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บทคัดยอ  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบความสัมพันธระหวางคาดําเนินการตีพิมพผลงานวิจัย และ

การไดรับอางอิง ดานปริมาณ และความรวดเร็วใน Open Access Journals โดยรวบรวมคาดําเนินการตีพิมพ 

(APCSs) จากฐานขอมูล Directory of Open Access Journals เฉพาะวารสารในกลุม DOAJ Seal จํานวน 

1,082 รายการ และคาบงช้ีคุณภาพวารสารจํานวน 3 คา คือ Journal Impact Factor (JIF), Journal Citation 

Report (JCS) และ Journal Immediacy Index (JII) วิเคราะหความสัมพันธโดยสถิติสหสัมพันธ Pearson’s 

coefficient correlation (r) ผลการศึกษาพบคาดําเนินการตีพิมพมีความสัมพันธเชิงบวกกับการไดรับอางอิงของ 

Open Access Journals อยางมีนัยสําคัญในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ Aricle processing 

charge แ ล ะ Journal Impact Factor ( rAPCs_JIF = 0. 678) , Article processing charges แ ล ะ Journal 

CiteScore (rAPCs_JCS =0.593)  Article processing charges และ Journal Immediacy Index (rAPCs_JII = 0.578)    

คาเฉลี่ยของ APCs, JIF, JCS และ JII เทากับ 1,480 USD, 1.480, 2.780 และ 0.260 ตามลําดับ การศึกษาครั้งนี้

ชวยใหหองสมุดเขาใจความสัมพันธระหวางคาดําเนินการตีพิมพ และการไดรับอางอิงในวารสาร Open Access 

Journals และสามารถสนับสนุนการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนักวิจัยสามารถพิจารณาเลือกวารสารสง

ตีพิมพผลงาน และประเมินการไดรับการอางอิงหลังการตีพิมพไดอยางถูกตอง 

 

คําสําคัญ: วารสารแบบเปด, คาดําเนินการตีพิมพผลงาน,  การตีพิมพผลงาน, คณุภาพวารสาร,  

การอางอิงในวารสาร 

 

ABSTRACT 

Objectives: The aim of this study was to investigate the correlation between 

article processing charges and citations in term of cited number and speed of Open Access 

Journals. 



Methods: Publication costs, Article processing charges ( APCs)  of Open Access 

Journals from the Directory of Open Access Journals database, included only in the DOAJ Seal and 

3 quality indicators, Journal Impact Factor (JIF), Journal Citation Report (JCS) and Journal Immediacy 

Index (JII) were collected. Correlation was analyzed by Pearson's coefficient correlation statistics 

Results: 1,082 Open Access Journals were included.  The study revealed that 

publication cost was significantly positively correlated with their citations at a moderate level. The 

coefficient of correlation are Article processing charges and Journal Impact Factor (rAPCs_JIF =0.678), 

Aricle processing charges and Journal CiteScore ( rAPCs_JCS = 0. 593) , Article processing charges and 

Journal Immediacy Index (rAPCs_JII = 0.578).  The average of APCs, JIF, JCS and JII are $1,480, 1.480, 

2.780 and 0.260 respectively.  

Conclusions: From this study, understanding the relationship between publishing 

cost and cited number/ speed of citation in Open Access journals caused library could prompt 

research support effectively.  Also researchers meet appropriate journals to publish and estimate 

about citation of their published papers 

 

Keyword:  Open Access journals, Article processing charges, Scholarly publishing, Journal 

quality, Journal citations 

 

บทนํา  

ผลงานการคนควาทางวิชาการจะเกิดคุณคาได ตอเมื่อไดรับการเผยแพร หรือนําไปแลกเปลี่ยน 

เรียนรูรวมกัน ประกอบกับกระบวนการศึกษา คนควาทางวิทยาศาสตรจําเปนตองมีการทบทวน และติดตามความรู

ในแตละสาขาวิชาอยูเสมอ วารสารวิชาการ ซึ่งเปนสื่อกลางการเผยแพรผลงานวิจัยจึงเกิดขึ้น และพัฒนารูปแบบ

เรื่อยมาตั้งแตชวงกลางศตวรรษท่ี 15  ในป 1665 วารสารวิชาการเลมแรกจึงกําเนิดข้ึน ในชื่อ Le Journal des 

