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บทคัดย+อ
หอสมุ ด แหD ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตรG ไดI รั บ การรั บ รองการบริ ห ารคุ ณ ภาพมาตรฐาน
ISO9001:2015 ภายใตIการบริหารคุณภาพ กระบวนงานตDา งๆ ไดIรับการควบคุมการดําเนินงานดIวยคูD มือการ
ปฏิบัติงานของกระบวนงาน ซึ่งในระยะแรกเอกสารที่อยูDในระบบบริหารคุณภาพถูกจัดทําในรูปแบบฉบับพิมพG และ
เมื่อดําเนินงานไประยะหนึ่ง พบวDาสาเหตุของการเกิดป[ญหาความไมDสอดคลIองของการปฏิบัติงาน และการใชIขIอมูล
อยDางไมDมีประสิทธิผลของบุคลากร ลIวนเกิดจากความผิดพลาดของผูIปฏิบัติงาน (Human Error) ดIวยเหตุนี้จึงมีการ
ปรับใชIระบบการบริห ารเอกสารแบบไรIก ระดาษ e-SMART ISO เพื่อลดป[ญหาความผิด พลาดของผูIปฏิบัติงาน
รวมถึ ง ทํ าใหI บุ ค ลากรสามารถใชI ขI อมู ล ของคูDมื อ การปฏิ บั ติ ง านในระบบบริ ห ารคุณ ภาพไดIอ ยD า งมี ประสิ ท ธิ ผ ล
นอกจากนี้ชDวยลดปริมาณการใชIกระดาษ พรIอมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานภายใตIนโยบายหIองสมุดสีเขียว และ
นโยบายของมหาวิ ทยาลัย ที่มีเ ปeา หมายการพั ฒนาที่ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals – SDGs) ดIว ย
ระยะเวลาการใชIระบบบริหารเอกสาร e-SMART ISO กวDา 8 เดือน พบวDาสามารถลดการเกิดป[ญหาการปฏิบัติงาน
ไมDสอดคลIอง ซึ่งพิจารณาไดIจากจํานวนเอกสารใบขอใหIมีการปฏิบัติการแกIไขและปรับปรุง (Corrective Action
Request : CAR) ลดระยะเวลารอคอยในขั้นตอนตDางๆ ของการควบคุมขIอมูลและเอกสาร รวมถึงเพิ่มความสะดวก
ใหIแกDบุคลากรในการดําเนินการจัดทําเอกสารใหมD แกIไ ข ยกเลิก ทบทวนเอกสาร และการเขIาถึงขIอมูลไดIทุกที่
ทุกเวลาผDานระบบ e-SMART ISO ซึ่งเปmนระบบการบริหารเอกสารแบบออนไลนG

คําสําคัญ: ระบบบริหารเอกสาร, e-SMART ISO, การควบคุมเอกสาร, เอกสาร ISO
ABSTRACT
Thammasat University Library certified Quality Management ISO9001:2015. There
are various procedures in document control system. In the beginning documents in the quality
management system were produced in print form. When operating for a while found that the cause
of inconsistency in the operation and ineffective use of information by personnel. All caused by
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human error. For this reason, paperless document management systems are used to reduce “eSMART ISO”. As well as allowing personnel to use the information of the operation manual in the
quality management system effectively. In addition, it helps to reduce paper usage. Along with
supporting operations under the green library policy and the policy of the university that has
Sustainable Development Goals (SDGs). With the use of the e-SMART ISO document management
system for more than 8 months, we found that it can reduce inconsistency in operations which
can be considered from the number of documents for the Corrective Action Request (CAR),
reducing waiting times in various procedures of data and document control. As well as increasing
the convenience for personnel in the process of creating new documents, editing, canceling,
reviewing documents and accessing information anywhere. Every time through the system e-SMART
ISO, an online document management system.

