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ที่มาและความส าคัญ
▸ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงาน

ที่จัดเก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท   

▸ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ ท าหน้าที่จัด
หมวดหมู่  จัดระบบ และท ารายการข้อมูลทาง
บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ห้องสมุด
กลางและห้องสมุดคณะ/สถาบัน/ศูนย์ รวม 20 แห่ง
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ที่มาและความส าคัญ
▸ การท ารายการ (Cataloging) เป็นหน้าที่หลักของ

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศในการสร้าง
ระ เบี ยนบร รณานุ ก รม  และร ะ เบี ยนฉบั บ 
ใน Cataloging Module

▸ เครื่องมือช่วยค้นทรัพยากรสารสนเทศที่เรียกว่า
ฐ าน ข้ อ มู ล ร า ยชื่ อ ท รั พ ย า ก ร ส า ร ส น เ ท ศ
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUL 
OPAC)
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“

การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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คุณภาพ

สมบูรณ์

ถูกต้อง
ครบถ้วน

การแสดงผลข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ



วัตถุประสงค์
1.  เพื่อศึกษาปัญหาการท ารายการระเบียนบรรณานุกรมทรัพยากร 

สารสนเทศ  

2.  เพื่อน าผลการวิเคราะห์ระเบียนบรรณานุกรมไปใช้ในการปรับปรุง

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ
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ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน
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ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

น าผลการวิจัยไปใช้



ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ
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กลุ่มตัวอย่าง

ระเบียนบรรณานุกรม 381 

ระเบียน

ประชากร

ระเบียนบรรณานุกรมหนังสือ 
ที่ท ารายการตั้งแต่วันที่ 
2 ก.พ. 38 –30 ก.ย. 60 
จ านวน 495,257 ระเบียน 

เครื่องมือ

แบบบันทึกการตรวจสอบระเบียน
บรรณานุกรมตามมาตรฐานการท า
รายการรูปแบบ MARC21 
ประยุกต์มาจาก CAT-ASSESS 
tool ของแชพแมน



การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
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รวบรวม
ร ะ เ บี ย น บ ร ร ณ า นุ ก ร ม จ า ก
ฐานข้อมูล CMUL OPAC โดยแยก
ตามปี ที่ ส ร้ า ง ร ะ เ บี ยน  (Date 
create)  ในฐานข้อมูล ตั้ งแต่ปี 
2538 – 2560 

ตรวจสอบ
การท ารายการในแต่ละประเด็นที่
ศึกษา

- โครงสร้างระเบียนตามรูปแบบ 
MARC21

- การท ารายการ การสะกดค า 
มาตรฐานการลงรายการ การเว้น
วรรค 

บันทึก
ข้อมูลที่ตรวจสอบลงในแบบบันทึก
การตรวจสอบระเบียนบรรณานุกรม

 เขตข้อมูลความยาวคงที่ (Fixed 
Length Field)

 เขตข้อมู ลความยาวไม่ คงที่ 
(Variable length field)



เขตข้อมูล (field)

เขตข้อมูล

พื้นที่ที่แบ่งไว้ส าหรับเก็บข้อมูล
ทางบรรณานุกรมของ
ทรัพยากรสารสนเทศเป็น
ส่วนๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน
โปรแกรมฐานข้อมูล

เขตข้อมูลความยาวคงที่ 
(Fixed Length Field)

ข้อมูลที่ลงเป็นรหัส เป็นข้อมูลที่
ชัดเจน กระทัดรัด ช่วยให้
คอมพิวเตอร์รู้จัก และค้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

เขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ 
(Variable length field)

เขตข้อมูลที่เป็นรายละเอียดทาง
บรรณานุกรมเป็นเนื้อหาส่วนใหญ่
ของระเบียน ข้อมูลที่บันทึกเป็น
ข้อความ สามารถใส่ข้อมูลได้ไม่
จ ากัด
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เขตข้อมูลความยาวคงที่
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เขตข้อมูลความยาวไม่คงที่
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การวิเคราะห์ข้อมูล
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย

ค่าความถี่และร้อยละ

การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าผลการวิจัยไปใช้
การน าผลการวิจัยไปใช้

น าผลการวิจัยไปใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพการท า
รายการทรัพยากรสารสนเทศ
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สรุปและอภิปรายผล
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การท ารายการเขตข้อมูลความยาวคงที่ (Fixed length field)

81.99

18.01

ถูกต้อง ผิดพลาด



..........การท ารายการมีความถูกต้อง/ยอมรับได้  

เขตข้อมูลอักขระท่ีไม่ต้องการ (SKIP) ระดับบรรณานุกรม (BIB LVL) ผู้สร้างระเบียน 
(BCODE3) ร้อยละ 94.20 รองลงมาคือ เขตข้อมูลสถานที่จัดเก็บ (LOCATION) ร้อยละ 94.0 
และ สถานที่พิมพ์ (COUNTRY) ร้อยละ 93.7

..........การท ารายการต าแหน่งผิดพลาด 

เขตข้อมูลส่วนข้อมูล (TAG 008) ร้อยละ 53.90 รองลงมา เขตข้อมูลวันที่วิเคราะห์
เลขหมู่ (CAT DATE) เขตข้อมูลประเภทของระเบียน (MAT TYPE) ร้อยละ 48.30

17

การท ารายการเขตขอ้มูลความยาวคงที่ (Fixed length field)



การท ารายการเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ (Variable length field)
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ถูกต้อง
90.42

ผิดพลาด
9.58



..........การท ารายการมีความถูกต้อง/ยอมรับได้  

TAG 082 เลขหมู่ DEWEY ร้อยละ 87.40 รองลงมา TAG 020 เลข ISBN ร้อยละ 
85.00 และ TAG 245 ส่วนความรับผิดชอบร้อยละ 83.70 

..........การท ารายการต าแหน่งผิดพลาด 

TAG 245 ชื่อเรื่อง ร้อยละ 18.30 รองลงมา TAG 246 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง ร้อยละ 
12.50 TAG 260 พิมพ์ลักษณ์ ร้อยละ 12.60 และ TAG 300 ลักษณะทางกายภาพ ร้อยละ 
9.10 ตามล าดับ
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การท ารายการเขตขอ้มูลความยาวไมค่งที่ (Variable length field)
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ผลจากการวิเคราะห์
ผลจากการวิเคราะห์ระเบียนบรรณานุกรมตามมาตรฐานการท ารายการรูปแบบ MARC21 พบว่า 
การท ารายการเขตข้อมูลความยาวคงที่ และเขตเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ ส่วนใหญม่ีความถูกต้อง
ยอมรับได้ ซึ่งมากกว่า อัตราความผิดพลาด ในภาพรวม 

ซึ่งในข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นการท ารายการ Indicator Subfield การพิมพ์ผิด การเว้นระยะ การ
ท ารายการไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นสิ่งที่จะต้องน าปรับปรุงแก้ไข และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้
ปฏิบัติงานให้สามารถลงรายการได้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น จึงจะท าให้
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้น การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและตรงตามความ
ต้องการมากที่สุด



ข้อเสนอแนะ

▸ ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของรายการระเบียนข้อมูลบรรณานุกรม และ
ระเบียนฉบับ อย่างต่อเนื่อง

▸ ควรจัดท าแนวปฏิบัติหรือคู่มือการท างานที่ชัดเจน และปรับปรุงให้มีความทันสมัย

▸ ควรปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ
ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
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ปรับปรุงกระบวนการ
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กระบวนการควบคุมคุณภาพการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ
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การน าไปใช้ประโยชน์

ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
1. ผู้ใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและตรงตามความ
ต้องการ
2. ผู้ใช้บริการสามารถน ารายการทางบรรณานุกรมไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ถูกต้อง
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ประโยชน์ต่อส านักหอสมุด
1. ส านักหอสมุดได้ทบทวนแนวปฏิบัติและวิธีการในการท ารายการระเบียน
ทรัพยากรสารสนเทศ
2. ส านักหอสมุดได้ปรับปรุงกระบวนการท างานใหม่โดยให้มีการควบคุมคุณภาพ
กระบวนการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ

การน าไปใช้ประโยชน์
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THANKS!
Any questions?
You can find me at: 

▸ kochaporn Sriphan
▸ kochaporn.s@cmu.ac.th


