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บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการเปรียบเทียบระยะเวลาในการจัดชั้นทรัพยากร

สารสนเทศของระบบเดิม (ไมมี Running Number) กับระบบใหม (มี Running Number) และเพ่ือใหการจัดชั้น

ทรัพยากรสารสนเทศมีความถูกตองชวยลดระยะเวลาการทํางานในการจัดช้ันทรัพยากรสารสนเทศ โดยการนําระบบ

ใหลําดับเลข (Running Number) มาใชกับการจัดชั้นหนังสือในแตละวันแทนระบบเดิมซึ่งระบบเดิมนั้นการจัดชั้น

ทรัพยากรสารสนเทศจะอานเลข LC call ที่สันหนังสือ เลข LC call คอนขางยาวและทําใหลาชาเกิดการผิดพลาดใน

การจัดช้ันได เจาหนาที่รับผิดชอบหลักในการจัดช้ันทรัพยากรสารสนเทศจึงไดคิดทํา เลข (Running Number) 

ขึ้นมาใหกับหนังสือแตละประเภท และไดมีการทดสอบระบบโดยใหบุคคลากรภายในสํานักทรัพยากรการเรียนรู

คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร จํานวน 9 คน ทั้งผูปฏิบัติจัดชั้นประจําและผูปฏิบัติงานจัดชั้นลวงเวลา ทดสอบการ

จัดชั้นโดยการจับเวลา โดยใชคาสถิติท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ ผลการวจิัยพบวา การปฏิบัติงานขึ้น

ชั้นทรัพยากรสารสนเทศของบุคลากรที่ปฏิบัติงานจัดชั้น ดวยวิธีการจัดทํา Running Number ดีกวาการจัดช้ันดวย

วิธีการเดิม ทําใหการจัดชั้นมีความรวดเร็วข้ึน และชวยลดระยะเวลาการทํางานในแตละวันของผูปฏิบัติงาน คิดเปน

รอยละ 60.35  

 

คําสําคัญ: รันนิ่งนัมเบอร, เลขหมูหนังสือ, การจดัชั้นทรัพยากรสารสนเทศ 

 

ABSTRACT  

The purpose of this research was to compare the period of running number of 

the old system with the new system and make the information resources classification accurate, 

reducing the working time in the information resources classification by applying a numbering 

system (Running Number)  to be used for classifying books in a daily basis instead of the old 

system, in which the information resource classification reads the LC call number of the book, 



the LC call number is quite long and causes a delay and classification errors can be made. The 

staff responsible for the classification of information resources has therefore come up with a 

number (Running Number) for each type of book. and the system was tested by 9 staffs within 

the Khunying Long Learning Resources Center, both regular and overtime test the rating by 

timing. By using the statistical values used for data analysis, i.e. percentage value. Operations up 

the information resource layer of personnel who perform the task of grading. With the method of 

preparing the Running Number, it's better than the old way of grading.  This makes the 

classification faster. and reduces the time spent on the daily work of the operator accounted for 

60.35 percent 
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บทนํา  

สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เปนหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนแหลงศึกษาคนควาขอมูลของอาจารย นักศึกษา บุคลากร 

และประชาชนทั่วไป สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เปนหองสมุดขนาดใหญที่มีการ

บริการดานตาง ๆ หลากหลาย มีทรัพยากรสารสนเทศมากมายใหกับผูใชบริการ ซึ่งบริการหลัก ๆ คือ บริการยืมคืน

ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งประกอบดวยไอแพด หูฟง เครื่องคิดเลข สายชารจ พาวเวอรแบงก และหนังสือประเภท 

ตาง ๆ ที่มีอยูมากกวา 300,000 รายการ  

ดังนั้นวิธีการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ และการจัดเรียงจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก

จากหองสมุดฯ มีการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศและจัดเรียงข้ึนชั้นดวยระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of 

Congress) มีการจําแนกทรัพยากรสารสนเทศออกเปนประเภทตาง ๆ ซึ่งมีทั้งหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

วารสาร อางอิง สิ่งพิมพ ม.สงขลานครินทร นวนิยาย หนังสือภาคใต วิทยานิพนธ สารนิพนธ สื่อโสต มีการหยิบใช

