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บทคัดยอ 

 ขั้นตอนการเก็บขอมูลจึงนับวาเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญอยางมากในระบบสินเชื่อของสถาบันการเงิน 
แตผูวจิัยกลับพบวามักจะเกิดปญหาความผดิพลาดเก่ียวกับการทํางานในระบบการจัดเก็บขอมูลอยูบอยครั้งเน่ืองจาก
พนักงานที่เปนผูทําการจัดเก็บขอมูลในระบบมักเปนพนักงานใหม ไมมีประสบการณในการทํางานในลักษณะนี้มา
กอน เนื่องจากหนวยงานนี้เปนหนวยงานที่อัตราการยายงานคอนขางสูง ทําใหในกระบวนการทํางานนั้นแตละทีม
จําเปนตองมีการถายทอดใหความรูในเรื่องการปฏิบัติงานกับพนักงานใหมอยูตลอดเวลา การวิจัยครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือสํารวจสภาพปญหาและศึกษาวธิีการถายทอดความรูเกี่ยวกับข้ันตอนการทํางานการตรวจสอบและ
จัดเก็บนิติกรรมสัญญาของสถาบันการเงินแหงหนึ่ง โดยใชการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักทั้งแบบเปนทางการและไม
เปนทางการ จํานวน 16 คน พบวา การถายทอดความรูเก่ียวกับขั้นตอนและระบบการจัดเก็บนิติกรรมสัญญา
สามารถจัดได 4 รูปแบบ โดยแตละรูปแบบมีจํานวนผูนําไปใชเรียงลําดับได ดังนี้ ลําดับแรกเปนวิธีการใหความรูใน
รูปแบบการลงมือทํา (Do) คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาเปนวิธีการใหความรูในรูปแบบการเลาเรื่องราว (Tell) คิด
เปนรอยละ 43.75 ลําดับตอมาเปนวิธีการใหความรูในรูปแบบการแนะแนวทางเมื่อพบปญหา (Guide)  คิดเปนรอย
ละ 37.50 และรูปแบบการทดสอบความรูที่มีมากอนเริ่มงาน (Test) คิดเปนรอยละ 12.50 เปนลําดับสุดทาย 
 
คําสําคัญ:  การถายทอดความรู  การสัมภาษณ  การจัดเก็บขอมูลนติิกรรมสญัญา  
 

ABSTRACT 
            Data collection was deemed as one of the essential steps for granting credit from 
financial institutes. Nevertheless, several errors occasionally occurred due to the fact 
that the personnel in charge of data collection primarily were fresh employees who had 
no experience in this duty. As this department had a high rate of staff shifting, transfer 
of significant knowledge in relation to data collection for newly hired staff was required. 

Therefore, this research aimed to observe the problems and study the knowledge 
transfer in connection with inspecting and gathering of juristic acts and contracts of a 
financial institute by interviewing 16 formal and informal informants. It was found that 
transfers of knowledge in connection with the collection of juristic acts and contracts 
were performed in 4 distinctive patterns which could be arranged by the numbers of 
applications as follows: Do-Transfer by actual undertaking (100%); Tell-Transfer by 
narration (43.75%); Guide-Suggestion of problem solution (37.5%); and Test-Examination 
of knowledge  (12.5%) 
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บทนํา 

