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The objective of this research was to study and compare self evaluation, the
need for self development, and to study the correlation between self evaluation and the
need for self development of the archival personnel from the Office of the National
Archives.
The population used in this research was government officials and
employees of the Office of the National Archives, totaling 70 people, divided into two
groups, which were archival professionals and archival profession support. The tool
used in collecting data was questionnaire. and the statistics used in analyzing data were
frequency, percentage, t-test value, and correlation value.
The result of the research showed that:
1. In general, the archival professionals self-evaluated in the medium level,
while the archival profession support self-evaluated in the low level. In testing the
mean difference of self evaluation of the two groups, it was found that there were 6
areas of differences in which the archival professionals self-evaluated higher than the
archival profession support.
2. Personnel of both groups had the same high level of goal and expectation from
self development. It was found that there were 3 areas of self development in which the
archival professionals wanted in the high level, which were academic, service, and
technology. There was 1 area of self development in the medium level which was
personality. For archival profession support group, it was found that there were 2 areas
of self development in high level, which were personality and service. There were 2
areas in the medium level which were academic and technology. It was found that the
form of self development most wanted by both groups of personnel was training and the
form of self development least wanted was further education.
3. In testing the mean difference of the need for self development of both
groups, it was found that there were 2 items of differences in goal, 2 items of
differences in expectation from self development. There are 2 areas of differences in
self development which were 3 items from academic, and 1 item from service. The
archival professionals had higher level of need for self development than the archival
profession support group in all areas and items.
4. For the archival professional group, there was a low level of correlation
between self evaluation and the need for self development which reflected that the
archival professional group was very enthusiastic for self development. For the
archival profession support group, there was a medium level of correlation between self
evaluation and the need for self development which reflected that the archival
profession support group was less enthusiastic for self development than the archival
professional group.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปนแหลงรวบรวม
ขอมูลและใหบริการสารนิเทศ ที่เรียกวา “เอกสารจดหมายเหตุ” ที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย
เอกสารจดหมายเหตุ หมายถึง เอกสารซึ่งสิ้นกระแสการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือสถาบัน
เอกชน ที่ผานการวินิจฉัยวามีคุณคาถาวรสมควรเก็บรักษาไวตลอดไป (กรมศิลปากร 2542 : 4)
โดยเอกสารจดหมายเหตุที่ใหบริการมีทั้ง เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณและเอกสารโสตทัศน
จดหมายเหตุ ปจจุบันสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติมีภารกิจหนาที่ ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา
2545 : 337 – 343)
1. ศึ ก ษา วิ เ คราะห แ ละวางระบบ เพื่ อ การรวบรวมเอกสารจากส ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ และองคกรตาง ๆ ใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินคุณคา เพื่อการจัดเก็บ รักษา การพัฒนา การ
อนุรักษ การเผยแพรและการใหบริการเอกสารจดหมายเหตุ
3. ดํ า เนิ น งานด า นหอจดหมายเหตุ เ ฉพาะ ได แ ก หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และหอจดหมายเหตุบุคคลสําคัญของชาติ
4. บันทึกเหตุการณสําคัญของชาติที่เกิดขึ้นในประเทศและตางประเทศ
5. ดําเนินการเกี่ยวกับงานหอภาพยนตรแหงชาติ
6. เปนศูนยขอมูลและศูนยประสานงานจดหมายเหตุทั้งในประเทศและตางประเทศ
7. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมไดมีการพัฒนา
องคกร มาอยางตอเนื่อง ดังนี้
พ.ศ. 2495 จัดตั้งขึ้นเปนกองจดหมายเหตุแหงชาติ สังกัดกรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2495 (ราช
1
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กิจจานุเบกษา 2495 : 984 - 987) ในระยะเริ่มแรกแบงงานออกเปน 2 แผนก คือ แผนกบันทึก
เหตุการณ และแผนกเอกสารสําคัญ ตอมา พ.ศ. 2501 ยุบกระทรวงวัฒนธรรม กองจดหมายเหตุ
แหงชาติ กรมศิลปากร โอนมาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (กรมศิลปากร 2546 : 22) เดิมหอ
จดหมายเหตุแหงชาติมีที่ทําการอยูในตึกถาวรวัตถุ ถนนหนาพระธาตุ จนถึง พ.ศ. 2519 จึงยายที่
ทําการมาอยูที่อาคารหอจดหมายเหตุ ถนนสามเสน จนถึงปจจุบัน
พ.ศ. 2530 โอนหอภาพยนตรแหงชาติจากกองพิพิธภัณฑสถานแหงชาติมาสังกัดหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ และ พ.ศ. 2531 จัดตั้งหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสู
ลานนท จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2536 หอจดหมายเหตุแหงชาติขยายสาขาสูสวนภูมิภาค 5 แหง ไดแก เชียงใหม
ตรัง สงขลา ยะลาและจันทบุรี และใน พ.ศ. 2537 เพิ่มขึ้นอีก 2 สาขา ไดแก อุบลราชธานีและ
พะเยา พ.ศ. 2539 เพิ่ ม สาขาขึ้ น อีก 1 แห ง คือ จั ง หวั ดสุพรรณบุรี และดํา เนิน การจัดตั้ ง หอ
จดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ณ
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปกาญจนาภิเษก
พ.ศ. 2540 ดําเนินการจัดตั้งหอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี
คนที่ 21 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2545 ปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ จากหอจดหมายเหตุแหงชาติเปนสํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ สังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ปจจุบันสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติแบงการบริหารงานภายในองคกรออกเปน
2 สวน และมีบุคลากรปฏิบัติงานในแตละสวน ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา 2545 : 337 -343)
1. สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติสวนกลาง แบงการบริหารออกเปน
1.1
ฝายบริ ห ารงานทั่วไป ประกอบดว ย ขา ราชการตํา แหนงเจา หนา ที่
บริหารงานทั่วไป 1 คน เจาพนักงานธุรการ 3 คน นายชางไฟฟา 1 คน
ลูกจางประจําตําแหนงพนักงานธุรการ 1 คน พนักงานขับรถยนต 2 คน
ยาม 1 คน และนักการภารโรง 1 คน
1.2 กลุมวิจัยและบริหารเอกสาร ประกอบดวย ขาราชการตําแหนงนักจดหมายเหตุ
5 คน เจาหนาที่จดหมายเหตุ 3 คน และลูกจางชั่วคราวตําแหนงนักจดหมายเหตุ 2 คน
1.3 กลุมเอกสารสําคัญ ประกอบดวย ขาราชการตําแหนงนักจดหมายเหตุ 5 คน
เจาหนาที่จดหมายเหตุ 4 คน และเจาพนักงานธุรการ 1 คน
ลูกจางประจําตําแหนงนักการภารโรง 1 คน
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ลูก จ างชั่ วคราวตําแหนง นักจดหมายเหตุ 3 คน เจาหน าที่จดหมายเหตุ
1 คน และพนักงานพิมพดีด 1 คน
1.4 กลุมบันทึกเหตุการณ ประกอบดวย ขาราชการตําแหนงนักจดหมายเหตุ
5 คน เจาหนาที่จดหมายเหตุ 4 คน
ลูกจางประจําตําแหนงนักการภารโรง 3 คน
ลูกจางชั่วคราวตําแหนงนักจดหมายเหตุ 3 คน เจาหนาที่จดหมายเหตุ 1 คน
1.5 กลุ ม บริ ก ารและประสานส ง เสริ ม กิ จ การจดหมายเหตุ ประกอบด ว ย
ขาราชการตําแหนงนักจดหมายเหตุ 3 คน เจาหนาที่จดหมายเหตุ 2 คน และชางภาพ 1 คน
ลูกจางประจําตําแหนงพนักงานพิมพดีดชั้น 3 1 คน นักการภารโรง 1 คน
คนงาน 2 คน และคนสวน 1 คน
ลูกจางชั่วคราวตําแหนงนักจดหมายเหตุ 1 คน เจาหนาที่จดหมายเหตุ 1
คน และชางภาพ 1 คน
1.6 กลุมอนุรักษเอกสาร ประกอบดวย ขาราชการตําแหนงนักจดหมายเหตุ 3
คน เจาหนาที่จดหมายเหตุ 3 คน
ลูกจางประจําตําแหนงพนักงานซอมเอกสาร 7 คน และนักการภารโรง 3 คน
ลูกจางชั่วคราวตําแหนงนั กจดหมายเหตุ 2 คน เจาหนาที่ธุรการ 1 คน
พนักงานเก็บเอกสาร 2 คน และพนักงานซอมเอกสาร 1 คน
1.7 หอภาพยนตรแหงชาติ ประกอบดวย ขาราชการตําแหนงนักจดหมายเหตุ
4 คน นักวิชาการโสตทันศึกษา 1 คน และเจาพนักงานโสตทัศนศึกษา 2 คน
ลูกจางประจําตําแหนงพนักงานพิมพดีดชั้น 3 1 คน
ลูกจางชั่วคราวตําแหนงนักวิชาการเผยแพร 1 คน นักจดหมายเหตุ 5 คน
เจาหนาที่จดหมายเหตุ 1 คน เจาหนาที่ธุรการ 1 คน ชางไฟฟา 1 คน
1.8 หอจดหมายเหตุแห งชาติเฉลิมพระเกีย รติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช ประกอบดวย ขาราชการตําแหนงนักจดหมายเหตุ 4 คน เจาหนาที่จดหมายเหตุ
1 คน
ลูกจางประจําตําแหนงนักการภารโรง 2 คน
ลูกจางชั่วคราวตําแหนงนักจดหมายเหตุ 1 คน
2. หอจดหมายเหตุแหงชาติสวนภูมิภาค 10 แหง คือ
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2.1 หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ นายกรั ฐ มนตรี พ ลเอกเปรม ติ ณ สู ล านนท
ประกอบดวยขาราชการ ตําแหนงนักจดหมายเหตุ 1 คน
ลูกจางประจําตําแหนงยาม 3 คน นักการภารโรง 1 คน
ลูกจางชั่วคราวตําแหนงนักจดหมายเหตุ 1 คน เจาหนาที่จดหมายเหตุ 1 คน
2.2 หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ เชี ย งใหม ประกอบด ว ย
ขาราชการตําแหนงนักจดหมายเหตุ 2 คน
ลูกจางประจําตําแหนงพนักงานซอมเอกสาร 1 คน
ลูกจางชั่วคราวตําแหนงนักจดหมายเหตุ 1 คน
2.3 หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง ประกอบดวย ขาราชการ
ตําแหนงนักจดหมายเหตุ 1 คน
ลูกจางชั่วคราวตําแหนงนักจดหมายเหตุ 1 คน เจาหนาที่ธุรการ 1 คน
2.4 หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา ประกอบดวย ขาราชการ
ตําแหนงนักจดหมายเหตุ 1 คน
ลูกจางประจําตําแหนงนักการภารโรง 1 คน
ลูกจางชั่วคราวตําแหนงนักจดหมายเหตุ 1 คน เจาหนาที่ธุรการ 1 คน
2.5 หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา ประกอบดวย ขาราชการ
ตําแหนงนักจดหมายเหตุ 1 คน
ลูกจางชั่วคราวตําแหนงนักจดหมายเหตุ 1 คน
2.6 หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ประกอบดว ย
ขาราชการตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน
ลูกจางประจําตําแหนงนักการภารโรง 1 คน
ลูกจางชั่วคราวตําแหนงนักจดหมายเหตุ 1 คน
2.7 หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา ประกอบดวย ขาราชการ
ตําแหนงนักจดหมายเหตุ 1 คน
ลูกจางประจําตําแหนงนักการภารโรง 1 คน
ลูกจางชั่วคราวตําแหนงนักจดหมายเหตุ 1 คน เจาหนาที่จดหมายเหตุ 1 คน
และเจาหนาที่ธุรการ 1 คน
2.8 หอจดหมายเหตุแหงชาติ จันทบุรี ประกอบดวย ขาราชการตําแหนงนัก
จดหมายเหตุ 1 คน
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ลูกจางชั่วคราวตําแหนงนักจดหมายเหตุ 1 คน
2.9 หอจดหมายเหตุแหงชาติ สุพรรณบุรี ประกอบดวย ขาราชการตําแหนงนัก
จดหมายเหตุ 2 คน
ลูกจางชั่วคราวตําแหนงนักจดหมายเหตุ 1 คน เจาหนาที่ธุรการ 1 คน
2.10 หอเกี ย รติ ย ศ ฯพณฯ บรรหาร ศิ ล ปอาชา นายกรั ฐ มนตรี ค นที่ 21
ประกอบดวย ขาราชการตําแหนงนักจดหมายเหตุ 1 คน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติทั้งหมด จําแนก
ตามลักษณะงานได 3 กลุม (แผนผังโครงสรางบุคลากรดูในภาคผนวก ข) ไดแก
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุ ประกอบดวยบุคลากรตําแหนง นักจดหมายเหตุ และ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กลุ ม สนั บ สนุ น วิ ช าชี พ จดหมายเหตุ ประกอบด ว ยบุ ค ลากรตํ า แหน ง เจ า หน า ที่
จดหมายเหตุ เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา ชางภาพ และพนักงานซอมเอกสาร
กลุ ม สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานทั่ ว ไป ประกอบด ว ยบุ ค ลากรตํ า แหน ง เจ า หน า ที่
บริหารงานทั่วไป เจาพนักงานธุรการ เจาหนาที่ธุรการ และนายชางไฟฟา
บุ ค ลากรกลุ ม วิ ช าชี พ จดหมายเหตุ แ ละกลุ ม สนั บ สนุ น วิ ช าชี พ จดหมายเหตุ เป น
บุคลากรกลุมที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับวิชาการจดหมายเหตุ ในขณะที่บุคลากรในกลุมสนับสนุน
การดําเนินงานทั่วไปไมไดปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับวิชาการจดหมายเหตุ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึง
เนนศึกษาเฉพาะบุคลากรในกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุไม
ศึกษาบุคลากรในกลุมสนับสนุนการดําเนินงานทั่วไป
บุคลากร เปนกลไกสําคัญตอการดําเนินงานขององคกร ทั้งสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน บุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพยอมสงผลใหองคกรมีความเจริญกาวหนาตาม
ไปดวย องคกรยอมตองการใหบุคลากรของตนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงเห็นความจําเปน
ของการบริหารงานบุคลากรโดยเฉพาะดานการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพสูงสุด และเพื่อความสําเร็จขององคกร สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ซึ่งเปนองคกร ๆ
หนึ่ ง ที่ ต อ งการบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ สมบั ติ ดั ง กล า วจึ ง มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งพั ฒ นาบุ ค ลากร
เชนเดียวกับองคกรอื่น ๆ เนื่องจากปจจัยตาง ๆ ดังนี้
ปจจัยที่หนึ่ง ตั้งแต พ.ศ. 2545 เกิดกระแสโลกาภิวัฒ นขึ้นทั่วโลก ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ มากมายในประเทศไทย เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบและวิธีการบริหาร
ราชการแผนดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการ โดยการปรับโครงสรางสวนราชการ ลด
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การซ้ําซอนของหนวยงาน ลดอัตรากําลังใหเหลือเทาที่จําเปน มีวิธีการบริหารงบประมาณใหมเปน
ระบบที่เนนผลลัพธและการใหบริการประชาชน มีการนําระบบการประเมินผลงาน ระบบการ
ควบคุมและระบบการตรวจสอบมาใช ทั้งสนับสนุนใหนําเทคโนโลยีมาใช เพื่อใหเปนรัฐบาล
อิเลคทรอนิคส (E – Government) ที่บริหารจัดการอยางประหยัด รวดเร็ว ถูกตองและเที่ยงธรรม
(วิษณุ เครืองาม 2545 : 1 – 19) การปฏิรูประบบราชการดังกลาวสงผลใหสวนราชการตาง ๆ
รวมทั้งสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ จําเปนตองพัฒนาองคกรและพัฒนาบุคลากรในองคกร ให
สอดคลองตามไปดวย
ปจจัยที่สอง ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาอยางรวดเร็ว และรัฐบาลมีนโยบาย
สงเสริมสนับสนุนใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารและการจัดการงานราชการ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการดําเนินงาน ลดความซ้ําซอนและลดตนทุนในการดําเนินงาน
รัฐบาลจึงกําหนดใหขาราชการที่จะเลื่อนระดับจากระดับ 5 เปนระดับ 6 ตองมีความรูเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร และสามารถทําแผนตารางทําการ (Spreadsheet) ได (หนังสือราชการที่ ศธ
5807/134 ลงวันที่ 20 เมษายน 2547) กอปรกับในปจจุบันมีแหลงสารสนเทศที่หลากหลาย ซึ่งทุก
คนสามารถหาความรูในวิชาการสาขาตาง ๆ ดวยตนเองไดอยางรวดเร็ว โดยการคนควาผานทาง
เครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อสนองตามนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาล และเพื่อให
บุคลากรสามารถเพิ่มพูนความรูและใชประโยชนผานการคนควาขอมูลทางเครือขายอินเตอรเน็ต
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ จึงตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การใชอินเทอรเน็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงาน
ป จ จั ย ที่ ส าม จากการที่ ก ระแสโลกาภิ วั ต น ส ง ผลให เ กิ ด การติ ด ต อ สื่ อ สารเพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรูทางวิชาชีพระหวางประเทศอยางกวางขวาง ภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากล
จึงเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู และการคนควาขอมูลผานทาง
เครือขายอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะวิชาจดหมายเหตุที่เนื้อหาความรูสวนใหญเปนภาษาอังกฤษ
ผูสืบคนขอมูลตองมีความรูในภาษาอังกฤษเปนอยางดี จึงจะสามารถสืบคนขอมูลเหลานั้นได
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติเล็งเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ ที่จะทําใหบุคลากรพัฒนา
ความรูทางดานภาษาอังกฤษ เพื่อใหสามารถศึกษาหาความรูในวิชาชีพจดหมายเหตุดวยตนเอง
ไดอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาองคกรตอไป
ปจจัยสุดทาย ในปจจุบันวิชาการจดหมายเหตุมีความเจริญกาวหนา ความรูทาง
วิ ช าการในด า นต า ง ๆ มี ก ารพั ฒ นาอย า งไม ห ยุ ด ยั้ ง เช น ความรู เ กี่ ย วกั บ การจั ด การเอกสาร
อิเลคทรอนิกส การใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการถายทําไมโครฟลม การผลิตและเผยแพรตํารา
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วิ ช าการใหม ๆ เป น ต น สํา นั ก หอจดหมายเหตุ แห ง ชาติ ใ นฐานะองค กรที่ดํ า เนิน งานทางดา น
วิชาการจดหมายเหตุจึงตองมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความรู ความเขาใจใหสอดคลองกับ
ความกาวหนา และการพัฒนาของวิชาการดังกลาว
ปจจัยตางๆ ที่กลาวเปนแรงผลักดันใหบุคลากรของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
ตองมีการพัฒนาตนเองและสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติตองมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหสอด
รับกับการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2540 – 2544) ไดกําหนดแนวคิดและทิศทางในการพัฒนาประเทศโดยใหความสําคัญกับ
การพัฒนาคน ซึ่งหมายถึงการพัฒนาคนใหเปนคนมีคุณภาพ มีความสามารถ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคที่จะเปนการเพิ่มขีดความสามารถของคน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 2540 : จ) สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติจึงควรพัฒนาบุคลากรในองคกรของ
ตนให เ ป น บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให สํ า นั ก หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ เ ป น องค ก รที่ มี
ประสิทธิภาพสนองตอนโยบายของรัฐบาล
ผูวิจัยในฐานะบุคลากรผูปฏิบัติงานในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาเรื่องการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุสังกัดสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ โดยพิจารณาการประเมินตนเองและความตองการพัฒนาตนเอง และเนนศึกษาเฉพาะ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุ ประกอบดวยบุคลากรในกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและ
กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้จะทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับสภาพการพัฒนา
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุในปจจุบัน อาจใชเปนแนวทางใหสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติใชกําหนดนโยบายดานการพัฒนาบุคลากรใหตรงตามความตองการของบุคลากรและ
ความจําเปนขององคกรตามปจจัยการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา
1. เพื่อศึกษาการประเมินตนเองของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุของ
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
2. เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุ
ของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
3. เพื่อเปรียบเทียบการประเมินตนเองและความตองการพัฒนาตนเองของกลุม
วิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
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4. เพื่อหาความสัมพันธระหวางการประเมินตนเองและความตองการพัฒนาตนเอง
ของกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
ขอบเขตของการศึกษา
1. ประชากรที่ ใช ศึก ษา เปน บุคลากรที่ป ฏิบัติง านดา นจดหมายเหตุสั ง กั ดสํ า นั ก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ จํานวน 70 คน แบงเปน 2 กลุม ไดแก
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุ จํานวน 42 คน ไดแก ขาราชการตําแหนงนักจดหมายเหตุ
สังกัดสวนกลาง 29 คน สวนภูมิภาค 17 คน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสวนกลาง 1 คน สวน
ภูมิภาค 1 คน
กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ จํานวน 28 คน ไดแก ขาราชการตําแหนง
เจาหนาที่จดหมายเหตุ สังกัดสวนกลาง 17 คน เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา สังกัดสวนกลาง
2 คน ชางภาพ สังกัดสวนกลาง 1 คน ลูกจางประจําตําแหนงพนักงานซอมเอกสาร สังกัด
สวนกลาง 7 คน สวนภูมิภาค 1 คน
2. ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย มุ ง ศึ ก ษาความต อ งการพั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากรที่
ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุสังกัดสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ในประเด็นเกี่ยวกับการประเมิน
ตนเองของบุคลากรที่ปฏิ บัติงานด านจดหมายเหตุ จุดมุงหมายการพัฒนาตนเอง ความตองการ
พัฒนาตนเอง รูปแบบการพัฒนาตนเองและความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเอง
3. การศึกษาครั้งนี้ไมรวมผูปฏิบัติงานในตําแหนงตอไปนี้ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นายชางไฟฟา เจาพนักงานธุรการ เจาหนาที่ธุรการ และเจาหนาที่บันทึกขอมูล
ขั้นตอนการศึกษา
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของจากตํารา เอกสารทางวิชาการ ขอมูลสารสนเทศ
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาบุคลากรและเอกสารการดําเนินงาน
ของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
2. สรางเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม
3. เก็บรวบรวมขอมูล
4. วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและใชสถิติตางๆ ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอย
ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา T – Test และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
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5. เรียบเรียงผลการวิจัย
6. สรุปผลการวิจัย
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
ใชระยะเวลาในการวิจัยประมาณ 1 ป 9 เดือน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2547 เดือนกุมภาพันธ 2549 และเสนอผลงานภายในเดือนกุมภาพันธ 2549
คํานิยามศัพท
การพั ฒ นาบุ ค ลากร หมายถึ ง การดํ า เนิ น การเพื่อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด า นทัก ษะ
ความรู ความสามารถในการทํางาน และทัศนคติที่ดี เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งกอใหเกิดประโยชนทั้งตอตัวบุคลากรและตอองคกร
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุ หมายถึง บุคลากรของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติที่มี
ชื่อเรียกตําแหนงนักจดหมายเหตุ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ หมายถึง บุคลากรของสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติที่มีชื่อเรียกตําแหนงเจาหนาที่จดหมายเหตุ เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา ชางภาพ และ
พนักงานซอมเอกสาร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ได ขอมู ลเกี่ ยวกับการประเมินตนเอง เพื่อจะไดทราบวาบุคลากรที่ ปฏิบั ติงานด าน
จดหมายเหตุมีความรูความสามารถอยูในระดับใด
2. ไดขอมูลเกี่ยวกับความตองการการพัฒนาบุคลากรของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน
จดหมายเหตุ สังกัดสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เพื่อใหผูบริหารของสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติอาจใชเปนขอมูล ประกอบในการกําหนดนโยบายและแผนดานการพัฒนาบุคลากรให
เหมาะสมตรงตามความตองการของบุคลากร และตรงตามเปาหมายของสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาหลักการและแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
จากตําราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของสํานักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติจากเอกสารการดําเนินงาน เอกสารจดหมายเหตุ เอกสารฝากเก็บของ
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติและการสัมภาษณ และนําเสนอเนื้อหาของบทนี้ออกเปน 3 หัวขอ
ใหญ คือ
1. หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
2. การพัฒนาบุคลากรของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
หลักการแนวคิดการพัฒนาบุคลากร
ในองคกรแตละองคกร บุคลากรถือไดวาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดปจจัยหนึ่งที่จะทําให
องคกรเจริญรุงเรืองหรือเสื่อมโทรมได ถาหากองคกรใดมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีการ
พั ฒ นาตนเองให ก า วหน า ทั น สมั ย และทราบเป า หมายของหน ว ยงาน องค ก รนั้ น ย อ มมี ก าร
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้แตละองคกรจึงตองมีการพัฒนาบุคลากรในองคกรของตน
เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนทั้งตอตัวบุคลากร องคกร และตอ
สังคม
ความหมายของการพัฒนาบุคลากร
มีผูใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรไวหลากหลาย ดังนี้
ถาวร จันทธํารงวัฒน (2534 : 95) ใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรไววา
หมายถึ ง กระบวนการที่ จั ดให มี ขึ้ น เพื่ อ ใหบุ ค คลได เ รีย นรู แ ละมีค วามชํา นาญโดยดํา เนิน การ
สงเสริมใหบุคคลไดมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการทํางานดีขึ้น มีวิธีการในการทํางานอัน
จะนําไปสูประสิทธิภาพในการทํางาน
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นิสดารก เวชยานนท (2539 : 313) ใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรไววา
หมายถึง การนํากิจกรรมที่มีการกําหนดและวางรูปแบบอยางมีระบบมาใชเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทักษะ ความสามารถ และปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงานใหดีขึ้น
กุลธน ธนาพงศธร (2540 : 167) ใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรไววา
หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมใหบุคคลมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการ
ทํางานดีขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทํางานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
พนัส หันนาคินทร (2542 : 80) ใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรไววา หมายถึง
การเพิ่มความถนัด ทักษะและความสามารถเฉพาะอยางในการทํางานและจะตองกระทําเปนการ
ต อ เนื่ อ งอย า งไม มี วั น จบสิ้ น ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ เพิ่ ม พู น และปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของผู ป ฏิ บั ติ ง านให มี
ประสิทธิภาพอยางเต็มที่ เพื่อผลงานของสถาบันและเพื่อสนองความตองการของผูปฏิบัติงานที่
ปรารถนาจะไดรับความกาวหนาในการปฏิบัติงานนั้น ๆ
โดยสรุป การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดาน
ทักษะ ความรู ความสามารถในการทํางาน และทัศนคติที่ดี เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งกอใหเกิดประโยชนทั้งตอตัวบุคลากรและตอองคกร
ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรมีความสําคัญทั้งตอตัวบุคลากรและตอองคกร ดังนี้
1. ความสํ าคัญตอบุคลากร การพัฒนาบุคลากรมีความสําคัญตอบุคลากรใน
องคกรสรุปไดดังนี้
1.1 การพัฒนาบุคลากรทําใหบุคลากรไดรับความรู ความคิดใหม ๆ ทันตอความ
เจริญกาวหนาของเทคโนโลยี (ถาวร จันทธํารงวัฒน 2534 : 97)
1.2 การพัฒนาบุคลากร เปนการเพิ่มพูนความรูความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีสมรรถภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถแกไขขอบกพรองตาง ๆ
และปรับปรุงวิธีการทํางานใหดียิ่งขึ้น (กิติ ตยัคคานนท 2520 : 22 ; ถาวร จันทธํารงวัฒน 2534 :
96; พนัส หันนาคินทร 2542 : 78)
1.3 การพัฒนาบุคลากร เปนการสนองความตองการที่จะกาวหนาอันเปนความ
ตองการระดับสูงของบุคลากรสวนมาก เชน การเลื่อนหรือเปลี่ยนตําแหนงที่มีความสําคัญมากขึ้น (กิติ
ตยัคคานนท 2520 : 22 ; พนัส หันนาคินทร 2542 : 78)

12
1.4
การพัฒนาบุคลากร เปนการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานทําให
บุคลากรเกิดความรูสึกวาไดรับความเอาใจใสและเห็นคุณคาจากองคกรและกอใหเกิดทัศนคติที่ดี
ตอองคกร (พนัส หันนาคินทร 2542 : 78)
1.5 การพัฒนาบุคลากร เปนการลดอุบัติภัยหรือความสูญเสียตอตัวบุคลากรเอง
(พนัส หันนาคินทร 2542 : 78)
1.6 การพัฒนาบุคลากร กอใหเกิดความเขาใจในเหตุผล นโยบายและความ
จําเปนในการดําเนินงานของผูนําองคกร หรือหนวยงาน (พนัส หันนาคินทร 2542 : 78)
2. ความสําคัญตอองคกร การพัฒนาบุคลากรมีความสําคัญตอองคกรสรุปได
ดังนี้
2.1 การพัฒนาบุคลากร เปนการเพิ่มผลผลิตขององคกรและทําใหองคกรได
ผูปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพดีขึ้น (กิติ ตยัคคานนท 2520 : 22 ; พนัส หนันนาคินทร
2542 : 78)
2.2 การพั ฒ นาบุ ค ลากร ทํ า ให ร ะบบและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านขององค ก รมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น (ถาวร จันทธํารงวัฒน 2534 : 95)
2.3 การพัฒนาบุคลากร ทําใหเกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุที่ใช
ในการปฏิบัติงาน (ถาวร จันทธํารงวัฒน 2534 : 96)
2.4 การพัฒนาบุคลากร เปนการชวยแบงเบาภาระหนาที่ของผูบังคับบัญชาหรือ
หัวหนาหนวยงานตาง ๆ ในการตอบคําถามหรือใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชาของตน (ถาวร
จันทธํารงวัฒน 2534 : 96)
2.5 การพัฒนาบุคลากร เปนการชวยใหองคกรลดความสูญเสียอันเกิดจาก
ความรูเทาไมถึงการณหรือความประมาทเลินเลอของบุคลากรและลดอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นใน
องคกร (พนัส หันนาคินทร 2542 : 78)
2.6 การพัฒนาบุคลากร เปนการพัฒนาความเขาใจระหวางผูปฏิบัติงานกับ
หัวหนา เพื่อลดความขัดแยงและทําใหบุคลากรมีความพอใจที่จะปฏิบัติงานใหกับองคกร (พนัส
หันนาคินทร 2542 : 78)
2.7 การพั ฒ นาบุค ลากร เป น การเตรี ย มบุ ค ลากรสํา หรับ งานที่ ขยายขึ้น หรื อ
ทดแทนคนที่ตองเปลี่ยนหนาที่หรือคนที่ตองสูญเสียไป (พนัส หันนาคินทร 2542 : 78)
รูปแบบการพัฒนาบุคลากร รูปแบบการพัฒนาบุคลกรมีหลายรูปแบบ แบงไดเปน
2 ประเภท คือ
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1. รู ป แบบที่ อ งค ก รเป น ผู ดํ า เนิ น การ เป น การพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ อ งค ก รเป น
ผูดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหบุคลากรมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น อาจทําโดยเชิญ
บุคลากรจากภายนอกมาใหความรู หรือจัดสง บุคลากรไปรวมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรยัง
หนวยงานอื่น ๆ สามารถจําแนกยอยไดดังนี้
การฝกอบรม (Training) เปนกระบวนการที่จัดใหมีขึ้น เพื่อใหบุคลากรไดเรียนรู
และมีความชํานาญ หรือเพื่อมุงถายทอดวิธีการและเทคนิคตาง ๆ ของการปฏิบัติงานเฉพาะดาน
ใดดานหนึ่ง โดยมุงใหบุคลากรนั้นไดเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และเพื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคลากรนั้นไปในแนวทางที่ตองการ ซึ่งการฝกอบรมมุงจัดขึ้นสําหรับบุคลากรใน
ระดับผูปฏิบัติงานเปนสวนใหญ ไดแก บุคลากรที่มีหนาที่ปฏิบัติงานประจําตําแหนงตาง ๆ ของ
องคกรและมักจะอยูในระดับต่ําสุดของสายการบังคับบัญชา (กุลธน ธนาพงศธร 2540 : 168 –
169)
การประชุมสัมมนา (Seminars) เปนการประชุมเพื่อพิจารณาถกเถียงถึงประเด็น
หรือหัวขออยางใดอยางหนึ่งที่กําหนดไว การสัมมนาจะเนนในดานการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซั ก ถามป ญ หาข อข องใจและเพิ่ ม เติม ทรรศนะต า ง ๆ เพื่ อ ความถู ก ตอ งสมบูรณของประเด็น ที่
พิจารณา การสัมมนาเปนวิธีการที่นิยมแพรหลายโดยเฉพาะอยางยิ่งการประชุมสัมมนาเจาหนาที่
ในระดับสูง (กุลธน ธนาพงศธร 2540 : 193)
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Workshop) เป น รู ป แบบที่ นิ ย มใช กั น มากใน
สถาบันการศึกษาและในวงการทั่วไป การประชุมเชิงปฏิบัติการเปนวิธีการที่ประกอบดวยบุคลากร
หลายฝ า ยที่ มี ปญ หาและความสนใจตรงกัน มาพบกับผู ชํา นาญการหรื อผู เ ชี่ย วชาญในด า นที่
เหมาะสมเพื่อที่จะหาความรูและหนทางที่จะแกปญหาที่ประสบอยูโดยการศึกษาเปนกลุม และใช
เวลาหลายวัน (จันทรา ยินดีชม 2542 : 20 – 21)
การศึกษาดูงาน (Study Visit) เปนการใหผูปฏิบัติงานไดเห็นการปฏิบัติและ
เรียนรูงานที่มีการปฏิบัติคลายคลึงกับงานของตนเอง ไดเห็นรูปแบบหรือวิธีการหรือแนวคิดของ
หนวยงานอื่น ๆ ที่อาจนําสิ่งที่เหมาะสมมาประยุกตใชกับหนวยงานของตน นอกจากนี้การไป
ศึกษาดูงานจะทําใหผูปฏิบัติไดเรียนรูงานจริงโดยเห็นดวยตนเอง และเปนการผอนคลายการ
ปฏิบัติหนาที่ของผูปฏิบัติงานอีกดวย (เชษฐา กฤษณสุวรรณ 2545 : 31 – 32)
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) วิธีการนี้มักจะใชสําหรับตําแหนง
ระดับหัวหนางาน จุดประสงคของการหมุนเวียนตําแหนงก็คือ เพื่อใหแตละคนไดปฏิบตั งิ านในหนาที่
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ตาง ๆ ที่มีในองคกร เพื่อจะไดมีความรูและเห็นความสัมพันธและความสําคัญของงานและมีความรอบรู
งานในแตละแผนกทําใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน (พนัส หันนาคินทร 2542 : 100)
การศึกษาตอ (Study Program) ในกรณีที่องคการตองการปรับปรุง หรือขยาย
งานโดยเฉพาะงานประเภทที่ตองใชเทคโนโลยีสูง หรือการบริหารงานในองคกรใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่ ม ขึ้ น การพิ จ ารณาบุ คลากรที่ มีพื้ น ฐานการศึก ษาพอที่ จะไปศึก ษาต อในสถาบัน การศึ ก ษา
ระดับสูง และมีชื่อเสียงในทางนั้น ๆ เปนสิ่งที่ควรจะทําและตองกําหนดพันธะวาจะตองกลับมาทํางาน
ใหแกองคการดวย (พนัส หันนาคินทร 2542 : 103)
2. รูปแบบที่บุคลากรปฏิบัติเอง เปนรูปแบบที่บุคลากรสามารถดําเนินการเพื่อ
เพิ่มพูนความรูความสามารถไดดวยตนเองไมจําเปนตองใหองคกรเปนผูดําเนินการจัดให สามารถ
จําแนกยอยไดดังนี้
การศึกษาจากตํารา เอกสารและขาวสารทางวิชาการ เปนการศึกษาโดยการอาน
ซึ่ ง ผู อ า นจะต อ งรู จั ก วิ ธี ก ารอ า น รู จั ก จั บ ประเด็ น ใจความสํ า คั ญ และรู จั ก การอ า นอย า งพิ นิ จ
พิเคราะห (พนัส หันนาคินทร 2542 : 85)
การศึ ก ษาจากคู มื อ ปฏิ บั ติ ง าน มี เ ป า หมายเพื่ อ ให ผู ป ฏิ บั ติ ง านได มี วิ ธี ก าร
ปฏิบัติงานที่ถูกตอง และเปนไปตามขั้นตอนที่ควรจะเปน ซึ่งบุคลากรอาจรวมมือหรือเสนอแนะให
หนวยงานไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานไว เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดถือปฏิบัติ (ดํารง ชลสุข
2529 : 8 อางถึงใน อัญชิสา ไกรสรนภาเนตร 2545 : 62)
การพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูมีความรูและประสบการณ เปน
รูป แบบการพั ฒ นาที่ บุ ค ลากรสามารถปฏิ บัติเ อง ซึ่ง ผูมี ค วามรูแ ละประสบการณอ าจจะเป น
บุคลากรระดับหัวหนาหรือผูมีความรูและประสบการณจากภายนอก
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวารูปแบบการพัฒนาบุคลากรมีหลากหลายวิธีซึ่งบางรูปแบบ
องค ก รเป น ผู ดํ า เนิ น การแต บ างรู ป แบบผู ป ฏิ บั ติ ง านก็ ส ามารถที่ จ ะดํ า เนิ น การพั ฒ นาความรู
ความสามารถทางวิชาการ ทักษะและทัศนคติที่ดี ไดดวยตนเอง นอกจากรูปแบบหลัก ๆ ที่กลาว
มาขางตนแลวยังมีรูปแบบอื่น ๆ เชน การปฐมนิเทศ การสอนงาน และการประชุมแตละระดับของ
องคกร เปนตน
การพัฒนาบุคลากรของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
งานจดหมายเหตุแหงชาติของไทย เริ่มปรากฏหลักฐานแนชัดในสมัยกรุงศรีอยุธยา
เปนราชธานี วามีหนวยงานจดหมายเหตุในราชสํานัก 2 หนวยงาน คือ หอศาสตราคม และหอ
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หนังสือหรือหอหลวง หอศาสตราคมมีมหาดเล็กทําหนาที่เปนพนักงานจดหมายเหตุการณตาง ๆ
เก็บไวในหอศาสตราคม จดหมายเหตุหอศาสตราคมนี้ยังมีการปฏิบัติสืบมาจนถึงในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร เชน จดหมายเหตุรูปแบบ สวนหอหนังสือมีอาลักษณทําหนาที่เปนผูจดเหตุการณตาง ๆ โดย
มีเจากรมพระอาลักษณซึ่งมีฐานะรองจากเสนาบดีทําหนาที่ราชเลขาธิการในพระองคดานหนังสือ
เชน เขียนและรักษาพระราชบัญญัติ อานประกาศกระแสพระราชดํารัส ทําทะเบียนยศบรรดาศักดิ์
เปนตน และอาลักษณจะเก็บตนหนังสือ ใบบอก และสําเนาทองตรา สมุดจดหมายเหตุ สมุดไทย
และเอกสารราชการตาง ๆ ไวในหอหนังสือหรือหอหลวง
ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงสนพระทัยและทรงเห็น
ความสําคัญของงานจดหมายเหตุแหงชาติเปนอยางมาก ดังพระราชหัตถเลขาที่ทรงมีถึงสมเด็จ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ โดยมีพระราชกระแสใหนําหนังสือราชการไปเก็บรักษาไวที่อาไคฟ
(กรมศิลปากร 2542 : 10) จะเห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงใชคําวาอา
ไคฟ ซึ่งตรงกับคําภาษาอังกฤษ วา “Archives” โดยหมายถึงสถานที่เก็บรักษาหนังสือราชการ
การดําเนินงานจดหมายเหตุในสมัยนี้มีทั้งการดําเนินงานดานการเก็บรักษาเอกสารสําคัญ และการ
บันทึกเหตุการณ โดยการเก็บรักษาเอกสารสําคัญนั้นมีหอหลวงหรือออฟฟศหลวงซึ่งตั้งอยูในหอง
อาลักษณของกรมราชเลขาธิการ ทําหนาที่เก็บรักษาสมุดจดหมายเหตุ สมุดไทย และเอกสาร
ราชการตาง ๆ (สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารรัชกาลที่ 6 หมายเลข บ10/13)สวนงาน
บันทึกเหตุการณนั้นมีกองจดหมายเหตุในกรมพระอาลักษณ สังกัดกรมราชเลขาธิการ ทําหนาที่จด
บันทึกเหตุการณประจําวัน และทําหนังสือราชกิจจานุเบกษา (ทรงสรรค นิลกําแหง ม.ป.ป. : 5)
ในรั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว และพระบาทสมเด็ จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว การเก็บรักษาเอกสารสําคัญถูกแยกออกจากกัน โดยเอกสารที่เกี่ยวของใน
พระราชกิจสวนพระองคจะอยูในความรับผิดชอบของกรมราชเลขานุการในพระองค ซึ่งแบงสวน
ราชการออกเปนแผนกตาง ๆ รวมทั้งแผนกเก็บหนังสือทั่วไป แผนกเก็บหนังสือตางประเทศและ
แผนกหอพระสมุดหลวง สวนเอกสารที่เกี่ยวกับราชการแผนดินเก็บในกองรักษาหนังสือ ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของกรมราชเลขาธิการ (กรมศิลปากร 2548 : 8)
ในพ.ศ. 2459 สมเด็ จ ฯ กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพ ขณะดํ า รงตํ า แหน ง เป น
สภานายกหอพระสมุดวชิรญาณ ทรงตั้งแผนกจดหมายเหตุขึ้นในหอพระสมุดวชิรญาณ โดยเก็บ
รักษาเอกสารที่เรียกวา หนังสือจดหมายเหตุสําหรับราชการบานเมือง มีวิธีการจัดแบงเปน 2 พวก
คือ จดหมายเหตุในอดีตและจดหมายเหตุในปจจุบัน ถือกําหนดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2459 เปน
เขตแบง (สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารรัชกาลที่ 6 หมายเลข 9/152) สวนงานบันทึก
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เหตุการณประจําวันอันเปนธรรมเนียมในราชสํานักนั้นมาปรากฏหลักฐานขึ้นอีกครั้งหนึ่งภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมศิลปากร
พ.ศ. 2476 จัดตั้ ง แผนกบัน ทึก เหตุก ารณขึ้ น ในกองหอสมุ ดแห ง ชาติ และต อ มาได มีพ ระราช
กฤษฎีกายายแผนกบันทึกเหตุ การณไปขึ้น กับกองวัฒนธรรมของกรมศิ ลปากร ในพ.ศ. 2481
ตอมากองวัฒนธรรมไดยุบเลิกไป จึงโอนแผนกนี้ไปขึ้น อยูกับกองวรรณคดี และประวัติศาสตร
สังกัดกรมศิลปากร ในพ.ศ. 2485 สวนงานทางดานการเก็บรักษาเอกสาร ก็ยังเปนหนาที่ของ
แผนกจดหมายเหตุ สังกัดหอพระสมุดสําหรับพระนคร ที่เก็บรักษาเอกสารประเภทสําเนาทองตรา
ใบบอก จดหมายเหตุ หมายรับสั่ง และเอกสารราชการแผนดินรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 เปนตน
(ทรงสรรค นิลกําแหง ม.ป.ป. : 9)
จากความสําคัญของงานจดหมายเหตุจึงมีการจัดตั้งกองจดหมายเหตุแหงชาติ สังกัด
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขึ้นเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานดานจดหมายเหตุโดยเฉพาะ
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2495 (ราช
กิจจานุเบกษา 2495 : 984 – 987) กองจดหมายเหตุแหงชาติแบงการบริหารงานภายในออกเปน
2 แผนก โดยโอนงานแผนกบันทึกเหตุการณจากกองวรรณคดีและประวัติศาสตรมา และตั้งแผนก
ใหมเพิ่มขึ้นอีกแผนกหนึ่งคือ แผนกเอกสารสําคัญ ทั้งนี้ไดโอนเอกสารบางสวน คือ เอกสารประเภท
สําเนาทองตราและใบบอกราชการหัวเมืองซึ่งมีลักษณะเปนสมุดฝรั่งและเอกสารแผน และเอกสาร
ราชการแผนดินรัชกาลที่ 5 และ 6 จากแผนกจดหมายเหตุของหอพระสมุดสําหรับพระนคร* มาให
แผนกเอกสารสําคัญจัดเก็บดวย
หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของแต ล ะแผนกในสั ง กัด กองจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ มี ดั ง นี้
แผนกบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ มี ห น า ที่ บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ ค วามเป น ไปในประเทศและรวบรวมข า ว
ตางประเทศที่เกี่ยวกับประเทศไทยและแผนกเอกสารสําคัญ มีหนาที่เก็บรักษาและทําบัญชีเอกสาร
ของกระทรวง ทบวง กรม และแยกคัดยอเรื่องไวเปนหมวด ๆ
การบันทึกเหตุการณสําคัญจึงเปนหนึ่งในภารกิจของกองจดหมายเหตุแหงชาติมา
ตั้งแตเริ่มตั้ง ทั้งนี้สืบเนื่องจากประเทศไทยมีการจดบันทึกเหตุการณประจําวันอันเปนธรรมเนียม
ในราชสํานักมาตั้งแตสมัยโบราณ และภายหลังตอมาก็ไดมีการตั้งเปนแผนกบันทึกเหตุการณ
ขึ้นในสังกัดกองหอสมุดแหงชาติ และเมื่อมีการจัดตั้งกองจดหมายเหตุแหงชาติขึ้นมาก็ไดโอน
*

