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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบคุณภำพของรำยกำรหนังสือใหม่ ในฐำนข้อมูล 
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
พิบูลสงครำม ตำมมำตรฐำนกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบ MARC 21 (Machine  
Readable Cataloging) และตำมมำตรฐำนกำรลงรำยกำรรูปแบบแองโกลอเมริกัน (Anglo- 
American Cataloging Rules, second edition: AACR2) ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ 
ได้แก่ ระเบียนบรรณำนุกรม จ ำนวน 7,585 ระเบียน ท ำกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ตำรำงส ำเร็จรูป 
ของเครซี่และมอร์แกน ท ำให้ได้กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 366 ระเบียน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ  
แบบตรวจสอบกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม สถิติท่ีใช้วิเครำะห์ข้อมูล คือ ค่ำร้อยละ ผลจำกกำรวิจัยพบว่ำ 
1) กำรลงรำยกำรตำมรูปแบบ MARC 21 ในเขตข้อมูลควำมยำวไม่คงที่ tag 0xx - 8xx นั้น  
มีกำรลงรำยกำรจ ำนวนทั้งสิ้น 12,984 ข้อมูลและลงรำยกำรถูกต้องตำมรูปแบบ MARC21  
จ ำนวน 11,840 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 97.42 ส่วนกำรลงรำยกำรไม่ถูกต้องจ ำนวน 96 ข้อมูล  
คิดเป็นร้อยละ 2.58 โดยข้อมูลที่ลงรำยกำรไม่ถูกต้องมำกที่สุด คือ รำยกำรเพ่ิมหัวเรื่อง จ ำนวน             
32 ข้อมูล รำยกำรชื่อเรื่องและกำรแจ้งควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 27 ข้อมูล และรำยกำรเพ่ิมผู้แต่ง  
จ ำนวน 16 ข้อมูล ตำมล ำดับ 2) กำรลงรำยกำรตำมหลักเกณฑ์แบบ AACR2 แก้ไขเพ่ิมเติม                   
ค.ศ. 1998 ทั้งสิ้นจ ำนวน 2,838 ข้อมูล และลงรำยกำรถูกต้องจ ำนวน 2,601 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 
98.02 ลงรำยกำรไม่ถูกต้อง จ ำนวน 67 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 2.24 ข้อมูลที่ลงรำยกำรผิดมำกที่สุดคือ  
รำยกำรเพิ่มหัวเรื่อง จ ำนวน 29 ข้อมูล รำยกำรเพ่ิมผู้แต่ง จ ำนวน 10 ข้อมูล และชื่อเรื่องและกำรแจ้ง 
ควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 6 ข้อมูล ตำมล ำดับ ส่วนกำรลงรำยกำรข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items) นั้น 
มีควำมถูกต้อง ร้อยละ 100 ของทุกระเบียนที่มีกำรตรวจสอบ3) กำรตรวจสอบกำรพิมพ์ ทั้งสิ้น 



จ ำนวน 2,838 ข้อมูลมีกำรพิมพ์ถูกต้องจ ำนวน 2,748 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 96.06 และพิมพ์ 
ไม่ถูกต้อง จ ำนวน 20 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 3.94 รำยกำรที่พิมพ์ไม่ถูกต้องมำกท่ีสุดคือชื่อเรื่อง 
และกำรแจ้งควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 7 ข้อมูล รำยกำรหลัก จ ำนวน 3 ข้อมูล และกำรจัดพิมพ์  
กำรเผยแพร่ จ ำนวน 3 ข้อมูล ตำมล ำดับ 
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Abstract 
 This research aims to examine the quality of entries new books in the  
automated library database system, Information and Technology Resource center,  
Pibulsongkram Rajabhat University. The lists of books were checked using the MARC  
21 format (Machine-Readable Cataloging) and the Anglo-America listing standard  
(Anglo-America Cataloging Rules. Second Edition: AACR2). The population for this  
study consists of 7,585 records derived from Krejcie & Morgan table; there are 366  
samples for educational purposes. The research tool was a checklist form of entries  
new book of information and Technology Resource center. Type statistics used to  
analyze the data in the form of percentages. The results found that 1) Listed by  
MARC 21 format in non-fixed length tag 0xx-8xx, the total numbers of data entries  
were as 12,984 items, including 11,840 items or represent 97.42% be accurate data  
in MARC 21 format and incorrect entry of 96 items, representing 2.58 percentages.  