 สถาบันการเงินซึ่งทําหนาที่เปนสื่อกลางทั้งในดานการรับฝากเงิน การใหกูยืม ธุรกิจแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตางประเทศ ใหบริการดานการชําระสินคา และบริการอ่ืนๆ โดยในสวนของการบริการสินเช่ือการกูยมืเงินนั้น  เมื่อ
ธนาคารใหสินเชื่อกับลูกคา ธนาคารตองดําเนินการในเรื่องการจัดทํานิติกรรมสัญญาระหวางธนาคารในฐานะผูใหกู 
กับลูกคา ในฐานะลูกหนี้ และจัดเก็บนิติกรรมสัญญา โดยธนาคารมีหนวยงานที่ทําหนาทีโ่ดยตรงในเรื่องการ
ตรวจสอบและจัดเก็บขอมูลนิติกรรมสญัญาของลูกคาสินเชือ่ธนาคาร เอกสารสญัญาดังกลาวนับเปนเอกสารสําคญั
ของลูกคา ธนาคารจึงจําเปนตองมกีารตรวจสอบและจัดเก็บขอมูลใหมีความถูกตองสมบูรณ  
การตรวจสอบและจัดเก็บขอมูลนติิกรรมสญัญา มีขั้นตอนดังนี ้
  (1) หนวยงานสินเชื่อ สงเอกสารมายังหนวยงานที่จัดเก็บ 
 (2) หนวยงานท่ีจัดเก็บตองตรวจสอบสัญญาใหถูกตองตรงกับทะเบียนรายชื่อลูกคาที่สงมาจัดเก็บ 
 (3) บันทึกขอมูลในระบบจัดเก็บและ approve ขอมูล  
 (4) นําสงจัดเก็บหองมั่นคงตอไป 

ซึ่งในกระบวนการทํางานดังกลาวขางตนนีห้นวยงานตรวจสอบและจัดเก็บนิติกรรมสัญญา ประกอบดวย 4 
ทีม คือ (1) ทีมนิติกรรมลูกคาบุคคล  (2) ทีมนิติกรรมลูกคาธุรกิจ  (3) ทีมขอมูลหลักประกัน (4) หองมั่นคงนิติกรรม
หลักประกันซึ่งในแตละทมีจะทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของเอกสารนิติกรรมสญัญา เมื่อตรวจสอบ
แลว จะทําการบันทึกและอนุมัติขอมูลของลูกคาทุกรายท่ีสงมาจดัเก็บในระบบจัดเก็บของธนาคาร คือ ระบบ RBSIS 
หรือ Security Information System  ระบบ RBSIS  เปนระบบการจัดเก็บนติิกรรมสัญญา และหลักประกันของ
ลูกคา มีขั้นตอนการทํางาน คือ  
          1. เขาสูระบบ  RBSIS เปนระบบการจัดเก็บนติกิรรมสญัญา และหลักประกันของลูกคาธนาคาร 
           2. ใหใส  User Name และ Password จากนั้นคลิกเลือก เมนู : รับนิติกรรมจาก Lead  และคลิก :รับเปน
ชุด   ในระบบ  LEAD  จะมีขอมลูเฉพาะนิติกรรมสัญญา สวนหลักประกัน ขอมูลยังไมสามารถรับจากระบบ  
LEADS ผูปฏิบัติงานตองรับขอมลูหลักประกันจากระบบ PLPS 

3. หลังจาก คลิก: รับเปนชุด   ใหใส  App ID เปนใบอนุมัติสินเชื่อที่มีตัวเลข 15 หลัก    
            4. กด Enter  จะพบวาหนาจอแสดงเลขที่บัญชี    _    ชื่อบัญชี___ และ รายละเอียดช่ือเอกสาร/สัญญา 

5.คลิกเลือกชองจัดเก็บและตรวจสอบชื่อเอกสาร/สญัญาใหตรงกับที่สงมาจัดเก็บและคลิกชอง 
LocationNo.ของลูกคาแตละราย   
            6.คลิกเลือกจัดเก็บเอกสาร 
            7.ถาปฏิบัติงานตามขั้นตอนถูกตอง หนาจอจะขึ้น บันทึกขอมูลเรียบรอย ใหตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล เชน รายละเอียดเอกสาร วัน/เดือน/ป ตามสัญญาที่จัดเก็บ  จํานวนเงนิสินเชื่อที่ไดรับอนุมัต ิ  เปนตน  ถา
ถูกตองใหกดบันทึกขอมูล ถาไมถูกตองใหทําการแกไขใหเรยีบรอย และกดบันทึกขอมูล และนําสงจัดเก็บยังหอง
มั่นคงตอไป ในชวงแตละวันจะมีเอกสารนิติกรรมสัญญาและหลักประกันสงเขามาจัดเก็บประมาณวนัละ 800-1000 
ราย  ขั้นตอนการเก็บขอมลูจึงนับวาเปนข้ันตอนที่มีความสําคญัอยางมากในระบบสินเชื่อของสถาบันการเงิน แต
