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MODULE 5 
ดัชนีวัดคุณภาพวารสารและผลงานวิจัยชนิดต่างๆ ที่นักสารสนเทศควรรู้จัก 

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล  
(ruchareka.wit@mahidol.ac.th) 

หัวข้อการบรรยาย 
1. วารสารทางวิชาการ  (Academic journals / Scholarly journals) คืออะไร 
2. รูปแบบทางธุรกิจของส านักพิมพ์วารสาร 
3. ดัชนีประเมินคุณภาพและจัดอันดับวารสารทางวิชาการชนิดต่างๆ 
 3.1 เครื่องมือสืบค้น ฐานข้อมูลสากล และแหล่งรวมรายชื่อวารสารทางวิชาการ   
 3.2  ค่า Impact factor และค่าควอไทล์ (Q) ของวารสาร  
 3.3 ค่า Impact factor ของวารสารไทย 
 3.4  ค่า SJR  และค่าควอไทล์ (Q) ของวารสาร 
 3.5  ค่า h index 
4. แบบฝึกปฏิบัติ  
ดาวน์โหลดเอกสารฉบับน้ี ได้ที่เวบ็ไซต์ http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/pdf/metrics.pdf 

 
1. วารสารทางวิชาการ  (Academic journals / Scholarly journals) คืออะไร 
 วารสารทางวิชาการเป็นช่องทางส าคัญในการน าเสนอผลงานของนักวิจัยที่มีการค้นพบสิ่งใหม่เพ่ือต่อ
ยอดงานวิจัยที่มีอยู่ก่อนหน้านั้น เป็นการติดต่อสื่อสาร (Scientific communication) ที่เผยแพร่ผลงานของ
นักวิจัยออกสู่สาธารณะโดยการเขียนเป็นบทความ ผ่านการตรวจสอบโดยกองบรรณาธิการ และตีพิมพ์ลงใน
วารสารทางวิชาการท้ังรูปแบบสิ่งพิมพ์และวารสารออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต  

เนื้อหาภายในวารสารทางวิชาการมักประกอบด้วย บทความวิจัยหรือบทความนิพนธ์ต้นฉบับ 
(Original artiles) บทความปริทัศน์ (Review articles) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book reviews) วารสารซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในแวดวงการวิชาการว่ามีคุณภาพที่เชื่อถือได้นั้น นอกจากจะมีระบบคัดกรองบทความเบื้องต้น
โดยกองบรรณาธิการ (Editorial review) แล้ว ควรมีกระบวนการประเมินบทความโดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก (Reviewers / Referees) ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ (และมักจะปกปิดชื่อผู้
ประเมินเพ่ือความโปร่งใส) เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ อ่านบทความ และตัดสินว่าจะบทความดังกล่าวเป็นที่
ยอมรับ (Accepted) ปฎิเสธ (Rejected) หรือให้กลับไปปรับปรุงแก้ไข (Revised) ก่อนตอบรับให้ลงพิมพ์ใน
วารสารนั้นได้ ซึ่งมักจะใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน กระบวนการ Peer review ดังกล่าวเพ่ือเป็นการ
ควบคุมและรับประกันว่าผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่นั้นเป็นผลงานที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ วารสารที่มี
ระบบดังกล่าวเรียกว่าวารสารประเภท Peer-reviewed journals หรือ Refereed journals 
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 อย่างไรก็ตาม วารสารทางวิชาการส่วนใหญ่แม้จะมีกระบวนการคัดกรองบทความโดยบรรณาธิการ 
(Editors) หรือกองบรรณาธิการ (Editorial board) แต่อาจไม่มีกระบวนการประเมินบทความโดยกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่เข้มข้นก็ได้ การตรวจสอบว่าวารสารทางวิชาการใดมีกระบวนการ Peer-review 
หรือไม่สังเกตได้จากรายละเอียดที่แสดงไว้ในเว็บไซต์หรือตัวเล่มวารสาร โดยเฉพาะในส่วนของค าแนะน า
ส าหรับผู้แต่ง (Instructions for Authors) หรือแสดงหลักฐานจริงที่ได้จากการโต้ตอบทางจดหมายระหว่าง
กองบรรณาธิการ ผู้ประเมินบทความ และผู้แต่งบทความนั้น วารสารวิชาการที่มีบทความเขียนเป็นภาษา
ท้องถิ่นเช่นภาษาไทย มีกองบรรณาธิการและผู้แต่งบทความส่วนใหญ่มาจากสถาบันเดียวกัน เรียกว่าเป็น
วารสารท้องถิ่น (Local journals) วารสารที่มีกองบรรณาธิการ ผู้ประเมินบทความ และผู้แต่งบทความมาจาก
หลากหลายสถาบัน เรียกว่าวารสารระดับชาติ (National journals) ส่วนวารสารที่มีบทความที่เขียนด้วย
ภาษาสากลเช่นภาษาอังกฤษ มีกองบรรณาธิการ ผู้ประเมินบทความ และผู้แต่งบทความมาจากหลากหลาย
ประเทศ และอาจเป็นวารสารที่ปรากฏชื่ออยู่ในฐานข้อมูลสากลชนิดต่างๆ เรียกว่าวารสารระดับนานาชาติ 
(International journals) 

