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ค าน า 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และ
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็น
การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ท้ังในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุก
ขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง การจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่อง กิจกรรมเสริมสร้างสหกรณ์
การเกษตรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาชุมชน มุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในด้านการ
บริหารกลุ่ม การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม เพือ่ให้เกิดความเข้มแข็งและประสบผลส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจ 

คณะท างานการจัดการความรู้ (KM Team) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เรื่อง กิจกรรมเสริมสร้างสหกรณ์การเกษตรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาชุมชน จะสามารถสร้าง
ประโยชน์แก่บุคลากรของส านักงานสหกรณจังหวัดสระแก้วในการใช้เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
และเป็นแนวทางในการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และสมาชิก
ต่อไป 

 

 

คณะท างานจัดการความรู้ (KM) จังหวัดสระแก้ว 
สิงหาคม 2562 
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การด าเนินกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เร่ือง กิจกรรมเสริมสร้างสหกรณ์การเกษตรให้เป็นองค์กรหลักในการ
พัฒนาชุมชน 

ความเป็นมา 
การพัฒนาประเทศไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐–

๒๕๖๔) ได้จัดท าบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของ
การพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ัง
การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุก
ภาคส่วน ท้ังในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ” ในประเด็นการพัฒนาหลักท่ีส าคัญตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
12 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ า กระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและ
ท่ัวถึงท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาและพร้อมรับ ผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับ
ชุมชน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด 3 
มาตรา ๑๑ “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริม และพัฒนา
ความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพและเรียนรู้ร่วมกัน...” เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการบริหารท่ีดีจึง
ได้น าการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการ ท่ีสามารถก าหนดขึ้น และ
น าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ทีมจัดการความรู้ (KM) จังหวัดสระแก้ว เห็นว่ากิจกรรมเสริมสร้างสหกรณ์
การเกษตรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาชุมชน เป็นการสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการ
ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสืบไป 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อให้บุคลากรทุกกลุ่มงานรวมท้ังหน่วยส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นท่ีของส านักงานสหกรณ์จังหวัด
สระแก้ว เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมสร้างสหกรณ์การเกษตรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนา
ชุมชน 
 1.2 เพื่อให้บุคลากรทุกกลุ่มงานรวมท้ังหน่วยส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นท่ีของส านักงานสหกรณ์จังหวัด
สระแก้ว สามารถจัดท าแผน/กลยุทธ์ โดยด าเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาใช้ในการ
พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาชุมชน  
2. ความหมายและนิยาม 

ความรู้ หมายถึง สารสนเทศท่ีผ่านกระบวนการคิด เปรียบเทียบ เช่ือมโยงกับความรู้อื่น จนเกิดเป็น
ความเข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จ ากัดช่วงเวลา (Hideo 
Yamazaki)  

ประเภทของความรู้ หมายถึง ในมุมมองของการจัดการความรู้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
- ความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ 
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หรือ สัญชาตญาณ ของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในส่ิงต่าง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นค าพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือความคิดเชิงวิเคราะห์ 
บางครั้งจึงเรียกว่า เป็นความรู้แบบนามธรรม (Abstract) 

- ความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความท่ีสามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่าน 
วิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 
(Concrete) 
 การจัดการความรู้  (Knowledge Management) หมายถึง การน าความรู้ ท่ีใช้ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ์แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนท่ัวไป ส่งเสริม สนับสนุนคุ้มครองและพัฒนาระบบ
สหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ เพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และมีความเช่ือมโยง
ธุรกิจสหกรร์สู่ระดับสากล เพื่อสมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (กรม
ส่งเสริมสหกรณ์)  

สถาบันเกษตรกร หมายถึง รูปแบบของหน่วยธุรกิจท่ีร่วมกันท ากิจกรรมเป็นกลุ่มโดยได้รับความสนใจ
ในการจัดต้ังเป็นหน่วยงานซึ่งอาจได้รับการผลักดันจากรัฐบาลหรือรวมกลุ่มด้วยความสมัครใจเพื่อช่วยเหลือ
กลุ่มสมาชิกและด าเนินการให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆของเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกก่อให้เกิดการรวมกลุ่มในด้าน
การผลิต การตลาด การแปรรูป และกิจกรรมอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง (ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร)  

กระบวนการมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมท่ีเป็นอิสระโดยความสมัครใจ ในการร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมลงมือการปฏิบัติ  ร่วมประเมินผล และร่วมกับประโยชน์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนา  มิได้หมายถึงการให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรรมการพัฒนาของรัฐตามท่ีรัฐก าหนด แต่ หมายถึง การให้
ประชาชน กลุ่ม ชุมชน ร่วมกันคิดและตัดสินใจก าหนดทิศทางการพัฒนาการด ารงชีวิต  ร่วมปฏิบัติตามแผน
ของกลุ่มหรือของชุมชนและรับประโยชน์ร่วมกันโดยรัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุน 

การรวมกลุ่ม หมายถึง การท่ีบุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไปมารวมกัน โดยมีการติดต่อสัมพันธ์กัน หรือ
ปฏิสัมพันธ์กัน และมีจุดมุ่งหมายท่ีจะกระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน และความสัมพันธ์นี้ จะช่วยให้
สมาชิกกลุ่มอยู่ร่วมกันได้ในระดับท่ีพอดี (วินิจ เกตุข า และคมเพชร ฉัตรศุภกุล) 
3. ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ มีดังนี้ 
1. บุคลากรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว สามารถน าวิธีการท่ีได้จากการจัดการความรู้ไปปรับใช้
เพื่อให้ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีได้มาตรฐานตามเป้าหมาย ได้ผลผลิต
หรือบริการท่ีมีคุณภาพ 
2. บุคลากรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว สามารถจัดท ากลยุทธ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
สหกรณ์ในพื้นท่ี ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ และสมาชิก  
3. สถาบันเกษตรกรในพื้นท่ี ได้รับการส่งเสริมและมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์
และสมาชิก 
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4. ข้อมูลทั่วไปเบื้องต้น  
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว มีสหกรณ์ในความรับผิดชอบท้ังหมด 67 แห่ง แบ่งความรับผิดให้กับพื้นท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ 1 , พื้นท่ีส่งเสริมสหกรณ์ 2 , นิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น , นิคมสหกรณ์สระแก้ว และพื้นท่ีราบเชิง
เขา ท้ังนี้ ในจ านวนท้ังส้ิน มีสหกรณ์ประเภทการเกษตรในความรับผิดชองของจังหวัด ซึ่งแยกเป็นรายอ าเภอได้
ดังนี้  
สหกรณ ์ ประเภท อ าเภอ 
สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านพระเพลิง สหกรณ์การเกษตร เขาฉกรรจ์ 
สหกรณ์การเกษตรเขาสามสิบ สหกรณ์การเกษตร เขาฉกรรจ์ 
สหกรณ์การยางไทรทองเขาฉกรรจ์ สหกรณ์การเกษตร เขาฉกรรจ์ 
สหกรณ์การยางไทรงามเขาฉกรรจ์ สหกรณ์การเกษตร เขาฉกรรจ์ 

 
สหกรณ ์ ประเภท อ าเภอ 
สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 05 สหกรณ์การเกษตร คลองหาด 
สหกรณ์การเกษตรคลองหาด สหกรณ์การเกษตร คลองหาด 
สหกรณ์ไม้ผลคลองหาด สหกรณ์การเกษตร คลองหาด 
สหกรณ์ปาล์มน้ ามันสระแก้ว สหกรณ์การเกษตร คลองหาด 
สหกรณ์การเกษตรบ้านเขาดิน สหกรณ์การเกษตร คลองหาด 

 
สหกรณ ์ ประเภท อ ำเภอ 
สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินอ ำเภอโคกสูง (คทช.) สหกรณ์กำรเกษตร โคกสูง 
สหกรณ์ปศุสัตว์โคบำลบูรพำโคกสูง สหกรณ์กำรเกษตร โคกสูง 

 
สหกรณ ์ ประเภท อ าเภอ 
สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 03 สหกรณ์การเกษตร ตาพระยา 

