คู่มอื การจัดทํารายการโยงหัวเรื่องดรรชนีวารสารไทย
บนระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ Horizon
สํ านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กรัณฑ์ รัตน์ ประเสริฐธนากุล

สํ านักบรรณสารการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2557

กิตติกรรมประกาศ
คู่มือการจัดทํารายการโยงหัวเรื่ องดรรชนีวารสารไทยบนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Horizon
ฉบับนี้สําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก คุณสุ นทรี รสสุ ธาธรรม อดีตหัวหน้างานดรรชนีวารสาร
สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ เนื่องด้วยคุ ณสุ นทรี รสสุ ธาธรรม
เป็ นผูท้ ่ ีสอนงาน ให้ความรู้ ให้คาํ ปรึ กษา และแนะนําเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานดรรชนี วารสาร
ให้แก่ขา้ พเจ้า
คุณสุ นทรี รสสุ ธาธรรม เป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความชํานาญ และเชี่ยวชาญยิ่ง
ในงานดรรชนีวารสารไทย ยากที่จะหาผูใ้ ดเสมอเหมือนได้ อีกทั้งความใส่ ใจในรายละเอียดของงาน
อันจะเห็ นได้จากการตรวจสอบการให้หวั เรื่ อง และการลงรายการทางบรรณานุ กรมของบุคลากร
ทุกคนในงานดรรชนีวารสาร ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ขา้ พเจ้าคิดเสมอว่าสิ่ งนั้นคือการเอาใจใส่ และการฝึ กฝนให้
พวกเราเก่งกาจ มี ความรู ้ ความสามารถมากยิ่งขึ้น ที่สําคัญมันหมายถึงการเสี ยสละเวลาอันยิ่งใหญ่
เพราะนัน่ หมายความว่าคุณสุ นทรี รสสุ ธาธรรม ต้องอ่านบทความของทุกคนนอกเหนื อ จากงานของ
ตนเอง คุ ณสุ นทรี รสสุ ธาธรรมเป็ นทั้งหัวหน้างาน เป็ นเพื่ อนร่ วมงาน เป็ นพี่ สาว และเป็ นครู ของข้าพเจ้า
ทีค่ อยให้ความรู ้ สอนงาน ให้คาํ ปรึ กษา และแนะนําเรื่ องต่างๆ ทั้งเรื่ องงานและเรื่ องส่ วนตัว สิ่ งที่
คุณสุ นทรี รสสุ ธาธรรม ปฏิบตั ิต่อทุกคน เป็ นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนได้ไม่ยากว่า คุณสุ นทรี รสสุ ธาธรรม
เป็ นผูท้ ี ม่ ี จิตใจสู ง ส่ ง ดี ง าม มี เมตตา นึ กถึ งประโยชน์ส่วนรวมเสมอ และไม่เคยแม้แต่จะคิ ดเอา
เปรี ยบผูอ้ ื่น
แม้วา่ วันนี้ คุณสุ นทรี รสสุ ธาธรรมจะได้ลาจากโลกนี้ ไปแล้ว แต่ขา้ พเจ้าจะยังคงนึกถึงและ
ยึดถื อปฏิ บตั ิ ตามคําแนะนําสั่งสอน ตลอดจนแนวทางการปฏิบตั ิงานของคุณสุ นทรี รสสุ ธาธรรม
เสมอ ประโยชน์ใดๆ ที่ได้จากคู่มือฉบับนี้ ขา้ พเจ้าขอมอบคุณงามความดีท้ งั หมดให้แก่คุณสุ นทรี รสสุ ธาธรรม
แต่เพียงผูเ้ ดียว และข้าพเจ้าขอไว้อาลัยแก่การจากไปจนชัว่ กาล แด่ สุ นทรี รสสุ ธาธรรม และขอตั้ง
จิตอธิ ษฐานในคุณงานความดีที่คุณสุ นทรี รสสุ ธาธรรม สร้างและสั่งสมมา จงเป็ นกุศลน้อมนําให้
ดวงวิญญาณของคุณสุ นทรี รสสุ ธาธรรม ไปสู่ สุขคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ
กรัณฑ์รัตน์ ประเสริ ฐธนากุล

คํานํา
คู่มือการจัดทํารายการโยงหัวเรื่ องดรรชนีวารสารไทยบนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Horizon
สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ จัดทําขึ้นเพื่อเป็ นคู่มือประกอบการ
ปฏิบตั ิงานดรรชนี วารสาร สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ เนื้ อหา
ของเอกสารประกอบด้วย ประวัติการทําดรรชนีวารสารของสํานักบรรณสารการพัฒนา ความหมาย
ความสําคัญของดรรชนี วารสาร การโยงหัวเรื่ องดรรชนี วารสาร ความหมาย ประเภท ประโยชน์
และขั้นตอนการโยงหัวเรื่ องดรรชนีวารสาร ตลอดจนข้อเสนอแนะ และปั ญหาต่างๆ ที่พบเจอขณะ
ปฏิบตั ิงาน ผูจ้ ดั ทําหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบตั ิงานฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อบรรณารักษ์
เพื่อนร่ วมวิชาชี พผูท้ ี ่ปฏิ บตั ิ งานดรรชนี วารสาร ตลอดจนนักศึ กษาสาขาบรรณารักษศาสตร์ และ
สารสนเทศศาสตร์ ที่มาฝึ กงาน ณ สํานักบรรณสารการพัฒนา แห่งนี้
ขอขอบคุ ณ คุ ณพรทิ พย์ โรจนพิ ทยากร บรรณารั กษ์ชาํ นาญการพิ เศษ สํานักบรรณสารการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ที่กรุ ณาสละเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหา
สํานวนภาษา ตลอดจนให้คาํ แนะนําและชี้แจง แก้ไข ในส่ วนที่บกพร่ องในการทําคู่มือฉบับนี้
กรัณฑ์รัตน์ ประเสริ ฐธนากุล

สารบัญ
หน้ า
กิตติกรรมประกาศ
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 ขอบเขต
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 ดรรชนีวารสาร และการโยงหัวเรื่องดรรชนีวารสาร
2.1 ดรรชนีวารสาร
2.1.1 ความหมายของดรรชนีวารสาร
2.1.2 ความสําคัญของดรรชนีวารสาร
2.2 การโยงหัวเรื่ องดรรชนีวารสาร
2.2.1 การโยง “ดูเพิ่มเติม” (See also Reference)
2.2.2 การโยง “ดูท่ี” (See Reference)
2.2.3 ประโยชน์ของการทําโยงดรรชนีวารสาร
บทที่ 3 การโยงหัวเรื่องดรรชนีวารสารบนระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ Horizon
3.1 การทํารายการโยงบนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Horizon
3.2 การแปลงเลข Tags สําหรับรายการโยง

(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
1
1
3
4
4
5
5
5
6
7
8
9
10
11
11
11

(4)
3.3 ขั้นตอนการทํารายการโยงบนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Horizon
3.3.1 การเชื่อมโยงรายการ “ดูเพิ่มเติม”
3.3.2 การเพิ่มรายการโยง “ดูท่ี” จากหัวเรื่ องที่ไม่ใช้
ไปยังหัวเรื่ องที่ใช้ในฐานข้อมูล
บทที่ 4 สรุ ป ปั ญหา และแนวทางแก้ไข
4.1 ปั ญหาและอุปสรรค
4.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
บรรณานุกรม
ประวัติผ้ วู จิ ัย

13
13
44
52
53
53
55
58

สารบัญตาราง
ตารางที่
3.1 โครงสร้างการแปลงเลข Tags ให้เป็ นเลข Tags ใหม่สาํ หรับรายการโยง
3.2 แสดงรายการ Tag 4xx ที่ใช้บนั ทึกรายการโยง “ดูท่ี” และคําอธิ บายเขตข้อมูล
3.3 แสดงรายการ Tag 5xx ที่ใช้บนั ทึกรายการโยง “ดูเพิ่มเติม”
และคําอธิ บายเขตข้อมูล

หน้ า
12
12
12

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้ า
3.1 แสดงการเข้าสู่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Horizon Version 7.3

13

ด้วย Username และ Password ของผูใ้ ช้สิทธิ
3.2 แสดงการเข้าสู่ เมนู Searching ด้วยการสื บค้นรายการหัวเรื่ อง
จากเมนู Subject Browse ในช่อง Search for ในกรณี น้ ี คือ ผู้สูงอายุ

14

3.3 แสดงผลการสื บค้นหัวเรื่ องจากคําว่า ผู้สูงอายุ และรายการหัวเรื่ องใกล้เคียง
3.4 แสดงการเลือกคําสั่ง Send to เพื่อเลือกคําสั่ง MARC Editor
3.5 แสดงผล Worksheet การสร้างรายการโยง และ Tags สําหรับรายการโยง

15
16
17

ให้กบั หัวเรื่ องที่เลือก
3.6 แสดงการสื บค้นหัวเรื่ องที่ตอ้ งการจะเชื่อมโยงอีกหนึ่งหัวเรื่ องจากเมนู
Subject Browse ในช่อง Search for ในกรณี น้ ี คือ สั งคมผู้สูงอายุ

18

3.7 แสดงการเลือกคําสั่ง Send to เพื่อเลือกคําสั่ง MARC Editor
3.8 แสดงผล Worksheet การสร้างรายการโยง และ Tags สําหรับรายการโยง

19
19

ให้กบั หัวเรื่ องที่เลือก
3.9 แสดงการกดไอคอน Link เพื่อเลือกการโยงแบบ “ดูเพิ่มเติม” นัน่ คือ

21

550 – See Also from Tracing – Topical Term
3.10 แสดงคําถามการเชื่อมโยงทั้งสองหัวเรื่ องเข้าหากัน
3.11 แสดงการเชื่อมโยงอัตโนมัติ และแสดงหมายเลข Authority
สําหรับรายการโยงใหม่

22
23

(7)
3.12 แสดงการตรวจสอบความถูกต้องของการทํารายการโยง
ด้วยการสื บค้นคําว่า ผู้สูงอายุ ปรากฏรายการ สั งคมผู้สูงอายุ
ที่ทาํ การโยง“ดูเพิ่มเติม” อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง

24

3.13 แสดงการตรวจสอบความถูกต้องของการทํารายการโยง

25

ด้วยการสื บค้นคําว่า สั งคมผู้สูงอายุ ปรากฏรายการ ผู้สูงอายุ
ที่ทาํ การโยง “ดูเพิ่มเติม” อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง
3.14 แสดงการเข้าสู่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Horizon Version 7.3

26

ด้วย Username และ Password ของผูใ้ ช้สิทธิ
3.15 แสดงการสื บค้นหัวเรื่ องที่ตอ้ งการจะเชื่อมโยง Subject Browse

27

ในช่อง Search for ในกรณี น้ ี คือ พระบิดาแห่ งฝนหลวง
3.16 แสดงผลการสื บค้นหัวเรื่ องจากคําว่า พระบิดาแห่ งฝนหลวง

28

และรายการหัวเรื่ องใกล้เคียง
3.17 แสดงการเลือกคําสั่ง Send to เพื่อเลือกคําสั่ง MARC Editor

29

3.18 แสดงผล Worksheet การสร้างรายการโยง และ Tags สําหรับรายการโยง

30

ให้กบั หัวเรื่ องที่เลือก
3.19 แสดงการสื บค้นหัวเรื่ องชื่อบุคคลที่ตอ้ งการจะเชื่อมโยง

31

จากเมนู Subject Browse ในช่อง Search for ในกรณี น้ ี
คือ ภูมิพลอดุลยเดช,…
3.20 แสดงผลการสื บค้นหัวเรื่ องจากคําว่า ภูมิพลอดุลยเดช,…

32

และรายการหัวเรื่ องใกล้เคียง
3.21 แสดงการเลือกคําสั่ง Send to เพื่อเลือกคําสั่ง MARC Editor

33

3.22 แสดงผล Worksheet การสร้างรายการโยง และ Tags สําหรับรายการโยง

34

ให้กบั หัวเรื่ องที่เลือก
3.23 แสดงการเชื่อมโยงด้วยการกดไอคอน Link

35

3.24 แสดงการเลือกการโยงแบบ “ดูเพิ่มเติม” นัน่ คือ

36

550 – See Also from Tracing – Topical Term

(8)
3.25 แสดงคําถามการเชื่อมโยงทั้งสองหัวเรื่ องเข้าหากัน

37

3.26 แสดงการเชื่อมโยงอัตโนมัติ และแสดงหมายเลข Authority

38

สําหรับรายการโยงใหม่
3.27 แสดงการเชื่อมโยง Tags ในระบบที่ไม่สอดรับกับ Tags ในระเบียนข้อมูล

39

3.28 แสดงการแก้ไข Tags ที่ถูกต้องและสอดรับกับ Tags ในระเบียนข้อมูล

40

3.29 แสดงการสื บค้นหัวเรื่ องที่เชื่อมโยงเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

41

ของรายการโยงจากเมนู Subject Browse ในช่อง Search for ในกรณี น้ ี
คือ ภูมิพลอดุลยเดช,…
3.30 แสดงการตรวจสอบความถูกต้องของการทํารายการโยงด้วยการสื บค้น

42

คําว่า ภูมิพลอดุลยเดช,… จะปรากฏรายการ พระบิดาแห่ งฝนหลวง
ที่ทาํ การโยง “ดูเพิ่มเติม” อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง
3.31 แสดงการตรวจสอบความถูกต้องของการทํารายการโยงด้วยการสื บค้น

43

คําว่า พระบิดาแห่ งฝนหลวง จะปรากฏรายการ ภูมิพลอดุลยเดช,…
ที่ทาํ การโยง “ดูเพิม่ เติม” อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง
3.32 แสดงการเข้าสู่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Horizon Version 7.3
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หัวเรื่ องใกล้เคียง
3.35 แสดงการเลือกคําสั่ง Send to เพื่อเลือกคําสั่ง MARC Editor
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3.36 แสดงผล Worksheet การสร้างรายการโยง และ Tags สําหรับรายการโยง

48

ให้กบั หัวเรื่ องที่เลือก
3.37 แสดงการเพิ่มรายการโยง “ดูท่ี” กับหัวเรื่ องที่ไม่ใช้ ในกรณี น้ ี คือ ยาขอบ
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3.38 ตรวจสอบความถูกต้องของการทํารายการโยงด้วยการสื บค้นคําว่า ยาขอบ
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3.39 แสดงรายการหัวเรื่ อง ยาขอบ ซึ่งเป็ นหัวเรื่ องที่ไม่ใช้
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ในฐานะเป็ นห้องสมุดระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาสังคมศาสตร์ และศูนย์สารนิ เทศของสถาบันฯ ได้ตระหนักถึงความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การที่ตอ้ งการได้สารสนเทศที่ทนั สมัยและสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนการ
ค้นคว้าวิจยั ให้มีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งมุ่งผลิตคู่มือช่วยค้นคว้าวิจยั ในลักษณะต่างๆ เพือ่ ให้บริ การและ
เผยแพร่ แก่นกั ศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจยั และประชาชนทัว่ ไป ดรรชนี วารสารไทย เป็ นคู่มือ
ช่วยค้นบทความจากวารสารภาษาไทย จัดทําขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เมื่อครั้งยังเป็ นห้องสมุด
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การจัด ทํ าดรรชนี ว ารสารไทยใช้ ร ะบบดรรชนี แ บบเรี ยงตามตัว อัก ษรของหั ว เรื ่ อ ง
(Alphabetical Subject Headings Index) และแบบควบคุมคําศัพท์ (Controlled Vocabulary) โดยใน
ระยะแรกใช้คู่มือการให้หัวเรื่ องชื่ อ “หัวเรื่ องสําหรับโครงการดรรชนีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์ ” (2509) ซึ่ งอาจารย์และบรรณารักษ์ของสํานักได้แปลมาจากหนังสื อ “Glidden : A Library
Classification for Public Administration” คู่มือการให้หวั เรื่ องดังกล่าวใช้ได้ดีในช่วงแรก เนื่องจาก
วารสารที่ทาํ ดรรชนี ยงั มีจาํ นวนน้อย (ประมาณ 40 ชื่ อเรื่ อง) แต่เมื่อจํานวนวารสารภาษาไทยมีเพิ่ม
มากขึ้ น พบว่า หัวเรื ่ องในคู่ มื อฉบับ เดิ ม ไม่ค รอบคลุ ม วิท ยาการใหม่ ๆ ทีจ่ ะนํ ามาใช้เป็ นคํา ศัพ ท์
หัวเรื่ องได้ท้ งั หมด เป็ นผลให้การกําหนดหัวเรื่ องทําได้ยากขึ้น เนื่องจากจํานวนวารสารมีเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี ๆ จึงเกิดปั ญหาในการกําหนดหัวเรื่ อง ได้แก่ หัวเรื่ องมีจาํ นวนไม่มากพอ ไม่ครอบคลุมกับ
ความรู ้ และวิทยาการใหม่ๆ ที่เกิ ดขึ้น หัวเรื่ องที่เกี่ยวกับบริ บทของประเทศไทยมีอยู่น้อย หัวเรื่ อง
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นหั ว เรื ่ อ งกว้ างๆ ไม่ เ ฉพาะเจาะจง ดัง นั้น ในปี พ.ศ. 2524 บรรณารั ก ษ์ผู้จ ัด ทํา
ดรรชนี วารสารของฝ่ ายผลิ ตและเผยแพร่ สารสนเทศ ได้ร่วมกันทํางานวิจยั เรื่ อง “หัวเรื่ องสําหรับ
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ดรรชนี วารสารและหนัง สื อพิ ม พ์ข องสํา นัก บรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิ ต พัฒนบริ หาร
ศาสตร์ ” โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพือ่ รวบรวม ตรวจสอบ ปรับปรุ ง และแก้ไขหัวเรื่ อง มีการรวบรวม
คําศัพท์และหัวเรื่ องจากคู่มื อการให้หัวเรื่ องต่างๆ สารานุ ก รมสาขาสังคมศาสตร์ หลายเล่ ม เพื่อ
เตรี ยมคู่มือหัวเรื่ องภาษาไทยสําหรับงานดรรชนีในอนาคต
อย่างไรก็ดี ถึ งแม้จะมีการเตรี ยมคู่มือการกําหนดหัวเรื่ องภาษาไทยสําหรับงานดรรชนี ใน
อนาคต ปั ญหาการให้หวั เรื่ องที่มีมาแต่เดิมก็ยงั คงมีอยูแ่ ละทวีความรุ นแรงยิ่งขึ้น ถึงแม้วา่ จะมีการนํา
คู่มือเล่มอื่นๆ มาใช้ประกอบในการกําหนดหัวเรื่ องด้วยก็ตาม เช่น คู่มือการให้หวั เรื่ องของสมาคม
ห้องสมุดแห่ งประเทศไทย คู่มือการให้หวั เรื่ องของคณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ก็ไม่สามารถช่ วยได้มากนัก เนื่องจากมีจาํ นวนหัวเรื่ องไม่มากพอที่จะ
รองรับกับข่าวสารและวิทยาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทําให้ผจู้ ดั ทําดรรชนี ประสบปั ญหา
กับการกําหนดหัวเรื่ องใหม่อยู่เสมอ เช่น การใช้ศพั ท์ทางวิชาการทีม่ าจากภาษาอังกฤษ เช่ น ISO
Internet เป็ นต้น ถ้ากําหนดโดยใช้ภาษาไทยจะต้องถ่ายทอดเสี ยงออกมา ซึ่ งพบว่าในคําๆ เดียวกัน
นักวิชาการแต่ละคน แต่ละสาขาก็จะถ่ายทอดออกมาต่างกัน เช่น อินเตอร์ เน็ต อินเทอร์ เน็ต อินเทอร์
เนต ทําให้บรรณารักษ์วิเคราะห์หัวเรื่ องดรรชนี วารสารไทยไม่แน่ใจว่าถ่ายทอดเสี ยงอย่างไร หรื อ
ควรใช้ ค ํา เดิ ม ในภาษาอัง กฤษเป็ นหั ว เรื ่ อ ง นอกจากนี้ ยัง มี ค ํา ที่ มี ก ารบั ญ ญั ติ ศ ั พ ท์ ไ ว้โ ดย
ราชบั ณฑิ ตยสถานหรื อนัก วิช าการในสาขานั้น ไม่ ตรงกับ ความนิ ย มในการใช้ค าํ ที ่ป รากฎใน
บทความ เช่น คอมพิวเตอร์ = คณิ ตกรณ์ หรื อ Softwere = ละมุนภัณฑ์ เป็ นต้น อีกทั้ง การสร้างหรื อ
กําหนดหัวเรื่ องขึ้นใหม่น้ นั เป็ นทั้งศาสตร์และศิลป์ บรรณารักษ์แต่ละท่านจึงอาจมีความหลากหลาย
ในการกําหนดหัวเรื่ อง ทําให้หัวเรื่ องที่กาํ หนดออกมาจากบทความเดียวกันแต่มีความแตกต่างกัน
(สุ นทรี รสสุ ธาธรรม, 2541: 1-2; 2542: 1-2; พรทิพย์ โรจนพิทยากร, 2544: 1) ซึ่ งถึ งแม้จะมีการบรรณาธิ กร
หัวเรื่ องดรรชนี วารสารไทยอยู่เสมอแต่ก็ยงั คงไม่ทวั่ ถึ ง เนื่องจากการบรรณาธิ กรหัวเรื่ องนั้นเป็ น
ภาระงานที่ตอ้ งใช้เวลามาก กอปรกับบรรณารักษ์วิเคราะห์หัวเรื่ องดรรชนี วารสารไทยมีภาระงาน
ประจําอยูม่ าก และยังมีภารกิจเพิ่มขึ้นจากการเป็ นคณะทํางาน/คณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก
สํานักฯ
นอกจากวิ ธี ก ารการสร้ า งหรื อกํา หนดหั ว เรื ่ อ งขึ้ นใหม่ และการบรรณาธิ ก รหั ว เรื ่ อ ง
ดรรชนี วารสารไทยนั้น จะเป็ นการช่ วยให้ผใู้ ช้ได้พบกับบทความที่ตรงตามความต้องการแล้ว ยังมี
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อีกวิธีการหนึ่งทีเ่ ป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผใู้ ช้ได้พบกับบทความที่ตรงตามความต้องการ
และมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น นัน่ คือ การทํารายการโยง แต่เนื่องจากบรรณารักษ์วิเคราะห์หวั เรื่ อง
ดรรชนีวารสารไทยในประเทศไทยไม่ค่อยนิยมการทํารายการโยง เพราะอาจคิดว่าขั้นตอนในการทํา
รายการโยงยุ่งยาก และเสี ย เวลา จึง นิ ย มที่จะสร้ า งหรื อกําหนดหัวเรื่ องขึ้ นใหม่ ซึ่ งเป็ นเหตุ ให้มี
จํานวนหัวเรื่ อง (Subject) และคําสําคัญ (Keyword) มากมายและหลากหลายเกิดขึ้นในฐานข้อมูล
ดรรชนี วารสารเป็ นจํานวนมาก ทําให้หวั เรื่ องกระจัดกระจาย และยังเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล
ในฐานข้อมูลที่เกินความจําเป็ นอีกด้วย
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงจัดทํา “คู่มือการโยงหัวเรื่ องดรรชนี วารสารไทยบนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
Horizon สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ” ขึ้น เพื่อใช้เป็ นคู่มือใน
การปฏิ บตั ิงานของบุคลากรงานดรรชนี วารสารไทย สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิ ต
พัฒนบริ หารศาสตร์ และทําให้ทราบว่าขั้นตอนการทํารายการโยงนั้นไม่ได้ยงุ่ ยาก และเสี ยเวลาอย่าง
ที่คิด อีกทั้ง ยังอํานวยความสะดวกให้แก่ ผูใ้ ช้ได้พบกับบทความที่ตรงตามความต้องการ และมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น และยังประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลดรรชนีวารสารไทย
อีกด้วย นอกจากนี้ ยังเป็ นการจัดการความรู้ในหน่วยงาน เพือ่ ประโยชน์ในการนําไปใช้และการ
เรี ย นรู้ ภ ายในองค์ ก ร ไม่ ท ํา ให้ อ งค์ ค วามรู้ ภ ายในหน่ ว ยงานสู ญ หาย อัน นํา ไปสู่ ก ารจัด การ
สารสนเทศที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อใช้เป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรงานดรรชนีวารสารไทย สํานักบรรณสาร
การพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
2) เพือ่ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดทํารายการโยงหัวเรื่ องดรรชนีวารสารไทย
สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
3) เพื่อเผยแพร่ และเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากรงานดรรชนีวารสารไทย ที่
ห้องสมุดอื่นๆ
4) เพื่อการจัดเก็บ จัดการความรู ้ในหน่วยงาน ไม่ทาํ ให้องค์ความรู้ภายในหน่วยงานสู ญหาย
อันนําไปสู่ การจัดการสารสนเทศที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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1.3 ขอบเขต
คู่มือฉบับนี้มีเนื้อหาครอบคลุมความหมาย ความสําคัญของดรรชนี วารสาร การโยงหัวเรื่ อง
ดรรชนี วารสาร ประเภทของรายการโยงดรรชนี วารสาร ประโยชน์ และขั้นตอนการโยงหัวเรื่ อง
ดรรชนี วารสาร ขั้นตอนการจั ดทํา รายการโยงหัวเรื ่ อ งดรรชนี วารสารไทยบนระบบห้องสมุ ด
อัตโนมัติ Horizon ทั้ง 2 ประเภท นัน่ คือ รายการโยง “ดูเพิ่มเติม” (See also Reference) และ รายการ
โยง “ดูท่ี” (See Reference)
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) บุคลากรที่ปฏิ บตั ิงานดรรชนี วารสารไทย สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์ มีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถเชื่อมโยงรายการดรรชนี วารสารไทยได้
ถูกต้อง และมีประสิ ทธิ ภาพ
2) บุคลากรอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานแทน หรื อที่เข้ามาปฏิบตั ิงานใหม่สามารถ
ทําโยงรายการดรรชนี วารสารไทยได้ถูกต้อง และมีประสิ ทธิ ภาพตามกระบวนการและขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงาน

บทที่ 2
ดรรชนีวารสาร และการโยงหัวเรื่องดรรชนีวารสาร
2.1 ดรรชนีวารสาร
ดรรชนีวารสารเป็ นรายการคําหรื อวลีที่สาํ คัญจากเนื้อหาวัสดุสารสนเทศที่ได้จดั ทําขึ้นอย่าง
เป็ นระบบ เพื่อนําไปสู่ การค้นหาสารสนเทศที่ปรากฏในบทความวารสาร ใช้ระบบดรรชนีแบบเรี ยง
ตามตัวอัก ษรของหัวเรื่ อง (Alphabetical Subject Headings Index) และแบบควบคุ มคําศัพ ท์
(Controlled Vocabulary) เพือ่ ให้ผใู้ ช้สารสนเทศค้นหาเรื่ องราวเกี่ยวกับชื่อหรื อเรื่ องราวนั้นๆ ได้
ตรงตามต้องการ
2.1.1 ความหมายของดรรชนีวารสาร
มีผใู ้ ห้คาํ จํากัดความคําว่า “ดรรชนี วารสาร” ไว้ต่างๆ มากมาย แต่ในความหมายของเนื้อหา
ต่างๆ เหล่านั้น มีความหมายใกล้เคียงกัน คล้ายคลึงกัน ดังนี้
Young (166: 1983) ได้ให้คาํ จํากัดความของดรรชนี วารสารไว้ในหนังสื อ The ALA
Glossary of Library and Information Science ว่าดรรชนีวารสาร คือ เครื่ องมือที่ช้ ี ไปสู่ เนื้ อหาของ
บทความในวารสารชื่อหนึ่งชื่อใด ในปี หนึ่งปี ใด หรื อหลายๆ ปี
Rowley (10: 1987) ได้ให้คาํ จํากัดความของดรรชนีวารสารว่าเป็ นเครื่ องมือที่ช้ ี ไปสู่ เนื้ อหา
ของบทความในวารสารชื่อหนึ่งชื่อใด มักจัดทําเป็ นระยะๆ ให้ครอบคลุมวารสารหลายๆ ฉบับ
บุญศรี ไพรัตน์ (90: 2529) ได้อธิ บายความหมายของดรรชนีวารสารว่า ดรรชนี ใช้เป็ นคู่มือ
ในการค้ น หาบทความใหม่ ๆ ในปั จ จุ บ ัน หรื อค้ น หาบทความที ่ไ ด้ ตี พิ ม พ์ ม าแล้ ว ว่ า ลงใน
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วารสารชื่อเรื่ องใด ฉบับใด ใครเป็ นผูเ้ ขียน วัน เดือน ปี ใด และบทความที่ตอ้ งการอยูใ่ นหน้าใดของ
วารสาร การจัดทําดรรชนีวารสารมีท้งั ในรู ปแบบบัตรรายการและหนังสื อ
นฤมล พัฒนา (108: 2542) ได้อธิ บายความหมายของดรรชนี วารสารว่า เป็ นเครื่ องมือที่ช่วย
ในการค้นหาเรื่ องราวหรื อบทความที่ตอ้ งการจากวารสารชื่อหนึ่ งชื่อใด หรื อจากวารสารหลายๆ ชื่อ
แต่ ละรายการประกอบด้วยชื่ อผูเ้ ขี ยนบทความ ชื่ อบทความ ชื่ อวารสาร ปี ที่ หรื อ เล่ มที่ เดื อนปี เลขหน้า
ที่มีบทความนั้นๆ
ลลิตา กิตติประสาร (89: 2542) ได้อธิ บายความหมายของดรรชนีวารสารว่า เป็ นคู่มือทาง
บรรณานุ กรมอย่างหนึ่งทีม่ ีการจัดทําอย่างมีระบบ เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการค้นหาบทความวารสาร
ดรรชนี ประกอบด้วย ชื่อผูแ้ ต่งบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปี ที่ ฉบับที่ เดือน ปี ของวารสาร
และเลขหน้าของบทความ จัดเรี ยงให้คน้ หาบทความได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว ด้วยการจําแนกเป็ น
ดรรชนี หัวเรื่ อง (Subject index) ดรรชนี ชื่อบทความ (Title index) และดรรชนี ชื่อผูแ้ ต่งบทความ
(Author index)
สุ เพ็ญ ทาเกิ ด (55: 2547) ได้อธิ บายความหมายของดรรชนี วารสารว่า เป็ นกระบวนการวิเคราะห์
บทความวารสารมาจัดทําดรรชนี อย่างเป็ นระบบ ซึ่ งจะให้ขอ้ มูลรายละเอียดของชื่อผูเ้ ขียนบทความ
ชื่อหน่ วยงาน องค์กร ฯลฯ ชื่อสถานที่ หัวข้อ คําศัพท์สําคัญ (Keywords) ชื่อบทความ ปี ที่ ฉบับที่
และเลขหน้า เพือ่ ใช้เป็ นเครื่ องมือช่ วยค้นหาบทความหรื อเรื่ องเฉพาะสาขาวิชาที่จดั พิมพ์ไว้ใ น
วารสารต่างๆ
กนก สุ ขมณี (3: 2553) ได้อธิ บายความหมายของดรรชนี วารสารว่า เป็ นเครื่ องมือชี้ ไปสู่ เนื้ อหาของ
บทความในวารสาร ซึ่ งจัดทําขึ้นอย่างเป็ นระบบที่ให้รายละเอียดทางบรรณานุ กรม ประกอบด้วย
ชื่อผูแ้ ต่ง ชื่อบทความ ปี ที่ /ฉบับที่ วันเดือนปี เลขหน้า
2.1.2 ความสํ าคัญของดรรชนีวารสาร
อัญชลี อํานาจธรรม (93: 2538) ได้กล่ าวถึ งความสําคัญของดรรชนี วารสารไว้ว่า เป็ นเครื่ องมื อที่
จัดทํา ขึ้นเพื อ่ ช่ วยให้ผูใ้ ช้ส ามารถค้นหาบทความหรื อเรื ่ องราวที ่พิม พ์ ในวารสารต่า งๆ ได้อย่า ง
รวดเร็ วและถูกต้อง แม้วา่ จะไม่ทราบชื่อบทความ ชื่อผูแ้ ต่ง และชื่อวารสารก็ตาม แต่ถา้ ต้องการอ่าน
บทความหรื อเรื่ องราวในเรื่ องใด ก็สามารถค้นจากดรรชนี วารสารได้ เพราะดรรชนี วารสารให้
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รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูเ้ ขียน ชื่อบทความ หัวเรื่ อง ชื่อวารสาร เลขที่ และเล่ มที่ประจําฉบับ วัน
เดื อน ปี และหน้าที ่ป รากฏบทความ โดยไม่จาํ กัดระยะเวลาว่า วารสารฉบับ นั้นจะพิม พ์มานาน
เพียงใดก็ตาม
สุ ภาษิต โบสุ วรรณ (55: 2543) ได้กล่าวถึงความสําคัญของดรรชนีวารสารไว้ ดังนี้
1) เป็ นเครื่ องชี้นาํ ไปหาเนื้อหาของวารสารหรื อวัสดุสารสนเทศ
2) สามารถนําข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบทความเฉพาะเรื่ องหนึ่ งๆ มาวิเคราะห์ หัวเรื่ องที่
เป็ นคํา หรื อกลุ่ มคําเปรี ย บเที ย บจากผูแ้ ต่ง หรื อผูเ้ ขีย นบทความที่มีค วามรู้ ค วามสามารถในเรื ่ อง
เดียวกันได้อย่างกว้างขวาง
3) เพื่อให้ผูใ้ ช้และผูใ้ ห้บริ การสามารถค้นหา บทความวารสาร หรื อวัสดุ สารสนเทศตาม
สาขาที่ตอ้ งการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว แม้จะไม่ทราบชื่อผูแ้ ต่งหรื อชื่อเรื่ อง
กนก สุ ขมณี (3: 2553) ได้กล่าวถึงความสําคัญของดรรชนีวารสารไว้ ดังนี้
1) เป็ นเครื่ องมือชี้ ตาํ แหน่งไปสู่ เนื้อหาบทความในวารสาร เพือ่ ช่วยให้ผใู้ ช้สามารถเข้าถึง
บทความที่ตอ้ งการว่าอยูใ่ นวารสารฉบับใด
2) ให้ทราบรายละเอียดทางบรรณานุกรม ได้แก่ ชื่อผูแ้ ต่ง ชื่อบทความ ปี ที่ /ฉบับที่ วันเดือน
ปี เลขหน้า
3) เป็ นเกณฑ์ใ นการพิ จารณาคัดเลื อกบทความนั้นว่า ตรงตามความสนใจหรื อต้ องการ
หรื อไม่
4) ช่วยให้รวบรวมบรรณานุกรมบทความเฉพาะเรื่ องหรื อเฉพาะบุคคลได้อย่างครบถ้วนใน
เวลารวดเร็ ว ช่วยในการตัดสิ นใจเลือกอ่านบทความจากวารสาร

