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บทความน้ีกล่าวถึงขอ้มูลทางอินเทอร์เนต ท่ีนิสิตควรใชห้รือตอ้งใชส้ าหรับการเรียน ในคณะจิตวิทยา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซ่ึงในบทความน้ีจะกล่าวถึงการใชเ้วปเพจต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเวปเพจโดยทัว่ไป หรือ
เวปเพจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาทางจิตวิทยา และกล่าวถึงวิธีการใชฐ้านขอ้มูลท่ีทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจดั
ไวใ้ห้ 

 

 ในปัจจุบนั เคร่ืองมือหน่ึงท่ีใชใ้นการส่ือสารคือ อินเทอร์เนต ซ่ึงสะดวก รวดเร็ว และเขา้ถึงไดง่้าย 
ส าหรับนิสิตจิตวทิยา การใชอิ้นเทอร์เนตถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัมาก ท่ีส่งผลต่อการเรียน ไม่วา่จะเป็นการ
ลงทะเบียนเรียนโดยทัว่ไป การท างานภายในชั้นเรียน หรือการท างานวจิยัเพ่ือจบการศึกษา (อาจจะอยูใ่นรูปแบบ
ของการคน้ควา้อิสระ วทิยานิพนธ์ หรือโครงการทางจิตวทิยาเพื่อจบปริญญาตรี) บทความน้ีจึงเขียนข้ึนมาเพ่ือ
กล่าวถึงแหล่งขอ้มูลต่างๆ ในอินเทอร์เนตท่ีท่านสามารถใชไ้ดใ้นบทบาทของนิสิตจิตวทิยา ในบทความน้ีจะ
แบ่งเป็น 3 ส่วนดว้ยกนั คือ 1) เวปเพจโดยทัว่ไปท่ีเป็นประโยชน ์เป็นเวปเพจโดยทัว่ไป ไม่เก่ียวขอ้งกบัทาง
จิตวทิยาโดยตรงท่ีท่านควรใช ้หรือตอ้งใชใ้นการเรียนในคณะจิตวทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2) เวปเพจทาง
จิตวทิยาท่ีเป็นประโยชน์ เป็นเวปเพจท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางจิตวทิยาท่ีนิสิตควรทราบ และสามารถใชเ้วปเพจพวกน้ีหา
ขอ้มูลทางจิตวทิยาโดยทัว่ไปได ้และ 3) การคน้หาขอ้มูลบนฐานขอ้มูลทางอินเทอร์เนต ในหวัเร่ืองน้ีจะกล่าวถึง
วธีิการหาบทความในวารสารทางจิตวทิยาผา่นฐานขอ้มูลท่ีจุฬาฯ ไดเ้ช่ามา 
 

เวปเพจโดยทัว่ไปท่ีมีประโยชน ์

 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 www.reg.chula.ac.th 

 เวปเพจน้ี เป็นเวปเพจท่ีนิสิตทุกคน ใชใ้นการลงทะเบียนเรียน เพ่ิม-ถอนรายวชิา ตรวจสอบผลการเรียน 
วธีิการเขา้ไปตรวจสอบขอ้มูลรายบุคคล (หลงัจากไดร้หสัประจ าตวัของแต่ละบุคคลแลว้) ใหเ้ขา้ไปท่ีกรอบ
ดา้นซา้ย น าลูกศรไปทบับริเวณ “เขา้สู่ระบบ” แลว้กดท่ี “ลงทะเบียนเรียน/ขอ้มูลส่วนบุคคล” (ดงัรูปท่ี 1) 

ต่อจากนั้นหนา้เวปเพจจะใหก้รอกรหสันิสิต และรหสัผา่นลงไป เพ่ือท ารายการท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

 

ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 www.it.chula.ac.th 

 IT Chula เป็นส านกังานท่ีดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายในจุฬาฯ ทั้งหมด ซ่ึงนิสิตทุกคนจะไดรั้บ
รหสัผา่นในการลงทะเบียนจากส านกังานน้ี รหสัผา่นของนิสิตจะมีอาย ุ6 เดือน และจะตอ้งเปล่ียนแปลงก่อนท่ีจะ
ถึงเวลาก าหนด มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนได ้การเปล่ียนรหสัก่อนหมดอาย ุ6 เดือน ท าไดโ้ดยเขา้เวป
น้ี จากนั้นใหดู้กล่องบริเวณดา้นขวา กดไปท่ี “เปล่ียนรหสัผา่น” จากนั้นใหท้ าตามขั้นตอนจนกระทัง่เปล่ียน
รหสัผา่นส าเร็จ 

http://www.reg.chula.ac.th/
http://www.it.chula.ac.th/
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รูปที่ 1 หน้าเวปของส านักทะเบยีนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

 กรณีท่ีนิสิตไม่เปล่ียนรหสัผา่นภายใน 6 เดือนหลงัจากท่ีไดรั้บรหสัผา่น หรือหลงัจากท่ีเปล่ียนรหสัผา่น
คร้ังล่าสุด นิสิตจะตอ้งน าบตัรนิสิตของตนเองไปยืน่ขอรหสัผา่นใหม่ ท่ีส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ ตึกจามจุรี 3 

ชั้น 4 

 นอกจากน้ียงัสามารถใชอิ้นเทอร์เนตของจุฬาฯ ไดโ้ดยต่อเขา้ท่ีเบอร์ 026119600, 026119800, 

026525100, 026525200, 026564652, 026564654 โดยใชช่ื้อเป็น รหสันิสิต 8 ตวัแรก ตามดว้ย 
@student.netserv.chula.ac.th เช่น 50742375@student.netserv.chula.ac.th แลว้ตามดว้ย
รหสัผา่นของตนเอง 
 นิสิตยงัสามารถใชเ้ครือข่ายไร้สายภายในคณะได ้โดยเขา้ไปในเวปเพจน้ี ดูบริเวณกล่องดา้นขวา แลว้กด
ท่ี “ลงทะเบียนการใชง้านเครือข่ายไร้สาย” ระบบน้ีทาง IT Chula จะเรียกวา่ NirasNet ซ่ึงนิสิตจะตอ้งลง
รหสัประจ าตวันิสิต และรหสัผา่นของตนเอง จากนั้นจะใหนิ้สิตใส่รหสัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (รวมถึง 
Notebook) ท่ีตนเองใชใ้นการต่อเครือข่ายไร้สาย เม่ือใส่เรียบร้อยแลว้ เคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองนั้นจะสามารถ
ต่อเครือข่ายไร้สายได ้

 ส าหรับจ านวนชัว่โมงในการต่อเขา้อินเทอร์เนตผา่นเครือข่ายของจุฬาฯ คือ 50 ชัว่โมงต่อเดือน ทั้งใน
การต่อจากโทรศพัทบ์า้น หรือเครือข่ายไร้สาย 
 นิสิตอาจสร้าง personal homepage ของตนเองได ้โดยอ่านรายละเอียดท่ี “CUNET ส่วนบุคคล” 
ในเร่ือง personal homepage ซ่ึงจะมีพ้ืนท่ีให ้50 MB 

 

สถำบันวิทยบริกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 www.car.chula.ac.th 

mailto:50742375@student.netserv.chula.ac.th
http://www.car.chula.ac.th/
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 เวปเพจน้ีมีประโยชน์มากในการหาขอ้มูลประกอบการคน้ควา้ การคน้หาทรัพยากรหอ้งสมุดจะแบ่ง
ออกเป็น 3 หมวด คือ ฐานขอ้มูลหลกั (ฐานขอ้มูลส่ิงพิมพต์่างๆ ภายในหอ้งสมุดทั้งหมดของจุฬาฯ) ฐานขอ้มูล
วทิยานิพนธ์และดชันีวารสาร (ฐานขอ้มูลท่ีใชใ้นการคน้หาวทิยานิพนธ์ หรือบทความต่างๆ ในวารสารหรือ
นิตยสาร) และฐานขอ้มูลศูนยเ์อกสารประเทศไทย (ฐานขอ้มูลท่ีท่านสามารถหาเอกสารภายในประเทศไทย เช่น 
สามารถหาสถิติกรุงเทพมหานคร จากส านกังานกรุงเทพมหานคร) 
 เม่ือดูรายละเอียดในฐานขอ้มูลหลกั หลงัจากการคน้หาหนงัสือ หรือส่ิงพิมพต์่างๆ แลว้ ท่านจะพบวา่จะ
มีรายละเอียดของต าแหน่งท่ีตั้งหนงัสือ (Location) อยู ่เน่ืองจากหอ้งสมุดภายในจุฬาฯ มีหลายแห่ง ท าให้
หนงัสือกระจายออกไปตามหอ้งสมุดต่างๆ หอ้งสมุดท่ีนิสิตจิตวทิยาใชบ่้อย เช่น หอสมุดกลาง (CL) หอ้งสมุด
คณะครุศาสตร์ (Educ) หอ้งสมดุคณะนิเทศศาสตร์ (Comm) หอ้งสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ (Nurse; คณะ
จิตวทิยาร่วมใชห้อ้งสมุดกบัคณะพยาบาลศาสตร์) หอ้งสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี (Acctn) 

