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1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวารสารวิชาการ
1.1 วารสารทางวิชาการมีลักษณะอย่างไร
วารสารทางวิ ช าการ (Academic journals หรื อ Scholarly journals) เป็ น ช่ อ งทางในการ
ติดต่อสื่อสาร (Scientific communication) ที่สาคัญของนักวิจัย ในการนาเสนอผลงานหรือสิ่งที่ค้นพบใหม่
เพื่อต่อยอดงานวิจัยที่มีอยู่ก่อนหน้านั้น เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะผ่านการเขียนเป็นบทความ
และตีพิมพ์ลงในวารสารซึ่งอาจเป็นตัวเล่มสิ่งพิมพ์หรือรูปแบบออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต
เนื้อหาภายในวารสารทางวิชาการโดยทั่วไปประกอบด้วยบทความประภทต่างๆ ได้แก่ บทความ
วิจัย (Research article) หรือบทความนิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) บทความปริทัศน์ (Review article)
จดหมายถึ งบรรณาธิการ (Letter to editor) บทบรรณาธิการ (Editorial) และบทวิจารณ์ ห นั งสื อ (Book
review) วารสารทางวิช าการซึ่งเป็ น ที่ ย อมรับ ว่ามีคุ ณ ภาพที่ เชื่อถือ ได้นั้ น นอกจากจะต้องมี ก ระบวนการ
ตรวจสอบและคัดกรองโดยบรรณาธิการ (Editorial review) แล้ ว ยังต้องมีกระบวนการประเมินบทความ
โดยพิชญพิจารณ์ (Peer review) กล่าวคือ บรรณาธิการจะมอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ (Reviewers หรือ Referees) จานวน 2-3 คนเป็นผู้อ่านเนื้อหาของบทความ
และให้ความเห็นว่าบทความดังกล่าวสมควรยอมรับ (Accepted) ปฎิเสธ (Rejected) หรือให้กลับไปปรับปรุง
แก้ไข (Revised) ก่อนตอบรับให้ลงพิมพ์ในวารสารนั้นได้ ซึ่งมักจะใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนและ
โดยทั่วไปมักจะปกปิดชื่อผู้ประเมินเพื่อความโปร่งใส กระบวนการ Peer review ดังกล่าวเพื่อเป็นการควบคุม
และรับ ประกัน ว่า ผลงานวิจั ย ที่ได้รั บ การตีพิ ม พ์เผยแพร่นั้ นเป็ น ผลงานที่ มีคุณ ภาพเชื่อถือ ได้ วารสารทาง
วิชาการที่มีระบบดังกล่าวอย่างครบถ้วน เรียกว่าวารสารประเภท Peer-reviewed journals หรือ Refereed
journals
อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตคือ แม้วารสารทางวิชาการส่วนใหญ่จะมีกระบวนการคัดกรองบทความ
โดยบรรณาธิการ (Editor) หรือกองบรรณาธิการ (Editorial board) อยู่แล้ว แต่อาจไม่มีกระบวนการ Peerreview ที่เข้มข้นก็ได้ การตรวจสอบว่าวารสารทางวิชาการใดมีกระบวนการ Peer-review หรือไม่นั้น อาจ
สังเกตได้จากรายละเอียดที่แสดงไว้ในหน้าเว็บไซต์หรือในตัวเล่มวารสาร โดยเฉพาะส่วนของคาแนะนาสาหรับผู้
แต่ ง (Instructions for authors) หรื อ อาจแสดงหลั ก ฐานที่ ได้ จ ากการโต้ ต อบทางจดหมายระหว่ า งกอง
บรรณาธิการ ผู้ประเมินบทความ และผู้แต่งบทความนั้นก็ได้
สิ่งที่ควรคานึงถึงอีกประการหนึ่งคือ วารสารทางวิชาการนั้นได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างหรือไม่
หากบทความเขียนเป็ น ภาษาไทย มีกองบรรณาธิการและผู้ แต่งบทความส่ วนใหญ่ มาจากสถาบันเดียวกัน
จัดเป็นวารสารเฉพาะถิ่น (Local journals) หากมีกองบรรณาธิการ ผู้ประเมินบทความ และผู้แต่งบทความมา
จากหลากหลายสถาบันภายในประเทศ อาจเขียนเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ จัดเป็นวารสารระดับชาติ
(National journals) ส่วนวารสารที่มีบทความที่เขียนด้วยภาษาสากลเช่นภาษาอังกฤษ มีกองบรรณาธิการ ผู้
ประเมิ น บทความ และผู้ แ ต่ งบทความมาจากหลากหลายประเทศ บทความได้ รั บ การอ้ า งอิ งในสิ่ งพิ ม พ์
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ต่างประเทศ หรือวารสารนั้นปรากฏชื่ออยู่ในฐานข้อมูลสากลในสาขาวิชาต่างๆ จัดเป็นวารสารระดับนานาชาติ
(International journals)
อย่างไรก็ตาม มีสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งที่มีความใกล้เคียงกับวารสารทางวิชาการและมักเกิดความ
เข้าใจผิ ด อยู่เสมอ คือ บทความในรายงานการประชุมวิช าการ (Proceedings) ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ซึ่งบางครั้งอาจมีการนาบทความมาตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการฉบับพิเศษ (Special issues) โดย
นามาทั้งหมดหรือคัดเลือกเฉพาะบางบทความ ส่วนใหญ่บทความจากรายงานการประชุมวิชาการเหล่านั้นมัก
ไม่มี กระบวนการ Peer review ที่เข้ม ข้น เที ยบเท่ากับวารสารวิช าการฉบับ ปกติ จึงจาเป็น ต้องตรวจสอบ
หลักฐานโดยละเอียดว่ามีกระบวนการ Peer review จริงหรือไม่ ทั้งนี้ งานวิจัยบางสาขาวิชา เช่น คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ วิ ศ วกรรมศาสตร์ มั ก นิ ย มเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ในเอกสารประเภทนี้ เป็ น หลั ก
นอกจากนั้นฐานข้อมูลสากลต่างๆ มักจัดทาดรรชนี (Indexing) เพื่อสืบค้นบทความจากทั้งวารสารวิชาการและ
รายงานการประชุมวิชาการะดับ นานาชาติ ดังนั้น ต้องสังเกตชื่อชนิดของสิ่งพิมพ์ (Publication type) และ
ชนิดของเอกสาร (Document type) เพื่อแยกแยะให้ได้ว่าบทความนั้นมาจากสิ่งพิมพ์ประเภท Journal หรือ
Conference / Proceedings แล ะเป็ น เอ ก ส ารป ระเภ ท ใด ระห ว่ า ง Article, Review, Letter ห รื อ
Conference paper / Proceedings paper

