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บทคัดย่อ
  การวจัิยคร้ังน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่วเิคราะหค์วามถกูตอ้งของการลงรายการสิง่พมิพต์ามหลกัเกณฑแ์บบแองโกลอเมริกนั 
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 และรูปแบบมาร์ก 21 ของนักศึกษาวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม โดยแยกสิง่พมิพเ์ปน็ 3 กลุม่ คอื หนังสอืทัว่ไป วทิยานิพนธ ์และรายงาน
การประชุม/สัมมนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา มส.สท. 222 การทำารายการสืบค้น  ในภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  จำานวน 24 คน   
เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการวจัิย คอื แบบฟอร์มการลงรายการหนังสอื  และแบบบนัทกึการตรวจสอบรายการ ซึง่ประยกุตม์าจากเคร่ือง
มือประเมินการลงรายการของแชพแมน  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า การลงรายการสิ่งพิมพ์
ตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมรกิัน ฉบับพิมพ์ครัง้ที่ 2 ของนักศึกษาส่วนใหญ่สามารถลงรายการได้ถูกต้อง (ร้อยละ 80.64) 
รายการบรรณานุกรมที่ถูกต้องมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เลขมาตรฐานสากลประจำาหนังสือ (ร้อยละ 96.04) ผู้แต่งบุคคล  
(ร้อยละ 92.11) และฉบับพิมพ์ (ร้อยละ 91.94)  ประเภทของสิ่งพิมพ์ที่นักศึกษาลงรายการได้ถูกต้องมากที่สุด คือ หนังสือ
ทั่วไป (ร้อยละ 85.34) รองลงมา คือ วิทยานิพนธ์  (ร้อยละ 84.86)  และรายงานการประชุม/สัมมนา (ร้อยละ 50.17) ตาม
ลำาดับ การลงรายการตามรูปแบบมาร์ก 21ของนักศึกษาส่วนใหญ่สามารถลงรายการได้ถูกต้อง  (ร้อยละ 91.24)  เขตข้อมูล
ที่ลงรายการได้ถูกต้องมากที่สุด คือ เขตข้อมูลความยาวคงที่ (ร้อยละ 98.01) โดยข้อมูลที่ลงรายการถูกต้องมากที่สุด คือ 
รหัสปีพิมพ์สิ้นสุด (ร้อยละ 99.58) ส่วนการลงรายการเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ของนักศึกษาส่วนใหญ่ลงรายการถูกต้องได้
น้อยกว่า (ร้อยละ 86.26) โดยเขตข้อมูลที่ลงรายการได้ถูกต้องมากที่สุด คือ เขตข้อมูล 250 ฉบับพิมพ์ (ร้อยละ 98.61) 
ประเภทของสิ่งพิมพ์ที่นักศึกษาลงรายการรูปแบบมาร์กได้ถูกต้องมากที่สุด คือ วิทยานิพนธ์ (ร้อยละ 95.18) รองลงมา คือ 
รายงานการประชุม/สัมมนา (ร้อยละ 91.31) และหนังสือทั่วไป (ร้อยละ 90.24) ตามลำาดับ

Abstract  
  This research aimed to analyze the accuracy of AACR2 bibliographic and MARC 21 cataloging  
records of students in the Library and Information Science (LIS) program, Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Pibulsongkram Rajabhat University. Three main printed materials, i.e. general books, theses/ 
dissertations and proceedings were chosen in this study. Twenty-four LIS sophomores who 
registered in the Cataloging of Information Resource (IS 222) course, enrolling in the second 
semester of the 2017 academic year were selected as the samples. The research instruments 
comprised cataloging form and checklist form, modified from Chapman’s CAT-Assess tool. The 
percentage was employed for statistical analysis. The results revealed that most students could 
accurate catalog the information resources according to AACR2 bibliographic data record (80.64 
%). The first three items that most students could record correctly were ISBN (96.04%), personal 
authors (92.11%) and edition (91.94%). The general book was the most printed material of being 
correctly recorded (85.34%), followed by thesis (84.86%) and proceedings (50.17%), respectively. 
Regarding MARC 21 records, most students could correctly document (91.24 %) in which the 
fixed-length data elements was the most of the right records (98.01%), followed by determinant 
of dates (99.58%). Based on variable data fields, students were able to correct list only about 
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86.26% in which the tag 250 - edition statement exhibited most of being correctly listed (98.61%). 
Additionally, most of printed material types correctly recorded,  were thesis (95.18%), proceedings  
(91.31%), and general book (90.24%), respectively.

คำ�สำ�คัญ:    การทำารายการ  หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2  
      การลงรายการรูปแบบมาร์ก 21 
Keywords:  Cataloging, AACR2, MARC 21 

