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The goal of this study is to explore the archivist service and archive
visitors at The National Archives in Honour of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.
Include collected archive visitors comments. A sample of 72 archive visitors
registered form was selected for analysis of this research. That registered form
developed Statistic use in the study of percentage.
The result revealed that most visitors were women. The most visited
occupations were teacher instructor and researcher. The educational level of most
visitors had the highest level of bachelor’s degree. The workplace of most visitors
were governments. The most objective for visiting is retrieving King Bhumibol
Adulyadej image for print and media.
From 6 interviewed samples section problems including The National
Archives in Honour of His Majesty King Bhumibol Adulyadej location is far away,
there provide only offline searching way and requested data copy take long time
approved.
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2589 ตลอดรัชสมัยของพระองค์ ทรง
ปฏิบั ติพระราชกรณี ยกิจ มากมาย อันเป็ นประโยชน์ ต่อชาติ และประชาชนชาวไทย การทรงงาน
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ย่อมมีเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวกับการทรงงาน เอกสารเหล่านี้เป็นเอกสาร
ชั้นต้น ที่แสดงให้เห็นถึงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และ
มีคุณค่า เอกสารดังกล่าวกระจายอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานตามความรับชอบของ กระทรวง
ทบวง กรม และสถาบันต่างๆ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เป็นหน่วยงานภายใต้ สานักหอจดหมายแห่งชาติ กรมศิลปากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
รวบรวม ประเมิ น คุ ณ ค่ า จั ด หมวดหมู่ ท าเครื่อ งมื อ ช่ ว ยค้ น และอนุ รัก ษ์ เอกสารที่ เกี่ ย วเนื่ อ งใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศ์ บันทึก เรียบ
เรีย ง จั ดพิ มพ์ เผยแพร่เหตุการณ์ พ ระราชพิ ธี ให้ บริการน าชมนิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกียรติ และ
ให้ บ ริ การค้น คว้าเอการจดหมายเหตุ ( ส านั ก หอจดหมายเหตุ แห่ งชาติ, 2559) หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพ ลอดุลยเดชเป็นกลุ่มงานที่แยกออกมา
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในการบริหารงาน รวบรวม จัดเก็บ และบริการเอกสารจดหมายเหตุ
โดยเฉพาะ และมีอาคารที่ตั้งอยู่ในตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในส่วนของการจัดบริการเอกสารจดหมายเหตุนั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบสาคัญ 3
ประการ กล่าวคือ 1) นักจดหมายเหตุ ที่ทาหน้าที่ดาเนินงานเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุตามหลัก
วิชาการ 2) เอกสารจดหมายเหตุที่พร้อมออกให้บริการและ 3) ผู้ค้นคว้า ตัวบุคคลที่มีต้องการเข้า
ค้นคว้าวิจัย เอกสารจดหมายเหตุ (สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร: 2559)
เอกสารจดหมายเหตุที่ให้บริการค้นคว้าภายในห้องบริการ ได้แก่ เอกสารจดหมายเหตุ
ลายลั กษณ์ ประมวลข่าวในพระราชส านั กจากหนังสื อ พิม พ์ และเอกสารข่าวกรมประชาสั มพั น ธ์
เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ เช่น ภาพถ่าย แถบบันทึกเสียง แถบวีดิทัศน์ แผนที่ แผนผัง
แบบแปลน ปฏิทิน โปสเตอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีหนังสือและวารสารที่ให้บริการในห้องสมุด

(สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2552: 62) เอกสารจดหมายเหตุดังกล่าวเป็นเอกสารที่สาคัญของชาติ
เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร และพระบรมวงศ์ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานราชการ องค์ ก ารเอกชน นั ก เรีย น
นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษา ค้นคว้า การให้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุภายในหอจด
จดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ใช้แบบฟอร์มรูปแบบเดียวกันตามที่สานักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติกาหนด สาหรับเป็นข้อมูลผู้ใช้บริการ สถิติการเข้าใช้การบริการ และการทาสาเนาเอกสาร
จดหมายเหตุ
สาหรับการให้บริการการจัดบริการเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุต้องมีหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเฉพาะทั้งนี้เพื่อให้มีการใช้เอกสารจดหมายเหตุให้เกิดประโยชน์ ในขณะเดียวกันต้องคานึงถึง
การสงวนรักษาเพื่อให้เอกสารจดหมายเหตุเหล่านั้นอยู่ในสภาพเดิมนานที่สุด สถาบันจดหมายเหตุจึง
จาเป็นต้องจัดให้มีการบริการและเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุ ลักษณะการจัดบริการและเผยแพร่
เอกสารจดหมายเหตุของแต่ละสถาบันจดหมายเหตุอาจมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และ
นโยบายการให้ใช้เอกสารจดหมายเหตุ ปริมาณและลักษณะงานจดหมายเหตุ และตามความพร้อม
ทางทรัพยากรของสถาบันจดหมายเหตุแต่ละแห่ง สมสรวง พฤติกุล (2539)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผู้ใช้ ของหอจดหมายเหตุของประเทศไทยมีผู้จัดทาไว้
บ้ าง แต่เป็ น ผลการศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2548-2553 เช่น บุ ศยารัตน์ คู่เทียม (2548) ศึกษาและ
ประเมินคุณภาพบริการสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติและศึกษาเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับ
ระดับบริการที่ได้รับจริง ต่อมา ธนินธร พูนศรีสวัสดิ์ (2549) ศึกษาเรื่องการใช้บริการและผู้ใช้บริการ
ในสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และ ภาพิศุทธิ์ สายจาปา (2549) ศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ของสานัก
หอจดหมายเหตุแห่ งชาติในทัศนะของนั กศึกษาระดับบั ณ ฑิ ตศึกษา มหาวิทยาลั ยของรัฐ เป็นต้ น
ในขณะทีผ่ ลจากการทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศระบุว่า การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางด้านการศึกษาผู้ใช้ (user studies) ของหอ
จดหมายเหตุ เช่น ทาให้มีประเด็นที่ศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น Rhee (2015) ได้สรุปแนวโน้มของ
งานวิจัยด้านการศึกษาผู้ใช้ของหอจดหมายเหตุ (archival user studies) ไว้โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
การศึ ก ษาความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ (information needs) การแสวงหาสารสนเทศของผู้ ใ ช้
(information seeking) และการใช้ ส ารสนเทศ (information use) และยั ง ได้ เสนอแนะไว้ ว่ า
การศึกษาผู้ใช้อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอทาให้หน่วยงานจดหมายเหตุเข้าใจผู้ใช้ รวมถึงพฤติกรรมของผู้ใช้
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาการศึกษาผู้ใช้และนาผลการศึกษาไปใช้พัฒนาองค์กรจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้และองค์กรจดหมายเหตุด้วย
การให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ จึงนับเป็นการสรุปรวมผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจน
สุดท้ายว่าผลการปฏิบัติงานจะสัมฤทธิ์ผลดีหรือไม่ การให้บริการ ความพึงพอใจ การได้รับประโยชน์
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จากการเรียกใช้ เป็นเครื่องมือวัดผลงานที่ถูกต้องแน่นอนที่สุ ด การนาเอกสารออกบริการ การขอใช้
เอกสาร เนื้อหาของเอกสาร เครื่องมือที่ใช้ในการเรียกหาเอกสาร สิ่งเหล่านี้จะสะท้อนถึงปัญหาและ
วิธีการดาเนินงานได้ เหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลสาคัญ สามารถนาไปหาแนวทางปรับปรุงแบบปฏิบัติให้
สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี แ ละหลั กวิ ช าการได้ ส านั ก หอจดหมายเหตุ แ ห่ งชาติ กรมศิ ล ปากร (2559)
ผู้วิจัยเห็นว่า หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ยังไม่เคยมีการศึกษาวิจัย ผู้ใช้มาก่อน ประกอบกับการให้บริการผู้ใช้ในปัจจุบันก็มีองค์ประกอบหรือ
บริบ ทแวดล้ อมที่ต่างไปจากงานวิจัยที่เคยมีผู้ ศึกษาไว้ในช่วงเกือบยี่สิ บ ปีที่ผ่ านมา ประโยชน์ จาก
การศึกษาจะทาให้ทราบข้อมูลอันจะนาไปสู่ แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ หรือเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนางานในด้านการบริการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการใช้บริการและผู้ใช้บริการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
2. เพื่อศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวการให้บริการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
3. ขอบเขตการศึกษา
1. กลุ่ ม ประชากรที่ ใช้ ในการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ผู้ ใช้ บ ริก ารค้ น คว้ า ในห้ อ งบริก ารของหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2560 - 2562
2. ข้อมูลจากแบบฟอร์มที่ใช้ในห้องบริการ ได้แก่ ใบอนุญาตเข้าค้นคว้า ใบขอทาสาเนา
เอกสารจดหมายเหตุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2562

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ ทราบข้อมูลการให้บริการและผู้ ใช้บริการของหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ เฉลิ ม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
2. ท าให้ ท ราบว่า ผู้ ใช้ ป ระสบปั ญ หาใดเมื่ อ ใช้ บ ริก ารหอจดหมายเหตุ แ ห่ งชาติ เฉลิ ม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
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3. ได้ทราบข้อเสนอแนะที่มาจากความต้องการของผู้ใช้เพื่อนาไปพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ให้บริการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
5. นิยามศัพท์เฉพาะ
ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ได้รับการอนุญาตให้เข้าค้นคว้าเอกสารของหอจดหมาย
เหตุในพื้นที่ของหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิ จั ย การศึ ก ษาการให้ บ ริ ก ารในหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุย ลเดชผู้ วิจัยได้ น าเสนอเอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ย วข้อ ง
ตามลาดับ ดังนี้
1. หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช
2. การศึกษาการใช้บริการ
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.1 วรรณกรรมภายในประเทศ
3.2 วรรณกรรมต่างประเทศ
1. หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เป็นกลุ่มงานหนึ่ง ภายใต้สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒ นธรรม ระบบ
องค์กรภายใน สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ แบ่งกลุ่มงาน ดังนี้
1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2) กลุ่มบริหารเอกสาร
3) กลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ
4) กลุ่มบันทึกเหตุการณ์
5) กลุ่มอนุรักษ์เอกสาร
6) หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช
7) กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
8) หอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนภูมิภาค สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
จัดตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539 ในรัชสมัยของพระองค์
ใน 2536 กรมศิลปากรขณะนั้น ยังสังกัดอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้
จัดทาโครงการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ(กาญจนาภิเษก) จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม
2536 มี ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะท างานมี ห น้ าที่ รับ ผิ ดชอบก าหนดรายละเอีย ดโครงการ จัด หาสถานที่
ก่อสร้าง ออกแบบอาคาร จัดทางบประมาณ ประชาสั มพันธ์ และรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุที่
เกี่ยวข้อง
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2537 คณะกรรมการเตรียมการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี ของกระทรงศึกษาธิการ มีมติ
เห็นชอบโครงการและแบบร่างที่กรมศิลปากรจัดทาขึ้น
วัน ที่ 29 พฤศจิกายน 2537 กระทรวงศึกษาธิการได้นาเสนอโครงการเข้าสู่ วาระกระ
ประชุมของคณะรัฐมนตรี มีมติอนุ มัติการแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการจัดตั้ง หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีหน้าที่ดาเนินการจัดทาแผน
และโครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พิจารณางบประมาณและจัดตั้ง
กองทุนอานายการให้ดาเนินงานหอจดหมายเหตุแห่งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จสมบูรณ์
วันที่ 25 มีนาคม 2540 คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการวงเงินงบประมาณ เพื่อ
เร่งรัดดาเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ในปี 2542
วั น ที่ 17 กรกฎาคม 2540 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ มี ห นั ง สื อ กราบบั ง คมทู ล ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ชื่ออาคาร และขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จพระราชดาเนิน ไป
ทรงวางศิลาฤกษ์ ซึ่งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่ออาคารว่า หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดารงพระอิสสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
เมื่ อ วั น ที่ 30 กรกฎาคม 2540 และวัน ที่ 17 พฤษภาคม 2553 ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าโปรด
กระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดาเนินแทนพระองค์ทรงเปิดอาคาร (หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, 2552)
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เปิดให้บริการในวันเวลาราชการ เวลา 09.00 – 16.00 น. งดให้บริการวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ศึกษาวิเคราะห์ ติดตาม รวบรวม ประเมินคุณค่า จัดหมวดหมู่ ทาเครื่องมือช่วยค้น
เก็บรักษา และอนุรักษ์ เอกสารที่เกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์
2) บันทึกเหตุการณ์พระราชพิธี รัฐพิธี เพื่อจัดทาหนังสือจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสสาคัญต่าง ๆ
3) ศึกษาวิเคราะห์ และจัดวางระบบการจัดการเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล
4) ให้บริการ ศึกษา ค้นคว้า เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ย วเนื่องในพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์
5) จัดแสดง บรรยาย และนาชมการดาเนินงานจดหมายเหตุ และนิทรรศการถาวร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสสาคัญต่าง ๆ
6) จัดโครงการ และกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราช
กรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
พระบรมวงศานุวงศ์
7) ปฏิบั ติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระมหา
กรุณาธิคุณของสถาบัน พระมหากษัตริย์
ข้อมูลจาก “แบบสารวจปริมาณเอกสารจดหมายเหตุ ” ระบุว่าทรัพยากรสารสนเทศที่
พร้อมให้บริการ ดังตารางต่อไปนี้ (หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช, 2562)
ลาดับ
ประเภทของเอกสาร
ที่
1 เอกสารลายลักษณ์
1.1 เอกสารของหน่วยงาน
1.2 เอกสารโครงการและกิจกรมเฉลิม

ให้บริการแล้ว

แปลงเป็นดิจิทัล
และลงรายการแล้ว

1,560 รายการ
3,020 รายการ

21,817 หน้า
-
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ลาดับ
ที่

2

3

ประเภทของเอกสาร

ให้บริการแล้ว

แปลงเป็นดิจิทัล
และลงรายการแล้ว

พระเกียรติฯ
1.3 เอกสารปฏิทินข่าวในพระราชสานัก 14,365 รายการ
จากหนังสือพิมพ์
เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุและเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล
2.1 ภาพถ่าย
98,835 ภาพ
97,600 ภาพ
2.1.1 ไฟล์ภาพนิ่ง
4,650 ภาพ
2.2 ฟิล์ม/สไลด์
34,461 ภาพ
2.3 โปสเตอร์
1,311 แผ่น
2.4 ปฏิทิน
330 ชุด
2.5 แถบบันทึกเสียง
365 ม้วน
2.6 แถบบันทึกภาพ
1,781 ม้วน
2.7 แผ่นวีดิทัศน์
1,138 แผ่น
2.8 CD/DVD (วัสดุคอมพิวเตอร์)
273 แผ่น
2.9 ข่าวในพระราชสานักแบบดิจิทัล
1,911 รายการ
1,911 รายการ
2.10 ข่าวในพระราชสานัก
25,308 รายการ
แปลงแล้ว
(ภาพเคลื่อนไหว)
22,646 รายการ
ลงระบบแล้ว
1,684 รายการ
2.11 แผนที่/แผนผัง/แบบแปลน
3,162 แผ่น
หนังสือที่เกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จ
5,300 เล่ม
พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์

