ควบคุมคาใชจายการถายเอกสารในสํานักงาน
เรื่อง : ภาพประกอบ นางสาวพิมพร ศะริจันทร

ในปจจุบนั ความสะดวกในการถายเอกสารทําไดงายและรวดเร็ว จึงทําใหเกิดคาใชจายที่
บางครั้งถือวา ไมจําเปนแทรกอยู อาจจะเพราะวา ถายเอกสารมากเกินความจําเปน หรือถายออก
มาแลวใชงานไมไดเนื่องจากใชเครื่องไมเปน เราจะพบจํานวนของเอกสารที่วางกองไวขาง ๆ เครื่อง
ถายเอกสารหรือกลองสําหรับเก็บเอกสารที่มีรองรอยของเอกสารที่ถายแลวไมไดใชอยูเสมอ
คาใชจายในการถายเอกสาร ก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่สํานักงานไมควรมองขาม จะดวยกระดาษที่
ถายเอกสาร คาไฟฟาที่ใชในการถาย ผงหมึกหรือวัสดุอปุ กรณอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของเมื่อคิดเปนตัวเลข
แลว ทุกสํานักงานจะเห็นวา เปนเรื่องที่จะตองชวยกันลดภาระนี้ ไหนจะใชมาก ทั้งกระดาษและผง
หมึก ก็เปนตัวการอีกอยางทีท่ ําใหโลกรอนไดเชนกัน จุดเล็ก ๆ ที่ไมควรมองขามนี้ ตองมาดูวา
อะไรที่จะตองมาคิดคํานึงกันบางในการลดคาใชจายหรือควบคุมการถายเอกสารในสํานักงานได
ในที่นี้จะดูจากปจจัย 3 ตัวดวยกันไดแก กระดาษถายเอกสาร เครื่องถายเอกสาร คนถายเอกสาร
(พนักงานสํานักงาน) มีรายละเอียดดังนี้

กระดาษที่ใชถายเอกสาร
ลักษณะของกระดาษ กระดาษสําหรับเครื่องถายเอกสารจะมีลักษณะทีแ่ ตกตางกัน ตัง้ แต
จํานวนแกรมของกระดาษ ยิง่ กระดาษที่มีแกรมหนา ก็จะมีราคาแพงยิ่งขึ้น ดังนั้น ตองคํานึงถึงชนิด
ของงานที่จะนําเอกสารไปใชวาตองการใหงานออกมาในลักษณะใด ทัง้ นี้ ยังมีชนิดของกระดาษ
ไดแก กระดาษขาวแบบเคลือบ กระดาษถนอมสายตา กระดาษแข็ง กระดาษ reused กระดาษอัด

สําเนา เหตุทตี่ องกลาวถึงชนิดของกระดาษเพราะวา มีการใชกระดาษที่ไมเหมาะกับเครื่องถาย
เอกสารเชน นํากระดาษชนิดแข็งหรือกระดาษอัดสําเนามาใชกับเครื่องทําใหเครื่องทํางานหนักและ
กระดาษติด หากผูถายเอกสารไมมีความรูเบื้องตนหรือมีความเชี่ยวชาญ ก็อาจจะแกปญหาแบบผิด
ๆ ทําใหเครื่องชํารุดเสียหายได
ขนาดของกระดาษ จะพบวา การถายเอกสารใชกระดาษที่ผิดขนาดเปนจํานวนมากหาก
เครื่องถายเอกสารนั้นจะปรับขนาดของการถายใหเทากับชนิดของกระดาษที่บรรจุอยูในถาดรอง
กระดาษ เชน การถายบัตรประจําตัวประชาชนบางเครื่องเมื่อวางบัตรฯ แลวเครื่องจะกําหนดใหมี
ขนาดเล็ก ทําใหคนถายเอกสารตองถายใหมอีก ซึ่งทําใหสิ้นเปลืองและสูญเสียทรัพยากรได หรือ
การตั้งปุมถายเอกสารที่มีขนาดใหญแตกตางกับตนฉบับแลวไมไดตรวจสอบกอนถายทําใหถาย
ออกมาผิดขนาด
ราคากระดาษ ปจจุบันมียี่หอ ของกระดาษถายเอกสารออกมาในทองตลาดใหผูใชไดมโี อกาส
เลือกมากมายหลายยีห่ อ ราคาของกระดาษตองพิจารณาใหถี่ถวนวา จํานวนกระดาษตอรีม (500
แผน) ครบหรือไม และเนื้อของคุณลักษณะของกระดาษ ความชื้นของกระดาษในชวงฤดูฝน เปนอีก
สาเหตุที่ทําใหเครื่องตองทํางานหนักเชนกัน ดังนั้น หากเลือกกระดาษที่มีคุณภาพดี ผลงานที่
ออกมาดีและไดครบตามตองการ ไมตองถายซอมหรือถายเพิ่ม ก็เปนการประหยัดไดอกี ทางหนึ่ง