ผูวิจัยกลับพบวามักจะเกิดปญหาความผิดพลาดเก่ียวกับการทํางานในระบบการจัดเก็บขอมลูอยูบอยครั้ง เนื่องจาก
พนักงานที่เปนผูทําการจัดเก็บขอมูลในระบบมักเปนพนักงานที่เขามาทํางานใหม ไมมีประสบการณในการทํางานใน
ลักษณะนีม้ากอน เนื่องจากหนวยงานนี้เปนหนวยงานที่มีอัตราการยายงานคอนขางสูง ทําใหในกระบวนการทํางาน
นั้นแตละทีมจําเปนตองมีการถายทอดใหความรูในเรื่องการปฏิบัติงานกับพนักงานใหมอยูตลอดเวลา ซึ่งกระบวนการ
ถายทอดความรู ถือเปนหัวใจหลักในการทํางานในหนวยงานจัดเก็บนิติกรรมสญัญา ดังนั้นการถายทอดความรู
จําเปนตองจัดใหมรีูปแบบกระบวนการเพ่ือประสิทธิภาพ และใหบรรลุวตัถุประสงคของการถายทอดความรู รวมถึง
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การสื่อสารในเรื่องการปฏิบติังานของพนักงานไมเปนในแนวทางเดียวกัน การสื่อสารในองคกรถือวาเปนหัวใจสําคญั
ของการทําความเขาใจระหวางกัน รปูแบบการสื่อสารที่ใชภายในองคกรมักจะประกอบดวยการสือ่สารแบบเปน
ทางการ และการสื่อสารแบบไมเปนทางการ โดยทั่วไปความสําเรจ็ของการสื่อสารภายในองคกรจะเกิดจากกิจกรรม
การสื่อสารตางๆ อาทิ เชน การฝกอบรม การสัมมนา เปนตน เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหแตละคนในองคกรเสนอความ
คิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน เพ่ือใหอีกฝายรับรูถึงความตองการของอีกฝาย ฐิติรัตน นุมนอย 
(2554) และการสื่อสารเปนกระบวนการที่ทําใหทุกคนในองคกรรับรูและเขาใจสิ่งที่กําลังจะเกิดข้ึนวาองคกรกําลังจะ
ทําอะไร (what) ทําไปเพื่ออะไร (why) และจะทําอยางไร (how) ซึ่งปญหานี้สงผลกระทบตอการตรวจสอบและ
จัดเก็บขอมลูนิติกรรมสัญญา พนักงานยังไมมีมาตรฐานการทํางานในแนวทางเดียวกัน ขาดความรูความเขาใจ  
องคกรตองมีการจัดความรูใหเปนระบบ ตองกําหนดสิ่งสาํคัญที่จะจัดเก็บไวเปนองคความรูขององคกร ซึ่งจะตอง
พิจารณาถึงวิธกีารในการจัดเก็บและนํามาใชใหเกิดประโยชน ตามความตองการ มีการจําแนกรายการตางๆ เชน 
นโยบาย หรือ ขั้นตอนการปฏิบัตงิานท่ีอยูบนพื้นฐานความจําเปนในการเรยีนรู   และมีการถายทอดความรูอยางมี
ประสิทธภิาพ  เทคนิคการถายทอดรูมีหลากหลาย ไดแก การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเปดโอกาสใหมาพบปะพูดคุย
กันเพ่ือแลกเปลีย่นประสบการณ  การเลาเรื่องซึ่งเปนกระบวนการสื่อสารความรูระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลแบบ
ไมเปนทางการ การจดัตลาดนัดความรูในรูปแบบการเสวนาหรือการจัดนิทรรศการ การจดัมุมความรูเพ่ือสราง
สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรยีนรูในองคกร  ชุมชนนักปฏิบัตเิปนการจัดพ้ืนที่สําหรับกลุมคนที่สนใจตรงกันมาทํา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนและสรางความรูใหมๆ  การจดัตั้งทีมทํางานขามสายงานเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณระหวาง
กัน ระบบพ่ีเลีย้งท่ีมีการถายทอดความรูจากผูมีประสบการณมากกวาไปยังผูมปีระสบการณนอยกวา เปนตน จิรัชฌา 
วิเชียรปญญา (2556)  นอกจากนั้นยังมีปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการแบงปนความรูขององคกรธุรกิจหลายปจจัยดวยกัน 
