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การวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์คุณลักษณะของผลงานทางวิชาการในด้านประเภท  

รูปแบบ ภาษา และเนือ้หาของผลงานทางวิชาการ วิเคราะห์การอ้างอิงในผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักัด
กรมวิทยาศาสตร์บริการในด้านประเภท รูปแบบ ภาษา เนือ้หา และอายุของทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับอ้างอิง 
รวมทัง้ประเมินทรัพยากรสารสนเทศโดยการเปรียบเทียบรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับ การอ้างอิงกับ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีในฐานข้อมลูของส านักหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรม
วิทยาศาสตร์บริการ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักัดกรมวิทยาศาสตร์
บริการ ตัง้แต่ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562 จ านวน 278 ช่ือเร่ือง และรายการอ้างอิง จ านวน 1,636 รายการ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ี และค่าร้อยละ 
ผลการวิจัยพบวา่ ผลงานทางวชิาการของบคุลากรสงักัดกรมวิทยาศาสตร์บริการส่วนใหญ่เป็นบทความวารสาร 
ในรูปแบบส่ือสิ่งพิมพ์  ตีพิมพ์เป็นภาษาไทย และมีเนือ้หาด้านเคมี  รายการอ้างอิงในผลงานทางวิชาการ ส่วน
ใหญ่เป็นบทความวารสาร รูปแบบส่ือสิ่งพมิพ์ ตีพมิพ์เป็นภาษาอังกฤษ มีเนือ้หาด้านเคมี และมีช่วงอายุไมเ่กิน 5 
ปี การเปรียบเทียบรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับการอ้างอิงกับทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลของ
ส านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบวา่ ทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับการอ้างอิงมีใน
ฐานข้อมลูของส านักหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในระดบัน้อยมาก  คือ จ านวน 
255 รายการ (ร้อยละ 15.59) นอกจากนีย้ังพบว่า ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงกับทรัพยากร
สารสนเทศท่ีถูกอ้างอิงมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก คือ วารสาร จ านวน 145 รายการ (ร้อยละ 8.86) หนังสือ จ านวน 
60 รายการ (ร้อยละ 3.67) และสทิธิบตัรและเอกสารมาตรฐาน จ านวน 22 รายการ (ร้อยละ 1.35) ตามล าดบั 
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This research aims to firstly analyze the description of academic works in the type, 

form, language and content of academic works; and secondly to analyze citations in academic works 
by the staff under the authority of the Department of Science Service in the type, form, langua ge 
content and period of the cited information resources; as well as lastly assess the information 
resources by comparing the titles of the cited information resources to the information resources 
reported by the Bureau of Science and Technology Information. The research population consisted 
of 278 titles and there were a total of 1,636 citations in the academic works of the staff under the 
authority of the Department of Science Service from 2015 to 2019. The research tool was a work 
sheet and the statistics used for data analysis were frequency and percentage. The results of 
research found that the majority of the academic work by the staff under the authority of the 
Department of Science Service were Thai academic articles in the printed format with a chemical 
content. The mostly cited type of information resources included English journals in the printed 
format with a chemical content. The mostly cited period of the information resources was also not 
over five years. It was found that the cited information resources were a total of 255 citations 
(15.59%) in the databases of the Bureau of Science and Technology Information in terms of the 
comparison of the titles of the cited information resources to information resources appeared in the 
databases of the Bureau of Science and Technology Information. Moreover, it was found that the 
type of matched information resources with the three mostly cited information resources are 145 titles 
of journal (8.86%); 60 titles of book (3.67%); and 22 titles of patents and standards (1.35%), 
respectively. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภมูิหลัง    

ส านกัหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สงักัดกรมวิทยาศาสตร์
บริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม จดัอยูใ่นประเภทห้องสมดุเฉพาะ 
เป็นแหล่งสารสนเทศส าคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์
บริการ และยังเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับนักวิจัย 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไปท่ีสนใจศึกษาด้านนี ้ปัจจุบันส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 833,185 
รายการ (ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2559, น. 11)                  
ซึ่งด าเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2553) ท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ว่า 
“ห้องสมุดเฉพาะเป็นแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นหน่วยสง่เสริมการจัดการความรู้ขององค์กร และ
เป็นพลงัขบัเคลื่อนการเรียนรู้ขององค์กรและสงัคม เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะสาขาวิชา ” 
“โดยควรมีทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมด” ส านักหอสมุดฯ จึงมีทรัพยากรสารสนเทศหลาย
ประเภท ได้แก่ หนังสือต ารา วิทยานิพนธ์ เอกสารการวิจัย สิ่งพิมพ์รัฐบาล ราชกิจจานุเบกษา 
เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา รายงานการอบรม/สมัมนา คู่มือการปฏิบัติงาน วารสาร
ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ รวมทัง้ฐานข้อมลูด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งล้วนอยู่ใน
รูปแบบท่ีหลากหลายทัง้สือ่สิง่พิมพ์ สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ และสือ่โสตทศันวสัด ุ 

ส านกัหอสมุดและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวตัถปุระสงค์หลกัในการ
สง่เสริมภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์บริการเก่ียวกับ “การบริการทางวิทยาศาสตร์ โดยด าเนินการ
ก ากบัดูแล สง่เสริม วิจยัพฒันาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้เป็นสถานปฏิบติัการกลาง
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเสริมสร้างการเพิ่ มประสิทธิภาพการผลิต 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างยั่งยืน ” 
(กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2558b) ส านักหอสมุดฯ จึงมุ่งพัฒนาเป็นแหล่งกลางของข้อมูลทาง
วิชาการและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ให้บริการสารสนเทศในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่องค์กรท่ีสงักัด ชุมชน และสงัคม จึงมีการด าเนินการคดัเลือกและ
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จดัหาทรัพยากรสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับบริการ รวมทัง้ฐานข้อมลูเฉพาะ
สาขาวิชาท่ีเป็นประโยชน์และทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการให้เพียงพอกับผู้ ใช้บริการ เพื่อ
การศกึษาค้นคว้าได้ครบถ้วนและตรงตามความต้องการของหน่วยงานและสงัคม ซึ่งการประเมิน
บทบาทหน้าท่ีของห้องสมุดท่ีเป็นแหล่งกลางสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
กระบวนการจ าเป็นอยา่งหนึง่ในการพฒันาการด าเนินงานของส านกัหอสมดุฯ  

การประเมินทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดหาส าหรับให้บริการนบัเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
การด าเนินงานของห้องสมุดมีท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้ห้องสมุดสามารถพฒันา
ทรัพยากรสารสนเทศให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ ใช้บริการ โดยเป็นวิธีการส าหรับ
พิจารณาตดัสินคุณค่าของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการอย่างละเอียดถ่ีถ้วน ว่ามีข้อดีหรือ
ข้อบกพร่องอย่างไร และมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดในการเลือกเข้าไว้บริการส านักหอสมุดฯ                    
การประเมินทรัพยากรสารสนเทศสามารถจ าแนกได้ 2 วิธีใหญ่ ๆ คือ การประเมินทรัพยากร
สารสนเทศโดยเน้นตวัทรัพยากรสารสนเทศ และการประเมินทรัพยากรสารสนเทศโดยเน้นผู้ใช้และ
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ (ประภาวดี สืบสนธ์ิ, 2549, น. 91; ศิริงาม แผลงชีพ, 2561, น. 124-
125) ซึ่งวิธีวิเคราะห์การอ้างอิง (Citation analysis) เป็นการประเมินการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ            
ท่ีเน้นตวัทรัพยากรสารสนเทศซึ่งเป็นการประเมินทางอ้อมเน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีศกึษาจากรายการ
บรรณานุกรมหรือไม่ได้ศึกษาจากทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกอ้างอิง แต่ศึกษาจากทรัพยากร
สารสนเทศท่ีอ้างอิงทรัพยากรนัน้ โดยดคูวามถ่ีของจ านวนท่ีถกูอ้างอิง การศกึษาโดยวิธีนีเ้หมาะกับ
การศกึษาในแต่ละสาขาวิชา จ านวนของผู้ผลติงานเขียนเฉพาะสาขาวิชาท่ีไม่มีจ านวนมากเกินไป 
ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์การอ้างอิงสามารถน ามาจัดล าดบัความส าคญัของทรัพยากรสารสนเทศ
ได้ รวมทัง้ช่วยให้ห้องสมดุสามารถประเมินทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยูว่า่ตรงกบัความต้องการของ
ผู้ใช้บริการมากน้อยเพียงใดได้ (ประภาวดี สบืสนธ์ิ, 2549, น. 132) 

การวิเคราะห์การอ้างอิง เป็นวิธีการประเมินทรัพยากรสารสนเทศวิธีหนึ่งโดยอาศยัวิธีการ
ทางสถิติ เช่น การหาคา่ร้อยละ หรือสถิติท่ีมีความซบัซ้อนมากขึน้มาวิเคราะห์การใช้วรรณกรรมใน
สาขาต่าง ๆ โดยการน ารายการอ้างอิงของผลงานท่ีจะศึกษาท่ีอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทความ
วิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นต้น มาวิเคราะห์เพื่อศึกษาพฤติกรรมเก่ียวกับทรัพยากร
สารสนเทศ เช่น เปรียบเทียบความส าคัญระหว่างหนังสือกับวารสารในฐานะท่ีเป็นแหลง่อ้างอิง 
ศกึษาการใช้สารสนเทศของนกัวิชาการ การวิเคราะห์ผลงานวิชาการหรือวารสารท่ีได้รับการอ้างอิง
มาก ศกึษาความเก่ียวข้องของงานวิจยั ตลอดจนพฒันาการของศาสตร์ตา่ง ๆ เป็นต้น ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีการใช้เทคนิควิเคราะห์การอ้างอิงเพื่อศึกษาการน า
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ผลงานไปอ้างอิงในบทความวิจัยและวิทยานิพนธ์ โดยศึกษารูปแบบและคุณลักษณะของ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกน ามาใช้ เช่น ประเภท อายุ ภาษา สาขาวิชา เป็นต้น เพื่อน าผล
การศกึษาไปใช้ในการประเมินและพฒันาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ผู้ใช้ ตลอดจนพฒันาวิธีการจัดเก็บเอกสารท่ีเหมาะสมกับการใช้ (กนกพร อยู่อ าไพ, 2553, น. 2) 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์การอ้างอิงของสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
พบว่า ในรอบสิบปีท่ีผ่านมามีการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ประเด็นส าคญัของทรัพยากรสารสนเทศใน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ขอบเขตเนือ้หาของทรัพยากรสารสนเทศ (กนกพร อยู่อ าไพ, 2553; จิราพรรณ 
อินทรศิริพงษ์, 2551; ทิพย์วรรณ เหมือนมิตร, 2553; มนชนก ณ พัทลุง, 2549) ประเภทของ
ทรัพยากรสารสนเทศ (จินตวีร์ หรยางกรู, 2557; ศิรประภา สว่างวงศ์, 2553; Becker & Chiware, 
2015; Gunasekera, 2014; Rosenberg, 2015) อายขุองทรัพยากรสารสนเทศ (จินตวีร์ หรยางกูร
, 2557; ศิ รป ระภ า  ส ว่ า ง ว ง ศ์ , 2553; สุ จ ร รย า  จิ น ด าว ง ศ์ , 2551; Gunasekera, 2014; 
Rosenberg, 2015; Vallmitjana & Sabaté, 2008) และภาษาของทรัพยากรสารสนเทศ (จินตวีร์ 
หรยางกูร, 2557; ศิรประภา สว่างวงศ์, 2553; สุจรรยา จินดาวงศ์, 2551; Rosenberg, 2015;) 
นอกจากนีย้ังมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการวิเคราะห์การอ้างอิงกับการจั ดหาทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด (Rosenberg, 2015; Vallmitjana & Sabaté, 2008) เพื่ อประเมิน
คณุภาพและประสทิธิภาพของทรัพยากรสารสนเทศห้องสมดุ 

ส านกัหอสมุดและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจมุ่งเพิ่มศกัยภาพ
การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหารจัดการหอสมุด บูรณาการ
เครือข่ายแหล่งบริการสารสนเทศในประเทศและพัฒนาการเป็นศูนย์บริการสารสนเทศเฉพาะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พฒันาคลงัความรู้สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
รูปดิจิทัล ตามวิสัยทัศน์ท่ีมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้เป็นหอสมุดกลางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของชาติ สนบัสนุนการเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการท่ีประชาชนทุกภาคสว่นสามารถ
เข้าถึงบริการได้ มีการบริการและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุด
เฉพาะ ตลอดจนการบริการทัง้บุคลากรขององค์กรและประชาชนทัว่ไป การด าเนินตามภารกิจ
ดงักลา่วได้ต้องอาศยังบประมาณท่ีเพียงพอ ซึ่งปัจจุบนังบประมาณท่ีได้รับมีจ ากัด ประกอบกับ
ราคาทรัพยากรสารสนเทศสูงขึน้ทุกปี ท าให้ผู้ วิจัยสนใจท่ีจะประเมินทรัพยากรสารสนเทศของ
ส านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้วิธีการวิเคราะห์การอ้างอิงใน
ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักดักรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อทราบความสอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้ ใช้ว่ามากน้อยเพียงใด ซึ่งผลประเมินท าให้ทราบจุดอ่อนจุดแข็งของทรัพยากร
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สารสนเทศของส านักหอสมุดฯ รวมทัง้เป็นการศึกษาผู้ ใช้ห้องสมุดด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาส านกัหอสมุดฯ ให้เป็นแหลง่สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ
อยา่งแท้จริง 
  
ความมุ่งหมายของการวิจัย  

1. เพื่อวิเคราะห์คณุลกัษณะของผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักดักรมวิทยาศาสตร์
บริการ ในด้านประเภท รูปแบบ ภาษา และเนือ้หาของผลงานทางวิชาการ 

2. เพื่อวิเคราะห์การอ้างอิงในผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักัดกรมวิทยาศาสตร์
บริการ ในด้านประเภท รูปแบบ ภาษา เนือ้หา และอายขุองทรัพยากรสารสนเทศท่ีถกูอ้างอิง 

3. เพื่อประเมินทรัพยากรสารสนเทศของส านกัหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  จากการวิเคราะห์การอ้างอิงผลงานทางวิชาการของบุคลากรสังกัดกรม
วิทยาศาสตร์บริการ 
 
ความส าคัญของการวิจัย  

การวิจัยครัง้นีท้ าให้ทราบประเภท รูปแบบ ภาษา เนือ้หา และอายุของทรัพยากร
สารสนเทศท่ีได้รับการอ้างอิงในผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ                   
ท าให้ทราบความต้องการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของบุคลากรสงักัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ซึ่งสามารถน ามาประเมินประสิทธิภาพของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดฯ  
ว่าสามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงความต้องการของผู้ ใช้หรือไม่ ซึ่งผลการวิจัยนี ้
สามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีความคุ้มค่าและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร กรม
วิทยาศาสตร์บริการและผู้ ใช้อ่ืน ๆ ตลอดจนการแก้ปัญหาด้านงบประมาณ นอกจากนีย้ังเป็น
แนวทางส าหรับห้องสมุดเฉพาะสาขาวิชาอ่ืน ๆ ในการประเมินและพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมดุให้บริการได้ตรงความต้องการของผู้ใช้ 

 
ขอบเขตของการวิจัย  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักดักรมวิทยาศาสตร์

บริการ ตัง้แต่ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562 โดยรวบรวมรายช่ือผลงานทางวิชาการจากแหลง่ต่าง ๆ 
ได้แก่ ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยี  (OPAC) และฐานข้อมูลออนไลน์  (ScienceDirect, Web of Science, Scopus, 
Google Scholar) จ านวน 278 ช่ือเร่ือง มีรายการอ้างอิง 1,636 รายการ 
  
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ผลงานทางวิชาการ  หมายถึง เอกสารหรือหลักฐานท่ีจัดท าขึน้จากความ รู้ 
ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ของบุคลากรสงักดักรมวิทยาศาสตร์บริการ ท่ีปรากฏอยูใ่น
ฐานข้อมลูทรัพยากรสารสนเทศของส านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(OPAC) และฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งมีหลายประเภท ได้แก่ บทความวิชาการ บทความวิจัย 
งานวิจัย และบทความในหนงัสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ท่ีมีรายการ
อ้างอิงหรือบรรณานกุรม 

2. คุณลักษณะของผลงานทางวิชาการ หมายถึง องค์ประกอบหรือตัวบ่งชีท่ี้อธิบาย
ลกัษณะของผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักัดกรมวิทยาสาสตร์บริการ ซึ่งวิเคราะห์ในด้าน
ประเภท รูปแบบ ภาษา และเนือ้หา 

3. การอ้างอิง (Citation) หมายถึง การระบุแหล่งท่ีมาของสารสนเทศท่ีได้จากการ
คดัลอก แปลความ และสรุปความจากบางสว่นของผลงานผู้ อ่ืน ซึ่งน ามาเขียนอยู่ในผลงานทาง
วิชาการของบุคลากรสงักดักรมวิทยาศาสตร์บริการ 

4. การวิเคราะห์การอ้างอิง หมายถึง การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศท่ีถกูอ้างอิงใน
ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสังกัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซี่งปรากฏในบรรณานุกรม 
(Bibiliography) หรือรายการอ้างอิง (References) โดยวิเคราะห์ 5 ด้าน ได้แก่ ประเภท รูปแบบ 
ภาษา เนือ้หา และอาย ุ

5. ประเภทของผลงานวิชาการ หมายถึง การจัดกลุ่มผลงานวิชาการของบุคลากร
สงักัดกรมวิทยาศาสตร์บริการตามวัตถุประสงค์ของการจัดท า ซึ่งแบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 
บทความวิชาการบทความวิจยั รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการ รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 
หนงัสอื/ต ารา และเอกสารอ่ืน ๆ 

6. ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกอ้างอิง หมายถึง การจัดกลุม่ทรัพยากร
สารสนเทศท่ีถูกอ้างอิงในผลงานทางวิชาการตามวตัถุประสงค์ของการจัดท า ซึ่งมี 14 ประเภท 
ได้แก่ หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ งานวิจัย รายงาน
ประจ าปี สิ่งพิมพ์รัฐบาล ราชกิจจานุเบกษา รายงานการอบรม/สมัมนา คู่มือการปฏิบัติงาน 
หนงัสอืพิมพ์ เว็บไซต์ เอกสารมาตรฐานและสทิธิบตัร และเอกสารอ่ืน ๆ 
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7. รูปแบบ หมายถึง สื่อท่ีใช้บันทึกเนือ้หาของผลงานทางวิชาการและทรัพยากร
สารสนเทศท่ีถกูอ้างอิงในผลงานทางวิชาการ ซึง่มี 3 รูปแบบ ได้แก่ 

7.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีจดัพิมพ์ขึน้เป็นรูปเลม่อยา่งเดียวหรือ
จดัพิมพ์ทัง้รูปเลม่และเผยแพร่ออนไลน์บนเว็บ หรือฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์  
ได้แก่ หนงัสอื วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการ รายงานวิจยั รายงาน
ประจ าปี สิ่งพิมพ์รัฐบาล ราชกิจจานุเบกษา รายงานการอบรม/สมัมนา คู่มือการปฏิบัติงาน 
หนงัสอืพิมพ์ เอกสารมาตรฐานและสทิธิบตัร  

7.2 ส่ือโสตทัศน์  หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นวัสดุท่ีไม่ตีพิมพ์ ซึ่งบันทึก
เนือ้หาท่ีเป็นข้อความ ภาพและเสียง ลงในวสัดสุือ่โสตทศัน์ท่ีต้องใช้โสตทศันอุปกรณ์หรือเคร่ืองเลน่
ส าหรับอ่านโดยเฉพาะ ได้แก่ ซีดีรอม (CD-ROM) แผ่นวีดิทัศน์ (VCD) และแผ่นวีดิทัศน์ระบบ
ดิจิทลั (DVD) 

7.3 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีบันทึกด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ ท่ีเข้าถึงหรืออ่านผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเท่านัน้ ได้แก่ เอกสารเวิร์ลไวด์เว็บ หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และ
ฐานข้อมลูทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ 

8. ภาษา หมายถึง ภาษาของผลงานทางวิชาการและทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกอ้างอิง 
ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาอ่ืน ๆ 

9. เนือ้หา หมายถึง ขอบเขตสาขาวิชาของผลงานทางวิชาการและทรัพยากรสารสนเทศ
ท่ีถูกอ้างอิงในผลงานทางวิชาการ ตามระบบการจัดหมวดหมู่แบบทศนิยมดิวอีใ้นหมวด
วิทยาศาสตร์ (500) และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (600) ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (500) คณิตศาสตร์ 
(510) ดาราศาสตร์ (520) ฟิสิกส์ (530) เคมี (540) โลกศาสตร์และธรณีวิทยา (550)  บรรพชีวิน
วิทยา (560)  ชีววิทยา (570) พฤกษศาสตร์ (580) สตัววิทยา(590) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (600) 
แพทยศาสตร์(610) วิศวกรรมศาสตร์ (620) เกษตรศาสตร์ (630) คหกรรมศาสตร์ชีวิตครอบครัว 
(640) การจัดการธุรกิจ (650)  วิศวกรรมเคมี (660)  โรงงานอุตสาหกรรม (670) สินค้าท่ีผลิตจาก
เคร่ืองจักร (680) การก่อสร้าง (690) และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

10. อายุ หมายถึง ช่วงอายุของทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกอ้างอิง โดยน าปีพิมพ์ของ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีอ้างอิง ลบปีพิมพ์ของผลงานทางวิชาการ ซึง่จ าแนกอายุเป็น 5 ช่วง ได้แก่ 
ไม่เกิน 5 ปี, 6-10 ปี, 11-15 ปี, 16-20 ปี และ 21 ปี ขึน้ไป 
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11. การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง หมายถึง การประเมินคุณภาพของ
ทรัพยากรสารสนเทศของส านกัหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่ามีการ
จัดหาตรงความต้องการหรือการใช้ของบุคลากรสงักัดกรมวิทยาศาสตร์บริการมากน้อยเพียงใด 
โดยน ารายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับการอ้างอิงมาเปรียบเทียบกบัทรัพยากรสารสนเทศท่ีมี
ในส านักหอสมุดฯ ซึ่งแบ่งคุณภาพเป็น 5 ระดับ ตามเกณฑ์การหาอันตรภาคชัน้ (บุญเรียง ขจร
ศิลป์, 2549, น. 12-13) ได้แก่ น้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 20) น้อย (ร้อยละ 21-40) ปานกลาง 
(ร้อยละ 41-60) มาก (ร้อยละ 61-80) และมากท่ีสดุ (มากกวา่ร้อยละ 80) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบส ารวจ (Exploratory survey) (วรรณี แกมเกตุ, 
2555, น. 169-172; Kerlinger & Lee, 2000, pp. 599-607) โดยใช้วิธีวิเคราะห์การอ้างอิงผลงาน
ทางวิชาการ ดงันี ้
 
ผลงานทางวิชาการของบุคลากร
สังกัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

1. คุณลักษณะ 
   1.1 ประเภท 
    1.2 รูปแบบ 
    1.3  ภาษา 
    1.4  เนือ้หา 

2. การวิเคราะห์การอ้างอิง 
2.1 ประเภท 
2.2 รูปแบบ 
2.3 ภาษา 

           2.4 เนือ้หา 
2.5 อาย ุ

 การประเมินทรัพยากรสารสนเทศของ
ส านักหอสมดุและศูนย์สารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      1. คณุภาพระดบัมากท่ีสดุ 
      2. คณุภาพระดบัมาก 
      3. คณุภาพระดบัปานกลาง 
      4. คณุภาพระดบัน้อย 
      5. คณุภาพระดบัน้อยมาก 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

การวิจยันี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยน าเสนอตามล าดบั ดงันี ้
1. การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ 

1.1 ความหมายของการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ 
1.2 ความส าคญัของการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ 
1.3 วิธีการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ 

2. การอ้างอิงและบรรณานกุรม 
2.1 ความหมายของการอ้างอิงและบรรณานกุรม 
2.2 ความส าคญัของการอ้างอิงและบรรณานกุรม 
2.3 รูปแบบของการอ้างอิงและบรรณานกุรม 

3. การวิเคราะห์การอ้างอิง     
3.1 ความหมายของการวิเคราะห์การอ้างอิง     
3.2 ประวติัและพฒันาการของการวิเคราะห์การอ้างอิง    
3.3 จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์การอ้างถึง     
3.4 ประโยชน์ของการวิเคราะห์การอ้างอิง     
3.5 ข้อจ ากดัของการวิเคราะห์การอ้างอิง     
3.6 วิธีการศกึษาการอ้างอิง 

4. ผลงานทางวิชาการ 
4.1 ความหมายของผลงานทางวิชาการ 
4.2 ประเภทของผลงานทางวิชาการ 
4.3 ความส าคญัของผลงานทางวิชาการ 

5. ส านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
5.1 ความเป็นมาของส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี   
5.2 การแบง่สว่นราชการและการบริหารงาน 
5.3 ทรัพยากรสารสนเทศของส านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
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6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง     
6.1 งานวิจยัในตา่งประเทศ  
6.2 งานวิจยัในประเทศ 
6.3 สรุปงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ 

ความหมายของการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ 

การประเมินทรัพยากรสารสนเทศมีค าในภาษาอังกฤษท่ีมีความหมายใกล้เคียงกัน 
คือ Collection assessment หมายถึง การตัดสินทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดว่าตอบสนอง
เปา้หมาย และพนัธกิจของห้องสมดุ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดีเพียงใด ทัง้นีข้ึน้อยู่
กับบริบทของห้องสมุด และ Collection evaluation หมายถึง การตดัสินทรัพยากรสารสนเทศใน
ห้องสมดุโดยการเปรียบเทียบกับแหลง่สารสนเทศ หรือห้องสมุดอ่ืน ๆ (ศิริงาม แผลงชีพ, 2561, น. 
122) ซึ่งมีผู้ ให้ความหมายของการประเมินทรัพยากรสารสนเทศไว้หลากหลายซึ่งล้วนแต่เป็น
ความหมายในท านองเดียวกนั เช่น 

ประยงศรี พัฒนกิจจ ารูญ  (2554, น. 41) ได้ให้ความหมายของการการประเมิน
ทรัพยากรสารสนเทศไว้ว่า หมายถึง กระบวนการตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้เลือกและ
จดัหาเข้ามาในห้องสมดุวา่สอดคล้องกบัความต้องการและความจ าเป็นของผู้ใช้หรือไม่ มีคุณภาพ
ดีเพียงใดหรือมีข้อ บกพร่องใดบ้างเพื่อปรับปรุงส่วนท่ีบกพร่องให้ดีขึน้ การประเมินทรัพยากร
สารสนเทศท าให้ทราบถึงการใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยู่ว่ามีการใช้มากน้อยเพียงใดมี
ทรัพยากรสารสนเทศสาขาใดบ้างท่ีผู้ ใช้ต้องการแต่จัดหาเข้าไปยังไม่เพียงพอ การประเมิน
ทรัพยากรสารสนเทศจึงจ าเป็นต้องท าอยา่งตอ่เน่ือง 

