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คา Impact Factor - ความสําคัญที
ญทีม่ ีตอบทความวิจัยระดับนานาชาติ
รุจเรขา อัศวิษณุ *

Impact Factor คืออะไร
เมื่อกลาวถึงวิธีการตรวจสอบคุณภาพของนักวิจัยหรือผลงานวิจัย เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ การ
พิจารณาจัดสรรทุนวิจัย การตัดสินรางวัลนักวิจัยหรือผลงานวิจัยดีเดนตางๆ การประกันคุณภาพสถาบันการศึกษา
การตรวจสอบคุ ณ ภาพผลงานวิ ท ยานิ พ นธ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกที่ กํ า หนดให ตี พิ ม พ เ ผยแพร ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติกอนอนุมัติใหจบการศึกษา หรือแมกระทั่งการรับสมัครนักวิจัยเขาทํางาน เรามักจะ
ไดยินคําวา Impact Factor อยูบอยครั้ง ในฐานะเปนเกณฑหรือดัชนีชี้วัดคุณภาพของวารสารซึ่งนิยมใชกันมาก
โดยเฉพาะสําหรับงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการแพทย

แตที่จริงแลว การประเมินนักวิจัยหรือผลงานวิจัย มักใชเกณฑในการพิจารณาหลายอยางประกอบกัน เชน
มีผูทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ พิจารณาเนื้อหาของบทความ พิจารณาจากปริมาณหรือจํานวนผลงานที่ตีพิมพ ลําดับ
ความสําคัญในฐานะผูแตงบทความวาเปน First, Last หรือ Corresponding Author จํานวนครั้งที่บทความดังกลาว
ไดรับการอางอิงโดยบทความอื่น (Citation Frequency) แตทั้งนี้ตองไมนับการอางอิงตนเอง (Self-cited) พิจารณา
วาเปนบทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบผูประเมินอิสระ (Peer Review)
และปรากฏอยูในฐานขอมูลสากลตางๆ หรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งหากวารสารดังกลาวปรากฏในฐานขอมูลสากล
ISI ดวย จะทําใหสามารถตรวจสอบและจัดอันดับความสําคัญโดยพิจารณาจากคา Impact Factor ของวารสารนั้นได
Impact Factor หรือ Journal Impact Factor หมายถึง จํานวนครั้งโดยเฉลี่ย ที่บทความของวารสารนั้นจะ
ไดรับการอางอิง ในแตละป (A measure of the frequency with which the "average article" in a journal has been
cited in a particular year or period) คา Impact Factor จึงเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ชวยในการเปรียบเทียบและจัด
อันดับวารสาร อาจนํามาใชประโยชนสําหรับหองสมุดในการคัดเลือกและบอกรับวารสาร ใชสําหรับนักวิจัยในการ
คัดเลือ กวารสารที่เหมาะสมเพื่ อการตี พิมพ รวมทั้ งใชประเมิน คุณ ภาพด านการวิจั ยของสถาบันการศึ กษา โดย
พิจารณาจากคุณภาพของบทความที่ตีพิมพโดยบรรดานักวิจัยภายในสถาบันนั้นๆ ไดอีกดวย

จะตรวจสอบคา Impact Factor ไดที่ไหน ?
ในราวเดือนกรกฎาคม-กันยายนของทุกป บริษัท Thompson ISI http://www.isinet.com หรือเดิมคือ
ISI (Institute of Scientific Information) จะผลิตฐานขอมูลที่มีชื่อวา Journal Citation Reports (JCR) ซึ่งจัดทํา
อยางตอเนื่องมานานกวา 40 ป สมัยกอนจัดทําในลักษณะสิ่งพิมพชวยคน ปจจุบันผลิตและจําหนายในรูปแบบ CDROM และ Web Edition โดยครอบคลุมวารสารสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประมาณ 6,000 ชื่อ จากทั่วโลก