เชน การสรางบรรยากาศในการสงเสริมการเรียนรูของพนักงาน บทบาทของผูบริหารในการสงเสริม ความ
หลากหลายของการใชเทคโนโลยสีารสนเทศมาชวยสนับสนุนกระบวนการใหความรู  และความเชื่อใจกันและ
วัฒนธรรมองคกร ประศาสน นยิม,สมบรูณวลัย สตัยารักษวิทย และอรวรรณ อิ่มสมบัติ (2553) นอกจากนั้นการ
จัดการองคความรูในองคกรสามารถแกปญหาในเรื่องการสื่อสารขอมูลและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได 
ปยวรรณ เมืองโคตร (2548)  และการจัดการความรูยงัมีอิทธิพลตอสมรรถนะของพนักงานในดานตางๆ เชน ดานการ
พัฒนาตนเองและการสรางความรูใหมอีกดวย ปภาวรินทร เกิดความสุข (2555) ดังน้ันจากขอมูลดังกลาว ผูศึกษาจึง
มีความสนใจที่จะสํารวจสภาพปญหาเก่ียวกับขั้นตอนการทํางานการตรวจสอบและจัดเก็บนติิกรรมสญัญา เพ่ือ
รวบรวมและสรุปขอมลู และนําไปพัฒนากิจกรรมการแบงปนความรูภายในองคกรที่ศึกษาใหเหมาะตอไป 
 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือสํารวจสภาพปญหาเก่ียวกับขั้นตอนการทํางานการตรวจสอบและจดัเก็บนิติกรรมสัญญา 
 2. เพ่ือศึกษาวิธกีารถายทอดความรูและขั้นตอนการทํางานของสถาบันการเงินแหงหนึ่ง 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวจิัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการสัมภาษณทั้งแบบเปนทางการ

และไมเปนทางการ จํานวน 16 คน โดยผูใหขอมลูสําคัญเปนพนักงานสถาบันทางการเงินสาขาเดยีวกันมีอายกุาร
ทํางานระหวาง 9-28 ป จํานวน 16 คน กลุมบุคคลที่สัมภาษณมีท้ังระดับบริหารและระดับปฏิบตัิการ โดยมีตําแหนง
งาน ดังน้ี ผูจัดการทีมขอมูลลูกคาบุคคล ผูจัดการทมีขอมูลลูกคาธุรกิจ เจาหนาที่อาวุโสขอมูลหลักประกัน  เจาหนาที่
อาวุโสขอมูลลูกคาบุคคล เจาหนาท่ีอาวุโสหองมั่นคงนิติกรรม  เจาหนาที่ตรวจและอนุมัติขอมลูหลักประกัน เจาหนาที่
หองมั่นคงนิติกรรม  เจาหนาที่ประสานงานคดี เจาหนาที่ขอมลูลูกคาบุคคล เจาหนาที่ขอมลูลูกคาธุรกิจ ซึ่งทุก
ตําแหนงงานมีหนาทีร่ับผิดชอบที่จะตองถายทอดความรูเก่ียวกับการทํางานใหแกพนักงานใหม จากนั้นนําขอมูลท่ีได
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จากการสมัภาษณมาทําการวเิคราะหเนื้อหา (Content Analysis) รวมทั้งการใชสถิติเบื้องตนในการวิเคราะหขอมลู 
ไดแก คาความถี่ และรอยละ 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวจิัยในครั้งน้ีจากการสมัภาษณผูใหขอมลูสําคญัทั้ง 16 คน ทั้งแบบเปนทางการและไมเปน
ทางการพบวาผูใหขอมูลหลักซึ่งเปนผูท่ีมีหนาที่ถายทอดความรูเก่ียวกับขั้นตอนและระบบการจัดเก็บนติิกรรมสญัญา
ของสถาบันการเงินแหงหนึ่งมีวิธกีารถายทอดความรูซึ่งสามารถจัดไดเปน 4 รูปแบบ โดยแตละรปูแบบมีจํานวน
ผูนําไปใชซึ่งสามารถเรียงลําดับได ดังน้ี ลําดับแรกผูถายทอดความรูทุกคนนิยมใชวิธีการใหความรูในรูปแบบการลง
มือทํา (Do) คิดเปนรอยละ 100 โดยใหความคดิเห็นเก่ียวกับวิธกีารใหความรูในรูปแบบการลงมือทาํไปในแนวทาง
เดียวกัน คือ “เนื่องจากระบบการจัดเก็บนติิกรรมสัญญาเปนการทํางานผานระบบคอมพิวเตอร การที่ถายทอด
ความรูในขณะที่พนักงานใหมลงมอืทําไปดวยน้ันจะทําใหพนักงานใหมสามารถเห็นภาพขั้นตอนการทํางานไดอยาง
