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 การวิจัยนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาลักษณะของเอกสารทีเกิดจากภารกิจของกองกลาง        

และกองการในพระองค์  ในสังกัดสํานักราชเลขาธิการ และศึกษาสภาพการจัดการเอกสารราชการ            

ของกองกลาง และกองการในพระองค์ ในสงักดัสํานักราชเลขาธิการ การวจิยันีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ 

ประชากรทใีชใ้นการวจิยั คอื ผูอ้ํานวยการกลุ่มงานอํานวยการและบรหิารทวัไป จํานวน  คนและตวัแทน

บุคลากรผู้ปฏิบ ัติงานด้านการจัดการเอกสารของกองกลาง และกองการในพระองค์  จํานวน  คน 

เครอืงมอืทใีชใ้นการวจิยัคอื แบบบนัทึกขอ้มูลภารกจิและเอกสาร และประเดน็คําถามทีใชใ้นการสมัภาษณ์  

นําเสนอขอ้มลูดว้ยการวเิคราะห์เนือหาและการสรปุประเดน็สําคญัเชงิพรรณนา ประกอบภาพและตาราง 

สรปุผลการวจิยัไดด้งันี ลกัษณะเอกสารทีใชด้ําเนินงานของกองกลาง และกองการในพระองค ์

แยกไดเ้ป็น  ลกัษณะ คอื  . เอกสารตามภารกจิดา้นการบรหิารงานทวัไปซึงมลีกัษณะคล้ายคลึงกนั และ 

. เอกสารเฉพาะของกอง แบ่งเป็น  .  เอกสารเฉพาะของกองกลางทีศึกษาในงานวิจัยนี ได้แก ่          

พระบรมราชโองการ เอกสารสถาปนาสมณศกัดพิระสงฆ์ และประกาศนียบตัรกํากบัเครอืงราชอิสรยิาภรณ์

และสญัญาบตัร  .  เอกสารเฉพาะของกองการในพระองค์ทีศกึษาในงานวจิยันี ไดแ้ก่ พระราชหตัถเลขา

พระราชทานชอืบตุร-บตุร ีและชอืสกลุ และหมายกาํหนดการพระราชพธิ ี สภาพการจดัการเอกสาร ดา้นการ

บรหิารพบวา่มกีารกาํหนดแนวทางการปฏบิตัิงานดว้ยวาจา มคีู่มอืการปฏบิตัิงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

(อนิโฟมา) และมคีู่มอืการจดัเกบ็เอกสารของสํานักราชเลขาธิการ ส่วนใหญ่ไม่มกีารตงังบประมาณเฉพาะ

สาํหรบังานสารบรรณ ไม่มกีารกําหนดลกัษณะเฉพาะของวสัดุอุปกรณ์ทีใชจ้ดัเกบ็เอกสาร บุคลากรทุกคน

เป็นผูป้ฏบิตังิานเอกสารแต่มขีอบเขตความรบัผดิชอบไม่เท่ากนั ไม่มกีารจดัลําดบัความสําคญัว่าเอกสารใด

เป็นเอกสารทีสําคญัทีสุด ดา้นการจดัทําเอกสารม ี  ลักษณะ ไดแ้ก่ เอกสารราชการทวัไป และเอกสาร

เฉพาะของแต่ละกอง  มขีนัตอนในการจดัทําคล้ายคลึงกนั ไดแ้ก่  การร่าง การพิมพ์ การตรวจ การเสนอ 

และการทําสําเนา ยกเว้นเอกสารเฉพาะ ต้องมีใบนําความกราบบงัคมทูลประกอบการดําเนินงานด้วย     

ดา้นการรบั-สง่เอกสารภายนอกใชก้ารสง่ทางไปรษณีย์เป็นหลกั เอกสารภายในจะส่งเอกสารต้นฉบบัควบคู่

กบัการสง่ทางโปรแกรมอนิโฟมา ดา้นการจดัเกบ็มกีารแยกเกบ็เอกสารทีอยู่ระหว่างปฏบิตัิ เอกสารทีเกบ็ไว้

ตรวจสอบ และเอกสารทปีฏบิตัเิสรจ็แลว้ ซงึมทีงัการจดัเกบ็ตามคูม่อืฯ และการจดัเกบ็ตามความสะดวก การ

สบืคน้สามารถทําดว้ยโปรแกรมอินโฟมาและระบบสนับสนุนเพิมเติม ด้านการใชเ้อกสารมกีารยืมเอกสาร

โดยบคุคลภายในเพอืใชด้ําเนินงาน แต่ไม่มหีลกัฐานการยืม ดา้นการโอนย้ายเอกสารมกีารย้ายเอกสารไป

เกบ็ ณ อาคารศนูย์สารสนเทศฯ  ไมม่ตีารางกาํหนดอายุเอกสาร และส่วนใหญ่ไม่มกีารทําลายเอกสาร ดา้น

