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ฝ่ายวิจัยนโยบาย  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ออสเตรเลีย โครงการ The Australian National Licensing Proposal (NLP) ได้เริ่มต้นข้ึนในปี
ค.ศ.2003 โดยหอสมุดแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลัก (National Library of Australia, NLA) ภายใต้ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของหอสมุดแห่งชาติ (Electronic Resources Australia: ERA) และพัฒนาข้อเสนอ
โครงการข้ึนจากข้อเสนอแนะของวุฒิสภาในการสร้างสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดผ่านการใช้ระบบออนไลน์ให้มากข้ึน
ดว้ยการจัดให้มีสัญญาการอนุญาติเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ที่ได้คัดเลือกข้ึนในระดับชาติ (แผนภาพที่ 2-4) โดยให้
บริการประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก เนือ่งจากรัฐบาลกลางประสงค์ท่ีจะลดการสนบัสนุนทุนอุดหนุน
ในการบอกรบัฐานข้อมูลลง เพ่ือแก้ไขปัญหาได้แก่ 

• การขาดแคลนเงินทุน

• ความแตกต่างของราคาที่บอกรับโดยหน่วยงานขนาดเล็ก และเครือข่าย

• ขาดทักษะในการเจรจาต่อรอง และ/หรือการบริหารจัดการสัญญาข้อตกลง

• ความแตกต่างของการเข้าถึงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายที่ไม่เหมือนกัน

แผนภาพท่ี 2-4 กระบวนการจัดตั้งโครงการ NLP

ที่มา : คณะผู้วิจัย



(1) รูปแบบการดําเนนิการ 
การดําเนินงานใช้รูปแบบของกลุ่มความร่วมมือระดับชาติ (NLP consortium) โดยมสีมาชิก ประกอบด้วย

ห้องสมุดในภาคส่วนตา่งๆ ทั้งที่เปน็ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดแหง่ชาติ หอ้งสมุดประจํารัฐ  หอ้งสมุด
มหาวิทยาลัย ภายใต้รูปแบบที่เรียกว่า “centralized model” โดยรูปแบบการดําเนินการจะหมายรวมถึง

- การประหยัดขนาด (Economies of scale) ที่ช่วยให้เกิดการลดต้นทนุ และประหยัดค่าใช้จ่าย
และการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของผู้แทนจําหนา่ยที่เป็นจุดเดียว (single invoicing)

- เป็นหน่วยงานหลักในการเจรจาต่อรองราคาแก่ห้องสมุดต่างๆ
- จัดทํากรอบ (framework) ที่ช่วยสนับสนนุการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ระดับชาติ และผลักดัน

ให้มีแหล่งทุนใหม่เพ่ิมข้ึน 

การจัดทําสัญญา
การทําสัญญาจะทําข้ึนระหว่างห้องสมุดแห่งชาติ และแต่ละสํานักพิมพ์/ตวัแทนจําหน่าย ภายใต้สัญญาข้อ

ตกลงที่เรียกว่า “Head Deed agreement” โดยจะเป็นลัษณะที่ให้มีการจ่ายเงิน ณ จุดเดียวกัน มีระยะเวลา 2
ปี แบ่งเป็น 4 ประเภทหน่วยงาน ซึง่สามารถเลือกใช้รูปแบบราคาใดราคาหนึ่งในแต่ละกลุ่ม (ตารางที่ 2-2)

ตารางท่ี 2-2 รูปแบบราคาโครงการ The Australian National Licensing Proposal (NLP) ปี ค.ศ.
2009-2011

ประเภทหน่วยงาน การกําหนดรูปแบบราคา
หอสมุดแห่งชาติ และหอสมุด
ประจํารัฐ
(National and State Libraries
Australasia: NSLA)

• ขนาดของห้องสมุด (เล็ก – กลาง – ใหญ่)

