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บทคัดย่อ
กำรศึกษำเชิงวิจัยและพัฒนำเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมรำยชื่อวำรสำรวิชำกำร
สำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนำนำชำติ และเพื่อพัฒนำระบบฐำนข้อมูลช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์บทควำม
วำรสำรระดับนำนำชำติ จำกฐำนข้อมูล 2 แหล่งคือ ISI Web of Science และ SCOPUS สำหรับ
ให้บริกำรแก่อำจำรย์ บุคลำกร นักวิจัยและนิสิตบัณฑิตศึกษำ มีขั้นตอนดำเนินกำรดังนี้ 1) วิเครำะห์
ควำมเป็นไปได้และศึกษำข้อมูลจำกเอกสำรและเว็บไซต์ห้องสมุดต่ำงประเทศ 2) วำงแผน
กำรดำเนินงำนระหว่ำงบรรณำรักษ์และนักคอมพิวเตอร์ 3) ออกแบบและพัฒนำระบบ โดยใช้
เครื่องมือพัฒนำระบบประกอบด้วย ภำษำ HTML, PHP, Javascript และใช้ SQL Database
เป็นฐำนข้อมูล 4) ทดสอบระบบและเตรียมข้อมูล ซึ่งมำจำกค่ำ Journal Impact Factor
ในฐำนข้อมูล ISI Web of Science และค่ำ Quartile ISI และ SJR Quartile ของ SCOPUS
5) เปิดให้บริกำรใช้งำน สำหรับส่วนประกอบของฐำนข้อมูล มี 2 ส่วนคือ ระบบส่วนผู้ใช้ทั่วไป และ
ระบบสำหรับผู้ปฏิบัติงำน ทั้งสองส่วนสำมำรถสืบค้นได้ผลลัพธ์ที่ต้องกำร อำทิ ชื่อวำรสำร ข้อมูลค่ำ
Journal Impact Factor ค่ำ Quartile ISI และ SJR Quartile และข้อมูลส่วนอื่นที่เป็นประโยชน์
สำหรับผู้ใช้ ผลกำรศึกษำครั้งนี้ ทำให้ห้องสมุดได้นวัตกรรมสำหรับให้บริกำรสนับสนุนกำรวิจัย ซึ่งผู้ใช้
สำมำรถสืบค้นได้ด้วยตนเองและช่วยในกำรปฏิบัติงำนของบรรณำรักษ์ ทำให้กำรให้บริกำรผู้ใช้มี
ควำมสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

คาสาคัญ:
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Abstract
The purpose of this research and development study were to collect list of
academic journals for international publications and to develop the database system