Keyword: Document Control, e-SMART ISO , ISO Document
บทนํา
หอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG เปmนหนDวยบริการอยูDภายใตIสังกัดสํานักงานอธิการบดี
มีภารกิจหลักคือการสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมุDงเนIนการใหIบริการสารสนเทศ
แกDนักศึกษา อาจารยG และบุคลากรเปmนสําคัญ ตลอดระยะเวลาการใหIบริการที่กIาวเขIาสูDปvที่ 84 หอสมุดฯ ยังคง
มุDงมั่นที่จะพัฒนา และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอน และตอบสนองความ
ตIองการของผูIรับบริการ การพัฒนานวัตกรรมบริการที่สอดรับกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการบริหาร
จัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกอยDางตDอเนื่อง โดยมีเปeาหมายหลักคือการยกระดับบริการใหIดี และ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ปv 2560 หอสมุดฯ ไดIรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015 และอยูD
ระหวDางการขอการรับรองการจัดการดIานสิ่งแวดลIอมมาตรฐาน ISO14001:2015 ทั้งนี้เพื่อใหIการดําเนินงานเปmนไป
ตามกลไกของระบบอยDางตDอเนื่อง จึงมีการจัดทําคูDมือการปฏิบัติงานในกระบวนงานตDางๆ ของหอสมุดฯ ซึ่งใน
ระยะแรกของการใชIระบบบริหารคุณภาพ หอสมุดฯ จัดทําคูDมือการปฏิบัติงานในรูปแบบฉบับพิมพGเปmนหลัก และ
เผยแพรDเอกสารในรูปแบบดิจิทัลไฟลGผDานระบบเครือขDายภายในของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG ซึ่งมีผูIควบคุมเอกสาร
(Document Control Center : DCC) เปmนผูIรับคํารIองขอจัดทําเอกสารใหมD แกIไข ยกเลิก ทําสําเนา และแจกจDาย
แกDหนDวยงานที่เกี่ยวขIองทั้งหมด
ดIวยระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015 กําหนดใหIมีการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน เพื่อติดตาม ประเมินประสิทธิผลของการใชIระบบการบริหารคุณภาพอยDางนIอยปvละ 1 ครั้ง ซึ่งผลการตรวจ
ติดตามทุกครั้งนั้น กระบวนงานการควบคุมเอกสารและขIอมูลจะพบการปฏิบัติงานไมDสอดคลIองดIวยสาเหตุที่คลIาย
เดิม หรือแตกตDางกันออกไป เชDน ไมDมีการขึ้นทะเบียนเอกสาร (Master List) เอกสารแจกจDายที่อยูDในหนDวยงานอื่น
ไมDเปmนป[จจุบัน เนื่องจากความลDาชIาของขั้นตอนการทําสําเนา และแจกจDายเอกสาร เปmนตIน ซึ่งสาเหตุของป[ญหาเกิด
จากความผิดพลาดของผูIปฏิบัติงาน (Human Error) อีกทั้งเมื่อไดIรับฟ[งป[ญหาจากบุคลากรที่เกี่ยวขIอง พบวDาขั้นตอน

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

การดําเนินการเอกสารในรูปแบบฉบับพิมพG และดิจิทัลไฟลGไมDมีประสิทธิภาพเทDาที่ควร สDงผลทําใหIการใชIขIอมูลไมD
เกิดประสิทธิผล นอกจากนี้จากการเก็บขIอมูลปริมาณการใชIกระดาษในระบบบริหารคุณภาพเปmนระยะเวลา 1 ปv
พบวDามีปริมาณสูงถึง 24,111 ใบ
ดังนั้นเพื่อแกIไขป[ญหาที่กลDาวมาขIางตIน รวมถึงลดปริมาณการใชIกระดาษ พรIอมทั้งสนับสนุน
การดํ าเนิน งานภายใตIนโยบายหI องสมุ ดสีเ ขียว และนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มี เปeา หมายการพั ฒนาที่ ยั่งยื น
(Sustainable Development Goals – SDGs) หอสมุดฯ จึงมีนโยบายในการจัดหาระบบบริหารจัดการเอกสารใน
