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บทคัดย่อ
ควำมเจริญก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตส่งผลให้รูปแบบกำรเผยแพร่วำรสำรเกิด
กำรเปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้รับบริกำรสำมำรถสืบค้นและเข้ำถึงบทควำมวำรสำรจำกฐำนข้อมูลหรือ
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ผ่ำนเว็บไซต์หรือผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ด้วยควำมสะดวกและรวดเร็ว
ประกอบกับปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำระบบวำรสำรไทย (ThaiJO) ขึ้น ด้วยเหตุดังกล่ำว สำนักฯ จึงไม่มี
ควำมจำเป็นต้องทำดัชนีวำรสำรจำนวน 174 รำยชื่อ จำกทั้งหมด 281 ชื่อ เนื่องจำกผู้รับบริกำร
สำมำรถสืบค้นวำรสำรและเข้ำถึง/ ดำวน์โหลด Abstract/Fulltext บทควำมได้จำกฐำนข้อมูลวำรสำร
ไทย รวมทั้งแหล่งอื่น ๆ ที่ให้บริกำรในลักษณะเว็บไซต์ของวำรสำรโดยตรง นับเป็นกำรประหยัดเวลำ
ประหยัดงบประมำณ และประหยัดกำลังคน ดังนั้น สำนักฯ ควรประชำสัมพันธ์และให้กำรศึกษำแก่
ผู้ใช้เกี่ยวกับกำรสืบค้นวำรสำรผ่ำน OPAC อย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ รวมถึงประเมินกำรใช้และประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

คาสาคัญ
กำรเข้ำถึงบทควำม โอแพค ฐำนข้อมูล ศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย ระบบฐำนข้อมูล
วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์กลำง

ABSTRACT
The advancement of internet technology has changed the way journals
are distributed. It enabled everyone to search, access the journal articles or other
resources through websites or computer networks in a fast and convenient way.
In addition, the development of Thai Journal Online (ThaiJO) system has resulted
the unnecessity of indexing some of 174 journals out of 281 journals handled in the
library. This is because those journals are available online and can be search and
access the abstract/Fulltext through the ThaiJO system, as well as the journal’s
website. This significantly reduces the time, cost, and manpower. To aid the

