
Logo/ชื่อบริษทั

Foundation for TQM Promotion in Thailand
www.ftqm.or.th

ชื่อบทความ

แนวทางการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์

น าเสนอโดย
นายศิวะนัท ศรีสุนทร

ส านักหอสมุด มหาวทิยาลยัขอนแก่น

ส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัขอนแก่น                                                                                               แนวทำงกำรบอกรับฐำนขอ้มูลออนไลน์
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1.บทสรุปของผู้บริหาร
2.ข้อมูลเกีย่วกบับริษัทและหน่วยงาน
3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการทีน่ าเสนอ" 
4. กระบวนการและวธีิปฏิบัติในอดีต 
5. กระบวนการและวธีิปฏิบัตทิีไ่ด้ปรับปรุงใหม่ 
6. การวดัและวเิคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ทีไ่ด้รับ
7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข
8. ความท้าทายต่อไป 
9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยัง่ยืน 
10. เอกสารอ้างองิ

หัวข้อน าเสนอ
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1. บทสรุปของผู้บริหาร
แนวทำงกำรบอกรับฐำนขอ้มูลออนไลน์ เป็นกำรพฒันำกระบวนกำรบอกรับ

แบบเดิม โดยเพ่ิมกำรศึกษำสถิติกำรใชง้ำนเพ่ือศึกษำวำ่ฐำนขอ้มูลท่ีส ำนกัหอสมุดได้
บอกรับมำใหบ้ริกำร มีกำรเขำ้ใชอ้ยำ่งคุม้ค่ำและตรงกบัควำมตอ้งกำรหรือไม่ โดยดู
จำกตน้ทุนเฉล่ียต่อบทควำม (รำคำฐำนขอ้มูลหำรดว้ยจ ำนวนดำวน์โหลดบทควำม
ฉบบัเตม็)  โดยเกณฑท่ี์ส ำนกัหอสมุดยอมรับไดคื้อไม่เกิน 400 บำทต่อบทควำม

ส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัขอนแก่น                                                                                               แนวทำงกำรบอกรับฐำนขอ้มูลออนไลน์
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2.วสัิยทัศน์ ค่านิยม วฒันธรรม พนัธกจิ นโยบาย
วสัิยทัศน์

“เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเลิศ (Excellent Resources Center) และมี
นวตักรรมกำรบริกำรเพ่ือสนบัสนุนมหำวทิยำลยัขอนแก่นใหเ้ป็นมหำวทิยำลยัวจิยัชั้น
น ำของโลก”

วฒันธรรมองค์กร

เป็นศูนยก์ลำงของกำรสร้ำงองคค์วำมรู้และสนบัสนุนกำรพฒันำตนเองอยำ่งสร้ำงสรร
ใหก้บัผูรั้บบริกำร
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2.วสัิยทัศน์ ค่านิยม วฒันธรรม พนัธกจิ นโยบาย
สมรรถนะหลกั

ทกัษะการจัดการทรัพยากรสารสนเทศทีส่ามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วทุกที่
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

พนัธกจิ
1.เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนยคุใหม่ท่ีสำมำรถเขำ้ถึงสำรสนเทศควำมรู้และไดรั้บกำรบริกำรไดอ้ยำ่งเสมอภำคทุกเวลำ
และทุกสถำนท่ี (Access and Discovery)

2.เป็นแหล่งรวบรวมข่ำวสำรท่ีทนัสมยัท่ีผูใ้ชส้ำมำรถเขำ้ถึงไดง่้ำย (Information)

3.เป็นแหล่งขอ้มูลสำรสนเทศและควำมรู้เพ่ือสนบัสนุนกำรท ำวิจยัเพ่ือควำมเป็นเลิศ (Research Supports)

4.เป็นศูนยก์ลำงกำรศึกษำเพ่ือควำมบนัเทิงและกำรพฒันำตนเอง (Inspirational Learning)

