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Maintaining the library catalog data-
base or (OPAC) requires that the data be
accurate and complete to enable the user
to access the library collection with expe-
diency and efficiently.  This article provides
guidelines on how to maintain a library

catalog of high standard

10
บีลล์,  เจฟฟรีย์ *

ปภาดา น้อยคำยาง   แปลและเรยีบเรียง**

10  Ways to Improve Data Quality

คุณเคยประสบกับเหตุการณ์เหล ่าน ี ้
หรือไม ่  เช่น  คน้พบรายชือ่หนงัสอืทีต่อ้งการใน
โอแพก (OPACs) แต่เมื่อไปค้นหาตัวเล่มที่ชั้น
หนังสือกลับไม่พบ ท้ังๆ ท่ีหนังสือเล่มน้ันไม่ได้มีการ
ยืมออกไปแต่อย่างใด และคุณก็ใช้เวลาตามหา
หนังสือเล่มนั้นอยู่หลายสัปดาห์ แต่ก็ยังหาไม่พบ
หรือคุณเคยมีประสบการณ์ในการค้นหาหนังสือที่
อยู่บนชั้นจำนวนมากมายเพื่อหาข้อมูลที่ต้องการ
แล้วคุณประหลาดใจหรือไม่ว่าทำไมจึงค้นหาไม่พบ
เหตุการณท้ั์งสองกรณน้ีีเกิดข้ึนได้หากข้อมูลท่ีมีใน
ฐานข้อมูลโอแพกไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร หรือ
เกิดข้อผิดพลาดในข้ันตอนการจัดทำรายการ ทำให้
ข้อมูลของหนังสือบนชั้นไม่ตรงกับข้อมูลที่มีอยู่ใน
โอแพก ห้องสมุดหลายแห่งมักมองข้ามปัญหาอัน
เกิดจากข้อผิดพลาดน้ีไป ท้ังน้ีเน่ืองจากไม่มีใครคน
ใดคนหนึง่เป็นผู้รับผิดชอบ

ข้อมูลสกปรกที่ปรากฏอยู่ในโอแพกของ
ห้องสมุด เป็นข้อมูลท่ีเกิดจากการพิมพ์ผิด สะกดผิด
และไม่ถูกต้อง ซ่ึงหมายถึงข้อมูลท่ีเกินความจำเป็น
หรือข้อมูลท่ีควรมีแต่กลับไม่มี ส่ิงเหล่าน้ีเป็นอุปสรรค
สำคญัต่อการเขา้ถงึทรพัยากร   ห้องสมดุของผูใ้ช้
การเข้าถึงจะถูกจำกัดอยู่ในวงแคบหากผู้ใช้โอแพก
ไม่สามารถพบขอ้มูลท่ีต้องการได ้จากผลการคน้ท่ี
ปรากฏ  หรือเม่ือผลการคน้ของผูใ้ช้มีรายการทีไ่ม่
ตรงกับความต้องการ หรือพบรายการซ้ำซ้อนกัน

-------------------------------------------------------------
* บรรณารกัษวิ์เคราะหส์นเทศ ห้องสมดุออราเรยี มหาวทิยาลยัโคโลราโด เดนเวอร์
** บรรณารกัษ ์งานวเิคราะหแ์ละจดัทำฐานขอ้มูลทรพัยากรสารสนเทศ สำนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ
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ตัวอย่างเชน่  ถ้าผูใ้ช้กำลงัคน้หาหนงัสอืทีเ่กีย่วกบั
โภชนาการ ใช้คำค้นว่า "nutrition" โดยท่ีไม่ทราบ
ช่ือผู้แต่ง หรือช่ือเร่ือง  ในขณะท่ีหัวเร่ืองในระเบียน
บรรณานุกรมของหนังสือเล่มน้ีสะกดผิดเป็น "nutri
tution" ดงัน้ันระเบียนข้อมูลน้ีจะไม่ปรากฏ ในผล
การค้น และผู้ใช้อาจไม่พบหนังสือเล่มน้ีเลยก็ได้

