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บทคัดย่อ
สำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชได้ดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้
เพื่อพัฒนำองค์กร พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร และพัฒนำประสิทธิภำพของงำนเพื่อสร้ำงนวัตกรรม
ควำมรู้ทำงวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ในเรื่องของกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
สื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA เพื่อรองรับสื่อสำรสนเทศใหม่ ๆ เช่น Digital content,
Web resources, Integrating resources, Continuing resources ที่จะนำมำให้บริกำรในอนำคต
โดยนำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) กำรสำรวจควำมรู้หรือกำรค้นหำควำมรู้
2) กำรสร้ำงและกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ 3) กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ 4) กำรประมวลควำมรู้
และกลั่นกรองควำมรู้ 5) กำรเข้ำถึงควำมรู้ 6) กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 7) กำรเรียนรู้
ผลจำกกำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ ได้ดำเนินกำรสำรวจและค้นหำควำมรู้
ที่จำเป็นและควำมสอดคล้องกับพันธกิจของสำนักฯ ในกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อให้บริกำร
โดยแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งต่ำง ๆ เช่น กำรอบรมภำยในและภำยนอก ตำรำ คู่มือ และเอกสำรอื่น
ๆ นำควำมรู้ที่ได้มำจัดกำรอย่ำงเป็นระบบโดยแบ่งโครงสร้ำงควำมรู้ออกเป็นประเภทต่ำง ๆ
เช่น ควำมรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลและควำมรู้ที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้อื่น ดำเนินกำรประมวลและกลั่นกรอง
ควำมรู้ที่ได้โดยรวบรวมและปรับปรุงควำมรู้ที่อยู่ในเอกสำรกำรปฏิบัติให้เนื้อหำเป็นปัจจุบันและเข้ำถึง
ได้ง่ำย เผยแพร่ควำมรู้ผ่ำนกำรบรรยำยทำงวิชำกำรและผ่ำนบล็อกสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.
เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกำรนำข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรลงรำยกำร
บรรรณำนุกรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ให้กำรสนับสนุนต่ำง ๆ จัดทำข้อตกลงของกำรปฏิบัติงำน
ร่วมกันภำยใต้มำตรฐำนที่กำหนดโดยนำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติงำนและเผยแพร่ควำมรู้สู่ชุมชน
นักปฏิบัติ จัดทำคู่มือแนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA
ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. และนำไปประยุกต์กับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมในสื่ออื่น ๆ
ต่อไป
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Abstract
The Office of Documentation and Information, Sukhothai
Thammathirat Open University has implemented knowledge management
for developing the library, personal potential, an efficiency of work to
create innovative knowledge about RDA to bibliographic descriptions of
Thai published to material. For the new type as digital content, Web
resources, integrating resources, continuing resources, as well as Internet
advances and web data access will be brought into service in the future.
With KM process are knowledge Identification, knowledge creation and
acquisition, knowledge organization, knowledge codification and refinement,
knowledge access, knowledge sharing, and learning. The result of
accordance with the mission of ODI, factual knowledge generally contained
in textbooks, manuals, etc. categories of tacit knowledge and explicit
knowledge, collected and develops documents and files, sharing academic
lectures and library blog, suggestions of create records bibliographic
descriptions, stakeholders and operating support and manual of guidelines
RDA to Thai descriptions bibliographic resources of the Office of
Documentation and Information, Sukhothai Thammathirat Open University,
sharing knowledge to Corp and adopted to bibliography descriptive other
media.