2.2 การโยงหัวเรื่องดรรชนีวารสาร
การให้บริ การสารสนเทศบทความจากวารสารที่มีจาํ นวนมากเพือ่ ให้ผใู้ ช้บริ การสามารถ
สื บค้นได้รายละเอียดทางบรรณานุกรมของดรรชนีบทความวารสารครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถ
เข้าถึ งตัวเล่ มวารสารได้สะดวก รวดเร็ ว เพื่อประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอน การค้นคว้าวิจยั ที่มี
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ประสิ ทธิ ภาพนั้น จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการและจัดเก็บสารสนเทศนั้นอย่างเป็ นระบบ
ระเบียบ โดยการจัดทําดรรชนีวารสารเพื่อเป็ นสิ่ งชี้ นาํ ให้ผใู้ ช้บริ การสามารถเข้าถึงบทความวารสาร
ได้ (ละออ ข้อยุน่ . 2545) ซึ่ งวิธีการหนึ่ งทีม่ ีประสิ ทธิ ภาพในการอํานวยความสะดวกให้แก่ผใู้ ช้ได้
เข้าถึงบทความวารสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และตรงกับความต้องการนั้น นัน่ คือ การเชื่อมโยง
หัวเรื่ องดรรชนีวารสาร
ดรรชนี ว ารสารมี ร ะบบการจัด เก็ บ เอกสารแบบเรี ยงตามลํา ดับ อัก ษรของหั ว เรื ่ อ ง
ทีเ่ ฉพาะเจาะจง กําหนดหัวเรื่ องได้มากกว่าหนึ่ ง (Alphabetico-Specific Multiple Indexing) จะมีการ
เชื่ อมโยงหัวเรื่ องที่มีความสัมพันธ์กนั ซึ่ งกระจายไปอยู่ตามหมวดอักษรต่างๆ เรี ยกว่า รายการโยง
“ดูเพิ่มเติม” (See also Reference) และการโยงเรื่ องที่มีความหมายคล้ายคลึงกันจากหัวเรื่ องที่ไม่ใช้
ไปยังหัวเรื่ องมาตรฐานที่ใช้ เรี ยกว่า รายการโยง “ดูท่ี” (See Reference) (สุ นทรี รสสุ ธาธรรม.
2544: 15) เพือ่ อํานวยความสะดวกในการค้นและช่วยให้ผใู้ ช้เข้าถึงสารสนเทศที่ตอ้ งการให้ได้มาก
ที่สุด
2.2.1 การโยง “ดูเพิม่ เติม” (See also Reference)
การโยง “ดูเพิ่มเติม” เป็ นการเชื่อมโยงหัวเรื่ อง 2 หัวเรื่ องที่มีความสัมพันธ์กนั ในฐานข้อมูล
เป็ นการแนะนําผูใ้ ช้ท่ีคน้ หาหัวเรื่ องหนึ่ ง แล้วให้ไปดูเพิ่มเติมจากหัวเรื่ องอื่นที่เกี่ยวข้องได้อีก การ
โยงวิธีน้ ี บรรณารักษ์ผจู้ ดั ทําดรรชนี วารสารต้องมัน่ ใจว่าหัวเรื่ องที่โยงไปหานั้นมีอยู่ในรายการค้น
จริ ง (สุ ภาษิต โบสุ วรรณ. 2543: 36-37)
การโยง “ดูเพิ่มเติม” ใช้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
2.2.1.1 โยงจากหัวเรื่ องทัว่ ไป ไปยังหัวเรื่ องที่เฉพาะกว่า หรื อแคบกว่า เช่น
การขนส่ งมวลชน

ดูเพิ่มเติม

รถประจําทาง ; รถไฟ ; รถไฟฟ้ า

ภัยธรรมชาติ

ดูเพิ่มเติม

ยาฆ่าแมลง

ดูเพิ่มเติม

นํ้าท่วม ; ไฟป่ า ; วาตภัย ; อุทกภัย
ดีดีที (ยาฆ่าแมลง)
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2.2.1.2 โยงไปหาหัวเรื่ องที่เกี่ยวข้องกัน เช่น
กบฏ