ปจจุบัน คือ สวนภาษาโบราณ ในสังกัดสํานักหอสมุดแหงชาติ และยังคงจัดเก็บเอกสารประเภทหมายรับสั่ง ซึง่ มี
ลักษณะเปนสมุดไทย (สมุดขอย) อยูจนถึงปจจุบัน
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แผนกนี้มาสังกัดในกองใหมนี้ดวย ทําใหงานของกองจดหมายเหตุแหงชาติมีภารกิจครอบคลุมดาน
การบันทึกเหตุการณสําคัญของชาติ ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของหอจดหมายเหตุแหงชาติประเทศ
ไทย
เมื่อแรกตั้งกองจดหมายเหตุแหงชาติ พ.ศ. 2495 บุคลากรหลักที่ปฏิบัติงานจดหมาย
เหตุมี ตํ า แหน งเป น บรรณารักษ (สํา นัก หอจดหมายเหตุ แหง ชาติ , ศธ 0701.2.6/7, 29 – 34)
เนื่องจากเดิมการดําเนินงานดานจดหมายเหตุทั้งงานการเก็บรักษาเอกสารซึ่งหนวยงานที่ทําหนาที่
ในการเก็บรักษา คือ แผนกจดหมายเหตุ เคยอยูในสังกัดหอสมุดแหงชาติ หรือหอพระสมุดสําหรับ
พระนคร และงานทางด า นบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ ก็ เ คยอยู ใ นสั ง กั ด หอสมุ ด แห ง ชาติ เ ช น เดี ย วกั น
บุคลากรที่ดําเนินงานทางดานจดหมายเหตุจึงเปนบุคลากรที่มีตําแหนงเดียวกับของหอสมุด คือ
บรรณารักษ ตอมาเมื่อตั้งกองจดหมายเหตุขึ้นและไดมีการโอนงานทั้งงานเก็บเอกสาร และงาน
บันทึกเหตุการณมาอยูดวยกัน บุคลากรที่มาปฏิบัติหนาที่ก็ยังคงเปนบุคลากรทางดานบรรณารักษ
การรั บ บุ ค ลากรตํ า แหน ง บรรณารั ก ษ ใ นช ว งนั้ น รั บ บุ ค ลากรตามกฎ ก.พ. ออกตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2485 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2494 กฎนี้ให
ใชเฉพาะกรมศิลปากร โดยกําหนดคุณวุฒิของตําแหนงบรรณารักษไวดังนี้ ตําแหนงบรรณารักษ
จัตวา รับผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา และไดรับประกาศนียบัตรการอบรมวิชา
เกี่ยวกับการหอสมุด ซึ่งกรมศิลปากรไดจัดทําขึ้นเปนคราว ๆ โดยกําหนดเวลาอบรมคราวหนึ่งไม
นอยกวาหนึ่งป สวนบรรณารักษตรี รับผูที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ทางดานบรรณารักษ หรือไดรับประกาศนียบัตรทางดานบรรณารักษตรีของกรมศิลปากรตาม
หลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง (สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, ศธ 0701.34/2.15 – 16) บุคลากรที่
ทํ า งานด า นจดหมายเหตุ สั ง กั ด กองจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ ใ นระหว า ง พ.ศ. 2495 - 2517
ประกอบดวยตําแหนงตางๆ และหนาที่ดังตอไปนี้
บรรณารักษเอก ดํารงตําแหนงหัวหนากองจดหมายเหตุแหงชาติ มีหนาที่ควบคุม
ดําเนินการบันทึกเหตุการณความเปนไปในประเทศและทําบัญชีเก็บรักษาเอกสารสําคัญของทาง
ราชการ
บรรณารักษโท มีหนาที่วางระเบียบและวิธีการดําเนินงานตาง ๆ ของกองจดหมาย
เหตุ ควบคุมดําเนินการทําบันทึกเหตุการณความเปนไปในประเทศและรวบรวมขาวตางประเทศที่
เกี่ยวกับประเทศไทย ควบคุมดําเนินการเก็บรักษาและทําบัญชีเอกสารตาง ๆ ของกระทรวง ทบวง
กรม ซึ่งจะสงมาใหเก็บรักษาและแยกคัดยอเรื่องไวเปนหมวด ๆ และทําหนาที่อานตรวจเอกสาร
แลววินิจฉัยออกเปนหมวด ๆ
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บรรณารักษตรี มีหนาที่บันทึกเหตุการณภายในประเทศและบันทึกขาวตางประเทศ
เกี่ยวกับประเทศไทย และทําหนาที่ทําบัญชีเอกสาร และบันทึกยอเรื่องแลวเก็บรักษาไวเปนหมวด ๆ
บรรณารักษจัตวา มีหนาที่ทําบัตรคนเรื่อง ทําบัญชีเอกสารและเก็บเรื่อง รวมถึง
รวบรวมขาวโทรเลขและขาวตัดจากหนังสือพิมพ และชวยทําหนังสือ เก็บเอกสารลงทะเบียนรับ
และคัดลอกเอกสาร (สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, ศธ 0701.34/2 : 352 – 353)
ในพ.ศ. 2501 มีการปรับโครงสรางสวนราชการ ยุบเลิกกระทรวงวัฒนธรรม และไดมี
การยายกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร มาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (กรมศิลปากร
2546 : 22) อยางไรก็ตามบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุก็ยังคงดํารงตําแหนงเปน
บรรณารักษ จนกระทั่ง พ.ศ. 2518 เมื่อมีการปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลที่สําคัญยิ่งในระบบ
ราชการไทย โดยการออกพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 ประกาศใชเมื่อ
วันที่ 4 มกราคม 2518 มีการยกเลิกระบบชั้นยศและนําระบบการจําแนกตําแหนง (Position
Classification) มาใชในทุกสวนราชการโดยระบบนี้จะยึดถือหนาที่ความรับผิดชอบเปนหลัก และ
มีการกําหนดชื่อตําแหนงและระดับตําแหนงตามหนาที่ความรับผิดชอบนั้น ๆ โดย ก.พ. จะเปนผู
กําหนด (วิลาส สิงหวิสัย และวิจิตร ศรีสอาน 2539 : 547 – 592) ในปนี้เอง ก.พ. จึงไดกําหนด
มาตรฐานตําแหนงจดหมายเหตุขึ้น ไดแก ตําแหนงนักจดหมายเหตุและเจาหนาที่จดหมายเหตุ
โดยตํ า แหน ง นั ก จดหมายเหตุ กํ า หนดบรรจุ แ ต ง ตั้ ง จากผู ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ทางด า นสั ง คมศาสตร ปริ ญ ญาทางดา นสัง คมศาสตรที่ สํา นั ก งานคณะกรรมการข า ราชการ
พลเรือนกําหนด ไดแก ปริญญาทาง การศึกษา ครุศาสตร นิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสน
ศาสตร ห รื อ บริห ารธุ ร กิ จ สัง คมวิ ท ยา มานุ ษ ยวิท ยา สั ง คมสงเคราะห ศ าสตร เศรษฐศาสตร
พาณิชยศาสตร การบัญชี อักษรศาสตรหรือภาษาศาสตร ภูมิศาสตร วารสารศาสตรหรือนิเทศ
ศาสตร ห รื อ สื่ อ สารมวลชน การธนาคาร อาชญวิ ท ยา ทั ณ ฑวิ ท ยา บริ ห ารธุ ร กิ จ จิ ต วิ ท ยา
ประวั ติศาสตร โบราณคดี โภชนาศาสตร สถิติ ปรัชญา บรรณารัก ษศาสตร พั ฒนาชุมชน
และคหกรรมศาสตร (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 2518 : 1 – 9) เมื่อมีการกําหนด
มาตรฐานตําแหนงจดหมายเหตุขึ้นใชในประเทศไทย บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุ
สังกัดกองจดหมายเหตุแหงชาติในขณะนั้นซึ่งเปนตําแหนงบรรณารักษ จึงไดเปลี่ยนเปนตําแหนง
นักจดหมายเหตุและเจาหนาที่จดหมายเหตุตั้งแตพ.ศ. 2518
ในพ.ศ. 2535 ไดมีการเปลี่ยนแปลงสาขาสําหรับการบรรจุตําแหนงนักจดหมายเหตุ
โดยกองการเจาหนาที่ กรมศิลปากรไดแจงใหหอจดหมายเหตุแหงชาติระบุเฉพาะสาขา ที่จําเปน
และเห็นสมควร เพื่อคัดเลือกบุคลากรบรรจุในตําแหนงที่วางลง (หนังสือที่ ศธ 0704/20 ลงวันที่ 7
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มกราคม 2535) และสํ า นั ก หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ ไ ด ร ะบุ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาที่ ต อ งการ ได แ ก
ปริญญาตรี สาขาประวัติศาสตร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รัฐศาสตรสาขาบริหารธุรกิจ และ
ปริ ญ ญาทางอั ก ษรศาสตร ซึ่ ง สาขาวิ ช าที่ ไ ด ร ะบุ ไ ว ถื อ เป น หลั ก เกณฑ ใ นการกํ า หนดคุ ณ วุ ฒิ
ทางการศึกษา สําหรับผูที่จะบรรจุในตําแหนงนักจดหมายเหตุจนถึงปจจุบัน
มาตรฐานตําแหนงนักจดหมายเหตุที่สํานักคณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนดมีดังนี้
นักจดหมายเหตุ ปฏิบัติงานจดหมายเหตุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เสาะแสวงหารวบรวมเรื่องราวและเอกสารที่เกี่ยวกับเหตุการณสําคัญ ๆ ของชาติ รวมทั้งเอกสาร
ที่เ กี่ย วกับ เหตุ การณ ท างประวั ติ ศาสตร พิจ ารณาและประเมิ น คุณคา เอกสารที่เ กี่ ย วกับเรื่อ ง
ดังกลาว และเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวกับความสนใจของประชาชน เสนอแนะเกี่ยวกับการทําลายเอกสาร
ที่ ไ ม มี ค วามสํ า คั ญ ในด า นจดหมายเหตุ วิ เ คราะห แ ละจั ด ทํ า เรื่ อ งย อ ของเหตุ ก ารณ สํ า คั ญ ๆ
เหลานั้น เพื่อชวยในการอางอิงตาง ๆ จัดทําดรรชนี จัดทําบัญชีแยกหมวดหมูเรื่องราวตาง ๆ เพื่อ
ชวยในการคนหา เก็บและดูแลซอมแซมรักษาเอกสารสําคัญและโสตทัศนวัสดุที่เกี่ยวกับจดหมาย
เหตุของชาติ ศึกษา คนควา และใหบริการเกี่ยวกับการศึกษาคนควาเอกสารจดหมายเหตุ และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 2523 : 1)
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ทางสังคมศาสตร หรือทางอื่นที่ ก.พ.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ
2. ได รั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บได ไ ม ต่ํ า กว า นี้ ท างจดหมายเหตุ อั ก ษรศาสตร
ประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปศาสตร หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 2523 : 1 – 2)
ตําแหนงนักจดหมายเหตุเริ่มตนจากระดับ 3 การเลื่อนระดับจากระดับ 3 ไป 4 จาก
ระดับ 4 ไป 5 เปนการพิจารณาประเมินจากระยะเวลาปฏิบัติงานอยางนอย 2 ป สวนการเลื่อน
ระดับจากระดับ 5 ไป 6 จากระดับ 6 ไป 7 และจากระดับ 7 ไป 8 นั้นนอกจากคุณสมบัติตามที่
กลา วมาแล ว ตองทํ า ผลงานวิช าการประกอบในการพิ จ ารณาด ว ย (สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน 2523 : 1 – 9) สวนตําแหนงนักจดหมายเหตุ ระดับ 9 เปนตําแหนงบริหาร
ระดับผูอํานวยการสํานัก การเลื่อนระดับจากระดับ 8 ไป 9 ผูบังคับบัญชาพิจารณาจากคุณสมบัติ
ตาง ๆ ที่กลาวมาแลวและผลงานทางวิชาการที่ผานมา
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สําหรับตําแหนงเจาหนาที่จดหมายเหตุ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
กําหนดบรรจุแตงตั้งจากผูที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชีพทางพาณิชยการ เลขานุการ ภาษาตางประเทศ และบรรณารักษ ตอมาใน พ.ศ. 2524
ไดกําหนดบรรจุแตงตั้งจากผูที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา เพิ่มเติมจาก
พ.ศ. 2518 และถือเปนหลักเกณฑในการกําหนดคุณวุฒิทางการศึกษาสําหรับผูที่จะบรรจุใน
ตําแหนงเจาหนาที่จดหมายเหตุจนถึงปจจุบัน
มาตรฐานตําแหนงนักจดหมายเหตุที่สํานักคณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนดมีดังนี้
เจ า หน า ที่ จ ดหมายเหตุ ปฏิ บั ติ ง านช ว ยนั ก จดหมายเหตุ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะที่ ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับ การจัดทําทะเบียน เก็บรักษา คนหาเอกสารจดหมายเหตุ ชวยรวบรวมบันทึกเหตุการณ
ประจําวัน ชวยศึกษา คนควา และเรียบเรียงเรื่องราวจากเอกสารจดหมายเหตุ ซอมแซมและ
บํารุงรักษาเอกสารจดหมายเหตุ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ (สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน 2524 : 1)
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญ (มศ.3) หรือเทียบได
ไมต่ํากวานี้ หรือ
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือ
3. ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบไดไม
ต่ํากวานี้ทางพาณิชยการ เลขานุการ ภาษาตางประเทศ บรรณารักษ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได (สํานัก งานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
2524 : 1 – 2)
ตําแหนงเจาหนาที่จดหมายเหตุเริ่มตนจากระดับ 1 การเลื่อนระดับตําแหนงจากระดับ
1 ไป 2 เปนการพิจารณาประเมินจากระยะเวลาปฏิบัติงานอยางนอย 5 ป สวนการเลื่อนระดับจาก
2 ไป 3 และจากระดับ 3 ไป 4 ประเมินจากระยะเวลาปฏิบัติงานอยางนอย 2 ป จากระดับเดิม
(สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 2524 : 1 – 4) สวนการเลื่อนระดับจากระดับ 4 ไป 5
นอกจากจะพิจารณา จากคุณสมบัติดังกลาวขางตนแลวจะตองสอบแขงขันเพื่อเลื่อนระดับดวย
ตําแหนงชางภาพ เปนตําแหนงที่มีบรรจุอยูในโครงสรางบุคลากรของกองจดหมายเหตุ
แหงชาติตั้งแตเริ่มตั้งเปนกองจดหมายเหตุแหงชาติใน พ.ศ. 2495 (สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ,
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ศธ 0701.2.6/7.33-37)
แตมาตรฐานตําแหนงมีการกําหนดขึ้นในพ.ศ. 2518 เชนเดียวกับ
ตําแหนงนักจดหมายเหตุและตําแหนงเจาหนาที่จดหมายเหตุ
มาตรฐานตําแหนงนักจดหมายเหตุที่สํานักคณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนดมี
ดังนี้
ชางภาพ ปฏิบัติงานทางชางภาพของสวนราชการซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การถายทํ า ลาง อั ด ขยาย และเผยแพรภาพถาย ภาพยนตร ภาพแบบพิมพ และภาพอื่น ๆ
ตลอดจนการบันทึกเสียงประกอบภาพ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ (สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน 2518 : 19)
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํา
กวานี้ทางชางภาพหรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
(สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 2518 : 19 – 20)
ตําแหนงชางภาพเริ่มตนจากระดับ 1 การเลื่อนระดับตําแหนงจากระดับ 1 ไป 2 จาก
ระดับ 2 ไป 3 จากระดับ 3 ไป 4 พิจารณาประเมินจากระยะเวลาปฏิบัติงานอยางนอย 2 ป สวน
จากระดับ 4 ไป 5 ตองพิจารณาผลงานประกอบดวย (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
2518 : 19 – 23)
สําหรับตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษาและตําแหนงพนักงานโสตทัศนศึกษา มี
บรรจุในโครงสรางบุคลากรของกองจดหมายเหตุแหงชาติใน พ.ศ. 2530 เนื่องจากทั้งสองตําแหนง
เปนตําแหนงในสังกัดหอภาพยนตรแหงชาติ ซึ่งหอภาพยนตรแหงชาติไดโอนมาสังกัดกองจดหมาย
เหตุแหงชาติ ในพ.ศ. 2530 กองจดหมายเหตุแหงชาติจึงกําหนดตําแหนงนักวิชาการโสตทัศน
ศึกษาและเจาพนักงานโสตทัศนศึกษาตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา
มาตรฐานตํ า แหน ง นั ก วิ ช าการโสตทั ศ นศึ ก ษาและเจ า พนั ก งานโสตทั ศ นศึ ก ษาที่
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนดมีดังนี้
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงานทางโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลทางวิชาการนํามาดัดแปลงและเผยแพรในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณ
ตาง ๆ การเลือกใชเทคนิคหรืออุปกรณในการบรรยาย การประชุมการฝกอบรม และนิทรรศการผล
การปฏิบัติงานตามโครงการ และแผนงานของสวนราชการตาง ๆ การควบคุมการใช การจัดหา
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และการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ (สํานักงานคณะกรรมการ
ขาการราชพลเรือน 2533 : 1)
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา นิเทศ
ศาสตร วารสารศาสตร สื่อสารมวลชน เวชนิทัศน หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา นิเทศ
ศาสตร วารสารศาสตร สื่อสารมวลชน หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 2533 : 1 – 2)
ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษาเริ่มตนจากระดับ 3 การเลื่อนระดับตําแหนงจาก
ระดับ 3 ไประดับ 4 จากระดับ 4 ไประดับ 5 พิจารณาประเมินจากระยะเวลาปฏิบัติงานอยางนอย
2 ป สวนจากระดับ 5 ไป 6 ตองพิจารณาผลงานประกอบดวย (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน 2533 : 1 – 12)
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงานทางโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใหบริการติดตั้ง ใชโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ในการประชุม ฝกอบรม สัมมนา
และการแสดงนิ ท รรศการต า ง ๆ ตลอดจน การจั ด หา จั ด ทํ า เก็ บ รั ก ษา และซ อ มแซม
โสตทัศนูปกรณ และปฏิบตั ิหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ (สํานักงานคณะกรรมการขาราการพลเรือน 2538 : 1)
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม
นอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาหรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบไดไมต่ํา
กวานี้ทางวิศวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมไฟฟา และอิเลคทรอนิคส ทางการศึกษา ดานโสตทัศน
ศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา ทางศิลปกรรม ดานศิลปกรรมทั่วไปทางสังคมศาสตร ดานนิเทศ
ศาสตรและสื่อสารมวลชนหรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้
ได หรือ
2. หรือไดประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม
นอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบไดไมต่ํา
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กวานี้ทางวิศวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมไฟฟาและอิเลคทรอนิคส ทางศิลปกรรม ดานศิลปกรรม
ทั่วไป ทางสังคมศาสตร ดานนิเทศศาสตรและสื่อสารมวลชน หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงได (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 2538 : 1 – 2)
ตําแหนงเจาพนักงานโสตทัศนศึกษาเริ่มตนจากระดับ 2 การเลื่อนระดับจาก 2 ไป 3
จากระดับ 3 ไป 4 จากระดับ 4 ไป 5 พิจารณาประเมินจากระยะเวลาปฏิบัติงานอยางนอย 2 ป
(สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 2538 : 1 – 4)
บุคลากรอีกตําแหนงหนึ่งที่ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุ คือ พนักงานซอมเอกสาร
แมวาการอนุรักษเอกสารเปนภาระงานหลักหนึ่งที่สําคัญของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติแต
คณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ นไมไ ด มีก ารกํ า หนดตํา แหน ง “พนัก งานซ อ มเอกสาร” ไว ใ น
มาตรฐานตําแหนง ใน พ.ศ. 2519 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติจึงไดกําหนดตําแหนง “พนักงาน
ซอมเอกสาร” เปนการภายใน เพื่อปฏิบัติงานซอมแซมเอกสารจดหมายเหตุ ตําแหนง “พนักงาน
ซอมเอกสาร” เปนเพียงลูกจางประจํา ไมมีระดับตําแหนงและไมมีการเลื่อนระดับตําแหนง แตมี
การขึ้นเงินเดือนตามเกณฑที่ ก.พ. กําหนด และคุณสมบัติของตําแหนง คือ สํ าเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนตน (ม.3) หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ หรือไดรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ (กรมศิลปากร 2542 : 56)
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุ สังกัดสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ตาม
ตําแหนงที่กลาวขางตนสามารถจัดกลุมได 2 กลุม ตามภารกิจการปฏิบัติงาน คือ กลุมวิชาชีพ
จดหมายเหตุ เปนกลุมบุคลากรที่บรรจุในตําแหนงนักจดหมายเหตุและนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
และกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุเปนกลุมบุคลากรที่บรรจุในตําแหนงเจาหนาที่จดหมายเหตุ
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา ชางภาพ และพนักงานซอมเอกสาร
ตอมาการดําเนินงานทางดานจดหมายเหตุของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติมีการ
พั ฒ นาขึ้ น โดย พ.ศ. 2511 สํ า นั ก หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ ไ ด ร ว มเป น สมาชิ ก ของสภาการ
จดหมายเหตุระหวางประเทศ (International Council on Archives : ICA) ซึ่งเปนองคกรกลาง
สําหรับความรวมมือดานงานจดหมายเหตุระดับประเทศ อยูในการควบคุมดูแลของสํานักงาน
องคการเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) แตละภูมิภาค
ไดมีการจัดตั้งสภาการจดหมายเหตุประจําภูมิภาค สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติไดมีสวนรวม
กอตั้งสภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ ประจําภาคพื้นเอเชียอาคเนย (The Southeast Asian
Regional Branch International Council on Archives : SARBICA) และรวมเปนสมาชิกใน
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พ.ศ. 2513 และใน พ.ศ. 2511 นี้เอง สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติก็ไดเขารวมเปนสมาชิกสภา
หอภาพยนตรนานาชาติ (The International Federation of Film Archives : FIAF) ใน พ.ศ.
2538 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติไดเปนผูรวมกอตั้งและเขารวมเปนสมาชิกสมาคมโสตทัศน
จดหมายเหตุแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต – แปซิฟก (Southeast Asia – Pacific Audio – Visual
Archives Association : SEAPAVAA) ซึ่งเปนสมาคมที่สนับสนุนงานดานโสตทัศนจดหมายเหตุ
(Audio – Visual Archives) โดยจัดใหมีการประชุมปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดและ
เทคโนโลยีในการอนุรักษฟลมและโสตทัศนูปกรณตาง ๆ โดยเฉพาะบรรดาประเทศอาเซียนมีสภาพ
อากาศรอนชื้น ซึ่งมีปญหาในการเก็บรักษาฟลมใกลเคียงกัน (กรมศิลปากร 2542 : 230 – 232)
และพ.ศ. 2544 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติไดรวมเปนสมาชิกสมาคมจดหมายเหตุไทย โดย
ผูอํานวยการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการโดยตําแหนง และมี
นักจดหมายเหตุในสังกัดสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ไดรับการเสนอชื่อใหเขารวมเปนกรรมการ
สมาคมดวย
การเปนสมาชิกขององคกรระหวางประเทศและสมาคมวิชาชีพทําใหเกิดผลดีตอการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรของสํ า นั ก หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ คื อ ได รั บ ความช ว ยเหลื อ ในการจั ด ส ง
ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมาใหความรูและคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานทางดาน
จดหมายเหตุหลายคน ไดแก นายเอียน แมคคลีน จากประเทศออสเตรเลีย มาใหความรูเกี่ยวกับ
งานจดหมายเหตุและเรื่องการใชอาคารสถานที่ ใน พ.ศ. 2515 และนายไรซิงเกอร จากประเทศ
สหรัฐอเมริกาใหความรูเกี่ยวกับการทําไมโครฟลม ใน พ.ศ. 2525 (สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ,
เอกสารฝากเก็ บผู อํา นวยการชูศรี สวัสดิ ส งคราม. กจช. 3) นายแฟรงค อี แวน มาให ค วามรู
เกี่ยวกับการดําเนินงานจดหมายเหตุตามระบบสากล ในพ.ศ. 2529 เปนตน นอกจากนี้การเปน
สมาชิกองคกรเหลานี้ทําใหไดรับเอกสาร สิ่งพิมพทางวิชาการอยางสม่ําเสมอ ไดรับการสนับสนุน
ในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการจดหมายเหตุ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหนา 27) และบุคลากร
ของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ไดรับโอกาสเขารวมประชุมทางวิชาการรวมกับนักจดหมายเหตุ
ของกลุมประเทศสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ขอมูลขาวสารระหวางประเทศอีกดวย กิจกรรม
ดังกลาวนี้เปนการพัฒนาบุคลากรและสํานักหอจดหมายเหตุใหมีความเปนสากลยิ่งขึ้น
ตั้งแต พ.ศ. 2536 กองจดหมายเหตุแหงชาติ ไดมีการพัฒนาองคกรและขยายการ
ดําเนินงานออกสูสวนภูมิภาค โดยเริ่มโครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุแหงชาติสวนภูมิภาคในพื้นที่
เขตการศึกษาทั้ง 12 เขตการศึกษา อันเปนการขยายสถานที่เก็บรักษาเอกสารสําคัญของชาติ
เพื่อใหหอจดหมายเหตุแหงชาติสวนภูมิภาคตาง ๆ เปนศูนยกลางของการศึกษา คนควา วิจัยของ
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สวนภูมิภาคนั้น ๆ เนื่องจากเอกสารของหนวยงานราชการในสวนภูมิภาคจะสะทอนใหเห็นการ
บริหารราชการภายในจังหวัดและภูมิภาค ตลอดจนสะทอนภาพสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
อันเปนเอกลักษณของจังหวัดและภูมิภาค ปจจุบันหอจดหมายเหตุแหงชาติสวนภูมิภาคตั้งอยูใน
จังหวัดตาง ๆ จํานวน 10 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช เชียงใหม ตรัง สงขลา ยะลา
อุบลราชธานี พะเยา จันทบุรี และสุพรรณบุรี 2 แหง ซึ่งการขยายหนวยงานสูสวนภูมิภาคทําใหมี
บุคลากรในสังกัดสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติเพิ่มขึ้น ทั้งนี้บุคลากรในหอจดหมายเหตุแหงชาติ
สวนภูมิภาคตองปฏิบัติงานทุกดานเหมือนสวนกลาง เมื่อมีการบรรจุบุคลากรใหมเพือ่ ไปปฏิบตั งิ าน
ยังสวนภูมิภาค บุคลากรเหลานี้ก็จะไดรับการพัฒนาความรูทางดานจดหมายเหตุจากสวนกลาง
กอนที่จะไปปฏิบัติงานในแตละสาขา
การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
สํานั กหอจดหมายเหตุ แหงชาติ ไดมีการพัฒ นาบุคลากรผูปฏิบัติง านจดหมายเหตุ
ตําแหนงตาง ๆ อยางตอเนื่อง ในรูปแบบที่หลากหลาย เชน การปฐมนิเทศบุคลากรใหม การพัฒนา
บุคลากรระดับหัวหนางาน การจัดฝกอบรมดานวิชาการจดหมายเหตุ การใหบุคลากรไปศึกษาดู
งานที่หนวยงานตาง ๆ การจัดประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง การจัดและทําเครื่องมือชวยคนเอกสาร
จดหมายเหตุ เปนตน ขอมูลแฟมการปฏิบัติงาน รายงาน เอกสารราชการที่เปนแหลงขอมูลปฐม
ภูมิ และการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับบุคลากรผูปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุหลายคน
สามารถประมวลการพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานจดหมายเหตุของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
ที่ผานมาไดดังนี้
1.
การพั ฒนาบุคลากรที่สํา นักหอจดหมายเหตุแห งชาติเป น ผูจั ดและ
ดําเนินการ อาจอยูในรูปแบบที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติเปนผูจัดกิจกรรมพัฒนาเอง หรือ
เชิญบุคคลภายนอกมาเพื่อใหความรูกับบุคลากร รูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่สํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติเปนผูดําเนินการมีหลายรูปแบบไดแก
1.1 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม เปนการปฐมนิเทศเฉพาะนักจดหมายเหตุเมื่อ
เริ่มบรรจุเขามาใหม การปฐมนิเทศอยูในรูปแบบการบรรยายเรื่อง ภารกิจหนาที่ของสํานักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ และความรูเกี่ยวกับวิชาการจดหมายเหตุ จากนั้น บุคลากรใหมจะไดฝก
ปฏิบัติงานจริงตามกลุมงานตาง ๆ อยางนอยกลุมงานละ 2 อาทิตย เพื่อปูพื้นความรูใหกับนัก
จดหมายเหตุเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานทางดานจดหมายเหตุของสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ กอนที่บุคลากรใหมจะไปปฏิบัติงานประจําตามกลุมที่สังกัด

26
1.2 การพัฒนาบุคลากรระดับหัวหนางาน การประชุมระดับหัวหนางานภายใน
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ จัดเปนการพัฒนาบุคลากรระดับหัวหนางานวิธหี นึง่ โดยทัว่ ไปจะมี
การประชุมเมื่อมีวาระที่สําคัญ ๆ ในการประชุม บุคลากรระดับหัวหนางานมีโอกาสไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและรวมแกปญหาตาง ๆ ซึ่งนับเปนการเพิ่มความรูและประสบการณของบุคลากร
ระดับหัวหนางานเปนอยางดี
1.3 การฝกอบรม สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ดําเนินการพัฒนาบุคลากรโดย
การสงบุคลากรไปฝกอบรมวิชาการในหลักสูตรจดหมายเหตุทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อินเดีย มาเลเซีย ญี่ปุน โปรตุเกส สวีเดน แคนาดา และสิงคโปร
เปนตน เพื่อนําความรูเหลานั้นมาปรับใชกับงานจดหมายเหตุของประเทศไทย การสงบุคลากรไป
ฝกอบรมตางประเทศเพื่อใหบุคลากรในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ มีความรูเพิ่มเติมดาน
วิชาการจดหมายเหตุ ในดานการจัดการเอกสาร การจัดการจดหมายเหตุ เปนตน หลักสูตรที่เคย
สงบุคลากรไปฝกอบรม เชน Archive Management, Record Management, Micrographic
Theory, The International Course on Japanese Paper Conservation ฯลฯ แตละหลักสูตรมี
ระยะเวลาการฝกอบรมแตกตางกันตั้งแต 1 เดือน - 12 เดือน ชวงเวลาที่สํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติจัดสงบุคลากรไปฝกอบรมยังตางประเทศมากที่สุด คือ พ.ศ. 2515 - 2519 และ พ.ศ.
2526 – 2533 เนื่องจากเปนชวงที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติมีการกอสรางอาคารหอจดหมาย
เหตุแหงชาติอาคารปจจุบัน ซึ่งเปนอาคารที่กอสรางอยางถูกตองตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ
กรมศิลปากรจึงขอความรวมมือกับตางประเทศ ในการใหการอบรมและใหความรูกับบุคลากรของ
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เพื่อพัฒนางานดานจดหมายเหตุและเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงาน
ถูกตองตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ สวนชวงระหวาง พ.ศ. 2540 – 2549 มีการสงบุคลากรไป
อบรมยังตางประเทศจํานวนนอยลง เนื่องจากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติมีการขยายสาขาสู
สวนภูมิภาค ผูบริหารมีภารกิจมากในการจัดการดําเนินงานหอสวนภูมิภาค ทําใหงานทางดาน
ตางประเทศลดลง บุคลากรผูปฏิบัติงานจดหมายเหตุที่เขารับการฝกอบรมตางประเทศเปนกลุม
วิช าชีพ จดหมายเหตุ ซึ่ ง ปฏิ บัติง านจดหมายเหตุอยูแลว การเขา รับการฝกอบรมในหลัก สูตร
วิชาการจดหมายเหตุเฉพาะจึงชวยใหบุคลากรเหลานี้มีความเขาใจในงานจดหมายเหตุดานนั้น ๆ
อย า งชั ด เจนขึ้ น เพราะวิ ธี ก ารเรี ย นวิ ช าการจดหมายเหตุ ที่ ดี ที่ สุ ด ต อ งเรี ย นโดยการปฏิ บั ติ
(Learning by doing) (ขนิษฐา วงศพานิช 2549) บุคลากรที่เขารับการฝกอบรม เชน นางชูศรี
สวัสดิสงคราม นางสาวขนิษฐา วงศพานิช นางอรัญญา รอดกุล และนางสาวทรงสรรค นิลกําแหง
เปนตน (รายละเอียดบุคลากรฝกอบรมตางประเทศดูเพิ่มเติมในภาคผนวก ค)