efficient use, librarians should introduce and educate the patron to search the
journal through library OPAC as well as evaluate this new approach for further
improvement.
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บทนา
สำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร จัดทำดัชนีวำรสำรภำษำไทย
ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST เพื่อให้ผู้รับบริกำรสำมำรถสืบค้นแหล่งข้อมูล/ รำยละเอียดทำง
บรรณำนุกรมได้อย่ำงสะดวก ถูกต้อง และครบถ้วน ซึ่งทำให้ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงตัวเล่มวำรสำร
ได้สะดวกและรวดเร็ว แต่ด้วยควำมเจริญก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและรูปแบบกำรเผยแพร่
วำรสำรที่เปลี่ยนไป ทำให้ลักษณะ/ บทบำทของห้องสมุดยุคใหม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ผู้รับบริกำร
สำมำรถใช้สำรสนเทศร่วมกันผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ทำให้พฤติกรรมกำรใช้ตลอดถึงรูปแบบ
ควำมต้องกำรสำรสนเทศของผู้รับบริกำรเปลี่ยนแปลงตำมไปด้วย จะเห็นว่ำปัจจุบันวำรสำร
อิเล็กทรอนิกส์เข้ำมำทดแทนกำรเผยแพร่เนื้อหำแบบดั้งเดิมที่ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำผ่ำนทำงเว็บไซต์
หรือผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นบทควำมวำรสำรและสำมำรถเข้ำถึง/ ดำวน์โหลด
Abstract/Fulltext ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยขณะนี้ประเทศไทยมี Thai Journal
Online (ThaiJO) ซึ่งรวบรวมวำรสำรวิชำกำรที่จัดพิมพ์ในประเทศ ทั้งสำขำวิทยำศำสตร์/ เทคโนโลยี
สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ รวมถึงฐำนข้อมูลTCI ได้รวบรวมผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำร
ต่ำง ๆ ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรไทย ทั้งสำขำวิทยำศำสตร์/ เทคโนโลยี สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์อีก 776 รำยชื่อ ซึ่งพบว่ำร้อยละ 98 อยู่ในรูปแบบกำรเผยแพร่เป็นวำรสำรแบบเปิด
(Open Access) เข้ำถึงได้โดยเสรี (ชำตรี วงษ์แก้ว, 2561 : 80) และมีส่วนหนึ่งที่ใช้ระบบ Thai
Journal Online (ThaiJO) ซึ่งฐำนข้อมูลนี้ได้รับกำรพัฒนำจนสำมำรถสืบค้นผลงำนวิจัยและผลงำน
วิชำกำรได้ นอกจำกนี้ ยังมีแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้บริกำรในลักษณะเว็บไซต์ของวำรสำรโดยตรง
ผู้รับบริกำรสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรเข้ำถึงได้โดยเสรี ซึ่งพบว่ำในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี
ทั้งวำรสำรที่เกิดขึ้นใหม่และวำรสำรที่มีอยู่เดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แบบไม่จำกัดสิทธิกำร
เข้ำถึง ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึง/ ดำวน์โหลด Abstract/Fulltext บทควำมได้ ผู้รับบริกำรควรได้ใช้
ประโยชน์จำกกำรเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวตำมสิทธิ์ที่พึงได้ เพื่อจะได้สร้ำง/ พัฒนำผลงำนอันก่อให้เกิด
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและเกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทรำบจำนวน/ รำยชื่อวำรสำรของสำนักฯ ที่ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึง/
ดำวน์โหลดAbstract/ Fulltext ของบทควำมได้
2. ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึง/ ดำวน์โหลด Abstract/Fulltext ของบทควำมได้จำก
กำรสืบค้นชื่อวำรสำรผ่ำน OPAC ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
สำนักฯ แบ่งระยะเวลำกำรดำเนินงำน เป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 เมื่อปีงบประมำณ 2559 บรรณำรักษ์วิเครำะห์ฯ ฝ่ำยพัฒนำระบบสำรสนเทศ
เริ่มโครงกำรนำร่องตรวจสอบควำมซ้ำซ้อนของรำยชื่อวำรสำรภำษำไทยที่ทำดัชนีกับฐำนข้อมูล TCI
เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหำรในกำรพิจำรณำ/ ตัดสินใจในกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดทำดัชนี
วำรสำรของสำนักฯ
ระยะที่ 2 ปีงบประมำณ 2560 ขยำยขอบเขตโครงกำรนำร่องของปี 2559 ดังกล่ำวข้ำงต้น
รับผิดชอบโดยบรรณำรักษ์วิเครำะห์ฯ จำนวน 7 คน ดำเนินกำรตรวจสอบวำรสำรเพิ่มเติมทั้งใน
ฐำนข้อมูล TCI ฐำนข้อมูล ThaiJo และเว็บไซต์ของวำรสำรโดยตรง พร้อมเผยแพร่วำรสำรออนไลน์
ดังแผนภำพที่กระบวนกำร และมีขั้นตอนกำรดำเนินกำร ดังนี้

ภำพที่ 1 กระบวนกำรปฏิบัติงำน
1. รวบรวมรำยชื่อวำรสำรภำษำไทยที่ทำดัชนี เรียงตำมลำดับอักษร ไว้บน Google drive
2. นำแต่ละรำยชื่อตรวจสอบ/ ค้นหำ URL ที่สำมำรถเข้ำถึง/ ดำวน์โหลด
Abstract/Fulltext ของบทควำมได้กับรำยชื่อวำรสำรในระบบฐำนข้อมูล ดังนี้
2.1 ฐำนข้อมูล ThaiJO https://www.tci-thaijo.org/index.php
2.2 ฐำนข้อมูล TCI http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html
2.3 หน่วยงำนอื่น ๆ ที่มีเว็บไซต์ของวำรสำรโดยตรง เช่น
2.3.1 น.ส.พ.กสิกร ของกรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
http://www.doa.go.th/kasikorn/index.html

2.3.2 ประชำคมวิจัย ของสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย
http://rescom.trf.or.th/keybook.aspx เป็นต้น
3. วำรสำรรำยชื่อใดมี URL ที่สำมำรถเข้ำถึง/ ดำวน์โหลด Abstract/Fulltext ได้ให้
Copy URL วำงไว้หลังรำยชื่อวำรสำรนั้น ๆ ดังภำพที่ 2

ภำพที่ 2 รำยชื่อวำรสำรพร้อม URL ที่ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึง/ ดำวน์โหลด Abstract/Fulltext
3.1 หำก URL มีควำมยำวมำก จะใช้ Google URL Shortener จัดกำรให้ URL สั้นลง
ดังนี้
3.1.1 เข้ำเว็บไซต์ http://goo.gl
3.1.2 คัดลอก URL ของวำรสำรที่มีควำมยำวมำก วำงในช่อง ดังภำพที่ 3

