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การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์

ภาพที่ 1 หน้าหลักเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการ
ที่มา : library.lru.ac.th (2561)
ศูน ย์ วิท ยบริ ก าร ส านั กวิท ยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย
มีฐานข้อมูลออนไลน์สาหรับให้บริการผู้ใช้ ซึ่งรวบรวมไว้ที่ เว็บไซต์ (Website) ของศูนย์วิทยบริการ
คือ http://www.library.lru.ac.th
ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลได้ ซึ่งผู้ใช้อาจจะมีเทคนิค
การสืบค้นพื้นฐานทาให้การสืบค้นข้อมูลดูมีความยุ่งยากและไม่ค่อยพบข้อมูลที่ต้องการ เพื่อให้การ
สื บ ค้ น เป็ น ไปอย่ างรวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และตรงกั บ ความต้ อ งการยิ่ งขึ้น ทางศู น ย์ วิ ท ยบริ การ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดทาเอกสารสรุปขั้นตอนกรสืบค้นสารสนเทศจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์

เทคนิคการสืบค้น
1. การสืบค้น (Searching)
1.1 คาสาคัญ (Keyword) ได้แก่ คาหรือวลีที่กาหนดจากศัพท์อิสระในภาษาธรรมชาติ อาจ
เป็นคาที่ปรากฏในส่วนของชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อบทความ สาระสังเขป เนื้อหา หมายเหตุ ชื่อชุด เป็น
ต้น ห้องสมุดทั่วไปจะกาหนดหัวเรื่องเป็นคาค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ซึ่งบางคาอาจไม่
ตรงกับคาที่ผู้ใช้ห้องสมุดคุ้นเคย ทาให้ค้นหาเรื่องที่ต้องการไม่พบ คาสาคัญจึงเป็นโอกาสหรือทางเลือก
หนึ่ งของผู้ ใช้อีกทางหนึ่ งในการค้น หาสารสนเทศจากคาค้นที่รู้จักคุ้นเคยหรือปรากฏในทรัพยากร
สารสนเทศนั้น

2

ตัวอย่าง

การกาหนดคาสาคัญจากชื่อเรื่องของหนังสือ
ชื่อเรื่อง : 7 อุปนิสัยให้วัยรุ่นเป็นเลิศ
คาสาคัญ : วัยรุ่น
เมื่อกาหนดคาค้นได้แล้ว ในการสืบค้นสารสนเทศบางครั้งต้องใช้เทคนิคเพื่อให้ได้สารสนเทศ
ที่ถูกต้อง ตรงความต้องการ และรวดเร็วยิ่งขึ้น เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ มีดังนี้
1.2 การใช้ตรรกบูลีน (Boolean logic) ในการค้นหา ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้อย่างแพร่หลาย ในการ
ค้นหาบางครั้งไม่สามารถใช้คาเพียงคาเดียวที่จะให้ครอบคลุมประเด็นหลักของเรื่องได้ จาเป็นต้องใช้
ตัวดาเนิน ตรรกะ (Logic operators) ได้แก่ AND, OR, NOT และ NEAR มาเชื่อมคาเหล่ านั้น เพื่อ
ช่วยกาหนดขอบเขตคาค้นที่ต้องการให้แคบลงหรือกว้างขึ้น ตัวดาเนินการตรรกะอาจเป็นได้ทั้งคาและ
สัญลักษณ์

ภาพที่ 2 การใช้ตรรกบูลีน (Boolean logic)
ที่มา : home.kku.ac.th/penpan/412102/ppt_4_53.pdf (ม.ป.ป.)
1.3 การตัดปลายคาและการแทนคา (Truncation) เป็นการใช้ค้นคาเดียวแทนคาอื่นทุก
คาที่มีรากศัพท์เดียวกัน เป็นการรวบรวมคาที่มีการสะกดคาที่ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกัน หรือกรณีที่
เป็นเอกพจน์และพหูพจน์ โดยใช้อักขระตัวแทน (Wildcard) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ เช่น * # ? ! $ เป็นต้น
มักใช้ในการค้นภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น ต้องการค้นเรื่องเกี่ยวกับเด็ก คาค้นที่ใช้คือ child* จะได้คา
เกี่ ย วกั บ เด็ ก ทั้ งหมด เช่ น child, children, childhood, childish ต้ อ งการค้ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ สตรี
คาค้นที่ใช้คือ wom#n จะได้ทั้งคาว่า women และ woman เป็นต้น การตัดปลายคาควรระวังไม่ใช้
คาสั้ น เกิน ไปเพราะอาจได้ เรื่ องที่ ไม่ต้ องการออกมาด้ ว ย เช่น ใช้ คาค้น ว่า ban* จะได้ คาว่า ban,
banana, bandit, bank, banner เป็นต้น ซึ่งคาต่างๆ เหล่านี้ไม่สัมพันธ์กันเลย
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1.4 การใช้เครื่องหมายวงเล็บ (Nesting) เพื่อครอบคลุมในแต่ละส่วนคาสั่งข้อมูลที่ต้องการ
ค้นมักใช้ร่วมกับตรรกบูลีน เพื่อแบ่ งคาสั่งบูลีนเป็นส่วนๆ เช่น (television or mass media) and
children หมายถึงต้องการเรื่องเกี่ยวกับเด็กกับโทรทัศน์ และเด็กกับสื่อมวลชน เป็นต้น
2. วิธีการสืบค้น (Search Methods)
2.1 การสื บ ค้ น แบบพื้ น ฐาน (Basic search) ค้ น ทุ ก เขตข้ อ มู ล ผลลั พ ธ์ ก ารสื บ ค้ น จะมี
ปริมาณมากและกว้าง
2.2 การสืบค้นแบบขั้นสูง (Advanced search) เลือกกาหนดเขตข้อมูลได้ สร้างเงื่อนไขที่
ซับซ้อนได้ดี ปริมาณผลการสืบค้น ไม่มากและแคบกว่า Basic searchการสืบค้น
2.3 การสืบค้นแบบไล่เรียง (Browse search) เลือกจากรายการที่มีให้อยู่แล้ว เช่น เลือก
จากหัวเรื่อง สาขาวิชา หรือชื่อวารสาร
3. การคัดกรองผลการสืบค้น (Refining your search result)
การคัดกรองผลการสืบค้นหรือจากัดผลการสืบค้นให้แคบลงได้โดย
3.1 การเพิ่มคีย์เวิร์ด (Adding more keywords)
3.2 การเลือกหัวเรื่องที่ต้องการ (Choosing your subjects)
3.3 การกาหนดปีที่พิมพ์ (Limiting a search by publication year)
3.4 การกาหนดเขตข้อมูล (Specifying fields)
3.5 ประเภทสิ่งพิมพ์ (Publication types)
4. การวิเคราะห์ผลการสืบค้น (Analyze results)
4.1 การวิเคราะห์ผลการสืบค้นด้วยการจัดเรียงผลลัพธ์ (Sort results by)
4.2 จัดเรียงตามความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ด (Relevance)
5. การจัดการผลการสืบค้น (Manage your results)
การจั ด ผลการสื บ ค้ น อั น ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล บรรณานุ ก รม (Bibliographic information) และ
เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
5.1 การสั่งพิมพ์ (Printing)
5.2 การบันทึกข้อมูล (Saving)
5.3 การอีเมล์ (E-mail)
5.4 การนาข้อมูลบรรณานุกรมออก (Exporting citation) โปรแกรม EndNote, Text file
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ฐานข้อมูลภาษาต่างประเทศ
การใช้งานฐานข้อมูล ACS Journals
ACS Journals เป็ น ฐานข้ อ มู ล วารสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ากส านั ก พิ ม พ์ The American
Chemical Society ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวารสารให้บริการจานวน
40 รายชื่ อ ข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง ตั้ ง แต่ ปี 1996 – ปั จ จุ บั น ประกอบด้ ว ยรายการทางบรรณานุ ก รม
สาระสังเขป และเอกสารฉบั บเต็มรูปแบบ HTML และ PDF เข้าใช้งานที่ http://library.lru.ac.th
หรือ https://pubs.acs.org ภาพที่ 3 แสดงสัญลักษณ์ของฐานข้อมูล ACS Journals

ภาพที่ 3 สัญลักษณ์ของฐานข้อมูล ACS Journals
ที่มา : pubs.acs.org (2561)
การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล ACS Journals
ฐานข้อมู ล ACS Journals แบ่งการสื บค้ นข้อมู ล ออกเป็ น 3 รูป แบบ คือ การสื บ ค้น แบบ
Basic search, การสื บ ค้ น จากรายชื่ อ วารสาร (ACS Journals) และการสื บ ค้ น แบบ Advanced
Searc
2
1

ภาพที่ 4 ฐานข้อมูล ACS Journals
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1. การสืบค้นแบบ Basic search ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ดังนี้
1.1 การสื บ ค้ น แบบ Quick Search โดยการพิ มพ์ คาค้ นในช่ องค้น หาหรือใช้ เลข DOI
(Digital Object Identifier)
1.1.1 ระบุคาค้นในช่องค้นหาหรือใช้เลข DOI (Digital Object Identifier) ระบุเขต
ข้อมูลที่ต้องการ Anywhere Title Author Abstract ดังภาพที่ 5

1.1.1

ภาพที่ 5 การสืบค้นแบบ Quick Search
1.1.2 ผลการสืบค้น จากหน้าผลการสืบค้นหน้าจอจะแสดงข้อมูลผลการสืบค้นโดย
คาค้นที่ใช้ค้นจะมีสีเหลืองเน้นข้อความให้ทราบว่าคาค้นนั้นปรากฏอยู่ที่ใดของเนื้อหา ดังภาพที่ 6
1.1.3 ฐานข้อมูล ACS Journals สามารถดาวน์โหลดข้อมูลแบบฉบับเต็ม (Full text)
ได้จากเมนูด้านขวามือของหน้าจอ ดังภาพที่ 6

1.1.3
1.1.2

ภาพที่ 6 ผลการสืบค้นฐานข้อมูล ACS Journals
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1.2 การสืบค้นจากข้อมูลอ้างอิง (Citation)
1.2.1 โดยเลือกสืบค้นจากข้อมูลอ้างอิง ได้แก่ ชื่อวารสาร ปีที่ (Volume) และเลข
หน้า ดังภาพที่ 7
1.2.1

ภาพที่ 7 การสืบค้นจากข้อมูลอ้างอิง (Citation)
1.2.2 ผลการสืบค้น ระบบจะแสดงผลการสืบค้นโดยเรียงลาดับปีที่พิมพ์จากปีปัจจุบัน
ของวารสารชื่อนั้น ๆ ดังภาพที่ 8

1.2.2

ภาพที่ 8 ผลการสืบค้นฐานข้อมูล ACS Journals
1.3 การสืบค้นแบบไล่เรียงบทความตามกลุ่มหัวเรื่อง โดยการเลือกจากกลุ่มหัวเรื่องอักษร
A - Z ดังภาพที่ 9
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1.3