5.เป็นแหล่งรวบรวมควำมรู้ทรัพยสิ์นทำงปัญญำของมหำวิทยำลยัทุกรูปแบบ (Intellectual Property)
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2.วสัิยทัศน์ ค่านิยม วฒันธรรม พนัธกจิ นโยบาย

ยุทธศาสตร์การบริหารส านักหอสมุด

ยทุธศำสตร์ท่ี 1) กำรพฒันำทรัพยำกรสำรสนเทศและควำมรู้เพ่ือสนบัสนุนกำรเรียนรู้ และสนบัสนุนกำรวิจยัเพ่ือผลกัดนั
ใหม้หำวิทยำลยัเป็นสู่กำรเป็นมหำวิทยำลยัวิจยั
ของมหำวิทยำลยัเพ่ือควำมเป็นเลิศ

ยทุธศำสตร์ท่ี 2) เป็นศูนยก์ลำงควำมรู้ และบริกำร เพ่ือสนบัสนุนกำรกำรผลิตบณัฑิตและกำรท ำวิจยั

ยทุธศำสตร์ท่ี 3) เป็นแหล่งขอ้มูลข่ำวสำรท่ีทนัสมยั และคลงัทรัพยสิ์นทำงปัญญำของมหำวิทยำลยั

ยทุธศำสตร์ท่ี 4) กำรพฒันำกำรบริกำรลูกคำ้และกำรตลำดเพ่ือกำรบริกำรท่ีเป็นเลิศ

ยทุธศำสตร์ท่ี 5) กำรบริหำรจดักำรองคก์รอยำ่งมีคุณภำพ
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวงัของ 
นักศึกษาและผู้อ านวยการส านักหอสมุด

1.ความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษา
1.1. สามารถสืบค้นและเข้าถึงบทความวารสารวชิาการที่ต้องการได้

2.ความต้องการและความคาดหวังของผู้อ านวยการส านักหอสมุด
2.1. ฐานข้อมูลทีไ่ด้จัดหามาตรงกบัความต้องการของผู้ใช้บริการ
2.2. ฐานข้อมูลทีไ่ด้จัดหามามต้ีนทุนต่อบทความอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด
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4. กระบวนการและวธีิปฏิบัติในอดีต 
รวบรวมฐำน

ขอใบเสนอรำคำจำก
ตวัแทนจ ำหน่ำย

ค ำนวนงบประมำณ

น ำเสนอ
ผูบ้ริหำรเพื่อขอ
อนุมติัจดัซ้ือ

ขอเอกสำรประกอบกำร
จดัซ้ือเพิ่มเติม

หำฐำนขอ้มูลอ่ืนมำ
ทดแทน

ด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัหำ
ตำมระเบียบพสัดุ

กรณีบอกรับฐำนขอ้มูลใหม่ มีขั้นตอนดงัต่อน้ี
1.รวบรวมรำยช่ือฐำน
2.ขอใบเสนอรำคำจำกตวัแทน
จ ำหน่ำย
3. ค  ำนวนงบประมำณ
4. น ำเสนอผูบ้ริหำรเพื่อขออนุมติั
จดัซ้ือ
5. เม่ือไดรั้บกำรอนุมติัจึงขอเอกสำร
เพ่ิมเติม อำทิเช่น ใบเสนอรำคำ 
เอกสำรสัญญำ เป็นตน้
6.ด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัหำตำม
ระเบียบพสัดุ

ส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัขอนแก่น                                                                                               แนวทำงกำรบอกรับฐำนขอ้มูลออนไลน์

No

Yes
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5. กระบวนการและวธีิปฏิบัตทิีไ่ด้ปรับปรุงใหม่
ขั้นตอนกำรบอกรับฐำนขอ้มูลใหม่มีดงัน้ี
1.รวบรวมรำยช่ือฐำนขอ้มูล
2.ตรวจสอบวำ่มีตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทยก่ีแห่ง กรณีมีหลำยแห่งใหข้อใบ
เสนอรำคำจำกทุกแหล่ง เลือกซ้ือจำกแหล่งท่ีมีรำคำถูกสุด ในแพค็เกจเดียวกนั
3.หำขอ้มูลวำ่แพค็เกจท่ีจะซ้ือมีวำรสำรอะไรบำ้ง และมีรูปแบบกำรขำยแบบใดบำ้ง 
(Subscription, Patron Driven Access, Perpetual)

