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การศึกษาดูงานระบบหองสมุดอัตโนมัติ Magic Library
 สํ านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

วันจันทรที่ 19 มีนาคม 2544

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ Magic Library ของสํ านักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา  พัฒนาโดยบริษัทโสมาภา  ระบบ
ทํ างานบนเครื่องแมขาย (Server)  IBM  มีความจุของ  Harddisk ขนาด 18 GB  ใชระบบปฏิบัติงาน Windows   และระบบ
ฐานขอมูล Oracle  เริ่มใชงานในเดือนตุลาคม 2543  สามารถสืบคนขอมูลผาน Web  การใชงานเปนแบบ User Unlimitted

หองสมุดใชงบประมาณในการจัดซื้อ เครื่องแมขาย จํ านวน 1 ตัว พรอมโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ
5 งาน  ไดแก Acquisition , Catalog  , Serial , Circulation และ OPAC (ระบบ Acquisition และ Serial ใชท่ีน่ีเปนครั้งแรก
โปรแกรมจะเปนไปตามความตองการของสํ านัก)  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2 ลานบาท  และใชงบประมาณในการบํ ารุงรักษา
ระบบปละ 15 %   คิดเปนเงิน ปละ 3 แสนบาท

หองสมุดไดโอนยายระเบียนขอมูลท้ังหมดซึ่งถูกจัดเก็บไวในระบบอัตโนมัติเดิม (Horizon)  ซึ่งมีระเบียนทั้งหมด
ประมาณ 100,000  ระเบียน เขาสูระบบ Magic Library โดยการ Export ขอมูล และ Import ขอมูลในรูปแบบ MARC format

ในการโอนยายระเบียนขอมูลเดิม มีขอเสีย คือ ระบบจะโอนขอมูลในสวนของระเบียนบรรณานุกรม (Bib record)
(บาง fields) ไดท้ังหมด แตไมสามารถโอนขอมูลท่ีเก่ียวของ หรือ สถานภาพ (Status) อ่ืนๆ ไดแก ระเบียนฉบับ (Item
record)  ระเบียน check-in   , transaction  file  ของระเบียน หรือ Holdings ทํ าใหขอมูลท่ี load เขามามีสถานะเปน on shelf
ท้ังหมด  ซึ่งเปนขอมูลท่ีไมถูกตองเพราะบางขอมูลมีสถานะเปน in process  นอกจากนี้ยังเจอปญหาขอมูลท่ี load เขามาซํ้ า
กัน  ตองมาตรวจสอบดวยตนเองและลบขอมูลท้ิง

ขอดี คือ ระบบใหมสามารถแยกประเภทระเบียน (ทางสํ านักเปนผูขอไป) เชน ประเภทของระเบียนเปนหนังสือ
จะมีหมายเลขระเบียนขึ้นตนดวยตัวอักษร BK และตามดวยหมายเลข ประเภทของระเบียนดรรชนีวารสาร จะมีหมายเลข
ทะเบียนขึ้นตนดวยตัวอักษร IN และตามดวยหมายเลข ทํ าใหดูสถิติจํ านวนระเบียนของแตละประเภทไดอยางรวดเร็ว ซึ่ง
ระบบเกาดูไมได

การใชงานระบบ

ทุกระบบงาน จะปฏิบัติงานผานระบบปฏิบัติการ Windows  เมนูการปฏิบัติงานเปนภาษาไทย  การเรียกใชเมนู
ตางๆ มีลักษณะเปน Icon  ตองการปฏิบัติงานใด ก็ให Double click ท่ี Icon ท่ีตองการ

การปฏิบัติงาน Acquisition

มีลักษณะการทํ างาน คลายงาน Acquisition โดยท่ัวไป ประกอบดวย เมนู การตั้งคา การกํ าหนดผูจํ าหนายการ
กํ าหนดยอดงบประมาณ และ การออกแบบรายงาน เปนตน