สหกรณ์การเกษตรบ้านทัพไทย สหกรณ์การเกษตร ตาพระยา 

สหกรณ์การเกษตรตาพระยา สหกรณ์การเกษตร ตาพระยา 
 
สหกรณ ์ ประเภท อ ำเภอ 
สหกรณ์กำรเกษตรเพื่อกำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส.สระแก้ว สหกรณ์กำรเกษตร เมืองสระแก้ว 
สหกรณ์สตรีและเยำวชนจังหวัดสระแก้ว สหกรณ์กำรเกษตร เมืองสระแก้ว 
สหกรณ์กำรเกษตรเพื่อเกษตรกรไทย ต ำบลสระขวัญ สหกรณ์กำรเกษตร เมืองสระแก้ว 
สหกรณ์ชำวไร่อ้อยสระแก้ว สหกรณ์กำรเกษตร เมืองสระแก้ว 
สหกรณ์กำรเกษตรเมืองสระแก้ว สหกรณ์กำรเกษตร เมืองสระแก้ว 
สหกรณ์กำรเกษตรคลองน  ำเขียว สหกรณ์กำรเกษตร เมืองสระแก้ว 
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สหกรณ ์ ประเภท อ าเภอ 
สหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์ สหกรณ์การเกษตร วังน้ าเย็น 
สหกรณ์การเกษตรวังน้ าเย็น สหกรณ์การเกษตร วังน้ าเย็น 
สหกรณ์การเกษตรพัฒนาป่าเขาฉกรรจ์-โนนสาวเอ้ 1 2 3 สหกรณ์การเกษตร วังน้ าเย็น 
สหกรณ์การเกษตรทุ่งมหาเจริญ สหกรณ์การเกษตร วังน้ าเย็น 
สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินอ าเภอวังน้ าเย็น (คทช.) สหกรณ์การเกษตร วังน้ าเย็น 

 
สหกรณ ์ ประเภท อ ำเภอ 
สหกรณ์วังทองมิตรเกษตร สหกรณ์กำรเกษตร วังสมบูรณ์ 
สหกรณ์สวนยำงพำรำสระแก้ว สหกรณ์กำรเกษตร วังสมบูรณ์ 
สหกรณ์กำรเกษตร บ้ำนคลองทรำย สหพืชผล สหกรณ์กำรเกษตร วังสมบูรณ์ 
สหกรณ์กำรเกษตรชุมชนวิถีธรรมชำติวังสมบูรณ์ สหกรณ์กำรเกษตร วังสมบูรณ์ 
สหกรณ์โคนมวังน  ำเย็น สหกรณ์กำรเกษตร วังสมบูรณ์ 

 
สหกรณ ์ ประเภท อ ำเภอ 
สหกรณ์กำรเกษตรท่ำช้ำง สหกรณ์กำรเกษตร วัฒนำนคร 
สหกรณ์กำรเกษตรเข่ือนพระปรง สหกรณ์กำรเกษตร วัฒนำนคร 
สหกรณ์กำรเกษตรเขำพรมสุวรรณ์ สหกรณ์กำรเกษตร วัฒนำนคร 
สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนห้วยชัน สหกรณ์กำรเกษตร วัฒนำนคร 
สหกรณ์กำรเกษตรคลองทรำย สหกรณ์กำรเกษตร วัฒนำนคร 
สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสระแก้ว สหกรณ์กำรเกษตร วัฒนำนคร 
สหกรณ์กำรเกษตรวัฒนำนคร สหกรณ์กำรเกษตร วัฒนำนคร 
สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินอ ำเภอวัฒนำนคร (คทช.) สหกรณ์กำรเกษตร วัฒนำนคร 
สหกรณ์ปศุสัตว์โคบำลบูรพำวัฒนำนคร สหกรณ์กำรเกษตร วัฒนำนคร 

 
สหกรณ ์ ประเภท อ ำเภอ 
สหกรณ์กำรเกษตรนิคมฯ คลองน  ำใส สหกรณ์กำรเกษตร อรัญประเทศ 
สหกรณ์ศุภนิมิตอรัญประเทศร่วมใจพัฒนำ สหกรณ์กำรเกษตร อรัญประเทศ 
สหกรณ์กำรเกษตรอรัญประเทศ สหกรณ์กำรเกษตร อรัญประเทศ 
สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินอ ำเภออรัญประเทศ (คทช.) สหกรณ์กำรเกษตร อรัญประเทศ 
สหกรณ์ปศุสัตว์โคบำลบูรพำอรัญประเทศ สหกรณ์กำรเกษตร อรัญประเทศ 
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5. กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  
เป็นกระบวนการแบบหนึ่งท่ีจะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนท่ีท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้  

