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การถอดบทเรียนการซ่ อมบํารุงรักษาหนังสือของศูนย์วทิ ยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
The lesson Learned for Repairs book of the Academic Resource Center
Suan Sunandha Rajabhat University
ชนิดา ชิราพฤกษ์ 1, ดร.ศุภรา เจริ ญภูมิ 2
1
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
2
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
บทคัดย่อ
การถอดบทเรี ยนการซ่อมบํารุ งรักษาหนังสือของศูนย์วิทยบริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
มีวตั ถุประสงค์ (1)เพือถอดบทเรี ยนการซ่อมบํารุ งรักษาหนังสื อ ของศูนย์วิทยบริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนนั ทา (2) เพือจัดทําคู่มือการซ่อมบํารุ งรักษาหนังสื อของศูนย์วิทยบริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนนั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูล ทีบรรณารักษ์ จํานวน 4 คน และเจ้าหน้าทีห้องสมุด จํานวน 1 คน รวมเป็ น 5 คน แล้วนําเนื อหามา
วิเคราะห์ขอ้ มูล จากนันจึงจัดประชุมระดมสมองและนําไปจัดทําคู่มือการซ่อมบํารุ งรักษาหนังสื อ แล้วจัด
ประชุมกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพือประเมินความเหมาะสม โดยใช้เครื องมือคุณภาพในการการถอดบทเรี ยนการซ่อม
บํารุ งรักษาหนังสื อและเก็บรวบรวมข้อมูลพัฒนาขึ นมาจากการดัดแปลงเอกสารแบบสอบถามโครงการ
ห้องสมุดมีชีวิต โดยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling)
ผลการวิจยั พบว่า
การถอดบทเรี ยนการซ่อมบํารุ งรักษาหนังสือ ของศูนย์วิทยบริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
ได้เทคนิค ขันตอนการปฏิบตั ิงานตามประเด็นการถอดบทเรี ยน 5 ประเด็นความรู้ประกอบด้วย
ความรู้ที 1) การซ่อมบํารุ งรักษาหนังสื อจัดทําเพือให้หนังสื อมีอายุการใช้งานมากขึนอาจเป็ นการ
บํารุ งรักษาหนังสือให้มีสภาพทีสามารถใช้งานได้ ทําให้หนังสือทีให้บริ การแก่ผใู้ ช้บริ การทีมีสภาพสมบูรณ์
ความรู้ที 2 การซ่อมบํารุ งรักษาหนังสือมีวิธีการซ่อม 2 วิธีประกอบด้วย
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1) การปรับปรุ งหนังสือใหม่เป็ นวิธีการปรับปรุ งหนังสือทีซือเข้ามาใหม่ให้มีสถาพคงทนต่อการใช้
งาน
2)การซ่อมบํารุ งหนังสื อเก่ า คื อการนําหนังสื อเก่ าที ชํารุ ดมาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที สมบูร ณ์
เหมือนเดิม
ความรู้ที 3 ขันตอนการซ่อมบํารุ งรักษาหนังสือประกอบด้วย การเตรี ยมเล่มหนังสื อ การเตรี ยมปก
หนังสือการเข้าปก
ความรู้ ที 4 เทคนิ คการบํารุ งรักษาหนังสื อเป็ นการจัดให้หนังสื ออยู่ในสภาพเรี ยบร้อย สมบูรณ์ มี
ความแน่นหนา คงทน มีอายุการใช้งานหลักสําคัญมี 2 ประการ 1. การป้ องกัน 2. การซ่อมแซม
ความรู้ที 5 การซ่อมแซมปรับปรุ งหนังสื อมีหลักสําคัญอยู่ 4 ประการ เรี ยกเรี ยกว่าหลัก 4 ประการ
ได้แก่ 1. ประสิทธิภาพ 2. ประหยัด 3. ประณี ต 4. ประโยชน์ ได้ค่มู ืองานซ่อมบํารุ งรักษาหนังสื อ ของศูนย์
วิทยบริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
คําสําคัญ : การถอดบทเรียน / การซ่ อมบํารุงรักษาหนังสือ / ศู นย์วทิ ยบริการ
Abstract
The objectives of this research were for 1. Learning lesson of how to maintenance and repair
books in Academic Resource Center at Suan Sunandha Rajabhat University 2. Making up book
maintenance and repair manual for Academic Resource Center at Suan Sunandha Rajabhat University.