2. การศึกษาการใช้บริการ
สมสรวง พฤติกุล (2539) ให้ความหมายของวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันจดหมายเหตุ
ไว้ว่า การจัดบริการและเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเฉพาะเพื่อให้มีการ
ใช้เอกสารจดหมายเหตุให้เกิดประโยชน์ในขณะเดียวกันต้องคานึงถึงการสงวนรักษาเพื่อให้เอกสาร
จดหมายเหตุเหล่านั้นอยู่ในสภาพเดิมนานที่สุด และได้อธิบายถึงนโยบายการให้ใช้เอกสารจดหมายเหตุ
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ว่า สถาบันจดหมายเหตุต้องกาหนดนโยบายการให้ใช้เอกสารจดหมายเหตุเป็นลายลักษณ์อักษรและ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุด เพื่อปฏิบัติงานจะได้จัดบริการแก่ผู้ใช้ได้ถูกต้องและสอดคล้อง
กับนโยบายหลักของหน่วยงาน และควรแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้เผยแพร่โดยการพิมพ์ร่ วมกับ กฎ
ระเบียบ คาแนะนา วิธีการค้นคว้าและเรื่องอื่นๆ ที่สถาบันจดหมายเหตุได้กาหนดไว้ เช่นเดียวกัน
กรมศิลปากร กาหนดให้การเข้าใช้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ทั้งที่อยู่ในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการเข้าใช้บ ริการในหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก หน้า 94) ดังนั้น ผู้เข้าใช้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จึงต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว
กลุ่มงานบริการและส่งเสริมกิจการจดหมายเหตุ ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทาหน้าทีใ่ ห้บริการมีภารกิจ ดังนี้
1) รับมอบ ลงทะเบียน จัดหมวดหมู่ และให้บริการหนังสือ นิตยสารที่เกี่ยวเนื่องใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์
2) ควบคุม ดูแล บริห ารจัดการคลังเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ และเอกสาร
โสตทันจดหมายเหตุ
3) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และให้บริการสอบค้นเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์
เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ และเอกสาจดหมายเหตุดิจิทัล
4) ลงข้อมูลในเว็บไซต์ และ Facebook Fan page ของหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรม และตอบข้อซักถาม
5) ประสานงาน และควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ
6) จาหน่ายหนังสือ และควบคุมคลังเก็บหนังสือ
7) น าส่งรายได้จ ากการขอท าส าเนาเอกสารจดหมายเหตุ และจาหน่ายหนังสื อ
(เข้าบัญชีกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ และบัญชีกรมศิลปากร)
8) ควบคุ ม ดู แ ล เว็ บ ไซต์ www.finearts.go.th/narama9 ปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หา
เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์กิ จ กรรม และข้อ มู ล ความรู้ด้านจดหมายเหตุบ นเว็ บ ไซต์ ของหน่ ว ยงาน
เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และให้บริการ
9) บรรยายและนาชมการดาเนินงานจดหมายเหตุ และนิทรรศการถาวรเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
นิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วภูมิพลอดุล ยเดช
มี 2 อาคาร อาคารแรกจัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติ และอีกอาคารจัดแสดงเกี่ยวกับพระราช
กรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ร
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มีการนาเอาเอกสารจดหมายเหตุที่จัดเก็บอยู่ในหอจดหมายเหตุไปจัดแสดง เช่น ภาพเหตุการณ์งาน
พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี ภาพการเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎร วีดิทัศน์งานพระราชพิธี ข่าวหนังสือพิมพ์
เป็นต้น มีการรวบรวมเอาของที่ระลึกที่จัดทาขึ้นตามโอกาสสาคัญๆ ในรัชสมัยของพระองค์ มาร่วมจัด
แสดงในอาคารนิทรรศการ ตลอดจน เจ้าหน้าที่และนักจดหมายเหตุ ได้เดินทางไปตามโครงการศูนย์
ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตามภูมิภาค เพื่อนาข้อมูลและภาพถ่ายจากสถานที่จริง มาจัดทา
นิทรรศการ
10) ออกแบบ จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ สร้างเครือข่าย ประสาน
ให้ความร่วมมือและสนับ สนุน การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสสาคัญ
ต่าง ๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
11) ปฏิบัติงานร่วมมือ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย
ขั้นตอนการเข้าใช้บริการ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มีห้องห้องสมุด และห้องบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ ให้บริการอยู่ที่ชั้น 2 ของอาคารบริการที่
อยู่ด้านหน้า เมื่อผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ขอเข้าใช้บริการค้นคว้ากับเจ้าหน้าที่แล้ว ผู้ใช้บริการ
ต้องกรอกข้อมูลลงในสมุดผู้มาติดต่อราชการ จากนั้น จะมีการโทรศัพท์แจ้ งให้เจ้าหน้าที่ประจาห้อง
บริการทราบว่ามีผู้ใช้บริการ พร้อมแนะนาให้ขึ้นไปใช้บริการที่ห้องบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ
ที่ชั้น 2
การให้ บ ริ การภายในหอจดหมายเหตุแ ห่ งชาติเฉลิ ม พระเกี ยรติพ ระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หั วภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง ครึ่งปีแรก พ.ศ. 2562 รูปแบบการให้บริการ
แตกต่างจาก ครึ่งปีหลัง พ.ศ. 2562 โดยมี ขั้นตอนการเข้าใช้บริการ ดังนี้
1) แสดงบัตรประจาตัวผู้ค้นคว้าทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ กรณีที่เป็นผู้ค้นคว้าใหม่ให้กรอก
ในขออนุญาตเข้าค้นคว้า ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่ห้องบริการเพื่อลงทะเบี ยน แต่เดิม การกรอกแบบฟอร์มลง
ใบขออนุญาตเข้าค้นคว้า ควบคู่กับการกรอกคาขอมีบัตรประจาตัวผู้ค้นคว้าในหอจดหมายเหตุ
2) สืบค้นเอกสารจดหมายเหตุจากสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ มีขั้นตอนการเข้าใช้งาน
ดังนี้
2.1) ผู้ ใช้ บ ริ ก ารสามารถสื บ ค้ น เอกสารจดหมายเหตุ ได้ จ ากบั ญ ชี เอกสาร และ
ทะเบี ย นภาพที่ เป็ น เล่ ม วางไว้ ที่ ชั้ น ภายในห้ อ งบริ ก าร หรื อ สื บ ค้ น เอกสารจดหมายเหตุ จ าก
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คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ ภายในห้องบริการ การสืบค้นจากคอมพิวเตอร์นั้น หน้าจอคอมพิวเตอร์มี
โฟลเดอร์เก็บภาพที่ให้บริการทั้งหมดไว้ในโฟลเดอร์เดียว และทะเบียนภาพที่เป็นไฟล์ตาราง โปรแกรม
Excel จานวนหลายไฟล์
สาหรับ ผู้ใช้บริการต้องการสืบค้นเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทภาพนิ่ง
กรณี ที่ต้องการภาพบุ คคลเพียงอย่ างเดียวผู้ใช้บริการเปิดโฟลเดอร์ภ าพที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้ ว
สามารถเลื อกภาพที่ต้ องการได้ หากผู้ ใช้ บริการต้อ งการภาพที่ มีการระบุ พ.ศ. สถานที่ แล้ ว นั้ น
ผู้ใช้บ ริการจ าเป็ น จะต้องท าการสื บค้นจากทะเบียนภาพ ที่ให้ บริการในรูปแบบตาราง โปรแกรม
Excel ควบคู่กันไป หรือค้นหาจากทะเบียนภาพที่เป็นไฟล์ตาราง โปรแกรม Excel เพียงอย่างเด
3) หากผู้ ใช้ บ ริ การต้ อ งการอ่ านเอกสารต้ น ฉบั บ กรณี ที่ ผู้ ใช้ บ ริก ารต้ อ งการสื บ ค้ น
เอกสารลายลักษณ์ ผู้ค้นคว้าต้องกรอกรายละเอียดใน ใบยืมเอกสาร ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องบริการ
เพื่อทาการเบิกเอกสารต้นฉบับจากคลังเอกสารจดหมายเหตุมาเพื่อให้บริการ เมื่อใช้เอกสารเสร็จแล้ว
ต้องตรวจสอบเอกสารให้อยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ห้องบริการ
4) การขอทาสาเนาเอกสาร ผู้ค้นคว้าจะต้องกรอกรายละเอียด ใบขอทาสาเนาเอกสาร
ใบรายการเอกสารที่ต้องการทาสาเนา และลงชื่อในข้อปฏิบัติการนาเอกสารจดหมายเหตุไปใช้ ส่ง
ให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องบริการ นัดชาระเงินและนัดวันมารับสาเนาเอกสาร กรณีที่ผู้ค้นคว้าไม่สะดวกมา
รับสาเนาเอกสารที่หอจดหมายเหตุแห่งนี้ สามารถรับสาเนาเอกสารจดหมายเหตุและชาระเงินได้ที่
ห้องบริการสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้เช่นกัน
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ภาพที่ 1 คาขอมีบัตรประจาตัวผู้ค้นคว้าในหอจดหมายเหตุ
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ภาพที่ 2 ใบขออนุญาตเข้าค้นคว้าแบบเดิม ด้านหน้า

ภาพที่ 3 ใบขออนุญาตเข้าค้นคว้าแบบเดิม(ด้านหลัง)
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ภาพที่ 4 บัตรประจาตัวผู้ค้นคว้าแบบเดิม

.

ภาพที่ 5 บัตรประจาตัวผู้ค้นคว้าในปัจจุบัน

ภาพที่ 6 ตัวอย่างภาพในโฟลเดอร์ภาพที่ให้บริการบนคอมพิวเตอร์ภายในห้องบริการ
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ภาพที่ 7 ไฟล์ตาราง โประแกรม Excel
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ภาพที่ 8 ทะเบียนในโปรแกรม Excel
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ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีการเปลี่ยนจากการกรอกแบบฟอร์มลงใบขออนุญาต
เข้าค้น คว้าเป็ น ลงทะเบี ย นลงทะเบี ยนสมาชิก ในระบบสื บค้ นเอกสารจดหมายเหตุ เพื่ อทาบัต ร
ประจาตัวผู้ค้นคว้า และเป็นการบันทึกสถิติการรับบริการลงในฐานข้อมูลจดหมายเหตุ ภายในห้อง
บริการสาหรับค้นคว้า มีคอมพิวเตอร์สาหรับบริการลงทะเบียนสมาชิกและทาบัตรประจาตัวผู้ค้นคว้า
มีเจ้าหน้าที่ห้องบริการแนะนาการใช้งานแก่ผู้ใช้บริการ
ขั้นตอนการทาบัตรประจาตัวผู้ใช้บริการ มี 2 แบบ ดังนี้
แบบที่หนึ่ง เข้าสู่ระบบ ผู้ ใช้บริการกรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล เพศ ที่อยู่ อาชีพ สถานที่
ทางาน การศึกษา เบอร์โทรศัพท์ และ E Mail ให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
แบบที่สอง เข้าสู่ระบบ ผู้ใช้ค้นคว้าเสียบบัตรประจาตัวประชาชนที่แท่นเสียบ ระบบทา
การดึงข้อมูลเบื้องต้นโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกรอก ชื่อ นามสกุล เพศ ที่อยู่ ผู้ใช้ บริการกรอก อาชีพ
สถานทีท่ างาน การศึกษา เบอร์โทรศัพท์ และ E Mail ให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
จากนั้น เป็นการถ่ายรูปติดบัตรจากกล้องที่ติดกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ เมื่อได้ข้อมูลผู้
ค้นคว้าและรูป แล้ว จึงทาการพิมพ์บัตร แล้วนาบัตรที่ได้สแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียนสมาชิก
ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ
1) ขั้นตอนลงทะเบียนสมาชิก ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อบันทึกสถิติการรับ
บริการ สามารถทาได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
1) การบันทึกจากบัตร สาหรับผู้ที่มีบัตรประจาตัวผู้ค้นคว้าแล้ว
1.1) นาบัตรประจาตัวด้านที่มี QR CODE แตะกับอุปกรณ์เครื่องอ่าน เข้าสู่หน้า
ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
1.2) เลื อกหั ว ข้ อที่ ต้อ งการค้น คว้า และกรอกข้ อมู ล รายละเอียดของข้อ มูล ที่
ต้องการค้นคว้าหรือรับการบริการ
1.3) เมื่อทารายการครบถ้วนแล้ว กดปุ่มบันทึก
2) การบันทึกจากการกรอกข้อมูลสมาชิก
2.1) กรอกหมายเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก จากนั้นเลือก ค้นหา
2.2) เลื อกหั ว ข้ อที่ ต้อ งการค้น คว้า และกรอกข้ อมู ล รายละเอียดของข้อ มูล ที่
ต้องการค้นคว้าหรือรับการการบริการ
2.3) เมื่อทารายการครบถ้วนแล้ว กดปุ่มบันทึก
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2) สืบค้นเอกสารจดหมายเหตุจากระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ มีขั้นตอนการใช้
งาน ดังนี้
2.1) เข้าระบบด้วยการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ค้นคว้า จากนั้นกดปุ่มเข้าระบบ
2.2) เลื อกประเภทเอกสารที่ต้องการค้นหา ระบุคาค้น ตามเงื่อนไขที่กาหนด
เลือกกดปุ่ม ค้นหาระบบจะแสดงรายการที่ต้องการค้นหา แยกตามประเภทของเอกสาร เลือกกดที่
ประเภทเอกสารที่ต้องการ
2.3) เลือกรายการเอกสารที่ต้องการ ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารตามที่ต้องการ
3) หากผู้ ค้น คว้าต้องการอ่านเอกสารต้นฉบับ (กรณี ที่ระบบสื บค้นไม่แสดงตัวอย่าง
เอกสาร) ผู้ค้นคว้าต้องกรอกรายละเอียดใน ใบยืมเอกสาร ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องบริการเพื่อทาการ
เบิ กเอกสารต้ น ฉบั บ จากคลั งเอกสารจดหมายเหตุ ม าเพื่ อให้ บ ริก าร เมื่ อใช้ เอกสารเสร็จแล้ ว ต้ อ ง
ตรวจสอบเอกสารให้อยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ห้องบริการ
4) การขอทาสาเนาเอกสาร ผู้ค้นคว้าจะต้องกรอกรายละเอียด ใบขอทาสาเนาเอกสาร
ใบรายการเอกสารที่ต้องการทาสาเนา และลงชื่อในข้อปฏิบั ติการนาเอกสารจดหมายเหตุไปใช้ ส่ง
ให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องบริการ นัดชาระเงินและนัดวันมารับสาเนาเอกสาร กรณีที่ผู้ค้นคว้าไม่สะดวกมา
รับสาเนาเอกสารที่หอจดหมายเหตุแห่งนี้ สามารถรับสาเนาเอกสารจดหมายเหตุและชาระเงินได้ที่
ห้องบริการสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้เช่นกัน กรณีที่ผู้ใช้บริการที่มาจากต่างจังหวัดไม่สะดวกที่
จะมารับสาเนาด้วยตัวเอง เจ้าหน้าที่ห้องบริการสามารถนาส่งทางไปรษณีย์ให้ได้ ผู้ใช้บริการต้องเสีย
ค่าบริการทาสาเนาและค่าส่งพัสดุ
5) เจ้าหน้าที่ห้องบริการ ทาการดึงไฟล์รูปเล็กๆ พร้อมใส่ชื่อไฟล์ แนบไปพร้อมกับบันทึก
ข้อความถึงผู้อานวยการสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อทาการอนุมัติให้ทาสาเนาภาพดังกล่าวได้
เมื่อบันทึกการขออนุมัติกลับมาเจ้าหน้าที่จึงทาการทาสาเนาภาพลงแผ่นซีดี แล้วจึงแจ้ งผู้ใช้บริการใน
การรับสาเนาเอกสาร
อัตราค่าบริการท าสาเนาเอกสารจดหมายเหตุ และค่าบริการอื่นๆ ตามระเบียบกรม
ศิลปากรว่าด้วยการใช้บริการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ข หน้า 99)
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ขั้นตอนการเข้าใช้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ทาบัตรประจาตัวผู้
ค้นคว้า

ลงทะเบียนสมาชิก

สืบค้นเอกสารจดหมาย
เหตุจากระบบสืบค้น
เอกสารจดหมายเหตุ

กรอกใบขอทาสาเนา
เอกสารส่งให้แก่
เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่แจ้งการชาระ
เงินและนัดวันมารับ
สาเนาเอกสาร

บันทึกข้อความถึง ผอ.
สานักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ

เจ้าหน้าที่ทาสาเนาตามที่
ได้รับอนุมัติ

แจ้งผู้ใช้บริการรับสาเนา
เอกสาร

ภาพที่ 9 หน้าจอระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ แบบอินทาเน็ต
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ภาพที่ 10 หน้าจอระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ แบบอินเตอร์เน็ต
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ภาพที่ 11 หน้าจอระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ เมื่อลงชื่อเข้าใช้
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ภาพที่ 12 หน้าจอระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ
ในการเลือกสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9
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ภาพที่ 13 หน้าจอระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ
แสดงตัวอย่างเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทไฟล์ภาพนิ่ง และข้อมูลภาพ

36

ภาพที่ 14 ตัวอย่างไฟล์ภาพ พร้อมใส่ชื่อไฟล์และข้อมูลภาพ (กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการข้อมูลภาพ)
เพื่อแนบไปพร้อมกับบันทึกข้อความในการขออนุมัติทาสาเนาภาพ
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ภาพที่ 15 ตัวอย่างไฟล์ภาพ พร้อมใส่ชื่อไฟล์
เพื่อแนบไปพร้อมกับบันทึกข้อความในการขออนุมัติทาสาเนาภาพ
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ภาพที่ 16 ใบขอทาสาเนาเอกสาร
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ภาพที่ 17 ใบแสดงการยินยอมปฏิบัติตามในการขอทาสาเนาเอกสาร
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ภาพที่ 18 ใบรายการขอทาสาเนาภาพนิ่ง
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ภาพที่ 19 ใบรายการขอทาสาเนาเสียง
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ภาพที่ 20 ใบรายการขอทาสาเนาภาพเคลื่อนไหว
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ภาพที่ 21 ตัวอย่างเอกสารแนบบันทึกข้อความในการขออนุมัติทาสาเนาภาพ