บทนำ� 
  การเรียนการสอนหลกัสตูรสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เร่ิมขึ้นเม่ือ  พ.ศ.  2527  ซึ่งมีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู
ให้สามารถเปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นได้  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในช่วงเวลาดังกล่าวได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์  หลักสูตร  4  ปี  ต่อมา 
ใน พ.ศ. 2533 ไดม้กีารปรับปรุงและไดเ้ปลีย่นชือ่เปน็ หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์  ทัง้น้ีเพือ่ใหมี้ความครอบคลมุศาสตร์ทางดา้นบรรณารักษศาสตร์ และศาสตร์ในสาขาสารสนเทศศาสตร์ทีเ่ปน็วทิยาการ
สมยัใหม่ อกีทัง้เพือ่ตอบสนองตอ่ความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศและความตอ้งการของตลาดแรงงาน (Suphat 
Songsaengchan, 1993, p. 39)  โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำานักมาตรฐาน 
การศกึษา สำานักงานสภาสถาบนัราชภฏั ซึง่สถาบนัราชภฏัทัว่ประเทศใชใ้นการจัดการเรียนการสอน หลกัสตูรน้ีไดเ้ปดิสอนและ
มกีารปรับปรุงตอ่มาอกีหลายคร้ัง เมือ่ พ.ศ. 2549 ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ ไดป้รับเปลีย่นสถานะจากภาควชิาเปน็โปรแกรม
วชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร ์ และไดม้กีารปรับปรงุหลกัสตูรเปน็ของมหาวทิยาลยัราชภัฏพบิลูสงครามเอง คอื 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2550 และ
เพื่อให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา  พ.ศ.  2542  และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2548  สาขา
วิชาจึงได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อมาเป็นระยะ ๆ ทุกรอบ 5 ปี โดยหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ หลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  เนื้อหาในหลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้ขยาย
ขอบเขตกวา้งขวางมากขึน้ แตย่งัคงเน้นเน้ือหาหลกั (Core content) ดา้นงานบริการและงานเทคนิคของหอ้งสมุด โดยเฉพาะ
งานเทคนิคห้องสมุดในรายวิชา มส.สท. 222 การทำารายการสืบค้น (IS 222 Cataloging of Information Resources) 
ทีนั่กศึกษาหลกัสตูรสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ตอ้งศึกษาเกีย่วกบัการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน  ฉบับพิมพ์คร้ังที่  2  (Anglo-American  Cataloguing  Rules,  
2nd ed.) หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า  เอเอซีอาร์  2  (AACR2) และการบันทึกรายการตามรูปแบบมาร์ก  (MARC  format) 
ซึ่งการลงรายการสิ่งพิมพ์ตามกฎเกณฑ์การลงรายการแบบเอเอซีอาร์2  และการบันทึกรายการตามรูปแบบมาร์กน้ีมุ่งเน้น 
ความถูกต้องของข้อมูลทางบรรณานุกรม  เพราะข้อมูลบรรณานุกรมเหล่าน้ีถูกบันทึกในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
ห้องสมุดผ่านโมดูล  Cataloging  เพื่อเชื่อมโยงไปยังโมดูล  OPAC  สำาหรับผู้ใช้สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ
ในห้องสมุด  หากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดมีข้อมูลบรรณานุกรมที่ถูกต้อง  ครบถ้วนและสมบูรณ์  ทำาให้เป็น 
ฐานข้อมูลมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  โดยช่วยให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงความต้องการและรวดเร็ว  
อกีทัง้ยงัสามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูบรรณานุกรมกบัหอ้งสมดุอืน่ไดด้ว้ย เน่ืองจากทัง้เอเอซอีาร์ 2 และรูปแบบมาร์กเปน็มาตรฐาน
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สากลของการลงรายการหอ้งสมุด หากขอ้มลูบรรณานุกรมไม่ถกูตอ้งจะสง่ผลใหก้ารสบืค้นทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใชไ้มต่รง
ความต้องการ ล่าช้าหรือมีความยุ่งยากในการสืบค้น
  จากความสำาคัญของการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว  ทำาให้การเรียนการสอนในรายวิชา  มส.สท.  222  
การทำารายการสืบค้น จำาเป็นต้องเน้นทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ สามารถลงรายการได้ถูกต้องและ
นำาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง  ซึ่งนับตั้งแต่หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีการจัดการเรียน 
การสอนรายวิชาน้ี  ยังไม่มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้วิธีวิจัยว่า  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะใน 
การลงรายการสิ่งพิมพ์ในแต่ละรายการ (Area) มากน้อยเพียงใด ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความถูกต้องในการลงรายการ 
สิ่งพิมพ์ตามกฎเกณฑ์การลงรายการแบบเอเอซีอาร์2 และตามรูปแบบมาร์กของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อ
นำาผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังเป็นข้อมูลสำาหรับ
บรรณารักษ์ฝ่ายจัดทำารายการของหอ้งสมดุตา่ง ๆ  ใชเ้ปน็ประโยชน์ในการวางแผนการฝึกงานใหแ้กนั่กศกึษาทีฝึ่กประสบการณ์
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาเป็นบรรณารักษ์งานวิเคราะห์และจัดทำารายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  1.  เพื่อศึกษาความถูกต้องของการลงรายการสิ่งพิมพ์ตามหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน  ฉบับพิมพ์
ครั้งที่ 2 ของนักศึกษาวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
  2.  เพื่อศึกษาความถูกต้องของการลงรายการสิ่งพิมพ์ตามรูปแบบมาร์ก 21 ของนักศึกษาวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1. การกำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ นักศึกษาวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์  ระดับปริญญาตรี  ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ปีการ
ศึกษา 2560 จำานวน 108 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ นักศึกษาวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา มส.สท.222 การทำารายการสืบค้น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำานวน 24 คน 
ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจง
    2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 รายการ คือ 
    2.1 แบบฟอร์มลงรายการหนังสือ ประกอบด้วยรายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 
และรูปแบบมาร์ก 21 ซึ่งใช้แบบฟอร์มลงรายการหนังสือของสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
    2.2  แบบบันทึกการตรวจสอบการลงรายการสิ่งพิมพ์ตามหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน  
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 และแบบบันทึกการตรวจสอบการลงรายการตามรูปแบบมาร์ก 21 ซึ่งผู้วิจัยประยุกต์จากเครื่องมือประเมิน
การลงรายการของแชพแมน  (Chapman’s  CAT-ASSESS  tool)  ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำานวน 3  คน เพื่อหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6-1.0 
จากน้ันนำาไปทดลองใชต้รวจสอบความถกูตอ้งของการลงรายการบรรณานุกรมสิง่พมิพข์องนักศึกษาสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ชัน้ปทีี ่3 ทีฝึ่กปฏบิตักิารลงรายการหนังสอื ณ สำานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏพิบูลสงคราม ในรายวิชา มส.สท. 391 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
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จำานวน  10  รายการ  เพื่อดูความถูกต้องและความครบถ้วน  จากน้ันนำาผลที่ได้มาพิจารณาพบว่าแบบบันทึกการตรวจสอบ
รายการมีข้อบกพร่องเล็กน้อย และทำาการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวก่อนนำาไปใช้จริง
    2.3 สิ่งพิมพ์สำาหรับลงรายการ จำานวน 30 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วยหนังสือทั่วไป จำานวน 20 ชื่อเรื่อง โดยคัดเลือก 
ให้ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน  ฉบับพิมพ์คร้ังที่  2  ได้แก่  หนังสือที่มีผู้แต่งเป็น 
บคุคลคนเดยีว จำานวน 3 ชือ่เร่ือง หนังสอืทีม่ผู้ีแตง่เปน็บคุคล 2-3 คน จำานวน 3 ชือ่เร่ือง หนังสอืมผู้ีแตง่เปน็บคุคลมากกวา่ 
3 คนขึ้นไป จำานวน 3 ชื่อเรื่อง หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง จำานวน 3 ชื่อเรื่อง หนังสือที่มีผู้รับผิดชอบเป็นบรรณาธิการ/ 
ผู้รวบรวม จำานวน 3 ชื่อเรื่อง หนังสือทั่วไปที่มีผู้แต่งเป็นนิติบุคคลหรือองค์กร จำานวน 5 ชื่อเรื่อง วิทยานิพนธ์ จำานวน 5 
ชื่อเรื่อง  และหนังสือประเภทรายงานการประชุม/สัมมนา  จำานวน  5  ชื่อเรื่อง  โดยคัดเลือกเฉพาะสิ่งพิมพ์ภาษาไทยเท่านั้น 
ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหารายวิชา  มส.สท.  222  การทำารายการสืบค้น  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการลงรายการสิ่งพิมพ์ภาษาไทย
เปน็อนัดับแรก เมือ่ผู้เรียนมีประสบการณแ์ละความชำานาญกจ็ะสามารถประยกุตใ์นการลงรายการสิง่พมิพภ์าษาตา่งประเทศได ้
โดยสิ่งพิมพ์ที่คัดเลือกได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ จำานวน 3 คน 
    2.4  แบบเฉลยคำาตอบการลงรายการสิ่งพิมพ์  จำานวน  30  ชื่อเร่ือง  โดยใช้หลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกัน  
ฉบับพิมพ์ครั้งที่  2  สำาหรับตรวจสอบการลงรายการ  และรูปแบบมาร์ก  21  (Library  of Congress,  2017a;  2017b; 
2017c)  สำาหรับตรวจสอบการลงรายการบรรณานุกรม  แบบเฉลยคำาตอบผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของคำาตอบโดย 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ชุดเดียวกันกับข้อ 2.3  จำานวน 3 คน ซึ่งให้คำาแนะนำาแก่ผู้วิจัย
ในการแก้ไขคำาตอบที่ผิดในบางรายการ
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลในระหว่างเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม 2561 โดยวางแผน จัดเตรียม 
และดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
    3.1 ผู้วจัิยนำาหนังสอืทีไ่ดค้ดัสรรตามหลกัเกณฑ์ทีก่ำาหนดตามความเหน็ชอบของผู้ทรงคณุวฒุใินขอ้ 2.3 มาทำาสำาเนา
สิ่งพิมพ์เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลสำาคัญและจำาเป็นในการลงรายการ ได้แก่ ปกหนังสือ หน้าปกใน หน้าลิขสิทธิ์ คำานำา สารบัญ 
บรรณานุกรม ดรรชนี และหน้าสุดท้ายของหนังสือ จำานวน 24 ชุด
    3.2 ผู้วิจัยนัดหมายนักศึกษาในวันพุธ ที่ 4, 11, 18, 25 เมษายน และวันพุธ ที่ 2, 9 และ 16 พฤษภาคม 2561 
ตัง้แตเ่วลา 13.00 - 16.30 น. รวม 7 คร้ัง ซึง่เปน็วนัหลงัจากนักศกึษาเรียนภาคทฤษฎีในรายวชิา มส.สท. 222 การทำารายการ
สืบค้น ครบ 12 สัปดาห์แล้ว เพื่อให้นักศึกษาคงจำาเนื้อหารายวิชาที่เรียนได้ โดย 5 ครั้งแรกกำาหนดให้นักศึกษาปฏิบัติการลง
รายการสืบค้นครั้งละ 4 เล่ม ส่วน 2 ครั้งหลัง ให้นักศึกษาปฏิบัติการลงรายการสืบค้นครั้งละ 5 เล่ม ส่วนสถานที่นัดหมาย  
คือ  ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  (ห้อง  HUSO  310)  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    3.3 ในวนัปฏิบตักิารลงรายการ ผู้วจัิยควบคุมและกำากับดูแลการปฏบิตัลิงรายการสิง่พมิพอ์ยา่งใกลช้ดิด้วยตนเอง 
โดยใชร้ะเบยีบของการสอบวดัผลภาคปฏิบตัเิปน็แนวปฏบิตัใินการดำาเนินการ ทัง้น้ีผู้วจัิยได้แจกสำาเนาของสิง่พมิพต์ามจำานวน
ที่กำาหนดในข้อ 3.2 กล่าวคือ  5 ครั้งแรก จำานวน 4  เล่ม/ครั้ง ส่วน 2 ครั้งหลัง จำานวน 5  เล่ม/ครั้ง และแบบฟอร์ม 
ลงรายการหนังสือ จำานวน 24 ชุด แก่นักศึกษา จำานวน 24 คน พร้อมทั้งนำาตัวเล่มของสิ่งพิมพ์ทั้งหมดวางที่โต๊ะหน้าชั้นเรียน
เพื่อให้นักศึกษาใช้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลอื่น ๆ  เพิ่มเติม ทั้งนี้ในขณะปฏิบัติการลงรายการผู้วิจัยอนุญาตให้นักศึกษา
เปิดตำารารายวิชา มส.สท. 222 การทำารายการสืบค้น ที่ผู้วิจัยจัดทำาขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการลงรายการได้ โดยมีระยะเวลา
ในการปฏิบัติการลงรายการครั้งละ 3 ชั่วโมง 30 นาที เมื่อหมดเวลาปฏิบัติการในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบฟอร์ม
ลงรายการหนังสือของนักศึกษาทุกคนทันที โดยไม่อนุญาตให้กระทำาการใดใดหลังหมดเวลาได้อีก
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    3.4 เมื่อนักศึกษาปฏิบัติลงรายการสิ่งพิมพ์ครบ 7 ครั้ง จำานวน 30 ชื่อเรื่องเสร็จสิ้นตามกำาหนด ผู้วิจัยนำาผลงาน
ระเบยีนบรรณานุกรมของหนังสอืดงักลา่ว มาตรวจสอบความถกูตอ้งและความผิดพลาดของการลงรายการในแตล่ะระเบยีนวา่
ตรงตามแบบเฉลยคำาตอบการลงรายการสิ่งพิมพ์ตามข้อ 2.4  หรือไม่ หากลงรายการแบบเอเอซีอาร์ 2 และรูปแบบมาร์ก 21  
ถูกต้อง ให้คะแนน 1 คะแนน หากผิดหรือไม่ลงรายการให้ 0 คะแนน 
  4. การจัดกระทำาและการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยนำาข้อมูลมาจัดกระทำาและวิเคราะห์โดยนำาคะแนนที่ได้แต่ละรายการ
และรหัสของนักศึกษาแต่ละคนมาแจกแจงความถี่ และคิดค่าร้อยละจากคะแนนรวมในแต่ละรายการและรหัส

