
การจัดอันดับวารสาร (Journal Ranking)

นิสิตคงค้นเคยกับการจัดอันดับต่าง ๆ มากมาย เช่น อนัดับมหาวิทยาลยั อันดบัเพลงนสตคงคุนเคยกบการจดอนดบตาง ๆ มากมาย เชน อนดบมหาวทยาลย อนดบเพลง 

อันดับการพัฒนามนุษย์ อันดับจีดีพี ฯลฯ

วารสารก็มีการจัดอันดับเช่นกัน วารสารที่ได้รับความเชื่อถือในคณภาพมาก ใครได้ลงวารสารกมการจดอนดบเชนกน วารสารทไดรบความเชอถอในคุณภาพมาก ใครไดลง

พิมพ์ในวารสารนั้น แสดงว่าผลติผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดี ผลงานก็จะไดร้ับการอา้งอิงโดย

ผ้อื่นต่อ ๆ มา วารสารนัน้ ๆ ก็จะได้คะแนนสงผูอนตอ ๆ มา วารสารนน ๆ กจะไดคะแนนสูง 

แต่ก็แน่นอนว่า วารสารนั้นก็มีคนอยากลงตีพิมพเ์ยอะ คูแ่ข่งมากทั่วโลก งานไม่ดีจริงก็

ยากที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องส่งไปลงวารสารทีม่ีอันดับรอง ๆ ลงมายากทจะไดรบการตพมพ ตองสงไปลงวารสารทมอนดบรอง ๆ ลงมา

การจัดอันดับวารสาร มีหลายหน่วยงานที่จัดอันดับวารสารอย่ และมีค่าใช้จ่าย ตอ้งการจดอนดบวารสาร มหลายหนวยงานทจดอนดบวารสารอยู และมคาใชจาย ตอง

บอกรับเป็นสมาชิกจึงจะดูข้อมูลได้ แต่สําหรับวิชานี้ ขอแนะนําช่องทางในการดอูันดับ

วารสารได้ฟรี แต่จะมีโฆษณารบกวนเยอะหน่อย คือ SCI Journalวารสารไดฟร แตจะมโฆษณารบกวนเยอะหนอย คอ SCI Journal

เข้าใช้งานได้ที่ scijournal.org  
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วิธีใช้งานไม่มีอะไรซับซ้อน เข้าเว็บ scijournal.org ได้แล้วก็จะมาที่หน้านี้ สามารถพิมพ์

ชื่อวารสารลงในช่องค้นหาได้เลย ซึ่งมีทัง้ด้านบนสด และด้านล่างของหน้าจอชอวารสารลงในชองคนหาไดเลย ซงมทงดานบนสุด และดานลางของหนาจอ

หรือจะกดทีค่ําว่า JOURNALS เพื่อดูวารสาร จําแนกตามสาขาวิชาก็ได้

จะเห็นว่ามีโฆษณาของสปอนเซอร์ ซึ่งเป็นรายได้ของเว็บ ทําให้เราไม่ต้องเสียเงินบอกรับจะเหนวามโฆษณาของสปอนเซอร ซงเปนรายไดของเวบ ทาใหเราไมตองเสยเงนบอกรบ

สมาชิกของบริษทัจัดอันดับวารสารเอง
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ถ้าคลิกที ่JOURNALS ก็จะมสีาขาให้เลือกมากมาย เรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ เช่น 

การเกษตรและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ศลิปศาสตร์และมนษยศาสตร์ ชีวเคมี ฯลฯการเกษตรและวทยาศาสตรชวภาพ ศลปศาสตรและมนุษยศาสตร ชวเคม ฯลฯ

มุมซ้ายล่างมีคําว่า Science Journal Impact Factor หรือ ปัจจัยส่งผลกระทบของ

วารสารวิทยาศาสตร์วารสารวทยาศาสตร
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คําว่า Impact Factor หมายถึง วารสารนั้น ๆ ส่งผลกระทบต่อวงการวิจัยมากน้อยแค่

ไหน อย่างที่กล่าวไปแล้วตอนต้น หากนสิติสนใจวิธีคํานวณหาค่า Impact Factor ก็ลองไหน อยางทกลาวไปแลวตอนตน หากนสตสนใจวธคานวณหาคา Impact Factor กลอง

