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52110202:  สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร 
ค าส าคัญ:  การจัดเรียงเอกสาร/ค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ/แผนกมหาดไทย 
 อดิศร  สุพรธรรม: การจัดเรียงและจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ: กรณีศึกษาเอกสารแผนก
มหาดไทย พ.ศ. 2476–2518 ชุดจังหวัดจันทบุรี. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.อรวรรณ  บุญยฤทธิ์ และ      
อ.ขนิษฐา  วงศ์พานิช. 721 หน้า 
  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดเรียงเอกสารแผนกมหาดไทย พ.ศ. 2476–2518 ชุดจังหวัด
จันทบุรี โดยใช้ขั้นตอนและข้อก าหนดในคู่มือการจัดหมวดหมู่และท าเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุประเภท
ลายลักษณ์ ของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุแผนกมหาดไทย พ.ศ. 
2476–2518 ชุดจังหวัดจันทบุรี โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ  
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (ISAD (G) 2nded) ของสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ด้านการจัดเรียงเอกสาร คือ เอกสารแผนกมหาดไทย จ านวน 1,844 แฟ้ม และด้านการจัดท าค าอธิบายเอกสาร คือ 
เอกสารแผนกมหาดไทย ระดับชุดย่อยจ านวน 3 ชุดย่อย ได้แก่ ชุดย่อยระเบียบ ค าสั่ง แต่งตั้ง ชุดย่อยงบประมาณ 
การเงิน และชุดย่อยการประชุม จ านวน 476 แฟ้ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบเก็บข้อมูลการจัดเรียง
เอกสารแผนกมหาดไทย พ.ศ. 2476-2518 2) แบบเก็บข้อมูลการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุในการจัดท า
ค าอธิบายเอกสารแผนกมหาดไทย พ.ศ. 2476-2518 ระดับชุดย่อย 3) แบบเก็บข้อมูลการลงรายการเอกสาร
จดหมายเหตุในการจัดท าค าอธิบายเอกสารแผนกมหาดไทย พ.ศ. 2476-2518  ระดับแฟ้ม  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดเรียงเอกสารจากแบบเก็บข้อมูลการจัดเรียงเอกสาร แผนกมหาดไทย
2476-2518  พบว่า ผู้วิจัยสามารถด าเนินการจัดเรียงเอกสารแผนกมหาดไทย ตามขั้นตอนที่ระบุ ในคู่มือฯ ได้ครบ
ทุกขั้นตอน ซึ่งสามารถใช้เป็นคู่มือในการจัดเรียงเอกสารได้อย่างดี เนื่องจากคู่มือฯ มีการระบุขั้นตอนและมี
ข้อแนะน าในการปฏิบัติงานตามล าดับตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนเสร็จสิ้นกระบวนงานในการจัดเรียงเอกสาร และ 
การจัดเรียงเอกสารท าให้ได้บัญชีส ารวจเอกสารจังหวัดจันทบุรี แผนกมหาดไทย ซึ่งสามารถน ามาเป็นเครื่องมือ 
ช่วยค้นเอกสารประเภทหนึ่ง เนื่องจากในครั้งนี้ข้อก าหนดในคู่มือฯ เป็นการอธิบายขั้นตอนการท างานอย่างกว้างๆ 
ผู้ปฏิบัติงานจึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของเอกสารที่ได้รับมอบของแต่ละหน่วยงานได้  
ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ จากแบบบันทึกข้อมูลการลงรายการเอกสารในการจัดท า
ค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุแผนกมหาดไทย พ.ศ. 2476 -2518 ระดับชุดย่อยและระดับแฟ้ม พบว่าสามารถ 
ลงรายการเอกสารได้ครบทั้ง 7 ส่วน 26 หน่วยข้อมูล ตามหลัก เกณฑ์ในการจัดท าค าอธิบายเอกสารของ
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 และสามารถน าข้อมูลที่ได้จาก  
การจัดท าค าอธิบายเอกสารแผนกมหาดไทย มาจัดท าเครื่องมือช่วยค้นเอกสารประเภทบัญชีสาระสังเขปเอกสาร คือ 
บัญชีสาระสังเขปเอกสารจดหมายเหตุแผนกมหาดไทย พ.ศ. 2476–2158 ชุดจังหวัดจันทบุรี ซึ่งสามารถช่วย 
ผู้ค้นคว้าในการสืบค้นเอกสารได้ตรงความตอ้งการมากกว่าบัญชีส ารวจเอกสารเนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตและ
เนื้อหาของเอกสารภายในแฟ้มและยังช่วยในการลดการใช้เอกสารต้นฉบับอีกด้วย 
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52110202: MAJOR: ARCHIVES AND RECORDS MANAGEMENT 
KEY WORD: ARCHIVAL ARRANGEMENT/ ARCHIVAL DESCRIPTION/ INTERIOR SECTION  
 ADISORN SUPORNTHAM: ARCHIVAL ARRANGEMENT AND DESCRIPTION : A CASE STUDY OF 
INTERIOR SECTION 1933–1975, CHANTHABURI GROUP. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. ORAWAN 
BOONYARITH, Ph.D. AND KANITHA WONGPANIT. 721 pp. 
