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บทคัดยอ  

  หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนหนวยงานที่สนับสนุนและสงเสริมการเรียนรู การวิจัย 

และการปฏิบัติงาน โดยใหบริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสิ่งพิมพและอิเล็กทรอนิกส วัสดุอุปกรณ (Library 

of Things) และบริการตาง ๆ ใหกับประชาคมธรรมศาสตร หอสมุดฯ ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงวาการเรียนรู

ไมไดเกิดขึ้นแตในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยหรือหองสมุดแตเกิดขึ้นไดจากทุกท่ี จึงใหความสําคัญกับการอํานวยความ

สะดวกกับผูใชบริการใหเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการไดจากทุกที่ ทุกเวลา โดยศึกษาแนวทางและ

เทคโนโลยีตาง ๆ ที่อาจนํามาประยุกตใชเพ่ือทําใหการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศเปนไปอยางสะดวก และชวยให

การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งผลงานการพัฒนานี้จะกลาวถึงระบบยืนยันตัวบุคคล (Authentication) เพ่ือเขา

ใชฐานขอมูลออนไลนจากภายนอกเครือขายมหาวิทยาลัย โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบแลว พบวา OpenAthens 

ใหประโยชนมากกวาระบบเดิมที่หองสมุดนํามาใชในดานความสะดวกกับผูใชบริการ การจัดการขอมูลและสิทธิของ

สมาชิก ใหขอมูลเพื่อการตัดสินใจดานงบประมาณและการสงเสริมการใชบริการ ไดตรงกับความตองการของ 

หอสมุดฯ 

 

คําสําคัญ: การลงชื่อเขาใชครั้งเดียว, การยืนยันตัวบุคคล, การใชงานนอกเครือขาย 

 

ABSTRACT  

 Thammasat University ( TU)  Library offers organizational support and promotion 

for learning, research, and operations by providing information resources services in printed and 

electronic form, equipment ( Library of Things) , and research support for the TU community.  The 

library recognizes that evolving study methods make learning happen everywhere, not just on 

campus or inside libraries. Therefore we emphasize user facilitation by providing access to resources 

and services anywhere, any time. To achieve this goal, different approaches and technologies were 

studied to help improve access to information resources and boost operational efficiency.  This 

article discusses the OpenAthens identity and access management service, an authentication 

system used to access online databases from outside the university network. Comparative analysis 



revealed that OpenAthens provided more benefits than previous systems in terms of user 

convenience, information management, and membership rights.  OpenAthens fulfils the library’ s 

requirements of supplying information for budget decision-making and promoting user service. 
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บทนํา 

 หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนหนวยงานสนับสนุนและสงเสริมการเรียนรู การวิจัย 

และการปฏิบัติงาน ซึ่งมีหนาที่ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศท้ังในรูปแบบสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส วัสดุอุปกรณ 

(Library of Things) รวมไปถึงบริการตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอประชาคมธรรมศาสตรซึ่งประกอบไปดวย นักศึกษา 

อาจารย นักวิจัย และ บุคลากร โดยมีการจัดหาทรัพยากรและพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมชองทางการเขาถึงทรัพยากรและ

บริการท่ีหลากหลาย หอสมุดฯ จึงมกีารพัฒนาใหผูใชบริการสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาไวใหบริการ

ไดอยางสะดวก รวดเร็วตามพัฒนาการของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยไดมีการศึกษาเพื่อจัดหาเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมที่เก่ียวของในการใหบริการ เพ่ือใหผูใชบริการสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ ที่หอสมุดฯ 

บอกรับบริการไดตรงตามความตองการอยางสะดวกรวดเร็ว ทุกที ่ทุกเวลา ทําใหเกิดการใชงานไดอยางประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

 เดิมหอสมุดฯ จัดใหมีการใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิสกจากภายนอกเครือขายของ

มหาวิทยาลัยผานวิธีการตั้งคา Proxy โดยจําลองเครื่องคอมพิวเตอรใหเสมือนอยูในเครือขายมหาวิทยาลัย ซึ่งมี

ขั้นตอนแตกตางไปตามระบบปฏิบัติการ เว็บเบราวเซอร (web browser) รวมท้ังอุปกรณ (device) ที่ใชงาน ทําให

ผูใชบริการประสบปญหาในการตั้งคาการใชงานที่มีขั้นตอนซับซอนอยูบอยครั้ง อีกท้ังยังมีขอจํากัดของการใชงาน

แบบ IP Address ซึ่งหากสํานักพิมพพบการใชงานในลักษณะที่ผิดปกติ เชน การดาวนโหลดขอมูลจํานวนมากใน