ภายในและยืมทรัพยากรสารสนเทศแตละประเภทออกจากหองสมุดฯ วันละหลายหลายการ สําหรับวิธีการจัดชั้น

ของสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มีการจัดทรัพยากรสารสนเทศข้ึนช้ันตามเลขเรียก

หนังสือ ซึ่งในอดีตที่ผานมานั้นในการจัดช้ันทรัพยากรสารสนเทศในแตละวัน มีทรัพยากรสารสนเทศที่ผูใชนํามาคืน

อยูในรถเข็น และทรัพยากรสารสนเทศที่มีผูใชหยิบใชอานภายในหองสมุด วางอยูตามโตะพักหนังสือเปนจํานวนมาก 

ทําใหในแตละวันเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการขึ้นชั้นทรัพยากรสารสนเทศ ตองนําทรัพยากรสารสนเทศมาคัดแยกตาม

ประเภทและนําข้ึนชั้นโดยดูจากเลขเรียกหนังสือตรงสันหนังสือของแตละเลม ซึ่งแตละเลมมีชื่อเรียกสั้น ยาวตางกัน 

ทําใหเจาหนาที่ผูทําการจัดช้ันใชเวลาในการอานท่ีนาน บางครั้งก็อานผิด จึงทําใหประสบปญหาในการใชเวลาในการ

จัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศที่ยาวนาน บางครั้งทรัพยากรสารสนเทศผิดช้ัน ผิดประเภท ทําใหผูใชประสบปญหาใน

การหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีอยูบนชั้นไมเจอ  

จากปญหาที่ประสบดังกลาว ทางหองสมุดฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญ จึงไดนําระบบการใหเลข

ลําดับ (Running Number) มาใชในการจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศ โดยเริ่มแรกไดมีการจัดทําเลขลําดับกับหนังสือ 

Collection ภาษาอังกฤษ ไดมีการพิมพเลขลําดับบน Label สีชมพู และไดมีการกําหนดหมายเลขตูไวบนหมายเลข



ลําดับอยางชัดเจน ตอมาจึงไดทํากับหนังสือ Collection ภาษาไทย ซึ่งหนังสือภาษาไทยไดกําหนดเปน Label สี

เขียว เหตุที่ตองทํา 2 Collection นี้กอนเพราะ 2 Collection นี้มีปริมาณหนังสือเปนจํานวนมาก และมีอัตราการ

ใชงานในแตละวันสูง ตอมาจึงไดมีการจัดทํากับทรัพยากรสารสนเทศใน Collection อ่ืน ๆ ซึ่งมีขนาด Collection 

เล็กตางลงมา โดยมีการแยกสีตามหมวด ผลจากการจัดทําเลขลําดับ (Running Number) นี้ ทําใหในแตละวัน

สามารถลดระยะเวลาในการจัดชั้นหนังสือไดมากขึ้น ทําใหหนังสือผิดช้ัน ผิดประเภทนอยลง ทําใหอัตราการคนหา

หนังสือไมเจอลดนอยลง จากที่มาก็เพื่อวิเคราะหผลจากการนําระบบใหลําดับเลข (Running Number) มาใชเพื่อ

เพ่ิมประสิทธภิาพในการจัดช้ันหนังสือ  

 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือตองการเปรียบเทียบระยะเวลาในการจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศของระบบเดมิ (ไมมี 

Running Number) กับระบบใหม (มี Running Number)   

2. เพ่ือใหการจัดช้ันทรัพยากรสารสนเทศมีความถูกตองและลดระยะเวลาการทํางานในการจัด

ชั้นทรัพยากรสารสนเทศ  

 

ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินการ 

ในการศึกษาวเิคราะหกระบวนการปฏิบัติงานมีข้ันตอนตาง ๆ ดังน้ี 

1. กําหนดขอบเขตและวิธีการดําเนินงาน 

การจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศของทางสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวี

สุนทรเปนการจัดช้ันแบบอานเลขเรียกหนังสือโดยใชระบบรัฐสภาอเมริกันในการจัดหมวดหมูในบางหมวดมีการแตก

ยอยของตัวเลขคอนขางละเอียดทําใหการจัดเรียงตองใชเวลาคอนขางมาก และตอมาไดมีการทํา Running Number 

