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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) เพือ่ วิเคราะห์เนือ้ หาวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ 2) เพือ่ ศึกษา
พัฒนาการของเนือ้ หาวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ จำานวน 18 ฉบับ โดยเป็นบทความวิจยั และบทความวิชาการ ทัง้ หมด 207 บทความ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวิเคราะห์เนือ้ หาใน
การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตคิ า่ ร้อยละและค่าความชัน
ผลการวิจยั พบว่า 1) กลุม่ ผูเ้ ขียนบทความทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ อาจารย์ ร้อยละ 41.43 2) รูปแบบของบทความทีพ่ บมาก
ทีส่ ดุ คือ บทความวิจยั ร้อยละ 75.80 3) เนือ้ หาของบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากทีส่ ดุ ร้อยละ 72.90 เมือ่ จำาแนก
รายด้านย่อย พบว่า มีเนือ้ หาของบทความด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มากทีส่ ดุ ร้อยละ 28.50 4) ประเภทของรายการอ้างอิงทีพ่ บ
มากทีส่ ดุ คือ หนังสือ/ตำารา ร้อยละ 94.20 5) แนวโน้มของกลุม่ ผูเ้ ขียนบทความทีม่ ตี าำ แหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นมากที่สุดในอัตรา 2.143 บทความต่อปีที่สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 0.948 6) แนวโน้มของรูปแบบบทความ
วิจัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากที่สุดในอัตรา 3.514 บทความต่อปีที่สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 0.813 7) แนวโน้มของเนื้อหาของ
บทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากที่สุดในอัตรา 4.943 บทความต่อปีที่สัมประสิทธิ์ของการตัดสิน
ใจ 0.856 เมื่อจำาแนกรายด้านย่อย พบว่า เนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากที่สุดในอัตรา 0.543 บทความต่อปีที่
สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 0.869 8) แนวโน้มของประเภทของรายการอ้างอิงที่เป็นบทความวารสาร/บทความวิจัย/บทความ
วิชาการ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากที่สุดในอัตรา 5.457 บทความต่อปีที่สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 0.816 และ 9) แนวโน้มของค่า
Thai-Journal Impact Factors มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตรา 0.063 ต่อปีที่สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 0.889
คำาสำาคัญ : การวิเคราะห์เนื้อหา วารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Abstract
The objectives of this study were 1) to analyze the contents of Princess of Naradhiwas University
Journal and 2) to investigate the development of the contents of Princess of Naradhiwas University Journal. The
population of the study were 18 issues of the Journal, which consisted of 207 research and academic articles. The
data collection was based on content analysis forms. The data were analyzed by using percentage and slope.
The study revealed that 1) most of the article writers were lecturers (41.43%). 2) The most common
articles were research articles (75.80%). 3) Most of the article contents were the fields of science as well as
technology (72.90%). When it comes to sub-classfication, the study found that the marjority of the article
contents were Health Sciences (28.50%). 4) The majority of references used were books / textbooks (94.20%).
5) The number of Associate Professors who wrote the articles tended to increase at the highest rate of
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2.143 articles per year (the coefficient of determination 0.984). 6) With regard to the types of the articles, the
study showed that the research articles seemed to increase at the highest rate of 3.514 articles per year (coefficient of determination 0.813). 7) The article contents of science and technology also tend to increase at the
highest rate of 4.943 articles per year (coefficient of determination 0.856). Concerning the sub-classification, the
study demonstrated that the science articles tended to increase at the highest rate of 0.543 per year (coefficient
of determination 0.869). 8) The reference types of papers / research articles / academic articles seemed to increase at the highest rate of 5.457 articles per year (coefficient of determination 0.816). 9) The tendency of ThaiJournal Impact Factors also increased at the higher rate of 0.063 per year (coefficient of determination 0.889).
Keywords : Content Analysis, Journal, Princess of Naradhiwas University
บทนำา