The processes were done by interviewed 4 librarians and 1 library’s staff during 1st October 2014 – 31st
September 2015 then, analyzed the data. Later, book maintenance and repair manual has been written by
brainstorming. After that, meeting has been arranged again for the manual evaluation. The quality tool
using in lesson learned process of book maintenance and repair, and data collection were adapted from
Living Library Project’s questionnaire, transformed into a structure interview using purposive sampling.
Techniques and knowledge have been found as results of the research as follows;
Knowledge no. 1: The book maintenance and repair were for long lasting of books, this helped
books being in good condition, ready for service.
Knowledge no. 2: There were two types of book maintenance and repair
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1. New books, it was the way to strengthen the new books recently bought in to library, for last
long using.
2. Old books, it was the way to repair them, trying to fix them to be in good condition and ready
for giving service to next reader.
Knowledge no. 3: The steps of book maintenance were; book preparation, cover preparation and
covering process.
Knowledge no. 4: The important technique for keeping books in good condition and long lasting
were 1. Book prevention 2. Book repair
Knowledge no. 5: The main key factors for book maintenance and repair were 1. Efficiency 2.
Economy 3. Exquisiteness 4. Benefit Book maintenance and repair manual for Academic Resource
Center at Suan Sunandha Rajabhat University.
Keywords: Lesson learned / Book maintenance and repair / Academic Resource Center
บทนํา
การถอดบทเรี ยนการซ่อมบํารุ งรักษาหนังสือจากการให้บริ การยืม-คืนหนังสื อของศูนย์วิทยบริ การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา พบปั ญหาการชํารุ ดเสี ยหายของหนังสื ออันเกิดจาก การเสื อมสภาพตาม
กาลเวลา การไม่ดูแลรักษาหนังสือของผูย้ มื วัสดุกระดาษในการนํามาทําเล่มหนังสือบอบบาง จากปัญหาการ
ชํารุ ดเสียหายของหนังสือ ผูว้ ิจยั จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลจํานวนครังของการซ่อมบํารุ งรักษาหนังสื อจากการ
ยืม-คืนหนังสือ ย้อนหลังตังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 พบว่า สถิติจาํ นวน
เล่มของการส่ งซ่อมบํารุ งรักษาหนังสื อจากการยืม-คืนหนังสื อของสํานักวิทยบริ การ เช่น หนังสื อปกแข็ง
หนังสือปกอ่อน ทีมีสภาพชํารุ ดจากการยืม-คืน จํานวนหนังสือส่งซ่อมมีทงหมด
ั
1,914 เล่ม
เนื องจากเจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงานซ่อมบํารุ งรักษาหนังสื อบางคนยังขาดทักษะการซ่อมบํารุ งรักษา
หนังสือปกแข็ง ทําให้หนังสือซ่อมออกมาล่าช้าไม่ทนั ต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การและ ในอนาคตจะมี
การเกษียณอายุราชการของเจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงานห้องสมุดซึงมีความรู้ มีทกั ษะ มีความชํานาญในการซ่อม
บํารุ งรักษาหนังสือจากประสบการณ์และการปฏิบตั ิงานจริ ง เมือเกษียณอายุราชการความรู้ฝังลึกทีสําคัญต่าง
