
 
 

บทที่ 2 
การบริหารงานจัดหมูหนังสือ 

 
งานจัดหมูหนังสือ  
 งานจัดหมูหนังสือเปนงานที่สําคัญของหองสมุด   และเปนงานที่ตองการคุณภาพ
ในการปฏิบัติงาน  ผูปฏิบัติงานตองมีคุณวุฒิโดยตรง       และสามารถปฏิบัติงานเพื่อใหบริการ
กับผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพ       ดังนั้นการบริหารงานจัดหมูหนังสือตองเปนระบบและมี
หลักการ ขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน    เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคของ
การจัดหมู     
 
การบริหารงาน 

การบริหารงานหองสมุด  สวนมากจะแบงระบบงานหลักหรือมีการจัดโครงสราง
งานของหองสมุดออกเปน 3 งาน คอื งานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการ ในแตละงานจะมี
ระบบงานยอยท่ีสัมพันธกันอีก  (วาณี ฐาปณวงศศานติ 2543: 24)    สวนหองสมุดขนาดเล็ก    
เชน      หองสมุดโรงเรียน อาจแบงการบริหารงานของหองสมุดเปน 2 งาน คือ งานเทคนิค และ
งานบริการก็ได (Budd 1998: 168) ซึ่งแลวแตนโยบายการบริหารงานของหองสมุดแตละแหง   

 
 

 

 

  งานสารบรรณ                งานจัดหาทรัพยากร      งานยืม-คืน 
  งานบุคคล                  งานวิเคราะหทรัพยากร งานบริการ 
  งานการเงิน                 งานจัดเตรียมทรัพยากร     ชวยคนควา 
  งานวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ                  งานบํารุงรักษาทรัพยากร งานสงเสริม 
  งานอาคารสถานที่               งานสํารวจทรัพยากร      การใช 
  งานประชาสัมพันธ               งานจําหนายออกทรัพยากร            งานบริการพิเศษ 

         งานกิจกรรม 

งานบริหาร งานเทคนิค งานบริการ 

หองสมุด 

     แผนภูมิที่ 2.1 โครงสรางงานหองสมุดโดยแบงออกเปน 3 งาน                   
      ที่มา: วาณี ฐาปนวงศศานติ 2543: 24. 
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        แผนภูมทิี่ 2.2 โครงสรางระบบงานหองสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก                 
          ที่มา: Budd  1998: 168. 
 
 จากแผนภูมิทั้ง 2 ภาพขางตน  จะเห็นวา ไมวาจะแบงระบบงานหลักออกเปนกี่งาน
ก็ตาม การบริหารงานจัดหมูหนังสือจะเปนระบบงานยอยงานหนึ่งในงานเทคนิค โดยจะรวม
งานจัดหมูหนังสือและทํารายการ (cataloging) ไวดวยกัน        เนื่องจากเปนงานที่สัมพันธกัน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน แมวาเวลาจะผานไปและมีการเปลี่ยนแปลงทางดานการ
ปฏิบัติงาน คือ จากการปฏิบัติงานดวยมือหรือทําเองทั้งหมดทุกขั้นตอน เปลี่ยนเปนการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการปฏิบัติงานก็ตาม       แตการจัดระบบการบริหารงานหองสมุด
ก็ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง   ยังไมแยกการบริหารงานจัดหมูหนังสือและทํารายการ
ออกจากกัน (Intner and Wiehs 1996: 1)       ดังจะเห็นไดจาก ในคริสตศักราช 1876 ชารล เอ. 
คัตเตอร (Charls A. Cutter) ไดพิมพหนังสือชื่อ  Rules of a dictionary catalog    มีเนื้อหาที่เสนอ
วัตถุประสงคที่สําคัญเกี่ยวกับการทํารายการ  ดังนี้ (Intner and Wiehs 1996: 2)  คือ 
 1. ชวยใหผูใชสามารถหาหนังสือท่ีตองการได เมื่อทราบเกี่ยวกับ 
     1.1  ชื่อผูแตง 
     1.2 ชื่อเรื่อง  
     1.3  หัวเรื่อง  
 



 
 
