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บทคัดย่อ
การวิจ ัย ครัง้ นี้ มีจุ ด มุ่ ง หมายเพื่อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพของรายการหนั ง สือ ใน
ฐานข้อมูลบรรณานุ กรม สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในเรื่องการลง
รายการตามรูปแบบมาร์ก การลงรายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกนั การลง
รายการหัวเรื่อง การพิมพ์ และรายการข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items) กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ใน
การวิจยั คือ ระเบียนบรรณานุ กรม จํานวน 500 ระเบียน ทีจ่ ดั พิมพ์ลงฐานข้อมูลตัง้ แต่ วันที่
1 มกราคม 2547 ถึง 12 กรกฎาคม 2550 โดยใช้การสุ่มแบบมีระบบ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการ
วิจยั คือ แบบบันทึกการตรวจสอบรายการ ซึง่ ประยุกต์มาจาก CAT-ASSESS tool ของ
แชพแมน สถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถีแ่ ละร้อยละ
ผลการวิจยั มีดงั นี้
1. การลงรายการตามรูปแบบมาร์ก พบว่า มีการลงรายการถูกต้องร้อยละ 88.3
และลงรายการผิดพลาดร้อยละ 11.7 เมือ่ จําแนกตามกลุ่มเขตข้อมูล พบว่า เขตข้อมูล 008 มี
การลงรายการถูกต้องร้อยละ 93.8 ส่วนเขตข้อมูล 020 ถึง 7XX มีการลงรายการถูกต้อง
ร้อยละ 87.9
2. การลงรายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกนั พบว่า มีการลงรายการ
ถูกต้องร้อยละ 80.3
3. การลงรายการหัวเรือ่ ง พบว่า มีการนํามาใช้ถูกต้องร้อยละ 98.7
4. การพิมพ์ พบว่า มีการพิมพ์ถูกต้องร้อยละ 98.8
5. รายการข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items) พบว่า มีความถูกต้องร้อยละ 99.8
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ABSTRACT
The purpose of this study was to audit catalogue quality of the bibliographic
database of the Central Library, Srinakharinwirot University. The scope of the audit
covered MARC coding, deviations from the Anglo American Cataloging Rules,
subject headings, data keying, and item holding information.
The subjects were 500 bibliographic records drawn by using systematic
sampling from the records added to the catalogue database during 1 January 2004
to 12 July 2007.
The bibliographic record Auditing Form, adapted from Chapman’s CATAssess Tool, was used to collect data. The data were analyzed using frequency
and percentage.
Major findings were reported as follows.
1. The percentage of the accuracy of MARC coding was 88.3 while
the error rate was 11.7 In assessing each data field, it was revealed that in tag 008,
93.8 of the records was accurate, while in tag 020 – 7XX 87.9 was accurate.
2. The percentage of catalog records that accurately followed the
Anglo American Cataloging Rules was 80.3.
3. For subject headings, 98.7% was correctly given.
4. In investigating data keying, it was revealed that 98.8% of the
records were correctly typed.
5. For item holding information auditing, 99.8% of the items were
correct.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
บทบาทของห้องสมุดที่สืบ เนื่ องมานับ ตัง้ แต่ อดีต ก็คือ จัดหา บํารุง รัก ษา จัดระบบ/
ระเบียบ และจัดบริการเพือ่ การเข้าถึงสารสนเทศ เพราะฉะนัน้ ห้องสมุดจึงมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้อง
พยายามรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบเข้ามาไว้ ในขณะเดียวกันก็จะต้องพยายามหา
วิธกี ารต่าง ๆ ทีจ่ ะช่วยให้ผใู้ ช้ได้รบั ความสะดวกในการสืบค้นและเข้าถึงสารสนเทศจากบรรดา
ทรัพยากรทีร่ วบรวมไว้ รวมไปถึงสารสนเทศหรือแหล่งสารสนเทศภายนอก ซึ่งเครื่องมืออย่าง
หนึ่ งที่เ อื้อ อํา นวยและตอบสนองต่ อ การสืบ ค้น และการเข้าถึง สารสนเทศ คือ รายการหรือ
รายการสืบค้น (Catalog) (สุพฒ
ั น์ ส่องแสงจันทร์. 2544 : 1)
การทํารายการ (Cataloging) เป็ นภารกิจทีส่ าํ คัญของงานวิเคราะห์และจัดทําฐานข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศในการสร้างระเบียนรายการที่มคี ุณภาพให้กบั ผู้ใช้ การดูแลรักษา และ
ปรับปรุงรายการให้ถูกต้องเป็ นสิง่ จําเป็ นที่จะช่วยให้ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงรายการต่าง ๆ ได้ง่าย
และถูกต้อง การเข้าถึงได้ง่าย หมายถึง ผูใ้ ช้สามารถค้นพบเรื่องที่ต้องการได้รวดเร็ว โดยใช้
เครื่องมือช่วยค้นที่หอ้ งสมุดจัดทําขึน้ ซึ่งในระบบห้องสมุดอัตโนมัตจิ ะเรียกว่าโอแพก (Online
Public Access Catalog : OPAC) เพื่อสืบค้นจากรายการต่าง ๆ เช่น ชื่อเรื่อง ผูแ้ ต่ง หรือ
หัวเรื่อง ฯลฯ ดังนัน้ ความถูกต้องของรายการจึงเป็ นสิง่ สําคัญทีจ่ ะทําให้ผูใ้ ช้ได้รบั /หรือค้นสิง่ ที่
เขาต้องการได้ (Jia. 2007 : Online)
ทรัพยากรสารสนเทศทีม่ ใี นห้องสมุดมีหลากหลาย การทีจ่ ะลงรายการทางบรรณานุ กรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นแบบแผนเดียวกันตามรูปแบบและหลักเกณฑ์การลงรายการที่
กําหนดเป็ นมาตรฐานจําเป็ นต้องมีคู่มอื เพื่อใช้ในการลงรายการ ซึ่งมีหลายประเภท ทีส่ ําคัญ ๆ
คือ
คู่มอื ทีใ่ ช้สาํ หรับบันทึกข้อมูลการลงรายการตามรูปแบบมาร์ก (MAchine Readable
Cataloguing : MARC)
คูม่ อื ทีใ่ ช้สาํ หรับการลงรายการพรรณนา เช่น หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกล
อเมริกนั (Anglo American Cataloguing Rules : AACR2) ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 2
คูม่ อื ทีใ่ ช้สาํ หรับการแบ่งหมวดหมู่ เช่น การจัดหมวดหมูร่ ะบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey
Decimal Classification : DC.) การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั (Library of
Congress Classification : LC.)
คูม่ อื ทีใ่ ช้สาํ หรับการกําหนดหัวเรื่อง เช่น “หัวเรื่องของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั ” (Library
of Congress Subject Headings) ใช้ในการกําหนดหัวเรื่องหนังสือภาษาต่างประเทศ “คู่มอื
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กํา หนดหัว เรื่อ งสํา หรับ หนัง สือ ภาษาไทย” จัด ทํา โดยคณะทํา งานกลุ่ ม วิเ คราะห์ท รัพ ยากร
สารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ใช้ในการกําหนดหัวเรื่องสําหรับหนังสือภาษาไทย
เป็ น ต้น การใช้คู่มือ ดัง กล่ า วเป็ นแบบแผนของการลงรายการช่ ว ยให้ก ารปฏิบ ัติง านการลง
รายการเป็ นไปได้ดว้ ยดีและเป็ นแบบแผนเดียวกันทัง้ ในหน่วยงานและกับหน่ วยงานอื่น ๆ ช่วย
ให้สามารถแบ่งปนั หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางบรรณานุ กรมในโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ได้
เช่น การจัดทําสหบรรณานุ กรม (Union catalogs) สหบรรณานุ กรมสิง่ พิมพ์ต่อเนื่อง (Union list
of serials) เป็ นต้น ดังนัน้ บรรณารักษ์ผทู้ าํ รายการ จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และแม่นยําใน
กฎเกณฑ์ขอ้ กําหนดทีร่ ะบุไว้ในคู่มอื การลงรายการทีเ่ ป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ ําหนดใช้ (สุพฒ
ั น์
ส่องแสงจันทร์. 2544 : 450 ; Basch. 1990 ; Matthews. 2000 : Online)
คุณภาพของรายการในฐานข้อมูลบรรณานุ กรม มีความสําคัญต่อโครงการความร่วมมือ
และการสืบค้นสารสนเทศดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ห้องสมุดในยุคดิจติ อลเพราะข้อมูลที่มี
คุณภาพนัน้ จะส่งผลต่อการเข้าถึงสารสนเทศของผูใ้ ช้ ฐานข้อมูลบรรณานุ กรมทีม่ คี ุณภาพนัน้
จะต้องให้ขอ้ มูลทางบรรณานุ กรมทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูใ้ ช้ สามารถเข้าถึงรายการได้เหมาะสม และเป็ นรายการที่ทนั สมัย หากข้อมูลที่นําเข้าไปใน
ฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ลงรายการในเขตข้อมูลผิด สะกดคําไม่ถูกต้องหรือพิมพ์ขอ้ มูลผิด
พิมพ์ตกหล่น กําหนดหัวเรื่องไม่ครบถ้วนและไม่ทนั สมัย ฯลฯ จะทําให้เกิดปญั หาต่อผูใ้ ช้
ห้องสมุด นัน่ คือ ผูใ้ ช้สบื ค้นข้อมูลที่ต้องการไม่พบในโอแพก หรือทําให้ได้รบั ข้อมูลที่ผดิ พลาด
(Bryant. 1994 : Online ; Thomas. 1996 : 494 ; Jasco. 1997: 223 ; Hanson. 1999 :
434 ; Beall. 2005 : 36-37) แม้ว่าห้องสมุดจะจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทีม่ ปี ระโยชน์และมี
คุณค่าตรงกับความต้องการของผู้ใช้เข้ามาเป็ นจํานวนมาก แต่ถ้าหากผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึง
สารสนเทศเหล่านัน้ ได้ถูกต้อง ทันเวลา ก็จะไม่มปี ระโยชน์ต่อผูใ้ ช้ ดังนัน้ สิง่ จําเป็ นทีต่ อ้ งคํานึงใน
การสืบค้น คือ การทํารายการ โดยการจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคและวิธกี ารที่ถูกต้องและเก็บ
ข้อมูลได้ครบถ้วน ซึ่งจะทําให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุนีย์ กาศจํารูญ.
2540 : 25) การสร้างฐานข้อมูลบรรณานุ กรมให้มคี ุณภาพนัน้ นอกเหนือจากประโยชน์ทผ่ี ใู้ ช้จะ
ได้ร ับ แล้ว ยัง เป็ น ผลดีใ นแง่ ข องการสร้า งความพึง พอใจให้ก ับ ผู้ใ ช้ ง่ า ยต่ อ การดู แ ลรัก ษา
ฐานข้อมูลให้สมบูรณ์ สมํ่าเสมอ และเป็ นฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางบรรณานุ กรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ ห้องสมุดและสถาบันบริการสารสนเทศจะต้อง
ตรวจสอบหรือประเมินฐานข้อมูลบรรณานุ กรมทีจ่ ดั ทําขึน้ เป็ นระยะๆ และสมํ่าเสมอ (Basch.
1990 ; Zeng. 1992 : Online)
จากความสําคัญของการดูแลฐานข้อมูลให้มคี ุณภาพดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ซึง่ เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ าน
วิเคราะห์และจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ จึงสนใจศึกษาคุณภาพรายการในฐานข้อมูล
บรรณานุ กรม ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อนํ าผลที่ได้ไปใช้ใน
การปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้อง สมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
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ความมุ่งหมายของการวิจยั
เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพของรายการหนั ง สื อ ในฐานข้ อ มู ล บรรณานุ ก รม สํ า นั ก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในประเด็นต่อไปนี้ คือ
1. การลงรายการตามรูปแบบมาร์ก
2. การลงรายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกนั พิมพ์ครัง้ ที่ 2 แก้ไขเพิม่ เติม
ค.ศ. 1998
3. การลงรายการหัวเรือ่ ง
4. การพิมพ์
5. รายการข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items)

ความสําคัญของการวิจยั
ผลของการวิจยั จะเอือ้ ประโยชน์ในเรือ่ งดังต่อไปนี้
1. บรรณารัก ษ์ ผู้ทํา รายการสามารถใช้เ ป็ น แนวทางในการปรับ ปรุ ง แก้ไ ขรายการ
บรรณานุ กรมและรายการหลักฐานให้ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีฐานข้อมูลทีม่ คี ุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสามารถใช้เป็ นแนวทางใน
การฝึ ก อบรมการลงรายการให้แ ก่ บุ ค ลากรงานวิเ คราะห์แ ละจัด ทํ า ฐานข้อ มู ล ทรัพ ยากร
สารสนเทศ
3. สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถใช้เป็ นข้อมูลในการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพแก่นิสติ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
4. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สามารถใช้เป็ นข้อมูลสําหรับ
การสอนวิช าการลงรายการ และเป็ น ตัว อย่ า งเพื่อ ชี้ใ ห้เ ห็น ผลกระทบจากการลงรายการ
ตลอดจนข้อผิดพลาดที่อาจมีในเรื่องการลงรายการตามรูปแบบมาร์ก และหลักเกณฑ์การลง
รายการแบบแองโกลอเมริกนั ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 2

ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
1. ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจ ยั ครัง้ นี้ คือ ระเบีย นบรรณานุ ก รม โดยคัด เลือ ก
ระเบียนหนังสือภาษาไทยที่จดั พิมพ์ลงฐานข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547-วันที่ 12
กรกฎาคม 2550 จํานวน 18,569 ระเบียน
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ระเบียนบรรณานุ กรม จํานวน 500
ระเบียน จําแนกเป็ น หนังสือทัวไป
่ จํานวน 309 ระเบียน และปริญญานิพนธ์ จํานวน 191
ระเบียน ได้มาโดยการสุม่ แบบมีระบบ
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. มาร์ก (MAchine Readable Cataloguing : MARC) หมายถึง รูปแบบการลง
รายการที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ ซึ่งพัฒนาขึน้ โดยหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั เพื่อใช้
เป็ นรูปแบบมาตรฐานสําหรับการบันทึกข้อมูลทางบรรณานุกรม
2. หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกนั (Anglo American Cataloguing
Rules : AACR) หมายถึง หลักเกณฑ์การลงรายการวัสดุหอ้ งสมุดทีห่ อสมุดรัฐสภาอเมริกนั
หอสมุดแห่งชาติของอังกฤษ และสมาคมห้องสมุดของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และ แคนาดา
ร่วมกันจัดทําขึน้ เพือ่ ใช้ลงรายการวัสดุหอ้ งสมุดทุกประเภทให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ในการวิจยั
ครัง้ นี้ใช้หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกนั ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 2 แก้ไขเพิม่ เติม ค.ศ.
1998
3. การตรวจสอบคุณภาพของรายการ หมายถึง การพิจารณาความถูกต้อง/
ผิดพลาดของรายการทีล่ งในเขตข้อมูลต่าง ๆ ในประเด็นต่อไปนี้ คือ
3.1 การลงรายการตามรูปแบบมาร์ก เป็ นการพิจารณาความถูกต้อง/ผิดพลาด
ของการลงรายการในเขตข้อมูลต่าง ๆ ในการวิจยั ครัง้ นี้ จะใช้ MARC 21 Concise Format for
Bibliographic Data. 2002 concise ed. (MARC 21 Concise Format for Bibliographic Data.
2002 : Online) ทีป่ รับปรุงแก้ไขครัง้ ที่ 3 (ตุลาคม 2545) โดยสํานักงานพัฒนาเครือข่ายและ
มาตรฐานมาร์ก (Network Development and MARC Standard Office) หอสมุดรัฐสภา
อเมริกนั เป็ นคูม่ อื ในการตรวจสอบ โดยแยกตรวจสอบออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1) การลงรหัสในเขตข้อมูลความยาวคงที่ (เขตข้อมูล 008)
เขตข้อมูลความยาวคงที่ หมายถึง เขตข้อมูลที่บนั ทึกข้อมูลในรูปรหัส ซึ่ง
เป็ นได้ทงั ้ ตัวเลข ตัวอักษร (ตัวพิมพ์เล็ก) และเว้นว่าง (Blank) ในเขตข้อมูล 008 นี้ จะต้อง
บันทึกรหัสต่าง ๆ ตามตําแหน่ งทีก่ ําหนดเท่านัน้ ซึง่ มีความยาวคงที่ 40 ตําแหน่ง (0-39) โดยที่
บางตําแหน่ งไม่มผี ลต่อการจํากัดขอบเขตการสืบค้น และบางตําแหน่ งระบบใส่ให้โดยอัตโนมัติ
สําหรับตําแหน่งทีต่ รวจสอบในการวิจยั ครัง้ นี้ มีดงั นี้
ตําแหน่ ง
ความหมาย
06
ประเภทของปีพมิ พ์
07-10
ปีทเ่ี ริม่ ต้น
11-14
ปีทส่ี น้ิ สุด
15-17
สถานทีพ่ มิ พ์ ทีผ่ ลิตหรือจัดทํา
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ตําแหน่ ง
18-21
24-27
35-37

ความหมาย
ภาพประกอบ
ลักษณะเนื้อหา
ภาษา

2) การลงรายการในเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ (เขตข้อมูล 020-7XX)
เขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ หมายถึง เขตข้อมูลที่บนั ทึกรายละเอียดทาง
บรรณานุ กรมหนังสือ มีความยาวไม่แน่ นอน บันทึกโดยมีเขตข้อมูล ตามด้วยตัวบ่งชี้ และรหัส
ข้อมูลย่อยนําหน้าข้อมูลในแต่ละส่วน ดังตัวอย่างในภาพประกอบ 1
650 b4 $aมลพิษ $xนโยบายของรัฐ
เขตข้อมูล
ตัวบ่งชี้

รหัสเขตข้อมูลย่อย

ภาพประกอบ 1 แสดงเขตข้อมูล ตัวบ่งชี้ และรหัสเขตข้อมูลย่อย
2.1) เขตข้อมูล หมายถึง กลุ่มของข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกัน จะระบุ
ไว้โดยใช้รหัสเป็ นตัวเลขสามหลัก ซึง่ เรียกว่า Tag (เช่น Tag 650 หัวเรือ่ งทัวไป)
่
2.2) ตัวบ่งชี้ (Indicators) หมายถึง รหัสที่ลงไว้ต่อจากเขตข้อมูล
ทํา หน้ า ที่บ อกลัก ษณะ เพิ่ม เติม รายละเอีย ด หรือ ที่ม าของข้อ มูล ในเขตข้อ มูล ที่ต ัว บ่ ง ชี้นัน้
กํากับอยู่ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยอักขระ 2 ตําแหน่ ง แต่ละตําแหน่ งจะมีความหมายแตกต่างกัน
รหัสของตัวบ่งชี้เป็ นตัวเลขตัง้ แต่ 0-9 และ b (Blank) หรือ ค่าว่าง ถ้าตําแหน่ งใดที่ยงั ไม่
กําหนดให้ใช้จะเป็ นค่าว่าง ซึ่งอาจใช้วธิ กี ารเว้นว่าง หรือแทนด้วยสัญลักษณ์แบบใดแบบหนึ่ง
เช่น b หรือ # เป็ นต้น
2.3) รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield codes) หมายถึง รหัสทีใ่ ช้กํากับเขต
ข้ อ มู ล ย่ อ ย ซึ่ ง เป็ น สัญ ลัก ษณ์ ท่ีใ ช้ แ บ่ ง ข้ อ มู ล ออกเป็ น ส่ ว น ๆ ภายในเขตข้ อ มู ล หนึ่ ง ๆ
ประกอบด้ว ยอัก ขระ 2 ตํ า แหน่ ง ตํ า แหน่ ง แรกเป็ น เครื่อ งหมาย หรือ สัญ ลัก ษณ์ เรีย กว่ า
Subfield delimiter โดยใช้สญ
ั ลักษณ์แบบใดแบบหนึ่ง เช่น I หรือ $ เป็ นต้น สําหรับงานวิจยั ครัง้
นี้ จะใช้สญ
ั ลักษณ์ $ ส่วนตําแหน่งที่ 2 เป็ นตัวอักษร (ตัวพิมพ์เล็ก) หรือตัวเลขทีม่ าร์กกําหนดใช้
เป็ นการเฉพาะเท่านัน้
การตรวจสอบการลงรายการในเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ เป็ นการ
พิจารณาว่ามีการนํ าข้อมูลมาบันทึกได้ตรงกับเขตข้อมูล มีการระบุตวั บ่งชี้ และรหัสเขตข้อมูล
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ย่อยถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ตรงตามรูปแบบมาร์กหรือไม่ ซึ่งข้อมูลทีต่ รวจสอบในการวิจยั
ครัง้ นี้ มีดงั นี้
ตาราง 1 เขตข้อมูลและรายการทีต่ รวจสอบการลงรายการตามรูปแบบมาร์ก
เขตข้อมูล /
แท็ก
008
020
082
100
110
111
130
245
246
250
260
300
440
490
500
502
504
505
600
610
630
650
651
700
710
711
740

ส่วน
ส่วนนํา

รายการที่ตรวจสอบ

ประเภทสิง่ พิม พ์ ปี ท่ีเริ่ม ต้น ปี ท่ีส้นิ สุด สถานที่
พิมพ์ ภาพประกอบ ลักษณะเนื้อหา ภาษา
เลขมาตรฐานหนังสือสากล
$a
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้
ตัวบ่งชี้ $a $b
รายการหลัก-ผูแ้ ต่งบุคคล
ตัวบ่งชี้ $a $c
รายการหลัก-ผูแ้ ต่งนิตบิ ุคคล
ตัวบ่งชี้ $a $b
รายการหลัก-ชื่อการประชุม
ตัวบ่งชี้ $a $c $d $n
รายการหลัก-ชื่อเรือ่ งแบบฉบับ
ตัวบ่งชี้ $a
ชื่อเรือ่ งและการแจ้งความรับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ $a $b $c $n $p
รูปแบบต่าง ๆ ของชื่อเรือ่ ง
ตัวบ่งชี้ $a
ครัง้ ทีพ่ มิ พ์
$a
การพิมพ์ การเผยแพร่
$a $b $c
ลักษณะทางกายภาพ
$a $b $c $e
ชุด
ตัวบ่งชี้ $a $n $p $v
ชุด ของสํานักพิมพ์
ตัวบ่งชี้ $a
หมายเหตุทวไป
ั่
$a
หมายเหตุปริญญานิพนธ์
$a
หมายเหตุบรรณานุกรม
$a
หมายเหตุสารบัญ
ตัวบ่งชี้ $a $r
รายการเพิม่ หัวเรือ่ ง-ชื่อบุคคล
ตัวบ่งชี้ $a $c $d $x $y $z
รายการเพิม่ หัวเรือ่ ง-ชื่อนิตบิ ุคคล
ตัวบ่งชี้ $a $b $x $y $z
รายการเพิ่ม หัว เรื่อ ง-ชื่อ เรื่อ งแบบ ตัวบ่งชี้ $a
ฉบับ
รายการเพิม่ -หัวเรือ่ งทัวไป
่
ตัวบ่งชี้ $a $x $y $z
รายการเพิม่ -หัวเรือ่ งทางภูมศิ าสตร์ ตัวบ่งชี้ $a $x $y $z
รายการเพิม่ -ชื่อบุคคล
ตัวบ่งชี้ $a $c
รายการเพิม่ -ชื่อนิตบิ ุคคล
ตัวบ่งชี้ $a $b
รายการเพิม่ -ชื่อการประชุม
ตัวบ่งชี้ $a $c $d $n
รายการเพิม่ -ชื่อเรือ่ งจําแนก
ตัวบ่งชี้ $a
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3.2 การลงรายการข้อมูลตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกนั ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่
2 เป็ นการพิจารณาว่ารายการที่ลงในฐานข้อมูลนัน้ ถูกต้อง/ผิดพลาดตามหลักเกณฑ์แบบ
แองโกลอเมริกนั พิมพ์ค รัง้ ที่ 2 แก้ไขเพิม่ เติม ค.ศ. 1998 หรือไม่และอย่างไร รายละเอียด
ทีต่ รวจสอบมีดงั นี้
ตาราง 2 ส่วนทีใ่ ช้ตรวจสอบการลงรายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกนั ฉบับพิมพ์
ครัง้ ที่ 2 แก้ไขเพิม่ เติม ค.ศ. 1998
ส่วน

การตรวจสอบ

ผูแ้ ต่งบุคคล

พิจารณาตามหลักเกณฑ์การเลือกใช้ช่อื เพื่อการสืบค้น ตามกฏ 21.021.4 และการลงรายการบุคคล ตามกฎ 22.-22.28
ผูแ้ ต่งนิตบิ ุคคล
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การเลือกใช้ช่อื เพื่อการสืบค้น ตามกฏ 21.021.4 และการลงรายการนิตบิ ุคคล ตามกฎ 24.1-24.19
ชื่อเรือ่ งและการแจ้งความรับผิดชอบ พิจารณาตามกฏ 2.0, 2.1, 21.2
ฉบับพิมพ์
พิจารณาตามกฏ 2.0 และ 2.2
การพิมพ์ การจําหน่าย
พิจารณาตามกฏ 2.0 และ 2.4
ลักษณะทางกายภาพ
พิจารณาตามกฏ 2.0 และ 2.5
ชุด
พิจารณาตามกฏ 2.0 และ 2.6
หมายเหตุ
พิจารณาตามกฏ 2.0 และ 2.7
เลขมาตรฐานหนังสือสากล
พิจารณาตามกฏ 2.0 และ 2.8

3.3 การลงรายการหัวเรื่อง เป็ นการพิจารณาว่าหัวเรื่องทีน่ ํ ามาใช้นัน้ ถูกต้อง/
ผิดพลาดหรือไม่และอย่างไร จากคําอธิบายการใช้หวั เรือ่ ง รวมทัง้ ความทันสมัยของหัวเรื่อง โดย
ตรวจสอบจากคู่ มือ ที่จ ัด ทํา โดยคณะทํ า งานกลุ่ ม วิเ คราะห์ท รัพ ยากรสารสนเทศ ห้อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษา ปี พมิ พ์ พ.ศ. 2547 ทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ป็ นตัวเล่ม และฐานข้อมูลซีดรี อม (ชื่อว่า
Red_Demo พัฒนาโดย สุธรรม อุมาแสงทองกุล) ตัวอย่างหัวเรื่อง พฤติกรรม ใช้เป็ นหัวเรื่อง
ย่อยตามหลังสัตว์เท่านัน้ ถ้าผูท้ ํารายการ กําหนดว่า วัยรุ่น--พฤติกรรม ถือว่านําหัวเรื่องนัน้ มา
ใช้ไม่ถูกต้อง และหัวเรื่อง โรค--การวินิจฉัย ปจั จุบนั ให้ใช้ การวินิจฉัยโรค ถ้าผูท้ ํารายการ
กําหนดหัวเรือ่ ง โรค- -การวินิจฉัย จะถือว่าหัวเรือ่ งทีน่ ํามาใช้นนั ้ ไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
3.4 การพิมพ์ เป็ นการพิจารณาความถูกต้อง/ผิดพลาดในการสะกดคํา พิมพ์ผดิ
พิมพ์ตกหล่น
3.5 รายการข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items) เป็ นการพิจารณาความถูกต้อง/
ผิดพลาดของการลงรายการประเภทหนังสือ (Item type) บาร์โค้ด ทีอ่ ยูข่ องหนังสือ (Location)
และเลขเรียกหนังสือ
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4. ระเบียนบรรณานุ กรม (Bibliographic record) หมายถึง ข้อมูลทีเ่ ป็ นรายละเอียด
ของหนังสือเล่มนัน้ ๆ ได้แก่ ผูแ้ ต่ง ชื่อเรือ่ ง ผูจ้ ดั พิมพ์ ปีพมิ พ์ ลักษณะทางกายภาพ เป็ นต้น
5. หนังสือ หมายถึง หนังสือภาษาไทย โดยแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ หนังสือตํารา
วิช าการ และปริญ ญานิ พ นธ์ ที่นํ า เข้า ฐานข้อ มู ล ของสํ า นั ก หอสมุ ด กลาง มหาวิท ยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2547-12 กรกฎาคม 2550
6. ฐานข้อมูลบรรณานุ กรม หมายถึง ฐานข้อมูลทรัพยากรของสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีจ่ ดั รวบรวมระเบียนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภททีม่ อี ยู่ใน
ห้องสมุดโดยให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมวัสดุต่าง ๆ ไว้ในแต่ละระเบียน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และนําเสนอตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
1. มาตรฐานการลงรายการ
1.1 มาตรฐานและความสําคัญของมาตรฐาน
1.2 มาตรฐานในห้องสมุด
2. มาตรฐานการลงรายการตามรูปแบบมาร์ก
3. หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกนั
4. ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
4.1 ประเภทของฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
4.2 คุณภาพของฐานข้อมูลบรรณานุ กรมทรัพยากรห้องสมุด
4.3 การดูแลรักษาฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรห้องสมุด
5. การทํารายการ
5.1 การทํารายการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. การควบคุมรายการหลักฐาน
7. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
7.1 งานวิจยั ในต่างประเทศ
7.2 งานวิจยั ในประเทศ
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มาตรฐานการลงรายการ
มาตรฐานและความสําคัญของมาตรฐาน
ความหมายของมาตรฐาน
หน่วยงานต่าง ๆ ได้กล่าวคํานิยาม คําว่า มาตรฐาน ไว้ดงั นี้
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานหรือ ไอเอสโอ (International
Organization for Standardization. 2007 : Online) ได้ให้คาํ จํากัดความว่า มาตรฐาน คือ
เอกสารจากข้อตกลงว่าด้วยข้อกําหนดทางเทคนิค หรือเกณฑ์ทร่ี ะบุอย่างชัดเจนว่าต้องใช้กฎ
แนวปฏิบตั ิ หรือคําจํากัดความคุณลักษณะเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าวัสดุ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และ
บริการ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standards. 2007 : Online) ได้ให้คาํ จํากัดความว่า
มาตรฐาน คือ ข้อตกลงในการดําเนินงานใดงานหนึ่ง ซึง่ เกิดจากการยอมรับเห็นพ้องต้องกันของ
ผู้เ กี่ย วข้องกับ มาตรฐานและนํ าข้อตกลงไปใช้ใ นการทํางานด้ว ยความสมัค รใจ เว้นแต่ จะมี
กฎหมายบังคับไว้ว่าต้องทําตามมาตรฐานนัน้ ๆ มาตรฐานวางกรอบซึ่งเหมือนกับกฎเกณฑ์
หรือแนวปฏิบตั งิ าน หรือเหมือนกับนิยามหรือคําจํากัดความ
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 855-856) อธิบายความหมาย
ของมาตรฐานว่า มาตรฐาน คือ สิง่ ที่ถอื เอาเป็ นเกณฑ์ท่รี บั รองกันทัวไป
่ เช่น เวลามาตรฐาน
กรีนิช สิง่ ทีถ่ อื เอาเป็ นเกณฑ์สาํ หรับเทียบกําหนดทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพ
จากคําจํากัดความข้างต้น กล่าวโดยสรุป มาตรฐาน คือ ข้อตกลงหรือแนวปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ น
ทีย่ อมรับในการดําเนินงาน เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกัน
ความสําคัญของมาตรฐาน
สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standards. 2007 : Online) กล่าวถึงความสําคัญ
ของมาตรฐานไว้ ดังนี้คอื
1. มาตรฐานช่วยให้ชวี ติ ของมนุษย์สะดวกขึน้
2. มาตรฐานช่ ว ยให้อุ ต สาหกรรมหรือ หน่ ว ยงานบริก ารผลิต สิน ค้า และบริก ารที่มี
คุณภาพมากทีส่ ดุ ด้วยกรรมวิธกี ารผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง
3. มาตรฐานทําให้ลูกค้าและผู้รบั บริการมันใจในคุ
่
ณภาพของสินค้าและบริการ เช่น
ความมันใจด้
่ านความปลอดภัยของสินค้า
มาตรฐานจะช่ ว ยให้ห น่ ว ยงานผลิต สิน ค้ า และบริก ารที่มีคุ ณ ภาพมากที่สุ ด ด้ ว ย
กระบวนการผลิตทีด่ ที ส่ี ุด ผูบ้ ริโภคสินค้าและบริการมันใจในคุ
่
ณภาพสินค้าและบริการ มันใจ
่
ด้านความปลอดภัย มาตรฐานจะช่วยลดความซํ้าซ้อนในการทํางาน ประหยัดงบประมาณ
และประหยัดบุคลากร
แล้ว
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มาตรฐานในห้องสมุด
เทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตกลายเป็ นส่วนสําคัญสําหรับการบริหารจัดการ
และการบริการสารสนเทศของห้องสมุด ทําให้ห้องสมุดต้องใช้มาตรฐานที่เกี่ยวกับห้องสมุด
โดยตรง และมาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานทีพ่ บเห็นได้บ่อยครัง้ มีดงั นี้
มาตรฐานทางบรรณานุกรม
มาตรฐานทางบรรณานุกรม โดยทัวไปมี
่ หน้าทีส่ าํ คัญ 3 ประการ คือ
1. จัดการเพือ่ ให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิม่
ความคงเส้นคงวาและความเป็ นแบบแผนเดียวกันในการสร้างระเบียนทางบรรณานุกรม
2. มาตรฐานทีม่ ไี ว้เพือ่ ควบคุม ตรวจสอบและแลกเปลีย่ นข้อมูลเกีย่ วกับหนังสือ
และสือ่ อื่น ๆ
3. มาตรฐานทีม่ ไี ว้เพือ่ การสือ่ สารข้อมูลทางบรรณานุ กรม (Mansor. 1999 :
Online)
ประดิษฐา ศิรพิ นั ธ์ (2545 : 112-113) กล่าวถึงความสําคัญของมาตรฐานไว้
3 ประการ คือ
1. ทําให้การสร้างฐานข้อมูลมีวธิ ีการจัดเก็บเป็ นแนวทางเดียวกัน
ทําให้
แลกเปลีย่ นและใช้สารสนเทศร่วมกันได้
2. ทําให้คน้ คืนสารสนเทศร่วมกันได้ สําหรับฐานข้อมูลต่างระบบ ต่างรูปแบบ
ต่างภาษา
3. มาตรฐานคือปจั จัยสําคัญของการประกันคุณภาพของสารสนเทศ
สําหรับห้องสมุด มาตรฐานช่วยให้หอ้ งสมุดทัวโลกสามารถแลกเปลี
่
ย่ นและใช้ขอ้ มูล
ร่วมกันได้ นอกจากนี้ ระบบงานและมาตรฐานห้องสมุดทําให้ผรู้ บั บริการสามารถใช้หอ้ งสมุดได้
ทุกแห่ง โดยไม่ต้องเรียนรูว้ ธิ ีใช้ห้องสมุดแต่ละแห่ง เพราะการวิเคราะห์ทรัพยากร ระบบการ
จัดเรียงทรัพยากร และเครือ่ งมือทีใ่ ช้สาํ หรับการเข้าถึงทรัพยากร เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
ประเภทของมาตรฐานบรรณานุ กรม มีดงั นี้
1. มาตรฐานทางเทคนิค (Technical standards) ได้แก่
1.1 มาตรฐานในการแลกเปลีย่ นระเบียนบรรณานุ กรมทีเ่ ครื่องอ่านได้ (ISO
2709 : 1996)
1.2 รหัสเพือ่ การนําเสนอชื่อประเทศ (ISO 3166 : 1993)
1.3 มาตรฐานเฉพาะหน้าชื่อเรือ่ งหนังสือ, นําเสนอข้อมูลชื่อชุด ฯลฯ
2. ตัวบ่งชี้ช้นิ งาน (Item Identifiers) ได้แก่
2.1 เลขมาตรฐานหนังสือสากล (ISBN)
2.2 เลขมาตรฐานวารสารสากล (ISSN)
2.3 เลขมาตรฐานโสตทัศนศึกษาสากล (ISAN)
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3. มาตรฐานรูปแบบ (Format standard) ได้แก่
3.1 มาร์ก หอสมุดรัฐสภาอเมริกนั ได้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบการกําหนดมาตรฐาน
สําคัญสําหรับการลงรายการทางบรรณานุ กรมทีเ่ ครื่องอ่านได้ เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลีย่ น
ข้อมูลทางบรรณานุ กรมระหว่างห้องสมุด มีการปรับปรุงแก้ไขเรื่อยมาจนปจั จุบนั พัฒนาเป็ น
มาร์ก 21 (ดูรายละเอียดในหน้า 15)
3.2 Metadata Object Description Schema (MODS) เป็ น Subset ของ
มาร์ก เป็ นการริเริม่ โดยสํานักงานพัฒนาเครือข่ายและมาตรฐานมาร์ก หอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
ซึง่ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นามาร์ก และ METS
3.3 Metadata Encoding and Transmission Standard (METS)
3.4 ยูนิมาร์กหรือยูนิเวอร์เซลมาร์ก (UNIMARC หรือ UNIversal MARC)
เป็ นรูปแบบการลงรายการที่ใช้สร้างระเบียนบรรณานุ กรมสําหรับทรัพยากรสารสนเทศทัวไป
่
และทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ กําหนดขึน้ โดยหน่ วยงานทีใ่ ช้ช่อื ว่า โครงการควบคุม
บรรณานุ กรมสากลและมาร์กระหว่างประเทศ (Universal Bibliographic Control and
International MARC Core Programme : UBCIM) ซึง่ เป็ นงานหนึ่งของสหพันธ์ระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA)
3.5 เมทาดาทา (Metadata) เป็ นมาตรฐานสําหรับพรรณนาสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ทไ่ี ด้รบั การยอมรับใช้งานในระบบสารสนเทศของหน่วยงานราชการและเอกชน
ของต่างประเทศ รวมทัง้ โครงการริเริม่ เพือ่ พัฒนาห้องสมุดดิจทิ ลั หนังสือและวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทเ่ี น้นการประยุกต์ฐานข้อมูลหลากหลายระบบและหลากภาษาเพือ่ รวมเสมือน
เป็ นระบบเดียวกัน
3.6 RDF/XML (Resource Description Framework / eXtensible Markup
Language) เป็ นภาษามาร์กอัปสําหรับการใช้งานทัวไป
่ พัฒนาโดย W3C โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
เป็ นสิง่ ทีเ่ อาไว้ตดิ ต่อกันในระบบทีม่ คี วามแตกต่างกัน (เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ทม่ี รี ะบบปฏิบตั กิ าร
คนละตัว หรือ อาจจะเป็ น คนละโปรแกรมประยุ ก ต์ ท่ีมีค วามต้ อ งการสื่อ สารข้อ มู ล ถึง กัน )
นอกจากนี้ยงั เพื่อเป็ นพืน้ ฐานในการสร้างภาษามาร์กอัปเฉพาะทางอีกขัน้ หนึ่ง XML พัฒนามา
จาก SGML โดยดัดแปลงให้มคี วามซับซ้อนลดน้ อยลง XML ใช้ในแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ทแ่ี ตกต่างกัน และเน้นการแลกเปลีย่ นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
4. มาตรฐานเนื้อหาข้อมูล (Data content standard)
มาตรฐานนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อความคงเส้นคงวาในการสร้างระเบียนทาง
บรรณานุ กรม ได้แก่
4.1 การลงรายการบรรณานุกรมพรรณนาตามมาตรฐานสากล
(International Standard bibliographic Descriptions - ISBD’s)
จัดทําโดยคณะกรรมการการลงรายการของสหพันธ์ระหว่างประเทศ ว่าด้วย
สมาคมและสถาบันห้องสมุด (International Federation of Library Associations and
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Institutions-IFLA) เป็ น ผู้ กํ า หนดหลัก เกณฑ์ ก ารลงรายการบรรณานุ ก รมพรรณนาตาม
มาตรฐานสากล สําหรับทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ตามที่ได้จดั ไว้ในการลงรายการ
ตามกฏเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกนั โดยแบ่งเป็ น 8 ประเภท ดังนี้
4.1.1 มาตรฐานสากลในการลงรายการบรรณานุ กรมทั ว่ ไป
(International Standard Bibliographic Description for General Publication -ISBD (G)) เป็ น
มาตรฐานขัน้ ต้ น ในการลงรายการวั ส ดุ ส ารสนเทศทุ ก ประเภท คื อ เอกสาร สิ่ ง พิ ม พ์
สิ่ง พิม พ์ ต่ อ เนื่ อ งและวัส ดุ อ่ืน ที่ไ ม่ ใ ช่ ห นั ง สือ ในการลงรายการประกอบด้ ว ยชื่อ เรื่อ งและ
ผู้รบั ผิดชอบ ครัง้ ที่พมิ พ์ วัสดุหรือประเภทสิง่ พิมพ์ การพิมพ์และการเผยแพร่ ลักษณะทาง
กายภาพ ชื่อชุด หมายเหตุ และเลขมาตรฐานหนังสือสากล
4.1.2 มาตรฐานสากลในการลงรายการบรรณานุ กรมหนังสือและเอกสาร
(International Standard Bibliographic Description for Monographic Publication- ISBD (M))
เป็ นมาตรฐานทีก่ าํ หนดรายละเอียดต่าง ๆ ในการลงรายการบรรณานุกรมเกีย่ วกับหนังสือ
4.1.3 มาตรฐานสากลในการลงรายการบรรณานุ กรมสําหรับเอกสารทาง
วิชาการก่อน ค.ศ. 1801 ((International Standard Bibliographic Description for Pre 1801
Monographic-ISBD (A)) เป็ นมาตรฐานการลงรายการเอกสารทางวิชาการทีจ่ ดั ทําขึน้ ก่อน
ศตวรรษที่ 19
4.1.4 มาตรฐานสากลในการลงรายการบรรณานุ กรมสิง่ พิมพ์ต่อเนื่อง
(International Standard Bibliographic Description for Serials-ISBD (S)) เป็ นมาตรฐานที่
กําหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในการลงรายการบรรณานุกรมเกีย่ วกับสิง่ พิมพ์ต่อเนื่อง
4.1.5 มาตรฐานสากลในการลงรายการบรรณานุ กรมวัสดุทไ่ี ม่ใช่หนังสือ
(International Standard Bibliographic Description for Non-Book Materials-ISBD (NBM))
เป็ นมาตรฐานทีก่ ําหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในการลงรายการบรรณานุ กรมเกี่ยวกับวัสดุทไ่ี ม่ใช่
หนังสือและวัสดุไม่ตพี มิ พ์
4.1.6
มาตรฐานสากลในการลงรายการบรรณานุ กรมวัสดุแผนที่
(International Standard Bibliographic Description for Cartographic Materials-ISBD (C))
เป็ นมาตรฐานทีก่ ําหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในการลงรายการบรรณานุ กรมเกี่ยวกับแผนที่ และ
หนังสือแผนที่
4.1.7 มาตรฐานสากลในการลงรายการบรรณานุกรมสิง่ พิมพ์ทางดนตรี
(International Standard Bibliographic Description for Printed Music-ISBD (PM)) เป็ น
มาตรฐานทีก่ าํ หนดรายละเอียดต่าง ๆ ในการลงรายการบรรณานุกรมเกีย่ วกับสิง่ พิมพ์ทางดนตรี
เช่น โน้ตเพลง
4.1.8 มาตรฐานสากลในการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์ (International Standard Bibliographic Description for Electronics
Resources-ISBD (ER)) เป็ นมาตรฐานทีก่ าํ หนดรายละเอียดต่าง ๆ ในการลงรายการ
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บรรณานุ กรมทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการการลงรายการฯ ได้ให้รายละเอียดว่า
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยวัสดุทใ่ี ช้คอมพิวเตอร์ควบคุม อีกทัง้ วัสดุทต่ี อ้ งใช้กบั
อุปกรณ์ทต่ี ดิ มากับชุดคอมพิวเตอร์ เช่น เครือ่ งอ่าน และเขียนซีด-ี รอม ฯลฯ
4.2 การลงรายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกนั ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 2
จัดทําโดยความร่วมมือของสมาคมห้องสมุดอเมริกนั หอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
สมาคมห้องสมุดอังกฤษ และสมาคมห้องสมุดแคนาดา โดยยึดหลักเกณฑ์ของ ISBD ได้รบั การ
ยอมรับว่าเป็ นมาตรฐานสําหรับการพรรณนาสารสนเทศเพื่อใช้ในงานห้องสมุดและอุตสาหกรรม
สารสนเทศทัว่ โลก เช่ น การลงรายการชื่อ เจ้า ของผลงาน ชื่อ สถาบัน และการพรรณนา
รูปลักษณะสารสนเทศ เอเอซีอาร์มกี ารปรับแก้และเพิม่ เติมเนื้อหาในปี ค.ศ. 1999 และ 2002
เพื่อ ให้ข ยายการใช้ง านพรรณนาสารสนเทศในเวิล ด์ไ วด์เ ว็บ มีผู้แ ปลและปรับ เพื่อ ใช้เ ป็ น
มาตรฐานระดับชาติสาํ หรับการลงรายการสารสนเทศไม่น้อยกว่า 24 ภาษา รวมทัง้ ภาษาไทย (ดู
รายละเอียดในหน้ า 35) ปจั จุบนั เอเอซีอาร์ 2 มีการปรับปรุงแก้ไขเป็ น เอเอซีอาร์ 3 และ
เรียกชื่อใหม่วา่ RDA (Resource Description and Access)
4.3 หัวเรือ่ งหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
4.4 การจัดหมูห่ นังสือ การจัดหมูห่ นังสือมีหลายระบบ แต่ละระบบก็เหมาะ
กับสถาบันบริการสารนิเทศแต่ละประเภท ซึง่ ระบบการจัดหมูห่ นังสือทีส่ าํ คัญ และใช้กนั อย่าง
แพร่หลาย เช่น ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกนั (Nation Library of Medicine
Classification : N.L.M.) ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั ระบบทศนิยมของดิวอี้ เป็ นต้น
5. มาตรฐานรูปแบบการสือ่ สารบนอินเทอร์เน็ต ได้แก่
5.1 โพรโตคอลการค้นคืนสารสนเทศ (Z39.50) (ISO 23950)
มาตรฐาน Z39.50 หรือ ANSI/NISO Z39.50-1995 เป็ นมาตรฐานของ
องค์การแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐานสารสนเทศ ใช้สาํ หรับติดต่อสื่อสารระหว่าง
คอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสารข้อมูลทางด้านห้องสมุดและศูนย์สนเทศต่างๆ ซึ่งจะทําให้การ
แลกเปลีย่ นข้อมูล การใช้ขอ้ มูลร่วมกัน และการดําเนินงานทางด้านเอกสารอ้างอิง ข้อสนเทศ
ต่างๆ เป็ นไปอย่างรวดเร็ว
5.2 โพรโตคอลการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan (ILL)
Protocol)
5.3 SRU/SRW (Search and Retrieve URL/Web Service) เป็ นการ
ให้บริการสืบค้นข้อมูลบนเว็บ
5.4 CQL (Contextual Query Language) เป็ นภาษาแบบแผนสําหรับเป็ น
ตัว แทนการสืบ ค้น ไปยัง ระบบ เช่ น โปรแกรมค้น หาข้อมูล บนอิน เทอร์เ น็ ต เครื่อ งมือค้น หา
รายการบรรณานุกรม
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5.5 OSI (Open Systems Interconnection) เป็ นมาตรฐานทีใ่ ช้อา้ งอิงถึง
วิธกี ารในการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งผ่านเครือข่ายไปยังคอมพิวเตอร์ อีกเครื่อง
หนึ่ง ซึง่ หากไม่มกี ารกําหนดมาตรฐานกลางแล้ว การพัฒนาและใช้งานทีเ่ กีย่ วกับ เครือข่าย ทัง้
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ของผูผ้ ลิตทีเ่ ป็ นคนละยีห่ อ้ อาจเกิดปญั หาเนื่องจากไม่สามารถทํางาน
เข้ากันได้
5.6 OpenURL เป็ นโพรโตคอลทีใ่ ช้ในการทํางานร่วมกันระหว่างทรัพยากร
สารสนเทศและการบริการ แนวคิดของมาตรฐานนี้เพือ่ เชื่อมโยงการค้นหาสารสนเทศของผูใ้ ช้ไป
ยัง แหล่ ง ข้อ มู ล ที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การค้น หาสารสนเทศในเรื่อ งนั น้ ๆ เช่ น เมื่อ เชื่อ มโยง
เซิรฟเวอร์ (เช่น SFX) เข้าไปยัง OpenURL ผูใ้ ช้สามารถใช้บริการต่างๆ นี้ได้ เช่น เชื่อมโยงไป
ยังเอกสารบทความอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เข้าถึงข้อมูลตัวเล่ม
(Holding) บริการส่งเอกสาร/บริการระหว่างห้องสมุด และบริการอื่น ๆ ทีห่ อ้ งสมุดแห่งนัน้ มี
5.7 LSP (the Linked System Project) เป็ นการใช้ประโยชน์โดยตรงของ
คอมพิวเตอร์เครือ่ งหนึ่งไปยังอีกเครือ่ งหนึ่ง
5.8 OAI (Open Archives Initiatives) พัฒนามาตรฐานและส่งเสริมการใช้
มาตรฐานสําหรับการทํางานเครือข่ายข้อมูลต่างระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้การเผยแพร่
เนื้อหาความรูเ้ ป็ นไปได้ง่ายและสะดวก เริม่ มาจากการทีม่ สี งิ่ พิมพ์วชิ าการในรูปอิเล็กทรอนิกส์
มากขึน้ และการสร้างสรรค์สารสนเทศวิชาการเหล่านี้ลว้ นดําเนินไปอย่างอิสระโดยเจ้าของผลงาน
มีส่วนสร้างสรรค์ OAI เสนอกลไกสําหรับเจ้าของสารสนเทศให้เปิ ดเผยเมทาดาทาทีใ่ ช้เพื่อให้
ระบบสามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นและเข้าถึงข้อมูลหรือเอกสารทีใ่ ช้ดบั ลินคอร์ XML ทัง้ หมด
ทีเ่ ผยแพร่ในเวิลดิ ์ไวด์เว็บ

มาตรฐานการลงรายการตามรูปแบบมาร์ก
การทํ า รายการทรัพ ยากรสารสนเทศเป็ น งานที่สํ า คัญ และจํ า เป็ น ยิ่ง งานหนึ่ ง ของ
ห้องสมุด อีกทัง้ เป็ นงานทีม่ พี ฒ
ั นาการอย่างเด่นชัดเมื่อมีการนํ าเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในงาน
ห้องสมุด กล่าวคือ จากการทํารายการในรูปแบบของบัตรรายการ (Card catalog) โดยปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกนั ก็มกี ารปรับเปลี่ยนเป็ นการลงรายการที่
เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ และมีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกล
อเมริกนั เช่นกัน เพื่อให้สามารถนํ าไปทํารายการทรัพยากรสารสนเทศด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ซึง่ สนับสนุนให้ผใู้ ช้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ห้องสมุดสามารถแลกเปลีย่ นข้อมูลทาง
บรรณานุ ก รม อัน เป็ น ป จั จัย สํ า คัญ ประการหนึ่ ง ที่เ อื้อ ให้มีก ารใช้ท รัพ ยากรร่ ว มกัน อย่ า ง
กว้างขวาง
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การทําบัตรรายการของห้องสมุดได้ปรับเปลีย่ นเป็ นการทํารายการออนไลน์เมื่อมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานห้องสมุด ในกระบวนการทํารายการให้อยู่ในรูปแบบรายการ
ออนไลน์น้ีจงึ ต้องแปลงรายการต่าง ๆ ในระเบียนบรรณานุ กรมให้เป็ นรหัสอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้ ระบบการแปลงรหัสรายการให้เครื่องคอมพิวเตอร์
สามารถอ่านได้ระบบหนึ่งคือ มาร์ก จัดทําขึน้ ตัง้ แต่กลางทศวรรษ 1960 และห้องสมุดในประเทศ
ต่าง ๆ นํ าไปใช้สร้างระเบียนรายการอิเล็กทรอนิกส์กนั อย่างกว้างขวาง ทัง้ นี้วธิ กี ารลงรายการ
ส่วนต่าง ๆ ของทรัพยากรสารสนเทศตามแบบมาร์กจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การลงรายการ
แบบแองโกลอเมริกนั และคู่มอื กําหนดหัวเรื่องของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั การลงรายการตาม
แบบมาร์ก และหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกนั ก็มพี ฒ
ั นาการมาอย่างต่อเนื่อง
สําหรับรูปแบบมาร์กทีใ่ ช้ในปจั จุบนั นี้คอื มาร์ก 21
พัฒนาการการลงรายการของมาร์ก 21
มาร์ก21 เป็ นมาตรฐานการลงรายการให้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ พัฒนามาจาก
ยูเอสมาร์ก (USMARC) และ แคนมาร์ก (CAN/MARC) ซึง่ หอสมุดรัฐสภาอเมริกนั และหอสมุด
แห่งชาติแคนาดาได้ร่วมกันพัฒนาและบํารุงรักษาให้ทนั สมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
วิชาการที่เผยแพร่ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการลงรายการบรรณานุ กรมของหน่ วยงาน
ต่าง ๆ
การเริม่ ต้นและพัฒนาการ การลงรายการรูปแบบมาร์กเป็ นไปตามลําดับระยะเวลา
ดังนี้
ปี ค.ศ. 1960 หอสมุดรัฐสภาอเมริกนั เริม่ การบันทึกข้อมูลระเบียนบรรณานุ กรมใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ดว้ ยบัตรเจาะรู แต่มขี อ้ จํากัดบางประการ คือ การลงรายการแต่ละรายการ
กําหนดให้มคี วามยาวคงทีแ่ ละจํากัดประเภทข้อมูล นันคื
่ อ กําหนดให้ลงรายการเฉพาะชื่อผูแ้ ต่ง
ชื่อเรือ่ งและปี พมิ พ์เท่านัน้
ปี ค.ศ. 1965 หอสมุดรัฐสภาอเมริกนั ได้ทดลองทําโครงการนํ าร่องในการพัฒนา
รูปแบบการลงรายการทีเ่ ครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ เรียก MARC Pilot Project เริม่ จาก
โครงการมาร์ก 1 และห้องสมุดต่าง ๆ ได้ทดลองใช้รปู แบบมาร์ก 1 ระหว่างปี 1966-1967
ปี ค.ศ. 1968 มีการปรับปรุงแก้ไขมาร์ก 1 และปรับเปลีย่ นให้เป็ นระบบทีส่ มบูรณ์
เรียก มาร์ก 2 หรือทีเ่ รียกกันทัว่ ๆ ไปว่ามาร์กในปจั จุบนั แต่เป็ นรูปแบบการลงรายการสําหรับ
หนังสือเท่านัน้
แม้วา่ มาร์ก 2 จัดทําขึน้ ตามมาตรฐานสากล ปรากฏว่าประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ ระบบของ
ห้องสมุดบางแห่งก็ได้ปรับรูปแบบ มาร์ก 2 ให้เป็ นรูปแบบของประเทศหรือระบบห้องสมุดของ
ตน โดยระบุช่อื ย่อประเทศนําหน้ามาร์ก เช่น UK MARC CAN MARC THAI MARC ฯลฯ
(ดังตาราง 3)
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ตาราง 3 กลุ่มมาร์กทีไ่ ด้จดั ทําขึน้ ของประเทศ / องค์กรต่าง ๆ
มาตรฐาน
AUSMARC
CAN/MARC
CATMARC
ChinaMARC
Chinese MARC
DANMARC
FINMARC
HUNMARC
IBERMARC
Indian MARC
INDOMARC
INTERMARC
Japan/MARC
KORMARC
LIBRISMARC
MAB
MALMARC
MARCAL
New Zealand MARC
NORMARC
PHILMARC
RUSMARC
SAMARC
SBN/ANNAMARC
SINGMARC
THAIMARC
UKMARC
UNIMARC
USMARC