ชวงเวลาเดียวกัน สํานักพิมพจะปดการใชงานฐานขอมูลช่ัวคราวเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุ สงผลกระทบตอผูใชบริการ

ผาน IP Address ทั้งหมด ทําใหไมสามารถเขาใชงานฐานขอมูลได  

 ตอมาในป 2558 หอสมุดฯ ไดนําเทคโนโลยีการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส

รูปแบบใหม เรียกวา EZproxy มาใชงานแทนการตั้งคา Proxy ซึ่งเปนการเขาถึงในรูปแบบของ Web proxy server 

หลังจากหอสมุดฯ ตั้งคาการใชงานฐานขอมูล (Configuration) แลว ผูใชบริการเพียงใสชื่อและรหัสผาน (TU 

account) ก็เขาถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสไดโดยไมตองตั้งคาอุปกรณเพิ่มเติม ซึ่งอํานวยความสะดวก

การเขาถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสแกผูใชบริการอยางมาก อยางไรก็ตาม พบวามีผูใชบริการเริ่มตนการสืบคนขอมูล

ผาน Google และบางสวนเขาใชงานในเว็บไซตของฐานขอมูลโดยตรงแทนการเขาใชจากรายการฐานขอมูลบนหนา

เว็บไซตหอสมุดฯ ทําใหไมสามารถเขาถึงเอกสารฉบับเต็มได ถึงแมหอสมุดฯ บอกรับฐานขอมูลเหลานั้นไวก็ตาม 

นอกจากนี้ หากผูใชบริการตองการติดตามขอมูลขาวสาร หรือใชบริการอื่น จากฐานขอมูลเหลานั้นจําเปนตองสมัคร

บัญชีผูใชแยกกันไป ทําใหยุงยากในการจดจําชื่อและรหัสผานสําหรับการใชบริการ ในสวนของขอมูล และ สถิติ 

ตาง ๆ ที่จัดเก็บโดย EZproxy นั้นไมเพียงพอตอการนําไปใชเพ่ือวิเคราะหการใชงาน เนื่องจากขอมูลที่ไดมาเปน

ลักษณะของ IP Address ทําใหไมทราบวาผูใชบริการสังกัดคณะหรือสวนงานใด สงผลใหไมสามารถนําขอมูล



ดังกลาวไปใชเพื่อการตัดสินใจ เชน การตออายุเพ่ือบอกรับฐานขอมูล การสนับสนุนดานงบประมาณ และการ

สงเสริมการใชบริการของหอสมุดฯ  

 จากขอจํากัดขางตน หอสมุดฯ จึงนําเทคโนโลยีการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสใน

รูปแบบการลงชื่อเขาใชเพียงครั้งเดียว (Single sign on) ที่เรียกวา OpenAthens มาเปนเครื่องมือในการเขาถึง

ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ทําใหผูใชบริการสามารถเขาถึงทรัพยากรฯ ที่หอสมุดฯ บอกรับไดจากหลาย

ชองทาง เพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการสมาชิก นําขอมูลทางสถิติที่ไดจากระบบมาวิเคราะหเพื่อวางแผน

สงเสริมการใชบริการ และวางแผนดานงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือใหผูใชบริการสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดฯ ทําไดอยางสะดวก 

รวดเร็วสอดคลองกับพฤติกรรมของผูใชบริการ 

 2. เพื่อใหหอสมุดฯ สามารถบริหารจัดการสมาชิกและกําหนดสิทธกิารใชงานของสมาชิก 

 3. เพื่อสงเสริมการใชบริการและวางแผนดานงบประมาณ 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

 เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธภิาพและปรับปรุงอยางตอเน่ือง จึงนําหลักการ PDCA หรือวงจร

การบริหารงานคุณภาพมาใชเปนกรอบในการดําเนินงาน โดย Plan-P คือ การวางแผน Do-D คือ การปฏิบัติตาม

แผนที่ไดวางไว Check-C คือ การตรวจสอบ และ Action-A คือ การนําผลการทดสอบท่ีไดมาปฏิบัติ ซึ่งมีวิธีการ

ดําเนินการ ดังนี ้

1. การวางแผน (Plan) 

 จัดตั้งคณะทํางาน OpenAthens  

 ประกอบดวยบุคลากรจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก งานบริการ งานจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ และหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือศึกษาการทํางานของ OpenAthens โดยศึกษาจากเอกสารและ

ตัวอยางการใชงานจริงจากหองสมุดที่มีการนําระบบมาใชงาน  พบวา OpenAthens สามารถเขาใชงานไดจากหลาย

