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บยคัดย อ  
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการท ารายการระเบียนบรรณานุกรมและน าผลการ
วิเคราะห์ระเบียนบรรณานุกรมไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ระเบียนบรรณานุกรมหนังสือ จ านวน 381 ระเบียน ท่ีท ารายการตั้งแต่
ปี 2538 – 2560 โดยการสุ ่มแบบมีระบบ เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการตรวจสอบระเบียน
บรรณานุกรมตามมาตรฐานการท ารายการรูปแบบ MARC21 ซึ่งประยุกต์มาจาก CAT-ASSESS tool ของแชพแมน 
(Chapman and Massey, 2000) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือค่าความถี่และค่าร้อยละ ผลวิจัย พบว่า การท า
รายการเขตข้อมูลความยาวคงที่ มีความถูกต้องร้อยละ 81.99 และอัตราความผิดพลาด ร้อยละ 18.01 ในส่วนของ
การท ารายการเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ มีความถูกต้องร้อยละ 90.42 และอัตราความผิดพลาด ร้อยละ 9.58 ซึ่ง
รายการที่ผิดพลาดเกิดจากกระบวนการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติเดิมไปยังระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ใหม่ที ่มีการออกแบบโครงสร้างของระบบที่แตกต่างกัน ท าให้รายการข้อมูลทางบรรณานุกรมใน Cataloging 
Module คลาดเคลื่อน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลผิดพลาดและไม่ครบถ้วน จากผลการวิจัยสามารถน าไป
ปรับปรุงกระบวนการควบคุมคุณภาพการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศส่งผลให้ผู้ใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้ถูกต้องและตรงตามความต้องการ 

 
ค าส าคัญ: ระเบียนบรรณานุกรม, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ, MARC21 

 
ABSTRACT  
 The purpose of this research was to study problem of cataloging and use the 
results of bibliographic records analysis to improve cataloging quality control process. A sample 
was selected from 3 8 1  bibliographic records that were created from integrated library system 
during 1995 to 2017, obtained by systematic sampling. The research tool was bibliographic record 
checking form, adapted from Chapman’s CAT-Assess tool. (Chapman and Massey, 2000) The data 
analyzed by using frequency and percentage.  The results were as follows:  the percentage of the 
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accuracy of fixed length field was 81. 99 and the inaccuracy was 18. 01.  The percentage of the 
accuracy of variable length field was 90.42 and the inaccuracy was 9.58. The inaccuracy happened 
from migration process from the old library system to the new system with different structures that 
the result is bibliographic records was incorrect in the catalog module, including staff error recording 
and incomplete. The research result can use to improve the quality control process of cataloging 
to increase the efficiency of access to information resources.  As a result, users can search 
information resources accurately and according to their needs. 

