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6 เหตุผลที่นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ ThaiLis 
 ส าหรับนกัศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท างานวิจยั เม่ือก่อนหลายคนมีความรู้สึกหนกัใจเพราะแต่ละ

ขั้นตอนกระบวนการท าวิจยัตอ้งอาศยัการสืบคน้ขอ้มูลน ามาอา้งอิง เพิ่มเติมในสาระส่วนท่ีขาด และนกัศึกษา

ท่ีเร่ิมหดัเรียนรู้วิธีระเบียบวิจยัตอ้งอาศยังานวิจยัท่ีมีผูเ้คยท ามาก่อนเป็นตวัอยา่ง แต่อุปสรรคส าคญัอยา่งหน่ึง

ท่ีนกัศึกษาสมยัก่อนเจอคือ ตอ้งไปคน้ควา้หาขอ้มูลจากห้องสมุดหลายแห่งมาประกอบงานวิจยัตนเองท าให้

เสียเวลาเดินทาง บางคนวุ่นวายสับสนเวลาเขา้ไปแหล่งสืบคน้ หลงประเด็นเพราะผ่านระบบการคน้หาท่ีแต่

ละมหาวิทยาลยัตั้งไว ้ 

 ฉะนั้น โครงการพฒันาเครือข่ายระบบหอ้งสมุดในประเทศไทยท่ีเรียกสั้น ๆ วา่ ThaiLis จึงเช่ือมโยง

เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลยัส่วนกลาง เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาคและส านักงานปลดั

ทบวงมหาวิทยาลยัเขา้ดว้ยกนัโดยอาศยัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบอินเตอร์เน็ตท่ีทนัสมยัท าให้

การบริการสืบคน้ง่าย ขอ้มูลมีเอกภาพครบสมบูรณ์ การพฒันาระบบ ThaiLis มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

อยา่งมีประสิทธิภาพแกปั้ญหาท่ีนกัศึกษาสมยัก่อนเคยเจอเพราะ 

 การเช่ือมต่อฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ThaiLis จะใช้งานผ่านระบบอินทราเน็ตคือการให้บริการ

นกัศึกษาท่ีสมคัรสมาชิกแลว้เขา้มาสืบคน้ฐานขอ้มูลภายในห้องสมุดแต่ละแห่งท่ีเขา้ร่วมโครงการ ซ่ึงขอ้มูล

ท่ีวา่ส่วนใหญ่คืองานวิจยั วิทยานิพนธ์ รายงานการคน้ควา้อิสระท่ีนกัศึกษารุ่นพี่แต่ละมหาวิทยาลยัเคยท า ท า

ให้นักศึกษาท่ีท าวิจยัไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทาง ไม่ตอ้งท าเร่ืองเขา้ใช้บริการ ลดขั้นตอนในการท างานตาม

ระเบียบท่ีแต่ละมหาวิทยาลยัวางไว ้
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 สมัครสมาชิกง่าย เน่ืองจาก ThaiLis มีการพฒันาระบบฐานขอ้มูลสมาชิก โดยเร่ิมตั้งแต่วิธีสมคัร

สมาชิกท่ีง่ายเพราะ ทางโครงการมีเวบ็ไซตท่ี์คอยใหบ้ริการจะระบุรูปขั้นตอนการสมคัรสมาชิกไว ้เม่ือสมคัร

สมาชิกเสร็จระบบจะแจง้รหัสผ่านให้สมาชิกใหม่ไดย้ืนยนัการสมคัรสมาชิก แค่นั้นการสมคัรสมาชิกจะ

เสร็จสมบูรณ์ทนัที  

 ใช้งานระบบง่าย เม่ือนักศึกษาสมคัรสมาชิกท่ีเว็บไซต์โครงการ ThaiLis เสร็จ ใครท่ีตอ้งการใช้

บริการการสืบคน้เร่ิม Login ช่ือผูใ้ชแ้ละกรอกรหัสในช่องท่ีระบุไว ้จะปรากฏจอภาพยินดีตอ้นรับ แลว้เร่ิม

ใชบ้ริการไดท้นัที ส าหรับกรณีท่ีสมาชิกขาดการใชง้านไปนานลืมรหัสผ่านจะมีปุ่ มให้กดส าหรับระบุอีเมล์

ใหร้ะบบส่งขอ้มูลไปให ้

 มีบริการ การใช้ค าสืบค้นท่ีกว้าง กรณีท่ีสมาชิกตอ้งการสืบคน้หาขอ้มูลให้คลิกเลือก Basic Search 

จอภาพจะปรากฏจอเพื่อให้กรอกค าคน้ท่ีตอ้งการสืบคน้ โดยมีการให้บริการเขตในการคน้หาแยกย่อยออก

หลายหน่วยคือ ช่ือเร่ือง ช่ือผูส้ร้างผลงาน หัวเร่ือง บทคดัย่อ ช่ือปริญญา สาขาวิชา  และจุดเด่นท่ีเว็บไซต์

โครงการ ThaiLis มีคือเขตขอ้มูลส าหรับการสืบคน้โดยใช้การขึ้นตน้ดว้ยค ากรณีท่ีตอ้งการคน้ขอ้มูลตาม

ภาพรวม Topic งานท่ีตอ้งการหา ใชปุ้่ มกดเลือกส่วนใดส่วนหน่ึงกรณีตอ้งการระบุไปท่ีค าคน้บางค าท่ีตรง