 
2. รูปแบบทางธุรกิจของส านักพิมพ์วารสาร  
   

 
 
ภาพที่ 1 : วงจรกระบวนการผลิตวารสาร (Publishing cycle) อ้างอิงมาจาก The STM Report, 
September 2009 http://www.stm-assoc.org/2009_10_13_MWC_STM_Report.pdf 
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ปัจจุบันกระบวนการผลิตวารสารทางวิชาการของส านักพิมพ์ทางการค้าหรือหน่วยงานที่ไม่หวังผล

ก าไรเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและมีความหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากวารสารส่วนใหญ่นิยมเปลี่ยนรูปแบบ
การผลิตจากตัวเล่มมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับวงจร Publishing cycle ประกอบด้วย 1. ผู้แต่งบทความ 2. บรรณาธิการ 3. ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินบทความ 4. ส านักพิมพ์ 5. อินเทอร์เน็ต 6. ตัวแทนจ าหน่ายวารสาร 7. ห้องสมุด และ 8. ผู้อ่าน
บทความ บุคคลเหล่านั้นสามารถติดต่อกันได้หลายช่องทางโดยอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและบางครั้ง
สามารถติดต่อกันได้เองโดยตรง ด้วยช่องทางอักหลากหลายเช่นนั้นท าให้รูปแบบทางธุรกิจของส านักพิมพ์เริ่ม
เปลี่ยนแปลงไป แบบดั้งเดิมมีลักษณะที่เรียกว่า Subscription-based คือผู้อ่านเป็นผู้จ่ายค่าบอกรับหรือ
ห้องสมุดหรือบอกรับในนามสถาบัน ผู้แต่งมักไม่เสียค่าตีพิมพ์แต่ลิขสิทธิ์บทความเป็นของส านักพิมพ์ ปัจจุบัน
เริ่มเกิดรูปแบบทางธุรกิจแบบใหม่ที่เรียกว่า Author-side fee คือผู้แต่งบทความหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้
จ่ายค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ หรือที่เรียกว่า Article processing charge (APC) และมีสิทธิ์ในการเป็น
เจ้าของบทความ ส่วนผู้อ่านสามารถอ่านได้ฟรีบนอินเทอร์เน็ต เรียกว่าวารสารเสรี Open access (OA) ความ
นิยมดังกล่าวท าให้มีส านักพิมพ์เกิดข้ึนใหม่จ านวนมากในลักษณะของ Open access publishers นอกจากนั้น
บางส านักพิมพ์อาจใช้รูปแบบผสมผสานคือเป็น OA เฉพาะบางบทความ เรียกว่า Hybrid OA หรือให้อ่านฟรี
เฉพาะฉบับเก่าย้อนหลัง เรียกว่า Delayed OA และยังมีวารสารอีกประเภทหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ผลิตโดย
หน่วยงาน สมาคม หรือสถาบันที่ไม่หวังผลก าไร ให้บริการฟรีทั้งหมดบนอินเทอร์เน็ต ทั้งอ่านฟรีและตีพิมพ์ฟรี  

 
อย่างไรก็ตาม มขี้อควรระวังคือ ส านักพิมพ์ OA publishers ที่เกิดขึ้นมาใหม่บนอินเทอร์เน็ตบางแห่ง