ภาพที่ 22 ตัวอย่างปกแผ่นซีดีภาพที่ขอสาเนาที่ให้กับผู้ใช้บริการ
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3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.1 วรรณกรรมภายในประเทศ
บุ ศยารัต น์ คู่เที ย ม (2548) ได้ ทาการประเมิ นคุณ ภาพบริก ารส านั กหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ และศึกษาเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับระดับบริการที่ได้รับจริง ของคุณภาพบริการ
5 ระดับ คือ ด้านผู้ให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือของบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านเข้าถึง
ทรัพยากรสารนิ เทศ ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้ อม โดยใช้แนวคิดของเครื่องมือ SERVQUAL และ
LibQUAL มาประยุ ก ต์ ใช้ โดยมี นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ / นั ก วิ จั ย และนั ก วิ ช าการผู้ ป ฏิ บั ติ งานด้ า น
ประวัติศาสตร์ เป็นประชากรที่ใช้ในการวิจัย พบว่า ในส่วนแรก เกี่ยวกับความคาดหวังของผู้ใช้ทั้ง 3
กลุ่ ม ในคุ ณ ภ าพบริ ก ารทั้ ง 5 ด้ า นในระดั บ มาก โดยมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได้ แ ก่ ด้ า นเข้ า ถึ ง
ทรัพยากรสารนิเทศ เมื่อจาแนกตามกลุ่มผู้ใช้ ความคาดหวังที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นของนักศึกษา และ
นักวิชาการผู้ปฏิบัติงานด้านประวัติศาสตร์ ได้แก่การเข้าถึงทรั พยากรสารนิเทศ ส่วนของอาจารย์ /
นักวิจัย มีความคาดหวัง 2 ระดับ คือระดับมาก จานวน 4 ด้าน และระดับปานกลางจานวน 1 ด้าน
ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ส่วนที่สอง สาหรับบริการที่ได้รับจริง พบว่าผู้ใช้ได้รับบริการในระดับ
มาก 4 ด้าน โดยมีด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีค่ าเฉลี่ยสูงสุด และด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ใน
ระดับปานกลาง และในส่วนของผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้านความหวังของผู้ใช้ทั้ง 3
กลุ่ม พบว่า ไม่แตกต่างกันทั้ง 5 ด้าน การบริการที่ได้รับจริง ไม่ต่างกัน 3 ด้าน แตกต่างกัน 2 ด้าน
ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศ จากสมมุติฐานที่กาหนดไว้ คือ
นั กศึกษา อาจารย์ / นั กวิจัย และนักวิช าการผู้ ปฏิบัติงานด้านประวัติศาสตร์ มีความคาดหวังต่อ
คุณภาพบริการสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้านไม่แตกต่างกัน และในส่วนของคุณภาพ
บริการของสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้รับจริงนั้น มีความแตกต่างกัน
ธนิ น ทร พู น ศรี ส วั ส ดิ์ (2549) ศึ ก ษาเรื่ อ งการใช้ บ ริ ก ารและผู้ ใช้ บ ริ ก ารในส านั ก หอ
จดหมายเหตุแห่ งชาติ ช่ว งพ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2548 มีวัตถุป ระสงค์เพื่อวิเคราะห์ ข้อมู ลเกี่ยวกับ
ผู้ใช้บริการและการใช้บริการในสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่
เป็ น คนไทย เป็ น ผู้ ห ญิ ง และเป็ น นั ก ศึ ก ษา ในระดั บ ปริ ญ ญาโท จากสถาบั น ต่ า งๆ โดยเข้ า มา
ทาการค้น คว้าเพื่อทาวิทยานิ พนธ์ หั วเรื่องหรือ ชื่อเรื่องที่มีการค้นคว้ามากที่สุ ด ความเป็นมาของ
หน่ ว ยงาน องค์กร สถานที่ สิ่ งก่อสร้าง อาคารและสิ่ งของ ใช้ระยะเวลาในการค้นคว้า 1 – 2 วัน
ผู้ใช้บริการยืมและทาสาเนาเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์มากกว่าไมโครฟิล์ม เอกสารลาย
ลักษณ์ชุดที่ถูกขอทาสาเนามากที่สุดคือ เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล (ร.
5 น) เอกสารประเภทไมโครฟิล์มที่ใช้ทาสาเนามากที่สุด คือ เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5
กระทรวงศึกษาธิการ (มร.5 ศ) และเอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย (มร.5
ม) ปริมาณของรหัสหรือชุดเอกสารประเภทลายลักษณ์ที่ได้รับการทาสาเนามากที่สุด คือ เอกสาร
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สานักนายกรัฐมนตรี สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กองกลาง ((2) สร0201) ปริมาณของรหัสหรือชุด
เอกสารประเภทไมโครฟิล์มได้รับการทาสาเนามากที่สุด คือ เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5
กระทรวงมหาดไทย (มร.5 ม) เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ ใช้ แ ละการใช้ บ ริ ก าร เกื อ บทุ ก กลุ่ ม อาชี พ ระบุ
วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้บริการเป็นการทาวิทยานิพนธ์ และใช้เวลาในการค้นคว้า 3 – 7 วันปัญหาที่
พบในแบบฟอร์ ม การให้ บ ริ ก ารผู้ ใช้ บ ริ ก ารคื อ ผู้ ใช้ บ ริก ารไม่ ร ะบุ ข้ อ มู ล ส าคั ญ โดยเฉพาะเรื่ อ ง
วัตถุป ระสงค์ในการวิจัย และหั วเรื่องหรือชื่อเรื่อง ที่ ต้องการค้นคว้า ทาให้ ส านักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องในหารปรับปรุงการให้บริการให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
ภาพิศุทธิ์ สายจาปา (2549) ศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ของสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติใน
ทั ศ นะของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ภาพลั ก ษณ์ ที่ ศึ ก ษาได้ แ ก่ งาน
ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ด้านการบริการ ภาพลักษณ์ด้านเอกสารจดหมายเหตุ ภาพลักษณ์ด้าน
อาคารสถานที่สภาพแวดล้อม เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ประชากรคือ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐ 291 คน ที่เคยมาใช้บริการในช่ วงปี 2546-2548 ผลวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการร้อย
ละ 60 เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่ศึกษาสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รู้จักสานักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติจากการแนะนาของอาจารย์ ความถี่ในการใช้บริการ 1-3 ครั้งต่อปี วัตถุประสงค์ในการใช้
บริการ คือ ทารายงาน วิทยานิ พนธ์ ผู้ใช้บริ การส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและ
ความรับผิดชอบของสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติระดับปานกลาง ภาพลักษณ์ของสานักหอจดหมาย
เหตุแห่ งชาติในด้านประชาสั ม พัน ธ์ การบริการด้านเอกสารจดหมายเหตุและด้านอาคารสถานที่
สภาพแวดล้อมนั้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และจากการทดสอบสมมุติฐานพบว่าเพศไม่มีผล
ต่อภาพลักษณ์ของสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติทั้งสองด้าน คือ ด้านเอกสารจดหมายเหตุและด้าน
อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ส่วนสาขาวิชาที่ศึกษานั้นมีผลต่อภาพลักษณ์ของสานักหอจดหมายเหตุ
แห่ งชาติด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ความถี่ในการใช้ บริการมีผลต่อภาพลักษณ์ของสานัก
จดหมายเหตุแห่งชาติทั้งสองด้าน คือ ด้านการบริการ และด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ความรู้
นอกจากนั้น ความเข้าใจในภารกิจและความรับผิดชอบของสานักหอจดหมายเหตุแห่ งชาติมีผลต่อ
ภาพลักษณ์ของสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติในด้านบริการอีกด้วย
สุชาดา สุรางคกุล และลาปาง แม่นมาตย์ (2553) ศึกษาแนวทางการจัดการเอกสาร
จดหมายเหตุในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในด้านนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดหา ประเภท วิธีการได้มา รูปแบบการจัดการ และโครงสร้าง การบริหารจัดการเอกสารจดหมาย
เหตุ เก็บ รวบรวมข้อ มูล โดยการสั มภาษณ์ ผู้ ใช้ และผู้ ป ฏิ บั ติงานด้ านจดหมายเหตุ ผู้ ให้ ข้อ มู ล คื อ
ผู้ใช้บริการกลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษาปริญญาเอกและโทร อาจารย์และบุคลากร สัมภาษณ์
จากผู้มีสถิติการเข้าไปใช้เอกสารจดหมายเหตุ จานวนวน 27 คน ผลการศึกษาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับ
ผู้ใช้บริการพบว่ากลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้บริหารและผู้ใช้อื่นๆ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของเอกสาร
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จดหมายเหตุ การใช้ เอกสารจดหมายเหตุ ข องผู้ บ ริห ารมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ใช้ในการบริห ารงาน
ประกอบการเขียนประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย เป็นพยาน หลักฐานทางกฎหมาย รวมทั้งใน
เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ใช้ เพื่ อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ศิ ษ ย์ เก่ า เพื่ อ ขอให้ ส นั บ สนุ น
มหาวิ ท ยาลั ย และบริ จ าคเงิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ใช้ ก ลุ่ ม อื่ น ๆ มี
วัตถุ ป ระสงค์ การใช้ งานเพื่ อ ศึ กษาประวัติ ศ าสตร์ข องมหาวิท ยาลั ย ประกอบการปฏิ บั ติ งานเป็ น
พยานหลักฐานข้อมูลในการอ้างอิงเอกสารต่างๆ รวมทั้งใช้เพื่อจัดทาวารสาร รายงานประจาปี จัดทาวี
ดีทัศน์ และการจัดนิทรรศการ ปัญหาที่ผู้ใช้พบ คือ เอกสารที่จัดเก็บนั้นไม่ครบถ้วนมีส่วนที่ขาดหายไป
ข้อมูลขาดตอน เนื่องจากการจัดเก็บเอกสารที่ไม่เป็นระบบ
ปรีชา เจริญยศ (2555) ศึกษาเรื่อ งความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับความรู้
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ
โดยใช้การวิจัยเชิงสารวจแบบตัดขวาง (cross-sectional research) ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก
ผู้ใช้บริการ 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี การศึกษา
สูงสุดหรือกาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน
และมีภูมิลาเนาในกรุงเทพ ผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมการใช้บริการน้อย โดยหมวดที่มาใช้บริการมาก
ที่สุดคือกิจกรรมค้นคว้าข้อมูล ส่วนกิจกรรมที่มาใช้บริการน้อยที่สุดคือหมวดกิจกรรมสุขภาพ
ผลวิจัยยังพบอีกว่ากลุ่มผู้ใช้ตัวอย่างเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับหอจดหมายเหตุในระดับปาน
กลาง โดยข่าวสารที่ผู้ใช้เปิดรับมากที่สุด คือ แผ่นพับของหอจดหมายเหตุ และเปิดรับในระดับปาน
กลาง รองลงมาคือ ป้ายประกาศของหอจดหมายเหตุ ส่วนข่าวสารที่เปิดรับน้อยที่สุด คือ ทวิตเตอร์
โดยเปิดรับในระดับน้อย (ร้อยละ 4.00) ผู้ใช้ส่วนใหญ่คิดว่าสามารถรับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของ
หอจดหมายเหตุได้ มากที่ สุ ดจากสื่ อโทรทัศน์ ในด้ านความรู้พบว่ากลุ่ ม ตัวอย่างมีค วามรู้ที่ ถูกต้อ ง
เกี่ยวกับหอจดหมายเหตุมากที่สุดในประเด็นเรื่องหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ให้บริการ
เฉพาะผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น ในด้านทัศนคติพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อหอจดหมายเหตุ
ทัศนคติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับหอจดหมายเหตุคือ กิจกรรมที่หอจดหมายเหตุจัดขึ้นมีความน่าสนใจและมี
ประโยชน์ เช่นการปฏิบัติธรรม เช่น สวดมนต์ทาวัตรเย็น ตักบาตรเดือนเกิด ฯลฯ ทัศนคติที่ผู้ใช้เห็นว่า
ดีน้อยที่สุด คือ มีป้ายบอกทางมาใช้บริการอย่างทั่วถึง
3.2 วรรณกรรมต่างประเทศ
Christopher J. Prom (2004) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องมือช่วยค้นเอกสาร
จดหมายเหตุแบบออนไลน์ (on-line archival finding aids) วิธีการศึกษาเป็นแบบผสมผสานทั้งเชิง
ประมาณและเชิงคุณภาพ วิธีการที่ใช้คือการสารวจด้วยแบบสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณ์
โดยให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ห ลากหลายแต่ เป็ น ผู้ ใ ช้ ห อจดหมายเหตุ ม หาวิ ท ยาลั ย อิ ล ลิ น อยส์ ทั้ ง สิ้ น
(University of Illinois Archives) ประกอบด้ ว ย นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรของมห าวิ ท ยาลั ย และ
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บุ ค คลภายนอกจ านวนหนึ่ ง กลุ่ ม ตั ว อย่ างต้ อ งตอบแบบสอบถามสั้ น เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว และ
ประสบการณ์ การใช้ คอมพิ ว เตอร์แ ละการใช้ บริการหอจดหมายเหตุของตนเอง และต้อ งสื บ ค้ น
สารสนเทศที่ผู้วิจัยมอบหมายจากเว็บไซต์ หลังจากนั้นจึงเข้ารับการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้วิจั ย ผล
การศึกษาโดยสรุปพบว่า ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์การใช้งานเอกสารจดหมายเหตุจะใช้วิธีการสืบค้นที่
แตกต่างกับผู้ใช้ที่ประสบการณ์น้อยกว่า ผลวิจัยที่ค้นพบจะช่วยให้นักจดหมายเหตุเข้าใจพฤติกรรม
ผู้ใช้และสามารถนาความเข้าใจนั้นไปออกแบบส่วนต่อประสานที่เอื้อต่อการสืบค้นของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น
Zhou (2008) ศึกษาประสบการณ์ของนักศึกษาที่ใช้เอกสารจดหมายเหตุเพื่อการวิจัย
โดยใช้กรณี ศึกษาเป็ น ชั้น เรี ย นวิช าประวัติศาสตร์อเมริกาในมหาวิทยาลั ยมิชิแกน (University of
Michigan) ตลอด 1 ภาคการศึกษา เพื่อศึกษาความต้องการใช้ของนักศึกษา กระบวนการวิจัย และ
บทบาทของนักจดหมายเหตุที่มีต่อการให้การช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาในการระบุ เลือก ทาความ
เข้าใจ และใช้เอกสารประวัติศาสตร์ การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาว่าตลอดภาคการศึกษาหนึ่งนั้นนักศึกษา
พัฒนาความรู้ความเข้าใจของตนเกี่ยวกับจดหมายเหตุได้อย่างไรบ้าง นักศึกษา 10 คน จาก11 คน ไม่
มีประสบการณ์ใช้งานเอกสารปฐมภูมิมาก่อน วิธีการวิจัยเริ่มต้นด้วยผู้สอนจะพานักศึกษาไปยังแหล่ง
เรี ย นรู้ ส องแห่ ง คื อ the Bentley Historical Library และ the Labadie Collection of Social
Protest Material โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเขียนรายงานวิจัยส่งทั้งนี้ต้องเป็นงานที่เป็นผลมา
จากค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่ระบุข้างต้น ผู้วิจัยใช้วิธีสังเกตขณะนักศึกษาอยู่ที่แหล่งเรียนรู้และ ใช้
การสัมภาษณ์นักศึกษา 4 คน ผู้สอน และนักจดหมายเหตุที่รับผิดชอบการให้บริการแก่นักศึกษาใน
รายวิชานี้ด้วย ผลการศึกษาทาให้ทราบว่านักศึกษาพัฒนาความรู้ความเข้าใจและกลยุทธ์การใช้งาน
เอกสารจดหมายของแต่ละคนอย่างไร ซึ่งการเรียนรู้นี้ทาให้ผู้เรียนแต่ละคนมีความมั่นใจมากขึ้นหาก
ต้องใช้งานเอกสารจดหมายเหตุอีกในอนาคต เมื่อผู้เรียนประสบปัญหาการวิจัยก็มักจะกลับไปถาม
ผู้สอนแม้ว่าบางครั้งระหว่างทาวิจัยนักศึกษาจะอยู่ใกล้กับนักจดหมายเหตุกว่าก็ตาม ปรากฏการณ์นี้ชี้
ว่าผู้สอนมีบทบาทสาคัญในการออกแบบการเรียนการสอนและการใช้งานเอกสารจดหมายเหตุ และ
ยังส่งผลไปถึงกระบวนการวิจัยของนักศึกษาด้วย การร่วมมือ กันระหว่างผู้สอนกับนักจดหมายเหตุจึง
อาจช่วยสร้างเสริมความสัมพันธ์หรือความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้เรียนกับนักจดหมายเหตุอีกทอดหนึ่ง
ด้วย
Duff et.al. (2008) ศึ ก ษาเรื่ อ งการใช้ ข้ อ มู ล ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารโดยนั ก จดหมายเหตุ
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (focus group) โดยส่งอีเมล์เพื่อชักชวนนักจดหมายเหตุผู้สนใจ
เพื่ อเข้าร่ว มการสนทนากลุ่ ม นั กจดหมายเหตุที่ตอบรับเข้าร่วมรวม 30 คน ในจานวนนั้นเป็นนั ก
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 16 คน การสนทนาช่วงแรกเป็นการถามประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษา
ผู้ใช้จดหมายเหตุในยุคดิจิทัล การสนทนาต่อมาให้ผู้เข้าร่วมจัดลาดับความสาคัญของข้อมูลชุดที่ได้จาก
การศึกษาผู้ ใช้ 4 กลุ่ ม ได้แ ก่ 1. ข้อ มูล ของจดหมายเหตุและการให้ บริการ 2. องค์ป ระกอบของ
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เว็ บ ไซต์ 3. ข้ อ มู ล ของผู้ ใช้ บ ริ ก าร และ 4. สารสนเทศเกี่ ย วกั บ การใช้ งานเอกสารจดหมายเหตุ
(Information about uses) นักจดหมายเหตุยังได้รายงานถึงอุปสรรคในการศึกษาผู้ใช้คือ ข้อจากัด
ทางด้านงบประมาณ เวลา และความรู้ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อให้ นั กจดหมายเหตุป ระเมินเกี่ยวกับ การใช้งานเอกสารจดหมายเหตุของผู้ ใช้ นั ก
จดหมายเหตุ คิ ด ว่ า “การน าเอกสารไปใช้ งานได้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ของผู้ ใช้ ” มี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด
รองลงมาคือ “ผลกระทบการนาเอกสารจดหมายเหตุไปใช้ในงานของผู้ใช้บริการ” นอกจากนั้นยังมี
ประเด็นที่ควรให้ผู้ใช้ระบุไว้เพื่อเก็บเป็นข้อมูล เช่น “หัวข้องานวิจัย” “วัตถุประสงค์งานวิจัย”
Alexandra Chassanoff (2013) ศึกษาพฤติกรรมการใช้เอกสารชั้นต้นของนักวิชาการ
ประวัติศาสตร์ในยุคดิจิทัล โดยศึกษาจากนักวิชาการประวัติศาสตร์ในอเมริกา โดยมีคาถามการวิจัย
ดังนี้ 1) นักประวัติศาสตร์สืบค้นเอกสารอย่างไร 2) เอกสารปฐมภูมิชนิดใดที่ต้องการใช้มากที่สุด 3) มี
วิธีการเข้าถึงเอกสารดังกล่ าวอย่างไร และ 4) มีวิธีการประเมินเอกสารดิจิทัลที่แปลงมาจากต้นฉบับ
เอกสารปฐมภูมิอย่างไรบ้าง เครื่องมือการวิจัยคือแบบสอบถามออนไลน์ ผลวิจัยวิเคราะห์จากอีเมล์ที่
ตอบแบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 86 ชุด ผลวิจัยพบว่านักประวัติศาสตร์ไม่อาจระบุได้ว่าวิธี
สื บ ค้ น แบบใดมี ป ระโยชน์ ที่ สุ ด แต่ แ นวทางที่ ใช้คื อ การผสมผสานวิธีต่างๆ ทั้ งแบบเดิม และแบบ
ออนไลน์เพื่อเข้าถึงเอกสารที่ตนสนใจ อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถามยังเห็นว่าเครื่องมือสืบค้น
ออนไลน์ เช่ น Google Search ยั งเป็ นเครื่องมือที่ ส าคัญ ในการสื บ ค้น นอกจากนั้ น ประเภทของ
เอกสารปฐมภูมิที่ต้ องการยังส่งผลถึงวิธีการเข้าถึงด้วย เช่น หากเป็นเอกสารประวัติศาสตร์บอกเล่า
(oral histories) การบันทึกเสียง ภาพถ่าย เอกสารเหล่านี้เลือกที่จะสืบค้นออนไลน์มากกว่า
Treat & Judkins (2018) ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศภาพเคลื่อนไหวของ
ผู้สร้างภาพยนตร์ (filmmakers) และยังรวมถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกัน เช่น ผู้กากับ
(directors) ผู้อานวยการสร้าง (producers) หรือนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง footage researchers
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้เอกสารจดหมายเหตุที่มีการศึกษาวิจัยน้อย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการสืบค้น
อุปสรรคที่พบเมื่อต้องเข้าถึงหรือขอใช้งานเอกสารจดหมายเหตุประเภทฟิล์มภาพยนตร์ (footage)
วิธีการวิจัยประกอบด้วยการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึกทางโทรศัพท์ ผลการศึกษาในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เอกสารจดหมายเหตุพบว่า ผู้สร้างภาพยนตร์ 2 คน ระบุว่าการค้นหาฟิล์มมักจะ
เริ่มด้วยการติดตาม “credit chain”หรือรายชื่อหอจดหมายเหตุที่ให้ไว้ในตอนท้ายเครดิตรายชื่อ
ผู้เกี่ยวข้องหลังภาพยนตร์ฉายจบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นก่อนที่จะไปค้นหาเชิงลึกต่อไป
จากนั้นจึงเริ่มการสารวจอย่างรวดเร็วจากแหล่งออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Google หรือ YouTube หรือ
เว็บไซต์ที่ให้บริการภาพสต็อก (stock footage website) ดังนั้นการเข้าถึงได้ทันทีแบบออนไลน์จึง
เป็นความต้องการของกลุ่มอาชีพนี้เพราะมีเวลาและงบประมาณจากัด
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาการใช้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยลเดชมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้บริการ รวมทั้งศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวการให้บริการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช ในส่วนของวิธีดาเนินการวิจัยจึงประกอบด้วย 2 ระยะดังนี้
1. ระยะที่ 1 การศึกษาการใช้บริการและผู้ใช้บริการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
งานวิ จั ย เพื่ อ แสวงหาค าตอบของวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ แรกนี้ เป็ น งานวิ จั ย เชิ งส ารวจ
(survey research) มีรายละเอียด ดังนี้
1. ประชากรการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลที่ผู้ ใช้กรอกเพื่อ ขออนุ ญาตเข้า
ค้นคว้าและใช้บริการสาเนาจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช มีกลุ่มตัวอย่างที่นามาศึกษาคือแบบฟอร์มในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2562 ซึ่งมีจานวนรวม
ทั้งสิ้น 72 ใบ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกข้อมูล โดยมีกระบวนการสร้างเครื่องมือ
ดังนี้
2.1 ศึ ก ษาวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาผู้ ใช้ แ ละการใช้ บ ริ ก ารเอกสาร
จดหมายเหตุ
2.2 สร้างแบบบันทึกข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย
2.3 นาแบบบันทึกข้อมูลที่จัดทาเรียบร้อยเสนอต่อที่ อาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบเครื่องมือ ให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา
2.4 นาแบบบันทึกที่ผ่านการตรวจแล้วมาปรับปรุงแก้ไข และนาไปใช้ในการเก็บ
ข้อ มู ล โดยที่ ลั ก ษณะของเครื่ อ งมื อ แบ่ งออกเป็ น 2 ส่ ว น ดั งนี้ (ภาคผนวก ค แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ผู้ใช้บริการและการใช้บริการ หน้า 102)
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย ชื่อผู้ขอรับบริการ เพศ อาชีพ ที่ทางาน
หรือสถานศึกษา ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้บริการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการวิจัย หัวข้อหรือชื่อเรื่องที่
ต้องการค้นคว้า ประเภทเอกสารที่ขอทาสาเนา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนตั้งแต่การนาหนังสือขออนุญาตเพื่อ
เก็บข้อมูลการใช้บริการจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช (ภาคผนวก ง หน้า 103) และดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
3.1 ผู้ วิจั ย เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง โดยน าแบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ไปบั น ทึ ก ข้ อ มู ล จาก
แบบฟอร์ม จานวน 72 ใบ ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 1 เดือน ( 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563)
3.2 ผู้วิจั ยน าแบบบันทึกข้อมูล ที่บันทึกเสร็จแล้ วมาตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของข้อมูล กรณีที่พบว่าแบบบันทึกข้อมูลไม่สมบูรณ์จะเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเพื่อให้มี
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ข้ อ มู ล ในส่ ว นของผู้ ใช้ บ ริก ารและการใช้ บ ริ ก าร เช่ น เพศ อาชี พ ที่ ท างาน
สถานศึกษา ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา วัตถุประสงค์ในการวิจัย และประเภทเอกสารที่ขอทา
สาเนานั้น ข้อมูลกลุ่มนี้ เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบบันทึกข้อมูลครบตามจานวนแล้ว ผู้วิจัยนา
ข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์เพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ (Percentage) และใช้สถิติการคานวณ ดังนี้
P = n x 100
N
P = ค่าร้อยละ
n = จ านวนบทความ ประเภทของบทความ กลุ่ ม เนื้ อ หา จ านวนผู้ เขี ย น และ
ทรัพยากรสารสนเทศที่อ้างถึง
N = จานวนบทความทั้งหมด จานวนผู้เขียนทั้งหมด และทรัพยากรสารสนเทศที่
ได้รับการอ้างอิงทั้งหมด
จากนั้นนาเสนอผลวิเคราะห์ในรูปตารางเปรียบเทียบร้อยละ
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4.2 ข้อมูล ในส่ วนของ “หั ว ข้อหรือชื่อเรื่องที่ต้องการค้นคว้า ” ผู้ วิจัยจะรวบรวม
คาค้น หัวข้อ หรือชื่อเรื่องที่ผู้ใช้เป็นผู้ระบุในแบบฟอร์มทั้ง 72 ใบ มาวิเคราะห์และจาแนกจัดกลุ่มตาม
เนื้อหา จากนั้นจึงแจกแจงความถี่ของแต่ละรายการคาค้นด้วย
5. การนาเสนอผลการวิจัย
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบการบรรยายในลักษณะความเรียง
นาเสนอในบทที่ 4
2. ระยะที่ 2 การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวการให้บริการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
การศึกษาระยะที่สองนี้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ด้วย
วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ แบบกึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi-Structured Interview) เนื่ อ งจากผู้ วิ จั ย ต้ อ งการ
เปรียบเทียบข้อมูลจากผู้ ใช้หลายคน เพื่อทาความเข้าใจประสบการณ์ของผู้ใช้บริการแต่ละคน ผู้วิจัย
จึ งขอให้ ผู้ ให้ ข้อ มูล หลั กเล่ าประสบการณ์ ที่ เกี่ยวข้องกับความต้ องการ การใช้ การเข้าถึงเอกสาร
จดหมายเหตุที่ให้บริการโดยหอจดหมายเหตุหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช การสัมภาษณ์มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก
การเลื อกผู้ ให้ ข้อมูลหลั ก (Key Informant) หรือผู้ ใช้ บริการหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งอาจเป็นนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัย นักศึกษา ที่มีประสบการณ์ใช้บริการในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2562
นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังได้เลือกผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีประสบการณ์ใช้ทรัพยากรจดหมายเหตุ
หลากหลายประเภท เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ที่มีประสบการณ์การใช้บริการทรัพยากร
จดหมายเหตุกลุ่มต่างๆ อย่างครบถ้วน เช่น ผู้ใช้ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทไฟล์ภาพนิ่ง
ผู้ใช้เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทไฟล์เสียง และผู้ใช้เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภท
ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลคือ แนวคาถามสาหรับ สัมภาษณ์ ที่ผู้วิจัยได้กาหนดประเด็น
คาถามตามกรอบแนวคิดของการวิจัย การสร้างแนวคาถามสาหรับสัมภาษณ์ มีขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
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2.2 ศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจัย และร่างประเด็นคาถามการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุล and (2550) ได้แนะแนวทางเตรียมการสัมภาษณ์ กล่าวคือ
เตรียมหัวข้อคาถามอย่างหลวมๆ ในลักษณะกึ่งโครงสร้างคือการร่างคาถามปลายเปิดที่มีคาสาคัญที่
ต้องการ พร้อมกับมีความยืดหยุ่น พร้อมจะปรับเปลี่ยนถ้อยคาให้สอดคล้องกับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย
แต่ละคนและสถานการณ์การสัมภาษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2.3 น าเสนออาจารย์ที่ ป รึกษาวิท ยานิพ นธ์พิ จารณาความถูกต้อ งเหมาะสมของร่าง
ประเด็นคาถามการสัมภาษณ์
2.4 ปรั บ ปรุ งแก้ ไขประเด็ น ค าถามการสั ม ภาษณ์ แล้ ว น าไปทดลองเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ
ตรวจสอบว่าเครื่องมือสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็นหรือไม่
2.5 นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอีกครั้ง เพื่อใช้เป็นประเด็นคาถามฉบับสมบูรณ์ที่
จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงต่อไป
3. การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
ใช้วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล เชิงคุณ ภาพโดยผู้ วิจัยวิเคราะห์ ข้อมูลควบคู่ไปพร้อมกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล กล่าวคือ หลังจากสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักในแต่ละครั้งแล้วผู้วิจัยจะรีบถอดเทปและ
บันทึกรายละเอียดทันที ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้
3.1 นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาเขียนบรรยายแต่ละกรณี
3.2 อ่านและทาความเข้าใจข้อมูลหลายๆ รอบจนเห็นประเด็นหลัก
3.3 วิเคราะห์ และจัดกลุ่ มข้อมูล โดยนาผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ ข้อมู ล
เรียบเรียง และนาเสนอด้วยการบรรยายร่วมกับการสรุปผลวิจัย การใช้ข้อมูลจากปากคาของผู้ใช้
โดยตรง (direct quotes) โดยผู้วิจัยคัดเลือกข้อความเพียงบางส่วนที่สะท้อนความคิดเห็น ความรู้สึก
จากการสัมภาษณ์เพื่อเป็ นตัวแทนและสื่อความหมายได้ตรงกับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ การ
อ้างอิงในผลวิจัยจะใช้รหัสแทนบุคคล ดังนี้
ตารางแสดงรหัสผู้ให้ข้อมูลหลัก
รหัส
A1
A2
A3
A4