ระบบบริหารคุณภาพ โดยมุDงศึกษาการใชIระบบการบริหารเอกสารแบบไรIกระดาษ e-SMART ISO พรIอมทั้งสํารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากรหอสมุดฯ ตDอการใชIระบบดังกลDาวดIวย
วัตถุประสงค>
เพื่อศึกษาการใชIระบบ e-SMART ISO ชDวยสรIางความสะดวกในการทํางานใหIแกDผูIปฏิบัติงานใน
ระบบเอกสารบริหารคุณภาพของหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ระยะที่ 1 : ศึกษาป[ญหาและสาเหตุที่แทIจริงของการเกิดป[ญหา
ดIวยหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGไ ดIรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน
ISO9001:2015 ซึ่งภายใตIการดําเนินงานอยDางเปmนมาตรฐานนั้น จําเปmนตIองมีคูDมือการปฏิบัติงานในแตDละหนDวยงาน
ตDางๆ ทั้งนี้เอกสารตDางๆ ถูกจัดเก็บ ดําเนินการ และแจกจDายดIวยศูนยGควบคุมขIอมูลและเอกสาร (Document
Control Center : DCC) ในระยะแรกจัดทําคูDมือปฏิบัติงานกระบวนงานตDางๆ ดIวยเอกสารฉบับพิมพG ซึ่งพบป[ญหา
ตDางๆ ดังนี้
1. ความผิดพลาดในการดําเนินงานอันเกิดจากผูIปฏิบัติงาน (Human Error)
1.1 การละเลยตDอการจัดทําบัญชีรายการเอกสาร (Master List) ซึ่งเปmนเอกสารที่ใชIสําหรับ
อัพเดทรายการเอกสารที่อยูDในระบบ พรIอมชี้บDงสถานะของเอกสาร เพื่อใหIงDายตDอการคIนหา
1.2 การทําสําเนาและแจกจDายเอกสาร กลDาวคือ เมื่อ DCC ไดIรับเอกสารจากผูIรับผิดชอบแตD
ละกระบวนงาน จะตIองทําสําเนาพรIอมทั้งประทับตราหนDวยงานทุกหนIาของเอกสาร และดําเนินการแจกจDายแกD
หนDวยงาน ซึ่งมีทั้งศูนยGทDาพระจันทรG และรังสิต ซึ่งจํานวนขั้นตอนการดําเนินงานที่มาก ทําใหIเกิดความลDาชIาในการ
แจกจDาย และไมDสะดวกตDอทั้งผูIปฏิบัติงาน และหนDวยงานอื่นๆ
2. ระยะเวลารอคอยในขั้นตอนการดําเนินงานการควบคุมเอกสารและขIอมูล (Document and
Information Control)
กลDาวคือเอกสารแตDละชุดไดIรับการทบทวน และอนุมัติเอกสารดIวยผูIมีอํานาจตามประเภทของ
เอกสารที่ระบุไวIในคูDมือการปฏิบัติการเอกสารและขIอมูล ซึ่งหากผูIมีอํานาจในการลงนามทบทวน อนุมัติเอกสารติด
ประชุม หรือติดราชการทั้งภายในประเทศและตDางประเทศ จะทําใหIเกิดระยะเวลารอคอย สDงผลทําใหIเอกสารไมDไดI
รับการอนุมัติ และบังคับใชIตามกรอบเวลาที่ควรจะเปmน ทําใหIไมDสอดคลIองกับการปฏิบัติงานจริง
3. ปริมาณกระดาษที่ไหลเวียนในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015
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จากการเก็บสถิติการใชIทําสําเนาเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ ตั้งแตDเดือนตุลาคม 2560 ถึง
ตุลาคม 2561 พบวDาใชIกระดาษไปประมาณ 24,111 ใบ ซึ่งสDงผลตDอการใชIทรัพยากรทางธรรมชาติ และงบประมาณ
ในการบริหารงาน
4. ความยากของการใชIงานขIอมูลและเอกสารออนไลนG
นอกจากการเก็บขIอมูลและเอกสารคูDมือการปฏิบัติงานของกระบวนงานตDางๆ ในรูปแบบเอกสาร
แลIว หอสมุดฯ มีการกําหนดใหIจัดเก็บและเผยแพรDขIอมูลและเอกสารผDานทางออนไลนG โดยหอสมุดฯ ไดIประยุกตG
การจัดเก็บเอกสารในระบบบริหารคุณภาพในระบบการประชุมไรIกระดาษของมหาวิทยาลัย ซึ่งจากการรับขIอ
รIองเรียนของผูIปฏิบัติงานของแตDละกระบวนงาน พบวDา ระบบดังกลDาวมีรูปแบบที่ไมDสอดคลIองกับการปฏิบัติงานจริง
เชDน ไมDทราบวDาเอกสารฉบับใดเปmนฉบับลDาสุด ระบบใสDไดIเพียงรหัสเอกสาร ซึ่งผูIปฏิบัติงานไมDทราบวDารหัสนั้นคือ