27
สําหรับการฝกอบรมในประเทศสวนใหญจะเปนหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้น ๆ เชน
หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารงานสารบรรณ การลางอัด – ขยายภาพสี และการดําเนินงานดาน
ภาพขาว – ดํา เปนตน บุคลากรผูปฏิบัติงานจดหมายเหตุที่เคยฝกอบรมในประเทศเปนกลุม
วิชาชีพจดหมายเหตุ เชน นายจรัส กัมพละศิริ นายประพัฒน ตรีณรงค นายเสริม วรสรวง และ
นายวีระศักดิ์ ตันติศักดิ์ชัยชาญ เปนตน (รายละเอียดฝกอบรมในประเทศดูเพิ่มเติมในภาคผนวก
ค)
1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติสงบุคลากรเขารวม
การประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เชน ประเทศมาเลเซีย เวียดนาม
เป น ต น บุ ค ลากรที่ ส ง ไปประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารที่ ต า งประเทศเป น กลุ ม วิ ช าชี พ จดหมายเหตุ
หลั ก สู ต รที่ สํ า นั ก หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ เ คยส ง บุ ค ลากรไปร ว มประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เช น
หลักสูตร Workshop on Maps, Spatial Data and Conservation, Workshop on the
Preservation and Promotion Cultural Identity in Southeast Asia through Film and
Television เปนตน บุคลากรผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการจะไดลงมือปฏิบัติจริงทําใหมี
ความรูและทักษะที่นํามาแกไขปญหาตอไปได
สวนการประชุมเชิงปฏิบัติการในประเทศไทย เชน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติจัด
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษเอกสารโดยวิธี UPAA METHOD (Universal Procedure Archive
Assessment – Acidification Method) โดยเชิญผูเชี่ยวชาญจากประเทศเนเธอรแลนด มาเปน
วิทยากร ทําใหบุคลากรของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ไดความรูเกี่ยวกับการอนุรักษเอกสาร
เพิ่มขึ้น เพื่อนําความรูอันนี้มาใชในการอนุรักษเอกสารจดหมายเหตุของสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติใหมีประสิทธิภาพตอไป (รายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการดูเพิ่มเติมในภาคผนวก ค)
1.5 การประชุมสัมมนา การประชุมสัมมนา ดานวิชาการจดหมายเหตุที่จัดใน
ประเทศไทย สวนใหญจัดโดยสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ โดยมีทั้งการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให
ความรูแกบุคลากรภายใน และใหความรูแกบุคลากรหนวยงานอื่น เชน พ.ศ. 2545 สํานักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติไดรับมอบหมายจากองคกรระหวางประเทศ (SARBICA) ใหดําเนินการ
จัดการประชุม The 13th General Conference of SARBICA และจัดสัมมนาเรื่อง Selection
and Appraisal of Record ใหกับนักจดหมายเหตุของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ และนัก
จดหมายเหตุของกลุมประเทศสมาชิก พ.ศ. 2546 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติจัดสัมมนา
วิชาการเรื่อง การจัดและการทําเครื่องมือชวยคนเอกสารจดหมายเหตุใหกับนักจดหมายเหตุของ
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เปนตน
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สวนการประชุมสัมมนาในตางประเทศ สวนใหญดําเนินการจัดสงบุคลากรไปประชุม
ทางวิชาการที่จัดโดยสมาคมวิชาชีพระหวางประเทศ ที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติเปนสมาชิก
เชน ICA, SARBICA, SEAPAVAA ชวงเวลาที่มีการสงบุคลากรไปประชุมสัมมนายังตางประเทศ
มากที่สุดคือ พ.ศ. 2520 – 2533 โดยบุคลากรที่ถูกสงไปประชุมสัมมนา คือ กลุมวิชาชีพจดหมาย
เหตุ ในการเขารวมประชุมสัมมนาตางประเทศนี้ นอกจากเปนการพัฒนาบุคลากรโดยตรงแลว ยัง
เปนโอกาสที่ทําใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติไดรับเอกสารทางวิชาการที่แจกในระหวางการ
ประชุมดวย เอกสารเหลานี้เปนแหลงความรูที่บุคลากรของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติไดนาํ มา
ศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาตนเองตอไปไดดวย เอกสารเหลานี้บางสวนมีเก็บไวในหองสมุดกรมพระ
ยานริ ศรานุวัดติ วงศ บุคลากรของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติสามารถเขา ไปใชบริการใน
หองสมุดดังกลาวได เอกสารบางสวนเก็บไวที่ตัวบุคลากรผูที่ไปเขารวมการประชุมสัมมนา ซึ่ง
บุคลากรอื่น ๆ สามารถศึกษาหาความรูโดยไปยืมจากบุคลากรทานนั้นโดยตรง (รายละเอียดการ
ประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและตางประเทศดูเพิ่มเติมในภาคผนวก ค)
1.6 การศึกษาดูงาน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติไดมีการพัฒนาบุคลากรโดย
การสงบุคลากรไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ มีทั้งสงเปนรายบุคคล และไปเปนหมู
คณะ การจัดสงบุคลากรไปศึกษาดูงานตางประเทศ เชน พ.ศ. 2500 สง นายกมล เกตุสิริ ไป
ศึกษาดูงานดาน Foreign Leader ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2516 สง นางสาวขนิษฐา วงศพานิช
ไปศึกษาดูงานดานจดหมายเหตุที่ประเทศอังกฤษ อิตาลี เนเธอรแลนด สวีเดน เดนมารก และ
พ.ศ. 2547 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดคณะนัก
จดหมายเหตุ ข องสํ า นั ก หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ ไ ปศึ ก ษาดู ง านด า นจดหมายเหตุ ที่ ป ระเทศ
มาเลเซี ย และสิ ง คโปร เป น ต น การไปศึ ก ษาดู ง านยั ง ต า งประเทศทํ า ให บุ ค ลากรได เ ห็ น การ
ดําเนินงานดานจดหมายเหตุของตางประเทศที่มีการบริหารจัดการและการดําเนินงานแตกตางจาก
ประเทศไทย เปนการเปดโลกทัศนของบุคลากร ทําใหไดรับการเรียนรูการใชเทคโนโลยีในงาน
จดหมายเหตุ และได รับความรูเกี่ยวกั บการบริห ารและการดํ าเนินงานดานจดหมายเหตุของ
ประเทศเพื่ อ นบ า น ซึ่ ง บุ ค ลากรสามารถนํ า ความรู เ หล า นี้ ม าปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านของตั ว
บุคลากรเองและการดําเนินงานของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติดวย
สวนการศึกษาดูงานภายในประเทศ สวนใหญสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติจัดไปดู
งานวิชาการอื่น ๆ เชน ทางดานคอมพิวเตอร การจัดเก็บเอกสารขององคกรตาง ๆ โดยจัดไปดูงานเปน
หมูคณะ เชน พ.ศ. 2545 ไปศึกษาดูงานที่หอจดหมายเหตุธนาคารแหงประเทศไทย เปนตน และ
พ.ศ. 2547 ไดนําคณะนักจดหมายเหตุของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติดูงานการดําเนินงานของ
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หอจดหมายเหตุแหงชาติในสวนภูมิภาค เพื่อใหนักจดหมายเหตุในสวนกลางไดมีโอกาสศึกษา
ปญหา การดําเนินงานในหอจดหมายเหตุแหงชาติสวนภูมิภาค ไดแลกเปลี่ยนประสบการณและ
ความรูดานจดหมายเหตุโดยเฉพาะในดานการบริหารเอกสาร การอนุรักษเอกสารจดหมายเหตุ
และการบริการ และใหคําแนะนําการดําเนินงานใหถูกตองหลักวิชาการจดหมายเหตุ เปนตน
(รายละเอียดการศึกษาดูงานดูเพิ่มเติมในภาคผนวก ค)
1.7 การศึ ก ษาต อ ในช ว งระยะแรกประเทศไทยยั ง ไม มี ก ารเป ด สอนหลั ก สู ต ร
ทางดานจดหมายเหตุ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติไดขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการ
จัดสงบุคลากรไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศแตเนื่องจากในขณะนั้นสถานศึกษาตางประเทศยังไมมี
ปริญญาทางดานจดหมายเหตุโดยตรง การไปศึกษาตอจึงเนนในสาขาที่เกี่ยวของ เชน นางชูศรี
สวัสดิสงคราม นางสมศรี โชติชวง นางเบญจมาศ ตันตยากรณ นางผองพัน รัตนภูษิต ไดรับ
ทุนจากรัฐบาลไปศึกษาตอในระดับปริญญาโททางดานบรรณารักษ โดยเนนการศึกษาวิชาการ
ดานจดหมายเหตุ การสงบุคลากรไปศึกษาตอตางประเทศทําใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติมี
บุคลากรที่มีความรูทางดานจดหมายเหตุตามหลักวิชาการจดหมายเหตุสากล และบุคลากรเหลานี้
ไดเปนผูทําใหงานจดหมายเหตุของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติพัฒนาเพิ่มขึ้น โดยยึดหลักวิชา
สากล เชน การจั ดระบบการจัดเอกสารจดหมายเหตุตามหลักวิ ชาการจดหมายเหตุ การให
คําแนะนําในการสรางอาคารจดหมายเหตุใหถูกตองตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ เปนตน
ในพ.ศ. 2518 สํา นั กงานคณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ นได กํา หนดมาตรฐาน
ตําแหนงนักจดหมายเหตุขึ้นและกําหนดบรรจุแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดาน
สังคมศาสตร สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติไดสนับสนุนใหบุคลากรที่มีอยูเดิมไดพัฒนาตนเอง
โดยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภ ายในประเทศในสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น สาขาวิ ช า
ประวัติศาสตร ไดแก นางสาวทัศนีย มังคะลา นางสาวสุมล ดีคง นายวีระ พิมพา นางสาวสุวคนธ
ตังสุหน นางสมเจตนา พิมพา เปนตน สาขาวิชาบรรณารักษ ไดแก นางวลัย เนาวโรจน เปนตน
เพื่อใหบุคลากรเหลานี้ไดมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปนตําแหนงนักจดหมายเหตุ
กอน พ.ศ. 2544 ยังไมมีหลักสูตรการจัดการจดหมายเหตุและเอกสารในประเทศไทย
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติไดสนับสนุนใหบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีไดพฒ
ั นา
ตนเองโดยการศึกษาตอระดับปริญญาโทภายในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวของและสามารถนํา
ความรู มาประยุก ต ใชกับการปฏิบัติ ง านจดหมายเหตุ เชน นางสาวนัยนา แยมสาขา ศึ ก ษา
สาขาวิชาวารสารศาสตร นายอดิศักดิ์ เซ็กรัตน ศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร นางพัชรินทร
ดวงวิจิตร ศึกษาสาขาวิชาไทยคดีศึกษา นางณิชา จริยเศรษฐการ ศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศ
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ศาสตร เปนตน และเมื่อมีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุ
และเอกสารขึ้นในประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อป 2544 สํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติไดสนับสนุนใหบุคลากรไดเขาศึกษาหลักสูตรดังกลาว โดยรุนที่ 1 ไดแก นางบุศยารัตน
คูเทียม นายบุญฤทธิ์ แคนทอง และนางสาวสาคร พิพวนนอก รุนที่ 2 ไดแก นางสาวนภวรรณ
ศรีจั น ทรนิ ตย นางสาววรนุ ช วีณะสนธิ และนางสาวอรอุม า สมบูร ณท รั พ ย รุ น ที่ 3 ได แ ก
นางสาววิรัลยา สมวงศ และนางสาววิไลลักษณ เครือหงส (รายละเอียดการศึกษาตอดูเพิ่มเติม
ในภาคผนวก ค) ปจจุบันบุคลากรเหลานี้อยูระหวางการศึกษาโดยยังไมมีผูสําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรดังกลาว
1.8 การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ไมมีการกําหนด
นโยบายในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน แมการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเปนกิจกรรมหนึ่งที่ทําให
บุคลากรไดเรียนรูงานในกลุมงานอื่น ๆ อันเปนการเพิ่มความรูและประสบการณของตนเอง ที่ผาน
มา การสับเปลี่ยนงานในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติอาจเกิดใน 3 กรณี คือ
1.8.1 การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงขึ้น เปนการปรับระดับตําแหนงเมื่อมีตําแหนง
วาง บุคลากรที่ปรับระดับตําแหนงอาจตองเปลี่ยนกลุมงานหรือสถานที่ทํางานเพื่อรับผิดชอบ
ภารกิจหนาที่ใหมตามมาตรฐานตําแหนง เชน นางสาวนัยนา แยมสาขา นักจดหมายเหตุ ระดับ
7 ดํารงตําแหนงหัวหนากลุมบันทึกเหตุการณ ปรับระดับเปนนักจดหมายเหตุ ระดับ 8 ตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญทางดานจดหมายเหตุ นางสาวกรพินธุ ทวีตา นักจดหมายเหตุ ระดับ 6 ปรับระดับ
เปนนักจดหมายเหตุ ระดับ 7 หัวหนากลุมบันทึกเหตุการณ นางทิพยวรรณา ชุมเพ็งพันธุ นัก
จดหมายเหตุ ระดั บ 7 กลุม วิ จั ย และบริห ารเอกสาร ปรั บ ระดั บ เปน นั ก จดหมายเหตุ ระดั บ 8
หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
เปนตน เมื่อมีการเปลี่ยนตําแหนงระดับหัวหนางาน บุคลากรที่เปลี่ยนก็จะไดเรียนรูงานดานการ
บริหาร และเรียนรูภารกิจของกลุมงานใหมดวย ซึ่งจะทําใหบุคลากรมีความรูและประสบการณทั้ง
ทางดานการบริหารและวิชาการจดหมายเหตุเพิ่มขึ้น
1.8.2 การสับเปลี่ยนตําแหนงตามการปรับโครงสรางสวนราชการ เชน เมื่อ
พ.ศ. 2545 มีการปรับโครงสรางสวนราชการและมีบุคลากรที่สับเปลี่ยนตําแหนง ไดแก นางบุศยา
รัตน คูเทียม นางสาวสาคร พิพวนนอก และนางสาวพนาวัลย จางแสง เปลี่ยนจากกลุมบันทึก
เหตุการณมาอยูกลุมบริการและประสานสงเสริมกิจการจดหมายเหตุ นางสาวกรพินธุ ทวีตา
เปลี่ยนจากหัวหนากลุมบันทึกเหตุการณมาเปนหัวหนากลุมบริการและประสานสงเสริมกิจการ
จดหมายเหตุ นางสุรียรัตน วงศเสงี่ยม เปลี่ยนจากตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานจดหมายเหตุ มา
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เปนหัวหนากลุมบันทึกเหตุการณ นางสาวนัยนา แยมสาขา เปลี่ยนจากตําแหนงผูเชี่ยวชาญ
ทางดานจดหมายเหตุมาเปนหัวหนากลุมอนุรักษ เปนตน การสับเปลี่ยนบุคลากรทําใหบุคลากรได
เรียนรูภารกิจงานใหมและเปนการเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหกับตัวบุคลากรดวย
1.8.3 การสับเปลี่ยนงานเมื่อมีการขอโอนยาย เชน นางสาวรวิวรรณ อุร
เคนทร โอนยายจากหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง มาอยูหอภาพยนตรแหงชาติ
เมื่อ พ.ศ. 2540 นางสาวสาคร พิพวนนอก โอนยายจากหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระ
เกียรติฯ พะเยา มาอยูกลุมบันทึกเหตุการณสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรุงเทพมหานครเมื่อ
พ.ศ. 2542 นางสาลิ นี ชุม วรรณ โอนย า ยจาก หอจดหมายเหตุแ หง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ
เชียงใหม มาอยูหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อ พ.ศ. 2543 นางสาวอรอุมา สมบูรณทรัพย โอนยายจากหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระ
เกียรติฯ ตรัง มาอยูกลุมเอกสารสําคัญในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรุงเทพมหานคร เมื่อ
พ.ศ. 2545 และโอนยายไปอยูหอจดหมายเหตุแหงชาติ สุพรรณบุรี เมื่อ พ.ศ. 2548 นางสาว
ธํารงลักษณ เจียมบรรจง โอนยายจากหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิม พระเกียรติฯ ยะลา มา
หอจดหมายเหตุแหงชาติ สุพรรณบุรี เมื่อ พ.ศ. 2547 นายธีราธร ชมเชย โอนยายจากหอ
จดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง มาอยูหอเกียรติยศนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 เมื่อ พ.ศ.
2548 เปนตน การสับเปลี่ยนตําแหนงเมื่อมีการโอนยายก็เชนเดียวกับกรณีอื่น คือ ทําใหบุคลากร
มีการเรียนรูงาน เปนการเพิ่มประสบการณในการทํางาน แตจะเห็นไดวาการโอนยายงานมีทั้งการ
โอนยายระหวางสาขาสวนภูมิภาค และโอนยายจากสาขาสวนภูมิภาคมาที่สวนกลาง ทําให
บุคลากรทราบถึงปญหาการดําเนินงานในสวนภูมิภาคแตละแหง และเห็นความแตกตางของการ
ดํา เนิน งานดา นจดหมายเหตุร ะหวา งส ว นกลางและสว นภูมิ ภาคดว ย ซึ่ง เป นประสบการณที่
แตกตางจากการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานในกรณีอื่น ๆ
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานแมไมใชนโยบายที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติกําหนด
แตเมื่อมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานไมวาจากกรณีใด ๆ ก็จะสงผลใหบุคลากรมีการเรียนรูงาน
และมี ป ระสบการณ ใ นการทํ า งานเพิ่ ม ขึ้ น รวมถึ ง มี วิ สั ย ทั ศ น ที่ ก ว า งขึ้ น ซึ่ ง จะส ง ผลให ก าร
ปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การพัฒนาบุคลากรที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติเปนผูจัดและดําเนินการ กลุม
วิชาชีพจดหมายเหตุเปนบุคลากรเพียงกลุมเดียวที่มีโอกาสเขารับการพัฒนาดานวิชาการจดหมาย
เหตุในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเปนการพัฒนาความรูความสามารถและทักษะในการทํางาน เพื่อให
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บุคลากรเหลานี้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจไดถูกตองตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ และ
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การพั ฒนาบุ ค ลากรที่บุ ค ลากรเป น ผู ดํ า เนิ น การเอง เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู
ความสามารถใหกับตัวเอง และนําความรูนั้นมาปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มี
หลายรูปแบบ ไดแก
2.1 การศึกษาจากตํารา เอกสารและขาวสารทางวิชาการ สํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ มีหองสมุดภายในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ จํานวน 4 หอง ไดแก
หองสมุดเรื่องทั่วไปชั้น 1 หองสมุดนี้สําหรับบริการทั้งบุคลากรภายในและผูคนควา
ภายนอกที่มาใชบริการ โดยหองสมุดนี้เก็บหนังสืออางอิงทั่วไป รวมถึงวิทยานิพนธที่ไดรับมอบ
จากนักวิจัยที่เคยมาใชบริการเอกสารจดหมายเหตุ ในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
หองสมุ ดเรื่อ งทั่ วไปชั้ น 2 และชั้น 4 ทั้ง สองหอ งนี้สํ า หรับบริก ารเฉพาะบุค ลากร
ภายในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ โดยทั้งสองหองเก็บหนังสือความรูทั่วไปและหนังสือดาน
ประวัติศาสตร
หองสมุดกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ หองนี้สําหรับบริการบุคลากรภายในสํานักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ โดยเก็บหนังสือภาษาอังกฤษดานวิชาการจดหมายเหตุ หนังสือเหลานี้
ไดมาจากการเปนสมาชิกขององคกรระหวางประเทศทางดานจดหมายเหตุ และไดจากการที่
ผูบริหารสนับสนุนใหซื้อตําราทางวิชาการจดหมายเหตุ
บุคลากรของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติสามารถศึกษาตําราเอกสารและขาวสาร
ทางวิชาการของหองสมุดทั้ง 4 หอง เพื่อพัฒนาความรูใหกับตัวบุคลากร และปรับปรุงการทํางาน
ใหดีขึ้น
2.2 การศึกษาจากคูมือการปฏิบัติงาน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติไดจัดพิมพ
เผยแพรคูมือปฏิบัติงานแกบุคลากรผูปฏิบัติงานจดหมายเหตุอันเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
บุคลากร คูมือการปฏิบัติงานที่ไดจัดทําและเผยแพรแบงได 2 ประเภท คือ
2.2.1 คู มื อการปฏิบั ติง านสํา หรับบุค ลากรผูปฏิบัติง าน เชน คูมื อ การบัน ทึ ก
เหตุการณ จัดทําโดย นางสาวนัยนา แยมสาขา เมื่อ พ.ศ. 2540 คูมือการปฏิบัติงานการบริหาร
เอกสาร จัดทําโดย นางอรัญญา รอดกุล เมื่อ พ.ศ. 2530 คูมือการกําหนดอายุเอกสาร จัดทําโดย
คณะกรรมการกําหนดอายุเอกสารซึ่งมีนางสาวขนิษฐา วงศพานิช เปนประธานในการจัดทํา เมื่อ
พ.ศ. 2535 เปนตน ซึ่งคูมือการปฏิบัติงานเหลานี้เปนคูมือที่จัดทําขึ้นมาเพื่อแจกใหกับบุคลากรใน
กลุมไดศึกษาประกอบการปฏิบัติงาน
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2.2.2 คูมือการปฏิบัติง านที่ใหความรูพื้น ฐานทางจดหมายเหตุ เชน หนัง สือ
วิชาการพื้นฐานการบริหารและจัดการงานจดหมายเหตุจัดพิมพใน พ.ศ. 2542 ใหความรูเกี่ยวกับ
การดํ า เนิ น งานด า นจดหมายเหตุ ของสํา นัก หอจดหมายเหตุ แหง ชาติ และเอกสารแนะนํา หอ
จดหมายเหตุแหงชาติ ใหความรูเกี่ยวกับภารกิจหนาที่ โครงสรางและการบริการของสํานักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ เปนตน เอกสารเหลานี้สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ จัดทําเพื่อแจกใหกับ
บุคลากรในหนวยงานไดศึกษา
2.3 การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูมีความรูและประสบการณดาน
จดหมายเหตุ บุ ค ลากรของสํ า นั ก หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ อ าจพั ฒ นาตนเองโดย การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือขอคําแนะนําเกี่ยวกับวิชาการจดหมายเหตุกับบุคลากรระดับหัวหนา
งาน หรือผูมีความรูและประสบการณจากภายนอก การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสวนใหญอยูใน
รูปการปรึกษาปญหาในดานการดําเนินงานทางวิชาการจดหมายเหตุเพื่อนําความรูมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานหรือการขอคําแนะนําทางวิชาการจดหมายเหตุ เพื่อนําไปพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น เชน ตัวผูวิจัยไดปรึกษาการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรงานจดหมายเหตุกับนางสาว
กรพินธุ ทวีตา หัวหนากลุมบริการและประสานสงเสริมกิจการจดหมายเหตุ นางสาวกรพินธุ ทวี
ตา ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องปญหาการทํางานดานจดหมายเหตุของสํานักหอจดหมายเหตุ
แห ง ชาติ กั บ รองศาสตราจารย ดร.สมสรวง พฤติกุ ล ซึ่ ง เป น ผู มี ความรู แ ละประสบการณจ าก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนตน
นอกจากนี้บุคลากรของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ยังอาจปรึกษาขอความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานวิชาการจดหมายเหตุจากบุคลากรผูมีความรูทางดานจดหมายเหตุ ซึ่งเคยปฏิบัติงาน
อยูในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ และไดโอนยายไปปฏิบัติงานยังหนวยงานอื่น เชน นางสาว
สวนีย วิเศษสินธุ นางสาวอุบล ใชสงวน นางสาวชุมศรี วงศวีระชัย เปนตน
เมื่อบุคลากรของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ไดรับการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ
แลว ไดนําความรูมาปรับปรุงการปฏิบัติงานของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เชน นางสมศรี โชติชวง เปนผูกําหนดวิธีการจัดหมวดหมูเอกสารจดหมายเหตุตามหลัก
วิชาการจดหมายเหตุ โดยเริ่มใน พ.ศ. 2512 และปฏิบัติตอมาจนถึงปจจุบัน นางสาวขนิษฐา
วงศพานิช เปนผูมีบทบาทอยางมากในการดําเนินงานปรับปรุงสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
เริ่มตั้งแต พ.ศ. 2514 นางสาวขนิษฐา วงศพานิช รับตําแหนงหัวหนาแผนกเอกสารสําคัญซึ่ง
ต อ มาปรั บ โครงสร า งเป น ฝ า ยเอกสารสํ า คั ญ ในขณะนั้ น ฝ า ยเอกสารสํ า คั ญ รั บ ผิ ด ชอบงาน
จดหมายเหตุทุกขั้นตอน ตั้งแตรับมอบ จัดเก็บ อนุรักษ การบริการและเผยแพร นางสาวขนิษฐา
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วงศพานิช อํานวยการใหการดําเนินการในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติเปนไปตามหลักวิชาการ
เชน ดําเนินการจัดซื้อหนังสือตําราวิชาการดานจดหมายเหตุ มีสวนรวมในการปรับปรุงระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ในสวนที่เกี่ยวกับหอจดหมายเหตุแหงชาติ
สาระสําคัญ คือ การทําลายเอกสารตองไดรับความเห็นชอบจากหอจดหมายเหตุแหงชาติกอนและ
ใหสวนราชการสงเอกสารสําคัญมาที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เริ่มงานบริหารเอกสารและ
งานศูนยเก็บเอกสารในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ริเริ่มใหมีงานไมโครฟลมและงานซอม
เอกสารในสํ า นั ก หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ ดํ า เนิ น การให มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เผยแพร แ ละ
ประชาสัมพันธงานจดหมายเหตุ อาทิ นิทรรศการ เพื่อแนะนําสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
รวมทั้ง มี ค วามร ว มมื อ กั บ องค กรระหวา งประเทศในดา นงานจดหมายเหตุ และเป น ผูริ เ ริ่ม หอ
จดหมายเหตุสวนบุคคล เปนตน นางสาวสวนีย วิเศษสินธุ วางระบบการดําเนินงานเอกสาร
ประเภทภาพถายและแผนที่ในพ.ศ. 2519 นางเบ็ญจมาศ ตันตยาภรณ วางระบบการอนุรักษ
เอกสารใน พ.ศ. 2519 นางสาวอุบล ใชสงวน วางระบบการทําบัญชีเอกสารแตละชุดใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้นโดยมีการเขียนบทนําประวัติของเอกสารแตละชุดประกอบดวยรหัสเอกสาร ระยะเวลา
เอกสาร ประวั ติห นว ยงาน และประวั ติก ลุ ม เอกสาร ซึ่ ง เปน การจั ดทํ า บั ญชี ชว ยค น ตามหลั ก
วิชาการจดหมายเหตุ เริ่มในพ.ศ. 2525 เปนตน (ขนิษฐา วงศพานิช 2549)
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรทางดานจดหมายเหตุโดยตรงในประเทศ
ไทยยังไมมีผูจัดทํา แตมีผูศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาตนเองของวิชาชีพดาน
อื่น ผูวิจัยขอนําเสนอ ดังนี้
งานวิจัยในประเทศ
ประกอบดวยงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ตนเอง แบงได 2 กลุม ดังนี้
1. งานวิจัยที่เนนการศึกษาเกี่ยวของกับความตองการพัฒนาตนเอง มีดังนี้
สิ ริ อิ ส รี ย บุ ญ ยกิ ต ติ โ กวิ ท (2544) ได ศึ ก ษาเรื่ อ งความต อ งการพั ฒ นาตนเองเพื่ อ
ประสิทธิภาพในการทํางานของขาราชการกองคลัง ในกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนําผลการศึกษา
ครั้งนี้ไปเปนแนวทางในการวางแผนและกําหนดเนื้อหาและหลักสูตรสําหรับการพัฒนาบุคลากรให
ตรงกั บความต องการของขาราชการกองคลัง ในกระทรวงศึ ก ษาธิก าร ผูศึ ก ษาจึงศึ ก ษาความ
ตองการพัฒนาตนเองของขาราชการกองคลังในกระทรวงศึกษาธิการ 3 ดาน ไดแก ดานความรู
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ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ดานความรูเฉพาะตําแหนง และดานการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
ปฏิ บั ติ ง าน กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ ข า ราชการกองคลั ง ในกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จํ า นวน 255 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เป น แบบสอบถามมาตราส ว นประมาณค า 5 ระดั บ
ผลการวิจัยพบวา ขาราชการกองคลังในกระทรวงศึกษาธิการมีความตองการพัฒนาตนเอง ดาน
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ดานความรูเฉพาะตําแหนง และดานการนําเทคโนโลยีมาใช
ในการปฏิ บั ติ ง านโดยรวมอยู ใ นระดั บ มากทั้ ง 3 ด า น และข า ราชการกองคลั ง ใน
กระทรวงศึกษาธิการที่มีอายุ วุฒิการศึกษา และระดับตําแหนงที่แตกตางกัน มีความตองการ
พัฒนาตนเองแตกตางกันทั้ง 3 ดาน
รอยตํารวจโทเชษฐา กฤษณสุวรรณ (2545) ไดศึกษาเรื่อง ความตองการพัฒนา
ตนเองของขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ในกองบังคับการปกครองโรงเรียนนายรอยตํารวจ
เพื่อนําผลการศึกษาครั้งนี้ไปเปนแนวทางสําหรับการจัดรูปแบบการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานใหกับขาราชการตํารวจในกองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายรอยตํารวจ ผูศึกษาจึง
ศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในกองบังคับการปกครอง
โรงเรียนนายรอยตํารวจ 8 ดาน ไดแก ดานรูปแบบ ดานเนื้อหา ดานระยะเวลา ดานผูรับผิดชอบ
ดานสถานที่ ดานวิทยากร ดานกลุมที่รวมพัฒนา และดานโสตทัศนูปกรณ ประชากรที่ใชศึกษา
คือ ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ในกองบังคับการปกครองโรงเรียนนายรอยตํารวจ จํานวน
146 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ผลการวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในกองบังคับการปกครองโรงเรียนนายรอย
ตํ า รวจมี ค วามต อ งการพั ฒ นาตนเองในระดั บ มากมี 4 ด า น ได แ ก ด า นโสตทั ศ นู ป กรณ ด า น
วิทยากร ดานผูรับผิดชอบ และดานรูปแบบ สวนดานที่เหลืออีก 4 ดาน ไดแก ดานระยะเวลา
ดานกลุมที่รวมพัฒนา ดานสถานที่และดานเนื้อหามีความตองการพัฒนาตนเองอยูในระดับปาน
กลาง
2. งานวิจัยที่เนนการศึกษาเกี่ยวของกับความตองการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้
มานะศรี ยงเจริญ (2541) ไดศึกษาเรื่อง ความตองการกิจกรรมวิชาการของสมาชิก
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย เพื่อเปนขอมูลสําหรับสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในการ
วางแผนการจัดกิจกรรมวิชาการใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิก ผูศึกษาจึงศึกษาความ
ตองการกิจกรรมวิชาการของสมาชิกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ดานรูปแบบ ดานเนื้อหา
ดา นสถานที่ และดา นชวงเวลา กลุม ตั วอยา ง คือ สมาชิกสมาคมหองสมุ ดแห งประเทศไทย
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จํานวน 289 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ ผลการวิจัยพบวา สมาชิกสวนใหญมีความตองการในระดับมากทุกดาน โดยดานรูปแบบ
กิจกรรมวิชาการ ไดแก การผลิตสื่อ การบรรยายและการอภิปราย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
อบรม การส ง เสริ ม ด า นวิ จั ย และการสั ม มนา ดา นเนื้อ หาที่ต อ งการได แ ก การประยุ ก ต ใ ช
เทคโนโลยี ส ารนิ เ ทศ การบริ ก ารสารนิ เ ทศ การพั ฒ นาทรั พ ยากรห อ งสมุ ด การวิ เ คราะห
ทรัพยากรหองสมุด และการบริหารงาน ดานสถานที่จัดกิจกรรมวิชาการและทัศนศึกษา มีทั้งใน
กรุงเทพมหานครและตางจังหวัด สวนดานชวงเวลาที่ตองการคือ 3 วัน และ 1 วัน
จุรีพร บวรผดุงกิตติ (2542) ไดศึกษาเรื่อง สภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการ และ
แนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน เพื่อนําขอมูลไปเปนแนวทางใน
การวางแผนพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูศึกษาจึงศึกษา
เกี่ยวกับสภาพปจจุบันของการพัฒนาบุคลากร ปญหาการพัฒนาบุคลากร ความตองการพัฒนา
บุคลากร และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาบุคลากร กลุมตัวอยางมี 5 กลุม คือ กลุมที่ 1 ไดแก
เจาหนาที่ระดับผูบริหาร กลุมที่ 2 ไดแก แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร กลุมที่ 3 ไดแก พยาบาล
วิชาชีพ พยาบาลเทคนิค และเจาหนาที่พยาบาล กลุมที่ 4 ไดแก เจาหนาที่อื่น ๆ และกลุมที่ 5
ได แ ก ลู ก จ า ง รวมกลุ ม ตั ว อย า งทั้ ง หมด 384 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
ประกอบดวยแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และแบบสัมภาษณสําหรับสัมภาษณ
ผูบริหาร ผลการวิจัยพบวา ปจจุบันการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลขอนแกน มีการปฏิบัติตาม
กระบวนการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับปานกลาง ปญหาการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับปาน
กลาง 3 อันดับแรกคือ ดานงบประมาณ ดานบุคลากรและดานการรับรูขาวสาร ความตองการดาน
วิธีการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับมาก 3 อันดับแรกคือ การฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการ
ปฏิบัติ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพรขาวสารทางวิชาการและการศึกษาดูงานเพิ่มเติม
ความตองการดานเนื้อหาการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับมากที่สุด โดยอันดับแรกคือ ดานมนุษย
สัมพันธในการทํางาน รองลงมาอยูในระดับมากคือ เทคนิคการพัฒนาคุณภาพบริการ และทักษะ
หรือเทคนิคในการบริหารจัดการและดานจริยธรรม ตามลําดับ ความตองการดานระยะเวลาที่ใช
ในการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับมาก อันดับแรกคือ ตองการเขารวมประชุมอบรมศึกษาดูงาน
ระยะสั้นในเวลาไมเกิน 1 สัปดาห รองลงมาอยูในระดับปานกลางคือ ใชเวลาไมเกิน 2 สัปดาห และ
ไมเกิน 1 เดือน ตามลําดับ
จุฑา สุทธาภาส (2543) ไดศึกษาเรื่อง ความตองการพัฒนาของคณาจารยในสถาบัน
ราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร เพื่อนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการวางแผนการจัดโครงการและ
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กิจกรรมในการพัฒนาคณาจารยในแตละสถาบันไดสอดคลองตามความเปนจริง ผูศึกษาจึงศึกษา
ความตองการพัฒนาของคณาจารยในสถาบันราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรตามภารกิจหลัก 6 ดาน
ไดแก ดานการใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการแก
สังคม ดานการปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ดานการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู กลุมตัวอยางคือขาราชการครูในสถาบันราชภัฏกลุม
รัตนโกสินทร จํานวน 333 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ ผลการวิจัยพบวา คณาจารยมีความตองการการพัฒนาในระดับมากทุก
ดา น ดัง นี้ อั น ดับแรกมี ค วามต อ งการพัฒ นาดา นการใหการศึก ษาวิ ช าการและวิช าชีพ ชั้น สู ง
รองลงมา ไดแก ดานการปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ดานการวิจัย ดานการผลิตครู
และสงเสริมวิทยฐานะครู ดานการบริการวิชาการแกสังคม และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมการพัฒนาคณาจารยที่คณาจารยตองการพบวา คณาจารย
ตองการศึกษาตอมากที่สุดเปนลําดับแรก รองลงมาคือ ไดรับการเผยแพรขาวสารทางวิชาการ การ
ไปทัศนศึกษาดูงาน การสอนแนะนํางาน การสัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ประชุมอภิปราย และการปฐมนิเทศ ตามลําดับ สวนกิจกรรมที่คณาจารยตองการเปนลําดับ
สุดทาย คือ การโยกยายสับเปลี่ยนหนาที่หรือเลื่อนตําแหนงงาน และเมื่อเปรียบเทียบปจจัยสวน
บุคคลพบวา คณาจารยที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อายุราชการ และคณะสังกัดแตกตางกัน มี
ความตองการพัฒนาไมแตกตางกัน สวนคณาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการและสถาบันที่สังกัด
แตกตางกัน พบวา มีความตองการพัฒนาแตกตางกัน
วรรณพร คงเคารพธรรม (2543) ไดศึกษาเรื่อง ความตองการพัฒนาอาจารยคณะ
วิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนําผลการศึกษาไปใชใน
ดานการบริหารสถานศึกษาและดานการพัฒนาอาชีวศึกษาในระดับประเทศ ผูศึกษาจึงศึกษา
ความตองการพัฒนาของอาจารยคณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาในภาคตะวันอออกเฉียง
เหนือ 3 ดาน ไดแก ดานวิชาชีพเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ ดานวิทยาการการสอน และดานอื่น ๆ
ประชากร คือ อาจารยคณะบริหารธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 แหง จํานวน 262 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวมรวมข อ มู ล เป น แบบสอบถามมาตราส ว นประมาณค า 5 ระดั บ
ผลการวิจัยพบวา อาจารยคณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ความตองการพัฒนาทั้ง 3 ดาน และรวมทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
เกี่ยวกับความตองการพัฒนาของอาจารยคณะบริหารธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทัง้ 3 ดาน
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และรวมทุกดานตามความคิดเห็นของอาจารยจําแนกตามประสบการณในตําแหนงงานแบงเปนต่าํ
กวา 5 ป 5 – 10 ป และมากกวา 10 ปขึ้นไป พบวา อาจารยที่มีประสบการณต่ํากวา 5 ป 5 -10 ป
มีความตองการพัฒนาดานวิชาชีพเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจแตกตางกัน โดยกลุมที่มีประสบการณ
มากกวา 10 ป ขึ้นไป มี ความตองการมากที่สุด การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต อ ง ก า ร ก า รพั ฒ น า ข อ ง อ า จ า ร ย ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ รกิ จ วิ ท ย า ลั ย อ า ชี ว ศึ ก ษ า ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกตามแผนกวิชาที่ทําการสอนแบงเปนแผนกวิชา คือ แผนกวิชาการ
บัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอรธุรกิจและสัมพันธธุรกิจ ผลการวิจัยพบวา อาจารยทุก
แผนกวิชามีความตองการการพัฒนาโดยภาพรวมทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมากไมแตกตางกัน เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา อาจารยที่สอนในแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมีความตองการการพัฒนา
ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจแตกตางกัน โดยความตองการการพัฒนาอยูใน
ระดับมากที่สุด สวนอาจารยแผนกวิชาการบัญชี การตลาด เลขานุการและสัมพันธธุรกิจอยูใน
ระดับมากไมแตกตางกัน
ขัตติยา ทองทา (2543) ไดศึกษาเรื่อง ความตองการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ของบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการ
กําหนดนโยบายและวางแผนใหบรรณารักษของหองสมุดสถาบันเอกชนเขารวมกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากร และปรับปรุงการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของบรรณารักษ ผูศึกษาจึง
ศึกษาความตองการพัฒนาของบรรณารักษหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดานประเภทของ
กิจกรรม ดานเนื้อหา ดานหนวยงานที่จัด และดานระยะเวลาจัดกิจกรรม ประชากรที่ใชศึกษา
คื อ บรรณารั ก ษ ทุ ก คนที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู ใ นห อ งสมุ ด กลาง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน สั ง กั ด
ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย โดยศึ ก ษาเฉพาะในกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล จํ า นวน 206 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบวา กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรแบบเปนทางการที่บรรณารักษจํานวนมากที่สุดตองการเขารวมคือ การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ สวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรแบบไมเปนทางการคือ การฝกปฏิบัติการ เนื้อหาของ
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรแบบเปนทางการและแบบไมเปนทางการที่บรรณารักษจํานวนมาก
ที่สุดตองการคือ เนื้อหาดานเทคโนโลยีสารนิเทศ หนวยงานที่จัดการฝกอบรมและการสัมมนาที่
บรรณารักษจํานวนมากที่สุดตองการใหจัดคือสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย สวนหนวยงานที่
จัด การประชุ ม ที่ บ รรณารั ก ษ จํา นวนมากที่ สุดต อ งการ คื อ คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาหอ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย และหนวยงานที่
จั ด การบรรยาย อภิ ป รายทางวิ ช าการที่ บ รรณารั ก ษ จํ า นวนมากที่ สุ ด ต อ งการ คื อ
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คณะอนุกรรมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ระยะเวลาจัดกิจกรรม
การปฐมนิเทศงาน การฝกอบรม การประชุม การสัมมนา การบรรยาย อภิปรายทางวิชาการ
และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่บรรณารักษจํานวนมากที่สุดเห็นวาเหมาะสมคือ 1 – 2 วัน
สวนการหมุนเวียนกันทํางานคือ 1 – 3 เดือน สําหรับปญหาในการเขารวมกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรโดยรวม บรรณารักษประสบปญหาในระดับปานกลางทั้งหมด โดยปญหาที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ งานที่ปฏิบัติมีมากจนไมมีเวลาเขารวมกิจกรรม
เต็ ม ใจ เศิ ก ศิ ริ (2544) ได ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความต อ งการพั ฒ นาบุ ค ลากรของศู น ย
การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดยโสธร เพื่อนําผลการศึกษาไปใชในการวางแผนปรับปรุงการ
พัฒนาบุคลากรในศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดยโสธร ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูศึกษา
จึงศึกษาความตองการพัฒนาบุคลากรของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยโสธร 3 ดาน ไดแก
ดานการศึกษา ดานการฝกอบรม และดานการพัฒนาตนเอง ประชากรที่ใชศึกษา คือ ผูบริหาร
ขาราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว จํานวน 98 คน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลเปน
สอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ผลการวิจัยพบวา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว มี
ความตองการพัฒนาโดยรวมและเปนรายดานทั้ง 3 ดานอยูในระดับปานกลาง สวนขาราชการและ
ผูบริหาร มีความตองการพัฒนาโดยรวมและเปนรายดานทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมาก โดยมีความ
ตองการเปนรายขออยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุดในแตละดานตามลําดับดังนี้ ผูบริหารไดแก
การสอนงานจากผูบังคับบัญชา การศึกษาจากคูมือปฏิบัติงานที่ทางราชการจัดทําขึ้น และการเขา
รับการฝกอบรมโดยวิธีทัศนศึกษา ขาราชการไดแก การเขารับการฝกอบรมกอนเขาสูตําแหนงใหม
การไปดูงานหนวยงานอื่น ๆ เพื่อนําประสบการณเขามาปรับปรุงในหนวยงานของตนเอง และการ
เขารับการฝกอบรมโดยวิธีการสาธิตเพื่อไดฝกปฏิบัติจริง ลูกจางประจํา ไดแก การอานหนังสือพิมพ
รายวันและวารสารทางการศึกษา การเขารับการฝกอบรม โดยวิธีการระดมสมองเพื่อแกไขปญหา
ในการปฏิบัติงาน และการนิเทศงานโดยผูบังคับบัญชาหรือหัวหนา ลูกจางชั่วคราว ไดแก การรับ
ฟงการบรรยายทางสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา (ETV) ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน การผลิต
คูมือการปฏิบัติงานดวยตนเอง การขอรับคําปรึกษาวิธีการพัฒนางานในการทํางานจากผูมีความรู
และประสบการณ
ทัศพันธ พงษเภตรา (2545) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาความตองการพัฒนาบุคลากร
ของสํานักตรวจราชการในการสนับสนุนการตรวจราชการระดับสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อนําผล
การศึกษาไปเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ
รวมทั้งนําไปเปนขอมูลในการเขียนแผนแมบทในการพัฒนาบุคลากรของสํานักตรวจราชการ ผู
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ศึกษาจึงศึกษาความตองการพัฒนาบุคลากรของสํานักตรวจราชการ 6 ดาน ไดแก ดานการ
กํ า หนดแผนงานการปฏิ บั ติ ง านและการรายงานผลการตรวจราชการ ด า นการสื บ สวนเรื่ อ ง
รองเรียน และติดตามการดําเนินงานกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่ทางการเงินทุจริต ดานการ
รายงานผลการตรวจราชการ การดําเนินการศูนยขอมูลกลางของงานตรวจราชการ ดานการให
ความรูท างเทคโนโลยี ด า นการใหความรู ท างด า นภาษาอั ง กฤษ และดา นการให ก ารศึก ษา
วิชาการ ประชากรที่ใชศึกษา คือ ขาราชการของสํานักตรวจราชการ จํานวน 96 คน เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ผลการวิจัยพบวา
บุคลากรของสํานักตรวจราชการมีความตองการพัฒนาดานการกําหนดแผนงาน การปฏิบัติงาน
และการรายงานผลการตรวจราชการ ดานการสืบสวนสอบสวนเรื่องรองเรียนและติดตามการ
ดําเนินการกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่ทางการเงินทุจริต ดานระบบการรายงานผลการตรวจ
ราชการ การดํ า เนิ น การศู น ย ข อ มู ล กลางของงานตรวจราชการ ด า นการให ค วามรู ท างด า น
เทคโนโลยี ดานการใหความรูดานภาษาอังกฤษ ดานการใหการศึกษาวิชาการ อยูในระดับมาก
ทุก ๆ ดาน นอกจากนี้ จากการเปรี ยบเทียบความแตกตางระหวางปจจัย สวนบุคคลกับความ
ตองการพัฒนาบุคลากร พบวา บุคลากรที่มีอายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับตําแหนง และอายุ
ราชการแตกตางกัน มีความตองการพัฒนาความรูไมแตกตางกัน สวนบุคลากรที่สังกัดสวนงาน
แตกตางกันผลการวิจัย พบวา มีความตองการพัฒนาความรูแตกตางกัน
อัญชิ สา ไกรสรนภาเนตร (2545) ไดศึ กษาเรื่ อง การพั ฒ นาบุค ลากรตามความ
ตองการของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อนําผลการศึกษาไปใชในการวางแผนการพัฒนา
บุ ค ลากรใหค รอบคลุ ม บุ ค ลากรตามลั ก ษณะและประเภทของงาน ซึ่ ง จะทํ า ใหบุ คลากรมี ก าร
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น ผูศึกษาจึงศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา และศึกษา
ความตองการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร กลุมตัวอยาง คือ ขาราชการสาย ข และขาราชการสาย
ค ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร จํ า นวน 220 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เป น
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ผลการวิจัยพบวา บุคลากรสาย ข ประเมินวา
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับนอย ในขณะที่บุคลากรสาย ค
ประเมินวาอยูในระดับนอยที่สุด ความคิดเห็นของบุคลากรสาย ข และสาย ค จาการเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง พบวา ไมแตกตางกัน
ความตองการของบุคลากร สาย ข และสาย ค ตองการใหมหาวิทยาลัยปฏิบัติกิจกรรมโดยรวมอยู
ในระดับมากทั้งสองสายตรงกัน โดยมีความตองการใหจัดกิจกรรม การสงไปฝกอบรม การสอน
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งาน การสงไปดูงาน เปนลําดับที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ และกิจกรรมการสับเปลี่ยนโยกยายหนาที่
และกิจกรรมการมอบหมายงานใหปฏิบัติ เปนสองลําดับสุดทาย
งานวิจัยตางประเทศ
Agostinh (1990)
ไดศึกษาเรื่อง ความตองการพัฒนาบุคลากรหองสมุดของ
มหาวิทยาลัยในแอฟริกาใต เนื่องจากผูบริหารของหองสมุดมหาวิทยาลัยตองการใหบุคลากรมี
การพัฒนาและตองการอบรมบุคลากรซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ของโลกโดยศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรซึ่งเปน
พื้นฐานของการอบรมและกิจกรรมการพัฒนาทั้งหมดจากบุคลากรของหองสมุดมหาวิทยาลัยใน
แอฟริกาใตทั้งหมด ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาบุคลากรตองพิจารณาถึงหลักการจัดการเปน
อันดับแรก และปญหาการพัฒนาบุคลากรที่พบ คือ ดานเงินทุน ดานนโยบายการพัฒนาบุคลากร
ดานการพัฒนาตัวบุคลากร และดานการสนับสนุนจากผูบริหารของมหาวิทยาลัยใหบุคลากรมี
การศึกษาและอบรมยังไมพอเพียง
Mataboge (1993) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนกรณีศึกษาในเขต
พื้ น ที่ Krugersdorp ประเทศแอฟริ ก าใต โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาความต อ งการพั ฒ นา
บุคลากรของบุคลากรในโรงเรียนในเขตพื้นที่ Krugersdorp และเพื่อหาวิธีการที่จะพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียนในเขตพื้นที่ Krugersdorp ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น กลุมตัวอยางมี 80 คน
ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาบุคลากรทําใหบุคลากรมีการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และโรงเรียนไดมีการ
วางแผนโครงการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน
Van และ Susan (2003) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพยาบาล :
เทคนิคเกี่ยวกับการจัดการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัย
พยาบาล ผูสอนพยาบาล และผูสอนเกี่ยวกับคลีนิค ในประเทศแอฟริกาใต ประชากรที่ใชศึกษา
ประกอบดวย บุคลากรในวิทยาลัยพยาบาล ผูสอนพยาบาล ผูอํานวยการดานการบริการสุขภาพ
และคลีนิค ผลการวิจัยพบวา ผูสอนพยาบาลและผูสอนเกี่ยวกับคลินิกมีความตองการใหสราง
แผนกพัฒนาบุคลากรขึ้นในวิทยาลัยพยาบาลเพื่อผลประโยชนของบุคลากรและพัฒนาบุคลากรให
มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งนักเรียนพยาบาลสามารถดูแลคนไขไดอยางมีคุณภาพมากขึ้น

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุสังกั ดสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ประชากร เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล และการ
วิเคราะหขอมูล ดังนี้
ประชากร
ประชากร คือ ขาราชการ และลูกจางประจําที่ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุ สังกัด
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคทั้งหมด 70 คน แบงเปน 2 กลุม
ไดแก
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุ จํานวน 42 คน ไดแก ขาราชการตําแหนงนักจดหมายเหตุ
สังกัดสวนกลาง 29 คน สวนภูมิภาค 11 คน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสวนกลาง 1 คน
สวนภูมิภาค 1 คน
กลุ ม สนั บ สนุ น วิ ช าชี พ จดหมายเหตุ จํ า นวน 28 คน ได แ ก ข า ราชการตํ า แหน ง
เจาหนาที่จดหมายเหตุ สังกัดสวนกลาง 17 คน เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา สังกัดสวนกลาง 2 คน
ชางภาพ สังกัดสวนกลาง 1 คน และลูกจางประจําตําแหนงพนักงานซอมเอกสาร สังกัดสวนกลาง
7 คน สวนภูมิภาค 1 คน
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
การวิ จัยครั้ ง นี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสํา หรับเก็บรวบรวมขอมู ลบุ คลากรที่
ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุ สังกัดสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กําหนดคาทดสอบทางสถิติมี
ระดับนัยสําคัญที่รอยละ 95 และคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 แบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียด
ของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณการ
ทํางาน ตําแหนงปจจุบัน สถานที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน กลุมงานที่เคยสังกัด ประสบการณการ
รวมกิจกรรมดานตาง ๆ ทางจดหมายเหตุ
ตอนที่ 2 การประเมินตนเอง เปนการใหผูตอบแบบสอบถามประเมินความสามารถ
ของตนเองทุกขอ เนื่องจากการปฏิบัติงานของทั้งกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุน
วิ ช าชี พ จดหมายเหตุ ตอ งทํ า งานสัม พั น ธแ ละสอดคล อ งซึ่ ง กัน และกั น เนื้ อ หาที่นํา มาประเมิ น
ความสามารถเกี่ยวกับภารกิจที่บุคลากรดานจดหมายเหตุตองปฏิบัติในทุกดาน โดยประเมินเปน
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง ประเมินความสามารถวาอยูในระดับ
มากที่สุด
4 หมายถึง ประเมินความสามารถวาอยูในระดับ
มาก
3 หมายถึง ประเมินความสามารถวาอยูในระดับ
ปานกลาง
2 หมายถึง ประเมินความสามารถวาอยูในระดับ
นอย
1 หมายถึง ประเมินความสามารถวาอยูในระดับ
นอยที่สุด
ตอนที่ 3 ความต อ งการพั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากร เป น การให ผู ต อบ
แบบสอบถามประเมินความตองการพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ โดยประเมินเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง มีความตองการพัฒนาตนเองในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความตองการพัฒนาตนเองในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความตองการพัฒนาตนเองในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความตองการพัฒนาตนเองในระดับ นอย
1 หมายถึง มีความตองการพัฒนาตนเองในระดับ นอยที่สุด
แบงขอคําถามออกเปน 4 ตอน ไดแก
ตอนที่ 3.1 จุดมุงหมายการพัฒนาตนเอง จํานวน 10 ขอ
ตอนที่ 3.2 ความตองการพัฒนาตนเอง จํานวน 45 ขอ แบงเปน 4 ดาน
ไดแก ดานวิชาการ ดานเทคโนโลยี ดานบริการ และดาน
คุณลักษณะสวนตัว
ตอนที่ 3.3 รูปแบบการพัฒนาตนเอง จํานวน 45 ขอ
ตอนที่ 3.4 ความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเอง จํานวน 10 ขอ
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ตอนที่ 4 เปนขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาตนเองของ
บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านด า นจดหมายเหตุ สั ง กั ด สํ า นั ก หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเปนคําถามปลายเปด
การสรางเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล
ในการสรางแบบสอบถามผูศึกษาคนควาไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
บุค ลากร กํ า หนดเป นขอบเขตและโครงสร า งของเครื่อ งมือที่ ใ ชเ ก็บรวบรวมขอมู ลภายใตก าร
ควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
2. สร า งแบบสอบถามโดยนํ า ขอ มู ลที่ ได จ ากการศึ ก ษาเอกสาร ตํ า รา งานวิจั ย ที่
เกี่ยวของและเอกสารเกี่ยวกับภารกิจของผูปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุในสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติมาประมวลเพื่อกําหนดเปนเนื้อหาของแบบสอบถามโดยคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา
3. ปรั บปรุ งแบบสอบถามตามที่ อาจารย ที่ ปรึ กษาเสนอแนะ แล วเสนอผู เชี่ ยวชาญ
พิจารณา จํานวน 3 ทาน
4. นําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ ไปปรับปรุงแกไขแลวนําเสนอ
อาจารยที่ปรึกษา
5. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับขาราชการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ที่ไมใช
กลุ ม เปา หมาย จํ า นวน 20 คน เพื่ อ หาค า ความเชื่ อ มั่น (reliability) ด ว ยวิธี ห าค า สั ม ประสิ ท ธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ 0.9427 ซึ่งเปนคาที่เชื่อถือได
6. นําแบบสอบถามที่สมบูรณไปสอบถามประชากรตามขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลที่
กําหนด
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1. สงแบบสอบถามดวยตนเองใหกลุมประชากร ซึ่งเปนขาราชการที่ปฏิบัติงานดาน
จดหมายเหตุ สั ง กั ด สํ า นั ก หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ ส ว นกลาง จํ า นวน 57 ฉบั บ และส ง
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แบบสอบถามทางไปรษณียใหขาราชการที่ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุ สังกัดสํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ สวนภูมิภาค จํานวน 13 ฉบับ โดยใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนเวลา 1
เดือน ตั้งแตวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2548
2. แบบสอบถามที่สงไปทั้ง 70 ฉบับ ไดรับกลับคืนมา 70 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
ของแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
แลวนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS For Windows (Statistical
Package for Social Sciences / Windows) ดังนี้
1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะห โดยใช
การแจกแจงความถี่และคํานวณหาคารอยละ (Percentage)
2. แบบสอบถามตอนที่ 2 การประเมินตนเอง และแบบสอบถามตอนที่ 3 ความ
ตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร ประกอบดวย จุดมุงหมายการพัฒนา ความตองการพัฒนา
ตนเอง รูปแบบการพัฒนาตนเอง และความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเอง วิเคราะหโดยการ
หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา T (T – TEST)
สํา หรับ ค า เฉลี่ ย ของระดั บ การประเมิ น ตนเองและความตอ งการพั ฒ นาตนเองซึ่ ง
กําหนดเปน 5 ระดับ มีความหมายดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง การประเมินตนเอง / ความตองการพัฒนา มากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง การประเมินตนเอง / ความตองการพัฒนา มาก
2.51 – 3.50 หมายถึง การประเมินตนเอง / ความตองการพัฒนา ปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง การประเมินตนเอง / ความตองการพัฒนา นอย
1.00 – 1.50 หมายถึง การประเมินตนเอง / ความตองการพัฒนา นอยที่สุด
3. หาความสัมพันธระหวางการประเมินตนเองและความตองการพัฒนาตนเอง โดยวิธีหา
คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Peason product moment correlation) ซึ่งมีเกณฑในการแปลความ ดังนี้
r > .8 หมายถึง
มีความสัมพันธกันในระดับสูงหรือสูงมาก
.60 < r.80 หมายถึง
มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง
.40 < r.60 หมายถึง
มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
.20 < r.40 หมายถึง
มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ํา
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r.20
หมายถึง
มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา
r =0
หมายถึง
ไมมีความสัมพันธ
r =หมายถึง
ขอมูลที่มีความสัมพันธกันทางลบ หรือมีความสัมพันธ
ตรงกันขาม หมายความวาเหตุการณใดก็ตามตัวแปรใดไดคะแนนต่ํา จะพาอีกสถานการณหนึ่ง
หรือตัวแปรหนึ่งไดคะแนนสูงซึ่งจะเปนการสัมพันธแบบผกผัน
การนําเสนอขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอโดยการพรรณนาความประกอบตารางในบทที่ 4 การ
สรุปอภิปรายผล และขอเสนอแนะ จะนําเสนอในบทที่ 5

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ข อ มู ล ที่ นํ า มาวิ เ คราะห ค รั้ ง นี้ ได ม าจากการตอบแบบสอบถามของบุ ค ลากรที่
ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุ สังกัดสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ จํานวน 70 ฉบับ โดยนําเสนอ
ขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย ซึ่งสัญลักษณตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้
N
หมายถึง
จํานวนกลุมประชากร
หมายถึง
คาคะแนนเฉลีย่
X
S.D.
หมายถึง
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
t
หมายถึง
คาที่ใชพจิ ารณา t - distribution
r
หมายถึง
คาที่ใชพจิ ารณาความสัมพันธ
*
หมายถึง
มีนัยสําคัญของสถิติที่ระดับ 0.05
**
หมายถึง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และจําแนกผลการวิเคราะหออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนการนําเสนอขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนการนําเสนอขอมูลการประเมินตนเองของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 เป น การนํ า เสนอข อ มู ล ความต อ งการพั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากรที่
ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุ ประกอบดวยขอมูลจุดมุงหมายการพัฒนาตนเอง ความตองการ
พัฒนาตนเอง รูปแบบเพื่อการพัฒนาตนเอง ความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเอง และ
ความสัมพันธระหวางการประเมินตนเองและความตองการพัฒนาตนเอง
ตอนที่ 4 เปนขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกีย่ วกับการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุ สังกัดสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ทัง้ สวนกลางและสวนภูมิภาค
ดังมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
การศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อ
นําผลที่ไดจากการศึกษาเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหผลการประเมินตนเองและความตองการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาขอมูลสวน
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บุ ค คลของผู ต อบแบบสอบถามจํ า นวน 70 คน แบ ง เป น กลุ ม วิ ช าชี พ จดหมายเหตุ แ ละกลุ ม
สนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณการ
ทํางาน ตําแหนงปจจุบัน สถานที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน แผนกที่เคยปฏิบัติงาน ประสบการณการ
รวมกิจกรรมดานตาง ๆ ทางจดหมายเหตุ โดยนําเสนอในรูปตารางแจกแจงความถี่ คารอยละของแต
ละรายการ ผลปรากฏตามตารางที่ 1 - 2
ตารางที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

ขอมูลสวนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
25 – 30 ป
31 – 35 ป
36 – 40 ป
41 – 45 ป
46 – 50 ป
51 – 55 ป
56 – 60 ป
3. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หมาย

กลุมวิชาชีพ
กลุมสนับสนุน
จดหมายเหตุ
วิชาชีพจดหมายเหตุ
รวม
N = 42
N = 28
N = 70
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
9
33

21.43
78.57

6
22

21.43
78.57

15
55

21.43
78.57

7
4
4
10
10
5
2

16.67
9.52
9.52
23.81
23.81
11.90
4.76

4
1
7
7
5
4

14.29
3.57
25
25
17.86
14.29

7
8
5
17
17
10
6

10
11.43
7.14
24.29
24.29
14.29
8.57

23
17
2

54.76
40.48
4.76

7
21
-

25
75
-

30
38
2

42.86
54.29
2.86
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ตารางที่ 1 (ตอ)

ขอมูลสวนบุคคล
4. วุฒกิ ารศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
กําลังศึกษาอยูระดับปริญญาโท
สาขาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
5 ตําแหนงปจจุบัน
นักจดหมายเหตุระดับ 3
นักจดหมายเหตุระดับ 4
นักจดหมายเหตุระดับ 5
นักจดหมายเหตุระดับ 6
นักจดหมายเหตุระดับ 7
นักจดหมายเหตุระดับ 8
เจาหนาที่จดหมายเหตุ ระดับ 3
เจาหนาที่จดหมายเหตุ ระดับ 5
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ 6
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา
ระดับ 5
ชางภาพระดับ 5
พนักงานซอมเอกสาร

กลุมวิชาชีพ
กลุมสนับสนุน
จดหมายเหตุ
วิชาชีพจดหมายเหตุ
รวม
N = 42
N = 28
N = 70
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
24
12
6

57.14
28.57
14.29

1
6
4
17
-

3.57
21.43
14.29
60.71
-

1
6
4
41
12
6

1.43
8.57
5.71
58.57
17.14
8.57

4
1
3
24
5
3
2

9.52
2.38
7.14
57.14
11.90
7.14
4.76

1
16
-

3.57
57.14
-

4
1
3
24
5
3
1
16
2

5.71
1.43
4.29
34.29
7.14
4.29
1.43
22.86
2.86

-

-

2
1
8

7.14
3.57
28.57

2
1
8

2.86
1.43
11.43
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ตารางที่ 1 (ตอ)

ขอมูลสวนบุคคล
6. สถานที่ปฏิบัติงาน
สวนกลาง
สวนภูมิภาค
7. ประสบการณการปฏิบัติงานที่
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
1 – 5 ป
6 – 10 ป
11 - 15 ป
16 - 20 ป
21 – 25 ป
26 – 30 ป
31 – 35 ป
7. กลุม งานทีเ่ คยปฏิบัติ
กลุมเอกสารสําคัญ
กลุมวิจัยและบริหารเอกสาร
กลุมบริการและประสานสงเสริม
กิจการจดหมายเหตุ
กลุมอนุรักษเอกสาร
กลุมบันทึกเหตุการณ
หอภาพยนตรแหงชาติ

กลุมวิชาชีพ
กลุมสนับสนุน
จดหมายเหตุ
วิชาชีพจดหมายเหตุ
รวม
N = 42
N = 28
N = 70
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
30
12

