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บทคัดย่อ
ห้องสมุดคณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดาเนินการพัฒ นาบริการใหม่ เพื่อตอบ
เป้ าหมายเชิ งยุ ท ธศาสตร์ “บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพและเสริ ม สร้ างการเรี ย นรู้แ ละการวิจั ย ” ตามแผน
ยุทธศาสตร์ สานั กหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ในปี 2560 จึงได้
พั ฒ นาฐานข้ อมู ล Pharmacy Journal Index ซึ่ งเป็ น ฐานข้ อมู ล สื บ ค้ น วารสารวิช าการสาขาเภสั ช
ศาสตร์ เพื่ อ บริ ก ารสนั บ สนุ น การเรียนรู้แ ละการวิ จั ย และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการเข้ าถึ งวารสาร
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าขาวิ ช าเภสั ช ศาสตร์ อ ย่ า งสะดวก รวดเร็ ว โดยด าเนิ น การรวบรวมวารสาร
อิเล็ ก ทรอนิ กส์ (e-Journals) สาขาวิช าเภสั ช ศาสตร์ให้ บ ริก ารในรูป แบบฐานข้อ มู ล จากฐานข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 4 ฐานข้อมูล ได้แก่ ScienceDirect,
Springer Link Journals, Wiley Online Library, และ Taylor & Francis ให้ บ ริ ก ารผ่ า นเว็ บ ไซต์
ห้ องสมุดคณะเภสั ช ศาสตร์ ซึ่งระบบฐานข้อมูล สื บค้น ที่พั ฒ นาขึ้น สามารถสื บค้น ในรูปแบบ Basic
Search แสดงข้อมูลรายชื่อวารสาร, หมายเลข ISSN, สานักพิมพ์, ฐานข้อมูลที่ให้บริการ, คาสาคัญตาม
กลุ่ ม เนื้ อ หาของวารสาร, ค่ า ประเมิ น คุ ณ ภาพวารสาร ได้ แ ก่ Impact Factor, SNIP, SJR จากการ
ประเมิ น ความพึ งพอใจการใช้ บ ริก ารฐานข้ อ มู ล Pharmacy Journal Index ด้ านเนื้ อ หา และด้ า น
ประสิ ทธิภาพ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจด้านเนื้อหาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย
3.57 โดยผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อความทันสมัยของเนื้อหาในระบบฐานข้อมูล จานวนมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.76 และความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย 3.61 โดย
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อความรวดเร็วในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในระบบฐานข้อมูล จานวนมาก
ที่สุดค่าเฉลี่ย 3.80
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Abstract
Library of Faculty of Pharmacy Chiang Mai University develops new services to
meet strategic goals. "Quality Service and Enhancing Learning and Research" according
to the strategic plan of the Main Library of Chiang Mai University for 5 years (20172021). In the year 2560, the library developed a database of the Pharmacy Journal
Index, a database of journals in the field of pharmacy. To support learning and
research. In addition to improving access to electronic journals in pharmacy quickly
and easily. The library selects and collects electronic journals in pharmacy from the
Main Library's electronic database. There are 4 databases: ScienceDirect, Springer Link
Journals, Wiley Online Library, and Taylor & Francis. Services available through the
Faculty of Pharmacy Library website. With a basic search system. Publish list of
journals, ISSN numbers, publishers, service databases, keywords by journal content,
Impact Factor, SNIP, SJR. Based on the evaluation of satisfaction with the use of the
Pharmacy Journal Index database on content and performance, the overall content
satisfaction evaluation was rated at a high level of 3.57. Of the content in the
database. The average score was 3.76 and overall performance satisfaction. The
average score was 3.61. The users were satisfied with the speed of data linking within
the database. The highest number is 3.80.
