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บทคดัย่อ 
 

  การวิจัยครัง้น้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบคุณภาพของรายการหนังสือใน
ฐานขอ้มลูบรรณานุกรม สาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในเรื่องการลง
รายการตามรูปแบบมารก์ การลงรายการตามหลกัเกณฑแ์บบแองโกลอเมรกินั การลง
รายการหวัเรื่อง การพมิพ ์และรายการขอ้มลูหนงัสอืแต่ละเล่ม (Items) กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้น
การวจิยั คอื ระเบยีนบรรณานุกรม จาํนวน 500 ระเบยีน ทีจ่ดัพมิพล์งฐานขอ้มลูตัง้แต่ วนัที ่
1 มกราคม 2547 ถงึ 12 กรกฎาคม 2550 โดยใชก้ารสุ่มแบบมรีะบบ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วจิยั คอื แบบบนัทกึการตรวจสอบรายการ ซึง่ประยุกต์มาจาก CAT-ASSESS tool ของ
แชพแมน สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลู คอื คา่ความถีแ่ละรอ้ยละ 
  ผลการวจิยั มดีงัน้ี 
  1. การลงรายการตามรปูแบบมารก์ พบว่า มกีารลงรายการถูกตอ้งรอ้ยละ 88.3 
และลงรายการผดิพลาดรอ้ยละ 11.7 เมือ่จาํแนกตามกลุ่มเขตขอ้มลู พบวา่ เขตขอ้มลู 008 มี
การลงรายการถูกตอ้งรอ้ยละ 93.8 สว่นเขตขอ้มลู 020 ถงึ 7XX มกีารลงรายการถูกตอ้ง 
รอ้ยละ 87.9  
   2. การลงรายการตามหลกัเกณฑแ์บบแองโกลอเมรกินั พบว่า มกีารลงรายการ
ถูกตอ้งรอ้ยละ 80.3  
   3. การลงรายการหวัเรือ่ง พบวา่ มกีารนํามาใชถู้กตอ้งรอ้ยละ 98.7  
   4. การพมิพ ์ พบวา่ มกีารพมิพถ์ูกตอ้งรอ้ยละ 98.8  
  5. รายการขอ้มลูหนงัสอืแต่ละเล่ม (Items) พบวา่ มคีวามถูกตอ้งรอ้ยละ 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 CAT-
Assess 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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บทท่ี 1                                                                                 
บทนํา 

 
ภมิูหลงั 
 บทบาทของห้องสมุดที่สืบเน่ืองมานับตัง้แต่อดีตก็คือ จดัหา บํารุงรกัษา จดัระบบ/
ระเบยีบ และจดับรกิารเพือ่การเขา้ถงึสารสนเทศ เพราะฉะนัน้หอ้งสมดุจงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้ง
พยายามรวบรวมทรพัยากรสารสนเทศทุกรปูแบบเขา้มาไว ้ในขณะเดยีวกนักจ็ะตอ้งพยายามหา
วธิกีารต่าง ๆ ทีจ่ะช่วยใหผู้ใ้ชไ้ดร้บัความสะดวกในการสบืคน้และเขา้ถงึสารสนเทศจากบรรดา
ทรพัยากรทีร่วบรวมไว ้รวมไปถงึสารสนเทศหรอืแหล่งสารสนเทศภายนอก ซึ่งเครื่องมอือย่าง
หน่ึงที่เอื้ออํานวยและตอบสนองต่อการสืบค้น และการเข้าถึงสารสนเทศ คือ รายการหรือ
รายการสบืคน้ (Catalog) (สพุฒัน์ สอ่งแสงจนัทร.์  2544 : 1) 
 การทาํรายการ (Cataloging) เป็นภารกจิทีส่าํคญัของงานวเิคราะหแ์ละจดัทาํฐานขอ้มลู
ทรพัยากรสารสนเทศในการสร้างระเบียนรายการที่มคีุณภาพให้กบัผู้ใช้ การดูแลรกัษา และ
ปรบัปรุงรายการใหถู้กต้องเป็นสิง่จําเป็นที่จะช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึรายการต่าง ๆ ไดง้่าย
และถูกต้อง การเขา้ถึงได้ง่าย หมายถึง ผูใ้ช้สามารถค้นพบเรื่องที่ต้องการได้รวดเรว็ โดยใช้
เครื่องมอืช่วยคน้ที่หอ้งสมุดจดัทําขึน้ ซึ่งในระบบหอ้งสมุดอตัโนมตัจิะเรยีกว่าโอแพก (Online 
Public Access Catalog : OPAC) เพื่อสบืคน้จากรายการต่าง ๆ เช่น ชื่อเรื่อง ผูแ้ต่ง หรอื     
หวัเรื่อง ฯลฯ ดงันัน้ความถูกต้องของรายการจงึเป็นสิง่สําคญัทีจ่ะทําใหผู้ใ้ชไ้ดร้บั/หรอืคน้สิง่ที่
เขาตอ้งการได ้(Jia.  2007 : Online) 
 ทรพัยากรสารสนเทศทีม่ใีนหอ้งสมดุมหีลากหลาย การทีจ่ะลงรายการทางบรรณานุกรม
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นแบบแผนเดยีวกนัตามรูปแบบและหลกัเกณฑก์ารลงรายการที่
กําหนดเป็นมาตรฐานจําเป็นตอ้งมคีู่มอืเพื่อใชใ้นการลงรายการ ซึ่งมหีลายประเภท ทีส่ําคญั ๆ 
คอื  
 คู่มอืทีใ่ชส้าํหรบับนัทกึขอ้มลูการลงรายการตามรปูแบบมารก์ (MAchine Readable 
Cataloguing : MARC)   
 คูม่อืทีใ่ชส้าํหรบัการลงรายการพรรณนา เชน่ หลกัเกณฑก์ารลงรายการแบบแองโกล 
อเมรกินั (Anglo American Cataloguing Rules : AACR2) ฉบบัพมิพค์รัง้ที ่2  
 คูม่อืทีใ่ชส้าํหรบัการแบ่งหมวดหมู ่เชน่ การจดัหมวดหมูร่ะบบทศนิยมของดวิอี ้(Dewey 
Decimal Classification : DC.) การจดัหมวดหมู่ระบบหอสมุดรฐัสภาอเมรกินั (Library of 
Congress Classification : LC.)  
 คูม่อืทีใ่ชส้าํหรบัการกําหนดหวัเรื่อง เช่น “หวัเรื่องของหอสมุดรฐัสภาอเมรกินั” (Library 
of Congress Subject Headings) ใชใ้นการกําหนดหวัเรื่องหนงัสอืภาษาต่างประเทศ “คู่มอื
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กําหนดหวัเรื่องสําหรบัหนังสือภาษาไทย” จัดทําโดยคณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ทรพัยากร
สารสนเทศ หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษา ใชใ้นการกําหนดหวัเรื่องสําหรบัหนังสอืภาษาไทย   
เป็นต้น การใช้คู่มือดงักล่าวเป็นแบบแผนของการลงรายการช่วยให้การปฏิบัติงานการลง
รายการเป็นไปไดด้ว้ยดแีละเป็นแบบแผนเดยีวกนัทัง้ในหน่วยงานและกบัหน่วยงานอื่น ๆ ช่วย
ใหส้ามารถแบ่งปนัหรอืแลกเปลี่ยนขอ้มูลทางบรรณานุกรมในโครงการความร่วมมอืต่าง ๆ ได ้
เช่น การจดัทาํสหบรรณานุกรม (Union catalogs) สหบรรณานุกรมสิง่พมิพต่์อเน่ือง (Union list 
of serials) เป็นตน้ ดงันัน้บรรณารกัษ์ผูท้าํรายการ จงึตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และแมน่ยาํใน
กฎเกณฑข์อ้กําหนดทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืการลงรายการทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานทีก่ําหนดใช ้ (สุพฒัน์ 
สอ่งแสงจนัทร.์  2544 : 450 ; Basch.  1990 ; Matthews.  2000 : Online)  
 คุณภาพของรายการในฐานขอ้มลูบรรณานุกรม มคีวามสาํคญัต่อโครงการความรว่มมอื
และการสบืค้นสารสนเทศดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่หอ้งสมุดในยุคดจิติอลเพราะขอ้มูลที่มี
คุณภาพนัน้จะส่งผลต่อการเขา้ถงึสารสนเทศของผูใ้ช ้ ฐานขอ้มลูบรรณานุกรมทีม่คีุณภาพนัน้
จะต้องใหข้อ้มูลทางบรรณานุกรมทีถู่กต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคลอ้งกบัความต้องการของ
ผูใ้ช้ สามารถเขา้ถึงรายการได้เหมาะสม และเป็นรายการที่ทนัสมยั หากขอ้มูลที่นําเขา้ไปใน
ฐานขอ้มูลไม่ถูกต้อง เช่น ลงรายการในเขตข้อมูลผดิ สะกดคําไม่ถูกต้องหรอืพมิพ์ขอ้มูลผดิ 
พมิพ์ตกหล่น กําหนดหวัเรื่องไม่ครบถ้วนและไม่ทนัสมยั ฯลฯ จะทําใหเ้กดิปญัหาต่อผูใ้ช้
หอ้งสมุด นัน่คอื ผูใ้ชส้บืคน้ขอ้มูลที่ต้องการไม่พบในโอแพก หรอืทําใหไ้ดร้บัขอ้มูลที่ผดิพลาด 
(Bryant.  1994 : Online ;  Thomas.  1996 : 494 ; Jasco.  1997: 223 ; Hanson.  1999 : 
434 ; Beall.  2005 : 36-37) แมว้่าหอ้งสมุดจะจดัหาทรพัยากรสารสนเทศทีม่ปีระโยชน์และมี
คุณค่าตรงกบัความต้องการของผู้ใช้เขา้มาเป็นจํานวนมาก แต่ถ้าหากผู้ใช้ไม่สามารถเขา้ถึง
สารสนเทศเหล่านัน้ไดถู้กตอ้ง ทนัเวลา กจ็ะไมม่ปีระโยชน์ต่อผูใ้ช ้ดงันัน้สิง่จาํเป็นทีต่อ้งคาํนึงใน
การสบืค้น คอื การทํารายการ โดยการจดัเกบ็ขอ้มูลด้วยเทคนิคและวธิกีารที่ถูกต้องและเก็บ
ขอ้มูลได้ครบถ้วน ซึ่งจะทําใหส้ามารถสบืค้นขอ้มูลได้อย่างมปีระสทิธิภาพ (สุนีย์ กาศจํารูญ.  
2540 : 25) การสรา้งฐานขอ้มลูบรรณานุกรมใหม้คีุณภาพนัน้นอกเหนือจากประโยชน์ทีผู่ใ้ชจ้ะ
ได้ร ับแล้วยังเป็นผลดีในแง่ของการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ ง่ายต่อการดูแลรักษา
ฐานข้อมูลให้สมบูรณ์สมํ่าเสมอ และเป็นฐานขอ้มูลที่ได้มาตรฐานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล      
ทางบรรณานุกรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้หอ้งสมุดและสถาบนับรกิารสารสนเทศจะต้อง
ตรวจสอบหรอืประเมนิฐานขอ้มูลบรรณานุกรมทีจ่ดัทําขึน้เป็นระยะๆ และสมํ่าเสมอ (Basch.  
1990 ; Zeng.  1992 : Online) 
 จากความสาํคญัของการดแูลฐานขอ้มลูใหม้คีุณภาพดงักล่าว ผูว้จิยัซึง่เป็นผูป้ฏบิตังิาน
วเิคราะหแ์ละจดัทาํฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ จงึสนใจศกึษาคุณภาพรายการในฐานขอ้มลู
บรรณานุกรม ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อนําผลที่ไดไ้ปใชใ้น
การปรบัปรงุฐานขอ้มลูใหถู้กตอ้ง สมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 เพื่อตรวจสอบคุณภาพของรายการหนังสือในฐานข้อมูลบรรณานุกรม สํานัก
หอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในประเดน็ต่อไปน้ี คอื 
 1. การลงรายการตามรปูแบบมารก์ 
 2. การลงรายการตามหลกัเกณฑ์แบบแองโกลอเมรกินั พมิพ์ครัง้ที่ 2 แก้ไขเพิม่เติม 
ค.ศ. 1998 
 3. การลงรายการหวัเรือ่ง 
 4. การพมิพ ์
 5. รายการขอ้มลูหนงัสอืแต่ละเล่ม (Items) 

 

ความสาํคญัของการวิจยั 
 ผลของการวจิยัจะเอือ้ประโยชน์ในเรือ่งดงัต่อไปน้ี 
 1. บรรณารกัษ์ผู้ทํารายการสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงแก้ไขรายการ
บรรณานุกรมและรายการหลกัฐานใหถู้กต้อง ซึ่งจะส่งผลใหส้ํานักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยั  
ศรนีครนิทรวโิรฒ มฐีานขอ้มลูทีม่คีุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 2. สํานักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒสามารถใช้เป็นแนวทางใน     
การฝึกอบรมการลงรายการให้แก่บุคลากรงานวิเคราะห์และจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศ   
 3. สํานักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ สามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีแก่นิสติสาขาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์
 4. ภาควชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลสําหรบั   
การสอนวิชาการลงรายการ และเป็นตัวอย่างเพื่อชี้ให้เห็นผลกระทบจากการลงรายการ 
ตลอดจนขอ้ผดิพลาดที่อาจมใีนเรื่องการลงรายการตามรูปแบบมาร์ก และหลกัเกณฑ์การลง
รายการแบบแองโกลอเมรกินั ฉบบัพมิพค์รัง้ที ่2 

 
ขอบเขตของการวิจยั 
  

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
   1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คือ ระเบียนบรรณานุกรม โดยคดัเลือก
ระเบยีนหนังสอืภาษาไทยที่จดัพมิพล์งฐานขอ้มูลตัง้แต่วนัที่  1 มกราคม พ.ศ. 2547-วนัที่ 12 
กรกฎาคม 2550 จาํนวน 18,569 ระเบยีน 
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   2. กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื ระเบยีนบรรณานุกรม จํานวน 500 
ระเบยีน จาํแนกเป็น หนงัสอืทัว่ไป จาํนวน 309 ระเบยีน และปรญิญานิพนธ ์จาํนวน 191  
ระเบยีน ไดม้าโดยการสุม่แบบมรีะบบ  
 

 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  1. มารก์ (MAchine Readable Cataloguing : MARC) หมายถงึ รปูแบบการลง
รายการที่เครื่องคอมพวิเตอรส์ามารถอ่านได ้ซึ่งพฒันาขึน้โดยหอสมุดรฐัสภาอเมรกินั เพื่อใช้
เป็นรปูแบบมาตรฐานสาํหรบัการบนัทกึขอ้มลูทางบรรณานุกรม 
  2. หลกัเกณฑก์ารลงรายการแบบแองโกลอเมรกินั (Anglo American Cataloguing 
Rules : AACR) หมายถงึ หลกัเกณฑก์ารลงรายการวสัดุหอ้งสมุดทีห่อสมุดรฐัสภาอเมรกินั 
หอสมุดแห่งชาติขององักฤษ และสมาคมห้องสมุดของสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และ แคนาดา 
รว่มกนัจดัทาํขึน้เพือ่ใชล้งรายการวสัดุหอ้งสมุดทุกประเภทใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั ในการวจิยั
ครัง้น้ีใชห้ลกัเกณฑก์ารลงรายการแบบแองโกลอเมรกินั ฉบบัพมิพค์รัง้ที ่2 แกไ้ขเพิม่เตมิ ค.ศ. 
1998 
  3. การตรวจสอบคุณภาพของรายการ หมายถึง การพจิารณาความถูกต้อง/
ผดิพลาดของรายการทีล่งในเขตขอ้มลูต่าง ๆ ในประเดน็ต่อไปน้ี คอื 
   3.1 การลงรายการตามรปูแบบมารก์  เป็นการพจิารณาความถูกตอ้ง/ผดิพลาด
ของการลงรายการในเขตขอ้มลูต่าง ๆ ในการวจิยัครัง้น้ี จะใช ้MARC 21 Concise Format for 
Bibliographic Data.  2002 concise ed. (MARC 21 Concise Format for Bibliographic Data.  
2002 : Online) ทีป่รบัปรุงแกไ้ขครัง้ที ่3 (ตุลาคม 2545) โดยสาํนกังานพฒันาเครอืขา่ยและ
มาตรฐานมารก์ (Network Development and MARC Standard Office) หอสมุดรฐัสภา
อเมรกินั เป็นคูม่อืในการตรวจสอบ โดยแยกตรวจสอบออกเป็น 2 สว่น คอื 
    1) การลงรหสัในเขตขอ้มลูความยาวคงที ่(เขตขอ้มลู 008) 
    เขตขอ้มูลความยาวคงที่ หมายถึง เขตขอ้มูลที่บนัทกึขอ้มูลในรูปรหสั ซึ่ง
เป็นไดท้ัง้ตวัเลข ตวัอกัษร (ตวัพมิพเ์ลก็) และเวน้ว่าง (Blank) ในเขตขอ้มลู 008 น้ี จะตอ้ง
บนัทกึรหสัต่าง ๆ ตามตําแหน่งทีก่ําหนดเท่านัน้ ซึง่มคีวามยาวคงที ่40 ตําแหน่ง (0-39) โดยที่
บางตําแหน่งไม่มผีลต่อการจํากดัขอบเขตการสบืคน้ และบางตําแหน่งระบบใส่ใหโ้ดยอตัโนมตั ิ
สาํหรบัตําแหน่งทีต่รวจสอบในการวจิยัครัง้น้ี มดีงัน้ี 
    ตาํแหน่ง     ความหมาย 
      06       ประเภทของปีพมิพ ์
    07-10      ปีทีเ่ริม่ตน้ 
     11-14      ปีทีส่ ิน้สดุ 
    15-17      สถานทีพ่มิพ ์ทีผ่ลติหรอืจดัทาํ 
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    ตาํแหน่ง     ความหมาย 
    18-21      ภาพประกอบ 
    24-27      ลกัษณะเน้ือหา 
    35-37      ภาษา 
 

    2) การลงรายการในเขตขอ้มลูความยาวไมค่งที ่(เขตขอ้มลู 020-7XX)  
    เขตขอ้มูลความยาวไม่คงที่ หมายถึง เขตขอ้มูลที่บนัทกึรายละเอยีดทาง
บรรณานุกรมหนังสอื มคีวามยาวไม่แน่นอน บนัทกึโดยมเีขตขอ้มลู  ตามดว้ยตวับ่งชี ้และรหสั
ขอ้มลูยอ่ยนําหน้าขอ้มลูในแต่ละสว่น ดงัตวัอยา่งในภาพประกอบ 1   
 
 
 
 

 
 
    

 ภาพประกอบ 1 แสดงเขตขอ้มลู ตวับ่งชี ้และรหสัเขตขอ้มลูยอ่ย 
    

     2.1) เขตขอ้มลู หมายถงึ กลุ่มของขอ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกนั จะระบุ
ไวโ้ดยใชร้หสัเป็นตวัเลขสามหลกั ซึง่เรยีกวา่ Tag (เชน่ Tag 650 หวัเรือ่งทัว่ไป) 
     2.2) ตวับ่งชี้ (Indicators) หมายถงึ รหสัที่ลงไวต่้อจากเขตขอ้มูล       
ทําหน้าที่บอกลักษณะ เพิ่มเติมรายละเอียด หรือที่มาของข้อมูลในเขตข้อมูลที่ตัวบ่งชี้นัน้   
กํากบัอยู่ ตวับ่งชี้ ประกอบดว้ยอกัขระ 2 ตําแหน่ง แต่ละตําแหน่งจะมคีวามหมายแตกต่างกนั 
รหสัของตวับ่งชี้เป็นตวัเลขตัง้แต่ 0-9 และ b (Blank) หรอื ค่าว่าง ถ้าตําแหน่งใดที่ยงัไม่
กําหนดใหใ้ชจ้ะเป็นค่าว่าง ซึ่งอาจใชว้ธิกีารเวน้ว่าง หรอืแทนดว้ยสญัลกัษณ์แบบใดแบบหน่ึง 
เชน่ b หรอื # เป็นตน้ 
     2.3) รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย (Subfield codes) หมายถงึ รหสัทีใ่ชก้ํากบัเขต
ข้อมูลย่อย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แบ่งข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ ภายในเขตข้อมูลหน่ึง ๆ 
ประกอบด้วยอักขระ 2 ตําแหน่ง ตําแหน่งแรกเป็นเครื่องหมาย หรือ สญัลักษณ์ เรียกว่า 
Subfield delimiter โดยใชส้ญัลกัษณ์แบบใดแบบหน่ึง เช่น I หรอื $ เป็นตน้ สาํหรบังานวจิยัครัง้
น้ี จะใชส้ญัลกัษณ์ $ สว่นตําแหน่งที ่2 เป็นตวัอกัษร (ตวัพมิพเ์ลก็) หรอืตวัเลขทีม่ารก์กาํหนดใช้
เป็นการเฉพาะเทา่นัน้ 
     การตรวจสอบการลงรายการในเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ เป็นการ
พจิารณาว่ามกีารนําขอ้มูลมาบนัทกึไดต้รงกบัเขตขอ้มูล มกีารระบุตวับ่งชี้ และรหสัเขตขอ้มูล

              650 b4 $aมลพษิ $xนโยบายของรฐั 
 
   

เขตขอ้มลู 

ตวับง่ชี ้ รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย 
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ย่อยถูกต้อง ครบถว้น และ/หรอื ตรงตามรูปแบบมารก์หรอืไม่ ซึ่งขอ้มูลทีต่รวจสอบในการวจิยั
ครัง้น้ี มดีงัน้ี 
 

ตาราง 1 เขตขอ้มลูและรายการทีต่รวจสอบการลงรายการตามรปูแบบมารก์ 
 

เขตข้อมลู / 
แทก็ 

ส่วน  รายการท่ีตรวจสอบ 

008 สว่นนํา ประเภทสิง่พิมพ์ ปีที่เริ่มต้น ปีที่สิ้นสุด สถานที่
พมิพ ์ภาพประกอบ ลกัษณะเน้ือหา ภาษา 

020 เลขมาตรฐานหนงัสอืสากล $a 
082 เลขเรยีกหนงัสอืระบบทศนิยมดวิอี ้ ตวับง่ชี ้ $a  $b 
100 รายการหลกั-ผูแ้ต่งบุคคล ตวับง่ชี ้ $a  $c 
110 รายการหลกั-ผูแ้ต่งนิตบุิคคล ตวับง่ชี ้ $a  $b 
111 รายการหลกั-ชื่อการประชุม ตวับง่ชี ้ $a  $c  $d  $n 
130 รายการหลกั-ชื่อเรือ่งแบบฉบบั ตวับง่ชี ้ $a 
245 ชื่อเรือ่งและการแจง้ความรบัผดิชอบ ตวับง่ชี ้ $a  $b  $c  $n  $p 
246 รปูแบบต่าง ๆ ของชื่อเรือ่ง ตวับง่ชี ้ $a   
250 ครัง้ทีพ่มิพ ์ $a  
260 การพมิพ ์การเผยแพร ่ $a  $b  $c 
300 ลกัษณะทางกายภาพ $a  $b  $c  $e 
440 ชุด  ตวับง่ชี ้ $a  $n  $p  $v   
490 ชุด ของสาํนกัพมิพ ์ ตวับง่ชี ้ $a 
500 หมายเหตุทัว่ไป $a 
502 หมายเหตุปรญิญานิพนธ ์ $a 
504 หมายเหตุบรรณานุกรม  $a 
505 หมายเหตุสารบญั ตวับง่ชี ้  $a $r 
600 รายการเพิม่หวัเรือ่ง-ชื่อบุคคล ตวับง่ชี ้  $a $c $d $x $y $z  
610 รายการเพิม่หวัเรือ่ง-ชื่อนิตบุิคคล ตวับง่ชี ้  $a $b $x  $y $z 
630 รายการเพิ่มหัวเรื่อง-ชื่อเรื่องแบบ

ฉบบั 
ตวับง่ชี ้  $a   

650 รายการเพิม่-หวัเรือ่งทัว่ไป ตวับง่ชี ้  $a $x  $y  $z  
651 รายการเพิม่-หวัเรือ่งทางภมูศิาสตร ์ ตวับง่ชี ้  $a $x  $y  $z 
700 รายการเพิม่-ชื่อบุคคล ตวับง่ชี ้  $a $c 
710 รายการเพิม่-ชื่อนิตบุิคคล ตวับง่ชี ้  $a $b 
711 รายการเพิม่-ชื่อการประชุม ตวับง่ชี ้  $a $c $d $n 
740 รายการเพิม่-ชื่อเรือ่งจาํแนก ตวับง่ชี ้  $a 
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           3.2 การลงรายการขอ้มลูตามหลกัเกณฑแ์บบแองโกลอเมรกินั ฉบบัพมิพค์รัง้ที ่
2 เป็นการพจิารณาว่ารายการที่ลงในฐานขอ้มูลนัน้ถูกต้อง/ผดิพลาดตามหลกัเกณฑ์แบบ     
แองโกลอเมริกนั พิมพ์ครัง้ที่ 2 แก้ไขเพิม่เติม ค.ศ. 1998 หรอืไม่และอย่างไร รายละเอียด       
ทีต่รวจสอบมดีงัน้ี 
 
ตาราง 2 สว่นทีใ่ชต้รวจสอบการลงรายการตามหลกัเกณฑแ์บบแองโกลอเมรกินั ฉบบัพมิพ ์      
            ครัง้ที ่2 แกไ้ขเพิม่เตมิ ค.ศ. 1998 
 

ส่วน การตรวจสอบ 
ผูแ้ต่งบุคคล  พจิารณาตามหลกัเกณฑ์การเลอืกใชช้ื่อเพื่อการสบืคน้ ตามกฏ 21.0-

21.4 และการลงรายการบุคคล ตามกฎ 22.-22.28 
ผูแ้ต่งนิตบุิคคล พจิารณาตามหลกัเกณฑ์การเลอืกใชช้ื่อเพื่อการสบืคน้ ตามกฏ 21.0-

21.4 และการลงรายการนิตบุิคคล ตามกฎ 24.1-24.19 
ชื่อเรือ่งและการแจง้ความรบัผดิชอบ พจิารณาตามกฏ 2.0, 2.1, 21.2 
ฉบบัพมิพ ์ พจิารณาตามกฏ 2.0 และ 2.2 
การพมิพ ์การจาํหน่าย พจิารณาตามกฏ 2.0 และ 2.4 
ลกัษณะทางกายภาพ พจิารณาตามกฏ 2.0 และ 2.5 
ชุด พจิารณาตามกฏ 2.0 และ 2.6 
หมายเหตุ พจิารณาตามกฏ 2.0 และ 2.7 
เลขมาตรฐานหนงัสอืสากล พจิารณาตามกฏ 2.0 และ 2.8 

   
   3.3 การลงรายการหวัเรื่อง เป็นการพจิารณาว่าหวัเรื่องทีนํ่ามาใชน้ัน้ถูกตอ้ง/
ผดิพลาดหรอืไมแ่ละอยา่งไร จากคาํอธบิายการใชห้วัเรือ่ง รวมทัง้ความทนัสมยัของหวัเรื่อง โดย
ตรวจสอบจากคู่มือที่จ ัดทําโดยคณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ทรพัยากรสารสนเทศ ห้องสมุด
สถาบนัอุดมศกึษา ปีพมิพ ์พ.ศ. 2547 ทัง้ในรปูแบบทีเ่ป็นตวัเล่ม และฐานขอ้มลูซดีรีอม (ชื่อว่า 
Red_Demo พฒันาโดย สุธรรม อุมาแสงทองกุล) ตวัอย่างหวัเรื่อง พฤตกิรรม ใชเ้ป็นหวัเรื่อง
ย่อยตามหลงัสตัวเ์ท่านัน้ ถ้าผูท้ํารายการ กําหนดว่า วยัรุ่น--พฤตกิรรม ถอืว่านําหวัเรื่องนัน้มา
ใชไ้ม่ถูกต้อง และหวัเรื่อง โรค--การวนิิจฉัย ปจัจุบนัใหใ้ช ้การวนิิจฉัยโรค ถ้าผูท้ํารายการ
กาํหนดหวัเรือ่ง โรค- -การวนิิจฉยั จะถอืวา่หวัเรือ่งทีนํ่ามาใชน้ัน้ไมถู่กตอ้ง  เป็นตน้ 
   3.4 การพมิพ ์เป็นการพจิารณาความถูกตอ้ง/ผดิพลาดในการสะกดคาํ พมิพผ์ดิ 
พมิพต์กหล่น  
   3.5 รายการขอ้มลูหนังสอืแต่ละเล่ม (Items) เป็นการพจิารณาความถูกตอ้ง/
ผดิพลาดของการลงรายการประเภทหนงัสอื (Item type) บารโ์คด้ ทีอ่ยูข่องหนงัสอื (Location) 
และเลขเรยีกหนงัสอื 
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  4. ระเบยีนบรรณานุกรม (Bibliographic record) หมายถงึ ขอ้มลูทีเ่ป็นรายละเอยีด
ของหนงัสอืเล่มนัน้ ๆ ไดแ้ก่ ผูแ้ต่ง ชื่อเรือ่ง ผูจ้ดัพมิพ ์ปีพมิพ ์ลกัษณะทางกายภาพ เป็นตน้  
  5. หนงัสอื หมายถงึ หนังสอืภาษาไทย โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื หนังสอืตํารา
วิชาการ และปริญญานิพนธ์ ที่นําเข้าฐานข้อมูลของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย           
ศรนีครนิทรวโิรฒ ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2547-12 กรกฎาคม 2550 
  6. ฐานขอ้มลูบรรณานุกรม หมายถงึ ฐานขอ้มลูทรพัยากรของสาํนักหอสมุดกลาง 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีจ่ดัรวบรวมระเบยีนทรพัยากรสารสนเทศทุกประเภททีม่อียู่ใน
หอ้งสมดุโดยใหร้ายละเอยีดทางบรรณานุกรมวสัดุต่าง ๆ ไวใ้นแต่ละระเบยีน 

   
 
  



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง                                                                  

 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และนําเสนอตามหวัขอ้ 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. มาตรฐานการลงรายการ 
  1.1 มาตรฐานและความสาํคญัของมาตรฐาน 
  1.2 มาตรฐานในหอ้งสมดุ 
 2. มาตรฐานการลงรายการตามรปูแบบมารก์ 
 3. หลกัเกณฑก์ารลงรายการแบบแองโกลอเมรกินั  
 4. ฐานขอ้มลูทรพัยากรหอ้งสมดุ 
  4.1 ประเภทของฐานขอ้มลูทรพัยากรหอ้งสมดุ 
  4.2 คุณภาพของฐานขอ้มลูบรรณานุกรมทรพัยากรหอ้งสมดุ 
  4.3 การดแูลรกัษาฐานขอ้มลูบรรณานุกรมทรพัยากรหอ้งสมดุ 
 5. การทาํรายการ 
  5.1 การทาํรายการของสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 6. การควบคุมรายการหลกัฐาน 
 7. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
  7.1 งานวจิยัในต่างประเทศ 
  7.2 งานวจิยัในประเทศ 
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มาตรฐานการลงรายการ 
 มาตรฐานและความสาํคญัของมาตรฐาน  
 ความหมายของมาตรฐาน 
 หน่วยงานต่าง ๆ ไดก้ล่าวคาํนิยาม คาํวา่ มาตรฐาน ไวด้งัน้ี 
 องคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐานหรอื ไอเอสโอ (International 
Organization for Standardization.  2007 :  Online) ไดใ้หค้าํจาํกดัความวา่ มาตรฐาน คอื 
เอกสารจากขอ้ตกลงวา่ดว้ยขอ้กาํหนดทางเทคนิค หรอืเกณฑท์ีร่ะบุอยา่งชดัเจนวา่ตอ้งใชก้ฎ 
แนวปฏบิตั ิหรอืคาํจาํกดัความคุณลกัษณะเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่วสัดุ ผลติภณัฑ ์กระบวนการ และ
บรกิาร เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการใชง้าน 
 สถาบนัมาตรฐานองักฤษ (British Standards.  2007 : Online) ไดใ้หค้าํจาํกดัความว่า 
มาตรฐาน คอื ขอ้ตกลงในการดาํเนินงานใดงานหน่ึง ซึง่เกดิจากการยอมรบัเหน็พอ้งตอ้งกนัของ
ผู้เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและนําข้อตกลงไปใช้ในการทํางานด้วยความสมคัรใจ เว้นแต่จะมี
กฎหมายบงัคบัไว้ว่าต้องทําตามมาตรฐานนัน้ ๆ มาตรฐานวางกรอบซึ่งเหมอืนกบักฎเกณฑ ์
หรอืแนวปฏบิตังิาน หรอืเหมอืนกบันิยามหรอืคาํจาํกดัความ  
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 855-856) อธบิายความหมาย
ของมาตรฐานว่า มาตรฐาน คอื สิง่ที่ถอืเอาเป็นเกณฑท์ี่รบัรองกนัทัว่ไป เช่น  เวลามาตรฐาน
กรนิีช สิง่ทีถ่อืเอาเป็นเกณฑส์าํหรบัเทยีบกาํหนดทัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพ  
 จากคําจํากดัความขา้งตน้ กล่าวโดยสรุป มาตรฐาน คอื ขอ้ตกลงหรอืแนวปฏบิตัทิีเ่ป็น
ทีย่อมรบัในการดาํเนินงาน เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนั 
  
 ความสาํคญัของมาตรฐาน  
 สถาบนัมาตรฐานองักฤษ (British Standards.  2007 : Online) กล่าวถงึความสาํคญั
ของมาตรฐานไว ้ดงัน้ีคอื  
 1. มาตรฐานชว่ยใหช้วีติของมนุษยส์ะดวกขึน้  
 2. มาตรฐานช่วยให้อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานบริการผลิตสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพมากทีส่ดุ ดว้ยกรรมวธิกีารผลติทีม่ปีระสทิธภิาพสงู  
 3. มาตรฐานทําให้ลูกค้าและผู้รบับรกิารมัน่ใจในคุณภาพของสนิค้าและบรกิาร เช่น 
ความมัน่ใจดา้นความปลอดภยัของสนิคา้ 
 มาตรฐานจะช่วยให้หน่วยงานผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมากที่สุด ด้วย
กระบวนการผลติทีด่ทีีสุ่ด ผูบ้รโิภคสนิคา้และบรกิารมัน่ใจในคุณภาพสนิคา้และบรกิาร มัน่ใจ
ดา้นความปลอดภยั มาตรฐานจะช่วยลดความซํ้าซ้อนในการทํางาน ประหยดังบประมาณ      
และประหยดับุคลากร 
 แลว้  
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 มาตรฐานในห้องสมดุ 
 เทคโนโลยสีารสนเทศ และอนิเทอรเ์น็ตกลายเป็นส่วนสําคญัสําหรบัการบรหิารจดัการ
และการบรกิารสารสนเทศของห้องสมุด ทําให้ห้องสมุดต้องใช้มาตรฐานที่เกี่ยวกบัห้องสมุด
โดยตรง และมาตรฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  มาตรฐานทีพ่บเหน็ไดบ้่อยครัง้มดีงัน้ี 
   มาตรฐานทางบรรณานุกรม 
   มาตรฐานทางบรรณานุกรม โดยทัว่ไปมหีน้าทีส่าํคญั 3 ประการ คอื  
   1. จดัการเพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึทรพัยากรหอ้งสมดุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เพิม่
ความคงเสน้คงวาและความเป็นแบบแผนเดยีวกนัในการสรา้งระเบยีนทางบรรณานุกรม  
   2. มาตรฐานทีม่ไีวเ้พือ่ควบคุม ตรวจสอบและแลกเปลีย่นขอ้มลูเกีย่วกบัหนงัสอื
และสือ่อื่น ๆ  
   3. มาตรฐานทีม่ไีวเ้พือ่การสือ่สารขอ้มลูทางบรรณานุกรม (Mansor.  1999  : 
Online) 
   ประดษิฐา ศริพินัธ์ (2545 : 112-113) กล่าวถงึความสําคญัของมาตรฐานไว ้   
3 ประการ คอื  
   1. ทําให้การสร้างฐานขอ้มูลมวีธิีการจดัเก็บเป็นแนวทางเดยีวกนั ทําให้
แลกเปลีย่นและใชส้ารสนเทศรว่มกนัได ้
   2. ทําใหค้น้คนืสารสนเทศร่วมกนัได ้ สาํหรบัฐานขอ้มลูต่างระบบ ต่างรปูแบบ 
ต่างภาษา 
   3. มาตรฐานคอืปจัจยัสาํคญัของการประกนัคุณภาพของสารสนเทศ 
  สาํหรบัหอ้งสมุด มาตรฐานช่วยใหห้อ้งสมุดทัว่โลกสามารถแลกเปลีย่นและใชข้อ้มลู
รว่มกนัได ้นอกจากน้ี ระบบงานและมาตรฐานหอ้งสมุดทาํใหผู้ร้บับรกิารสามารถใชห้อ้งสมุดได้
ทุกแห่ง โดยไม่ต้องเรยีนรูว้ธิีใช้ห้องสมุดแต่ละแห่ง เพราะการวเิคราะห์ทรพัยากร ระบบการ
จดัเรยีงทรพัยากร และเครือ่งมอืทีใ่ชส้าํหรบัการเขา้ถงึทรพัยากร เป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
 
   ประเภทของมาตรฐานบรรณานุกรม มดีงัน้ี 

  1. มาตรฐานทางเทคนิค (Technical standards) ไดแ้ก่  
   1.1 มาตรฐานในการแลกเปลีย่นระเบยีนบรรณานุกรมทีเ่ครื่องอ่านได ้(ISO 
2709 : 1996)  
    1.2 รหสัเพือ่การนําเสนอชื่อประเทศ (ISO 3166 : 1993)  
   1.3 มาตรฐานเฉพาะหน้าชื่อเรือ่งหนงัสอื, นําเสนอขอ้มลูชื่อชุด ฯลฯ 
   2. ตวับ่งชี้ชิ้นงาน (Item Identifiers) ไดแ้ก่   
     2.1 เลขมาตรฐานหนงัสอืสากล (ISBN)  
    2.2 เลขมาตรฐานวารสารสากล (ISSN)  
    2.3 เลขมาตรฐานโสตทศันศกึษาสากล (ISAN) 
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   3. มาตรฐานรปูแบบ (Format standard) ไดแ้ก่  
    3.1 มารก์ หอสมุดรฐัสภาอเมรกินัไดเ้ป็นผูร้บัผดิชอบการกําหนดมาตรฐาน

สาํคญัสําหรบัการลงรายการทางบรรณานุกรมทีเ่ครื่องอ่านได ้เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลีย่น
ขอ้มูลทางบรรณานุกรมระหว่างห้องสมุด มกีารปรบัปรุงแก้ไขเรื่อยมาจนปจัจุบนัพฒันาเป็น
มารก์ 21  (ดรูายละเอยีดในหน้า 15) 

    3.2 Metadata Object Description Schema (MODS) เป็น Subset ของ 
มารก์ เป็นการรเิริม่โดยสํานักงานพฒันาเครอืข่ายและมาตรฐานมารก์ หอสมุดรฐัสภาอเมรกินั 
ซึง่เป็นผูพ้ฒันามารก์ และ METS  

     3.3 Metadata Encoding and Transmission Standard (METS) 
    3.4 ยนิูมารก์หรอืยนิูเวอรเ์ซลมารก์ (UNIMARC หรอื UNIversal MARC)  

เป็นรูปแบบการลงรายการที่ใช้สรา้งระเบยีนบรรณานุกรมสําหรบัทรพัยากรสารสนเทศทัว่ไป 
และทรพัยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์กําหนดขึน้โดยหน่วยงานทีใ่ชช้ื่อว่า โครงการควบคุม
บรรณานุกรมสากลและมารก์ระหว่างประเทศ (Universal Bibliographic Control and 
International MARC Core Programme : UBCIM) ซึง่เป็นงานหน่ึงของสหพนัธร์ะหว่าง
ประเทศวา่ดว้ยสมาคมและสถาบนัหอ้งสมดุ (IFLA) 
 3.5 เมทาดาทา (Metadata) เป็นมาตรฐานสาํหรบัพรรณนาสารสนเทศ
อเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่ดร้บัการยอมรบัใชง้านในระบบสารสนเทศของหน่วยงานราชการและเอกชน
ของต่างประเทศ รวมทัง้โครงการรเิริม่เพือ่พฒันาหอ้งสมดุดจิทิลั หนงัสอืและวารสาร
อเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่น้นการประยกุตฐ์านขอ้มลูหลากหลายระบบและหลากภาษาเพือ่รวมเสมอืน
เป็นระบบเดยีวกนั   

    3.6 RDF/XML (Resource Description Framework / eXtensible Markup 
Language) เป็นภาษามารก์อปัสาํหรบัการใชง้านทัว่ไป พฒันาโดย W3C โดยมจุีดประสงคเ์พื่อ
เป็นสิง่ทีเ่อาไวต้ดิต่อกนัในระบบทีม่คีวามแตกต่างกนั (เช่น ใชค้อมพวิเตอรท์ีม่รีะบบปฏบิตักิาร
คนละตัว หรืออาจจะเป็นคนละโปรแกรมประยุกต์ที่มีความต้องการสื่อสารข้อมูลถึงกัน) 
นอกจากน้ียงัเพื่อเป็นพืน้ฐานในการสรา้งภาษามารก์อปัเฉพาะทางอกีขัน้หน่ึง XML พฒันามา
จาก SGML โดยดดัแปลงให้มคีวามซบัซ้อนลดน้อยลง XML ใช้ในแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่าง
เครือ่งคอมพวิเตอรท์ีแ่ตกต่างกนั และเน้นการแลกเปลีย่นขอ้มลูผา่นอนิเทอรเ์น็ต 

   4. มาตรฐานเน้ือหาขอ้มลู (Data content standard) 
    มาตรฐานน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อความคงเส้นคงวาในการสร้างระเบียนทาง

บรรณานุกรม ไดแ้ก่  
    4.1 การลงรายการบรรณานุกรมพรรณนาตามมาตรฐานสากล 
(International Standard bibliographic Descriptions - ISBD’s)   
    จดัทาํโดยคณะกรรมการการลงรายการของสหพนัธร์ะหว่างประเทศ ว่าดว้ย
สมาคมและสถาบนัหอ้งสมุด (International Federation of Library Associations and 
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Institutions-IFLA) เป็นผู้กําหนดหลักเกณฑ์การลงรายการบรรณานุกรมพรรณนาตาม
มาตรฐานสากล สําหรบัทรพัยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ตามที่ได้จดัไวใ้นการลงรายการ
ตามกฏเกณฑก์ารลงรายการแบบแองโกลอเมรกินั โดยแบ่งเป็น 8 ประเภท ดงัน้ี  
     4 .1 .1  มาตรฐานสากลในการลงรายการบรรณานุกรมทัว่ ไป 
(International Standard Bibliographic Description for General Publication -ISBD (G)) เป็น
มาตรฐานขัน้ต้นในการลงรายการวัสดุสารสนเทศทุกประเภท คือ เอกสาร สิ่งพิมพ ์
สิ่งพิมพ์ต่อเน่ืองและวัสดุอื่นที่ไม่ใช่หนังสือ ในการลงรายการประกอบด้วยชื่อเรื่องและ
ผู้รบัผิดชอบ ครัง้ที่พมิพ์ วสัดุหรอืประเภทสิง่พมิพ์ การพิมพ์และการเผยแพร่ ลกัษณะทาง
กายภาพ ชื่อชุด หมายเหตุ และเลขมาตรฐานหนงัสอืสากล 
     4.1.2 มาตรฐานสากลในการลงรายการบรรณานุกรมหนงัสอืและเอกสาร 
(International Standard Bibliographic Description for Monographic Publication- ISBD (M)) 
เป็นมาตรฐานทีก่าํหนดรายละเอยีดต่าง ๆ ในการลงรายการบรรณานุกรมเกีย่วกบัหนงัสอื  
     4.1.3 มาตรฐานสากลในการลงรายการบรรณานุกรมสาํหรบัเอกสารทาง
วชิาการก่อน ค.ศ. 1801 ((International Standard Bibliographic Description for Pre 1801 
Monographic-ISBD (A)) เป็นมาตรฐานการลงรายการเอกสารทางวชิาการทีจ่ดัทําขึน้ก่อน
ศตวรรษที ่19 
     4.1.4 มาตรฐานสากลในการลงรายการบรรณานุกรมสิง่พมิพ์ต่อเน่ือง 
(International Standard Bibliographic Description for Serials-ISBD (S)) เป็นมาตรฐานที่
กาํหนดรายละเอยีดต่าง ๆ ในการลงรายการบรรณานุกรมเกีย่วกบัสิง่พมิพต่์อเน่ือง 
     4.1.5 มาตรฐานสากลในการลงรายการบรรณานุกรมวสัดุทีไ่ม่ใช่หนงัสอื 
(International Standard Bibliographic Description for Non-Book Materials-ISBD (NBM)) 
เป็นมาตรฐานทีก่ําหนดรายละเอยีดต่าง ๆ ในการลงรายการบรรณานุกรมเกี่ยวกบัวสัดุทีไ่ม่ใช่
หนงัสอืและวสัดุไมต่พีมิพ ์
     4.1.6 มาตรฐานสากลในการลงรายการบรรณานุกรมวสัดุแผนที ่
(International Standard Bibliographic Description for Cartographic Materials-ISBD (C)) 
เป็นมาตรฐานทีก่ําหนดรายละเอยีดต่าง ๆ ในการลงรายการบรรณานุกรมเกี่ยวกบัแผนที ่และ
หนงัสอืแผนที ่
     4.1.7 มาตรฐานสากลในการลงรายการบรรณานุกรมสิง่พมิพท์างดนตร ี
(International Standard Bibliographic Description for Printed Music-ISBD (PM)) เป็น
มาตรฐานทีก่าํหนดรายละเอยีดต่าง ๆ ในการลงรายการบรรณานุกรมเกีย่วกบัสิง่พมิพท์างดนตร ี
เชน่ โน้ตเพลง 
     4.1.8 มาตรฐานสากลในการลงรายการบรรณานุกรมทรพัยากร
อเิลก็ทรอนิกส ์(International Standard Bibliographic Description for Electronics 
Resources-ISBD (ER)) เป็นมาตรฐานทีก่าํหนดรายละเอยีดต่าง ๆ ในการลงรายการ
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บรรณานุกรมทรพัยากรอเิลก็ทรอนิกส ์คณะกรรมการการลงรายการฯ ไดใ้หร้ายละเอยีดวา่ 
ทรพัยากรอเิลก็ทรอนิกส ์ประกอบดว้ยวสัดุทีใ่ชค้อมพวิเตอรค์วบคุม อกีทัง้วสัดุทีต่อ้งใชก้บั
อุปกรณ์ทีต่ดิมากบัชุดคอมพวิเตอร ์เชน่ เครือ่งอา่น และเขยีนซดี-ีรอม ฯลฯ 
    4.2 การลงรายการตามหลกัเกณฑแ์บบแองโกลอเมรกินั ฉบบัพมิพค์รัง้ที ่2
     จดัทาํโดยความรว่มมอืของสมาคมหอ้งสมดุอเมรกินั หอสมุดรฐัสภาอเมรกินั 
สมาคมหอ้งสมุดองักฤษ และสมาคมหอ้งสมุดแคนาดา โดยยดึหลกัเกณฑข์อง ISBD ไดร้บัการ
ยอมรบัว่าเป็นมาตรฐานสาํหรบัการพรรณนาสารสนเทศเพื่อใชใ้นงานหอ้งสมุดและอุตสาหกรรม
สารสนเทศทัว่โลก เช่น การลงรายการชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อสถาบัน และการพรรณนา
รูปลกัษณะสารสนเทศ เอเอซอีารม์กีารปรบัแก้และเพิม่เตมิเน้ือหาในปี ค.ศ. 1999 และ 2002 
เพื่อให้ขยายการใช้งานพรรณนาสารสนเทศในเวิลด์ไวด์เว็บ มีผู้แปลและปรับเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานระดบัชาตสิาํหรบัการลงรายการสารสนเทศไมน้่อยกวา่ 24 ภาษา รวมทัง้ภาษาไทย (ดู
รายละเอยีดในหน้า 35) ปจัจุบนั เอเอซอีาร์ 2 มกีารปรบัปรุงแก้ไขเป็น เอเอซอีาร ์3 และ
เรยีกชื่อใหมว่า่ RDA (Resource Description and Access) 

    4.3 หวัเรือ่งหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั  
    4.4 การจดัหมูห่นงัสอื การจดัหมูห่นงัสอืมหีลายระบบ แต่ละระบบกเ็หมาะ

กบัสถาบนับรกิารสารนิเทศแต่ละประเภท ซึง่ระบบการจดัหมูห่นงัสอืทีส่าํคญั และใชก้นัอยา่ง
แพรห่ลาย เชน่ ระบบหอสมดุแพทยแ์หง่ชาตอิเมรกินั (Nation Library of Medicine 
Classification : N.L.M.) ระบบหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั ระบบทศนิยมของดวิอี ้เป็นตน้ 

 
   5. มาตรฐานรปูแบบการสือ่สารบนอนิเทอรเ์น็ต ไดแ้ก่  
     5.1 โพรโตคอลการคน้คนืสารสนเทศ (Z39.50) (ISO 23950)  
    มาตรฐาน Z39.50 หรอื ANSI/NISO Z39.50-1995 เป็นมาตรฐานของ

องคก์ารแห่งชาตสิหรฐัอเมรกิาว่าดว้ยการมาตรฐานสารสนเทศ ใชส้าํหรบัตดิต่อสื่อสารระหว่าง
คอมพวิเตอร ์ เพื่อการสื่อสารขอ้มูลทางดา้นหอ้งสมุดและศูนยส์นเทศต่างๆ ซึ่งจะทําใหก้าร
แลกเปลีย่นขอ้มลู การใชข้อ้มลูร่วมกนั และการดําเนินงานทางดา้นเอกสารอา้งองิ ขอ้สนเทศ
ต่างๆ เป็นไปอยา่งรวดเรว็  

     5.2 โพรโตคอลการยมืระหวา่งหอ้งสมดุ (Inter Library Loan (ILL) 
Protocol) 

    5.3 SRU/SRW (Search and Retrieve URL/Web Service) เป็นการ
ใหบ้รกิารสบืคน้ขอ้มลูบนเวบ็ 

    5.4 CQL (Contextual Query Language) เป็นภาษาแบบแผนสาํหรบัเป็น
ตัวแทนการสืบค้นไปยงัระบบ เช่น โปรแกรมค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เครื่องมือค้นหา
รายการบรรณานุกรม 
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     5.5 OSI (Open Systems Interconnection) เป็นมาตรฐานทีใ่ชอ้า้งองิถงึ
วธิกีารในการส่งขอ้มลูจากคอมพวิเตอรเ์ครื่องหน่ึงผ่านเครอืขา่ยไปยงัคอมพวิเตอร ์ อกีเครื่อง
หน่ึง ซึง่หากไมม่กีารกําหนดมาตรฐานกลางแลว้ การพฒันาและใชง้านทีเ่กีย่วกบั เครอืขา่ย ทัง้ 
ฮารด์แวร ์และซอฟตแ์วร ์ของผูผ้ลติทีเ่ป็นคนละยีห่อ้ อาจเกดิปญัหาเน่ืองจากไมส่ามารถทาํงาน
เขา้กนัได ้ 

    5.6 OpenURL เป็นโพรโตคอลทีใ่ชใ้นการทาํงานรว่มกนัระหว่างทรพัยากร
สารสนเทศและการบรกิาร แนวคดิของมาตรฐานน้ีเพือ่เชื่อมโยงการคน้หาสารสนเทศของผูใ้ชไ้ป
ยังแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นหาสารสนเทศในเรื่องนัน้ ๆ เช่น เมื่อเชื่อมโยง      
เซริฟเวอร ์(เช่น SFX) เขา้ไปยงั OpenURL ผูใ้ชส้ามารถใชบ้รกิารต่างๆ น้ีได ้เช่น เชื่อมโยงไป
ยงัเอกสารบทความอิเล็กทรอนิกส์ฉบบัเต็มได้โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย เข้าถึงข้อมูลตวัเล่ม 
(Holding) บรกิารสง่เอกสาร/บรกิารระหวา่งหอ้งสมดุ และบรกิารอื่น ๆ ทีห่อ้งสมดุแหง่นัน้ม ี

    5.7 LSP (the Linked System Project) เป็นการใชป้ระโยชน์โดยตรงของ
คอมพวิเตอรเ์ครือ่งหน่ึงไปยงัอกีเครือ่งหน่ึง 
    5.8 OAI (Open Archives Initiatives) พฒันามาตรฐานและสง่เสรมิการใช้
มาตรฐานสําหรบัการทํางานเครอืข่ายขอ้มูลต่างระบบ โดยมจุีดมุ่งหมายที่จะให้การเผยแพร่
เน้ือหาความรูเ้ป็นไปไดง้่ายและสะดวก เริม่มาจากการทีม่สีิง่พมิพว์ชิาการในรูปอเิลก็ทรอนิกส์
มากขึน้และการสรา้งสรรคส์ารสนเทศวชิาการเหล่าน้ีลว้นดาํเนินไปอยา่งอสิระโดยเจา้ของผลงาน
มสี่วนสรา้งสรรค ์OAI เสนอกลไกสาํหรบัเจา้ของสารสนเทศใหเ้ปิดเผยเมทาดาทาทีใ่ชเ้พื่อให้
ระบบสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการคน้และเขา้ถงึขอ้มลูหรอืเอกสารทีใ่ชด้บัลนิคอร ์XML ทัง้หมด
ทีเ่ผยแพรใ่นเวลิดิไ์วดเ์วบ็ 
 
มาตรฐานการลงรายการตามรปูแบบมารก์ 
 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศเป็นงานที่สําคัญและจําเป็นยิ่งงานหน่ึงของ
หอ้งสมุด อกีทัง้เป็นงานทีม่พีฒันาการอย่างเด่นชดัเมื่อมกีารนําเครื่องคอมพวิเตอรม์าใชใ้นงาน
หอ้งสมุด กล่าวคอื จากการทํารายการในรปูแบบของบตัรรายการ (Card catalog) โดยปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมรกินั ก็มกีารปรบัเปลี่ยนเป็นการลงรายการที่
เครื่องคอมพวิเตอร์อ่านได้ และมีการปรบัปรุงแก้ไขหลกัเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกล  
อเมรกินัเช่นกนั เพื่อใหส้ามารถนําไปทํารายการทรพัยากรสารสนเทศดว้ยเครื่องคอมพวิเตอร ์
ซึง่สนบัสนุนใหผู้ใ้ชส้ามารถสบืคน้ขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็ หอ้งสมุดสามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูทาง
บรรณานุกรม อันเป็นปจัจัยสําคัญประการหน่ึงที่เอื้อให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง
กวา้งขวาง 
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 การทาํบตัรรายการของหอ้งสมดุไดป้รบัเปลีย่นเป็นการทาํรายการออนไลน์เมื่อมกีารนํา
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นงานหอ้งสมุด  ในกระบวนการทํารายการใหอ้ยู่ในรปูแบบรายการ
ออนไลน์น้ีจงึตอ้งแปลงรายการต่าง ๆ ในระเบยีนบรรณานุกรมใหเ้ป็นรหสัอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อให้
โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ามารถประมวลผลได ้ระบบการแปลงรหสัรายการใหเ้ครื่องคอมพวิเตอร์
สามารถอา่นไดร้ะบบหน่ึงคอื มารก์ จดัทาํขึน้ตัง้แต่กลางทศวรรษ 1960 และหอ้งสมุดในประเทศ
ต่าง ๆ นําไปใชส้รา้งระเบยีนรายการอเิลก็ทรอนิกสก์นัอย่างกวา้งขวาง ทัง้น้ีวธิกีารลงรายการ
ส่วนต่าง ๆ ของทรพัยากรสารสนเทศตามแบบมาร์กจะปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์การลงรายการ
แบบแองโกลอเมรกินั และคู่มอืกําหนดหวัเรื่องของหอสมุดรฐัสภาอเมรกินั การลงรายการตาม
แบบมารก์ และหลกัเกณฑก์ารลงรายการแบบแองโกลอเมรกินักม็พีฒันาการมาอย่างต่อเน่ือง 
สาํหรบัรปูแบบมารก์ทีใ่ชใ้นปจัจุบนัน้ีคอื มารก์ 21 
 
 พฒันาการการลงรายการของมารก์ 21  
  มารก์21 เป็นมาตรฐานการลงรายการใหเ้ครื่องคอมพวิเตอรอ์่านได ้พฒันามาจาก  
ยเูอสมารก์ (USMARC) และ แคนมารก์ (CAN/MARC) ซึง่หอสมุดรฐัสภาอเมรกินัและหอสมุด
แห่งชาตแิคนาดาไดร้่วมกนัพฒันาและบํารุงรกัษาใหท้นัสมยั สอดคล้องกบัความกา้วหน้าทาง
วชิาการที่เผยแพร่ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการลงรายการบรรณานุกรมของหน่วยงาน  
ต่าง ๆ  
  การเริม่ต้นและพฒันาการ การลงรายการรปูแบบมารก์เป็นไปตามลําดบัระยะเวลา
ดงัน้ี 
  ปี ค.ศ. 1960 หอสมุดรฐัสภาอเมรกินั เริม่การบนัทกึขอ้มลูระเบยีนบรรณานุกรมใน
เครื่องคอมพวิเตอรด์ว้ยบตัรเจาะรู แต่มขีอ้จํากดับางประการ คอื การลงรายการแต่ละรายการ
กําหนดใหม้คีวามยาวคงทีแ่ละจํากดัประเภทขอ้มลู นัน่คอื กําหนดใหล้งรายการเฉพาะชื่อผูแ้ต่ง 
ชื่อเรือ่งและปีพมิพเ์ทา่นัน้ 
  ปี ค.ศ. 1965 หอสมุดรฐัสภาอเมรกินัได้ทดลองทําโครงการนําร่องในการพฒันา
รปูแบบการลงรายการทีเ่ครื่องคอมพวิเตอรส์ามารถอ่านได ้เรยีก MARC Pilot Project เริม่จาก
โครงการมารก์ 1 และหอ้งสมดุต่าง ๆ ไดท้ดลองใชร้ปูแบบมารก์ 1 ระหวา่งปี 1966-1967 
  ปี ค.ศ. 1968 มกีารปรบัปรุงแกไ้ขมารก์ 1 และปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นระบบทีส่มบูรณ์ 
เรยีก มารก์ 2 หรอืทีเ่รยีกกนัทัว่ ๆ ไปว่ามารก์ในปจัจุบนั แต่เป็นรปูแบบการลงรายการสาํหรบั
หนงัสอืเทา่นัน้ 
 แมว้า่ มารก์ 2 จดัทาํขึน้ตามมาตรฐานสากล ปรากฏวา่ประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ระบบของ
หอ้งสมุดบางแหง่กไ็ดป้รบัรปูแบบ มารก์ 2 ใหเ้ป็นรปูแบบของประเทศหรอืระบบหอ้งสมุดของ
ตน โดยระบุชื่อยอ่ประเทศนําหน้ามารก์ เชน่ UK MARC CAN MARC THAI MARC ฯลฯ    
(ดงัตาราง 3) 
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ตาราง 3 กลุ่มมารก์ทีไ่ดจ้ดัทาํขึน้ของประเทศ / องคก์รต่าง ๆ  
 

