,Lexis-Nexis™) คอืบริการฐานขอมูลเชิงพาณิชยที่ใหบริการในอินเทอรเน็ท
สามารถสืบคนแบบ telnet ประสทิธภิาพในการสืบคนสูงกวาแบบเว็บ การสืบคนสารสนเทศจาก
อินเทอรเน็ทจากเว็บไซทตางๆไดรับความนิยมมาก แตผลจากการสืบคนยังไมดีและตองใชเวลา
มาก อยางไรก็ตามปจจุบันบริการสืบคนจากเว็บมีการพัฒนาใหสืบคนจากฐานขอมูลที่มีมาตร
ฐานโครงสรางมากขึ้น ดังน้ันนักศึกษาและผูวิจัยควรศึกษาวิธีใชคํ าสั่ง การระบุเขตขอมูล(Field)
และหลักการเชื่อมคํ าดวยตรรกะบลูีน (Boolean Logical Operators) ที่ใช AND, OR, NOT
สํ าหรับสืบคนสารสนเทศระดับกวาง แคบ และการระบุคํ าที่ไมตองการ การสืบคนดวยคํ าสั่งชวย
ใหสบืคนไดเรื่องตรงและใชเวลาไมนาน นักศึกษาใชบริการสืบคนฐานขอมูลเชิงพาณิชยไดโดย
การขอใหบรรณารักษดํ าเนินการให หรือถาตองการสืบคนเองจากฐานขอมูลก็สามารถทํ าไดโดย
จายคาบริการดวยบัตรเครดิต (อานเพิ่มเติม เร่ืองการสืบคนสารสนเทศบน www ที่
http://server.tiac.or.th/tiacthai/ )

2.3 ฐานขอมูลวิชาการที่ควรทราบ
ฐานขอมูลที่จะกลาวตอไปน้ี สวนใหญบริการฟรีในอินเทอรเน็ท นักศึกษาสามารถเลือกแหลงสืบ
คนไดจากหนาบริการฐานขอมูลฟรีที่จัดทํ าพรอมเช่ือมโยงโดยหองสมุดสตางคมงคลสุข
(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

http://www.utexas.edu/world/lecture
http://server.tiac.or.th/tiacthai/
http://stang.li.mahidol.ac.th/text/medline.htm


(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 นักศกึษาและผูวิจัยสืบคนฐานขอมูลเหลานี้ไดฟรี
โดยสบืคนผานระบบเครือขายภายในของแตละสถาบัน

2.4  วารสารอิเล็กทรอนิกส
การสบืคนวารสารสวนใหญตองสืบคนจากฐานขอมูลวารสารของหองสมุดและฐานขอมูลของ
สํ านักพิมพ ซ่ึงบริการสืบคนหนาสารบัญ บทคัดยอและเอกสารฉบับเต็ม ปจจุบันมีวารสารที่เผย
แพรในรูปดิจิทัลทั้งฉบับปจจุบันและยอนหลัง
วารสารอิเล็กทรอนิกสตางประเทศทีมี่ประโยชนสํ าหรับนักศึกษาและผูวิจัยสาขาวิทยาศาสตรที่
ตองการสืบคนเอง และบริการฉบับเต็ม ฟรี ไดแก
NASA Astrophysics Data System (ADS)(http://adswww.harvard.edu )
Hire Wire Press (http://hirewire.standford.edu ) (http://intl.highwire.org )
วารสารอิเล็กทรอนิกสไทยฉบบัเต็ม ฟรี
วทิยาสารเกษตรศาสตร (www.rdi.ku.ac.th ) ScienceAsia(http://scienceasia.tiac.or.th )
นักศกึษาและผูวิจัยสามารถติดตามขอมูลวารสารฟรี ดวยตนเองไดจาก Search Engines ตางๆ
อีกมาก

