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ค าน า 
 

กองบริหารงานวิจัย เป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่ในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย ประสานงานในการขอรับทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก 
สนับสนุนการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานงานวิจัย จัดท าข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ผู้วิเคราะห์จึงได้ท าการวิเคราะห์จ านวนผลงานตีพิมพ์ และจ านวนการอ้างอิง (citation) ของ
มหาวิทยาลัย ย้อนหลัง 4 ปี (2016-2019) ซึ่งจะท าให้ทราบแนวโน้มจ านวนผลงานตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัย 
จ านวนการอ้างถึง (citation) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน การก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย 
ตลอดจนน าไปก าหนดกลยุทธในการเพิ ่มจ านวนผลงานตีพิมพ์ และจ านวนการอ้างอิง (citation) ของ
มหาวิทยาลัย อันจะน าไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งกับมหาวิทยาลัยชั้นน าทั้งในระดับประเทศ และระดับ
โลก ดังวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

 
กองบริหารงานวิจัย เป็นหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ การ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย จัดท าแผนบริหารงานวิจัยและท าค าขอ
งบประมาณการวิจัย ประสานงานกับแหล่งทุน ประสานงานในการพิจารณาให้ทุนวิจัย จัดท าสัญญารับทุนวิจัย 
ติดตามผลการวิจัยทั้งภายในและภายนอก ประสานและสร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย สนับสนุนการตีพิมพ์ ระบบฐานข้อมูลวิจัย รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
งานวิจัย การส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย จัดท าข้อมูลสารสนเทศการวิจัย วารสารวิจัย การให้รางวัลเชิดชู
เกียรติผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น การฝึกอบรมบุคลากร และนักวิจัย เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ นานาชาติ  

งานส่งเสริมการวิจัย มีหน้าที ่หลักในการ ประสานการจัดกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัย เช่น 
นิทรรศการวันนักประดิษฐ์ นิทรรศการ Thailand Research Expo กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัย (การมอบ
รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักกิจัยเกียรติคุณสารสิน รวมทั้ง รางวัลนักวิจัยใหม่ดีเด่น รางวัลหน่วยงานด้านการ
วิจัย รางวัลด้านการบริการวิชาการ) สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
(โครงการ publication clinic การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์) จัดท าวารสารด้านการวิจัย (Asia-Pacific 
Journal of Science and Technology วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
วารสารวิจัยสถาบัน) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการวิจัย (ทุนวิจัย ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น) การ
สร้างเครือข่ายด้านการวิจัย การให้บริการเครื่องมือวิจัย ตลอดจน สนับสนุนทุนเพื่อการน าเสนอผลงานวิจัยใน
ต่างประเทศ 

ตั้งแต่ปี 2557 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 
และเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยเริ่มมีความเข้มแข็งด้านการวิจัย จนได้รับการประเมินในระดับนานาชาติจากการจัด
อันดับของนิตยสาร Asia week (Asia’s Best Universities 2000) และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย
นิตยสาร Times (World University Ranking 2006) ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเข้มแข็ง
ด้านการวิจัยเป็นอย่างมาก เห็นได้การที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และในปี 
2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 6 ของประเทศ (อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2 มหิดล 3 เชียงใหม่ 4 ธรรมศาสตร์ 5 เกษตรศาสตร์) ของประเทศ อันดับที่  160 ของเอเชีย และอันดับที่ 
801-1000 ของโลก [1] ซึ่งตัวชี้วัดส าคัญที่จะบ่งบอกถึงความส าเร็จด้านการวิจัย คือ ผลงานตีพิมพ์และการ
ได้รับการอ้างถึง (citation) เห็นได้จากการเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก QS World 
University Ranking ที่ก าหนดค่าน ้าหนักของ Citations/Faculty ถึงร้อยละ 20 ของการประเมินทั้งหมด [2] 



2 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร ตั้งแต่ปี 
2549 เรื่อยมาจนกระท่ังในปี โดยในช่วงแรกจะเป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามค่า Impact factor หรือ ค่า SNIP 
ของวารสาร จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้ปรับกลยุทธในการเพิ่มจ านวนผลงานตีพิมพ์ โดยการ
สนับสนุนค่าตอบแทนโดยอ้างอิงจากคุณภาพของวารสาร (quartile) เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ใน
วารสารที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม ก็เพ่ิมจ านวนผลงานตีพิมพ์เพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอที่จะ
เพิ่มศักยพภาพในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยระดับโลก เนื่องจากการได้รับการอ้างถึง (citation) เป็นส่วน
ส าคัญในการวัดคุณภาพผลงานวิจัยด้วยเช่นกัน 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์จ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน quartile ต่างๆ เพ่ือ
เปรียบเทียบกับจ านวนการอ้างถึง (citation) ซึ่งจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงแนวทางที่จะสนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีระบบในการพัฒนางานวิจัยให้ศักยภาพสูงขึ้นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 

2.1 เพื ่อศึกษาจ านวนผลงานตีพิมพ์ และวิเคราะห์แนวโน้มการสร้างผลงานตีพิมพ์ของบุคคลาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.2 เพ่ือวิเคราะห์จ านวนการอ้างอิง (citation) ของมหาวิทยาลัย และหาความสัมพันธ์ระหว่างการอ้างอิง
กับการจัดคุณภาพวารสารในระดับต่าง ๆ (Quartile) 
 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

3.1 มีข้อมูลจ านวนผลงานตีพิมพ์ และจ านวนการอ้างถึง (citation) ของผลงานตีพิมพ์ที ่เขียนโดย
บุคคลาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

3.2 มีแนวทางการก าหนดนโยบายในการสนับสนุนการสร้างผลงานตีพิมพ์ที่สอดคล้องสภาวะปัจจุบัน ที่มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายสูงสุด 

 
4. ขอบเขตการวิเคราะห์ 
 
 ว ิเคราะห์บทความที ่ ได ้ร ับการตีพ ิมพ์ในวารสารว ิชาการระดับนานาชาติของบ ุคคลาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่อยู่ในฐาน Scopus ในช่วงเวลา 4 ปี ย้อนหลัง (2016-2019) ทุกประเภท ทั้งในด้าน
ของจ านวนบทความตีพิมพ์ จ านวนการอ้างถึง (citation) ของบทความแยกตาม Quartile ของวารสาร 
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5. ค าจ ากัดความ 
 
วารสาร หมายถึง น. หนังสือที่ออกตามก าหนดเวลา พิมพ์เรื่องที่เป็นงานวิจัย

หรือบทความทางวิชาการ มีผู ้ตรวจรับรองคุณภาพทาง
วิชาการ เช่น วารสารราชบัณฑิตยสถาน วารสารศิลปากร 
วารสารกรมการแพทย์ 

บทความ หมายถึง น. ข้อเขียนซึ่งเป็นรายงานหรือการแสดงความคิดเห็น มัก
ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ วารสาร สารานุกรม เป็นต้น 

การอ้างถึง (citation) หมายถึง ก. ระบุที่มาเพื่อเป็นหลักฐาน, ยกมากล่าวเป็นหลัก, เช่น ใน
การให้ความหมายของค า เขามักอ้างอิงพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน 
ว. ที่ระบุที่มาเพื่อเป็นหลักฐาน เช่น พจนานุกรมเป็นหนังสือ
อ้างอิง เอกสารอ้างอิง 