หรือพัฒนาการของความรู้ท่ีจะเกิดขึ้นภายในองค์กร  ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
               1. การบ่งช้ีความรู้ เช่นพิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ท่ีใคร 
               2. การสร้างและแสวงหาความรู้  เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษา
ความรู้เก่า ก าจัดความรู้ท่ีใช้ไม่ได้แล้ว 
               3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บ
ความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต 
               4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้  เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษา
เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 
               5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ท่ีต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
               6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ ท าได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจ
จัดท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดท าเป็นระบบ 
ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เล้ียง การสับเปล่ียนงาน 
การยืมตัว เวทีแลกเปล่ียนความรู้ เป็นต้น 
               7. การเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากการสร้าง
องค์ความรู้ และน าความรู้ไปใช้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 

 
แผนภาพประกอบ กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
 

การบง่ชีค้วามรู้ 
การสร้างและแสวงหา

ความรู้ 

การจดัความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 

การเข้าถงึความรู้ 
การแบง่ปันแลกเปลีย่น

ความรู้ 
การเรียนรู้ 
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6. แนวคิด/ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
6.1 ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นกระบวนการกลุ่มเป็นวิทยาการท่ีศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มคน
เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการปรับเปล่ียนเจตคติและพฤติกรรมของคน ซึ่งจะน าไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์
และการพัฒนาการท างานของกลุ่มคนให้มีประสิทธิภาพ 
 

 
 
ขั้นตอนการพัฒนาของกลุ่ม 
    การพัฒนาของกลุ่มตามแนวคิดเรื่อง Cog’s  Ladder  ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนากลุ่มท่ีจ าแนกเป็น  5  
ขั้นตอน  ดังนี้ 
    ขั้นท่ี  1  ท าความรู้จักกันด้วยความสุภาพ (Polite)  เปิดเผยตนเองเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และแต่ละคน  แล้ว  รวมกลุ่มตามความพอใจ  ความสนใจ 
    ขั้นท่ี  2  หาความหมายให้กับกลุ่มว่าท าไมต้องมาอยู่ร่วมกัน (Why we’re here)  หลังจากรู้จักกัน  
สมาชิกกลุ่มต้องการรู้ว่า  เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มคืออะไร หาความหมายร่วมกัน   และ
ยอมรับเป้าหมายท่ีจะท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จ  ถ้าวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั้นมาจากนอกกลุ่ม  ในขั้น
นี้สมาชิกจะถกเถียงกัน  เพื่อให้เข้าใจและสร้างข้อตกลงร่วมกัน 
    ขั้นที่ 3 เสนอความคิดและหาแนวร่วม (Bid for power) 
    ขั้นตอนแยกจากขั้นที่ 1 โดยสังเกตจากการแข่งขันของสมาชิกกลุ่ม  โดยแต่ละคนจะหาเหตุผลให้กับงานใน
ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  พยายามเสนอความคิดเห็นให้กลุ่มท าตามส่ิงท่ีเขาเห็นว่าเหมาะสม  ดังนั้น

เกิดจากการถูก
ชักชวนหรือชักจูงไป 

เกิดจากความชอบพอกัน
เป็นส่วนตัวระหว่างสมา

ชิดด้วยกันเอง  

เกิดจากความพอใจใน
เป้าหมายกิจกรรมของกลุ่ม  
หรือกลุ่มมีจุดหมายตรงกับ
อุดมการณ์ของบุคคลที่จะ

เข้าไปเป็นสมาชิก 
เกิดจากการได้รับ

คัดเลือกหรือแต่งต้ังจาก
ผู้มีอ านาจ  เพื่อให้
ปฏิบัติงานร่วมกัน

โดยเฉพาะ 

เกิดจากความต้องการที่
จะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
อื่น  เป็นการสนองตอบ
ความต้องการทางจิตใจ

หรือทางจิตวิทยา

เกิดจากการต้องการ
พิทักษ์ผลประโยชน์ของ
ตนเอง  เป็นการรวมกลุ่ม

เพื่อท ากิจกรรมงาน
บางอย่าง  ด้วยกัน

สาเหตุที่ท าให้เกิด
การรวมกลุ่ม 

 