1.2 รูปแบบทางธุรกิจของสานักพิมพ์วารสารในปัจจุบัน
กระบวนการผลิตวารสารทางวิชาการของสานักพิมพ์ ในปัจจุบันมีขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมและมีความหลากหลายมากขึ้น เนื่ องจากส่ ว นใหญ่ เปลี่ ยนรูป แบบการผลิ ตจากตัวเล่ มมาเป็น รูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นวารสารที่ผลิตโดยสานักพิมพ์เชิงพาณิชย์หรือสมาคมวิชาชีพที่ไม่หวังผลกาไร จาก
ภาพที่ 1 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงจรของกระบวนการ
ผลิ ต วารสาร (Publishing cycle) ได้ แ ก่ 1. ผู้ แ ต่ ง 2. บรรณาธิ ก าร 3. ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ป ระเมิ น บทความ 4.
สานักพิมพ์ 5. อินเทอร์เน็ต 6. ตัวแทนจาหน่ายวารสาร 7. ห้องสมุด และ 8. ผู้อ่าน
บุคคลหรือองค์กรเหล่านั้นสามารถติดต่อกันได้หลายช่องทางโดยอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น
ผู้แต่งกับสานักพิมพ์สามารถติดต่อกันเองผ่านทางอีเมล หรือผู้แต่งสามารถเผยแพร่บทความของตนขึ้นบนอิน
เทอร์เนตได้โดยตรง เป็นต้น ด้วยช่องทางอันหลากหลายเช่นนั้นทาให้รูปแบบทางธุรกิจ (Business model)
ของสานักพิมพ์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากแบบดั้งเดิมที่เรียกว่า Subscription-based model คือผู้อ่านเป็นผู้จ่าย
ค่าบอกรับ วารสาร หรือห้องสมุดทาหน้าที่ประสานงานและบอกรับวารสารในนามสถาบัน ผู้แต่งไม่เสียค่า
ตีพิมพ์ แต่ลิขสิทธิ์บทความเป็นของสานักพิมพ์ แต่ปัจจุบันสานักพิมพ์ที่ก่อตั้งใหม่จานวนมากหันมาใช้รูปแบบ
ทางธุรกิจแบบใหม่ที่เรียกว่า Author-pay model คือผู้แต่งบทความเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์
หรือที่เรียกว่า Article processing charge (APC) ซึ่งอาจใช้เงินส่วนตัว หรือได้รับการสนับสนุนค่าตีพิมพ์จาก
หน่วยงานต้นสังกัดหรือจากแหล่งเงินทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ผู้แต่งมีสิทธินาบทความไปใช้ ส่วนผู้อ่าน
สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีบนอินเทอร์เน็ต หรือทีเ่ รียกว่า Open access (OA)
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ภาพที่ 1 วงจรกระบวนการผลิตวารสาร (Publishing cycle)

อ้างอิง : The STM Report, September 2009 http://www.stm-assoc.org/2009_10_13_MWC_STM_Report.pdf

1.3 วารสารแบบเสรี (Open Access Journals) คืออะไร
วารสารแบบเสรีหรือ Open access (OA) หมายถึง วารสารที่ ผู้อ่านสามารถอ่านและเข้าถึงได้
อย่างเสรีบนอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ทุกคนมีสิทธิในการอ่าน ดาวน์โหลด พิมพ์ ทาสาเนา แจกจ่าย สืบค้น หรือทา
link มายังเอกสารฉบับ เต็มของบทความได้ ลักษณะของวารสาร OA มีห ลายประเภท อาจเป็นวารสารที่ มี
ลักษณะเป็น OA โดยกาเนิด หรือเป็นวารสารแบบดั้งเดิมที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบอกรับแต่เปิดให้เข้าถึงบาง
บทความได้อย่างเสรี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสานักพิมพ์
Gold OA หมายถึง วารสารที่เป็น OA โดยกาเนิดและเต็มรูปแบบ เปิดให้อ่านอย่างเสรี ทันทีที่
ตีพิมพ์บนอินเทอร์เน็ต โดยผู้แต่งเป็นผู้จ่ายค่าตีพิมพ์ สานักพิมพ์วารสารประเภท Gold OA ที่มีชื่อเสียงและ
ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน ได้แก่ สานักพิมพ์ในกลุ่มของ Public Library of Science (PLoS) และ BioMed
Central (BMC)
Green OA หมายถึ ง วารสารที่ อ นุ ญ าตให้ ผู้ แ ต่ ง สามารถน าบทความไปเก็ บ รั ก ษา (Selfarchiving) บนเว็บไซต์ส่วนตัว หรือเก็บรักษาไว้ในคลังข้อมูลของสถาบัน (OA repositories) ได้ทันทีหลังจาก
ได้รับการตีพิมพ์
Delayed OA หมายถึง วารสารที่เปิดให้เข้าถึงฉบับย้อนหลังได้อย่างเสรีหลังจากตีพิมพ์ไปแล้ว 6
เดือนหรือ 1-2 ปี แล้วแต่นโยบายของสานักพิมพ์
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Hybird OA หมายถึง วารสารแบบดั้งเดิมที่ต้องจ่ายค่าบอกรับแต่ใช้รูปแบบผสมผสาน ผู้แต่งอาจ
เลือกที่จะจ่ายค่าตีพิมพ์เฉพาะบางบทความ เพื่อให้สามารถนาบทความนั้นไปใช้ได้อย่างเสรี
No-fee OA หมายถึ ง วารสารที่ ผ ลิ ต โดยหน่ ว ยงาน สมาคม หรื อ สถาบั น ที่ ไม่ ห วั ง ผลก าไร
ให้บริการฟรีทั้งหมดบนอินเทอร์เน็ต ทั้งอ่านฟรีและตีพิมพ์ฟรี
สัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นวารสาร OA คือ รูปกุญแจเปิด

สิทธิในการใช้บทความ OA เป็นสัญญาอนุญาตหรือ Creative Commons (CC) ประเภท CC BY
license ซึ่งหมายถึงอนุญาตให้นาไปใช้ได้แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา แตกต่างไปจากวารสารแบบดั้งเดิมที่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการบอกรับ ซึ่งลิขสิทธิ์บทความ (Copyright) จะเป็นของสานักพิมพ์
รายชื่ อ วารสารและส านั ก พิ ม พ์ OA จากทั่ ว โลก สามารถสื บ ค้ น ได้ จ ากฐานข้ อ มู ล DOAJ
(Directory of Open Access Journals) ที่ เว็ บ ไซต์ http://www.doaj.org ซึ่ ง เป็ น ฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่
ครอบคลุมวารสาร OA จานวนประมาณ 9,000 ชื่อจาก 120 ประเทศ และขณะนี้ DOAJ กาลังปรับปรุงระบบ
เพื่อเริ่มดาเนินการควบคุมคุณภาพของวารสาร OA ที่ปรากฎในฐานข้อมูล โดยในเบื้องต้นจะคัดเลือกเฉพาะ
วารสารที่มีกระบวนการ Editorial review และ Peer review เท่านั้น และจากผลการสารวจพบว่า ราคาค่า
ตีพิมพ์ (APC) ของวารสาร OA เหล่านั้น มีตั้งแต่ต่าสุด US$ 8 จนถึงสูงสุด US$ 3,900 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ
US$ 904 ต่อหนึ่งบทความ

