OpenAthens นํ าเสนอการเข้าถึงทีง่่ าย

่
พร ้อมสถิตก
ิ ารใช้งานเพือประกอบการตั
ดสินใจใน
่ั
การพัฒนาคอลเลคชนของห้
องสมุด
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

“หากเรามีข ้อมูลทีม
่ รี ายละเอียดมากกว่าเดิม เช่น
ทราบถึงการใช ้งานว่าผู ้ใช ้ส่วนมากมาจากคณะใด และมีการใช ้งานฐานข ้อมูลใดมากเป็ นพิเศษ
สิง่ นี้จะช่วยให ้เราพัฒนา
และปรับปรุงทรัพยากรของเราให ้เหมาะสมกับผู ้ใช ้งานได ้ดีขน
ึ้ ทัง้ ในปั จจุบันและในอนาคต”

ภาพรวม
มหาวิทยาลัยบูรพา ตัง้ อยู่ทต
ี่ ําบลแสนสุข จังหวัดชลบุร,ี ประเทศไทย
เป็ นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทีใ่ ห ้การเรียนการสอนทัง้ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ทัง้ ในหลักสูตรภาษาไทย และ
หลักสูตรนานาชาติ. โดยมหาวิทยาลัยบูรพาประกอบไปด ้วยคณะ และสาขาวิชาต่างๆทีห
่ ลากหลาย ตัวอย่างเช่น
สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย
่ ว สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา สารสนเทศศึกษา
และอีกมากมาย.
เพือ
่ การรองรับ และสนั บสนุนจํานวนนักศึกษา และคณาจารย์ทัง้ หมดกว่า 40,000 คน
่ ของหนังสือรูปแบบเล่ม 474,553 รายการ, อีบ๊ค
สํานั กหอสมุดจึงได ้พัฒนาคอลเลคชัน
ุ ส์ 41,583 รายการ, วารสาร ่ 95,658 ฉบับ และวารสาร e-Journal 302,023 รายการ
วารสารภาษาไทยทีเ่ ป็ นตัวเล่ม 1,873 ชือ
และยังมีฐานข ้อมูลต่างๆทีบ
่ อกรับเป็ นสมาชิกไว ้รองรับมากมาย ตัวอย่างของฐานข ้อมูลทีส
่ ําคัญเช่น CINAHL Complete และ
SPORTDiscus.

ความท้าทาย
ก่อนหน ้าทีจ
่ ะเริม
่ ใช ้งาน OpenAthens ทางสํานั กหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพาใช ้ระบบ IP-based proxy
เพือ
่ รองรับการเข ้าใช ้งานจากนอกสถาบัน ซึง่ อาจจะประสบปั ญหาการใช ้งานบ ้างในบางครัง้ เช่น
ั่ ก็อาจทําให ้การทํางานค่อนข ้างช ้า หรือ โหลดช ้าเป็ นบางครัง้
เมือ
่ มีการอัพเดตเวอร์ชน
ซึง่ สํานั กหอสมุดเองเล็งเห็นว่าสิง่ นี้อาจทําให ้เกิดความไม่แน่นอนแก่ผู ้ใช ้
“มีความจําเป็ นมากทีก
่ ารเข ้าถึงทรัพยากรของเราต ้องเป็ นไปอย่างราบรืน
่ เพือ
่ การมอบประสบการณ์ทด
่ี ใี ห ้กับผู ้ใช ้” อาจารย์เหมรัศมิ์
วชิรหัตถพงศ์, ผู ้อํานวยการสํานักหอสมุด, มหาวิทยาลัยบูรพากล่าว
นอกจากนี้ระบบ IP-based system ทีเ่ คยใช ้ก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เรือ
่ งสถิตก
ิ ารใช ้งานตามทีห
่ ้องสมุดต ้องการ
โดยทางห ้องสมุดต ้องการข ้อมูลส่วนนี้มาเพือ
่ พัฒนาคอลเลคชันในการตอบสนองความต ้องการของผู ้ใช ้ให ้ดีขน
ึ้

“เราต ้องการทราบข ้อมูลทีล
่ ะเอียดขึน
้ ว่าห ้องสมุดของเราถูกใช ้งานไปอย่างไรบ ้าง” และอาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ ได ้อธิบายต่อไปว่า
“หากเรามีข ้อมูลทีม
่ รี ายละเอียดมากกว่าเดิม เช่น ทราบถึงการใช ้งานว่าผู ้ใช ้ส่วนมากมาจากคณะใด
และมีการใช ้งานฐานข ้อมูลใดมากเป็ นพิเศษ สิง่ นี้จะช่วยให ้เราพัฒนา
และปรับปรุงทรัพยากรของเราให ้เหมาะสมกับผู ้ใช ้งานได ้ดีขน
้ึ ทัง้ ในปั จจุบันและในอนาคต”