2.5 สารสนเทศทันสมัยจากสมาคมวิชาชีพ
นักศกึษาและผูวิจัยควรติดตามขาวความเคลื่อนไหวในวิชาชีพจาก วารสารขาว (Newsletters)
ปจจุบันมีบริการจากเว็บไซทของสมาคมวิชาชีพตางๆทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสสํ าหรับผูสนใจ
ทัว่ไปที่ตองการทราบขอมูลใหมๆ เชน รายงานการสํ ารวจ ขาว กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยว
ของกับวิชาชีพ ตัวอยางไดแก Institute of Management Development – IMD (www.imd.ch )

http://medplants.mahidol.ac.th/
http://md3.md.chula.ac.th/thaiim.htm;
http://www.umi.com/
http://server2.tiac.or.th/form.htm
http://server.tiac.or.th/nstda
http://www.rdi.ku.ac.th/
http://www.car.chula.ac.th/
http://www.umi.com/
http://www.ieee.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.isinet.org/
http://adswww.harvard.edu/
http://hirewire.standford.edu/
http://intl.highwire.org/
http://www.rdi.ku.ac.th/
http://scienceasia.tiac.or.th/
http://www.imd.ch/


ซ่ึงเปนสถาบันที่จัดทํ ารายงานสถานภาพความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ( World
Competitiveness Yearbook), IEEE(www.ieee.org ), IEE( www.iee.or.uk ), IOP (www.iop.org )
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (www.onec.go.th )

บทที่ 3  ทํ าอยางไรจึงจะไดสารสนเทศ
3.1 ขอยืมระหวางหองสมุด
ในระบบเครือขายหองสมุดและหองสมุดเสมือน งานสํ าคัญคือการบริการเอกสารและการใช
ทรพัยากรสารสนเทศรวมกัน ปจจุบันการขอยืมหนังสือระหวางหองสมุดไดขยายขอบเขตและวิธี
การ หองสมุดใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสงแฟมขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสใหผูขอใช
บรกิาร นอกจากการบริการเอกสารดวยวิธีเดิม ไดแก การใหขอยืมดวยตนเองและการสงทาง
ไปรษณียและโทรสาร
คูมือสํ าหรับสืบคนเพ่ือใหทราบวาหองสมุดใดมีสารสนเทศที่ตองการ ไดแก รายการทรัพยากร
หองสมุด (OPAC-Online Public Access Catalog) สํ าหรับสืบคนหนังสือ วารสารและรายงาน
ตางๆรวมทั้งโสตทัศนวสัด ุเม่ือนักศึกษาสืบคนจากสถาบันใดยอมทราบทันทีวาตองติดตอขอยืม
จากหองสมุดใด กรณีที่ไมใชสถาบันของตนเอง นักศึกษาตองติดตอบรรณารักษใหดํ าเนินการ
ขอยืมระหวาหองสมุด หองสมุดบางสถาบันรับสมาชิกจากภายนอกซึ่งจายคาสมาชิกและไดรับ
สทิธขิอยมืทรัพยากรสารสนเทศไดตามระเบียบของแตละสถาบัน

3.1 คูมือสืบคนวารสารที่มีในประเทศไทย
นักศกึษาควรรูจักดัชนีวารสารเพื่อสืบคนวามีผูใดเขียนบทความเรื่องที่ตองการ เผยแพรไวใน
วารสารใดและฉบับใด ฐานขอมูลวิชาการที่รูจักกันดีแลว เชน Medline™, PubMed™,
Chemical Abstracts™, BIOSIS Previews™, Compendex Plus™, Science Citation Index
™ของตางประเทศ คือดัชนีประเภทหนึ่งที่รวบรวมรายการวารสารและสิ่งพิมพตอเน่ืองแตละ
สาขาวิชา สํ าหรับใชเปนคูมือสืบคนเชนเดียวกับการสืบคนรายการทรัพยากรหองสมุด (OPAC)
รายละเอียดที่ไดรับจากการสืบคนตางกันตรงที่ดัชนีจะชี้แนะแหลงสารสนเทศลงในรายละเอียด
บรรณานุกรมสํ าหรับแตละเรื่อง ตัวอยางเชน หนังสือประเภทรวมเรื่อง ถาสืบคนจาก OPAC จะ
ทราบชื่อหนังสือ ชื่อผูรวบรวม และเลขหมู ตรงกันขาัมถาสืบคนจากดัชนี จะทราบรายการทุก
บทความ และสืบคนชื่อผูแตงไดทุกคน
การสบืคนวารสารทางอินเตอรเน็ตชวยใหทราบแหลงสารสนเทศไดรวดเร็ว นักศึกษาสามารถใช
บรกิารฐานขอมูลสารบัญวารสารของหองสมุดไดหลายรูปแบบ หองสมุดบางแหงใชวิธี Scan
หนาสารบัญวารสารที่บอกรับเพ่ือใหผูใชบริการติดตามบทความจากวารสารที่ไดรับใหม แตหอง
สมุดบางแหงจัดทํ าฐานขอมูลดัชนีโดยบรรณารักษวิเคราะหหัวเรื่อง กํ าหนดหัวเรื่องเปนดัชนี
ส ําหรับแตละบทความ เชน หองสมุดสตางคฯ คณะวิทยาศาสตร มหิดล และสถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ชวยใหสืบคนหัวเรื่องยอยไดสะดวกทางอินเทอรเน็ท สวนศูนยบริการ