ผู้ใช้บริการ
นักวิชาการวัฒนธรรม ข้าราชการ เพศหญิง
พนักงานเอกชน ผู้หญิง
นายกสมาคมจดหมายเหตุ ไ ทย/กรรมการ
ผู้จัดการสานักพิมพ์ต้นฉบับ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ

เอกสารที่ขอทาสาเนา
ขอสาเนาวีดิทัศน์/ไฟล์ภาพนิ่ง
ขอสาเนาไฟล์เสียง
ขอสาเนาไฟล์ภาพนิ่ง
ขอสาเนาไฟล์ภาพนิ่ง

54
รหัส
A5
A6

ผู้ใช้บริการ
ข้าราชการ ผู้ชาย หน่วยงานราชการ
ผู้สื่อข่าว/นักเขียน ผู้ชาย

เอกสารที่ขอทาสาเนา
ขอสาเนาไฟล์ภาพนิ่ง
ขอสาเนาไฟล์ภาพนิ่ง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาข้อมูลผู้ใช้ผู้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางประกอบคาบรรยาย โดย
แบ่งเนื้อหาได้ 2 ส่วน คือ 1) การศึกษาการใช้บริการ และ 2) ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ให้บริการ ดังนี้
1. ส่วนที่ 1 การศึกษาการใช้บริการและผู้ใช้บริการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ข้อมูลผู้ใช้บริการ ตารางข้อมูลผู้ใช้บริการ ตารางที่ 1 – ตารางที่ 5
ข้อมูลการใช้บริการ ตารางข้อมูลผู้ใช้บริการ ตารางที่ 6 – ตารางที่ 12
1.1 ข้อมูลผู้ใช้บริการ
ข้ อ มู ล ผู้ ใช้ บ ริ ก ารในส่ ว นนี้ ไม่ ไ ด้ มี ก ารน าเสนอตารางข้ อ มู ล ในหั ว ข้ อ สั ญ ชาติ ข อง
ผู้ใช้บริการ จากการศึกษาผู้ใช้บริการ พบว่า ตั้งแต่ ปี 2560 – 2562 มีเพียงผู้ใช้บริการที่เป็นคนไทย
เท่านั้น ไม่มีผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างประเทศเข้ามาใช้บริการค้นคว้า สืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ
ข้อมูลของผู้ใช้บริการนาเสนอเป็นหัวข้อ ประกอบด้วย เพศ อาชีพ สถานที่ทางานหรือ
สถาบันการศึกษา ระดับการศึกษา และสาขาวิชา แบ่งหัวข้อย่อยตามประเภทของข้อมูลที่มีใบแบบ
บันทึกข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดถูกนาเสนอในตาราง การนาเสนอหัวข้อย่อยอิงตามแบบขออนุญาตเข้าต้น
คว้าของสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จึงไม่ได้เรียงลาดับจากมากไปหาลาดับน้อย เพียงแต่มีการนา
หัวข้อย่อยบางหัวข้อออกจากตาราง เนื่องจากไม่มีการใช้ข้อมูลในหัวข้อย่อยนั้น
1) เพศ แบ่งออกเป็น เพศชายและเพศหญิง
2) อาชีพ แบ่งออกเป็น นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ ข้าราชการ พนักงาน
หน่วยงานเอกชน อื่นๆ และไม่ระบุ
3) ที่ท างานหรือสถาบันการศึกษา แบ่งออกเป็ น หน่ว ยงานราชการ หน่ วยงาน
เอกชน สถานศึกษา หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สถาบันศาสนา ที่อยู่ และไม่ระบุ
สถาบันศาสนาในที่นี้หมายถึงวัด และที่อยู่หมายถึงที่บ้านที่อยู่อาศัย
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4) ระดับการศึกษาแบ่งออกเป็นระดับ ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
อื่นๆ และไม่ระบุ
5) สาขาวิชา แบ่งออกเป็น ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สาขา
อื่นๆ ได้แก่ป ระวัติศาสตร์ศิลปะ มัณฑนศิลป์ กฎหมาย เขียนแบบ ภาษาไทย บัญ ชี ศึกษาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ บริห ารการศึกษา การตลาด นิเทศศาสตร์
ภูมิศาสตร์และสารสนเทศ และไม่ระบุสาขา
ตารางที่ 1 เพศของผู้ใช้บริการ
2560
2561
2562
ปี พ.ศ.
รวม
เพศ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1. ผู้ชาย
18 41.86
7 53.84
4
25
29 40.28
2.ผู้หญิง
25 58.14
6 46.16
12
75
43 59.72
รวม
43 100.00
13 100.00
16 100.00
72 100.00
จากการศึกษาผู้มาใช้บริการตั้งแต่ปี 2560 – 2561 พบว่า มีผู้ใช้บริการจานวนทั้งสิ้น 72
คน โดยจ าแนกเป็น เพศชาย 29 คน (ร้อยละ 40.28) เพศหญิง 59.72 คน (ร้อยละ 59.72) เมื่อ
จาแนกตามปีเข้าใช้บริการพบว่า ในปี 2560 เป็นเพศชายจานวน 18 คน (ร้อยละ 41.86) เพศหญิง
จ านวน 25 คน (ร้ อยละ 58.14) ปี 2561 เป็ น เพศชายจานวน 7 คน (ร้อยละ 53.84) เพศหญิ ง
จานวน 6 คน (ร้อยละ 46.16) ปี 2562 เป็นเพศชายจานวน 4 คน (ร้อยละ 25) เพศหญิง จานวน 12
คน (ร้อยละ 75)
ตารางที่ 2 อาชีพของผู้ใช้บริการ
ปี พ.ศ.
2560
2561
2562
รวม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
อาชีพ
1. ครู อาจารย์
นักวิชาการ
2. ข้าราชการ
3. พนักงานเอกชน
4. อื่นๆ
(ดูรายละเอียดคาบรรยาย
ใต้ตาราง)
5.ไม่ระบุ

3

7

2

15.40

0

0

5

7

19
12
9

44.18
27.90
20.92

4
1
6

30.76
7.69
46.15

2
7
2

12.5
43.75
12.5

25
20
17

34.70
27.75
23.61

0

0.00

0

0.00

5 31.25

5

6.94
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ปี พ.ศ.
อาชีพ

2560

2561

2562

รวม

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

รวม

43 100.00

13 100.00

16 100.00

72 100.00

จากการศึกษาผู้มาใช้บริการตั้งแต่ปี 2560 – 2561 พบว่า อาชีพของผู้มาใช้บริการของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช แบ่งเป็นกลุ่ม
อาชีพได้แก่ นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานเอกชน อาชีพอื่นๆ ที่มี
การระบุ ได้แก่ นั กออกแบบ นั กเขียน เจ้าหน้ าที่รัฐ นักวิจัย ค้าขาย ศิล ปินวาดภาพ อาสาสมั คร
พระสงฆ์ เกษตรกร และผู้บริหารมูลนิธิ รวมถึงผู้ใช้บริการที่ไม่ระบุอาชีพ
ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 อาชีพที่เข้ามาใช้บริการมากที่สุด คือ ข้าราชการ จานวน 25 คน
(ร้อยละ 34.70) รองลงมา คือ พนักงานเอกชน จานวน 20 คน (ร้อยละ 27.90) และอาชีพอื่นๆ ที่มี
การระบุ ได้แก่ นั กออกแบบ นั กเขียน เจ้าหน้ าที่รัฐ นักวิจัย ค้าขาย ศิล ปินวาดภาพ อาสาสมั คร
พระสงฆ์ เกษตรกร และผู้บริหารมูลนิธิ จานวน 17 คน (ร้อยละ 23.61)
ปี 2560 อาชีพที่เข้ามาใช้บริการมากกที่สุ ด คือ ข้าราชการ จานวน 19 คน (ร้อยละ
44.18)
รองลงมา คือ พนักงานเอกชน จานวน 12 คน (ร้อยละ 27.90) และอาชีพอื่นๆ ที่มีการระบุ
ได้แก่ นักออกแบบ นักเขียน เจ้าหน้าที่รัฐ นักวิจัย ค้าขาย ศิลปินวาดภาพ จานวน 9 คน (ร้อยละ 20.92)
ปี 2561 อาชีพที่เข้ามาใช้บริการมากกที่สุด คือ อาชีพอื่นๆ ที่มีการระบุ ได้แก่ นักศึกษา
นั ก เขี ย น เจ้ าหน้ าที่ รั ฐ อาสาสมัค ร พระสงฆ์ เกษตรกร จานวน คน (ร้อยละ 46.15) รองลงมา
คือข้าราชการ จานวน 4 คน (ร้อยละ 30.67) ครู อาจารย์ นักวิชาการ จานวน 2 คน (ร้อยละ 15.38)
ปี 2562 อาชีพที่เข้ามาใช้บริการมากกที่สุด คือ พนักงานเอกชน จานวน 7 คน (ร้อยละ
43.75) รองลงมา คือ ไม่ระบุอาชีพ จานวน 5 คน (ร้อยละ 31.25) ข้าราชการ จานวน 2 คน (ร้อยละ
12.5)และอาชีพอื่นๆ ที่มีการระบุ ได้แก่ นักศึกษา และนักวิจัย(ร้อยละ 12.5)
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ตารางที่ 3 หน่วยงานหรือสังกัด ของผู้ใช้บริการ
ปี พ.ศ.
2560
2561
2562
รวม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
สถานที่ทางาน
หรือสถานศึกษา
1. หน่วยงาน
ราชการ
2. หน่วยงาน
เอกชน
3. สถานศึกษา
4. มูลนิธิ, สมาคม
5. อื่นๆ
(ดูรายละเอียดคา
บรรยายใต้ตาราง)
6. ไม่ระบุ

รวม

19

44.18

3

23.07

2

12.5

24

33.33

16

37.20

2

15.38

4

25

22

30.55

4
2
2

9.30
4.65
4.65

3
1
2

23.07
7.69
15.38

0
0
2

0.00
2.00
12.5

7
3
6

10.00
4.20
8.33

0 0.00
43 100.00

2 15.38
13 100.00

7 43.75
16 100.00

9 13.00
72 100.00

สถานที่ทางานหรือสถาบันการศึกษาของผู้มาใช้บริการ แบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่
หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน สถานศึกษา สถานศึกษาหน่วยงาน/สถานศึกษาในต่างประเทศ
สถาบันศาสนา (วัด) มูลนิธิ / สมาคม องค์การมหาชน ที่อยู่ และไม่ระบุสถานที่ทางานหรือสถาบัน
การศึกษา โดยผู้ใช้บริการตั้งแต่ปี 2560 – 2562 พบว่า หน่วยงานราชการ มีจานวนมากที่สุด ร้อยละ
33.33 รองลงมาคือ หน่วยงานเอกชน ร้อยละ30.55 และไม่ระบุสถานที่ทางานหรือสถาบันการศึกษา
ร้อยละ13
ผู้มาใช้บริการในแต่ละปี พบว่า
ปี 2560 หน่วยงานราชการ มีจานวนมากที่สุด ร้อยละ 44.18 รองลงมาคือ หน่วยงาน
เอกชน ร้อยละ 37.20 สถานศึกษา ร้อยละ 9.30
ปี 2561 หน่วยงานราชการและสถานศึกษา มีจานวนมากที่สุด ร้อยละ 23.07 เท่ากัน
รองลงมาคือ หน่วยงานเอกชน ร้อยละ 15.38
ปี 2562 ไม่ระบุสถานที่ทางานหรือสถาบันการศึกษา มีจานวนมากที่สุด ร้อยละ 43.75
รองลงมาคือ หน่วยงานเอกชน ร้อยละ 25 หน่วยงานราชการ ร้อยละ 12.5 และที่อยู่ ร้อยละ 12.5
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ตารางที่ 4 ระดับการศึกษา ของผู้ใช้บริการ
ปี พ.ศ.
2560
2561
ระดับการศึกษา
1.ประกาศนียบัตร
2. ปริญญาตรี
3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก
5. ไม่ระบุ

รวม

2562

รวม

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

0 0.00
19 44.18
13 30.23
1 2.32
10 23.25
43 100.00

0 0.00
7 53.84
4 30.76
0
0
2 15.38
13 100.00

1 6.25
4
25
4
25
0
0
7 46.75
16 100.0
0

1 1.38
30 41.66
21 29.16
1 1.38
19 26.38
72 100.00

ระดับ การศึกษาของผู้ มาใช้บริการ ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 พบว่า วุฒิ การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีจานวนมากที่สุด ร้อยละ 41.66 รองลงมาคือ ปริญญาโท ร้อยละ 29.16 และไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ร้อยละ 26.38 พิจารณาแล้วยังจาแนกระดับการศึกษาผู้มาใช้บริการได้ในแต่ละปี
พบว่า
ในปี 2560 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจานวนมากที่สุด ร้อยละ 44.18 รองลงมา
คือ ปริญญาโท ร้อยละ 30.23 และไม่ระบุระดับการศึกษา ร้อยละ 23.25
ปี 2561 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจานวนมากที่สุด ร้อยละ 53.84 รองลงมาคือ
ปริญญาโท ร้อยละ 30.76 และ ไม่ระบุระดับการศึกษา ร้อยละ 15.38
ปี 2562 ไม่ระบุระดับการศึกษา มีจานวนมากที่สุด ร้อยละ 43.75 รองลงมาคือ ระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 25 ปริญญาโท ร้อยละ 25 และประกาศนียบัตร ร้อยละ 6.25
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ตารางที่ 5 สาขาวิชา ของผู้ใช้บริการ
ปี พ.ศ.
สาขาวิชา

2560
2561
2562
รวม
ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
14
3 23.07
1
6.25
10 13.88
2.32
1
7.69
2
12.5
4
5.55
23.25
3 23.07
4
25
17 23.61

