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ชื่อผลงาน  การบริหารจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดมข. 
 
เจ้าของผลงาน/ 
 1) นางสาววราภรณ์ พนมศิริ 
สังกัด ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
ประเภทผลงาน  
 ◻ (1) ด้านสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี  
  (2) ด้านสนับสนุนส่งเสริม บริหารและพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ   
 ◻ (3) ด้านสนับสนุนกิจกรรมความสุขในองค์กร 

1.ที่มาและความส าคัญท่ีจัดท าผลงานขึ้นมา   
        ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีวิสัยทัศน์ว่า “เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเลิศ (Excellent Resources 
Center) และมีนวัตกรรมการบริการ เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าของโลก” 
ในแต่ละปีได้รับงบประมาณในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศเป็นจ านวนที่สูงมาก รวมไปถึงทรัพยากรสารสนเทศ
ต่าง ๆ ในทุกรูปแบบที่มีให้บริการในปัจจุบันนั้นมีราคาที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศนั้นใน
บางประเภทเป็นการบอกรับรายปี เมื่อไม่มีการบอกรับต่อก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีกต่อไป จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องบริหารจัดการงบประมาณเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในแง่ของการเรียนการสอน
ของอาจารย์และนักศึกษา รวมไปถึงการวิจัยต่าง ๆ ของทั้งอาจารย์และนักวิจัย ที่ได้มีการน าเอาข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ส านักหอสมุดได้บอกรับไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกั บวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นดังที่กล่าวไปในข้างต้น 
        การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการนั้น เกิดจากแนวความคิดที่ต้องการให้มีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและต้องมีความ
สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ของผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน 
และการวิจัยไปพร้อม ๆ กัน ทางคณะท างานงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศจึงมีความสนใจที่จะจัดท ารูปแบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ขึ้น เพ่ือให้เป็นแนวทางในการจัดหาฐานข้อมูล
ออนไลน์อีกทั้งห้องสมุดคณะยังสามารถน าเอารูปแบบดังกล่าวไปใช้งานได้อีกด้วย 
 
2.วัตถุประสงค์ 
       1) เพ่ือวางแผนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
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       2) เพื่อให้สามารถบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการและสอดคล้อง
กับหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
3. ใครคือลูกค้าหรือผู้รับบริการจากผลงานนี้ 
       ส านักหอสมุด จัดแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) นักศึกษาปริญญาตรี 2) นักศึกษาบัณฑิตศึกษา  
3) นักศึกษานานาชาติ 4) บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5) ศิษย์เก่าและผู้เกษียณอายุราชการ 6) สมาชิก
เครือข่ายความร่วมมือฯ  7) บุคคลภายนอกและนักเรียน ซึ่งในการด าเนินการนี้จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้บริการ  
จ านวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) นักศึกษาปริญญาตรี 2) นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3) นักศึกษานานาชาติ 4) บุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
4. วิธีด าเนินการ 
       การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
นั้นได้น าเอาเครื่องมือส าหรับการปรับปรุงกระบวนการ PDCA มาใช้ในการด าเนินการ ดังนี้ 
       1. Plan ประชุมคณะท างานงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือหาแนวทางการด าเนินการพิจารณาการ
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดยได้มติที่ประชุมก าหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อ ดังนี้ 
              1.1 ความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ 
  - ผู้ใช้บริการ 
  - มคอ.3 
              1.2 ศึกษารูปแบบการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
   - การบอกรับเป็นรายปี (Subscription) 
   - การบอกรับรายปีและมีเงื่อนไขการบอกรับเพ่ิมเติมที่ไม่เป็นธรรม 
  - PDA (Purchase Driven Access)  
  - Perpetual 
              1.3 เงือนไขการจัดซื้อ 
  - ฐานข้อมูลใหม่: เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่ Quotation และ Proforma Invoice 
  - ฐานข้อมูลที่ต่อสัญญา: ต้องมีเอกสารสัญญาเดิมแนบท้าย 
              1.4 ปริมาณ Full Text คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ 
              1.5 ปริมาณ Embargo คิดเป็นกี่เดือน กี่ปี กี่เปอร์เซ็นต์ 
              1.6 ผู้จัดจ าหน่าย 
  - Aggregator (ตัวแทนจ าหน่าย) 
  - Publisher (ส านักพิมพ์) 
              1.7 คุณภาพวารสาร Quartile ใด วารสารที่บอกรับนั้นมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด 
              1.8 วารสารเก่า และต้องซื้อต่อเนื่อง เปอร์เซ็นต์ในการเพ่ิมราคาต่อปี การขึ้นราคาเป็นเปอร์เซ็นต์ 
จะต้องตรวจสอบว่าทรัพยากรที่เพ่ิมข้ึนมานั้นคุ้มค่ากับเปอร์เซ็นต์ที่เพ่ิมขึ้นหรือไม่ และต้องมีการต่อรอง 
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              1.9 สถิติ และราคามาตรฐานเทียบจากมหาวิทยาลัยอื่น 
              1.10 ความซ้ าซ้อนของวารสารในแต่ละฐานข้อมูล 
              1.11 บริการหลังขาย เพื่อเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เช่น ราคา บริการพิเศษหลังการขายมี
บริการใดบ้าง การจัดอบรม ที่ปรึกษาในงานวิชาการ เป็นต้น 
              1.12 มูลค่าการจ่าย ให้ผู้จัดจ าหน่ายจัดท าใบเสนอราคาทั้ง 2 แบบ แล้วน าเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือ
ตัดสินใจ 
  - เป็นเงินไทย: VAT, 1%  
  - เงินต่างชาติ: x, ค่าโอน 
              1.13 กรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่ผ่านเกณฑ์การจัดซื้อ ให้ส่งต่อผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน าเข้าบริการยืมระหว่าง
ห้องสมุด (Interlibrary Loan, ILL) 
       2. Do มีวิธีการด าเนินงานดังนี้ 
              2.1 น าข้อมูลในข้อ 1 ไปจัดท าเป็นแบบฟอร์มการเสนอขาย โดยจัดท าเป็นแบบฟอร์มออนไลน์ ทั้ง 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ http://bit.ly/2019acqth, http://bit.ly/2019acqeng 
              2.2 ส่งแบบฟอร์มให้ส านักพิมพ์และตัวแทนจ าหน่ายกรอกข้อมูล 
       3. Check น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาจากปีที่ผ่านมาและท าการต่อรองราคาที่เหมาะสม 
กรณีฐานข้อมูลใหม่จะต้องมีการเปิดทดลองใช้เพ่ือดูสถิติการเข้าใช้งานและท าการพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ฐานข้อมูลที่มีสาขาวิชาเดียวกันและเลือกซื้อเพียง 1 ฐานข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไขมากที่สุด 
       4. Action ด าเนินการจัดซื้อฐานข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไขการจัดซื้อ มีสถิติการใช้งาน มีคุณภาพเหมาะสมเพ่ือ
ออกให้บริการต่อไป 
 