 
Keyword: Bibliographic records, The integrated library system, MARC21 
 
บยน า 
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานท่ีจัดเก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ          
เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ โดยมีงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ ท าหน้าที่จัดหมวดหมู่ จัดระบบ และท ารายการข้อมูล
ทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ห้องสมุดกลาง ห้องสมุดคณะ/สถาบัน/ศูนย์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการ ส านักนักหอสมุดจึงน าระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการท ารายการระเบียนทรัพยากรสารสนเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 โดยได้รับมอบโปรแกรม
ส  า เร ็ จร ูป Bibliofile System ในร ูป  CD-ROM จากโครงการ International Development Program of 
Australian Universities and Colleges (IDP) แต่โปรแกรมดังกล่าวมีข้อจ ากัดในการใช้งาน และไม่สามารถพัฒนา
ระบบเพิ่มเติมได้ จึงน าโปรแกรมส าเร็จรูป Mini-Micro CDS/ISIS on PC ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาติ (UNESCO) มาใช้ แต่ด้วยจ านวนระเบียนบรรณานุกรมของหนังสือมีเพิ่มมากขึ้น และ
โปรแกรมดังกล่าวไม่เอื้อต่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ในปลายปี พ.ศ.2533 จึงได้ซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติช่ือ 
SEA URICA System จากประเทศสิงคโปร์มาทดแทน ซึ่งเป็นระบบที่เป็นมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับจาก
ห้องสมุดหลายแห่งในประเทศไทย และใช้งานมาจนถึงปลายปี พ.ศ.2537 จึงได้เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมระบบห้องสมุด
อัตโนมัติใหม่ที่สามารถรองรับรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและเป็นระบบที่
สมบูรณ์ที่สุดในขณะนั้น ได้แก่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ซึ่งมีฟังก์ชันการท างานที่จ าเป็นต่องานห้องสมุด 
ได้แก่ Administration System ส าหรับบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล Acquisition Module ส าหรับบริหารการ
จัดซื ้อ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ Cataloging Module ส าหรับการท ารายการระเบียนทรัพยากรสารสนเทศ 
Circulation Module ส าหรับการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ และ OPAC ส าหรับแสดงผลข้อมูลระเบียน
บรรณานุกรมและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งส านักหอสมุด ได้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC        
มาจนถึงปัจจุบัน และมีการปรับเวอร์ชันให้เหมาะกับการใช้งานปัจจุบันเป็น Millennium (ส านักหอสมุด, 2554) 
  การท ารายการ (Cataloging) เป็นหน้าที่หลักของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศในการสร้าง
ระเบียนบรรณานุกรม (Bibliographic records) และระเบียนฉบับ ( Item records) ใน Cataloging Module 
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการ โดยใช้เครื่องมือ
ช่วยค้นทรัพยากรสารสนเทศที่เรียกว่าฐานข้อมูลรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
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(Chiang Mai University Library Online Public Access Catalog:  CMUL OPAC) ในการส ืบค ้นข ้อม ูลจาก
รายการ ช่ือผู้แต่ง ช่ือเรื่อง ค าส าคัญ หรือหัวเรื่อง  เป็นต้น 
  การแสดงผลข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพจะต้องมีการท า
รายการข้อมูลทางบรรณานุกรมที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้
อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการ หากมีการท ารายการข้อมูลที่ผิดพลาด เช่น การสะกดค าไม่ถูกต้อง หรือ
พิมพ์ข้อมูลผิด ท ารายการไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องตามที่ปรากฏในทรัพยากรสารสนเทศ ฯลฯ จะท าให้ผู้ใช้บริการ
สืบค้นทรัพยากรได้ช้า ไม่ตรงกับความต้องการ และได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ        
จึงค านึงถึงความถูกต้องของระเบียนบรรณานุกรมเป็นส าคัญซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการในการ
สืบค้นระเบียนบรรณานุกรมที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และยังส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางบรรณานุกรม
ระหว่างห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศจึงมี
ความประสงค์จะวิเคราะห์ระเบียนบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
รวมทั้งเพื่อปรับปรุงกระบวนการท ารายการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค ์

 1.เพื่อศึกษาปัญหาการท ารายการระเบียนบรรณานุกรม   
 2. เพื่อน าผลการวิเคราะห์ระเบียนบรรณานุกรมไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
 
ขั้นตอนแัะวิธีการด าเนินงาน 

1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
  กลุ ่มประชากร คือ ระเบียนบรรณานุกรมหนังสือ (Bibliographic Records) ในฐานข้อมูล 
CMUL OPAC ที่มีการท ารายการตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2538 – 30 กันยายน 2560 จ านวน 495,257 ระเบียน 
และกลุ่มตัวอย่าง คือ ระเบียนบรรณานุกรม (Bibliographic records) ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยตารางเลขสุ่ม
ของยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ขนาดความคลาดเคลื่อน ±0.01% จากประชากรทั้งสิ้น 495,257 ระเบียน ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 381 ระเบียน โดยการจ าแนกกลุ่มตัวอย่างแต่ละปีคิดตามสัดส่วนของประชากรและจับฉลาก 
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ภาพที่ 1 การจ าแนกกลุ่มตัวอย่างแต่ละปโีดยคดิตามสดัส่วนของประชากร 
 