Scavans ประกอบดวยบทความในภาษาฝรั่งเศส หลังจากนั้น มีการตีพิมพแยกออกเปนวารสารอีกหลากหลาย

สาขาวิชา รวมท้ัง Acta Medica et Philosophica Hafniensia (ป  1673) ซึ่ งเปนวารสารฉบับแรกในสาขา 

ชีวการแพทย (Loscalzo, 2016) ตอมาเมื่อเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทสําคัญ วารสารจึงปรับเปลี่ยน

รูปแบบการเผยแพรจากตัวเลมเปนออนไลน อยางไรก็ตาม เขาถึงผลงานวิจัยยังมีขอจํากัดเฉพาะสมาชิก และราคา

การบอกรับเพ่ิมสูงมากขึ้นจนไรทางออก จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวารสารอีกครั้ง จาก Subscription Journals 

เปน Open Access Journals ซึ่งผูอานสามารถเขาถึงบทความไดโดยไมมีคาใชจาย ในขณะที่ผูเขียนรับผิดชอบคา

ดําเนินการตีพิมพบทความใหแกสํานักพิมพแทน (Rodrigues, Abadal & de Arau´jo 2020)   มีการรวมกลุมของ

สมาคมวิจัยเพ่ือกําหนดเปาหมาย แนวทางและสนับสนุนให Open Access Journals เปนกลไกสําคัญในการ

เผยแพร และเขาถึงผลงานวิชาการอยางเสรี (Low & Lamp, 2020; Haug, 2019) 

 อยางไรก็ตาม ความทาทายที่สําคัญของ Open Access Journals คือการดําเนินงานอยาง

สมดุลระหวางธุรกิจสํานักพิมพ และคุณภาพผลงานวิจัยในวารสาร กลาวคือ สํานักพิมพยอมตองการตอบรับผลงาน

อยางรวดเร็ว และจํานวนมากเพียงพอสําหรับรายรับจากคาดําเนินการตีพิมพ (APCs) ในขณะท่ีการทบทวน 



กลั่นกรองคุณภาพตามขั้นตอนอยางเขมงวดตองใชระยะเวลา และการลงทุนสูง ในอดีตความสัมพันธระหวางราคา 

และคุณภาพของวารสารไมชัดเจน เนื่องจากคาใชจายในการบอกรับเปนสมาชิกวารสารแบบปดดําเนินการใน

ลักษณะรวมดวยสัญญาซื้อขายในวงเงินจํานวนมาก (Big deal subscription) ซึ่งตรงขามกับราคาที่ตองจายกับ OA 

Journals (Paper bases publishing) ที่ขึ้นกับวารสาร และแตละรายการแยกจากกัน มีการศึกษาความสัมพันธ

ระหวางคาใชจาย และคุณภาพวารสาร OA โดยใช Article Processing Charges ของวารสารจากฐานขอมูล DOAJ 

ที่รายการปรากฏในฐานขอมูล Scopus และคา Source Nomalized Impact per Paper (SNIP) วิเคราะห

ความสัมพันธใน 2 ระดับคือระดับวารสาร และระดับบทความในวารสาร ผลการศึกษาพบความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญ โดยความสัมพันธระหวาง APC และ SNIP ระดับบทความ (0.67) สูงกวาความสัมพันธระหวาง APC และ 

SNIP ในระดับวารสาร (0.40) นอกจากนี้ ยังพบความสัมพันธระหวาง APC และ SNIP ในวารสาร OA ประเภท 

Hybrid journal ของสํานักพิมพ Elsevier ดวยเชนกัน หากแตมีระดับคอนขางต่ํากวาความสัมพันธ ในวารสาร Full 

OA รวมท้ังมีความแตกตางกันไปในแตละสาขาวิชา ข้ึนกับคุณภาพ และความมีชื่อเสียงของวารสาร (Björk & 

Solomon, 2015) 

วารสาร Open Access ไดรับความนิยมจากนักวิจัย และมีการใชงานเพ่ิมมากขึ้นอยางตอเนื่อง 

เปนผลดีตอวงการวิจัยในการเผยแพร และเขาถึงความรูอยางกวางขวาง อยางไรก็ตาม การสงผลงานไปตีพิมพใน