ดูเพิ่มเติม

การจลาจล

ดาวเคราะห์

ดูเพิ่มเติม

ระบบสุ ริยะ

เด็ก

ดูเพิ่มเติม

ทารก ; เยาวชน

นอกจากนี้ ยัง สามารถเพิ่ ม รายการโยงจากหัว เรื ่ อ งที ่ผูใ้ ช้คุ้ นเคยไปยัง หัว เรื ่ อ งใหม่ ใ น
ฐานข้อมูล เพื่อช่ วยให้ผใู้ ช้เข้าถึงหัวเรื่ องใหม่ในฐานข้อมูล ระบบจะแสดงรายการโยงให้ไปดู
เพิ่มเติมที่คาํ นั้นๆ ด้วยคําว่า “ดูเพิ่มเติม” ซึ่ งหมายความว่า ผูใ้ ช้ได้รับสารสนเทศจากการสื บค้นคําที่
อยูด่ า้ นหน้าคําว่า “ดูเพิ่มเติม” เรี ยบร้อยแล้ว แต่สารสนเทศที่ได้น้ นั ยังมีเรื่ องที่เกี่ยวข้อง หรื อมีเรื่ องที่
ผูใ้ ช้ควรทราบเพิ่มเติมอีก ดังนั้น เพื่อเสริ มสร้างความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น บรรณารักษ์จึงได้จดั ทํา
การโยง “ดูเพิม่ เติม” เพื่อช่วยชี้แนะให้ผใู้ ช้คน้ หาสารสนเทศเพิม่ เติมจากคําสําคัญที่อยูด่ า้ นหลังคําว่า
“ดูเพิ่มเติม”
2.2.2 การโยง “ดูท่”ี (See Reference)
รายการโยง “ดูท่ี” เป็ นการโยงคําหรื อวลีท่ีไม่ใช้เป็ นหัวเรื่ องไปยังหัวเรื่ องที่ใช้ในฐานข้อมูล
ระบบจะแจ้งให้ทราบว่า ต้องใช้หวั เรื่ องใดเป็ นคําค้น โดยแสดงรายการโยงด้วยคําว่า “ดูท่ี” เป็ นการ
โยงที่ช้ ี แนะให้ผใู ้ ช้สืบค้นสารสนเทศ จากคําสําคัญที่อยู่ดา้ นหลังคําว่า “ดูท่ี” เนื่องจาก คําที่อยู่
ด้านหน้าคําว่า “ดูท่ี” นั้น เป็ นคําไม่นิยมใช้ หรื อเป็ นคําที่ไม่สุภาพ หรื อเป็ นคําภาษาท้องถิ่น หรื อ
เป็ นคําที่เลิกใช้แล้วในปั จจุบนั การโยง “ดูท่ี” มี 2 ประเภท คือ
การโยง “ดูท่ี” ใช้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
2.2.2.1 การโยงชื่อบุคคล สําหรับบุคคลที่ใช้นามแฝงหรื อนามปากกา ผูใ้ ช้มกั ไม่
ทราบนามจริ ง ห้องสมุดต้องทํารายการโยงจากชื่อที่เป็ นนามแฝงหรื อนามปากกาไปหานามจริ งที่
ห้องสมุดใช้ เพื่อให้ผอู ้ ่านสามารถค้นหาบทความได้ตรงตามความต้องการ เช่น
ยาขอบ

ดูที่

โชติ แพร่ พนั ธุ์
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2.2.2.2 การโยงคําที่ไม่นิยมใช้ หรื อเป็ นคําที่ไม่สุภาพ หรื อเป็ นคําภาษาท้องถิ่ น
หรื อเป็ นคําที่เลิกใช้แล้วในปั จจุบนั เช่น
ธรรมรัฐ

ดูที่

ธรรมาภิบาล

ควาย

ดูที่

กระบือ

เครื่ องแต่งตัว

ดูที่

เครื่ องแต่งกาย

การบริ หารร่ างกาย

ดูที่

กายบริ หาร

2.2.3 ประโยชน์ ของการทําโยงดรรชนีวารสาร
การทําโยงรายการดรรชนีวารสารจะเป็ นผลดีและเกิดประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ ดังนี้
(บุญศรี ไพรัตน์, 2542: 90; ลลิตา กิตติประสาร, 2529: 90)
1) ช่วยให้ผใู ้ ช้สามารถค้นหาสารสนเทศได้ตรงประเด็น และทราบแหล่งจัดเก็บสารสนเทศ
ที่ตอ้ งการได้อย่างถูกต้องและประหยัดเวลาในการค้นหา ช่วยในการค้นหาบทความได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
2) ช่วยรวบรวมสารสนเทศที่กระจัดกระจายให้อยูร่ วมกัน และทําให้ทราบว่าผูแ้ ต่งท่านใด
เขียนบทความเรื่ องอะไร ไว้ในวารสารใดบ้าง
3) ช่ ว ยในการติ ด ตามพัฒ นาการของวิ ช าการต่ า งๆ โดยเฉพาะสาขาวิ ช าที ่มี ค วาม
เจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว เช่น แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4) ช่วยประหยัดแรงงานในการทําวิจยั สะดวกในการศึกษา ค้นคว้า และสามารถค้นเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ที่พิมพ์เผยแพร่ ในรู ปบทความได้อย่างรวดเร็ ว ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์และทันสมัย
ทันต่อเหตุการณ์
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บทที่ 3
การโยงหัวเรื่องดรรชนีวารสารไทยบนระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ Horizon
3.1 การทํารายการโยงบนระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ Horizon
การทํารายการโยงบนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Horizon สามารถทําได้ 2 ลักษณะ คือ
1) การโยง “ดูเพิ่มเติม” (See also Reference) ซึ่ งสามารถทําได้ 2 ลักษณะ คือ
(1) การเชื่อมโยงหัวเรื่ อง 2 หัวเรื่ องที่มีความสัมพันธ์กนั ในฐานข้อมูล
(2) การเชื่อมโยงหัวเรื่ องชื่อบุคคล
2) การโยง “ดูท่ี” (See Reference) เป็ นการเชื่อมโยงคําที่ไม่ใช้ไปยังหัวเรื่ องที่ใช้ใน
ฐานข้อมูล ระบบจะแจ้งให้ทราบว่า ต้องใช้หวั เรื่ องใดเป็ นคําค้น

3.2 การแปลงเลข Tags สํ าหรับรายการโยง
สําหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Horizon นั้น มีวธิ ีการจัดทํารายการโยงโดยระบบจะนําเข้า
สู่ Authority File หรื อแฟ้ มข้อมูลหลักฐาน ซึ่ งเป็ นแฟ้ มข้อมูลสําหรับทํารายการโยง และจะทําการ
แปลงเลข Tags ให้เป็ นเลข Tags ใหม่สํา หรั บ รายการโยง โดยมี โครงสร้ า งดั งตารางที ่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 โครงสร้างการแปลงเลข Tags ให้เป็ นเลข Tags ใหม่สาํ หรับรายการโยง
Bibliographic Tags

ใช้ Tags

Controlling Authority Tags

100, 700, 600

ใช้

100

110, 710, 610

ใช้

110

111, 711, 611

ใช้

111

130, 730, 630

ใช้

130

650

ใช้

150

651

ใช้

151

โดยในการบันทึกรายการโยง “ดูท่ี” จะใช้ Tags 4xx ดังตัวอย่างในตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 แสดงรายการ Tags 4xx ที่ใช้บนั ทึกรายการโยง “ดูท่ี” และคําอธิ บายเขตข้อมูล
Tag

คําอธิบายเขตข้ อมูล

400

ชื่อบุคคล/หัวเรื่ อง-ชื่อบุคคลที่ไม่ใช้ (See from Tracing-Personal Name)

450

หัวเรื่ อง-หัวเรื่ องทัว่ ไปที่ไม่ใช้ (See from Tracing-Topical Term)
ส่ วนในการบันทึกรายการโยง “ดูเพิม่ เติม” จะใช้ Tags 5xx ดังตัวอย่างในตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 แสดงรายการ Tags 5xx ที่ใช้บนั ทึกรายการโยง “ดูเพิ่มเติม” และคําอธิ บายเขตข้อมูล
Tags

คําอธิบายเขตข้ อมูล

500

ชื่อบุคคล/หัวเรื่ อง-ชื่อบุคคลที่โยงดูเพิม่ เติม (See also from Tracing-Personal Name)

550

หัวเรื่ อง-หัวเรื่ องทัว่ ไปที่โยงดูเพิ่มเติม (See also from-Topical Term)
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3.3 ขั้นตอนการทํารายการโยงบนระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ Horizon
3.3.1 การเชื่อมโยงรายการ “ดูเพิม่ เติม”
3.3.1.1 การเชื่อมโยงรายการหัวเรื่ อง 2 หัวเรื่ องที่มีความสัมพันธ์กนั ในฐานข้อมูล
ขั้นตอนการจัดทํา
1) เข้าสู่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ HORIZON Version 7.3 เพื่อลงชื่อผูใ้ ช้
สิ ทธิ เข้าระบบด้วย Username และ Password จากนั้น กด OK ดังภาพที่ 3.1

ภาพที่ 3.1 แสดงการเข้าสู่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ HORIZON Version 7.3 ด้วย Username และ
Password ของผูใ้ ช้สิทธิ
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2) Double Click ที่ เมนู Searching
3) Double Click ที่ New Search
4) เข้าสู่ รายการ Authority โดยการสื บค้นรายการหัวเรื่ องจากเมนู
Subject Browse
5) พิมพ์หวั เรื่ องที่ตอ้ งการทํารายการโยงในช่อง Search for ในกรณี น้ ี คือ
ผู้สูงอายุ
6) Click OK
2
3

4

5
6

ภาพที่ 3.2 แสดงการเข้าสู่ เมนู Searching ด้วยการสื บค้นรายการหัวเรื่ องจากเมนู Subject Browse
ในช่อง Search for ในกรณี น้ ี คือ ผู้สูงอายุ

15
7) ระบบจะแสดงรายการหัวเรื่ อง ผู้สูงอายุ และรายการหัวเรื่ องใกล้เคียง
กดเลือกหัวเรื่ อง ผู้สูงอายุ

7

ภาพที่ 3.3 แสดงผลการสื บค้นหัวเรื่ องจากคําว่า ผู้สูงอายุ และรายการหัวเรื่ องใกล้เคียง
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8) เลือกคําสั่ง Send to ระบบจะแสดงจอภาพเล็กของคําสั่ง Send to
9) เลือก MARC Editor
10) Click OK
8

9

10

ภาพที่ 3.4 แสดงการเลือกคําสั่ง Send to เพื่อเลือกคําสั่ง MARC Editor

17
11) จะปรากฏ Worksheet ของการสร้างรายการโยง พร้อมกําหนด Tags
สําหรับรายการโยงให้กบั หัวเรื่ องที่เลือก

ภาพที่ 3.5 แสดงผล Worksheet การสร้างรายการโยง และ Tags สําหรับรายการโยงให้ก บั
หัวเรื่ องที่เลือก
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12) Double click ที่ เมนู Searching
13) Double Click ที่ New Search
14) เข้าสู่ รายการ Authority โดยการสื บค้นรายการหัวเรื่ องจากเมนู
Subject Browse
15) พิมพ์หวั เรื่ องที่ตอ้ งการจะเชื่อมโยงอีกหนึ่งหัวเรื่ อง ในช่อง Search for
ในกรณี น้ ี คือ สั งคมผู้สูงอายุ
16) Click OK
12
13

14
15

16

ภาพที่ 3.6 แสดงการสื บค้นหัวเรื่ องที่ตอ้ งการจะเชื่อมโยงอีกหนึ่งหัวเรื่ องจากเมนู Subject Browse
ในช่อง Search for ในกรณี น้ ี คือ สั งคมผู้สูงอายุ
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17) เลือกคําสั่ง Send to ระบบจะแสดงจอภาพเล็กของ คําสั่ง Send to
18) เลือก MARC Editor
19) Click OK
17