 2. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
             เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกการตรวจสอบระเบียนบรรณานุกรมตามมาตรฐาน
การท ารายการรูปแบบ MARC21 ซึ่งประยุกต์มาจาก CAT-ASSESS tool ของแชพแมน โดยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพของรายการ  
 3. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล 
 3.1 รวบรวมระเบียนบรรณานุกรมจากฐานข้อมูล CMUL OPAC โดยแยกตามปีท่ีสร้าง 
ระเบียน (Date create) ในฐานข้อมูล ตั้งแต่ปี 1995 – 2017 
 3.2 ตรวจสอบการท ารายการในแต่ละประเด็นที่ศึกษา 
  3.3 บันทึกข้อมูลที่ผิดพลาดลงในแบบบันทึกการตรวจสอบระเบียนบรรณานุกรม เมื่อพบ
ข้อผิดพลาด 1 แห่ง ให้ 1 คะแนน/แห่ง จากนั้นแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละของความผิดพลาดในแต่ละเขต
ข้อมูลมาตรฐานการท ารายการรูปแบบ MARC21 ในการตรวจสอบระเบียนบรรณานุกรมมี ดังนี้ 1) เขตข้อมูลความ
ยาวคงที่ แจกแจงความถี่ความถูกต้องและความผิดพลาดของการท ารายการต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาและหา
ค่าร้อยละ 2) เขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ แจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ความถูกต้องและความผิดพลาดของการ
ท ารายการในแต่ละเขตข้อมูล 000-7XX โดยแยกเป็นประเภทของความผิดพลาด ดังนี้ การท ารายการ Indicator 
การท ารายการ Subfield การพิมพ์ตัวสะกดผิด การเว้นระยะ การท ารายการไม่ครบถ้วน และอื่น ๆ 

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ ค่าความถี่และร้อยละ 
 5. น าผลการวจิัยไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคณุภาพการท ารายการทรัพยากร 
สารสนเทศ 
 
สรุปผั อภิปรายผั ข้อเสนอแนะ แัะการน าไปใช้ประโยชน ์
 จากการวิจัยสามารถสรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
  1. ผลการตรวจสอบการลงรายการตามเขตข้อมูลความยาวคงที่ (Fixed length field) และเขต
ข้อมูลความยาวไม่คงท่ี (Variable length field)  
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  2. ผลรวมของเขตข้อมูลความยาวคงที่ (Fixed length field) และเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ 
(Variable length field) 



 
 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนรายการที่ตรวจสอบจ าแนกตามเขตข้อมลูความยาวคงที่ (Fixed length field) 

 
เขตข้อมูล 

ถูกต้อง/ยอมรับได ้
รายการไม่ถูกตอ้ง 

รวม 
อัตรา
ความ

ผิดพลาด 
Indicator subfield พิมพ์ผิด การเว้นระยะ การท ารายการ ไม่ได้น ามาลงรายการ 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  ร้อยละ 

เขตข้อมูลความยาวคงที่                 
LANG ภาษา 355 93.2 - - - - - - - - 5 1.3 21 5.5 23 6.0 
SKIP อักขระที่ไม่

ต้องการ 
359 94.2 - - - - - - - - 1 0.3 21 5.5 22 5.8 

LOCATION สถานที่จัดเก็บ 358 94.0 - - - - - - - - 2 0.5 21 5.5 22 5.8 
CAT DATE วันที่วิเคราะห์

เลขหมู่ 
196 51.7 - - - - - - - - 164 42.8 21 5.5 184 48.3 

BIB LVL ระดับ
บรรณานุกรม 

359 94.2 - - - - - - - - 1 0.3 21 5.5 22 5.8 

MAT TYPE ประเภทของ
ระเบียน 

197 51.7 - - - - - - - - 163 42.8 21 5.5 184 48.3 

BCODE3 ผู้สร้างระเบียน 359 94.2 - - - - - - - - 3 0.8 19 5.0 22 5.8 
COUNTRY สถานที่พิมพ ์ 357 93.7 - - - - - - - - 3 0.8 21 5.5 24 6.3 
TAG 008 ส่วนข้อมูล 176 46.2 - - - - - - - - 185 48.6 19 5.0 205 53.9 

