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การพัฒนาอรรถาภิธานสารสนเทศศาสตร์ด้านการบริการสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์กฤติกา จิวาลักษณ์
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาอรรถาภิธานสารสนเทศศาสตร์ด้านการบริการสารสนเทศการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แ ก่ ตาราภาษาไทย จานวน 210 ชื่อเรื่อง บทความทางวิช าการภาษาไทย
จานวน 225 บทความ ตั้งแต่ พ.ศ. 2548-2560 หนังสืออ้างอิงภาษาไทย จานวน 5 ชื่อเรื่อง และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอกที่ร่วมพิจารณาตรวจอรรถาภิธาน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบบันทึกข้อมูลทีใ่ ช้ใ นการรวบรวมคาศัพ ท์ และการสนทนากลุ่มซึ่งครอบคลุมประเด็นหลักๆ
คือ การคัดเลือกคาศัพท์ที่สอดคล้องและครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาด้านการบริการสารสนเทศ ความถูกต้องของการวิเคราะห์
คาศัพท์ และการจัดลาดับชั้นคาศัพท์
วิเคราะห์ข้อมูล โดยนาข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกข้อมูลมาวิเคราะห์หาความถี่โดยการนับจานวนของคาศัพ ท์ที่ปรากฏใน
แต่ละความสัมพันธ์ (USE, UF, BT, NT, RT ฯลฯ)
ผลการวิจัย พบว่า มีคาศัพ ท์ที่ปรากฏในแต่ละความสัมพันธ์ รวมทั้งสิ้น 481 คา จาแนกเป็นศัพท์หลักจานวน 85 คา
คาศัพท์ที่มีความหมายกว้างกว่าศัพท์หลัก (broader term -- BT) จานวน 83 คา คาศัพท์ที่มีความหมายแคบกว่าศัพท์หลัก
(narrower term -- NT) จานวน 121 คา คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับศัพท์หลัก (related term -- RT) จานวน 192 คา คาศัพท์ที่ไม่
ใช้เป็นศัพท์หลัก แต่เป็นการโยงมาจากศัพท์หลัก (usedfor -- UF ) จานวน 48 คา และคาศัพท์ที่กาหนดให้เป็นศัพท์หลักซึ่งเป็น
การโยงไปยังศัพท์หลัก (USE) จานวน 35 คา
การนาผลการวิจัยไปใช้
- การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับอรรถาภิธานสารสนเทศศาสตร์ด้านการบริการสารสนเทศ โดยการประมวลคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
นามาจัดกลุ่ม กาหนดรหัส และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคาศัพท์ในกลุ่มตามลาดับขั้น ครอบคลุมคาศัพท์ที่มีความหมายกว้าง
ศัพท์ที่มีความหมายแคบ และโยงคาศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยนาเสนอในรูปของอรรถาภิธานสองภาษา คือ ภาษาไทย-อังกฤษ
โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลักและกากับด้วยภาษาอังกฤษในคาศัพท์ทุกคา ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะยังประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
- การพัฒนาอรรถาภิธานเพื่อควบคุมคาศัพท์เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องความหลากหลายของการใช้คาศัพท์
และคาศัพท์ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย อรรถาภิธานเป็นศัพท์ควบคุม (controlled vocabulary) หากเปรียบเทียบกับหัวเรื่อง
(subject headings) ซึ่งเป็นศัพท์ควบคุมเช่นเดียวกัน จะพบว่า ด้วยโครงสร้างความสัมพันธ์และกฎเกณฑ์ในรายละเอียดของ
ศัพท์ควบคุมแบบอรรถาภิธานมีความซับซ้อนกว่าหัวเรื่อง และสัญลักษณ์แทนความสัมพันธ์มีรูปแบบและความหมาย
เฉพาะตัวดังนั้นการเลือกใช้คาศัพ ท์จากชุดคาศัพ ท์แบบอรรถาภิธานจึงมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญ เข้า ร่ว มการจัดการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพ นธ์ดีเด่น
ด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง เสริมผลงานวิชาการด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศที่มี
คุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และยกย่องประกาศเกียรติคุณให้แก่
นักวิจัย นิสิต และนักศึกษาที่มีผลงานทางวิชาการด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศที่มีคุณภาพ ตลอดจนนาผลงานที่ได้รับรางวัล
ไปเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ต่อการทางานด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศทุกระดับ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและ
ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.dws.go.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ
กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือ โทร. 0 2642 7745
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านวัฒนธรรม ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้ง แต่ บั ดนี้ จ นถึ ง วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2563 เพื่ อ ขอรั บทุ นอุ ด หนุ น วิจั ย จากกองทุน ส่ ง เสริ ม วิท ยาศาสตร์ วิ จั ยและ
นวัตกรรม โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรมออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ 1) มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ทางสัง คม พิ ธีกรรม ประเพณี และเทศกาล และ 2) ค่ านิ ยมในสั ง คมไทย โดยผู้ ที่ป ระสงค์ จะขอรับ ทุน ต้องส่ง แบบเสนอ
โครงการวิจัย พร้อมแนบไฟล์ในรูปแบบ MS Word และ PDF มาที่ research.docp@gmail.com และจัดส่ง ต้นฉบับแบบ
เสนอโครงการวิจัย จานวน 10 ชุด มาที่กลุ่มวิจัยและพัฒนา กองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2247 0013 ต่อ 1308