Keywords: knowledge management, Resource Description Access (RDA),
Descriptive cataloging
บทนา
ปัจจุบันหน่วยงำนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน รวมทั้งมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
”สังคมเศรษฐกิจฐำนควำมรู้“ กำลังอยู่ในกระแสสังคมที่เรียกว่ำ(Knowledge-base Society and
Economyเป็นสังคมที่มีแนวคิดที่ว่ำควำมรู้เป็นทรัพยำกรที่มีค่ำยิ่ง กำรพัฒนำควำมรู้ใหม่ ( ๆ
เพื่อกำรแข่งขันและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง จึงเป็นฐำนสำคัญของกระบวนกำรพัฒนำประเทศ
ในระบบเศรษฐกิจจะให้ควำมสำคัญต่อกำรเปลี่ยนควำมรู้เป็นนวัตกรรม โดยอำศัยเทคโนโลยีระดับสูง
กำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจฐำนควำมรู้ จะทำให้สัดส่วนควำมรู้ที่อยู่ภำยในกับภำยนอกตัวบุคคล

เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจำกควำมจำเป็นและควำมต้องกำรในกำรเปลี่ยนแปลงควำมรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล
)Tacit knowledge) กลำยเป็นควำมรู้ที่ปรำกฏชัดเจน (Explicit knowledgeด้วยแนวคิดดังกล่ำว (
ทำให้สังคมไทยไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนของภำครัฐ ภำคเอกชน หรือแม้กระทั่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
ต่ำงให้ควำมสำคัญกับ ในขณะที่แต่ละหน่วยงำนให้ควำมสำคัญและเร่งระดมกำร ”กำรจัดกำรควำมรู้“
ปรับเปลี่ยนหน่วยงำนของตน กำรลดขนำดของหน่วยงำน กำรจำกัดอัตรำกำลังคน ทำให้ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ส่วนหนึ่งของหน่วยงำนขำดหำยไป บุคลำกรที่เหลืออยู่จำเป็นต้องรักษำและพัฒนำ
ควำมรู้ของหน่วยงำนต่อไป รวมทั้งแสวงหำควำมรู้ใหม่ ๆ ในเวลำที่น้อยลงและกำรปฏิบัติงำนใน
ลักษณะใช้ควำมรอบรู้มำกขึ้น กระแสของเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวที่ส่งผลให้บุคลำกรต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้
และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
จำกเว็บไซต์ของหอสมุดรัฐสภำอเมริกันทีไ่ ด้เริ่มทำกำรเผยแพร่กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
ตำมมำตรฐำน RDA) Resource Description Access (สร้ำงจำกพื้นฐำนของหลักเกณฑ์กำรลง
รำยกำรบรรณำนุกรมแบบ AACR2) Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd edition (
บนสื่อออนไลน์ตั้งแต่ปี 2111เป็นต้นมำ โดยมำตรฐำนใหม่ดังกล่ำวสร้ำงขึ้นเพื่อกำรรองรับสื่อดิจิทัล
ที่มีจำนวนเพิ่มมำกขึ้น ซึง่ จะช่วยให้ผู้ใช้มีวิธีเข้ำถึงแหล่งข้อมูลได้ครอบคลุ่มทุกสื่อสำรสนเทศ
องค์ประกอบของกำรอธิบำยข้อมูลเกี่ยวกับมำตรฐำน RDA จะขึ้นอยู่กับลักษณะงำน กำรแยกแยะ
หรือระบุควำมแตกต่ำงของข้อมูลอื่น ๆ ที่เหมือนหรือแตกต่ำงกัน ควำมเกี่ยวข้องของเอกลักษณ์ข้อมูล
ทีต่ ้องกำรค้นหำได้อย่ำงชัดเจนขึ้น เช่น ชื่อเต็มปีเกิด ปีตำย-เพื่อช่วยให้ผู้ค้นหำมีทำงเลือกเพิ่มเติม
มำกขึ้น ซึ่งคุณลักษณะสำคัญของมำตรฐำน RDA คือควำมยืดหยุ่นที่กำหนดไว้เพื่ออธิบำยแหล่งข้อมูล
ทุกประเภท รวมไปถึงทรัพยำกรห้องสมุดแบบดั้งเดิมในทุกรูปแบบและกำรพัฒนำเพิ่มขึ้นในอนำคต
เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษำมำตรฐำนกำรลงรำยกำรรูปแบบใหม่ได้สะดวก ต่อมำในปี 2113ได้ประกำศใช้
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมของทรัพยำกรสำรสนเทศตำมมำตรฐำน RDA อย่ำงเป็นทำงกำรสำนัก
บรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จึงได้ศึกษำกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำม
มำตรฐำนดังกล่ำว ทั้งจำกเอกสำร ตำรำ คู่มือ กำรอบรมควำมรู้จำกภำยในและภำยนอกหน่วยงำน
และกำรศึกษำด้วยตนเองเพื่อเตรียมพร้อมในกำรนำควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำน RDA มำใช้สำหรับ
กำรพัฒนำกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมทรัพยำกรสำรสนเทศของหน่วยงำน
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งภำษำอังกฤษและภำษำไทย แต่เดิม
ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธได้ใช้หลักเกณฑ์ .ฯ AACR2 ต่อมำเมื่อมีกำรพัฒนำมำตรฐำน