71.43
28.57

27
1

96.43
3.57

57
13

81.43
18.57

8
10
10
3
8
1
2

19.05
23.81
23.81
7.14
19.05
2.38
4.76

3
7
3
6
8
1

10.71
25
10.71
21.43
28.57
3.57

8
13
17
6
14
9
3

11.43
18.57
24.29
8.57
20
12.86
4.29

14
8
8

33.33
19.05
19.05

13
3
4

46.43
10.71
14.29

27
11
12

38.57
15.71
17.14

6
9
6

14.29
21.43
14.29

12
6
2

42.86
21.43
7.14

18
15
8

25.71
21.43
11.43
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ตารางที่ 1 (ตอ)

ขอมูลสวนบุคคล
หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิม
พระเกียรติฯ เชียงใหม
หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิม
พระเกียรติฯ สงขลา
หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิม
พระเกียรติฯ ยะลา
หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิม
พระเกียรติฯ พะเยา
หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิม
พระเกียรติฯ ตรัง
หอจดหมายเหตุแหงชาติ จันทบุรี
หอจดหมายเหตุแหงชาติ
สุพรรณบุรี
หอจดหมายเหตุพลเอก
เปรม ติณสูลานนท
หอเกียรติยศ ฯพณฯ ทาน
บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21

กลุมวิชาชีพ
กลุมสนับสนุน
จดหมายเหตุ
วิชาชีพจดหมายเหตุ
N = 42
N = 28
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
6
14.29
1
3.57

รวม
N = 70
จํานวน รอยละ
7
10

3

7.14

1

3.57

4

5.71

1

2.38

-

-

1

1.43

3

7.14

-

-

3

4.29

2

4.76

-

-

2

2.86

3

7.14

-

-

3

4.29

1
2

2.38
4.76

-

-

1
2

1.43
2.86

1

2.38

-

-

1

1.43

1

2.38

-

-

1

1.43
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จากตารางที่ 1 พบวา จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 70 คน เปนเพศหญิง
จํานวน 55 คน (รอยละ 78.57) เพศชาย 15 คน (รอยละ 21.43) จําแนกเพศตามกลุมวิชาชีพ
ไดดังนี้ กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุเปนเพศหญิง จํานวน 33 คน (รอยละ78.57) เพศชาย 9 คน
(รอยละ 21.43) กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุเปนเพศหญิง จํานวน 22 คน (รอยละ 78.57)
เพศชาย 6 คน (รอยละ 21.43)
อายุของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูระหวางชวงอายุ 41 – 45 ป และ 46 – 50 ป
มีจํานวนชวงอายุละ 17 คน (รอยละ 24.29) รองลงมามีอายุอยูระหวางชวง 51 – 55 ป จํานวน
10 คน (รอยละ 14.29) และชวงอายุระหวาง 36 – 40 ป มีจํานวนนอยที่สุด คือ 5 คน (รอยละ
7.14) จําแนกอายุตามกลุมวิชาชีพไดดังนี้ กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุสวนใหญมีอายุอยูระหวางชวง
41 – 45 ป และ 46 – 50 ป มีจํานวนชวงอายุละ 10 คน (รอยละ 23.81) รองลงมามีอายุอยู
ระหวาง 25 – 30 ป จํานวน 7 คน (รอยละ 16.67) และชวงอายุระหวาง 56 – 60 ป มีจํานวนนอย
ที่สุด คือ 2 คน (รอยละ 4.76) กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุสวนใหญมีอายุอยูระหวางชวง
41 – 45 ป และ 46 – 50 ป มีจํานวนชวงอายุละ 7 คน (รอยละ 25) รองลงมามีอายุอยูระหวาง 51
– 55 ป จํานวน 5 คน (รอยละ 17.86) และชวงอายุระหวาง 36 – 40 ป มีจํานวนนอยที่สุดคือ
1 คน (รอยละ 3.57)
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีสถานภาพสมรส จํานวน 38 คน (รอยละ 54.29)
รองลงมามีสถานภาพโสด จํานวน 30 คน (รอยละ 42.86) และสถานภาพหมายมีนอยที่สุด คือ
จํานวน 2 คน (รอยละ 2.86) จําแนกสถานภาพสมรสตามกลุมวิชาชีพ ไดดังนี้ กลุมวิชาชีพ
จดหมายเหตุสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 23 คน (รอยละ 54.76) รองลงมามีสถานภาพ
สมรส จํานวน 17 คน (รอยละ 40.48) และมีสถานภาพหมายนอยที่สุด คือ จํานวน 2 คน (รอย
ละ 4.76) กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุสวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 21 คน (รอยละ
75) และมีสถานภาพโสด จํานวน 7 คน (รอยละ 25)
วุฒิการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน
41 คน (รอยละ 58.57) รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 12 คน (รอยละ 17.14) สวน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีจํานวนนอยที่สุด คือ 1 คน (รอยละ 1.43) จําแนกวุฒิการศึกษาตามกลุม
วิชาชีพไดดังนี้ กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 24 คน (รอย
ละ 57.14) รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 12 คน และกํ าลังศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาโทสาขาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร จํานวน 6 คน (รอยละ 14.29) ตามลําดับ กลุม
สนับสนุนวิชาชีพสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 17 คน (รอยละ 60.71) รองลงมาจบ
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การศึ กษาระดับมั ธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 6 คน (รอยละ 21.43) และมีผู จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนนอยที่สุด คือ 1 คน (รอยละ 3.57)
ตําแหนงปจจุบันของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักจดหมายเหตุระดับ 6 จํานวน 24
คน (รอยละ 34.29) รองลงมาเปนตําแหนงเจาหนาที่จดหมายเหตุระดับ 5 จํานวน 16 คน (รอยละ 22.86)
และนอยที่สุดตําแหนงละ 1 คน (รอยละ 1.43) ไดแก ตําแหนงนักจดหมายเหตุระดับ 4 เจาหนาที่
จดหมายเหตุระดับ 3 และตําแหนงชางภาพระดับ 5 จําแนกตําแหนงปจจุบันตามกลุมวิชาชีพไดดังนี้
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุสวนใหญเปนตําแหนงนักจดหมายเหตุระดับ 6 จํานวน 24 คน (รอยละ 57.14)
รองลงมาเปนนักจดหมายเหตุระดับ 7 จํานวน 5 คน (รอยละ 11.90) และนอยที่สุดคือตําแหนงนัก
จดหมายเหตุระดับ 4 จํานวน 1 คน (รอยละ 2.38) กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุสวนใหญมีตําแหนง
เปนเจาหนาที่จดหมายเหตุระดับ 5 จํานวน 16 คน (รอยละ 57.14) รองลงมาเปนพนักงานซอมเอกสาร
จํานวน 8 คน (รอยละ 28.57) และนอยที่สุดตําแหนงละ 1 คน (รอยละ 3.57) ไดแก เจาหนาที่จดหมาย
เหตุระดับ 3 และชางภาพระดับ 5
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญปฏิบัติงานในสวนกลาง จํานวน 57 คน (รอยละ 81.43) สวน
ภูมิภาค จํานวน 13 คน (รอยละ 18.57) จําแนกสถานที่ปฏิบตั งิ านตามกลุม วิชาชีพไดดงั นี้ กลุม วิชาชีพ
จดหมายเหตุปฏิ บั ติงานในส วนกลาง จํ านวน 30 คน (รอยละ 71.43) ส วนภู มิภาค 12 คน กลุ ม
สนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุปฏิบัติงานในสวนกลาง จํานวน 27 คน (รอยละ 96.43) สวนภูมิภาค
จํานวน 1 คน (รอยละ 3.57)
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณการทํางานระหวาง 11 – 15 ป จํานวน 17 คน
(รอยละ 24.29) รองลงมามีประสบการณการทํางานระหวาง 21 – 25 ป จํานวน 14 คน (รอยละ 20) และ
น อยที่ สุ ดมี ประสบการณ การทํ างานระหว าง 31 – 35 ป จํ านวน 3 คน (ร อยละ 4.29) จํ าแนก
ประสบการณการทํางานที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติตามกลุมวิชาชีพไดดังนี้ กลุมวิชาชีพจดหมาย
เหตุสวนใหญมีประสบการณการทํางานอยูระหวาง 6 – 10 ป และ 11 – 15 ป มีจํานวนชวงละ 10 คน
(รอยละ 23.81) รองลงมามีประสบการณการทํางานระหวาง 1 – 5 ป และ 21 – 25 ป มีจํานวนชวงละ
8 คน (รอยละ 19.05) และนอยที่สุดมีประสบการณการทํางานระหวาง 26 – 30 ป จํานวน 1 คน (รอย
ละ 2.38) กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุสวนใหญมีประสบการณการทํางานอยูระหวาง 26 – 30 ป
รองลงมามีประสบการณการทํางานระหวาง 11 – 15 ป จํานวน 7 คน (รอยละ 25) และนอยที่สุดมี
ประสบการณการทํางานอยูระหวาง 31 – 35 ป จํานวน 1 คน (รอยละ 3.57)
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยปฏิบัติงานที่กลุมเอกสารสําคัญ จํานวน 27 คน (รอยละ
38.57) รองลงมาเคยปฏิบัติงานที่กลุมอนุรักษเอกสาร จํานวน 18 คน (รอยละ 25.71) และนอยที่สุด
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เคยปฏิบัติงานที่หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
จํานวน 7 คน (รอยละ 10) จําแนกกลุมงานที่เคยปฏิบัติตามกลุมวิชาชีพไดดังนี้ กลุมวิชาชีพจดหมาย
เหตุส วนใหญเคยปฏิบั ติ งานที่ กลุมเอกสารสําคัญ จํานวน 14 คน (รอยละ 33.33) รองลงมาเคย
ปฏิบัติงานที่กลุมบันทึกเหตุการณ จํานวน 9 คน (รอยละ 21.43) และนอยที่สุดเคยปฏิบัติงานที่กลุม
อนุรักษเอกสาร หอภาพยนตรแหงชาติ และหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช จํานวนกลุมละ 6 คน (รอยละ 14.29) กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมาย
เหตุสวนใหญเคยปฏิบัติงานที่กลุมเอกสารสําคัญ จํานวน 13 คน (รอยละ 46.43) รองลงมาไดแก กลุม
อนุรักษเอกสาร จํานวน 12 คน (รอยละ 42.86) และนอยที่สุดเคยปฏิบัติงานที่หอจดหมายเหตุแหงชาติ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช จํานวน 1 คน (รอยละ 3.57)
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยปฏิบัติงานในหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
เชียงใหม จํานวน 4 คน (รอยละ 5.71) รองลงมาเคยปฏิบัติงานอยูในหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิม
พระเกียรติฯ ยะลา และหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง และหอจดหมายเหตุสวนภูมิภาค
ที่มีผูเคยปฏิบัติงานอยูนอยที่สุด ไดแก หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา หอจดหมาย
เหตุแหงชาติ จันทบุรี หอจดหมายเหตุพลเอกเปรม ติณสูลานนท และหอเกียรติยศนายกรัฐมนตรี คนที่
21 มีผู เคยปฏิบั ติงานแห งละ 1 คน (ร อยละ 1.43) จําแนกตามกลุมวิชาชีพไดดั งนี้ กลุมวิชาชีพ
จดหมายเหตุสวนใหญเคยปฏิบัติงานที่หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม หอจดหมาย
เหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา และหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง มีผูเคย
ปฏิบัติงานแหงละ 3 คน (รอยละ 7.14) รองลงมาเคยปฏิบัติงานที่หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระ
เกียรติฯ พะเยา และหอจดหมายเหตุแหงชาติ สุพรรณบุรี มีผูเคยปฏิบัติงานแหงละ 2 คน (รอยละ 4.76)
และหอจดหมายเหตุแห งชาติ สวนภูมิ ภาคที่มีผู เคยปฏิบัติงานอยูนอยที่สุด ไดแก หอจดหมายเหตุ
แหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา หอจดหมายเหตุแหงชาติ จันทบุรี หอจดหมายเหตุพลเอกเปรม ติณสู
ลานนท และหอเกียรติยศนายกรัฐมนตรี คนที่ 21 มีผูเคยปฏิบัติงานแหงละ 1 คน (รอยละ 2.38)
กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีผูเคยปฏิบัติงานที่หอจดหมายเหตุแหงชาติสวนภูมิภาคเพียง
แหงเดียว คือ หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม จํานวน 1 คน (รอยละ 3.57)
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ตารางที่ 2 ประสบการณการรวมกิจกรรมดานตาง ๆ ทางจดหมายเหตุของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ

รูปแบบการพัฒนา

กลุมวิชาชีพ
กลุมสนับสนุน
จดหมายเหตุ
วิชาชีพจดหมายเหตุ
รวม
N = 42
N = 28
N = 70
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. การอบรมที่เกี่ยวกับงาน
จดหมายเหตุ
เคย
ไมเคย

30
12

71.43
28.57

15
13

53.57
46.43

45
25

64.29
35.71

2. การใชบริการหองสมุด
เคย
ไมเคย

38
4

90.48
9.52

22
6

78.57
21.43

60
10

85.71
14.29

3. การเขารวมการประชุมสัมมนา
หรือดูงานที่เกี่ยวกับงาน
จดหมายเหตุ
เคย
ไมเคย

40
2

95.24
4.76

20
8

71.43
28.57

60
10

85.71
14.29

4. การพบปะสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผูมีความรูแ ละ
ประสบการณทางดาน
จดหมายเหตุ
เคย
ไมเคย

30
12

71.43
28.57

6
22

21.43
78.57

36
34

51.43
48.52
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จากตารางที่ 2 พบวา จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 70 คน มีผูที่เคยเขา
รับการอบรมที่เกี่ยวกับงานจดหมายเหตุ จํานวน 45 คน (รอยละ 64.29) ไมเคย จํานวน 25 คน
(รอยละ 35.71) จําแนกตามกลุมวิชาชีพไดดังนี้ กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุเคยเขารับการอบรมที่
เกี่ยวกับงานจดหมายเหตุ จํานวน 30 คน (รอยละ 71.43) ไมเคย จํานวน 12 คน (รอยละ 28.57)
กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุเคยเขารับการอบรมที่เกี่ยวกับงานจดหมายเหตุ จํานวน 15 คน
(รอยละ 53.57) ไมเคย จํานวน 13 คน (รอยละ 46.43)
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยใชบริการหองสมุดจํานวน 60 คน (รอยละ 85.71)
ไมเคย จํานวน 10 คน (รอยละ 14.29) จําแนกตามกลุมวิชาชีพไดดังนี้ กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุ
เคยใชบริการหองสมุด จํานวน 38 คน (รอยละ 90.48) ไมเคย จํานวน 4 คน (รอยละ 9.52) กลุม
สนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุเคยใชบริการหองสมุด 22 คน (รอยละ 78.52) ไมเคย จํานวน
6 คน (รอยละ 21.43)
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยเขารวมประชุม สัมมนา หรือดูงานที่เกี่ยวกับงาน
จดหมายเหตุ จํานวน 60 คน (รอยละ 85.71) ไมเคย จํานวน 10 คน (รอยละ 14.29) จําแนกตาม
กลุมวิชาชีพไดดังนี้ กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุเคยเขารวมประชุม สัมมนา หรือ ดูงานที่เกี่ยวกับงาน
จดหมายเหตุ จํานวน 40 คน (รอยละ 95.24) ไมเคย จํานวน 2 คน (รอยละ 4.76) กลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุเคยเขารวมประชุมสัมมนา หรือดูงานที่เกี่ยวกับงานจดหมายเหตุ จํานวน 20
คน ไมเคย จํานวน 8 คน (รอยละ 28.57)
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูมีความรู
และประสบการณทางดานจดหมายเหตุ จํานวน 36 คน (รอยละ 51.43) ไมเคย จํานวน 34 คน
(รอยละ 48.57) จําแนกตามกลุ ม วิช าชีพ ไดดั ง นี้ กลุมวิช าชีพ จดหมายเหตุเคยพบปะสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูมีความรูและประสบการณทางดานจดหมายเหตุ จํานวน 30 คน
(รอยละ 71.43) ไมเคย จํานวน 12 คน (รอยละ 28.57) กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุเคย
พบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นกับผูมีความรูและประสบการณทางดานจดหมายเหตุ
จํานวน 6 คน (รอยละ 21.43) ไมเคย จํานวน 22 คน (รอยละ 78.57)
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูล การประเมินตนเองของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน
จดหมายเหตุ สังกัดสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
นํ า เสนอผลการวิ เ คราะหข อมู ล การประเมิ น ตนเองของบุค ลากรที่ ปฏิบั ติง านดา น
จดหมายเหตุ สั ง กัดสํ า นั ก หอจดหมายเหตุ แห ง ชาติ จํ า นวน 70 คน โดยหาค า เฉลี่ย ส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคา t (t – test) ผลปรากฏตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3

การประเมินตนเองของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุ
และกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
กลุมวิชาชีพ
กลุมสนับสนุน
จดหมายเหตุ
วิชาชีพจดหมายเหตุ
รวม
N = 42
N = 28
N = 70
X S.D. แปลความ X S.D. แปลความ X S.D. แปลความ
3.57 0.80
มาก
2.75 0.84 ปานกลาง 3.24 0.90 ปานกลาง

4.07*

3.50 0.89 ปานกลาง 2.82 0.81 ปานกลาง 3.22 0.91 ปานกลาง

3.22

3. การประเมินคุณคาและ
การกําหนดอายุเอกสาร

3.00 0.88 ปานกลาง 2.35 0.78

นอย

2.74 0.89 ปานกลาง

3.12

4. การสงมอบเอกสารจาก
หนวยงานผูผลิตเอกสาร
มายังสํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ
5. การจัดการเอกสารใน
ศูนยเก็บเอกสาร

3.42 0.91 ปานกลาง 2.39 1.03

นอย

3.01 1.08 ปานกลาง

4.41

3.16 0.90 ปานกลาง 2.14 1.00

นอย

2.75 1.06 ปานกลาง

4.42

6. การจัดเอกสารจดหมาย
เหตุและการทําคําอธิบาย
เอกสารจดหมายเหตุ
7. การทําเครื่องมือชวยคน
เอกสารจดหมายเหตุ

3.00 0.98 ปานกลาง 2.32 0.90

นอย

2.72 1.00 ปานกลาง

2.96*

3.11 1.04 ปานกลาง 2.89 1.03 ปานกลาง 3.02 1.03 ปานกลาง

0.89*

8. การใชเทคโนโลยี
สมัยใหมถายทํา
ไมโครฟลม
9. เทคนิคและวิธีการในการ
ปองกันเพื่อหยุดยั้งการ
ชํารุดและเสื่อมสภาพของ
เอกสารจดหมายเหตุ

2.04 1.05

0.78

ความรูความสามารถ
1. ระเบียบ ขอปฏิบัติ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
งานจดหมายเหตุ
2. การบริหารเอกสารใน
สํานักงาน

นอย

1.85 0.89

นอย

1.97 0.99

นอย

2.80 1.15 ปานกลาง 2.64 1.02 ปานกลาง 2.74 1.09 ปานกลาง

t

0.61
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(ตอ)

ความรูความสามารถ
10. การจัดสภาพแวดลอม
ของอาคารใหเหมาะสม
เพื่อการเก็บเอกสาร
จดหมายเหตุ
11. การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณและครุภัณฑ
ที่เหมาะสมสําหรับ
เก็บเอกสารจดหมายเหตุ
12. การใหบริการเอกสารใน
หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ ทุกประเภท
13. การเลือกใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการ
ใหบริการสืบคนเอกสาร
ในหอจดหมาเหตุแหงชาติ
14. การจัดกิจกรรมเพื่อเผย
แพรและประชาสัมพันธ
งานจดหมายเหตุ
15. การคัดเลือกเทคโนโลยี
สมัยใหมในการผลิตสื่อ
ตาง ๆ เพื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธงาน
จดหมายเหตุ
16. การแสวงหาสอบคน
รวบรวม ประมวลขอมูล
เพื่อเรียบเรียงตนฉบับ
จดหมายเหตุพระราชพิธี
และเหตุการณสําคัญ

กลุมวิชาชีพ
กลุมสนับสนุน
จดหมายเหตุ
วิชาชีพจดหมายเหตุ
N = 42
N = 28
X S.D. แปลความ X S.D. แปลความ
3.52 0.86
มาก
2.46 0.88
นอย

รวม
N = 70
X S.D. แปลความ
3.10 1.00 ปานกลาง

4.99

t

3.42

0.88

ปานกลาง 2.82 0.90 ปานกลาง 3.18 0.93 ปานกลาง

2.77*

3.40

0.93

ปานกลาง 2.82 1.02 ปานกลาง 3.17 1.00 ปานกลาง

2.41

3.26

1.08

ปานกลาง 2.50 0.96

2.95 1.09 ปานกลาง

3.08*

3.76

0.95

2.53 1.03 ปานกลาง 3.27 1.15 ปานกลาง

5.07

3.30

1.07

ปานกลาง 2.64 1.06 ปานกลาง 3.04 1.10 ปานกลาง

2.56

3.09

1.16

ปานกลาง 2.28 1.15

2.86

มาก

นอย

นอย

2.77 1.21 ปานกลาง
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(ตอ)
กลุมวิชาชีพ
กลุมสนับสนุน
จดหมายเหตุ
วิชาชีพจดหมายเหตุ
N = 42
N = 28
X S.D. แปลความ X S.D. แปลความ
2.97 1.25 ปานกลาง 2.21 0.99
นอย

รวม
N = 70
X S.D. แปลความ
2.67 1.21 ปานกลาง

2.68

3.54

1.08

2.69

1.21

2.09

1.16

นอย

2.33

1.28

นอย

2.76

23. การใชเทคโนโลยีสมัย
ใหมและใชอุปกรณที่
เหมาะสมในการถายภาพ
24. การดําเนินงานดานภาพ
ขาวดํา
25. การเก็บรักษาภาพและฟลม
26. การลางอัด – ขยาย
ภาพสี
27. การตรวจสอบประเมิน
สภาพความชํารุดเอกสาร
จดหมายเหตุ

ความรูความสามารถ
17. การเรียบเรียงตนฉบับ
จดหมายเหตุพระราชพิธี
สําคัญและเหตุการณ
สําคัญ
18. การเผยแพรและบริการ
หนังสือจดหมายเหตุและ
เหตุการณสําคัญ
19. การประเมินคุณคา
เอกสารจดหมายเหตุ
20. การใชเทคนิคและวิธีการ
อนุรักษเอกสารภาพยนตร
21. การผลิตสื่อตาง ๆ เพื่อ
เผยแพรความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับภาพยนตร
22. การจัดนิทรรศการเผย
แพรภาพยนตร

มาก

t

2.32 0.86

นอย

3.05 1.16 ปานกลาง

5.00

ปานกลาง 1.89 1.10

นอย

2.37 1.22

นอย

2.78

1.82 1.09

นอย

1.98 1.13

นอย

1.00*

1.78 1.16

นอย

2.11 1.25

นอย

1.81

1.24

ปานกลาง 1.82 1.02

นอย

2.38 1.24

นอย

3.31

2.92

1.13

ปานกลาง 1.82 0.98

นอย

2.48 1.20

นอย

4.21

2.33

1.14

1.96 1.07

นอย

2.18 1.12

นอย

1.35

3.07

1.09

ปานกลาง 2.25 1.17

นอย

2.74 1.18 ปานกลาง

2.99

1.64

1.00

1.60 0.91

นอย

1.62 0.96

0.15

3.11

1.17

นอย

นอย

นอย

ปานกลาง 2.64 1.06 ปานกลาง 2.92 1.14 ปานกลาง

1.72
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(ตอ)
กลุมวิชาชีพ
กลุมสนับสนุน
จดหมายเหตุ
วิชาชีพจดหมายเหตุ
รวม
N = 42
N = 28
N = 70
X S.D. แปลความ X S.D. แปลความ X S.D. แปลความ
2.21 1.13
นอย
2.67 1.33 ปานกลาง 2.40 1.28
นอย

1.56

1.76

1.00

นอย

2.21 1.28

1.64

30. การเลือกใชวัสดุอุปกรณ
และเครื่องมือในการซอม
สงวนรักษาเอกสาร
จดหมายเหตุ
31. การซอมแผนที่ แผนผัง
โปสเตอร และแบบแปลน

2.47

1.21

นอย

2.78 1.16 ปานกลาง 2.60 1.19 ปานกลาง

1.06

1.97

1.13

นอย

2.39 1.39

นอย

2.14 1.25

1.37

รวม

2.88

0.65

ปานกลาง 2.33 0.62

นอย

2.66 0.69 ปานกลาง

ความรูความสามารถ
28. การซอมแซมเอกสาร
จดหมายเหตุ
29. การซอมอัลบั้มเกา

* มีนัยสําคัญที่ .05

นอย

1.94 1.14

นอย

นอย

t

3.50*
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จากตารางที่ 3 พบวา โดยภาพรวมกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุประเมินตนเองอยูใน
ระดับปานกลาง (X = 2.88) สวนกลุม สนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุประเมินตนเองอยูในระดับ
นอย (X = 2.33)
เมื่อพิจารณาตามรายการ พบวา
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุประเมินตนเองในระดับมากมี 4 รายการ ไดแก การจัด
กิจกรรมเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธงานจดหมายเหตุ (X = 3.76) ระเบียบขอปฏิบัติ กฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับงานจดหมายเหตุ (X = 3.57) การเผยแพรและบริการหนังสือจดหมายเหตุและ
เหตุการณสําคัญ (X = 3.54) และการจัดสภาพแวดลอมของอาคารใหเหมาะสมเพื่อการเก็บ
เอกสารจดหมายเหตุ (X = 3.52) ระดับปานกลางมี 18 รายการ สามอันดับแรก ไดแก การบริหาร
เอกสารในสํานักงาน (X = 3.50) การสงมอบเอกสารจากหนวยงานผูผลิตเอกสารมายังสํานักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ และการเลือกใชวัสดุอุปกรณและครุภัณฑที่เหมาะสมสําหรับเก็บเอกสาร
จดหมายเหตุ (X = 3.42 เทากัน) และการใหบริการเอกสารในหอจดหมายเหตุแหงชาติทุก
ประเภท (X = 3.40) ระดับนอยมี 9 รายการ สามอันดับแรก ไดแก การเลือกใชวัสดุอปุ กรณและ
เครื่องมือในการซอมสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ (X = 2.47) การผลิตสื่อตางๆ เพื่อเผยแพร
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาพยนตร และการดําเนินงานดานภาพขาว – ดํา (X = 2.33 เทากัน)
และการซอมแซมเอกสารจดหมายเหตุ (X = 2.21)
กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุประเมินตนเองในระดับปานกลางมี 11 รายการ
สามอันดับแรก ไดแก การทําเครื่องมือชวยคนเอกสารจดหมายเหตุ (X = 2.89) การบริหารเอกสาร
ในสํานักงานการเลือกใชวัสดุอุปกรณและครุภัณฑที่เหมาะสมสําหรับเก็บเอกสารจดหมายเหตุและ
การใหบริการเอกสารในหอจดหมายเหตุแหงชาติทกุ ประเภท (X = 2.82 เทากัน) และการเลือกใช
วัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการซอมสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ (X = 2.78) ระดับนอยมี
20 รายการ สามอันดับแรก ไดแก การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใหบริการสืบคนเอกสาร
ในหอจดหมายเหตุแหงชาติ (X = 2.50) การจัดสภาพแวดลอมของอาคารใหเหมาะสม เพื่อการ
เก็บเอกสารจดหมายเหตุ (X = 2.46) การสงมอบเอกสารจากหนวยงานผูผลิตเอกสารมายังสํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ และการซอมแซมแผนที่ แผนผัง โปสเตอรและแบบแปลน (X = 2.39
เทากัน )
จากการทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ ในการประเมินตนเอง จํานวน 31 รายการ
ของกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ พบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนยั สําคัญของสถิติทรี่ ะดับ .05 จํานวน 6 รายการ ไดแก ระเบียบ ขอปฏิบัติกฎหมายที่
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เกี่ยวของกับงานจดหมายเหตุ (ขอ 1) การจัดเอกสารจดหมายเหตุและการทําคําอธิบายเอกสาร
จดหมายเหตุ (ขอ 6) การใชเทคโนโลยีสมัยใหมถา ยทําไมโครฟลม (ขอ 7) การเลือกใชวัสดุอุปกรณ
และครุภัณฑที่เหมาะสมสําหรับเก็บเอกสารจดหมายเหตุ (ขอ 11) การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการใหบริการสืบคนเอกสารในหอจดหมายเหตุแหงชาติ (ขอ 13) และการใชเทคนิคและวิธกี าร
อนุรักษเอกสารภาพยนตร (ขอ 20) โดยกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุประเมินความรูความสามารถ
ของตนเองสูงกวากลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุทั้ง 6 รายการ สวนอีก 25 รายการ พบวา ไม
มีความแตกตางกัน
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ตอนที่ 3 ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ระดั บ ความต อ งการพั ฒ นาตนเอง และ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการประเมิ น ตนเองและความต อ งการพั ฒ นาตนเอง ของบุ ค ลากรที่
ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุ สังกัดสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบงเปน 6 ตอน ไดแก
ตอนที่ 3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลดานจุดมุงหมายในการพัฒนาตนเอง ของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุ สังกัดสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ จํานวน 70 คน โดยหาคาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคา t (t – test) ผลปรากฏตามตารางที่ 4
ตอนที่ 3.2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความตองการพัฒนาตนเองดานเนื้อหา
วิชาการ ดานเทคโนโลยี ดานบริการ และดานคุณลักษณะสวนตัว ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน
จดหมายเหตุ สังกัดสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ จํานวน 70 คน โดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบคา t (t – test) ผลปรากฏตามตารางที่ 5 - 6
ตอนที่ 3.3 ผลการวิเคราะหขอมูลดานความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุ สังกัดสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ จํานวน 70 คน
โดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคา t (t – test) ผลปรากฏตามตารางที่ 7
ตอนที่ 3.4 ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินตนเอง จุดมุงหมายในการพัฒนา
ตนเอง ความตองการพัฒนาตนเอง และความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวม
ผลปรากฏตามตารางที่ 8
ตอนที่ 3.5 ผลการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางการประเมินตนเองกับความ
ต อ งการพั ฒ นาตนเองของกลุ ม วิ ช าชี พ จดหมายเหตุ แ ละกลุ ม สนั บ สนุ น วิ ช าชี พ จดหมายเหตุ
ผลปรากฏตามตารางที่ 9 - 10
ตอนที่ 3.6 ผลการวิเคราะหขอมูลดานรูปแบบการพัฒนาตนเอง ของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุ สังกัดสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ จํานวน 70 คน โดยการแจกแจง
ความถี่ คํานวณหาคารอยละ จําแนกเปนรายขอและโดยภาพรวม ผลปรากฏตามตาราง ที่ 11
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จุดมุงหมายในการพัฒนาตนเองของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามกลุมวิชาชีพ
จดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนจดหมายเหตุ

จุดมุงหมาย
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู ความ
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
2. เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการ
ทํางาน
3. เพื่อใหมีทัศนคติที่ดีตอ.
การปฏิบัติงาน
4. เพื่อแกไขขอบกพรอง
ตางๆ ในการทํางานให
ดีขึ้น
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติ
งานไดตามเปาหมาย
ของตนเองและของ
องคกร
6. เพื่อใหมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคที่สอดคลอง
กับหลักวิชาการในการ
ทํางาน
7. เพื่อใหทันกับการเปลี่ยน
แปลงอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสําหรับ
นํามาใชในงานวิชาชีพ
จดหมายเหตุ
8. เพื่อใหไดใบประกาศ
สําหรับประกอบการขอ
เลื่อนระดับหรือปรับ
ตําแหนง

กลุมวิชาชีพ
กลุมสนับสนุน
จดหมายเหตุ
วิชาชีพจดหมายเหตุ
N = 42
N = 28
X S.D. แปลความ X S.D. แปลความ
4.5 0.86
มาก
3.92 0.81
มาก

รวม
N = 70
X S.D. แปลความ
4.27 0.88
มาก

2.81*

4.47

0.86

มาก

3.92 0.81

มาก

4.25 0.87

มาก

2.69*

3.88

1.31

มาก

3.92 0.81

มาก

3.90 1.13

มาก

0.17

4.11

1.15

มาก

3.85 1.07

มาก

4.01 1.12

มาก

0.95

4.16

1.18

มาก

4.00 0.90

มาก

4.10 1.07

มาก

0.63

4.19

1.17

มาก

3.85 0.89

มาก

4.05 1.07

มาก

1.27

4.45

0.73

มาก

4.00 0.86

มาก

4.27 0.81

มาก

2.34

2.78

1.49

ปานกลาง 3.50 1.31 ปานกลาง 3.07 1.45 ปานกลาง

t

2.05
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(ตอ)

จุดมุงหมาย
9. เพื่อใหมีโอกาสพบกลุม
ผูประกอบวิชาชีพเดียวกัน
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณในการ
ทํางานซึ่งกันและกัน
10. เพื่อใหสังคมเห็นวา
บุคลากรดานจดหมาย
เหตุมีการพัฒนาตลอด
เวลา
รวม

*มีนัยสําคัญที่ .05

กลุมวิชาชีพ
กลุมสนับสนุน
จดหมายเหตุ
วิชาชีพจดหมายเหตุ
N = 42
N = 28
X S.D. แปลความ X S.D. แปลความ
4.07 0.97
มาก
3.85 1.00
มาก

รวม
N = 70
X S.D. แปลความ
3.98 0.98
มาก

0.89

4.00

1.22

มาก

4.00 0.90

มาก

4.00 1.10

มาก

0.00

4.06

0.77

มาก

3.88 0.80

มาก

3.99 0.78

มาก

0.92

t
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จากตารางที่ 4 พบวา โดยภาพรวมกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุม สนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุ มีจุดมุง หมายการพัฒนาตนเองอยูในระดับเดียวกัน คือ ระดับมาก (X = 4.06
และ X = 3.88)
เมื่อพิจารณาตามรายการ พบวา
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมจี ุดมุงหมายการพัฒนาตนเองในระดับมากมี 9 รายการ
สามอันดับแรก ไดแก เพื่อเพิ่มพูนความรูค วามสามารถในการปฏิบัติงาน (X = 4.5) เพื่อเพิม่ พูน
ทักษะในการทํางาน (X = 4.47) และเพื่อ ใหทนั กับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี
สําหรับนํามาใชในงานวิชาชีพจดหมายเหตุ (X = 4.45) สวนระดับปานกลางมี 1 รายการ คือ
เพื่อใหไดใบประกาศสําหรับประกอบการขอเลื่อนระดับหรือปรับตําแหนง (X = 2.78)
กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ มีจุดมุง หมายการพัฒนาตนเองในระดับมาก
มี 9 รายการ สามอันดับแรก ไดแก เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายของตนเองและ
ขององคกร เพือ่ ใหทนั กับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสําหรับนํามาใชในงาน
วิชาชีพจดหมายเหตุ และเพือ่ ใหสังคมเห็นวาบุคลากรดานจดหมายเหตุมีการพัฒนาตลอดเวลา
(X = 4.00 เทากัน) เพื่อเพิม่ พูนความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิม่ พูนทักษะใน
การปฏิบัติงาน และเพื่อใหมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน (X = 3.92เทากัน) และเพื่อแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ ในการทํางานใหดีขึ้น เพื่อใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคที่สอดคลองกับหลัก
วิชาการในการทํางาน และเพื่อใหมีโอกาสพบกลุม วิชาชีพเดียวกัน (X = 3.85 เทากัน) สวน
ระดับปานกลางมี 1 รายการ คือ เพื่อใหไดใบประกาศสําหรับประกอบการขอเลื่อนระดับหรือ
ปรับตําแหนง (X = 3.50)
จากการทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ ในดานจุดมุง หมายการพัฒนาตนเอง
จํานวน 10 รายการ ของกลุม วิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ พบวา
มีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 รายการ ไดแก เพื่อเพิ่มพูน
ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน (ขอ 1) และเพือ่ เพิ่มพูนทักษะในการทํางาน (ขอ 2)
โดยกลุม วิชาชีพจดหมายเหตุมีจุดมุง หมายสูงกวากลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุทงั้ 2 รายการ
สวนอีก 8 รายการ พบวา ไมมีความแตกตางกัน
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ความตองการพัฒนาตนเองของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามกลุมวิชาชีพ
จดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ

ความตองการพัฒนาตนเอง
X
ดานวิชาการ
1. ระเบียบ ขอปฏิบัติ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
งานจดหมายเหตุ
2. การบริหารเอกสารในสํานักงาน
3. การประเมินคุณคาและ
การกําหนดอายุการเก็บเอกสาร
4. การสงมอบเอกสารจาก
หนวยงานผูผลิตเอกสาร
มายังสํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ
5. การวิเคราะห วิจัย
พัฒนาระบบการจัดการ
เอกสารในศูนยเก็บเอกสาร
6. การจัดเอกสารจดหมาย
เหตุและการทําคําอธิบาย
เอกสารจดหมายเหตุ
7. การจัดทําเครื่องมือชวย
คนเอกสารจดหมายเหตุ
ที่มีประสิทธิภาพในรูป
แบบอื่นนอกจากบัญชีเอกสาร
8. การจัดสภาพแวดลอม
ใหเหมาะสมเพื่อการเก็บ
เอกสารจดหมายเหตุมิให
เสื่อมสภาพไดงาย
9. การเลือกใชวัสดุอุปกรณ
และครุภัณฑที่เหมาะสม
สําหรับเก็บเอกสารจด
หมายเหตุ

กลุมวิชาชีพ
จดหมายเหตุ
N = 42
S.D. แปลความ

กลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุ
N = 28
X S.D. แปลความ
มาก

X

รวม
N = 70
S.D. แปลความ

t

4.04

1.03

มาก

3.57 0.95

3.85 1.02

มาก

1.97*

3.78
3.92

1.13
1.34

มาก
มาก

3.42 1.03 ปานกลาง 3.64 1.10
3.42 0.87 ปานกลาง 3.72 1.06

มาก
มาก

1.33
1.96

3.61

1.16

มาก

3.35 0.91 ปานกลาง 3.51 1.07

มาก

1.00

3.83

1.12

มาก

3.28 1.01 ปานกลาง 3.61 1.10

มาก

2.07

4.02

1.07

มาก

3.17 0.94 ปานกลาง 3.68 1.09

มาก

3.38

4.09

0.98

มาก

3.39 0.83 ปานกลาง 3.81 0.98

มาก

3.10

3.85

1.13

มาก

3.57 1.13

มาก

3.74 1.13

มาก

1.02

3.80

1.10

มาก

3.78 0.83

มาก

3.80 1.00

มาก

0.09
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(ตอ)

ความตองการพัฒนาตนเอง
10. เทคนิคและวิธีการปอง
กันเพื่อหยุดยั้งการ
ชํารุดและเสื่อมสภาพของ
เอกสารและไมโครฟลม
11. การแสวงหาสอบคน
รวบรวม ประมวลขอมูล
เพื่อเรียบเรียงตนฉบับ
จดหมายเหตุพระราชพิธี
และเหตุการณสําคัญ
12. เทคนิคในการประมวล
ขอมูลและการเรียบเรียง
ตนฉบับจดหมายเหตุ
พระราชพิธีและเหตุการณ
สําคัญ
13. การประเมินคุณคา
เอกสารภาพยนตร

กลุมวิชาชีพ
กลุมสนับสนุน
จดหมายเหตุ
วิชาชีพจดหมายเหตุ
N = 42
N = 28
X S.D. แปลความ X S.D. แปลความ
4.00 0.98
มาก
3.67 1.05
มาก

รวม
N = 70
X S.D. แปลความ
3.87 1.02
มาก

t
1.29

3.69

1.35

มาก

3.46 0.96 ปานกลาง 3.60 1.20

มาก

0.76

3.64

1.34

มาก

3.53 1.13

มาก

0.34

3.59

1.03

มาก

3.10 1.19 ปานกลาง 3.40 1.12

ปานกลาง

1.81

3.57

1.15

มาก

3.21 1.28 ปานกลาง 3.42 1.21

ปานกลาง

1.21

15. เทคนิคใหม ๆ ในการ
3.45
ผลิตสื่อตางๆ เพื่อเผยแพร
ความรู ความเขาใจเกี่ยว
กับภาพยนตร

1.10

ปานกลาง 3.07 1.21 ปานกลาง 3.30 1.15

ปานกลาง

1.33*

3.59

1.32

2.96 1.29 ปานกลาง 3.34 1.33 ปานกลาง

1.97

14. เทคนิคและวิธีการ
อนุรักษเอกสารภาพยนตร

16. เทคนิคใหม ๆ ในการ
ดําเนินงานดานภาพ
ขาว – ดํา

มาก

มาก

3.60 1.25
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(ตอ)
กลุมวิชาชีพ
กลุมสนับสนุน
จดหมายเหตุ
วิชาชีพจดหมายเหตุ
รวม
N = 42
N = 28
N = 70
X S.D. แปลความ X S.D. แปลความ X S.D. แปลความ
3.97 1.11
มาก
3.28 1.32 ปานกลาง 3.70 1.24
มาก

2.34

18. เทคนิคในการลางอัด –
ขยายภาพสี

3.35

1.41

0.97

19. วิธีการในการซอม
เอกสารจดหมายเหตุ

3.76

1.14

มาก

3.67 1.02

มาก

3.72 1.08

มาก

0.31

20. เทคนิคใหม ๆ ในการ
ซอมอัลบั้มเกา

3.64

1.20

มาก

3.67 1.05

มาก

3.65 1.14

มาก

0.12

21. การเลือกใชวัสดุอุปกรณ 3.90
และเครื่องมือในการซอม
สงวนรักษาเอกสารที่
เหมาะสมกับเอกสาร
จดหมายเหตุแตละ
ประเภท
22. วิธีการและเทคนิคใหมๆ 3.80
ในการซอมแผนที่ แผนผัง
โปสเตอรและแบบแปลน

1.12

มาก

3.71 1.15

มาก

3.82 1.12

มาก

0.68*

1.17

มาก

3.53 1.23

มาก

3.70 1.19

มาก

0.93

0.85

มาก

3.40 0.85 ปานกลาง 3.62 0.86

มาก

1.75*

ความตองการพัฒนาตนเอง
17. หลักการวิธีการเก็บรักษา
ภาพและฟลม

รวม

3.77

ปานกลาง 3.03 1.26 ปานกลาง 3.22 1.35 ปานกลาง

t
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(ตอ)

ความตองการพัฒนาตนเอง
X
ดานเทคโนโลยี
23. โปรแกรมคอมพิวเตอร
Microsoft word
24. โปรแกรมคอมพิวเตอร
Microsoft Excel
25. โปรแกรมคอมพิวเตอร
Microsoft Powerpoint
26. โปรแกรมคอมพิวเตอร
Microsoft Access
27. หลักสูตร Internet
28. เทคโนโลยีสมัยใหมใน
การถายทําไมโครฟลม
29. การใชเทคโนโลยีเพื่อการ
ใหบริการสืบคนเอกสาร
ในหอจดหมายเหตุแหงชาติ
30. เทคโนโลยีสมัยใหมใน
การผลิตสื่อตางๆ เพื่อ
เผยแพรและประชาสัมพันธงานจดหมายเหตุ
31. การนําเทคนิคและ
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใช
ในรูปแบบการนําเสนอ
จัดนิทรรศการเผยแพร
เกี่ยวกับภาพยนตร
32. เทคโนโลยีสมัยใหมและ
การเลือกใชอุปกรณที่
เหมาะสมในการถายภาพ
33. การนําเทคโนโลยีมาใช
ในการตรวจสอบประเมิน
สภาพความชํารุดเอกสาร
จดหมายเหตุ
รวม

กลุมวิชาชีพ
จดหมายเหตุ
N = 42
S.D. แปลความ

กลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุ
N = 28
X S.D. แปลความ

X

รวม
N = 70
S.D. แปลความ

t

2.95

1.57

ปานกลาง 2.64 1.74 ปานกลาง 2.82 1.64 ปานกลาง

0.77

3.11

1.43

ปานกลาง 2.64 1.78 ปานกลาง 2.92 1.59 ปานกลาง

1.23

3.40

1.46

ปานกลาง 2.89 1.68 ปานกลาง 3.20 1.56 ปานกลาง

1.34

3.52

1.46

มาก

2.46 1.93

3.10 1.73 ปานกลาง

2.60

3.61
3.76

1.30
1.12

มาก
มาก

3.71 0.93
มาก
3.65 1.16
มาก
3.07 1.11 ปานกลาง 3.48 1.16 ปานกลาง

0.33
2.52

4.16

0.88

มาก

3.71 0.93

มาก

3.98 0.92

มาก

2.05

3.92

1.09

มาก

3.71 1.04

มาก

3.84 1.07

มาก

0.81

3.50

1.08

3.80

1.19

มาก

3.00 1.30 ปานกลาง 3.48 1.29 ปานกลาง

2.67

3.95

1.01

มาก

3.46 1.13 ปานกลาง 3.75 1.08

1.88

3.61

0.82

มาก

3.13 0.95 ปานกลาง 3.42 0.90 ปานกลาง

นอย

ปานกลาง 3.14 1.32 ปานกลาง 3.35 1.19 ปานกลาง

มาก

1.23

2.23
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(ตอ)

ความตองการพัฒนาตนเอง
X
ดานบริการ
34. การใหบริการเอกสารใน
หอจดหมายเหตุแหงชาติ
ทุกประเภท เพี่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและ
บรรลุความตองการของ
ผูคนควา

กลุมวิชาชีพ
จดหมายเหตุ
N = 42
S.D. แปลความ

กลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุ
N = 28
X S.D. แปลความ

X

รวม
N = 70
S.D. แปลความ

t

3.83

1.10

มาก

3.67 1.09

มาก

3.77 1.09

มาก

0.57*

35. การจัดกิจกรรมตาง ๆ
เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธงานจดหมายเหตุ

3.66

1.07

มาก

3.57 0.99

มาก

3.62 1.03

มาก

0.37

36. การเผยแพรและบริการ
หนังสือจดหมายเหตุ
พระราชพิธีและเหตุการณ
สําคัญ

3.42

1.36

ปานกลาง

0.11

รวม

3.65

1.07

มาก

0.24

ปานกลาง 3.46 1.07 ปานกลาง 3.44 1.24

มาก

3.57 0.85

มาก

3.61 0.98
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(ตอ)

ความตองการพัฒนาตเอง
X
ดานคุณลักษณะสวนตัว
37. การสรางมนุษยสัมพันธ
ในหนวยงาน
38. การเขียนผลงานเพื่อการ
เลื่อนระดับตําแหนง
39. การใชภาษาอังกฤษ
40. การมีคานิยมที่ดี เชน
ความขยันหมั่นเพียร
การพึ่งตนเอง การ
ประหยัดอดออม
41. คุณธรรม จริยธรรม

