
Lean Management 
การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน 

ในการจัดเก็บเอกสารที่ออกเลขที่หนังสือของส่วนงาน 

ลดพื้นที่จัดเก็บ ลดเวลาการท างาน ลดการใช้กระดาษ 

 
งานบริหารและธุรการ  คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 



หลักการและเหตุผล 
  งานบริหารและธุรการ มีหน้าที่หลักที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการงานเอกสาร รองรับการท างานด้านงานสารบรรณให้กับ 20 ภาควิชา 11 หน่วยงาน และการออก
เลขที่หนังสือราชการของส่วนงานเพื่อส่งออกและส าเนาเอกสารเก็บไว้ รวมถึงการสืบค้นในภายหลัง ก็เป็น
ส่วนหนึ่งของงาน  โดยเอกสารในแต่ละวันที่ออกเลขหนังสือมีจ านวนมาก ท าให้สิ้นเปลืองทั้งกระดาษที่ต้อง
ส าเนาเก็บไว้ สิ้นเปลืองเวลาในการสืบค้นเอกสารให้กับภาควิชา/หน่วยงานที่ต้องการส าเนาหนังสือฯ  
 
  งานบริหารและธุรการ จึงได้มีแนวคิดในการสแกนเอกสาร เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษในการถ่าย
ส าเนาและเพิ่มประสิทธิภาพในสืบค้นเอกสารที่ออกเลขที่หนังสือราชการของส่วนงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 



1. ลดการใช้กระดาษในการถ่ายส าเนาหนงัสือ
ราชการที่ออกเลขส่วนงาน 

2. ลดพื้นที่จัดเก็บเอกสาร 

3. ลดเวลาในการสืบค้นเอกสาร 



การด าเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการขจัดความสูญเปล่า  

ความสูญเปล่าจากงานเสีย/งานที่ต้องแก้ไข 

ความสูญเปล่าจากการรอคอยหรือความล่าช้า 

ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นของผู้ที่ปฏิบัติ  
หรือเคลื่อนที่โดยเปล่าประโยชน์ 

ความสูญเปล่าจากกระบวนการท างานที่ซับซ้อนหรือมากเกินไป 



WASTE (Downtime) สภาพปัญหา/ปัญหาที่เกิด 
การแก้ไขปรับปรุง 

เพื่อลด wastes 
Defect การออกเลขที่หนังสือของสว่นงานเรียบร้อยแลว้ ผู้ปฏิบัติได้ส าเนาเอกสาร

เข้าแฟ้มเรียบร้อยแลว้ มีการยกเลิกหนังสือ หรือแก้ไขหนังสือ ท าให้เกิด

การสูญเสีย กระดาษ และเวลาในการส าเนา และเวลาเก็บเข้าแฟ้ม 

แก้ไขโดยการออกเลขที่หนังสือแล้ว สแกนเก็บเข้าระบบ 

server (.๑๐๒) ของงานบริหารและธุรการ หากมีการแก้ไขหรือ

ยกเลิกเลขหนังสือ สามารถลบแล้วสแกนเก็บฉบับที่ถูกต้อง โดยไม่

มีการสูญเสียกระดาษ 

Waiting การออกเลขที่หนังสือของสว่นงานและเก็บเขา้แฟ้มเรียบร้อยแล้ว หาก

หน่วยงานที่ออกเลขต้องการสืบค้นหนังสอืเพื่อขอส าเนาไปด าเนินการต่อ 

จะต้องน าเลขที่หนังสือ มาสืบค้นวันที่ และไปค้นหาในแฟ้มที่เก็บหนังสือ 

ท าให้เสียเวลาโดยไม่จ าเป็น 

แก้ไขโดยการออกเลขที่หนังสือและลงรายละเอียดใน โปรแกรม 

Excel  หลังจากนั้นสแกนเก็บไว้ในโฟลเดอร์ออกเลขหนังสอืและ

ส ารองข้อมูลเขา้ระบบ server (.๑๐๒) ของงานบริหารและธุรการ 

จากนั้นเช่ือมโยงเอกสารในตาราง Excel เมื่อหาเอกสารจะ

สามารถสืบค้นได้ทันที 

Motion การเสียเวลาในการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม ใช้วิธีสแกนเอกสารเก็บในคอมพิวเตอร์ และส ารองข้อมลูเข้าระบบ 

server (.๑๐๒) ของงานบริหารและธุรการ  

Excessive processing กรณีที่มีการยกเลิกหนังสือ หรือแก้ไขหนังสือที่ออกเลขส่วนงานท าให้