วารสาร Open Access มีคาใชจายที่นักวิจัยตองนํามาพิจารณารวมกับคุณภาพวารสาร ดังนั้น การศึกษา

ความสัมพันธระหวางคาดําเนินการตีพิมพผลงานวิจัย และการไดรับอางอิงของบทความผานคาบงช้ีคุณภาพของ

วารสารที่กําหนดจํานวน 3 คาไดแก Journal Impact Factor, Journal CiteScore บงช้ีจํานวนการไดรับอางอิง 

และ Journal Immediacy Index บงช้ีความเร็วท่ีบทความของวารสารจะไดรับอางอิงภายในปพิมพเดียวกัน จึง

สงผลใหหองสมุดสามารถสนับสนุนการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือบุคลากรหองสมุดมีความรู ความเขาใจ

สามารถตอบคําถามชวยการคนควา ใหคําแนะนําแกนักวิจัยไดอยางครบถวน  รวมทั้งนักวิจัยสามารถพิจารณาเลือก

วารสารสงตีพิมพผลงาน และประเมินการไดรับอางอิงหลังการตีพิมพไดอยางถูกตอง 

 

วัตถุประสงค  

เพ่ือศึกษาความสมัพันธระหวางคาดําเนินการตีพิมพผลงานวิจัย และการไดรับอางอิง ดาน

ปริมาณ และความเร็วในวารสาร Open Access    

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ  

ผูวิจัยสืบคน และรวบรวมขอมูลวารสาร Open Access ดานคาดําเนินการตีพิมพ  จํานวนการ

อางอิงของวารสาร  และวิเคราะหผล ตามขั้นตอนตอไปนี้ 

1. สืบคนตัวแปรตน ไดแก คาดําเนินการตีพิมพบทความ (Article processing charge) โดยใช

ขอมูลของวารสาร Open Access จากฐานขอมูล Directory of Open Access Journals (DOAJ) และเจาะจง

เฉพาะในกลุมของวารสารที่ไดรับการรับรองคุณภาพ DOAJ Seal ซึ่งปรากฏคา Article processing charges 

(APCs) จํานวน 1,082 รายการ (ขอมูลวันท่ี 20 มีนาคม 2564)     

2. คํานวณคา Article processing charges (APCs) จากสกุลเงินเดิมเปนสกุลเงิน United 

States Dollar (USD) โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2564 ดังน้ี 



ตารางที่ 1 อัตราแลกเปลีย่นของสกุลเงิน 
Currency Currency code Exchange rate (USD) 

Swiss Franc CHF 1.080 

Pound sterling GBP 1.390 

Euro EUR 1.200 

South African  Rand ZAR 0.067 

Canadian Dollar CAD 0.82 

Japanese Yen JPY 0.0092 

Russian Ruble RUB 0.014 

Ukrainian hryvnia UAH 0.036 

 

3. สืบคนตัวแปรตาม ไดแก คาบงชี้คุณภาพการไดรับอางอิงของวารสาร Open Access แตละ

รายการ จํานวน 3 คา ไดแก 

1) Journal Impact Factor  (JIF) ป 2019 จากฐานขอมูล JCR 

2) Journal Immediacy Index (JII) ป 2019 จากฐานขอมูล JCR  

3) Journal CiteScore (JCS) ป 2019 จากฐานขอมูล Scopus 

4. วิเคราะหความสัมพันธระหวางคาดําเนินการตีพิมพ (Article processing charges: USD) 

และคาดัชนีคุณภาพการอางอิงวารสาร ไดแก ดานจํานวนการอางอิงจากคา Journal Impact Factor และ   

Journal CiteScore ดานความรวดเร็วในการไดรับอางอิง จากคา Journal Immediacy Index โดยใชโปรแกรม

วิเคราะหสถิติ Jamovi version 1.8.2 และการวิเคราะหระดับความสัมพันธตามคา Pearson’s coefficient of 

correlation (r)  ใน 5 ระดับ ดังน้ี 

 

ตารางที่ 2 แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และระดับความสัมพันธ 

Pearson’s correlation coefficient (r)  Relationship strength 

0.91-1.00 สูงมาก  (Very strong)  