มาตรฐาน ประเทศ / องคก์ร 
AUSMARC ออสเตรเลยี 
CAN/MARC แคนาดา 
CATMARC คาทาโลเนีย 
ChinaMARC สาธารณรฐัประชาชนจนี 
Chinese MARC ไตห้วนั 
DANMARC เดนมารก์ 
FINMARC ฟินแลนด ์
HUNMARC ฮงัการ ี
IBERMARC สเปน 
Indian MARC อนิเดยี 
INDOMARC อนิโดนีเซยี 
INTERMARC ฝรัง่เศส 
Japan/MARC ญีปุ่น่ 
KORMARC เกาหลใีต ้
LIBRISMARC สวเีดน 
MAB เยอรมนั 
MALMARC มาเลเซยี 
MARCAL ละตนิอเมรกิา 
New Zealand MARC นิวซแีลนด ์
NORMARC นอรเ์วย ์
PHILMARC ฟิลปิปินส ์
RUSMARC รสัเซยี 
SAMARC แอฟรกิาใต ้
SBN/ANNAMARC อติาล ี
SINGMARC สงิคโปร ์
THAIMARC ไทย 
UKMARC สหราชอาณาจกัร 
UNIMARC IFLA 
USMARC สหรฐัอเมรกิา 
 

ทีม่า: 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 มีการจดัทํารูปแบบมาร์ก 2 สําหรบัทรพัยากรสารสนเทศ
ประเภทอื่น ๆ ไดแ้ก่ สือ่โสตทศัน์ แฟ้มขอ้มลูคอมพวิเตอร ์
  ทศวรรษ 1980 หน่วยงานของหอสมุดรฐัสภาอเมรกินั ชื่อ LC Networking 
Distribution and MARC Standards Office  ไดท้าํการบูรณาการรปูแบบการลงรายการของ
วสัดุประเภทต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นรปูแบบเดยีวกนั และไดนํ้ามาใชใ้นปี ค.ศ. 1993 
  ปี ค.ศ. 1994-1997 ผูใ้ช ้ยูเอสมารก์และแคนมาร์ก ไดพ้จิารณาเหน็ว่าการลง
รายการของรูปแบบทัง้สองมคีวามคลา้ยคลงึกนั จงึไดท้ํางานร่วมกนัในการขจดัความแตกต่าง
ของรูปแบบการลงรายการทีม่อียู่ และไดพ้ฒันารปูแบบการลงรายการใหเ้ขา้กนัได ้รปูแบบการ
ลงรายการของทัง้สองรูปแบบที่ปรับปรุงแก้ไขในปี ค.ศ. 1997 และต้นปีค.ศ. 1998 จึงมี
คุณลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั 
  ปี ค.ศ. 1999 ไดม้กีารรวมรูปแบบการลงรายการ ยูเอสมารก์และแคนมารก์ เขา้
ดว้ยกนัพมิพเ์ผยแพรเ่ป็นฉบบัเดยีวกนัภายใตช้ื่อใหมว่า่ มารก์ 21 ซึง่หมายถงึ อนาคตทีจ่ะเขา้สู่
ศตวรรษที ่21 และเป็นการนําเสนอรปูแบบการลงรายการทีเ่ป็นมาตรฐานสาํหรบันานาชาต ิซึง่มี
ความเหมาะสมและสาํคญัต่อการขยายการใชไ้ปทัว่โลก 
  ปจัจุบนั มารก์ 21 พฒันาและบํารุงรกัษาโดยหน่วยงานของหอสมุดรฐัสภาอเมรกินั 
ชื่อ Network Development & MARC Standard Office.  Cataloging Distribution Service  
ร่วมกบัหน่วยงานชื่อ Standards and Support ซึง่เป็นหน่วยงานหน่ึงของหอสมุดแห่งชาติ
แคนาดา 
   
 ประเภทของระเบียน 
   มาตรฐานโครงสร้างระเบียนตามรูปแบบการลงรายการแบบมาร์ก 21 
ประกอบดว้ย มาตรฐานการลงรายการของระเบยีน 5 ประเภท คอื 
   1. รปูแบบทางบรรณานุกรม (Bibliographic format) เป็นรปูแบบการลงรายการ
ทีใ่ชแ้ปลงรหสัขอ้มลูทางบรรณานุกรมของแต่ละระเบยีนใหเ้ป็นขอ้มลูสาํเรจ็รปู 
   2. รปูแบบรายการหลกัฐาน (Authority format) 
   3. รปูแบบการครอบครอง (Holding format) เป็นรปูแบบการลงรายการทีใ่ช้
แปลงรหสัสว่นต่าง ๆ ของขอ้มลูในระเบยีนทีแ่สดงการครอบครอง รวมทัง้ระบุแหล่งทีจ่ดัเกบ็  
   4. รปูแบบสารสนเทศทอ้งถิน่ (Community information format) เป็นรปูแบบ
การลงรายการทีใ่ชแ้ปลงรหสัขอ้มูลในระเบยีนทีม่สีารสนเทศเกี่ยวกบัเหตุการณ์ โครงการ การ
บรกิาร ฯลฯ เพือ่ใหส้ามารถนําระเบยีนเหล่าน้ีไปประมวลไวใ้นระเบยีนบรรณานุกรม 
   5. รปูแบบขอ้มลูการจดัหมวดหมู ่(Classification data format) เป็นรปูแบบการ
ลงรายการทีใ่ชแ้ปลงรหสัสว่นต่าง ๆ ของขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัเลขหมู่ หวัขอ้ทีส่มัพนัธก์นั ลําดบัการ
ลดหลัน่ของหมวดหมู ่และหวัเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง 
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  องคป์ระกอบของ มารก์ 21 
   ลกัษณะเน้ือหาของระเบยีนของ มารก์ 21 ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ประการ 
ดงัน้ี  
   1. โครงสรา้งระเบยีน (Record Structure) เป็นโครงสรา้งทีจ่ดัทําขึน้โดยใช้
มาตรฐานสากลทีเ่กีย่วกบัการแลกเปลีย่นขอ้มลูทางบรรณานุกรม 2 มาตรฐาน คอื 
    1.1 The American National Standard for Bibliographic Information 
Interchange (ANSI Z39.2) เป็นมาตรฐานทีส่ถาบนัมาตรฐานแหง่ชาตอิเมรกินั (American 
Interchange Institute-ANSI) จดัทาํขึน้และประกาศใชเ้ป็นครัง้แรกเมือ่ ปี ค.ศ. 1971 และมกีาร
ปรบัปรงุอกีครัง้ในปี ค.ศ. 1985 เพือ่กาํหนดรปูแบบทีใ่ชใ้นการแลกเปลีย่นขอ้มลูทาง
บรรณานุกรม สาํหรบัสือ่ความรูทุ้กประเภท โดยระบุสว่นประกอบต่าง ๆ ของโครงสรา้งระเบยีน
สือ่ความรูป้ระเภทต่าง ๆ ในภาพรวม 
    1.2 Documentation: Format for Bibliographic Information Interchange 
on Magnetic Tape (ISO 2709) เป็นมาตรฐานทีก่ําหนดขึน้โดยองคก์ารมาตรฐานสากล เมื่อปี 
ค.ศ. 1981 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการลงรายการทางบรรณานุกรมในเทปแม่เหล็กที่สามารถ
แลกเปลีย่นกนั 
   2. การกําหนดลกัษณะเน้ือหาในระเบยีน (Content designation) เป็นรปูแบบ
หรอืรหสัที่มาร์ก 21 กําหนดขึน้เพื่อแสดงลกัษณะของขอ้มูลในระเบียน รวมทัง้เพื่อใช้ในการ
จดัการขอ้มลู ประกอบดว้ย 
    2.1 หมายเลขเขตขอ้มลู (Tag number) 
    2.2 ตวับ่งชี ้(Indicator) 
    2.3 รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย (Subfield code) 
   3. เน้ือหาของขอ้มลู (Content of the data) หมายถงึ สว่นเน้ือหาซึง่ลงรายการ
ตามมาตรฐานต่าง ๆ ประกอบดว้ย 
    3.1 เน้ือหาทีก่าํหนดเป็นรหสั ไดแ้ก่ 
     3.1.1 ขอ้มลูในสว่นนําหรอืป้ายระเบยีน (Leader) 
     3.1.2 ขอ้มูลในเขตขอ้มูล 007 (เขตขอ้มูลทีม่คีวามยาวคงที ่เพื่อระบุ
ประเภทของทรพัยากรสารสนเทศ เช่น แผนที ่แฟ้มขอ้มลูคอมพวิเตอร ์กราฟิก ภาพยนตร ์ชุด
อุปกรณ์ ฯลฯ) 
     3.1.3 ขอ้มูลในเขตขอ้มลู 008 (เขตขอ้มลูทีม่คีวามยาวคงที ่มจีํานวน 
รวม 40 ตําแหน่ง) 
    3.2 เน้ือหาทีล่งรายการตามมาตรฐานสากลต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
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     3.2.1 บรรณานุกรมพรรณนาตามมาตรฐานสากล   
     3.2.2 การลงรายการตามหลกัเกณฑแ์บบแองโกลอเมรกินั ฉบบัพมิพ์
ครัง้ที ่2  
     3.2.3 คูม่อืกาํหนดหวัเรือ่งของหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั 
  
   โครงสร้างและลกัษณะเน้ือหาของระเบียนบรรณานุกรม มารก์ 21 
   โครงสรา้งระเบยีนบรรณานุกรมมารก์ 21 ประกอบดว้ยสว่นต่าง ๆ 3 สว่นคอื 
   1. ส่วนนําหรอืป้ายระเบยีน เป็นโครงสรา้งส่วนแรกของทุกระเบยีน ใหข้อ้มลูใน
การประมวลผลระเบียน ลักษณะของข้อมูลเป็นค่ารหสัทัง้ที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร และ
สญัลกัษณ์แบบใดแบบหน่ึง หรอืเวน้ว่าง มคีวามยาวคงที ่24 ตําแหน่ง โดยขอ้มลูแต่ละตําแหน่ง
จะเป็นสิ่งบ่งบอกถึงคุณลักษณะของระเบียนนั ้น ๆ นอกจากนั ้นค่ารหัสเหล่าน้ีช่วยให้
คอมพวิเตอร์สามารถอ่านและนําไปประมวลผลรายการต่อไปได้ ตําแหน่งต่าง ๆ ในส่วนนํา
ระเบยีน ไดแ้ก่ 
   00-04 ความยาวของระเบยีน (Logical record length) คอมพวิเตอรจ์ดัการให ้
   05  สถานะของระเบยีน (Record status) 
   06  ประเภทของระเบยีน (Type of record) 
   07  ระดบัทางบรรณานุกรม (Bibliographic level) 
   08  รปูแบบการควบคุม (Type of control) 
   09  แบบตวัอกัษร (Character coding scheme) 
   10  จาํนวนตวับ่งชี ้(Indicator count) เป็น “2” เสมอ 
    11  จาํนวนรหสัเขตขอ้มลูยอ่ย (Subfield code count) เป็น “2” เสมอ 
   12-16 ตําแหน่งเริม่ตน้ของเขตขอ้มลู (Base address of data) คอมพวิเตอร ์
     จดัการให ้
   17   ระดบัการลงรายการ (Encoding level) 
   18  รปูแบบการลงรายการ (Descriptive cataloging form) 
   19  การเชื่อมโยงระเบยีน (Linked record requirement) 
   20  ความยาวของสว่นระบุความยาวของเขตขอ้มลู (Length of the length- 
     o-field portion) เป็น “4” เสมอ 
   21  ความยาวของสว่นระบุตําแหน่งทีเ่ริม่ตน้ (Length of the starting- 
     character- position portion) เป็น “5” เสมอ 

  22  ความยาวสว่นระบุแต่ละหน่วยขอ้มลู (Length of the implementation- 
    defined  portion)  เป็น “0” เสมอ 
  23  ยงัไมไ่ดก้าํหนดใหใ้ช ้(Undefined) เป็น “0” เสมอ 
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   2. สว่นนามานุกรมเขตขอ้มลู (Record directory) เป็นสว่นทีบ่อกใหท้ราบถงึ
ตําแหน่งทีอ่ยูข่องเขตขอ้มลูต่าง ๆ ทีจ่ดัเกบ็ในระเบยีน ประกอบดว้ยชุดของตวัเลข ในแต่ละชุด
มคีวามยาวคงที ่12 ตําแหน่ง โดย 3 ตําแหน่งแรกเป็นแทก็ 4 ตําแหน่ง ถดัไปเป็นความยาวของ
เขตขอ้มูล และ 5 ตําแหน่งสุดทา้ยเป็นตําแหน่งแรกทีบ่นัทกึขอ้มูลของเขตขอ้มูลนัน้ ๆ เครื่อง
คอมพวิเตอรจ์ะจดัลําดบัเขตขอ้มูลของแต่ละระเบยีน โดยเริม่ต้นดว้ยเขตขอ้มูลความยาวคงที ่ 
ตามดว้ยเขตขอ้มลูความยาวไมค่งที ่จากเลขน้อยไปหามาก โดยเริม่จากเขตขอ้มลู 010 ถงึ 999 
ไปตามลําดับ  ทัง้น้ีในแต่ละระเบียนอาจมีจํานวนเขตข้อมูลมากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับ
รายละเอยีดของสื่อแต่ละชิน้ ตวัอย่างการจดัเรยีงตวัเลขในส่วนนามานุกรมเขตขอ้มลู 100 เป็น
ดงัน้ี 
 
   100001500093 
 
   100   หมายถงึ  เขตขอ้มลู หรอื แทก็ 
   0015   หมายถงึ  ความยาวของเขตขอ้มลู ซึง่ยาว 15 อกัขระ 
   00093   หมายถงึ  ตําแหน่งแรกทีจ่ะเริม่บนัทกึขอ้มลูในเขตขอ้มลู 100  
  
   จากตวัอย่างดงักล่าว หมายความว่า เขตขอ้มูล 100 มจีํานวนอกัขระประกอบ
กนั 15 อกัขระ โดยเริม่บนัทกึขอ้มลูในตําแหน่งที ่93 (เริม่นบัตัง้แต่เขตขอ้มลูความยาวคงที ่โดย
ทีต่ําแหน่งแรก จะนบัเป็น 0 และนบัต่อไปเรือ่ย ๆ จนจบขอ้มลูในระเบยีน) 
   3. สว่นเขตขอ้มลูต่าง ๆ (Variable fields) ใชบ้นัทกึขอ้มลูบรรณานุกรมของวสัดุ 
เชน่เดยีวกบัทีบ่นัทกึบนบตัรรายการ ในแต่ละเขตขอ้มลูจะกาํกบัดว้ยสว่นต่าง ๆ คอื 
    - แทก็ เป็นหมายเลขประจําเขตขอ้มูล โดยใชเ้ลข 3 หลกั เริม่ต้นจาก 001 
ถงึ 999 แทนชื่อเขตขอ้มลูต่าง ๆ เชน่ แทก็ 100 คอื ชื่อผูแ้ต่ง แทก็ 245 คอืชื่อเรือ่ง เป็นตน้ 
    - ตวับ่งชี ้เป็นรหสัทีใ่ชอ้กัขระ 2 ตําแหน่งตามหลงัแทก็ ในเขตขอ้มูลความ
ยาวไมค่งที ่ทาํหน้าทีบ่อกลกัษณะ หรอืเพิม่เตมิรายละเอยีดและทีม่าของขอ้มลูในเขตขอ้มลูทีต่วั
บ่งชีน้ัน้กํากบัอยู ่ค่ารหสัของตวับ่งชีใ้นแต่ละเขตขอ้มลูมคีวามหมายแตกต่างกนัไปตามลกัษณะ
ของขอ้มลู รหสัของตวับ่งชีเ้ป็นไดท้ัง้ตวัเลข (0-9) แต่ถา้ตําแหน่งใดทีย่งัไมก่ําหนดใหใ้ชจ้ะเป็น
คา่วา่ง ซึง่อาจใชว้ธิกีารเวน้ว่าง หรอืแทนดว้ยสญัลกัษณ์แบบใดแบบหน่ึง เช่น # หรอื b เป็นตน้ 
ในขณะเดยีวกนับางเขตขอ้มลูอาจไม่กําหนดใหใ้ชต้วับ่งชี ้เช่น เขตขอ้มลู 250 รหสัตวับ่งชีเ้ป็น
คา่วา่ง และบางเขตขอ้มลูกาํหนดใหใ้ชต้วับ่งชีท้ ัง้ 2 ตําแหน่ง เชน่ ในเขตขอ้มลู 245 เป็นตน้ 
    - รหสัเขตขอ้มลูย่อย เป็นรหสัทีใ่ชก้ํากบัเขตขอ้มูลย่อยในเขตขอ้มูลหน่ึง ๆ 
ทาํหน้าทีจ่ดักลุ่ม หรอืจาํแนกขอ้มลู ใหเ้ป็นเขตขอ้มลูยอ่ย ๆ เพื่อประโยชน์ในการจดัเกบ็และคน้
คนืสารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สญัลกัษณ์ของรหสัเขตขอ้มลูยอ่ย ประกอบดว้ยอกัขระ 2 
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ตําแหน่ง โดยตําแหน่งแรกเป็นเครื่องหมาย หรอืสญัลกัษณ์แบบใดแบบหน่ึง เช่น /, \ หรอื 
$ เป็นตน้ สว่นตําแหน่งทีส่องเป็นตวัอกัษร (ตวัพมิพเ์ลก็) หรอืตวัเลข 
   เขตขอ้มลูต่าง ๆ น้ีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื 
   3.1 เขตขอ้มูลความยาวคงที ่คอื เขตขอ้มูลที่บนัทกึหมายเลขควบคุมระเบยีน 
ซึ่งเป็นทัง้ข้อมูลในรูปตัวเลข และรหัสที่บอกลักษณะของวัสดุสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
ประมวลผลระเบยีนบรรณานุกรมเป็นเขตขอ้มูลที่เริม่จากเขตขอ้มูล 001 ถงึ 009 ซึ่งบางเขต
ขอ้มลูเป็นเขตขอ้มลูความยาวคงที ่เชน่ เขตขอ้มลู 008 เป็นตน้ 
   สําหรบัเขตขอ้มูล 008 เป็นเขตขอ้มูลทีม่คีวามสําคญัต่อการลงรายการหนังสอื 
และสือ่อื่น ๆ ซึง่มคีวามแตกต่างกนัในแต่ละตําแหน่งตามลกัษณะเฉพาะของสื่อนัน้ ๆ เขตขอ้มลู
น้ีบนัทกึอยูใ่นรปูรหสัมคีวามยาวคงที ่40 ตําแหน่ง (ตําแหน่งที ่00-39) ค่ารหสัเป็นไดท้ัง้ตวัเลข 
ตวัอกัษร (ตวัพมิพเ์ลก็) และเวน้ว่าง ซึง่อาจแทนดว้ยสญัลกัษณ์แบบใดแบบหน่ึง ไม่มตีวับ่งชี ้
และรหสัเขตขอ้มูลย่อย การบนัทกึค่ารหสัในเขตขอ้มูล 008 ในตําแหน่งที่ 00-17 และ 35-39 
กําหนดให้ใช้ได้กบัสื่อทุกประเภท ส่วนตําแหน่งที่ 18-34 จะกําหนดขึ้นเฉพาะของสื่อแต่ละ
ประเภท โดยปกติการบนัทกึขอ้มูลในเขตขอ้มูล 008 เกอืบจะทุกตําแหน่งจะต้องสมัพนัธ์กบั
ขอ้มูลในเขตขอ้มูลความยาวไม่คงที่ และระบบไดนํ้าขอ้มูลทีเ่ป็นรหสัเหล่าน้ีไปใชป้ระโยชน์ใน
หลายรูปแบบ ได้แก่ การแสดงผลที่หน้าจอ  การจดัลําดบัรายการ และใช้เป็นเงื่อนไขในการ
จํากดัขอบเขตผลการสบืคน้ เช่น ภาษา หรอื ปีที่พมิพ ์ เป็นต้น ตําแหน่งต่าง ๆ ในเขตขอ้มูล 
008 สาํหรบัการลงรายการหนงัสอื มดีงัน้ี 

   00-05 วนัเดอืนปีทีบ่นัทกึขอ้มลู (Date entered on file (YYMMDD))  
   06  ประเภทของปีพมิพ ์(Type of date/publication status) 
   07-10 ปีพมิพเ์ริม่ตน้ (Date 1/beginning date of publication) 
   11-14 ปีพมิพส์ิน้สดุ (Date 2/ending date of publication) 
   15-17 สถานทีพ่มิพ ์ทีผ่ลติ หรอืทีจ่ดัทาํ (Place of publication, production) 
   18-21 ภาพประกอบ (Illustrations) 
   22  กลุ่มผูใ้ช ้(Target audience) 
   23  รปูแบบของวสัดุ (Form of item) 
   24-27 ลกัษณะเน้ือหา (Nature of contents) 
   28  สิง่พมิพร์ฐับาล (Government publication) 
   29  เอกสารการประชุม (Conference publication) 
   30   หนงัสอืทีร่ะลกึ (Festschrift) 
   31  ดรรชนี (Index) 
   32  ยงัไมก่าํหนดใหใ้ช ้(Undefined) 
   33  รปูแบบวรรณกรรม (Literary form) 
   34  ชวีประวตั ิ(Biography) 
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   35-37 ภาษา (Language)   
   38  ระเบยีนทีม่กีารแกไ้ข (Modified record) 
   39   แหล่งทีท่าํการวเิคราะห ์(Cataloging source) 

  

   3.2 เขตขอ้มลูความยาวไม่คงที ่คอื ส่วนของเขตขอ้มลูต่าง ๆ ทีเ่ป็นการบนัทกึ
รายละเอยีดทางบรรณานุกรม เชน่เดยีวกบัขอ้มลูทีบ่นัทกึบนบตัรรายการ โดยเริม่จากเขตขอ้มลู 
010 ถงึ 999  มคีวามยาวไม่คงที ่บนัทกึขอ้มูลทัง้ทีเ่ป็นตวัเลขและตวัอกัษร โดยไม่จํากดัความ
ยาว เขตข้อมูลเหล่าน้ีม ีตวับ่งชี้ และรหสัเขตขอ้มูลย่อย เขตข้อมูลที่ใช้เป็นประจําในการลง
รายการตามรปูแบบมารก์ ไดแ้ก่ 
  
  เขตข้อมลู 020 เลขมาตรฐานสากลประจาํหนงัสอื (R)** 
   ตวับ่งชี:้   #  ยงัไมก่าํหนดใหใ้ช ้
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย:  $a—เลขมาตรฐานสากลประจาํหนงัสอื (R) 
        $c—ขอ้มลูเกีย่วกบัการไดม้า (สว่นใหญ่เป็นราคา) (NR) 

        $z—เลขมาตรฐานสากลประจาํหนงัสอืทีย่กเลกิหรอื 
           ไมถู่กตอ้ง(R) 
 

  เขตข้อมลู 040 แหล่งผลติขอ้มลู (NR) 
   ตวับ่งชี ้ #  ยงัไมก่าํหนดใหใ้ช ้
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย: $a รหสัหรอืชื่อหน่วยงานทีส่รา้งระเบยีน 

          $b ภาษาทีใ่ชใ้นการลงรายการในระเบยีน 
          $c รหสัหรอืชื่อหน่วยงานทีป่รบัเปลีย่นขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรปูที ่
          เครือ่งอา่นได ้
          $d ชื่อของหน่วยงานทีแ่กไ้ขขอ้มลู 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------- 
* NR (Non repeatable) หมายถงึ สามารถใชแ้ทก็ หรอืรหสัเขตขอ้มลูย่อยนัน้ไดเ้พยีงครัง้เดยีว เช่น ใน
ระเบยีนหน่ึงมชีื่อผูแ้ต่งไดเ้พยีงคนเดยีว นัน่คอืแทก็ 100 ซํ้าไมไ่ด ้
** R (Repeatable) หมายถงึ สามารถใชแ้ทก็ หรอืรหสัเขตขอ้มลูยอ่ยนัน้ซํ้าได ้เช่น ในระเบยีน หน่ึงมหีมาย
เหตุไดห้ลายรายการ นัน่คอื ใชแ้ทก็ 500 ซํ้าได ้
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  เขตข้อมลู 041  รหสัภาษา (NR) 
   ตวับ่งชี ้1 การแปล 
      0  รายการนัน้ไมใ่ชฉ่บบัแปล/ไมร่วมฉบบัแปล 
      1  รายการนัน้เป็นฉบบัแปล หรอืรวมฉบบัแปล 

   ตวับ่งชี ้2   # ยงัไมก่าํหนดใหใ้ช ้
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย: $a รหสัภาษาของตวัเน้ือหา 
          $b รหสัภาษาของเรือ่งยอ่หรอืสาระสงัเขป 
              $f รหสัภาษาของสารบญั 
          $g รหสัภาษาของวสัดุทีผ่นวกมา 
          $h รหสัภาษาของตน้ฉบบั และ/หรอืฉบบัทีแ่ปลมาอกีต่อ 
          หน่ึง 
 
  เขตข้อมลู 050 เลขรยีกหนงัสอืระบบหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั (R) 

   ตวับ่งชี ้1  แสดงวา่มตีวัเล่มจดัเกบ็ในหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั 
      # ไมม่ขีอ้มลูระบุวา่ตวัเล่มจดัเกบ็ในหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั 
      0   มตีวัเล่มอยูใ่นหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั 
      1 ไมม่ตีวัเล่มอยูใ่นหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั 
   ตวับ่งชี ้2  แสดงแหล่งหรอืหน่วยงานทีก่าํหนดเลขเรยีกหนงัสอื 
      0 กาํหนดเลขโดยหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั  

      1 กาํหนดเลขโดยหน่วยงานอื่น 
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย: $a—เลขหมู ่(R)   
           $b—เลขผูแ้ต่ง (NR) 
   
  เขตข้อมลู 082 เลขเรยีกหนงัสอืระบบทศนิยมของดวิอี ้(R)  
   ตวับ่งชี ้1  ประเภทของฉบบัพมิพ ์
      0  ฉบบัเตม็ 
      1 ฉบบัยอ่ 
   ตวับ่งชี ้2  แสดงแหล่งหรอืหน่วยงานทีก่าํหนดเลขเรยีกหนงัสอื 
      # ไมม่ขีอ้มลูระบุ 

0 กาํหนดเลขโดยหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั 
      4 กาํหนดเลขโดยหน่วยงานอื่น 
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย: $a—เลขหมู ่(R)   
            $b—เลขผูแ้ต่ง (NR) 
             $2—ฉบบัพมิพ ์(NR) 
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  เขตข้อมลู 100  รายการหลกั—ชื่อบุคคล (NR) 
   ตวับ่งชี ้1   ประเภทหรอืรปูแบบของชื่อบุคคล 
     0—ชื่อตน้ 
     1—ชื่อสกุลทีล่งรายการแบบกลบัคาํ 
     3--ชื่อวงศต์ระกลู 
   ตวับ่งชี ้2  # ยงัไมก่าํหนดใหใ้ช ้
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย:  $a—ชื่อบุคคล (NR) 
            $b—ตวัเลขโรมนัทีต่ามหลงัชื่อตน้ (NR) 
            $c—ตําแหน่ง ยศ บรรดาศกัดิ ์และอื่น ๆ (R) 
            $d—ปีเกดิ-ปีตาย (NR) 
            $q—ชื่อเตม็ (Fuller form of name) (NR) 
           
  เขตข้อมลู 110 รายการหลกั—ชื่อนิตบุิคคล และชื่อการประชุมทีล่งรายการ 
         ภายใตช้ื่อนิตบุิคคล (NR) 
   ตวับ่งชี ้1  ประเภทของชื่อนิตบุิคคล 
     1—ชื่อตามกฎหมาย (Jurisdiction name) 
     2—ชื่อหน่วยงานทีล่งรายการตามทีป่รากฏ 
   ตวับ่งชี ้2  # ยงัไมก่าํหนดใหใ้ช ้   
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย:   $a—ชื่อหน่วยงานหรอืชื่อตามกฎหมาย (NR) 
              $b—ชื่อหน่วยงานรอง (NR) 
               $c—สถานทีจ่ดัประชุม (NR) 
              $n—เลขของตอน/สว่นของงาน ครัง้ทีป่ระชุม (NR) 
   
  เขตข้อมลู 111  รายการหลกั—ชื่อการประชุม (NR) 
   ตวับ่งชี ้1  ประเภทของชื่อการประชุม  
     0—ชื่อทีม่กีารสลบัทีก่นั 
     1—ชื่อตามกฎหมาย 
     3—ชื่อทีล่งรายการตามทีป่รากฏ 
   ตวับ่งชี ้2  # ยงัไมก่าํหนดใหใ้ช ้   
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย:  $a—ชื่อการประชุม (NR) 
             $c—สถานทีจ่ดัประชุม (NR)  
             $d—ปีทีป่ระชุม (NR)    
            $n—ครัง้ทีป่ระชุม (R) 
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  เขตข้อมลู 130  รายการหลกั—ชื่อเรือ่งแบบฉบบั (NR) 
   ตวับ่งชี ้1 จาํนวนอกัขระทีไ่มน่บัในการจดัเรยีง 
      0-9 – จาํนวนอกัขระทีไ่มน่บัในการจดัเรยีง (นบัช่องว่างทีเ่วน้วรรค
รวมดว้ย) 
   ตวับ่งชี ้2  # ยงัไมก่าํหนดใหใ้ช ้
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย:  $a--ชื่อเรือ่งแบบฉบบั (NR) 
             $p—ชื่อตอน หรอืสว่นของงาน (NR) 
             $l—ภาษา (NR) 
             $s—รุน่ (Version) ของงานหรอืฉบบัพมิพ ์(NR) 
             $f—ปีของงาน (NR) 
 
  เขตข้อมลู 245  ชื่อเรือ่งและการแจง้ความรบัผดิชอบ (NR) 
   ตวับ่งชี ้1  การทาํรายการเพิม่ชื่อเรือ่ง 
      0—ไมท่าํรายการเพิม่ชื่อเรือ่ง 
      1—ทาํรายการเพิม่ชื่อเรือ่ง 
   ตวับ่งชี ้2  จาํนวนอกัขระทีไ่มน่บัในการจดัเรยีง 

0-9 --จาํนวนอกัขระทีไ่มน่บัในการจดัเรยีง  
       (นบัชอ่งวา่งทีเ่วน้วรรครวมดว้ย)   
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย:  $a--ชื่อเรือ่งทีเ่หมาะสม (NR) 
           $b—ชื่อเรือ่งยอ่ย ชื่อเรือ่งเทยีบเคยีง เป็นตน้ (NR) 
           $p—ชื่อตอนหรอืสว่นของงาน (R) 
           $c—รายการผูร้บัผดิชอบ (NR) 
 
  เขตข้อมลู 246 ชื่อเรือ่งทีแ่ตกต่าง (R) 
   ตวับ่งชี ้1  เป็นค่าที่ควบคุมการแสดงหมายเหตุ หรอืการทํารายการเพิม่
เกีย่วกบัชื่อเรือ่งทีแ่ตกต่าง 
      0 –หมายเหตุ ไมม่รีายการเพิม่ชื่อเรือ่ง 
      1—หมายเหตุและทาํรายการเพิม่ชื่อเรือ่ง 
      2—ไมม่หีมายเหตุและไมม่รีายการเพิม่ชื่อเรือ่ง 
      3—ไมม่หีมายเหตุ แต่ทาํรายการเพิม่ชื่อเรือ่ง 
   ตวับ่งชี ้2  ประเภทของชื่อเรือ่ง 
      # -- ไมม่ขีอ้มลูระบุประเภท 
      0 – ชื่อเรือ่งทีไ่ดจ้ากสว่นหน่ึงของชื่อเรือ่ง ในเขตขอ้มลู 245 
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      1 – ชื่อเรือ่งเผือ่เรยีก (ชื่อเรือ่งอกีภาษาหน่ึง) 
      2—ชื่อเรือ่งเดน่ชดั (ชื่อเรือ่งเฉพาะหรอืชื่อเรือ่งทีแ่ทจ้รงิ) 
      3 – ชื่อเรือ่งอื่น ๆ 
      4—ชื่อเรือ่งทีป่รากฏทีป่กหนงัสอื 
      5 – ชื่อเรือ่งเพิม่เตมิจากหน้าปกใน 
      6 – ชื่อนําเรือ่ง 
      7 -- ชื่อเรือ่งประจาํหน้า     
      8 – ชื่อเรือ่งทีป่รากฏทีส่นัหนงัสอื 
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย:  $a--ชื่อเรือ่งทีเ่หมาะสม (NR) 
            $b—ชื่อเรือ่งยอ่ย ชื่อเรือ่งเทยีบเคยีง เป็นตน้ (NR) 
 
  เขตข้อมลู 250 ฉบบัพมิพ ์(NR) 
   ตวับ่งชี ้  # ยงัไมก่าํหนดใหใ้ช ้
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย: $a--ฉบบัพมิพ ์(NR) 
 
  เขตข้อมลู 260 การพมิพแ์ละการจาํหน่าย ฯลฯ (R) 
   ตวับ่งชี ้  # ยงัไมก่าํหนดใหใ้ช ้
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย: $a--สถานทีพ่มิพ ์(R) 
            $b—สาํนกัพมิพ ์และจาํหน่าย ฯลฯ (R) 
            $c—ปีทีจ่ดัพมิพแ์ละจาํหน่าย 
 
  เขตข้อมลู 300 ลกัษณะทางกายภาพ (R)  
   ตวับ่งชี ้  # ยงัไมก่าํหนดใหใ้ช ้
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย:  $a—จาํนวนหน้า แผน่ หรอืเล่ม (R) 

        $b—รายละเอยีดของลกัษณะทางกายภาพ สว่นใหญ่เป็น 
       ภาพประกอบ (NR) 

           $c—ขนาด (R)   
           $e—วสัดุประกอบ (NR) 
 
  เขตข้อมลู 440 การแจง้ชื่อชุด และรายการเพิม่ชื่อชุด (R)   
   ตวับ่งชี ้1    # ยงัไมก่าํหนดใหใ้ช ้
   ตวับ่งชี ้2  จาํนวนอกัขระทีไ่มน่บัในการจดัเรยีง 
      0-9 – จาํนวนอกัขระทีไ่มน่บัในการจดัเรยีง 
       (นบัชอ่งวา่งทีเ่วน้วรรครวมดว้ย) 



 28 

   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย: $a—ชื่อชุด (NR) 
             $v—หมายเลขของเล่ม (R)   
             $x—หมายเลข ISSN (NR) 
 
  เขตข้อมลู 490 การแจง้ชื่อชุด (ทีไ่มท่าํรายการเพิม่ชื่อชุด) (R)   
   ตวับ่งชี ้1    การระบุความต้องการในการทํารายการเพิม่ใหส้บืคน้ได ้ซึ่งจะ
ทาํรายการเพิม่ในเขตขอ้มลู 8XX 
      0—ชื่อชุดไมเ่ป็นรายการสบืคน้ 
      1-- ใชช้ื่อชุดทีแ่ตกต่างเป็นรายการสบืคน้ (ทาํรายการเพิม่ในเขต 
       ขอ้มลู 8XX) 
   ตวับ่งชี ้2  # ยงัไมก่าํหนดใหใ้ช ้
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย:  $a—ชื่อชุด (NR) 
             $v—หมายเลขของเล่ม (R)   
              $x—หมายเลข ISSN (NR) 
 
  เขตข้อมลู 500 หมายเหตุทัว่ไป (R)   
   ตวับ่งชี ้ # ยงัไมก่าํหนดใหใ้ช ้
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย: $a—หมายเหตุทัว่ไป (NR) 
 
  เขตข้อมลู 502 หมายเหตุปรญิญานิพนธ ์(R)   
   ตวับ่งชี ้ # ยงัไมก่าํหนดใหใ้ช ้
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย: $a—หมายเหตุปรญิญานิพนธ ์(NR) 
 
  เขตข้อมลู 504 หมายเหตุบรรณานุกรม (R)   
   ตวับ่งชี ้ # ยงัไมก่าํหนดใหใ้ช ้
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย:  $a—หมายเหตุบรรณานุกรม (NR) 
 

  เขตข้อมลู 505 หมายเหตุสารบญัทีม่รีปูแบบ (R)   
   ตวับ่งชี ้ 1  ประเภทของหมายเหตุบรรณานุกรม 
      0 – สารบญั 
      1 – สารบญัทีไ่มส่มบรูณ์ (ในผลงาน) 
      2—สารบญัทีเ่ลอืกมาเพยีงบางรายการ 
   ตวับ่งชี ้2  ระดบัของการบนัทกึรายการสารบญั 
      #  รายการสารบญัไวใ้นรหสัเขตขอ้มลูยอ่ย $a ทัง้หมด 
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย:  $a—รปูแบบของการลงรายการสารบญั (NR) 
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  เขตข้อมลู 600 รายการเพิม่หวัเรือ่ง--ชื่อบุคคล (R)   
    ตวับ่งชี ้1 ประเภทของชื่อบุคคล 
      0—ชื่อตน้ 
      1—ชื่อสกุลทีล่งรายการแบบกลบัคาํ 
      3—ชื่อวงศต์ระกลู 
    ตวับ่งชี ้2 ระบุระบบหวัเรือ่ง หรอือรรถาภธิานทีใ่ชส้รา้งหวัเรือ่ง 
      0—หวัเรือ่งของหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั 
      1—หวัเรือ่งวรรณกรรมสาํหรบัเดก็ของหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั 
      2—หวัเรือ่งของหอสมดุแพทยแ์หง่ชาต ิสหรฐัอเมรกิา 
      3—หวัเรือ่งของหอสมดุเกษตรแหง่ชาตสิหรฐัอเมรกิา 
      4—หวัเรือ่งหรอือรรถาภธิานทีไ่มไ่ดใ้ชต้ามคา่ตวับ่งชี ้2 ลาํดบัที ่0-3 
      5—หวัเรือ่งของหอสมดุแหง่ชาตแิคนาดา 
      7—หวัเรือ่งหรอือรรถาภธิานตามรหสัเขตขอ้มลูยอ่ย 2 
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย : $a—ชื่อบุคคล (NR) 
              $b—เลขกาํกบัชื่อ (NR) 
          $c—ตําแหน่ง ยศ และบรรดาศกัดิ ์เป็นตน้ (NR) 
          $q—ชื่อเตม็ (NR) 
          $d—ปีเกดิ-ปีตาย (NR)  
          $t—ชื่อของงาน (NR) 
          $v—หวัเรือ่งยอ่ยตามรปูแบบการเขยีน (R) 
          $x—หวัเรือ่งยอ่ยทัว่ไป (R) 
          $y—หวัเรือ่งยอ่ยตามยคุสมยั (R) 
          $z--หวัเรือ่งยอ่ยชื่อภมูศิาสตร ์(R) 
          $2 –แหล่งทีนํ่าหวัเรือ่งมาใช ้ตามคา่ตวับ่งชี ้2  
             ตวัที ่7 (NR) 
 
  เขตข้อมลู 610  รายการเพิม่หวัเรือ่ง—ชื่อนิตบุิคคล (R) 
   ตวับ่งชี ้1 ประเภทของชื่อนิตบุิคคล 
      0—ชื่อนิตบุิคคลทีล่งรายการแบบกลบัคาํ 
      1—ชื่อทีเ่ป็นเขตปกครอง 
      2—ชื่อทีล่งรายการตามทีป่รากฏ 
   ตวับ่งชี ้2 ระบุระบบหวัเรือ่ง หรอือรรถาภธิานทีใ่ชส้รา้งหวัเรือ่ง 
      0--หวัเรือ่งของหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั 
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      1—หวัเรือ่งวรรณกรรมสาํหรบัเดก็ของหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั 
      2—หวัเรือ่งของหอสมดุแพทยแ์หง่ชาต ิสหรฐัอเมรกิา 
      3—หวัเรือ่งของหอสมดุเกษตรแหง่ชาต ิสหรฐัอเมรกิา 
      4—หวัเรือ่งหรอือรรถาภธิานทีไ่มไ่ดใ้ชต้ามคา่ตวับ่งชี ้2 ลาํดบัที ่ 
       0-3 
      5—หวัเรือ่งของหอสมดุแหง่ชาตแิคนาดา 
      7—หวัเรือ่งหรอือรรถาภธิานตามรหสัเขตขอ้มลูยอ่ย 2 
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย : $a—ชื่อนิตบุิคคล (NR) 
          $b—ชื่อหน่วยงานรอง (NR) 
          $v—หวัเรือ่งยอ่ยตามรปูแบบการเขยีน (R) 
          $x—หวัเรือ่งยอ่ยทัว่ไป (R) 
          $y—หวัเรือ่งยอ่ยตามยคุสมยั (R) 
          $z--หวัเรือ่งยอ่ยชื่อภมูศิาสตร ์(R) 
          $2–แหล่งทีนํ่าหวัเรือ่งมาใช ้ตามคา่ตวับ่งชี ้2 ตวัที ่7 (NR) 
 
  เขตข้อมลู 611  รายการเพิม่หวัเรือ่ง—ชื่อการประชุม (R) 
   ตวับ่งชี ้1 ประเภทของชื่อการประชุม 
      0—ชื่อนิตบุิคคลทีล่งรายการแบบกลบัคาํ 
      1—ชื่อทีเ่ป็นเขตปกครอง 
      2—ชื่อทีล่งรายการตามทีป่รากฏ 
   ตวับ่งชี ้2 ระบุระบบหวัเรือ่ง หรอือรรถาภธิานทีใ่ชส้รา้งหวัเรือ่ง 
      0--หวัเรือ่งของหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั 
      1—หวัเรือ่งวรรณกรรมสาํหรบัเดก็ของหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั 
      2—หวัเรือ่งของหอสมดุแพทยแ์หง่ชาต ิสหรฐัอเมรกิา 
      3—หวัเรือ่งของหอสมดุเกษตรแหง่ชาต ิสหรฐัอเมรกิา 
      4—หวัเรือ่งหรอือรรถาภธิานทีไ่มไ่ดใ้ชต้ามคา่ตวับ่งชี ้2 ลาํดบัที ่
       0-3 
      5—หวัเรือ่งของหอสมดุแหง่ชาตแิคนาดา 
      7—หวัเรือ่งหรอือรรถาภธิานตามรหสัเขตขอ้มลูยอ่ย 2 
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย: $a—ชื่อการประชุม (NR) 
          $c—สถานทีจ่ดัประชุม (NR)  
          $d—ปีทีป่ระชุม (NR)    
          $n—ครัง้ทีป่ระชุม (R) 
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  เขตข้อมลู 630  รายการเพิม่หวัเรือ่ง—ชื่อเรือ่งแบบฉบบั (R)   
   ตวับ่งชี ้1  จาํนวนอกัขระทีไ่มน่บัในการจดัเรยีง 
      0-9-จาํนวนอกัขระทีไ่มน่บัในการจดัเรยีง   
       (นบัชอ่งวา่งทีเ่วน้วรรครวมดว้ย) 
   ตวับ่งชี ้2 การระบุหวัเรือ่ง หรอือรรถาภธิานทีใ่ชส้รา้งหวัเรือ่ง 
      0--หวัเรือ่งของหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั 
      1—หวัเรือ่งวรรณกรรมสาํหรบัเดก็ของหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั 
      2—หวัเรือ่งของหอสมดุแพทยแ์หง่ชาต ิสหรฐัอเมรกิา 
      3—หวัเรือ่งของหอสมดุเกษตรแหง่ชาต ิสหรฐัอเมรกิา 
      4—หวัเรือ่งหรอือรรถาภธิานทีไ่มไ่ดใ้ชต้ามคา่ตวับ่งชี ้2 ลาํดบัที ่0-3 
      5—หวัเรือ่งของหอสมดุแหง่ชาตแิคนาดา 
      7—หวัเรือ่งหรอือรรถาภธิานตามรหสัเขตขอ้มลูยอ่ย 2 
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย  $a—ชื่อเรือ่งแบบฉบบั (NR) 
          $f—ปีของงาน (NR) 
          $l—ภาษา (NR) 
          $p—ชื่อตอน หรอืสว่นของงาน (R) 
           $s—รุน่ของงาน หรอืฉบบัพมิพ ์(NR) 
 

  เขตข้อมลู 650 รายการเพิม่หวัเรือ่ง—หวัเรือ่งทัว่ไป (R) 
   ตวับ่งชี ้1 #--ยงัไมก่าํหนดใหใ้ช ้
   ตวับ่งชี ้2 การระบุระบบหวัเรือ่ง หรอือรรถาภธิานทีใ่ชส้รา้งหวัเรือ่ง 
      0–หวัเรือ่งของหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั 
      1—หวัเรือ่งวรรณกรรมสาํหรบัเดก็ของหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั 
      2—หวัเรือ่งของหอสมดุแพทยแ์หง่ชาต ิสหรฐัอเมรกิา 
      3—หวัเรือ่งของหอสมดุเกษตรแหง่ชาต ิสหรฐัอเมรกิา 
      4—หวัเรือ่งหรอือรรถาภธิานทีไ่มไ่ดใ้ชต้ามคา่ตวับ่งชี ้2 ลาํดบัที ่0-3 
      5—หวัเรือ่งของหอสมดุแหง่ชาตแิคนาดา 
      7—หวัเรือ่ง หรอือรรถาภธิานตามรหสัเขตขอ้มลูยอ่ย 2 
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย:  $a—หวัเรือ่งทัว่ไป (NR) 
          $v—หวัเรือ่งยอ่ยตามรปูแบบการเขยีน (R) 
          $x—หวัเรือ่งยอ่ยทัว่ไป (R) 
          $y—หวัเรือ่งยอ่ยตามยคุสมยั (R) 
          $z—หวัเรือ่งยอ่ยชื่อภมูศิาสตร ์(R) 
          $2–แหล่งทีนํ่าหวัเรือ่งมาใช ้ตามคา่ตวับ่งชี ้2 ตวัที ่7 (NR) 
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  เขตข้อมลู 651 รายการเพิม่หวัเรือ่ง—ชื่อภมูศิาสตร ์(R) 
   ตวับ่งชี ้1  # --ยงัไมก่าํหนดใหใ้ช ้
   ตวับ่งชี ้2 ระบุระบบหวัเรือ่ง หรอื อรรถาภธิานทีใ่ชส้รา้งหวัเรือ่ง 
      0 -- หวัเรือ่งของหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั 
      1—หวัเรือ่งวรรณกรรมสาํหรบัเดก็ของหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั 
      2—หวัเรือ่งของหอสมดุแพทยแ์หง่ชาต ิสหรฐัอเมรกิา 
      3—หวัเรือ่งของหอสมดุเกษตรแหง่ชาต ิสหรฐัอเมรกิา 
      4—หวัเรือ่งหรอือรรถาภธิานทีไ่มไ่ดใ้ชต้ามค่าตวับ่งชี ้2 ลําดบัที ่0-3
      5—หวัเรือ่งของหอสมดุแหง่ชาตแิคนาดา 
      7—หวัเรือ่ง หรอือรรถาภธิานตามรหสัเขตขอ้มลูยอ่ย 2 
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย:  $a—หวัเรือ่งชื่อภมูศิาสตร ์(NR)  
          $v—หวัเรือ่งยอ่ยตามรปูแบบการเขยีน (R) 
          $x—หวัเรือ่งยอ่ยทัว่ไป (R) 
          $y—หวัเรือ่งยอ่ยตามยคุสมยั (R) 
          $z—หวัเรือ่งยอ่ยชื่อภมูศิาสตร ์(R) 
          $2–แหล่งทีนํ่าหวัเรือ่งมาใช ้ตามคา่ตวับ่งชี ้2 ตวัที ่7 (NR) 
 
  เขตข้อมลู  700 รายการเพิม่—ชื่อบุคคล (R) 
   ตวับ่งชี ้1  ประเภทของชื่อบุคคล 
      0—ชื่อตน้ 
      1—ชื่อสกุลทีล่งรายการกลบัคาํ 
      3—ชื่อวงศต์ระกลู 
   ตวับ่งชี ้2  ประเภทของรายการเพิม่ชื่อบุคคล (รายการจาํแนก/ไมจ่าํแนก) 
      #--รายการเพิม่ทีไ่มเ่ป็นรายการจาํแนก 
       2—รายการเพิม่ทีเ่ป็นรายการจาํแนก 
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย:  $a—ชื่อบุคคล (NR) 
          $b—เลขกาํกบัชื่อ (NR) 
          $q—ชื่อเตม็ (NR) 
          $d—ปีเกดิ-ปีตาย (NR) 
 
  เขตข้อมลู 710 รายการเพิม่—ชื่อนิตบุิคคล (R) 
   ตวับ่งชี ้1 ประเภทของชื่อนิตบุิคคล 
      0—ชื่อนิตบุิคคลทีล่งรายการแบบกลบัคาํ 
      1—ชื่อทีเ่ป็นเขตปกครอง 
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      2—ชื่อทีล่งรายการตามทีป่รากฏ 
   ตวับ่งชี ้2 ประเภทของรายการเพิม่ชื่อนิตบุิคคล (รายการจาํแนก / ไมจ่ําแนก)
      # --รายการเพิม่ทีไ่มเ่ป็นรายการจาํแนก 
      2 --รายการเพิม่ทีเ่ป็นรายการจาํแนก 
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย:  $a—ชื่อนิตบุิคคล (NR) 
          $b—ชื่อหน่วยงานรอง (R) 
  
  เขตข้อมลู 730 รายการเพิม่—ชื่อเรือ่งแบบฉบบั (R) 
   ตวับ่งชี ้1  จาํนวนอกัขระทีไ่มน่บัในการจดัเรยีง 
       0-9-- จาํนวนอกัขระทีไ่มน่บัในการจดัเรยีง 
          (นบัชอ่งวา่งทีเ่วน้วรรครวมดว้ย) 
   ตวับ่งชี ้2  ประเภทของรายการเพิม่ชื่อเรือ่ง (รายการจาํแนก/ไมจ่าํแนก) 
      #--รายการเพิม่ทีไ่มเ่ป็นรายการจาํแนก 
      2—รายการเพิม่ทีเ่ป็นรายการจาํแนก 
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย:  $a—ชื่อเรือ่งแบบฉบบั (NR) 
          $f—ปีของงาน (NR) 
          $l—ภาษา (NR) 
          $p—ชื่อตอน หรอืสว่นของงาน (R) 
          $s—รุน่ของงาน หรอืฉบบัพมิพ ์(NR) 
 
  เขตข้อมลู 740 รายการเพิม่ชื่อเรือ่งทีแ่ตกต่าง / ชื่อเรือ่งจาํแนก (R) 
   ตวับ่งชี ้1 จาํนวนอกัขระทีไ่มน่บัในการจดัเรยีง  
       (นบัชอ่งวา่งทีเ่วน้วรรครวมดว้ย) 
   ตวับ่งชี ้2 ประเภทของรายการเพิม่ชื่อเรือ่ง  
      (รายการจาํแนก / ไมจ่าํแนก) 
      #--รายการเพิม่ทีไ่มเ่ป็นรายการจาํแนก 
      2—รายการเพิม่ทีเ่ป็นรายการจาํแนก 
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย:  $a—ชื่อเรือ่ง (NR) 
 
  เขตข้อมลู 856  การเขา้ถงึและแหล่งของสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(R) 
   ตวับ่งชี ้1  วธิกีารเขา้ถงึ 
      # ไมม่ขีอ้มลูระบุ 
      0   จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์
      1 การถ่ายโอนแฟ้มขอ้มลู 
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      2 การเขา้ใชเ้ครือ่งจากระยะไกล 
      3 การเขา้ใชโ้ดยผา่นสายโทรศพัท ์
      4   การเขา้ใชโ้ดยผา่นโพรโตคอล HTTP 
      7   วธิพีเิศษ ตามเขตขอ้มลูยอ่ย 2 
   ตวับ่งชี ้2  ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัแหล่งสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
      #   ไมม่ขีอ้มลูระบุ 
      0    แหล่งของสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
      1  รุน่ของสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
      8  ไมม่กีารแสดงผลคาํ หรอืวล ีนําหน้าขอ้ความ 
   รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย: $a—ชื่อโฮสท ์(R) 
          $b—หมายเลขในการเขา้ถงึ (R) 
          $f—ชื่อสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(R) 
          $q—รปูแบบของขอ้มลู (NR) 
          $s—ขนาดของแฟ้มขอ้มลู (R) 
          $u—ทีอ่ยู ่(โดเมนเนม) (R) 
          $z—หมายเหตุขอ้ความทีเ่ผยแพรไ่ด ้(R) 
 

 ขอ้มลูทัง้ 3 สว่นในแต่ละระเบยีน คอมพวิเตอรจ์ะจดัเกบ็ตามรปูแบบทีใ่ชเ้พือ่การสื่อสาร 
ระหว่างคอมพวิเตอรก์บัผูใ้ช ้แต่เป็นสว่นทีผู่ใ้ชไ้มส่ามารถมองเหน็ได ้โดยทีร่ปูแบบของระเบยีน
ทีจ่ดัเรยีงนัน้ จะมลีกัษณะการจดัวางตวัอกัขระต่อเน่ืองกนัไม่มชี่องว่าง ซึ่งผูใ้ชท้ัว่ไปเขา้ใจได้
ยาก และไม่เขา้ใจความหมายของขอ้มูลเหมอืนทีอ่ยู่ในรูปบตัรรายการ แต่เครื่องคอมพวิเตอร์
สามารถอา่นได ้
 

 พฒันาการการใช้มารก์ในประเทศไทย 
  สาํหรบัหอ้งสมุดในประเทศไทยมกีารใชร้ปูแบบการลงรายการทีเ่ครื่องสามารถอ่าน
ได ้โดยศกึษารปูแบบมารก์ของต่างประเทศและพฒันาเป็นรปูแบบมารก์เพื่อใชใ้นหอ้งสมุดของ
ตน ตามลาํดบั ดงัน้ี  (สมพศิ คศูรพีทิกัษ์.  2539 : 35) 
  1. ไทยมารก์ (THAI MARC)  พฒันาโดยหอสมุดแหง่ชาต ิดว้ยความช่วยเหลอืจาก
องคก์ารศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแหง่สหประชาชาต ิ(UNESCO) ในปี พ.ศ. 2519 โดย
ศกึษารปูแบบของ US MARC ISO 2709 และ BLCMP (Birmingham Library Cooperation 
Mechanization Project) ของมหาวทิยาลยัเบอรม์งิแฮม ประเทศองักฤษ 
  2. มหดิลมารก์ (MAHIDOL MARC) พฒันาโดยคณะกรรมการโครงการพฒันา
หอ้งสมุดด้วยระบบคอมพวิเตอร์ ของสํานักหอสมุด มหาวทิยาลยัมหดิล ปี พ.ศ. 2526 คณะ
กรรมการฯ ไดจ้ดัทําคู่มอืการลงรายการบรรณานุกรมทรพัยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ เช่น 
หนงัสอื วารสาร และสือ่โสตทศัน์ 
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  3. ยนิูพมารก์ (UNIV MARC/University MARC) พฒันาโดยคณะอนุกรรมการ
พจิารณาการใชค้อมพวิเตอรใ์นหอ้งสมุด ทบวงมหาวทิยาลยัแต่งตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2527 และได้
กําหนดรูปแบบยูนิพมาร์กที่เป็นมาตรฐานการลงรายการที่ใช้แสดงการจดัเก็บและสื่อสาร
ข้อสนเทศทางบรรณานุกรมระหว่างผู้ใช้ถึงผู้ใช้ และระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ถึงเครื่อง
คอมพวิเตอร ์เพื่อใหส้ามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูทางบรรณานุกรมระหว่างสถาบนัการศกึษา และ
เพือ่การใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรทีแ่ต่ละสถาบนัครอบครอง 
  4. ซยีูมารก์ (CU MARC) พฒันาโดยคณะกรรมการพจิารณามาตรฐานการลง
รายการหนังสอื เอกสาร ประมาณ ปีพ.ศ. 2531 เพื่อข่ายงานสารสนเทศภายในมหาวทิยาลยั 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และได้ใช้เป็นคู่มือรูปแบบทางบรรณานุกรม สําหรบัหนังสือ 
เอกสาร และสิง่พมิพต่์อเน่ือง 
  ปจัจุบนัหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษาต่าง ๆ นิยมใชร้ปูแบบการลงรายการแบบมารก์ 
21 