ผลก�รวิจัย  
  1.  ความถูกต้องในการลงรายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกัน  ฉบับพิมพ์คร้ังที่  2  ของนักศึกษาสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่า ในจำานวนหนังสือ 30 เล่ม มีตำาแหน่งที่
ตรวจสอบทั้งหมด 4,560 ตำาแหน่ง นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถลงรายการได้ถูกต้อง จำานวน 3,677 ตำาแหน่ง (ร้อยละ 80.64) 
รายการบรรณานุกรมทีล่งได้ถกูตอ้งมากทีส่ดุ 3 ลำาดบัแรก คอื รายการเลขมาตรฐานสากลประจำาหนังสอื จำานวน 461 ตำาแหน่ง 
(ร้อยละ 96.04) ผู้แต่งบุคคล จำานวน 420 ตำาแหน่ง (ร้อยละ 92.11) และฉบับพิมพ์ จำานวน 331 ตำาแหน่ง (ร้อยละ 91.94) 
ตามลำาดับ สำาหรับรายการบรรณานุกรมที่ลงผิดพลาดมากที่สุด คือ ผู้แต่งนิติบุคคล จำานวน 110 ตำาแหน่ง (ร้อยละ 41.67)  
รองลงมาคือ การพิมพ์ การจำาหน่าย จำานวน 213 ตำาแหน่ง (ร้อยละ 29.58) และหมายเหตุ จำานวน 51 ตำาแหน่ง (ร้อยละ 
26.56)ตามลำาดับ  ประเภทของสิ่งพิมพ์ที่ลงรายการได้ถูกต้องมากที่สุด คือ หนังสือทั่วไป จำานวน 2,765 ตำาแหน่ง (ร้อยละ 
85.34) รองลงมา คือ วิทยานิพนธ์ จำานวน 611 ตำาแหน่ง (ร้อยละ 84.86) และรายงานการประชุม/สัมมนา จำานวน 301 
ตำาแหน่ง (ร้อยละ 50.17)  ดังตาราง 1