การดูแลรักษาข้อมูลในฐานข้อมูลโอแพก
ของห้องสมุดนั้น หากดำเนินการไม่ดีหรือไม่ละเอียด
รอบคอบ จะเป็นสาเหตุให้ต้องเสียเวลา เงินทอง และ
รายละเอียดต่างๆ ได้ การเสยีเวลา หมายถึง การที่
ไม่สามารถบอกไดว่้าหนงัสอืน้ันอยู่ทีไ่หน อันเน่ือง
มาจากข้อมูลในรายการ (Catalog) ของหนังสือเล่ม
นั้นสูญหายไป หรือเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้จึง
ต้องใชบ้ริการยมืระหวา่งหอ้งสมดุ  ทำใหต้้องเสยี
ค่าใช้จ่าย ส่วนรายละเอียดท่ีสูญหาย หมายถึง การ
ทีไ่ม่สามารถคน้พบรายการในโอแพกได ้หรือเห็น
ได้เมื่อมีการจัดทำรายชื่อหนังสือและวัสดุอื่นๆ ที่
ค้นหาไม่พบ ซ่ึงหนังสือหรือวัสดุอ่ืนๆ เหล่าน้ีสามารถ
จะค้นพบได้ หากห้องสมุดมีการดูแลรักษาข้อมูลใน
ฐานขอ้มูลให้ถูกตอ้ง รายละเอยีดทัง้หมดทีผู้่เขียน
นำเสนอในที่นี้  เป็นวิธีการควบคุมคุณภาพงาน
เทคนิคห้องสมุดให้เป็นมาตรฐาน  อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากห้องสมุดมักเน้นในเรื่องเทคโนโลยีที่หรูหรา
ของระบบหอ้งสมดุอัตโนมติั  จึงทำใหเ้ราละเลยที่
จะเอาใจใส่ในเร่ืองความถูกต้องของเน้ือหา และการ
พิมพ์ในระบบเหล่านั้น ซึ่งหมายถึง ข้อมูลทาง
บรรณานุกรมและการดูแลรักษาข้อมูล

ข้อมูลไม่ถูกต้องที่ปรากฏอยู่ในโอแพกนั้น
เปรียบได้กับบัตรราย การที่สูญหายไปจากตู้บัตร
รายการและสิง่ทีผู้่เขียนเสนอแนะในทีน้ี่  มุ่งหมาย
เพื่อให้มีการปรับปรุงรายการในฐานข้อมูลให้เป็น
รายการที่ครบถ้วนสมบูรณ์  ซึ่งเป็นหลักการที่
ห้องสมดุสามารถนำไปประยกุตไ์ด ้  ข้อมูลต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเก็บอยู่ในบัตรรายการ หรือในคอมพิวเตอร์
เซอร์ฟเวอร์ต้องเป็นข้อมูลที่ได้มาตรฐานมีความ
ทันสมัย สมบูรณ์และถูกต้อง

           ข้อมูลในโอแพกทีมี่คณุภาพตำ่เป็นประเดน็
ท่ีไม่มีการนำมา พูดคุยหารือกันระหว่างบรรณารักษ์
แต่เราจะพบคำทีพิ่มพ์ผิดและขอ้ผิดพลาดอืน่ๆ ได้
อย่างชดัเจนเมือ่ใช้โอแพก  ฐานขอ้มูลจำนวนมาก
มีข้อมูลผิดพลาดในทำนองนี้  ไม่ยกเว้นแม้แต่
รายการของหอสมดุรัฐสภาอเมริกันก็มีข้อผิดพลาด
เช่นกัน  ในวงวิชาชีพอ่ืนต่างก็พยายามทีจ่ะลดและ
ขจัดข้อผิดพลาดเหล่าน้ี สำหรับวิชาชีพบรรณารักษ์
ไม่ควรท่ีจะละเลยส่ิงน้ีเช่นกัน

ห้องสมุดสามารถแก้ไขหรือดำเนินการ เพ่ือ
ทำให้ข้อมูลที ่มีอยู ่ในฐานข้อมูลโอแพกมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ได้ถ้าทุกฝ่ายได้พยายามร่วมมือ
ประสานสัมพันธ์กัน  ฉะน้ันเพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว
ผู้เขียนจึงขอแนะนำวธีิการ 10 วิธี ณ ทีน้ี่ โดยวธีิ
ในข้อ 1 ถึง 8 เป็นวิธีปฏิบัติสำหรับงานเทคนิค
ห้องสมุด และงานที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูล
ลงฐานข้อมูลที่จะช่วยกันแก้ไขความผิดพลาดที่
ผ่านมา  โดยเปลี่ยนแปลงและปรับรายการข้อมูล
ในฐานขอ้มูลให้เป็นมาตรฐาน และการทำใหข้้อมูล
โดยทั่วไปมีความเป็นระเบียบ ส่วน 2 วิธีสุดท้าย
จะไม่เฉพาะเจาะจงงานเทคนิคห้องสมุด แต่เป็น
เป้าหมายท่ีบุคลากรห้องสมุด ทุกคนสามารถทำงาน
ร่วมกันได้