ท าธุรกิจเพ่ือหวังผลก าไรแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ค านึงถึงคุณภาพ ไม่มีกระบวนการ Peer reivew ที่ถูกต้อง
ตามมาตรฐาน มีพฤติกรรมที่ไร้จรรยาบรรณทางวิชาการ และท าให้เกิดปัญหามากในแวดวงวิชาการ นักวิจัย
ควรระมัดระวังในการส่งบทความไปตีพิมพ์ในส านักพิมพ์ประเภทนี้ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อส านักพิมพ์
และวารสารที่ควรหลีกเลี่ยง (Predatory OA publishers) ได้จากเว็บไซต์ http://scholarlyoa.com ของ 
Jeffrey Beall อาจารย์และบรรณารักษ์แห่งมหาวิทยาลัยโคโรลาโด เดนเวอร์ หรือดาวน์โหลด Beall’s list of 
predatory publishers 2013 ได้ที่ http://scholarlyoa.files.wordpress.com/2012/12/2013-
lists2.pdf หรืออ่านบทความที่เกี่ยวข้องเรื่อง “ข้อควรระวังหากส่งบทความไปตีพิมพ์ในวารสารประเภท 
Open access” ได้ที่เว็บไซต์ http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/OA.htm 
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ภาพที่ 2 : เว็บไซต์ของ Scholary OA ของ Jeffrey Beall (http://scholarlyoa.com) 
 
3. ดัชนีประเมินคุณภาพ และจัดอันดับวารสารทางวิชาการชนิดต่างๆ 
 การตรวจสอบคุณภาพของนักวิจัยหรือผลงานวิจัยเพ่ือประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ เช่น การ
ประเมินผลงานของนักวิจัย การประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย 
การตัดสินรางวัลนักวิจัยหรือผลงานวิจัยดีเด่น การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (โดย QS และ Times Higher 
Education - THE) การตรวจสอบคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดให้
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติก่อนอนุมัติให้จบการศึกษา  หรือแม้กระทั่งการรับสมัคร
นักวิจัยเข้าท างาน มักจะใช้เกณฑ์ในการพิจารณาหลายอย่างประกอบกัน เช่น คุณภาพของวารสารที่นักวิจัย
เลือกตีพิมพ์ จ านวนผลงานทั้งหมดที่ตีพิมพ์ ล าดับความส าคัญในฐานะผู้แต่งบทความเช่นการเป็นผู้แต่งคนแรก 
(First author) หรือเป็นผู้แต่งหลัก (Corresponding author) จ านวนครั้งที่บทความได้รับการอ้างอิง 
(Citations) เป็นต้น 
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ดังนั้น คุณภาพของนักวิจัยหรือผลงานวิจัย จึงมักขึ้นอยู่กับคุณภาพของวารสารที่ตีพิมพ์ด้วยเช่นกัน 
การพิจารณาว่าวารสารทางวิชาการใดมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การมี
กองบรรณาธิการที่มีคุณภาพ การมีระบบ Peer-review ที่เข้มข้น ผลิตโดยส านักพิมพ์ที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ 
นอกจากจะใช้วิธีการวัดเชิงคุณภาพโดยการอ่านและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว ยังสามารถใช้วิธีการวัดเชิง
ปริมาณได้ด้วย มีการคิดค้นดัชนีชนิดต่างๆเพ่ือจัดอันดับวารสารโดยใช้อาศัยจ านวนการอ้างอิงเป็นหลัก 
(citation-based metrics) ดัชนีที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 50 ปี คือ ค่า Journal 
impact factor (JIF) หรือที่นิยมเรียกกันว่าค่า Impact factor (IF) นอกจากนั้นยังมีดัชนีชนิดอ่ืนๆ อีก เช่น 
ค่า eigenfactor, SJR, SNIP, h index, g index เป็นต้น นอกจาก Citation-based metrics แล้ว ปัจจุบัน
เริ่มมีดัชนีประเภท Article-level metrics ด้วย เช่น วัดการใช้บทความโดยดูจาก HTML page views และ 
PDF downloads วัดการประเมินโดยผู้อ่านโดยดูจาก Comments, Notes, Star rating และวัดการแบ่งปัน
ผ่าน social tools ต่างๆ เช่น CiteULike, Mendeley, Facebook เป็นต้น  

ส าหรับงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และศิลปกรรมมักไม่นิยมการอ้างอิงบทความมากนัก การ
ประเมินคุณภาพของวารสารในสาขาดังกล่าว มักใช้การอ่านและประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิและ
การเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเป็นหลัก ดัชนีที่นิยมใช้ ได้แก่ European Reference Index for 
Humanities (ERIH) ของมูลนิธิ European Science Foundation (http://www.esf.org/research-
areas/humanities.html) 