ประเทศ / องค์กร
ออสเตรเลีย
แคนาดา
คาทาโลเนีย
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ไต้หวัน
เดนมาร์ก
ฟินแลนด์
ฮังการี
สเปน
อินเดีย
อินโดนีเซีย
ฝรังเศส
่
ญีป่ นุ่
เกาหลีใต้
สวีเดน
เยอรมัน
มาเลเซีย
ละตินอเมริกา
นิวซีแลนด์
นอร์เวย์
ฟิลปิ ปินส์
รัสเซีย
แอฟริกาใต้
อิตาลี
สิงคโปร์
ไทย
สหราชอาณาจักร
IFLA
สหรัฐอเมริกา

ทีม่ า: Harvey, Ross and Hider, Philip. (2004). Organising Knowledge in a Global Society :
Principles and Practice in Libraries and Information Centres. p.210. Wagga Wagga,
N.S.W. : Centre for Information Studies, Charles Sturt University.
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กลางทศวรรษ 1970 มีการจัดทํารูปแบบมาร์ก 2 สําหรับทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทอื่น ๆ ได้แก่ สือ่ โสตทัศน์ แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์
ทศวรรษ 1980 หน่ วยงานของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั ชื่อ LC
Networking
Distribution and MARC Standards Office ได้ทาํ การบูรณาการรูปแบบการลงรายการของ
วัสดุประเภทต่าง ๆ ให้อยูใ่ นรูปแบบเดียวกัน และได้นํามาใช้ในปี ค.ศ. 1993
ปี ค.ศ. 1994-1997 ผูใ้ ช้ ยูเอสมาร์กและแคนมาร์ก ได้พจิ ารณาเห็นว่าการลง
รายการของรูปแบบทัง้ สองมีความคล้ายคลึงกัน จึงได้ทํางานร่วมกันในการขจัดความแตกต่าง
ของรูปแบบการลงรายการทีม่ อี ยู่ และได้พฒ
ั นารูปแบบการลงรายการให้เข้ากันได้ รูปแบบการ
ลงรายการของทัง้ สองรูป แบบที่ป รับ ปรุ ง แก้ไ ขในปี ค.ศ. 1997 และต้น ปี ค .ศ. 1998 จึง มี
คุณลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกัน
ปี ค.ศ. 1999 ได้มกี ารรวมรูปแบบการลงรายการ ยูเอสมาร์กและแคนมาร์ก เข้า
ด้วยกันพิมพ์เผยแพร่เป็ นฉบับเดียวกันภายใต้ช่อื ใหม่วา่ มาร์ก 21 ซึง่ หมายถึง อนาคตทีจ่ ะเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 และเป็ นการนําเสนอรูปแบบการลงรายการทีเ่ ป็ นมาตรฐานสําหรับนานาชาติ ซึง่ มี
ความเหมาะสมและสําคัญต่อการขยายการใช้ไปทัวโลก
่
ปจั จุบนั มาร์ก 21 พัฒนาและบํารุงรักษาโดยหน่วยงานของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
ชื่อ Network Development & MARC Standard Office. Cataloging Distribution Service
ร่วมกับหน่ วยงานชื่อ Standards and Support ซึง่ เป็ นหน่ วยงานหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติ
แคนาดา
ประเภทของระเบียน
มาตรฐานโครงสร้ า งระเบี ย นตามรู ป แบบการลงรายการแบบมาร์ ก 21
ประกอบด้วย มาตรฐานการลงรายการของระเบียน 5 ประเภท คือ
1. รูปแบบทางบรรณานุ กรม (Bibliographic format) เป็ นรูปแบบการลงรายการ
ทีใ่ ช้แปลงรหัสข้อมูลทางบรรณานุ กรมของแต่ละระเบียนให้เป็ นข้อมูลสําเร็จรูป
2. รูปแบบรายการหลักฐาน (Authority format)
3. รูปแบบการครอบครอง (Holding format) เป็ นรูปแบบการลงรายการทีใ่ ช้
แปลงรหัสส่วนต่าง ๆ ของข้อมูลในระเบียนทีแ่ สดงการครอบครอง รวมทัง้ ระบุแหล่งทีจ่ ดั เก็บ
4. รูปแบบสารสนเทศท้องถิน่ (Community information format) เป็ นรูปแบบ
การลงรายการทีใ่ ช้แปลงรหัสข้อมูลในระเบียนทีม่ สี ารสนเทศเกี่ยวกับเหตุการณ์ โครงการ การ
บริการ ฯลฯ เพือ่ ให้สามารถนําระเบียนเหล่านี้ไปประมวลไว้ในระเบียนบรรณานุ กรม
5. รูปแบบข้อมูลการจัดหมวดหมู่ (Classification data format) เป็ นรูปแบบการ
ลงรายการทีใ่ ช้แปลงรหัสส่วนต่าง ๆ ของข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับเลขหมู่ หัวข้อทีส่ มั พันธ์กนั ลําดับการ
ลดหลันของหมวดหมู
่
่ และหัวเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
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องค์ประกอบของ มาร์ก 21
ลักษณะเนื้อหาของระเบียนของ มาร์ก 21 ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ
ดังนี้
1. โครงสร้างระเบียน (Record Structure) เป็ นโครงสร้างทีจ่ ดั ทําขึน้ โดยใช้
มาตรฐานสากลทีเ่ กีย่ วกับการแลกเปลีย่ นข้อมูลทางบรรณานุ กรม 2 มาตรฐาน คือ
1.1 The American National Standard for Bibliographic Information
Interchange (ANSI Z39.2) เป็ นมาตรฐานทีส่ ถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกนั (American
Interchange Institute-ANSI) จัดทําขึน้ และประกาศใช้เป็ นครัง้ แรกเมือ่ ปี ค.ศ. 1971 และมีการ
ปรับปรุงอีกครัง้ ในปี ค.ศ. 1985 เพือ่ กําหนดรูปแบบทีใ่ ช้ในการแลกเปลีย่ นข้อมูลทาง
บรรณานุ กรม สําหรับสือ่ ความรูท้ ุกประเภท โดยระบุสว่ นประกอบต่าง ๆ ของโครงสร้างระเบียน
สือ่ ความรูป้ ระเภทต่าง ๆ ในภาพรวม
1.2 Documentation: Format for Bibliographic Information Interchange
on Magnetic Tape (ISO 2709) เป็ นมาตรฐานทีก่ ําหนดขึน้ โดยองค์การมาตรฐานสากล เมื่อปี
ค.ศ. 1981 เพื่อใช้เป็ นมาตรฐานการลงรายการทางบรรณานุ กรมในเทปแม่เหล็กที่สามารถ
แลกเปลีย่ นกัน
2. การกําหนดลักษณะเนื้อหาในระเบียน (Content designation) เป็ นรูปแบบ
หรือรหัสที่มาร์ก 21 กําหนดขึน้ เพื่อแสดงลักษณะของข้อมูลในระเบียน รวมทัง้ เพื่อใช้ในการ
จัดการข้อมูล ประกอบด้วย
2.1 หมายเลขเขตข้อมูล (Tag number)
2.2 ตัวบ่งชี้ (Indicator)
2.3 รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield code)
3. เนื้อหาของข้อมูล (Content of the data) หมายถึง ส่วนเนื้อหาซึง่ ลงรายการ
ตามมาตรฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย
3.1 เนื้อหาทีก่ าํ หนดเป็ นรหัส ได้แก่
3.1.1 ข้อมูลในส่วนนําหรือป้ายระเบียน (Leader)
3.1.2 ข้อมูลในเขตข้อมูล 007 (เขตข้อมูลทีม่ คี วามยาวคงที่ เพื่อระบุ
ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ เช่น แผนที่ แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก ภาพยนตร์ ชุด
อุปกรณ์ ฯลฯ)
3.1.3 ข้อมูลในเขตข้อมูล 008 (เขตข้อมูลทีม่ คี วามยาวคงที่ มีจํานวน
รวม 40 ตําแหน่ง)
3.2 เนื้อหาทีล่ งรายการตามมาตรฐานสากลต่าง ๆ ได้แก่
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3.2.1 บรรณานุกรมพรรณนาตามมาตรฐานสากล
3.2.2 การลงรายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกนั ฉบับพิมพ์
ครัง้ ที่ 2
3.2.3 คูม่ อื กําหนดหัวเรือ่ งของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
โครงสร้างและลักษณะเนื้ อหาของระเบียนบรรณานุกรม มาร์ก 21
โครงสร้างระเบียนบรรณานุ กรมมาร์ก 21 ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 3 ส่วนคือ
1. ส่วนนํ าหรือป้ายระเบียน เป็ นโครงสร้างส่วนแรกของทุกระเบียน ให้ขอ้ มูลใน
การประมวลผลระเบีย น ลัก ษณะของข้อ มูล เป็ น ค่ า รหัส ทัง้ ที่เ ป็ น ตัว เลขและตัว อัก ษร และ
สัญลักษณ์แบบใดแบบหนึ่ง หรือเว้นว่าง มีความยาวคงที่ 24 ตําแหน่ง โดยข้อมูลแต่ละตําแหน่ง
จะเป็ น สิ่ง บ่ ง บอกถึ ง คุ ณ ลัก ษณะของระเบี ย นนั ้น ๆ นอกจากนั ้น ค่ า รหัส เหล่ า นี้ ช่ ว ยให้
คอมพิวเตอร์สามารถอ่านและนํ าไปประมวลผลรายการต่อไปได้ ตําแหน่ งต่าง ๆ ในส่วนนํ า
ระเบียน ได้แก่
00-04 ความยาวของระเบียน (Logical record length) คอมพิวเตอร์จดั การให้
05 สถานะของระเบียน (Record status)
06 ประเภทของระเบียน (Type of record)
07 ระดับทางบรรณานุกรม (Bibliographic level)
08 รูปแบบการควบคุม (Type of control)
09 แบบตัวอักษร (Character coding scheme)
10 จํานวนตัวบ่งชี้ (Indicator count) เป็ น “2” เสมอ
11 จํานวนรหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield code count) เป็ น “2” เสมอ
12-16 ตําแหน่งเริม่ ต้นของเขตข้อมูล (Base address of data) คอมพิวเตอร์
จัดการให้
17 ระดับการลงรายการ (Encoding level)
18 รูปแบบการลงรายการ (Descriptive cataloging form)
19 การเชื่อมโยงระเบียน (Linked record requirement)
20 ความยาวของส่วนระบุความยาวของเขตข้อมูล (Length of the lengtho-field portion) เป็ น “4” เสมอ
21 ความยาวของส่วนระบุตําแหน่งทีเ่ ริม่ ต้น (Length of the startingcharacter- position portion) เป็ น “5” เสมอ
22 ความยาวส่วนระบุแต่ละหน่วยข้อมูล (Length of the implementationdefined portion) เป็ น “0” เสมอ
23 ยังไม่ได้กาํ หนดให้ใช้ (Undefined) เป็ น “0” เสมอ
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2. ส่วนนามานุ กรมเขตข้อมูล (Record directory) เป็ นส่วนทีบ่ อกให้ทราบถึง
ตําแหน่งทีอ่ ยูข่ องเขตข้อมูลต่าง ๆ ทีจ่ ดั เก็บในระเบียน ประกอบด้วยชุดของตัวเลข ในแต่ละชุด
มีความยาวคงที่ 12 ตําแหน่ง โดย 3 ตําแหน่ งแรกเป็ นแท็ก 4 ตําแหน่ง ถัดไปเป็ นความยาวของ
เขตข้อมูล และ 5 ตําแหน่ งสุดท้ายเป็ นตําแหน่ งแรกทีบ่ นั ทึกข้อมูลของเขตข้อมูลนัน้ ๆ เครื่อง
คอมพิวเตอร์จะจัดลําดับเขตข้อมูลของแต่ละระเบียน โดยเริม่ ต้นด้วยเขตข้อมูลความยาวคงที่
ตามด้วยเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ จากเลขน้อยไปหามาก โดยเริม่ จากเขตข้อมูล 010 ถึง 999
ไปตามลํ า ดับ ทัง้ นี้ ใ นแต่ ล ะระเบีย นอาจมีจํ า นวนเขตข้อ มูล มากน้ อ ยไม่ เ ท่ า กัน ขึ้น อยู่ ก ับ
รายละเอียดของสื่อแต่ละชิน้ ตัวอย่างการจัดเรียงตัวเลขในส่วนนามานุ กรมเขตข้อมูล 100 เป็ น
ดังนี้
100001500093
100
0015
00093

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เขตข้อมูล หรือ แท็ก
ความยาวของเขตข้อมูล ซึง่ ยาว 15 อักขระ
ตําแหน่งแรกทีจ่ ะเริม่ บันทึกข้อมูลในเขตข้อมูล 100

จากตัวอย่างดังกล่าว หมายความว่า เขตข้อมูล 100 มีจํานวนอักขระประกอบ
กัน 15 อักขระ โดยเริม่ บันทึกข้อมูลในตําแหน่งที่ 93 (เริม่ นับตัง้ แต่เขตข้อมูลความยาวคงที่ โดย
ทีต่ ําแหน่งแรก จะนับเป็ น 0 และนับต่อไปเรือ่ ย ๆ จนจบข้อมูลในระเบียน)
3. ส่วนเขตข้อมูลต่าง ๆ (Variable fields) ใช้บนั ทึกข้อมูลบรรณานุ กรมของวัสดุ
เช่นเดียวกับทีบ่ นั ทึกบนบัตรรายการ ในแต่ละเขตข้อมูลจะกํากับด้วยส่วนต่าง ๆ คือ
- แท็ก เป็ นหมายเลขประจําเขตข้อมูล โดยใช้เลข 3 หลัก เริม่ ต้นจาก 001
ถึง 999 แทนชื่อเขตข้อมูลต่าง ๆ เช่น แท็ก 100 คือ ชื่อผูแ้ ต่ง แท็ก 245 คือชื่อเรือ่ ง เป็ นต้น
- ตัวบ่งชี้ เป็ นรหัสทีใ่ ช้อกั ขระ 2 ตําแหน่ งตามหลังแท็ก ในเขตข้อมูลความ
ยาวไม่คงที่ ทําหน้าทีบ่ อกลักษณะ หรือเพิม่ เติมรายละเอียดและทีม่ าของข้อมูลในเขตข้อมูลทีต่ วั
บ่งชีน้ นั ้ กํากับอยู่ ค่ารหัสของตัวบ่งชีใ้ นแต่ละเขตข้อมูลมีความหมายแตกต่างกันไปตามลักษณะ
ของข้อมูล รหัสของตัวบ่งชีเ้ ป็ นได้ทงั ้ ตัวเลข (0-9) แต่ถา้ ตําแหน่งใดทีย่ งั ไม่กําหนดให้ใช้จะเป็ น
ค่าว่าง ซึง่ อาจใช้วธิ กี ารเว้นว่าง หรือแทนด้วยสัญลักษณ์แบบใดแบบหนึ่ง เช่น # หรือ b เป็ นต้น
ในขณะเดียวกันบางเขตข้อมูลอาจไม่กําหนดให้ใช้ตวั บ่งชี้ เช่น เขตข้อมูล 250 รหัสตัวบ่งชีเ้ ป็ น
ค่าว่าง และบางเขตข้อมูลกําหนดให้ใช้ตวั บ่งชีท้ งั ้ 2 ตําแหน่ง เช่น ในเขตข้อมูล 245 เป็ นต้น
- รหัสเขตข้อมูลย่อย เป็ นรหัสทีใ่ ช้กํากับเขตข้อมูลย่อยในเขตข้อมูลหนึ่ง ๆ
ทําหน้าทีจ่ ดั กลุ่ม หรือจําแนกข้อมูล ให้เป็ นเขตข้อมูลย่อย ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บและค้น
คืนสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สัญลักษณ์ของรหัสเขตข้อมูลย่อย ประกอบด้วยอักขระ 2
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ตําแหน่ ง โดยตําแหน่ งแรกเป็ นเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์แบบใดแบบหนึ่ง เช่น /, \ หรือ
$ เป็ นต้น ส่วนตําแหน่งทีส่ องเป็ นตัวอักษร (ตัวพิมพ์เล็ก) หรือตัวเลข
เขตข้อมูลต่าง ๆ นี้แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
3.1 เขตข้อมูลความยาวคงที่ คือ เขตข้อมูลที่บนั ทึกหมายเลขควบคุมระเบียน
ซึ่ง เป็ น ทัง้ ข้อ มู ล ในรู ป ตัว เลข และรหัส ที่บ อกลัก ษณะของวัส ดุ ส ารสนเทศ เพื่อ ใช้ใ นการ
ประมวลผลระเบียนบรรณานุ กรมเป็ นเขตข้อมูลที่เริม่ จากเขตข้อมูล 001 ถึง 009 ซึ่งบางเขต
ข้อมูลเป็ นเขตข้อมูลความยาวคงที่ เช่น เขตข้อมูล 008 เป็ นต้น
สําหรับเขตข้อมูล 008 เป็ นเขตข้อมูลทีม่ คี วามสําคัญต่อการลงรายการหนังสือ
และสือ่ อื่น ๆ ซึง่ มีความแตกต่างกันในแต่ละตําแหน่งตามลักษณะเฉพาะของสื่อนัน้ ๆ เขตข้อมูล
นี้บนั ทึกอยูใ่ นรูปรหัสมีความยาวคงที่ 40 ตําแหน่ง (ตําแหน่ งที่ 00-39) ค่ารหัสเป็ นได้ทงั ้ ตัวเลข
ตัวอักษร (ตัวพิมพ์เล็ก) และเว้นว่าง ซึง่ อาจแทนด้วยสัญลักษณ์แบบใดแบบหนึ่ง ไม่มตี วั บ่งชี้
และรหัสเขตข้อมูลย่อย การบันทึกค่ารหัสในเขตข้อมูล 008 ในตําแหน่ งที่ 00-17 และ 35-39
กําหนดให้ใช้ได้กบั สื่อทุกประเภท ส่วนตําแหน่ งที่ 18-34 จะกําหนดขึ้นเฉพาะของสื่อแต่ ล ะ
ประเภท โดยปกติการบันทึกข้อมูลในเขตข้อมูล 008 เกือบจะทุกตําแหน่ งจะต้องสัมพันธ์กบั
ข้อมูลในเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ และระบบได้นําข้อมูลทีเ่ ป็ นรหัสเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ใน
หลายรูปแบบ ได้แก่ การแสดงผลที่หน้าจอ การจัดลําดับรายการ และใช้เป็ นเงื่อนไขในการ
จํากัดขอบเขตผลการสืบค้น เช่น ภาษา หรือ ปี ท่พี มิ พ์ เป็ นต้น ตําแหน่ งต่าง ๆ ในเขตข้อมูล
008 สําหรับการลงรายการหนังสือ มีดงั นี้
00-05 วันเดือนปี ทบ่ี นั ทึกข้อมูล (Date entered on file (YYMMDD))
06 ประเภทของปี พมิ พ์ (Type of date/publication status)
07-10 ปี พมิ พ์เริม่ ต้น (Date 1/beginning date of publication)
11-14 ปี พมิ พ์สน้ิ สุด (Date 2/ending date of publication)
15-17 สถานทีพ่ มิ พ์ ทีผ่ ลิต หรือทีจ่ ดั ทํา (Place of publication, production)
18-21 ภาพประกอบ (Illustrations)
22 กลุ่มผูใ้ ช้ (Target audience)
23 รูปแบบของวัสดุ (Form of item)
24-27 ลักษณะเนื้อหา (Nature of contents)
28 สิง่ พิมพ์รฐั บาล (Government publication)
29 เอกสารการประชุม (Conference publication)
30 หนังสือทีร่ ะลึก (Festschrift)
31 ดรรชนี (Index)
32 ยังไม่กาํ หนดให้ใช้ (Undefined)
33 รูปแบบวรรณกรรม (Literary form)
34 ชีวประวัติ (Biography)
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35-37 ภาษา (Language)
38 ระเบียนทีม่ กี ารแก้ไข (Modified record)
39 แหล่งทีท่ าํ การวิเคราะห์ (Cataloging source)
3.2 เขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ คือ ส่วนของเขตข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นการบันทึก
รายละเอียดทางบรรณานุ กรม เช่นเดียวกับข้อมูลทีบ่ นั ทึกบนบัตรรายการ โดยเริม่ จากเขตข้อมูล
010 ถึง 999 มีความยาวไม่คงที่ บันทึกข้อมูลทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่จํากัดความ
ยาว เขตข้อมูลเหล่านี้มี ตัวบ่งชี้ และรหัสเขตข้อมูลย่อย เขตข้อมูลที่ใช้เป็ นประจําในการลง
รายการตามรูปแบบมาร์ก ได้แก่
เขตข้อมูล 020 เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ (R)**
ตัวบ่งชี:้
#
ยังไม่กาํ หนดให้ใช้
รหัสเขตข้อมูลย่อย: $a—เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ (R)
$c—ข้อมูลเกีย่ วกับการได้มา (ส่วนใหญ่เป็ นราคา) (NR)
$z—เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือทีย่ กเลิกหรือ
ไม่ถูกต้อง(R)
เขตข้อมูล 040 แหล่งผลิตข้อมูล (NR)
ตัวบ่งชี้ # ยังไม่กาํ หนดให้ใช้
รหัสเขตข้อมูลย่อย: $a รหัสหรือชื่อหน่วยงานทีส่ ร้างระเบียน
$b ภาษาทีใ่ ช้ในการลงรายการในระเบียน
$c รหัสหรือชื่อหน่วยงานทีป่ รับเปลีย่ นข้อมูลให้อยูใ่ นรูปที่
เครือ่ งอ่านได้
$d ชื่อของหน่วยงานทีแ่ ก้ไขข้อมูล

----------------------------------------------------* NR (Non repeatable) หมายถึง สามารถใช้แท็ก หรือรหัสเขตข้อมูลย่อยนัน้ ได้เพียงครัง้ เดียว เช่น ใน
ระเบียนหนึ่งมีช่อื ผูแ้ ต่งได้เพียงคนเดียว นันคื
่ อแท็ก 100 ซํ้าไม่ได้
** R (Repeatable) หมายถึง สามารถใช้แท็ก หรือรหัสเขตข้อมูลย่อยนัน้ ซํ้าได้ เช่น ในระเบียน หนึ่งมีหมาย
เหตุได้หลายรายการ นันคื
่ อ ใช้แท็ก 500 ซํ้าได้
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เขตข้อมูล 041 รหัสภาษา (NR)
ตัวบ่งชี้ 1 การแปล
0 รายการนัน้ ไม่ใช่ฉบับแปล/ไม่รวมฉบับแปล
1 รายการนัน้ เป็ นฉบับแปล หรือรวมฉบับแปล
ตัวบ่งชี้ 2 # ยังไม่กาํ หนดให้ใช้
รหัสเขตข้อมูลย่อย: $a รหัสภาษาของตัวเนื้อหา
$b รหัสภาษาของเรือ่ งย่อหรือสาระสังเขป
$f รหัสภาษาของสารบัญ
$g รหัสภาษาของวัสดุทผ่ี นวกมา
$h รหัสภาษาของต้นฉบับ และ/หรือฉบับทีแ่ ปลมาอีกต่อ
หนึ่ง
เขตข้อมูล 050 เลขรียกหนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั (R)
ตัวบ่งชี้ 1
แสดงว่ามีตวั เล่มจัดเก็บในหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
# ไม่มขี อ้ มูลระบุวา่ ตัวเล่มจัดเก็บในหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
0 มีตวั เล่มอยูใ่ นหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
1 ไม่มตี วั เล่มอยูใ่ นหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
ตัวบ่งชี้ 2
แสดงแหล่งหรือหน่วยงานทีก่ าํ หนดเลขเรียกหนังสือ
0 กําหนดเลขโดยหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
1 กําหนดเลขโดยหน่วยงานอื่น
รหัสเขตข้อมูลย่อย: $a—เลขหมู่ (R)
$b—เลขผูแ้ ต่ง (NR)
เขตข้อมูล 082 เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ (R)
ตัวบ่งชี้ 1
ประเภทของฉบับพิมพ์
0 ฉบับเต็ม
1 ฉบับย่อ
ตัวบ่งชี้ 2
แสดงแหล่งหรือหน่วยงานทีก่ าํ หนดเลขเรียกหนังสือ
# ไม่มขี อ้ มูลระบุ
0 กําหนดเลขโดยหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
4 กําหนดเลขโดยหน่วยงานอื่น
รหัสเขตข้อมูลย่อย: $a—เลขหมู่ (R)
$b—เลขผูแ้ ต่ง (NR)
$2—ฉบับพิมพ์ (NR)
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เขตข้อมูล 100 รายการหลัก—ชื่อบุคคล (NR)
ตัวบ่งชี้ 1
ประเภทหรือรูปแบบของชื่อบุคคล
0—ชื่อต้น
1—ชื่อสกุลทีล่ งรายการแบบกลับคํา
3--ชื่อวงศ์ตระกูล
ตัวบ่งชี้ 2
# ยังไม่กาํ หนดให้ใช้
รหัสเขตข้อมูลย่อย: $a—ชื่อบุคคล (NR)
$b—ตัวเลขโรมันทีต่ ามหลังชื่อต้น (NR)
$c—ตําแหน่ง ยศ บรรดาศักดิ ์ และอื่น ๆ (R)
$d—ปีเกิด-ปีตาย (NR)
$q—ชื่อเต็ม (Fuller form of name) (NR)
เขตข้อมูล 110 รายการหลัก—ชื่อนิตบิ ุคคล และชื่อการประชุมทีล่ งรายการ
ภายใต้ช่อื นิตบิ ุคคล (NR)
ตัวบ่งชี้ 1
ประเภทของชื่อนิตบิ ุคคล
1—ชื่อตามกฎหมาย (Jurisdiction name)
2—ชื่อหน่วยงานทีล่ งรายการตามทีป่ รากฏ
ตัวบ่งชี้ 2
# ยังไม่กาํ หนดให้ใช้
รหัสเขตข้อมูลย่อย: $a—ชื่อหน่วยงานหรือชื่อตามกฎหมาย (NR)
$b—ชื่อหน่วยงานรอง (NR)
$c—สถานทีจ่ ดั ประชุม (NR)
$n—เลขของตอน/ส่วนของงาน ครัง้ ทีป่ ระชุม (NR)
เขตข้อมูล 111 รายการหลัก—ชื่อการประชุม (NR)
ตัวบ่งชี้ 1
ประเภทของชื่อการประชุม
0—ชื่อทีม่ กี ารสลับทีก่ นั
1—ชื่อตามกฎหมาย
3—ชื่อทีล่ งรายการตามทีป่ รากฏ
ตัวบ่งชี้ 2
# ยังไม่กาํ หนดให้ใช้
รหัสเขตข้อมูลย่อย: $a—ชื่อการประชุม (NR)
$c—สถานทีจ่ ดั ประชุม (NR)
$d—ปีทป่ี ระชุม (NR)
$n—ครัง้ ทีป่ ระชุม (R)
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เขตข้อมูล 130 รายการหลัก—ชื่อเรือ่ งแบบฉบับ (NR)
ตัวบ่งชี้ 1 จํานวนอักขระทีไ่ ม่นบั ในการจัดเรียง
0-9 – จํานวนอักขระทีไ่ ม่นบั ในการจัดเรียง (นับช่องว่างทีเ่ ว้นวรรค
รวมด้วย)
ตัวบ่งชี้ 2
# ยังไม่กาํ หนดให้ใช้
รหัสเขตข้อมูลย่อย: $a--ชื่อเรือ่ งแบบฉบับ (NR)
$p—ชื่อตอน หรือส่วนของงาน (NR)
$l—ภาษา (NR)
$s—รุน่ (Version) ของงานหรือฉบับพิมพ์ (NR)
$f—ปีของงาน (NR)
เขตข้อมูล 245 ชื่อเรือ่ งและการแจ้งความรับผิดชอบ (NR)
ตัวบ่งชี้ 1
การทํารายการเพิม่ ชื่อเรือ่ ง
0—ไม่ทาํ รายการเพิม่ ชื่อเรือ่ ง
1—ทํารายการเพิม่ ชื่อเรือ่ ง
ตัวบ่งชี้ 2
จํานวนอักขระทีไ่ ม่นบั ในการจัดเรียง
0-9 --จํานวนอักขระทีไ่ ม่นบั ในการจัดเรียง
(นับช่องว่างทีเ่ ว้นวรรครวมด้วย)
รหัสเขตข้อมูลย่อย: $a--ชื่อเรือ่ งทีเ่ หมาะสม (NR)
$b—ชื่อเรือ่ งย่อย ชื่อเรือ่ งเทียบเคียง เป็ นต้น (NR)
$p—ชื่อตอนหรือส่วนของงาน (R)
$c—รายการผูร้ บั ผิดชอบ (NR)
เขตข้อมูล 246 ชื่อเรือ่ งทีแ่ ตกต่าง (R)
ตัวบ่งชี้ 1
เป็ นค่าที่ควบคุมการแสดงหมายเหตุ หรือการทํารายการเพิม่
เกีย่ วกับชื่อเรือ่ งทีแ่ ตกต่าง
0 –หมายเหตุ ไม่มรี ายการเพิม่ ชื่อเรือ่ ง
1—หมายเหตุและทํารายการเพิม่ ชื่อเรือ่ ง
2—ไม่มหี มายเหตุและไม่มรี ายการเพิม่ ชื่อเรือ่ ง
3—ไม่มหี มายเหตุ แต่ทาํ รายการเพิม่ ชื่อเรือ่ ง
ตัวบ่งชี้ 2
ประเภทของชื่อเรือ่ ง
# -- ไม่มขี อ้ มูลระบุประเภท
0 – ชื่อเรือ่ งทีไ่ ด้จากส่วนหนึ่งของชื่อเรือ่ ง ในเขตข้อมูล 245
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1 – ชื่อเรือ่ งเผือ่ เรียก (ชื่อเรือ่ งอีกภาษาหนึ่ง)
2—ชื่อเรือ่ งเด่นชัด (ชื่อเรือ่ งเฉพาะหรือชื่อเรือ่ งทีแ่ ท้จริง)
3 – ชื่อเรือ่ งอื่น ๆ
4—ชื่อเรือ่ งทีป่ รากฏทีป่ กหนังสือ
5 – ชื่อเรือ่ งเพิม่ เติมจากหน้าปกใน
6 – ชื่อนําเรือ่ ง
7 -- ชื่อเรือ่ งประจําหน้า
8 – ชื่อเรือ่ งทีป่ รากฏทีส่ นั หนังสือ
รหัสเขตข้อมูลย่อย: $a--ชื่อเรือ่ งทีเ่ หมาะสม (NR)
$b—ชื่อเรือ่ งย่อย ชื่อเรือ่ งเทียบเคียง เป็ นต้น (NR)
เขตข้อมูล 250 ฉบับพิมพ์ (NR)
ตัวบ่งชี้
# ยังไม่กาํ หนดให้ใช้
รหัสเขตข้อมูลย่อย: $a--ฉบับพิมพ์ (NR)
เขตข้อมูล 260 การพิมพ์และการจําหน่าย ฯลฯ (R)
ตัวบ่งชี้
# ยังไม่กาํ หนดให้ใช้
รหัสเขตข้อมูลย่อย: $a--สถานทีพ่ มิ พ์ (R)
$b—สํานักพิมพ์ และจําหน่าย ฯลฯ (R)
$c—ปีทจ่ี ดั พิมพ์และจําหน่าย
เขตข้อมูล 300 ลักษณะทางกายภาพ (R)
ตัวบ่งชี้
# ยังไม่กาํ หนดให้ใช้
รหัสเขตข้อมูลย่อย: $a—จํานวนหน้า แผ่น หรือเล่ม (R)
$b—รายละเอียดของลักษณะทางกายภาพ ส่วนใหญ่เป็ น
ภาพประกอบ (NR)
$c—ขนาด (R)
$e—วัสดุประกอบ (NR)
เขตข้อมูล 440 การแจ้งชื่อชุด และรายการเพิม่ ชื่อชุด (R)
ตัวบ่งชี้ 1
# ยังไม่กาํ หนดให้ใช้
ตัวบ่งชี้ 2
จํานวนอักขระทีไ่ ม่นบั ในการจัดเรียง
0-9 – จํานวนอักขระทีไ่ ม่นบั ในการจัดเรียง
(นับช่องว่างทีเ่ ว้นวรรครวมด้วย)
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รหัสเขตข้อมูลย่อย: $a—ชื่อชุด (NR)
$v—หมายเลขของเล่ม (R)
$x—หมายเลข ISSN (NR)
เขตข้อมูล 490 การแจ้งชื่อชุด (ทีไ่ ม่ทาํ รายการเพิม่ ชื่อชุด) (R)
ตัวบ่งชี้ 1
การระบุความต้องการในการทํารายการเพิม่ ให้สบื ค้นได้ ซึ่งจะ
ทํารายการเพิม่ ในเขตข้อมูล 8XX
0—ชื่อชุดไม่เป็ นรายการสืบค้น
1-- ใช้ช่อื ชุดทีแ่ ตกต่างเป็ นรายการสืบค้น (ทํารายการเพิม่ ในเขต
ข้อมูล 8XX)
ตัวบ่งชี้ 2
# ยังไม่กาํ หนดให้ใช้
รหัสเขตข้อมูลย่อย: $a—ชื่อชุด (NR)
$v—หมายเลขของเล่ม (R)
$x—หมายเลข ISSN (NR)
เขตข้อมูล 500 หมายเหตุทวไป
ั ่ (R)
ตัวบ่งชี้ # ยังไม่กาํ หนดให้ใช้
รหัสเขตข้อมูลย่อย: $a—หมายเหตุทวไป
ั ่ (NR)
เขตข้อมูล 502 หมายเหตุปริญญานิพนธ์ (R)
ตัวบ่งชี้ # ยังไม่กาํ หนดให้ใช้
รหัสเขตข้อมูลย่อย: $a—หมายเหตุปริญญานิพนธ์ (NR)
เขตข้อมูล 504 หมายเหตุบรรณานุกรม (R)
ตัวบ่งชี้ # ยังไม่กาํ หนดให้ใช้
รหัสเขตข้อมูลย่อย: $a—หมายเหตุบรรณานุกรม (NR)
เขตข้อมูล 505 หมายเหตุสารบัญทีม่ รี ปู แบบ (R)
ตัวบ่งชี้ 1 ประเภทของหมายเหตุบรรณานุ กรม
0 – สารบัญ
1 – สารบัญทีไ่ ม่สมบูรณ์ (ในผลงาน)
2—สารบัญทีเ่ ลือกมาเพียงบางรายการ
ตัวบ่งชี้ 2
ระดับของการบันทึกรายการสารบัญ
# รายการสารบัญไว้ในรหัสเขตข้อมูลย่อย $a ทัง้ หมด
รหัสเขตข้อมูลย่อย: $a—รูปแบบของการลงรายการสารบัญ (NR)
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เขตข้อมูล 600 รายการเพิม่ หัวเรือ่ ง--ชื่อบุคคล (R)
ตัวบ่งชี้ 1 ประเภทของชื่อบุคคล
0—ชื่อต้น
1—ชื่อสกุลทีล่ งรายการแบบกลับคํา
3—ชื่อวงศ์ตระกูล
ตัวบ่งชี้ 2 ระบุระบบหัวเรือ่ ง หรืออรรถาภิธานทีใ่ ช้สร้างหัวเรือ่ ง
0—หัวเรือ่ งของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
1—หัวเรือ่ งวรรณกรรมสําหรับเด็กของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
2—หัวเรือ่ งของหอสมุดแพทย์แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา
3—หัวเรือ่ งของหอสมุดเกษตรแห่งชาติสหรัฐอเมริกา
4—หัวเรือ่ งหรืออรรถาภิธานทีไ่ ม่ได้ใช้ตามค่าตัวบ่งชี้ 2 ลําดับที่ 0-3
5—หัวเรือ่ งของหอสมุดแห่งชาติแคนาดา
7—หัวเรือ่ งหรืออรรถาภิธานตามรหัสเขตข้อมูลย่อย 2
รหัสเขตข้อมูลย่อย : $a—ชื่อบุคคล (NR)
$b—เลขกํากับชื่อ (NR)
$c—ตําแหน่ง ยศ และบรรดาศักดิ ์ เป็ นต้น (NR)
$q—ชื่อเต็ม (NR)
$d—ปีเกิด-ปีตาย (NR)
$t—ชื่อของงาน (NR)
$v—หัวเรือ่ งย่อยตามรูปแบบการเขียน (R)
$x—หัวเรือ่ งย่อยทัวไป
่ (R)
$y—หัวเรือ่ งย่อยตามยุคสมัย (R)
$z--หัวเรือ่ งย่อยชื่อภูมศิ าสตร์ (R)
$2 –แหล่งทีน่ ําหัวเรือ่ งมาใช้ ตามค่าตัวบ่งชี้ 2
ตัวที่ 7 (NR)
เขตข้อมูล 610 รายการเพิม่ หัวเรือ่ ง—ชื่อนิตบิ ุคคล (R)
ตัวบ่งชี้ 1 ประเภทของชื่อนิตบิ ุคคล
0—ชื่อนิตบิ ุคคลทีล่ งรายการแบบกลับคํา
1—ชื่อทีเ่ ป็ นเขตปกครอง
2—ชื่อทีล่ งรายการตามทีป่ รากฏ
ตัวบ่งชี้ 2 ระบุระบบหัวเรือ่ ง หรืออรรถาภิธานทีใ่ ช้สร้างหัวเรือ่ ง
0--หัวเรือ่ งของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
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1—หัวเรือ่ งวรรณกรรมสําหรับเด็กของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
2—หัวเรือ่ งของหอสมุดแพทย์แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา
3—หัวเรือ่ งของหอสมุดเกษตรแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา
4—หัวเรือ่ งหรืออรรถาภิธานทีไ่ ม่ได้ใช้ตามค่าตัวบ่งชี้ 2 ลําดับที่
0-3
5—หัวเรือ่ งของหอสมุดแห่งชาติแคนาดา
7—หัวเรือ่ งหรืออรรถาภิธานตามรหัสเขตข้อมูลย่อย 2
รหัสเขตข้อมูลย่อย : $a—ชื่อนิตบิ ุคคล (NR)
$b—ชื่อหน่วยงานรอง (NR)
$v—หัวเรือ่ งย่อยตามรูปแบบการเขียน (R)
$x—หัวเรือ่ งย่อยทัวไป
่ (R)
$y—หัวเรือ่ งย่อยตามยุคสมัย (R)
$z--หัวเรือ่ งย่อยชื่อภูมศิ าสตร์ (R)
$2–แหล่งทีน่ ําหัวเรือ่ งมาใช้ ตามค่าตัวบ่งชี้ 2 ตัวที่ 7 (NR)
เขตข้อมูล 611 รายการเพิม่ หัวเรือ่ ง—ชื่อการประชุม (R)
ตัวบ่งชี้ 1 ประเภทของชื่อการประชุม
0—ชื่อนิตบิ ุคคลทีล่ งรายการแบบกลับคํา
1—ชื่อทีเ่ ป็ นเขตปกครอง
2—ชื่อทีล่ งรายการตามทีป่ รากฏ
ตัวบ่งชี้ 2 ระบุระบบหัวเรือ่ ง หรืออรรถาภิธานทีใ่ ช้สร้างหัวเรือ่ ง
0--หัวเรือ่ งของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
1—หัวเรือ่ งวรรณกรรมสําหรับเด็กของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
2—หัวเรือ่ งของหอสมุดแพทย์แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา
3—หัวเรือ่ งของหอสมุดเกษตรแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา
4—หัวเรือ่ งหรืออรรถาภิธานทีไ่ ม่ได้ใช้ตามค่าตัวบ่งชี้ 2 ลําดับที่
0-3
5—หัวเรือ่ งของหอสมุดแห่งชาติแคนาดา
7—หัวเรือ่ งหรืออรรถาภิธานตามรหัสเขตข้อมูลย่อย 2
รหัสเขตข้อมูลย่อย: $a—ชื่อการประชุม (NR)
$c—สถานทีจ่ ดั ประชุม (NR)
$d—ปีทป่ี ระชุม (NR)
$n—ครัง้ ทีป่ ระชุม (R)
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เขตข้อมูล 630 รายการเพิม่ หัวเรือ่ ง—ชื่อเรือ่ งแบบฉบับ (R)
ตัวบ่งชี้ 1 จํานวนอักขระทีไ่ ม่นบั ในการจัดเรียง
0-9-จํานวนอักขระทีไ่ ม่นบั ในการจัดเรียง
(นับช่องว่างทีเ่ ว้นวรรครวมด้วย)
ตัวบ่งชี้ 2 การระบุหวั เรือ่ ง หรืออรรถาภิธานทีใ่ ช้สร้างหัวเรือ่ ง
0--หัวเรือ่ งของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
1—หัวเรือ่ งวรรณกรรมสําหรับเด็กของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
2—หัวเรือ่ งของหอสมุดแพทย์แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา
3—หัวเรือ่ งของหอสมุดเกษตรแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา
4—หัวเรือ่ งหรืออรรถาภิธานทีไ่ ม่ได้ใช้ตามค่าตัวบ่งชี้ 2 ลําดับที่ 0-3
5—หัวเรือ่ งของหอสมุดแห่งชาติแคนาดา
7—หัวเรือ่ งหรืออรรถาภิธานตามรหัสเขตข้อมูลย่อย 2
รหัสเขตข้อมูลย่อย $a—ชื่อเรือ่ งแบบฉบับ (NR)
$f—ปีของงาน (NR)
$l—ภาษา (NR)
$p—ชื่อตอน หรือส่วนของงาน (R)
$s—รุน่ ของงาน หรือฉบับพิมพ์ (NR)
เขตข้อมูล 650 รายการเพิม่ หัวเรือ่ ง—หัวเรือ่ งทัวไป
่ (R)
ตัวบ่งชี้ 1 #--ยังไม่กาํ หนดให้ใช้
ตัวบ่งชี้ 2 การระบุระบบหัวเรือ่ ง หรืออรรถาภิธานทีใ่ ช้สร้างหัวเรือ่ ง
0–หัวเรือ่ งของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
1—หัวเรือ่ งวรรณกรรมสําหรับเด็กของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
2—หัวเรือ่ งของหอสมุดแพทย์แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา
3—หัวเรือ่ งของหอสมุดเกษตรแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา
4—หัวเรือ่ งหรืออรรถาภิธานทีไ่ ม่ได้ใช้ตามค่าตัวบ่งชี้ 2 ลําดับที่ 0-3
5—หัวเรือ่ งของหอสมุดแห่งชาติแคนาดา
7—หัวเรือ่ ง หรืออรรถาภิธานตามรหัสเขตข้อมูลย่อย 2
รหัสเขตข้อมูลย่อย: $a—หัวเรือ่ งทัวไป
่ (NR)
$v—หัวเรือ่ งย่อยตามรูปแบบการเขียน (R)
$x—หัวเรือ่ งย่อยทัวไป
่ (R)
$y—หัวเรือ่ งย่อยตามยุคสมัย (R)
$z—หัวเรือ่ งย่อยชื่อภูมศิ าสตร์ (R)
$2–แหล่งทีน่ ําหัวเรือ่ งมาใช้ ตามค่าตัวบ่งชี้ 2 ตัวที่ 7 (NR)
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เขตข้อมูล 651 รายการเพิม่ หัวเรือ่ ง—ชื่อภูมศิ าสตร์ (R)
ตัวบ่งชี้ 1 # --ยังไม่กาํ หนดให้ใช้
ตัวบ่งชี้ 2 ระบุระบบหัวเรือ่ ง หรือ อรรถาภิธานทีใ่ ช้สร้างหัวเรือ่ ง
0 -- หัวเรือ่ งของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
1—หัวเรือ่ งวรรณกรรมสําหรับเด็กของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
2—หัวเรือ่ งของหอสมุดแพทย์แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา
3—หัวเรือ่ งของหอสมุดเกษตรแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา
4—หัวเรือ่ งหรืออรรถาภิธานทีไ่ ม่ได้ใช้ตามค่าตัวบ่งชี้ 2 ลําดับที่ 0-3
5—หัวเรือ่ งของหอสมุดแห่งชาติแคนาดา
7—หัวเรือ่ ง หรืออรรถาภิธานตามรหัสเขตข้อมูลย่อย 2
รหัสเขตข้อมูลย่อย: $a—หัวเรือ่ งชื่อภูมศิ าสตร์ (NR)
$v—หัวเรือ่ งย่อยตามรูปแบบการเขียน (R)
$x—หัวเรือ่ งย่อยทัวไป
่ (R)
$y—หัวเรือ่ งย่อยตามยุคสมัย (R)
$z—หัวเรือ่ งย่อยชื่อภูมศิ าสตร์ (R)
$2–แหล่งทีน่ ําหัวเรือ่ งมาใช้ ตามค่าตัวบ่งชี้ 2 ตัวที่ 7 (NR)
เขตข้อมูล 700 รายการเพิม่ —ชื่อบุคคล (R)
ตัวบ่งชี้ 1 ประเภทของชื่อบุคคล
0—ชื่อต้น
1—ชื่อสกุลทีล่ งรายการกลับคํา
3—ชื่อวงศ์ตระกูล
ตัวบ่งชี้ 2 ประเภทของรายการเพิม่ ชื่อบุคคล (รายการจําแนก/ไม่จาํ แนก)
#--รายการเพิม่ ทีไ่ ม่เป็ นรายการจําแนก
2—รายการเพิม่ ทีเ่ ป็ นรายการจําแนก
รหัสเขตข้อมูลย่อย: $a—ชื่อบุคคล (NR)
$b—เลขกํากับชื่อ (NR)
$q—ชื่อเต็ม (NR)
$d—ปีเกิด-ปีตาย (NR)
เขตข้อมูล 710 รายการเพิม่ —ชื่อนิตบิ ุคคล (R)
ตัวบ่งชี้ 1 ประเภทของชื่อนิตบิ ุคคล
0—ชื่อนิตบิ ุคคลทีล่ งรายการแบบกลับคํา
1—ชื่อทีเ่ ป็ นเขตปกครอง
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2—ชื่อทีล่ งรายการตามทีป่ รากฏ
ตัวบ่งชี้ 2 ประเภทของรายการเพิม่ ชื่อนิตบิ ุคคล (รายการจําแนก / ไม่จําแนก)
# --รายการเพิม่ ทีไ่ ม่เป็ นรายการจําแนก
2 --รายการเพิม่ ทีเ่ ป็ นรายการจําแนก
รหัสเขตข้อมูลย่อย: $a—ชื่อนิตบิ ุคคล (NR)
$b—ชื่อหน่วยงานรอง (R)
เขตข้อมูล 730 รายการเพิม่ —ชื่อเรือ่ งแบบฉบับ (R)
ตัวบ่งชี้ 1 จํานวนอักขระทีไ่ ม่นบั ในการจัดเรียง
0-9-- จํานวนอักขระทีไ่ ม่นบั ในการจัดเรียง
(นับช่องว่างทีเ่ ว้นวรรครวมด้วย)
ตัวบ่งชี้ 2 ประเภทของรายการเพิม่ ชื่อเรือ่ ง (รายการจําแนก/ไม่จาํ แนก)
#--รายการเพิม่ ทีไ่ ม่เป็ นรายการจําแนก
2—รายการเพิม่ ทีเ่ ป็ นรายการจําแนก
รหัสเขตข้อมูลย่อย: $a—ชื่อเรือ่ งแบบฉบับ (NR)
$f—ปีของงาน (NR)
$l—ภาษา (NR)
$p—ชื่อตอน หรือส่วนของงาน (R)
$s—รุน่ ของงาน หรือฉบับพิมพ์ (NR)
เขตข้อมูล 740 รายการเพิม่ ชื่อเรือ่ งทีแ่ ตกต่าง / ชื่อเรือ่ งจําแนก (R)
ตัวบ่งชี้ 1 จํานวนอักขระทีไ่ ม่นบั ในการจัดเรียง
(นับช่องว่างทีเ่ ว้นวรรครวมด้วย)
ตัวบ่งชี้ 2 ประเภทของรายการเพิม่ ชื่อเรือ่ ง
(รายการจําแนก / ไม่จาํ แนก)
#--รายการเพิม่ ทีไ่ ม่เป็ นรายการจําแนก
2—รายการเพิม่ ทีเ่ ป็ นรายการจําแนก
รหัสเขตข้อมูลย่อย: $a—ชื่อเรือ่ ง (NR)
เขตข้อมูล 856
ตัวบ่งชี้ 1
#
0
1

การเข้าถึงและแหล่งของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (R)
วิธกี ารเข้าถึง
ไม่มขี อ้ มูลระบุ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล
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2 การเข้าใช้เครือ่ งจากระยะไกล
3 การเข้าใช้โดยผ่านสายโทรศัพท์
4 การเข้าใช้โดยผ่านโพรโตคอล HTTP
7 วิธพี เิ ศษ ตามเขตข้อมูลย่อย 2
ตัวบ่งชี้ 2 ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับแหล่งสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
# ไม่มขี อ้ มูลระบุ
0 แหล่งของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
1 รุน่ ของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
8 ไม่มกี ารแสดงผลคํา หรือวลี นําหน้าข้อความ
รหัสเขตข้อมูลย่อย: $a—ชื่อโฮสท์ (R)
$b—หมายเลขในการเข้าถึง (R)
$f—ชื่อสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (R)
$q—รูปแบบของข้อมูล (NR)
$s—ขนาดของแฟ้มข้อมูล (R)
$u—ทีอ่ ยู่ (โดเมนเนม) (R)
$z—หมายเหตุขอ้ ความทีเ่ ผยแพร่ได้ (R)
ข้อมูลทัง้ 3 ส่วนในแต่ละระเบียน คอมพิวเตอร์จะจัดเก็บตามรูปแบบทีใ่ ช้เพือ่ การสื่อสาร
ระหว่างคอมพิวเตอร์กบั ผูใ้ ช้ แต่เป็ นส่วนทีผ่ ใู้ ช้ไม่สามารถมองเห็นได้ โดยทีร่ ปู แบบของระเบียน
ทีจ่ ดั เรียงนัน้ จะมีลกั ษณะการจัดวางตัวอักขระต่อเนื่องกันไม่มชี ่องว่าง ซึ่งผูใ้ ช้ทวไปเข้
ั่
าใจได้
ยาก และไม่เข้าใจความหมายของข้อมูลเหมือนทีอ่ ยู่ในรูปบัตรรายการ แต่เครื่องคอมพิวเตอร์
สามารถอ่านได้
พัฒนาการการใช้มาร์กในประเทศไทย
สําหรับห้องสมุดในประเทศไทยมีการใช้รปู แบบการลงรายการทีเ่ ครื่องสามารถอ่าน
ได้ โดยศึกษารูปแบบมาร์กของต่างประเทศและพัฒนาเป็ นรูปแบบมาร์กเพื่อใช้ในห้องสมุดของ
ตน ตามลําดับ ดังนี้ (สมพิศ คูศรีพทิ กั ษ์. 2539 : 35)
1. ไทยมาร์ก (THAI MARC) พัฒนาโดยหอสมุดแห่งชาติ ด้วยความช่วยเหลือจาก
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ในปี พ.ศ. 2519 โดย
ศึกษารูปแบบของ US MARC ISO 2709 และ BLCMP (Birmingham Library Cooperation
Mechanization Project) ของมหาวิทยาลัยเบอร์มงิ แฮม ประเทศอังกฤษ
2. มหิดลมาร์ก (MAHIDOL MARC) พัฒนาโดยคณะกรรมการโครงการพัฒนา
ห้องสมุดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2526 คณะ
กรรมการฯ ได้จดั ทําคู่มอื การลงรายการบรรณานุ กรมทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ เช่น
หนังสือ วารสาร และสือ่ โสตทัศน์
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3. ยูนิพมาร์ก (UNIV MARC/University MARC) พัฒนาโดยคณะอนุ กรรมการ
พิจารณาการใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุด ทบวงมหาวิทยาลัยแต่งตัง้ ขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 2527 และได้
กํา หนดรูป แบบยูนิ พ มาร์ก ที่เ ป็ น มาตรฐานการลงรายการที่ใ ช้แ สดงการจัด เก็บ และสื่อ สาร
ข้อ สนเทศทางบรรณานุ ก รมระหว่า งผู้ใ ช้ถึง ผู้ใ ช้ และระหว่ า งเครื่อ งคอมพิว เตอร์ถึง เครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถแลกเปลีย่ นข้อมูลทางบรรณานุ กรมระหว่างสถาบันการศึกษา และ
เพือ่ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทีแ่ ต่ละสถาบันครอบครอง
4. ซียูมาร์ก (CU MARC) พัฒนาโดยคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานการลง
รายการหนังสือ เอกสาร ประมาณ ปี พ.ศ. 2531 เพื่อข่ายงานสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย
ของจุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และได้ใ ช้เ ป็ นคู่มือรูปแบบทางบรรณานุ กรม สําหรับหนังสือ
เอกสาร และสิง่ พิมพ์ต่อเนื่อง
ปจั จุบนั ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ นิยมใช้รปู แบบการลงรายการแบบมาร์ก
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หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกนั ฉบับพิมพ์ครังที
้ ่2
หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกนั หรือทีเ่ รียกกันย่อ ๆ ว่า AACR มีอยู่ 3
ฉบับ คือ ฉบับปี ค.ศ.1967 หรือ AACR1 ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 2 ค.ศ. 1978 หรือ AACR2 และฉบับ
พิมพ์ครัง้ ที่ 2 แก้ไขเพิม่ เติม ค.ศ. 1998 หรือ AACR2R ได้มกี ารปรับปรุงแก้ไข เพิม่ เติมข้อมูล
ล่าสุด ปี ค.ศ. 2002 จัดทําโดยความร่วมมือของสมาคมห้องสมุดอเมริกนั สมาคมห้องสมุด
อัง กฤษ สมาคมห้อ งสมุ ด แคนาดา และหอสมุ ด รัฐ สภาอเมริก ัน เพื่อ ให้ก ารลงรายการเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน ในการแลกเปลีย่ นข้อมูลทางบรรณานุกรม
เอเอซีอาร์ 2 อาร์ แบ่งเนื้อหาออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นหลักเกณฑ์ทวไปเกี
ั่
ย่ วกับการลงรายการทางบรรณานุ กรมสําหรับวัสดุทุก
ประเภท หลักเกณฑ์การลงรายการทางบรรณานุ กรมสําหรับหนังสือ จุลสาร และเอกสารทีเ่ ป็ น
แผ่น สือ่ โสตทัศน์ทุกประเภท ไมโครฟอร์ม สิง่ พิมพ์ต่อเนื่อง และการทํารายการจําแนก
ตอนที่ 2 เป็ นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทํารายการนํ า (Headings) ประกอบด้วย การ
เลือกใช้ช่อื เพื่อการสืบค้น (Access points) การลงชื่อบุคคล ชื่อภูมศิ าสตร์ ชื่อองค์กร ชื่อเรื่อง
แบบฉบับ และการทํารายการโยง
ภาคผนวก เป็ นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้อกั ษรตัวใหญ่ คําย่อ และตัวเลขในการลง
รายการ
การลงรายการทางบรรณานุ กรม สําหรับทรัพยากรสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การลง
รายการแบบเอเอซีอาร์ 2 จะแบ่งโครงร่างของรายการทีเ่ ป็ นส่วนสําคัญ ซึง่ ต้องนํามาพิจารณา
เป็ นข้อมูลในการลงรายการ ออกเป็ น 8 ส่วน (Areas) ดังนี้
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1. ส่วนชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ (Title and statement of responsibility
area) ข้อมูลสําคัญได้แก่ ข้อมูลเกีย่ วกับชื่อเรื่อง และผูท้ ม่ี สี ว่ นรับผิดชอบต่อเนื้อหา เช่น ผูแ้ ต่ง
ผูแ้ ปล ผูว้ าดภาพ บรรณาธิการ เป็ นต้น ทัง้ ทีเ่ ป็ นบุคคลและนิตบิ ุคคล
2. ส่วนฉบับพิมพ์หรือครัง้ ทีพ่ มิ พ์ (Edition area) ข้อมูลทีใ่ ห้รายละเอียดเกีย่ วกับครัง้ ที่
พิมพ์ รวมทัง้ การแจ้งความรับผิดชอบเกีย่ วกับครัง้ ทีพ่ มิ พ์นนั ้ ๆ ด้วย
3. ส่วนรายละเอียดเฉพาะของวัสดุ (หรือประเภทของสิง่ พิมพ์) (Material or type of
publication) specific details area) เป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ นรายละเอียดเฉพาะของวัสดุหรือสิง่ พิมพ์บาง
ประเภท เช่น ลําดับทีข่ องสิง่ พิมพ์ต่อเนื่อง มาตราส่วนของแผนที่ เป็ นต้น
4. ส่วนการพิมพ์และการเผยแพร่ (Publication, distribution, etc., area) ข้อมูล
เกีย่ วกับสถานทีพ่ มิ พ์ หรือเมืองทีพ่ มิ พ์ ชื่อสํานักพิมพ์หรือผูจ้ ดั พิมพ์ และปีพมิ พ์ หรือปีลขิ สิทธิ ์
5. ส่วนลักษณะทางกายภาพ (Physical description area) ข้อมูลส่วนนี้จะให้
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างของทรัพยากรสารสนเทศนัน้ ๆ ได้แก่ จํานวนหน้ าหรือ
จํานวนเล่มของหนังสือ รายการภาพประกอบ ความสูง
6. ส่วนชุด (Series area) ข้อมูลทีใ่ ห้รายละเอียดเกีย่ วกับชุดของหนังสือ ได้แก่ ชื่อชุด
หลัก ชื่อชุดรอง รวมทัง้ หมายเลขของชุด
7. ส่วนหมายเหตุ (Note area) คือ ข้อมูลสําคัญอื่น ๆ ทีไ่ ม่สามารถระบุในการลง
รายการในส่วนต่าง ๆ ที่กล่าวมา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเรื่องเดิม ประวัติการพิมพ์ ฯลฯ ถ้า
ข้อมูลดังกล่าวมีความสําคัญและเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้กจ็ ะลงรายการไว้ในส่วนนี้
8. ส่วนเลขมาตรฐานและคําทีบ่ อกถึงสิง่ ทีไ่ ด้มา (Standard number and terms of
availability area) ข้อมูลในส่วนนี้ได้แก่ขอ้ มูลเกีย่ วกับเลขมาตรฐานของหนังสือและราคาของ
หนังสือ
เอเอซีอาร์ 2 อาร์ ได้กําหนดแหล่งข้อมูลที่กําหนด ในการนํ าข้อมูลที่เป็ นรายการ
บรรณานุ กรมในแต่ละส่วนมาลงรายการ จะต้องนํ ามาจากแหล่งข้อมูลทีก่ ําหนด ถ้าไม่ได้นํามา
จากแหล่งข้อมูลที่กําหนด หากนํ ามาลงรายการ จะต้องใส่ไว้ในวงเล็บเหลี่ยม แหล่งข้อมูลที่
กําหนดให้ใช้มดี งั นี้
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ส่วน
ชื่อเรือ่ งและการแจ้งความรับผิดชอบ
ฉบับพิมพ์
การพิมพ์, การจําหน่าย, ฯลฯ
ลักษณะทางกายภาพ
ชุด
หมายเหตุ
เลขมาตรฐานและคําทีบ่ อกถึงสิง่ ทีไ่ ด้มา