มหาวิทยาลัย สงขลานคริน ทร์ ขอเชิญ เข้า ร่วมการประชุม วิชาการระดั บชาติ ศึ กษาศาสตร์วิ จัย ครั้งที่ 7
“นวั ต กรรมการศึ ก ษาเพื่ อการเปลี่ย นแปลงสู่ค วามเสมอภาค” โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์เ พื่ อเป็ นเวที ในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้นักวิจัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากประสบการณ์วิจัยของแต่ละคน
อันจะนาไปสู่การเกิดแนวคิด หรือแนวทางในการพัฒนางานวิจัยหรือการทางานวิจัยร่วมกันต่อไป และเพื่อสร้างเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย ระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม
2563 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อนาเสนอผลงาน
วิชาการและเข้ าร่ วมการประชุม ได้ท างเว็ป ไซต์ www.edumis.pn.psu.ac.th/erc2020 หรือสอบถามข้อ มูลเพิ่ม เติม ได้ ที่
นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง และนางสาวเปรมวดี โกมลตรี ผ่านอีเมล grad.edupsu@gmail.com. โทร. 0 864892968 หรือ
ประสานงานผู้ดูแลระบบ นายพิภัตน์ เผ่าจินดา โทร. 0841956969
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มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ได้จัดทาวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค์ โดยมีว ัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีว ิช าการสาธารณะให้แก่ คณาจารย์ นักวิช าการ และผู้ส นใจได้
นาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็นทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สาธารณชนและวงวิชาการ โดยเปิดรับ
ผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัยและบทความวิชาการ วารสารได้รับการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
ไทย (TCI) ให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://so05.tci-thaijo.org/index.php/hssnsru/index หรือ
โทร. 0 5621 9100-29 ต่อ 2202
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทาวารสารการพยาบาลและสุขภาพ (Journal of Nursing and Heath Sciences)
ซึ่งได้รับการบรรจุอยู่ในฐานข้อมูลการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการงานวิจัย งานสร้างสรรค์ทางการพยาบาลและศาสตร์ทางสุขภาพ โดยกาหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่
1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม ) และฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลที่ระบบ
Thaijo เว็บไซต์ http://he01.tci-thaijo.org/index.php/NurseNu หรือ โทร. 05596 6656

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดทาวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี โดยมีว ัต ถุป ระสงค์เ พื่อส่ง เสริมให้ค ณาจารย์ นักวิช าการ และนักวิจัย ได้ใ ช้เ ป็น สื่อกลางในการเผยแพร่
ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัย มุ่งเน้นสาขามนุษยศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรม นาฏศิลป์และการแสดง และสาขา
สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และการจัดการชุมชน โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย
และบทความวิชาการ โดยวารสารได้รับการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 ผู้สนใจ
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://research.dru.ac.th/h-journal//index.php หรือ โทร. 0 2890 1801 ต่อ 2142

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัด ทาวารสารวิชาการ “สิทธิและสันติศึกษา”
Journal of Human Rights and Peace Studies) โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น เวที สาหรั บ การเผยแพร่ ผลงาน
วิชาการและงานวิจัย ตลอดจนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา รวมทั้งงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยวารสารได้รับการประเมินคุณภาพ
จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.tci-thaijo.org/
index.php หรือ โทร. (662)441 0318-9 ต่อ 2140

แนะนาการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้งผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2504 7581