which was searchable source for publishing in the ISI Web of Science and SCOPUS
database will be used to provide services to lecturers, researchers and graduate
students. There were steps of study 1) Feasibility analysis and study of information
from documents and international library websites. 2) Planning the operation
between librarian and computer officer. 3) Design and development of systems.
4) Test the system and prepare the data from the Journal Impact Factor and Quartile
ISI in ISI Web of Science database and SJR Quartile of SCOPUS. 5) Implementation
the database. There were two parts to the database: the general user system and
the system for the staff. The results included the journal title, Impact Factor, Quartile
ISI and SJR Quartile, and other useful information for users. The results of this study
led to the innovation for research support services. The user could search on
database by manually and it was useful tool for research librarians, was convenient,
faster and more efficient.
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บทนา
สำนักหอสมุด เป็นหน่วยงำนให้บริกำรสำรสนเทศแก่นิสิตและอำจำรย์ ตอบสนองพันธกิจ
ของมหำวิทยำลัยทั้งด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรทำวิจัย โดยเฉพำะด้ำนกำรทำวิจัยต้องอำศัย
กำรค้นคว้ำสำรสนเทศ เพื่อให้ได้องค์ควำมรู้ตำมเป้ำหมำยของหลักสูตรและเป็นกำรพัฒนำศักยภำพ
ของบุคลำกรด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย อย่ำงไรก็ตำมผู้ใช้บริกำรที่เป็นอำจำรย์และนักวิจัย
รวมทั้งนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ไม่ทรำบแหล่งข้อมูลและวิธีกำรค้นหำแหล่งสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงำนบทควำม วิชำกำร แม้ว่ำสำนักหอสมุดจะมีกำรให้บริกำรสนับสนุนกำรวิจัย โดยผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์ที่สำมำรถขอรับข้อมูลได้ตลอดเวลำก็ตำม แต่กำรให้บริกำรยังมีอุปสรรคในกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรทันท่วงที และควำมสะดวกของผู้ใช้บริกำรเองที่อำจต้องกำรค้นหำข้อมูลด้วยตนเอง
ดังนั้นในฐำนะที่ห้องสมุดมีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญด้ำนแหล่งค้นข้อมูลสำรสนเทศ สำมำรถ
จัดทำเครื่องมือค้นข้อมูลสำหรับกำรตีพิมพ์ผลงำนวิชำกำรทีม่ ีประสิทธิภำพและเข้ำถึงได้ง่ำย
สำนักหอสมุด จึงได้ริเริ่มดำเนินกำร รวบรวมข้อมูลและพัฒนำฐำนข้อมูลสำหรับกำรค้นหำ
แหล่งตีพิมพ์ผลงำนในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ทั้งวำรสำรที่เผยแพร่ในฐำนข้อมูล ISI Web of
Science และฐำนข้อมูล SCOPUS เพื่อให้บริกำรแก่ อำจำรย์ บุคลำกรด้ำนวิจัยและนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษำ ตำมเป้ำหมำยที่ตอบสนองยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยด้ำนส่งเสริมกำรทำวิจัยต่อไป

วัตถุประสงค์
1. รวบรวมรำยชื่อวำรสำรวิชำกำรสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนในระดับนำนำชำติ
จำกฐำนข้อมูล ISI Web of Science และ SCOPUS พร้อมด้วยข้อมูลแสดงมำตรฐำนคุณภำพ
ของวำรสำรที่เป็นสำกล
2. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์บทควำมวิชำกำรที่เผยแพร่ในฐำนข้อมูล
ระดับนำนำชำติ ทั้งในฐำนข้อมูล ISI Web of Science และ SCOPUS สำหรับบริกำรแก่ผู้ใช้ให้เข้ำถึง
ได้สะดวก รวดเร็วทันกับควำมต้องกำร
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ระบบฐำนข้อมูลช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์บทควำมวำรสำรระดับนำนำชำติของสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยนเรศวร พัฒนำระบบขึ้นตั้งแต่เดือนตุลำคม 2560 และบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติกำร
ประจำปี 2561 มีขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ โดยศึกษำจำกเอกสำร งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบ
ช่วยค้นแหล่งเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร ทั้งจำกเว็บไซต์ของห้องสมุดในต่ำงประเทศและของ
บริษัทเอกชน เช่น Journal Finder ของบริษัท Elsevier, ระบบ Journal Selecter ของบริษัท
Edanz เป็นต้น
2. วำงแผนกำรทำงำนร่วมกับนักคอมพิวเตอร์ โดยเริ่มต้นจำกกำรปรึกษำและทำควำม
เข้ำใจเบื้องต้นในวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำฐำนข้อมูล ควำมต้องกำรของผู้ใช้ และหลักเกณฑ์
กำรคัดเลือกข้อมูลมำดำเนินกำร ซึ่งข้อมูลที่นำมำจัดทำฐำนข้อมูล คัดเลือกมำจำกแหล่งข้อมูลที่ระบุ
ไว้ในหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณภำพของผลงำนที่มหำวิทยำลัยนเรศวรได้กำหนดขึ้น (กองบริหำร
กำรวิจัย มหำวิทยำลัยนเรศวร, 2560; กองบริหำรกำรวิจัย มหำวิทยำลัยนเรศวร, 2561; Clarivate
Analytics Co., Ltd., 2018; RELX Group, 2018; Scimago Lab & SCOPUS, 2018) ดังต่อไปนี้
2.1 หลักเกณฑ์กำรรับทุนสนับสนุนค่ำตีพิมพ์และขอรับรำงวัลตีพิมพ์บทควำม
ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ระบุว่ำผลงำนของผู้รับทุนสนับสนุนและขอรับรำงวัลตีพิมพ์
บทควำมวิชำกำรนั้น ต้องมีค่ำ Quartile ที่ปรำกฎในฐำนข้อมูล ISI Web of Science และ Scimago
Journal & Country Rank เท่ำนั้น ซึ่งมีค่ำ Quartile ตั้งแต่ Quratile 1-Quartile 4
2.2 หลักเกณฑ์ที่อ้ำงอิงจำกค่ำ Impact Factor เดิมมหำวิทยำลัยระบุว่ำผลงำน
ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรที่ปรำกฎในฐำนข้อมูล ISI Web of Science และมีค่ำ Impact Factor
ตั้งแต่ 0 ขึ้นไป สำมำรถขอรับทุนสนับสนุนกำรตีพิมพ์และขอรับรำงวัลตีพิมพ์ผลงำนได้ แต่ปัจจุบัน
มหำวิทยำลัยได้กำหนดให้ใช้ดัชนีชี้วัดคุณภำพจำกค่ำ Quartile เท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำมในกำรพิจำรณำ
คุณภำพผลงำนของหลักสูตรและคณะวิชำต่ำง ๆ บำงคณะยังมีกำรใช้ค่ำ Journal Impact Factor
มำประกอบกำรเลือกแหล่งตีพิมพ์และพิจำรณำคุณภำพผลงำนเพื่อกำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำร
รวมถึงนำมำประกอบกำรขอรับกำรประเมินคุณภำพภำยในของหลักสูตรหรือสำขำ ดังนั้น
บรรณำรักษ์ผู้ให้บริกำรจึงเลือกข้อมูลจำกทั้งค่ำ Journal Impact Factor/ ค่ำ Quartile ของ
ISI Web of Science และค่ำ Quartile ของ Scimago Journal & Country Rank มำดำเนินกำร
เพื่อให้ข้อมูลมีควำมครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อกำรนำไปใช้มำกที่สุด