 
3.1 เครื่องมือสืบค้น ฐานข้อมูลสากล และแหล่งรวมรายชื่อวารสารทางวิชาการ   

ฐานข้อมูลสากลและแหล่งข้อมูลทางวิชาการท่ีนิยมใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นและวิเคราะห์คุณภาพ
ของวารสารและผลงานวิจัย โดยอาศัยการอ้างอิงเป็นหลัก (citation-based metrics ได้แก่ 

3.1 ฐานข้อมูล Web of Science (WOS) เป็นฐานข้อมูลในกลุ่ม ISI Web of Knowledge ของ
บริษัท Thomson Reuters เป็นฐานข้อมูลทางการค้าที่ต้องบอกรับเป็นสมาชิก บอกรับโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครอบคลุมตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน http://isiknowledge.com/WOS  

3.2 ฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR) เป็นฐานข้อมูลในกลุ่ม ISI Web of Knowledge 
ของบริษัท Thomson Reuters ต้องบอกรับเป็นสมาชิก http://isiknowledge.com/JCR 

3.3 Thomson Scientific Master Journal List แหล่งรวมรายชื่อวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่ม ISI Web of Knowledge ของบริษัท Thomson ให้บริการฟรีที่เว็บไซต์ 
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl 

3.4 ฐานข้อมูล Scopus ของบริษัท Elsevier เป็นฐานข้อมูลทางการค้าที่ต้องบอกรับเป็นสมาชิก 
ครอบคลุมตั้งแต่ปี 1960-ปัจจุบัน http://www.scopus.com 

3.5 ฐานข้อมูล Scimago Journal & Country Rank ของ Scimago Lab ให้บริการฟรีที่เว็บไซต์ 
http://www.scimagojr.com 
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3.6 JournalMetrics ของ Elsevier ให้บริการฟรีที่เว็บไซต ์http://www.journalmetrics.com 
 3.7 Google Scholar ให้บริการฟรีที่เว็บไซต์ http://scholar.google.com  
 
3.2  ค่า Impact factor และค่าควอไทล์ (Q) ของวารสาร 

Impact factor พัฒนาขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1972 โดย Eugene Garfield แห่งสถาบัน Institute for 
Scientific Information (ISI) เป็นดัชนีวัดและจัดอันดับวารสารต่างๆที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Science 
Citation Index (SCI) Expanded จ านวน 8,621 ชื่อ ฐานข้อมูล Social Science Citation Index (SSCI) 
จ านวน 3,121 ชื่อ และฐานข้อมูล Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) จ านวน 1,728 ชื่อ หรือ
ปัจจุบันได้กลายมาเป็นฐานข้อมูลสากลขนาดใหญ่รวมเรียกว่า Web of Science (WOS) ของบริษัท 
Thomson การตรวจสอบค่า impact factor ของวารสารเหล่านั้น ท าได้โดยการสืบค้นจากฐานข้อมูลที่มีชื่อ
ว่า Journal Citation Reports (JCR) โดยฐานข้อมูล JCR จะออกจ าหน่ายล่าช้ากว่าฐานข้อมูล WOS 
ประมาณ 1 ปี (ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูล JCR ปีล่าสุด 2012 จะจัดจ าหน่ายในราวเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2013) 
แบ่งเป็น Science edition และ Social science edition และมีการจ าแนกวารสารตามกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ 
ค่า Impact factor ของวารสารหนึ่งค านวณจากจ านวนการอ้างอิงทั้งหมดที่วารสารนั้นได้รับในปี 2012 ต่อ
จ านวนบทความซึ่งตีพิมพ์ในสองปีย้อนหลัง คือปี 2010 และ 2011 ในฐานข้อมูล JCR นั้นนอกจากจะมีค่า 
Impact Factor แล้ว ยังมีดัชนีชี้วัดอ่ืนๆ ซึ่งสามารถใช้ประเมินคุณภาพของวารสารได้ด้วย อาทิ 5-year 
Impact factor, Immediacy index, Cited half-life, Eigenfactor score และ Article influence score 

 

 
 

ภาพที่ 2 :  ฐานข้อมูล Journal Citation Reports ปี 2011 จากเว็บไซต์ http://isiknowledge.com/JCR 
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ค่า Impact factor หมายถึง จ านวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารนั้นได้รับการอ้างอิง (ค านวณ

