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บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย เรื่ อ ง “การวิ เคราะห์ ก ารอ้างถึ ง ในบทความวิ จ ัย ของอาจารย์ค ณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการอ้างถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ปรากฎในบทความ
วิจยั ของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บทความ
วิจยั ที่เผยแพร่ ในปี พ.ศ. 2552-2553 จานวน 388 เรื่ อง จาก 21 ภาควิชา ในด้านปริ มาณ ขอบเขตเนื้อหา
ภาษา ประเภท อายุข องเอกสาร และเปรี ย บเที ย บจานวนเอกสารที่ ได้รับ การอ้างถึ งกับ เอกสารที่ มี
ให้บริ การในห้องสมุด โดยเครื่ องมือการวิจยั ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์การอ้างถึง สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ความถี่ และค่าร้ อยละ จากนั้นได้พฒั นาฐานข้อมูล วิเคราะห์การอ้างถึง ใน
บทความวิจยั ของบุ ค ลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชี ยงใหม่ โปรแกรมที่ ใช้ในการพัฒ นา
ฐานข้อมูลได้แก่ โปรแกรมพีเอชพีและมายเอสคิวแอล
ผลการศึกษาพบว่า การอ้างถึงเอกสารในบทความวิจยั มีจานวน 10,355 รายการ ประเภทของ
เอกสารที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุด คือ วารสาร คิดเป็ นร้อยละ 95.57 วารสารที่ถูกอ้างถึงมากที่สุดคือ
Gynecologic Oncology มี เนื้ อหาทางด้านสู ติศาสตร์ และนรี เวชวิทยา รองลงมา คือ หนังสื อ Field’s
Virology มีเนื้อหาทางด้านจุลชีววิทยา ทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่น อันดับแรกที่ได้รับการอ้างถึง
คื อ เว็ บ ไซต์ รองลงมา คื อ ฐานข้ อ มู ล The Cochrane Library ภาษาที่ ถู ก อ้า งถึ ง มากที่ สุ ด คื อ
ภาษาอัง กฤษ และทรั พ ยากรสารสนเทศที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 0-5 ปี ได้รั บ การอ้า งถึ ง มากที่ สุ ด เมื่ อ
เปรี ยบเทียบจานวนเอกสารที่ได้รั บการอ้างถึ งกับทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดมีให้บริ การ พบว่า
ทรัพยากรที่ได้รับการอ้างถึงมีให้บริ การในห้องสมุดร้อยละ 77.80

ง

ผลการพัฒนาฐานข้อมูลวิเคราะห์ การอ้างถึ งในรายงานวิจยั ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พบว่า ฐานข้อมูลสามารถแสดงผลการอ้างถึงทรัพยากรสารสนเทศ ครอบคลุม
ทุกด้านที่ผวู้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ สามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทางด้าน
วิทยาศาสตร์ สุขภาพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the citations in research report of the Faculty of
Medicine Staff, Chiang Mai University. The population in this study consisted of 388 research
reports published in the period 2009 to 2010 from 2 1 departments by amount, types, scope of
content, age, language and compare documents that are available in the library. The tool of this
research is record form. Statistics used for data analysis included frequency and percentage. After
that, the researcher developed a citation analysis database. The tools used in the development of the
program include PHP and MySQL.
The results showed the total amount of citations was 10,355 items. Journals were having
most frequently cited equal to 95.57 percent with the journal title “Gynecologic Oncology” being
the most cited, content scope of research were the most frequently cited in Obstetrics and
Gynecology. Next most frequent cited was books 2.90 percent, Title “Field’s virology” with
content in Microbiology. Other materials cited were 0.98 percent, website and The Cochrane
Library database. Language in research report were the most frequently cited in English and age of
publications in research report most frequently cited 0-5 years. By comparing the documents
available in the library and the documents in research report library resources covered 77.80 percent
of documents
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