   
หลกัเกณฑก์ารลงรายการแบบแองโกลอเมริกนั ฉบบัพิมพค์รัง้ท่ี 2  
 หลกัเกณฑก์ารลงรายการแบบแองโกลอเมรกินั หรอืทีเ่รยีกกนัยอ่ ๆ ว่า AACR มอียู ่3 
ฉบบั คอื ฉบบัปี ค.ศ.1967 หรอื AACR1 ฉบบัพมิพค์รัง้ที ่2 ค.ศ. 1978 หรอื AACR2 และฉบบั
พมิพค์รัง้ที ่2 แกไ้ขเพิม่เตมิ ค.ศ. 1998 หรอื AACR2R ไดม้กีารปรบัปรุงแกไ้ข เพิม่เตมิขอ้มลู 
ล่าสุด ปี ค.ศ.  2002 จดัทําโดยความร่วมมอืของสมาคมห้องสมุดอเมรกินั สมาคมห้องสมุด
องักฤษ สมาคมห้องสมุดแคนาดา และหอสมุดรฐัสภาอเมริกัน เพื่อให้การลงรายการเป็น
มาตรฐานเดยีวกนั ในการแลกเปลีย่นขอ้มลูทางบรรณานุกรม 
 เอเอซอีาร ์2 อาร ์แบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ตอน คอื 
 ตอนที ่1 เป็นหลกัเกณฑท์ัว่ไปเกีย่วกบัการลงรายการทางบรรณานุกรมสาํหรบัวสัดุทุก
ประเภท หลกัเกณฑก์ารลงรายการทางบรรณานุกรมสาํหรบัหนังสอื จุลสาร และเอกสารทีเ่ป็น
แผน่ สือ่โสตทศัน์ทุกประเภท ไมโครฟอรม์ สิง่พมิพต่์อเน่ือง และการทาํรายการจาํแนก 
 ตอนที ่2 เป็นหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการทํารายการนํา (Headings) ประกอบดว้ย การ
เลอืกใชช้ื่อเพื่อการสบืคน้ (Access points) การลงชื่อบุคคล ชื่อภูมศิาสตร ์ชื่อองคก์ร ชื่อเรื่อง
แบบฉบบั และการทาํรายการโยง 
 ภาคผนวก เป็นหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการใช้อกัษรตวัใหญ่ คําย่อ และตวัเลขในการลง
รายการ 
 การลงรายการทางบรรณานุกรม สําหรบัทรพัยากรสารสนเทศตามหลกัเกณฑก์ารลง
รายการแบบเอเอซอีาร ์2 จะแบ่งโครงร่างของรายการทีเ่ป็นส่วนสาํคญั ซึง่ตอ้งนํามาพจิารณา
เป็นขอ้มลูในการลงรายการ ออกเป็น 8 สว่น (Areas) ดงัน้ี 
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 1. สว่นชื่อเรื่องและการแจง้ความรบัผดิชอบ (Title and statement of responsibility 
area) ขอ้มลูสาํคญัไดแ้ก่ ขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อเรื่อง และผูท้ีม่สีว่นรบัผดิชอบต่อเน้ือหา เช่น ผูแ้ต่ง 
ผูแ้ปล ผูว้าดภาพ บรรณาธกิาร เป็นตน้ ทัง้ทีเ่ป็นบุคคลและนิตบุิคคล 
 2. สว่นฉบบัพมิพห์รอืครัง้ทีพ่มิพ ์(Edition area) ขอ้มลูทีใ่หร้ายละเอยีดเกีย่วกบัครัง้ที่
พมิพ ์รวมทัง้การแจง้ความรบัผดิชอบเกีย่วกบัครัง้ทีพ่มิพน์ัน้ ๆ ดว้ย 
 3. สว่นรายละเอยีดเฉพาะของวสัดุ (หรอืประเภทของสิง่พมิพ)์ (Material or type of 
publication) specific details area) เป็นขอ้มลูทีเ่ป็นรายละเอยีดเฉพาะของวสัดุหรอืสิง่พมิพบ์าง
ประเภท เชน่ ลาํดบัทีข่องสิง่พมิพต่์อเน่ือง มาตราสว่นของแผนที ่เป็นตน้ 
 4. ส่วนการพมิพแ์ละการเผยแพร่ (Publication, distribution, etc., area) ขอ้มลู
เกีย่วกบัสถานทีพ่มิพ ์หรอืเมอืงทีพ่มิพ ์ชื่อสาํนกัพมิพห์รอืผูจ้ดัพมิพ ์และปีพมิพ ์หรอืปีลขิสทิธิ ์
 5. ส่วนลกัษณะทางกายภาพ (Physical description area) ขอ้มูลส่วนน้ีจะให้
รายละเอียดเกี่ยวกบัลกัษณะรูปร่างของทรพัยากรสารสนเทศนัน้ ๆ ได้แก่ จํานวนหน้าหรอื
จาํนวนเล่มของหนงัสอื รายการภาพประกอบ ความสงู 
 6. สว่นชุด (Series area) ขอ้มลูทีใ่หร้ายละเอยีดเกีย่วกบัชุดของหนงัสอื ไดแ้ก่ ชื่อชุด
หลกั ชื่อชุดรอง รวมทัง้หมายเลขของชุด 
 7. ส่วนหมายเหตุ (Note area) คอื ขอ้มูลสาํคญัอื่น ๆ ทีไ่ม่สามารถระบุในการลง
รายการในส่วนต่าง ๆ ที่กล่าวมา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อเรื่องเดมิ ประวตัิการพมิพ์ ฯลฯ ถ้า
ขอ้มลูดงักล่าวมคีวามสาํคญัและเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชก้จ็ะลงรายการไวใ้นสว่นน้ี 
 8. ส่วนเลขมาตรฐานและคาํทีบ่อกถงึสิง่ทีไ่ดม้า (Standard number and terms of 
availability area) ขอ้มลูในส่วนน้ีไดแ้ก่ขอ้มลูเกีย่วกบัเลขมาตรฐานของหนงัสอืและราคาของ
หนงัสอื  
 เอเอซอีาร์ 2 อาร์ ได้กําหนดแหล่งขอ้มูลที่กําหนด ในการนําขอ้มูลที่เป็นรายการ
บรรณานุกรมในแต่ละส่วนมาลงรายการ จะต้องนํามาจากแหล่งขอ้มูลทีก่ําหนด ถ้าไม่ไดนํ้ามา
จากแหล่งข้อมูลที่กําหนด หากนํามาลงรายการ จะต้องใส่ไว้ในวงเล็บเหลี่ยม แหล่งข้อมูลที่
กาํหนดใหใ้ชม้ดีงัน้ี  
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ส่วน          แหล่งข้อมลูท่ีกาํหนด 
ชื่อเรือ่งและการแจง้ความรบัผดิชอบ  หน้าปกใน 
ฉบบัพมิพ ์         หน้าปกใน1, สว่นนํา และการแจง้ทา้ยเล่ม 
การพมิพ,์ การจาํหน่าย, ฯลฯ    หน้าปกใน, สว่นนํา2 และการแจง้ทา้ยเล่ม 
ลกัษณะทางกายภาพ      สิง่พมิพท์ัง้เล่ม 
ชุด          หน้าปกในของชุด3 หน้าปกในของหนงัสอื, 
          ปก และสว่นอื่น ๆ ของหนงัสอื 
หมายเหตุ         แหล่งใดกไ็ด ้
เลขมาตรฐานและคาํทีบ่อกถงึสิง่ทีไ่ดม้า  แหล่งใดกไ็ด ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------ 
1 คาํวา่ “หน้าปกใน” จะรวมถงึ สว่นอื่น ๆ ทีใ่ชแ้ทนหน้าปกในดว้ย 
2 ”สว่นนํา” (Preliminaries) หมายถงึ สว่นต่าง ๆ ของหนงัสอืทีอ่ยูใ่นสว่นตน้เลม่ของหนงัสอื ไดแ้ก่ หน้าปก    
   ใน, หน้าทีอ่ยูห่ลงัหน้าปกในก่อนถงึเน้ือเรือ่ง, หน้าอื่น ๆ ทีอ่ยูก่่อนหน้าปกใน และปกหนงัสอื 

3 “หน้าปกในของชุด” (Series title page) เป็นหน้าทีเ่พิม่ขึน้มา โดยมชีื่อเรือ่งทีเ่หมาะสมของชุด และขอ้มลู 
   อื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัชุด (เชน่ การแจง้ความรบัผดิชอบ, หมายเลขลาํดบัในชุด, ขอ้มลูเกีย่วกบัสิง่พมิพแ์ละ 
   ชื่อเรือ่งของสิง่พมิพภ์ายในชุด) 
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 การเลือกใช้ช่ือเพ่ือการสืบค้น (Choice of access points)   
  การเลอืกใชช้ื่อเพื่อการสบืค้น หมายถงึ การเลอืกชื่อหรอืนามทัง้หมดที่ปรากฏใน
รายการทางบรรณานุกรมของสิง่พมิพท์ีนํ่ามาทาํรายการ ทีผู่ใ้ชอ้าจใชใ้นการสบืคน้สิง่พมิพน์ัน้ ๆ 
คําว่า ชื่อหรอืนาม หมายถงึ ชื่อบุคคลและชื่อองค์กรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสิง่พมิพ ์(เช่น ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อ
บรรณาธกิาร ชื่อผูร้วบรวม ชื่อผูแ้ปล ชื่อองคก์รทีอ่อกสิง่พมิพ ์ชื่อการประชุม ฯลฯ) ชื่อเรื่อง   
ชื่อเรื่องแบบฉบบั และชื่อชุด โดยที่ผู้จดัทํารายการจะเลือกชื่อเหล่าน้ี 1 ชื่อ (ซึ่งโดยปกติจะ
เลอืกใชช้ื่อผูแ้ต่ง) เพื่อใชเ้ป็นรายการหลกั (Main entry) สว่นชื่อทีเ่หลอืจะใชเ้ป็นรายการเพิม่ 
(Added entry) (สพุฒัน์ สอ่งแสงจนัทร.์  2544 : 171) 
  ในการกําหนดรายการเพื่อการสบืคน้นัน้ เอเอซอีาร ์2 อาร ์ ไดก้ําหนดหลกัเกณฑท์ี่
ใช ้ ในการเลอืกใชช้ื่อเพื่อเป็นรายการสบืคน้ ทัง้ทีเ่ป็นรายการหลกัและรายการเพิม่ไวใ้หเ้ป็น
แนวทางในการพจิารณา โดยทีห่ลกัเกณฑด์งักล่าวมรีายละเอยีดมาก ทัง้น้ีจะมตีัง้แต่ 
  - การแจง้ถงึแหล่งขอ้มลูสาํคญั (Chief source of information) ทีใ่ชใ้นการเลอืก
รายการเพือ่การสบืคน้ 
  - การเลอืกรายการ (ชื่อบุคคลทีเ่ป็นเจา้ของผลงานตัง้แต่ 1 คนขึน้ไป แต่ไม่ถงึ 3 
คน / ผลงานที่มผีูร้บัผดิชอบมากกว่า 3 คน / ผลงานที่มผีูร้บัผดิชอบที่ทําหน้าที่แตกต่างกนั / 
การลงรายการนิตบุิคคล / การลงรายการชื่อเรื่องทีเ่ป็นรายการหลกั / การลงรายการชื่อเรื่อง
แบบฉบบั เป็นตน้)    
  - รูปแบบในการลงรายการ เช่น รูปแบบการลงชื่อบุคคลชาวต่างประเทศ ชื่อ
พระมหากษตัรยิ ์ชื่อพระบรมวงศานุวงศ ์พระภกิษุ / รปูแบบการลงรายชื่อนิตบุิคคล / รปูแบบ 
การลงรายการชื่อภูมศิาสตร์ เป็นต้น (ดูรายละเอยีดไดใ้น เอเอซอีาร์ 2 อาร ์ บทที่ 21)            
                                                                                                                                     

ฐานข้อมลูทรพัยากรห้องสมดุ 
 ฐานข้อมูลทรพัยากรห้องสมุด เป็นฐานข้อมูลที่จดัเก็บสารสนเทศที่มีให้บริการใน
ห้องสมุดหรอืสถาบนับรกิารสารสนเทศนัน้ ๆ ซึ่งหน่วยงานที่จดัทําขึ้นเองเพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิาร ในการสบืคน้สารสนเทศอนัไดแ้ก่ หนงัสอื บทความวารสาร จุลสาร  
กฤตภาค สื่อโสตทศัน์ วทิยานิพนธ ์เป็นตน้ ทัง้น้ีอาจเกบ็อยูใ่นรปูแบบต่าง ๆ ทัง้ระบบออฟไลน์ 
และระบบออนไลน์ (สมชาย วรญัญานุไกร.  2544 : 7) 
 
 ประเภทของฐานข้อมลูทรพัยากรห้องสมดุ 
 ฐานขอ้มลูมหีลายประเภทซึง่แตกต่างกนัทัง้ในดา้นเน้ือหาและการใชง้าน ดงันัน้จงึมกีาร
แบ่งประเภทของฐานขอ้มลูหรอืเน้ือหาของสารสนเทศทีจ่ดัเกบ็ (พมิพร์าํไพ เปรมสมทิธิ.์  2538 : 
4 ; สมพศิ คศูรพีทิกัษ์.  2539 : 52) สาํหรบัหอ้งสมุดและสถาบนับรกิารสารสนเทศโดยทัว่ไป
มกัจะหมายถงึทรพัยากรหอ้งสมดุทีจ่ดัเกบ็ตามลกัษณะของหอ้งสมดุ ไดแ้ก่ 
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 1. ฐานขอ้มลูบรรณานุกรม (Bibliographic database) เป็นฐานขอ้มลูหลกัของหอ้งสมุด
ที่จดัเก็บรวบรวมระเบียนทรพัยากรสารสนเทศทุกประเภทที่มอียู่ในห้องสมุดนัน้ ๆ โดยให้
รายละเอยีดทางบรรณานุกรมของวสัดุต่าง ๆ ไวใ้นแต่ละระเบยีน ฐานขอ้มูลบรรณานุกรมบาง
ฐานขอ้มลูอาจมสีาระสงัเขปประกอบ เพื่อใหผู้ใ้ชท้ราบถงึเน้ือหาโดยยอ่ และช่วยในการตดัสนิใจ
เลอืกสารสนเทศไดส้ะดวกยิง่ขึน้ 
 2. ฐานขอ้มลูตวัเลข (Numeric database) เป็นฐานขอ้มลูทางสถติทิีห่อ้งสมุดจดัทาํขึน้
เพื่อใหบ้รกิารผูใ้ช ้โดยอาจทาํเป็นฐานขอ้มลูในดา้นต่าง ๆ เช่น สถติกิารลงทุน ตลาดหุน้ ธุรกจิ
อุตสาหกรรม เป็นตน้  
 3. ฐานขอ้มูลเตม็รูป (Full-text database) เป็นฐานขอ้มูลทีบ่นัทกึเรื่องราวหรอื
รายละเอยีดของวสัดุสารสนเทศทัง้หมดเขา้เครือ่งคอมพวิเตอรใ์นรปูแบบทีเ่ครื่องสามารถอ่านได ้
โดยสามารถดูรายละเอยีดของวสัดุนัน้ ๆ ไดเ้หมอืนดูจากวสัดุจรงิ ฐานขอ้มูลเตม็รูปทีห่อ้งสมุด
มกัจะจดัทาํไดแ้ก่ ฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ ์ฐานขอ้มลูวารสาร และฐานขอ้มลูกฤตภาค เป็นตน้ 
 4. ฐานขอ้มลูภาพ (Image database) 
 5. ฐานขอ้มลูสือ่ประสม (Multimedia database) 
 
 คณุภาพของฐานข้อมลูบรรณานุกรมทรพัยากรห้องสมดุ 
  ฐานข้อมูลบรรณานุกรม  เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยผู้ใช้เกี่ยวกบัรายการบรรณานุกรมที่
นํามาอา้งองิ ช่วยผูใ้ชค้น้ขอ้มูลทีต่้องการ รวมทัง้รูแ้หล่งขอ้มูล  รูป้ระเภทของสิง่พมิพ ์องค์กร 
หรอืบุคคล รวมทัง้ตน้ฉบบัสมบรูณ์และสถานทีเ่กบ็เอกสารเหล่านัน้ 
 ห้องสมุดหรอืผู้จดัทําฐานข้อมูลจะต้องมคีวามรบัผดิชอบในการสร้างฐานข้อมูลให้มี
คุณภาพเพื่อไม่ใหม้ขีอ้มลูทีส่กปรก (Dirty data) ปรากฏอยู่ในฐานขอ้มลู ซึง่หมายถงึลกัษณะ
ของฐานขอ้มูลที่มขีอ้ผดิพลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ฐานขอ้มูลบรรณานุกรมออนไลน์ (Massey.  
2000 : Online) สิง่สาํคญัทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัคุณภาพของรายการและฐานขอ้มลูไดแ้ก่ นโยบาย
และแนวปฏบิตัใินการทํารายการ เน้ือหาภายในฐานขอ้มลู การดูแลรกัษาฐานขอ้มลู การเขา้ถงึ
และการแสดงผลรายการที่เกี่ยวขอ้งกนั จากการศกึษาวรรณกรรมและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบั
การประเมินคุณภาพของฐานข้อมูล สรุปประเด็นในการพิจารณาคุณภาพของฐานข้อมูล
บรรณานุกรมทรพัยากรหอ้งสมุด (Lancaster.  1991 : 116; Massey.  2000 ; อา้งองิจาก 
Basch.  1990; พมิพร์าํไพ เปรมสมทิธิ.์  2538 : 84-86) ดงัน้ี 
 1. ขอบเขต หรอืความครอบคลุมของเน้ือหา (Scope/coverage) หมายถงึ ขอบเขตของ
ทรัพยากรสารสนเทศที่จ ัดเก็บในฐานข้อมูล ครอบคลุมเน้ือหาตรงตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร 
 2. ความสมบูรณ์ของสารสนเทศ (Completeness) หมายถงึ การแสดงรายละเอยีด
เกีย่วกบัรายการบรรณานุกรมของสารสนเทศไดค้รบถว้นสมบรูณ์ ซึง่จะเป็นตวัแทนสารสนเทศที่
ด ีและชว่ยใหผู้ใ้ชต้ดัสนิใจเลอืกสารสนเทศไดต้รงกบัความตอ้งการมากทีส่ดุ 



 40 

 3. ความคงที ่หรอืความสมํ่าเสมอ (Consistency) หมายถงึ การใชค้าํหรอืคาํศพัท ์
ต่าง ๆ ในการกําหนดช่องทางการสืบค้นด้วยความคงที่และสมํ่าเสมอ โดยการจดัทําแฟ้ม
รายการหลกัฐานไวต้รวจสอบ 
 4. ความทนัสมยั (Timeliness) หมายถงึ การนํารายการสารสนเทศใหม่ ๆ เขา้ไปยงั
ฐานขอ้มลูไดร้วดเรว็ ทนัต่อความตอ้งการ ซึง่เป็นสิง่ทีผู่ใ้ชทุ้กคนตอ้งการมากทีส่ดุ ดงันัน้ผูจ้ดัทาํ
ฐานขอ้มลูควรวางนโยบายและกาํหนดการในการปรบัปรงุฐานขอ้มลูใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
 5. ความถูกตอ้งของสารสนเทศ (Accuracy) หมายถงึ การไม่มขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้กบั
สารสนเทศในฐานขอ้มลู ซึง่อาจเกดิจากการนําเขา้ หรอืการป้อนขอ้มลูผดิพลาด เช่น การสะกด
ผดิ การพมิพ์ผดิ เป็นต้น โดยทัว่ไปผูใ้ช้มกัจะใหค้วามสนใจในความถูกต้องของสารสนเทศที่
สบืคน้ไดจ้ากฐานขอ้มลู ดงันัน้จงึควรควบคุมการป้อนขอ้มลู และตรวจสอบขอ้ผดิพลาดดงักล่าว
อย่างสมํ่าเสมอ จะเป็นการช่วยใหผู้ใ้ชไ้ดร้บัขอ้มลูทางบรรณานุกรมของเอกสารตน้ฉบบัถูกตอ้ง 
และสามารถตดิตามหาเอกสารตน้ฉบบัไดไ้มผ่ดิพลาด 
 6. ประสทิธภิาพในการเขา้ถงึ/การคน้คนื (Accessibility/retrievability) หมายถงึ ความ
สะดวกในการเข้าถึงหรือสืบค้นที่ผู้ใช้สามารถใช้ได้ด้วยตนเอง เป็นการประหยดัเวลาแก่
เจา้หน้าทีท่ีใ่หบ้รกิารดว้ย อกีทัง้มจีาํนวนเอกสารทีไ่ดร้บัการคน้คนืดว้ยกลยุทธท์ีเ่หมาะสม โดย
วดัจากอตัราส่วนของขอ้มลูทีค่น้ได ้(Recall) และความตรงกบัความตอ้งการของขอ้มลูทีค่น้ได ้
(Precision) 
 7. รูปแบบของการรบัผล (Output) หมายถงึ การทีผู่ใ้ชส้ามารถรบัผลทีไ่ดจ้ากการ
สืบค้นในลักษณะต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบตามความต้องการ เช่น สามารถกําหนดรูปแบบ 
จํานวนหน้าในการสัง่พิมพ์ผล สามารถสัง่พิมพ์โดยอัตโนมตัิ สามารถรบัผลทางจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส ์ทางโทรสาร และสามารถบนัทกึหรอืการถ่ายโอนขอ้มลูได ้
 8. การเป็นระบบบูรณาการ (Integration) หมายถงึ การทีฐ่านขอ้มลูมคีุณลกัษณะทีเ่ป็น
การบูรณาการ ดงันัน้ แฟ้มขอ้มูลในฐานขอ้มลูจะตอ้งมโีครงสรา้งและการกําหนดรปูแบบการใช้
แทก็ที่เหมอืนกนั เพื่อใหส้ามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้สามารถสบืคน้จากหลายเขตขอ้มูลพรอ้ม
กนัได้ มชี่องทางที่สบืค้นไปยงัฐานขอ้มูลอื่นได้ และสามารถเชื่อมโยงหรอืเข้าถึงไปยงัแหล่ง
สารสนเทศอเิลก็ทรอนิกสร์ปูแบบอื่นทีม่เีน้ือหาเกีย่วขอ้งกนัได ้เป็นตน้ 
 ประเดน็ในการพจิารณาคุณภาพของฐานขอ้มูลบรรณานุกรมที่กล่าวมานัน้ เป็นเพยีง
ส่วนหน่ึงที่เน้นเฉพาะฐานขอ้มูลทรพัยากรหอ้งสมุดทีห่อ้งสมุดจดัทําขึน้เอง ยงัมปีระเดน็อื่น ๆ 
อีกหลายลกัษณะที่ไม่ได้กล่าวถึง ซึ่งเป็นการเน้นถึงฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่ให้บรกิารเชิง
พาณชิย ์
 ในเรื่องคุณภาพของฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรห้องสมุดนัน้ นอกจากจะ
พจิารณากนัในประเดน็ต่าง ๆ ทีก่ล่าวมาแลว้ ยงัมอีกีส่วนหน่ึงทีต่้องคํานึงถงึอย่างยิง่ คอื ส่วน
ของแฟ้มข้อมูลที่จดัเก็บระเบียนบรรณานุกรม เพราะถ้าหากว่าฐานข้อมูลมีแฟ้มข้อมูลที่มี
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คุณภาพ กจ็ะส่งผลใหฐ้านขอ้มลูนัน้มคีุณภาพและความสมบูรณ์ยิง่ขึน้ บาสช ์(Basch.  1990) 
ไดก้ล่าวถงึคุณลกัษณะของแฟ้มขอ้มลูบรรณานุกรมทีม่คีุณภาพ ไวด้งัน้ี 
 1. สามารถจาํกดัการสบืคน้ไดด้ว้ยชื่อภมูศิาสตร ์ภาษา และเน้ือหา 
 2. มกีารจดัทําดชันีคําคน้ใหก้บัเน้ือหา ในลกัษณะการจดัลําดบัความสําคญัของคําที่มี
ความหมายกวา้งไปสูค่าํทีม่คีวามหมายแคบ 
 3. มกีารระบุรปูแบบหรอืลกัษณะของเน้ือหา (เช่น นโยบาย การวจิารณ์ หรอืทฤษฎ ีไว้
ในสว่นใดสว่นหน่ึงของรายการ เชน่ ระบุไวใ้นเลขหมู ่หรอืหวัเรือ่ง เป็นตน้) 
 4. มกีารเชื่อมโยงจากระเบยีนหน่ึง ไปยงัระเบยีนอื่น ๆ ทีม่เีน้ือหาเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั 
เช่น หนังสอืชุดเดยีวกนัทีแ่ยกทํารายการ เอกสารประกอบการประชุมประเภทต่าง ๆ ทีแ่ยกทํา
รายการ เป็นตน้ 
 5. สามารถสบืคน้รายการผูแ้ต่งและชื่อเรือ่ง พรอ้ม ๆ กนัได ้
 6. สามารถสบืคน้รายการทุกอยา่งได ้และแสดงผลไดท้ัง้รปูแบบมารก์และรปูแบบอื่น ๆ  
 7. ควรมเีขตขอ้มลูทีส่าํคญั ดงัน้ี ผูแ้ต่ง และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ชื่อเรื่อง แหล่ง ภาษาเดมิ
ของเน้ือหา ปีพมิพ์ สาระสงัเขป หมายเลขเฉพาะต่าง ๆ (เช่น เลขทะเบียน หรอืเลขสญัญา   
เป็นตน้) และ ดชันี 
 8. การลงรายการผูแ้ต่งในแต่ละฐานขอ้มลู ควรเป็นแบบแผนเดยีวกนั 
 9. ฐานขอ้มลูประเภทเดยีวกนัตอ้งมโีครงสรา้งเหมอืนกนั 
 10. มบีญัชคีําที่เรยีงไว้อย่างมรีะบบ ในรูปอรรถาภธิาน และเรยีกใช้ได้ทางออนไลน์ 
เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งชว่ยในการสบืคน้ 
 ดงันัน้หากห้องสมุดมกีารสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่มคีุณภาพจะเป็นผลดีในแง ่  
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

1. การสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูใ้ช ้
 2. งา่ยต่อการดแูลรกัษาฐานขอ้มลูใหส้มบรูณ์อยูเ่สมอ 
 3. เป็นฐานขอ้มลูทีไ่ดม้าตรฐาน สามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูทางบรรณานุกรม 
 ดงันัน้ความจําเป็นประการหน่ึงที่ห้องสมุดจะต้องคํานึงถึงเป็นอย่างยิง่ต่อการสร้าง
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรห้องสมุด ก็คือ การตรวจสอบหรือประเมินฐานข้อมูล
บรรณานุกรมทีจ่ดัทาํขึน้ 
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 การดแูลรกัษาฐานข้อมลูบรรณานุกรมทรพัยากรห้องสมดุ 
 บอลลารด์ (Ballard.  2005 : 36-37) อดตีบรรณารกัษ์ หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั 
ควนินิพแิอก (Quinnipiac University) แฮมเดน็ สหรฐัอเมรกิา ไดแ้นะนําวธิกีารปรบัปรงุขอ้มลู 
ในฐานขอ้มลูทรพัยากรหอ้งสมดุเพือ่ใหเ้ป็นฐานขอ้มลูทีถู่กตอ้ง มคีุณภาพและไดม้าตรฐาน ดงัน้ี 

 1. การตรวจสอบรายการหลกัฐาน โดยการดาํเนินการตรวจสอบรายการหลกัฐานสาํคญั  
เชน่ ผูแ้ต่ง หวัเรือ่ง ชื่อชุด ทุกรายการเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ถกูตอ้งตามรปูแบบทีป่รากฏในระเบยีน
รายการหลกัฐาน การควบคมุรายการหลกัฐานสามารถดาํเนินการไดโ้ดยใชร้ะบบมอื หรอืระบบ
อตัโนมตั ิและควรดาํเนินการตรวจสอบทกุครัง้ทีม่ผีลงานใหมเ่ขา้มา 

 2. การตดิตามมาตรฐานการลงรายการทรพัยากรหอ้งสมดุทุกชนิด  จะชว่ยใหเ้กดิความ 
แน่ใจเกีย่วกบักลุ่มคาํทีใ่ชแ้ทนทรพัยากรสารสนเทศในโอแพก และผลการคน้ทีค่งเสน้คงวา    
คาํวา่ กลุ่มคาํ หมายถงึ ผลงานทีม่เีน้ือหาคลา้ยกนัจะเรยีงอยูใ่กลก้นัในหน้าจอ ซึง่เป็นลกัษณะ
เดยีวกนักบัการเรยีงผลงานบนชัน้ ทัง้น้ีเพือ่ความสะดวกในการศกึษาคน้ควา้และเขา้ถงึขอ้มลู 
สว่นความคงเสน้คงวา หมายถงึ ผูใ้ชห้อ้งสมดุสามารถมัน่ใจไดว้า่ผลการคน้ของเขาแต่ละครัง้นัน้
จะใหผ้ลการคน้ทีไ่ดว้สัดุเรือ่งเดยีวกนัทุกครัง้ไป 

 3. คน้หาและแกไ้ขการพมิพผ์ดิทีป่รากฏในรายการ   
บอลลารด์ ไดร้วบรวมคาํทีม่กัจะพมิพผ์ดิ ไวใ้นหนงัสอืชื่อ “Typographical Errors in  

Library Databases” (http:// faculty.quinnipiac.edu/libraries/tballard/typoscomplete.html)                               
ซึง่บุคลากรหอ้งสมดุสามารถคน้หารายการทีม่กีารพมิพผ์ดิในโอแพกของตนและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง
ได ้อยา่งไรกต็าม การสะกดผดิในบางกรณอีาจจะเป็นสิง่ทีถู่กกไ็ด ้นอกจากน้ีการสะกดผดิใน
ภาษาหน่ึงอาจเป็นการสะกดทีถู่กในอกีภาษาหน่ึงกไ็ด ้แต่อยา่งน้อยทีส่ดุการฝึกอบรมบุคลากร
หอ้งสมดุใหส้ามารถใชบ้ญัชน้ีีเป็น กจ็ะชว่ยลดจาํนวนคาํทีม่กัจะพมิพผ์ดิในฐานขอ้มลูได ้

 4. ดาํเนินการใหแ้น่ใจวา่ชื่อผูเ้ขยีนอตัชวีประวตันิัน้ ไดม้กีารนําไปทาํเป็นหวัเรือ่งดว้ยแลว้ 
ในอดตีนัน้หลกัเกณฑก์ารลงรายการไมไ่ดก้าํหนดวา่ตอ้งนําชื่อผูเ้ขยีนอตัชวีประวตัมิาลง 

เป็นรายการหวัเรื่อง ทัง้น้ีเพราะ รายการผูแ้ต่งจะทาํหน้าที ่2 ประการ คอื เป็นผูแ้ต่ง และเป็น 
หวัเรื่อง แต่เน่ืองจาก กฎเกณฑก์ารลงรายการในปจัจุบนัเปลีย่นไป โดยกําหนดใหนํ้าชื่อผูเ้ขยีน
อตัชวีประวตันิัน้ไปทาํเป็นหวัเรือ่งดว้ย 

 5. ปรบัปรงุหวัเรือ่งใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  
ตวัอยา่งเชน่ หวัเรือ่ง “Botany- - Anatomy” ของหอสมุดรฐัสภาอเมรกินั ปจัจุบนัได ้

เปลีย่นเป็น “Plant anatomy” หวัเรือ่งทีม่กีารเปลีย่นแปลงน้ี หอสมดุรฐัสภาอเมรกินัไดจ้ดัทาํ
เป็นบญัชไีวซ้ึง่สามารถดไูดท้ี ่(http://www.loc.gov/catdir/cpso/) บรรณารกัษ์จงึควรยอ้นกลบัไป
ดหูวัเรือ่งทีเ่คยกาํหนดไว ้และเพิม่หวัเรือ่งใหมเ่ขา้ไป อยา่งเชน่เมือ่เรว็ ๆ น้ี หอสมดุรฐัสภา
อเมรกินัไดม้กีารกาํหนดหวัเรือ่งทีเ่ป็นชื่อเฉพาะของแผน่ดนิไหว เชน่ “Alaska Earthquake. 
Alaska, 1964” ซึง่เดมินัน้เรือ่งเหล่าน้ีจะอยูใ่นหวัเรือ่ง “Earthquakes - - Alaska” ดงันัน้จงึ
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จาํเป็นจะตอ้งเพิม่หวัเรือ่งใหมน้ี่ไปในฐานขอ้มลูหอ้งสมดุ เพือ่ทาํใหข้อ้มลูในระเบยีนสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาของหนงัสอื 

 6. คน้หาระเบยีนทีไ่มม่หีวัเรือ่ง และเพิม่หวัเรือ่งทีเ่หมาะสมลงไป  
วธิกีารคน้หาระเบยีนในฐานขอ้มลูทีย่งัไมม่หีวัเรือ่งนัน้ทาํได ้2 วธิ ีคอื คน้ดไูปเรือ่ย ๆ  

ซึ่งสามารถทําไดโ้ดยบรรณารกัษ์งานวเิคราะหห์มวดหมู่ บนัทกึขอ้ผดิพลาดนัน้ไว ้พรอ้มทัง้
จดัการแกไ้ข หรอืบนัทกึรายการทีย่งัไมม่หีวัเรือ่ง สว่นอกีวธิหีน่ึง คอื ใหร้ะบบรายงานผลออกมา 
ตามเงือ่นไขทีก่าํหนดไว ้เชน่ สัง่ใหร้ะบบรายงานระเบยีนทีย่งัไมม่หีวัเรือ่ง 

 7. ตรวจสอบความผดิพลาดของคาํนําหน้านาม  
บรรณารกัษ์วเิคราะหห์มวดหมูก่าํหนดรหสัในระเบยีนบรรณานุกรมดว้ยตวัเลขเพือ่ให ้

ระบบรบัรูเ้กีย่วกบัจาํนวนอกัษรทีไ่ม่ตอ้งคํานึงถงึในส่วนของชื่อเรื่องทีเ่ป็นคํานําหน้านาม เช่น 
A, An, The หรอื Los แต่ถา้การลงรหสัมขีอ้ผดิพลาดซึง่หมายความว่าไดล้งรหสัไวเ้ป็น 0 ใน
กรณีน้ีชื่อเรื่องกจ็ะถูกเกบ็ไวใ้นแฟ้มทีเ่ริม่ตน้ดว้ยคําว่า The ดงันัน้การกําหนดรหสัน้ีควรมกีาร
ตรวจสอบอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอ 

 8. ดาํเนินการใหแ้น่ใจไดว้่าผลงานทุกชิน้ทีป่รากฏในโอแพก มทีีอ่ยู ่(Location) ถูกตอ้ง  
ถา้รายการบรรณานุกรมในโอแพกระบุวา่เป็นหนงัสอืสาํรอง แน่นอนวา่ตวัเล่มนัน้ก ็

จะตอ้งอยูใ่น Collection* ของหนงัสอืสาํรองจรงิ ๆ สว่นตวัเล่มรายการใดทีม่ทีีอ่ยู่ไม่ถูกตอ้งก็
ตอ้งดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

 9. จดัโครงการตรวจสอบหนงัสอื และการสาํรวจหนงัสอืบนชัน้ 
การตรวจสอบการจดัเรยีงหนงัสอืบนชัน้ เป็นการเปรยีบเทยีบระหวา่งหนงัสอืทีอ่ยูบ่นชัน้ 

กบัรายการทีป่รากฏอยูใ่นฐานขอ้มลู ซึง่เป็นงานทีส่ามารถใชเ้ทคโนโลยไีรส้ายทาํการตรวจสอบ
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ หากสาํรวจแลว้พบว่าหนงัสอืเล่มใดสญูหายกต็อ้งลบระเบยีนหนงัสอืนัน้
ออกไป ส่วนหนังสอืเล่มใดทีย่งัไม่มใีนฐานขอ้มลูกจ็ะตอ้งเพิม่รายการหนงัสอืนัน้ลงไป สาํหรบั
ป้ายเลขเรยีกหนังสอืถา้หลุดออกหรอืไม่ชดัเจนกค็วรจดัการเปลี่ยนใหม่ นอกจากนัน้แลว้ควร
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หนงัสอืทุกเล่มบนชัน้ มกีารจดัเรยีงลาํดบัอยา่งถูกตอ้ง  

 10. ใหบุ้คลากรหอ้งสมดุทุกคนมสีว่นรว่มในการดแูลรกัษาฐานขอ้มลู  
ควรใหบุ้คลากรหอ้งสมดุรายงานขอ้ผดิพลาดทีพ่บในโอแพกใหก้บัผูท้ีเ่ป็นศนูยก์ลาง   

รบัแจง้ขอ้มลูทีผ่ดิพลาด ซึง่อาจจะเป็นคนใดคนหน่ึงทีอ่ยูใ่นงานวเิคราะหห์มวดหมู ่ทัง้น้ีเพราะมี
บุคลากรหอ้งสมดุหลายคนทีใ่ชโ้อแพกและสามารถตรวจสอบไดว้า่มขีอ้มลูใดทีผ่ดิพลาดเกดิขึน้
บา้ง  
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การทาํรายการ 
 การทํารายการ ประกอบด้วยขัน้ตอนสําคญัหลัก ๆ 3 ขัน้ตอน เริ่มต้นด้วยการให้
รายละเอยีดทางบรรณานุกรมของทรพัยากร (Descriptive cataloging) จากนัน้จะทําการ
วเิคราะหห์วัเรื่อง (Subject analysis) และขัน้สุดทา้ย คอื การควบคุมรายการหลกัฐาน 
(Authority control) 
 1. การใหร้ายละเอยีดทางบรรณานุกรมของทรพัยากร  
  เป็นขัน้ตอนในการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ 
รายละเอียดทางบรรณานุกรม รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของทรัพยากร
สารสนเทศ และการกําหนดช่องทางการสืบค้น หรือจุดเข้าถึง ให้กบัทรพัยากรสารสนเทศ    
ชอ่งทางการสบืคน้ ในขัน้ตอนน้ีจะไมร่วมหวัเรือ่ง  

1.1 การอธบิายรายละเอยีด (Description) ไดแ้ก่ 
  1.1.1 การอธบิายลกัษณะเฉพาะของวสัดุสารสนเทศ ซึง่วสัดุสารสนเทศแต่ 

ละรายการควรมคีวามแตกต่างจากรายการอื่น ๆ อย่างชดัเจน ซึ่งข้อมูลที่จะแสดงถึงความ
แตกต่างของทรพัยากรแต่ละรายการ ไดแ้ก่ ชื่อเรื่อง การแจง้ความรบัผดิชอบ ขอ้มูลเกี่ยวกบั
ครัง้ทีพ่มิพ ์และขอ้มลูเกีย่วกบัการผลติและจาํหน่าย 

  1.1.2 การอธบิายลกัษณะทางกายภาพของทรพัยากรสารสนเทศ ไดแ้ก่  
ขนาด หมายเลขชุด และอาจรวมขอ้มูลอื่น ๆ ทีจ่ะช่วยผูใ้ชใ้นการประเมนิคุณค่าของทรพัยากร 
เชน่ ภาพประกอบ อุปกรณ์ทีต่อ้งใชป้ระกอบ เป็นตน้ 

1.2 การกาํหนดชอ่งทางการสบืคน้ ไดแ้ก่  
 1.2.1 ชื่อบุคคล หรอืนิตบุิคคล ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติหรอืสรา้งสรรวสัดุ 

สารสนเทศซึง่จะพจิารณาลงตามกฎของการลงรายการ 
 1.2.2 ชื่อเรือ่ง ในกรณทีีไ่มไ่ดล้งชื่อเรือ่งเป็นรายการหลกั หรอืในกรณทีีป่รากฏ 

ชื่อเรือ่งหลายชื่อนอกเหนือจากชื่อเรือ่งหลกั (Title proper) เชน่ ชื่อเรือ่งทีป่กนอก ชื่อชุด  
ชื่อเรือ่งของงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัวสัดุทีก่าํลงัทาํรายการ เป็นตน้ 

 ชอ่งทางการสบืคน้ทีก่าํหนดใหเ้ป็นชอ่งทางหลกั มคีวามสาํคญัในลกัษณะทีช่ี ้
เฉพาะถงึความเป็นวสัดุสารสนเทศรายการนัน้ ไดแ้ก่ ชื่อผูร้บัผดิชอบเน้ือหา หรอือาจใชช้ื่อเรื่อง
กรณีทีไ่มป่รากฏชื่อผูร้บัผดิชอบเน้ือหา และในกรณีทีง่านเขยีนเรื่องเดยีวกนัแต่ใชช้ื่อเรื่องหลาย
เรือ่งจะตอ้งกาํหนดใหม้ชีื่อเรือ่งแบบฉบบั (Uniform title) ขึน้ใชเ้ป็นรายการหลกั สว่นชอ่งทาง 
ทีม่คีวามสาํคญัรองลงมาจะเรยีกวา่ รายการเพิม่ เชน่ ชื่อเรือ่งอื่น ๆ ชื่อผูร้บัผดิชอบเน้ือหา 
ในสว่นอื่น ๆ ทีไ่มใ่ชเ่น้ือหาหลกั เชน่ ผูว้าดภาพประกอบ บรรณาธกิาร เป็นตน้ 
 2. การวเิคราะหห์วัเรือ่ง ไดแ้ก่ การพจิารณาแนวคดิหรอืเน้ือเรือ่งของทรพัยากร
สารสนเทศเพือ่กาํหนดคาํแทนสาระของเอกสารหรอืหวัเรือ่ง ซึง่กาํหนดไวใ้นคูม่อืการกาํหนด 
หวัเรือ่ง และเชน่เดยีวกบัการกาํหนดชอ่งทางการสบืคน้ บรรณารกัษ์ผูท้าํรายการจะตอ้ง
ตรวจสอบหวัเรือ่งกบัแฟ้มรายการหลกัฐาน (Authority files) เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งกรณทีี่
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มกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มลู และเพือ่ประโยชน์ในการกาํหนดหวัเรือ่งอื่น ๆ ทีม่คีวาม
เกีย่วเน่ืองสมัพนัธก์นั วสัดุสารสนเทศหนึ่งรายการอาจกาํหนดหวัเรือ่งไดห้ลายหวัเรือ่ง 
 ขัน้ตอนต่อไป คอืการกาํหนดเลขหมู ่เพือ่ใหแ้ทนเน้ือหาของวสัดุสารสนเทศ ซึง่วสัดุ 
สารสนเทศที่มีเน้ือหาใกล้เคียงกนัจะกําหนดเลขหมู่ที่ใกล้เคียงกนั กรณีที่วสัดุสารสนเทศมี
เน้ือหาเหมอืนกนัจะกําหนดความแตกต่างจาก ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อเรื่องเพิม่เขา้ไปในเลขหมู่ เรยีกว่า
การกําหนดเลขหนังสอืหรอืผู้แต่ง หากยงัไม่มคีวามแตกต่างจะเพิม่ปีพมิพ์ เล่มที่ เพื่อแสดง
ความแตกต่างของวัสดุสารสนเทศแต่ละรายการ ทัง้น้ีเพื่อไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อนในการ   
จดัเรยีงทรพัยากรสารสนเทศบนชัน้ 
 3. การควบคุมรายการหลกัฐาน (Authority control) 
  การควบคุมรายการหลกัฐาน เป็นกระบวนการในการควบคุมดูแลความถูกต้อง 
เที่ยงตรงในการใช้คําที่ใช้เป็นตัวแทนในการเข้าถึงทรพัยากรสารสนเทศ ได้แก่ ชื่อบุคคล       
ชื่อนิติบุคคล และหวัเรื่อง ซึ่งคําที่ถูกต้องหรอืคําที่กําหนดให้ใช้ได้ที่บรรจุไว้ในแฟ้มรายการ
หลกัฐาน จะไดม้าจากกฎการลงรายการ (ในกรณีทีเ่ป็นชื่อบุคคล นิตบุิคคล) และคู่มอืกําหนด 
หวัเรื่องทีห่น่วยงานเลอืกใช ้(กรณีทีเ่ป็นหวัเรื่อง) โดยแฟ้มรายการหลกัฐาน จะเชื่อมโยงคําที่
ไมไ่ดก้าํหนดใหใ้ชเ้ป็นชอ่งทางการสบืคน้มารวมไวท้ีเ่ดยีวกนัภายใตค้าํทีก่ําหนดใหใ้ชไ้ด ้โดยจะ
แสดงรายการโยงให้ไปดูที่คําที่ถูกต้อง และรวมทัง้การโยงให้ไปดูคําที่เกี่ยวขอ้ง/สมัพนัธ์กนั     
(ดรูายละเอยีดในหน้า 55) 
 
 การทาํรายการของสาํนักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 งานวิเคราะห์และจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรสนเทศ ดําเนินงานสร้างฐานข้อมูล
ทรพัยากรสารสนเทศที่จดัหาโดยงานพฒันาทรพัยากร วิเคราะห์หมวดหมู่และทํารายการ
บรรณานุกรมของทรพัยากรสารสนเทศของห้องสมุด กําหนดหวัเรื่องที่เป็นหนังสอื สิง่พมิพ ์
โสตทศันวสัดุ จดัทาํดรรชนีวารสารและใหค้วามรว่มมอืในการจดัทาํสหบรรณานุกรมกบัหอ้งสมดุ
สถาบนัอุดมศกึษาอื่น ๆ โดยงานที่รบัผดิชอบในส่วนของการวเิคราะห์และทํารายการ มดีงัน้ี 
(สปิุยา ศรกีลัยา.  2546 : 15-17) 
 5.1.1 ขอบเขตของงาน  
  (1) งานจดัทําฐานขอ้มูลสิง่พมิพแ์ละสื่อโสตทศันวสัดุ มหีน้าที่บนัทกึขอ้มูลทาง
บรรณานุกรมของหนังสอื และสื่อโสตทศันวสัดุ ลงในฐานขอ้มูลด้วยระบบฮอไรซอน ใน 
Cataloging Module ดงัน้ี 
   (1.1) สรา้งระเบยีนทางบรรณานุกรม (Bibliographic records) ของหนงัสอืและ
สื่อโสตฯ โดยลงรายการทางบรรณานุกรมตามหลกัเกณฑก์ารลงรายการแบบแองโกลอเมรกินั
และมาตรฐานการลงรายการตามรปูแบบมารก์ 
   (1.2) สรา้งขอ้มลูเกีย่วกบัตวัเล่มหนงัสอื (Items) 
  (2) งานวเิคราะหส์ิง่พมิพแ์ละสือ่โสตทศันวสัดุ มขีอบเขตในการปฏบิตังิานดงัน้ี 
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   (2.1) การจดัทาํรายการดา้นเน้ือหา (Subject cataloguing) ไดแ้ก่ 
    (2.1.1) ตรวจสอบและแกไ้ขการลงรายการทางบรรณานุกรมของ
ระเบยีนขอ้มลูในฐานขอ้มลูใหถู้กตอ้ง 
    (2.1.2) จดัหมูห่นงัสอืระบบทศนิยมของดวิอี ้คูม่อืทีใ่ชค้อื Dewey Decimal 
Classification and Relative Index และกาํหนดเลขผูแ้ต่งหนงัสอื* คูม่อืทีใ่ชค้อื ตารางเลขผูแ้ต่ง
หนงัสอืภาษาไทยสาํเรจ็รปูของหอสมดุแหง่ชาต ิสาํหรบัหนงัสอืภาษาไทย และ Cutter-Sanborn 
three-figure table สาํหรบัหนงัสอืภาษาองักฤษ 
    (2.1.3) กาํหนดหวัเรือ่งใหก้บัหนงัสอืและสือ่โสตทศันวสัดุ คูม่อืทีใ่ช ้คอื     
หวัเรือ่งหนงัสอืภาษาไทยของคณะทาํงานกลุ่มวเิคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ หอ้งสมดุ
สถาบนัอุดมศกึษา และคูม่อืการกาํหนดหวัเรือ่งของหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั สาํหรบัวเิคราะห ์  
หวัเรือ่งหนงัสอืภาษาองักฤษ 
   (2.2) การบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบั เลขเรยีกหนงัสอื และหวัเรือ่งลงในฐานขอ้มลู 
   (2.3) การปรบัปรุงขอ้มลูเกีย่วกบัตวัเล่มหนงัสอื (Editing item records) ใน
ฐานขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์ 
   (2.4) การสรา้งรายการหลกัฐาน (Authority records) เพื่อควบคุมรายการ 
(Entry) สาํหรบัชื่อต่าง ๆ ทีใ่ชเ้ป็นช่องทางการสบืคน้ขอ้มลู ใหอ้ยูใ่นรปูแบบเดยีวกนั พรอ้มทัง้
ระบุการเชื่อมโยง (Cross reference) จากรายการทีไ่มไ่ดก้ําหนดใหไ้ปสูร่ายการทีก่ําหนดใหใ้ช ้
หรอืใหใ้ชเ้พิม่เตมิจากรายการทีก่าํหนด 
  (3) งานวเิคราะหแ์ละจดัทาํฐานขอ้มลูดชันีวารสาร 
  ดําเนินการจดัทําดชันีวารสารภาษาไทย บนัทกึลงฐานขอ้มูล เพื่อใหบ้รกิารสบืคน้
บทความทีต่อ้งการแก่ผูใ้ชห้อ้งสมุด โดยสบืคน้ผ่านระบบไอแพก (Internet Public Access 
Catalog : IPAC) ซึง่เป็นระบบสบืคน้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุ 
  (4) งานเตรยีมวสัดุสารสนเทศออกใหบ้รกิาร 
  ดําเนินการพิมพ์ป้ายสนัหนังสือกบัตัวเล่มให้ถูกต้อง ติดป้ายสนัหนังสือ หุ้มปก
พลาสตกิ และตดิใบกําหนดส่ง จดัเรยีงหนังสอืตามลําดบัอกัษรของชื่อเรื่องเพื่อจดัพมิพร์ายชื่อ
หนังสอืใหม่ จดัสง่หนังสอืใหม่พรอ้มรายชื่อใหง้านส่งเสรมิผูใ้ชบ้รกิาร และงานบรกิารทรพัยากร
สารสนเทศดาํเนินการใหบ้รกิารผูใ้ชต่้อไป 
  (5) งานความรว่มมอืจดัทาํสหบรรณานุกรม 
  ปี พ.ศ. 2546 สาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เขา้รว่มโครงการ
พฒันาเครอืขา่ยหอ้งสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ร่วมกบัหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษาอื่น ๆ 
ดําเนินการจดัทําสหบรรณานุกรม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นทรพัยากรสารสนเทศของทุก
มหาวทิยาลยัไดจ้ากเครือ่งแมข่า่ยเดยีวกนั 
 
------------------------------------------------------------ 
* ปจัจุบนั (พ.ศ 2552) วเิคราะหห์มวดหมูห่นงัสอืระบบ L.C. ใหก้บั หอสมดุ องครกัษ์ดว้ย 
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 5.1.2 แนวปฏบิตัใินการลงรายการหนงัสอืของสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั          
ศรนีครนิทรวโิรฒ  
  งานวเิคราะหแ์ละจดัทาํฐานขอ้มลูทรพัยากรสนเทศ ไดจ้ดัทาํคู่มอืปฏบิตังิานการลง
รายการหนังสอื ฉบบัปรบัปรุงเพิม่เติม พ.ศ. 2544 (มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ.  สํานัก
หอสมดุกลาง.  2544) เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการลงรายการในฐานขอ้มลู ซึง่มกีฎเกณฑบ์างขอ้ที่
แตกต่างจากการลงรายการตามกฎเอเอซอีาร ์2 อาร ์และมารก์ 21 โดยสรปุดงัน้ี  
 

รายการหลกั 
(1) รายการหลกับุคคล ไมร่ะบุปีเกดิ-ปีตาย 
(2) กรณทีีเ่ป็นงานวจิยัและในแหล่งขอ้มลูทีห่น้าปกในระบุชื่อผูว้จิยัหลกั สว่น 

ผูว้จิยัอื่นไมร่ะบุ แต่จะระบุดว้ยคาํวา่ “และคณะ” ใหล้งรายการหลกัดว้ยชื่อผูว้จิยัหลกั เช่น ขอ้มลู
หน้าปกใน มนตกราน คุม้รกัษา และคณะ ลงรายการวา่ มนตกราน คุม้รกัษา 

(3) กรณผีูร้บัผดิชอบเป็นผูเ้รยีบเรยีง ใหนํ้ามาลงเป็นรายการหลกัได ้
 

รายการเพิม่ 
(4) รายการเพิม่บุคคลทีเ่ป็นผูแ้ต่งรว่ม บรรณาธกิาร ผูแ้ปล ไมล่งหน้าทีห่ลงั 

รายการบุคคลนัน้ ๆ  และไมร่ะบุปีเกดิ-ตาย จะลงเฉพาะชื่อตน้-ชื่อสกุล  บรรดาศกัดิ ์ 
 

ชือ่เรือ่งและการแจง้ความรบัผดิขอบ 
(5) หนงัสอืประกอบรายงานการวจิยั รายงานการประชุม การสมัมนา เอกสาร 

ประกอบการสอน จะไม่ลงขอ้มูลตามทีป่รากฏในหน้าปกใน แต่จะลงรายการชื่อเรื่องทีแ่ทจ้รงิที่
เป็นหวัขอ้เรื่องการวจิยั การประชุมสมัมนา และหวัขอ้วชิา ส่วนคําว่ารายงานการวจิยั รายการ
การประชุม เอกสารประกอบการสอน จะนํามาลงในสว่นชื่อเรื่องย่อย เช่น รายงานการวจิยัเรือ่ง
กรณีศกึษาบุคคลตวัอย่างและเครือ่งชี้วดัเพือ่นําไปสูก่ารพฒันาพฤตกิรรมขา้ราชการยุคใหม ่ลง
รายการวา่  กรณศีกึษาบุคคลตวัอยา่งและเครือ่งชี้วดัเพือ่นําไปสูก่ารพฒันาพฤตกิรรมขา้ราชการ
ยคุใหม ่: รายงานการวจิยั 

(6) หนงัสอือนุสรณ์งานศพทีไ่มม่รีายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อเรือ่ง ชื่อผูแ้ต่ง สถานที ่
พมิพ ์และรายละเอยีดต่าง ๆ ปรากฏอยู่ จะลงรายการโดยใชค้ําว่า “อนุสรณ์งานศพ” ไม่ว่าใน
หนงัสอืจะปรากฏการใชข้อ้ความทีแ่ตกต่างอยา่งไรกต็าม เชน่ อนุสรณ์งานพระราชทานเพลงิศพ 
อนุสรณ์งานฌาปนกจิศพ ที่ระลกึในงานพระราชทานเพลงิศพ พมิพ์เป็นอนุสรณ์งานศพ กอง     
วสิทุธารมณ์, นาย ณ เมรวุดัเทพศรินิทราวาส 14 มกราคม 2531 

(7) หนงัสอืทีม่ชีื่อเรือ่งผดิพลาดจากการพมิพ ์เชน่ มกีารสะกดผดิ จะมกีาร 
ตรวจสอบแกไ้ขและลงขอ้มลูทีถู่กตอ้ง 

(8) กรณผีูร้บัผดิชอบคนเดยีวกนั แต่ชื่อตน้-ชื่อสกุล ตวัสะกดต่างจากผลงาน 
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เล่มอื่น ๆ ซึง่ไดต้รวจสอบแลว้ว่าเป็นบุคคลเดยีวกนั จะลงรายการตามทีป่รากฏในสว่นของการ
แจง้ความรบัผดิชอบ แต่ในสว่นรายการหลกัจะลงขอ้มลูตามรายการหลกัฐาน 

 
ฉบบัพมิพ ์
(9) การพมิพค์รัง้ที ่1 หรอืพมิพค์รัง้แรก จะไมล่งรายการ ไมว่า่จะปรากฏใน 

แหล่งขอ้มลูทีก่าํหนดหรอืไมก่ต็าม 
 

การพมิพแ์ละการเผยแพร ่
(10) สิง่พมิพท์ีไ่มผ่า่นกระบวนการพมิพจ์ะอนุโลมใหใ้ชห้น่วยงานตน้สงักดัของ 

ผูส้รา้งสรรคผ์ลงานเป็นสถานทีพ่มิพ ์
(11) การลงปีพมิพส์ิง่พมิพภ์าษาไทย ใหล้งปีล่าสดุแต่ไมล่งปีลขิสทิธิ ์สาํหรบั 

สิง่พมิพภ์าษาองักฤษทีไ่มม่ปีีพมิพ ์ใหใ้ชปี้ลขิสทิธิแ์ทน และม ีc กาํกบัดว้ย 
 

ลกัษณะรปูรา่ง 
(12)  ภาพประกอบ ไมร่ะบุส ีหรอืขาวดาํ แต่ลงดว้ยคาํวา่ “ภาพประกอบ” “ill”  

ยกเวน้หนังสอืภาษาต่างประเทศที่ไดโ้ดยการถ่ายโอนขอ้มูลมายงัฐานบรรณานุกรมของสํานัก
หอสมดุกลาง มศว 

(13) รายละเอยีดเกีย่วกบัขนาด ไมไ่ดนํ้ามาลงรายการ ยกเวน้หนงัสอืทีม่ขีนาด 
ต่างไปจากขนาดปกต ิเชน่ ขนาดเลก็กวา่ 24 หน้ายก หรอืใหญ่กวา่ 4 หน้ายก 

(14) หนงัสอืทีม่จีาํนวน 2-3 เล่มจบ และเลขหน้าไมต่่อเน่ือง การใชเ้ครือ่งหมาย 
ระหว่างเลขหน้าของแต่ละเล่มนัน้ คอื เครื่องหมาย ; จะลงรายการโดยเวน้ 1 ระยะหน้าและหลงั
เครื่องหมาย เช่น 3 เล่ม (33 ; 13 ; 36 หน้า) หากตามเอเอซอีาร ์2 อาร ์จะไมม่กีารเวน้ระยะ
หน้าเครือ่งหมาย 
 

ชือ่ชุด 
(15)  ลงเฉพาะชื่อชุด ไมล่งผูร้บัผดิชอบ 
(16) ชื่อชุดทีม่ลีาํดบัที ่อนัดบัที ่หรอื no. จะลงเฉพาะตวัเลขเทา่นัน้ 

 
หมายเหตุ 
หมายเหตุเกีย่วกบัการอา้งองิ 
(17) หนงัสอืทีม่รีายการอา้งองิทา้ยเล่มเพยีงหน้าเดยีว หรอืแผน่เดยีว จะไม ่

นํามาลงรายการ 
(18) หนงัสอืทัว่ไป รายงานการวจิยั เอกสารประกอบการสอน หนงัสอืรวมเรือ่ง  

จะลงเฉพาะรายการอา้งองิ แต่จะไมล่งรายการภาคผนวก เชน่ บรรณานุกรม : หน้า 135-140 
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(19) หนงัสอืประเภทงานวจิยัทีจ่ดัทาํขึน้เพือ่การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา จะ 
ลงรายการทัง้บรรณานุกรมและภาคผนวก เชน่  
   บรรณานุกรม : แผน่ 122-127 
   ภาคผนวก : แผน่ 128-139 

(20) งานวจิยัทีม่บีทคดัยอ่เป็นภาษาต่างประเทศจะไมล่งหมายเหตุภาษา 
ของบทคดัยอ่ 

(21) หมายเหตุสารบญัจะพจิารณาทาํเฉพาะบางเรือ่งทีบ่รรณารกัษ์ผูท้าํรายการ 
เหน็วา่สาํคญั โดยเน้ือหานัน้สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการเรยีนการสอน 
 
การใชเ้ครือ่งหมาย : ในสว่นหมายเหตุ จะลงรายการโดยเวน้ระยะหน้าและหลงัเครือ่งหมาย : 
(ตามเอเอซอีาร ์2 อาร ์จะไมเ่วน้ระยะหน้าเครือ่งหมาย) เชน่ ชื่อเรือ่งทีส่นั : ทกัษะการเรยีนรู ้

 
หมายเลขมาตรฐานหนงัสอืสากล (ISBN) 
(22) หนงัสอืทีล่งรายการเป็นชุดหากไมม่เีลข ISBN ของชุด และตวัเล่มมเีกนิ 3  

เล่ม จะไมล่งรายการ ISBN  
(23) หนงัสอืบรจิาคทีไ่มป่รากฏราคา จะคดิจาํนวนเงนิโดยนบัจาํนวนหน้า และ 

เพิม่สว่นคา่ดาํเนินการ 50 บาท เป็นราคาของหนงัสอืเล่มนัน้ 
 

จากคู่มอืการปฏบิตัิงานการลงรายการหนังสอื ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยั            
ศรนีครนิทรวโิรฒ ปี 2544 เปรยีบเทยีบการลงรายการตามเอเอซอีาร ์2อาร ์และ มารก์ 21 ไดด้งั
ตาราง 4 
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ตาราง 4 เปรยีบเทยีบแนวปฏบิตัใินการลงรายการหนงัสอืของสาํนกัหอสมดุกลาง มศว กบั  
 เอเอซอีาร ์2 อาร ์และ มารก์ 21 

 

รายการ สาํนกัหอสมดุกลาง มศว เอเอซอีาร ์2 อาร ์ มารก์ 21 
รายการหลกั 
บุคคล 

ไม่ลงรายการ ปีเกิด-ปีตาย ใน
รายการหลกั / รายการเพิม่ผู้แต่ง
บุคคล  

กฎ 22.17A ใหเ้พิม่ปีเกดิ / 
และปีตาย ฯลฯ ของบุคคล
เป็นส่วนสุดทา้ยของรายการ 
บุคคลทีม่ชีื่อเหมอืนกนั 
ทางเลอืก ใหเ้พิม่ปีเกดิ / 
และ ปีตาย ให้กับชื่ อ ของ
บุคคลทุกชื่อ ถงึแมว้่าจะไมม่ี
ความจํ า เ ป็นที่ จ ะต้องใช้
เพื่อให้เห็นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลกต็าม 

Tag 100   
$aชื่อ-สกุล 
$cบรรดาศกัดิ ์ 
$dปีเกดิ-ปีตาย  รายการเพิ่ม

บุคคล 

ชื่อเรือ่งและ
การแจง้
ความ
รบัผดิชอบ 
 

กรณีที่เป็นงานวจิยัและหน้าปกใน
ระบุชื่อผู้วิจัยหลัก เช่น  ข้อมูลที่
หน้าปกใน มนตกราน คุ้มรักษา 
และคณะ ลงรายการว่า มนตกราน 
คุม้รกัษา 

 Tag 245    
$aชื่อเรือ่งหลกั        
$bชื่อเรือ่งยอ่ย 
$cการแจง้ความ
รบัผดิชอบ 

กรณทีีผู่ร้บัผดิชอบเป็นผูเ้รยีบเรยีง 
ใหนํ้ามาลงเป็นรายการหลกัได ้

  

หนังสือประกอบรายงานการวิจยั 
รายงานการประชุม การสัมมนา 
เอกสารประกอบการสอน จะไม่ลง
ข้อมูลตามที่ปรากฏในหน้าปกใน 
แต่จะลงรายการชื่อเรื่องทีแ่ทจ้รงิที่
เ ป็นหัวข้อ เ รื่ อ งการวิจัย  การ
ประชุมสมัมนาและหวัขอ้วชิา สว่น
คาํวา่รายงานการวจิยั รายงานการ
ประชุม เอกสารประกอบการสอน 
จะนํามาลงในส่วนชื่อเรื่องย่อย 
เ ช่ น  ร า ย ง า น ก า ร วิ จั ย เ รื ่อ ง
กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างและ
เครือ่งชี้วดัเพือ่นําไปสู่การพฒันา
พฤตกิรรมขา้ราชการยคุใหม ่

กฎ 1.1B1. ใหล้งชื่อเรื่องที่
เหมาะสมตรงตามถ้อยคํา 
ลําดับ และตัวสะกด แต่ไม่
จําเป็นต้องใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนและอกัษรตวัใหญ่
ตาม ให้ลงเครื่องหมายเน้น
เสียงและเครื่องหมายออก
เสยีงต่าง ๆ ตามทีป่รากฏใน
หน้าปกใน 
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รายการ สาํนกัหอสมดุกลาง มศว เอเอซอีาร ์2 อาร ์ มารก์ 21 
ชื่อเรือ่งและ
การแจง้
ความ
รบัผดิชอบ 
(ต่อ) 

ลงรายการว่า กรณีศึกษาบุคคล
ตวัอยา่งและเครือ่งชี้วดัเพือ่นําไปสู่
การพฒันาพฤติกรรมข้าราชการ
ยคุใหม ่: รายงานการวจิยั 

  

หนังสือที่มีชื่อเรื่องผิดพลาดจาก
การพมิพ ์เช่น มกีารสะกดผดิ จะมี
การตรวจสอบแกไ้ขและลงขอ้มลูที่
ถูกตอ้ง 

กฎ 1.0F. ขอ้ผดิพลาด 
กฎ 1.0F1. ในสว่น (areas) 
ที่กําหนดให้คัดลอกข้อมูล
จากตัวสิ่งพิมพ์ให้คัดลอก
ขอ้ผดิพลาดหรอืที่สะกดผดิ 
ลงรายการไปตามที่ปรากฏ
ในสิง่พมิพโ์ดยใช ้
คําว่า sic ไว้ในวงเล็บ
เหลี่ยมตามหลังคําที่สะกด
ผิด (สําหรบัภาษาไทยอาจ
ใชค้ําว่า ผิด แทนคําว่า sic) 
หรอืใชอ้กัษรย่อ i.e. และลง
คํ าที่ ส ะ กดถู กต้ อ ง ไ ว้ ใ น
วงเลบ็เหลี่ยม ตามหลงัคําที่
สะกดผดิ (สาํหรบัภาษาไทย
อาจใช้คําว่า ท่ีถูกต้องคือ 
แทนอกัษรยอ่ i.e.) 