 2. หองสมุดมีหนังสือเลมนั้นๆ หรือไม โดยใหขอมูลเกี่ยวกับ 
     2.1 ชื่อผูแตง 
     2.2 หัวเรื่อง 
     2.3 ประเภทวรรณกรรม 
 3. เพ่ือชวยในการคัดเลือกหนังสือ  โดยมีขอมูลเกี่ยวกับ 
     3.2 ฉบับครั้งที่พิมพ 
     3.3 ประเภทวรรณกรรม หรือสาขาวิชา 
 จากวัตถุประสงคการทํารายการของ  ชารล เอ. คัตเตอร      ดังกลาว จะเห็นไดวา
รายการของหนังสือจะตองมีสวนที่บอกใหทราบถึงเนื้อหาของหนังสือ นั่นคือหัวเรื่อง  ดังนั้น
การกําหนดหัวเรื่องจึงเปนการบอกถึงสาขาวิชาของเนื้อหา จําเปนตองมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และคูมือที่ใชในการกําหนดหัวเรื่อง (ซึง่จะกลาวถึงรายละเอียดในบทที่ 3)      และเมื่อกําหนด
หัวเรื่องแลวก็จําเปนตองกําหนดเลขหมู     เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บหนังสือท่ีมีเนื้อหา
เดียวกันใหอยูรวมกัน  ซึ่งอาจกลาวไดวา รายการหรือบัตรรายการของหองสมุดจะไรประโยชน
ถาปราศจากเลขหมูและหัวเรื่อง  ดังนั้นในการกําหนดขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของงาน
ไมวาจะเปนหองสมุดประเภทใด ขนาดใด สวนใหญมีการบริหารระบบงานหองสมุดโดยจัดงาน
จัดหมูหนังสือใหเปนงานเดียวกับงานทํารายการ   และจัดเปนระบบงานยอยของงานเทคนิค 
ครอบคลุมภารงานเกี่ยวกับ   การทํารายการ กําหนดหัวเรื่อง  จัดหมู   และกําหนดแหลงจัดเก็บ
ตัวเลมหนังสือกอนที่จะนําออกใหบริการ  (Intner and Wiehs 1996: 27)   ปจจุบันมีการเรียกชื่อ
หนวยงานที่ทําหนาที่ดังกลาวแตกตางออกไป    เชน   ฝายวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ   
หนวยวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ       สวนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ       งานจัดหมูและ
ทํารายการ หรือ งานวิเคราะหเลขหมูและทํารายการ   ดังแผนภูมิการดําเนินงานหอสมุดแหงชาติ  
หองสมุดมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป   และสํานักวิทยบริการ   สถาบันราชภัฏเทพสตรี 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 งานบริหารทั่วไป                            งานบริการหนังสือ  
    
 งานจัดหาหนังสือ         วารบริการสาร น.ส.พ  
 . 
                  งานจัดหมู ทํารายการ     งานบริการหนังสือภาษาโบราณ 
 
             งานไมโครฟลม    งานกิจกรรมหองสมุด 

สํานักหอสมุดแหงชาติ 

 
       งานซอมและบูรณะหนังสือ            งานหอสมุดแหงชาติสาขา 
 

 
 แผนภูมิที่ 2.3 โครงสรางระบบงานหอสมุดแหงชาติของไทย 
 ที่มา: หอสมดุแหงชาติ ม.ป.ป. : ไมปรากฏเลขหนา. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
    -งานคัดเลือกและ                -งานวิเคราะหสารนิเทศ     -งานคัดเลือก                  -งานยืม-คืน            -งานบริหาร 
        จัดซื้อ                       -งานทํารายการ                     และจัดซื้อ                   -งานตอบคําถาม       บุคคล 
     -งานขอและ                       -งานสหรายการ                 -งานบริหารวารสาร         และคนควา           -งบประมาณ 
        แลกเปลี่ยน                      และเอกสาร       -งานบริการยืม          และการเงิน 
    -งานจัดทํารายชื่อ                  -งานกฤตภาค       ระหวางหองสมุด    -งานอาคาร 
         ทรัพยากรสารนิเทศที่ไดรับใหม                                  และจุลสาร                                          สถานที่ 
                           ครุภัณฑ          

-งานสถิติ           
-งานประชา 

รองผูอํานวยการ 

       ฝายพัฒนา 
 ทรัพยากรสารนิเทศ 

       ฝายวิเคราะห
ทรัพยากรสารนิเทศ 

     ฝายเอกสาร 
     และวารสาร 

  ฝายบริการ 
  สารนิเทศ 

    สํานักงาน 
   เลขานุการ 

     ผูอํานวยการ 

    สัมพันธ 
 

            แผนภูมิที่ 2.4 โครงสรางระบบงานหองสมุดมหาวิทยาลัย 
         ที่มา: เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนและการบริหารระบบสารนิเทศ 2535 : 463. 
 