4. หำขอ้มูลวำ่ฐำนขอ้มูลนั้นจะน ำมำสนบัสนุนลูกคำ้กลุ่มใด (คณะ, ภำควชิำใดบำ้ง
ท่ีมีโอกำสจะเขำ้ใช)้
5.ขอเปิดทดลองใชง้ำน
6.ประชำสัมพนัธ์ใหอ้ำจำรย ์นกัวจิยั นกัศึกษำ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กลุ่มลูกคำ้เขำ้มำ
ใชง้ำน
7.เม่ือส้ินสุดกำรทดลองใชง้ำนจึงน ำสถิติกำรใชช่้วงทดลองใชง้ำนมำพิจำรณำ หำก
มีสถิติกำรใชง้ำนเป็นท่ีน่ำพอใจกจ็ะพิจำรณำบอกรับ หำกไม่มีสถิติกำรใชง้ำนก็
อำจไม่บอกรับ
8.ค ำนวนงบประมำณ
9.น ำเสนอผูบ้ริหำรเพื่อขออนุมติัจดัซ้ือ
10.เม่ือไดรั้บกำรอนุมติัจึงขอเอกสำรจำกผูข้ำยเพิ่มเติม อำทิเช่น ใบเสนอรำคำ 
เอกสำรสัญญำ เป็นตน้
11.ด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัหำตำมระเบียบพสัดุ

รวบรวมฐำน

ศึกษำขอ้มูลเก่ียวกบั
ฐำนขอ้มูลและแพค็เกจท่ี

ตอ้งกำรจะบอกรับ 

หำกลุ่มลูกคำ้

เปิดทดลองใชง้ำน

พิจำรณำ
สถิติ

ค ำนวนงบประมำณ

หำฐำนขอ้มูลอ่ืนมำ
ทดแทน เช่ือมไป
รวบรวมฐำน

ด ำเนินกำรจดัซ้ือ
จดัหำ

ขออนุมติั
จดัซ้ือ

จดัท ำเอกสำร

ส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัขอนแก่น                                                                                               แนวทำงกำรบอกรับฐำนขอ้มูลออนไลน์

No

Yes

มีกำรใช้
ไม่เป็น
ท่ีน่ำ
พอใจ

มีกำรใชง้ำนเป็นท่ีน่ำพอใจ
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4. กระบวนการและวธีิปฏิบัติในอดีต (ต่อ)
กรณีต่ออำยฐุำนขอ้มูลท่ีเคยบอกรับ มีขั้นตอนดงัต่อน้ี

1.ขอใบเสนอรำคำจำกตวัแทน
จ ำหน่ำย
2.ค ำนวนงบประมำณ
3.น ำเสนอผูบ้ริหำรเพื่อขออนุมติั
จดัซ้ือ
4.เม่ือไดรั้บกำรอนุมติัจึงขอ
เอกสำรเพ่ิมเติม อำทิเช่น ใบเสนอ
รำคำ เอกสำรสัญญำ เป็นตน้
5.ด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัหำตำม
ระเบียบพสัดุ

ค ำนวนงบประมำณ

น ำเสนอ
ผูบ้ริหำรเพื่อขอ
อนุมติัจดัซ้ือ

ขอเอกสำรประกอบกำร
จดัซ้ือเพิ่มเติม

หำฐำนขอ้มูลอ่ืนมำ
ทดแทน

ด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัหำ
ตำมระเบียบพสัดุ

ขอใบเสนอรำคำจำก
ตวัแทนจ ำหน่ำย
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No