สภุศรี กาหยี (2554, น. 5) ได้ให้ความหมายของการประเมินทรัพยากรสารสนเทศไว้
วา่หมายถึง กระบวนการตดัสินคุณค่าของทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้จัดหาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้
ในนโยบายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยรวมถึงการศึกษาเก่ียวกับสภาพของทรัพยากร
สารสนเทศและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ ใช้ เพื่อหาค าตอบวา่ทรัพยากรสารสนเทศท่ีจดัหา
มีคณุคา่สอดคล้องกบันโยบายและสามารถรองรับการใช้ของผู้ใช้ในระดบัใด 

ศิริงาม แผลงชีพ (2561, น. 122) ได้ให้ความหมายการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ 
หมายถึงกระบวนการตดัสินคุณค่าของทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยู่ในห้องสมุดเพื่อหาค าตอบว่า
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ทรัพยากรสารสนเทศนัน้ มีจุดแข็ง จุดบกพร่องด้านใดบ้าง มีคุณค่าสอดคล้องกับเป้าหมาย 
วตัถปุระสงค์และพนัธกิจของห้องสมดุอยา่งไร และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ 

กลา่วโดยสรุป การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ เป็นกระบวนการในการตรวจสอบ
และตดัสินคณุคา่ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดวา่มีความสอดคล้องกบัเปา้หมาย วตัถปุระสงค์
และพนัธกิจของห้องสมดุ รวมทัง้สอดคล้องกบัความต้องการและความจ าเป็นของผู้ใช้หรือไม่ 

การประเมินทรัพยากรสารสนเทศครอบคลมุการวิเคราะห์ข้อมลูทรัพยากรสารสนเทศ
และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศขององค์การสารสนเทศ โดยจะให้ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนเล่ม 
จ านวนช่ือเร่ืองของทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละสาขาวิชา ขอบเขตเนือ้หา รูปแบบ ภาษา สภาพ
ของทรัพยากรสารสนเทศ และข้อมลูการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ ใช้ในลกัษณะต่าง ๆ (สภุศรี 
กาหยี, 2554, น. 6) การประเมินทรัพยากรสารสนเทศจึงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมส าคญัประการหนึ่ง
ของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีความสมัพันธ์กับการวางแผน การคัดเลือกและ
จดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 

ความส าคัญของการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ 

การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ เป็นการแสวงหาข้อมลูโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้ใน
การตัดสินคุณค่าหรือประโยชน์ของสิ่งท่ีถูกประเมิน ผลจากการประเมินจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทราบสภาพและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้จัดหาเข้ามาไว้ให้บริการ ประภาวดี สืบสนธ์ 
(2549, น. 84) และสภุศรี กาหยี (2554, น. 5) ได้อธิบายความส าคญัของการประเมินทรัพยากร
สารสนเทศท่ีมีต่อสถาบันบริการสารสนเทศ ผู้ ใช้ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับสถาบันบริการ
สารสนเทศ ดงันี ้ 

1. ทราบขอบเขตเนือ้หา ประเภท ภาษา อายุของทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยู่
อย่างถูกต้องว่ามีสาขาวิชาใดบ้าง จ านวนมากน้อยเพียงใด มีคุณภาพหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูล
เบือ้งต้นส าหรับวางแผนพฒันาทรัพยากรสารสนเทศขององค์การสารสนเทศได้ 

2. ใช้ประกอบการวางแผนการคดัเลือกและการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
สนองความต้องการของผู้ ใช้ในปัจจุบนั โดยเน้นการจัดสรรงบประมาณส าหรับสาขาวิชาท่ีจ าเป็น 
และสาขาวิชาท่ีมีปริมาณไม่เพียงพอส าหรับผู้ใช้ของหนว่ยงาน  

3. ทราบปริมาณการใช้ทรัพยากรสารสนเทศแตล่ะรายการวา่ใช้มากน้อยเพียงใด 
เป็นข้อมูลในวางแผนการคดัออกทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงเป็นข้อมูลในการตดัสินคุณค่าของ
ทรัพยากรสารสนเทศนัน้ ๆ วา่ตรงกบัความต้องการในระดบัใดได้  
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4. เตรียมข้อมูลในการจัดท าหรือปรับปรุงนโยบายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้มากขึน้ โดยปรับปรุงการจัดหาบางสาขาวิชา หรือบาง
ประเภทท่ีผู้ใช้ต้องการ ช่วยควบคมุทรัพยากรสารสนเทศท่ีจดัหาเข้ามาให้สมดลุกบัท่ีมีอยูแ่ล้ว 

5. มีแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพของนโยบายพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศท่ีจัดท าขึน้และมีแนวทางในการวางแผนความร่วมมือในด้านการจัดหาและการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศระหวา่งสถาบนับริการสารสนเทศอ่ืน  

วิธีการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ 

การประเมินทรัพยากรสารสนเทศสามารถจ าแนกได้ 2 วิธี คือ การประเมินทรัพยากร
สารสนเทศโดยเน้นทรัพยากรสารสนเทศ และการประเมินทรัพยากรสารสนเทศโดยเน้นผู้ ใช้และ
การใช้ ซึ่งการประเมิน 2 วิธีนีส้ามารถแสดงผลการประเมินได้ทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ โดย
ผลการประเมินเชิงปริมาณจะได้จ านวนตวัเลข ขนาด ปริมาณ เช่น จ านวนช่ือเร่ืองหนงัสือท่ีมีใน
ห้องสมุด จ านวนวารสาร จ านวนฐานข้อมลูท่ีห้องสมดุบอกรับ เป็นต้น ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
ท าให้ทราบขอบเขตเนือ้หาของทรัพยากรสารสนเทศ ช่วยให้ประเมินความสมดุลของทรัพยากร
สารสนเทศท่ีจดัหาในแตล่ะสาขาวิชาได้ ซึง่ทัง้ 2 วิธี มีรายละเอียด ดงันี ้(ประภาวดี สบืสนธ์ิ, 2549, 
น. 122-136; ศิริงาม แผลงชีพ, 2561, น. 125)  

1. การประเมินทรัพยากรสารสนเทศโดยเน้นทรัพยากรสนเทศ คือ การศึกษาท่ี
มุ่งเน้นท่ีทรัพยากรสารสนเทศในด้านปริมาณ และขอบเขตเนือ้หาของทรัพยากรสารสนเทศ 
แบง่เป็น 3 วิธี  

1.1 การประเมินโดยการวิเคราะห์สถิติ เป็นการประเมินปริมาณหรือขนาด
ของทรัพยากรสารสนเทศ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐาน หรือเปรียบเทียบกับปริมาณ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีในห้องสมุดอ่ืนท่ีมีเปา้หมายและจ านวนผู้ใช้ใกล้เคียงกนั ซึง่เป็นการแสดง
ถึงความพอเพียงในการให้บริการแก่ผู้ ใช้ สถิติทรัพยากรสารสนเทศท่ีน ามาใช้เพื่อการประเมิน
ปริมาณหรือขนาดและความพอเพียง ได้แก่ สถิติทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีทัง้หมด และสถิติการเพิ่ม
ทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินทรัพยากรสารสนเทศโดยวิธีนีมี้ข้อดี คือ เปรียบเทียบและ
ประเมินผลได้ง่ายเน่ืองจากห้องสมุดมีการเก็บรวบรวมข้อมลูไว้แล้ว และมีข้อจ ากดั คือ สถิติแสดง
เฉพาะปริมาณไม่สามารถวดัและแสดงคณุภาพได้ การจดัเก็บ หนว่ยนบัทรัพยากรสารสนเทศ และ
การใช้งานสถิติของห้องสมดุท่ีแตกตา่งกนัอาจเกิดปัญหาเม่ือมีการเปรียบเทียบระหวา่งห้องสมดุ  

1.2 การประเมินตามรายช่ือ เป็นวิธีการส ารวจตนเองท่ีใช้กันอยา่งแพร่หลาย
เพื่อประเมินทรัพยากรสารสนเทศเชิงคุณภาพ โดยเลือกรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศ เช่น 
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บรรณานุกรมท่ีเป็น มาตรฐานเปรียบเทียบกับทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีทัง้หมดหรือบางส่วนใน
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดย พิจารณาว่าห้องสมุดมีร้อยละเท่าใด หากมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรง
ตามรายช่ือนัน้มากแสดงว่าได้จัดหาทรัพยากรท่ีพึงมีไว้ให้บริการแก่ผู้ ใช้ ส าหรับรายช่ือท่ีไม่มี
ห้องสมุดควรจัดหาต่อไป รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศท่ีใช้ในการประเมินจ าแนกได้เป็นรายช่ือ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีการจัดท าเผยแพร่ และรายช่ือท่ีรวบรวมขึน้เอง การประเมินตามรายช่ือมี
ข้อดี คือ ใช้งานงา่ย มีประสทิธิภาพสงูเหมาะส าหรับเปรียบเทียบทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชา
คล้าย ๆ กัน มีข้อจ ากัด คือ รายช่ืออาจล้าสมัย ไม่ได้มาตรฐาน วิธีประเมินนีต้้องเลือกรายช่ือให้
เหมาะกบัวตัถปุระสงค์ของการประเมิน 

1.3 การประเมินโดยผู้ รู้ ผู้ เช่ียวชาญ เป็นการประเมินทรัพยากรสารสนเทศท่ี
จดัหาด้วยวิธีเชิงคุณภาพ โดยอาศยัการสงัเกต ความเช่ียวชาญ ความรอบรู้ และความประทบัใจ
ของผู้ประเมินเป็นหลกัวิธีนีมี้ข้อดี คือ ง่ายต่อการปฏิบติั และเป็นวิธีประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ สว่น
ข้อจ ากดั คือ ต้องอาศยัผู้ประเมินท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญ อาศยัการพิจารณาและการรับรู้ของผู้ประเมิน
เป็นหลกั จึงอาจเกิดอคติและความเอนเอียงได้ วิธีนีจ้ึงควรใช้ควบคูก่บัวิธีอ่ืน ผู้ เช่ียวชาญท่ีประเมิน
ทรัพยากรสารสนเทศ มีหลายกลุ่ม เช่น ผู้ เช่ียวชาญในสาขาวิชา บรรณารักษ์ ผู้ ปฏิบัติงาน
สารสนเทศท่ีมีประสบการณ์ ท่ีปรึกษาจากภายนอก เป็นต้น   

2. การประเมินทรัพยากรสารสนเทศโดยเน้นผู้ ใช้และการใช้ คือ การประเมินท่ี
มุ่งเน้นผู้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศในด้านการศึกษาผู้ ใช้และการศึกษาการใช้ ซึง่ต้องไม่ลว่งเกินสิทธิ
เสรีภาพ และความเป็นสว่นตวัของผู้ ใช้ แบง่เป็น 4 วิธี 

2.1 การศึกษาการใช้ เป็นวิธีการประเมินคุณภาพของทรัพยากรสารสนเทศ 
โดยการศกึษาการยืมออก การศึกษาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด และการศึกษาการ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีไม่มีในห้องสมุด ข้อมูลท่ีได้มักเป็นตัวเลขซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลท่ีชัดเจนสามารถ
ใช้ตรวจสอบควบคู่ไปกับวิธีการประเมินอื่น ๆ ได้ โดยต้องมีข้อมูลพอเพียงท่ีจะใช้เป็นฐานในการ
พิจารณา 

2.2 การส ารวจทรรศนะของผู้ ใช้ เป็นวิธีการประเมินผู้ ใช้โดยใช้วิธีการ
สมัภาษณ์ หรือตอบแบบสอบถามด้วยค าถามแบบเปิดเพื่อให้ผู้ ใช้ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความเพียงพอของทรัพยากรสารสนเทศในเชิงปริมาณและคณุภาพ หรือใช้ค าถามแบบปิดเพื่อหา
ข้อมลูเฉพาะ การส ารวจเช่นนีจ้ะมีจุดมุ่งหมายมากกวา่การศกึษาการใช้ เพราะไม่เพียงแตจ่ะทราบ
เก่ียวกบัการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีห้องสมดุมีแตย่งัทราบวา่ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ ใช้เพียงใด ตลอดจนศึกษาความต้องการของผู้ ใช้ซึ่งจะท าให้ทราบว่า
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กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศบรรลุตามความต้องการของผู้ ใช้เพียงใด ซึ่งจะช่วยใน
กระบวนการคดัเลอืกทรัพยากรสารสนเทศให้มีประสทิธิภาพมากขึน้   

2.3 การทดสอบการพบทรัพยากรสารสนเทศท่ีต้องการ เป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพในการ จัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีผู้ ใช้ต้องการและผู้ ใช้สามารถหาพบได้ซึ่ง
สามารถท าได้  2 ลกัษณะ คือ     

2.3.1 การทดสอบการพบทรัพยากรท่ี ต้องการในสถาบันบริการ
สารสนเทศเม่ือผู้ ใช้ต้องการ เป็นการประเมินประสิทธิภาพของสถาบนับริการสารสนเทศในการ
จัดหาทรัพยากร สารสนเทศท่ีผู้ ใช้ต้องการ โดยศึกษาว่าผู้ ใช้ได้รับสารสนเทศ ในขณะท่ีมีความ
ต้องการสารสนเทศนัน้ๆ หรือไม่ เพียงใด ผู้ใช้เสยีเวลานานหรือไม่จึงจะได้สิง่ท่ีต้องการ 

2.3.2 การทดสอบการพบทรัพยากรสารสนเทศท่ีต้องการบนชัน้ เป็น
วิธีการศกึษาว่า เอกสารท่ีมีในห้องสมดุ ผู้ใช้หาได้หรือไม่ โดยให้ผู้ใช้จริงตอบแบบสอบถามและวดั
วา่โอกาสท่ีผู้ ใช้ไม่สามารถหาเอกสารได้พบมีเทา่ใด สาเหตุเกิดจากอะไร และขอให้ผู้ ใช้ระบุเร่ืองท่ี
หาไม่พบผู้ประเมินจะรวบรวมค าตอบท่ีได้ในแตล่ะวนัเพื่อศกึษาหาสาเหตขุองความล้มเหลวตอ่ไป   

2.4 การศึกษาการอ้างอิง เป็นการประเมินการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ทางอ้อมท่ีให้ผลการประเมินเชิงคุณภาพโดยพิจารณาว่าทรัพยากรสารสนเทศท่ีใช้หรือถูกน ามา
อ้างนัน้เป็นประเภท สาขาวิชา อาย ุภาษา และ พิมพ์หรือผลติปีใด และรายการใดได้รับการอ้างอิง
มากท่ีสุด โดยมีข้อสมมุติฐานว่ารายการใดท่ีมีการอ้างถึงบ่อยครัง้ แสดงว่ามีการใช้มากกว่า
เอกสารท่ีมีการอ้างอิงน้อย หรือไม่มีการอ้างอิงเลย การศกึษาโดยวิธีนีเ้หมาะกบัการศึกษาในแตล่ะ
สาขาวิชา จ านวนของผู้ผลิตงานเขียนสาขาวิชานัน้ ๆ ไม่ควรมีจ านวนมากเกินไป การศึกษาการ
อ้างถึงมีประโยชน์หลายประการช่วยให้ผู้ ศึกษาทราบความต้องการสารสนเทศ และการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาตา่ง ๆ โดยประมาณ สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
ทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้ ตลอดจนเป็นแนวทางในการจัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีการใช้มาก และท าลายหรือจ าหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศท่ีไม่มีการ
ใช้หรือมีการใช้น้อยได้ 

การประเมินทรัพยากรสารสนเทศโดยการศกึษาการใช้ทรัพยากรห้องสมุด ดงัท่ีกลา่ว
มาแล้วข้างต้นจะเห็นว่าแตล่ะวิธีมีข้อดีและข้อจ ากดัท่ีแตกต่างกนัไป ในบางครัง้ผู้ประเมินอาจจะ
ใช้หลากหลายวิธีในการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาท่ีน่าเช่ือถือ มีความ
เท่ียงตรง และน าผลท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมดุ   
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การอ้างอิงและบรรณานุกรม 
ความหมายของการอ้างอิงและบรรณานุกรม 

การอ้างอิง มาจากภาษาองักฤษวา่ Citation  ซึง่มีผู้ให้ความหมายตา่ง ๆ ดงันี ้
ประพาส ภาวินนัท์ (2561) ได้ให้ความหมายของการอ้างอิงไว้ว่า หมายถึง การ

ระบุท่ีมาของข้อมลูท่ีใช้ในการค้นคว้าวิจยัและการสร้างสรรค์งานวิชาการ 
วิเชียร มันแหล่ (2560) ได้ให้ความหมายของการอ้างอิงไว้ว่า เป็นการแจ้ง

แหลง่ท่ีมาของข้อความ แนวคิด หรือข้อมูลเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของข้อความ แนวคิด หรือ
ข้อมูลนัน้ ๆ รวมทัง้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านท่ีประสงค์จะทราบรายละเอียดอ่ืน ๆ จากแหลง่ท่ีมาโดย
การอ้างอิงจะปรากฏอยูใ่นเนือ้หา และอยูใ่นรายการบรรณานกุรมท้ายเลม่ 

บรรณานุกรม มาจากค าภาษาอังกฤษวา่ Bibliography ซึ่งมีผู้ ให้ความหมายต่าง ๆ 
ดงันี ้ 

สายฝน บูชา (2551, น. 201) ได้ให้ความหมายบรรณานุกรม หมายถึง รายช่ือ
หนงัสอืหรือวสัดุ ท่ีผู้ เขียนใช้ค้นคว้าประกอบการเขียนหนงัสือเลม่นัน้มีไว้ส าหรับให้ผู้อ่านทราบว่า
ผู้ เขียนค้นคว้ามาจากท่ีใด หากผู้อ่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จากรายช่ือ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีแสดงไว้ในบรรณานกุรม 

อญัชล ีกล ่าเพ็ชร และะจุฑารัตน์ ปานผดงุ (2553) ให้ความหมายของการอ้างอิง 
(Citations) หมายถึง การระบุแหลง่ท่ีมาของข้อมูลท่ีผู้ เขียนน ามาใช้อ้างอิงในการเขียนเอกสารทาง
วิชาการ ท าให้ผลงานเขียนเป็นท่ียอมรับและน่าเช่ือถือ เป็นการให้เกียรติผู้ เขียนคนเดิม และแสดง
เจตนาบริสทุธ์ิของผู้ เขียนวา่ไม่ได้ขโมยความคิด หรือลอกเลยีนข้อมลูโดยไม่มีการอ้างอิง  

กลา่วโดยสรุปการอ้างอิง หมายถึง การระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีใช้ในการค้นคว้า
และสร้างสรรค์งานวิชาการเพื่อให้ผู้อ่านท่ีต้องการทราบรายละเอียดอ่ืน ๆ จากแหลง่ข้อมลูนัน้โดย
การอ้างอิงท่ีปรากฏอยู่ในเนือ้หา และอยู่ในรายการอ้างอิงท้ายเล่มจะมีจ านวนเท่ากัน ส่วน
บรรณานกุรม หมายถึง การระบุแหลง่ท่ีมาของข้อมูลท่ีน ามาใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า วิจยั ใน
การเขียนเรียบเรียงงานวิชาการของตน เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของผลงานท่ีน ามาอ้างอิง 
รวมทัง้เป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่านท่ีประสงค์จะทราบรายละเอียดอ่ืน ๆ จากแหล่งข้อมูลนัน้โดยจะ
ปรากฏในท้ายบทหรือท้ายเลม่ 

ความส าคัญของการอ้างอิงและบรรณานุกรม 

การอ้างอิงแหลง่ข้อมลูท่ีใช้ประกอบการศกึษาค้นคว้ามีความส าคญัตอ่วิทยาการและ
การสร้างผลงานทางวิชาการ ดังนี ้(ไพพรรณ อินทนิล & ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์, 2544 น. 131; 
ประภาวดี สบืสนธ์ิ, 2549, น. 132)  
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1.  เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของผลงานท่ีผู้ เขียนได้คัดลอกข้อความ หรือ
แนวความคิด มาอ้างโดยถือเป็นมารยาทท่ีพงึกระท า  

2.  เพื่อแสดงความเช่ือถือในเอกสารท่ีผู้ เขียนอ้างอิง   
3.  เพื่อเป็นการชีแ้หลง่ท่ีมาของวิธีการ เคร่ืองมือ และอ่ืนๆ ท่ีใช้ในการวิจยั   
4.  เพื่อให้ผู้อ่านมีภมิูหลงัเพื่อเป็นพืน้ฐานในการศกึษาค้นคว้าตอ่ไป  
5.  เพื่อแก้ไขงานเขียนเร่ืองก่อน ๆ ของตนเอง  
6.  เพื่อแก้ไขงานเขียนของนกัวิชาการคนอ่ืน ๆ  
7.  เพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์งานเขียนของนกัวิชาการคนอ่ืน ๆ  
8.  เพ่ืออ้างสทิธ์ิหรือคดัค้านการอ้างสทิธ์ิในการประดิษฐ์คิดค้นเป็นบุคคลแรก 
9.  เพื่อกระตุ้นให้นกัวิจยัตระหนกัถึงงานวิจยัท่ีจะมีตอ่มาในอนาคต   
10. เพื่อให้รายละเอียดอันจะน าผู้ อ่านไปสู่เอกสารท่ีไม่เป็นท่ีแพร่หลาย หรือ

เอกสารท่ีมีคณุคา่แตมี่ผู้ อ้างอิงน้อย   
11. เพื่อเป็นการยืนยนัวา่ข้อมลู ข้อเท็จจริงนัน้ถกูต้อง   
12. เพื่อชีแ้หลง่เอกสารท่ีกล่าวถึงความคิดท่ีอภิปรายอยู่นัน้เป็นครัง้แรก และชี ้

แหลง่เอกสารท่ีให้ค าอธิบายแนวความคิดหรือการใช้ค าศพัท์นัน้ ๆ 
13. เพื่อแสดงการไม่ยอมรับผลงานหรือความคิดของนกัวิชาการคนอ่ืน ๆ    
14. เพื่อเป็นแสดงความเคารพตอ่นกัวิชาการผู้ ริเร่ิมในสาขาวิชานัน้ ๆ 
15. เพื่อป้องกนัการโจรกรรมทางวรรณกรรม หรือโจรกรรมทางวิชาการ หรือการ

ลอกเลียน วรรณกรรม (Plagiarism) ซึ่งถือเป็นการประพฤติผิดจริยธรรมทางวิชาการท่ีไม่อาจ
ยอมรับได้ 

รูปแบบของการอ้างอิงและบรรณานุกรม 
รูปแบบของการอ้างอิง 

การอ้างอิง โดยทัว่ไปมีรูปแบบการเขียน 3 รูปแบบ ดงันี ้
1. แบบเชิงอรรถ (Footnote) จะใช้ในกรณีท่ีผู้ เขียนต้องการแยกข้อความนัน้

ออกจากเนือ้หาของงานท่ีเขียนเพื่อปอ้งกันความสบัสนแก่ผู้อ่าน ซึง่ข้อความในเชิงอรรถ ท่ีอธิบาย
เนือ้หาหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้อ่านจะเขียนไว้ตอนลา่งของหน้านัน้ ๆ โดยมีเส้นขีดคัน่ระหว่าง
เนือ้หาของงานและเชิงอรรถ 

2. แบบแทรกในเนือ้หา (In-text citation) เป็นการอ้างอิงท่ีแทรกเข้าไปใน
เนือ้หาเพื่อบ่งบอกให้ทราบว่าเนือ้หาสว่นนัน้ได้มา หรือมีการกลา่วถึงในเอกสาร หรือแหลง่ท่ีมาใด 
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โดยระบุข้อมูลอย่างย่อของเอกสาร ท่ีอ้างในระดบับรรทดัเดียวกันกับข้อความ ท าให้รูปแบบการ
อ้างอิงกะทดัรัด และยืดหยุ่นกวา่เพราะสามารถเขียนช่ือผู้แต่งให้กลมกลืนไปกับเนือ้หาได้ หรือใส่
ไว้ในวงเล็บก็ได้ ซึ่งการอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หานีส้ามารถใช้ได้ทัง้ระบบนาม -ปี (Author-year 
system หรือ Author-date system) ซึ่งเป็นการอ้างอิงโดยระบุช่ือผู้ แต่ง และปีพิมพ์ของเอกสาร
เพื่อบอกแหล่งท่ีมาของข้อความนัน้ อาจระบุเลขหน้าของเอกสารท่ีอ้างก็ได้  และระบบตัวเลข 
(Author-number system หรือ Number system) ซึ่งเป็นระบบท่ีใช้หมายเลขหลงัข้อความแทนช่ือ
เอกสารท่ีอ้างอิง หากเป็นการระบุในบรรทดัระดบัเดียวกนักบัข้อความท่ีอ้างให้ระบุไว้ในวงเลบ็ 

3. แบบอ้างอิงท้ายบท เป็นการอ้างอิงท่ีสะดวก เน่ืองจากไม่ต้องกะระยะเนือ้
ท่ีในแต่ละหน้าของบทนิพนธ์เพื่อเขียนอ้างอิงเหมือนการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ เพราะการอ้างอิง
ทัง้หมดจะไปรวมอยูห่น้าสดุท้ายของแตล่ะบท 

รูปแบบของบรรณานุกรม 

ผลงานวิชาการต่าง ๆ จะรวบรวมรายการบรรณานุกรมน าเสนอไว้ในตอนท้าย 
หากเป็นหนงัสอืและต าราอาจน าเสนอท้ายบท/ตอน หรือท้ายสดุของเลม่  โดยทัว่ไปมักนิยมเขียน
รายการบรรณานกุรม 2 รูปแบบและมีช่ือเรียกแตกตา่งกนั ได้แก่   

1. บรรณานุกรม (Bibliography) คือ การรวบรวมรายการเอกสารท่ีใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าทัง้หมด รวมทัง้เอกสารท่ีไม่ได้อ้างอิงไว้ในเนือ้หาหากเห็นว่าเอกสารนัน้มีความ
เก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีเขียนและจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน โดยรวบรวมไว้ในตอนท้ายของผลงาน ซึ่ง
เรียกวา่ บรรณานกุรม หรือ Bibliography 

2. เอกสารอ้างอิง (References) คือ การรวบรวมรายการเอกสารท่ีใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าและได้อ้างอิงไว้ในเนือ้หาเท่านัน้ ดงันัน้จ านวนรายการเอกสารท่ีอ้างอิงท้ายเลม่
จึงมีจ านวนเทา่กบัท่ีถกูอ้างอิงไว้ในเนือ้หา 
  
การวิเคราะห์การอ้างอิง   

ความหมายของการวิเคราะห์การอ้างอิง   
การวิเคราะห์การอ้างอิง (Citation analysis) เป็นวิธีวิเคราะห์รายการอ้างอิงและ

บรรณานกุรม ซึง่มีผู้ให้ความหมายแตกตา่งกนั ดงันี ้
ประภาวดี สืบสนธ์ิ (2549, น. 132-134) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์การ

อ้างอิง (Citation analysis) หมายถึง วิธีการศึกษาการอ้างอิงท่ีปรากฏในเชิงอรรถท้ายหน้า หรือ
รายการเอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรมท้ายบท ท้ายเร่ืองของงานเขียนประเภทต่าง ๆ โดยจะมี
การรวบรวม นับจ านวน วิเคราะห์ และตีความเก่ียวกับเอกสารท่ีได้รับการอ้างอิง  ได้แก่ ช่ือผู้แต่ง 
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ช่ือเร่ือง ขอบเขตเนือ้หาวิชา ภาษา ปีพิมพ์ สถานท่ีพิมพ์ โดยอาศัยวิธีการทางสถิติ ตัง้แต่สถิติ
เบือ้งต้น เช่น การหาคา่ร้อยละ จนถึงสถิติท่ีมีความซบัซ้อนมากขึน้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัจุดมุ่งหมายของ
การวิเคราะห์ เช่น การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ รูปแบบของการถ่ายทอดสารสนเทศ และการ
สือ่สารในหมู่นกัวิชาการแต่ละสาขาวิชา เป็นต้น บรรณารักษ์ได้ใช้เทคนิคนีเ้พื่อศึกษาการอ้างอิงใน
บทความวิจัย และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการประเมินและพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

ศภุลกัษณ์ ผลแก้ว (2553, น. 10) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์การอ้างอิง
ว่า “กระบวนการศึกษาลกัษณะ ประเภท สาขาวิชา อายุ ภาษา ฯลฯ ของเอกสารท่ีถูกอ้างอิงท่ี
ปรากฏอยูใ่นงานเขียนประเภทตา่ง ๆ เช่น บทความ ต ารา วิทยานิพนธ์ เอกสารประกอบการสอน 
หรือเอกสารอ่ืน ๆ ทัง้ท่ีปรากฏในเชิงอรรถ บรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิง โดยการรวบรวม
เอกสาร นบัจ านวน วิเคราะห์และตีความเก่ียวกับเอกสารท่ีได้รับการอ้างอิง และอาศยัวิธีการทาง
สถิติ เช่น การหาค่าความถ่ี การหาคา่ร้อยละ การหาสดัสว่น เป็นต้น ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัจุดมุ่งหมายใน
การวิเคราะห์การอ้างอิงเป็นส าคญั” 

สุภศรี กาหยี (2554, น. 20) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์การอ้างอิง 
(Citation analysis) หมายถึง การวิเคราะห์รายการอ้างอิงท้ายงานเขียน โดยศึกษาการอ้างอิง
แสดงประเภท สาขา ภาษา ช่วงเวลาของทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกอ้างอิง ทรัพยากรสารสนเทศ
รายการใดถูกอ้างอิงบอ่ยครัง้ถือเป็นทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีการใช้มาก เป็นทรัพยากรสารสนเทศ
ท่ีมีความส าคญัควรจัดหามาให้บริการผู้ ใช้ ซึง่การวิเคราะห์การอ้างอิงเป็นวิธีการท่ีเหมาะกับการ
ประเมินทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมดุมหาวิทยาลยั และห้องสมุดเฉพาะเน่ืองจากผู้ ใช้มกัผลิต
งานเขียน ตา่ง ๆ 

สรุปได้วา่ การวิเคราะห์การอ้างอิง หมายถึง วิธีการศึกษารายการอ้างอิงท่ีปรากฏใน
รายการเอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรมท้ายเลม่ของงานเขียนประเภทต่าง ๆ โดยรวบรวม นับ
จ านวน วิเคราะห์ และใช้วิธีการทางสถิติ เช่น การหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ในการตีความ
เก่ียวกบัเอกสารท่ีได้รับการอ้างอิง  

ประวัติและพัฒนาการของการวิเคราะห์การอ้างอิง   
แนวคิดเก่ียวกับการน าวิธีการวิเคราะห์การอ้างอิงมาใช้ เร่ิมมีขึน้ครัง้แรกใน ค.ศ. 