จานวน
1. ประวัติศาสตร์
6
2. เศรษฐศาสตร์
1
3. สาขา อื่นๆ
10
(ดูรายละเอียดคา
บรรยายใต้
ตาราง)
4. ไม่ระบุ
26 60.46
รวม
43 100.00

6 46.15
13 100.00

9 56.25
16 100.00

41 56.94
72 100.00

สาขาวิชาที่เรียนของผู้เข้าใช้บริการ ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 พบว่า ผู้มาใช้ไม่ระบุสาชา
วิ ช า มี จ านวนมากที่ ที่ สุ ด ร้ อ ยละ 56.94 รองลงมาคื อ สาขาอื่ น ๆ ได้ แ ก่ ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ
มัณ ฑนศิลป์ กฎหมาย เขียนแบบ ภาษาไทย บัญ ชี ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ บริหารการศึกษา การตลาด นิเทศศาสตร์ ภูมิศาสตร์และสารสนเทศ รวมกั น
แล้วคิดเป็นร้อยละ 23.61 และประวัติศาสตร์ ร้อยละ 13.88
ปี 2560 ไม่ระบุสาชาวิชา มีจานวนมากที่ที่สุด ร้อยละ 60.46 รองลงมาคือ สาขาอื่นๆ
ได้แก่ ประวัติศาสตร์ศิลปะ มัณฑนศิลป์ กฎหมาย เขียนแบบ บัญชี ศึกษาศาสตร์ รวมร้อยละ 23.25
และประวัติศาสตร์ ร้อยละ 14
ปี 2561 ไม่ ร ะบุ ส าชาวิ ช า มี จ านวนมากที่ ที่ สุ ด ร้ อ ยละ 46.15 รองลงมาคื อ
ประวัติศาสตร์ ร้อยละ 23.07 และเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ 7.69
ปี 2562 ไม่ระบุสาชาวิชา มีจานวนมากที่ที่สุด ร้อยละ 56.25 รองลงมาคือ เศรษฐศาสตร์
ร้อยละ 12.5 ประวัติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การตลาด นิเทศศาสตร์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
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1.2 ข้อมูลการใช้บริการ
การนาเสนอ วัตถุประสงค์ในการทาวิจัย หัวเรื่องหรือชื่อเรื่องที่ต้องการค้นคว้า ประเภท
เอกสารที่ต้องการทาสาเนา รหัสหรือชื่อไฟล์ที่ขอทาสาเนา และปริมาณเอกสารขอที่สาเนา
1) วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการท าวิ จั ย แบ่ งออกเป็ น ใช้ ในราชการ ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ จั ด ท า
นิทรรศการ เขียนบทความ หนังสือ, สิ่งพิมพ์ ปฏิทิน สารคดี, วีดิทัศน์ วัตถุประสงค์อื่นๆ และที่ไม่ระบุ
มีนาเสนอทั้งในตารางและคาบรรยายใต้ตาราง
2) หั ว เรื่ อ งหรื อ ชื่ อเรื่ อ งที่ ต้ อ งการค้ น คว้า จากการศึ ก ษาข้อ มู ล แบบขออนุ ญ าตเข้ า
ค้นคว้า ลาดับถัดมาจากวัตถุประสงค์ในการทาวิจัย เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัย (โปรดระบุหัวข้อ
อย่างชัดเจน บอกระยะเวลาหรือยุคสมัย ท้องถิ่น ชื่อเต็มเจ้าของชีวประวัติ ฯลฯ) ผู้ใช้บริการเข้ามา
สื บ ค้ น เอกสารจดหมายเหตุ จึ งระบุ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การน าเอกสารจดหมายเหตุ ไปใช้ ต าม
วัตถุประสงค์ ทาให้ผู้วิจัยจึงไม่สามารถแบ่งกุล่มหัวเรื่องหรือชื่อเรื่องได้ และมีการนาเสนอตารางให้
เห็นว่า ผู้ใช้บริการได้ระบุรายละเอียดอะไรบ้างในหัวข้อนี้
3) ประเภทเอกสารที่ต้องการทาส าเนา แบ่งออกเป็น เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
ประเภทไฟล์ภาพ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทไฟล์เสียง เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
ประเภทภาพเคลื่อนไหว และหนังสือจดหมายเหตุ ประเภท ไฟล์pdf
4) ปริมาณเอกสารขอที่ทาสาเนา
5) จานวน และร้อยละของ ครู อาจารย์ นักวิชาการกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย
6) จานวน และร้อยละของ ข้าราชการกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย
7) ร้อยละของ พนักงานเอกชนกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย
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ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของวัตถุประสงค์ในการวิจัย ของผู้ใช้บริการ
หมายเหตุ วัตถุประสงค์ในการวิจัย ผู้ใช้บริการสามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ
ปี พ.ศ.
2560
2561
2562
รวม
วัตถุประสงค์
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ในการวิจัย
1. ใช้ในราชการ
5 9.25
1 7.14
0 0.00
6 7.05
2.จัดทานิทรรศการ
12 22.22
4 28.57
3 17.64
19 22.35
3. เขียนบทความ
5 9.25
0 0.00
2 11.76
7 8.23
4. หนังสือ, สิ่งพิมพ์
15 27.77
3 21.42
2 11.76
20 23.50
5. สารคดี, วีดิทัศน์
4 7.40
1 7.14
0 0.00
5 5.90
6. อื่นๆ
13 24.10
5 35.71
4 23.52
22 25.90
(ดูรายละเอียดคา
บรรยายใต้ตาราง)
7. ไม่ระบุ
0 0.00
0 0.00
6 35.30
6 7.05
รวม
54 100.00
14 100.00
17 100.00
85 100.00

ตารางที่ 6 ผู้มาใช้บริการปี 2560 – 2562 มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย มากที่สุดคือ อื่นๆ
ที่มีการระบุ ได้แก่ ทาวิทยานิพนธ์ ภาพติดห้องประชุม จิตรกรรม ทาวิจัย ทาพวงมาลา ARภาพเสมือนจริง
จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ ประกอบการทาเว็บไซต์ เป็นขวัญและกาลังใจ ประวัติวัด ประกอบการทารายงาน
ทาหนังสือรุ่น และนาไปเผยแพร่ รวมเป็นร้อยละ 33 รองลงมาคือ หนังสือ, สิ่งพิมพ์ ร้อยละ 23.50
และจัดทานิทรรศการ ร้อยละ 22.35
ปี 2560 มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย มากที่สุดคือ หนังสือ, สิ่งพิมพ์ ร้อยละ 27.77 รองลงมา
คือ จัดทานิทรรศการ ร้อยละ 22.22 และใช้ในราชการ ร้อยละ 9.25 เขียนบทความ
ปี 2561 มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย มากที่สุด คือ อื่นๆ ที่มีการระบุ ได้แก่ ประกอบการ
ทาเว็บไซต์ ทาวิทยานิพนธ์ เป็นขวัญและกาลังใจ และประวัติวัด รวมเป็ นร้อยละ 35.71 รองลงมาคือ
จัดทานิทรรศการ ร้อยละ 28.57 หนังสือ, สิ่งพิมพ์ ร้อยละ 21.42
ปี 2562 มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย มากที่สุดคือ ไม่ระบุวัตถุประสงค์ในการวิจัย ร้อยละ
35.29 รองลงมา คือ อื่นๆ ที่มีการระบุ ได้แก่ จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ ประกอบการทารายงาน จัดทา
หนังสือรุ่นและนาไปเผยแพร่จัดทานิทรรศการ รวมเป็นร้อยละ 17.64
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ตารางที่ 7 หัวเรื่องหรือชื่อเรื่องที่ต้องการค้นคว้า
ปี 2560
ลาดับ
ชื่อเรื่อง/หัวเรื่อง
1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รายการคาค้น/หัวเรื่อง/ ที่ผู้ใช้บริการระบุ
- รัชกาลที่ 9 กับเมืองกาแพงเพชร
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์
เสด็จเยือน จ.เพชรบุรี หรือที่เกี่ยวข้องกับ จ.เพชรบุรี
- ในหลวงรัชกาลที่ 9
- ประกาศสดุดี เกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
- นิทรรศการ รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ จ. นครราชสีมา
- จัดทาหนังสือจดหมายเหตุ รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ จ. กาแพงเพชร
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ จ. นครนายก
- รัชกาลที่ 9 กับกองทัพบก
- พระราชกรณียกิจในหลวง ร.9 กับรถทรงงาน
- ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ 10 เสด็จฯ จ. กาฬสินธุ์
- ในประกอบการวาดภาพพระเมรุมาศ ในหลวง รัชกาลที่ 9
- เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9, หนังสือรวบรวมพระราชกรณียกิจ
- พระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 9 กับการคมนาคมของประเทศไทย
- ใช้ประกอบวีดีโอเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9
- ปฏิทินสียง น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
- หนังสือเผยแพร่ในงาน พระราชพิธีถวายพระเพลงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
กระทรวงคมนาคม
- นาพระบรมฉายาลักษณ์ติดห้องประชุมของโรงเรียน ในหลวงรัชกาลที่ 9
พระบรมราชินี รัชกาลที่ 10
- จัดทาหนังสือจดหมายเหตุพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
- พระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 9
- พระเมรุมาศสมัยรัชกาลที่ 9
- ภาพพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9

จานวน
21
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ตารางที่ 7 หัวเรื่องหรือชื่อเรื่องที่ต้องการค้นคว้า (ต่อ)
ปี 2560
ลาดับ
ชื่อเรื่อง/หัวเรื่อง
2 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายการคาค้น/หัวเรื่อง/ ที่ผู้ใช้บริการระบุ
- พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร
- ภาพพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
- ภาพรัชกาลที่ 10
3 สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง
รายการคาค้น/หัวเรื่อง/ ที่ผู้ใช้บริการระบุ
- สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
4 อื่นๆ
รายการคาค้น/หัวเรื่อง/ ที่ผู้ใช้บริการระบุ
- อัญเชิญพระฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
- แนะนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ และแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดปมุธานี
- นาภาพไปจัดทาภาพวาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
- ประกอบการจัดทาวารสารศาลยุติธรรม
- การยกยอดจุลมงกุฎ พระพุทธบาท จ. สระบุรี
- พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ
- หนังสือ 89 พรรษาแห่งภูมิพลังแผ่นดิน, หนังสือนวมินทราศิรวาทราชสดุดี
- นิทรรศการ “สานต่อที่พ่อสร้าง ตามรอยกษัตริย์นักพัฒนา ทรงคุณธรรมด้วย
ธรรมภิบาล”
- ปฏิทินสียงของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
- เครื่องประกอบอิสริยยศในพระราชพิธี บรมราชาภิเษก
- จัดทาพวงมาลาไปถวายที่งานพระบรมศพ

จานวน
4

1

18
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ตารางที่ 7 หัวเรื่องหรือชื่อเรื่องที่ต้องการค้นคว้า (ต่อ)
ปี 2560
ชื่อเรื่อง/หัวเรื่อง

ลาดับ
4
อื่นๆ
รายการคาค้น/หัวเรื่อง/ ที่ผู้ใช้บริการระบุ
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมายุ
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และข้อมูล จ.ระนอง
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
- หนังสือวันพ่อแห่งชาติ
- รายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง เทปพิเศษ เรื่องเล่าก๋วยเตี๋ยวของพ่อ
- นิทรรศการในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ
5
รวม

ไม่ระบุ

จานวน
18

3
47

ตารางที่ 7 หัวเรื่องหรือชื่อเรื่องที่ต้องการค้นคว้า ปี 2560 หัวเรื่องหรือชื่อเรื่องที่มีการค้นคว้า
มากที่สุดเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รองลงมาเป็นหัว
เรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้มีการระบุหัวเรื่องที่เกี่ยวกับพระองค์ใด
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ตารางที่ 7 หัวเรื่องหรือชื่อเรื่องที่ต้องการค้นคว้า (ต่อ)
ปี 2561
ลาดับ
ชื่อเรื่อง/หัวเรื่อง
1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รายการคาค้น/หัวเรื่อง/ ที่ผู้ใช้บริการระบุ
- การเจริญพระราชไมตรีของรัชกาลที่ 9
- ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ จ.ระยอง
- โครงการออกแบบ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10
- ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ นิคมทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
- พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
2 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายการคาค้น/หัวเรื่อง/ ที่ผู้ใช้บริการระบุ
- สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
- พระราชประวัติ ร.10
- สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงจักรยาน
3 สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง
รายการคาค้น/หัวเรื่อง/ ที่ผู้ใช้บริการระบุ
- พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ
4 พระบรมวงศานุวงศ์
รายการคาค้น/หัวเรื่อง/ ที่ผู้ใช้บริการระบุ
- นารูปทาเว็บไซต์ของมูลนิธิกองทุนสมเด็จย่า
5 อื่นๆ
รายการคาค้น/หัวเรื่อง/ ที่ผู้ใช้บริการระบุ
- การเสด็จเยือน จ.พระนครศรีอยุธยา
- ภาพพระราชวัลลภ
รวม

จานวน
6

3

1

1

2

13
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ตารางที่ 7 หัวเรื่องหรือชื่อเรื่องที่ต้องการค้นคว้า ปี 2561 หัวเรื่องหรือชื่อเรื่องที่มีการ
ค้นคว้ามากที่สุดเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รองลงมา
เป็นหัวเรื่องเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตารางที่ 7 หัวเรื่องหรือชื่อเรื่องที่ต้องการค้นคว้า
ปี 2562
ลาดับ
ชื่อเรื่อง/หัวเรื่อง
1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รายการคาค้น/หัวเรื่อง/ ที่ผู้ใช้บริการระบุ
- ประกอบการเขียนบทความ ศาสตร์พระราชา โครงการพระราชดาริ
ของในหลวง ร.9
- พระราชกรณียกิจ ร. 9
- ภาพพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10
- พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9
- ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตัดหวายลูกนิมิต วัดป่าธรรมวิเวก จ. ขอนแก่น
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงบาเพ็ญพระราชกุศล
ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม
- พระราชกรณียกิจของในหลวง ร. 9, พระราชกรณียกิจพระนางเจ้าสิริกิติ์,
พระบรมฉายาลักษณ์ ร. 10
- ในหลวงถือแผนที่ขณะทรงงาน
2 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายการคาค้น/หัวเรื่อง/ ที่ผู้ใช้บริการระบุ
-พระราชประวัติของ รัชกาล 10
3 สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง
รายการคาค้น/หัวเรื่อง/ ที่ผู้ใช้บริการระบุ
- ความงามของพระราชินีไทย ในการทรงงานเคียงข้าง
พระมหากษัตริย์ไทย
- พระราชกรณียกิจพระพันปีหลวง
- สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฉลองพระองค์ผ้าไทย

จานวน
8

1

3
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ตารางที่ 7 หัวเรื่องหรือชื่อเรื่องที่ต้องการค้นคว้า (ต่อ)
ปี 2562
ชื่อเรื่อง/หัวเรื่อง

ลาดับ
4 อื่นๆ
รายการคาค้น/หัวเรื่อง/ ที่ผู้ใช้บริการระบุ
- หนังสือสาหรับแจกให้กับประชาชนทั่วไป
- สมุดภาพเมืองชัยนาท
- พระราชขกรณียกิจ, เรื่อพระที่นั่ง
- ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเขื่อนภูมิพล, พระราชกรณียกิจ,
พระราชประวัติ
รวม

จานวน
4

16

หัวเรื่องหรือชื่อเรื่องที่ต้องการค้นคว้า ปี 2562 หัวเรื่องหรือชื่อเรื่องที่มีการค้นคว้ามากที่สุด
เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รองลงมาเป็นหัวเรื่องอื่นๆ
ที่ไม่ได้มีการระบุหัวเรื่องที่เกี่ยวกับพระองค์ใด
ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 หัวเรื่องหรือชื่อเรื่องที่มีการค้นคว้ามากที่สุดเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รองลงมาเป็นหัวเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้มีการระบุหัว
เรื่องที่เกี่ยวกับพระองค์ใด

90
4
4
2
100.00

2
2
1
50

ร้อยละ

45

จานวน

2560
จานวน

0
8

0

0

8

2561

0.00
100.00

0.00

0.00

100.00

ร้อยละ

0
19

0

0

19

จานวน

2562

0.00
100.00

0.00

0.00

100.00

ร้อยละ

1
77

2

2

72

จานวน

รวม

1.29
100.00

2.59

2.59

93.50

ร้อยละ

ตารางที่ 8 เอกสารที่ขอทาสาเนา ได้แก่ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทไฟล์ภาพนิ่ง เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทไฟล์เสียง เอกสารโสต
ทัศนจดหมายเหตุ ประเภทภาพเคลื่อนไหว และหนังสือจดหมายเหตุ ประเภท ไฟล์pdf
ตั้งแต่ปี 2560 -2562 เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทไฟล์ภาพนิ่ง การขอทาสาเนามากที่สุด ร้อยละ 93.50 รองลงมา เป็นเอกสารโสตทัศน
จดหมายเหตุ ประเภทไฟล์เสียง ร้อยละ 2.59 เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทภาพเคลื่อนไหว ร้อยละ 2.29 และหนังสือจดหมายเหตุ ประเภท ไฟล์
ร้อยละ 1.29

ประเภท
เอกสารที่ขอสาเนา
1. เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
ประเภทไฟล์ภาพนิ่ง
2. เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
ประเภทไฟล์เสียง
3. เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
ประเภทภาพเคลื่อนไหว
4. หนังสือจดหมายเหตุ (ไฟล์ pdf)
รวม

ปี พ.ศ.

ตารางที่ 8 ประเภทเอกสารที่ต้องการทาสาเนา

69

70
ปี 2560 เอกสารที่ มี ก ารขอท าส าเนามากที่ สุ ด คื อ เอกสารโสตทั ศ นจดหมายเหตุ
ประเภทไฟล์ภาพนิ่ง ร้อยละ 93.50 รองลงมา คือ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทไฟล์เสียง
ร้อยละ 2.59 เอกสารโสตทั ศนจดหมายเหตุ ประเภทภาพเคลื่ อนไหว ร้อยละ 2.59 และหนั งสื อ
จดหมายเหตุ ประเภท ไฟล์pdf ร้อยละ 1.29
ปี 2561 และปี 2562 มีเพียงเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทไฟล์ภาพนิ่งที่มีการ
ขอทาสาเนา

98.55
1.24
0.17
0.02
100.00

57
8
1
4,565

ร้อยละ

4,499

จานวน

2560

933

0

0

0

933

จานวน

2561

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

ร้อยละ

799

0

0

0

799

จานวน

2562

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

ร้อยละ

6,297

1

8

2

6,231

จานวน

รวม

100.00

0.01

0.12

0.90

98.95

ร้อยละ

ตารางที่ 9 ปริมาณของเอกสารที่ขอทาสาเนา เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทไฟล์ภาพนิ่ง เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทไฟล์เสียง
เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทภาพเคลื่อนไหว และหนังสือจดหมายเหตุ ประเภท ไฟล์pdf

ปริมาณ
เอกสารที่ขอสาเนา
1. เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
ประเภทไฟล์ภาพนิ่ง
2. เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
ประเภทไฟล์เสียง
3. เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
ประเภทภาพเคลื่อนไหว
4. หนังสือจดหมายเหตุ (ไฟล์ pdf)
รวม

ปี พ.ศ.