การเขียนเพื่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ มีความสำาคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการแสดงถึงความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน การเขียนที่ดีจะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจเนื้อหาที่ผู้เขียนต้องการถ่ายทอดได้อย่างชัดเจนและ
สามารถผสมผสานแนวคิดต่างๆในเนื้อหาเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติการด้านต่างๆ รวมทั้งนำาไปสู่การสังเคราะห์ความรู้ใหม่ๆได้ต่อ
ไป การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการอาจจะทำาได้ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ ตำารา เอกสารอ้างอิง เอกสารคำาสอน หรือ
ในวารสารวิชาการ ล้วนแต่มีความสำาคัญทั้งสิ้น เพราะเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่ผู้อ่าน โดยใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจน
ประสบการณ์ของผู้เขียนอย่างแท้จริง (วิภาดา คุณาวิกติกุล, 2553)
การลงตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการมีความสำาคัญเนื่องจากการประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ได้มกี ารนำาเอาผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสาร โดยเฉพาะบทความจากงานวิจยั ทัง้ ในส่วนของ
อาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นหนึง่ ในตัวชีว้ ดั คุณภาพของสถาบันการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการได้กาำ หนด
เงือ่ นไขในการสำาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 คือ นักศึกษาในระดับปริญญาโทในแผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รบั การ
ตีพมิ พ์ หรืออย่างน้อยดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึง่ ของผลงานได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการ
หรือเสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding) ส่วนนักศึกษาในระดับปริญญาเอกแบบ 1 และแบบ 2 ผล
งานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รบั การตีพมิ พ์ หรืออย่างน้อยดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึง่ ของผลงานได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์
ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการทีม่ กี รรมการภายนอกมาร่วมกลัน่ กรอง (Peer review) ก่อนการตีพมิ พ์ และเป็นทีย่ อมรับใน
สาขาวิชานัน้ ในส่วนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หากมีความประสงค์จะขอตำาแหน่งทางวิชาการ ต้องได้รบั การเผยแพร่ตาม
เกณฑ์ทก่ี าำ หนดตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลในดำารงตำาแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2550)
ปัจจุบันนี้การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการนิยมอย่างแพร่หลาย คือ การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
และสามารถพิจารณาขอลงผลงานทางวิชาการในวารสารทางวิชาการของหน่วยงานต่างๆได้ โดยคำานึงถึงคุณภาพของวารสาร
นั้นๆด้วย ซึ่งในการจัดทำาวารสารทางวิชาการของหน่วยงานต่างๆได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพหรือไม่นั้น ทางสำานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำาหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2556 คือ วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
กำาหนด วารสารทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ วารสารทีม่ ชี อ่ื อยูใ่ นฐานข้อมูลของศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (ThaiJournal Citation Index Centre-TCI) (สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556)
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วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นวารสารทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ อยู่ในฐานข้อมูลของ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยในกลุ่มที่ 1 ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย, 2558) เริ่ม
ผลิตปีและเผยแพร่ที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2552) จนถึงปัจจุบัน ผลิตและเผยแพร่ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน
–ธันวาคม 2557) มีจำานวนทั้งสิ้น 207 บทความ มีการพัฒนาคุณภาพ ทั้งในด้านการกำาหนดนโยบายการจัดทำา วัตถุประสงค์
กำาหนดออกและการนำาเสนอเนื้อหาบทความมาอย่างต่อเนื่องตลอด 7 ปี โดยวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็น
แหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผู้สนใจขอลงตีพิมพ์ผลงานจำานวนมาก ผู้วิจัยใน
ฐานะเป็นคณะทำางานในกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงสนใจที่จะวิเคราะห์เนื้อหา และศึกษา
พัฒนาการของเนื้อหาวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อจะนำาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดทำา
วารสารให้ดีขึ้น เหมาะสำาหรับการศึกษาค้นคว้าของนักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่า และบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ และเป็นการสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
2. เพื่อศึกษาพัฒนาการของเนื้อหาวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำานวน 19 ฉบับ (ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่
1 พ.ศ. 2552 – ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557) โดยบทความที่นำามาวิเคราะห์ต้องเป็นบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเท่านั้น
รวมบทความทั้งหมด 207 บทความ
2. ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำานวน 19 ฉบับ 207 บทความ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบวิเคราะห์เนื้อหาวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้
3.1 ศึกษาวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิเคราะห์เนือ้ หาวารสาร จากบทความเอกสาร งานวิจยั วิทยานิพนธ์
หนังสือ และวารสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
3.2 สร้างแบบวิเคราะห์เนื้อหาวารสารตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
3.3.1 นำาแบบวิเคราะห์เนื้อหาวารสารเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดทำาวารสาร
จำานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและประเมินแบบวิเคราะห์เนื้อหาวารสาร
3.3.2 คำานวณหาค่าความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับแบบวิเคราะห์เนื้อหาคำาถาม (IOC:
Index of Item Object Congruency) ใช้เกณฑ์การพิจารณาเลือกข้อคำาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
และปรับปรุง ในข้อที่ได้รับคำาแนะนำาจากผู้เชี่ยวชาญ
3.4 นำาแบบวิเคราะห์เนื้อหาวารสารที่ผ่านการตรวจคุณภาพแล้วมาปรับปรุงแก้ไข และนำาไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล สถานที่เก็บข้อมูล คือ กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ โดยผู้วิจัยนำาแบบวิเคราะห์เนื้อหาวารสาร บันทึกข้อมูลจากบทความจากวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
จำานวน 19 ฉบับ โดยบทความที่นำามาวิเคราะห์ต้องเป็นบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเท่านั้น รวมบทความทั้งหมด 207
บทความ ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 2 เดือน (1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2558)
4.2 การตรวจสอบข้อมูล
4.2.1 ผู้วิจัยนำาแบบวิเคราะห์เนื้อหาวารสารที่บันทึกเสร็จแล้วมาตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของข้อมูล
4.2.2 กรณีที่พบว่าแบบวิเคราะห์เนื้อหาวารสาร ไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์จะเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเพื่อให้มีความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล นำาแบบทดสอบมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และนำามาวิเคราะห์ขอ้ มูลตาม รายละเอียดดังนี้
5.1 วิเคราะห์เนื้อหาวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยใช้ค่าร้อยละ (percentage)
5.2 วิเคราะห์พัฒนาการของเนื้อหาวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยใช้ค่าความชัน (slope)
ผลการวิจัย
1. กลุ่มผู้เขียนบทความ
จากการวิจัย พบว่า บทความในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีกลุ่มผู้เขียนบทความที่พบมากที่สุด
คือ อาจารย์ จำานวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 41.43 รองลงมาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 19.52
และน้อยที่สุด คือ ผู้ช่วยวิจัย ผู้บัญชาการเรือนจำากลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล นักจิตวิทยา ผู้อำานวยการโรงน้ำาตาล
นักวิทยาศาสตร์ และนายช่างโยธา จำานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 ตามลำาดับ
เมื่อแยกเป็นกลุ่มผู้เขียนจำาแนกตามรูปแบบของบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ มีกลุ่มผู้เขียนที่พบมากที่สุดคือ อาจารย์ จำานวน 54 บทความ รองลงมาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน 12 บทความ
และน้อยที่สุด คือ ศาสตราจารย์, นักศึกษาปริญญาตรี, นักศึกษาปริญญาเอก, ผู้ช่วยวิจัย, ผู้บัญชาการเรือนจำากลาง, นายก
องค์การบริหารส่วนตำาบล, นักจิตวิทยา, นักวิทยาศาสตร์ และนายช่างโยธา ไม่มีบทความวิชาการตีพิมพ์ ตามลำาดับ
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีกลุ่มผู้เขียนที่พบมากที่สุดคือ อาจารย์ จำานวน
137 บทความ รองลงมาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน 78 บทความ และน้อยที่สุด คือ ผู้อำานวยการโรงน้ำาตาล ไม่มีบทความ
วิจัยตีพิมพ์ ตามลำาดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กลุ่มผู้เขียนบทความ
กลุ่มผู้เขียนบทความ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
นักวิชาการ