1927 โดย พี แอล เค กรอสส์ และ อี เอ็ม กรอสส์ (P.L.K. Gross & E.M. Gross) ได้วิเคราะห์การ
อ้างอิงวารสารแต่ละรายการท่ีปรากฏอยูใ่นวารสาร Journal of the American Chemical Society 
ระหวา่ง ค.ศ. 1926 เพื่อศึกษารายช่ือวารสารท่ีได้รับการอ้างอิงมากท่ีสดุ จ าแนกตามจ านวนของ
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การอ้างอิงทัง้หมดของวารสารแตล่ะรายการตามปีท่ีพิมพ์ และศกึษาภาษาของเอกสารท่ีได้รับ การ
อ้างอิงผลของการวิจัยครัง้นี ้ท าให้ได้รายช่ือวารสารท่ีได้รับการอ้างถึงมากท่ีสดุในสาขาวิชาเคมี 
และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดหาวารสารท่ีมีคุณภาพส าหรับห้องสมุดเคมี งานวิจัย
ดงักลา่วนีก้่อให้เกิดการวิเคราะห์การอ้างถึงในระยะหลงัอีกเป็นจ านวนมากเพื่อใช้ ในการประเมิน
คุณค่าวารสารและสิ่งพิมพ์ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อท าให้ทราบว่าวารสารช่ือใดเป็น วารสารหลกั 
(Core journal) ท่ีมีผู้น าไปอ้างถึงมากท่ีสุดในสาขาวิชานัน้ ๆ และได้มีการค้นพบเทคนิค วิธีการ 
เคร่ืองมือใหม่ ๆ ท าให้เกิดงานวิจัยเก่ียวกับการวิเคราะห์การอ้างอิงทัง้ในสาขาวิทยาศาสตร์ 
สงัคมศาสตร์ และมนษุยศาสตร์  

ใน  ค.ศ . 1963 สถาบันสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ ( Institute for Scientific 
Information หรือ ISI) ได้จัดท าดัชนีการอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ (Science Citation Index หรือ SCI) 
เพื่อเป็นคู่มือรวบรวมข้อมูลทางบรรณานุกรมการอ้างอิงของบทความในสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีซึ่งประกอบด้วยดัชนีการอ้างอิง 3 ประเภท ดังนี้ (ทิพย์วรรณ เหมือนมิตร, 2553, น. 10)  

1. ดชันีการอ้างอิง (Citation index) เป็นดชันีการอ้างอิงระหวา่งสิ่งพิมพ์เผยแพร่ 
ท าให้ผู้ ใช้สามารถสืบค้นว่าเอกสารภายหลงั อ้างอิงเอกสารก่อนหน้าใดบ้าง เช่น ดชันีการอ้างอิง
สงัคมศาสตร์ (SSCI) และดชันีการอ้างอิงศิลปศาสตร์และมนษุยศาสตร์ (AHCI) 

2. ดชันีบอกแหลง่ท่ีมา (Source index) เป็นดชันีท่ีอ้างอิงถึงเร่ืองราวหรือเนือ้หา
ในแหลง่ตา่ง ๆ ซึง่สว่นใหญ่ไม่ปรากฏในเลม่นัน้ เช่น The CAS Source Index (CASSI) 

3. ดรรชนีหวัเร่ือง (Permuterm subject index) ดชันีท่ีเป็นค าส าคญัหรือหวัเร่ือง
ของเนือ้หาของผลงาน ท่ีน าค าส าคญัในช่ือเร่ืองมาหมนุเวียนเป็นค าในดชันี 

การวิเคราะห์การอ้างอิงในสาขาวิชาสงัคมศาสตร์ เกิดขึน้ครัง้แรกใน ค.ศ. 1951 และ
ใน ค.ศ. 1973 สถาบนัสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ได้จัดท าดรรชนีการอ้างอิงทางสงัคมศาสตร์ 
(Social Science Citation Index หรือ SSCI) โดยมีเนือ้หาครอบคลุมดัชนีการอ้างอิงในวารสาร
สาขาสงัคมศาสตร์ทัง้หมด สว่นการวิเคราะห์การอ้างอิงในสาขามนษุยศาสตร์เกิดขึน้ในระยะเวลา
ใกล้เคียงกับสาขาสงัคมศาสตร์แต่เน่ืองจากการรวบรวมข้อมูลยังไม่เป็นสากลเหมือนกับสาขา
วิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ แต่ในปี ค.ศ. 1978 สถาบันสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ได้จัดท า
ดรรชนีการอ้างอิงทางมนษุยศาสตร์ (Arts & Humanities Citation Index หรือ A & HCI) 

พฒันาการของการจัดท าดรรชนีการอ้างอิงข้างต้นช่วยสง่เสริมให้การวิเคราะห์การ
อ้างอิงในงานเขียนแพร่หลายไปทุกสาขาวิชา โดยมีจ านวนงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการวิเคราะห์การ
อ้างอิงในสาขาวิทยาศาสตร์มีจ านวนมากท่ีสุด สาขาสงัคมศาสตร์มีจ านวนรองลงมา และสาขา
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มนุษยศาสตร์มีจ านวนน้อยท่ีสดุ งานวิจัยสว่นใหญ่เป็นการวิเคราะห์เพื่อศึกษาประเภท ขอบเขต
เนือ้หาวิชา อาย ุและภาษาของทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับการอ้างถึงในวรรณกรรมของสาขาวิชา
ตา่ง ๆ (ทิพย์วรรณ เหมือนมิตร, 2553, น. 11)  

จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์การอ้างอิง 
การวิเคราะห์การอ้างอิงมีจุดมุ่งหมายหลายประการ ดงันี ้(อญัญาดา ตนัติรัตนานนท์

, 2540, น. 13)  
1. เพื่อศึกษาขนาดและโครงสร้างของวรรณกรรมโดยวิเคราะห์ประเภท ขอบเขต

เนือ้หาวิชา สถานท่ีพิมพ์ อายุ ภาษา ของเอกสารท่ีได้รับการอ้างอิงในงานเขียน รวมทัง้สามารถ
จดัล าดบัของเอกสาร ท่ีได้รับการอ้างอิงมากท่ีสดุ หรือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งงานเขียนและ
เอกสารท่ีได้รับการอ้างอิงในงานเขียนนัน้ 

2. เพื่อศกึษาวา่การใช้วรรณกรรมในแตล่ะสาขาวิชาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรใน
แตล่ะยคุสมยัโดยการวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบท่ีมีตวัแปร คือ เวลา 

3. เพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาการของความรู้ในแขนงวิชาต่าง ๆ ตลอดจน
แนวโน้มของการวิจยัในแตล่ะช่วงเวลา 

4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสาขาท่ีมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว 
เกิดแขนงวิชาย่อยซึ่งเป็นการผสมผสานของความรู้ในแขนงวิชาใหญ่อยู่เสมอ ซึ่งแขนงวิชาย่อย
เหล่านีจ้ะพัฒนา โดยรวมตัวกัน หรือแยกตัวกลายเป็นสาขาวิชาใหม่ได้อีก นักวิทยาศาสตร์จึง
อาศัยการวิเคราะห์การอ้างอิงเพื่อศึกษาความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงดังกลา่ว เพื่อให้สามารถ
ก าหนดขอบเขตเนือ้หาของวรรณกรรมได้อยา่งถกูต้องตรงกบัความเป็นจริง 

5. เพื่อศึกษาตวันกัวิชาการและผลงานตลอดจนสถาบันวิจัยท่ีมีบทบาทส าคัญ
ตอ่พฒันาการในแตล่ะสาขาวิชา โดยพิจารณาจากจ านวนครัง้ของการอ้างอิง 

6. เพื่อศึกษาการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดในทางอ้อม
โดยพิจารณาจากประเภท ขอบเขตเนือ้หาวิชา ภาษา อาย ุหรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ของเอกสารท่ีผู้ใช้
อ้างอิง 

ประโยชน์ของการวิเคราะห์การอ้างอิง 
การวิเคราะห์การอ้างอิงถูกน าไปใช้ในการประเมินการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งมี

ประโยชน์ตอ่ห้องสมดุ ดงันี ้(ประภาวดี สบืสนธ์ิ, 2549, น. 133-134) 
1. สามารถประเมินการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละสาขาวิชา รวมทัง้การ

รวบรวมหรือจัดท ารายช่ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อน ามาประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึ่งเป็นวิธีท่ี
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ใช้ได้ดีในการประเมินตามสาขาวิชา โดยพิจารณาการใช้ตามท่ีปรากฏในการอ้างถึงในวารสารหรือ
งานวิจยั 

2. ให้ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อการจัดการท่ีชีใ้ห้เห็นวา่ช่องวา่งของการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศปรากฏตรงจุดใด ข้อมูลท่ีได้สามารถน ามาเป็นแนวทางในการประเมินการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมดุได้ 

3. ข้อมูลท่ีได้สามารถใช้ประเมินบริการอ่ืน ๆ ของห้องสมุด หรือเป็นดรรชนีชีว้ดั
ความสามารถของห้องสมุดในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการโดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศได้พบในสถาบนั 

4. เป็นวิธีประเมินทรัพยากรสารสนเทศท่ีง่ายไม่ซับซ้อน โดยวิธีการศึกษาการ
อ้างอิงสามารถน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาจัดกระท าเป็นกลุม่เพื่อการวิเคราะห์และแจกแจงการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรสารสนเทศแตล่ะประเภทได้งา่ย  

5. เป็นวิธีท่ีใช้ตรวจสอบความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ ใช้โดยตรง 
รวมทัง้สามารถแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มทางวิชาการในช่วงเวลาหนึง่ ๆ ได้ 

ข้อจ ากัดของการวิเคราะห์การอ้างอิง 
การวิเคราะห์การอ้างอิงเป็นวิธีท่ีใช้กันอยา่งกว้างขวางในการศึกษาวิจยัเก่ียวกับการ

ใช้ทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ได้มีข้อวิจารณ์จากนักวิชาการถึง
ข้อจ ากดับางประการ ดงัท่ี ประภาวดี สบืสนธ์ิ (2549, น. 134) ได้สรุปไว้ ดงันี ้

1. การเลอืกสิง่พิมพ์ท่ีจะมาใช้เป็นหน่วยของงานวิจยั หากนกัวิจยัเลอืกสิง่พิมพ์ท่ี
ไม่ใช่ตวัแทนท่ีดีของสิง่พิมพ์ในสาขาวิชานัน้ ๆ มีผลท าให้การวิเคราะห์ขาดความเท่ียงตรง 

2. การวิเคราะห์การอ้างถึงโดยการศึกษาการอ้างถึงสิ่งพิมพ์ประเภทใดประเภท
หนึง่ไม่สามารถน าไปสรุปแทนลกัษณะของสิง่พิมพ์ทกุประเภทในสาขาวิชา หรือแขนงวิชานัน้ ๆ ได้ 

3. สาขายอ่ยของสาขาวิชาใหญ่ อาจมีรูปแบบของการอ้างถึงแตกต่างกนัไปจาก
สาขาวิชาทัว่ ๆ ไป เช่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ เขียนนิยมอ้างถึงเอกสารท่ีเก่ียวกบัปรัชญา ทฤษฎี 
หรือหลกัการตา่ง ๆ ในสาขาวิชาเป็นสว่นใหญ่ มกัจะไม่อ้างถึงเอกสารนอกสาขาวิชา แตส่าขาวิชา
ยอ่ยจะอ้างถึงเอกสารภายในสาขาวิชามากท่ีสดุแต่ก็ยงัอ้างถึงเอกสารในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องอีก
ด้วย 

4. การวิเคราะห์การอ้างอิงเพียงอยา่งเดียว เป็นการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ
ท่ียังมีข้อถกเถียงกันส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมดุ เน่ืองจากอาจไม่สะท้อนข้อมลูท่ีแท้จริงซึง่เกิดจากปัญหาการอ้างอิง 
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5. ผู้ เขียนอาจจะไม่อ้างอิงเอกสารท่ีใช้ หรืออาจจะอ้างอิงเอกสารท่ีไม่ได้ใช้ในการ
เขียนงานเขียนทางวิชาการ เอกสารท่ีถกูอ้างถึงมากมกัเป็นเอกสารท่ีผู้ เขียนหาได้สะดวก เอกสารท่ี
ไม่ได้ถกูอ้างอิงก็ไม่ใช่เอกสารท่ีไม่มีคณุคา่ แตเ่ป็นเพราะผู้ เขียนไม่สามารถหาเอกสารนัน้มาอ่านได้ 

6. ผู้ เขียนอาจมีความสามารถในการใช้ภาษาท่ีจ ากัด จึงไม่ได้อ้างอิงเอกสาร
ภาษาตา่งประเทศ 

ด้วยข้อจ ากัดดังกล่าว การใช้วิธีวิเคราะห์การอ้างอิงเพื่อศึกษาการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ จึงควรค านงึถึงประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้

1. การเลือกงานเขียน เพื่อน ามาศึกษาการอ้างถึงด้วยความระมัดระวงั เพราะ
การศึกษาการอ้างอิงท่ีปรากฏในงานเขียนประเภทเดียว อาจให้ข้อมูลการใช้ท่ีไม่เท่ียงตรงควร
พิจารณาถึงข้อดีและข้อเสยีของการใช้งานเขียนแตล่ะประเภทในการวิเคราะห์ 

2. ความถ่ีของจ านวนครัง้ในการอ้างอิงรายการทรัพยากรสารสนเทศรายการหนึ่ง 
ๆ ไม่ควรต ่ากว่า 25 ครัง้จึงจะเป็นผลท่ีเท่ียงตรง หากมีการใช้ต ่ากว่านัน้ข้อมูลท่ีได้อาจไม่มี
ความหมาย ทัง้นี ้การท่ีจะให้มีระดับการใช้และได้รับการอ้างอิงสูงอาจเป็นเร่ืองยากส าหรับ
หนว่ยงานท่ีมีบุคลากรในสาขาวิชานัน้ ๆ จ านวนน้อย หรือสิง่พิมพ์มีก าหนดออกน้อย สง่ผลท าให้มี
การใช้น้อยตามไปด้วย  

วิธีการศกึษาการอ้างอิงเพื่อประเมินการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจึงเป็นวิธีท่ีเหมาะสม
ในการศึกษาสาขาวิชาเล็ก ๆ ท่ีแยกสาขาเด่นชัด วิธีนีไ้ม่เหมาะกับการประเมินในสถาบันบริการ
สารสนเทศขนาดใหญ่ ท่ีมีทรัพยากรสารสนเทศหลายสาขาวิชา นอกจากนีผู้้ประเมินต้องตดัสนิใจ
วา่จะใช้รายการอ้างอิงทัง้หมด หรือเลือกสุม่บางสว่น ทัง้นีใ้ห้พิจารณาจากเวลาท่ีมี ลกัษณะของ
สาขาวิชาท่ีจะประเมิน และควรตรวจดูความสมบูรณ์และความถูกต้องของรายการอ้างอิงก่อนลง
มือวิเคราะห์ 

วิธีการศึกษาการอ้างอิง 
วิธีการศึกษาการอ้างอิงมีขัน้ตอนการด าเนินการโดยเร่ิมจากการเลือกประเภท

ทรัพยากรสารสนเทศท่ีจะน ามาวิเคราะห์ ซึง่ทรัพยากรสารสนเทศท่ีนิยมน ามาวิเคราะห์การอ้างอิง 
ได้แก่ ต าราวารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ท่ีมีเนือ้หาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวมของ
ห้องสมุด หรือเป็นงานเขียนของนกัวิชาการ บุคลากรของหน่วยงานนัน้ ๆ หรือผู้ ใช้ของห้องสมุด 
(สภุศรี กาหยี, 2554, น. 20) วิธีการโดยทัว่ไป คือ ผู้วิจยัจะเลือกสว่นใดสว่นหนึง่ของงานเขียน เช่น 
บทความท่ีพิมพ์ในวารสารหรือวิทยานิพนธ์ แล้ววิเคราะห์รายการอ้างอิงท่ีปรากฏในบทความ
เหลา่นัน้โดยดวูา่การอ้างอิงนัน้ อ้างอิงเอกสารประเภทใด สาขาวิชาใด ภาษาใด พิมพ์หรือผลติปีใด 
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รายการใดได้รับการอ้างอิงมากท่ีสดุ หรืออาจวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างงานเขียน และเอกสาร
ท่ีได้รับการอ้างอิงในงานเขียนนัน้โดยดูจาก ประเภท สาขาวิชา ภาษา จากนัน้รวบรวมข้อมูลโดย
การนบัจ านวน หรือน ามาค านวณหาค่าร้อยละ สดัสว่น หรือจดัอนัดบั ขัน้ตอนส าคญัท่ีสดุของการ
วิเคราะห์การอ้างอิง คือ วรรณกรรมหรืองานเขียนท่ีเลือกมาเป็นกลุม่ตวัอย่างในการวิเคราะห์การ
อ้างอิงควรเป็นตวัแทนของวรรณกรรมหรืองานเขียนในกลุม่นัน้ได้ เพื่อผลการวิจยัท่ีได้จะได้มีความ
เท่ียงตรงสงู (ประภาวดี สบืสนธ์ิ, 2549, น. 134-135)  
 
ผลงานทางวิชาการ 

ความหมายของผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ เป็นผลงานท่ีแสดงถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์การปฏิบติังาน ท่ีมีการศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์และวิจัย ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในนการแก้ปัญหา หรือพฒันางาน และเป็นประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้า
ทางวิชาการ ซึง่มีผู้ให้ความหมายไว้ดงันี ้

ชุมศกัด์ิ อินทร์รักษ์ (2562) ได้ให้ความหมายผลงานทางวิชาการไว้ว่า หมายถึง 
เอกสารหรือหลกัฐานท่ีจดัท าขึน้จากความรู้ ความสามารถทักษะและประสบการณ์ของผู้จดัท า มี
การศกึษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สงัเคราะห์ วิจยั น าไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพฒันางานในหน้าท่ีจน
เกิดผลดีตอ่การพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา เป็นประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ภาณุพงศ์ แสงดี (2555) ได้ให้ความหมายของผลงานทางวิชาการ หมายถึง 
เอกสารหรือหลกัฐานท่ีจัดท าขึน้จากความรู้ ความสามารถทักษะและประสบการณ์ของผู้ จัดท า 
โดยการศกึษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สงัเคราะห์ วิจัย และได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพฒันางาน
ในหน้าท่ีจนเกิดผลดีต่อการพฒันาคุณภาพการจัดการศกึษาและเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้า
ทางวิชาการ 

วรรธนชัย พร้อมมานะ (2555) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผลงานทางวิชาการ 
หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนจากความรู้และประสบการณ์ การศึกษาค้นคว้า รวบรวม
ข้อมูลจากแหลง่ต่าง ๆ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี เช่น การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 
การส ารวจ การสงัเกต การทดลอง เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ ความรู้เฉพาะ หรือข้อเท็จจริง ท่ี
เช่ือถือได้ แล้วน ามาประมวลวิเคราะห์ รวบรวม  และเรียบเรียงข้อมูล โดยมีหลกัฐานและการ
อ้างอิงประกอบ จดัท าขึน้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง ผลงานทางวิชาการเป็นสว่น
ส าคญัท่ีแสดงความรู้ความช านาญการ ความเช่ียวชาญของแตล่ะบุคคล 
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กล่าวโดยสรุปผลงานทางวิชาการ หมายถึง เอกสารหรือหลกัฐานท่ีจัดท าขึน้จาก
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ของผู้ จัดท า เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา พฒันางาน 
รวมทัง้เป็นประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ประเภทของผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการจ าแนกเป็น 8 ประเภท ดงันี ้(รุจิเรขา วิทยาวฑุฒิกลุ, 2555) 
1. บทความทางวิชาการ คือ งานเขียนทางวิชาการท่ีมีการก าหนดประเด็นท่ี

ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน โดยวิเคราะห์ประเด็นดงักลา่วตามหลกัวิชาการ มีการ
ส ารวจวรรณกรรมเพื่อสนบัสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนัน้ได้ อาจเป็นการน า
ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลเรียบเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยท่ีผู้ เขียนแสดง
ทศันะทางวิชาการของตนไว้อยา่งชดัเจนด้วย 

2. ต ารา คือ ผลงานทางวิชาการท่ีเรียบเรียงขึน้อย่างเป็นระบบ ครอบคลมุเนือ้หา
สาระของวิชาหรือเป็นสว่นหนึ่งของวิชา หรือของหลกัสตูรท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการ
ถ่ายทอดวิชาในการเรียนการสอนในหลกัสตูรระดบัอุดมศึกษา เนือ้หาสาระของต าราต้องมีความ
ทนัสมัย ผลงานทางวิชาการท่ีเป็น “ต ารา” นีอ้าจได้รับการพัฒนาขึน้จากเอกสารค าสอน จนถึง
ระดบัท่ีมีความสมบูรณ์ท่ีสดุ ซึง่ผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผู้ เรียนในวิชานัน้ แตส่ามารถอ่านและ
ท าความเข้าใจในสาระของต ารานัน้ด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องเข้าศกึษาในวิชานัน้ 

3. หนังสือ คือ ผลงานทางวิชาการท่ีเรียบเรียงขึน้โดยมีรากฐานทางวิชาการท่ี
มั่นคง และผู้ เขียนให้ทัศนะท่ีสร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
ให้แก่สาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวเน่ือง มีความเช่ือมโยงในเชิงเนือ้หาและครอบคลมุ โดย
ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งใน
หลกัสตูร และไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึง่ ทัง้นีเ้นือ้หาสาระ
ของหนงัสอืต้องมีความทนัสมยั  

4. งานวิจยั คือ ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นงานศกึษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ
ด้วยวิธีการวิจัยท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ และมีวตัถปุระสงค์ท่ีชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล 
ค าตอบ หรือข้อสรุปท่ีน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอือ้ต่อการน าวิชาการนัน้ไป
ประยกุต์ใช้ 

5. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน คือ ผลงานทางวิชาการอย่างอ่ืนท่ีมิใช่
เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน บทความทางวิชาการ หนงัสอื ต ารา หรืองานวิจัย โดย
ปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ อาทิ การประดิษฐ์เคร่ืองทุ่นแรง ผลงานการสร้าง
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สิง่มีชีวิตพนัธ์ุใหม่ วคัซีน สิ่งก่อสร้าง หรือผลงานด้านศิลปะ หรือสารานุกรม รวมถึงงานแปลจาก
ตวังานต้นแบบท่ีเป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา ประวติัศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอ่ืน    
ท่ีมีความส าคญัและทรงคณุคา่ในสาขาวิชานัน้ ๆ ซึง่เม่ือน ามาแปลแล้วจะเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาการท่ีประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็น
ภาษาตา่งประเทศ หรือแปลจากภาษาตา่งประเทศหนึง่เป็นอีกภาษาต่างประเทศหนึง่ ผลงานทาง
วิชาการในลกัษณะอ่ืนต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์ท่ีอธิบายและชีใ้ห้เห็นว่างานดงักลา่วท าให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเสริมสร้างองค์ความรู้ หรือให้วิธีการท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
สาขาวิชานัน้ และแสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานัน้ ส าหรับผลงานท่ีมุ่งเชิง
ปฏิบัติจะต้องผ่านการพิสจูน์หรือมีหลกัฐานรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบแสดงให้เห็นคุณค่าของ
ผลงาน 

6. งานแปล คือ งานแปลจากตวังานต้นแบบท่ีเป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้าน
ปรัชญา หรือประวติัศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาท่ีมีความส าคัญและทรงคุณค่าใน
สาขานัน้ ๆ ซึ่งเม่ือน ามาแปลแล้วจะเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีประจักษ์ชัด เป็นการแปล
จากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจาก
ภาษาตา่งประเทศหนึง่เป็นภาษาตา่งประเทศอีกภาษาหนึง่ ซึ่งงานแปล จัดเป็นผลงานทางวิชาการ
ในลกัษณะอ่ืนประเภทหนึง่ 