0.71-0.90 สูง  (Strong) 

0.051-0.70  ปานกลาง  (Averagely strong) 

0.31-0.50 ต่ํา  (Weak) 

0.01-0.30  ต่ํามาก  (Very weak) 

 

ที่มา: Hinkle, McLaughlin, & Austin (1988)  

 

 

 

 



ผลการดําเนินการ อภิปรายผล  

ประเด็นที่ 1 ความสัมพันธระหวาง Article processing charge และ Journal Impact 

Factor     

ผลการวิเคราะห พบขอมูล Article processing charges ของวารสาร Open Access จํานวน 

1,082 อยูในชวง 4.20 – 4406.30 USD คาเฉลี่ยเทากับ 1,480 USD คามัธยฐานเทากับ 1,350 USD และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 753 Journal Impact Factor ของวารสาร Open Access จํานวน 1,082 อยูในชวง 

0.000 – 15.302 คาเฉลี่ย 1.480  คามัธยฐาน 0.000 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.970 โดยวารสารจํานวน 552 

รายชื่อ (51.02%) ไมพบคา Journal Impact Factor ในขณะที่วารสารจํานวน 530 รายช่ือ (48.98 %) พบคา  

Journal Impact Factor ในชวง 0.284 – 15.302 

ความสัมพันธระหวางคา Article processing charges (USD) และ Journal Impact Factor 

ป 2019 ของวารสาร โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ(Critical value) ที่ระดับ 0.05 หรือ 95% และเลือกสถิติ

เชิงอนุมาน (Inferential statistic) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s correlation coefficient) 

สําหรับทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis testing)  พบความสัมพันธทางสถิติ ดังตารางที่ 3    

 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธเชิงสถิติระหวาง APCs และ JIF    

   JIF 

APCs (USD) Pearson’s r 0.678 

 p-value <.001 

 95% CI Upper 0.709 

 95% CI Lower 0.645 

 N 1082 

   

จากขอมูลสถิติในตารางที่ 3 พบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (rAPCs_JIF) เทากับ 0.678 

แสดงวา Article processing charges (USD) และ Journal Impact Factor มีความสัมพันธแปรตามกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ และมีระดับความสัมพันธ (Correlation level) ปานกลาง (Averagely strong)  ม ีScatterplot 

แสดงความสัมพันธ (Regression line) รูปแบบ Smooth พรอมกับความหนาแนน (Densities) ของขอมูล แสดงดัง

ภาพที ่1 



 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

ภาพที ่1. Scatterplot แสดงความสัมพันธระหวาง Article processing charges (USD)                                    

และ Journal Impact Factor 

 

ในการวิเคราะหความสัมพันธ ผูวิจัยใชคา Article processing charges เปนสกุลเงิน USD   

อยางไรก็ตาม เมื่อวิเคราะหขอมูล Journal Impact Factor แยกตามสกุลเงินเดิมท่ีวารสารใชดําเนินการ จํานวน 9  

สกุลเงิน เรียงตามลําดับจํานวนรายชื่อวารสารในแตละสกุลเงินจากมากไปนอย ไดแก GBP 375 รายชื่อ, USD 368 

รายชื่อ, CHF 186 รายชื่อ, EUR 124 รายชื่อ, ZAR 24 รายช่ือ, RUB 2 รายช่ือ และ CAD, JPY, UAH สกุลเงินละ 1 

รายชื่อ คา Journal Impact Factor สูงสุด (15.30) และคาเฉลี่ย Journal Impact Factor สูงที่สุด (2.07) ปรากฏ

ในวารสารกลุม Article processing charges สกุลเงิน GBP (ไมนับรวม JIF = 3.69  ในวารสารกลุม Article 

processing charges สกุลเงิน JPY เน่ืองจากมีเพียง 1 รายชื่อ) ดังแสดงในภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2. แผนภูมิ Box plots แสดงขอมูล JIF แยกตามสกุลเงินของ APCs 

 

ประเด็นที่ 2 ความสัมพันธระหวาง Article processing charges และ Journal 

CiteScore 

 ผลการวิเคราะหในประเด็นที่ 2 พบ Journal CiteScore ของวารสารมีคาระหวาง 0.000 ถึง 

20.600 คาเฉลี่ย 2.780 คามัธยฐาน 2.400 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.69 โดยวารสารจํานวน 260 รายช่ือ 

