
การวิเคราะห์บทความวจิัยของคณะวิทยาศาสตร ์มช.ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวชิาการในฐานขอ้มูล Scopus และ Web of Science 

186  
 

การวิเคราะห์บทความวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science 

Analysis of research article of Faculty of Science, Chiang Mai University 
published in academic journals in Scopus and Web of Science databases 

 
พิเชษฐ์ เทพสุวรรณ์1* 

Phichet Thepsuwan1* 

 
บทคัดย่อ 

 การศ ึกษาคร ั ้ งน ี ้ ม ี ว ั ตถ ุประสงค ์ เพ ื ่ อว ิ เคราะห ์บทความว ิจ ัยของคณะว ิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ บทความวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการในฐานข้อมู ล 
Scopus และ Web of Science ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559–2563 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
โปรแกรมค้นหา (search engine) บทความวิจัยของฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ผล
การศึกษาพบว่า บทความวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในฐานข้ อมูล Scopus มี
จำนวน 2,436 เรื่อง บทความวิจัยที่ถูกอ้างอิงผลงาน คิดเป็นร้อยละ 73.48 โดยสูงสุดร้อยละ 31.94 เป็น
บทความวิจัยในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ส่วนบทความวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการใน
ฐานข้อมูล Web of Science มีจำนวน 2,550 เรื่อง บทความวิจัยที่ถูกอ้างอิงผลงาน คิดเป็นร้อยละ 78.55 
โดยสูงสุดร้อยละ 10.71 เป็นบทความวิจัยในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ซึ่งบทความวิจัยในทั้ง 2 ฐานข้อมูลมีจำนวน
ใกล้เคียงกัน จำนวนบทความวิจัยที่ถูกอ้างอิงกว่าร้อยละ 70 โดยวารสารวิชาการ Chiang Mai Journal of 
Science (Q4) เป็นวารสารที่คณะวิทยาศาสตร์เผยแพร่บทความวิจัยสูงสุด และในภาพรวมระดับคุณภาพ
วารสารวิชาการที่คณะวิทยาศาสตร์เผยแพร่บทความวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม (Q1) มาจาก
ผลผลิตบทความวิจัยเผยแพร่ร่วมกับผู้แต่งร่วมจากหน่วยงานอื่นสูงสุด คือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
คำสำคัญ: บทความวิจัย  คณะวิทยาศาสตร์  Scopus  Web of Science 
 

Abstract 
 The purpose of this study was to analyze data based on the research article of the 
Faculty of Science, Chiang Mai University that is published in the academic journals in Scopus 
and Web of Science databases. The research population is the research article of Faculty of 
Science that published in academic journals in Scopus and Web of Science databases during 
2016–2020. The tool used for collecting data is a search engine of database. Data were analyzed 
by using descriptive statistics. The results showed that there are 2,436 research articles published 
by the Faculty of Science in academic journals in the Scopus database. 73.48% of the research 
articles were citations, of which 31.94% were research articles in the field of materials science. 
As for the research articles of the Faculty of Science published in academic journals in Web of 
Science database, there were 2,550 articles, 78.55% of research articles were citations, of which 
10.71 percent were the research articles in the field of materials science. The number of research 
articles in both databases is similar to the number of research articles cited by more than 70%, 
by Chiang Mai Journal of Science (Q4) is journal that the Faculty of Science published the most. 
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Overall, the quality level of academic journals that the Faculty of Science published most of 
research articles was at excellent quality level (Q1). They are research articles published with 
co-authors from other agencies the most (Mae Fah Luang University). 
Keywords: research article, Faculty of Science, Scopus, Web of Science 
 