ภำพที่ 3 วำง URL ของวำรสำรที่มีควำมยำวมำก

3.1.3 คลิก Shorten URL แสดงผลดังภำพที่ 4 ตำมศรชี้

ภำพที่ 4 ผลลัพธ์จำกกำรคลิก Shorten URL
4. Log in เข้ำโมดูล Catalog ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
4.1 นำ URL จำกข้อ 3 เพิ่มข้อมูล Tag 856 |z และ |u ในระเบียนวำรสำรรำยชื่อที่
สำมำรถเข้ำถึง/ ดำวน์โหลด Abstract/Fulltext นั้น ๆ ได้ ดังตัวอย่ำงกำรลงรำยกำรต่อไปนี้
ตัวอย่ำงที่ 1
Tag 856 4# ‡zAbstrac/Fulltex‡uhttp://www.doa.go.th/kasikorn/
index.html
ตัวอย่ำงที่ 2
Tag 856 4# ‡zAbstrac/Fulltex‡uhttp://journal.agri.cmu.ac.th/ เป็นต้น
กรณีค้นหำ URL ได้มำกกว่ำหนึ่งแหล่ง สำมำรถเพิ่ม Tag 856 ได้ เนื่องจำก Tag 856
เป็น Repeatable ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้
ตัวอย่ำงที่ 1
Tag 856 4# ‡zAbstrac/Fulltex‡uhttps://www.tci-thaijo.org/index.php/
KMUTT
Tag 856 4# ‡zAbstrac/Fulltex‡uhttp://www.kmutt.ac.th/rippc/
online.htm
ตัวอย่ำงที่ 2
Tag 856 4# ‡zAbstrac/Fulltex‡uhttps://www.tci-thaijo.org/index.php/
gskku/index
Tag 856 4# ‡zAbstrac/Fulltex‡uhttps://journal.gs.kku.ac.th/ เป็นต้น
4.2 Save ข้อมูล
4.3 แสดงผลรำยละเอียด ดังภำพที่ 5 ตัวอย่ำงข้อมูลระเบียนวำรสำร

ภำพที่ 5 ตัวอย่ำงข้อมูลระเบียนวำรสำรที่มี Tag 856 ในโมดูล Catalog
ผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล ข้อเสนอแนะและกำรนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

ภำพที่ 6 แผนภูมิแสดงร้อยละของวำรสำรทีไ่ ด้รับกำรตรวจสอบกำรเข้ำถึง Abstract/ Fulltext
1. จำกกำรศึกษำ พบว่ำ จำนวน/ รำยชื่อวำรสำรที่สำนักฯ ทำดัชนี ทั้งหมด 281 รำยชื่อ
มีจำนวน/ รำยชื่อวำรสำรที่ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึง/ ดำวน์โหลด Abstract/ Fulltext ของบทควำม
จำกระบบฐำนข้อมูล ThaiJO ฐำนข้อมูล TCI และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้บริกำรในลักษณะเว็บไซต์