รวม 2,716 81.99 - - - - - - - - 527 12.57 227 5.42 754 18.01 

 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 2  แสดงจ านวนรายการทั้งหมดที่ตรวจสอบจ าแนกตามเขตข้อมูลความยาวไม่คงท่ี (Variable length field) 

เขตข้อมูล ถูกต้อง/ยอมรับได ้
รายการไม่ถูกตอ้ง 

Indicator subfield พิมพ์ผิด การเว้นระยะ การท ารายการ 
รวมอัตราความ

ผิดพลาด 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เขตข้อมูลความยาวไม่คงที่               
TAG 020 เลข ISBN 324 85.0 - - - - 1 0.3 - - 12 3.1 13 3.4 
TAG 082 เลขหมู่ DEWEY 333 87.4 11 2.9 - - 1 0.3 - - 8 2.1 20 5.3 
TAG 100 ผู้แต่งบุคคล 312 81.9 1 0.3 2 0.5 4 1.0 - - 2 0.5 9 2.3 
TAG 110 ผู้แต่งนิติบุคคล 83 21.8 1 0.3 - - - - - - - - 1 0.3 
TAG 111 การประชุม 48 12.6 2 0.5 - - - - - - 1 0.3 3 0.8 
TAG 130 ชื่อเรื่องแบบฉบบั 59 15.5 - - - - - - - - - - - - 
TAG 245 ชื่อเรื่อง 291 76.4 9 2.4 4 1.0 15 3.9 7 1.8 35 9.2 70 18.3 
TAG 245 ส่วนความรับผิดชอบ 319 83.7 3 0.8 - - 9 2.4 1 0.3 21 5.5 34 9.0 
TAG 246 ชื่อเรื่อที่แตกต่าง 155 40.7 3 0.8 - - 11 2.9 8 2.1 26 6.8 48 12.6 
TAG 250 ครั้งที่พิมพ์ 169 44.4 - - - - 3 0.8 - - 11 2.9 14 3.7 
TAG 260 พิมพ์ลักษณ ์ 317 83.2 12 3.1 8 2.1 3 0.8 5 1.3 20 5.2 48 12.5 
TAG 300 ลักษณะทางกายภาพ 317 83.2 - - 2 0.5 3 0.8 4 1.0 26 6.8 35 9.1 
TAG 500 หมายเหต ุ 99 26.0 - - 3 0.8 3 0.8 - - 4 1.0 10 2.6 
TAG 504 หมายเหตุบรรณานุกรม 211 55.4 - - - - - - - - 3 0.8 3 0.8 
TAG 505 หมายเหตุที่เป็นสารบัญ 8 2.1 3 0.8 19 5.0 6 1.6 - - 4 1.0 32 8.4 
TAG 600 หัวเรื่องที่เป็นชื่อบุคคล 45 11.8 5 1.3 - - - - - - - - 5 1.3 
TAG 610 หัวเรื่องที่เป็นชื่อนิติบุคคล 80 21.0 2 0.5 - - - - - - - - 2 0.5 
TAG 630 หัวเรื่องแบบฉบับ 14 3.7 1 0.3 - - - - - - - - 1 0.3 
TAG 650 หัวเรื่องทั่วไป 315 82.7 4 1.0 3 0.8 7 1.8 1 0.3 3 0.8 18 4.7 



 
 

เขตข้อมูล ถูกต้อง/ยอมรับได ้
รายการไม่ถูกตอ้ง 

Indicator subfield พิมพ์ผิด การเว้นระยะ การท ารายการ 
รวมอัตราความ

ผิดพลาด 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
TAG 651 หัวเรื่องทางภูมิศาสตร์ 102 26.8 4 1.0 2 0.5 - - - - 1 0.3 7 1.8 
TAG 700 รายการเพิ่มชือ่บุคคล 118 31.0 2 0.5 2 0.5 - - - - 9 2.4 13 3.4 
TAG 710 รายการเพิ่ม ชื่อนิติบุคคล 121 31.8 11 2.9 - - - - - - 9 2.4 20 5.3 
TAG 740 รายการเพิ่มชือ่เรื่อง 3 0.8 1 0.3 - - - - - - - - 1 0.3 