บทนำ 
 คณะวิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในสามคณะแรกที่เปิดทำการสอน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในปี พ.ศ. 2507 โดยดำเนินภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่
ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการวิจัยของคณาจารย์ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ในด้าน    
การผลิตบัณฑิตได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี พร้อมกับการเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระยะแรก จำนวน 
5 หลักสูตร คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร ์เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา ในปีการศึกษา 2517 คณะวิทยาศาสตร์
เป็นคณะแรกท่ีเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท โดยเริ่มเปิดหลักสูตร จำนวน 8 หลักสูตร คือ สาขาวิชาเคมี 
ชีววิทยา ธรณีวิทยา ฟิสิกส์ การสอนเคมี การสอนฟิสิกส์ การสอนชีววิทยา และการสอนคณิตศาสตร์ และในปี
ก า รศ ึ กษา  2532  เ ป ็ นคณะแร กท ี ่ เ ป ิ ดหล ั ก ส ู ต ร ระด ั บปร ิญญา เอก  โ ดย เ ร ิ ่ ม เป ิ ดจำนวน       
3 หลักสูตรคือ สาขาวิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา และธรณีวิทยา (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564) 
 การที่คณะวิทยาศาสตร์สามารถดำเนินงานด้านวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการอย่าง
สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยและวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง      
สั่งสม และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องกว่า 5 ทศวรรษ ก็ด้วยความช่วยเหลือฟูมฟักในระยะต้นด้านพัฒนาอาจารย์ 
เครื่องมือพ้ืนฐานเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย การส่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาประจำ จากสถาบัน
วิชาการต่างประเทศภายใต้โครงการความช่วยเหลือ อาทิ แผนงานโคลัมโบของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ปัจจัย
ที่เอื้อต่อพัฒนาการด้านวิจัยประการต่อมา ได้แก่ การมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื ่องถึงปัจจุบัน ประกอบกับการมีอาคารสิ ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์วิจ ัยที ่ท ันสมัยที่  
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดหาผ่านงบประมาณแผ่นดิน หรือแหล่งทุนอื่น ๆ รวมทั้งที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานทั้ง
ภายในและต่างประเทศ แต่สิ่งเหล่านี้คงไม่สำคัญเท่าความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ อันเป็นจิตวิญญาณของนักวิทยาศาสตร์
ของบุคลากรในสังกัดที่ได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งกลุ่มวิจัย เพื ่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาถ่ายทอด
ประสบการณ์สืบต่อรุ่นสู่รุ่น (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557) 
 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์มีอาจารย์จำนวน 324 คน (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 
2564) มีผลผลิตบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล Scopus ของบริษัท Elsevier ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลดรรชนีและสาระสังเขปสาขาวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ของ Elsevier B.V. 
(สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564) จำนวนเกือบ 1 ใน 3 จากทั้งหมดของมหาวิทยาลัย โดยส่วน
ใหญ่เป็นงานในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ตอบสนองต่อทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระยะที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 5 วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม และสอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณาจัด
อันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS World University Rankings เนื่องจากการวัดความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ
จะสะท้อนจากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (พิเชษฐ์ , 2564) และมีบทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการในฐานข้อม ูล Web of Science ของบร ิษ ัท Clarivate Analytics ซ ึ ่งเป ็นฐานข้อมูล
บรรณานุกรมและสาระสังเขป สาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ วารสาร 
หนังสือ รายงานการประชุม งานวิจัย สิทธิบัตรและมาตรฐาน (สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564) 
ปัจจุบันกว่า 600 เรื่องต่อปี ส่วนใหญ่เป็นงานในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ สอดคล้องไปกับเกณฑ์การพิจารณา
จ ัดสรรทุนสน ับสน ุนการว ิจ ัยให ้แก ่ส ่วนงาน คณาจารย ์  น ักว ิจ ัย และการให ้รางว ัลต ่าง ๆ โดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science มีข้อมูลบทความวิจัยของคณะ
วิทยาศาสตร์อยู่เป็นจำนวนมากทำให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของข้อมูลในหลายมิติ ทว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมี  
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การวิเคราะห์บทความวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ที ่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการใน 2 ฐานข้อมูล
ดังกล่าวในลักษณะนี้ การศึกษานี้จะช่วยให้เห็นว่าสมรรถนะงานวิจัย (Research Performance Profiles) 
ของคณะวิทยาศาสตร์ในระดับสากลเป็นอย่างไร ผลที่ได้จากการศึกษามีส่วนช่วยฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์
สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร (กัลยารัตน์, 2562) ในสิ่งที่จะต้องทำต่อไปที่เป็น
ความท้าทายที่สำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จมาโดยตลอดได้อย่างมี
ประสิทธิผล (ดรักเกอร์, 2563) นำพาคณะวิทยาศาสตร์ก้าวสู่หน่วยงานช้ันนำ ด้วยกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องเหมาะสมใน
ห่วงโซ่คุณค่าในบริบทของคณะวิทยาศาสตร์ ผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูงเกิดคุณประโยชน์แก่ชุมชนเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ดีกว่าคู่แข่งขันได้อย่างยั่งยืน (มาเกรตตา, 2562) ต่อไป 
  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อวิเคราะห์บทความวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รั บการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559–2563 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศ ึกษาคร ั ้ งน ี ้  ประชากรที ่ ใช ้ ในการศ ึกษา  ค ือ บทความว ิจ ัยของคณะว ิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559–2563 ในฐานข้อมูล 
Scopus จำนวน 2,436 เรื ่อง และในฐานข้อมูล Web of Science จำนวน 2,550 เรื ่อง เครื ่องมือที่ใช้ใน    
การเก็บรวบรวมข้อมูลคือ โปรแกรมค้นหา (search engine) บทความวิจัยของฐานข้อมูล Scopus ด้วย     
เขตข้อมูล Affiliation และโปรแกรมค้นหาบทความวิจัยของฐานข้อมูล Web of Science ด้วยเขตข้อมูล 
Address เพื ่อแสดงทิศทางของผลลัพธ์ให้ชัดเจนตามแนวทาง EdPEx (สำนักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) เก็บรวบรวมข้อมูลจำแนกตาม 1. จำนวนบทความ
วิจัยตามปีและที่ถูกอ้างอิง  2. สาขาวิชา  3. วารสารวิชาการที่เผยแพร่  4. ระดับคุณภาพของวารสารวิชาการ
ที่เผยแพร่  5. หน่วยงานอื่นที่เผยแพร่บทความวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ เรียงลำดับข้อมูล แสดงผลด้วยกราฟและตาราง 