 กระบวนการปฏิบัติงานเริ่มจาก การกํ าหนดยอดเงินงบประมาณโดยคิดเปนยอดรวม  ไมมีการแยกประเภท
วัสดุ  การหักคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุทุกประเภท จะหักจากยอดเงินรวมตามจํ านวนการใชจายจริง  ไมมี
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การกันวงเงินเพื่อใชจายในกรณีท่ีวัสดุดังกลาวยังมาไมถึง   ** สวนน้ีไมแนใจวาถูกตองหรือไม สมาชิก
ชวยตรวจสอบดูอีก

การจัดหาจะแบงเปน 3 ประเภท คือ
- จัดหาหนังสือ
- จัดหาวารสาร
- จัดหาโสตทัศนวัสดุ
ขั้นตอนการทํ างานทั้ง 3 ประเภทจะเหมือนกัน  และจะทํ าเฉพาะที่ไดมีการรับทรัพยากรสารสนเทศมา
แลว

รายละเอียดในการดํ าเนินการของงานจัดหา  ประกอบดวย
เขตขอมูลการสั่งซื้อ ไดแก
- เลขท่ีสั่งซื้อ
- วันที่สั่งซื้อ
- ประเภทการสั่งซื้อ
- สั่งซื้อโดย
- ผูแทนจํ าหนาย
- วิธีจัดสง
- ชื่อผูอนุมัติ   ยังไมมีการใชจะใสคํ าวา NOT USE
- วันที่อนุมัติ
- ชื่อผูแตง
- ชื่อสื่อท่ีสั่งซื้อ
- เลข ISBN
- ป พ.ศ.  เปนตน
- วันท่ีบันทึกขอมูล
เขตขอมูลท่ีคียคือ 020, 100, 245, 260, 082
โดยจะมีทางเลือก 3 ทาง คือ ท้ังหมด, ทํ า voucher แลว, ยังไมไดทํ า voucher
เขตขอมูลรายการรับ ไดแก
- รับเขารายการ
- วันที่รับเขา
- เลขท่ี invoice
- ใชอัตราแลกเปลี่ยน
- ราคาตอหนวย
- จํ านวนที่รับเขา
- ราคารวม
- สวนลด
การรับเขาจะไปตัดยอดงบประมาณที่กํ าหนดไว สถานะจะเปลี่ยนเปน in process
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การปอนขอมูลในแตละเขตขอมูล ใชการคลิกเมาทลงบนชองหรือเขตขอมูลท่ีตองการกรอกขอมูล และพิมพขอ
ความที่ตองการลงไป  เม่ือปอนขอมูลเสร็จทุกเขตขอมูล ใหคลิกที่ปุม ตกลง เพื่อ Save ขอมูล

ในการสรางระเบียนขอมูลทุกประเภทจะสรางโดยงานจัดหา  และมีการตรวจสอบขอมูลเพื่อเช็คความซํ้ า จากเขต
ขอมูล ISBN และ เขตขอมูล ชื่อเรื่อง  นอกจากนี้ยังดํ าเนินการติดบารโคดใหกับวัสดุทุกชิ้น เพื่อสงตอใหงาน Catalog ตอไป

ขอดี
ไมมีการจํ ากัด order records (ไมตองซื้อเพิ่ม)
ขอเสีย
1. การบันทึกขอมูล หรือ การแกไขขอมูล คือ ตองคลิกที่ปุม ตกลง หรือ OK ทุกครั้งเม่ือมีการเพิ่มหรือปรับปรุง

แกไข ระบบจะไมทํ าการ Auto save ให
2. การแกไขขอมูลงบประมาณ จะปรากฏชื่อเฉพาะคนที่แกไขครั้งสุดทาย
3. การใชงานยุงยากกวาของเกา (ชินกับระบบเดิม)