1.4 รายชื่อสานักพิมพ์วารสารต่างประเทศ ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
เนื่องจากปัจจุบันมีสานักพิมพ์และวารสารทางวิชาการเกิดขึ้นเป็นจานวนมาก มีทั้งสานักพิมพ์ที่มี
คุณภาพและไม่มีคุณภาพ ดังนั้น นักวิจัยในฐานะผู้บริโภคจะต้องมีวิธีการในพิจารณาตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของสานักพิมพ์และวารสารทางวิชาการเหล่านั้นโดยอาศัยหลักฐานต่างๆ
สานักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสานักพิมพ์แบบดั้งเดิมที่ก่อตั้ง
มายาวนาน ทั้งสานักพิมพ์ทางการค้า สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย องค์กรและสมาคมวิชาชีพสาขาวิชาต่างๆ จึงมัก
ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในมาตรฐานการผลิตที่ต่อเนื่อง เช่น สานักพิมพ์ Elsevier, Wiley-Blackwell,
Springer, Nature, Annual Reviews, SAGE, Mary Ann Liebert, Taylor & Francis, Informa
Healthcare, Lippincott Williams & Wilkins, Emerald, Kluwer, Walter de Gruyter & Co, BMJ,
ACS, RSC, AIP/APS, IOP, OSA, ASM, Cell Press, Oxford University Press, University of Chicago
Press, Cambirdge University Press เป็ น ต้ น ข้ อ สั ง เกตคื อ ส านั ก พิ ม พ์ ที่ มี ม าตรฐานจะมี ก ารชี้ แ จง
รายละเอียดไว้บนเว็บไซต์วารสารถึงระบบการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานและจรรยาบรรณของสานักพิมพ์ การ
เข้าเป็ น สมาชิกของสมาคมวิช าชีพ หรื อองค์กรที่ เกี่ยวข้อง เช่น COPE (the Committee on Publication
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Ethics) มี ร ะบบตรวจสอบการโจรกรรมหรือการลอกเลี ยนทางวิช าการ (Plagiarism) มี ป ระกาศที่ ชัด เจน
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ราคา และนโยบายการถอดถอนบทความออกจากวารสารหากพบความผิด เป็นสมาชิกใน
ระบบบริการ Reference linking service เช่น CrossRef เพื่อสร้างมาตรฐานของรหัส DOI (Digital object
identifier) เพื่ อ การอ้ า งอิ งบทความและการเก็ บ รัก ษาบทความฉบั บ ย้ อ นหลั ง รวมทั้ ง การจั ด ท าดรรชนี
(Indexing) อยู่ในฐานข้อมูลสากลที่สาคัญ เช่น Web of Science, Scopus หรือฐานข้อมูลเฉพาะสาขาวิชา
ต่างๆ ปัจจุบันสานักพิมพ์แบบดั้งเดิมเหล่านี้เริ่มหันมาดาเนินธุรกิจในรูปแบบ OA ด้วยเช่นกัน โดยใช้วิธีการ
ต่างๆ เช่น เปิดเสรีบางบทความ (Hybrid OA) สาหรับวารสารชื่อเดิม หรือสร้างสานักพิมพ์วารสารขึ้นมาใหม่
แบบ Gold OA โดยอาศัยชื่อเสียงที่มีอยู่แล้วของสานักพิมพ์ เดิม ตัวอย่างเช่น Springer Open, BMJ Open,
SAGE Open, Oxford Open, Wiley Open Access, Elsevier Open Access เป็นต้น
สานักพิมพ์วารสารประเภท Gold OA ที่มีขนาดใหญ่และได้รับการยอมรับ กันทั่วไปในปัจจุบัน
ได้ แ ก่ Public Library of Science (PLoS) และ BioMed Central (BMC) อย่ า งไรก็ ต าม ส านั ก พิ ม พ์ OA
อื่ น ๆ แม้ เป็ น ที่ รู้ จั ก และเติ บ โตรวดเร็ ว มาก เช่ น Hindawi, Dove Press, MDPI, Corpernicus แต่ ยั ง ไม่ มี
ข้อสรุปเป็นเอกฉันท์ในเรื่องของคุณภาพความน่าเชื่อถือของวารสาร และแม้ว่าวารสารเหล่านี้ จะปรากฎใน
ฐานข้อ มูล สากล Web of Science และ Scopus แล้ วก็ ตาม (เคยมีก ารถอดถอนค่ า Impact factor ของ
วารสารชื่อ The Scientific World Journal ของ Hindawi ออกจากฐานข้อมูลเนื่องจากทาผิดจรรยาบรรณ)
ดังนั้นการยอมรับวารสาร OA ใดจึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและนโยบายด้านการวิจัยของแต่ละ
องค์กรเป็นสาคัญ โดยเฉพาะในกรณีของประเทศไทย

1.5 ฐานข้อมูลสากลประเภท Abstracting & Indexing Services ที่สาคัญ
การที่บทความวารสารได้รับการจัดทาบทคัดย่อ (Abstracting) และจัดทาดรรชนี (Indexing) ใน
ฐานข้อมูลสากลขนาดใหญ่ นับเป็นตัวบ่งชี้อีกประการหนึ่งที่แสดงว่าวารสารนั้นเป็นวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติ การปรากฎในฐานข้อมูลสากลดังกล่าวเป็นการเพิ่มโอกาสช่วยทาให้บทความวารสารนั้นได้รับการ
สืบค้น การอ่าน และการนาไปอ้างอิงได้มากขึ้น ฐานข้อมูลสากลที่มีเกณฑ์ในการคัดเลื อกวารสารที่คุณภาพเข้า
ฐานข้อมูลและมีมาตรการถอดถอนวารสารที่ไม่เหมาะสมออกจากฐานข้อมูล ที่สาคัญได้แก่ Web of Science
และ Scopus
ฐานข้ อ มู ล ISI Web of Knowledge-Web of Science ของบริ ษั ท Thomson Reuters ซึ่ ง
ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index และ
Arts & Humanities Citation Index เป็นฐานข้อมูลหลักที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Times
Higher Education (THE) รายชื่อวารสารทั้งหมดที่อยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ฟรีที่เว็บไซต์
Thomson Master Journal List (http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/)
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ฐานข้อมูล Scopus ของบริษัท Elsevier เป็นฐานข้อมูลหลักที่ใช้ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
โลกของ QS สามารถสื บ ค้ น และตรวจสอบ รายชื่ อ วารสารทั้ งห มดได้ ฟ รี ที่ เว็ บ ไซต์ SCImago
(http://www.scimagojr.com)
ส่วนฐานข้อมูลอื่นๆ อาจไม่มีเกณฑ์การคัดเลือกวารสารที่เข้มข้นมากนัก แต่การที่วารสารปรากฎ
ชื่ออยู่ในฐานข้อมูลเหล่านั้น เป็นเครื่องแสดงว่าถึงความเป็นนานาชาติ และการเป็นที่รู้จักในวงวิชาการของ
วารสารนั้น ฐานข้อมูลสากลเฉพาะสาขาวิชาเหล่านั้น ได้แก่
ฐานข้อมูล PubMed สาขาการแพทย์
ฐานข้อมูล SciFinder/Chemical Abstracts (CA) สาขาเคมี
ฐานข้อมูล BIOSIS, Zoological Record สาขาชีววิทยา
ฐานข้อมูล AGRICOLA, AgBiotechNet สาขาเกษตรศาสตร์
ฐานข้อมูล INSPEC สาขาฟิสิกส์และวิศวกรรมศาสตร์
ฐานข้อมูล MathSciNet และ Zentralblatt MATH สาขาคณิตศาสตร์
ฐานข้อมูล IPA (International Pharmaceutical Abstracts) สาขาเภสัชศาสตร์
ฐานข้อมูล CINAHL สาขาพยาบาลศาสตร์
ฐานข้อมูล POPLINE สาขาประชากรศาสตร์
ฐานข้อมูล ABI/INFORM สาขาบริหารธุรกิจ
ฐานช้อมูล Sociological Abstracts, PsycINFO สาขาสังคมศาสตร์และจิตวิทยา
ฐานข้อมูล Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) สาขาภาษาศาสตร์
ฐานข้อมูล Criminal Justice Abstracts สาขาอาชญาวิทยา
ฐานข้อมูล ERIC สาขาการศึกษา
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/paper.htm)