ๆ ในการซ่อมบํารุ งรักษาหนังสื อยังคงติดตัวเจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึงปั จจุบนั ยังไม่มีคู่มือการซ่อมรั กษา
หนังสือทีนํามาใช้และก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างความคุม้ ค่าในการปฏิบตั ิงานห้องสมุด หากศูนย์วิทย
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บริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทาได้ เพือป้ องกันความรู้ทีมีอยูส่ ูญหายไปกับผูป้ ฏิบตั ิงาน ห้องสมุดจึง
จําเป็ นต้องหาแนวทางจัดเก็บความรู้ทีได้จากผูป้ ฏิบตั ิงานจริ งฝ่ ายงานซ่อมบํารุ งรักษาหนังสื อมาจัดทําเป็ น
คู่มือการปฏิบัติงาน เพือรักษาระดับคุ ณภาพและเป็ นวิธีก ารสร้ างความรู้ใหม่รู ปแบบหนึ งในการจัด การ
ความรู้สาํ หรับองค์กร ซึงสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรของศูนย์วิทยบริ การทีจะนําความรู้ เทคนิค
ต่าง ๆ จากคู่มือการซ่อมบํารุ งรักษาหนังสือไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ และเพือเป็ นการ
เตรี ยมความพร้อมในการจัดทําคู่มือการซ่อมรักษาหนังสื อ
ผูว้ ิจ ยั จึงสนใจที จะศึก ษากระบวนการซ่อมบํารุ งรัก ษาหนังสื อ โดยการถอดบทเรี ยนการซ่อม
บํารุ งรักษาหนังสือ จากผูท้ ีมีความรู้ ความเชียวชาญและประสบการณ์ เพือเป็ นมาตรฐาน และเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาคู่มือการซ่อมบํารุ งรักษาหนังสื อของศูนย์วิทยบริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา ให้มี
คุณภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพือได้บทเรี ยนการซ่อมบํารุ งรักษาหนังสือ ของศูนย์วิทยบริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
2. เพือจัดทําคู่มืองานซ่อมบํารุ งรักษาหนังสือ ของศูนย์วิทยบริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ขอบเขตงานวิจยั
การวิจยั เกียวกับการถอดบทเรี ยนการซ่อมบํารุ งรักษาหนังสือของศูนย์วิทยบริ การ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนนั ทา ได้กาํ หนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี
1. ขอบเขตด้านเนือหา การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research) มุ่งเน้นเทคนิ ค
วิธีการปฏิบตั ิงานซ่อมบํารุ งรักษาหนังสือ โดยการถอดบทเรี ยน ศูนย์วิทยบริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนนั ทา
2. กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
2.1 ด้านประชากร ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนีประกอบด้วย
2.1.1 บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น วิ ช าการ ที ปฏิ บัติ ง านศู น ย์วิ ท ยบริ การ จํา นวน 5 คน
ประกอบด้วยบรรณารักษ์ จํานวน 4 คน และเจ้าหน้าทีห้องสมุด จํานวน 1 คน
2.1.2 ทีมงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที สายสนับสนุ นวิชาการ ฝ่ ายงานบริ การสิ งพิมพ์ สํานัก วิทย
บริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา จํานวน 5 คน ทําหน้าที ประชุมระดมสมอง จัดทําคู่มือปฏิบตั ิงาน
ซ่อมบํารุ งรักษาหนังสือ
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3. ขอบเขตด้านเวลา ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – เดือนกันยายน พ.ศ.2558
4. ขอบเขตด้านสถานที ศูนย์วิทยบริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกียวกับการถอดบทเรียน
สําหรับการทบทวนเอกสารและแนวคิดการถอดบทเรี ยนนี ผูว้ ิจยั จะได้กล่าวถึงความหมาย ความ
