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วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) : อีกหนึ่งทางเลือกของการให้บริการ
E-Journal : another choice of service

เดชดนัย จุ้ยชุม สส.บ. (Detdanai Juychum,B.I.S. )1

วารสารเป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่งที่มีกำาหนดการออกต่อเนื่อง ทำาให้ผู้อ่านได้รับความรู้ที่
ทันสมัย วิทยาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากผลงานทางวิชาการของผู้ที่ต้องการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงานของ
ตน ในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดำาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้วารสารมีการปรับปรุงรูปแบบและ
เนื้อหาของวารสารเพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รูปแบบดังกล่าวคือ วารสารอิเล็กทรอนิกส์
(E-Journal)
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ เปนอีกรูปแบบหนึง่ ของวารสาร ทีม่ เี นือ้ หาของวารสารทัง้ หมดหรือ บางสวน
ไดถกู แปลงใหเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส และนำาไปไวในเว็บไซตใหผอู า นทัว่ ไปทีใ่ ชอนิ เตอรเน็ต สามารถดาวนโหลด
หรือ อานเนื้อหาผานคอมพิวเตอรของตนได แต่ก็ยังคงรูปแบบลักษณะทั่วๆไปของวารสารไว้เหมือนเดิมคือ
มีกำาหนดออกที่แน่นอน ประกอบไปด้วยบทความหลายๆบทความในฉบับ มีสั่งซื้อหรือบอกรับเป็นสมาชิก
เพื่อให้สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลออนไลน์ได้
บทความที่อยูในวารสารแตละฉบับ จะถูกแบงเปน “คอลัมน” โดยใน วารสารหนึ่งเลม อาจมีหลาย
คอลัมน์ (อมรรัตน์ ชีวังกูร, 2550) เชน
• Editorial บทความจากบรรณาธิการ ซึ่งจะกล่าวถึงภาพรวมหรือเหตุการณ์ของวารสารในฉบับนั้นๆ
• Original Articles บทความวิชาการ ซึ่งจะเป็นบทความวิจัยที่ได้จากการศึกษาวิจัย ของผู้เขียน
เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ
• Review Articles บทความวิชาการ ที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ จากนั้นจึง
สังเคราะหออกมาเปน บทความ
• Innovation นวัตกรรมตาง ๆ ที่ไดจากการศึกษาคนควา
• Miscellaneous ปกิณกะ เป็นความรู้เบ็ดเตล็ดต่างๆ เรื่องเล่าประสบการณ์ เป็นต้น
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รูปแบบการให้บริการของวารสารอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบการให้บริการของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ มีหลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่เข้าใช้ในลักษณะที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการสูงสุดมี 2 รูปแบบ คือ วารสารที่ให้บริการในฐานข้อมูลออนไลน์ และวารสารที่ให้บริการ
ในลักษณะเว็บไซต์ของวารสารโดยตรง (รัถพร ซังธาดา และคณะ, 2550)
1. วารสารทีใ่ ห้บริการในฐานข้อมูลออนไลน์ ทีห่ อ้ งสมุดบอกรับนอกจากจะมีบทความวารสาร
หลายชื่อเรื่องรวมกันแล้ว ยังอาจบริการเชื่อมโยงไปยังวารสารเฉพาะชื่อได้ เช่น ฐานข้อมูล Science Direct,
ProQuest Dissertations & Theses A&I, SpringerLink – Journal เป็นต้น
2. วารสารที่ให้บริการเป็นเว็บไซต์โดยตรง เป็นวารสารที่ให้บริการโดยมีขอบเขตจำากัดกว่า
วารสารที่ให้บริการในฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ให้บริการย้อนหลังไม่ครบทุกฉบับ และไม่ให้บริการเล่มของ
ปีปัจจุบัน หรือในวารสารบางฉบับอาจให้บริการครบทุกฉบับ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการให้บริการบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
วิธีการจัดทำาวารสารอิเล็กทรอนิกส์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นวารสารที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอล โดยส่วนใหญ่แล้ววิธีการจัดทำาจะมี 3 วิธี
ดังนี้ (Barber, D., 1996)
1. วารสารอิเล็กทรอนิกสโดยวิธีสแกน (Scanned Journals) เป็นการสแกนบทความจากวารสารที่
เป็นสิ่งพิมพแล้ว หรือเป็นการสแกนจากตัวต้นฉบับของวารสารนั่นเอง ขอมูลที่สแกนได้จะเก็บไวในลักษณะ
แฟม รูปภาพ (Image file) ซึ่งจัดเก็บแฟมรูปภาพในลักษณะแฟม PDF

ภาพที่ 1 วารสารอิเล็กทรอนิกสโดยวิธีสแกน
*ที่มา http://gotoknow.org/blog/wetlab-biokku/358802
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2. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากกระบวนการพิมพ (Electronic Journals from Print Production)
เป็นการผลิตวารสารที่ควบคู่ไปกับกระบวนการจัดพิมพ์วารสารทั่วไป คือ การจัดทำาต้นฉบับสำาหรับตีพิมพ์ (Art
Work) ซึ่งเป็นต้นฉบับสมบูรณ์ที่ได้ก่อนตีพิมพ์นี้จะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ต่างๆ เช่น Word หรือ PDF ไฟล์เหล่า
นี้คือ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากกระบวนการพิมพ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการว่าจะเผยแพร่วารสารเหล่านี้บน
อินเทอร์เน็ตเมื่อใด และเมื่อนำาออกเผยแพร่หรือให้บริการก็จะกลายเป็นวารสารที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ภาพที่ 2 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากกระบวนการพิมพ์
3. วารสารในรูปวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journal Formats) เปนวารสารอิเล็กทรอนิกสใน
รูปดิจิตอล ที่เกิดจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากกระบวนการพิมพ์ และใหบริการบนระบบเครือข่าย
อินเทอรเน็ตเทานั้น