1.6 สานักพิมพ์วารสารประเภท Predatory OA Publishers ที่ควรหลีกเลี่ยง
จะเห็นได้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน วารสาร OA มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้น รัฐบาล
ของประเทศอังกฤษและอเมริกาต่างออกนโยบายสนับสนุนให้โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งเงินทุนวิจัย
ขนาดใหญ่ของรัฐเผยแพร่บทความในรูปแบบ OA เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถให้เข้าถึงได้อย่างเสรี โดย
รัฐบาลอังกฤษสนั บ สนุ น gold OA คือให้ เผยแพร่บทความทันทีห ลังจากตีพิมพ์ ส่วนรัฐ บาลสหรัฐอเมริกา
สนับสนุน Delayed OA คือให้เผยแพร่บทความภายใน 12 เดือนหลังจากตีพิมพ์ รวมทั้งสนับสนุนการสร้าง
คลังข้อมูล OA repository ที่มีชื่อว่า PubMed Central (PMC) สาหรับจัดเก็บและเผยแพร่บทความวารสาร
ในสาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์ด้วย
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีสานักพิมพ์วารสาร OA ที่เกิดขึ้นใหม่เป็นจานวนมากบนอินเทอร์เน็ต
โดยเฉพาะในช่ ว งปี ค.ศ. 2008 และเพิ่ ม จ านวนสู งเป็ น ประวั ติ ก ารณ์ ในปี ค.ศ. 2012 มี ข้ อ ควรระวั ง คื อ
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สานักพิมพ์ OA บางแห่งทาธุรกิจเพื่อหวังผลกาไรจากค่าตีพิมพ์แต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่คานึงถึงคุณภาพ และ
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ส่งอีเมลแบบ Spam จานวนมากไปชักชวนให้นักวิจัยส่งบทความตีพิมพ์หรือ
เชิญให้ เข้าร่วมกองบรรณาธิการ แต่ในขณะเดียวกันเว็บไซต์ของวารสารกลับมีลักษณะไม่น่าเชื่อถือ การใช้
ภาษาและไวยกรณ์ในบทความไม่ถูกต้อ ง บทความได้รับการตีพิมพ์เร็วมากเกินกว่าจะมีกระบวนการ Peer
reivew ที่ได้มาตรฐานตามที่กล่าวอ้าง เช่น ตอบรับภายในเวลาไม่กี่วันและไม่ได้รับคาแนะนาให้แก้ไขแต่อย่าง
ใด มีการนาเสนอข้อมูลที่หลอกลวงโฆษณาให้เข้าใจผิดบนเว็บไซต์ เช่น อ้างว่ามีค่า Impact factor แต่ไม่เป็น
ความจริง หรือแม้กระทั่งทาผิดกฏหมายโดยการจัดทาเว็บไซต์สร้างวารสารปลอมขึ้นมาโดยลอกเลียนแบบ
วารสารเก่าแก่ ที่มีชื่อเสี ยงอยู่ แล้ ว แต่ไม่มีเว็บไซต์ เป็นต้น ดังนั้น นักวิจัยควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อน
ตัดสินใจส่งบทความไปตีพิมพ์ หากเป็นสานักพิมพ์ใหม่ที่ไม่รู้จักคุ้นเคยมาก่อนยิ่งควรเพิ่มความระมัดระวังเป็น
พิ เศษ การพิ จ ารณาว่ า ส านั ก พิ ม พ์ ว ารสารใดที่ ค วรหลี ก เลี่ ย งอาจต้ อ งใช้ วิ ธี ศึ ก ษาข้ อ มู ล บนเว็ บ ไซต์ ข อง
สานักพิมพ์วารสาร OA นั้นโดยละเอียด เช่นควรมีที่อยู่สาหรับติดต่อ สถานที่ตั้งของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์
และชื่อผู้รับผิดชอบอย่างครบถ้วนชัดเจน ควรเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพที่สาคัญ เช่น OASPA (the Open
Access Scholarly Publishers Association), COPE (the Committee on Publication Ethics) แ ล ะ
STM (International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers) เป็ น ต้ น ก อ ง
บรรณาธิการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และปฏิบัติงานจริง เนื้อหาของบทความต้องมีคุณภาพทาง
วิช าการและมีค วามถูกต้ องในการใช้ภ าษา อาจสอบถามจากผู้ แต่ ง ที่ เคยตีพิ ม พ์ในวารสารนั้ น มาแล้ ว ว่ามี
กระบวนการ peer-review จริ งหรื อ ไม่ และหากมี ก ารโฆษณาว่ า เป็ น วารสารที่ ได้ รั บ การจั ด ท าดรรชนี
(Indexing) ปรากฎชื่ออยู่ในฐานข้อมูลสากล Web of Science และมีค่า Impact factor จะต้องตรวจสอบว่า
มีจริงตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ จากนั้นใช้วิจารณญาณของตนเองในการตัดสินใจก่อนส่งบทความไปตีพิมพ์
อาจติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสานักพิมพ์วารสาร OA ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมได้จากเว็บไซต์
Scholarly OA (http://scholarlyoa.com) ของ Jeffrey Beall ซึ่งเป็นอาจารย์บรรณารักษ์แห่งมหาวิทยาลัย
โคโรลาโดเดนเวอร์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว หรือดาวน์โหลดรายละเอียดของเกณฑ์ในการพิจารณา
ตรวจสอบส านั ก พิ ม พ์ ว ารสาร OA ได้ ที่ http://scholarlyoa.files.wordpress.com/2012/11/criteria2012-2.pdf ดาวน์โหลดรายชื่อสานักพิมพ์วารสารที่ควรหลีกเลี่ยง (Beall’s list of predatory publishers
2013) ได้ที่ http://scholarlyoa.files.wordpress.com/2012/12/2013-lists2.pdf และอ่านรายละเอียด
เพิ่มเติมได้จ ากบทความภาษาไทยเรื่อง “ข้อควรระวังหากส่ งบทความไปตีพิมพ์ในวารสารประเภท Open
access” ได้ที่เว็บไซต์ http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/OA.htm

