คูมืองานสํานักงาน (office manual)
เรื่อง : ภาพประกอบ นางสาวพิมพร ศะริจันทร

มีใครเคยคิดถึงเรื่องนี้กันบาง เมื่อมาทํางานอยูในสํานักงาน เราเกีย่ วของกับคูมือตาง ๆ เริ่ม
จากชีวิตประจําตัว เชน คูมือการใชโทรศัพท ไปจนถึงชีวิตการทํางานในสํานักงานคูม ือที่หยิบมาใช
ก็คงจะไมพนใชอุปกรณเครื่องใชสํานักงานเมื่อติดขัดจะแกไขเบื้องตนหรือหาวิธีการใช หากถาม
ถึงวา คุณเคยใชคูมืองานสํานักงาน หลาย ๆ คนจะทําหนางงๆ วา แลวมันคืออะไรกัน
คูมืองานสํานักงานไดแก คูม ือองคการ คูมือนโยบาย คูม ือบุคลากร คูมือกระบวนการ
ปฏิบัติงาน คูมือการปฏิบัติเฉพาะอยาง (ศิรวิ รรณ เสรีรัตนและสมชาย หิรัญกิตติ, 2537, หนา 201)
ตลอดจนคูมือการใชเครื่องใชสํานักงาน สรุปไดวา เปนคูมือที่พนักงานจะตองใชในการปฏิบัติงาน
และที่เกีย่ วของกับการใชอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน ประโยชนคูมือ มีตําราที่ไดพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้
จากหลายสํานักพิมพ ในที่นจี้ ะไมขอกลาวถึง แตจะกลาวถึงสิ่งที่พบเห็นการใชคูมืองานสํานักงาน
วาเกิดเหตุการณตอไปนีห้ รือไม

• สํานักงานสวนใหญไมไดจดั ทําคูมือการทํางาน แตจะใชวิธีการปฐมนิเทศสําหรับพนักงาน

ใหม หรืออาจจะทําเอกสารประกอบการนิเทศ แตไมไดรวบรวมไวเปนคูมือการทํางาน
หากมีระเบียบหรือกฎเกณฑอะไรเปลี่ยนแปลง อาจจะติดประกาศหรือแจงเวียนใหทราบ
เพื่อเปนแนวปฏิบัติแตละครั้งไป
• พนักงานสํานักงานไมนิยมใชคูมือ เอางายที่สุดยกตัวอยางเชน คูมือสําหรับอุปกรณ
เครื่องใชสํานักงานเมื่อมีปญหาเบื้องตนสวนใหญจะทดลองทําเอง หากสุดวิสัยก็จะ
โทรศัพทเรียกหาชางซอมที่ใหบริการหลังการขาย ซึ่งก็มีกรณีที่หลายคนคิดวา ไมอยากจะ
ศึกษาคูมือเพราะมีขั้นตอนยุงยากซับซอน ยังไมนับรวมคูมืองานสํานักงานที่เกีย่ วของกับ
การปฏิบัติงานของพนักงานที่หลายคนละเลย ทั้ง ๆ ที่เปนผลประโยชนตอตัวพนักงานเอง
ไมวาจะเปนสิทธิการลา การไดรับการคุมครองคารักษาหรืออื่น ๆ

• พนักงานไมไดรับการปฐมนิเทศ มีสํานักงานหลายแหงรับพนักงานเขามาทํางานแตไมมี

•

•

•

•

•

ระบบการปฐมนิเทศที่ดี ใหพนักงานไปเสาะแสวงหาดวยตัวเอง หากไดคํานึงเรื่องนี้ จะ
พบวา ถาไดทาํ คูมือที่ตองใชในการปฏิบัติงานใหดีและเปนปจจุบัน พนักงานก็มแี นวทาง
ปฏิบัติที่ถูกตอง ไมตองเสียเวลากับฝายบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยที่ตอ งมานั่งคอยตอบ
ปญหาเบื้องตนตาง ๆ จะไดเกิดภาพพจนที่ดีทั้งงานบุคลากรและองคกรดวย
คูมือไมเปนปจจุบัน คูมืองานสํานักงานไมมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอาจจะดวย
การละเลยไมเอาใจใสของผูรับผิดชอบในการจัดทําคูมือ เมื่อมีเรื่องใหมก็ทิ้งเรื่องไวไม
รวบรวมไวเปนแหลงสําหรับการคนควาอางอิง จึงไดยินบอย ๆ วา ระเบียบกฎเกณฑนั้น
ลาสมัยไปแลวหรือทําผิดกฎเปนตน
ระบบการจัดเก็บคูมือ คูมืองานสํานักงานบางครั้งเก็บไวในหิ้ง หรือซุกซอนไวชั้นในสุด
ของลิ้นชัก ใครจะเรียกหาใชทีตองใชเวลาคนนานหรือหาไมเจอ ทั้ง ๆ ที่การเก็บคูมืองาน
สํานักงานนัน้ จะตองอยูใ กลตัวผูปฏิบัติงานนั้น ๆ ที่สุด หยิบไดงาย หายก็รู
การครอบครองคูมือ ใหเปนสมบัติสวนตัว หากคูมือนั้นไมมีความจําเปนตองแจกทุกคน
การที่คนใดคนหนึ่งเก็บไวไมใหใครแตะตองได เชนเดียวกันกับที่ ก็มคี นในสํานักงานบาง
ประเภทที่ตองการใหคนอืน่ เห็นความสําคัญของตัวเองวา เปนผูที่ยึดระเบียบกฎเกณฑเปน
ของตัวเอง หากอยากรูอยากเห็นตองปรึกษาไดแคคนคนเดียวเทานั้น ซึง่ เปนเรื่องที่นาเปน
หวงสําหรับสํานักงานแหงนัน้ เชนกัน จุดมุงหมายของคูม ือจะตองทําอยางไรใหพนักงาน
สํานักงานอานและใชประโยชนจากมันใหมากที่สุด
รูปเลมของคูมอื คูมือสํานักงานควรออกแบบใหนาอาน ทนทานสําหรับการใชงานหาก
เปนคูมือที่ใชรว มกัน ขนาดของคูมือสามารถหยิบใชไดสะดวก ไมหนาหรือหนักเกินไป
ยากแกการใชงาน
คูมือภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะคูมือเกี่ยวของกับการใชอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน กอนหนา
นี้ยากทีจ่ ะพบเห็นเปนภาษาไทย หลังจากนัน้ มาเมื่อสินคาเหลานั้นมาเปดอยางเต็มตัวใน
บานเรา ก็เริ่มมีคูมือที่เปนภาษาไทย อาจจะเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่นิสัยคนไทยไมนิยมอาน
คูมือจนติดมาถึงปจจุบัน