การจัดคุณภาพวารสาร 
(quartile) 

หมายถึง เป็นค่าที่วัดระดับ วารสาร หมายถึง Quartile score ของ
วารสารในแต่ละสาขาวิชา (subject categories) เป็นการ
จัดกลุ่มคุณภาพของวารสาร 
Q1 เป็นกลุ่มวารสารที่มีคุณภาพดีที่สุดในสาขา คือวารสารที่
ได้รับการจัดอันดับอยู่ระหว่างร้อยละ 1-25 แรกของวารสาร
ในกลุ่มเดียวกัน 
Q2 เป็นกลุ่มวารสารที่มีคุณภาพในระดับที่ 2 ของสาขา คือ
วารสารที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ระหว่างร้อยละ 25-50 ของ
วารสารในกลุ่มเดียวกัน 
Q3 เป็นกลุ่มวารสารที่ที่มีคุณภาพในระดับที่ 3 ของสาขา คือ
วารสารที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ระหว่างร้อยละ 50-75 ของ
วารสารในกลุ่มเดียวกัน 
Q4 เป็นกลุ่มวารสารที่มีคุณภาพในระดับต ่าที่สุดในสาขา คือ
วารสารที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ระหว่างร้อยละ 75-100 ของ
วารสารในกลุ่มเดียวกัน 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการอ้างถึง (cation) กับการจัดอันดับคุณภาพวารสาร (quartile) 

ของบทความที่ตีพิมพ์โดยบุคลากรมหาวิยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ ปี 2016-2019 ผู้วิเคราะห์ได้ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 2.1 การวัดคุณภาพงานวิจัย 
 2.2 ฐานข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบในการวัดและประเมินคุณภาพงานวิจัยวิทยาศาสตร์ 
 2.3 หน่วยวัดคุณภาพงานวิจัย 

2.4 วิวัฒนาการของการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ  The Evolution of Journal Evaluation 
2.5 ความส าคัญของ QS World University Rankings 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 การวัดคุณภาพงานวิจัย 

 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2563) ได้กล่าวถึงการวัดคุณภาพงานวิจัยไว้ว่า 

การวิจัย มีความต้องการวัดคุณภาพงานวิจัย เพื ่อให้ทราบถึงสถานภาพโดยรวม จุดแข็ง จุดอ่อน การ
เปร ียบเท ียบ ฯลฯ โดยเฉพาะผ ู ้ ให ้ท ุนว ิจ ัย (Funder) ผ ู ้บร ิหารองค ์กรว ิจ ัย (Research institutes) 
นักวิทยาศาสตร์ บรรณารักษณ์ ต่างต้องการประเมินคุณภาพงานวิจัย   ตั้งแต่ระดับบทความวิจัย ระดับ
วารสารวิชาการ ระดับนักวิทยาศาสตร์ ระดับองค์กร ระดับประเทศ โดยให้มีวิธีการวัด หน่วยวัดที่ชี้ได้ถึง 
คุณภาพงานวิจัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาระบบงานวิจัยต่อไป และสามารถตรวจสอบ
หา Performance, Benchmarking & Collaboration ของระดับนักวิทยาศาสตร์ ระดับองค์กร ระดับประเทศ
ได้ รวมถึงส ารวจหาแนวโน้ม (Trends) ของงานวิจัยในหัวข้อหนึ่ง ๆ ในระดับโลกได้อีกด้วย 

Bibliometrics หมายถึง การประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ คือการนับจ านวน สิ่งพิมพ์
วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะบทความวิจัยในวารสารวิทยาศาสตร์ จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย และวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ เพ่ือเป็นการประเมินผลกระทบของคุณภาพงานวิจัย (ในภาษาไทยอาจมีชื่อว่า บรรณมาตร 
บรรณมิติ ดัชนีวรรณกรรม ดรรชนีวรรณกรรม) 

Bibliometrics คือ การศึกษาถึงวิธีการวัด (Measure) สารสนเทศ หรือข้อความชุดหนึ่ง มีพัฒนาการมา
ยาวนานกว่า 40 ปี นับเป็นเครื่องมือมาตรฐานในการประเมินงานวิจัย ทีส่ามารถวัดผลกระทบ (Impact) ได้ใน
ทุกระดับบทความ (Paper) ระดับสาขาวิชา (Field) ระดับนักวิจัย (Researcher) ระดับสถาบัน (Institutes / 
Affiliations ) และระดับประเทศ (Country ) 
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นอกจากนี้  Bibliometrics ยังมีการน าไปใช้เพื่อตรวจสอบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการอ้างอิงของ
วารสารวิชาการ ข้อมูลการอ้างอิงถือว่ามีความส าคัญ ดัชนีการอ้างอิงฐานข้อมูล Web of Science ที่ผลิตโดย
บริษัท Clarivate Analytics (เดิมคือบริษัท Thomson Reuters) และฐานข้อมูล Scopus ของส านักพิมพ์ 
Elsevier B.V. มีฟังชั่นให้ผู้สืบค้นสามารถค้นบทความที่อ้างอิงกันไปมาได้ ดัชนีการอ้างอิงสามารถสื่อถึงความ
เป็นที่นิยม มีผลกระทบต่อบทความ ผู้แต่ง และวารสาร 

การประยุกต์ดัชนี Bibliometrics แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
(1) เชิงปริมาณ (Quantitative) ได้แก่ข้อมูล 

- จ านวนบทความ (No. of Publications) ตามชื่อนักวิจัย สถาบัน ประเทศ สาขาวิชา แบบ
รายปี เป็นต้น 

- จ านวนการได้รับการอ้างอิง (No. of Citations : Citing, Times Cited) 
- จ านวนที่มีผู้เขียนร่วม (No. Co-Authors) 
- จ านวนสิทธิบัตร (No. Patents) การยื่นขอจดสิทธิบัตรจากพลเมืองตนเองหรือต่างชาติ 

 (2) เชิงความสัมพันธ์ (Relation) 
- ดัชนีผลงานตีพิมพ์ร่วมกัน (ความเป็นนานาชาติ) 
- ดัชนีเชื่อมโยงจากบทความอ้างอิง (หาค าตอบประเทศใดอ้างอิงถึงประเทศใดบ้าง) 
- ดัชนีสัมพันธ์บทความวิชาการกับเอกสารสิทธิบัตร 
- ดัชนีอ้างอิงบทความร่วมกัน (วัดหาการอ้างอิงจากหลายบทความไปยังบทความเดียวกัน) 

ฯลฯ 
หน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัย และมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีระบบระบบติดตามผลงาน และผลกระทบ (Impact) 

จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ เช่น Web of Science, Scopus, SciVal, InCites 
ฯลฯ เพื่อให้สามารถเห็นภาพรวม และก าหนดทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยในมิติต่างๆ ได้เช่น การวิเคราะห์
จุดอ่อนจุดแข็งทางการวิจัย วิเคราะห์หาสาขาที่มีความช านาญ หัวข้อวิจัยที่อยู่ในกระแสหลักระดับโลก หรือ
ความต้องการของประเทศ ตลอดจนถึงการประเมินความสามารถของนักวิจัยรายบุคคล เป็นต้น เพื่อจะได้
น าไปสู่การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของหน่วยงาน เช่น การวิเคราะห์หาความร่วมมือทางด้านการ
วิจัยระหว่างองค์กร ระหว่างภูมิภาค ระหว่างประเทศ (Research Collaboration) หากพบว่าบทความวิจัยที่มี
ผู ้แต่งร่วมอยู่ในสถาบันต่างประเทศที่มีความเข้มแข็งทางการวิจัย เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน ญี่ปุ ่น มี
แนวโน้มจะได้รับการอ้างอิง (citation) สูง และเป็นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดี ควรให้การสนับสนุนให้ทุนวิจัย
เพ่ือเกิดความร่วมกัน 