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมรูปแบบใหม่ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงรูปแบบกำรลงรำยกำร
บรรณำนุกรมที่มีควำมสัมพันธ์กันกับมำตรฐำน MARC21 กำรคัดลอกระเบียนบรรณำนุกรม
ภำษำอังกฤษบำงส่วน ซึง่ เป็นต้นแบบมำจำกฐำนข้อมูลอื่นที่ลงรำยกำรด้วยมำตรฐำน RDA ทำให้
ระเบียนในฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมของห้องสมุดมีหลำยรูปแบบ ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงำนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปฏิบัติงำนในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม ผู้ให้บริกำรและผู้ใช้บริกำรที่เห็น
ควำมแตกต่ำงระหว่ำง มำตรฐ 2ำนดังกล่ำว อีกทั้งมีบุคลำกรบำงส่วนของหน่วยงำนยังขำดควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำน RDA ทำให้สำนักฯ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของช่องว่ำงควำมรู้ จึงได้
กำหนดให้มีกำรจัดกำรควำมรู้เรื่องกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA และให้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บุคลำกรของหน่วยงำนเพื่อประโยชน์ในกำรให้บริกำร ดังนั้นกำหนดให้จดั กำร

ควำมรู้เรื่องกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA เพื่อใช้เป็น
แนวทำงกำรดำเนินงำนของผู้ปฏิบัติงำนและให้ผู้ใช้บริกำรให้ได้รับข้อมูลทีถ่ ูกต้องและค้นหำทรัพยำกร
สำรสนเทศได้ตำมที่ต้องกำร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกำหนดแนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำมมำตรฐำน
RDA ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.
2. เพื่อสร้ำงชุมชนนักปฏิบัติงำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA
3. เพื่อเสริมสร้ำงรูปแบบกำรสื่อสำรด้ำนกำรสืบค้นและกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลระหว่ำง
ห้องสมุดกับผู้ใช้บริกำร
ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
กำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้ รำยละเอียดดังนี้
1. กำรสำรวจควำมรู้หรือกำรค้นหำควำมรู้ที่สำนักบรรณสำรสนเทศต้องกำรโดยพิจำรณำ
จำกวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค้นหำควำมรู้ที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน โดยแต่งตั้งคณะทำงำนกำรพัฒนำ
หน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้ เพื่อกำหนดประเด็นควำมรู้ กำรวำงแผนกำรดำเนินงำน กำหนด
กิจกรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2. กำรสร้ำงและกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ โดยกำรแสวงหำควำมรู้จำกภำยนอกและควำมรู้
เดิมของหน่วยงำน ได้แก่ กำรรวบรวมเอกสำรกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน RDA ซึ่งใช้คู่มือกำรลง
รำยกำร RDA Toolkit กำรศึกษำและรวบรวมนโยบำยของหอสมุดรัฐสภำอเมริกัน (Library of
Congress-Program for Cooperative Cataloging Policy Statements (LC-PCC PS)) ที่กำหนด
นโยบำยในกำรลงรำยกำรตำมมำตรฐำน RDA และรูปแบบมำตรฐำน MARC21 เฉพำะเขตข้อมูลที่มี
กำรปรับปรุงและเพิ่มเติม ควำมรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล ผลกำรดำเนินงำนคือ ได้แหล่งข้อมูลในกำรเข้ำถึง
ควำมรู้ เอกสำรควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำน RDA ที่มีกำรรวบรวมไว้เพื่อเตรียมควำมพร้อมในด้ำนเนื้อหำ
3. กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ โดยกำรวำงโครงสร้ำงควำมรู้เพื่อเตรียมควำมพร้อม
สำหรับกำรจัดเก็บควำมรู้ให้เป็นระบบและจัดแบ่งควำมรู้ออกเป็นประเภทต่ำง ๆ เพื่อทำรูปแบบของ
กิจกรรม กำหนดรำยละเอียดในหัวข้อที่จัดบรรยำย
4. กำรประมวลควำมรู้และกลั่นกรองควำมรู้ จำกผลในขั้นตอนที่ 2 และ 3 นำมำประมวล
ควำมรู้และกลั่นกรองเพื่อให้เกิดเป็นองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน
RDA
5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ โดยกำรกระจำยองค์ควำมรู้ที่ได้เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน
ผ่ำนบล็อกสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.
6. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ โดยกำรนำควำมรู้เรื่องกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
ตำมมำตรฐำน RDA มำแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ทั้งในรูปแบบ
เอกสำร กำรประชุมย่อย นำข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมกับมำตรฐำน RDA

ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกหลักเกณฑ์ฯ AACR2 เพือ่ สร้ำงแนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
สื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.
7. กำรเรียนรู้ เพื่อเป็นกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ไปสู่บุคลำกรในหน่วยงำน เพื่อก่อให้เกิด
เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรและกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษา
กำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้
มีผลกำรดำเนินงำนดังนี้
1. กำรสำรวจควำมรู้และกำรค้นหำควำมรู้ ทำให้มีคณะทำงำนกำรพัฒนำหน่วยงำนสู่
องค์กรกำรเรียนรู้ กำหนดประเด็นควำมรู้เรื่อง กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำม
มำตรฐำน RDA ของสำนักบรรณำสำรสนเทศ มสธ. ได้แผนกำรดำเนินงำน กำรกำหนดกิจกรรม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนที่ตั้งไว้
2. กำรสร้ำงและกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ จำกกำรศึกษำเอกสำร ตำรำ คู่มือและกำรรับกำร
อบรมจำกทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน ทำให้มีแหล่งในกำรเข้ำถึงควำมรู้เกี่ยวกับกำรลงรำยกำร
บรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในกำรดำเนินงำนในขั้นตอนต่อไป
3. กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ มีกำรจัดแบ่งควำมรู้ออกเป็นประเภทต่ำง ๆ เพื่อค้นหำ
ได้อย่ำงรวดเร็ว โดยกำหนดรูปแบบของรำยละเอียดเนื้อหำของกิจกรรม กำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผู้
ที่จะได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะเกี่ยวกับมำตรฐำน RDA ซึง่ มี 2 กลุ่ม คือ ผู้เข้ำรับฟังกำร
บรรยำยและผู้เข้ำร่วมในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. กำรประมวลควำมรู้และกลั่นกรองควำมรู้ จำกผู้มีประสบกำรณ์ตรง (Tacit
knowledge) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชำญและมีควำมรู้ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมและเผยแพร่ควำมรู้สู่
บุคลำกรภำยในหน่วยงำน และได้ประเด็นสำคัญสำหรับหลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำม
มำตรฐำน RDA ของสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทย มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
4.1. กำรดำเนินกำรตำมนโยบำยของหอสมุดรัฐสภำอเมริกันเป็นหลัก แต่สื่อสิ่งพิมพ์
ภำษำไทยไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมนโยบำยของหอสมุดรัฐสภำอเมริกันได้ทุกส่วน จึงเลือกใช้เฉพำะ
นโยบำยที่ใช้อยู่แต่เดิมเช่น กำรลอกชื่อเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำอังกฤษโดยใช้ตัวใหญ่ตำมแหล่งที่
ปรำกฎในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยที่มีชื่อเรื่องเทียบเคียงเป็นภำษำอังกฤษให้ใช้
กำรลงรำยกำรตัวอักษรภำษำอังกฤษแบบตัวนำตัวตำม ยกเว้น คำเฉพำะ หรือ ชื่อหน่วยงำน ซึ่งเป็น
แนวทำงเดิม
4.2 กำรเพิ่มเขตข้อมูลที่แสดงควำมเป็นรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA
ทุกเขตข้อมูล เช่น ป้ำยระเบียน Leader เขตข้อมูล 141 ควำมสัมพันธ์ \e ในเขตข้อมูล 1XX และ
7XX และ เขตข้อมูล 336, 337 และ 338

4.3 กำรลงรำยกำรข้อมูลผู้แต่งที่มีจำนวนมำกกว่ำ 3 คน ให้พิจำรณำกำรลงรำยกำร
บรรณำนุกรมในเขตข้อมูลหลัก 111 หำกพบว่ำเป็นผู้มีควำมสำคัญจริงและให้เพิ่มรำยกำร
ชื่อผู้แต่งร่วมในเขตข้อมูล 7XX หำกไม่แน่ใจให้คงใช้หลักเกณฑ์กำรเพิ่มชื่อผู้แต่งเท่ำที่ปรำกฏ
4.4 กำรลงรำยกำรเขตข้อมูลชื่อเรื่องและผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้แต่งและมีชื่อตำแหน่ง
หรือสถำนที่ทำงำน โดยให้คัดลอกข้อควำมทั้งหมด เพื่อนำข้อมูลดังกล่ำวไปสร้ำงรำยกำรหลักฐำนชื่อ
ผู้แต่ง
4.4.1 กำรลงรำยกำรชื่อผู้แต่งที่มีมำกกว่ำ 3 คน ให้ลอกชื่อผู้แต่งทั้งหมดในรำยกำร
ผู้รับผิดชอบ หำกมีจำนวนมำกกว่ำ 5 คน ให้บรรณำรักษ์เป็นผู้พิจำรณำในกำรลอก หรือ ใช้ข้อควำม
บ่งบอกจำนวนผู้แต่ง เช่น ถ้ำมีผู้แต่งจำนวน 7 คน ให้ลงรำยกำรผู้แต่งคนแรกในเขตข้อมูลหลัก 100
และคัดลอกรำยกำรผู้แต่งตั้งแต่คนที่ 1 ถึง 5 ลงในเขตข้อมูล 245 “\c” และระบุจำนวนผู้แต่งที่เหลือ
ในวงเล็บเหลี่ยม “[และคนอื่น ๆ 2 คน]” และให้ทำรำยกำรเพิ่มใน 7XX ตั้งแต่คนที่ 2 – 5 โดยไม่ต้อง
ระบุรำยชื่อผู้แต่งคนที่เหลือ
4.5 กำรใช้เครื่องหมำยวงเล็บเหลี่ยม และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ในกำรทำลงรำยกำร
ในเขตข้อมูล ตำมมำตรฐำน RDA
4.6 กำรใช้เครื่องหมำย ปิดข้อควำม ในเขตข้อมูล ตำมนโยบำยของหอสมุดรัฐสภำ
อเมริกัน
4.7 กำรกำหนดศัพท์ที่แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้รับผิดชอบกับเนื้อหำในเขตข้อมูล
1XX, 7XX
5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ โดยกำรเผยแพร่เอกสำรเรื่อง “จำกมำตรฐำน AACR2 สู่ควำมเข้ำใจ
พื้นฐำนมำตรฐำน RDA” และ “แนวปฏิบัติกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำม
มำตรฐำน RDA ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.” และข้อสรุปในบล็อกสำนักบรรณสำรสนเทศ
มสธ.
6. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดำเนินกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกข้อกำหนดที่
เป็นแนวปฏิบัติฯ ภำยใต้ 1) มำตรฐำน RDA 2) ข้อกำหนดของ Library of Congress-Program for
Cooperative Cataloging Policy Statements และ 3) แนวปฏิบัติกำรลงรำยกำรทำงบรรณำนุกรม
เดิมที่ได้ใช้ในสำนักบรรณสำรสนเทศสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยที่ปฏิบัติอยู่มำถ่ำยทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันเพื่อให้ได้แนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำม
มำตรฐำน RDA ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 27 คน
ซึง่ ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “แนวปฏิบัติกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
สื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.” เผยแพร่บนบล็อกสำนัก
บรรณสำรสนเทศ มสธ.
7. กำรเรียนรู้ เพื่อนำควำมรู้ไปใช้งำนและเผยแพร่ไปสู่คนอื่น ๆ โดยกำรทำคู่มือ
แนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA ของสำนัก
บรรณสำรสนเทศ มสธ. เพื่อใช้แนวปฏิบัติในกำรทำงำน

อภิปรายผล
1. กำรกำหนดแนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA
ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.