เครื่องถายเอกสาร
ลักษณะของการใชงาน การเลือกเครื่องถายเอกสารตองดูวา ลักษณะของงานในสํานักงาน
นั้น ๆ วา จําเปนตองใชเครือ่ งขนาดไหน หรือวาใชวิธีจา งหนวยงานอืน่ จะสะดวกกวาหรือไม และ
หากตองใชเอกสารจํานวนมาก ชนิดของเครื่องก็ตองแตกตางกันออกไป
คุณสมบัติหลายอยางภายในเครื่องเดียว มีเครื่องถายเอกสารที่รวมเอาทั้งการถายเอกสาร การ
พิมพ การสแกน และแฟกซอยูในหนึ่งเครื่อง ซึ่งเครื่องแบบนี้เหมาะกับการผลิตเอกสารที่มีจาํ นวน
ไมมากนัก และพบวา เครื่องแบบนี้เหมาะสําหรับผูใชจํานวนหนึ่ง เพราะมีขั้นตอนการใชที่มีลําดับ
ความยุงยากพอสมควร ดังนัน้ คูมือจะตองอยูใกลกับเครื่องใหมากที่สดุ หรือจะตองใหผูที่เกี่ยวของ
และจําเปนตองใชเครื่องนี้ มาฟงการสาธิตรวมกันจากหนวยบริการที่ใหความรู และหากมี
พนักงานใหมก็ตองอธิบายขัน้ ตอนการใชใหเขาใจเชนกัน
การเลือกเครื่องถายเอกสาร สิ่งที่จะตองคํานึงถึงไดแก ราคา หากเครื่องราคาถูกแตอุปกรณที่
จะตองใชพวง เชน หมึกมีราคาแพงและใชงานไดจํากัดครั้งก็เปนการเพิม่ คาใชจายในระยะยาว
ยี่หอ/รุน ที่ขายในทองตลาดที่ออกมามากมายตองดูวา เปนยี่หอที่ผลิตเครื่องถายเอกสารหรือผลิต
สินคาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและบริการหลังการขายในทองทีใ่ หบริการดวยความสะดวกและรวดเร็ว

การจางเหมาบริการ เปนอีกทางเลือกหนึ่งในการควบคุมการใชจายในการใชเครื่องถาย
เอกสารไดอีกวิธีหนึ่ง อยางนอยก็กันการถายเอกสารที่ไมจําเปนไดระดับหนึ่ง อีกทั้งยังเปนการ
ประกันวา คุณภาพของงานไดกรองมาแลว ลดภาระคาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่อง ในที่นกี้ ็
รวมถึง การเชาเครื่องถายเอกสาร โดยที่สํานักงานไมตองลงทุนซื้อเครื่องถายเอง จะไดใชเครื่องถาย
ที่พรอมใชงานเพราะการบํารุงรักษาเปนหนาที่ของบริษัทที่รับผิดชอบอยูแลว
วิธีการใช การควบคุมการถายเอกสารซึ่งจะหาวิธีการที่ทําใหสํานักงานใชประโยชนจาก
เครื่องถายเอกสารใหคุมคาและประหยัดคาใชจายทั้งระยะสั้นและระยะยาว เครื่องถายเอกสารรุน
ตาง ๆ ที่ใชอยูจ ะประกอบไปดวยปุมที่หลากหลาย และมีอยูปุมหนึ่งทีน่ าสนใจทีจ่ ะชวยประหยัด
คาใชจายไดนนั้ คือ ปุม power saver เครื่องถายเอกสารในยุคนี้นาจะมีปุมนี้ เพราะเปนการลดการใช
พลังงาน ที่หลายองคกรในความสําคัญในยุคที่กระแสลดภาวะโลกรอนที่ตางฝายตางตองพึ่งพาและ
ชวยเหลือกันทีเ่ ปนทั้งระบบ ดังนั้น หากจะมีการเลือกเครื่องถายเอกสารก็นาจะเปนอีกจุดหนึ่งที่ควร
พิจารณา