หอ้งสมุดสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (Sasin) หอ้งสมุดคณะรัฐศาสตร์ (Pol) เป็นตน้ 

 นอกจากน้ีนิสิตสามารถดูวทิยานิพนธ์บางเล่มผา่นทางอินเทอร์เนตได ้(แทนท่ีตอ้งไปอ่านเล่มจริงใน
หอ้งสมุด) โดยการเขา้ไปท่ี cuIR(eThesis, eResearch) ซ่ึงวทิยานิพนธ์ท่ีอยูใ่นน้ี ส่วนใหญ่จะเป็น

วทิยานิพนธ์ท่ีส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี 2547 เป็นตน้ไป1  
 

บัณฑิตวิทยำลยั จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 www.grad.chula.ac.th 

 นิสิตท่ีท าวทิยานิพนธ์จะตอ้งหาขอ้มูลในการท าวทิยานิพนธ์จากเวปน้ี ทั้งก าหนดการผา่นโครงร่าง
วทิยานิพนธ์ เกณฑก์ าหนดส่งวทิยานิพนธ์ รูปแบบของวทิยานิพนธ์ จะมีรายละเอียดอยูภ่ายในเวปน้ีทั้งหมด 
 

Blackboard 

 http://blackboard.car.chula.ac.th 

 Blackboard เป็นส่ือการสอนทางอินเทอร์เนต ช่วยใหอ้าจารยติ์ดต่อกบันิสิตผา่นทางอินเทอร์เนตได ้
นิสิตสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ส่ือสารกบัอาจารย ์หรือส่งงานผา่น Blackboard ได ้
 

คณะจิตวิทยำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 www.psy.chula.ac.th 

 นิสิตสามารถอ่านประกาศไดจ้ากหนา้เวปของคณะน้ี รวมถึงรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัคณะ เช่น 
หลกัสูตร ช่ืออาจารย ์
 

รำชบัณฑิตยสถำน 

 www.royin.go.th 

 เวปเพจราชบณัฑิตยสถาน เป็นเวปเพจท่ีสามารถตรวจสอบค าแปลภาษาไทยจากภาษาองักฤษ ท่ี
ราชบณัฑิตยสถานรับรองอยา่งเป็นทางการคืออะไร ในเวปน้ีมีหมวดของคณิตศาสตร์ท่ีนิสิตจะอา้งอิงได ้แต่ทวา่

                                                 
1

 ไฟลท่ี์ไดจ้ะมีสกลุ pdf ซ่ึงจะตอ้งอ่านดว้ย Adobe Reader ส าหรับผูท่ี้ไม่มีโปรแกรมน้ี สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก 
www.adobe.com  

http://www.grad.chula.ac.th/
http://blackboard.car.chula.ac.th/
http://www.psy.chula.ac.th/
http://www.royin.go.th/
http://www.adobe.com/
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หมวดของจิตวทิยา ทางราชบณัฑิตยสถานยงัไม่ไดน้ าข้ึนเวปเพจ นิสิตสามารถหาขอ้มูลไดจ้ากพจนานุกรมศพัท์