ตาราง 1 ผลการตรวจสอบการลงรายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 จำาแนกตาม
   รายการบรรณานุกรม และประเภทของสิ่งพิมพ์

รายการบรรณานุกรม

ลงรายการถูกต้อง ลงรายการผิด
พลาด

รวมลงรายการ
ถูกต้องหนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์ การประชุม

จำา
นว

น 
(ต

ำาแ
หน

่ง)

ร้อ
ยล

ะ

จำา
นว

น 
(ต

ำาแ
หน

่ง)

ร้อ
ยล

ะ

จำา
นว

น 
(ต

ำาแ
หน

่ง)

ร้อ
ยล

ะ

จำา
นว

น 
(ต

ำาแ
หน

่ง)

ร้อ
ยล

ะ

จำา
นว

น 
(ต

ำาแ
หน

่ง)

ร้อ
ยล

ะ

ผู้แต่งบุคคล (n=456) 302 89.88 118 98.33 - - 36 7.89 420 92.11

ผู้แต่งนิติบุคคล 
(n=264)

107 74.31 - - 47 39.17 110 41.67 154 58.33

ชื่อเรื่อง (n=720) 404 84.17 119 99.17 46 38.33 151 20.97 569 79.03

ชื่อชุด (n=24) 22 91.67 - - - - 2 8.33 22 91.67

การแจ้งความรับผิดชอบ 
(n=648)

331 81.13 73 60.83 91 75.83 153 23.61 495 76.39
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รายการบรรณานุกรม

ลงรายการถูกต้อง ลงรายการผิด
พลาด

รวมลงรายการ
ถูกต้องหนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์ การประชุม

จำา
นว

น 
(ต

ำาแ
หน

่ง)

ร้อ
ยล

ะ

จำา
นว

น 
(ต

ำาแ
หน

่ง)

ร้อ
ยล

ะ

จำา
นว

น 
(ต

ำาแ
หน

่ง)

ร้อ
ยล

ะ

จำา
นว

น 
(ต

ำาแ
หน

่ง)

ร้อ
ยล

ะ

จำา
นว

น 
(ต

ำาแ
หน

่ง)

ร้อ
ยล

ะ

ฉบับพิมพ์ (n=360) 331 91.94 - - - - 29 8.06 331 91.94

การพิมพ์ การจำาหน่าย
(n=720)

352 73.33 118 98.33 37 30.83 213 29.58 507 70.42

ลักษณะทางกายภาพ
(n=696)

414 90.79 83 69.67 80 66.67 119 17.10 577 82.90

หมายเหตุ (n=192) 41 56.94 100 83.33 - - 51 26.56 141 73.44

เลข ISBN (n=480) 461 96.04 - - - - 19 3.96 461 96.04

รวม (n=4,560) 2,765 85.34 611 84.86 301 50.17 883 19.36 3,677 80.64

    2. ความถกูตอ้งในการลงรายการรูปแบบมาร์ก 21 ของนักศกึษาวชิาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พบว่า  ในจำานวนเขตข้อมูลทั้งหมดที่ต้องตรวจสอบ  10,200  ตำาแหน่ง  นักศึกษาส่วน
ใหญ่สามารถลงรายการได้ถูกต้อง จำานวน 9,306 ตำาแหน่ง (ร้อยละ 91.24) เขตข้อมูลที่ลงรายการได้ถูกต้องมากที่สุด คือ  
เขตข้อมูลความยาวคงที่  (เขตข้อมูล  008)  จำานวน  4,234  ตำาแหน่ง  (ร้อยละ  98.01)  ข้อมูลที่ลงรายการถูกต้องมากที่สุด 
คือ  รหัสปีพิมพ์สิ้นสุด  จำานวน  717  ตำาแหน่ง  (ร้อยละ  99.58)  ส่วนการลงรายการเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่  นักศึกษา
สามารถลงรายการได้ถูกต้องได้น้อยกว่า คือ จำานวน 5,072 ตำาแหน่ง (ร้อยละ 86.26) เขตข้อมูลที่ลงรายการได้ถูกต้องมาก
ที่สุด คือ เขตข้อมูล 250 ฉบับพิมพ์ จำานวน 355 ตำาแหน่ง (ร้อยละ 98.61) สำาหรับการลงรายการที่ผิดพลาดนั้น พบว่า 
เขตข้อมูลความยาวคงที่มีความผิดพลาด  จำานวน  86  ตำาแหน่ง  (ร้อยละ  1.99)  ตำาแหน่งที่ลงรหัสผิดพลาดมากที่สุด  คือ  
ภาพประกอบ จำานวน 44 ตำาแหน่ง  (ร้อยละ 6.11) รองลงมา คือ ปีพิมพ์เริ่มต้น จำานวน 16 ตำาแหน่ง  (ร้อยละ 2.22)  
ส่วนเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ มีความผิดพลาด จำานวน 808 ตำาแหน่ง (ร้อยละ 13.74) เขตข้อมูลที่ผิดพลาดมากที่สุด คือ 
เขตขอ้มูล 600 หวัเร่ืองชือ่บคุคล จำานวน 23 ตำาแหน่ง (ร้อยละ 95.83) รองลงมา คอื เขตขอ้มูล 700 รายการเพิม่ผู้แตง่บคุคล 
จำานวน 76 ตำาแหน่ง (ร้อยละ 28.79) และเขตข้อมูล 110 ผู้แต่งนิติบุคคล จำานวน 33 ตำาแหน่ง (ร้อยละ 27.50) ตาม
ลำาดับ ประเภทของสิ่งพิมพ์ที่นักศึกษาลงรายการรูปแบบมาร์กได้ถูกต้องมากที่สุด คือ  วิทยานิพนธ์ จำานวน 1,599 ตำาแหน่ง  
(ร้อยละ 95.18) รองลงมา คือ รายงานการประชุม/สัมมนา จำานวน 1,556 ตำาแหน่ง  (ร้อยละ 91.31) และหนังสือทั่วไป 
จำานวน 6,151 ตำาแหน่ง (ร้อยละ 90.24) ตามลำาดับ ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 ผลการตรวจสอบการลงรายการตามรูปแบบมาร์ก 21 จำาแนกตามเขตข้อมูล และประเภทของสิ่งพิมพ์ 

เขตข้อมูล

ลงรายการถูกต้อง ลงรายการผิด
พลาด

รวมลงรายการถูก
ต้องหนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์ การประชุม

จำา
นว

น 
(ต

ำาแ
หน

่ง)

ร้อ
ยล

ะ

จำา
นว

น 
(ต

ำาแ
หน

่ง)

ร้อ
ยล

ะ

จำา
นว

น 
(ต

ำาแ
หน

่ง)

ร้อ
ยล

ะ

จำา
นว

น 
(ต

ำาแ
หน

่ง)

ร้อ
ยล

ะ

จำา
นว

น 
(ต

ำาแ
หน

่ง)

ร้อ
ยล

ะ

เขตข้อมูลความยาวคงที่ 008

06 ประเภทปีพิมพ์

     (n = 720)

