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บทคัดย่อ  
 ห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำบริกำรใหม่  
เพ่ือตอบเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ “บริกำรที่มีคุณภำพและเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้และกำรวิจัย”  
ตำมแผนยุทธศำสตร์ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ในปี 2560  
จึงได้พัฒนำฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index ซึ่งเป็นฐำนข้อมูลสืบค้นวำรสำรวิชำกำรสำขำ 
เภสัชศำสตร์ เพ่ือบริกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรวิจัย และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรเข้ำถึงวำรสำร 
อิเล็กทรอนิกส์สำขำวิชำเภสัชศำสตร์อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โดยด ำเนินกำรรวบรวมวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Journals) สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ให้บริกำรในรูปแบบฐำนข้อมูลจำกฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ของส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จ ำนวน 4 ฐำนข้อมูล ได้แก่ ScienceDirect, Springer  
Link Journals, Wiley Online Library, และ Taylor & Francis ให้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์ห้องสมุด 
คณะเภสัชศำสตร์ ซ่ึงระบบฐำนข้อมูลสืบค้นที่พัฒนำขึ้น สำมำรถสืบค้นในรูปแบบ Basic Search  
แสดงข้อมูลรำยชื่อวำรสำร, หมำยเลข ISSN, ส ำนักพิมพ์, ฐำนข้อมูลที่ให้บริกำร, ค ำส ำคัญตำมกลุ่มเนื้อหำ 
ของวำรสำร, ค่ำประเมินคุณภำพวำรสำร ได้แก่ Impact Factor, SNIP, SJR จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
กำรใช้บริกำรฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index ด้ำนเนื้อหำ และด้ำนประสิทธิภำพ พบว่ำ  
ผลกำรประเมนิควำมพึงพอใจด้ำนเนื้อหำในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.57 โดยผู้ใช้บริกำร 
มีควำมพึงพอใจต่อควำมทันสมัยของเนื้อหำในระบบฐำนข้อมูล จ ำนวนมำกที่สุดค่ำเฉลี่ย 3.76 และ 
ควำมพึงพอใจด้ำนประสิทธิภำพในภำพรวม อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.61 โดยผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจ
ต่อควำมรวดเร็วในกำรเชื่อมโยงข้อมูลภำยในระบบฐำนข้อมูล จ ำนวนมำกที่สุดค่ำเฉลี่ย 3.80  
 
ค าส าคัญ:  
 ฐำนข้อมูลดัชนีวำรสำร, วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์, เภสัชศำสตร์, ห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์  
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 



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  
(2017-2021). 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. 
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บทน า   
 ห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำร 
ทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำค้นคว้ำ และกำรวิจัยแก่นักศึกษำ  
อำจำรย์ บุคลำกรของคณะเภสัชศำสตร์ โดยด ำเนินกำรแสวงหำ รวบรวม จัดระบบ และให้บริกำร 
ทรัพยำกรสำรสนเทศ บริกำรกำรรู้สำรสนเทศ รวมทั้งบริกำรสนับสนุนกำรวิจัยเฉพำะสำขำ 
เภสัชศำสตร์และสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ ในฐำนะที่เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ 
เฉพำะสำขำวิชำเภสัชศำสตร์จึงเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรใหม่ และเพ่ือตอบ 
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ “บริกำรที่มีคุณภำพและเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้และกำรวิจัย” ตำมแผน 
ยุทธศำสตร์ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยด ำเนินกำร
พัฒนำฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index ให้เป็นแหล่งข้อมูลดัชนีวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Journals) สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ กำรให้บริกำรที่ผ่ำนมำพบว่ำ วำรสำรวิชำกำรภำษำต่ำงประเทศ
ที่มีให้บริกำรภำยในห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์ และส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ได้มี 
กำรพัฒนำกำรให้บริกำรในรูปแบบวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมำกขึ้น อีกท้ัง วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ 



สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ที่มีใหบ้ริกำรผ่ำนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีจ ำนวนมำกแต่มีข้อจ ำกัดด้ำน 
กำรสืบค้นในกำรเข้ำถึงวำรสำร ดังนั้น เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมกำรใช้บริกำรของผู้ใช้บริกำร 
ในปัจจุบัน โดยเฉพำะกลุ่มเป้ำหมำยหลัก คือ นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัยของคณะเภสัชศำสตร์  
ซึ่งนิยมอ่ำนและใช้สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และกำรบริกำรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ของ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยเฉพำะ e-Journals เพ่ิมมำกข้ึน   
 ด้วยเหตุนี้ ในปี พ.ศ. 2560 ห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์จึงได้พัฒนำกำรให้บริกำรฐำนข้อมูล  
Pharmacy Journal Index เพ่ือให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฐำนข้อมูล  
ส ำหรับสืบค้นวำรสำรวิชำกำรสำขำเภสัชศำสตร์เพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรวิจัย โดยได้น ำ 
กำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA ประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำบริกำรของห้องสมุดตำมโครงสร้ำง 
วงจร คือ Plan กำรวำงแผน DO กำรปฏิบัติตำมแผน Check กำรตรวจสอบ และ Act กำรปรับปรุง 
กำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม (สุธำสินี โพธิจันทร์, 2558) กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล Pharmacy 
Journal Index ได้ใช้กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลรูปแบบ Web Service API, ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล 
รูปแบบ JSON, น ำเสนอข้อมูลด้วยเครื่องมือ Angular CLI, ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล MySQL และ
เขียนโปรแกรมภำษำ PHP ในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลให้มีประสิทธิภำพ  
 ปัจจุบัน กำรให้บริกำรวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) สำขำวิชำเภสัชศำสตร์  
ของห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์ ได้ให้บริกำรในรูปแบบฐำนข้อมูลภำยใต้บริกำรฐำนข้อมูล Pharmacy  
Journal Index เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์ ส ำหรับให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร 
คณะเภสัชศำสตร์ ผู้ใช้บริกำรภำยในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย 
เชียงใหม่ เช่น โรงพยำบำล ร้ำนขำยยำ ซึ่งเป็นหน่วยฝึกปฏิบัติงำนของนักศึกษำคณะเภสัชศำสตร์  
 
วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือพัฒนำฐำนข้อมูลสืบค้นวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) สำขำวิชำเภสัชศำสตร์  
ส ำหรับสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรวิจัย  
 2.  เพ่ือรวบรวมวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ให้บริกำร 
ในรูปแบบฐำนข้อมูลเฉพำะ  
 3.  เพ่ือชี้แหล่งเผยแพร่วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ให้แก่  
ผู้ใช้บริกำร 
 4.  เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้นและเข้ำถึงวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals)  
สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์ น ำวงจรคุณภำพ PDCA มำเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำน  
ดังต่อไปนี้  
 วางแผน (Plan) 
 1.  ก ำหนดบริกำรใหม่ที่จะห้องสมุดจะพัฒนำ ประจ ำปี พ.ศ. 2560 โดยพิจำรณำ 
จำกผลสรุปข้อเสนอแนะในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559    