• สามารถใช้ขนาดผู้ใช้เป็นส่วนลดราคาได้

โรงเรียน • วัดจากการปริมาณนักเรียนต่อหน่วยกิตที่เรยีนก โดยจะใช้เป็นอัตราค่า
ธรรมเนียมเดียวใน 1 โรงเรียน

• สามารถใช้ปริมาณนักเรียนเป็นสว่นลดราคาได้
สถาบันอาชีวศึกษาและการศึกษา
ต่อเนื่องแห่งรัฐบาลออสเตรเลียก

• วัดจากการปริมาณนักศึกษาต่อหนว่ยกิตที่ศึกษาข โดยจะใช้เปน็อัตราค่า
ธรรมเนียมเดียวต่อ 1 สถาบันการศึกษา

• สามารถใช้ปริมาณนักศึกษาเป็นส่วนลดราคาได้
ห้องสมุดประชาชน • วัดจากการปริมาณปริมาณประชาชนที่ใชบ้รกิาร

• สามารถใช้ปริมาณผู้ใช้เป็นส่วนลดราคาได้เฉพาะฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้



ประเภทหน่วยงาน การกําหนดรูปแบบราคา
มากที่สุด

มหาวิทยาลัย • วัดจากการปริมาณนักศึกษาต่อหนว่ยกิตที่ศึกษาข โดยจะใช้เปน็อัตราค่า
ธรรมเนียมเดียวต่อ 1 มหาวิทยาลัย

• สามารถใช้ปริมาณนักศึกษาเป็นส่วนลดราคาได้เฉพาะฐานข้อมลู
ออนไลน์ที่ใช้มากที่สดุ

หนว่ยงานพิเศษ (special) อาทิ
พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ

• วัดจากงบประมาณที่ได้รับ หรือจํานวนพนักงานของห้องสมุดที่ทํางาน
แบบเต็มเวลา โดยจะใช้เป็นอัตราค่าธรรมเนียมเดียวต่อ 1 ห้องสมุด

• สามารถใช้ปริมาณผู้ใช้เป็นส่วนลดราคาได้เฉพาะฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้
มากที่สุด

ที่มา : Electronic Resources Australia. ERA Business Model. August 2010
หมายเหตุ :  
ก ย่อมาจาก The Technical and Further Education Institutions : TAFE เป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่มีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในออสเตรเลีย
ข หมายถึง ปริมาณนักเรียนตอ่หนว่ยกิตที่เรียน ซึ่งสัมพันธ์กับเวลาเรียนใน 1 ปีการศึกษา เชน่ ปีการศึกษา 2555
นักเรียนคนที่ 1 ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลารวม 8 หน่วยกิต จะมีปริมาณนักเรียนต่อหน่วยกิตที่เรียนเท่ากับ
0.125 ขณะที่นักเรียนคนที่ 2 ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลารวม 6 หนว่ยกิต จะมีปริมาณนักเรียนต่อหน่วยกิตที่
เรียนเท่ากับ 0.166

รูปแบบราคา ถูกกําหนดข้ึนโดยคณะอนุกรรมการด้านการกําหนดราคา (Pricing sub-committee) ซึ่ง
รูปแบบที่ใช้กันในปจัจุบนั เรียกวา่ “subscription levels” เป็นการกําหนดราคาเป็นแบบคงที่ โดยไม่ข้ึนราคาใน
ชว่งอายุของสัญญา ซึ่งจะใช้ปริมาณการใช้จริงเป็นฐานในการคิดส่วนลดให้แก่สมาชิกทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นรูปแบบ
มาตรฐานกลางที่เรียกว่า “centralized model” ทั้งนี้ ราคาอาจไม่เท่ากันในแต่ละห้องสมุด ข้ึนอยู่กับขนาด
ห้องสมุด และหากหน่วยงานใดมีการบริหารจัดการที่ง่าย และมีฐานข้อมูลน้อยกว่าจะได้รับส่วนลดมากกว่า

คณะกรรมการที่สําคัญ 
1) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) เป็นกลุ่มที่ทํางานอย่างใกล้ชิดกับหอสมุดแห่งชาติ