 
 
 
 
       
              
 
 
 
 
 



  
หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานจัดหมูหนังสือ 

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและใหหนังสือท่ีจัดหาเขามาในหองสมุด
มีการจัดเก็บเปนระบบ กอใหเกิดประโยชนตอผูใชบริการ         ดังนั้นหนาที่ความรับผิดชอบ
ของหนวยงานที่ทําหนาที่จัดหมูหนังสือ จึงมีดังนี้ 

1. กําหนดนโยบายการจัดหมูหนังสือและการกําหนดหัวเรื่อง  ใหเหมาะสมกับ
ประเภทของหองสมุด 
 2. สํารวจหนังสือใหมที่ไดรับเขาหองสมุดกับรายการหนังสือของหองสมุดที่มี  เพ่ือ
ไมใหปฏิบัติงานซ้ําซอน หรือเกิดการผิดพลาดในการวิเคราะหเนื้อหา 
 3. วิเคราะหเนื้อหา จัดหมวดหมู และกําหนดหัวเรื่องหนังสือ    โดยดําเนินการตาม
กระบวนการจนกระทั่งนําหนังสือออกใหบริการ 
 4.  พัฒนางานใหทันสมัยเปนปจจุบันมากที่สุด  คือ   แกไขดัดแปลง  ตรวจสอบงาน
ใหถูกตอง 
                 5.  นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 6. จัดทําเครื่องมือการสบืคนในหองสมุด เชน บัตรรายการ สรางฐานขอมูล
บรรณานุกรม  เพ่ือผูใชบริการสามารถสืบคนไดอยางมีประสิทธิภาพ   ตามหลักเกณฑที่เปน
มาตรฐานสากล 
 7. ทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอตอผูบังคับบัญชาเปนประจํา เชน รายงาน
ประจําเดือน  และรายงานประจําป 
 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 เพ่ือใหการจัดเก็บหนงัสือของหองสมุดเปนระบบ    และสามารถสรางเครือ่งมือ
ชวยคนที่มีคุณภาพ  ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูใชบริการ   จึงมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบรายการหนังสือใหมที่ไดรับจากงานจัดหาทรัพยากรกับตัวเลมที่ไดรับ 
วาถูกตองตรงกันหรือไม 
 2. จัดแยกประเภทหนังสืออยางคราวๆ     เชน     หนังสือท่ัวไป    หนังสืออางอิง 
นวนิยาย หรือหนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน  
 
 



 
 3.  หนังสือท่ีแยกแลวแตละประเภท   จะจัดแยกหมวดหมูอยางกวางๆ    ตามระบบ
ที่หองสมุดเลือกใช   เชน  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษา  วรรณคดี  หรือความรูทั่วไป   
พรอมทั้งจัดเรียงขึ้นชั้น รอการจัดหมวดหมูและทํารายการตอไป 
 4. ตรวจสอบตัวเลมหนังสือที่จะจัดหมวดหมูกับรายการหนังสือของหองสมุด วา
เคยมีหนังสือชื่อเรือ่งนั้นแลวหรือไม โดยตรวจสอบกับบัตรรายการหรือฐานขอมูลทรัพยากร
สารสนเทศของหองสมุด 
                   5. ถาพบวาเคยมีหนังสือนั้นแลวและเปนรายการเดียวกัน     สามารถเติมเลขทะเบียน
ทําฉบับซ้ํา  หรือสรางระเบยีนรายการฉบับซ้ํา (item)  ในระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
 6.  ถาพบวาเปนรายการที่ใกลเคียงกัน    เชน     ชือ่เรื่องและผูแตงเดิม    แตเปน
ฉบับพิมพใหม  ตองทํารายการใหม แตสามารถใชเลขหมูและหัวเรื่องเดิมได    โดยการคัดลอก
รายการที่เหมือนกัน ลงในบัตรรางหรือแผนงาน (worksheet)  หรือคัดลอกรายการ(copy 
catalog) ลงฐานขอมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด   และแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
บางรายการใหตรงกับตัวเลมใหม  เชน     ครั้งที่พิมพ  ปพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน 
 7.ในกรณีที่ตรวจสอบแลวพบวาเปนหนังสือท่ีไมเคยมีในหองสมุด   ตองกําหนด
เลขหมู  หัวเรื่อง   และทํารายการใหม (original catalog)     โดยเขียนลงในบัตรรางหรือแผนงาน 
ผูปฏิบัติงานอาจจะปฏิบัติเองโดยอาศัยคูมือตางๆ รวมทั้งอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศชวยก็ได    
เพ่ือเปนการประหยัดเวลาและคาใชจายในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดในบทที่ 8 

