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บทคดัย่อ 

การวิจัยเร่ือง “การวิเคราะห์การอ้างถึงในบทความวิจัย ของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการอา้งถึงทรัพยากรสารสนเทศท่ีปรากฎในบทความ
วิจยั ของอาจารยค์ณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ บทความ
วจิยัท่ีเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2552-2553 จ านวน 388 เร่ือง จาก 21 ภาควชิา ในดา้นปริมาณ ขอบเขตเน้ือหา 
ภาษา ประเภท อายุของเอกสาร และเปรียบเทียบจ านวนเอกสารท่ีได้รับการอ้างถึงกับเอกสารท่ีมี
ใหบ้ริการในหอ้งสมุด โดยเคร่ืองมือการวจิยัไดแ้ก่ แบบบนัทึกขอ้มูลการวิเคราะห์การอา้งถึง สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ความถ่ีและค่าร้อยละ จากนั้นได้พฒันาฐานขอ้มูลวิเคราะห์การอา้งถึงใน
บทความวิจยัของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โปรแกรมท่ีใช้ในการพฒันา
ฐานขอ้มูลไดแ้ก่ โปรแกรมพีเอชพีและมายเอสคิวแอล  

ผลการศึกษาพบว่า การอา้งถึงเอกสารในบทความวิจยั มีจ  านวน 10,355 รายการ ประเภทของ
เอกสารท่ีไดรั้บการอา้งถึงมากท่ีสุด คือ วารสาร คิดเป็นร้อยละ 95.57 วารสารท่ีถูกอา้งถึงมากท่ีสุดคือ 
Gynecologic Oncology มีเน้ือหาทางด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รองลงมา คือ หนังสือ Field’s 
Virology มีเน้ือหาทางดา้นจุลชีววิทยา ทรัพยากรสารสนเทศประเภทอ่ืน อนัดบัแรกท่ีไดรั้บการอา้งถึง  
คือ   เว็บไซต์  รองลงมา คือ ฐานข้อมูล The Cochrane Library ภาษาท่ี ถูกอ้างถึงมากท่ี สุด  คือ 
ภาษาอังกฤษ และทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอายุระหว่าง 0-5 ปี ได้รับการอ้างถึงมากท่ีสุด  เม่ือ
เปรียบเทียบจ านวนเอกสารท่ีไดรั้บการอา้งถึงกบัทรัพยากรสารสนเทศท่ีห้องสมุดมีให้บริการ พบว่า
ทรัพยากรท่ีไดรั้บการอา้งถึงมีใหบ้ริการในหอ้งสมุดร้อยละ 77.80 
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ผลการพฒันาฐานขอ้มูลวิเคราะห์การอา้งถึงในรายงานวิจยั ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ ฐานขอ้มูลสามารถแสดงผลการอา้งถึงทรัพยากรสารสนเทศ ครอบคลุม
ทุกดา้นท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการวเิคราะห์ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศทางดา้น
วทิยาศาสตร์สุขภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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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 