http://www.ieee.org/
http://www.iee.or.uk/
http://www.iop.org/
http://www.onec.go.th/


สารสนเทศทางเทคโนโลยี (ศสท.) ไดบริการสืบคนสารบัญวารสารตางประเทศและวารสารไทย
ทางอินเทอรเน็ทเชนกัน สํ าหรับบริการของ ศสท.นักศึกษาสามาถสัง่เอกสารฉบับเต็มไดจาก
หนาจอทางอินเทอรเน็ทดวย
Journallink (www.journallink.or.th) คอืบรกิารสืบคนวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากตาง
ประเทศที่มีและไมมีในประเทศไทย จัดทํ าโดยคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรวม
กบัหองสมุดวิทยาศาสตรจากหลายสถาบัน ไดรวบรวมขอมูลรายชื่อวารสารวามีที่หองสมุดใด
บาง และใหรายละเอียดเลมที่แตละแหงมี (Holdings) นับเปนแหลงวารสารที่ทันสมัยและเปนคู
มือสํ าคัญที่ทํ าใหบริการหองสมุดเสมือนเปนความจริง ชวยใหนักศึกษาและผูวิจัยและบุคคลทั่ว
ไปเขาถึงสารสนเทศที่ประเทศลงทุนไปในชวงที่ไมตํ่ ากวา 20 ปที่ผานมา จนกระทั่งที่ลงทุนใน
ปจจุบัน และสามารถใชประโยชนรวมกันไดอยางคุมคา

3.1 บริการเอกสารจากตางประเทศ
การสืบคนสารสนเทศเพื่อการวิจัยจํ าเปนตองครอบคลุมเน้ือหาสาขาวิชาอยางครบถวน บริการ
หองสมุดเฉพาะภายในประเทศและบริการฟรีจากอินเทอรเน็ทยังไมเพียงพอ นักศึกษาและผูวิจัย
อาจตองใชบริการสั่งบทความวารสาร ขอยืมหนังสือและวารสาร ตลอดจนสั่งซ้ือหนังสือจากตาง
ประเทศ หองสมุดของทุกมหาวิทยาลัยและหองสมุดเฉพาะของหนวยราชการ เชน ศูนยบริการ
สารสนเทศทางเทคโนโลยี (ศสท.)มีบริการเอกสารจากตางประเทศ สวนใหญหองสมุดคิดคา
บรกิารเทาทุนเพ่ือใหผูใชบริการไดรับสารสนเทศที่ตองการ หองสมุดติดตอหนวยงานตาง
ประเทศ เชน British Library – อังกฤษ (www.bl.uk ), OCLC Firstsearch™- สหรัฐอเมริกา
(www.oclc.org ), CISTI- คานาดา (www.nrc.ca.cisti ), และติดตอสํ านักพิมพผูจัดจํ าหนายโดย
ตรง นักศึกษาและผูวิจัยสามารถติดตอสั่งเอกสารไดเองโดยตรงทางอินเทอรเน็ทจากหนวยงานที่
กลาวขางตน และชํ าระคาบริการดวยบัตรเครดิต