The most incorrect entries data were as 32 items of subject heading, title and  
statement of responsibility were as 27 items and added entries authors were as 16  
items, respectively. 2) The itemization by Anglo-America Cataloging Rules, Second  
Edition: AACR2 were as 2,838 items, there are entries of 2,601 items or represent  
98.02% be accurate data, incorrectly listing of 67 items or represent 2.24 percentages.  
 The most incorrect entry were as the subject heading at 29 items,  
the authors list were as 10 items and the title and statement of responsibility 
area as 6 items, respectively. In addition, itemizations of books detail are 100% 
accurate. 3) Checking print lists, there are 2,383 items of total number, be accurate 
data of 2,748 items or represent 96.06 % and 20 items or represent 3.94% incorrectly  
data entries. The most inaccurate entries were title and responsibility statement as 7  
items, the main entry as 3 main items and 3 items of publications, respectively. 
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บทน า 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศหรือห้องสมุด เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนภำรกิจ 
ของมหำวิทยำลัย เป็นแหล่งจัดเก็บและรวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำง ๆ จึงจ ำเป็นต้องใช้ 
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของห้องสมุด และบริกำรต่อผู้ใช้ให้สำมำรถเข้ำถึง 
สำรสนเทศได้จำกทุกท่ี ทุกเวลำ ห้องสมุดได้น ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ำมำใช้งำน เพ่ือให้บริกำร 
กับผู้ใช้บริกำรซึ่งทรัพยำกรสำรสนเทศก่อนจะน ำมำให้บริกำรได้นั้น ต้องมีกำรท ำรำยกำร  
(Cataloging) วิเครำะห์และจัดหมวดหมู่ สร้ำงระเบียนรำยกำรที่มีคุณภำพ มีกำรดูแล บ ำรุงรักษำ 
ให้ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงข้อมูลได้ถูกต้อง โดยกำรสืบค้นข้อมูลผ่ำน Web OPAC ทรัพยำกร 
สำรสนเทศของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมหลำกหลำย กำรที่จะลงรำยกำร 
ทำงบรรณำนุกรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นแบบแผนเดียวกันตำมรูปแบบและหลักเกณฑ์ 
กำรลงรำยกำรที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำน เช่น กำรลงรำยกำรตำมมำตรฐำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม 
สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ เพ่ือให้คอมพิวเตอร์อ่ำนได้ (Machine Readable Cataloging: MARC21)  
กำรก ำหนดหมวดหมู่ละหัวเรื่อง หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรแบบแองโกลอเมริกัน (Anglo-American  
Cataloging Rules, second edition: AACR2) คุณภำพของรำยกำรบรรณำนุกรมในฐำนข้อมูล 
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มีควำมส ำคัญในกำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศ เพรำะข้อมูลที่มีคุณภำพ 