Keyword:
Journal Index Database, e-Journals, Pharmacy, Library of Faculty of Pharmacy
Chiang Mai University
บทนา
ห้ อ งสมุ ด คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย เชีย งใหม่ เป็ น หน่ วยงานที่ ให้ บ ริ การทรั พ ยากรสารสนเทศเพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และการวิจัยแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ โดย
ดาเนินการแสวงหา รวบรวม จัดระบบ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ บริการการรู้สารสนเทศ รวมทั้งบริการ
สนับสนุนการวิจัยเฉพาะสาขาเภสัชศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในฐานะที่เป็นแหล่ง
การเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชาเภสัชศาสตร์จึงเห็นความสาคัญในการพัฒนาการให้บริการใหม่ และเพื่อตอบเป้าหมายเชิง
ยุ ท ธศาสตร์ “บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพและเสริ ม สร้ า งการเรี ย นรู้ แ ละการวิ จั ย ” ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูล Pharmacy Journal Index
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ให้เป็นแหล่งข้อมูล ดัชนี วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ การให้บ ริการที่ผ่านมาพบว่า
วารสารวิ ช าการภาษาต่ า งประเทศที่ มี ใ ห้ บ ริ ก ารภายในห้ อ งสมุ ด คณ ะเภสั ช ศาสตร์ และส านั ก หอสมุ ด
มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่ ได้มี การพั ฒ นาการให้บ ริการในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิก ส์เพิ่ม มากขึ้น อีกทั้ ง วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ที่ มีให้บริการผ่านฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีจานวนมากแต่มีข้อจากัดด้านการ
สืบ ค้น ในการเข้าถึงวารสาร ดังนั้น เพื่ อตอบสนองพฤติ กรรมการใช้บ ริการของผู้ ใช้บ ริการในปั จจุบั น โดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งนิยมอ่านและใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
และการบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเฉพาะ e-Journals เพิ่มมากขึ้น
ด้ วยเหตุ นี้ ในปี พ.ศ. 2560 ห้ อ งสมุ ด คณะเภสั ชศาสตร์ จึ งได้ พั ฒ นาการให้ บ ริก ารฐานข้ อ มู ล Pharmacy
Journal Index เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฐานข้อมูล สาหรับสืบค้นวารสารวิชาการ
สาขาเภสัชศาสตร์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย โดยได้นาการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาบริการของห้องสมุดตามโครงสร้างวงจร คือ Plan การวางแผน DO การปฏิบัติตามแผน Check การ
ตรวจสอบ และ Act การปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น การอย่ างเหมาะสม (สุ ธ าสิ นี โพธิ จั น ทร์ , 2558) การพั ฒ นาระบบ
ฐานข้อมูล PharmacyJournal Index ได้ใช้การบริหารจัดการข้อมูลรูปแบบ Web Service API, ระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลรูปแบบ JSON, นาเสนอข้อมูลด้วยเครื่องมือ Angular CLI, ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL และเขียนโปรแกรม
ภาษา PHP ในการพัฒนาฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
ปัจจุบัน การให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ของห้องสมุดคณะเภสัช
ศาสตร์ ได้ให้บริการในรูปแบบฐานข้อมูลภายใต้บริการฐานข้อมูล Pharmacy Journal Index เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ สาหรับให้บริการแก่ผู้ใช้บริการคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เช่น โรงพยาบาล ร้านขายยา ซึ่งเป็นหน่วยฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสืบค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาหรับสนับสนุน
การเรียนรู้และการวิจัย
2. เพื่อรวบรวมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ให้บริการในรูปแบบฐานข้อมูล
เฉพาะ
3. เพื่อชี้แหล่งเผยแพร่วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ให้แก่ ผู้ใช้บริการ
4. เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการสื บ ค้ น และเข้ า ถึ ง วารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Journals) สาขาวิ ช า
เภสัชศาสตร์
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ นาวงจรคุณภาพ PDCA มาเป็นแนวทางการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
วางแผน (Plan)
1. กาหนดบริการใหม่ที่จะห้องสมุดจะพัฒนา ประจาปี พ.ศ. 2560 โดยพิจารณาจากผลสรุปข้อเสนอแนะใน
การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
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2. ส ารวจข้ อ มู ล รายชื่ อ วารสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าขาวิช าเภสั ช ศาสตร์ จ ากฐานข้ อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 4 ฐานข้อมูล ได้แก่ ScienceDirect, Springer Link Journals, Wiley
Online Library และ Taylor & Francis
3. วางแผนการสร้างฐานข้อมูล โดยมีขั้นตอน การออกแบบฐานข้อมูล การพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล และ
การประเมินผลการใช้ฐานข้อมูล
ปฏิบัติ (Do)
1. รวบรวมรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสานักหอสมุด
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ จ านวน 4 ฐานข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ScienceDirect, Springer Link Journals, Wiley Online
Library และ Taylor & Francis บันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
2. วิเคราะห์ แ ละออกแบบระบบ โดยการพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล Pharmacy Journal Index ได้ อ อกแบบให้
เหมาะสมสาหรับผู้ใช้งาน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ให้บริการ และกลุ่มผู้ใช้บริการมีระบบการทางาน ดังนี้
2.1 ระบบการทางานกลุ่มผู้ให้บริการ หรือระบบส่วนหลัง (Back-end) ผู้พัฒนาออกแบบระบบแยกเป็น 2
ส่วน คือ
2.1.1 ระบบการน าเข้าข้อ มู ล (Import) จากฐานข้อ มูล ScienceDirect ใช้ เทคโนโลยีก ารบริห าร
จัดการข้อมูลรูปแบบ Web Service API (Application programming interface มาใช้ในการปรับ ปรุงข้อมูลของ
วารสารให้ทันสมัย โดยกาหนดการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ API ด้วยหมายเลข ISSN หรือ Online ISSN
2.1.2 ระบบการน าเข้า ข้อ มู ล (Import) จากฐานข้ อมู ล Springer Link Journals, Wiley Online
Library และ Taylor & Francis ใช้ โ ปรแกรมการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ด้ ว ยโครงสร้ า งแบบ Key: value โดยมี ร ะบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลรูปแบบ JSON (JavaScript Object Notation)
2.2 ระบบการท างานกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร หรื อ ระบบส่ ว นหน้ า (Front-end) ใช้ ก ารน าเสนอข้ อ มู ล
Framework ด้วยเครื่องมือ Angular CLI โดยพัฒนาฐานข้อมูลในรูปแบบของ HTML, CSS และJavaScript
3. สร้างฐานข้ อ มู ล Pharmacy Journal Index โดยใช้ MySQL เป็ น ระบบจั ด การฐานข้ อมู ล เพื่ อ จั ด เก็ บ
ข้อมูลวารสารอย่างเป็นระบบ และใช้ภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลข้อมูลแบบ Web based ทั้งนี้การ
พัฒ นาฐานข้อมูลสามารถใช้งานได้ทั้ง 2 รูปแบบ คือ ใช้งานผ่านเว็บ ไซต์ด้วยเครื่องคอมพิ วเตอร์ และใช้งานผ่าน
อุปกรณ์ Smart Device
ตรวจสอบการปฏิบัติ (Check)
การตรวจสอบระบบฐานข้อมูล Pharmacy Journal Index ตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาหรับสนับสนุนการเรียนรู้และการวิ จัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อชี้แหล่งเผยแพร่วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และเพื่ออานวยความสะดวกในการสืบค้นและเข้าถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ดังนั้น
จึงมีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความทันสมัยของเนื้อหา และการเข้าถึงเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ทดสอบการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และผ่านอุปกรณ์ Smart Device พบว่า การใช้งานฐานข้อมูลทั้ง 2 รูปแบบ
มีความสะดวก สืบค้นง่าย การแสดงผลข้อมูลชัดเจน สามารถเข้าถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว
การดาเนินการให้เหมาะสม (Act)
ห้ อ งสมุ ด คณะเภสั ช ศาสตร์ ให้ บ ริ ก ารฐานข้ อ มู ล Pharmacy Journal Index โดยประชาสั ม พั น ธ์ ให้ แ ก่
ผู้ใช้บริการคณะเภสัชศาสตร์ และคณะภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ได้มีการประเมินผลการใช้บริการ
ฐานข้อมูล วิเคราะห์สรุปผลการประเมิน รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุงการให้บริการฐานข้อมูล Pharmacy
Journal Index ให้มีประสิทธิภาพ และทาให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการมากที่สุด
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สรุปผล
1. ห้ อ งสมุ ด คณะเภสั ช ศาสตร์ ได้ พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล สื บ ค้ น วารสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ สาขาเภสั ช ศาสตร์
Pharmacy Journal Index ซึ่งมีขั้นตอนการสืบค้น ดังนี้
1.1 การสืบค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ Basic Search โดยสามารถกาหนดคาสืบค้นจากเขต
ข้อมูล Journal Name, Keyword, ISSN, Online ISSN และ Publisher

ภาพที่ 1 หน้าจอการสืบค้นฐานข้อมูล Pharmacy Journal Index
1.2 การแสดงผลวารสารอิ เล็ กทรอนิ กส์ ผู้ ใช้บ ริการจะทราบข้อมู ลรายชื่อ วารสาร, หมายเลข ISSN,
สานักพิมพ์, ฐานข้อมูลที่ให้บริการ, คาสาคัญตามกลุ่มเนื้อหาของวารสาร, ค่าประเมินคุณภาพวารสาร ได้แก่ Impact
Factor, SNIP, SJR
1.3 การเข้าถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ใช้บริการสามารถคลิ กเลือกรายการวารสารที่ต้องการ โดย
ระบบฐานข้อมูลจะเชื่อมโยงไปยัง URL ของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม

ภาพที่ 2 หน้าจอการเชื่อมโยง URL วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
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2. ผลประเมินความพึงพอใจการใช้บริการฐานข้อมูล Pharmacy Journal Index โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อ
สอบถามความพึงพอใจ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา และด้านประสิทธิภาพกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จานวน 1,053 คน กาหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ของเครซี่และมอร์แกน จานวน 418 คน กาหนดความพึงพอใจใน 5 ระดับ คือ 1