 
2.2 ฐานข้อมูลทีเ่ป็นข้อมูลดิบในการวัดและประเมินคุณภาพงานวิจัยวิทยาศาสตร์  
 

- Web of Science - https://webofknowledge.com ให้ข้อมูลรายการบทความวิจัยและการ
อ้างอิง (แบบบอกรับเป็นสมาชิก) 
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- Scopus - https://scopus.com ให้ข้อมูลรายการบทความวิจัยและการอ้างอิง (แบบบอกรับเป็น
สมาชิก) 

- Google Scholar - https://scholar.google.co.th (ฟรี) 
- SciVal - https://www.scival.com แพลทฟอร์มที ่สรุปภาพรวมของกิจกรรมการวิจัยทั่วโลก 

(แบบบอกรับเป็นสมาชิก) 
- InCites - https://incites.thomsonreuters.com/ แพลทฟอร์มที่สรุปภาพรวมของกิจกรรมการ

วิจัยทั่วโลก (แบบบอกรับเป็นสมาชิก) 
 

2.3 หน่วยวัดคุณภาพงานวิจัย  
 
 2.3.1 วัดระดับบทความวิจัยเป็นเรื่อง ๆ หรือ เช่น Citation Tracking 
 2.3.2 วัดบทความวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ชื่อหนึ่ง ๆ เช่น Number of Publications, h-index 
 2.3.3 วัดคุณภาพวารสารวิจัยจากจ านวนการตีพิมพ์บทความและจ านวนการได้รับการอ้างอิง เช่น ค่า 
Impact Factor (IF), ค่า Eigenfactor, ค่า CiteScore, ค่า SNIP - Source Normalized Impact per Paper,
ค่า SJR - SCImago Journal Rankings 

หน่วยวัดคุณภาพงานวิจัย สามารถบ่งประเภทได้ ดังนี้ 

- Productivity เ ช ่ น  Scholarly output, Output in Top Percentiles, Publication in Top 
Percentiles 

- Citation เช่น Citation counts, Citation per publication, h-index 
- Collaboration เช่น Geographical 
- Disciplinarity เช่น Journal count, Journal category count 
- Usage เช่น View count, Download count 

 
2.4 วิวัฒนาการของการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ  The Evolution of Journal Evaluation 

 
ค่า Impact Factor, IF จากการให้บริการที่ชื่อ Journal Citation Report, JCR ของบริษัท Clarivate 

Analytics (ชื่อเดิม ISI Thomson Reuters) เป็นบริการที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี 
ค่า IF คือ ค่าเฉลี่ยของจ านวนการได้รับการอ้างอิงของบทความในวารสารชื่อหนึ่ง ต่อ จ านวนบทความที่

พิมพ์ก่อนหน้านั้น ในช่วง 2 ปี  และ JCR ชุดใหม่เริ่มมีการคิดค่า IF แบบช่วง 5 ปี ที่ 
ต่อมามีการน าเสนอหน่วยวัดวารสารหลากหลายค่า เพ่ือให้มีหน่วยวัดหลากหลาย ซ่ึงอยู่บนหลักการของ 

จ านวนบทความ (Number Publications) จ านวนการได้รับการอ้างอิง (Number Citations) จ านวนการใช้ 
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(Usag) และอื่น ๆ และสรุปได้ว่า ขณะนี้ ยังไม่มีหน่วยวัดที่สมบูรณ์ เพียงพอ ในการวัดถึงผลกระทบของ
วารสารที่แท้จริง  

ประวัติพัฒนาการของหน่วยวัด เพ่ือประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ มีล าดับเหตุการณ์ที่ส าคัญ มีดังนี้ 
- ปี ค.ศ. 1960 Dr. Eugene Garfield ได้น าเสนอแนวคิดในการน าข้อมูลการอ้างอิงมาวัด

คุณภาพวารสาร โดยตีพิมพ์บทความในวารสาร Science เมื่อปี 1955 
- ปี ค.ศ. 1961 Dr. Eugene Garfield ก่อตั ้งสถาบัน Institute for Science Information 

(ISI) 
- ปี ค.ศ. 1963 ISI เปิดบริการฐานข้อมูล Science Citation Index, SCI เสนอบทความวิจัย

วิทยาศาสตร์ที่มีข้อมูลการอ้างอิง 
- ปี ค.ศ. 1970 เกิดฐานข้อมูล Social Science Citation Index เป็นการน าเสนอบทความ

วิจัยสังคมศาสตร์ที่มีข้อมูลการอ้างอิง 
- ปี ค.ศ. 1976 เกิดบริการ Journal Citation Report, JCR น าเสนอค่า Journal Impact 

Factor, JIF 
- ปี ค.ศ. 1979 มีการตีพิมพ์วารสารชื่อ Scientometrics ขึ้นเป็นฉบับแรก 
- ปี ค.ศ.1980 เกิดฐานข้อมูล Arts & Humanities Citation Index เสนอบทความว ิจัย

มนุษยศาสตร์ที่มีข้อมูลการอ้างอิง 
- ปี ค.ศ. 1988 ISI เปิดบริการฐานข้อมูล SCI บน แผ่น CD-ROM 
- ปี ค.ศ. 1990 ISI น าเสนอข้อมูล Indicators Datasets & Citation Report 
- ปี ค.ศ. 1992 บริษัท Thomson Reuters เข้าซื้อกิจการและบริการของ ISI 
- ป ี  ค.ศ.  1995  Thomson Reuters เป ิดบร ิการ ISI แบบเว ็บเบส – ในช ื ่อ Web of 

Knowledge 
- ปี ค.ศ. 1997 Thomson Reuters ให้บริการออนไลน์ชุดใหม่ ชื่อ Web of Science – Core 

Collection 
- ปี ค.ศ. 2000 Thomson Reuters เปิดบริการ Essential Science Indicators, ESI 
- ปี ค.ศ. 2004 ส านักพิมพ์ Elsevier เปิดบริการฐานข้อมูล Scopus คู่แข่งของ Web of 

Science 
- ปี ค.ศ. 2005 Prof. Jorge E. Hirsch คิดค้นและเสนอหน่วยวัดคุณภาพงานวิจัย h- index 
- ปี ค.ศ. 2007 มีการเสนอหน่วยวัดคุณภาพงานวิจัย Eigenfactor Metrics 
- ปี ค.ศ. 2008 บริการ Web of Knowledge ได้เพ่ิมหน่วยวัดค่า h-index ในฐานข้อมูล 
- ปี ค.ศ. 2008 Thomson Reuters ได้เพิ่ม Citation mapping tool ในฐานข้อมูล Web of 