3.1 ขอควรทราบเกี่ยวกับรายการบรรณานุกรม
การสัง่เอกสารเพื่อใหไดรับสารสนเทศรวดเร็ว นักศึกษาควรทราบและบันทึกรายละเอียด
บรรณานุกรมสํ าหรับรายการสารสนเทศที่ตองการใหครบถวน รายการบรรณานุกรมไดแก
ชื่อผูแตง (บุคคลหรือหนวยงาน) (Author or editor)
ชื่อเรื่อง สํ าหรับหนังสือ และวารสาร (Title of book or monograph or journal)
ชือ่บทความ (Title of the articles)
ปที่พิมพ (Year of publication) ฉบับที่ (Volume) เลมที่ (Number) หนา (Pages)
สํ านักพิมพ (Publisher)
สถานที่พิมพ  (เมืองและประเทศ)(Place)
ISBN (International Standard Book Number)
ISSN (International Standard Serial Number)

http://www.journallink.or.th/
http://www.bl.uk/
http://www.oclc.org/
http://www.nrc.ca.cisti/


บทที่ 4 การเขียนบทความวิชาการ
บทความทางวิชาการ (Technical papers) ไดแก ขอเสนอโครงการ รายงานผลการวิจัย ผลการ
ศกึษาความเปนไปได รายงานความกาวหนาของโครงการ บทความวารสาร บทวิจารณ และ
รายงานขาวของสื่อมวลชน เปนตน นักศึกษาและผูวิจัยควรวางแผนกอนลงมือเขียนบทความ
โดยกํ าหนดหัวขอเรื่องและตั้งเปาหมายวาเขียนใหใครอาน เพ่ือวัตถุประสงคใด และควรราง
สังเขปขอ (Outline)
ลกัษณะของบทความวิชาการ ตองเนนรายละเอียดที่เปนวิชาการและนํ าความรูไปใฃประโยชน
ได เน้ือหาวิชาการแมวาจะเขียนสํ าหรับผูอานทั่วไป จํ าเปนตองถูกตองตามหลักวิชาการ 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
ชือ่บทความ (Title)
ชื่อผูแตงและสถานที่ทํ างาน (Author and work address)
ปที่เผยแพรบทความ
1. บทนํ า (Introduction) คือสวนสํ าคัญมากเพราะจะสามารถดึงดูดความสนใจของผูอานได บท

นํ าควรชี้แจงขอบเขตเนื้อหาวิชา และวัตถุประสงคของรายงาน การใชภาษาตองถูกตองตาม
หลักไวยากรณและตรวจสอบใหแนใจวาใชคํ าศัพทตรงกับคํ าที่ใชในเนื้อเรื่อง วิธีเขียนบทนํ า
งายใหยึดตามสังเขปขอ ผูเขียนควรใชเน้ือหาในบทนํ าสํ าหรับทบทวนวาบทความที่เขียนได
ครอบคลุมทุกประเด็นที่ตองการเสนอใหผูอานทราบหรือไม

1. เน้ือเรื่อง (Body) การเรียบเรียงเน้ือเรื่องที่บรรยายหากอางอิงทฤษฎีหรือขอความจากบท
ความของผูอ่ืน ใชรูปแบบดังน้ี “
ขอความที่อาง……………………………………………………” (ใสหมายเลขเชิงอรรถ
กํ ากับ หรืออางอิงที่ขอความในสวนเนื้อเรื่องโดยพิมพชื่อผูแตง ตามดวยปที่พิมพบทความ)
แลวจึงแสดงขอคิดของตนเอง
1.1 เน้ือเรื่องยอยที่ 1
1.1 เน้ือเรื่องยอยที่ 2
1.1 ….