เป็ นมา รู ปแบบ และขันตอนของการถอดบทเรี ยน ดังนี
ความหมายของการถอดบทเรี ยน
การถอดบทเรี ยน หมายถึง การสกัดความรู้จากประสบการณ์ของผูป้ ฏิบตั ิงานจริ ง ในการจัดทําการ
โครงการจัด เตรี ยมรู ปเล่ ม และซ่ อ มหนัง สื อ โดยสิ งสํา คัญ ที เกิ ด ขึ นในระหว่ า งการถอดบทเรี ยนคื อ
กระบวนการเรี ยนรู้ ร่วมกันในทีมเป็ นการสร้ างความรู้ใหม่ ๆ โดยนําบทเรี ยนที ได้มาบันทึก รายละเอียด
ขันตอนการปฏิบตั ิงาน และจัดทําเป็ นคู่มือเพือเป็ นแนวทางในการพัฒนางานและพัฒนาองค์กร
เนาวรัตน์ พลายน้อย (2547) ให้ความหมายการถอดบทเรี ยน คือ การเรี ยนรู้เกียวกับปฏิบตั ิการที
เสร็ จ สิ นแล้ว เพือหาแนวทางรัก ษาจุด แข็งของการปฏิบตั ิ ไว้ เป็ นการศึกษาแนวทางทีเป็ นนวัต กรรมเพือ
ส่งเสริ มให้มีการนําแนวทางปฏิบตั ิทีดีนนไปประยุ
ั
กต์อย่างต่อเนือง เพือหลีกเลียงความผิดพลาดซํารอย
แนวคิดเกียวกับการบํารุ งรักษาหนังสือ
ความหมายของการบํารุ งรักษาหนังสือ คลอบคลุมตังแต่การระวังรักษาหนังสื อใหม่ ให้คงทนถาวร
ใช้ประโยชน์ได้นาน และเมือใช้แล้วเกิดชํารุ ดฉีกขาด ก็ตอ้ งซ่อมแซมให้ใช้ต่อได้อย่างคุม้ ค่าจริ ง ๆ
พูลสุ ข เอกไทยเจริ ญ (2535) ได้กล่าวถึง การบํารุ งรักษาหนังสื อของห้องสมุด หมายถึง การดูแล
รักษาหนังสื อให้อยู่ในสภาพเรี ยนร้ อย แข็งแรง สะอาดทนทาน ไม่ฉีกขาดหรื อชํารุ ด เสี ยหายเร็ วเกิ นไป
ตลอดจนการซ่อมแซมหนังสือทีชํารุ ดแล้ว ให้มีสภาพดีแข็งแรง เพือให้ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
การเล่าเรือง
การเล่าเรื อง เป็ นวิธีการสือสารทีมีประสิทธิภาพและใช้กนั มาตังแต่ยคุ โบราณ เพือถ่ายทอดความเชือ
หรื อศรัทธา การถ่ายทอดค่านิยม หรื อวัฒนธรรม หรื อ การสื บทอดตํานานต่าง ๆ ในปั จจุบนั ได้มีการนําเอา
วิธีการเล่าเรื องมาใช้ในหลายมิติมากขึนโดยเฉพาะอย่างยิ งการพัฒนาผูน้ าํ และองค์กร เนื องจากการเล่าเรือง
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เป็ นวิธีทีจะช่วยให้เกิดการเปลียนแปลงและการเรี ยนรู้ ช่วยสร้างความเข้าใจในเรื องยากซับซ้อนและสร้าง
จินตนาการได้ดี โดยเฉพาะในโลกแห่ งเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื อสารหรื อการโน้มน้าวด้ว ยข้อมูลที
ครบถ้วนถูกต้องถือเป็ นสิ งสําคัญ แต่มกั จะพบว่าแม้จะให้ขอ้ มูลมากมายเพียงใดก็ไม่สามารถทําให้องค์กร
บรรลุวตั ถุประสงค์ทีต้องการได้ เท่ากับฟังคําบอกเล่าปากต่อปากหรื อความเชือถือในประสบการณ์ของคนที
เรารู้จกั ดังนัน การสร้างแรงบันดาลใจภายในจากเรื องเล่า จึงเป็ นวิธีการทีดีและเหมาะสมกับยุคปั จจุบนั
เพือให้การสือสารของเรามีประสิทธิภาพมากยิงขึน (เกรี ยงศักดิ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ, 2547)

เครืองมือการจัดการคุณภาพ
1. เครื องมือคุณภาพทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์มีหลายลักษณะ เช่น การสัมภาษณ์รายบุคคล และสัมภาษณ์กลุ่ม
การสัมภาษณ์อาจต้องทําหลายรอบ เพือให้มนใจว่
ั าได้ประเด็นต่าง ๆ ของบทเรี ยนให้ครบถ้วน แต่เนื องจาก
การสัมภาษณ์นนต้
ั องใช้เวลา และเจ้าของบทเรี ยนอาจไม่ว่างพอทีจะให้ผถู้ อดบทเรี ยนเข้าพบ หรื อหากเป็ น
การสัมภาษณ์กลุ่ม สมาชิกกลุ่มอาจว่างไม่ตรงกัน วิธีการจะช่วยให้พบปะกันเร็ วขึนแต่ยงั คงได้สาระตรง
ประเด็น
1.2 การจัดเวทีเสวนา เพือให้การถอดบทเรี ยนได้ผลดี ผูถ้ อดบทเรี ยนควรปรึ กษาหารื อผูบ้ ริ หาร
องค์กร และจัดการประชุมเร็ วทีสุดเท่าทีจะเป็ นไปได้เมืองานเสร็ จ กิจกรรม หรื อ โครงการ ผูเ้ ข้าร่ วมเสวนา