จะส่งผลต่อกำรเข้ำถึงสำรสนเทศของผู้ใช้บริกำร สำมำรถเข้ำถึงรำยกำรได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง 
เหมำะสม หำกมีกำรลงรำยกำรผิด ไม่ครบถ้วน จะท ำให้เกิดปัญหำต่อผู้ใช้บริกำรอำจจะสืบค้น 
ไม่พบหรือได้รับข้อมูลที่ผิดพลำด รวมถึงกำรเผยแพร่สู่สำธำรณชนซึ่งอำจมีกำรน ำไปใช้อ้ำงอิง 
หรือเป็นแบบอย่ำงต่อห้องสมุดอ่ืน ๆ ในรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเดียวกัน จำกเหตุผลที่กล่ำวมำ 
ท ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษำคุณภำพของรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ในฐำนข้อมูลระบบห้องสมุด  
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม เพ่ือน ำผลที่ได้ไปใช้ 
ในกำรปรับปรุงข้อมูลให้มีควำมถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือตรวจสอบคุณภำพควำมถูกต้องของรำยกำรหนังสือใหม่ในฐำนข้อมูลระบบ 
ห้องสมุดอัตโนมัติ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมมำตรฐำนกำรลงรำยกำรทรัพยำกร 
สำรสนเทศในรูปแบบ MARC 21 (Machine Readable Cataloging) 
 2.  เพ่ือตรวจสอบคุณภำพควำมถูกต้องของรำยกำรหนังสือใหม่ในฐำนข้อมูล 
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมหลักเกณฑ์กำรลงรำยกำร 
แบบแองโกลอเมริกัน (Anglo-American Cataloging Rules, second edition: AACR2) 
 
 
 



ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 กำรศึกษำวิจัยเรื่อง กำรตรวจสอบคุณภำพของรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในฐำนข้อมูล 
ระบบห้องสมุด ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมครั้งนี้ 
ใช้วิธีกำรเก็บข้อมูล โดยใช้เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นเป็นแบบบันทึกคะแนนผลกำรตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องของกำรลงรำยกำรหนังสือในฐำนข้อมูลทรัพยำกรสนเทศ ซึ่งผู้วิจัยได้ก ำหนดแนวทำง 
ในกำรด ำเนินกำรวิจัย โดยมีขั้นตอนต่ำง ๆ ดังนี้ 
 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย คือ ระเบียนบรรณำนุกรมหนังสือภำษำไทยที่ลงรำยกำร 
ลงในโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM (Union Library Management) ของส ำนักวิทยบริกำร ฯ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2557- 31 ตุลำคม 2560 จ ำนวน 7,585 
ระเบียน 
 กลุ่มตัวอย่ำง คือ ระเบียนบรรณำนุกรมหนังสือภำษำไทย จ ำนวน 366 ระเบียน ซ่ึงได้มำ 
โดยกำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงตำมเกณฑ์ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) 
โดยก ำหนดช่วงกำรสุ่ม (Sampling interval) มีค่ำเท่ำกับ 20.72 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกกำรตรวจสอบกำรลงรำยกำร 
ทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบ MARC 21 (Machine Readable Cataloging) 2) แบบบันทึก 
กำรตรวจสอบกำรลงรำยกำรแบบแองโกลอเมริกัน (Anglo-American Cataloging Rules, second  
edition: AACR 2) และ 3) แบบบันทึกกำรตรวจสอบกำรพิมพ์ 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยรวบรวมระเบียน 
บรรณำนุกรมหนังสือในฐำนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำกนั้นค้นหำและบันทึกเลขเรียกหนังสือ 
เพ่ือน ำตัวเล่มบนชั้นหนังสือมำตรวจสอบ และด ำเนินกำรตรวจสอบกำรลงรำยกำรที่ทุก ๆ ระยะห่ำง 
ของตัวเลขเท่ำกับ 20 โดยแบบบันทึกกำรตรวจสอบกำรลงรำยกำรทั้ง 3 ชุด พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล 
ที่ผิดพลำดลงในแบบบันทึกรำยกำรเมื่อพบข้อผิดพลำด 1 จุด ให้นับ 1 คะแนน ด ำเนินกำรรวม
คะแนนด้วยคอมพิวเตอร์ แล้วแสดงผลควำมผิดพลำด จำกนั้นหำค่ำควำมถี่และร้อยละของ 
กำรลงรำยกำรที่ผิดพลำดกำรตรวจสอบกำรลงรำยกำรตำมกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ในรูปแบบ MARC 21 (Machine Readable Cataloging) กำรตรวจสอบลงรำยกำรตำมมำตรฐำน 
รูปแบบแองโกลอเมริกัน (Anglo-American Cataloging Rules, second edition: AACR2)  
กำรตรวจสอบกำรพิมพ์ และรำยกำรข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Item) จำกนั้นน ำผลที่ได้มำวิเครำะห์ 
ข้อมลู โดยหำค่ำสถิติแจกแจงควำมถี่และหำค่ำร้อยละพร้อมทั้งน ำเสนอในรูปแบบตำรำง 
  
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ผลจำกศึกษำคุณภำพของรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในฐำนข้อมูลระบบห้องสมุด 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม สำมำรถสรุปผลได้ดังนี้ 
 สรุปผลการวิจัย 
 1.  กำรลงรำยกำรตำมรูปแบบกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบ MARC 21 
(Machine Readable Cataloging) 
 1.1  มีกำรลงรำยกำรจ ำแนกตำมกลุ่มของเขตข้อมูลควำมยำวคงท่ี และควำมยำว 



ไม่คงที่ พบว่ำ กำรลงลงรหัสตำมรูปแบบของกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบ 
MARC 21 (Machine Readable Cataloging) ในกลุ่มควำมยำวคงท่ี เขตข้อมูล 008 ลงรหัส 
มีควำมถูกต้องร้อยละ 23.78 และลงรหัสไม่ถูกต้อง ร้อยละ 2.62 โดยมีข้อมูลที่ไม่ได้มีกำรลงรหัส 
ร้อยละ 73.60 ซึ่งรหัสต ำแหน่ง 07-10 ปีพิมพ์เริ่มต้นมีกำรลงรหัสถูกต้องมำกท่ีสุด ร้อยละ 54.92  
และรหัสต ำแหน่ง 35-37 ภำษำ ลงรหัสไม่ถูกต้องมำกท่ีสุด ร้อยละ 13.39 ส่วนรหัสต ำแหน่งที่ไม่ได้ 
ลงรำยกำรมำกท่ีสุด คือรหัสต ำแหน่ง 22 กลุ่มเป้ำหมำยระดับผู้ใช้ ร้อยละ 95.63 
 1.2  กำรลงลงรหัสตำมรูปแบบของกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบ 
MARC 21 (Machine Readable Cataloging) ในกลุ่มควำมยำวไม่คงที่ 0xx-8xx ซึ่งเป็น 
กำรตรวจสอบกำรลงรำยกำรข้อมูล 3 ส่วนคือ ส่วนเขตข้อมูล (Tag) ส่วนตัวบ่งชี้ (Indicator)  
และส่วนเขตข้อมูลย่อย (Subfield) พบว่ำ มีควำมถูกต้อง ร้อยละ 97.42 ลงรำยกำรไม่ถูกต้อง 
ร้อยละ 2.58 โดยข้อมูลที่ลงรำยกำรไม่ถูกต้องมำกที่สุดคือ เขตข้อมูลรำยกำรเพ่ิมหัวเรื่อง จ ำนวน 
32 ข้อมูลเขตข้อมูลรำยกำรชื่อเรื่อง และกำรแจ้งควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 27 ข้อมูล และเขตข้อมูล 
รำยกำรเพิ่มผู้แต่ง จ ำนวน 16 ข้อมูล ตำมล ำดับ 
 2.  กำรลงรำยกำรข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items) 