จิตวทิยาของราชบณัฑิตยสถาน ฉบบั A-L
2
 (ส าหรับอกัษร M-Z ทางราชบณัฑิตยสถานยงัไม่ไดจ้ดัท าออกมา) 

 

Google 

www.google.co.th 

นิสิตเกือบทุกคนคงทราบแลว้วา่ Google เป็นเวปช่วยหาขอ้มูลท่ีแพร่หลายท่ีสุดในปัจจุบนั 

ท่านสามารถติดตั้ง Google Toolbar ไวท่ี้ Internet Explorer ของท่าน เพ่ือการคน้หาไดเ้ร็วข้ึน
ได ้โดยการดาวน์โหลดโปรแกรมจาก http://toolbar.google.com 

 

Dictionary.com 

 www.dictionary.com 

 เวปเพจน้ีคงไม่ตอ้งบอกวา่เป็นเวปเพจท่ีท าเพื่ออะไร ในเวปเพจน้ีมกัจะมีความหมายของค าศพัทท่ี์มกัจะ
หาไม่เจอใน Dictionary โดยทัว่ไป แต่วา่ขอ้เสียคือค าแปลท่ีไดจ้ากเวปน้ี จะตอ้งน าไปแปลอีกคร้ังหน่ึง 
 

Cambridge Dictionary Online 

 http://dictionary.cambridge.com 

 Dictionary น้ี ถึงแมว้า่ค  าศพัทจ์ะไม่ครบถว้นเท่ากบั Dictionary.com แต่วา่ความหมายอ่านง่าย
กวา่มาก 
 

เวปเพจทางจิตวทิยาท่ีเป็นประโยชน์ 
 

American Psychological Association (APA) 

 www.apa.org 

 เวปเพจน้ีเป็นเวปเพจทางการของ APA ซ่ึงเป็นสมาคมท่ีมีอิทธิพลทางวชิาการมากท่ีสุดในศาสตร์
ทางดา้นจิตวทิยา นิสิตสามารถหาขอ้มูลต่างๆ ท่ีเป็นเน้ือหาทางจิตวทิยาไดจ้ากเวปน้ี ในสมาคมน้ีไดแ้บ่งกลุ่ม
วชิาการออกเป็น 54 กลุ่ม ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดไดจ้าก “Divisions” บริเวณดา้นซา้ยของเวปเพจ กลุ่มต่างๆ 
ก็จะมีเวปเพจส่วนตวัของตนเองอีก เช่น Society of Industrial and Organizational Psychology ซ่ึง
มีเวปเพจส่วนตวัคือ www.siop.org หรือ Developmental Psychology ซ่ึงมีเวปเพจส่วนตวัคือ 
www.apa.org/divisions/div7/  

 นอกจากน้ีท่านยงัสามารถหาขอ้มูลเก่ียวกบัจรรยาบรรณของนกัจิตวทิยา ไดท่ี้ “Ethics” บริเวณ
ดา้นซา้ยของเวปเพจ 
 วารสารทางวชิาการท่ีตีพิมพจ์ากสมาคมน้ี ถือวา่เป็นวารสารท่ีไดรั้บการยอมรับในวงการวชิาการ รายช่ือ
วารสารท่ีนิสิตควรรู้มีดงัน้ี 

 หวัขอ้โดยทัว่ไป: Psychological Bulletin, Psychological Review, American 

Psychologist, Review of General Psychology 

 จิตวทิยาพฒันาการ: Developmental Psychology, Psychology and Aging 

 จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร: Journal of Applied Psychology, Journal of 

Occupational Health Psychology, Consulting Psychology Journal: Practice and 

Research 

                                                 
2
 ราชบณัฑิตยสถาน. (2548). พจนานุกรมศพัทจิ์ตวิทยา อกัษร A-L ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: ผูแ้ต่ง. 

http://www.google.co.th/
http://toolbar.google.com/
http://www.dictionary.com/
http://dictionary.cambridge.com/
http://www.apa.org/
http://www.siop.org/
http://www.apa.org/divisions/div7/
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 นิสิตสามารถหาขอ้มูลวารสารทั้งหมดท่ี APA ตีพิมพไ์ดท่ี้ www.apa.org/journals 
 