แหล่งข้อมูลที่กาํ หนด
หน้าปกใน
หน้าปกใน1, ส่วนนํา และการแจ้งท้ายเล่ม
หน้าปกใน, ส่วนนํา2 และการแจ้งท้ายเล่ม
สิง่ พิมพ์ทงั ้ เล่ม
หน้าปกในของชุด3 หน้าปกในของหนังสือ,
ปก และส่วนอื่น ๆ ของหนังสือ
แหล่งใดก็ได้
แหล่งใดก็ได้

-----------------------------------------------1

คําว่า “หน้าปกใน” จะรวมถึง ส่วนอื่น ๆ ทีใ่ ช้แทนหน้าปกในด้วย
”ส่วนนํา” (Preliminaries) หมายถึง ส่วนต่าง ๆ ของหนังสือทีอ่ ยูใ่ นส่วนต้นเล่มของหนังสือ ได้แก่ หน้าปก
ใน, หน้าทีอ่ ยูห่ ลังหน้าปกในก่อนถึงเนื้อเรือ่ ง, หน้าอื่น ๆ ทีอ่ ยูก่ ่อนหน้าปกใน และปกหนังสือ
3
“หน้าปกในของชุด” (Series title page) เป็ นหน้าทีเ่ พิม่ ขึน้ มา โดยมีช่อื เรือ่ งทีเ่ หมาะสมของชุด และข้อมูล
อื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับชุด (เช่น การแจ้งความรับผิดชอบ, หมายเลขลําดับในชุด, ข้อมูลเกีย่ วกับสิง่ พิมพ์และ
ชื่อเรือ่ งของสิง่ พิมพ์ภายในชุด)
2
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การเลือกใช้ชื่อเพื่อการสืบค้น (Choice of access points)
การเลือกใช้ช่อื เพื่อการสืบค้น หมายถึง การเลือกชื่อหรือนามทัง้ หมดที่ปรากฏใน
รายการทางบรรณานุกรมของสิง่ พิมพ์ทน่ี ํามาทํารายการ ทีผ่ ใู้ ช้อาจใช้ในการสืบค้นสิง่ พิมพ์นนั ้ ๆ
คําว่า ชื่อหรือนาม หมายถึง ชื่อบุคคลและชื่อองค์กรทีเ่ กี่ยวข้องกับสิง่ พิมพ์ (เช่น ชื่อผูแ้ ต่ง ชื่อ
บรรณาธิการ ชื่อผูร้ วบรวม ชื่อผูแ้ ปล ชื่อองค์กรทีอ่ อกสิง่ พิมพ์ ชื่อการประชุม ฯลฯ) ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่องแบบฉบับ และชื่อชุด โดยที่ผู้จดั ทํารายการจะเลือกชื่อเหล่านี้ 1 ชื่อ (ซึ่งโดยปกติจะ
เลือกใช้ช่อื ผูแ้ ต่ง) เพื่อใช้เป็ นรายการหลัก (Main entry) ส่วนชื่อทีเ่ หลือจะใช้เป็ นรายการเพิม่
(Added entry) (สุพฒ
ั น์ ส่องแสงจันทร์. 2544 : 171)
ในการกําหนดรายการเพื่อการสืบค้นนัน้ เอเอซีอาร์ 2 อาร์ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ท่ี
ใช้ ในการเลือกใช้ช่อื เพื่อเป็ นรายการสืบค้น ทัง้ ทีเ่ ป็ นรายการหลักและรายการเพิม่ ไว้ให้เป็ น
แนวทางในการพิจารณา โดยทีห่ ลักเกณฑ์ดงั กล่าวมีรายละเอียดมาก ทัง้ นี้จะมีตงั ้ แต่
- การแจ้งถึงแหล่งข้อมูลสําคัญ (Chief source of information) ทีใ่ ช้ในการเลือก
รายการเพือ่ การสืบค้น
- การเลือกรายการ (ชื่อบุคคลทีเ่ ป็ นเจ้าของผลงานตัง้ แต่ 1 คนขึน้ ไป แต่ไม่ถงึ 3
คน / ผลงานที่มผี ูร้ บั ผิดชอบมากกว่า 3 คน / ผลงานที่มผี ูร้ บั ผิดชอบที่ทําหน้าที่แตกต่างกัน /
การลงรายการนิตบิ ุคคล / การลงรายการชื่อเรื่องทีเ่ ป็ นรายการหลัก / การลงรายการชื่อเรื่อง
แบบฉบับ เป็ นต้น)
- รูปแบบในการลงรายการ เช่น รูปแบบการลงชื่อบุคคลชาวต่างประเทศ ชื่อ
พระมหากษัตริย์ ชื่อพระบรมวงศานุ วงศ์ พระภิกษุ / รูปแบบการลงรายชื่อนิตบิ ุคคล / รูปแบบ
การลงรายการชื่อภูมศิ าสตร์ เป็ นต้น (ดูรายละเอียดได้ใน เอเอซีอาร์ 2 อาร์ บทที่ 21)

ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อ มูล ทรัพ ยากรห้อ งสมุด เป็ น ฐานข้อ มูล ที่จ ดั เก็บ สารสนเทศที่มีใ ห้บ ริก ารใน
ห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศนัน้ ๆ ซึ่งหน่ วยงานที่จดั ทําขึ้นเองเพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่ผใู้ ช้บริการ ในการสืบค้นสารสนเทศอันได้แก่ หนังสือ บทความวารสาร จุลสาร
กฤตภาค สื่อโสตทัศน์ วิทยานิพนธ์ เป็ นต้น ทัง้ นี้อาจเก็บอยูใ่ นรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ ระบบออฟไลน์
และระบบออนไลน์ (สมชาย วรัญญานุไกร. 2544 : 7)
ประเภทของฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลมีหลายประเภทซึง่ แตกต่างกันทัง้ ในด้านเนื้อหาและการใช้งาน ดังนัน้ จึงมีการ
แบ่งประเภทของฐานข้อมูลหรือเนื้อหาของสารสนเทศทีจ่ ดั เก็บ (พิมพ์ราํ ไพ เปรมสมิทธิ ์. 2538 :
4 ; สมพิศ คูศรีพทิ กั ษ์. 2539 : 52) สําหรับห้องสมุดและสถาบันบริการสารสนเทศโดยทัวไป
่
มักจะหมายถึงทรัพยากรห้องสมุดทีจ่ ดั เก็บตามลักษณะของห้องสมุด ได้แก่
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1. ฐานข้อมูลบรรณานุ กรม (Bibliographic database) เป็ นฐานข้อมูลหลักของห้องสมุด
ที่จดั เก็บรวบรวมระเบียนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่มอี ยู่ใ นห้องสมุดนัน้ ๆ โดยให้
รายละเอียดทางบรรณานุ กรมของวัสดุต่าง ๆ ไว้ในแต่ละระเบียน ฐานข้อมูลบรรณานุ กรมบาง
ฐานข้อมูลอาจมีสาระสังเขปประกอบ เพื่อให้ผใู้ ช้ทราบถึงเนื้อหาโดยย่อ และช่วยในการตัดสินใจ
เลือกสารสนเทศได้สะดวกยิง่ ขึน้
2. ฐานข้อมูลตัวเลข (Numeric database) เป็ นฐานข้อมูลทางสถิตทิ ห่ี อ้ งสมุดจัดทําขึน้
เพื่อให้บริการผูใ้ ช้ โดยอาจทําเป็ นฐานข้อมูลในด้านต่าง ๆ เช่น สถิตกิ ารลงทุน ตลาดหุน้ ธุรกิจ
อุตสาหกรรม เป็ นต้น
3. ฐานข้อมูลเต็มรูป (Full-text database) เป็ นฐานข้อมูลทีบ่ นั ทึกเรื่องราวหรือ
รายละเอียดของวัสดุสารสนเทศทัง้ หมดเข้าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ในรูปแบบทีเ่ ครื่องสามารถอ่านได้
โดยสามารถดูรายละเอียดของวัสดุนัน้ ๆ ได้เหมือนดูจากวัสดุจริง ฐานข้อมูลเต็มรูปทีห่ อ้ งสมุด
มักจะจัดทําได้แก่ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลวารสาร และฐานข้อมูลกฤตภาค เป็ นต้น
4. ฐานข้อมูลภาพ (Image database)
5. ฐานข้อมูลสือ่ ประสม (Multimedia database)
คุณภาพของฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลบรรณานุ กรม เป็ นฐานข้อมูลที่ช่วยผู้ใช้เกี่ยวกับรายการบรรณานุ กรมที่
นํ ามาอ้างอิง ช่วยผูใ้ ช้คน้ ข้อมูลทีต่ ้องการ รวมทัง้ รูแ้ หล่งข้อมูล รูป้ ระเภทของสิง่ พิมพ์ องค์กร
หรือบุคคล รวมทัง้ ต้นฉบับสมบูรณ์และสถานทีเ่ ก็บเอกสารเหล่านัน้
ห้องสมุดหรือผู้จดั ทําฐานข้อมูลจะต้องมีความรับผิดชอบในการสร้างฐานข้อมูลให้มี
คุณภาพเพื่อไม่ให้มขี อ้ มูลทีส่ กปรก (Dirty data) ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ซึง่ หมายถึงลักษณะ
ของฐานข้อมูลที่มขี อ้ ผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ฐานข้อมูลบรรณานุ กรมออนไลน์ (Massey.
2000 : Online) สิง่ สําคัญทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับคุณภาพของรายการและฐานข้อมูลได้แก่ นโยบาย
และแนวปฏิบตั ใิ นการทํารายการ เนื้อหาภายในฐานข้อมูล การดูแลรักษาฐานข้อมูล การเข้าถึง
และการแสดงผลรายการที่เกี่ยวข้องกัน จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมิน คุ ณ ภาพของฐานข้อ มู ล สรุ ป ประเด็น ในการพิจ ารณาคุ ณ ภาพของฐานข้อ มู ล
บรรณานุ กรมทรัพยากรห้องสมุด (Lancaster. 1991 : 116; Massey. 2000 ; อ้างอิงจาก
Basch. 1990; พิมพ์ราํ ไพ เปรมสมิทธิ ์. 2538 : 84-86) ดังนี้
1. ขอบเขต หรือความครอบคลุมของเนื้อหา (Scope/coverage) หมายถึง ขอบเขตของ
ทรัพ ยากรสารสนเทศที่จ ัด เก็บ ในฐานข้อ มู ล ครอบคลุ ม เนื้ อ หาตรงตามวัต ถุ ป ระสงค์ข อง
หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ
2. ความสมบูรณ์ของสารสนเทศ (Completeness) หมายถึง การแสดงรายละเอียด
เกีย่ วกับรายการบรรณานุ กรมของสารสนเทศได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึง่ จะเป็ นตัวแทนสารสนเทศที่
ดี และช่วยให้ผใู้ ช้ตดั สินใจเลือกสารสนเทศได้ตรงกับความต้องการมากทีส่ ดุ
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3. ความคงที่ หรือความสมํ่าเสมอ (Consistency) หมายถึง การใช้คาํ หรือคําศัพท์
ต่ า ง ๆ ในการกํ า หนดช่อ งทางการสืบ ค้น ด้ว ยความคงที่แ ละสมํ่า เสมอ โดยการจัด ทํา แฟ้ ม
รายการหลักฐานไว้ตรวจสอบ
4. ความทันสมัย (Timeliness) หมายถึง การนํ ารายการสารสนเทศใหม่ ๆ เข้าไปยัง
ฐานข้อมูลได้รวดเร็ว ทันต่อความต้องการ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีผ่ ใู้ ช้ทุกคนต้องการมากทีส่ ดุ ดังนัน้ ผูจ้ ดั ทํา
ฐานข้อมูลควรวางนโยบายและกําหนดการในการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
5. ความถูกต้องของสารสนเทศ (Accuracy) หมายถึง การไม่มขี อ้ ผิดพลาดเกิดขึน้ กับ
สารสนเทศในฐานข้อมูล ซึง่ อาจเกิดจากการนําเข้า หรือการป้อนข้อมูลผิดพลาด เช่น การสะกด
ผิด การพิมพ์ผดิ เป็ นต้น โดยทัวไปผู
่
ใ้ ช้มกั จะให้ความสนใจในความถูกต้องของสารสนเทศที่
สืบค้นได้จากฐานข้อมูล ดังนัน้ จึงควรควบคุมการป้อนข้อมูล และตรวจสอบข้อผิดพลาดดังกล่าว
อย่างสมํ่าเสมอ จะเป็ นการช่วยให้ผใู้ ช้ได้รบั ข้อมูลทางบรรณานุ กรมของเอกสารต้นฉบับถูกต้อง
และสามารถติดตามหาเอกสารต้นฉบับได้ไม่ผดิ พลาด
6. ประสิทธิภาพในการเข้าถึง/การค้นคืน (Accessibility/retrievability) หมายถึง ความ
สะดวกในการเข้า ถึง หรือ สืบ ค้น ที่ผู้ใ ช้ส ามารถใช้ไ ด้ด้ว ยตนเอง เป็ น การประหยัด เวลาแก่
เจ้าหน้าทีท่ ใ่ี ห้บริการด้วย อีกทัง้ มีจาํ นวนเอกสารทีไ่ ด้รบั การค้นคืนด้วยกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสม โดย
วัดจากอัตราส่วนของข้อมูลทีค่ น้ ได้ (Recall) และความตรงกับความต้องการของข้อมูลทีค่ น้ ได้
(Precision)
7. รูปแบบของการรับผล (Output) หมายถึง การทีผ่ ใู้ ช้สามารถรับผลทีไ่ ด้จากการ
สืบ ค้น ในลัก ษณะต่ า ง ๆ ได้ห ลายรูป แบบตามความต้อ งการ เช่น สามารถกํา หนดรูป แบบ
จํ า นวนหน้ า ในการสังพิ
่ ม พ์ผ ล สามารถสังพิ
่ ม พ์โ ดยอัต โนมัติ สามารถรับ ผลทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ทางโทรสาร และสามารถบันทึกหรือการถ่ายโอนข้อมูลได้
8. การเป็ นระบบบูรณาการ (Integration) หมายถึง การทีฐ่ านข้อมูลมีคุณลักษณะทีเ่ ป็ น
การบูรณาการ ดังนัน้ แฟ้มข้อมูลในฐานข้อมูลจะต้องมีโครงสร้างและการกําหนดรูปแบบการใช้
แท็กที่เหมือนกัน เพื่อให้สามารถใช้ขอ้ มูลร่วมกันได้ สามารถสืบค้นจากหลายเขตข้อมูลพร้อม
กันได้ มีช่องทางที่สบื ค้นไปยังฐานข้อมูลอื่นได้ และสามารถเชื่อมโยงหรือเข้าถึงไปยังแหล่ง
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์รปู แบบอื่นทีม่ เี นื้อหาเกีย่ วข้องกันได้ เป็ นต้น
ประเด็นในการพิจารณาคุณภาพของฐานข้อมูลบรรณานุ กรมที่กล่าวมานัน้ เป็ นเพียง
ส่วนหนึ่งที่เน้นเฉพาะฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดทีห่ อ้ งสมุดจัดทําขึน้ เอง ยังมีประเด็นอื่น ๆ
อีกหลายลักษณะที่ไ ม่ได้กล่าวถึง ซึ่งเป็ นการเน้ นถึงฐานข้อมูลบรรณานุ กรมที่ให้บ ริการเชิง
พาณิชย์
ในเรื่อ งคุ ณ ภาพของฐานข้อ มู ล บรรณานุ ก รมทรัพ ยากรห้อ งสมุ ด นั น้ นอกจากจะ
พิจารณากันในประเด็นต่าง ๆ ทีก่ ล่าวมาแล้ว ยังมีอกี ส่วนหนึ่งทีต่ ้องคํานึงถึงอย่างยิง่ คือ ส่วน
ของแฟ้ มข้อ มูล ที่จ ดั เก็บ ระเบีย นบรรณานุ ก รม เพราะถ้า หากว่ า ฐานข้อ มูล มีแ ฟ้ ม ข้อ มูล ที่มี
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คุณภาพ ก็จะส่งผลให้ฐานข้อมูลนัน้ มีคุณภาพและความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ บาสช์ (Basch. 1990)
ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของแฟ้มข้อมูลบรรณานุกรมทีม่ คี ุณภาพ ไว้ดงั นี้
1. สามารถจํากัดการสืบค้นได้ดว้ ยชื่อภูมศิ าสตร์ ภาษา และเนื้อหา
2. มีการจัดทําดัชนีคําค้นให้กบั เนื้อหา ในลักษณะการจัดลําดับความสําคัญของคําที่มี
ความหมายกว้างไปสูค่ าํ ทีม่ คี วามหมายแคบ
3. มีการระบุรปู แบบหรือลักษณะของเนื้อหา (เช่น นโยบาย การวิจารณ์ หรือทฤษฎี ไว้
ในส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการ เช่น ระบุไว้ในเลขหมู่ หรือหัวเรือ่ ง เป็ นต้น)
4. มีการเชื่อมโยงจากระเบียนหนึ่ง ไปยังระเบียนอื่น ๆ ทีม่ เี นื้อหาเกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั
เช่น หนังสือชุดเดียวกันทีแ่ ยกทํารายการ เอกสารประกอบการประชุมประเภทต่าง ๆ ทีแ่ ยกทํา
รายการ เป็ นต้น
5. สามารถสืบค้นรายการผูแ้ ต่งและชื่อเรือ่ ง พร้อม ๆ กันได้
6. สามารถสืบค้นรายการทุกอย่างได้ และแสดงผลได้ทงั ้ รูปแบบมาร์กและรูปแบบอื่น ๆ
7. ควรมีเขตข้อมูลทีส่ าํ คัญ ดังนี้ ผูแ้ ต่ง และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ชื่อเรื่อง แหล่ง ภาษาเดิม
ของเนื้ อหา ปี พมิ พ์ สาระสังเขป หมายเลขเฉพาะต่ าง ๆ (เช่น เลขทะเบียน หรือเลขสัญญา
เป็ นต้น) และ ดัชนี
8. การลงรายการผูแ้ ต่งในแต่ละฐานข้อมูล ควรเป็ นแบบแผนเดียวกัน
9. ฐานข้อมูลประเภทเดียวกันต้องมีโครงสร้างเหมือนกัน
10. มีบญ
ั ชีคําที่เรียงไว้อย่างมีระบบ ในรูปอรรถาภิธาน และเรียกใช้ได้ทางออนไลน์
เพือ่ ใช้เป็ นเครือ่ งช่วยในการสืบค้น
ดังนัน้ หากห้องสมุดมีการสร้างฐานข้อมูลบรรณานุ กรมที่มคี ุณภาพจะเป็ นผลดีในแง่
ต่าง ๆ ได้แก่
1. การสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้
2. ง่ายต่อการดูแลรักษาฐานข้อมูลให้สมบูรณ์อยูเ่ สมอ
3. เป็ นฐานข้อมูลทีไ่ ด้มาตรฐาน สามารถแลกเปลีย่ นข้อมูลทางบรรณานุกรม
ดังนัน้ ความจําเป็ นประการหนึ่งที่ห้องสมุดจะต้องคํานึ งถึงเป็ นอย่างยิง่ ต่ อการสร้าง
ฐานข้อ มู ล บรรณานุ ก รมทรัพ ยากรห้อ งสมุ ด ก็คือ การตรวจสอบหรือ ประเมิน ฐานข้อ มู ล
บรรณานุ กรมทีจ่ ดั ทําขึน้
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การดูแลรักษาฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรห้องสมุด
บอลลาร์ด (Ballard. 2005 : 36-37) อดีตบรรณารักษ์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ควินนิพแิ อก (Quinnipiac University) แฮมเด็น สหรัฐอเมริกา ได้แนะนําวิธกี ารปรับปรุงข้อมูล
ในฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดเพือ่ ให้เป็ นฐานข้อมูลทีถ่ ูกต้อง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ดังนี้
1. การตรวจสอบรายการหลักฐาน โดยการดําเนินการตรวจสอบรายการหลักฐานสําคัญ
เช่น ผูแ้ ต่ง หัวเรือ่ ง ชื่อชุด ทุกรายการเพือ่ ให้แน่ใจว่าถูกต้องตามรูปแบบทีป่ รากฏในระเบียน
รายการหลักฐาน การควบคุมรายการหลักฐานสามารถดําเนินการได้โดยใช้ระบบมือ หรือระบบ
อัตโนมัติ และควรดําเนินการตรวจสอบทุกครัง้ ทีม่ ผี ลงานใหม่เข้ามา
2. การติดตามมาตรฐานการลงรายการทรัพยากรห้องสมุดทุกชนิด จะช่วยให้เกิดความ
แน่ใจเกีย่ วกับกลุ่มคําทีใ่ ช้แทนทรัพยากรสารสนเทศในโอแพก และผลการค้นทีค่ งเส้นคงวา
คําว่า กลุ่มคํา หมายถึง ผลงานทีม่ เี นื้อหาคล้ายกันจะเรียงอยูใ่ กล้กนั ในหน้าจอ ซึง่ เป็ นลักษณะ
เดียวกันกับการเรียงผลงานบนชัน้ ทัง้ นี้เพือ่ ความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าและเข้าถึงข้อมูล
ส่วนความคงเส้นคงวา หมายถึง ผูใ้ ช้หอ้ งสมุดสามารถมันใจได้
่
วา่ ผลการค้นของเขาแต่ละครัง้ นัน้
จะให้ผลการค้นทีไ่ ด้วสั ดุเรือ่ งเดียวกันทุกครัง้ ไป
3. ค้นหาและแก้ไขการพิมพ์ผดิ ทีป่ รากฏในรายการ
บอลลาร์ด ได้รวบรวมคําทีม่ กั จะพิมพ์ผดิ ไว้ในหนังสือชื่อ “Typographical Errors in
Library Databases” (http:// faculty.quinnipiac.edu/libraries/tballard/typoscomplete.html)
ซึง่ บุคลากรห้องสมุดสามารถค้นหารายการทีม่ กี ารพิมพ์ผดิ ในโอแพกของตนและแก้ไขให้ถูกต้อง
ได้ อย่างไรก็ตาม การสะกดผิดในบางกรณีอาจจะเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกก็ได้ นอกจากนี้การสะกดผิดใน
ภาษาหนึ่งอาจเป็ นการสะกดทีถ่ ูกในอีกภาษาหนึ่งก็ได้ แต่อย่างน้อยทีส่ ดุ การฝึกอบรมบุคลากร
ห้องสมุดให้สามารถใช้บญ
ั ชีน้ีเป็ น ก็จะช่วยลดจํานวนคําทีม่ กั จะพิมพ์ผดิ ในฐานข้อมูลได้
4. ดําเนินการให้แน่ใจว่าชื่อผูเ้ ขียนอัตชีวประวัตนิ นั ้ ได้มกี ารนําไปทําเป็ นหัวเรือ่ งด้วยแล้ว
ในอดีตนัน้ หลักเกณฑ์การลงรายการไม่ได้กาํ หนดว่าต้องนําชื่อผูเ้ ขียนอัตชีวประวัตมิ าลง
เป็ นรายการหัวเรื่อง ทัง้ นี้เพราะ รายการผูแ้ ต่งจะทําหน้าที่ 2 ประการ คือ เป็ นผูแ้ ต่ง และเป็ น
หัวเรื่อง แต่เนื่องจาก กฎเกณฑ์การลงรายการในปจั จุบนั เปลีย่ นไป โดยกําหนดให้นําชื่อผูเ้ ขียน
อัตชีวประวัตนิ นั ้ ไปทําเป็ นหัวเรือ่ งด้วย
5. ปรับปรุงหัวเรือ่ งให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
ตัวอย่างเช่น หัวเรือ่ ง “Botany- - Anatomy” ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั ปจั จุบนั ได้
เปลีย่ นเป็ น “Plant anatomy” หัวเรือ่ งทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงนี้ หอสมุดรัฐสภาอเมริกนั ได้จดั ทํา
เป็ นบัญชีไว้ซง่ึ สามารถดูได้ท่ี (http://www.loc.gov/catdir/cpso/) บรรณารักษ์จงึ ควรย้อนกลับไป
ดูหวั เรือ่ งทีเ่ คยกําหนดไว้ และเพิม่ หัวเรือ่ งใหม่เข้าไป อย่างเช่นเมือ่ เร็ว ๆ นี้ หอสมุดรัฐสภา
อเมริกนั ได้มกี ารกําหนดหัวเรือ่ งทีเ่ ป็ นชื่อเฉพาะของแผ่นดินไหว เช่น “Alaska Earthquake.
Alaska, 1964” ซึง่ เดิมนัน้ เรือ่ งเหล่านี้จะอยูใ่ นหัวเรือ่ ง “Earthquakes - - Alaska” ดังนัน้ จึง
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จําเป็ นจะต้องเพิม่ หัวเรือ่ งใหม่น้ีไปในฐานข้อมูลห้องสมุด เพือ่ ทําให้ขอ้ มูลในระเบียนสอดคล้อง
กับเนื้อหาของหนังสือ
6. ค้นหาระเบียนทีไ่ ม่มหี วั เรือ่ ง และเพิม่ หัวเรือ่ งทีเ่ หมาะสมลงไป
วิธกี ารค้นหาระเบียนในฐานข้อมูลทีย่ งั ไม่มหี วั เรือ่ งนัน้ ทําได้ 2 วิธี คือ ค้นดูไปเรือ่ ย ๆ
ซึ่งสามารถทําได้โดยบรรณารักษ์งานวิเคราะห์หมวดหมู่ บันทึกข้อผิดพลาดนัน้ ไว้ พร้อมทัง้
จัดการแก้ไข หรือบันทึกรายการทีย่ งั ไม่มหี วั เรือ่ ง ส่วนอีกวิธหี นึ่ง คือ ให้ระบบรายงานผลออกมา
ตามเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดไว้ เช่น สังให้
่ ระบบรายงานระเบียนทีย่ งั ไม่มหี วั เรือ่ ง
7. ตรวจสอบความผิดพลาดของคํานําหน้านาม
บรรณารักษ์วเิ คราะห์หมวดหมูก่ าํ หนดรหัสในระเบียนบรรณานุ กรมด้วยตัวเลขเพือ่ ให้
ระบบรับรูเ้ กีย่ วกับจํานวนอักษรทีไ่ ม่ตอ้ งคํานึงถึงในส่วนของชื่อเรื่องทีเ่ ป็ นคํานําหน้านาม เช่น
A, An, The หรือ Los แต่ถา้ การลงรหัสมีขอ้ ผิดพลาดซึง่ หมายความว่าได้ลงรหัสไว้เป็ น 0 ใน
กรณีน้ีช่อื เรื่องก็จะถูกเก็บไว้ในแฟ้มทีเ่ ริม่ ต้นด้วยคําว่า The ดังนัน้ การกําหนดรหัสนี้ควรมีการ
ตรวจสอบอยูอ่ ย่างสมํ่าเสมอ
8. ดําเนินการให้แน่ ใจได้ว่าผลงานทุกชิน้ ทีป่ รากฏในโอแพก มีทอ่ี ยู่ (Location) ถูกต้อง
ถ้ารายการบรรณานุ กรมในโอแพกระบุวา่ เป็ นหนังสือสํารอง แน่นอนว่าตัวเล่มนัน้ ก็
จะต้องอยูใ่ น Collection* ของหนังสือสํารองจริง ๆ ส่วนตัวเล่มรายการใดทีม่ ที อ่ี ยู่ไม่ถูกต้องก็
ต้องดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
9. จัดโครงการตรวจสอบหนังสือ และการสํารวจหนังสือบนชัน้
การตรวจสอบการจัดเรียงหนังสือบนชัน้ เป็ นการเปรียบเทียบระหว่างหนังสือทีอ่ ยูบ่ นชัน้
กับรายการทีป่ รากฏอยูใ่ นฐานข้อมูล ซึง่ เป็ นงานทีส่ ามารถใช้เทคโนโลยีไร้สายทําการตรวจสอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากสํารวจแล้วพบว่าหนังสือเล่มใดสูญหายก็ตอ้ งลบระเบียนหนังสือนัน้
ออกไป ส่วนหนังสือเล่มใดทีย่ งั ไม่มใี นฐานข้อมูลก็จะต้องเพิม่ รายการหนังสือนัน้ ลงไป สําหรับ
ป้ายเลขเรียกหนังสือถ้าหลุดออกหรือไม่ชดั เจนก็ควรจัดการเปลี่ยนใหม่ นอกจากนัน้ แล้วควร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหนังสือทุกเล่มบนชัน้ มีการจัดเรียงลําดับอย่างถูกต้อง
10. ให้บุคลากรห้องสมุดทุกคนมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาฐานข้อมูล
ควรให้บุคลากรห้องสมุดรายงานข้อผิดพลาดทีพ่ บในโอแพกให้กบั ผูท้ เ่ี ป็ นศูนย์กลาง
รับแจ้งข้อมูลทีผ่ ดิ พลาด ซึง่ อาจจะเป็ นคนใดคนหนึ่งทีอ่ ยูใ่ นงานวิเคราะห์หมวดหมู่ ทัง้ นี้เพราะมี
บุคลากรห้องสมุดหลายคนทีใ่ ช้โอแพกและสามารถตรวจสอบได้วา่ มีขอ้ มูลใดทีผ่ ดิ พลาดเกิดขึน้
บ้าง
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การทํารายการ
การทํ า รายการ ประกอบด้ว ยขัน้ ตอนสํา คัญ หลัก ๆ 3 ขัน้ ตอน เริ่ม ต้น ด้ว ยการให้
รายละเอียดทางบรรณานุ กรมของทรัพยากร (Descriptive cataloging) จากนัน้ จะทําการ
วิเคราะห์หวั เรื่อง (Subject analysis) และขัน้ สุดท้าย คือ การควบคุมรายการหลักฐาน
(Authority control)
1. การให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมของทรัพยากร
เป็ น ขัน้ ตอนในการแสดงรายละเอีย ดเกี่ย วกับ ตัว ทรัพ ยากรสารสนเทศ ได้แ ก่
รายละเอีย ดทางบรรณานุ ก รม รายละเอีย ดเกี่ย วกับ ลัก ษณะทางกายภาพของทรัพ ยากร
สารสนเทศ และการกําหนดช่องทางการสืบ ค้น หรือจุ ดเข้าถึง ให้กบั ทรัพ ยากรสารสนเทศ
ช่องทางการสืบค้น ในขัน้ ตอนนี้จะไม่รวมหัวเรือ่ ง
1.1 การอธิบายรายละเอียด (Description) ได้แก่
1.1.1 การอธิบายลักษณะเฉพาะของวัสดุสารสนเทศ ซึง่ วัสดุสารสนเทศแต่
ละรายการควรมีความแตกต่างจากรายการอื่น ๆ อย่างชัดเจน ซึ่งข้อมูลที่จะแสดงถึงความ
แตกต่างของทรัพยากรแต่ละรายการ ได้แก่ ชื่อเรื่อง การแจ้งความรับผิดชอบ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ครัง้ ทีพ่ มิ พ์ และข้อมูลเกีย่ วกับการผลิตและจําหน่าย
1.1.2 การอธิบายลักษณะทางกายภาพของทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่
ขนาด หมายเลขชุด และอาจรวมข้อมูลอื่น ๆ ทีจ่ ะช่วยผูใ้ ช้ในการประเมินคุณค่าของทรัพยากร
เช่น ภาพประกอบ อุปกรณ์ทต่ี อ้ งใช้ประกอบ เป็ นต้น
1.2 การกําหนดช่องทางการสืบค้น ได้แก่
1.2.1 ชื่อบุคคล หรือนิตบิ ุคคล ทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตหรือสร้างสรรวัสดุ
สารสนเทศซึง่ จะพิจารณาลงตามกฎของการลงรายการ
1.2.2 ชื่อเรือ่ ง ในกรณีทไ่ี ม่ได้ลงชื่อเรือ่ งเป็ นรายการหลัก หรือในกรณีทป่ี รากฏ
ชื่อเรือ่ งหลายชื่อนอกเหนือจากชื่อเรือ่ งหลัก (Title proper) เช่น ชื่อเรือ่ งทีป่ กนอก ชื่อชุด
ชื่อเรือ่ งของงานทีเ่ กีย่ วข้องกับวัสดุทก่ี าํ ลังทํารายการ เป็ นต้น
ช่องทางการสืบค้นทีก่ าํ หนดให้เป็ นช่องทางหลัก มีความสําคัญในลักษณะทีช่ ้ี
เฉพาะถึงความเป็ นวัสดุสารสนเทศรายการนัน้ ได้แก่ ชื่อผูร้ บั ผิดชอบเนื้อหา หรืออาจใช้ช่อื เรื่อง
กรณีทไ่ี ม่ปรากฏชื่อผูร้ บั ผิดชอบเนื้อหา และในกรณีทง่ี านเขียนเรื่องเดียวกันแต่ใช้ช่อื เรื่องหลาย
เรือ่ งจะต้องกําหนดให้มชี ่อื เรือ่ งแบบฉบับ (Uniform title) ขึน้ ใช้เป็ นรายการหลัก ส่วนช่องทาง
ทีม่ คี วามสําคัญรองลงมาจะเรียกว่า รายการเพิม่ เช่น ชื่อเรือ่ งอื่น ๆ ชื่อผูร้ บั ผิดชอบเนื้อหา
ในส่วนอื่น ๆ ทีไ่ ม่ใช่เนื้อหาหลัก เช่น ผูว้ าดภาพประกอบ บรรณาธิการ เป็ นต้น
2. การวิเคราะห์หวั เรือ่ ง ได้แก่ การพิจารณาแนวคิดหรือเนื้อเรือ่ งของทรัพยากร
สารสนเทศเพือ่ กําหนดคําแทนสาระของเอกสารหรือหัวเรือ่ ง ซึง่ กําหนดไว้ในคูม่ อื การกําหนด
หัวเรือ่ ง และเช่นเดียวกับการกําหนดช่องทางการสืบค้น บรรณารักษ์ผทู้ าํ รายการจะต้อง
ตรวจสอบหัวเรือ่ งกับแฟ้มรายการหลักฐาน (Authority files) เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องกรณีท่ี
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มีการเปลีย่ นแปลงแก้ไขข้อมูล และเพือ่ ประโยชน์ในการกําหนดหัวเรือ่ งอื่น ๆ ทีม่ คี วาม
เกีย่ วเนื่องสัมพันธ์กนั วัสดุสารสนเทศหนึ่งรายการอาจกําหนดหัวเรือ่ งได้หลายหัวเรือ่ ง
ขัน้ ตอนต่อไป คือการกําหนดเลขหมู่ เพือ่ ให้แทนเนื้อหาของวัสดุสารสนเทศ ซึง่ วัสดุ
สารสนเทศที่มีเ นื้อหาใกล้เ คียงกันจะกําหนดเลขหมู่ท่ีใ กล้เ คียงกัน กรณีท่วี สั ดุสารสนเทศมี
เนื้อหาเหมือนกันจะกําหนดความแตกต่างจาก ชื่อผูแ้ ต่ง ชื่อเรื่องเพิม่ เข้าไปในเลขหมู่ เรียกว่า
การกําหนดเลขหนังสือหรือผู้แต่ง หากยังไม่มคี วามแตกต่ างจะเพิม่ ปี พมิ พ์ เล่มที่ เพื่อแสดง
ความแตกต่ า งของวัส ดุ ส ารสนเทศแต่ ล ะรายการ ทัง้ นี้ เ พื่อ ไม่ ใ ห้เ กิด ความซํ้ า ซ้อ นในการ
จัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชัน้
3. การควบคุมรายการหลักฐาน (Authority control)
การควบคุมรายการหลักฐาน เป็ นกระบวนการในการควบคุมดูแลความถูกต้อง
เที่ย งตรงในการใช้คํา ที่ใ ช้เ ป็ น ตัว แทนในการเข้า ถึง ทรัพ ยากรสารสนเทศ ได้แ ก่ ชื่อ บุ ค คล
ชื่อนิติบุคคล และหัวเรื่อง ซึ่งคําที่ถูกต้องหรือคําที่กําหนดให้ใช้ได้ท่บี รรจุไว้ในแฟ้มรายการ
หลักฐาน จะได้มาจากกฎการลงรายการ (ในกรณีทเ่ี ป็ นชื่อบุคคล นิตบิ ุคคล) และคู่มอื กําหนด
หัวเรื่องทีห่ น่วยงานเลือกใช้ (กรณีทเ่ี ป็ นหัวเรื่อง) โดยแฟ้มรายการหลักฐาน จะเชื่อมโยงคําที่
ไม่ได้กาํ หนดให้ใช้เป็ นช่องทางการสืบค้นมารวมไว้ทเ่ี ดียวกันภายใต้คาํ ทีก่ ําหนดให้ใช้ได้ โดยจะ
แสดงรายการโยงให้ไปดูท่คี ําที่ถูกต้อง และรวมทัง้ การโยงให้ไปดูคําที่เกี่ยวข้อง/สัมพันธ์กนั
(ดูรายละเอียดในหน้า 55)
การทํารายการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
งานวิเ คราะห์แ ละจัด ทํ า ฐานข้อ มู ล ทรัพ ยากรสนเทศ ดํ า เนิ น งานสร้า งฐานข้อ มู ล
ทรัพ ยากรสารสนเทศที่จ ดั หาโดยงานพัฒ นาทรัพ ยากร วิเ คราะห์ห มวดหมู่แ ละทํา รายการ
บรรณานุ กรมของทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด กําหนดหัวเรื่องที่เป็ นหนังสือ สิง่ พิมพ์
โสตทัศนวัสดุ จัดทําดรรชนีวารสารและให้ความร่วมมือในการจัดทําสหบรรณานุ กรมกับห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ โดยงานที่รบั ผิดชอบในส่วนของการวิเคราะห์และทํารายการ มีดงั นี้
(สุปิยา ศรีกลั ยา. 2546 : 15-17)
5.1.1 ขอบเขตของงาน
(1) งานจัดทําฐานข้อมูลสิง่ พิมพ์และสื่อโสตทัศนวัสดุ มีหน้าที่บนั ทึกข้อมูลทาง
บรรณานุ กรมของหนังสือ และสื่อโสตทัศนวัสดุ ลงในฐานข้อมูลด้วยระบบฮอไรซอน
ใน
Cataloging Module ดังนี้
(1.1) สร้างระเบียนทางบรรณานุ กรม (Bibliographic records) ของหนังสือและ
สื่อโสตฯ โดยลงรายการทางบรรณานุ กรมตามหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกนั
และมาตรฐานการลงรายการตามรูปแบบมาร์ก
(1.2) สร้างข้อมูลเกีย่ วกับตัวเล่มหนังสือ (Items)
(2) งานวิเคราะห์สงิ่ พิมพ์และสือ่ โสตทัศนวัสดุ มีขอบเขตในการปฏิบตั งิ านดังนี้
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(2.1) การจัดทํารายการด้านเนื้อหา (Subject cataloguing) ได้แก่
(2.1.1) ตรวจสอบและแก้ไขการลงรายการทางบรรณานุ กรมของ
ระเบียนข้อมูลในฐานข้อมูลให้ถูกต้อง
(2.1.2) จัดหมูห่ นังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ คูม่ อื ทีใ่ ช้คอื Dewey Decimal
Classification and Relative Index และกําหนดเลขผูแ้ ต่งหนังสือ* คูม่ อื ทีใ่ ช้คอื ตารางเลขผูแ้ ต่ง
หนังสือภาษาไทยสําเร็จรูปของหอสมุดแห่งชาติ สําหรับหนังสือภาษาไทย และ Cutter-Sanborn
three-figure table สําหรับหนังสือภาษาอังกฤษ
(2.1.3) กําหนดหัวเรือ่ งให้กบั หนังสือและสือ่ โสตทัศนวัสดุ คูม่ อื ทีใ่ ช้ คือ
หัวเรือ่ งหนังสือภาษาไทยของคณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา และคูม่ อื การกําหนดหัวเรือ่ งของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั สําหรับวิเคราะห์
หัวเรือ่ งหนังสือภาษาอังกฤษ
(2.2) การบันทึกข้อมูลเกีย่ วกับ เลขเรียกหนังสือ และหัวเรือ่ งลงในฐานข้อมูล
(2.3) การปรับปรุงข้อมูลเกีย่ วกับตัวเล่มหนังสือ (Editing item records) ใน
ฐานข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
(2.4) การสร้างรายการหลักฐาน (Authority records) เพื่อควบคุมรายการ
(Entry) สําหรับชื่อต่าง ๆ ทีใ่ ช้เป็ นช่องทางการสืบค้นข้อมูล ให้อยูใ่ นรูปแบบเดียวกัน พร้อมทัง้
ระบุการเชื่อมโยง (Cross reference) จากรายการทีไ่ ม่ได้กําหนดให้ไปสูร่ ายการทีก่ ําหนดให้ใช้
หรือให้ใช้เพิม่ เติมจากรายการทีก่ าํ หนด
(3) งานวิเคราะห์และจัดทําฐานข้อมูลดัชนีวารสาร
ดําเนินการจัดทําดัชนีวารสารภาษาไทย บันทึกลงฐานข้อมูล เพื่อให้บริการสืบค้น
บทความทีต่ อ้ งการแก่ผูใ้ ช้หอ้ งสมุด โดยสืบค้นผ่านระบบไอแพก (Internet Public Access
Catalog : IPAC) ซึง่ เป็ นระบบสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
(4) งานเตรียมวัสดุสารสนเทศออกให้บริการ
ดําเนิ น การพิมพ์ป้ า ยสันหนังสือ กับ ตัว เล่ ม ให้ถู ก ต้อง ติดป้ ายสันหนัง สือ หุ้มปก
พลาสติก และติดใบกําหนดส่ง จัดเรียงหนังสือตามลําดับอักษรของชื่อเรื่องเพื่อจัดพิมพ์รายชื่อ
หนังสือใหม่ จัดส่งหนังสือใหม่พร้อมรายชื่อให้งานส่งเสริมผูใ้ ช้บริการ และงานบริการทรัพยากร
สารสนเทศดําเนินการให้บริการผูใ้ ช้ต่อไป
(5) งานความร่วมมือจัดทําสหบรรณานุกรม
ปี พ.ศ. 2546 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ร่วมกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ
ดํา เนิ น การจัด ทํา สหบรรณานุ ก รม เพื่อ ให้ผู้ใ ช้ส ามารถสืบ ค้น ทรัพ ยากรสารสนเทศของทุ ก
มหาวิทยาลัยได้จากเครือ่ งแม่ขา่ ยเดียวกัน
------------------------------------------------------------

* ปจั จุบนั (พ.ศ 2552) วิเคราะห์หมวดหมูห่ นังสือระบบ L.C. ให้กบั หอสมุด องครักษ์ดว้ ย
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5.1.2 แนวปฏิบตั ใิ นการลงรายการหนังสือของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
งานวิเคราะห์และจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรสนเทศ ได้จดั ทําคู่มอื ปฏิบตั งิ านการลง
รายการหนังสือ ฉบับปรับปรุงเพิม่ เติม พ.ศ. 2544 (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สํานัก
หอสมุดกลาง. 2544) เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการลงรายการในฐานข้อมูล ซึง่ มีกฎเกณฑ์บางข้อที่
แตกต่างจากการลงรายการตามกฎเอเอซีอาร์ 2 อาร์ และมาร์ก 21 โดยสรุปดังนี้
รายการหลัก
(1) รายการหลักบุคคล ไม่ระบุปีเกิด-ปีตาย
(2) กรณีทเ่ี ป็ นงานวิจยั และในแหล่งข้อมูลทีห่ น้าปกในระบุช่อื ผูว้ จิ ยั หลัก ส่วน
ผูว้ จิ ยั อื่นไม่ระบุ แต่จะระบุดว้ ยคําว่า “และคณะ” ให้ลงรายการหลักด้วยชื่อผูว้ จิ ยั หลัก เช่น ข้อมูล
หน้าปกใน มนตกราน คุม้ รักษา และคณะ ลงรายการว่า มนตกราน คุม้ รักษา
(3) กรณีผรู้ บั ผิดชอบเป็ นผูเ้ รียบเรียง ให้นํามาลงเป็ นรายการหลักได้
รายการเพิม่
(4) รายการเพิม่ บุคคลทีเ่ ป็ นผูแ้ ต่งร่วม บรรณาธิการ ผูแ้ ปล ไม่ลงหน้าทีห่ ลัง
รายการบุคคลนัน้ ๆ และไม่ระบุปีเกิด-ตาย จะลงเฉพาะชื่อต้น-ชื่อสกุล บรรดาศักดิ ์
ชือ่ เรือ่ งและการแจ้งความรับผิดขอบ
(5) หนังสือประกอบรายงานการวิจยั รายงานการประชุม การสัมมนา เอกสาร
ประกอบการสอน จะไม่ลงข้อมูลตามทีป่ รากฏในหน้าปกใน แต่จะลงรายการชื่อเรื่องทีแ่ ท้จริงที่
เป็ นหัวข้อเรื่องการวิจยั การประชุมสัมมนา และหัวข้อวิชา ส่วนคําว่ารายงานการวิจยั รายการ
การประชุม เอกสารประกอบการสอน จะนํามาลงในส่วนชื่อเรื่องย่อย เช่น รายงานการวิจยั เรือ่ ง
กรณีศกึ ษาบุคคลตัวอย่างและเครือ่ งชี้วดั เพือ่ นํ าไปสูก่ ารพัฒนาพฤติกรรมข้าราชการยุคใหม่ ลง
รายการว่า กรณีศกึ ษาบุคคลตัวอย่างและเครือ่ งชี้วดั เพือ่ นําไปสูก่ ารพัฒนาพฤติกรรมข้าราชการ
ยุคใหม่ : รายงานการวิจยั
(6) หนังสืออนุ สรณ์งานศพทีไ่ ม่มรี ายละเอียดเกีย่ วกับชื่อเรือ่ ง ชื่อผูแ้ ต่ง สถานที่
พิมพ์ และรายละเอียดต่าง ๆ ปรากฏอยู่ จะลงรายการโดยใช้คําว่า “อนุ สรณ์งานศพ” ไม่ว่าใน
หนังสือจะปรากฏการใช้ขอ้ ความทีแ่ ตกต่างอย่างไรก็ตาม เช่น อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ
อนุ สรณ์งานฌาปนกิจศพ ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พิมพ์เป็ นอนุ สรณ์งานศพ กอง
วิสทุ ธารมณ์, นาย ณ เมรุวดั เทพศิรนิ ทราวาส 14 มกราคม 2531
(7) หนังสือทีม่ ชี ่อื เรือ่ งผิดพลาดจากการพิมพ์ เช่น มีการสะกดผิด จะมีการ
ตรวจสอบแก้ไขและลงข้อมูลทีถ่ ูกต้อง
(8) กรณีผรู้ บั ผิดชอบคนเดียวกัน แต่ช่อื ต้น-ชื่อสกุล ตัวสะกดต่างจากผลงาน
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เล่มอื่น ๆ ซึง่ ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็ นบุคคลเดียวกัน จะลงรายการตามทีป่ รากฏในส่วนของการ
แจ้งความรับผิดชอบ แต่ในส่วนรายการหลักจะลงข้อมูลตามรายการหลักฐาน
ฉบับพิมพ์
(9) การพิมพ์ครัง้ ที่ 1 หรือพิมพ์ครัง้ แรก จะไม่ลงรายการ ไม่วา่ จะปรากฏใน
แหล่งข้อมูลทีก่ าํ หนดหรือไม่กต็ าม
การพิมพ์และการเผยแพร่
(10) สิง่ พิมพ์ทไ่ี ม่ผา่ นกระบวนการพิมพ์จะอนุ โลมให้ใช้หน่วยงานต้นสังกัดของ
ผูส้ ร้างสรรค์ผลงานเป็ นสถานทีพ่ มิ พ์
(11) การลงปี พมิ พ์สงิ่ พิมพ์ภาษาไทย ให้ลงปีล่าสุดแต่ไม่ลงปีลขิ สิทธิ ์ สําหรับ
สิง่ พิมพ์ภาษาอังกฤษทีไ่ ม่มปี ี พมิ พ์ ให้ใช้ปีลขิ สิทธิ ์แทน และมี c กํากับด้วย
ลักษณะรูปร่าง
(12) ภาพประกอบ ไม่ระบุสี หรือขาวดํา แต่ลงด้วยคําว่า “ภาพประกอบ” “ill”
ยกเว้นหนังสือภาษาต่างประเทศที่ได้โดยการถ่ายโอนข้อมูลมายังฐานบรรณานุ กรมของสํานัก
หอสมุดกลาง มศว
(13) รายละเอียดเกีย่ วกับขนาด ไม่ได้นํามาลงรายการ ยกเว้นหนังสือทีม่ ขี นาด
ต่างไปจากขนาดปกติ เช่น ขนาดเล็กกว่า 24 หน้ายก หรือใหญ่กว่า 4 หน้ายก
(14) หนังสือทีม่ จี าํ นวน 2-3 เล่มจบ และเลขหน้าไม่ต่อเนื่อง การใช้เครือ่ งหมาย
ระหว่างเลขหน้าของแต่ละเล่มนัน้ คือ เครื่องหมาย ; จะลงรายการโดยเว้น 1 ระยะหน้าและหลัง
เครื่องหมาย เช่น 3 เล่ม (33 ; 13 ; 36 หน้า) หากตามเอเอซีอาร์ 2 อาร์ จะไม่มกี ารเว้นระยะ
หน้าเครือ่ งหมาย
ชือ่ ชุด
(15) ลงเฉพาะชื่อชุด ไม่ลงผูร้ บั ผิดชอบ
(16) ชื่อชุดทีม่ ลี าํ ดับที่ อันดับที่ หรือ no. จะลงเฉพาะตัวเลขเท่านัน้
หมายเหตุ
หมายเหตุเกีย่ วกับการอ้างอิง
(17) หนังสือทีม่ รี ายการอ้างอิงท้ายเล่มเพียงหน้าเดียว หรือแผ่นเดียว จะไม่
นํามาลงรายการ
(18) หนังสือทัวไป
่ รายงานการวิจยั เอกสารประกอบการสอน หนังสือรวมเรือ่ ง
จะลงเฉพาะรายการอ้างอิง แต่จะไม่ลงรายการภาคผนวก เช่น บรรณานุกรม : หน้า 135-140
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(19) หนังสือประเภทงานวิจยั ทีจ่ ดั ทําขึน้ เพือ่ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะ
ลงรายการทัง้ บรรณานุ กรมและภาคผนวก เช่น
บรรณานุกรม : แผ่น 122-127
ภาคผนวก : แผ่น 128-139
(20) งานวิจยั ทีม่ บี ทคัดย่อเป็ นภาษาต่างประเทศจะไม่ลงหมายเหตุภาษา
ของบทคัดย่อ
(21) หมายเหตุสารบัญจะพิจารณาทําเฉพาะบางเรือ่ งทีบ่ รรณารักษ์ผทู้ าํ รายการ
เห็นว่าสําคัญ โดยเนื้อหานัน้ สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน
การใช้เครือ่ งหมาย : ในส่วนหมายเหตุ จะลงรายการโดยเว้นระยะหน้าและหลังเครือ่ งหมาย :
(ตามเอเอซีอาร์ 2 อาร์ จะไม่เว้นระยะหน้าเครือ่ งหมาย) เช่น ชื่อเรือ่ งทีส่ นั : ทักษะการเรียนรู้
หมายเลขมาตรฐานหนังสือสากล (ISBN)
(22) หนังสือทีล่ งรายการเป็ นชุดหากไม่มเี ลข ISBN ของชุด และตัวเล่มมีเกิน 3
เล่ม จะไม่ลงรายการ ISBN
(23) หนังสือบริจาคทีไ่ ม่ปรากฏราคา จะคิดจํานวนเงินโดยนับจํานวนหน้า และ
เพิม่ ส่วนค่าดําเนินการ 50 บาท เป็ นราคาของหนังสือเล่มนัน้
จากคู่มอื การปฏิบตั ิงานการลงรายการหนังสือ ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2544 เปรียบเทียบการลงรายการตามเอเอซีอาร์ 2อาร์ และ มาร์ก 21 ได้ดงั
ตาราง 4
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ตาราง 4 เปรียบเทียบแนวปฏิบตั ใิ นการลงรายการหนังสือของสํานักหอสมุดกลาง มศว กับ
เอเอซีอาร์ 2 อาร์ และ มาร์ก 21
รายการ
สํานักหอสมุดกลาง มศว
รายการหลัก ไม่ ล งรายการ ปี เ กิ ด -ปี ต าย ใน
บุคคล
รายการหลัก / รายการเพิม่ ผู้แต่ง
บุคคล
รายการเพิ่ม
บุคคล

ชื่อเรือ่ งและ
การแจ้ง
ความ
รับผิดชอบ

กรณีท่เี ป็ นงานวิจยั และหน้าปกใน
ระบุ ช่ือ ผู้วิจ ัย หลัก เช่ น ข้อ มูล ที่
หน้ า ปกใน มนตกราน คุ้ม รัก ษา
และคณะ ลงรายการว่า มนตกราน
คุม้ รักษา
กรณีทผ่ี รู้ บั ผิดชอบเป็ นผูเ้ รียบเรียง
ให้นํามาลงเป็ นรายการหลักได้
หนังสือประกอบรายงานการวิจยั
รายงานการประชุ ม การสัม มนา
เอกสารประกอบการสอน จะไม่ลง
ข้อมูล ตามที่ปรากฏในหน้ าปกใน
แต่จะลงรายการชื่อเรื่องทีแ่ ท้จริงที่
เป็ นหั ว ข้ อ เรื่ อ งการวิ จ ั ย การ
ประชุมสัมมนาและหัวข้อวิชา ส่วน
คําว่ารายงานการวิจยั รายงานการ
ประชุม เอกสารประกอบการสอน
จะนํ า มาลงในส่ ว นชื่ อ เรื่อ งย่ อ ย
เ ช่ น ร า ย ง า น ก า ร วิ จั ย เ รื ่ อ ง
กรณี ศึ ก ษาบุ ค คลตั ว อย่ า งและ
เครือ่ งชี้วดั เพือ่ นํ าไปสู่การพัฒนา
พฤติกรรมข้าราชการยุคใหม่

เอเอซีอาร์ 2 อาร์
กฎ 22.17A ให้เพิม่ ปี เกิด /
และปี ต าย ฯลฯ ของบุ ค คล
เป็ นส่วนสุดท้ายของรายการ
บุคคลทีม่ ชี ่อื เหมือนกัน
ทางเลือก ให้เพิม่ ปี เกิด /
แล ะปี ต า ย ใ ห้ ก ั บ ชื่ อ ข อ ง
บุคคลทุกชื่อ ถึงแม้ว่าจะไม่มี
ความจํ า เป็ นที่ จ ะต้ อ งใช้
เพื่อ ให้เ ห็น ความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคลก็ตาม

มาร์ก 21
Tag 100
$aชื่อ-สกุล
$cบรรดาศักดิ ์
$dปีเกิด-ปีตาย

Tag 245
$aชื่อเรือ่ งหลัก
$bชื่อเรือ่ งย่อย
$cการแจ้งความ
รับผิดชอบ

กฎ 1.1B1. ให้ลงชื่อเรื่องที่
เหมาะสมตรงตามถ้ อ ยคํ า
ลํ า ดับ และตัว สะกด แต่ ไ ม่
จํ า เป็ น ต้ อ งใช้เ ครื่อ งหมาย
วรรคตอนและอักษรตัวใหญ่
ตาม ให้ลงเครื่องหมายเน้ น
เสีย งและเครื่อ งหมายออก
เสียงต่าง ๆ ตามทีป่ รากฏใน
หน้าปกใน
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รายการ
ชื่อเรือ่ งและ
การแจ้ง
ความ
รับผิดชอบ
(ต่อ)

สํานักหอสมุดกลาง มศว
ลงรายการว่ า กรณี ศึก ษาบุ ค คล
ตัวอย่างและเครือ่ งชี้วดั เพือ่ นําไปสู่
การพัฒ นาพฤติก รรมข้า ราชการ
ยุคใหม่ : รายงานการวิจยั
หนั ง สือ ที่มีช่ือ เรื่อ งผิด พลาดจาก
การพิมพ์ เช่น มีการสะกดผิด จะมี
การตรวจสอบแก้ไขและลงข้อมูลที่
ถูกต้อง

หนังสือภาษาไทยที่มชี ่อื เรื่องเป็ น
ภาษาอังกฤษบางส่วน จะไม่ถอด
เป็ นคําอ่านภาษาไทย
กรณีผู้รบั ผิดชอบคนเดียวกัน แต่
ชื่อ ต้น-ชื่อ สกุ ล ตัว สะกดต่ า งจาก
ผลงานเล่มอื่น ๆ ซึ่งได้ตรวจสอบ
แล้ว ว่ า เป็ น บุ ค คลเดีย วกัน จะลง
รายการตามที่ปรากฏในส่วนของ
รายการผู้ร ับ ผิด ชอบ แต่ ใ นส่ ว น
รายการหลั ก จะลงข้ อ มู ล ตาม
รายการหลักฐาน

เอเอซีอาร์ 2 อาร์

กฎ 1.0F. ข้อผิดพลาด
กฎ 1.0F1. ในส่วน (areas)
ที่กํ า หนดให้ค ัด ลอกข้อ มู ล
จากตัว สิ่ง พิ ม พ์ ใ ห้ ค ัด ลอก
ข้อผิดพลาดหรือที่สะกดผิด
ลงรายการไปตามที่ปรากฏ
ในสิง่ พิมพ์โดยใช้
คําว่า sic
ไว้ในวงเล็บ
เหลี่ย มตามหลัง คํ า ที่ส ะกด
ผิด (สํา หรับ ภาษาไทยอาจ
ใช้คําว่า ผิ ด แทนคําว่า sic)
หรือใช้อกั ษรย่อ i.e. และลง
คํ า ที่ ส ะ ก ด ถู ก ต้ อ ง ไ ว้ ใ น
วงเล็บเหลี่ยม ตามหลังคําที่
สะกดผิด (สําหรับภาษาไทย
อาจใช้คํ า ว่ า ที่ ถ ูก ต้ อ งคื อ
แทนอักษรย่อ i.e.)