 
ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาพบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559–2563 ในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 2,436 เรื่อง และในฐานข้อมูล 
Web of Science จำนวน 2,550 เร ื ่อง โดยพบว่าในปี พ.ศ. 2559 ม ีจำนวนบทความวิจ ัยเผยแพร ่ใน
วารสารวิชาการในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science ใกล้เคียงกัน ซึ่งในฐานข้อมูล Scopus มีจำนวน
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2559-2561 และเริ่มลดลงในปี พ.ศ. 2562 และลดลงต่ำกว่า 500 เรื่องในปี พ.ศ. 2563 
ส่วนในฐานข้อมูล Web of Science มีจำนวนบทความวิจัยเผยแพร่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และในปี พ.ศ. 
2563 มีจำนวนบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า 600 เรื่อง และได้แสดงถึงแนวโน้มดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 บทความวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล Scopus และ 
Web of Science ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559–2563 
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 ข้อมูลจากภาพท่ี 1 พบว่า ภาพรวมจำนวนบทความวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่อยู ่ในฐานข้อมูล Scopus มีจำนวนน้อยกว่า Web of Science โดยในส่วนของความถี่      
การได้รับการอ้างอิงของบทความวิจัยพบว่า ในฐานข้อมูล Scopus มีจำนวนน้อยกว่าใน Web of Science คิด
เป็นร้อยละ 78.55 และร้อยละ 73.48 ตามลำดับ (ตารางที่ 1) โดยจำนวนบทความวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559–2563 ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 
2,436 เรื ่อง และในฐานข้อมูล Web of Science จำนวน 2,550 เรื ่อง จำแนกตามสาขาวิชาที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล เรียงลำดับ 10 รายการ (ตารางที่ 2) และเมื่อพิจารณาจากชื่อวารสารวิชาการที่คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับการเผยแพร่บทความวิจัยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus สูงสุดได้แก่ Chiang Mai Journal of Science 
จำนวน 121 เรื ่อง รองลงมา คือ Journal of Physics: Conference Series จำนวน 95 เรื ่อง และ Thai 
Journal of Mathematics 75 เรื่อง เรียงลำดับ 10 รายการ (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 1 จำนวนบทความวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ทีไ่ด้รับการอ้างอิง 