8. กําหนดเลขเรียกหนังสือใหกับหนังสือแตละเลม 
9. สงหนังสือพรอมกับบัตรราง หรือแผนงาน เพ่ือพิมพบัตรรายการครบชุด   หรือ 

บันทึกขอมูลลงฐานขอมูลคอมพิวเตอรในระบบหองสมุดอัตโนมัติ  และสงตัวเลมหนังสือไป
ดําเนินการเตรียมตัวเลมเพื่อนําออกใหบริการตอไป    เชน     เย็บเลมทําปกแข็ง    พิมพสนั   
ซองบัตร  บัตรยืม  บัตรกําหนดสง เทปแมเหล็ก เปนตน 
 10. ตรวจสอบการพิมพบัตรรายการ หรือการบันทึกรายการในฐานขอมูล 
 11. กรณีจัดทํารายการในรปูบัตรรายการ  ตองนําบัตรรายการเรียงเขาตูบัตรรายการ
ใหถูกตอง เพ่ือท่ีผูใชบริการใชเปนเครื่องมือในการคนคืนสารสนเทศตอไป 
 จากขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกลาว สามารถแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให
เห็นความสัมพันธของงานแตละขั้นตอนไดดังนี้ 
 
 



 
           Start 

 
 
  YES Is cataloging copy                NO 
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Perform descriptive  
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     Perform subject 
       cataloging  
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   แผนภูมิที่ 2.6  ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดหมู กําหนดหัวเรื่อง และทํารายการโดยภาพรวม  
   ที่มา: Osborne and Nakamura 2000 : 81. 
 
 
 
 
 
 



 
 รับหนังสือจากงานจัดหา  
 

แยกประเภทหนังสือและ 
แยกหมวดหมูกวางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 ใช                              ไมใช         ช่ือเรื่องเดิม               ไมใช         

         ตรวจสอบรายการ
บรรณานุกรมกับบัตรรายการ 

                 ฉบับซ้ํา   ฉบับพิมพใหม                   
                                            
             ใช                        พบขอมูล           ตรวจสอบกับคูมือตางๆ  
                                                                                          ไมพบขอมูล 
                     

รางบัตรรายการ 

กําหนดเลขหมู   
  และหัวเรื่อง 

กําหนดเลขเรียกหนังสือ 

คัดลอกเลขหมูและหัวเรื่อง 

รางบัตรรายการ ใชเลขหมู  

    และหัวเรื่องเดิม 

ตรวจสอบเลขหมู   หัวเร่ือง 

   สงบัตรรางพิมพบัตร 
       รายการครบชุด 

กําหนดเลขเรียก
หนังสือฉบับซ้ํา 

  ตรวจสอบความถูกตอง 

เรียงบัตรรายการ 
เขาตูบัตรรายการ 

    ตรวจสอบความถูกตอง 
การพิมพบัตรรายการครบชุด 

สงตัวเลมหนังสือไปพิมพสัน 

       ซองบัตร บัตรยืม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดสัน ซองบัตร บัตรยืม 
 บัตรกําหนดสงที่ตัวเลม 

 
 
 
 
                     สิ้นสุดการทํางาน 

        แผนภูมทิี่ 2.7 ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดหมู กําหนดหัวเรื่อง และทํารายการในระบบเดิม 
        ที่มา: สถาบันราชภัฏเทพสตรี.  สํานักวิทยบริการ  ม.ป.ป. :  ไมปรากฎเลขหนา.   
 