กลุมวิชาชีพ
จดหมายเหตุ
N = 42
S.D. แปลความ

กลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุ
N = 28
X S.D. แปลความ

X

รวม
N = 70
S.D. แปลความ

t

3.11

1.27

ปานกลาง 4.00 0.86

มาก

3.47 1.20 ปานกลาง

3.20

3.23

1.26

ปานกลาง 3.57 1.03

มาก

3.37 1.18 ปานกลาง

1.15

4.33
2.88

1.00
1.34

มาก
3.64 1.09
ปานกลาง 3.78 0.78

มาก
มาก

4.05 1.08
มาก
3.24 1.23 ปานกลาง

2.71
3.20

2.90

1.33

ปานกลาง 3.78 0.87

มาก

3.25 1.24 ปานกลาง

3.06

42. การสรางวิสัยทัศน

3.50

1.36

ปานกลาง 3.75 0.84

มาก

3.60 1.18

มาก

0.86

43. ภาวะผูนํา

3.59

1.34

3.46 0.99 ปานกลาง 3.54 1.21

มาก

0.44

44. จรรยาบรรณของ
ขาราชการ

3.11

1.38

ปานกลาง 3.67 1.09

มาก

3.34 1.29 ปานกลาง

1.79

45. จรรยาบรรณของวิชาชีพ
จดหมายเหตุ

3.50

1.29

ปานกลาง 3.60 1.06

มาก

3.54 1.20

0.36

รวม

3.35

1.04

ปานกลาง 3.69 0.80

มาก

3.49 0.96 ปานกลาง

*มีนัยสําคัญที่ .05

มาก

มาก

0.23
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จากตารางที่ 5 กลุม วิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมี
ความตองการพัฒนาตนเองทั้ง 4 ดาน ดังนี้
ดานวิชาการ พบวา โดยภาพรวมกลุม วิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการพัฒนาตน
เองดานวิชาการในระดับมาก (X = 3.77) กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการใน
ระดับปานกลาง (X = 3.40) เมื่อพิจารณาตามรายการ พบวา
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมคี วามตองการพัฒนาตนเองดานวิชาการในระดับมากมี
20 รายการ สามอันดับแรก ไดแก การจัดทําเครื่องมือชวยคนเอกสารจดหมายเหตุที่มีประสิทธิภาพใน
รูปแบบอื่นนอกจากบัญชีเอกสาร (X = 4.09) ระเบียบ ขอปฏิบัติ กฎหมายที่เกีย่ วของกับงาน
จดหมายเหตุ (X = 4.04) และการจัดเอกสารจดหมายเหตุและการทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ
(X = 4.02) ระดับปานกลางมี 2 รายการ ไดแก เทคนิคใหม ๆ ในการผลิตสื่อตาง ๆ เพือ่ เผยแพร
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาพยนตร (X = 3.45) และเทคนิคในการลางอัด – ขยายภาพสี (X = 3.35)
กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการพัฒนาตนเองดานวิชาการในระดับ
มากมี 9 รายการ สามอันดับแรก ไดแก การเลือกใชวัสดุอุปกรณและครุภัณฑที่เหมาะสมสําหรับเก็บ
เอกสารจดหมายเหตุ (X = 3.78) การเลือกใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการซอมสงวนรักษา
เอกสารที่เหมาะสมกับเอกสารจดหมายเหตุแตละประเภท (X = 3.71) เทคนิคและวิธีการปองกัน
เพื่อหยุดยั้งการชํารุดและเสื่อมสภาพของเอกสารและไมโครฟลมและวิธีการในการซอมเอกสาร
จดหมายเหตุ (X = 3.67 เทากัน) ระดับปานกลางมี 13 รายการ สามอันดับแรก ไดแก การบริหาร
เอกสารในสํานักงานและการประเมินคุณคาและการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร (X = 3.42 เทากัน)
การจัดทําเครื่องมือชวยคนเอกสารจดหมายเหตุที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบอื่นนอกจากบัญชี
เอกสาร (X = 3.39) การสงมอบเอกสารจากหนวยงานผูผลิตเอกสารมายังสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ (X = 3.35)
จากการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยความตองการพัฒนาตนเองดานวิชาการ
จํานวน 22 รายการ ของกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ พบวา มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3 รายการ ไดแก ระเบียบ ขอ
ปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานจดหมายเหตุ (ขอ 1) เทคนิคใหม ๆ ในการผลิตสื่อตาง ๆ เพื่อ
เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาพยนตร (ขอ 15) และการเลือกใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ
ในการซอมสงวนรักษาเอกสารที่เหมาะสมกับเอกสารจดหมายเหตุแตละประเภท (ขอ 21) โดยกลุม
วิ ชาชีพ จดหมายเหตุ มี ค วามตอ งการพัฒ นาตนเองดา นวิช าการสูง กว า กลุ ม สนับ สนุน วิช าชี พ
จดหมายเหตุทั้ง 3 รายการ สวนอีก 19 รายการ พบวา ไมมีความแตกตางกัน
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ดานเทคโนโลยี พบวา โดยภาพรวมกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการ
พัฒนาตนเองดานเทคโนโลยีในระดับมาก (X = 3.61) กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีความ
ตองการในระดับปานกลาง (X = 3.13) เมื่อพิจารณาตามรายการ พบวา
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมคี วามตองการพัฒนาตนเองดานเทคโนโลยีในระดับมากมี
7 รายการ สามอันดับแรก ไดแก การใชเทคโนโลยีเพื่อการใหบริการสืบคนเอกสารในหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ (X = 4.16) การใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตสื่อตาง ๆ เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธงานจดหมายเหตุ (X = 3.92) เทคโนโลยีสมัยใหมและการเลือกใชอุปกรณที่เหมาสมใน
การถายภาพ (X = 3.80) ระดับปานกลางมี 4 รายการ ไดแก การนําเทคนิคและเทคโนโลยี
สมัยใหมมาใชในรูปแบบการนําเสนอจัดนิทรรศการเผยแพรเกี่ยวกับภาพยนตร (X = 3.50)
โปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Powerpoint (X = 3.40) โปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft
Excel (X = 3.11) และโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft word (X = 2.95)
กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการพัฒนาดานเทคโนโลยีในระดับมากมี
3 รายการ ไดแก หลักสูตร Internet การใชเทคโนโลยีเพื่อการใหบริการสืบคนเอกสารในหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ และการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตสื่อตาง ๆ เพือ่ เผยแพรและประชาสัมพันธ
งานจดหมายเหตุ (X = 3.71 เทากัน) ระดับปานกลางมี 7 รายการ สามอันดับแรก ไดแก การนํา
เทคโนโลยีมาใชในการตรวจสอบประเมินสภาพความชํารุดเอกสารจดหมายเหตุ (X = 3.46) การ
นําเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในรูปแบบการนําเสนอจัดนิทรรศการเผยแพรเกี่ยวกับ
ภาพยนตร (X = 3.14) และเทคโนโลยีสมัยใหมในการถายทําไมโครฟลม (X = 3.07) ระดับนอย
มี 1 รายการ ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Access (X = 2.46)
จากการทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ ความตองการพัฒนาตนเองดานเทคโนโลยี
จํานวน 11 รายการ ของกลุม วิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ พบวา
ไมมีความแตกตางกัน
ดานการบริการ พบวา โดยภาพรวมกลุม วิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการพัฒนาตนเองดานการบริการในระดับเดียวกัน คือ ระดับมาก
(X = 3.65 และ X = 3.57) เมื่อพิจาณาตามรายการ พบวา
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการพัฒนา
ตนเองดานการบริการในระดับมากมี 2 รายการเหมือนกัน ไดแก การใหบริการเอกสารในหอ
จดหมายเหตุแหงชาติทกุ ประเภท เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุความตองการของ
ผูคนควา (X = 3.83 และ X = 3.67) และการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพือ่ เผยแพรและประชาสัมพันธ
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งานจดหมายเหตุ (X = 3.66 และ X = 3.57) ระดับปานกลางมี 1 รายการเหมือนกัน ไดแก การ
เผยแพรและบริการหนังสือจดหมายเหตุพระราชพิธีและเหตุการณสําคัญ (X = 3.42 และ X = 3.46 )
จากการทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ ความตองการพัฒนาตนเองดานการ
บริการ จํานวน 3 รายการ ของกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 จํานวน 1 รายการ ไดแก การ
ใหบริการเอกสารในหอจดหมายเหตุแหงชาติทุกประเภท เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุ
ความตองการของผูคนควา (ขอ 1) โดยกลุม วิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการพัฒนาตนเองสูง
กวากลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ สวนอีก 2 รายการ พบวา ไมมคี วามแตกตางกัน
ดานคุณลักษณะสวนตัว พบวา โดยภาพรวมกลุม วิชาชีพจดหมายเหตุมีความ
ตองการพัฒนาตนเองดานคุณลักษณะสวนตัวในระดับปานกลาง (X = 3.35) กลุม สนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการในระดับมาก (X = 3.69) เมื่อพิจารณาตามรายการ พบวา
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมคี วามตองการพัฒนาตนเองดานคุณลักษณะสวนตัวใน
ระดับมากมี 2 รายการ ไดแก การใชภาษาอังกฤษ (X = 4.33) และภาวะผูน ํา (X = 3.59)
ระดับปานกลางมี 7 รายการ สามอันดับแรก ไดแก การสรางวิสัยทัศนและจรรยาบรรณของวิชา
ชีพจดหมายเหตุ (X = 3.50 เทากัน) การเขียนผลงานเพื่อการเลื่อนระดับตําแหนง (X = 3.32)
การสรางมนุษยสัมพันธในหนวยงานและจรรยาบรรณของขาราชการ (X = 3.11 เทากัน)
กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการพัฒนาตนเองดานคุณลักษณะ
สวนตัวในระดับมากมี 8 รายการ สามอันดับแรก ไดแก การสรางมนุษยสัมพันธในหนวยงาน
(X = 4.00) การมีคานิยมที่ดี เชน ความขยันหมั่นเพียร การพึง่ ตนเอง การประหยัดอดออม
และคุณธรรมจริยธรรม (X = 3.78 เทากัน) การสรางวิสัยทัศน (X = 3.75) ระดับปานกลางมี
1 รายการ ไดแก ภาวะผูน าํ (X = 3.49)
จากการทดสอบความแตกต า งของค า เฉลี่ ย ความต อ งการพั ฒ นาตนเองด า น
คุณลักษณะสวนตัว จํานวน 9 รายการ ของกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุ และกลุมสนับสนุนวิชาชีพ
จดหมายเหตุ พบวา ไมมีความแตกตางกัน

77
ตารางที่ 6

ความตองการพัฒนาตนเองดานวิชาการ ดานเทคโนโลยี ดานบริการ และดาน
คุณลักษณะสวนตัว จําแนกตามกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุโดยภาพรวม

ความตองการพัฒนาตนเอง
X

กลุมวิชาชีพ
จดหมายเหตุ
N = 42
S.D. แปลความ

กลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุ
N = 28
X S.D. แปลความ

X

รวม
N = 70
S.D. แปลความ

ดานวิชาการ

3.77 0.85

มาก

3.40 0.85 ปานกลาง 3.62 0.86

ดานเทคโนโลยี

3.61

0.82

มาก

3.13 0.95 ปานกลาง 3.42 0.90 ปานกลาง

2.23

ดานบริการ

3.65

1.07

มาก

3.57 0.85

มาก

3.61 0.98

0.24

ดานคุณลักษณะสวนตัว

3.35

1.04

ปานกลาง 3.69 0.80

มาก

3.49 0.96 ปานกลาง

3.59

0.79

รวม

มาก

3.45 0.77 ปานกลาง 3.53 0.79

มาก

t

มาก

มาก

1.75*

0.23
0.73

*มีนัยสําคัญที่ .05

จากตารางที่ 6 พบวา โดยภาพรวมกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการพัฒนา
ตนเองทั้ง 4 ดาน ในระดับมาก (X = 3.59) กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการใน
ระดับปานกลาง (X = 3.45) เมื่อพิจารณาความตองการพัฒนาตนเองในแตละดานตามกลุม
วิชาชีพ พบวา
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมคี วามตองการพัฒนาตนเองในระดับมากมี 3 ดาน ไดแก
ดานวิชาการ (X = 3.77) ดานบริการ (X = 3.65) และดานเทคโนโลยี (X = 3.61) ตามลําดับ
ระดับปานกลางมี 1 ดาน ไดแก ดานคุณลักษณะสวนตัว (X = 3.35)
กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการพัฒนาตนเองในระดับมากมี 2 ดาน
ไดแก ดานคุณลักษณะสวนตัว (X = 3.69) และดานบริการ (X = 3.57) ระดับปานกลางมี 2 ดาน
ไดแก ดานวิชาการ (X = 3.40) และดานเทคโนโลยี (X = 3.13)
จากการทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ ความตองการพัฒนาตนเองทัง้ 4 ดาน
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 จํานวน 1 ดาน ไดแก ดานวิชาการ
โดยกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการพัฒนาตนเองสูงกวากลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
สวนอีก 3 ดาน ไมพบความแตกตาง
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ความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเองของผูตอบแบบสอบถามจําแนก
ตามกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ

ความคาดหวัง
1. มีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
2. มีทักษะในการทํางานดี
ยิ่งขึ้น
3. ไดใบประกาศสําหรับ
ประกอบการขอเลื่อนระดับ
หรือปรับตําแหนง
4. ไดแลกเปลี่ยนประสบการณในกลุมผูประกอบ
วิชาชีพเดียวกัน
5. มีการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ
6. สามารถคัดเลือกเทคโนโลยี
สมัยใหมที่เหมาะสม
สําหรับนํามาใชในงานวิชา
ชีพจดหมายเหตุ
7. มีทัศนคติที่ดีตอการ
ปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบ
8. สามารถนําความรูที่ไดรับ
จากการพัฒนาตนเองมา
ปรับปรุงขอบกพรองตางๆ
ในการทํางานใหดีขึ้น
9. สามารถปฏิบัติงานไดตาม
เปาหมายของตนเองและ
ขององคกร
10. มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคที่สอดคลอง
กับหลักวิชาการในการทํางาน
รวม

* มีนยั สําคัญที่ .05

กลุมวิชาชีพ
กลุมสนับสนุน
จดหมายเหตุ
วิชาชีพจดหมายเหตุ
N = 42
N = 28
X S.D. แปลความ X S.D. แปลความ
4.52 0.77 มากที่สุด 3.82 0.98
มาก

รวม
N = 70
X S.D. แปลความ
4.24 0.92
มาก

3.33

4.50

0.80

มาก

3.75

0.92

มาก

4.20 0.92

มาก

3.59

3.42

1.30

ปาน
กลาง

3.32

0.98

ปาน
กลาง

3.38 1.18

ปาน
กลาง

0.36

4.30

0.84

มาก

3.89

0.83

มาก

4.14 0.85

มาก

2.04*

4.40

0.91

มาก

3.89

0.87

มาก

4.20 0.92

มาก

2.35*

4.42

0.85

มาก

3.57

0.87

มาก

4.08 0.95

มาก

4.05

4.45

0.73

มาก

4.00

0.76

มาก

4.27 0.77

มาก

2.46

4.47

0.80

มาก

4.00

0.66

มาก

4.25 0.82

มาก

2.15

4.42

0.88

มาก

4.00

0.66

มาก

4.25 0.82

มาก

2.17

4.38

0.85

มาก

3.89

0.68

มาก

4.18 0.82

มาก

2.52

4.33

0.65

มาก

3.82

0.72

มาก

4.12 0.72

มาก

3.05

t
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จากตารางที่ 7 พบวา โดยภาพรวมกลุม วิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพ
จดหมายเหตุมีความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเองอยูในระดับเดียวกัน คือ ระดับมาก
(X = 4.33 และ X = 3.82)
เมื่อพิจารณาตามรายการ พบวา
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมคี วามคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเองในระดับมากทีส่ ุด
มี 1 รายการ ไดแก มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น (X = 4.52) ระดับมากมี
8 รายการ สามอันดับแรก ไดแก มีทกั ษะในการทํางานดีขึ้น (X = 4.50) สามารถนําความรูท ี่ไดรับ
จากการพัฒนาตนเองมาปรับปรุงขอบกพรองตาง ๆ ในการทํางานใหดีขึ้น (X = 4.47) และมี
ทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบ (X = 4.45) ระดับปานกลางมี 1 รายการ คือ ไดใบ
ประกาศสําหรับประกอบการขอเลื่อนระดับหรือปรับตําแหนง (X = 3.42)
กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเองในระดับ
มากมี 9 รายการ สามอันดับแรก ไดแก สามารถนําความรูที่ไดรับจากการพัฒนาตนเองมา
ปรับปรุงขอบกพรองตาง ๆ ในการทํางานใหดีขึ้น (X = 4.07) มีทัศนคติที่ดีตองานทีต่ นรับผิดชอบ
และสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายของตนเองและขององคกร (X = 4.00 เทากัน) ได
แลกเปลี่ยนประสบการณในกลุมผูประกอบวิชาชีพเดียวกัน มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคที่สอดคลองกับหลักวิชาการในการทํางาน (X = 3.89
เทากัน) สวนระดับปานกลางมี 1 รายการ คือ ไดใบประกาศสําหรับประกอบการขอเลื่อนระดับ
หรือปรับตําแหนง (X = 3.32)
จากการทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ ดานความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนา
ตนเอง จํานวน 10 รายการ ของกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จํานวน 2 รายการ ไดแก ได
แลกเปลี่ยนประสบการณในกลุมผูประกอบวิชาชีพเดียวกัน (ขอ 4) และมีการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ (ขอ 5) โดยกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมีความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนา
ตนเองสูงกวากลุมสนับสนุนวิชาชีพทัง้ 2 รายการ สวนอีก 8 รายการ พบวา ไมมีความแตกตางกัน
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การเปรียบเทียบการประเมินตนเอง ดานจุดมุงหมายการพัฒนาตนเอง ดานความ
ตองการพัฒนาตนเอง และดานความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเองของกลุม
วิชาชีพจดหมายเหตุ และกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุโดยภาพรวม
กลุมวิชาชีพ
กลุมสนับสนุน
จดหมายเหตุ
วิชาชีพจดหมายเหตุ
N = 42
N = 28
X S.D. แปลความ X S.D. แปลความ
2.88 0.65 ปานกลาง 2.33 0.62
นอย

รวม
N = 70
X S.D. แปลความ
2.66 0.69 ปานกลาง

3.50*

ดานจุดมุงหมายการพัฒนา
ตนเอง

4.06

0.77

มาก

3.88

0.80

3.99 0.78

มาก

0.92

ดานความตองการพัฒนา
ตนเอง

3.64

0.75

มาก

3.40

0.78

ปานกลาง 3.54 0.78

มาก

1.20*

ดานความคาดหวังที่ไดจาก
การพัฒนาตนเอง

4.33

0.65

มาก

3.82

0.72

มาก

3.05

รายการ
ดานการประเมินตนเอง

มาก

มาก

4.12 0.72

t

* มีนัยสําคัญที่ 0.05

จากตารางที่ 8 พบวา กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุประเมินตนเองในระดับปานกลาง
(X = 2.88) สวนกลุม สนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุอยูในระดับนอย (X = 2.33) กลุมวิชาชีพ
จดหมายเหตุมีจุดมุงหมายในการพัฒนาอยูในระดับมาก (X = 4.06) และกลุมสนับสนุนวิชาชีพ
จดหมายเหตุมีจุดมุงหมายการพัฒนาตนเองอยูในระดับมาก (X = 3.88) กลุมวิชาชีพจดหมาย
เหตุมีความตองการพัฒนาตนเองอยูในระดับมาก (X = 3.64) และกลุม สนับสนุนวิชาชีพจดหมาย
เหตุมีความตองการพัฒนาตนเองอยูในระดับปานกลาง (X = 3.40) สวนความคาดหวังที่ไดจากการ
พัฒนาตนเอง กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมีความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเองอยูในระดับมาก
(X = 4.33) และกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุก็อยูในระดับมากเชนกัน (X = 3.82)
จากการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยการประเมินตนเองและความตองการ
พัฒนาตนเอง จํานวน 4 ดาน ของกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
พบวา ดานจุดมุงหมายการพัฒนาตนเองและดานความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเอง ไมมี
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ความแตกต า งกั น ส ว นด า นการประเมิ น ตนเองและดา นความตอ งการพั ฒ นาตนเอง มี ค วาม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุประเมินตนเองและ
มีความตองการพัฒนาตนเองสูงกวากลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ

82
ตารางที่ 9

ความสัมพันธระหวางการประเมินตนเองกับจุดมุงหมายในการพัฒนาตนเอง
ความตองการพัฒนาตนเอง และความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเอง
ของกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุ

การประเมินตนเอง
จุดมุงหมายการ
พัฒนาตนเอง
ความตองการ
พัฒนาตนเอง
ความคาดหวังที่
ไดรับจากการ
พัฒนาตนเอง

การประเมิน
ตนเอง
-

จุดมุงหมายการ
พัฒนาตนเอง
0.11
sig 0.47
-

-

-

ความตองการ
พัฒนาตนเอง
0.12
sig 0.44
0.68**
sig 0.00
-

-

-

-

ความคาดหวังที่
ไดรับจากการพัฒนาตนเอง
0.14
sig 0.37
0.63**
sig 0.00
0.44**
sig 0.00
-

** มีนัยสําคัญที่ 0.01

จากตารางที่ 9 พบว า การประเมิ น ตนเองของกลุ ม วิ ช าชี พ จดหมายเหตุ มี
ความสัมพันธกับจุดมุงหมายการพัฒนาตนเองในระดับต่ํา (r = 0.11) และสัมพันธกับความ
ตองการพัฒนาตนเองอยูในระดับต่ํา เชนกัน (r = 0.12) สวนความสัมพันธระหวางการประเมิน
ตนเองกับความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเองก็อยูในระดับต่ําเชนกัน (r = 0.14)
จุดมุงหมายการพัฒนาตนเองมีความสัมพันธกับความตองการพัฒนาตนเองในระดับ
คอนขางสูง (r = 0.68) โดยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
จุดมุงหมายการพัฒนาตนเองมีความสัมพันธกับความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเองในระดับ
คอนขางสูง (r = 0.63) โดยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนกัน
ความตองการพัฒนาตนเองของกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมีความสัมพันธกับความ
คาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเองในระดับปานกลาง (r = 0.44) โดยมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 10

ความสัมพันธระหวางการประเมินตนเองกับจุดมุงหมายในการพัฒนาตนเอง
ความตองการพัฒนาตนเอง และความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเอง
ของกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ

การประเมินตนเอง
จุดมุงหมายการ
พัฒนาตนเอง
ความตองการ
พัฒนาตนเอง
ความคาดหวังที่
ไดรับจากการ
พัฒนาตนเอง

การประเมิน
ตนเอง
-

จุดมุงหมายการ
พัฒนาตนเอง
0.37*
sig 0.04
-

-

-

เนื้อหาวิชาการ
ที่ตองการพัฒนา
0.47*
sig 0.01
0.79**
sig 0.00
-

-

-

-

ความคาดหวังที่
ไดรับจากการพัฒนาตนเอง
0.18
sig 0.35
0.66**
sig 0.00
0.55**
sig 0.00
-

* มีนัยสําคัญที่ 0.05
** มีนัยสําคัญที่ 0.01

จากตารางที่ 10 พบวา การประเมินตนเองของกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมี
ความสัมพันธกับจุดมุงหมายการพัฒนาตนเองในระดับคอนขางต่ํา (r = 0.37) โดยสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 และมีความสัมพันธกับความตองการพัฒนาตนเองใน
ระดับปานกลาง (r = 0.47) สวนความสัมพันธระหวางการประเมินตนเองกับความคาดหวังที่ไดจาก
การพัฒนาตนเองอยูในระดับต่ํา (r = 0.18)
จุดมุงหมายการพัฒนาตนเองมีความสัมพันธกับความตองการพัฒนาตนเองในระดับ
คอนขางสูง (r = 0.79) โดยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
จุดมุงหมายการพัฒนาตนเองมีความสัมพันธกับความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเองในระดับ
คอนขางสูง (r = 0.66) โดยสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนกัน
ความตองการพัฒนาตนเองของกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ มีความสัมพันธกบั
ความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเองในระดับปานกลาง (r = 0.55) โดยมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 11

ความตองการดานรูปแบบเพื่อการพัฒนาตนเองของผูตอบแบบสอบถามจําแนก
ตามกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ

ความตองการพัฒนาตนเอง

กลุมวิชาชีพ
จดหมายเหตุ
N = 42
รูปแบบ จํานวน รอยละ

1. การสรางมนุษยสัมพันธใน
หนวยงาน
ฝกอบรม
ศึกษาตอ
ดูงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมสัมมนา
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
คูมือการปฏิบัติงาน
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
2. การเขียนผลงานเพื่อการเลื่อน
ระดับตําแหนง
ฝกอบรม
ศึกษาตอ
ดูงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมสัมมนา
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
คูมอื การปฏิบัติงาน
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
พบปะผูมีความรูและประสบการณ

กลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุ
N = 28
จํานวน รอยละ

รวม
N = 70
จํานวน รอยละ

16
1
3
9
17
2
1
13
12

38.10
2.38
7.14
21.43
40.48
4.76
2.38
30.95
28.57

19
1
12
5
15
8
6

67.86
3.57
42.86
17.86
53.57
28.57
21.43

35
2
20
14
32
2
1
21
18

50
2.86
28.57
20
45.71
2.86
1.43
30
25.71

24
3
1
22
8
10
10
1
20

57.14
7.14
2.38
52.38
19.05
28.81
28.81
2.38
47.62

20
3
6
13
3
9
5
2
5

71.43
10.71
21.43
46.43
10.71
32.14
17.86
7.14
17.86

44
6
7
35
11
19
15
3
25

62.86
8.57
10
50
15.71
27.14
21.43
4.26
35.71
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ความตองการพัฒนาตนเอง

กลุมวิชาชีพ
จดหมายเหตุ
N = 42
รูปแบบ จํานวน รอยละ

กลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุ
N = 28
จํานวน รอยละ

รวม
N = 70
จํานวน รอยละ

3. การใชภาษาอังกฤษ
ฝกอบรม
ศึกษาตอ
ดูงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมสัมมนา
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
คูมอื การปฏิบัติงาน
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
พบปะผูมีความรูและประสบการณ

31
20
9
10
4
21
3
6

73.81
47.62
21.43
28.81
9.52
50
7.14
14.29

20
15
3
1
1
9
3
3

71.43
53.57
10.71
3.57
3.57
32.14
10.71
10.71

51
35
12
11
5
30
6
9

72.86
50
17.14
15.71
7.14
42.86
8.57
12.86

4. โปรแกรมคอมพิวเตอร
Microsoft Word
ฝกอบรม
ศึกษาตอ
ดูงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมสัมมนา
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
คูมอื การปฏิบัติงาน
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
พบปะผูมีความรูและประสบการณ

37
2
2
10
1
10
3
1

88.10
4.76
4.76
28.81
2.38
28.81
7.14
2.38

23
7
4
2
3
6
7
4

82.14
25
14.29
7.14
10.71
21.43
25
14.29

60
9
6
12
4
16
10
5

85.71
12.86
8.57
17.14
5.71
22.86
14.29
7.14
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กลุมวิชาชีพ
จดหมายเหตุ
N = 42
รูปแบบ จํานวน รอยละ

5. โปรแกรมคอมพิวเตอร
Microsoft Excel
ฝกอบรม
ศึกษาตอ
ดูงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมสัมมนา
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
คูมอื การปฏิบัติงาน
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
พบปะผูมีความรูแ ละประสบการณ
6. โปรแกรมคอมพิวเตอร
Microsoft PowerPoint
ฝกอบรม
ศึกษาตอ
ดูงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมสัมมนา
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
คูมอื การปฏิบัติงาน
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
พบปะผูมีความรูแ ละประสบการณ

กลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุ
N = 28
จํานวน รอยละ

รวม
N = 70
จํานวน รอยละ

31
2
2
9
1
7
2
2

73.81
4.76
4.76
21.43
2.38
16.67
4.76
4.76

12
5
3
2
3
5
2
2

46.43
17.86
10.71
7.14
10.71
17.86
7.14
7.14

44
7
5
11
4
12
4
4

62.86
10
7.14
15.71
5.71
17.14
5.71
5.71

32
2
2
9
1
8
2
2

76.19
4.76
4.76
21.43
2.38
19.05
4.76
4.76

16
5
2
2
3
5
2
2

57.14
17.86
7.14
7.14
10.71
17.86
7.14
7.14

48
7
4
11
4
13
4
4

68.57
10
5.71
15.71
5.71
18.57
5.71
5.71
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กลุมวิชาชีพ
จดหมายเหตุ
N = 42
รูปแบบ จํานวน รอยละ

7. โปรแกรมคอมพิวเตอร
Microsoft Access
ฝกอบรม
ศึกษาตอ
ดูงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมสัมมนา
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
คูมอื การปฏิบัติงาน
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
8. หลักสูตร Internet
ฝกอบรม
ศึกษาตอ
ดูงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมสัมมนา
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
คูมอื การปฏิบัติงาน
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
พบปะผูมีความรูแ ละประสบการณ

กลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุ
N = 28
จํานวน รอยละ

รวม
N = 70
จํานวน รอยละ

32
2
2
11
1
8
2
2

76.19
4.76
4.76
26.19
2.38
19.05
4.76
4.76

15
5
2
2
3
5
1
2

53.57
17.86
7.14
7.14
10.71
17.86
3.57
7.14

47
7
4
13
4
13
3
4

67.14
10
5.71
18.57
5.71
18.57
4.26
5.71

37
1
7
1
9
2
1
2

88.10
2.38
16.67
2.38
21.43
4.76
2.38
4.76

25
5
3
7
3
6
4
3

89.29
17.86
10.71
25
10.71
21.43
14.29
10.71

62
6
3
14
4
15
6
1
5

88.57
8.57
4.26
20
5.71
21.43
8.57
1.43
7.14
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กลุมวิชาชีพ
จดหมายเหตุ
N = 42
รูปแบบ จํานวน รอยละ
9. การมีคานิยมที่ดี เชน ความขยัน
หมั่นเพียร การพึ่งตนเอง การ
ประหยัดอดออม
ฝกอบรม
14
33.33
ศึกษาตอ
ดูงาน
4
9.52
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
4
9.52
ประชุมสัมมนา
17
40.48
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
6
14.29
คูมอื การปฏิบัติงาน
2
4.76
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
1
2.38
พบปะผูมคี วามรูและประสบการณ
7
16.67
10. คุณธรรม จริยธรรม
ฝกอบรม
14
33.33
ศึกษาตอ
ดูงาน
4
9.52
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
5
11.90
ประชุมสัมมนา
21
50
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
7
16.67
คูมอื การปฏิบัติงาน
1
2.38
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
2
4.76
พบปะผูมีความรูแ ละประสบการณ
8
19.05

กลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุ
N = 28
จํานวน รอยละ

รวม
N = 70
จํานวน รอยละ

10
2
5
6
8
4
1
2
10

35.71
7.14
17.86
21.43
28.57
14.29
3.57
7.14
35.71

24
2
9
10
25
10
3
3
17

34.29
2.86
12.86
14.29
35.71
14.29
4.26
4.26
24.29

17
1
7
7
10
2
1
3

60.71
3.57
25
25
35.71
7.14
3.57
10.71

31
1
11
12
31
9
2
2
11

44.29
1.43
15.71
17.14.
44.29
12.86
2.86
2.86
15.71
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ตารางที่ 11 (ตอ)
ความตองการพัฒนาตนเอง

กลุมวิชาชีพ
จดหมายเหตุ
N = 42
รูปแบบ จํานวน รอยละ

11. การสรางวิสัยทัศน
ฝกอบรม
ศึกษาตอ
ดูงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมสัมมนา
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
คูมือการปฏิบัติงาน
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
พบปะผูมีความรูแ ละประสบการณ
12. ภาวะผูนํา
ฝกอบรม
ศึกษาตอ
ดูงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมสัมมนา
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
คูมือการปฏิบัติงาน
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
พบปะผูม ีความรูแ ละประสบการณ

กลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุ
N = 28
จํานวน รอยละ

รวม
N = 70
จํานวน รอยละ

15
10
9
18
6
3
18

35.71
28.81
21.43
42.86
14.29
7.14
42.86

16
2
11
3
12
4
3
3
7

57.14
7.14
39.29
10.71
42.86
14.29
10.71
10.71
25

31
2
21
12
30
10
3
6
25

44.29
2.86
30
17.14
42.86
14.29
4.26
8.57
35.71

19
2
4
4
21
4
1
14

45.24
4.76
9.52
9.52
50
9.52
2.38
33.33

9
5
3
5
6
1
3
5
10

32.14
17.86
10.71
17.86
21.43
3.57
10.71
17.86
35.71

28
7
7
9
27
5
4
5
24

40
10
10
12.86
38.57
7.14
5.71
7.14
34.29
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ตารางที่ 11 (ตอ)
ความตองการพัฒนาตนเอง

กลุมวิชาชีพ
จดหมายเหตุ
N = 42
รูปแบบ จํานวน รอยละ
13. จรรยาบรรณของขาราชการ
ฝกอบรม
20
47.62
ศึกษาตอ
ดูงาน
4
9.52
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
4
9.52
ประชุมสัมมนา
23
54.76
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
6
14.29
คูมอื การปฏิบัติงาน
1
2.38
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
1
2.38
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
5
11.90
14. จรรยาบรรณของวิชาชีพ
จดหมายเหตุ
ฝกอบรม
16
38.10
ศึกษาตอ
3
7.14
ดูงาน
9
21.43
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
8
19.05
ประชุมสัมมนา
22
52.38
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
7
16.67
คูมอื การปฏิบัติงาน
5
11.90
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
6
14.29

กลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุ
N = 28
จํานวน รอยละ

รวม
N = 70
จํานวน รอยละ

16
1
3
5
13
2
5
6

57.14
3.57
10.71
17.86
46.43
7.14
17.86
21.43

36
1
7
9
36
8
6
1
11

51.43
1.43
10
12.86
51.43
11.43
8.57
1.43
15.71

14
1
6
8
12
4
3
2
4

50
3.57
21.43
28.57
42.86
14.29
10.71
7.14
14.29

30
4
15
16
34
11
8
2
10

42.86
5.71
21.43
22.86
48.57
15.71
11.43
2.86
14.29
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ตารางที่ 11 (ตอ)
ความตองการพัฒนาตนเอง

กลุมวิชาชีพ
จดหมายเหตุ
N = 42
รูปแบบ จํานวน รอยละ
15.ระเบียบ ขอปฏิบัติ กฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับงานจดหมายเหตุ
ฝกอบรม
16
38.10
ศึกษาตอ
2
4.76
ดูงาน
5
11.90
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
9
21.43
ประชุมสัมมนา
23
54.76
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
10
28.81
คูมอื การปฏิบัติงาน
15
35.71
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
13
30.95
16.การบริหารเอกสารในสํานักงาน
ฝกอบรม
21
50
ศึกษาตอ
4
9.52
ดูงาน
13
30.95
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
20
47.62
ประชุมสัมมนา
21
50
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
10
28.81
คูมอื การปฏิบัติงาน
22
52.38
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
6
14.29
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
13
30.95

กลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุ
N = 28
จํานวน รอยละ

รวม
N = 70
จํานวน รอยละ

13
1
6
11
14
8
6
2
5

46.43
3.57
21.43
39.29
50
28.57
21.43
7.14
17.86

29
3
11
20
37
18
21
2
18

41.43
4.26
15.71
28.57
52.86
25.71
30
2.86
25.71

14
2
7
11
11
6
9
4
7

50
7.14
25
39.29
39.29
21.43
32.14
14.29
25

35
6
20
31
32
16
31
10
20

50
8.57
28.57
44.29
45.71
22.86
44.29
14.29
28.57
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ตารางที่ 11 (ตอ)
ความตองการพัฒนาตนเอง

กลุมวิชาชีพ
จดหมายเหตุ
N = 42
รูปแบบ จํานวน รอยละ
17.การประเมินคุณคาเอกสารและ
การกําหนดอายุการเก็บเอกสาร
ฝกอบรม
23
54.76
ศึกษาตอ
6
14.29
ดูงาน
10
28.81
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
25
59.52
ประชุมสัมมนา
21
50
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
12
28.57
คูมอื การปฏิบัติงาน
21
50
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
8
19.05
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
13
30.95
18.การสงมอบเอกสารจากหนวย
งานผูผลิตเอกสารมายังสํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ
ฝกอบรม
19
45.24
ศึกษาตอ
3
7.14
ดูงาน
13
30.95
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
20
47.62
ประชุมสัมมนา
21
50
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
12
28.57
คูมอื การปฏิบัติงาน
17
40.48
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
7
16.67
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
12
28.57

กลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุ
N = 28
จํานวน รอยละ

รวม
N = 70
จํานวน รอยละ

15
3
7
14
12
6
11
2
8

53.57
10.71
25
50
42.86
21.43
39.29
7.14
28.57

38
9
17
39
33
18
32
10
21

54.29
12.86
24.29
55.71
47.14
25.71
45.71
14.29
30

16
2
10
11
12
8
8
3
8

57.14
7.14
35.71
39.29
42.86
28.57
28.57
10.71
28.57

35
5
23
31
33
20
25
10
20

50
7.14
32.86
44.29
47.14
28.57
35.71
14.29
28.57
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ตารางที่ 11 (ตอ)
ความตองการพัฒนาตนเอง

กลุมวิชาชีพ
จดหมายเหตุ
N = 42
รูปแบบ จํานวน รอยละ
19.การวิเคราะหวิจัยพัฒนาระบบ
การจัดการเอกสารในศูนยเก็บ
เอกสาร
ฝกอบรม
23
54.76
ศึกษาตอ
5
11.90
ดูงาน
13
30.95
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
23
54.76
ประชุมสัมมนา
15
35.71
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
10
28.81
คูมอื การปฏิบัติงาน
14
33.33
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
6
14.29
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
15
35.71
20.การจัดเอกสารจดหมายเหตุ
และการทําคําอธิบายเอกสาร
จดหมายเหตุ
ฝกอบรม
29
45.24
ศึกษาตอ
4
9.52
ดูงาน
12
28.57
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
23
54.76
ประชุมสัมมนา
14
33.33
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
12
28.57
คูมอื การปฏิบัติงาน
18
42.86
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
6
14.29
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
13
30.95

กลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุ
N = 28
จํานวน รอยละ

รวม
N = 70
จํานวน รอยละ

15
4
7
10
13
6
9
6
8

53.57
14.29
25
35.71
46.43
21.43
32.14
21.43
28.57

38
9
20
33
28
16
23
12
23

54.29
12.86
28.57
47.14
40
22.86
32.86
17.14
32.86

16
4
6
8
9
3
12
5
11

57.14
14.29
21.43
28.57
32.14
10.71
42.86
17.86
39.29

45
8
18
31
23
15
30
11
24

64.29
11.43
25.71
44.29
32.86
21.43
42.86
15.71
34.29
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ตารางที่ 11 (ตอ)
ความตองการพัฒนาตนเอง

กลุมวิชาชีพ
จดหมายเหตุ
N = 42
รูปแบบ จํานวน รอยละ
21.การจัดทําเครื่องมือชวยคนเอกสาร
จดหมายเหตุที่มีประสิทธิภาพในรูป
แบบอื่นนอกจากบัญชีเอกสาร
ฝกอบรม
28
66.67
ศึกษาตอ
5
11.90
ดูงาน
18
42.86
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
22
52.38
ประชุมสัมมนา
13
30.95
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
15
35.71
คูมอื การปฏิบัติงาน
15
35.71
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
6
14.29
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
11
26.19
22.เทคโนโลยีสมัยใหมในการถายทํา
ไมโครฟลม
ฝกอบรม
29
45.24
ศึกษาตอ
2
4.76
ดูงาน
20
47.62
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
19
45.24
ประชุมสัมมนา
4
9.52
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
10
28.81
คูมอื การปฏิบัติงาน
6
14.29
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
5
11.90
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
9
21.43

กลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุ
N = 28
จํานวน รอยละ

รวม
N = 70
จํานวน รอยละ

17
1
9
8
9
8
9
5
9

60.71
3.57
32.14
28.57
32.14
28.57
32.14
17.86
32.14

45
6
27
30
22
23
24
11
20

64.29
8.57
38.57
42.86
31.43
32.86
34.29
15.71
28.57

22
2
11
10
4
2
4
1
9

78.57
7.14
39.29
35.71
14.29
7.14
14.29
3.57
32.14

51
4
31
29
8
12
10
6
18

72.86
5.71
44.29
41.43
11.43
17.14
14.29
8.57
25.71
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ตารางที่ 11 (ตอ)
ความตองการพัฒนาตนเอง

กลุมวิชาชีพ
กลุมสนับสนุน
จดหมายเหตุ
วิชาชีพจดหมายเหตุ
รวม
N = 42
N = 28
N = 70
รูปแบบ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
23.การจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม
เพื่อการเก็บเอกสารจดหมายเหตุมิ
ใหเสื่อมสภาพไดงาย
ฝกอบรม
27
64.29
18
64.29
45
64.29
ศึกษาตอ
2
4.76
1
3.57
3
4.26
ดูงาน
17
40.48
9
32.14
26
37.14
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
18
42.86
10
35.71
28
40
ประชุมสัมมนา
15
35.71
7
25
22
31.43
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
18
42.86
4
14.29
22
31.43
คูมอื การปฏิบัติงาน
17
40.48
7
25
22
31.43
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
5
11.90
5
17.86
10
14.29
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
16
38.10
9
32.14
25
35.71
24.การเลือกใชวัสดุอุปกรณและ
ครุภัณฑ ที่เหมาะสมสําหรับเก็บ
เอกสารจดหมายเหตุ
ฝกอบรม
ศึกษาตอ
ดูงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมสัมมนา
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
คูมอื การปฏิบัติงาน
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
พบปะผูมีความรูและประสบการณ

19
2
18
18
15
16
16
3
14

45.24
4.76
42.86
42.86
35.71
38.10
38.10
7.14
33.33

15
2
11
8
7
6
10
1
6

53.57
7.14
39.29
28.57
25
21.43
35.71
3.57
21.43

34
4
29
26
22
22
26
4
20

48.57
5.71
41.43
37.14
31.43
31.43
37.14
5.71
28.57
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ตารางที่ 11 (ตอ)
ความตองการพัฒนาตนเอง

กลุมวิชาชีพ
กลุมสนับสนุน
จดหมายเหตุ
วิชาชีพจดหมายเหตุ
รวม
N = 42
N = 28
N = 70
รูปแบบ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
25.เทคนิคและวิธีการปองกันและหยุด
ยั้งการชํารุดและเสื่อมสภาพของ
เอกสารจดหมายเหตุ
ฝกอบรม
26
61.90
19
64.29
44
62.86
ศึกษาตอ
2
4.76
3
10.71
5
7.14
ดูงาน
22
52.38
10
35.71
32
45.71
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
19
45.24
13
46.43
32
45.71
ประชุมสัมมนา
11
26.19
4
14.29
15
21.43
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
16
38.10
6
21.43
22
31.43
คูมอื การปฏิบัติงาน
16
38.10
4
14.29
20
28.57
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
3
7.14
2
7.14
5
7.14
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
16
38.10
11
39.29
27
38.57
26.การใหบริการเอกสารในหอจด
หมายเหตุแหงชาติทุกประเภท
ฝกอบรม
24
57.14
19
67.86
43
61.43
ศึกษาตอ
3
7.14
3
10.71
6
8.57
ดูงาน
16
38.10
9
32.14
25
35.71
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
15
35.71
11
39.29
26
37.14
ประชุมสัมมนา
14
33.33
7
25
21
30
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
10
28.81
5
17.86
15
21.43
คูมอื การปฏิบัติงาน
21
50
5
17.86
26
37.14
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
9
21.43
4
14.29
13
18.57
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
11
26.19
7
25
18
25.71
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กลุมวิชาชีพ
กลุมสนับสนุน
จดหมายเหตุ
วิชาชีพจดหมายเหตุ
N = 42
N = 28
รูปแบบ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
27.การใชเทคโนโลยีเพื่อการใหบริการ
สืบคนเอกสารในหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ
ฝกอบรม
24
57.14
18
64.29
ศึกษาตอ
1
2.38
2
7.14
ดูงาน
26
61.90
9
32.14
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
16
38.10
9
32.14
ประชุมสัมมนา
9
21.43
10
35.71
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
11
26.19
5
17.86
คูมอื การปฏิบัติงาน
13
30.95
6
21.43
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
5
11.90
6
21.43
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
12
28.57
5
17.86
28.การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเผยแพร
และประชาสัมพันธงาน
จดหมายเหตุ
ฝกอบรม
20
47.62
15
53.57
ศึกษาตอ
1
3.57
ดูงาน
26
61.90
12
42.86
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
10
28.81
11
39.29
ประชุมสัมมนา
15
35.71
7
25
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
17
40.48
2
7.14
คูมอื การปฏิบัติงาน
7
16.67
2
7.14
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
3
7.14
3
10.71
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
12
28.57
9
32.14

รวม
N = 70
จํานวน รอยละ

42
3
35
25
19
16
19
11
17

60
4.26
50
35.71
27.14
22.86
27.14
15.71
24.29

35
1
38
21
22
19
9
6
21

50
1.43
54.29
30
31.43
27.14
12.86
8.57
30
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กลุมวิชาชีพ
กลุมสนับสนุน
จดหมายเหตุ
วิชาชีพจดหมายเหตุ
รวม
N = 42
N = 28
N = 70
รูปแบบ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
29.เทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตสื่อ
ตางๆ เพือ่ เผยแพรและประชาสัมพันธงานจดหมายเหตุ
ฝกอบรม
22
52.38
18
64.29
40
57.14
ศึกษาตอ
2
4.76
3
10.71
5
7.14
ดูงาน
23
54.76
11
39.29
34
48.57
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
15
35.71
11
39.29
26
37.14
ประชุมสัมมนา
12
28.57
8
28.57
20
28.57
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
12
28.57
4
14.29
16
22.86
คูมอื การปฏิบัติงาน
8
19.05
3
10.71
11
15.71
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
4
9.52
3
10.71
7
10
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
14
33.33
5
17.86
19
27.14
30.การแสวงหาสอบคน รวบรวม
ประมวลขอมูล เพื่อเรียบเรียงตน
ฉบับจดหมายเหตุพระราชพิธีและ
เหตุการณสําคัญ
ฝกอบรม
25
59.52
16
57.14
41
58.57
ศึกษาตอ
1
3.57
1
1.43
ดูงาน
8
19.05
10
35.71
18
25.71
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
23
54.76
11
39.29
34
48.57
ประชุมสัมมนา
10
28.81
10
35.71
20
28.57
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
11
26.19
9
32.14
20
28.57
คูมอื การปฏิบัติงาน
18
42.86
9
32.14
27
38.57
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
3
7.14
3
4.26
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
17
40.48
6
21.43
23
32.86
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กลุมวิชาชีพ
กลุมสนับสนุน
จดหมายเหตุ
วิชาชีพจดหมายเหตุ
รวม
N = 42
N = 28
N = 70
รูปแบบ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
31.เทคนิคในการประมวลขอมูลและ
การเรียบเรียงตนฉบับจดหมายเหตุ
พระราชพิธีและเหตุการณสําคัญ
ฝกอบรม
25
59.52
17
60.71
42
60
ศึกษาตอ
1
3.57
1
1.43
ดูงาน
7
16.67
6
21.43
13
18.57
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
19
45.24
12
42.86
31
44.29
ประชุมสัมมนา
12
28.57
10
35.71
22
31.43
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
13
30.95
9
32.14
22
31.43
คูมอื การปฏิบัติงาน
17
40.48
4
14.29
21
30
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
5
11.90
1
3.57
6
8.57
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
18
42.86
6
21.43
24
34.29
32.การเผยแพรและบริการหนังสือ
จดหมายเหตุพระราชพิธีและ
เหตุการณสําคัญ
ฝกอบรม
21
50
14
50
35
50
ศึกษาตอ
1
2.38
1
1.43
ดูงาน
7
16.67
4
14.29
11
15.71
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
11
26.19
10
35.71
21
20
ประชุมสัมมนา
13
30.95
13
43.43
26
37.14
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
12
28.57
9
32.14
21
30
คูมอื การปฏิบัติงาน
11
26.19
7
25
18
25.71
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
3
7.14
2
7.14
5
7.14
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
14
33.33
6
21.43
20
28.57
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กลุมวิชาชีพ
กลุมสนับสนุน
จดหมายเหตุ
วิชาชีพจดหมายเหตุ
รวม
รูปแบบ
N = 42
N = 28
N = 70
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