รวม 3,843 90.42 75 0.86 45 0.52 66 0.75 26 0.30 195 2.23 407 9.58 



 
 

ตารางที่ 3  แสดงจ านวนผลรวมของเขตข้อมูลความยาวคงที่ และเขตข้อมูลความยาวไม่คงที ่

 
เขตข้อมูล 

ถูกต้อง/ยอมรับได ้
รายการไม่ถูกตอ้ง 

รวม 
อัตรา
ความ

ผิดพลาด 
Indicator subfield พิมพ์ผิด การเว้นระยะ การท ารายการ 

ไม่ได้น าข้อมูลมาลง
รายการ 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  ร้อยละ 

ผลรวมเขตข้อมูลความยาว
คงที่ 

2,716 81.99 - - - - - - - - 527 12.57 227 5.42 755 18.01 

ผลรวมเขตข้อมูลความยาวไม่
คงที่ 

3,843 90.42 75 0.86 45 .51 66 0.75 26 0.30 195 2.23 - - 407 9.58 

ผลรวมทั้งสิ้น 6,559 86.23 75 0.89 45 0.53 67 0.79 26 0.31 722 8.57 227 2.69 1,162 13.77 

 
 
 จากตารางดังกล่าวสามารถวิเคราะห์สถิติและสรุปผลได้ ดังนี้ 
  ตารางยี่ 1 การย ารายการเขตข้อมูัความยาวคงย่ี (Fixed length field) มีความถูกต้องร้อยละ 81.99 และอัตราความผิดพลาด ร้อยละ 18.01 โดยพบว่า 
  1. การท ารายการมีความถูกต้อง/ยอมรับได้มากที่สุด คือ เขตข้อมูลอักขระที่ไม่ต้องการ (SKIP) ระดับบรรณานุกรม (BIB LVL) ผู้สร้างระเบียน (BCODE3) ซึ่งเท่ากัน 
ร้อยละ 94.20 รองลงมาคือ เขตข้อมูลสถานท่ีจัดเก็บ (LOCATION) ร้อยละ 94.0 และ สถานท่ีพิมพ์ (COUNTRY) ร้อยละ 93.7 ตามล าดับ 
  2. การท ารายการต าแหน่งผิดพลาด จากมากไปหาน้อย คือ เขตข้อมูลส่วนข้อมูล (TAG 008) ร้อยละ 53.90 รองลงมา เขตข้อมูลวันที่วิเคราะห์เลขหมู่ (CAT DATE)  
ซึ่งเท่ากันกับเขตข้อมูลประเภทของระเบียน (MAT TYPE) ร้อยละ 48.30 
  ตารางยี่ 2 การย ารายการเขตข้อมูัความยาวไม คงยี่ (Variable length field) มีความถูกต้องยอมรับได้ในภาพรวม ร้อยละ 90.42 และการท ารายการต าแหน่ง
ผิดพลาด ร้อยละ 9.58 โดยพบว่า 
  1. การท ารายการมีความถูกต้องยอมรับได้ มากที่สุด คือ TAG 082 เลขหมู่ DEWEY ร้อยละ 87.40 รองลงมา TAG 020 เลข ISBN ร้อยละ 85.00 และ TAG 245   
ส่วนรับผิดชอบร้อยละ 83.70 ตามล าดับ 
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2. ส่วนการท ารายการต าแหน่งผิดพลาด จากมากไปหาน้อยสุด คือ TAG 245 ระเบียน ร้อยละ 
18.30 รองลงมา TAG 246 ช่ือเรื่องที่แตกต่าง ร้อยละ 12.50 TAG 260 พิมพ์ลักษณ์ ร้อยละ 12.60 และ TAG 300 
ลักษณะทางกายภาพ   ร้อยละ 9.10 ตามล าดับ 
  ตารางย่ี 3 ผัรวมของเขตข้อมูัความยาวคงยี่ (Fixed length field) แัะเขตข้อมูัความ
ยาวไม คงยี่ (Variable length field) ได้ผลรวมถูกต้องยอมรับได้ ร้อยละ 86.23 ซึ่งผลรวมรายการผิดพลาด   
ร้อยละ 13.77 จ าแนกได้ ดังนี้ การท ารายการไม่ถูกต้อง ร้อยละ 8.57 รองลงมา ไม่ได้น ามาลงรายการร้อยละ 2.69 
รายการ Indicator ร้อยละ 0.89 รายการพิมพ์ผิด 0.79 รายการ Subfield ร้อยละ 0.53 และ รายการเว้นระยะ 
ร้อยละ 0.31 ตามล าดับ 
  1. ส าหรับข้อมูลรวมของเขตข้อมูลความยาวคงที่ การท ารายการแต่ละส่วนในต าแหน่งผิดพลาด
ของผลรวม ร้อยละ 18.01 ซึ่งจ าแนกล าดับจากมากสุดไปหาน้อยสุด คือ การท ารายการผิด ร้อยละ 12.57 และไม่ได้
น ามาลงรายการ ร้อยละ 5.42 
  2. ส าหรับข้อมูลรวมของเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ การท ารายการแต่ละส่วนในต าแหน่ง
ผิดพลาดของผลรวม ร้อยละ 9.58  ซึ่งจ าแนกล าดับจากมากสุดไปหาน้อยสุด คือการท ารายการผิด ร้อยละ 2.23 
รองลงมา รายการ Indicator ร้อยละ 0.86 รายการพิมพ์ผิด ร้อยละ 0.75 Subfield ร้อยละ 0.51 การเว้นระยะ 
ร้อยละ 0.30 ตามล าดับ 