 รับหนังสือจากงานจัดหา  
 

แยกประเภทหนังสือและ 
แยกหมวดหมูกวางๆ 

 
 
 
 
 
                                                                                                                          ตรวจสอบกับฐานขอมูล 
                       ใช                           ไมใช           ช่ือเรื่องเดิม           ไม ใช         ออนไลน / ซีดีรอม /         ไมพบขอมูล 

 ตรวจสอบรายการบรรณานุกรม 
   กับฐานขอมูลของหองสมุด 

              ฉบับซ้ํา                     ฉบับพิมพใหม                           เครือขายอินเตอรเน็ต 
      (Telnet / WWW)  
         ใช                                          พบขอมูล  
                                                                  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     จัดทํา itemในระเบียนขอมูล 

       ติด Barcode ที่ตัวเลม  

บันทึกระเบียนขอมูลในฐานขอมูล
พรอมทั้งตรวจสอบความถูกตอง 

ถายโอนระเบียนลง
ฐานขอมูล หรือคัดลอก
รายการ  เลขหมู และ
หัวเรื่อง ลงแผนงาน 
พรอมทั้งตรวจสอบ 
เลขหมู และหัวเรื่อง 

คัดลอกรายการ 
เลขหมู และหัวเรื่อง 
 ลงแผนงาน 

ทํารายการ 
ลงแผนงาน 
กําหนดเลขหมู 
และหัวเรื่อง 

กําหนดเลขเรียกหนังสือ 

 
 
      จัดเก็บ       พิมพสัน  ติดสัน  

พรอมบัตรกําหนดสง 
ที่ตัวเลมหนังสือ 

 ตรวจสอบ 
ความถูกตอง 
ที่ตัวเลม 

                                                            ระเบียนขอมูล 
                         ลงฐานขอมูล 

   

          แผนภูมิที่2.8 ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดหมู  กําหนดหัวเรื่อง                     สิ้นสุดการทํางาน 

                                และทํารายการในระบบหองสมุดอัตโนมัติ (ปจจุบัน)  
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         แผนภูมิที่ 2.9 ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดหมู หัวเรื่อง และทํารายการหนังสือ เฉพาะหนังสือ 

           ที่พบรายการจากฐานขอมูลท่ีเปนฉบับซ้ําหรือเปนรายการที่ใกลเคียงกัน 
        ที่มา: Osborne and Nakamura 2000 : 241. 



 
 
บุคลากรที่ทําหนาที่จัดหมูหนังสือ 
 จากหนาที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน    จะเห็นวา การจัดหมูและ
กําหนดหัวเรื่องใหกับหนังสือ จําเปนตองใชบุคลากรที่มีความรู ความสามารถหลายดาน  ทั้ง
ทางดานบรรณารักษศาสตร และในสาขาวิชาตางๆ        จึงจะชวยใหการจัดหนังสือของ
หองสมุดพรอมที่จะนําไปใชประโยชนไดทั้งผูใชและผูปฏิบัติงาน   บุคลากรที่ทําหนาที่จัดหมู

หนังสือโดยทั่วไป   ประกอบดวยบุคลากรประเภทตางๆ และบุคลากรตองมีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้  
 1.  ประเภทบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  ตองประกอบไปดวยบุคลากรประเภทตางๆ  ดังนี้ 
     1.1  หัวหนางาน    ตองมีวุฒิทางบรรณารักษศาสตร    หรือบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร มีความรูความชํานาญทางการจัดหมูและทํารายการ  รูกระบวนการ
ทํางานทั้งในระบบที่ปฏิบัติดวยมือและระบบหองสมุดอัตโนมัติ รวมทั้งมีความรูความสามารถ
ดานการบริหารงานและเปนผูนําที่ดี 
    1.2  บรรณารักษผูปฏิบัติงาน ตองเปนบรรณารักษวิชาชีพ และ/หรือมีความรูใน
สาขาวิชาอื่นๆ ซึ่งจะชวยใหสามารถจัดหมูและทํารายการหนังสือไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    1.3 ผูชวยบรรณารักษ หรือพนักงานพิมพดีด/พนักงานบันทึกขอมูล มคีวามรู
ทางดานบรรณารักษศาสตรบาง มีความสามารถดานการพิมพดีดหรือการใชคอมพิวเตอร ทํา
หนาที่พิมพบัตรรายการ หรือบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล  
 2. คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน     ผูปฏิบัติงานตองมีทั้งความรูและทักษะเกี่ยวกับ
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
                     2.1 มีความรู   ผูปฏิบัติงานจัดหมูหนังสือจําเปนตองมีความรูดานตางๆ ดังนี้ 
(อัมพร ทีขะระ 2535: 2-4) 
          2.1.1 มีความรูในสาขาวิชาที่ทําหนาที่จัดหมู  และรูจักวรรณกรรมของ
สาขาวิชาเหลานั้น อันเปนพ้ืนฐานที่จะนําไปสูความกระจางในการตัดสินปญหาการวิเคราะห
เนื้อหา 