* นักเอกสารสนเทศ 8 (ชํานาญการ) หัวหนาหองสมุดสตางค มงคลสุข และหนวยสารสนเทศงานวิจัยทางวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail : scras@mahidol.ac.th WebSite : http://stang.sc.mahidol.ac.th
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ฐานขอมูล JCR ปลาสุด 2003 จะจัดจําหนายในราวเดือนกรกฎาคม-กันยายน ป 2004 เปนการคํานวณ
คา Impact Factor ของวารสาร จากจํานวนครั้งที่ไดรับการอางอิงในป 2003 ตอจํานวนบทความซึ่งตีพิมพในสองป
ยอนหลัง คือป 2001 และ 2002 นอกจากคา Impact Factor แลว ในฐานขอมูล JCR ยังมีดัชนีชี้วัดอื่นๆ ซึ่งใช
ประเมินคุณภาพของวารสารไดดวย เชน Total Cites, Immediacy Index, Cited Half-life เปนตน
Total Cites
Immediacy Index
Cited Half-life

หมายถึง จํานวนครั้งที่วารสารนั้นถูกอางอิงภายในปปจจุบันโดยวารสารทั้งหมดที่อยูในฐานขอมูล ISI
หมายถึง จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความซึ่งตีพิมพลงในวารสารนั้น ไดรับการอางอิงระหวางปที่ไดรับ
การตีพิมพ (เปนดัชนีเปรียบเทียบความเร็วของการถูกอางอิง)
หมายถึง จํานวนปที่นับถอยหลังลงไปจากปปจจุบัน ที่มีจํานวนการอางอิงคิดเปน 50% ของจํานวน
การอางอิงทั้งหมดที่วารสารนั้นไดรับภายในปปจจุบัน

หากทานตองการตรวจสอบคา Impact Factor อาจจัดซื้อฐานขอมูล JCR ในรูปแบบ CD-ROM มาใช
ภายในหนวยงาน (ราคาประมาณ 60,000-70,000 บาทตอป) หรืออาจบอกรับในรูป Web Edition เพื่อใชงานกัน
อยางทั่วถึงภายในเครือ ขาย นอกจากนั้น อาจหาแหลงขอมูลฟรีไดงายๆ จากการสืบคนในอินเตอรเน็ต โดยใช
search engines เชน google เนื่องจากมีเว็บไซตหลายแหงทั่วโลก ที่นิยมนําขอมูล Impact Factor จากฐานขอมูล
JCR CD-ROM ที่ตนจัดซื้อออกเผยแพรสูสาธารณะ แมวาจะเปนการกระทําที่ละเมิดสิขสิทธิ์อยูบาง
ผูเขียนไดจัดทําเว็บไซตเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับ Journal Impact Factor ซึ่งทานสามารถศึกษาเพิ่มเติม
ไดที่ http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/IF.htm

รูปที่ 1 : ลักษณะของฐานขอมูล JCR 2002 Science Edition ในรูปแบบ CD-ROM
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วิธีการคํานวณคา Impact Factor
มีหลักเกณฑอยางงายๆ ดังนี้ ตัวอยางเชน วารสาร NATURE ซึ่งมีคา Impact Factor ในป 2002 =
30.432 (สูงเปนอันดับ 5) คํานวณไดจาก จํานวนครั้งโดยเฉลี่ย ที่บทความของวารสาร NATURE ซึ่งตีพิมพ
ภายในระยะเวลา 2 ปยอนหลัง (ป 2000+2001) ไดรับการอางอิงภายในปปจจุบัน (ป 2002)
จํานวนครั้งที่ถูกอางอิงภายในป 2002 ของบทความที่ตีพิมพในวารสาร NATURE (ระยะเวลา 2 ป)
ป 2000 =33,448 ครั้ง
ป 2001 = 25,955 ครั้ง
ป 2000+2001 = 59,403 ครั้ง
จํานวนบทความทั้งหมดที่ตีพิมพในวารสาร NATURE (ระยะเวลา 2 ป)
ป 2000 = 1,013 บทความ ป 2001 = 939 บทความ ป 2000+2001 = 1,952 บทความ
จํานวนครั้งที่ถูกอางอิงในป 2002 / จํานวนบทความที่ตีพิมพในป 2000-2001
= 59,403 / 1,952 = 30.432