พึงพอใจน้อยที่สุด 2 พึงพอใจน้อย 3 พึงพอใจปานกลาง 4 พึงพอใจมาก 5 พึงพอใจมากที่สุด โดยนามาคานวณหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อใช้เกณฑ์และการแปลความหมายค่าเฉลี่ย Likert scale
3. ผลการสารวจความพึงพอใจ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.79
แยกเป็นรายด้านดังนี้ ความพึงพอใจด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.57 โดยมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพ
และความทันสมัยของเนื้อหาในระบบฐานข้อมูล อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.76 และความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.61 โดยมีความพึงพอใจด้านความรวดเร็วในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในระบบฐานข้อมูล อยู่
ในระดับ มาก ค่ าเฉลี่ย 3.80 จากการวิเคราะห์ ผลการประเมิน ความพึ งพอใจการใช้ บริการฐานข้อมู ล Pharmacy
Journal Index ได้นาข้อมูลมาใช้ ในการพัฒ นาปรับปรุงการให้บริการฐานข้อมูล ของห้องสมุดให้ตรงความต้องการ
ผู้ใช้บริการมากที่สุด
อภิปรายผล
ผลการพัฒนาการให้บริการฐานข้อมูล Pharmacy Journal Index สาหรับสืบค้นวารสารวิชาการสาขาเภสัช
ศาสตร์ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อการใช้บริการฐานข้อมูล ด้านประสิทธิภาพว่า ระบบฐานข้อมูลมีความรวดเร็วใน
การเชื่อมโยงข้อมูลภายใน ทั้งนี้ เนื่องจากการออกแบบระบบฐานข้อมูลมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และ
มีการทดสอบระบบก่อนการให้บริการทาให้ทราบถึงปัญหาในการใช้งานฐานข้อมูล ตลอดจนสามารถปรับรูปแบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลให้เหมาะสมต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของธญา ตันติว
ราภา (2551, หน้า 75) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการค้นหาข้อมูล และการเปิดอ่านฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่มี
ความสะดวกรวดเร็ว และไม่ซับซ้อน และสอดคล้องกับ Ahmad and Abawajy (2014, p. 577) พบว่าจากการศึกษา
คุณภาพการให้บริการห้องสมุดดิจิทัล คือ ต้องเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และผู้ใช้บริการมีความ
คิดเห็น ต่อการใช้บ ริการฐานข้อมูลด้านเนื้ อหาว่า ฐานข้อมูลมีคุณ ภาพและเนื้อหามีความทันสมัย เนื่ องจากมีการ
คัดเลือกรายการวารสารวิชาการจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยคัดกรองเนื้อหาจากกลุ่มสาขาวิชา
เฉพาะทางด้านเภสัชศาสตร์ และมีการนาเทคโนโลยี Web Service API มาประยุกต์ใช้ในการนาเสนอข้อมูลวารสาร
โดยสามารถแสดงผลข้อมู ลที่ มีค วามเป็ นปั จจุบั น สอดคล้อ งกับ การศึ กษาของ Xie (2006, p. 441) พบว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญต่อคุณภาพของเนื้อหาสาหรับการเป็น Digital Library จานวนร้อยละ 77
การพัฒนาฐานข้อมูล Pharmacy Journal Index ในฐานะผู้ให้บริการมีความคิดเห็นว่าการพัฒนาบริการใน
รูปแบบฐานข้อมูลเฉพาะ เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในการทราบแหล่งข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และ
อานวยความสะดวกในการสืบค้น เพื่อเข้าถึงวารสารสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุน
การวิจัยในแง่ของการประเมินคุณ ภาพวารสารโดยการแสดงผลข้อมูลหน่วยวัดคุณ ภาพการอ้างอิง ได้แก่ Impact
Factor, SNIP และ SJR
ข้อเสนอแนะ
การให้บริการฐานข้อมูล Pharmacy Journal Index ได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ให้แก่ผู้ใช้บริการ
ทราบ โดยจากการให้บริการมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาฐานข้อมูล ดังนี้
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1. การพัฒ นาฐานข้อมูล ระบบสืบค้นฐานข้อมูล มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มการสืบค้นแบบ Advance Search
เพื่อให้สามารถกาหนดเขตข้อมูลการสืบค้นรายการวารสารได้มากกว่า 1 เขตข้อมูล
2. การให้บริการ
2.1 ควรมีการจัดทาคู่มือแนะนาการใช้ฐานข้อมูล Pharmacy Journal Index ให้แก่ ผู้ใช้บริการ เพื่อให้
ผู้ใช้บริการมีแนวปฏิบัติการสืบค้นฐานข้อมูล
2.2 ควรมีการเพิ่มรายการวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่มีการบอกรับภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงแหล่งที่ให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้หลากหลายยิ่งขึ้น
การนาไปใช้ประโยชน์
บริการฐานข้อมูล Pharmacy Journal Index ทาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการห้องสมุด ผู้ให้บริการห้องสมุด
สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ผู้ใช้บริการมีเครื่องมือสืบค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาเภสัชศาสตร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การวิจัย ทาให้สามารถเข้าถึงและใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
2. ห้องสมุดได้ดาเนินการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด คณะเภสัชศาสตร์
และสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เกิดการใช้อย่างคุ้มค่า
รายการอ้างอิง
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