ขึ้น โดยการข้ึนช้ันจะดูเลข Running Number เปนหลักทําใหสะดวกและประหยัดเวลาในสวนงานของการขึ้นช้ัน 

ซึ่งไดทําการเปรียบเทียบวิธกีารปฏิบัติงานทั้ง 2 แบบ ดังตางรางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดการเปรียบเทียบข้ันตอนการปฏิบติังานระบบเดิมกับระบบใหม 

ขั้นตอนการขึน้ชั้นระบบเดิม ขั้นตอนการขึ้นชั้นระบบใหม 

1. ทําการเก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศในทุก

เชาของวัน โดยแยกเปน 

1.1 ทรัพยากรสารสนเทศจากการยืมที่มีผูใช

นํามาคืนที่หองสมุดตลอดวัน 

1.2 ทรัพยากรสารสนเทศที่มผูีใชหยิบมาใช

ภายในหองสมดุ 

1.3 ทรัพยากรสารสนเทศใหม และซอม ที่ถูก

สงมาจากฝายพัฒนาระบบสารนเทศ 

1. ทําการเก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศในทุกเชาของวัน

ทําการโดยแยกเปน 

1.1 ทรัพยากรสารสนเทศจากการยืมที่มีผูใชนํามาคืนท่ี

หองสมุดตลอดวัน 

1.2 ทรัพยากรสารสนเทศที่มผูีใชหยิบมาใชภายใน

หองสมุด 

1.3 ทรัพยากรสารสนเทศใหม และซอม ที่ถูกสงมาจาก

ฝายพัฒนาระบบสารนเทศ 

2. แยกทรัพยากรสารสนเทศตาม Collection  

ตาง ๆ เชน หนังสือภาษาไทย หนงัสือ

2. แยกทรัพยากรสารสนเทศตาม Collection ตาง ๆ เชน 

หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ วิทยานิพนธ เปนตน 



ภาษาอังกฤษ วิทยานิพนธ เปนตน มีการแยกหนังสือออกเปน 2 ประเภท คือ หนังสือที่มีเลข

ลําดับ (Running Number) กับหนังสือใหมที่ยังไมมเีลข

ลําดับ 

1) หนังสือที่มีเลขลําดับ  

1.1) แยกหนังสือตาม Collection โดยดูจาก Label 

เลขลําดับ (Running Number) ที่มีการแบงสไีวแลว ตาม 

Collection เชน ภาษาไทยสเีขียว ภาษาอังกฤษสีชมพู  

นวนิยาย สีสม เปนตน 

1.2) เมื่อทําการแยกหนังสือตาม Collection แลว ก็นํา

หนังสือไปวางไวตามหมายเลขตูทีกํ่าหนดบน Label เชน 

หนังสือที่มีเลขลําดับ (Running Number) เปน Label สี

เขียว หมายเลข 40/115 คือ หนังสือเลมนี้อยูบนตูหมายเลข 

40 ลําดับที่ 115 เปนตน 

2) หนังสือใหมหรือหนังสือเกาที่ตกหลนที่ยังไมมีเลขลําดบั 

2.1) แยกหนังสือตาม Collection ตาง ๆ เชน 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยานิพนธ เปนตน 

2.2) นําหนังสือที่ผานการแยกตาม Collection ตาง ๆ 

มาวางไวตามตามตูหนังสือ ที่หมายเลขเรียกของหนังสืออยู

ชวงของตูนั้น ๆ เชน หนังสือที่มีเลขเรียก TA645 ณ63 

2558 ก็หาตูท่ีมีเลขเรียกนี้อยูในตู 

3. นําหนังสือไปวางไวท่ีตูตามหมวดหมูของ

หนังสือ เชน หมวด A หมวด B หมวด H หมวด 

Q เปนตน 

3. นําหนังสือที่ไดทําการคัดแยกตามหมวดหมูแลวไปขึ้นช้ัน 

พอเจอตําแหนงของหนังสือก็นําหนังสือเสียบไวตรงตาํแหนง

ไดเลย 

4. นําหนังสือที่ไดทําการคัดแยกตามหมวดหมู

แลวไปขึ้นช้ัน การข้ึนชั้นของหนังสือจะทําไดโดย

การอานเลขเรียกหนังสือ ที่ติดไวตรงสันหนังสือ 

เชน QD31.2 ก45 2556 จากนั้นก็ทําการหาที่

อยูของหนังสือที่หมวด QD พอเจอตําแหนงของ

หนังสือก็นําหนังสือเสยีบไวตรงตําแหนงไดเลย 

 