2. ดัชนีชี้วัดคุณภาพและจัดอันดับวารสาร
2.1 การตรวจสอบคุณภาพของผลงานวิจยั และวารสารที่ตีพิมพ์
การตรวจสอบคุณภาพของผลงานวิจัยมีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เช่น การ
ประเมินผลงานของนักวิจัย การประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย
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การตัดสินรางวัลนักวิจัยหรือผลงานวิจัยดีเด่น การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (โดย QS และ Times Higher
Education-THE) การตรวจสอบคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ บัณ ฑิตศึกษาที่กาหนดให้
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติก่อนอนุมัติให้จบการศึกษา หรือแม้กระทั่งการรับสมัคร
นักวิจัยเข้าทางาน โดยทั่วไปมักจะใช้เกณฑ์ในการพิจารณาหลายอย่างประกอบกัน เช่น คุณภาพของวารสาร
ที่นักวิจัยเลือกตีพิมพ์ จานวนผลงานทั้งหมดที่ตีพิมพ์ ลาดับความสาคัญในฐานะผู้แต่งบทความเช่นการเป็นผู้
แต่งคนแรก (First author) หรือเป็นผู้แต่งหลัก (Corresponding author) จานวนครั้งที่บทความได้รับการ
อ้างอิง เป็นต้น คุณภาพของผลงานวิจัยจึงมักขึ้นอยู่กับคุณภาพของวารสารที่ตีพิมพ์ด้วยเช่นกัน
การพิ จ ารณาว่า วารสารทางวิ ช าการใดมี คุ ณ ภาพสู งเป็ น ที่ ย อมรับ นั้ น ขึ้ น อยู่ กับ ปั จ จั ยหลาย
ประการ ไม่ว่าวารสารจะมีรูปแบบทางธุรกิจเป็น Traditional subsription-based model หรือ OA model
ก็ตาม สิ่งที่ต้องพิจารณาเหนือสิ่งอื่นใดคือ คุณภาพของวารสาร การประเมิน คุณภาพวารสารโดยใช้วิธีการเชิง
คุณภาพ ได้แก่ การตัดสินของกลุ่มผู้อ่านว่าเนื้อหาทางวิชาการมีคุณภาพดี สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ เหมาะ
กับท้องถิ่นหรือมุ่งสู่แสดงความเป็นนานาชาติ การตัดสินของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ ว่าบทความมี
คุณภาพ มีความถูกต้องทั้งด้านภาษาและกระบวนการศึกษาวิจัย มีระบบ peer review ที่ได้มาตรฐาน และ
สานักพิมพ์มีชื่อเสียงเชื่อถือได้ นอกจากนั้น ปัจจุบันวารสาร OA เริ่มนาเสนอวิธีการประเมินแบบใหม่โดยให้
ผู้อ่านมีส่วนร่วม ที่เรียกว่า Public peer review หรือ Open peer review อย่างไรก็ตามการประเมินในเชิง
คุณภาพใช้เวลาและกาลังคนค่อนข้า งมาก ดังนั้นการประเมินโดยใช้วิธีการเชิงปริมาณหรือวัดด้วยตัวเลขอาจ
เป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วกว่า
ดัช นี เชิงปริมาณที่ ได้รับ ความนิยมและใช้กัน อย่างต่อเนื่องมานานกว่า 50 ปี คือ ค่า Journal
impact factor (JIF) หรื อ ที่ นิ ย มเรี ย กกั น สั้ น ๆว่าค่า Impact factor (IF) สื บ ค้ น ได้ จ ากฐานข้อ มูล Journal
Citation Reports (JCR) ของบริษัท Thomson Reuters นอกจากนั้นยังมี ค่า SJR จากฐานข้อมูล Scopus
ของบริษัท Elsevier และดัชนีชนิดอื่นๆ อีก เช่น ค่า Quartile ของวารสาร, Eigenfactor, SNIP, h index, g
index เป็นต้น นอกจากดัชนีประเภท Citation-based journal metrics ที่เราคุ้นเคยเช่นนี้แล้ว ปัจจุบันยังมี
การคิดค้น วิธีการประเมิน ใหม่ๆ ที่เหมาะส าหรับ วารสาร OA โดยเฉพาะ เช่น ดัช นีประเภท Article-level
metrics คือ วัด ปริม าณการใช้ บ ทความ โดยดูจาก HTML page views และ PDF downloads หรือดัช นี
ทางเลือก Almetrics (Alternative metrics) คือ ประเมิน ความคิดเห็ นของผู้ อ่าน โดยดูจาก Comments,
Notes, Star rating และการแบ่งปันผ่านเครื่องมือเครือข่ายทางสังคมต่างๆบนโลกออนไลน์ เช่น CiteULike,
Mendeley, Facebook เป็นต้น ซึ่งดัชนีแบบนี้นามาประยุกต์ใช้จริงแล้วในวารสารหลายชื่อ เช่น PloS, BMC
และ BMJ Open เป็นต้น
สาหรับงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และศิลปกรรม มักไม่นิยมการอ้างอิงบทความมากนัก การ
ประเมินคุณภาพของวารสารในสาขาดังกล่าว มักใช้การอ่านและประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิและ
การเป็ น ที่ ยอมรับ ในระดับ นานาชาติเป็ น หลัก มูล นิธิ European Science Foundation ของกลุ่ มประเทศ
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สหภาพยุโรป ได้จัดทาดัชนีเพื่อการจัดอันดับวารสารในสาขามนุษยศาสตร์ เรียกว่า European Reference
Index for Humanities (ERIH) อยู่ที่เว็บไซต์ http://www.esf.org/research-areas/humanities.html

2.2 ฐานข้อมูลสาหรับสืบค้นการจัดอันดับวารสาร (Journal Rankings)
ฐานข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้นและวิเคราะห์คุณภาพผลงานวิจัย จานวนการอ้างอิง ดัชนีชี้วัดต่างๆ
เพื่อการจัดอันดับวารสาร ที่สาคัญและนิยมใช้กันทั่วโลก ได้แก่
ฐานข้อมูลของบริษัท Thomson Reuters :
1. Web of Science (WOS) สืบค้นผลงานวิจัยได้ตั้งแต่ปี 1999-ปัจจุบัน
ที่เว็บไซต์ http://isiknowledge.com/WOS
2, Journal Citation Reports (JCR) สืบค้นข้อมูลการจัดอันดับวารสารปีล่าสุด
ได้ที่เว็บไซต์ http://isiknowledge.com/JCR
ฐานข้อมูลของบริษัท Elsevier :
1. Scopus สืบค้นผลงานวิจัยตั้งแต่ปี 1960-ปัจจุบัน
ที่เว็บไซต์ http://www.scopus.com
2. JournalMetrics เป็นฐานข้อมูลจัดอันดับวารสารของ Elsevier บริการฟรีที่เว็บไซต์
http://www.journalmetrics.com
3. Scimago Journal & Country Rank เป็นฐานข้อมูลจัดอันดับวารสารของ Scimago
ให้บริการฟรีที่เว็บไซต์ http://www.scimagojr.com
นอกจากนั้ น ยั งอาจใช้ Google Scholar เป็น เครื่องมือในการสื บ ค้น ผลงานวิจัย จานวนการ
อ้างอิง และค่า h index ของนักวิจัยได้ด้วย ให้บริการฟรีได้ที่เว็บไซต์ http://scholar.google.com

2.3 ดัชนีชี้วัดชนิดต่างๆ (Journal Metrics)
2.3.1 ค่า Impact factor และค่าควอไทล์ (Q) ของวารสาร จากบริษัท Thomson
ค่า Journal Impact factor หรือเรียกสั้นๆว่า Impact factor พัฒนาขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1972 โดย
Eugene Garfield แห่งสถาบัน Institute for Scientific Information (ISI) ต่อมาเมื่อปี ค.ศ. 2005 สถาบัน
ISI ถู ก ซื้ อ กิ จ การโดยบริ ษั ท Thomson Reuters แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามคนทั่ ว ไปยั ง นิ ย มเรี ย กชื่ อ เดิ ม ด้ ว ย
ความคุ้นเคยว่า ISI journal factor เป็นค่าที่ใช้วัดและจัดอันดับวารสารทั้งหมดที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล Web
of Science (WOS) ซึ่ งประกอบด้ ว ยฐานข้ อ มู ล ย่ อ ย 3 ฐานข้ อ มู ล ได้ แ ก่ Science Citation Index (SCI)
Expanded จานวน 8,621 ชื่อ ฐานข้อมูล Social Science Citation Index (SSCI) จานวน 3,121 ชื่อ และ
ฐานข้อมูล Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) จานวน 1,728 ชื่อ
การตรวจสอบค่า impact factor ของวารสารเหล่านั้นทาได้โดยการสืบค้นจากฐานข้อมูลอีกชนิด
หนึ่ งของบริ ษั ท Thomson Reuters ที่ มี ชื่ อ ว่า Journal Citation Reports (JCR) โดยฐานข้ อ มู ล JCR จะ
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ออกจ าหน่ ายล่ าช้ ากว่าฐานข้ อ มู ล WOS ประมาณ 1 ปี (ตั ว อย่ างเช่ น ฐานข้ อ มู ล JCR ปี ล่ าสุ ด 2011 จั ด
จ าหน่ ายในราวเดื อนมิ ถุน ายน ค.ศ. 2012) แบ่งเป็ น 2 สาขา คือ Science edition และ Social science
edition ครอบคลุมวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Web of Science มาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี
ภาพที่ 2 ฐานข้อมูล Journal Citation Reports ปี 2011 จากเว็บไซต์ http://isiknowledge.com/JCR