  

หนังสอืภาษาไทยที่มชีื่อเรื่องเป็น
ภาษาองักฤษบางส่วน จะไม่ถอด
เป็นคาํอา่นภาษาไทย  

  

กรณีผู้รบัผดิชอบคนเดียวกนั แต่
ชื่อต้น-ชื่อสกุล ตัวสะกดต่างจาก
ผลงานเล่มอื่น ๆ ซึ่งได้ตรวจสอบ
แล้วว่าเป็นบุคคลเดียวกัน จะลง
รายการตามที่ปรากฏในส่วนของ
รายการผู้ร ับผิดชอบ แต่ในส่วน
รายการหลักจะลงข้อมูลตาม
รายการหลกัฐาน 
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รายการ สาํนกัหอสมดุกลาง มศว เอเอซอีาร ์2 อาร ์ มารก์ 21 
ฉบบัพมิพ ์
 

การพิมพ์ครัง้ที่ 1 หรือการพิมพ์
ครัง้แรก จะไม่ลงรายการ ไม่ว่าจะ
ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่กําหนด
หรอืไมก่ต็าม 

กฎ 1.2B1. ใหล้งการแจง้
ฉบับพิมพ์ที่พบในสิ่งพิมพ ์
โ ด ย ใ ช้ คํ า แ น ะ นํ า ใ น
ภาคผนวก B และใชต้วัเลข
ตามคําแนะนําในภาคผนวก 
C 

 

การพมิพแ์ละ 
การจาํหน่าย 
ฯลฯ 

หนังสอืตํารา หรอืเอกสารคําสอน 
ที่ ไม่มีชื่ อสํ านักพิมพ์หรือผู้จ ัด
จําหน่าย แต่มีชื่อสถาบันที่ผู้แต่ง
สังกัดอยู่ระบุไว้ที่หน้าปกใน  ก็
นํามาลงเป็นสาํนกัพมิพไ์ด ้

  

การลงรายการปีพมิพ ์ 
สิ่งพิมพ์ภาษาไทย ให้ใช้ปีพิมพ์
ล่าสุด ถ้าไม่ปรากฏใหใ้ชปี้ลขิสทิธิ ์
แทนโดยไม่ตอ้งลงอกัษรกํากบั ถา้
ไม่มปีีลขิสทิธิใ์หใ้ชปี้ผลติ แต่ไม่ลง
ปีลขิสทิธิ ์ 
สําหรบัสิ่งพิมพ์ภาษาองักฤษ ให้
ลงปีที่พมิพ์ล่าสุด ในกรณีที่ไม่มปีี
พิมพ์ ให้ใช้ปีลิขสิทธิแ์ทน แต่ไม่

ตอ้งเขยีน c กาํกบั 

กฎ 1.4F6. ถา้ไม่ทราบปีที่
พมิพห์รอืปีทีจ่ําหน่าย, ฯลฯ 
ให้ใชปี้ลขิสทิธิ ์หรอื ถ้าไม่
มปีีลขิสทิธิใ์หใ้ชปี้ทีต่พีมิพ ์
/ หรือปีของโรงพิมพ์ ลง
รายการ พร้อมทัง้ระบุคํา
กาํกบัตามทีป่รากฏ 

 

ลกัษณะทาง
กายภาพ 

รายการเกีย่วกบัภาพประกอบ  
จะไมร่ะบุวา่เป็นภาพประกอบส ี
หรอืขาวดาํ แต่ลงดว้ยคาํวา่ 
“ภาพประกอบ” “ill” ยกเวน้ 
หนงัสอืภาษาต่างประเทศทีไ่ดม้า
โดยการถ่ายโอนขอ้มลูมายงัฐาน
บรรณานุกรมของสาํนกั
หอสมดุกลาง มศว 

กฎ 2.5C3. ใหล้งรายการ
ภาพประกอบที่เป็นภาพส ี
(คื อ ภ า พ ที่ มี  2  สี  ห รื อ
มากกวา่นัน้) ไปตามนัน้ 
  

Tag 300    
$aจํ า น ว น ห น้ า /
แ ผ่ น / เ ล่ ม ข อ ง
สิง่พมิพ ์ 
$bรายละเอยีดอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวกับลักษณะ
ทางกายภาพ           
$cสว่นสงูของ 
สิง่พมิพ ์

ไมร่ะบุจาํนวนของภาพประกอบ กฎ 2.5C4. ใหร้ะบุจํานวน
ข อ ง ภ า พ ป ร ะ ก อ บ  ถ้ า
สามารถหาจาํนวนทีแ่น่นอน 
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รายการ สาํนกัหอสมดุกลาง มศว เอเอซอีาร ์2 อาร ์ มารก์ 21 
ลักษณะทาง
ก า ย ภ า พ 
(ต่อ) 

 ได้ง่ าย  (เช่น  เมื่ อมีบัญช ี
หรือสารบัญภาพประกอบ 
และแจง้จาํนวนไว)้ 

 

รายการเกีย่วกบัขนาด 
ไม่ลงขนาดของหนังสือ ยกเว้น
หนังสอืที่มขีนาดต่างไปจากขนาด
ปกติ เช่น ขนาดเลก็กว่า 24 หน้า
ยก หรอืใหญ่กวา่ 4 หน้ายก 

กฎ 2.5D1. ใหล้งความสูง
ข อ ง สิ่ ง พิ ม พ์ เ ป็ น 
“เซนติเมตร” เศษของ
เซนติเมตรให้ปดัขึ้น เ ป็น
จาํนวนเตม็ 

 

ชุด ให้ลงเฉพาะชื่อชุด โดยไม่ต้องลง
ชื่อผูร้บัผดิชอบ 

กฎ 2.6 ขอ้มลูทีก่าํหนดให้
ลงรายการในสว่นน้ี 
ประกอบดว้ย ชื่อเรือ่งที่
เหมาะสมของชุด  ชื่อชุด
เทยีบเคยีง ขอ้มลูอื่น ๆ 
เกีย่วกบัชื่อชดุ 
กฎ 1.6E1. ใหล้งการแจง้
ความรบัผดิชอบทีป่รากฏ
รว่มกบัชื่อชุด ถา้พจิารณา
เหน็วา่เป็นสว่นทีจ่าํเป็นใน
การระบุถงึชุด 

Tag 440 /490 
$aชื่อชุด  
$vคาํอธบิายลาํดบัที ่

ชื่อชุดทีม่ ีNo. หรอื ลาํดบัที ่อนัดบั
ที ่ภาค ใหต้ดัออก 

กฎ 1.6G1. ใหล้งหมายเลข
ลาํดบัของสิง่พมิพภ์ายในชุด 
โดยใชค้าํตามทีร่ะบุไวใ้น
สิง่พมิพ ์
กฎ 1.6G3. ถา้สิง่พมิพม์กีาร
ระบุลาํดบัทีไ่มไ่ดเ้ป็นเชน่
เลขลาํดบั ใหล้งการระบุ
ลาํดบัไปตามทีป่รากฏ 

 

 หมายเหตุ : 
บรรณานุกรม 

ไม่ลงรายการใหก้บั บรรณานุกรม
ทีม่เีพยีงหน้าเดยีว 

2.7B18. เน้ือหา 
ให้ลงหมายเหตุ เกี่ยวกับ
ส่วนประกอบเ น้ือหาของ
สิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเลือกลง
เป็นเพียงบางส่วนหรือลง
ทัง้หมดอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

Tag 504   
$aหมายเหตุ
บรรณานุกรม 
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หมายเหตุ : 
บรรณานุกรม 
(ต่อ) 

 ถา้พจิารณาเหน็วา่
จาํเป็นตอ้งลงเพือ่แสดงให้
ทราบถงึสิง่ทีไ่มไ่ดป้รากฏใน
รายการทีล่งไปแลว้ 

 

หนงัสอืรายงานการวจิยั จะลง 
รายการเฉพาะบรรณานุกรม  
ไมล่งรายการภาคผนวก 

  

งานวจิยัที่ทําขึน้เพื่อการศกึษาขัน้
บัณฑิตศึกษา จะลงรายการทัง้
บรรณานุกรมและภาคผนวก 

  

หมายเหตุ : 
สารบญั 

ใ ห้พิ จ า รณาล ง ส า รบัญ /หรือ
ร ายการจํ า แนก ให้กับ เ รื่ อ งที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
หรอือื่น ๆ ทีบ่รรณารกัษ์พจิารณา
เหน็วา่สาํคญั 

 Tag 505  
$aสารบญัยอ่ 

หมายเลข
มาตรฐาน
หนงัสอืสากล 

หนังสือที่ลงรายการเป็นชุด หาก
ไม่มเีลข ISBN ของชุด และมตีวั
เล่มเกิน 3 เล่ม จะไม่ลงรายการ
เลข ISBN  

1.8B2. ถ้าสิง่พมิพ์มเีลข 
ISBN 2 หมายเลขหรอืมาก 
กว่านัน้ ใหล้งหมายเลขที่ใช้
กั บ สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ นํ า ม า ทํ า
รายการ 
ทางเลือก ให้ลงเลข ISBN 
มากกว่า  1 หมายเลขได ้
และเพิม่คําที่เป็นคุณสมบตัิ
ตามที่กําหนดในกฎ 1.8E. 
โดยให้ลงหมายเลขของชุด
ก่อน แล้วจึงลงหมายเลข
ของเล่ม ใหล้งหมายเลขของ
เล่มตามลําดบัของเล่ม และ
ให้ลงหมายเลขของวัส ดุ
ประกอบเป็นอนัดบัสดุทา้ย 
  

Tag 020    
$aเลข ISBN 
$cราคา 
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รายการ สาํนกัหอสมดุกลาง มศว เอเอซอีาร ์2 อาร ์ มารก์ 21 
หมายเลข
มาตรฐาน
หนงัสอืสากล 
(ต่อ) 

 1.8E1. ถ้าสิง่พมิพ์มเีลข 
ISBN 2 หมายเลขหรอื
มากกว่า ใหล้งคุณสมบตัิซึ่ง
เป็นคําที่แสดงถึงลักษณะ
อยา่งสัน้ ๆ ตามหลงั ISBN 

 

หนังสือบริจาคที่ไม่ปรากฏราคา 
จะคดิราคาโดยการนับจํานวนหน้า 
และเพิม่สว่นคา่ดาํเนินการของ 
ห้องสมุด  50  บาท  เ ป็นราคา
หนงัสอืเล่มนัน้ 
 

2.8C. การเพิม่เตมิทีเ่ป็น 
ทางเลือก คําที่บอกถึงสิ่งที่
ไดม้า 
2.8C1. ใหล้งราคาหรอืคาํ
อื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัสิง่ทีไ่ดม้า 
ใหล้งราคาโดยใชส้ญัลกัษณ์
และตวัเลข และคาํอื่น ๆ 
อยา่งสัน้ ๆ เทา่ทีจ่ะทาํได ้

 

 

การควบคมุรายการหลกัฐาน  
 การควบคุมรายการหลกัฐาน หรอื Authority Control คอื การจดัการ หรอื การดูแล
รายการที่นํามาลงเป็นช่องทางในการสบืคน้ หรอืรายการที่ใชส้บืคน้ต่าง ๆ ใหอ้ยู่ในรูปแบบที่
เป็นมาตรฐาน เพื่อไม่ให้ปรากฏรายการที่เป็นรายการเดยีวกนัแต่ลงในรูปแบบที่หลากหลาย 
และกระจดักระจาย  
 ซูท และฮนิเดอรส์ (Tsui and Hinders.  1998 : 44) กล่าวถงึความสาํคญัของการ
ควบคุมรายการหลกัฐานว่า “ความถูกตอ้งของรายการระเบยีนบรรณานุกรมทีเ่ป็นรายการหลกั 
(Headings) เป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญัมากทีสุ่ดต่อคุณภาพของเครื่องมอืสบืคน้ขอ้มลูของหอ้งสมุด 
(Library Catalog) ซึ่งมผีลกระทบโดยตรงต่อประสทิธผิลในการสบืค้นและการค้นคนื          
การควบคุมรายการหลกัฐานเป็นสิง่จําเป็นที่บ่งบอกถงึประสทิธผิลของการทํารายการ ส่วนสิง่
บ่งชี้ประสิทธิผลของการทํารายการอื่น ๆ อีก คือความทนัสมยัและความถี่ในการปรบัปรุง
รายการให้ทันสมัย ” แม้ว่าห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศ จะจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศทีม่ปีระโยชน์และมคีุณค่าตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชเ้ขา้มาเป็นจาํนวนมากกต็าม 
แต่ถา้หากวา่ไมส่ามารถเขา้ถงึสารสนเทศเหล่านัน้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งทนัเวลา กจ็ะไมม่ปีระโยชน์ต่อ
ผูใ้ช้ ดงันัน้สิง่จําเป็นที่ต้องคํานึงในการสบืค้นสารสนเทศ คอื การทํารายการโดยการจดัเก็บ
ขอ้มูลด้วยเทคนิคและวธิีการที่ถูกต้อง และเก็บขอ้มูลได้ครบถ้วน ซึ่งจะทําให้สามารถสบืค้น
ขอ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ วธิกีารหน่ึงทีช่่วยในการจดัเกบ็เพื่อการสบืคน้ดงักล่าว  คอืการทาํ
รายการหลกัฐาน หรอื Authority file (สนีุย ์กาศจาํรญู.  2540 : 25)  
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   รายการหลกัฐาน คอื รายการทีจ่ดัทาํขึน้เพือ่เป็นมาตรฐานในการลงรายการหน่ึง ๆ 
ซึ่งเป็นรายการทีใ่ชส้บืคน้ ใหเ้ป็นรูปแบบทีถู่กต้อง คงที่แน่นอนและสมํ่าเสมอ หรอืถ้าเป็นการ   
ลงรายการแบบเดิม ก็คือรายการที่ใช้สืบค้น เช่น ชื่อผู้แต่ง หรือ หัวเรื่อง เป็นต้น ทัง้น้ี 
บรรณารกัษ์ผูท้ํารายการจะต้องตรวจสอบจากรายการหลกัฐานก่อนว่าได้มกีารลงรายการไว้
อยา่งไร และตอ้งใชอ้ยา่งนัน้ทุกครัง้โดยไมต่อ้งสรา้งรายการหลกัฐานใหม ่ยกเวน้รายการทีย่งัไม่
มกีารใชม้าก่อน 
  รายการทีห่อ้งสมดุควรจดัทาํรายการหลกัฐาน (Mortimer.  1999 : 111) ไดแ้ก่  
   1. รายการหลกัฐานชื่อ (Name authority) 

  1.1 ชื่อบุคคล 
  1.2 ชื่อนิตบุิคคล 
  1.3 ชื่อการประชุม 
  1.4 ชื่อทีเ่ป็นเขตปกครอง 
  1.5 ชื่อเรือ่งแบบฉบบั 
  1.6 ชื่อชุด 
  1.7 ชื่อบุคคล และชื่อเรือ่ง 

   2. รายการหลกัฐานหวัเรือ่ง (Subject authority) 
    รายการหลกัฐานแต่ละประเภทจะจดัเกบ็เป็นแฟ้มรายการหลกัฐาน และใน
แต่ละแฟ้มก็จดัเก็บเป็นระเบยีนรายการหลกัฐาน ตามรูปแบบมาตรฐานเช่นเดยีวกบัรายการ
บรรณานุกรม คอื มารก์ 21 
   การควบคุมรายการหลกัฐานมปีระโยชน์ ดงัน้ี 
   1. เพื่อใหเ้กดิความสมํ่าเสมอ หรอืความคงที ่ของการลงรายการทีเ่ป็นช่องทาง     
การสบืคน้ ไดแ้ก่ 
    1.1 การลงรายการชื่อ (ชื่อบุคคล ชื่อนิติบุคคล ชื่อการประชุม ชื่อทาง
ภมูศิาสตร)์ และ ชื่อเรือ่ง (ชื่อชุด ชื่อเรือ่งแบบฉบบั) ใหม้ลีกัษณะเป็นหน่ึงเดยีว 
    1.2 การใชห้วัเรือ่งจากรายการทีเ่ป็นศพัทค์วบคุม 
   2. ขจดัปญัหาของชื่อบุคคลเดยีวกนั หรอืเป็นชื่อเรื่อง/เรื่องเดยีวกนั ที่กระจดั
กระจายใหอ้ยูใ่นทีเ่ดยีวกนั หรอืสามารถโยงรายการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเขา้หากนัได ้
   3. ทาํใหก้ารสบืคน้เป็นไปอยา่งรวดเรว็ และงา่ยยิง่ขึน้ 
   4. ทาํใหผู้ใ้ชไ้มเ่กดิความสบัสนต่อรายการทีส่บืคน้ได ้
   รปูแบบการแสดงผลนัน้ขึน้อยูก่บัผูด้แูลระบบจะกําหนด (Wynar.  1992 : 48) 
ในการสรา้งรายการหลกัฐานตามรปูแบบมารก์นัน้ มารก์ไดก้ําหนดใหร้ายการทีเ่ป็นช่องทางการ
สบืคน้หลกั คอื เขตขอ้มลูทีข่ ึน้ตน้ดว้ย 1 (100, 110, 111, 150 และ 151) รายการโยงทีไ่มใ่ช ้
(รายการโยง “ดทูี”่ หรอื “X” ในระบบเดมิ) คอื เขตขอ้มลูทีข่ ึน้ตน้ดว้ย 4 (400, 410, 411, 450 
และ 451), รายการโยงทีใ่ช ้(รายการโยง “ดูเพิม่เตมิ” หรอื “XX”) คอืเขตขอ้มลูทีข่ ึน้ตน้ดว้ย      
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5 (500, 510, 511, 550 และ 551) และรายการหมายเหตุต่าง ๆ คอืเขตขอ้มลูทีข่ ึน้ตน้ดว้ย 6 
(667, 670, 675, 678, 680 และ 681 เป็นตน้)  
   การจดัระเบียนรายการหลกัฐานตามรูปแบบมาร์กนัน้ ถ้าเป็นกรณีที่ยงัไม่ม ี 
การควบคุมรายการหลกัฐาน ระบบจะสรา้งระเบยีนรายการหลกัฐานขึน้เท่ากบัจํานวนชื่อ หรอื
หวัเรือ่งใชล้งรายการ ในทีน้ี่ขอยกตวัอยา่งลกัษณะของการจดัระเบยีนรายการหลกัฐานชื่อบุคคล
ตามรูปแบบมาร์ก ที่มกีารควบคุมรายการหลกัฐานแล้ว ชื่อทุกชื่อก็จะปรากฏอยู่ในระเบียน
เดยีวกนั ต่างกนัทีก่ารใชเ้ขตขอ้มลูในการบนัทกึรายการ ดงัตวัอยา่งในภาพประกอบ  2 
 

       
 

     ทีม่า: ฐานขอ้มลูบรรณานุกรมของสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (สบืคน้: 17 ก.พ.52) 
   

      ภาพประกอบ 2  การจดัเกบ็ระเบยีนรายการหลกัฐานชื่อบุคคลตามรปูแบบมารก์ 
 
 ดงันัน้ ถา้หากหอ้งสมดุไมม่กีารควบคุมรายการหลกัฐาน ผลจากการสบืคน้รายการ 
ต่าง ๆ จะปรากฏในลกัษณะทีห่ลากหลาย และกระจดักระจาย ตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ ดงัตวัอยา่ง
ในภาพประกอบ 3 
    
 

    
 

    ทีม่า: ฐานขอ้มลูบรรณานุกรม ของสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (สบืคน้: 17 ก.พ.52) 
 

    ภาพประกอบ 3 รายการหวัเรือ่งทีส่บืคน้ได ้ทีไ่มม่กีารควบคุมรายการหลกัฐาน 
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 จากตวัอย่างภาพประกอบ 3 เป็นผลการสบืคน้รายการหวัเรื่อง –บุคคล หวัเรื่องที่
ปรากฏบนหน้าจอ เมื่อตรวจสอบแลว้พบว่า หวัเรื่องทัง้สอง เป็นบุคคลเดยีวกนั คอื จอหน์ เอฟ 
เคเนดี ้โดยทีห่วัเรือ่งทีห่น่ึงใสช่ื่อเตม็ สว่นหวัเรื่องทีส่องใสช่ื่อยอ่ ซึง่ผลการสบืคน้ปรากฏออกมา
หลากหลาย กระจดักระจายในลกัษณะดงักล่าว 
 จากผลการสบืคน้ดงักล่าว แสดงใหเ้หน็ว่ารูปแบบการลงรายการหวัเรื่อง-บุคคล ที่ไม่
เป็นแบบแผนเดยีวกนั ตามหลกัการควบคุมรายการหลกัฐาน อาจทําใหผู้ใ้ชส้บัสน และอาจไม่
แน่ใจว่าชื่อนัน้เป็นบุคคลคนเดยีวกนัหรอืไม่ อกีทัง้อาจทําใหไ้ดข้อ้มูลชวีประวตัขิองจอหน์ เอฟ 
เคนเนดี้ ไม่ครบถ้วน ถ้ามีการควบคุมรายการหลกัฐานที่สมบูรณ์ ชื่อ เคนเนดี้, จอห์น เอฟ   
ควรมชีื่อเดยีว และควรเป็นชื่อทีค่นนิยม หรอืเป็นทีรู่จ้กั พรอ้มกบัระบุ ปีเกดิ ปีตายดว้ย ผลการ
สบืคน้รายการดงักล่าว ควรจะปรากฏ ดงัภาพประกอบ 4 
   
    

Subject                          Titles 
เคนเนดี,้ จอหน์ เอฟ., ค.ศ. 1917-1963               11 
   
   

ภาพประกอบ 4  รายการหวัเรือ่งทีม่กีารควบคุมรายการหลกัฐาน 
 
 การตรวจสอบคณุภาพของรายการบรรณานุกรม 
  สิง่หน่ึงทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความรบัผดิชอบของหอ้งสมดุและสถาบนับรกิารสารสนเทศ 
ทีม่ต่ีอผูใ้ชบ้รกิาร คอื การใหค้วามสนใจในเรื่องการประเมนิและการกําหนดคุณภาพของบรกิาร 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การตรวจสอบคุณภาพของรายการบรรณานุกรมทีใ่หบ้รกิาร การตรวจสอบ
คุณภาพของรายการบรรณานุกรม อาจทาํได ้3 รปูแบบ ไดแ้ก่  
  1. การตรวจสอบรายการจากฐานขอ้มลู เป็นการตรวจสอบเฉพาะรายการทีป่รากฏ
ในฐานขอ้มลูเทา่นัน้  
  2.  การตรวจสอบรายการจากฐานขอ้มลูกบัตวัวสัดุ เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของรายการในฐานขอ้มลูทีใ่ชข้อ้มลูจากตวัวสัดุเพื่อดูขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ ซึง่ส่วนใหญ่ผูป้ฏบิตัิ
จะเป็นผูต้รวจสอบและทาํในฐานขอ้มลูของหอ้งสมดุนัน้ ๆ เพือ่ใหไ้ดฐ้านขอ้มลูทีถู่กตอ้งสมบรูณ์ 
  3. ตรวจสอบรายการจากแผ่นงานลงรายการกบัตวัเล่ม เป็นการตรวจสอบรายการ
ก่อนที่จะนําเข้าในฐานข้อมูล โดยทัว่ไปมักจะทําการตรวจสอบจากการลงรายการของ
บรรณารกัษ์ทัง้น้ีอาจนําไปประยุกต์ในการจดัการเรยีนการสอนเกีย่วกบัการลงรายการ หรอืการ
จดัฝึกอบรมในเรือ่งการลงรายการ 
  การตรวจสอบทัง้ 3 รูปแบบ อาจทําการตรวจสอบทัง้ระเบยีน หรอืเพยีงบางส่วน
ของระเบยีน (เช่น เฉพาะรายการหวัเรื่อง หรอืรายการทีเ่ป็นช่องทางในการสบืคน้) ทัง้น้ีขึน้อยู่
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กบัวตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ ซึ่งในการตรวจสอบโดยทัว่ไปนัน้จะกําหนดขอบเขตไว้ 4 
เรือ่ง ไดแ้ก่ 
  1. รูปแบบการลงรายการ ได้แก่ การใช้แท็ก ตัวบ่งชี้ รหสัเขตข้อมูลย่อย และ
เครือ่งหมายวรรคตอน 
  2. เน้ือหาทีล่งรายการ ไดแ้ก่ เน้ือหาทีนํ่ามาลงรายการไมถู่กตอ้ง หรอืไมค่รบถว้น 
  3. ความผดิพลาดของข้อมูล ได้แก่ ความผดิพลาดที่เกิดจากผู้ทํารายการหรอืผู้
จดัพมิพ ์

  4. การใชห้วัเรือ่งและหวัเรือ่งยอ่ย รวมทัง้การใชห้วัเรือ่งซึง่ถูกยกเลกิแลว้ 
 

  ตวัอย่าง วธิกีารตรวจสอบคุณภาพรายการบรรณานุกรมของแชพแมน 
   วิธีการตรวจสอบคุณภาพรายการบรรณานุกรม ของแชพแมน (Chapman.  
1994 : Online) ชื่อว่า CAT-ASSESS tool เป็นวธิกีารตรวจสอบรายการในฐานขอ้มลูและ     
ตัวเล่ม เพื่อประเมินความถูกต้องของรายการทัง้ระเบียน การตรวจสอบจะกระทํากบักลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งสามารถกําหนดได้จากประเภทของหนังสือ โดยรายการในกลุ่มตัวอย่างที่ถูก
ตรวจสอบ จะบนัทกึขอ้ผดิพลาดลงในแบบบนัทกึรายการ พรอ้มทัง้กําหนดรหสัความผดิพลาด  
ทีต่รวจสอบ และนําเขา้เครือ่งคอมพวิเตอรเ์พือ่ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 
   การตรวจสอบวิธีน้ีออกแบบขึ้นเพื่อใช้กับหนังสือ และสามารถประยุกต์กับ
เอกสารรูปแบบอื่น ๆ หรอืวสัดุที่ไม่ใช่หนังสอื โดยการเพิม่จุดที่ต้องตรวจสอบเป็นพเิศษ เช่น 
การลงรายการของหนงัสอืเก่า ซึง่อาจจะตอ้งเพิม่รายละเอยีดในการวเิคราะหข์อ้ผดิพลาด และให้
ความสนใจกบัการบรรยายลกัษณะทางกายภาพเป็นพเิศษ ในปจัจุบนัเครื่องมอืน้ียงัไมเ่หมาะสม
กบัการตรวจสอบรายการวารสารหรอืสิง่พมิพ์ต่อเน่ือง เพราะรายการที่ตรวจยงัไม่ครอบคลุม
รายการทีห่อ้งสมดุมไีวใ้นครอบครอง แต่จะมกีารพฒันาต่อไปเพื่อใหค้รอบคลุมต่อการตรวจสอบ
วสัดุไดทุ้กประเภท วธิกีารตรวจสอบคุณภาพรายการบรรณานุกรมของแชพแมน มขีัน้ตอนการ
ดาํเนินการตรวจสอบดงัน้ี 
    1. การดาํเนินการตรวจสอบรายการ 
     1.1 การสรา้งแฟ้มขอ้มลูการทํารายการของหอ้งสมุด ซึง่เป็นการบนัทกึ
รายละเอยีดเกี่ยวกบัประวตัขิองการทํารายการ การเปลี่ยนแปลงของระบบ นโยบายในการทํา
รายการ  และมาตรฐานที่ใช้ทํารายการ  ทัง้มาตรฐานที่ห้องสมุดกําหนดขึ้นเอง  และ
มาตรฐานสากล พรอ้มทัง้พจิารณาขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ 
     1.2 การกําหนดกลุ่มตวัอย่างในการตรวจสอบ ซึ่งอาจทํากบัระเบียน
ทัง้หมด หรอืเพยีงบางส่วน และตอ้งกําหนดขนาดและวธิกีารสุ่มกลุ่มตวัอย่าง โดยใชว้ธิสีุ่มดว้ย
คอมพวิเตอร ์การสุม่แบบมรีะบบ หรอื แบบ Quasi-random 
      1.2.1 ประชากร ระเบยีนรายการคอืประชากรทีใ่ชใ้นการตรวจสอบ 
อาจเป็นระเบยีนทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น (กลุ่มประชากรย่อย) เช่น สิง่พมิพท์ีไ่ม่ใช่นวนิยาย 
วสัดุทีไ่ม่ใช่ภาษาองักฤษ รายการทีส่รา้งหรอืแปลงผนัโดยหน่วยงานอื่น รายการทีส่รา้งขึน้ก่อน
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และหลงัปีที่กําหนด ทัง้น้ีสามารถเลือกกลุ่มตัวอย่างได้มากกว่า 1 กลุ่มประชากรย่อย และ
รวบรวมผลลพัธแ์ละหาคา่สถติ ิเพือ่จดัสรรโดยไมใ่หเ้กดิความเหลื่อมลํ้ากนัของวสัดุหอ้งสมดุ 
      1.2.2 ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จํานวนของรายการทีจ่ะตรวจสอบนัน้
ขึน้อยู่กบัจํานวนของความผดิพลาดที่ยอมรบัได้ มขีอ้สงัเกตว่าไม่ได้ขึน้อยู่กบัขนาดของกลุ่ม
ทรพัยากร (Collection) ในทางปฏบิตันิัน้ขอ้ผดิพลาดของรายการพบไดน้้อยมาก ซึง่หมายความ
วา่ถา้หากมกีารจาํกดักลุ่มตวัอยา่งแลว้ อาจทาํใหไ้มส่ามารถหาขอ้ผดิพลาดทีแ่ทจ้รงิกเ็ป็นได ้
      1.2.3 โครงสรา้งของกลุ่มตวัอย่าง การสุ่มกลุ่มตวัอย่างของระเบยีน
จะต้องไดม้าจากการสุ่มโดยระบบคอมพวิเตอร ์หรอืการสุ่มแบบระบบจากชัน้หนังสอื ปกตแิลว้
โปรแกรมสาํเรจ็รปูระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัจิะทาํการสุม่ตวัอยา่งรายการได ้หากระบบไมส่ามารถ
ทาํไดก้ต็อ้งใชว้ธิกีารอื่น 
      1.2.4 สิ่งที่ควรคดัออกจากกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างจะต้องไม่
รวมถงึระเบยีนทีไ่มม่ตีวัเล่ม และจะตอ้งไมใ่ช่การประมาณจาํนวนระเบยีน หากไมพ่บตวัเล่มจรงิ 
ควรพจิารณาว่าเป็นการผดิพลาดจากการสุม่ตวัอยา่ง นอกจากนัน้กลุ่มตวัอยา่งจะตอ้งไมร่วมถงึ
หนงัสอืทีนํ่าไปเยบ็เล่ม อยูร่ะหวา่งการซ่อม หรอืระบุวา่สญูหาย 
      1.2.5 การพมิพผ์ล การสรา้งเอกสาร และแบบบนัทกึการตรวจสอบ
รายการ (Work sheet) ดงัภาพประกอบ 5 นัน้ขึน้อยูก่บัชนิดของการสุม่ตวัอยา่ง ซึง่ถา้เป็นการ
สุ่มโดยระบบคอมพวิเตอร์ ระบบก็จะพมิพ์ผลรายการออกมาให้เลย แต่ถ้าเป็นการสุ่มแบบมี
ระบบจะเป็นการนําวสัดุมาจากชัน้และจดัพมิพ์รายการออกมา หรอือาจทําการตรวจสอบจาก
รายการโดยตรงกไ็ด ้     
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ภาพประกอบ 5 แบบบนัทกึการตรวจสอบรายการ 

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.  

ทีม่า: http://www.ukoln.ac.uk/bib-man/tools/cat-assess/worksheet.html (สบืคน้ 10 ก.ค.50)  
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 งานวิจยัในต่างประเทศ 
 งานวจิยัเกีย่วกบัคุณภาพการลงรายการในฐานขอ้มลู  
 เชง (Zeng.  1992 : Online) ไดศ้กึษาเรื่องการประเมนิคุณภาพของระเบยีน
บรรณานุกรมภาษาจนีทีป่รากฏอยูใ่นฐานขอ้มลูสหบรรณานุกรมของ OCLC เพือ่ทาํการประเมนิ
คุณภาพของรายการ ขอ้ผดิพลาดในการลงรายการ และวางกฎเกณฑ์เพื่อที่จะพฒันาวธิีการ
ปรบัปรุงคุณภาพของการผลติฐานขอ้มูล โดยศกึษาจากกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 1,306 ระเบยีน 
และศกึษาจากกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม คอื กลุ่มตวัอย่างจาก OCLC และเครอืขา่ย RLIN โดย
กําหนดประเภทของข้อผดิพลาดออกเป็น 3 ระดบั และ 19 กลุ่มย่อย ได้แก่ รูปแบบการลง
รายการ (เชน่ การใชเ้ขตขอ้มลู, ตวับ่งชี,้ รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย เครือ่งหมายวรรคตอน และการเวน้
ระยะ) เน้ือหาทีล่งรายการ (เช่น เขตขอ้มูลบางเขตขอ้มลูไม่ไดล้ง ความไม่สอดคลอ้งของเขต
ขอ้มลูยอ่ยในแต่ละเขตขอ้มลู) และความผดิพลาดของขอ้มลู (เช่น ไมเ่วน้ระยะระหว่างคาํ ความ
ผดิพลาดจากการพมิพ ์หรอื สะกดคาํไมถู่กตอ้ง)  

ผลการวจิยัพบว่า รอ้ยละ 72.5 ของระเบยีนของกลุ่มตวัอย่างจาก OCLC และ รอ้ยละ 
89.4 ของกลุ่มตวัอย่างจาก RLIN พบขอ้ผดิพลาดคดิเป็นค่าเฉลีย่ 2.23 และ 4.76 ตามลําดบั 
ขอ้ผดิพลาดที่พบมากที่สุดคอื ส่วนของเน้ือหาที่ลงรายการไม่ถูกต้อง และที่พบน้อยที่สุด คอื 
ส่วนของรูปแบบทีล่งรายการไม่ถูกต้อง ดงันัน้ผูว้จิยัเหน็ว่าการที่จะใหไ้ดฐ้านขอ้มูลที่ดนีัน้ควร
เน้นการปรบัปรุงในเรื่องความสมบูรณ์ ความสมํ่าเสมอ และความถูกต้องของรายการ ซึ่งเป็น
เรือ่งทีต่อ้งทาํการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ 
 ชานและวซิไซน์-เกยีทซ์ (Chan and Vizine-Goetz.  1997 : 295-322) ไดศ้กึษา
ขอ้ผดิพลาดในการใชห้วัเรื่อง ตามคู่มอืการกําหนดหวัเรื่องของหอสมุดรฐัสภาอเมรกินั รวมทัง้
การใชห้วัเรื่องทีถู่กยกเลกิแลว้ ซึง่เป็นงานวจิยัทีส่ามารถนําไปประยุกตเ์พื่อการกําหนดหวัเรื่อง
และการควบคุมรายการหลกัฐานหวัเรื่อง โดยศกึษากบักลุ่มตวัอย่าง จํานวน 9,442 หวัเรื่อง ที่
ปรากฏในระเบยีนบรรณานุกรม ในฐานขอ้มูลสหบรรณานุกรมของ OCLC โดยพจิารณา
ข้อผดิพลาดของการลงรหสัรูปแบบมาร์ก คําศพัท์ที่ใช้เป็นหวัเรื่องใหญ่ และหวัเรื่องย่อย 6 
ประเภท คอื ชื่อบุคคล (เขตขอ้มลู 600) ชื่อนิตบุิคคล (เขตขอ้มลู 610) ชื่อการประชุม (เขต
ขอ้มลู 611) หวัเรื่องแบบฉบบั (เขตขอ้มลู 630) หวัเรื่องทัว่ไป (เขตขอ้มลู 650) และหวัเรื่องชื่อ
ภมูศิาสตร ์(เขตขอ้มลู 651) และแยกประเดน็ยอ่ยของขอ้ผดิพลาดออกเป็น 10 รปูแบบ  

ผลการวจิยัพบว่า ขอ้ผดิพลาดที่พบมากที่สุด คอื การลงรายการหวัเรื่องการประชุม 
(เขตขอ้มลู 611) การใชห้วัเรื่องยอ่ย รองลงมา คอื การใชห้วัเรื่องหลกั และการลงรายการตาม
รปูแบบมารก์ ตามลําดบั ถงึแมว้่าอตัราขอ้ผดิพลาดทีพ่บอยู่ในอตัราตํ่า ผูว้จิยัเสนอแนะว่าควร 
สนบัสนุนใหม้กีารปรบัปรงุหวัเรือ่งเก่าลา้สมยัและการควบคุมรายการหลกัฐานหวัเรือ่ง 
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 แมนเซอร ์(Mansor.  1999 : Online) ไดศ้กึษาเรื่องแนวทางในการพฒันาโครงการ
ความร่วมมอืในการทํารายการของหอ้งสมุดในมาเลเซยี: การวเิคราะห์รายการมาร์กจาก
ฐานขอ้มลูบรรณานุกรมออนไลน์ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั 3 แหง่ เพื่อตรวจสอบความแตกต่าง
ในการลงรายการที่มผีลต่อการใช้รายการมาร์กร่วมกนัของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในมาเลเซยี 
โดยศกึษากบักลุ่มตวัอยา่งจํานวน 410 รายการ ซึง่ทาํการสุม่จากชื่อเรื่องซํ้ากนัในฐานขอ้มลูขอ
งงหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั 3 แห่ง คอื Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), Universiti 
Pertanian Malaysia (UPM), และ Universiti Malaysia (UM) ซึง่ใชร้ะบบหอ้งสมุดอตัโนมตั ิ    
วทีแีอลเอส (VTLS) ประเดน็ทีท่ําการวเิคราะห ์ไดแ้ก่  ความแตกต่างของการลงรายการชื่อ
บุคคล ชื่อเรือ่ง และหวัเรื่อง โดยพจิารณาในรายละเอยีดของรปูแบบ การลงรายการ เน้ือหาทีล่ง
รายการ และการพมิพข์อ้มลู  

ผลการวจิยัพบว่า มคีวามแตกต่างในเรื่องของรปูแบบการลงรายการ และเน้ือหาการลง
รายการมากทีสุ่ด ซึง่ผูว้จิยัใหค้วามเหน็ว่า บรรณารกัษ์ขาดความคุน้เคย และไม่มคีวามแม่นยาํ
ในกฎเกณฑต่์าง ๆ เชน่ การลงรายการตามรปูแบบมารก์ หลกัเกณฑก์ารลงรายการแบบ 
แองโกลอเมรกินั ฉบบัพมิพ์ครัง้ที่ 2 และคู่มอืการกําหนดหวัเรื่องของหอสมุดรฐัสภาอเมรกินั 
นอกจากนัน้ผูว้จิยัยงัมคีวามเหน็ว่าการทํารายการควรจะใชม้าตรฐานเดยีวกนั เพื่อใหส้ามารถ
รวบรวมรายการที่แตกต่างเหล่านัน้ให้อยู่ในฐานขอ้มูลเดยีวกนั อกีทัง้ยงัเป็นการบํารุงรกัษา
ฐานขอ้มลูใหม้คีุณภาพสงูดว้ย 
 แมสเซ (Massey.  2000 : Online) ไดศ้กึษาเรือ่งการตรวจคุณภาพของรายการโดย 
การสุ่มตวัอย่าง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของการลงรายการโดยใชว้ธิกีารตรวจสอบแบบ CAT-
ASSESS Tool ทีพ่ฒันาโดยแชพแมน การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษานําร่อง (Pilot study)      
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื วสัดุและรายการสารสนเทศในฐานขอ้มูลของมหาวทิยาลยับธั 
(University of Bath) จํานวน 2 กลุ่ม ซึ่งไดจ้ากการสุ่ม 2 วธิ ีคอื การสุ่มโดยคอมพวิเตอร ์
จํานวน 288 ระเบยีน และการสุ่มแบบระบบ จํานวน 79 ระเบยีน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื 
แบบบนัทึกการตรวจสอบการลงรายการ ในการตรวจสอบครัง้น้ีเป็นการทําสลบักนัระหว่าง   
การตรวจรายการไปยงัตวัเล่ม และจากตวัเล่มไปยงัรายการ  

ผลการวิจยัพบว่า ในการตรวจสอบรายการจากกลุ่มตัวอย่างที่ทําการสุ่มโดยระบบ
คอมพวิเตอร์ ส่วนที่พบข้อผดิพลาดมากที่สุด คือ การลงรายการในเขตข้อมูลการพิมพ์และ   
การจําหน่าย ส่วนทีไ่ม่พบขอ้ผดิพลาดเลย คอืเขตขอ้มลูเลขเรยีกหนังสอื สาํหรบัการตรวจสอบ
จากกลุ่มตวัอย่างที่ทําการสุ่มแบบมรีะบบ พบขอ้ผดิพลาด เป็นเขตขอ้มูลเดยีวกนักบักลุ่มแรก 
ลกัษณะของขอ้ผดิพลาดที่พบ ไดแ้ก่ ขอ้มูลบางส่วนขาดหายไป การลงประเภทของปีพมิพไ์ม่
ถูกต้อง เป็นต้น ในการวจิยัครัง้น้ี นอกจากจะเป็นการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดของรายการแล้ว  
ยงัมวีตัถุประสงคเ์พื่อทําการปรบัปรุงและใหข้อ้เสนอเกี่ยวกบัเทคนิควธิกีารตรวจสอบคุณภาพ
รายการของแชพแมนดว้ย 
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 แมนเซอร ์(Mansor.  2003 : Online) ไดศ้กึษาโอกาสของการแลกเปลี่ยนทาง
บรรณานุกรมระหวา่งหอ้งสมดุในมาเลเซยี 3 แหง่ ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัมาลายา มหาวทิยาลยั 
พูตรา มาเลเซยี และ มหาวทิยาลยัมาเลเซยี ซาบาห ์ศกึษารายการจํานวน 410 ระเบยีน เป็น
การศกึษาความถูกต้องของระเบยีนมารก์ โดยคดัเลอืกจากหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในมาเลเซยี 
ศกึษาความแตกต่างของการทํารายการที่พบในรายการผูแ้ต่ง (เขตขอ้มูล 1XX และ 7XX ) 
ความแตกต่างที่ศกึษา ม ี3 ประเดน็ คอื 1) ความแตกต่างของรูปแบบ (ไดแ้ก่ ความแตกต่าง
ของเขตขอ้มลู/แทก็ ตวับ่งชี ้รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย เครื่องหมายวรรคตอน และการเวน้ระยะตาม
คุณลกัษณะของ ISBD) 2) ความแตกต่างของเน้ือหาทีล่งรายการ (ไดแ้ก่ ความแตกต่างของ
ฟิลด ์และเขตขอ้มลูย่อย ความไม่คงเสน้คงวาในการใชฟิ้ลดแ์ละเขตขอ้มลูย่อย  และความ
แตกต่างของเน้ือหา) และ 3) ความแตกต่างของการแกไ้ขรายการและการป้อนขอ้มลู (ศกึษา
ความแตกต่างในการเวน้ระยะ (นอกเหนือจาก ความผดิพลาดในการเวน้ระยะตาม ISBD) การ
สะกดผดิ การใชอ้กัษรตวัพมิพใ์หญ่ พมิพเ์ลก็ผดิ ฯลฯ) เครื่องมอืทีใ่ชป้ระยุกต์จากเครื่องมอืที่
พฒันาโดยเชง  

ผลการวจิยัพบว่า มคีวามแตกต่างกนัในการลงรายการระหว่างบรรณารกัษ์มาเลเซีย 
โดยมรีายการทีส่อดคลอ้งกนัเพยีง 83 ระเบยีนเท่านัน้ (รอ้ยละ 20.2) สว่นรายการทีแ่ตกต่างกนั  
จาํนวน 327 ระเบยีน (รอ้ยละ 79.8) ความแตกต่างทีพ่บมากทีสุ่ดเรยีงตามลําดบั คอื ความ
แตกต่างของเน้ือหาทีล่งรายการ (จาํนวน 279 ระเบยีน) ความแตกต่างของรปูแบบ (จาํนวน 61 
ระเบยีน) และความแตกต่างของการแกไ้ขรายการและการป้อนขอ้มลู (จาํนวน 30 ระเบยีน) จาก
การศกึษาความแตกต่างครัง้น้ีจะมผีลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนรายการบรรณานุกรมระหว่าง
หอ้งสมดุ ซึง่ชีใ้หเ้หน็วา่บรรณารกัษ์ไมรู่จ้กัหรอืคุน้เคยโครงสรา้งมารก์ 
 เจยี (Jia.  2007 : Online) ไดส้าํรวจและวเิคราะหข์อ้ผดิพลาดของการลงรายการ
หนงัสอืภาษาจนีในฐานขอ้มลู OCLC โดยศกึษาขอ้ผดิพลาด เน้ือหา ความถี ่ชนิดและเขตขอ้มลู
ในรูปแบบมาร์ก ผลกระทบของการคดัลอกรายการและการเข้าถึงระเบียนออนไลน์ต่อผู้ใช้
หอ้งสมุด กลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษา คอื ระเบยีนบรรณานุกรมหนังสอืภาษาจนีทีบ่นัทกึลงฐานขอ้มลู
ในช่วงเดอืนพฤศจกิายนถงึธนัวาคม ปี ค.ศ. 2006 ใน EAC (East Asian Collection) ของ
หอ้งสมุดเดวสิ มหาวทิยาลยันอรท์แคโรไลนา แชพเพลิฮลิล ์ จํานวน 454 ระเบยีน ศกึษาเขต
ขอ้มลู จาํนวน 16 เขต คอื เขตขอ้มลู 100, 245, 246, 250, 260, 300, 440, 490, 500, 600, 
610, 650, 651, 700, 710 และ 830 
 ผลการวิจัยพบว่า การทํารายการหนังสือภาษาจีน มีความผิดพลาด จํานวน 203 
ระเบยีน (รอ้ยละ 45) และไมม่คีวามผดิพลาด จาํนวน 251 ระเบยีน (รอ้ยละ 55) โดยเขตขอ้มลู
ทีม่อีตัราความผดิพลาดมากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก คอื เขตขอ้มลู 440 จาํนวน 94 รายการ (รอ้ยละ 
34.5) เขตขอ้มลู 246 จํานวน 68 รายการ  (รอ้ยละ 24.7) และ เขตขอ้มลู 300 จาํนวน 44 
รายการ (รอ้ยละ 16)  
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งานวจิยัเกีย่วกบัการตรวจสอบความผดิพลาดจากการพมิพ ์
บอลลารด์ และลฟิชนิ (Ballard & Lifshin.  1992 : 139-145) ไดศ้กึษาคาํสาํคญัจาํนวน 

117,000 คํา ในฐานขอ้มูลทรพัยากรสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลยัอเดลฟี (Adelphi 
University) โดยคน้หาคาํสาํคญัทีพ่มิพผ์ดิทีป่รากฏในระเบยีนบรรณานุกรม พบว่า คาํทีพ่มิพผ์ดิ
ส่วนใหญ่พบในเขตขอ้มูลชื่อเรื่องและหมายเหตุ โดยคําทีพ่มิพผ์ดิทีไ่ดจ้ากการวจิยัครัง้น้ีน้ีไดม้ี
การรวบรวมไว้ในฐานขอ้มูลบญัชคีําที่พมิพ์ผดิ รวบรวมโดยบอลลาร์ด ซึ่งผูส้นใจสามารถนํา
บญัชคีาํน้ีไปใชป้ระโยชน์ในการวดัคุณภาพของฐานขอ้มลูในหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาต่อไป 

แรนดอล (Randall.  1999 : 161-169) ไดศ้กึษาเพือ่ประเมนิขอ้ผดิพลาดในการพมิพ ์ใน
ฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัอลับานี (Albany University) โดยใช้
วธิกีารวดัของบลีล์และเดาเยอร์ โดยสบืค้นจากคําสําคญัที่พมิพ์ผดิ ซึ่งได้มาจากบญัชคีําผดิที่
รวบรวมโดยบลีล ์จาํนวน 16 คาํ จากรากคาํของคาํวา่ “econom-” และเปรยีบเทยีบคาํพมิพผ์ดิที่
พบกบัหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัอื่นที่มขีนาด/หรอืจํานวนทรพัยากรเท่าๆ กนั ผลการวจิยัพบว่า   
คาํทีพ่มิพผ์ดิสว่นใหญ่พบในเขตขอ้มลูหมายเหตุและชื่อเรือ่ง  

บลีล ์และคาเรน็ (Beall & Karen.  2004 : 92-98) ไดศ้กึษาประสทิธผิลของการคดัลอก
รายการที่มีข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ในระเบียนบรรณานุกรมที่ใช้ร่วมกัน โดยศึกษาคํา
ภาษาองักฤษทีม่กีารพมิพผ์ดิ ซึง่รวมไปถงึ การสะกดอกัษรผดิ  อกัษรสลบัตําแหน่ง และอกัษร
หายไป ในฐานขอ้มลู WorldCat ของ OCLC  ซึง่เป็นฐานขอ้มลูทีใ่ชร้ว่มกนัของหอ้งสมุด 5 แหง่ 
จํานวน 500 ระเบยีน ผลการศกึษาพบว่า มขีอ้ผดิพลาดจํานวน 179 ระเบยีน (รอ้ยละ 35.8) 
และ จํานวน 321 ระเบยีน (รอ้ยละ 64.2) ไม่ถูกต้อง ผลของการศกึษาชีใ้หเ้หน็ว่ารายการที่
คดัลอกมาไมไ่ดม้กีารปรบัปรงุใหถู้กตอ้ง 
 
 งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการสอนการลงรายการ 
 โรเมโร (Romero.  1994 : 210-226) ไดศ้กึษาเรื่องการวเิคราะหข์อ้ผดิพลาดในการลง
รายการ เพื่อการประยุกต์ใช้สําหรบัการสอนและการฝึกอบรม โดยวเิคราะห์จากแผ่นงานลง
รายการของนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์
จากโรงเรยีนบรรณารกัษ์ ที่ไดร้บัการรบัรองจากสมาคมหอ้งสมุดอเมรกินั และเป็นผูท้ี่ได้ผ่าน
การศกึษาวชิาการลงรายการเอกสารมาแลว้แต่ยงัไมม่ปีระสบการณ์การลงรายการในหอ้งสมดุ 
ใด ๆ มาก่อน  จํานวน 20 คน โดยใหล้งรายการหนังสอืคนละ 10 เล่ม ขอ้ผดิพลาดทีศ่กึษานัน้
จาํแนกเป็น 1) ขอ้ผดิพลาดในสว่นขอ้มลูพรรณนา 2) สว่นรายการหลกั 3) สว่นการลงรายการ
ในรปูแบบมารก์ 4) สว่นทีเ่ป็นอกัษรตวัใหญ่ และ 5) สว่นทีเ่กีย่วกบัการเวน้วรรคตอนและการใช้
เครือ่งหมาย  
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ผลการวเิคราะหข์อ้ผดิพลาดพบวา่  
1. ขอ้ผดิพลาดส่วนใหญ่อยู่ในส่วนการลงรายการในรูปแบบมาร์ก (ผดิพลาดร้อยละ 

44.56 โดยสว่นทีผ่ดิพลาดมากทีสุ่ด คอื สว่นของเขตขอ้มลูความยาวคงที ่(Fixed fields รอ้ยละ 
77.07))  

2. ขอ้ผดิพลาดรองลงมา คอื สว่นการลงรายการพรรณนา (ผดิพลาดรอ้ยละ 37.55 โดย
สว่นใหญ่ผดิพลาดในส่วนการพมิพแ์ละการจําหน่าย (รอ้ยละ 28.22) สว่นลกัษณะทางกายภาพ 
(รอ้ยละ 25.03) และ สว่นชื่อเรือ่งและการแจง้ความรบัผดิชอบ (รอ้ยละ 19.67))  