5. ผลการด าเนินงานและประโยชน์ของผลงาน (การเปลี่ยนแปลงหลังจากมีการพัฒนาระบบหรือปรับปรุง
กระบวนงาน) 
       จากการด าเนินการการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ที่ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการและสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น ท าให้
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถจัดซื้อฐานข้อมูลได้จ านวน 13 ฐานข้อมูล จากทั้งหมด 18 ฐานข้อมูล 
เป็นฐานข้อมูลที่บอกรับต่อเนื่องจ านวน 13 ฐานข้อมูล ได้แก่ Annual Reviews, Business Source Ultimate, 
Cambridge Journal Online, Emerald ejournals 11 collections, Euromonitor International: 
Passport, Matichon E-Library, Oxford Journals subject Social Science, ProQuest: Agricultural & 
Environmental Science Database, Royal Society of chemistry, Scifinder, Turnitin, E-book iGLibrary 
และ LC classification  โดยไม่มีฐานข้อมูลที่บอกรับใหม่ เนื่องจากในช่วงที่เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลใหม่นั้น มี
สถิติการใช้งานน้อย ฐานข้อมูลออนไลน์ที่เปิดทดลองใช้งานจ านวน 4 ฐานข้อมูล ได้แก่ CAB Abstracts, Food 
Science Source, Environment complete และ CopyLeak  ในส่วนของฐานข้อมูลออนไลน์ที่ยกเลิกการ
บอกรับจ านวน 1 ฐานข้อมูล ได้แก่ วารสารจากฐานข้อมูล Scidirect เป็นต้น  
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       ในส่วนของฐานข้อมูลที่เปิดให้มีการทดลองใช้นั้น ได้น ามาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม โดยในการ
คัดเลือกนั้นจะดูจากสถิติการใช้งานเปรียบเทียบราคาที่บอกรับ ฐานข้อมูลที่ศึกษาเปรียบเทียบกัน ดังนี้ 1) 
CopyLeak เปรียบเทียบกับ Turnitin ที่เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ โดยถึงแม้ว่า 
CopyLeak จะมีราคาที่ถูกกว่า แต่มีปริมาณการทดลองใช้งานที่น้อยกว่าเมื่อเทียบตามสัดส่วนรายเดือนและ
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบการคัดลอก Turnitin ยังมีประสิทธิภาพที่สูงกว่ามาก 2) CAB Abstracts, Food 
Science Source และ Environment complete กับ Agricultural & Environmental Science Database 
เป็นฐานข้อมูลทางด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีขอบเขตสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกัน พบว่า 
Agricultural & Environmental Science Database มีปริมาณการเข้าใช้งานที่สูงกว่าเทียบตามสัดส่วน และมี
ราคาที่ถูกกว่ามากอีกด้วย เป็นต้น จึงท าให้มีการบอกรับฐานข้อมูลใหม่ในปีที่ผ่านมา 
        การด าเนินการดังกล่าว ท าให้ส านักหอสมุดได้บอกรับฐานข้อมูลที่มีราคาที่เหมาะสม ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของการบอกรับฐานข้อมูลแบบต่อสัญญา มีอัตราการขึ้นราคา 3-5% ซึ่ง
ท าให้สามารถวางแผนการใช้งบประมาณในปีถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งในการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์
ต่อเนื่องนั้นยังเป็นฐานข้อมูลที่มีสถิติการเข้าใช้งานจริง มีปริมาณการใช้งานที่เหมาะสมที่จะบอกรับต่อ โดยดูจาก
สถิติการเข้าใช้งานเป็นรายเดือนและเฉลี่ยเป็นรายปี ไม่ใช่เป็นเพียงการบอกรับต่อเนื่องโดยที่ไม่มีการตรวจสอบ
ข้อมูล ท าให้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีให้บริการนั้นเป็นฐานข้อมูลที่มีการใช้งานจริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานที่ได้ข้อมูลมาพ้ืนฐานในการท างาน และผู้บริหารมีข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการตัดสินใจด าเนินงานในการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ยังไม่เพียงพอในปี
ถัดไปได้อีกด้วย 
 