ของวำรสำรโดยตรง จำนวน 174 รำยชื่อ คิดเป็นร้อยละ 61.92 แบ่งเป็นวำรสำรที่ผ่ำนเกณฑ์
คุณภำพที่ของ TCI จำนวน 126 รำยชื่อ และไม่มีรำยชื่อในฐำนข้อมูล TCI จำนวน 48 รำยชื่อ
ห้องสมุดจึงนำข้อมูลที่ได้สำรวจมำดำเนินกำรเพิ่ม Tag 856 เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงฉบับ
ออนไลน์และยกเลิกกำรจัดทำดัชนีวำรสำรดังกล่ำว นับว่ำช่วยประหยัดเวลำ ประหยัดกำลังคน และ
ประหยัดงบประมำณอีกด้วย ซึ่งรูปแบบกำรให้บริกำรทั้งสอง (แบบฐำนข้อมูลออนไลน์และลักษณะ
เว็บไซต์ของวำรสำรโดยตรง) นับว่ำเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริกำรสูงสุด เนื่องจำกเป็นกำรให้บริกำรบน
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตที่สะดวกและรวดเร็ว โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย สำนักฯ จึงพิจำรณำยกเลิกกำรทำดัชนี
วำรสำรทั้ง 174 รำยชื่อ
สำหรับวำรสำรที่ไม่มีกำรเผยแพร่ฉบับออนไลน์จำนวน 107 รำยชื่อ แบ่งเป็นวำรสำรที่ผ่ำน
เกณฑ์คุณภำพที่ TCI จำนวน 19 รำยชื่อ และไม่มีรำยชื่อในฐำนข้อมูล TCI จำนวน 88 รำยชื่อ
ห้องสมุดพิจำรณำจัดทำดัชนีวำรสำรต่อ ยกเว้นอำจจะมีกำรพิจำรณำเพิ่มเติม โดยใช้หลักเกณฑ์
กำรคัดเลือกวำรสำรจำก ชบอ. เช่น วำรสำรที่ไม่ได้รับอย่ำงสม่ำเสมอ วำรสำรที่เลิกพิมพ์ เป็นต้น
นอกจำกนี้ ผู้รับบริกำรสำมำรถสืบค้นวำรสำรชื่ออื่น ๆ เพิ่มเติมได้จำกฐำนข้อมูล TCI และ
ระบบฐำนข้อมูล ThaiJO ที่ได้รวบรวมผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำรต่ำง ๆ มำกมำยที่ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร ทั้งสำขำวิทยำศำสตร์/ เทคโนโลยี สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ โดยเข้ำผ่ำน
เว็บไซต์สำนักฯ https://clib.psu.ac.thเลือกเมนู E-Resources เลือก TCI หรือ ThaiJO
2. ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึง/ ดำวน์โหลด Abstract/ Fulltext ของบทควำมได้จำก
กำรสืบค้นชื่อวำรสำรผ่ำน OPAC ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ตำมขั้นตอน ดังนี้
2.1 หน้ำจอ OPAC ใส่ชื่อวำรสำรที่ต้องกำรสืบค้น ตำมหมำยเลข 1 เลือกขอบเขต
กำรค้นหำ ตำมหมำยเลข 2 คลิก Search ตำมหมำยเลข 3 ดังภำพที่ 7
2.2 แสดงรำยกำรที่สืบค้น ดังภำพที่ 8 และคลิก Link ตำมศรชี้
2.3 แสดงผลวำรสำรที่ผู้รับบริกำรต้องกำรเข้ำถึง/ ดำวน์โหลด Abstract/ Fulltext
ดังภำพที่ 9

1

2

3

ภำพที่ 7 ใส่ชื่อวำรสำรที่ต้องกำรสืบค้นจำกหน้ำจอ OPAC

ภำพที่ 8 แสดงรำยกำรผลกำรสืบค้นจำกชื่อวำรสำร

ภำพที่ 9 แสดงผลวำรสำรที่ผรู้ ับบริกำรต้องกำรเข้ำถึง/ ดำวน์โหลด Abstract/Fulltext
กำรเข้ำถึง/ ดำวน์โหลด Abstract/ Fulltext ของบทควำมได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็วนั้น
นับว่ำเป็นประโยชน์และทำให้เกิดกำรใช้ผลงำนอย่ำงแพร่หลำย ผู้เขียนจะได้รับกำรอ้ำงอิงมำกขึ้น
ซึ่งปัจจุบันสถำบันกำรศึกษำและสถำบันวิจัยในประเทศไทยเริ่มตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรเผยแพร่
ผลงำนของบุคลำกรในสังกัดให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณชนด้วยกำรเผยแพร่ในแหล่งที่สำธำรณชน
สำมำรถเข้ำถึงได้และไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ดังนั้นสำนักฯ ควรประชำสัมพันธ์ให้ผู้รับบริกำรทรำบในหลำย ๆ
ช่องทำง เช่น เว็บไซต์ จดหมำยข่ำวออนไลน์ของสำนักฯ (Library2U) และสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
รวมทั้งกำรให้กำรศึกษำแก่ผู้ใช้ในกำรสืบค้นผ่ำนฐำนข้อมูล TCI ฐำนข้อมูล ThaiJO และกำรสืบค้น
วำรสำรผ่ำน OPAC ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST อย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ จำกนั้นจึงเก็บสถิติ

แล้วประเมินผลกำรใช้และประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรโดยนำเทคโนโลยี QR Code (Quick
Response Code) ช่วยอำนวยควำมสะดวกต่อกำรเข้ำถึงวำรสำรฉบับออนไลน์ และใช้ในกำรประเมิน
ต่อไป
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