7. เอกสารค าสอน คือ ผลงานทางวิชาการท่ีใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลกัสตูร
ของสถาบนัอุดมศกึษาท่ีสะท้อนให้เห็นเนือ้หาวิชาท่ีสอน และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจ
พฒันาขึน้จากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จดัเป็น
เคร่ืองมือส าคญัของผู้ เรียนท่ีน าไปศกึษาด้วยตนเองหรือเพิ่มเติมขึน้จากการเรียนในวิชานัน้ ๆ 

8. ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม คือ ผลงานวิชาการท่ีก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยประจกัษ์ต่อสาธารณะ และต้องสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง 
ท่ีดีขึน้ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเก่ียวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คณุภาพชีวิตหรือสขุภาพ หรือเป็นผลงานท่ีน าไปสูก่ารจดทะเบียน
สิทธิบตัรหรือทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอ่ืนท่ีสามารถแสดงได้เป็นท่ีประจักษ์ว่าสามารถแก้ไข
ปัญหาหรือพฒันาสงัคมและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการ
ตระหนกัและการรับรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน  

ความส าคัญของผลงานทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการมีความส าคญั ดงันี ้
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1. เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถเป็น
แบบอย่างใช้เป็นแหลง่อ้างอิง หรือเป็นแบบอย่างในการปฏิบติั หรือกระตุ้นให้เกิดความความคิด
และการค้นคว้าอยา่งตอ่เน่ืองได้ 

2. เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ เรียน ผู้ วิจัย บุคลากร หน่วยงาน และชุมชน 
สง่ผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจจนเกิดแนวปฏิบติัท่ีดีได้ 

3. การเผยแพร่ในวงวิชาการ ท าให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการ หรือ
วิชาชีพท่ีเก่ียวข้องในระดบัชาติ และระดบันานาชาติได้ 

 
ส านักหอสมดุและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ความเป็นมาของส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานในสังกัดกรม
วิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีประวัติความ
เป็นมาโดยสงัเขป ดงันี ้

ใน พ.ศ. 2476 พณฯ ดร.ตัว้ ลพานุกรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคญัของวิทยาศาสตร์ท่ีเสมือนเป็นกุญแจเปิดอนาคตของประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า          
ในด้านตา่ง ๆ จึงให้ก่อตัง้หนว่ยงานด้านห้องสมุดวิทยาศาสตร์ขึน้ท่ีกรมวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูน             
ภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์ท่ีส าคัญของชาติ สนับสนุน เสริมสร้างความส าเร็จในการพัฒนา
ประเทศ  มีการขยายงานห้องสมุดให้มีวารสารและต าราเพิ่มขึน้โดยเป็นท่ีรู้จักในนาม “ห้องสมุด
กรมวิทยาศาสตร์” รวมถึงให้จัดท าหนงัสอืพิมพ์วิทยาศาสตร์ เพื่อสง่เสริมและเผยแพร่ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ให้แก่ประชาชน จัดท าวารสารภาษาอังกฤษช่ือว่า Siam Science Bulletin เพื่อ
เผยแพร่งานวิจัยท่ีท าในประเทศไทยและเพื่อแลกเปลี่ยนกับวารสารทางวิทยาศาสตร์ของ
ตา่งประเทศ โดยอยูใ่นสงักดักระทรวงเศรษฐการ ในปี 2485 ได้มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
ใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล กรมวิทยาศาสตร์ได้โอนมาสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 

กรมวิทยาศาสตร์ได้ย้ายมาปฏิบติังานท่ีถนนพระรามท่ี 6 เม่ือ พ.ศ. 2496 และมีการ
เร่ิมงานทางวิทยาศาสตร์ท่ีส าคญั ทัง้ด้านปฏิบติัและด้านนโยบาย เช่น การจดัตัง้สภาวิจัยแห่งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2499 การจัดตัง้ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติโดย
ด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมาธิการ เป็นต้น โดยตลอดระยะเวลาท่ีด าเนินงาน กรมวิทยาศาสตร์
ได้ให้ความส าคญัและพยายามปรับปรุงงานบริการห้องสมดุ ควบคูไ่ปกับงานบริการวิเคราะห์วิจัย
มาโดยตลอด เน่ืองจากเห็นว่าการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ และการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการพฒันาประเทศนัน้ จ าเป็นต้องมีแหลง่ศึกษาหาความรู้ได้ในขอบเขตท่ีกว้างขวาง 
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และในปี พ.ศ. 2521 งานห้องสมุดและเผยแพร่ ได้ยกฐานะขึน้เป็นหน่วยงานระดับกองเพื่อให้
เหมาะสมกบังานท่ีได้ปฏิบติัอยู ่โดยใช้ช่ือวา่ กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ใน พ.ศ. 2522 กรมวิทยาศาสตร์ ได้ย้ายมาสงักัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
แ ล ะ ก า รพ ลั ง งา น  แ ล ะ เป ลี่ ย น ช่ื อ เป็ น ก รม วิ ท ย าศ าสต ร์บ ริก า ร  ใน  พ .ศ . 2 5 3 5 
ก ร ะ ท ร ว ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เท ค โน โล ยี แ ล ะ ก า ร พ ลั ง ง า น  ไ ด้ เป ลี่ ย น ช่ื อ เ ป็ น
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และภายหลงัจากการปฏิรูประบบราชการเม่ือ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้เปลี่ยนช่ือเป็น
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม ซึง่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ปรับปรุงการแบ่งสว่นราชการใหม่ในครัง้นีด้้วย
โดย กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการปรับเปลีย่นช่ือเป็น ส านกัหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสงักัดกรมวิทยาศาสตร์บริการท่ีมีโครงสร้างองค์กรดงั
ภาพประกอบ 1 โดยยงัคงเป็นหนว่ยงานราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นเดิม 
 

 
ภาพประกอบ 1 โครงสร้างกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
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ปัจจุบันส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรม
วิทยาศาสตร์บริการอยู่ภายใต้สงักดักระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ตาม
พระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 19) พ.ศ. 2562 โดยให้กรมวิทยาศาสตร์
บริการมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2545 ("กฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการกรมวิทยาศาสตร์
บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2545," น. 9-10) ดงันี ้

1. พฒันาคณุภาพห้องปฏิบติัการโดยการสง่เสริมสนบัสนุนและด าเนินการรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้าน เคมี ด้านฟิสิกส์และด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพตาม
มาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถห้องปฏิบติัการให้เป็นท่ียอมรับของนานา
ประเทศท าให้ผลติผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ โดยการบริการจัดการศึกษาและ
ฝึกอบรมทางวิชาการและเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่
บุคลากรห้องปฏิบติัการของภาครัฐและภาคเอกชนให้สอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ 

3. พฒันาหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการจัดหา 
จัดระบบและจัดบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด าเนินการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งกลางของข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ 

4. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชน โดยการศึกษา วิจั ยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาท่ีส าคญัและตามความจ าเป็นรวมทัง้การถ่ายทอดไปสูก่ารใช้
ประโยชน์เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

5. เป็นสถานปฏิบติัการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดย
ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบวตัถดิุบและผลติภณัฑ์ทางด้านฟิสิกส์ เคมี เคมีเชิงฟิสกิส์ ฟิสกิส์เชิงกล
และวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิเคราะห์ทดสอบมลพิษในสิ่งแวดล้อมทางด้านฟิสกิส์ 
เคมีเชิงฟิสิกส์ ฟิสิกส์เชิงกลและวิศวกรรม รวมทัง้สอบเทียบความถูกต้องเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์วดั แก่หนว่ยงานทัง้ของภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทัว่ไป 

6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกรม หรือ
ตามท่ีกระทรวงหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 

กรมวิทยาศาสตร์บริการมีส่วนราชการในสังกัดจ านวน 5 ส านัก ได้แก่ ส านักงาน
เลขานุการกรม ส านักเทคโนโลยีชุมชน ส านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติ การ ส านักพัฒนา
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ศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และมีกลุ่มปฏิบัติงานด้านวิชาการเพื่อปฏิบัติงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 4 กอง ได้แก่ กองเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์อุปโภค กองวสัดุวิศวกรรม กองผลิตภัณฑ์
อาหารและวสัดสุมัผสัอาหาร และกองความสามารถห้องปฏิบติัการและรับรองผลติภณัฑ์ 

การแบ่งส่วนราชการและการบริหารงาน 

ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์
บริการตัง้อยู่ท่ีปีกขวาของอาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตัว้ ลพานกุรม เลขท่ี 75/7 ถนนพระราม
ท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  มี เนือ้ ท่ีประมาณ 4,612 ตารางเมตร 
ประกอบด้วยอาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตัว้ ลพานกุรม (6 ชัน้) ขนาดพืน้ท่ี 4,012 ตารางเมตร 
และอาคารเก็บเอกสาร (4 ชัน้) ขนาดพืน้ท่ี 600 ตารางเมตร ส านกัหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบง่สว่นราชการออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุม่ ได้แก่ ฝ่ายบริหารทัว่ไป กลุม่
ทรัพยากรสารสนเทศ กลุม่สารสนเทศเฉพาะทาง กลุม่สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และกลุม่สง่เสริม
สารสนเทศ ดังปรากฏในแผนผังองค์กรตามภาพประกอบ 2 โดยแต่ละกลุ่มงานมีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ดงันี ้

1. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป (บห.) รับผิดชอบงานสารบรรณ งานเอกสารต่างๆ งาน
รับ-สง่หนงัสอืราชการ ร่างโต้ตอบหนงัสอืราชการ จดัเก็บและค้นหาเอกสาร ระเบียบ ค าสัง่ของทาง
ราชการ ระเบียบข้อบงัคบั และจดัท าเอกสารต่าง ๆ งานการเงินและงบประมาณ จดัท าแผนข้อมูล
งบประมาณ บญัชี การเบิก-จ่าย จัดซือ้วสัดุภายในประเทศและต่างประเทศของส านักหอสมุดฯ 
งานบุคลากร ประสานงานเก็บรวบรวมสถิติข้อมลูของบุคลากร ติดตามประสานงานด าเนินการสง่
ซอ่มพสัด ุครุภณัฑ์ ของส านกัหอสมดุฯ   

2. กลุ่มทรัพยากรสารสนเทศ (กท.) ท าหน้าท่ีพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้
สอดคล้องกับภารกิจ ยุทธศาสตร์หน่วยงานและประเทศ ตลอดจนความต้องการของผู้ ใช้บริการ 
วิเคราะห์จัดการทรัพยากรสารสนเทศ ตามหลกัเกณฑ์และมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเข้าถึงสารสนเทศได้สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว ทัง้ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้
เช่ือมโยงกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Library automation system) สามารถสืบค้นผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตรองรับการเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) อนุรักษ์ทรัพยากร
สารสนเทศเชิงกายภาพ เพื่อให้ทรัพยากรสารสนเทศอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใช้งาน แข็งแรง สมบูรณ์ มี
อายุการใช้งานได้ยาวนาน และเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวมทัง้ส่งเสริมประสบการณ์
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วิชาชีพบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันศึกษา และ
หนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีสนใจ 

3. กลุ่มสารสนเทศเฉพาะทาง (สพ.) มีหน้าท่ีจัดท าข้อมูลสารสนเทศเฉพาะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเผยแพร่สารสนเทศทัง้ในรูปสือ่สิง่พิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและมีการน าไปใช้ประโยชน์อยา่งคุ้มค่า บริการสารสนเทศวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อให้มีการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา การผลิต การแก้ไขปัญหา วิจัยและ
พฒันาการสร้างนวตักรรม จัดท าประมวลสารสนเทศเฉพาะเร่ือง ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเผยแพร่ทัง้ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของกลุม่เป้าหมาย ติดตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการให้บริการ 

4. กลุม่สารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ (สอ.) ก ากับดูแล บริหารจัดการระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ พัฒนาและดูแลฐานข้อมูล/เว็บไซต์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนบัสนุนการเป็น
ห้องสมดุเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ประชาชนเข้าถึงสารสนเทศได้อยา่งสะดวก
รวดเร็วและทั่วถึงผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พัฒนาและบริหารจัดการคลงัความรู้ดิจิทัล
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันและสามารถสืบค้น อ้างอิง
และน ามาใช้งานได้อยา่งถูกต้อง บ ารุงรักษาสารสนเทศดิจิทลัให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้อย่างยัง่ยืน 
พฒันาระบบการบริหาร จัดการ และบริการในรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ พฒันาระบบงาน
ส าหรับการสร้าง การจดัการเนือ้หา จัดการการอ่านหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ / วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
และรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ให้สามารถบริการสืบค้นแบบออนไลน์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเช่ือมโยงกับแหลง่สารสนเทศอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสทิธิผล 

5. กลุ่มส่งเสริมสารสนเทศ (สร.) ส่งเสริมการใช้สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้มีการน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา การผลติ การแก้ไขปัญหา การพฒันาตอ่ยอด 
และการสร้างนวัตกรรมจัดระบบบริการห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิง สนับสนุนด้าน
วิเคราะห์ทดสอบ การศึกษาค้นคว้า การวิจัยพัฒนาวิชาการ และการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรม 
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและแหลง่บริการด้านสารสนเทศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวตักรรม และท่ีเก่ียวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ บูรณาการเครือข่ายภายใต้
ศนูย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่องค์ความรู้
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และบริการของหน่วยงานตามประเด็นท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ทัง้นี ้ทุกกลุ่มงานมี
หน้าท่ีสนบัสนนุการปฏิบติังานของหนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ภาพประกอบ 2 โครงสร้างหนว่ยงาน ส านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
  

ส านกัหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพนัธกิจในการเพิ่ม
ศกัยภาพการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหารจดัการหอสมุด บูรณา
การเครือขา่ยแหลง่บริการสารสนเทศในประเทศและพฒันาการเป็นศูนย์บริการสารสนเทศเฉพาะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาคลังความรู้สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในรูปดิจิทลั และมีภารกิจหลกัในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและให้บริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในรูปแบบต่าง ๆ แก่ผู้ ใช้บริการ มีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีระบุไว้ในราชกิจจา
นุเบกษา ("กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2545," น. 12) ดงันี ้

1. เป็นหอสมดุวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
2. เป็นศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดท าและพฒันาฐานข้อมูล

เฉพาะทางเพื่อการศกึษา วิจยัและพฒันา และอุตสาหกรรมของประเทศ 
3. เป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบ

สารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ จัดท าและพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย เพื่อการร่วมใช้
ทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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4. ด าเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริการงานของกรม 
5. ด าเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีทรัพยากร

สารสนเทศท่ีให้บริการ คือ หนงัสือภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ วิทยานิพนธ์ เอกสารการวิจัย 
จุลสาร เอกสารสิทธิบตัร เอกสารมาตรฐาน เอกสารการค้า พระราชบญัญัติ/กฎระเบียบ/ข้อบงัคบั 
ราชกิจจานเุบกษา วารสารภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ เอกสารรายงาน เอกสารประกอบการ
อบรม/สัมมนา คู่มือการปฏิบัติงาน กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูลซึ่งจ าแนกเป็น 9 
ประเภทฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ สท. ฐานข้อมูลสิทธิบัตร ฐานข้อมูล
มาตรฐาน ฐานข้อมูลเครือข่าย ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ฐานข้อมูลแนะน าแหลง่ข้อมูลจาก
เว็บไซต์ ฐานข้อมูลเพาะทาง ฐานข้อมูลและเว็บไซต์กิจกรรมพิเศษ และฐานข้อมูลเพื่อสนบัสนุน
ภารกิจของ วศ. (ส านกัหอสมุดและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559, น. 11-14) 
โดยจัดบริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้ห้องสมุด และจัดเจ้าหน้าท่ีประจ าเคาน์เตอร์บริการ
เพื่อให้ค าแนะน าในการใช้ห้องสมดุ เอกสาร บริการ และการค้นข้อมูล รวมทัง้ประสานงานระหวา่ง
เจ้าหน้าท่ีภายในห้องสมุด ซึ่งบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีส านักหอสมุดและ
ศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จดัไว้ให้บริการแก่ผู้ ใช้อย่างมีระบบเพื่อให้ผู้ ใช้เข้าถึง
หรือได้รับสารสนเทศตรงตามความต้องการมากท่ีสดุประกอบด้วยบริการ 2 ประเภท ได้แก่ 

1. บริการห้องสมุด หมายถึง บริการพืน้ฐานท่ีห้องสมดุจดัอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ขอรับบริการเข้าใช้บริการ ได้แก่ บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บริการยืม-คืน บริการแนะน าการใช้ห้องสมุด บริการตอบค าถามทางโทรศัพท์/อีเมล บริการ
ตรวจสอบเอกสารผ่านช่องทางการสือ่สารต่างๆ บริการจดัหาเอกสารฉบบัเต็ม บริการสืบค้นข้อมูล 
บริการส าเนาเอกสาร บริการจองวัสดุสารสนเทศ บริการบญัชีรายช่ือเอกสารใหม่ บริการสืบค้น
ข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์ผา่นระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

2. บริการสารสนเทศ หมายถึง บริการท่ีห้องสมดุจัดขึน้ให้แก่ผู้ขอรับบริการในเชิง
ลึก เช่น บริการค้นเร่ืองทางวิชาการ บริการสารสนเทศสิทธิบัตรเฉพาะเร่ือง บริการติดตาม
สารสนเทศทนัสมยัเฉพาะเร่ืองเฉพาะราย  
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ทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2559, น.11)              
มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอบสนองตอ่การศกึษาค้นคว้า วิจยั ของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
และประชาชนทัว่ไป จ านวน 833,185 รายการ จ าแนกตามประเภท ดงัตาราง 1 
 

 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ จ านวน (รายการ) 
หนงัสอื 85,551 
หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ (e-book) 8,017 
วารสาร 462,490 
จุลสาร 7,489 
เอกสารรายงาน (ได้แก่ รายงานประจ าปี เอกสารจากการเข้าร่วม 
ประชุมสมัมนา) 

12,763 

วิทยานิพนธ์ เอกสารการวิจยั 1,747 
เอกสารสทิธิบตัร 15,186 
เอกสารมาตรฐาน 95,702 
เอกสารการค้า 1,409 
พระราชบญัญัติ กฎระเบียบ ข้อบงัคบั 21,914 
ราชกิจจานเุบกษา 20,000 
บทความวารสารภาษาตา่งประเทศ 40,708 
รีพริน้ท์ (ได้แก่ บทความวารสารท่ีจดัหาจากแหลง่สารสนเทศอ่ืน) 4,919 
กฤตภาค 18,055 
ซีดีรอม 2,316 
ไมโครฟิล์ม  1,461 
ไมโครฟิช 33,539 

รวม 833,185 

 

ตาราง 1 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และทคโนโลยีจ าแนกตามประเภท 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง     
งานวิจัยในต่างประเทศ 

จอห์นสนั (Johnson, 1999) ท าการศึกษาและเปรียบเทียบการอ้างอิงของวารสาร
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพื่อจัดหาวารสารเข้าห้องสมุดของมหาวิทยาลัย Texas Tech 
University โดยท าการศึกษาจากวารสารใน  ค .ศ . 1996 ถึ ง ค.ศ. 1997 จ านวน 24 เล่ม                 
ซึง่ถูกอ้างอิงมากกวา่ 1,600 ครัง้ พบว่าวารสารเหลา่นีถู้กอ้างอิงจากวารสารอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 
67 ขณะท่ีถูกอ้างอิงจากหนงัสอืร้อยละ 17 นอกจากนี ้ยงัพบว่ามีวารสารท่ีไม่ถกูอ้างอิงเลยร้อยละ 
5 ผลการศึกษาท าให้สามารถคดัเลือกวารสารใหม่ท่ีมีความถ่ีในการอ้างอิงสูงเข้าสู่ห้องสมุดของ
มหาวิทยาลยัได้ 12 เลม่ 

ชิคาเต้ และพาทิล (Chikate & Patil, 2008) วิเคราะห์การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์สาขา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลยัปเูน่ ประชากรในการวิจัย คือ วิทยานิพนธ์
สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลยัปเูน ่ในปี ค.ศ.1982 และ ค.ศ. 2005 
จ านวน 27 ช่ือเร่ือง มีรายการอ้างอิงทัง้หมด 6,257 รายการ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบ
บันทึกข้อมูล และโปรแกรม SPSS ผลการศึกษาพบว่า วารสารได้รับการอ้างอิงสูงสุดจ านวน 
2,639 รายการ คิดเป็นร้อยละ 42.2  หนังสือร้อยละ 31.2 เว็บไซต์ร้อยละ 5.7  ส่วนใหญ่เป็น
วารสารของสหรัฐอเมริกาและอินเดีย โดยวารสาร College and Research Libraries ได้รับการ
อ้างอิงสงูสดุ 141 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 5.3 ของวารสารทัง้หมด 

วลัล์มิตจานา และซาบาเต (Vallmitjana & Sabaté, 2008) วิเคราะห์การอ้างอิงใน
เอกสารอ้างอิงของวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก เคร่ืองมือส าหรับการจดัการทรัพยากรสารสนเทศ
ในห้องสมุดเคมี โดยศึกษารายการบรรณานุกรมท่ีได้รับการอ้างอิงในวิทยานิพนธ์สาขาเคมี เพื่อ
ตรวจสอบวา่เอกสารประเภทใดมีการใช้ในกระบวนการวิจยัมากท่ีสดุ ตรวจสอบวารสารและอัตรา
ความล้าสมยัของวารสาร ซึ่งการวิเคราะห์นีค้รอบคลมุวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก 46 เร่ืองของ 
Institut Químic de Sarriá (IQS) ระหว่าง พ.ศ.2538 ถึง พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 1995 ถึง ค.ศ. 2003) 
โดยมีรายการอ้างอิง 4,203 ครัง้ ผลการวิจยัพบวา่เอกสารทางวิทยาศาสตร์ถกูใช้มากท่ีสดุ คิดเป็น
ร้อยละ 79 ของเอกสารทัง้หมด โดยใช้วารสารมากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 50 และอายุของเอกสารท่ี
ได้รับการอ้างอิงมากท่ีสดุ คือ ไม่เกิน 9 ปี คิดเป็นร้อยละ 50 ผลการวิจยันีส้ามารถใช้เป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับการจดัการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมดุ 

คู ม า ร์  และ เรด ดี  ้ (Kumar & Reddy, 2012 )  ท า ก า รวิ เค ราะ ห์ ก า รอ้ า ง อิ ง                   
ในวิทยานิพนธ์สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีเวนคาเตวารา                   
ทิรูปาตี ระหว่างปี ค.ศ. 2000 ถึง ค.ศ. 2007 โดยวิเคราะห์ความสมัพนัธ์การอ้างอิง รูปแบบการ
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อ้างอิง วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ความถ่ีและร้อยละ ผลการวิจยัพบวา่วารสารเป็นวสัดอุ้างอิงท่ีใช้มาก
ท่ีสดุในวิทยานิพนธ์ วารสารด้านบรรณารักษศาสตร์ทัว่ไปมีจ านวนการอ้างอิงสงูสดุ รองลงมา คือ
ด้านการจัดการห้องสมุดและการท ารายการ ส่วนด้านการศึกษา วรรณคดี และสงัคมศาสตร์มี
จ านวนการอ้างอิงท่ีต ่าท่ีสดุตามล าดบั ผลการวิจัยนีส้ามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับการรวบรวม 
พฒันาทรัพยากรสารสนเทศ และการออกแบบบริการส าหรับผู้ใช้ในห้องสมดุ 

ทักเกอร์ (Tucker, 2013) ศึกษาการวิเคราะห์การอ้างอิงในผลงานของคณาจารย์ 
มหาวิทยาลยัเนวาดา เมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีตีพิมพ์ระหวา่ง ค.ศ. 2002 ถึง ค.ศ. 
2010 เพื่อน าไปใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
มหาวิทยาลัย เน่ืองจาก ใน ค.ศ. 2007 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยลาสเวกัสจัดโครงการประเมิน
ทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ สิ่งพิมพ์ สิง่พิมพ์ตอ่เน่ือง ฐานข้อมลูและอ่ืน ๆ รวมทัง้ศึกษาพฤติกรรม
ผู้ ใช้ เน่ืองจากค่าใช้จ่ายร้อยละ 90 เป็นค่าจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและห้องสมุดถูกตัด
งบประมาณ ซึ่งห้องสมุดต้องให้บริการนักศึกษา จ านวน 19,000 คน คณาจารย์และบุคลากร 
จ านวน 800 คน มีสิ่งพิมพ์ จ านวน 1.2 ล้านเลม่ ฐานข้อมูล จ านวน 300 ฐานข้อมูล และวารสาร 
27,000 ช่ือเร่ือง จึงน าวิธีการวิเคราะห์การอ้างอิงในการประเมินการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ใช้วิธี
วิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่า ผลงานของอาจารย์ ตีพิมพ์ในวารสาร จ านวน 1,432 รายการ 
และตีพิมพ์ออนไลน์ จ านวน 1,154 รายการ รูปแบบทรัพยากรสารสนเทศท่ีใช้อ้างอิงในผลงานของ
อาจารย์มากท่ีสดุ คือ บทความวารสาร (ร้อยละ 69.24) หนงัสอื (ร้อยละ 14.42) บางบทในหนงัสือ
รวมเร่ือง (Chapters) (ร้อยละ 8.00) เว็บไซต์ (ร้อยละ 1.30) และสิ่งพิมพ์รัฐบาล (ร้อยละ 1.00) 
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีอ้างอิงน้อยท่ีสดุ คือ สือ่โสตทศัน์ เม่ือเปรียบเทียบทรัพยากรสารสนเทศท่ีใช้
อ้างอิงกับทรัพยากรสารสนเทศท่ีห้องสมุดมีให้บริการ พบว่ามีในห้องสมุดร้อยละ 81.13                          
ผลการศึกษาวิเคราะห์การอ้างอิงท าให้ทราบว่าทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมดุทัง้ประเภทและ
รูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศสอดคล้องกบัความต้องการใช้ของผู้ใช้ 

บานาเทพพันวาร์  บี ราดา และกันนะปะนาวา (Banateppanvar, Biradar, & 
Kannappanavar, 2013a) ท าการวิเคราะห์การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพของมหาวิทยาลยัคเูว็มป ูเพื่อศกึษาประเภทของทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับการ
อ้างอิง ผลการศึกษาพบว่า วารสารเป็นแหลง่ข้อมูลท่ีนักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพอ้างอิงมาก
ท่ีสดุโดยคิดเป็นร้อยละ 79.72 ของการอ้างอิงทัง้หมด และมีการอ้างอิงจากหนงัสือ รายงานการ
ประชุม วิทยานิพนธ์ รายงานและสทิธิบตัร นอกจากนีย้งัพบว่ามีผู้ ใช้เพียงไม่ก่ีเปอร์เซ็นต์ท่ีอ้างอิง
แหลง่ข้อมลูบนเว็บไซต์  โดยวารสาร Plant Cell, Tissue and Organ Culture (Netherlands) เป็น
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วารสารท่ีได้รับการอ้างอิงสงูสดุอนัดบัแรก มีการอ้างอิง 121 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.16 ของการ
อ้างอิงวารสารทัง้หมด  