2.3 กำรเตรียมข้อมูล ดำวน์โหลดข้อมูลไฟล์ Excel ของวำรสำรจำกทั้ง 2 แหล่ง ดังนี้
2.3.1 ข้อมูลที่ได้จำก Scimago Journal & Country Rank นำมำแยกกลุ่มข้อมูล
ของวำรสำรตำม Quartile ตั้งแต่ Q1 ถึง Q4 จำนวน 24,624 รำยกำร จำแนกตำม Quartile ดังนี้
Quartile1 จำนวน 7,101 ระเบียน
Quartile2 จำนวน 6,031 ระเบียน
Quartile3 จำนวน 5,862 ระเบียน
Quartile4 จำนวน 5,630 ระเบียน

ภำพที่ 1 ข้อมูลดิบที่ได้จำก Scimago Journal & Country Rank

ภำพที่ 2 ข้อมูลที่ได้จำก Scimago แล้วนำมำปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์สำหรับนำเข้ำระบบ

2.3.2 ข้อมูลจำก Journal Citation Reports บนฐำนข้อมูล ISI Web of Science
ประกอบด้วยข้อมูลค่ำ Journal Impact Factor ปี 2017 ซึ่งเป็นข้อมูลล่ำสุด และนำมำแยก
ไฟล์ข้อมูลตำมค่ำ Quartile ตั้งแต่ Q1 ถึง Q4 รวมทั้งหมดทุกสำขำ ข้อมูลจำกแหล่งที่ 2 นี้
ประกอบด้วย
JCR2017 Q1 จำนวน 3,158 ระเบียน
JCR2017 Q2 จำนวน 3,629 ระเบียน
JCR2017 Q3 จำนวน 3,653 ระเบียน
JCR2017 Q4 จำนวน 3,589 ระเบียน