1. ขออภิปราย (Discussion) การอภิปรายผลคือสวนที่แสดงความคิดเชิงวิเคราะหของผูเขียน
อาจมีการอางอิงตารางและแผนภูมิจากผลการวิจัยคนควาประกอบ

1. บทสรุป (Conclusion) คือบทลงทาย สรุปเน้ือเรื่องทั้งหมด เสนอหัวขอสํ าหรับวิจัยตอเน่ือง
หรืออาจตั้งคํ าถามใหผูอานวิจารณ ซ่ึงจะนํ าไปสูการเลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการตอไป

1. บรรณานุกรมอางอิง การอางอิงมี 2 ประเภท
1.1 บรรณานุกรมอางอิง (Bibliographic references and citation) คอืรายชื่อหนังสือ บทความ

วชิาการ บทความวารสารตางๆที่ผูเขียนไดคนควาเพื่อใชประกอบการเขียนบทความ หรือ
วทิยานพินธ ปกติบรรณานุกรมจะพิมพไวสวนทายบทความตอจากบทลงทาย อาจมีขอ
ความอธิบายเพิ่มเติมสั้นๆเกี่ยวกับแตละรายการที่อางอิงดวยก็ได

1.1 เชิงอรรถ (Footnotes & Endnotes) คือการอางอิงขอความบางตอนที่คัดลอกจากหนังสือ
และบทความ อาจเลือกเฉพาะยอหนา ขอความเพียง 2-3 บรรทัด คํ าพูดของนักวิชาการ
หรือศพัทบัญญัติ เชิงอรรถอาจเปนขอความอธิบายเพิ่มใหผูอานเขาใจศัพทวิชาการที่ผู
เขียนเห็นวาไมจํ าเปนตองอธิบายในเนื้อความ พิมพเชิงอรรถไวที่หนาเดียวกับที่อางอิง
หรือทายบทแตละบทโดยมีเลขกํ ากับบายขอความที่อางอิงและโยงไปที่เชิงอรรถ

ในการเขยีนบทความวิชาการ ผูเขียนควรศึกษาและใชแบบแผนการลงรายการบรรณานุกรมและ
เชงิอรรถที่เปนมาตรฐานสากล 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
ศกึษาและผูวิจัยตองศึกษาคูมือการลงรายการบรรณานุกรมจากวารสารแตละฉบับซ่ึงสวนใหญ
ใชเกณฑ ISO และปรับใหงายขึ้น เชน วารสาร ScienceAsia (http://scienceasia.tiac.or.th )
และกรณีที่อางอิงสํ าหรับวิทยานิพนธนักศึกษาดูไดจากคูมือการลงรายการบรรณานุกรมอางอิง
ของบัณฑิตวิทยาลัยแตละแหง

4.1  การเขียนบทคัดยอ (Writing abstracts) บทคดัยอควรมีความยาวประมาณ 100-500 คํ า
และจัดอยูไมเกินหนากระดาษ A4 วธิีเขียนงายๆ มีดังน้ี
ประโยคที่ 1 บรรยายวาบทความเรื่องอะไร ใชคํ าศัพทที่สื่อความหามยของเนื้อเรื่องและ
สามารถใชเปนคํ าสํ าคัญในการสืบคน
ประโยคที่ 2 ชี้ใหผูอานตัดสินใจไดวาควรอานเอกสารฉบับเต็มหรือไม ระบุประเด็นสํ าคัญที่
บทความเสนอ ไมตองอธิบายรายละเอียด บอกเพียงวาเปนรายงานการสํ ารวจ การวิจัย
หรือการทดลอง
ประโยคสุดทาย แสดงผลการวิจัย

มาตรฐาน ISO 214:1976 Documentation – Abstracts of publications and documentation

http://www.mla.org/
http://scienceasia.tiac.or.th/


4.1  การกํ าหนดคํ าสํ าคัญและดัชนี (Keywords and Indexes) ผูเขียนอาจกํ าหนดคํ าสํ าคัญเพ่ือ
ใชเปนดัชนีชวยใหผูอานทราบวาบทความที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องใดบาง คํ าสํ าคัญหมายถึง
ศัพทเทคนิค ศัพทวิชาการ สาขาวิชา และชื่อเฉพาะทางภูมิศาสตร การกํ าหนดคํ าสํ าคัญควร
ยดึเกณฑมาตรฐานเพื่อชวยใหสืบคนเรื่องเดียวกันไดเร็วและครบสมบูรณตามที่มีในฐานขอ
มูล โดยสืบคนจากศัพทควบคุมเพียง 1-2 คํ า คํ าสํ าคัญ และดัชนีมีวิธีกํ าหนดงายดังน้ี
1. อานบทคัดยอใหไดประเด็นที่สํ าคัญที่สุด และคํ าสํ าคัญลํ าดับรองซึ่งอาจเปนคํ าที่มีความ