บานาเทพพันวาร์  บี ราดา และกันนะปะนาวา  (Banateppanvar, Biradar, & 
Kannappanavar, 2013b) วิ เคราะ ห์การอ้ างอิ งในวิทยานิพนธ์ ระดับป ริญญ าเอกทาง
พฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลยัคูเว็มปู ประเทศอินเดีย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยู่ของห้องสมุด การศกึษาเป็นการวิจยัเชิงพรรณนาประชากรท่ีใช้ในการ
วิจัย คือ วิทยานิพนธ์ในปี ค.ศ. 2000 ถึง ค.ศ. 2006  การศึกษาพบว่าวารสารเป็นแหลง่ข้อมูลท่ี
นกัวิจยัในสาขาพฤกษศาสตร์นิยมใช้มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 74.77 ของการอ้างอิงทัง้หมด แม้ว่า
จะพบการอ้างอิงจากหนงัสือ รายงาน และสิทธิบตัร โดยวารสาร The journal Plant Cell, Tissue 
and Organ Culture (USA) ป็นวารสารท่ีได้รับการอ้างอิงสงูท่ีสดุโดยมีการอ้างอิง 158 รายการคิด
เป็นร้อยละ 7.57 ของการอ้างอิงวารสารทัง้หมด 

บานาเทพพันวาร์  บีราดา กันนะปะนาวา  ดรานิคูมาร์ และแซนธอสคูมาร์ 
(Banateppanvar, Biradar, Kannappanavar, Dharani Kumar, & Santhosh Kumar, 2013) 
วิเคราะห์การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกสาขาสตัววิทยาของมหาวิทยาลยัคูเว็มป ู
ประเทศอินเดีย ในช่วงปี ค.ศ. 2002 ถึง ค.ศ. 2006 (พ.ศ.2545 ถึง 2549) เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยู่ของห้องสมุด เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูล และโปรแกรม  
Microsoft Excel วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ การศึกษาพบว่าวารสารเป็นแหล่งข้อมูลท่ี
นักวิจัยด้านสตัววิทยาใช้มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 74.47 ของการอ้างอิงทัง้หมด รองลงมา คือ
หนังสือและต ารา ร้อยละ 18.02 นอกจากนีย้ังพบว่ามีการอ้างอิงจากเอกสารการประชุม 
วิทยานิพนธ์ รายงาน สิทธิบตัร และข่าว โดยวารสาร The Journal of Mutation Research ได้รับ
การอ้างอิงมากท่ีสดุ จ านวน 94 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.71 ของการอ้างอิงวารสารทัง้หมด 

กูนาเซเครา (Gunasekera, 2014) ท าการวิเคราะห์การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโทด้านสงัคมวิทยา ท่ีมหาวิทยาลัย Peradeniya ตัง้แต่ ค.ศ.1995 ถึง ค.ศ. 2012 เพื่อ
พิจารณารูปแบบ อายุ ประเภท ความถ่ีของการอ้างอิง โดยวิธีการวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลการ
อ้างอิงจากรายการอ้างอิงของวิทยานิพนธ์จ านวน 12 เลม่ ผลการวิจัยพบว่ารายการทรัพยากร
สารสนเทศท่ีถูกอ้างอิงมากท่ีสดุ คือ หนงัสือ ร้อยละ 56 วารสาร ร้อยละ 22 เอกสารรายงาน ร้อย
ละ 8.5 เว็บไซต์ ร้อยละ 4 และเอกสารการประชุม ร้อยละ 3.7 ตามล าดบั ซึ่งตรงกันข้ามกับการ
วิเคราะห์อ้างอิงอ่ืน ๆ ซึ่งพบว่าวารสารเป็นรูปแบบท่ีใช้บ่อยท่ีสดุ การศึกษายังพบว่ามีวารสาร 9 
รายช่ือท่ีอ้างอิงบอ่ยท่ีสดุ โดยอ้างอิงเอกสารท่ีมีอายเุฉลี่ย 10-20 ปี มากท่ีสดุ การศึกษานีส้ามารถ
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ใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศส าหรับห้องสมุดเพื่อจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ
หลกัเข้ามาให้บริการและเป็นแนวทางในการบ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 

โกแฮน และไซเกีย (Gohain & Saikia, 2014) ท าการวิ เคราะห์การอ้างอิงใน
วิทยานิพนธ์ป ริญญาเอกภาควิชาเคมี  มหาวิทยาลัย TEZPUR รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย                  
โดยวิเคราะห์รายการอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์เคมี ในช่วงปี ค.ศ. 
2008 ถึง ค.ศ. 2012 จ านวน  30 เร่ือง มีรายการอ้างอิง จ านวน 10,983 รายการ วตัถปุระสงค์หลกั
ของการศึกษาครัง้นี ้คือ การตรวจสอบประเภท และรูปแบบของวรรณกรรมท่ีถูกอ้างอิง และ
รวบรวมรายช่ือวารสารหลักในสาขาวิทยาศาสตร์เคมี จากการศึกษาพบว่า  วารสารเป็น
แหล่งข้อมูลท่ีนกัวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์เคมีใช้มากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 78.83 ของการอ้างอิง
ทัง้หมด ตามด้วยหนังสือท่ีมีการอ้างอิงร้อยละ 15.57 โดยวารสาร Journal of  the American 
Chemical Society ได้รับการอ้างอิงสงูสดุอันดบัแรก จ านวน  617 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.13 
ของการอ้างอิงวารสารทัง้หมด วารสาร Journal of Molecular Catalysis A: Chemical ได้รับการ
อ้างอิง จ านวน 569 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.57  ตามด้วยวารสาร Macromolecules ได้รับการ
อ้างอิง จ านวน 543 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.27   

คาเจอร์ (Kaczor, 2014) ท าการวิเคราะห์การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎี
บณัฑิตทางวิทยาศาสตร์อวกาศของมหาวิทยาลยัอลับานี ท่ีจดัท าในปี ค.ศ. 2000 และ ค.ศ. 2010 
จ านวน 29 เร่ือง มีรายการอ้างอิง 3,298 รายการ ผลการวิจัยพบว่านกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
อ้างอิงบทความวารสารมากกว่าหนังสือ โดยอ้างอิงวารสารร้อยละ 85.1 และอ้างอิงหนังสือ              
ร้อยละ 7.6 ผลการวิจัยนีจ้ะเป็นประโยชน์ส าหรับห้องสมุดมหาวิทยาลยั และสถาบันอ่ืน ๆ ท่ีมี
ทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิทยาศาสตร์อวกาศ 

เบคเกอร์ และชิแวร์ (Becker & Chiware, 2015) วิเคราะห์การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์
ระดบับณัฑิตศกึษาและดษุฎีบณัฑิต เพื่อจดัทรัพยากรห้องสมุดส าหรับการวิจยัตามความต้องการ
ของนกัศึกษา การศึกษานีว้ิเคราะห์รูปแบบการอ้างอิงของวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ของ Cape Peninsula University of Technology (CPUT) ระหว่าง ค.ศ. 2005 
ถึง ค.ศ. 2014 (พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ. 2557) โดยการวิเคราะห์ชนิดของทรัพยากรสารสนเทศ อาย ุ
ภาษา และประเทศท่ีตีพิมพ์  เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการแบบบรรณมิติ (bibliometric)             
ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกใช้แหล่งข้อมูลจากห้องสมุด และ
แหลง่ข้อมูลท่ีใช้ในการอ้างอิงมากท่ีสดุ คือ วารสาร รองลงมา คือ หนงัสือ การศึกษานีย้ังสรุปว่า
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การวิเคราะห์การอ้างอิงยังคงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญท่ีสุดในการประเมินคุณค่าของทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมดุ 

โรเซนเบิร์ก (Rosenberg, 2015) วิเคราะห์การอ้างอิงของวิทยานิพนธ์และดุษฎี
นิพนธ์ ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยาเพื่อประเมินการใช้ทรัพยากรห้องสมดุ มหาวิทยาลยัฮีบรู 
กรุงเยรูซาเลียน โดยการตรวจสอบการอ้างอิงบรรณานกุรมของวิทยานิพนธ์และดษุฎีนิพนธ์ในช่วง
ปีการศกึษา ค.ศ. 2010 ถึง ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2556) โดยการจ าแนกและหาปริมาณ 
ชนิดของวสัดุ รูปแบบ ภาษาของวสัด ุปีพิมพ์ และอายุของสิ่งตีพิมพ์ และความพร้อมของรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดของมหาวิทยาลยัฮิบรู ผลการวิจัยพบว่า มีการอ้างอิงหนังสือ
มากกว่าวารสาร และใช้หนังสือในรูปแบบสิ่งพิมพ์มากกว่าสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ โดยอ้างอิง
ภาษาอังกฤษ มากท่ีสดุ อ้างอิงวสัดุท่ีมีอายุ 15 ปี มากท่ีสดุ และรายการหนงัสือและวารสารของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับรายการท่ีถูกอ้างอิง ร้อยละ 95 และร้อยละ 82 
ตามล าดบั ผลการวิจัยนีน้ าเสนอการประเมินความสามารถของห้องสมุดในการตอบสนองความ
ต้องการของนกัศกึษามหาวิทยาลยัในสาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา 

อาบีรัทเน (Abeyrathne, 2015) ได้ท าการวิเคราะห์การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรีคณะเกษตร มหาวิทยาลยั Peradeniya ประเทศศรีลงักาใน ค.ศ. 2012 โดยการศกึษา
วิเคราะห์รายการอ้างอิงจ านวน 8,224 รายการจากวิทยานิพนธ์ 204 รายช่ือ ผลการวิจัยพบว่า
วารสารเป็นรูปแบบท่ีถูกอ้างอิงมากท่ีสดุ ผลการวิจัยนีมี้ข้อมูลเชิงลกึท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการ
พฒันาทรัพยากรสารสนเทศส าหรับตอบสนองความต้องการด้านการวิจยัของห้องสมุดคณะเกษตร 
มหาวิทยาลยั Peradeniya ประเทศศรีลงักาได้ 

ชาแมน ดรานิคูมาร์ และบีราดา (Chaman, Dharani Kumar, & Biradar, 2016)   
ท าการวิเคราะห์การอ้างอิงในวารสาร Annals of Library & Information Studies ในช่วงปี ค.ศ. 
2007 ถึง ค.ศ.2010 (พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2553) โดยศึกษาวิเคราะห์การอ้างอิง จ านวน 2,562 
รายการ ในผลงาน 140 ผลงานท่ีตีพิมพ์ใน  Annals of Library & Information Studies โดย
วิเคราะห์ปีท่ีพิมพ์ รูปแบบผู้ เขียน และหาจ านวนเฉลี่ยของการอ้างอิงต่อผลงาน  ประเภทของ
สิ่งพิมพ์ท่ีอ้างอิง และจัดอันดบัวารสารท่ีได้รับการอ้างอิง ผลการวิจัยพบว่าผู้ เขียนส่วนใหญ่เป็น
ชาวนิวเดลี และเป็นผู้ เขียนคนเดียว  วารสารเป็นสิง่พิมพ์ท่ีถูกอ้างอิงมากท่ีสดุ โดยวารสาร Annals 
of Library and Information Studies ได้รับการอ้างอิงมากท่ีสดุ 

บาร์เน็ต-เอลลิส และทัง (Barnett-Ellis & Tang, 2016) วิเคราะห์การอ้างอิงใน
วิทยานิพนธ์สาขาชีววิทยาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั Jacksonville State ระหว่างปี 
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ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2557) จ านวน  40 เร่ือง มีรายการอ้างอิง 2,351 
รายการ ผลการวิจยัพบวา่รูปแบบท่ีอ้างอิงมากท่ีสดุ คือ วารสาร คิดเป็นร้อยละ 75 หนงัสือร้อยละ 
10 และ เอกสารรัฐบาล เว็บไซต์ และวิทยานิพนธ์ ร้อยละ 15 ผลการวิจยันีส้ามารถใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศในอนาคตของห้องสมดุได้ 

วีระสิงห (Weerasinghe, 2017) ได้ท าการวิเคราะห์การอ้างอิงของผลงานวิจัยทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ในวารสารสมาคมบรรณารักษ์มหาวิทยาลยัของศรีลงักา
(Journal of the University Librarians Association of Sri Lanka ;JULA) ในระหว่างปี  ค .ศ .
2010 ถึง ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2558) จ านวน 46 บทความ โดยการศึกษาวิเคราะห์
รายการอ้างอิงจ านวน 803 รายการ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบบนัทึกข้อมูล และโปแกรม 
MS Excel ผลการวิจยัพบวา่ วารสารเป็นทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกอ้างอิงมากท่ีสดุ ร้อยละ 51.31 
มี วารสารหลัก ท่ี มี การอ้ างอิ งมาก  13  ราย ช่ือ  และวารสาร The Journal of Academic 
Librarianship ถูกอ้างอิงมากท่ีสุด ซึ่งผลการวิจัยนีใ้ห้ข้อมูลเชิงลึกท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับ
บรรณารักษ์ในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ของ
ห้องสมดุในศรีลงักา 

 ทิมม์ (Timms, 2018) ท าการวิเคราะห์การอ้างอิงวารสารในวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโทสาขาวิชาชีววิทยาทางทะเล จ านวน 72 เร่ือง ผลการวิจัยพบว่ามีการอ้างอิงวารสาร 
ทัง้สิน้ 1,035 รายการ มีวารสาร 123 ช่ือท่ีมีการอ้างอิงสงู อายุของวารสารท่ีได้รับการอ้างอิงเฉลี่ย 
13.5 ปี โดยมีการอ้างอิงวารสารจากสาขาวิชาท่ีนอกเหนือจากชีววิทยาทางทะเลด้วย ผลการวิจยันี ้
เป็นแนวทางส าหรับการตรวจสอบเพื่อพฒันาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมดุ 

งานวิจัยในประเทศ 

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการวิเคราะห์การอ้างอิงในผลงานวิชาการ ปรากฏ
วา่มีงานวิจยัในประเทศท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้

เสาวนีย์ ศิริบ ารุงสขุ (2540) การวิเคราะห์การอ้างอิงวารสารในรายงานวิจยัของ
อาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ศึกษาการอ้างอิง
วารสารในรายงานวิจัยของอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ เฉพาะรายงานการวิจยัท่ีพิมพ์ระหวา่ง พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ.2537 ของคณะวิทยาศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะเภสชัศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ 
จ านวน 343 เร่ือง ในด้านรายช่ือ ความถ่ี อาย ุภาษา และขอบเขตเนือ้หาวิชา ผลการวิจยัพบว่ามี
ปริมาณการอ้างอิงรวมทัง้สิน้ 4,729 รายการ อ้างอิงวารสาร 2,098 รายการ คิดเป็นร้อยละ 44.36 
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วารสารช่วงอายุ 0- 5 ปี ถูกอ้างอิงมากท่ีสดุ วารสารภาษาอังกฤษใช้อ้างอิงมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อย
ละ 86.40 วารสารภาษาไทยใช้อ้างอิง ร้อยละ 11.79 ส าหรับขอบเขตของเนือ้หาวิชาท่ีใช้อ้างอิง
มากท่ีสุด คือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีวเคมี และเกษตรศาสตร์ในการเปรียบเทียบรายช่ือวารสาร
ภาษาตา่งประเทศท่ีใช้อ้างอิงจ านวน 648 ช่ือ กับรายช่ือวารสารท่ีมีในหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถ
กระวีสนุทร ปรากฏว่าหอสมดุมีวารสารท่ีได้รับการอ้างอิง 222 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 34.21 มีวารสาร
ภาษาไทยท่ีใช้อ้างอิงจ านวน 48 ช่ือ จากจ านวนวารสารภาษาไทยท่ีใช้อ้างอิง 69 ช่ือ คิดเป็นร้อย
ละ 69.57 ของปริมาณการอ้างอิงวารสารภาษาไทยทัง้หมด 

สายฝน เต่าแก้ว (2544) วิเคราะห์การอ้างอิงในบทความวิชาการของอาจารย์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถาบนัอุดมศึกษา โดยศึกษาในด้านรูปแบบ เนือ้หา ภาษา 
อายุของสารสนเทศ และความถ่ีของรายการท่ีอ้างอิง รวมทัง้จ านวนรายการอ้างอิงในแต่ละ
บทความ โดยใช้แบบบนัทึกข้อมูลเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบทความวิชาการท่ี
ได้รับการตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ.2542 จ านวน 1,257 บทความ มีจ านวนรายการ
อ้างอิงทัง้สิน้ 14,445 รายการ ผลการวิจยัพบวา่บทความวารสารได้รับการอ้างอิงมากท่ีสดุ เนือ้หา
ท่ีได้รับการอ้างอิงมากท่ีสดุ คือ ชีวเคมี ภาษาท่ีได้รับการอ้างอิงมากท่ีสดุ คือ ภาษาอังกฤษ อายุ
สารสนเทศมากกว่า 6 ปี ได้รับการอ้างอิงมากท่ีสุด และจ านวนรายการอ้างอิงแต่ละบทความมี
จ านวนต ่ากวา่ 10 รายการ 

เพียงพิศ นิมมาณวฒันา (2547) การวิเคราะห์การอ้างอิงวารสารในบทความวิจัย
ของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศึกษาการอ้างอิงวารสารใน
บทความวิจัยภาษาอังกฤษของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในด้าน
รายช่ือวารสาร ความถ่ี เนือ้หาวิชา อาย ุและภาษา และเปรียบเทียบวารสารท่ีได้รับการอ้างอิงกับ
ดชันีผลกระทบการอ้างอิงใน Journal Citation Report และเปรียบเทียบรายช่ือวารสารท่ีได้รับการ
อ้างอิงกับรายช่ือวารสารท่ีหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกรับ 
ผลการวิจัยพบว่า วารสารท่ีได้รับการอ้างอิงมีจ านวน 975 ช่ือ วารสารภาษาอังกฤษ ท่ีอยู่ในช่วง
อายุ 1-5 ปี ได้รับการอ้างอิงมากท่ีสดุ เนือ้หาชีวเคมีได้รับการอ้างถึงมากท่ีสุด โดยวารสารส่วน
ใหญ่ ได้รับการประเมินผลกระทบการอ้างอิง และวารสารภาษาอังกฤษท่ีหอสมุด  คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยับอกรับสว่นใหญ่ได้รับการอ้างอิงในบทความวิจัยของ
อาจารย์ 

มนชนก ณ พัทลงุ (2549) การวิเคราะห์การอ้างอิงวารสารในบทความวิจัยของ
นักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งการวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการอ้างอิงวารสารใน
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บทความวิจัยของนกัวิจัยสถาบนัวิจัยจุฬาภรณ์ในด้านรายช่ือ อายุ เนือ้หา และส านักพิมพ์ และ
เปรียบเทียบวารสารท่ีได้รับการอ้างอิงดัชนีผลกระทบการอ้างอิงใน Journal Citation Reports 
ตลอดจนเปรียบเทียบรายช่ือวารสารท่ีได้รับการอ้างอิงกบัรายช่ือท่ีวารสารท่ีห้องสมุดสถาบนัวิจัย
จุฬาภรณ์บอกรับ ผลการวิจัยพบวา่ วารสารท่ีได้รับการอ้างอิงมีจ านวนทัง้สิน้ 602 ช่ือ มีปริมาณ
การอ้างอิง 4,959 ครัง้ ช่ือท่ีได้รับการอ้างอิงมากท่ีสดุ คือ Journal of Bacteriology เนือ้หาชีวเคมี
ได้รับการอ้างอิงมากท่ีสดุ วารสารท่ีมีอาย ุ1-3 ปี ได้รับการอ้างอิงจ านวนมากท่ีสดุ และส านกัพิมพ์
ของวารสารท่ีได้รับการอ้างอิงมากท่ีสุด คือ ส านักพิมพ์ทางการค้า ในการเปรียบเทียบรายช่ือ
วารสารท่ีได้รับการอ้างอิงกับดัชนีผลกระทบการอ้างอิงใน Journal Citation Reports พบว่า 
วารสารสว่นใหญ่ได้รับการประเมินค่าดชันีผลกระทบการอ้างอิง โดยวารสารท่ีได้รับการประเมินค่า
ดชันีผลกระทบการอ้างอิงสงูสุด ได้แก่ New England Journal of Medicine ในการเปรียบเทียบ
รายช่ือวารสารท่ีได้รับการอ้างอิงกบัรายช่ือวารสารท่ีห้องสมดุสถาบนัวิจัยจุฬาภรณ์บอกรับ พบว่า 
วารสารท่ีห้องสมุดสถาบนัวิจัยจุฬากรณ์บอกรับจ านวนคร่ึงหนึ่งได้รับการอ้างอิงในบทความวิจัย
ของนกัวิจยั 

จิราพรรณ อินทรศิริพงษ์ (2551) ได้ศึกษาวิเคราะห์การอ้างอิงในรายการ
บรรณานกุรมในวิทยานิพนธ์ดษุฎีบณัฑิตงานวิจยัของบุคลากรในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือกับความสมัพันธ์ของทรัพยากรห้องสมุดในส านักหอสมุดกลาง โดยศึกษา
ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ ขอบเขตเนือ้หา อาย ุและภาษา รวมถึงการศกึษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งทรัพยากรสารสนเทศท่ีส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือจัดให้บริการ กับเอกสารท่ีได้รับการอ้างอิง ตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ ขอบเขต 
เนือ้หา อายุ และภาษา ผลการวิจัยพบว่า ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับการอ้างอิง 
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต และงานวิจัยของบุคลากร อ้างอิงหนงัสือมากท่ีสดุ ร้อยละ 54.87 และ
ร้อยละ 46.03 ตามล าดบั ขอบเขตเนือ้หาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต อ้างอิงด้านการศกึษามากท่ีสดุ 
ร้อยละ 41.59 งานวิจัยของบุคลากรอ้างถึงด้านเทคโนโลยีมากท่ีสุด ร้อยละ36.20 วิทยานิพนธ์
ดษุฎีบณัฑิตและงานวิจยัของบุคลากร อ้างอิงเอกสารท่ีมีกลุม่อายุ 0-5 ปี มากท่ีสดุ ร้อยละ 44.13 
และ ร้อยละ 32.24 ตามล าดบั ภาษาท่ีใช้วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิตอ้างอิงภาษาไทยมากท่ีสดุ ร้อย
ละ 52.95 และงานวิจัยของบุคลากรอ้างอิงภาษาอังกฤษมากท่ีสดุ ร้อยละ 47.05 ความสมัพนัธ์
ระหว่างทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดกลางกับเอกสารท่ีได้รับการอ้าง อิงวิทยานิพนธ์
ดุษฎีบณัฑิต มีการอ้างอิงทรัพยากรสารสนเทศซึ่งมีบริการในส านกัหอสมุดกลาง ร้อยละ 32.51 
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และไม่มีบริการร้อยละ 67.49 งานวิจัยของบุคลากรมีการอ้างอิงทรัพยากรสารสนเทศซึ่งมี
ให้บริการในส านกัหอสมดุกลาง ร้อยละ 28.05 และไม่มีบริการร้อยละ 71.95 

น า้ลิน เทียมแก้ว (2551) ได้ศึกษาการวิเคราะห์การอ้างอิงทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ในบทความทางวิชาการในวารสารภาษาไทยสาขาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการวิเคราะห์การอ้างอิงทรัพยากรสารสนเทศ
อิเลก็ทรอนิกส์ในด้านปริมาณ ประเภท ขอบเขตเนือ้หาวิชา อายุ และภาษาของรายการอ้างอิงใน
บทความทางวิชาการในวารสารภาษาไทย สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ท่ี
เผยแพร่ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2550 จ านวน 12 รายช่ือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบบันทึกข้อมูลบทความวารสารและแบบบันทึกข้อมูลรายการอ้างอิงทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่าจากวารสาร
ภาษาไทยสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 12 ช่ือมีบทความจ านวน  693  
บทความ มีปริมาณการอ้างอิงทัง้หมด 6 ,380 รายการ เป็นการอ้างอิงทรัพยากรสารสนเทศ
อิเลก็ทรอนิกส์จ านวน 1,102 รายการ ร้อยละ 17.27 ประเภททรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ผู้ เขียนบทความน ามาอ้างอิงมากท่ีสดุ คือ อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 53.70 รองลงมาได้แก่ ฐานข้อมูล
ออนไลน์ ร้อยละ 37.90 ส าหรับขอบเขตเนือ้หาท่ีผู้ เขียนบทความอ้างอิงมากท่ีสดุ คือ เนือ้หาเร่ือง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และเร่ืองเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ ร้อยละ 24.40  
เนือ้หาเร่ืองการบริหารและการจัดการร้อยละ 17.20 และเร่ืองทรัพยากรสารสนเทศและแหล่ง
สารสนเทศ ร้อยละ 13.50 ตามล าดับ อายุของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้รับการ
อ้างอิงมากท่ีสดุ คือ ช่วงอายุ 0-5 ปี  ร้อยละ 83.58 ช่วงอายุ 6-10 ปี ร้อยละ 10.98 และช่วงอาย ุ 
11-15 ปี ร้อยละ 3.09 โดยภาษาของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผู้ เขียนบทความอ้างอิง
มากท่ีสดุ คือ ภาษาองักฤษ ร้อยละ 71.80 ภาษาไทย ร้อยละ  28.20 ตามล าดบั ผลการศึกษาในค
รงนีท้ าให้ทราบถึงปริมาณการอ้างอิงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของนกัวิชาการในสาขา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในด้านการคดัเลือก การจัดหาและการให้บริการสารสนเทศรวมถึงการ
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การสอนการรู้
สารสนเทศ และการจดัหาเคร่ืองมือช่วยค้นให้เพียงพอกบัความต้องการของผู้ใช้บริการทัง้นีเ้พื่อให้
เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์อยา่งคุ้มคา่และมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

ศิรประภา สว่างวงศ์ (2551) วิเคราะห์การอ้างอิงวารสารในบทความวิจัยของ
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ โดยศึกษาการอ้างอิงวารสารในบทความวิจัยทัง้ภาษาไทยและ
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ภาษาอังกฤษจ านวน 642 บทความ ของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ในสถาบนัอุดมศกึษาของ
รัฐ 13 แห่ง ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล ISI Web of Science และฐานข้อมูลของศูนย์ดชันีการอ้างอิง
วารสารไทย (Thai-Journal Citation Index: TCI) ท่ีตีพิมพ์ระหวา่ง พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2549 และ
เปรียบเทียบวารสารนัน้กับรายช่ือวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูลท่ีส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ ผลการวิจยัพบว่าบทความวิจยั ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการ
อ้างอิงวารสารภาษาองักฤษมากท่ีสดุ ร้อยละ 49.35 วารสารท่ีมีอายุ 0-5 ปี และมีเนือ้หาด้านการ
พยาบาลทั่วไปได้รับการอ้างถึงมากท่ีสุด และในการเปรียบเทียบวารสารท่ีได้รับการอ้างอิงกับ
วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูลท่ี สกอ. บอกรับ จ านวน 3 ฐานข้อมูล พบว่าวารสารท่ีถูกอ้างอิงมี
ปรากฏในฐานข้อมูล ISI Web of Science, ScienceDirect และ SpringerLink ร้อยละ74, 20 
และ 4 ตามล าดบั และไม่มีปรากฏใน 3 ฐานข้อมลูดงักลา่ว ร้อยละ 22 

สุจรรยา จินดาวงศ์ (2551) วิเคราะห์การอ้างอิงวารสารในบทความวิจัยและ
บทความวิชาการภาษาอังกฤษของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซึ่ง
การวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการอ้างอิงวารสารในบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในด้านรายช่ือวารสาร 
ภาษา เนือ้หาวิชา อาย ุและส านกัพิมพ์วารสาร และเปรียบเทียบรายช่ือวารสารท่ีได้รับการอ้างอิง 
กบัดชันีผลกระทบการอ้างอิงใน Journal Citation Reports ตลอดจนเปรียบเทียบรายช่ือวารสารท่ี
ได้รับการอ้างอิงกบัรายช่ือวารสารท่ีงาน ห้องสมดุคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
บอกรับ ผลการวิจยั พบว่า วารสารท่ีได้รับการอ้างอิง มีจ านวนทัง้สิน้ 998 ช่ือ มีปริมาณการอ้างอิง 
5,606 ครัง้ ช่ือท่ีได้รับการอ้างอิงมากท่ีสุด ได้แก่ Journal of Catalysis เนือ้หาท่ีได้รับการอ้างอิง
มากท่ีสดุ คือ วิศวกรรมปฏิกิริยา วารสารท่ีมีอายุ  4-6 ปีได้รับการอ้างอิงมากท่ีสดุ และส านกัพิมพ์
ทางการค้าได้รับการอ้างอิงมากท่ีสดุ ในการเปรียบเทียบรายช่ือวารสารท่ีได้รับการอ้างอิงกบัดชันี
ผลกระทบการอ้างอิงใน Journal Citation Reports พบว่า วารสาร สว่นใหญ่ได้รับการประเมินค่า
ดชันีผลกระทบการอ้างอิง โดยวารสารท่ีได้รับการประเมินคา่ดชันีผลกระทบการอ้างอิงสงูสดุ ได้แก่ 
Cell ในการเปรียบเทียบรายช่ือวารสารท่ีได้รับการอ้างอิงกับรายช่ือวารสารท่ีห้องสมุดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัยบอกรับ  พบว่า  วารสารท่ี ห้องสมุดคณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยับอกรับได้รับการอ้างอิงในบทความวิจัยและบทความ
วิชาการภาษาองักฤษของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัน้อยกวา่ร้อยละ 
50 



  43 

กนกพร อยู่อ าไพ  (2553) การวิเคราะห์การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณ ประเภท อายุ ภาษา และสาขาวิชาของทรัพยากรสารสนเทศท่ีมี
การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2548 โดยจ าแนกตามประเภท อาย ุ
ภาษา และสาขาวิชา และศึกษาปริมาณทรัพยากรของส านกัหอสมุดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี จ าแนกตามประเภท อายุ ภาษา และสาขาวิชา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
ได้แก่ แบบบนัทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ีและร้อยละ ผลการวิจัยพบว่าทรัพยากร
สารสนเทศประเภทหนงัสือภาษาองักฤษในช่วงอายุ 10 ปี ขึน้ไปได้รับการอ้างอิงมากท่ีสดุ ร้อยละ 
20.30 วารสารภาษาอังกฤษในช่วงอายุ 10 ปี ขึน้ไปได้รับการอ้างอิง ร้อยละ 14.40 และหนังสือ
ภาษาอังกฤษในช่วงอายุ 4-6 ปีได้รับการอ้างถึงร้อยละ 8.40 ตามล าดบั โดยสาขาวิชาวิศวกรรม
เคมีได้รับการอ้างอิงมากท่ีสดุ ร้อยละ 28.60 รองลงมา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมโยธาร้อยละ 15 และ
สาขาวิศวกรรมอาหารร้อยละ 8.15 ตามล าดบั ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศท่ีพบในส านกัหอสมุด 
พบหนงัสือภาษาอังกฤษในช่วงอายุ 10 ปีขึน้ไปมากท่ีสดุ ร้อยละ 24.20 รองลงมา ได้แก่ วารสาร
ภาษาอังกฤษในช่วงอายุ 10 ปีขึน้ไป ร้อยละ 12.40 และหนงัสือภาษาไทยในช่วงอายุไม่เกิน 3 ปี 
ร้อยละ 9.40 ตามล าดบั 

ศุภลักษณ์ ผลแก้ว (2553) ได้วิเคราะห์การอ้างอิงในผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ท่ีตีพิมพ์ตัง้แต ่
พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2552 จ านวน 333 ช่ือเร่ือง/บทความ โดยศึกษาปริมาณ ประเภท ช่วงอาย ุ
ภาษา และความถ่ีของทรัพยากรสารสนเทศท่ีอ้างอิง รวมทัง้เปรียบเทียบรายการทรัพยากร
สารสนเทศท่ีอ้างอิงกับทรัพยากรสารสนเทศท่ีปรากฏในฐานข้อมูลของส านักหอสมุดกลาง  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูล จ านวน 2 ชุด และ
โปรแกรมเอ็นโน้ต เวอร์ชัน่ 12 (EndNote Version12) ใช้คา่ความถ่ี และคา่ร้อยละในการวิเคราะห์
ข้อมลู ผลการวิจยัพบวา่ ผลงานทางวิชาการท่ีน ามาวิเคราะห์เป็นบทความทางวิชาการจากวารสาร
มากท่ีสดุ จ านวน 192 บทความ (ร้อยละ 57.66) มีปริมาณทรัพยากรสารสนเทศท่ีอ้างอิงทัง้หมด
จ านวน 6,637 รายการ โดยทรัพยากรสารสนเทศท่ีอ้างอิงมากท่ีสุด คือ บทความจากวารสาร 
จ านวน 3,165 รายการ (ร้อยละ 47.69) ช่วงอายุ 0-5 ปี เป็นช่วงอายุท่ีมีการอ้างอิงมากท่ีสุด 
จ านวน 2,505 รายการ (ร้อยละ 37.74) และส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 5,031 (ร้อยละ 
75.80) ในด้านความถ่ีของทรัพยากรสารสนเทศท่ีอ้างอิง พบว่าวารสารภาษาอังกฤษมีรายการ
อ้างอิงซ า้กันสูงสุด จ านวน 30 อันดับ  โดยช่ือเร่ือง  Medicine and Science in Sports and 
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Excercise มีจ านวนการอ้างอิงสงูท่ีสดุถึง 151 ครัง้ การเปรียบเทียบรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ท่ีอ้างอิง กับทรัพยากรสารสนเทศท่ีปรากฏในฐานข้อมูลของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยั     
ศรีนครินทรวิโรฒ พบว่าทรัพยากรสารสนเทศสว่นใหญ่ท่ีอ้างอิงไม่ปรากฏในฐานข้อมูล จ านวน 
4,811 รายการ 

จินตวีร์ หรยางกรู (2557) วิเคราะห์การอ้างอิงวิทยานิพนธ์สาขาการจัดการด้าน         
โลจิสติกส์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วิเคราะห์การอ้างอิงเพื่อศึกษารายการอ้างอิง จ านวน 
3,505 รายการ ในวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ตัง้แต่ พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2554 จ านวน 150 เล่ม ในด้านประเภท เนือ้หา ภาษา 
อายุ และความถ่ีของรายการท่ีถูกอ้างอิง ผลการศึกษาพบว่าทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกอ้างอิงใน
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ านวน
สงูสดุ คือ หนงัสือ ร้อยละ31.61 มีเนือ้หาเก่ียวกับการจดัการ ร้อยละ 36.09 มีอายุอยู่ในช่วง 5 ปี 
หรือต ่ากวา่ ร้อยละ 51.98 และสว่นใหญ่เป็นภาษาองักฤษ ร้อยละ 52.27 

เพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร (2557) ได้วิเคราะห์การอ้างอิงในบทความวิจัยของ
อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการอ้างอิง
ท รัพ ยากรสา รสน เทศ ท่ี ป รากฎ ในบ ทความ วิ จั ย  ขอ งอ าจ ารย์ คณ ะแพทยศาสต ร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ใน พ.ศ. 2552 ถึง 
พ.ศ. 2553 จ านวน 388 เร่ือง จาก 21 ภาควิชา ในด้านปริมาณ ขอบเขตเนือ้หา ภาษา ประเภท 
อายุของเอกสาร และเปรียบเทียบจ านวนเอกสารท่ีได้รับการอ้างอิง กับเอกสารท่ีมีให้บริการใน
ห้องสมุด โดยเคร่ืองมือการวิจัย ได้แก่ แบบบนัทึกข้อมูลการวิเคราะห์การอ้างอิง สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ีและค่าร้อยละ ผลการศกึษาพบว่า การอ้างอิงเอกสารในบทความวิจัย 
มีจ านวน 10,355 รายการ ประเภทของเอกสารท่ีได้รับการอ้างอิงมากท่ีสดุ คือ วารสาร คิดเป็นร้อย
ละ 95.57 วารสารท่ีมีเนือ้หาด้านสติูศาสตร์และนรีเวชวิทยา ถกูอ้างอิงมากท่ีสดุ คือ Gynecologic 
Oncology รองลงมา คือ หนังสือ Field’s Virology มีเนือ้หาทางด้านจุลชีววิทยา ทรัพยากร
สารสนเทศประเภทอ่ืนท่ีได้ รับการอ้างอิง คือ เว็บไซต์ ฐานข้อมูล The Cochrane Library 
ภาษาอังกฤษถกูอ้างอิงมากท่ีสดุ และทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอายรุะหวา่ง 0-5 ปี ได้รับการอ้างอิง
มากท่ีสดุ เม่ือเปรียบเทียบจ านวนเอกสารท่ีได้รับการอ้างอิงกับทรัพยากรสารสนเทศท่ีห้องสมุดมี
ให้บริการ พบวา่ทรัพยากรที่ได้รับการอ้างอิงมีให้บริการในห้องสมดุร้อยละ 77.80  

ปฤชญีน นาครทรรพ (2559, น. 23-44) ได้ท าการวิเคราะห์บทความวิจัยของ
คณาจารย์ วิทยาลยัปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีตีพิมพ์และท่ีปรากฎใน
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ฐานข้อมูล SCOPUS และ Web of Science ในช่วง พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2557 โดยวิเคราะห์
จ านวนบทความวิจัย การอ้างอิงผลงาน ความถ่ีการอ้างอิง รวมทัง้ศึกษาวารสารและคุณภาพ
วารสารท่ีคณาจารย์เลือกใช้ตีพิมพ์บทความวิจัย และเปรียบเทียบวารสารกับฐานข้อมูลออนไลน์
ของส านกังานวิทยทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เพื่อต้องการทราบแหลง่ข้อมูลท่ีสนบัสนุน
การผลิตผลงานวิจัย และเป็นแนวทางจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีเหมาะสมเพิ่มเติมให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้ รวมทัง้การศกึษาแนวโน้มและทิศทางงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ในระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแบบบรรณมิติ (Bibliometric) ผลวิจัย
พบว่า มีบทความวิจัยของคณาจารย์วิทยาลยัฯ ปรากฎในฐาน Scopus และ Web of Science 
จ านวนใกล้เคียงกนั คือ 881 เร่ือง และ 889 เร่ือง ตามล าดบั งานท่ีถูกอ้างอิงมีมากกว่าร้อยละ 90 
ในทัง้สองฐานข้อมูล โดยจ านวนความถ่ีการอ้างอิงมากกวา่ 100 ครัง้ ในฐานข้อมูล Scopus และ 
Web of Science มีงานเพียง 20 เร่ือง (ร้อยละ 2.27) และ 18 เร่ือง (ร้อยละ 2.02) ตามล าดับมี
การตีพิมพ์บทความในฐาน Scopus มากท่ีสดุในปี พ.ศ. 2557 จ านวน 99 เร่ือง และบทความใน
ฐาน Web of Science ตีพิมพ์ พ.ศ. 2552 มากท่ีสุด จ านวน 100 เร่ือง วารสารท่ีตีพิมพ์บทความ
เป็นวารสารระดับ ดีเยี่ยมถึงดีมาก ร้อยละ 90 วารสาร Journal of Applied Polymer Science 
ตีพิมพ์ผลงานมากท่ีสดุในทัง้ 2 ฐานข้อมลู วารสารท่ีตีพิมพ์บทความวิจัยพบในฐานข้อมลูออนไลน์
เป็นสว่นใหญ่โดยพบในฐาน ScienceDirect มากท่ีสดุ แนวโน้มและทิศทางการวิจัยของอาจารย์
ใน 5 ปี ข้างหน้าอยู่ในกลุ่มวิจัยด้าน Materials Science (Scopus) และ Chemistry (Web of 
Science) มากท่ีสดุ และพบว่าอาจารย์มีแนวโน้มให้ความสนใจผลติงานในกลุม่วิจัยด้าน Energy 
Fuels (Scopus) และ Energy (Web of Science) อย่างต่อเน่ือง ผลการวิจัยท าให้เห็นถึงขีด
ความสามารถของอาจารย์ในการผลิตงานวิจัย ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติท่ีมี
คณุภาพ เป็นท่ียอมรับในเวทีวิจัยระดบันานาชาติ สะท้อนให้เห็นข้อมูลวา่มีผลงานถูกอ้างอิงมาก
น้อยเพียงใด อยูใ่นกลุม่วิจยัเร่ืองใดบ้าง มหาวิทยาลยัควรสนบัสนุนอาจารย์ในการผลติผลงานวิจัย
ให้มากขึน้เพื่อน าองค์กรไปสูส่ถาบนัระดบันานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ผลติผลงานวิจยัเพื่อ
สร้างนวตักรรมท่ีภาคอุตสาหกรรม สนใจและสามารถจดสิทธิบตัรได้ ปัญหาท่ีพบในงานวิจยันี ้คือ 
การค้นโดยใช้ช่ือหน่วยงานท่ีปรากฏในงานตีพิมพ์มีหลายแบบแตกตา่งกนั ช่ืออาจารย์มีการสะกด
ผิด ฐานข้อมลูแต่ละฐานมีการรวบรวมแหลง่ทรัพยากรไว้ไม่เทา่กันซึง่มีผลท าให้การแสดงผลแตล่ะ
ด้านตา่งกนั 

นุกุลรัตน์ ลวงลายทอง (2562) วิเคราะห์การอ้างอิงในบทความวิชาการของ
นกัวิจัยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2555 - 2560  



  46 

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการอ้างอิงในด้านรูปแบบ เนือ้หา ภาษา อายุของสารสนเทศ และ
ความถ่ีของรายการท่ีอ้างอิง รวมถึงจ านวนรายการอ้างอิงในแต่ละบทความ จ านวนทัง้หมด 896 
รายการ ท่ีปรากฏในบรรณานุกรมบทความวิชาการของนักวิจัยจ านวน 87 บทความ จากกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 40 คน สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ คา่ร้อยละ และคา่เฉลีย่ โดยใช้แบบบนัทกึข้อมูล
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายการอ้างอิงท้ายเลม่บทความวิชาการ ผลการศกึษา
พบว่า บทความวิชาการท่ีมีเนือ้หาด้าน Motor vehicles Aeronautics Astronautics มีการอ้างอิง
มากท่ีสดุ ร้อยละ 44 ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับการอ้างอิงมากท่ีสดุ คือ หนงัสอื โดย
ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีได้รับการอ้างอิงมากท่ีสดุ และเอกสารท่ีถกูอ้างอิงสว่นใหญ่  มีอายใุนช่วง 
0-5 ปี ร้อยละ 92 ผลการประเมินความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับการอ้างอิงพบวา่
ในฐานข้อมลูห้องสมดุมีรายการอ้างอิงหนงัสอืจ านวน  25 รายการ 

สรุปงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการวิเคราะห์การอ้างอิงทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ พบประเด็นท่ีนา่สนใจ ดงันี ้
1. ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกอ้างอิง ได้แก่ งานวิจัยของศิรประภา 

สว่างวงศ์ (2551) งานวิจัยของเพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร (2557) งานวิจยัของวลัล์มิตจานา และ
ซาบาเต (Vallmitjana & Sabaté, 2008) งานวิจัยของคูมาร์ และเรดดี ้(Kumar & Reddy, 2012) 
งานวิจัยของทกัเกอร์ (Tucker, 2013) งานวิจัยของบานาเทพพันวาร์ บีราดา และกันนะปะนาวา 
(Banateppanvar, Biradar, & Kannappanavar, 2013a) งานวิจัยของบานาเทพพันวาร์ บีราดา 
และกันนะปะนาวา (Banateppanvar, Biradar, & Kannappanavar, 2013b) งานวิจัยของบานา
เทพพันวาร์ บีราดา กันนะปะนาวา ดรานิคูมาร์ และแซนธอสคูมาร์ (Banateppanvar, Biradar, 
Kannappanavar, Dharani Kumar, & Santhosh Kumar, 2013)  งานวิจยัของโกแฮน และไซเกีย
(Gohain & Saikia, 2014) งานวิจัยของคาเจอร์ (Kaczor, 2014) งานวิจัยของเบคเกอร์และชิแวร์ 
(Becker & Chiware, 2015) งานวิจัยของชาแมน ดรานิคูมาร์ และบีราดา (Chaman, Dharani 
Kumar, & Biradar, 2016) และงานวิจัยของบาร์เน็ต -เอลลิส และทัง (Barnett-Ellis & Tang, 
2016) ท่ีพบวา่ มีการอ้างอิงบทความวารสารมากท่ีสดุ สว่นงานวิจัยของจินตวีร์ หรยางกูร (2557) 
งานวิจัยของกูนาเซเครา (Gunasekera, 2014) และงานวิจัยของโรเซนเบิร์ก (Rosenberg, 2015) 
พบว่า มีการอ้างอิงหนังสือมากท่ีสุด นอกจากนีง้านวิจัยของเบคเกอร์ และชิแวร์ (Becker & 
Chiware, 2015) พบวา่ มีการอ้างอิงทัง้จากวารสารและหนงัสอืมากท่ีสดุ 
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2. อายุของทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกอ้างอิง ได้แก่ อายุ 0-5 ปี พบในงานวิจัย
ของศิรประภา สว่างวงศ์ (2551) งานวิจัยของศุภลกัษณ์ ผลแก้ว (2553) งานวิจัยของจินตวีร์ หร
ยางกูร (2557) และงานวิจัยของนุกุลรัตน์ ลวงลายทอง (2562) อายุ 4-6 ปี พบในงานวิจัยของสุ
จรรยา จินดาวงษ์ (2551) อายุน้อยกว่า 9 ปี ได้แก่ งานวิจัยของวัลล์มิตจานา และซาบาเต 
(Vallmitjana & Sabaté, 2008) อายุ 10-20 ปี ได้แก่ งานวิจัยของกูนาเซเครา (Gunasekera, 
2014) และงานวิจยัของโรเซนเบิร์ก (Rosenberg, 2015)  

3. ภาษาของทรัพยากรสารสนเทศท่ีถกูอ้างอิง งานวิจัยทัง้หมดพบวา่มีการอ้างอิง
ทรัพยากรสารสนเทศภาษาอังกฤษมากท่ีสุด ได้แก่ งานวิจัยของสุจรรยา จินดาวงษ์  (2551) 
งานวิจัยของศิรประภา สวา่งวงศ์ (2551) งานวิจยัของศุภลกัษณ์ ผลแก้ว (2553) งานวิจยัของจินต
วีร์ หรยางกูร (2557) งานวิจัยของนุกุลรัตน์ ลวงลายทอง (2562) และงานวิจัยของโรเซนเบิร์ก 
(Rosenberg, 2015)  

4. การเป รียบเทียบการวิเคราะห์การอ้างอิงกับการจัดหาหรือทรัพยากร
สารสนเทศท่ีห้องสมุดมีให้บริการ พบว่า ทรัพยากรสารสนเทศท่ีอ้างอิงในผลงานต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกับทรัพยากรสารสนเทศท่ีห้องสมุดมีให้บริการ ได้แก่  งานวิจัยของโรเซนเบิ ร์ก 
(Rosenberg, 2015) และงานวิจัยของวลัล์มิตจานาและซาบาเต (Vallmitjana & Sabaté, 2008) 
ผลของการวิจัยน ามาใช้ในการปฏิบติังานของห้องสมุดในด้านการคดัเลือก การจัดหา การจัดเก็บ 
การคัดออก การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ และตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้  
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวจัิย 

 
การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดบัขัน้ตอนและวิธีการวิจัย 

ดงันี ้  
1. การก าหนดกลุม่ประชากร   
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั   
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู   
4. การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดกลุ่มประชากร   

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยนี ้คือ รายการอ้างอิงท่ีปรากฏในบรรณานุกรมของผลงาน
วิชาการของบุคลากรสงักัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ตัง้แต่ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 
2562 จากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  (OPAC) และฐานข้อมูลออนไลน์  (ScienceDirect, Web of Science, Scopus, 
Google scholar) จ านวน 278 ช่ือเร่ือง มีรายการอ้างอิง 1,636 รายการ จ าแนกได้ ดงันี ้ 

1. ผลงานวิชาการจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศส านักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานการวิจยั วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร์
บริการ วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ จ านวน 251 ช่ือเร่ือง มีรายการอ้างอิง 1,077 รายการ 

2. ผลงานวิชาการจากฐานข้อมูลออนไลน์  (ScienceDirect Web of Science, 
Scopus, Google scholar) จ านวน 27 ช่ือเร่ือง มีรายการอ้างอิง 559 รายการ 
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบบนัทกึข้อมูล ซึง่ในการสร้างเคร่ืองมือดงักลา่วมีขัน้ตอน 
ดงันี ้    

1. ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ
ด้วยวิธีการวิเคราะห์การอ้างอิงจากหนังสือ วารสาร งานวิจัย และ วิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวข้องทัง้
ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ   

2. สร้างแบบบนัทกึข้อมลู  โดยแบง่เป็น 2 ชุด คือ  
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ชุดท่ี 1 ข้อมูลบรรณานุกรมของผลงานทางวิชาการ เป็นข้อรายการแบบเปิดและ
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย หมายเลขผลงานทางวิชาการ รายการ
บรรณานกุรม แหลง่สบืค้น ประเภท รูปแบบ ภาษา เนือ้หาของผลงานทางวิชาการ 

ชุดท่ี 2 ข้อมลูการอ้างอิงในผลงานทางวิชาการ เป็นข้อรายการแบบเปิดและแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย หมายเลขผลงานทางวิชาการ รายการบรรณานุกรม
ของผลงานท่ีถูกอ้างอิง ประเภท รูปแบบ ภาษา เนือ้หา และอายุของรายการบรรณานุกรมท่ีถูก
อ้างอิง 

3. น าแบบบนัทึกข้อมูลท่ีสร้างเสร็จแล้ว เสนอประธานท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง จากนัน้น าไปเสนอผู้ ทรงคุณวุฒิด้านบรรณารักษศาสตร์/
สารสนเทศศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 คน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องด้าน
เนือ้หา ส านวนภาษา และความครอบคลมุจุดมุ่งหมายของการวิจัย คดัเลือกข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC 
อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และปรับปรุงแบบบันทึกข้อมูลตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิโดยข้อ
รายการทัง้หมดไม่ถูกตดัออก จากนัน้น าแบบบนัทึกข้อมูลไปทดลองใช้กับผู้วิจัยและบรรณารักษ์
ห้องสมุดเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวนทัง้หมด 3 คน โดยท าแบบบนัทึกข้อมูลกับผลงาน
วิชาการเร่ืองเดียวกนั จ านวน 5 ผลงาน และน ามาตรวจสอบวา่กรอกรายการถกูต้องตรงกนัทัง้หมด
หรือไม่ หากพบวา่ตรงกนัทัง้หมดแสดงวา่แบบบนัทกึข้อมลูนีมี้คณุภาพ สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูล
ได้จริง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   

ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูวิจยัตามขัน้ตอน ดงันี ้  
1. รวบรวมรายช่ือผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักัดกรมวิทยาศาสตร์บริการท่ี

ตีพิมพ์ตัง้แต่ พ.ศ. 2558-2562 โดยสืบค้นด้วยช่ือผู้แต่ง จากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของ
ส านกัหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (OPAC) และฐานข้อมูลออนไลน์ 
(ScienceDirect, Web of Science, Scopus, Google scholar)  

2. ถ่ายส าเนาหน้าช่ือเร่ืองผลงานทางวิชาการ และบนัทึกและรายการบรรณานุกรม                  
ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์จะดาวน์โหลดบนัทกึไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3. ผู้วิจยับนัทกึข้อมูลบรรณานกุรมของผลงานทางวิชาการ ในแบบบนัทกึข้อมลู ชุดท่ี 
1 ด้วยตนเองโดยบนัทกึข้อมลูบรรณานกุรม ประเภท รูปแบบ ภาษา เนือ้หาของผลงานทางวิชาการ
ท่ีน ามาวิเคราะห์ 
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4. บนัทกึข้อมูลการอ้างอิงในผลงานทางวิชาการท่ีน ามาวิเคราะห์ และบนัทกึประเภท 
รูปแบบ ภาษา เนือ้หา และอายรุายการบรรณานกุรมของผลงานท่ีถกูอ้างอิง ในแบบบนัทกึชุดท่ี 2 

5. ผู้วิจยัน าข้อมูลในแบบบนัทึกข้อมูล มาบนัทึกลงในโปรแกรมค านวณส าเร็จรูปใน
การนบัจ านวนความถ่ีของรายการท่ีได้รับการอ้างอิง และตรวจสอบความซ า้ของข้อมลู 
 
การจัดกระท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 

ผู้วิจยัด าเนินการจดักระท าข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้  
1. น าข้อมูลจากแบบบนัทึกฯ มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อย

ละ และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และโปรแกรมค านวณส าเร็จรูป 
2. วิเคราะห์ประเภทของรายการอ้างอิง ผู้วิจัยได้จ าแนกประเภทของรายการอ้างอิง

ทรัพยากรสารสนเทศในผลงานทางวิชาการ เป็น 14 ประเภท ได้แก่ หนงัสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัย รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ รายงานประจ าปี สิ่งพิมพ์รัฐบาล ราชกิจจา
นุเบกษา รายงานการอบรม/สมัมนา คู่มือการปฏิบัติงาน หนังสือพิมพ์ เว็บไซ ต์ สิทธิบัตรและ
เอกสารมาตรฐาน และเอกสารประเภทอ่ืน ๆ 

3. วิเคราะห์เนือ้หาจากช่ือเร่ืองของรายการอ้างอิง โดยรายการอ้างอิง 1 รายการจะ
ก าหนดเนือ้หาเพียง 1 เนือ้หาเท่านัน้ หากไม่สามารถก าหนดเนือ้หาได้จะสอบถามจากเจ้าของ
ผลงานวิชาการ 

4. การวิเคราะห์อายุของรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับการอ้างอิง โดยใช้วิธี                        
น าปีท่ีพิมพ์ของทรัพยากรสารสนเทศลบด้วยปีท่ีพิมพ์ของรายการอ้างอิงทรัพยากรสารสนเทศ เช่น 
บทความวารสารตีพิมพ์ พ.ศ. 2562 รายการอ้างอิงทรัพยากรสารสนเทศพิมพ์ พ.ศ. 2560 จะได้
ช่วงอายุในการอ้างอิงดังนี ้2562-2560 ได้ผลลพัธ์เท่ากับ 2 ดังนัน้เอกสารได้รับการอ้างอิงอยู่
ในช่วงอายไุม่เกิน 5 ปี เป็นต้น  

5. วิเคราะห์ภาษาของรายการอ้างอิงจากช่ือเร่ืองของรายการท่ีได้อ้างอิงใน
บรรณานุกรม ว่าเป็นภาษาใดเป็นเกณฑ์ โดยจ าแนกเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ และภาษาอ่ืน ๆ 

6. เปรียบเทียบทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับการอ้างอิงกบัทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีใน
ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยน ารายการทรัพยากร
สารสนเทศท่ีได้รับการอ้างอิงในผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักดักรมวิทยาศาสตร์บริการไป
ตรวจสอบกับฐานข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบว่าทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกอ้างอิงเหล่านีมี้อยู่ใน
ฐานข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีหรือไม่ หากพบว่ามีให้นบัจ านวนเป็น 1 รายการท่ีสอดคล้องกบัทรัพยากรสารสนเทศท่ีมี 
จากนัน้น าจ านวนรวมไปค านวณค่าร้อยละ จากจ านวนรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกอ้างอิง
ทัง้หมด ดงันี ้ 
 

ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ตรงกบัรายการอ้างอิง 

= 
จ านวนรายการอ้างอิงท่ีตรงกนั x 100 

จ านวนรายการอ้างอิงทัง้หมด 

 
การแปลความหมายการประเมินทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกอ้างอิงท่ีมีหรือตรงกับ

ทรัพยากรสารสนเทศของส านกัหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้อันตร
ภาคชัน้ 5 ระดบั ดงันี ้(บุญเรียง ขจรศิลป์, 2549, น. 12-13) 
 

ความกว้างของอตัรภาคชัน้ = 
คา่สงูสดุ −คา่ต า่สดุ

จ านวนระดบั
 

                                                      =  
100-0

5
 

          =  20 
 

น้อยกวา่ ร้อยละ 20 หมายถึง มีคณุภาพในระดบัน้อยมาก  
ร้อยละ 21 - 40   หมายถึง มีคณุภาพในระดบัน้อย  
ร้อยละ 41 - 60   หมายถึง มีคณุภาพในระดบัปานกลาง 
ร้อยละ 61 - 80   หมายถึง มีคณุภาพในระดบัมาก  
ร้อยละ 81 – 100 หมายถึง มีคณุภาพในระดบัมากท่ีสดุ 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยเร่ือง การประเมินทรัพยากรสารสนเทศของส านกัหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยวิธีการวิเคราะห์การอ้างอิงในผลงานทางวิชาการของบุคลากร
สงักดักรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นตารางประกอบค าบรรยาย 
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูได้ ดงันี ้
 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยัได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและแปลความหมายตามล าดบั ดงันี ้
1. การวิเคราะห์คุณลักษณะของผลงานทางวิชาการของบุคลากรสังกัดกรม

วิทยาศาสตร์บริการ 
2. การวิเคราะห์การอ้างอิงในผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักดักรมวิทยาศาสตร์

บริการ 
3. การประเมินทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการวิเคราะห์การอ้างอิงในผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักัด
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการวิจยั มีดงันี ้
1. การวิเคราะห์คุณลักษณะของผลงานทางวิชาการของบุคลากรสังกัดกรม

วิทยาศาสตร์บริการ ปรากฏดงัตาราง 2  
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คณุลกัษณะของผลงานวชิาการ จ านวน  ร้อยละ 
ประเภท   
     บทความวชิาการ 189 67.99 
     บทความวจิยั 88 31.65 
     รายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวชิาการ 1 0.36 
     งานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 0 0 
     หนงัสือ/ต ารา 0 0 
     อ่ืน ๆ  0 0 

รวม 278 100.00 
รูปแบบ   
     ส่ือสิง่พมิพ์ 278 100.00 
     ส่ือโสตทศัน์ 0 0 
     ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 0 0 

รวม 278 100.00 
ภาษา   
     ภาษาไทย 251 90.29 
     ภาษาองักฤษ 27 9.71 
     อ่ืน ๆ  0 0 

รวม 278 100.00 
เนือ้หา   
     วทิยาศาสตร์  55 19.78 
     คณิตศาสตร์ 0 0 
     ดาราศาสตร์  0 0 
     ฟิสกิส์ 18 6.47 
     เคมี  62 22.30 
     โลกศาสตร์และธรณีวทิยา  0 0 
     บรรพชีวนิวทิยา 0 0 
     ชีววทิยา 3 1.08 
     พฤกษศาสตร์ 0 0 
     สตัววทิยา 5 1.80 

ตาราง 2 การวิเคราะห์คณุลกัษณะของผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักดักรมวิทยาศาสตร์
บริการ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

คณุลกัษณะของผลงานวชิาการ จ านวน  ร้อยละ 
    วทิยาศาสตร์ประยกต์ 34 12.23 
    แพทยศาสตร์ 0 0 
     วศิวกรรมศาสตร์ 0 0 
     เกษตรศาสตร์ 5 1.80 
     คหกรรมศาสตร์ชีวติครอบครัว 3 1.08 
     การจดัการธรุกิจ 0 0 
     วศิวกรรมเคมี 52 18.17 
     โรงงานอตุสาหกรรม 28 10.07 
     สนิค้าท่ีผลติจากเคร่ืองจกัร 13 4.68 
     การก่อสร้าง 0 0 
     อ่ืน ๆ  0 0 

รวม 278 100.0 

 

จากตาราง 2 แสดงว่า ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ตัง้แต่ พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ. 2562 มีจ านวน 278 ช่ือเร่ือง ส่วนใหญ่เป็นผลงานประเภทบทความ
วิชาการ จ านวน 189 ช่ือเร่ือง (ร้อยละ 67.99) จดัพิมพ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ จ านวน 278 ช่ือเร่ือง 
(ร้อยละ 100.00) ตีพิมพ์เป็นภาษาไทย จ านวน 251 ช่ือเร่ือง (ร้อยละ 90.29) มีขอบเขตเนือ้หาด้าน
ด้านเคมีมากท่ีสดุ จ านวน  62 ช่ือเร่ือง (ร้อยละ 22.30) รองลงมา 3 อับดบัแรก ได้แก่ เนือ้หาด้าน
วิทยาศาสตร์ จ านวน 55 ช่ือเร่ือง (ร้อยละ19.79)  วิศวกรรมเคมี จ านวน จ านวน 52 ช่ือเร่ือง (ร้อย
ละ18.70) และเทคโนโลยี จ านวน 34 ช่ือเร่ือง (ร้อยละ12.23) นอกจากนีป้ระเภทผลงานทาง
วิชาการท่ีไม่มีการจดัท า ได้แก่ รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ หนงัสอืหรือต ารา รูปแบบของผลงานทาง
วิชาการท่ีไม่มีการจดัท า ได้แก่ สือ่โสตทศัน์ และสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ เนือ้หาของผลงานทางวิชาการท่ี
ไม่มีการจัดท า ได้แก่  คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ โลกศาสตร์และธรณีวิทยา บรรพชีวินวิทยา 
แพทยศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์ การจดัการธุรกิจ การก่อสร้าง และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยกุต์   
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2. การวิเคราะห์การอ้างอิงในผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักดักรมวิทยาศาสตร์
บริการ ปรากฎดงัตาราง 3 
 

 

ทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับการอ้างอิง จ านวน ร้อยละ 

ประเภท   

     หนงัสอื 276 16.87 

     วารสาร 729 44.56 

     วิทยานิพนธ์ 14 0.86 

     รายงานการวิจยั/งานวิจยั 0 0 

     รายงานประจ าปี 0 0 

     รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการ 37 2.26 

     ราชกิจจานเุบกษา 8 0.49 

     คูมื่อการปฏิบติังาน 0 0 

     รายงานการอบรม/สมัมนา 0 0 

     หนงัสอืพิมพ์ 0 0 

     สิง่พิมพ์รัฐบาล 0 0 

     เว็บไซต์ 359 21.94 

     สทิธิบตัรและเอกสารมาตรฐาน 193 11.80 

     เอกสารอ่ืน ๆ (ได้แก่ ค าสัง่ ประกาศ) 20 1.22 

                                         รวม 1,636 100.0 

 

 

 

 

ตาราง 3 การวิเคราะห์การอ้างอิงในผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรสงักดักรมวิทยาศาสตร์
บริการจ าแนกตามประเภท รูปแบบ ภาษา เนือ้หา อาย ุ
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ทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับการอ้างอิง จ านวน ร้อยละ 

รูปแบบ   

     สือ่สิง่พิมพ์ 1,277 78.06 

     สือ่โสตทศัน์ 0 0 

     สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 359 21.94 

รวม 1,636 100.00 

ภาษา   

     ภาษาไทย 425 25.98 

     ภาษาองักฤษ 1,209 73.90 

     ภาษาอ่ืน ๆ (ได้แก่ ภาษาญ่ีปุ่ น) 2 0.12 

รวม 1,636 100.00 

เนือ้หา   

     วิทยาศาสตร์ 32 1.96 

     คณิตศาสตร์ 0 0 

     ดาราศาสตร์ 0 0 

     ฟิสกิส์ 84 5.13 

     เคมี 590 36.06 

     โลกศาสตร์และธรณีวิทยา 16 0.98 

     บรรพชีวินวิทยา 0 0 

     ชีววิทยา 103 6.30 

     พฤกษศาสตร์ 12 0.73 

     สตัววิทยา 7 0.43 

     วิทยาศาสตร์ประยกุต์ 79 7.83 

ตาราง 3 (ตอ่) 
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ทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับการอ้างอิง จ านวน ร้อยละ 

     แพทยศาสตร์ 32 1.96 

     วิศวกรรมศาสตร์ 44 2.69 

     เกษตรศาสตร์ 29 1.77 

     คหกรรมศาสตร์ชีวิตครอบครัว 62 3.79 

     การจดัการธุรกิจ 12 0.73 

     วิศวกรรมเคมี 290 17.73 

     โรงงานอุตสาหกรรม 143 8.74 

     สนิค้าท่ีผลติจากเคร่ืองจกัร 16 0.98 

     การกอ่สร้าง 33 2.02 

     อ่ืน ๆ (ได้แก่ บรรณารักษศาสตร์) 52 3.18 

รวม 1,636 100.00 

อาย ุ   

     0-5 ปี 702 42.91 

     6-10 ปี 384 23.47 

     11-15 ปี 236 14.43 

     16-20 ปี 97 5.93 

     21 ปีขึน้ไป 217 13.26 

รวม 1,636 100.00 

 

จากตาราง 3 การวิเคราะห์การอ้างอิงในผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักัดกรม
วิทยาศาสตร์บริการ จ านวน 1,636 รายการ พบว่า ทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับการอ้างอิงสว่น
ใหญ่เป็นทรัพยากรฯ ประเภทวารสาร จ านวน  729 รายการ (ร้อยละ 44.56) ในรูปแบบสือ่สิ่งพิมพ์ 
จ านวน 1,277 รายการ (ร้อยละ 78.06) เป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 1,209 รายการ (ร้อยละ 73.90) 

ตาราง 3 (ตอ่) 
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มีเนือ้หาด้านเคมี 590  รายการ (ร้อยละ 36.06) และอยู่ในช่วงอายุไม่เกิน 5 ปี จ านวน 702 
รายการ (ร้อยละ 42.91) นอกจากนีป้ระเภททรัพยากรสารสนเทศท่ีไม่ได้รับการอ้างอิง ได้แก่ 
งานวิจัย รายงานประจ าปี      คู่มือการปฏิบติังาน รายงานการอบรม/สมัมนา หนงัสือพิมพ์ และ
สิ่งพิมพ์รัฐบาล รูปแบบทรัพยากรสารสนเทศท่ีไม่ได้รับการอ้างอิง ได้แก่ สื่อโสตทัศน์ เนือ้หา
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีไม่ได้รับการอ้างอิง ได้แก่  คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ และบรรพชีวินวิทยา 

3. การประเมินทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการวิเคราะห์การอ้างอิงในผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักัด
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยเปรียบเทียบรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีอ้างอิงในผลงานทาง
วิชาการกับฐานข้อมูลของส านกัหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรากฏ
ดงัตาราง 4 
 

 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ               

ท่ีได้รับการอ้างอิง 

พบ ไม่พบ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

     หนงัสอื 60 3.67 216 13.20 276 16.87 

     วารสาร 145 8.86 584 35.70 729 44.56 

     วิทยานิพนธ์ 0 0 14 0.86 14 0.86 

     รายงานการวิจยั/งานวิจยั 0 0 0 0 0 0 

     รายงานประจ าปี 0 0 0 0 0 0 

     รายงานสบืเน่ืองจากการ 

         ประชุมวชิาการ 

0 0 37 2.26 37 2.26 

     ราชกิจจานเุบกษา 8 0.49 0 0 8 0.49 

     คูมื่อการปฏิบติังาน 0 0 0 0 0 0 

     รายงานการอบรม/สมัมนา 0 0 0 0 0 0 

     หนงัสอืพิมพ์ 0 0 0 0 0 0 

ตาราง 4 การเปรียบเทียบรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีอ้างอิงในผลงานทางวิชาการกบั
ฐานข้อมลูของส านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ               

ท่ีได้รับการอ้างอิง 

พบ ไม่พบ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

     สิง่พิมพ์รัฐบาล 0 0 0 0 0 0 

     เว็บไซต์ 2 0.12 357 21.82 359 21.94 

     สทิธิบตัรและเอกสาร 

          มาตรฐาน 

22 1.35 171 10.45 193 11.80 

     เอกสารอ่ืน ๆ (ได้แก่ ค าสัง่ 

         ประกาศ) 

18 1.10 2 0.12 20 1.22 

รวม 255 15.59 1,381 84.41 1,636 100.00 

 

จากตาราง 4 แสดงว่า ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับอ้างอิง มีทัง้หมด จ านวน 
1,636 รายการ เม่ือน าไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ พบว่าทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับอ้างอิง
สว่นใหญ่ไม่พบในฐานข้อมลู จ านวน 1,381รายการ (ร้อยละ 84.41) และเป็นทรัพยากรสารสนเทศ
ท่ีพบในฐานข้อมูล จ านวน 255 รายการ (ร้อยละ 15.59) ซึ่งนับได้ว่าคุณภาพของทรัพยากร
สารสนเทศของส านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยูใ่นระดบัน้อยมาก 

เม่ือพิจารณาแยกตามประเภททรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับการอ้างอิง ปรากฎว่า 
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีพบในฐานข้อมูลมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ วารสาร มีจ านวน 145 
รายการ (ร้อยละ 8.86) หนังสือ จ านวน 60 รายการ (ร้อยละ 3.67) และสิทธิบัตรและเอกสาร
มาตรฐาน จ านวน 22 รายการ (ร้อยละ 1.35) ตามล าดบั 

ส่วนทรัพยากรสารสนเทศท่ีไม่พบในฐานข้อมูลมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ วารสาร                 
มีจ านวน  584 รายการ (ร้อยละ 35.70) เว็บไซต์ จ านวน 357 รายการ (ร้อยละ 21.82) และหนงัสือ 
จ านวน 216 รายการ (ร้อยละ 13.20) ตามล าดบั และยงัพบวา่ ทรัพยากรสารสนเทศท่ีไม่พบแม้แต่
รายการเดียวในฐานข้อมูล คือ วิทยานิพนธ์ และรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
นอกจากนี ้จากการวิจัยในครัง้นีท่ี้พบวา่วารสาร และหนงัสือเป็นทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับการ
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อ้างอิงในผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักัดกรมวิทยาศาสตร์บริการมากท่ีสุดสองล าดบัแรก 
โดยวารสารและหนงัสอืท่ีได้รับการอ้างอิงมากท่ีสดุ 10 ล าดบั ปรากฏดงัตาราง 5 และตาราง 6 
 

 

อนัดบั รายช่ือวารสาร ความถ่ีของการ
อ้างอิง (รายการ) 

พบ ไม่พบ 

1. Journal of Non-Crystalline Solids 24 0 24 
2. RSC Advances 17 0 17 
3. Ceramics International  15 0 15 
4. Talanta 15 15 0 
5. Materials Science and Engineering: A 12 0 12 
6. Food Additives & Contaminants 11 11 0 
7. Journal of the American Ceramic Society 11 11 0 
8. ACS Applied Materials & Interfaces 10 0 10 
9. The Journal of Physical Chemistry C 10 0 10 
10. Applied Catalysis B: Environmental 9 0 9 

 

จากตาราง 5 แสดงว่า วารสารท่ีได้รับการอ้างอิงในผลงานทางวิชาการของบุคลากร
สงักัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ มากท่ีสดุ 3 อันดบัแรก ได้แก่ Journal of Non-Crystalline Solids  
มีจ านวนการอ้างอิง 24 ครัง้ RSC Advances จ านวน 17 ครัง้ และ Ceramics International และ 
Talanta มีจ านวนการอ้างอิงเทา่กนั จ านวน 15 ครัง้ ทัง้นีมี้วารสาร 3 รายช่ือท่ีพบในฐานข้อมลูของ
ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ คือ 
Talanta, Food Additives & Contaminants และ Journal of the American Ceramic Society 
 
 
 
 

ตาราง 5 วารสารท่ีได้รับการอ้างอิงในผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักดักรมวิทยาศาสตร์
บริการสงูสดุ 10 อนัดบั 



  61 

 

อนัดบั รายช่ือวารสาร ความถ่ีของการ
อ้างอิง (รายการ) 

พบ ไม่พบ 

1. Official methods of analysis of the 
Association of Official Analytical Chemists 

7 7 0 

2. Foundation of colloid science 6 0 6 
3. Radiation shielding 6 0 6 
4. Introduction to glass science and 

technology 
3 0 3 

5. Principles of radiation shielding 3 0 3 
6. The handbook of glass manufacture 3 3 0 
7. Bacteriological analytical manual  2 0 2 
8. Batching in the glass industry 2 2 0 
9. Cellular ceramics structure manufacturing 

properties and applications 
2 2 0 

10. Green chemistry : ทฤษฎีและการปฏิบติั 2 2 0 

 

จากตาราง 6 แสดงวา่ รายช่ือหนงัสอืได้รับการอ้างอิงในผลงานทางวิชาการของบุคลากร
สงักัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ มากท่ีสดุ 3 อันดบัแรก ได้แก่ Official methods of analysis of the 
Association of Official Analytical Chemists จ านวน 7 ครัง้  Foundation of colloid science 
และ Radiation shielding จ านวน 6 ครัง้ และ Introduction to glass science and technology, 
Principles of radiation shielding และ The handbook of glass manufacture จ านวน 3 ครัง้ 
ทัง้นีมี้รายช่ือหนงัสือท่ีพบในฐานข้อมูลของส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโน โลยี  กรมวิทยาศาสตร์บ ริการ  5 ราย ช่ือ  คือ  Official methods of analysis of the 
Association of Official Analytical Chemists, The handbook of glass manufacture, 
Batching in the glass industry, Cellular ceramics structure manufacturing properties and 
applications และ Green chemistry: ทฤษฎีและการปฏิบติั 

ตาราง 6 หนงัสอืท่ีได้รับการอ้างอิงในผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักดักรมวิทยาศาสตร์ 
บริการสงูสดุ 10 อนัดบั 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวจัิย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง “การประเมินทรัพยากรสารสนเทศของส านกัหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยวิธีการวิเคราะห์การอ้างอิงในผลงานทางวิชาการของบุคลากร
สงักัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ” ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณแบบส ารวจ ซึ่งสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะตามล าดบั ดงันี ้

1. ความมุ่งหมายของการวิจยั  
2. วิธีด าเนินการวิจยั 
3. สรุปผลการวิจยั 
4. อภิปรายผลการวิจยั 
5. ข้อเสนอแนะ 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
1. เพื่อวิเคราะห์คณุลกัษณะของผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักดักรมวิทยาศาสตร์

บริการ ในด้านประเภท รูปแบบ ภาษา และเนือ้หาของผลงานทางวิชาการ 
2. เพื่อวิเคราะห์การอ้างอิงในผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักัดกรมวิทยาศาสตร์

บริการ ในด้าน ประเภท รูปแบบ ภาษา เนือ้หา และอายขุองทรัพยากรสารสนเทศท่ีถกูอ้างอิง 
3. เพื่อประเมินทรัพยากรสารสนเทศของส านกัหอสมุดและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  จากการวิเคราะห์การอ้างอิงผลงานทางวิชาการของบุคลากรสังกัดกรม
วิทยาศาสตร์บริการ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ รายการอ้างอิงท่ีปรากฏในบรรณานุกรมของผลงาน
วิชาการของบุคลากรสงักัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ตัง้แต่ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 
2562 ท่ีรวบรวมผลงานวิชาการจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศส านักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (OPAC) และฐานข้อมูลออนไลน์ (ScienceDirect, Web 
of Science, Scopus,Google scholar) จ านวน 278 ช่ือเร่ือง มีรายการอ้างอิง 1,636 รายการ 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูล ซึ่งผู้ วิจัยสร้างขึน้มาจากการศึกษา
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง โดยแบบบนัทกึข้อมลูแบง่เป็น 2 ชุด คือ 
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ชุดท่ี 1 ข้อมลูบรรณานกุรมของผลงานทางวิชาการ เป็นข้อรายการแบบเปิดและแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย หมายเลขผลงานทางวิชาการ รายการบรรณานุกรม 
แหลง่สบืค้น ประเภท รูปแบบ ภาษา ขอบเขตเนือ้หาของผลงานทางวิชาการ 

ชุดท่ี 2 ข้อมูลการอ้างอิงในผลงานทางวิชาการ เป็นข้อรายการแบบเปิดและแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist)  ประกอบด้วย หมายเลขผลงานทางวิชาการ รายการบรรณานกุรม
ของผลงานท่ีถูกอ้างอิง ประเภท รูปแบบ ภาษา ขอบเขตเนือ้หา และอายขุองรายการบรรณานกุรม
ท่ีถกูอ้างอิง 

3. การตรวจสอบคณุภาพของแบบบนัทกึข้อมูล โดยผู้ทรงคณุวฒุิด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และด้านวิทยาสาสตร์ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนือ้หา 
ส านวนภาษาและความครอบคลุมจุดมุ่งหมายของการวิจัย ซึ่งผู้ วิจัยเลือกข้อรายการท่ีมีค่า
ประสิทธ์ิความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00 และแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากนัน้น าแบบบันทึกข้อมูลไปทดลองใช้กับผู้ วิจัยและบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ จ านวน 3 คน โดยท าแบบบันทึกข้อมูลกับผลงานวิชาการเร่ืองเดียวกัน จ านวน 5 
ผลงาน และน ามาตรวจสอบว่ากรอกรายการถูกต้องตรงกันทัง้หมดหรือไม่ พบว่าตรงกันทัง้หมด
แสดงวา่แบบบนัทกึข้อมลูนีมี้คณุภาพ สามารถน าไปใช้เก็บข้อมลูได้จริง 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยถ่ายส าเนา
หน้าช่ือเร่ือง (Title page) และรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมของผลงานทางวิชาการของ
บุคลากรสงักัดกรมวิทยาศาสตร์บริการตามรายช่ือท่ีรวบรวมได้ หากผลงานทางวิชาการท่ีเป็นสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ก็จะดาวน์โหลดบนัทึกไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จากนัน้น ามาบนัทึกรายการในแบบ
บนัทกึข้อมูล และพิมพ์ข้อมูลท่ีบนัทกึแต่ละรายการลงในโปรแกรมค านวณส าเร็จรูป เพื่อใช้ในการ
นบัจ านวนความถ่ีของรายการท่ีได้รับการอ้างอิง และตรวจสอบความซ า้ของข้อมูลแต่ละรายการ 
เม่ือได้ผลวิเคราะห์การอ้างอิงในผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ ใน
ด้านประเภท รูปแบบ ภาษา เนือ้หา และอายขุองทรัพยากรสารสนเทศท่ีถกูอ้างอิงแล้ว ผู้วิจยัน าผล
วิจยัด้านประเภทของทรัพยากรสารสนเทศของรายการอ้างอิง มาเปรียบเทียบกบัรายการทรัพยากร
สารสนเทศท่ีมีในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง โดยบนัทึกผลการเปรียบเทียบแต่ละ
รายการลงในโปรแกรมค านวณส าเร็จรูป 

5. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยใช้โปรแกรมค านวณส าเร็จ รูปเพื่อจัด
กระท าและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติค่าความถ่ี และค่าร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลคุณลกัษณะ
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ผลงานทางวิชาการ วิเคราะห์การอ้างอิงในผลงานทางวิชาการในด้านประเภท รูปแบบ ภาษา 
เนือ้หา และอาย ุและเปรียบเทียบทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับการอ้างอิงกบัทรัพยากรสารสนเทศท่ี
มีในส านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์การอ้างอิงในผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักัดกรมวิทยาศาสตร์
บริการ สรุปได้ ดงันี ้

1. คณุลกัษณะผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักดักรมวิทยาศาสตร์บริการ พบว่า
ผลงานทางวิชาการ ใน พ.ศ. 2558 – 2562 มีจ านวน 278 ช่ือเร่ือง สว่นใหญ่เป็นผลงานประเภท
บทความวิชาการจ านวน 189 ช่ือเร่ือง (ร้อยละ 67.99) จดัพิมพ์ในรูปแบบสือ่สิง่พิมพ์ 278 ช่ือเร่ือง 
(ร้อยละ 100.00) ตีพิมพ์เป็นภาษาไทย 251 ช่ือเร่ือง (ร้อยละ 90.29) มีเนือ้หาด้านด้านเคมีมาก
ท่ีสดุ 62 ช่ือเร่ือง (ร้อยละ 22.30) รองลงมา ได้แก่ เนือ้หาด้านวิทยาศาสตร์  55 ช่ือเร่ือง (ร้อยละ 
19.79)  วิศวกรรมเคมี 52 ช่ือเร่ือง (ร้อยละ 18.70) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 34 ช่ือเร่ือง (ร้อยละ 
12.23) โรงงานอุตสาหกรรม 28 ช่ือเร่ือง (ร้อยละ 10.07) ฟิสกิส์ 18 ช่ือเร่ือง (ร้อยละ 6.47) สนิค้าท่ี
ผลิตจากเคร่ืองจกัร 13 ช่ือเร่ือง (ร้อยละ 4.68)  สตัววิทยาและเกษตรศาสตร์ ด้านละ 5 เร่ือง (ร้อย
ละ 1.80) และด้านชีววิทยาและคหกรรมศาสตร์ชีวิตครอบครัว ด้านละ 3 เร่ือง (ร้อยละ 1.08) 
นอกจากนีย้ังพบว่า ประเภทของผลงานทางวิชาการท่ีไม่มีการจัดท า ได้แก่ รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ และหนงัสอื/ต ารา รูปแบบของผลงานวิชาการท่ีไม่มีการจดัท า ได้แก่ สือ่โสตทศัน์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เนือ้หาของผลงานทางวิชาการท่ีไม่มีการจัดท า ได้แก่  เนือ้หาด้านคณิตศาสตร์ 
ดาราศาสตร์ โลกศาสตร์และธรณีวิทยา บรรพชีวินวิทยา แพทยศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์ การ
จัดการธุรกิจ การก่อสร้าง และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยกุต์ 

2. การวิเคราะห์การอ้างอิงในผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักดักรมวิทยาศาสตร์
บริการ พบว่า ทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกอ้างอิง จ านวน 1,636 รายการ ประเภทของทรัพยากร
สารสนเทศท่ีถูกอ้างอิงมากท่ีสุด คือ วารสาร จ านวน 729 รายการ (ร้อยละ 44.56) รูปแบบของ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกอ้างอิงมากท่ีสดุ คือ รูปแบบสือ่สิง่พิมพ์ จ านวน 1,277 รายการ (ร้อยละ 
78.06) ภาษาของทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกอ้างอิงมากท่ีสุด คือ ภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ,209 
รายการ (ร้อยละ 73.90) เนือ้หาของทรัพยากรสารสนเทศท่ีถกูอ้างอิงมากท่ีสดุ คือ เนือ้หาด้านเคมี 
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จ านวน 590 รายการ (ร้อยละ 36.06) และอายุของทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกอ้างอิงมากท่ีสดุ คือ 
ช่วงอาย ุ0-5 ปี จ านวน 702 รายการ (ร้อยละ 42.91)  

3. การประเมินทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีวิเคราะห์การอ้างอิงทรัพยากรสารสนเทศ จ านวนทัง้สิน้ 1,636 
รายการ พบว่า ทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกอ้างอิงในผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักัดกรม
วิทยาศาสตร์บริการตรงกับทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยู่ในส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 255 รายการ (ร้อยละ 15.59) และไม่มี จ านวน 1,381 รายการ 
(ร้อยละ 84.41) ซึ่งแสดงว่า ทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสอดคล้องกบัความต้องการของบุคลากรหรือมีคณุภาพอยู่ใน
ระดบัน้อยมาก (ต ่ากวา่ร้อยละ 20) นอกจากนีย้งัพบวา่ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงกับ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกอ้างอิงมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก คือ วารสาร จ านวน 145 รายการ (ร้อยละ 
8.86) หนงัสือ จ านวน 60 รายการ (ร้อยละ 3.67) และสิทธิบตัรและเอกสารมาตรฐาน จ านวน 22 
รายการ (ร้อยละ 1.35) ตามล าดบั 
 
อภปิรายผล 

ผลการวิจัยการประเมินทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยวิธีการวิเคราะห์การอ้างอิงในผลงานทางวิชาการของบุคลากร
สงักดักรมวิทยาศาสตร์บริการ มีประเด็นส าคญัน ามาอภิปรายผล ดงันี ้

1. คุณลกัษณะของผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ มี
การจัดท าผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิชาการมากท่ีสดุ จ านวน 189  ช่ือเร่ือง (ร้อยละ 
67.99) เน่ืองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจในวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชน โดย
การศึกษา วิจัยและพฒันาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาท่ีส าคญัและตามความจ าเป็น 
รวมทัง้การถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (กรม
วิทยาศาสตร์บริการ, 2558a, น. 4)  ในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ต้องมีการศึกษาค้นคว้า
วรรณกรรมและงานวิจยัตา่ง ๆ เพื่อวิเคราะห์และสงัเคราะห์ให้ได้แนวคิดและทฤษฎีท่ีจะให้ความรู้
และเป็นพืน้ฐานของการด าเนินการวิจัยต่อไป นอกจากนีก้รมวิทยาศาสตร์บริการมีวารสารของ
หนว่ยงาน ได้แก่ วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร์บริการ (Bulletin of Applied Sciences) 
และวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากร
โดยเฉพาะบทความวิชาการดงักลา่ว โดยมีวตัถุประสงค์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยีสูส่าธารณะ ประกอบกบัสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นศาสตร์ท่ีมีการพฒันา
และเปลีย่นแปลงองค์ความรู้อยา่งรวดเร็ว ดงันัน้ เพื่อให้สามารถเผยแพร่วิทยาการความรู้ได้อยา่ง
ทนัการ รวมทัง้การตีพิมพ์ในวารสารมีการตรวจสอบคณุภาพ (Peer-reviewing) จากผู้ทรงคณุวุฒิ 
บทความมีโอกาสเผยแพร่และถกูน าไปใช้อยา่งกว้างขวางหากตีพิมพ์ในวารสารท่ีมี ช่ือเสยีงหรือถูก
อ้ า ง อิ งสู ง  (High impact factors) (Kelly, Sadeghieh, & Adeli, 2014; "Top 10 benefits of 
using academic journals online for scholarly research," 2017) ผู้ เขียนจึงนิยมเขียนผลงานใน
ลกัษณะท่ีเป็นบทความทางวิชาการ ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ใช้ระยะเวลาในการ
ตีพิมพ์สัน้และมีก าหนดออกท่ีแน่นอน ท าให้ผลงานทางวิชาการในลกัษณะนีมี้ปริมาณมากกว่า
ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน ๆ  นอกจากนีย้งัพบว่า ผลงานวิชาการประเภทงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ หนงัสือและต ารา ไม่ถูกจัดท าขึน้ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากระเบียบการท าผลงาน
วิชาการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ อนุญาตให้บุคลากรเผยแพร่ในรูปแบบบทความหรือ
สิ่งพิมพ์ต่อเน่ืองจากการประชุม (กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2561, น. 51) จึงท าให้บุคลากรนิยม
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบดังกล่าวมากกว่าการท าเป็นรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบู รณ์ ส่วน
หนงัสือและต าราไม่ใช่วตัถุประสงค์หลกัของหน่วยงานจึงท าให้ไม่มีการจัดท าขึน้ วิทยาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเผยแพร่ด้วย
รูปแบบบทความวารสารและสิง่พิมพ์ตอ่เน่ืองจากการประชุมจะกระท าได้รวดเร็วกวา่ 

2. การวิเคราะห์การอ้างอิงในผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักดักรมวิทยาศาสตร์
บริการ ช่วง พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ.2562 มีปริมาณทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับการอ้างอิง จ านวน
ทัง้หมด 1,636 รายการ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับการอ้างอิงมากท่ีสดุ คือ วารสาร 
จ านวน 729 รายการ (ร้อยละ 44.56) เน่ืองจากวารสารเป็นสิง่พิมพ์ตอ่เน่ืองท่ีรวบรวมบทความทาง
วิชาการ เผยแพร่ผลงานวิจยั ทฤษฎี บทวิจารณ์ใหม่ ๆ และวิทยาการท่ีทนัสมยัในสาขาวิชาใดวิชา
หนึง่โดยเฉพาะ โดยมีก าหนดออกเป็นวาระที่แนน่อน ปีละมากกว่า 1 ฉบบั ได้แก่ รายสปัดาห์ ราย
ปักษ์ รายเดือน รายสองเดือน รายสามเดือน และรายหกเดือน วารสารจึงจัดเป็นทรัพยากร
สารสนเทศท่ีมีความส าคัญต่อการค้นคว้าวิจัย เน่ืองจากมีการจัดพิมพ์เผยแพร่อย่างรวดเร็วและ
ต่อเน่ือง ท าให้มีเนือ้หาท่ีทันสมัย ซึ่งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นความรู้ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทัง้แตกเป็นสาขาวิชาย่อยต่าง ๆ จ านวนมาก ท าให้นักวิชาการ 
และนักวิจัย ต้องติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการจากวารสารอยู่เสมอ วารสารจึงเป็นแหล่ง
สารสนเทศท่ีส าคัญในการติดตามความรู้ และความก้าวหน้าของวิทยาการในทุกสาขาวิชา               
(เพียงพิศ นิมมาณวัฒนา, 2547, น. 7) ผลการวิจัยส่วนนีพ้บว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของศิรประภา สว่างวงศ์ (2551) เพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร (2557) วัลล์มิตจานา และซาบาเต 
(Vallmitjana & Sabaté, 2008) คูมาร์ และเรดดี ้(Kumar & Reddy, 2012) ทักเกอร์ (Tucker, 
2013 ) บ าน า เทพพั น วา ร์  บี ราด า  และกั น นะป ะนาวา  (Banateppanvar, Biradar, & 
Kannappanavar, 2013a) บานาเทพพันวาร์ บีราดา และกันนะปะนาวา (Banateppanvar, 
Biradar, & Kannappanavar, 2013b) บานาเทพพนัวาร์ บีราดา กนันะปะนาวา ดรานิคมูาร์ และ
แซนธอสคูมา ร์ (Banateppanvar, Biradar, Kannappanavar, Dharani Kumar, & Santhosh 
Kumar, 2013) โกแฮน และไซเกีย (Gohain & Saikia, 2014) คาเจอร์ (Kaczor, 2014) เบคเกอร์
และชิแวร์ (Becker & Chiware, 2015) ชาแมน ดรานิคูมาร์ และบีราดา  (Chaman, Dharani 
Kumar, & Biradar, 2016) และบาร์เน็ต-เอลลิส และทัง (Barnett-Ellis & Tang, 2016) ท่ีพบว่า 
วารสารเป็นประเภททรัพยากรสารสนเทศท่ีมีการอ้างอิงมากท่ีสดุ แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จิราพรรณ อินทรศิริพงษ์ (2551) กนกพร อยู่อ าไพ (2553) จินตวีร์ หรยางกูร (2557) นุกุลรัตน์  
ลวงลายทอง (2562) กูนาเซเครา (Gunasekera, 2014) และโรเซนเบิร์ก (Rosenberg, 2015)      
ท่ีพบว่ามีการอ้างอิงหนงัสือมากท่ีสดุ เน่ืองจากเป็นการศึกษาในต่างสาขาวิชา คือ สาขาวิชาโลจิ
สติกส์ สงัคมวิทยา และมานษุยวิทยา และสหสาขาวิชา  

รูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับการอ้างอิงมากท่ีสุด คือ สื่อสิ่งพิมพ์ 
เน่ืองจากเป็นสือ่ท่ีใช้งานงา่ย สะดวก เผยแพร่อย่างแพร่หลาย และเป็นทรัพยากรหลกัของห้องสมุด
และแหลง่สารสนเทศต่าง ๆ มีให้บริการ สามารถเก็บรักษาไว้เป็นหลกัฐานหรืออ้างอิงได้นาน ให้
ข่าวสารและรายละเอียดได้อย่างลึกซึง้ เม่ือเปรียบเทียบกับสื่อชนิดอ่ืน และการเข้าถึงสื่อ
อินเทอร์เน็ตของสงัคมไทยอาจมีข้อจ ากดั 

ภาษาของทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับการอ้างอิงมากท่ีสุด คือ ภาษาอังกฤษ 
เน่ืองจากภาษาองักฤษเป็นภาษาสากล ทรัพยากรสารสนเทศในระดบันานาชาติท่ีนกัวิชาการและ
นกัวิจัยทั่วโลกน าผลงานวิชาการลงตีพิมพ์สว่นใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนีจ้ากการส ารวจ
ภาษาของบทความวารสารท่ีเผยแพร่ พบว่า บทความด้านวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ตีพิมพ์เป็น
ภาษาองักฤษ (Sandelin & Sarafoglou, 2003) จึงท าให้ทรัพยากรสารสนเทศภาษาองักฤษได้รับ
การอ้างอิงมากกวา่ภาษาอ่ืน ๆ ผลการวิจยัสว่นนีพ้บว่ามีความสอดคล้องกบังานวิจัยของ สจุรรยา 
จินดาวงษ์ (2551) ศิรประภา สว่างวงศ์ (2551) ศุภลกัษณ์ ผลแก้ว (2553) จินตวีร์ หรยางกูร 
(2557) เพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร (2557) นุกุลรัตน์ ลวงลายทอง (2562) และงานวิจัยของโรเซน
เบิร์ก (Rosenberg, 2015) ท่ีพบว่าทรัพยากรสารสนเทศท่ีเป็นภาษาองักฤษ ได้รับการอ้างอิงมาก
ท่ีสดุ 
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เนือ้หาของทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับการอ้างอิง มากท่ีสดุ คือ เนือ้หาเคมี ซึง่มี
ความสอดคล้องกับเนือ้หาของผลงานทางวิชาการของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการ เน่ืองจาก 
กรมวิทยาศาสตร์บริการมุ่งท่ีจะเป็นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ โดยให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบวตัถดิุบและผลิตภณัฑ์ทางด้านฟิสิกส์ เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์เชิงกลและวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิเคราะห์ทดสอบมลพิษในสิ่งแวดล้อม
ทางด้านฟิสิกส์ เคมีเชิงฟิสิกส์ ฟิสิกส์เชิงกลและวิศวกรรม ซึ่งการวิเคราะห์ทดสอบนีต้้องอาศัย
ความ รู้ด้านเคมี เป็นพื น้ฐาน ("กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บ ริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2545," 2545, น. 9-10) นอกจากนีย้งัพบว่า เนือ้หา
ด้านคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ และบรรพชีวินวิทยา ไม่ถูกน ามาใช้ในการอ้างอิง เน่ืองจากการ
ปฏิบัติงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ไม่ครอบคลุมสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ และ
บรรพชีวินวิทยา โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวข้องกับสาขาวิชาดงักลา่ว ได้แก่ สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน) สถาบนัวิจยัแสง
ซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจยัและนวตักรรม , 2562, 
น. 35)  

อายุของทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้ รับการอ้างอิง จ าแนกเป็น 5 ช่วงอาย ุ
ผลการวิจยัพบวา่ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอาย ุ0-5 ปี ได้รับการอ้างอิงมากท่ีสดุ เน่ืองจากการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้บุคลากรของกรม
วิทยาศาสตร์บริการต้องติดตามข้อมูลใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง และน ามาใช้อ้างอิงในผลงานทาง
วิชาการ (Wolf, 2019) ส าหรับทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอายุมากกว่า 5 ปี จะได้รับการอ้างอิง
น้อยลงตามล าดบั ผลการวิจัยสว่นนีพ้บว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของมนชนก ณ พัทลุง 
(2549) ศิรประภา สว่างวงศ์ (2551) ศุภลกัษณ์ ผลแก้ว (2553) จินตวีร์ หรยางกูร (2557) และ      
นกุุลรัตน์  ลวงลายทอง (2562) ท่ีพบว่าทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอายุ 0-5 ปี ได้รับการอ้างถึงมาก
ท่ีสดุ แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวลัล์มิตจานา และซาบาเต (Vallmitjana & Sabaté, 2008)  
ท่ีพบว่าอายุน้อยกว่า 9 ปี ได้รับการอ้างอิงมากท่ีสดุ และงานวิจัยของกูนาเซเครา (Gunasekera, 
2014) และงานวิจัยของโรเซนเบิร์ก (Rosenberg, 2015) ท่ีพบว่าทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอาย ุ10-
20 ปี ได้รับการอ้างอิงมากท่ีสดุ ซึ่งบางงานวิจัยศึกษาในสาขาสงัคมวิทยา มานุษยวิทยาและสห
สาขาวิชา รวมทัง้บางงานเป็นการศึกษานานแล้วซึ่งทรัพยากรสารสนเทศยงัไม่เผยแพร่และเข้าถึง
ได้รวดเร็วและสะดวกเช่นปัจจุบนั 
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3.   การประเมินทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการวิเคราะห์การอ้างอิงผลงานทางวิชาการของบุคลากรสงักัด
กรมวิทยาศาสตร์บริการ พบว่าทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับอ้างอิง มีความสอดคล้องกบัทรัพยากร
สารสนเทศของส านกัหอสมุดหรือมีคุณภาพในระดบัน้อยมาก เน่ืองจากเป็นการเปรียบเทียบกับ
จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของส านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมี
จ านวนคอ่นข้างน้อย คือ มีสิง่พิมพ์ จ านวน 787,852 รายการ สื่อโสตทศัน์ จ านวน 2,316 รายการ 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 8,017 รายการ ซึ่งตัง้แต่ พ.ศ. 2558 ถึง ปัจจุบัน งบประมาณท่ี
ส านกัหอสมุดและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับลดลงทกุปี (ส านกัหอสมดุและ
ศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560, น. 9) ประกอบกับราคาทรัพยากรสารสนเทศ
สงูขึน้ทุกปี โดยเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศภาษาต่างประเทศและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ศรีไพร 
โชติจิรวัฒนา , 2554, น. 65-82; อัมพร อู่ รัชตมาศ, 2555) จึงท าให้ส านักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่สามารถจัดซือ้ทรัพยากรสารสนเทศได้ครอบคลมุความ
ต้องการของผู้ ใช้ทัง้หมด ประกอบกับในปัจจุบันผู้ ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศวิชาการแบบเปิด 
(Open access) ซึ่งมีให้บริการบนอินเทอร์เน็ตจ านวนมาก ท าให้บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการ
สบืค้นสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างสะดวกและกว้างขวาง นอกเหนือจากการสบืค้นจากฐานข้อมูล
ออนไลน์ต่าง ๆ ท่ีมีจ านวนมาก นอกจากนีส้ านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีความร่วมมือระหว่างห้องสมดุในการยืมระหว่างห้องสมดุและใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ร่วมกนั จึงท าให้บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศจากแหลง่อ่ืนนอกจาก
ส านกัหอสมุดและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการวิจัยนีส้อดคล้องกบังานวิจัย
ของสุจรรยา จินดาวงษ์ (2551) งานวิจัยของศุภลักษณ์ ผลแก้ว (2553) ท่ีพบว่าทรัพยากร
สารสนเทศท่ีได้รับอ้างอิงสว่นใหญ่ไม่พบในฐานข้อมลู 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 
1. ผลการวิจัยพบว่า วารสารเป็นทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับการอ้างอิงมากท่ีสุด 

ดังนัน้ ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ โดยการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารภาษาองักฤษท่ีมีการอ้างอิงจ านวน
มากไว้ให้บริการ เน่ืองจากบทความจากวารสารภาษาองักฤษ เป็นทรัพยากรสารสนเทศท่ีบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์บริการใช้ในการผลิตผลงานทางวิชาการมากท่ีสุด ควรจัดหาวารสารออนไลน์ท่ี
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ผู้ ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลฉบับเต็มได้ฟรี (Open Access) และประชาสมัพันธ์ให้ผู้ ใช้บริการ
เข้าถึงข้อมลูได้ 

2. ผลการวิจัยพบว่า ทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้ รับการอ้างอิงส่วนใหญ่ ไม่ มี                                    
ในส านักหอสมุด ดังนัน้ ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควร
จดับริการเชิงรุก ท าแบบส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ ให้บุคลากรมีสว่นร่วมในการให้
ค าแนะน าทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อจัดหา รวมทัง้เพิ่มช่องทางแนะน าทรัพยากรสารสนเทศแก่
ห้องสมุด เช่น ท าแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ การท ากลอ่งรับข้อเสนอแนะ กลุม่ไลน์สมาชิกห้องสมุด 
เป็นต้น 

3. ผลการวิจัยพบว่า ทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับการอ้างอิงส่วนใหญ่ไม่มีใน
ส านักหอสมุด ดงันัน้ ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือเก่ียวกับสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุดท่ีให้บริการสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสง่เสริม
การแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดท า
ฐานข้อมูลมาตรฐาน เน่ืองจากเอกสารมาตรฐานเป็นสิ่งพิมพ์ท่ีมีความส าคญัซึ่งนกัวิจัยต้องใช้ใน
การอ้างอิงอยู่ตลอดเวลา หากมีการรวบรวมเอกสารมาตรฐานทัง้หมดไว้ในฐานข้อมูลเดียวกนั จะ
ท าให้สบืค้นได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึน้ เป็นต้น 

4. ผลการวิจัยพบวา่ มีรายช่ือวารสารและหนงัสือท่ีถูกอ้างอิงในล าดบัต้นของผลงาน
วิชาการ ดงันัน้ส านกัหอสมุดและศนูย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและห้องสมดุเฉพาะ
อ่ืนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรน าไปพิจารณาในการจัดหาและสง่เสริมการใช้วารสาร
และหนงัสอืดงักลา่ว นอกจากนีบุ้คลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการสามารถน ารายช่ือวารสารท่ีมี
การอ้างอิงมากท่ีสุด มาประกอบการพิจารณาเลือกวารสารส าหรับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป 
1. ศึกษาพฤติกรรมการใช้และการแสวงหาสารสนเทศของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์

บริการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้ตรงความต้องการของ
ผู้ใช้มากท่ีสดุ 

2. ศึกษาการประเมินทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดโดยใช้วิธีอ่ืนนอกเหนือจาก
การวิเคราะห์การอ้างอิง ได้แก่ การศกึษาการใช้ การทดสอบการพบทรัพยากรสารสนเทศท่ีต้องการ  
และการส ารวจทรรศนะของผู้ใช้ 
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3. ศึกษาวิเคราะห์การอ้างอิงในผลงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก
ผลงานขององค์กร หนว่ยงาน และสถานศกึษาท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้ได้การใช้ทรัพยากรสารสนเทศใน
สาขานี ้และสามารถน ามาสร้างแนวทางหรือมาตรฐานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศส าหรับ
ห้องสมุดเฉพาะสาขาวิชาดังกลา่ว รวมทัง้การบริการแหลง่สารสนเทศของห้องสมุดท่ีตรงความ
ต้องการของผู้ใช้ 
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ด้วยวธีิการวเิคราะห์การอ้างอิงในผลงานทางวชิาการของบุคลากรสังกัดกรมวทิยาศาสตร์บริการ 

 
นางสาวจอย ผิวสะอาด 

นิสติระดบัปริญญาโท หลกัสตูร ศศ.ม. (สารสนเทศศกึษา) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค าชีแ้จง  แบบบนัทกึข้อมลูนีใ้ช้ส าหรับวิเคราะห์การอ้างอิงในผลงานทางวิชาการ โดยการกรอก
ข้อมลูในช่องวา่งหรือท าเคร่ืองหมาย  ข้อค าถามท่ีมีรายการให้เลอืกตอบ แบบบนัทกึข้อมลู มี 2 
ชุด คือ ชุดท่ี 1 ข้อมลูบรรณานกุรมของผลงานทางวิชาการ และ ชุดท่ี 2 ข้อมลูการอ้างอิงในผลงาน
ทางวิชาการ 
ชุดที่  1  ข้อมลูบรรณานกุรมของผลงานทางวิชาการ 
1. หมายเลขผลงานทางวิชาการ      
2. รายการบรรณานกุรมของผลงานทางวิชาการท่ีน ามาวิเคราะห์ 
       

        

3. แหลง่สบืค้น 
 (   ) OPAC 
 (  ) ฐานข้อมลู Web of Science 
 (  ) ฐานข้อมลู Scopus 
 (  ) ฐานข้อมลู ScienceDirect 
 (  ) อ่ืน ๆ        

4. ประเภท   
(   ) บทความวารสาร 
(   ) บทความสบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการ 
(   ) งานวิจยัฉบบัสมบูรณ์  

  (   ) หนงัสอื/ต ารา   
  (   ) อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................. 
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5. รูปแบบ   

(   )  สือ่สิง่พิมพ์  (   )  สือ่โสตทศัน์  (  ) สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
6. ภาษา   

(   )  ภาษาไทย  (   )  ภาษาองักฤษ  (   )  ภาษาอ่ืนๆ (ระบุ) ...............................  
7. ขอบเขตเนือ้หา 
 (  ) วิทยาศาสตร์ (  ) คณิตศาสตร์ (  ) ดาราศาสตร์  (  ) ฟิสกิส์ 
 (  ) เคมี (  ) วิทยาศาสตร์โลก (  ) บรรพชีวินวิทยา (  ) ชีววิทยา 
 (  ) พฤกษศาสตร์ (  ) สตัววิทยา (  ) วิทยาศาสตร์ประยกุต์ (  ) แพทยศาสตร์ 
 (  ) วิศวกรรมศาสตร์ (  ) วสัดศุาสตร์ (  ) เกษตรศาสตร์     (  ) การจดัการธุรกิจ 
 (  ) วิศวกรรมเคมี  (  ) การก่อสร้าง (  ) โรงงานอุตสาหกรรม  
 (  ) คหกรรมศาสตร์ชีวิตครอบครัว  (  ) สนิค้าท่ีผลติจากเคร่ืองจกัร  
 (  ) อ่ืน ๆ (ระบุ)    
ชุดที่ 2 ข้อมลูการอ้างอิงในผลงานทางวิชาการ       
1. อ้างอิงในผลงานทางวิชาการหมายเลข        
2. รายการบรรณานกุรมของผลงานท่ีถกูอ้างอิง 
           
            
3. ประเภท   
 (   ) หนงัสอื           (   ) วารสาร              (   ) วิทยานิพนธ์      
 (   ) รายงานการวิจยั/งานวิจยั  (   ) รายงานประจ าปี (   ) รายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวชิาการ 
 (   ) ราชกจิจานเุบกษา          (   ) คู่มือการปฏิบติังาน  (   ) รายงานการอบรม/สมัมนา  
 (   ) สิง่พิมพ์รัฐบาล                 (   ) หนงัสอืพิมพ์            (   ) สทิธิบตัรและเอกสารมาตรฐาน  
 (   ) เว็บไซต์          (   ) อื่น ๆ (ระบ)ุ ................................. 
4. รูปแบบ   

(   ) สือ่สิง่พิมพ์  (   ) สือ่โสตทศัน์  (  ) สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
5. ภาษา   

(   ) ภาษาไทย  (   ) ภาษาองักฤษ  (   ) ภาษาอ่ืนๆ (ระบุ) ............................... 
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6. ขอบเขตเนือ้หา 
 (  ) วิทยาศาสตร์ (  ) คณิตศาสตร์ (  ) ดาราศาสตร์  (  ) ฟิสกิส์ 
 (  ) เคมี (  ) วิทยาศาสตร์โลก (  ) บรรพชีวินวิทยา (  ) ชีววิทยา 
 (  ) พฤกษศาสตร์ (  ) สตัววิทยา (  ) วิทยาศาสตร์ประยกุต์ (  ) แพทยศาสตร์ 
 (  ) วิศวกรรมศาสตร์ (  ) วสัดศุาสตร์ (  ) เกษตรศาสตร์     (  ) การจดัการธุรกิจ 
 (  ) วิศวกรรมเคมี  (  ) การก่อสร้าง (  ) โรงงานอุตสาหกรรม  
 (  ) คหกรรมศาสตร์ชีวิตครอบครัว  (  ) สนิค้าท่ีผลติจากเคร่ืองจกัร  
 (  ) อ่ืน ๆ (ระบุ)    

7. อาย ุ  
(   ) ไม่เกิน 5 ปี   (   ) 6 – 10 ปี    
(   ) 11 – 15 ปี    (   ) 16 – 20 ปี    
(   ) 21 ปีขึน้ไป  

8. หมายเหต ุ          
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล จอย ผิวสะอาด 
วัน เดือน ปี เกิด 17 ธันวาคม 2523 
สถานที่เกิด ขอนแก่น 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2546 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
ที่อยู่ปัจจุบัน 11 หมู่ 9 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ ่จ.ขอนแก่น   
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