             2.1.2 รูจักประเภทของวัสดุหองสมุด โดยเฉพาะหนังสือ เชน   ประเภท

ของหนังสืออางอิง เนื่องจากในระบบการจัดหมวดหมูมีการใชตารางแสดงวิธีเขยีน (form 

division) เพ่ือชวยจําแนกการจัดหมูใหละเอียดมากขึ้น 
 



 
                     2.1.3  รูนโยบายหองสมุดวาเนนบริการท่ัวไป    หรือเนนบริการเพื่อการ

คนควาวิจัย    รูจักสังเกตวาผูใชหองสมุดจะเลือกวัสดุหองสมุดไปใชอยางไร  หมั่นสํารวจหรือ

ศึกษาสถิติของบริการตางๆ ในหองสมุด  เพ่ือจะไดจัดวัสดุหองสมุดไวบริการใหไดประโยชน
สูงสุด 

                2.1.4 มีความรูเกีย่วกับระบบการจัดหมู และคูมือกําหนดหัวเรื่องที่ใช  วามี 
โครงสราง และขอดีขอเสียอยางไร เหมาะที่จะใชกับหองสมุดประเภทใด หรือหองสมุด

สาขาวิชาใด โดยศึกษาจากคํานํา คําอธบิายวิธีใชโดยละเอียด  
       2.2 ทักษะ      บุคลากรที่ปฏิบัติงานจัดหมูหนังสือนอกจากมีความรูแลว
จําเปนตองมีทักษะในเรื่องตางๆ คือ  
               2.2.1 ทักษะการสื่อสาร ทั้งทักษะเกี่ยวกับการพูด    การเขียน    และภาษา
ทาทางในการที่จะใชสื่อสาร       ทั้งระหวางผูปฏิบัติงานดวยกันและผูใชบริการ      เพราะการ
สื่อสารที่ดีจะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ    ผูปฏิบัติงานจําเปนตองมีการ
สื่อสารในระหวางการปฏิบัติงาน เพราะทั้งในระบบการจัดหมูและการทํารายการ จะมีกฎเกณฑ
ที่ใชเปนมาตรฐาน  และมกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา      ซึ่งตองอาศัยการแสดงความคิดเห็น
รวมกันเพื่อใหไดขอสรุปการปฏิบัติงานของหนวยงาน และมีการบันทึกขอสรปุเพื่อเปนแนวทาง
การดําเนินงานใหตรงกัน      อันจะมีผลตอการใหบริการ   เพ่ือการจัดทําเครื่องมือสําหรับการ
สืบคน  และในบางครั้งผูใชบริการอาจไมเขาใจวิธีการใช      หรือตองการเหตุผลที่ตองปฏิบัติ
เชนนั้น  จําเปนตองมีการชี้แจงทั้งดวยวิธีการพูด การเขียน การใชภาษาทาทาง   รวมท้ังตองมี
การเขียนรายงานสรุปผลการปฏบิัติงาน 
             2.2.2  ทักษะทางการเมืองภายในองคกร  เปนทักษะที่จําเปนในการบริหาร  
จัดการประสานความเขาใจกับทุกฝาย  เพื่อใหไดรับการสนับสนุนทั้งดานงบประมาณ และ
บุคลากร  รวมทั้งการตัดสินใจการบริหารงานในแนวทางที่จะชวยใหสามารถพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพ เปนที่พึงพอใจทั้งในระหวางผูปฏิบัติงานและตอผูใชบริการ 
              2.2.3 ทักษะทางดานการบริหารการเงิน      การมีทักษะทางดานการบริหาร
การเงินใหเปนไปไดในสภาวการณตางๆ    เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการวางแผนการเงินของ
หนวยงาน การตั้งงบประมาณอยางมีเหตุผลสามารถอธิบายถึงความจําเปน     และแสดงใหเห็น
ผลลัพธที่จะไดจากการใชงบประมาณ              จะทําใหผูบริหารเห็นความจําเปนที่ตองจัดสรร 
 