33.การประเมินคุณคาเอกสาร
ภาพยนตร
ฝกอบรม
ศึกษาตอ
ดูงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมสัมมนา
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
คูมอื การปฏิบัติงาน
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
34.เทคนิคและวิธีการอนุรักษเอกสาร
ภาพยนตร
ฝกอบรม
ศึกษาตอ
ดูงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมสัมมนา
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
คูมอื การปฏิบัติงาน
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
พบปะผูมีความรูและประสบการณ

23
1
12
19
13
8
14
3
17

54.76
2.38
28.57
45.24
30.95
19.05
33.33
7.14
40.48

19
2
9
12
9
6
3
1
8

67.86
7.14
32.14
42.86
32.14
21.43
10.71
3.57
28.57

42
3
21
31
22
14
17
4
25

60
4.26
30
44.29
31.43
20
24.29
5.71
35.71

25
20
17
11
12
14
3
21

59.52
47.62
40.48
26.19
28.57
33.33
7.14
50

19
1
11
7
8
8
3
3
10

67.86
3.57
39.29
25
28.57
28.57
10.71
10.71
35.71

44
1
31
24
19
20
17
6
31

62.86
1.43
44.29
34.29
27.14
28.57
24.29
8.57
44.29
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กลุมวิชาชีพ
กลุมสนับสนุน
จดหมายเหตุ
วิชาชีพจดหมายเหตุ
รวม
N = 42
N = 28
N = 70
รูปแบบ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
35.เทคนิคใหม ๆ ในการผลิตสื่อตางๆ
เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับภาพยนตร
ฝกอบรม
22
52.38
14
50
36
51.43
ศึกษาตอ
1
2.38
4
14.29
5
7.14
ดูงาน
22
52.38
10
35.71
32
45.17
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
19
45.24
12
42.86
31
44.29
ประชุมสัมมนา
12
28.57
11
39.29
23
32.86
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
13
30.95
7
25
20
28.57
คูมอื การปฏิบัติงาน
11
26.19
5
17.86
16
22.86
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
4
9.52
1
3.57
5
7.14
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
16
38.10
8
28.57
24
34.29
36.การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใน
รูปแบบการนําเสนอจัดนิทรรศการ
เผยแพรเกี่ยวกับภาพยนตร
ฝกอบรม
23
54.76
19
67.86
42
60
ศึกษาตอ
2
4.76
2
7.14
4
5.71
ดูงาน
22
52.38
10
35.71
32
45.71
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
22
52.38
10
35.71
32
45.71
ประชุมสัมมนา
10
28.81
8
28.57
18
25.71
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
13
30.95
7
25
20
28.57
คูมอื การปฏิบัติงาน
9
21.43
7
25
16
22.86
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
3
7.14
1
3.57
4
5.71
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
12
28.57
8
28.57
20
28.57
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กลุมวิชาชีพ
จดหมายเหตุ
N = 42
รูปแบบ จํานวน รอยละ
37.เทคโนโลยีสมัยใหมและการเลือก
ใชอุปกรณทเี่ หมาะสมในการถาย
ภาพ
ฝกอบรม
27
64.29
ศึกษาตอ
5
11.90
ดูงาน
19
45.24
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
21
50
ประชุมสัมมนา
9
21.43
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
13
30.95
คูมอื การปฏิบัติงาน
8
19.05
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
1
2.38
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
14
33.33
38.เทคนิคใหม ๆ ในการดําเนินงาน
ดานภาพขาว - ดํา
ฝกอบรม
26
61.90
ศึกษาตอ
3
7.14
ดูงาน
18
42.86
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
22
52.38
ประชุมสัมมนา
8
19.05
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
13
30.95
คูมอื การปฏิบัติงาน
10
28.81
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
2
4.76
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
15
35.71

กลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุ
รวม
N = 28
N = 70
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

15
1
12
12
6
6
6
2
5

53.57
3.57
42.86
42.86
21.43
21.43
21.43
7.14
17.86

42
6
31
33
15
19
14
3
19

60
8.57
44.29
47.14
21.43
27.14
20
4.26
27.14

16
2
12
9
4
8
7
7

57.14
7.14
42.86
32.14
14.29
28.57
25
25

42
5
30
31
12
21
17
2
22

60
7.14
42.86
44.29
17.14
30
24.29
2.86
31.43
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กลุมวิชาชีพ
กลุมสนับสนุน
จดหมายเหตุ
วิชาชีพจดหมายเหตุ
รูปแบบ
N = 42
N = 28
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
39.หลักการ วิธกี ารเก็บรักษาภาพ
และฟลม
ฝกอบรม
26
61.90
18
64.29
ศึกษาตอ
2
4.76
1
3.57
ดูงาน
19
45.24
13
46.43
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
20
47.62
8
28.57
ประชุมสัมมนา
11
26.19
7
25
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
16
38.10
10
35.71
คูมอื การปฏิบัติงาน
15
35.71
10
35.71
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
2
4.76
1
3.57
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
16
38.10
5
17.86
40.เทคนิคใหมการลางอัด – ขยาย
ภาพสี
ฝกอบรม
28
66.67
21
75
ศึกษาตอ
3
7.14
2
7.14
ดูงาน
17
40.48
11
39.29
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
22
52.38
10
35.71
ประชุมสัมมนา
8
19.05
4
14.29
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
10
28.81
4
14.29
คูมอื การปฏิบัติงาน
13
30.95
10
35.71
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
1
2.38
2
7.14
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
15
35.71
3
10.71

รวม
N = 70
จํานวน รอยละ

44
3
32
28
18
26
25
3
21

62.86
4.26
45.71
40
25.71
37.14
35.71
4.26
30

49
5
28
32
12
14
23
3
18

70
7.14
40
45.71
17.14
20
32.86
4.26
25.71
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กลุมวิชาชีพ
กลุมสนับสนุน
จดหมายเหตุ
วิชาชีพจดหมายเหตุ
รวม
N = 42
N = 28
N = 70
รูปแบบ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
41.การนําเทคโนโลยีมาใชในการ
ตรวจสอบและประเมินสภาพความ
ชํารุดเอกสารจดหมายเหตุ
ฝกอบรม
29
45.24
15
53.57
44
62.86
ศึกษาตอ
2
4.76
1
3.57
3
4.26
ดูงาน
20
47.62
10
35.71
30
42.86
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
23
54.76
9
32.14
32
45.71
ประชุมสัมมนา
11
26.19
10
35.71
21
30
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
11
26.19
3
10.71
14
20
คูมอื การปฏิบัติงาน
12
28.57
10
35.71
22
31.43
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
1
2.38
2
7.14
3
4.26
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
14
33.33
6
21.43
20
28.57
42.วิธีการซอมเอกสารจดหมายเหตุ
ฝกอบรม
30
71.43
19
67.86
49
70
ศึกษาตอ
1
2.38
3
10.71
4
5.71
ดูงาน
20
47.62
13
46.43
33
47.14
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
24
57.14
9
32.14
33
17.14
ประชุมสัมมนา
8
19.05
7
25
15
21.43
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
12
28.57
3
10.71
15
21.43
คูมอื การปฏิบัติงาน
17
40.48
6
21.43
23
32.86
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
3
7.14
3
4.26
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
15
35.71
8
28.57
23
32.86
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ตารางที่ 11 (ตอ)
ความตองการพัฒนาตนเอง

กลุมวิชาชีพ
จดหมายเหตุ
N = 42
รูปแบบ จํานวน รอยละ
43.เทคนิคใหมๆ ในการซอมอัลบั้มเกา
ฝกอบรม
28
66.67
ศึกษาตอ
1
2.38
ดูงาน
21
50
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
24
57.14
ประชุมสัมมนา
9
21.43
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
14
33.33
คูมอื การปฏิบัติงาน
14
33.33
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
6
14.29
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
16
38.10
44.การเลือกใชวัสดุอุปกรณในการ
ซอมสงวนรักษาเอกสารที่เหมาะสม
กับเอกสารจดหมายเหตุแตละ
ประเภท
ฝกอบรม
28
66.67
ศึกษาตอ
2
4.76
ดูงาน
22
52.38
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
20
47.62
ประชุมสัมมนา
10
28.81
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
15
35.71
คูมอื การปฏิบัติงาน
16
38.10
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
3
7.14
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
17
40.48

กลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุ
N = 28
จํานวน รอยละ

รวม
N = 70
จํานวน รอยละ

21
5
12
10
3
4
3
3
8

75
17.86
42.86
35.71
10.71
14.29
10.71
10.71
28.57

49
6
33
34
12
18
17
9
24

70
8.57
47.14
48.57
17.14
25.71
24.29
12.86
34.29

14
4
10
12
6
4
4
1
9

50
14.29
35.71
42.86
21.43
14.29
14.29
3.57
32.14

42
6
32
32
16
19
20
4
26

60
8.57
45.71
45.71
22.86
27.14
28.57
5.71
37.14
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ตารางที่ 11 (ตอ)
ความตองการพัฒนาตนเอง

กลุมวิชาชีพ
จดหมายเหตุ
N = 42
รูปแบบ จํานวน รอยละ
45.วิธีการและเทคนิคใหม ๆ ในการ
ซอมแผนที่แผนผัง โปสเตอร
และแบบแปลน
ฝกอบรม
28
66.67
ศึกษาตอ
2
4.76
ดูงาน
21
50
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
24
57.14
ประชุมสัมมนา
9
21.43
ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ
12
28.57
คูมอื การปฏิบัติงาน
15
35.71
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
4
9.52
พบปะผูมีความรูและประสบการณ
16
38.10

กลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุ
N = 28
จํานวน รอยละ

14
2
10
11
9
9
5
2
8

50
7.14
35.71
39.29
32.14
32.14
17.86
7.14
28.57

รวม
N = 70
จํานวน รอยละ

42
4
31
35
18
21
20
6
24

60
5.71
44.29
50
25.71
30
28.57
8.57
34.29

จากตารางที่ 11 พบวา โดยภาพรวมรูปแบบการพัฒนาตนเองที่กลุมวิชาชีพจดหมาย
เหตุ และกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุตองการเปนสวนใหญในแตละขอ ไดแก รูปแบบการ
ฝกอบรม
เมื่อพิจารณาตามรายการ พบวา
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุตองการรูปแบบการฝกอบรมมี 31 รายการ สามอันดับแรก
ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft word และ หลักสูตร Internet มีจํานวนเทากัน คือ 37 คน
(รอยละ 88.10) โปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Powerpoint และ Microsoft Access มีจํานวน
เทากัน คือ 32 คน (รอยละ 76.19) การใชภาษาอังกฤษและโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft
Excel มีจํานวนเทากัน คือ 31 คน (รอยละ 73.81) รูปแบบการประชุมสัมมนามี 9 รายการ สาม
อันดับแรก ไดแก จรรยาบรรณขาราชการและระเบียบ ขอปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวของกับงาน
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จดหมายเหตุ มีจํานวนเทากัน คือ 23 คน (รอยละ 54.76) จรรยาบรรณของวิชาชีพจดหมายเหตุ
จํ า นวน 22 คน (ร อยละ 52.38) คุ ณ ธรรมจริยธรรม ภาวะผู นํา และการส ง มอบเอกสารจาก
หนวยงานผูผลิตเอกสารมายังสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ มีจํานวนเทากัน คือ 21 คน (รอยละ
50) รูปแบบการศึกษาดูงานมี 4 รายการ สามอันดับแรก ไดแก การใชเทคโนโลยีเพื่อการใหบริการ
สืบคนเอกสารในหอจดหมายเหตุแหงชาติและการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
งานจดหมายเหตุ มีจํานวนเทากัน คือ 26 คน (รอยละ 61.90) เทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตสื่อ
ตาง ๆ เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธงานจดหมายเหตุ จํานวน 23 คน (รอยละ 54.76) เทคนิค
ใหม ๆ ในการผลิตสื่อตาง ๆ เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาพยนตร จํานวน 22 คน
(รอยละ 52.38)
รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการมี 2 รายการ ไดแก การประเมินคุณคาเอกสารและ
การกําหนดอายุการเก็บเอกสาร จํานวน 25 คน (รอยละ 59.52) และการวิเคราะหวิจัยพัฒนา
ระบบการจัดการเอกสารในศูนยเก็บเอกสาร จํานวน 23 คน (รอยละ 54.76) รูปแบบการพบปะผูมี
ความรูและประสบการณดานจดหมายเหตุมี 1 รายการ คือ การสรางวิสัยทัศน จํานวน 18 คน
(รอยละ 42.86) รูปแบบการศึกษาจากคูมือการปฏิบัติงานมี 1 รายการ คือ การบริหารเอกสารใน
สํานักงาน จํานวน 22 คน (รอยละ 52.86)
กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุตองการรูปแบบการฝกอบรมมี 43 รายการ สาม
อันดับแรก ไดแก หลักสูตร Internet จํานวน 25 คน (รอยละ 89.29) โปรแกรมคอมพิวเตอร
Microsoft word จํานวน 23 คน (รอยละ 82.14) และเทคโนโลยีสมัยใหมในการถายทํา
ไมโครฟลม จํานวน 22 คน (รอยละ 78.57) รูปแบบการพบปะผูมีความรูและประสบการณดาน
จดหมายเหตุมี 2 รายการ ไดแก การมีคานิยมที่ดี เชน ความขยันหมั่นเพียร การพึ่งตนเอง การ
ประหยั ด อดออมและภาวะผู นํ า มี จํ า นวนเท า กั น คื อ 10 คน (ร อ ยละ 35.71) รู ป แบบการ
ประชุ มสัมมนามี 1 รายการ คือ ระเบียบ ขอปฏิบัติ กฎหมายที่เ กี่ยวของกับงานจดหมายเหตุ
จํานวน 14 คน (รอยละ 50)
โดยภาพรวมรูปแบบการพัฒนาตนเองที่กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุ มีความตองการเปนสวนนอยในแตละหัวขอ ไดแก รูปแบบการศึกษาตอ
เมื่อพิจารณาตามรายการ พบวา
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุตองการรูปแบบการศึกษาตอมี 25 รายการ โดยอันดับแรกมี
8 รายการ แต ล ะรายการมี จํ า นวน 1 คน (ร อ ยละ 2.38) ได แ ก การสร า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ ใ น
หนวยงาน หลักสูตร Internet การใชเทคโนโลยีเพื่อการใหบริการสืบคนเอกสารในหอจดหมายเหตุ
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แหง ชาติ การเผยแพรและบริก ารหนัง สือ จดหมายเหตุพ ระราชพิธี แ ละเหตุ การณสํ า คัญ การ
ประเมินคุณคาเอกสารภาพยนตร เทคนิคใหม ๆ ในการผลิตสื่อตาง ๆ เพื่อเผยแพรความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับภาพยนตร วิธีการซอมเอกสารจดหมายเหตุและเทคนิคใหม ๆ ในการซอมอัลบั้มเกา
อั น ดั บ สองมี 9 รายการ จํ า นวนรายการละ 2 คน (ร อ ยละ 4.76) ได แ ก ระเบี ย บ ข อ ปฏิ บั ติ
กฎหมายที่ เ กี่ ยวกับ งานจดหมายเหตุ เทคโนโลยีสมัยใหมใ นการถา ยทําไมโครฟลม การจัด
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมเพื่อการเก็บเอกสารจดหมายเหตุมิใหเสื่อมสภาพไดงายการเลือกใช
วัสดุอุปกรณที่เหมาะสมสําหรับเก็บเอกสารจดหมายเหตุ เทคนิคและวิธีการปองกันและหยุดยั้ง
การชํารุดและเสื่อมสภาพของเอกสารและไมโครฟลม เทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตสื่อตาง ๆ
เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธงานจดหมายเหตุ การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในรูปแบบการ
นําเสนอจัดนิทรรศการเผยแพรเกี่ยวกับภาพยนตร หลักการวิธีการเก็บรักษาภาพ และฟลม และ
วิธีการและเทคนิคใหม ๆ ในการซอมแผนที่ แผนผัง โปสเตอรและแบบแปลน
รูปแบบการศึกษาจากคูมือการปฏิบัติงานมี 5 รายการ อันดันแรกมี 4 รายการ จํานวน
รายการละ 1 คน (รอยละ 2.38) ไดแก การสรางมนุษยสัมพันธในหนวยงาน คุณธรรมจริยธรรม
ภาวะผูนํา จรรยาบรรณของขาราชการ อันดับสอง ไดแก การใชภาษาอังกฤษ จํานวน 3 คน (รอย
ละ 7.14)
รูปแบบการประชุม สัม มนา มี 5 รายการ จํานวนรายการละ 1 คน (รอยละ 2.38)
ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint,
Microsoft Access และหลักสูตร Internet
รู ป แบบการศึ ก ษาดู ง านมี 1 รายการ ได แ ก การเขี ย นผลงานเพื่ อ การเลื่ อ นระดั บ
ตําแหนง จํานวน 1 คน (รอยละ 2.38)
รูปแบบการศึกษาจากตําราเอกสารทางวิชาการมี 1 รายการ ไดแก การสรางวิสัยทัศน
จํานวน 6 คน (รอยละ 14.29)
กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุตองการรูปแบบศึกษาตอมี 25 รายการ โดยอันดับ
แรกมี 14 รายการ แต ละรายการมีจํ า นวน 1 คน ไดแก การสร า งมนุษ ยสั ม พั น ธใ นหน ว ยงาน
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณของขาราชการ จรรยาบรรณของวิชาชีพจดหมายเหตุ ระเบียบขอ
ปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานจดหมายเหตุ การจัดทําเครื่องมือชวยคนเอกสารจดหมายเหตุ
ที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบอื่นนอกจากบัญชีเอกสาร การจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมเพื่อการ
เก็ บ เอกสารจดหมายเหตุ มิ ใ ห เ สื่ อ มสภาพได ง า ย การจั ด กิ จ กรรมต า ง ๆ เพื่ อ เผยแพร แ ละ
ประชาสัม พัน ธง านจดหมายเหตุ การแสวงหาสอบคน ประมวลขอมู ลเพื่ อเรีย บเรียงต น ฉบับ
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จดหมายเหตุพระราชพิธีและเหตุการณสําคัญ เทคนิคในการประมวลขอมูลเพื่อการเรียบเรียง
ต น ฉบั บ จดหมายเหตุ พ ระราชพิ ธี แ ละเหตุ ก ารณ สํ า คั ญ เทคนิ ค และวิ ธี ก ารอนุ รั ก ษ เ อกสาร
ภาพยนตร เทคโนโลยีสมัยใหมและการเลือกใชอุปกรณที่เหมาะสมในการถายภาพ หลักการ
วิธีการเก็บรักษาภาพและฟลม และการนําเทคโนโลยีมาใชในการตรวจสอบและประเมินสภาพ
ความชํารุดเอกสารจดหมายเหตุ อันดับสองมี 7 รายการ แตละรายการมีจํานวน 2 คน (รอยละ
4.76) ไดแก การสรางวิสัยทัศน การบริหารเอกสารในสํานักงาน การสงมอบเอกสารจดหมายเหตุ
จากหน ว ยงานผูผลิ ต เอกสารมายั ง สํ า นัก หอจดหมายเหตุแ ห ง ชาติ การใช เ ทคโนโลยีเ พื่ อ การ
ใหบริการสืบคนเอกสารในหอจดหมายเหตุแหงชาติ เทคนิคใหม ๆ ในการดําเนินงานดานภาพขาว
– ดํา เทคนิคในการลางอัด – ขยายภาพสี และวิธีการและเทคนิคใหม ๆ ในการซอมแผนที่ แผนผัง
โปสเตอร และแบบแปลน อันดับสามมี 3 รายการ แตละรายการมีจํานวน 3 คน (รอยละ 10.71)
ไดแก การใหบริการเอกสารในหอจดหมายเหตุแหงชาติทุกประเภท เทคโนโลยีสมัยใหมในการ
ผลิตสื่อตาง ๆ เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธงานจดหมายเหตุ วิธีการซอมเอกสารจดหมายเหตุ
รูปแบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานมี 16 รายการ โดยอันดับแรกมี 8 รายการ แตละ
รายการมีจํานวน 1 คน (รอยละ 3.57) ไดแก เทคโนโลยีสมัยใหมในการถายทําไมโครฟลม การ
เลือกใชวัสดุอุปกรณและครุภัณฑที่เหมาะสมสําหรับเก็บเอกสารจดหมายเหตุ เทคนิคในการ
ประมวลขอมูลและการเรียบเรียงตนฉบับจดหมายเหตุพระราชพิธีและเหตุการณสําคัญ การ
ประเมินคุณคาเอกสารภาพยนตร เทคนิคใหม ๆ ในการผลิตสื่อตางๆ เพื่อเผยแพรความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับภาพยนตร การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในรูปแบบการนําเสนอจัดนิทรรศการ
เผยแพรเกี่ยวกับภาพยนตรหลักการวิธีการเก็บรักษาภาพและฟลม และการเลือกใชวัสดุอุปกรณใน
การซอมสงวนรักษาเอกสาร อันดับสองมี 6 รายการ แตละรายการมีจํานวน 2 คน (รอยละ 7.14)
ไดแก การเขียนผลงานเพื่อการเลื่อนระดับตําแหนง การประเมินคุณคาเอกสารและการกําหนดอายุ
การเก็บเอกสาร เทคนิคและวิธีการปองกันและหยุดยั้งการชํารุดและเสื่อมสภาพของเอกสารและ
ไมโครฟลม การเผยแพรและบริการหนังสือจดหมายเหตุพระราชพิธีและเหตุการณสําคัญ เทคนิค
ในการลางอัด – ขยายภาพสี และวิธีการและเทคนิคใหม ๆ ในการซอมแผนที่ แผนผัง โปสเตอร
และแบบแปลน อันดับสามมี 2 รายการ แตละรายการมีจํ านวน 3 คน (รอยละ 10.71) ไดแก
เทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตสื่อตาง ๆ เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธงานจดหมายเหตุ และ
เทคนิคใหม ๆ ในการซอมอัลบั้มเกา
รูปแบบการศึกษาจากคูมือการปฏิบัติงานมี 6 รายการ โดยอันดับแรกมี 3 รายการ แต
ละรายการมีจํานวน 1 คน (รอยละ 3.57) ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Access การมี
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คานิยมที่ดีเชน ความขยันหมั่นเพียร การพึ่งตนเอง การประหยัดอดออม และคุณธรรมจริยธรรม
อันดับสองมี 2 รายการ แตละรายการมีจํานวน 2 คน (รอยละ 7.14) ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร
Microsoft Excel และ Microsoft Powerpoint อันดับสามไดแก เทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตสื่อ
ตาง ๆ เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธงานจดหมายเหตุ จํานวน 3 คน (รอยละ 10.71)
รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการมี 4 รายการ อันดับแรก ไดแก การใชภาษาอังกฤษ
จํานวน 1 คน (รอยละ 3.57) อันดับสองมี 3 รายการ จํานวนรายการละ 2 คน (รอยละ 7.14)
ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft word, Microsoft Excel และ Microsoft Powerpoint
รูปแบบการประชุมสัมมนามี 3 รายการ ไดแก การใชภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน (รอย
ละ 3.57) หลักสูตร Internet และเทคนิคใหม ๆ ในการซอมอัลบั้มเกา จํานวนรายการละ 3 คน
(รอยละ 10.71)
รูปแบบการศึกษาจากตําราเอกสารทางวิชาการมี 3 รายการ ไดแก ภาวะผูนํา จํานวน
1 คน (รอยละ 3.57) การจัดเอกสารจดหมายเหตุและการทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ และ
วิธีการซอมเอกสารจดหมายเหตุ จํานวนรายการละ 3 คน (รอยละ 10.71)
รูปแบบการพบปะผูมีความรูและประสบการณดานจดหมายเหตุมี 3 รายการ ไดแก
โปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Excel และ Microsoft Powerpoint จํานวนรายการละ 2 คน
(รอยละ 7.14) และหลักสูตร Internet จํานวน 3 คน (รอยละ 10.71)
รู ป แบบการศึ ก ษาดู ง านมี 2 รายการ ได แ ก โปรแกรมคอมพิ ว เตอร Microsoft
Powerpoint จํานวน 2 คน (รอยละ 7.14) และหลักสูตร Internet จํานวน 3 คน (รอยละ 10.71)
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ตอนที่ 4 ผลการประมวลความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกั บความตองการ
พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุ สังกัดสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 70 คน มีผูตอบคําถามปลายเปด จํานวน 31 คน
(รอยละ 44.29) ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามปลายเปด แบงเปน 3 กลุม ดังนี้
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ตารางที่ 12 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเองของผูตอบแบบ
สอบถาม
ขอเสนอแนะ
1. จํานวนผูตอบคําถามปลายเปด
2. ขอเสนอแนะเกีย่ วกับการดําเนิน
การพัฒนาบุคลากรของสํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ
- การกําหนดแผนงานและ
โครงการพัฒนาบุคลากรที่มี
กําหนดระยะเวลาแนนอน เชน
ประจําทุกป ทุก 2 ป หรือ 3 ป
เปนตน
- กําหนดใหมีกลุมที่รับผิดชอบ
งานดานการพัฒนาบุคลากร
โดยเฉพาะ
- กําหนดใหผูที่ไดรับการสงไป
ฝกอบรมดานจดหมายเหตุ มี
การถายทอดความรูแกบุคลากร
อื่น ๆ ดวย เมื่อเสร็จสิ้นการฝก
อบรมแลว
- กําหนดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
ทุกครั้งเมือ่ เสร็จสิ้นการดําเนิน
การ
3. ขอเสนอแนะเกีย่ วกับการใหความ
สําคัญกับการพัฒนาบุคลากร
- ผูบริหารควรสนับสนุนให
บุคลากรไดรับการพัฒนาโดย
เทาเทียมกัน

กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุ กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
จํานวน (คน)
จํานวน (คน)
22
9

3

1

3

1

1

-

1

-

6

2

รวม
31
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ตารางที่ 12 (ตอ)
ขอเสนอแนะ
- การคัดเลือกบุคลากร เพื่อรับ
การพัฒนาควรใหตรงกับภาระ
งานที่ปฏิบัตแิ ละควรแจงให
บุคลากรในหนวยงานทราบทุก
ครั้ง
4. ขอเสนอแนะเกีย่ วกับกิจกรรม
การพัฒนาบุคลากร
- การจัดกิจกรรมฝกอบรมที่เนน
การปฏิบัติเพื่อจะไดทดลอง
ปฏิบัติจริง
- การนําบุคลากรไปดูงานยัง
หนวยงานอื่น ๆ
- การพัฒนาความรูดานจรรยาบรรณวิชาชีพจดหมายเหตุ
- การสับเปลี่ยนหมุนเวียนหนาที่
ในการปฏิบัติงาน
- การพัฒนาความรูดานภาษา
ตางประเทศและดาน
คอมพิวเตอร
- การพัฒนาบุคลากรใหมีใจรักใน
งานที่ปฏิบัติ

กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุ กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
จํานวน (คน)
จํานวน (คน)
1
2

4

-

2

-

2

-

2

1

1

-

1

2

รวม
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จากตารางที่ 12 กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมี
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุของสํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติในแตละดาน ดังนี้
ดานการพัฒนาบุคลากรของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะคลายคลึงกัน ดังนี้
- การกําหนดแผนงานและโครงการพัฒนาบุคลากรที่มกี ําหนดระยะเวลาแนนอน เชน
ทุกป ทุก 2 ป หรือ 3 ป เปนตน (4 คน)
- การกําหนดใหมีกลุมที่รับผิดชอบงานดานการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะ (4 คน)
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมคี วามคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุ ไดแก
- การกําหนดใหมีผูที่ไดรับสงไปฝกอบรมดานจดหมายเหตุมีการถายทอดความรูแก
บุคลากรอืน่ ๆ ดวย เมื่อเสร็จสิน้ การฝกอบรมแลว (1 คน)
- การกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้น
การดําเนินงาน (1 คน)
ดานการใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุเสนอความคิดเห็น
คลายคลึงกัน ดังนี้
- ผูบริหารควรสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาโดยเทาเทียมกัน (8 คน)
- การคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับการพัฒนาควรใหตรงกับภาระงานที่ปฏิบัติและควรแจง
ใหบุคลากรในหนวยงานทราบทุกครั้ง (3 คน)
ดานกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะคลายคลึงกัน ดังนี้
- การสับเปลี่ยนหมุนเวียนหนาที่ในการปฏิบัติงาน (3 คน)
- การพัฒนาบุคลากรใหมีใจรักในงานที่ปฏิบัติ (3 คน)
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กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุ ไดแก
- การจัดกิจกรรมการฝกอบรมที่เนนการปฏิบัติเพื่อจะไดทดลองปฏิบัติจริง (4 คน)
- การนําบุคลากรไปดูงานยังหนวยงานอื่น ๆ (2 คน)
- การพัฒนาความรูดานจรรยาบรรณวิชาชีพจดหมายเหตุ (2 คน)
- การพัฒนาความรูดานภาษาตางประเทศและดานคอมพิวเตอร (1 คน)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจั ยเรื่ อง การพัฒนาบุ คลากรที่ปฏิบัติ งานดานจดหมายเหตุ สัง กัดสํานักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการประเมินตนเอง ศึกษาความตองการพัฒนา
ตนเอง ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการประเมิ น ตนเองและความต อ งการพั ฒ นาตนเอง และศึ ก ษา
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการประเมิ น ตนเองและความต อ งการพั ฒ นาตนเอง ของกลุ ม วิ ช าชี พ
จดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ ประชากรที่ ศึ ก ษาเป น ข า ราชการและ
ลูกจางประจําที่ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุ ทั้งหมดจํานวน 70 คน แบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุม
วิชาชีพจดหมายเหตุประกอบดวยนักจดหมายเหตุและนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จํานวน 42 คน
กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ ประกอบดวย เจาหนาที่จดหมายเหตุ เจาพนักงานโสตทัศน
ศึกษา ชางภาพ และพนักงานซอมเอกสาร จํานวน 28 คน เครื่องมือที่ใชเก็บรวมรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามใหกับ
ประชากรดวยตนเองจํานวน 57 ฉบับ สงทางไปรษณีย จํานวน 13 ฉบับ ไดรับกลับคืนมาทั้งหมด
จํานวน 70 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของแบบสอบถาม นําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS For Windows (Statistical Package for Social
Science/Windows) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงคาความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t – test และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ผลการวิจัยสรุปได
ดังนี้
1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 70 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวา
เพศชาย โดยกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุเปนเพศหญิง 33 คน เพศชาย 9 คน กลุมสนับสนุนวิชาชีพ
จดหมายเหตุเปนเพศหญิง 22 คน เพศชาย 6 คน กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุสวนใหญมีอายุอยู
ระหวาง 41 – 50 ป และกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุสวนใหญก็มีอายุอยูระหวาง 41 – 50 ป
เชน กั น ส ว นสถานภาพสมรส พบวา กลุม วิช าชีพ จดหมายเหตุ เ ป น โสดมากกว า สมรส กลุ ม
สนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีสถานภาพสมรสมากกวาสถานภาพโสด ดานวุฒิการศึกษา พบวา
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กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาเปนระดับปริญญาโท
สวนกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเชนกัน กลุม
วิชาชีพจดหมายเหตุดํารงตําแหนงนักจดหมายเหตุ ระดับ 6 มากที่สุด กลุมสนับสนุนวิชาชีพดํารง
ตําแหนงเจาหนาที่จดหมายเหตุ ระดับ 5 มากที่สุด และบุคลากรของทั้ง 2 กลุมปฏิบัติงานใน
สวนกลางมากกวาสวนภูมิภาค และกลุมงานที่เคยปฏิบัติ พบวา ทั้งสองกลุมเคยปฏิบัติงานที่กลุม
เอกสารสําคัญมากที่สุดเหมือนกัน
เมื่อศึกษาถึงประสบการณการรวมกิจกรรมดานตาง ๆ ทางจดหมายเหตุที่ผานมา
ของผู ต อบแบบสอบถามประกอบด ว ย การอบรมที่ เ กี่ ย วกั บ งานจดหมายเหตุ การใช บ ริ ก าร
หองสมุด การเขารวมประชุมสัมมนาหรือดูงานที่เกี่ยวกับงานจดหมายเหตุ การพบปะสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูมีความรูและประสบการณดานจดหมายเหตุ พบวา กลุมวิชาชีพ
จดหมายเหตุมีการพัฒนาตนเองโดยการเขารวมประชุมสัมมนาหรือดูงานที่เกี่ยวกับงานจดหมายเหตุ
มากที่สุด คือ 40 คน สวนกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ พบวา มีการพัฒนาตนเองโดยการใช
บริการหองสมุดมากที่สุด คือ 22 คน และกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีการพัฒนาตนเอง
โดยการพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูมีความรูและประสบการณทางดานจดหมายเหตุ
นอยที่สุด คือมีเพียง 6 คน
2. การประเมินตนเอง
จากการประเมินตนเองของกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพ
จดหมายเหตุ พบวา กลุม วิชาชีพจดหมายเหตุประเมินตนเองโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาตามรายการ พบวา ประเมินตนเองในระดับมากมี 4 รายการ ไดแก การจัดกิจกรรมเพื่อ
เผยแพรและประชาสัมพันธงานจดหมายเหตุ (X = 3.76) ระเบียบขอปฏิบัติ กฎหมายที่เกีย่ วของ
กับงานจดหมายเหตุ (X = 3.57) การเผยแพรและบริการหนังสือจดหมายเหตุและเหตุการณสําคัญ
(X = 3.54) และการจัดสภาพแวดลอมของอาคารใหเหมาะสมเพื่อการเก็บเอกสารจดหมายเหตุ
(X = 3.52) ระดับนอยมี 9 รายการ โดยรายการที่มีคา เฉลี่ยสูงสุด ไดแก การเลือกใชวัสดุอุปกรณ
และเครื่องมือในการซอมสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ (X = 2.47)
กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุประเมินตนเองโดยภาพรวมอยูในระดับนอย
เมื่อพิจารณาตามรายการ พบวา ประเมินตนเองในระดับนอยมี 20 รายการ สามอันดับแรก ไดแก
การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใหบริการสืบคนเอกสารในหอจดหมายเหตุแหงชาติ (X =
2.50) การจัดสภาพแวดลอมของอาคารใหเหมาะสมเพือ่ การเก็บเอกสารจดหมายเหตุ (X = 2.46)
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การสงมอบเอกสารจากหนวยงานผูผลิตเอกสารมายังสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ และการซอม
แผนที่ แผนผัง โปสเตอรและแบบแปลน (X = 2.39 เทากัน) สวนระดับปานกลางมี 11 รายการ
โดยรายการที่มคี าเฉลีย่ สูงสุด ไดแก การทําเครื่องมือชวยคนเอกสารจดหมายเหตุ (X = 2.89)
3. ความตองการพัฒนาตนเอง
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ มีจุดมุงหมายใน
การพัฒนาตนเอง และมีความตองการพัฒนาตนเองดานวิชาการ ดานเทคโนโลยี ดานบริการและ
ดานคุณลักษณะสวนตัว และมีความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเอง รวมทั้งความตองการ
รูปแบบการพัฒนาตนเอง สรุปผลในแตละดานไดดังนี้
จุดมุงหมายการพัฒนาตนเอง
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมจี ุดมุงหมายในการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาตามรายการ พบวา มีจดุ มุงหมายในการพัฒนาตนเองระดับมากมี 9 รายการ
สามอันดับแรก ไดแก เพื่อเพิ่มพูนความรูค วามสามารถในการปฏิบัติงาน (X = 4.5) เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะในการทํางาน (X = 4.47) และเพื่อใหทนั กับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี
สําหรับนํามาใชในงานวิชาชีพจดหมายเหตุ (X = 4.45) สวนระดับปานกลางมี 1 รายการ ไดแก
เพื่อใหไดใบประกาศสําหรับประกอบการขอเลื่อนระดับหรือปรับตําแหนง (X = 2.78)
กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีจุดมุงหมายในการพัฒนาตนเองอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาตามรายการพบวา มีจุดมุง หมายในการพัฒนาตนเองในระดับมากมี 9 รายการ โดย
รายการที่มีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.00 ขึ้นไปมี 3 รายการ ไดแก เพื่อใหสามารถปฏิบตั ิงานไดตาม
เปาหมายของตนเองและขององคกร เพื่อใหทนั กับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี
สําหรับนํามาใชในงานวิชาชีพจดหมายเหตุ และเพื่อใหสังคมเห็นวาบุคลากรดานจดหมายเหตุมี
การพัฒนาตลอดเวลา (X = 4.00 เทากัน) สวนระดับปานกลางมี 1 รายการ ไดแก เพื่อใหไดใบ
ประกาศสําหรับประกอบการขอเลื่อนระดับหรือปรับตําแหนง

119
ความตองการพัฒนาตนเองดานวิชาการ ดานเทคโนโลยี ดานการบริการ และ
ดานคุณลักษณะสวนตัว
ดานวิชาการ
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมคี วามตองการพัฒนาตนเองดานวิชาการโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมือ่ พิจารณาตามรายการ พบวา มีความตองการพัฒนาในระดับมากมี 19 รายการ โดย
รายการที่มีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.00 ขึ้นไปมี 4 รายการ ไดแก การจัดทําเครื่องมือชวยคนเอกสารจด
หมายเหตุที่มปี ระสิทธิภาพในรูปแบบอื่นนอกจากบัญชีเอกสาร (X = 4.09) ระเบียบ ขอปฏิบัติ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับงานจดหมายเหตุ (X = 4.04) และการจัดเอกสารจดหมายเหตุและการทํา
คําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ (X = 4.02) และเทคนิคและวิธีการปองกันเพื่อหยุดยั้งการชํารุดและ
เสื่อมสภาพของเอกสารและไมโครฟลม (X = 4.00) ระดับปานกลางมี 2 รายการ ไดแก เทคนิคใหม ๆ
ในการผลิตสื่อตาง ๆ เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาพยนตร (X = 3.45) และเทคนิคในการ
ลางอัด – ขยายภาพสี (X = 3.35)
กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการพัฒนาตนเองดานวิชาการโดยภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาตามรายการ พบวา มีความตองการพัฒนาในระดับมากมี 9
รายการ สามอันดับแรก ไดแก การเลือกใชวัสดุอุปกรณและครุภัณฑที่เหมาะสมสําหรับเก็บเอกสาร
จดหมายเหตุ (X = 3.78) การเลือกใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการซอมสงวนรักษาเอกสารที่
เหมาะสมกับเอกสารจดหมายเหตุแตละประเภท (X = 3.71) เทคนิคและวิธีการปองกันเพื่อหยุดยัง้
การชํารุดและเสื่อมสภาพของเอกสารและไมโครฟลมและวิธีการในการซอมเอกสารจดหมายเหตุ
(X = 3.67 เทากัน) ระดับปานกลางมี 12 รายการ โดยรายการที่มีคา เฉลี่ยสูงสุด ไดแก การบริหาร
เอกสารในสํานักงานและการประเมินคุณคาและการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร (X = 3.42 เทากัน)
ดานเทคโนโลยี
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมคี วามตองการพัฒนาตนเองดานเทคโนโลยีโดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายการ พบวา มีความตองการพัฒนาในระดับมากมี 7 รายการ
สามอันดับแรก ไดแก การใชเทคโนโลยีเพื่อการใหบริการสืบคนเอกสารในหอจดหมายเหตุแหงชาติ
(X = 4.16) การใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตสื่อตาง ๆ เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธงาน
จดหมายเหตุ (X = 3.92) เทคโนโลยีสมัยใหมและการเลือกใชอุปกรณที่เหมาะสมในการถายภาพ
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(X = 3.80) ระดับปานกลางมี 4 รายการ โดยรายการที่มีคาเฉลีย่ สูงสุด ไดแก การนําเทคนิคและ
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในรูปแบบการนําเสนอจัดนิทรรศการเผยแพรเกี่ยวกับภาพยนตร (X =
3.50)
กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการพัฒนาดานเทคโนโลยีโดยภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาตามรายการ พบวา มีความตองการพัฒนาในระดับมากมี
3 รายการ ไดแก หลักสูตร Internet การใชเทคโนโลยีเพื่อการใหบริการสืบคนเอกสารในหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ และการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตสื่อตาง ๆ เพือ่ เผยแพรและประชาสัมพันธ
งานจดหมายเหตุ (X = 3.71 เทากัน) ระดับนอยมี 1 รายการ ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร
Microsoft Access (X = 2.46)
ดานการบริการ
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ มีความตองการ
พัฒนาตนเองดานการบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายการ พบวา มี
ความตองการพัฒนาในระดับมากมี 2 รายการเหมือนกัน ไดแก การใหบริการเอกสารในหอจดหมายเหตุ
แหงชาติทุกประเภท เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุความตองการของผูคน ควา (X =
3.83 และ X = 3.67) และการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธงานจดหมายเหตุ
(X = 3.66 และ X = 3.57) ระดับปานกลางมี 1 รายการ ไดแก การเผยแพรและบริการหนังสือ
จดหมายเหตุพระราชพิธีและเหตุการณสําคัญ (X = 3.42 และ X = 3.46)
ดานคุณลักษณะสวนตัว
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมคี วามตองการพัฒนาตนเองดานคุณลักษณะสวนตัวโดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามรายการ พบวา มีความตองการพัฒนาตนเองใน
ระดับมากมี 2 รายการ ไดแก การใชภาษาอังกฤษ (X = 4.33) และภาวะผูน ํา (X = 3.59)
ระดับปานกลางมี 7 รายการ โดยรายการที่มีคาเฉลีย่ สูงสุด ไดแก การสรางวิสัยทัศนและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพจดหมายเหตุ (X = 3.50 เทากัน)
กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ มีความตองการพัฒนาตนเองดานคุณลักษณะ
สวนตัวโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายการ พบวา มีความตองการพัฒนาใน
ระดับมากมี 8 รายการ สามอันดับแรก ไดแก การสรางมนุษยสัมพันธในหนวยงาน (X = 4.00) การ
มีคานิยมที่ดี เชน ความขยันหมั่นเพียร การพึง่ ตนเอง การประหยัดอดออม และคุณธรรม
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จริยธรรม (X = 3.78 เทากัน) การสรางวิสัยทัศน (X = 3.75) ระดับปานกลางมี 1 รายการ ไดแก
ภาวะผูน ํา (X = 3.49)
ความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเอง
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมคี วามคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายการ พบวา มีความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเองในระดับ
มากที่สุดมี 1 รายการ ไดแก มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานมากยิง่ ขึ้น (X = 4.52)
ระดับมากมี 8 รายการ สามอันดับแรก ไดแก มีทกั ษะในการทํางานดีขนึ้ (X = 4.50) สามารถนํา
ความรูที่ไดรับจากการพัฒนาตนเองมาปรับปรุงขอบกพรองตาง ๆ ในการทํางานใหดีขนึ้ (X = 4.47)
และมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบ (X = 4.45) สวนระดับปานกลาง มี 1 รายการ
ไดแก ไดใบประกาศสําหรับประกอบการขอเลื่อนระดับหรือปรับตําแหนง (X = 3.42)
กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเอง โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมือ่ พิจารณาตามรายการ พบวา มีความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนา
ตนเองในระดับมากมี 9 รายการ สามอันดับแรก ไดแก สามารถนําความรูที่ไดรับจากการพัฒนา
ตนเองมาปรับปรุงขอบกพรองตางๆ ในการทํางานใหดีขึ้น (X = 4.07) มีทัศนคติที่ดตี องานที่ตน
รับผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายของตนเองและขององคกร (X = 4.00 เทากัน)
ไดแลกเปลี่ยนประสบการณในกลุมผูประกอบวิชาชีพเดียวกัน มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคที่สอดคลองกับหลักวิชาการในการทํางาน (X = 3.89
เทากัน) สวนระดับปานกลางมี 1 รายการ ไดแก ไดใบประกาศสําหรับประกอบการขอเลื่อนระดับ
หรือปรับตําแหนง (X = 3.32)
รูปแบบการพัฒนาตนเอง
รูปแบบการพัฒนาตนเองที่กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการมากที่สุด ไดแก
รูปแบบการฝกอบรม รองลงมาไดแก รูปแบบการประชุมสัมมนา และอันดับสุดทาย ไดแก รูปแบบ
การศึกษาจากคูมือการปฏิบัติงานและรูปแบบการพบปะผูมีความรูและประสบการณดานจดหมาย
เหตุตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามรายการ พบวา
ตองการรูปแบบการฝกอบรมมากที่สุดมี 31 รายการ โดยรายการที่มีคาสูงสุด ไดแก
โปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft word และหลักสูตร Internet มีจํานวนรายการละ 37 คน (รอย
ละ 88.10) รูปแบบการประชุมสัมมนามี 9 รายการ โดยรายการที่มีคาสูงสุด ไดแก จรรยาบรรณ
ขาราชการและระเบียบ ขอปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานจดหมายเหตุ มีจํานวนรายการละ