Association for Psychological Science (APS) ช่ือเดิมคือ American Psychological Society 

 www.psychologicalscience.org  

 สมาคมน้ีเป็นอีกสมาคมหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อศาสตร์ทางจิตวทิยา นิสิตสามารถหาความรู้จากเวปเพจน้ีได ้
เช่นเดียวกบัเวปเพจของ APA 

 วารสารท่ีตีพิมพจ์ากสมาคมน้ีมี Psychological Science, Current Directions in 

Psychological Science, Psychological Science in the Public Interest และ Perspectives 

on Psychological Science 

 

Wikipedia: The free Encyclopedia 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 

 เวปน้ีเป็นสารานุกรมทางอินเทอร์เนตท่ีรู้จกัแพร่หลายท่ีสุด มีการเรียบเรียงเน้ือหาทั้งศาสตร์ทางจิตวทิยา 
และศาสตร์อ่ืนๆ รวมถึงเร่ืองทัว่ๆ ไป อยา่งดี มีการอา้งถึงงานท่ีส าคญัในแต่ละสาขา นกัวชิาการท่ีดงัในสาขานั้น 
วารสารท่ีส าคญัในสาขานั้น มีประวติัของนกัจิตวทิยาคนส าคญัอีกดว้ย 
 

Classic History in Psychology 

 http://psychclassics.yorku.ca/ 

 เวปน้ี นิสิตสามารถคน้หาบทความ หนงัสือ หรืองานวจิยัคลาสสิก ท่ีปัจจุบนัมกัจะหาไม่ไดต้าม
หอ้งสมุด รวมถึงไดใ้ส่วธีิการเขียนอา้งอิงบทความท่ีน ามาจากเวปน้ีดว้ย 
 งานวจิยัเก่าๆ อยา่งเช่น งานวจิยัเร่ือง “Little Albert” ของ Watson & Rayner หรือ งานวจิยั
เร่ือง “Superstitious learning” ของ Skinner เป็นตน้ 

 

Fulltext Selected Psychology Articles 

 http://cogprints.org/view/subjects/psyc.html 

 เวปน้ีจะรวมบทความทางวชิาการ หรืองานวจิยัท่ีจะมกัจะไม่เจอในฐานขอ้มูลทัว่ไป เช่น รายงานจาก
การประชุมวชิาการในต่างประเทศ รวมถึงหนงัสือบางเล่มท่ีผูจ้ดัท าเวปไดค้ดัเลือกมา 
 

Online Psychology Textbooks 

 http://allpsych.com/onlinetexts.html 

 เวปน้ีมีจะมีต าราเรียน 4 วชิาใหดู้ดว้ยกนั คือ จิตวทิยาทัว่ไป บุคลิกภาพ สถิติ และระเบียบวธีิวจิยั ซ่ึง
นิสิตผูส้นใจสามารถเปิดดูได ้
 

การคน้หาขอ้มูลบนฐานขอ้มูลทางอินเทอร์เนต 

 

แนะน ำฐำนข้อมลูทำงอินเทอร์เนตของจุฬำฯ 
 บทความท่ีไดจ้ากวารสารทางวชิาการนอกจากจะสามารถหาไดต้ามหอ้งสมุดต่างๆ เช่น หอสมุดกลาง 
หรือหอ้งสมุดคณะครุศาสตร์แลว้ บทความเหล่าน้ีสามารถหาไดจ้ากฐานขอ้มูลทางอินเทอร์เนตท่ีทางจุฬาฯ ไดเ้ช่า
มา บทความเหล่าน้ีจะเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากในการเรียนสาขาจิตวทิยาน้ี เวปเพจหลกัท่ีใชใ้นการหาขอ้มูล คือ 
www.car.chula.ac.th/curef-db หรืออาจจะเขา้เวปเพจน้ี โดยการเขา้ท่ี www.car.chula.ac.th ก่อน 
แลว้ใหดู้ท่ีหวัขอ้ “ฐานขอ้มูลเพื่อการคน้ควา้วจิยั จุฬาฯ” แลว้กดท่ี “More…”  

http://www.apa.org/journals
http://www.psychologicalscience.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://psychclassics.yorku.ca/
http://cogprints.org/view/subjects/psyc.html
http://allpsych.com/onlinetexts.html
http://www.car.chula.ac.th/curef-db
http://www.car.chula.ac.th/
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 ในเวปเพจน้ีจะมีฐานขอ้มูลจ านวนมากท่ีจุฬาฯ ไดเ้ช่ามา ท่านสามารถดูไดจ้ากหวัขอ้ “Alphabetical 