อภิปรายผั 
1. การท ารายการเขตข้อมูลความยาวคงที่ มีความถูกต้อง/ยอมรับได้ ร้อยละ 81.99 สอดคล้อง

กับ เปรมฤดี หาญปราบ (2546) รายการที่ถูกต้อง ร้อยละ 90 ปภาดา น้อยค ายาง (2552) ร้อยละ 88.3 และ บุญยืน  
จันทร์สว่าง (2553) ที่พบว่า มีรายการถูกต้อง ถึงร้อยละ 88.7 ข้อมูลที่มีการท ารายการถูกต้องมากสุด คือ เขตข้อมูล
อักขระที่ไม่ต้องการ (SKIP) ระดับบรรณานุกรม (BIB LVL) ผู้สร้างระเบียน (BCODE3) เขตข้อมูลสถานที่จัดเก็บ 
(LOCATION) และ สถานท่ีพิมพ์ (COUNTRY) ซึ่งถือว่าการท ารายการในส่วนของข้อมูลดังกล่าว พบว่า ผู้ลงรายการ
คุ้นเคยและมีการก าหนด code ในลักษณะให้เลือกลงรายการ พร้อมค าอธิบาย ท าให้ง่ายต่อการท ารายการและ
เป็นไปตามกฎการท ารายการ และต าแหน่งข้อผิดพลาดของเขตข้อมูลความยาวคงที่ ร้อยละ 18.01 ในส่วนที่มีอัตรา
ผิดพลาดมากท่ีสุด ซึ่งถือว่าผู้ลงรายการมีความเข้าใจในระบบการท ารายการรูปแบบ MARC21 โดยการท ารายการที่
ถูกต้องมากกว่าการท ารายการที่ผิดพลาด โดยมีอัตราความถูกต้อง/ยอมรับได้มากกว่าอัตราความผิดพลาดอาจเป็น
เพราะมีการฝึกอบรมของห้องสมุดอย่างสม ่าเสมอให้แก่บุคลากร และบุคลากรท างานเฉพาะด้านท าให้มีความช านาญ
การในการจัดท ารายการ 

2. เขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ พบว่า การท ารายการที่มีความถูกต้องยอมรับได้ ร้อยละ 90.42 
อัตราความผิดพลาด 9.58 ซึ่งถือได้ว่าในการท ารายการทางบรรณานุกรมของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้
มีการน ามาตรฐานการท ารายการรูปแบบ MARC21 มาใช้เป็นเวลานานพอสมควร จึงท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
ช านาญลงรายการได้ถูกต้องยอมรับได้ มากกว่า ซึ่งข้อมูลนี้ ผู้ปฏิบัติงานมีความคุ้นเคยกับการท ารายการรูปแบบ 
MARC21 ไม่ว่าจะเป็นการท ารายการผิด ร้อยละ 2.23 รายการ Indicator ร้อยละ 0.86 การพิมพ์ผิด ร้อยละ 0.79 
รายการ Subfield ร้อยละ 0.53 และ การเว้นระยะ ร้อยละ 0.31 ผลลัพธ์ สอดคล้องกับงานวิจัย เปรมฤดี         
หาญปราบ (2546) ศึกษาเร ื ่อง ความถูกต้องของการท ารายการหนังสือภาษาไทยตามรูปแบบ  MARC21             
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การท ารายการในเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ มีความถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 90.00 สรุปคือ การท ารายการสะกดค า 
ผิด ร้อยละ 1.21 และ 0.81 เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบถูกต้องและยอมรับได้ 

3. ผลจากการวิเคราะห์ระเบียนบรรณานุกรมตามมาตรฐานการท ารายการรูปแบบ MARC21 
พบว่า การท ารายการเขตข้อมูลความยาวคงที่ และเขตเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ ส่วนใหญ่มีความถูกต้องยอมรับได้ 
ซึ่งมากกว่า อัตราความผิดพลาด ในภาพรวม ซึ่งในข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นการท ารายการ Indicator Subfield  
การพิมพ์ผิด การเว้นระยะ การท ารายการผิด เป็นสิ่งที่จะต้องน าข้อผิดพลาดดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไข และให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้ใช้ปฏิบัติงานให้สามารถลงรายการได้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามมาตรฐานสากลมากยิ่งข้ึน จึงจะ
ท าให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้น การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการ
มากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของรายการระเบยีนข้อมูลบรรณานุกรม และระเบยีนฉบับ  

อย่างต่อเนื่อง 
 2. ควรจัดท าแนวปฏิบัตหิรือคู่มือการท างานท่ีชัดเจน และปรับปรุงให้มีความทันสมัยเสมอ 
 3. ควรปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบ 

ห้องสมุดอัตโนมัติ  เพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพการสืบค้น การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและตรงตาม
ความต้องการมากท่ีสุด 
 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
        ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 

1. ผู้ใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการ 
2. ผู้ใช้บริการสามารถน ารายการทางบรรณานุกรมไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง 

ประโยชน์ต่อส านักหอสมุด 
1. ส านักหอสมุดได้ทบทวนแนวปฏิบัติและวิธีการในการท ารายการระเบียนทรัพยากร 

สารสนเทศ 
2. ส านักหอสมุดได้ปรับปรุงกระบวนการท างานใหม่โดยให้มีการควบคุมคุณภาพกระบวนการ 

ท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ตรวจสอบการท ารายการระเบียนบรรณานุกรมในเขตข้อมูล
คงที่ (Fixed length field in bibliographic record) 2) ตรวจสอบการท ารายการระเบียนบรรณานุกรมในเขต
ข้อมูลไม่คงที่ (Variable length field in bibliographic record) 3) ตรวจสอบการท ารายการระเบียนฉบับในเขต
ข้อมูลคงที่ (Fixed length field in item records) 4) ตรวจสอบการท ารายการระเบียนบรรณานุกรมในเขตข้อมูล
ไม่คงท่ี (Variable length field in item records) 5) บันทึกผลการตรวจสอบในแบบบันทึกการตรวจสอบระเบียน 
6) ตรวจสอบค าผิดโดยใช้โปรแกรม Microsoft word พร้อมแก้ไขค าผิด 7) Create list รายการหนังสือที่ต้องการ
ตรวจสอบ และ export เป็น file .out 8) ตรวจสอบการท ารายการด้วยโปรแกรม MARC Analyzer ที่พัฒนาโดย
หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 9) ปรับปรุงระเบียนให้
ถูกต้องตามมาตรฐานการท ารายการรูปแบบ MARC21 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 
ภาพที่ 2 กระบวนการควบคุมคุณภาพการท ารายงานทรัพยากรสารสนเทศ 
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