มาร์ก 21
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รายการ
ฉบับพิมพ์

สํานักหอสมุดกลาง มศว
การพิม พ์ค รัง้ ที่ 1 หรือ การพิม พ์
ครัง้ แรก จะไม่ลงรายการ ไม่ว่าจะ
ปรากฏในแหล่ ง ข้อ มู ล ที่กํ า หนด
หรือไม่กต็ าม

การพิมพ์และ หนังสือตํารา หรือเอกสารคําสอน
การจําหน่าย ที่ ไ ม่ มี ช่ื อ สํ า นั ก พิ ม พ์ ห รื อ ผู้ จ ั ด
ฯลฯ
จํา หน่ าย แต่ มีช่ือสถาบันที่ผู้แ ต่ ง
สัง กั ด อยู่ ร ะบุ ไ ว้ ท่ี ห น้ า ปกใน ก็
นํามาลงเป็ นสํานักพิมพ์ได้
การลงรายการปี พมิ พ์
สิ่ง พิม พ์ภ าษาไทย ให้ใ ช้ปี พิม พ์
ล่าสุด ถ้าไม่ปรากฏให้ใช้ปีลขิ สิทธิ ์
แทนโดยไม่ตอ้ งลงอักษรกํากับ ถ้า
ไม่มปี ี ลขิ สิทธิ ์ให้ใช้ปีผลิต แต่ไม่ลง
ปี ลขิ สิทธิ ์
สํา หรับ สิ่ง พิม พ์ภ าษาอัง กฤษ ให้
ลงปี ท่พี มิ พ์ล่าสุด ในกรณีท่ไี ม่มปี ี
พิม พ์ ให้ใ ช้ปี ลิข สิท ธิแ์ ทน แต่ ไ ม่
ต้องเขียน c กํากับ
ลักษณะทาง รายการเกีย่ วกับภาพประกอบ
จะไม่ระบุวา่ เป็ นภาพประกอบสี
กายภาพ
หรือขาวดํา แต่ลงด้วยคําว่า
“ภาพประกอบ” “ill” ยกเว้น
หนังสือภาษาต่างประเทศทีไ่ ด้มา
โดยการถ่ายโอนข้อมูลมายังฐาน
บรรณานุ กรมของสํานัก
หอสมุดกลาง มศว
ไม่ระบุจาํ นวนของภาพประกอบ

เอเอซีอาร์ 2 อาร์
กฎ 1.2B1. ให้ลงการแจ้ง
ฉบับ พิม พ์ท่ีพ บในสิ่ง พิม พ์
โ ด ย ใ ช้ คํ า แ น ะ นํ า ใ น
ภาคผนวก B และใช้ตวั เลข
ตามคําแนะนํ าในภาคผนวก
C

มาร์ก 21

กฎ 1.4F6. ถ้าไม่ทราบปี ท่ี
พิมพ์หรือปี ทจ่ี ําหน่ าย, ฯลฯ

ให้ใช้ปีลขิ สิทธิ ์ หรือ ถ้าไม่
มีปีลขิ สิทธิให้
์ ใช้ปีทต่ี พี มิ พ์
/ หรือ ปี ข องโรงพิม พ์ ลง
รายการ พร้อ มทัง้ ระบุ คํ า
กํากับตามทีป่ รากฏ

กฎ 2.5C3. ให้ลงรายการ
ภาพประกอบที่เ ป็ น ภาพสี
(คื อ ภ า พ ที่ มี 2 สี ห รื อ
มากกว่านัน้ ) ไปตามนัน้

กฎ 2.5C4. ให้ระบุจํานวน
ข อ ง ภ า พ ป ร ะ ก อ บ ถ้ า
สามารถหาจํานวนทีแ่ น่นอน

Tag 300
$aจํ า น ว น ห น้ า /
แ ผ่ น / เ ล่ ม ข อ ง
สิง่ พิมพ์
$bรายละเอียดอื่น ๆ
ที่เ กี่ย วกับ ลัก ษณะ
ทางกายภาพ
$cส่วนสูงของ
สิง่ พิมพ์
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รายการ
ลัก ษณะทาง
กายภาพ
(ต่อ)

ชุด

สํานักหอสมุดกลาง มศว

รายการเกีย่ วกับขนาด
ไม่ ล งขนาดของหนั ง สือ ยกเว้ น
หนังสือที่มขี นาดต่างไปจากขนาด
ปกติ เช่น ขนาดเล็กกว่า 24 หน้า
ยก หรือใหญ่กว่า 4 หน้ายก
ให้ลงเฉพาะชื่อชุด โดยไม่ต้องลง
ชื่อผูร้ บั ผิดชอบ

ชื่อชุดทีม่ ี No. หรือ ลําดับที่ อันดับ
ที่ ภาค ให้ตดั ออก

หมายเหตุ : ไม่ลงรายการให้กบั บรรณานุ กรม
บรรณานุกรม ทีม่ เี พียงหน้าเดียว

เอเอซีอาร์ 2 อาร์
ได้ ง่ า ย (เช่ น เมื่ อ มี บ ั ญ ชี
หรือ สารบัญ ภาพประกอบ
และแจ้งจํานวนไว้)
กฎ 2.5D1. ให้ลงความสูง
ข อ ง สิ่ ง พิ ม พ์ เ ป็ น
“เซนติเมตร”
เศษของ
เซนติ เ มตรให้ ป ดั ขึ้ น เป็ น
จํานวนเต็ม
กฎ 2.6 ข้อมูลทีก่ าํ หนดให้
ลงรายการในส่วนนี้
ประกอบด้วย ชื่อเรือ่ งที่
เหมาะสมของชุด ชื่อชุด
เทียบเคียง ข้อมูลอื่น ๆ
เกีย่ วกับชื่อชุด
กฎ 1.6E1. ให้ลงการแจ้ง
ความรับผิดชอบทีป่ รากฏ
ร่วมกับชื่อชุด ถ้าพิจารณา
เห็นว่าเป็ นส่วนทีจ่ าํ เป็ นใน
การระบุถงึ ชุด
กฎ 1.6G1. ให้ลงหมายเลข
ลําดับของสิง่ พิมพ์ภายในชุด
โดยใช้คาํ ตามทีร่ ะบุไว้ใน
สิง่ พิมพ์
กฎ 1.6G3. ถ้าสิง่ พิมพ์มกี าร
ระบุลาํ ดับทีไ่ ม่ได้เป็ นเช่น
เลขลําดับ ให้ลงการระบุ
ลําดับไปตามทีป่ รากฏ
2.7B18. เนื้อหา
ให้ ล งหมายเหตุ เ กี่ ย วกั บ
ส่ ว นประกอบเนื้ อ หาของ
สิ่ ง พิ ม พ์ ไม่ ว่ า จะเลื อ กลง
เป็ น เพีย งบางส่ ว นหรือ ลง
ทัง้ หมดอย่างใดอย่างหนึ่ง
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Tag 440 /490
$aชื่อชุด
$vคําอธิบายลําดับที่

Tag 504
$aหมายเหตุ
บรรณานุ กรม
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รายการ
หมายเหตุ :
บรรณานุ กรม
(ต่อ)

สํานักหอสมุดกลาง มศว

หนังสือรายงานการวิจยั จะลง
รายการเฉพาะบรรณานุกรม
ไม่ลงรายการภาคผนวก
งานวิจยั ที่ทําขึน้ เพื่อการศึกษาขัน้
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา จะลงรายการทัง้
บรรณานุ กรมและภาคผนวก
หมายเหตุ : ใ ห้ พิ จ า ร ณ า ล ง ส า ร บั ญ / ห รื อ
สารบัญ
ร า ย ก า ร จํ า แ น ก ใ ห้ ก ั บ เ รื่ อ ง ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก สู ต รและการ
เรี ย นการสอนในมหาวิ ท ยาลั ย
หรืออื่น ๆ ทีบ่ รรณารักษ์พจิ ารณา
เห็นว่าสําคัญ
หมายเลข
หนังสือที่ลงรายการเป็ นชุด หาก
มาตรฐาน
ไม่มเี ลข ISBN ของชุด และมีตวั
หนังสือสากล เล่ ม เกิน 3 เล่ ม จะไม่ล งรายการ
เลข ISBN

เอเอซีอาร์ 2 อาร์
ถ้าพิจารณาเห็นว่า
จําเป็ นต้องลงเพือ่ แสดงให้
ทราบถึงสิง่ ทีไ่ ม่ได้ปรากฏใน
รายการทีล่ งไปแล้ว
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Tag 505
$aสารบัญย่อ

1.8B2. ถ้าสิง่ พิมพ์มเี ลข Tag 020
ISBN 2 หมายเลขหรือมาก $aเลข ISBN
กว่านัน้ ให้ลงหมายเลขที่ใช้ $cราคา
กั บ สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ นํ า ม า ทํ า
รายการ
ทางเลือ ก ให้ล งเลข ISBN
มากกว่ า 1 หมายเลขได้
และเพิม่ คําที่เป็ นคุณสมบัติ
ตามที่กํ า หนดในกฎ 1.8E.
โดยให้ล งหมายเลขของชุ ด
ก่ อ น แล้ ว จึ ง ลงหมายเลข
ของเล่ม ให้ลงหมายเลขของ
เล่มตามลําดับของเล่ม และ
ให้ ล งหมายเลขของวั ส ดุ
ประกอบเป็ นอันดับสุดท้าย

55
รายการ
หมายเลข
มาตรฐาน
หนังสือสากล
(ต่อ)

สํานักหอสมุดกลาง มศว

เอเอซีอาร์ 2 อาร์
1.8E1. ถ้าสิง่ พิมพ์มเี ลข
ISBN 2 หมายเลขหรือ
มากกว่า ให้ลงคุณสมบัติซ่งึ
เป็ น คํ า ที่แ สดงถึ ง ลัก ษณะ
อย่างสัน้ ๆ ตามหลัง ISBN
หนั ง สือ บริจ าคที่ไ ม่ ป รากฏราคา 2.8C. การเพิม่ เติมทีเ่ ป็ น
จะคิดราคาโดยการนับจํานวนหน้า ทางเลือก คํา ที่บ อกถึงสิ่ง ที่
และเพิม่ ส่วนค่าดําเนินการของ
ได้มา
ห้ อ งสมุ ด 50 บาท เป็ นราคา 2.8C1. ให้ลงราคาหรือคํา
หนังสือเล่มนัน้
อื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับสิง่ ทีไ่ ด้มา
ให้ลงราคาโดยใช้สญ
ั ลักษณ์
และตัวเลข และคําอื่น ๆ
อย่างสัน้ ๆ เท่าทีจ่ ะทําได้
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การควบคุมรายการหลักฐาน
การควบคุมรายการหลักฐาน หรือ Authority Control คือ การจัดการ หรือ การดูแล
รายการที่นํามาลงเป็ นช่องทางในการสืบค้น หรือรายการที่ใช้สบื ค้นต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่
เป็ นมาตรฐาน เพื่อไม่ให้ปรากฏรายการที่เป็ นรายการเดียวกันแต่ลงในรูปแบบที่หลากหลาย
และกระจัดกระจาย
ซูท และฮินเดอร์ส (Tsui and Hinders. 1998 : 44) กล่าวถึงความสําคัญของการ
ควบคุมรายการหลักฐานว่า “ความถูกต้องของรายการระเบียนบรรณานุ กรมทีเ่ ป็ นรายการหลัก
(Headings) เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญมากทีส่ ุดต่อคุณภาพของเครื่องมือสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด
(Library Catalog) ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิผลในการสืบค้นและการค้นคืน
การควบคุมรายการหลักฐานเป็ นสิง่ จําเป็ นที่บ่งบอกถึงประสิทธิผลของการทํารายการ ส่วนสิง่
บ่ งชี้ป ระสิท ธิผ ลของการทํา รายการอื่น ๆ อีก คือความทัน สมัย และความถี่ใ นการปรับ ปรุง
รายการให้ ท ัน สมัย ” แม้ว่ า ห้อ งสมุ ด หรือ สถาบัน บริก ารสารสนเทศ จะจัด หาทรัพ ยากร
สารสนเทศทีม่ ปี ระโยชน์และมีคุณค่าตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้เข้ามาเป็ นจํานวนมากก็ตาม
แต่ถา้ หากว่าไม่สามารถเข้าถึงสารสนเทศเหล่านัน้ ได้อย่างถูกต้องทันเวลา ก็จะไม่มปี ระโยชน์ต่อ
ผูใ้ ช้ ดังนัน้ สิง่ จําเป็ นที่ต้องคํานึงในการสืบค้นสารสนเทศ คือ การทํารายการโดยการจัดเก็บ
ข้อมูลด้วยเทคนิคและวิธีการที่ถูกต้อง และเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน ซึ่งจะทําให้สามารถสืบค้น
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธกี ารหนึ่งทีช่ ่วยในการจัดเก็บเพื่อการสืบค้นดังกล่าว คือการทํา
รายการหลักฐาน หรือ Authority file (สุนีย์ กาศจํารูญ. 2540 : 25)
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รายการหลักฐาน คือ รายการทีจ่ ดั ทําขึน้ เพือ่ เป็ นมาตรฐานในการลงรายการหนึ่ง ๆ
ซึ่งเป็ นรายการทีใ่ ช้สบื ค้น ให้เป็ นรูปแบบทีถ่ ูกต้อง คงที่แน่ นอนและสมํ่าเสมอ หรือถ้าเป็ นการ
ลงรายการแบบเดิม ก็ คือ รายการที่ใ ช้สืบ ค้น เช่ น ชื่อ ผู้แ ต่ ง หรือ หัว เรื่อ ง เป็ น ต้ น ทัง้ นี้
บรรณารักษ์ผูท้ ํารายการจะต้องตรวจสอบจากรายการหลักฐานก่อนว่าได้มกี ารลงรายการไว้
อย่างไร และต้องใช้อย่างนัน้ ทุกครัง้ โดยไม่ตอ้ งสร้างรายการหลักฐานใหม่ ยกเว้นรายการทีย่ งั ไม่
มีการใช้มาก่อน
รายการทีห่ อ้ งสมุดควรจัดทํารายการหลักฐาน (Mortimer. 1999 : 111) ได้แก่
1. รายการหลักฐานชื่อ (Name authority)
1.1 ชื่อบุคคล
1.2 ชื่อนิตบิ ุคคล
1.3 ชื่อการประชุม
1.4 ชื่อทีเ่ ป็ นเขตปกครอง
1.5 ชื่อเรือ่ งแบบฉบับ
1.6 ชื่อชุด
1.7 ชื่อบุคคล และชื่อเรือ่ ง
2. รายการหลักฐานหัวเรือ่ ง (Subject authority)
รายการหลักฐานแต่ละประเภทจะจัดเก็บเป็ นแฟ้มรายการหลักฐาน และใน
แต่ละแฟ้มก็จดั เก็บเป็ นระเบียนรายการหลักฐาน ตามรูปแบบมาตรฐานเช่นเดียวกับรายการ
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การควบคุมรายการหลักฐานมีประโยชน์ ดังนี้
1. เพื่อให้เกิดความสมํ่าเสมอ หรือความคงที่ ของการลงรายการทีเ่ ป็ นช่องทาง
การสืบค้น ได้แก่
1.1 การลงรายการชื่อ (ชื่อ บุ ค คล ชื่อ นิ ติบุ ค คล ชื่อ การประชุ ม ชื่อ ทาง
ภูมศิ าสตร์) และ ชื่อเรือ่ ง (ชื่อชุด ชื่อเรือ่ งแบบฉบับ) ให้มลี กั ษณะเป็ นหนึ่งเดียว
1.2 การใช้หวั เรือ่ งจากรายการทีเ่ ป็ นศัพท์ควบคุม
2. ขจัดปญั หาของชื่อบุคคลเดียวกัน หรือเป็ นชื่อเรื่อง/เรื่องเดียวกัน ที่กระจัด
กระจายให้อยูใ่ นทีเ่ ดียวกัน หรือสามารถโยงรายการทีเ่ กีย่ วข้องกันเข้าหากันได้
3. ทําให้การสืบค้นเป็ นไปอย่างรวดเร็ว และง่ายยิง่ ขึน้
4. ทําให้ผใู้ ช้ไม่เกิดความสับสนต่อรายการทีส่ บื ค้นได้
รูปแบบการแสดงผลนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ผูด้ แู ลระบบจะกําหนด (Wynar. 1992 : 48)
ในการสร้างรายการหลักฐานตามรูปแบบมาร์กนัน้ มาร์กได้กําหนดให้รายการทีเ่ ป็ นช่องทางการ
สืบค้นหลัก คือ เขตข้อมูลทีข่ น้ึ ต้นด้วย 1 (100, 110, 111, 150 และ 151) รายการโยงทีไ่ ม่ใช้
(รายการโยง “ดูท”่ี หรือ “X” ในระบบเดิม) คือ เขตข้อมูลทีข่ น้ึ ต้นด้วย 4 (400, 410, 411, 450
และ 451), รายการโยงทีใ่ ช้ (รายการโยง “ดูเพิม่ เติม” หรือ “XX”) คือเขตข้อมูลทีข่ น้ึ ต้นด้วย
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5 (500, 510, 511, 550 และ 551) และรายการหมายเหตุต่าง ๆ คือเขตข้อมูลทีข่ น้ึ ต้นด้วย 6
(667, 670, 675, 678, 680 และ 681 เป็ นต้น)
การจัดระเบียนรายการหลักฐานตามรูปแบบมาร์กนัน้ ถ้าเป็ นกรณีท่ียงั ไม่มี
การควบคุมรายการหลักฐาน ระบบจะสร้างระเบียนรายการหลักฐานขึน้ เท่ากับจํานวนชื่อ หรือ
หัวเรือ่ งใช้ลงรายการ ในทีน่ ้ีขอยกตัวอย่างลักษณะของการจัดระเบียนรายการหลักฐานชื่อบุคคล
ตามรูปแบบมาร์ก ที่มกี ารควบคุมรายการหลักฐานแล้ว ชื่อทุกชื่อก็จะปรากฏอยู่ในระเบียน
เดียวกัน ต่างกันทีก่ ารใช้เขตข้อมูลในการบันทึกรายการ ดังตัวอย่างในภาพประกอบ 2

ทีม่ า: ฐานข้อมูลบรรณานุ กรมของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สืบค้น: 17 ก.พ.52)

ภาพประกอบ 2 การจัดเก็บระเบียนรายการหลักฐานชื่อบุคคลตามรูปแบบมาร์ก
ดังนัน้ ถ้าหากห้องสมุดไม่มกี ารควบคุมรายการหลักฐาน ผลจากการสืบค้นรายการ
ต่าง ๆ จะปรากฏในลักษณะทีห่ ลากหลาย และกระจัดกระจาย ตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว ดังตัวอย่าง
ในภาพประกอบ 3

ทีม่ า: ฐานข้อมูลบรรณานุ กรม ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สืบค้น: 17 ก.พ.52)

ภาพประกอบ 3 รายการหัวเรือ่ งทีส่ บื ค้นได้ ทีไ่ ม่มกี ารควบคุมรายการหลักฐาน
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จากตัวอย่างภาพประกอบ 3 เป็ นผลการสืบค้นรายการหัวเรื่อง –บุคคล หัวเรื่องที่
ปรากฏบนหน้าจอ เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า หัวเรื่องทัง้ สอง เป็ นบุคคลเดียวกัน คือ จอห์น เอฟ
เคเนดี้ โดยทีห่ วั เรือ่ งทีห่ นึ่งใส่ช่อื เต็ม ส่วนหัวเรื่องทีส่ องใส่ช่อื ย่อ ซึง่ ผลการสืบค้นปรากฏออกมา
หลากหลาย กระจัดกระจายในลักษณะดังกล่าว
จากผลการสืบค้นดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการลงรายการหัวเรื่อง-บุคคล ที่ไม่
เป็ นแบบแผนเดียวกัน ตามหลักการควบคุมรายการหลักฐาน อาจทําให้ผใู้ ช้สบั สน และอาจไม่
แน่ ใจว่าชื่อนัน้ เป็ นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ อีกทัง้ อาจทําให้ได้ขอ้ มูลชีวประวัตขิ องจอห์น เอฟ
เคนเนดี้ ไม่ครบถ้ว น ถ้ามีการควบคุมรายการหลักฐานที่สมบูรณ์ ชื่อ เคนเนดี้, จอห์น เอฟ
ควรมีช่อื เดียว และควรเป็ นชื่อทีค่ นนิยม หรือเป็ นทีร่ จู้ กั พร้อมกับระบุ ปี เกิด ปี ตายด้วย ผลการ
สืบค้นรายการดังกล่าว ควรจะปรากฏ ดังภาพประกอบ 4
Subject
เคนเนดี,้ จอห์น เอฟ., ค.ศ. 1917-1963

Titles
11

ภาพประกอบ 4 รายการหัวเรือ่ งทีม่ กี ารควบคุมรายการหลักฐาน
การตรวจสอบคุณภาพของรายการบรรณานุกรม
สิง่ หนึ่งทีแ่ สดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของห้องสมุดและสถาบันบริการสารสนเทศ
ทีม่ ตี ่อผูใ้ ช้บริการ คือ การให้ความสนใจในเรื่องการประเมินและการกําหนดคุณภาพของบริการ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การตรวจสอบคุณภาพของรายการบรรณานุ กรมทีใ่ ห้บริการ การตรวจสอบ
คุณภาพของรายการบรรณานุกรม อาจทําได้ 3 รูปแบบ ได้แก่
1. การตรวจสอบรายการจากฐานข้อมูล เป็ นการตรวจสอบเฉพาะรายการทีป่ รากฏ
ในฐานข้อมูลเท่านัน้
2. การตรวจสอบรายการจากฐานข้อมูลกับตัววัสดุ เป็ นการตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายการในฐานข้อมูลทีใ่ ช้ขอ้ มูลจากตัววัสดุเพื่อดูขอ้ ผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ ส่วนใหญ่ผปู้ ฏิบตั ิ
จะเป็ นผูต้ รวจสอบและทําในฐานข้อมูลของห้องสมุดนัน้ ๆ เพือ่ ให้ได้ฐานข้อมูลทีถ่ ูกต้องสมบูรณ์
3. ตรวจสอบรายการจากแผ่นงานลงรายการกับตัวเล่ม เป็ นการตรวจสอบรายการ
ก่ อ นที่จ ะนํ า เข้า ในฐานข้อ มู ล โดยทัว่ ไปมัก จะทํ า การตรวจสอบจากการลงรายการของ
บรรณารักษ์ทงั ้ นี้อาจนําไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนเกีย่ วกับการลงรายการ หรือการ
จัดฝึ กอบรมในเรือ่ งการลงรายการ
การตรวจสอบทัง้ 3 รูปแบบ อาจทําการตรวจสอบทัง้ ระเบียน หรือเพียงบางส่วน
ของระเบียน (เช่น เฉพาะรายการหัวเรื่อง หรือรายการทีเ่ ป็ นช่องทางในการสืบค้น) ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
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กับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ซึ่งในการตรวจสอบโดยทัวไปนั
่
น้ จะกําหนดขอบเขตไว้ 4
เรือ่ ง ได้แก่
1. รูป แบบการลงรายการ ได้แ ก่ การใช้แ ท็ก ตัว บ่ ง ชี้ รหัส เขตข้อ มูล ย่อ ย และ
เครือ่ งหมายวรรคตอน
2. เนื้อหาทีล่ งรายการ ได้แก่ เนื้อหาทีน่ ํามาลงรายการไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
3. ความผิดพลาดของข้อมูล ได้แก่ ความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ทํารายการหรือผู้
จัดพิมพ์
4. การใช้หวั เรือ่ งและหัวเรือ่ งย่อย รวมทัง้ การใช้หวั เรือ่ งซึง่ ถูกยกเลิกแล้ว
ตัวอย่าง วิธกี ารตรวจสอบคุณภาพรายการบรรณานุ กรมของแชพแมน
วิธีก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพรายการบรรณานุ ก รม ของแชพแมน (Chapman.
1994 : Online) ชื่อว่า CAT-ASSESS tool เป็ นวิธกี ารตรวจสอบรายการในฐานข้อมูลและ
ตัว เล่ม เพื่อ ประเมิน ความถู ก ต้อ งของรายการทัง้ ระเบียน การตรวจสอบจะกระทํา กับ กลุ่ ม
ตัว อย่า ง ซึ่ง สามารถกํ า หนดได้จ ากประเภทของหนัง สือ โดยรายการในกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ถู ก
ตรวจสอบ จะบันทึกข้อผิดพลาดลงในแบบบันทึกรายการ พร้อมทัง้ กําหนดรหัสความผิดพลาด
ทีต่ รวจสอบ และนําเข้าเครือ่ งคอมพิวเตอร์เพือ่ ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การตรวจสอบวิธีน้ี อ อกแบบขึ้น เพื่อ ใช้ก ับ หนัง สือ และสามารถประยุก ต์ก ับ
เอกสารรูปแบบอื่น ๆ หรือวัสดุท่ไี ม่ใช่หนังสือ โดยการเพิม่ จุดที่ต้องตรวจสอบเป็ นพิเศษ เช่น
การลงรายการของหนังสือเก่า ซึง่ อาจจะต้องเพิม่ รายละเอียดในการวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด และให้
ความสนใจกับการบรรยายลักษณะทางกายภาพเป็ นพิเศษ ในปจั จุบนั เครื่องมือนี้ยงั ไม่เหมาะสม
กับการตรวจสอบรายการวารสารหรือสิง่ พิมพ์ต่อเนื่อง เพราะรายการที่ตรวจยังไม่ครอบคลุม
รายการทีห่ อ้ งสมุดมีไว้ในครอบครอง แต่จะมีการพัฒนาต่อไปเพื่อให้ครอบคลุมต่อการตรวจสอบ
วัสดุได้ทุกประเภท วิธกี ารตรวจสอบคุณภาพรายการบรรณานุ กรมของแชพแมน มีขนั ้ ตอนการ
ดําเนินการตรวจสอบดังนี้
1. การดําเนินการตรวจสอบรายการ
1.1 การสร้างแฟ้มข้อมูลการทํารายการของห้องสมุด ซึง่ เป็ นการบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัตขิ องการทํารายการ การเปลี่ยนแปลงของระบบ นโยบายในการทํา
รายการ และมาตรฐานที่ ใ ช้ ทํ า รายการ ทัง้ มาตรฐานที่ ห้ อ งสมุ ด กํ า หนดขึ้ น เอง และ
มาตรฐานสากล พร้อมทัง้ พิจารณาข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้
1.2 การกําหนดกลุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบ ซึ่งอาจทํากับระเบียน
ทัง้ หมด หรือเพียงบางส่วน และต้องกําหนดขนาดและวิธกี ารสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วธิ สี ุ่มด้วย
คอมพิวเตอร์ การสุม่ แบบมีระบบ หรือ แบบ Quasi-random
1.2.1 ประชากร ระเบียนรายการคือประชากรทีใ่ ช้ในการตรวจสอบ
อาจเป็ นระเบียนทัง้ หมดหรือเพียงบางส่วน (กลุ่มประชากรย่อย) เช่น สิง่ พิมพ์ทไ่ี ม่ใช่นวนิยาย
วัสดุทไ่ี ม่ใช่ภาษาอังกฤษ รายการทีส่ ร้างหรือแปลงผันโดยหน่วยงานอื่น รายการทีส่ ร้างขึน้ ก่อน
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และหลังปี ท่ีกําหนด ทัง้ นี้ ส ามารถเลือกกลุ่มตัวอย่างได้มากกว่า 1 กลุ่มประชากรย่อย และ
รวบรวมผลลัพธ์และหาค่าสถิติ เพือ่ จัดสรรโดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมลํ้ากันของวัสดุหอ้ งสมุด
1.2.2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวนของรายการทีจ่ ะตรวจสอบนัน้
ขึน้ อยู่กบั จํานวนของความผิดพลาดที่ยอมรับได้ มีขอ้ สังเกตว่าไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั ขนาดของกลุ่ม
ทรัพยากร (Collection) ในทางปฏิบตั นิ นั ้ ข้อผิดพลาดของรายการพบได้น้อยมาก ซึง่ หมายความ
ว่าถ้าหากมีการจํากัดกลุ่มตัวอย่างแล้ว อาจทําให้ไม่สามารถหาข้อผิดพลาดทีแ่ ท้จริงก็เป็ นได้
1.2.3 โครงสร้างของกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มกลุ่มตัวอย่างของระเบียน
จะต้องได้มาจากการสุ่มโดยระบบคอมพิวเตอร์ หรือการสุ่มแบบระบบจากชัน้ หนังสือ ปกติแล้ว
โปรแกรมสําเร็จรูประบบห้องสมุดอัตโนมัตจิ ะทําการสุม่ ตัวอย่างรายการได้ หากระบบไม่สามารถ
ทําได้กต็ อ้ งใช้วธิ กี ารอื่น
1.2.4 สิ่ง ที่ค วรคัด ออกจากกลุ่ มตัว อย่า ง กลุ่ ม ตัว อย่า งจะต้อ งไม่
รวมถึงระเบียนทีไ่ ม่มตี วั เล่ม และจะต้องไม่ใช่การประมาณจํานวนระเบียน หากไม่พบตัวเล่มจริง
ควรพิจารณาว่าเป็ นการผิดพลาดจากการสุม่ ตัวอย่าง นอกจากนัน้ กลุ่มตัวอย่างจะต้องไม่รวมถึง
หนังสือทีน่ ําไปเย็บเล่ม อยูร่ ะหว่างการซ่อม หรือระบุวา่ สูญหาย
1.2.5 การพิมพ์ผล การสร้างเอกสาร และแบบบันทึกการตรวจสอบ
รายการ (Work sheet) ดังภาพประกอบ 5 นัน้ ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของการสุม่ ตัวอย่าง ซึง่ ถ้าเป็ นการ
สุ่มโดยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบก็จะพิมพ์ผลรายการออกมาให้เลย แต่ถ้าเป็ นการสุ่มแบบมี
ระบบจะเป็ นการนํ าวัสดุมาจากชัน้ และจัดพิมพ์รายการออกมา หรืออาจทําการตรวจสอบจาก
รายการโดยตรงก็ได้
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Control number: _______________
Date of cataloguing: ____________
If the catalogue record lists no copies held for this item, record code Z or tick this box [ ]
Please tick a box for each field in the catalogue record, or note the codes against each
record (for example T2 S1 M3). For author and subject headings, consider only whether they
match the form given in the authority file.
acceptable incorrect or missing not applicable code
Group 1
Personal authors

A

Corporate authors

C

Subject headings

D

Group 2
Title

T

Series

S

Group 3
Material description

M

Statement of responsibility

R

Edition

E

Imprint

I

Physical description

P

Language

L

Genre / category

G

Location / branch ID

B

Notes

N
1

2

3

If there are other errors in the record (for example absence of uniform title) then list
them below but do NOT count them in the statistics.

ทีม่ า: http://www.ukoln.ac.uk/bib-man/tools/cat-assess/worksheet.html (สืบค้น 10 ก.ค.50)
ภาพประกอบ 5 แบบบันทึกการตรวจสอบรายการ
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิ จยั ในต่างประเทศ
งานวิจยั เกีย่ วกับคุณภาพการลงรายการในฐานข้อมูล
เชง (Zeng.
1992 : Online) ได้ศกึ ษาเรื่องการประเมินคุณภาพของระเบียน
บรรณานุกรมภาษาจีนทีป่ รากฏอยูใ่ นฐานข้อมูลสหบรรณานุ กรมของ OCLC เพือ่ ทําการประเมิน
คุณภาพของรายการ ข้อผิดพลาดในการลงรายการ และวางกฎเกณฑ์เพื่อที่จะพัฒนาวิธีการ
ปรับปรุงคุณภาพของการผลิตฐานข้อมูล โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 1,306 ระเบียน
และศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างจาก OCLC และเครือข่าย RLIN โดย
กําหนดประเภทของข้อผิดพลาดออกเป็ น 3 ระดับ และ 19 กลุ่มย่อย ได้แก่ รูปแบบการลง
รายการ (เช่น การใช้เขตข้อมูล, ตัวบ่งชี,้ รหัสเขตข้อมูลย่อย เครือ่ งหมายวรรคตอน และการเว้น
ระยะ) เนื้อหาทีล่ งรายการ (เช่น เขตข้อมูลบางเขตข้อมูลไม่ได้ลง ความไม่สอดคล้องของเขต
ข้อมูลย่อยในแต่ละเขตข้อมูล) และความผิดพลาดของข้อมูล (เช่น ไม่เว้นระยะระหว่างคํา ความ
ผิดพลาดจากการพิมพ์ หรือ สะกดคําไม่ถูกต้อง)
ผลการวิจยั พบว่า ร้อยละ 72.5 ของระเบียนของกลุ่มตัวอย่างจาก OCLC และ ร้อยละ
89.4 ของกลุ่มตัวอย่างจาก RLIN พบข้อผิดพลาดคิดเป็ นค่าเฉลีย่ 2.23 และ 4.76 ตามลําดับ
ข้อผิดพลาดที่พบมากที่สุดคือ ส่วนของเนื้อหาที่ลงรายการไม่ถูกต้อง และที่พบน้อยที่สุด คือ
ส่วนของรูปแบบทีล่ งรายการไม่ถูกต้อง ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการที่จะให้ได้ฐานข้อมูลที่ดนี ัน้ ควร
เน้นการปรับปรุงในเรื่องความสมบูรณ์ ความสมํ่าเสมอ และความถูกต้องของรายการ ซึ่งเป็ น
เรือ่ งทีต่ อ้ งทําการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ
ชานและวิซไซน์-เกียท์ซ (Chan and Vizine-Goetz. 1997 : 295-322) ได้ศกึ ษา
ข้อผิดพลาดในการใช้หวั เรื่อง ตามคู่มอื การกําหนดหัวเรื่องของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั รวมทัง้
การใช้หวั เรื่องทีถ่ ูกยกเลิกแล้ว ซึง่ เป็ นงานวิจยั ทีส่ ามารถนําไปประยุกต์เพื่อการกําหนดหัวเรื่อง
และการควบคุมรายการหลักฐานหัวเรื่อง โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 9,442 หัวเรื่อง ที่
ปรากฏในระเบียนบรรณานุ กรม ในฐานข้อมูลสหบรรณานุ กรมของ OCLC โดยพิจารณา
ข้อผิดพลาดของการลงรหัสรูปแบบมาร์ก คําศัพท์ท่ใี ช้เ ป็ นหัวเรื่องใหญ่ และหัวเรื่องย่อย 6
ประเภท คือ ชื่อบุคคล (เขตข้อมูล 600) ชื่อนิตบิ ุคคล (เขตข้อมูล 610) ชื่อการประชุม (เขต
ข้อมูล 611) หัวเรื่องแบบฉบับ (เขตข้อมูล 630) หัวเรื่องทัวไป
่ (เขตข้อมูล 650) และหัวเรื่องชื่อ
ภูมศิ าสตร์ (เขตข้อมูล 651) และแยกประเด็นย่อยของข้อผิดพลาดออกเป็ น 10 รูปแบบ
ผลการวิจยั พบว่า ข้อผิดพลาดที่พบมากที่สุด คือ การลงรายการหัวเรื่องการประชุม
(เขตข้อมูล 611) การใช้หวั เรื่องย่อย รองลงมา คือ การใช้หวั เรื่องหลัก และการลงรายการตาม
รูปแบบมาร์ก ตามลําดับ ถึงแม้ว่าอัตราข้อผิดพลาดทีพ่ บอยู่ในอัตราตํ่า ผูว้ จิ ยั เสนอแนะว่าควร
สนับสนุนให้มกี ารปรับปรุงหัวเรือ่ งเก่าล้าสมัยและการควบคุมรายการหลักฐานหัวเรือ่ ง
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แมนเซอร์ (Mansor. 1999 : Online) ได้ศกึ ษาเรื่องแนวทางในการพัฒนาโครงการ
ความร่วมมือในการทํารายการของห้องสมุดในมาเลเซีย: การวิเคราะห์รายการมาร์กจาก
ฐานข้อมูลบรรณานุ กรมออนไลน์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย 3 แห่ง เพื่อตรวจสอบความแตกต่าง
ในการลงรายการที่มผี ลต่อการใช้รายการมาร์กร่วมกันของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย
โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 410 รายการ ซึง่ ทําการสุม่ จากชื่อเรื่องซํ้ากันในฐานข้อมูลขอ
งงห้องสมุดมหาวิทยาลัย 3 แห่ง คือ Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), Universiti
Pertanian Malaysia (UPM), และ Universiti Malaysia (UM) ซึง่ ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
วีทแี อลเอส (VTLS) ประเด็นทีท่ ําการวิเคราะห์ ได้แก่ ความแตกต่างของการลงรายการชื่อ
บุคคล ชื่อเรือ่ ง และหัวเรื่อง โดยพิจารณาในรายละเอียดของรูปแบบ การลงรายการ เนื้อหาทีล่ ง
รายการ และการพิมพ์ขอ้ มูล
ผลการวิจยั พบว่า มีความแตกต่างในเรื่องของรูปแบบการลงรายการ และเนื้อหาการลง
รายการมากทีส่ ุด ซึง่ ผูว้ จิ ยั ให้ความเห็นว่า บรรณารักษ์ขาดความคุน้ เคย และไม่มคี วามแม่นยํา
ในกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น การลงรายการตามรูปแบบมาร์ก หลักเกณฑ์การลงรายการแบบ
แองโกลอเมริกนั ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 2 และคู่มอื การกําหนดหัวเรื่องของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
นอกจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ยังมีความเห็นว่าการทํารายการควรจะใช้มาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สามารถ
รวบรวมรายการที่แตกต่างเหล่านัน้ ให้อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน อีกทัง้ ยังเป็ นการบํารุงรักษา
ฐานข้อมูลให้มคี ุณภาพสูงด้วย
แมสเซ (Massey. 2000 : Online) ได้ศกึ ษาเรือ่ งการตรวจคุณภาพของรายการโดย
การสุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของการลงรายการโดยใช้วธิ กี ารตรวจสอบแบบ CATASSESS Tool ทีพ่ ฒ
ั นาโดยแชพแมน การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษานํ าร่อง (Pilot study)
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ วัสดุและรายการสารสนเทศในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยบัธ
(University of Bath) จํานวน 2 กลุ่ม ซึ่งได้จากการสุ่ม 2 วิธี คือ การสุ่มโดยคอมพิวเตอร์
จํานวน 288 ระเบียน และการสุ่มแบบระบบ จํานวน 79 ระเบียน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ
แบบบันทึกการตรวจสอบการลงรายการ ในการตรวจสอบครัง้ นี้เป็ นการทําสลับกันระหว่าง
การตรวจรายการไปยังตัวเล่ม และจากตัวเล่มไปยังรายการ
ผลการวิจยั พบว่า ในการตรวจสอบรายการจากกลุ่มตัวอย่างที่ทําการสุ่มโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ ส่วนที่พบข้อผิดพลาดมากที่สุด คือ การลงรายการในเขตข้อมูล การพิมพ์และ
การจําหน่ าย ส่วนทีไ่ ม่พบข้อผิดพลาดเลย คือเขตข้อมูลเลขเรียกหนังสือ สําหรับการตรวจสอบ
จากกลุ่มตัวอย่างที่ทําการสุ่มแบบมีระบบ พบข้อผิดพลาด เป็ นเขตข้อมูลเดียวกันกับกลุ่มแรก
ลักษณะของข้อผิดพลาดที่พบ ได้แก่ ข้อมูลบางส่วนขาดหายไป การลงประเภทของปี พมิ พ์ไม่
ถูกต้อง เป็ นต้น ในการวิจยั ครัง้ นี้ นอกจากจะเป็ นการตรวจสอบข้อผิดพลาดของรายการแล้ว
ยังมีวตั ถุประสงค์เพื่อทําการปรับปรุงและให้ขอ้ เสนอเกี่ยวกับเทคนิควิธกี ารตรวจสอบคุณภาพ
รายการของแชพแมนด้วย
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แมนเซอร์ (Mansor. 2003 : Online) ได้ศกึ ษาโอกาสของการแลกเปลี่ยนทาง
บรรณานุ กรมระหว่างห้องสมุดในมาเลเซีย 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมาลายา มหาวิทยาลัย
พูตรา มาเลเซีย และ มหาวิทยาลัยมาเลเซีย ซาบาห์ ศึกษารายการจํานวน 410 ระเบียน เป็ น
การศึกษาความถูกต้องของระเบียนมาร์ก โดยคัดเลือกจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย
ศึกษาความแตกต่างของการทํารายการที่พบในรายการผูแ้ ต่ง (เขตข้อมูล 1XX และ 7XX )
ความแตกต่างที่ศกึ ษา มี 3 ประเด็น คือ 1) ความแตกต่างของรูปแบบ (ได้แก่ ความแตกต่าง
ของเขตข้อมูล/แท็ก ตัวบ่งชี้ รหัสเขตข้อมูลย่อย เครื่องหมายวรรคตอน และการเว้นระยะตาม
คุณลักษณะของ ISBD) 2) ความแตกต่างของเนื้อหาทีล่ งรายการ (ได้แก่ ความแตกต่างของ
ฟิ ลด์ และเขตข้อมูลย่อย ความไม่คงเส้นคงวาในการใช้ฟิลด์และเขตข้อมูลย่อย และความ
แตกต่างของเนื้อหา) และ 3) ความแตกต่างของการแก้ไขรายการและการป้อนข้อมูล (ศึกษา
ความแตกต่างในการเว้นระยะ (นอกเหนือจาก ความผิดพลาดในการเว้นระยะตาม ISBD) การ
สะกดผิด การใช้อกั ษรตัวพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็กผิด ฯลฯ) เครื่องมือทีใ่ ช้ประยุกต์จากเครื่องมือที่
พัฒนาโดยเชง
ผลการวิจยั พบว่า มีความแตกต่างกันในการลงรายการระหว่างบรรณารักษ์มาเลเซีย
โดยมีรายการทีส่ อดคล้องกันเพียง 83 ระเบียนเท่านัน้ (ร้อยละ 20.2) ส่วนรายการทีแ่ ตกต่างกัน
จํานวน 327 ระเบียน (ร้อยละ 79.8) ความแตกต่างทีพ่ บมากทีส่ ุดเรียงตามลําดับ คือ ความ
แตกต่างของเนื้อหาทีล่ งรายการ (จํานวน 279 ระเบียน) ความแตกต่างของรูปแบบ (จํานวน 61
ระเบียน) และความแตกต่างของการแก้ไขรายการและการป้อนข้อมูล (จํานวน 30 ระเบียน) จาก
การศึกษาความแตกต่างครัง้ นี้จะมีผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนรายการบรรณานุ กรมระหว่าง
ห้องสมุด ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่าบรรณารักษ์ไม่รจู้ กั หรือคุน้ เคยโครงสร้างมาร์ก
เจีย (Jia. 2007 : Online) ได้สาํ รวจและวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดของการลงรายการ
หนังสือภาษาจีนในฐานข้อมูล OCLC โดยศึกษาข้อผิดพลาด เนื้อหา ความถี่ ชนิดและเขตข้อมูล
ในรูปแบบมาร์ก ผลกระทบของการคัดลอกรายการและการเข้าถึงระเบีย นออนไลน์ ต่ อผู้ใ ช้
ห้องสมุด กลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา คือ ระเบียนบรรณานุ กรมหนังสือภาษาจีนทีบ่ นั ทึกลงฐานข้อมูล
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ปี ค.ศ. 2006 ใน EAC (East Asian Collection) ของ
ห้องสมุดเดวิส มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา แชพเพิลฮิลล์ จํานวน 454 ระเบียน ศึกษาเขต
ข้อมูล จํานวน 16 เขต คือ เขตข้อมูล 100, 245, 246, 250, 260, 300, 440, 490, 500, 600,
610, 650, 651, 700, 710 และ 830
ผลการวิจ ัย พบว่ า การทํา รายการหนั ง สือ ภาษาจีน มีค วามผิด พลาด จํา นวน 203
ระเบียน (ร้อยละ 45) และไม่มคี วามผิดพลาด จํานวน 251 ระเบียน (ร้อยละ 55) โดยเขตข้อมูล
ทีม่ อี ตั ราความผิดพลาดมากทีส่ ุด 3 อันดับแรก คือ เขตข้อมูล 440 จํานวน 94 รายการ (ร้อยละ
34.5) เขตข้อมูล 246 จํานวน 68 รายการ (ร้อยละ 24.7) และ เขตข้อมูล 300 จํานวน 44
รายการ (ร้อยละ 16)
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งานวิจยั เกีย่ วกับการตรวจสอบความผิดพลาดจากการพิมพ์
บอลลาร์ด และลิฟชิน (Ballard & Lifshin. 1992 : 139-145) ได้ศกึ ษาคําสําคัญจํานวน
117,000 คํา ในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอเดลฟี (Adelphi
University) โดยค้นหาคําสําคัญทีพ่ มิ พ์ผดิ ทีป่ รากฏในระเบียนบรรณานุ กรม พบว่า คําทีพ่ มิ พ์ผดิ
ส่วนใหญ่พบในเขตข้อมูลชื่อเรื่องและหมายเหตุ โดยคําทีพ่ มิ พ์ผดิ ทีไ่ ด้จากการวิจยั ครัง้ นี้น้ีได้มี
การรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลบัญชีคําที่พมิ พ์ผดิ รวบรวมโดยบอลลาร์ด ซึ่งผูส้ นใจสามารถนํ า
บัญชีคาํ นี้ไปใช้ประโยชน์ในการวัดคุณภาพของฐานข้อมูลในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
แรนดอล (Randall. 1999 : 161-169) ได้ศกึ ษาเพือ่ ประเมินข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ใน
ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอัลบานี (Albany University) โดยใช้
วิธกี ารวัดของบีลล์และเดาเยอร์ โดยสืบค้นจากคําสําคัญที่พมิ พ์ผดิ ซึ่งได้มาจากบัญชีคําผิดที่
รวบรวมโดยบีลล์ จํานวน 16 คํา จากรากคําของคําว่า “econom-” และเปรียบเทียบคําพิมพ์ผดิ ที่
พบกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นที่มขี นาด/หรือจํานวนทรัพยากรเท่าๆ กัน ผลการวิจยั พบว่า
คําทีพ่ มิ พ์ผดิ ส่วนใหญ่พบในเขตข้อมูลหมายเหตุและชื่อเรือ่ ง
บีลล์ และคาเร็น (Beall & Karen. 2004 : 92-98) ได้ศกึ ษาประสิทธิผลของการคัดลอก
รายการที่มีข้อ ผิด พลาดจากการพิม พ์ใ นระเบีย นบรรณานุ ก รมที่ใ ช้ร่ ว มกัน โดยศึก ษาคํ า
ภาษาอังกฤษทีม่ กี ารพิมพ์ผดิ ซึง่ รวมไปถึง การสะกดอักษรผิด อักษรสลับตําแหน่ง และอักษร
หายไป ในฐานข้อมูล WorldCat ของ OCLC ซึง่ เป็ นฐานข้อมูลทีใ่ ช้รว่ มกันของห้องสมุด 5 แห่ง
จํานวน 500 ระเบียน ผลการศึกษาพบว่า มีขอ้ ผิดพลาดจํานวน 179 ระเบียน (ร้อยละ 35.8)
และ จํานวน 321 ระเบียน (ร้อยละ 64.2) ไม่ถูกต้อง ผลของการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่ารายการที่
คัดลอกมาไม่ได้มกี ารปรับปรุงให้ถูกต้อง
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการสอนการลงรายการ
โรเมโร (Romero. 1994 : 210-226) ได้ศกึ ษาเรื่องการวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการลง
รายการ เพื่อการประยุกต์ใช้สําหรับการสอนและการฝึ กอบรม โดยวิเคราะห์จากแผ่นงานลง
รายการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
จากโรงเรียนบรรณารักษ์ ที่ได้รบั การรับรองจากสมาคมห้องสมุดอเมริกนั และเป็ นผูท้ ่ไี ด้ผ่าน
การศึกษาวิชาการลงรายการเอกสารมาแล้วแต่ยงั ไม่มปี ระสบการณ์การลงรายการในห้องสมุด
ใด ๆ มาก่อน จํานวน 20 คน โดยให้ลงรายการหนังสือคนละ 10 เล่ม ข้อผิดพลาดทีศ่ กึ ษานัน้
จําแนกเป็ น 1) ข้อผิดพลาดในส่วนข้อมูลพรรณนา 2) ส่วนรายการหลัก 3) ส่วนการลงรายการ
ในรูปแบบมาร์ก 4) ส่วนทีเ่ ป็ นอักษรตัวใหญ่ และ 5) ส่วนทีเ่ กีย่ วกับการเว้นวรรคตอนและการใช้
เครือ่ งหมาย
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดพบว่า
1. ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ อยู่ในส่วนการลงรายการในรูปแบบมาร์ก (ผิดพลาดร้อยละ
44.56 โดยส่วนทีผ่ ดิ พลาดมากทีส่ ุด คือ ส่วนของเขตข้อมูลความยาวคงที่ (Fixed fields ร้อยละ
77.07))
2. ข้อผิดพลาดรองลงมา คือ ส่วนการลงรายการพรรณนา (ผิดพลาดร้อยละ 37.55 โดย
ส่วนใหญ่ผดิ พลาดในส่วนการพิมพ์และการจําหน่าย (ร้อยละ 28.22) ส่วนลักษณะทางกายภาพ
(ร้อยละ 25.03) และ ส่วนชื่อเรือ่ งและการแจ้งความรับผิดชอบ (ร้อยละ 19.67))
3. ส่วนรายการหลัก (ผิดพลาดร้อยละ 11.51 โดยส่วนใหญ่ผดิ พลาดในส่วนรายการเพิม่
ทีเ่ ป็ นชื่อบุคคล (ร้อยละ 40.83 รองลงมาคือ รายการเพิม่ ทีเ่ ป็ นชื่อองค์กร และ รายการชื่อเรื่อง
แบบฉบับ ร้อยละ 10.42))
ทัง้ นี้ผูว้ จิ ยั ได้อภิปรายว่า อาจเป็ นเพราะนักศึกษายังไม่คุ้นเคยกับการลงรหัสสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และมีขอ้ เสนอแนะว่า การสอนวิชาการลงรายการในโรงเรียนบรรณารักษ์
ควรเน้นประเด็นทีม่ กั จะเกิดข้อผิดพลาดในการลงรายการตามรูปแบบมาร์กด้วย
นอกจากนัน้ โรเมโร (Romero. 1995 : 210) ยังได้ศกึ ษาเรื่องการประเมินการจัด
หมวดหมู่และการกําหนดหัวเรื่อง โดยประเมินจากแผ่นงานลงรายการจัดหมวดหมู่ตามระบบ
ทศนิ ย มของดิว อี้ และการกํ า หนดหัว เรื่อ งตามคู่มือ การกํา หนดหัว เรื่อ งของหอสมุด รัฐ สภา
อเมริกนั เพื่อหาข้อผิดพลาดทีป่ รากฏจากการจัดหมวดหมู่ การกําหนดหัวเรื่องทีเ่ ป็ นชื่อบุคคล
หัวเรือ่ งทัวไป
่ หัวเรือ่ งทางภูมศิ าสตร์
ผลการวิจยั พบว่า ข้อผิดพลาดจากการลงรายการหัวเรื่องทุกประเภท เป็ นข้อผิดพลาด
จากการลงรหัสตามรูปแบบมาร์ก ซึง่ สูงทีส่ ุด ร้อยละ 44.74 ผูว้ จิ ยั ได้อภิปรายว่า อาจเป็ นเพราะ
นักศึกษาไม่เข้าใจความแตกต่างของหัวเรื่องแต่ละประเภท จึงทําให้มกี ารใช้เขตข้อมูลหัวเรื่อง
ผิดพลาด
งานวิ จยั ในประเทศ
ชลทิชา นารอง (2542 : บทคัดย่อ) ได้วเิ คราะห์ขอ้ ผิดพลาดการลงรายการหนังสือทีม่ ี
เนื้อหาเกี่ยวกับพยาบาล ของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
เป็ นหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 600 ชื่อเรื่อง จําแนกเป็ นภาษาไทย จํานวน
300 ชื่อเรือ่ ง และภาษาอังกฤษ จํานวน 300 ชื่อเรื่อง โดยยึดหลักตามเกณฑ์การลงรายการแบบ
แองโกลอเมริกนั และมาตรฐานการลงรายการตามรูปแบบมาร์ก สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
คือ ค่าร้อยละ
ผลการวิจยั พบว่า ส่วนการลงรายการพรรณนาพบข้อผิดพลาดในการลงรายการมาก
ที่สุด เป็ นจํานวน 303 ระเบีย น คิดเป็ นร้อยละ 50.50 รองลงมาได้แก่ ส่ว นการลงรหัสตาม
รูปแบบของมาร์ก จํานวน 185 ระเบียน คิดเป็ นร้อยละ 30.83 การกําหนดหัวเรื่อง จํานวน 116
ระเบียน คิดเป็ นร้อยละ 19.33 และส่วนการลงรายการที่พบน้ อยที่สุด ได้แก่ การกําหนดเลข
เรียกหนังสือ เป็ นจํานวน 21 ระเบียน คิดเป็ นร้อยละ 3.50
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เปรมฤดี หาญปราบ (2546 : บทคัดย่อ) ศึกษาความถูกต้องของการลงรายการหนังสือ
ภาษาไทยตามรูปแบบมาร์ก ในส่วนของเขตข้อมูลความยาวคงที่ (เขตข้อมูล 008) เขตข้อมูล
ความยาวไม่คงที่ (เขตข้อมูล 020-7XX) และรูปแบบการลงรายการชื่อบุคคล (เขตข้อมูล 100
600 และ 700) กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ คือ ระเบียนบรรณานุ กรม หนังสือทัวไปและหนั
่
งสือตําราที่
จัดพิมพ์ตงั ้ แต่ปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2545 จํานวน 900 ระเบียน โดยสุ่มจากระเบียนทีน่ ํ าเข้า
ฐานข้อมูลของสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วงปี พ.ศ. 2540 ถึงวันที่ 16
มกราคม 2546 จํานวน 300 ระเบียน ส่วนอีก 600 ระเบียนเป็ นระเบียนของชื่อเรื่องเดียวกันที่
ปรากฏในฐานข้อมูลของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง แห่งละ 300 ระเบียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบบันทึกการ
ตรวจสอบการลงรายการ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ
ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้ 1) การลงรหัสในเขตข้อมูลความยาวคงที่ พบว่าการลงรหัสของ
ตําแหน่งต่าง ๆ ทุกตําแหน่งมีความถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 90 2) การใช้มาร์กในเขตข้อมูลความ
ยาวไม่คงที่ พบว่าการใช้แท็กและตัวบ่งชีใ้ นเขตข้อมูล 020-7XX พบว่า มีความถูกต้องเกินกว่า
ร้อยละ 90 ยกเว้นการใช้ตวั บ่งชี้ในกลุ่มเขตข้อมูล 6XX มีความถูกต้องประมาณร้อยละ 60
เท่านัน้ ส่วนการใช้รหัสในเขตข้อมูล พบว่า มีความถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 90 โดยรหัสเขตข้อมูล
ย่อย a ใช้ได้ถูกต้องทัง้ หมด คือ ร้อยละ 100 3) รูปแบบการลงรายการชื่อบุคคล จําแนกเป็ น
รูปแบบการลงรายการชื่อคนไทย พบว่า ร้อยละ 97.98 มีรปู แบบการลงรายการเหมือนกัน โดย
ในส่วนที่แตกต่างกันนัน้ เป็ นเรื่องของรูปแบบการลงชื่อ และการสะกดคํา คิดเป็ นร้อยละ 1.21
และ 0.81 ตามลําดับ สําหรับรูปแบบการลงรายการชื่อคนต่างชาติ พบว่า รูปแบบการลงชื่อที่
เหมือนและต่างกันมีจํานวนใกล้เคียงกัน คิดเป็ นร้อยละ 54.29 และ 45.71 ตามลําดับ โดยใน
ส่วนที่แตกต่ างกันนัน้ เป็ นเรื่องของรูปแบบการลงชื่อ และการถอดอักษรชื่อคนต่างชาติเป็ น
อักษรไทย คิดเป็ นร้อยละ 20.00 และ 25.71 ตามลําดับ
จากการศึก ษางานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ ง พบว่ า ในต่ า งประเทศมีก ารศึก ษาวิจ ัย เกี่ย วกับ
คุณภาพรายการในฐานข้อมูลอย่างกว้างขวาง ทัง้ การประเมินคุณภาพและข้อผิดพลาดของ
รายการในฐานข้อมูล ข้อผิดพลาดของการใช้หวั เรือ่ ง ข้อผิดพลาดในการลงรายการรูปแบบมาร์ก
ข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ วิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการลงรายการของนักศึกษา และมีการศึกษา
หนังสือภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาจีน โดยตรวจสอบกฎเกณฑ์การลงรายการตามรูปแบบมาร์ก
หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกนั ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 2 และคู่มอื การกําหนดหัวเรื่อง
ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั ผลการศึกษาส่วนใหญ่พบข้อผิดพลาดในการลงรายการตามรูปแบบ
มาร์ก
สําหรับประเทศไทยมีการวิจยั เกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงรายการน้อย เป็ นการศึกษา
ข้อผิดพลาดการลงรายการหนังสือเฉพาะสาขาวิชา และศึกษาบางประเด็นของการลงรายการ
ผลการศึกษาพบว่าข้อผิดพลาดส่วนใหญ่พบในการลงรายการพรรณนา และการลงรายการตาม
รูปแบบมาร์ก