ชองทางท้ังจากในหนาเวบ็ไซตของหอสมุดฯ และเว็บไซตของสํานักพิมพหรือฐานขอมูลตาง ๆ ที่หอสมุดฯ บอกรับได

โดยตรง และผูใชบริการสามารถปรับเปลี่ยนหนาหลักในการใชงานใหเหมาะกับพฤติกรรมการใชงานได เชน แบง

ตามสาขาวิชา หรือฐานขอมูลท่ีใชงานบอยดวยเมนู My Athens อีกท้ังหอสมุดฯ สามารถนํารายงานและสถิติ 

(Report and Statistics) มาใชวิเคราะหเพ่ือจัดการดานงบประมาณและสงเสริมการใชบริการได อํานวยความ

สะดวกบรรณารักษงานบริการใหสามารถบริหารจัดการระบบ (System Management) ไดเอง เชน การจัดการ

ขอมูลสมาชิกดวยการเพิ่ม ลบ และระงับการใชงานในบัญชีผูใชที่พบวามีการใชงานที่ไมพึงประสงค สําหรับ

งบประมาณทีต่องใชในการบอกรับนั้น พบวาลดลงเมื่อเทียบกับระบบเดิมทีห่อสมุดฯ ใชงานอยู ณ ขณะนั้น ภายหลัง

จากการศึกษาขอดีขอเสียและประโยชนท่ีไดแลว คณะทํางานจึงนําเสนอผลการศึกษาในท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานเพ่ือขออนุมัติในหลักการนําระบบ OpenAthens มาใชงานแทนระบบเดิม 

 

 



 จัดทําแผนการดําเนินงาน OpenAthens  

 มีการกําหนดกิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวช้ีวัด เพื่อใหสามารถติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินการได 

 

2. การลงมือทํา (Do) 

 การกําหนดสิทธิการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ 

 งานบริการและงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ รวมกันพิจารณาและกําหนดสิทธิการใชงาน

ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส โดยอางอิงจากระเบียบการใชหองสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับป พ.ศ. 

2560 และสัญญาการบอกรับฐานขอมูล (Database agreement) 

 การเชื่อมตอฐานขอมูลและทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสท่ีจัดทําโดยหอสมุดฯ 

 งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประสานงานกับสํานักพิมพเพื่อตรวจสอบวาฐานขอมูลท่ี

หอสมุดฯ บอกรับในปจจุบันรองรับการยืนยันตัวตนและสิทธิการใชงานดวย OpenAthens หรือไม เพ่ือกําหนดแนว

ทางการเชื่อมตอฐานขอมูล  

 งานพัฒนาขอมูลอิเล็กทรอนิกสและหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศหาแนวทางและดําเนินการ

แกไข/เชื่อมโยงลิงคของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสที่จัดเก็บในระบบคลังขอมูลดิจิทัล มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร (Thammasat Digital Collection: TUDC) และรายการบทความในฐานขอมูลดัชนีวารสาร (TUIDX) 

ใหสามารถเช่ือมตอการเขาถึงไดโดยผาน OpenAthens 

 การเชื่อมตอผูใช 

 หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศประสานกับสํานักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพ่ือเชื่อมตอ Active Directory เพ่ือการยืนยันตัวตนและสิทธิการใชงานทรัพยากร

สารสนเทศของหอสมุดฯ สําหรับนักศึกษาและบุคลากรปจจุบัน โดยใหระบบมีการตรวจสอบสิทธิการเขาใชงานจาก

ทั้งระบบ Active Directory ของมหาวิทยาลัย และ ระบบ KOHA ของหอสมุดฯ หากไมสามารถยืนยันตัวตนไดจาก

ระบบใดระบบหนึ่งก็จะไมสามารถเขาใชงานได 

 งานบริการสํารวจและเพิ่มบัญชีผูใชบริการกลุมพิเศษในระบบ OpenAthens ไดแก สมาชิก

หองสมุดประเภทผูมีอุปการะคุณ / อาจารยพิเศษ / นักวิจัยจากหนวยงานภายนอกที่มีความรวมมือการทําวิจัยกับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนตน 

           การเตรียมพรอมกอนเปดใหบริการ (GO LIVE) 

 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชงาน OpenAthens แกบุคลากรงานบริการและ

บุคลากรหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ เพ่ือสรางความรูความเขาใจขั้นตอนการใชงานและแนวทางการแกปญหาที่เกิดจาก

การใชงาน 

 จัดทําคูมือการใชระบบยืนยันตัวตนเพื่อการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส 