ภำพที่ 3 ข้อมูลค่ำ Journal Impact Factor ที่ได้จำก Journal Citation Reports

ภำพที่ 4 ข้อมูลที่ได้จำก JCR แล้วนำมำปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์สำหรับนำเข้ำระบบ

3. ขั้นตอนกำรออกแบบและพัฒนำระบบ ดำเนินกำรโดยนักคอมพิวเตอร์
3.1 วิเครำะห์และสรุปควำมต้องกำรของบรรณำรักษ์ผู้ใช้งำนระบบ
3.2 เลือกเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ระบบ โดยใช้เครื่องมือ
ประกอบด้วย
3.2.1 ภำษำที่ใช้ในกำรพัฒนำ ได้แก่ HTML, PHP, Javascript และ SQL
3.2.2 ระบบฐำนข้อมูล ใช้ Mysql Database
3.2.3 โปรแกรมที่ใช้ในกำรพัฒนำ
3.2.3.1 โปรแกรม Notepad++
3.2.3.2 โปรแกรม MySQL-Font
3.2.3.3 Frontend Framework Bootstrap
3.2.3.4 JavaScript Framework AngularJS
3.3 ออกแบบฐำนข้อมูล
ดำเนินกำรออกแบบฐำนข้อมูล โดยประกอบด้วย 3 ตำรำง ได้แก่ ตำรำงเก็บข้อมูล
วำรสำร ตำรำงเก็บข้อมูลประเภทของวำรสำร และ ตำรำงเก็บข้อมูลผู้ดูแลระบบ
3.3.1 ตำรำงเก็บข้อมูลวำรสำร ประกอบด้วยเขตข้อมูล (Field) ในกำรเก็บข้อมูล
ของวำรสำร ได้แก่ ID, เลข ISSN, คำสำคัญ, ชื่อสำนักพิมพ์, ข้อมูลค่ำ Impact Factor และ ISI
Quartile (จำก Clarivate Analysis), ข้อมูลค่ำ SJR Quartile (จำก Scimago Journal Ranking
ของ SCOPUS), ชื่อย่อของวำรสำร (Abbreviated), กลุ่มสำขำ (Categories) และ URL Address
ของวำรสำร
3.3.2 ตำรำงเก็บประเภทของวำรสำร ประกอบด้วยเขตข้อมูล ในกำรเก็บข้อมูลของ
แหล่งวำรสำร ได้แก่ ID, ชื่อแหล่งข้อมูลวำรสำร และเชื่อมโยงกับตำรำงเก็บข้อมูลวำรสำรในข้อ 3.3.1
3.3.3 ตำรำงเก็บข้อมูลผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วยเขตข้อมูล (Field) ในกำรเก็บ
ข้อมูล ID, ชื่อผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบ
3.4 ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้
ขั้นตอนกำรออกแบบได้แบ่งหน้ำเว็บไซต์ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ใช้งำนทั่วไป
และส่วนผู้ดูแลระบบ
3.4.1 ส่วนของผู้ใช้งำนทั่วไป ประกอบด้วยฟังก์ชั่นค้นหำข้อมูล ซึ่งผู้ใช้สำมำรถ
ค้นข้อมูลจำกชื่อวำรสำร, คำค้น (Keyword) หรือจำกเลข ISSN ในหน้ำสืบค้นหน้ำแรก จำกนั้นข้อมูล
จะถูกนำไปตรวจสอบในฐำนข้อมูล จำกเขตข้อมูลชื่อวำรสำร, เลข ISSN, คำสำคัญ, ชื่อต้นแหล่ง,
สำนักพิมพ์, ข้อมูลค่ำ Impact Factor และ Quartile (จำก ISI Web of science) ข้อมูลค่ำ
SJR Quartile (จำก Scimago Journal & Country Rank ของ SCOPUS), ชื่อย่อของวำรสำร
(Abbreviated), กลุ่มสำขำ (Categories) และ URL Address ของวำรสำร
3.4.2 ส่วนของผู้ดูแลระบบ จะมีฟังก์ชั่นในกำรค้นหำข้อมูลเหมือนส่วนของผู้ใช้งำน
ทั่วไป และมีฟังก์ชั่นที่ใช้ในกำรจัดกำรข้อมูลในฐำนข้อมูลต่ำง ๆ คือ เพิ่มข้อมูลชื่อวำรสำร แก้ไขข้อมูล
วำรสำร และลบข้อมูลวำรสำร โดยมีกำรป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนในกำรเข้ำสู่ระบบ

