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สรุปจุดทีเ่ปน็ “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเย่ียม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1)  พัฒนาขั้นตอนและรูปแบบของการวิเคราะห์สถิติการใช้งานฐานขอ้มูลวารสารวิชาการออนไลน์ 
2)  สร้างแนวทางในการบอกรับฐานข้อมูลวารสารวิชาการออนไลน์โดยอิงจากความต้องการของผู้ใช้บริการ

และความคุ้มคา่ 
 
ประสิทธผิล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1)  ฐานข้อมูลวารสารวิชาการออนไลน์มีการใช้งานอย่างคุ้มค่า ตามเกณฑ์ที่กําหนดของสํานักหอสมุด โดย
ในปี 2560 ทุกฐานข้อมูลที่บอกรับโดยสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีอัตราการใช้งานเฉล่ียไม่เกิน 300 บาท
ต่อบทความ (เกณฑ์ที่สํานักหอสมุด กําหนดคือไมเ่กิน 400 บาทต่อบทความ โดยดูจากจํานวนคร้ังดาวน์โหลดหาร
ด้วยราคาฐานข้อมูล) อาทิเช่น อัตราการใช้งานเฉล่ียฐานขอ้มูล AIP Consortia Online Access อยู่ที ่72 บาทต่อ
บทความ, อัตราการใช้งานเฉล่ียฐานข้อมูล Annual Reviews อยู่ที่ 109 บาทต่อบทความ, อัตราการใช้งานเฉล่ีย
ฐานข้อมูล Cambridge Journal Online อยู่ที่ 85 บาทต่อบทความ, อัตราการใช้งานเฉลี่ยฐานข้อมูล SciFinder 
Scholar อยู่ที่ 33 บาทต่อบทความ, อัตราการใช้งานเฉล่ียฐานข้อมูล Proquest Agriculture Science Collection 
อยู่ที่ 278 บาทต่อบทความ, อัตราการใช้งานเฉล่ียฐานขอ้มูล EDS one search อยู่ที่ 18 บาทต่อบทความ เป็นต้น 

2)  ฐานข้อมูลวารสารวิชาการออนไลน์ที่บอกรับตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น 
 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดใหผู้้สนใจเข้าเย่ียมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้  
 [] อนุญาต  
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นําเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครน้ีได้    
 [] อนุญาต  
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : แนวทางการบอกรับฐานขอ้มูลออนไลน ์

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ประวัติและความเปน็มาโดยย่อ : 
 ในปัจจุบันทรพัยากรการเรียนรู้ที่จะสนับสนุนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ไม่ได้มีแต่สิ่งพิมพ์ เช่นหนังสือ วารสาร นิตยสาร ฯ เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทําให้เกิดแหลง่
ทรัพยากรการเรียนรู้และทรัพยากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ เช่นฐานข้อมูลวารสารวิชาการออนไลน์, หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์ฯ ที่ผูใ้ช้บริการสามารถเข้าถงึได้จากทุกที่ ทุกเวลาประกอบกับพฤติกรรมผู้ใช้ที่เปลี่ยนไป ภายหลัง
อินเตอร์เน็ตมีการพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทําให้ผู้ใช้จาํนวนหน่ึงหันเหไปสืบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ใน
อินเตอร์เน็ตซึ่งทําได้ง่ายกว่ามาสืบค้นทรัพยากรในห้องสมุด 
 แต่เน่ืองจากฐานข้อมูลวารสารวิชาการออนไลน์น้ันมีราคาสงูมาก และมีหลากหลายสํานักพิมพ์ทําให้ 
สํานักหอสมุดไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดหามาให้บริการได้ทั้งหมด สํานักหอสมุดจึงจําเป็นต้องคัดเลือก
บอกรับเพียงบางฐานข้อมูลทีค่าดว่าจะตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 การบอกรับในอดีต ส่วนใหญม่ักจะละเลยการให้ความสําคัญกับสถิติการใช้งาน และหากมีงบประมาณ
เพียงพอก็มักจะต่ออายุการบอกรับทุกฐานขอ้มูลที่เคยบอกรับมาก่อน เมือ่มีงบประมาณเหลือจึงค่อยหันไปบอกรับ
ฐานข้อมูลใหม ่ๆ ซึ่งการละเลยการวิเคราะห์สถิติการใช้งานฐานข้อมูลน้ันก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะทาํให้เกิดโอกาส
บอกรับฐานข้อมูลที่ไมม่ีคนใช้งานหรือใช้งานน้อย จนไม่คุ้มกับงบประมาณที่ได้ลงทุนจดัหาไป 
 จากสาเหตุข้างต้น จึงทําให้เกิดกระบวนการวิเคราะห์สถิติการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือดูว่าแต่ละ
ฐานข้อมูลมีการใช้มากน้อยเพียงใด มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนและตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ ซึ่งข้อมลูที่ได้
เหล่าน้ีจะเป็นส่วนในการตัดสินใจ  เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าฐานข้อมูลวารสารวิชาการออนไลน์ที่สํานักหอสมุดบอกรับในแต่
ละปีจะคุ้มค่าต่อการลงทุน ตรงความต้องการของผู้ใช้บริการในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือการเรียนการสอน และการวิจยั
ในมหาวิทยาลยัขอนแก่นโดยนําเคร่ืองมือGoogle Spreadsheet มาใช้ให้ผู้เก่ียวข้องสามารถทํางานผ่านระบบ
ออนไลน์และผูบ้ริหารเข้าไปใช้งานในการตัดสินใจได้ตลอดเวลา ปรับกระบวนการทํางานในการบันทึกข้อมูลใหใ้ช้
ร่วมกัน และ ปรับรูปแบบการนําเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่ายด้วยโปรแกรม Power BI 
 