ในฐานข้อมูล JCR นั้ นนอกจากจะมีค่า Impact Factor แล้ว ยังมีดัชนีชี้วัดอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้
ประเมิ น คุ ณ ภาพของวารสารได้ ด้ ว ย อาทิ 5-year Impact factor, Immediacy index, Cited half-life,
Eigenfactor score และ Article influence score
ค่า Impact factor หมายถึง จานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารนั้นได้รับการอ้างอิงในปี
ปัจจุบัน หลังจากที่ตีพิมพ์ไปแล้ว 2 ปี
ค่า 5-year Impact factor หมายถึง จานวนครั้ งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารนั้น ได้รับการ
อ้างอิงในปีปัจจุบัน หลังจากที่ตีพิมพ์ไปแล้ว 5 ปี
ค่า Immediacy Index หมายถึง จานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารนั้นได้รับการอ้างอิง
ภายในปีเดียวกันกับปีพิมพ์ (วัดความเร็วของการถูกอ้างอิง)
ค่า Cited Half-life หมายถึง จานวนปีที่นับถอยหลังลงไปจากปีปัจจุบัน ที่มีจานวนการอ้างอิงคิด
เป็น 50% ของจานวนการอ้างอิงทั้งหมดที่วารสารนั้นได้รับ ณ ปีปัจจุบัน (เป็นการวัดว่าบทความในวารสาร
ดังกล่าวจะได้รับการอ้างอิงนานแค่ไหนภายหลังจากที่ตีพิมพ์)
ค่า Eigenfactor จานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารนั้น ได้รับการอ้างอิง (คานวณจาก
บทความที่ตีพิมพ์ไปแล้วในระยะ 5 ปี) คล้ายค่า Impact factor แต่มีความแตกต่างคือ ให้ความสาคัญต่อการ
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อ้างอิงที่ได้รับจากวารสารที่ได้รับ การอ้างอิงสูงมากกว่าวารสารที่ได้รับการอ้างอิงต่า เป็นการวัดค่าความมี
อิทธิพลโดยใช้อัลกอริทึมเดียวกันกับ Google PageRank และไม่นับการอ้างอิงที่ได้รับจากวารสารเดียวกัน
ภาพที่ 3 กราฟแสดงหลักการคานวณค่า Impact factor, Immediacy index และ Cited half-life

แหล่งที่มา : อ้างอิงจาก http://cdn.elsevier.com/assets/pdf_file/0014/111425/Perspectives1.pdf

ส่วนภาพที่ 4 เป็ น ตัวอย่างการสืบ ค้นค่า Impact factor ของวารสาร Journal of the American
Medical Informatics Association (JAMIA) จากฐานข้อมูล JCR - Social Science Edition 2011 วิธีการ
คานวณค่า impact factor มีหลักเกณฑ์ง่ายๆ ดังนี้
จานวนบทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในวารสาร JAMIA
ปี 2010 = 115 บทความ ปี 2009 = 105 บทความ
ปี 2010 + 2009 = 220 บทความ
จานวนครั้งที่ถูกอ้างอิงภายในปี 2011 ของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร JAMIA
ปี 2010 =321 ครั้ง ปี 2009 = 473 ครั้ง
ปี 2010 + 2009 = 794 ครั้ง
จานวนครั้งที่ถูกอ้างอิงภายในปี 2011/จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในระยะ 2 ปี (2010, 2009)
= 794 / 220 = 3.609
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ภาพที่ 4 ค่า Impact factor ของวารสารในกลุ่มสาขาวิชา Information Science & Library Science

ภาพที่ 5 แสดงรายละเอียดของวารสาร Journal of the American Medical Informatics Association
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ภาพที่ 4 แสดงให้เห็นว่า พบว่าวารสาร JAMIA มีค่า Impact factor = 3.609 จัดอยู่ในลาดับที่
3 ของวารสารในกลุ่มสาขาวิช า Information Science & Library Science ที่มีจานวนทั้งสิ้ น 83 ชื่อ ส่ว น
ภาพที่ 5 แสดงรายละเอีย ดของวารสารนั้ น เมื่ อคลิ ก ที่ ค าว่า “Journal Ranking” จะแสดงการจั ดอั น ดั บ
วารสาร (Journal ranking) และ Impact factor box plot ซึ่งอธิบายได้จากภาพที่ 6 ว่าวารสาร JAMIA จัด
อยู่ในลาดับที่ 3 จาก 83 และอยู่ในควอไทล์ (Quartile) ที่ 1 ของวารสารในกลุ่มสาขาวิชานี้ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม
ที่มีค่า Impact factor สูงสุด 25% แรกของทั้งหมด
ภาพที่ 6 แสดงการจั ด อั น ดั บ วารสาร (Journal ranking) และ Impact factor box plot ของวารสาร
Journal of the American Medical Informatics Association

ค่าควอไทล์เป็นดัชนีอีกชนิดหนึ่งซึ่งกาลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน เป็นการนาวารสารที่อยู่ใน
กลุ่มสาขาวิชานี้มาเรียงลาดับตามค่า Impact factor จากน้อยไปหามาก จากนั้นแบ่งวารสารออกเป็น 4 กลุ่ม
เท่าๆ กัน คือกลุ่ม Q1, Q2, Q3, และ Q4
Q4 = เป็นกลุ่มของวารสารที่อยู่ต่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25
Q3 = เป็นกลุ่มของวารสารที่อยู่ระหว่างเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 และค่ามัธยฐาน (median)
Q2 = เป็นกลุ่มของวารสารที่อยู่ระหว่างค่ามัธยฐาน (median) และเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75
Q1 = เป็นควอไทล์สูงสุด เป็นกลุ่มของวารสารที่อยู่เหนือเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75
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ภาพที่ 7 อธิบายหลักการทั่วไปของ Impact Factor Blox Plot

