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  วารสารแบบเสรี หรือวารสารแบบเปด (Open Access Journals)   เปนวารสารในรูปแบบ 

อิเล็กทรอนิกส หรือดิจิทัลท่ีเปดกวางสําหรับผูอานในการเขาถึง อาน ดาวนโหลด ทําสําเนา เผยแพร พิมพ 
คนหา หรือ เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาฉบับเต็ม (full text) ไดโดยไมเสียคาใชจาย และไมตองขออนุญาตจาก
ผูเขียนหรือผูสรางสรรคงาน แตตองอางอิงแหลงท่ีมาภายใตลิขสิทธิ์แบบ Creative Commons  ผูเขียนหรือ
สรางสรรคงาน  สถาบันตนสังกัด หรือแหลงเงินทุนท่ีไดรับจะเปนผูท่ีชําระคาใชจายในการตีพิมพ  โดยผู
สรางสรรคงานหรือผูเขียนจะไดผลตอบแทนอ่ืน เชน การไดรับตีพิมพ0เผยแพรผลงาน การไดรับการยอมรับทาง
วิชาการ การนําบทความไปอางอิง 0การขอทุนวิจัยและการตอสัญญาทุนวิจัย รวมท้ังการนําผลงานไปขอเลื่อน
วิทยฐานะ เปนตน 

     เม่ือคนขอมูลยอนกลับไปถึงท่ีมาของวารสารแบบเปดพบวา วารสารแบบเปดเกิดจากความ
ตองการของนักวิจัยและนักวิชาการ โดยเฉพาะทําใหผูเขียนใหมๆ ท่ีตองการเผยแพรงานวิจัยหรือบทความทาง
วิชาการของตนเอง เพ่ือเพ่ิมความนาเชื่อถือใหกับตนเอง ทําใหเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง เปนการเพ่ิมโอกาส
การเขาถึงบทความ   นอกจากนี้ยังพบวา วารสารแบบเปดยังเปนทางเลือกของสํานักพิมพท่ีตองการลด
คาใชจายในการจัดพิมพและการจัดจําหนาย รวมท้ังความกาวหนาของเทคโนโลยีในระบบโอเพนซอรส
ซอฟตแวร เทคโนโลยีท่ีสามารถรองรับการผลิตวารสารแบบเปดไดเปนอยางดี  

    เพ่ือการเขาถึงและคนหาเว็บไซตวารสารแบบเปด ไดอยางสะดวก รวดเร็ว สถาบันการศึกษาและ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของจึงมีการจัดทําเครื่องมือชวยคนหาในรูปเว็บไซต  เชน Open J-Gate เว็บไซตท่ี
รวบรวมวารสารแบบเปด กวา 4,500 ชื่อ Find article เว็บไซตสืบคนบทความจากวารสารแบบเปด   กวา 3, 
000 ชื่อ เปนตน ในท่ีนี้ขอแนะนําเว็บไซต DOAJ หรือ Directories of Open Access Journals เว็บไซต
ฐานขอมูลทําเนียบนามของวารสารแบบเปดดานวิทยาศาสตรและงานวิชาการ ( open access scientific 
and scholarly journals) กวา 5000 รายการ ครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา รวมท้ังวารสารดานการศึกษา
ทางไกล ทําหนาท่ี เปนเสมือนรานคาครบวงจรของวารสารแบบเปด (one stop shop of Open Access 
Journals) พัฒนาโดย 0 Infrastructure Services for Open Access, University of Lund ประเทศสวีเดน 
เขาใชไดท่ีเว็บไซต  http://www.doaj.org ดังภาพ  
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 ระบบการคนหา     มีระบบการคนหา 3 วิธี วิธีแรกเปนการคนหาท่ัวไป (basic search ) เปนการคนหาจาก
ชื่อวารสาร (journals)   ชื่อบทความ (articles)   วิธีท่ีสองเปนการคนหาแบบเฉพาะเจาะจง (advanced 
search)  เปนการคนหาท่ีระบุเฉพาะเจาะจงตามเขตขอมูล ไดแก การระบุชื่อเรื่อง (title) ชื่อวารสาร (journal 
title) ผูแตง (author) คําสําคัญ (keyword) บทคัดยอ (abstract)  ผูจัดพิมพ (publisher)  และ ISSN  วิธีท่ี
สามเปนการคนแบบไลเลียง (browse) ตามชื่อเรื่อง หัวเรื่องหรือสาขาวิชาของวารสาร  ประเทศ เปนตน  