ตารางที่ 9 ปริมาณเอกสารที่ขอสาเนา

71

72
ตั้งแต่ปี 2560 -2562 คือ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทไฟล์ภาพนิ่ง มีปริมาณมาก
ที่สุด ร้อยละ 98.95 เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทไฟล์เสียง ร้อยละ 0.90 เอกสารโสตทัศน
จดหมายเหตุ ประเภทภาพเคลื่อนไหว ร้อยละ 0.12 และหนังสือจดหมายเหตุ ประเภท ไฟล์ pdf ร้อย
ละ 0.01
ปี 2560 เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทไฟล์ภ าพนิ่ง มีปริมาณมาณที่สุด ร้อยละ
98.55 เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทไฟล์เสียง ร้อยละ 1.24 เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
ประเภทภาพเคลื่อนไหว ร้อยละ 0.17 และหนังสือจดหมายเหตุ ประเภท ไฟล์pdf ร้อยละ 0.02
ปี 2561 เอกสารโสตทั ศ นจดหมายเหตุ ประเภทไฟล์ ภ าพนิ่ ง เป็ น เอกสารจดหมายเหตุ
ประเภทเดียวที่ได้มีการขอทาสาเนา คิดเป็น 100%
ปี 2562 เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทไฟล์ภาพนิ่ง เป็นเอกสารจดหมายเหตุ
ประเภทเดียวที่ได้มีการขอทาสาเนา คิดเป็น 100%
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ตารางที่ 10 วัตถุประสงค์การใช้ของครู อาจารย์ นักวิชาการ
ปี พ.ศ.
วัตถุประสงค์
1. จัดทา
นิทรรศการ
2. หนังสือ,
สิ่งพิมพ์
3. อื่นๆ
- จิตกรรม,
ประติมากรรม
- ทาวิจัย

รวม

2560
2561
2562
รวม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1

33.33

0

0.00

1
1

33.33
33.33

3 100.00

0

0.00

0

0.00

1

20

2 100.00

0

0.00

2

40

0
0

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

1
1

20
20

2 100.00

0

0.00

5 100.00

จากตาราง พบว่า ตั้งแต่ ปี 2560 - 2562 วัต ถุป ระสงค์ในการวิจัยของครู อาจารย์ และ
นักวิชาการ มากที่สุด คือ หนังสือ, สิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา คือ นิทรรศการ จิตรกรรม,
ร้อยละ 20 ประติมากรรม ร้อยละ 20 และทาวิจัย ร้อยละ 20
ปี 2560 วัตถุประสงค์ในการวิจัยของครู อาจารย์ และนักวิชาการ ที่มีมากที่สุด คือ จัดทา
นิทรรศการ จิตรกรรม, ประติมากรรม และทาวิจัย มีอันดับที่เท่ากันทั้ง 3 วัตถุประสงค์ อยู่ที่ร้อยละ
33.33
ปี 2561 วัตถุป ระสงค์ในการวิจัยของครู อาจารย์ และนักวิช าการ มีเพียงอย่างเดียว คือ
หนังสือ, สิ่งพิมพ์
ปี 2562 ไม่พบว่ามีครู อาจารย์ และนักวิชาการ เข้าใช้บริการ จึงไม่มีสถิติ
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ตารางที่ 11 วัตถุประสงค์การใช้ของข้าราชการ
ปี พ.ศ.

2560
2561
2562
รวม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

วัตถุประสงค์

1. ใช้ในราชการ
2. จัดทา
นิทรรศการ
3. เขียน
บทความ
4. หนังสือ,
สิ่งพิมพ์
5. สารคดี,
วีดิทัศน์
6. อื่นๆ
- ทาวิจัย
- ทาหนังสือรุ่น

รวม

3
8

13.04
34.78

0
3

0.00
75

0
1

0.00
50

3
12

10.34
41.37

2

8.69

0

0.00

0

0.00

2

6.89

8

34.78

1

25

0

0.00

9

31.03

1

4.34

0

0.00

0

0.00

1

3.44

1 4.34
0 0.00
23 100.00

0 0.00
0 0.00
4 100.00

0 0.00
1
50
2 100.00

1 3.44
1 3.44
29 100.00

จากตาราง พบว่า ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 วัตถุประสงค์ในการวิจัยของข้าราชการ ที่มีมาก
ที่สุ ด คือ จัดทานิ ทรรศการ ร้อยละ 41.37 รองลงมา คือ หนังสือ, สิ่ งพิมพ์ ร้อยละ 31.03 ใช้ใน
ราชการร้อยละ 10.34
ปี 2560 วัตถุประสงค์ในการวิจัยของข้าราชการ ที่มีมากที่สุด คือ จัดทานิทรรศการ และ
หนังสือ, สิ่งพิมพ์ คิด เป็นร้อยละ 34.78 เท่ากัน รองลงมา คือ ใช้ในราชการ ร้อยละ 13.04 เขียน
บทความ ร้อยละ 8.69 สารคดี, วีดิทัศน์ ร้อยละ 4.34 และทาวิจัย ร้อยละ 4.34
ปี 2561 วัตถุประสงค์ในการวิจัยของข้าราชการ ที่มีมากที่สุด คือ จัดทานิทรรศการ ร้อยละ
75 และ หนังสือ, สิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 25
ปี 2562 วัตถุประสงค์ในการวิจัยของข้าราชการ ที่มีมากที่สุด คือ นิทรรศการและทาหนังสือ
รุ่น คิดเป็นร้อยละ 50 เท่ากัน

100.00

จานวน

1

0
0
0

0
1

0

0
0

2561

100.00

0.00
0.00
0.00

0.00
1.00

0.00

0.00
0.00

ร้อยละ

จานวน

9

0
1
3

0
0

1

2
2

2562

100.00

0.00
11.11
33.33

0.00
0.00

11.11

22.22
22.22

ร้อยละ

1
2
3

2
3

5

4
3

23

จานวน

รวม

100.00

4.04
8.70
8.70

8.70
13.04

21.73

17.39
13.04

ร้อยละ

ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 วัตถุประสงค์ในการวิจัยของพนักงานเอกชน ที่มีมากที่สุด คือ หนังสือ, สิ่งพิมพ์ ร้อยละ 21.73 รองลงมา คือจัดทานิทรรศการ
ร้อยละ 17.39 เขียนบทความ สารคดี, วีดิทัศน์ ไม่ระบุวัตถุประสงค์ มีความเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 13.04

รวม

13

7.69
7.69
0.00

1
1
0

5. สารคดี, วีดิทัศน์
6. อื่นๆ
- ติดห้องประชุม
- จัดแสดงพิพิธภัณฑ์
7. ไม่ระบุ

15.38
15.38

2
2

4. ปฏิทิน

30.76

4

3. หนังสือ, สิ่งพิมพ์

15.38
7.69

ร้อยละ
2
1

จานวน

2560

1. จัดทานิทรรศการ
2. เขียนบทความ

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

ปี พ.ศ.