 ส ำหรับกำรลงรำยกำรข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items) นั้นมีควำมถูกต้องร้อยละ 100 
ของทุกระเบียนที่มีกำรตรวจสอบ เนื่องจำกเป็นกำรตั้งค่ำของระบบห้องสมุด ที่ด ำเนินกำรค่ำไว้ 
ของหนังสือแต่ละประเภทที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน ท ำให้ไม่เกิดควำมผิดพลำดในกำรลงรำยกำร 
 3.  กำรลงรำยกำรแบบแองโกลอเมริกัน (Anglo-American Cataloging Rules, second  
edition: AACR2) แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1998 
 กำรลงรำยกำรแบบแองโกลอเมริกัน (Anglo-American Cataloging Rules, second 
edition: AACR2) แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1998 พบว่ำ กำรลงรำยกำรมีควำมถูกต้อง ร้อยละ 98.02  
ลงรำยกำรไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 2.24 ซึ่งเขตข้อมูลที่มีกำรลงรำยกำรมำกท่ีสุด คือเขตข้อมูล 
รำยกำรเพิ่มหัวเรื่อง จ ำนวน 539 ข้อมูล และเป็นข้อมูลที่ลงรำยกำรผิดมำกท่ีสุดคือ จ ำนวน 29 ข้อมูล 
รองลงมำคือเขตข้อมูลรำยกำรเพิ่มผู้แต่ง จ ำนวน 10 ข้อมูล และเขตข้อมูลชื่อเรื่องและกำรแจ้ง 
ควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 6 ข้อมูล ตำมล ำดับ ส่วนเขตข้อมูลที่มีกำรลงรำยกำรถูกต้องมำกท่ีสุด 
และต้องลงรำยกำรทุกระเบียน คือ เขตข้อมูลเลขหมู่หนังสือ เขตข้อมูล ฉบับพิมพ์ เขตข้อมูลชื่อชุด 
เขตข้อมูลรำยกำรเพ่ิมชื่อชุด ซ่ึงกำรลงรำยกำรจ ำนวนไม่มำกนักส่งผลให้มีควำมถูกต้องมำกกว่ำ 
เขตข้อมูลอื่น ๆ ก็เป็นได้ 
 4.  กำรพิมพ์ 
 กำรพิมพ์ พบว่ำ มีควำมถูกต้อง ร้อยละ 96.06 และพิมพ์ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 3.94 
โดยกำรพิมพ์ที่ถูกต้องมำกท่ีสุดคือ เขตข้อมูลมำตรฐำนสำกล และกำรพิมพ์ที่ไม่ถูกต้องมำกท่ีสุด 
คือ ชื่อเขตข้อมูลเรื่องและกำรแจ้งควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 7 ข้อมูล เขตข้อมูลรำยกำรหลัก  
จ ำนวน 3 ข้อมูล และเขตข้อมูลกำรจัดพิมพ์ กำรเผยแพร่ จ ำนวน 3 ข้อมูล ตำมล ำดับ 
 อภิปรายผลการวิจัย 
  1.  กำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบ MARC 21 (Machine Readable 
Cataloging) 



  1.1  กำรลงรหัสตำมรูปแบบของกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบ  
MARC 21 (Machine Readable Cataloging) ในกลุ่มควำมยำวคงท่ีเขตข้อมูล 008 จำกผลกำรวิจัย 
พบว่ำ กำรลงรหัสมีควำมถูกต้องร้อยละ 23.78 และลงรหัสไม่ถูกต้องร้อยละ2.62 โดยมีข้อมูลที่ไม่ได้ 
มีกำรลงรหัสร้อยละ 73.60 ซึ่งรหัสต ำแหน่ง 07-10 ปีพิมพ์เริ่มต้นมีกำรลงรหัสถูกต้องมำกท่ีสุด 
ร้อยละ 54.92 เนื่องจำกเป็นต ำแหน่งที่มีควำมสัมพันธ์กับเขตข้อมูล 260 ในส่วนของปีพิมพ์ และ 
เป็นข้อมูลที่ถูกใช้ประกอบกับกำรพิมพ์เลขเรียกหนังสือที่ติดสัน ประกอบกับส่วนใหญ่หนังสือ 
ทุกประเภทมีข้อมูลที่ปรำกฏชัดเจน บรรณรักษ์มีควำมพิถีพิถันในกำรลงรำยกำรในต ำแหน่งนี้ 
ส่วนรหัสต ำแหน่ง 35-37 ภำษำลงรหัสไม่ถูกต้องมำกท่ีสุด ร้อยละ 13.39 ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย 
ของ ธิดำพร สำยทะโชติ (2553) ที่ศึกษำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรลงรำยกำรหนังสือ 
ภำษำไทยในฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
1) กำรบันทึกค่ำรหัสตำมรูปแบบ MARC 21 ในเขตข้อมูลควำมยำวคงที่ (เฉพำะเขตข้อมูล 008)  
พบว่ำ มีควำมถูกต้องเกินกว่ำร้อยละ 95 
  1.2  กำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบ MARC 21 (Machine Readable 
Cataloging) และแนวทำงในกำรพัฒนำกำรลงรำยกำรหนังสือภำษำไทยในฐำนข้อมูลรำยกำร 
ทรัพยำกรสำรสนเทศในเขตข้อมูลควำมยำวคงที่ (เฉพำะเขตข้อมูล 008) ควรมีกำรพัฒนำ 
กำรลงรำยกำรในกลุ่มต ำแหน่งต่ำง ๆ อำทิ กลุ่มต ำแหน่งบันทึกรหัสปีพิมพ์เริ่มต้น (008/07-10)  
รหัสปีพิมพ์สิ้นสุด (008/11-14) บันทึกรหัส ประเทศของสถำนที่พิมพ์ (008/15-17) บันทึกรหัส 
ลักษณะเนื้อหำ (008/24-27) บันทึกรหัสระบุว่ำเป็นเอกสำร กำรประชุม (008/29) บันทึกรหัส 
หนังสือที่ระลึก (008/30) และบันทึกรหัสดรรชนี (008/ 31) ส ำหรับเขตข้อมูล รวมถึงงำนวิจัย 
ของ ปภำดำ น้อยค ำยำง (2552) ได้ศึกษำเรื่อง กำรตรวจสอบคุณภำพของกำรลงรำยกำรในฐำนข้อมูล 
บรรณำนุกรม 
  ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัย ศรีนครินทรวิโรฒ พบว่ำ กำรลงรหัสในต ำแหน่ง 
ต่ำง ๆ ของเขตข้อมูล 008 มีควำมถูกต้องร้อยละ 93.8 และควำมผิดพลำดร้อยละ 6.2 โดย 
สถำนที่พิมพ์ มีกำรลงรหัสถูกต้องมำกท่ีสุด คือ มีอัตรำควำมผิดพลำด ร้อยละ 0.4 ที่เป็นเช่นนี้เพรำะ 
กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรศึกษำหนังสือภำษำไทย ดังนั้นสถำนที่พิมพ์หมำยถึงประเทศ ทั้งหมดเป็นกำร 
ตีพิมพ์ในประเทศไทย ท ำให้กำรลงรหัสเป็นเรื่องง่ำยเพรำะสถำนที่มีเพียงหนึ่งเดียว  ซึ่งในกำรวิจัย 
ครั้งนี ้ผลกำรวิจัยครั้งนี้พบว่ำต ำแหน่งที่ 35-37 ภำษำ ลงรหัสไม่ถูกต้องมำกที่สุด ซึ่งอำจเนื่องจำกว่ำ 
ต ำแหน่งดังกล่ำวบรรณำรักษ์มีกำรลงรหัสที่ถูกต้อง และบันทึกรำยกำรเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อ 
ตรวจสอบอีกครั้งพบว่ำ รหัสที่ลงไปมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยระบบในต ำแหน่งดังกล่ำว เช่น ลงรหัส 
Tha หมำยถึง หนังสือเล่มนั้นเป็นภำษำไทย แต่เมื่อกลับมำตรวจสอบพบว่ำ รหัส Tha เปลี่ยนเป็น  
รหัส d ท ำให้ต ำแหน่งดังกล่ำวรำยงำนกำรลงรหัสไม่ถูกต้องมำกที่สุดดังผลปรำกฏ นอกจำกนี้  
เมื่อกำรลงรหัสต ำแหน่งส่วนใหญ่ไม่ได้ลงรหัสครบทุกต ำแหน่ง โดยบรรณำรักษ์จะลงรหัสเฉพำะ 
ที่มีควำมสัมพันธ์กับเขตข้อมูลต่ำง ๆ ท ำให้กำรไม่ได้ลงรหัสสูงถึง ร้อยละ 73.60 
 2.  กำรลงรำยกำรข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items) จำกผลกำรวิจัยพบว่ำส ำหรับ 
กำรลงรำยกำรข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items) นั้น มีควำมถูกต้องร้อยละ 100 ของทุกระเบียน 
ที่มีกำรตรวจสอบเนื่องจำกเป็นกำรตั้งค่ำของระบบห้องสมุด ที่ด ำเนินกำรค่ำไว้ของหนังสือ  



หำกเลือกข้อมูลถูกต้อง ข้อมูลประเภททรัพยำกรสำรนเทศถูกต้องข้อมูลอื่น ๆ ก็จะเลือกให้อัตโนมัติ 
ท ำให้ไม่เกิดข้อผิดพลำด และบรรณำรักษ์มีควำมคุ้นเคยกับกำรเลือกข้อมูลในส่วนนี้เป็นอย่ำงดี 
 3.  กำรลงรำยกำรแบบแองโกลอเมริกัน (Anglo-American Cataloging Rules, second  