จำานวน (คน)
191
90
39
5
4

ร้อยละ
41.43
19.52
8.46
1.08
0.87

จำานวนบทความวิชาการ
54*
12
6
0
1

จำานวนบทความวิจัย
137
78
33
5
3
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ตารางที่ 1 (ต่อ) กลุ่มผู้เขียนบทความ
กลุ่มผู้เขียนบทความ
นักศึกษาปริญญาตรี
นักศึกษาปริญญาโท
นักศึกษาปริญญาเอก
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ผู้ช่วยวิจัย
ผู้บัญชาการเรือนจำากลาง
นายก อบต
นักจิตวิทยา
ผู้อำานวยการโรงน้ำาตาล
นักวิทยาศาสตร์
นายช่างโยธา

จำานวน (คน)
19
51
7
46
1
1
1
1
1
1
3

ร้อยละ
4.12
11.06
1.52
9.98
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.65

จำานวนบทความวิชาการ
0
1
0
2
0
0
0
0
1
0
0

จำานวนบทความวิจัย
19
50
7
44
1
1
1
1
0
1
1

* หมายเหตุ บทความ 1 บทความ อาจมีกลุ่มผู้เขียนกลุ่มเดียวกันได้มากกว่า 1 คน

2. รูปแบบของบทความ
จากการวิจัย พบว่า บทความในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีรูปแบบของบทความที่พบมากที่สุดคือ
บทความวิจัย จำานวน 157 บทความ คิดเป็นร้อยละ 75.80 รองลงมาคือ บทความวิชาการ จำานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 24.20
ตามลำาดับ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 รูปแบบของบทความ
รูปแบบของบทความ

จำานวนบทความ
50
157

ร้อยละ
24.2
75.8

รวม

207

100

บทความวิชาการ
บทความวิจัย

3. เนื้อหาของบทความ
จากการวิจัย พบว่า บทความในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีจำานวนเนื้อหาของบทความด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากที่สุด จำานวน 151 บทความ คิดเป็นร้อยละ 72.90 รองลงมาคือ เนื้อหาของบทความด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำานวน 56 บทความ คิดเป็นร้อยละ 27.10 เมื่อจำาแนกรายด้านย่อย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า เนื้อหาของบทความด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มากที่สุด จำานวน
59 บทความ คิดเป็นร้อยละ 28.50 รองลงมา คือ เนื้อหาของบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์ จำานวน 45 บทความ คิดเป็นร้อย
ละ 21.70 และน้อยที่สุด คือ เนื้อหาของบทความด้านเทคโนโลยี จำานวน 1 บทความ คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามลำาดับ
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบว่า เนื้อหาของบทความด้านครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / จิตวิทยา
มากที่สุด จำานวน 29 บทความ คิดเป็นร้อยละ 14.00 รองลงมา คือ เนื้อหาของบทความด้านเศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจและ
การจัดการ จำานวน 19 บทความ คิดเป็นร้อยละ 9.20 และน้อยทีส่ ดุ คือ เนือ้ หาของบทความด้านสังคมวิทยา จำานวน 1 บทความ
คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามลำาดับ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เนื้อหาของบทความ
เนื้อหาของบทความ