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ มรีะบบงาน  ลกัษณะคอื ระบบงานรว่มและระบบงานสนบัสนุนเฉพาะกองการ      

ในพระองค ์ ดา้นปญัหาทพีบสว่นใหญ่ คอื ขาดบุคลากร  ขาดเครอืงมอืทีมคีุณภาพด ีและขาดพืนทีในการ

จดัเกบ็เอกสารในสาํนกังาน   

ภาควชิาภาษาตะวนัออก                                        บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร
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 The purposes of this study are to identify the records related to the functions of the General 

Affairs Division, and His Majesty’s Personal Affairs Division of the Office of His Majesty’s Principal Private 

Secretary (OHMPPS), and to study the records management systems of these two divisions. The study was 

a qualitative research. The research population was head officers of the two divisions, as well as 19 

representative officers working in records management. The instruments used for data collection were forms 

for institutional functional analysis and records, and schedule interviews. Information is presented by 

summaries of the content, and main points are presented through descriptions, pictures, and tables. 

 The results were as follows: The characteristics of records related to the functions of each 

division were divided into general management records and specific missions’ records, including the General 

Affairs Division’s records; royal commands, assignment of priestly ranks, insignia certification, and His 

Majesty’s Personal Affairs Division’s records; the royal writing of names and surname, and the program of 

royal ceremonies. The conditions of records management show that administratively they were made by 

conversation and unwritten policy. There was a manual for the e-recordkeeping system (INFOMA) and 

another manual for the OHMPPS’s record-keeping. Generally, there was no budget set up for the record-

keeping section, and no specifications were made about materials used for record keeping. The work of all 

officers deals with record management, but they have different job responsibilities, and there has been no 

designation of the level of importance for each record type.  There are two types of file creation, which are 

general administrative records, and the records of specific missions. These two types are created with 

similar processes, which are drafting, printing, editing, proposing and copying, except the records of specific 

missions that records of royal summaries must be created as well. The postal service was the main method 

for receiving and sending external records.  Internal records were sent both by hand and via the e-

recordkeeping system. Record organization was divided into current records, semi-current records, and non-

current records, classified following the manual of the OHMPPS’s record-keeping or by the convenience of 

the officers. Record searching is done by the use of the e-recordkeeping system and other electronic 

support systems. Record lending is handled by internal officers with no evidence of lending. Inactive files are 

moved to the repository of the Royal Archives building. There was no retention schedule, and weeding of 

records had never been done. There were 2 kinds of electronic support systems; general systems used by 

every division, and specific systems used by His Majesty’s Personal Affairs Division for keeping and 

searching e-records. The major problems in records management were a lack of personnel, good quality 

equipment, and enough spaces for keeping records. 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

ความสําเร็จของการทําวิทยานิพนธ์ฉบับนีจะไม่สามารถเกิดขนึได้ หากไม่ได้รับ      

ความกรุณาอย่างยงิจากคณาจารยท์ปีรกึษาทุกทา่น ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณผูช้่วยศาสตราจารย์ 

ดร. อรวรรณ บุญยฤทธิ  รองศาสตราจารย์ ดร. สมสรวง พฤติกุล อาจารย์ขนิษฐา วงศ์พานิช     

และรองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ วมิลเกษม รวมทังคณาจารย์ทุกท่านทไีด้ประสิทธปิระสาทวชิา

ความรู้ใหแ้ก่ผูว้จิยั จนกระทงัสามารถทํางานวจิยันีจนสําเรจ็ลุล่วงลงไดด้ว้ยด ี 

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ ผูบ้งัคบับญัชา บุคลากรสํานักราชเลขาธกิาร ผู้อํานวยการศูนย์

สารสนเทศ สํานักราชเลขาธกิาร ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้อํานวยการกองการในพระองค์ คณะ

ผูบ้รหิาร และหวัหน้าส่วนราชการสํานักราชเลขาธกิาร ทไีดใ้ห้โอกาสและใหค้วามร่วมมอือย่างดยีิง

ในการศึกษาวิจัยครังนี และขอกราบเท้าคุณแม่สมจิตต์ และคุณพ่อวินัย เลิศวลัยรัตน์ กับทัง

ขอขอบคุณสมาชกิทุกคนในครอบครวั รวมทงัเพอืนร่วมงาน เพอืนนักศึกษา และผู้มส่ีวนเกยีวขอ้ง

ในการทําวทิยานิพนธค์รงันีทุกคนทไีดใ้หค้วามสนับสนุน ช่วยเหลอื และเป็นกําลงัใจให้ผู้วิจัยได้มี

แรงกาย แรงใจ จนสามารถผ่านอุปสรรคทงัหลายและทําวทิยานิพนธ์ฉบบันีจนเสรจ็สมบูรณ์ 
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