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บทคัดย่ อ
การประนอมข้อพิพาทเป็ นภารกิ จสาคัญประการหนึ่ งของสานักงานคุ ม้ ครองสิ ทธิ และ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ซึ่ งสามารถลดปริ มาณคดีข้ ึนสู่ ศาล ลดค่าใช้จ่ายและความขัดแย้ง
ระหว่างคู่กรณี แต่การปฏิ บตั ิหน้าที่ดงั กล่าวยังไม่ประสบความสาเร็ จ เนื่องจากบุคลากรไม่มีความรู้
ความชานาญ ทักษะในการสื่ อสาร การควบคุ มกระบวนการ และการทาให้คู่พิพาททราบประโยชน์
ของการประนอมข้อพิ พ าท อี กทั้งไม่ สามารถหาองค์ ค วามรู้ จ ากแหล่ ง ต่ า งๆ เพื่ อ น ามาใช้ ใ น
การปฏิบตั ิงานได้
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ขณะทางานสามารถนามาใช้ในการแก้ปัญหา โดยการจัดกิจกรรมเรี ยนรู้
เพื่อฝึ กฝนทักษะการเรี ยนรู ้ ให้กบั บุคลากรทุกระดับในองค์กร ตั้งแต่รายบุคคล ทีมงาน ระบบงาน
ต่างๆ และระดับภาพรวมขององค์กร
การศึกษาแบบอิสระนี้ ได้สร้างและนาระบบการจัดการความรู้ พร้อมกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ ตามทฤษฎี การเรี ย นรู้ ข ณะท างานมาใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาบุคลากรไม่ มีความรู้
ความชานาญในการประนอมข้อพิพาท ซึ่ งระบบการจัดการความรู้จะเป็ นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้สาหรับ
ให้ผปู้ ฏิบตั ิงาน ใช้ศึกษาค้นคว้าและนาไปแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว อีกทั้ง
เป็ นการป้ องกันแก้ไขปั ญหาความรู้ สูญหายเนื่ องจากบุคลากรพ้นจากตาแหน่ งหรื อโยกย้ายหรื อ
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ABSTRACT

The Conciliation of disputes is the key mission of the Office of People's Protection
Rights and Legal Aid. This can reduce court cases, shorten the costs, and minimize
conflicts between the parties. But on the contrary, the act has not been that successful. The
reason is due to people lacking expertise in communication skills, control of the process, and
making parties aware over the benefits of dispute conciliation. They cannot find the body of
knowledge from various sources for use in practical work.
The theories of learning at work can be used to solve problems. By means of a learning
event, personnel at all levels of the organization can learn how to practice their skills, since it’s
the various system of individual and teamwork overview of the organization.
This independent study creates and implements a knowledge management system.
Through a theory of knowledge management activities, the staff learns while working with a
guideline to solve problems people to foster expertise in conciliation dispute. This knowledge
management system is a practical source of knowledge for learning and resolving issues
pertaining to practical applications. The system provides promptness, convenience, and the
prevention of knowledge lost due to key personnel leaving, relocating, or retiring.