พนักงานสํานักงาน
จิตสํานึกของพนักงานสํานักงาน บอยครั้งที่มีหลายคนคิดวา การถายเอกสารเปนเพียง
คาใชจายเล็ก ๆ นอย ๆ ไมคํานึงถึงคาใชจายในระยะยาวที่จะตองสิ้นเปลือง ทั้งที่สามารถใชระบบ
อื่นแทนได เชน หากสํานักงานนั้นมีระบบสํานักงานอัตโนมัติ ก็สามารถใชอีเมลหรือเว็บไซตเพื่อ
สงเอกสารเพื่อใชในการติดตอหรือเปนขอมูลในการทํางานได ขณะเดียวกันพนักงานที่ใชเครื่อง
ถายเอกสารจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอตกลงของสํานักงานจนเปนปกตินิสัย โดยไมตองมี
การออกกฎหรือขอบังคับในการใช ใหคิดเสมอวา เครื่องนั้นเปนของสวนรวมและตองชวยกันดูแล
รักษา

การใชคูมือ คูม ือเครื่องถายเอกสาร จะตองสามารถหยิบใชไดสะดวกและหาไดงาย การที่มี
กระดาษติดขัดในเครื่องจะตองรูวิธีเบื้องตนในการนํากระดาษออกจากเครื่อง เพราะเครื่องถาย
เอกสารในปจจุบันมีระบบอิเล็กทรอนิกสมากมายเปนชิน้ สวนเล็ก ๆ และอาจจะชํารุดไดงายหากไม
รูวิธีใช หากไมสามารถจะทําอยางไรก็ตองเรียกผูที่ใชเปนมาชวยอธิบายวิธีการใชใหถูกตอง และ
การศึกษาคูมือการใชกเ็ ปนสิ่งจําเปน ยังไมนับเรื่องที่วา ในสํานักงานมีคูมือที่ยังใหมไมมีรอยหยิบ
ใชงานเลยก็มี

วิธีการถายเอกสาร พนักงานสํานักงานที่ใชเครื่องถายเอกสาร หากเปนเอกสารที่เย็บติดกัน
เปนชุด และจะตองแกะลวดเย็บหรือมีลวดเสียบกระดาษ จะตองทิ้งเศษลวดเย็บในถังขยะและเก็บ
ลวดเสียบกระดาษไวใหเรียบรอย เพราะวัสดุขางตนมีขนาดเล็ก สามารถเล็ดลอดเขาไปภายในเครือ่ ง
ถายเอกสาร ซึ่งอาจจะทําใหเครื่องชํารุดและตองเพิ่มคาใชจายในการซอมแซมเครื่อง
สุขภาพของพนักงานสํานักงาน เกีย่ วของกับเครื่องถายเอกสารนั้นคือ การที่สํานักงานนํา
เครื่องถายเอกสารเขาไปไวในหองทํางานเพื่อใหใกลตัวผูใชที่สุด สิ่งนี้จะตองเปนเรื่องพึงระวัง
เพราะผงฝุนจากเครื่องถายเอกสารนั้นเปนอันตรายกับผูใช หากไดรับเปนประจําสม่าํ เสมอเกิดการ
สะสมสารพิษในรางกายไดเกิดโรคที่เรียกวา sick building syndrome เหตุการณที่ตามมาก็คือ การ
เขารับการรักษาพยาบาลซึ่งจะตองมีคาใชจายเกิดขึ้น การลาปวยก็ตองทิ้งงาน ซึ่งเปนผลในระยะ
ยาวทีจ่ ะตองคํานึงถึงเชนกัน

เอกสารอางอิง :
http://www.ifec.co.th/th/products/index.php#km (27 มกราคม 2552)
http://www.doubleapaper.com/ (27 มกราคม 2552)
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