แนวทางแก้ไข
เพือ
่ ก ้าวผ่านข ้อจํากัดทีเ่ คยพบเจอของระบบ proxy-based
และความต ้องการของข ้อมูลเพือ
่ การวางแผนต่างๆ
ทางสํานั กหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา และทีมฝ่ ายขายของ
EBSCO จึงได ้พูดคุย
เพือ
่ ศึกษารายละเอียดต่างๆจากความท ้าทาย และ
ข ้อจํากัดทีพ
่ บเจอ
ั ทีไ่ ด ้คือ OpenAthens ระบบการยืนยันตัวตนแบบ
โซลูชน
SAML-based single sign-on
ซึง่ ให ้การเข ้าถึงทรัพยากรอย่างราบรืน
่ ,
นํ าเสนอประสบการณ์การวิจัยแบบ personalized
พร ้อมกับความปลอดภัยทีม
่ ากขึน
้
โดยอาจารย์ เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ ได ้กล่าวว่า มี 2 ประเด็นสําคัญทีท
่ ําให ้เราเลือกใช ้ OpenAthens
ประเด็นแรกคือการทีเ่ ราจะได ้ข ้อมูลสถิตก
ิ ารใช ้งานเป็ นรายฐานได ้ และไปกว่านัน
้ ลึกถึงรายผู ้ใช ้งาน สิง่ นี้ตอบโจทย์เรือ
่ งการวางแผน
รวมทัง้ การทีเ่ ราสามารถทําข ้อมูลเหล่านัน
้ ไปพูดคุยกับทางคณะต่างๆได ้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน
้ และอีกประเด็นหนึง่ คือ
้งานทรั
้งานจากนอกสถาบั
เราต ้องการให ้ระบบการเข ้าใช
พยากรออนไลน์ โดยเฉพาะการใช
นของเรามีความเสถียรขึน
้ กว่าเดิม
นอกเหนือจากการช่วยแก ้ไขปั ญหาในประเด็นทีไ่ ด ้กล่าวไป, OpenAthens
ยังช่วยให ้ทางสํานั กหอสมุดสามารถบริหารจัดการข ้อมูลด ้วยตนเองได ้มากขึน
้ ซึง่ ทางทีมของ EBSCO และ OpenAthens
้เวลาหลายสั
ก็ให ้ความช่วยเหลือได ้ดีเมือ
่ เกิดข ้อสงสัย ในภาพรวมการติดตัง้ ใช
ปดาห์อยูเ่ หมือนกัน

ผลล ัพธ์ และ ประโยชน์ทไี่ ด้ร ับ
ห ้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถจัดการการเข ้าถึงของผู ้ใช ้ได ้เอง (โดยลดการพึง่ พาหน่วยงานอืน
่ )
และเห็นสถิตก
ิ ารใช ้งานทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน
้ กล่าวคือทางห ้องสมุดสามารถดูรายงานการใช ้งาน
เป็ นรายทรัพยากรในคอลเล็กชันของห ้องสมุดได ้
ิ
“ตอนนี้ข ้อมูลเหมือนอยูใ่ นมือเรา และเป็ นข ้อมูลทีม
่ รี ายละเอียดมากกว่าเดิมทีเ่ ราเคยมี” คุณ นิสาชล กาญจนพิชต
ผู ้ช่วยผู ้อํานวยการฝ่ ายบริการสารสนเทศ กล่าว “เรามองเห็นว่าทรัพยากรของเราถูกใช ้ไปอย่างไร, รวมทัง้ ใครเป็ นผู ้ใช ้”
้ ฐานข ้อมูลให ้ตรงกับความต ้องการของผู ้ใช ้บริการ
สถิตก
ิ ารใช ้ฐานนี้จะถูกนํ าไปใช ้เพือ
่ วิเคราะห์การบอกรับ หรือซือ
“เราต ้องการพัฒนาห ้องสมุดทีส
่ ร ้างความพึงพอใจสูงสุดให ้แก่ผู ้ใช ้งาน” อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ กล่าว “และข ้อมูลจาก
OpenAthens จะช่วยเราในการวางแผนสําหรับอนาคต”