480 100 114 95.00 120 100 6 0.83 714 99.17

07-10 ปีพิมพ์เริ่มต้น

     (n = 720)

469 97.71 119 99.17 116 96.67 16 2.22 704 97.78

11-14 ปีพิมพ์สิ้นสุด 

     (n = 720)

479 99.79 120 100 118 98.33 3 0.42 717 99.58

15-17 สถานที่พิมพ์

     (n = 720)

473 98.54 120 100 117 97.50 10 1.39 710 98.61

18-21 ภาพประกอบ   

     (n = 720)

442 92.08 120 100 114 95.00 44 6.11 676 93.89

35-37 ภาษา 

     (n = 720)

473 98.54 120 100 120 100 7 0.97 713 99.03

รวม  (n = 4,320) 86 1.99 4,234 98.01

เขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ 

  020 ISBN (n =480 ) 436 95.61 - - 21 87.50 23 4.79 457 95.21
082 เลขเรียกระบบดีดีซี

      (n = 720)

357 74.38 109 90.83 104 86.67 150 20.83 570 79.17

100 ผู้แต่งบุคคล (N = 
264)

120 83.33 116 96.67 - - 28 10.61 236 89.39

110 ผู้แต่งนิติบุคคล

      (n = 120)

87 72.50 - - - - 33 27.50 87 72.50

111 ชื่อการประชุม 

      (n = 120)

- - - - 115 95.83 5 4.17 115 95.83
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เขตข้อมูล

ลงรายการถูกต้อง ลงรายการผิด
พลาด

รวมลงรายการถูก
ต้องหนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์ การประชุม

จำา
นว

น 
(ต

ำาแ
หน

่ง)

ร้อ
ยล

ะ

จำา
นว

น 
(ต

ำาแ
หน

่ง)

ร้อ
ยล

ะ

จำา
นว

น 
(ต

ำาแ
หน

่ง)

ร้อ
ยล

ะ

จำา
นว

น 
(ต

ำาแ
หน

่ง)

ร้อ
ยล

ะ

จำา
นว

น 
(ต

ำาแ
หน

่ง)

ร้อ
ยล

ะ

245 ชื่อเรื่องและการแจ้ง
ความรับผิดชอบ (n = 720)

380 79.17 111 92.50 115 95.83 114 15.83 606 84.17

246 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 

      (n = 264)

19 79.17 119 99.17 120 100 6 2.27 258 97.73

250 ฉบับพิมพ์ (n = 360) 355 98.61 - - - - 5 1.39 355 98.61

260 การพิมพ์ การจำาหน่าย 

      (n = 720)

441 91.88 117 97.50 104 86.67 58 8.06 662 91.94

300 ลักษณะทางกายภาพ

      (n = 720)

420 87.50 107 89.17 93 77.50 100 13.89 620 86.11

490 ชื่อชุด (N = 24) 20 83.33 - - - - 4 16.67 20 83.33

500 หมายเหตุทั่วไป 

      (n = 72)

67 93.06 - - - - 5 6.94 67 93.06

502 หมายเหตุวิทยานิพนธ์

      (n = 120)

- - 107 89.17 - - 13 10.83 107 89.17

600 หัวเรื่องชื่อบุคคล

      (n = 24)

- - - - 1 4.17 23 95.83 1 4.17

650 หัวเรื่องทั่วไป (N = 
696)

386 80.42 100 83.33 92 95.83 118 16.95 578 83.05

700 รายการเพิ่มบุคคล

      (n = 264)

188 71.21 - - - - 76 28.79 188 71.21

710 รายการเพิ่มนิติบุคคล 

      (n = 192)