ชัดเจนที่สุด” นอกจากนีผู้ใหขอมูลหลักบางคนยังกลาววา “ปญหาหลายอยางที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานไม
สามารถมากที่จะบอกไดทั้งหมด ดังน้ันอาจตองปลอยใหพนักงานใหมพบปญหาเสียกอน จึงจะสามารถแนะแนว
ทางการแกปญหาได” วิธีการใหความรูที่ผูถายทอดความรูใชเปนลําดับที่สอง คือ วิธีการใหความรูในรูปแบบการเลา
เรื่องราว (Tell) มีผูใชรูปแบบนี้จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 43.75 โดยผูใหขอมูลหลักกลาววา “การใชรูปแบบนี้เปน
เหมือนกับการปูพ้ืนฐานความรูเก่ียวกับขั้นตอนและระบบการทํางานโดยทั่วไปซึ่งจะชวยใหพนักงานใหมมองเห็น
ภาพรวมของการทํางานทั้งหมด ทั้งยังสามารถชวยใหพนักงานไมรูสึกเครยีดกับการใชระบบ RBSIS มากจนเกินไป”   
ลําดับทีส่ามเปนวิธกีารใหความรูในรูปแบบการแนะแนวทางเมื่อพบปญหา (Guide) มีผูใชรูปแบบนี้จํานวน 6 คน คิด
เปนรอยละ 37.50 โดยผูใหขอมูลหลักกลาววา”การแนะแนวทางเมือ่พบปญหาเปนวิธกีารที่มักจะใชควบคูไปกับการ
ปลอยใหลงมือทํา ซึ่งผูถายทอดความรูจะปลอยใหพนักงานศึกษาระบบดวยตนเองแตหากพนักงานใหมไมสามารถทํา
ตามระบบไดหรือเมื่อพบกับปญหาระหวางการทํางานก็คอยมาถามเปนรายกรณีไป” และลําดับสุดทายเปนวิธีการให
ความรูในรูปแบบการทดสอบความรูที่มีมากอนเริ่มงาน (Test) มีผูใชรูปแบบนี้จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 12.50 
โดยผูใหขอมูลหลักทั้งสองคนไดใหความเห็นไปในแนวทางเดียวกันวา “ในบางกรณีเชนพนักงานที่มาจากการยายงาน
หรือยายแผนก อาจใชการทดสอบความรูที่มีการกอนเริม่งาน เนื่องจากหากพอมีความรูอยูแลวการอธิบายระบบการ
ทํางานจะสามารถทําไดงายและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน” ซึ่งผลการวจิัยสามารถสรุปไดดังภาพที่ 1  

 
 ภาพท่ี 1 แผนภูมิแสดงรอยละของวิธกีารถายทอดความรูทั้ง 4 แบบ 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวจิัยจะเห็นไดวา สภาพปญหาขั้นตอนการทํางานการตรวจสอบและจัดเก็บนิติกรรมสัญญา
ของสถาบันการเงินท่ีทําการศึกษา เกิดจากผูทําการจดัเก็บขอมลูในระบบมักเปนพนักงานที่เขามาทํางานใหมไมมี
ประสบการณในการทํางานมากอน และเปนหนวยงานที่มีอัตราการยายงานคอนขางสูง ทําใหในกระบวนการทํางาน
นั้นแตละทีมจําเปนตองมีการถายทอดใหความรูในเรื่องการปฏิบัติงานกับพนักงานใหมอยูตลอดเวลา จากขอมูลที่ได
จากการสมัภาษณผูบริหารและผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของพบวา การถายทอดความรูเรื่องขั้นตอนและระบบการทํางาน
ในการจัดเก็บนติกิรรมสญัญาของสถาบันการเงนินั้นมีรูปแบบของการถายทอดความรูโดยเจาหนาที่ทีม่ีประสบการณ
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบการทาํงานมากอน และมวีิธีการใหความรูเปน 4 รูปแบบ ไดแก การใหความรูในรูปแบบ
การลงมือทํา (Do)  การใหความรูในรูปแบบการเลาเรื่องราว (Tell) การใหความรูในรูปแบบการแนะแนวทางเมื่อพบ
ปญหา (Guide)  และการใหความรูในรูปแบบการทดสอบความรูทีม่ีมากอนเริม่งาน (Test)  สวนวธิทีี่ปฏิบัติกันมาก
ที่สุด คือรูปแบบการลงมือทํา (Do) คิดเปนรอยละ 100 โดยมีความคิดเห็นเกีย่วกับวิธกีารใหความรูในรูปแบบการลง