เอกสารชื่อวDาอะไร นอกจากนี้ดIวยจํานวนรายการเอกสารมีปริมาณมาก ทําใหIเกิดความไมDสะดวกในการใชIงาน
ระยะที่ 2 : ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวขIอง
ดIวยความกIาวหนIาของเทคโนโลยี ประกอบกับความเขIาใจอยDางถDองแทIในเรื่องขIอมูลและเอกสาร
ของระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 จึงมีบริษัทผูIพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอยูDจํานวนหนึ่ง ซึ่งหอสมุด
แหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGไดIพิจารณาแลIว เห็นวDาระบบบริหารจัดการ e-SMART ISO เปmนระบบที่ถูกพัฒนาขึ้น
เพื่อรองรับการจัดการเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพ โดยมีฟ[งกGชันและ Flow การไหลของเอกสารที่สอดคลIอง
กับแนวปฏิบัติ เพื่อใชIบริหารจัดการเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ ดังนั้นจึงเริ่มศึกษาระบบดIวยการอบรมการใชI
ระบบโดยวิทยากรของบริษัท กระทั่งการกําหนดเสIนทางเอกสาร นําเอกสารเขIาระบบ และเริ่มใชIอยDางเปmนทางการ

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการดําเนินงานดIานเอกสารในระบบบริหารคุณภาพกDอนและหลังการใชIระบบบริหารเอกสาร
e-SMART ISO
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สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน>
สรุปผล
จากการใชIระบบบริหารจัดการเอกสาร e-SMART ISO พบวDาสามารถชDวยลดความผิดพลาดจาก
การปฏิบัติงานของผูIปฏิบัติงาน ลดระยะเวลารอคอยการทบทวนและอนุมัติเอกสารของผูIมีอํานาจ ซึ่งสามารถ
ทบทวน และอนุมัติเอกสารไดIทุกที่ ทุกเวลา อีกทั้งชDวยลดปริมาณการใชIกระดาษ กลDาวคือ จากเดิมที่มีปริมาณการ
ใชIกระดาษประมาณ 24,111 ใบตDอปv หลังจากการใชIระบบดังกลDาว ปริมาณการใชIกระดาษในกระบวนการควบคุม
เอกสารและขIอมูลเหลือ 0 ใบ นอกจากนี้บุคลากรสามารถเขIาถึงเอกสารไดIอยDางงDายดIวยรหัสเอกสารหรือชื่อเอกสาร
และที่เมนูเอกสารบังคับใชIจะแสดงเพียงเอกสารฉบับลDาสุด ซึ่งแกIป[ญหาการเขIาถึงเอกสารออนไลนGรูปแบบเกDา และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเขIาถึงเอกสารไดIเปmนอยDางดี
อยDางไรก็ตามจากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรGใน
การใชIระบบจัดการเอกสาร e-SMART ISO ดIวยจํานวนผูIตอบแบบสอบถาม 60 คน จาก 138 คน พบวDามีระดับ
ความพึงพอใจในระบบดังกลDาวอยูDในระดับพึงพอใจถึงพึงพอใจมาก ทั้งนี้มีประเด็นที่ตIองนํามาปรับปรุงในเรื่องการ
แจIงเตือนเอกสารบังคับใชIใหมDผDานอีเมล ซึ่งอยูDระหวDางการพิจารณาการคงอยูDพรIอมบอกเหตุผลหรือยกเลิก
อภิปรายผล
ดIวยการใชIเทคโนโลยีเปmนตัวชDวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในการควบคุมเอกสารและ
ขI อ มู ล ในร ะบบบริ ห า รคุ ณ ภาพ ISO9001:2015 สD ง ผ ลใหI ผูI ป ฏิ บั ติ ง านและ บุ ค ลากรห อสมุ ด แหD ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG สามารถเขIาถึงเอกสารไดIอยDางสะดวก เขIาถึงไดIทุกที่ทุกเวลา ทําใหIขIอมูลในคูDมือการ
ปฏิบัติงานถูกนําไปใชIไดIอยDางครอบคลุม และทั่วถึง เพิ่มความเปmนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และลดขIอผิดพลาด
จากการปฏิบัติงาน