1. การตรวจสอบรายการหลกัฐาน
ดำเนินการตรวจสอบรายการหลกัฐาน

สำคญั เช่น  ผู้แต่ง  หัวเร่ือง  ช่ือชุด  ทกุรายการ
เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องตามรูปแบบที่ปรากฏใน
ระเบียนรายการหลักฐาน การควบคุมรายการ หลักฐาน
สามารถดำเนินการได้โดยใช้ระบบมือ หรือระบบ
อัตโนมติั และควรดำเนนิการตรวจสอบทกุครัง้ทีมี่
ผลงานใหม่เข้ามา
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2. ติดตามมาตรฐานการลงรายการ
ทรัพยากร ห้องสมุดทุกชนิด
การติดตามมาตรฐานการลงรายการ

จะช่วยให้เกิดความแน่ใจเกี่ยวกับกลุ่มคำที่ใช้แทน
ทรพัยากรสารสนเทศในโอแพก  และผลการคน้ที่
คงเสน้คงวา คำวา่ กลุ่มคำ หมายถงึ ผลงานทีมี่
เน้ือหาคล้ายกันจะเรียงอยู่ใกล้กันในหน้าจอ ซ่ึงเป็น
ลักษณะเดียวกันกับการเรียงผลงานบนช้ัน ท้ังน้ีเพ่ือ
ความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าและเข้าถึงข้อมูล
ส่วนความคงเส้นคงวา หมายถึง ผู้ใช้ห้องสมุด
สามารถมัน่ใจได้ว่าผลการคน้ของเขาแตล่ะคร้ังน้ัน
จะให้ผลการคน้ทีไ่ด้วัสดเุร่ืองเดยีวกนัทกุครัง้ไป

3. ค้นหาและแก้ไขการพิมพ์ผิดท่ี
ปรากฏ ในรายการ
เทอร์ร่ี บอลลารด์ (Terry Ballard) เป็น

บรรณารกัษท์ีไ่ดร้วบรวมคำทีมั่กจะพมิพ์ผิด ไว้ใน
หนังสือ ช่ือ "Typographical Errors in Library
Databases," สามารถดูได้จากยูอาร์แอล http://
faculty.quinnipiac.edu/l ibraries/tballard/
typoscomplete.html ซ่ึงบุคลากรห้องสมุดสามารถ
ค้นหารายการทีมี่การพมิพ์ผิดในฐานขอ้มูลโอแพก
ของตนและแกไ้ขให้ถูกตอ้งได ้อย่างไรกต็าม การ
สะกดผิดในบางกรณีอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกก็ได้ นอก
จากนีก้ารสะกดผดิในภาษาหนึง่อาจเปน็การสะกด
ท่ีถูกในอีกภาษาหน่ึงก็ได้  แต่อย่างน้อยท่ีสุดการฝึก
อบรมบุคลากรห้องสมุดให้สามารถใช้บัญชีนี้เป็น
ก็จะช่วยลดจำนวนคำทีมั่กจะพิมพ์ผิดในฐานข้อมูล
โอแพกได้

4. ดำเนินการให้แน่ใจว่าช่ือผู้เขียน
อัตชีวประวัติน้ัน ได้มีการนำไปทำ
เป็น หัวเร่ืองด้วยแล้ว
ในอดีตนั้นหลักเกณฑ์การลงรายการ

ไม่ได้กำหนดว่าต้องนำชื่อผู้เขียนอัตชีวประวัติมา
ลงเป็นรายการหวัเร่ือง ท้ังน้ีเพราะรายการผูแ้ต่งจะ
ทำหน้าท่ี 2 ประการ คือ เป็นผู้แต่ง และเป็นหัวเร่ือง
แต่เนื่องจากกฎเกณฑ์การลงรายการในปัจจุบัน
เปล่ียนไป โดยกำหนดให้นำช่ือผู้เขียนอัตชีวประวัติ
น้ันไปทำ เป็นหัวเรือ่งดว้ย