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ระเบียนบรรณานุ กรมหนังสือภาษาไทยที่พมิ พ์ลง
ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง 12 กรกฎาคม 2550 จํานวน 18,569 ระเบียน จําแนกเป็ นหนังสือ
ทัวไป
่ จํานวน 11,392 ระเบียน และ ปริญญานิพนธ์ จํานวน 7,177 ระเบียน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ
1. ระเบียนบรรณานุ กรมหนังสือภาษาไทย และปริญญานิพนธ์ จํานวน 500
ระเบียน ได้มาจากการสุม่ อย่างมีระบบ (Systematic sampling) โดยมีขนั ้ ตอนการสุม่
ดังนี้
1.1 กํ า หนดขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่ า งตามเกณฑ์ ข องแชพแมน
(Chapman. 2005 : Online) จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 500 ระเบียน
1.2 แยกหนังสือเป็ นกลุ่ม ๆ คือ หนังสือทัวไป
่ และปริญญานิพนธ์
และนํ ามาเทียบสัดส่วนกับหนังสือแต่ละกลุ่ม ได้หนังสือทัวไป
่ จํานวน 309 ระเบียน
และปริญญานิพนธ์ จํานวน 191 ระเบียน
1.3 ทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ โดยกําหนดช่วงการสุ่ม
(Sampling interval) ตามสูตร k =
เมือ่

N
n

N = ขนาดประชากร
n = ขนาดตัวอย่างตามทีก่ ําหนดขึน้ (Powell. 1997: 73;

มนตรี พิรยิ ะกุล. 2543 : 198-203) จะได้ชว่ งการสุม่ ดังนี้

k=

18,569
= 37.14
500
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1.4 จากนั น้ ทํ า การสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่ า งทัง้ 2 กลุ่ ม โดยเริ่ม สุ่ ม จาก
รายการในช่วง 1-37 ระเบียน เป็ นระเบียนแรกเริม่ ต้นทีห่ มายเลขระเบียนอันดับที่ 15
และนับต่อไปทุก ๆ 37 ระเบียน จนได้กลุ่มตัวอย่างของหนังสือทัวไป
่ จํานวน 309
ระเบีย น และดํ า เนิ น การสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่เ ป็ น ปริญ ญานิ พ นธ์ (ดํ า เนิ น การสุ่ ม
เช่นเดียวกับหนังสือทัวไป)
่
จํานวน 191 ระเบียน รวมกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิ้น จํานวน
500 ระเบียน
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ประกอบด้วย
1. แบบบันทึกการตรวจสอบการลงรายการตามรูปแบบมาร์ก การลงรายการหัวเรือ่ ง
และรายการข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items)
2. แบบบันทึกการตรวจสอบการลงรายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกนั พิมพ์
ครัง้ ที่ 2 แก้ไขเพิม่ เติม ค.ศ. 1998
3. แบบบันทึกการตรวจสอบการพิมพ์
ขัน้ ตอนในการสร้างเครือ่ งมือ
การสร้างแบบบันทึกการตรวจสอบการลงรายการ ดําเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบคุณภาพของรายการ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาข้อผิดพลาดในการลงรายการ
2. ศึกษามาตรฐานการลงรายการตามรูปแบบมาร์ก จาก MARC21 Concise
Format for Bibliographic Data. 2002 concise ed.
3. ศึกษาหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกนั พิมพ์ครัง้ ที่ 2 แก้ไข
เพิม่ เติม ค.ศ. 1998
4. ศึกษาเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพของรายการทีช่ ่อื ว่า CAT-ASSESS tool
พัฒนาโดยแชพแมน นักวิจยั แห่งเครือข่ายห้องสมุดทางออนไลน์แห่งสหราชอาณาจักร (United
Kingdom Online Library Network: UKOLN) (Chapman & Massey. 2000: Online)
5. นํ าความรูท้ ไ่ี ด้จากข้อ 1-4 มากําหนดขอบเขตเนื้อหาในการสร้างเครื่องมือ ให้
ตรงตามความมุง่ หมายของการวิจยั แล้วดําเนินการสร้างแบบบันทึกการตรวจสอบรายการ ทัง้ 3
ชุด โดยแต่ละชุดมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ชุดที่ 1 แบบบันทึกการตรวจสอบการลงรายการตามรูปแบบมาร์ก การลง
รายการหัวเรือ่ ง และรายการข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items) มีรายละเอียด 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที ่ 1 การตรวจสอบการลงรายการตามรูปแบบมาร์ก ประกอบด้วยช่อง
บันทึก 4 ช่อง
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1.1.1) ตําแหน่งทีล่ งรหัส/หรือรายการ ถูกต้อง/ยอมรับได้
1.1.2) ตําแหน่งทีล่ งรหัส/หรือรายการ ไม่ถูกต้อง/ผิดพลาด
1.1.3) หมายเหตุลกั ษณะรหัส/หรือรายการทีไ่ ม่ถูกต้อง
1.1.4) รหัส/หรือรายการทีไ่ ม่ได้นํามาลงรายการ
ส่วนที ่ 2 การตรวจสอบการลงรายการหัวเรือ่ ง ประกอบด้วยช่องบันทึก 3
ช่อง
1.2.1) การลงรายการหัวเรือ่ ง ถูกต้อง
1.2.2) การลงรายการหัวเรือ่ ง ไม่ถูกต้อง
1.2.3) หมายเหตุลกั ษณะหัวเรือ่ งทีน่ ํามาใช้ ไม่ถูกต้อง
ส่วนที ่ 3 การตรวจสอบรายการข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items)
ประกอบด้วยช่องบันทึก 3 ช่อง
1.3.1) รายการข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม ถูกต้อง
1.3.2) รายการข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม ไม่ถูกต้อง
1.3.3) หมายเหตุลกั ษณะรายการข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม
ไม่ถูกต้อง
ชุดที่ 2 แบบบันทึกการตรวจสอบการลงรายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกล
อเมริกนั พิมพ์ครัง้ ที่ 2 แก้ไขเพิม่ เติม ค.ศ. 1998 ประกอบด้วยช่องบันทึก 4 ช่อง
2.1.1) การลงรายการ ถูกต้อง/หรือยอมรับได้
2.1.2) การลงรายการ ไม่ถูกต้อง/หรือผิดพลาด
2.1.3) หมายเหตุลกั ษณะรายการทีไ่ ม่ถูกต้อง
2.1.4) หมายเหตุรายการทีไ่ ม่ได้นํามาลง
ชุดที่ 3 แบบบันทึกการตรวจสอบการพิมพ์ ประกอบด้วยช่องบันทึก 3 ช่อง
3.1.1) การพิมพ์ ถูกต้อง
3.2.2) การพิมพ์ ไม่ถูกต้อง
3.2.3) หมายเหตุลกั ษณะของคําทีพ่ มิ พ์ ไม่ถูกต้อง
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6. เกณฑ์ทใ่ี ช้พจิ ารณาการลงรายการ
การลงรายการในรูปแบบมาร์ก และกฎเอเอซีอาร์ 2 อาร์
พิจารณา ดังนี้

มีเกณฑ์ในการ

ตาราง 5 เกณฑ์ทใ่ี ช้พจิ ารณาการลงรายการ
รายการ
ถูกต้อง / ยอมรับได้

มาร์ก 21
ลงรายการในเขตข้อมูล กําหนด
ตัวบ่งชี้ และเขตข้อมูลย่อย
ถูกต้องทุกรายการ
ไม่ถูกต้อง/ ผิดพลาด ลงรายการในเขตข้อมูล ตัวบ่งชี้
และเขตข้อมูลย่อย อย่างใดอย่าง
หนึ่งไม่ถูกต้อง
ไม่ได้ลงรายการ
มีขอ้ มูลปรากฏในตัวเล่ม แต่
ไม่ได้นํามาลงรายการ

เอเอซีอาร์ 2อาร์
นําข้อมูลมาลงรายการในแต่ละส่วน
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
นําข้อมูลมาลงรายการในแต่ละส่วน
ไม่ถูกต้อง
มีขอ้ มูลปรากฏในแหล่งข้อมูล แต่
ไม่ได้นํามาลงรายการ

สําหรับเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการพิจารณาการลงรายการหัวเรื่อง เป็ นการพิจารณาว่าหัวเรื่องที่
นํ ามาใช้นัน้ ถูกต้องตามคําอธิบายการใช้หวั เรื่องตามคู่มอื การกําหนดหัวเรื่องสําหรับหนังสือ
ภาษาไทย จั ด ทํ า โดยคณะทํ า งานกลุ่ ม วิ เ คราะห์ ท รั พ ยากรสารสนเทศ ห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาหรือไม่
การพิมพ์ พิจารณาว่าข้อมูลทีป่ รากฏในฐานข้อมูลของห้องสมุด มีการพิมพ์ถูกต้อง
หรือไม่ ซึง่ จะรวมถึง พิมพ์ผดิ พิมพ์ตก หรือพิมพ์เกิน
รายการข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม พิจารณาว่าผูท้ าํ รายการทํารายการใน Items ถูกต้อง
หรือไม่ โดยตรวจสอบ Item Type บาร์โค้ด ทีอ่ ยูข่ องหนังสือ (Location) และเลขเรียกหนังสือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
1. รวมรวมระเบียนบรรณานุ กรมหนังสือในฐานข้อมูล โดยแยกเป็ นหนังสือทัวไป
่ และ
ปริญญานิพนธ์
2. ค้นหาและบันทึกเลขเรียกหนังสือ เพือ่ นําไปดึงตัวเล่มจากชัน้ หนังสือ
3. ดําเนินการตรวจสอบการลงรายการในแต่ละประเด็นทีศ่ กึ ษาดังนี้
การลงรายการในรูปแบบมาร์ก และการลงรายการตามหลักเกณฑ์เอเอซีอาร์ 2 อาร์
โดยเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างรายการจากตัวเล่มกับรายการในฐานข้อมูล (ขอบเขตการลง
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รายการในรูปแบบมาร์ก และกฎการลงรายการเอเอซีอาร์ 2 อาร์ ทีใ่ ช้ตรวจสอบดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก)
หัวเรือ่ ง พิจารณาจากคูม่ อื การกําหนดหัวเรือ่ งภาษาไทย จัดทําโดยคณะทํางานกลุ่ม
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ปี พมิ พ์ พ.ศ. 2547 ทัง้ ในรูปแบบที่
เป็ นตัวเล่ม และฐานข้อมูลซีดรี อม (ชื่อว่า Red_Demo พัฒนาโดย สุธรรม อุมาแสงทองกุล)
ว่าผูท้ าํ รายการนําหัวเรือ่ งนัน้ มาใช้ถูกต้อง/หรือผิดพลาด ตามคําอธิบายการใช้หวั เรือ่ งหรือไม่
การพิมพ์ ตรวจสอบว่ามีการพิมพ์ถูกต้อง /หรือพิมพ์ผดิ (พิมพ์ตกหล่น พิมพ์ขาด
หรือพิมพ์เกิน)
รายการข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items) ตรวจสอบว่าการลงรายการประเภทหนังสือ
(Item type), บาร์โค้ด ทีอ่ ยูข่ องหนังสือ (Location) และเลขเรียกหนังสือ ถูกต้อง /หรือผิดพลาด
4. บันทึกข้อมูลทีผ่ ดิ พลาดลงในแบบบันทึกการลงรายการเมื่อพบข้อผิดพลาด 1 จุด ให้
1 คะแนน ดําเนินการรวมคะแนนด้วยคอมพิวเตอร์ แล้วแสดงผลเป็ นจํานวนครัง้ ของความผิด
พลาด จากนัน้ หาค่าความถีแ่ ละร้อยละ ของความผิดพลาดในแต่ละเขตข้อมูลตามรูปแบบมาร์ก
และส่วนต่าง ๆ ตามกฎเอเอซีอาร์ 2 อาร์ การลงรายการหัวเรื่อง การพิมพ์ และรายการข้อมูล
หนังสือแต่ละเล่ม (Items)
การจัดกระทําและการวิ เคราะห์ข้อมูล
จากแบบบันทึกการตรวจสอบรายการทัง้ 2 ชุด ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินจัดกระทําข้อมูล ดังนี้
1. การตรวจสอบการลงรายการในรูปแบบมาร์ก
1.1. เขตข้อมูลความยาวคงที่ (เขตข้อมูล 008)
แจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ความถูกต้อง ความผิดพลาด และอัตราความ
ผิดพลาดของการลงรหัสตําแหน่ งต่าง ๆ ตามรูปแบบมาร์ก สําหรับรายละเอียดลักษณะความ
ผิดพลาดจะทําการรวบรวมและสรุปลักษณะความผิดพลาดนัน้ ๆ และนําเสนอในรูปตาราง
1.2 เขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ (เขตข้อมูล 020 ถึง 7XX)
แจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ความถูกต้อง ความผิดพลาด และอัตราความ
ผิดพลาดของการลงรายการในเขตข้อมูล 020 ถึง 7XX ตามรูปแบบมาร์ก สําหรับรายละเอียด
ลักษณะความผิดพลาดจะทําการรวบรวมและสรุปลักษณะความผิดพลาดนัน้ ๆ และนํ าเสนอใน
รูปตาราง
2. การลงรายการตามกฎการลงรายการเอเอซีอาร์ 2 อาร์ แจกแจงความถีแ่ ละหาค่า
ร้อยละ ความถูกต้อง ความผิดพลาด และอัตราความผิดพลาดของการลงรายการในแต่ละส่วน
สําหรับรายละเอียดลักษณะความผิดพลาดจะทําการรวบรวมและสรุปลักษณะความผิดพลาด
นัน้ ๆ และนําเสนอในรูปตาราง
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3. การลงรายการหัว เรื่อ ง แจกแจงความถี่แ ละหาค่ า ร้อ ยละ ความถู ก ต้ อ ง ความ
ผิดพลาด สําหรับรายละเอียด ลักษณะความผิดพลาดจะทําการรวบรวมและสรุปลักษณะความ
ผิดพลาดนัน้ ๆ และนําเสนอในรูปตาราง
4. การพิมพ์ แจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ความถูกต้อง ความผิดพลาด สําหรับ
รายละเอียดลักษณะความผิดพลาดจะทําการรวบรวมและสรุปลักษณะความผิดพลาดนัน้ ๆ และ
นําเสนอในรูปตาราง
5. รายการข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items) แจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ความ
ถูกต้อง ความผิดพลาด และอัตราความผิดพลาดสําหรับรายละเอียด ลักษณะความผิดพลาดจะ
ทําการรวบรวมและสรุปลักษณะความผิดพลาดนัน้ ๆ และนําเสนอในรูปตาราง
6. การหาค่าอัตราความผิดพลาด (Massey. 2000: Online) ตามสูตร
อัตราความผิดพลาด =

(ข้อมูลทีน่ ํามาลงรายการไม่ถูกต้อง+ไม่ได้นํามาลงรายการ)
x
จํานวนรายการทัง้ หมด

7. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถีแ่ ละร้อยละ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นําเสนอการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับ ดังนี้
1. จํานวนรายการทัง้ หมดทีต่ รวจสอบจําแนกตามเขตข้อมูล
2. การลงรายการตามรูปแบบมาร์ก
3. การลงรายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกนั ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 2 แก้ไข
เพิม่ เติม ค.ศ. 1998
4. การลงรายการหัวเรือ่ ง
5. การพิมพ์
6. รายการข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items)
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. จํานวนรายการจําแนกตามเขตข้อมูล
จํานวนรายการทีต่ รวจสอบ ในเขตข้อมูล 008, 020-7XX จํานวน 500 ระเบียน
จําแนกตามเขตข้อมูล ปรากฏดังตาราง 6
ตาราง 6 แสดงจํานวนรายการทัง้ หมดทีต่ รวจสอบจําแนกตามเขตข้อมูล
008*
020
082*
100
110
111
130
245*
245
246
250
260*
300*

เขตข้อมูล / แท็ก
ส่วนนํา
เลข ISBN
เลขเรียกหนังสือ
ผูแ้ ต่งบุคคล
ผูแ้ ต่งนิตบิ ุคคล
ชื่อการประชุม
ชื่อเรือ่ งแบบฉบับ
ชื่อเรือ่ ง
การแจ้งความรับผิดชอบ
ชื่อเรือ่ งทีแ่ ตกต่าง
ฉบับพิมพ์
การพิมพ์, การจําหน่าย
ลักษณะทางกายภาพ

จํานวนทีต่ รวจสอบ
500
293
500
410
22
9
1
500
492
59
165
500
500

75
ตาราง 6 (ต่อ) แสดงจํานวนรายการทีต่ รวจสอบจําแนกตามเขตข้อมูล
440
490
500
502
504
505
600
610
630
650
651
700
710
711
740

เขตข้อมูล / แท็ก
ชื่อชุด
ชื่อชุด
หมายเหตุทวไป
ั่
หมายเหตุปริญญานิพนธ์
หมายเหตุบรรณานุกรม
หมายเหตุสารบัญ
หัวเรือ่ งบุคคล
หัวเรือ่ งนิตบิ ุคคล
หัวเรือ่ งแบบฉบับ
หัวเรือ่ งทัวไป
่
หัวเรือ่ งทางภูมศิ าสตร์
รายการเพิม่ ชื่อบุคคล
รายการเพิม่ ชื่อนิตบิ ุคคล
รายการเพิม่ ชื่อการประชุม
รายการเพิม่ ชื่อเรือ่ ง
รวมทัง้ สิน้

จํานวนทีต่ รวจสอบ
65
8
81
191
289
40
43
54
7
1,566
42
99
94
3
5
6,538

* หมายถึง เขตข้อมูลทีต่ อ้ งมีทุกระเบียน

จากตาราง 6 พบว่าเขตข้อมูลทีต่ รวจสอบทัง้ สิน้ มีจาํ นวน 6,538 รายการ ซึง่ เขตข้อมูล
ทีม่ จี าํ นวนตรวจสอบมากทีส่ ดุ คือเขตข้อมูล 650 (หัวเรือ่ งทัวไป)
่ จํานวน 1,566 หัวเรือ่ ง

76
ตาราง 7 แสดงผลการตรวจสอบการลงรายการตามรูปแบบมาร์ก จําแนกตามกลุ่มเขตข้อมูล
การตรวจสอบมาร์ก

เขตข้อมูล / แท็ก

ลงรายการถูกต้อง
จํานวน
ร้อยละ

เขตข้อมูลความยาวคงที ่
008 ส่วนนํา
เขตข้อมูลความยาวไม่คงที ่
082 เลขเรียกหนังสือ
1XX, 7XX ผูแ้ ต่ง
245, 246, 740 ชื่อเรือ่ ง
440, 490 ชื่อชุด
245 /$c การแจ้งความรับผิดชอบ
250 ฉบับพิมพ์
260 การพิมพ์, การจําหน่าย
300 ลักษณะทางกายภาพ
5XX หมายเหตุ
020 เลข ISBN
6XX หัวเรือ่ ง
รวม
รวมทัง้ สิน้

ลงรายการผิดพลาด
จํานวน ร้อยละ

จํานวน

469

93.8

31

6.2

500

491
623
556
66
486
49
497
0
581
289
1,669
5,307
5,776

98.2
97.6
98.6
90.4
98.8
29.7
99.4
0
96.7
98.6
97.5
87.9
88.3

9
15
8
7
6
116**
3
500**
20
4
43
731
762

1.8
2.4
1.4
9.6
1.2
70.3
0.6
100.0
3.3
1.4
2.5
12.1
11.7

500
638
564
73
492
165
500
500
601
293
1,712
6,038
6,538

** นโยบายการลงรายการของสํานักหอสมุดกลาง ไม่ลงรายการพิมพ์ครัง้ ที่ 1 และความสูง

จากตาราง 7 พบว่า การลงรายการตามรูปแบบมาร์ก มีการลงรายการถูกต้อง ร้อยละ
88.3 และลงรายการผิดพลาด ร้อยละ 11.7 เมื่อจําแนกตามกลุ่มเขตข้อมูล พบว่า เขตข้อมูล
ความยาวคงที่ มีการลงรายการถูกต้อง ร้อยละ 93.8 และลงรายการผิดพลาด ร้อยละ 6.2 ส่วน
เขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ มีการลงรายการถูกต้อง ร้อยละ 87.9 และลงรายการผิดพลาด
ร้อยละ 12.1

77
ตาราง 8 แสดงผลการตรวจสอบการลงรายการตามรูปแบบมาร์ก จําแนกตามเขตข้อมูล
เขตข้อมูล / แท็ก

ลงรายการ
ถูกต้อง
จํานวน ร้อยละ

เขตข้อมูลความยาวคงที ่
008 ส่วนนํา
ประเภทปี พมิ พ์
ปีทเ่ี ริม่ ต้น
ปีทส่ี น้ิ สุด
สถานทีพ่ มิ พ์
ภาพประกอบ
ลักษณะเนื้อหา
ภาษา
เขตข้อมูลความยาวไม่คงที ่
082 เลขเรียกหนังสือ
100 ผูแ้ ต่งบุคคล
700 รายการเพิม่ ผูแ้ ต่งบุคคล
110 ผูแ้ ต่งนิตบิ ุคคล
710 รายการเพิม่ ผูแ้ ต่งนิตบิ ุคคล
111 ชือ่ การประชุม
711 รายการเพิม่ ชือ่ การประชุม
130 ชือ่ เรือ่ งแบบฉบับ
245 ชือ่ เรือ่ ง
246 ชือ่ เรือ่ งทีแ่ ตกต่าง
740 รายการเพิม่ ชือ่ เรือ่ ง
440 ชือ่ ชุด
490 ชือ่ ชุด
245 $c การแจ้งความรับผิดชอบ
250 ฉบับพิมพ์
260 การพิมพ์, การจําหน่าย
300 ลักษณะทางกายภาพ
500 หมายเหตุทวไป
ั่
502 หมายเหตุปริญญานิพนธ์
504 หมายเหตุบรรณานุ กรม
505 หมายเหตุสารบัญ
020 เลข ISBN

496
496
19
498
207
494
496

99.2
99.2
90.5
99.6
89.2
98.8
99.2

491 98.2
408 99.6
95 96.0
21 95.5
90 95.7
7 77.8
2 66.7
0
0
496 99.2
55 93.2
5 100.0
61 93.9
5 62.5
486 98.8
49 29.7
497 99.4
0
0
77 95.0
190 99.5
277 95.9
37 92.5
289 98.6

ลงรายการผิดพลาด
ลงรายการ
ไม่ถกู ต้อง

ไม่ได้นํามา
ลงรายการ

จํานวน

ร้อยละ

1
1
0
0
5
4
0

0.2
0.2
0
0
1.0
0.8
0

รวม

จํานวน ร้อยละ

3
3
2
2
20
2
4

อัตราความ
ผิดพลาด
ร้อยละ

0.6
0.6
0.4
0.4
4.0
0.4
0.8

500
500
21
500
232
500
500

0.8
0.8
9.5
0.4
10.8
1.2
0.8

9
1.8
0
0
1
0.2
1
0.2
0
0
4
0.8
1
0.2
0
0
4
0.8
0
0
1 11.1
1 11.1
0
0
1 33.3
1 100.0
0
0
4
0.8
0
0
1
1.7
3
5.1
0
0
0
0
2
0.4
2
0.4
1
0.2
2
0.4
1
0.2
5
1.0
0
0 116* 23.2
0
0
3
0.6
0
0 500** 100.0
2
2.5
2
2.5
0
0
1
0.2
2
0.4
10
2.0
0
0
3
0.6
0
0
4
0.8

500
410
99
22
94
9
3
1
500
59
5
65
8
492
165
500
500
81
191
289
40
293

1.8
0.4
4.0
4.5
4.3
22.2
33.3
100.0
0.8
6.8
0.0
6.1
37.5
1.2
70.3
0.6
100.0
5.0
0.5
4.1
7.5
1.4
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ตาราง 8 (ต่อ) แสดงผลการตรวจสอบการลงรายการตามรูปแบบมาร์ก จําแนกตามเขตข้อมูล
เขตข้อมูล / แท็ก

ลงรายการ
ถูกต้อง
จํานวน ร้อยละ

600 หัวเรือ่ งบุคคล
610 หัวเรือ่ งนิตบิ ุคคล
630 หัวเรือ่ งแบบฉบับ
650 หัวเรือ่ งทัวไป
่
651 หัวเรือ่ งทางภูมศิ าสตร์

37
43
2
1,549
38

86.1
79.6
28.6
98.9
90.5

ลงรายการผิดพลาด
ลงรายการ
ไม่ถกู ต้อง

ไม่ได้นํามา
ลงรายการ

จํานวน

ร้อยละ

1
7
1
13
0

0.1
1.0
0.1
0.8
0

รวม

จํานวน ร้อยละ

5
4
4
4
4

0.7
0.6
0.6
0.3
0.6

อัตราความ
ผิดพลาด
ร้อยละ

43
54
7
1,566
42

จากตาราง 8
เขตข้อมูลความยาวคงที่ พบว่า เขตข้อมูลทีล่ งรายการถูกต้องมากทีส่ ดุ คือ สถานทีพ่ มิ พ์
ร้อยละ 99.6 รองลงมา คือ ประเภทปี พมิ พ์ ปีเริม่ ต้น และภาษา ร้อยละ 99.2
ส่วนเขตข้อมูลที่ลงรายการผิดพลาดมากที่สุด คือ ภาพประกอบ อัตราความผิดพลาด
ร้อยละ 10.8 และปี ทส่ี น้ิ สุด อัตราความผิดพลาด ร้อยละ 9.5 ตามลําดับ
เขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ พบว่า เขตข้อมูลทีล่ งรายการถูกต้องมากทีส่ ุดคือ รายการ
เพิม่ ชื่อเรื่อง ร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ ผูแ้ ต่งบุคคล ร้อยละ 99.6 และ หมายเหตุ ปริญญา
นิพนธ์ ร้อยละ 99.5 ตามลําดับ
ส่วนเขตข้อมูลทีล่ งรายการผิดพลาดมากทีส่ ดุ คือ ชื่อเรือ่ งแบบฉบับ และ ลักษณะทาง
กายภาพ อัตราความผิดพลาด ร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ หัวเรื่องแบบฉบับ อัตราความ
ผิดพลาด ร้อยละ71.4 และ ฉบับพิมพ์ อัตราความผิดพลาดร้อยละ 70.3 ตามลําดับ

13.9
20.4
71.4
1.1
9.5
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ตาราง 9 แสดงผลการตรวจสอบการลงรายการตามรูปแบบมาร์ก จําแนกตามประเภทของหนังสือ
เขตข้อมูล / แท็ก

ประเภท

ลงรายการ
ถูกต้อง

ลงรายการผิดพลาด
ลงรายการ
ไม่ถูกต้อง

ไม่ได้นํามา
ลงรายการ

รวม

อัตราความ
ผิดพลาด

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

ร้อยละ

307
189
305
191
19
0
307
191
197
12
303
191
305
191

99.4
98.9
98.7
100.0
90.5
0
99.3
100.0
89.5
92.3
98.1
100.0
98.7
100.0

1
0
1
0
0
0
0
0
4
0
4
0
0
0

0.3
0
0.3
0
0
0
0
0
1.8
0
1.3
0
0
0

1
2
3
0
2
0
2
0
18
1
2
0
4
0

0.3
1.1
1.0
0
9.5
0
0.7
0
8.2
7.7
0.6
0
1.3
0

309
191
309
191
21
0
309
191
219
13
309
191
309
191

0.6
1.1
1.3
0
9.5
0
0.7
0
10.0
7.7
1.9
0
1.3
0

7
2.3
2
1.1
1
0.4
0
0
0
0
0
0
1
4.6
0
0
4
4.3
0
0
1 11.1
0
0
0
0
0
0
1 100.0
0
0

0
0
1
0
4
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

0
0
0.4
0
4.0
0
0
0
0
0
11.1
0
33.3
0
0
0

309
191
219
191
99
0
22
0
94
0
9
0
3
0
1
0

2.3
1.1
0.8
0
4.0
0
4.6
0
4.3
0
22.2
0
33.3
0
100.0
0

เขตข้อมูลความยาวคงที ่

008 ส่วนนํา
ประเภทปีพมิ พ์

ปริญญานิพนธ์

ปีทเ่ี ริม่ ต้น

หนังสือทัวไป
่

หนังสือทัวไป
่

ปริญญานิพนธ์

ปีทส่ี น้ิ สุด

หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์

สถานทีพ่ มิ พ์

หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์

ภาพประกอบ

หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์

ลักษณะเนื้อหา

หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์

ภาษา

หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์

เขตข้อมูล
ความยาวไม่คงที ่
082 เลขเรียกหนังสือ

หนังสือทัวไป
่

100 ผูแ้ ต่งบุคคล

หนังสือทัวไป
่

ปริญญานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์

700 รายการเพิม่
ผูแ้ ต่งบุคคล
110 ผูแ้ ต่ง
นิตบิ ุคคล

หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์

หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์

710 รายการเพิม่
ผูแ้ ต่งนิตบิ ุคคล

หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์

111 ชือ่ การประชุม

หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์

711 รายการเพิม่
ชือ่ การประชุม

130 ชือ่ เรือ่ ง
แบบฉบับ

หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์

หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์

302 97.7
189 98.9
217 99.2
191 100.0
95
96
0
0
21 95.4
0
0
90 95.7
0
0
7 77.8
0
0
2 66.7
0
0
0
0
0
0

80
ตาราง 9 (ต่อ) แสดงผลการตรวจสอบการลงรายการตามรูปแบบมาร์ก จําแนกตามประเภทของหนังสือ
เขตข้อมูล / แท็ก

ประเภท
หนังสือทัวไป
่

245 ชือ่ เรือ่ ง
246 ชือ่ เรือ่ งทีแ่ ตกต่าง

ปริญญานิพนธ์

หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์

740 รายการเพิม่
ชือ่ เรือ่ ง

หนังสือทัวไป
่

440 ชือ่ ชุด

หนังสือทัวไป
่

ปริญญานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์

490 ชือ่ ชุด

หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์

245 $c การแจ้ง
ความรับผิดชอบ

ปริญญานิพนธ์

250 ฉบับพิมพ์

หนังสือทัวไป
่

หนังสือทัวไป
่

ปริญญานิพนธ์
260 การพิมพ์,
การจําหน่าย

หนังสือทัวไป
่

300 ลักษณะทาง
กายภาพ

หนังสือทัวไป
่

500 หมายเหตุท ั ่วไป

หนังสือทัวไป
่

ปริญญานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์

502 หมายเหตุ
ปริญญานิพนธ์

หนังสือทัวไป
่

504 หมายเหตุ
บรรณานุกรม

หนังสือทัวไป
่

505 หมายเหตุ
สารบัญย่อ

หนังสือทัวไป
่

020 เลข ISBN

หนังสือทัวไป
่

ปริญญานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์

600 หัวเรือ่ ง
บุคคล

หนังสือทัวไป
่

610 หัวเรือ่ ง
นิตบิ ุคคล

หนังสือทัวไป
่

ปริญญานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์

ลงรายการ
ถูกต้อง

ลงรายการผิดพลาด
ลงรายการ
ไม่ถูกต้อง

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

305
191
55
0
5
0
61
0
5
0
295
191
49
0
306
191
0
0
77
0
0
191
88
189
37
0
237
52
21
16
15
28

98.7
100.0
93.2
0
100.0
0
93.8
0
62.5
0
98.0
100.0
29.7
0
99.0
100.0
0
0
96.3
0
0
100.0
89.8
99.0
92.5
0
98.3
100.0
84.0
88.9
83.3
77.8

4
0
1
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
6

ร้อยละ

ไม่ได้นํามา
ลงรายการ
จํานวน

รวม

ร้อยละ

1.3
0
0
0
0
0
1.7
3
5.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
2
3.1
0
0
0
12.5
2 25.0
0
0
0
0.3
5
1.7
0
0
0
0 116* 70.3
0
0
0
0
3
1.0
0
0
0
0 309** 100.0
0 191** 100.0
2.5
2
2.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.0
9
9.2
0.5
1
0.5
0
3
7.5
0
0
0
0
4
1.7
0
0
0
4.0
3 12.0
0
2 11.1
5.6
2 11.1
16.7
2
5.5

อัตราความ
ผิดพลาด
ร้อยละ

309
191
59
0
5
0
65
0
8
0
301
191
165
0
309
191
309
191
80
0
0
191
98
191
40
0
241
52
25
18
18
36

1.3
0
6.8
0
0
0
6.2
0
37.5
0
2.0
0
70.3
0
1.0
0
100.0
100.0
5.0
0
0
0
10.2
1.0
7.5
0
1.7
0
16.0
11.1
16.7
22.2
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ตาราง 9 (ต่อ) แสดงผลการตรวจสอบการลงรายการตามรูปแบบมาร์ก จําแนกตามประเภทของหนังสือ

เขตข้อมูล / แท็ก
630 หัวเรือ่ งแบบฉบับ

ประเภท
หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์

650 หัวเรือ่ งทั ่วไป

หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์

651 หัวเรือ่ ง
ทางภูมศิ าสตร์

หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์

ลงรายการ
ถูกต้อง

ลงรายการผิดพลาด
ลงรายการ
ไม่ถูกต้อง

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

2
0
571
978
28
10

40.0
0
98.8
99.0
93.3
83.3

1
0
5
8
0
0

20.0
0
0.9
0.8
0
0

ไม่ได้นํามา
ลงรายการ
จํานวน

รวม

ร้อยละ

2 40.0
2 100.0
2
0.3
2
0.2
2
6.7
2 16.7

อัตราความ
ผิดพลาด
ร้อยละ

5
2
578
988
30
12

60.0
100.0
1.2
1.0
6.7
16.7

จากตาราง 9
เขตข้อมูลความยาวคงที่ (เขตข้อมูล 008)
หนังสือทัวไป
่ พบว่า ตําแหน่ งทีล่ งรหัสถูกต้องมากทีส่ ุด คือ ประเภทปี พมิ พ์ ร้อยละ
99.4 รองลงมา คือ สถานทีพ่ มิ พ์ ร้อยละ 99.3 และ ภาษา ร้อยละ 98.7
ส่วนตําแหน่งทีล่ งรหัสผิดพลาดมากทีส่ ุด คือ ภาพประกอบ อัตราความผิดพลาดร้อยละ
10.0 รองลงมา คือ ปี ทส่ี น้ิ สุด อัตราความผิดพลาดร้อยละ 9.5 ตามลําดับ
ปริญญานิพนธ์ พบว่า ส่วนใหญ่ คือ ปีทเ่ี ริม่ ต้น สถานทีพ่ มิ พ์ ลักษณะเนื้อหา และภาษา
มีการลงรหัสถูกต้อง ร้อยละ 100.0 ยกเว้น ภาพประกอบ อัตราความผิดพลาดร้อยละ 7.7 และ
ประเภทปี พมิ พ์ อัตราความผิดพลาดร้อยละ 1.1
เขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ (เขตข้อมูล 020 ถึง 7XX)
หนังสือทัวไป
่ พบว่า เขตข้อมูลทีล่ งรายการถูกต้องมากทีส่ ดุ คือ รายการเพิม่ ชื่อเรือ่ ง
ร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ ผูแ้ ต่งบุคคล ร้อยละ 99.2 และการพิมพ์, การจําหน่าย ร้อยละ 99.0
ตามลําดับ
ส่วนเขตข้อมูลทีล่ งรายการผิดพลาดมากทีส่ ดุ คือ ลักษณะทางกายภาพ อัตราความ
ผิดพลาดร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ ฉบับพิมพ์ อัตราความผิดพลาดร้อยละ 70.3 และหัวเรือ่ ง
แบบฉบับ อัตราความผิดพลาดร้อยละ 60.0 ตามลําดับ
ปริญญานิพนธ์ พบว่า ส่วนใหญ่มกี ารลงรายการถูกต้อง ยกเว้นเขตข้อมูลหัวเรือ่ ง มี
การลงรายการผิดพลาดมาก คือ หัวเรือ่ งแบบฉบับ อัตราความผิดพลาด ร้อยละ 100.0
รองลงมาคือ หัวเรือ่ งนิตบิ ุคคล อัตราความผิดพลาด ร้อยละ 22.2 และ หัวเรือ่ งทางภูมศิ าสตร์
อัตราความผิดพลาด ร้อยละ 16.7 ตามลําดับ
ตัวอย่างลักษณะของการลงรหัสและการใช้มาร์กไม่ถูกต้อง ปรากฏดังตาราง 10
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ตาราง 10 แสดงตัวอย่างลักษณะของการลงรหัสไม่ถูกต้อง ในเขตข้อมูลความยาวคงที่ (เขต
ข้อมูล 008)
การลงรหัสไม่ถกู ต้องและรหัสที่ควรเป็ น
การลงรหัสประเภทปี พิ มพ์/ปี เริ่ มต้น/ปี สิ้ นสุด
การลงรหัส:
008 070309m2549####th#a#########0000#0#tha3dnam a
ข้อมูลทีป่ รากฏ: 260 bb $aกรุงเทพฯ : $bศิลปาบรรณาคาร,$c[2549]
รหัสทีค่ วรเป็ น: 008 s2519#### th#a#########0000#0#tha3dnam a
- ต้องลงรหัส s เนื่องจากข้อมูลในแท็ก 260 เป็ นปีเดีย่ ว
การลงรหัสภาพประกอบ
การลงรหัส:
008 070409s2547####th###########0000#0#tha3dnam a
ข้อมูลทีป่ รากฏ: 300 bb $a300 หน้า : $bภาพประกอบ
รหัสทีค่ วรเป็ น: 008 s2547####th#a#########0000#0#tha3dnam a
- ต้องลงรหัส a ตามข้อมูลในแท็ก 300 ซึง่ มีภาพประกอบ
การลงรหัส:
008 070605s2549####th#a#########0000#0#tha3dnam a
ข้อมูลทีป่ รากฏ: 300 bb $a247 หน้า : $bภาพประกอบ, แผนที.่
รหัสทีค่ วรเป็ น: 008 s2549####th#ab########0000#0#tha3dnam a
- ต้องลงรหัส ab ตามข้อมูลในแท็ก 300 ซึง่ มีภาพประกอบและแผนที่
การลงรหัส:
008 070802s2546####th#a########0000#0#tha3dnam a
ข้อมูลทีป่ รากฏ: 300 bb $a(6), 300 หน้า.
รหัสทีค่ วรเป็ น: 008 s2546####th###########0000#0#tha3dnam a
- ไม่ตอ้ งลงรหัส a ตามข้อมูลในแท็ก 300 ซึง่ ไม่มภี าพประกอบ
การลงรหัสลักษณะของเนื้ อหา
การลงรหัส:
008 060622s2547####th#a########0000#0#tha3dnam a
ข้อมูลทีป่ รากฏ: 111 2b $a การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําปีดา้ นการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
$n(ครัง้ ที่ 4 :$d2547 :$cกรุงเทพฯ)
รหัสทีค่ วรเป็ น: 008 s2547####th#a########0010#0#tha3dnam a
- ต้องลงรหัส 1 ตามชื่อเรือ่ งทีเ่ ป็ นการประชุม
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การใช้มาร์กในเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ (เขตข้อมูล 020-7XX)
ตาราง 11 แสดงตัวอย่างลักษณะของการใช้มาร์กไม่ถกู ต้อง
รายการทีใ่ ช้มาร์กไม่ถูกต้อง
รายการที่ไม่นํามาลง
111 2b ไม่ได้ลงรายการ cกรุงเทพ$ฯ)
245 10 ไม่ได้ลงรายการ =$bManagement
260
300
440
500
504
504
505

ไม่ได้ลงรายการ 2547
ไม่ได้ลงรายการ แผนภูม ิ
ไม่ได้ลงรายการ ชุดสายธารพุทธธรรม
ไม่ได้ลงรายการ ชื่อเรือ่ งจากหน้าปกนอก
ไม่ได้ลงรายการ เอกสารอ้างอิงท้ายบท
ไม่ได้ลงรายการ บรรณานุกรม: หน้า 63-64.
ไม่ได้ลงรายการทัง้ แท็ก

505

ไม่ได้ลงรายการทัง้ แท็ก

600 04 $aมาเร็ต, เม็ทเธ่.

รายการทีค่ วรเป็ น
111 2b $aการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําปี
ด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
$n(ครัง้ ที่ 5 :$d2548 :$cกรุงเทพฯ)
245 10 $aการจัดการและพฤติกรรมองค์การ
=$bManagement
260 bb $c2547.
300 bb $bภาพประกอบ, แผนภูมิ.
440 b0 $aชุดสายธารพุทธธรรม
500 bb $aชื่อเรือ่ งจากหน้าปกนอก
504 bb $aเอกสารอ้างอิงท้ายบท
504 bb $aบรรณานุ กรม: หน้า 63-64.
505 1b $aภาค 1 พระดีทค่ี นไทยควรรูจ้ กั -- ภาค 2
ธรรมะจากพระดี
505 1b $aตอนที่ 1 การประเมินและการตัดสินใจ –
ตอนที่ 2 รูปแบบและวิธกี ารประเมิน – ตอน
ที่ 3 การประยุกต์ใช้รปู แบบและวิธกี าร
ประเมิน
600 14 $aเม็ทเธ่-มาเร็ต, $cเจ้าหญิ งแห่งนอร์เวย์,
$dค.ศ. 1973-

ใช้ตวั บ่งชี้ไม่ถกู ต้อง
082 00 $a378.052 $bธ118ว
610 b4 $aธนาคารไทยพาณิชย์.
650 24 $aศาลรัฐธรรมนูญ$zไทย.

082 04 $a378.052 $bธ118ว
610 24 $aธนาคารไทยพาณิชย์.
650 b4 $aศาลรัฐธรรมนูญ$zไทย.

ใช้แท็กไม่ถกู ต้อง
130 0b $aอีสป.
440 b0 $aชุดวิชาการ (มติชน)
500 bb $aสนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว)
504 bb $aผ้าไหมเมืองขอนแก่น / พวงพิกุล มัฌชิมา
-- ภาษาและวรรณกรรมอีสานกับการปฏิรปู
สังคมไทย / อุดม บัวศรี
610 b4 $aระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.
650 b4 $aโครงการบ้านหมอภาษา.

100 0b $aอีสป.
490 b0 $aชุดวิชาการ (มติชน)
536 bb $aสนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว)
505 0b $aผ้าไหมเมืองขอนแก่น / พวงพิกุล มัฌชิ
มา- -ภาษาและวรรณกรรมอีสานกับการ
ปฏิรปู สังคมไทย / อุดม บัวศรี
650 b4 $aระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.
610 24 $aโครงการบ้านหมอภาษา.
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ตาราง 11 (ต่อ) แสดงตัวอย่างลักษณะของการใช้มาร์กไม่ถูกต้อง
รายการทีใ่ ช้มาร์กไม่ถูกต้อง
ใช้แท็กไม่ถกู ต้อง (ต่อ)
650 b4 $aธนาคารไทยพาณิชย์.
650 b4 $aกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ครัง้ ที่ 33.
650 b4 $aทะเลสาบสงขลา.
650 b4 $aศรีวรรณ เจนหัตถการ
630 04 $aกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา.

รายการทีค่ วรเป็ น
610 24 $aธนาคารไทยพาณิชย์.
611 24 $aกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย$n
(ครัง้ ที่ 33 :$d2546 :$cนครปฐม)
651 b4 $aทะเลสาบสงขลา.
600 04 $aศรีวรรณ เจนหัตถการ
610 24 $aกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา.

ใช้รหัสเขตข้อมูลย่อยไม่ถกู ต้อง
020 bb $a9749785568 199 บาท
245 10 $aตามล่า /$bทีโอดอร์ เจ. วอลเดค ;$cลมุล
รัตตากร.
245 10 $aตํานานสิบห้าราชวงศ์ : $bฉบับสอบชําระ
245 10 $aปญั หาการแต่งตัง้ ผูว้ า่ การตรวจเงิน
แผ่นดินกับพืน้ ฐานกฎหมายมหาชนของ
ประเทศไทย ตอนที่ 1
610 24 $aสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1
$xคณะวิ ชาช่างกลโลหะ.
650 b4 $aศิลปหัตกรรม$xไทย.