ฐานข้อมูล บทความวิจยั 
(เรื่อง) 

บทความวิจยัที่ถูกอ้างอิง (เรื่อง/ปี) ร้อยละของบทความวิจัย
ที่ถูกอ้างอิง 5 ป ีปี 

2559 2560 2561 2562 2563 รวม 
Scopus 2,436 359 367 412 360 292 1,790 73.48 
Web of Science 2,550 395 409 409 414 376 2,003 78.55 

  
ตารางที่ 2 จำนวนบทความวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำแนกตามสาขาวิชา เรียงลำดับ 

10 รายการ 
Scopus  Web of Science 

ลำดับ สาขาวิชา จำนวน 
(เรื่อง) 

 ลำดับ สาขาวิชา จำนวน  
(เรื่อง) 

1 วัสดุศาสตร ์ 778  1 วัสดุศาสตร-์สหสาขาวิชาชีพ 273 
2 ฟิสิกส์และดาราศาสตร ์ 701  2 ฟิสิกส์-ประยุกต์ 240 
3 เคม ี 616  3 คณิตศาสตร ์ 236 
4 วิทยาศาสตร์การเกษตรและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 429  4 เคมี-กายภาพ 177 
5 คณิตศาสตร ์ 411  5 เคมี-สหสาขาวิชา 155 
6 ชีวเคมี พันธุศาสตร์ และชีวโมเลกุล 374  6 พืชศาสตร ์ 143 
7 วิศวกรรมศาสตร ์ 371  7 ฟิสิกส์-สสารควบแน่น 135 
8 วิศวกรรมเคมี 190  8 เห็ดราวิทยา 133 
9 แพทยศาสตร ์ 168  9 คณิตศาสตร-์ประยุกต์ 113 
10 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 138  10 ชีวเคมี และชีวโมเลกุล 112 

 
ตารางที่ 3 ชื่อวารสารวิชาการที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยแพร่บทความวิจัยในฐานข้อมูล 

Scopus เรียงลำดับ 10 รายการ 
Scopus 

ลำดับ ชื่อวารสาร บทความวิจยั (เรื่อง) Quartile 
1 Chiang Mai Journal of Science 121 Q4 
2 Journal of Physics: Conference Series 95 Q4 
3 Thai Journal of Mathematics 75 Q4 
4 Key Engineering Materials 69 Q4 
5 Phytotaxa 50 Q2 
6 Ceramics International 42 Q1 
7 Materials Letters 39 Q1 
8 Surface & Coatings Technology 39 Q1 
9 Plos One 31 Q1 
10 Integrated Ferroelectrics 27 Q3 
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 ข้อมูลจากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาจากชื่อวารสารวิชาการที่คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการเผยแพร่
บทความวิจัยที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science สูงสุดได้แก่ Chiang Mai Journal of Science จำนวน 
153 เรื่อง รองลงมาคือ Thai Journal of Mathematics จำนวน 84 เรื่อง และ Phytotaxa จำนวน 60 เรื่อง 
10 อันดับแรก เรียงตามลำดับ (ตารางท่ี 4) 

 
ตารางที่ 4 ช่ือวารสารวิชาการที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยแพร่บทความวิจัยในฐานข้อมูล 