จำานวนบทความ

ร้อยละ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจและการจัดการ
ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / จิตวิทยา
สังคมวิทยา
รัฐศาสตร์ / รัฐประศาสนศาสตร์
นิเทศศาสตร์ / สื่อสารมวลชน
มานุษยวิทยา / โบราณคดี

151
5
1
45
37
4
59
56
19
29
1
3
2
2

72.90
2.40
0.50
21.70
17.90
1.90
28.50
27.10
9.20
14.00
0.50
1.40
1.00
1.00

รวม

207

100

4. ประเภทของรายการอ้างอิง
จากการวิจัย พบว่า บทความในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีประเภทของรายการอ้างอิงที่พบมาก
ที่สุดคือ หนังสือ/ตำารา จำานวน 195 บทความ คิดเป็นร้อยละ 94.20 รองลงมาคือ บทความวารสาร/บทความวิจัย/บทความ
วิชาการ จำานวน 151 บทความ คิดเป็นร้อยละ 72.95 และน้อยที่สุด คือ หนังสือพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำานวน 1 บทความ
คิดเป็นร้อยละ 0.48 ตามลำาดับ ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ประเภทของรายการอ้างอิง
ประเภทของรายการอ้างอิง
หนังสือ/ตำารา
บทความวารสาร/บทความวิจัย/บทความวิชาการ
วิทยานิพนธ์
รายงานวิจัย
สิ่งพิมพ์รัฐบาล
หนังสือพิมพ์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
อินเทอร์เน็ต

จำานวนบทความ
195
151
121
96
83
1
1
96

ร้อยละ
94.20
72.95
58.45
46.38
40.10
0.48
0.48
46.38

5. แนวโน้มของกลุ่มผู้เขียนบทความ
จากการวิจัย พบว่า แนวโน้มของกลุ่มผู้เขียนบทความที่มีตำาแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์มีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้นมากที่สุดในอัตรา 2.143 บทความต่อปีที่สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 0.948 รองลงมาคือ ผู้เขียนที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตรา 2.200 บทความต่อปีที่สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 0.879 น้อยที่สุดคือ ผู้เขียนเป็นผู้ช่วยวิจัยมีแนว
โน้มลดลงในอัตรา -0.143 บทความต่อปีที่สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ -0.655 ตามลำาดับ ดังภาพที่ 1 และตารางที่ 5

ภาพที่ 1 แนวโน้มของกลุ่มผู้เขียนบทความ
ตารางที่ 5 แนวโน้มของกลุ่มผู้เขียนบทความ
กลุ่มผู้เขียนบทความ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

สมการเส้นแนวโน้ม
y = 16.933 + 4.257x
y = -2.600 + 5.029x
y = -1.000 + 2.143x
y = -1.067 + 0.543x

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จำานวนบทความต่อปี
4.257
5.029
2.143
0.543

สัมประสิทธิ์ของ
การตัดสินใจ
0.331
0.837
0.948
0.764

แนวโน้ม
ไม่ชัดเจน
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 5 (ต่อ) แนวโน้มของกลุ่มผู้เขียนบทความ
กลุ่มผู้เขียนบทความ
นักวิชาการ
นักศึกษาปริญญาตรี
นักศึกษาปริญญาโท
นักศึกษาปริญญาเอก
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ผู้ช่วยวิจัย
ผู้บัญชาการเรือนจำากลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล
นักจิตวิทยา
ผู้อำานวยการโรงน้ำาตาล
นักวิทยาศาสตร์
นายช่างโยธา

สมการเส้นแนวโน้ม
y = -1.133 + 0.514x
y = 0.467 + 0.771x
y = 0.800 + 2.200x
y = -1.533 + 0.771x
y = 6.467 + 0.343x
y = 0.667 – 0.143x
y = 0.467 – 0.086x
y = -0.133 + 0.086x
y = -0.133 + 0.086x
y = -0.133 + 0.086x
y = -0.333 + 0.143x
y = -1.000 + 0.429x

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จำานวนบทความต่อปี
0.514
0.771
2.200
0.771
0.343
-0.143
-0.086
0.086
0.086
0.086
0.143
0.429

สัมประสิทธิ์ของ
การตัดสินใจ
0.794
0.472
0.879
0.787
0.128
-0.655
-0.393
0.393
0.393
0.393
0.655
0.655

แนวโน้ม
เพิ่มขึ้น
ไม่ชัดเจน
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ชัดเจน
ลดลง
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

6. แนวโน้มของรูปแบบของบทความ
จากการวิจัย พบว่า แนวโน้มของรูปแบบของบทความที่เป็นบทความวิจัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากที่สุดในอัตรา 3.514
บทความต่อปีที่สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 0.813 รองลงมาคือ บทความวิชาการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างไม่ชัดเจนในอัตรา
1.371 บทความต่อปีที่สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 0.389 ตามลำาดับ ดังภาพที่ 2 และตารางที่ 6

ภาพที่ 2 แนวโน้มของรูปแบบของบทความ
ตารางที่ 6 แนวโน้มของรูปแบบของบทความ
รูปแบบของบทความ
บทความวิชาการ
บทความวิจัย