Science 
- ปี ค.ศ. 2011 Thomson Reuters เปิดบริการใหม่ Book Citation Index 
- ปี ค.ศ. 2011 Google ประกาศฟีเจอร์ใหม่ของ Google Scholar Citations 
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- ปี ค.ศ. 2014 เปิดบริการ InCites ในรุ่นที่ 2 ที่เป็นการรวมบริการเดิมคือ Essential Science 
Indicators และ Journal Citation Reports เข้ารวมในแพลทฟอร์มเดียวกัน 

- ปี ค.ศ. 2017 บริษัท Clarivate Analytics เข้าซื้อบริการฐานข้อมูล Web of Knowledge 
จากบริษัท Thomson Reuters 

 
- ปัจจุบันมีหน่วยวัด คุณภาพงานวิจัยหลายค่า ได้แก่  Impact Factor (IF), Immediacy 

index, Cited half life, H index, Eigenmetrics, Usage Statistics (usage factor ก าลัง
มีการพัฒนาอยู่ที่ Oxford University Press) 

 
จากหน่วยวัดที่กล่าวมาข้างต้นต่างก็ใช้ข้อมูลการอ้างอิง (citation count) เป็นส าคัญเนื่องจากข้อมูล

การอ้างอิงเป็นตัววัด performance ของงานวิจัย คือ การอ้างอิงถึงบทความอื่น ๆ หมายความว่ามีการใช้ 
(use)/ เป ็นการตอบรับ (reception)/ เป ็นส ิ ่งท ี ่ม ีประโยชน์ (utility)/ การมีอ ิทธ ิพล ( influence)/ มี
ความส าคัญ (significance)/ มีผลกระทบ (impact) ฯลฯ   

Citation Count หมายถึง จ านวนการได้รับการอ้างอิง ซึ่งแสดงถึงคุณภาพ (มากกว่าปริมาณ) ของ
บทความวิจัยเรื่องหนึ่ง ๆ หัวข้อหนึ่ง ๆ นักวิทยาศาสตร์ชื่อหนึ่ง ๆ หรือ กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันหนึ่ง 
ประเทศหนึ่ง รวมถึง วารสารวิชาการชื่อหนึ่ง ๆ หรือ สาขาหนึ่ง ๆ ซึ่งหมายถึงสามารถวัดได้จากการรวมตัวกัน
ของทั้งระดับบทความ (Research article) ระดับนักวิทยาศาสตร์ผู้แต่งบทความ (Author) และระดับรายชื่อ
วารสาร (Journal) จ านวนการได้รับการอ้างอิง จึงถือว่ามีความส าคัญเช่นเดียวกับจ านวนบทความตีพิมพ์ โดย
ที่สามารถแสดงถึง คุณภาพ ผลกระทบ ต่องานวิจัยในสาขาหนึ่ง  ๆ ปกติผู ้ให้ทุนวิจัยมักตรวจสอบจ านวน
บทความและจ านวนการได้รับการอ้างอิง ควบคู่กัน 

ข้อดีขอหน่วยวัด citation คือ เป็นหลักฐานที่ชัดเจน เชื่อถือได้ เพราะมีแหล่งข้อมูลให้ตรวจสอบได้  
และปรับใช้ตามท่ีต้องการได ้

ข้อมูลการอ้างอิง มีบริการที่แหล่งข้อมูลหลัก 3 ชื่อ คือ Web of Science, Scopus, Google Scholar 
ทั้ง 3 ฐานข้อมูลนี้เนื้อหาเป็นสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมวารสารกว้างขวางมากที่สุด ให้บริการแก่
ผู ้ใช้ซึ ่งสามารถตรวจสอบการอ้างอิงได้ (ส่วนฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นเฉพาะสาขาวิชา ซึ่งเริ ่มมีการพัฒนา
ให้บริการข้อมูลการอ้างอิงแล้ว) 

แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบการตรวจทานที่ยอมรับ (peer acknowledge) จากนักวิทยาศาสตร์กลุ่ม
งานวิจัยในสาขาเดียวกันนั้น และขนวบการ peer review ยังคงเป็นวิธีการรากฐานของการประเมินคุณภาพ
งานวิจัย ฉะนั้น การ peer review ยังเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น ส่วนการวัดคุณภาพแบบอ่ืน ๆ ควรเป็นเพียงสิ่ง
ที่มาเสริมให้สมบูรณ์และใช้ให้ถูกต้องตามแต่ละกรณี 

ข้อควรรับรู้เกี่ยวกับจ านวนการอ้างอิง คือ บทความตีพิมพ์ที่เป็นลักษณะ รีวิว (Review) มักจะได้รับการ
อ้างอิงมากกว่าบทความประเภทอื ่น ๆ บทความวิจัยที ่ไม่มีคุณภาพ อาจจะได้ร ับการอ้างอิงจากการ
วิพากษ์วิจารณ์ แต่ส่วนใหญ่อ้างอิงเพื่อการยกย่อง รูปแบบการอ้างอิงของแต่ละสาขาวิชามีความแตกต่างกัน
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มาก เช่น สาขาการแพทย์ มีการอ้างอิงสูง ส่วนสาขาคณิตศาสตร์ สาขาฟิสิกค์มักมีการอ้างอิงต ่ากว่า  จ านวน
การอ้างอิงมีข้อจ ากัด ด้วยแหล่งข้อมูลการอ้างอิงแต่ละแหล่งจัดท าดัชนีแตกต่างกัน เช่นบทความเรื่องเดียวกัน
ในฐานข้อมูล Web of Science และ Scopus จะแสดงจ านวนการได้รับอ้างอิงไม่เท่ากัน 

 
 
2.5 ความส าคัญของ QS World University Rankings 
 

Quacquarelli Symonds (2020) ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก (QS World University 
Rankings) ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในโลก โดยมีเกณฑ์
ในการจัดอันดับ ดังนี้ 

1. Academic reputation (40%) พิจารณาจากชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยส่งแบบ
ส ารวจออนไลน์ถึงนักวิชาการในหน่วยงานต่างๆ 

2. Employer reputation (10%) พิจารณาจากทัศนคติของผู้จ้างงานต่อมหาวิทยาลัย โดยส่งแบบ
ส ารวจออนไลน์ถึงผู้จ้างงานเพื่อให้ผู้จ้างงานระบุชื่อมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพท่ีดีที่สุด 

3. Student-to-faculty ratio (20%) พิจารณาจากสัดส่วนจ านวนอาจารยืต่อนักศึกษา ใช้วัดความ
มุ่งม่ันในการสอนของอาจารย์หรือสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอน 

4. Citations per faculty (20%) พิจารณาจากสัดส่วนจ านวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาต่อจ านวนอาจารย แหล่งทีมาผลงานวิชาการที่จะน ามาใช้ในการประเมินผลคือ 
Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัยที่ใหญ่ที่สุด 

5. International faculty ratio (5%) and international student ratio (5%) พ ิ จ า รณาจ าก
สัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่างชาติ และ สัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่างชาติ สะท้อนให้เห็นถึงความน่าสนใจของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับจากต่างประเทศ 

 
ซึ่งการจัดอันดับโดย QS มีทั้งการจัดอันในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย (QS Word University Ranking) 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในอันดับที่ 801-1000 ของโลก อันดับที่ 149 ขอเอเชีย และอันดับที่ 6 ของ
ประเทศ (ตารางที่ 1) ส่วนจัดอันดับในระดับสาขาวิชา (QS Word Ranking by Subject Ranking) ปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีสาขาวิชาที่ติดอันดับโลก จ านวน 6 สาขาวิชา (ตารางท่ี 2) และมีเป้าหมายว่าจะต้องมี
สาขาวิชาที่ติดอันดับโลก 10 สาขาวิชา 
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ตารางท่ี 1 การจัดอันดับมหาวิทยาระดับโลกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (QS Word University Ranking)  