Yes
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5. กระบวนการและวธีิปฏิบัตทิีไ่ด้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ)
ขั้นตอนกำรต่ออำยฐุำนขอ้มูลเดิมมีดงัน้ี

1. รวบรวมขอ้มูลฐำนท่ีจะต่ออำย ุและสถิติกำรใชง้ำนฐำนขอ้มูลเหล่ำนั้นในปีท่ี
ผำ่นมำ เพื่อน ำมำหำค่ำเฉล่ียตน้ทุนกำรใชง้ำนต่อบทควำม
2.หำกมีค่ำเฉล่ียตน้ทุนกำรใชง้ำนต่อบทควำมสูงกวำ่ 400 บำท ใหห้ำขอ้มูลสถิติ
กำรใชง้ำนวำรสำรแต่ละช่ือในฐำนขอ้มูลนั้น หำกมีวำรสำรท่ีมีกำรใชง้ำนมำกโดด
เด่นจำกวำรสำรอ่ืน ๆ ในฐำนขอ้มูลเดียวกนัอำจพิจำรณำบอกรับเฉพำะวำรสำร
ฉบบันั้น ๆ  เป็นแบบออนไลนแ์ทนท่ีจะบอกรับทั้งฐำนขอ้มูล
3.หำกมีค่ำเฉล่ียตน้ทุนกำรใชง้ำนต่อบทควำมต ่ำกวำ่ 400 บำท กจ็ะพิจำรณำ
บอกรับ
4.ขอใบเสนอรำคำจำกตวัแทนจ ำหน่ำยหรือส ำนกัพิมพ์
5.ตรวจสอบรำคำท่ีเพิ่มข้ึนในปีท่ีจะบอกรับ โดยรำคำท่ีเพิ่มข้ึนไม่ควรสูงกวำ่ 5% 
ของรำคำเม่ือปีก่อน
6.ค ำนวนงบประมำณ
7.น ำเสนอผูบ้ริหำรเพื่อขออนุมติัจดัซ้ือ
8.เม่ือไดรั้บกำรอนุมติัจึงขอเอกสำรจำกผูข้ำยเพิ่มเติม อำทิเช่น ใบเสนอรำคำ 
เอกสำรสัญญำ เป็นตน้
9.ด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัหำตำมระเบียบพสัดุ

รวบรวมขอ้มูลฐำนท่ีจะ
ต่ออำยแุละสถิติกำรใช้

วเิครำะห์สถิติและ
หำตน้ทุนเฉล่ียต่อ

บทควำม

หำฐำนขอ้มูลอ่ืนมำ
ทดแทน หรือเลือก
บอกรับเป็นรำย

วำรสำร

ขอใบเสนอรำคำ

ตรวจสอบรำคำท่ี
เพิ่มข้ึนจำกปีก่อน

ค ำนวนงบประมำณ

ขออนุมติั
จดัซ้ือ

รวบรวมเอกสำร
ด ำเนินกำรจดัซ้ือ

จดัหำ
ส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัขอนแก่น                                                                                               แนวทำงกำรบอกรับฐำนขอ้มูลออนไลน์
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Yes

+ >5%  

+ <5%  

<400

>400
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การน า PDCA เข้ามาใช้ในกระบวนงาน กรณบีอกรับฐานข้อมูลใหม่

รวบรวมรำยช่ือฐำนขอ้มูล, ติดต่อตวัแทนจ ำหน่ำย, หำขอ้มูลรูปแบบกำรขำย, หำกลุ่มลูกคำ้, 
ขอเปิดทดลองใช,้ ประชำสมัพนัธ์ใหผู้ใ้ชเ้ขำ้ใชง้ำน, ดูสถิติกำรใชเ้พื่อพิจำรณำบอกรับ