วิสัยทัศน์ คา่นยิม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  : 
วิสัยทัศน ์

“เป็นแหล่งเรียนรู้ช้ันเลิศ (Excellent Resources Center) และมีนวัตกรรมการบริการเพ่ือสนับสนุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนําของโลก” 

Excellent Resources Center with Innovative Services to Empowering KhonKaen University 
Missions and Goals to become a World Class Research based University.  
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วัฒนธรรมองค์กร 
เป็นศูนย์กลางของการสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนการพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรให้กับผู้รับบริการ 

สมรรถนะหลกั ทักษะการจัดการทรัพยากรสารสนเทศทีส่ามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วทุกที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
พันธกิจ 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนยุคใหม่ที่สามารถเข้าถึงสารสนเทศความรู้และได้รับการบริการได้อย่างเสมอ
ภาคทุกเวลาและทุกสถานที ่(Access and Discovery) 

2. เป็นแหล่งรวบรวมข่าวสารที่ทันสมัยทีผู่้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย (Information) 
3. เป็นแหล่งข้อมลูสารสนเทศและความรู้เพ่ือสนับสนุนการทาํวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศ (Research 

Supports) 
4. เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพ่ือความบันเทิงและการพัฒนาตนเอง (Inspirational Learning) 
5. เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทรพัย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ (Intellectual Property) 

ยุทธศาสตร์การบริหารสาํนักหอสมุด ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1) การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและความรู้เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ และสนับสนุน 

การวิจัยเพ่ือผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2) เป็นศูนย์กลางความรู้ และบริการ เพ่ือสนับสนุนการการผลิตบัณฑิตและการทําวิจัย 

ของมหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3) เป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสารทีท่ันสมัย และคลังทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4) การพัฒนาการบริการลูกค้าและการตลาดเพ่ือการบริการที่เป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธปีฏิบัติที่เปน็แบบอย่างที่ดีเย่ียมที่สอดคล้องกับค่าประสทิธิผล : (1-2 หน้า) 

แนวทางการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์น้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สํานักหอสมุดสามารถใช้งบประมาณในการ
บอกรับฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและตอบสนองความต้องการผู้ใช้มากที่สุดโดยในการบอกรับน้ันจะ
มีวิธีการแตกต่างจากเดิมเร่ิมต้ังแต่การพิจารณาฐานข้อมูลที่จะบอกรับแต่เดิมบรรณารักษ์จะเป็นผู้คัดเลือกว่าจะ
บอกรับฐานข้อมูลใดซึ่งรายช่ือฐานข้อมูลที่จะนํามาพิจารณาก็มีทั้งบรรณารักษ์เป็นผู้เสาะหาเองหรือได้รับการ
เสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอนเมื่อได้รายช่ือมาจึงจะมาพิจารณาต่อว่าฐานข้อมูลน้ันสามารถตอบโจทย์การเรียนการ
สอนของแต่ละคณะหรือสาขาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือไม่ถ้าหากตอบโจทย์ได้ก็จะบอกรับและจะต่อ
อายุสัญญาไปเรื่อยๆตราบที่ยังมีงบประมาณเพียงพอแม้ว่าบางฐานมีสถิติการใช้งานน้อยจนไม่อยู่ในเกณฑ์ความ
คุ้มค่าต่องบประมาณที่ทางมหาวิทยาลัยได้จ่ายไป 

ดังน้ันสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดทําแนวทางการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์โดยใช้แนวคิด 
Input-Process-Output ที่มีประสิทธิภาพทําอย่างมีระบบ (Systematic) โดยอาศัยวงจรPDCAในขั้นตอนการ
บอกรับดังต่อไปน้ี 
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P: Plan 
1. จัดสรรงบประมาณในการจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์  
2. บรรณารักษ์เสาะหาหรือรับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอนเก่ียวกับฐานข้อมูลที่ ต้องการให้

สํานักหอสมุดบอกรับ 
3.  กําหนดแหล่งบันทึกข้อมูลกลางในการจัดหา เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานจากห้องสมุดต่างๆได้ทํางานร่วมกัน

และผู้บริหารสามารถเข้าไปดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันประกอบการตัดสินใจ 
D:Do 
4. เมื่อสํานักหอสมุดพิจารณาแล้วว่าฐานข้อมูลน้ันๆสอดคล้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยก็จะ