ภาพที่ 9 การสืบค้นแบบไล่เรียงบทความตามกลุ่มเรื่อง
1.3.1 ผลการสืบค้น ระบบจะแสดงข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกลุ่มหัวเรื่องที่เลือก
โดยเรียงจากปัจจุบัน ดังภาพที่ 10
1.3.2 ฐานข้อมูล ACS Journals สามารถดาวน์โหลดข้อมูลแบบฉบับเต็ม (Full text)
ได้จากเมนูด้านขวามือของหน้าจอ ดังภาพที่ 10

1.3.2

1.3.1

ภาพที่ 10 ผลการสืบค้นฐานข้อมูล ACS Journals
2. การสืบค้นจากรายชื่อวารสาร (ACS Journals)
2.1 การสืบค้นจากรายชื่อวารสาร (ACS Journals) โดยการเลือกตามกลุ่มอักษร A – Z
ดังภาพที่ 11
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2.1

ภาพที่ 11 การสืบค้นจากรายชื่อวารสาร (ACS Journals)
2.2 ผลการสืบค้น ระบบแสดงรายชื่อบทความที่ปรากฏในวารสารเล่มนั้น ดังภาพที่ 12
2.3 ฐานข้อมูล ACS Journals สามารถดาวน์โหลดข้อมูลแบบฉบับเต็ม (Full text) ได้
จากเมนูด้านขวามือของหน้าจอ ดังภาพที่ 12

2.2

ภาพที่ 12 ผลการสืบค้นฐานข้อมูล ACS Journals

2.3
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3. การสืบค้นแบบ Advanced Search เป็นการสืบค้นโดยใช้เทคนิคตรรกบูลีน (Boolean
logic) and or not
3.1 ใส่คาค้นหลายคาในการสืบค้น 1 ครั้ง เพื่อให้ระบบสืบค้นโดยใช้การค้นแบบตรรก
บูลีน (Boolean) จากตัวอย่าง เป็นการค้นหา Ontology จากเขตข้อมูลชื่อเรื่อง Anywhere และค้น
คาว่า Scheme จากเขตข้อมูล Title ดังภาพที่ 13

3.1

ภาพที่ 13 การสืบค้นแบบ Advanced Search
3.2 เลือกประเภทของทรัพยากร ประเภทการเข้าถึงระบบ กาหนดช่วงปีในการตีพิมพ์
และกดสืบค้น (Search) ดังภาพที่ 14

3.2

ภาพที่ 14 การเลือกประเภททรัพยากร Advanced Search
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3.3 ผลการสืบค้น จากหน้าผลการสืบค้นหน้าจอจะแสดงข้อมูลผลการสืบค้นโดยคาค้นที่
ใช้ค้นจะมีสีเหลืองเน้นข้อความให้ทราบว่าคาค้นนั้นปรากฏอยู่ที่ใดของเนื้อหา ดังภาพที่ 15
3.4 ฐานข้อมูล ACS Journals สามารถดาวน์โหลดข้อมูลแบบฉบับเต็ม (Full text) ได้
จากเมนูด้านขวามือของหน้าจอ ดังภาพที่ 15

3.4

3.3

ภาพที่ 15 ผลการสืบค้นฐานข้อมูล ACS Journals
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การใช้งานฐานข้อมูล Science Direct
Science Direct เป็นฐานข้อมูลบทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และมีหนังสือจากสานักพิมพ์
Elsevier ครอบคลุ ม สาขาวิช าทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ทุ ก สาขา เช่ น เกษตรศาสตร์ ชี ว วิท ยา เคมี
บริหารธุรกิจ วิศวกรรมเคมี คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์และการเงิน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ แพทยศาสตร์ การพยาบาลและสาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา สังคมศาสตร์
เป็นต้น ข้อมูลที่จะจะอยู่ในรูปฉบับเต็ม (Full-text) โดยเป็น บทความวารสาร จากวารสารมากกว่า
2,500 ชื่อเรื่อง และจากหนังสือสานักพิมพ์ Elsevier มากกว่า 11,000 เล่ม สัญลักษณ์ของฐานข้อมูล
Science Direct แสดงดั ง ภาพที่ 16 ผู้ ใช้ งานสามารถเข้ า ใช้ งานที่ http://library.lru.ac.th หรื อ
https://www.sciencedirect.com ดังภาพที่ 17

ภาพที่ 16 สัญลักษณ์ของฐานข้อมูล Science Direct
ที่มา : sciencedirect.com (2561)

ภาพที่ 17 ฐานข้อมูล Science Direct
ที่มา : sciencedirect.com (2561)
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การสืบค้นฐานข้อมูล Science Direct
1. การสืบค้นแบบ Quick Search
สามารถสื บ ค้ น ได้ จ ากการพิ ม พ์ ค าค้ น จาก ค าส าคั ญ (Keyword) ผู้ แ ต่ ง (Author) ชื่ อ
วารสาร (Journal) หรื อ ชื่อ หนั งสื อ (Book title) และเลื อกจาก ปี ที่ ฉบั บ (Volume, issue) ของ
วารสารได้
ตั ว อย่ า งการสื บ ค้ น เลื อ กสื บ ค้ น จากวารสาร โดยพิ ม พ์ ชื่ อ วารสาร เช่ น HIV & AIDS
Review (ในฐานข้อมูลจะปรากฎชื่อวารสารขึ้นมาให้เลือก หากคาค้นตรงกับที่มีในฐานข้อมูล) ดังภาพ
ที่ 18
1

ภาพที่ 18 การสืบค้นแบบ Quick Search
1.1 ผลการสืบค้น จะได้บทความวารสาร (Article) จากวารสารชื่อ HIV & AIDS Review
ทั้งหมดที่มีฐานข้อมูล ดังภาพที่ 19

ภาพที่ 19 ผลการสืบค้นฐานข้อมูล Science Direct
2. การสืบค้นแบบ Advanced Search
เป็นการสืบค้นโดยการใช้เทคนิค ตรรกบูลีน (Boolean Logic) and or not ที่เมนู เลือก
Advanced search ดังภาพที่ 20
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ภาพที่ 20 การสืบค้นแบบ Advanced Search
2.1 ใส่คาค้นหลายคาในการสืบค้น 1 ครั้ง จากตัวอย่าง ดังภาพที่ 21

2.1

ภาพที่ 21 การใส่คาค้นแบบ Advance Search
จากตัวอย่าง เป็นการค้นหา บทความวารสาร (Article) จากวารสารชื่อ HIV & AIDS
Review โดยให้มีคาว่า HIV ปรากฏในเนื้อหาของบทความวารสาร และในบทความวารสารต้องมีคาว่า
AIDS ปรากฏอยู่ใน ชื่อบทความ ในสาระสังเขป (Abstract) หรือคาสาคัญ (ในฐานข้อมูล Science
Direct การสื บ ค้น แต่ละบรรทัด เป็นการเชื่อมด้วยตรรกบูลี น “and”) นอกจากนั้น สามารถจากัด
ขอบเขตการสืบค้น โดยเลือกประเภทของบทความได้ (Article type)
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2.2 เลือกบทความที่ต้องการดาวน์โหลด ดังภาพที่ 22

2)

ภาพที่ 22 ผลการสืบค้นฐานข้อมูล Science Direct
จากผลการสืบค้น สามารถจากัดขอบเขตการสืบค้นได้ เช่น จากัดปี (Year) ประเภท
ของบทความ (Article type) ชื่อวารสาร (Title) หรือ รูปแบบในการเข้าถึง (Access type)
2.3 บางบทความ สามารถเข้าถึงได้เฉพาะสาระสังเขปเท่านั้น ดังภาพที่ 23

3)

ภาพที่ 23 ผลการสืบค้นฐานข้อมูล Science Direct
3. การสืบค้นแบบไล่เรียง (Browse) เป็นการสืบค้น โดยเลือกจากรายการที่มีให้อยู่แล้ว
3.1 เลือกจากสาขา ได้แก่ Physical Sciences and Engineering, Life Sciences,
Health Sciences, Social Sciences and Humanities
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3.2 เลือกจากบทความที่ได้รับความนิยม (Popular article)
3.3 เลือกจากวารสารฉบับล่าสุด (Recent Publication) ดังภาพที่ 24

3.1

3.2

3.3

ภาพที่ 24 การสืบค้นแบบไล่เรียง (Browse)
3.4 เลือกจาก ชื่อวารสาร ให้เลือกที่ Journal ดังภาพที่ 25

3.4

ภาพที่ 25 การสืบค้นโดยเลือกจากชื่อวารสาร
1) เลือกชื่อวารสารที่ต้องการบทความ ดังภาพที่ 26

1

ภาพที่ 26 ผลการสืบค้นรายชื่อวารสาร
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จะปรากฏรายชื่อวารสาร เรียบตามลาดับอักษร ในรายชื่อวารสาร จะทาให้ทราบว่า
วารสารใดที่ห้องสมุดเข้าถึงได้ เช่น
- Open Access และ Contain Open Access สามารถดาวน์โหลดได้
- สัญลักษณ์สีเขียว ห้องสมุดเป็นสมาชิก สามารถดาวน์โหลดได้
- สัญลักษณ์สีเทา ห้องสมุดไม่ได้เป็นสมาชิก ดังภาพที่ 27

ภาพที่ 27 สัญลักษณ์แสดงสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
2) เลือกปีที่ (Volume) ฉบับที่ (issue)
3) เลือกบทความที่ต้องการดาวน์โหลด ดังภาพที่ 28 และ 29

2, 3

ภาพที่ 28 แสดงรายละเอียดบทความ

17

ภาพที่ 29 ผลการสืบค้นฐานข้อมูล Science Direct
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การใช้งานฐานข้อมูล SpringerLink-Journal
SpringerLink-Journal เป็ นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จานวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน
สั ญ ลั ก ษ ณ์ ฐาน ข้ อ มู ล SpringerLink-Journal แ ส ด งดั งภ าพ ที่ 30 แ ล ะก าร เข้ า ใช้ งาน ที่
http://library.lru.ac.th หรือ https://link.springer.com ดังภาพที่ 31

ภาพที่ 30 สัญลักษณ์ฐานข้อมูล SpringerLink-Journal
ที่มา : link.springer.com (2561)

ภาพที่ 31 ฐานข้อมูล SpringerLink-Journal
ที่มา : link.springer.com (2561)
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การสืบค้นฐานข้อมูล SpringerLink-Journal มี 3 รูปแบบ คือ การสืบค้นแบบไล่เรียงตาม
หัวเรื่อง (Browse by discipline), แบบ Quick Search และแบบ Advanced Search
1. การสืบค้นแบบไล่เรียงตามหัวเรื่อง (Browse by discipline)
1.1 เลือกหัวเรื่อง เช่น education ดังภาพที่ 32

1.1

ภาพที่ 32 การสืบค้นแบบไล่เรียงตามหัวเรื่อง (Browse by discipline)
1.2 เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น วารสาร (journal) เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลวารสาร ดังภาพที่
33
1.2