บอกรับฐำนขอ้มูล

น ำสถิติกำรใชช่้วงทดลองใชง้ำนมำพิจำรณำ หำกมีสถิติกำรใชง้ำนเป็นท่ีน่ำพอใจกจ็ะ
พิจำรณำบอกรับ หำกไม่มีสถิติกำรใชง้ำนกอ็ำจไม่บอกรับ และส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ลูกคำ้ต่อฐำนขอ้มูลท่ีส ำนกัหอสมุดบอกรับ และท่ีเปิดใหท้ดลองใชแ้ต่ไม่ไดบ้อกรับ

น ำผลกำรวเิครำะห์ควำมพึงพอใจและสถิติกำรใชม้ำพิจำรณำดูวำ่ฐำนขอ้มูลท่ีบอกรับ
มำนั้นตรงควำมตอ้งกำรของลูกคำ้จริงหรือไม่ ปรับปรุงกระบวนกำรเพื่อใหส้ำมำรถ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดสู้งท่ีสุด

P

D

C

A
ส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัขอนแก่น                                                                                               แนวทำงกำรบอกรับฐำนขอ้มูลออนไลน์
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การน า PDCA เข้ามาใช้ในกระบวนงาน กรณต่ีออายุฐานข้อมูลทีเ่คยบอกรับ
รวบรวมขอ้มูลฐำนท่ีจะต่ออำย ุและสถิติกำรใชง้ำนฐำนขอ้มูล, ค่ำเฉล่ียตน้ทุนต่อบทควำม, 
ตรวจสอบวำ่รำคำฐำนขอ้มูลเพิ่มข้ึนจำกปีก่อนเกิน ร้อยละ 5 หรือไม่   

,คดัเลือกฐำนท่ีจะต่ออำยุ

ต่ออำยฐุำนขอ้มูล หรือบอกรับวำรสำรออนไลน์ท่ีคดัเลือกจำกฐำนท่ีจะไม่ต่ออำยุ

หำสถิติกำรใชง้ำนฐำนขอ้มูลในปีท่ีผำ่นมำเพื่อดูวำ่มีกำรใชง้ำนสูงหรือไม่, หำค่ำเฉล่ียตน้ทุนต่อ
บทควำมของฐำนขอ้มูลท่ีบอกรับในปีท่ีผำ่นมำวำ่เกินเกณฑท่ี์ส ำนกัหอสมุดก ำหนด (ตน้ทุนเฉล่ียต่อ
บทควำมต ่ำกวำ่ 400 บำท), ส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกคำ้

วเิครำะห์และหำสำเหตุวำ่ท ำไมฐำนขอ้มูลท่ีมีตน้ทุนเฉล่ียต่อบทควำมสูงกวำ่400 บำท,  
ศึกษำผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจเพื่อดูวำ่ฐำนขอ้มูลท่ีบอกรับมำนั้นตรงควำมตอ้งกำรของลูกคำ้มำก
พอแลว้หรือยงั เพื่อเป็นขอ้มูลกำรปรับปรุงกระบวนกำรเพื่อใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ไดสู้งท่ีสุด

P

D

C

A
ส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัขอนแก่น                                                                                               แนวทำงกำรบอกรับฐำนขอ้มูลออนไลน์
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6.การวดัและวเิคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ทีไ่ด้รับ
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6.การวดัและวเิคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ทีไ่ด้รับ

คุณภำพของกำรท ำงำนคือฐำนขอ้มูลท่ีบอกรับมีกำรใชง้ำนอยำ่งคุม้ค่ำ โดยวดัจำกตน้ทุน
กำรใชง้ำนเฉล่ียต่อบทควำมต ่ำกวำ่ 400 บำท สำมำรถหำค่ำเฉล่ียตน้ทุนกำรใชง้ำนไดด้ว้ย
กำรน ำ รำคำฐำนขอ้มูลท่ีบอกรับหำรดว้ยสถิติกำรใชง้ำนเฉพำะแพค็เกจท่ีบอกรับ