ปัจจุบันทรัพยำกรสำรสนเทศที่ให้บริกำรในห้องสมุดมีกำรเปลี่ยนแปลงประเภท/ รูปลักษณ์
ของสำรสนเทศเป็นดิจิทัลและสื่อผสมมำกขึ้น อีกทั้งหลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมแบบ AACR2
ไม่สำมำรถรองรับกับกำรจัดเก็บรำยละเอียดข้อมูลทำงบรรณำนุกรมของสื่อดิจิทัลและสื่อผสม
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นจึงมีหน่วยงำนกำหนดมำตรฐำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมรูปแบบใหม่
เรียกว่ำ มำตรฐำน RDA (Resource Description and Access) มำใช้สำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวส่งผลให้สำนักบรรณสำรสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ โดยพิจำรณำเลือกแนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำมมำตรฐำน
RDA ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. โดยเลือกเฉพำะเขตข้อมูลในมำตรฐำน MARC21 ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมที่มีกำรปรับปรุงจำกหลักเกณฑ์ฯ AACR2 และเขตข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ
มำตรฐำน RDA เพื่อเป็นแนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทย และช่วยให้บรรณำรักษ์
นักเอกสำรสนเทศ รวมถึงตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องได้นำไปศึกษำเพิ่มเติมสำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
ของสื่ออื่น ๆ ต่อไป
2. สร้ำงชุมชนนักปฏิบัติงำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA
กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ โดยกำรนำควำมรู้ที่ได้จัดเก็บมำเผยแพร่แบ่งปันและแลกเปลี่ยน
กัน โดยกำรจัดทำเป็นเอกสำร กำรประชุมย่อย กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน
กำรนำข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้ทำงำนที่เกี่ยวกับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมกับมำตรฐำน RDA ในส่วนที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงจำกหลักเกณฑ์ฯ AACR2 เพื่อสร้ำงแนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์
ภำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. โดยกำรจัดบรรยำยทำงวิชำกำรและ
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่กำหนดมำถ่ำยทอดควำมรู้ไปสู่กำรปฏิบัติ ผ่ำนกิจกรรม
กำรบรรยำยทำงวิชำกำรและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่และเกิดเป็นชุมชน
นักปฏิบัติงำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA
3. เพื่อเสริมสร้ำงรูปแบบกำรสื่อสำรด้ำนกำรค้นและกำรเข้ำถึงเขตข้อมูลระหว่ำงห้องสมุด
กับผู้ใช้บริกำร
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ได้ช่วยให้ผู้ใช้มีวิธีกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูล
ได้มำกขึ้น องค์ประกอบข้อมูลที่ใช้ในคำอธิบำย RDA จะขึ้นอยู่กับลักษณะงำนซึ่งเป็นกำรค้นหำข้อมูล
ของเอกลักษณ์และลักษณะของกลุ่มข้อมูลที่ตรงกัน กำรระบุข้อมูลที่ต้องกำรค้นหำ โดยกำรแยกแยะ
หรือระบุควำมแตกต่ำงของข้อมูลอื่น ๆ ที่เหมือนหรือแตกต่ำงกัน ควำมเกี่ยวข้องของเอกลักษณ์ข้อมูล
ทีต่ ้องกำรค้นหำได้อย่ำงชัดเจนขึ้น กำรให้สำคัญกับควำมสัมพันธ์ของข้อมูลกับผู้รับผิดชอบเนื้อหำ
เพื่อช่วยให้ผู้ค้นหำมีทำงเลือกเพิ่มเติมมำกขึ้นมีกำรรวบรวมรุ่นและฉบับต่ำง ๆ ของงำนเดียวกัน
เพื่อให้มองเห็นถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงแหล่งข้อมูลที่คล้ำยคลึงกัน ซึ่งคุณลักษณะสำคัญของมำตรฐำน
RDA คือควำมยืดหยุ่นที่กำหนดไว้เพื่ออธิบำยแหล่งข้อมูลทุกประเภทของทรัพยำกรห้องสมุดแบบดั้งเดิม
ในทุกรูปแบบและกำรพัฒนำเพิ่มขึ้นในอนำคต

สรุป
กำรจัดทำกำรจัดกำรควำมรู้เรื่องแนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA
ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. ซึ่งผู้ปฏิบัติงำนได้เห็นผลกระทบของคัดลอกระเบียนบรรณำนุกรม