ภาพที่ 33 ประเภทสิ่งพิมพ์
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1.3 เลือกวารสารที่ต้องการสืบค้น ดังภาพที่ 34

1.3

ภาพที่ 34 แสดงรายชื่อวารสาร
1.4 เลือกแสดงฉบับที่มีให้บริการทั้งหมด หรือ เลือกสืบค้นภายในวารสารนี้เท่านั้น ดัง
ภาพที่ 35

1.4

ภาพที่ 35 ผลการสืบค้นฐานข้อมูล SpringerLink-Journal
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1.5 คลิกเลือกฉบับที่ต้องการ ดังภาพที่ 36

1.5

ภาพที่ 36 แสดงรายละเอียดบทความในวารสาร
1.6 คลิกเลือกรายการที่ต้องการ ดังภาพที่ 37

1.6

ภาพที่ 37 แสดงผลการสืบค้นจากชื่อวารสาร
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2. การสืบค้นแบบ Quick Search
2.1 พิมพ์คาหรือวลีที่ต้องการ Quick Search ดังภาพที่ 38
2.1

ภาพที่ 38 การสืบค้นแบบ Quick Search
2.2 หน้าแสดงผลลัพธ์ Quick Search ดังภาพที่ 39

2.2

ภาพที่ 39 ผลการสืบค้นฐานข้อมูล SpringerLink-Journal
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3. การสืบค้นแบบ Advanced Search เพื่อสืบค้นชั้นสูง
3.1 พิมพ์คาหรือวลีตามเงือนไขที่ต้องการ ดังภาพที่ 40
3.1

ภาพที่ 40 การสืบค้นแบบ Advanced Search
3.2 เลือกค้นในส่วนชื่อเรื่องหรือชื่อผู้แต่ง ดังภาพที่ 41

3.2

ภาพที่ 41 รายละเอียดในการสืบค้น
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3.3 ระบุช่วงระยะเวลา และคลิก Search ดังภาพที่ 42

3.3

ภาพที่ 42 แสดงรายละเอียดการสืบค้น
3.4 จานวนรายการผลลัพธ์ที่พบ ดังภาพที่ 43

3.4

ภาพที่ 43 ผลการสืบค้นฐานข้อมูล SpringerLink-Journal
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3.5 คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อเข้าดูเอกสาร ดังภาพที่ 44

3.5

ภาพที่ 44 ผลการสืบค้นฐานข้อมูล SpringerLink-Journal
3.6 หน้าแสดงผลลัพธ์ สามารถ Download PDF ได้ ดังภาพที่ 45

3.6

ภาพที่ 45 ผลการสืบค้นฐานข้อมูล SpringerLink-Journal แบบ PDF
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ภาพที่ 46 ตัวอย่างเอกสาร PDF
ที่มา : link.springer.com (2561)
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การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global และ
ฐานข้อมูล ABI/INFORM Collection
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global
ProQuest Dissertations & Theses Global เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญ ญาโท และปริ ญ ญาเอก ฉบั บ เต็ม (Full-text) ของสถาบั น การศึ ก ษาที่ ได้ รับ การรับ รองจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย
และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและ
ปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ สัญลักษณ์ของฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global
แ ส ด ง ดั ง ภ า พ ที่ 47 แ ล ะ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ใ ช้ ง า น ที่ http://library.lru.ac.th ห รื อ
https://search.proquest.com/pqdtglobal/index ดังภาพที่ 48

ภาพที่ 47 สัญลักษณ์ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global
ที่มา : proquest.com (2561)

ภาพที่ 48 ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global
ที่มา : proquest.com (2561)
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ฐานข้อมูล ABI/INFORM Collection
ABI/Inform หนึ่งในฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านบริหารจัดการ โดยรวบรวมงพิมพ์
มากกว่ า 8,000 ชื่ อ เรื่ อ ง ป ระกอบ ด้ ว ย The Wall Street Journal Eastern Edition, EIU
ViewsWire, Going Global Career Guides เป็ น ต้ น รวมถึ ง ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ (Dissertations) และ
วิทยานิพนธ์ (Theses) สาขาบริหารจัดการที่ให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า30,000
ชื่อเรื่อง ซึ่งผู้ใช้สามารถนาข้อมูลจาก ABI/Inform มาใช้เพื่อศึกษา ภาวะการทางเศรษฐกิจ แนวโน้ม
ท า ง ธุ ร กิ จ เท ค นิ ค ก า ร จั ด ก า ร ก ล ยุ ท ธ์ ต่ า ง ๆ ที่ ใช้ ใน ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เป็ น ต้ น
สามารถเข้าใช้งานที่ http://library.lru.ac.th หรือ https://search.proquest.com/abicomplete
ดังภาพที่ 49

ภาพที่ 49 ฐานข้อมูล ABI/INFORM Collection
ที่มา : proquest.com (2561)
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เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการค้นหา ดังภาพที่ 50 และภาพที่ 51

ภาพที่ 50 สาหรับเลือกฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้น

ภาพที่ 51 รายชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้น
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ฐานข้อมูล ABI/INFORM Collection
1. การสืบค้นฐานข้อมูล ABI/INFORM Collection การสืบค้นแบบขั้นพื้นฐาน (Basic Search)
1.1 พิมพ์คาหรือวลีที่ต้องการค้นหา
1.2 เลือกสืบค้นในเอกสารฉบับเต็ม หรือเฉพาะดุษฎีนิพนธ์
1.3 คลิก Search เพื่อค้นหาข้อมูลเอกสาร ภาพที่ 52

1.3

1.1

1.2

ภาพที่ 52 กระบวนการสืบค้น

ภาพที่ 53 ผลการสืบค้น
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2. การสืบค้นแบบขั้นสูง (Advanced Search)
2.1 พิมพ์คาหรือวลี
2.2 ระบุเขตข้อมูล
2.3 ระบุคาเชื่อม
2.4 เลือกค้นในเอกสารฉบับเต็มหรือ Peer Reviewed
2.5 ระบุระยะเวลาที่ตีพิมพ์
2.6 เพิ่มทางเลือกการสืบค้น ดังภาพที่ 54

1

2

3
4
5

6

ภาพที่ 54 กระบวนการสืบค้น
2.7 เลือกประเภทเอกสาร
2.8 ระบุชนิดเอกสาร
2.9 ระบุภาษาต้นฉบับ
2.10 คลิก Search ดังภาพที่ 55
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2.10

2.7

ภาพที่ 55 กระบวนการสืบค้น

ภาพที่ 56 ผลการสืบค้น

2.8

2.9
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3. การสืบค้นแบบไล่เรียงตามรายชื่อสิ่งพิมพ์ (Publication Search)
3.1 พิมพ์บางส่วนของชื่อสิ่งพิมพ์
3.2 ระบุส่วนที่ต้องการค้น แล้วคลิก Search
3.3 หรือ เลือกอักษรเริ่มต้นที่ต้องการ
3.4 เลือกรายชื่อสิ่งพิมพ์ที่สนใจ ดังภาพที่ 57

3.1

3.2

3.3

3.4

ภาพที่ 57 การสืบค้นแบบไล่เรียงตามรายชื่อสิ่งพิมพ์ (Publication Search)

ภาพที่ 58 ผลการสืบค้น
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4. การสืบค้นแบบไล่เรียงตามเนื้อหาทางธุรกิจ (Browse Featured Content)
สืบค้นได้โดยเลือกตามรายการเนื้อหาที่ถูกจัดหมวดหมู่ไว้เรียบร้อยแล้ว ดังภาพที่ 59

ภาพที่ 59 รายการเนื้อหาทางธุรกิจ

ภาพที่ 60 ผลการสืบค้น
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ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Full Text
1. การสืบค้นแบบขั้นพื้นฐาน (Basic Search)
1.1 พิมพ์คาหรือวลี
12 เลือกสืบค้นในเอกสารฉบับเต็ม
1.3 คลิก Search ดังภาพที่ 61

3

1

2

ภาพที่ 61 กระบวนการสืบค้น
1.4 เลือกจากัดผลลัพธ์ให้แคบลงจากส่วน การจากัดเขตผลการสืบค้น โดยสามารถเลือกจาก
ประเภทของต้นฉบับ วันที่พิมพ์ ชื่อเอกสารสิ่งพิมพ์ ประเภทเอกสาร หัวเรื่อง บริษัท/องค์กร หรือ
สถานที่ตั้ง เพื่อจากัดขอบเขตการค้นหาให้แคบลงได้
1.5 คลิกเพื่อแสดง บทคัดย่อ/รายละเอียด(Citation/Abstract) หรือเอกสารฉบับเต็ม (Full
text-PDF) ดังภาพที่ 62

36

5

4

ภาพที่ 62 กระบวนการสืบค้น
1.6 เลือกส่งอีเมล์ สั่งพิมพ์ อ้างอิงเอกสารนี้ ถ่ายโอนบรรณานุกรม หรือ บันทึกข้อมูล
1.7 คลิกที่ See similar items เพื่อเรียกดูเอกสารที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับเอกสารนี้
1.8 สามารถเลือกสั่งพิมพ์ (Print) หรือ บันทึก (Save) เอกสารที่ต้องการได้ ดังภาพที่ 63

8

6
7

ภาพที่ 63 ขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูล
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2. การสืบค้นแบบขั้นสูง (Advanced Search)
2.1 พิมพ์คาหรือวลีและระบุเขตข้อมูล
2.2 ระบุคาเชื่อม
2.3 ระบุระยะเวลาที่ตีพิมพ์
2.4 เพิ่มทางเลือกการสืบค้น
2.5 ระบุระดับปริญญา
2.6 ระบุภาษาต้นฉบับ คลิก Search ดังภาพที่ 64
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

ภาพที่ 64 ขั้นตอนการสืบค้น

ภาพที่ 65 ผลการสืบค้น

2.6
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3. การสืบค้นแบบการไล่เรียงเนื้อหาตามสาขาวิชา (Browse)
3.1 ไล่เรียงตามหัวเรื่อง (Browse by Subject)
3.1.1 คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นของหัวเรื่อง
3.1.2 หรือคลิกเลือกหัวเรื่องที่สนใจ
3.1.3 คลิกที่ View documents เพื่อเรียกดูรายการวิทยานิพนธ์ในหัวเรื่องนั้นดังภาพที่ 66

3.1.1

3.1.2 / 3.1.3

ภาพที่ 66 ขั้นตอนการสืบค้น
3.2 ไล่เรียงตามสถานที่ตั้ง (Browse by Location)
3.2.1 คลิกเลือกประเทศที่สนใจ
3.2.2 หรือคลิกเลือกสถาบันที่ต้องการ
3.2.3 คลิกที่View documents เพื่อเรียกดูรายการวิทยานิพนธ์ในประเทศนั้นดังภาพที่ 67