วิธีการจัดเก็บคูมืองานสํานักงาน
ในฐานะที่เลขานุการเปนพนักงานสํานักงานคนหนึ่ง ดังนั้น จะตองเปนผูที่มีบทบาททั้งการ
เปนผูใชคูมืองานสํานักงาน การที่จะทําใหคูมือนั้นทันสมัยเหมาะสมกับการใชงานไดจริงและเก็บ
รักษาดูแลใหคมู ืองานสํานักงานนั้นเรียกหาใชไดทันทีทตี่ อ งการ ซึ่งประการหลังเปนหนาที่โดยตรง
ของเลขานุการนั้นคือ การจัดเก็บเอกสาร ซึ่งมีขอที่จะเสนอแนะในการจัดเก็บคูมืองานสํานักงาน
ดังนี้

• เก็บคูมืองานสํานักงานไวเฉพาะตัวและเก็บไวใกลตัวใหมากที่สุด หยิบไดทันทีที่ตองการ

หากเปนคูมือที่จะตองใชรว มกันจะตองตกลงกันวา มุมหรือจุดใดที่จะตองเก็บคูมือ ซึ่งทุก
คนก็สามารถหยิบใชรว มกันได
• กรณีที่มีกฎระเบียบหรือประกาศตาง ๆ ใหมลาสุดที่จะตองปฏิบัติและเปนแนวทางให
พนักงานทุกคน เมื่อมีเพิ่มเติมจากคูมือ จะตองเก็บรวบรวมไวในแฟมเฉพาะเรื่องนี้
สําหรับไวจดั ทําคูมือใหมเพิม่ เติม กรณีที่สาํ นักงานมีงบประมาณและเห็นวา เรื่องนีจ้ ะตอง
ทํา หรือหากเห็นวา ยังไมมคี วามจําเปนก็เก็บรวมไวเปนแฟมเฉพาะเรือ่ ง “คูมืองาน
สํานักงาน”

• สรางจิตสํานึกในการใชคูมืองานสํานักงาน นั่นคือ เมื่อใชงานเสร็จจะตองเก็บไวที่เดิม

หรือไมละเลยเมื่อพบวา มีคนที่นําวางทิ้งไวที่อื่น ก็ตองเก็บใหกลับมาไวที่เดิม อยาบอกวา
ธุระไมใช
• สํารองขอมูลของคูมืองานสํานักงานหรือสํารองคูมืองานสํานักงานไว หากสูญหายก็
สามารถมีขอมูลเดิมสํารองอยู หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงก็สามารถปรับเปลี่ยนไดบางสวน
ไมตองทําใหมทั้งหมด หรือกรณีที่หายก็มีสาํ รองไวใชได แตคงจะไมตองเก็บไวเปน
จํานวนมากใหสิ้นเปลืองงบประมาณและสถานที่จัดเก็บ
• นําเทคโนโลยีมาใชในการเก็บคูมือ อาจจะใชเว็บไซตของสํานักงานเปนที่เผยแพรและ
แหลงเก็บคูมืองานสํานักงาน หากพนักงานตองการใชสามารถคนหาเขาถึงไดงาย แมวา
ไมไดอยูใ นสํานักงานก็ตาม รวมถึงการทําระบบติดตอโดยนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขา
มาปรับระบบขอมูลขาวสารใหทันสมัยรวดเร็วเพื่อใหพนักงานสามารถใชประโยชนได
อยางเต็มที่ในทุกสถานการณ

คูมืองานสํานักงานเปนสิ่งทีจ่ ําเปนสําหรับการทํางาน ถึงแมวันนี้คูมืออาจจะไมไดมีเฉพาะ
เปนรูปเลมกระดาษเหมือนกอนเกา มีคูมือที่เปนแบบอิเล็กทรอนิกสเขามาเพิ่มเติม ทั้งนี้ การ
จัดระบบการเก็บที่ดีและทันสมัยเทาไรก็ตาม หากคูมือเหลานั้นยังวางอยูไมหยิบขึ้นมาและปฏิบัติ
ตาม ก็คงจะเปนการสูญเปลาในการจัดทํา และยิ่งเมื่อหันมามองสิ่งที่ตองเสียเล็ก ๆ นอย ๆ ไมวาจะ
เปนผลประโยชนขององคกรหรือแมแตของพนักงานเองจากการละเลยไมใชคูมืองานสํานักงานแลว
เมื่อรวมกันอาจจะมีมูลคาของตนทุนที่สูงลิบลิ่ว ที่ทุกฝายไมควรมองขามไปไดเลย
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