5. ปรับปรุงหัวเร่ืองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ตัวอย่างเช่น หัวเรื ่อง "Botany- -

Anatomy" ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ปัจจุบันได้
เปลี่ยนเป็น "Plant anatomy" หัวเรื่องที่มีการ
เปล่ียนแปลงน้ี หอสมุดรัฐสภาอเมริกันได้จัดทำเป็น
บัญชีไว้ซึ่งสามารถดูได้จากยูอาร์แอล www.loc.
gov/catdir/cpso/ บรรณารักษ์จึงควรย้อนกลับ
ไปดูหัวเรื่องที่เคยกำหนดไว้ และเพิ่มหัวเรื่องใหม่
เข้าไปอย่างเช่นเม่ือเร็วๆ น้ี หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
ได้มีการกำหนดหัวเร่ืองท่ีเป็นช่ือเฉพาะของแผ่นดิน
ไหว เช่น "Alaska Earthquake. Alaska, 1964"
ซึ่งเดิมนั้นเรื่องเหล่านี้จะอยู่ในหัวเรื่อง "Earth-
quakes -- Alaska" ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องเพิ่ม
หัวเรื่อง ใหม่นี้ไปในฐานข้อมูลห้องสมุดเพื่อทำให้
ข้อมูลในระเบียนสอดคล้องกับเน้ือหาของหนังสือ
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6. ค้นหาระเบียนท่ีไม่มีหัวเร่ือง และ
เพ่ิมหัวเร่ืองท่ีเหมาะสมลงไป
วิธีการค้นหาระเบียนในฐานข้อมูล

ทียั่งไม่มีหัวเร่ืองน้ันทำได ้2 วิธี คอืคน้ดไูปเร่ือยๆ
สามารถทำได้โดยบรรณารักษ์งาน วิเคราะห์
หมวดหมู่ บันทึกข้อผิดพลาดน้ันไว้ พร้อมท้ังจัดการ
แกไ้ข หรือบันทกึรายการทียั่งไม่มีหัวเร่ือง สว่นอีก
วิธีหนึ่ง คือให้ระบบรายงานผลออกมา นั่นคือ มี
หลายระบบท่ีสามารถกำหนดให้รายงานผลระเบียน
ตามเงือ่นไขทีก่ำหนดไว ้เช่น  ส่ังให้ระบบรายงาน
ระเบียนที่ยังไม่มีหัวเรื่อง

7. ตรวจสอบความผิดพลาดของคำ
นำ หน้านาม
บรรณารกัษวิ์เคราะห์หมวดหมู่ กำหนด

รหัสในระเบียนบรรณานุกรมด้วยตัวเลข เพื่อให้
ระบบรับรู้เกี่ยวกับจำนวนอักษรที่ไม่ต้องคำนึงถึง
ในส่วนของช่ือเร่ืองท่ีเป็นคำนำหน้านาม เช่น A, An,
The หรือ Los แต่ถ้าการลงรหัส มีข้อผิดพลาด
ซึ่งหมายความว่าได้ลงรหัสไว้เป็น 0 ในกรณีนี้
ชื่อเรื่องก็จะถูกเก็บไว้ในแฟ้มที่เริ่มต้นด้วย คำว่า
The ดังน้ัน การกำหนดรหสันีค้วรมกีารตรวจสอบ
อยู่อย่างสม่ำเสมอ

8. ดำเนินการให้แน่ใจได้ว่าผลงาน
ทุกช้ินท่ีปรากฏในโอแพกมีท่ีอยู่
(Location) ถูกต้อง
ถ้ารายการบรรณานุกรมในโอแพก

ระบุว่าเป็นหนังสือสำรอง แน่นอนว่าตัวเล่มน้ันก็จะ
ต้องอยู่ใน Collection ของหนังสือสำรองจริงๆ ส่วน
ตัวเล่มรายการใดท่ีมีท่ีอยู่ไม่ถูกต้องก็ต้องดำเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้อง

9. จัดโครงการตรวจสอบหนังสือ
และการสำรวจหนังสือบนช้ัน
การตรวจสอบการจัดเรียงหนังสือบน