3.2.1

3.2.2 / 3.2.3

ภาพที่ 67 ขั้นตอนการสืบค้น
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การใช้งานฐานข้อมูล Web of science
ฐานข้อมูล Web of science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิง
และอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จากวารสาร
ประมาณ 9,200 รายชื่อให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน สัญลักษณ์ ฐานข้อมูล Web of science
แ ส ด ง ดั ง ภ า พ ที่ 5 5 แ ล ะ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ใ ช้ ง า น ที่ http://library.lru.ac.th ห รื อ
http://apps.webofknowledge.com ดังภาพที่ 68

ภาพที่ 68 สัญลักษณ์ฐานข้อมูล Web of science
ที่มา : webofknowledge.com (2561)

ภาพที่ 69 สัญลักษณ์ฐานข้อมูล Web of science
ที่มา : webofknowledge.com (2561)
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การสืบค้นฐานข้อมูล Web of science
1. การสืบค้นขั้นพื้นฐาน Basic Search
1.1 ใส่คาหรือวลีที่เราต้องการสืบค้น ดังภาพที่ 70

1.1

ภาพที่ 70 กระบวนการสืบค้นฐานข้อมูล Web of Science
1.2 ระบุเขตข้อมูลจะมีให้เลือกหัวเรื่อง (Topic), ชื่อเรื่อง (Title), ผู้แต่ง (Author), ระบุ
ตั ว ผู้ แ ต่ ง (Author Identifiers), กลุ่ ม ผู้ เขี ย น (Group Author), บรรณาธิ ก าร (Editor) หรื อ ชื่ อ
สิ่งพิมพ์ (Publication Name) ดังภาพที่ 71

1.2

ภาพที่ 71 การระบุเขตข้อมูลในการสืบค้น
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1.3 ระบุเขตข้อมูลเป็น Title ชื่อเรื่อง ดังภาพที่ 72

1.3

ภาพที่ 72 การระบุเขตข้อมูลชื่อเรื่อง (Title)
1.4 ระบุช่วงเวลาที่ตีพิมพ์ ดังภาพที่ 73

1.4

ภาพที่ 73 การระบุช่วงตีพิมพ์
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1.5 หากระบุข้อมูลครบทุกขอบเขตแล้ว ให้คลิกที่คาว่า Search ดังภาพที่ 74

1.5

ภาพที่ 74 ขั้นตอนการสืบค้น
1.6 แสดงจานวนรายการบทความที่พบจากการสืบค้น ดังภาพที่ 75

1.6

ภาพที่ 75 แสดงผลการสืบค้น
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1.7 ข้อมูลบรรณานุกรมของแต่ละบทความ คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อเข้าดูข้อมูลของบทความ
โดยละเอียด ดังภาพที่ 76

1.7

ภาพที่ 76 รายละเอียดบรรณานุกรม

ภาพที่ 77 รายละเอียดบทความ
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ภาพที่ 78 ข้อมูลค่า Journal Impact
2. การค้นหาข้อมูลที่บทความนามาอ้างอิง Cited Reference Search
2.1 สืบค้นผลงานของบุคคล โดยดูว่ามีการถูกนาไปอ้างอิงมากน้อยอย่างไร
ใส่ชื่อผู้แต่งที่ได้รับการอ้างถึง โดยใช้นามสกุลและอักษรตัวแรกของชื่อในการสืบค้น
2.2 หรือเลือกที่ Select from index และระบุขอบเขตในช่องด้านหลังเป็น Cited Author
ดังภาพที่ 79

2.1

2.2

ภาพที่ 79 การระบุขอบเขตในการสืบค้น
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2.3 พิมพ์นามสกุลที่ต้องการสืบค้น แล้วคลิก Move To ดังภาพที่ 80
2.4 ระบบจะแสดงรายการนามสกุลที่มีชื่อสะกดต่างกันทั้งหมดที่อยู่ในฐานนี้คลิก Add หน้า
รายการที่ต้องการ (กี่รายการก็ได้)

2.4

2.5

ภาพที่ 80 แสดงผลการสืบค้นบุคคลจากนามสกุล
2.6 รายการที่ Add จะปรากฏในช่องด้านล่าง จากนั้นคลิก OK ดังภาพที่ 81

2.6

ภาพที่ 81 ขั้นตอนการเลือกรายการนามสกุล
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2.7 ระบบจะเชื่อมคาค้นให้อัตโนมัติโดยใช้หลักการ ตรรกบูลีน จากนั้นคลิก Search ดังภาพที่ 82

2.7

ภาพที่ 82 กระบวนการสืบค้น
2.8 ระบบจะแสดงหน้าจอผลการสืบค้นขึ้นมาโดยจะมีรายละเอียด ดังภาพที่ 83
2.8.1 Cited Author รายชื่อผู้แต่งที่ได้รับการอ้างอิง
2.8.2 Cited Work ชื่อขงสิ่งพิมพ์ ซึ่งสามารถเรียกแสดงชื่อเรื่องไปพร้อมกันด้วย สามารถ
คลิกได้ที่ Show Expanded Titles
2.8.3 Year ปีที่พิมพ์
2.8.4 Volume: เลข Volume
2.8.5 Page: เลขหน้า
2.8.6 Citing Articles: จานวนครั้งที่บทความ (Record) นี้ได้รับการอ้างถึง

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.5

2.4.4

ภาพที่ 83 แสดงผลการสืบค้น

2.4.6
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2.8 หากต้องการดูว่าแต่ละบทความมีใครนาไปอ้างบ้าง ให้คลิกที่หน้ารายการบทความที่ต้องการ
ดู แล้วคลิก finish Search ดังภาพที่ 84

2.8

ภาพที่ 84 เลือกรายการเพื่อดูรายละเอียด

ภาพที่ 85 รายการบทความที่นารายการดังกล่าวไปอ้าง
3. ตรวจสอบว่าวารสารของมหาวิทยาลัยมีการถูกนาไปอ้างอิงมากน้อยเพียงใด
3.1 ใส่ชื่อของสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิง เช่น ชื่อวารสาร ชื่อหนังสือ เป็นต้น และระบุ
ขอบเขตในช่องด้านหลังเป็น Cited Work
3.2 หรือเลือก Cited Work แล้วตรวจสอบที่ Select from Index ดังภาพที่ 86
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3.1

ภาพที่ 86 ขั้นตอนการสืบค้นจากชื่อวารสาร
3.3 พิมพ์ชื่อวารสาร บางส่วน จากนั้นคลิก Move To ดังภาพที่ 87

3.3

ภาพที่ 87 ขั้นตอนการสืบค้นจากรายชื่อวารสาร
3.4 ระบบจะเชื่อมคาค้นให้อัตโนมัติโดยใช้หลักการ ตรรกบูลีน จากนั้นคลิก Search ดัง
ภาพที่ 88

3.4

ภาพที่ 88 กระบวนการสืบค้น
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ภาพที่ 89 แสดงผลการสืบค้น

50

การใช้งานฐานข้อมูล ACM Digital Library
ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทาโดย ACM (Association
for Computing Machinery) ซึ่ ง เนื้ อ หาเอกสารประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ เช่ น รายการ
บรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1985ปั จจุ บั น สัญ ลั กษณ์ ฐานข้อมูล ACM Digital Library แสดงดังภาพที่ 90 และสามารถเข้าใช้งานที่
http://library.lru.ac.th หรือ https://dl.acm.org/ ดังภาพที่ 91

ภาพที่ 90 สัญลักษณ์ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ที่มา : dl.acm.org (2561)

ภาพที่ 91 ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ที่มา : dl.acm.org (2561)
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การสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล ACM Digital Library แบ่งการสืบค้นข้อมูลออกเป็น 3 แบบ คือ การสืบค้นขั้น
พื้ น ฐาน (Quick Search), การสื บ ค้ น ขั้ น สู ง (Advanced Search) และการสื บ ค้ น แบบไล่ เรี ย ง
(Browse Publications) ดังภาพที่ 92
1

2

3

ภาพที่ 92 รูปแบบการสืบค้นฐานข้อมูล ACM Digital Library
แบบที่ 1 การสืบค้นขั้นพื้นฐาน (Quick Search) เป็นทางเลือกในการสืบค้นข้อมูลอย่าง
รวดเร็วโดยการใช้คา วลี ประโยคง่าย ๆ มีขั้นตอนดังนี้
1. ระบุคาค้นหรือวลีลงในช่องว่าง
2. คลิกที่ Search
3. ผลการสืบค้นจากคาสืบค้น ดังภาพที่ 93
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1

2

3

ภาพที่ 93 การสืบค้นแบบพื้นฐาน Quick Search
แบบที่ 2 การสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search) เป็นการสืบค้นแบบขั้นสูงสามารถสืบค้น
ได้จาก ชื่อผู้แต่ง Author , ปีที่พิมพ์ Publication Year และเลขเฉพาะของบทความวารสาร DOI มี
ขั้นตอนดังนี้
1. คลิกที่ Advanced Search
2. ใส่คาสืบคืน ไม่จาเป็นจะต้องระบุคาเชื่อม And , Or , Not ด้วยตนเอง เพราะระบบของ
ฐานข้อมูล ACM จะระบุคาเชื่อมไว้ให้เรียบร้อย
3. คลิกที่ Search ดังภาพที่ 69
4. ผลการสืบค้นแบบขั้นสูง Advanced Search ดังภาพที่ 94
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1
2
3

ภาพที่ 94 การสืบค้นขั้นสูง Advanced Search

4

ภาพที่ 95 ผลการสืบค้นฐานข้อมูล ACM Digital Library
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แบบที่ 3 การสืบค้นแบบไล่เรียง (Browse Publications)
1. คลิกเลือกประเภทสิ่งพิมพ์ ดังภาพที่ 96

1

ภาพที่ 96 การสืบค้นแบบไล่เรียง (Browse Publication)
2.

คลิกชื่อสิ่งพิมพ์และเลือกบทความที่สนใจจาก ACM ดังภาพที่ 97

ภาพที่ 97 กระบวนการเลือกบทความ
3.