Web of Science เรียงลำดับ 10 รายการ 
Web of Science 

ลำดับ ชื่อวารสาร บทความวิจยั (เรื่อง) Quartile Impact Factor 
1 Chiang Mai Journal of Science 153 Q4 0.33 
2 Thai Journal of Mathematics 81 n/a n/a 
3 Phytotaxa 60 Q3 1.01 
4 Ceramics International 43 Q1 3.83 
5 Scientific Reports 40 Q1 4.00 
6 Materials Letter 40 Q2 3.20 
7 Surface & Coatings Technology 39 Q1 3.78 
8 Plos One 36 Q2 2.74 
9 Fungal Diversity 33 Q1 15.39 
10 Integrated Ferroelectrics 29 Q4 0.56 

  
ข้อมูลจากตารางที่ 3 และ 4 เมื่อพิจารณาจากระดับคุณภาพของวารสารที่คณะวิทยาศาสตร์ได้รับ       

การเผยแพร่บทความวิจัยในฐานข้อมูล Scopus พบว่า ระดับคุณภาพสูงสุด Q1 มีจำนวน 887 เรื่อง รองลงมาคือ 
Q3 จำนวน 601 เร ื ่อง และ Q2 จำนวน 553 เร ื ่อง และเมื ่อพิจารณาจากระดับคุณภาพของวารสารที่  
คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการเผยแพร่บทความวิจัยในฐานข้อมูล Web of Science พบว่า ระดับคุณภาพสูงสุด 
ได้แก่ Q1 จำนวน 755 เรื่อง รองลงมา คือ Q2 จำนวน 620 เรื่อง และ Q3 จำนวน 429 เรื่อง เรียงตามลำดับ 
(ตารางที่ 5) 

 
ตารางที่ 5 ระดับคุณภาพวารสารที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการเผยแพร่บทความวิจัย

ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science 

Journal Quartile Score (Q) 
Scopus Web of Science 

บทความวิจยั (เรื่อง) คิดเป็นร้อยละ บทความวิจยั (เรื่อง) คิดเป็นร้อยละ 
Q1 887 36.41 755 29.61 
Q2 553 22.70 620 24.31 
Q3 601 24.68 429 16.82 
Q4 250 10.26 502 19.69 
n/a 145 5.95 244 9.57 
รวม 2,436 100 2,550 100 

  
ข้อมูลจากตาราง 5 เมื่อพิจารณาจากชื่อสังกัดหน่วยงานอื่น (นอกเหนือจากคณะวิทยาศาสตร์) ที่มี

บทความวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล Scopus ร่วมกันกับคณะวิทยาศาสตร์ สูงสุด
ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 180 เรื่อง รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตามลำดับ ส่วนในฐานข้อมูล Web of Science สูงสุด ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 205 เรื ่อง รองลงมา คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ จำนวน 193 เรื่อง และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 182 เรื่อง สูงสุด 10 อันดับแรก เรียง
ตามลำดับ (ตารางท่ี 6) 



วารสารวิชาการ ปขมท. 10(3): 186 - 194  พิเชษฐ์ เทพสุวรรณ ์

 191 
 

ตารางที่ 6 จำนวนบทความวิจัยของหน่วยงานอ่ืนท่ีเผยแพร่ในวารสารวิชาการร่วมกบัคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เรยีงลำดับ 10 รายการ 

Scopus  Web of Science 

ลำดับ สังกัด จำนวน 
(เรื่อง) 

 ลำดับ สังกัด จำนวน 
(เรื่อง) 

1 Mae Fah Luang University 180  1 Mae Fah Luang University 205 
2 Prince of Songkla University 146  2 National Science & Technology 

Development Agency-Thailand 
193 

3 Thailand National Science and 
Technology Development Agency 

136  3 Prince of Songkla University 182 

4 Chinese Academy of Sciences 121  4 Mahidol University 167 
5 Kunming Institute of Botany 

Chinese Academy of Sciences 
108  5 Chinese Academy of Sciences 151 

6 University of Phayao 90  6 Kunming Institute of Botany, CAS 126 
7 Maejo University 88  7 Maejo University 109 
8 South Carolina Commission on 