สมการเส้นแนวโน้ม
y = 3.533 + 1.371x
y = 13.867 + 3.514x

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จำานวนบทความต่อปี
1.371
3.514

สัมประสิทธิ์ของ
การตัดสินใจ
0.389
0.813

แนวโน้ม
ไม่ชัดเจน
เพิ่มขึ้น
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7. แนวโน้มของเนื้อหาของบทความ
จากการวิจยั พบว่า แนวโน้มของเนือ้ หาของบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ ใน
อัตรา 4.943 บทความต่อปีทส่ี มั ประสิทธิข์ องการตัดสินใจ 0.856 รองลงมาคือ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มแี นวโน้มเพิม่
ขึน้ อย่างไม่ชดั เจนในอัตรา 0.229 บทความต่อปีทส่ี มั ประสิทธิข์ องการตัดสินใจ 0.064 ตามลำาดับ เมือ่ จำาแนกเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า ด้านวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากที่สุดในอัตรา 0.543
บทความต่อปีที่สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 0.869 รองลงมาคือ ด้านเกษตรศาสตร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตรา 2.600 บทความ
ต่อปีที่สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 0.753 น้อยที่สุด คือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างไม่ชัดเจนในอัตรา 0.029
บทความต่อปีที่สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 0.016 ตามลำาดับ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบว่า ด้านนิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชนแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ไม่ชัดเจนมากที่สุดในอัตรา 0.114 บทความต่อปีที่สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 0.414 รองลงมาคือ ด้านรัฐศาสตร์/
รัฐประศาสนศาสตร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตรา 0.257 บทความต่อปีที่สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 0.393 น้อยที่สุด คือ ด้าน
เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการมีแนวโน้มลดลงอย่างไม่ชัดเจนในอัตรา -0.543 บทความต่อปีที่สัมประสิทธิ์ของการ
ตัดสินใจ -0.332 ตามลำาดับ ดังภาพที่ 3 และตารางที่ 7

ภาพที่ 3 แนวโน้มของเนื้อหาของบทความ
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ตารางที่ 7 แนวโน้มของเนื้อหาของบทความ
เนื้อหาของบทความ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการ
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา
สังคมวิทยา
รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์
นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน
มานุษยวิทยา/โบราณคดี

สมการเส้นแนวโน้ม

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จำานวนบทความต่อปี

สัมประสิทธิ์ของ
การตัดสินใจ

แนวโน้ม

y = 7.533 + 4.943x
y = -1.067 + 0.543x
y = -0.333 + 0.143x
y = 7.400 + 0.029x
y = -2.933 + 2.600x
y = -0.333 + 0.286x
y = 6.133 + 1.057x
y = 8.533 + 0.229x
y = 5.067 – 0.543x
y = 3.533 + 0.371x
y = 0.067 + 0.029x
y = -0.400 + 0.257x
y = -0.067 + 0.114x
y = 0.333 + 0.000x

4.943
0.543
0.143
0.029
2.600
0.286
1.057
0.229
-0.543
0.371
0.029
0.257
0.114
0.000

0.856
0.869
0.655
0.016
0.753
0.441
0.577
0.064
-0.332
0.227
0.131
0.393
0.414
0.000

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ชัดเจน
เพิ่มขึ้น
ไม่ชัดเจน
เพิ่มขึ้น
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน

8. แนวโน้มของประเภทของรายการอ้างอิง
จากการวิจัย พบว่า แนวโน้มของประเภทของรายการอ้างอิงที่เป็นบทความวารสาร/บทความวิจัย/บทความวิชาการ มี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ ในอัตรา 5.457 บทความต่อปีทส่ี มั ประสิทธิข์ องการตัดสินใจ 0.816 รองลงมาคือ รายงานวิจยั มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นในอัตรา 3.371 บทความต่อปีที่สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 0.793 น้อยที่สุดคือ หนังสือพิมพ์มีแนวโน้มลดลงในอัตรา
-0.143 บทความต่อปีที่สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ -0.655 ตามลำาดับ ดังภาพที่ 4 และตารางที่ 8

ภาพที่ 4 แนวโน้มของประเภทของรายการอ้างอิง
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ตารางที่ 8 แนวโน้มของของประเภทของรายการอ้างอิง
ประเภทของรายการอ้างอิง

สมการเส้นแนวโน้ม

หนังสือ/ตำารา
y = 15.600 + 4.829x
บทความวารสาร/บทความวิจัย/บทความวิชาการ y = 6.067 + 5.457x
y = 12.667 + 2.143x
วิทยานิพนธ์
รายงานวิจัย
y = 4.200 + 3.371x
สิ่งพิมพ์รัฐบาล
y = 7.333 + 1.857x
หนังสือพิมพ์
y = 0.667 – 0.143x
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
y = -0.133 + 0.086x
อินเทอร์เน็ต
y = 7.800 + 2.343x

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จำานวนบทความต่อปี
4.829
5.457
2.143
3.371
1.857
-0.143
0.086
2.343

สัมประสิทธิ์ของ
การตัดสินใจ
0.693
0.816
0.623
0.793
0.431
-0.655
0.393
0.515

แนวโน้ม
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ชัดเจน
ลดลง
ไม่ชัดเจน
เพิ่มขึ้น