(24.03%) ไมพบ Journal CiteScore ในขณะที่วารสารจํานวน 822 รายชื่อ (75.97 %) พบ Journal CiteScore 

ในชวง 0.100 – 20.600  



ความสัมพันธระหวางคา Article processing charges (USD) และ Journal CiteScore ป 

2019 ของวารสารโดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Critical value) ท่ีระดับ 0.05  หรือ 95%  และเลือกสถิติ

เชิงอนุมาน (Inferential statistic) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s correlation coefficient) 

สําหรับทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis testing)  พบความสัมพันธทางสถิติ ดังตารางที่ 4    

 

ตารางที่ 4 สัมพันธเชิงสถิติระหวาง APCs และ JCS 

   JCS 

APCs (USD) Pearson’s r 0.593 

 p-value <.001 

 95% CI Upper 0.630 

 95% CI Lower 0.563 

 N 1082 

   

จากขอมูลสถิติในตารางที่ 4 พบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (rAPCs_JCS เทากับ 0.593, p-

value < .001 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา Article processing charges (USD) และ Journal 

CiteScore มีความสัมพันธแปรตามกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีระดับความสัมพันธ (Correlation level) 

ปานกลาง (Averagely strong) เมื่อนําขอมูล APCs และ JCS ของวารสารแตละรายการแสดงเปน Scatterplot 

กําหนดความสัมพันธ (Regression line) แบบ Smooth พรอมกับความหนาแนน (Densities) ของขอมูล แสดงดัง

ภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

ภาพที่ 3.  Scatterplot แสดงความสัมพันธระหวาง APCs (USD) และ JCS 

 

เมื่อวิเคราะหขอมูล Journal CiteScore แยกตามสกุลเงินเดิมท่ีวารสารใชดําเนินการ พบคา 

Journal CiteScore ท้ังหมดอยู ในชวง 0.000 – 20.600 คาเฉลี่ยมากที่สุดปรากฏในวารสารกลุม Article 

processing charges ของสกุลเงิน GBP คือ 3.640 (ไมรวมสกุลเงิน JPY ซึ่งมีวารสารช่ือเดียว) คา Journal 



CiteScore สูงสุดปรากฏในวารสารกลุม Article processing charges ของสกุลเงิน USD ไดแก วารสาร Physical 

Review X (20.600) 

 

ประเด็นที่ 3 ความสัมพันธ.ระหวาง Article processing charges และ Journal 

Immediacy Index 

 ผูวิจัยศึกษาความเร็วการไดอางอิงของวารสารจํานวน 1,082 รายช่ือ โดยใชคา Journal 

Immediacy Index (JII) ป 2019 พบวาวารสารมีคา JII ตั้งแต 0.000 ถึง  4.297 คาเฉลี่ย 0.260 คามัธยฐาน 0.000 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.390 โดยวารสารจํานวน 560 รายช่ือ (51.75%) ไมพบคา Journal Immediacy 

Index ในขณะที่วารสารจํานวน 522 รายชื่อ (48.25 %) พบคา Journal Immediacy Index ในชวง 0.032 – 

4.297 

ความสัมพันธระหวางคา Article processing charges (USD) และ Journal Immediacy 

Index ป 2019 ของวารสารโดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Critical value) ที่ระดับ 0.05 หรือ 95% และ

เลือกสถิติเชิงอนุมานโดยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันสําหรับทดสอบสมมุติฐาน พบความสัมพันธเชิงสถิติ ดัง

ตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 สัมพันธเชิงสถิติระหวาง APCs และ JII 

   JII 

APCs (USD) Pearson’s r 0.578 

 p-value <.001 

 95% CI Upper 0.616 

 95% CI Lower 0.537 

 N 1082 

 

ความสัมพันธ เชิงสถิติ  (rAPCs_JII) = 0.578, p-value < .001 แสดงวา Article processing  

charges (USD) และ Journal Immediacy Index มีคาความสัมพันธแปรตามกันอยางมีนัยสําคญัที่ชวงความเชือ่มัน่ 

95%  CL (0.537 – 0.616) ยังอยูในชวงของระดับความสัมพันธปานกลาง (Averagely strong) เมื่อนําขอมูล APCs 