ช้ัน เป็นการเปรียบเทียบระหว่างหนังสือท่ีอยู่บนช้ัน
กับรายการที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งเป็นงาน
ที่สามารถใช้เทคโนโลยีไร้สายทำการตรวจสอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ หากสำรวจแลว้พบว่าหนังสือ
เล่มใดสูญหาย ก็ต้องลบระเบียนหนังสือน้ันออกไป
ส่วนหนังสือเล่มใดท่ียังไม่มีในฐานข้อมูลก็จะต้องเพ่ิม
รายการหนังสือนั้นลงไป  สำหรับป้ายเลขเรียก
หนังสือ ถ้าหลุดออกหรือไม่ชัดเจน ก็ควรจัดการ
เปลี่ยนใหม่  นอกจากนั้นแล้วควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าหนังสือทุกเล่มบนชั้น มีการจัดเรียงลำดับ
อย่างถูกต้อง

ในอดีตน้ัน ห้องสมุดเคยใช้บัตรแจ้งหมู่เป็น
เครื่องมือในการสำรวจหนังสือ บัตรแจ้งหมู่เป็น
บัตรที่แยกออกไปต่างหากจากบัตรรายการทั่วไป
โดยเรียงลำดับตามเลขเรียกหนังสือ และใช้บัตร
รายการ 1 ใบแทนรายการ 1 ช่ือเร่ือง ในปัจจุบัน
โอแพกมีบัตรแจ้งหมู่เสมือน (Virtual Shelflist) โดย
ใช้เลขเรียกหนังสือค้นหาหนังสือและทรัพยากร
ต่างๆ ของห้องสมุด ถ้าห้องสมุดมีเคร่ืองสำรวจแบบ
ไร้สาย (Wireless capabilities) บุคลากรหอ้งสมดุ
สามารถใช้แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์สำรวจหนังสือบน
ช้ัน หรือใช้วิธีการพมิพ์ (print) ข้อมูลออกมากอ่น
จากนั้นบุคลากรห้องสมุดทำการตรวจสอบข้อมูล
ที่พิมพ์ออกมากับหนังสือบนชั้นได้ ทั้งนี้ยกเว้น
หนังสือท่ีสูญหายไปหรือถูกยืมออก เสร็จแล้วต้องจัด
ทำรายช่ือหนังสือท่ีหาไม่พบ และเปล่ียนสถานภาพ
ในระบบเป็น Missing แล้วดำเนินการค้นหาหนังสือ
ท่ีสำรวจไม่พบน้ี จนเม่ือเวลาผ่านไประยะหน่ึง หาก
ยังไม่สามารถค้นพบหนังสือเล่มนั้นได้ ก็ควรลบ
ระเบียนนั้นออกไปจากฐานข้อมูล สำหรับบรรณารักษ์
ท่ีดูแล Collection น้ีก็ควรดำเนนิการจดัหาหนงัสอื
มาทดแทนหนงัสือท่ีสูญหายน้ีด้วย
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10.  ให้บุคลากรห้องสมุดทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาฐานข้อมูล
ควรให้บุคลากรหอ้งสมุดรายงานขอ้ผิดพลาดทีพ่บในฐานขอ้มูลโอแพก

ให้กับผู้ที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งข้อมูลที่ผิดพลาด ซึ่งอาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งที่อยู่
ในงานวเิคราะหห์มวดหมูก่ไ็ด ้ ทัง้น้ีเพราะมบุีคลากรหอ้งสมดุหลายคนทีใ่ช้โอแพก
และสามารถตรวจสอบได้ว่ามีข้อมูลใดที่ผิดพลาดเกิดขึ้นบ้าง ห้องสมุดควรใช้
ประโยชน์จากการใช้โอแพกของบุคลากรเหล่านี้ โดยให้เขาบันทึกรายการข้อ-
ผิดพลาดท่ีพบ

โอแพกเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า เราจึงไม่ควรละเลยจนทำให้
เครื่องมือนี้เป็นอุปสรรคในการค้นหาข้อมูล ห้องสมุดจะต้องดำเนินการให้บริการ
นี้เป็นไปโดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ความร่วมมือซึ่งกันและกันของบุคลากรใน
การขจัดข้อผิดพลาดในโอแพก เป็นการแสดงให้เห็นถึงพันธสัญญาท่ีมุ่งม่ันต่อบริการ
ที่มีคุณภาพ  การที่ผู้ใช้ของเราสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ของห้องสมุดได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน น้ันหมายถงึรางวลัท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนนิงานนี้