edition: AACR 2) แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1998 จำกผลกำรวิจัยพบว่ำมีกำรลงรำยกำรถูกต้อง 98.02  
ซึ่งส่วนเขตข้อมูลที่มีกำรลงรำยกำรถูกต้องมำกที่สุดและต้องลงรำยกำรทุกระเบียน คือ เขตข้อมูล 
เลขหมู่หนังสือ ซึ่งในเขตข้อมูลนี้ ส่วนใหญ่ระบบจะตั้งค่ำไว้ในตั้งแต่ เขตข้อมูล ตัวบ่งชี้ และ 
เขตข้อมูลย่อยที่ก ำหนดไว้คงที่โดยระบบ กำรผลกำรตรวจสอบส่วนนี้ถูกต้องทั้งหมด รวมถึงเขตข้อมูล 
ฉบับพิมพ์ เขตข้อมูลชื่อชุด เขตข้อมูลรำยกำรเพ่ิมชื่อชุด ที่ผลกำรตรวจมีควำมถูกต้องทั้งหมดเช่นกัน  
ส ำหรับรำยกำรที่ไม่ถูกต้องมำกท่ีสุดจำกควำมถี่ คือ เขตข้อมูลรำยกำร เพ่ิมหัวเรื่อง จ ำนวน 29 ข้อมูล 
คิดเป็นร้อยละ 5.38 ซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับ กำรลงรำยกำรตำมรูปแบบกำรกำรลงรำยกำรทรัพยำกร 
สำรสนเทศในรูปแบบ MARC 21 (Machine Readable Cataloging) เนื่องจำกเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยง 
กัน คือ มีกำรลงรำยกำรมำกกว่ำเขตข้อมูลอื่น แต่หำกคิดเป็นร้อยละของกำรลงรำยกำรไม่ถูกต้อง 
คือ เขตข้อมูลรำยกำรเพ่ิมผู้แต่ง คิดเป็นร้อยละ 8.47 เนื่องจำกเขตข้อมูล ทั้ง 2 ส่วนนี้ มีควำม 
คล้ำยคลึงกัน หำกเก่ียวกับชื่อผู้แต่งไม่ว่ำจะเป็นรำยกำรหัวเรื่อง หรือรำยกำรเพ่ิมผู้แต่ง ลักษณะ 
กำรลงรำยกำรเหมือนกัน เช่น กำรลงรำยกำร ปี พ.ศ. เกิด-ตำย กำรลงรำยกำรยศ ฐำนันดร 
กำรลงหน่วยงำนใหญ่ กำรลงหน่วยงำนย่อยเป็นต้น ซึ่งในส่วนกำรลงรำยกำรลักษณะนี้บรรณำรักษ์ 
อำจยังมีควำมไม่เข้ำใจในกำรลงรำยละเอียดที่อย่ำงถ่องแท้ก็เป็นได้ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ 
บุญยืน จันทร์สว่ำง (2553) ที่พบว่ำ กำรลงรำยกำรสิ่งพิมพ์ตำมหลักเกณฑ์กำรลงรำยกำร 
แบบแองโกลอเมริกันในภำพรวมได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 64.3 ผิดพลำดร้อยละ 35.7 รำยกำร 
ที่ลงรำยกำรผิดพลำดมำที่สุดคือ ชื่อชุด ร้อยละ 76.7 รองลงมำคือ ผู้แต่งองค์กร ร้อยละ 71.2 
กำรพิมพ์ กำรจ ำหน่ำย ร้อยละ 60.7 และหมำยเหตุ ร้อยละ 50.9 ตำมล ำดับ และสอดคล้องกับ 
งำนวิจัยของ ศิริงำม แผลงชีพ (2551) ได้ศึกษำกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมหนังสือภำษำไทย 
ขององค์กร ตำมหลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรแบบ AACR2 ที่ใช้ในห้องสมุดมหำวิทยำลัย ที่พบว่ำ  
ควรมีควำมตีควำมกฎ 21.1B2 (กำรเลือกชื่อองค์กรเป็นรำยกำรหลัก) กฏ 24.5C1 (กำรลงชื่อองค์กร 
ที่เป็นบริษัท) และกฎ 24.12A (กำรลงรำยกำรชื่อองค์กรที่เป็นหน่วยงำนรอง) ให้ใช้กันอย่ำงกว้ำงขวำง  
และเข้ำใจตรงกันในทุก ๆ ห้องสมุด และควรมีควำมร่วมมือจำกหลำย ๆ ห้องสมุด ให้จัดอบรม 
กำรลงรำยกำรขององค์กร ควรมีกำรจัดประชุมเพ่ือหำมำตรฐำนกำรลงรำยกำรที่เป็นไปในทิศทำง 
เดียวกัน หรืออำจมีกำรจัดตั้งองค์กร เพ่ือร่วมมือในกำรจัดท ำแบบแผนกำรลงรำยกำร และจัดท ำ 
คู่มือร่วมกันเพ่ือให้กำรลงรำยกำรเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
 4.  กำรลงรำยกำรข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items) พบว่ำ มีกำรตรวจสอบข้อมูลทั้งสิ้น 