ในการพิจารณาและจดัทํารูปแบบธุรกิจเพ่ือสนับสนุนการจัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีเป็นศูนย์กลาง
เดียว (centralized purchasing) ซึ่งมีองค์ประกอบจํานวน 6 คน จากผู้แทนห้องสมุดมหาวิทยาลัย
หนว่ยงานของรัฐ หอ้งสมุดโรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษาและการศึกษาต่อเนือ่งแห่งรัฐบาลออสเตรเลีย



หนว่ยงานพิเศษ และสภาห้องสมุดของรัฐ โดยจะมีการให้คําปรึกษาอย่างต่อเนื่องแก่ National
Licensing Proposal Reference Group และห้องสมุดที่เป็นสมาชิกและผู้แทนจําหน่าย เพ่ือให้เกิด
การประหยัดค่าใช้จ่ายในการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ 

2) คณะกรรมการพิจารณาสัญญาการเข้าถึงระดับชาติ (National Licensing Proposal Reference
Group) จัดตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2005 เพ่ือดําเนินการพัฒนาข้อเสนอโครงการการจัดให้มีสัญญาการอนุ
ญาติเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ระดับชาติ ซึง่มีองค์ประกอบที่เป็นผู้แทนจากสมาคมห้องสมดุ และ
เครือข่ายห้องสมุดต่างๆ โดยได้จัดตั้งคณะทํางานข้ึน 4 คณะ คือ

• คณะทํางานด้านการพิจารณาด้านฐานข้อมูลออนไลน์ (Products subgroup) จัดตั้งข้ึนจากการ
สํารวจความสนใจเก่ียวกับฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีมีการใช้อย่างแพร่หลาย โดยผลปรากฎว่าฐาน
ข้อมูลที่ได้รับการคัดเลือกในระยะแรกมี 3 ประเภท คือ บรรณานุกรมอ้างอิงทั่วไป ข่าวและข้อมูล
ธรุกิจ และข้อมูลด้านสุขภาพ  คณะอนุกรรมการนี้ จะมีหน้าที่ในการคัดเลือกรายชื่อฐานข้อมูล
ออนไลน์เพ่ือบริการแก่สมาชิก

• คณะทํางานด้านการกําหนดราคา (Pricing subgroup) มหีนา้ที่กําหนดรูปแบบของราคาที่ได้รับ
ข้อมูลจากผู้แทนจําหนา่ยและห้องสมุดต่างๆ ข้ึน โดยจะเสนอข้ึนเป็น 4 รูปแบบ และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาสัญญาการเข้าถึงระดับชาติ (National Licensing Proposal
Reference Group) เป็นผู้คัดเลือก 

• คณะทํางานด้านการจัดการ (Governance subgroup) มีหนา้ที่กําหนดกรอบ (framework)
กํากับดูแล และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากรัฐบาล
กลาง รัฐบาลท้องถ่ิน และผู้แทนจากกลุ่มห้องสมดุ หรือสมาคมห้องสมุดระดบัภูมิภาค มีวาระครั้ง
ละ 2 ปี และสามารถต่ออายุได้ไม่เกิน 2 วาระ

• คณะทํางานด้านการสื่อสาร (Communication subgroup) จะมีหน้าที่เผยแพร่ และสื่อสาร
ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องและรายงานผลโดยตรงต่อฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

แหล่งทุน โครงการ NLP ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลประมาณ 4.8 ล้านเหรียญออสเตรเลีย
ต่อปี 

รูปแบบการเจรจาต่อรอง จะทําการเจรจาต่อรองแบบมีหนว่ยงานเดียวเป็นศูนย์กลางในการดําเนินการ
ประสานงาน ทําสัญญา ฯลฯ ซึ่งเรียกว่า “central body”  