ดําเนินการขอเปิดทดลองใช้กับสํานักพิมพ์เมื่อได้ช่วงเวลาที่แน่นอนสํานักหอสมุดก็จะประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนให้
นักศึกษาอาจารย์และบุคลากรมาทดลองใช้งาน 

5. เปิดทดลองให้นักศึกษาอาจารย์บุคลากรทดลองเข้าใช้งานฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสํานักหอสมุด 
6.  สร้างแหล่งเก็บข้อมูลกลางใน Google Spreadsheet กําหนดสิทธิและหน้าที่ในการเข้าใช้งาน ปรับ

กระบวนการทํางานผ่านระบบออนไลน์ 
C:Check 
7. เมื่อสิ้นสุดระยะการทดลองใช้งานสํานักหอสมุดจะขอสถิติการเข้าใช้จากสํานักพิมพ์มาเพ่ือพิจารณาว่า

จะบอกรับหรือไม่โดยจะดูจากยอดจํานวนดาวน์โหลด/อ่านบทความฉบับเต็มและดูราคาเฉลี่ยต่อบทความว่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่รับได้หรือไม่ (ราคาฐานข้อมูลหารด้วยจํานวนคร้ังการดาวน์โหลด/อ่านบทความฉบับเต็ม) 

8.  บันทึกสถิติการใช้งานลงในแหล่งเก็บข้อมูลกลาง ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลร่วมกัน ให้แน่ใจว่าข้อมูลที่
นําเข้ามีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอต่อการพิจารณา 

9.   นําข้อมูลสถิติการใช้งานมาประมวลผลโดยใช้เครื่องมือในการนําเสนอPower BI เพ่ือนําเสนอข้อมูลใน
รูปของกราฟฟิคที่เข้าใจง่าย และช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

A:Action 
10. หากฐานข้อมูลน้ันผ่านเกณฑ์ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการนําเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาบอกรับต่อไป 
11. หากฐานข้อมูลน้ันไม่ผ่านเกณฑ์ (ยอดจํานวนดาวน์โหลด/อ่านบทความฉบับเต็มน้อยและราคาเฉลี่ยต่อ

บทความสูงกว่าเกณฑ์) สํานักหอสมุดจะไม่บอกรับฐานข้อมูลดังกล่าวแต่ทั้งน้ีหากนักศึกษาอาจารย์บุคลากร
จําเป็นต้องดาวน์โหลดบทความจากฐานข้อมูลดังกล่าวสํานักหอสมุดจะเสนอทางเลือกอ่ืนให้แทนอาทิเช่นซื้อเป็นราย
บทความ, ขอยืมระหว่างห้องสมุดเป็นต้น 
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เปรียบเทียบผลในการพัฒนาแนวทางการบอกรับฐานขอ้มูลออนไลน ์
แบบเดิม แบบใหม่ 

1.ไม่ทราบความต้องการของผู้ใช้บริการ เน่ืองจากไม่มี
การศึกษาสถิติการดาวน์โหลดบทความจากฐานข้อมูล
ออนไลน์ 

1.สามารถศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการจากยอด
ดาวน์โหลด และยอด Turnaway ของแต่ละฐานข้อมูล 

2.ฐานข้อมูลทีบ่อกรับไม่ได้ถูกใช้งานจนคุ้มค่าเน่ืองจาก
อาจไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 

2.สถิติการใช้งานแต่ละฐานขอ้มูลอยู่ในเกณฑ์คุ้มค่า 
เน่ืองจากในการบอกรับฐานข้อมูลแต่ละฐานน้ัน อิงจาก
สถิติการใช้งาน 

3.ฐานข้อมูลออนไลน์ไม่มีความหลากหลาย เพราะ
บอกรับแต่ฐานเดิม ๆ ที่เคยบอกรับมาก่อน 

3.ฐานข้อมูลมกีารหมุนเวียนอยู่ตลอด ทําให้มีโอกาสและ
งบประมาณในการคัดสรรฐานข้อมูลใหม่ ๆ มาให้บริการ 

4. ห้องสมุดจะไม่ทราบว่าฐานข้อมูลที่บอกรับมีฐาน
ใดบ้างที่มีการเข้าใช้น้อย เน่ืองจากไม่มีการศึกษาสถิติ
การใช้งาน 

4.การเข้าไปศึกษาสถิติจะช่วยให้ห้องสมุดทราบว่า 
ฐานข้อมูลใดบ้างที่มีการใช้น้อย เมื่อพบแลว้จะได้
ดําเนินการหาทางแก้ไขเพ่ือให้เกิดการใช้อย่างคุ้มค่า เช่น 
การเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นต้น 
 

ข้อจํากัดในการบอกรับฐานข้อมูลใหม่ๆ 
1.  ฐานข้อมูลมรีาคาสูง 
2. ฐานข้อมูลบางฐานถึงจะมีสถติิน้อยแต่ไม่สามารถยกเลิกได้เน่ืองจากเป็นความต้องการของคณะ/

สาขาวิชา 
3. ฐานข้อมูลบางฐานจะมีเง่ือนไขในการบอกรับที่ต้องจ่ายค่า Maintain วารสารที่เคยบอกรับ 