Listing” แลว้กดท่ี “Subscribed Database” เม่ือกดเขา้ไปแลว้จะมีฐานขอ้มูลจ านวนมาก ฐานขอ้มูลท่ีมกั
ใชใ้นงานทางจิตวทิยาคือ  

 
 

รูปที่ 2 หน้าเวปหลงัจากที่เข้ากลุ่มฐานข้อมูล EbscoHost 
 

Sciencedirect (PsycINFO) เป็นฐานขอ้มูลท่ีมีวารสารของ APA ทั้งหมด ดว้ยเหตน้ีุจึงเป็น
ฐานขอ้มูลท่ีทางจิตวทิยาใชม้ากท่ีสุด สามารถเขา้ไดโ้ดยตรงผา่นเวป www.sciencedirect.com  

Ebsco (Academic Search Premier, Business Source Premier, Communication 

and Mass Media Complete, Education Research Complete) Ebsco ถือเป็นกลุ่มฐานขอ้มูล มี
ฐานขอ้มูลยอ่ยต่างๆ ซ่ึงตวัอยา่งไดใ้ส่ในวงเลบ็ ฐานขอ้มูลยอ่ยเหล่าน้ี วธีิการเขา้ฐานขอ้มูลน้ี อาจคลิกช่ือ
ฐานขอ้มูลยอ่ยในรายช่ือฐานขอ้มูลท่ีจุฬาฯ จดัเช่ามา หรือเขา้ทาง Ebsco.com (เช่น กดท่ี Academic 

Search Premier) แลว้ใหดู้แถบกดลงบริเวณดา้นขวาบน ใหเ้ลือก EbscoHost ไม่วา่จะเขา้ดว้ยวธีิใด จะได้
หนา้เวปดงัรูปท่ี 2 เม่ือไดแ้ลว้ใหค้ลิกท่ี “Academic Search, Business Source, Communication 

& Mass Media Complete” จากนั้นใหค้ลิกฐานขอ้มูลยอ่ยท่ีตอ้งการ แลว้กด Continue ผา่นขั้นตอน
เหล่าน้ีแลว้ ก็จะสามารถหาขอ้มูลจากกลุ่มฐานขอ้มูล Ebsco ได ้กลุ่มฐานขอ้มูลน้ีท่านสามารถหาวารสารของ 
APS ได ้และวารสารทางจิตวทิยาท่ีมีผูอ่้านสูงท่ีสุด คือ “Annual Review of Psychology” หรือวารสาร
ช่ือดงัอยา่ง “Harvard Business Review” 

Blackwell Synergy ฐานขอ้มูลน้ีท่านอาจหาวารสารบางฉบบั ท่ีฐานขอ้มูลอ่ืนไม่มีได ้เช่น 
Journal of Applied Social Psychology สามารถเขา้ไดผ้า่น http://www.blackwell-

synergy.com  
Springer, Taylor & Francis, WilsonWeb, ProQuest, Project MUSE, และ 

Emerald ฐานขอ้มูลทั้ง 6 ฐานขอ้มูลน้ี ท่านสามารถเขา้ไดผ้า่นเวปรวมฐานขอ้มูลของสถาบนัวทิยบริการ ท่าน
อาจสามารถหาวารสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัของท่านไดจ้ากฐานขอ้มูลเหล่าน้ี 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.blackwell-synergy.com/
http://www.blackwell-synergy.com/
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JSTOR ในน้ีท่านสามารถหาวารสารคลาสสิก หรือวารสารท่ีมี Impact Factor สูงๆ ฉบบัเก่าๆ ได ้
เช่น Science, Nature (วารสาร 2 ฉบบัน้ีเป็นวารสารทางวทิยาศาสตร์ทัว่ไปท่ีงานทางจิตวทิยาดีๆ มกัไปลง
ตีพิมพ)์ เป็นตน้ 