9. แนวโน้มของค่า Thai-Journal Impact Factors
จากการวิจัย พบว่า แนวโน้มของค่า Thai-Journal Impact Factors มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตรา 0.063 ต่อปีที่
สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 0.889 ดังภาพที่ 5 และตารางที่ 9

ภาพที่ 5 แนวโน้มของค่า Thai-Journal Impact Factors
ตารางที่ 9 แนวโน้มของค่า Thai-Journal Impact Factors
ค่า Thai-Journal Impact Factors
ค่า Thai-Journal Impact Factors

สมการเส้นแนวโน้ม
y = -0.127 + 0.063x

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จำานวนบทความต่อปี
0.063

สัมประสิทธิ์ของ
การตัดสินใจ
0.889

แนวโน้ม
เพิ่มขึ้น
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อภิปรายผล
1. กลุ่มผู้เขียนบทความ
บทความในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีกลุม่ ผูเ้ ขียนบทความทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ อาจารย์ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ อันนิการ์ บุบผา (2547) ทีศ่ กึ ษาการวิเคราะห์เนือ้ หาของวารสารทางด้านรัฐศาสตร์พบว่า ผูเ้ ขียนส่วนใหญ่เป็นอาจารย์
อีกทัง้ อาจเนือ่ งจากวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นวารสารทีผ่ ลิตขึน้ ภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มี
นโยบายชัดเจนทีจ่ ะส่งเสริมให้บคุ ลากรของมหาวิทยาลัยได้ตพี มิ พ์เผยแพร่ผลงาน ทำาให้ผเู้ ขียนส่วนใหญ่ทส่ี ง่ บทความตีพมิ พ์นน้ั
เป็นอาจารย์ในสังกัดของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์แต่กม็ บี คุ คลภายนอกทีเ่ ป็นอาจารย์ลงตีพมิ พ์บทความในจำานวนทีใ่ กล้
เคียงกันส่งผลให้กลุ่มผู้เขียนส่วนใหญ่ท่ตี ีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เป็นอาจารย์ เมือ่ พิจารณากลุม่ ผูเ้ ขียนทีพ่ บน้อยจะเป็นนักวิชาการ นักศึกษาปริญญาเอก หรือผูช้ ว่ ยวิจยั ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึง่ เป็นต้นสังกัดของวารสาร เป็นมหาวิทยาลัยทีเ่ ปิดใหม่มา 9 ปี ยังมีบคุ ลากรทีเ่ ป็นนักวิชาการ
เฉพาะทางน้อย และไม่มบี คุ ลากรในตำาแหน่งผูช้ ว่ ยวิจยั รวมทัง้ บุคลากรทีศ่ กึ ษาต่อในระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย ยังอยูใ่ น
ระหว่างการศึกษาต่อเกือบทัง้ หมดและมีหลักเกณฑ์ในการจบการศึกษาระดับปริญญาส่วนใหญ่ตอ้ งตีพมิ พ์บทความในวารสารระดับ
นานาชาติ จึงไม่คอ่ ยพบกลุม่ ผูเ้ ขียนบทความทีเ่ ป็นนักวิชาการ นักศึกษาปริญญาเอก หรือผูช้ ว่ ยวิจยั เท่าใดนัก
2. รูปแบบของบทความ
บทความในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีรูปแบบของบทความที่พบมากที่สุดคือ บทความวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวภา ประพันธ์วงศ์, ชุติมา สัจจานันท์ และจันทิมา เขียวแก้ว (2555) ที่ศึกษาการวิเคราะห์วารสาร
วิจัยที่จัดทำาโดยมหาวิทยาลัยในประเทศไทย พบว่า ประเภทของบทความเป็นบทความวิจัยเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวัฒนา คงวัฒนานนท์ (2551) ที่ศึกษาการวิเคราะห์เนื้อหาวารสารประมงพบว่า รูปแบบของบทความส่วนใหญ่เป็น
บทความวิชาการ ทั้งนี้เนื่องจากผู้เขียนบทความลงตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ที่มา
จากมหาวิทยาลัย ซึง่ ในปัจจุบนั อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศไทย จะถูกกำาหนดให้มภี าระงานทีส่ าำ คัญคือ งานสอน
และวิจยั
เป็นการกำาหนดนโยบายว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องทำาการสอนควบคูก่ บั การทำาวิจยั และเมือ่ ทำาการวิจยั แล้วเสร็จ
ต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทำาให้รูปแบบบทความในวารสารส่วนใหญ่เป็นบทความวิจัยมากกว่าบทความวิชาการที่
ผู้เขียนต้องใช้เวลาในการกลั่นกรองวิเคราะห์เนื้อหาให้เกิดการตกผลึกขององค์ความรู้ จึงพบบทความวิชาการตีพิมพ์น้อยกว่า
บทความวิจัยในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
3. เนื้อหาของบทความ
บทความในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีจำานวนเนื้อหาของบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มากที่สุด เนื่องจากวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้เข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย, 2558) อีกทัง้ ประกาศ สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา เรือ่ ง “หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556” ซึง่ ใน
ประกาศฉบับนีฐ้ านข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เฉพาะวารสาร
ทีม่ ชี อ่ื อยูใ่ นกลุม่ ที่ 1 และกลุม่ ที่ 2 จึงมีผลทำาให้มผี สู้ ง่ ผลงานทางวิชาการทีม่ ตี าำ แหน่งทางวิชาการคือ อาจารย์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ส่งผลงานทางวิชาการเข้ามาตีพมิ พ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิม่ มากขึน้ และจาก
การที่วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้เข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจึงส่งผลให้ทางวารสารรับตีพิมพ์บทความเฉพาะทางด้านทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำาให้บทความทาง
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตีพิมพ์น้อยลงในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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4. ประเภทของรายการอ้างอิง
บทความในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีประเภทของรายการอ้างอิงทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ หนังสือ/ตำารา