10 
 

ความขัดแย้งในกลุ่มจะสูงกว่าระยะอื่นๆ  ความพยายามท่ีจะใช้บทบาทความเป็นผู้น าเกิดขึ้นในลักษณะการเข้า
ไปมีส่วนร่วม  เพื่อแก้ปัญหา  และการหาแนวร่วมจากนอกกลุ่ม  ขั้นตอนนี้  พยายามรักษา  บทบาทหน้าท่ีตาม
โครงสร้างของกลุ่มจะพบว่ากลุ่มมีสมาชิกท่ีประนีประนอม (Compromise) ให้กลุ่มเข้ากันได้ (Harmonize) 
และผู้อนุรักษ์กฎของกลุ่มพยายามคงสภาพสมดุลท่ียอมรับได้ในกลุ่ม  สมาชิกบางคนจะไม่ผ่านขั้นตอนนี้  คือ
ไม่สามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างของกลุ่มอย่างเหนียวแน่น  แต่เขาสามารถท างานหรือร่วมกลุ่มต่อไปได้ 
    ขั้นที่ 4 ร่วมเป็นโครงสร้างของทีม (Constructive) 
    ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มเปล่ียนไปจากการพยายามควบคุมให้กลุ่มเป็นไปตามท่ีเขาคิดกลายเป็นยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของกลุ่มมากขึ้น  มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในกลุ่ม (Team Spirit) การพัฒนาเป้าหมายของ
กลุ่มจะเป็นรูปร่างขึ้น  มีช่ือและเอกลักษณ์ต่างๆ  ของกลุ่มชัดเจน  ส าหรับการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มไม่
แตกต่างกันมาก  คือท าก็ท าด้วยกัน  ไม่ท าก็ไม่ท าด้วยกันท้ังกลุ่ม  การตัดสินใจจะช่วยกันแก้ปัญหาของกลุ่ม  
ผลิตภาพของกลุ่ม (Productivity) ท่ีมาจากความคิดสร้างสรรค์จะสูงในขั้นนี้ 
    ขั้นที่ 5 มีความรักในหมู่คณะ (Esprit) 
    ขั้นนี้กลุ่มจะมีขวัญ  มีความจงรักภักดี  และมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งจองกลุ่ม  ความคิดเห็นเป็นไปตาม
ธรรมชาติ  ไม่มีความรู้สึกว่าต้องการแยกกลุ่ม  สมาชิกแต่ละคนเข้าใจชัดเจนในบทบาทตามต าแหน่งหน้าท่ีของ
ตนว่าแยกจากคนอื่นอย่างไรและยอมรับคนอื่นๆ  เหมือนกับท่ียอมรับตนเองมีความคิดสร้างสรรค์และความ
เป็นตัวของตัวเองสูงมาก  การยอมรับในเรื่องใดๆ มาจากความพอใจของสมาชิกทุกคน 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

การรวมคนตาม
อาชีพ  

การรวมกลุ่มเพื่อ
การพัฒนา การรวมกลุ่มตาม

วัย/เพศ 

ประเภทของการ
รวมกลุ่มในชุมชน 
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องค์ประกอบกลุ่ม  กลุ่มมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 9 ประการ คือ 
 

 
 
คุณธรรมการรวมกลุ่ม 
    การรวมกลุ่มท้ังปวงจะส าเร็จได้ด้วยการมีคุณธรรมในการรวมกลุ่ม  ซึ่งคุณธรรมการรวมกลุ่มประกอบด้วย  
1. ความแท้จริงของความต้องการรวมกลุ่ม  ท่ีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน   
2. เมื่อเข้าร่วมกลุ่มต้องมีการส่ือสารต่อกันเพื่อหาข้อสรุปความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของกลุ่ม  คุณธรรม
การรวมกลุ่มข้อสอง  คือ  การเปิดใจ  เช่ือใจ   
3.  ส่ือสารการร่วมกิจกรรมต้องมีกริยาท่าทางการเจรจากัน  คุณธรรมการรวมกลุ่มข้อสามคือ  ความสุภาพต่อ
กัน   
4.  การรวมกลุ่มคน  ย่อมความความแตกต่างของแต่ละคน  ดังนั้นคุณธรรมการรวมกลุ่มข้อส่ี  คือ  ต้อง
ร่วมกันคิดร่วมกันท า  ร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันรับประโยชน์  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ยุติธรรม  ไม่เอาเปรียบ   
5.  การรวมกลุ่มกันต้องมีกฎ  กติกา  คุณธรรม  ข้อท่ีห้าคือ  การยึดมั่นในระเบียบ  วินัยของกลุ่ม   
6.  ศักยภาพแต่ละคนจะเกื้อกูลกันและกัน  คุณธรรมข้อท่ีหก  คือ  ความเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวม 
 
6.2 แนวคิดการมีส่วนร่วม (participation) เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลเพื่อมีส่วนร่วมกระท าการใน
ประเด็นท่ีบุคคลเหล่านั้นสนใจ มีทัศนคติและความเห็นท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยไม่จ าเป็นว่าบุคคล
เหล่านั้นจะเกี่ยวข้องกับประเด็นหรือกิจกรรมโดยตรงและกระท าการเพื่อแสดงถึงความสนใจในประเด็นนั้น
อยา่งจริงจังหรือไม่ก็ตาม 

