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ชื่อบทความ

แนวทางการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์

น าเสนอโดย
นายศิวะนัท ศรีสุนทร

ส านักหอสมุด มหาวทิยาลยัขอนแก่น

แนะน าโดย   ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มธ.
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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

ส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัขอนแก่น                                                                                               แนวทำงกำรบอกรับฐำนขอ้มูลออนไลน์



Logo/ชื่อบริษทั

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

ชื่อบทความ

3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวงัของ 
ลูกค้าของกระบวนการทีน่ าเสนอ: การบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์

ช่องทางการสือ่สาร
Online

Email / Phone
ป้ายประกาศ

กลุ่มลกูค้า

นักศึกษา 
ป โท-เอก

อาจารย์/
นักวิจัย

คกก จัดสรร
งบประมาณ 
(รวมทั้ง ผอ.)

วิธีสร้าง
ความสมัพนัธล์กูค้า

บรรณารักษ์
และ Helpdesk

คุณค่าต่อลกูค้า

แหล่งข้อมูลวิชาการที่
ตรงทิศทางงานวิจัย

เข้าถึงทรัพยากร
การเรียนรู้ได้ง่าย

คุ้มค่าการลงทุน 
นศ/อาจารย์พึงพอใจ

กิจกรรมหลัก
เสาะหาแหล่ง

ทรัพยากรการเรียนรู้
เสนอแผนจัดซื้อ 

ติดตามความคุ้มค่า
การใช้งาน

ทรัพยากรหลกั
งบประมาณ 
บุคลากร

พันธมติร 
และผูส้ง่มอบ

ส านักหอสมุด

คณะพยาบาลฯ

ผู้ให้บริการ
ฐานข้อมูล
นานาชาติ

สาธารณูปโภค
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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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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวงัของ 
นักศึกษาและผู้อ านวยการส านักหอสมุด

1.ความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษา
1.1. สามารถสืบค้นและเข้าถึงบทความวารสารวชิาการที่ต้องการได้

2.ความต้องการและความคาดหวังของผู้อ านวยการส านักหอสมุด
2.1. ฐานข้อมูลทีไ่ด้จัดหามาตรงกบัความต้องการของผู้ใช้บริการ
2.2. ฐานข้อมูลทีไ่ด้จัดหามามต้ีนทุนต่อบทความอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด

ส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัขอนแก่น                                                                                               แนวทำงกำรบอกรับฐำนขอ้มูลออนไลน์
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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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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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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

ส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัขอนแก่น                                                                                               แนวทำงกำรบอกรับฐำนขอ้มูลออนไลน์

No

Yes
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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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5. กระบวนการและวธีิปฏิบัตทิีไ่ด้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ)
ขั้นตอนกำรต่ออำยฐุำนขอ้มูลเดิมมีดงัน้ี

1. รวบรวมขอ้มูลฐำนท่ีจะต่ออำย ุและสถิติกำรใชง้ำนฐำนขอ้มูลเหล่ำนัน้ในปีท่ี
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

No

Yes

+ >5%  

+ <5%  

<400

>400
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8.ความท้าทายต่อไป 

ต้นทุนเฉลีย่ต่อบทความ
น้อยลง

สถติิการใช้งานในแต่ละ
ฐานข้อมูลทีบ่อกรับสูงขึน้

ส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัขอนแก่น                                                                                               แนวทำงกำรบอกรับฐำนขอ้มูลออนไลน์
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยัง่ยืน 

นโยบำยดำ้นกำรบอกรับทรัพยำกร
ประเภทฐำนขอ้มูลออนไลน์

สมรรถนะของบุคลากรในการ
เสาะหาฐานข้อมูลทีม่คุีณค่า และมี
การจัดท าสถิตอิย่างสม ่าเสมอ

รับฟังเสียงจากลูกค้าเกีย่วกบั
ฐานข้อมูลทีส่ านักหอสมุดบอกรับ
จากช่องทางอ่ืน ๆ 

ส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัขอนแก่น                                                                                               แนวทำงกำรบอกรับฐำนขอ้มูลออนไลน์
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ถาม-ตอบ

ส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัขอนแก่น                                                                                               แนวทำงกำรบอกรับฐำนขอ้มูลออนไลน์