ประกอบด้วย เจ้าของบทเรี ยนทีจะถอด
2. เครื องมือคุณภาพทีใช้ในการถอดบทเรี ยนงานซ่อมหนังสือ ได้แก่
2.1 แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) เป็ นแบบฟอร์ มทีได้รับการออกแบบไว้เพือบันทึกข้อมูลที
สามารถนําไปใช้ประโยชน์
2.2 ตารางบันทึกข้อมูลกระบวนการ (Voice of the Process Table) เป็ นเครื องมือทีออกแบบมา
เพือเก็บรวบรวมข้อมูลทําได้โดยการสัมภาษณ์และใช้เทคนิค 5W1H
2.3 ผังกระบวนการปฏิบตั ิงานทีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure) เป็ นแผนผังทีพนักงาน
ระดับปฏิบตั ิการใช้ในการวางแผนการทํางานประจําวันให้แต่ละหน้าทีงานทีได้รับมอบหมาย (วีรพจน์ ลือ
ประสิทธิสกุล, 2544, 159)
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2.4 ผังงานแสดงกระบวนการโดยละเอียด (Process Flow Chart) เป็ นภาพขันตอนและกิจกรรม
ต่ าง ๆ ในกระบวนการ มีร ายละเอียดขันตอนการปฏิบัติ งานครบถ้ว น รวมทังระบุ ท างเลือกที จะต้อ ง
ตัด สิ น ใจและเงื อนไขในการตัดสิ นใจไว้ได้วย ช่ว ยให้เข้าใจกระบวนการทีซับซ้อนและเงื อนไขในการ
ตัดสินใจ (อนุวฒั น์ ศุภชุติกุล, 2547, หน้า 65)
2.5 การระดมสมอง (Brainstorming) คือ เทคนิ คเพือทําให้เกิดความคิดใหม่ ๆ จากการประชุม
โดยให้ผรู้ ่ วมประชุมเสนอ ความคิดเห็นให้มากทีสุ ดในเรื องทีกําหนดไว้ ภายในเวลาอันจํากัด (วิฑูรย์ สิ มะ
โชคดี, 2542, หน้า 86)
การจัดทําคู่มอื การปฏิบัตงิ าน
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวิธีการจัดทําคู่มือกระบวนการจากคู่มือคุณภาพ ISO 9001:2008 (Leadership 2010)
เพือนํามาใช้เป็ นแนวทางในการทําคู่มือวิธีก ารปฏิบตั ิ งานซ่อมและบํารุ งรั กษาหนังสื อ ศูนย์วิทยบริ ก าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ซึงประกอบด้วย
1. รู ปแบบการจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงาน
มาตรฐาน ISO 9001:2008 ได้มีการกําหนดให้มีการจัดทําเอกสารเพือทําให้การบริ หารงาน
เป็ นไปได้สะดวก เข้าใจง่าย และพัฒ นาเป็ นไปอย่างต่อเนื อง โดยแบ่ งรู ปแบบของเอกสารเป็ น 4 ระดับ
(Leadership2010) ดังนี
1.1 คู่มือคุณภาพ (Quality /System Manual) เป็ นเอกสารระดับสูงสุ ดในระบบคุณภาพ ภาพรวม
ของระบบและการจัดการคุณภาพทังหมดขององค์กร จัดทําโดยคณะทํางาน ทบทวนโดยผูจ้ ดั การคุณภาพ
อนุนุมตั ิโดยผูบ้ ริ หารสูงสุดขององค์กรหรื อในขอบเขตระบบ
1.2 ขันตอนการทํางาน (Documented Procedures) เป็ นเอกสารอธิบายขันตอนการดําเนิ นการแต่
ละกระบวนการหลักทีได้ชีบ่งไว้ ตังแต่จุดเริ มต้นกระบวนการจนสิ นสุดกระบวนการนัน
1.3 ขันตอนการปฏิบตั ิงาน (SOP) โดยระบุถึง โคร( ผูป้ ฏิบตั ิ ) ทําอะไร (ขันตอนทีต้องทํา หรื อ
ความรับผิดชอบ) เมือไหร่ (เวลา ระยะเวลา ความถี) ทีไหน (สถานที )อย่างไร (รายละเอียดวิธีหรื อเทคนิ คที
ทํา เช่นเอกสารทีใช้ บันทึกทีทํา เครื องมือทีต้องใช้)
1.4 เอกสารสนับสนุ น (Supporting Documents) เช่น บันทึก : เป็ นคํารวมทีใช้เรี ยกเอกสารซึง
เป็ นผลการปฏิบตั ิงานบันทึกอาจมีรูปแบบฉัดเจน เช่นแบบฟอร์มทีมีขอ้ มูลแล้วหรื อไม่มีรูปแบบชัดเจน เช่น
รายงาน ภาพถ่ายการทํางาน เทปบันทึกเสียง วีดีทศั น์เป็ นต้น
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งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษางานวิจยั ทังภายในประเทศและต่างประเทศ สรุ ปได้ว่า
กรมการพัฒนาชุมชน (2550) ถอดบทเรี ยนเรื อง โครงการพัฒนาชุมชนจากกลุ่มบุคคลทีเคยร่ ว ม