จากการใชIงานระบบ e-SMART ISO ที่ผDานมา การที่ผูIปฏิบัติงานสามารถเรียนรูI และเขIาใจการ
ทํางานของระบบไดIอยDางรวดเร็ว เนื่องมาจากระบบ e-SMART ISO ถูกพัฒนาขึ้นมาใหIสอดคลIองกับหลักการ และ
กลไกของระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015 ซึ่งบริษัทผูIพัฒนาระบบดังกลDาวไดIรับการรับรองมาตรฐาน
ดั ง กลD า วดI ว ยเชD น กั น ซึ่ ง แสดงใหI เ ห็ น วD า บริ ษั ท เขI า ใจการดํ า เนิ น งานภายใตI ก ารบริ ห ารงานคุ ณ ภาพมาตรฐาน
ISO9001:2015
ดIวยระบบ e-SMART ISO มีฟ[งกGชันการทํางานหลายมิติที่ทําใหIการควบคุมเอกสารและขIอมูล
เปmนไปอยDางราบรื่น เปmนระบบแลIว ในมิติของผูIใชIงานระบบก็สามารถเขIาถึงเอกสารไดIตามสิทธิ์อยDางสะดวกทุกที่
ทุกเวลา นอกจากนี้ผูIปฏิบัติงานสามารถกําหนด Flow การไหลของเอกสารใหIผDานการอนุมัติตามกระบวนการ
ควบคุมเอกสาร ซึ่งผูIอนุมัติเอกสารสามารถเขIาถึง พิจารณา และอนุมัติเอกสารไดIทุกที่ทุกเวลา ลดระยะเวลารอคอย
กรณีใชIเอกสารในรูปแบบฉบับพิมพGที่ตIองรอใหIผูIบริหารเขIามาเซ็นตGอนุมัติเอกสาร ในสDวนการแจกจDายเอกสารผDาน
ระบบออนไลนG ชDวยลดเวลาการสDงเอกสาร หรือเดินแจกจDายเอกสาร และสามารถแกIไ ขป[ญหาการสูญหายของ
เอกสารทั้งระหวDางการแจกจDาย หรือการจัดเก็บเอกสารไวIในหนDวยงานดIวย นอกจากนี้ e-SMART ISO มีระบบการ
แจIงเตือนเมื่อมีเอกสารที่เกี่ยวขIองไดIรับการปรับปรุงในระบบดIวย ทั้งนี้เพื่อสรIางความตระหนักใหIแกDบุคลากรทราบ
ถึงเอกสารฉบับใหมDที่ไดIมีการบังคับใชIอยDางเปmนทางการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ภาพที่2 หนIา Interface ของระบบ e-SMART ISO

ภาพที่ 3 หนIาจอแสดงการขอแกIไข ยกเลิก ทบทวนเอกสาร
ขอเสนอแนะ
จากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรหอสมุดที่มีตDอระบบ e-SMART ISO พบวDาผูIใชIงาน
ระบบมองวDาระบบการแจIงเตือนเอกสารบังคับใชIใหมDผDานทางอีเมลจะทําใหIพื้นที่ในอีเมลลดนIอยลง และเต็มในที่สุด
ดIวยเหตุนี้ผูIดูแลระบบตIองสรIางความตระหนัก และความเขIาใจถึงความสําคัญของการสDงอีเมลแจIงเตือนถึงเอกสาร
บังคับใชIใหมDใหIแกDบุคลากรทราบถึงประโยชนG ทั้งนี้ในแตDละ Module ของระบบ e-SMART ISO เปmนฟ[งกGชันการ
ทํางานที่มีวัตถุประสงคGในการใชIงานแตกตDางกัน Module : Document Control เปmนการบริหารจัดการเอกสารใน
ระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งทางหอสมุดฯ ไดIใชIงานครบทุกประโยชนGการใชIงานแลIว ดIวยเหตุนี้ในระยะตDอไปผูIดูแล
ระบบจะศึกษาฟ[งกGชันการใชIงานของ Module : Document Record ของระบบ e-SMART ISO เอื้อประโยชนGตDอ
การจัดเก็บเอกสารราชการอื่นๆ รDวมดIวย
การนําไปใชประโยชน>
ประโยชน>ต+อผูรับบริการ
1.ผูIรับบริการหIองสมุดไดIรับบริการที่มีมาตรฐานจากหอสมุดแหDงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG
ประโยชนGตDอผูIปฏิบัติงาน
2. ลดความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการควบคุมเอกสารและขIอมูล
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3. ผูIปฏิบัติงานสามารถเขIาถึง และใชIขIอมูลในเอกสารไดIอยDางสะดวก รวดเร็ว
ประโยชน>ต+อหอสมุดแห+งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร>
เพิ่มระดับความพึงพอใจของผูIรับบริการดIวยการบริการที่เปmนมาตรฐาน