ภำษำอังกฤษที่เป็นระเบียนต้นแบบมำจำกฐำนข้อมูลอื่น ควำมเปลี่ยนแปลงของสื่อที่เริ่มจำกเปลี่ยนเป็น
ดิจิทัลและสื่อผสมมำกขึ้น ควำมแตกต่ำงของกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA กับระเบียน
ในฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมของห้องสมุดแบบ AACR2 อีกทั้งควำมไม่เข้ำใจเกี่ยวกับกำรลงรำยกำรตำม
มำตรฐำนแบบใหม่ของมำตรฐำน RDA รวมไปถึงกำรที่หน่วยงำนมีควำมต้องกำรกำรรวบรวมองค์ควำมรู้
ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit knowledge) ให้กลำยเป็นควำมรู้ที่ปรำกฏชัดเจน (Explicit knowledge) จำก
กำรทีบ่ ุคลำกรในหน่วยงำนมีควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำน RDA เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเป็น
กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อกำรขยำยกำรพัฒนำควำมรู้ใหม่และเกิดเป็นแนวปฏิบัติจำกข้อตกลงเกี่ยวกับ
กำรลงรำยกำรตำมมำตรฐำน RDA สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยร่วมกัน และเผยแพร่ควำมรู้ดังกล่ำวให้
ชุมชนผ่ำนเว็บไซต์กำรจัดกำรควำมรู้ของห้องสมุดและบล็อกควำมรู้ เพื่อนำไปเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนและกำรประยุกต์ใช้กับสื่ออื่น ๆ ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ปัจจัยที่นำควำมสำเร็จมำสู่กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้ของ
สำนักบรรณสำรสนเทศ คือควำมร่วมมือ ร่วมใจกันของบุคลำกรภำยในสำนักฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกภำคส่วนของกำรดำเนินงำนตั้งแต่ผู้บริหำรหน่วยงำนทุกระดับ ผู้มีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคณะทำงำนกำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้ และคณะทำงำนดำเนินกำรตำมตัว
บ่งชี้ประกันคุณภำพ 3 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลกำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้ และกำหนด
ประเด็นควำมรู้ กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนและกลุ่มเป้ำหมำยบุคลำกรที่จะรับกำรพัฒนำควำมรู้
ทักษะและเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรประมวลควำมรู้และกลั่นกรองควำมรู้ กำรแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนควำมรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลกลำยเป็นควำมรู้ที่ปรำกฏชัดเจน และทุกคนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ที่ได้
สกัดกลั่นกรองออกมำเป็นคู่มืแนวทำงกำรดำเนินกำรในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพ์ภำษำไทย
ตำมมำตรฐำน RDA ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
การนาไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด
สำนักบรรณสำรสนเทศได้นำควำมรู้ที่ได้จำกกำรดำเนินงำนของคณะทำงำนกำรพัฒนำ
หน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้ จำกขั้นตอนกำรกำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ที่มีอยู่ในเอกสำร
และตัวบุคคลในกำรนำควำมรู้มำแลกเปลี่ยนแบ่งปันเรียนรู้โดยกำรบรรยำยให้ทำงวิชำกำร
กำรสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน นำควำมรู้ที่ได้มำรวบรวมประมวลและกลั่นกรอง
ควำมรู้ เพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้ในกำรกำหนดแนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทย
ตำมมำตรฐำน RDA และกำหนดแนวปฏิบัตเิ พื่อนำมำใช้กับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. เพื่อมำใช้เป็นแบบอย่ำงในกำรดำเนินงำนกำรลงรำยกำร
บรรณำนุกรมกับสื่ออื่น ๆ ซึ่งกำรจัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เหล่ำนี้จะช่วยขยำยผลของ
กำรจัดกำรควำมรู้จำกระดับชุมชนในกลุ่มปฏิบัติงำนเล็ก ๆ เฉพำะผู้มีหน้ำที่ทำรำยกำรบรรณำนุกรม

ขยำยสู่องค์กรกำรเรียนรู้กับผู้ใช้ระเบียนบรรณำนุกรม ได้แก่ บรรณำรักษ์งำนบริกำร ผู้ใช้บริกำร
ห้องสมุด
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