3. สว่นรายการหลกั (ผดิพลาดรอ้ยละ 11.51 โดยสว่นใหญ่ผดิพลาดในสว่นรายการเพิม่
ทีเ่ป็นชื่อบุคคล (รอ้ยละ 40.83 รองลงมาคอื รายการเพิม่ทีเ่ป็นชื่อองคก์ร และ รายการชื่อเรื่อง
แบบฉบบั รอ้ยละ 10.42))  
 ทัง้น้ีผูว้จิยัได้อภปิรายว่า อาจเป็นเพราะนักศกึษายงัไม่คุ้นเคยกบัการลงรหสัสําหรบั
เครื่องคอมพวิเตอร ์และมขีอ้เสนอแนะว่า การสอนวชิาการลงรายการในโรงเรยีนบรรณารกัษ์ 
ควรเน้นประเดน็ทีม่กัจะเกดิขอ้ผดิพลาดในการลงรายการตามรปูแบบมารก์ดว้ย 
 นอกจากนัน้ โรเมโร (Romero.   1995 : 210) ยงัไดศ้กึษาเรื่องการประเมนิการจดั
หมวดหมู่และการกําหนดหวัเรื่อง โดยประเมนิจากแผ่นงานลงรายการจดัหมวดหมู่ตามระบบ
ทศนิยมของดิวอี้ และการกําหนดหวัเรื่องตามคู่มือการกําหนดหวัเรื่องของหอสมุดรฐัสภา
อเมรกินั  เพื่อหาขอ้ผดิพลาดทีป่รากฏจากการจดัหมวดหมู่ การกําหนดหวัเรื่องทีเ่ป็นชื่อบุคคล 
หวัเรือ่งทัว่ไป หวัเรือ่งทางภมูศิาสตร ์ 
 ผลการวจิยั พบว่า ขอ้ผดิพลาดจากการลงรายการหวัเรื่องทุกประเภท เป็นขอ้ผดิพลาด
จากการลงรหสัตามรปูแบบมารก์ ซึง่สงูทีสุ่ด รอ้ยละ 44.74 ผูว้จิยัไดอ้ภปิรายว่า อาจเป็นเพราะ
นักศกึษาไม่เขา้ใจความแตกต่างของหวัเรื่องแต่ละประเภท จงึทําใหม้กีารใชเ้ขตขอ้มูลหวัเรื่อง
ผดิพลาด 
 

 งานวิจยัในประเทศ 
 ชลทชิา นารอง (2542 : บทคดัยอ่) ไดว้เิคราะหข์อ้ผดิพลาดการลงรายการหนงัสอืทีม่ี
เน้ือหาเกี่ยวกบัพยาบาล ของสํานักวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม กลุ่มตวัอย่างที่ใช ้
เป็นหนังสอืภาษาไทยและภาษาองักฤษ จํานวน 600 ชื่อเรื่อง จําแนกเป็นภาษาไทย จํานวน 
300 ชื่อเรือ่ง และภาษาองักฤษ จาํนวน 300 ชื่อเรื่อง โดยยดึหลกัตามเกณฑก์ารลงรายการแบบ
แองโกลอเมรกินั และมาตรฐานการลงรายการตามรปูแบบมารก์ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
คอื คา่รอ้ยละ 
 ผลการวจิยั พบว่า ส่วนการลงรายการพรรณนาพบขอ้ผดิพลาดในการลงรายการมาก
ที่สุด เป็นจํานวน 303 ระเบียน คิดเป็นร้อยละ 50.50 รองลงมาได้แก่ ส่วนการลงรหสัตาม
รปูแบบของมารก์ จํานวน 185 ระเบยีน คดิเป็นรอ้ยละ 30.83 การกําหนดหวัเรื่อง จํานวน 116 
ระเบียน คดิเป็นรอ้ยละ 19.33 และส่วนการลงรายการที่พบน้อยที่สุด ได้แก่ การกําหนดเลข
เรยีกหนงัสอื เป็นจาํนวน 21 ระเบยีน คดิเป็นรอ้ยละ 3.50 
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 เปรมฤด ีหาญปราบ (2546 : บทคดัยอ่) ศกึษาความถูกตอ้งของการลงรายการหนงัสอื
ภาษาไทยตามรปูแบบมารก์ ในส่วนของเขตขอ้มูลความยาวคงที ่(เขตขอ้มลู 008) เขตขอ้มูล
ความยาวไม่คงที ่(เขตขอ้มูล 020-7XX) และรปูแบบการลงรายการชื่อบุคคล (เขตขอ้มลู 100 
600 และ 700) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช ้คอื ระเบยีนบรรณานุกรม หนังสอืทัว่ไปและหนังสอืตําราที่
จดัพมิพต์ัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 ถงึ พ.ศ. 2545 จํานวน 900 ระเบยีน โดยสุ่มจากระเบยีนทีนํ่าเขา้
ฐานขอ้มูลของสถาบนัวทิยบรกิาร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในช่วงปี พ.ศ. 2540 ถงึวนัที่ 16 
มกราคม 2546 จํานวน 300 ระเบยีน ส่วนอกี 600 ระเบยีนเป็นระเบยีนของชื่อเรื่องเดยีวกนัที่
ปรากฏในฐานขอ้มูลของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และสํานักหอสมุดกลาง 
มหาวทิยาลยัรามคําแหง แห่งละ 300 ระเบยีน เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั คอื แบบบนัทกึการ
ตรวจสอบการลงรายการ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื คา่รอ้ยละ 
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 1) การลงรหสัในเขตขอ้มลูความยาวคงที ่พบว่าการลงรหสัของ
ตําแหน่งต่าง ๆ ทุกตําแหน่งมคีวามถูกตอ้งเกนิกวา่รอ้ยละ 90 2) การใชม้ารก์ในเขตขอ้มลูความ
ยาวไมค่งที ่พบว่าการใชแ้ทก็และตวับ่งชีใ้นเขตขอ้มลู 020-7XX พบว่า มคีวามถูกตอ้งเกนิกว่า
รอ้ยละ 90 ยกเวน้การใชต้วับ่งชี้ในกลุ่มเขตขอ้มูล 6XX มคีวามถูกต้องประมาณรอ้ยละ 60 
เทา่นัน้ สว่นการใชร้หสัในเขตขอ้มลู พบวา่ มคีวามถูกตอ้งเกนิกวา่รอ้ยละ 90 โดยรหสัเขตขอ้มลู
ยอ่ย a ใชไ้ดถู้กตอ้งทัง้หมด คอื รอ้ยละ 100 3) รปูแบบการลงรายการชื่อบุคคล จาํแนกเป็น 
รปูแบบการลงรายการชื่อคนไทย พบว่า รอ้ยละ 97.98 มรีปูแบบการลงรายการเหมอืนกนั โดย
ในส่วนที่แตกต่างกนันัน้เป็นเรื่องของรูปแบบการลงชื่อ และการสะกดคํา คดิเป็นรอ้ยละ 1.21 
และ 0.81 ตามลําดบั สําหรบัรูปแบบการลงรายการชื่อคนต่างชาต ิพบว่า รูปแบบการลงชื่อที่
เหมอืนและต่างกนัมจีํานวนใกล้เคยีงกนั คดิเป็นรอ้ยละ 54.29 และ 45.71 ตามลําดบั โดยใน
ส่วนที่แตกต่างกนันัน้เป็นเรื่องของรูปแบบการลงชื่อ และการถอดอกัษรชื่อคนต่างชาติเป็น
อกัษรไทย คดิเป็นรอ้ยละ 20.00 และ 25.71 ตามลาํดบั 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าในต่างประเทศมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
คุณภาพรายการในฐานขอ้มูลอย่างกว้างขวาง ทัง้การประเมนิคุณภาพและข้อผดิพลาดของ
รายการในฐานขอ้มลู ขอ้ผดิพลาดของการใชห้วัเรือ่ง ขอ้ผดิพลาดในการลงรายการรปูแบบมารก์ 
ขอ้ผดิพลาดจากการพมิพ ์วเิคราะหข์อ้ผดิพลาดในการลงรายการของนกัศกึษา และมกีารศกึษา
หนังสอืภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาจนี โดยตรวจสอบกฎเกณฑ์การลงรายการตามรูปแบบมาร์ก 
หลกัเกณฑก์ารลงรายการแบบแองโกลอเมรกินั ฉบบัพมิพค์รัง้ที ่2 และคู่มอืการกําหนดหวัเรื่อง
ของหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั ผลการศกึษาสว่นใหญ่พบขอ้ผดิพลาดในการลงรายการตามรปูแบบ
มารก์ 

สาํหรบัประเทศไทยมกีารวจิยัเกี่ยวกบัการวเิคราะหก์ารลงรายการน้อย เป็นการศกึษา
ขอ้ผดิพลาดการลงรายการหนังสอืเฉพาะสาขาวชิา และศกึษาบางประเดน็ของการลงรายการ 
ผลการศกึษาพบว่าขอ้ผดิพลาดสว่นใหญ่พบในการลงรายการพรรณนา และการลงรายการตาม
รปูแบบมารก์ 



บทท่ี 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

     
การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอน ดงัน้ี 
 1. การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 4. การจดักระทาํขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 
 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร 

 ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ระเบยีนบรรณานุกรมหนังสอืภาษาไทยที่พมิพล์ง
ฐานขอ้มูลทรพัยากรสารสนเทศ ของสาํนักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ตัง้แต่ 
วนัที ่1 มกราคม 2547 ถงึ 12 กรกฎาคม 2550  จาํนวน 18,569 ระเบยีน จําแนกเป็นหนงัสอื
ทัว่ไป จาํนวน 11,392 ระเบยีน และ ปรญิญานิพนธ ์จาํนวน 7,177 ระเบยีน 
 
 กลุ่มตวัอย่าง  
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื 
 1. ระเบยีนบรรณานุกรมหนงัสอืภาษาไทย และปรญิญานิพนธ ์จาํนวน 500 
ระเบยีน ไดม้าจากการสุม่อยา่งมรีะบบ (Systematic sampling) โดยมขี ัน้ตอนการสุม่ 
ดงัน้ี 
  1.1 กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ของแชพแมน 
(Chapman.  2005 : Online) จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 500 ระเบยีน  

1.2  แยกหนงัสอืเป็นกลุ่ม ๆ คอื หนงัสอืทัว่ไป และปรญิญานิพนธ ์ 
และนํามาเทยีบสดัส่วนกบัหนังสอืแต่ละกลุ่ม ไดห้นังสอืทัว่ไป จํานวน 309 ระเบยีน 
และปรญิญานิพนธ ์จาํนวน 191 ระเบยีน 
  1.3  ทําการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบมรีะบบ โดยกําหนดช่วงการสุ่ม 

(Sampling interval) ตามสตูร   k = 
n
N  

เมือ่  N = ขนาดประชากร 
   n = ขนาดตวัอยา่งตามทีก่ําหนดขึน้ (Powell.  1997: 73; 

มนตร ีพริยิะกุล.  2543 : 198-203) จะไดช้ว่งการสุม่ ดงัน้ี  14.37
500

569,18
==k  



 69 

    1.4 จากนัน้ทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม โดยเริ่มสุ่มจาก
รายการในชว่ง 1-37 ระเบยีน เป็นระเบยีนแรกเริม่ตน้ทีห่มายเลขระเบยีนอนัดบัที ่15 
และนับต่อไปทุก ๆ 37 ระเบยีน จนไดก้ลุ่มตวัอย่างของหนังสอืทัว่ไป จํานวน 309 
ระเบียน และดําเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่เป็นปริญญานิพนธ์ (ดําเนินการสุ่ม
เช่นเดยีวกบัหนังสอืทัว่ไป) จํานวน 191 ระเบียน รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้สิ้น จํานวน 
500 ระเบยีน 
 
การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีประกอบดว้ย  
 1. แบบบนัทกึการตรวจสอบการลงรายการตามรปูแบบมารก์ การลงรายการหวัเรือ่ง 
และรายการขอ้มลูหนงัสอืแต่ละเล่ม (Items) 
 2. แบบบนัทกึการตรวจสอบการลงรายการตามหลกัเกณฑแ์บบแองโกลอเมรกินั พมิพ์
ครัง้ที ่2 แกไ้ขเพิม่เตมิ ค.ศ. 1998  
 3. แบบบนัทกึการตรวจสอบการพมิพ ์
 

 ขัน้ตอนในการสรา้งเครือ่งมอื 
 การสรา้งแบบบนัทกึการตรวจสอบการลงรายการ ดาํเนินการดงัน้ี 
 1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบคุณภาพของรายการ  

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตรวจสอบคุณภาพ การศกึษาขอ้ผดิพลาดในการลงรายการ 
  2. ศกึษามาตรฐานการลงรายการตามรูปแบบมารก์ จาก MARC21 Concise 
Format for Bibliographic Data.  2002 concise ed. 
  3. ศกึษาหลกัเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมรกินั พมิพ์ครัง้ที่ 2 แก้ไข
เพิม่เตมิ ค.ศ. 1998 
  4. ศกึษาเครื่องมอืตรวจสอบคุณภาพของรายการทีช่ื่อว่า CAT-ASSESS tool 
พฒันาโดยแชพแมน นักวจิยัแหง่เครอืขา่ยหอ้งสมุดทางออนไลน์แห่งสหราชอาณาจกัร (United 
Kingdom Online Library Network: UKOLN) (Chapman & Massey.  2000: Online) 
  5. นําความรูท้ีไ่ดจ้ากขอ้ 1-4 มากําหนดขอบเขตเน้ือหาในการสรา้งเครื่องมอื ให้
ตรงตามความมุง่หมายของการวจิยั แลว้ดาํเนินการสรา้งแบบบนัทกึการตรวจสอบรายการ ทัง้ 3 
ชุด โดยแต่ละชุดมรีายละเอยีด ดงัต่อไปน้ี      
   ชุดที ่1 แบบบนัทกึการตรวจสอบการลงรายการตามรปูแบบมารก์ การลง
รายการหวัเรือ่ง และรายการขอ้มลูหนงัสอืแต่ละเล่ม (Items) มรีายละเอยีด 3 สว่นดงัน้ี 
    สว่นที ่1 การตรวจสอบการลงรายการตามรปูแบบมารก์ ประกอบดว้ยชอ่ง
บนัทกึ 4 ชอ่ง 
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     1.1.1) ตําแหน่งทีล่งรหสั/หรอืรายการ ถูกตอ้ง/ยอมรบัได ้  
     1.1.2) ตําแหน่งทีล่งรหสั/หรอืรายการ ไมถู่กตอ้ง/ผดิพลาด  
     1.1.3) หมายเหตุลกัษณะรหสั/หรอืรายการทีไ่มถู่กตอ้ง 
     1.1.4) รหสั/หรอืรายการทีไ่มไ่ดนํ้ามาลงรายการ   
    สว่นที ่2 การตรวจสอบการลงรายการหวัเรือ่ง ประกอบดว้ยชอ่งบนัทกึ 3  
ชอ่ง 
     1.2.1) การลงรายการหวัเรือ่ง ถูกตอ้ง 
     1.2.2) การลงรายการหวัเรือ่ง ไมถู่กตอ้ง 
     1.2.3) หมายเหตุลกัษณะหวัเรือ่งทีนํ่ามาใช ้ไมถู่กตอ้ง 
    สว่นที ่3 การตรวจสอบรายการขอ้มลูหนงัสอืแต่ละเล่ม (Items) 
ประกอบดว้ยชอ่งบนัทกึ 3 ชอ่ง 
     1.3.1) รายการขอ้มลูหนงัสอืแต่ละเล่ม ถูกตอ้ง 
     1.3.2) รายการขอ้มลูหนงัสอืแต่ละเล่ม ไมถู่กตอ้ง 
     1.3.3) หมายเหตุลกัษณะรายการขอ้มลูหนงัสอืแต่ละเล่ม 
ไมถู่กตอ้ง 
 
   ชุดที ่2 แบบบนัทกึการตรวจสอบการลงรายการตามหลกัเกณฑแ์บบแองโกล 
อเมรกินั พมิพค์รัง้ที ่2 แกไ้ขเพิม่เตมิ ค.ศ. 1998 ประกอบดว้ยชอ่งบนัทกึ 4  ชอ่ง 
     2.1.1) การลงรายการ ถูกตอ้ง/หรอืยอมรบัได ้   
     2.1.2) การลงรายการ ไมถู่กตอ้ง/หรอืผดิพลาด   
     2.1.3) หมายเหตุลกัษณะรายการทีไ่มถู่กตอ้ง   
     2.1.4) หมายเหตุรายการทีไ่มไ่ดนํ้ามาลง     
 
   ชุดที ่3 แบบบนัทกึการตรวจสอบการพมิพ ์ประกอบดว้ยชอ่งบนัทกึ 3 ชอ่ง 
     3.1.1) การพมิพ ์ถูกตอ้ง 
     3.2.2) การพมิพ ์ไมถู่กตอ้ง 
     3.2.3) หมายเหตุลกัษณะของคาํทีพ่มิพ ์ไมถู่กตอ้ง 
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  6. เกณฑท์ีใ่ชพ้จิารณาการลงรายการ 
   การลงรายการในรูปแบบมาร์ก และกฎเอเอซีอาร์ 2 อาร์ มเีกณฑ์ในการ
พจิารณา ดงัน้ี  

 

ตาราง 5 เกณฑท์ีใ่ชพ้จิารณาการลงรายการ 
 

รายการ มารก์ 21 เอเอซอีาร ์2อาร ์
ถูกตอ้ง / ยอมรบัได ้   ลงรายการในเขตขอ้มลู กาํหนด

ตวับ่งชี ้และเขตขอ้มลูยอ่ย  
ถูกตอ้งทุกรายการ  

นําขอ้มลูมาลงรายการในแต่ละสว่น
ไดถู้กตอ้ง ครบถว้น 

ไมถู่กตอ้ง/ ผดิพลาด ลงรายการในเขตขอ้มลู ตวับ่งชี ้
และเขตขอ้มลูยอ่ย อยา่งใดอยา่ง
หน่ึงไมถู่กตอ้ง 

นําขอ้มลูมาลงรายการในแต่ละสว่น
ไมถู่กตอ้ง  

ไมไ่ดล้งรายการ มขีอ้มลูปรากฏในตวัเล่ม แต่
ไมไ่ดนํ้ามาลงรายการ 

มขีอ้มลูปรากฏในแหล่งขอ้มลู แต่
ไมไ่ดนํ้ามาลงรายการ 

 

 สาํหรบัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการพจิารณาการลงรายการหวัเรื่อง เป็นการพจิารณาว่าหวัเรื่องที่
นํามาใช้นัน้ถูกต้องตามคําอธิบายการใช้หวัเรื่องตามคู่มอืการกําหนดหวัเรื่องสําหรบัหนังสอื
ภาษาไทย  จัดทํ า โดยคณะทํา งานก ลุ่มวิ เคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ห้องสมุด
สถาบนัอุดมศกึษาหรอืไม ่ 
 การพมิพ ์ พจิารณาวา่ขอ้มลูทีป่รากฏในฐานขอ้มลูของหอ้งสมดุ มกีารพมิพถ์ูกตอ้ง
หรอืไม ่ซึง่จะรวมถงึ พมิพผ์ดิ พมิพต์ก หรอืพมิพเ์กนิ 
 รายการขอ้มลูหนงัสอืแต่ละเล่ม พจิารณาวา่ผูท้าํรายการทาํรายการใน Items ถูกตอ้ง
หรอืไม ่โดยตรวจสอบ Item Type บารโ์คด้ ทีอ่ยูข่องหนงัสอื (Location) และเลขเรยีกหนงัสอื 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
 1. รวมรวมระเบยีนบรรณานุกรมหนังสอืในฐานขอ้มูล โดยแยกเป็นหนังสอืทัว่ไป และ
ปรญิญานิพนธ ์
 2. คน้หาและบนัทกึเลขเรยีกหนงัสอื เพือ่นําไปดงึตวัเล่มจากชัน้หนงัสอื 
 3. ดาํเนินการตรวจสอบการลงรายการในแต่ละประเดน็ทีศ่กึษาดงัน้ี 
  การลงรายการในรปูแบบมารก์ และการลงรายการตามหลกัเกณฑเ์อเอซอีาร ์2 อาร ์
โดยเปรยีบเทยีบขอ้มูลระหว่างรายการจากตวัเล่มกบัรายการในฐานข้อมูล (ขอบเขตการลง
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รายการในรปูแบบมารก์ และกฎการลงรายการเอเอซอีาร ์2 อาร ์ทีใ่ชต้รวจสอบดรูายละเอยีดใน
ภาคผนวก) 
  หวัเรือ่ง พจิารณาจากคูม่อืการกาํหนดหวัเรือ่งภาษาไทย จดัทาํโดยคณะทาํงานกลุ่ม
วเิคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษา ปีพมิพ ์พ.ศ. 2547 ทัง้ในรปูแบบที่
เป็นตวัเล่ม และฐานขอ้มูลซดีรีอม (ชื่อว่า Red_Demo พฒันาโดย สุธรรม อุมาแสงทองกุล)    
วา่ผูท้าํรายการนําหวัเรือ่งนัน้มาใชถู้กตอ้ง/หรอืผดิพลาด ตามคาํอธบิายการใชห้วัเรือ่งหรอืไม ่ 
  การพมิพ ์ตรวจสอบว่ามกีารพมิพถ์ูกต้อง /หรอืพมิพผ์ดิ (พมิพต์กหล่น พมิพข์าด 
หรอืพมิพเ์กนิ) 
  รายการขอ้มลูหนงัสอืแต่ละเล่ม (Items) ตรวจสอบว่าการลงรายการประเภทหนงัสอื 
(Item type), บารโ์คด้ ทีอ่ยูข่องหนงัสอื (Location) และเลขเรยีกหนงัสอื ถูกตอ้ง /หรอืผดิพลาด 
 
 4. บนัทกึขอ้มลูทีผ่ดิพลาดลงในแบบบนัทกึการลงรายการเมื่อพบขอ้ผดิพลาด 1 จุด ให ้
1 คะแนน ดําเนินการรวมคะแนนดว้ยคอมพวิเตอร ์แล้วแสดงผลเป็นจํานวนครัง้ของความผดิ
พลาด  จากนัน้หาค่าความถีแ่ละรอ้ยละ ของความผดิพลาดในแต่ละเขตขอ้มลูตามรปูแบบมารก์ 
และส่วนต่าง ๆ ตามกฎเอเอซอีาร ์2 อาร ์ การลงรายการหวัเรื่อง การพมิพ ์ และรายการขอ้มลู
หนงัสอืแต่ละเล่ม (Items)  
  

การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 

 จากแบบบนัทกึการตรวจสอบรายการทัง้ 2 ชุด ผูว้จิยัไดด้าํเนินจดักระทาํขอ้มลู ดงัน้ี 

 1. การตรวจสอบการลงรายการในรปูแบบมารก์ 
  1.1. เขตขอ้มลูความยาวคงที ่(เขตขอ้มลู 008) 

   แจกแจงความถี่และหาค่ารอ้ยละ ความถูกตอ้ง ความผดิพลาด และอตัราความ
ผดิพลาดของการลงรหสัตําแหน่งต่าง ๆ ตามรูปแบบมารก์ สําหรบัรายละเอยีดลกัษณะความ
ผดิพลาดจะทาํการรวบรวมและสรปุลกัษณะความผดิพลาดนัน้ๆ และนําเสนอในรปูตาราง 
  1.2  เขตขอ้มลูความยาวไมค่งที ่(เขตขอ้มลู 020 ถงึ 7XX) 
   แจกแจงความถี่และหาค่ารอ้ยละ ความถูกตอ้ง ความผดิพลาด และอตัราความ
ผดิพลาดของการลงรายการในเขตขอ้มลู 020 ถงึ 7XX ตามรปูแบบมารก์ สาํหรบัรายละเอยีด
ลกัษณะความผดิพลาดจะทําการรวบรวมและสรุปลกัษณะความผดิพลาดนัน้ๆ และนําเสนอใน
รปูตาราง 
 2. การลงรายการตามกฎการลงรายการเอเอซอีาร ์2 อาร ์แจกแจงความถีแ่ละหาคา่ 
รอ้ยละ ความถูกตอ้ง ความผดิพลาด และอตัราความผดิพลาดของการลงรายการในแต่ละสว่น 
สาํหรบัรายละเอยีดลกัษณะความผดิพลาดจะทาํการรวบรวมและสรปุลกัษณะความผดิพลาด
นัน้ๆ และนําเสนอในรปูตาราง 
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 3. การลงรายการหวัเรื่อง แจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ความถูกต้อง ความ
ผดิพลาด สาํหรบัรายละเอยีด ลกัษณะความผดิพลาดจะทาํการรวบรวมและสรุปลกัษณะความ
ผดิพลาดนัน้ๆ และนําเสนอในรปูตาราง 
 4. การพมิพ ์  แจกแจงความถี่และหาค่ารอ้ยละ ความถูกตอ้ง ความผดิพลาด สาํหรบั
รายละเอยีดลกัษณะความผดิพลาดจะทําการรวบรวมและสรุปลกัษณะความผดิพลาดนัน้ๆ และ
นําเสนอในรปูตาราง 
 5. รายการขอ้มูลหนังสอืแต่ละเล่ม (Items) แจกแจงความถี่และหาค่ารอ้ยละ ความ
ถูกตอ้ง ความผดิพลาด และอตัราความผดิพลาดสาํหรบัรายละเอยีด ลกัษณะความผดิพลาดจะ
ทาํการรวบรวมและสรปุลกัษณะความผดิพลาดนัน้ๆ และนําเสนอในรปูตาราง 
 6. การหาคา่อตัราความผดิพลาด (Massey.  2000: Online)   ตามสตูร 
 

อตัราความผดิพลาด = 
(ขอ้มลูทีนํ่ามาลงรายการไมถู่กตอ้ง+ไมไ่ดนํ้ามาลงรายการ) 

x 100 
จาํนวนรายการทัง้หมด 

  
 7. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื คา่ความถีแ่ละรอ้ยละ 
  



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอการวเิคราะหข์อ้มลูตามลาํดบั ดงัน้ี 
   1. จาํนวนรายการทัง้หมดทีต่รวจสอบจาํแนกตามเขตขอ้มลู 
  2. การลงรายการตามรปูแบบมารก์ 

  3. การลงรายการตามหลกัเกณฑแ์บบแองโกลอเมรกินั ฉบบัพมิพค์รัง้ที ่2 แกไ้ข
เพิม่เตมิ ค.ศ. 1998  
  4. การลงรายการหวัเรือ่ง 
  5. การพมิพ ์
  6. รายการขอ้มลูหนงัสอืแต่ละเล่ม (Items) 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

1. จาํนวนรายการจาํแนกตามเขตขอ้มลู 
จาํนวนรายการทีต่รวจสอบ ในเขตขอ้มลู 008, 020-7XX จาํนวน 500 ระเบยีน  

จาํแนกตามเขตขอ้มลู ปรากฏดงัตาราง 6 
 

ตาราง 6 แสดงจาํนวนรายการทัง้หมดทีต่รวจสอบจาํแนกตามเขตขอ้มลู  

 

เขตขอ้มลู / แทก็  จาํนวนทีต่รวจสอบ 
008*    สว่นนํา 500 
020     เลข ISBN 293 
082*    เลขเรยีกหนงัสอื 500 
100     ผูแ้ต่งบุคคล 410 
110     ผูแ้ต่งนิตบุิคคล 22 
111     ชื่อการประชุม 9 
130     ชื่อเรือ่งแบบฉบบั 1 
245*    ชื่อเรือ่ง 500 
245     การแจง้ความรบัผดิชอบ 492 
246     ชื่อเรือ่งทีแ่ตกต่าง 59 
250     ฉบบัพมิพ ์ 165 
260*    การพมิพ,์ การจาํหน่าย 500 
300*    ลกัษณะทางกายภาพ 500 
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ตาราง 6  (ต่อ) แสดงจาํนวนรายการทีต่รวจสอบจาํแนกตามเขตขอ้มลู  
 

เขตขอ้มลู / แทก็  จาํนวนทีต่รวจสอบ 
440     ชื่อชุด 65 
490     ชื่อชุด 8 
500     หมายเหตุทัว่ไป 81 
502     หมายเหตุปรญิญานิพนธ ์ 191 
504     หมายเหตุบรรณานุกรม 289 
505     หมายเหตุสารบญั 40 
600     หวัเรือ่งบุคคล 43 
610     หวัเรือ่งนิตบุิคคล 54 
630     หวัเรือ่งแบบฉบบั 7 
650     หวัเรือ่งทัว่ไป 1,566 
651     หวัเรือ่งทางภมูศิาสตร ์ 42 
700     รายการเพิม่ ชื่อบุคคล 99 
710     รายการเพิม่ ชื่อนิตบุิคคล 94 
711     รายการเพิม่ ชื่อการประชุม 3 
740     รายการเพิม่ ชื่อเรือ่ง 5 

รวมทัง้สิน้ 6,538 
* หมายถงึ เขตขอ้มลูทีต่อ้งมทุีกระเบยีน   

 

  จากตาราง 6 พบวา่เขตขอ้มลูทีต่รวจสอบทัง้สิน้ มจีาํนวน 6,538 รายการ ซึง่เขตขอ้มลู
ทีม่จีาํนวนตรวจสอบมากทีส่ดุ คอืเขตขอ้มลู 650 (หวัเรือ่งทัว่ไป) จาํนวน 1,566 หวัเรือ่ง 
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ตาราง 7 แสดงผลการตรวจสอบการลงรายการตามรปูแบบมารก์ จาํแนกตามกลุ่มเขตขอ้มลู 
 

 
เขตขอ้มลู / แทก็  

 

การตรวจสอบมารก์ 
 

 

 
จาํนวน 

ลงรายการถกูตอ้ง ลงรายการผดิพลาด 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

เขตข้อมลูความยาวคงที ่
008 สว่นนํา 

 
469 

 
93.8 

 
31 

 
6.2 

 
500 

เขตข้อมลูความยาวไม่คงที ่
082 เลขเรยีกหนงัสอื 

 
491 

 
98.2 

 
9 

 
1.8 

 
500 

1XX, 7XX ผูแ้ต่ง 623 97.6 15 2.4 638 
245, 246, 740 ชื่อเรือ่ง 556 98.6 8 1.4 564 
440, 490 ชื่อชุด 66 90.4 7 9.6 73 
245 /$c การแจง้ความรบัผดิชอบ 486 98.8 6 1.2 492 
250 ฉบบัพมิพ ์ 49 29.7 116** 70.3 165 
260 การพมิพ,์ การจาํหน่าย 497 99.4 3 0.6 500 
300 ลกัษณะทางกายภาพ 0 0 500** 100.0 500 
5XX หมายเหตุ 581 96.7   20 3.3 601 
020 เลข ISBN 289 98.6 4 1.4 293 
6XX หวัเรือ่ง 1,669 97.5 43 2.5 1,712 

รวม  5,307 87.9 731 12.1 6,038 
รวมทัง้สิน้ 5,776 88.3 762 11.7 6,538 

** นโยบายการลงรายการของสาํนกัหอสมดุกลาง ไมล่งรายการพมิพค์รัง้ที ่1 และความสงู 
 

  จากตาราง 7 พบว่า การลงรายการตามรปูแบบมารก์ มกีารลงรายการถูกตอ้ง รอ้ยละ 
88.3 และลงรายการผดิพลาด รอ้ยละ 11.7 เมื่อจําแนกตามกลุ่มเขตขอ้มูล พบว่า เขตขอ้มูล
ความยาวคงที ่มกีารลงรายการถูกตอ้ง รอ้ยละ 93.8 และลงรายการผดิพลาด รอ้ยละ 6.2 สว่น
เขตขอ้มูลความยาวไม่คงที ่มกีารลงรายการถูกต้อง รอ้ยละ 87.9 และลงรายการผดิพลาด    
รอ้ยละ 12.1  
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ตาราง 8 แสดงผลการตรวจสอบการลงรายการตามรปูแบบมารก์ จาํแนกตามเขตขอ้มลู 
 

 
 

เขตขอ้มลู / แทก็ 
 

 

ลงรายการ
ถูกตอ้ง  

ลงรายการผดิพลาด  
 

รวม 
อตัราความ
ผดิพลาด ลงรายการ 

ไมถ่กูตอ้ง 
ไมไ่ดนํ้ามา 
ลงรายการ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ รอ้ยละ 

เขตข้อมลูความยาวคงที ่
008  ส่วนนํา  
      ประเภทปีพมิพ ์ 496 99.2 1 0.2 3 0.6 500 

 
 

0.8 

      ปีทีเ่ริม่ตน้  496 99.2 1 0.2 3 0.6 500 0.8 

      ปีทีส่ ิน้สดุ 19 90.5 0 0 2 0.4 21 9.5 

      สถานทีพ่มิพ ์ 498 99.6 0 0 2 0.4 500 0.4 

      ภาพประกอบ 207 89.2 5 1.0 20 4.0 232 10.8 

      ลกัษณะเน้ือหา 494 98.8 4 0.8 2 0.4 500 1.2 

      ภาษา 496 99.2 0 0 4 0.8 500 0.8 

เขตข้อมลูความยาวไม่คงที ่
082 เลขเรยีกหนงัสอื  491 98.2 9 1.8 0 0 500 

 
1.8 

100 ผูแ้ต่งบุคคล  408 99.6 1 0.2 1 0.2 410 0.4 
700 รายการเพิม่ ผูแ้ต่งบุคคล 95 96.0 0 0 4 0.8 99 4.0 
110 ผูแ้ต่งนิตบุิคคล  21 95.5 1 0.2 0 0 22 4.5 
710 รายการเพิม่ ผูแ้ต่งนิตบุิคคล  90 95.7 4 0.8 0 0 94 4.3 

111 ชือ่การประชมุ  7 77.8 1 11.1 1 11.1 9 22.2 
711 รายการเพิม่ ชือ่การประชุม       2 66.7 0 0 1 33.3 3              33.3 

130 ชือ่เรือ่งแบบฉบบั 0 0 1 100.0 0 0 1 100.0 

245 ชือ่เรือ่ง  496 99.2 4 0.8 0 0 500 0.8 
246 ชือ่เรือ่งทีแ่ตกต่าง  55 93.2 1 1.7 3 5.1 59 6.8 
740 รายการเพิม่ ชือ่เรือ่ง  5 100.0 0 0 0 0 5 0.0 

440 ชือ่ชุด  61 93.9 2 0.4 2 0.4 65 6.1 
490 ชือ่ชุด  5 62.5 1 0.2 2 0.4 8 37.5 

245 $c การแจง้ความรบัผดิชอบ  486 98.8 1 0.2 5 1.0 492                1.2 

250 ฉบบัพมิพ ์ 49 29.7 0 0 116* 23.2 165 70.3 

260 การพมิพ,์ การจาํหน่าย  497 99.4 0 0 3 0.6 500 0.6 

300 ลกัษณะทางกายภาพ  0 0 0 0 500** 100.0 500 100.0 

500 หมายเหตุทัว่ไป  77 95.0 2 2.5 2 2.5 81 5.0 
502 หมายเหตุปรญิญานิพนธ ์ 190 99.5 0 0 1 0.2 191 0.5 
504 หมายเหตุบรรณานุกรม  277 95.9 2 0.4 10 2.0 289 4.1 
505 หมายเหตุสารบญั  37 92.5 0 0 3 0.6 40 7.5 

020 เลข ISBN 289 98.6 0 0 4 0.8 293 1.4 
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ตาราง 8 (ต่อ) แสดงผลการตรวจสอบการลงรายการตามรปูแบบมารก์ จาํแนกตามเขตขอ้มลู 
 

 
 

เขตขอ้มลู / แทก็ 
 

 

ลงรายการ
ถูกตอ้ง  

ลงรายการผดิพลาด  
รวม 

อตัราความ
ผดิพลาด ลงรายการ 

ไมถ่กูตอ้ง 
ไมไ่ดนํ้ามา 
ลงรายการ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ รอ้ยละ

600 หวัเรือ่งบุคคล  37 86.1 1 0.1 5 0.7 43 13.9 
610 หวัเรือ่งนิตบุิคคล 43 79.6 7 1.0 4 0.6 54 20.4 
630 หวัเรือ่งแบบฉบบั 2 28.6 1 0.1 4 0.6 7 71.4 
650 หวัเรือ่งทัว่ไป 1,549 98.9 13 0.8 4 0.3 1,566 1.1 
651 หวัเรือ่งทางภมูศิาสตร ์ 38 90.5 0 0 4 0.6 42 9.5  

 

จากตาราง 8  
เขตขอ้มลูความยาวคงที ่พบวา่ เขตขอ้มลูทีล่งรายการถูกตอ้งมากทีส่ดุคอื สถานทีพ่มิพ ์ 

รอ้ยละ 99.6 รองลงมา คอื ประเภทปีพมิพ ์ปีเริม่ตน้ และภาษา รอ้ยละ 99.2  
ส่วนเขตขอ้มูลที่ลงรายการผดิพลาดมากที่สุด คอื ภาพประกอบ อตัราความผดิพลาด 

รอ้ยละ 10.8 และปีทีส่ ิน้สดุ อตัราความผดิพลาด รอ้ยละ 9.5 ตามลาํดบั 
เขตขอ้มูลความยาวไม่คงที ่พบว่า เขตขอ้มูลทีล่งรายการถูกต้องมากทีสุ่ดคอื รายการ

เพิม่ชื่อเรื่อง รอ้ยละ 100.0 รองลงมา คอื ผูแ้ต่งบุคคล รอ้ยละ 99.6 และ หมายเหตุ ปรญิญา
นิพนธ ์รอ้ยละ 99.5 ตามลาํดบั  

สว่นเขตขอ้มลูทีล่งรายการผดิพลาดมากทีส่ดุคอื  ชื่อเรือ่งแบบฉบบั และ ลกัษณะทาง 
กายภาพ อตัราความผดิพลาด รอ้ยละ 100.0 รองลงมา คอื หวัเรื่องแบบฉบบั อตัราความ
ผดิพลาด รอ้ยละ71.4 และ ฉบบัพมิพ ์อตัราความผดิพลาดรอ้ยละ 70.3 ตามลาํดบั 
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ตาราง 9 แสดงผลการตรวจสอบการลงรายการตามรปูแบบมารก์ จาํแนกตามประเภทของหนงัสอื 
 

 
 

เขตขอ้มลู / แทก็ 

 
 

ประเภท 

 

ลงรายการ
ถูกตอ้ง  

ลงรายการผดิพลาด  
 

รวม 
 

 

อตัราความ
ผดิพลาด ลงรายการ

ไมถู่กตอ้ง 
ไมไ่ดนํ้ามา 
ลงรายการ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ รอ้ยละ 
เขตข้อมลูความยาวคงที ่
008  ส่วนนํา 
ประเภทปีพมิพ ์

 
หนงัสอืทัว่ไป 

 
307 

 
99.4 

 
1 

 
0.3 

 
1 

 
0.3 

 
309 

 
0.6 

ปรญิญานิพนธ ์ 189 98.9 0 0 2   1.1 191 1.1 
ปีทีเ่ริม่ตน้ หนงัสอืทัว่ไป 305 98.7 1 0.3 3 1.0 309 1.3 

ปรญิญานิพนธ ์ 191 100.0 0 0 0 0 191 0 
ปีทีส่ ิน้สดุ 
 

หนงัสอืทัว่ไป 19 90.5 0 0 2 9.5 21 9.5 
ปรญิญานิพนธ ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 

สถานทีพ่มิพ ์ หนงัสอืทัว่ไป 307 99.3 0 0 2 0.7 309 0.7 
ปรญิญานิพนธ ์ 191 100.0 0 0 0 0 191 0 

ภาพประกอบ หนงัสอืทัว่ไป 197 89.5 4 1.8 18 8.2 219 10.0 
ปรญิญานิพนธ ์ 12 92.3 0 0 1 7.7 13 7.7 

ลกัษณะเน้ือหา หนงัสอืทัว่ไป 303 98.1 4 1.3 2 0.6 309 1.9 
ปรญิญานิพนธ ์ 191 100.0 0 0 0 0 191 0 

ภาษา หนงัสอืทัว่ไป 305 98.7 0 0 4 1.3 309 1.3 
ปรญิญานิพนธ ์ 191 100.0 0 0 0 0 191 0 

เขตข้อมลู 
ความยาวไม่คงที ่
082 เลขเรยีกหนงัสอื       

 
หนงัสอืทัว่ไป 

 
302 

 
97.7 

 
7 

 
2.3 

 
0 

 
0 

 
309 

 
2.3 

ปรญิญานิพนธ ์ 189 98.9 2 1.1 0 0 191 1.1 
100 ผูแ้ต่งบุคคล  หนงัสอืทัว่ไป 217 99.2 1 0.4 1 0.4 219 0.8  

ปรญิญานิพนธ ์ 191 100.0 0 0 0 0 191 0 
700 รายการเพิม่ 
      ผูแ้ต่งบุคคล 

หนงัสอืทัว่ไป 95 96 0 0 4 4.0 99 4.0 
ปรญิญานิพนธ ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 

110 ผูแ้ต่ง 
      นิตบิุคคล  

หนงัสอืทัว่ไป 21 95.4 1 4.6 0 0 22 4.6 
ปรญิญานิพนธ ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 

710 รายการเพิม่ 
     ผูแ้ต่งนิตบิุคคล  

หนงัสอืทัว่ไป 90 95.7 4 4.3 0 0 94 4.3 
ปรญิญานิพนธ ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 

111 ชือ่การประชุม        
       

หนงัสอืทัว่ไป 7 77.8 1 11.1 1 11.1 9 22.2 
ปรญิญานิพนธ ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 

711 รายการเพิม่ 
      ชือ่การประชุม  

หนงัสอืทัว่ไป 2 66.7 0 0 1 33.3 3 33.3 
ปรญิญานิพนธ ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 

130 ชือ่เรือ่ง            
      แบบฉบบั 

หนงัสอืทัว่ไป 0 0 1 100.0 0 0 1 100.0 
ปรญิญานิพนธ ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ตาราง 9 (ต่อ) แสดงผลการตรวจสอบการลงรายการตามรปูแบบมารก์ จาํแนกตามประเภทของหนงัสอื 
 

 
 

เขตขอ้มลู / แทก็ 
 

 
 

ประเภท 

 

ลงรายการ
ถูกตอ้ง  

ลงรายการผดิพลาด  
 

รวม 

 
อตัราความ
ผดิพลาด 

ลงรายการ
ไมถู่กตอ้ง 

ไมไ่ดนํ้ามา 
ลงรายการ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ รอ้ยละ 

245 ชือ่เรือ่ง 

หนงัสอืทัว่ไป 305 98.7 4 1.3 0 0 309 1.3 
ปรญิญานิพนธ ์ 191 100.0 0 0 0 0 191 0 

246 ชือ่เรือ่งทีแ่ตกต่าง หนงัสอืทัว่ไป 55 93.2 1 1.7 3 5.1 59 6.8 
ปรญิญานิพนธ ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 

740 รายการเพิม่ 
      ชือ่เรือ่ง  

หนงัสอืทัว่ไป 5 100.0 0 0 0 0 5 0 
ปรญิญานิพนธ ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 

440 ชือ่ชุด  หนงัสอืทัว่ไป 61 93.8 2 3.1 2 3.1 65 6.2  
ปรญิญานิพนธ ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 

490 ชือ่ชุด  หนงัสอืทัว่ไป 5 62.5 1 12.5 2 25.0 8 37.5 
ปรญิญานิพนธ ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 

245 $c การแจง้ 
    ความรบัผดิชอบ 

หนงัสอืทัว่ไป 295 98.0 1 0.3 5 1.7 301 2.0 
ปรญิญานิพนธ ์ 191 100.0 0 0 0 0 191 0 

250 ฉบบัพมิพ ์ หนงัสอืทัว่ไป 49 29.7 0 0 116* 70.3 165 70.3 
ปรญิญานิพนธ ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 

260 การพมิพ,์  
      การจาํหน่าย 

หนงัสอืทัว่ไป 306 99.0 0 0 3 1.0 309 1.0 
ปรญิญานิพนธ ์ 191 100.0 0 0 0 0 191 0 

300 ลกัษณะทาง 
      กายภาพ 

หนงัสอืทัว่ไป 0 0 0 0 309** 100.0 309 100.0 
ปรญิญานิพนธ ์ 0 0 0 0 191** 100.0 191 100.0 

500 หมายเหตุทัว่ไป หนงัสอืทัว่ไป 77 96.3 2 2.5 2 2.5 80 5.0 
ปรญิญานิพนธ ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 

502 หมายเหตุ     
      ปรญิญานิพนธ ์

หนงัสอืทัว่ไป 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปรญิญานิพนธ ์ 191 100.0 0 0 0 0 191 0 

504 หมายเหตุ 
     บรรณานุกรม 

หนงัสอืทัว่ไป 88 89.8 1 1.0 9 9.2 98 10.2 
ปรญิญานิพนธ ์ 189 99.0 1 0.5 1 0.5 191 1.0 

505 หมายเหตุ 
      สารบญัยอ่ 

หนงัสอืทัว่ไป 37 92.5 0 0 3 7.5 40 7.5 
ปรญิญานิพนธ ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 

020 เลข ISBN หนงัสอืทัว่ไป 237 98.3 0 0 4 1.7 241 1.7 
ปรญิญานิพนธ ์ 52 100.0 0 0 0 0 52 0 

600 หวัเรือ่ง 
      บุคคล 

หนงัสอืทัว่ไป 21 84.0 1 4.0 3 12.0 25 16.0 
ปรญิญานิพนธ ์ 16 88.9 0 0 2 11.1 18 11.1 

610 หวัเรือ่ง 
      นิตบุิคคล 

หนงัสอืทัว่ไป 15 83.3 1 5.6 2 11.1 18 16.7 
ปรญิญานิพนธ ์ 28 77.8 6 16.7 2 5.5 36 22.2 
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ตาราง 9 (ต่อ) แสดงผลการตรวจสอบการลงรายการตามรปูแบบมารก์ จาํแนกตามประเภทของหนงัสอื 

 
 

 
เขตขอ้มลู / แทก็ 

 
 

ประเภท 

 

ลงรายการ
ถูกตอ้ง  

ลงรายการผดิพลาด  

 

รวม 

อตัราความ
ผดิพลาด ลงรายการ

ไมถู่กตอ้ง 
ไมไ่ดนํ้ามา 
ลงรายการ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ รอ้ยละ 
630 หวัเรือ่งแบบฉบบั 
 

หนงัสอืทัว่ไป 2 40.0 1 20.0 2 40.0 5 60.0 
ปรญิญานิพนธ ์ 0 0 0 0 2 100.0 2 100.0 

650 หวัเรือ่งทัว่ไป หนงัสอืทัว่ไป 571 98.8 5 0.9 2 0.3 578 1.2 
ปรญิญานิพนธ ์ 978 99.0 8 0.8 2 0.2 988 1.0 

651 หวัเรือ่ง 
      ทางภมูศิาสตร ์

หนงัสอืทัว่ไป 28 93.3 0 0 2 6.7 30 6.7 
ปรญิญานิพนธ ์ 10 83.3 0 0 2 16.7 12 16.7 

 
จากตาราง 9   
เขตขอ้มลูความยาวคงที ่(เขตขอ้มลู 008) 

 หนังสอืทัว่ไป พบว่า ตําแหน่งทีล่งรหสัถูกต้องมากทีสุ่ด คอื ประเภทปีพมิพ ์รอ้ยละ 
99.4 รองลงมา คอื สถานทีพ่มิพ ์รอ้ยละ 99.3 และ ภาษา รอ้ยละ 98.7  
 สว่นตําแหน่งทีล่งรหสัผดิพลาดมากทีสุ่ด คอื ภาพประกอบ อตัราความผดิพลาดรอ้ยละ 
10.0 รองลงมา คอื ปีทีส่ ิน้สดุ อตัราความผดิพลาดรอ้ยละ 9.5 ตามลาํดบั 
 ปรญิญานิพนธ ์พบวา่ สว่นใหญ่ คอื ปีทีเ่ริม่ตน้ สถานทีพ่มิพ ์ลกัษณะเน้ือหา และภาษา 
มกีารลงรหสัถูกตอ้ง รอ้ยละ 100.0 ยกเวน้ ภาพประกอบ อตัราความผดิพลาดรอ้ยละ 7.7 และ 
ประเภทปีพมิพ ์อตัราความผดิพลาดรอ้ยละ 1.1    
 เขตขอ้มลูความยาวไมค่งที ่(เขตขอ้มลู 020 ถงึ 7XX) 
 หนงัสอืทัว่ไป พบวา่ เขตขอ้มลูทีล่งรายการถูกตอ้งมากทีส่ดุ คอื รายการเพิม่ชื่อเรือ่ง 
รอ้ยละ 100.0 รองลงมา คอื ผูแ้ต่งบุคคล รอ้ยละ 99.2 และการพมิพ,์ การจาํหน่าย รอ้ยละ 99.0 
ตามลาํดบั  
 สว่นเขตขอ้มลูทีล่งรายการผดิพลาดมากทีส่ดุ คอื ลกัษณะทางกายภาพ อตัราความ
ผดิพลาดรอ้ยละ 100.0 รองลงมา คอื ฉบบัพมิพ ์อตัราความผดิพลาดรอ้ยละ 70.3 และหวัเรือ่ง
แบบฉบบั อตัราความผดิพลาดรอ้ยละ 60.0 ตามลาํดบั 

   ปรญิญานิพนธ ์ พบวา่ สว่นใหญ่มกีารลงรายการถูกตอ้ง ยกเวน้เขตขอ้มลูหวัเรือ่ง มี
การลงรายการผดิพลาดมาก คอื หวัเรือ่งแบบฉบบั อตัราความผดิพลาด รอ้ยละ 100.0 
รองลงมาคอื หวัเรือ่งนิตบุิคคล อตัราความผดิพลาด รอ้ยละ 22.2 และ หวัเรือ่งทางภมูศิาสตร ์
อตัราความผดิพลาด รอ้ยละ 16.7 ตามลาํดบั 

  ตวัอยา่งลกัษณะของการลงรหสัและการใชม้ารก์ไมถู่กตอ้ง ปรากฏดงัตาราง 10 
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ตาราง 10 แสดงตวัอยา่งลกัษณะของการลงรหสัไมถู่กตอ้ง ในเขตขอ้มลูความยาวคงที ่(เขต 
ขอ้มลู 008) 

 

การลงรหสัไม่ถกูต้องและรหสัท่ีควรเป็น 
การลงรหสัประเภทปีพิมพ/์ปีเร่ิมต้น/ปีส้ินสดุ  
 

การลงรหสั:         008   070309m2549####th#a#########0000#0#tha3dnam a 
ขอ้มลูทีป่รากฏ:    260 bb $aกรงุเทพฯ : $bศลิปาบรรณาคาร,$c[2549] 
รหสัทีค่วรเป็น:     008  s2519#### th#a#########0000#0#tha3dnam a 
                        - ตอ้งลงรหสั s เน่ืองจากขอ้มลูในแทก็ 260 เป็นปีเดีย่ว 

การลงรหสัภาพประกอบ  
การลงรหสั:         008  070409s2547####th###########0000#0#tha3dnam a 
ขอ้มลูทีป่รากฏ:    300 bb $a300 หน้า : $bภาพประกอบ 
รหสัทีค่วรเป็น:     008  s2547####th#a#########0000#0#tha3dnam a 
                        - ตอ้งลงรหสั a ตามขอ้มลูในแทก็ 300 ซึง่มภีาพประกอบ 
 
การลงรหสั:         008   070605s2549####th#a#########0000#0#tha3dnam a 
ขอ้มลูทีป่รากฏ:    300 bb $a247 หน้า : $bภาพประกอบ, แผนที.่ 
รหสัทีค่วรเป็น:      008 s2549####th#ab########0000#0#tha3dnam a 
                        - ตอ้งลงรหสั ab ตามขอ้มลูในแทก็ 300 ซึง่มภีาพประกอบและแผนท่ี 
 
การลงรหสั:        008   070802s2546####th#a########0000#0#tha3dnam a 
ขอ้มลูทีป่รากฏ:   300 bb $a(6), 300 หน้า. 
รหสัทีค่วรเป็น:     008  s2546####th###########0000#0#tha3dnam a  
                       - ไมต่อ้งลงรหสั a ตามขอ้มลูในแทก็ 300 ซึง่ไมม่ภีาพประกอบ 

การลงรหสัลกัษณะของเน้ือหา 
การลงรหสั:           008   060622s2547####th#a########0000#0#tha3dnam a 
ขอ้มลูทีป่รากฏ:    111 2b $a การประชุมสมัมนาเชงิวชิาการประจาํปีดา้นการจดัการโซ่อุปทานและโลจสิตกิส ์
                              $n(ครัง้ที ่4 :$d2547 :$cกรงุเทพฯ) 
รหสัทีค่วรเป็น:     008  s2547####th#a########0010#0#tha3dnam a 
                        - ตอ้งลงรหสั 1 ตามชื่อเรือ่งทีเ่ป็นการประชุม 
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     การใชม้ารก์ในเขตขอ้มลูความยาวไมค่งที ่(เขตขอ้มลู 020-7XX) 
    

  ตาราง 11 แสดงตวัอยา่งลกัษณะของการใชม้ารก์ไมถ่กูตอ้ง  
    

รายการทีใ่ชม้ารก์ไมถู่กตอ้ง รายการทีค่วรเป็น 
รายการท่ีไม่นํามาลง     
111 2b ไม่ได้ลงรายการ cกรงุเทพ$ฯ) 

111 2b $aการประชุมสมัมนาเชงิวชิาการประจาํปี 
           ดา้นการจดัการโซ่อุปทานและโลจสิตกิส ์
            $n(ครัง้ที ่5 :$d2548 :$cกรงุเทพฯ) 

245  10 ไมไ่ดล้งรายการ  =$bManagement 245 10 $aการจดัการและพฤตกิรรมองคก์าร    
             =$bManagement 

260      ไมไ่ดล้งรายการ  2547 260 bb $c2547. 

300     ไมไ่ดล้งรายการ แผนภมู ิ 300 bb $bภาพประกอบ, แผนภมิู. 

440     ไมไ่ดล้งรายการ ชุดสายธารพทุธธรรม 440 b0 $aชุดสายธารพทุธธรรม 
500     ไมไ่ดล้งรายการ ชื่อเรือ่งจากหน้าปกนอก 500 bb $aชื่อเรือ่งจากหน้าปกนอก 
504     ไมไ่ดล้งรายการ เอกสารอา้งองิทา้ยบท 504 bb $aเอกสารอา้งองิทา้ยบท 
504     ไมไ่ดล้งรายการ บรรณานุกรม: หน้า 63-64. 504 bb $aบรรณานุกรม: หน้า 63-64. 
505     ไมไ่ดล้งรายการทัง้แทก็ 505 1b $aภาค 1 พระดทีีค่นไทยควรรูจ้กั -- ภาค 2  

              ธรรมะจากพระด ี
505     ไมไ่ดล้งรายการทัง้แทก็ 
 

505 1b $aตอนที ่1 การประเมนิและการตดัสนิใจ –  
             ตอนที ่2 รปูแบบและวธิกีารประเมนิ – ตอน 
             ที ่3 การประยกุตใ์ชร้ปูแบบและวธิกีาร 
             ประเมนิ 

600 04 $aมาเรต็, เมท็เธ.่ 600 14 $aเมท็เธ่-มาเรต็, $cเจ้าหญิงแห่งนอรเ์วย,์  
             $dค.ศ. 1973- 

ใช้ตวับง่ช้ีไม่ถกูต้อง 
082 00 $a378.052 $bธ118ว  

 
082 04 $a378.052 $bธ118ว  

610 b4 $aธนาคารไทยพาณิชย.์ 610 24 $aธนาคารไทยพาณิชย.์  

650 24 $aศาลรฐัธรรมนูญ$zไทย. 650 b4 $aศาลรฐัธรรมนูญ$zไทย. 

ใช้แทก็ไม่ถกูต้อง 
130 0b $aอสีป. 

 
100 0b $aอสีป. 

440 b0 $aชุดวชิาการ (มตชิน) 490 b0 $aชุดวชิาการ (มตชิน) 
500 bb $aสนบัสนุนโดยสาํนกังานกองทุนสนบัสนุน 
             การวจิยั (สกว) 

536 bb $aสนบัสนุนโดยสาํนกังานกองทุนสนบัสนุน 
             การวจิยั (สกว) 

504 bb $aผา้ไหมเมอืงขอนแก่น / พวงพกุิล มฌัชมิา  
           -- ภาษาและวรรณกรรมอสีานกบัการปฏริปู 
           สงัคมไทย / อุดม บวัศร ี

505 0b $aผา้ไหมเมอืงขอนแก่น / พวงพกุิล มฌัช ิ       
             มา- -ภาษาและวรรณกรรมอสีานกบัการ 
             ปฏริปูสงัคมไทย / อุดม บวัศร ี

610 b4 $aระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ.  650 b4 $aระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ. 

650 b4 $aโครงการบา้นหมอภาษา.  610 24 $aโครงการบา้นหมอภาษา.  
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ตาราง 11  (ต่อ) แสดงตวัอยา่งลกัษณะของการใชม้ารก์ไมถู่กตอ้ง 
  

รายการทีใ่ชม้ารก์ไมถู่กตอ้ง รายการทีค่วรเป็น 
ใช้แทก็ไม่ถกูต้อง (ต่อ) 
650 b4 $aธนาคารไทยพาณิชย.์                      

 
610 24 $aธนาคารไทยพาณิชย.์  

650 b4 $aกฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศ 
             ไทย ครัง้ที ่33.  

611 24 $aกฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย$n 
             (ครัง้ที ่33 :$d2546 :$cนครปฐม) 

650 b4 $aทะเลสาบสงขลา. 651 b4 $aทะเลสาบสงขลา. 

650 b4 $aศรวีรรณ เจนหตัถการ   600 04 $aศรวีรรณ เจนหตัถการ 

630 04 $aกองทุนสง่เสรมิคร ูคณาจารยแ์ละ 
             บุคลากรทางการศกึษา.  

610 24 $aกองทุนสง่เสรมิคร ูคณาจารยแ์ละ   
             บุคลากรทางการศกึษา. 

ใช้รหสัเขตข้อมลูย่อยไม่ถกูต้อง 
020 bb $a9749785568 199 บาท 
245 10 $aตามลา่ /$bทโีอดอร ์เจ. วอลเดค ;$cลมลุ  
          รตัตากร. 

 
020 bb $a9749785568 : $c199 บาท  
245 10 $aตามลา่ /$cทโีอดอร ์เจ. วอลเดค : เขยีน;  
           ลมลุ รตัตากร : แปล 

245 10 $aตาํนานสบิหา้ราชวงศ ์: $bฉบบัสอบชาํระ 245 10 $aตาํนานสบิหา้ราชวงศ.์  $pฉบบัสอบชาํระ 
245 10 $aปญัหาการแต่งตัง้ผูว้า่การตรวจเงนิ 
           แผน่ดนิกบัพืน้ฐานกฎหมายมหาชนของ 
           ประเทศไทย ตอนท่ี 1  

245 10 $aปญัหาการแต่งตัง้ผูว้า่การตรวจเงนิ 
            แผน่ดนิกบัพืน้ฐานกฎหมายมหาชนของ 
            ประเทศไทย  $nตอนท่ี 1   

610 24 $aสถาบนัการอาชวีศกึษา ภาคกลาง 1 
             $xคณะวิชาช่างกลโลหะ. 