 

2. ดําเนินการทดสอบดวยการจับเวลา 

โดยการเตรียมตัวเลมหนังสือจํานวน 20 เลม เปนหนังสือที่มีเลข Running Number 10 เลม 

และหนังสือที่ไมมีเลข Running Number 10 เลม และใหผูปฏิบัติงานข้ึนชั้นจํานวน 9 คนทําการขึ้นชั้นทีละคนและ

จับเวลาทั้งสองแบบและบันทึกผล 

3. เปรียบเทยีบผลการทดสอบการข้ึนชั้นระหวางระบบเดิมกับระบบใหมดวยวิธกีารจับเวลา 



จากการทดสอบการจับเวลาการขึน้ชั้นระหวางแบบเดมิกับแบบใหมน้ันผลปรากฏวาผูปฏิบัติงาน

ทั้ง 9 คนใชเวลาในการขึ้นชั้นหนังสือแบบใหมท่ีมีเลข Running Number ไดรวดเร็วกวาการขึ้นช้ันระบบเกาที่ไมมี

เลข Running Number 

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล 

1. ผลการเปรียบเทียบการข้ึนชั้นทรัพยากรสารสนเทศ  

จากการเปรียบเทียบผลการจัดช้ันจากวิธีการแบบเดิมกับวิธีการแบบใหมพบวา การจัดชั้นวิธี

แบบใหมที่มี running number ทําใหมีความสะดวก รวดเร็วกวาแบบเดิมที่ไมมี running number เปนอยางมาก 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สิทธิชัย ลําธารทรัพย (2546, น. 42 ) ที่อธิบายวา การจัดทําระบบใหลําดับเลขจะทํา

ใหการทํางานไดเร็วขึ้น สะดวกขึ้น และชวยในเรื่องอานชั้น ขึ้นช้ันไดเร็ว และมีความถูกตองมากกวาระบบเดิม 

2. ผลการทดสอบจับเวลาการขึ้นชั้นหนังสือ 

ในการทดสอบจับเวลาการข้ึนชั้นหนังสือ ทําการจําแนกหนังสือแบบที่มี Running Number 10 

เลม และไมมี Running Number 10 เลม โดยใชหนังสือในหมวด H นํามาวางไวบนรถเข็นหนังสือ จับเวลาการขึ้น

ชั้นทีละ 1 เลม เริ่มจับเวลาเปนวินาทีตั้งแตเริ่มหยิบหนังสือบนรถ จนกระทั่งหนังสืออยูบนช้ันอยางถูกตอง มี

ผูเขารวมทดสอบจํานวน 9 คน ประกอบดวยเจาหนาที่จัดชั้นประจําวันจันทร – วันศุกร จํานวน 2 คน และ

เจาหนาที่จัดชั้นลวงเวลา เสาร – อาทิตย 7 คน ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงรายการหนังสือที่ใชในการทดสอบ 

หนังสือไมมี Running Number  หนังสือมี Running Number  

1. HG221 อ62 2551   

2. HG179 ร726 2548 ล.2 ฉ.1 

3. HG4011 อ62 2552 

4. HG5750.55. A3 ศ74 2547 ล.1 

5. HG6024 บ46 2552 ฉ.1 

6. HG4661 ท73 2557 

7. HG6024.A3 ก64 2548 ฉ.1 

8. HD9000.9. T5 อ46 2559 ฉ.2 

9. HD30.25 ภ46 2561 ฉ.1 

10. HF5668.25 ฉ85 2549 ฉ.1 

1. HD1741.T5 ก44 2547 ฉ.1 

2. HC445 อ46 2555 

3. HD37.T5 ม63 2554 

4. HD58.8 อ22 2544 

5. HE571 ง76 2547 ล.1 

6. HF3800.55. A5 ค54 2543 

7. HD8039.A43 ป63 2550 

8. HF5415.1265 ก55 2559 

9. HF5821 ส74 2540 

10. HJ5628.T5 ส42 2554 

 