4. ทดสอบระบบ โดยใช้ข้อมูลตัวอย่ำงทีด่ ำเนินกำรโดยบรรณำรักษ์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
4.1 บรรณำรักษ์นำข้อมูลตัวอย่ำงบำงส่วน และรำยละเอียดของเขตข้อมูลที่ต้องกำร
ให้แสดงผล ทั้งแบบย่อ และแบบละเอียด ส่งให้นักคอมพิวเตอร์นำเข้ำสู่ระบบฐำนข้อมูล ข้อมูล
ที่แสดงผลบนระบบ จะประกอบไปด้วย
4.1.1 ชื่อวำรสำร
4.2.2 เลข ISSN
4.2.3 คำสำคัญ
4.2.4 ชื่อสำนักพิมพ์
4.2.5 ข้อมูลค่ำ Impact Factor และ ISI Quartile (จำก Thompson Reuter)
4.2.6 ข้อมูลค่ำ SJR Quartile (จำก Scimago Journal Ranking ของ SCOPUS)
4.2.7 ชื่อย่อของวำรสำร (Abbreviated)
4.2.8 กลุ่มสำขำ (Categories)
4.2.9 URL Address ของวำรสำร
ส่วนประกอบของฐำนข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ระบบส่วนผู้ใช้ทั่วไป ผู้ใช้สำมำรถค้นข้อมูลชื่อวำรสำรที่ต้องกำรเผยแพร่ผลงำน
จำกชื่อวำรสำร คำค้น เลข ISSN และเมื่อพบผลลัพธ์จะแสดงผลค่ำ Quartile ค่ำ Impact Factor
และแหล่งข้อมูล (Source) ซึ่งหมำยถึงข้อมูลจำก 2 แหล่งคือ ค่ำ Quartile จำก SCOPUS หรือ
ค่ำQuartile จำก ISI รวมถึงชื่อสำขำวิชำ นอกจำกนี้ยังมีส่วนของอธิบำยวิธีกำรใช้ และควำมหมำย
ของข้อมูลที่เป็นมำตรฐำนคุณภำพของผลงำนให้ด้วย

ภำพที่ 5 หน้ำจอผลลัพธ์เมื่อสืบค้นจำกส่วนผู้ใช้งำนทั่วไป

ส่วนที่ 2 ระบบสำหรับผู้ปฏิบัติงำน ผู้ปฏิบัติงำนบนระบบสำมำรถค้นข้อมูล แก้ไข
เพิม่ หรือลบข้อมูลในแต่ละรำยกำรได้

ภำพที่ 6 หน้ำจอส่วนกำรทำงำนของผู้ปฏิบัติงำน

ภำพที่ 7 หน้ำจอแก้ไขข้อมูล สำหรับส่วนกำรทำงำนของผู้ปฏิบัติงำน

4.2 กำรทดสอบส่วนกำรสืบค้นของผู้ปฏิบัติงำน และส่วนกำรสืบค้นของผู้ใช้บริกำร
พบข้อบกพร่องบำงส่วน อำทิ กำรค้นด้วยเลข ISSN ที่มี - คั่น และที่เป็นตัวเลขเรียงกัน 4 ตัว
ได้ผลลัพธ์ต่ำงกัน กำรใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็กในชื่อวำรสำรจำกต้นแหล่ง ซึ่งพิมพ์ต่ำงกัน
ทำให้ส่วนกำรแสดงผลได้ผลลัพธ์สมบูรณ์ต่ำงกัน สำหรับกำรทดสอบครั้งที่ 2 และ 3 ได้เพิ่มเติม
ส่วนของกำรเรียงข้อมูล (Sort by) ให้จัดเรียงตำมลำดับ Quartile และค่ำ Impact Factor รวมถึง
เพิ่มเติมส่วนคำอธิบำยวิธีกำรใช้และข้อมูลของที่มำเกณฑ์พิจำรณำคุณภำพของวำรสำรในหน้ำเพจ
ของฐำนข้อมูล
4.3 นำข้อมูลมำปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีควำมสมบูรณ์มำกที่สุด ซึ่งฐำนข้อมูล
ยังมีข้อมูลบำงส่วนที่ไม่ครบถ้วน เช่น URL address ของวำรสำร, ชื่อสำนักพิมพ์, ชื่อย่อวำรสำร
เนื่องจำกไม่ได้ระบุไว้ในไฟล์จำกต้นแหล่ง ผู้ปฎิบัติงำนต้องใช้วิธีสืบค้นมำเพิ่มซึ่งจะทำกำรบันทึกข้อมูล
เพิ่มเติมภำยหลัง
5. นำระบบไปใช้งำน เมื่อทำกำรแก้ไขปรับปรุงส่วนต่ำง ๆ ของระบบแล้ว เริ่มกำรใช้งำน
จริงโดยเปิดให้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์ของห้องสมุด ในช่วงเดือนธันวำคม 2561
6. ประเมินผลกำรใช้ เมื่อเปิดให้บริกำรระยะหนึ่ง ทำกำรติดตำมผลกำรใช้งำนของผู้ใช้
จำกแบบสอบถำมประเมินผลกำรใช้งำนผ่ำนเว็บไซต์ เพื่อนำมำปรับปรุงระบบให้มีควำมเหมำะสม
และสรุปผลโครงกำรในแต่ละไตรมำส และรอบปีงบประมำณ
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ผลกำรดำเนินกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์บทควำมวิชำกำรในระดับ
นำนำชำติได้ผลบรรลุเป้ำหมำยในส่วนของกำรพัฒนำระบบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงกำรในปีงบประมำณ
2560 และกำลังอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกำรใช้งำนในปีงบประมำณ 2561 ซึ่งผลสรุปของ
กำรประเมินผลกำรใช้งำน และภำพรวมของระบบ จะดำเนินกำรให้แล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2562
นอกจำกนี้ในระยะต่อไป ห้องสมุดมีเป้ำหมำยที่จะดำเนินกำรปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
อำทิ ส่วนของกำรออกรำยงำนสถิติและกำรวิเครำะห์ผลจำกสถิติ เพื่อนำข้อมูลมำใช้ประกอบใน
กำรตัดสินใจเลือกแหล่งตีพิมพ์ของอำจำรย์และนิสิต และนำมำใช้ในกำรนำเสนอรำยงำนต่อ
มหำวิทยำลัย อีกทั้งผู้ใช้บริกำรโดยเฉพำะอำจำรย์สำมำรถนำผลข้อมูลไปใช้เป็นเอกสำรประกอบ
ในกำรขอรับรำงวัล หรือขอรับทุนสนับสนุนวิจัยได้
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์บทควำมวิชำกำรในระดับนำนำชำติ
เริ่มต้นมำจำกสภำพปัญหำกำรให้บริกำรที่ไม่สำมำรถให้บริกำรตอบสนองควำมต้องกำรได้อย่ำง
รวดเร็วทันท่วงทีในบำงช่วง ประกอบกับสถำนกำรณ์ด้ำนงบประมำณของมหำวิทยำลัย ซึ่งมีกำรปรับ
ลดหลักเกณฑ์บำงประกำร เช่น จำนวนเงินรำงวัลและระดับของคุณภำพของผลงำนที่สำมำรถขอรับ
รำงวัลได้ ทำให้ห้องสมุดมีบทบำทในด้ำนตรวจเอกสำรขอรับรำงวัลลดน้อยลง จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์
กำรให้บริกำรและกระบวนกำรทำงำนให้สอดคล้องกับสภำพปัจจุบัน จำกกำรดำเนินกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลดังกล่ำว ทำให้กำรทำงำนให้บริกำรสนับสนุนวิจัยของห้องสมุดมีควำมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ซึ่งสำมำรถสรุปข้อแตกต่ำงจำกวิธีกำรทำงำนแบบเดิมได้ ดังนี้

การทางานแบบเดิม

การทางานหลังจากมีระบบฐานข้อมูล
ช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์
1. รูปแบบกำรทำงำนแบบเดิม ต้องใช้เวลำ
1. หลังจำกมีฐำนข้อมูลช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์ ฯ
ค้นข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ ไม่ต่ำกว่ำ 4 แหล่ง บรรณำรักษ์ผู้ให้บริกำร ใช้เวลำในกำรค้นข้อมูล
ทำให้ใช้เวลำนำนในกำรค้นหำข้อมูล เพื่อ
น้อยลงโดยสำมำรถค้นได้จำกทั้ง 2 แหล่ง
ส่งข้อมูลให้ผู้ใช้บริกำร
ในเว็บไซต์เดียว ทำให้ลดขั้นตอนกำรหำข้อมูล
และนำส่งข้อมูลแก่ผู้ใช้ได้รวดเร็วขึ้น
2. กำรทำงำนแบบเดิม เป็นกำรให้บริกำร
2. หลังจำกมีระบบฐำนข้อมูลช่วยค้น ฯ
ที่บรรณำรักษ์ดำเนินกำรให้แก่ผู้ใช้โดยตรง
ผู้ใช้บริกำร เช่น อำจำรย์ นิสิตบัณฑิตศึกษำ
และดำเนินกำรได้เฉพำะบรรณำรักษ์ผู้มีหน้ำที่ สำมำรถช่วยตัวเองในกำรค้นหำแหล่งตีพิมพ์
รับผิดชอบโดยตรง
ได้ตรงตำมต้องกำร และไม่ต้องเสียเวลำ
ในกำรรอคอยคำตอบกรณีเร่งด่วน หรือ
เมื่อบรรณำรักษ์ผู้ปฏิบัติงำนไม่อยู่ บรรณำรักษ์
ท่ำนอื่นสำมำรถดำเนินกำรแทนได้โดย
ใช้ระบบฐำนข้อมูลช่วยค้น ฯ เป็นเครื่องมือ
3. กำรทำงำนแบบเดิม เป็นกำรใช้งำนจำก
3. เมื่อมีระบบฐำนข้อมูลช่วยค้น ฯ ผู้ให้บริกำร
แหล่งข้อมูลภำยนอก หำกเว็บไซต์ต้นแหล่ง
สำมำรถค้นข้อมูลวำรสำรสำหรับตีพิมพ์ให้แก่ผู้ใช้
มีปัญหำขัดข้อง ผู้ให้บริกำรจะไม่สำมำรถ
ได้ทันตำมต้องกำร ในเวลำใดก็ได้ เนื่องจำกระบบ
ค้นข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ได้ทันตำมต้องกำร
จัดเก็บไว้ที่ห้องสมุด และผู้ใช้บริกำรสำมำรถ
ค้นด้วยตนเองได้ตลอดเวลำ
จำกผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำวมำแล้ว จึงสำมำรถสรุปประโยชน์ที่ได้รับจำกระบบ
ฐำนข้อมูลช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์บทควำมวิชำกำรในระดับนำนำชำติ ดังต่อไปนี้
1. ช่วยปรับปรุงกระบวนกำรให้บริกำรข้อมูลแก่อำจำรย์และนักวิจัย ทำให้ผู้ใช้เข้ำถึงข้อมูล
ได้ด้วยตนเองและรวดเร็วขึ้น จำกเดิมที่ผู้ใช้บริกำรต้องรอรับข้อมูลตอบกลับผ่ำนอีเมล์ ซึ่งอำจล่ำช้ำ
ไม่ทันกับควำมต้องกำรเร่งด่วน
2. สำมำรถช่วยอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้ที่ต้องกำรค้นหำชื่อวำรสำรเฉพำะเจำะจง
แหล่งที่ต้องกำร สำมำรถจำกัดขอบเขตกำรค้นได้ด้วยตนเอง เช่น กำรเลือกวำรสำรสำหรับตีพิมพ์
ตำมระดับมำตรฐำนมำกหรือระดับน้อย กำรเลือกจำกเฉพำะที่มีค่ำ Impact Factor หรือค่ำ
Quartile ในระดับที่สูงหรือต่ำตำมต้องกำร หรือเลือกวำรสำรจำกกลุ่มสำขำที่ต่ำงกันได้ด้วยตนเอง
3. ระบบฐำนข้อมูล ฯ สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับบรรณำรักษ์ผู้ปฏิบัติงำนในส่วนงำน
อื่น สำมำรถเรียนรู้เพิ่มเติมควำมรู้ในเรื่องของหลักเกณฑ์คุณภำพของผลงำนวิชำกำรในระดับนำชำติ
รวมถึงได้รับองค์ควำมรู้เรื่องบรรณมิติ (Bibliometric) สำมำรถปฏิบัติงำนให้คำแนะนำข้อมูลแก่ผู้ใช้
หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงำนแทนกันได้
4. บุคลำกรหน่วยงำนอื่นที่รับผิดชอบด้ำนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย อำทิ กองบริหำร
กำรวิจัยหรือผู้ประสำนงำนด้ำนวิจัยของคณะต่ำง ๆ สำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรสืบค้นข้อมูลจำก
ระบบฐำนข้อมูล ฯ นี้ได้ เพื่อกำรให้บริกำรข้อมูลเบื้องต้นให้แก่อำจำรย์ นักวิจัย