 2.  ส ำรวจข้อมูลรำยชื่อวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์สำขำวิชำเภสัชศำสตร์จำกฐำนข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกส์ของส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จ ำนวน 4 ฐำนข้อมูล ได้แก่ ScienceDirect,  
Springer Link Journals, Wiley Online Library และ Taylor & Francis 
 3.  วำงแผนกำรสร้ำงฐำนข้อมูล โดยมีขั้นตอน กำรออกแบบฐำนข้อมูล กำรพัฒนำ 
และปรบัปรุงฐำนข้อมูล และกำรประเมินผลกำรใช้ฐำนข้อมูล 
 ปฏิบัติ (Do) 
 1.  รวบรวมรำยชื่อวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์สำขำวิชำเภสัชศำสตร์จำกฐำนข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกส์ของส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จ ำนวน 4 ฐำนข้อมูล ได้แก่ ScienceDirect,  
Springer Link Journals, Wiley Online Library และ Taylor & Francis บันทึกข้อมูล 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
 2.  วิเครำะห์และออกแบบระบบ โดยกำรพัฒนำฐำนข้อมูล Pharmacy Journal  
Index ได้ออกแบบให้เหมำะสมส ำหรับผู้ใช้งำน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ให้บริกำร และกลุ่มผู้ใช้บริกำร 
มีระบบกำรท ำงำน ดังนี้ 
  2.1  ระบบกำรท ำงำนกลุ่มผู้ให้บริกำร หรือระบบส่วนหลัง (Back-end) ผู้พัฒนำ 
ออกแบบระบบแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
  2.1.1  ระบบกำรน ำเข้ำข้อมูล (Import) จำกฐำนข้อมูล ScienceDirect  
ใช้เทคโนโลยีกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลรูปแบบ Web Service API (Application programming  
interface มำใช้ในกำรปรับปรุงข้อมูลของวำรสำรให้ทันสมัย โดยก ำหนดกำรสืบค้นข้อมูลผ่ำนระบบ  
API ด้วยหมำยเลข ISSN หรือ Online ISSN 
  2.1.2  ระบบกำรน ำเข้ำข้อมูล (Import) จำกฐำนข้อมูล Springer Link Journals,  
Wiley Online Library และ Taylor & Francis ใช้โปรแกรมกำรบันทึกข้อมูลด้วยโครงสร้ำงแบบ  
Key: value โดยมีระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรูปแบบ JSON (JavaScript Object Notation) 
  2.2  ระบบกำรท ำงำนกลุ่มผู้ใช้บริกำร หรือระบบส่วนหน้ำ (Front-end)  
ใช้กำรน ำเสนอข้อมูล Framework ด้วยเครื่องมือ Angular CLI โดยพัฒนำฐำนข้อมูลในรูปแบบ 
ของ HTML, CSS และJavaScript  
 3.  สร้ำงฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index โดยใช้ MySQL เป็นระบบจัดกำร 
ฐำนข้อมูล เพ่ือจัดเก็บข้อมูลวำรสำรอย่ำงเป็นระบบ และใช้ภำษำ PHP ในกำรเขียนโปรแกรม 
เพ่ือแสดงผลข้อมูลแบบ Web based ทั้งนี้กำรพัฒนำฐำนข้อมูลสำมำรถใช้งำนได้ทั้ง 2 รูปแบบ คือ  
ใช้งำนผ่ำนเว็บไซต์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้งำนผ่ำนอุปกรณ์ Smart Device  
 ตรวจสอบการปฏิบัติ (Check) 
 กำรตรวจสอบระบบฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index ตำมวัตถุประสงค์ 
ในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลเฉพำะสำขำวิชำเภสัชศำสตร์ ส ำหรับสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรวิจัย 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือชี้แหล่งเผยแพร่วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ และเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรสืบคน้และเข้ำถึงวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ ดังนั้นจึงมีกำรตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องของเนื้อหำ ควำมทันสมัยของเนื้อหำ และกำรเข้ำถึงเนื้อหำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
โดยทดสอบกำรใช้งำนผ่ำนเครื่องคอมพิวเตอร์ และผ่ำนอุปกรณ์ Smart Device พบว่ำกำรใช้งำน 



ฐำนข้อมูลทั้ง 2 รูปแบบ มีควำมสะดวก สืบค้นง่ำย กำรแสดงผลข้อมูลชัดเจน สำมำรถเข้ำถึงวำรสำร 
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ำงรวดเร็ว 
 การด าเนินการให้เหมาะสม (Act) 
 ห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์ให้บริกำรฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index  
โดยประชำสัมพันธ์ให้แก่ผู้ใช้บริกำรคณะเภสัชศำสตร์ และคณะภำยในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
นอกจำกนี้ได้มีกำรประเมินผลกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูล วิเครำะห์สรุปผลกำรประเมิน รวบรวม 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน ำมำปรับปรุงกำรให้บริกำรฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index  
ให้มีประสิทธิภำพ และท ำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริกำรมำกท่ีสุด 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 1.  ห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์ ได้พัฒนำฐำนข้อมูลสืบค้นวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ สำขำเภสัชศำสตร์   
Pharmacy Journal Index ซ่ึงมีข้ันตอนกำรสืบค้น ดังนี้ 
  1.1  กำรสืบค้นวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ Basic Search โดยสำมำรถก ำหนด 
ค ำสืบค้นจำกเขตข้อมูล Journal Name, Keyword, ISSN, Online ISSN และ Publisher 
 