และ JII ของวารสารแตละรายการแสดง Scatterplot โดยกําหนดเสนความสัมพันธ (Regression line) แบบ 

Smooth และแสดงความหนาแนน (Densities) ของขอมูล ดังรภาพที่ 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4. Scatterplot แสดงความสัมพันธระหวาง APCs (USD) และ JII 

 

วิเคราะหขอมูล Journal CiteScore แยกตามสกุลเงินเดิมที่วารสารใชดําเนินการ พบคา 

Journal Immediacy Index อยูในชวง 0.00 – 4.30  คาเฉลี่ยมากที่สุด (0.34) ปรากฏในวารสารกลุ Article 

processing charges ของสกุลเงิน GBP คา Journal Immediacy Index สูงสุด (4.30) ปรากฏในวารสารกลุม 

Article processing charges ของสกุลเงิน GBP เชนกัน ไดแก วารสาร Molecular Cancer   
จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา Article processing charge  มีความสัมพันธกับจํานวน และ

ความรวดเร็วการไดรับอางอิง โดยมีระดับความสัมพันธจากมากไปนอยของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (r) 

ตามลําดับ ดังนี ้ 

Article processing charges และ Journal Impact Factor  rAPCs_JIF =0.678 

Article processing charges และ Journal CiteScore    rAPCs_JCS =0.593 

Article processing charges และ Journal Immediacy Index  rAPCs_JII = 0.578 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5. ความสัมพันธเชิงเสนระหวาง APCs, JIF, JCS และ JII (Correlation Matrix) 

 

 

 

 



สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน  

สรุปผล และขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 
การศึกษานี้ เปนการวเิคราะหความสัมพันธระหวางราคาคาดําเนินตีพิมพบทความ (APCs) และ

คุณภาพวารสาร โดยผูวิจัยเลือกศึกษา Open Access Journals จากฐานขอมูล Directory of Open Access 

Journals (DOAJ) และดัชนีวดัคุณภาพที่ไดรับความนิยม มีการใชงานอยางกวางขวางในกลุมนักวิจัย และเปนดัชนีท่ี

จัดทําโดยฐานขอมูล หรือสํานักพิมพ (Publishing houses) ตางกันเพ่ือลดอคติ (Bias) กําหนดดัชนีคุณภาพ ไดแก 

JIF, JCS และJII ซึ่งวัดการอางอิง (Citation) ทั้งในสวนจํานวน และความเร็ว อยางไรก็ตาม ดัชนีวัดคุณภาพวารสาร

ในปจจุบันมีหลากหลายคา ซึ่งในการศึกษาครั้งตอไปสามารถนํามาวิเคราะหเพ่ิมเติมได เชน 5 year Journal 

Impact Factor ( 5 Yr. JIF) , Eigenfactor scores ( EF) , Normalized Eigenfactor ( NE) , Article Influence 

score (AI) , Source-Normalized Impact per paper (SNIP) , SCImago journal rank ( SJR) , h- index หรือ 

Cited-Half life เปนตน และถึงแมวาผลการศึกษาจะพบความสัมพันธระหวางราคาและคุณภาพของวารสาร Open 

Access แปรตามกันอยางมีนัยสําคัญ ตั้งแตในระดับปานกลางคอนขางสูง ถึงระดับปานกลางคอนขางต่ํา อยางไรก็

ตาม ยังมีการศึกษาประเด็นความสัมพันธน้ีไมมากนักในวารสารแบบปด (Traditional Journals) หรือวารสาร

บอกรับเปนสมาชิก (Subscription Journals) ซึ่งอาจเนื่องมาจากการคํานวณราคาคอนขางยาก และมีความผันผวน

จากการบอกรับเปนฐานขอมูล หรือเปนแพคเก็จ ตามขนาด หรือจํานวนสมาชิกของหนวยงาน ตลอดจนเงื่อนไขตาง 

ๆ ในสัญญาการบอกรับเปนสมาชิก การศึกษาจึงอาจพิจารณาวิเคราะหความสัมพันธในระดับบทความ โดยคํานวณ