จากบทความท่ีตีพิมพ์ไปแล้วในระยะ 2 ปี หรือ 5 ปี)  
ค่า Immediacy Index หมายถึง จ านวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารนั้นได้รับการอ้างอิง

ภายในปีเดียวกันกับปีพิมพ์ (วัดความเร็วของการถูกอ้างอิง)  
ค่า Cited Half-life หมายถึง จ านวนปีที่นับถอยหลังลงไปจากปีปัจจุบัน ที่มีจ านวนการอ้างอิงคิดเป็น 

50% ของจ านวนการอ้างอิงทั้งหมดท่ีวารสารนั้นได้รับ ณ ปีปัจจุบัน (เป็นการวัดว่าบทความในวารสารดังกล่าว
จะได้รับการอ้างอิงนานแค่ไหนภายหลังจากท่ีตีพิมพ์)  

ค่า Eigenfactor จ านวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารนั้นได้รับการอ้างอิง (ค านวณจาก
บทความที่ตีพิมพ์ไปแล้วในระยะ 5 ปี) คล้ายค่า Impact factor แต่มีความแตกต่างคือ ให้ความส าคัญต่อการ
อ้างอิงที่ได้รับจากวารสารที่ได้รับการอ้างอิงสูงมากกว่าวารสารที่ได้รับการอ้างอิงต่ า เป็นการวัดค่าความมี
อิทธิพลโดยใช้อัลกอริทึมเดียวกันกับ Google PageRank และไม่นับการอ้างอิงที่ได้รับจากวารสารเดียวกัน 

 

  
 

ภาพที่ 3 :  ค่า impact factor ของวารสารในกลุ่มสาขาวิชา Information Science & Library Science 
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ภาพที่ 3 เป็นตัวอย่างการสืบค้นค่า impact factor ของวารสาร Journal of the American 
Medical Informatics Association จากฐานข้อมูล JCR–Social Science Edition 2011 พบว่าวารสารนี้มี
ค่า impact factor = 3.609 จัดอยู่ในล าดับที่ 3 จากวารสารจ านวน 83 ชื่อในกลุ่มสาขาวิชา Information 
Science & Library Science 

วิธีการค านวณค่า impact factor มีหลักเกณฑ์ง่ายๆ ดังนี้  
จ านวนบทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในวารสาร JAMIA  
ปี 2010 = 115 บทความ  ปี 2009 = 105 บทความ  ปี 2010+2009 = 220 บทความ 
จ านวนครั้งที่ถูกอ้างอิงภายในปี 2011 ของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร JAMIA  
ปี 2010 =321 ครั้ง  ปี 2009 = 473 ครั้ง  ปี 2010+2009 = 794 ครั้ง 
จ านวนครั้งที่ถูกอ้างอิงภายในปี 2011/จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในระยะ 2 ปี (2010, 2009) 
= 794/220 = 3.609 

 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงรายละเอียดของวารสาร Journal of the American Medical Informatics Association 
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ภาพที่ 5 แสดงการจัดอันดับวารสาร (Journal ranking) และ Impact factor box plot ของ
วารสาร Journal of the American Medical Informatics Association 

 
ภาพที่ 4 และภาพที่ 5 แสดงให้เห็นว่าวารสาร JAMIA มีค่า impact factor = 3.609 จัดอยู่ในอันดับ 

(Rank) ที่ 3 ของวารสารในกลุ่มสาขาวิชา Information Science & Library Science ที่มีจ านวนทั้งสิ้น 83 
ชื่อ และจัดอยู่ในควอไทล์ (Quartile) ที่ 1 ของวารสารในกลุ่มสาขาวิชานี้ด้วย ซึ่ง Q1 ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีค่า 
Impact factor สูงสุด 25% แรกของทั้งหมด ค่าควอไทล์เป็นดัชนีอีกชนิดหนึ่งซึ่งก าลังได้รับความนิยมใน
ปัจจุบัน โดยเป็นการจัดแบ่งวารสารในสาขานั้นๆ ออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ Q1, Q2, Q3, Q4 ตามการเรียงล าดับ
ของค่า impact factor  

 
ภาพที่ 6 เป็นการอธิบายหลักการ Impact factor blox plot ของวารสารแต่ละชื่อ 
Q4 = เป็นควอไทล์ต่ าสุด เป็นกลุ่มของวารสารที่อยู่ต่ ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 หรือ 25% ของทั้งหมด  
Q3 = เป็นกลุ่มของวารสารที่อยู่ระหว่างเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 และค่ามัธยฐาน (median) 
Q2 = เป็นกลุ่มของวารสารที่อยู่ระหว่างค่ามัธยฐาน (median) และเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 
Q1 = เป็นควอไทล์สูงสุด เป็นกลุ่มของวารสารที่อยู่เหนือเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 
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ภาพที่ 6 อธิบายหลักการของ impact factor blox plot 
 