มือทําไปในแนวทางเดียวกัน คือ ระบบการจดัเก็บนิติกรรมสัญญาเปนการทํางานผานระบบคอมพิวเตอร ดังนั้น
วิธกีารถายทอดความรูในขณะที่พนักงานใหมลงมือทําไปดวยน้ัน จะทําใหพนักงานใหมสามารถเห็นภาพขั้นตอนการ
ทํางานไดอยางชัดเจนท่ีสดุ ทั้งนีว้ิธีการปฏิบัติงานที่ใชกันอยูในปจจุบันไมไดมีการจัดทําใหอยูในรูปแบบของเอกสาร
หรือลักษณะอ่ืนๆ ที่จะชวยใหพนักงานซึ่งเขามาทํางานใหมสามารถศึกษาเก่ียวกับระบบกับขั้นตอนการทํางานตางๆ 
ไดดวยตนเองจึงกอใหเกิดปญหาความผิดพลาดในการทํางานในบางครั้ง รวมท้ังหากองคกรสูญเสียผูทีม่ีประสบการณ
ในการทํางานนั้นก็เทากับไดสูญเสยีความรูเกี่ยวกับขั้นตอนและระบบการทํางานไปดวย ซึ่งนับไดวารูปแบบการ
ถายทอดท่ีใชอยูในหนวยงานปจจุบันยังคงเปนจุดออนสามารถสรางความเสยีหายใหแกระบบการทํางานไดอยางมาก 
ผูวิจัยจึงมคีวามเห็นวาการถายทอดความรูของบุคลากรในหนวยงานควรไดรบัการปรับปรุง ไมวาจะเปนเรื่องการ
จัดการความรูขององคกรในภาพรวม หรือแมแตการจัดการความรูในหนวยงานเล็กๆ เชน หนวยงานจัดเก็บนิติกรรม
สัญญาโดยผูบริหารควรมีนโยบายที่จะกระตุนและสงเสริมใหพนักงานจัดการกับองคความรูในการทํางานที่ตนเองมี
อยางเปนระบบ โดยในยุคปจจุบันซึ่งเปนยุคดิจติอลนั้นผูวิจัยมคีวามเห็นวาสามารถท่ีจะนําเอาวิธีการทางดิจิตอล
หลากหลายวิธมีาผนวกใชกับการจดัการความรูเพื่อใหบุคลากรสามารถเขาถึงองคความรูไดโดยงาย และยังสามารถ
ทําใหเก็บรกัษาความรูใหอยูคูกับองคกรไดอยางยั่งยืน 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเพ่ือสํารวจสภาพปญหาเก่ียวกับขั้นตอนการทํางานการตรวจสอบและจัดเก็บนิติกรรม
สัญญาและศึกษาวิธีการถายทอดความรูขั้นตอนการทํางานของสถาบนัการเงนิแหงนี ้ทําใหไดขอมูลที่ชัดเจนวาปญหา
ที่เกิดข้ึนเก่ียวกับการปฏิบัติงานการตรวจสอบและจัดเก็บนิติกรรมสญัญา คือ พนักงานที่เปนผูทําการจัดเก็บขอมูลใน
ระบบมักเปนพนักงานที่เขามาทํางานใหม ไมมีประสบการณในการทํางานมากอน ดังน้ันจึงจําเปนตองมีการการ
แบงปนหรือถายทอดความรูในการปฏิบัติงาน โดยวิธกีารทีห่นวยงานนี้นิยมใชมากที่สุดคือการลงมือทาํหรือการลงมือ
ปฏิบัต ิ จากขอมูลดังกลาวผูศึกษามีขอเสนอแนะดังตอไปนี ้
 1. ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในรูปแบบคูมืออิเล็กทรอนิกสตางๆ  เชน รูปแบบคอมพิวเตอรชวยสอน 
(Computer Assisted Instruction, CAI)  หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถเรียนรู
วิธีการปฏิบัติงานไดดวยตวัเอง เรยีนรูงานไดในระยะเวลาอันสั้นและลงมือปฏิบตังิานไดอยางมีประสทิธภิาพ 
 2. ควรจัดกิจกรรมการแลกเปลีย่นเรียนรูกันภายในองคกร (Knowledge Management, KM) เพ่ือใหมี
พ้ืนที่ในการแลกเปลีย่นประสบการณการทํางานระหวางกันทั้งผูมปีระสบการณ และผูที่เขาปฏิบัติงานใหม เพ่ือนํา
ประสบการณดังกลาวไปปรับใชในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต 
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กิตติกรรมประกาศ  
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บัณฑิตศึกษา บณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
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