18

19

ภาพที่ 3.7 แสดงการเลือกคําสั่ง Send to เพื่อเลือกคําสั่ง MARC Editor

20
20) จะปรากฎ Worksheet ของการสร้างรายการโยง พร้อมกําหนด Tags
สําหรับรายการโยงให้กบั หัวเรื่ องที่เลือก

ภาพที่ 3.8 แสดงผล Worksheet การสร้างรายการโยง และ Tags สําหรับรายการโยงให้ก บั
หัวเรื่ องที่เลือก

21
21) กดไอคอน Link ระบบจะแสดงจอภาพย่อยของ Resolve Link พร้อม
ทางเลือกว่าจะทําการโยงแบบ “ดูท่ี” หรื อ “ดูเพิม่ เติม”
22) ในกรณี น้ ีให้เลือกโยง “ดูเพิ่มเติม” โดย Highlight ที่
550 – See Also from Tracing – Topical Term
23) Click OK
21

23
22

ภาพที่ 3.9 แสดงการกดไอคอน Link เพื่อเลือกการโยงแบบ “ดูเพิ่มเติม” นัน่ คือ
550 – See Also from Tracing – Topical Term

22
24) ระบบจะแสดงจอภาพเล็กเพื่อถามว่าต้องการเชื่อมโยงทั้งสองหัวเรื่ อง
เข้าหากัน ใช่หรื อไม่
25) Click ปุ่ ม Yes

24
25

ภาพที่ 3.10 แสดงคําถามการเชื่อมโยงทั้งสองหัวเรื่ องเข้าหากัน

23
26) ระบบจะทําการเพิ่มหัวเรื่ องที่เชื่อมโยงให้แก่กนั และกันโดยอัตโนมัติ
ในที่น้ ีคือเพิ่ม 550 _ _ ╪ a ผู้สูงอายุ
27) กดปุ่ ม Save ระบบจะกําหนดหมายเลข Authority ให้สาํ หรับรายการ
โยงใหม่ หากเป็ นรายการโยงที่เคยทําโยงมาก่อนแล้ว ระบบก็จะปรับข้อมูลใหม่เพิ่มให้
27

26

ภาพที่ 3.11 แสดงการเชื่อมโยงอัตโนมัติ และแสดงหมายเลข Authority สําหรับรายการโยงใหม่
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28) ตรวจสอบความถูกต้องของการทํารายการโยงด้วยการสื บค้นทั้ง
2 หัวเรื่ องใหม่อีกครั้งว่า มีรายการโยงที่ทาํ ไว้ล่าสุ ดจริ ง โดยเริ่ มจากการสื บค้นคําว่า ผู้สูงอายุ
29) ปรากฏรายการ สั งคมผู้สูงอายุ ที่ทาํ การโยง “ดูเพิ่มเติม” อย่างสมบูรณ์
และถูกต้อง

29

28

ภาพที่ 3.12 แสดงการตรวจสอบความถูกต้องของการทํารายการโยงด้วยการสื บค้นคําว่า ผู้สูงอายุ
ปรากฏรายการ สั งคมผู้สูงอายุ ที่ทาํ การโยง “ดูเพิ่มเติม” อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง

25
30) ตรวจสอบความถูกต้องของการทํารายการโยงอีกหนึ่งหัวเรื่ องว่ามี
รายการโยงที่ทาํ ไว้ล่าสุ ดจริ ง โดยสื บค้นคําว่า สั งคมผู้สูงอายุ
31) ปรากฏรายการ ผู้สูงอายุ ที่ทาํ การโยง “ดูเพิ่มเติม” อย่างสมบูรณ์และ
ถูกต้อง

31

30

ภาพที่ 3.13 ตรวจสอบความถูกต้องของการทํารายการโยงด้วยการสื บค้นคําว่า สั งคมผู้สูงอายุ
ปรากฏรายการ ผู้สูงอายุ ที่ทาํ การโยง “ดูเพิ่มเติม” อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง

26
3.3.1.2 การเชื่อมโยงหัวเรื่ องชื่อบุคคล
ขั้นตอนการจัดทํา
1) เข้าสู่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ HORIZON Version 7.3 เพื่อลงชื่อผูใ้ ช้
สิ ทธิ เข้าระบบด้วย Username และ Password จากนั้น กด OK ดังภาพที่ 3.14

ภาพที่ 3.14 แสดงการเข้าสู่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ HORIZON Version 7.3 ด้วย Username และ
Password ของผูใ้ ช้สิทธิ
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2) Double Click ที่ เมนู Searching
3) Double Click ที่ New Search
4) เข้าสู่ รายการ Authority โดยการสื บค้นรายการหัวเรื่ องจากเมนู
Subject Browse
5) พิมพ์หวั เรื่ องที่ตอ้ งการจะเชื่อมโยง ในช่อง Search for ในกรณี น้ ี คือ
พระบิดาแห่ งฝนหลวง
6) Click ปุ่ ม OK
2
4

3

5
6

ภาพที่ 3.15 แสดงการสื บค้นหัวเรื่ องที่ตอ้ งการจะเชื่อมโยง Subject Browse ในช่อง Search for
ในกรณี น้ ี คือ พระบิดาแห่ งฝนหลวง

28
7) ระบบจะแสดงรายการหัวเรื ่ อง พระบิ ดาแห่ งฝนหลวง และรายการ
หัวเรื่ องใกล้เคียง กดเลือกหัวเรื่ อง พระบิดาแห่ งฝนหลวง

7

ภาพที่ 3.16 แสดงผลการสื บค้นหัวเรื่ องจากคําว่า พระบิดาแห่ งฝนหลวง และรายการหัวเรื่ อง
ใกล้เคียง
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8) เลือกคําสั่ง Send to ระบบจะแสดงจอภาพเล็กของคําสั่ง Send to
9) เลือก MARC Editor
10) Click ปุ่ ม OK
8

9

10

ภาพที่ 3.17 แสดงการเลือกคําสั่ง Send to เพื่อเลือกคําสั่ง MARC Editor

30
11) จะปรากฏ Worksheet ของการสร้างรายการโยง พร้อมกําหนด Tags
สําหรับรายการโยงให้กบั หัวเรื่ องที่เลือก

ภาพที่ 3.18 แสดงผล Worksheet การสร้างรายการโยง และ Tags สําหรับรายการโยงให้กบั
หัวเรื่ องที่เลือก

31
12) เลือกหัวเรื่ องชื่อบุคคลที่ตอ้ งการจะเชื่อมโยงโดย Double Click
ที่ New Search
13) เข้าสู่ รายการ Authority โดยการสื บค้นรายการหัวเรื่ องจากเมนู
Subject Browse
14) พิมพ์หวั เรื่ องชื่อบุคคลที่ตอ้ งการจะเชื่อมโยง ในช่อง Search for
ในกรณี น้ ี คือ ภูมิพลอดุลยเดช,…
15) Click ปุ่ ม OK

12

13

14
15

ภาพที่ 3.19 แสดงการสื บค้นหัวเรื่ องชื่อบุคคลที่ตอ้ งการจะเชื่อมโยงจากเมนู Subject Browse
ในช่อง Search for ในกรณี น้ ี คือ ภูมิพลอดุลยเดช,…

32
16) ระบบจะแสดงรายการหัวเรื่ อง ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหา และรายการหัวเรื่ องใกล้เคียง กดเลือกหัวเรื่ อง ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหา

16

ภาพที่ 3.20 แสดงผลการสื บค้นหัวเรื่ องจากคําว่า ภูมิพลอดุลยเดช,… และรายการหัวเรื่ อง
ใกล้เคียง

33
17) เลือกคําสั่ง Send to ระบบจะแสดงจอภาพเล็กของคําสั่ง Send to
18) เลือก MARC Editor
19) Click ปุ่ ม OK
17

18

19

ภาพที่ 3.21 แสดงการเลือกคําสั่ง Send to เพื่อเลือกคําสั่ง MARC Editor

34
20) จะปรากฏ Worksheet ของการสร้างรายการโยง พร้อมกําหนด Tags
สําหรับรายการโยงให้กบั หัวเรื่ องที่เลือก

20

ภาพที่ 3.22 แสดงผล Worksheet การสร้างรายการโยง และ Tags สําหรับรายการโยงให้กบั
หัวเรื่ องที่เลือก

35
21) ให้กดไอคอน Link ระบบจะแสดงจอภาพย่อยของ Resolve Link
พร้อมทางเลือว่าจะทําการโยงแบบ “ดูท่ี” หรื อ “ดูเพิม่ เติม”
21

ภาพที่ 3.23 แสดงการเชื่อมโยงด้วยการกดไอคอน Link

36
22) ในกรณี น้ ีให้เลือกโยง “ดูเพิ่มเติม” โดย Highlight ที่
550 – See Also from Tracing – Topical Term
23) Click OK

23

22

ภาพที่ 3.24 แสดงการเลือกการโยงแบบ “ดูเพิ่มเติม” นัน่ คือ
550 – See Also from Tracing – Topical Term

37
24) ระบบจะแสดงจอภาพเล็กเพื่อถามว่าต้องการเชื่อมโยงทั้งสองหัวเรื่ อง
เข้าหากัน ใช่หรื อไม่
25) Click ปุ่ ม Yes

24

25

ภาพที่ 3.25 แสดงคําถามการเชื่อมโยงทั้งสองหัวเรื่ องเข้าหากัน

38
24) ระบบจะทําการเพิ่มหัวเรื่ องที่เชื่อมโยงให้แก่กนั และกันโดยอัตโนมัติ
ในกรณี น้ ีคือเพิ่ม 550 _ _ ╪ a พระบิดาแห่ งฝนหลวง
25) กดปุ่ ม Save ระบบจะกําหนดหมายเลข Authority ให้สาํ หรับรายการ
โยงใหม่ หากเป็ นรายการโยงที่เคยทําโยงมาก่อนแล้ว ระบบก็จะปรับข้อมูลใหม่เพิ่มให้
25

24

ภาพที่ 3.26 แสดงการเชื่อมโยงอัตโนมัติ และแสดงหมายเลข Authority สําหรับรายการโยงใหม่