สมาชิกที่เข้าร่วม  ในระยะเริ่มต้น ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเภท คือ
1) หอสมุดแห่งชาติ และหอสมุดประจํารัฐ (National and State Libraries Australasia: NSLA)
2) โรงเรียนสถาบันอาชีวศึกษาและการศึกษาต่อเนื่องแห่งรัฐบาลออสเตรเลีย
3) ห้องสมุดประชาชน
4) มหาวิทยาลัย
5) หนว่ยงานพิเศษ (special)

ประเภทของฐานข้อมูลออนไลน์
ในปีแรกของการดําเนินโครงการ (ค.ศ. 2007-2008) มีสํานักพิมพ์ท่ีได้รับการคัดเลือก 3 ประเภท คือ 
1) ข่าวและข้อมูลธุรกิจของชาวออสเตรเลีย (Australian News & Business Information) 
2) บรรณานุกรมทั่วไป (General Reference) 
3) ข้อมูลด้านสขุภาพ (Health Information) 

ผลจากการดําเนินโครงการ พบว่า ในปี ค.ศ. 2007 มีชาวออสเตรเลียประมาณ 6,750,000 คนที่เข้า
ใช้งานผ่านห้องสมุดต่างๆ ต่อมาในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2009 ได้มีการขยายจํานวนสํานักพิมพ์จาก 9 เป็น 25 สํานัก
พิมพ์ในสาขาต่างๆ โดยมีสาขาที่เพ่ิมข้ึน คือ

4) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Sciences) (ขยายสาขาเพ่ิมภายหลงั) 
5) วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Technology) (ขยายสาขาเพ่ิมภายหลัง) 

(2) ประโยชน์ท่ีได้รับ 
ประโยชน์ท่ีชาวออสเตรเลีย และห้องสมุดที่เป็นสมาชิกจะได้รับ ได้แก่

• หนว่ยงาน กลุ่มสังคม ชุมชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญในตามท้องถ่ินและชนบท สามารถเข้าถึงฐาน
ข้อมูลออนไลน์ไดจ้ากห้องสมุดทุกประเภท

• ชาวออสเตรเลยีสามารถเข้าถึงข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ประกอบอาชีพ การกําหนด
นโยบายของรัฐบาล และเพ่ือใช้ประกอบกิจกรรมด้านการศึกษาได้ 

• การมีสัญญาอนุญาติเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ระดับชาติ จะเป็นก้าวต่อไปที่เป็นรปูธรรมสําคัญในการ
เพ่ิมขีดความสามารถและความกินดีอยู่ดีของชาวชนบทในภูมิภาคตา่งๆ ให้มากยิ่งข้ึน

• เป็นโอกาสที่ดีต่อการดําเนินธุรกิจ และประหยัดค่าใช้จ่าย (economies of scale) ของสํานักพิมพ์
และผู้แทนจําหน่ายฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีมีสมาชิกเป็นตลาดขนาดใหญ่ระดับชาติ 



• เป็นปัจจัยสําคัญในการเพ่ิมความเข้มแข็งของการต่อรองราคาของกลุ่มทํางานห้องสมุด ในการเสนอ
ต่อผู้แทนจําหน่าย ทั้งการมีหนว่ยงานซือ้-ขาย ณ จุดเดียว (single-point purchasing) การเป็น
สมาชิกฐานข้อมลูออนไลน์จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของห้องสมุดให้มากยิ่งข้ึน เพราะเป็น
บริการสําคัญที่ผู้ใชเ้ห็นความสําคัญ 

• กลุ่มห้องสมุด จะกลายเปน็หนว่ยงานสําคัญในการสร้างรายได้ในระดับรัฐบาลได้ 

(3) ผลสําเร็จท่ีเกิดขึ้น 

• ด้านสํานักพิมพ์ท่ีเพ่ิมข้ึน   ในปีแรกของการดําเนนิการ มีสํานักพิมพ์เพียง 9 แห่ง ใน 3 สาขา คือ ข่าว
และข้อมูลธุรกิจของชาวออสเตรเลีย บรรณานุกรมทั่วไป และข้อมูลด้านสุขภาพ ได้แก่ (1) ABI (2)
INFORM® Global (3) ProQuest (4) Asian Business and Reference  (5) Australia & New
Zealand Newsstand (6) Australia/New Zealand Reference Centre™ (7) EBSCO Publish-
ing  (8) Oxford Reference Online: Premium Collection (9) Oxford University Press ต่อ
มาเพ่ิมข้ึนเป็น 25 แห่ง และเพ่ิมสาขาข้ึนอีก 2 สาขา คือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

