
ค่า Impact Factor ของวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ISI 
 
ความส าคัญของค่า Impact Factor 
เมื่อกล่าวถึงวิธีการตรวจสอบคุณภาพของนักวิจัยหรือผลงานวิจัย เพ่ือ 
 1. ประเมินผลงานทางวิชาการ 
 2. พิจารณาจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 
 3. ตัดสินรางวัลนักวิจัยหรือผลงานวิจัยดีเด่นต่าง ๆ 
 4. ประกันคุณภาพสถาบันการศึกษา 
 5. ตรวจสอบคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ก าหนดให้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติก่อนอนุมัติให้จบการศึกษา 
 6. รับสมัครอาจารย์หรือนักวิจัยเข้าท างาน 
 

เรามักจะได้ยินค าว่า Impact Factor อยู่บ่อยครั้ง ในฐานะเป็น เกณฑ์หรือดัชนีชี้วัดคุณภาพของ
วารสาร ซึ่งนิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะส าหรับงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการแพทย์ 
แต่ที่จริงแล้ว การประเมินนักวิจัยหรือผลงานวิจัย มักใช้เกณฑ์ในการพิจารณาหลายอย่างประกอบกัน เช่น 
 1. มีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ พิจารณาเนื้อหาของบทความ 
 2. พิจารณาจากปริมาณหรือจ านวนผลงานที่ตีพิมพ์ 
 3. ล าดับความส าคัญในฐานะผู้แต่งบทความว่าเป็น First, Last หรือ Corresponding Author 
 4. จ านวนครั้งที่บทความดังกล่าวได้รับการอ้างอิงโดยบทความอ่ืน (Citation Frequency) แต่ทั้งนี้ต้องไม่
นับการอ้างอิงตนเอง (Self-cited) 
 5. พิจารณาว่าเป็นบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบผู้ประเมิน
อิสระ (Peer Review) และปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากลต่าง ๆ หรือไม่ 
 6. โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากวารสารดังกล่าวปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI ด้วย จะท าให้สามารถตรวจสอบ
และจัดอันดับความส าคัญโดยพิจารณาจากค่า Impact Factor ของวารสารนั้นได้ 
 

ค่า Impact Factor จึงอาจเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ช่วยในการเปรียบเทียบและจัดอันดับวารสาร 
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ส าหรับห้องสมุด ในการคัดเลือกและบอกรับวารสาร ใช้ส าหรับนักวิจัยในการ
คัดเลือกวารสารที่เหมาะสมเพ่ือการตีพิมพ์ รวมทั้งใช้ประเมินคุณภาพด้านการวิจัยของสถาบันการศึกษา โดย
พิจารณาจากคุณภาพของบทความที่ตีพิมพ์โดยบรรดานักวิจัยภายในสถาบันนั้น ๆ ได้อีกด้วย 
  



ค่า Impact Factor คืออะไร ? 
Impact Factor หรือ Journal Impact Factor หมายถึง จ านวนครั้งโดยเฉลี่ย ท่ีบทความของ

วารสารนั้นจะได้รับการอ้างอิง ในแต่ละปี (A measure of the frequency with which the 
"average article" in a journal has been cited in a particular year or period) 

ค่า Impact Factor จึงเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ช่วยในการเปรียบเทียบและจัดอันดับวารสาร อาจ
น ามาใช้ประโยชน์ส าหรับห้องสมุด ในการคัดเลือกและบอกรับวารสาร ใช้ส าหรับนักวิจัยในการคัดเลือก
วารสารที่เหมาะสมเพ่ือการตีพิมพ์ รวมทั้งใช้ประเมินคุณภาพด้านการวิจัยของสถาบันการศึกษา โดยพิจารณา
จากคุณภาพของบทความที่ตีพิมพ์โดยบรรดานักวิจัยภายในสถาบันนั้น ๆ ได้อีกดว้ย 
ค่า Impact Factor ตรวจสอบได้จากไหน ? 

ในราวเดือนกรกฎาคม-กันยายนของทุกปี บริษัท Clarivate Analytics หรือเดิมคือ ISI (Institute of 
Scientific Information) จะผลิตฐานข้อมูลที่มีชื่อว่า Journal Citation Reports (JCR) ซึ่งจัดท าอย่าง
ต่อเนื่องมานานกว่า 50 ปี สมัยก่อนจัดท าในลักษณะสิ่งพิมพ์ช่วยค้น และในรูปแบบ CD-ROM ปัจจุบันอยู่ใน
รูปแบบ Web Edition โดยครอบคลุมวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ระดับนานาชาติ 
จากทั่วโลก 
ฐานข้อมูล JCR ปีล่าสุด คือปี 2016 ประกอบด้วย Science Edition และ Social Science Edition 
ครอบคลุมวารสารจ านวน 12,090 ชื่อ ให้บริการเมื่อเดือน กรกฎาคม ปี 2017 
 
  



1. ผลงานระดับนานาชาติ 
 1.1 การค้นหาผลงานระดับนานาชาติ 
 1) ผ่านเว็บไซต์ https://www.scopus.com/ 
 2) คลิกลิงก์ Author Search เพ่ือค้นหาผลงาน 

 
 
 3) หน้าแสดงผลงานและจ านวน Citation 

 
  

https://www.scopus.com/


 4) การดจู านวนการอ้างอิงของวารสาร 

 
 