59 81.94 - - 86 71.67 47 24.48 145 75.52

รวม (n = 5,880) 808 13.74 5,072 86.26

รวมทั้งหมด (n=10,200) 6,151 90.24 1,599 95.18 1,556 91.31 894 8.76 9,306 91.24

อภิปร�ยผล
  1. นักศึกษาวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สามารถลงรายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกัน 
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 และตามรูปแบบมาร์ก 21 ได้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภาดา น้อยคำายาง  
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(Phapada  Noikhumyang, 2009, pp. 100-101) เปรมฤดี หาญปราบ (Premrudee  Harnprab, 2003, pp. 
63-65)  ที่ศึกษาความถูกต้องของการลงรายการหนังสือในฐานข้อมูลบรรณานุกรมห้องสมุดมหาวิทยาลัย  และงานวิจัย
ของ บุญยืน จันทร์สว่าง (Boonyuen  Chansawang, 2010, pp. 77-78) ที่ศึกษาความผิดพลาดของการลงรายการ 
สิง่พมิพต์ามหลกัเกณฑแ์บบแองโกลอเมริกนัและตามรูปแบบมาร์ก พบวา่ในภาพรวมการลงรายการสิง่พมิพต์ามรูปแบบมาร์กม ี
ความถูกต้องมากกว่าร้อยละ 80 เช่นกัน แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาที่เรียนรายวิชาการทำารายการสืบค้น มีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัการลงรายการสบืค้น และสามารถทีจ่ะนำาความรู้ไปใชใ้นการปฏบิตังิานในสถานการณจ์ริงไดดี้  เน่ืองจากในกระบวนการ
เรียนการสอน ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เน้นการปฏิบัติให้เกิดทักษะ ได้แก่  เมื่อผู้วิจัยได้บรรยายภาคทฤษฎีเสร็จ 
ได้มอบหมายให้นักศึกษาทำาแบบฝึกหัดจากใบงานที่เตรียมไว้ให้ทุกคร้ัง  ทำาให้นักศึกษาได้ทบทวนการเรียนในภาคทฤษฎีสู่ 
การปฏบิตั ิมกีารกำาหนดใหนั้กศกึษาฝึกปฏิบตัลิงรายการสิง่พมิพป์ระเภทตา่ง ๆ  ทัง้สิง่พมิพท์ีม่รีายละเอยีดไม่ซบัซอ้นไปจนถงึ
ทีม่รีายละเอยีดซบัซอ้นโดยผู้สอนคดัเลอืกมาใหห้รือใหนั้กศกึษาคดัเลอืกเอง เพือ่ใหนั้กศกึษาไดรั้บประสบการณท์ีห่ลากหลาย 
ฝึกการแก้ไขปัญหา และนำาไปประยุกต์ในการทำางานจริงในอนาคต นอกจากนี้ยังใช้เทคนิค “การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน” 
(Peer-assisted learning) มาใช้ในการฝึกปฏิบัติ โดยแบ่งกลุ่มทำางานร่วมกัน ฝึกปฏิบัติลงรายการสิ่งพิมพ์ ซึ่งส่งเสริม
การทำางานเป็นทีม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 
  นอกจากวธิกีารเรียนการสอนทีห่ลากหลายแลว้ ผู้สอนไดแ้นะนำาการใชเ้คร่ืองมอืตา่ง ๆ  ในการทำารายการสิง่พมิพ ์ไดแ้ก ่
โอแพกของห้องสมุดมหาวิทยาลัยและฐานข้อมูลบรรณานุกรมต่าง ๆ  เช่น OCLC, Union catalog เป็นต้น เพื่อตรวจสอบ  
และเรียนรู้การลงรายการบรรณานุกรมหนังสือแบบเอเอซีอาร์ 2 และรูปแบบมาร์ก 21 ที่ถูกต้อง ทำาให้เห็นตัวอย่างที่แตกต่าง 
กันไป  มีการเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ความเหมือนและแตกต่างของการลงรายการทรัพยาการสารสนเทศรายการเดียวกัน 
ทำาใหส้ามารถนำาความรู้ภาคทฤษฎมีาเชือ่มโยงกบัภาคปฏิบตัจินกลายเปน็ทกัษะได ้รวมทัง้การจัดทำาตำาราการทำารายการสบืคน้ 
เพื่อใช้เป็นคู่มือในการลงรายการ โดยในเนื้อหาผู้วิจัยได้บูรณาการทั้งเรื่องของหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน  
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 และรูปแบบมาร์ก 21 เข้าด้วยกัน (Noi Khunchangthotn, 2017) ซึ่งทำาให้นักศึกษามีความเข้าใจและ
นำาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 
สว่นขอ้ผิดพลาดมเีพยีงเลก็น้อย ทัง้น้ีเพราะนักศกึษายงัไมม่ปีระสบการณม์ากเพยีงพอในเร่ืองกฎเกณฑแ์บบแองโกลอเมริกนั 
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 และรูปแบบมาร์ก 21 รวมทั้งการพิจารณารายละเอียดในหนังสือแต่ละเล่ม
  2. รายการบรรณานุกรมที่นักศึกษาปฏิบัติลงรายการได้ถูกต้องมากที่สุด คือ เลขมาตรฐานสากลประจำาหนังสือ เพราะ
เลขมาตรฐานสากลประจำาหนังสอืเปน็สว่นทีมี่กฎเกณฑ์ทีไ่มซ่บัซอ้น ผู้ทำารายการสบืค้นเพยีงนำาเลขทีป่รากฏจากตวัเลม่หนังสอื
มาลงรายการ ซึง่ไมม่คีวามยุง่ยากซบัซอ้นมากนักเมือ่เปรียบเทยีบกบัรายการในสว่นอืน่ ๆ  จึงทำาใหนั้กศกึษาสามารถลงรายการ
ไดถ้กูตอ้งมากกวา่รายการอืน่ ซึง่ผลวจัิยสอดคลอ้งกบังานวจัิยของบญุยนื จันทร์สวา่ง (Boonyuen Chansawang, 2010, 
p. 80) และงานวิจัยของปภาดา น้อยคำายาง (Phapada Noikhumyang, 2009, pp. 104-105) 
  รายการบรรณานุกรมที่นักศึกษาปฏิบัติลงรายการได้ถูกต้องรองลงมา คือ ผู้แต่งบุคคล เพราะหนังสือที่ใช้ฝึกปฏิบัติ
เปน็หนังสอืภาษาไทย อกีทัง้เปน็หนังสอืทีม่รีายละเอยีดไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น เชน่ มผู้ีแตง่ปรากฏเดน่ชดั ผู้แตง่เปน็บคุคลธรรมดา 
เป็นต้น ทำาให้นักศึกษาสามารถพิจารณาตัดสินใจได้ง่าย
  รายการที่นักศึกษาปฏิบัติลงรายการผิดพลาดมากที่สุด  คือ  ผู้แต่งนิติบุคคล  เพราะการพิจารณาใช้ชื่อนิติบุคคลเป็น 
ผู้แตง่ตอ้งพจิารณาตามเง่ือนไขทีก่ำาหนดซึง่มหีลายลกัษณะ ตาม Rules 21.1B (Joint Steering Committee for Revision  
of AACR, 2002) รวมทั้งชื่อนิติบุคคลมีความหมายไม่เฉพาะชื่อองค์กร หน่วยงาน สถาบันหรือกลุ่มบุคคลเท่านั้น แต่ยังม ี
ความหมายครอบคลุมถึงชื่อการประชุมด้วย ซึ่งมีกฎเกณฑ์ที่จะต้องใช้เวลาในการทำาความเข้าใจเป็นอย่างมาก ต่างจากผู้แต่ง 
ทีเ่ปน็บคุคลทีนั่กศึกษาคุ้นเคย ดงัทีบ่ญุยนื จันทร์สวา่ง (Boonyuen  Chansawang, 2010, p. 81) กลา่ววา่ การตดัสนิใจ 
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ใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นผู้แต่งหรือไม่น้ัน  จะต้องอาศัยประสบการณ์ที่สั่งสมเป็นระยะเวลาหลายปี  อีกทั้งวิธีการลงรายการ 
ชื่อนิติบุคคลก็ซับซ้อนยุ่งยาก  เช่น    ชื่อนิติบุคคลที่มีทั้งหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานรอง  (Rules  24.13-24.14)  และ 
ชื่อการประชุม (Rules 24.7) นอกจากนี้สาเหตุที่นักศึกษาขาดความแม่นยำาในกฎเกณฑ์การลงรายการนิติบุคคล เนื่องจาก 
ขอ้จำากดัดา้นระยะเวลาการเรียนการสอนในหน่ึงภาคการศกึษาและเน้ือหาในรายวชิาการทำารายการสบืค้นค่อนขา้งมาก จึงทำาให้
ผู้สอนไม่ได้เน้นการสอนและฝึกปฏิบัติในการลงรายการนิติบุคคลดังกล่าว
  รายการทีผิ่ดพลาดรองลงมา คอื การพมิพ ์การจำาหน่าย ซึง่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ บญุยนื จันทร์สวา่ง (Boonyuen  
Chansawang, 2010, p. 81) ที่พบว่า นักศึกษาลงรายการการพิมพ์ การจำาหน่าย ผิดพลาดในอันดับต้น ๆ ทั้งนี้เป็น
เพราะมีความสับสนข้อมูลที่มีทั้งชื่อหน่วยงาน  สำานักพิมพ์และโรงพิมพ์  รวมทั้งไม่แม่นยำาในกฎเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา  เช่น  
ลงรายการโรงพิมพ์แทนชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบเน้ือหาที่ปรากฏในหน้าปกใน  ลงรายการชื่อสำานักพิมพ์โดยไม่ตัดคำาว่า  
“สำานักพิมพ์” ออก เป็นต้น 
  การลงรายการสิ่งพิมพ์ประเภทของหนังสือทั่วไปและวิทยานิพนธ์มีความถูกต้องมากกว่าร้อยละ  80  ทั้งน้ีเป็นเพราะ 
หนังสือทั้ง  2 ประเภท มีรายละเอียดบรรณานุกรมที่ชัดเจน อยู่ในหน้าปกและหน้าลิขสิทธิ์ที่เข้าใจง่าย  เป็นหนังสือที่พบได้
โดยทั่วไป และมีให้บริการมากที่สุดในห้องสมุดต่าง ๆ นอกจากนี้ในการเรียนการสอนรายวิชาการทำารายการสืบค้น เน้นให้
นักศึกษาวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศอย่างละเอียดเพื่อทำารายการสืบค้น  จึงทำาให้นักศึกษาสามารถลงรายการได้ถูกต้อง
มากกว่าหนังสือประเภทอื่น
  2. นักศึกษาวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สามารถลงรายการตามรูปแบบมาร์ก 21 ในเขตข้อมูล
ความยาวคงที่ได้ถูกต้องมากที่สุดถึงร้อยละ  98.01  โดยรหัสที่ถูกต้องมากที่สุด  คือ  ปีพิมพ์สิ้นสุด  ทั้งน้ีเป็นเพราะหนังสือ
ทั้งหมดที่คัดสรรมาให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการลงรายการเป็นหนังสือที่พิมพ์สิ้นสุดในปีเดียว  ดังน้ัน  ตำาแหน่งที่  07-10  
ปีพิมพ์เริ่มต้น นักศึกษาก็จะลงปีที่พิมพ์ตามที่ปรากฏในหนังสือ ส่วนตำาแหน่งที่ 11-14 ปีพิมพ์สิ้นสุด ก็จะลงรหัส #### ทั้ง 
4 ตำาแหน่งเท่านั้น โดยไม่ต้องพิจารณาว่าจะต้องใช้ปีใดแน่ ความผิดพลาดจึงปรากฏแต่เพียงเล็กน้อย ซึ่งเกิดจากนักศึกษา
ไม่ลงเครื่องหมายใด ๆ ในตำาแหน่งดังกล่าว รวมทั้งใช้รหัสไม่ถูกต้อง โดยนักศึกษาลงรายการ -- th##  ซึ่งที่ถูกต้องคือ 
--#### ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาขาดความรอบคอบและไม่ได้พิจารณาให้ถี่ถ้วน ความผิดพลาดจึงเกิดขึ้น แต่ก็ถือว่า
เป็นความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญยืน จันทร์สว่าง (Boonyuen Chansawang, 2010, 
p. 78) งานวิจัยของปภาดา น้อยคำายาง (Phapada Noikhumyang, 2009, pp. 99-100) และงานวิจัยของ เปรมฤดี  
หาญปราบ (Premrudee Harnprab, 2003, pp. 63-65) ที่พบว่า การลงรายการในเขตข้อมูล 008 มีความถูกต้องไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 90 
  นักศึกษาปฏิบัติการลงรายการในเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่  (เขตข้อมูล  020-710)  ได้ถูกต้องมากที่สุดถึง  ร้อยละ 
86.26    และมีความผิดพลาดเพียงร้อยละ  13.74  ทั้งน้ีเป็นเพราะนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงรายการตาม 
รูปแบบมาร์ก  21  เป็นอย่างดี  จึงทำาให้ลงรายการได้ถูกต้อง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเซง  (Zeng,  1992)  ที่พบว่า 
การลงรายการในรูปแบบมาร์ก 21 มีข้อผิดพลาดน้อย โดยส่วนที่ลงรายการได้ถูกต้องมากที่สุดคือ เขตข้อมูล 250 ฉบับพิมพ์ 
คิดเป็นร้อยละ 98.61 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะตัวบ่งชี้และเขตข้อมูลย่อยที่ใช้สำาหรับเขตข้อมูลนี้ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน นักศึกษา
สามารถจดจำาได้ง่าย กล่าวคือ ตัวบ่งชี้และรหัสที่ใช้ ได้แก่
    -- เลขประจำาเขตข้อมูล คือ  250
    -- ตัวบ่งชี้ ตัวที่ 1 และตัวที่ 2 ให้ใช้  ###
    -- เขตข้อมูลย่อย ได้แก่ $aการแจ้งฉบับพิมพ์ $bข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับฉบับพิมพ์
  แสดงให้เห็นว่า การลงรายการเขตข้อมูล 250 นี้  มีรูปแบบที่ค่อนข้างเฉพาะและชัดเจน การลงรายการจึงไม่มีความ
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ยุ่งยากซับซ้อน นักศึกษาจึงสามารถลงรายการได้ค่อนข้างถูกต้องมากกว่าเขตข้อมูลอื่น ๆ  
  การลงรายการที่ผิดพลาดมากที่สุดของเขตข้อมูลความยาวคงที ่ คือ  ตำาแหน่งที ่ 18-21  ภาพประกอบ  ทั้งน้ีเพราะ
นักศึกษาขาดความแม่นยำาในการลงรายการ  เน่ืองจากการมีรหัสจำานวนมากถึง  4  ตำาแหน่ง  คือ  #  (ไม่มีภาพประกอบ)  
a (ภาพประกอบ) b (แผนที่) c (ภาพคนเหมือน) และ d (แผนภูมิ) นอกจากนี้การลงรหัส หากมีการลงครบทุกตำาแหน่ง 
ต้องจัดเรียงตามลำาดับตัวอักษร a-d แต่ถ้ารหัสมีจำานวนน้อยกว่า 4 ตำาแหน่ง ให้ลงรหัสชิดซ้ายไปตามลำาดับ และเว้นว่างใน
ตำาแหน่งที่ไม่ใช้  ตัวอย่างการลงรหัสภาพประกอบ  เช่น ไม่มีภาพประกอบ รหัส คือ #### มีภาพประกอบ แผนที่ และ
แผนภูมิ รหัส คือ abd# เป็นต้น ซึ่งกฎเกณฑ์ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และต้องใช้ความแม่นยำา จึงทำาให้นักศึกษาสับสนและ
ลงรายการผิดพลาด  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภาดา น้อยคำายาง (Phapada Noikhumyang, 2009, 
pp.  99-100)  ที่พบว่าการลงรหัสในเขตข้อมูลความยาวคงที่  ตำาแหน่งที่ลงผิดพลาดมากที่สุดคือ  ตำาแหน่ง  18-21  ภาพ
ประกอบ นอกจากน้ีนักศึกษาไมเ่ขา้ใจถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งตำาแหน่งทีเ่ปน็ภาพประกอบของเขตขอ้มูล 008 กบัสว่นทีเ่กีย่วกบั 
ภาพประกอบในเขตข้อมูล 300 ลักษณะทางกายภาพ จึงลงรายการผิดพลาด เช่น
      -- 008 ตำาแหน่งที่ 18-21 --ad##
      -- 300 ## $a176 หน้า : $bภาพประกอบ. 
        ที่ถูกต้อง คือ 
      -- 008 ตำาแหน่งที่ 18-21 --ad##
      -- 300 ## $a176 หน้า : $bภาพประกอบ, แผนภูมิ. 

  การลงรายการที่ผดิพลาดในเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่มากที่สุดอีกรายการหนึง่ คือ เขตข้อมลู 600 หัวเรื่องชื่อบุคคล 
ทัง้น้ีเปน็เพราะนักศกึษามคีวามสบัสนในการลงรายการ คอื ไมไ่ดล้งรหสัเขตขอ้มลูยอ่ยกำากบัฐานันดรศักดิข์องผู้แตง่ เชน่ 650 
## $aภมูพิลอดลุยเดช, พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา $xพระราชกรณยีกจิ ซึง่ทีถ่กูตอ้ง คอื 600 04 $aภูมพิลอดลุยเดช, 
$cพระบ�ทสมเดจ็พระปรมินทรมห�. $xพระร�ชกรณยีกจิ. เปน็ตน้ ผลการวจัิยน้ีสอดคลอ้งกบังานวจัิยของ เปรมฤด ีหาญปราบ  
(Premrudee Harnprab, 2003, pp. 63-65) ที่พบว่า การใช้มาร์ก 21 เขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ในกลุ่มเขตข้อมูล 6XX 
รายการเพิ่มหัวเรื่องประเภทต่าง ๆ มีความถูกต้องน้อยที่สุดคือ ประมาณร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับเขตข้อมูลอื่น ๆ
  การลงรายการที่ผิดพลาดรองลงมา คือ  เขตข้อมูล 700 รายการเพิ่มผู้แต่งบุคคล ซึ่งความผิดพลาดที่พบ เช่น ไม่ทำา
รายการเพิ่มให้กับผู้แต่ง  ไม่ลง $c กำากับฐานันดรศักดิ์หรือบรรดาศักดิ์ให้กับผู้แต่ง ไม่ลง $e กำากับคำาที่แสดงความสัมพันธ์
ระหวา่งชือ่กบังาน เชน่ บรรณาธกิาร ผู้แตง่ร่วม ผู้แปล ผู้รวบรวม ผู้วาดภาพประกอบ เปน็ตน้ รวมถงึการใชต้วับง่ชีไ้มถ่กูตอ้ง  
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนักศึกษาไม่มีความเข้าใจในกฎเกณฑ์อย่างถ่องแท้  และไม่มีความเข้าใจที่กระจ่างชัดในกฎเกณฑ 
์การลงรายการในเขตข้อมูลนี้มากเพียงพอจึงทำาให้ลงรายการผิดพลาดมากกว่าเขตข้อมูลอื่น ๆ เป็นลำาดับถัดมา