39
26) เรี ยกดูรายการโยงของอีกหัวเรื่ องเพื่อตรวจสอบว่า Tags รายการโยง
ถูกต้องสอดรับกับเลข Tags ในระเบียนข้อมูลหรื อไม่ โดยระบบจะแสดงรายการที่โยงเรี ยบร้อยแล้ว
แต่ไม่ได้เปลี่ยนเลข Tags ให้ท้ งั 2 ทาง ระบบจะเปลี่ยนให้เฉพาะเลข Tags ของรายการโยงล่าสุ ด จะ
เห็นว่า Tags หัวเรื่ อง ภูมิพลอดุลยเดช,… เป็ น Tags 550 ซึ่ งเป็ น Tags ที่ผดิ ไม่สอดรับกับ Tags ใน
ระเบียนข้อมูล ระบบจึงขึ้นแสดงตัวแดง

26

ภาพที่ 3.27 แสดงการเชื่อมโยง Tags ในระบบที่ไม่สอดรับกับ Tags ในระเบียนข้อมูล

40
27) แก้เลข Tags 550 ให้เป็ น 500 เพือ่ ให้สอดรับกับเลข Tags ใน
ระเบียนข้อมูลคือ Tags 600 (Tags หัวเรื่ องชื่อบุคคล) เมื่อแก้ไขถูกต้องระบบจะไม่แสดงตัวแดงอีก
ต่อไป

27

ภาพที่ 3.28 แสดงการแก้ไข Tags ที่ถูกต้องและสอดรับกับ Tags ในระเบียนข้อมูล

41
28) ตรวจสอบความถูกต้องของการทํารายการโยงด้วยการสื บค้นทั้ง
2 หัวเรื่ องใหม่อีกครั้งว่าที่ทาํ โยงไว้ มีรายการโยงที่ทาํ ไว้ล่าสุ ดจริ ง โดยโดยเริ่ มจากการสื บค้นคําว่า
ภูมิพลอดุลยเดช,… โดย
29) Double click ที่ เมนู Searching
30) Double Click ที่ New Search
31) เข้าสู่ รายการ Authority โดยการสื บค้นรายการหัวเรื่ องจากเมนู
Subject Browse
32) พิมพ์หวั เรื่ องชื่อบุคคลที่ตอ้ งการตรวจสอบ ในช่อง Search for ในกรณี
นี้ คือ ภูมิพลอดุลยเดช,…
33) Click ปุ่ ม OK
29
31

30

32
33

ภาพที่ 3.29 แสดงการสื บค้นหัวเรื่ องที่เชื่อมโยงเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของรายการโยง
จากเมนู Subject Browse ในช่อง Search for ในกรณี น้ ี คือ ภูมิพลอดุลยเดช,…

42
34) ปรากฏรายการ ภูมิพลอดุลยเดช,…ที่ทาํ การโยง “ดูเพิ่มเติม” พระบิดา
แห่ งฝนหลวง อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง

ภาพที่ 3.30 แสดงการตรวจสอบความถูกต้องของการทํารายการโยงด้วยการสื บค้นคําว่า
ภูมิพลอดุลยเดช,… จะปรากฏรายการ พระบิดาแห่ งฝนหลวง ที่ทาํ การโยง “ดูเพิ่มเติม”
อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง

43
35) ตรวจสอบความถูกต้องของการทํารายการโยงอีกหนึ่งหัวเรื่ องว่ามี
รายการโยงที่ทาํ ไว้ล่าสุ ดจริ ง โดยสื บค้นคําว่า พระบิดาแห่ งฝนหลวง
36) ปรากฏรายการ ภูมิพลอดุลยเดช,… ที่ทาํ การโยง “ดูเพิ่มเติม”
อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง

ภาพที่ 3.31 แสดงการตรวจสอบความถูกต้องของการทํารายการโยงด้วยการสื บค้นคําว่า
พระบิดาแห่ งฝนหลวง จะปรากฏรายการ ภูมิพลอดุลยเดช,… ที่ทาํ การโยง “ดูเพิ่มเติม”
อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง

44
3.3.2 การเพิม่ รายการโยง “ดูท่”ี จากหัวเรื่องทีไ่ ม่ ใช้ ไปยังหัวเรื่องทีใ่ ช้ ในฐานข้ อมูล
3.3.2.1 การโยงชื่อบุคคล
ขั้นตอนการจัดทํา
1) เข้าสู่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ HORIZON Version 7.3 เพื่อลงชื่อผูใ้ ช้
สิ ทธิ เข้าระบบด้วย Username และ Password จากนั้น กด OK ดังภาพที่ 3.25

ภาพที่ 3.32 แสดงการเข้าสู่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ HORIZON Version 7.3 ด้วย Username และ
Password ของผูใ้ ช้สิทธิ

45
2) Double click ที่ เมนู Searching
3) Double Click ที่ New Search
4) เข้าสู่ รายการ Authority โดยการสื บค้นรายการหัวเรื่ องจากเมนู
Subject Browse
5) พิมพ์หวั เรื่ องที่ตอ้ งการจะเชื่อมโยงอีกหนึ่งหัวเรื่ อง ในช่อง Search for
ในกรณี น้ ี คือ โชติ แพร่ พนั ธุ์
6) Click ปุ่ ม OK
2
4

3

6
5

ภาพที่ 3.33 แสดงการสื บค้นหัวเรื่ องที่ตอ้ งการจะเชื่อมโยงจากเมนู Subject Browse
ในช่อง Search for ในกรณี น้ ี คือ โชติ แพร่ พันธุ์

46
7) ระบบจะแสดงรายการหัวเรื่ อง โชติ แพร่ พนั ธุ์ และรายการหัวเรื่ อง
ใกล้เคียง กดเลือกหัวเรื่ อง โชติ แพร่ พนั ธุ์

7

ภาพที่ 3.34 แสดงผลการสื บค้นหัวเรื่ องจากคําว่า โชติ แพร่ พนั ธุ์ และรายการหัวเรื่ องใกล้เคียง

47
8) เลือกคําสั่ง Send to ระบบจะแสดงจอภาพเล็กของคําสั่ง Send to
9) เลือก MARC Editor
10) Click ปุ่ ม OK
8

9

10

ภาพที่ 3.35 แสดงการเลือกคําสั่ง Send to เพื่อเลือกคําสั่ง MARC Editor

48
11) จะปรากฏ Worksheet ของการสร้างรายการโยง พร้อมกําหนด Tags
สําหรับรายการโยงให้กบั หัวเรื่ องที่เลือก

ภาพที่ 3.36 แสดงผล Worksheet การสร้างรายการโยง และ Tags สําหรับรายการโยงให้กบั
หัวเรื่ องที่เลือก

49
12) ในการเพิ่มรายการโยง “ดูท่ี” ให้วางเคอร์ เซอร์ทา้ ยหัวเรื่ อง
โชติ แพร่ พนั ธุ์ จากนั้น กด ctrl + enter เพื่อเพิ่มรายการโยง “ดูท่ี” แต่ละครั้ง แล้วพิมพ์เลข Tag ทีร่ ับ
กับหัวเรื่ องโยงที่ใช้ (Tag 100) ในที่น้ ีคือ Tag 400 และ หัวเรื่ องโยงที่ไม่ใช้ ในกรณี น้ ี คือ ยาขอบ
13) Click ปุ่ ม Save
13

12

ภาพที่ 3.37 แสดงการเพิ่มรายการโยง “ดูท่ี” กับหัวเรื่ องที่ไม่ใช้ ในกรณี น้ ี คือ ยาขอบ

50
14) ตรวจสอบความถูกต้องของการทํารายการโยง “ดูท่ี” ด้วยการสื บค้น
หัวเรื่ องใหม่อีกครั้งว่า มีการเพิม่ รายการโยงที่ทาํ ไว้ล่าสุ ดจริ ง โดยการเข้าเมนูสืบค้นในช่องทาง
เลือก Subject Browse และพิมพ์หวั เรื่ อง ยาขอบ

14

ภาพที่ 3.38 ตรวจสอบความถูกต้องของการทํารายการโยงด้วยการสื บค้นคําว่า ยาขอบ

51
15) ระบบจะพาเข้าสู่ รายการหัวเรื่ อง ยาขอบ และหัวเรื่ องใกล้เคียง จะ
พบว่า ยาขอบ เป็ นหัวเรื่ องที่ไม่ใช้ ให้ใช้หวั เรื่ อง โชติ แพร่ พนั ธุ์ ถ้าผูใ้ ช้ click ที่ “หัวเรื่ อง”นี้ ระบบ
จะพาไปสู่ หวั เรื่ อง โชติ แพร่ พนั ธุ์ เพื่อให้ผใู ้ ช้เข้าถึงรายการดรรชนีในฐานข้อมูลต่อไป

15

ภาพที่ 3.39 แสดงรายการหัวเรื่ อง ยาขอบ ซึ่ งเป็ นหัวเรื่ องที่ไม่ใช้ โดยให้ใช้ (See:) หัวเรื่ องที่ใช้
นัน่ คือ โชติ แพร่ พนั ธุ์