สถิติกำรใชง้ำนแต่ละฐำนขอ้มูลอยูใ่นเกณฑ์
คุม้ค่ำ เน่ืองจำกในกำรบอกรับฐำนขอ้มูลแต่
ละฐำนนั้น อิงจำกสถิติกำรใชง้ำน

ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ

ฐำนขอ้มูลมีกำรหมุนเวียนอยูต่ลอด ท ำให้
มีโอกำสและงบประมำณในกำรคดัสรร
ฐำนขอ้มูลใหม่ ๆ มำใหบ้ริกำร

กำรเขำ้ไปศึกษำสถิติจะช่วยใหห้อ้งสมุดทรำบวำ่ ฐำนขอ้มูล
ใดบำ้งท่ีมีกำรใชน้อ้ย เม่ือพบแลว้จะไดด้ ำเนินกำรหำ
ทำงแกไ้ขเพื่อใหเ้กิดกำรใชอ้ยำ่งคุม้ค่ำ เช่น กำรเพิ่มกำร
ประชำสัมพนัธ์ผำ่นช่องทำงต่ำง ๆ เป็นตน้
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางในการแก้ไข

1. ฐำนขอ้มูลมีรำคำสูงข้ึน ถึงแมจ้ะมี
สถิติกำรใชง้ำนมำก แต่ตน้ทุนเฉล่ียต่อ
บทควำมกย็งัคงมีรำคำสูง 

1.อำจมีกำรพิจำรณำปรับเกณฑต์น้ทุน
เฉล่ียต่อบทควำมท่ียอมรับไดใ้หสู้งข้ึน 
2. ประชำสัมพนัธ์/ส่งเสริมใหเ้กิดกำรใช้
ทรัพยำกรประเภทฐำนขอ้มูลใหม้ำกข้ึน

2. ฐำนขอ้มูลมีสถิติกำรใชน้อ้ยแต่ไม่
สำมำรถยกเลิกไดเ้น่ืองจำกเป็นควำม
ตอ้งกำรของคณะ/สำขำวชิำ

1.จดัหำฐำนขอ้มูลท่ีมีควำมใกลเ้คียงกนั
เพ่ือเป็นตวัเลือกใหก้บัทำงคณะ 
2. อำจเปล่ียนจำกบอกรับทั้งฐำนเน
บอกรับเฉพำะวำรสำรท่ีมีกำรใชง้ำนสูง
แทน

ส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัขอนแก่น                                                                                               แนวทำงกำรบอกรับฐำนขอ้มูลออนไลน์
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข (ต่อ)

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางในการแก้ไข

3. ฐำนขอ้มูลบำงฐำนจะมีเง่ือนไขในกำร
บอกรับท่ีตอ้งจ่ำยค่ำ Maintain วำรสำร
ท่ีเคยบอกรับ

1.เจรจำกบัส ำนกัพิมพเ์พ่ือเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขสัญญำ
2.ยกเลิกกำรบอกรับภำยใตเ้ง่ือนไขน้ี
แลว้กลบัไปบอกรับใหม่อีกคร้ังใน
เง่ือนไขใหม่
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8.ความท้าทายต่อไป 

ต้นทุนเฉลีย่ต่อบทความ
น้อยลง

สถติิการใช้งานในแต่ละ
ฐานข้อมูลทีบ่อกรับสูงขึน้
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยัง่ยืน 

นโยบำยดำ้นกำรบอกรับทรัยพำกร
ประเภทฐำนขอ้มูลออนไลน์

สมรรถนะของบุคลำกรในกำร
เสำะหำฐำนขอ้มูลท่ีมีคุณค่ำ และมี
กำรจดัท ำสถิติอยำ่งสม ่ำเสมอ

รับฟังเสียงจำกลูกคำ้เก่ียวกบั
ฐำนขอ้มูลท่ีส ำนกัหอสมุดบอกรับ
จำกช่องทำงอ่ืน ๆ 

ส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัขอนแก่น                                                                                               แนวทำงกำรบอกรับฐำนขอ้มูลออนไลน์
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ถาม-ตอบ
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