020 bb $a9749785568 : $c199 บาท
245 10 $aตามล่า /$cทีโอดอร์ เจ. วอลเดค : เขียน;
ลมุล รัตตากร : แปล
245 10 $aตํานานสิบห้าราชวงศ์. $pฉบับสอบชําระ
245 10 $aปญั หาการแต่งตัง้ ผูว้ า่ การตรวจเงิน
แผ่นดินกับพืน้ ฐานกฎหมายมหาชนของ
ประเทศไทย $nตอนที่ 1
610 24 $aสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1.
$bคณะวิ ชาช่างกลโลหะ.
650 b4 $aศิลปหัตกรรม$zไทย.

650 b4 $aธรณีวทิ ยา$xไทย$zสุราษฎร์ธานี.
650 b4 $aธรณีวทิ ยา$xไทย$zกาญจนบุร.ี

650 b4 $aธรณีวทิ ยา$zไทย$zสุราษฎร์ธานี.
650 b4 $aธรณีวทิ ยา$zไทย$zกาญจนบุร.ี

710 2b $bสํานักประสานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ.$bกลุม่ วิเทศสัมพันธ์.

710 2b $aสํานักประสานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ.$bกลุม่ วิเทศสัมพันธ์.
651 b4 $aเกาะเกร็ด (นนทบุร)ี
$xภูมปิ ระเทศและการท่องเทีย่ ว.
650 b4 $aนักท่องเทีย่ ว.
650 b4 $aทันตสุขภาพ
650 b4 $aช่องปาก
650 b4 $aความน่าจะเป็ น

ไม่ได้กาํ หนดหัวเรือ่ ง
หนังสือจํานวน 3 ชื่อเรือ่ ง (ได้แก่ h309579 h303863
h307320)
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ตาราง 12 แสดงผลการตรวจสอบการลงรายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกนั

ส่วน / รายการ

ลงรายการ
ถูกต้อง
จํานวน ร้อยละ

ผูแ้ ต่งบุคคล
ผูแ้ ต่งนิตบิ ุคคล
ชื่อเรือ่ ง
ชื่อชุด
การแจ้งความรับผิดชอบ
ฉบับพิมพ์
การพิมพ์, การจําหน่าย
ลักษณะทางกายภาพ
หมายเหตุ
เลข ISBN
รวม

503
96
490
58
472
49
466
0
584
290
3,008

98.8
82.8
98.0
79.5
95.9
29.7
93.2
0
97.3
99.0
80.3

ลงรายการผิดพลาด
ลงรายการ
ไม่ได้นํามา
ไม่ถูกต้อง
ลงรายการ
จํานวน ร้อยละ

6
17
8
12
13
0
27
0
2
0
85

รวม

จํานวน ร้อยละ

1.2
0
0 509
14.6
3
2.6 116
1.6
2
0.4 500
16.4
3
4.1
73
2.6
7
1.4 492
0 116* 70.3 165
5.4
7
1.4 500
0 500** 100.0 500
0.3
14
2.4 600
0
3
1.0 293
2.3 655
1.7 3,748

อัตราความ
ผิดพลาด
ร้อยละ

1.2
17.2
2.0
20.5
4.1
70.3
6.8
100.0
2.7
1.0
19.7

* ไม่ลงรายการ พิมพ์ครัง้ ที่ 1
** ไม่ลงรายการ ความสูง
จากตาราง 12 พบว่า มีการลงรายการถูกต้องร้อยละ 80.3 มีอตั ราความผิดพลาดร้อยละ
19.7 โดยส่วนทีล่ งรายการถูกต้องมากทีส่ ุด คือ เลข ISBN ร้อยละ 99.0 รองลงมา คือ ผูแ้ ต่ง
บุคคล ร้อยละ 98.8 และชื่อเรือ่ ง ร้อยละ 98.0 ตามลําดับ
ส่วนที่ลงรายการผิดพลาดมากที่สุด คือ ลักษณะทางกายภาพ อัตราความผิดพลาด
ร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ ฉบับพิมพ์ อัตราความผิดพลาดร้อยละ 70.3 และ ชื่อชุด อัตรา
ความผิดพลาดร้อยละ 20.5 ตามลําดับ
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ตาราง 13 แสดงผลการตรวจสอบการลงรายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกนั จําแนกตาม
ประเภท หนังสือ
ส่วน /
รายการ
ผูแ้ ต่งบุคคล

ประเภท

หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์
ผูแ้ ต่ง
หนังสือทัวไป
่
นิตบิ ุคคล
ปริญญานิพนธ์
ชือ่ เรือ่ ง
หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์
ชือ่ ชุด
หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์
การแจ้งความ หนังสือทัวไป
่
รับผิดชอบ
ปริญญานิพนธ์
ฉบับพิมพ์
หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์
การพิมพ์,
หนังสือทัวไป
่
การจําหน่าย ปริญญานิพนธ์
ลักษณะทาง หนังสือทัวไป
่
กายภาพ
ปริญญานิพนธ์
หมายเหตุ
หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์
เลข ISBN
หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์

ลงรายการ
ถูกต้อง

ลงรายการผิดพลาด
ลงรายการไม่
ถูกต้อง

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

312
191
96
0
299
191
58
0
281
191
49
0
275
191
0
0
146
190
238
52

98.1
100.0
82.8
0
96.8
100.0
79.5
0
93.4
100.0
29.7
0
89.0
100.0
0
0
90.7
99.5
98.8
100.0

6
0
17
0
8
0
12
0
13
0
0
0
27
0
0
0
2
0
0
0

1.9
0
14.6
0
2.6
0
16.4
0
4.3
0
0
0
8.7
0
0
0
1.2
0
0
0

ไม่ได้นํามา
ลงรายการ
จํานวน

รวม

ร้อยละ

0
0
0
0
3
2.6
0
0
2
0.6
0
0
3
4.1
0
0
7
2.3
0
0
116 70.3
0
0
7
2.3
0
0
309 100.0
191 100.0
13
8.1
1
0.5
3
1.2
0
0

อัตราความ
ผิดพลาด
ร้อยละ

318
191
116
0
309
191
73
0
301
191
165
0
309
191
309
191
161
191
241
52

1.9
0
17.2
0
3.2
0
20.5
0
6.6
0
70.3
0
11.0
0
100.0
100.0
9.3
0.5
1.2
0

จากตาราง 13
หนังสือทัวไป
่ พบว่ารายการทีล่ งถูกต้องมากทีส่ ุด คือ เลข ISBN ร้อยละ 98.8 รองลงมา
คือ ผูแ้ ต่งบุคคล ร้อยละ 98.1 และ ชื่อเรือ่ ง ร้อยละ 96.8 ตามลําดับ
ส่วนรายการทีล่ งผิดพลาดมากทีส่ ดุ คือ ลักษณะทางกายภาพ อัตราความผิดพลาด ร้อย
ละ 100.0 รองลงมา คือ ฉบับพิมพ์ อัตราความผิดพลาดร้อยละ 70.3 และ ชื่อชุด อัตราความ
ผิดพลาดร้อยละ 20.5
ปริญญานิพนธ์ พบว่า ส่วนใหญ่ กว่าร้อยละ 99.0 มีการลงรายการถูกต้อง
ตัวอย่างลักษณะของการใช้ เอเอซีอาร์ 2 อาร์ ไม่ถูกต้อง ปรากฏดังตาราง 14
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ตาราง 14 แสดงตัวอย่างลักษณะของการใช้หลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกนั ไม่ถูกต้อง
ส่วน / รายการ
ชื่อเรือ่ ง

รายการทีไ่ ม่ถกู ต้อง
$aหลักการและเทคนิคการประเมินทางการศึกษา :$b
คูม่ อื การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร

ชื่อเรือ่ งเทียบเคียง มาจากปกนอก ต้องใส่ไว้ใน
เครือ่ งหมาย [ ] การประเมินความต้องการของชุมชน
บริเวณพืน้ ทีร่ องรับผูห้ นีภยั ชายแดนไทย-พม่า :$b
กรณีศกึ ษาอําเภอท่าสองยางและอําเภอพบพระ
จังหวัดตาก = Needs assessment of host
communities in Burmese border refugee camp
areas : Tasongyang and Pobpra district, Tak
province
Follow you heart ก้าวไปตามใจฝนั
ชื่อเรือ่ งเทียบเคียงเอามาจากปกนอก ต้องใส่ไว้ใน [ ]
ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 = Collected
proclamations of King Mongkul /
ไม่ได้ลงรายการ ชื่อเรือ่ งเทียบเคียงภาษาอังกฤษ
การจัดการเรียนรูข้ องแหล่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ :
พิพธิ ภัณฑ์ : รายงานการวิ จยั

การแจ้งความ
รับผิดชอบ

รูจ้ กั ขีวติ พิชติ ปญั หา
$cจารุวรรณ ภัทรนาวิน…[และคนอื่น ๆ]

/$cโรงเรียนตรอนตรีสนิ ธุ์ อําเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ์ เขต 1
ไม่ได้ลงรายการ ผูร้ บั ผิดชอบ
ไม่ได้ลงหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ ก๋วยเตีย๋ วเรือและ
ก๋วยเตีย๋ วรสไทย /$cศิ ริลกั ษณ์ รอดยันต์.
/$cครูเคท

รายการทีค่ วรเป็ นเมือ่ พิจารณาจาก
ตัวเล่มหนังสือ
$aคู่มือการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การเพื่อ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง
หลักการและเทคนิคการประเมินทาง
การศึกษา (หน้าปกในปรากฏเด่นชัด)
$aการประเมินความต้องการของชุมชน
บริเวณพืน้ ทีร่ องรับผูห้ นีภยั ชายแดนไทยพม่า :$bกรณีศกึ ษาอําเภอท่าสองยาง
และอําเภอพบพระ จังหวัดตาก =
[Needs assessment of host
communities in Burmese border
refugee camp areas : Tasongyang
and Pobpra District, Tak Province]
$aก้าวไปตามใจฝนั = $bFollow you
heart
$aประชุมประกาศรัชกาลที่ 4
=$b[Collected proclamations of King
Mongkul]
$aการจัดการและพฤติกรรมองค์การ =
$bManagement
$aรายงานการวิ จยั การจัดการเรียนรู้
ของแหล่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ :
พิพธิ ภัณฑ์
$aรูจ้ กั ชีวติ พิชติ ปญั หา
/$cสํานักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน,
คณะทํางาน จารุวรรณ ภัทรนาวิน…[และ
คนอื่น ๆ]
/$cโรงเรียนตรอนตรีสนิ ธุ์
เพิม่ รายการ /$cสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ ;
[คณะผูจ้ ดั ทํา, วิลาส สุว,ี รวมพร ]
/$cศิ ริลกั ษณ์ รอดยันต์, บรรณาธิ การ
/$cเนตรปรียา (มุสกิ ไชย) ชุมไชโย
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ตาราง 14 (ต่อ) แสดงตัวอย่างลักษณะของการใช้หลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกนั ไม่ถูกต้อง
ส่วน / รายการ
การแจ้งความ
รับผิดชอบ(ต่อ)

รายการทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ผูเ้ รียบเรียง อรวรรณ ศิรริ ตั น์พริ ยิ ะ…[และคนอื่น ๆ] เป็ น
ชื่อผูเ้ รียบเรียงปรากฏอยูใ่ นหน้าสารบัญหลายคน
/$cบริษทั เทสโก้ จํากัด

ไม่ได้ใส่หน้าทีข่ อง ทีโอดอร์ เอ. วอลเดค, ลมุล รัตากร
ไม่ได้ลงรายการ ผูร้ บั ผิดชอบ
ไม่ได้ลงรายการ สํานักพิมพ์แสงแดด
ไม่ได้ลงรายการ กองทันตสาธารณสุข
กรมอนามัย
ไม่ได้ลงรายการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ปรากฏในหน้าปกใน)
ไม่ได้ลงรายการ มูลนิธฟิ ้ืนฟูชวี ติ และธรรมชาติ
/$cคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
ไม่ได้ลงรายการผูร้ บั ผิดชอบ แหล่งท่องเทีย่ วไทยไปได้
ทุกเดือน = Thailand travel year book.
ฉบับพิมพ์

การพิมพ์,
การจําหน่าย

ไม่ได้ลงรายการ พิมพ์ครัง้ ที่ 1
ไม่ได้ลงรายการ พิมพ์ครัง้ ที่ 2
ไม่ได้ลงรายการ พิมพ์ครัง้ ที่ 3
กรุงเทพฯ : คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ใส่เครือ่ งหมาย [ ] ไม่ถกู ต้อง [กรุงเทพฯ : คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, $c2547]

รายการทีค่ วรเป็ นเมือ่ พิจารณาจาก
ตัวเล่มหนังสือ
/$cสถาบันวิจยั สภาวะแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; [ธนพรรณ
สุนทร, บรรณาธิการ]
/$cบริษทั เทสโก้ จํากัด; พิเศษ เสนา
วงษ์ ผูจ้ ดั การโครงการ; บรรณาธิการ
กอบกุล สารคดี…[และคนอื่น ๆ]
/$cทีโอดอร์ เอ. วอลเดค : เขียน;
ลมุล รัตตากร : แปล
เพิม่ รายการ สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
/$cสํานักพิมพ์แสงแดด.
/$cกองทันตสาธารณสุข
กรมอนามัย.
/$cสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
/$cมูลนิธฟิ ้ืนฟูชวี ติ และธรรมชาติ.
/$c[เลอภพ โสรัตน์, ผูเ้ รียบเรียง]
$aแหล่งท่องเทีย่ วไทยไปได้ทุกเดือน
= $bThailand travel year book /$c
สุรศักดิ์ ตันตะโยธิ น.
พิมพ์ครัง้ ที่ 1.
พิมพ์ครัง้ ที่ 2.
พิมพ์ครัง้ ที่ 3.
$aกรุงเทพฯ :$bโครงการการวิ จยั และ
พัฒนาจิ ตสํานึ กทางปัญญาเพื่อฟื้ นฟู
สังคมไทยในภาวะวิ กฤต
มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ

$a[กรุงเทพฯ] :$bโครงการการวิจยั
และพัฒนาจิตสํานึกทางปญั ญาเพือ่
ฟื้นฟูสงั คมไทยในภาวะวิกฤต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตาราง 14 (ต่อ) แสดงตัวอย่างลักษณะของการใช้หลักเกณฑ์แองโกลอเมริกนั ไม่ถูกต้อง
ส่วน / รายการ

รายการทีไ่ ม่ถกู ต้อง

การพิมพ์,
มูลนิธโิ ตโยต้าประเทศไทย
การจําหน่าย(ต่อ)

กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2549

สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

กมลศิลป์การพิมพ์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โรงเรียนตรอนตรีสนิ ธุ์
ไม่ได้ลงรายการ [ผูจ้ ดั จําหน่าย]
แปลนพริน้ ติง้
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
2549 ไม่ปรากฏข้อมูลปีพมิ พ์ในตัวเล่ม
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2545]

กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์

ลักษณะทาง
กายภาพ

กรุงเทพฯ : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ไม่ได้ลงรายการ ภาพประกอบ
ไม่ได้ลงรายการ ก-6 ช-19, 137 หน้า
การลงเครือ่ งหมายก่อน ; ภาพประกอบ
ไม่ถอื เป็ นภาพประกอบ เป็ นเพียงภาพตกแต่งเท่านัน้

รายการทีค่ วรเป็ นเมือ่ พิจารณาจาก
ตัวเล่มหนังสือ
$bมูลนิธโิ ตโยต้าประเทศไทย; มูลนิ ธิ
โครงการตําราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ (เป็ นการจัดพิมพ์
ร่วมกัน 2 หน่วยงาน)
$aกรุงเทพฯ : $bคณะกรรมการ
โอลิ มปิ คแห่งประเทศไทย
ในส่วนการแจ้งความรับผิดชอบ คือ
[เลอภพ โสรัตน์, ผูเ้ รียบเรียง]
$bสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริ มสุขภาพ
$a[ชลบุรี :$bสาขาวิ ชา
ดุริยางคศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย
บูรพา]
$bคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
$bโรงเรียน,
$bหมอชาวบ้าน [ผูจ้ ดั จําหน่ าย]
$bกันตนาพับลิ ชชิ่ ง
$bสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน
เป็ นปีทค่ี าดเดาควรใส่วา่ $c[2549?]
$a[กรุงเทพฯ : $bคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ,$c
2545]
$aกรุงเทพฯ : $bนานมีบุ๊คส์ [ผูจ้ ดั
จําหน่ าย]
$aกรุงเทพฯ :$bสํานักงาน,
(เพราะมีช่อื เต็มปราฏใน 245 /$c แล้ว
$bภาพประกอบ.
ก-6, ช-19, 137 หน้า.
: $bภาพประกอบ.
ไม่ตอ้ งลงรายการ $bภาพประกอบ

90
ตาราง 14 (ต่อ) แสดงตัวอย่างลักษณะของการใช้หลักเกณฑ์แองโกลอเมริกนั ไม่ถูกต้อง
ส่วน / รายการ
ลักษณะทาง
กายภาพ(ต่อ)

ชื่อชุด

หมายเหตุทวไป
ั่
หมายเหตุ
(สารบัญ)

หมายเหตุ
(บรรณานุกรม)
ผูแ้ ต่งนิตบิ ุคคล

รายการทีไ่ ม่ถกู ต้อง

รายการทีค่ วรเป็ นเมือ่ พิจารณาจาก
ตัวเล่มหนังสือ
[6], 50 หน้า
[6], 50 แผ่น
$bภาพประกอบ, แผนที่
$bภาพประกอบ, แผนที่สี
ไม่ได้ลงรายการ แผนภูม ิ
$bแผนภูมิ
ไม่ได้ลงรายการ แผนที่
$bแผนที่
กรุงเทพฯ : กรมสุขภาพจิต
$aนนทบุรี : $bกรมสุขภาพจิต
สถานทีพ่ มิ พ์ไม่ใช่กรุงเทพฯ ทีถ่ กู ต้อง
คือ นนทบุรี (กรมสุขภาพจิต ตัง้ อยูท่ ่ี
จ. นนทบุร)ี
ไม่ได้ใส่คาํ ว่า ลําดับที่ ใน $v1
$vลําดับที่ 1
ไม่ได้ลงรายการ $vอันดับที่
$vอันดับที่ 2
โครงการแก้ไขปญั หาความยากจน (กขคจ)
ไม่ตอ้ งลงรายการนี้เพราะไม่เป็ น
ชื่อชุด
ไม่ได้ลงรายการ ชื่อเรือ่ งจากหน้าปกนอก
500 $aชื่อเรื่องจากหน้ าปกนอก
ไม่ได้ลงรายการ สารบัญย่อ
ควรทํารายการสารบัญย่อด้วย โดยลง
ว่า 505 $a1. อิสลาม เสรีนิยมและ
สังคมสงเคราะห์ -- 2. พหุนิยมใน
เอเชีย -- 3. อิสลาม ลัทธินิยมความ
รุนแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ไม่ใช่ หมายเหตุบรรณานุกรม
เป็ น หมายเหตุสารบัญย่อ
ไม่ได้ลงรายการ บรรณานุกรมท้ายบท
504 $aบรรณานุกรมท้ายบท
ไม่ได้ลงรายการ บรรณานุกรม : หน้า 63-64
504 $aบรรณานุกรม : หน้ า 63-64
$aสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ. $bสํานักสถิตพิ ยากรณ์
$aสํานักงานสถิ ติแห่งชาติ (หน้าปก
ใน ปรากฏ สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
$aสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน
สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.)
ไม่ตอ้ งทํารายการเพิม่ ให้กบั
ผูส้ นับสนุ นทุนวิจยั แต่กรณีทเ่ี ป็ น
หนังสือของ สกว. ให้ทาํ รายการเพิม่
ด้วย (เป็ นข้อตกลง เพราะมีมมุ สกว.)
รายการเพิม่ ผูร้ ว่ มจัดพิมพ์ ในทีน่ ้ีคอื
ไม่ตอ้ งทํารายการเพิม่ ให้กบั หน่วยงาน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผูร้ ว่ มจัดพิมพ์
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ตาราง 14 (ต่อ) แสดงตัวอย่างลักษณะของการใช้หลักเกณฑ์แองโกลอเมริกนั ไม่ถูกต้อง
ส่วน / รายการ
ผูแ้ ต่งบุคคล

รายการทีไ่ ม่ถกู ต้อง

รายการทีค่ วรเป็ นเมือ่ พิจารณาจาก
ตัวเล่มหนังสือ
มีผแู้ ต่ง คือ กรองทอง จิรเดชากุล ; ถวัลย์ มาศจรัส :
ถวัลย์ มาศจรัส (บรรณาธิการไม่ได้
บรรณาธิการ.
ปรากฏในแหล่งข้อมูลทีก่ าํ หนดจึงไม่
ต้องทํารายการ)
รายการ ชยันต์ วรรธนะภูติ ไม่มขี อ้ มูลปรากฏในตัวเล่ม ไม่ตอ้ งทํารายการผูแ้ ต่งเพิม่ เพราะไม่
มีช่อื นี้ปรากฏในตัวเล่ม
700 $aอรวรรณ ศิรริ ตั น์พริ ยิ ะ ไม่ปรากฏข้อมูลในแหล่งที่ 245 /$c[ธนพรรณ สุนทร,
กําหนด แต่ปรากฏชื่อนี้ในสารบัญ ซึง่ มีผแู้ ต่งแยก
บรรณาธิ การ] และทํารายการเพิม่
ออกเป็ นเรือ่ ง ๆ และมีผเู้ ขียนแต่ละเรือ่ ง ดังนัน้ ไม่ตอ้ ง
ผูแ้ ต่ง ให้กบั ธนพรรณ สุนทร
ทํารายการเพิม่ ชื่อ อรวรรณ
ไม่ได้ทาํ รายการเพิม่ ผูแ้ ต่งให้กบั สุรศักดิ ์ ตันตะโยธิน
700 $aสุรศักดิ์ ตันตะโยธิ น
พระมโน เมตฺตานนฺ โท. ไม่ใช่ผแู้ ต่งแต่เป็ นบรรณาธิการ ทํารายการเพิม่ ให้กบั
พระมโน เมตฺตานนฺ โท
อู๋จงิ รจนา.
อู๋, จิ ง.
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ตาราง 15 แสดงผลการลงรายการหัวเรือ่ ง
นํามาใช้
ถูกต้อง
จํานวน ร้อยละ

ประเภทของหัวเรือ่ ง
หัวเรือ่ งบุคคล
หัวเรือ่ งนิตบิ ุคคล
หัวเรือ่ งแบบฉบับ
หัวเรือ่ งทัวไป
่
หัวเรือ่ งทางภูมศิ าสตร์
รวม

42
47
6
1,553
42
1,690

97.7
87.0
85.7
99.2
100.0
98.7

นํามาใช้
ไม่ถกู ต้อง
จํานวน ร้อยละ

1
7
1
13
0
22

รวม

2.3
13.0
14.3
0.8
0
1.3

43
54
7
1,566
42
1,712

จากตาราง 15 พบว่า หัวเรือ่ งแต่ละประเภทมีการนํามาใช้ถูกต้อง ร้อยละ 98.7 นํามาใช้
ไม่ถูกต้องร้อยละ 1.3 โดยหัวเรือ่ งทีน่ ํามาใช้ถูกต้องมากทีส่ ดุ คือ หัวเรือ่ งทางภูมศิ าสตร์ ร้อยละ
100.0 ส่วนหัวเรือ่ งทีน่ ํามาใช้ไม่ถูกต้องมากทีส่ ดุ คือ หัวเรือ่ งแบบฉบับ ร้อยละ 14.3 รองลงมาคือ
หัวเรือ่ งนิตบิ ุคคล ร้อยละ 13.0
ตาราง 16 แสดงการลงรายการหัวเรือ่ ง จําแนกตามประเภทหนังสือ
ประเภทหัวเรือ่ ง
หัวเรือ่ งบุคคล
หัวเรือ่ งนิตบิ ุคคล
หัวเรือ่ งแบบฉบับ
หัวเรือ่ งทัวไป
่
หัวเรือ่ งทาง
ภูมศิ าสตร์

ประเภท
หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์
หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์
หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์
หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์
หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์

นํามาใช้
นํามาใช้
ถูกต้อง
ไม่ถกู ต้อง
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
26
96.3
1
3.7
16
100.0
0
0
19
95.0
1
5.0
28
82.4
6
17.6
6
85.7
1
14.3
0
0
0
0
575
99.1
5
0.9
978
99.2
8
0.8
32
100.0
0
0
10
100.0
0
0

รวม
27
16
20
34
7
0
580
986
32
10

จากตาราง 16 พบว่า
หนังสือทัวไป
่ หัวเรื่องทางภูมศิ าสตร์ มีการใช้ถูกต้องมากทีส่ ุด ร้อยละ 100.0 รองลงมา
คือ หัวเรือ่ งทัวไป
่ ร้อยละ 99.1 และ หัวเรือ่ งบุคคล ร้อยละ 96.3 ตามลําดับ
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ส่วนหัวเรือ่ งทีใ่ ช้ไม่ถูกต้องมากทีส่ ดุ คือ หัวเรือ่ งแบบฉบับ ร้อยละ 14.3 รองลงมา คือ
หัวเรือ่ งนิตบิ ุคคล ร้อยละ 5.0
ปริญญานิพนธ์ พบว่า หัวเรือ่ งบุคคล และหัวเรือ่ งทางภูมศิ าสตร์ มีการใช้ถูกต้องมาก
ทีส่ ดุ ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ หัวเรือ่ งทัวไป
่ ร้อยละ 99.2 ตามลําดับ
ส่วนหัวเรือ่ งทีใ่ ช้ไม่ถูกต้องมากทีส่ ดุ คือ หัวเรือ่ งนิตบิ ุคคล ร้อยละ 17.6
(หมายเหตุ มีหนังสือจํานวน 3 ชื่อเรือ่ ง ไม่ได้กาํ หนดหัวเรือ่ ง)
ตัวอย่างลักษณะการใช้หวั เรือ่ งไม่ถูกต้อง ปรากฏดังตาราง 17
ตาราง 17 แสดงตัวอย่างลักษณะของการใช้หวั เรือ่ งไม่ถูกต้อง
หัวเรื่อง
นักศึกษา - - พฤติกรรม.
ผูบ้ ริหารโรงเรียน - - พฤติกรรม.
ประชาชน - - พฤติกรรม.
วัยรุน่ - -พฤติกรรม.
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน.
นํ้า - -การจัดการ.
การกวดวิชา.
หุน่ และการเล่นหุน่ .
การสอนแบบ SQR3
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ

คําอธิ บายการใช้หวั เรื่อง / หัวเรื่องที่ควรใช้
พฤติกรรม ใช้เป็ นหัวเรือ่ งย่อยตามหลัง สัตว์เท่านัน้ ไม่ใช้
กับมนุษย์, กลุม่ บุคคล

การขัดกันแห่งผลประโยชน์.
การจัดการนํ้า.
การสอนเสริม.
หุน้ และการเล่นหุน้ .
ไม่มีในคู่มือการกําหนดหัวเรื่อง
การศึกษาต่อเนื่อง
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ตาราง 18 แสดงการพิมพ์
ส่วน / รายการ
ผูแ้ ต่งบุคคล
ผูแ้ ต่งนิตบิ ุคคล
ชื่อเรือ่ ง
ชื่อชุด
การแจ้งความรับผิดชอบ
ฉบับพิมพ์
การพิมพ์, การจําหน่าย
ลักษณะทางกายภาพ
หมายเหตุ
เลข ISBN
รวม

พิมพ์ถูกต้อง
พิมพ์ไม่ถูกต้อง
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
508
99.8
1
0.2
115
99.1
1
0.9
486
97.2
14
2.8
71
97.3
2
2.7
490
98.8
6
1.2
162
98.2
3
1.8
493
98.6
7
1.4
498
99.6
2
0.4
593
98.8
7
1.2
290
99.0
3
1.0
3,706
98.8
46
1.2

รวม
509
116
500
73
496
165
500
500
600
293
3,752

จากตาราง 18 พบว่า มีการพิมพ์ถูกต้อง ร้อยละ 98.8 และพิมพ์ไม่ถกู ต้อง ร้อยละ 1.2
โดยรายการทีพ่ มิ พ์ถูกต้องมากทีส่ ดุ คือ ผูแ้ ต่งบุคคล ร้อยละ 99.8 รองลงมา คือ ลักษณะทาง
กายภาพ ร้อยละ 99.6 และ ผูแ้ ต่งนิตบิ ุคคล ร้อยละ 99.1 ตามลําดับ
รายการทีพ่ มิ พ์ไม่ถูกต้องมากทีส่ ดุ คือ ชื่อเรือ่ ง ร้อยละ 2.8 รองลงมาคือ ชื่อชุด ร้อยละ
2.7 และ ฉบับพิมพ์ ร้อยละ 1.8 ตามลําดับ
ตัวอย่าง ลักษณะของการพิมพ์ไม่ถูกต้อง ปรากฏดังตาราง 19
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ตาราง 19 แสดงตัวอย่างลักษณะของการพิมพ์ไม่ถูกต้อง
ส่วน / รายการ
ชื่อเรือ่ ง

การแจ้งความรับผิดชอบ

ฉบับพิมพ์
การพิมพ์, การจําหน่าย

ลักษณะทางกายภาพ
หมายเหตุ

หมายเหตุสารบัญ

รายการทีพ่ มิ พ์ไม่ถูกต้อง
สูงสุด
เครือ่ งหมาย @ ถอดคํา อ่านว่า [and]
มีคาํ ว่า ซช ปรากฏอยูใ่ นส่วนชื่อเรือ่ ง (พิมพ์
เกิน)
หม่อมหลวงชัยรัตน์
วีระบุรษุ
ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
Chang Mai
พิมพ์ตกคําว่า โดย

วัชราวลี, แก้วปกั ษา
ชิวฮันเจ๋
่ ย
สํานักงานปลัดกรทระทรวงแรงงาน
ทีโอดดอร์
แกไข
ภาควิชาบริหาร
$bสํานัก
สถาบันาชภัฏ
เต๋าประยกต์
คณะอักษรศาตร์
สถาปตั ยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
2543..
การกําหนดยุทธศาสตร์การจัดระบบราชการ
พิมค์ รัง้ ที่ 1
บรรณนุกรม
โลกยึคใหม่
พระเกียริตเิ กรียงไกร
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาชีถ้ งึ แนวทางการ
ดํารงชีวคิ

รายการทีค่ วรเป็ น
สูงที่สดุ
ทีถ่ กู ต้อง อ่านว่า [at]
ไม่มอี กั ษรนี้ทงั ้ สองตัวปรากฏอยูใ่ น
ส่วนชื่อเรือ่ ง
หม่อมหลวงชัยวัฒน์
วีรบุรษุ
ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาของนักศึกษา
Chiang Mai
เผชิญภัยได้เรียนรู้ / โดย เธียร
พานิช.
ทฤษฎีใหม่ทางการแพทย์ /โดย
ประเวศ วะสี.
วัชราวลี แก้วปกั ษา
ชิวฮันเจี
่ ๋ย
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ทีโอดอร์
แก้ไข
ภาควิชาบริ หารธุรกิ จ
สถาบัน
สถาบันราชภัฎ
เต๋าประยุกต์
คณะอักษรศาสตร์
ภาควิ ชาสถาปตั ยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทีถ่ กู ต้องคือ 2543.
การกําหนดยุทธศาสตร์การจัดการ
ภาครัฐ
พิมพ์ครัง้ ที่ 1
บรรณานุกรม
โลกยุคใหม่
พระเกียรติเกริ กไกร
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาชีถ้ งึ แนว
ทางการดํารงชีวิต
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ตาราง 19 (ต่อ) แสดงตัวอย่างลักษณะของการพิมพ์ไม่ถูกต้อง
ส่วน/รายการ
ผูแ้ ต่งบุคคล

รายการทีพ่ มิ พ์ไม่ถูกต้อง

รายการทีค่ วรเป็ น

แมคโอเวอธ, เมเรดิธ
โกลเลอ, เอ็กค์ฮาร์ท.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

ผูแ้ ต่งนิตบิ ุคคล
หัวเรือ่ ง

พิมพ์หวั เรือ่ ง การบริหารองค์ความรู้
ซํ้ากัน 2 ครัง้
พิมพ์หวั เรือ่ ง การขาย$xวัสดุและอุปกรณ์
ก่อสร้าง. ซํ้ากัน 2 ครัง้

แมคโอเวอร์, เมเรดิ ด
โทลเลอ, เอ็กค์ฮาร์ท.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน
การบริหารองค์ความรู้
การขาย$xวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง.

ตาราง 20 แสดงการลงรายการข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items)
รายการข้อมูลหนังสือ
แต่ละเล่ม (Items)
Item Type
Barcode
Collection
Call no.

ลงรายการ
ถูกต้อง

ลงรายการผิดพลาด
ลงรายการ
ไม่ถูกต้อง

อัตราความ
ผิดพลาด

รวม

ไม่ได้นํามา
ลงรายการ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

499
499
499
498

99.8
99.8
99.8
99.6

1
1
1
2

0.2
0.2
0.2
0.4

0
0
0
0

0
0
0
0

ร้อยละ

500
500
500
500

0.2
0.2
0.2
0.4

จากตาราง 20 พบว่ารายการข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items) ส่วนใหญ่มคี วามถูกต้อง ร้อยละ 99.8
ตาราง 21 แสดงการลงรายการข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items) จําแนกตามประเภทหนังสือ
Items

ประเภท

ลงรายการ
ถูกต้อง
จํานวน

ข้อมูล

หนังสือทัวไป
่

Item Type
Barcode

ปริญญานิพนธ์

หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์

Collection

หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์

Call no.

หนังสือทัวไป
่
ปริญญานิพนธ์

308
191
308
191
308
191
308
191

ลงรายการผิดพลาด
ลงรายการ
ไม่ถูกต้อง

รวม

ไม่ได้นํามา
ลงรายการ

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

99.7
100.0
99.7
100.0
99.7
100.0
99.6
100.0

1
0
1
0
1
0
2
0

0.2
0
0.2
0
0.2
0
0.4
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

อัตราความ
ผิดพลาด
ร้อยละ

309
191
309
191
309
191
309
191

0.2
0
0.2
0
0.2
0
0.4
0
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จากตาราง 21 พบว่า หนังสือทัวไป
่ ส่วนใหญ่ รายการข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items) ถูกต้อง
ร้อยละ 99.7 ส่วนปริญญานิพนธ์ ถูกต้องร้อยละ 100.0
ตัวอย่าง ลักษณะการลงรายการข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items) ทีไ่ ม่ถูกต้อง ปรากฏดังตาราง 22
ตาราง 22 แสดงตัวอย่างลักษณะการลงรายการข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items) ทีไ่ ม่ถูกต้อง
รายการทีไ่ ม่ถกู ต้อง
รายการในฐานข้อมูลกับสันหนังสือไม่ตรงกัน
สันหนังสือ ปรากฏ 378.015 ก493
สันหนังสือ ปรากฏ 378.052 ธ118ก

รายการทีค่ วรเป็ น
378.015 ก493 ร.3 (ในฐานข้อมูลถูกต้อง)
378.052 ธ118ว (ว มาจากชื่อเรือ่ ง วิทยาลัยชุมชน)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของรายการหนังสือใน
ฐานข้อมูลบรรณานุ กรม สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สรุปตามลําดับ ดังนี้

ความมุ่งหมายของการวิจยั
เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพของรายการหนังสือในฐานข้อมูลบรรณานุ กรม
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในประเด็นต่อไปนี้ คือ
1. การลงรายการตามรูปแบบมาร์ก
2. การลงรายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกนั ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 2
เพิม่ เติม ค.ศ. 1998
3. การลงรายการหัวเรือ่ ง
4. การพิมพ์
5. รายการข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items)

แก้ไข

วิธีดาํ เนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจ ยั ครัง้ นี้ คือ ระเบีย นบรรณานุ ก รม โดยคัด เลือ ก
ระเบียนหนังสือภาษาไทยที่จดั พิมพ์ลงฐานข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547-วันที่ 12
กรกฎาคม 2550 จํานวน 18,569 ระเบียน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ระเบียนบรรณานุ กรม จํานวน 500
ระเบีย น จําแนกเป็ น หนังสือทัวไป
่ จํา นวน 309 ระเบียน และปริญญานิพนธ์ จํา นวน 191
ระเบียน ซึง่ ได้มาโดยการสุม่ แบบมีระบบ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ประกอบด้วย
2.1 แบบบันทึกการตรวจสอบการลงรายการตามรูปแบบมาร์ก การลงรายการ
หัวเรือ่ ง และรายการข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items)
2.2 แบบบันทึกการตรวจสอบการลงรายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกนั
พิมพ์ครัง้ ที่ 2 แก้ไขเพิม่ เติม ค.ศ. 1998
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2.3 แบบบันทึกการตรวจสอบการพิมพ์
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
3.1 รวบรวมระเบียนบรรณานุกรมหนังสือ ทัง้ 500 ระเบียน
3.2 ตรวจสอบการลงรายการ ตามรูปแบบมาร์ก การลงรายการตามหลักเกณฑ์แบบ
แองโกลอเมริกนั ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 2 แก้ไขเพิม่ เติม ค.ศ. 1998 การลงรายการหัวเรื่อง การพิมพ์
และรายการข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items)
4. การวิ เคราะห์ข้อมูล
4.1 หาค่าความถีแ่ ละร้อยละ ความถูกต้อง ความผิดพลาด และอัตราความผิดพลาด
การลงรายการของเขตข้อมูล 008, 020 -7XX
4.2 หาค่าความถีแ่ ละร้อยละ ความถูกต้อง ความผิดพลาด และอัตราความผิดพลาด
การลงรายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกนั พิมพ์ครัง้ ที่ 2 แก้ไขเพิม่ เติม ค.ศ. 1998
4.3 หาค่าความถี่และร้อยละ ความถูกต้อง และความผิดพลาดการลงรายการ
หัวเรือ่ ง
4.4 หาค่าความถีแ่ ละร้อยละ ความถูกต้อง และความผิดพลาดการพิมพ์
4.5 หาค่าความถี่และร้อยละ ความถูกต้อง และความผิดพลาดของรายการข้อมูล
หนังสือแต่ละเล่ม
สรุปผลการวิ จยั
จากการวิจยั สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั นี้
1. การลงรายการตามรูปแบบมาร์ก
พบว่า มีการลงรายการถูกต้อง ร้อยละ 83.6 และลงรายการผิดพลาด ร้อยละ 16.4
เมือ่ จําแนกตามกลุ่มเขตข้อมูล พบว่า
1.1 การลงรหัสตามรูปแบบมาร์กในเขตข้อมูล 008 มีความถูกต้อง ร้อยละ 93.8
ความผิดพลาด ร้อยละ 6.2 โดยสถานทีพ่ มิ พ์ มีการลงรหัสถูกต้องมากทีส่ ุด นันคื
่ อ มีอตั ราความ
ผิดพลาด ร้อยละ 0.4 ส่วนภาพประกอบ มีการลงรหัสผิดพลาดมากที่สุด คือ มีอตั ราความ
ผิดพลาด ร้อยละ 10.8
1.2 การลงรายการตามรูปแบบมาร์กในเขตข้อมูล 020 ถึง 7XX พบว่า มีความ
ถูกต้อง ร้อยละ 82.3 ความผิดพลาด ร้อยละ 17.7 โดยเขตข้อมูลทีม่ กี ารลงรายการถูกต้องมาก
ทีส่ ุดคือ เขตข้อมูล 260 มีอตั ราความผิดพลาด ร้อยละ 0.6 รองลงมา คือ เขตข้อมูล 245 /$c
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การแจ้งความรับผิดชอบ มีอตั ราความผิดพลาด ร้อยละ 1.2 และ เขตข้อมูล 245, 246, 740 และ
เขตข้อมูล 020 มีอตั ราความผิดพลาด ร้อยละ 1.4
ส่วนเขตข้อมูลทีม่ กี ารลงรายการผิดพลาดมากทีส่ ุด คือ เขตข้อมูล 300 โดยมี
อัตราความผิดพลาดร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ เขตข้อมูล 250 มีอตั ราความผิดพลาดร้อยละ
70.3 และ เขตข้อมูล 440, 490 มีอตั ราความผิดพลาดร้อยละ 9.6
1.3 การลงรายการตามรูปแบบมาร์ก จําแนกตามประเภทของหนังสือ
หนังสือทัวไป
่
เขตข้อมูล 008 พบว่า ตําแหน่งทีล่ งรหัสถูกต้องมากทีส่ ดุ คือ ประเภทปีพมิ พ์ นัน่ คือ
มีอตั ราความผิดพลาดร้อยละ 0.6 รองลงมา คือ สถานทีพ่ มิ พ์ มีอตั ราความผิดพลาดร้อยละ 0.7
และปี ทเ่ี ริม่ ต้น และภาษา มีอตั ราความผิดพลาดร้อยละ 1.3 ตามลําดับ
สําหรับตําแหน่ งที่ลงรหัสผิดพลาดมากที่สุด คือ ภาพประกอบ โดยมีอตั ราความ
ผิดพลาดร้อยละ 10.0 รองลงมาคือ ปี ทส่ี น้ิ สุด มีอตั ราความผิดพลาดร้อยละ 9.5 และลักษณะ
เนื้อหา มีอตั ราความผิดพลาดร้อยละ 1.9 ตามลําดับ
เขตข้อมูล 020-7XX พบว่า เขตข้อมูลทีม่ กี ารลงรายการถูกต้องมากทีส่ ุด คือ เขต
ข้อมูล 740 นันคื
่ อไม่มอี ตั ราความผิดพลาด รองลงมา คือ เขตข้อมูล 100 มีอตั ราความผิดพลาด
ร้อยละ 0.8 และเขตข้อมูล 260 มีอตั ราความผิดพลาด ร้อยละ 1.0 ตามลําดับ
สําหรับเขตข้อมูลที่มกี ารลงรายการผิดพลาดมากที่สุด คือ เขตข้อมูล 300 อัตรา
ความผิดพลาด ร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ เขตข้อมูล 250 อัตราความผิดพลาด ร้อยละ 70.3
และเขตข้อมูล 630 อัตราความผิดพลาด ร้อยละ 60.0
ปริญญานิพนธ์
เขตข้อมูล 008 พบว่า เกือบทุกตําแหน่ งมีการลงรหัสถูกต้อง ได้แก่ ปี ทเ่ี ริม่ ต้น
สถานทีพ่ มิ พ์ ลักษณะเนื้อหาและภาษา นันคื
่ อไม่มอี ตั ราความผิดพลาด ยกเว้น ภาพประกอบ มี
อัตราความผิดพลาด ร้อยละ 7.7 และประเภทปีพมิ พ์ มีอตั ราความผิดพลาด ร้อยละ 1.1
เขตข้อมูล 020-7XX พบว่า เกือบทุกเขตข้อมูลมีการลงรายการถูกต้อง นันคื
่ อไม่มี
อัตราความผิดพลาด ยกเว้น เขตข้อมูล 6XX (หัวเรื่อง) ทีม่ กี ารลงรายการผิดพลาด คือ เขต
ข้อมูล 630 มีอตั ราความผิดพลาด ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ เขตข้อมูล 610 มีอตั ราความ
ผิดพลาด ร้อยละ 22.2 และ เขตข้อมูล 651 มีอตั ราความผิดพลาด ร้อยละ 16.7
2. การลงรายการตามหลัก เกณฑ์แ บบแองโกลอเมริ ก นั พิ ม พ์ค รัง้ ที่ 2 แก้ ไ ข
เพิ่ มเติ ม ค.ศ. 1998
2.1 การตรวจสอบการลงรายการ ตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกนั พบว่า มี
การลงรายการถูกต้องร้อยละ 80.3 และมีการลงรายการผิดพลาด ร้อยละ 19.7 โดยส่วนที่ลง
รายการถูกต้องมากทีส่ ุด คือ เลข ISBN นัน่ คือมีอตั ราความผิดพลาดร้อยละ 1.0 รองลงมา คือ
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ผูแ้ ต่งบุคคล มีอตั ราความผิดพลาด ร้อยละ 1.2 และชื่อเรื่อง มีอตั ราความผิดพลาด ร้อยละ 2.0
สําหรับส่วนทีล่ งรายการผิดพลาดมากทีส่ ุด คือ ลักษณะทางกายภาพ มีอตั ราความ
ผิดพลาด ร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ ฉบับพิมพ์ มีอตั ราความผิดพลาด ร้อยละ 70.3 และ ชื่อ
ชุด มีอตั ราความผิดพลาด ร้อยละ 20.5
2.2 การตรวจสอบการลงรายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกนั พิมพ์ครัง้ ที่
2 แก้ไขเพิม่ เติม ค.ศ. 1998 จําแนกตามประเภทของหนังสือ
หนังสือทัวไป
่ พบว่า ส่วนทีล่ งรายการถูกต้องมากทีส่ ดุ คือ เลข ISBN นันคื
่ อมี
อัตรา ความผิดพลาด ร้อยละ 1.2 รองลงมา คือ ผูแ้ ต่งบุคคล มีอตั ราความผิดพลาด ร้อยละ 1.9
และ ชื่อเรือ่ ง มีอตั ราความผิดพลาด ร้อยละ 3.2
สําหรับส่วนทีล่ งรายการผิดพลาดมากทีส่ ุด คือ ลักษณะทางกายภาพ มีอตั ราความ
ผิดพลาด ร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ ฉบับพิมพ์ มีอตั ราความผิดพลาด ร้อยละ 70.3 และ ชื่อ
ชุด มีอตั ราความผิดพลาด ร้อยละ 20.5
ปริญญานิ พนธ์ พบว่า ส่ว นใหญ่ มีการลงรายการถูกต้อง นัน่ คือไม่มีอตั ราความ
ผิดพลาด ยกเว้น ลักษณะทางกายภาพ มีอตั ราความผิดพลาด ร้อยละ 100.0 และ หมายเหตุ มี
อัตราความผิดพลาด ร้อยละ 0.5
3. การลงรายการหัวเรื่อง
3.1 การตรวจสอบการลงรายการหัวเรื่อง พบว่ามีการนํามาใช้ถูกต้อง ร้อยละ 98.7
นํ า มาใช้ไ ม่ถูก ต้อ ง ร้อยละ 1.3 โดยหัว เรื่อ งที่นํ า มาใช้ได้ถูกต้อ งมากที่สุด คือ หัว เรื่อ งทาง
ภูมศิ าสตร์ ซึง่ ไม่มคี วามผิดพลาด รองลงมา คือ หัวเรื่องทัวไป
่ มีการนํามาใช้ไม่ถูกต้อง ร้อยละ
0.8 และ หัวเรือ่ งบุคคล นํามาใช้ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 2.3
สํา หรับ หัว เรื่อ งที่นํ า มาใช้ไ ม่ถู ก ต้อ งมากที่สุ ด คือ หัว เรื่อ งแบบฉบับ นั น่ คือ มี
การนํ ามาใช้ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 14.3 รองลงมาคือ หัวเรื่องนิตบิ ุคคล นํ ามาใช้ไม่ถูกต้อง ร้อยละ
13.0
3.2 การลงรายการหัวเรือ่ ง จําแนกตามประเภทของหนังสือ
หนังสือทัวไป
่ พบว่า หัวเรื่องทางภูมศิ าสตร์ มีการนํามาใช้ถูกต้องมากทีส่ ุด นัน่ คือ
ไม่มคี วามผิดพลาด รองลงมา คือ หัวเรือ่ งทัวไป
่ มีการนํามาใช้ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 0.9 และ
หัวเรือ่ งบุคคล มีการนํามาใช้ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 3.7
สําหรับหัวเรื่องทีล่ งรายการผิดพลาดมากทีส่ ุด คือ หัวเรื่องแบบฉบับ มีการนํามาใช้
ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 14.3 รองลงมา คือ หัวเรือ่ งนิตบิ ุคคล มีการนํามาใช้ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 5.0
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ปริญญานิพนธ์ พบว่า หัวเรื่องทางภูมศิ าสตร์ และหัวเรื่องบุคคล มีการนํ ามาใช้
ถูกต้องมากทีส่ ุด นันคื
่ อไม่มคี วามผิดพลาด รองลงมาคือ หัวเรื่องทัวไป
่ มีการนํามาใช้ไม่ถูกต้อง
ร้อยละ 0.8
สําหรับหัวเรื่องทีล่ งรายการผิดพลาดมากทีส่ ุด คือ หัวเรื่องนิตบิ ุคคล มีการนํามาใช้
ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 17.6
4. การพิ มพ์
พบว่า มีการพิมพ์ถูกต้อง ร้อยละ 98.8 และพิมพ์ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 1.2 โดยรายการ
ที่พิม พ์ถู ก ต้อ งมากที่สุ ด คือ ผู้แ ต่ ง บุ ค คล นัน่ คือพิม พ์ไ ม่ถู กต้อ ง ร้อ ยละ 0.2 รองลงมา คือ
ลักษณะทางกายภาพ พิมพ์ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 0.4 และ ผูแ้ ต่งนิตบิ ุคคล พิมพ์ไม่ถูกต้อง ร้อยละ
0.9
สําหรับรายการทีพ่ มิ พ์ไม่ถูกต้องมากทีส่ ุด คือ ชื่อเรื่อง พิมพ์ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 2.8
รองลงมาคือ ชื่อชุด พิมพ์ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 2.7 และ ฉบับพิมพ์ พิมพ์ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 1.8
5. รายการข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items)
5.1 รายการใน Items ส่วนใหญ่มคี วามถูกต้องร้อยละ 99.8 โดยมีอตั ราความ
ผิดพลาดเท่ากัน คือ ร้อยละ 0.2 ส่วนข้อมูลทีผ่ ดิ พลาดพบในเลขเรียกหนังสือ มีอตั ราความ
ผิดพลาด ร้อยละ 0.4
5.2 รายการใน Items จําแนกตามประเภทของหนังสือ พบว่าข้อผิดพลาดทัง้ หมด
อยูใ่ นหนังสือทัวไปทั
่ ง้ สิน้
อภิ ปรายผลการวิ จยั
การลงรายการตามรูปแบบมาร์ก
การลงรายการในเขตข้อมูล 008
จากผลการวิจยั พบว่า การลงรหัสในตําแหน่ งต่าง ๆ ของเขตข้อมูล 008 มีความ
ถูกต้องร้อยละ 93.8 และความผิดพลาดร้อยละ 6.2 โดยสถานทีพ่ มิ พ์ มีการลงรหัสถูกต้องมาก
ทีส่ ุด คือ มีอตั ราความผิดพลาด ร้อยละ 0.4 ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เพราะ การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษา
เฉพาะหนังสือภาษาไทย ดังนัน้ สถานที่พมิ พ์ซ่งึ หมายถึงประเทศ ทัง้ หมดเป็ นการตีพมิ พ์ใน
ประเทศไทย ทําให้การลงรหัสเป็ นเรื่องง่าย เพราะสถานที่พมิ พ์ มีเพียงหนึ่งเดียว นอกจากนี้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัตไิ ด้กาํ หนดค่ารหัสประเทศไว้ให้เลือกเป็ น th (คือ Thailand) ผูท้ าํ รายการ
สามารถเลือกรหัสประเทศหรืออาจจะพิมพ์รหัสประเทศลงไปก็ได้ และระบบมีการแจ้งเตือนหาก
ไม่ได้ลงรหัสในตําแหน่ งนี้ จึงทําให้มกี ารลงรหัสถูกต้องมากกว่าตําแหน่ งอื่น ส่วนภาพประกอบ
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มีการลงรหัสผิดพลาดมากทีส่ ุด มีอตั ราความผิดพลาด ร้อยละ 10.8 โดยข้อผิดพลาดทีพ่ บคือ
ผูท้ าํ รายการไม่ได้ลงรายการ a (ภาพประกอบ) b (แผนที)่ d (แผนภูม)ิ และการลงรหัสใน
ตําแหน่ งนี้บางระเบียนไม่สมั พันธ์กบั การลงรายการในเขตข้อมูล 300 นัน่ คือ รายการในเขต
ข้อมูล 300 มีภาพประกอบ แต่ในเขตข้อมูล 008 ไม่ได้ลงรหัสว่ามีภาพประกอบ หรือในเขต
ข้อมูล 300 มีรายการทัง้ ภาพประกอบและแผนที่ แต่ในเขตข้อมูล 008 ลงรหัสภาพประกอบ
เพียงอย่างเดียวไม่ได้ลงรหัสแผนที่ อาจเป็ นเพราะผูท้ ํารายการอาจไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตําแหน่ งทีเ่ ป็ นภาพประกอบของเขตข้อมูล 008 กับส่วนทีเ่ กีย่ วกับภาพประกอบในส่วน
ลัก ษณะทางกายภาพของเขตข้อ มู ล 300 จึง ทํ า ให้เ กิด ความผิด พลาดในการลงรายการ
นอกจากนี้ยงั มีขอ้ ผิดพลาดในการลงรหัสในตําแหน่งอื่น ๆ อีก เช่น การลงรหัสปี พมิ พ์ กรณีเป็ น
ปี เดีย่ ว (s) (Single know date) แต่ผทู้ าํ รายการลงรหัสเป็ นปี คู่ (m) (Multiple dates) หรือการ
ลงรหัสลักษณะของเนื้อหา กรณีท่เี ป็ นหนังสือการประชุม การลงรหัสที่ถูกต้อง ต้องเป็ น 1 แต่
ผู้ทํา รายการได้กํา หนดรหัส เป็ น 0 เป็ น ต้น สอดคล้อ งกับ ผลการวิจยั ของโรเมโร (Romero.
1994 : 216) ทีพ่ บว่าข้อผิดพลาดส่วนใหญ่พบในส่วนการลงรหัส มีความผิดพลาดคิดเป็ นร้อยละ
77.07 ของความผิดพลาดในส่วนเขตข้อมูลความยาวคงที่ ซึ่งถือว่าสูงมาก ข้อผิดพลาดเหล่านี้
อาจจะส่งผลกระทบต่อการจํากัดผลการสืบค้น และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของแมนเซอร์ และ
โรเมโร (Mansor. 1999 : Online ; Romero. 1994 : 217) การลงรหัสบางตําแหน่งทีไ่ ม่ถูกต้อง
อาจส่งผลกระทบต่อการจํากัดผลการสืบค้นได้ (ถ้าเป็ นการจํากัดจากเขตข้อมูล 008) เช่น เมื่อ
ต้องจํากัดด้วยปี พมิ พ์ ถ้าลงรหัสปี พมิ พ์ทไ่ี ม่ตรงกับปี พมิ พ์ของหนังสือ ก็จะทําให้สบื ค้นรายการ
ในช่วงของปี พมิ พ์นนั ้ ได้ไม่ครบถ้วน ในการจํากัดผลการค้นด้วยภาษาก็เช่นกัน ถ้าลงรหัสภาษา
ไม่ตรงกับเนื้อหาของหนังสือ ก็จะทําให้สบื ค้นรายการทีเ่ ป็ นภาษาทีต่ อ้ งการได้ไม่ครบถ้วน
การลงรายการในเขตข้อมูล 020-7XX
จากผลการวิจยั พบว่า การลงรายการในเขตข้อมูล 020-7XX ส่วนใหญ่ มีความ
ถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 90.0 โดยเขตข้อมูลทีม่ กี ารลงรายการถูกต้องมากทีส่ ดุ คือ เขตข้อมูล 260
มีอตั ราความผิดพลาดร้อยละ 0.6 ทีเ่ ป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะ สํานักหอสมุดกลางมีการใช้รปู แบบ
การลงรายการแบบมาร์ ก มานานกว่ า 10 ปี และมีก ารฝึ ก อบรม รวมถึ ง มีก ารประชุ ม
ปรึกษาหารือปญั หาการลงรายการอยู่สมํ่าเสมอ ทําให้ผู้ทํารายการส่วนใหญ่ค่อนข้างคุ้นเคย
กับการลงรายการรูปแบบมาร์ก นอกจากนี้การนําข้อมูลมาลงรายการในเขตข้อมูล 260 เป็ นการ
นํ าข้อมูล มาจากแหล่งข้อมูลที่ปรากฏ ซึ่งมีความซับซ้อนน้อยกว่าหากเปรียบเทียบกับการลง
รายการในเขตข้อมูลอื่น ๆ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของเชง (Zeng. 1992 : Online) ทีพ่ บว่า
การลงรายการในรูปแบบมาร์ก (เช่น การใช้เขตข้อมูล, ตัวบ่งชี้, รหัสเขตข้อมูลย่อย)
มี
ข้อผิดพลาดน้อย และผลการวิจยั ของเปรมฤดี หาญปราบ (2546 : บทคัดย่อ) ทีพ่ บว่าการลง
รายการในรูปแบบมาร์กมีความถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 90 แต่ขดั แย้งกับผลการวิจยั ของแมสเซ
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(Massey. 2000 : Online) ทีพ่ บว่ารายการทีม่ ขี อ้ ผิดพลาดมากทีส่ ุด คือ รายการในเขตข้อมูล
260 โดยข้อผิดพลาดทีพ่ บ คือ ข้อมูลบางส่วนขาดหายไป และลงรหัสประเภทของปี พมิ พ์ไม่
ถูกต้อง
เขตข้อมูลที่มกี ารลงรายการผิดพลาดมากที่สุด คือ เขตข้อมูล 300 โดยมีอตั ราความ
ผิดพลาดร้อยละ 100.0 ข้อผิดพลาดทีพ่ บคือ ผูท้ าํ รายการไม่ได้ลงรายการความสูงของสิง่ พิมพ์
นอกจากนี้ไม่ได้ลงรายการภาพประกอบ แผนที่ แผนภูมิ รองลงมา คือ เขตข้อมูล 250 อัตรา
ความผิดพลาดร้อยละ 70.3 ข้อผิดพลาดทีพ่ บคือ ผูท้ ํารายการไม่ได้ลงฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 1 ส่วน
เขตข้อมูล 440, 490 อัตราความผิดพลาดร้อยละ 9.6 ข้อผิดพลาดทีพ่ บ คือ ผูท้ าํ รายการไม่ระบุ
ข้อความทีป่ รากฏในส่วนของลําดับที/่ อันดับทีช่ ุด จะลงเฉพาะตัวเลขลําดับ / หรืออันดับเท่านัน้
นอกจากนี้ผทู้ ํารายการกําหนดเขตข้อมูลไม่ถูกต้อง นัน่ คือเป็ นชื่อชุดทีต่ อ้ งลงในเขตข้อมูล 490
แต่ผู้ทํารายการกําหนดเป็ นเขตข้อมูล 440 ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ ที่พบเกิดจากผู้ทํารายการ
ไม่ได้ลงรายการในเขตข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเป็ นการปฏิบตั ติ ามนโยบายการลงรายการของสํานัก
หอสมุดกลาง อย่างไรก็ตาม มีขอ้ ผิดพลาดอื่น ๆ ทีเ่ กิดจากตัวผูท้ าํ รายการเอง เช่น ในตัวเล่มมี
ชื่อชุดปรากฏแต่ผทู้ าํ รายการไม่ได้นําชื่อชุดนัน้ มาลงรายการ
การลงรายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริ กนั ฉบับพิ มพ์ครัง้ ที่ 2 แก้ไข
เพิ่ มเติ ม ค.ศ. 1998
จากผลการวิจยั พบว่า มีการลงรายการถูกต้อง ร้อยละ 80.3 โดยส่วนทีล่ งรายการ
ถูกต้องมากทีส่ ดุ คือ เลข ISBN มีอตั ราความผิดพลาด ร้อยละ 1.0 ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เพราะ เลข ISBN
เป็ นส่วนทีน่ ําข้อมูลเลข ISBN ตามทีป่ รากฏ ซึง่ ไม่มคี วามซับซ้อนหากเปรียบเทียบกับการลง
รายการในส่วนอื่น ๆ
ส่ ว นที่ล งรายการผิด พลาดมากที่สุ ด คือ ลัก ษณะทางกายภาพ มีอ ัต ราความ
ผิดพลาดร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ ฉบับพิมพ์ มีอตั ราความผิดพลาดร้อยละ 70.3 และ ชื่อชุด
มีอตั ราความผิดพลาดร้อยละ 20.5 ทีเ่ ป็ นเช่นนี้ เป็ นเพราะ
1. นโยบายการทํารายการของสํานักหอสมุดกลางบางประการแตกต่างจากการลง
รายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกนั เช่น ไม่ลงรายการฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 1 ไม่ลงความ
สูงของสิง่ พิมพ์ และข้อความทีป่ รากฏในส่วนของลําดับที/่ อันดับทีช่ ดุ แต่ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั
ศึกษาโดยยึดตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกนั เป็ นหลัก ซึง่ ตามหลักเกณฑ์การลงรายการ
(กฎ 1.2B1.) ให้ลงการแจ้งฉบับพิมพ์ทพ
่ี บในสิง่ พิมพ์ (กฎ 2.5D1) ให้ลงความสูงของสิง่ พิมพ์
เป็ นเซนติเมตร (กฎ 1.6G1) ให้ลงหมายเลขลําดับของสิง่ พิมพ์ภายในชุด โดยใช้คาํ ตามทีร่ ะบุไว้
ในสิง่ พิมพ์ (AACR2R. 1998: 30; 47; 78)
2. ผูท้ ํารายการบางคนอาจยังไม่เข้าใจถ่องแท้ของการลงรายการในบางส่วน เช่น
ส่วนลักษณะทางกายภาพ การลงรายการภาพประกอบ ผูท้ าํ รายการไม่เข้าใจว่าภาพใดเป็ น
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ภาพประกอบ และภาพใดเป็ นเพียงภาพตกแต่งทีพ่ มิ พ์ไว้ในหนังสือเพือ่ ความงดงาม (กฎ
2.5C1) นอกจากนี้ยงั ไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลภาพประกอบในส่วนลักษณะทาง
กายภาพกับการลงรหัสภาพประกอบในเขตข้อมูล 008 (AACR2R. 1998: 77)
การลงรายการหัวเรื่อง
จากผลการวิจยั พบว่า ทัง้ หนังสือทัวไปและปริ
่
ญญานิพนธ์สว่ นใหญ่มกี ารนําหัวเรื่องมา
ใช้ได้ถูกต้อง เกินกว่าร้อยละ 90.0 แต่อย่างไรก็ตามยังพบข้อผิดพลาดอยูบ่ า้ ง ส่วนใหญ่เป็ นการ
ใช้หวั เรือ่ งย่อยไม่ถูกต้อง เช่น หัวเรือ่ งย่อย พฤติกรรม คู่มอื ฯให้ใช้เป็ นหัวเรื่องย่อยตามหลังสัตว์
เท่านัน้ แต่ผทู้ าํ รายการนํามาใช้เป็ นหัวเรื่องย่อยตามหลังกลุ่มคน และหัวเรื่องบางหัวเรื่องคู่มอื ฯ
ไม่กําหนดให้ใช้ เช่น หัวเรื่อง ผลประโยชน์ทบั ซ้อน คู่มอื ฯให้ใช้ว่า การขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือ หัวเรื่อง นํ้ า--การจัดการ คู่มอื ฯให้ใช้ว่า การจัดการนํ้ า เป็ นต้น ทีเ่ ป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะ
แฟ้มข้อมูลหลักฐานหัวเรื่องของห้องสมุดไม่ได้มกี ารตรวจสอบหรือแก้ไขหัวเรื่องทุก ๆ หัวเรื่อง
ให้ถู ก ต้อ งเป็ น ป จั จุ บ ัน ทํา ให้มีห วั เรื่อ งที่ไ ม่ถู ก ต้อ งและเป็ น ป จั จุ บ ัน ปรากฏอยู่ใ นฐานข้อ มูล
นอกจากนี้ผทู้ ํารายการบางคนอาจจะตัดสินใจใช้หวั เรื่องนัน้ โดยไม่ได้อ่านคําอธิบายหัวเรื่องใน
คู่มอื การกําหนดหัวเรื่อง เพื่อทําความเข้าใจหัวเรื่องนัน้ อย่างถ่องแท้ ส่วนข้อผิดพลาดอื่น ๆ ที่
พบคือ มีหนังสือบางชื่อเรื่องในฐานข้อมูลไม่ได้กําหนดหัวเรื่อง ซึง่ อาจทําให้ผใู้ ช้พลาดโอกาสใน
การค้นหาข้อมูลในหนังสือเรือ่ งนัน้ ไป (Beall. 2005 : 37)
การพิ มพ์
จากผลการวิจยั พบว่า ทัง้ หนังสือทัวไปและปริ
่
ญญานิพนธ์ส่วนใหญ่ เกินกว่าร้อยละ
97.0 มีการพิมพ์ถูกต้อง อาจเป็ นเพราะผูท้ าํ รายการ เป็ นผูพ้ มิ พ์ขอ้ มูลลงฐานข้อมูลด้วยตนเอง มี
การตรวจสอบการพิมพ์ก่อนที่จะบันทึกรายการลงฐานข้อมูลทุกครัง้ แม้ว่าการพิมพ์ส่วนใหญ่
ถูกต้อง แต่กม็ บี างรายการทีพ่ มิ พ์ผดิ พลาด คิดเป็ นร้อยละ 2.8 โดยส่วนใหญ่ปรากฏในส่วน
ชื่อเรื่อง ดังนัน้ ผูท้ าํ รายการจะต้องเพิม่ ความระมัดระวัง เพราะส่วนชื่อเรื่องเป็ นส่วนทีส่ าํ คัญมาก
ส่ว นหนึ่ ง ในการค้น หาข้อ มูล และเป็ น ส่ ว นที่ผู้ใ ช้ม ัก ใช้เ ป็ น ช่ อ งทางในการสืบ ค้น มากที่สุ ด
(ประกายดาว ศรีโมรา. 2540 : บทคัดย่อ ; วณิชากร แก้วกัน. 2541 : บทคัดย่อ) ดังนัน้ หากมี
การพิมพ์ผดิ พลาดในส่วนนี้อาจทําให้ผใู้ ช้คน้ หาข้อมูลจากโอแพกไม่พบได้หากคําทีพ่ มิ พ์ผดิ นัน้
เป็ นคําสําคัญ (Keyword) สอดคล้องกับผลการวิจยั ของบอลลาร์ด และลิฟชิน (Ballard and
Lifshin. 1992 : 164) แรนดอล (Randall. 1999 : 166) บีลล์ และคาเร็น (Beall & Karen.
2004 : 92-98) ทีพ่ บว่าการพิมพ์ผดิ ส่วนใหญ่พบในชื่อเรือ่ งและหมายเหตุ ซึง่ การพิมพ์ผดิ พลาด
ทีป่ รากฏในระเบียนบรรณานุ กรมเป็ นสาเหตุสําคัญประการหนึ่งในการค้นข้อมูลจากโอแพกไม่
พบ
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รายการข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items)
จากผลการวิจยั พบว่า ทัง้ หนังสือทัวไปและปริ
่
ญญานิพนธ์ส่วนใหญ่มคี วามถูกต้องเกิน
กว่าร้อยละ 99.0 ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เพราะการทํารายการใน Items ระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
จะกําหนดค่าต่าง ๆ ไว้ให้ผทู้ ํารายการเลือก ซึง่ ได้แก่ ประเภทหนังสือ (Item type) ทีอ่ ยู่ของ
หนังสือ (Location) สําหรับเลขบาร์โค้ด จะใช้เครื่องอ่านสัญญาณ อ่านเลขบาร์โค้ดลงใน
ฐานข้อมูล สําหรับเลขเรียกหนังสือ ผูท้ ํารายการคัดลอกข้อมูลเลขเรียกหนังสือมาจากหน้าจอ
ทํ า งานในฐานข้อ มู ล ซึ่ง มีก ารตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง/ผิด พลาดทัง้ จากผู้ทํ า รายการ และ
เจ้าหน้าที่ ทีพ่ มิ พ์สนั จึงทําให้มขี อ้ ผิดพลาดน้อย สอดคล้องกับแมทธิวส์ (Matthews. 2000 :
Online) กล่าวไว้ว่าหากข้อมูลทีป่ รากฏใน Items มีความถูกต้องจะช่วยประหยัดเวลาให้ผใู้ ช้ใน
การเข้าถึงตัวเล่มหนังสือ
ข้อเสนอแนะ
สําหรับสํานักหอสมุดกลาง มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
จากผลการตรวจสอบคุณภาพของรายการหนังสือครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะสําหรับ
ห้องสมุด ดังนี้
1. งานวิเคราะห์และจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศควรทบทวนกฎเกณฑ์/แนว
ปฏิบ ัติใ นการลงรายการ เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ การลงรายการตามหลัก เกณฑ์แ บบแองโกล
อเมริกนั และการลงรายการตามรูปแบบมาร์ก
2. งานวิเคราะห์และจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศควรมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายการต่าง ๆ รวมทัง้ ปรับปรุงแก้ไขรายการในแฟ้มข้อมูลหลักฐานทุกประเภทใน
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมอย่างสมํ่าเสมอ
3. ห้องสมุดควรให้บุคลากรและผูใ้ ช้หอ้ งสมุดมีสว่ นร่วมในการช่วยดูแลฐานข้อมูล โดย
ทําแบบฟอร์มรายงานข้อผิดพลาดต่าง ๆ ทีพ่ บในโอแพก อาจทําเป็ นแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของ
ห้องสมุดหรือเอกสาร เพือ่ บุคลากรและผูใ้ ช้หอ้ งสมุดได้รายงานหรือแจ้งข้อผิดพลาดต่าง ๆ ทีพ่ บ
ซึง่ เป็ นแนวทางหนึ่งทีช่ ว่ ยให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้องมากขึน้
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาข้อผิดพลาดการลงรายการของวัสดุประเภทอื่น ๆ ในฐานข้อมูล
บรรณานุกรมห้องสมุด
2. ควรมีการศึกษาตรวจสอบคุณภาพรายการทีเ่ ป็ นแฟ้มข้อมูลหลักฐาน
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เขตข้อมูลและรายการทีต่ รวจสอบการลงรายการตามรูปแบบมาร์ก มีดงั นี้
เขตข้อมูล / แท็ก
เขตข้อมูล
ความยาวคงที่
008