บทที่ 4
สรุป ปัญหา และแนวทางแก้ไข
การทํารายการโยงดรรชนี วารสารมี 2 ประเภท คือ รายการการโยง “ดูเพิ่มเติม” (See also
Reference) และรายการการโยง “ดูท่ี” ซึ่ งการทํารายการโยงดรรชนี วารสารนั้นเป็ นการเชื่ อมโยง
หัวเรื่ องที่ สัมพันธ์ กนั ซึ่ งกระจายอยู่ตามหมวดอักษรต่างๆ ให้อยู่ดว้ ยกัน ทั้งหัวเรื่ องทัว่ ไปและ
หัวเรื่ องชื่อบุคคล นอกจากนี้ ยังทําการโยงเรื่ องที่มีความหมายคล้ายคลึงกันจากหัวเรื่ องที่ไม่ใช้ไปยัง
หัวเรื่ องมาตรฐานที่ใช้ เพือ่ อํานวยความสะดวกในการค้นและช่วยให้ผใู้ ช้เข้าถึงบทความที่ตอ้ งการ
ให้ได้มากที่สุด อีกทั้งการโยงหัวเรื่ องที่กาํ หนดขึ้นใหม่จากการวิเคราะห์บทความวารสาร แล้วจึง
กําหนดหัวเรื่ อง ซึ่ งหัวเรื่ องที่กาํ หนดขึ้นใหม่น้ นั เป็ นหัวเรื่ องที่แตกต่างกันกับหัวเรื่ องเดิมที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่มีเนื้ อหาที่เป็ นเรื่ องเดียวกัน มีความเกี่ยวข้องกัน หรื อมีความสัมพันธ์กนั จึงทําการ
เชื่อมโยงเข้าไว้ดว้ ยกัน หรื อมีกลุ่มหัวเรื่ องทีม่ ีการเชื่อมโยงกันอยูแ่ ล้ว แต่มีคาํ ใหม่ที่สามารถกําหนด
เป็ นหัวเรื่ องได้ และมีความสัมพันธ์กนั ก็ดาํ เนินการเชื่อมโยงเพิ่มเติมไว้ในกลุ่มเดียวกัน เพือ่ อํานวย
ความสะดวกให้แก่ผใู ้ ช้ซ่ ึ งอาจไม่ทราบว่าหัวเรื่ องใดบ้างที่ตรงกับเนื้อหาและสามารถนํามาใช้คน้ ได้
การเพิ่มหัวเรื่ องและทําการเชื่อมโยงให้มีความหลากหลาย จะทําให้ผใู้ ช้เข้าถึงบทความได้ตรงกับ
ความต้ องการมากยิ่ง ขึ้ น อี ก ทั้ง ยังเป็ นการควบคุ มคุ ณภาพฐานข้ อมูล และเป็ นการปฏิ บ ตั ิ ง านที ่
สอดคล้องกับเป้ าประสงค์ของสํานักฯ ในการดําเนินงานแบบมุ่งสู่ ผใู ้ ช้ (User Oriented) อีกด้วย
อย่างไรก็ดี การโยงหัวเรื่ องดรรชนีวารสารนั้นยังคงประสบปั ญหาอยูบ่ า้ ง ซึ่ งสามารถ
สรุ ปปั ญหา อุปสรรค แนวทาง และข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิงานได้ดงั นี้
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4.1 ปัญหาและอุปสรรค
1) ในปั จจุ บนั มี นวัตกรรม เทคโนโลยี และศาสตร์ ใหม่ๆ เกิ ดขึ้นอยู่เสมอ ก่อให้เกิดองค์
ความรู ้ ใ หม่ แ ละ ความเจริ ญ ก้า วหน้า ในวิ ท ยาการ ด้า นต่ า ง ๆ อัน เป็ นผลสื บ เนื ่อ งให้ เ กิ ด การ
บัญญัติศพั ท์ใ หม่ การใช้ศพั ท์ที่ไม่เป็ นทางการอย่างแพร่ หลาย ผูป้ ฏิบตั ิงานดรรชนี วารสารจะต้อง
หมัน่ ศึกษาหาความรู ้เพิม่ เติม เพื่อที่จะกําหนดหัวเรื่ องและทําการโยงหัวเรื่ องดรรชนี วารสารได้อย่าง
เป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ
2) การกําหนดหัวเรื่ องดรรชนีวารสารแบบควบคุมคําศัพท์ เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ผใู้ ช้อาจคาด
ไม่ถึงว่าเรื่ องที่ตอ้ งการค้น ได้ถูกกําหนดให้ใช้คาํ ศัพท์ตามที่กาํ หนด ดังนั้น เมื่อผูใ้ ช้คน้ ด้วยคําศัพท์
อื่นอาจไม่ได้ขอ้ มูล หรื อได้ขอ้ มูลไม่ตรงตามความต้องการเท่าที่ควร ถ้าไม่ได้ทาํ รายการโยงไว้ให้
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4.2 ข้ อเสนอแนะและแนวทางแก้ ไข
1) สื บเนื่องจากความเจริ ญก้าวหน้าและการพัฒนาของนวัตกรรม เทคโนโลยี และศาสตร์
ใหม่ๆ ในปั จจุ บนั ที่ ก่ อให้เกิ ดองค์ ความรู้ และวิทยาการ ต่าง ๆ มากมาย บรรณารั กษ์ผูป้ ฏิ บตั ิงาน
ดรรชนีวารสารจึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องติดตามข่าวสารและศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมอยูเ่ สมอ
เพือ่ ให้ท นั ต่อเหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสังคมโลก เพื่อที่จะได้นําความรู้
เหล่านั้นมาใช้ในการกลัน่ กรอง วิเคราะห์บทความ และนํามากําหนดหัวเรื่ องได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
และนํามาใช้ในการโยงหัวเรื่ องได้อย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ
2) บรรณารักษ์ผปู ้ ฏิบตั ิงานดรรชนีวารสารควรมีการพูดคุย ปรึ กษาหารื อกันมากขึ้นเกี่ยวกับ
การปฏิ บ ตั ิ ง าน เพื อ่ ให้มี แนวทางการปฏิ บ ตั ิง านร่ วมกันและเป็ นไปในทิ ศทางเดี ย วกัน โดยอาจ
ร่ วมกันวิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อด้อย ในแต่ละขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน เพือ่ พัฒนากระบวนการปฏิบตั ิงาน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ตลอดจนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับทั้งต่อตัวเนื้ องาน และต่อผูใ้ ช้เป็ น
สําคัญ
3) บรรณารั กษ์ผูป้ ฏิ บตั ิ งานดรรชนี วารสารควรสับเปลี่ ยนกันตรวจสอบรายการโยงในระบบ กรณี
พบปั ญหารายการโยงที่คลาดเคลื่อน จะได้นาํ มาปรึ กษาหารื อและหาวิธีแก้ไขต่อไป
4) ปั ญหาการที่ผใู ้ ช้บริ การไม่ทราบว่าต้องใช้หวั เรื่ อง หรื อ คําค้นใดในการสื บค้นเพื่อให้ได้
บทความถู กต้องตามที่ตนเองต้องการ เป็ นปั ญหาที่แก้ไม่ตกมาหลายยุคหลายสมัยจนถึ งปั จจุบนั
เนื่องจากการให้หัวเรื่ องดรรชนี วารสารนั้นมีหลักเกณฑ์ทางวิชาชี พบรรณารักษ์ ที่จะต้องใช้ศพั ท์
ควบคุม (Controlled Vocabulary) ทีเ่ ป็ นการใช้ภาษาดรรชนี (Indexing Language) ซึ่ งผูใ้ ช้ส่วนใหญ่
อาจจะไม่รู้จกั และไม่เข้าใจ แต่ขอ้ ดีของภาษาดรรชนี คือ จะได้ผลการค้นที่ตรงกับความต้องการมาก
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ที่สุด ทําให้ผลการค้นที่ได้ไม่เยอะเกินความจําเป็ น แต่ประเด็นปั ญหาคือ ผูใ้ ช้จะรู้จกั แต่คาํ ที่คิดขึ้น
เอง หรื อที่ เรี ยกว่า ภาษาธรรมชาติ (Natural Language) ซึ่ งข้อดี ของภาษาธรรมชาติ คือ สามารถ
กําหนดคําได้เองอย่างอิสระ สะดวกในการค้น แต่ขอ้ เสี ยคือได้ผลการค้นเกินความจําเป็ น และอาจ
ไม่ตรงกับความต้องการทั้งหมด (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ, 2557) ซึ่ ง
เป็ นหน้าที่ของบรรณารักษ์ผรู ้ ับผิดชอบงานดรรชนี วารสารที่จะต้องแก้ปัญหาให้แก่ผใู ้ ช้ โดยการคิด
คําค้นที่เป็ นภาษาธรรมชาติ โดยอิงกฎเกณฑ์และวิธีการทางบรรณารักษศาสตร์ ผสมผสานควบคู่กนั
ไป และการแก้ปัญหาที่ดีอีกประการหนึ่ งที่สําคัญก็คือ การทํารายการโยงให้แก่ ผใู้ ช้ การเชื่ อมโยง
หัวเรื่ องที่สมั พันธ์กนั ซึ่งกระจัดกระจายอยูต่ ามหมวดอักษรต่างๆ ให้อยูด่ ว้ ยกัน และการโยงเรื่ องที่มี
ความหมายคล้ายคลึงกันจากหัวเรื่ องที่ไม่ใช้ไปยังหัวเรื่ องมาตรฐานที่ใช้ เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การค้นและช่วยให้ผใู ้ ช้เข้าถึงบทความที่ตอ้ งการให้ได้มากที่สุด
5) ในการกําหนดหัวเรื่ องใหม่ควรตรวจสอบงาน Authority เพื่อป้ องกันการให้หวั เรื่ องที่
แตกต่างกัน ทั้งๆ ที่เป็ นเนื้อหาเดียวกัน
ปั จฉิ มบทของเอกสารฉบับนี้ ผูเ้ ขียนไม่เพียงนึ กถึ งแต่ประโยชน์ในการจัดทําเพื่อใช้เป็ น
คู่มือในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรงานดรรชนีวารสาร สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ เท่านั้น หากแต่คิดไปถึงการจัดการความรู้ ในหน่ วยงาน เป็ นความรู้ทีส่ ามารถ
รวบรวม ถ่ายทอดได้โดยการบันทึกเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจนกลายมาเป็ นคู่มือการปฏิบตั ิงาน เป็ น
ความรู ้ที่เป็ นรู ปธรรม หรื อเรี ยกว่า ความรู้ที่ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ นการจัดการความรู ้ที่
เด่นชัด เน้นไปที่การเข้าถึงแหล่งความรู้ ตรวจสอบ และตีความได้ นํามาใช้อา้ งอิงและให้ผอู้ ื่นเข้าถึง
ได้ (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ, 2557) ซึ่ งการจัดเก็บ รวบรวม เป็ นคู่มือ
เช่ นนี้ จะไม่ทาํ ให้องค์ความรู ้ ภายในหน่วยงานสู ญหาย อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อบุคลากรใหม่ หรื อ
บุคลากรท่านอื่นที่เข้ามารั บช่ วงต่อการปฏิ บตั ิงานดรรชนี วารสารนี้ ให้เกิ ดความรู้ความเข้าใจและ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในระยะเวลาอันสั้น อันจะนําไปสู่ การจัดการสารสนเทศ และการ
จัดการความรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพในหน่วยงานต่อไป
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ประวัติผู้เขียน
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นางสาวกรัณฑ์รัตน์ ประเสริ ฐธนากุล

วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ปี ที่จบการศึกษา 2551

ตําแหน่ งปัจจุบนั

บรรณารักษ์ปฏิบตั ิการ
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ ายเทคนิค
สํานักบรรณสารการพัฒนา
สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