ราคาเปน price/page และคํานวณคาคุณภาพเปน cited/price 

อนึ่ง ในการศึกษานี้ ดัชนี้วัดคุณภาพทั้งหมดที่ใชในการวิเคราะห ไมไดคัดกรอง และนําออกการ

อางอิงผลงานตนเอง (Excluded of Self-citation) ซึ่งการศึกษาความสัมพันธระหวางราคาคาดําเนินการตีพิมพ 

และดัชนีวัดคุณภาพผลงานในระดับบทความตอไป นักวิจัยสามารถกําหนดเกณฑใหคํานวณเฉพาะผลงานท่ีไมอางอิง

ตนเองได สําหรับคา Journal Immediacy Index ซึ่งเปนดัชนีวัดความเร็วที่บทความจะไดรับการอางอิงภายในปที่

ตีพิมพนั้น ดวยกรอบการคํานวณดังกลาว จึงมีโอกาสที่วารสารที่ตีพิมพตอนตนป จะไดเปรียบกวาวารสารท่ีตีพิมพ

ตอนปลายป และวารสารที่มีจํานวนฉบับ (Issues) ตอปจํานวนมาก หรือมีความถ่ีในการตีพิมพสูง จะไดเปรียบกวา

วารสารที่มีจํานวนฉบับตอปนอย เชน วารสารราย 3 เดือน ราย 6 เดือน เปนตน (รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล, 2556)  

ดังนั้น ในการศึกษาเพ่ิมเติม นักวิจัยสามารถจัดกลุม Open Access Journal ตามความถ่ีการตีพิมพในรอบป เพ่ือ

ควบคุมปจจัยตอผลการวิเคราะหไดมากขึ้น 

 

การนําไปใชประโยชน  

ประโยชนตอผูใชบริการหองสมุด   

ผลการศึกษาช้ีชัดถึงการแปรผันตามกันระหวางคาดําเนินการตีพิมพ และจํานวน ความเร็วการ

ไดรับอางอิงของวารสาร Open Access สามารถชวยใหนักวิจัยใชประกอบการพิจารณาเลือกวารสารสงตีพิมพ

ผลงานไดอยางถูกตอง สามารถประเมินจํานวน และความเร็วการไดรับอางอิงหลังการตีพิมพไดตามระดับ

ความสัมพันธ  ซึ่งสงผลใหการผลิตและเผยแพรผลงานของนักวิจัยมีประสิทธภิาพ และประสบความสําเร็จ 

 

 



ประโยชนตอผูบุคลากรหองสมุด 

การศึกษานี้สงผลใหบรรณารักษ นักวิชาการ ตลอดจนบุคลากรหองสมุดมีความรูเกี่ยวกับ

วารสาร Open Access ดานตาง ๆ เชน การคัดกรองคุณภาพ เกณฑการคัดกรองของฐานขอมูลนามานุกรมวารสาร

แบบเปดที่มีช่ือเสียง บริษัท หรือสํานักพิมพผูผลิตวารสาร Open Access ซึ่งกระจายอยูในภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวโลก  

ตลอดจนดานราคาคาดําเนินการตพิีมพ เปนตน รวมทั้งเกิดความเขาใจกระบวนการผลิต และเผยแพรผลงานวิชาการ

ตลอดสายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการคัดเลือกวารสารสําหรับสงตีพิมพผลงาน การประเมินผลลัพธภายหลังการ

เผยแพร สงผลใหมีความเชี่ยวชาญ สามารถใหคําปรึกษา แนะการ และบริการสนับสนุนการวิจัยไดอยางมี

ประสิทธภิาพ 

 

ประโยชนตอหนวยงานหองสมุด 

หองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มุงมั่นพัฒนาบริการสนับสนุนการวิจัยตลอด

สายของกระบวนการทําวิจัย (Scholarly Communication) มาอยางตอเน่ือง และขอมูลความสัมพันธระหวางคา

ดําเนินการตีพิมพ และการไดรับอางอิงจากการศึกษาครั้งน้ี สงผลใหบุคลากรหองสมุดมีความรู ความเขาใจ สามารถ

ดําเนินงานตามพันธกิจในการสนับสนุนการวิจัย การผลิตและเผยแพรผลงานของนักวิจัยไดอยางมปีระสิทธภิาพ และ

ประสบความสําเร็จ  
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