คา Impact Factor และอันดับของวารสารมักมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนการอางอิงในแต
ละป พบวา วารสาร Nature มีคา Impact Factor สูงขึ้นในป 2002 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2001 ซึ่งมีคา Impact
Factor = 27.955 และสูงเปนอันดับ 8 ของวารสารทั้งหมดในฐานขอมูล JCR

วารสารอะไรบางที่มีคา Impact Factor สูงสุดติดอันดับ TOP-500

รูปที่ 2 : รายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่มีคา Impact Factor สูงสุด ติดอันดับ TOP-500
ขอมูลจากเว็บไซต http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/top500.htm
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วารสารที่มีคา Impact Factor สูงสุด เปนประจําทุกป มักจะเปนวารสารที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยมมาก
อาทิ Nature, Science, Cell รวมทั้งวารสารในกลุมของ Annual Reviews ซึ่งตีพิมพบทความประเภท review
articles ซึ่งมีรายการอางอิงจํานวนมาก ในบรรดาวารสารติดอันดับ TOP-100 หรือ TOP-500 พบวานอกจากเปน
วารสารในเครือ Nature Publishing Group และ Annual Reviews แลว ยังมีวารสารของสํานักพิมพ Elsevier
Science (ScienceDirect) เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะวารสารในกลุม Trends, Current Opinion รองลงมาเปน
วารสารของสมาคมวิทยาศาสตรตางๆ ที่จัดทําออนไลนโดย HighWire Press และวารสารของสํานักพิมพที่มีชื่อเสียง
อื่นๆ
สําหรับวารสารไทยที่ปรากฏอยูในฐานขอมูล JCR ในปจจุบันมีเพียง 1 ชื่อ คือ Asian Pacific Journal of
Allergy and Immunology มีคา Impact Factor = 0.179 สวนวารสารไทยอื่นๆ แมจะจัดเปนวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติและปรากฏอยูในฐานขอมูลสากลตางๆ แตเนื่องจากไมไดปรากฏในฐานขอมูลของ ISI ดังนั้น จึงไม
สามารถตรวจสอบคา Impact Factor จากฐานขอมูล JCR ได

คา Impact Factor เรียงตามกลุมสาขาวิชา
ฐานขอมูล JCR - science edition ไดจัดแบงหมวดหมูของวารสารทั้งหมด ออกเปนสาขาวิชาตางๆ จํานวน
170 สาขาวิชา โดยดูจากเนื้อหาของบทความ บางวารสารอาจจัดอยูหลายสาขาก็ได เชน วารสาร Plant Cell จัดอยู
ทั้งสาขา Biochemistry & Molecular Biology และสาขา Plant Sciences การเปรียบเทียบคา Impact Factor ของ
วารสาร หรือการจัดอันดับ (Journal Ranking) ควรเปรียบเทียบภายในสาขาวิชาเดียวกัน เนื่องจากธรรมชาติของแต
ละสาขาวิชาไมเหมือนกัน สาขาทางดานวิทยาศาสตรการแพทยและชีวภาพ โดยเฉพาะ Molecular Biology จะมี
ความเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และมีการอางอิงบทความกันเร็วมาก ดังนั้นวารสารเหลานี้จึงมีคา Impact Factor คอนขาง
สูง ในขณะที่วารสารทางดานวิทยาศาสตรกายภาพ เชน คณิตศาสตร ฟสิกส วิศวกรรมศาสตร สวนใหญจะมีคา
Impact Factor ที่ต่ํากวา วารสารแตละสาขาวิชาจึงไมควรนํามาเปรียบเทียบกัน แตควรเปรียบเทียบเฉพาะในกลุม
เดียวกันเทานั้น
อีกตัวอยางที่เห็นไดชัด คือ วารสารที่มีคา Impact Factor สูงสุดเปนอันดับ 1 ของทั้งหมด คือ Annual
Review of Immunology มีคา Impact Factor ในป 2002 = 54.455 ในขณะที่วารสารสํานักพิมพเดียวกันคือ
Annual Review of Biomedical Engineering มีคา Impact Factor = 3.537 ซึ่งแมจะดูนอยกวามาก แตกลับเปน
วารสารที่มีคา Impact Factor สูงสุดในกลุมสาขา Biomedical Engineering ซึ่งมีวารสารจํานวนทั้งสิ้น 40 ชื่อ