Higher Education 
83  8 Chulalongkorn University 103 

9 Chulalongkorn University 79  9 Naresuan University 89 
10 Thailand National Nanotechnology 

Center 
71  10 Kasetsart University 83 

 
สรุปผลการวิจัย 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล 
Scopus และ Web of Science ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563 ในจำนวนใกล้เคียงกัน และมีบทความวิจัยที่
ได้ร ับการอ้างอิงจำนวนกว่าร้อยละ 70 ซึ ่งบทความวิจัยในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ได้ร ับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการสูงสุด โดยมีวารสารวิชาการ Chiang Mai Journal of Science (Q4) ที ่ดำเนินการโดย 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับความนิยมสูงสุดจากคณาจารยค์ณะวิทยาศาสตรใ์นการเผยแพร่
บทความวิจัยมากที่สุด และในภาพรวมระดับคุณภาพวารสารวิชาการที่คณะวิทยาศาสตร์เผยแพร่บทความวิจัย
ส ่วนใหญ่อย ู ่ ในระดับคุณภาพดีเย ี ่ยม (Q1) ร ่วมกับผ ู ้แต ่งร ่วมจากหน่วยงานอื ่น (นอกเหนือจาก 
คณะวิทยาศาสตร์) เป็นหน่วยงานในประเทศสูงสุด คือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาพบว่า บทความวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที ่ได้รับ         
การเผยแพร่ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563 
ส่วนใหญ่เป็นงานในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ และส่วนใหญ่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับคุณภาพใน
กลุ่มที่ดีท่ีสุด (Q1) โดยเมื่อเทียบระหว่างจำนวนบทความวิจัยในทั้ง 2 ฐานข้อมูลดังกล่าว ในห้วงเวลาประมาณ
ครึ่งแรกของแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) มี
จำนวนไม่แตกต่างกันมาก ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านวิจัยเพื่อความเป็น
เลิศและนวัตกรรม ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของนักวิจัยในระดับนานาชาติ โดยกำหนดตัวชี้วัด
ความสำเร็จด้วยจำนวนผลผลิตบทความวิจัยและที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus ในอัตราก้าวหน้า 
(งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564) โดยใน
ด้านจำนวนผลผลิตบทความวิจัยเผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus ยังนับเป็นตัวชี ้ว ัดสำคัญอีกประการที่ 
คณะวิทยาศาสตร์โดยคณบดีได้ให้สัญญากับอธิการบดีผ่านการทำเอกสารคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน 
ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์มีจำนวนบทความวิจัยเผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus เกือบ 600 
เรื ่อง โดยในห้วงเวลาดังกล่าว จำนวนบทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล Web of 
Science เพิ่มขึ้นไม่มาก ทว่าในห้วงเวลาครึ่งหลังของแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 มหาวิทยาลัยไดป้รับ
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เกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัย คณาจารย์ ส่วนงาน การให้รางวัลต่าง ๆ ด้านผลผลิต
บทความวิจัยเน้นวัดความสำเร็จจากจำนวนบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล Web of 
Science โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวารสารระดับคุณภาพสูงสุด Q1 ที่มีค่า Impact Factor สูงอีกด้วย ดังนั้น 
จึงส่งผลให้นักคณาจารย์วิจัยมุ่งผลิตบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับคุณภาพสูงในฐานข้อมูล 
Web of Science เพิ ่มมากขึ้นต่อเนื ่องและในปี พ.ศ. 2563 มีจำนวนมากกว่า 600 เรื ่อง ขณะที่จำนวน
บทความวิจัยและที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus นับแต่ปี พ.ศ. 2562-2563 มีจำนวนลดลงอย่าง
ต่อเนื่องอันเป็นผลจากการปรับเปลีย่นเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าว และเป็นที่มาของการเจรจากับมหาวิทยาลยั
ในปี พ.ศ. 2564 เพื่อขอปรับวิธีนับวัดตัวชี้วัดความสำเร็จด้านผลผลิตบทความวิจัยในคำรับรองการปฏิบัติงาน
ของส่วนงานที่ทำไว้กับมหาวิทยาลัย เนื่องจากจำนวนผลผลิตบทความวิจัยเผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus 
ลดลงต่อเนื่องไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด คณะวิทยาศาสตร์จึงขอนับวัดจำนวนบทความเผยแพร่ในฐานข้อมูล 
Web of Science เป็นส่วนหน่ึงของตัวช้ีวัดความสำเร็จด้วยผลผลิตบทความวิจัยร่วมด้วย 
 แม้ในภาพรวมบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในฐานข้อมูล Scopus และ Web of 
Science ส่วนใหญ่ของคณะวิทยาศาสตร์ในเชิงคุณภาพจะได้รับเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับคุณภาพใน
กลุ่มที่ดีที่สุด (Q1) ทว่าในเชิงปริมาณนิยมเผยแพร่บทความวิจัยสูงสุดในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์เอง คือ วารสาร Chiang Mai Journal of Science ซึ่งเป็นวารสารวิชาการ
ในระดับคุณภาพกลุ่มล่างสุด (Q4) โดยคณาจารย์นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์มักตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการร่วมกับนักวิจัยจากหน่วยงานอื่นในภูมิภาคตนเอง สูงสุดคือ มหาวิทยาลัยแม้โจ้ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ พิเชษฐ์ (2564) ที่ได้ศึกษาเรื ่อง การศึกษาสภาพผลผลิตงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ผลผลิตงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติของคณะวิทยาศาสตร์สูงสุดเป็นงาน
ในสาขาว ิชาว ัสด ุศาสตร ์  ความร ่วมม ือด ้านการว ิจ ัยส ่วนใหญ่ม ักจะม ีร ่วมก ันหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยคือ หน่วยงาน
ภายในประเทศ ที่มีร่วมมือสูงสุด คือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ศศิธร (2563) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์บรรณมิติของบทความวิจัยที่เขียนโดย
อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science พบว่า จำนวนบทความวิจัยของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระยะเวลา 5 ปี มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือด้านการวิจัยส่วน
ใหญ่มีกับหน่วยงานภายในประเทศสูงสุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สะท้อนให้เห็นว่า คณาจารย์นักวิจัยไทยส่วนมากมักมีความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับคณาจารย์นักวิจัยใน
หน่วยงานเดียวกันและกับหน่วยงานอื ่นซึ ่งเป็นหน่วยงานในประเทศ เนื ่องจากวัฒนธรรมการทำงานมี        
ความใกล้เคียงกัน รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่สำนักพิมพ์เรียกเก็บ 
(Page charge) ต่อเรื ่องไม่สูงมากเมื ่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยที ่สำนักพิมพ์
ต่างประเทศช่ือดังเรียกเก็บต่อเรื่อง 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. คณะวิทยาศาสตร์ควรมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานด้านวิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรมใน
สาขาวิชาที ่สำคัญ ๆ เพื ่อสนับสนุนการเรียนการสอนที ่เป็นนานาชาติ จากจุดแข็งด้านการวิจ ัยของ  
คณะวิทยาศาสตร์ที ่มีสมรรถนะสูงในระดับสากล ได้แก่ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ รองลงมาคือ ฟิสิกส์และ  
ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ และเคมี ภายในกรอบเวลาที่ไม่นานมากนัก โดยปกติแล้วแผนการหนึ่ง ๆ จะยังคง
ชัดเจนและเจาะจงอยู่ได้ไม่เกิน 18 เดือน 