ตัวอยางคําถามเพ่ือการคนหา  ตองการทราบวามีวารสารแบบเปด หรือ Open Access Journals  
ดานการเรียนการสอนทางไกลหรือไม  

วิธีการคนหา จากคําถามเลือกวิธีการคนหาท่ัวไป โดยใสคําคนกวางๆ วา distance ในชองคําคน 
จากนั้นเลือกคลิกชอง journals  ดังภาพ 
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ผลการคน ปรากฏรายชื่อวารสารท่ีมีคําคน distance สวนใดสวนหนึ่งของชื่อวารสาร จํานวน16 รายการ โดย
แตละรายการประกอบดวย ชื่อวารสาร ISSN ผูจัดพิมพ หัวเรื่อง/สาขา ประเทศ ปท่ีเมจัดทํา และธรรมเนียม
ในการจัดพิมพ   รวมท้ังขอมูลอ่ืนๆ ไดแก บทคัดยอ คําสําคัญ และการเชือมโยงไปยังเว็บไซตเครือขายสังคม 
ดังภาพ 

 
Asian Journal of Distance Education 

ISSN/EISSN: 13479008  
Publisher: Asian Society of Open and Distance Education  
Subject: Education  
Country: Japan Language: English 
Start year 2006 
Publication fee: No --- Further Information 

Abstract | Keywords | Issues |  

 
กรณีเลือกการคนเปนบทความก็จะปรากฏรายละเอียดของบทความ บทคัดยอและเอกสารฉบับเต็ม

ของบทความ (full text) ผูใชสามารถอาน ดาวนโหลด ทําสําเนา พิมพ หรือ แบงปนบทความผานเว็บไซต
เครือขายสังคม โดยคลิกท่ี SHARE 

จากการศึกษาขอมูลการจัดทําเว็บไซตและทดลองคนเว็บไซต Directories of Open Access 
Journals  นับไดวาเว็บไซตนี้เปนเครื่องมือท่ีชวยประหยัดเวลาและชวยคัดกรองเว็บไซตวารสารแบบเปดท่ีมี
คุณภาพใหกับผูใชไดเปนอยางดี ยิ่งกวานั้น ยังถือเปนทางเลือกท่ีดีสําหรับผูเรียนในระบบทางไกลท่ีอาจไม
สะดวกในการเขาถึงวารสารและบทความจากวารสารท่ีมีการบอกรับเปนสมาชิกดวยขอจํากัดตางๆ อีกดวย 

 
เอกสารอางอิง 

รุจเรขา อัศวิษณ  (2550) แหลงสารสนเทศวารสารแบบเสรี .   เขาถึงเม่ือ 24 มิถุนายน 2556, จาก 
 http://www.stks.or.th/web/index2.php?option=com_docman&task. 
 University of Lund, Infrastructure Services for Open Access.  DOAJ Directories of Open  
 Access Journals เขาถึงเม่ือ 24 มิถุนายน 2556, จาก http://www.doaj.org/ 

   
ตองการขอมูลเพ่ิมเติมโปรดติดตอ หนวยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝายบริการสนเทศ  

สํานักบรรณสารสนเทศ โทร 7487  E-mail: jutharatstou@gmail.com 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
* บรรณารักษชํานาญการ หัวหนาหนวยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝายบริการสนเทศ  สํานักบรรณสารสนเทศ 
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