คา Impact Factor ใชประเมิ
ประเมินคุณภาพผลงานวิจัยไดจริงหรือ ?
การประเมินคุณภาพนักวิจัยหรือผลงานวิจัย อาจไมสามารถตัดสินไดดวยเกณฑอยางใดอยางหนึ่งเพียง
อยางเดียว คา Impact Factor ของวารสารที่ตีพิมพเปนเพียงหนึ่งในจํานวนดัชนีชี้วัดเทานั้น และควรพิจารณเกณฑ
อื่นควบคูไปดวย เชน จํานวนครั้งที่แตละบทความไดรับการอางอิงจากบทความอื่น โดยสืบคนจากฐานขอมูล ISI
Web of Science - Science Citation Index Expanded ในปจจุบันไดมีการนํา Web Technology มาใชในการจัดทํา
วารสารอิเล็กทรอนิกสกันอยางแพรหลาย ดังนั้น จึงมีแหลงขอมูลบนอินเตอรเน็ตอื่นๆที่เริ่มจัดทําระบบติดตามการ
อางอิงบทความวารสารและสามารถสืบคนไดดวยเชนกัน เชน SciFinder, ScienceDirect, HighWIre Press เปนตน
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ในวงการวิจัยทางวิทยาศาสตร มักมีนักวิจัยจากทั่วโลกเขียนบทความอภิปรายและโตแยงการนําคา Impact
Factor มาใชตัดสินคุณภาพผลงานวิจัยกันอยูเสมอ แตพึงระลึกอยูเสมอวาทุกเกณฑลวนมีขอดี-ขอจํากัดดวยกัน
ทั้งสิ้น และการแปรผลอาจไมไปดวยกัน ตัวอยางเชน การตีพิมพในวารสารที่มีคา Impact Factor สูง ไมได
หมายความวาบทความของเราจะไดรับการอางอิงสูงไปดวย ในทางกลับกัน บทความอาจไดรับการอางอิงสูงแมวาจะ
ตีพิมพในวารสารที่มีคา Impact Factor ต่ํากวาก็เปนได ดังนั้นจึงจําเปนตองนําคา Impact Factor และ Citation
Frequency มาใชอยางระมัดระวัง ปจจุบันเปนยุคที่วารสารทางวิชาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากตัวเลมสิ่งพิมพ
กลายเปนอิเล็กทรอนิกสไปเกือบหมด จึงไมแปลกที่องคกรและบริษัทตางๆ หลายแหงพยายามคิดคนระบบสืบคน
ขอมูลบทความวิจัยที่มีขนาดใหญ พรอมพัฒนาซอฟแวรที่สามารถวัดคา Web Citations, Web Impact Factor หรือ
ดัชนีอื่นๆโดยใชเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตเขาชวย เพื่อแขงขันกับระบบดั้งเดิมอยาง ISI ตัวอยางเชนเว็บไซตของ
CrossRef, NEC ResearchIndex, Open Citation Project เปนตน แมกระนั้นก็ตาม ดัชนีชี้วัดของ ISI ก็ยังคงไดรับ
ความนิยม และจัดวาเปนมาตรฐานสากลสําหรับการประเมินคุณภาพของผลงานวิทยาศาสตรที่ตอเนื่องยาวนานกวา
40 ป ตราบจนถึงปจจุบัน.
As long as citation analysis continues to be used for scientific evaluation, this
debate seems sure to continue — and you can cite us on that.
- David Adam. Nature 415, 726 - 729 (14 February 2002)
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