เขตข้อมูล
ความยาวไม่คงที่
020
082

100

110

111

130
245

ส่วน / รายการ
ส่วนนํา

รายการที่ตรวจสอบ
06
07-10
11-14
15-17
18-21
24-27
35-37

ประเภทของปีพมิ พ์
ปีทเ่ี ริม่ ต้น
ปีทส่ี น้ิ สุด
สถานทีพ่ มิ พ์
ภาพประกอบ
ลักษณะเนื้อหา
ภาษา

เลขมาตรฐานหนังสือสากล
$aเลข ISBN
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยม ตัวบ่งชี้
ดิวอี้
$aเลขหมูห่ นังสือระบบทศนิยมดิวอี้
$bเลขหนังสือ
รายการหลัก-ผูแ้ ต่งบุคคล
ตัวบ่งชี้
$aชื่อบุคคล
$cยศ ตําแหน่งและคําอื่น ๆ ทีต่ ดิ มากับชื่อ
รายการหลัก-ผูแ้ ต่งนิตบิ ุคคล ตัวบ่งชี้
$aชื่อหน่วยงานหรือชื่อตามกฎหมาย
$bชื่อหน่วยงานรอง
รายการหลัก-ชื่อการประชุม
ตัวบ่งชี้
$aชื่อการประชุม
$cสถานทีจ่ ดั ประชุม
$dปีทป่ี ระชุม
$nครัง้ ทีป่ ระชุม
รายการหลั ก -ชื่ อ เรื่ อ งแบบ ตัวบ่งชี้
ฉบับ
$aชื่อเรือ่ งแบบฉบับ
ชื่อเรือ่ งและการแจ้งความ
ตัวบ่งชี้
รับผิดชอบ
$aชื่อเรือ่ งทีเ่ หมาะสม
$bชื่อเรือ่ งเทียบเคียง ส่วนขยายชื่อเรือ่ งและ
ข้อมูลอื่น ๆ
$cบันทึกความรับผิดชอบของผูร้ บั ผิดชอบ ที่ 1
และ/หรือข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่ หลือซึง่ ไม่ได้ลงรายการ
ในเขตข้อมูลย่อยอื่น
$nเลขทีข่ องตอน
$pชื่อของตอน
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เขตข้อมูล / แท็ก
246
250
260

300

440

490
500
502
504
505

600

610

ส่วน / รายการ
ชื่อเรือ่ งทีแ่ ตกต่าง

รายการที่ตรวจสอบ

ตัวบ่งชี้
$aชื่อเรือ่ งทีแ่ ตกต่างจากชื่อเรือ่ งทีเ่ หมาะสม
ครัง้ ทีพ่ มิ พ์
$aครัง้ ทีพ่ มิ พ์
การพิมพ์ การเผยแพร่
$aเมืองทีพ่ มิ พ์ เผยแพร่
$bชื่อสํานักพิมพ์ ผูเ้ ผยแพร่
$cปีพมิ พ์ เผยแพร่
ลักษณะทางกายภาพ
$aจํานวนหน้า แผ่น เล่ม
$bรายละเอียดอื่น ๆ เกีย่ วกับลักษณะ
รูปเล่ม เช่น ภาพประกอบ
$cขนาด
$eวัสดุทม่ี าพร้อมกับวัสดุทก่ี าํ ลังลงรายการ
การแจ้งเกีย่ วกับชุด / ชื่อชุดที่ ตัวบ่งชี้
ทํารายการเพิม่
$aชื่อเรือ่ งของชื่อชุด
$nเลขของตอน/ส่วนของงาน
$pชื่อของตอน/ส่วนของงาน
$vเลขของปีท่ี หรือเลขลําดับอื่นๆ ทีเ่ ป็ น
การบ่งบอกถึงรายการเฉพาะของชุด
การแจ้งเกี่ยวกับชุด / ชุดที่ไม่ ตัวบ่งชี้
ต้องทํารายการเพิม่
$aการแจ้งเกีย่ วกับชุด
หมายเหตุทวไป
ั่
$aหมายเหตุ
หมายเหตุปริญญานิพนธ์
$aข้อมูลเกีย่ วกับปริญญานิพนธ์
หมายเหตุบรรณานุกรม
$aหมายเหตุเกีย่ วกับบรรณานุกรม
หมายเหตุสารบัญ
ตัวบ่งชี้
$aรายการสารบัญ
$rการแจ้งความรับผิดชอบของตอน
รายการเพิม่ หัวเรือ่ ง-ชื่อบุคคล ตัวบ่งชี้
$aชื่อบุคคล
$cยศ ตําแหน่งและคําอื่น ๆ ทีต่ ดิ มากับชื่อ
$dปีเกิด-ตาย ของชื่อบุคคล
$xหัวเรือ่ งย่อยทัวไป
่
$yหัวเรือ่ งย่อยลําดับเวลา
$zหัวเรือ่ งย่อยชื่อทางภูมศิ าสตร์
รายการเพิม่ หัวเรือ่ งตัวบ่งชี้
ชื่อนิตบิ ุคคล
$aชื่อนิตบิ ุคคลหรือชื่อประเทศทีเ่ ป็ นส่วน
หนึ่งของรายการ
$bชื่อหน่วยงานรอง
$xหัวเรือ่ งย่อยทัวไป
่
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เขตข้อมูล / แท็ก
610 (ต่อ)
630
650

651

700

710

711

740

ส่วน / รายการ
รายการเพิม่ หัวเรือ่ งชื่อนิตบิ ุคคล
รายการเพิม่ หัวเรือ่ งชื่อเรือ่ งแบบฉบับ
รายการเพิม่ หัวเรือ่ งหัวเรือ่ งทัวไป
่

รายการที่ตรวจสอบ

$yหัวเรือ่ งย่อยลําดับเวลา
$zหัวเรือ่ งย่อยชื่อทางภูมศิ าสตร์
ตัวบ่งชี้
$aชื่อเรือ่ งแบบฉบับ
ตัวบ่งชี้
$aหัวเรือ่ งทัวไป
่
$xหัวเรือ่ งย่อยทัวไป
่
$yหัวเรือ่ งย่อยลําดับเวลา
$zหัวเรือ่ งย่อยชื่อภูมศิ าสตร์
รายการเพิ่ม หัว เรื่อ ง-ชื่อ ทาง ตัวบ่งชี้
ภูมศิ าสตร์
$aหัวเรือ่ งทัวไป
่ ชื่อสถานทีท่ างภูมศิ าสตร์
$xหัวเรือ่ งย่อยทัวไป
่
$yหัวเรือ่ งย่อยลําดับเวลา
$zหัวเรือ่ งย่อยชื่อภูมศิ าสตร์
รายการเพิม่ -ชื่อบุคคล
ตัวบ่งชี้
$aชื่อบุคคล
$cยศ ตําแหน่งและคําอื่น ๆ ทีต่ ดิ มากับชื่อ
รายการเพิม่ -ชื่อนิตบิ ุคคล
ตัวบ่งชี้
$aชื่อหน่วยงานหรือชื่อตามกฎหมาย
$bชื่อหน่วยงานรอง
รายการเพิม่ -ชื่อการประชุม
ตัวบ่งชี้
$aชื่อการประชุม
$cสถานทีจ่ ดั ประชุม
$dปีทป่ี ระชุม
$nครัง้ ทีป่ ระชุม
รายการเพิม่ -ชื่อเรือ่ งจําแนก ตัวบ่งชี้
$aชื่อเรือ่ งจําแนก
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การลงรายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกนั ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 2 แก้ไขเพิม่ เติม ค.ศ.
1998 มีกฎทีใ่ ช้ในการตรวจสอบ ดังนี้
การลงรายการ
บุคคล