ค่า Impact factor จึงเป็ น เครื่องมือ ที่ช่ว ยในการเปรียบเทียบและจัดอันดับวารสาร สามารถ
น ามาใช้ ส าหรั บ ห้ อ งสมุ ด ในการคั ด เลื อ กเพื่ อบอกรับ วารสาร ใช้ส าหรับ นั ก วิจั ย ในการคั ดเลื อ กวารสารที่
เหมาะสมเพื่อการตีพิมพ์ รวมทั้งใช้ประเมินคุณภาพการวิจัยของสถาบันการศึกษาโดยพิจารณาจากคุณภาพ
ของวารสารที่ตีพิมพ์โดยนักวิจัยภายในสถาบันนั้นๆ ได้
อย่างไรก็ตาม การนาค่า Impact factor มาใช้ในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยจาเป็นต้องใช้
อย่างระมัดระวัง การตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impact factor สูง ไม่ได้หมายความว่าบทความของเราจะได้รับ
การอ้างอิงสูงไปด้วย ในทางกลับกัน บทความอาจได้รับการอ้างอิงสูงแม้ว่าจะตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impact
factor ต่ากว่าก็เป็นได้ ดังนั้น ค่า Impact factor จึงควรใช้เฉพาะการประเมินคุณภาพวารสารเท่านั้น หาก
นามาใช้ในการประเมินคุณ ภาพผลงานวิจัย จาเป็นต้องพิจารณาจานวนการอ้างอิง ของบทความนั้นโดยตรง
รวมทั้งใช้ประเมินด้วยการอ่านบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นสาคัญ
ข้อ จ ากั ด อีก ประมาณหนึ่ งคื อ ค่ า Impact factor ไม่ มี การแยกประเภทของบทความ ดังนั้ น
วารสารปริทัศน์ (Review) หรือวารสารที่มีบ ทความปริทัศน์จานวนมากจึงมักได้เปรียบ ภาพที 8 แสดงค่า
Impact factor และจ านวนการอ้ า งอิ ง ที่ แ ตกต่ า งกั น ระหว่ า งบทความวิ จั ย บทความปริ ทั ศ น์ และบท
บรรณาธิการ กราฟดังกล่าวจะอธิบายสาเหตุว่าทาไมวารสารที่มีบทความปริทัศน์จานวนมากจึงมีค่า Impact
factor สูงกว่าวารสารทั่วไป

15

ภาพที่ 8 กราฟเส้นโค้งแสดงค่า Impact Factor และจานวนการอ้างอิงที่แตกต่างกัน ระหว่างบทความวิจัย
บทความปริทัศน์ และบทบรรณาธิการ

แหล่งที่มา : อ้างอิงจาก http://cdn.elsevier.com/assets/pdf_file/0014/111425/Perspectives1.pdf
2.3.2 ค่า SJR และค่าควอไทล์ (Q) ของวารสาร จากบริษัท Elsevier
SJR ย่อมาจาก SCImago journal rank พัฒนาขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2009 โดย Prof. Félix de Moya
ร่วมกับกลุ่มนักวิจัยของ SCImago Research Group ประเทศสเปน เปิดให้บริการฟรีบนเว็บไซต์ SCImago
Journal & Country Rank (http://www.scimagojr.com) เป็นดัชนีที่ครอบคลุมบทความวารสารสาขาวิชา
ต่างๆ จานวนกว่า 18,000 ชื่อ จากฐานข้อมูล Scopus ของบริษัท Elsevier
วิธีการคานวณค่า SJR แตกต่างจากค่า Impact factor แต่จะคล้ายคลึงกับค่า Eigenfactor คือ
อาศัยหลั กการอัล กอริทึมของ Google PageRank โดยมีลั กษณะสาคัญ ดังนี้ 1. สาขาวิช าและชื่อเสียงของ
วารสารมีผลโดยตรงต่อจานวนการอ้างอิง 2. มีการ Normalize หรือปรับค่าการอ้างอิงวารสารตามสาขา เช่น
วารสารในสาขาวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพซึ่ ง มี ก ารอ้ า งอิ ง กั น มาก ค่ า การอ้ า งอิ ง จะต่ ากว่ า วารสารในสาขา
มนุษยศาสตร์ซึ่งมักมีการอ้างอิงกันน้อย 3. วารสารที่ได้รับการอ้างอิงจากวารสารที่มีค่า SJR สูงอยู่แล้วจะมีผล
ทาให้วารสารนั้นมีค่า SJR สูงตามไปด้วย
ดังนั้ น ค่า SJR ของบริษั ท Elsevier จึงมี วิธีคานวณที่ แตกต่างไปจากค่า Impact factor ของ
บริ ษั ท Thomson Reuters และทางบริ ษั ท Elsevier มี ค วามพยายามที่ จะน าเสนอให้ ใช้ แทนค่ า Impact
factor
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ภาพที่ 9 การจัดอันดับวารสารกลุ่มสาขา Library and Information Sciences โดยใช้ฐานข้อมูล SJR

ปัจจุบัน SJR ได้เริ่มมีความสาคัญในประเทศไทย เมื่อ สมศ. หรือสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน) ก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยให้น้าหนักคุณภาพของวารสารตามค่าควอไทล์ Q1,
Q2, Q3, Q4 จากฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสารของ SJR
ข้อสังเกตคือ การจัดอันดับวารสารด้วย SJR มีการจาแนกวารสารออกเป็นกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ
และในแต่ละกลุ่มมีการจัดแบ่งเป็นควอไทล์ Q1, Q2, Q3, Q4 ตามค่าคะแนน SJR เช่นเดียวกันกับค่า Impact
factor ของบริษัท Thomson Reuters แต่บางครั้งผลการจัดอันดับและการจัดแบ่งกลุ่มวารสารจะไม่ตรงกัน
ตัวอย่างเช่น ในฐานข้อมูลของ SJR วารสาร Journal of the American Medical Informatics Association
ไม่ ไ ด้ จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม สาขาวิ ช า Library and Information Sciences แต่ จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม สาขา Medicine
(misellaneous) โดยมีค่า SJR ในปี 2011 = 2.275 และอยู่ในควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของกลุ่มสาขาดังกล่าว
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ภาพที่ 10 การจัดอันดับวารสารกลุ่มสาขา Library and Information Sciences โดยใช้ฐานข้อมูล SJR

2.3.3 ค่า h index ของนักวิจัย
H index, Highly-cited index หรื อ Hirsch index ตั้ ง ตามชื่ อ ของ Prof. Jorge Hirsch นั ก
ฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก ผู้พัฒนาดัชนีชนิดนี้ขึ้นในปี 2005 โดยที่เขามีความเชื่อว่า เรา
ไม่ควรประเมิน นั กวิจัย โดยดูค่า Impact factor ของวารสารที่ตีพิมพ์อย่างเดียว แต่ควรให้ ความสาคัญ กับ
จานวนการอ้างอิงบทความวิจัยโดยตรงมากกว่า ค่า h index คือตัวเลขที่แสดงจานวนผลงานวิจั ยที่มีจานวน
ครั้งของการอ้างอิงเท่ากับหรือมากกว่าจานวนผลงานวิจัยนั้นๆ ตัวอย่างเช่น นักวิจัยท่านหนึ่ง มีค่า h index =
15 หมายความว่า นักวิจัยท่านนั้น มีผลงานวิจัยจานวน 15 บทความ (จากจานวนทั้งหมด) ที่ได้รับการอ้างอิง
15 ครั้งหรือมากกว่า เป็นต้น
ค่า h index สามารถใช้วัดได้อย่างหลากหลาย เช่น วัดนักวิจัย กลุ่ มวิจัย หน่วยงาน สถาบั น
วารสาร และประเทศ เป็นต้น
ค่า h index สามารถสื บ ค้ น ได้ จากฐานข้ อ มูล สากลชนิ ด ต่ างๆ ได้แ ก่ ฐานข้ อมู ล ISI Web of
Science (http://isiknowledge.com/wos) และฐานข้อ มูล Scopus (http://www.scopus.com) ซึ่งเป็ น
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ฐานข้ อ มู ล ทางการค้ า หรื อ สื บ ค้ น จาก Scimago (http://www.scimagojr.com) และ Google Scholar
(http://scholar.google.com) ซึ่งเป็นบริการฟรี
ข้อสังเกตคือ ฐานข้อมูลแต่ละแห่งอาจแสดงค่า h index ได้ผลลัพธ์ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นกับข้อจากัด
ของประเภทของสิ่งพิมพ์ จานวนสิ่งพิมพ์ และจานวนปีพิมพ์ที่ครอบคลุมของแต่ละฐานข้อมูล
ภาพที่ 11 แสดงกราฟ h index ที่สืบค้นได้จากฐานข้อมูล Scopus