ปี อันดับโลก ทวีปเอเชีย ประเทศไทย 

2012 601+ - 8 
2013 - 161-170 6 

2014 701+ - 6 
2015 701+ 171-180 6 

2016 701+ 171-180 6 

2017 701+ 165 6 
2018 801-1000 178 6 

2019 801-1000 149 6 

2020 801-1000 160 6 

 

ตารางท่ี 2 แสดงการจัดอันดับตามสาขาวิชา QS Word Ranking by Subject Ranking 
ปี 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Medicine 301-400 301-400 401-450 401-450 401-450 351-400 

Agriculture and Forestry     201-250 201-250 
Biological Science     401-450 451-500 

Pharmacy and 
Pharmacology 

     201-250 

Engineering-Mechanical      451-500 

 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

นุกุลรัตน์ ลวงลายทอง (2562) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การวิเคราะห์การอ้างถึงในบทความวิชาการ
ของนักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2559-2560 โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อการอ้างถึงในด้านรูปแบบเนื้อหา ภาษา อายุของสารนิเทศ และความถี่ของรายการที่อ้างอิง 
รวมถึงจ านวนรายการอ้างอิงในแต่ละบทความจ านวนทั้งหมด 896 รายการ ที่ปรากฏในบรรณานุกรมบทความ
วิชาการของนักวิจัย จ านวน 87 บทความ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อย
ละ และค่าเฉลี่ย โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายการอ้างอิงท้ายเล่ม
บทความวิชาการ ผลการศึกษาพบว่า บทความวิชาการที่น ามาวิเคราะห์การอ้างถึงมากที่สุด คือ หมวด TL 
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เนื้อหาด้าน Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics (ร้อยละ 44) ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่
ไดร้ับการอ้างถึงมากที่สุด คือ หนังสือส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ มีอายุในช่วง 5 ปี หรือต ่ากว่า (ร้อยละ 92)  

 

ศิรประภา สว่างวงศ์, ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร (2553) ได้ท าการศึกษาการอ้างถึง

วารสารในบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ านวน 642 บทความของอาจารย์คะณะพยาบาล

ศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 13 แห่ง ที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI Web of Science และฐานข้อมูลของ

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) ที่ตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 

2545-2549 และเปรียบเทียบวารสารนั้นกับรายชื ่อวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลออนไลน์ที่ส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ ผลการวิจัยพบว่า บทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการ

อ้างถึงวารสารภาษาอังกฤษมากที ่ส ุด ถึงร้อยละ 49.35 โดยวารสารที ่ได้ร ับการอ้างถึงมากที ่ส ุดเป็น

ภาษาอังกฤษคือ Journal of Advanced Nursing ส่วนวารสารภาษาไทยคือ วารสารพยาบาลทหารบก และ

พบว่า วารสารที่มีอายุ 0-5 ปี และมีเนื้อกาในด้านการพยาบาลทั่วไป ได้รับการอ้างถึงมากที่สุด และพบว่า

วารสารที่อยู่ในฐาน ISI, ScienceDirect และ SpingerLink ถูกอ้างถึง ร้อยละ 74, ร้อยละ 20 และร้อยละ 4 

ตามล าดับ และท่ีไม่ปรากฏข้อมูลในฐานข้อมูลทั้ง 3 ฐาน ร้อยละ 22 

 
กาญจนา หักทะเล, ชุติมา สัจจานันท์, จันทิมา เขียวแก้ว (2557) ได้ท าการศึกษาการอางถึงที่ปรากฏ

ในบรรณานุกรมในว ิทยานิพนธ สาขาว ิชาการบร ิหารการศึกษา มหาว ิทยาล ัย  ราชภัฏในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในดานจ านวนการอางถึง ประเภท ขอบเขตเนื้อหา ภาษา และอายุของเอกสารที่ไดรับ
การอางถึง ประชากรที่ใชการวิจัย ไดแก วิทยานิพนธสาขาวิชาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2546-2550 จ านวน 924 ชื่อเรื่อง ผลการวิจัยพบวา การอางถึงในวิทยา
นิพนธ มีจ านวนทั้งสิ้น 56,944 รายการ ประเภทของเอกสารที่ไดรับการอางถึงมากที่สุดคือหนังสือ มีขอบเขต
เนื้อหาในสาขาวิชาบริหารการศึกษา โดยจ าแนกเปนดานหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา ดานการ
บริหารจัดการการศึกษา และดานการบริหารทรัพยากร ตามล าดับ ภาษาของเอกสารที่ไดรับการอางถึงมาก
ที่สุดคือ ภาษาไทย และอายุของเอกสาร ที่ไดรับการอางถึงมากที่สุด คือ 6-10 ป  
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บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิเคราะห ์
 
3.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 1) ศึกษานโยบายที ่เกี ่ยวข้องกับการเพิ ่มผลงานตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ ่งพบว่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโนบายในการเพิ่มผลงานตีพิมพ์ในวารสารที ่อยู ่ใน quartile 1 และ quartile 2 
รวมถึงการเพิ่มจ านวนการอ้างถึง (citation) และพบว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนว่า การ
ตีพิมพ์ในวารสารที ่อยู ่ใน quartile 1 และ quartile 2 มีส่วนช่วยเพิ ่มจ านวนการอ้างถึง (citation) ของ
มหาวิทยาลัยหรือไม่ 
 2) ก าหนดหัวข้อในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการอ้างถึง (citation) กับการจัดคุณภาพ
วารสาร (quartile)  
 3) ก าหนดวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ เพ่ือศึกษาจ านวนผลงานตีพิมพ์ และวิเคราะห์แนวโน้มการสร้าง
ผลงานตีพิมพ์ของบุคคลาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อวิเคราะห์จ านวนการอ้างอิง (citation) ของ
มหาวิทยาลัย และหาความสัมพันธ์ระหว่างการอ้างอิงกับการจัดคุณภาพวารสารในระดับต่าง ๆ (Quartile) 
 4) ศึกษา ค้นหาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะห์/งานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง  โดยการค้นคว้าทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการอ้างถึง (citation) จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ พบว่าการอ้างถึง (citation) เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง
คุณภาพของผลงานวิจัย แต่อย่างไรก็ตามผลงานวิจัยที่ไม่มีคุณภาพก็พบว่ามีการอ้างถึงในลักษณะการวิจารณ์ 
แต่ส่วนใหญ่การอ้างถึง (citation) จะแสดงออกในลักษณะการยกย่องมากกว่า และการอ้างถึง (citation) ใน
แต่ละสาขาวิชาการมีความแตกต่างกันอย่างมาก เช่น ในสาขาวิชาทางด้านการแพทย์มีการอ้างถึง  (citation) 
มากกว่า งานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ รวมถึงผลงานวิจัยประเภท Review article และ Original 
article มักมีการอ้างถึง (citation) สูงกว่าการวิจัยประเภทอ่ืน ๆ  
 5) เก ็บรวบรวมข ้อม ูล  ผ ู ้ ว ิ เคราะห ์ ได ้ท  าการส ืบค ้นข ้อม ูลผลงานว ิจ ัยของบ ุคคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus ประกอบด้วย ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง ชื่อวารสาร ปีที่
ตีพิมพ์ จ านวนการอ้างถึง (citation) และสืบค้นข้อมูลการจัดอันดับคุณภาพวารสาร (Quartile) จากฐานข้อมูล 
Scimago Journal & Country Rank  
 6) วิเคราะห์ข้อมูล โดยการค านวณร้อยละของการตีพิมพ์ในวารสาร Quartile ต่าง ๆ ร่วมกับ จ านวน
การอ้างถึง (citation) 
 7) สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บทความที่มีชื่อผู้แต่งเป็นบุคคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ระบุสังกัดของผู้แต่ง
เป็น Khon Kaen University ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus (http://scopus.com) ในช่วง 4 ปี ย้อนหลัง 
นับตั้งแต่ปี 2016-2019 รวมจ านวนทั้งสิ้น 5,231 บทความ 
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิเคราะห์ได้ท าการสืบค้นข้อมูลบทความที่ตีพิมพ์และปรากฏชื่อในฐานข้อมูล Scopus ในช่วง 4 ปี 
ย้อนหลัง นับตั้งแต่ปี 2016-2019 ทีร่ะบุสังกัดของผู้แต่งเป็น Khon Kaen University โดยมีรายละเอียดังนี้ 