610 24 $aสถาบนัการอาชวีศกึษา ภาคกลาง 1. 
             $bคณะวิชาช่างกลโลหะ. 

650 b4 $aศลิปหตักรรม$xไทย. 650 b4 $aศลิปหตักรรม$zไทย. 

650 b4 $aธรณีวทิยา$xไทย$zสรุาษฎรธ์านี. 650 b4 $aธรณีวทิยา$zไทย$zสรุาษฎรธ์านี. 

650 b4 $aธรณีวทิยา$xไทย$zกาญจนบุร.ี 650 b4 $aธรณีวทิยา$zไทย$zกาญจนบุร.ี  

710 2b $bสาํนกัประสานความรว่มมอืระหวา่ง 
           ประเทศ.$bกลุม่วเิทศสมัพนัธ.์   

710 2b $aสาํนกัประสานความรว่มมอืระหวา่ง 
           ประเทศ.$bกลุม่วเิทศสมัพนัธ.์   

ไมไ่ดก้าํหนดหวัเรือ่ง 
หนงัสอืจาํนวน 3 ชื่อเรือ่ง (ไดแ้ก่ h309579 h303863  

                           h307320)  
 

651 b4 $aเกาะเกรด็ (นนทบุร)ี  
           $xภมูปิระเทศและการทอ่งเทีย่ว. 
650 b4 $aนกัทอ่งเทีย่ว. 
650 b4 $aทนัตสขุภาพ  
650 b4 $aชอ่งปาก 
650 b4 $aความน่าจะเป็น 
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ตาราง 12 แสดงผลการตรวจสอบการลงรายการตามหลกัเกณฑแ์บบแองโกลอเมรกินั  
 

 
 

สว่น / รายการ 

 

ลงรายการ
ถูกตอ้ง  

ลงรายการผดิพลาด  
 

รวม 

 
อตัราความ
ผดิพลาด 

ลงรายการ
ไมถู่กตอ้ง 

ไมไ่ดนํ้ามา 
ลงรายการ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ รอ้ยละ

ผูแ้ต่งบุคคล 503 98.8 6 1.2 0 0 509 1.2 
ผูแ้ต่งนิตบุิคคล 96 82.8 17 14.6 3 2.6 116 17.2 
ชื่อเรือ่ง 490 98.0 8 1.6 2 0.4 500 2.0 
ชื่อชุด 58 79.5 12 16.4 3 4.1 73 20.5 
การแจง้ความรบัผดิชอบ 472 95.9 13 2.6 7 1.4 492 4.1 
ฉบบัพมิพ ์ 49 29.7 0 0 116* 70.3 165 70.3 
การพมิพ,์ การจาํหน่าย 466 93.2 27 5.4 7 1.4 500 6.8 
ลกัษณะทางกายภาพ 0 0 0 0 500** 100.0 500 100.0 
หมายเหตุ 584 97.3 2 0.3 14 2.4 600 2.7 
เลข ISBN 290 99.0 0 0 3 1.0 293 1.0 

รวม 3,008 80.3 85 2.3 655 1.7 3,748 19.7 
 

 * ไมล่งรายการ พมิพค์รัง้ที ่1 
 ** ไมล่งรายการ ความสงู 
 

 จากตาราง 12 พบวา่ มกีารลงรายการถูกตอ้งรอ้ยละ 80.3 มอีตัราความผดิพลาดรอ้ยละ 
19.7 โดยส่วนทีล่งรายการถูกตอ้งมากทีสุ่ด คอื เลข ISBN รอ้ยละ 99.0 รองลงมา คอื ผูแ้ต่ง
บุคคล รอ้ยละ 98.8 และชื่อเรือ่ง รอ้ยละ 98.0 ตามลาํดบั 
 ส่วนที่ลงรายการผดิพลาดมากที่สุด คือ ลกัษณะทางกายภาพ อตัราความผดิพลาด  
รอ้ยละ 100.0 รองลงมา คอื ฉบบัพมิพ ์อตัราความผดิพลาดรอ้ยละ 70.3 และ ชื่อชุด อตัรา
ความผดิพลาดรอ้ยละ 20.5 ตามลาํดบั 
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ตาราง 13 แสดงผลการตรวจสอบการลงรายการตามหลกัเกณฑแ์บบแองโกลอเมรกินั จาํแนกตาม
ประเภท หนงัสอื 

 

 

สว่น /
รายการ 

 

ประเภท 

 

ลงรายการ
ถูกตอ้ง  

ลงรายการผดิพลาด  

รวม 
 

อตัราความ
ผดิพลาด ลงรายการไม่

ถกูตอ้ง 
ไมไ่ดนํ้ามา 
ลงรายการ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ รอ้ยละ

ผูแ้ต่งบุคคล หนงัสอืทัว่ไป 312 98.1 6 1.9 0 0 318 1.9 
ปรญิญานิพนธ ์ 191 100.0 0 0 0 0 191 0 

ผูแ้ต่ง 
นิตบิุคคล 

หนงัสอืทัว่ไป 96 82.8 17 14.6 3 2.6 116 17.2 
ปรญิญานิพนธ ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชือ่เรือ่ง หนงัสอืทัว่ไป 299 96.8 8 2.6 2 0.6 309 3.2
ปรญิญานิพนธ ์ 191 100.0 0 0 0 0 191 0 

ชือ่ชุด หนงัสอืทัว่ไป 58 79.5 12 16.4 3 4.1 73 20.5 
ปรญิญานิพนธ ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 

การแจง้ความ
รบัผดิชอบ 

หนงัสอืทัว่ไป 281 93.4 13 4.3 7 2.3 301 6.6 
ปรญิญานิพนธ ์ 191 100.0 0 0 0 0 191 0 

ฉบบัพมิพ ์ หนงัสอืทัว่ไป 49 29.7 0 0 116 70.3 165 70.3 
ปรญิญานิพนธ ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 

การพมิพ,์  
การจาํหน่าย 

หนงัสอืทัว่ไป 275 89.0 27 8.7 7 2.3 309 11.0 
ปรญิญานิพนธ ์ 191 100.0 0 0 0 0 191 0 

ลกัษณะทาง
กายภาพ 

หนงัสอืทัว่ไป 0 0 0 0 309 100.0 309 100.0 
ปรญิญานิพนธ ์ 0 0 0 0 191 100.0 191 100.0 

หมายเหตุ หนงัสอืทัว่ไป 146 90.7 2 1.2 13 8.1 161 9.3 
ปรญิญานิพนธ ์ 190 99.5 0 0 1 0.5 191 0.5 

เลข ISBN หนงัสอืทัว่ไป 238 98.8 0 0 3 1.2 241 1.2 
ปรญิญานิพนธ ์ 52 100.0 0 0 0 0 52 0 

 

  

จากตาราง 13  
หนงัสอืทัว่ไป พบวา่รายการทีล่งถูกตอ้งมากทีสุ่ด คอื เลข ISBN รอ้ยละ 98.8 รองลงมา 

คอื ผูแ้ต่งบุคคล รอ้ยละ 98.1 และ ชื่อเรือ่ง รอ้ยละ 96.8 ตามลาํดบั  
สว่นรายการทีล่งผดิพลาดมากทีส่ดุ คอื ลกัษณะทางกายภาพ อตัราความผดิพลาด รอ้ย

ละ 100.0 รองลงมา คอื ฉบบัพมิพ ์อตัราความผดิพลาดรอ้ยละ 70.3 และ ชื่อชุด อตัราความ
ผดิพลาดรอ้ยละ 20.5 

ปรญิญานิพนธ ์พบวา่ สว่นใหญ่ กวา่รอ้ยละ 99.0 มกีารลงรายการถูกตอ้ง  
ตวัอยา่งลกัษณะของการใช ้เอเอซอีาร ์2 อาร ์ไมถู่กตอ้ง ปรากฏดงัตาราง 14 
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ตาราง 14 แสดงตวัอยา่งลกัษณะของการใชห้ลกัเกณฑแ์บบแองโกลอเมรกินั ไมถู่กตอ้ง 
 

สว่น / รายการ รายการทีไ่มถ่กูตอ้ง รายการทีค่วรเป็นเมือ่พจิารณาจาก     
ตวัเลม่หนงัสอื 

ชื่อเรือ่ง 
 

$aหลกัการและเทคนิคการประเมนิทางการศกึษา :$b
คูม่อืการอบรมเชงิปฏบิตักิาร  

$aคู่มือการอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือ
พฒันาบคุลากรทางการศึกษาเรื่อง
หลกัการและเทคนิคการประเมนิทาง
การศกึษา (หน้าปกในปรากฏเดน่ชดั) 

ชื่อเรือ่งเทยีบเคยีง มาจากปกนอก ตอ้งใสไ่วใ้น
เครือ่งหมาย [ ] การประเมนิความตอ้งการของชุมชน
บรเิวณพืน้ทีร่องรบัผูห้นีภยัชายแดนไทย-พมา่ :$b
กรณีศกึษาอาํเภอทา่สองยางและอาํเภอพบพระ 
จงัหวดัตาก = Needs assessment of host 
communities in Burmese border refugee camp 
areas : Tasongyang and Pobpra district, Tak 
province 

$aการประเมนิความตอ้งการของชุมชน
บรเิวณพืน้ทีร่องรบัผูห้นีภยัชายแดนไทย-
พมา่ :$bกรณีศกึษาอาํเภอทา่สองยาง
และอาํเภอพบพระ จงัหวดัตาก = 
[Needs assessment of host 
communities in Burmese border 
refugee camp areas : Tasongyang 
and Pobpra District, Tak Province] 

Follow you heart กา้วไปตามใจฝนั  $aกา้วไปตามใจฝนั= $bFollow you 
heart 

ชื่อเรือ่งเทยีบเคยีงเอามาจากปกนอก ตอ้งใสไ่วใ้น [  ] 
ประชุมประกาศรชักาลที ่4 = Collected 
proclamations of King Mongkul / 

$aประชุมประกาศรชักาลที ่4 
=$b[Collected proclamations of King 
Mongkul]  

ไมไ่ดล้งรายการ ชื่อเรือ่งเทยีบเคยีงภาษาองักฤษ 
 

$aการจดัการและพฤตกิรรมองคก์าร = 
$bManagement 

การจดัการเรยีนรูข้องแหลง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ : 
พพิธิภณัฑ ์: รายงานการวิจยั 

$aรายงานการวิจยัการจดัการเรยีนรู้
ของแหลง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ : 
พพิธิภณัฑ ์

รูจ้กัขีวติ พชิติปญัหา $aรูจ้กัชีวติ พชิติปญัหา 

การแจง้ความ
รบัผดิชอบ 
 
 

$cจารวุรรณ ภทัรนาวนิ…[และคนอื่น ๆ]   /$cสาํนกับรหิารการศกึษานอกโรงเรยีน, 
คณะทาํงาน จารวุรรณ ภทัรนาวนิ…[และ
คนอื่น ๆ]  

/$cโรงเรยีนตรอนตรสีนิธุ ์อาํเภอตรอน จงัหวดั
อุตรดติถ ์เขต 1  

/$cโรงเรยีนตรอนตรสีนิธุ ์

ไมไ่ดล้งรายการ ผูร้บัผดิชอบ  เพิม่รายการ /$cสาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ; 
[คณะผูจ้ดัทาํ, วลิาส สวุ,ี รวมพร ] 

ไมไ่ดล้งหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ  ก๋วยเตีย๋วเรอืและ
ก๋วยเตีย๋วรสไทย /$cศิริลกัษณ์ รอดยนัต.์ 

/$cศิริลกัษณ์ รอดยนัต,์ บรรณาธิการ 

/$cครเูคท /$cเนตรปรยีา (มสุกิไชย) ชุมไชโย 
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ตาราง 14 (ต่อ) แสดงตวัอยา่งลกัษณะของการใชห้ลกัเกณฑแ์บบแองโกลอเมรกินั ไมถู่กตอ้ง 

 

สว่น / รายการ รายการทีไ่มถ่กูตอ้ง รายการทีค่วรเป็นเมือ่พจิารณาจาก 
ตวัเลม่หนงัสอื 

การแจง้ความ
รบัผดิชอบ(ต่อ) 

ผูเ้รยีบเรยีง อรวรรณ ศริริตัน์พริยิะ…[และคนอื่น ๆ] เป็น
ชื่อผูเ้รยีบเรยีงปรากฏอยูใ่นหน้าสารบญัหลายคน  

/$cสถาบนัวจิยัสภาวะแวดลอ้ม 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ; [ธนพรรณ 
สนุทร, บรรณาธกิาร] 

/$cบรษิทัเทสโก ้จาํกดั  /$cบรษิทัเทสโก ้จาํกดั; พเิศษ เสนา
วงษ์ ผูจ้ดัการโครงการ; บรรณาธกิาร 
กอบกุล สารคด…ี[และคนอื่น ๆ] 

ไมไ่ดใ้สห่น้าทีข่อง ทโีอดอร ์เอ. วอลเดค, ลมลุ รตัากร  /$cทโีอดอร ์เอ. วอลเดค : เขียน; 
ลมลุ รตัตากร : แปล 

ไมไ่ดล้งรายการ ผูร้บัผดิชอบ  เพิม่รายการ สถาบนัวจิยัประชากร
และสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล 

ไมไ่ดล้งรายการ  สาํนกัพมิพแ์สงแดด  /$cสาํนกัพมิพแ์สงแดด. 
ไมไ่ดล้งรายการ กองทนัตสาธารณสขุ  
กรมอนามยั 

/$cกองทนัตสาธารณสขุ  
กรมอนามยั. 

ไมไ่ดล้งรายการ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(ปรากฏในหน้าปกใน)  

/$cสาํนกังานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

ไมไ่ดล้งรายการ มลูนิธฟ้ืินฟูชวีติและธรรมชาต ิ /$cมลูนิธฟ้ืินฟูชวีติและธรรมชาต.ิ 
/$cคณะกรรมการโอลมิปิคแหง่ประเทศไทย  /$c[เลอภพ โสรตัน์, ผูเ้รยีบเรยีง]  
ไมไ่ดล้งรายการผูร้บัผดิชอบ แหลง่ทอ่งเทีย่วไทยไปได้
ทุกเดอืน = Thailand travel year book. 

$aแหลง่ทอ่งเทีย่วไทยไปไดทุ้กเดอืน 
= $bThailand travel year book /$c 
สรุศกัด์ิ ตนัตะโยธิน. 

ฉบบัพมิพ ์ ไมไ่ดล้งรายการ พมิพค์รัง้ที ่1 พมิพค์รัง้ที ่1. 
ไมไ่ดล้งรายการ พมิพค์รัง้ที ่2 พมิพค์รัง้ที ่2. 
ไมไ่ดล้งรายการ พมิพค์รัง้ที ่3 พมิพค์รัง้ที ่3. 

การพมิพ,์  
การจาํหน่าย 
 

กรงุเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ  

$aกรงุเทพฯ :$bโครงการการวิจยัและ
พฒันาจิตสาํนึกทางปัญญาเพ่ือฟ้ืนฟู
สงัคมไทยในภาวะวิกฤต 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ใสเ่ครือ่งหมาย [ ] ไมถ่กูตอ้ง [กรงุเทพฯ : คณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, $c2547]  

$a[กรงุเทพฯ] :$bโครงการการวจิยั
และพฒันาจติสาํนึกทางปญัญาเพือ่
ฟ้ืนฟูสงัคมไทยในภาวะวกิฤต 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ตาราง 14 (ต่อ) แสดงตวัอยา่งลกัษณะของการใชห้ลกัเกณฑแ์องโกลอเมรกินั ไมถู่กตอ้ง 
 

สว่น / รายการ รายการทีไ่มถ่กูตอ้ง รายการทีค่วรเป็นเมือ่พจิารณาจาก 
ตวัเลม่หนงัสอื 

การพมิพ,์  
การจาํหน่าย(ต่อ) 
 
 

มลูนิธโิตโยตา้ประเทศไทย   $bมลูนิธโิตโยตา้ประเทศไทย; มลูนิธิ
โครงการตาํราสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร ์(เป็นการจดัพมิพ์
รว่มกนั 2 หน่วยงาน) 

กรงุเทพฯ : คณะกรรมการ, 2549 $aกรงุเทพฯ : $bคณะกรรมการ    
โอลิมปิคแห่งประเทศไทย  
ในสว่นการแจง้ความรบัผดิชอบ คอื   
[เลอภพ โสรตัน์, ผูเ้รยีบเรยีง] 

สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล  
 

$bสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม 
มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบั 
สาํนักงานกองทนุสนับสนุน       
การสร้างเสริมสขุภาพ 

กมลศลิป์การพมิพ ์ 
 

$a[ชลบรีุ :$bสาขาวิชา 
ดริุยางคศาสตร ์มหาวิทยาลยั
บรูพา]  

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ $bคณะการบญัชี มหาวทิยาลยัธุรกจิ
บณัฑติย ์

โรงเรยีนตรอนตรสีนิธุ ์  $bโรงเรียน, 

ไมไ่ดล้งรายการ  [ผูจ้ดัจาํหน่าย]   $bหมอชาวบา้น [ผูจ้ดัจาํหน่าย] 

แปลนพริน้ติง้   $bกนัตนาพบัลิชช่ิง 

สาํนกังานคณะกรรมการศกึษาแหง่ชาต ิ
กระทรวงศกึษาธกิาร  

$bสาํนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน 

2549 ไมป่รากฏขอ้มลูปีพมิพใ์นตวัเลม่ เป็นปีทีค่าดเดาควรใสว่า่ $c[2549?] 

[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2545]   $a[กรงุเทพฯ : $bคณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,$c 
2545] 

กรงุเทพฯ : นานมบุ๊ีคส ์ $aกรงุเทพฯ : $bนานมบุ๊ีคส ์[ผูจ้ดั
จาํหน่าย] 

กรงุเทพฯ : สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึษา   

$aกรงุเทพฯ :$bสาํนักงาน, 
(เพราะมชีื่อเตม็ปราฏใน 245 /$c แลว้ 

ลกัษณะทาง
กายภาพ 
 

ไมไ่ดล้งรายการ ภาพประกอบ $bภาพประกอบ. 
ไมไ่ดล้งรายการ ก-6 ช-19, 137 หน้า ก-6, ช-19, 137 หน้า. 
การลงเครือ่งหมายก่อน ; ภาพประกอบ  : $bภาพประกอบ. 

ไมถ่อืเป็นภาพประกอบ เป็นเพยีงภาพตกแต่งเทา่นัน้   ไมต่อ้งลงรายการ $bภาพประกอบ 
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ตาราง 14 (ต่อ) แสดงตวัอยา่งลกัษณะของการใชห้ลกัเกณฑแ์องโกลอเมรกินั ไมถู่กตอ้ง 
 

สว่น / รายการ รายการทีไ่มถ่กูตอ้ง รายการทีค่วรเป็นเมือ่พจิารณาจาก 
ตวัเลม่หนงัสอื 

ลกัษณะทาง
กายภาพ(ต่อ) 

[6], 50 หน้า   [6], 50 แผน่ 

$bภาพประกอบ, แผนที ่ $bภาพประกอบ, แผนท่ีสี 

ไมไ่ดล้งรายการ แผนภมู ิ $bแผนภมิู 
ไมไ่ดล้งรายการ  แผนที ่ $bแผนท่ี 
กรงุเทพฯ : กรมสขุภาพจติ $aนนทบรีุ : $bกรมสขุภาพจติ 

สถานทีพ่มิพไ์มใ่ชก่รงุเทพฯ ทีถ่กูตอ้ง
คอื นนทบุร ี(กรมสขุภาพจติ  ตัง้อยูท่ี ่
จ. นนทบุร)ี 

ชื่อชุด 
 

ไมไ่ดใ้สค่าํวา่ ลาํดบัที ่ใน $v1 $vลาํดบัท่ี 1 
ไมไ่ดล้งรายการ  $vอนัดบัที ่ $vอนัดบัท่ี 2 
โครงการแกไ้ขปญัหาความยากจน (กขคจ)  ไมต่อ้งลงรายการน้ีเพราะไมเ่ป็น 

ชื่อชุด 
หมายเหตุทัว่ไป ไมไ่ดล้งรายการ ชื่อเรือ่งจากหน้าปกนอก 500  $aช่ือเร่ืองจากหน้าปกนอก 

หมายเหตุ 
(สารบญั) 
 

ไมไ่ดล้งรายการ สารบญัยอ่   
 
  

ควรทาํรายการสารบญัยอ่ดว้ย โดยลง
วา่ 505  $a1. อสิลาม เสรนิียมและ
สงัคมสงเคราะห ์-- 2. พหุนิยมใน
เอเชยี -- 3. อสิลาม ลทัธนิิยมความ
รนุแรงในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

หมายเหตุ 
(บรรณานุกรม) 
 

ไมใ่ช ่หมายเหตุบรรณานุกรม  เป็น หมายเหตสุารบญัย่อ 
ไมไ่ดล้งรายการ บรรณานุกรมทา้ยบท 504  $aบรรณานุกรมท้ายบท 
ไมไ่ดล้งรายการ  บรรณานุกรม : หน้า 63-64 504  $aบรรณานุกรม : หน้า 63-64 

ผูแ้ต่งนิตบุิคคล 
 

$aสาํนกังานสถติแิหง่ชาต.ิ $bสาํนกัสถติพิยากรณ์   $aสาํนักงานสถิติแห่งชาติ (หน้าปก
ใน ปรากฏ สาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร) 

สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ $aสาํนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน  

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) ไมต่อ้งทาํรายการเพิม่ใหก้บั
ผูส้นบัสนุนทุนวจิยั แต่กรณีทีเ่ป็น
หนงัสอืของ สกว. ใหท้าํรายการเพิม่
ดว้ย (เป็นขอ้ตกลง เพราะมมีมุ สกว.) 

รายการเพิม่ ผูร้ว่มจดัพมิพ ์ในทีน้ี่คอื  
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 

ไมต่อ้งทาํรายการเพิม่ใหก้บัหน่วยงาน
ผูร้ว่มจดัพมิพ ์
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ตาราง 14 (ต่อ) แสดงตวัอยา่งลกัษณะของการใชห้ลกัเกณฑแ์องโกลอเมรกินั ไมถู่กตอ้ง 
 

สว่น / รายการ รายการทีไ่มถ่กูตอ้ง รายการทีค่วรเป็นเมือ่พจิารณาจาก 
ตวัเลม่หนงัสอื 

ผูแ้ต่งบุคคล 
 

มผีูแ้ต่ง คอื กรองทอง จริเดชากุล ; ถวลัย ์มาศจรสั : 
บรรณาธกิาร. 

ถวลัย ์มาศจรสั (บรรณาธกิารไมไ่ด้
ปรากฏในแหลง่ขอ้มลูทีก่าํหนดจงึไม่
ตอ้งทาํรายการ) 

รายการ ชยนัต ์วรรธนะภตู ิไมม่ขีอ้มลูปรากฏในตวัเลม่  ไมต่อ้งทาํรายการผูแ้ต่งเพิม่ เพราะไม่
มชีื่อน้ีปรากฏในตวัเลม่ 

700 $aอรวรรณ ศริริตัน์พริยิะ ไมป่รากฏขอ้มลูในแหลง่ที่
กาํหนด แต่ปรากฏชื่อน้ีในสารบญั ซึง่มผีูแ้ต่งแยก
ออกเป็นเรือ่ง ๆ และมผีูเ้ขยีนแต่ละเรือ่ง ดงันัน้ ไมต่อ้ง
ทาํรายการเพิม่ชื่อ อรวรรณ   

245 /$c[ธนพรรณ สนุทร, 
บรรณาธิการ] และทาํรายการเพิม่    
ผูแ้ต่ง ใหก้บัธนพรรณ สนุทร  

ไมไ่ดท้าํรายการเพิม่ผูแ้ต่งใหก้บั สรุศกัดิ ์ตนัตะโยธนิ 700  $aสรุศกัด์ิ ตนัตะโยธิน 
พระมโน เมตฺตานนฺโท. ไมใ่ชผู่แ้ต่งแต่เป็นบรรณาธกิาร ทาํรายการเพิม่ ใหก้บั 

พระมโน เมตตฺานนฺโท 

อู๋จงิ รจนา. อู๋, จิง. 
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ตาราง 15 แสดงผลการลงรายการหวัเรือ่ง 
 

 

ประเภทของหวัเรือ่ง 
นํามาใช ้
ถกูตอ้ง 

นํามาใช ้
ไมถ่กูตอ้ง 

   
 รวม 

 จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

หวัเรือ่งบุคคล 42 97.7 1 2.3 43 
หวัเรือ่งนิตบุิคคล 47 87.0 7 13.0 54 
หวัเรือ่งแบบฉบบั 6 85.7 1 14.3 7 
หวัเรือ่งทัว่ไป 1,553  99.2 13 0.8 1,566 
หวัเรือ่งทางภมูศิาสตร ์ 42 100.0 0 0 42 

รวม 1,690 98.7 22 1.3 1,712 
 

 จากตาราง 15 พบวา่ หวัเรือ่งแต่ละประเภทมกีารนํามาใชถู้กตอ้ง รอ้ยละ 98.7 นํามาใช้
ไมถู่กตอ้งรอ้ยละ 1.3  โดยหวัเรือ่งทีนํ่ามาใชถู้กตอ้งมากทีส่ดุ คอื หวัเรือ่งทางภมูศิาสตร ์รอ้ยละ 
100.0 สว่นหวัเรือ่งทีนํ่ามาใชไ้มถู่กตอ้งมากทีส่ดุคอื หวัเรือ่งแบบฉบบั รอ้ยละ 14.3 รองลงมาคอื 
หวัเรือ่งนิตบุิคคล รอ้ยละ 13.0  
 
ตาราง 16 แสดงการลงรายการหวัเรือ่ง จาํแนกตามประเภทหนงัสอื 

 

 

 จากตาราง 16 พบวา่  
 หนงัสอืทัว่ไป หวัเรื่องทางภูมศิาสตร ์มกีารใชถู้กตอ้งมากทีสุ่ด รอ้ยละ 100.0 รองลงมา 
คอื หวัเรือ่งทัว่ไป รอ้ยละ 99.1 และ หวัเรือ่งบุคคล รอ้ยละ 96.3 ตามลาํดบั 

 

ประเภทหวัเรือ่ง 
 

ประเภท 
นํามาใช ้
ถกูตอ้ง 

นํามาใช ้
ไมถ่กูตอ้ง 

 

รวม 
จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

หวัเรือ่งบุคคล หนงัสอืทัว่ไป 26 96.3 1 3.7  27 
ปรญิญานิพนธ ์ 16 100.0 0 0 16 

หวัเรือ่งนิตบุิคคล หนงัสอืทัว่ไป 19 95.0 1 5.0 20 
ปรญิญานิพนธ ์ 28 82.4 6 17.6 34 

หวัเรือ่งแบบฉบบั หนงัสอืทัว่ไป 6 85.7 1 14.3 7 
ปรญิญานิพนธ ์ 0 0 0 0 0 

หวัเรือ่งทัว่ไป หนงัสอืทัว่ไป 575 99.1 5 0.9 580 
ปรญิญานิพนธ ์ 978 99.2 8 0.8 986 

หวัเรือ่งทาง
ภมูศิาสตร ์

หนงัสอืทัว่ไป 32 100.0 0 0 32 
ปรญิญานิพนธ ์ 10 100.0 0 0 10 
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 สว่นหวัเรือ่งทีใ่ชไ้มถู่กตอ้งมากทีส่ดุ คอื หวัเรือ่งแบบฉบบั รอ้ยละ 14.3 รองลงมา คอื 
หวัเรือ่งนิตบุิคคล รอ้ยละ 5.0 
 ปรญิญานิพนธ ์ พบวา่  หวัเรือ่งบุคคล และหวัเรือ่งทางภมูศิาสตร ์มกีารใชถู้กตอ้งมาก
ทีส่ดุ รอ้ยละ 100.0 รองลงมาคอื หวัเรือ่งทัว่ไป รอ้ยละ 99.2 ตามลาํดบั 
 สว่นหวัเรือ่งทีใ่ชไ้มถู่กตอ้งมากทีส่ดุ คอื หวัเรือ่งนิตบุิคคล รอ้ยละ 17.6 
 (หมายเหตุ มหีนงัสอืจาํนวน 3 ชื่อเรือ่ง ไมไ่ดก้าํหนดหวัเรือ่ง) 
 

 
ตวัอยา่งลกัษณะการใชห้วัเรือ่งไมถู่กตอ้ง  ปรากฏดงัตาราง 17 
 

ตาราง 17 แสดงตวัอยา่งลกัษณะของการใชห้วัเรือ่งไมถู่กตอ้ง 
หวัเร่ือง  คาํอธิบายการใช้หวัเร่ือง / หวัเร่ืองท่ีควรใช้ 

นกัศกึษา - - พฤตกิรรม. 
ผูบ้รหิารโรงเรยีน - - พฤตกิรรม. 
ประชาชน - - พฤตกิรรม. 
วยัรุน่ - -พฤตกิรรม. 

พฤตกิรรม ใชเ้ป็นหวัเรือ่งยอ่ยตามหลงั สตัวเ์ทา่นัน้ ไมใ่ช้
กบัมนุษย,์ กลุม่บุคคล 

ผลประโยชน์ทบัซอ้น.   การขดักนัแหง่ผลประโยชน์. 
น้ํา - -การจดัการ. การจดัการน้ํา. 

การกวดวชิา. การสอนเสรมิ. 
หุน่และการเลน่หุน่.  หุน้และการเลน่หุน้.  
การสอนแบบ SQR3   ไม่มีในคู่มือการกาํหนดหวัเร่ือง 

การเรยีนรูต้ลอดชวีติ การศกึษาต่อเน่ือง 
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ตาราง 18  แสดงการพมิพ ์
 

 

สว่น / รายการ 
พมิพถ์ูกตอ้ง พมิพไ์มถู่กตอ้ง   

รวม 
จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

ผูแ้ต่งบุคคล 508 99.8 1 0.2 509 
ผูแ้ต่งนิตบุิคคล 115 99.1 1 0.9 116 
ชื่อเรือ่ง  486 97.2 14 2.8 500 
ชื่อชุด 71 97.3 2 2.7 73 
การแจง้ความรบัผดิชอบ 490 98.8 6 1.2 496 
ฉบบัพมิพ ์ 162 98.2 3 1.8 165 
การพมิพ,์ การจาํหน่าย 493 98.6 7 1.4 500 
ลกัษณะทางกายภาพ 498 99.6 2 0.4 500 
หมายเหตุ 593 98.8 7 1.2 600 
เลข ISBN 290 99.0 3 1.0 293 

รวม 3,706 98.8 46 1.2 3,752 
 

 จากตาราง 18 พบวา่ มกีารพมิพถ์ูกตอ้ง รอ้ยละ 98.8 และพมิพไ์มถ่กูตอ้ง รอ้ยละ 1.2 
โดยรายการทีพ่มิพถ์ูกตอ้งมากทีส่ดุ คอื ผูแ้ต่งบุคคล รอ้ยละ 99.8 รองลงมา คอื ลกัษณะทาง
กายภาพ รอ้ยละ 99.6 และ ผูแ้ต่งนิตบุิคคล รอ้ยละ 99.1 ตามลาํดบั 
 รายการทีพ่มิพไ์มถู่กตอ้งมากทีส่ดุ คอื ชื่อเรือ่ง รอ้ยละ 2.8 รองลงมาคอื ชื่อชุด รอ้ยละ 
2.7 และ ฉบบัพมิพ ์รอ้ยละ 1.8 ตามลาํดบั 
 ตวัอยา่ง ลกัษณะของการพมิพไ์มถู่กตอ้ง ปรากฏดงัตาราง 19 
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ตาราง 19 แสดงตวัอยา่งลกัษณะของการพมิพไ์มถู่กตอ้ง 
 

สว่น / รายการ รายการทีพ่มิพไ์มถู่กตอ้ง รายการทีค่วรเป็น 
ชื่อเรือ่ง 
 

สงูสดุ   สงูท่ีสดุ  

เครือ่งหมาย @ ถอดคาํ อ่านวา่ [and]  ทีถ่กูตอ้ง อ่านวา่ [at]   
มคีาํวา่ ซช  ปรากฏอยูใ่นสว่นชื่อเรือ่ง (พมิพ์
เกนิ) 

ไมม่อีกัษรน้ีทัง้สองตวัปรากฏอยูใ่น
สว่นชื่อเรือ่ง 

หมอ่มหลวงชยัรตัน์   หมอ่มหลวงชยัวฒัน์ 

วรีะบุรษุ  วรีบุรษุ 

ความตอ้งการเขา้รว่มกจิกรรมนกัศกึษา  ความตอ้งการเขา้รว่มกจิกรรม
นกัศกึษาของนักศึกษา 

Chang Mai  Chiang Mai 

การแจง้ความรบัผดิชอบ 
 

พมิพต์กคาํวา่ โดย เผชญิภยัไดเ้รยีนรู ้/ โดย เธยีร 
พานิช. 
ทฤษฎใีหมท่างการแพทย ์/โดย 
ประเวศ วะส.ี 

วชัราวล,ี แกว้ปกัษา   วชัราวล ีแกว้ปกัษา 

ชวิฮัน่เจ๋ย   ชวิฮัน่เจ๋ีย 

สาํนกังานปลดักรทระทรวงแรงงาน   สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน 

ทโีอดดอร ์ ทโีอดอร ์

ฉบบัพมิพ ์ แกไข  แก้ไข 

การพมิพ,์ การจาํหน่าย 
 

ภาควชิาบรหิาร ภาควชิาบริหารธรุกิจ 

$bสาํนกั  สถาบนั 
สถาบนัาชภฏั สถาบนัราชภฎั 

เต๋าประยกต ์ เต๋าประยกุต ์

คณะอกัษรศาตร ์ คณะอกัษรศาสตร ์

สถาปตัยกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยั
ศลิปากร  

ภาควิชาสถาปตัยกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

ลกัษณะทางกายภาพ 2543..  ทีถ่กูตอ้งคอื 2543. 
หมายเหตุ การกาํหนดยทุธศาสตรก์ารจดัระบบราชการ การกาํหนดยทุธศาสตรก์ารจดัการ

ภาครฐั 

พมิค์รัง้ที ่1  พมิพค์รัง้ที ่1 
บรรณนุกรม บรรณานุกรม 

โลกยคึใหม ่ โลกยคุใหม ่

พระเกยีรติเิกรยีงไกร  พระเกยีรตเิกริกไกร 

หมายเหตุสารบญั เศรษฐกจิพอเพยีง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการ
ดาํรงชวีคิ  

เศรษฐกจิพอเพยีง ปรชัญาชีถ้งึแนว
ทางการดาํรงชวิีต 



 96 

ตาราง 19 (ต่อ) แสดงตวัอยา่งลกัษณะของการพมิพไ์มถู่กตอ้ง 
 

สว่น/รายการ รายการทีพ่มิพไ์มถู่กตอ้ง รายการทีค่วรเป็น 
ผูแ้ต่งบุคคล 
 

แมคโอเวอธ, เมเรดธิ   แมคโอเวอร,์ เมเรดิด 

โกลเลอ, เอก็คฮ์ารท์. โทลเลอ, เอก็คฮ์ารท์. 

ผูแ้ต่งนิตบุิคคล สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา
เอกชน 

หวัเรือ่ง 
 

พมิพห์วัเรือ่ง การบรหิารองคค์วามรู ้ 
ซํ้ากนั 2 ครัง้ 

การบรหิารองคค์วามรู ้

พมิพห์วัเรือ่ง การขาย$xวสัดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้ง. ซํ้ากนั 2 ครัง้ 

การขาย$xวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง. 

 

ตาราง 20 แสดงการลงรายการขอ้มลูหนงัสอืแต่ละเล่ม (Items)  

 
จากตาราง 20 พบวา่รายการขอ้มลูหนงัสอืแต่ละเล่ม (Items)  สว่นใหญ่มคีวามถูกตอ้ง รอ้ยละ 99.8 
 
ตาราง 21 แสดงการลงรายการขอ้มลูหนงัสอืแต่ละเล่ม (Items) จาํแนกตามประเภทหนงัสอื 

 

รายการขอ้มลูหนงัสอื 
แต่ละเล่ม (Items) 

 

ลงรายการ 
ถูกตอ้ง  

ลงรายการผดิพลาด  

รวม 
อตัราความ
ผดิพลาด ลงรายการ

ไมถู่กตอ้ง 
ไมไ่ดนํ้ามา 
ลงรายการ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ รอ้ยละ 

   Item Type 499 99.8 1 0.2 0 0 500 0.2 
   Barcode 499 99.8 1 0.2 0 0 500 0.2 
   Collection 499 99.8 1 0.2 0 0 500 0.2 
   Call no. 498 99.6 2 0.4 0 0 500 0.4 

 

Items 
 

ประเภท 

 

ลงรายการ 
ถูกตอ้ง  

ลงรายการผดิพลาด  

รวม 
อตัราความ
ผดิพลาด ลงรายการ

ไมถู่กตอ้ง 
ไมไ่ดนํ้ามา 
ลงรายการ 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ รอ้ยละ 
ข้อมลู  

Item Type 
หนงัสอืทัว่ไป 308 99.7 1 0.2 0 0 309 0.2 
ปรญิญานิพนธ ์ 191 100.0 0 0 0 0 191 0 

Barcode หนงัสอืทัว่ไป 308 99.7 1 0.2 0 0 309 0.2 
ปรญิญานิพนธ ์ 191 100.0 0 0 0 0 191 0 

Collection หนงัสอืทัว่ไป 308 99.7 1 0.2 0 0 309 0.2 
ปรญิญานิพนธ ์ 191 100.0 0 0 0 0 191 0 

Call no. หนงัสอืทัว่ไป 308 99.6  2   0.4 0 0 309 0.4 
ปรญิญานิพนธ ์ 191 100.0 0 0 0 0 191 0 
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 จากตาราง 21 พบวา่ หนงัสอืทัว่ไป สว่นใหญ่ รายการขอ้มลูหนงัสอืแต่ละเล่ม (Items) ถูกตอ้ง 
รอ้ยละ 99.7 สว่นปรญิญานิพนธ ์ถูกตอ้งรอ้ยละ 100.0 
 

 ตวัอยา่ง ลกัษณะการลงรายการขอ้มลูหนงัสอืแต่ละเล่ม (Items) ทีไ่มถู่กตอ้ง ปรากฏดงัตาราง 22 
 
 ตาราง 22 แสดงตวัอยา่งลกัษณะการลงรายการขอ้มลูหนงัสอืแต่ละเล่ม (Items) ทีไ่มถู่กตอ้ง 
   

รายการทีไ่มถ่กูตอ้ง รายการทีค่วรเป็น 

รายการในฐานขอ้มลูกบัสนัหนงัสอืไมต่รงกนั 
สนัหนงัสอื ปรากฏ 378.015 ก493    

 
378.015 ก493 ร.3 (ในฐานขอ้มลูถกูตอ้ง) 

สนัหนงัสอื ปรากฏ 378.052 ธ118ก 378.052 ธ118ว (ว มาจากชื่อเรือ่ง วทิยาลยัชุมชน)  

 



บทท่ี 5 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัครัง้น้ี เป็นการวจิยัเชงิสํารวจ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของรายการหนังสอืใน
ฐานขอ้มลูบรรณานุกรม สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ สรปุตามลาํดบั ดงัน้ี 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั                                    
 เพือ่ตรวจสอบคุณภาพของรายการหนงัสอืในฐานขอ้มลูบรรณานุกรม                
สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในประเดน็ต่อไปน้ี คอื 
 1. การลงรายการตามรปูแบบมารก์ 
 2. การลงรายการตามหลกัเกณฑ์แบบแองโกลอเมรกินั ฉบบัพมิพ์ครัง้ที่ 2 แก้ไข
เพิม่เตมิ ค.ศ. 1998 
 3. การลงรายการหวัเรือ่ง 
 4. การพมิพ ์
 5. รายการขอ้มลูหนงัสอืแต่ละเล่ม (Items) 
 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
   1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คือ ระเบียนบรรณานุกรม โดยคดัเลือก
ระเบยีนหนังสอืภาษาไทยที่จดัพมิพล์งฐานขอ้มูลตัง้แต่วนัที่  1 มกราคม พ.ศ. 2547-วนัที่ 12 
กรกฎาคม 2550 จาํนวน 18,569 ระเบยีน 
   2. กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื ระเบยีนบรรณานุกรม จํานวน 500 
ระเบียน จําแนกเป็น หนังสือทัว่ไป จํานวน 309 ระเบียน และปริญญานิพนธ์ จํานวน 191      
ระเบยีน ซึง่ไดม้าโดยการสุม่แบบมรีะบบ  
 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีประกอบดว้ย  
  2.1 แบบบนัทกึการตรวจสอบการลงรายการตามรปูแบบมารก์ การลงรายการ 
หวัเรือ่ง และรายการขอ้มลูหนงัสอืแต่ละเล่ม (Items) 

  2.2 แบบบนัทกึการตรวจสอบการลงรายการตามหลกัเกณฑแ์บบแองโกลอเมรกินั 
พมิพค์รัง้ที ่2 แกไ้ขเพิม่เตมิ ค.ศ. 1998 
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  2.3 แบบบนัทกึการตรวจสอบการพมิพ ์
 
 3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
  3.1 รวบรวมระเบยีนบรรณานุกรมหนงัสอื ทัง้ 500 ระเบยีน 
  3.2 ตรวจสอบการลงรายการ ตามรปูแบบมารก์ การลงรายการตามหลกัเกณฑแ์บบ
แองโกลอเมรกินั ฉบบัพมิพค์รัง้ที ่2 แกไ้ขเพิม่เตมิ ค.ศ. 1998 การลงรายการหวัเรื่อง การพมิพ ์
และรายการขอ้มลูหนงัสอืแต่ละเล่ม (Items) 
 
 4. การวิเคราะหข้์อมลู 
  4.1 หาคา่ความถีแ่ละรอ้ยละ ความถูกตอ้ง ความผดิพลาด และอตัราความผดิพลาด
การลงรายการของเขตขอ้มลู 008, 020 -7XX 
  4.2 หาคา่ความถีแ่ละรอ้ยละ ความถูกตอ้ง ความผดิพลาด และอตัราความผดิพลาด
การลงรายการตามหลกัเกณฑแ์บบแองโกลอเมรกินั พมิพค์รัง้ที ่2 แกไ้ขเพิม่เตมิ ค.ศ. 1998 
  4.3 หาค่าความถี่และรอ้ยละ ความถูกต้อง และความผดิพลาดการลงรายการ     
หวัเรือ่ง  
  4.4 หาคา่ความถีแ่ละรอ้ยละ ความถูกตอ้ง และความผดิพลาดการพมิพ ์
  4.5 หาค่าความถี่และรอ้ยละ ความถูกต้อง และความผดิพลาดของรายการขอ้มูล
หนงัสอืแต่ละเล่ม  
 
สรปุผลการวิจยั 
 จากการวจิยัสามารถสรปุผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัน้ี 
 1. การลงรายการตามรปูแบบมารก์ 
  พบว่า มกีารลงรายการถูกตอ้ง รอ้ยละ 83.6 และลงรายการผดิพลาด รอ้ยละ 16.4 
เมือ่จาํแนกตามกลุ่มเขตขอ้มลู พบวา่ 

1.1 การลงรหสัตามรปูแบบมารก์ในเขตขอ้มลู 008 มคีวามถูกตอ้ง รอ้ยละ 93.8  
ความผดิพลาด รอ้ยละ 6.2 โดยสถานทีพ่มิพ ์มกีารลงรหสัถูกตอ้งมากทีสุ่ด นัน่คอื มอีตัราความ
ผดิพลาด รอ้ยละ 0.4 ส่วนภาพประกอบ มกีารลงรหสัผดิพลาดมากที่สุด คอื มอีตัราความ
ผดิพลาด รอ้ยละ 10.8 

 1.2 การลงรายการตามรปูแบบมารก์ในเขตขอ้มลู 020 ถงึ 7XX พบวา่ มคีวาม  
ถูกตอ้ง รอ้ยละ  82.3 ความผดิพลาด รอ้ยละ 17.7 โดยเขตขอ้มลูทีม่กีารลงรายการถูกตอ้งมาก
ทีสุ่ดคอื เขตขอ้มลู 260 มอีตัราความผดิพลาด รอ้ยละ 0.6  รองลงมา คอื เขตขอ้มลู 245 /$c 



 100

การแจง้ความรบัผดิชอบ มอีตัราความผดิพลาด รอ้ยละ 1.2 และ เขตขอ้มลู 245, 246, 740 และ 
เขตขอ้มลู 020 มอีตัราความผดิพลาด รอ้ยละ 1.4 
    ส่วนเขตขอ้มูลทีม่กีารลงรายการผดิพลาดมากทีสุ่ด คอื เขตขอ้มูล 300  โดยมี
อตัราความผดิพลาดรอ้ยละ 100.0 รองลงมา คอื เขตขอ้มลู 250 มอีตัราความผดิพลาดรอ้ยละ 
70.3 และ เขตขอ้มลู 440, 490 มอีตัราความผดิพลาดรอ้ยละ 9.6 
  1.3 การลงรายการตามรปูแบบมารก์ จาํแนกตามประเภทของหนงัสอื  
  หนงัสอืทัว่ไป  
  เขตขอ้มลู 008 พบวา่ ตําแหน่งทีล่งรหสัถูกตอ้งมากทีส่ดุ คอื ประเภทปีพมิพ ์นัน่คอื
มอีตัราความผดิพลาดรอ้ยละ 0.6 รองลงมา คอื สถานทีพ่มิพ ์มอีตัราความผดิพลาดรอ้ยละ 0.7 
และปีทีเ่ริม่ตน้ และภาษา มอีตัราความผดิพลาดรอ้ยละ 1.3 ตามลาํดบั 
  สําหรบัตําแหน่งที่ลงรหสัผดิพลาดมากที่สุด คอื ภาพประกอบ โดยมอีตัราความ
ผดิพลาดรอ้ยละ 10.0 รองลงมาคอื ปีทีส่ ิน้สุด มอีตัราความผดิพลาดรอ้ยละ 9.5 และลกัษณะ
เน้ือหา มอีตัราความผดิพลาดรอ้ยละ 1.9 ตามลาํดบั 
  เขตขอ้มลู 020-7XX พบว่า เขตขอ้มลูทีม่กีารลงรายการถูกตอ้งมากทีสุ่ด คอื เขต
ขอ้มลู 740 นัน่คอืไมม่อีตัราความผดิพลาด รองลงมา คอื เขตขอ้มลู 100 มอีตัราความผดิพลาด 
รอ้ยละ 0.8 และเขตขอ้มลู 260 มอีตัราความผดิพลาด รอ้ยละ 1.0 ตามลาํดบั 

    สําหรบัเขตขอ้มูลที่มกีารลงรายการผดิพลาดมากที่สุด คอื เขตขอ้มูล 300 อตัรา
ความผดิพลาด รอ้ยละ 100.0 รองลงมา คอื เขตขอ้มูล 250 อตัราความผดิพลาด รอ้ยละ 70.3 
และเขตขอ้มลู 630 อตัราความผดิพลาด รอ้ยละ 60.0  

    ปรญิญานิพนธ ์  
    เขตขอ้มูล 008 พบว่า เกอืบทุกตําแหน่งมกีารลงรหสัถูกต้อง ไดแ้ก่ ปีทีเ่ริม่ต้น 
สถานทีพ่มิพ ์ลกัษณะเน้ือหาและภาษา นัน่คอืไมม่อีตัราความผดิพลาด ยกเวน้ ภาพประกอบ มี
อตัราความผดิพลาด รอ้ยละ 7.7 และประเภทปีพมิพ ์มอีตัราความผดิพลาด รอ้ยละ 1.1  

    เขตขอ้มลู 020-7XX พบว่า เกอืบทุกเขตขอ้มลูมกีารลงรายการถูกตอ้ง นัน่คอืไม่มี
อตัราความผดิพลาด ยกเวน้ เขตขอ้มลู 6XX (หวัเรื่อง) ทีม่กีารลงรายการผดิพลาด คอื เขต
ขอ้มูล 630 มอีตัราความผดิพลาด ร้อยละ 100.0 รองลงมาคอื เขตขอ้มูล 610 มอีตัราความ
ผดิพลาด รอ้ยละ 22.2 และ เขตขอ้มลู 651 มอีตัราความผดิพลาด รอ้ยละ 16.7  
 
 2. การลงรายการตามหลกัเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกนั พิมพ์ครัง้ท่ี 2 แก้ไข
เพ่ิมเติม ค.ศ. 1998  
   2.1 การตรวจสอบการลงรายการ ตามหลกัเกณฑ์แบบแองโกลอเมรกินั พบว่า มี
การลงรายการถูกต้องรอ้ยละ 80.3 และมกีารลงรายการผดิพลาด รอ้ยละ 19.7 โดยส่วนที่ลง
รายการถูกตอ้งมากทีสุ่ด คอื เลข ISBN นัน่คอืมอีตัราความผดิพลาดรอ้ยละ 1.0 รองลงมา คอื  
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ผูแ้ต่งบุคคล มอีตัราความผดิพลาด รอ้ยละ 1.2 และชื่อเรื่อง มอีตัราความผดิพลาด รอ้ยละ 2.0
   สาํหรบัส่วนทีล่งรายการผดิพลาดมากทีสุ่ด คอื ลกัษณะทางกายภาพ มอีตัราความ
ผดิพลาด รอ้ยละ 100.0 รองลงมา คอื ฉบบัพมิพ ์มอีตัราความผดิพลาด รอ้ยละ  70.3 และ ชื่อ
ชุด มอีตัราความผดิพลาด รอ้ยละ 20.5   
  2.2 การตรวจสอบการลงรายการตามหลกัเกณฑแ์บบแองโกลอเมรกินั พมิพค์รัง้ที ่
2 แกไ้ขเพิม่เตมิ ค.ศ. 1998 จาํแนกตามประเภทของหนงัสอื    

 หนงัสอืทัว่ไป  พบวา่ สว่นทีล่งรายการถูกตอ้งมากทีส่ดุ คอื เลข ISBN นัน่คอืม ี
อตัรา ความผดิพลาด รอ้ยละ 1.2 รองลงมา คอื ผูแ้ต่งบุคคล มอีตัราความผดิพลาด รอ้ยละ 1.9 
และ ชื่อเรือ่ง มอีตัราความผดิพลาด รอ้ยละ 3.2   
 สาํหรบัส่วนทีล่งรายการผดิพลาดมากทีสุ่ด คอื ลกัษณะทางกายภาพ มอีตัราความ
ผดิพลาด รอ้ยละ 100.0 รองลงมา คอื ฉบบัพมิพ ์มอีตัราความผดิพลาด รอ้ยละ 70.3 และ ชื่อ
ชุด มอีตัราความผดิพลาด รอ้ยละ 20.5   

 ปริญญานิพนธ์ พบว่า ส่วนใหญ่มีการลงรายการถูกต้อง นัน่คือไม่มีอตัราความ
ผดิพลาด ยกเวน้ ลกัษณะทางกายภาพ มอีตัราความผดิพลาด รอ้ยละ 100.0 และ หมายเหตุ มี
อตัราความผดิพลาด รอ้ยละ 0.5   
  
  3. การลงรายการหวัเร่ือง  
  3.1 การตรวจสอบการลงรายการหวัเรื่อง พบว่ามกีารนํามาใชถู้กตอ้ง รอ้ยละ 98.7 
นํามาใช้ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 1.3 โดยหวัเรื่องที่นํามาใช้ได้ถูกต้องมากที่สุด คือ หวัเรื่องทาง
ภูมศิาสตร ์ซึง่ไม่มคีวามผดิพลาด รองลงมา คอื หวัเรื่องทัว่ไป มกีารนํามาใชไ้ม่ถูกตอ้ง รอ้ยละ 
0.8 และ หวัเรือ่งบุคคล นํามาใชไ้มถู่กตอ้ง รอ้ยละ 2.3   
  สําหรบัหวัเรื่องที่นํามาใช้ไม่ถูกต้องมากที่สุด คือ หวัเรื่องแบบฉบับ นัน่คือ ม ี    
การนํามาใชไ้ม่ถูกตอ้ง รอ้ยละ 14.3 รองลงมาคอื หวัเรื่องนิตบุิคคล นํามาใชไ้ม่ถูกต้อง รอ้ยละ 
13.0   
 
  3.2 การลงรายการหวัเรือ่ง จาํแนกตามประเภทของหนงัสอื  
   หนงัสอืทัว่ไป  พบว่า หวัเรื่องทางภูมศิาสตร ์มกีารนํามาใชถู้กตอ้งมากทีสุ่ด นัน่คอื
ไมม่คีวามผดิพลาด รองลงมา คอื หวัเรือ่งทัว่ไป มกีารนํามาใชไ้มถู่กตอ้ง รอ้ยละ 0.9 และ  
หวัเรือ่งบุคคล มกีารนํามาใชไ้มถู่กตอ้ง รอ้ยละ 3.7   
   สาํหรบัหวัเรื่องทีล่งรายการผดิพลาดมากทีสุ่ด คอื หวัเรื่องแบบฉบบั มกีารนํามาใช้
ไมถู่กตอ้ง รอ้ยละ 14.3 รองลงมา คอื หวัเรือ่งนิตบุิคคล มกีารนํามาใชไ้มถู่กตอ้ง รอ้ยละ 5.0   
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  ปรญิญานิพนธ์  พบว่า หวัเรื่องทางภูมศิาสตร ์และหวัเรื่องบุคคล มกีารนํามาใช้
ถูกตอ้งมากทีสุ่ด นัน่คอืไมม่คีวามผดิพลาด รองลงมาคอื หวัเรื่องทัว่ไป มกีารนํามาใชไ้มถู่กตอ้ง
รอ้ยละ 0.8  
  สาํหรบัหวัเรื่องทีล่งรายการผดิพลาดมากทีสุ่ด คอื หวัเรื่องนิตบุิคคล มกีารนํามาใช้
ไมถู่กตอ้ง รอ้ยละ 17.6  
 
  4. การพิมพ ์ 
   พบวา่ มกีารพมิพถ์ูกตอ้ง รอ้ยละ 98.8 และพมิพไ์มถู่กตอ้ง รอ้ยละ 1.2 โดยรายการ
ที่พิมพ์ถูกต้องมากที่สุด คือ ผู้แต่งบุคคล นัน่คือพิมพ์ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 0.2 รองลงมา คือ 
ลกัษณะทางกายภาพ พมิพไ์มถู่กตอ้ง รอ้ยละ 0.4 และ ผูแ้ต่งนิตบุิคคล พมิพไ์มถู่กตอ้ง รอ้ยละ 
0.9   
  สาํหรบัรายการทีพ่มิพไ์ม่ถูกตอ้งมากทีสุ่ด คอื ชื่อเรื่อง พมิพไ์ม่ถูกตอ้ง รอ้ยละ 2.8 
รองลงมาคอื ชื่อชุด พมิพไ์มถู่กตอ้ง รอ้ยละ 2.7 และ ฉบบัพมิพ ์พมิพไ์มถู่กตอ้ง รอ้ยละ 1.8   
  
 5. รายการข้อมลูหนังสือแต่ละเล่ม (Items) 

  5.1 รายการใน Items สว่นใหญ่มคีวามถกูตอ้งรอ้ยละ 99.8 โดยมอีตัราความ
ผดิพลาดเทา่กนั คอื รอ้ยละ 0.2 สว่นขอ้มลูทีผ่ดิพลาดพบในเลขเรยีกหนงัสอื มอีตัราความ
ผดิพลาด รอ้ยละ 0.4 
  5.2 รายการใน Items จาํแนกตามประเภทของหนงัสอื พบวา่ขอ้ผดิพลาดทัง้หมด
อยูใ่นหนงัสอืทัว่ไปทัง้สิน้ 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 การลงรายการตามรปูแบบมารก์ 
  การลงรายการในเขตขอ้มลู 008 
  จากผลการวจิยั พบว่า การลงรหสัในตําแหน่งต่าง ๆ ของเขตขอ้มูล 008 มคีวาม 
ถูกตอ้งรอ้ยละ 93.8 และความผดิพลาดรอ้ยละ 6.2 โดยสถานทีพ่มิพ ์มกีารลงรหสัถูกตอ้งมาก
ทีสุ่ด คอื มอีตัราความผดิพลาด รอ้ยละ 0.4 ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะ การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษา
เฉพาะหนังสอืภาษาไทย ดงันัน้ สถานที่พมิพ์ซึ่งหมายถึงประเทศ ทัง้หมดเป็นการตีพมิพ์ใน
ประเทศไทย  ทําใหก้ารลงรหสัเป็นเรื่องง่าย เพราะสถานที่พมิพ ์มเีพยีงหน่ึงเดยีว นอกจากน้ี
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัไิดก้าํหนดคา่รหสัประเทศไวใ้หเ้ลอืกเป็น th (คอื Thailand) ผูท้าํรายการ
สามารถเลอืกรหสัประเทศหรอือาจจะพมิพร์หสัประเทศลงไปกไ็ด ้และระบบมกีารแจง้เตอืนหาก
ไม่ไดล้งรหสัในตําแหน่งน้ี  จงึทําใหม้กีารลงรหสัถูกตอ้งมากกว่าตําแหน่งอื่น ส่วนภาพประกอบ 
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มกีารลงรหสัผดิพลาดมากทีสุ่ด มอีตัราความผดิพลาด รอ้ยละ 10.8 โดยขอ้ผดิพลาดทีพ่บคอื
ผูท้าํรายการไมไ่ดล้งรายการ a (ภาพประกอบ) b (แผนที)่ d (แผนภูม)ิ  และการลงรหสัใน
ตําแหน่งน้ีบางระเบียนไม่สมัพนัธ์กบัการลงรายการในเขตขอ้มูล 300 นัน่คอื รายการในเขต
ขอ้มูล 300 มภีาพประกอบ แต่ในเขตขอ้มูล 008 ไม่ได้ลงรหสัว่ามภีาพประกอบ หรอืในเขต
ขอ้มูล 300 มรีายการทัง้ภาพประกอบและแผนที่ แต่ในเขตขอ้มูล 008 ลงรหสัภาพประกอบ
เพยีงอย่างเดยีวไม่ไดล้งรหสัแผนที ่ อาจเป็นเพราะผูท้ํารายการอาจไม่เขา้ใจถงึความสมัพนัธ์
ระหว่างตําแหน่งทีเ่ป็นภาพประกอบของเขตขอ้มลู 008 กบัสว่นทีเ่กีย่วกบัภาพประกอบในส่วน
ลักษณะทางกายภาพของเขตข้อมูล 300 จึงทําให้เกิดความผิดพลาดในการลงรายการ  
นอกจากน้ียงัมขีอ้ผดิพลาดในการลงรหสัในตําแหน่งอื่น ๆ อกี เช่น การลงรหสัปีพมิพ ์กรณีเป็น
ปีเดีย่ว (s) (Single know date) แต่ผูท้าํรายการลงรหสัเป็นปีคู่ (m) (Multiple dates)  หรอืการ
ลงรหสัลกัษณะของเน้ือหา กรณีที่เป็นหนังสอืการประชุม การลงรหสัที่ถูกต้อง ต้องเป็น 1 แต่
ผู้ทํารายการได้กําหนดรหสัเป็น 0 เป็นต้น สอดคล้องกับผลการวิจยัของโรเมโร (Romero.  
1994 : 216) ทีพ่บวา่ขอ้ผดิพลาดสว่นใหญ่พบในสว่นการลงรหสั มคีวามผดิพลาดคดิเป็นรอ้ยละ 
77.07 ของความผดิพลาดในส่วนเขตขอ้มูลความยาวคงที ่ซึ่งถอืว่าสงูมาก ขอ้ผดิพลาดเหล่าน้ี
อาจจะส่งผลกระทบต่อการจํากดัผลการสบืคน้ และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของแมนเซอร ์และ
โรเมโร (Mansor.  1999 : Online ; Romero.  1994 : 217) การลงรหสับางตําแหน่งทีไ่มถู่กตอ้ง
อาจสง่ผลกระทบต่อการจํากดัผลการสบืคน้ได ้(ถา้เป็นการจาํกดัจากเขตขอ้มลู 008) เช่น เมื่อ
ตอ้งจํากดัดว้ยปีพมิพ ์ถา้ลงรหสัปีพมิพท์ีไ่ม่ตรงกบัปีพมิพข์องหนังสอื กจ็ะทําใหส้บืคน้รายการ
ในช่วงของปีพมิพน์ัน้ไดไ้มค่รบถว้น ในการจาํกดัผลการคน้ดว้ยภาษากเ็ช่นกนั ถา้ลงรหสัภาษา
ไมต่รงกบัเน้ือหาของหนงัสอื กจ็ะทาํใหส้บืคน้รายการทีเ่ป็นภาษาทีต่อ้งการไดไ้มค่รบถว้น  
 