ปฏิบตั ิงานชุมชนผลการศึกษาพบว่า เป็ นการถอดบทเรี ยนโดยเริ มตังแต่ความหมาย ความเป็ นมาของการ
จัดการความรู้ ความเป็ นมาของการถอดบทเรี ยนโครงการฯ วัตถุประสงค์ของการถอดบทเรี ยนเพืออธิบาย
แนวคิดการจัดการความรู้ทีเกียวข้องกับคู่มือการปฏิบตั ิงานและขันตอนวิธีการถอดบทเรี ยนอย่างละเอียด
เพือให้เจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชนนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการถอดบทเรี ยนโครงการพัฒนาชุมชนได้อย่าง
ถูกต้อง
เซนนินเกน (Seningen, 2005) ศึกษาเรื อง การเรี ยนรู้คุณค่าของการถอดบทเรี ยนเป็ นการแลกเปลียน
เรี ยนรู้ทีเป็ นระบบ โดยใช้วิธีบนั ทึกการถอดบทเรี ยนลงในเอกสารเพือใช้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเพิ มความ
มันใจว่าการติดต่อสือสารในทีมมีประสิทธิภาพ เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และป้ องการการเกิดข้อผูพ้ ลาด
ซํา เช่น ความล่าช้าของโครงการ งบประมาณทีเกิน และความไม่ถึงพอใจของผูร้ ับบริ การ และหากมีการ
ปรับเปลียน หรื อลาออกของบุคลากร ความรู้อาจจะติดตัวคนไปด้วย ดังนันจึงควรทีจะทําการจัดเก็บความรู้
ไว้ในรู ปแบบของเอกสาร ทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วยการถอดบทเรี ยนเอาไว้เพือประโยชน์ต่อการทํางานใน
ภายหน้า วิธีการอาจทําได้ดว้ ยการประชุมรายสัปดาห์หรื อสองสัปดาห์ ซึงเป็ นอีกหนึ งเครื องมือทีดีสาํ หรับ
การแบ่งปันข้อมูล
วิธีดําเนินการวิจยั
การวิจยั เรื อง การถอดบทเรี ยนการซ่อมบํารุ งรักษาหนังสื อ ของศูนย์วิทยบริ การ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนนั ทา โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ดังนี
1. กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล ประกอบด้ วย
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ทุกคนทีปฏิบตั ิงานศูนย์วิทยบริ การ จํานวน 5 คน ประกอบด้วย
บรรณารักษ์ จํานวน 4 คน และเจ้าหน้าทีห้องสมุด จํานวน 1 คน
2. เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย
2.1 เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.1.1 การสัมภาษณ์ เป็ นแบบสัมภาษณ์รายบุคคล ซึงอาจต้องใช้ก ารสัมภาษณ์อาจต้องทํา
หลายรอบ เพือให้มนใจว่
ั าได้ประเด็นต่าง ๆ ของงานซ่อมบํารุ งรักษาหนังสือให้ครบถ้วน
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2.1.2 แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการซ่อมบํารุ งรักษาหนังสือของศูนย์ วิทยบริ การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
2.2 เครืองมือคุณภาพทีใช้ ในการถอดบทเรียนงานซ่ อมหนังสือและบํารุ งรักษาหนังสือ
2.2.1 แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) เป็ นแบบบันทึกความถี ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สาเหตุของปัญหาการจัดลําดับความสําคัญทีต้องแก้ไข
2.2.2 ตารางบัน ทึก ข้อมูลกระบวนการ (Voice of the Process Table) เป็ นเครื องมือที
ออกแบบมาเพือเก็บรวบรวมข้อมูลทําได้โดยการสัมภาษณ์และใช้เทคนิค 5W1H
2.2.3 ผังกระบวนการปฏิบตั ิงานทีมีคุณภาพ เป็ นผังทีใช้อธิบาย ลําดับขันตอนและวิธีการ
ปฏิบตั ิงานของกิจกรรมการทํางานหลาย ๆ กิจกรรม อันประกอบกันขึนเป็ นกระบวนการปฏิบตั ิงานแต่ละ
กระบวนการทีอยูใ่ นผังกระบวนการธุรกิจ
2.2.4 ผังงานแสดงกระบวนการโดยละเอียด (Process Flow Chart) เป็ นภาพขันตอนและ
กิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการ มีรายละเอียดขันตอนการปฏิบตั ิงานครบถ้วน รวมทังระบุทางเลือกทีจะต้อง
ตัดสิ นใจและเงือนไขในการตัดสิ นใจไว้ได้วย ช่ วยให้เข้าใจกระบวนการทีซับซ้อนและเงือนไขในการ
ตัดสินใจ (อนุวฒั น์ ศุภชุติกุล, 2547, หน้า 65)
2.2.5 การระดมสมอง เป็ นกระบวนการทีมีแบบแผนทีใช้เพือรวบรวมความคิดเห็น ปั ญหา
หรื อข้อเสนอแนะ จํานวนมากในเวลารวดเร็ ว เป็ นวิธีการทีดีในการกระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์และเกิดการมี
ส่ ว นร่ ว มของที มงานมากที สุ ด โดยในการวิจ ัยครั งนี ใช้สําหรั บการจัด ประชุ มเพือดําเนิ น การวิเคราะห์
กระบวนการถอดบทเรี ยนงานซ่อมบํารุ งรักษาหนังสือ
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) การเตรี ยมการถอด บทเรี ยน ทราบปัญหาจากการเก็บข้อมูลหนังสื อชํารุ ดย้อนหลัง 1 ปี เพือ
สร้างความเข้าใจทีตรงกันและบทบาทหน้าทีรับผิดชอบ ได้แนวทางและเทค นิ คในการถอดบทเรี ยนงาน
ซ่อมบํารุ งรักษาหนังสือทีมีคุณภาพ
2) การดําเนิ น การถอดบทเรี ยน ได้ทราบข้อสรุ ปแนวปฏิบัติ ทีดีข องกระ บวนการงานซ่ อม
บํารุ งรักษาหนังสือ
3) การเขียนรายงานการถอดบทเรี ยน วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์และสรุ ปความถูกต้อง
ของกระบวน การงานซ่อมบํารุ งรักษาหนังสือ และได้ค่มู ือทีมีความเหมาะสมนําไปใช้ปฏิบตั ิงานจริ งได้
ผลการวิจยั
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การถอดบทเรี ยนการซ่อมบํารุ งรักษาหนังสือ ของศูนย์วิทยบริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
ได้เทคนิค ขันตอนการปฏิบตั ิงานตามประเด็นการถอดบทเรี ยน 5 ประเด็นความรู้ประกอบด้วย
ความรู้ที 1) การซ่อมบํารุ งรักษาหนังสื อจัดทําเพือให้หนังสื อมีอายุการใช้งานมากขึนอาจเป็ นการ
บํารุ งรักษาหนังสือให้มีสภาพทีสามารถใช้งานได้ ทําให้หนังสือทีให้บริ การแก่ผใู้ ช้บริ การทีมีสภาพสมบูรณ์
ความรู้ที 2 การซ่อมบํารุ งรักษาหนังสือมีวิธีการซ่อม 2 วิธีประกอบด้วย
1) การปรับปรุ งหนังสือใหม่เป็ นวิธีการปรับปรุ งหนังสือทีซือเข้ามาใหม่ให้มีสถาพคงทนต่อการใช้
งาน
2)การซ่อมบํารุ งหนังสื อเก่ า คื อการนําหนังสื อเก่ าที ชํารุ ดมาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที สมบูร ณ์
เหมือนเดิม
ความรู้ที 3 ขันตอนการซ่อมบํารุ งรักษาหนังสือประกอบด้วย การเตรี ยมเล่มหนังสื อ การเตรี ยมปก
หนังสือการเข้าปก
ความรู้ ที 4 เทคนิ คการบํารุ งรักษาหนังสื อเป็ นการจัดให้หนังสื ออยู่ในสภาพเรี ยบร้อย สมบูรณ์ มี
ความแน่นหนา คงทน มีอายุการใช้งานหลักสําคัญมี 2 ประการ 1. การป้ องกัน 2. การซ่อมแซม
ความรู้ที 5 การซ่อมแซมปรับปรุ งหนังสือมีหลักสําคัญอยู่ 4 ประการ เรี ยกว่าหลัก 4 ประการได้แก่
1. ประสิทธิภาพ 2. ประหยัด 3. ประณี ต 4. ประโยชน์ ได้คู่มืองานซ่อมบํารุ งรักษาหนังสื อ ของศูนย์วิทย
บริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา โดยนําองค์ความรู้ทงั 5 องค์ความรู้ทีได้จากการถอดบทเรี ยน มา
จัดทําเป็ นคู่มืองานซ่อมบํารุ งรักษาหนังสือ ของศูนย์วิทยบริ การ
อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจยั การถอดบทเรี ยนการซ่อมบํารุ งรักษาหนังสือ ของศูนย์วิทยบริ การ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนนั ทาสามารถอภิปรายผลได้ดงั นีผลการถอดบทเรี ยนการซ่อมบํารุ งรักษาหนังสื อ พบว่า ได้องค์
ความรู ้ 5 องค์ ในการซ่ อมบํารุ งรัก ษาหนังสื อทีสามารถนํามาพัฒ นาจัดทําเป็ นคู่มืองานซ่อมบํารุ งรั กษา