ค่า Impact Factor เป็นเครื่องมือช่วยในการเปรียบเทียบและจัดอันดับวารสาร สามารถน ามาใช้

ประโยชน์ส าหรับห้องสมุดในการคัดเลือกและบอกรับวารสาร ใช้ส าหรับนักวิจัยในการคัดเลือกวารสารที่
เหมาะสมเพ่ือการตีพิมพ์ รวมทั้งใช้ประเมินคุณภาพด้านการวิจัยของสถาบันการศึกษาโดยพิจารณาจาก
คุณภาพของวารสารที่ตีพิมพ์โดยนักวิจัยภายในสถาบันนั้นๆ ไดด้้วย 
 
 อย่างไรก็ตาม การน าค่า Impact factor มาใช้ในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยจ าเป็นต้องใช้อย่าง
ระมัดระวัง การตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impact factor สูง ไม่ได้หมายความว่าบทความของเราจะได้รับการ
อ้างอิงสูงไปด้วย ในทางกลับกัน บทความอาจได้รับการอ้างอิงสูงแม้ว่าจะตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impact 
factor ต่ ากว่าก็เป็นได้ ดังนั้น ค่า Impact factor จึงควรใช้เฉพาะการประเมินคุณภาพวารสารเท่านั้น หาก
น ามาใช้ในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยจ าเป็นต้องพิจารณาจ านวนการอ้างอิง (Citation frequency) ของ
บทความนั้นโดยตรง รวมทั้งใช้ประเมินด้วยการอ่านบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นส าคัญ 
 
3.3 ค่า Impact factor ของวารสารไทย 
 วารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทย มีทั้งที่เขียนบทความเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมี
วารสารบางชื่อจัดเป็นวารสารระดับนานาชาติปรากฏในฐานข้อมูลสากล Web of Science และมีค่า Impact 
factor อยู่ในฐานข้อมูล JCR ด้วย วารสารเหล่านั้น ได้แก่ 1. Asia Biomedicine 2. Asian Pacific Journal 
of Allergy and Immunology 3. Buffalo Bulletin 4. Chiang Mai Journal of Science 5. Maejo 
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International Journal of Science and Technology 6. ScienceAsia 7. Southeast Asian Journal of 
Tropical Medicine and Public Health และ 8. Thai Journal of Veterinary Medicine มีวารสารไทย
จ านวน 24 ชื่อที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus และมีค่า SJR รวมทั้งบางชื่ออาจปรากฏในฐานข้อมูลากลเฉพาะ
สาขาวิชาชนิดอ่ืนๆ ด้วย อาทิ Biosis, PubMed, SciFinder, MathSCiNet, Zentralblatt MATH, CINAHL, 
IPA เป็นต้น (รายละเอียดสามารถดูเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/thai.htm) 

อย่างไรก็ตาม วารสารไทยส่วนใหญ่ยังคงมีลักษณะเป็นวารสารท้องถิ่น (local journals) และวารสาร
ระดับชาติ (national journals) อีกทั้งไม่ปรากฎชื่ออยู่ในฐานข้อมูลสากลใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre จึงได้จัดท าค่า impact factor ของวารสาร
ไทยโดยเฉพาะขึ้นมา โดยใช้หลักการเดียวกันกับ Impact factor ของฐานข้อมูลสากล ให้บริการอยู่ที่เว็บไซต์ 
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html ซึ่งค่า TCI impact factor จะค านวณจากการอ้างอิงภายใน
วารสารไทยด้วยกัน ครอบคลุมวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ านวน 241 ชื่อ และวารสารด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จ านวน 260 ชื่อ 
 
3.4  ค่า SJR  และค่าควอไทล์ (Q) ของวารสาร 
 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 จ านวนกว่า 18,000 ชื่อ และจ านวนการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus ของบริษัท Elsevier  