2. คณะวิทยาศาสตร์ควรมีระบบพี่เลี้ยงโดยคณาจารย์นักวิจัยผู้มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ 
และมีจำนวนบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการสูง คอยช่วยเหลือสนับสนุนและให้คำปรึกษาหรือทำวิจัย
ร่วมกันกับคณาจารย์ผู้อ่อนประสบการณ ์รวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้อาจารย์ผูท้ี่ยังไม่
ทำงานวิจัยหรือมีงานวิจัยน้อยให้หันมาเริ่มทำวิจัยในทิศทางที่สอดคล้องประสานไปกับเป้าหมาย Sustainable 
Development Goals (SDGs) ที่คณะวิทยาศาสตร์มุ่งเน้น จำนวน 6 ข้อ ได้แก่ SDGs ข้อ 3 Good Health and 
Well Being ข้อ 4 Quality Education ข้อ 7 Affordable and Clean Energy ข้อ 9 Industry, Innovation and 
Infrastructure ข้อ 13 Climate Action และข้อ 17 Partnerships for Goals 
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3. คณะวิทยาศาสตร์ควรเพิ ่มการสื่อสารนโยบายจากบนลงล่าง จากผู ้บริหารระดับสูง ลงมา
ระดับกลางและระดับล่าง จนถึงอาจารย์บุคลากรผู้ปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจและเกิดการปฏิบัติอย่าง
เดียวกันทั่วทั้งองค์การ ประสานความคิดที่หลากหลายเข้าด้วยกัน ด้วยการกำหนดจุดมุ่งหมายร่วมกัน สร้าง
เสริมการมีส่วนร่วม พัฒนากระบวนการที่ช่วยให้สามารถทำงานพึ่งพากันได้อย่างยืดหยุ่นและมีความเชื่อมโยง
กัน ภายใต้โครงสร้างองค์การที่มีขอบเขตงานทับซ้อนกันอย่างเห็นคุณค่าจากการประสานความร่วมมือ โดย
คำนึงถึงดุลยภาพระหว่างวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิจัยเชิงบูรณาการและสหวิทยาการ ตาม
บทบาทของคณะวิทยาศาสตร์ที่มีพันธกิจหลักด้านผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและการวิจัยที่เป็นเลิศ ในฐานะส่วน
งานวิชาการหนึ่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) ที่มีหน้าที่ต้องร่วมเสริมสร้างพื้นฐานการพัฒนากำลังคนของประเทศและการขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าตามนโยบายของรัฐบาลตามกฎหมาย 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. คณะวิทยาศาสตร์ควรนำผลผลิตจากการวิจัยที่มีอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในสาขาวิชาที่มี
ความเข้มแข็งระดับสากล ได้แก่ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ รองลงมาคือ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ 
และเคมี มาสร้างเป็นจุดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความโดดเด่นในระดับภูมิภาค ประเทศ ขยายผลสู่การใช้
งานจริงเชิงพาณิชย์เพิ่มมากยิ่งข้ึน 