• ด้านห้องสมุดสมาชิกที่เพ่ิมข้ึน   ในระยะแรกมีห้องสมุดรวมทั้งสิ้น 485 แห่งจากทุกภาคส่วน ปัจจุบัน
เพ่ิมข้ึนเป็นกว่า 1,200 ห้องสมุด (รวมทั้งห้องสมุดโรงเรียนอีก 650 แห่งด้วย)

• ปริมาณผู้ใช้ท่ีเข้าถึงได้   ในเดือนมีนาคม ค.ศ.2008 มีผู้ใช้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ได้ท้ังสิ้น
6,750,000 คน 

ตารางท่ี 2-3 เปรียบเทียบจํานวนห้องสมุด/เครือข่ายท่ีเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ในปี ค.ศ.2008 และปี
ค.ศ.2010

จํานวนห้องสมุด
ประเภทหนว่ยงาน ปี 2008 ปี 2010

โรงเรียน 370 650
สถาบันอาชีวศึกษาและการศึกษาต่อเนื่องแห่งรัฐบาลออสเตรเลีย 9 25
หอสมุดแห่งชาติ และหอสมุดประจํารัฐ
(National and State Libraries Australasia: NSLA)
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525ห้องสมุดประชาชน 61
มหาวิทยาลัย 5
หนว่ยงานพิเศษ (special) 32



จํานวนห้องสมุด
ประเภทหนว่ยงาน ปี 2008 ปี 2010

รวม 485 1200
ที่มา : Roxanne Missingham. Access to quality information resources for all Australians:
submission to ALIA Public Libraries Summit 2009. Electronic Resources Australia.

ปัจจัยสําคัญที่จะทําให้มีสมาชิกเพ่ิมมากข้ึน ได้แก่
- หอสมุดแห่งชาติมีข้อตกลงการอนุญาติให้เข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์แบบที่สามารถเจรจาต่อรอง
และมีการประเมินผลฐานข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งให้ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการในการประหยัดค่าใช้
จ่ายการบริหารจัดการและผลประโยชน์ที่ชัดเจนแก่ห้องสมุด
- ห้องสมุดส่วนใหญ่จะเลือกรูปแบบที่มีความยืดหยุ่น และเหมาะกับตนเองเป็นหลักมากกว่าการใช้
รูปแบบราคาที่กําหนดมาแบบเดียว
- เงื่อนไขของระยะเวลาในการชําระเงิน ถือเป็นประเด็นสําคัญในการตัดสินใจด้วย
- ทางเลือกของรูปแบบราคาที่มีหลายรูปแบบให้แตล่ะห้องสมุดเลือกตามความเหมาะสมกับตนเอง
แต่ควรเป็นแบบง่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ราคาคงที่ตลอดอายุสัญญา) อาทิ ห้องสมุดประชาชน จะใช้จํานวน
ผูย้ืม/จํานวนสมาชกิ /จํานวนผู้ใช้ เป็นหลักในการคํานวณราคา หรือห้องสมุดของหน่วยงานพิเศษ จะ
ใช้งบประมาณด้านทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ ไม่ใช่งบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ 
- ห้องสมุดโรงเรียน จะมีรูปแบบเฉพาะ โดยอายุสัญญาจะมีอย่างน้อย 2 ปี เพราะเห็นว่า 1 ปี การ
ใช้งานยังไม่คุ้มค่ามากนัก
- ต้องกําหนดว่าฐานข้อมูลออนไลน์จะเพ่ิมมากข้ึนทุกปี 
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