 
 The objective of this thesis is to study the archival arrangement of the Interior Section, 
1933-1975, of Chanthaburi Province group, by using the methods and specifications from the manual of 
classification and finding aids created by the National Archives of Thailand, and archival description 
management using the General International Standard Archival Description (Second Edition) of the the 
International Council on Archives (ICA). The population and sample group for archival arrangement is the 
1,844 files of the Interior Section records, and the population and sample group for archival description 
management consists of 3 sub-series of the Interior Section records, which are: the sub-series of 
regulations and orders, the sub-series of financial statements, and the sub-series of meetings, 476 files in 
total. The research tools are 1) Records of archival arrangement in the archives of the Interior Section, 
1933-1975 2) Records of archival description in the archives of the Interior Section 1933-1975 at the sub-
series level 3) Records of archival description in the archives of the Interior Section 1933-1975 at the file 
level. 
 The result from the analysis of information of record arrangement for archival arrangement 
of the Interior Section, 1933-1975, is that the researcher is able to perform arrangement of the Interior 
Section records by following the methods given throughout the manual, which is well suited for use as a 
manual for archival arrangement, as well. The manual gives each step as well as recommendations in 
performance of work step-by-step from start to completion of arrangement. Also, file arrangement 
results in the production of a survey inventory of Chanthaburi Province, The Interior Section, which can 
be a useful Finding aids. As, in this case, the methods and specifications are generally stated in the 
manual, the archivist is able to apply and adapt them in order to arrange the records from various public 
sectors. Based on the results from analyzing the archival description management in the archives of the 
Interior section, 1933–1975, at the sub-series and file levels, the researcher was able to completely 
catalogue the files in 7 parts and 26 fields according to the ISAD (G) 2nded. Moreover, information from 
the archival description of the Interior Section can be used for producing a research tool as a special 
guide list. That is the special guide list of the archives of the Interior Section, 1933–1975, of Chanthaburi 
Province, which can assist researchers in investigating files based on their needs more than a survey 
inventory, because the special guide list has information about the scope and content of the records on 
file. Furthermore, using the special guide list can help reduce the handling of the original records. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์ขนิษฐา วงศ์พานิช  ที่ให้ความรู้
และค าแนะน าแก่ผู้วิจัยเสมอมาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญยฤทธิ์ ที่คอยให้ค าชี้แนะ               
เอาใจใส่ ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องในความผิดพลาดของผู้วิจัย เสมอมา และเสียสละเวลาอันยาวนาน 
จนกระทั่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา  
ทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงในความกรุณาและเมตตาต่อผู้วิจัยตลอดการศึกษา 
 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิมลเกษม และนางนัยนา แย้มสาขา  
ผู้อ านวยการส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ที่กรุณารับเป็นประธานกรรมการและกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขและปรับปรุงวิทยานิพนธ์  
ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ขอบพระคุณคุณอุบล  ใช้สงวน ในการให้ค าแนะน าในการจัดหมวดหมู่เอกสาร 
 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สมสรวง  พฤติกุล คุณกรพินธุ์  ทวีตา จากส านัก          
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และคุณยวิญฐากรณ์  ทองแขก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ ช่วย
กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย กรุณาและให้ค าชี้แนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
 ขอขอบคุณ Mr.Hunter I Watson คุณพิมพ์พจน์  สีลาเขต น้องเกศแก้ว บุญนาคค้า 
และน้องมิ่งขวัญ สังขะวัฒนะ ที่ได้ช่วยเหลือให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 ขอขอบคุณคุณสุมลฑริกาญจณ์  มายะรังษี หัวหน้าหอจดมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี ที่ให้
ค าแนะน าและสนับสนุนในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ นักศึกษาการจัดการจดหมายเหตุ
และเอกสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจในการวิจัยครั้งนี้ 
 คุณประโยชน์จากงานวิจัยนี้ ขออุทิศเป็นคุรุบูชาแก่อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ 
จดหมายเหตุและเอกสาร อาจารย์และคุณครูทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้ และอุทิศแก่
บุคลากรที่ปฏิบัติงานจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญในการธ ารงรักษาเอกสารจดหมายเหตุไว้เป็น
สมบัติของชาติ 
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