 



 
งบประมาณให  เชน   การจะนําระบบหองสมุดอัตโนมัติมาใช จําเปนตองใชงบประมาณมาก  
บุคลากรที่มีคุณวุฒิ และใชเวลาในการปฏิบัติงานมากในระยะเริ่มตน          แตถาสามารถชีแ้จง
เหตุผลและความคุมทุนในระยะยาวได ก็จะทําใหผูบริหารระดับสูงเห็นความสําคัญได 
              2.2.4 ทักษะดานการเปนผูนํา    ผูที่มีภาวะการเปนผูนําสูง     คือ มีวิสัยทัศน     
สามารถใชวิจารณญาณแยกออกวาอะไรถูก   อะไรผิด    จะสามารถสั่งการเพื่อใหการปฏิบัติงาน
ไปสูเปาหมายและบรรลุตามวัตถุประสงคของหนวยงานได    การดําเนินงานมีการพัฒนา    
เปลี่ยนแปลงไปในทางกาวหนา พัฒนาจนประสบความสําเร็จ  ผูนาํที่มีประสบการณหรือพบกับ
ปญหาตางๆ ในเรื่องเดิมหลายครั้ง    จะสามารถหาขอยุติที่ดีไดหรือสามารถตัดสินใจแกปญหา
ในครั้งตอๆ ไปไดดีมากขึ้น 
 นอกจากความรูและทักษะที่กลาวแลวบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ควรมีคุณสมบัติอื่นๆ 
ประกอบอีก เชน  มีความรู   เชี่ยวชาญ    ละเอียดรอบคอบในการวิเคราะหเนื้อหาของหนังสือ 
รูปแบบของรายการ และการสรางฐานขอมูล รูวิธีใชคูมือ เชน แผนการจัดหมวดหมูหนังสือ 
หรือคูมือกําหนดหัวเรื่องอยางมีประสิทธิภาพ      เปนผูที่มีความจําดี    สนใจหนังสือทุกประเภท 
กระตือรือรนในการปฏิบัติงานใหสําเร็จอยางรวดเร็ว    มีความคิดริเริ่มสรางสรรค    อดทน ขยัน
ที่จะปฏิบัติงานไมใหคาง   เพื่อพัฒนางานใหมีคุณภาพ สนองความตองการของผูใชบริการ 
 
สรุป 
 หองสมุดสวนใหญมีการบริหารงานจัดหมูหนังสือ    โดยเปนระบบงานยอยของ
งานเทคนิค และจะรวมงานจัดหมูไวเปนงานเดียวกับการทํารายการ มีการกําหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานไวอยางชัดเจนทั้งในระบบที่ปฏิบัติดวยมือ และระบบหองสมุดอัตโนมัติ การ
ปฏิบัติงาน ตองมีผูรับผิดชอบปฏิบัติงานเปนประจําและตอเนื่อง ผูปฏิบัติงานตองมีทั้งความรู
และทักษะในการปฏิบัติงานอยางครบถวน  ซึ่งจะสงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนกับผูใชบริการมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฝกหัด 

 
จงตอบคําถามตอไปนี้พอสังเขป 
1. หองสมุดสวนมากมีการบริหารงานจัดหมูหนังสืออยางไร 
2. งานจัดหมูหนังสือมีความสัมพันธกับงานทํารายการอยางไร 
3. จงกลาวถึงหนาที่ความรับผิดชอบของงานจัดหมูหนังสือมาพอสงัเขป 
4. จงกลาวถึงขั้นตอนการจัดหมูหนังสือมาพอสังเขป 
5. บุคลากรที่ปฏิบัติงานจัดหมูหนังสือควรประกอบดวยบุคลากรประเภทใดบาง 
6. หัวหนางานจัดหมูหนังสือควรมีคุณสมบัติอยางไรบาง 
7. บรรณารักษผูปฏิบัติงานจัดหมูหนังสือควรมีความรูความสามารถอยางไรบาง 
8. บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่จัดหมูหนังสือ ควรมีความรูดานใดบาง 
9. บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่จัดหมูหนังสือ ควรมีทักษะดานใดบาง 
10. นอกจากความรูและทักษะที่จําเปนแลว ผูปฏิบัติงานจัดหมูหนังสือควรมีคุณสมบัติอะไร 
เพ่ิมอีก อันจะนําไปสูความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
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