และประชาสัมพันธเพ่ือสรางการรับรูแกผูใชบริการผานชองทางตาง ๆ ไดแก เวบ็ไซต เฟซบุก อีเมล และกิจกรรมเชิง

รุกทีห่อสมุดฯ จัด 

 การศึกษาขอมูลดาน UX/UI ในดานสวนตอประสานผูใช เ พ่ือออกแบบหนาจอ (User 

Interface) ที่ผูใชบริการสามารถใชงานไดโดยไมรูสึกถึงความแตกตางจากระบบการยืนยันตัวตนแบบเดิมที่ผูใชเคยมี



ประสบการณการใชงาน และเพิ่มเมนู logging on by OpenAthens ท่ีหนาเว็บไซตหอสมุดฯ เพื่อใหผูใชบริการ 

Log in กอนการใชงานได 

 

ภาพที่ 1. เพ่ิมเมนู logging on by OpenAthens ที่หนาเวบ็ไซตหอสมุดฯ  

เพ่ือใหผูใชบริการ Log in กอนการใชงาน 

 

 โดยในชวงแรกของการเปดบริการ OpenAthens หอสมุดฯ วางแผนใชงานระบบยืนยันตัวตน

ดวย EZproxy และการใช IP Address คูขนานกันไปเพื่อลดความเสี่ยงจากการบริการหากเกิดปญหาและรองรับ

การเปลี่ยนแปลงใหทั้งกับผูใชบริการและความพรอมของหอสมุดฯ เอง 

 

3. การตรวจสอบ (Check) 

 ภายหลังจากการดําเนินการเชื่อมตอฐานขอมูลและบัญชีการใชงานของผูใชบริการแลว 

คณะทํางานไดทดสอบการใชงานเบื้องตน และการแจงปญหาของผูใชบริการพบปญหา ดังนี ้

 - ผูใชบริการท่ีเปนนักศึกษาและบุคลากรปจจุบัน ไมมีขอมูลใน Active Directory สงผลให

ผูใชบริการไมสามารถเขาใชงานฐานขอมูลทีห่อสมุดฯ ได  

 - บางสํานักพิมพมีการกําหนดช่ือบัญชีการใชงานฐานขอมูลท่ีหลายบัญชี อาจเกิดจากกการ

บอกรับจากสวนกลาง หรือ ภายใตการบอกรับของคณะ ทําผูใชบริการไมสามารถเขาใชงานบางฐานขอมูล เนื่องจาก

การเชื่อมตอสถาบันที่มีสิทธิใชงานฐานขอมูลไมถูกตอง 

 - ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสในระบบ TUDC ที่มีขนาดไฟลเกิน 100 mb จะไมสามารถ

ดาวนโหลดผาน OpenAthens ได 

 - ระบบยืนยันตัวตนและสิทธิการใชงานของมหาวิทยาลัยเกิดขัดของในบางครั้ง สงผลให

ผูใชบริการไมสามารถยืนยันตัวตนเพ่ือใชงานฐานขอมูลได 

 

 

 

 

 

 

 



4. การปรับปรุงแกไข (Action) 

ลําดับ ปญหา อุปสรรค ขอคนพบ แนวทางการแกไข พัฒนาบริการ 

1. ผูใชบริการท่ีเปนนักศึกษาและบุคลากรปจจุบัน 

ไมมีขอมูลใน Active Directory สงผลใหเขาใช

ฐานขอมูลทีห่อสมุดฯ บอกรับไมได 

ประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อปรับปรุงขอมูลของ

นักศึกษาและบุคลากร ใน Data center ใหมีความ

ถูกตอง สมบูรณ และเปนปจจุบัน 

2. สํานักพิมพบางแหง มีการสรางบัญชีของหอสมุด

ฯ ไวหลายบัญชี ซึ่งอาจเกิดจากการบอกรับผาน

คณะหรือผานสวนกลาง จึงมีโอกาสใหเกิดการ

กําหนด Permission ใหไดไมครบทุกบัญช ี

เมื่อมีการเซ็ต OpenAthens ใหทําการเปรียบเทียบ

ชื่อบัญชีที่ปรากฎในเครือขายและชื่อบัญชีที่ปรากฎ

ผานการใชงาน OpenAthens 

3. ไมสามารถดาวนโหลดไฟลเอกสารขนาดใหญ

เ กิ น  1 0 0  mb จ า ก ร ะ บ บ  TUDC ผ า น 

OpenAthens ได สาเหตุเกิดจากระบบ TUDC 

สงขอมูลออกไดชา และขนาดไฟลใหญเกินไป

เนื่องจากใชวิธีสแกนเอกสารแบบดั้งเดิม อีกทั้ง

เครื่องคอมพิวเตอรแมขายบน OpenAthens 

อยูในระยะไกล จึงมีโอกาสเกิด Connection 

Timeout กอนท่ีจะสามารถสงไฟลไดสมบูรณ 

ใหระบบ TUDC แตกไฟลขนาดใหญออกเปนหลาย

ไฟลแบบอัตโนมัติเมื่อผูใชบริการตองการดาวน

โหลดพร อมทั้ ง ขยายการ เชื่ อมต อและ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของ

ระบบ TUDC ใหเชื่อมตอรับสงขอมูลจากภายนอก

ไดรวดเร็วขึ้น อีกท้ังจัดทําแผนงานปรับขนาดไฟล

ดิจิทัลตนฉบับ ที่เดิมมีขนาดมากกวา 100 mb เพื่อ

อํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการ ไมตองดาวน

โหลดหลายครั้งตอดิจิทัลไฟล 1 ชื่อเรื่อง และชวย

ลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บดิจิทัลไฟลดวย 

4. ระบบยืนยันตัวตนและสิทธิการใชงานของ

มหาวิทยาลัยเกิดขัดของในบางครั้ง สงผลให

ผูใชบริการไมสามารถยืนยันตัวตนเพื่อใชงาน

ฐานขอมูลได 

 

บรรณารักษสามารถตั้งคาในสวนของการบริหาร

จัดการของ OpenAthens ใหระบบเปลี่ยนไป

ตรวจสอบสิทธิการใช งานจาก Azure Active 

Directory ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรบอกรับสิทธิ

การใชบริการ 

5. ปญหาที่เกิดจากผูใชบริการเอง เชน จํารหัสผาน

ไมได  

มีชองทางการรายงานปญหาจากผูใชบริการ และ 

การทําขอความแจงการพบปญหาและแนวทางการ

แกไขเบื้องตน (Error messages) เพื่อใหผูทราบวา

ปญหาเกิดจากอะไรและจะแกไข/หรือติดตอใคร

เพ่ือใหแกไขปญหา 

6. พบวา OpenAthens มีสถิติการใชงานที่สามารถ

กําหนดไดหลากหลายรูปแบบ เชน จํานวนการ

เขาใชงานแยกตามฐานขอมูล คณะ ประเภทของ

ผูใชบริการ 

นําสถิติการใชงาน OpenAthens ไปวิเคราะหเพ่ือ

สงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส

ใหเกิดความคุมคากับงบประมาณ 

 



ผลการดําเนินการ อภิปรายผล  

 ผลการดาํเนินการ 

1. การกําหนดสิทธกิารเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ 

 เมื่อพิจารณาตามระเบียบหองสมุดและสัญญาการบอกรับฐานขอมูล จึงกําหนดสิทธิการเขาถึง

ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรปจจุบัน โดยมีรายละเอียดสถานะที่บงช้ีถึงสิทธิการ

เขาถึง จากการวิเคราะหคาสถานะที่ไดรับจาก APIs ของสํานักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี ้ 

1.1 นักศึกษาที่มีสถานะ ปกติ / รักษาสภาพ / ลาพักการศึกษา / ถูกพักการศึกษา และไป 

ศึกษาตอตางประเทศตามโครงการแลกเปลี่ยน เปนผูมสีิทธเิขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ  

1.2 บุคลากรท่ีมีสถานะปกติ และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการแตไดรับการจางตอ เปน 

ผูมสีิทธเิขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ  

1.3 นักศึกษาที่จบการศึกษาและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ/ลาออก จะไมไดรับสิทธใิน 

การเขาถึง ซึ่งเปนไปตามระเบียบหองสมุดและสัญญาการบอกรับฐานขอมูล 

2. การเชื่อมตอฐานขอมูล 

 จากการดําเนินการหอสมุดฯ พบวา ฐานขอมูลที่หอสมุดฯ บอกรับ สามารถใชงานรวมกับ 

OpenAthens จํานวน 92 รายการ และมี 12 รายการ ทีไ่มสามารถใชงานรวมได แบงตาม 2 สาเหตุได ดังนี้  

2.1 ฐานขอมูลอนุญาตใหใชงานภายในเครือขายเทานั้น ไดแก Setsmart และ Eikon and  

datastream  

2.2 ฐานขอมูลมีเงื่อนไขการใชงานเฉพาะ เชน มีการกําหนดชื่อและรหัสผานเฉพาะ หรือ 

สามารถใชงานไดเฉพาะเครื่องที่ระบุเทานั้น ไดแก ฐานขอมูล CorpusX, ฐานขอมูล REIC, ฐานขอมูล Terrabyte, 