คลิกเมนู Publication Archive ดังภาพที่ 98
3

ภาพที่ 98 เมนู Publication Archive
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4. คลิกเลือกเล่มและฉบับที่ต้องการ ดังภาพที่ 99

4

ภาพที่ 99 การเลือกเล่มและฉบับที่ของวารสาร
5. คลิกดูสารบัญ Table of Contents
6. คลิกดูเอกสารที่ต้องการ ดังภาพที่ 100
5

6

ภาพที่ 100 รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
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7. เอกสารฉบับเต็ม (Full text) เลือกสั่งพิมพ์ (Print) หรือ บันทึก (Save) ดังภาพที่ 101
7

ภาพที่ 101 รายละเอียดฉบับเต็ม (Full text) ของบทความ
การนาออกเอกสาร Export Citation
การนาออกรายการบรรณานุกรมเพื่อต้องการนาบทความที่เลือกไว้ไปอ้างอิง
1. คลิกเลือกที่ Export Formats ดังภาพที่ 102

1

ภาพที่ 102 ขั้นตอนการนาออกเอกสาร Export Citation
2. คลิกรายการบรรณานุกรม ดังภาพที่ 103

2

ภาพที่ 103 รายละเอียดบรรณานุกรม
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การใช้งานฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service
ฐานข้อมูล EBSCO เป็ นฐานข้อมูล ที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับ และ
ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ ที่
มีดรรชนี หรือสาระสังเขปบทความวารสาร และเอกสารและบทความวารสารฉบับเต็ม(Full text)
ของวารสาร สัญ ลักษณ์ ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service ดังภาพที่ 104 และสามารถเข้าใช้
งานที่ http://library.lru.ac.th หรือ http://eds.a.ebscohost.com/eds ดังภาพที่ 105

ภาพที่ 104 สัญลักษณ์ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service
ที่มา : eds.a.ebscohost.com (2561)

ภาพที่ 105 ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service
ที่มา : eds.a.ebscohost.com (2561)
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การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service
1. เลือกฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Text ดังภาพที่ 106

1

ภาพที่ 106 ขั้นตอนการเลือกฐานข้อมูล EBSCO
2. การสืบค้นข้อมูล สามารถสืบค้นได้จากเขตข้อมูล 3 เขตข้อมูล ได้แก่
2.1 การสืบค้นแบบใช้คาสาคัญ (Keyword) ดังภาพที่ 107

2.1

ภาพที่ 107 การสืบค้นแบบใช้คาสาคัญ (Keyword)
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2.2 ใส่คาสาคัญในช่องสืบค้น คลิก Search ดังภาพที่ 108

2.2

ภาพที่ 108 ตัวอย่างการสืบค้นด้วยคาสาคัญ (Keyword)
2.3 เลือกรายการทรัพยากรที่ต้องการอ่าน ดังภาพที่ 109

2.3

ภาพที่ 109 ผลการสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service
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2.4 รายละเอียดบรรณานุกรม ชื่อผู้แต่ง แหล่งที่มา ชื่อเรื่อง สาระสังเขป สามารถใช้ใน
การทาบรรณานุกรม อ้างอิง ได้ ดังภาพที่ 110

2.4

ภาพที่ 110 รายละเอียดบรรณานุกรมทรัพยากร
2.5 สามารถบันทึกเป็นไฟล์ PDF และสามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดเก็บไว้ได้
ดังภาพที่ 111

ภาพที่ 111 ตัวอย่างบทความ
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3. การสืบค้นวารสาร (Publication Search)
3.1 เลือกเมนูสืบค้นวารสาร (Publication) ดังภาพที่ 112
3.1

ภาพที่ 112 หน้าจอหลักฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service
3.2 ระบบจะแสดงหน้าต่างการสืบค้นแบบพื้นฐาน ผู้ใช้สามารสืบค้นได้จาก ชื่อเรื่อง คาสาคัญ
หรือเลข ISSN/ISBN หรือเลือกได้จากรายชื่อด้านล่าง ดังภาพที่ 113

3.2

ภาพที่ 113 ขั้นตอนการสืบค้น
3.3 ระบบจะแสดงรายชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ของรายชื่อสานักพิมพ์นั้นๆ ที่เลือก เลือก Full Text
Access เพื่อดูรายละเอียดภายในเล่ม ดังภาพที่ 114 และภาพที่ 115
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3.3

ภาพที่ 114 ผลการสืบค้น

ภาพที่ 115 รายละเอียดวารสาร
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ฐานข้อมูลภาษาไทย
การใช้สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL)
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสาหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เป้าหมายเพื่อ
ช่วยสนับ สนุ น การดาเนิน งานเกี่ย วกับเลขมาตรฐานสากลของหนังสือ/วารสาร การจัดทารายการ
สิ่งพิมพ์สาเร็จรูป การจัดการระเบียนบรรณานุกรม การควบคุมระเบียนรายการหลักฐาน และการใช้
รายการร่ว มกัน อัน จะช่วยรองรั บ การใช้ท รัพ ยากรร่ว มกัน ลดความซ้าซ้อนในการจัดทารายการ
บรรณานุกรม และใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งอานวย
ความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการในการค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยที่
ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด
หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มี
ภารกิจสาคัญในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database System) ให้สามารถรองรับการดาเนินงาน
สหรายการบรรณานุกรม (Union catalog) ของห้ องสมุดสมาชิกเครือข่าย ThaiLis รวมทั้งพัฒ นา
โปรแกรมประยุกต์ (Application) บนพื้นฐานมาตรฐานสากลในการควบคุมรายการบรรณานุกรม
(Bibliographic control) เพื่อให้สามารถรองรับการทารายการ การตรวจสอบและควบคุม และการ
ใช้ ร ายการร่ ว มกั น (Copy & Shared catalog) ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สั ญ ลั ก ษณ์ ฐ านข้ อ มู ล
สหบรรณานุ ก รมส าหรั บ ห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของประเทศไทย แสดงดั งภาพที่ 116 และ
สามารถเข้าใช้งานที่ http://library.lru.ac.th หรือ http://uc.thailis.or.th

ภาพที่ 116 สัญลักษณ์ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสาหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
ที่มา : uc.thailis.or.th
การสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสาหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
1. เข้าสู่ http://uc.thailis.or.th ดังภาพที่ 117

ภาพที่ 117 URL สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย
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ภาพที่ 118 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย UCTAL
2. ผู้ใช้ระบุคาค้นที่ต้องการ (การศึกษา) จากนั้นคลิกค้นหา ดังภาพที่ 119

1

ภาพที่ 119 ขั้นตอนการสืบค้น UCTAL
3. ระบบจะทาการสืบค้นระเบียนบรรณานุกรมที่มีคาว่า การศึกษา ปรากฏอยู่
ดังภาพที่ 120

ภาพที่ 120 ผลการสืบค้น

2
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3. คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อไปดูรายละเอียดของระเบียนที่ต้องการ ดังภาพที่ 121

ภาพที่ 121 ผลการสืบค้น
4. ข้อมูลของระเบียนทางบรรณานุกรมลักษณะบัตรรายการ ดังภาพที่ 122

ภาพที่ 122 รายละเอียดทางบรรณานุกรม
5. ถ้าต้องการดูรายละเอียดสามารถคลิกที่ปุ่ม Marc จะปรากฏรายการบรรณานุกรม
ดังภาพที่ 123
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ภาพที่ 123 รายละเอียดทางบรรณานุกรม MARC
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การใช้งานฐานข้อมูล TDC (Thai Digital Collection)
TDC หรื อ Thai Digital Collection เป็ น โครงการหนึ่ ง ของ ThaiLIS มี เป้ า หมายเพื่ อ ให้
บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย
ของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้า
ใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดห้องสมุดสมาชิก
ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน การดาเนินการในปัจจุบั นได้ดาเนินการ migrate ข้อมูลจาก
ระบบเดิม เข้าสู่ระบบใหม่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้มีการจัดอบรมการใช้งาน การนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ให้ กับ สมาชิกใหม่ เช่น มหาวิทยาลัยเอกชน หน่วยงานอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายในการให้ ความรู้และ
ต้องการเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ให้สังคม เพื่อให้สังคมได้นาความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อเป็นการต่อยอด
ความรู้เดิม และพัฒนาประเทศต่อไป สัญลักษณ์ฐานข้อมูล TDC (Thai Digital Collection แสดงดัง
ภาพที่ 124 และสามารถเข้าใช้งานที่ http://library.lru.ac.th หรือ http://tdc.thailis.or.th/tdc

ภาพที่ 124 สัญลักษณ์ฐานข้อมูล TDC (Thai Digital Collection
ที่มา : tdc.thailis.or.th (2561)
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์TDC
1. ใส่คาค้นที่ต้องการสืบค้นลงในช่องคาค้น
2. เลือกตาแหน่งที่ต้องการให้คาค้นปรากฏในเขตข้อมูลที่ต้องการ เช่น ขึ้นต้นด้วย ส่วนใด
ส่วนหนึ่ง หรือ แยกคาตามช่องว่าง
3. เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการค้น เช่น ต้องการค้นจากชื่อเรื่อง ผู้สร้างผลงาน
4. เลือกมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ต้องการที่ต้องการค้น
5. เลือกชนิดของเอกสารเป็น วิทยานิพนธ์/thesis
6. คลิกปุ่ม ค้นหา ดังภาพที่ 125
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3
1
4
2
5
6

ภาพที่ 125 ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูล TDC
7. หน้าจอจะแสดงผลการค้นรายชื่อวิทยานิพนธ์ ดังภาพที่ 126

7

ภาพที่ 126 ผลการสืบค้นฐานข้อมูล TDC (Thai Digital Collection
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8. หน้าจอจะแสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมต่างๆของวิทยานิพนธ์ ดังภาพที่ 127

8

ภาพที่ 127 รายละเอียดแฟ้มข้อมูลสาหรับดาวน์โหลด (Download)
9. การ Download / Save รายการข้อมูล
- สมาชิกสามารถทาสาเนา และบันทึกได้ด้วยตนเอง
- คอมพิวเตอร์ที่ใช้จะต้องติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader สาหรับเปิดอ่านเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
- เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการจะปรากฏตามตัวอย่าง โดยคลิกที่ยอมรับเงื่อนไขก่อนการ
Download

[คลิ๊กในช่องเพื่อยอมรับเงื่อนไข] Download จาก => thailis ดังภาพที่ 128

ภาพที่ 128 รายละเอียดเงื่อนไขก่อนดาวน์โหลด (Download)
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10. หน้าจอจะแสดงรายละเอียดของเอกสารฉบับเต็มที่ต้องการ ในรูปแบบไฟล์ PDF ดัง
ภาพที่ 129

ภาพที่ 129 รายละเอียดของเอกสารฉบับเต็มที่ต้องการ ในรูปแบบไฟล์ PDF

71

การสืบค้นทรัพยากรภายในศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การสืบค้น Web OPAC ศูนย์วิทยบริการ
Web OPAC (Online Public Access Catalog : OPAC) เป็น เครื่องมือช่ว ยค้น ทรัพ ยากร
สารสนเทศที่ มีในศูน ย์ วิทยบริ การที่เข้ามาแทนบัตรรายการ เป็นระบบสื บค้นโดยใช้คอมพิว เตอร์
สามารถเข้าใช้งานที่ http://library.lru.ac.th หรือ http://opac.lru.ac.th ดังภาพที่ 130

ภาพที่ 130 Web OPAC ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การสืบค้น Web OPAC ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1. การสืบค้นแบบ Quick Search
1.1 สามารถพิมพ์คาค้นในช่องสืบค้นเพื่อหาทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการดังภาพ และ
คลิกค้นหา ดังภาพที่ 131

1.1

ภาพที่ 131 การสืบค้นแบบ Quick Search
1.2 ผลการสืบค้น จะได้ทรัพยากรสารสนเทศที่ปรากฏคาที่เราสืบค้น ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใด
ของรายการบรรณานุกรม ดังภาพที่ 132
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1.2