ศึกษาเพิม่เติมเอง สําหรับวิชานี้จะเน้นการนํามาประยุกต์ใช้เป็นหลัก

วารสารไหนมีค่า Impact Factor มากกว่าอีกวารสาร ในสาขาเดียวกัน ก็แสดงว่าวารสารวารสารไหนมคา Impact Factor มากกวาอกวารสาร ในสาขาเดยวกน กแสดงวาวารสาร

นั้นได้รับการยอมรับ นํางานวิจัยไปใช้อ้างอิงมากกว่า และผูค้นเชื่อถือมากกว่า

นอกจากคา่ Impact Factor แล้ว ยังมีค่า H index ซึ่งก็มีหลักการคล้าย ๆ กัน

ไม่ว่าจะเป็น Impact Factor หรือ H Index ก็ตาม ตัวเลขยิ่งมีค่าสูง แสดงว่าได้รับการ

ยอมรับมากกว่าตัวเลขทีม่ีค่าต่ํา เดี๋ยวมาดตัวอย่างกันครับยอมรบมากกวาตวเลขทมคาตา เดยวมาดูตวอยางกนครบ

48



ลองดูวารสาร 2 เล่มนี้ คอื Journal of Biosciences กับ Journal of Bioscience and 

Bioengineering เล่มไหนได้อันดับสงกว่ากันBioengineering เลมไหนไดอนดบสูงกวากน
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เมื่อนําชื่อวารสารไป Search ก็ได้ผลออกมาแบบนี้ จะเห็นว่าค่า Impact Factor มี 2 ค่า 

ไม่เท่ากัน ขึ้นอย่กับว่าบริษทัไหนใช้เกณฑ์อะไรในการคํานวณ แต่ก็ไม่ห่างกันมากไมเทากน ขนอยูกบวาบรษทไหนใชเกณฑอะไรในการคานวณ แตกไมหางกนมาก

จากตรงนี้คงพอเห็นภาพว่า วารสารขวามือ ได้คะแนนดีกว่า (อันดับสูงกว่า) นั่นเอง
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นอกจาก SCI Journal แล้ว อีกเว็บที่นิยมใช้ในการเช็คอนัดับวารสาร คอื Scimago เขา้

ใช้งานได้ที่ scimagojr com โดยใส่ชื่อวารสารลงในช่องค้นหาเช่นกัน ลองดวารสารใชงานไดท scimagojr.com โดยใสชอวารสารลงในชองคนหาเชนกน ลองดูวารสาร 

Journal of Bioscience and Bioengineering เปน็ตัวอย่างนะครับ วารสารอืน่ ๆ นิสติ

ลองฝกึค้นดด้วยตัวเองลองฝกคนดูดวยตวเอง
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จะเห็นว่า ได้ค่า H Index เท่ากับ 110
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เมื่อเลื่อนลงมาด้านล่างอีกหน่อย ก็จะพบแถบส ีส่วนนี้เรียกว่า Quartiles เป็นการจัด

อันดับวารสารนัน้ ๆ ว่าอย่ใน Quartile ทีเ่ท่าไหร่ในแต่ละปี ในแต่ละสาขา สามารถเอาอนดบวารสารนน ๆ วาอยูใน Quartile ทเทาไหรในแตละป ในแตละสาขา สามารถเอา

เมาส์ไปวางบนแท่งสีเ่หลีย่มเพื่อดูค่าได้ มี 4 ค่าคือ Q1 Q2 Q3 และ Q4

หรือดตามสีก็ได้ เรียงเป็น Q1 สเีขียว Q2 สเีขียวขี้ม้า Q3 สสีม้ และ Q4 สแีดงหรอดูตามสกได เรยงเปน Q1 สเขยว, Q2 สเขยวขมา, Q3 สสม และ Q4 สแดง

วารสารที่ได้คะแนนดีในอันดับต้น ๆ 25% แรก จัดอยู่ใน Q1 สเีขียว

กรณีวารสารฉบบันี้ จะเห็นว่าด้านวิศวกรรมชีวภาพ กับ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในปีกรณวารสารฉบบน จะเหนวาดานวศวกรรมชวภาพ กบ ดานเทคโนโลยชวภาพ ในป 

2005 และ 2006 ตกอันดับไปอยู่ Q3 หลังจากนั้นก็ฟื้นกลับมาเปน็ Q2 จนถึงปัจจุบัน

การได้ลงตีพิมพ์ในวารสาร Q1 ถือเป็นความสําเร็จอย่างมากของนักวิจัย ประมาณนั้นครับการไดลงตพมพในวารสาร Q1 ถอเปนความสาเรจอยางมากของนกวจย ประมาณนนครบ
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