สอดคล้องกับงานวิจยั ของเพียงใจ ชูชว่ ยสุวรรณ (2550) ทีศ่ กึ ษาการวิเคราะห์วารสารภาษาไทยด้านโภชนาการ พบว่า แหล่งอ้างอิง
ทีพ่ บส่วนใหญ่ เป็นหนังสือ ตำารา ขณะทีก่ ารศึกษาของ ศิรประภา สว่างวงศ์, ขวัญชฏิล พิศาลพงศ์ และนงเยาว์ เปรมกมลเนตร
(2553) พบว่ามีการอ้างอิงวารสารภาษาต่างประเทศมากที่สุด รองลงมา คือหนังสือและวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้เขียนบทความจะต้องมีการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
วิจัย และหนังสือ ตำารา เป็นแหล่งอ้างอิงพืน้ ฐานทีม่ เี นือ้ หาประกอบด้วยทฤษฎีทางการศึกษาต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง แต่เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า
หนังสือพิมพ์ เป็นประเภทรายการอ้างอิงทีพ่ บน้อยทีส่ ดุ ทัง้ นีห้ นังสือพิมพ์นน้ั เป็นแหล่งอ้างอิงทีม่ คี วามทันสมัย เนือ่ งจากมีการนำา
เสนอข่าวสารหรือบทความใหม่อยูต่ ลอดเวลา แต่อาจเป็นเพราะว่าผูเ้ ขียนบทความต้องการศึกษาแนวคิดทฤษฎีทใ่ี ช้ในการศึกษาวิจยั
ทีส่ ามารถนำาไปใช้ในการอ้างอิงได้แต่เนือ้ หาเหล่านีไ้ ม่มอี ยูใ่ นหนังสือพิมพ์ จึงไม่ได้ใช้หนังสือพิมพ์ในการอ้างอิงมากเท่าใดนัก
5. แนวโน้มของกลุ่มผู้เขียนบทความ
แนวโน้มของกลุม่ ผูเ้ ขียนบทความทีม่ ตี าำ แหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ เนือ่ งจาก
การทีว่ ารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้เข้าสูฐ่ านข้อมูลศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในกลุม่ ที่ 1 (ศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย, 2558) และจากประกาศผลจาก TCI เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
ค่า Thai Journal Impact Factor = 0.304 (ศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย, 2557) สามารถนับระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
เท่ากับ 0.80 (สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2557) เป็นการแสดงให้เห็นว่าวารสารมีคณ
ุ ภาพ จึงเป็นเหตุจงู ใจให้ผเู้ ขียนทีม่ ี
ตำาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์สง่ บทความมาตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มากยิง่ ขึน้
6. แนวโน้มของรูปแบบของบทความ
แนวโน้มของรูปแบบของบทความที่เป็นบทความวิจัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากที่สุด จากปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยต่างๆ
ได้กำาหนดนโยบายว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องทำาการสอนควบคู่กับการทำาวิจัย จึงส่งผลให้อาจารย์มีการทำาวิจัยเพิ่มขึ้นใน
หลายๆ มหาวิทยาลัย และเมื่อทำาการวิจัยเสร็จแล้ว สามารถนำาผลการวิจัยนั้นไปตีพิมพ์เผยแพร่เป็นผลงานทางวิชาการได้เลย
ทำาให้แนวโน้มของการตีพิมพ์บทความประเภทบทความวิจัยจึงเพิ่มจำานวนมากขึ้น
7. แนวโน้มของเนื้อหาของบทความ
แนวโน้มของเนื้อหาของบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากที่สุด จากการที่วารสาร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้เข้าสูฐ่ านข้อมูลศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในกลุม่ ที่ 1 (ศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย, 2558) สามารถนับระดับคุณภาพผลงานวิชาการเท่ากับ 0.80 (สำานักงานคณะ
กรรมการอุดมศึกษา, 2557) ซึง่ เป็นการระบุขอบเขตของบทความทีส่ ง่ เข้ามาตีพมิ พ์วา่ ต้องเป็นบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส่งผลให้แนวโน้มของผูส้ ง่ ผลงานทางวิชาการทีม่ ตี าำ แหน่งทางวิชาการ คือ อาจารย์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ส่งผลงานทางวิชาการเข้ามาตีพมิ พ์เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิม่ มากขึน้
8. แนวโน้มของประเภทของรายการอ้างอิง
แนวโน้มของประเภทของรายการอ้างอิงที่เป็นบทความวารสาร/บทความวิจัย/บทความวิชาการ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
มากที่สุด เนื่องจากปัจจุบันบทความวารสาร/บทความวิจัย/บทความวิชาการ มีการตีพิมพ์ทั้งในรูปแบบตัวเล่มวารสาร และ
ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ทำาให้การสืบค้นข้อมูลการค้นหาจากบทความวารสาร/บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่มีการตีพิมพ์
ออนไลน์สามารถสืบค้นได้จากทั้งฐานข้อมูลออนไลน์ และผ่าน Google.com ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วกว่าการสืบค้นจาก
หนังสือ ตำารา ที่ต้องทำาการสืบค้นจากห้องสมุด หรือศูนย์สารสนเทศ
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9. แนวโน้มของค่า Thai-Journal Impact Factors
แนวโน้มของค่า Thai-Journal Impact Factors มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการที่วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ได้เข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกลุ่มที่
1และจากการประกาศผลจาก TCI เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ค่า Thai Journal Impact Factor ของวารสาร = 0.304
(ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย, 2557) ส่งผลทำาให้วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้รับการรับรองคุณภาพ และ
มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง ผู้เขียนบทความเชื่อมั่นได้ว่าสามารถนำาบทความที่เกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการของตนเองไป
อ้างอิงได้อย่างแพร่หลาย จึงมีแนวโน้มที่ค่า Thai-Journal Impact Factors จะเพิ่มสูงขึ้น
สรุป

จากผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ผูเ้ ขียนบทความลงตีพมิ พ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ทพ่ี บมากทีส่ ดุ คือ
อาจารย์ ส่วนทีพ่ บน้อยเป็นนักวิชาการ นักศึกษาปริญญาเอก หรือผูช้ ว่ ยวิจยั รูปแบบบทความในวารสารส่วนใหญ่เป็นบทความ
วิจัยมากกว่าบทความวิชาการ ด้านเนื้อหาของบทความจากการที่วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้เข้าสู่ฐานข้อมูล
ศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจงึ ส่งผลให้ทางวารสารรับตีพมิ พ์บทความเฉพาะทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงส่งผลทำาให้บทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตพี มิ พ์นอ้ ยลง และประเภทของ
รายการอ้างอิงพบมากทีส่ ดุ คือ หนังสือ/ตำารา ส่วนแนวโน้มของกลุม่ ผูเ้ ขียนบทความทีม่ ตี าำ แหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
รูปแบบของบทความทีเ่ ป็นบทความวิจยั บทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทของรายการอ้างอิงทีเ่ ป็นบทความ
วารสาร/บทความวิจยั /บทความวิชาการ และค่า Thai-Journal Impact Factors มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ ทำาให้สามารถมอง
เห็นทิศทางแนวโน้มทีจ่ ะพัฒนางานวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพือ่ การก้าวสูฐ่ านข้อมูลอาเซียนต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิเคราะห์เนื้อหาวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไป
1.1 ผู้บริหาร กองบรรณาธิการ และคณะผู้จัดทำาวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำาข้อมูล
ที่ได้ใช้เป็นแนวทางพัฒนาการจัดทำาวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยเฉพาะการกำาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์
และกลุ่มเป้าหมาย ให้เฉพาะเจาะจงไปในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.2 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ใช้ผลการศึกษาในครั้งนี้เป็นแนวทางในการสนับสนุนการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย และสนับสนุนให้กลุ่มผู้เขียนที่พบน้อย เช่น นักวิชาการ นักศึกษาปริญญาเอก หรือผู้ช่วยวิจัย เป็นต้น ซึ่งบุคคล
เหล่านี้ล้วนเป็นบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการสร้างองค์ความรู้เพื่อนำาไปเผยแพร่ต่อไป
1.3 ส่งเสริมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ใช้ผลการศึกษาในครั้งนี้เป็นแนวทางในการสนับสนุนให้
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความวิชาการ ซึ่งเป็นบทความที่ต้องใช้เวลาในการกลั่นกรองวิเคราะห์
เนื้อหาให้เกิดการตกผลึกขององค์ความรู้ เพื่อนำาองค์ความรู้นั่นไปเผยแพร่ต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาการวิเคราะห์เนื้อหาวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อย่างต่อเนื่อง และ
สม่ำาเสมอ ทุก 3 ปี เพื่อนำาข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาการจัดทำาวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้มีคุณภาพ
มากขึ้นต่อไป
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2.2 ควรมีการศึกษาการวิเคราะห์เนื้อหาวารสารอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อนำา
ข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาการจัดทำาวารสารอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้มีคุณภาพ
กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจัยฉบับนี้สำาเร็จได้ด้วยดี ขอขอบคุณคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ให้การ
สนับสนุนทุนอุดหนุนการทำาวิจัยประจำาปีงบประมาณ 2558
รายการอ้างอิง
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