 
 1.2 เครื่องมือเพื่อช่วยค้นหาข้อมูลวารสารที่ท า index ใน Web of Science 
  1) เข้าไปที่เว็บไซต์ Master Journal List (MJL) https://mjl.clarivate.com/home 
  2) พิมพ์ชื่อวารสารที่ต้องการค้นหาในช่องสืบค้น แล้วกดปุ่ม Search Journals หรือ กดปุ่ม Enter 
เพ่ือค้นหา ยกตัวอย่างการค้นหาวารสาร ชื่อ 3 BIOTECH 

 
  3) ระบบจะแสดงผลการสืบค้น ซึ่งประกอบด้วย ชื่อวารสาร ชื่อส านักพิมพ์ ISSN และ วารสาร
ดังกล่าวอยู่ใน Core collection ใดของ Web of Science ดังตัวอย่าง วารสาร 3 BIOTECH ถูกท าดัชนีใน 
Science Citation Index Expanded (SCIE) ของ Web of Science 

https://mjl.clarivate.com/home
https://www.thailibrary.in.th/wp-content/uploads/2022/03/20220326-0-2.jpg


 
  4) หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับวารสาร สามารถคลิกท่ีเมนู View profile page ทั้งนี้ต้องมี
การลงทะเบียนเข้าใช้งาน 

 
 
  5) การลงทะเบียนเข้าใช้งาน 

 
 

https://www.thailibrary.in.th/wp-content/uploads/2022/03/20220326-0-3.jpg
https://www.thailibrary.in.th/wp-content/uploads/2022/03/20220326-0-4.jpg
https://www.thailibrary.in.th/wp-content/uploads/2022/03/20220326-7.jpg


 6) เมื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานส าเร็จ ระบบก็จะน าไปสู่หน้าที่แสดงข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
วารสาร เช่น 
 7) ชื่อวารสาร ISSN ส านักพิมพ์ 
 8) ขอบเขตสาขาวิชาของบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสาร 
 9) ข้อมูลทั่วไปของวารสาร (เช่น เว็บลิงก์ไปยังหน้าวารสารและส านักนักพิมพ์ ปีที่ตีพิมพ์บทความครั้ง
แรก จ านวนฉบับของวารสารที่ตีพิมพ์ในแต่ละปี และภาษาของบทความในวารสาร) 
 10) วารสารถูกท าดัชนี (Index) ใน Collection ใดของ Web of Science และอยู่ในหมวดหมู่ใด 
(Category) 
 11) ค่า Journal Citation Indicator (JCI) เมตริกในระดับวารสาร (journal-level metric) เป็นการ
วัด field-normalized citation impact ของวารสาร ใน Core Collection ของ Web of 
cience https://www.thailibrary.in.th/2021/07/28/jci/ 
 12) การท างานร่วมกับ Publons และ PubMed 
 13) แต่ทั้งนี้ไม่สามารถดูค่า Impact Factor (IF) ใน Journal Citation Report (JCR) ได้หากไม่ได้
บอกรับเพ่ือเป็นสมาชิกซึ่งมีค่าใช้จ่าย 

 
  

https://www.thailibrary.in.th/2021/07/28/jci/
https://www.thailibrary.in.th/wp-content/uploads/2022/03/20220326-1.jpg
https://www.thailibrary.in.th/wp-content/uploads/2022/03/20220326-5.jpg


 
 1.3 การตรวจสอบ Q ของวารสารจาก Scimago Journal & Country Rank (SJR) 
 1) เข้าสู่เว็บไซต์ https://www.scimagojr.com/ 
 2) เข้าสู่เมนู Journal Rankings 

 
  
 3) แสดงชื่อวารสาร และ Q ของวารสารนั้น 

 
  
  

https://www.scimagojr.com/


 1.4 การค้นหาวารสารที่ต้องการเพื่อดู Q 
 1) เข้าสู่เว็บไซต์ https://www.scimagojr.com/ 
 2) พิมพ์ชื่อวารสาร หรือหมายเลข ISSN เพ่ือดู Q 

 
 
 3) แสดงผลจากการค้นหาโดยเลื่อนดูภาพด้านล่าง จากประเภทข้อมูล Architecture, Building and 
Construction etc. เมื่อน าเม้าส์ไปชี้ในปีที่ต้องการ จะข้ึนค่า Q2 ของประเภทนั้น ๆ 

 
 
Web of Science กับ Scopus เป็นฐานข้อมูลคนละส านักกัน Web of Science จะมีข้อมูลเฉพาะ วารสาร
เท่านั้น ส่วน Scopus จะกว้างกว่า และค่า impact factor จะเป็นหน่วยวัดของ Web of Science แต่ถ้า 
Scopus จะเป็น SJR  
  

https://www.scimagojr.com/


2. การดูผลงานอ้างอิงของวารสารระดับชาติ 
 2.1 เข้าสู่เว็บไซต์ https://tci-thailand.org/  
 2.2 ช่องค้นหา พิมพ์ค าท่ีต้องการค้นหา เช่น ชื่อบทความหรือ ชื่อวารสาร 

 
 4.3 วารสารที่ค้นหาจะแสดงจ านวนการอ้างอิงดังรูปภาพตัวอย่าง 

 
 
 
  

https://tci-thailand.org/


การอ้างอิงเอกสาร 
https://stang.sc.mahidol.ac.th/research/impact-factor.php 
https://www.arc.cmu.ac.th/dept/files/rec/anno/r402.pdf 
 

https://stang.sc.mahidol.ac.th/research/impact-factor.php
https://www.arc.cmu.ac.th/dept/files/rec/anno/r402.pdf