หนังสือหนังสื อ ของศูนย์วิทยบริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทาได้ ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ
ของเซนนินเกน (Seningen, 2005) ทีศึกษาเรื อง การเรี ยนรู้คุณค่าของการถอดบทเรี ยนเป็ นการแลกเปลียน
เรี ยนรู้ทีเป็ นระบบ โดยใช้วิธีบนั ทึกการถอดบทเรี ยนลงในเอกสารเพือใช้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร การถอด
บทเรี ยนเอาไว้เพือประโยชน์ต่อการทํางานในภายหน้า วิธีการอาจทําได้ดว้ ยการประชุมรายสัปดาห์หรื อสอง
สัปดาห์ ซึงเป็ นอีกหนึงเครื องมือทีดีสาํ หรับการแบ่งปั นข้อมูล และยังสอดคล้องกับการศึกษาของกรมการ
พัฒนาชุมชน (2550) ถอดบทเรี ยนเรื อง โครงการพัฒนาชุมชนจากกลุ่มบุคคลทีเคยร่ วมปฏิบตั ิงานชุมชนผล
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การศึกษาพบว่า เป็ นการถอดบทเรี ยนโดยเริ มตังแต่ความหมาย ความเป็ นมาของการจัดการความรู้ ความ
เป็ นมาของการถอดบทเรี ยนโครงการฯ วัตถุประสงค์ของการถอดบทเรี ยนเพืออธิบายแนวคิดการจัดการ
ความรู้ทีเกียวข้องกับคู่มือการปฏิบตั ิงานและขันตอนวิธีการถอดบทเรี ยนอย่างละเอียด เพือให้เจ้าหน้าที
พัฒนาชุมชนนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการถอดบทเรี ยนโครงการพัฒนาชุมชนได้อย่างถูกต้อง
ผลการจัดทําคู่มืองานซ่อมบํารุ งรักษาหนังสือ ของศูนย์วิทยบริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
พบว่า บุคลากรของศูนย์วิทยบริ การนําความรู้ เทคนิคต่าง ๆ จากองค์ความรู้ 5 องค์ทีได้จากการถอดบทเรี ยน
มาสร้างเป็ นคู่มือการซ่อมบํารุ งรักษาหนังสือและนําไปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถลดระยะเวลา ขันตอน
ในการปฏิบตั ิงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001:2008 ได้มีการกําหนดให้มี
การจัดทําเอกสารเพือทําให้การบริ หารงานเป็ นไปได้สะดวก เข้าใจง่าย และพัฒนาเป็ นไปอย่างต่อเนื อง โดย
แบ่งรู ปแบบของเอกสารเป็ น 4 ระดับ ดังนี
1. คู่มือคุณภาพ (Quality /System Manual) เป็ นเอกสารระดับสูงสุ ดในระบบคุณภาพ ภาพรวมของ
ระบบและการจัดการคุณภาพทังหมดขององค์กร จัดทําโดยคณะทํางาน ทบทวนโดยผูจ้ ดั การคุณภาพ อนุ
นุมตั ิโดยผูบ้ ริ หารสูงสุดขององค์กรหรื อในขอบเขตระบบ
2. ขันตอนการทํางาน (Documented Procedures) เป็ นเอกสารอธิบายขันตอนการดําเนิ นการแต่ละ
กระบวนการหลักทีได้ชีบ่งไว้ ตังแต่จุดเริ มต้นกระบวนการจนสิ นสุดกระบวนการนัน
3. ขันตอนการปฏิบตั ิงาน (SOP) โดยระบุถึง โคร( ผูป้ ฏิบตั ิ ) ทําอะไร (ขันตอนทีต้องทํา หรื อความ
รับผิดชอบ) เมือไหร่ (เวลา ระยะเวลา ความถี) ทีไหน (สถานที)อย่างไร (รายละเอียดวิธีหรื อเทคนิคทีทํา เช่น
เอกสารทีใช้ บันทึกทีทํา เครื องมือทีต้องใช้)
4. เอกสารสนับสนุน (Supporting Documents) เช่น บันทึก : เป็ นคํารวมทีใช้เรี ยกเอกสารซึงเป็ นผล
การปฏิบตั ิงานบันทึกอาจมีรูปแบบฉัดเจน เช่นแบบฟอร์มทีมีขอ้ มูลแล้วหรื อไม่มีรูปแบบชัดเจน เช่นรายงาน
ภาพถ่ายการทํางาน เทปบันทึกเสียง วีดีทศั น์เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทัวไป
1.1 ควรมีการพัฒนาปรับปรุ งคู่มืองานซ่อมบํารุ งรักษาหนังสือให้มีความทันสมัยตลอดเวลา
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครังต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบคู่มืองานซ่อมบํารุ งรักษาหนังสือกับหน่อยงานอืนทีจัดทําคู่มือ
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