 
 
ภำพที่ 1  หน้ำจอกำรสืบค้นฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index 

 
  1.2  กำรแสดงผลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริกำรจะทรำบข้อมูลรำยชื่อวำรสำร,  
หมำยเลข ISSN, ส ำนักพิมพ์, ฐำนข้อมูลที่ให้บริกำร, ค ำส ำคัญตำมกลุ่มเนื้อหำของวำรสำร, ค่ำประเมิน 
คุณภำพวำรสำร ได้แก่ Impact Factor, SNIP, SJR  
  1.3  กำรเข้ำถึงวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถคลิกเลือกรำยกำรวำรสำร 
ที่ต้องกำร โดยระบบฐำนข้อมูลจะเชื่อมโยงไปยัง URL ของฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริกำร 
วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม 



 
 
รูปที่ 2  หน้ำจอกำรเชื่อมโยง URL วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม 
 
 2.  ผลประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index  
โดยใช้แบบสอบถำม เพ่ือสอบถำมควำมพึงพอใจ 2 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเนื้อหำ และด้ำนประสิทธิภำพ  
กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ นักศึกษำระดับปริญญำตรี นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ และอำจำรย์คณะเภสัชศำสตร์  
จ ำนวน 1,053 คน ก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ของเครซี่ 
และมอร์แกน จ ำนวน 418 คน ก ำหนดควำมพึงพอใจใน 5 ระดับ คือ 1 พึงพอใจน้อยที่สุด 2 พึงพอใจน้อย  
3 พึงพอใจปำนกลำง 4 พึงพอใจมำก 5 พึงพอใจมำกที่สุด โดยน ำมำค ำนวณหำค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน 
มำตรฐำนเป็นรำยข้อใช้เกณฑ์และกำรแปลควำมหมำยค่ำเฉลี่ย Likert scale  
 3.  ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจ ในภำพรวม  
อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.79 แยกเป็นรำยด้ำนดังนี้ ควำมพึงพอใจด้ำนเนื้อหำ อยู่ในระดับมำก  
ค่ำเฉลี่ย 3.57 โดยมีควำมพึงพอใจในด้ำนคุณภำพและควำมทันสมัยของเนื้อหำในระบบฐำนข้อมูล  
อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.76 และควำมพึงพอใจด้ำนประสิทธิภำพ อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.61 
โดยมีควำมพึงพอใจด้ำนควำมรวดเร็วในกำรเชื่อมโยงข้อมูลภำยในระบบฐำนข้อมูล อยู่ในระดับมำก  
ค่ำเฉลี่ย 3.80 จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูล Pharmacy  
Journal Index ได้น ำข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำรฐำนข้อมูลของห้องสมุด 
ให้ตรงควำมต้องกำรผู้ใช้บริกำรมำกท่ีสุด 
 อภิปรายผล 
 ผลกำรพัฒนำกำรให้บริกำรฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index ส ำหรับสืบค้น 
วำรสำรวิชำกำรสำขำเภสัชศำสตร์ ผู้ใช้บริกำรมีควำมคิดเห็นต่อกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูล 
ด้ำนประสิทธิภำพว่ำ ระบบฐำนข้อมูลมีควำมรวดเร็วในกำรเชื่อมโยงข้อมูลภำยใน ทั้งนี้ เนื่องจำก 
กำรออกแบบระบบฐำนข้อมูลมีกำรใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และมีกำรทดสอบระบบ 
ก่อนกำรให้บริกำรท ำให้ทรำบถึงปัญหำในกำรใช้งำนฐำนข้อมูล ตลอดจนสำมำรถปรับรูปแบบ 
กำรเชื่อมโยงข้อมูลให้เหมำะสมต่อกำรใช้งำนของผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับ 