ฐานขอมูล Mareuy elibrary รวมถึงสิ่งพิมพตอเนื่องออนไลน ไดแก The economist, Financial Times, WSJ, 

Lloyd's List Maritime and Commercial Law Quarterly (LMCLQ), IPRax, L'Obs 

3. การเชื่อมตอผูใช 

 หอสมุดฯ นําระบบยืนยันตัวตนและสิทธิการใชทรัพยากร (TU Active Directory) ภายใตการ

บริหารจัดการของสํานักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาผนวกเขากับระบบ OpenAthens  เพื่อ

อํานวยความสะดวก ใหแก นักศึกษา อาจารย และบุคลากร ในการยืนยันสิทธิความเปนประชาคมธรรมศาสตรผาน

ระบบและเขาถึงทรัพยากรของหอสมุดฯ ไดทันที โดยไมตองผานขั้นตอนการสมัครสมาชิกอีก ซึ่งจะชวยลดข้ันตอน 

และทําใหการตรวจสอบสิทธสิมาชิกของหอสมุดฯ มีประสิทธิภาพ  

 นับจากการเปดใชงานระบบ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 พบวา มีผูใชบริการ

ฐานขอมูลที่หอสมุดฯ บอกรับผาน OpenAthens จํานวน 21,001 คน แบงเปนกลุมผูใชงานท่ียืนยันตัวตนและสิทธิ

การใชทรัพยากรฯ ผาน TU Active Directory จํานวน 20,801 คน และกลุมผูใชงานท่ีบรรณารักษเพ่ิมชื่อในระบบ

ให จํานวน 200 คน ผูใชเขาสูระบบเฉลี่ย 58 คนตอวัน เมื่อพิจารณาจากการเขาใชงาน พบวา คณะที่มีการเขาใช

งานในระบบมากที่สุดคือ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี รองลงมาคือ คณะศิลปศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี คณะนิติศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร ฐานขอมูล/สํานักพิมพที่มีการเขาใชงานมากที่สุดคือ EBSCO 

Information Service รองลงมาคือ Elsevier JSTOR Wiley และ Euromonitor ตามลําดับ 

 



4. การประชาสัมพันธการใชงาน  

 เมื่อการดําเนินการเรียบรอยแลวหอสมุดฯ ไดมีการประชาสัมพันธการใชงานใหกับบุคลากร และ 

ผูใชบริการทราบถึงวธิกีารใชงานผานทางชองทางตาง ๆ ดังน้ี 

4.1 บุคลากรหอสมุดฯ  การจัดการอบรมใหความรูแกบุคลากร ผานชองทางตาง ๆ ไดแก 

การประชุมออนไลน, กลุมเฟซบุก TULIB town hall  

4.2  ผูใชบริการ มีการประชาสัมพันธการใชงานโดยจัดทําคูมือการใชงาน จัดทําคลิป

ประชาสัมพันธ อบรมใหความรูผานกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศควบคูกับการใชงานฐานขอมูล ผานชองทางตาง 

ๆ ไดแก กิจกรรมการอบรมออนไลน การประชาสัมพันธผานเฟซบุก ไลน และ อีเมล โดยมีตัวอยาง ดังนี้  

     4.2.1  วิดีโอประชาสัมพันธ 2 วิดีโอ การเขาถึง 5,700 ครั้ง ความรูสึก/ความคิดเห็น 

การแชร  179 ครั้ง รับชมวดิีโอ 1,345 ครั้ง 

            4.2.2  โพสตประชาสัมพันธการใชงาน OpenAthens ผานทาง เฟซบุกเพจ :  

Thammasat University Library 2 ครั้ง การเขาถึง 4,730 ครั้ง การมีสวนรวม 203 ครั้ง 

     4.2.3  คูมือการใชงาน 1 ครั้ง การเขาถึง 2,521 ครั้ง การมีสวนรวม 60 ครั้ง 

 กิจกรรมสงเสริมการใชงานทรัพยากรจํานวน 59 ครั้ง ผูเขารวม 2,326 คน 

                                   4.2.5  กิจกรรม OKRs 3/2564-4/2564 ช่ือกิจกรรมTULIB Love at first meet  

29 ครั้ง ผูเขารวม 1,129 คน 

 