จ ำนวน 1,464 ข้อมูล ประกอบด้วย ประเภทวัสดุ วัสดุของห้องสมุด สถำนที่จัดเก็บ เลขทะเบียน 
โดยมีกำรลงรำยกำรข้อมูลทุกข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งกำรลงรำยกำรทุกข้อมูลนั้น มีควำมถูกต้อง 
ทุกรำยกำรเนื่องจำกเป็นกำรเลือกโดยผ่ำนกำรตั้งค่ำของระบบท ำให้ไม่มีควำมผิดพลำดในกำรลง 
รำยกำร 
 5.  กำรพิมพ์ พบว่ำ กำรพิมพ์มีควำมถูกต้อง ร้อยละ 96.06 และพิมพ์ไม่ถูกต้อง ร้อยละ  
3.94 โดยกำรพิมพ์ที่ถูกต้องมำกท่ีสุดคือ เขตข้อมูลมำตรฐำนสำกล เนื่องจำกเขตข้อมูลดังกล่ำว 



เป็นกำรลงรำยกำรที่เป็นตัวเลขและมีข้อมูลที่ปรำกฏชัดเจน และกำรพิมพ์ที่ไม่ถูกต้องมำกที่สุดคือ 
ชื่อเขตข้อมูลเรื่องและกำรแจ้งควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 7 ข้อมูล ซึ่งเขตข้อมูลส่วนนี้มีกำรลงรำยกำร 
มำกกว่ำส่วนอื่น ๆ เป็นเขตข้อมูลส่วนและต้องมีควำมละเอียดรอบคอบในกำรลงรำยกำรมำกจึงท ำให้ 
มีกำรลงรำยกำรที่ไม่ถูกต้องดังข้อมูลที่ปรำกฏ นอกจำกนี้ยังมีเขตข้อมูลรำยกำรหลัก จ ำนวน 3 ข้อมูล  
และเขตข้อมูลกำรจัดพิมพ์ กำรเผยแพร่ จ ำนวน 3 ข้อมูล ตำมล ำดับ  
 ข้อเสนอแนะ 
 ในกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศลงในฐำนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติบรรณำรักษ์ 
ควรทบทวนหลักเกณฑ์ในกำรลงรำยกำรและท ำข้อตกลงระหว่ำง ผู้ลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบ MARC 21 (Machine  
Readable Cataloging) และกำรลงรำยกำรแบบแองโกลอเมริกัน (Anglo-American Cataloging  
Rules, second edition: AACR2) แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1998 เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่ตรงกันใน 
กำรปฏิบัติงำน และควรมีกำรตรวจสอบระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติว่ำในกำรลงรำยกำร 
ทรัพยำกรสำรสนเทศมีควำมสอดคล้องและเป็นมำตรฐำนกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ในรูปแบบ MARC 21 (Machine Readable Cataloging) และกำรลงรำยกำรตำมหลักเกณฑ์ 
แบบ AACR2 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1998 หรือไม่ เพื่อควำมเป็นมำตรฐำนเดียวกันของกำรแบ่งปัน 
ข้อมูลกับห้องสมุดอ่ืน ๆ ในอนำคต 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 สำมำรถน ำผลกำรตรวจสอบคุณภำพกำรลงรำยกำรดังกล่ำว มำใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไข 
ปรับปรุงกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ในฐำนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้มีรูปแบบ 
กำรลงรำยกำรที่ถูกต้อง มีคุณภำพและได้มำตรฐำนเพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้บริกำร สำมำรถเข้ำถึง 
ทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงใช้เป็นแนวทำงในกำรฝึกอบรม 
บรรณำรักษ์และนักศึกษำ ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพบรรณำรักษ์ในกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ในฐำนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
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