ขอสังเกต  ชื่อเรื่อง จะใชคํ าวา ชื่อสื่อ

การปฏิบัติงาน Catalog

สถานะของสื่อจะเปลี่ยนเปน catalog
สิ่งพิมพภาษาตางประเทศทุกเลม จะผานการสืบคนขอมูลบรรณานุกรมจาก ฐานขอมูล CD-ROM Laser Cat

(WLN) และหากสืบคนพบตรงตามเลมท่ีตองการ จะสั่งพิมพบรรณานุกรมในรูปแบบ MARC TAG แนบกับตัวเลม สงให
บรรณารักษตรวจสอบ

ผูปฏิบัติงานจะนํ าตัวเลม พรอม Worksheet ท่ีตรวจสอบแลว มาปอนเขาระบบ Catalog  โดยการสืบคนขอมูลจาก
เลขทะเบียน ชื่อเรื่อง เลข worksheet    Book ID  ผูแตง  ISSN หรือ วิธีสแกนบารโคด  กอนที่จะออกจากฝายตองมีการตรวจ
สอบขอมูลเพื่อเช็คความซํ้ าอีกครั้ง

ขอดี
1. การเช็คความซํ้ าโดยใชชื่อเรื่อง ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ สามารถตรวจสอบจากชื่อเรื่องที่มีความ

ยาวมากๆไดโดยไมจํ ากัด อีกทั้งระบบยังไมคํ านึงถึง การเวนวรรคของภาษาไทยหรือ การใสเครื่องหมายอื่นๆ
ดวย

2. สามารถตรวจสอบ Authority ได
3. สามารถใช tag 856 ในการ link ไปยังท่ีอ่ืน ๆ ได

ขอเสีย
1. ในการบันทึกขอมูลใหม หรือ การแกไขขอมูลเดิม ไมสามารถแกไขขอมูลแบบ Full Screen editor ได ท้ังน้ี

ระบบยอมใหแกไขขอมูลไดทีละเขตขอมูลเทาน้ัน โดยการ click ใหเปน highlight ไมสามารถใชปุมลูกศร
เล่ือนขึ้นลงได  ทํ าใหการทํ างานลาชา ตองปอนขอมูลทุกตัวอักษร และไมสามารถใชเทคนิคในการคัดลอก
(Copy) ขอมูลเชนระบบอื่นๆ ท่ีใชงานบน Windows ได

2. มีการ save ทุกขั้นตอนทํ าใหเสียเวลาทํ างาน
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3. การบันทึกขอมูลแตละเขตขอมูล  จะตองปอนขอมูล Indicator , หมายเลขประจํ าเขตขอมูล , เครื่องหมาย
แสดงเขตขอมูล คือ ^  และเครื่องหมายนํ าหนาเขตขอมูล เชน /  หรือ ,  หรือ : เชนเดียวกับระบบอื่นๆ แตไมมี
ระบบตรวจสอบความผิดพลาดในการลงรายการ MARC TAG กลาวคือ ไมมี MARC load table    

4. ในการบันทึกเขตขอมูลท่ีใชในการเชื่อมโยงสารสังเขปวิทยานิพนธ (Tag 856)  ระบบจะแสดงตํ าแหนงท่ีเก็บ
แฟมขอมูลท่ีเปน PDF File อยางชัดเจน ไมซอนเหมือนระบบอื่นๆ ทํ าใหอาจเกิดปญหาในกรณีท่ีผูใชท่ีมี
ความรูดานคอมพิวเตอร เขามาจัดการกับแฟมขอมูลน้ันๆ ไดโดยสะดวก

5. ตัวอักษร (Font) ท่ีใชในการบันทึกขอมูลแตละเขตขอมูลไมสามารถปรับขยายขนาดได ทํ าใหมีปญหาตอผู
ทํ างานที่สายตาไมดี