การร่วมคิดและตัดสินใจภายในกลุ่มเป็นเรื่องยากท่ีจะท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมจริง ๆ และเป็นอิสระใน
การแสดงออก  เพราะสมาชิกในกลุ่มมีศักยภาพ ฐานะอ านาจทางสังคมแตกต่างกัน  ปัจจัยวัฒนธรรมบาง
ประการเป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระในการแสดงออก คนแต่ละคนต่างมีมุมมองในการตัดสินคุณค่าเรื่องต่าง 
ๆ ไม่เหมือนกัน ประสบการณ์ต่างกัน เหล่านี้อาจน าไปสู่การไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

การมีส่วนร่วม เป็นการเข้าไปเกี่ยวข้องทางความคิด จิตใจ อารมณ์ และทางกาย การมีส่วนร่วมมี
ความหมายมากกว่าการเป็นส่วนหนึ่ง  การมีส่วนร่วมมีความหมายท้ังในด้านปริมาณ และคุณภาพ การมีส่วน
ร่วมครอบคลุมท้ังมิติด้านความสามารถ เวลา และโอกาสท่ีจะมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมเป็นการกระท า จึงมีท้ัง
ผู้กระท า ผู้ถูกกระท าหรือผู้รับ และสาธารณชน  

การมีส่วนร่วมเป็นปรากฏการณ์ท่ีมีความหมายหลากหลาย เป็นความพยายามร่วมกันในสหกรณ์เพื่อ
แก้ปัญหาและบรรลุความต้องการของตนเอง สหกรณ์  โดยเริ่มจากการ รับรู้ร่วมกัน  คิดร่วมกัน และ กระท า
ร่วมกันในโครงการอย่างต่อเนื่อง 

ผู้น ากลุ่ม 
สมาชิก
กลุ่ม 

วตัถปุระสง
ค์ในการ
รวมกลุม่ 

ระเบียบ
กติกาใน
การอยู่
รวมกลุ่ม 

กิจกรรม
ด าเนินการ
รวมกลุ่ม 

ประโยชน์ที่
จะได้รับ
ร่วมกนั 

ความสมัพนั
ธ์ระหว่าง
สมาชิก 

เงินทนุของ
กลุ่ม 

สถานที่ที่กลุ่ม
ใช้เป็นแหล่ง
ที่ตัง้กลุ่ม
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ตารางภาพ แสดงแนวคิดหลักการการมีส่วนร่วมแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม 

 
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์ ซึ่งในการท ากิ จกรรมมีการใช้หลักการมีส่วนร่วมระหว่าง 

สมาชิกสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ และคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  โดยทุกฝ่ายต้องรับรู้ร่วมกัน คิด
ร่วมกันและ กระท าร่วมกัน  หากท้ังสามฝ่ายใช้หลักการมีส่วนร่วมดังกล่าวจะท าให้การบริหารงานของสหกรณ์
ไม่มีข้อบกพร่องในการด าเนินงาน 

 
ตารางภาพ แสดงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานสหกรณ์ 

จากภาพแสดงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสหกรณ์ เป็นการกระจายโอกาสให้สมาชิกสหกรณ์ 
ฝ่ายจัดการสหกรณ์และคณะกรมการด าเนินการสหกรณ์มีส่วนร่วมทางการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่อง
ต่าง ๆ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรของสหกรณ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก และ
สหกรณ ์

หลักการมีส่วนร่วม

รับรู้ร่วมกัน

คิดร่วมกัน

กระท าร่วมกัน

ผู้มีส่วนร่วม

สมาชิกสหกรณ์

ฝ่ายจัดการสหกรณ์

คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์

ฝ่ายจดัการ
สหกรณ์

คณะกรรมการ
สหกรณ์

สมาชิก
สหกรณ์

สมัพนัธ์

กนั 
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หลักการในการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
1. มีการจัดสรรหน้าท่ีและอ านาจ ในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

คนในองค์กร หรือทีมงาน เพื่อต้องการให้มีทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
2. การก่อให้เกิดสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคนและองค์กรได้อย่างแท้จริง และผลักดันให้คนใน

องค์กรได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มท่ี เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจขององค์กร 
3. รับรู้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นและลดความขัดแย้งท่ีจะเกิดขึ้นในการท างาน 
4. ท าให้ทุกคนในองค์กรต้องรวมตัวกันเป็นทีมงาน (Teamwork) เพื่อผนึกก าลังและศักยภาพ ในการ

แก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ซึ่งการท างานลักษณะดังกล่าวนั้นจะเป็นไปตามหลักการขององค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization) 
ความส าคัญของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เป็นเหตุผลท่ีจ าเป็นต่อการบริหารหรือการจัดการองค์กร  คือ 

1.  ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งหวัง 
2.  กระบวนการตัดสินใจสามารถรองรับพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรได้กว้างขวางและเกิดการ

ยอมรับได้ 
3.  เป็นหลักการของการบริหารท่ีเป็นผลต่อการด าเนินการเชิงวิเคราะห์ด้วยเหตุผลวิวัฒนาการเพื่อ

ความคิด (การเปิดกว้าง) การระดมความคิด (ระดมสมอง) ซึ่งน าไปสู่การตัดสินใจได้ 
4. ลดช่องว่างของระบบการส่ือสารในองค์กรและขจัดปัญหาความขัดแย้งได้ 
ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคคลในองค์กร  ส่ิงท่ีมีผลต่อการก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมท่ี

ส าคัญท่ีสุด  คือ แรงจูงใจ  และภาวะของบุคคล  (ผู้น า)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แรงจูงใจ 

การร่วมมือร่วมใจ

เพ่ืองาน 
ความเช่ียวชาญ 

ความดงึดดูใจ   

ภาวะผู้น า 

ความจงรักภกัดีและซ่ือสตัย์ตอ่องค์กร 

เกือ้หนนุให้เกิดระเบียบ ข้อบงัคบั เพ่ือผลในการก ากบัควบคมุคนในองค์กร 

การเกิดความสามคัคีในองค์กรหรือกลุม่ 

เข้าใจตอ่นโยบายและวตัถปุระสงค์ร่วมกนัของบคุคลในองค์กร 

สร้างความคดิใหมเ่พ่ือองค์กร 

มีศรัทธาความเช่ือมัน่ตอ่ตนเองและกลุม่ 
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7. วิธีการด าเนินการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  กิจกรรมการจัดการความรู้ 
1. แต่งต้ังคณะท างานจัดการความรู้เกี่ยวกับกระบวนการท างานพร้อมท้ังจัดต้ัง KM Team ของส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  
 เพื่อให้การจัดท าระบบการจัดการความรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
สระแก้ว จึงได้ประกาศแต่งต้ังทีมงาน KM และ CKO ตามค าส่ังส านักงานสหกรณจังหวัดสระแก้ว ท่ี 
14/2562 ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562  
2. ทบทวน วิเคราะห์กระบวนการท างาน 
 กระบวนการ/วิธีการ ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสหกรณ์การเกษตรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนา
ชุมชน ทีมงานจัดการความรู้  ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ โดยคัดเลือกจากสหกรณ์กลุ่มตัวอย่างประเภทการเกษตร จ านวน 6 แห่ง ซึ่งเป็นสถาบัน
เกษตรกรท่ีได้รับการจัดต้ังขึ้นตามนโยบายรัฐบาลด้านการลดความเหล่ือมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ ได้แก่ สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินอ าเภอวังน้ าเย็น (คทช.) จ ากัด, สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินอ าเภอ
วัฒนานคร (คทช.) จ ากัด, สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินอ าเภออรัญประเทศ (คทช.) จ ากัด, สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินอ าเภอ
โคกสูง (คทช.) จ ากัด, สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาวัฒนานคร จ ากัด และสหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาอรัญ
ประเทศ จ ากัด โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายแห่งละ 30 ราย ตามกระบวนการ ดังนี้ 

1. จัดอบรมความรู้การบริหารสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ (หลักสูตร 1) 
 
 
 

    
 

     

หลักสูตร ท่ี 1 
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2. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร แผนธุรกิจและขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ  
(หลักสูตร 2) 

 
 

           
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร ท่ี 2 
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3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลและถอดบทเรียน การเสริมสร้างสหกรณ์การเกษตร เป็น 

องค์กรหลักในการพัฒนาชุมชน (หลักสูตร 3) 
 
 
 

             
 

             
 

3. จัดท าแผนและปฏิบัติตามแผน การจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
4. จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เรื่อง กิจกรรม