 อภิปรายผล 

 การเขาถึงทรัพยากรโดย OpenAthens นั้นเปนนวัตกรรมในการชวยใหผูใชบริการสามารถ

เขาถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสไดงายและสะดวกรวดเร็ว เครื่องมือนี้ชวยใหหอสมุดฯ สามารถทราบถึง

ขอมูลสถิติการเขาใชฐานขอมูลและวารสารออนไลนไดมากขึ้น และนําขอมูลไปปรับใชในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสามารถ

เกิดขึ้นในอนาคตไดอีกทางหนึ่ง ซึ่งจากการดําเนินงานพบปญหา ดังนี ้

 1. ชุดขอมูลของบุคลากรใน Active Directory ของมหาวิทยาลัยนั้นยังไมมีการแยกประเภท

อยางเปนระบบเหมือนขอมูลสถานะของนักศึกษา จากการสอบถามกองทรัพยากรมนุษย พบวาสถานะของบุคลากร

มีความหลากหลาย เชน บุคลากรเกษียณแตมีการจางงานตอตามนโยบายของหาวิทยาลัย บุคลากรเกษียณเปน

อาจารยพิเศษ เปนตน จากความหลายหลายนี้สงผลใหการจัดเก็บขอมูลสถิติของผูใชบริการประเภทบุคลากรยังไม

สามารถแยกประเภทได  

 2. ปญหาการตรวจสอบสถานะของนักศึกษาจากระบบสมาชิกหองสมุด จากการกําหนดสิทธกิาร

ใชงาน OpenAthens นั้น หอสมุดฯ ตรวจสอบสถานะของนักศึกษาและบุคลากร 2 ข้ันตอน คือ 1) ตรวจสอบสิทธิ

จาก Active Directory ของมหาวิทยาลัยเพื่อยืนยันสถานภาพการศึกษาและสถานภาพการทํางาน เมื่อผานการ

ตรวจสอบสิทธิจาก Active Directory แลว ในขั้นตอนตอไปจะตรวจสอบสิทธิวานักศึกษาหรือบุคลากรคนน้ัน ๆ

ยังคงสถานะสมาชิกปจจุบันของหองสมุดหรือไม สําหรับการตออายุสมาชิกหองสมุดสําหรับนักศึกษา จะตรวจสอบ

จากการชําระคาบํารุงหองสมุด แตเนื่องจากปการศึกษา 2565 ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหนักศึกษาสามารถขอ

ผอนผันการชําระคาลงทะเบียนเรียนลาชาได จึงสงผลใหการชําระคาบํารุงหองสมุดจึงลาชาไปดวย ทําใหในระบบ

หองสมุดอัตโนมัต ิKOHA ไมมีการปรับปรุงสถานะอายุสมาชิกในระบบของนักศึกษา สงผลใหนักศึกษาไมสามารถลง



ชื่อเขาใชงานทรัพยากรสารสนเทศผาน OpenAthens ได ทางคณะทํางานจงึตัดขั้นตอนการตรวจสอบอายุสมาชิกใน

ฐานขอมูลหองสมุดอัตโนมัติ KOHA เพ่ือใหผูใชบริการเขาถึงทรัพยากรฯ ไดและลดการทํางานของเจาหนาที่ในการ

ตรวจสอบและเปลี่ยนสถานะของนักศึกษาในระบบหองสมุดอัตโนมัติ KOHA ใหใชงานไดอยางปกต ิ 

 3. ในชวงเริ่มตน หอสมุดฯ เช่ือมตอขอมูลผูใชผาน Active Directory เพียงอยางเดียว ทําใหเมื่อ

เกิดการขัดของของระบบ และทางมหาวิทยาลัยไมสามารถแกไขปญหาทันที จึงทําใหเกิดขอรองเรียนของผูใชบริการ

ที่ไมสามารถเขาใชงานได ภายหลังหอสมุดฯ จึงมีการแกไขปญหาโดยเพิ่มการเชื่อมตอกับระบบ Azure Active 

Directory เพ่ือใหเปนชองทางสํารองในการยืนยันสิทธิการใชงาน โดยบรรณารักษงานบริการสามารถดําเนินการ

สลับชองทางการยืนยันสิทธไิดดวยตนเอง จึงชวยลดผลกระทบและลดขอรองเรียนจากการใชงานไดเปนอยางดี 

 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน  

 สรุปผล 

 การนําระบบ OpenAthens มาใชในการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) เพื่อเขาถึง

ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ทําใหหอสมุดฯ สามารถบริหารจัดการสมาชิกกลุมตาง ๆ ไดอยางมี

ประสิทธภิาพ ท้ังในการสมาชิกกลุมหลักซึ่งเปนประชาคมธรรมศาสตร และสมาชิกกลุมที่มีความเก่ียวของในกิจกรรม