ภาพที่ 132 ผลการสืบค้น Web OPAC ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1.3 คลิกเลือกรายการทรัพยากรที่ต้องการททราบรายละเอียด ดูสถานะของทรัพยากร
สารสนเทศ และจดเลขเรียกหนังสือเพื่อไปหาที่ชั้นหนังสือ ดังภาพที่ 133

1.3

ภาพที่ 133 รายละเอียดทรัพยากร
2. การสืบค้นแบบ Advance Search
2.1 คลิกที่สืบค้นขั้นสูง ดังภาพที่ 134
2.1

ภาพที่ 134 การสืบค้นแบบขั้นสูง (Advance Search)
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2.2 ตัวอย่างการสืบค้นด้วยชื่อเรื่อง ดังภาพที่ 135

2.2

ภาพที่ 135 การสืบค้นขั้นสูงด้วยชื่อเรื่อง
2.3 ตัวอย่างการสืบค้นด้วยผู้แต่ง ดังภาพที่ 136

2.3

ภาพที่ 136 การสืบค้นขั้นสูงด้วยผู้แต่ง
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2.4 ตัวอย่างการสืบค้นด้วยคาสาคัญดังภาพที่ 137

2.4

ภาพที่ 137 การสืบค้นขั้นสูงด้วยคาสาคัญ
2.5 ตัวอย่างการสืบค้นด้วยหัวเรื่อง ดังภาพที่ 138

2.5

ภาพที่ 138 การสืบค้นขั้นสูงด้วยหัวเรื่อง
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2.6 การรวมหลายคาค้น ในการค้นครั้งเดียว ดังภาพที่ 139

2.6

ภาพที่ 139 การสืบค้นขั้นสูงแบบรวมหลายคาค้นในครั้งเดียว
การยืมทรัพยากรต่อในระบบ (Renew)
1. ลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วย บาร์โค้ดและรหัสผ่านที่ได้รับจากบรรณารักษ์ ช่อง Account Login
หรือ เมนู เข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 140
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1.1

ภาพที่ 140 การลงชื่อเข้าสู่ระบบ
2. ระบบจะแสดงหน้ าจอเมนู บัญ ชีของฉัน รายการของฉัน ป้ายระเบียนของฉัน ตะกร้า
สืบค้นรายการหลัก สืบค้นหนังสือสารอง ประวัติการสืบค้น ออกจากระบบ ดังภาพที่ 141

2

ภาพที่ 141 รายละเอียดเมนูในการใช้บริการ
3. คลิกที่เมนูบัญชีของฉัน เพื่อทาการยืมต่อในระบบ ผู้ใช้สามารถยืมได้รายการละไม่เกินสาม
ครั้ง
4. ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดและจานวนทรัพยากรที่ยืมทั้งหมดเพื่อทารายการยืมต่อ
ผู้ใช้คลิกที่กล่องด้านหน้าชื่อทรัพยากรที่ต้องการยืมต่อ (ในการยืมต่อในระบบทุกครั้งผู้ใช้จะต้องทา
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การยืมต่อในระบบก่อนวัน ครบกาหนดส่ ง 1 วันและก่อนเวลา 12.00 น.) หลั งจากนั้น คลิกที่เมนู
ด้านล่างมุมซ้าย “ยืมต่อ” ดังภาพที่ 142 และเมื่อดาเนินเสร็จเรียบร้อยจะแสดงข้อมูลดังภาพที่ 143

3

4

ภาพที่ 142 ขั้นตอนการยืมต่อในระบบ

ภาพที่ 143 ระบบยืนยันการยืมต่อในระบบเสร็จสมบูรณ์
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ฐานข้อมูล E- Clipping
การใช้งานฐานข้อมูล มติชน Matichon e – library
MiC eLibrary หรือ Matichon Information Center จัดท าโดยห้ องสมุ ดข่าวมติ ช น เป็ น
ฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่ผลิตในประเทศไทยกว่า 29 ฉบับ เช่น The nation
Bangkok Post กรุงเทพธุรกิจฯลฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ที่ง่ายต่อการสืบค้น สามารถค้นหา
ได้โดยใช้คาค้นหรือเลือกอ่านได้ตามหมวดหมู่ ช่วยให้ผู้ที่ต้องการข่าวย้อนหลังสามารถเข้าไปดาวน์
โหลดได้เลย ข้อมูลข่าวย้อนหลังได้จากปีปัจจุบัน – ปี 2540 สัญลักษณ์ฐานข้อมูล มติชน Matichon
e–library แ ส ด งดั งภ าพ ที่ 1 44 แ ล ะ ส าม ารถ เข้ าใช้ งาน ที่ http://library.lru.ac.th ห รื อ
http://www.matichonelibrary.com/news

ภาพที่ 144 สัญลักษณ์ฐานข้อมูลมติชน Matichon e–library
ที่มา : matichonelibrary.com (2561)
การสืบค้นฐานข้อมูลมติชน Matichon e–library
1. พิมพ์คาค้น/วลีที่ต้องการค้นลงในช่อง และเลือกเขตข้อมูล จากหัวเรื่อง เช่น อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา เช่น จังหวัดเลย ดังภาพที่ 145
1

ภาพที่ 145 การสืบค้นบทความข่าวใน matichonelibrary
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2. เลือกระบุ วันที เดือน ปี ที่ต้องการที่ช่องสืบค้น ดังภาพที่ 146

2

ภาพที่ 146 การระบุเขตข้อมูล วันที่ เดือน ปีที่ต้องการสืบค้น
3. เลือกระบุแหล่งที่มา เช่น ชื่อหนังสือ ไทยรัฐ ดังภาพที่ 147

3

ภาพที่ 147 การระบุเขตข้อมูลแหล่งที่มา
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4. ระบุคาค้นที่ช่องสืบค้น เช่น จังหวัดเลย ดังภาพที่ 148

4

ภาพที่ 148 การระบุคาค้นในการสืบค้น
5. ผลลัพธ์การสืบค้น คลิกเลือกรายการที่ต้องการ ดังภาพที่ 149

5

ภาพที่ 149 ผลการสืบค้นฐานข้อมูลมติชน Matichon e–library
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6. จะปรากฏผลลัพธ์ของข่าว หรือบทความในรูปแบบไฟล์ PDF สามารถ โหลด PDF ได้ ดัง
ภาพที่ 150

6

ภาพที่ 150 ผลการสืบค้นบทความข่าวในรูปแบบ PDF
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ฐานข้อมูล E – Book
การใช้งานฐานข้อมูล IG Publishing
ฐานข้อมูล iGLibrary (iG Publishing) ฐานข้อมูลออนไลน์ ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(e-Book) ฉบับภาษาต่างประเทศและภาษาไทย แบบฉบับเต็ม Full Text ประกอบไปด้วยหนังสือ
จากหลากหลายจากส านั ก พิ มพ์ ชื่ อดั งทั่ ว โลก อาทิ McGraw-Hill, iGroup Press, ISEAS, World
Science, BEP, iSmithers Rapra, ฯลฯ ที่ ค รอบคลุ ม สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ เศรษฐศาสตร์
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี วิศ วกรรมศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ สาธารณสุ ข มนุ ษ ยและ
สังคมศาสตร์ ฯลฯ สามารถ Download, Copy, Print, Note, Bookmark มี Dictionary และแปล
เป็นภาษาต่าง ๆ ได้กว่า 40 ภาษา มี Link ไปยังแหล่งข้อมูลอื่น พร้อมด้วยเทคโนโลยีการสืบค้นที่
ง่ายและทันสมัยของ iViewer สัญลักษณ์ฐานข้อมูล IG Publishing แสดงดังภาพที่ 151

ภาพที่ 151 สัญลักษณ์ฐานข้อมูล IG Publishing
ที่มา : portal.igpublish.com (2561)
วิธีการสืบค้นฐานข้อมูล IG Publishing
1. ดาวน์ โ หลดแอพพลิ เคชั่ น IGP Reader มาไว้ บ นอุ ป กรณ์ พ กพาที่ จ ะใช้ ส าหรับ อ่ า น
eBook สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง ระบบ IOS และ Android (ดาวน์โหลดฟรี) ดังภาพที่ 152

ภาพที่ 152 ตัวอย่างแอพพลิเคชั่น IGP Reader

83

2. Quick Search
2.1 สามารถสืบ ค้นได้จากการพิมพ์คาค้นจาก คาสาคัญ (Keyword) ได้ ตัวอย่างการ
สืบค้น โดยพิมพ์คาสาคัญ (Keyword) ฐานข้อมูลจะปรากฏชื่อหนังสือขึ้นมาให้เลือก ดังภาพที่ 153
และภาพที่ 154

2.1

ภาพที่ 153 การสืบค้น eBook แบบ Quick Search

ภาพที่ 154 ผลการสืบค้น eBook
2.2 เมื่ อ เราเลื อ กหนั งสื อ ที่ ต้ อ งการได้ แ ล้ ว ให้ ค ลิ ก เลื อ กที่ เมนู Read ดัง ภาพที ่ 155

2.2

ภาพที่ 155 การดาวน์โหลดeBook
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2.3 สามารถแชร์ eBook เล่มที่เลือกไปไว้ที่หน้า Facebook หรือ Google+ ดังภาพที่
155
2.3

ภาพที่ 155 ไอคอนสาหรับแชร์ eBook ไปยังหน้าโซเชียลมีเดีย
2.4 หากผู้ใช้ต้องการยืม eBook คลิกที่ Checkout ดังภาพที่ 156

2.4

ภาพที่ 156 ขั้นตอนการยืม eBook

85

2.5 ระบบจะแสดงหน้าต่าง Login ผู้ใช้สามารถ เข้าสู่ระบบได้โดยไม่ต้องใส่ Account
และ Password โดยท าการเลื อ ก Login ด้ ว ยโซเซีย ลมี เดี ย Facebook และ Google ดังภาพที่
157 ผู้ใช้กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ ให้คลิกที่ Return ดัง
ภาพที่ 158

2.5

ภาพที่ 157 การเข้าสู่ระบบเพื่อทาการยืม eBook

ภาพที่ 158 ระบบแสดงรายการเข้าสู่ระบบเรียบร้อย
2.6 ระบบจะแสดงหน้าต่าง QR Code ขึ้นมาเพื่ อให้ ผู้ ใช้ ดาวน์โหลด (Download)
แอพพลิเคชั่นสาหรับโหลด eBook เก็บไว้อ่านในอุปกรณ์พกพา (โทรศัพท์มือถือ แท็บเลต)
2.7 หากมี แอพพลิ เคชั่น แล้ วให้ ห รือดาวน์ โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ วให้ คลิ กที่ Next
Step ดังภาพที่ 159
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2.6

2.7

ภาพที่ 159 QR Code ในการติดตั้งแอพพลิเคชั่น IGP Reader
2.8 ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดข้อตกลง ให้ผู้ใช้ กรอกข้อมูลจานวนวันในการ
ยืมอ่านแต่ละครั้ง ยืมได้ 14 วันต่อครั้ง และคลิกที่เมนู Next Step ดังภาพที่ 160