 

กำรค้นหำข้อมลู 

การคน้หาขอ้มูลสามารถท าได ้2 วธีิดว้ยกนั คือ การ Search ซ่ึงจะใชค้  าสัง่น้ีเม่ือมีค าส าคญั มีหวัขอ้
เร่ืองท่ีนิสิตตอ้งการหาอยูใ่นใจ แลว้ตอ้งการหาบทความท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัค าส าคญัหรือหวัขอ้เร่ืองท่ี
ตอ้งการ และการ Browse จะใชใ้นกรณีท่ีนิสิตมีช่ือบทความ และวารสารอยู ่แลว้นิสิตจะสามารถหาโดยเร่ิมตน้
จากช่ือวารสาร ฉบบัท่ีของวารสาร แลว้ไปยงับทความท่ีนิสิตตอ้งการ วธีิการต่างๆ มีรายละเอียดดงัน้ี 

กำร Search หำจำกค ำส ำคัญ สามารถท าได ้2 วธีิดว้ยกนั คือ 1) Search จากฐานขอ้มูลโดยตรง เช่น 
เขา้ไปในฐานขอ้มูล Sciencedirect แลว้กดค าวา่ Search จากนั้นนิสิตอาจใส่ค าส าคญั (Keywords) ค าใน
หวัขอ้เร่ือง (Titles) ผูแ้ต่ง (Authors) ลงไป นอกจากนั้นนิสิตอาจใชค้  าสัง่ AND (และ), OR (หรือ), NOT 
(ท่ีไม่มีค าวา่) และ 2) Search จากเคร่ืองมือช่วยในการคน้หา เคร่ืองมือเหล่าน้ีจะช่วยหาบทความตรงกบัค า
ส าคญัจากหลายๆ ฐานขอ้มูลรวมกนั เคร่ืองมือเหล่าน้ีมี 3 เคร่ืองมือดว้ยกนั คือ Scopus Scirus และ ISI 

Web of Science 

1) Scopus วธีิการหาผา่นเคร่ืองมือน้ี สามารถท าได ้3 วธีิ แต่จะเขียนใน ณ ท่ีน้ี 2 วธีิ คือ การ 
Search ผา่น Basic Research วธีิการคน้หาสามารถท าไดค้ลา้ยๆ กบัการคน้หาในฐานขอ้มูล
โดยตรง 

2) Scirus และ ISI Web of Science การใส่ขอ้มูลค าส าคญัจะมีช่องเพียงช่องเดียว คลา้ยๆ กบั
การคน้หาใน Google 

กำร Browse หำจำกช่ือวำรสำร สามารถท าไดโ้ดยการเขา้เวปเพจฐานขอ้มูลของจุฬาฯ จากนั้นใหเ้ขา้ 
Subscribed Database แลว้เขา้ท่ี Ebsco A-Z ในน้ีท่านสามารถพิมพช่ื์อวารสารท่ีตอ้งการ แลว้เวปน้ีจะ
บอกวา่วารสารน้ีมีบทความฉบบัเตม็หรือไม่ ฐานขอ้มูลใดท่ีมีบา้ง และฐานขอ้มูลเหล่าน้ีมีวารสารในปีอะไรบา้ง 
(ถา้เขียนวา่ Embargo แสดงวา่เม่ือวารสารออกตีพิมพ ์จะไม่สามารถดูไดผ้า่นอินเทอร์เนตทนัที ตอ้งผา่นไปตาม
เวลาท่ีก าหนดก่อน เช่น ผา่นไป 1 ปีก่อน จึงสามารถดูบทความน้ีได)้ ฐานขอ้มูลแต่ละท่ีมีความสะดวกในการใช ้
หรือในการดาวน์โหลดบทความแตกต่างกนั ใหนิ้สิตเลือกเขา้ในฐานขอ้มูลท่ีสะดวกในการใช ้เช่น 
Sciencedirect เป็นตน้ 
 

ข้อมลูเร่ืองจ ำนวนกำรอ้ำงอิงของบทควำมต่ำงๆ หรือวำรสำร 