วิธีการค านวณค่า SJR แตกต่างจากค่า Impact factor แต่จะคล้ายคลึงกับค่า Eigenfactor คืออาศัย
หลักการอัลกอริทึมของ Google PageRank โดยมีลักษณะส าคัญดังนี้ 1. สาขาวิชาและชื่อเสียงของวารสารมี
ผลโดยตรงต่อจ านวนการอ้างอิง 2. มีการ normalize ค่าการอ้างอิงวารสารตามสาขา เช่น วารสารในสาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพซึ่งมีการอ้างอิงกันมาก ค่าการอ้างอิงจะต่ ากว่าวารสารในสาขามนุษยศาสตร์ซึ่งมักมีการ
อ้างอิงกันน้อย 3. วารสารที่ได้รับการอ้างอิงจากวารสารที่มีค่า SJR สูงอยู่แล้วจะมีผลท าให้วารสารนั้นมีค่า SJR 
สูงตามไปด้วย 
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ภาพที่ 7 การจัดอันดับวารสารกลุ่มสาขา Library and Information Sciences โดยใช้ฐานข้อมูล SJR 
 
ปัจจุบัน SJR ได้เริ่มมีความส าคัญในประเทศไทย เมื่อ สมศ. หรือส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยให้น้ าหนักคุณภาพของวารสารตามค่าควอไทล์ Q1, 
Q2, Q3, Q4 จากฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสารของ SJR  

 
ข้อสังเกตคือ การจัดอันดับวารสารด้วย SJR มีการจ าแนกวารสารออกเป็นกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ และใน

แต่ละกลุ่มมีการจัดแบ่งเป็นควอไทล์ Q1, Q2, Q3, Q4 ตามค่าคะแนน SJR เช่นเดียวกันกับค่า impact factor 
ของบริษัท Thomson แต่บางครั้งผลการจัดอันดับและการจัดแบ่งกลุ่มวารสารจะไม่ตรงกัน ตัวอย่างเช่น ใน
ฐานข้อมูลของ SJR วารสาร Journal of the American Medical Informatics Association ไม่ได้จัดอยู่ใน
กลุ่มสาขาวิชา Library and Information Sciences แต่จัดอยู่ในกลุ่มสาขา Medicine (misellaneous) โดย
มีค่า SJR ในปี 2011 = 2.275 และอยู่ในควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของกลุ่มสาขาดังกล่าว 
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ภาพที่ 8 การจัดอันดับวารสารกลุ่มสาขา Library and Information Sciences โดยใช้ฐานข้อมูล SJR 
  
3.5  ค่า h index 

H index, highly-cited index หรือ Hirsch index ตั้งตามชื่อของ Prof. Jorge Hirsch นักฟิสิกส์
จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก ผู้พัฒนาดัชนีชนิดนี้ขึ้นในปี 2005 โดยที่เขามีความเชื่อว่า เราไม่ควร
ประเมินนักวิจัยโดยดูค่า Impact factor ของวารสารที่ตีพิมพ์อย่างเดียว แต่ควรให้ความส าคัญกับจ านวนการ
อ้างอิงบทความวิจัยโดยตรงมากกว่า ค่า h index คือตัวเลขที่แสดงจ านวนผลงานวิจัยที่มีจ านวนครั้งของการ
อ้างอิงเท่ากับหรือมากกว่าจ านวนผลงานวิจัยนั้นๆ ตัวอย่างเช่น นักวิจัยท่านหนึ่ง มีค่า h index = 15 
หมายความว่า นักวิจัยท่านนั้น มีผลงานวิจัยจ านวน 15 บทความ (จากจ านวนทั้งหมด) ที่ได้รับการอ้างอิง 15 
ครั้งหรือมากกว่า เป็นต้น  

ค่า h index สามารถใช้วัดได้อย่างหลากหลาย เช่น วัดนักวิจัย กลุ่มวิจัย หน่วยงาน สถาบัน วารสาร 
และประเทศ เป็นต้น ค่า h index สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลสากลชนิดต่างๆ ได้แก่ ฐานข้อมูล ISI Web 
of Science (http://isiknowledge.com/wos) และฐานข้อมูล Scopus (http://www.scopus.com) ซึ่ง
เป็นฐานข้อมูลทางการค้า หรือสืบค้นจาก Scimago (http://www.scimagojr.com) และ Google Scholar 
(http://scholar.google.com) ซึ่งเป็นบริการฟรี  

ข้อสังเกตคือ ฐานข้อมูลแต่ละแห่งอาจแสดงค่า h index ได้ผลลัพธ์ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นกับข้อจ ากัดของ
ประเภทของสิ่งพิมพ์ จ านวนสิ่งพิมพ์ และจ านวนปีพิมพ์ที่ครอบคลุมของแต่ละฐานข้อมูล 