จากภาพที่ 11 นักวิจัยท่านหนึ่งมีค่า h index = 15 เป็นค่าที่คานวณจากจานวนบทความวิจัย
ของนั กวิจัย ท่านนี้ และจ านวนการอ้างอิงที่ได้รับจากวารสารในฐานข้อมูล Scopus นักวิจัยท่านนี้มีผลงาน
ตีพิมพ์ทั้งหมด 47 เรื่อง ได้รับการอ้างอิง 583 ครั้ง (เฉพาะช่วงปี 1996-ปัจจุบัน ตามข้อจากัดของฐานข้อมูล
Scopus) เมื่อนาบทความทั้ง 47 เรื่องมาเรียงลาดับตามจานวนการอ้างอิงจากมากไปน้อย (แกน x) พบว่า
บทความที่ 15 มีจานวนการอ้างอิง (แกน y) เท่ากับหรือมากกว่า 15 (คือ 16 ครั้ง)
ดังนั้น ค่า h index ของนักวิจัยท่านนี้จึงเท่ากับ 15

2.4 การวัดคุณภาพวารสารที่ผลิตในประเทศไทย
วารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทย มีทั้งที่เขียนบทความเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมี
วารสารบางชื่อจัดเป็นวารสารระดับนานาชาติปรากฏในฐานข้อมูลสากล Web of Science และมีค่า Impact
factor อยู่ในฐานข้อมูล JCR ด้วย ปัจจุบันมีจานวน 8 ชื่อ ได้แก่
1. Asia Biomedicine
2. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
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3. Buffalo Bulletin
4. Chiang Mai Journal of Science
5. Maejo International Journal of Science and Technology
6. ScienceAsia
7. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
8. Thai Journal of Veterinary Medicine
นอกจากนั้น มีวารสารไทยจานวน 24 ชื่อที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus และมีค่า SJR รวมทั้ง
บางชื่ อ อาจปรากฏในฐานข้ อ มู ล ากลเฉพาะสาขาวิ ช าชนิ ด อื่ น ๆ ด้ ว ย อาทิ Biosis, PubMed, SciFinder,
MathSCiNet, Zentralblatt MATH, CINAHL, IPA เป็ น ต้ น (รายละเอี ย ดสามารถดู เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ เว็ บ ไซต์
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/thai.htm)
อย่างไรก็ตาม วารสารไทยส่วนใหญ่ยังคงมีลักษณะเป็นวารสารเฉพาะถิ่น (local journals) และ
วารสารระดับชาติ (national journals) อีกทั้งไม่ปรากฎชื่ออยู่ในฐานข้อมูลสากลใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ศูนย์ดัชนี
การอ้ างอิ งวารสารไทย Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre จึ ง ได้ จั ด ท าค่ า Impact factor ของ
วารสารไทยโดยเฉพาะขึ้นมา โดยใช้หลักการเดียวกันกับ Impact factor ของฐานข้อมูลสากล ให้บริการอยู่ ที่
เว็บไซต์ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html ซึ่งค่า TCI impact factor จะคานวณจากการอ้างอิง
ภายในวารสารไทยด้วยกัน ครอบคลุมวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจานวน 241 ชื่อ และวารสาร
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จานวน 260 ชื่อ

2.5 ดัชนีอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ Impact factor และพบได้บนอินเทอร์เน็ต
ในปัจจุบัน มีการสร้างดัชนีอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ Impact factor ขึ้นมา และมักพบ
เห็นได้บ่อยครั้งบนเว็บไซต์ของวารสารประเภท Open access ผู้อ่านจาเป็นต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ
อย่ าสับ สนกับ ค่า Impact factor ของบริษั ท Thomson Reuters และต้องระมัดระวังหากจะนามาใช้เป็ น
มาตรฐานตัดสินคุณภาพวารสาร ตัวอย่างเช่น
Index Copernicus
(http://indexcopernicus.com)
ประเทศโปแลนด์
Global impact factor (GIF)
(http://globalimpactfactor.com)
ประเทศออสเตรเลีย
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Journal impact factor (JIF)
(http://jifactor.com)
ของ Global Institute for Scientific Information
(GISI) ประเทศอินเดีย
บทสรุป
ดัช นี วั ดคุ ณ ภาพวารสารและผลงานวิจั ย ชนิ ดต่ างๆ ที่ ส าคัญ และควรรู้จัก ได้ แก่ ค่ า Impact
factor ค่ า SJR ค่ า Quartile ของวารสาร และค่ า h index แต่ ยั ง มี ดั ช นี ช นิ ด อื่ น ๆ อี ก ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก ล่ า วใน
รายละเอียด เช่น ค่า Eigenfactor, SNIP, g index เป็นต้น ฐานข้อมูล Web of Science และ Scopus เป็น
ฐานข้อ มูล ที่ มีค วามส าคัญ ต่ อการประเมิน คุ ณ ภาพวารสารและผลงานวิจัย เนื่ องจากมี การก าหนดเกณฑ์
คัดเลื อกวารสารเข้าฐานข้อมูล อย่ างเข้มงวด มีระบบนับ จานวนการอ้างอิงและการจัดท าดัช นีวัดคุณ ภาพ
วารสาร ทั้งยังเป็นฐานข้อมูลหลักที่ใช้ประกอบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Times Higher Education
(THE) และ QS อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีวารสารวิชาการระดับนานาชาติจานวนมากที่ไม่ปรากฎชื่อใน
ฐานข้อมูล สากลใดๆ หรือปรากฏอยู่ ในฐานข้อมูล เฉพาะสาขาวิชาอื่นๆ อาทิ Biosis, PubMed, SciFinder,
MathSCiNet, Zentralblatt MATH, CINAHL, IPA ซึ่งอาจไม่มีเกณฑ์ในการคัดเลือกวารสารที่เข้มงวดและไม่
สามารถตรวจสอบค่าดัชนี Impact factor หรือ SJR ได้ การตรวจสอบคุณภาพของวารสารอาจต้องใช้เชิง
คุณ ภาพคื อการพิ จ ารณาโดยผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ แต่ ที่ส าคั ญ ต้องไม่ ป รากฏชื่อ อยู่ใน Beall’s list of predatory
publishers
การมี ทั ก ษะรู้ เ ท่ า ทั น สารสนเทศ (Information literary) ที่ มี อ ย่ า งมากมายมหาศาลบน
อินเทอร์เน็ต การทาความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับ วารสารทางวิชาการ รูปแบบทางธุรกิจของ
สานักพิมพ์วารสาร ข้อควรระวังเกี่ยวกับวารสารเสรี Open access การใช้ เครื่องมือสื บค้นและฐานข้อมูล
สากลชนิ ดต่างๆ รวมทั้ง ดัช นี วัดคุณภาพวารสารชนิดใหม่ๆ จะทาให้ นาไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินคุณภาพงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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