122
23 คน (รอยละ 54.76) รูปแบบการศึกษาจากคูมือปฏิบัติงานมี 1 รายการ ไดแก การบริหาร
เอกสารในสํ า นัก งาน จํา นวน 22 คน (ร อยละ 52.86) และรูป แบบการพบปะผูมี ค วามรูแ ละ
ประสบการณดานจดหมายเหตุมี 1 รายการ ไดแก การสรางวิสัยทัศน จํานวน 18 คน (รอยละ
42.86)
รูปแบบการพัฒนาตนเองที่กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการมาก
ที่สุด ไดแก รูปแบบการฝกอบรม รองลงมาไดแก รูปแบบการพบปะผูมีความรูและประสบการณ
ดานจดหมายเหตุ และรูปแบบการประชุมสัมมนา ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามรายการ พบวา
ตองการรูปแบบการฝกอบรมมากที่สุดมี 43 รายการ โดยรายการที่มีคาสูงสุด ไดแก
หลักสูตร Internet จํานวน 25 คน (รอยละ 89.29) รูปแบบการพบปะผูมีความรูและประสบการณ
ดานจดหมายเหตุมี 2 รายการ ไดแก การมีคานิยมที่ดี เชน ความขยันหมั่นเพียร การพึ่งตนเอง
การประหยัดอดออม และภาวะผูนํา จํานวนรายการละ 10 คน (รอยละ 35.71) รูปแบบการ
ประชุม สัมมนามี 1 รายการ คื อ ระเบียบ ขอปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานจดหมายเหตุ
จํานวน 14 คน (รอยละ 50)
รูปแบบการพัฒนาตนเองที่กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการนอยที่สุด คือ
รูปแบบการศึกษาตอ รองลงมาไดแก รูปแบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน และอันดับสุดทาย
ไดแก รูปแบบการศึกษาดูงาน และรูปแบบการศึกษาจากตําราเอกสารทางวิชาการ เมื่อพิจารณา
ตามรายการ พบวา
ตองการรูปแบบการศึกษาตอนอยที่สุดมี 25 รายการ โดยสามรายการแรก ไดแก การ
สรางมนุษยสัมพันธในหนวยงาน หลักสูตร Internet และการใชเทคโนโลยีเพื่อการใหบริการสืบคน
เอกสารในหอจดหมายเหตุแหงชาติ จํานวนรายการละ 1 คน (รอยละ 2.38) รูปแบบการสับเปลีย่ น
หมุนเวียนงานมี 14 รายการ โดยสามรายการแรก ไดแก การเขียนผลงานเพื่อการเลื่อนระดับ
ตําแหนง หลักสูตรInternet และจรรยาบรรณขาราชการ จํานวนรายการละ 1 คน (รอยละ 2.38)
รูปแบบการศึกษาดูงานมี 1 รายการ ไดแก การเขียนผลงานเพื่อการเลื่อนระดับตําแหนง จํานวน 1
คน (รอยละ 2.38) และรูปแบบการศึกษาจากตําราเอกสารทางวิชาการมี 1 รายการ ไดแก การ
สรางวิสัยทัศน จํานวน 6 คน (รอยละ 14.29)
รูปแบบการพัฒนาตนเองที่กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการนอย
ที่สุด คือ รูปแบบการศึกษาตอ รองลงมาไดแก รูปแบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน และอันดับ
สุดทายไดแก รูปแบบการศึกษาดูงาน เมื่อพิจารณาตามรายการ พบวา
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ตองการรูปแบบการศึกษาตอนอยที่สุดมี 25 รายการ โดยสามรายการแรก ไดแก
การสรางมนุษยสัมพันธในหนวยงาน คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการ จํานวน
รายการละ 1 คน (รอยละ 3.57) รูปแบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานมี 16 รายการ โดยรายการ
แรก ไดแก เทคโนโลยีสมัยใหมในการถายทําไมโครฟลม จํานวน 1 คน (รอยละ 3.57) และรูปแบบ
การศึกษาดูงานมี 2 รายการ ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Power Point จํานวน 2 คน
(รอยละ 7.14)
4. เปรียบเทียบการประเมินตนเอง และความตองการพัฒนาตนเองของกลุม
วิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ สรุปไดดังนี้
การประเมินตนเอง
จากการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยในการประเมินตนเอง จํานวน 31 รายการ
ของกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ พบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญของสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 6 รายการ ไดแก ระเบียบ ขอปฏิบัติกฎหมายที่
เกี่ยวของกับงานจดหมายเหตุ (ขอ 1) การจัดเอกสารจดหมายเหตุและการทําคําอธิบายเอกสาร
จดหมายเหตุ (ข อ 6) การใช เ ทคโนโลยี สมัย ใหมถา ยทําไมโครฟลม (ขอ 7) การเลือกใชวั สดุ
อุปกรณและครุภัณฑที่เหมาะสมสําหรับเก็บเอกสารจดหมายเหตุ (ขอ 11) การเลือกใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการใหบริการสืบคนเอกสารในหอจดหมายเหตุแหงชาติ (ขอ 13) และการใชเทคนิค
และวิธีการอนุรักษเอกสารภาพยนตร (ขอ 20) โดยกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุประเมินตนเองสูงกวา
กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุทั้ง 6 รายการ สวนอีก 25 รายการ พบวา ไมมีความแตกตางกัน
จุดมุงหมายการพัฒนาตนเอง
จากการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยในด านจุดมุงหมายการพัฒนาตนเอง
จํานวน 10 รายการ ของกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ พบวา มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 รายการ ไดแก เพื่อเพิ่มพูน
ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน (ขอ 1) และเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทํางาน (ขอ 2) โดย
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมีจุดมุงหมายสูงกวากลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุทั้ง 2 รายการ
สวนอีก 8 รายการ พบวา ไมมีความแตกตางกัน
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ความตองการพัฒนาตนเองดานวิชาการ ดานเทคโนโลยี ดานบริการ และดาน
คุณลักษณะสวนตัว
ดานวิชาการ
จากการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยความตองการพัฒนาตนเองดานวิชาการ
จํานวน 22 รายการ ของกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ พบวา มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3 รายการ ไดแก ระเบียบ ขอ
ปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานจดหมายเหตุ (ขอ 1) เทคนิคใหม ๆ ในการผลิตสื่อตาง ๆ เพื่อ
เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาพยนตร (ขอ 15) และการเลือกใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ
ในการซอมสงวนรักษาเอกสารที่เหมาะสมกับเอกสารจดหมายเหตุแตละประเภท (ขอ 21) โดยกลุม
วิ ชาชี พ จดหมายเหตุ มี ค วามต อ งการพัฒ นาตนเองด า นวิชาการสู ง กว า กลุม สนับ สนุน วิช าชี พ
จดหมายเหตุทั้ง 3 รายการ สวนอีก 19 รายการ พบวา ไมมีความแตกตางกัน
ดานบริการ
จากการทดสอบความแตกต า งของค า เฉลี่ย ความตอ งการพั ฒ นาตนเองดา นการ
บริการ จํานวน 3 รายการ ของกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 รายการ ไดแก การ
ใหบริการเอกสารในหอจดหมายเหตุแหงชาติทุกประเภท เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุ
ความตองการของผูคนควา (ขอ 1) โดยกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการพัฒนาตนเองสูง
กวากลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ สวนอีก 2 รายการ พบวา ไมมีความแตกตางกัน
ดานเทคโนโลยีและดานคุณลักษณะสวนตัว
จากการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยความตองการพัฒนาตนเองดานเทคโนโลยี
และดานคุณลักษณะสวนตัว ของกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุ และกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
พบวา ไมมีความแตกตางกัน
ความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเอง
จากการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดานความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนา
ตนเอง จํานวน 10 รายการ ของกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จํานวน 2 รายการ ไดแก ได
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แลกเปลี่ยนประสบการณในกลุมผูประกอบวิชาชีพเดียวกัน (ขอ 4) และมีการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ (ขอ 5) โดยกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมีความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนา
ตนเองสูงกวากลุมสนับสนุนวิชาชีพทั้ง 2 รายการ สวนอีก 8 รายการ พบวา ไมมีความแตกตางกัน
5. ความสัมพันธระหวางการประเมินตนเองกับความตองการพัฒนาตนเอง
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุ
การประเมินตนเองของกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมีความสัมพันธกับจุดมุงหมายการ
พัฒนาตนเองในระดับต่ํา (r = 0.11) และมีความสัมพันธกับความตองการพัฒนาตนเองอยูใน
ระดับต่ํา เชนกัน (r = 0.12) สวนความสัมพันธระหวางการประเมินตนเองกับความคาดหวังที่ได
จากการพัฒนาตนเองก็อยูในระดับต่ําเชนกัน (r = 0.14)
จุดมุงหมายการพัฒนาตนเองมีความสัมพันธกับความตองการพัฒนาตนเองในระดับ
คอนขางสูง (r = 0.68) โดยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจุดมุงหมายการ
พัฒนาตนเองมีความสัมพันธกับความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเองในระดับคอนขางสูง (r =
0.63) โดยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนกัน
ความตองการพัฒนาตนเองมีความสัมพันธกับความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนา
ตนเองในระดับปานกลาง (r = 0.44) โดยมีความสัมพันธกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
การประเมิ น ตนเองของกลุ ม สนั บ สนุ น วิ ช าชี พ จดหมายเหตุ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
จุดมุงหมายการพัฒนาตนเองในระดับคอนขางต่ํา (r = 0.37) โดยสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และมีความสัมพันธกับความตองการพัฒนาตนเองในระดับปานกลาง (r = 0.47)
สวนความสัมพันธระหวางการประเมินตนเองกับความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเองอยูในระดับต่ํา
(r = 0.18)
จุดมุงหมายการพัฒนาตนเองมีความสัมพันธกับความตองการพัฒนาตนเองในระดับ
คอนขางสูง (r = 0.79) โดยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และจุดมุง หมายการ
พัฒนาตนเองมีความสัมพันธกับความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเองในระดับคอนขางสูง (r =
0.66) โดยสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนกัน
ความตองการพัฒนาตนเองมีความสัมพันธกับความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนา
ตนเองในระดับปานกลาง (r = 0.55) โดยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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6. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุ แบงเปน 3 ดาน ดังนี้
ดานการดําเนินการพัฒนาบุคลากรของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะคลายคลึงกัน ดังนี้
- การกําหนดแผนงานและโครงการพัฒนาบุคลากรที่มีกําหนดระยะเวลาแนนอน เชน
ทุกป ทุก 2 ป หรือ 3 ป เปนตน (4 คน)
- การกําหนดใหมีกลุมรับผิดชอบงานดานการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะ (4 คน)
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุ ไดแก
- การกําหนดใหผูที่ไดรับการสงไปฝกอบรมดานจดหมายเหตุมีการถายทอดความรูแก
บุคลากรอื่น ๆ ดวย เมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมแลว (1 คน)
- การกําหนดใหมีการติดตามผลและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทุกครั้งเมื่อเสร็จ
สิ้นการดําเนินการ (1 คน)
ดานการใหความสําคัญการพัฒนาบุคลากร
กลุ ม วิ ช าชี พ จดหมายเหตุ แ ละกลุ ม สนั บ สนุ น วิ ช าชี พ จดหมายเหตุ มี ค วามคิ ด เห็ น
คลายคลึงกัน ดังนี้
- ผูบริหารควรสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาโดยเทาเทียมกัน (8 คน)
- การคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับการพัฒนาควรใหตรงกับภาระงานที่ปฏิบัติและควรแจง
ใหบุคลากรในหนวยงานทราบทุกครั้ง (3 คน)
ดานกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะคลายคลึงกัน ดังนี้
- การสับเปลี่ยนหมุนเวียนหนาที่ในการปฏิบัติงาน (3 คน)
- การพัฒนาบุคลากรใหมีใจรักในงานที่ปฏิบตั ิ (3 คน)
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กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุ ไดแก
- การจัดกิจกรรมการฝกอบรมที่เนนการปฏิบัติเพื่อจะไดทดลองปฏิบัติจริง (4 คน)
- การนําบุคลากรไปดูงานยังหนวยงานอื่น ๆ (2 คน)
- การพัฒนาความรูดานจรรยาบรรณวิชาชีพจดหมายเหตุ (2 คน)
- การพัฒนาความรูดานภาษาตางประเทศและดานคอมพิวเตอร (1 คน)
อภิปรายผล
จากการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุสังกัดสํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ ผูวิจัยไดนําประเด็นที่สําคัญมาอภิปรายดังนี้
การประเมินตนเองของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุ
1. จากผลการวิจัย พบวา กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุประเมินตนเองในระดับปานกลาง
แตเมื่อพิจารณาตามรายการพบวา กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุประเมินตนเองในระดับมาก 4
รายการ ไดแก การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธงานจดหมายเหตุ ระเบียบ ขอ
ปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานจดหมายเหตุ การเผยแพรและบริการหนังสือจดหมายเหตุและ
เหตุการณสําคัญ และการจัดสภาพแวดลอมของอาคารใหเหมาะสมเพื่อการเก็บเอกสารจดหมาย
เหตุ การที่กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุประเมินตนเองในรายการการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธงานจดหมายเหตุและการเผยแพรและบริการหนังสือจดหมายเหตุและเหตุการณ
สําคัญในระดับมาก อาจเนื่องจากการเผยแพรและประชาสัมพันธงานจดหมายเหตุเปนหนาที่
สําคัญของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติที่จะทําใหคนรูวาสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติมีภารกิจ
หนาที่อะไรบาง และมีเอกสารใดในครอบครอง ทั้งนี้สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติมีการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเผยแพรและประชาสัมพันธงานจดหมายเหตุเปนประจําอยางนอยปละ 1
ครั้ง เชน การจัดนิทรรศการ การจัดเสวนาเกี่ยวกับภาพเกา หรือจัดโครงการสัญจรไปสถานที่ ๆ
ปรากฏหลักฐานในเอกสารจดหมายเหตุ เปนตน กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุซึ่งสวนใหญเปนนัก
จดหมายเหตุก็จะรวมในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง โดยนักจดหมายเหตุที่สังกัดกลุมงานที่เปนเจาของ
โครงการจะรวมในฐานะผูรับผิดชอบดําเนินโครงการ ทําใหเกิดการเรียนรูงานวาในการจัดกิจกรรม
เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธงานจดหมายเหตุควรจัดกิจกรรมในรูปแบบใด และแตละกิจกรรม
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มี ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานอย า งไร ควรประชาสั ม พั น ธ กั บ กลุ ม เป า หมายใด เป น ต น ส ว นนั ก
จดหมายเหตุในสังกัดกลุมงานอื่น ๆ จะรวมในฐานะผูเขารวมกิจกรรมของแตละโครงการ ซึ่งจะทํา
ใหรูวากิจกรรมที่จัดนี้ใหประโยชนอะไรบาง รวมทั้งไดทราบถึงวิธีการดําเนินการและขอบกพรอง
ของการจัดกิจกรรม ทําใหเกิดการเรียนรูวาถาตองมาเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรม ตองแกไข
ปรับปรุงสวนไหนบาง นอกจากนี้การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธงานจดหมายเหตุ
จะทําใหนักจดหมายเหตุไดรูจักเอกสารจดหมายเหตุกวางขวางขึ้น กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุจึง
ประเมินตนเองในรายการนี้ในระดับมาก
การที่กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุประเมินตนเองในรายการเกี่ยวกับ ระเบียบ ขอปฏิบัติ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกับ งานจดหมายเหตุ ใ นระดั บ มาก อาจเนื่อ งจากสํา นัก หอจดหมายเหตุ
แหงชาติมีการจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบขอปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานจดหมาย
เหตุ เพื่อใหความรูกับบุคลากรของสวนราชการอื่น ๆ เปนประจําทุกป ซึ่งในการจัดแตละครั้งก็จะ
ใหนักจดหมายเหตุในสังกัดทุกกลุมงานเขารวมรับฟงดวย ทําใหนักจดหมายเหตุไดรับความรู
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับงานจดหมายเหตุเปนการทบทวนความรูดานนี้เปน
ประจําทุกป กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุจึงประเมินตนเองในรายการนี้ในระดับมาก
และการที่กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุประเมินตนเองในรายการ การจัดสภาพแวดลอม
ของอาคารใหเหมาะสมเพื่อการเก็บเอกสารจดหมายเหตุในระดับมากนั้น อาจเนื่องจากบุคลากรใน
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุเห็นวาอาคารของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติมีการกอสรางอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการจดหมายเหตุอยูแลว ทั้งสวนเก็บเอกสาร สวนบริการ รวมทั้งมีอุปกรณ
สํานักงานที่ดีอยูแลว นักจดหมายเหตุมีความคุนเคยกับสภาพแวดลอมของอาคารที่ถูกตองตาม
หลักวิชาการ จึงประเมินตนเองในรายการนี้อยูในระดับมาก
2. จากผลการวิจัย พบวา กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุประเมินตนเองในระดับ
นอยโดยรายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก ไดแก การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ใหบริการสืบคนเอกสารในหอจดหมายเหตุแหงชาติ การจัดสภาพแวดลอมของอาคารใหเหมาะสม
เพื่อการเก็บเอกสารจดหมายเหตุ การสงมอบเอกสารจากหนวยงานผูผลิตเอกสารมายังสํานักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ และการซอมแผนที่ แผนผัง โปสเตอรและแบบแปลน การที่กลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุประเมินตนเองในรายการการเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใหบริการ
สืบคนเอกสารในหอจดหมายเหตุแหงชาติ การจัดสภาพแวดลอมของอาคารใหเหมาะสมเพื่อการ
เก็บเอกสารจดหมายเหตุ การสงมอบเอกสารจากหนวยงานผูผลิตเอกสารมายังสํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติในระดับนอย อาจเนื่องจากกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุซึ่งประกอบดวย
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เจาหนาที่จดหมายเหตุ เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา ชางภาพ และพนักงานซอมเอกสาร มีภารกิจ
ในการปฏิบัติงานที่ใชทักษะและความชํานาญเฉพาะตามตําแหนง ไมใชงานที่เกี่ยวของกับวิชาการ
จดหมายเหตุ และเทคโนโลยี สมัยใหมโดยตรง จึงประเมิน ตนเองในเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิชาการ
จดหมายเหตุสามรายการแรกอยูในระดับนอย สวนการซอมแผนที่ แผนผัง โปสเตอรและแบบ
แปลนนั้น ถึงแมในกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุจะมีตําแหนงพนักงานซอมเอกสารรวมอยู
ดวย แตมีผูที่ปฏิบัติหนาที่ในการซอมแผนที่ แผนผัง โปสเตอรและแบบแปลน เพียงคนเดียว สวน
พนักงานซอมเอกสารที่เหลือมีหนาที่ในการซอมเอกสารจดหมายเหตุ บุคลากรในกลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุสวนใหญจึงประเมินตนเองเกี่ยวกับการซอมแผนที่ แผนผัง โปสเตอรและ
แบบแปลนอยูในระดับนอย
จุดมุงหมายการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุ
1. จากผลการวิ จั ย พบว า กลุ ม วิ ช าชี พ จดหมายเหตุ แ ละกลุ ม สนั บ สนุ น วิ ช าชี พ
จดหมายเหตุมีจุดมุงหมายในการพัฒนาตนเองอยูในระดับมากทั้ง 2 กลุม โดยรายการที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดสามอันดับแรกของกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุ ไดแก เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทํางาน และเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสําหรับนํามาใชในงานวิชาชีพจดหมายเหตุ จากผลการวิจัยสะทอนใหเห็นถึงความ
กระตือรือรนของบุคลากรในกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุที่จะพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถ
และทักษะในการการทํางานและเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งตรงกับหลักการที่
ถาวร จั น ทธํ า รงรั ฒ น ได ก ล า วถึ ง ความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาบุ ค ลากรไว ว า เป น การเพิ่ ม
สมรรถภาพและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรและเพื่อใหบุคลากรไดรับความรู ความคิด
ใหม ๆ ทันตอความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี (ถาวร จันทธํารงรัฒน 2534 : 95 – 97)
สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีสามรายการ
ไดแก เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายของตนเองและขององคกร เพื่อใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสําหรับนํามาใชในงานวิชาชีพจดหมายเหตุ และเพื่อให
สังคมเห็นวาบุคลากรดานจดหมายเหตุมีการพัฒนาตลอดเวลา จากผลการวิจัยสะทอนใหเห็นถึง
ความกระตื อ รื อ ร น ของบุ ค ลากรในกลุ ม สนั บ สนุ น วิ ช าชี พ จดหมายเหตุ เ ช น กั น ซึ่ ง น า จะเป น
ประโยชนสําหรับสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติในการดําเนินการพัฒนาบุคลากรทั้ง 2 กลุม ให
เปนบุคลากรที่มีคุณภาพ เกิดประโยชนกับตัวบุคลากรและสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติตอไป
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2. จากผลการวิ จั ย พบว า กลุ ม วิ ช าชี พ จดหมายเหตุ แ ละกลุ ม สนั บ สนุ น วิ ช าชี พ
จดหมายเหตุมีจุดมุงหมายในการพัฒนาตนเองเพื่อใหไดใบประกาศสําหรับประกอบการขอเลื่อน
ระดับหรือปรับตําแหนงอยูในระดับปานกลางเหมือนกัน ในขณะที่จุดมุงหมายในการพัฒนาตนเอง
ในรายการอื่น ๆ อยูในระดับมากทุกขอ อาจเนื่องจากบุคลากรทั้งสองกลุมคิดวาการพัฒนาตนเอง
ไมสงผลตอการเลื่อนระดับตําแหนง เพราะจากการสํารวจขอมูลสวนบุคคลทั้ง 2 กลุม พบวา กลุม
วิ ช าชี พ จดหมายเหตุ มี ตํ า แหน ง เป น นั ก จดหมายเหตุ ร ะดั บ 6 มากที่ สุ ด ซึ่ ง ตามโครงสร า ง
อัตรากํ าลั งของสํ านั กหอจดหมายเหตุแหงชาติกํา หนดใหมีตํ าแหนงนักจดหมายเหตุ ระดับ 7
จํานวน 5 คน (สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 2548 : 1 – 11) และปจจุบันตําแหนงนักจดหมาย
เหตุ ระดับ 7 ก็มีผูบรรจุเต็มทุกอัตรา การเลื่อนระดับจากระดับ 6 ไประดับ 7 จึงเปนไปไดยาก
สวนกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีตําแหนงเปนเจาหนาที่จดหมายเหตุ เจาพนักงานโสต
ทัศนศึกษาและชางภาพ ระดับ 5 มากที่สุด ซึ่งสามตําแหนงนี้มีระดับตําแหนงสูงสุดไดเพียงระดับ 5
(สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 2524 : 1 – 4) นอกจากนี้ในกลุมสนับสนุนวิชาชีพ
จดหมายเหตุมีตําแหนงพนักงานซอมเอกสารซึ่งเปนตําแหนงลูกจางประจํา ไมมีระดับตําแหนงและ
ไมมีการเลื่อนระดับ มีเพียงการเลื่อนระดับเงินเดือน บุคลากรของทั้งสองกลุมจึงมีจุดมุงหมายการ
พัฒนาตนเองเพื่อใหไดใบประกาศสําหรับประกอบการขอเลื่อนระดับหรือปรับตําแหนงในระดับ
ปานกลาง
ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุ
ดานวิชาการ
1. จากผลการวิจัย พบวา กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการพัฒนาตนเอง
ดานวิชาการอยูในระดับมาก โดยรายการที่มีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.00 ขึ้นไป มี 4 รายการ ไดแก การ
จัดทําเครื่องมือชวยคนเอกสารจดหมายเหตุที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบอื่นนอกจากบัญชีเอกสาร
ระเบียบ ขอปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานจดหมายเหตุ และการจัดเอกสารจดหมายเหตุและ
การทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ และเทคนิคและวิธีการปองกันเพื่อหยุดยั้งการชํารุดและ
เสื่อมสภาพของเอกสารและไมโครฟลม
การที่กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการพัฒนาตนเองในรายการ การจัดทํา
เครื่องมือชวยคนเอกสารจดหมายเหตุที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบอื่นนอกจากบัญชีเอกสารใน
ระดับมาก อาจเนื่องจากเครื่ องมือช วยคน เอกสารตามหลัก วิชาการมี หลากหลายรู ปแบบแต
เครื่องมือชวยคนเอกสารหลักที่มีใหบริการในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติมีเพียงบัญชีเอกสารซึ่ง
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จัดทําและใชกันมานาน และในการคนควาขอมูลผูใชอาจไดขอมูลไมครบถวนเพราะรายชื่อเอกสาร
ไมละเอียดพอ กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุซึ่งสวนใหญเ ปนนักจดหมายเหตุและมีหนาที่ในการ
ใหบริการแกผูคนควาดวย เห็นความสําคัญในปญหานี้และตองการใหผูที่มาคนควาสามารถ
คนควาขอมูลไดรวดเร็วโดยการใชเครื่องมือชวยคนในรูปแบบอื่นที่หลากหลาย จึงมีความตองการ
พัฒนาตนเองในรายการนี้ในระดับมาก
การที่ ก ลุม วิ ช าชี พ จดหมายเหตุ มีความต องการพั ฒ นาตนเองในรายการเกี่ ย วกั บ
ระเบี ย บ ข อ ปฏิ บั ติ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานจดหมายเหตุ ใ นระดั บ มาก อาจเนื่ อ งจาก
กฎระเบียบดานเอกสารมีความจําเปนในงานจดหมายเหตุมาก เอกสารแตละประเภทมีกฎระเบียบ
เฉพาะ จึงเปนเรื่องที่นักจดหมายเหตุจําเปนตองรูอยางแมนยําและเรียนรูใหเขาใจอยางถองแท
ถึงแมที่ผานมาสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติจะจัดสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกป แตนักจดหมาย
เหตุในกลุมงานที่ไมไดปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานนี้โดยตรงก็อาจจะลืมความรูเกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบไปบาง บุคลากรในกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุจึงมีความตองการพัฒนาตนเองในรายการนี้
อยูในระดับมาก
การที่กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการพัฒนาตนเองในรายการการจัดเอกสาร
จดหมายเหตุและการทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุในระดับมาก อาจเนื่องจากรายการ การ
จัดและการทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเปนประโยชนตอนักจดหมายเหตุทุกกลุมงาน ทําให
ผูปฏิ บัติไดทราบเกี่ย วกับเนื้ อหาของเอกสาร แหล ง ที่มาของเอกสาร และสภาพของเอกสาร
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนผลดีกับผูปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการเอกสารแกผูคนควา เพราะสามารถ
ตอบคําถามหรือบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่จัดไดอยางถูกตอง นักจดหมายเหตุในกลุมงาน
ตาง ๆ จึงตองการที่จะมีความรูในดานการจัดและการทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ บุคลากร
ในกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุจึงมีความตองการพัฒนาในรายการนี้ในระดับมาก
และการที่กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการพัฒนาตนเองในรายการเกี่ยวกับ
เทคนิคและวิธีการปองกันเพื่อหยุดยั้งการชํารุดและเสื่อมสภาพของเอกสารและไมโครฟลม อาจ
เนื่องจากเอกสารจดหมายเหตุเปนสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ หากชํารุดเสื่อมสภาพไป ไมอาจ
หามาทดแทนได เพราะฉะนั้นการปองกันการชํารุดและเสื่อมสภาพเอกสารจดหมายเหตุจึงเปนสิ่ง
ที่สําคัญยิ่ง และเปนภารกิจหนาที่ของนักจดหมายเหตุทุกคนที่ตองปฏิบัติไมวาจะสังกัดกลุมงาน
ใด เนื่องจากการปองกันการชํารุดของเอกสารทําไดหลายวิธีและสามารถทําไดทุกกระบวนการ
ของการปฏิบัติงาน กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุจึงมีความตองการพัฒนาในรายการนี้ในระดับมาก
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2. จากผลการวิจัย พบวา กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการพัฒนา
ตนเองดานวิชาการอยูในระดับปานกลาง โดยรายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การบริหารเอกสาร
ในสํานักงาน (Record Management) และการประเมินคุณคาและการกําหนดอายุการเก็บ
เอกสาร อาจเนื่องจาก การบริหารเอกสารในสํานักงานและการประเมินคุณคาและการกําหนด
อายุการเก็บเอกสารเปนงานสําคัญมากงานหนึ่งของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ แมบุคลากร
ในกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมิไดปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับวิชาการจดหมายเหตุโดยตรง
ก็นาที่จะตองมีความรูในดานนี้บาง จึงมีความตองการพัฒนาความรูในระดับปานกลางมากกวา
ความรูรายการอื่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเชษฐา กฤษณสุวรรณ (2545) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ความตองการพัฒนาตนเองของขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในกองบังคับการปกครองโรงเรียน
นายรอยตํารวจ และพบวาขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในกองบังคับการปกครองโรงเรียนนาย
รอยตํารวจมีความตองการพัฒนาตนเองดานเนื้อหาอยูในระดับปานกลาง
ดานเทคโนโลยี
1. จากผลการวิจัย พบวา กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการพัฒนาตนเอง
ดานเทคโนโลยีในระดับมาก โดยรายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก ไดแก การใชเทคโนโลยี
เพื่อการใหบริการสืบคนเอกสารในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ การใชเทคโนโลยีสมัยใหมใน
การผลิตสื่อตาง ๆ เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธงานจดหมายเหตุ เทคโนโลยีสมัยใหมและการ
เลือกใชอุปกรณที่เหมาะสมในการถายภาพ
การที่ ก ลุ ม วิ ช าชี พ จดหมายเหตุ มี ค วามต อ งการพั ฒ นาตนเองในรายการการใช
เทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อการใหบริการสืบคนเอกสารในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ในระดับมาก
อาจเนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนามากขึ้น สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติควร
มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการกระบวนการดําเนินงานโดยเฉพาะการใหบริการสืบคนเอกสาร
จดหมายเหตุ เพื่อใหสามารถบริการผูคนควาไดสะดวกและรวดเร็ว ในปจจุบันสํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติยังไมไดมีการนําเทคโนโลยีมาใชในใหบริการสืบคนเอกสารแบบเต็มรูปแบบ บุคลากร
ในกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุซึ่งสวนใหญเปนนักจดหมายเหตุและมีหนาที่ในการใหบริการเอกสาร
แกผูคนควาดวย จึงมีความตองการพัฒนาตนเองดานเทคโนโลยีในรายการนี้ในระดับมาก
การที่ ก ลุ ม วิ ช าชี พ จดหมายเหตุ มี ค วามต อ งการพั ฒ นาตนเองในรายการการใช
เทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตสื่อตาง ๆ เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธงานจดหมายเหตุ อาจ
เนื่องจากการเผยแพรประชาสัมพันธงานจดหมายเหตุเปนภารกิจสําคัญของสํานักหอจดหมาย
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เหตุแหงชาติ ประกอบกับปจจุบันเทคโนโลยีในการผลิตสื่อมีความเจริญกาวหนา การผลิตสื่อ
ตาง ๆ เพื่อเผยแพรงานจดหมายเหตุโดยใชเทคโนโลยีตองมีการพัฒนาปรับปรุงใหทันสมัยตาม
ไปดว ย กลุม วิช าชีพ จดหมายเหตุซึ่ง เปน บุค ลากรของสํา นัก หอจดหมายเหตุแ หง ชาติแ ละมี
ภารกิจในการเผยแพรประชาสัมพันธงานจดหมายเหตุ จึงมีความตองการพัฒนาตนเองดาน
เทคโนโลยีในรายการนี้ในระดับมาก
และการที ่ก ลุ ม วิช าชีพ จดหมายเหตุม ีค วามตอ งการพัฒ นาตนเองในรายการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหมและการเลือกใชอุปกรณที่เหมาะสมในการถายภาพ อาจเนื่องจาก
สํา นัก หอจดหมายเหตุแ หง ชาติมีเ อกสารประเภทโสตทัศ นจดหมายเหตุ ซึ่ง รวมถึง ภาพถา ย
ตาง ๆ ดวย ในการดูแลรักษาเอกสารประเภทภาพถาย กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุควรมีความรู
ในเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชในการถายภาพดวย เพื่อใหสามารถดูแลเอกสารประเภทภาพถาย
ที่เกิดจากอุปกรณที่ทันสมัยใหมตาง ๆ ไดเหมาะสมตามสภาพและประเภทของภาพถาย กลุม
วิชาชีพจดหมายเหตุจึงมีความตองการพัฒนาเทคโนโลยีในรายการนี้ในระดับมาก
2. จากผลการวิจัย พบวา กลุม สนับ สนุน วิช าชีพ จดหมายเหตุมีค วามตอ งการ
พัฒ นาตนเองดา นเทคโนโลยีโ ดยภาพรวมอยูใ นระดับ ปานกลาง เมื่อ พิจ ารณาตามรายการ
พบวา มีร ะดับ มากสามรายการ ไดแ ก การใชเ ทคโนโลยีเ พื่อ การใหบ ริก ารสืบ คน เอกสารใน
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ และการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตสื่อตางๆ เพื่อเผยแพร
และประชาสัม พัน ธง านจดหมายเหตุแ ละหลัก สูต ร Internet การที ่ก ลุ ม สนับ สนุน วิช าชีพ
จดหมายเหตุมีความตองการพัฒนาตนเองในรายการการใชเทคโนโลยีเพื่อการใหบริการสืบคน
เอกสารในหอจดหมายเหตุและการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตสื่อตาง ๆ เพื่อเผยแพรและ
ประชาสัม พัน ธง านจดหมายเหตุใ นระดับ มาก อาจเนื ่อ งจาก ปจ จุบ ัน เทคโนโลยีม ีค วาม
เจริญกาวหนามากขึ้น เพื่อใหสามารถคนควาขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อใหสามารถ
บริก ารผูคน ควาไดส ะดวก รวดเร็ว สํา นัก หอจดหมายเหตุแหง ชาติค วรนํา เทคโนโลยีมาใชใ น
กระบวนการการใหบริการสืบคนเอกสาร ซึ่งบุคลากรในกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุสวน
ใหญเปนเจาหนาที่จดหมายเหตุมีหนาที่ในการใหบริการเอกสารแกผูคนควาเชนกัน จึงมีความ
ตองการพัฒนาตนเองดานเทคโนโลยีในรายการนี้ในระดับมาก
การที่กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการพัฒนาตนเองในรายการ
การใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตสื่อตาง ๆ เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธงานจดหมาย
เหตุ อาจเนื ่อ งจากกลุ ม สนับ สนุน วิช าชีพ จดหมายเหตุต อ งปฏิบ ัต ิง านเผยแพรแ ละ
ประชาสัมพันธในฐานะผูชวยนักจดหมายเหตุ ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิต
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สื่อ ตา ง ๆ เพื่อ เผยแพรแ ละประชาสัม พัน ธง านจดหมายเหตุจ ะชว ยใหก ลุม สนับ สนุน วิช าชีพ
จดหมายเหตุป ฏิบัติง านไดมีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น กลุม สนับ สนุน วิช าชีพ จดหมายเหตุจึง มี
ความตองการพัฒนาตนเองดานเทคโนโลยีในรายการนี้ในระดับมาก
การที่กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการพัฒนาในรายการเกี่ยวกับ
หลัก สูต ร Internet ในระดับ มาก อาจเนื่อ งจากการคน ควา ขอ มูล ผา นเครือ ขา ย Internet
สามารถคน ควา ขอ มูล ไดด ว ยตนเอง สะดวก รวดเร็ว และคน ควา ไดห ลายสาขาวิช าและ
กวางขวางมาก ซึ่งจะเปนประโยชนแกผูสนใจคนควาเอง กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
จึงมีความตองการพัฒนาในรายการนี้ในระดับมาก
ดานบริการ
1. จากผลการวิจัย พบวา กลุม วิช าชีพ จดหมายเหตุแ ละกลุม สนับ สนุน วิช าชีพ
จดหมายเหตุมีความตองการพัฒนาตนเองดานการบริการอยูในระดับเดียวกัน คือ ระดับมาก
และเมื ่อ พิจ ารณาตามรายการ พบวา ทั้ง สองกลุม มีค วามตอ งการในระดับ มาก 2 รายการ
เหมือ นกัน ไดแ ก การใหบ ริก ารเอกสารในหอจดหมายเหตุแ หง ชาติท ุก ประเภท เพื่อ ใหเ กิด
ประสิท ธิภ าพสูง สุด และบรรลุค วามตอ งการของผู ค น ควา และการจัด กิจ กรรมตา ง ๆ เพื ่อ
เผยแพรและประชาสัมพันธงานจดหมายเหตุ
การที่บุคลากรทั้งสองกลุมมีความตองการพัฒนาตนเองในรายการการใหบริการ
เอกสารในหอจดหมายเหตุแหงชาติทุกประเภท เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุความ
ตอ งการของผูคน ควา อาจเนื่อ งจากบุค ลากรในกลุม วิช าชีพ จดหมายเหตุสว นใหญเ ปน นัก
จดหมายเหตุ บุคลากรกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุสวนใหญเปนเจาหนาที่จดหมายเหตุ
แมจะไมไดสังกัดกลุมงานบริการแตก็มีหนาที่ในการใหบริการเอกสารจดหมายเหตุดวย โดยนัก
จดหมายเหตุสังกัดกลุมงานอื่น ๆ จะใหบริการเอกสารแกผูคนควาในวันเสาร สวนเจาหนาที่
จดหมายเหตุจ ะใหบ ริก ารในชว งพัก กลางวัน ทุก วัน ทํา การ ในการใหบ ริก ารนั้น ผูใ หบ ริก าร
จะตอ งสามารถแนะนํา เกี่ย วกับ ระเบีย บการเขา คน ควา แนะนํา การใชบัญชีเ อกสาร แนะนํา
เกี่ยวกับการใชเอกสารจดหมายเหตุ และสามารถตอบขอซักถามของผูคนควาเกี่ยวกับเอกสาร
จดหมายเหตุได เพื่อใหผูคนควาสามารถคนควาเอกสารไดสะดวก รวดเร็วและตรงตามความ
ตองการของผูคนควา บุคลากรของทั้งสองกลุมจึงมีความตองการพัฒนาตนเองดานการบริการ
ในรายการนี้ในระดับมาก
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การที่บุคลากรทั้งสองกลุมมีความตองการพัฒนาตนเองในรายการการจัดกิจกรรม
เพื่อ เผยแพรแ ละประชาสัม พัน ธง านจดหมายเหตุ อาจเนื่อ งจากรูป แบบที่ใ ชสํา หรับ การจัด
กิจกรรมเพื่อเผยแพรและประชาสัมพัน ธมีหลายรูปแบบ สํา นักหอจดหมายเหตุแหง ชาติค วร
เลือกรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับเผยแพรงานจดหมายเหตุและเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ทั้งนี้
ก็เพื่อใหการจัดกิจกรรมแตละครั้งประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งไว ในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร
ประชาสัมพัน ธง านจดหมายเหตุนั้น สํา นัก หอจดหมายเหตุแหง ชาติอาจมอบหมายใหก ลุมใด
กลุมหนึ่งเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ บางครั้งก็จัดตั้งคณะทํางานขึ้นมาดําเนินการ ซึ่งบุคลากร
ทั้ง สองกลุม ก็มีโ อกาสเปน ผูรับ ผิด ชอบดํา เนิน การตามกลุม งานที่ตนสัง กัดหรือ อาจไดรับ การ
แตง ตั้ง เปน คณะทํา งาน ซึ่ง ตอ งใชค วามรูใ นการจัด กิจ กรรมเพื่อ เผยแพรแ ละประชาสัม พัน ธ
บุคลากรทั้งสองกลุมจึงมีความตองการพัฒนาตนเองในรายการนี้ในระดับมาก
ดานคุณลักษณะสวนตัว
1. จากผลการวิจัย พบวา กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการพัฒนาตนเอง
ดา นคุณลัก ษณะสว นตัว อยูในระดับ ปานกลาง แตเ มื่อพิจ ารณาตามรายการ พบวา มีค วาม
ตอ งการในระดับ มาก 2 รายการ ไดแก การใชภาษาอัง กฤษ และภาวะผูนํา อาจเนื่อ งจาก
ปจจุบันโลกมีความเปนสากล มีการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาชีพจดหมายเหตุ
ระหวางประเทศมากขึ้น มีการผลิตและเผยแพรตําราทางวิชาการจดหมายเหตุใหม ๆ ซึ่งสวน
ใหญเ ปน ภาษาอัง กฤษ และในการสืบ คน ขอ มูล ทางวิช าการจดหมายเหตุผา นทางเครือ ขา ย
Internet สวนใหญก็เปนภาษาอังกฤษ กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุไดตระหนักถึงความสําคัญ
ตางๆ เหลานี้จึงมีความตองการพัฒนาตนเองดานการใชภาษาอังกฤษในระดับมาก สวนภาวะ
ผู นํ า อาจเนื ่อ งจาก กลุ ม วิช าชีพ จดหมายเหตุ ซึ ่ง สว นใหญเ ปน นัก จดหมายเหตุ และใน
โครงสรางอัตรากําลังของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติมีตําแหนงระดับหัวหนากลุมตางๆ เปน
นักจดหมายเหตุ ระดับ 7, 8 และหัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติสวนภูมิภาคแตละสาขาเปน
ตํ า แหนง นัก จดหมายเหตุ ระดับ 6 ซึ ่ง นัก จดหมายเหตุท ุก คนอาจจะมีโ อกาสในการดํ า รง
ตํ า แหนง ระดับ หัว หนา กลุ ม และหัว หนา หอจดหมายเหตุสว นภูม ิภ าคดัง กลา ว กลุม วิช าชีพ
จดหมายเหตุซึ่งประกอบดวยบุคลากรที่สวนใหญเปนนักจดหมายเหตุจึงมีความตองการพัฒนา
ตนเองเกี่ยวกับภาวะผูนําในระดับมาก
2. จากผลการวิจัย พบวา กลุม สนับ สนุน วิช าชีพ จดหมายเหตุมีค วามตอ งการ
พัฒ นาตนเองดา นคุณ ลัก ษณะสว นตัว อยูใ นระดับ มาก โดยรายการที ่ม ีคา เฉลี ่ย สูง สุด สาม
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รายการ ไดแก การสรางมนุษยสัมพันธในหนวยงาน การมีคานิยมที่ดี และคุณธรรมจริยธรรม
อาจเนื่องจากกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมิไดปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับวิชาการจดหมายเหตุ
โดยตรง จึง ใหค วามสํา คัญ กับ การพัฒ นาตนเองในดา นคุณ ลัก ษณะสว นตัว อยูใ นระดับ มาก
โดยเฉพาะการสรางมนุษยสัมพันธในหนวยงาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดดีไม
เกิดปญหาในการทํางาน การมีคานิยมที่ดีและคุณธรรมจริยธรรม ก็เพื่อใหตนเองเปนบุคลากรที่
ดีข องหนว ยงานและของสัง คม กลุมสนับสนุน วิช าชีพ จดหมายเหตุจึง มีค วามตอ งการพัฒ นา
ตนเองในเรื่องดังกลาวในระดับมาก
ความคาดหวังที่ไดจากการประเมินตนเอง
1. จากผลการวิจัย พบวา กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมีความคาดหวังที่ไดจากการ
พัฒนาตนเองอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายการ พบวา มีความคาดหวังที่ไดจากการ
พัฒนาตนเองในระดับมากที่สุด 1 รายการ ไดแก มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานมาก
ยิ่ง ขึ้น อาจเนื่องจากกลุม วิช าชีพ จดหมายเหตุต ระหนัก ถึง ความจํา เปน ที่จ ะตองมีก ารพัฒ นา
ตนเองใหทันกับความเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ เชน ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
การติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ ความกาวหนา
ทางวิชาการจดหมายเหตุ ไดแก ตําราวิชาการใหม ๆ การจัดการเอกสารอิเลคทรอนิคส เปนตน
กลุม วิช าชีพ จดหมายเหตุจ ึง มีค วามคาดหวัง วา เมื่อ ไดรับ การพัฒ นาแลว ก็จ ะทํา ใหต นเองมี
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานมากขึ้น
2. จากผลการวิจัย พบวา กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีความคาดหวังที่ได
จากการพัฒนาตนเองอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายการ พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ย
สูง สุด สามรายการแรก ไดแ ก สามารถนํา ความรูที ่ไ ดรับ จากการพัฒ นาตนเองมาปรับ ปรุง
ขอ บกพรอ งตา งๆ ในการทํา งานใหดีขึ้น มีทัศ นคติที่ดีตอ งานที่ต นรับ ผิด ชอบ และสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามเปาหมายของตนเองและขององคกร
การที่กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเอง
เพื่อสามารถนําความรูที่ไดรับจากการพัฒนาตนเองมาปรับปรุงขอบกพรองตาง ๆ ในการทํางาน
ใหดีขึ้นและสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายของตนเองและขององคกรในระดับมาก อาจ
เนื่องจากบุคลากรในกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุตองการจะนําความรูที่ไดรับมาปรับปรุง
แกไ ขขอ บกพรอ งในการทํา งานใหดียิ่ง ขึ้น และทํ า งานไดต ามเปา หมายของตนเองและของ
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องคกร ทั้งนี้ตําแหนงของบุคลากรกลุมนี้มีระดับสูงสุดเพียงระดับ 5 หรือเปนลูกจางประจําไมมี
การเลื่อนระดับตําแหนง
และการที่กลุมสนับสนุนวิชาชีพมีความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเองเพื่อใหมี
ทัศนคติที่ดีตองานที่ตนรับผิดชอบ อาจเนื่องจากบุคลากรในกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
อาจมีทัศนคติที่ไมดีตองานบางประเภทหรือมีความเขาใจไมชัดเจนตอภาระงานที่ทําจึงตองการ
พัฒนาตนเองเพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานตาง ๆ ในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
เพื่อปรับทัศนคติของตนเองตองานที่รับผิดชอบใหดีขึ้น กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุจึงมี
ความคาดหวังที่ไดจากการพัฒนาตนเองในดานนี้ในระดับมาก
เปรียบเทียบการประเมินตนเอง และความตองการพัฒนาตนเอง
1. จากผลการทดสอบความแตกตางการประเมินตนเองของกลุมวิชาชีพจดหมาย
เหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ พบวา กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุประเมินตนเองสูง
กวา กลุ ม สนับ สนุน วิช าชีพ จดหมายเหตุ 6 รายการ ไดแ ก ระเบีย บ ขอ ปฏิบ ัต ิ กฎหมายที่
เกี ่ย วขอ งกับ งานจดหมายเหตุ การจัด เอกสารจดหมายเหตุแ ละการทํ า คํ า อธิบ ายเอกสาร
จดหมายเหตุ การใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการถายทําไมโครฟลม การเลือกใชวัสดุอุปกรณและ
ครุภัณฑที่เหมาะสมสําหรับเก็บเอกสารจดหมายเหตุ การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ใหบ ริก ารสืบ คน เอกสารในหอจดหมายเหตุแ หง ชาติ และการใชเ ทคนิค และวิธ ีก ารอนุรัก ษ
เอกสารภาพยนตร
การที่กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุประเมินตนเองสูงกวากลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมาย
เหตุในรายการเกี่ยวกับระเบียบ ขอปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานจดหมายเหตุ อาจเนื่องจาก
ระเบียบ ขอปฏิบัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานจดหมายเหตุมีความสําคัญ และนักจดหมายเหตุ
ตอ งรั บ ผิ ด ชอบภารกิ จ ด า นนี้ ม ากกว า กลุ ม สนั บ สนุ น วิ ช าชี พ จดหมายเหตุ ในเวลาที่ สํ า นั ก หอ
จดหมายเหตุจัดการประชุมสัมมนาเรื่องระเบียบ ขอปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานจดหมาย
เหตุ แก บุคลากรภายนอกและภายในเปน ประจําทุ ก ป บุ คลากรภายในที่ ไดเ ขา รวมรั บฟง การ
ประชุมสัมมนาเปนเพียงกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุ จึงทําใหนักจดหมายเหตุมีความรูในรายการนี้
และได รั บ การทบทวนความรู เ ป น ประจํ า ทุ ก ป กลุ ม วิ ช าชี พ จดหมายเหตุ ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น นั ก
จดหมายเหตุจึงประเมินตนเองสูงกวากลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
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การที ่ก ลุ ม วิช าชีพ จดหมายเหตุป ระเมิน ตนเองสูง กวา กลุ ม สนับ สนุน วิช าชีพ
จดหมายเหตุในรายการการจัดเอกสารจดหมายเหตุและการทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ
และการเลือกใชวัสดุอุปกรณที่เหมาะสมสําหรับเก็บเอกสารจดหมายเหตุ อาจเนื่องจากทั้งสอง
รายการเปนความรูที่นักจดหมายเหตุจําเปนตองรูและนักจดหมายเหตุมีหนาที่ในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณโดยตรง และที่ผานมาสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติมีการจัดอบรมความรูทั้งสองดาน
เฉพาะกับนักจดหมายเหตุ กลุม วิชาชีพจดหมายเหตุจึงประเมินตนเองสูงกวากลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุทั้งสองรายการ
การที ่ก ลุ ม วิช าชีพ จดหมายเหตุป ระเมิน ตนเองสูง กวา กลุ ม สนับ สนุน วิช าชีพ
จดหมายเหตุในรายการการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการถายทําไมโครฟลม และการเลือกใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใหบริการสืบคนเอกสารในหอจดหมายเหตุแหงชาติ อาจเนื่องจาก
บุค ลากรในกลุม วิช าชีพ จดหมายเหตุซึ่ง สว นใหญเ ปน นัก จดหมายเหตุ เปน ตํา แหนง ที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับวิชาการจดหมายเหตุโดยตรงจึงเปนบุคลากรที่ไดรับโอกาสการไปฝกอบรม หรือพัฒนา
ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม ๆ ในดานตาง ๆ มากกวากลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
จึงเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใชในงานจดหมายเหตุดานตาง ๆ โดยเฉพาะการ
ถายทําไมโครฟลมและการใหบริการสืบคน ซึ่งเปนภารกิจที่สําคัญของสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุจึงประเมินตนเองสูงกวากลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
ทั้งสองรายการ
การที ่ก ลุ ม วิช าชีพ จดหมายเหตุป ระเมิน ตนเองสูง กวา กลุ ม สนับ สนุน วิช าชีพ
จดหมายเหตุใ นรายการการใชเ ทคนิค และวิธีก ารอนุรัก ษเ อกสารภาพยนตร อาจเนื่อ งจาก
บุค ลากรในกลุม วิช าชีพ จดหมายเหตุประกอบดว ย นัก จดหมายเหตุและนัก วิช าการโสตทัศน
ศึกษา ซึ่งนักจดหมายเหตุบางคนปจจุบันปฏิบัติงานอยูที่หอภาพยนตรแหงชาติ และบางคน
เคยปฏิบ ัต ิง านที ่ห อภาพยนตรแ หง ชาติ และนัก วิช าการโสตทัศ นศึก ษาปฏิบ ัต ิง านที ่ห อ
ภาพยนตรแ หง ชาติม าตลอด จึง ทํา ใหบุค ลากรเหลา นี้มีค วามรูเ กี่ย วกับ เทคนิค การอนุรัก ษ
เอกสารภาพยนตรมากกวากลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุที่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูที่หอ
ภาพยนตรแ หง ชาติเ พีย ง 2 คน คือ ตํา แหนง เจา พนัก งานโสตทัศ นศึก ษา สว นบุค ลากรใน
ตํา แหนง อื่น ๆ ในกลุมสนับสนุน วิชาชีพ จดหมายเหตุก็ไ มไดอ ยูในสัง กัด หอภาพยนตรแ ละได
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาพยนตร กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุจึงประเมินตนเองสูงกวากลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุในรายการนี้
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และการที่บุคลากรในกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุประเมินตนเองสูงกวากลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุทั้ง 6 รายการ อาจเนื่องจากความรูดานวิชาการจดหมายเหตุทั้ง 6 รายการ
เปน ความรู สํ า คัญ ที ่น ัก จดหมายเหตุจํ า เปน ตอ งรู แ ละปฏิบ ัต ิอ ยู ใ นขั ้น ตอนการดํ า เนิน งาน
จดหมายเหตุข องหลาย ๆ กลุม งานในสํา นัก หอจดหมายเหตุแ หง ชาติสว นกลาง นอกจากนี้
บุคลากรของกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุที่ปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค ไมมีการแบงกลุมงาน ตอง
ปฏิบัติงานทุกภารกิจที่มีในหนวยงาน โดยใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในขณะที่กลุม
สนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีภารกิจปฏิบัติงานที่ใชทักษะคอนขางเฉพาะเจาะจง มีความรู
ความชํานาญเฉพาะในภารกิจที่ปฏิบัติงาน กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุจึงมีความรูความสามารถ
ในวิชาการจดหมายเหตุสูงกวากลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุทั้ง 6 รายการ
2. จากผลการทดสอบความแตกตางดานจุดมุงหมายในการพัฒนาตนเองของกลุม
วิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ พบวา กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมี
จุดมุงหมายสูงกวากลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ สองรายการ ไดแก เพื่อเพิ่มพูนความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานและเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทํางาน จากผลการวิจัยสะทอนให
เห็นวากลุม วิชาชีพจดหมายเหตุมีความกระตือรือรน ที่จ ะพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่ม ประสิท ธิภาพ
การทํางานของตนเองและขององคกรสูงกวากลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ อาจเนื่องจาก
ปจจุบันความรูทางวิชาการจดหมายเหตุมีความกาวหนามากขึ้น และเทคโนโลยีสมัยใหมมีการ
พัฒ นาเปลี ่ย นแปลงไปอยา งรวดเร็ว มีก ารนํ า เทคโนโลยีส มัย ใหมม าใชใ นกระบวนการ
ดําเนินงานจดหมายเหตุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ความตองการพัฒนาตนเอง
ของนัก จดหมายเหตุจ ึง สอดคลอ งกับ นโยบายของรัฐ บาลที ่ส นับ สนุน ใหส ว นราชการนํ า
เทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน และสอดคลองกับนโยบายที่กําหนดใหขาราชการที่จะเลื่อน
ระดับจากระดับ 5 เปนระดับ 6 ตองมีความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและสามารถทําแผนตารางทํา
การ (Spreadsheet) ได (หนังสือราชการที่ ศธ. 5807/134 ลงวันที่ 20 เมษายน 2547) จาก
ปจจัยดังกลาว กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุซึ่งเปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการจดหมายเหตุ
โดยตรงและมีโ อกาสในการเลื่อ นระดับ ตํา แหนง จึง มีจุด มุง หมายในการพัฒ นาตนเองเพื่อ
เพิ่มพูนความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานสูงกวากลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
3. จากผลการทดสอบความแตกตา งดา นความคาดหวัง ที่ไ ดจ ากการประเมิน
ตนเองของกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ พบวา กลุมวิชาชีพ
จดหมายเหตุมีความคาดหวังที่ไดจากการประเมินตนเองสูงกวากลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
สอง รายการ ไดแก ไดแลกเปลี่ยนประสบการณในกลุมผูประกอบวิชาชีพเดียวกัน และมีการ
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พัฒ นาตนเองอยา งตอ เนื่อ งและสม่ํา เสมอ อาจเนื่อ งจากกลุม วิช าชีพ จดหมายเหตุ ซึ่ง เปน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการจดหมายเหตุโดยตรง ตระหนักถึงความสําคัญของการ
แลกเปลี่ย นความคิด เห็น กับ ผูป ระกอบวิช าชีพ เดีย วกัน ซึ่ง จะทํา ใหมีค วามรูค วามสามารถ
เพิ่มพูนขึ้น มีวิสัยทัศนกวางขึ้น ไดรับทราบปญหาตางๆ ในกลุมผูประกอบการวิชาชีพเดียวกัน
เพื ่อ นํ า ความรู เ หลา นั ้น มาปรับ ปรุง การปฏิบ ัต ิง านที ่เ กี ่ย วกับ วิช าการจดหมายเหตุใ หมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุจึงมีความคาดหวังสูงกวากลุมสนับสนุนวิชาชีพ
จดหมายเหตุ สว นความคาดหวัง ที่จ ะมีก ารพัฒ นาตนเองอยา งตอ เนื่อ งสม่ํา เสมอนั้น อาจ
เนื่อ งจากความเปลี ่ย นแปลงและความกา วหนา ของปจ จัย ตา ง ๆ เชน เทคโนโลยี วิช าการ
ทางดานจดหมายเหตุ เปนตน เพื่อพัฒนาการดําเนินงานขององคกรใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
เหลานี้ กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุในฐานะผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาชีพจดหมายเหตุโดยตรงจึงมี
ความคาดหวังที่จะมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอสูงกวากลุมสนับสนุนวิชาชีพ
จดหมายเหตุ
4. จากผลการทดสอบความแตกตางความตองการพัฒนาตนเองดานวิชาการของ
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ พบวา กลุมวิชาชีพจดหมาย
เหตุมีความตองการพัฒนาตนเองดานวิชาการสูงกวากลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ สาม
รายการ ไดแก ระเบียบ ขอปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานจดหมายเหตุ เทคนิคใหม ๆ ใน
การผลิต สื่อตา ง ๆ เพื่อ เผยแพรค วามรูความเขา ใจเกี่ย วกับภาพยนตร และการเลือ กใชวัส ดุ
อุปกรณและเครื่องมือในการซอมสงวนรักษาเอกสารที่เหมาะสมกับเอกสารจดหมายเหตุแตละ
ประเภท
การที่ก ลุม วิช าชีพ จดหมายเหตุมีค วามตองการพัฒ นาตนเองในรายการเกี่ย วกับ
ระเบีย บ ขอ ปฏิบ ัต ิ กฎหมายที ่เ กี ่ย วขอ งกับ งานจดหมายเหตุสูง กวา กลุ ม สนับ สนุน วิช าชีพ
จดหมายเหตุ อาจเนื่องจาก เนื้อหาในรายการนี้เปนเนื้อหาที่บุคลากรในกลุมวิชาชีพจดหมาย
เหตุซึ่งสวนใหญเปนนักจดหมายเหตุควรจะรู และเปนเนื้อหาที่นักจดหมายเหตุ ทั้งสวนกลาง
และสวนภูมิภาคจําเปนตองใชในการดําเนินงานดวย สวนกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
สวนใหญไมไดปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับรายการนี้ แตปฏิบัติงานในภารกิจที่ใชทักษะคอนขาง
เฉพาะเจาะจง และมีความรูความชํานาญเฉพาะในภารกิจที่ปฏิบัติ กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุ
จึงมีความตองการพัฒนาตนเองในรายการนี้สูงกวากลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
การที่กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการพัฒนาตนเองในรายการเทคนิค ใหม ๆ
ในการผลิตสื่อตาง ๆ เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาพยนตรสูงกวากลุมสนับสนุน