3.3.1 เข้าสู่เว็บไซต์ของ Scopus ที่ http://scopus.com คลิกที่ search เลือก Document search 
และระบุค าค้นเป็น Khon kaen university (ภาพที่ 1) 

3.3.2 เมื่อปรากฏหน้าข้อมูลรวมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้คลิกเลือกปีท่ีต้องการเก็บข้อมูล และคลิก
ที่ Limit to (ภาพที่ 2) 

3.3.3 เลือกบทความทั้งหมด และคลิกที่ View citation overview (ภาพที่ 3) 
3.3.4 เมื่อปรากฏหน้า Request citation overview download ให้เลือก Date rang 2016 on 2019 

และระบุอีเมล์ที่ต้องการรับข้อมูล และคลิกที่ Submit request (ภาพที่ 4) 
 
ภาพที่ 1 แสดงวิธีการสืบค้นข้อมูลบทความในฐานข้อมูล Scopus (1) 

 
 
  

1. เข้าสู่เว็บไซต์ Scopus.com 
2. คลิก Search 

3. เลือก Document 

4. คลิก Search 
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ภาพที่ 2 แสดงวิธีการสืบค้นข้อมูลบทความในฐานข้อมูล Scopus (2) 

 
 
ภาพที่ 3 แสดงวิธีการสืบค้นข้อมูลบทความในฐานข้อมูล Scopus (3) 

 
 
  

1. เลือกปีท่ีต้องการ 

2. คลิก Search 

1. เลือกบทความทั้งหมด 
2. เลือก View citation overview 
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ภาพที่ 4 แสดงวิธีการสืบค้นข้อมูลบทความในฐานข้อมูล Scopus (4) 

 
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู้วิเคราะห์ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ โดยมีวิธีการดังนี้ 
 1)  จ าแนกประเภทของบทความแต่ละบทความ  ได้แก่  ปีที่ตีพิมพ์ ระดับคุณภาพของวารสาร 
(Quartile) และ จ านวนการอ้างถึง (citation) 
 2)  จัดท าตารางแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงปริมาณจ าแนกตามประเภท  
 3)  ประมวลผลเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละประเภท 
 4)  สรุปผลการวิเคราะห์  
 
3.5 วิธีการค าณวน 
 

ร้อยละการตีพิมพ์บทความในวารสาร Qx =
จ านวนบทความที่อยู่ใน Qx

จ านวนบทความทั้งหมด
× 100 

 
 

ร้อยละการอ้างถึงเฉลี่ย ปี 2016 − 2019 =
จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างถึงตั้งแต่ปี 2016−2019

จ านวนบทความรวมในปี 2016−2019
× 100  

 

สัดส่วนการอ้างถึงต่อจ านวนบทความ =
จ านวนบทความที่ถูกอ้างถึง

จ านวนบทความทั้งหมด
  

1. ระบุ date range 2016 on 2019 

2. ระบุอีเมล ์

3. คลิก submit request 
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บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัยมหาวิทยาลัยาลัยขอนแก่น และจ านวนการอ้างถึง 

(citation) มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
4.1 จ านวนบทความตีพิมพ์ 
 
 ในปี 2016 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจ านวนผลงานตีพิมพ์รวม 1,116 บทความ และในปี 2017 มี
ผลงานเพิ ่มขึ ้นเป็น 1,224 บทความ เพิ ่มขึ ้นจากปี 2016 ร้อยละ 9.68 (เพิ ่มจากปี 2016 จ านาวน 108 
บทความ) และเพิ่มขึ้นเป็น 1,438 และ 1,453 บทความ ในปี 2018 และ 2019 คิดเป็นร้อยละของผลงานที่
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.48 (เพิ่มขึ้นจากปี 2017 จ านวน 214 บทความ) และ ร้อยละ 1.04 (เพิ่มขึ้นจากปี 2018 
จ านวน 15 บทความ) ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เพิ่มขึ้นในทุก ๆ 
ปี ถึงแม้ว่าในปี 2019 จะมีอัตราการเพ่ิมที่น้อยกว่าในปีที่ผ่าน ๆ มา (ภาพที่ 1)  
 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนบทความตีพิมพ์ของบุคคลาการในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2016-2019 
 
 และเมื่อพิจารณาบทความที่ตีพิมพ์ในแต่ละปี พบว่าในแต่ละปีส่วนใหญ่มีการตีพิมพ์ในวารสารที่
จัดอยู่ใน quartile 1 รองลงมา เป็นการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน quartile 2, quartile 3, ไม่มี quartile และ 
quartile 4 ตามล าดับ โดยในแต่ละปีมีรายละเอียดการตีพิมพ์ในแต่ละ quartile ดังนี้ 

1116
1224

1438 1453

2016 2017 2018 2019
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 ปี 2016 จากจ านวนบทความทั ้งหมด 1,116 บทความ ส่วนใหญ่ตีพิมพ์ในวารสารที ่อยู ่ใน 
quartile 1 ร้อยละ 29.30 รองลงมาเป็นการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน quartile 2 ร้อยละ 29.03 ตีพิมพ์ใน
วารสารที่อยู่ใน quartile 3, ตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่มี quartile และ ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน quartile 4  ร้อย
ละ 15.41, ร้อยละ 18.10 และ ร้อยละ 8.15 ตามล าดับ (ภาพท่ี 2) 
 ปี 2017 จากจ านวนบทความทั ้งหมด 1,224 บทความ ส่วนใหญ่ตีพิมพ์ในวารสารที ่อยู ่ใน 
quartile 1 ร้อยละ 28.35 รองลงมาเป็นการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน quartile 2 ร้อยละ 26.39 ตีพิมพ์ใน
วารสารที่อยู่ใน quartile 3, ตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่มี quartile และ ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน quartile 4  ร้อย
ละ 17.32, ร้อยละ 17.24 และ ร้อยละ 10.70 ตามล าดับ (ภาพท่ี 2) 
 ปี 2018 จากจ านวนบทความทั ้งหมด 1,438 บทความ ส่วนใหญ่ตีพิมพ์ในวารสารที ่อยู ่ใน 
quartile 1 ร้อยละ 30.32 รองลงมาเป็นการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน quartile 3 ร้อยละ 23.30 ตีพิมพ์ใน
วารสารที่อยู่ใน quartile 2, ตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่มี quartile และ ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน quartile 4  ร้อย
ละ 19.12, ร้อยละ 17.80 และ ร้อยละ 9.46 ตามล าดับ (ภาพท่ี 2) 
 ปี 2019 จากจ านวนบทความทั ้งหมด 1,453 บทความ ส่วนใหญ่ตีพิมพ์ในวารสารที ่อยู ่ใน 
quartile 1 ร้อยละ 28.15 รองลงมาเป็นการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ ใน quartile 2 ร้อยละ 22.71 ตีพิมพ์ใน
วารสารที่อยู่ใน quartile 3, ตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่มี quartile และ ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน quartile 4  ร้อย
ละ 19.89, ร้อยละ 18.51 และ ร้อยละ 10.74 ตามล าดับ (ภาพท่ี 2) 
 โดยรวมในระยะเวลา 4 ปี (2016-2019) มีบทความตีพิมพ์ทั้งสิ้น จ านวน 5,231 บทความ ตีพิมพ์
ในวารสารที่อยู่ใน quartile 1 มากที่สุด ร้อยละ 29.04 รองลงมาคือ ตีพิมพ์ใน quartile 2 ร้อยละ 23.98 
รองลงมาคือ ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน quartile 3, วารสารที่ไม่มี quartile และวารสารที่อยู่ใน quartile 4 
ร้อยละ 19.27 ร้อยละ 17.93 และ ร้อยละ 9.38 ตามล าดับ (ตารางที่ 1 และ ภาพที่ 2) 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารใน quartile ต่าง ๆ แยกตามปีที่ตีพิมพ์ 

ป ี Quartile 1 Quartile 2 Quartile 3 Quartile 4 ไม่พบ Quartile รวม 
2016 327 324 172 91 202 1,116 

2017 437 323 212 131 211 1,224 

2018 436 275 335 136 256 1,438 
2019 409 330 289 156 269 1,453 

รวม 1,519 1,252 1,008 514 938 5,231 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละของการตีพิมพ์ในวารสารที่จัดอยู่ใน quartile ต่าง ๆ แยกตามปีที่ตีพิมพ์ 
 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างถึง (citation) กับ quartile ของวารสาร 
  

จากการส ารวจข้อมูลบทความที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2016-2019 จ านวน 5,231 บทความ มีบทความ
ได้รับการอ้างถึง (citation) ดังนี้ 
 บทความที่ตีพิมพ์ในปี 2016 จ านวน 1,116 บทความ มีบทความที่ได้รับการอ้างถึง (citation) 
จ านวน 916 ความ คิดเป็นร้อยละ 82.08 ของบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2016 ทั้งหมด บทความที่ตีพิมพ์ในปี 
2017, 2018 และ 2019 จ านวน 1,224; 1438 และ 1,453 บทความ มีบทความที่ได้รับการอ้างถึง จ านวน 
960 (ร้อยละ 78.43) 901 (ร้อยละ 62.66) และ 585 บทความ (ร้อยยละ 40.26) (ภาพที่ 3) ตามล าดับ รวม 4 
ปี มีบทความที่ได้รับการอ้างถึง (citation) จ านวน 3,362 บทความ จากบทความท่ีตีพิมพ์ทั้งหมดในระยะ 4 ปี 
ทั้งสิ้น 5,231 บทความ คิดเป็น ร้อยละ 64.27 (ภาพที่ 4) 
 

 
แผนภูมิที่ 3 แสดงจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2016-2019 แยกการตามการเคยถูกอ้างถึง (citation)  

2016 2017 2018 2019

Q1 29.30 28.35 30.32 28.15

Q2 29.03 26.39 19.12 22.71

Q3 15.41 17.32 23.30 19.89

Q4 8.15 10.70 9.46 10.74

     Q 18.10 17.24 17.80 18.51
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 บทความที่ตีพิมพ์ในระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2016-2019 ทั้งหมด จ านวน 5,231 บทความ มี
บทความที่ได้รับการอ้างถึง จ านวน 3,362 คิดเป็นร้อยละ 64.27 และมีบทความที่ไม่เคยได้รับการอ้างถึง 
จ านวน 1,869 บทความ คิดเป็น ร้อยละ 35.73 (ภาพท่ี 4) 
 

 
แผนภูมิที่ 4 ร้อยละของบทความท่ีได้รับการอ้างถึง และไม่เคยได้รับการอ้างถึง เฉลี่ยตั้งปี 2016-2019 
 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนครั้งที่ได้รับการอ้างถึง (citation) กับ quartile ของวารสาร 
  

บทความที่ตีพิมพ์ในปี 2016-2019 ทั้งสิ้น 5,231 บทความ แยกเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ใน quartile 1 จ านวน 1,519 บทความ ตีพิมพ์ในวารสารที่จัดอยู่ใน quartile 2 จ านวน 1,252 บทความ 
ตีพิมพ์ในวารสารที่จัดอยู่ใน quartile 3 จ านวน 1,008 บทความ ตีพิมพ์ในวารสารที่จัดอยู่ใน quartile 4 
จ านวน 514 บทความ และตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่มี quartile จ านวน 938 บทความ  
 จากนั้น ได้ท าการเก็บารวบรวมจ านวนครั้งที่ได้รับการอ้างถึง (citation) ของบทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารใน quartile ต่าง ๆ พบว่า บทความทั้งหมดได้รับการอ้างถึง (citation) รวมแล้ว 21,476 ครั้ง ส่วน
ใหญ่เป็นการอ้างถึงบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน quartile 1 จ านวน 13,351 ครั้ง อ้างถึงบทความที่
ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน quartile 2, quartile 3, quartile 4 และวารสารที่ไม่มี quartile จ านวน 4,619; 
1,560; 425 และ 1,521 ครั้ง ตามล าดับ (ภาพที่ 5) 
 เมื ่อพิจารณาถึงสัดส่วนระหว่างจ านวนครั ้งที ่ได้รับการอ้างถึงกับจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ 
(citation/paper) ในแต่ละ quartile พบว่า สัดส่วนระหว่างจ านวนครั้งที่ได้รับการอ้างถึงกับจ านวนบทความที่
ตีพิมพ์ วารสารที่อยู่ใน quartile 1 มีสัดส่วนการอ้างถึงฯ สูงที่สุด คือเท่ากับ 8.79 รองลงมาคือวารสารใน 
quartile 2, วารสารที่ไม่มี quartile, วารสารที่อยู ่ใน quartile 3 และ quartile 4 คือด 3.69; 1.62; 1.55 
และ 0.83 ตามล าดับ (ภาพที่ 6) 

cited
64%

not cited
36%
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แผนภูมิที่ 5 แสดงจ านวนการอ้างถึง (citation times) และจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารแต่ละ 
quartile 
 

 
แผนภูมิที่ 6 แสดงสัดส่วนระหว่างจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในแต่ละ quartile กับ จ านวนการอ้างถึง (citation 
times)  
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิเคราะห ์และข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการวิเคราะห์  
 