6. มีแนวทางในการสร้างความต่อเนื่องและต่อยอดผลงานอย่างไร 
       1) การต่อยอดผลงานต่อผู้ใช้บริการ 
             ผู้ใช้บริการจะได้รับบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของตนเองและตรงตามความ
ต้องการของหลักสูตรการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยดูได้จากสถิติการใช้งานที่มีการเข้าใช้งาน
สูงภายในแต่ละฐานข้อมูล เมื่อทราบว่าในฐานข้อมูลใดมีการใช้งานสูงหรือก าลังเป็นเทรนด์หรือเป็นความจ าเป็นต่อ
ผู้ใช้บริการทางส านักหอสมุดก็จัดให้มีการอบรม ยกตัวอย่างเช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการคัดเลือกวารสารที่
ใช้ในงานวิจัยหรือการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารชั้นน า โดยมีการเชิญวิทยากรมาจากฐานข้อมูลโดยตรง 
ท าให้เกิดประโยชน์ในทางตรงกับผู้ใช้บริการที่มีความจ าเป็นในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการมากยิ่งขึ้น หรือ
การอบรมการใช้งานฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดการใช้งานได้เต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้นเป็นต้น  
       2) การต่อยอดผลงานต่อผู้ให้บริการ 
             ในการด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ที่ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการนั้น เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในแง่ของการตรวจสอบความคุ้มค่าในการบอกรับ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยมีการน าเอาสถิติการใช้งานฐานข้อมูลมาเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการท างาน ยกตัวอย่างเช่น กรณีท่ีฐานข้อมูลที่บอกรับในปีนั้นมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้งานน้อยก็จัด
ให้มีกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นการเข้าใช้งานฐานข้อมูลให้มากขึ้น หรือผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องประสานงานกับงานบริการ 
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ด้านสนับสนุนส่งเสริม บริหารและพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 
 

 
ที่เป็นผู้ได้สัมผัสผู้ใช้บริการโดยตรงให้ได้ทราบว่ามีฐานข้อมูลออนไลน์ใดให้บริการบ้าง เพ่ือให้มีการแนะน า
ผู้ใช้บริการตามความเหมาะสม หรือผู้ใช้บริการที่อาจจะยังไม่ทราบว่ามีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการอยู่ให้เข้าใช้
งานได้มากขึ้นอีกทางหนึ่ง รวมไปถึงห้องสมุดคณะสามารถน าเอารูปแบบดังกล่าวไปใช้งานได้อีกด้วย 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างแบบฟอร์มการเสนอขายฐานข้อมูลที่ส่งให้ผู้ขายฐานข้อมูลได้น าเสนอข้อมูล 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบการขึ้นราคาและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ 