ตารางที่ 12 วัตถุประสงค์การใช้ของพนักงานเอกชน
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ปี 2560 วัตถุประสงค์ในการวิจัยของพนักงานเอกชน ที่มีมากที่สุด คือ หนังสือ, สิ่งพิมพ์
คิดเป็นร้อยละ 30.76 รองลงมาคือ จัดทานิทรรศการ ร้อยละ 15.38 สารคดี, วีดิทัศน์ ร้อยละ 15.38
ปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพียงการจัดทาสารคดี, วีดิทัศน์ ร้อยละ 100
ปี 2562 ไม่ร ะบุ วัตถุประสงค์ มีมากที่สุ ดคิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมา คือ จัดท า
นิทรรศการ ร้อยละ 22.22 เขียนบทความ ร้อยละ 22.22
2. ส่วนที่ 2 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวการให้บริการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ใช้ บ ริการที่ มี ป ระสบการณ์ การเข้าใช้ บ ริการในหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จานวน 6 คน พบว่าสิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรคต่อการใช้บริการ ทั้งนี้ผู้ใช้ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการ
ของแต่ละประเด็นไว้ด้วย ดังนี้
2.1 สถานที่ตั้ง
ผู้ใช้บริการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชระบุตรงกันว่าสถานที่ตั้งหอจดหมายเหตุอยู่ไกล ส่ง ผลต่อการเดินทางมาใช้บริการ ทั้งใน
ส่วนของการเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารสาธารณะ
“หอจดหมายเหตุแห่ งชาติเฉลิ มพระเกียรติฯ ร.9 ตั้งอยู่ในเขตอาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งค่อนข้างห่ างจากตัวเมือง ทาให้ การเดินทางไปใช้
บริการล าบาก การใช้รถส่วนตัวจะสะดวกมากกว่าการใช้รถสาธารณะ ซึ่งมี
ให้บริการน้อย หรือทาให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น...” (A1)
“สถานที่ไกล การเดินทางไม่สะดวกสาหรับคนที่ไม่มีรถส่วนตัว หรือแม้มีรถ
ส่ ว นตั ว ก็ ใช้ เวลาเดิ น ทางนาน การเข้ า ถึ ง และการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เป็ น ไปได้
ยากลาบาก ช่องทางการติดต่อน้อย” (A2)
“หนทางที่มันไกลจากชุมชนต่างๆ และบริการรถสาธารณะเข้าไม่ถึง ต้องใช้รถ
แท็กซี่อย่างเดียว เป็นปัญหาที่ท้อของผู้ใช้บริการทุกคน” (A3)
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“สถานอยู่ ที่ ไกลเหลื อ เกิ น การเดิ น ทางไม่ ส ะดวก หากไม่ มี ร ถยนต์ หรื อ มี
พาหนะไปเอง ก็แทบถอดใจ” (A6)
ข้อเสนอแนะจากปั ญ หาหาด้านการเดินทางไปยังสถานที่ตั้งปั จจุบันที่ตาบลคลองห้ า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีที่ผู้ใช้พบ ผู้ใช้ได้เสนอแนวทางว่า ผู้ใช้เองศึกษาข้อมูลการใช้บริการ
ให้เข้าใจก่อนเดินทางมาใช้บริการ
“...ก่ อ นการเดิ น ทางไปใช้ บ ริ ก ารจึ ง ต้ อ งสอบถามข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น จาก
เจ้ าหน้ าที่ ให้ ชั ด เจนในเรื่ อ งข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการค้ น คว้ า เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล ที่
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ไม่เสียเวลาและเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
แต่ละครั้ง” (A1)
นอกจากนั้ น ควรพั ฒ นาระบบสื บ ค้ น ออนไลน์ เพื่ อ ให้ ผู้ ใช้ ส ามารถใช้ บ ริ ก ารเอกสาร
จดหมายเหตุที่ต้องการโดยไม่จาเป็นต้องเดินทางมายังสถานที่ตั้งปัจจุบัน
“พั ฒ นาระบบสื บ ค้น จดหมายเหตุให้ ส ามารถตอบสนองความต้ องการของ
ผู้ ใช้ บ ริ ก ารให้ ได้ ม ากที่ สุ ด รวมถึ งแสดงรายละเอี ย ดข้ อ มู ล เอกสาร เพื่ อ ให้
ผู้ ใช้ บ ริการเรีย กใช้เอกสารได้ต รงตามวัตถุป ระสงค์ ลดระยะเวลาในการใช้
บริการ และไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปด้วยตัวเอง ” (A1)
“อยากให้ ท าระบบที่ เอื้ อ อ านวยต่ อ การเข้ า ถึ งข้ อ มู ล แม้ ไม่ ได้ ไปที่ นั่ น เช่ น
สามารถสืบค้นข้อมูลจากหน้าเว็บและโหลดข้อมูลได้เลย..” (A2)
2.2 การจัดเก็บ การจัดหมวดหมู่
ดังที่ทราบโดยทั่วกันว่าหอจดหมายเหตุแห่ งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีทรัพยากรจดหมายเหตุหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวเนื่องในพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง
ทบวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ผู้ใช้พบปัญหาที่เกิดจากกระบวนงานจดหมายเหตุและส่งผลถึงการ
เข้าใช้บริการ เช่น ปัญหาการจัดหมวดหมู่ เช่น ผู้ใช้ A1 และ A6 พบปัญหาการใช้งานเอกสารประเภท
ภาพที่มีคาบรรยายภาพไม่ครบถ้วน ภาพบางส่วนยังไม่ได้รับการจัดหมวดหมู่
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“หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ร.๙ มี เอกสารที่ เกี่ ย วเนื่ อ งใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตรและพระบรมวงศานุวงศ์ที่น่าสนใจหลายชุด โดยเฉพาะเอกสารโสตทัศน
จดหมายเหตุ ประเภท ภาพถ่าย ซึ่งมี จานวนมาก และเป็นภาพที่หาชมได้ยาก ซึ่ง
ภาพบางส่วนไม่มีคาบรรยายภาพ หรือคาบรรยายไม่ครบถ้วน ขาดสาระสาคัญของ
ภาพ และต้ องมี ก ารตรวจสอบข้อ มูล ที่ ถูก ต้อ งก่อ น เข้าใจว่าเนื่ องจากปริม าณ
เอกสารมี ป ริ ม าณมาก เจ้ า หน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารมี น้ อ ย จึ งต้ อ งใช้ เวลาในการจั ด
เอกสารตรวจสอบข้อมูล และสืบค้นข้อมูลให้ครบถ้วน ส่วนเอกสารลายลักษณ์บาง
ชุดอยู่ระหว่างการจัดหมวดหมู่ทาให้ยังไม่พร้อมให้บริการตามความต้องการของ
ผู้ใช้บ ริการ จึงไม่ทัน ใช้เอกสารตามห้ วงเวลา และเหตุการณ์ ส าคัญ ในยุคสมัย ”
(A1)
“รูปภาพ ไม่เป็นหมวดหมู่นัก กระจัดกระจาย ทาให้ต้องใช้เวลาในการ คัด เลือก
และ ค้นหานานมาก แถมเมื่อเลือกไว้แล้ว ก็ไปเจอเอาในตอนท้ายๆ ข้อมูล (คา
บรรยาย) เกี่ยวกับรูปภาพ น้อยไปหน่อย บางภาพ ไม่มีข้อมูลอีกต่างหาก อยากให้
มีการจัดระเบียบหมวดหมู่รูปภาพ เหตุการณ์ สถานที่ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา”
(A6)
ข้อเสนอแนะที่ ได้ รับจากผู้ ใช้ งานพบว่า สารสนเทศของภาพเป็ นสิ่ งส าคั ญที่ ผู้ ใช้ต้ องการ
นาไปใช้ประกอบการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและอ้างอิง แต่เนื่องจากเอกสารที่ให้บริการมีความเกี่ยวเนื่องใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้ให้บริการจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังทั้งในด้าน
การให้บรรยายภาพ ประเมินความเหมาะสมของภาพก่อนนาออกเผยแพร่ด้วย
“ตรวจสอบข้อมูลให้ ถูกต้องก่อนนาออกให้ บริการ ทั้งเรื่องคาบรรยายภาพ ความ
เหมาะสมของภาพ ภาพลิขสิทธิ์ หรือภาพที่ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ รวมถึงการให้
คาแนะนาในการนาข้อมูลไปใช้ให้ถูกต้องหรือการให้เครดิตทุ กครั้ง เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง” (A1)
“อยากให้มีการจัดระเบียบหมวดหมู่รูปภาพ เหตุการณ์ สถานที่ เพื่อให้ง่ายต่อ
การค้นหา กรณี สานักพิมพ์ หากเป็นไปได้ อยากให้ ลดขั้นตอนการขออนุญาต
ในการใช้รูป” (A6)
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2.3 การสืบค้นเอกสารจากระบบคอมพิวเตอร์
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ได้พัฒ นาระบบงานจดหมายเหตุสารสนเทศมาตั้งแต่ พ.ศ. 2551 มีระบบงานจดหมายเหตุที่เป็ น
โปรแกรมที่ สร้ างขึ้น เพื่อการจั ดการข้อมูลการบริห ารงานจดหมายเหตุและมีระบบสืบ ค้นเอกสาร
จดหมายเหตุ(สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2552: 57) ผลการสัมภาษณ์พบว่าผู้ใช้ยังคงพบปัญหา
ในการสืบค้นเอกสารผ่านระบบสืบค้น ดังนี้
“หอจดหมายเหตุแห่ งชาติเฉลิ มพระเกียรติฯ ร.๙ มีการใช้ระบบสืบค้นส าหรับ
ให้ บ ริ ก ารเอกสารจดหมายเหตุ เป็ น อี ก ทางเลื อ กที่ อานวยความสะดวกให้ กั บ
ผู้ใช้บริการ แต่การแสดงผลข้อมูลยังไม่สมบูรณ์และมีรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นให้
ผู้ใช้บ ริการตัดสิ น ใจเลื อกใช้เอกสารต้นฉบับน้อย ทาให้ เสี ยเวลาในการเรียกใช้
เอกสาร และระบบสืบค้นของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙ ยัง
ไม่สามารถออนไลน์ได้สมบูรณ์ จึงต้องเดินทางไปสืบค้นข้อมูลที่หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙ ด้วยตัวเอง” (A1)
“เรื่องการสืบค้น คิดว่า ไม่ว่าที่ไหน เวลาเราเรียนข้อปฏิบัติของสถานที่นั้นๆ แล้ว
การสืบค้นในครั้งที่ 3 เราสามารถที่จะเรียนรู้วิธีการสืบค้นที่เร็วขึ้น ครั้งแรกที่ไหนก็
ตามเป็นอุปสรรคหมด เราไม่รู้ระเบียบวิธีขั้นตอนของเขา แม้กระทั่งในสานักหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติที่เทเวศร์ก็ตาม ถ้าเกิดว่า เราคุ้นแล้ว เราเริ่มใช้เป็นครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3 ครั้ งที่ 4 เราก็สื บ ค้น ได้ ง่ายขึ้น ของหอจดหมายเหตุ ร.9 จะมีขั้ น ตอน
ยุ่งยากก็คือ ที่เห็นอยู่ก็คือว่า เวลาเราต้องการสืบค้นในภาพรวมมันไม่ได้ มันต้อง
เข้าไปในแต่ละโฟลเดอร์ แต่ละโฟลเดอร์ (หมายถึงทะเบียนภาพ เป็นไฟล์ Excel)
ในการค้นภาพ สมมุติถ้าจะค้นพระเจ้าอยู่หัว ช่วง 1972 มันไม่สามารถขึ้นให้เห็น
ว่าใน ปี 1972 ท่านไปที่ไหนมาบ้าง อะไรแบบนี้ บางทีเวลาผู้ค้นคว้าจะใช้งาน
เฉพาะ สถานที่ หรือเหตุการณ์ เพราะบุคคลเรารู้อยู่แล้ว คือเราค้นในหลวง ร.9
แต่เราจะลึกเข้าไปถึงสถานที่ เช่น จังหวัดสุรินทร์ มันก็ไม่ขึ้นมาเป็นจังหวัดสุรินทร์
ทั้งหมดให้เราเห็น เราต้องเพียรพยายาม ค้นไปทีละโฟลเดอร์ ทีละโฟลเดอร์ มันก็
จะเสียเวลา แต่พอเริ่มค้น มีครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 แล้วมันก็ง่าย เราจะรู้เทคนิคการค้น
มันเป็นแบบนี้ ไม่ยาก มีแบบนี้อีก เวลาเราจะค้นในหลวงรัชกาลที่ 9 เราก็ไปเปิด
ควบคู่กับพระราชกรณียกิจรายวัน เล่มสีเหลืองที่สานักพระราชวังพิมพ์เผยแพร่ทุก
ปี ว่าแต่ ล ะวัน ท่ านเสด็ จ ไปไหน เวลาผู้ ค้ น คว้ าใช้ งานจะต้ อ งใช้ เล่ ม นี้ เป็ น คู่ มื อ
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สมมุติท่านเสด็จจังหวัดอุบลราชธานีปีนี้ เค้าก็ไปพลิกดูในจดหมายเหตุพระราช
กรณียกิจรายวันของสานักพระราชวัง แล้วถึงไปหารูป” (A3)
“เคยใช้บริการที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ 9 เข้าไปใช้บริการเลือกภาพ
พระราชินีพันปีหลวง เพื่อจะนารูปภาพมาจัดแสดงที่... ปัญหาและอุปสรรคครั้งนั้น
ก็คือ ในการเลือกภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์ในมีค่อนข้ างหลายขั้นตอน
เลยที เดี ย ว เนื่ อ งจากว่ าจะต้ อ งเปิ ด ไฟล์ งานจ านวนหลายไฟล์ ขึ้ น มาพร้อ มกั น
(หมายถึงทะเบียนภาพ เป็นไฟล์ Excel) ซึ่งในแต่ละครั้งในการเลือกรูปจะต้องดู
ภาพและข้อความที่พระองค์เสด็จไปไหนบ้าง คือเป็นการดูสลับไฟล์ ซึ่งยากต่อการ
เลือกและบันทึกข้อมูลในภาพนั้นๆ ที่เราต้องการ” (A4)
“ไม่มีฐานข้อมูลออนไลน์ ทาให้ไม่สะดวกในการสืบค้นข้อมูลด้วยตัวเอง ต้องติดต่อ
สอบถามกับเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาที่ เปิดให้บริการเท่านั้น ไม่มีตัวอย่างภาพถ่าย
หรือ ทะเบียนภาพถ่ายสาหรับสืบค้น” (A5)
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้ในการพัฒนาระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ ใช้บริการในการค้นหาภาพและข้อมูลภาพ เพิ่มช่องทางให้ บริการที่มีทั้งระบบ
อินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ต ค้นคว้าผ่านเว็บไซต์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว รวมไปถึงช่องการติดต่อ
ขอใช้บริการในหลายรูปแบบ
“นั กจดหมายเหตุผู้ให้บ ริการเอกสารจดหมายเหตุ เป็นบุคคลสาคัญที่จะช่วย
แนะน าให้ ก ารค้ น คว้ า เอกสารจดหมายเหตุ เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
ผู้ใช้บริการ ฉะนั้น จึงต้องศึกษาข้อมูลที่มีให้ครอบคลุมที่สุด เพื่อลดระยะเวลาใน
การสืบค้นข้อมูลของผู้ใช้บริการ เนื่องจากทะเบียนสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุมี
หลายชุด แต่ละชุดมีปริมาณมาก ทาให้เสียเวลาในการใช้บริการ นักจดหมาย
เหตุจะต้องเป็นด่านแรกในการช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลได้ดี ที่สุด”
(A1)
“..ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ให้ทันสมัย ง่ายต่อการหาข้อมูล และเผยแพร่ความรู้ไป
ในตัว” (A2)
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“ระหว่างเลือกรูป ควรจะจัดข้อมูลภาพเป็นรายปี พ.ศ. ให้ชัดเจน พระองค์เสด็จ
ไปไหนบ้าง และควรทาเป็นแบบถ้าคลิกลูกศรไปรูปไหนแล้ว ควรมีคาบรรยายใต้
ภาพขึ้นมาพร้อมที่จะสามารถบันทึกข้อมูลได้เลย จะทาให้ผลการค้นคว้ากระชับ
และมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น” (A4)
“นาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ฐานข้อมูลออนไลน์ หรือเอกสารจดหมายเหตุระบบ
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว” (A5)
2.4 การขออนุมัติทาสาเนาเอกสารจดหมายเหตุ
หลังจากผู้ใช้สืบค้นเอกสารจดหมายเหตุที่ต้องการจากโปรแกรมระบบสืบค้นแล้ว หาก
ผู้ใช้ต้องการขอทาสาเนาเอกสาร ผู้ค้นจะต้องกรอกรายละเอียด “ใบขอทาสาเนาเอกสาร” ส่งให้แก่
เจ้าหน้าที่ ชาระเงิน และนัดวันเวลามารับสาเนาเอกสาร ซึ่งในส่วนของขั้นตอนดังกล่าวโดยรวมนี้ ผู้ใช้
ระบุปัญหาว่าเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานาน
“ระยะเวลาในการสาเนาเอกสารนานเกินไป ไม่ทันต่อการใช้งานแบบเร่งด่วน
และไม่สามารถชาระเงินผ่านระบบออนไลน์ได้” (A5)
“...หลั งจากที่คัดเลือกรูปที่เราต้องการจากหอจดหมายเหตุแห่ งชาติเสร็จแล้ ว
จะต้องทาบันทึกข้อความไปยังอธิบดีกรมศิลปากร และต้องรอให้อธิบดีเซ็นอนุมัติ
ในการอนุญาตทาสาเนารูป จากนั้นหนังสือบันทึกข้อความฉบับนี้ จะกลับมาถึง
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับภาพ เพื่อทาการบันทึกไฟล์ภาพลงแผนซีดี แล้วมอบให้
เราต่อไป” (A4)
จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ผู้ใช้ A4 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่มาสืบค้น
ภาพและต้องการขอท าส าเนาและของดเว้น ค่าบริการท าส าเนา ในกรณี ที่ ส่ งบัน ทึก ถึงอธิบ ดีกรม
ศิลปากรเพื่อขออนุมัตินั้น เป็นการของดเว้นค่าบริการทาสาเนา ซึ่งจะใช้ระยะเวลานานกว่าการขอ
อนุมัติทาสาเนาภาพ ที่ต้องทาบันทึกถึงผู้อานวยการสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติขอทาสาเนาภาพ คือต้องการให้
ลดระยะเวลาการขออนุมัติ เพื่อความรวดเร็วในการนาเอกสารจดหมายเหตุไปใช้ ดังนี้
“..มีระบบชาระเงินค่าบริการออนไลน์” (A2)
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“อยากจะเห็นงานที่มันสามารถที่จะดาวน์โหลดภาพเหล่านั้นทางอินเตอร์เน็ต แล้ว
ก็ ใ ช้ วิ ธี ก ารช าระเงิ น แบบที่ ไ ม่ ยุ่ ง ยาก เหมื อ นกั บ เว็ บ ไซต์ ข อง Shutterstock
แอพพลิเคชั่นขายรูป พอเราสนใจรูปไหนเราก็คลิกสั่ งซื้อไฟล์ เค้าก็จ ะถามว่าเรา
นาไปใช้อะไร เก็บอกวัตถุประสงค์ เค้าก็คิดคานวณราคามา แบบนี้จะต้องจ่ายเงิน
เท่านี้ เราก็โอนเงินไป แล้วเค้าก็ส่งรูปมาทางอีเมล์ แบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก ที่อยากจะ
เห็นในอนาคตของหอจดหมายเหตุ ร.9 ประหยัดการเดินทาง” (A3)
“ควรจะมีขั้นตอนที่ทาให้มีการอนุมัติการขอสาเนาเอกสารให้เร็วกว่านี้” (A4)
“อยากให้ มีการสืบค้นข้อมูลได้ทางออนไลน์ได้ ชาระค่ารูปผ่าน Pay Pal หรือโอน
ผ่านแบงค์ และส่งข้อมูลทาง ไดร้ฟ์ (กรณีที่รูปจานวนมาก และขนาดใหญ่) ทั้งนี้เพื่อ
ความสะดวก และเป็นการประหยัดเวลากันทั้งสองฝ่าย แต่ต้องมีมาตรการ หรือวิธี
ป้องกันข้อมูลรั่วไหลให้ดี และแน่นหนา” (A6)
โดยสรุป จากการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ พิจารณาแล้ว
พบว่า ผู้ใช้บริการได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ไว้ ดังนี้
1) สถานที่ตั้ง ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้ความเห็นตรงกันว่า หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อยู่ไกล ไม่สะดวกในการเดินทางเข้าค้นคว้า
มีการเสนอแนะว่า ควรมีช่องทางการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุหลายๆ ช่องทาง ระบบสืบค้นควร
ตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้บริการ
2) การจั ด เก็ บ การจั ด หมวดหมู่ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารเข้ า มาสื บ ค้ น เอกสารจดหมายเหตุ มี
ความเห็นว่า เอกสารจดหมายเหตุที่ให้บริการนั้น มีจานวนมาก โดยเฉพาะเอกสารโสตทัศนจดหมาย
เหตุประเภทภาพนิ่ง ที่มีการจัดหมวดหมู่และจัดทาเครื่องมือช่วยค้นแล้วนั้ น ยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน
ข้อมูลหรือคาบรรยายภาพไม่สมบูรณ์ หรือมีคาบรรยายที่ไม่ตรงกับภาพ และความต้องการใช้ภาพที่
ใกล้เคียงเหตุการณ์ปัจจุบันที่ยังไม่ได้จัดหมวดหมู่ ทาให้ไม่สามารถนาภาพไปใช้ได้ ภาพที่ให้บริการ
ขณะนั้น ทาให้เกิดความยุ่งยากในการค้นหาข้อมูลภาพประกอบ ใช้เวลานานในการสืบค้น ผู้ใช้บริการ
ได้มีข้อเสนอแนะ ให้ มีการจัดหมวดหมู่ภ าพให้เป็นระบบ ตรวจสอบข้อมูลหรือคาบรรยายภาพให้
ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น รวมไปถึงการจัดหมวดหมู่ภาพที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน ให้ทันกับห้วงเวลา
3) การสืบค้น เอกสาร จากระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากการให้ บริการสืบค้นเอกสาร
จดหมายเหตุในช่วงปี 2560 – 2562 ครึ่งปีแรก ผู้ใช้บริการต้องเดินทางถึงหอจดหมายเหตุแห่งนี้ เพื่อ
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สืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ถึงแม้จะใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการสืบค้น แต่ไม่มีการให้บริการ
สืบค้นแบบออนไลน์ ต้องเข้าใช้บริการให้ตรงตามเวลาเปิดปิด ไม่รับความสะดวก วิธีการสืบค้นยุ่งยาก
ต้องเปิดไฟล์หลายๆไฟล์ เพื่อดูทั้งภาพ และข้อมูล คาบรรยาย ผู้ใช้บริการได้มีข้อเสนอแนะ คือ เพิ่ม
ช่องทางให้บริการที่มีทั้งระบบอินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ต ค้นคว้าผ่านเว็ บไซต์ เพื่อความสะดวก
รวดเร็ว รวมไปถึงช่องการติดต่อขอใช้บริการในหลายรูปแบบ
4) ระยะการอนุมัติขอทาสาเนาเอกสารจดหมายเหตุ เนื่องจากผู้ที่มีอานาจในการอนุมัติ
การทาสาเนาเอกสารจดหมายเหตุ คือผู้อานวยการสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ การขออนุมัติทา
สาเนาเจ้าหน้าที่ที่ให้ บริการ ต้องทาหนังสื อบันทึกข้อความ พร้อมกับใบขออนุญาตทาสาเนา ภาพ
ขนาดเล็กสาหรับพิจารณา แล้วส่งไปยังสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ที่กรุงเทพฯ ตามระบบราชการ
ใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์โดยประมาณ เจ้าหน้าที่จะมีการแจ้งแก้ผู้ใช้บริการทุกครั้งที่มีการขอทาสาเนา
เอกสารจดหมายเหตุ และแจ้งการชาระค่าบริการ ผู้ใช้บริการ แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ ควร
มีวิธีที่ลดระยะเวลาในการขออนุมัติ และการชาระเงินออนไลน์ เพราะนอกจากใช้ระยะเวลาเดินทาง
ในการเข้ามาสืบค้นภาพแล้ว ยังต้องเดินทางมารับสาเนาเอกสารพร้อมการชาระเงิน
ผู้ใช้บริการ (A4) เข้าใจว่าการขออนุมัติทาสาเนาภาพนั้น อธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้ลง
นามอนุมัติ กรณีของผู้ใช้บริการ (A4) นี้ จากที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้วว่า ผู้อานวยการสานักหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติเป็นผู้ลงนามอนุมัติการให้ทาสาเนาเอกสารจดหมายเหตุ
แต่กรณีที่มีบันทึก
ข้อความถึงอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้ลงนามนั้น เนื่องจากหน่วยงานของผู้ใช้บริการ (A4) มีความ
ต้องการขอยกเว้นค่าทาสาเนาเอกสารจดหมายเหตุ
จึงต้องมีการส่งหนังสือถึงอธิบดีกรมศิลปากร
พิจารณาเห็นชอบการยกเว้นค่าทาสาเนาเอกสาร จึงทาให้การขออนุมัติทาสาเนาเอกสารจดหมายเหตุ
ครั้งนั้นมีความล่าช้า เพราะต้องส่งหนังสือผ่านสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติก่อน ขั้นตอนส่งหนังสือ
ทางราชการซึ่งเป็นไปตามระบบ กรณีนี้จึงทาให้ผู้ใช้บริการ (A4) ได้รับสาเนาเอกสารจดหมายเหตุช้า
กว่าปกติ การขอยกเว้นชาระค่าทาสาเนาเอกสารจดหมายเหตุ โดยมากจะเป็นหน่วยงานราชการที่ขอ
ยกเว้น เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการแนะนาให้หน่วยงานที่สังกัดเป็นผู้ทาหนังสือถึงอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้
พิจารณา
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาการใช้บริการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการให้บริการและผู้ใช้บริการของหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อศึกษาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวการให้บริการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ศึกษาจากแบบฟอร์มใช้ในห้องบริการ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2562
งานวิจัยระยะแรกนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
แบบฟอร์มที่ใช้ในห้องบริการ ในช่วงปีพ.ศ. 2560 – 2562 จากผู้ใช้บริการ 72 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้าง
แบบบันทึกข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลการใช้บริการ และเก็บรวบรวมการใช้บริการด้วยตนเอง ข้อมูลการ
ใช้บริการประกอบด้วยข้อมูลผู้ใช้บริการและการใช้บริการ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการหาค่าสถิติ
ร้อยละ โดยการวิเคราะห์ตามแบบันทึกข้อมูลทีละส่วน ข้อมูลผู้ใช้ เพศ อาชีพ สถานที่ทางาน ระดับ
การศึกษา สาขาวิชา และข้อมูลการใช้บริการ วัตถุประสงค์การใช้บริการ หัวเรื่องที่ต้องการค้นคว้า