  การลงรายการในเขตขอ้มลู 020-7XX 
  จากผลการวิจยั พบว่า การลงรายการในเขตข้อมูล 020-7XX ส่วนใหญ่มีความ
ถูกตอ้งเกนิกวา่รอ้ยละ 90.0 โดยเขตขอ้มลูทีม่กีารลงรายการถูกตอ้งมากทีส่ดุคอื เขตขอ้มลู 260 
มอีตัราความผดิพลาดรอ้ยละ 0.6 ทีเ่ป็นเชน่น้ีอาจเป็นเพราะ สาํนกัหอสมุดกลางมกีารใชร้ปูแบบ
การลงรายการแบบมาร์กมานานกว่า 10 ปี และมีการฝึกอบรม รวมถึงมีการประชุม 
ปรกึษาหารอืปญัหาการลงรายการอยู่สมํ่าเสมอ ทําให้ผู้ทํารายการส่วนใหญ่ค่อนขา้งคุ้นเคย     
กบัการลงรายการรปูแบบมารก์ นอกจากน้ีการนําขอ้มลูมาลงรายการในเขตขอ้มลู 260 เป็นการ
นําขอ้มูลมาจากแหล่งขอ้มูลที่ปรากฏ ซึ่งมคีวามซบัซ้อนน้อยกว่าหากเปรยีบเทยีบกบัการลง
รายการในเขตขอ้มลูอื่น ๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเชง (Zeng.  1992 : Online) ทีพ่บว่า
การลงรายการในรูปแบบมาร์ก (เช่น การใช้เขตขอ้มูล, ตวับ่งชี้, รหสัเขตข้อมูลย่อย) มี
ขอ้ผดิพลาดน้อย และผลการวจิยัของเปรมฤด ีหาญปราบ (2546 : บทคดัยอ่) ทีพ่บว่าการลง
รายการในรปูแบบมารก์มคีวามถูกตอ้งเกนิกว่ารอ้ยละ 90 แต่ขดัแยง้กบัผลการวจิยัของแมสเซ 
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(Massey.  2000 : Online) ทีพ่บว่ารายการทีม่ขีอ้ผดิพลาดมากทีสุ่ด คอื รายการในเขตขอ้มลู 
260 โดยขอ้ผดิพลาดทีพ่บ คอื ขอ้มูลบางส่วนขาดหายไป และลงรหสัประเภทของปีพมิพไ์ม่
ถูกตอ้ง  
  เขตขอ้มูลที่มกีารลงรายการผดิพลาดมากที่สุด คอื เขตขอ้มูล 300 โดยมอีตัราความ
ผดิพลาดรอ้ยละ 100.0 ขอ้ผดิพลาดทีพ่บคอื ผูท้าํรายการไมไ่ดล้งรายการความสงูของสิง่พมิพ ์
นอกจากน้ีไม่ไดล้งรายการภาพประกอบ แผนที่ แผนภูม ิรองลงมา คอื เขตขอ้มูล 250  อตัรา
ความผดิพลาดรอ้ยละ 70.3 ขอ้ผดิพลาดทีพ่บคอื ผูท้ํารายการไม่ไดล้งฉบบัพมิพค์รัง้ที ่1 ส่วน
เขตขอ้มลู 440, 490 อตัราความผดิพลาดรอ้ยละ 9.6 ขอ้ผดิพลาดทีพ่บ คอื ผูท้าํรายการไมร่ะบุ
ขอ้ความทีป่รากฏในส่วนของลําดบัที/่อนัดบัทีชุ่ด จะลงเฉพาะตวัเลขลําดบั / หรอือนัดบัเท่านัน้ 
นอกจากน้ีผูท้ํารายการกําหนดเขตขอ้มลูไม่ถูกต้อง นัน่คอืเป็นชื่อชุดทีต่อ้งลงในเขตขอ้มูล 490  
แต่ผู้ทํารายการกําหนดเป็นเขตขอ้มูล 440 ขอ้ผดิพลาดส่วนใหญ่ ที่พบเกิดจากผู้ทํารายการ
ไม่ไดล้งรายการในเขตขอ้มูลดงักล่าว ซึ่งเป็นการปฏบิตัติามนโยบายการลงรายการของสํานัก
หอสมุดกลาง อย่างไรกต็าม มขีอ้ผดิพลาดอื่น ๆ ทีเ่กดิจากตวัผูท้าํรายการเอง เช่น ในตวัเล่มมี
ชื่อชุดปรากฏแต่ผูท้าํรายการไมไ่ดนํ้าชื่อชุดนัน้มาลงรายการ 
 

  การลงรายการตามหลกัเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกนั ฉบบัพิมพค์รัง้ท่ี 2 แก้ไข
เพ่ิมเติม ค.ศ. 1998  
  จากผลการวจิยัพบว่า มกีารลงรายการถูกต้อง รอ้ยละ 80.3 โดยส่วนทีล่งรายการ
ถูกตอ้งมากทีส่ดุ คอื เลข ISBN มอีตัราความผดิพลาด รอ้ยละ 1.0 ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะ เลข ISBN 
เป็นส่วนทีนํ่าขอ้มลูเลข ISBN ตามทีป่รากฏ ซึง่ไม่มคีวามซบัซอ้นหากเปรยีบเทยีบกบัการลง
รายการในสว่นอื่น ๆ  
  ส่วนที่ลงรายการผิดพลาดมากที่สุด คือ ลักษณะทางกายภาพ มีอัตราความ
ผดิพลาดรอ้ยละ 100.0 รองลงมา คอื ฉบบัพมิพ ์มอีตัราความผดิพลาดรอ้ยละ 70.3 และ ชื่อชุด 
มอีตัราความผดิพลาดรอ้ยละ 20.5 ทีเ่ป็นเชน่น้ี เป็นเพราะ 
   1. นโยบายการทาํรายการของสาํนกัหอสมดุกลางบางประการแตกต่างจากการลง
รายการตามหลกัเกณฑแ์บบแองโกลอเมรกินั เชน่ ไมล่งรายการฉบบัพมิพค์รัง้ที ่1 ไมล่งความ
สงูของสิง่พมิพ ์และขอ้ความทีป่รากฏในสว่นของลาํดบัที/่อนัดบัทีช่ดุ แต่ในการศกึษาครัง้น้ีผูว้จิยั
ศกึษาโดยยดึตามหลกัเกณฑแ์บบแองโกลอเมรกินัเป็นหลกั ซึง่ตามหลกัเกณฑก์ารลงรายการ 
(กฎ 1.2B1.) ใหล้งการแจง้ฉบบัพมิพท์ีพ่บในสิง่พมิพ ์(กฎ 2.5D1) ใหล้งความสงูของสิง่พมิพ์
เป็นเซนตเิมตร (กฎ 1.6G1) ใหล้งหมายเลขลาํดบัของสิง่พมิพภ์ายในชุด โดยใชค้าํตามทีร่ะบุไว้
ในสิง่พมิพ ์(AACR2R.  1998: 30; 47; 78) 
   2. ผูท้ํารายการบางคนอาจยงัไม่เขา้ใจถ่องแทข้องการลงรายการในบางส่วน เช่น
สว่นลกัษณะทางกายภาพ การลงรายการภาพประกอบ ผูท้าํรายการไมเ่ขา้ใจวา่ภาพใดเป็น 
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ภาพประกอบ และภาพใดเป็นเพยีงภาพตกแต่งทีพ่มิพไ์วใ้นหนงัสอืเพือ่ความงดงาม (กฎ 
2.5C1) นอกจากน้ียงัไมเ่ขา้ใจถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลูภาพประกอบในสว่นลกัษณะทาง
กายภาพกบัการลงรหสัภาพประกอบในเขตขอ้มลู 008 (AACR2R.  1998: 77) 
 

  การลงรายการหวัเร่ือง   
  จากผลการวจิยัพบว่า ทัง้หนงัสอืทัว่ไปและปรญิญานิพนธส์ว่นใหญ่มกีารนําหวัเรื่องมา
ใชไ้ดถู้กตอ้ง เกนิกวา่รอ้ยละ 90.0  แต่อยา่งไรกต็ามยงัพบขอ้ผดิพลาดอยูบ่า้ง สว่นใหญ่เป็นการ
ใชห้วัเรือ่งยอ่ยไมถู่กตอ้ง เชน่ หวัเรือ่งยอ่ย พฤตกิรรม คู่มอืฯใหใ้ชเ้ป็นหวัเรื่องยอ่ยตามหลงัสตัว์
เท่านัน้ แต่ผูท้าํรายการนํามาใชเ้ป็นหวัเรื่องยอ่ยตามหลงักลุ่มคน และหวัเรื่องบางหวัเรื่องคู่มอืฯ
ไมก่ําหนดใหใ้ช ้เช่น หวัเรื่อง ผลประโยชน์ทบัซอ้น  คู่มอืฯใหใ้ชว้่า การขดักนัแหง่ผลประโยชน์ 
หรอื หวัเรื่อง น้ํา--การจดัการ คู่มอืฯใหใ้ชว้่า การจดัการน้ํา เป็นต้น ทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ
แฟ้มขอ้มลูหลกัฐานหวัเรื่องของหอ้งสมุดไม่ไดม้กีารตรวจสอบหรอืแกไ้ขหวัเรื่องทุก ๆ หวัเรื่อง
ให้ถูกต้องเป็นปจัจุบันทําให้มีหวัเรื่องที่ไม่ถูกต้องและเป็นปจัจุบันปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล 
นอกจากน้ีผูท้ํารายการบางคนอาจจะตดัสนิใจใชห้วัเรื่องนัน้ โดยไม่ไดอ้่านคําอธบิายหวัเรื่องใน
คู่มอืการกําหนดหวัเรื่อง เพื่อทําความเขา้ใจหวัเรื่องนัน้อย่างถ่องแท ้ส่วนขอ้ผดิพลาดอื่น ๆ ที่
พบคอื มหีนังสอืบางชื่อเรื่องในฐานขอ้มลูไมไ่ดก้ําหนดหวัเรื่อง ซึง่อาจทาํใหผู้ใ้ชพ้ลาดโอกาสใน
การคน้หาขอ้มลูในหนงัสอืเรือ่งนัน้ไป (Beall.  2005 : 37)  
   
  การพิมพ ์ 
  จากผลการวจิยัพบว่า ทัง้หนังสอืทัว่ไปและปรญิญานิพนธ์ส่วนใหญ่ เกินกว่าร้อยละ 
97.0 มกีารพมิพถ์ูกตอ้ง อาจเป็นเพราะผูท้าํรายการ เป็นผูพ้มิพข์อ้มลูลงฐานขอ้มลูดว้ยตนเอง มี
การตรวจสอบการพมิพ์ก่อนที่จะบนัทกึรายการลงฐานขอ้มูลทุกครัง้ แมว้่าการพมิพ์ส่วนใหญ่
ถูกต้อง แต่กม็บีางรายการทีพ่มิพผ์ดิพลาด คดิเป็นรอ้ยละ 2.8 โดยส่วนใหญ่ปรากฏในส่วน    
ชื่อเรื่อง ดงันัน้ผูท้าํรายการจะตอ้งเพิม่ความระมดัระวงั เพราะส่วนชื่อเรื่องเป็นสว่นทีส่าํคญัมาก
ส่วนหน่ึงในการค้นหาข้อมูล และเป็นส่วนที่ผู้ใช้มักใช้เป็นช่องทางในการสืบค้นมากที่สุด 
(ประกายดาว ศรโีมรา.  2540 : บทคดัยอ่ ; วณิชากร แกว้กนั.  2541 : บทคดัยอ่) ดงันัน้หากมี
การพมิพผ์ดิพลาดในส่วนน้ีอาจทําใหผู้ใ้ชค้น้หาขอ้มูลจากโอแพกไม่พบไดห้ากคําทีพ่มิพผ์ดินัน้
เป็นคําสําคญั (Keyword) สอดคล้องกบัผลการวจิยัของบอลลารด์ และลฟิชนิ (Ballard and 
Lifshin.  1992 : 164) แรนดอล (Randall.  1999 : 166) บลีล ์และคาเรน็ (Beall & Karen.  
2004 : 92-98)  ทีพ่บวา่การพมิพผ์ดิสว่นใหญ่พบในชื่อเรือ่งและหมายเหตุ ซึง่การพมิพผ์ดิพลาด
ทีป่รากฏในระเบยีนบรรณานุกรมเป็นสาเหตุสําคญัประการหน่ึงในการคน้ขอ้มูลจากโอแพกไม่
พบ 
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  รายการข้อมลูหนังสือแต่ละเล่ม (Items) 
 จากผลการวจิยัพบว่า ทัง้หนังสอืทัว่ไปและปรญิญานิพนธส์่วนใหญ่มคีวามถูกต้องเกนิ
กว่ารอ้ยละ 99.0 ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะการทํารายการใน Items ระบบโปรแกรมหอ้งสมุดอตัโนมตัิ
จะกําหนดค่าต่าง ๆ ไวใ้หผู้ท้ํารายการเลอืก ซึง่ไดแ้ก่ ประเภทหนังสอื (Item type) ทีอ่ยู่ของ
หนังสอื (Location) สาํหรบัเลขบารโ์คด้ จะใชเ้ครื่องอ่านสญัญาณ อ่านเลขบารโ์คด้ลงใน
ฐานขอ้มูล สําหรบัเลขเรยีกหนังสอื ผูท้ํารายการคดัลอกขอ้มลูเลขเรยีกหนังสอืมาจากหน้าจอ
ทํางานในฐานข้อมูล ซึ่งมีการตรวจสอบความถูกต้อง/ผิดพลาดทัง้จากผู้ทํารายการ และ
เจา้หน้าที ่ทีพ่มิพส์นั จงึทาํใหม้ขีอ้ผดิพลาดน้อย สอดคลอ้งกบัแมทธวิส ์(Matthews.  2000 : 
Online) กล่าวไวว้่าหากขอ้มลูทีป่รากฏใน Items มคีวามถูกตอ้งจะช่วยประหยดัเวลาใหผู้ใ้ชใ้น
การเขา้ถงึตวัเล่มหนงัสอื 
 
ข้อเสนอแนะ 
 สาํหรบัสาํนักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

จากผลการตรวจสอบคุณภาพของรายการหนังสอืครัง้น้ี ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะสําหรบั
หอ้งสมดุ ดงัน้ี 

1. งานวเิคราะหแ์ละจดัทําฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศควรทบทวนกฎเกณฑ/์แนว
ปฏิบัติในการลงรายการ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงรายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกล 
อเมรกินัและการลงรายการตามรปูแบบมารก์ 
 2. งานวเิคราะหแ์ละจดัทาํฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศควรมกีารตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของรายการต่าง ๆ รวมทัง้ปรบัปรงุแกไ้ขรายการในแฟ้มขอ้มลูหลกัฐานทุกประเภทใน
ฐานขอ้มลูบรรณานุกรมอยา่งสมํ่าเสมอ  
 3. หอ้งสมดุควรใหบุ้คลากรและผูใ้ชห้อ้งสมดุมสีว่นรว่มในการชว่ยดแูลฐานขอ้มลู โดย
ทาํแบบฟอรม์รายงานขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ทีพ่บในโอแพก อาจทาํเป็นแบบฟอรม์บนเวบ็ไซตข์อง
หอ้งสมดุหรอืเอกสาร เพือ่บุคลากรและผูใ้ชห้อ้งสมดุไดร้ายงานหรอืแจง้ขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ทีพ่บ 
ซึง่เป็นแนวทางหน่ึงทีช่ว่ยใหฐ้านขอ้มลูมคีวามถูกตอ้งมากขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรมกีารศกึษาขอ้ผดิพลาดการลงรายการของวสัดุประเภทอื่น ๆ ในฐานขอ้มลู 
บรรณานุกรมหอ้งสมดุ  

2. ควรมกีารศกึษาตรวจสอบคุณภาพรายการทีเ่ป็นแฟ้มขอ้มลูหลกัฐาน 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
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เขตขอ้มลูและรายการทีต่รวจสอบการลงรายการตามรปูแบบมารก์ มดีงัน้ี 
 

เขตข้อมลู / แทก็ ส่วน / รายการ รายการท่ีตรวจสอบ 
เขตข้อมลู 
ความยาวคงท่ี 
008 

สว่นนํา 06        ประเภทของปีพมิพ ์ 

07-10   ปีทีเ่ริม่ตน้  

11-14   ปีทีส่ ิน้สดุ  

15-17   สถานทีพ่มิพ ์ 

18-21   ภาพประกอบ  

24-27   ลกัษณะเน้ือหา 

35-37   ภาษา 

เขตข้อมลู 
ความยาวไม่คงท่ี 
020 

 
 
เลขมาตรฐานหนงัสอืสากล 

 
 
$aเลข ISBN 

082 เลขเรยีกหนงัสอืระบบทศนิยม
ดวิอี ้

ตวับง่ชี ้
$aเลขหมูห่นงัสอืระบบทศนิยมดวิอี ้
$bเลขหนงัสอื 

100 รายการหลกั-ผูแ้ต่งบุคคล ตวับง่ชี ้ 
$aชื่อบุคคล   
$cยศ ตาํแหน่งและคาํอื่น ๆ ทีต่ดิมากบัชื่อ 

110 รายการหลกั-ผูแ้ต่งนิตบุิคคล ตวับง่ชี ้ 
$aชื่อหน่วยงานหรอืชื่อตามกฎหมาย   
$bชื่อหน่วยงานรอง 

111 รายการหลกั-ชื่อการประชุม ตวับง่ชี ้ 
$aชื่อการประชุม 
$cสถานทีจ่ดัประชุม 
$dปีทีป่ระชุม 
$nครัง้ทีป่ระชุม 

130 รายการหลัก -ชื่อ เรื่องแบบ
ฉบบั 

ตวับง่ชี ้ 
$aชื่อเรือ่งแบบฉบบั 

245 ชื่อเรือ่งและการแจง้ความ
รบัผดิชอบ 

ตวับง่ชี ้ 
$aชื่อเรือ่งทีเ่หมาะสม  
$bชื่อเรือ่งเทยีบเคยีง สว่นขยายชื่อเรือ่งและ
ขอ้มลูอื่น ๆ 
$cบนัทกึความรบัผดิชอบของผูร้บัผดิชอบ ที ่1 
และ/หรอืขอ้มลูอื่น ๆ ทีเ่หลอืซึง่ไมไ่ดล้งรายการ
ในเขตขอ้มลูยอ่ยอื่น 
$nเลขทีข่องตอน  
$pชื่อของตอน 
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เขตข้อมลู / แทก็ ส่วน / รายการ รายการท่ีตรวจสอบ 
246 ชื่อเรือ่งทีแ่ตกต่าง ตวับง่ชี ้ 

$aชื่อเรือ่งทีแ่ตกต่างจากชื่อเรือ่งทีเ่หมาะสม   
250 ครัง้ทีพ่มิพ ์ $aครัง้ทีพ่มิพ ์
260 การพมิพ ์การเผยแพร ่ $aเมอืงทีพ่มิพ ์เผยแพร ่

$bชื่อสาํนกัพมิพ ์ผูเ้ผยแพร ่ 
$cปีพมิพ ์เผยแพร ่

300 ลกัษณะทางกายภาพ $aจาํนวนหน้า แผน่ เลม่   
$bรายละเอยีดอื่น ๆ เกีย่วกบัลกัษณะ 
   รปูเลม่ เชน่ ภาพประกอบ 
$cขนาด  
$eวสัดุทีม่าพรอ้มกบัวสัดุทีก่าํลงัลงรายการ 

440 การแจง้เกีย่วกบัชุด / ชื่อชุดที่
ทาํรายการเพิม่ 

ตวับง่ชี ้ 
$aชื่อเรือ่งของชื่อชุด 
$nเลขของตอน/สว่นของงาน  
$pชื่อของตอน/สว่นของงาน  
$vเลขของปีที ่หรอืเลขลาํดบัอื่นๆ ทีเ่ป็น 
    การบง่บอกถงึรายการเฉพาะของชุด   

490 การแจง้เกี่ยวกบัชุด / ชุดที่ไม่
ตอ้งทาํรายการเพิม่ 

ตวับง่ชี ้ 
$aการแจง้เกีย่วกบัชุด   

500 หมายเหตุทัว่ไป $aหมายเหตุ 
502 หมายเหตุปรญิญานิพนธ ์ $aขอ้มลูเกีย่วกบัปรญิญานิพนธ ์
504 หมายเหตุบรรณานุกรม  $aหมายเหตุเกีย่วกบับรรณานุกรม 
505 หมายเหตุสารบญั ตวับง่ชี ้  

$aรายการสารบญั  
$rการแจง้ความรบัผดิชอบของตอน 

600 รายการเพิม่หวัเรือ่ง-ชื่อบุคคล ตวับง่ชี ้  
$aชื่อบุคคล  
$cยศ ตาํแหน่งและคาํอื่น ๆ ทีต่ดิมากบัชื่อ  
$dปีเกดิ-ตาย ของชื่อบุคคล  
$xหวัเรือ่งยอ่ยทัว่ไป 
$yหวัเรือ่งยอ่ยลาํดบัเวลา 
$zหวัเรือ่งยอ่ยชื่อทางภมูศิาสตร ์

610 
 

รายการเพิม่หวัเรือ่ง- 
ชื่อนิตบุิคคล 

ตวับง่ชี ้  
$aชื่อนิตบุิคคลหรอืชื่อประเทศทีเ่ป็นสว่น 
   หน่ึงของรายการ 
$bชื่อหน่วยงานรอง  
$xหวัเรือ่งยอ่ยทัว่ไป  
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เขตข้อมลู / แทก็ ส่วน / รายการ รายการท่ีตรวจสอบ 
610 (ต่อ) 

 
รายการเพิม่หวัเรือ่ง- 
ชื่อนิตบุิคคล 

$yหวัเรือ่งยอ่ยลาํดบัเวลา  
$zหวัเรือ่งยอ่ยชื่อทางภมูศิาสตร ์

630 รายการเพิม่หวัเรือ่ง- 
ชื่อเรือ่งแบบฉบบั 

ตวับง่ชี ้  
$aชื่อเรือ่งแบบฉบบั  

650 รายการเพิม่หวัเรือ่ง- 
หวัเรือ่งทัว่ไป 

ตวับง่ชี ้  
$aหวัเรือ่งทัว่ไป  
$xหวัเรือ่งยอ่ยทัว่ไป   
$yหวัเรือ่งยอ่ยลาํดบัเวลา  
$zหวัเรือ่งยอ่ยชื่อภมูศิาสตร ์

651 รายการเพิ่มหัวเรื่อง-ชื่อทาง
ภมูศิาสตร ์

ตวับง่ชี ้  
$aหวัเรือ่งทัว่ไป ชื่อสถานทีท่างภมูศิาสตร ์ 
$xหวัเรือ่งยอ่ยทัว่ไป   
$yหวัเรือ่งยอ่ยลาํดบัเวลา  
$zหวัเรือ่งยอ่ยชื่อภมูศิาสตร ์

700 รายการเพิม่-ชื่อบุคคล ตวับง่ชี ้  
$aชื่อบุคคล  
$cยศ ตาํแหน่งและคาํอื่น ๆ ทีต่ดิมากบัชื่อ  

710 รายการเพิม่-ชื่อนิตบุิคคล ตวับง่ชี ้  
$aชื่อหน่วยงานหรอืชื่อตามกฎหมาย   
$bชื่อหน่วยงานรอง 

711 รายการเพิม่-ชื่อการประชุม ตวับง่ชี ้  
$aชื่อการประชุม 
$cสถานทีจ่ดัประชุม 
$dปีทีป่ระชุม 
$nครัง้ทีป่ระชุม 

740 รายการเพิม่-ชื่อเรือ่งจาํแนก ตวับง่ชี ้  
$aชื่อเรือ่งจาํแนก 
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การลงรายการตามหลกัเกณฑแ์บบแองโกลอเมรกินั ฉบบัพมิพค์รัง้ที ่2 แกไ้ขเพิม่เตมิ ค.ศ. 
1998 มกีฎทีใ่ชใ้นการตรวจสอบ ดงัน้ี 
 

การลงรายการ กฎ เอเอซีอาร ์2 อาร ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบ 
บุคคล พจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารเลอืกใชช้ื่อเพื่อการสบืคน้ ตามกฎ 21.0-21.4 และ

การลงรายการบุคคล (บทที ่22 ใน AACR2R) ตามกฎ 22.1 กฎทัว่ไป 
กฎ 21.0. กฎเบือ้งต้น 
21.0A. รายการหลกัและรายการเพิม่ 
21.0B. แหลง่ขอ้มลูทีใ่ชก้าํหนดชื่อเพือ่การสบืคน้ 
การกําหนดชื่อเพื่อใช้ในการสบืค้นสิง่พมิพ์ที่นํามาทํารายการ ให้กําหนดจาก
แหล่งสําคญัของสิง่พมิพ์นัน้ หรอืจากส่วนใดของสิง่พมิพ์ที่ใช้แทนแหล่งสําคญั
ของขอ้มลู สาํหรบัการแจง้อื่น ๆ ทีป่รากฏเดน่ชดัในตวัเลม่ใหนํ้ามาพจิารณาดว้ย 
ขอ้มูลที่นํามาใชต้้องเป็นขอ้มลูทีป่รากฏในตวัเล่มเท่านัน้จะใชข้อ้มลูนอกตวัเล่ม
ไดก้ต็่อเมื่อการแจง้ทีป่รากฏในแหล่งสาํคญัของขอ้มูลไม่ชดัเจนหรอืไม่เพยีงพอ
เทา่นัน้ 
กฎ 21.1 กฎทัว่ไป 
21.1A. ผลงานของผูแ้ต่งทีเ่ป็นบุคคล 
21.1A1. ผูแ้ต่งทีเ่ป็นบุคคล หมายถงึ บุคคลทีร่บัผดิชอบสาํคญัในการสรา้งสรรค์
ผลงาน (เน้ือหา) ทางสตปิญัญาหรอืผลงานทางศลิปะ 
21.1A2. กฎทัว่ไป 
ใหล้งรายการผลงานของผูแ้ต่งทีเ่ป็นบุคคลคนเดยีว หรอืหลายคน ภายใตส้ว่นนํา
ซึง่เป็นผูแ้ต่งทีเ่ป็นบุคคล ผูแ้ต่งคนสาํคญั หรอืบุคคลทีน่่าจะเป็นผูแ้ต่ง ใหล้งสว่น
นําด้วยชื่อผู้แต่งคนแรก ส่วนรายการเพิม่อื่น ๆ ให้ปฏบิตัติามคําแนะนําในกฎ 
21.29.-21.30. 
21.1B. ผลงานทีล่งรายการดว้ยชื่อองคก์ร 
21.1B1. ผูแ้ต่งทีเ่ป็นองคก์ร หมายถงึ หน่วยงาน หรอืกลุ่มบุคล ทีร่ะบุถงึดว้ยชื่อ
เฉพาะ และมกีารกระทาํ หรอื อาจจะกระทาํในฐานะเป็นสิง่ทีม่อียูจ่รงิ 
21.1B2. กฎทัว่ไป 
ผลงานที่ออกโดยองคก์ร 1 แห่ง / หรอืมากกว่านัน้ ใหล้งส่วนนํา / หรอืรายการ
หลกัด้วยชื่อองค์กรที่เหมาะสม ถ้าผลงานนัน้จดัอยู่ในประเภทหน่ึงหรอืหลาย
ประเภทต่อไปน้ี 

ก) ผลงานทีม่ลีกัษณะเป็นงานบรหิาร ทีเ่กีย่วกบัองคก์รนัน้เอง 
ข) ผลงานทีเ่กีย่วกบักฎหมาย, การปกครอง 
ค) ผลงานทีเ่ป็นบนัทกึความคดิโดยสว่นรวมขององคก์ร 
ง) ผลงานทีร่ายงานกจิกรรมทีท่าํรว่มกนัของ การประชุม 

21.1C. ผลงานทีล่งรายการหลกัดว้ยชื่อเรือ่ง 
21.1C1. ใหล้งรายการของผลงานภายใตช้ื่อเรื่องทีเ่หมาะสม หรอืชื่อเรื่องแบบ
ฉบบั ถา้ 
     ก) ไมท่ราบชื่อผูแ้ต่งทีเ่ป็นบุคคล หรอืไมท่ราบชื่อผูแ้ต่งแน่ชดั และผลงาน 
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การลงรายการ กฎ เอเอซีอาร ์2 อาร ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบ 
บุคคล (ต่อ) นัน้ ๆ ไมอ่อกโดยองคก์ร 

     ข) เป็นการรวมผลงาน หรอื เป็นผลงานที่จดัทําภายใต้การควบคุมของ
บรรณาธกิาร 
     ค) เป็นผลงานทีอ่อกโดยองคก์ร แต่ไมจ่ดัอยูใ่นประเภทใดประเภทหน่ึง หรอื
หลายประเภทตามกฎ 21.1B2. และไมใ่ชผ่ลงานของผูแ้ต่งทีเ่ป็นบุคคล 
     ง) เป็นคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิท์างศาสนาซึง่เป็นทีย่อมรบัของกลุม่ศาสนา 
กฎ 21.2. การเปล่ียนแปลงช่ือเร่ืองท่ีเหมาะสม 
21.2A1. โดยทัว่ไปจะถอืวา่ ชื่อเรือ่งทีเ่หมาะสมไดม้กีารเปลีย่นแปลงไปแลว้ ถา้ 
-- มกีารเตมิ, ตดัออก, หรอืเปลีย่นคาํใด ๆ ทีน่อกเหนือไปจากคาํนําหน้านาม, บุ
รพบท, หรอืสนัธาน หรอื 
-- มกีารเปลี่ยนลําดบัคําใน 5 คําแรก (หรอื 6 คําแรก ถ้าชื่อเรื่องขึน้ต้นด้วยคํา
นําหน้านาม) 
กฎ 21.4. ผลงานท่ีเป็นบคุคล หรือองคก์รรายเดียว รบัผิดชอบ 
21.4A. ผลงานของผูแ้ต่งคนเดยีว 
ผลงาน, รวมผลงาน, หรอืผลงานที่คดัเลอืกมาจากผลงานชิน้หน่ึงหรอืหลายชิ้น
ของผู้แต่งคนเดียว (หรอืผลงานใด ๆ ที่เป็นการพมิพ์ซํ้า, จดัทําซํ้า ฯลฯ ของ
ผลงานดงักล่าว) ใหล้งรายการหลกัภายใต้ชื่อของบุคคลคนนัน้ ไม่ว่าจะมชีื่อ
ปรากฏอยูใ่นผลงานทีนํ่ามาทาํรายากรหรอืไมก่ต็าม 
21.4B. ผลงานทีอ่อกโดยองคก์รแหง่เดยีว 
21.4B1.  ผลงาน, รวมผลงาน, หรอืผลงานทีค่ดัเลอืกมา จากผลงานชิน้หน่ึงหรอื
หลายชิ้นที่ออกโดยองค์กรแห่งเดยีว (หรอืผลงานใด ๆ ที่เป็นการพมิพ์ซํ้า, จดั
ทาํซํ้า ฯลฯ ของผลงานดงักล่าว) ใหล้งรายการหลกัภายใตช้ื่อขององคก์รนัน้ ถา้
ผลงานหรือรวมผลงานนัน้จดัอยู่ในประเภทหน่ึง/หรือหลายประเภท ตามที่
กาํหนดไวใ้นกฎ 21.1B2. 
กฎ 21.5. ผลงานท่ีไม่ทราบช่ือผู้แต่ง/ หรือไม่แน่ใจว่าเป็นผลงานของผู้แต่ง
คนนัน้ /หรือเป็นผลงานของกลุ่มบคุคลท่ีไม่ปรากฏช่ือ 
21.5A. ในกรณีทีผ่ลงานนัน้ไมท่ราบชื่อผูแ้ต่ง / หรอืไมแ่น่ใจวา่เป็นผลงานของผู้
แต่งคนนัน้ ๆ / หรือเป็นผลงานที่ออกโดยองค์กรที่ไม่มีชื่อปรากฏอยู่ ให้ลง
รายการหลกัภายใตช้ื่อเรือ่ง 
ถา้ผลงานนัน้ถกูกลา่วอา้งในตวัเลม่หรอืในแหลง่อา้งองิวา่เป็นผลงานของบุคคล / 
หรอืองค์กร 1 ราย หรอืมากกว่านัน้ จะทํารายการเพิม่ใหก้บับุคคลหรอืองค์กร
นัน้ดว้ย 
      กฎ 21.6. ผลงานท่ีรบัผิดชอบร่วมกนั 
21.6B. ผลงานทีม่ผีูร้บัผดิชอบคนสาํคญั 
21.6B1. ถา้ในผลงานทีม่ผีูร้บัผดิชอบร่วมกนั มกีารระบุผูร้บัผดิชอบคนสาํคญั 
(โดยการใช้ถ้อยคํา/หรอืการวางรูปแบบขอ้ความในแหล่งสําคญัของขอ้มูลของ
สิง่พมิพท์ี่ทํารายการ) ไปยงัผูแ้ต่งคนหน่ึง/หรอืองค์กรหน่ึงใหล้งรายการหลกั
ภายใตช้ื่อบุคคล/ หรอืองคก์รนัน้ ถา้ในแหลง่สาํคญัของขอ้มลูมชีื่อของบุคคลอื่น/ 
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การลงรายการ กฎ เอเอซีอาร ์2 อาร ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบ 
บุคคล (ต่อ)  หรอืองคก์รอื่นปรากฏเป็นชื่อแรก ใหท้ํารายการเพิม่ใหก้บัชื่อบุคคลหรอืองค์กร

นัน้ดว้ย ใหท้าํรายการเพิม่ใหก้บัชื่อของบุคคลหรอืองคก์รอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ถา้มไีม่
มากกวา่ 2 ราย 
21.6B2. ถ้าผู้รบัผดิชอบสําคญัเป็นบุคคล/ หรอืองค์กร 2 หรอื 3 ราย ให้ลง
รายการหลกัภายใต้ชื่อผู้รบัผิดชอบชื่อแรก และทํารายการให้กบับุคคล/หรือ
องค์กรที่เหลอื ถ้าเป็นผลงานที่ผูร้บัผดิชอบคนสําคญัเป็นบุคคล/องค์กร 2 ราย
และเป็นบุคคล/หรอืองค์กรทีใ่หค้วามร่วมมอือกี 1 ราย ใหท้ํารายการเพิม่ใหก้บั
บุคคล/หรอืองคก์รรายที ่3 น้ีดว้ย 
21.6C. ผลงานทีไ่มไ่ดร้ะบุผูร้บัผดิชอบคนสาํคญั 
21.6C1. ผลงานทีเ่ป็นความรบัผดิชอบร่วมกนัระหว่างบุคคล/องคก์ร 2 หรอื 3 
ราย และการใชถ้้อยคํา หรอืการวางรปูแบบในแหล่งสาํคญัของขอ้มลู ไม่ไดร้ะบุ
วา่บุคคล/หรอืองคก์รใดทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบสาํคญั ใหล้งรายการหลกัดว้ยชื่อบุคคล
หรอืองคก์รชื่อแรก และทาํรายการเพิม่ใหก้บับุคคล/หรอืองคก์รทีเ่หลอื 
21.6C2. ถา้เป็นผลงานทีร่บัผดิชอบรว่มกนัระหวา่งบุคคล/หรอืองคก์รมากกวา่ 3 
ราย และความรบัผดิชอบสําคญัไม่ได้เป็นบุคคล/หรอืองค์กรรายที่หน่ึง, รายที่
สอง, รายทีส่าม ใหล้งรายการหลกัภายใตช้ื่อเรือ่งและทาํรายการเพิม่ใหก้บับุคคล
หรอืองคก์รชื่อแรก ถา้มชีื่อบรรณาธกิารปรากฏเด่นชดั ใหท้ํารายการเพิม่ใหก้บั
ชื่อบรรณาธิการนัน้ ถ้ามีไม่มากกว่า 3 คน แต่ถ้าชื่อบรรณาธิการที่ปรากฏ
เด่นชดัมมีากกว่า 3 คนใหท้ํารายการเพิม่ใหก้บัชื่อบรรณาธกิารคนสาํคญั และ/
หรอืบรรณาธกิารคนแรก 
21.6D. ผลงานของบุคคลทีใ่ชน้ามแฝงรว่มกนั 
21.6D1. ถา้บุคคล 2 คน/หรอืมากกวา่นัน้ รว่มมอืกนัและใชน้ามแฝง1 ชื่อ  ใหใ้ช้
นามแฝงนัน้ลงเป็นรายการหลกัสาํหรบัผลงานที่บุคคลนัน้ทําร่วมกนั และใหท้ํา
รายการโยงจากชื่อของบุคคลดงักล่าวมาที่นามแฝง ถ้าชื่อของบุคคลหน่ึงคน/
หรอืมากกวา่ไดถ้กูกาํหนดไวแ้ลว้ในระเบยีนรายการสบืคน้ ใหท้าํรายการโยงจาก
นามแฝงไปทีช่ื่อบุคคลนัน้ดว้ย 
กฎ 21.7. รวมผลงาน และผลงานท่ีจดัทาํโดยบรรณาธิการ 
21.7B. ผลงานทีม่ชีื่อเรือ่งรวม 
21.7B1. ผลงานทีจ่ดัเขา้ในหลกัเกณฑข์อ้หน่ึงหรอืหลายขอ้ตามทีก่ําหนดไวใ้น 
(21.7A.) ถา้มชีื่อเรื่องรวม ใหล้งรายการหลกัภายใตช้ื่อเรื่องรวมของผลงานนัน้ 
และทํารายการเพิม่ให้กบัผู้รวบรวม/บรรณาธกิาร  ถ้ามไีม่เกนิ 3 คน และมชีื่อ
ปรากฏเด่นชดัในสิง่พมิพท์ีนํ่ามาทาํรายการ ถา้ผูร้วบรวม/บรรณาธกิารทีป่รากฏ
เด่นชดัมมีากกว่า 3 คน ให้ทํารายการเพิม่ให้กบัผู้รวบรวม/บรรณาธิการคน
สาํคญั และ/ หรอืผูท้ีม่ชีื่อปรากฏอยูเ่ป็นชื่อแรก 
21.7C. ผลงานรวมเรือ่งทีไ่มม่ชีื่อเรือ่งรวม 
21.7C1. ถา้ผลงานรวมเรื่องทีจ่ดัเขา้หลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึงทีก่ําหนดไวใ้นกฎ 
(21.7A1.) แต่ไมม่ชีื่อเรื่องรวม ใหล้งรายการภายใตส้ว่นนํา / หรอืรายการหลกัที่
เหมาะสมกบัผลงาน / หรอืงานเขยีนแรก ทีป่รากฏในแหลง่สาํคญัของขอ้มลูของ 
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การลงรายการ กฎ เอเอซีอาร ์2 อาร ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบ 
บุคคล (ต่อ) สิง่พมิพท์ีนํ่ามาทาํรายการ 

     ถา้ไมม่แีหล่งสาํคญัของขอ้มลูทีเ่ป็นแหล่งรวม ใหล้งรายการหลกัทีเ่หมาะสม
กบัผลงาน / หรอืงานเขยีนแรกในสิง่พมิพ ์และทาํรายการเพิม่ใหก้บั 

บรรณาธกิาร/ผูร้วบรวม และผลงาน/ หรอืผูเ้ขยีนคนอื่น ๆ ตามคําแนะนําในกฎ 
(21.7B1.) เทา่ทีจ่ะสามารถนํามาใชก้บัผลงานทีไ่มม่ชีื่อเรือ่งรวมได ้
กฎ 21.11. ผลงานท่ีมีภาพประกอบ 
21.11A1. สิง่พมิพท์ีศ่ลิปินไดจ้ดันําภาพมาประกอบ ใหล้งรายการหลกัภายใต้
สว่นนําทีเ่หมาะสมกบัสิง่พมิพน์ัน้ และทํารายการเพิม่ใหก้บัผูเ้ขยีนภาพ ถา้เหน็
ว่าเหมาะสมตามทีก่ําหนดไวใ้นกฎ 21.30K2. สาํหรบัผลงานทีเ่ป็นการร่วมมอื
ระหวา่งผูเ้ขยีนและศลิปิน ใหด้กูฎ 21.24. 
21.11B. ผลงานภาพประกอบทีส่ ิง่พมิพแ์ยกต่างหาก 
21.11B1. ถา้ภาพประกอบในสิง่พมิพ ์1 เล่ม / หรอืหลายเล่ม ซึง่เป็นผลงานของ
ศิลปินคนเดียว ถูกนํามาพิมพ์รวมเป็นเล่มแยกต่างหาก ให้ลงรายการหลัก
ภายใต้ชื่อของศิลปินผู้นัน้ และให้ทํารายการเพิ่มแบบ ผู้แต่ง-ชือ่เรือ่ง ให้กับ
ผลงานที่มภีาพประกอบนัน้ ถ้ามไีม่เกิน 3 เล่ม  แต่ถ้าภาพประกอบเหล่านัน้
ไดม้าจากสิง่พมิพม์ากกว่า 3 เล่ม ซึ่งเขยีนโดยผูแ้ต่งคนเดยีวกนั ใหท้ํารายการ
เพิม่ใหก้บัผูแ้ต่งคนนัน้ดว้ย 
กฎ 21.14. ผลงานแปล 
21.14A. ใหล้งรายการผลงานแปล ภายใตส้ว่นนําทีเ่หมาะสมกบัผลงานเดมิ และ
ทาํรายการเพิม่ใหก้บัผูแ้ปล ถา้เหน็วา่เหมาะสมตามทีก่าํหนดไว ้21.30K1.  
กฎ 21.24 ความร่วมมือระหว่างศิลปินและผูเ้ขียน 
      21.24A. ผลงานทีเ่ป็น/หรอืปรากฏว่าเป็นความร่วมมอืระหว่างศลิปินและ
ผู้เขยีน ให้ลงรายการหลกัภายใต้ชื่อของผู้ที่มีชื่อปรากฏเป็นคนแรกในแหล่ง
สําคญัของขอ้มูลของสิง่พมิพ์ที่นํามาทํารายการ เวน้เสยีแต่ว่าจะมชีื่ออื่นที่เด่น
กว่าชื่อแรกโดยการใชถ้อ้ยคํา/หรอืการวางรปูแบบ ใหท้ํารายการเพิม่ใหก้บัชื่อที่
ไมไ่ดล้งเป็นรายการหลกั สาํหรบัสิง่พมิพท์ีม่ภีาพประกอบ ใหด้กูฎ 21.11A. 
กฎ 21.30 กฎเฉพาะ 
21.30A. ผลงานทีม่บุีคคล / หรอืองคก์ร 2 ราย หรอืมากกวา่นัน้เขา้มาเกีย่วขอ้ง 
21.30A1. ถา้กฎย่อยต่อไปน้ีกล่าวถงึบุคคล / หรอืองคก์รเพยีงรายเดยีว และมี
บุคคล / หรอืองค์กรอีก 2 หรอื 3 ราย เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะ ให้ทํา
รายการเพิ่มให้แต่ละบุคคล / หรือองค์กรเหล่านัน้ด้วย แต่ถ้ามีบุคคล / หรือ
องคก์ร 4 ราย หรอืมากกวา่นัน้เขา้มาเกีย่วขอ้งเป็นการเฉพาะ ใหท้าํรายการเพิม่
ใหก้บับุคคล / หรอืองคก์รทีป่รากฏเป็นอนัดบัแรกในแหล่งขอ้มลูทีไ่ดช้ื่อเหล่านัน้
มา 
21.30B. ผูร้ว่มมอื (Collaborators) 
21.30B1. ถา้รายการหลกัทีล่งไวเ้ป็นชื่อบุคคล 1 คน/หรอื องคก์ร 1 รายใน
จาํนวน 2 หรอื 3 คน / หรอืองคก์รทีร่ว่มมอืกนั ใหท้าํรายการเพิม่ใหก้บับุคคล / 
หรอืองคก์รทีไ่มไ่ดใ้ชล้งเป็นรายการหลกั 
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การลงรายการ     กฎ เอเอซีอาร ์2 อาร ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบ 
บุคคล (ต่อ)       ถา้รายการหลกัเป็นรายการทีเ่ป็นชื่อองคก์ร / หรอืชื่อเรือ่ง และมบุีคคลที ่

รว่มมอืไมม่ากกวา่ 3 คน ใหท้าํรายการเพิม่ใหก้บัผูร้ว่มมอืทัง้หมด ในกรณีทีม่ผีู ้ 
รว่มมอื 4 คน หรอือมากกวา่ ใหท้าํรายการเพิม่ใหก้บัผูท้ีม่ชีื่อเป็นลาํดบัแรก    
21.30B. ผูเ้ขยีน 
21.30C1. ใหท้าํรายการเพิม่ใหก้บัผูเ้ขยีนทีม่ชีื่อปรากฏเด่นชดั ถา้รายการหลกัที่
ลงไวเ้ป็นชื่อบุคคลอื่น / หรอืองคก์รอื่น / หรอืชื่อเรือ่ง 
21.30D. บรรณาธกิารและผูร้วบรวม 
21.30D1. ใหท้ํารายการเพิม่ใหก้บับรรณาธกิาร/ผูร้วบรวม ของสิง่พมิพท์ีม่ชีื่อ
ปรากฏเดน่ชดั  
สาํหรบัสิง่พมิพต์่อเน่ือง ใหท้าํรายการเพิม่ใหก้บับรรณาธกิารเป็นการเฉพาะ 
กรณีทีส่ ิง่พมิพต์่อเน่ืองนัน้จะเป็นทีรู่จ้กัภายใตช้ื่อของบรรณาธกิาร 
21.30E. องคก์ร 
21.30E1. ใหท้าํรายการเพิม่ใหก้บัองคก์รทีม่ชีื่อปรากฏเด่นชดั ยกเวน้ ในกรณีที่
องค์กรนัน้ทําหน้าที่เป็นผูจ้ดัจําหน่าย / หรอืเป็นผูผ้ลติแต่เพยีงอย่างเดยีว และ
ให้ทํารายการเพิม่ให้กบัชื่อสํานักพมิพ์ที่มชีื่อปรากฏเด่นชดั ถ้าสํานักพมิพ์นัน้
รบัผดิชอบต่อผลงานนัน้นอกเหนือไปจากการจดัพมิพ์ ในกรณีที่ไม่แน่ใจให้ทํา
รายการเพิม่ใหก้บัองคก์รนัน้ 
21.30F. บุคคล/หรอืองคก์รอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
21.30F1. ใหท้าํรายการเพิม่ใหก้บับุคคล/หรอืองคก์รอื่น ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลงาน ที่
นอกเหนือไปจากทีก่ล่าวไวใ้นกฎ 21.1.-21.28. ถ้าชื่อบุคคล/องคก์รนัน้ จะเป็น
ชื่อสาํคญัทีจ่ะใชใ้นการสบืคน้ 
21.30M. รายการจาํแนก 
21.30M1. ใหท้าํรายการเพิม่ ในลกัษณะของรายการจําแนก ใหก้บังานทีอ่ยู่ใน
สิง่พมิพท์ีนํ่ามาทํารายการ และอาจทํารายการจําแนกอื่น ๆ เพิม่อกีกไ็ด ้โดยให้
เป็นไปตามนโยบายของหน่วยจดัทาํรายการนัน้ ๆ 
การเลือกช่ือบุคคล  
กฎ 22.1. กฎทัว่ไป 
22.1A. การใชช้ื่อบุคคลเป็นรายการหลกั ใหพ้จิารณาเลอืกใชช้ื่อทีบุ่คคลนัน้ ๆ 
เป็นทีรู่จ้กักนัโดยทัว่ไป 
22.1B. การพจิารณาชื่อของบุคคลว่าชื่อใด / หรอืรูปแบบใดที่เป็นที่รูจ้กักนั
โดยทัว่ไป ใหย้ดึถอืจากแหลง่ขอ้มลูสาํคญั 
22.2 การเลอืกระหวา่งชื่อทีแ่ตกต่างกนั  
22.28. การลงชื่อคนไทย 
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นิตบุิคคล พจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารเลอืกใชช้ื่อเพื่อการสบืคน้ ตามกฎ 21.0-21.4 และ

การลงรายการชื่อองคก์ร (บทที ่24 ใน AACR2R) นิตบุิคคล ตามกฎ 24.1, 
24.1A-24.19 
กฎ 24.1. กฎทัว่ไป  
24.1A. ใหล้งรายการองคก์ร ดว้ยชื่อ/หรอืภายใตท้ีร่ะบุถงึองคก์รนัน้ ๆ โดยตรง
ตามนัน้ ยกเวน้แต่จะมกีฎทีก่ําหนดใหล้งรายการภายใตห้น่วยงานทีเ่หนือกว่า / 
หรอืหน่วยงานทีส่มัพนัธก์นั  หรอืภายใตช้ื่อรฐับาล 
การพจิารณาชื่อองคก์ร ใหพ้จิารณาจากสิง่พมิพท์ีอ่อกโดยองค์กร ในภาษาของ
องคก์รนัน้ ๆ หรอืถา้ไมใ่ชห้ลกัเกณฑน้ี์ ใหพ้จิารณาจากแหลง่อา้งองิ 
24.1C. องคก์รทีเ่ปลีย่นชื่อ 
24.1C1. ถา้ชื่อขององคก์รไดเ้ปลีย่นไปจากเดมิ (รวมทัง้เปลีย่นจากภาษาหน่ึงไป
เป็นอกีภาษาหน่ึง) สาํหรบัสิง่พมิพท์ีม่ชีื่อใหมป่รากฏ (สาํหรบัชื่อเดมิจะใชล้ง
รายการสาํหรบัสิง่พมิพท์ีม่ชีื่อเดมิปรากฏ) และใหท้าํรายการโยงจากชื่อเดมิไป
ยงัชื่อใหม ่และจากชื่อใหมไ่ปยงัชื่อเดมิ 
กฎ 24.2 ชื่อทีแ่ตกต่างกนัขององคก์ร 
24.2B. ถา้ชื่อขององคก์รทีพ่บในสิง่พมิพ ์ทีอ่อกโดยองคก์รนัน้มรีปูแบบที่
แตกต่างกนั ใหล้งรายการดว้ยชื่อทีป่รากฏในแหลง่สาํคญัของขอ้มลู โดยทีไ่ม่
ตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อรปูแบบอื่นของชื่อทีพ่บในสว่นอื่นของสิง่พมิพ ์
24.2C. ถา้ชื่อขององคก์รทีป่รากฏในสิง่พมิพ ์ทีอ่อกโดยองคก์รนัน้ ใชก้ารสะกด
คาํแตกต่างกนั ใหล้งรายการดว้ยรปูแบบของชื่อทีไ่ดเ้ปลีย่นการสะกดการนัต์
อยา่งเป็นทางการ 
24.2D. ถา้ชื่อขององคก์รทีป่รากฏในแหลง่สาํคญัของขอ้มลู มหีลายชื่อและ
แตกต่างกนั ใหใ้ชช้ื่อทีนํ่าเสนออยา่งเป็นทางการ ถา้ไมม่ชีื่อทีนํ่าเสนออยา่งเป็น
ทางการ / หรอืชื่อทัง้หมดนัน้นําเสนออยา่งเป็นทางการใหใ้ชช้ื่อทีเ่ป็นรปูแบบที่
เดน่ 
24.3F. การประชุม 
24.3F1. ถา้ชื่อของการประชุมทีป่รากฏในแหลง่สาํคญัของขอ้มลู มรีปูแบบที่
แตกต่างกนั โดยทีม่ชีื่อหน่ึง ทีม่ชีื่อ/หรอืคาํยอ่ของชื่อองคก์รรวมอยูด่ว้ย และการ
ประชุมนัน้ไมไ่ดเ้ป็นหน่วยงานรอง ใหใ้ชช้ื่อการประชุมนัน้ลงรายการ 
24.3F2. ถา้ชื่อของการประชุม มทีัง้ชื่อทีเ่ป็นชื่อเฉพาะของการประชุมครัง้นัน้ 
และชื่อทัว่ไป โดยทีช่ื่อเฉพาะนัน้เป็นสว่นหน่ึงของชื่อทัว่ไป ในกรณีเชน่น้ีใหใ้ช้
ชื่อเฉพาะของการประชุมครัง้นัน้ลงรายการ 
24.4B. ชื่อทีไ่มส่ือ่ความหมายวา่เป็นชื่อองคก์ร 
24.4B1. ถา้ชื่อองคก์รทีป่รากฏแต่เพยีงลาํพงั ไมอ่าจสือ่ความหมายไดว้า่เป็นชื่อ
องคก์ร ใหเ้พิม่คาํระบุประเภท (เชน่ เรอื, บรษิทั ฯลฯ) ทีช่ื่อองคก์ร 
24.4C. องคก์ร 2 องคก์ร/หรอืมากกวา่ ทีม่ชีื่อเหมอืนกนั/หรอืคลา้ยกนั 
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นิตบุิคคล (ต่อ) 24.4C1.  กฎทัว่ไป ถา้องคก์ร 2 องคก์ร /หรอืมากกวา่ มชีื่อเหมอืนกนั / หรอืมี

ชื่อทีค่ลา้ยคลงึกนั จนอาจทาํใหเ้กดิความสบัสนได ้ใหเ้พิม่คาํ/หรอืวล ีทีช่ื่อ
องคก์ร 
    ไมต่อ้งเพิม่ชื่อภมูศิาสตรท์ีช่ ื่อสถานที ่ถา้ชื่อสถานทีเ่หลา่นัน้ แสดงใหท้ราบ
ถงึสถานทีต่ ัง้ขององคก์รแลว้ 
24.4C2 ชื่อประเทศ, รฐั, จงัหวดั, ฯลฯ ถา้เป็นองคก์รระดบัชาต,ิ รฐั, จงัหวดั, 
ฯลฯ ใหเ้พิม่ชื่อประเทศ, รฐั, จงัหวดั, ฯลฯ ทีเ่ป็นสถานทีต่ ัง้ขององคก์ร 
24.4C3. ชื่อสถานทีข่องทอ้งถิน่ ในกรณีขององคก์รอื่น ๆ (ทีน่อกเหนือจากกฎ 
24.4C2.) ใหเ้พิม่ชื่อสถานทีข่องทอ้งถิน่ ทีโ่ดยปกตจิะปรากฏรว่มกบัชื่อของ
องคก์ร ไมว่า่ชื่อสถานทีน่ัน้จะเป็นเขตในปกครองหรอืไมก่ต็าม ยกเวน้ชื่อองคก์ร
ทีเ่ป็นสถาบนั, ปีขององคก์ร, หรอืคาํระบุอยา่งอื่นทีส่ามารถบง่ถงึองคก์รได้
ชดัเจนกวา่ 
24.5B. การอา้งถงึเกยีรตยิศ 
24.5B1. ใหต้ดัวลทีีอ่า้งถงึเกยีรตยิศ/หรอืรางวลัทีอ่งคก์รไดร้บัออกไป 
24.5C. คาํทีแ่สดงถงึการเป็นบรษิทั, และคาํเฉพาะอื่น ๆ  
24.5C1. ใหต้ดัคาํคุณศพัท/์หรอืคาํยอ่ ทีแ่สดงถงึการเป็นบรษิทั (เชน่ 
Incorporated, Ltd.) /หรอืแจง้การเป็นเจา้ขององคก์ร และตดัคาํ/หรอืวลทีัง้คาํยอ่
หรอืคาํเตม็ทีร่ะบุประเภทการเป็นบรษิทั ยกเวน้ในกรณีทีค่าํ/หรอืวลเีหลา่นัน้เป็น
สว่นหน่ึงของชื่อองคก์ร / หรอืมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งนํามาใชเ้พือ่ความชดัเจน
ของชื่อองคก์ร 
กฎ 24.7 การประชุม (Conferences, Congress, Meeting, etc.) 
24.7A1. ใหต้ดัคาํทีแ่สดงถงึจาํนวนครัง้ (เชน่ ครัง้ที ่1, ครัง้ที ่2, First, Second) 
ความถี/่หรอืปี ในการเรยีกประชุม (เชน่ ประจาํปี, Annual) ออกจากชื่อของการ
ประชุม 
24.7B1. กฎทัว่ไป ใหเ้พิม่ จาํนวนครัง้, ปี, และสถานทีท่ีป่ระชุม, เขา้กบัชื่อของ
การประชุม (รวมทัง้ชื่อการประชุมทีล่งเป็นรายการรอง) โดยใหล้งไวใ้นวงเลบ็ 
และคัน่แต่ละรายการดว้ยเครือ่งหมาย : และเวน้วรรคหน้าและหลงัเครือ่งหมาย
ดว้ย 
24.7B2. ครัง้ที ่ถา้การประชุมมคีาํทีแ่สดง / หรอืลงความเหน็ไดว้า่เป็นครัง้ทีข่อง
การประชุมทีใ่ชช้ื่อเดยีวกนั ใหเ้ตมิคาํระบุครัง้ที ่สาํหรบัการประชุมทีใ่ชอ้กัษร
โรมนั ใหเ้ตมิคาํยอ่ของเลขทีแ่สดงลาํดบัในรปูแบบภาษาองักฤษ 
สาํหรบัภาษาไทย ใหใ้ชค้าํวา่ ครัง้ที.่.. 
      ถา้การใหเ้ลขลาํดบัครัง้ทีไ่มส่มํ่าเสมอ ใหต้ดัครัง้ทีอ่อกจากรายการ 
24.7B3. ปี ใหเ้พิม่ปีทีจ่ดัประชุมลงไปดว้ย ถา้เป็นการลงรายการสาํหรบัการ
ประชุมเดยีว 
24.7B4. สถานที ่ใหเ้พิม่ชื่อสถานทีข่องทอ้งถิน่ (จงัหวดั, หรอื เมอืง) 
หรอืสถานทีอ่ยา่งอื่น (เชน่ สถาบนั ฯลฯ) ทีม่กีารจดัประชุม 
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การลงรายการ     กฎ เอเอซีอาร ์2 อาร ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบ 
ชื่อเรื่องและการแจ้งความ
รบัผดิชอบ 
 