ที่เกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัย ทําใหชวยเพ่ิมชองทางการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกสที่หอสมุด

ฯ บอกรับ เนื่องจาก OpenAthens ไมจํากัดในการท่ีตองเขาถึงผานเว็บไซตของหอสมุดฯ เพียงอยางเดียว รวมถึง

ขอมูลการเขาใชงานตาง ๆ ที่สามารถสงออกจากระบบ เพ่ือใหทางผูที่เก่ียวของสามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชในการ

จัดทําการวิเคราะห อันกอใหเกิดผลในการพิจารณาการตออายุและงบประมาณได 

 

 ขอเสนอแนะ 

 1. การจัดทําขอมูลเก่ียวกับสถานะของผูใชบริการใน Active Directory ควรมีความถูกตอง 

สมบูรณ และมีการปรับปรุงอยูเสมอ เพ่ือใหสามารถนําไปใชเพ่ือกิจการตาง ๆ ที่เปนประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย

และหนวยงานที่เก่ียวของได 

 2. ในระยะเริ่มตนของการใชงานระบบใหม ควรมีการจัดตั้งคณะทํางานสนับสนุนเพ่ือชวย

แกปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใชงานของผูใชบริการ เพ่ือใหผูใชบริการไดรบัการแกไขปญหาทีเ่กิดขึ้นไดอยางถูกตอง 

รวดเร็ว  

 3. ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ ใหผู ใชบริการไดรับทราบถึงขอมูลการบริการของ 

OpenAthens อยางทั่วถึง ดวยชุดขอมูลท่ีทันสมัยและครอบคลุม  

 4. ควรมีการปฏิบัติงานรวมกันแบบบูรณาการระหวางหอสมุดฯ กับหนวยงานตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย ไดแก สํานักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานทะเบียนนักศึกษา และกอง

ทรัพยากรมนุษย ซึ่งทั้งสามหนวยงานนี้มีหนาที่ในการจัดเก็บและใหบริการขอมูลของนักศึกษาและบุคลากร เพื่อให

ชุดขอมูลดังกลาวมีความถูกตอง สมบูรณ เปนปจจุบัน สามารถนําขอมูลไปใชในการวางแผนและการปฏิบัติงาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 



 การนําไปใชประโยชน 

ประโยชนสําหรับผูใชบริการ 

ผูใชบริการสามารถเขาใชฐานขอมูลโดยไมตองผานเว็บไซตหอสมุดฯ  

1. ผูใชบริการที่ไมมีบัญชขีองมหาวิทยาลัย ทางหอสมุดฯ สามารถกําหนด Username &  

Password และกําหนดระยะเวลาการใชงานได 

2. เมนู My Athens จะชวยอํานวยความสะดวกใหผูใชบริการสามารถปรับเปลี่ยนหนา  

Feature ใหเหมาะกับพฤติกรรมการใชงานได เชน แบงตามสาขาวิชา หรือ ฐานขอมูลที่ใชงานบอย เปนตน  

 

ประโยชนสําหรับหองสมุด 

1.  หอสมุดฯ สามารถนําขอมูลการใชงานมาวิเคราะหกลุมของผูใชบริการ และ สงเสริมการ 

ประชาสัมพันธและการอบรมไดตรงตามกลุมของผูใชบริการได 

2.  สามารถบริหารจัดการและจํากัดสิทธิการใชงานไดหลายรูปแบบ เชน การเพิ่มผูใชบริการที ่

ไมมีบัญชีของมหาวิทยาลัย การจํากัดสิทธิเฉพาะฐานขอมูล และการจํากัดสิทธิการใชงานเฉพาะกลุมผูใชงาน โดย

บรรณารักษสามารถเปนผูดูแลระบบ 

3.  สามารถนําสถิตกิารใชงานมาประกอบการจัดสรรงบประมาณการบอกรับ รวมถึงการ 

พิจารณาการบอกรับตออายุฐานขอมูลตาง ๆ ได 

4.  สามารถดูแนวโนมการใชงานของฐานขอมูล รวมถึงเปรียบเทียบการใชงานได ดูยอนหลังได  

1 ป และสามารถกําหนดชวงเวลา (schedule) ในการดึงขอมูลในชวงเวลาที่ตองการได 

5.  หอสมุดฯ สามารถจํากัดขอมูลของผูใชบริการเฉพาะสวนท่ีจําเปนใหกับสํานักพิมพได เพ่ือ 

ปองกันความเปนสวนตัวของขอมูลของผูใชบริการ 
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