141
วิชาชีพจดหมายเหตุ อาจเนื่องจาก บุคลากรในกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุ ไดแก นัก วิชาการ
โสตทัศนศึกษาทุกคนและนักจดหมายเหตุบางคนปฏิบัติงานในหอภาพยนตรแหงชาติ ความรู
เกี ่ย วกับ เทคนิค ใหม ๆ ในการผลิต สื ่อ ตา ง ๆ จึง เปน สิ ่ง จํ า เปน เพราะเปน ภารกิจ หนึ ่ง ของ
หอภาพยนตรแ หง ชาติ สว นกลุ ม สนับ สนุน วิช าชีพ จดหมายเหตุม ีบุค ลากรที่ป ฏิบัต ิง านใน
หอภาพยนตรแ หง ชาติเ พีย งตํา แหนง เจา พนัก งานโสตทัศ นศึก ษา บุค ลากรในกลุม วิช าชีพ
จดหมายเหตุจึงมีความตองการพัฒนาตนเองในรายการนี้สูงกวากลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
การที่กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุมีความตองการพัฒนาตนเองในรายการการเลือกใช
วัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการซอมรักษาเอกสารที่เหมาะสมกับเอกสารจดหมายเหตุแตละ
ประเภท อาจเนื่อ งจาก ภารกิจ ในรายการนี้เ ปน ภารกิจ โดยตรงของนัก จดหมายเหตุใ นการ
อนุรัก ษเ อกสาร และเปน ความรูที่นัก จดหมายเหตุค วรจะตอ งรู สว นกลุม สนับ สนุน วิช าชีพ
จดหมายเหตุนั้น ถึงแมจะมีตําแหนงพนักงานซอมเอกสารรวมอยูดวย แตพนักงานซอมเอกสาร
มีหนาที่ปฏิบัติการซอมเทานั้น ในขณะที่การคัดเลือกวัสดุอุปกรณและเครื่องมือเปนหนาที่ของ
นักจดหมายเหตุ กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุจึงมีความตองการพัฒนาตนเองในรายการดังกลาว
สูงกวากลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
5. จากผลการทดสอบความแตกตางความตองการพัฒนาตนเองดานการบริการ
ของกลุ ม วิช าชีพ จดหมายเหตุแ ละกลุ ม สนับ สนุน วิช าชีพ จดหมายเหตุ พบวา กลุม วิช าชีพ
จดหมายเหตุม ีค วามตอ งการพัฒ นาตนเองดา นการบริก ารสูง กวา กลุ ม สนับ สนุน วิช าชีพ
จดหมายเหตุ หนึ่งรายการ ไดแก การใหบริการเอกสารในหอจดหมายเหตุแหงชาติทุกประเภท
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุความตองการของผูคนควา อาจเนื่องจาก บุคลากรใน
กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุตระหนักถึงความสําคัญของการบริการเอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งเปน
ภารกิจที่สําคัญของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุที่สวนใหญเปนนัก
จดหมายเหตุมีภารกิจที่ตองใหบริการเอกสารจดหมายเหตุในวันเสารแบบเต็มวันแมจะไมไดอยู
กลุมงานบริการ กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุตระหนักวาการแนะนําเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุ
และการตอบขอซักถามควรทําใหสมบูรณ และชัดเจนแมมิไดปฏิบัติงานดานการบริการ สวน
กลุม สนับ สนุน วิช าชีพ จดหมายเหตุที่สว นใหญเ ปน เจา หนา ที่จ ดหมายเหตุถึง แมจ ะมีห นา ที่
ใหบริการเอกสารจดหมายเหตุในวันธรรมดาแตก็เพียงวันละ 1 ชั่วโมง คือ ชวงพักกลางวัน การ
บริการก็จะเปนเพียงระยะเวลาสั้น ๆ หากมีปญหาในการใหบริการอาจขอรองใหผูมาใชบริการ
รอนักจดหมายเหตุหรืออาจรองขอใหนักจดหมายเหตุมาชวยอธิบายเพิ่มเติมได กลุมวิชาชีพ
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จดหมายเหตุจึงเปนกลุมที่ตองใชความรูในการบริการมากกวากลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
จึงมีความตองการพัฒนาตนเองดานการบริการสูงกวากลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
รูปแบบการพัฒนาตนเอง
1. จากผลการวิจัย พบวา รูป แบบการพัฒ นาตนเองที่ก ลุม วิช าชีพ จดหมายเหตุ
และกลุ ม สนับ สนุน วิช าชีจ ดหมายเหตุมีค วามตอ งการมากที่สุด เหมือ นกัน คือ รูป แบบการ
ฝกอบรม และรูปแบบที่มีความตองการนอยที่สุดเหมือนกันคือ รูปแบบการศึกษาตอ การที่กลุม
วิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุตองการรูปแบบการฝกอบรมมาก
ที่สุดนั้น อาจเนื่องจากบุคลากรของทั้งสองกลุมสวนใหญเปนระดับผูปฏิบัติงาน สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของรอยตํารวจโทเชษฐา กฤษณสุวรรณ (2540 : 87) ที่พบวา รูปแบบการพัฒนา
ตนเองที่ขา ราชการตํา รวจชั้น สัญ ญาบัต รในกองบัง คับ การปกครองโรงเรีย นนายรอ ยตํา รวจ
ตองการมากที่สุดคือการฝกอบรม และสอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชิสา ไกรสรนภาเนตร
(2545 : 97) ที่พบวา รูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่ขาราชการสาย ข และสาย ค ตองการให
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดมากที่สุดคือการฝกอบรม
กุลธน ธนาพงศธร (2540 : 168 – 169) ตามหลักการพัฒนาบุคลากร เสนอวา
การฝก อบรมเปน กระบวนการที่จัด ใหมีขึ้น เพื่อ ใหบุค คลไดเ รีย นรูแ ละมีค วามชํา นาญ เพื่อ
วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง โดยมุงใหบุคคลนั้นไดเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และการฝกอบรม
มุงถายทอดวิธีการและเทคนิคตาง ๆ ของการปฏิบัติงานเฉพาะดานใดดานหนึ่ง ซึ่งการฝกอบรม
มุงจัดขึ้นสําหรับบุคคลในระดับผูปฏิบัติงานเปนสวนใหญ ผูวิจัยเห็นวาความรูตามหลักวิชาการ
จดหมายเหตุสามารถแยกออกเปนหัวขอได และสามารถใชเวลาจํากัด ในการบรรยายและฝก
ปฏิบ ัต ิ การฝก อบรมจึง นา จะเปน รูป แบบที่ดีรูป แบบหนึ่ง บุค ลากรทั้ง สองกลุ ม จึง มีค วาม
ตองการรูปแบบการฝกอบรมมากที่สุด
สว นผลการวิจัย ที่พ บวา รูป แบบการพัฒ นาตนเองที่ทั้ง สองกลุม วิช าชีพ ตอ งการ
นอยที่สุด คือ การศึกษาตอ อาจเนื่องจากการศึกษาตอเปนรูปแบบการพัฒนาตนเองที่เปนการ
เพิ่ม พูน คุณ วุฒิข องบุค ลากรใหสูง ขึ้น แตก ารศึก ษาตอ ตอ งใชร ะยะเวลานานอยา งนอ ย 2 ป
ตอ งทุ ม เทเวลาตอ งใชท ุน ทรัพ ยใ นการศึก ษา และถา เปน การศึก ษาตอ ภาคปกติก ็ต อ งขอ
อนุญ าตลาศึก ษาตอ โดยมีพัน ธะวา จะตอ งกลับ มาทํา งานใหกับ หนว ยงานดว ย และผูที่ล า
ศึกษาตอบางทีอาจจะไมจบการศึกษาก็ได บุคลากรทั้งสองกลุมจึงมีความตองการศึกษาตอ
นอ ยที ่ส ุด ซึ ่ง ผลการวิจ ัย ไมส อดคลอ งกับ งานวิจ ัย ของ จุฑ า สุท ธาภาส (2543) ที ่พ บวา
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คณาจารยใ นสถาบัน ราชภัฏ รัต นโกสิน ทร มีค วามตอ งการรูป แบบการศึก ษาตอ มากที ่ส ุด
นอกจากนี้บุค ลากรในกลุม วิช าชีพ จดหมายเหตุแ ละกลุม สนับ สนุน วิช าชีพ จดหมายเหตุเ มื่อ
ศึก ษาตอ และสํา เร็จ การศึก ษาแลว ใชวุฒิก ารศึก ษาในการเลื่อ นระดับตํา แหนง ไมได ฉะนั้น
บุค ลากรทั ้ง 2 กลุ ม จึง ไมเ ห็น ความสํ า คัญ ของการศึก ษาตอ และมีค วามตอ งการรูป แบบ
การศึกษาตอนอยที่สุด
ความสัมพันธระหวางการประเมินตนเองกับความตองการพัฒนาตนเอง
1 จากผลการวิจ ัย พบวา การประเมิน ตนเองของกลุ ม วิช าชีพ จดหมายเหตุมี
ความสัม พันธกับความตองการพัฒนาตนเองอยูในระดับต่ํา กลาวคือ กลุม วิชาชีพ จดหมาย
เหตุประเมินตนเองอยูในระดับปานกลางแตมีความตองการพัฒนาตนเองอยูในระดับมาก ซึ่ง
สะทอ นใหเ ห็น ความกระตือรือ รน ในการที่จ ะพัฒ นาตนเองของกลุม วิช าชีพ จดหมายเหตุวา มี
มาก อาจเนื่องจาก ปจจุบันเปนยุคแหงความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีมี
การเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มีการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนความรูระหวางประเทศในดาน
ความเจริญกาวหนาทางวิชาการจดหมายเหตุตลอดมา กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุไดตระหนัก
ถึงความจําเปนในการพัฒนาความรู ความสามารถของตนเองในยุคโลกาภิวัฒนใหกาวทันตอ
ขอ มูล ขา วสาร และรู จ ัก ใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศไดอ ยา งฉลาดและเหมาะสมกับ งานเพื ่อ
การศึก ษาวิเ คราะหง านอยา งถูก ตอ งทัน สมัย และทัน ตอ เหตุก ารณ ซึ่ง จะสง ผลใหตัว เองมี
ความรูค วามสามารถเพิ่ม มากขึ้น และเปน การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการทํา งาน ซึ่ง จะสง ผลให
องคก รมีก ารดํา เนิน งานที่มีป ระสิท ธิภ าพ สอดคลอ งกับ นโยบายการปฏิรูป ระบบราชการที่
ตอ งการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพของระบบราชการ เนน การบริก ารประชาชน และสนับ สนุน ใหนํา
เทคโนโลยีมาใช กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุจึงมีความตองการที่จะพัฒนาตนเองในระดับมาก
2. จากผลการวิจัย พบวา การประเมินตนเองของกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมาย
เหตุมีความสัมพันธกับความตองการพัฒนาตนเองในระดับปานกลาง กลาวคือ กลุมสนับสนุน
วิชาชีพจดหมายเหตุประเมินตนเองอยูในระดับนอยแตมีความตองการพัฒนาตนเองอยูในระดับ
ปานกลาง ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นวากลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุมีความกระตือรือรนที่
จะพัฒนาตนเองนอย อาจเนื่องจาก บุคลากรในกลุมนี้ซึ่งประกอบดวย เจาหนาที่จดหมายเหตุ
เจา พนัก งานโสตทัศ นศึก ษา ชา งภาพและพนัก งานซอ มเอกสาร ทั ้ง 4 ตํ า แหนง นี ้ไ มไ ด
ปฏิบัติง านที่เ กี่ย วของกับ การใชวิช าการจดหมายเหตุโดยตรง แตปฏิบัติง านในลัก ษณะที่ใ ช
ทักษะและความชํานาญเฉพาะและความกาวหนาในระดับตําแหนงมีนอยกวาบุคลากรในกลุม

144
วิชาชีพ จดหมายเหตุ เชน ตํา แหนง เจา หนา ที่จ ดหมายเหตุ เจา พนัก งานโสตทัศ นศึก ษา และ
ชางภาพ เลื่อนระดับสูงสุดไดเพียงระดับ 5 และจากการสํารวจขอมูลสวนบุคคลพบวา สวน
ใหญบุคลากรใน 3 ตําแหนง ดํารงตําแหนงในระดับ 5 สวนตําแหนงพนักงานซอมเอกสาร เปน
ตํ า แหนง ลูก จา งประจํ า ไมม ีก ารเลื่อ นระดับ ตํ า แหนง และจากการสํา รวจขอ มูล สว นบุค คล
เกี่ยวกับอายุของกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ พบวา สวนใหญมีอายุอยูระหวาง 41 – 50
ป ซึ่ง มีอ ายุคอ นขา งมากและใกลเ กษีย นอายุร าชการแลว จากขอ มูล สว นตัว ดัง กลา ว กลุม
สนับ สนุน วิช าชีพ จดหมายเหตุอ าจจะเห็น วา ถึง จะพัฒ นาความรู ค วามสามารถมากก็ไ มมี
ความกาวหนาในตําแหนง จึงมีความตองการที่จะพัฒนาเนื้อหาวิชาการแคในระดับปานกลาง
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. สํ า นัก หอจดหมายเหตุแ หง ชาติค วรจัด หลัก สูต รการอบรมเกี ่ย วกับ ความรู
วิช าการจดหมายเหตุ เทคโนโลยีตา ง ๆ ใหเ หมาะสมกับ บุค ลากรดา นตา ง ๆ ของสํา นัก หอ
จดหมายเหตุแหงชาติ ดังนี้
1.1 การเลือ กใชวัส ดุอุป กรณแ ละเครื่อ งมือ ในการซอ มสงวนรัก ษาเอกสาร
จดหมายเหตุ โดยอาจจัดในรูปการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการซอมสงวนรักษาเอกสาร
จดหมายเหตุ ใหกับบุคลากรทั้งในกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
1.2 การจัด เอกสารจดหมายเหตุและการทํา คํา อธิบ ายเอกสารจดหมายเหตุ
ใหกับบุคลากรกลุมวิชาชีพจดหมายเหตุ ซึ่งสวนใหญนักจดหมายเหตุ ใหมีความรูเกี่ยวกับการ
จัดเอกสารจดหมายเหตุที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
1.3 การบริการเอกสารจดหมายเหตุ โดยอาจจัดในรูปการเชิญวิทยากรจาก
หนวยงานอื่น หรือบุคลากรภายในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติมาใหความรูกับบุคลากรทั้ง
สองกลุม หรือนําบุคลากรทั้งสองกลุม ไปศึกษาดูงานดานการบริการที่หนวยงานที่มีหนาที่ใน
การใหบริการสารนิเทศอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความรูในดานการบริการใหกับบุคลากร
1.4 การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธงานจดหมายเหตุ
1.5 การใชภาษาอังกฤษ โดยอาจจัดในรูปการจัดฝกอบรมการใชภาษาอังกฤษ
หรือสนับสนุนใหไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่สถาบันสอนภาษาตาง ๆ
2. สํา นัก หอจดหมายเหตุแหง ชาติค วรจัดทํา คูมือการปฏิบัติง านดา นตา ง ๆ เชน
จัด ทํ า คู ม ือ การปฏิบ ัต ิง านซอ มสงวนรัก ษาเอกสารจดหมายเหตุ ใหก ับ บุค ลากรทั้ง ในกลุ ม
วิชาชีพจดหมายเหตุและกลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
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3. สํา นัก หอจดหมายเหตุแหง ชาติค วรพัฒ นาเครื่องมือชว ยคน เอกสารจดหมาย
เหตุรูปแบบอื่นนอกจากบัญชีเอกสารจดหมายเหตุที่มีอยูแลว เพื่อเปนทางเลือกใหกับผูมาใช
บริการที่จะสามารถเลือกคนควาขอมูลไดในหลากหลายรูปแบบ
4. สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติควรพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับระบบ
การบริการสืบคนเอกสารจดหมายเหตุ และควรจัดฝกอบรมการใชโปรแกรมระบบสืบคนนี้ใหกับ
บุคลากรทั้งสองกลุม
5. สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติควรกระตุนใหบุคลากรในหนวยงานทั้งสองกลุม
เห็น ความสํ า คัญ ของการศึก ษาตอ และสนับ สนุน ใหม ีก ารศึก ษาตอ ในสาขาวิช าทางดา น
จดหมายเหตุหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพื่อนําความรูมาใชในการปฏิบัติงาน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. เนื่องจากวิชาการทางดานจดหมายเหตุมีการพัฒนาและมีความรูใหม ๆ เกิดขึ้น
จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเอง ที่เนนศึกษาเฉพาะกลุมวิชาชีพจดหมาย
เหตุ โดยทําการศึกษาในรายละเอียด เพื่อเปนขอมูลสําหรับสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติใน
การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุตอไป
2. ควรมีการศึกษาและติดตามผลการนําความรูที่ไดรับจากการพัฒ นาบุค ลากร
ของผูที่ไดรับการสงเสริม วามีการนํามาใชใหเกิดประโยชนกับหนวยงานหรือไม เพื่อนําขอมูล
ไปใชในการวางแผนพัฒนาบุคลากรตอไป
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานจดหมายเหตุ
สังกัดสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
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ภาคผนวก ข
โครงสรางการบริหารงานของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
โครงสรางบุคลากรของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติและ

โครงสรางการบริหารงานของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ

ฝายบริหารงานทั่วไป

กลุมวิจัยและบริหารเอกสาร

ฝายเอกสารสําคัญ

กลุมบันทึกเหตุการณ

กลุมบริการและประสาน
สงเสริมกิจการจดหมายเหตุ

หอภาพยนตรแหงชาติ

กลุมอนุรักษเอกสาร
หอจดหมายเหตุแหงชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
หอจดหมายเหตุแหงชาติสาขา
-

หอจดหมายเหตุแหงชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม
หอจดหมายเหตุแหงชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง
หอจดหมายเหตุแหงชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา
หอจดหมายเหตุแหงชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยะลา
หอจดหมายเหตุแหงชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา

-

หอจดหมายเหตุแหงชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี
หอจดหมายเหตุแหงชาติ สุพรรณบุรี
หอจดหมายเหตุแหงชาติ จันทบุรี
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21
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โครงสรางบุคลากรของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ

กลุมสนับสนุนการดําเนินงานทั่วไป
(41คน)

ขาราชการ
นักจดหมายเหตุ
40 คน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 คน
ลูกจางชั่วคราว
นักจดหมายเหตุ
27 คน

กลุมสนับสนุนวิชาชีพจดหมายเหตุ
(37 คน)
ขาราชการ
เจาหนาที่จดหมายเหตุ
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา
ชางภาพ
ลูกจางประจํา
พนักงานซอมเอกสาร
ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่จดหมายเหตุ
พนักงานซอมเอกสาร
ชางภาพ
นักวิชาการเผยแพร

17 คน
2 คน
1 คน
8 คน
6 คน
1 คน
1 คน
1 คน
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ขาราชการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 คน
4 คน
เจาพนักงานธุรการ
นายชางไฟฟา
1 คน
ลูกจางประจํา
พนักงานธุรการ, พนักงานพิมพดีด 1 คน, 2 คน
พนักงานขับรถยนต
2 คน
นักการภารโรง, ยาม
15 คน, 4 คน
คนงาน, คนสวน
2 คน, 1 คน
ลูกจางชั่วคราว
พนักงานพิมพดีด
1 คน
เจาหนาที่ธุรการ
6 คน
ชางไฟฟา
1 คน

กลุมวิชาชีพจดหมายเหตุ
(69 คน)
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การพัฒนาบุคลากรที่สาํ นักหอจดหมายเหตุแหงชาติไดดําเนินการมาแลว
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การพัฒนาบุคลากรที่สาํ นักหอจดหมายเหตุแหงชาติดําเนินการแลว
รูปแบบ

หลักสูตร
ชื่อ
การฝกอบรมในตางประเทศ
- นางชูศรี สวัสดิสงคราม
Archival Science ณ ประเทศสหรัฐ
อเมริกา
- นางสาวขนิษฐา วงศพานิช การบริหารงานจดหมายเหตุ ณ ประเทศ
ฝรั่งเศส
- นางอรัญญา รอดกุล
Archive Management ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- นางสาวทรงสรรค นิลกําแหง การบริหารงานจดหมายเหตุ ณ
ประเทศอินเดีย มาเลเซีย และญี่ปุน
- นางประพิศ บัวศรี
Archival Science and Technics ณ
ประเทศฝรั่งเศส
- นางสาวสวนีย วิเศษสินธุ
Archives Management ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- นางสาวนันทิยา
ภาษาโปรตุเกส ณ ประเทศโปรตุเกส
สวางวุฒิธรรม
- นางสาวชุมศรี วงศวีระชัย Archives Administration ณ
ประเทศมาเลเซีย
- นางสาวนันทกา พลชัย
Archives Administration ณ
ประเทศมาเลเซีย
- นางสาวอุบล ใชสงวน
Archive ณ ประเทศอินเดีย
- นางสาวกรพินธุ ทวีตา
- นายวีระ พิมพา และ
นางสาวปราณีต นิยายลับ
- นางสาวกรพินธุ ทวีตา

ภาษาและวัฒนธรรมโปรตุเกส ณ
ประเทศโปรตุเกส
Conservation of Archival Materials
ณ ประเทศมาเลเซีย
Micrographic Theory and Practice
ณ ประเทศสิงคโปร

ระยะเวลา
6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2515
ถึงวันที่ 30 เมษายน 2516
1 ป ตั้งแต พ.ศ. 2516 – 2517
6 เดือน ตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม
2517 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2518
6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2519 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2518
6 เดือน ตั้งแตวันที่ 28 พฤศิจกายน
2517 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2518
6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน
ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2519
1 ป ตั้งแตวันที่ 3 กรกฎาคม 2526
ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2527
3 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน
ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2529
3 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2530
1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2529
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2530
1 ป ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2530
ถึงเดือนมิถุนายน 2531
ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่
14 ธันวาคม 2531
ระหวางวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน
2533
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การพัฒนาบุคลากรที่สาํ นักหอจดหมายเหตุแหงชาติดําเนินการแลว
รูปแบบ
ชื่อ

หลักสูตร

- น.ส.นัยนา แยมสาขา

Training course in conservation of
Archives and Library materials
- นางสาวนันทกา พลชัย
Record Management ณ ประเทศ
สิงคโปร
- นางสาวกรพินธุ ทวีตา
Record Management ณ ประเทศ
สิงคโปร
- นางสาวศุภราภรณ
The International course on
ฤกษดิกุล
Japanese Paper Conservation
ณ ประเทศญี่ปุน
- นางสาวนัยนา แยมสาขา
Emergency Planning and Disaster
Management for Ascan Museums
And Heritage Institution ณ ประเทศ
บรูไน
- นางสาวมัจฉา ดอนไธสง
Record Management ณ ประเทศ
มาเลเซีย
- นางสาวนันทกา พลชัย และ Record Management in Service
นางสาววรนุช วีณะสนธิ
of Democracy ณ ประเทศสวีเดน
- นางสาววรนุช วีณะสนธิ
Record Management ณ ประเทศ
มาเลเซีย
ฝกอบรมในประเทศ
- นายจรัส กัมพละศิริ

หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ

- นายประพัฒน ตวีณรงค

หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ

- นายเสริม วรสรวง

การบริหารงานสารบรรณ

- นายวีระศักดิ์
ตันติศักดิ์ชัยชาญ

การอัด – ขยายภาพขาว – ดํา

ระยะเวลา
ระหวางวันที่ 6 มกราคม ถึงวันที่
6 มีนาคม 2534
ป 2536
ป 2536
ระยะเวลา 3 เดือน ในป 2539

ระหวางวันที่ 6 – 11 ธันวาคม
2541

2 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2545
ระหวางวันที่ 25 สิงหาคม ถึงวันที่
19 กันยายน 2546
ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่
30 กันยายน 2548

ระหวางวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม
2503
ระหวางวันที่ 8 – 12 สิงหาคม
2503
ระหวางวันที่ 21 – 25 สิงหาคม
2510
ระหวางวันที่ 11 – 27 เมษายน
2527
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รูปแบบ

หลักสูตร
ระยะเวลา
ชื่อ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในตางประเทศ
- นางจุฑาทิพย อังศุสิงห
Workshop on Map, spatial Data and ระหวางวันที่ 17 – 21 มิถุนายน
Conservation ณ ประเทศมาเลเซีย
2534
- นางสาววรนุช วีณะสนธิ
Workshop on the Preservation and ระหวางวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2539
Promotion Cultural Identity in
Southeast Through Films and
Television ณ ประเทศเวียดนาม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในประเทศ
- สํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ
การประชุมสัมมนาใน
ตางประเทศ
- นางสาวขนิษฐา วงศพานิช

- นางสาวขนิษฐา วงศพานิช

- นางชูศรี สวัสดิสงคราม
และนางสาวสวนีย วิเศษสินธุ
- นางสาวขนิษฐา วงศพานิช

การอนุรักษเอกสารโดยวิธี UPAA
METHOD

19 – 23 กรกฎาคม 2547

ประชุมคณะกรรมการไมโครฟลมของ
สภาการจดหมายเหตุ ณ กรุงเยรูซาเล็ม
ประเทศอิสราเอล
ประชุมสภาการจดหมายเหตุระหวาง
ประเทศ ณ กรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ และสํารวจเอกสารที่เกี่ยวกับ
ประเทศไทย
ประชุม SARBICA เรื่อง Audiovisual
Archives
ประชุมเรื่อง Guide to the source of
Asian history ณ กรุงอิสลามาบัด
ประเทศบังคลาเทศ

ระหวางวันที่ 26 – 30 มิถุนายน
2520
ระหวางวันที่ 15 – 19 กันยายน
2523
ระหวางวันที่ 22 – 26 กันยาน
2523
ระหวางวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน
2524
ระหวางวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม
2527
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การพัฒนาบุคลากรที่สาํ นักหอจดหมายเหตุแหงชาติดําเนินการแลว
รูปแบบ

หลักสูตร
ชื่อ
- นางสาวขนิษฐา วงศพานิช สัมมนาและประชุมคองเกรส ICA ณ
กรุงบอน ประเทศเยอรมัน
- นางสาวขนิษฐา วงศพานิช ประชุมเรื่อง Guide to the source of
และนางสาวสวนีย
Asian history, Colloquium on Access
วิเศษสินธุ
and use of Archive, and General
Conference of SARBICA ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย
- นางสาวอุบล ใชสงวน
ประชุมเรื่อง Guide to The source of
Asian history ณ ประเทศศรีลังกา
- นางสาวขนิษฐา วงศพานิช ประชุม SARBICA เรื่อง Automatic
และนางชวนพิศ ทองแคลว Data Processing : Its Application in
Archives
- นางสาววรนุช วีณะสนธิ
ประชุมสัมมนาเรื่อง Seminar on
Preservation and Dissemination of
Oral history as National Heritage ณ
ประเทศมาเลเซีย
การประชุมสัมมนาใน
ประเทศที่สํานักหอจด
หมายเหตุแหงชาติดําเนิน
การเอง

- จัดการประชุม The 13th General
Conference of SARBICA และสัมมนา
เรื่อง Selection and Appraisal of
Record ณ โรงแรมอมารีวอเตอรเกต
กรุงเทพมหานคร
- ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนางาน
ดานจดหมายเหตุ ณ สํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ
- สัมมนาเรื่อง เอกสารจดหมายเหตุ :
สมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ ณ
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ

ระยะเวลา
ระหวางวันที่ 8 – 26 กันยายน
2527
ระหวางวันที่ 16 – 24 มกราคม
2530

ระหวางวันที่ 18 – 20 มกราคม
2532
ระหวางวันที่ 16 – 21 กรกฎาคม
2533
ระหวางวันที่ 7 – 9 เมษายน 2548

ระหวางวันที่ 9 – 21 สิงหาคม
2545

ระหวางวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม
2545
วันที่ 13 กันยายน 2545
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การพัฒนาบุคลากรที่สาํ นักหอจดหมายเหตุแหงชาติดําเนินการแลว
รูปแบบ
ชื่อ

หลักสูตร
- สัมมนาพัฒนาบุคลากรของสํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ ณ สํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ
- สัมมนาวิชาการจดหมายเหตุเรื่อง
การจัดและการทําเครื่องมือชวยคน
เอกสารจดหมายเหตุ
- ประชุมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาองค
ความรูของบุคลากรในสายงาน
จดหมายเหตุ ณ สํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ
- ประชุมสัมมนาเรื่อง การสงมอบ
เอกสารประวัติศาสตร ณ โรงแรม
รอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร
- ประชุมสัมมนาเรื่อง การบันทึก
จดหมายเหตุประเทศไทย ณ โรงแรม
รอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

การศึกษาดูงานตางประเทศ
- นายกมล เกตุสิริ

ดูงานเกี่ยวกับ Foreign Leader ณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นางสาวขนิษฐา วงศพานิช ดูงานดานจดหมายเหตุ ณ ประเทศ
อังกฤษ อิตาลี เนเธอรแลนด สวีเดน
เดนมารก
- คณะนักจดหมายเหตุ สํานัก ดูงานการดําเนินงานจดหมายเหตุแหง
หอจดหมายเหตุแหงชาติ
ชาติสวนภูมิภาคและหอจดหมายเหตุ
แหงชาติประเทศมาเลเซีย และประเทศ
สิงคโปร

ระยะเวลา
วันที่ 21 มกราคม 2546

วันที่ 21 กุมภาพันธ 2546

ระหวางวันที่ 20 – 24 ธันวาคม
2547

15 สิงหาคม 2547

ระหวางวันที่ 24 – 25 สิงหาคม
2548

90 วัน ในป 2500
46 วัน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2516
ระหวางวันที่ 8 – 14 สิงหาคม
2547
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การพัฒนาบุคลากรที่สาํ นักหอจดหมายเหตุแหงชาติดําเนินการแลว
รูปแบบ

หลักสูตร
ชื่อ
ศึกษาดูงานภายในประเทศ
- คณะนักจดหมายเหตุ สํานัก - ดูงานหอจดหมายเหตุธนาคารแหง
หอจดหมายเหตุแหงชาติ
ประเทศไทย
- ดูงานการดําเนินงานของหอจดหมาย
เหตุแหงชาติสวนภูมิภาค

ระยะเวลา
ป 2545
ป 2547

การศึกษาตอระดับปริญญา
โทในตางประเทศ
- นางชูศรี สวัสดิสงคราม
ศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรและวิชา
ป 2506
การบริหารงานจดหมายเหตุ ณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นางสมศรี โชติชวง
ศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
ระดับประกาศนียบัตรการบริหารงาน
จดหมายเหตุ (Archival Administration
and Related Field of Regional, State
And Local history) จากมหาวิทยาลัย
เดนเวอร ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นางเบญจมาศ ตันตยาภรณ ศึกษาวิชาบรรณารักษ แตเนนศึกษา
วิชาจดหมายเหตุ จากมหาวิทยาลัย
วิสคอนซิน แมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ศึกษาตอระดับปริญญาตรี
ภายในประเทศ
- นางสาวทัศนีย มังคลา
ศึกษาวิชาการศึกษาบัณฑิตสาขา
ป 2516
นางสาวสุมล ดีคง และ
มัธยมศึกษา วิชาเอกประวัติศาสตร
นายวีระ พิมพา
ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา
- นางสาวสุวคนธ ตังสุหน
ศึกษาวิชาเอกสารประวัติศาสตร
ป 2521
วิชาโทภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
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การพัฒนาบุคลากรที่สาํ นักหอจดหมายเหตุแหงชาติดําเนินการแลว
รูปแบบ
ชื่อ
- นางสมเจตนา พิมพา

- นายวีระ ประเมษรพันธ
- นางวลัย เนาวโรจน
- นางสาวพนาวัลย จางแสง
- นางวัฒนาภรณ โสภิตชาติ

ศึกษาตอระดับปริญญาโท
ในประเทศ
- นางสาวนัยนา แยมสาขา

หลักสูตร
ศึกษาวิชาการประวัติศาสตร วิชาโท
ภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินวโรฒ ประสานมิตร
ศึกษาวิชาเอกประวัติศาสตร วิชาโท
ภาษาไทย ที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ศึกษาวิชาบรรณารักษ ที่วิทยาลัยครู
บานสมเด็จเจาพระยา
ศึกษาวิชาการจัดการ ณ สถาบันราชภัฏ
นครปฐม
ศึกษาวิชาการจัดการ ณ สถาบันราชภัฎ
สวนดุสิต

ศึกษาสาขาวิชาวารสารศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- นายอดิศักดิ์ เซ็กรัตน
ศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- นางพัชรินทร ดวงวิจิตร
ศึกษาสาขาวิชาไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- นางณิชา จริยเศรษฐการ
ศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศ จาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- นางสาวชญานุตม จินดารักษ ศึกษาสาขาวิชาจารึกภาษาไทย จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นางบุศยารัตน คูเทียม
ศึกษาสาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุ
และนางสาวสาคร พิพวนนอก และเอกสาร จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
รุนที่ 1

ระยะเวลา
ป 2521

ป 2524
ป 2524
ป 2542
ป 2541

ป 2540
ป 2544

ป 2544
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การพัฒนาบุคลากรที่สาํ นักหอจดหมายเหตุแหงชาติดําเนินการแลว
รูปแบบ
ชื่อ
- นางสาวนภวรรณ
ศรีจันทรนิตย นางสาววรนุช
วีณะสนธิ และนางสาว
อรอุมา สมบูรณทรัพย
- นางสาววิรัลยา สมวงศ
และนางสาววิไลลักษณ
เครือหงส

หลักสูตร

ระยะเวลา

ศึกษาสาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุ
และเอกสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุนที่ 2

ป 2545

ศึกษาสาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุ
และเอกสาร จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
รุนที่ 3

ป 2546
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ภาคผนวก ง
รายนามผูเชีย่ วชาญพิจารณาแบบสอบถาม

180
รายนามผูเชีย่ วชาญพิจารณาแบบสอบถาม
1. นางสุรียรัตน วงศเสงี่ยม
นักจดหมายเหตุ ๙
ผูอํานวยการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
2. นางสาวนัยนา แยมสาขา
หัวหนากลุมอนุรักษเอกสาร

นักจดหมายเหตุ ๘ ว.

3. นางสาวสวนีย วิเศษสินธุ

นักจดหมายเหตุอิสระ
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ภาคผนวก จ
รายนามผูอํานวยการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติตั้งแตแรกตั้งถึงปจจุบนั
(2495 – 2549)
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ผูอํานวยการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติตั้งแตแรกตั้งถึงปจจุบัน ประกอบดวย
1. นายยิ้ม ปณฑยางกูร ดํารงตําแหนงระหวาง พ.ศ. 2495 – 2504
2. นายธวัส สุมาวงศ ดํารงตําแหนงระหวาง พ.ศ. 2505 – 2509 โอนยายมาจาก
กองวรรณคดีและประวัติศาสตร
3. นางสะอาด บัวชาติ ดํารงตําแหนงระหวาง พ.ศ. 2510 – 2511 โอนยายมาจาก
กองสังคีต
4. นางชูศรี สวัสดิสงคราม ดํารงตําแหนงระหวาง พ.ศ. 2512 - 2516 จบการศึกษา
ทางดานบรรณารักษ โอนยายมาจากหอสมุดแหงชาติ
5. ร.อ.หญิงประนอม ปญญางาม ดํารงตําแหนงระหวาง พ.ศ. 2527 – 2528 จบ
การศึกษาทางดานบรรณารักษ โอนยายมาจากหอสมุดแหงชาติ
6. นายสวัสดิ์ ปยะกาญจน ดํารงตําแหนงระหวาง พ.ศ. 2529 – 2534 โอนยายมา
จากกองสังคีต
7. นายศกรินทร วิเศษะพันธ ดํารงตําแหนงระหวาง พ.ศ. 2535 – 2538 จบการศึกษา
ทางดานบรรณารักษ โอนยายมาจากหอสมุดแหงชาติ
8. นางกุลพันธาดา จันทรโพธิ์ศรี ดํารงตําแหนงระหวาง พ.ศ. 2539 – 2541 จบ
การศึกษาทางดานวิทยาศาสตร โอนยายมาจากกองพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
9. นางอรัญญา รอดกุล ดํารงตําแหนงระหวาง พ.ศ. 2542 – 2544 จบการศึกษา
ทางดานบรรณารักษ บรรจุและปฏิบัติงานอยูที่หอจดหมายเหตุแหงชาติมาโดยตลอด
10. นางสาวขนิ ษ ฐา วงศ พ านิช ดํ า รงตํา แหนง ระหวา ง พ.ศ. 2545 – 2546 จบ
การศึกษาทางดานโบราณคดี บรรจุและเคยปฏิบัติงานอยูหอจดหมายเหตุแหงชาติกอนโอนยาย
มาดํารงตําแหนง
11. นางโสมสุดา ลียะวณิช ดํารงตําแหนงระหวาง พ.ศ. 2547 – 2548 จบการศึกษา
ทางดานโบราณคดี โอนยายมาจากสํานักโบราณคดี
12. นางสุรียรัตน วงศเสงี่ยม ดํา รงตําแหน งระหวา ง พ.ศ. 2549 - ปจจุบัน จบ
การศึกษาทางดานบรรณารักษ ปฏิบัติงานอยูสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติมาโดยตลอด
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ประวัติผูวิจยั
ชื่อ – สกุล
ที่อยู
ที่ทาํ งาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2540 – ปจจุบัน

นางสาวสาคร พิพวนนอก
63/1534 หมูบ านเคหะธานี 4 ซ.91 ถ.ราษฎรพัฒนา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ทาวาสุกรี ถนนสามเสน เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท 02 – 2821660 ตอ 144
สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุ
และเอกสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักจดหมายเหตุ 6ว. สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ

