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บทคัดยอ 

 

การคนควาแบบอิสระคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ธุรการ

คดีแพง พรอมทั้งศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยจะศึกษาถึงปญหาในการ

จัดทํารายงานสํานวนคาง  ซึ่งการปฏิบัติงานในระยะเวลาที่ผานมาประสบปญหาหลายประการ เชน 

บุคลากรเกษียณอายุราชการ ลาออก โยกยาย หรือเลื่อนตําแหนง เมื่อมีบุคลากรมาปฏิบัติหนาที่แทน 

จะประสบปญหาดานการทํางาน ขาดคูมือที่ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  เจาหนาที่สวนใหญ

ไมเคยไดรับการฝกอบรม ขาดประสบการณในการทํางาน 

เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหา จึงนําระบบการจัดการความรูมาบริหารจัดการความรู

ตามหลักการของ CommonKADS และนําทฤษฎีการจัดการความรูตามแนวทฤษฎีของ David Gavin 

“ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน” (Learning in Action) มาประยุกตในการแกปญหา  

งานคนควาแบบอิสระนี้ไดสรางและนําระบบการจัดการความรูพรอมแผนกิจกรรมการ

จัดการความรูตามทฤษฏีการเรียนรูขณะทํางานไปแกปญหา โดยมีหลักการสําคัญคือ การเปลี่ยนการ

ทํางาน (Action) ใหเปนโอกาสในการเรียนรู (Learning Opportunity) ไมเนนเอาคนออกจากหนา

งานมาเพื่อฝกฝนการเรียนรู ซึ่งระบบการจัดการความรูน้ีสามารถชวยใหผูปฏิบัติงานมีความรู ความ

เขาใจ นําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน พัฒนางานและระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

และกอใหเกดิมาตรฐานเดียวกนั 
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ABSTRACT 

 

This independent research aims to study the performance of the civil administration 

officials.  The study looks at the challenges and makes recommendations for action.  The work 

uncovers the difficulties in reporting backlog case. The past faced operations stimulate several 

problems such as personnel resigning/retiring or moving to another work site.  This makes the 

current personnel on duty to experience a decline in productivity at work.  

The guide is used for practitioners.  Most of the staff had never received training.  There is a lack 

of work experience.   

Therefore, to find a method to solve this issue, knowledge management, according to 

the principles of the Common KADS knowledge-based management theory and theories of David 

Gavin "theory of learning at work" (Learning in Action), was applied to solve the problem. 

This independent research has created and implemented a plan for knowledge 

management and knowledge management activities in accordance with the theories of 

learning while working to solve the problem.  The key principles are in changing work 

(Action) as an opportunity to learn(Learning Opportunity) which were not stressed upon from 

work to practice and then to learn.  Management of this knowledge can help workers with their 

knowledge and offer an understanding to guide the operation. It develops them and allow 

production to be more efficient, thus leading to an equal standard. 
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