6. การทํ า Authority control คนไดเฉพาะหัวเรื่องใหญ (^a) ถามีหัวเรื่องยอย จะตองเลือกดูหัวเรื่องยอยเอง ไม
เหมือนระบบ Horizon ท่ีสามารถคนไดท้ังหัวเรื่องใหญและหัวเรื่องยอย

การปฏิบัติงาน Serial

เน่ืองจากเปนระบบงานใหมท่ีหองสมุดขอเพิ่ม  จึงพบปญหาเก่ียวกับการใชงานระบบ  ดังน้ี
1. การปรับปรุงแกไข Check-in Box และ Holdings ไมสามารถทํ าได  เน่ืองจากระบบไมโอนยาย

ขอมูลมาให
2. ไมสามารถตั้งคาระบบเพื่อคาดการณลวงหนาไดวา ควรจะติดตามทวงถามวารสาร แตละรายการไดเม่ือใด
3. ไมสามารถกํ าหนดการกํ าหนดออกเปนฤดูได
4. การแสดงผล Holding และ Check-in box เปนแบบเรียงเปนบรรทัดติดตอกันลงมา
5. การสั่งรวมเลมวารสารเพื่อสงเย็บเลม ตองระบุทุกรายการและใชขั้นตอนที่ยุงยาก ไมสามารถรวมเลมได

อัตโนมัติ

การปฏิบัติงาน Circulation

ขอดี
1. สามารถปฏิบัติงานยืม-คืนไดภายในจอภาพเดียวกัน  และ  ขณะปฏิบัติงานสามารถมองเห็นสถานภาพของผู

ยืม วายืมแลวก่ีเลม และมีคาปรับหรือไม
2. บอกสถานะจํ านวนครั้งท่ีเหลือของการยืมตอ
3. ผูยืมสามารถยืมตอผานระบบ Web opac ไดดวยตนเอง  ยกเวนกรณีมีคาปรับระบบจะไม

อนุญาติใหยืมตอ
4. ไมมีทางเลือกเพื่อฝาฝนกฎเกณฑท่ีระบบกํ าหนดไว เชน ลดคาปรับ หรือ ยกเลิกการปรับ
5.  สามารถรับคืนแบบ Book drop โดยกํ าหนดลดคาปรับยอนหลังไดเพียง 1 วันได
6. สามารถเก็บประวัติการยืมยอนหลังได 1 เดือน แมคืนตัวเลมไปแลว



magic 22/9/01 5

ขอเสีย
1. ในการปฏิบัติงานทุกครั้งจะตองอานแถบบารโคดท่ีระบุวา Save หรือกดปุมตกลงเพื่อบันทึกขั้นตอนการ

ทํ างานทุกครั้ง ระบบจะไมบันทึกอัตโนมัติ
2. ไมมีทางเลือกเพื่อคิดคาปรับรวมและ เคลียรคาปรับ

รายการจองยังไมไดนํ ามาใช

การปฏิบัติงาน OPAC

ใหบริการสืบคนขอมูลผาน Web Opac ท่ี http://www.lib.buu.ac.th  ไดจาก ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง  ฯลฯ

ขอเสีย
1. ในกรณีท่ีสืบคนรายชื่อสิ่งพิมพไดมากกวา 1 รายชื่อ เม่ือเขาไปดูรายละเอียดและตองการดูรายละเอียดของชื่อ

เรื่องถัดไปหรือ รายชื่อยอนหลัง ไมสามารถทํ าได (ไมมีปุม Next หรือ Previous) จะตองกลับมาท่ีรายการที่
แสดงผลและกดชื่อเรื่องตอไป ซึ่งระบบเกามี

2. ตองการ sort ตามปทํ าไมไดเวลาคน
3. การสืบคนจะชากวาระบบเกา

ขอดี
1. คนบน web ได ระบบเกาไมสามารถคนบน web ได
2. คนคํ าวา นก ไดสวนที่เปน นก ออกมา ไมมีคํ าวา กนก ออกมา

http://www.lib.buu.ac.th/
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