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับอ�จ�รย์ผู้สอน
  1. การสอนการลงรายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ควรเน้นในประเด็นดังต่อไปนี้
    1.1 ผู้แต่งนิติบุคคล ควรอธิบายให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลว่ามีความหมายครอบคลุม
ชื่อใดบ้าง  เช่น ชื่อองค์กร หน่วยงานหรือกลุ่มบุคคล ชื่อการประชุม ชื่อโครงการและแผนงาน ชื่อนิทรรศการ ชื่อเทศกาล 
เป็นต้น  อธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงผลงานที่เผยแพร่โดยนิติบุคคลลักษณะใดที่ต้องลงรายการหลักภายใต้ชื่อนิติบุคคล  
วิธีการลงรายการชื่อนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานรองในฐานะหน่วยงานหลัก และการลงรายการชื่อนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานรอง
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โดยตรงและโดยอ้อม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงรายการชื่อนิติบุคคลที่เป็นชื่อการประชุม
    1.2 ส่วนการพิมพ์ การจำาหน่าย จากผลการวิจัยพบว่านักศึกษาลงรายการส่วนนี้ผิดพลาดเป็นลำาดับที่ 2 รองจาก 
ผู้แต่งนิติบุคคล  โดยข้อผิดพลาดที่พบส่วนใหญ่เก่ียวกับการลงสถานที่พิมพ์ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  การลงสถานที่พิมพ์
ไม่สัมพันธ์กับผู้จัดพิมพ์    มีชื่อสำานักพิมพ์ปรากฏอย่างเด่นชัดในหน้าปกในแต่ไม่นำามาลงรายการ  การลงปีพิมพ์ไม่ถูก
ต้อง ตลอดจนการลงสถานที่พิมพ์ ผู้จัดพิมพ์ให้กับวิทยานิพนธ์ซึ่งไม่ถูกต้อง ดังนั้นผู้สอนจึงควรเน้นย้ำาในประเด็นดังกล่าว  
รวมทั้งให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติให้มากเป็นพิเศษ
  2. การลงรายการตามรูปแบบมาร์ก 21 ควรเน้นภาคปฏิบัติในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้
    2.1 เขตข้อมูล 008  ควรเน้นในเรื่องการลงรหัสภาพประกอบในตำาแหน่งที่ 18-21 ซึ่งต้องลงรายการให้ถูกต้อง 
และต้องสัมพันธ์กับเขตข้อมูล 300 ลักษณะทางกายภาพ
    2.2 เขตข้อมูล 600 หัวเรื่องชื่อบุคคล โดยเฉพาะบุคคลที่มีฐานันดรศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์
    2.3 เขตข้อมูล 700 รายการเพิ่มผู้แต่งบุคคล  โดยมุ่งเน้นการทำารายการเพิ่มให้กับผู้แต่งร่วม บรรณาธิการ หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ปรากฏในแหล่งสำาคัญของข้อมูลของสิ่งพิมพ์
  3.  มุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการลงรายการสืบค้นสิ่งพิมพ์ประเภทรายงานการประชุม/สัมมนา  นอกเหนือจาก
หนังสือทั่วไป และวิทยานิพนธ์ ซึ่งจากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า นักศึกษามีการลงรายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกัน  
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ถูกต้องเพียงร้อยละ 50.17 เท่านั้น ซึ่งถือว่ามีความถูกต้องน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับการลงรายการหนังสือ
ทั่วไป (ร้อยละ 85.34 ) และวิทยานิพนธ์ (ร้อยละ 84.86)  
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป
  1.  เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยในชั้นเรียนที่ต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  1  ภาคศึกษา  ดังน้ัน 
ด้วยข้อจำากัดด้านระยะเวลา  ผู้วิจัยจึงศึกษาความถูกต้องในการลงรายการสืบค้นกับสิ่งพิมพ์  3  ประเภทคือ  หนังสือทั่วไป 
วิทยานิพนธ์ และรายงานการประชุม/สัมมนา ซึ่งยังไม่ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ๆ ที่มีอยู่ในห้องสมุดโดยทั่วไป ดังนั้น
เพื่อให้สามารถนำาผลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชาการทำารายการสืบค้นได้อย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ  จึงควรมกีารศึกษาถงึความถกูตอ้งของการลงรายการตามหลกัเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกนั ฉบบัพมิพค์ร้ังที ่
2 และตามรูปแบบมาร์ก กับสิ่งพิมพ์และทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา เช่น หนังสือรวมเรื่อง 
หนังสอืชดุ หนังสอืแปล หนังสอือนุสรณง์านศพ หนังสอืทีล่งรายการดว้ยชือ่เร่ืองแบบฉบบั สิง่พมิพรั์ฐบาล สือ่โสตทศัน์ เปน็ตน้ 
  2. ด้วยเนื้อหาขอบเขตของการจัดทำารายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยส่วนสำาคัญ 2 ส่วนคือ การลง
รายการ (Descriptive cataloging) และการวิเคราะห์เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ (Subject cataloging)  ดัง
นั้นควรมีการศึกษาถึงความถูกต้องในการกำาหนดเลขหมู่และการให้หัวเรื่องของนักศึกษา 
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