ภาพที่ 3 วารสารในรูปวารสารอิเล็กทรอนิกส์
*ที่มา http://journal.pnu.ac.th/index.php/journalpnu
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เครื่องมือในการจัดทำาต้นฉบับสำาหรับตีพิมพ์ (Art Work) นั้นมีเครื่องมือในการจัดทำาที่หลาก
หลายขึ้นอยู่กับว่า สำานักพิมพ์ใดถนัดเครื่องมือใดในการจัดทำาต้นฉบับสำาหรับตีพิมพ์ ซึ่งในที่นี่จะขอยก
ตัวอย่างเครื่องมือในการจัดทำาต้นฉบับสำาหรับตีพิมพ์ คือ โปรแกรม Adobe Indesign
โปรแกรม Adobe Indesign
โปรแกรม Adobe Indesign เป็นโปรแกรมสำาหรับงานด้านสิ่งพิมพ์ งานออกแบบเอกสาร หรือ
เรียกกันว่า โปรแกรมจัดหน้ากระดาษ ซึ่งคล้ายๆกับการนำาเอาโปรแกรม PageMaker มารวมกับโปรแกรม
Illustrator และเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน จุดเด่นของโปรแกรม Indesign คือ สามารถทำางานด้านการจัด
หน้ากระดาษได้เป็นอย่างดี และช่วยแก้ปัญหารูปภาพที่ใช้ในต้นฉบับไม่ชัดเจน เนื่องจากการทำางานกับ
Word นั้นเมื่อแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของ PDF จะเกิดปัญหารูปภาพไม่ชัดเจน รูปภาพแตก ส่งผลให้
ต้นฉบับสำาหรับตีพิมพ์ (Art Work) มีความสมบูรณ์และสวยงามมากยิ่งขึ้น (อดิศักดิ์ คงสัตย์, 2552)

ภาพที่ 4 หน้ากระดาษที่ได้จากการใช้โปรแกรม Adobe Indesign
ระบบการทำางานของโปรแกรม Indesign นั้น ผู้ใช้จำาเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานของ Photoshop
และ illustrator ด้วย เพราะต้องมีการเตรียมรูปภาพจาก Photoshop และเตรียมคลิปอาร์ต หรือ Logo ต่างๆ
มาจาก illustrator ส่วนข้อความนั้นสามารถเตรียมมาจาก โปรแกรมประเภท Word แล้วจึงนำามาประกอบรวม
กันเป็นหนังสือ หรือแผ่นพับต่างๆ ใน Indesign เสร็จแล้วเราจึง Export ไฟล์งานของเรานั้นเป็นไฟล์ PDF
โปรแกรม Adobe Indesign สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ คือ การ
จัดทำาต้นฉบับสำาหรับตีพิมพ์ เพื่อส่งโรงพิมพ์ และไฟล์งานที่ได้นั้นสามารถนำามาให้บริการบนระบบเครือข่ายอิน
เทอรเน็ต
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ข้อได้เปรียบและข้อจำากัดของวารสารอิเล็กทรอนิกส์
การจัดทำาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่แล้วจะจัดทำาไปพร้อมกับวารสารฉบับตีพิมพ์ แต่จะมีข้อได้
เปรียบและข้อจำากัด ดังนี้ (อมรรัตน์ ชีวังกูร, 2550)
ข้อได้เปรียบ
1. ต้นทุนการผลิตต่ำาเมื่อเทียบกับความสามารถในการเผยแพร่เนื้อหาของวารสาร
2. สามารถค้นหาวารสารฉบับที่ต้องการ หรือบทความที่ต้องการได้ง่าย ผ่านการค้นหา
(search) เช่น ชื่อวารสาร ชื่อบทความ เป็นต้น ทำาให้ประหยัดเวลาในการค้นหา
3. ผู้ใช้สามารถเลือกอ่านเฉพาะบทความที่ตนเองต้องการได้
4. ภาพลักษณ์ที่ดีของวารสาร เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ หาก
วารสารใดมีวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นการแสดงให้เห็นวิสยั ทัศน์ทท่ี นั ตอการพัฒนาของเทคโนโลยีทส่ี ามารถนำา
มาประยุกต์ใช้กับการเผยแพรเนื้อหาวิชาการได้
5. สนับสนุนให้เกิดการนำาบทความวารสารไปอ้างอิง สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา จะมี
ประโยชน์ต่อวารสารคือ ทำาให้เกิด Impact Factor เป็นการเพิ่มให้วารสารมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
ข้อจำากัด
1. วารสารวิชาการภาษาไทย หรือบทความมีจำานวนน้อย ทำาให้ขาดความต่อเนื่องในการผลิต
2. วารสารวิชาการต่างประเทศ มีราคาสูง
สรุป

วารสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ความรู้ที่ทันสมัย วิทยาการใหม่ๆ ซึ่งจำาเป็นต่อ
การศึกษา เนื่องจากเป็นการรวบรวมบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และนวัตกรรมใหม่ที่ทำาให้เกิดองค์
ความรู้ขึ้น ซึ่งวารสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นแหล่งสารสนเทศที่เกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งให้ความ
สะดวกในการเข้าถึงบทความได้รวดเร็วขึ้น นับว่าเป็นบริการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง
รายการอ้างอิง
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