ข้อจากัดในการให้บริการ
1. กำรให้บริกำรด้วยเครื่องมือช่วยสืบค้นด้วยตนเองดังกล่ำว อำจไม่เหมำะสำหรับ
ผู้ใช้บริกำรที่มีเวลำจำกัด หรือต้องกำรข้อมูลเร่งด่วน หรือผู้ใช้บริกำรที่ไม่ถนัดในกำรสืบค้นด้วย
เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงผู้ใช้บริกำรที่ไม่เข้ำใจเรื่องหลักเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพผลงำน
และต้องกำรข้อมูลคำอธิบำยเรื่องมำตรฐำนคุณภำพผลงำนจำกบรรณำรักษ์โดยตรง
2. ข้อมูลที่นำเข้ำสู่ระบบฐำนข้อมูลจำกต้นแหล่ง มีกำรปรับปรุงควำมทันสมัยทุกระยะ
1-2 ปี ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงำนจึงต้องปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย เช่น ข้อมูลค่ำ Journal Impact Factor
และข้อมูลค่ำ Quartile ของ SCOPUS และ ISI Web of Science ซึ่งปัจจุบันข้อมูลล่ำสุด คือข้อมูล
ปี 2017 ดังนั้น เมื่อใช้งำนระบบไประยะหนึ่งอำจต้องปรับข้อมูลใหม่อีกครั้งเพื่อให้เป็นปัจจุบันมำกขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ควรมีกำรประเมินผลกำรใช้งำนจำกผู้ปฏิบัติงำน และจำกอำจำรย์ นักวิจัยและนิสิต
บัณฑิตศึกษำ เพื่อนำมำปรับปรุงระบบให้มีควำมเหมำะสมมำกยิ่งขึ้น และควรมีกำรปรับเพิ่มเติม
ส่วนของรำยงำนผลสถิติกำรใช้งำน รวมถึงรำยงำนวิเครำะห์ข้อมูลและนำเสนอด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เช่น Graph, Infographic รวมถึงสถิติข้อมูลที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำรดูแนวโน้มของกำรทำ
วิจัยในสำขำวิชำต่ำง ๆ และนำไปใช้ต่อยอดในกำรพัฒนำเครื่องมือสำหรับทำ Data Mining ต่อไป
ในอนำคตได้
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