ประเภทเอกสารที่ขอทาสาเนา ปริมาณของเอกสารที่ขอทาสาเนา สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1.1 ข้อมูลผู้ใช้บริการ
1) เพศ ผู้ใช้บริการเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เป็นผู้หญิง จานวน 43 คน (ร้อยละ
59.72) เป็นผู้ชาย จานวน 29 คน (ร้อยละ 40.28)
2) สั ญ ชาติ มี เพี ย งผู้ ใช้ บ ริ ก ารที่ เป็ น คนไทยเท่ า นั้ น ไม่ มี ผู้ ใช้ บ ริ ก ารที่ เป็ น ชาว
ต่างประเทศ
3) อาชีพ สามารถแบ่งกลุ่มออกได้ดังนี้ ข้าราชการ พนักงานเอกชน ครู อาจารย์
นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา นักเขียน ค้าขาย นักออกแบบ ศิลปินวาดภาพ อาสาสมัคร พระสงฆ์
เกษตรกร และผู้บริหารมูลนิธิ ไม่ระบุอาชีพ อาชีพที่เข้ามาใช้ บริการสูงสุด 3 อันดับ คือ ข้าราชการ
จ านวน 25 คน (ร้ อ ยละ 34.70) พนั ก งานเอกชน จ านวน 20 คน (ร้อ ยละ 27.77) ครู อาจารย์
นักวิชาการ จานวน 5 คน (ร้อยละ 7) ไม่ระบุอาชีพ จานวน 5 คน (ร้อยละ 7)
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4) สถานที่ทางานหรือสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานราชการ
หน่วยงานเอกชน สถานศึกษา สถานศึกษาหน่วยงาน/สถานศึกษาในต่างประเทศ สถาบันศาสนา (วัด)
มูลนิธิ / สมาคม องค์การมหาชน ที่อยู่ และไม่ระบุสถานที่ทางานหรือสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ที่มีจานวนมากที่สุด 3 อันดับ คือ หน่วยงานราชการ มีจานวนมากที่สุด ร้อยละ 33.33 หน่วยงาน
เอกชน ร้อยละ 30.55 ไม่ระบุสถานที่ทางานหรือสถาบันการศึกษา ร้อยละ 12.5
5) ระดั บ การศึ ก ษ า แบ่ งระดั บ การศึ ก ษ าของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร แบ่ งได้ ดั ง นี้
ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และไม่ระบุระดับการศึกษา ระดับการศึกษาของ
ผู้ใช้บริการมากที่สุดเรียงตามอันดับ คือ วุฒิ การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 41.66 ปริญญาโท
ร้ อ ยละ 29.16 ไม่ ร ะบุ ร ะดั บ การศึ ก ษา ร้ อ ยละ 26.38 ปริ ญ ญาเอก ร้ อ ยละ 1.38 และ
ประกาศนียบัตร ร้อยละ 1.38
6) สาขาวิชาของผู้ใช้บริการ แบ่งสาขาได้ ดังนี้ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ มั ณ ฑนศิ ล ป์ กฎหมาย เขี ย นแบบ ภาษาไทย บั ญ ชี
ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษ ยศาสตร์ สถาปัตยกรรม บริห ารการศึกษา การตลาด นิเทศ
ศาสตร์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ สาขาของผู้ใช้บริการมากที่สุด 3 อันดับ คือ ไม่ระบุสาชาวิชา
ร้อยละ 56.94 ประวัติศาสตร์ ร้อยละ 13.88 เศรษฐศาสตร์ ร้อยละ 5.55
1.2 ข้อมูลการใช้บริการ
1) วัตถุประสงค์ในการทาวิจัย แบ่งออกเป็น ใช้ในราชการ ทาวิทยานิพนธ์ จัดทา
นิทรรศการ เขียนบทความ หนังสือ, สิ่งพิมพ์ ปฏิทิน สารคดี,วีดิทัศน์ วัตถุประสงค์อื่นๆ และที่ไม่ระบุ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด 3 อันดับ คือ หนังสือ, สิ่งพิมพ์ ร้อยละ 23.52 จัดทา
นิทรรศการ ร้อยละ 22.35 เขียนบทความ ร้อยละ 8.32
2) หัวเรื่องหรือชื่อเรื่องที่ต้องการค้นคว้า โดยแบ่งออกได้ ดังนี้ เรื่องหรือชื่อเรื่อง
เกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้ าอยู่ หั ว และสมเด็จ พระราชชนนีพั นปีห ลวง หั วเรื่องหรือชื่อเรื่องที่มีการค้นคว้ามากที่ สุ ด
เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
3) ประเภทเอกสารที่ต้องการทาสาเนา มีเอกสารที่ได้รับการขอทาสาเนาแบ่งได้
ตามแต่ละประเภท ดังนี้ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทไฟล์ภาพนิ่ง เอกสารโสตทัศนจดหมาย
เหตุ ประเภทไฟล์เสียง เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทภาพเคลื่อนไหว และหนังสือจดหมาย
เหตุ ประเภท ไฟล์pdf เอกสารจดหมายเหตุที่มีการขอทาสาเนามากที่สุด 3 อันดับ คือ เอกสารโสต
ทัศนจดหมายเหตุ ประเภทไฟล์ภาพนิ่ง ร้อยละ 93.50 เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทไฟล์
เสียง ร้อยละ 2.59 เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทภาพเคลื่อนไหว ร้อยละ 2.29
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4) ปริมาณเอกสารที่ขอสาเนา เอกสารจดหมายเหตุที่มีปริมาณขอทาเนามากที่สุด
3 อันดับ คือ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทไฟล์ภาพนิ่ง ร้อยละ 98.95 เอกสารโสตทัศน
จดหมายเหตุ ประเภทไฟล์เสียง ร้อยละ 0.90 เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทภาพเคลื่อนไหว
ร้อยละ 0.12
5) ครู อาจารย์ นักวิช าการกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 อันดับที่มากที่สุ ด คือ
วัตถุประสงค์ในการวิจัยของครู อาจารย์ และนักวิชาการ ที่สุด คือ หนังสือ, สิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ
40 คือ นิทรรศการ ร้อยละ 20 จิตรกรรม,ร้อยละ 20 ประติมากรรม ร้อยละ 20 และทาวิจัย ร้อยละ
20
6) ข้าราชการกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย วัตถุประสงค์ในการวิจัยของข้าราชการ 3
อันดับที่มีมากที่สุด คือ จัดทานิทรรศการ ร้อยละ 41.37 หนังสือ, สิ่งพิมพ์ ร้อยละ 31.03 และใช้ใน
ราชการร้อยละ 10.34
7) พนักงานเอกชนกับ มากที่สุด 3 อันดับมากที่สุด คือ หนังสื อ, สิ่งพิมพ์ ร้อยละ
21.73 จัดทานิทรรศการ ร้อยละ 17.39 เขียนบทความ ร้อยละ 13.04
2. อภิปรายผลการวิจัย
2.1 ข้อมูลผู้ใช้บริการ
1) เพศ สัญชาติ และอาชีพ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในการเข้ า ใช้ บ ริ ก ารที่ ห อจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2562 เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย ไม่มีชาวต่างชาติมีเพียงชาวไทย อาชีพส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ และพนักงานเอกชน มีอาชีพ
อื่นๆที่มีการระบุ และไม่ระบุ แต่เข้ามาใช้บริการจานวนน้อย เช่น ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย
นักศึกษา นักเขียน ค้าขาย นักออกแบบ ศิลปินวาดภาพ อาสาสมัคร พระสงฆ์ เกษตรกร และผู้บริหาร
มูลนิธิ และที่ไม่ระบุอาชีพ แสดงให้เห็นว่าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ที่ เป็ น หอจดหมายเหตุ เฉพาะ แต่ ก็ ยั ง เป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ส าหรั บ
หลากหลายอาชีพ ที่ต้องการใช้ทรัพยากรที่ในหอจดหมายเหตุแห่งนี้ ให้เกิดประโยชน์ไม่ด้านใดด้าน
หนึ่ง
ในส่วนของเพศของผู้เข้าใช้บริการมีความต่างจากของธนินทร (2549) ที่ได้ศึกษาการ
ใช้ บ ริ การที่ ส านั ก หอจดหมายเหตุ แห่ งชาติ พบว่าเป็ น เพศชายมากกว่าเพศหญิ ง อาจเป็ น เพราะ
ผู้ใช้บริการที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 ขณะนั้น ส่วนใหญ่เข้ามาสืบค้นและขอ
สาเนาเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทไฟล์ภาพนิ่งเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหา
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ภูมิพลอดุล ยเดช บรมนาถบพิตร อยู่ช่วงเหตุการณ์ ส าคัญ ผู้ ใช้บริการส่ วนใหญ่ จึงมีความต้องการ
นาเอาภาพเกี่ยวกับพระองค์ไปใช้ตามที่ระบุไว้ เพศหญิงจะมีความละเอียดนะการเลือกภาพไปใช้ใน
การแสดงถึงความจงรักภักดีและแสดงความราลึกถึงพระองค์ สังเกตได้ว่าผู้ใช้บริการส่ว นใหญ่มีอาชีพ
รับราชการ ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้น สถานที่ราชการจะทาการประดับตกแต่งอาคาร
สานักงาน การแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมากษัตริย์ จึงได้มีข้าราชการจากหน่วยงาน
ราชการเข้ามาสื บ ค้น ภาพและขอทาสาเนา จากการศึกษาพบว่า ผู้ เข้าใช้บริการมีแต่ ช าวไทยไม่มี
ชาวต่างชาติ เป็นการแสดงให้ว่าชาวไทยให้ความสาคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2) สถานที่ทางานหรือสถานศึกษา
หน่ วยงานที่ผู้ มาใช้บริการมากที่สุ ดคือ หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน
และมีบ างส่ วนที่ไม่ระบุ ห น่ วยงาน แต่ก็ยังมีห น่ว ยงานอื่นๆ เช่น สถานศึก ษา สมาคม/มูลนิธิ และ
องค์การมหาชน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันกับอาชีพของผู้ใช้บริการ ที่ผู้เข้าใช้บริการที่มีอาชีพ
เป็นข้าราชการมาจากหน่วยงานราชการ ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มาจากหน่วยงาน
เอกชน และผู้ใช้บ ริการที่มีอาชีพเป็นครู อาจารย์ นักวิชาการ มาจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันทางวิชาการอื่นๆ
ผู้ ใช้ บ ริ ก ารส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ รับ ราชการ จึ งสอดคล้ อ งกั บ สถานที่ ท างานมาจาก
หน่วยงานราชการ มาใช้บริการมากที่สุด ในหัวข้อนี้มีความแตกต่างจากของของธนินทร (2549) ที่ได้
ศึกษาการใช้บริการที่สานั กหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ที่ผู้ เข้าใช้บริการส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษา ครู
อาจารย์ และนักวิชาการ
3) ระดับการศึกษาและสาขาวิชา
ผู้ ที่ เข้ า ใช้ บ ริ ก ารมี ระดั บ การศึ ก ษาตั้ งแต่ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต ร ไปจนถึ งระดั บ
ปริญญาเอก แต่ที่มีมากที่สุด คือระดับปริญญาตรี ผู้ใช้บริการไม่นิยมระบุสาขาวิชา และสาขาวิชาที่
ระบุ ไว้ เช่น ประวัติศาสตร์ศิลปะ มัณฑนศิลป์ กฎหมาย เขียนแบบ ภาษาไทย บัญชี ศึกษาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์มนุษยศาสตร์ สถาปัตยกรรม บริหารการศึกษา การตลาด นิเทศศาสตร์ ภูมิศาสตร์
และภู มิส ารสนเทศ เป็ น ต้ น แสดงให้ เห็ น ถึงความหลากหลายของสาชาวิช าที่ เข้ามาสื บ เอกสาร
จดหมายเหตุ นอกเหนือจากสาขาวิชาหลัก ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์ สะท้อนให้เห็นว่า หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นที่รู้จักของผู้ใช้บริการ ที่เป็นแหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้เกี่ ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
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2.2 ข้อมูลการใช้บริการ
1) วัตถุประสงค์ในการทาวิจัย
ผู้ใช้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิ พลอดุลยเดช มี วัต ถุป ระสงค์ ในการค้ นคว้ามากที่ สุ ดคื อน าไปประกอบการจัด ท าหนังสื อหรือ
สิ่งพิมพ์อื่นๆ และจัดทานิทรรศการ ซึ่งแตกต่างจากของธนินทร (2549) วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้
บริการในสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ส่วนใหญ่เพื่อทาวิทยานิพนธ์ และนาไปประกอบการเขียน
บทความ สาหรับ ผู้ใช้บ ริการหอจดหมายเหตุแห่ งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ ร.9 นอกจากการนาไป
ประกอบการจัดทาหนั งสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ยัง พบว่ามีวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น การเขียนบทความ
ปฏิทิน สารคดี,วีดิทัศน์ เป็นต้น เป็นลักษณะของการนาเอกสารจดหมายเหตุไปใช้ในรูปแบบของการ
เผยแพร่ ประชาสั มพั นธ์ เกี่ย วกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ ในช่วงเหตุการณ์ ส าคัญ ช่วงเวลานี้ทุ ก
หน่ ว ยงานต่ า งให้ ค วามส าคั ญ กั บ ข้ อ มู ล เอกสาร พระบรมฉายาลั ก ษณ์ ทุ ก สิ่ งทุ ก อย่ า งเกี่ ย วกั บ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีความรู้สึกหวงแหนในสิ่งเหล่านี้
และต้องการที่แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จึงมีการแสวงหาแหล่งที่
รวบรวมและเก็บรักษา ที่เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระองค์ หากพิจารณาจาก
หน่วยงานที่เข้าใช้บริการมากที่สุดและวัตถุประสงค์ในการเข้าใช้บริการ พบว่า หน่วยงานราชการนิยม
นาพระบรมฉายาลักษณ์ไปจัดพิมพ์ในรูปแบบหนังสือ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระมหา
กรุณาธิคุณ เพื่อเกิดความซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถ แสดงออกถึงความจงรักภักดี
2) หัวเรื่องหรือชื่อเรื่องที่ต้องการค้นคว้า
ผู้ ใช้ บ ริ ก ารระบุ หั ว เรื่ อ งหรื อ ชื่ อ เรื่ อ งไว้ ค่ อ นข้ า งหลากหลาย แต่ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของการค้นคว้า หัวเรื่องหรือชื่อเรื่องที่ผู้ใช้บริการระบุไว้นั้น เป็นไปในลักษณะของการ
ขยายความวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ถึงการนาเอาเอกสารจดหมายเหตุไปใช้ เช่น จัดทาหนังสือ
จดหมายเหตุรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ จ. กาแพงเพชร นาภาพไปจัดทาภาพวาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เป็น
ต้น
หั ว เรื่ อ งหรื อ ชื่อ เรื่อ งที่ ต้ อ งการค้ น คว้ าที่ ผู้ ใช้ บ ริก ารระบุ ไว้นั้ น แบ่ งได้ ต ามความ
ต้องการเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับพระองค์ใดบ้าง อาทิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้ าอยู่หัว สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง เป็น
ต้น ให้ได้ชัดว่าผู้ใช้บริการเข้ามาสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ประเภทไฟล์ภาพนิ่ง เกี่ยวกับพระราช
ประวัติ พระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เพราะขณะนั้นประเทศไทยมีเหตุ การณ์สาคัญเกิดขึ้น คือ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 รัฐบาลได้
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ประกาศไว้ทุกข์ แสดงความอาลัยเป็น เวลา 1 ปี เหตุการณ์สาคัญนี้มีผลต่อความรู้สึก ความสานึกของ
ประชาชนชาวไทย ผู้ใช้บริการส่วนมากจึงมีความต้องการเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับพระองค์
3) ประเภทเอกสารที่ต้องการทาสาเนา และปริมาณเอกสารที่ขอสาเนา
เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทไฟล์ภาพนิ่ง เป็นเอกสารจดหมายเหตุที่มีการ
ขอทาสาเนามากที่สุด สอดคล้องกับปริมาณเอกสารที่ขอทาสาเนามากที่สุดเช่นกัน แม้ว่าเอกสารที่
ได้ รั บ การท าส าเนาเป็ น ประเภทไฟล์ ภ าพนิ่ ง และยั งสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการค้ น คว้ า
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ต้องการนาไฟล์ภาพไปประกอบการจัดทาหนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ และจัดทา
นิทรรศการ
การเข้าสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ของหอจดหมายเหตุ แห่งนี้ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่
ต้องการทาสาเนาเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทไฟล์ภาพนิ่ง ระยะเวลาการเข้าใช้บริการ
ผู้ใช้บริการ เมื่อเลือกภาพที่ต้องการได้แล้ว จะทาการขอทาสาเนาภาพให้เรียบร้อยภายวันเดียว หาก
ต้องการภาพจานวนมาก และต้องมาใช้บริการสืบค้นในวันถัดไป ผู้ ใช้บริการมักขอทาสาเนาภาพที่ได้
เลือกไว้แล้ว เมื่อมาสืบค้นในวันถัดไป เลือกภาพได้แล้วจึงขอทาสาเนาภาพอีกครั้ง
ในการให้บริการ ผู้ใช้บริการจะได้ รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประจาห้องบริการ ว่า
หากมีการขอทาสาเนาเอกสารจดหมายเหตุทุกประเภท ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อานวยการสานักหอ
จดหมายเหตุ ซึ่งต้ องในระยะเวลาประมาณ 1 สั ป ดาห์ เนื่ องจากสถานที่ ตั้งของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อยู่ไกล การเดินทางไม่สะดวก
ผู้ใช้บริการจึงต้องสืบค้น และขอทาสาเนาให้ เสร็ จเรียบร้อยภายใน 1 วัน กรณีที่ได้รับการอนุมัติให้
สาเนาเอกสารจดหมายเหตุได้แล้วนั้น ผู้ใช้บริการสามารถรับแผ่นซีดีสาเนาเอกสารและชาระเงินที่
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ได้เช่นกัน การเข้าใช้บริการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิม พระเกีย รติพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หั วภู มิพ ลอดุ ล ยเดช ผู้ ใช้บ ริการควรที่จะศึกษาข้อมู ล
รายละเอียด เกี่ยวกับทรัพยากรหรือเอกสารจดหมายเหตุที่ให้บริการ หากไม่แน่ใจให้ติดต่อสอบถาม
ก่อนเดินทางมาใช้บริการ
2.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
1) สถานที่ตั้ง
สถานที่ ตั้ งของหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่ หั ว ภูมิพ ลอดุล ยเดช ตั้งอยู่ ที่ ต.คลองห้ า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี การเดิน ทางไม่ส ะดวก
บริการรถสาธารณะมีน้อย ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัว มีผลต่อการเข้ามาใช้บริการจาเป็นต้องสืบค้นและทา
สาเนาให้ เรียบร้อย ต้องเผื่อเวลาในการเดินทาง ทาให้ ผู้ ใช้บริการต้องการระบบสื บค้น การขอทา
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ส าเนา การช าระค่ าบริ การ แบบออนไลน์ เพื่ อที่ จะไม่ต้ องเดิน ทาง เพื่ อเป็น การตอบสนองความ
ต้องการให้แกผู้ใช้บริการ
ปัจจุบัน หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช ได้มีนาเอาระบบสืบค้นแบบฐานข้อมูลมาให้บริการแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2562 ครึ่งปีหลัง มีทั้ง
ให้บริการแบบอินเตอร์เน็ต และแบบอินทาเน็ต แต่ยังมีข้อจากัดในการสืบค้น เนื่องจากการนาข้อมูล
เอกสารจดหมายเหตุเข้าระบบเพื่อให้บริการสืบค้น ยังมีปริมาณไม่มาก ต้องใช้ระยะเวลาในการนาเข้า
ข้อมูล และให้บริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตในรูปแบบ WIFI แก่ผู้เข้าใช้บริการ โดยการนาบัตรประจาตัว
ประชาชนเสียบเข้าที่เครื่องบริการ เมื่อเครื่องอ่านบัตรแล้ว จะมีกระดาษที่มีคิวอาร์โค้ด และรหัสเข้า
ใช้ออกมา ผู้ใช้บริการสามารถใช้สมาร์ทโฟน สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อใช้อินเตอร์เน็ต หรือกรอกรหัสเข้า
ใช้ มีระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ต 4 ชั่วโมง
2) การจัดเก็บ การจัดหมวดหมู่ และการสืบค้น
การให้ บ ริ ก ารการสื บ ค้ น เอกสารจากระบบคอมพิ ว เตอร์ เดิ ม หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พัฒนาระบบงานจดหมาย
เหตุสารสนเทศมาตั้งแต่ พ.ศ. 2551 มีระบบงานจดหมายเหตุที่เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อการจัดการ
ข้อมูลการบริหารงานจดหมายเหตุและมีระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ แต่ระบบนี้ได้เสื่อมสภาพ
และยกเลิกการใช้งานไปแล้ว การให้บริการสืบค้นภายในห้องบริการใช้ช่วง ปี 2560 – 2562 ครึ่งปี
แรกนั้น เป็นการให้บริการแบบแก้ไขเฉพาะหน้าชั่วคราว โดยการแนะนาให้ใช้บัญชีสาหรับสืบค้นแอก
สารจดหมายเหตุลายลักษณ์ ทะเบียนสาหรับสืบค้นภาพเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ แต่ละประเภท
และการนาไฟล์ภาพนิ่งและทะเบียนภาพนิ่ง ในโปรแกรม Excel ให้บริการผ่านการใช้คอมพิวเตอร์ จึง
ทาให้การใช้สืบค้นเป็นไปด้วยความยุ่งยาก หลายขั้นตอน ไม่ตอบสนองการใช้งานผู้ใช้บริการ
ในการสืบค้นภาพและข้อมูลคาบรรยายภาพจากโปรแกรม Excel นั้น เป็นการจัดทา
ทะเบียนตามการรับมอบเอกสารมาจากหน่วยงานและส่วนบุคคล จึงทาให้ภาพที่มีค่อนข้างกระจาย
ไม่ ได้ เรีย งตามตัว บุ คคล หรือ สถานที่ หรือวัน เดื อนปี จึงไม่ตอบสอนงความต้องการผู้ ใช้บ ริการที่
ต้องการสืบค้น ภาพที่รับมองมาจากหน่วยงาน หรือส่วนบุคคล บางส่วนอาจไม่มีข้อมูลของภาพ หรือ
คาบรรยายให้
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3. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาการใช้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรศึ ก ษาเพื่ อ น าไปใช้ ป ระโยชน์ กั บ หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หรือหอจดหมายเหตุอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาผู้ใช้บริการในระบบออนไลน์ การสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุแบบ
ฐานข้อมูล
3. ควรมี ก ารท าการสั ม ภาษณ์ หรื อ สร้ า งแบบสอบถามส าหรั บ การใช้ บ ริ ก ารในหอ
จดหมายเหตุ
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แบบบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการและการใช้บริการ
แบบบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการและการใช้บริการ
ชื่อ – นามสกุล __________________________________เพศ ________
คนไทย
ชาวต่างชาติ
อาชีพ
นักเรียน
นักศึกษา
ครู อาจารย์ นักวิชาการ
รับราชการ (ระบุ) _________________________
รัฐวิสาหกิจ (ระบุ) ____________________
พนักงานบริษัท (ระบุ) ______________________
อื่นๆ (ระบุ) _________________________
ที่ทางาน/สถาบันการศึกษา __________________________________________________________________
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ (ระบุ) ________________
สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
อื่นๆ ___________________________________
วัตถุประสงค์ในการทาวิจัย (ทาเครื่องหมายได้มากกว่า 1 ข้อ)
ใช้ในราชการ
ทาวิทยานิพนธ์
จัดทานิทรรศการ
เขียนบทความ
หนังสือ, สิ่งพิมพ์
ปฏิทิน
ทาสารคดี, วีดิทัศน์
ค้นประวัติวงศ์ตระกูล
อื่นๆ (ระบุ) __________________
หัวข้อ/ชื่อเรื่อง/ระยะเวลา/สถานที่
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ประเภทของที่ต้องการทาสาเนา
เอกสาร
ประมวลข่าว
ไฟล์ภาพ
ไฟล์เสียง
วีดิทัศน์
อื่นๆ (ระบุ) __________________
หนังสือและวารสาร
จานวน_________________________ ระบุหน่วย

ที่มาของข้อมูล
ใบขออนุญาตเข้าค้นคว้า
ทะเบียนบริการเอกสารจดหมายเหตุ
ใบขอทาสาเนาเอกสารจดหมายเหตุ
ข้อมูลลงทะเบียนสมาชิก ในระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ

ใบขอมีบัตรประจาตัวผู้ค้นคว้า
ใบยืมเอกสารจดหมายเหตุ
ใบขอทาสาเนาหนังสือ
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน
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