งำนวิจัยของธญำ ตันติวรำภำ (2551, หน้ำ 75) พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมต้องกำรค้นหำข้อมูล 
และกำรเปิดอ่ำนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีควำมสะดวกรวดเร็ว และไม่ซับซ้อน และสอดคล้องกับ  
Ahmad and Abawajy (2014, p. 577) พบว่ำจำกกำรศึกษำคุณภำพกำรให้บริกำรห้องสมุดดิจิทัล 
คือ ต้องเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศได้ง่ำย ไม่ซับซ้อน และผู้ใช้บริกำรมีควำมคิดเห็นต่อกำรใช้บริกำร 
ฐำนข้อมูลด้ำนเนื้อหำว่ำ ฐำนข้อมูลมีคุณภำพและเนื้อหำมีควำมทันสมัย เนื่องจำกมีกำรคัดเลือก 
รำยกำรวำรสำรวิชำกำรจำกฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีควำมน่ำเชื่อถือ โดยคัดกรองเนื้อหำ 
จำกกลุ่มสำขำวิชำเฉพำะทำงด้ำนเภสัชศำสตร์ และมีกำรน ำเทคโนโลยี Web Service API  
มำประยุกตใ์ช้ในกำรน ำเสนอข้อมูลวำรสำรโดยสำมำรถแสดงผลข้อมูลที่มีควำมเป็นปัจจุบัน  
สอดคล้องกับกำรศึกษำของ Xie (2006, p. 441) พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมส ำคัญต่อคุณภำพ 
ของเนื้อหำส ำหรับกำรเป็น Digital Library จ ำนวนร้อยละ 77  
 กำรพัฒนำฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index ในฐำนะผู้ให้บริกำรมีควำมคิดเห็นว่ำ 
กำรพัฒนำบริกำรในรูปแบบฐำนข้อมูลเฉพำะ เป็นกำรเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำรในกำรทรำบ 
แหล่งข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้นเพ่ือเข้ำถึงวำรสำรสำขำวิชำ 
เภสัชศำสตร์ได้มำกขึ้น นอกจำกนี้ยังเป็นกำรสนับสนุนกำรวิจัยในแง่ของกำรประเมินคุณภำพวำรสำร 
โดยกำรแสดงผลข้อมูลหน่วยวัดคุณภำพกำรอ้ำงอิง ได้แก่ Impact Factor, SNIP และ SJR  
 ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ข้อเสนอแนะ 
 กำรให้บริกำรฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index ได้มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ 
ให้แก่ผู้ใช้บริกำรทรำบ โดยจำกกำรให้บริกำรมีข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำฐำนข้อมูล ดังนี้ 
 1.  กำรพัฒนำฐำนข้อมูล ระบบสืบค้นฐำนข้อมูล มีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมกำรสืบค้นแบบ  
Advance Search เพ่ือให้สำมำรถก ำหนดเขตข้อมูลกำรสืบค้นรำยกำรวำรสำรได้มำกกว่ำ  
1 เขตข้อมูล 
 2.  กำรให้บริกำร 
  2.1  ควรมีกำรจัดท ำคู่มือแนะน ำกำรใช้ฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index ให้แก่ 
ผู้ใช้บริกำร เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรมีแนวปฏิบัติกำรสืบค้นฐำนข้อมูล 
  2.2  ควรมีกำรเพ่ิมรำยกำรวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์จำกฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ  
ที่มีกำรบอกรับภำยในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ให้มำกข้ึน เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงแหล่งที่ให้บริกำร 
วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ ได้หลำกหลำยยิ่งขึ้น 
 การน าไปใช้ประโยชน์  
 บริกำรฐำนข้อมูล Pharmacy Journal Index ท ำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำรห้องสมุด  
ผู้ให้บริกำรห้องสมุด สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
 1.  ผู้ใช้บริกำรมีเครื่องมือสืบค้นวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์สำขำเภสัชศำสตร์เพ่ือสนับสนุน 
กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย ท ำให้สำมำรถเข้ำถึงและใช้วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ สำขำวิชำ 
เภสัชศำสตร์ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 
 2.  ห้องสมุดได้ด ำเนินกำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด 
คณะเภสัชศำสตร์ และส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ให้เกิดกำรใช้อย่ำงคุ้มค่ำ 
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