หมายกวางและแคบกวาคํ าสํ าคัญหลัก เพ่ือชวยใหสืบคนไดกวางและลึก และไมเฉพาะ
เจาะจงเกินไป

1. อานสารบัญและเลือกประเด็นที่สํ าคัญที่สุด เทียบกับคํ าที่เลือกในขอ 1 และเพ่ิมตามที่
คดิวาจะชวยใหผูสืบคนทราบวาเรื่องที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบาง

1. คํ าสํ าคัญไมควรซํ้ ากับคํ าในชื่อเรื่อง ยกเวนชื่อเรื่องทีเกี่ยวกับสาขาวิชา หรือชื่อเฉพาะ
ทางภูมิศาสตร

1. ตัวอยาง 1. บทความเรื่อง Arrhymia, Sinus
     อาจกํ าหนดคํ าสํ าคัญใหคลุม Heart Diseases และ Arrhymia
     ตัวอยาง 2. บทความเรื่อง สตรีและการรูหนังสือ
     อาจกํ าหนดคํ าสํ าคัญใหคลุม การรูหนังสือ การศึกษานอกระบบ ทักษะการอานเขียน
1. ขอสังเกตในการกํ าหนดคํ าสํ าคัญควรตรวจสอบเพื่อใชคํ ามาตรฐานตามคูมือ เชน
     ใช Heart Diseases ไมใช Heart Disease เพราะการใชคํ าที่รูปแบบหลากหลายมีผลตอ
     ความถูกตองและรวดเร็วในการแสดงผลการสืบคน

มาตรฐาน ISO 5963-:1985 Documentation - Methods for examining documents,
determining their subjects, and selecting indexing terms

4.1 คูมือมาตรฐานสํ าหรับการกํ าหนดคํ าสํ าคัญและดัชนี
โดยทั่วไปบรรณารักษและนักสารสนเทศใชคูมือเหลานี้ในการกํ าหนดหัวเรื่องหลังจากการ
วิเคราะหเน้ือหาของเอกสารแตละเรื่อง ซ่ึงเปนขั้นตอนของการจัดทํ าฐานขอมูล นักศึกษาและผู
วิจัยไมจํ าเปนตองใชคูมือเหลานี้ แตอาจปรึกษาบรรณารักษในการกํ าหนดหัวเรื่องมาตรฐาน
หรือตรวจสอบหัวเรื่องจาก OPAC และจากรายการที่แสดงผลจากการสืบคนฐานขอมูลได โดยดู
จากคํ าสํ าคัญที่ปรากฎใน Field :Keywords, Descriptors, Subjects คํ าสํ าคัญ หัวเรื่อง ดัชนี
ตัวอยางคูมือมาตรฐานคํ าสํ าคัญสํ าหรับสาขาวิชาตางๆ
คูมือหัวเรื่องสํ าหรับหนังสือภาษาไทย 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 )

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/meshbrowser.cgi
http://www.fao.org/agrovoc
http://ericae.net/scripts/ewiz/aewiza.htm
http://lcweb.loc.gov/lexico


บทที่ 5 แบบฝกหัด
1. เว็บไซทใดที่มีแหลงวารสารทางการแพทยของไทยมากที่สุด
1. หองสมุดในประเทศไทยแหงใดมีวารสาร Drug Discovery Today
1. เปดเว็บไซทของ PubMed แลวตอบวา Entrez คืออะไร
4. จงกํ าหนดคํ าสํ าคัญ (โดยไมตองเปดคูมือหัวเรื่อง)สํ าหรับวิทยานิพนธเรื่อง การศึกษาสาเหตุ

ที่ทํ าใหเยาวชนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดยาเสพติด
5. ทานทราบหรือไม/อยางไรวา ในประเทศไทยมีผูใดทํ างานวิจัยเรื่อง กวาวเครือ บาง
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