การวิเคราะห์ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัยมหาวิทยาลัยาขอนแก่น และจ านวนการอ้างถึง 
(citation) มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 
1) จ านวนบทความตีพิมพ์  
  

มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เพิ่มขึ้นทุกปี กล่าวคือในปี 2016 จ านวน 1,116 
บทความ ปี 2017 จ านวน 1,224 บทความ ปี 2019 จ านวน 1,438 บทความ และปี 2019 จ านวน 1,453 
บทความ ถึงแม้ว่าในปี 2019 จะมีอัตราการเพ่ิมที่น้อยกว่าในปีที่ผ่าน ๆ มา 
 โดยรวมในระยะเวลา 4 ปี (2016-2019) มีบทความตีพิมพ์ทั้งสิ้น จ านวน 5,231 บทความ ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน quartile 1 มากที่สุด ร้อยละ 29.04 รองลงมาคือ ตีพิมพ์ใน quartile 2 ร้อยละ 
23.98 รองลงมาคือ ตีพิมพ์ในวารสารที ่อยู ่ใน quartile 3, วารสารที ่ไม่มี quartile และวารสารที ่อยู ่ใน 
quartile 4 ร้อยละ 19.27 ร้อยละ 17.93 และ ร้อยละ 9.38 ตามล าดับ  
 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มีการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่นใน quartile 1 มากกว่าการตีพิมพ์
ในวารสารที่อยู่ใน quartile ที่มีต ่ากว่า คือ quartile 2 และ quartile อื่น ๆ และการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่น
ใน quartile 2 ก็จะมากกว่าการตีพิมพ์ในวารสารที ่อยู ่ใน quartile 3 ยกเว้น ปี 2018 ซึ่งมีการตีพิมพ์ใน 
quartile 3 มากว่า quartile 2 
 แต่มีข้อสังเกตว่า มีการตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่มี quartile ในอัตราที่ใกล้เคียงกันกับการตีพิมพ์ใน
วารสารที่อยู่ใน quartile 3 คือ ร้อยละ 17.93 กับ ร้อยละ 19.27 ซึ่งมากกว่าการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน 
quartile 4 (ร้อยละ 9.38)  
 
2) ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างถึง (citation) กับ quartile ของวารสาร 
  

จากการส ารวจข้อมูลบทความที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2016-2019 จ านวน 5,231 บทความ มีบทความ
ได้รับการอ้างถึง (citation) จ านวน 3,362 คิดเป็นร้อยละ 64.27 และมีบทความที่ไม่เคยได้รับการอ้างถึง 
จ านวน 1,869 บทความ คิดเป็น ร้อยละ 35.73  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายปี พบว่า บทความที่ตีพิมพ์ในปี 2016 จ านวน 1,116 บทความ มีบทความที่
ได้รับการอ้างถึง (citation) จ านวน 916 ความ คิดเป็นร้อยละ 82.08 ของบทความท่ีตีพิมพ์ในปี 2016 ทั้งหมด 
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บทความที่ตีพิมพ์ในปี 2017, 2018 และ 2019 จ านวน 1,224; 1438 และ 1,453 บทความ มีบทความที่ได้รับ
การอ้างถึง จ านวน 960 (ร้อยละ 78.43) 901 (ร้อยละ 62.66) และ 585 บทความ (ร้อยยละ 40.26) ตามล าดับ 
รวม 4 ปี มีบทความที่ได้รับการอ้างถึง (citation) จ านวน 3,362 บทความ จากบทความที่ตีพิมพ์ทั้งหมดใน
ระยะ 4 ปี ทั้งสิ้น 5,231 บทความ คิดเป็น ร้อยละ 64.27 เห็นได้ว่า เมื่อเวลาผ่านไป จะมีบทความที่ได้รับการ
อ้างถึงมากขึ้น  
 
3) ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนครั้งที่ได้รับการอ้างถึง (citation) กับ quartile ของวารสาร 
  

บทความที่ตีพิมพ์ในปี 2016-2019 ทั้งสิ้น 5,231 บทความ ได้รับการอ้างถึง (citation) รวมแล้ว 
21,476 ครั้ง แยกเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารใน quartile 1 จ านวน 1,519 บทความ ได้รับการอ้างถึง 
(citation times) จ านวน 13,351 ครั้ง บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่จัดอยู่ใน quartile 2 จ านวน 1,252 
บทความ ได้รับการอ้างถึง (citation times) จ านวน 4,619 ครั้ง ตีพิมพ์ในวารสารที่จัดอยู ่ใน quartile 3 
จ านวน 1,008 บทความ ได้รับการอ้างถึง (citation times) จ านวน 1,560 ครั้ง ตีพิมพ์ในวารสารที่จัดอยู่ใน 
quartile 4 จ านวน 514 บทความ ได้รับการอ้างถึง (citation times) จ านวน 425 ครั้ง และตีพิมพ์ในวารสาร
ที่ไม่มี quartile จ านวน 938 บทความ ได้รับการอ้างถึง (citation times) จ านวน 1,521 ครั้ง 
 เมื ่อพิจารณาถึงสัดส่วนระหว่างจ านวนครั ้งที ่ได้รับการอ้างถึงกับจ านวนบทความ ที่ตีพิมพ์ 
(citation/paper) ในแต่ละ quartile พบว่า สัดส่วนระหว่างจ านวนครั้งที่ได้รับการอ้างถึงกับจ านวนบทความที่
ตีพิมพ์ วารสารที่อยู่ใน quartile 1 มีสัดส่วนการอ้างถึงฯ สูงที่สุด คือเท่ากับ 8.79 รองลงมาคือวารสารใน 
quartile 2, วารสารที ่ไม่มี quartile, วารสารที่อยู ่ใน quartile 3 และ quartile 4 คือด 3.69; 1.62; 1.55 
และ 0.83 ตามล าดับ  
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 
  จากการวิเคราะห์จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ
การจ าแนก quartile และข้อมูลการอ้างถึง (citation) มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

การสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์บทความในวารสารที ่อยู่ใน quartile 1 และ quartile มีส่วนช่วย
ผลักดันให้มีการ citation มากขึ้น เนื่องจากพบว่ามีการ citation บทความที่อยู่ใน quartile 1 และ quartile 
2 มากกว่าบทความใน quartile อื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนให้ตีพิมพ์บทความใน quartile 1 และ 
quartile 2 เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
ผลักดันจ านวนการ citation โดยการส่งเสริมให้ตีพิมพ์บทความประเภท review article การสนับสนุนให้
ต ีพ ิมพ ์บทความในสาขาว ิชาท ี ่ม ีคนท  าว ิจ ัยจ  านวนมาก แต ่ต้ องเป ็นสาขาว ิชาท ี ่ม ีบ ุคคลากรใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเชี่ยวชาญด้วย ซึ่งในปัจจุบัน ยังไม่มีข้อมูลของความเชี่ยวชาญที่สอดดคล้องกับา
ความต้องการดังกล่าว 
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ส านักงานอธิการบดี 

 
ประวัติการท างานด้านบริหาร 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง สังกัด 

13 กุมภาพันธ์ 2562 – 30 
เมษายน 2562 

รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมการวิจัย กองบริหารงานว ิจัย 
ส านักงานอธิการบดี 

1  พฤษภาคม 2562  - 
ปัจจุบัน 

รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมการวิจัย กองบร ิหารงานว ิจัย 
ส านักงานอธิการบดี 

 


