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บทคดัย่อ 
 

การประนอมขอ้พิพาทเป็นภารกิจส าคญัประการหน่ึงของส านกังานคุม้ครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ซ่ึงสามารถลดปริมาณคดีข้ึนสู่ศาล ลดค่าใชจ่้ายและความขดัแยง้
ระหว่างคู่กรณี แต่การปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวยงัไม่ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากบุคลากรไม่มีความรู้
ความช านาญ ทกัษะในการส่ือสาร การควบคุมกระบวนการ และการท าให้คู่พิพาททราบประโยชน์
ของการประนอมข้อพิพาท อีกทั้ งไม่สามารถหาองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อน ามาใช้ใน 
การปฏิบติังานได ้ 

ทฤษฎีการเรียนรู้ขณะท างานสามารถน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา โดยการจดักิจกรรมเรียนรู้
เพื่อฝึกฝนทกัษะการเรียนรู้ให้กบับุคลากรทุกระดบัในองค์กร ตั้งแต่รายบุคคล ทีมงาน ระบบงาน
ต่างๆ และระดบัภาพรวมขององคก์ร 

การศึกษาแบบอิสระน้ี ไดส้ร้างและน าระบบการจดัการความรู้ พร้อมกิจกรรมการจดัการ
ความรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ขณะท างานมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาบุคลากรไม่มีความรู้ 
ความช านาญในการประนอมขอ้พิพาท ซ่ึงระบบการจดัการความรู้จะเป็นแหล่งรวบรวมองคค์วามรู้ส าหรับ
ใหผู้ป้ฏิบติังาน ใชศึ้กษาคน้ควา้และน าไปแกปั้ญหาในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว อีกทั้ง
เป็นการป้องกนัแก้ไขปัญหาความรู้สูญหายเน่ืองจากบุคลากรพน้จากต าแหน่งหรือโยกยา้ยหรือ
เกษียณไป 
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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. 

 
 
 
 

 