 

 

 

 



 

 

ภาพที่ 1. แสดงการจับเวลาเปรียบเทียบการข้ึนชั้นหนังสือที่มี Running Number  

กับไมมี Running Number 

 

จากภาพที่ 1 แสดงใหเห็นวาการขึ้นช้ันหนังสือที่มีเลข Running Number นั้น ผูปฏิบัติงานทั้ง 

9 คนใชเวลาในการข้ึนช้ันหนังสือในระยะเวลาท่ีนอยกวาการข้ึนช้ันหนังสือที่ไมมีเลข Running Number ทุกเลม

และทุกหมวดหมูของหนังสือ ซึ่งระยะเวลาการข้ึนชั้นหนังสือที่มีเลข Running Number กับ หนังสือที่ไมมี Running 

Number นั้นก็แตกตางกันมากในแตละครั้งของการทดสอบ ยกตัวอยางของผูปฏิบัติงานคนท่ี 6 เลมที่มีเลข 

Running Number ผูปฏิบัติงานจัดชั้นใชเวลาแค 10 วินาที สวนหนังสือที่ไมมีเลข Running Number ผูปฏิบัติงาน

ทานนี้ใชเวลา 31 วินาทีในการข้ึนชั้นซึ่งแตกตางกันโดยสิ้นเชิง 

 



 
 

ภาพที่ 2. กราฟแสดงการเปรียบเทียบการจับเวลาการข้ึนชั้นหนังสอืที่มี Running Number  

กับหนังสือที่ไมมี Running Number 

 

สรุปผล ขอเสนอแนะ การนําไปใชประโยชน 

สรุปผล  
จากการทดสอบจับเวลาการปฏิบัติงานขึ้นช้ันทรัพยากรสารสนเทศของบุคลากรที่ปฏิบัติงานขึ้น

ชั้นทั้งผูปฏิบัตขิึ้นช้ันประจําและผูปฏิบัติงานขึ้นชั้นลวงเวลาผลปรากฏวา จากการจับเวลาการข้ึนช้ันพบวาการจัดทํา 

Running Number ทําใหการขึ้นชั้นมีความรวดเร็วขึ้น ชวยลดระยะเวลาการทํางานในแตละวันของผูปฏิบัติงาน คิด

เปนรอยละ 60.35 ซึ่งผูปฏิบัติงานขึ้นช้ันแตละคนจะใชเวลาที่แตกตางกนัระหวางหนังสือที่มีเลข Running Number 

กับหนังสือท่ีไมมีเลข Running Number ดังแสดงในภาพที่ 2 ซึ่งเห็นไดชัดเจนวาการทํา Running Number นั้น

ชวยลดเวลาการทํางานของผูปฏิบัติงานเปนอยางมาก ซึ่งสอดคลองกับการนําระบบใหเลขลําดับ (Running 

Number) มาชวยในการจัดชั้นตํารา ของสิทธิชัย รําธารทรัพย การนําระบบใหเลขลําดับ (Running Number) มา

ชวยในการจัดช้ันตํารา 

 

 ขอเสนอแนะ  
หากมีหนังสือมาใหมใหรีบทําการติด Running Number เพราะหากปลอยท้ิงไวอาจทําให

หนังสืออยูผิดทีผ่ิดช้ันผดิประเภทและทําใหเสียเวลาในการข้ึนชั้น 

 

การนําไปใชประโยชน  

จากระยะเวลาการจดัช้ันที่ลดลงถึงรอยละ 60.35 ทําใหผูปฏิบัติงานจัดช้ันไดรบัประโยชนดังนี ้

1. ผูปฏิบัติงานอานชั้นข้ึนชั้นไดเรว็ขึ้น 
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2. ทําใหการข้ึนชั้นหนังสือมีความถูกตองมากขึ้น 

3. หากหนังสือมีการวางผดิชั้นผิดตําแหนงจะสังเกตไดชัดเจนข้ึน 

4. มีความสะดวกในการแยกหนังสือเปนประเภทตาง ๆ 
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