2. คณะวิทยาศาสตร์ควรเพิ่มการทำงานวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับส่วนงานอื่นในมหาวิทยาลัย และ
ร่วมกับภาคเอกชนอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีความต้องการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถ
สร้างรายได้ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ได้อย่างยั ่งยืน เป็นการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ (ธันยวัฒน์ , 2555) 
นอกจากจะเป็นส่วนหนึ ่งในการร่วมส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ ่งสู ่การพัฒนาที ่ยั ่งยืนด้วย SDGs 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564) ยังทำให้คณะวิทยาศาสตร์สามารถสร้างคุณค่าคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน 
ชุมชน สังคม ในฐานะ “Science for SDGs, Science for Everyone” ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีส่วน
ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงยิ่งข้ึน 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 
 คณะวิทยาศาสตร์ควรนำผลที่ได้จากการศึกษาครั้งน้ีไปพัฒนาระบบพี่เลี้ยงวิจัยที่สอดคล้องกับบริบท
การทำงานวิจัยของคณาจารย์นักวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม อนึ่ง การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดย
ศึกษาบทความวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการในฐานข้อมู ลสากลจำนวน    
2 ฐาน ได้แก่ Scopus และ Web of Science ซึ่งข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้น การศึกษาครั้งต่อไปจึง
ควรศึกษาการวิเคราะห์อภิมาน  (Meta-analysis) เพื ่อส ังเคราะห์องค์ความร ู ้ เก ี ่ยวกับงานวิจ ัยของ 
คณะวิทยาศาสตร์ และวิจัยเชิงลึกว่าเพราะอะไรผู้วิจัยจึงมีจำนวนบทความวิจัยเผยแพร่สูงต่อไป 
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