เสียเวลาในการท างานซ้ าซ้อน ต้องแต่สืบค้น ไปจนถึงท าส าเนาและเก็บเขา้

แฟ้มหลายครั้ง 

กรณีที่มีการยกเลิกหนังสือ หรือแก้ไขหนังสือที่ออกเลขส่วนงาน

สามารถสืบค้น และสแกนเอกสารเพื่อเปลีย่นจากเอกสารที่

ผิดพลาดได้ทันที่ 



วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้แผนภูมิก้างปลา 

บุคลากร 
หนังสือท่ีออกเลขส่วนงาน 

ระบบการด าเนินงาน ขาดการน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วย 

มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารที่
น ามาออกเลข 

ผู้ขอออกเลขไม่ได้เก็บส าเนา ท า
ให้ต้องสืบค้นเมื่อต้องการใช้ส าเนา
หนังสือ 

ยากต่อการสืบค้น 

สิ้นเปลืองกระดาษ 

ระบบการสืบค้นล่าช้า 

ระบบการด าเนินงาน มีหลาย
ขั้นตอน  ขาดการน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วย

ท าให้สิ้นเปลืองกระดาษ 

ระบบการจัดเก็บเอกสารที่ออกเลข
หน่วยงาน และระยะเวลาในการสืบคน้ 



การแก้ปัญหาและน าไปปฏิบัติ 
ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

วนัท่ี 
ผลลัพธ์ 

เริ่ม สิ้นสุด 

เอกสารที่น ามาออกเลข

หน่วยงานมีเป็นจ านวน

มาก โดยจากข้อมูลใน

ปี พ.ศ. 2561  

ออกเลขส่วนงานโดย

คณบดี ,ผู้อ านวยการ

ส านักงานคณบดี และ

เลขเวียน ลงนาม รวม

มีจ านวนทั้งสิ้น  6,244 

ฉบับ  

การออกเลขส่วนงาน ทาง

ผู้ปฏิบัติงานหลังจากออก

เลขหนังสือแลว้จะต้อง

ส าเนาเอกสารเก็บไว้ 

ส าหรับจัดเก็บข้อมูล และ

ส าหรับกรณีที่หน่วยงาน

ภาควิชาที่ขอออกเลข

ต้องการส าเนา ท าให้

สิ้นเปลืองกระดาษเป็น

จ านวนมาก รวมไปถึงพื้นที่

ในการจัดเก็บ  

ใช้วิธีสแกนเก็บใน 

โฟร์เดอร์ ออกเลขที่

หนังสือราชการและ

เชื่อมโยงในไฟล์ Excel 

หลังจากนั้นจะเข้าระบบ 

server (.๑๐๒) ของงาน

บริหารและธุรการ หากมี

การแก้ไขหรือยกเลิกเลข

หนังสือ สามารถลบแล้ว

สแกนเก็บฉบับที่ถูกต้อง 

โดยไม่มีการสูญเสีย

กระดาษ 

นางสาวสุมิตรา   

พิมศาล 

เดือนมกราคม 

2562 

เดือน ธันวาคม 

2562 

ลดการใช้กระดาษ ได้เป็น

จ านวนมาก โดยเฉลี่ย 

ประมาณ 5,592 แผ่น  



การแก้ปัญหาและน าไปปฏิบัติ (ต่อ) 
ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

วนัท่ี 

ผลลัพธ์ เริ่ม สิ้นสุด 
ระยะเวลาในการด าเนินการ
เก็บเอกสาร โดย หลังการ
ออกเลขจะต้องด าเนินการ 
ถ่ายเอกสาร และน าเข้าแฟ้ม
จัดเรียงตาม เลขที่หนังสือ 