การอบรมหลักสตูรนักสารสนเทศ 2.0-3.0 ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ : วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 

 

14 
 

 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงกราฟ h index ที่สืบค้นได้จากฐานข้อมูล Scopus 
 

จากภาพที่ 9 นักวิจัยท่านหนึ่งมีค่า h index = 15 เป็นค่าที่ค านวณจากจ านวนบทความวิจัยของ
นักวิจัยท่านนี้และจ านวนการอ้างอิงที่ได้รับจากวารสารในฐานข้อมูล Scopus นักวิจัยท่านนี้มีผลงานตีพิมพ์
ทั้งหมด 47 เรื่อง ได้รับการอ้างอิง 583 ครั้ง (เฉพาะช่วงปี 1996-ปัจจุบัน ตามข้อจ ากัดของฐานข้อมูล 
Scopus)  เมื่อน าบทความทั้ง 47 เรื่องมาเรียงล าดับตามจ านวนการอ้างอิงจากมากไปน้อย (แกน x) พบว่า 
บทความที่ 15 มีจ านวนการอ้างอิง (แกน y) เท่ากับหรือมากกว่า 15 (คือ 16 ครั้ง)  

ดังนั้น ค่า h index ของนักวิจัยท่านนี้จึงเท่ากับ 15  
 
บทส่งท้าย 

ดัชนีวัดคุณภาพวารสารและผลงานวิจัยชนิดต่างๆ ที่นักสารสนเทศควรรู้จัก ที่ส าคัญได้แก่ ค่า Impact 
factor ค่า SJR ค่า Quartile ของวารสาร และค่า h index แต่ยังมีดัชนีชนิดอ่ืนๆ อีกที่ไม่ได้กล่าวใน
รายละเอียด เช่น ค่า eigenfactor, SNIP, g index เป็นต้น ฐานข้อมูล Web of Science และ Scopus เป็น
ฐานข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการประเมินคุณภาพวารสารและผลงานวิจัย เนื่องจากมีการก าหนด เกณฑ์
คัดเลือกวารสารเข้าฐานข้อมูลอย่างเข้มงวด มีระบบนับจ านวนการอ้างอิงและการจัดท าดัชนีวัดคุณภาพ
วารสาร ทั้งยังเป็นฐานข้อมูลหลักที่ใช้ประกอบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Times Higher Education 
(THE) และ QS อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีวารสารวิชาการระดับนานาชาติจ านวนมากที่ไม่ปรากฎชื่อใน
ฐานข้อมูลสากลใดๆ หรือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลเฉพาะสาขาวิชาอ่ืนๆ อาทิ Biosis, PubMed, SciFinder, 
MathSCiNet, Zentralblatt MATH, CINAHL, IPA ซ่ึงอาจไม่มีเกณฑ์ในการคัดเลือกวารสารที่เข้มงวดและไม่
สามารถตรวจสอบค่าดัชนี Impact factor หรือ SJR ได้  การตรวจสอบคุณภาพของวารสารอาจต้องใช้เชิง
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คุณภาพคือการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ที่ส าคัญต้องไม่ปรากฏชื่ออยู่ใน Beall’s list of predatory 
publishers การท าความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับวารสารทางวิชาการ  รูปแบบทางธุรกิจของ
ส านักพิมพ์วารสาร ข้อควรระวังเกี่ยวกับวารสารเสรี Open access เครื่องมือสืบค้นและฐานข้อมูลสากลชนิด
ต่างๆ รวมทั้งดัชนีวัดคุณภาพวารสารชนิดใหม่ๆ จะท าให้นักสารสนเทศสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการประเมินคุณภาพงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
4. แบบฝึกปฏิบัติ  
1. วารสารทางวิชาการประเภท peer-reivewed journals มีลักษณะอย่างไร จงอธิบาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ค่า impact factor มีวิธีการค านวณอย่างไร จงอธิบาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ค่า Quartile (Q) ของวารสารคืออะไร มีวิธีการค านวณอย่างไร จงอธิบาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. รูปแบบทางธุรกิจของส านักพิมพ์วารสารเสรี Open access แตกต่างจากรูปแบบดั้งเดิมอย่างไร จงอธิบาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ค่า h index มีวิธีการค านวณอย่างไร จงอธิบาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