พจิารณาตามกฎ 2.0, 2.1. และ  21.2 
กฎ 2.0 กฎทัว่ไป ไดแ้ก่ 
2.0B. แหล่งข้อมลู 
2.0B1. แหล่งสาํคญัของขอ้มลู คอืหน้าปกใน หรอืถา้ไมม่หีน้าปกใน ใหใ้ชแ้หล่ง
อื่นใดในสิ่งพิมพ์นั ้นแทนหน้าปกใน หรือมีหนาปกในที่ไม่อาจใช้ได้หรือ
ครอบคลุมผลงานทัง้หมด ใหใ้ชส้่วนอื่นของเล่มทีใ่หข้อ้มูลสมบูรณ์มากที่สุด ไม่
วา่สว่นนัน้จะเป็นปก (ไม่รวมใบหุม้ปก)  หน้าชื่อเรื่อง ชื่อนําเน้ือเรื่อง ชื่อเรื่อง
ประจาํหน้า การแจง้ทา้ยเลม่ หรอืสว่นอื่น ๆ  
2.0C. เครือ่งหมายวรรคตอน ใหด้กูฎ 1.0C. 
กฎ 2.1 ช่ือเร่ืองและการแจ้งความรบัผิดชอบ ไดแ้ก่  
2.1B. ช่ือเร่ืองท่ีเหมาะสม  
2.1B1. ใหล้งชื่อเรือ่งทีเ่หมาะสมตามคาํแนะนําในกฎ 1.1B  
1.1B. ชื่อเรือ่งทีเ่หมาะสม 
1.1B1. ใหล้งชื่อเรื่องที่เหมาะสมตรงตามถอ้ยคํา, ลําดบั, และตวัสะกด แต่ไม่
จาํเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งหมายวรรคตอนและอกัษรตวัใหญ่ตาม ใหล้งเครือ่งหมาย  
เน้นเสยีงและเครือ่งหมายออกเสยีงต่าง ๆ ตามทีป่รากฏในหน้าปกใน 
1.1B2. ถา้ชื่อเรื่องทีเ่หมาะสม มถีอ้ยคาํเกีย่วกบัการแจง้ความรบัผดิชอบ หรอืมี
ชื่อสาํนกัพมิพ,์ ผูจ้ดัจาํหน่าย, ฯลฯ รวมอยู ่โดยทีก่ารแจง้หรอืชื่อน้ีเป็นสว่นหน่ึง
ของชื่อเรือ่งทีเ่หมาะสม ใหล้งชื่อเรือ่งทีเ่หมาะสมไปตามนัน้ 
1.1B3. ถา้ชื่อเรื่องที่เหมาะสมเป็นชื่อของบุคคล / หรอืองค์กรที่รบัผดิชอบต่อ
วสัดุนัน้ ๆ แต่เพยีงอยา่งเดยีว ใหล้งชื่อเรือ่งนัน้เป็นชื่อเรือ่งทีเ่หมาะสม 
1.1B4. การตดัชื่อเรื่องทีเ่หมาะสมทีย่าวใหส้ ัน้ลงนัน้ ใหก้ระทาํไดแ้ต่เฉพาะกรณี
ที่จะไม่ทําให้เสยีความสําคญั สําหรบัภาษาองักฤษ ห้ามตดั 5 คําแรกของชื่อ
เรื่องทีเ่หมาะสม (ไมร่วมชื่อเรื่องเผื่อเรยีก) ใหใ้ชเ้ครื่องหมายละลงไวแ้ทนสว่นที่
ตดัออกไป 
1.1B5. ถา้ชื่อเรื่องในหน้าปกในมตีวัอกัษรหรอืคาํทีป่รากฏอยูเ่พยีงทีเ่ดยีว  
แต่การวางรปูแบบทําใหเ้หน็ชดัเจนว่ามเีจตนาทีจ่ะใหอ้กัษร/หรอืคํานัน้มากกว่า 
1 ครัง้ ใหล้งอกัษรหรอืคาํเหลา่นัน้ซํ้าอกีครัง้โดยไมต่อ้งใสว่งเลบ็เหลีย่ม 
1.1B6. ถา้ชื่อเรื่องทีเ่หมาะสมมตีวัอกัษร/หรอืชื่อย่อรวมอยู่ โดยไม่มมีหพัภาค
คัน่ระหว่างตวัอกัษร / หรอืชื่อย่อนัน้ ให้ลงตวัอกัษรหรอืชื่อย่อ โดยไม่ต้องเวน้
ระยะ 
1.1B7. สาํหรบัสิง่พมิพท์ีไ่มม่หีน้าปกใน ใหพ้จิารณาหาชื่อเรื่องทีเ่หมาะสม โดย
ดจูากสว่นอื่นในเล่ม หรอืจากแหล่งอา้งองิ หรอืจากแหล่งอา้งองิหรอืแหล่งอื่น ๆ 
ถา้ยงัไม่สามารถหาชื่อเรื่องจากแหล่งใดได ้ใหต้ัง้ชื่อเรื่องสัน้ ๆ ขึน้เองและลงไว้
ในวงเลบ็เหลีย่ม 
1.1B8. ถา้ในหน้าปกในมชีื่อเรือ่ง 2 ภาษาหรอืมากกวา่นัน้ ใหล้งชื่อเรือ่งทีใ่ช้
ภาษาเดยีวกนักบัภาษาของเน้ือหาสว่นใหญ่เป็นชื่อเรือ่งทีเ่หมาะสม ถา้ไมใ่ช ้
หลกัเกณฑน้ี์ใหเ้ลอืกชื่อเรื่องทีเ่หมาะสมโดยดจูากการลาํดบัชื่อเรือ่ง/หรอืการวาง 
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รปูแบบในหน้าปกใน สาํหรบัชื่อเรือ่งภาษาอื่นใหล้งเป็นชื่อเรือ่งเทยีบเคยีง 
1.1B9. ถา้ชื่อเรือ่งทีเ่หมาะสมของสิง่พมิพท์ีเ่ป็นฉบบัเพิม่เตมิ  หรอืเป็นตอนหน่ึง
ของสิง่พมิพ์ ที่ม ี2 ตอนหรอืมากกว่า และไม่ได้เชื่อมโยงทางไวยากรณ์กบัชื่อ
เรื่องรวมที่เป็นผลงานหลกั ใหล้งชื่อเรื่องของผลงานหลกัก่อน ตามดว้ยชื่อเรื่อง
ของฉบบัเพิม่เตมิหรอืตอน ใหใ้ชม้หพัภาคคัน่ระหวา่งชื่อเรื่องของผลงานหลกักบั
ชื่อเรือ่งของฉบบัเพิม่เตมิหรอืตอน 
1.1B10. ถา้หน้าปกในมทีัง้ชื่อเรื่องรวม และชื่อเรื่องของแต่ละงาน ใหล้งชื่อเรื่อง
รวมเป็นชื่อเรื่องที่เหมาะสม และลงชื่อเรื่องของแต่ละงานไวใ้นหมายเหตุที่เป็น
สารบญั 
2.1D. ช่ือเร่ืองเทียบเคียง 
ใหล้งชื่อเรือ่งเทยีบเคยีง ตามคาํแนะนําในกฎ 1.1D. 
1.1D1. ใหล้งชื่อเรือ่งเทยีบเคยีงตามลาํดบัก่อนหลงัหรอืตามการวางรปูแบบ ที่
ปรากฏในหน้าปกใน 
1.1D4. ชื่อเรือ่งเทยีบเคยีงทีไ่มไ่ดป้รากฏในหน้าปกใน ใหล้งไวใ้นหมายเหตุ 
2.1E. ข้อมลูอ่ืน ๆ เก่ียวกบัช่ือเร่ือง 
ใหล้งขอ้มลูอื่น ๆ เกีย่วกบัชื่อเรือ่ง ตามคาํแนะนําในกฎ 1.1E. 
1.1E1. ใหค้ดัขอ้มูลอื่น ๆ เกี่ยวกบัชื่อเรื่องทัง้หมดทีป่รากฏในหน้าปกในตาม
คาํแนะนําในกฎ 1.1B. 
1.1E2. ให้ลงขอ้มูลอื่น ๆ เกี่ยวกบัชื่อเรื่อง ตามลําดบัก่อนหลงั หรอืการวาง
รปูแบบในหน้าปกใน 
 1.1E3. ถา้ขอ้มลูอื่น ๆ เกีย่วกบัชื่อเรื่องมคีวามยาวมาก ใหล้งขอ้มลูน้ีในหมาย
เหตุ หรอืตดัขอ้มลูใหส้ ัน้ลง 
 1.1E4. ถ้าขอ้มูลอื่น ๆ เกี่ยวกบัชื่อเรื่องมกีารแจง้ความรบัผดิชอบ หรอืมชีื่อ
สาํนกัพมิพ ์ผูจ้ดัจาํหน่าย ฯลฯ รวมอยูด่ว้ย และการแจง้หรอืชื่อนัน้เป็นสว่นหน่ึง 
ของขอ้มลูอื่น ๆ เกีย่วกบัชื่อเรือ่ง ใหล้งขอ้มลูไปตามนัน้ 
 1.1E5. ใหล้งขอ้มลูอื่น ๆ เกี่ยวกบัชื่อเรื่อง ตามหลงัชื่อเรื่องทีเ่หมาะสม หรอื
ส่วน หรือตอนของชื่อเรื่องที่เหมาะสม หรือชื่อเรื่องเทียบเคียง ที่ข้อมูลนัน้
เกีย่วขอ้ง 
1.1E6. ถ้าชื่อเรื่องทีเ่หมาะสมมคีวามไม่ชดัเจนและจําเป็นต้องมคีําอธบิาย ให้
เพิม่คําอธบิายนัน้ ๆ ที่เป็นภาษาเดยีวกนักบัชื่อเรื่องที่เหมาะสม โดยให้ลงไว้
เป็น ขอ้มลูอื่น ๆ เกีย่วกบัชื่อเรือ่ง 
2.1F. การแจ้งความรบัผิดชอบ 
2.1F1. ใหล้งขอ้มลูเกีย่วกบัการแจง้ความรบัผดิชอบทีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคล หรอื
องคก์ร ตามคาํแนะนําในกฎ 1.1F. 
1.1F. การแจง้ความรบัผดิชอบ 
1.1F1. ใหล้งการแจง้ความรบัผดิชอบทีป่รากฏเดน่ชดัในสิง่พมิพ ์ตามรปูแบบที่
ปรากฏ แต่ถา้ไดข้อ้มลูการแจง้ความรบัผดิชอบจากแหลง่อื่นทีไ่มใ่ชห่น้าปกใน 
ใหล้งการแจง้นัน้ไวใ้นวงเลบ็เหลีย่ม 
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ชื่อเรื่องและการแจ้งความ
รบัผดิชอบ (ต่อ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.1F2. ถา้ไมม่กีารแจง้ความรบัผดิชอบปรากฏเด่นชดัไม่วา่จะเขยีนขึน้เองหรอื
ตดัทอนถอ้ยคาํจากเน้ือหาในเลม่ หา้มไมใ่หนํ้าลงในสว่นชื่อเรือ่งและการแจง้ 
ความรบัผดิชอบ แต่ถ้าจําเป็นใหล้งขอ้มูลที่สาํคญัหรอืที่เกี่ยวขอ้งเหล่านัน้ไวใ้น
หมายเหตุ 
1.1F3. ถา้ขอ้มลูการแจง้ความรบัผดิชอบที่อยู่ในหน้าปกในปรากฏอยู่ก่อนชื่อ
เรื่องที่เหมาะสม ให้ย้ายการแจ้งความรบัผิดชอบนัน้ไปยงัตําแหน่งที่ถูกต้อง
เหมาะสม  ทัง้น้ียกเวน้ถา้การแจง้ความรบัผดิชอบนัน้เป็นสว่นหน่ึงของชื่อเรื่องที่
เหมาะสม 
1.1F4. ถ้ามชีื่อบุคคล/หรอืองค์กร 2 รายหรอืมากกว่าปรากฏชื่อในฐานะ
ผูร้บัผดิชอบ และไม่ว่าจะทําหน้าที่อย่างเดยีวกนัหรอืแตกต่างกนั ใหล้งการแจง้
ความรบัผดิชอบทัง้หมดนัน้เป็น 1 รายการ 
1.1F5. ถ้าการแจ้งความรบัผดิชอบรายการเดยีวกนั มชีื่อบุคคลหรอืองค์กร
มากกว่า 3 รายและทําหน้าทีอ่ย่างเดยีวกนั หรอืรบัผดิชอบในระดบัเดยีวกนั ให้
ลงเฉพาะชื่อแรกของกลุ่มบุคคลหรือองค์กร นอกนัน้ให้ตัดออกหมด โดยลง
เครื่องหมายละ (…) ไวแ้ทนชื่อทีต่ดั และเตมิคําว่า et. al. (สาํหรบัหนังสอื
ภาษาไทยใหใ้ชค้ําว่า “และคนอื่น ๆ” สาํหรบับุคคล และใชค้ําว่า “และอื่น ๆ ” 
สาํหรบัองคก์ร) 
1.1F6. ถา้มกีารแจง้ความรบัผดิชอบมากกวา่ 1 รายการ ใหล้งการแจง้เหล่านัน้
ตามลําดบั/หรอืการวางรปูแบบทีป่รากฏในหน้าปกใน ถ้าการลําดบัหรอืการวาง
รปูแบบมลีกัษณะกํากวม/หรอืไม่ชดัเจนเพยีงพอทีจ่ะใชต้ดัสนิใจในการจดัลําดบั 
ใหล้งการแจง้ความรบัผดิชอบเหลา่นัน้ไปตามลาํดบัทีใ่หค้วามหมายมากทีส่ดุ ถา้ 
การแจง้ความรบัผดิชอบปรากฏในแหลง่อื่น 
นอกเหนือจากหน้าปกใน ให้ลงการแจ้งความรับผิดชอบไปตามลําดับที่ให้
ความหมายมากทีส่ดุ 
1.1F7. การลงบรรดาศกัดิ/์และคําย่อของขุนนาง, คํานําหน้าชื่อ, คํายกย่องให้
เกยีรตแิละคุณความดพีเิศษ, อกัษรย่อของสมาคม, คุณวุฒ,ิ ปีที่ก่อตัง้, คําขวญั 
ฯลฯ ของบุคคล หรอืองคก์ร ใหล้งไวใ้นการแจง้ความรบัผดิชอบไดเ้ฉพาะในกรณี
ต่อไปน้ี 
ก) ขอ้มลูนัน้มคีวามจาํเป็นทางไวยากรณ์ 
ข) ถา้ตดัออกแลว้จะทาํใหเ้หลอืแต่ชื่อตน้หรอืชื่อสกุลของบุคคล 
ค) คาํนัน้มคีวามจาํเป็นในการแสดงสถานภาพของบุคคล 
ง) คาํนัน้เป็นบรรดาศกัดิ ์/ หรอืบรรดาศกัดิเ์กยีรตยิศของประเทศองักฤษ 
(เชน่ Sir, Lord, Lady, Dame) (ทัง้น้ีรวมถงึ พระราชอสิรยิยศ,พระอสิรยิยศ, 
อสิรยิยศ, ฐานนัดรศกัดิ,์ ยศ, ฯลฯ ทีใ่ชก้บัพระมหากษตัรยิแ์ละพระราชนีิ,  
พระบรมวงศานุวงศ,์ ขนุนาง ฯลฯ ของไทยดว้ย 
1.1F8. ใหเ้พิม่คาํหรอืวลสี ัน้ ๆ ทีก่ารแจง้ความรบัผดิชอบ ถา้ความสมัพนัธ ์
ระหวา่งชื่อเรือ่งกบัชื่อบุคคล/หรอืองคก์รในการแจง้ความรบัผดิชอบนัน้ไมช่ดัเจน 
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1.1F9. ถา้การแจง้ความรบัผดิชอบมเีครื่องหมาย, สญัลกัษณ์ หรอืสิง่อื่นใดทีไ่ม่
สามารถคดัลอกโดยใชต้วัพมิพท์ีม่อียูไ่ด ้ใหผู้จ้ดัทาํรายการกาํหนดคาํพรรณนา 
ไวใ้นวงเลบ็เหลีย่ม และถา้จาํเป็นตอ้งอธบิายใหล้งคาํอธบิายนัน้ไวใ้นหมายเหตุ 
1.1F10. ถา้สิง่พมิพม์ชีื่อเรือ่งเทยีบเคยีง แต่การแจง้ความรบัผดิชอบมเีพยีง 
ภาษาเดยีว ใหล้งการแจง้ความรบัผดิชอบตามหลงัชื่อเรื่องเทยีบเคยีง หรอืขอ้มลู
อื่น ๆ เกีย่วกบัชื่อเรือ่ง 
1.1F12. วลทีีเ่ป็นคํานาม ทีป่รากฏร่วมกบัการแจง้ความรบัผดิชอบ ใหถ้อืเป็น
ขอ้มลูอื่น ๆ เกีย่วกบัชื่อเรือ่ง ถา้วลนีัน้บง่บอกถงึลกัษณะของผลงาน 
            ถา้คาํนามหรอืวลทีีเ่ป็นคาํนามนัน้ ระบุถงึบทบาท หน้าทีข่องบุคคล
หรอืองคก์รทีป่รากฏชื่อในการแจง้ความรบัผดิชอบมากกวา่ลกัษณะของผลงาน 
ใหล้งคาํนามหรอืวลทีีเ่ป็นคาํนามนัน้เป็นสว่นหน่ึงของการแจง้ความรบัผดิชอบ 
            ในกรณีทีไ่ม่แน่ใจ ใหถ้อืว่าคํานาม หรอื วลทีี่เป็นคํานาม นัน้เป็นส่วน
หน่ึงของการแจง้ความรบัผดิชอบ 
1.1F13. ถ้าได้ลงชื่อของบุคคล/หรอืองค์กรที่เกี่ยวขอ้งกบัความรบัผดิชอบ
สิง่พมิพเ์ป็นส่วนหน่ึงของชื่อเรื่องทีเ่หมาะสม หรอืขอ้มูลอื่น ๆ เกี่ยวกบัชื่อเรื่อง
แลว้ หา้มลงชื่อนัน้ในการแจง้ความรบัผดิชอบอกี ยกเวน้ถา้จาํเป็นตอ้งมกีารแจง้
อกีครัง้เพื่อความชดัเจน หรอืการแจง้ความรบัผดิชอบที่ปรากฏแยกออกมาจาก
ชื่อเรือ่งทีเ่หมาะสมในหน้าปกในนัน้มชีื่อบุคคล/หรอืองคก์รดงักลา่วรวมอยูด่ว้ย 
1.1F14. ถา้ไมม่ชีื่อบุคคล/หรอืองคก์รใดปรากฏในการแจง้ความรบัผดิชอบ มแีต่
เพยีงวลหีรอืขอ้ความทีร่ะบุเกีย่วกนัถงึความรบัผดิชอบ ใหนํ้าวลหีรอืขอ้ความนัน้
ลงเป็นการแจง้ความรบัผดิชอบ 
1.1F15. ไม่ตอ้งลงการแจง้ต่าง ๆ ทีพ่บในหน้าปกใน ที่ไม่ไดเ้ป็นขอ้มูลอื่น ๆ 
เกีย่วกบัชื่อเรือ่ง หรอืสว่นของการแจง้ความรบัผดิชอบ 
2.1G. ส่ิงพิมพท่ี์ไม่มีช่ือเร่ืองรวม 
2.1G1. ถ้าสิง่พมิพ์ไม่มชีื่อเรื่องรวม ให้ลงชื่อเรื่องของแต่ละผลงาน ตาม
คาํแนะนําในกฎ 1.1G. 
1.1G. สิง่พมิพท์ีไ่มม่ชีื่อเรือ่งรวม 
1.1G1.  ถา้ในสิง่พมิพไ์มม่ชีื่อเรื่องรวม แต่มงีานทีเ่ด่นอยู ่1 เรื่อง ใหล้งชื่อเรื่อง
ของงานนัน้เป็นชื่อเรือ่งทีเ่หมาะสม สว่นชื่อเรือ่งของงานอื่น ๆ ใหล้งไวใ้น 
หมายเหตุเป็นสารบญั1.1G2. ถา้ในสิง่พมิพท์ีไ่มม่ชีื่อเรื่องรวม และไมม่งีานเรื่อง
ใดเดน่ ใหล้งชื่อเรือ่งทัง้หมด 
1.1G3. ในการลงชื่อเรื่องทัง้หมด ใหล้งชื่อเรื่องของแต่ละงานไปตามลําดบัที่
ปรากฏในหน้าปกใน หรอืถา้มหีน้าปกในหลายหน้า ใหล้งชื่อเรื่องของแต่ละงาน
ไปตามลําดบัที่ปรากฏในตวัเล่ม โดยถือว่าหน้าปกในทัง้หมดนัน้เป็นเสมือน
แหลง่ขอ้มลูแหลง่เดยีว 
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      ถ้างานทุกเรื่องแต่งโดยบุคคลเดยีวกนั หรอืจดัทําออกโดยองค์กรเดยีวกนั 
ใหใ้ชเ้ครื่องหมาย ; คัน่ระหว่างชื่อเรื่องแต่ละชื่อ ถงึแมว้่าจะมคีําหรอืวลเีชื่อม
ระหวา่งชื่อเรื่องกต็าม ใหล้งชื่อเรื่องเทยีบเคยีง และขอ้มลูอื่น ๆ เกีย่วกบัชื่อเรื่อง 
ตามหลงัชื่อเรือ่งของแต่ละงานนัน้ 
     ถา้งานแต่ละเรื่องเขยีนโดยบุคคลต่างกนั หรอืจดัทําออกโดยองค์กรต่างกนั 
หรอืในกรณีที่ไม่แน่ใจ ให้ลงชื่อเรื่องเทยีบเคยีง, ขอ้มูลอื่น ๆ เกี่ยวกบัชื่อเรื่อง, 
และการแจง้ความรบัผดิชอบตามหลงัชื่อเรื่องของแต่ละงานนัน้ โดยใชม้หพัภาค 
และเวน้ 2 ระยะ คัน่ระหวา่งกลุม่ขอ้มลูของแต่ละงาน 
1.1G4. ถา้ในสิง่พมิพไ์มม่ชีื่อเรื่องรวม มงีานทีเ่ด่นมากกวา่ 1 เรื่อง (แต่ไมใ่ช่ทุก
เรื่อง)  ใหล้งงานทีเ่ด่น ตามกฎ 1.1G3. สว่นงานอื่น ๆ ใหล้งไวใ้นหมายเหตุเป็น
สารบญั 

ฉบบัพมิพ ์ พจิารณาตามกฏ 2.0 และ 2.2   
กฎ 2.2 ส่วนฉบบัพิมพ ์ไดแ้ก่ 
2.2B. การแจง้ฉบบัพมิพ ์ 
2.2B1. ใหล้งการแจง้ทีส่มัพนัธก์บัฉบบัพมิพข์องผลงานทีแ่ตกต่างไปจากฉบบั
พมิพ์อื่น ๆ ของผลงานนัน้ หรอืเป็นฉบบัที่ออกใหม่และมชีื่อเรยีกฉบบัพมิพ์ที่
ออกใหมเ่ป็นการเฉพาะ ตามคาํแนะนําในกฎ 1.2B.  
1.2B. การแจง้ฉบบัพมิพ ์
1.2B1. ใหล้งการแจง้ฉบบัพมิพท์ีพ่บในสิง่พมิพ ์โดยใชต้วัยอ่ตามคาํแนะนําใน 
ภาคผนวก B และใชต้วัเลขตามคาํแนะนําในภาคผนวก C (ใน AACR2R) 
1.2B2. ถา้การแจง้ฉบบัพมิพป์ระกอบดว้ยเครื่องหมายทัง้หมด หรอืเป็นสว่น
ใหญ่ ทีใ่ชท่ัง้ตวัเลขและตวัอกัษร ใหล้งการแจง้ฉบบัพมิพด์ว้ยคาํ/ขอ้ความแทน 
เครื่องหมายนัน้และเป็นภาษาเดยีวกนักบัชื่อเรื่องทีเ่หมาะสม และใสไ่วใ้นวงเลบ็
เหลีย่ม 
1.2B3. ในกรณีทีส่งสยัวา่การแจง้นัน้เป็นการแจง้ฉบบัพมิพห์รอืไม ่ใหถ้อืวา่ถา้มี
คาํวา่ edition, issue, version (หรอืคาํในภาษาอื่นทีม่คีวามหมายเหมอืนกนั) 
ปรากฏชดัอยู ่การแจง้นัน้เป็นการแจง้ฉบบัพมิพ ์
1.2B4. การเพิม่เตมิทีเ่ป็นทางเลอืก ถา้สิง่พมิพไ์มม่ขีอ้ความการแจง้ฉบบัพมิพ ์
แต่ทราบวา่มกีารเปลีย่นแปลงจากฉบบัพมิพค์รัง้อื่น ๆ ใหห้าคาํสัน้ ๆ ที่
เหมาะสมทีเ่ป็นภาษาเดยีวกนักบัชื่อเรือ่งทีเ่หมาะสม ลงไวใ้นวงเลบ็เหลีย่ม 
1.2B5. ถ้าการแจง้ฉบบัพมิพท์ี่ปรากฏมมีากกว่า 1 ภาษา ใหล้งการแจง้ฉบบั
พมิพท์ีเ่ป็นภาษาเดยีวกนักบัชื่อเรือ่งทีเ่หมาะสม 
2.2D.  การแจ้งเก่ียวกบัการแก้ไขท่ีมีช่ือเรียกของฉบบัพิมพ ์
2.2D1. ถา้สิง่พมิพม์ขีอ้ความเกีย่วกบัการแกไ้ขทีม่ชีื่อเรยีกของฉบบัพมิพ ์ ใหล้ง
ขอ้ความการแจง้เกีย่วกบัการแกไ้ขนัน้ตามคาํแนะนําในกฎ 1.2D. 
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ฉบบัพมิพ ์(ต่อ) 1.2D. การแจง้เกีย่วกบัการแกไ้ขทีม่ชีื่อเรยีกของฉบบัพมิพ ์
1.2D1. ถา้สิง่พมิพเ์ป็นฉบบัแกไ้ขของฉบบัพมิพ ์(เป็นฉบบัพมิพอ์อกใหม่ทีม่ชีื่อ
เรยีกเฉพาะซึง่จะแตกต่างออกไปในแต่ละฉบบัพมิพ)์ ใหล้งการแจง้เกีย่วกบัการ
แกไ้ขนัน้ ตามหลงัการแจง้ฉบบัพมิพแ์ละการแจง้ความรบัผดิชอบ 
1.2D3. ห้าม ลงการแจง้เกีย่วกบัการออกใหม ่(Reissue) ของฉบบัพมิพ ์(ไมว่า่
จะเป็นการพมิพซ์ํ้าในลกัษณะเดมิ (Impression) หรอืพมิพข์ึน้มาใหม ่(Reprint)) 
ที่ไม่ได้มกีารเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในส่วนของเน้ือหา ยกเวน้ ถ้าพจิารณาเหน็ว่า
การแจ้งเกี่ยวกบัฉบบัพมิพ์ของสิง่พมิพ์นัน้ ๆ นัน้มคีวามสําคญัเป็นพเิศษต่อ
หน่วยจดัทาํรายการ 

การพมิพ,์ การจาํหน่าย 
ฯลฯ 

พจิารณาตามกฎ 2.0 และ 2.4 
กฎ 2.4 ส่วนการพิมพ,์ การจาํหน่าย ฯลฯ ไดแ้ก่ 
2.4C. สถานท่ีพิมพ,์ สถานท่ีจาํหน่าย ฯลฯ ตามคาํแนะนําในกฎ 1.4C. 
1.4C. สถานทีพ่มิพ,์ สถานทีจ่าํหน่าย ฯลฯ 
1.4C1. ใหล้งชื่อสถานทีพ่มิพ,์ ฯลฯ ไปตามรปูแบบและไวยากรณ์ทีป่รากฏ 
1.4C4. ถา้ชื่อสถานทีท่ีพ่บอยูใ่นรปูของคาํยอ่ ใหล้งรายการไปตามทีป่รากฏและ
เพิม่ชื่อเตม็หรอืเพิม่ชื่อเพือ่ใหส้มบรูณ์ดว้ย 
1.4C5. ถา้ชื่อสาํนกัพมิพ,์ ผูจ้ดัจาํหน่าย, ฯลฯ มสีาํนกังานมากกวา่หน่ึงแหง่ และ 
ชื่อสถานทีเ่หลา่นัน้มแีจง้ไวใ้นสิง่พมิพ ์ใหใ้ชช้ื่อสถานทีแ่หง่แรกลงรายการ 
1.4C6. ถ้าไม่สามารถระบุชื่อสถานที่พมิพ,์ สถานที่จําหน่าย, ฯลฯ ได้อย่าง
แน่นอน ให้ลงชื่อสถานที่ที่คาดว่าน่าจะเป็นสถานที่พิมพ์,  ฯลฯ แล้วใส่
เครือ่งหมายปรศันีกาํกบัไว ้
ถา้ไม่สามารถหาชื่อสถานทีท่ีน่่าจะเป็นสถานทีพ่มิพ,์ ฯลฯ ได ้ใหใ้ชช้ื่อประเทศ, 
รฐั, จงัหวดั, ฯลฯ ทีเ่ป็นไปได ้ลงรายการไวแ้ทน แต่ถา้แน่ใจในชื่อประเทศ, รฐั,  
จงัหวดั, ฯลฯ ทีล่งรายการไวน้ัน้ ใหใ้สเ่ครือ่งหมายปรศันีกาํกบัไว ้
        ถา้ไมส่ามารถหาชื่อสถานที ่หรอืสถานทีท่ีน่่าจะเป็นได ้ใหล้งรายการดว้ย
คาํยอ่ S.l (sine loco)  สาํหรบัภาษาไทยอาจใชค้าํวา่ ม.ป.ท. ซึง่ยอ่มาจากคาํวา่ 
ไมป่รากฏสถานทีพ่มิพ ์
1.4C8. ห้าม ลงชื่อสถานที่พมิพ์, ผู้จดัจําหน่าย ฯลฯ สําหรบัผลงานที่ไม่ได้
จดัพมิพ์ (เช่น ต้นฉบบัตวัเขยีน / หรอืเอกสารต้นฉบบั ภาพจติรกรรมผลงาน
เดมิ)  
2.4D. สาํนกัพมิพ,์ ผูจ้ดัจาํหน่าย, ฯลฯ 
2.4D1.  ให้ลงชื่อสํานักพมิพ์, ฯลฯ และทางเลอืก ชื่อผู้จดัจําหน่าย ตาม
คาํแนะนําในกฎ 1.4D. 
1.4D. สาํนกัพมิพ,์ ผูจ้ดัจาํหน่าย, ฯลฯ 
1.4D1. ใหล้งชื่อ สาํนกัพมิพ,์ ผูจ้ดัจาํหน่าย, ฯลฯ ทีส่มัพนัธก์บัสถานทีจ่ดัพมิพ ์
ต่อจากรายการสถานทีจ่ดัพมิพ ์
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การพิมพ์ การจําหน่าย 
ฯลฯ (ต่อ) 

1.4D2. ใหใ้ชช้ื่อสาํนกัพมิพ,์ ผูจ้ดัจาํหน่าย, ฯลฯ ในรปูแบบทีส่ ัน้ทีส่ดุทีส่ามารถ
เขา้ใจได ้และรูจ้กักนัไดท้ัว่โลก 
1.4D3. ในการลงชื่อ สาํนกัพมิพ,์ ผูจ้ดัจาํหน่าย, ฯลฯ ใหค้งคาํหรอืวลดีงัต่อไปน้ี
ไวด้ว้ย 
ก) คาํหรอืวล ีทีบ่อกใหท้ราบถงึหน้าที ่(ทีน่อกเหนือไปจากการจดัพมิพแ์ต่เพยีง
อยา่งเดยีว) ของบุคคลหรอืองคก์ร 
ข) สว่นของชื่อทีจ่าํเป็นตอ้งม ีเพื่อใหเ้หน็ความแตกต่างระหว่าง สาํนกัพมิพ,์ ผู้
จดัจาํหน่าย, ฯลฯ ทีม่ชีื่อ/หรอืสว่นของชื่อเหมอืนกนั หรอืเพื่อบ่งบอกใหท้ราบถงึ
การเป็นบรษิทัสาขา 
1.4D4. ถา้ชื่อของสาํนกัพมิพ,์ ผูจ้ดัจาํหน่าย, ฯลฯ ไปปรากฏในสว่นของชื่อเรื่อง
และการแจ้งความรบัผดิชอบ ให้ลงชื่อ สํานักพมิพ์, ผู้จดัจําหน่าย, ฯลฯ ใน
รปูแบบทีส่ ัน้ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้ในทาํนองเดยีวกนัถา้ชื่อสาํนกัพมิพ,์ ผูจ้ดั 
จาํหน่าย, ฯลฯ เป็นชื่อของบุคคล ใหล้งชื่อยอ่ และชื่อสกุลของบุคคลนัน้ในสว่น
ของ สาํนกัพมิพ,์ ผูจ้ดัจาํหน่าย, ฯลฯ 
1.4D5. ถา้ในผลงานมชีื่อสาํนักพมิพ,์ ผูจ้ดัจําหน่าย, ฯลฯ สองชื่อหรอืมากกว่า
นัน้ใหล้งชื่อสาํนกัพมิพ,์ ผูจ้ดัจาํหน่าย, ฯลฯ ชื่อแรกและสถานทีท่ีส่มัพนัธก์นั ให ้
เพิม่ชื่อสาํนักพมิพ์, ผู้จดัจําหน่าย, ฯลฯ ในลําดบัถดัไป พรอ้มด้วยสถานที่ที่
สมัพนัธก์นั (ถา้แตกต่างจากสถานทีท่ีล่งไวแ้ลว้) 
1.4D7. ถา้ไมท่ราบชื่อของสาํนกัพมิพ,์ ผูจ้ดัจาํหน่าย, ฯลฯ ใหล้งรายการดว้ยคาํ
วา่ s.n. (sine nomine) ภาษาไทยอาจใชค้าํวา่ ม.ป.พ. ยอ่มาจากคาํวา่          
ไมป่รากฏสาํนกัพมิพ ์
1.4D8. ในกรณีทีส่งสยัวา่ ชื่อของหน่วยงานนัน้เป็นสาํนกัพมิพ ์หรอืผูผ้ลติ ใหถ้อื
วา่เป็นสาํนกัพมิพ ์
1.4D9. ห้าม ลงชื่อสํานักพมิพ์, ผู้จดัจําหน่าย, ฯลฯ สําหรบัผลงานที่ไม่ได้
จดัพมิพ ์
2.4F. ปีทีพ่มิพ,์ ปีทีจ่าํหน่าย, ฯลฯ  
2.4F1. ใหล้งปีทีพ่มิพ,์ ปีทีจ่าํหน่าย, ฯลฯ ตามคาํแนะนําในกฎ 1.4F. 
1.4F. ปีทีพ่มิพ,์ ปีทีจ่าํหน่าย, ฯลฯ 
1.4F1. สาํหรบัวสัดุทีต่พีมิพใ์หล้งปีทีพ่มิพ,์ ปีทีจ่าํหน่าย, ฯลฯ ของฉบบัพมิพ,์ 
ฉบบัปรบัปรงุแกไ้ข ทีร่ะบุไวใ้นสว่นของฉบบัพมิพ ์ถา้ไมม่กีารแจง้รายละเอยีด 
เกี่ยวกบัฉบบัพมิพ ์ใหใ้ช่ปีของฉบบัพมิพค์รัง้แรกลงรายการ ใหล้งปีทีพ่มิพ,์ ปีที่
จาํหน่าย, ฯลฯ ดว้ยเลขอารบคิ 
สาํหรบัหนงัสอืภาษาไทย  ปีทีพ่มิพ,์ ปีทีจ่าํหน่าย, ฯลฯ ดว้ยปีพทุธศกัราช 
1.4F6. ถ้าไม่ทราบปีที่พมิพ,์ ปีที่จําหน่าย, ฯลฯ ใหใ้ชปี้ลขิสทิธิ ์หรอืถา้ไม่มปีี
ลขิสทิธิ ์ให้ใช้ปีที่ตีพมิพ์/หรอืปีของโรงพมิพ์ลงรายการ พร้อมทัง้ระบุคํากํากบั
ตามทีป่รากฏ 
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การพิมพ์ การจําหน่าย 
ฯลฯ (ต่อ) 

1.4F7. ถา้ไมป่รากฏปีทีพ่มิพ,์ ปีทีจ่าํหน่าย, ฯลฯ , ปีลขิสทิธิ,์ หรอืปีทีต่พีมิพใ์น
ผลงานนัน้ ใหผู้จ้ดัทํารายการกะประมาณปีที่ใชใ้นการจดัพมิพส์ิง่พมิพน์ัน้ เพื่อ
นํามาลงรายการ 
1.4F8. ถา้ปีในสิง่พมิพท์ีม่หีลายเล่มจบ หรอืหลายสว่นหลายตอน มปีีทีพ่มิพ ์2 
ปี หรอืมากกว่านัน้ (เช่นผลงานทีใ่ชก้ารพมิพห์ลายปี) ใหล้งรายการดว้ยปีแรก
และปีหลงัสดุโดยใชข้ดีสัน้คัน่ 
       การลงรายปีที่พมิพ์สําหรบัสิง่พมิพท์ี่มหีลายเล่มจบ หรอืหลายส่วนหลาย
ตอน ที่ยงัออกมาไม่ครบสมบูรณ์ ให้ลงเฉพาะปีแรก คัน่ด้วยขดีสัน้ แล้วเวน้ 4 
ระยะ 
    ทางเลอืก เมือ่สิง่พมิพน์ัน้ออกมาครบสมบรูณ์แลว้ ใหเ้พิม่ปีหลงัสดุลงไปดว้ย 
2.4G. สถานท่ีตีพิมพ,์ ช่ือผูตี้พิมพ,์ ปีท่ีตีพิมพ ์
2.4G1. ถา้ไมท่ราบชื่อของสาํนกัพมิพ ์แต่พบสถานทีแ่ละชื่อผูต้พีมิพใ์นสิง่พมิพ ์ 
ใหล้งสถานทีแ่ละชื่อผูต้พีมิพน์ัน้ ตามคาํแนะนําในกฎ 1.4G. 
1.4G. สถานทีต่พีมิพ,์ ชื่อผูต้พีมิพ,์ ปีทีต่พีมิพ ์
1.4G1. ถา้ไมท่ราบชื่อของสาํนกัพมิพ ์แต่พบสถานทีแ่ละชื่อผูผ้ลติปรากฏอยูใ่น
ผลงาน ใหใ้ชส้ถานทีแ่ละชื่อผูผ้ลตินัน้ลงรายการ 

ลกัษณะทางกายภาพ พจิารณาตามกฏ 2.0 และ 2.5 
กฎ 2.5 ส่วนลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ 
2.5B. จาํนวนเลม่ และ/หรอืจาํนวนหน้า 
2.5B1. ใหล้งจาํนวนหน้า หรอืจาํนวนแผน่ของสิง่พมิพ ์ 
2.5B2. ให้ลงจํานวนหน้า, แผ่น, หรอืคอลมัน์ ด้วยตวัเลข, หรอืตวัอกัษร 
ตามลาํดบัทีป่รากฏในเล่มโดยใหใ้ชเ้ลขลาํดบัในหน้า, แผ่น, หรอืคอลมัน์สดุทา้ย
ในแต่ละสว่นภายในเลม่ ตามดว้ยคาํหรอืคาํยอ่ทีเ่หมาะสม 
2.5B3. ไมต่อ้งคาํนึงถงึการลาํดบัทีไ่มม่เีลขหน้า เวน้เสยีแต่วา่การลาํดบันัน้เป็น
สว่นทัง้หมดของเล่ม หรอืเป็นสว่นสาํคญัของเล่ม หรอืส่วนที่ไม่มเีลขหน้านัน้ได้
รวมหน้า ฯลฯ ทีอ่า้งถงึไวแ้ลว้ในหมายเหตุ ในการลงจํานวนหน้า ฯลฯ ของสว่น
ที่ไม่มเีลขหน้า ให้ใช้วธิีประมาณจํานวนหน้า ฯลฯ และนําหน้าด้วยคําว่า ca. 
(ภาษาไทยอาจใชค้าํวา่ ประมาณ) โดยไมต่อ้งใสไ่วใ้นวงเลบ็เหลีย่ม หรอืมฉิะนัน้
ใหน้บัจาํนวนจรงิของหน้า ฯลฯ และลงไวใ้นวงเลบ็เหลีย่ม 
ไม่ต้องคํานึงถงึการลําดบัที่ไม่มเีลขหน้า ที่ไม่มคีวามสาํคญั (เช่น หน้าโฆษณา, 
หน้าวา่ง, ฯลฯ) 
2.5B7 ถา้เป็นสิง่พมิพท์ีพ่มิพโ์ดยไมม่เีลขหน้า และสามารถทีจ่ะทราบจาํนวน 
หน้า/หรอืแผน่ไดโ้ดยงา่ยใหน้บัจาํนวนหน้า ฯลฯ ทัง้หมดแลว้ลงไวใ้นวงเลบ็ 
เหลีย่ม สาํหรบัสิง่พมิพท์ีไ่มอ่าจทราบจาํนวนหน้า /หรอืแผน่ไดโ้ดยงา่ย ให ้
ประมาณจํานวนหน้าหรือแผ่น และลงคําว่า ca. (ภาษาไทยอาจใช้คําว่า
ประมาณ) ไวห้น้าจาํนวนหน้าทีป่ระมาณนัน้โดยไมต่อ้งลงไวใ้นวงเลบ็เหลีย่ม 
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ลกัษณะทางกายภาพ (ต่อ) ในกรณีที่ไม่สามารถนับ หรือประมาณจํานวนหน้าได้ ให้ใช้คําว่า 1 v. 
(unpaged) ภาษาไทยอาจใชค้าํวา่ 1 เลม่ (ไมป่รากฏเลขหน้า) 
2.5B8. สิง่พมิพท์ี่มเีลขหน้า แต่การเรยีงลําดบัหน้าสบัสน, หรอืไม่เรยีงลําดบั
ตามปกต ิใหล้งจาํนวนหน้า ฯลฯ โดยใชว้ธิใีดวธิหีน่ึงต่อไปน้ี 
    ก) ใหล้งจาํนวนหน้า หรอืจาํนวนแผน่ ทัง้หมด (ไมร่วมหน้าวา่ง, หน้าโฆษณา
หรอืหน้าอื่น ๆ ทีไ่มส่าํคญั) ตามดว้ยคาํวา่ in various pagings หรอื in various 
foliations ภาษาไทยอาจใชค้าํวา่ หน้าไมเ่รยีงลาํดบั 
    ข) ใหล้งจาํนวนหน้าหรอืจาํนวนแผน่ ทีม่กีารลาํดบัไวเ้ป็นสว่นใหญ่ และเพิม่
จาํนวนหน้า ฯลฯ ทีเ่หลอืทัง้หมดทีม่กีารลาํดบัผดิแผกไวใ้นวงเลบ็เหลีย่ม 
   ค) ใหล้งเป็นเลม่ โดยใชค้าํวา่ 1 v. (various pagings) (ภาษาไทยอาจใชค้าํวา่ 
1 เลม่) 
2.5B10. แผน่/หรอืหน้าของแผน่ภาพ ใหล้งจาํนวนแผน่/หรอืหน้าของแผน่ภาพ
ไวใ้นลาํดบัทา้ยสดุของการลงเลขหน้า ไมว่า่แผน่ภาพนัน้จะรวมอยูใ่นทีเ่ดยีวกนั
หรอือยูก่ระจายไปตลอดทัง้เลม่ 
2.5B17. สิง่พมิพท์ีม่มีากกวา่ 1 เลม่/หรอืหลายเลม่จบ ใหล้งรายการดว้ยจาํนวน
เลม่ 
2.5B20. สิง่พมิพท์ีม่หีลายเลม่จบ และมเีลขหน้าต่อเน่ืองกนั ใหล้งจาํนวนหน้าไว้
ในวงเลบ็กลมตามหลงัจาํนวนเลม่ ไมต่อ้งลงเลขหน้าของสว่นนําทีเ่ป็นของเล่ม
อื่น นอกจากเล่มแรก 
2.5C. รายการเกีย่วกบัภาพประกอบ 
2.5C1. ใหล้งรายการสิง่พมิพท์ีม่ภีาพประกอบ  โดยใชค้าํวา่ ill. (ภาษาไทยใชค้าํ
วา่ ภาพประกอบ) สาํหรบัภาพทุกประเภท สาํหรบั ตาราง, ฯลฯ ทีม่เีพยีงคาํ 
และ/หรอืตวัเลขใหถ้อืวา่ไมใ่ชภ่าพประกอบ 
     ไมต่อ้งคาํนึงถงึภาพประกอบบนหน้าปกใน และภาพประกอบเลก็ ๆ น้อย ๆ 
เชน่ (การตกแต่งภาพ, ลวดลายเลก็ ๆ ทีพ่มิพไ์วใ้นหนงัสอืเพือ่ความงดงาม) 
2.5C2. ถา้เป็นภาพประเภทใดประเภทหน่ึง หรอืหลายประเภท และพจิารณา
แลว้เหน็วา่มคีวามสาํคญั ใหใ้ชค้าํหรอืคาํยอ่ทีเ่หมาะสมลงรายการ  
2.5C3. ใหล้งรายการภาพประกอบทีเ่ป็นภาพส ี(คอื ภาพทีม่ ี2 ส ีหรอืมากกวา่
นัน้) ไปตามนัน้ 
2.5D. ขนาด 
2.5D1. ใหล้งความสงูของสิง่พมิพเ์ป็น “เซนตเิมตร”  
2.5D2. ถา้ความกวา้งของสิง่พมิพน้์อยกวา่ครึง่หน่ึงของความสงู / หรอืมากกวา่
ความสงู ใหล้งรายการดว้ย ความสงู x ความกวา้ง 
2.5E. วสัดุประกอบ 
2.5E1. ใหล้งรายละเอยีดของวสัดุประกอบตามคาํแนะนําในกฎ 1.5E. 
       1.5E. วสัดุประกอบ 
       1.5E1. ลงจาํนวนของวสัดุดว้ยเลขอารบคิและชื่อของวสัดุประกอบ ต่อทา้ย
รายการลกัษณะทางกายภาพ 
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ชื่อชุด พจิารณาตามกฎ 2.0 และ 2.6 
กฎ 2.6. ส่วนชดุ ไดแ้ก่ 
2.6B1. ใหล้งการแจง้เกีย่วกบัชุดแต่ละรายการ ตามคาํแนะนําในกฎ 1.6 
      1.6B. ชื่อชุดทีเ่หมาะสม 
      1.6B1. ถ้าสิง่พมิพ์นัน้เป็นเล่มหน่ึงของชุด ให้ลงชื่อชุดที่เหมาะสมตาม
คาํแนะนําในกฎ 1.1B. 
      1.6B2.  ถา้สิง่พมิพม์ชีื่อชุดหลายชื่อ (นอกเหนือไปจากชื่อชุดเทยีบเคยีง) 
ใหเ้ลอืกชื่อชุดแรกทีป่รากฏในแหลง่ขอ้มลูทีก่าํหนด เป็นชื่อชุดทีเ่หมาะสม 
      1.6G. หมายเลขลาํดบัในชุด 
      1.6G1. ใหล้งหมายเลขลาํดบัของสิง่พมิพภ์ายในชุด โดยใชค้าํตามทีร่ะบุไว้
ในสิง่พมิพ ์
      1.6G3. ถา้สิง่พมิพม์กีารระบุลาํดบัทีไ่มไ่ดเ้ป็นเช่นเลขลาํดบั ใหล้งการระบุ
ลาํดบัไปตามทีป่รากฏ 

หมายเหตุ พจิารณาตามกฎ 2.0 และ 2.7 
กฎ 2.7 ส่วนหมายเหต ุไดแ้ก่ 
2.7A2. การลงหมายเหตุ ใหป้ฏบิตัติามกฎ 1.7A. 
      1.7A3. รปูแบบของหมายเหตุ 
        ลาํดบัของขอ้มลู ถา้ขอ้มลูในหมายเหตุเกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูในสว่น ชื่อเรื่อง
และการแจง้ความรบผดิชอบ, ฉบบัพมิพ,์ การพมิพ,์ ฯลฯ ลกัษณะทางกายภาพ, 
และชุด ใหล้งขอ้มลูเหลา่นัน้ไปตามลาํดบัทีป่รากฏในสว่นเหลา่นัน้  
        อัญญพจน์  ให้ลงข้อความที่ค ัดลอกมาจากในตัวสิ่งพิมพ์หรือจาก
แหล่งขอ้มูลอื่น ๆ ไว้ในเครื่องหมายอญัประกาศ พร้อมทัง้ระบุแหล่งที่มาของ
ขอ้ความนัน้ไวด้้วย ยกเวน้ ถ้าแหล่งขอ้มูลนัน้เป็นแหล่งสําคญัของขอ้มูล (เช่น 
หน้าปกใน ฯลฯ) 
2.7B. หมายเหตุ  
ให้ลงหมายเหตุที่กําหนดไว้ในกฎย่อยและตามลําดบัที่ให้ไว้น้ี หมายเหตุใดที่
พจิารณาเหน็วา่มคีวามสาํคญั จะลงไวเ้ป็นลาํดบัแรกกไ็ด ้
2.7B1. ลกัษณะ ขอบเขต หรอืรปูแบบทางศลิปะ 
2.7B2. ภาษาของสิง่พมิพ ์และ/หรอื การแปล, การดดัแปลง 
2.7B3.  แหลง่ของชื่อเรือ่งทีเ่หมาะสม 
2.7B4. ความแตกต่างของชื่อเรือ่ง 
2.7B5. ชื่อเรือ่งเทยีบเคยีง / และขอ้มลูอื่น ๆ เกีย่วกบัชื่อเรื่อง ใหล้งชื่อเรือ่ง
เทยีบเคยีงและขอ้มลูอื่น ๆ เกีย่วกบัชื่อเรื่องทีไ่มไ่ดล้งไวใ้นสว่นของชื่อเรือ่งและ
การแจง้ความรบัผดิชอบ ถา้พจิารณาเหน็วา่มคีวามสาํคญั 
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หมายเหตุ (ต่อ)  2.7B6. การแจ้งความรบัผดิชอบ ให้ลงหมายเหตุชื่อบุคคล/หรอืองค์กรที่
แตกต่างไปจากชื่อที่ปรากฏในการแจ้งความรบัผดิชอบ ถ้าพจิารณาเหน็ว่าชื่อ
เหลา่นัน้มคีวามสาํคญัต่อการระบุถงึ 
2.7B7. ฉบบัพมิพแ์ละประวตั ิใหล้งหมายเหตุเกี่ยวกบัฉบบัพมิพข์องสิง่พมิพท์ี่
กาํลงัทาํรายการ หรอืเกีย่วกบัประวตัทิางบรรณานุกรมของผลงาน 
2.7B9. การพมิพ,์ การจาํหน่าย, ฯลฯ  
2.7B10. ลกัษณะทางกายภาพ ใหล้งหมายเหตุเกีย่วกบัหนงัสอืทีใ่ชอ้กัษรเบรลล ์
หรอืระบบอกัษรนูนประเภทอื่น ๆ ดว้ย 
2.7B11. วสัดุประกอบ 
2.7B12. ชุด 
2.7B13. ปรญิญานิพนธ ์
2.7B18. เน้ือหา 
2.7B20. เลม่ทีนํ่ามาลงรายการ, เลม่ทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุ 

เลขมาตรฐานหนงัสอืสากล พจิารณาตามกฏ 2.0 และ 2.8 
กฎ 2.8 เลขมาตรฐานและคาํท่ีบอกถึงส่ิงท่ีได้มา ไดแ้ก่ 
2.8B1. ใหล้งเลขมาตรฐานสากลประจาํหนงัสอื ตามกฎขอ้ 1.8B. 
1.8B1. ใหล้งเลขมาตรฐานสากลประจาํหนงัสอื หรอืเลขมาตรฐานสากลประจาํ
สิง่พมิพต์่อเน่ือง  ใหล้งเลขโดยใชค้าํยอ่ตามทีต่กลงและเวน้ระยะหรอืใช้
เครือ่งหมายขดีสัน้ตามรปูแบบมาตรฐาน 
1.8B2. ถา้สิง่พมิพม์เีลข ISBN 2 หมายเลขหรอืมากกวา่นัน้ ใหล้งหมายเลขทีใ่ช้
กบัสิง่พมิพท์ีนํ่ามาทาํรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบบนัทึกการตรวจสอบรายการตามรปูแบบมารก์ (MARC21)   
         Bib No…………………………. เลขเรียกหนังสือ…………………………… 

ความทนัสมยัของ 
หวัเรือ่ง 

 
รายการ 

 
ถกูตอ้ง /  
ยอมรบัได ้

 
ไมถ่กูตอ้ง /ผดิพลาด 

 
หมายเหตุ 

ลกัษณะทีไ่มถ่กูตอ้ง 

ไมไ่ดล้งรายการ 
(โปรดระบุรายการ 

ทีไ่มไ่ดล้ง) มใีนคูม่อื ไมม่ใีน
คูม่อื 

หมายเหตุ 
ลกัษณะของหวัเรือ่ง        

ทีไ่มม่ใีนคูม่อื 

สว่นนํา 06  ประเภทของปีพมิพ ์       

          07-10 ปีทีเ่ริม่ตน้       
         11-14  ปีทีส่ ิน้สดุ       
         15-17 สถานทีพ่มิพ ์       
         18-21 ภาพประกอบ       
         24-27 ลกัษณะเนื้อหา       
         35-37 ภาษา       

ผูแ้ต่งบุคคล       (100)        
                      (700)       

ผูแ้ต่งนิตบิุคคล   (110)        

                      (710)       

หวัเรือ่ง            (600)        

                      (610)        

                      (630)        

                      (650)        

                      (651)        

ชื่อเรือ่ง            (245)       
                      (246)       
                      (740)       



 
 
 

แบบบนัทึกการตรวจสอบรายการตามรปูแบบมารก์ (MARC21)  (ตอ่ ) 
 

Bib No…………………………. เลขเรียกหนังสือ…………………………… 

 
รายการ 

 
 

 
ถกูตอ้ง / ยอมรบัได ้

 
 

 
ไมถ่กูตอ้ง / 
ผดิพลาด 

 

 
หมายเหตุ 

ลกัษณะทีไ่มถ่กูตอ้ง 
 

 
ไมไ่ดล้งรายการ 

(โปรดระบุรายการทีไ่มไ่ดล้ง) 
 

ชื่อชุด              (440)     

                      (490)     
การแจง้ความรบัผดิชอบ (245 $c)     
ฉบบัพมิพ ์  (250)     
การพมิพ,์ การจาํหน่าย (260)     
ลกัษณะทางกายภาพ   (300)     
หมายเหตุ  (500)       
              (502)       
              (504)        
              (505)     
เลขมาตรฐานหนงัสอืสากล  (020)     

ความถกูตอ้งของขอ้มลูใน Item  
-- Item Type 

    

-- บารโ์คด้     
-- Collection     
-- เลขเรยีกหนงัสอื     

 
 



 
 
 

แบบบนัทึกการตรวจสอบรายการตามหลกัเกณฑแ์องโกลอเมรกนัิ  (AACR2R) 
 

     Bib No…………………………. เลขเรียกหนังสือ……………………… 
 

 
 

รายการ 

 

ถกูตอ้ง /  
ยอมรบัได ้

 

ไมถ่กูตอ้ง / 
ผดิพลาด 

 

หมายเหตุ  
ลกัษณะรายการทีไ่มถ่กูตอ้ง 

 

ไมไ่ดล้งรายการ 
(โปรดระบุรายการทีไ่มไ่ดล้ง) 

ผูแ้ต่งบุคคล     
ผูแ้ต่งนิตบิุคคล     

ชื่อเรือ่ง     
ชื่อชุด     

การแจง้ความรบัผดิชอบ      
ฉบบัพมิพ ์     
การพมิพ,์ การจาํหน่าย     
ลกัษณะทางกายภาพ     
หมายเหตุ      

เลขมาตรฐานหนงัสอืสากล     

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

แบบบนัทึกการตรวจสอบการพมพ์ิ  
 

ความถกูตอ้ง 
ของการพมิพ ์

หมายเหตุ 
ลกัษณะของรายการ/คาํทีพ่มิพไ์มถ่กูตอ้ง 

 
รายการ 

ถกูตอ้ง ไมถกูตอ้ง่   
ผูแ้ต่งบุคคล    
ผูแ้ต่งนิตบิุคคล    
ชื่อเรือ่ง    
ชื่อชุด    
การแจง้ความรบัผดิชอบ     
ฉบบัพมิพ ์    
การพมิพ,์ การจาํหน่าย    
ลกัษณะทางกายภาพ    
หมายเหตุ     
เลขมาตรฐานหนงัสอืสากล    
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