กฎ เอเอซีอาร์ 2 อาร์ ที่ใช้ในการตรวจสอบ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การเลือกใช้ช่อื เพื่อการสืบค้น ตามกฎ 21.0-21.4 และ
การลงรายการบุคคล (บทที่ 22 ใน AACR2R) ตามกฎ 22.1 กฎทัวไป
่
กฎ 21.0. กฎเบือ้ งต้น
21.0A. รายการหลักและรายการเพิม่
21.0B. แหล่งข้อมูลทีใ่ ช้กาํ หนดชื่อเพือ่ การสืบค้น
การกําหนดชื่อเพื่อใช้ในการสืบค้นสิง่ พิมพ์ท่นี ํ ามาทํารายการ ให้กําหนดจาก
แหล่งสําคัญของสิง่ พิมพ์นัน้ หรือจากส่วนใดของสิง่ พิมพ์ท่ใี ช้แทนแหล่งสําคัญ
ของข้อมูล สําหรับการแจ้งอื่น ๆ ทีป่ รากฏเด่นชัดในตัวเล่มให้นํามาพิจารณาด้วย
ข้อมูลที่นํามาใช้ต้องเป็ นข้อมูลทีป่ รากฏในตัวเล่มเท่านัน้ จะใช้ขอ้ มูลนอกตัวเล่ม
ได้กต็ ่อเมื่อการแจ้งทีป่ รากฏในแหล่งสําคัญของข้อมูลไม่ชดั เจนหรือไม่เพียงพอ
เท่านัน้
กฎ 21.1 กฎทัวไป
่
21.1A. ผลงานของผูแ้ ต่งทีเ่ ป็ นบุคคล
21.1A1. ผูแ้ ต่งทีเ่ ป็ นบุคคล หมายถึง บุคคลทีร่ บั ผิดชอบสําคัญในการสร้างสรรค์
ผลงาน (เนื้อหา) ทางสติปญั ญาหรือผลงานทางศิลปะ
21.1A2. กฎทัวไป
่
ให้ลงรายการผลงานของผูแ้ ต่งทีเ่ ป็ นบุคคลคนเดียว หรือหลายคน ภายใต้สว่ นนํา
ซึง่ เป็ นผูแ้ ต่งทีเ่ ป็ นบุคคล ผูแ้ ต่งคนสําคัญ หรือบุคคลทีน่ ่าจะเป็ นผูแ้ ต่ง ให้ลงส่วน
นํ าด้วยชื่อผู้แต่งคนแรก ส่วนรายการเพิม่ อื่น ๆ ให้ปฏิบตั ติ ามคําแนะนํ าในกฎ
21.29.-21.30.
21.1B. ผลงานทีล่ งรายการด้วยชื่อองค์กร
21.1B1. ผูแ้ ต่งทีเ่ ป็ นองค์กร หมายถึง หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคล ทีร่ ะบุถงึ ด้วยชื่อ
เฉพาะ และมีการกระทํา หรือ อาจจะกระทําในฐานะเป็ นสิง่ ทีม่ อี ยูจ่ ริง
21.1B2. กฎทัวไป
่
ผลงานที่ออกโดยองค์กร 1 แห่ง / หรือมากกว่านัน้ ให้ลงส่วนนํา / หรือรายการ
หลักด้วยชื่อองค์กรที่เหมาะสม ถ้าผลงานนัน้ จัดอยู่ในประเภทหนึ่งหรือหลาย
ประเภทต่อไปนี้
ก) ผลงานทีม่ ลี กั ษณะเป็ นงานบริหาร ทีเ่ กีย่ วกับองค์กรนัน้ เอง
ข) ผลงานทีเ่ กีย่ วกับกฎหมาย, การปกครอง
ค) ผลงานทีเ่ ป็ นบันทึกความคิดโดยส่วนรวมขององค์กร
ง) ผลงานทีร่ ายงานกิจกรรมทีท่ าํ ร่วมกันของ การประชุม
21.1C. ผลงานทีล่ งรายการหลักด้วยชื่อเรือ่ ง
21.1C1. ให้ลงรายการของผลงานภายใต้ช่อื เรื่องทีเ่ หมาะสม หรือชื่อเรื่องแบบ
ฉบับ ถ้า
ก) ไม่ทราบชื่อผูแ้ ต่งทีเ่ ป็ นบุคคล หรือไม่ทราบชื่อผูแ้ ต่งแน่ชดั และผลงาน
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นัน้ ๆ ไม่ออกโดยองค์กร
ข) เป็ นการรวมผลงาน หรือ เป็ นผลงานที่จดั ทําภายใต้การควบคุมของ
บรรณาธิการ
ค) เป็ นผลงานทีอ่ อกโดยองค์กร แต่ไม่จดั อยูใ่ นประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือ
หลายประเภทตามกฎ 21.1B2. และไม่ใช่ผลงานของผูแ้ ต่งทีเ่ ป็ นบุคคล
ง) เป็ นคัมภีรศ์ กั ดิ ์สิทธิ ์ทางศาสนาซึง่ เป็ นทีย่ อมรับของกลุม่ ศาสนา
กฎ 21.2. การเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องที่เหมาะสม
21.2A1. โดยทัวไปจะถื
่
อว่า ชื่อเรือ่ งทีเ่ หมาะสมได้มกี ารเปลีย่ นแปลงไปแล้ว ถ้า
-- มีการเติม, ตัดออก, หรือเปลีย่ นคําใด ๆ ทีน่ อกเหนือไปจากคํานําหน้านาม, บุ
รพบท, หรือสันธาน หรือ
-- มีการเปลี่ยนลําดับคําใน 5 คําแรก (หรือ 6 คําแรก ถ้าชื่อเรื่องขึน้ ต้นด้วยคํา
นําหน้านาม)
กฎ 21.4. ผลงานที่เป็ นบุคคล หรือองค์กรรายเดียว รับผิดชอบ
21.4A. ผลงานของผูแ้ ต่งคนเดียว
ผลงาน, รวมผลงาน, หรือผลงานที่คดั เลือกมาจากผลงานชิน้ หนึ่งหรือหลายชิ้น
ของผู้แต่งคนเดียว (หรือผลงานใด ๆ ที่เป็ นการพิมพ์ซ้ํา, จัดทําซํ้า ฯลฯ ของ
ผลงานดังกล่าว) ให้ลงรายการหลักภายใต้ช่อื ของบุคคลคนนัน้ ไม่ว่าจะมีช่อื
ปรากฏอยูใ่ นผลงานทีน่ ํามาทํารายากรหรือไม่กต็ าม
21.4B. ผลงานทีอ่ อกโดยองค์กรแห่งเดียว
21.4B1. ผลงาน, รวมผลงาน, หรือผลงานทีค่ ดั เลือกมา จากผลงานชิน้ หนึ่งหรือ
หลายชิ้นที่ออกโดยองค์กรแห่งเดียว (หรือผลงานใด ๆ ที่เป็ นการพิมพ์ซ้ํา, จัด
ทําซํ้า ฯลฯ ของผลงานดังกล่าว) ให้ลงรายการหลักภายใต้ช่อื ขององค์กรนัน้ ถ้า
ผลงานหรือ รวมผลงานนัน้ จัด อยู่ใ นประเภทหนึ่ ง /หรือ หลายประเภท ตามที่
กําหนดไว้ในกฎ 21.1B2.
กฎ 21.5. ผลงานที่ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง/ หรือไม่แน่ ใจว่าเป็ นผลงานของผู้แต่ง
คนนัน้ /หรือเป็ นผลงานของกลุ่มบุคคลที่ไม่ปรากฏชื่อ
21.5A. ในกรณีทผ่ี ลงานนัน้ ไม่ทราบชื่อผูแ้ ต่ง / หรือไม่แน่ใจว่าเป็ นผลงานของผู้
แต่ ง คนนัน้ ๆ / หรือ เป็ น ผลงานที่อ อกโดยองค์ก รที่ไ ม่ม ีช่ือ ปรากฏอยู่ ให้ล ง
รายการหลักภายใต้ช่อื เรือ่ ง
ถ้าผลงานนัน้ ถูกกล่าวอ้างในตัวเล่มหรือในแหล่งอ้างอิงว่าเป็ นผลงานของบุคคล /
หรือองค์กร 1 ราย หรือมากกว่านัน้ จะทํารายการเพิม่ ให้กบั บุคคลหรือองค์กร
นัน้ ด้วย
กฎ 21.6. ผลงานที่รบั ผิดชอบร่วมกัน
21.6B. ผลงานทีม่ ผี รู้ บั ผิดชอบคนสําคัญ
21.6B1. ถ้าในผลงานทีม่ ผี ูร้ บั ผิดชอบร่วมกัน มีการระบุผรู้ บั ผิดชอบคนสําคัญ
(โดยการใช้ถ้อยคํา/หรือการวางรูปแบบข้อความในแหล่งสําคัญของข้อมูลของ
สิง่ พิมพ์ท่ที ํารายการ) ไปยังผูแ้ ต่งคนหนึ่ง/หรือองค์กรหนึ่งให้ลงรายการหลัก
ภายใต้ช่อื บุคคล/ หรือองค์กรนัน้ ถ้าในแหล่งสําคัญของข้อมูลมีช่อื ของบุคคลอื่น/
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หรือองค์กรอื่นปรากฏเป็ นชื่อแรก ให้ทํารายการเพิม่ ให้กบั ชื่อบุคคลหรือองค์กร
นัน้ ด้วย ให้ทาํ รายการเพิม่ ให้กบั ชื่อของบุคคลหรือองค์กรอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ถ้ามีไม่
มากกว่า 2 ราย
21.6B2. ถ้าผู้รบั ผิดชอบสําคัญเป็ นบุคคล/ หรือองค์กร 2 หรือ 3 ราย ให้ลง
รายการหลัก ภายใต้ช่ือผู้รบั ผิดชอบชื่อแรก และทํารายการให้กบั บุคคล/หรือ
องค์กรที่เหลือ ถ้าเป็ นผลงานที่ผูร้ บั ผิดชอบคนสําคัญเป็ นบุคคล/องค์กร 2 ราย
และเป็ นบุคคล/หรือองค์กรทีใ่ ห้ความร่วมมืออีก 1 ราย ให้ทํารายการเพิม่ ให้กบั
บุคคล/หรือองค์กรรายที่ 3 นี้ดว้ ย
21.6C. ผลงานทีไ่ ม่ได้ระบุผรู้ บั ผิดชอบคนสําคัญ
21.6C1. ผลงานทีเ่ ป็ นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างบุคคล/องค์กร 2 หรือ 3
ราย และการใช้ถ้อยคํา หรือการวางรูปแบบในแหล่งสําคัญของข้อมูล ไม่ได้ระบุ
ว่าบุคคล/หรือองค์กรใดทีเ่ ป็ นผูร้ บั ผิดชอบสําคัญ ให้ลงรายการหลักด้วยชื่อบุคคล
หรือองค์กรชื่อแรก และทํารายการเพิม่ ให้กบั บุคคล/หรือองค์กรทีเ่ หลือ
21.6C2. ถ้าเป็ นผลงานทีร่ บั ผิดชอบร่วมกันระหว่างบุคคล/หรือองค์กรมากกว่า 3
ราย และความรับผิดชอบสําคัญไม่ได้เป็ นบุคคล/หรือองค์กรรายที่หนึ่ง, รายที่
สอง, รายทีส่ าม ให้ลงรายการหลักภายใต้ช่อื เรือ่ งและทํารายการเพิม่ ให้กบั บุคคล
หรือองค์กรชื่อแรก ถ้ามีช่อื บรรณาธิการปรากฏเด่นชัด ให้ทํารายการเพิม่ ให้กบั
ชื่อ บรรณาธิก ารนัน้ ถ้า มีไ ม่ม ากกว่า 3 คน แต่ ถ้า ชื่อ บรรณาธิก ารที่ป รากฏ
เด่นชัดมีมากกว่า 3 คนให้ทํารายการเพิม่ ให้กบั ชื่อบรรณาธิการคนสําคัญ และ/
หรือบรรณาธิการคนแรก
21.6D. ผลงานของบุคคลทีใ่ ช้นามแฝงร่วมกัน
21.6D1. ถ้าบุคคล 2 คน/หรือมากกว่านัน้ ร่วมมือกันและใช้นามแฝง1 ชื่อ ให้ใช้
นามแฝงนัน้ ลงเป็ นรายการหลักสําหรับผลงานที่บุคคลนัน้ ทําร่วมกัน และให้ทํา
รายการโยงจากชื่อของบุคคลดังกล่าวมาที่นามแฝง ถ้าชื่อของบุคคลหนึ่งคน/
หรือมากกว่าได้ถกู กําหนดไว้แล้วในระเบียนรายการสืบค้น ให้ทาํ รายการโยงจาก
นามแฝงไปทีช่ ่อื บุคคลนัน้ ด้วย
กฎ 21.7. รวมผลงาน และผลงานที่จดั ทําโดยบรรณาธิ การ
21.7B. ผลงานทีม่ ชี ่อื เรือ่ งรวม
21.7B1. ผลงานทีจ่ ดั เข้าในหลักเกณฑ์ขอ้ หนึ่งหรือหลายข้อตามทีก่ ําหนดไว้ใน
(21.7A.) ถ้ามีช่อื เรื่องรวม ให้ลงรายการหลักภายใต้ช่อื เรื่องรวมของผลงานนัน้
และทํารายการเพิม่ ให้กบั ผู้รวบรวม/บรรณาธิการ ถ้ามีไม่เกิน 3 คน และมีช่อื
ปรากฏเด่นชัดในสิง่ พิมพ์ทน่ี ํ ามาทํารายการ ถ้าผูร้ วบรวม/บรรณาธิการทีป่ รากฏ
เด่น ชัดมีม ากกว่า 3 คน ให้ทํารายการเพิม่ ให้ก บั ผู้รวบรวม/บรรณาธิก ารคน
สําคัญ และ/ หรือผูท้ ม่ี ชี ่อื ปรากฏอยูเ่ ป็ นชื่อแรก
21.7C. ผลงานรวมเรือ่ งทีไ่ ม่มชี ่อื เรือ่ งรวม
21.7C1. ถ้าผลงานรวมเรื่องทีจ่ ดั เข้าหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งทีก่ ําหนดไว้ในกฎ
(21.7A1.) แต่ไม่มชี ่อื เรื่องรวม ให้ลงรายการภายใต้สว่ นนํา / หรือรายการหลักที่
เหมาะสมกับผลงาน / หรืองานเขียนแรก ทีป่ รากฏในแหล่งสําคัญของข้อมูลของ
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สิง่ พิมพ์ทน่ี ํามาทํารายการ
ถ้าไม่มแี หล่งสําคัญของข้อมูลทีเ่ ป็ นแหล่งรวม ให้ลงรายการหลักทีเ่ หมาะสม
กับผลงาน / หรืองานเขียนแรกในสิง่ พิมพ์ และทํารายการเพิม่ ให้กบั
บรรณาธิการ/ผูร้ วบรวม และผลงาน/ หรือผูเ้ ขียนคนอื่น ๆ ตามคําแนะนําในกฎ
(21.7B1.) เท่าทีจ่ ะสามารถนํามาใช้กบั ผลงานทีไ่ ม่มชี ่อื เรือ่ งรวมได้
กฎ 21.11. ผลงานที่มีภาพประกอบ
21.11A1. สิง่ พิมพ์ทศ่ี ลิ ปิ นได้จดั นําภาพมาประกอบ ให้ลงรายการหลักภายใต้
ส่วนนําทีเ่ หมาะสมกับสิง่ พิมพ์นนั ้ และทํารายการเพิม่ ให้กบั ผูเ้ ขียนภาพ ถ้าเห็น
ว่าเหมาะสมตามทีก่ ําหนดไว้ในกฎ 21.30K2. สําหรับผลงานทีเ่ ป็ นการร่วมมือ
ระหว่างผูเ้ ขียนและศิลปิน ให้ดกู ฎ 21.24.
21.11B. ผลงานภาพประกอบทีส่ งิ่ พิมพ์แยกต่างหาก
21.11B1. ถ้าภาพประกอบในสิง่ พิมพ์ 1 เล่ม / หรือหลายเล่ม ซึง่ เป็ นผลงานของ
ศิล ปิ น คนเดีย ว ถูก นํ า มาพิม พ์ร วมเป็ น เล่ม แยกต่ า งหาก ให้ล งรายการหลัก
ภายใต้ช่ือของศิลปิ น ผู้นัน้ และให้ทํา รายการเพิ่มแบบ ผู้แ ต่ง-ชือ่ เรือ่ ง ให้ก ับ
ผลงานที่มภี าพประกอบนัน้ ถ้ามีไม่เกิน 3 เล่ม แต่ถ้าภาพประกอบเหล่านัน้
ได้มาจากสิง่ พิมพ์มากกว่า 3 เล่ม ซึ่งเขียนโดยผูแ้ ต่งคนเดียวกัน ให้ทํารายการ
เพิม่ ให้กบั ผูแ้ ต่งคนนัน้ ด้วย
กฎ 21.14. ผลงานแปล
21.14A. ให้ลงรายการผลงานแปล ภายใต้สว่ นนําทีเ่ หมาะสมกับผลงานเดิม และ
ทํารายการเพิม่ ให้กบั ผูแ้ ปล ถ้าเห็นว่าเหมาะสมตามทีก่ าํ หนดไว้ 21.30K1.
กฎ 21.24 ความร่วมมือระหว่างศิ ลปิ นและผูเ้ ขียน
21.24A. ผลงานทีเ่ ป็ น/หรือปรากฏว่าเป็ นความร่วมมือระหว่างศิลปิ นและ
ผู้เขียน ให้ลงรายการหลักภายใต้ช่อื ของผู้ท่มี ีช่ือปรากฏเป็ นคนแรกในแหล่ง
สําคัญของข้อมูลของสิง่ พิมพ์ท่นี ํ ามาทํารายการ เว้นเสียแต่ว่าจะมีช่อื อื่นที่เด่น
กว่าชื่อแรกโดยการใช้ถอ้ ยคํา/หรือการวางรูปแบบ ให้ทํารายการเพิม่ ให้กบั ชื่อที่
ไม่ได้ลงเป็ นรายการหลัก สําหรับสิง่ พิมพ์ทม่ี ภี าพประกอบ ให้ดกู ฎ 21.11A.
กฎ 21.30 กฎเฉพาะ
21.30A. ผลงานทีม่ บี ุคคล / หรือองค์กร 2 ราย หรือมากกว่านัน้ เข้ามาเกีย่ วข้อง
21.30A1. ถ้ากฎย่อยต่อไปนี้กล่าวถึงบุคคล / หรือองค์กรเพียงรายเดียว และมี
บุคคล / หรือองค์กรอีก 2 หรือ 3 ราย เข้ามาเกี่ยวข้องเป็ นการเฉพาะ ให้ทํา
รายการเพิ่ม ให้แ ต่ละบุค คล / หรือองค์ก รเหล่า นัน้ ด้วย แต่ถ้า มีบุค คล / หรือ
องค์กร 4 ราย หรือมากกว่านัน้ เข้ามาเกีย่ วข้องเป็ นการเฉพาะ ให้ทาํ รายการเพิม่
ให้กบั บุคคล / หรือองค์กรทีป่ รากฏเป็ นอันดับแรกในแหล่งข้อมูลทีไ่ ด้ช่อื เหล่านัน้
มา
21.30B. ผูร้ ว่ มมือ (Collaborators)
21.30B1. ถ้ารายการหลักทีล่ งไว้เป็ นชื่อบุคคล 1 คน/หรือ องค์กร 1 รายใน
จํานวน 2 หรือ 3 คน / หรือองค์กรทีร่ ว่ มมือกัน ให้ทาํ รายการเพิม่ ให้กบั บุคคล /
หรือองค์กรทีไ่ ม่ได้ใช้ลงเป็ นรายการหลัก
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ถ้ารายการหลักเป็ นรายการทีเ่ ป็ นชื่อองค์กร / หรือชื่อเรือ่ ง และมีบุคคลที่
ร่วมมือไม่มากกว่า 3 คน ให้ทาํ รายการเพิม่ ให้กบั ผูร้ ว่ มมือทัง้ หมด ในกรณีทม่ี ผี ู้
ร่วมมือ 4 คน หรืออมากกว่า ให้ทาํ รายการเพิม่ ให้กบั ผูท้ ม่ี ชี ่อื เป็ นลําดับแรก
21.30B. ผูเ้ ขียน
21.30C1. ให้ทาํ รายการเพิม่ ให้กบั ผูเ้ ขียนทีม่ ชี ่อื ปรากฏเด่นชัด ถ้ารายการหลักที่
ลงไว้เป็ นชื่อบุคคลอื่น / หรือองค์กรอื่น / หรือชื่อเรือ่ ง
21.30D. บรรณาธิการและผูร้ วบรวม
21.30D1. ให้ทํารายการเพิม่ ให้กบั บรรณาธิการ/ผูร้ วบรวม ของสิง่ พิมพ์ทม่ี ชี ่อื
ปรากฏเด่นชัด
สําหรับสิง่ พิมพ์ต่อเนื่อง ให้ทาํ รายการเพิม่ ให้กบั บรรณาธิการเป็ นการเฉพาะ
กรณีทส่ี งิ่ พิมพ์ต่อเนื่องนัน้ จะเป็ นทีร่ จู้ กั ภายใต้ช่อื ของบรรณาธิการ
21.30E. องค์กร
21.30E1. ให้ทาํ รายการเพิม่ ให้กบั องค์กรทีม่ ชี ่อื ปรากฏเด่นชัด ยกเว้น ในกรณีท่ี
องค์กรนัน้ ทําหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั จําหน่ าย / หรือเป็ นผูผ้ ลิตแต่เพียงอย่างเดียว และ
ให้ทํารายการเพิม่ ให้กบั ชื่อสํานักพิมพ์ท่มี ชี ่อื ปรากฏเด่นชัด ถ้าสํานักพิมพ์นัน้
รับผิดชอบต่อผลงานนัน้ นอกเหนือไปจากการจัดพิมพ์ ในกรณีท่ไี ม่แน่ ใจให้ทํา
รายการเพิม่ ให้กบั องค์กรนัน้
21.30F. บุคคล/หรือองค์กรอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
21.30F1. ให้ทาํ รายการเพิม่ ให้กบั บุคคล/หรือองค์กรอื่น ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลงาน ที่
นอกเหนือไปจากทีก่ ล่าวไว้ในกฎ 21.1.-21.28. ถ้าชื่อบุคคล/องค์กรนัน้ จะเป็ น
ชื่อสําคัญทีจ่ ะใช้ในการสืบค้น
21.30M. รายการจําแนก
21.30M1. ให้ทาํ รายการเพิม่ ในลักษณะของรายการจําแนก ให้กบั งานทีอ่ ยู่ใน
สิง่ พิมพ์ทน่ี ํามาทํารายการ และอาจทํารายการจําแนกอื่น ๆ เพิม่ อีกก็ได้ โดยให้
เป็ นไปตามนโยบายของหน่วยจัดทํารายการนัน้ ๆ
การเลือกชื่อบุคคล
กฎ 22.1. กฎทัวไป
่
22.1A. การใช้ช่อื บุคคลเป็ นรายการหลัก ให้พจิ ารณาเลือกใช้ช่อื ทีบ่ ุคคลนัน้ ๆ
เป็ นทีร่ จู้ กั กันโดยทัวไป
่
22.1B. การพิจารณาชื่อของบุคคลว่าชื่อใด / หรือรูปแบบใดที่เป็ นที่รูจ้ กั กัน
โดยทัวไป
่ ให้ยดึ ถือจากแหล่งข้อมูลสําคัญ
22.2 การเลือกระหว่างชื่อทีแ่ ตกต่างกัน
22.28. การลงชื่อคนไทย
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พิจารณาตามหลักเกณฑ์การเลือกใช้ช่อื เพื่อการสืบค้น ตามกฎ 21.0-21.4 และ
การลงรายการชื่อองค์กร (บทที่ 24 ใน AACR2R) นิตบิ ุคคล ตามกฎ 24.1,
24.1A-24.19
กฎ 24.1. กฎทัวไป
่
24.1A. ให้ลงรายการองค์กร ด้วยชื่อ/หรือภายใต้ทร่ี ะบุถงึ องค์กรนัน้ ๆ โดยตรง
ตามนัน้ ยกเว้นแต่จะมีกฎทีก่ ําหนดให้ลงรายการภายใต้หน่ วยงานทีเ่ หนือกว่า /
หรือหน่วยงานทีส่ มั พันธ์กนั หรือภายใต้ช่อื รัฐบาล
การพิจารณาชื่อองค์กร ให้พจิ ารณาจากสิง่ พิมพ์ทอ่ี อกโดยองค์กร ในภาษาของ
องค์กรนัน้ ๆ หรือถ้าไม่ใช้หลักเกณฑ์น้ี ให้พจิ ารณาจากแหล่งอ้างอิง
24.1C. องค์กรทีเ่ ปลีย่ นชื่อ
24.1C1. ถ้าชื่อขององค์กรได้เปลีย่ นไปจากเดิม (รวมทัง้ เปลีย่ นจากภาษาหนึ่งไป
เป็ นอีกภาษาหนึ่ง) สําหรับสิง่ พิมพ์ทม่ี ชี ่อื ใหม่ปรากฏ (สําหรับชื่อเดิมจะใช้ลง
รายการสําหรับสิง่ พิมพ์ทม่ี ชี ่อื เดิมปรากฏ) และให้ทาํ รายการโยงจากชื่อเดิมไป
ยังชื่อใหม่ และจากชื่อใหม่ไปยังชื่อเดิม
กฎ 24.2 ชื่อทีแ่ ตกต่างกันขององค์กร
24.2B. ถ้าชื่อขององค์กรทีพ่ บในสิง่ พิมพ์ ทีอ่ อกโดยองค์กรนัน้ มีรปู แบบที่
แตกต่างกัน ให้ลงรายการด้วยชื่อทีป่ รากฏในแหล่งสําคัญของข้อมูล โดยทีไ่ ม่
ต้องให้ความสําคัญต่อรูปแบบอื่นของชื่อทีพ่ บในส่วนอื่นของสิง่ พิมพ์
24.2C. ถ้าชื่อขององค์กรทีป่ รากฏในสิง่ พิมพ์ ทีอ่ อกโดยองค์กรนัน้ ใช้การสะกด
คําแตกต่างกัน ให้ลงรายการด้วยรูปแบบของชื่อทีไ่ ด้เปลีย่ นการสะกดการันต์
อย่างเป็ นทางการ
24.2D. ถ้าชื่อขององค์กรทีป่ รากฏในแหล่งสําคัญของข้อมูล มีหลายชื่อและ
แตกต่างกัน ให้ใช้ช่อื ทีน่ ําเสนออย่างเป็ นทางการ ถ้าไม่มชี ่อื ทีน่ ําเสนออย่างเป็ น
ทางการ / หรือชื่อทัง้ หมดนัน้ นําเสนออย่างเป็ นทางการให้ใช้ช่อื ทีเ่ ป็ นรูปแบบที่
เด่น
24.3F. การประชุม
24.3F1. ถ้าชื่อของการประชุมทีป่ รากฏในแหล่งสําคัญของข้อมูล มีรปู แบบที่
แตกต่างกัน โดยทีม่ ชี ่อื หนึ่ง ทีม่ ชี ่อื /หรือคําย่อของชื่อองค์กรรวมอยูด่ ว้ ย และการ
ประชุมนัน้ ไม่ได้เป็ นหน่วยงานรอง ให้ใช้ช่อื การประชุมนัน้ ลงรายการ
24.3F2. ถ้าชื่อของการประชุม มีทงั ้ ชื่อทีเ่ ป็ นชื่อเฉพาะของการประชุมครัง้ นัน้
และชื่อทัวไป
่ โดยทีช่ ่อื เฉพาะนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของชื่อทัวไป
่ ในกรณีเช่นนี้ให้ใช้
ชื่อเฉพาะของการประชุมครัง้ นัน้ ลงรายการ
24.4B. ชื่อทีไ่ ม่สอ่ื ความหมายว่าเป็ นชื่อองค์กร
24.4B1. ถ้าชื่อองค์กรทีป่ รากฏแต่เพียงลําพัง ไม่อาจสือ่ ความหมายได้วา่ เป็ นชื่อ
องค์กร ให้เพิม่ คําระบุประเภท (เช่น เรือ, บริษทั ฯลฯ) ทีช่ ่อื องค์กร
24.4C. องค์กร 2 องค์กร/หรือมากกว่า ทีม่ ชี ่อื เหมือนกัน/หรือคล้ายกัน
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24.4C1. กฎทัวไป
่ ถ้าองค์กร 2 องค์กร /หรือมากกว่า มีช่อื เหมือนกัน / หรือมี
ชื่อทีค่ ล้ายคลึงกัน จนอาจทําให้เกิดความสับสนได้ ให้เพิม่ คํา/หรือวลี ทีช่ ่อื
องค์กร
ไม่ตอ้ งเพิม่ ชื่อภูมศิ าสตร์ทช่ี ่อื สถานที่ ถ้าชื่อสถานทีเ่ หล่านัน้ แสดงให้ทราบ
ถึงสถานทีต่ งั ้ ขององค์กรแล้ว
24.4C2 ชื่อประเทศ, รัฐ, จังหวัด, ฯลฯ ถ้าเป็ นองค์กรระดับชาติ, รัฐ, จังหวัด,
ฯลฯ ให้เพิม่ ชื่อประเทศ, รัฐ, จังหวัด, ฯลฯ ทีเ่ ป็ นสถานทีต่ งั ้ ขององค์กร
24.4C3. ชื่อสถานทีข่ องท้องถิน่ ในกรณีขององค์กรอื่น ๆ (ทีน่ อกเหนือจากกฎ
24.4C2.) ให้เพิม่ ชื่อสถานทีข่ องท้องถิน่ ทีโ่ ดยปกติจะปรากฏร่วมกับชื่อของ
องค์กร ไม่วา่ ชื่อสถานทีน่ นั ้ จะเป็ นเขตในปกครองหรือไม่กต็ าม ยกเว้นชื่อองค์กร
ทีเ่ ป็ นสถาบัน, ปีขององค์กร, หรือคําระบุอย่างอื่นทีส่ ามารถบ่งถึงองค์กรได้
ชัดเจนกว่า
24.5B. การอ้างถึงเกียรติยศ
24.5B1. ให้ตดั วลีทอ่ี า้ งถึงเกียรติยศ/หรือรางวัลทีอ่ งค์กรได้รบั ออกไป
24.5C. คําทีแ่ สดงถึงการเป็ นบริษทั , และคําเฉพาะอื่น ๆ
24.5C1. ให้ตดั คําคุณศัพท์/หรือคําย่อ ทีแ่ สดงถึงการเป็ นบริษทั (เช่น
Incorporated, Ltd.) /หรือแจ้งการเป็ นเจ้าขององค์กร และตัดคํา/หรือวลีทงั ้ คําย่อ
หรือคําเต็มทีร่ ะบุประเภทการเป็ นบริษทั ยกเว้นในกรณีทค่ี าํ /หรือวลีเหล่านัน้ เป็ น
ส่วนหนึ่งของชื่อองค์กร / หรือมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องนํามาใช้เพือ่ ความชัดเจน
ของชื่อองค์กร
กฎ 24.7 การประชุม (Conferences, Congress, Meeting, etc.)
24.7A1. ให้ตดั คําทีแ่ สดงถึงจํานวนครัง้ (เช่น ครัง้ ที่ 1, ครัง้ ที่ 2, First, Second)
ความถี/่ หรือปี ในการเรียกประชุม (เช่น ประจําปี, Annual) ออกจากชื่อของการ
ประชุม
24.7B1. กฎทัวไป
่ ให้เพิม่ จํานวนครัง้ , ปี, และสถานทีท่ ป่ี ระชุม, เข้ากับชื่อของ
การประชุม (รวมทัง้ ชื่อการประชุมทีล่ งเป็ นรายการรอง) โดยให้ลงไว้ในวงเล็บ
และคันแต่
่ ละรายการด้วยเครือ่ งหมาย : และเว้นวรรคหน้าและหลังเครือ่ งหมาย
ด้วย
24.7B2. ครัง้ ที่ ถ้าการประชุมมีคาํ ทีแ่ สดง / หรือลงความเห็นได้วา่ เป็ นครัง้ ทีข่ อง
การประชุมทีใ่ ช้ช่อื เดียวกัน ให้เติมคําระบุครัง้ ที่ สําหรับการประชุมทีใ่ ช้อกั ษร
โรมัน ให้เติมคําย่อของเลขทีแ่ สดงลําดับในรูปแบบภาษาอังกฤษ
สําหรับภาษาไทย ให้ใช้คาํ ว่า ครัง้ ที.่ ..
ถ้าการให้เลขลําดับครัง้ ทีไ่ ม่สมํ่าเสมอ ให้ตดั ครัง้ ทีอ่ อกจากรายการ
24.7B3. ปี ให้เพิม่ ปีทจ่ี ดั ประชุมลงไปด้วย ถ้าเป็ นการลงรายการสําหรับการ
ประชุมเดียว
24.7B4. สถานที่ ให้เพิม่ ชื่อสถานทีข่ องท้องถิน่ (จังหวัด, หรือ เมือง)
หรือสถานทีอ่ ย่างอื่น (เช่น สถาบัน ฯลฯ) ทีม่ กี ารจัดประชุม
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ชื่อเรื่องและการแจ้งความ พิจารณาตามกฎ 2.0, 2.1. และ 21.2
รับผิดชอบ
กฎ 2.0 กฎทัวไป
่ ได้แก่
2.0B. แหล่งข้อมูล
2.0B1. แหล่งสําคัญของข้อมูล คือหน้าปกใน หรือถ้าไม่มหี น้าปกใน ให้ใช้แหล่ง
อื่ น ใดในสิ่ง พิม พ์ นั ้น แทนหน้ า ปกใน หรือ มีห นาปกในที่ ไ ม่ อ าจใช้ ไ ด้ ห รือ
ครอบคลุมผลงานทัง้ หมด ให้ใช้ส่วนอื่นของเล่มทีใ่ ห้ขอ้ มูลสมบูรณ์มากที่สุด ไม่
ว่าส่วนนัน้ จะเป็ นปก (ไม่รวมใบหุม้ ปก) หน้าชื่อเรื่อง ชื่อนําเนื้อเรื่อง ชื่อเรื่อง
ประจําหน้า การแจ้งท้ายเล่ม หรือส่วนอื่น ๆ
2.0C. เครือ่ งหมายวรรคตอน ให้ดกู ฎ 1.0C.
กฎ 2.1 ชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิ ดชอบ ได้แก่
2.1B. ชื่อเรื่องที่เหมาะสม
2.1B1. ให้ลงชื่อเรือ่ งทีเ่ หมาะสมตามคําแนะนําในกฎ 1.1B
1.1B. ชื่อเรือ่ งทีเ่ หมาะสม
1.1B1. ให้ลงชื่อเรื่องที่เหมาะสมตรงตามถ้อยคํา, ลําดับ, และตัวสะกด แต่ไม่
จําเป็ นต้องใช้เครือ่ งหมายวรรคตอนและอักษรตัวใหญ่ตาม ให้ลงเครือ่ งหมาย
เน้นเสียงและเครือ่ งหมายออกเสียงต่าง ๆ ตามทีป่ รากฏในหน้าปกใน
1.1B2. ถ้าชื่อเรื่องทีเ่ หมาะสม มีถอ้ ยคําเกีย่ วกับการแจ้งความรับผิดชอบ หรือมี
ชื่อสํานักพิมพ์, ผูจ้ ดั จําหน่าย, ฯลฯ รวมอยู่ โดยทีก่ ารแจ้งหรือชื่อนี้เป็ นส่วนหนึ่ง
ของชื่อเรือ่ งทีเ่ หมาะสม ให้ลงชื่อเรือ่ งทีเ่ หมาะสมไปตามนัน้
1.1B3. ถ้าชื่อเรื่องที่เหมาะสมเป็ นชื่อของบุคคล / หรือองค์กรที่รบั ผิดชอบต่อ
วัสดุนนั ้ ๆ แต่เพียงอย่างเดียว ให้ลงชื่อเรือ่ งนัน้ เป็ นชื่อเรือ่ งทีเ่ หมาะสม
1.1B4. การตัดชื่อเรื่องทีเ่ หมาะสมทีย่ าวให้สนั ้ ลงนัน้ ให้กระทําได้แต่เฉพาะกรณี
ที่จะไม่ทําให้เสียความสําคัญ สําหรับภาษาอังกฤษ ห้ามตัด 5 คําแรกของชื่อ
เรื่องทีเ่ หมาะสม (ไม่รวมชื่อเรื่องเผื่อเรียก) ให้ใช้เครื่องหมายละลงไว้แทนส่วนที่
ตัดออกไป
1.1B5. ถ้าชื่อเรื่องในหน้าปกในมีตวั อักษรหรือคําทีป่ รากฏอยูเ่ พียงทีเ่ ดียว
แต่การวางรูปแบบทําให้เห็นชัดเจนว่ามีเจตนาทีจ่ ะให้อกั ษร/หรือคํานัน้ มากกว่า
1 ครัง้ ให้ลงอักษรหรือคําเหล่านัน้ ซํ้าอีกครัง้ โดยไม่ตอ้ งใส่วงเล็บเหลีย่ ม
1.1B6. ถ้าชื่อเรื่องทีเ่ หมาะสมมีตวั อักษร/หรือชื่อย่อรวมอยู่ โดยไม่มมี หัพภาค
คันระหว่
่
างตัวอักษร / หรือชื่อย่อนัน้ ให้ลงตัวอักษรหรือชื่อย่อ โดยไม่ต้องเว้น
ระยะ
1.1B7. สําหรับสิง่ พิมพ์ทไ่ี ม่มหี น้าปกใน ให้พจิ ารณาหาชื่อเรื่องทีเ่ หมาะสม โดย
ดูจากส่วนอื่นในเล่ม หรือจากแหล่งอ้างอิง หรือจากแหล่งอ้างอิงหรือแหล่งอื่น ๆ
ถ้ายังไม่สามารถหาชื่อเรื่องจากแหล่งใดได้ ให้ตงั ้ ชื่อเรื่องสัน้ ๆ ขึน้ เองและลงไว้
ในวงเล็บเหลีย่ ม
1.1B8. ถ้าในหน้าปกในมีช่อื เรือ่ ง 2 ภาษาหรือมากกว่านัน้ ให้ลงชื่อเรือ่ งทีใ่ ช้
ภาษาเดียวกันกับภาษาของเนื้อหาส่วนใหญ่เป็ นชื่อเรือ่ งทีเ่ หมาะสม ถ้าไม่ใช้
หลักเกณฑ์น้ีให้เลือกชื่อเรื่องทีเ่ หมาะสมโดยดูจากการลําดับชื่อเรือ่ ง/หรือการวาง
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รูปแบบในหน้าปกใน สําหรับชื่อเรือ่ งภาษาอื่นให้ลงเป็ นชื่อเรือ่ งเทียบเคียง
1.1B9. ถ้าชื่อเรือ่ งทีเ่ หมาะสมของสิง่ พิมพ์ทเ่ี ป็ นฉบับเพิม่ เติม หรือเป็ นตอนหนึ่ง
ของสิง่ พิมพ์ ที่ม ี 2 ตอนหรือมากกว่า และไม่ได้เชื่อมโยงทางไวยากรณ์ กบั ชื่อ
เรื่องรวมที่เป็ นผลงานหลัก ให้ลงชื่อเรื่องของผลงานหลักก่อน ตามด้วยชื่อเรื่อง
ของฉบับเพิม่ เติมหรือตอน ให้ใช้มหัพภาคคันระหว่
่
างชื่อเรื่องของผลงานหลักกับ
ชื่อเรือ่ งของฉบับเพิม่ เติมหรือตอน
1.1B10. ถ้าหน้าปกในมีทงั ้ ชื่อเรื่องรวม และชื่อเรื่องของแต่ละงาน ให้ลงชื่อเรื่อง
รวมเป็ นชื่อเรื่องที่เหมาะสม และลงชื่อเรื่องของแต่ละงานไว้ในหมายเหตุท่เี ป็ น
สารบัญ
2.1D. ชื่อเรื่องเทียบเคียง
ให้ลงชื่อเรือ่ งเทียบเคียง ตามคําแนะนําในกฎ 1.1D.
1.1D1. ให้ลงชื่อเรือ่ งเทียบเคียงตามลําดับก่อนหลังหรือตามการวางรูปแบบ ที่
ปรากฏในหน้าปกใน
1.1D4. ชื่อเรือ่ งเทียบเคียงทีไ่ ม่ได้ปรากฏในหน้าปกใน ให้ลงไว้ในหมายเหตุ
2.1E. ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับชื่อเรื่อง
ให้ลงข้อมูลอื่น ๆ เกีย่ วกับชื่อเรือ่ ง ตามคําแนะนําในกฎ 1.1E.
1.1E1. ให้คดั ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับชื่อเรื่องทัง้ หมดทีป่ รากฏในหน้าปกในตาม
คําแนะนําในกฎ 1.1B.
1.1E2. ให้ลงข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับชื่อเรื่อง ตามลําดับก่อนหลัง หรือการวาง
รูปแบบในหน้าปกใน
1.1E3. ถ้าข้อมูลอื่น ๆ เกีย่ วกับชื่อเรื่องมีความยาวมาก ให้ลงข้อมูลนี้ในหมาย
เหตุ หรือตัดข้อมูลให้สนั ้ ลง
1.1E4. ถ้าข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับชื่อเรื่องมีการแจ้งความรับผิดชอบ หรือมีช่อื
สํานักพิมพ์ ผูจ้ ดั จําหน่าย ฯลฯ รวมอยูด่ ว้ ย และการแจ้งหรือชื่อนัน้ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของข้อมูลอื่น ๆ เกีย่ วกับชื่อเรือ่ ง ให้ลงข้อมูลไปตามนัน้
1.1E5. ให้ลงข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับชื่อเรื่อง ตามหลังชื่อเรื่องทีเ่ หมาะสม หรือ
ส่ว น หรือ ตอนของชื่อ เรื่อ งที่เ หมาะสม หรือ ชื่อ เรื่อ งเทีย บเคีย ง ที่ข้อ มูล นั น้
เกีย่ วข้อง
1.1E6. ถ้าชื่อเรื่องทีเ่ หมาะสมมีความไม่ชดั เจนและจําเป็ นต้องมีคําอธิบาย ให้
เพิม่ คําอธิบายนัน้ ๆ ที่เป็ นภาษาเดียวกันกับชื่อเรื่องที่เหมาะสม โดยให้ลงไว้
เป็ น ข้อมูลอื่น ๆ เกีย่ วกับชื่อเรือ่ ง
2.1F. การแจ้งความรับผิดชอบ
2.1F1. ให้ลงข้อมูลเกีย่ วกับการแจ้งความรับผิดชอบทีเ่ กี่ยวข้องกับบุคคล หรือ
องค์กร ตามคําแนะนําในกฎ 1.1F.
1.1F. การแจ้งความรับผิดชอบ
1.1F1. ให้ลงการแจ้งความรับผิดชอบทีป่ รากฏเด่นชัดในสิง่ พิมพ์ ตามรูปแบบที่
ปรากฏ แต่ถา้ ได้ขอ้ มูลการแจ้งความรับผิดชอบจากแหล่งอื่นทีไ่ ม่ใช่หน้าปกใน
ให้ลงการแจ้งนัน้ ไว้ในวงเล็บเหลีย่ ม
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ชื่อเรื่องและการแจ้งความ 1.1F2. ถ้าไม่มกี ารแจ้งความรับผิดชอบปรากฏเด่นชัดไม่วา่ จะเขียนขึน้ เองหรือ
ตัดทอนถ้อยคําจากเนื้อหาในเล่ม ห้ามไม่ให้นําลงในส่วนชื่อเรือ่ งและการแจ้ง
รับผิดชอบ (ต่อ)
ความรับผิดชอบ แต่ถ้าจําเป็ นให้ลงข้อมูลที่สาํ คัญหรือที่เกี่ยวข้องเหล่านัน้ ไว้ใน
หมายเหตุ
1.1F3. ถ้าข้อมูลการแจ้งความรับผิดชอบที่อยู่ในหน้าปกในปรากฏอยู่ก่อนชื่อ
เรื่องที่เหมาะสม ให้ย้ายการแจ้งความรับผิดชอบนัน้ ไปยังตําแหน่ งที่ถูก ต้อง
เหมาะสม ทัง้ นี้ยกเว้นถ้าการแจ้งความรับผิดชอบนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่องที่
เหมาะสม
1.1F4. ถ้ามีช่ือบุคคล/หรือองค์กร 2 รายหรือมากกว่าปรากฏชื่อในฐานะ
ผูร้ บั ผิดชอบ และไม่ว่าจะทําหน้าที่อย่างเดียวกันหรือแตกต่างกัน ให้ลงการแจ้ง
ความรับผิดชอบทัง้ หมดนัน้ เป็ น 1 รายการ
1.1F5. ถ้าการแจ้งความรับผิดชอบรายการเดียวกัน มีช่อื บุคคลหรือองค์กร
มากกว่า 3 รายและทําหน้าทีอ่ ย่างเดียวกัน หรือรับผิดชอบในระดับเดียวกัน ให้
ลงเฉพาะชื่อ แรกของกลุ่ม บุค คลหรือ องค์ก ร นอกนัน้ ให้ต ัด ออกหมด โดยลง
เครื่องหมายละ (…) ไว้แทนชื่อทีต่ ดั และเติมคําว่า et. al. (สําหรับหนังสือ
ภาษาไทยให้ใช้คําว่า “และคนอื่น ๆ” สําหรับบุคคล และใช้คําว่า “และอื่น ๆ ”
สําหรับองค์กร)
1.1F6. ถ้ามีการแจ้งความรับผิดชอบมากกว่า 1 รายการ ให้ลงการแจ้งเหล่านัน้
ตามลําดับ/หรือการวางรูปแบบทีป่ รากฏในหน้าปกใน ถ้าการลําดับหรือการวาง
รูปแบบมีลกั ษณะกํากวม/หรือไม่ชดั เจนเพียงพอทีจ่ ะใช้ตดั สินใจในการจัดลําดับ
ให้ลงการแจ้งความรับผิดชอบเหล่านัน้ ไปตามลําดับทีใ่ ห้ความหมายมากทีส่ ดุ ถ้า
การแจ้งความรับผิดชอบปรากฏในแหล่งอื่น
นอกเหนื อ จากหน้ า ปกใน ให้ล งการแจ้ง ความรับ ผิด ชอบไปตามลํา ดับ ที่ใ ห้
ความหมายมากทีส่ ดุ
1.1F7. การลงบรรดาศักดิ ์/และคําย่อของขุนนาง, คํานําหน้าชื่อ, คํายกย่องให้
เกียรติและคุณความดีพเิ ศษ, อักษรย่อของสมาคม, คุณวุฒ,ิ ปี ท่กี ่อตัง้ , คําขวัญ
ฯลฯ ของบุคคล หรือองค์กร ให้ลงไว้ในการแจ้งความรับผิดชอบได้เฉพาะในกรณี
ต่อไปนี้
ก) ข้อมูลนัน้ มีความจําเป็ นทางไวยากรณ์
ข) ถ้าตัดออกแล้วจะทําให้เหลือแต่ช่อื ต้นหรือชื่อสกุลของบุคคล
ค) คํานัน้ มีความจําเป็ นในการแสดงสถานภาพของบุคคล
ง) คํานัน้ เป็ นบรรดาศักดิ ์ / หรือบรรดาศักดิ ์เกียรติยศของประเทศอังกฤษ
(เช่น Sir, Lord, Lady, Dame) (ทัง้ นี้รวมถึง พระราชอิสริยยศ,พระอิสริยยศ,
อิสริยยศ, ฐานันดรศักดิ ์, ยศ, ฯลฯ ทีใ่ ช้กบั พระมหากษัตริยแ์ ละพระราชินี,
พระบรมวงศานุ วงศ์, ขุนนาง ฯลฯ ของไทยด้วย
1.1F8. ให้เพิม่ คําหรือวลีสนั ้ ๆ ทีก่ ารแจ้งความรับผิดชอบ ถ้าความสัมพันธ์
ระหว่างชื่อเรือ่ งกับชื่อบุคคล/หรือองค์กรในการแจ้งความรับผิดชอบนัน้ ไม่ชดั เจน
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ชื่อเรื่องและการแจ้งความ 1.1F9. ถ้าการแจ้งความรับผิดชอบมีเครื่องหมาย, สัญลักษณ์ หรือสิง่ อื่นใดทีไ่ ม่
รับผิดชอบ (ต่อ)
สามารถคัดลอกโดยใช้ตวั พิมพ์ทม่ี อี ยูไ่ ด้ ให้ผจู้ ดั ทํารายการกําหนดคําพรรณนา
ไว้ในวงเล็บเหลีย่ ม และถ้าจําเป็ นต้องอธิบายให้ลงคําอธิบายนัน้ ไว้ในหมายเหตุ
1.1F10. ถ้าสิง่ พิมพ์มชี ่อื เรือ่ งเทียบเคียง แต่การแจ้งความรับผิดชอบมีเพียง
ภาษาเดียว ให้ลงการแจ้งความรับผิดชอบตามหลังชื่อเรื่องเทียบเคียง หรือข้อมูล
อื่น ๆ เกีย่ วกับชื่อเรือ่ ง
1.1F12. วลีทเ่ี ป็ นคํานาม ทีป่ รากฏร่วมกับการแจ้งความรับผิดชอบ ให้ถอื เป็ น
ข้อมูลอื่น ๆ เกีย่ วกับชื่อเรือ่ ง ถ้าวลีนนั ้ บ่งบอกถึงลักษณะของผลงาน
ถ้าคํานามหรือวลีทเ่ี ป็ นคํานามนัน้ ระบุถงึ บทบาท หน้าทีข่ องบุคคล
หรือองค์กรทีป่ รากฏชื่อในการแจ้งความรับผิดชอบมากกว่าลักษณะของผลงาน
ให้ลงคํานามหรือวลีทเ่ี ป็ นคํานามนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของการแจ้งความรับผิดชอบ
ในกรณีทไี ่ ม่แน่ ใจ ให้ถอื ว่าคํานาม หรือ วลีท่เี ป็ นคํานาม นัน้ เป็ นส่วน
หนึ่งของการแจ้งความรับผิดชอบ
1.1F13. ถ้าได้ลงชื่อของบุคคล/หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ
สิง่ พิมพ์เป็ นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่องทีเ่ หมาะสม หรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับชื่อเรื่อง
แล้ว ห้ามลงชื่อนัน้ ในการแจ้งความรับผิดชอบอีก ยกเว้นถ้าจําเป็ นต้องมีการแจ้ง
อีกครัง้ เพื่อความชัดเจน หรือการแจ้งความรับผิดชอบที่ปรากฏแยกออกมาจาก
ชื่อเรือ่ งทีเ่ หมาะสมในหน้าปกในนัน้ มีช่อื บุคคล/หรือองค์กรดังกล่าวรวมอยูด่ ว้ ย
1.1F14. ถ้าไม่มชี ่อื บุคคล/หรือองค์กรใดปรากฏในการแจ้งความรับผิดชอบ มีแต่
เพียงวลีหรือข้อความทีร่ ะบุเกีย่ วกันถึงความรับผิดชอบ ให้นําวลีหรือข้อความนัน้
ลงเป็ นการแจ้งความรับผิดชอบ
1.1F15. ไม่ตอ้ งลงการแจ้งต่าง ๆ ทีพ่ บในหน้าปกใน ที่ไม่ได้เป็ นข้อมูลอื่น ๆ
เกีย่ วกับชื่อเรือ่ ง หรือส่วนของการแจ้งความรับผิดชอบ
2.1G. สิ่ งพิ มพ์ที่ไม่มีชื่อเรื่องรวม
2.1G1.
ถ้าสิง่ พิมพ์ไม่มชี ่ือเรื่องรวม ให้ลงชื่อเรื่องของแต่ละผลงาน ตาม
คําแนะนําในกฎ 1.1G.
1.1G. สิง่ พิมพ์ทไ่ี ม่มชี ่อื เรือ่ งรวม
1.1G1. ถ้าในสิง่ พิมพ์ไม่มชี ่อื เรื่องรวม แต่มงี านทีเ่ ด่นอยู่ 1 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่อง
ของงานนัน้ เป็ นชื่อเรือ่ งทีเ่ หมาะสม ส่วนชื่อเรือ่ งของงานอื่น ๆ ให้ลงไว้ใน
หมายเหตุเป็ นสารบัญ1.1G2. ถ้าในสิง่ พิมพ์ทไ่ี ม่มชี ่อื เรื่องรวม และไม่มงี านเรื่อง
ใดเด่น ให้ลงชื่อเรือ่ งทัง้ หมด
1.1G3. ในการลงชื่อเรื่องทัง้ หมด ให้ลงชื่อเรื่องของแต่ละงานไปตามลําดับที่
ปรากฏในหน้าปกใน หรือถ้ามีหน้าปกในหลายหน้า ให้ลงชื่อเรื่องของแต่ละงาน
ไปตามลํา ดับที่ป รากฏในตัวเล่ม โดยถือว่า หน้ า ปกในทัง้ หมดนัน้ เป็ นเสมือ น
แหล่งข้อมูลแหล่งเดียว
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ชื่อเรื่องและการแจ้งความ
ถ้างานทุกเรื่องแต่งโดยบุคคลเดียวกัน หรือจัดทําออกโดยองค์กรเดียวกัน
รับผิดชอบ (ต่อ)
ให้ใช้เครื่องหมาย ; คันระหว่
่
างชื่อเรื่องแต่ละชื่อ ถึงแม้ว่าจะมีคําหรือวลีเชื่อม
ระหว่างชื่อเรื่องก็ตาม ให้ลงชื่อเรื่องเทียบเคียง และข้อมูลอื่น ๆ เกีย่ วกับชื่อเรื่อง
ตามหลังชื่อเรือ่ งของแต่ละงานนัน้
ถ้างานแต่ละเรื่องเขียนโดยบุคคลต่างกัน หรือจัดทําออกโดยองค์กรต่างกัน
หรือในกรณีท่ไี ม่แน่ ใจ ให้ลงชื่อเรื่องเทียบเคียง, ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับชื่อเรื่อง,
และการแจ้งความรับผิดชอบตามหลังชื่อเรื่องของแต่ละงานนัน้ โดยใช้มหัพภาค
และเว้น 2 ระยะ คันระหว่
่
างกลุม่ ข้อมูลของแต่ละงาน
1.1G4. ถ้าในสิง่ พิมพ์ไม่มชี ่อื เรื่องรวม มีงานทีเ่ ด่นมากกว่า 1 เรื่อง (แต่ไม่ใช่ทุก
เรื่อง) ให้ลงงานทีเ่ ด่น ตามกฎ 1.1G3. ส่วนงานอื่น ๆ ให้ลงไว้ในหมายเหตุเป็ น
สารบัญ
ฉบับพิมพ์
พิจารณาตามกฏ 2.0 และ 2.2
กฎ 2.2 ส่วนฉบับพิ มพ์ ได้แก่
2.2B. การแจ้งฉบับพิมพ์
2.2B1. ให้ลงการแจ้งทีส่ มั พันธ์กบั ฉบับพิมพ์ของผลงานทีแ่ ตกต่างไปจากฉบับ
พิมพ์อ่นื ๆ ของผลงานนัน้ หรือเป็ นฉบับที่ออกใหม่และมีช่อื เรียกฉบับพิมพ์ท่ี
ออกใหม่เป็ นการเฉพาะ ตามคําแนะนําในกฎ 1.2B.
1.2B. การแจ้งฉบับพิมพ์
1.2B1. ให้ลงการแจ้งฉบับพิมพ์ทพ่ี บในสิง่ พิมพ์ โดยใช้ตวั ย่อตามคําแนะนําใน
ภาคผนวก B และใช้ตวั เลขตามคําแนะนําในภาคผนวก C (ใน AACR2R)
1.2B2. ถ้าการแจ้งฉบับพิมพ์ประกอบด้วยเครื่องหมายทัง้ หมด หรือเป็ นส่วน
ใหญ่ ทีใ่ ช่ทงั ้ ตัวเลขและตัวอักษร ให้ลงการแจ้งฉบับพิมพ์ดว้ ยคํา/ข้อความแทน
เครื่องหมายนัน้ และเป็ นภาษาเดียวกันกับชื่อเรื่องทีเ่ หมาะสม และใส่ไว้ในวงเล็บ
เหลีย่ ม
1.2B3. ในกรณีทส่ี งสัยว่าการแจ้งนัน้ เป็ นการแจ้งฉบับพิมพ์หรือไม่ ให้ถอื ว่าถ้ามี
คําว่า edition, issue, version (หรือคําในภาษาอื่นทีม่ คี วามหมายเหมือนกัน)
ปรากฏชัดอยู่ การแจ้งนัน้ เป็ นการแจ้งฉบับพิมพ์
1.2B4. การเพิม่ เติมทีเ่ ป็ นทางเลือก ถ้าสิง่ พิมพ์ไม่มขี อ้ ความการแจ้งฉบับพิมพ์
แต่ทราบว่ามีการเปลีย่ นแปลงจากฉบับพิมพ์ครัง้ อื่น ๆ ให้หาคําสัน้ ๆ ที่
เหมาะสมทีเ่ ป็ นภาษาเดียวกันกับชื่อเรือ่ งทีเ่ หมาะสม ลงไว้ในวงเล็บเหลีย่ ม
1.2B5. ถ้าการแจ้งฉบับพิมพ์ท่ปี รากฏมีมากกว่า 1 ภาษา ให้ลงการแจ้งฉบับ
พิมพ์ทเ่ี ป็ นภาษาเดียวกันกับชื่อเรือ่ งทีเ่ หมาะสม
2.2D. การแจ้งเกี่ยวกับการแก้ไขที่มีชื่อเรียกของฉบับพิ มพ์
2.2D1. ถ้าสิง่ พิมพ์มขี อ้ ความเกีย่ วกับการแก้ไขทีม่ ชี ่อื เรียกของฉบับพิมพ์ ให้ลง
ข้อความการแจ้งเกีย่ วกับการแก้ไขนัน้ ตามคําแนะนําในกฎ 1.2D.
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1.2D. การแจ้งเกีย่ วกับการแก้ไขทีม่ ชี ่อื เรียกของฉบับพิมพ์
1.2D1. ถ้าสิง่ พิมพ์เป็ นฉบับแก้ไขของฉบับพิมพ์ (เป็ นฉบับพิมพ์ออกใหม่ทม่ี ชี ่อื
เรียกเฉพาะซึง่ จะแตกต่างออกไปในแต่ละฉบับพิมพ์) ให้ลงการแจ้งเกีย่ วกับการ
แก้ไขนัน้ ตามหลังการแจ้งฉบับพิมพ์และการแจ้งความรับผิดชอบ
1.2D3. ห้าม ลงการแจ้งเกีย่ วกับการออกใหม่ (Reissue) ของฉบับพิมพ์ (ไม่วา่
จะเป็ นการพิมพ์ซ้าํ ในลักษณะเดิม (Impression) หรือพิมพ์ขน้ึ มาใหม่ (Reprint))
ที่ไม่ได้มกี ารเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในส่วนของเนื้อหา ยกเว้น ถ้าพิจารณาเห็นว่า
การแจ้งเกี่ยวกับฉบับพิมพ์ของสิง่ พิม พ์นัน้ ๆ นัน้ มีความสําคัญเป็ นพิเศษต่อ
หน่วยจัดทํารายการ
พิจารณาตามกฎ 2.0 และ 2.4
กฎ 2.4 ส่วนการพิ มพ์, การจําหน่ าย ฯลฯ ได้แก่
2.4C. สถานที่พิมพ์, สถานที่จาํ หน่ าย ฯลฯ ตามคําแนะนําในกฎ 1.4C.
1.4C. สถานทีพ่ มิ พ์, สถานทีจ่ าํ หน่าย ฯลฯ
1.4C1. ให้ลงชื่อสถานทีพ่ มิ พ์, ฯลฯ ไปตามรูปแบบและไวยากรณ์ทป่ี รากฏ
1.4C4. ถ้าชื่อสถานทีท่ พ่ี บอยูใ่ นรูปของคําย่อ ให้ลงรายการไปตามทีป่ รากฏและ
เพิม่ ชื่อเต็มหรือเพิม่ ชื่อเพือ่ ให้สมบูรณ์ดว้ ย
1.4C5. ถ้าชื่อสํานักพิมพ์, ผูจ้ ดั จําหน่าย, ฯลฯ มีสาํ นักงานมากกว่าหนึ่งแห่ง และ
ชื่อสถานทีเ่ หล่านัน้ มีแจ้งไว้ในสิง่ พิมพ์ ให้ใช้ช่อื สถานทีแ่ ห่งแรกลงรายการ
1.4C6. ถ้าไม่สามารถระบุช่อื สถานที่พมิ พ์, สถานที่จําหน่ าย, ฯลฯ ได้อย่าง
แน่ น อน ให้ ล งชื่ อ สถานที่ ท่ี ค าดว่ า น่ า จะเป็ น สถานที่ พิ ม พ์ , ฯลฯ แล้ ว ใส่
เครือ่ งหมายปรัศนีกาํ กับไว้
ถ้าไม่สามารถหาชื่อสถานทีท่ น่ี ่ าจะเป็ นสถานทีพ่ มิ พ์, ฯลฯ ได้ ให้ใช้ช่อื ประเทศ,
รัฐ, จังหวัด, ฯลฯ ทีเ่ ป็ นไปได้ ลงรายการไว้แทน แต่ถา้ แน่ใจในชื่อประเทศ, รัฐ,
จังหวัด, ฯลฯ ทีล่ งรายการไว้นนั ้ ให้ใส่เครือ่ งหมายปรัศนีกาํ กับไว้
ถ้าไม่สามารถหาชื่อสถานที่ หรือสถานทีท่ น่ี ่าจะเป็ นได้ ให้ลงรายการด้วย
คําย่อ S.l (sine loco) สําหรับภาษาไทยอาจใช้คาํ ว่า ม.ป.ท. ซึง่ ย่อมาจากคําว่า
ไม่ปรากฏสถานทีพ่ มิ พ์
1.4C8. ห้าม ลงชื่อสถานที่พมิ พ์, ผู้จดั จําหน่ าย ฯลฯ สําหรับผลงานที่ไม่ได้
จัดพิมพ์ (เช่น ต้นฉบับตัวเขียน / หรือเอกสารต้นฉบับ ภาพจิตรกรรมผลงาน
เดิม)
2.4D. สํานักพิมพ์, ผูจ้ ดั จําหน่าย, ฯลฯ
2.4D1.
ให้ลงชื่อสํานักพิมพ์, ฯลฯ และทางเลือก ชื่อผู้จดั จําหน่ าย ตาม
คําแนะนําในกฎ 1.4D.
1.4D. สํานักพิมพ์, ผูจ้ ดั จําหน่าย, ฯลฯ
1.4D1. ให้ลงชื่อ สํานักพิมพ์, ผูจ้ ดั จําหน่าย, ฯลฯ ทีส่ มั พันธ์กบั สถานทีจ่ ดั พิมพ์
ต่อจากรายการสถานทีจ่ ดั พิมพ์
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การพิ ม พ์ การจํ า หน่ าย 1.4D2. ให้ใช้ช่อื สํานักพิมพ์, ผูจ้ ดั จําหน่าย, ฯลฯ ในรูปแบบทีส่ นั ้ ทีส่ ดุ ทีส่ ามารถ
ฯลฯ (ต่อ)
เข้าใจได้ และรูจ้ กั กันได้ทวโลก
ั่
1.4D3. ในการลงชื่อ สํานักพิมพ์, ผูจ้ ดั จําหน่าย, ฯลฯ ให้คงคําหรือวลีดงั ต่อไปนี้
ไว้ดว้ ย
ก) คําหรือวลี ทีบ่ อกให้ทราบถึงหน้าที่ (ทีน่ อกเหนือไปจากการจัดพิมพ์แต่เพียง
อย่างเดียว) ของบุคคลหรือองค์กร
ข) ส่วนของชื่อทีจ่ าํ เป็ นต้องมี เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่าง สํานักพิมพ์, ผู้
จัดจําหน่าย, ฯลฯ ทีม่ ชี ่อื /หรือส่วนของชื่อเหมือนกัน หรือเพื่อบ่งบอกให้ทราบถึง
การเป็ นบริษทั สาขา
1.4D4. ถ้าชื่อของสํานักพิมพ์, ผูจ้ ดั จําหน่าย, ฯลฯ ไปปรากฏในส่วนของชื่อเรื่อง
และการแจ้งความรับผิดชอบ ให้ลงชื่อ สํานักพิมพ์, ผู้จดั จําหน่ าย, ฯลฯ ใน
รูปแบบทีส่ นั ้ ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ ในทํานองเดียวกันถ้าชื่อสํานักพิมพ์, ผูจ้ ดั
จําหน่าย, ฯลฯ เป็ นชื่อของบุคคล ให้ลงชื่อย่อ และชื่อสกุลของบุคคลนัน้ ในส่วน
ของ สํานักพิมพ์, ผูจ้ ดั จําหน่าย, ฯลฯ
1.4D5. ถ้าในผลงานมีช่อื สํานักพิมพ์, ผูจ้ ดั จําหน่ าย, ฯลฯ สองชื่อหรือมากกว่า
นัน้ ให้ลงชื่อสํานักพิมพ์, ผูจ้ ดั จําหน่าย, ฯลฯ ชื่อแรกและสถานทีท่ ส่ี มั พันธ์กนั ให้
เพิม่ ชื่อสํานักพิมพ์, ผู้จดั จําหน่ าย, ฯลฯ ในลําดับถัดไป พร้อมด้วยสถานที่ท่ี
สัมพันธ์กนั (ถ้าแตกต่างจากสถานทีท่ ล่ี งไว้แล้ว)
1.4D7. ถ้าไม่ทราบชื่อของสํานักพิมพ์, ผูจ้ ดั จําหน่าย, ฯลฯ ให้ลงรายการด้วยคํา
ว่า s.n. (sine nomine) ภาษาไทยอาจใช้คาํ ว่า ม.ป.พ. ย่อมาจากคําว่า
ไม่ปรากฏสํานักพิมพ์
1.4D8. ในกรณีทส่ี งสัยว่า ชื่อของหน่วยงานนัน้ เป็ นสํานักพิมพ์ หรือผูผ้ ลิต ให้ถอื
ว่าเป็ นสํานักพิมพ์
1.4D9. ห้าม ลงชื่อสํานักพิมพ์, ผู้จดั จําหน่ าย, ฯลฯ สําหรับผลงานที่ไม่ได้
จัดพิมพ์
2.4F. ปีทพ่ี มิ พ์, ปีทจ่ี าํ หน่าย, ฯลฯ
2.4F1. ให้ลงปีทพ่ี มิ พ์, ปีทจ่ี าํ หน่าย, ฯลฯ ตามคําแนะนําในกฎ 1.4F.
1.4F. ปีทพ่ี มิ พ์, ปีทจ่ี าํ หน่าย, ฯลฯ
1.4F1. สําหรับวัสดุทต่ี พี มิ พ์ให้ลงปีทพ่ี มิ พ์, ปีทจ่ี าํ หน่าย, ฯลฯ ของฉบับพิมพ์,
ฉบับปรับปรุงแก้ไข ทีร่ ะบุไว้ในส่วนของฉบับพิมพ์ ถ้าไม่มกี ารแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับฉบับพิมพ์ ให้ใช่ปีของฉบับพิมพ์ครัง้ แรกลงรายการ ให้ลงปี ทพ่ี มิ พ์, ปี ท่ี
จําหน่าย, ฯลฯ ด้วยเลขอารบิค
สําหรับหนังสือภาษาไทย ปีทพ่ี มิ พ์, ปีทจ่ี าํ หน่าย, ฯลฯ ด้วยปีพทุ ธศักราช
1.4F6. ถ้าไม่ทราบปี ท่พี มิ พ์, ปี ท่จี ําหน่ าย, ฯลฯ ให้ใช้ปีลขิ สิทธิ ์ หรือถ้าไม่มปี ี
ลิขสิทธิ ์ ให้ใช้ปีท่ตี ีพมิ พ์/หรือปี ของโรงพิมพ์ลงรายการ พร้อมทัง้ ระบุคํากํากับ
ตามทีป่ รากฏ
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การพิ ม พ์ การจํ า หน่ าย 1.4F7. ถ้าไม่ปรากฏปี ทพ่ี มิ พ์, ปี ทจ่ี าํ หน่าย, ฯลฯ , ปี ลขิ สิทธิ ์, หรือปี ทต่ี พี มิ พ์ใน
ฯลฯ (ต่อ)
ผลงานนัน้ ให้ผจู้ ดั ทํารายการกะประมาณปี ท่ใี ช้ในการจัดพิมพ์สงิ่ พิมพ์นัน้ เพื่อ
นํามาลงรายการ
1.4F8. ถ้าปี ในสิง่ พิมพ์ทม่ี หี ลายเล่มจบ หรือหลายส่วนหลายตอน มีปีทพ่ี มิ พ์ 2
ปี หรือมากกว่านัน้ (เช่นผลงานทีใ่ ช้การพิมพ์หลายปี ) ให้ลงรายการด้วยปี แรก
และปีหลังสุดโดยใช้ขดี สัน้ คัน่
การลงรายปี ท่พี มิ พ์สําหรับสิง่ พิมพ์ท่มี หี ลายเล่มจบ หรือหลายส่วนหลาย
ตอน ที่ยงั ออกมาไม่ครบสมบูรณ์ ให้ลงเฉพาะปี แรก คันด้
่ วยขีดสัน้ แล้วเว้น 4
ระยะ
ทางเลือก เมือ่ สิง่ พิมพ์นนั ้ ออกมาครบสมบูรณ์แล้ว ให้เพิม่ ปีหลังสุดลงไปด้วย
2.4G. สถานที่ตีพิมพ์, ชื่อผูต้ ีพิมพ์, ปี ที่ตีพิมพ์
2.4G1. ถ้าไม่ทราบชื่อของสํานักพิมพ์ แต่พบสถานทีแ่ ละชื่อผูต้ พี มิ พ์ในสิง่ พิมพ์
ให้ลงสถานทีแ่ ละชื่อผูต้ พี มิ พ์นนั ้ ตามคําแนะนําในกฎ 1.4G.
1.4G. สถานทีต่ พี มิ พ์, ชื่อผูต้ พี มิ พ์, ปีทต่ี พี มิ พ์
1.4G1. ถ้าไม่ทราบชื่อของสํานักพิมพ์ แต่พบสถานทีแ่ ละชื่อผูผ้ ลิตปรากฏอยูใ่ น
ผลงาน ให้ใช้สถานทีแ่ ละชื่อผูผ้ ลิตนัน้ ลงรายการ
ลักษณะทางกายภาพ
พิจารณาตามกฏ 2.0 และ 2.5
กฎ 2.5 ส่วนลักษณะทางกายภาพ ได้แก่
2.5B. จํานวนเล่ม และ/หรือจํานวนหน้า
2.5B1. ให้ลงจํานวนหน้า หรือจํานวนแผ่นของสิง่ พิมพ์
2.5B2. ให้ลงจํานวนหน้ า, แผ่น, หรือคอลัมน์ ด้วยตัวเลข, หรือตัวอักษร
ตามลําดับทีป่ รากฏในเล่มโดยให้ใช้เลขลําดับในหน้า, แผ่น, หรือคอลัมน์สดุ ท้าย
ในแต่ละส่วนภายในเล่ม ตามด้วยคําหรือคําย่อทีเ่ หมาะสม
2.5B3. ไม่ตอ้ งคํานึงถึงการลําดับทีไ่ ม่มเี ลขหน้า เว้นเสียแต่วา่ การลําดับนัน้ เป็ น
ส่วนทัง้ หมดของเล่ม หรือเป็ นส่วนสําคัญของเล่ม หรือส่วนที่ไม่มเี ลขหน้านัน้ ได้
รวมหน้า ฯลฯ ทีอ่ า้ งถึงไว้แล้วในหมายเหตุ ในการลงจํานวนหน้า ฯลฯ ของส่วน
ที่ไม่มเี ลขหน้ า ให้ใช้วธิ ีป ระมาณจํานวนหน้ า ฯลฯ และนํ าหน้ าด้วยคําว่า ca.
(ภาษาไทยอาจใช้คาํ ว่า ประมาณ) โดยไม่ตอ้ งใส่ไว้ในวงเล็บเหลีย่ ม หรือมิฉะนัน้
ให้นบั จํานวนจริงของหน้า ฯลฯ และลงไว้ในวงเล็บเหลีย่ ม
ไม่ต้องคํานึงถึงการลําดับที่ไม่มเี ลขหน้า ที่ไม่มคี วามสําคัญ (เช่น หน้าโฆษณา,
หน้าว่าง, ฯลฯ)
2.5B7 ถ้าเป็ นสิง่ พิมพ์ทพ่ี มิ พ์โดยไม่มเี ลขหน้า และสามารถทีจ่ ะทราบจํานวน
หน้า/หรือแผ่นได้โดยง่ายให้นบั จํานวนหน้า ฯลฯ ทัง้ หมดแล้วลงไว้ในวงเล็บ
เหลีย่ ม สําหรับสิง่ พิมพ์ทไ่ี ม่อาจทราบจํานวนหน้า /หรือแผ่นได้โดยง่าย ให้
ประมาณจํานวนหน้ าหรือแผ่น และลงคําว่า ca.
(ภาษาไทยอาจใช้คําว่า
ประมาณ) ไว้หน้าจํานวนหน้าทีป่ ระมาณนัน้ โดยไม่ตอ้ งลงไว้ในวงเล็บเหลีย่ ม
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ลักษณะทางกายภาพ (ต่อ) ในกรณี ท่ี ไ ม่ ส ามารถนั บ หรื อ ประมาณจํ า นวนหน้ า ได้ ให้ ใ ช้ คํ า ว่ า 1 v.
(unpaged) ภาษาไทยอาจใช้คาํ ว่า 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า)
2.5B8. สิง่ พิมพ์ท่มี เี ลขหน้า แต่การเรียงลําดับหน้าสับสน, หรือไม่เรียงลําดับ
ตามปกติ ให้ลงจํานวนหน้า ฯลฯ โดยใช้วธิ ใี ดวิธหี นึ่งต่อไปนี้
ก) ให้ลงจํานวนหน้า หรือจํานวนแผ่น ทัง้ หมด (ไม่รวมหน้าว่าง, หน้าโฆษณา
หรือหน้าอื่น ๆ ทีไ่ ม่สาํ คัญ) ตามด้วยคําว่า in various pagings หรือ in various
foliations ภาษาไทยอาจใช้คาํ ว่า หน้าไม่เรียงลําดับ
ข) ให้ลงจํานวนหน้าหรือจํานวนแผ่น ทีม่ กี ารลําดับไว้เป็ นส่วนใหญ่ และเพิม่
จํานวนหน้า ฯลฯ ทีเ่ หลือทัง้ หมดทีม่ กี ารลําดับผิดแผกไว้ในวงเล็บเหลีย่ ม
ค) ให้ลงเป็ นเล่ม โดยใช้คาํ ว่า 1 v. (various pagings) (ภาษาไทยอาจใช้คาํ ว่า
1 เล่ม)
2.5B10. แผ่น/หรือหน้าของแผ่นภาพ ให้ลงจํานวนแผ่น/หรือหน้าของแผ่นภาพ
ไว้ในลําดับท้ายสุดของการลงเลขหน้า ไม่วา่ แผ่นภาพนัน้ จะรวมอยูใ่ นทีเ่ ดียวกัน
หรืออยูก่ ระจายไปตลอดทัง้ เล่ม
2.5B17. สิง่ พิมพ์ทม่ี มี ากกว่า 1 เล่ม/หรือหลายเล่มจบ ให้ลงรายการด้วยจํานวน
เล่ม
2.5B20. สิง่ พิมพ์ทม่ี หี ลายเล่มจบ และมีเลขหน้าต่อเนื่องกัน ให้ลงจํานวนหน้าไว้
ในวงเล็บกลมตามหลังจํานวนเล่ม ไม่ตอ้ งลงเลขหน้าของส่วนนําทีเ่ ป็ นของเล่ม
อื่น นอกจากเล่มแรก
2.5C. รายการเกีย่ วกับภาพประกอบ
2.5C1. ให้ลงรายการสิง่ พิมพ์ทม่ี ภี าพประกอบ โดยใช้คาํ ว่า ill. (ภาษาไทยใช้คาํ
ว่า ภาพประกอบ) สําหรับภาพทุกประเภท สําหรับ ตาราง, ฯลฯ ทีม่ เี พียงคํา
และ/หรือตัวเลขให้ถอื ว่าไม่ใช่ภาพประกอบ
ไม่ตอ้ งคํานึงถึงภาพประกอบบนหน้าปกใน และภาพประกอบเล็ก ๆ น้อย ๆ
เช่น (การตกแต่งภาพ, ลวดลายเล็ก ๆ ทีพ่ มิ พ์ไว้ในหนังสือเพือ่ ความงดงาม)
2.5C2. ถ้าเป็ นภาพประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภท และพิจารณา
แล้วเห็นว่ามีความสําคัญ ให้ใช้คาํ หรือคําย่อทีเ่ หมาะสมลงรายการ
2.5C3. ให้ลงรายการภาพประกอบทีเ่ ป็ นภาพสี (คือ ภาพทีม่ ี 2 สี หรือมากกว่า
นัน้ ) ไปตามนัน้
2.5D. ขนาด
2.5D1. ให้ลงความสูงของสิง่ พิมพ์เป็ น “เซนติเมตร”
2.5D2. ถ้าความกว้างของสิง่ พิมพ์น้อยกว่าครึง่ หนึ่งของความสูง / หรือมากกว่า
ความสูง ให้ลงรายการด้วย ความสูง x ความกว้าง
2.5E. วัสดุประกอบ
2.5E1. ให้ลงรายละเอียดของวัสดุประกอบตามคําแนะนําในกฎ 1.5E.
1.5E. วัสดุประกอบ
1.5E1. ลงจํานวนของวัสดุดว้ ยเลขอารบิคและชื่อของวัสดุประกอบ ต่อท้าย
รายการลักษณะทางกายภาพ
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พิจารณาตามกฎ 2.0 และ 2.6
กฎ 2.6. ส่วนชุด ได้แก่
2.6B1. ให้ลงการแจ้งเกีย่ วกับชุดแต่ละรายการ ตามคําแนะนําในกฎ 1.6
1.6B. ชื่อชุดทีเ่ หมาะสม
1.6B1. ถ้าสิง่ พิมพ์นัน้ เป็ นเล่มหนึ่งของชุด ให้ลงชื่อชุดที่เหมาะสมตาม
คําแนะนําในกฎ 1.1B.
1.6B2. ถ้าสิง่ พิมพ์มชี ่อื ชุดหลายชื่อ (นอกเหนือไปจากชื่อชุดเทียบเคียง)
ให้เลือกชื่อชุดแรกทีป่ รากฏในแหล่งข้อมูลทีก่ าํ หนด เป็ นชื่อชุดทีเ่ หมาะสม
1.6G. หมายเลขลําดับในชุด
1.6G1. ให้ลงหมายเลขลําดับของสิง่ พิมพ์ภายในชุด โดยใช้คาํ ตามทีร่ ะบุไว้
ในสิง่ พิมพ์
1.6G3. ถ้าสิง่ พิมพ์มกี ารระบุลาํ ดับทีไ่ ม่ได้เป็ นเช่นเลขลําดับ ให้ลงการระบุ
ลําดับไปตามทีป่ รากฏ
พิจารณาตามกฎ 2.0 และ 2.7
กฎ 2.7 ส่วนหมายเหตุ ได้แก่
2.7A2. การลงหมายเหตุ ให้ปฏิบตั ติ ามกฎ 1.7A.
1.7A3. รูปแบบของหมายเหตุ
ลําดับของข้อมูล ถ้าข้อมูลในหมายเหตุเกีย่ วข้องกับข้อมูลในส่วน ชื่อเรื่อง
และการแจ้งความรบผิดชอบ, ฉบับพิมพ์, การพิมพ์, ฯลฯ ลักษณะทางกายภาพ,
และชุด ให้ลงข้อมูลเหล่านัน้ ไปตามลําดับทีป่ รากฏในส่วนเหล่านัน้
อัญ ญพจน์ ให้ ล งข้ อ ความที่ ค ั ด ลอกมาจากในตัว สิ่ง พิ ม พ์ ห รื อ จาก
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ พร้อมทัง้ ระบุแหล่งที่มาของ
ข้อความนัน้ ไว้ด้วย ยกเว้น ถ้าแหล่งข้อมูลนัน้ เป็ นแหล่งสําคัญของข้อมูล (เช่น
หน้าปกใน ฯลฯ)
2.7B. หมายเหตุ
ให้ลงหมายเหตุท่กี ําหนดไว้ในกฎย่อยและตามลําดับที่ให้ไว้น้ี หมายเหตุใดที่
พิจารณาเห็นว่ามีความสําคัญ จะลงไว้เป็ นลําดับแรกก็ได้
2.7B1. ลักษณะ ขอบเขต หรือรูปแบบทางศิลปะ
2.7B2. ภาษาของสิง่ พิมพ์ และ/หรือ การแปล, การดัดแปลง
2.7B3. แหล่งของชื่อเรือ่ งทีเ่ หมาะสม
2.7B4. ความแตกต่างของชื่อเรือ่ ง
2.7B5. ชื่อเรือ่ งเทียบเคียง / และข้อมูลอื่น ๆ เกีย่ วกับชื่อเรื่อง ให้ลงชื่อเรือ่ ง
เทียบเคียงและข้อมูลอื่น ๆ เกีย่ วกับชื่อเรื่องทีไ่ ม่ได้ลงไว้ในส่วนของชื่อเรือ่ งและ
การแจ้งความรับผิดชอบ ถ้าพิจารณาเห็นว่ามีความสําคัญ
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2.7B6. การแจ้งความรับผิดชอบ ให้ลงหมายเหตุช่อื บุคคล/หรือองค์กรที่
แตกต่างไปจากชื่อที่ปรากฏในการแจ้งความรับผิดชอบ ถ้าพิจารณาเห็นว่าชื่อ
เหล่านัน้ มีความสําคัญต่อการระบุถงึ
2.7B7. ฉบับพิมพ์และประวัติ ให้ลงหมายเหตุเกี่ยวกับฉบับพิมพ์ของสิง่ พิมพ์ท่ี
กําลังทํารายการ หรือเกีย่ วกับประวัตทิ างบรรณานุกรมของผลงาน
2.7B9. การพิมพ์, การจําหน่าย, ฯลฯ
2.7B10. ลักษณะทางกายภาพ ให้ลงหมายเหตุเกีย่ วกับหนังสือทีใ่ ช้อกั ษรเบรลล์
หรือระบบอักษรนูนประเภทอื่น ๆ ด้วย
2.7B11. วัสดุประกอบ
2.7B12. ชุด
2.7B13. ปริญญานิพนธ์
2.7B18. เนื้อหา
2.7B20. เล่มทีน่ ํามาลงรายการ, เล่มทีม่ อี ยูใ่ นห้องสมุด
เลขมาตรฐานหนังสือสากล พิจารณาตามกฏ 2.0 และ 2.8
กฎ 2.8 เลขมาตรฐานและคําที่บอกถึงสิ่ งที่ได้มา ได้แก่
2.8B1. ให้ลงเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ ตามกฎข้อ 1.8B.
1.8B1. ให้ลงเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ หรือเลขมาตรฐานสากลประจํา
สิง่ พิมพ์ต่อเนื่อง ให้ลงเลขโดยใช้คาํ ย่อตามทีต่ กลงและเว้นระยะหรือใช้
เครือ่ งหมายขีดสัน้ ตามรูปแบบมาตรฐาน
1.8B2. ถ้าสิง่ พิมพ์มเี ลข ISBN 2 หมายเลขหรือมากกว่านัน้ ให้ลงหมายเลขทีใ่ ช้
กับสิง่ พิมพ์ทน่ี ํามาทํารายการ

แบบบันทึกการตรวจสอบรายการตามรูปแบบมาร์ก (MARC21)
Bib No…………………………. เลขเรียกหนังสือ……………………………
ไม่ได้ลงรายการ
รายการ
ส่วนนํา 06 ประเภทของปีพมิ พ์
07-10 ปีทเ่ี ริม่ ต้น
11-14 ปีทส่ี น้ิ สุด
15-17 สถานทีพ่ มิ พ์
18-21 ภาพประกอบ
24-27 ลักษณะเนื้อหา
35-37 ภาษา
ผูแ้ ต่งบุคคล
(100)
(700)
ผูแ้ ต่งนิตบิ ุคคล (110)
(710)
หัวเรือ่ ง
(600)
(610)
(630)
(650)
(651)
ชื่อเรือ่ ง
(245)
(246)
(740)

ถูกต้อง /
ยอมรับได้

ไม่ถกู ต้อง /ผิดพลาด

หมายเหตุ
ลักษณะทีไ่ ม่ถกู ต้อง

(โปรดระบุรายการ
ทีไ่ ม่ได้ลง)

ความทันสมัยของ
หัวเรือ่ ง
มีในคูม่ อื ไม่มใี น
คูม่ อื

หมายเหตุ
ลักษณะของหัวเรือ่ ง
ทีไ่ ม่มใี นคูม่ อื

แบบบันทึกการตรวจสอบรายการตามรูปแบบมาร์ก (MARC21) (ตอ่)
Bib No…………………………. เลขเรียกหนังสือ……………………………
รายการ

ชื่อชุด

(440)
(490)

การแจ้งความรับผิดชอบ (245 $c)

ฉบับพิมพ์ (250)
การพิมพ์, การจําหน่าย (260)
ลักษณะทางกายภาพ (300)
หมายเหตุ (500)
(502)
(504)
(505)
เลขมาตรฐานหนังสือสากล (020)

ความถูกต้องของข้อมูลใน Item
-- Item Type
-- บาร์โค้ด
-- Collection
-- เลขเรียกหนังสือ

ถูกต้อง / ยอมรับได้

ไม่ถกู ต้อง /
ผิดพลาด

หมายเหตุ
ลักษณะทีไ่ ม่ถกู ต้อง

ไม่ได้ลงรายการ
(โปรดระบุรายการทีไ่ ม่ได้ลง)

ิ น (AACR2R)
แบบบันทึกการตรวจสอบรายการตามหลักเกณฑ์แองโกลอเมรกั
Bib No…………………………. เลขเรียกหนังสือ………………………

รายการ
ผูแ้ ต่งบุคคล
ผูแ้ ต่งนิตบิ ุคคล
ชื่อเรือ่ ง
ชื่อชุด
การแจ้งความรับผิดชอบ
ฉบับพิมพ์
การพิมพ์, การจําหน่าย
ลักษณะทางกายภาพ
หมายเหตุ
เลขมาตรฐานหนังสือสากล

ถูกต้อง /
ยอมรับได้

ไม่ถกู ต้อง /
ผิดพลาด

หมายเหตุ
ลักษณะรายการทีไ่ ม่ถกู ต้อง

ไม่ได้ลงรายการ
(โปรดระบุรายการทีไ่ ม่ได้ลง)

ิ
แบบบันทึกการตรวจสอบการพมพ์
รายการ
ผูแ้ ต่งบุคคล
ผูแ้ ต่งนิตบิ ุคคล
ชื่อเรือ่ ง
ชื่อชุด
การแจ้งความรับผิดชอบ
ฉบับพิมพ์
การพิมพ์, การจําหน่าย
ลักษณะทางกายภาพ
หมายเหตุ
เลขมาตรฐานหนังสือสากล

ความถูกต้อง
ของการพิมพ์
ถูกต้อง
ไมถู่ กต้อง

หมายเหตุ
ลักษณะของรายการ/คําทีพ่ มิ พ์ไม่ถกู ต้อง
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