ตวัส าหรับการคน้หาอย่างชดัเจน ใชปุ้่ มกดตรงตวัในกรณีตอ้งการความรวดเร็วในการสืบคน้ และใชปุ้่ มแยก

ค าตามช่องวา่งในกรณี Topic งานท่ีตอ้งการหามีความสลบัซบัซอ้น  

 มีเอกสารมากมายหลายชนิดคอยให้บริการ ส าหรับการท าวิจยัเชิงคุณภาพบางสาขาอย่างการศึกษา

ชาติพนัธุ์วิทยา ผูท้  าวิจยัตอ้งใช้ตวัอย่างรูปภาพในการหารายละเอียดเชิงลึกในเร่ืองท่ีจะศึกษา มีทั้งภาพน่ิง 

ภาพเคล่ือนไหว แอนนิเมชนัและกราฟิก บทคดัย่อส าหรับผูใ้ชท่ี้ตอ้งการทราบการสรุปรวมงานท่ีผูจ้ดัท าได้

ท าไว้ บทความไว้ส าหรับผู ้ใช้ได้อ่านเพิ่มพูนความรู้ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ส าหรับผู ้ใช้อ้างอิง 

ประหยดัเวลาหาขอ้มูลเพิ่ม ทั้งหมดคือจุดประสงคเ์วบ็ไซตโ์ครงการ ThaiLis 

 ให้บริการ Download เอกสาร เว็บไซต์โครงการ ThaiLis มีบริการ Download เอกสารไวส้ าหรับ

น าไปใช้อา้งอิงเวลาน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบ โดยเลือกท่ีไฟล์เอกสารท่ีตอ้งการง่าย ๆ แค่เลือกกด

เคร่ืองหมายยอมรับเง่ือนไข จะปรากฏไดอะลอ็ก File Download แลว้เลือก ปุ่ ม Open ส าหรับเปิดเอกสาร ปุ่ ม 

Save ส าหรับบนัทึกเอกสาร  

 ในการท าวิจยั วิทยานิพนธ์ ในระดบัปริญญาตรี โท และเอกมีความต่างกนัท่ีรายละเอียด ตวัแปร

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินการ กรอบความคิด ขอบเขตเร่ืองท่ีตอ้งศึกษา โดยในการศึกษาระดบัสูงขึ้นเร่ือย 

ๆ แต่ละระดบัจะมีความละเอียดต่างกัน ฉะนั้นใครท่ีศึกษาในระดบัปริญญาควรเลือกใช้บริการโครงการ
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พฒันาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทยท่ีเรียกว่า ThaiLis จะช่วยให้การคน้ควา้หาขอ้มูลง่ายและ

รวดเร็ว แค่ใชส้มาทโฟนเคร่ืองเดียว. 

หมายเหตุ บริษทั THESIS IN TH CO.,LTD. จ ากดั รับปรึกษา รับท า รับแกไ้ข งานวิจยั สารนิพนธ์  
วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์  ทุกสถาบนัการศึกษา ทุกสาขาวิชา ราคานกัศึกษา ทีมงานมืออาชีพ บริการดว้ยใจ 
ปรึกษาฟรี  

Keywords : รับท าสารนิพนธ์ รับท าวิทยานิพนธ์ รับท าดุษฎีนิพนธ์ รับท าวิจยั รับท างานวิจยั รับจา้งท า
วิจยั รับจา้งท าสารนิพนธ์ รับจา้งท าวิทยานิพนธ์ รับจา้งท าดุษฎีนิพนธ์ รับท า thesis รับท าสารนิพนธ์ราคาถูก 
รับท าวิทยานิพนธ์ราคาถูก รับท าดุษฎีนิพนธ์ราคาถูก  รับท าวิจยั ป.โท  รับท าวิจยั ป.เอก  รับท าวิจยั ราคา  รับ
ท าวิจยัth รับท าสารนิพนธ์th รับท าวิทยานิพนธ์th รับท าดุษฎีนิพนธ์th การท า is จา้งท า is จา้งท าวิจยั จา้งท า
สารนิพนธ์จ้างท าวิทยานิพนธ์ จ้างท างานวิจยั จ้างท าวิจยัราคา จ้างท าวิจยัราคาประหยดั จ้างท าวิจยัราคา
เท่าไหร่ ท าวิจยั ท าสารนิพนธ์ ท าวิทยานิพนธ์ ท าดุษฎีนิพนธ์ ท าปริญญานิพนธ์ รับท า วิจยั   รับท า  สาร
นิพนธ์   รับท า  วิทยานิพนธ์   รับท า ดุษฎีนิพนธ์ ท าผลงาน ท าผลงานปรับระดบั ท าผลงานปรับต าแหน่ง การ
ท าผลงานเล่ือนวิทยฐานะ 
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ข้อมูลท่ีปรากฏในบทความนีเ้ป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ธีซิส อนิ ทีเอช จ ากดั (บริษัทฯ) ห้ามผู้ใดท าซ ้า 
คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือ
กระท าการใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัทฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้
รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก บริษัทฯ หรือโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บริษัทฯ  อันเป็นการกระท า
ความผิดทางอาญา ซ่ึงต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง  

อกีทั้งเป็นการกระท าละเมิดต่อ บริษัทฯ ซ่ึง บริษัท ธีซิส อนิ ทีเอช จ ากดั สงวนสิทธิในการยับยั้งการ
กระท าน้ันในทันที และจะด าเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระท าละเมิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น 
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