2.8

ภาพที่ 160 การกาหนดจานวนวันในการยืม eBook
2.9 ระบบจะแสดงหน้าต่าง Authorization Code และ QR Code ของหนังสือเล่มที่
ต้ อ งการยื ม ผู้ ใ ช้ ส ามารถกรอกตั ว เลขที่ ป รากฏ ในช่ อ ง Enter Authorization Code ใน
แอพพลิเคชั่น IG Reader ในอุปกรณ์พกพาที่โหลดแอพพลิเคชั่นแล้ว หรือสแกน QR Code ที่ระบบ
แสดงขึ้นมาให้ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถอ่านได้ 14 วัน และบุคคลอื่นจะไม่สามารถยืม
หนังสือเล่มนี้ได้จนกว่าจะครบ 14 วัน ดังภาพที่ 161
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ภาพที่ 161 กระบวนการดาวน์โหลด eBook ในแอพพลิเคชั่น IGP Reader
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การหาค่า Impact Factor
Journal Impact Factor (JIF) หรือ ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสาร หมายถึง จานวนครั้ง
โดยเฉลี่ย ที่บ ทความของวารสารนั้ นได้รับการอ้างอิงในแต่ล ะปี โดยผู้ที่คิดค้น JIF คือ Dr. Eugene
Garfield แ ล ะ Irving H Sher แ ห่ งส ถ า บั น ISI (Institute for Scientific Information) ห รื อ
Thomson Reuters แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงทศวรรษ 1960 เพื่อใช้ดัชนีนี้ในการคัดเลือก
วารสารเข้ าสู่ ฐ านข้ อมู ล ของสถาบั น ISI โดยข้ อ มู ล การอ้า งอิ งนี้ ได้ ม าจากการอ้า งอิ งที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
ช่วงเวลา 2 ปีของกลุ่มวารสารจานวนหนึ่งที่ปรากฏในฐานข้อมูลของสถาบัน ISI จานวน 3 ฐานข้อมูล
คือ ฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) และ Arts
and Humanities Citation Index (A&HCI)
Impact Factor คือ ดัชนีหนึ่งที่แสดงถึงคุณภาพของวารสาร โดยวัดจากค่าความถี่ที่บทความ
ในวารสารหนึ่งๆ ได้รับการอ้างถึง ในช่วง 2 ปี ตามการจัดของ JCR year
Impact Factor หรือ Journal Impact Factor หมายถึง จานวนครั้งโดยเฉลี่ย ที่บทความ
ของวารสารนั้ น จะได้รับ การอ้างอิง ในแต่ล ะปี (A measure of the frequency with which the
"average article" in a journal has been cited in a particular year or period)
Impact Factor เป็นค่าความถี่ที่บทความซี่งตีพิมพ์ในวารสารชื่อหนึ่ง ๆ จะได้รับการอ้างถึง
หรื อ ถูกน าไปใช้ หรื อเป็ น การวัด ค่าความถี่ ของการอ้างอิ งบทความวารสารในแต่ ล ะปี จัด ท าโดย
Institute for Scienctific Information (ISI) ตั้ งแต่ปี 1975 จนถึงปัจจุบั น ปกติการคานวณหาค่ า
Impact factor มักจะคานวณในรอบ 2 ปี ดังนั้นค่า Impact factor จึงเป็นจานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่
บทความซึ่งตีพิมพ์ในวารสารชื่อหนึ่ง ๆ ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ได้รับการอ้างถึงในปีปัจจุบัน ในช่วง
เดื อ นกรกฎาคม-กั น ยายนของทุ ก ปี บริ ษั ท Clarivate Analytics หรื อ เดิ ม คื อ ISI (Institute of
Scientific Information) จะผลิ ต ฐานข้ อ มู ล ที่ มี ชื่ อ ว่า Journal Citation Reports (JCR) ซึ่ งจั ด ท า
อย่ างต่ อเนื่ อ งมานานกว่า 50 ปี อดี ตจั ด ท าในลั ก ษณะสิ่ งพิ มพ์ ช่ว ยค้ น และในรูป แบบ CD-ROM
ปั จ จุ บั น อยู่ ในรู ป แบบ Web Edition โดยครอบคลุ ม วารสารสาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ร ะดับ นานาชาติ จากทั่วโลก และฐานข้อมูล JCR ปีล่ าสุ ด คือปี 2016 ประกอบด้ว ย
Science Edition และ Social Science Edition ครอบคลุมวารสารจานวน 12,090 ชื่อ ให้บริการ
เมื่อเดือน กรกฎาคม ปี 2017
ค่า Impact Factor จึงเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ช่วยในการเปรียบเทียบและจัดอันดับวารสาร
อาจนามาใช้ประโยชน์สาหรับห้องสมุด ในการคัดเลือกและบอกรับวารสาร ใช้สาหรับนักวิจัยในการ
คั ด เลื อ กวารสารที่ เ หมาะสมเพื่ อ การตี พิ ม พ์ รวมทั้ ง ใช้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพด้ า นการวิ จั ย ของ
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สถาบันการศึกษา โดยพิจารณาจากคุ ณภาพของบทความที่ตีพิมพ์โดยบรรดานักวิจัยภายในสถาบัน
นั้นๆ ได้อีกด้วย
IF = 1.0 หมายถึง โดยเฉลี่ ย บทความที่ตีพิ มพ์ ในวารสารนี้ ในช่วง 1 หรือ 2 ปีที่ ผ่ านมา
ได้รับการอ้างถึง 1 ครั้ง
การพิจารณาคุณภาพของวารสารโดยใช้ค่า IF จะต้องเปรียบเทียบค่า IF นี้ ในระหว่างกลุ่ม
วารสารที่จัดอยู่ในสาขาเดียวกัน จึงจะทราบว่าวารสารรายชื่อหนึ่งๆ มี IF สูง หรือ มีผลกระทบในวง
วิชาการสูงเป็นอันดับต้นๆ ของสาขาหรือไม่
ค่า IF นั้นคือการคานวณบทความของวารสารที่ตีพิมพ์ผ่านมาแล้ว 2 ปี และจานวนครั้งที่ถูก
นาไปอ้างในปีที่ต้องการหาค่า มาคานวณเพื่อหาค่าเฉลี่ย
การประเมินจากค่า Journal Impact Factor (JIF) ซึ่งเป็นดัชนีที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล โดยทั่ ว ไปถื อว่ าวารสารใดที่ มี ค่ า JIF สู ง ถื อ เป็ น วารสารที่ มี คุ ณ ภาพสู งด้ ว ย การได้ ตี พิ ม พ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่มีค่า JIF สูง จึงถือเป็นความสาเร็จและเป็นเกียรติคุณสาหรับนักวิจัย
ค่ า JIF ส าหรั บ วารสารวิ ช าการในระดั บ นานาชาติ จั ด ท าโดย Institute for Scientific
Information (ISI) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคานวณจากค่าเฉลี่ ยของการอ้างอิงบทความ 1
บทความในระยะ 2 ปีย้อนหลัง ISI จะประกาศค่า JIF ประจา ปีออกมาราวเดือนกรกฎาคมของทุกปี
และจัดเรียงวารสารแยกตามสาขาวิชา
สาหรับวารสารวิชาการส่วนใหญ่ที่จัดพิมพ์เผยแพร่ในประเทศ จะได้รับการประเมินค่า JIF
จาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Citation Index Centre, TCI Centre) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) ร่ ว มกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศูนย์ TCI Centre แห่งนี้ได้จัดทาและพัฒนาฐานข้อมูลวารสาร
ไทย ให้สามารถสืบค้นได้ในระบบออนไลน์และรายงานค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารไทย
โดยใช้หลักการในการคานวณค่าดัชนีเช่นเดียวกับการคานวณค่า JIF ของ ISI และเรียกค่าดัชนีที่ได้ว่า
TCI Impact Factor และใช้ เป็ น หลั ก ในการจั ด อั น ดั บ วารสารวิ ช าการไทย TCI Centre ได้ เริ่ ม
ดาเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 และทาการประกาศค่า TCI Impact Factor ในวันที่15 กรกฎาคม
ของทุกปีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ความสาคัญของค่า Impact Factor
เมื่อกล่าวถึงวิธีการตรวจสอบคุณภาพของนักวิจัยหรือผลงานวิจัย
1. เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ
2. พิจารณาจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
3. ตัดสินรางวัลนักวิจัยหรือผลงานวิจัยดีเด่นต่างๆ
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4. ประกันคุณภาพสถาบันการศึกษา
5. ตรวจสอบคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่กาหนดให้ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติก่อนอนุมัติให้จบการศึกษา
6. รับสมัครอาจารย์หรือนักวิจัยเข้าทางาน
เรามักจะได้ยินคาว่า Impact Factor อยู่บ่อยครั้ง ในฐานะเป็น เกณฑ์หรือดัชนีชี้วัดคุณภาพ
ของวารสาร ซึ่งนิยมใช้กันมาก แต่ที่จริงแล้ว การประเมินนักวิจัยหรือผลงานวิจัย มักใช้เกณฑ์ในการ
พิจารณาหลายอย่างประกอบกัน
1. มีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ พิจารณาเนื้อหาของบทความ
2. พิจารณาจากปริมาณหรือจานวนผลงานที่ตีพิมพ์
3. ลาดับความสาคัญในฐานะผู้แต่งบทความว่าเป็น First, Last หรือ Corresponding
Author
จานวนครั้งที่บทความดังกล่าวได้รับการอ้างอิงโดยบทความอื่น (Citation Frequency) แต่
ทั้งนี้ต้องไม่นับการอ้างอิงตนเอง (Self-cited) พิจารณาว่าเป็นบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) และปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากลต่างๆ หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากวารสารดังกล่าวปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI ด้วย จะทา
ให้สามารถตรวจสอบและจัดอันดับความสาคัญ โดยพิจารณาจากค่า Impact Factor ของวารสารนั้น
ได้
ค่า Impact Factor จึงอาจเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ช่วยในการเปรียบเทียบและจัดอันดับ
วารสาร สามารถนามาใช้ประโยชน์สาหรับห้องสมุด ในการคัดเลือกและบอกรับวารสาร ใช้สาหรับ
นักวิจัยในการคัดเลือกวารสารที่เหมาะสมเพื่อการตีพิมพ์ รวมทั้งใช้ประเมินคุณภาพด้านการวิจัยของ
สถาบันการศึกษาโดยพิจารณาจากคุณภาพของบทความที่ตีพิมพ์โดยบรรดานักวิจัยภายในสถาบัน
นั้นๆ ได้อีกด้วย
วิธีคานวณค่า Impact Factor
สูตรการคานวณค่า Journal Impact Factors ตามวิธีการของสถาบัน ISI (ศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย, ม.ป.ป.)
JIF = จานวนรายการอ้างอิงในที่ X ที่อ้างถึงบทความในปี X-1 + ปี X-2 ของวารนั้น
จานวนบทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในปี X-1 + ปี X-2 ของวารสารนั้น
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วิธีคานวณค่า Impact Factor
มีหลักเกณฑ์อย่างง่าย ๆ ดังนี้ ตัวอย่างเช่น วารสาร Nature ซึ่งมีค่า Impact Factor ในปี
2002 = 30.432 (สูงเป็นอันดับ 5) คานวณได้จากจานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสาร Nature
ซึ่งตี พิ ม พ์ ภ ายในระยะเวลา 2 ปี ย้ อ นหลั ง (ปี 2000+2001) ได้ รับ การอ้ างอิ งภายในปี ปั จ จุบั น (ปี
2002) (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย, ม.ป.ป.)
IF = จานวนครั้งที่ถูกอ้างอิงในปีที่ X – 1 + ปีที่ X – 2
จานวนบทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ X – 1 + ปีที่ X – 2
จานวนครั้งที่ถูกอ้างอิงภายในปี 2002 ของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature (ระยะเวลา
2 ปี)
- ปี 2000 = 33,448 ครั้ง
- ปี 2001 = 25,955 ครั้ง
- ปี 2000+2001 = 59,403 ครั้ง
จานวนบทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature (ระยะเวลา 2 ปี)
- ปี 2000 = 1,013 บทความ
- ปี 2001 = 939 บทความ
- ปี 2000+2001 = 1,952 บทความ
จานวนครั้งที่ถูกอ้างอิงในปี 2002/จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2000-2001
= 59,403/1,952 = 30.432
ค่า Impact Factor และอันดับของวารสารมักมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจานวน
การอ้างอิงในแต่ละปีพบว่า วารสาร Nature มีค่า Impact Factor สูงขึ้นในปี 2002 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2001 ซึ่งมีค่า Impact Factor = 27.955 และสูงเป็นอันดับ 8 ของวารสารทั้งหมดในฐานข้อมูล
JCRi
ค่า Journal Quartile Score (Q)
โดยปกติการประเมินคุณภาพและจัดอันดับวารสารมักนิยมใช้ค่าดัชนีอ้างอิงวารสาร หรือ
Journal Impact Factor เป็ น หลั ก แต่ ในกรณี ที่ ต้ อ งการเปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพของวารสารข้ า ม
สาขาวิ ช า การใช้ ค่ า Journal Impact Factor อาจไม่ เหมาะสม เนื่ อ งจากค่ า Journal Impact
Factor ของวารสารในแต่ล ะสาขาวิช าไม่เท่ ากั น ตัว อย่างเช่น วารสารในสาขาวิช าจุล ชีว วิท ยามี
ค่ า Journal Impact Factor เฉ ลี่ ย อ ยู่ ที่ 2.424 ใน ข ณ ะ ที่ วารส ารใน ส าข าเก ษ ต รศ าส ต ร์
(Agriculture, Multidisciplinary) มี ค่ า Journal Impact Factor เฉลี่ ย เพี ย ง 0.649 การบอกว่ า
วารสาร ก. ในสาขาเกษตรศาสตร์ที่มีค่า Journal Impact Factor 0.6 มีคุณภาพต่ากว่าวารสาร ข.
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ในสาขาจุลชีววิทยาที่มีค่า Journal Impact Factor 2.4 เป็นการเปรียบเทียบที่ไม่เหมาะสม จึงได้มี
การคิดค้นค่า Journal Quartile Score (Q) ขึ้นเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบคุณภาพของวารสารข้าม
สาขาวิชา
ค่ า Journal Quartile Score (Q) หมายถึ ง ค่ า Quartile Score ของวารสารในแต่ ล ะ
สาขาวิชา โดยที่
Q1 = กลุ่ ม วารสารที่ ดี ที่ สุ ด ในสาขาวิ ช านี้ จ านวน 25% ของจ านวนวารสารทั้ ง หมดใน
สาขาวิชานั้นๆ (the highest 25% of total journal in each subject category)
Q2 = กลุ่มวารสารที่มีคุณภาพรองลงมา จานวน 25% ถัดมาของจานวนวารสารทั้งหมดใน
สาขาวิชานั้นๆ (middle-upper position, top 25%-50%)
Q3 = กลุ่มวารสารที่มีคุณภาพรองลงมา จานวน 25% ถัดมาของจานวนวารสารทั้งหมดใน
สาขาวิชานั้นๆ (middle-lower position, top 50% - 75%)
Q4 = กลุ่มวารสารที่มีคุณ ภาพต่าสุด จานวน 25% สุ ดท้ายของจานวนวารสารทั้งหมดใน
สาขาวิชานั้นๆ (the lowest 25% of total journal)
ตั ว อ ย่ า ง เช่ น ว า ร ส า ร Chiang Mai Journal of Science มี ค่ า Journal Impact
Factor ป ร ะ จ า ปี 2013 เ ท่ า กั บ 0.418 จั ด อ ยู่ ใ น อั น ดั บ ที่ 35 จ า ก ว า ร ส า ร ใ น
สาขาวิชา Multidisciplinary Sciences ทั้งหมด 55 รายชื่อ จัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 (Q3) ในสาขาวิชา
นี้ ว ารสารในอั น ดั บ ที่ 1-13 (ได้ จ ากการน าจ านวนวารสารในสาขาทั้ ง หมดหารด้ ว ยสี่ ในที่ นี้
คือ 55/4) จะจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1
จะเห็นได้ว่าค่า Journal Quartile Score สะท้อนให้คุณภาพของวารสารวิชาการได้ถูกต้อง
กว่าการใช้ค่า Journal Impact Factor ในการประเมินคุณภาพวารสารข้ามสาขาวิชา
การหาค่า Journal Quartile Score (Q)
สาหรับค่า Journal Quartile Score มีผู้ให้บริการ 2 ราย คือบริษัท Thomson Reuters ที่
ใช้ ข้ อ มู ล จากค่ า ดั ช นี อ้ า งอิ ง วารสาร Journal Impact Factor และ SCImago Journal and
Country Rank ซึ่งใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus
ค่า H – index
คือ ดัชนีในการประเมินคุณภาพผลงานตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งตั้งชื่อตามผู้คิดค้น คือ Professor
Jorge E. Hirsch ซึ่งเป็นศาสตราจารย์สาขาฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งซานดิอาโก้ hindex นี้ เป็นดัชนีที่เกิดจากการนาข้อจากัดของ JIF มาประกอบการพิจารณาและนาเสนอดัชนีตั ว
ใหม่ ที่เชื่อว่ามีความเที่ย งตรงมากกว่า เพื่อใช้เป็น ทางเลื อกในการประเมิน ผลงานวิจัยที่ ตีพิมพ์ ใน
วารสารนานาชาติ
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ความหมายของ h-index
h-index คือ ค่าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจานวนการอ้างถึง (Citations) กับลาดับของ
บทความที่ ถู ก อ้ า งถึ ง (Article Rank Number) โดยจ านวนการอ้ า งถึ ง ต้ อ งมากกว่า หรือ เท่ ากั บ
ลาดับของบทความที่ถูกอ้างถึง (A scientist has index h if h of his N papers have at least h
citations each, and the other (N-h) papers have no more h citations each.) (ศู น ย์ ดั ช นี
การอ้างอิงวารสารไทย, ม.ป.ป.)
จากคาจากัดความ จะเห็นว่า ค่า h-index ประกอบด้วยจานวนการอ้างถึงบทความวารสาร
(Citations) และจ านวนบทความที่ มี ก ารตี พิ ม พ์ ในวารสารต่ างๆ (Number of Publications) ซึ่ ง
ข้อมู ล ทั้ งสองประเภทนี้ มี ป รากฏในฐานข้อ มูล บางฐานข้อ มูล เท่ านั้ น เช่น ISI Web of Science,
Scopus, Google Scholar และ TCI ของประเทศไทย โดยค่า h-index ที่ฐานข้อมูลเหล่านี้ คานวณ
ให้ นั้ น จะไม่ ตรงกัน ขึ้ น อยู่ กับ จ านวนวารสารที่มี อยู่ในฐานข้อมูล และจานวนการอ้ างอิ งที่ แต่ล ะ
บทความได้รับในช่วงเวลาที่กาหนดด้วย
หากนั ก วิ จั ย ได้ รั บ ค่ า h – index = 10 หมายความว่ า นั ก วิ จั ย ผู้ นั้ น มี ผ ลงานตี พิ ม พ์ 10
บทความ และได้รับการอ้างอิงอย่างต่าสุด 10 ครั้ง/บทความ วิธีการคานวณหาค่า h – index ขั้นต้น
คือระบุหาบทความของผู้แต่งในฐานข้อมูลการอ้างอิง ค่า h – index เป็นวิธีการวัดแบบง่าย นับจาก
จานวนบทความที่ ตีพิ มพ์ (publications) และจานวนครั้งที่ ได้รับการอ้างอิ งสู งสุ ดใน 1 บทความ
Prof. Hirsch ได้ประมาณการว่านักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพความสาเร็จเมื่อระยะเวลาผ่านไป 20 ปี
ควรมีค่า h – index = 20
ค่า g-index
ค่า g-index คือค่าดัชนีในการวัดคุณภาพผลงานวิจัยที่ให้ค่าน้าหนักกับบทความที่มีการอ้าง
ถึ ง สู ง สุ ด คนที่ น าเสนอ g-index คื อ Leo Egghe ซึ่ ง น าเสนอในปี 2006 โดยใช้ ข้ อ มู ล 2 ชุ ด
เช่นเดียวกับข้อมูลที่ใช้คานวณค่า h-index คือ ค่าจานวนครั้งในการอ้างถึง (Times cited : TC) กับ
ค่าแสดงอันดับของบทความที่มีการอ้างอิงสูงสุด (Article rank number : R)
วิธีการคานวณ
นาตัวเลข TC มาบวกกันอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงผลบวกสะสม ในคอลัมน์ที่ 3 ส่วนค่า R ให้
นามายกกาลังสองแล้วนาเสนอค่าในคอลัมน์ที่ 4 หลังจากนั้นให้นาข้อมูล 4 ชุดมาเปรียบเทียบกัน โดย
ให้พิจารณาหาค่าผลรวมของ TC ตัวสุดท้าย ที่มีค่ามากกว่า ค่า R2 และ ตัวเลขในคอลัมน์ R ที่อยู่แถว
เดียวกับตัวเลขสุดท้ายที่ผลรวมของ TC มีค่ามากกว่า ค่า R2 คือค่า g-index
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การตรวจสอบค่า IMPACT FACTOR (IF) โดยใช้ Website
- WEB OF SCIENCE
- ISI Journal Citation Reports
- SCImago Journal and Country Rank
- Thomson Scientific Master Journal List: ip-science.thomsonreuters.com/mjl
- Journal Citation Reports (JCR): isiknowledge.com/JCR
- Eigenfactor (EF): www.eigenfactor.org
- Scopus: www.scopus.com
- JournalMetrics: www.journalmetrics.com
- SCImago Journal & Country Rank (SJR): www.scimagojr.com
- CWTS Journal Indicators: www.journalindicators.com
- Google Scholar: scholar.google.com , scholar.google.com/citation
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