เนื่องจากมีภาควิชา/หน่วยงาน
ท่ีหลังการออกเลขมีความ
จ าเป็นในการท่ีต้องการสืบค้น
หนังสือ งานบริหารและธุรการ
จะต้องด าเนินการ ถ่ายเอกสาร 
และน าเข้าแฟ้มจัดเรียงตาม 
เลขที่หนังสือ 

ใช้วิธีสแกนเก็บใน 
โฟร์เดอร์ ออกเลขที่หนังสือ
ราชการและเชื่อมโยงในไฟล์ 
Excel 
  

นางสาวสุมิตรา   
พิมศาล 

เดือนมกราคม 2562 เดือน ธันวาคม 2562 ลดระยะเวลา โดยเฉลี่ย จาก 5 นาที/ฉบับ  
เป็น 2 นาที/ฉบับ 
ถ้าคิดจากจ านวน 5,000 ฉบับ/ปี จะ
สามารถลดระยะเวลาการด าเนินการได้ 
จาก 25,000 นาที เป็น 10,000 นาที  
ซึ่งลดระยะเวลาการท างานได้ประมาณ 
15,000 นาที  

หน่วยงาน/ภาควิชาที่ออก
เลขส่วนงานแล้ว ไม่เก็บ
ส าเนา หรือท าส าเนาสูญหาย 
เมื่อต้องใช้ส าเนา ท าให้
เสียเวลาในการสืบค้น 

เนื่องจากหน่วยงานภาควิชา
ท่ีมาออกเลขส่วนงานมีจ านวน
มาก ท าให้เอกสารท่ีส าเนา
และเก็บเข้าแฟ้มต้องใช้
ระยะเวลาในการสืบค้น 
เนื่องจากหน่วยงานภาควิชา
ท่ีมาออกเลขส่วนงานมีจ านวน
มาก ท าให้เอกสารท่ีส าเนา
และเก็บเข้าแฟ้มต้องใช้
ระยะเวลาในการสืบค้น  

แก้ไขโดยการออกเลขที่
หนังสือและลงรายละเอียดใน 
โปรแกรม Excel  หลังจากนั้น
สแกนเก็บไว้ในโฟลเดอร์ออก
เลขหนังสือและส ารองข้อมูล
เข้าระบบ server (.๑๐๒) 
ของงานบริหารและธุรการ 
จากนั้นเชื่อมโยงเอกสารใน
ตาราง Excel เมื่อหาเอกสาร
จะสามารถสืบค้นได้ทันที 

นางสาวสุมิตรา   
พิมศาล 

เดือนมกราคม 2562 เดือน ธันวาคม 2562 ใช้ระยะเวลาสืบค้นเร็วมาก เนื่องจากได้ท า
การเชื่อมโยงเอกสารไวเ้ลยโดยเฉลี่ย  
จาก สืบค้น 15 - 20  นาทีโดยประมาณ 
ลดลงเหลือ 5 นาทีโดยประมาณซึ่งจาก
ข้อมูลการขอสืบค้นเลขที่หนังสือใน ปี 
2562 มีจ านวนท้ังสิ้น 98 ฉบับ    
หาใช้วิธีแบบเดิม จะใช้ระยะเวลาประมาณ 
1,500 นาที  
แต่เมื่อหาข้อมูลจาก โฟร์เดอร์ท่ีสแกนเก็บ
ไว้ จะ ลดเวลาเหลือประมาณ 490 นาที 



เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง/แก้ไข 
ก่อนด าเนินการ (Pre-Lean) ระยะเวลาด้านการสืบค้น และจัดเก็บเอกสาร 

ล าดับ งาน เวลา (นาที) 

1. การออกเลขส่วนงาน แล้วด าเนินการส าเนาเอกสารและจัดเรียง

ตามล าดับในแฟ้มเอกสารออกเลข 

โดยเฉลี่ย             

5 นาที/ฉบับ 

2. การสืบค้นเอกสารที่ออกเลขส่วนงาน โดยเฉลี่ย             

15 – 20 นาที/

เรื่อง ขึ้นอยู่กับ

ระยะเวลาของ

วันที่ออกเลข 



หลังด าเนินการ (Post-Lean) ระยะเวลาด้านการสืบค้น และจัดเก็บเอกสาร 

ล าดับ งาน เวลา (นาท)ี 

1. การออกเลขส่วนงาน แล้วด าเนินการส าเนาเอกสารและจัดเรียงตามล าดับ

ในแฟ้มเอกสารออกเลข 

โดยเฉลี่ย              

2 นาท/ีฉบับ 

2. การสืบค้นเอกสารที่ออกเลขส่วนงาน โดยเฉลี่ย              

5 นาท/ีเรื่อง ขึ้นอยู่กับ

ระยะเวลาของวันที่ออกเลข 



ก่อนด าเนินการ (Pre-Lean) ด้านการลดการใช้กระดาษ 

ล าดับ งาน จ านวน

กระดาษ 

1. การออกเลขส่วนงาน แล้วด าเนินการส าเนาเอกสารและจัดเรียง

ตามล าดับในแฟ้มเอกสารออกเลข ปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม 

2561) มีการออกเลขจ านวน 6,244 ฉบับ 

6,244 แผ่น 



หลังด ำเนินกำร (Post-Lean) ด้านการลดการใช้กระดาษ 

ล าดับ งาน จ านวน

กระดาษ 

1. การออกเลขส่วนงาน แล้วด าเนินการสแกนเอกสารและเก็บเข้า

ระบบ ปี 2562 (มกราคม – ธันวาคม 2562) มีการออกเลขจ านวน 

5,592 ฉบับ 

จ านวนการใช้

กระดาษถ่าย

เอกสารเก็บ 

เท่ากับ 0 



ผลลัพธ์การด าเนินการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัด ผลลัพธ์ (เพิ่มขึ้น/ลดลง) 

ลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดการใช้กระดาษใน

การส าเนาเอกสาร 

ปริมาณการใช้กระดาษของ

หน่วยงานลดลง 

ลดระยะเวลาในการสืบค้นเอกสาร สามารถลดระยะเวลา

การสืบค้น ลงได้ ≤ 5 

นาที  

ใช้ระยะเวลาในการสบืค้น

ลดลงได้ ≤ 5 นาที  
 

ลดระยะเวลาในการด าเนินการจัดเก็บเอกสาร 

และสถานที่จัดเก็บเอกสาร 

สามารถลดระยะเวลา

จัดเก็บเอกสาร และลด

สถานที่จัดเก็บเอกสาร 

ใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บ

ลดลง และไม่ต้องสถานที่ใน

การจัดเก็บเอกสาร 



กราฟแสดงการใช้กระดาษ ปี 2561 และ 2562 

ปี 2561 ปี 2562 



ภาพแสดงการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารปี 2561 และ 2562 
ปี 2561 ปี 2562 

สแกนเก็บเข้าระบบ server (.102) ของงานบริหารและธุรการ  

สแกนเก็บเข้า Drive D  เครื่องคอมพิวเตอร์ ของผู้รับผิดชอบออกเลขส่วนงาน 

ใส่แฟ้มรายเดือน และเก็บเข้าตู้เอกสาร 



สิ่งที่ได้รับจากการด าเนินการ 
ปริมาณการใช้
กระดาษของ
หน่วยงานที่

ลดลง ลดระยะเวลา
ในการท างาน ไม่ต้องใช้

พื้นที่ในการ
จัดเก็บ 



ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการปรับระบบการออกเลขที่หนังสือ โดยผ่าน

ระบบ ERP – SARABAN จึงต้องใช้เวลาศึกษาระบบ เพื่อลดขั้นตอนการ

ท างานของผู้ปฏิบัติงาน  

ข้อเสนอแนะ/ขยายผล 

หากได้ผลการด าเนินงานเปน็ไปในทิศทางที่ดี ปริมาณการใช้กระดาษลดลง 

จะขยายผลในการจัดเก็บเอกสารด้านอื่นๆ ต่อไป  