เสริมสร้างสหกรณ์การเกษตรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาชุมชน 

             
 

หลักสูตร ที่ 3 
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ภาพประกอบ การจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เรื่อง กิจกรรม
เสริมสร้างสหกรณ์การเกษตรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาชุมชน 
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ภาคผนวก 
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กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) : วิเครำะห์กระบวนกำรท ำงำน 
เรื่อง กิจกรรมเสริมสร้ำงสหกรณ์กำรเกษตรให้เป็นองค์กรหลักในกำรพัฒนำชุมชน 

กระบวนกำร รำยละเอียดกำรท ำงำน องค์ควำมรู้ท่ีใช้ในกำรท ำงำน 
1. จัดอบรมควำมรู้กำรบริหำรสหกรณ์เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้สหกรณ์(หลักสูตร1) 
1.1 ก ำหนดเป้ำหมำยผู้เข้ำอบรม ( เป็นสหกรณ์ที่
จัดตั งขึ นตำมนโยบำยรัฐบำล จ ำนวน 6 สหกรณ์ ) 
1.2 ก ำหนดหัวข้อเรื่อง/วิทยำกรฝึกอบรม 
1.3 ระยะเวลำ แห่งละ 2 วัน 
1.4 วิทยำกรภำครัฐ , เอกชน, สหกรณ์ 

- คณะกรรมกำร,เจ้ำหน้ำที่,ประธำนกลุ่ม,สมำชิกชั นน ำ, 
จ ำนวนที่เหมำะสม แห่งละ 30 คน 
- ควำมรู้เกี่ยวกับสหกรณ์และกฎหมำยสหกรณ์ 
- กำรบริหำรควำมเส่ียงในสหกรณ์ 
- กำรควบคุมภำยในและกำรจัดท ำบัญชีสหกรณ์เบื องต้น 
- กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มสมำชิก 
- แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์เพ่ือควำมเข้มแข็ง 

1.1 เทคนิคกำรประสำนงำน 
1.2 กำรท ำงำนเป็นทีม 
1.3 กำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม 
1.4 เทคนิคกำรประชุม 

2. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำองค์กร แผนธุรกิจและขับเคล่ือนสู่กำร
ปฏิบัต ิ(หลักสูตร 2) 
2.1 ก ำหนดเป้ำหมำยผู้เข้ำประชุม (เป้ำหมำยเดิม
จำก หลักสูตร 1 ต่อเนื่อง) 
2.2 ก ำหนดหัวข้อเรื่อง/วิทยำกร 
2.3 ระยะเวลำ แห่งละ 2 วัน 
2.4 วิทยำกรภำครัฐ , เอกชน, สหกรณ์ 

- คณะกรรมกำร, เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์, ประธำนกลุ่มสมำชิก, 
สมำชิกชั นน ำและเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
- จ ำนวนที่เหมำะสม แห่งละ 30 คน 
- กระบวนกำรจัดท ำแผนธุรกิจและแผนพัฒนำองค์กร 
- แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี/กำรด ำเนินงำนรูปแบบสหกรณ์ 
- กำรเชื่อมโยงตลำดสินค้ำเกษตร 
- กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพทำงเลือก 1 ชนิด 

2.1 เทคนิคกำรประสำนงำน 
2.2 กำรท ำงำนเป็นทีม 
2.3 กำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม 
2.4 เทคนิคกำรประชุม 
2.5 กำรวำงแผนงำน 
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กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) : วิเครำะห์กระบวนกำรท ำงำน 
เรื่อง กิจกรรมเสริมสร้ำงสหกรณ์กำรเกษตรให้เป็นองค์กรหลักในกำรพัฒนำชุมชน 

กระบวนกำร รำยละเอียดกำรท ำงำน องค์ควำมรู้ท่ีใช้ในกำรท ำงำน 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร สรุปผลและถอด
บทเรียน กำรเสริมสร้ำงสหกรณ์กำรเกษตร เป็น
องค์กรหลักในกำรพัฒนำชุมชน (หลักสูตร3) 
3.1 ก ำหนดเป้ำหมำยผู้เข้ำอบรม (เป้ำหมำยเดิม
จำก หลักสูตร 1 และ 2 ต่อเนื่อง) 
3.2 ก ำหนดหัวข้อเรื่อง/วิทยำกรฝึกอบรม 
3.3 ระยะเวลำ แห่งละ 1 วัน 
3.4 วิทยำกรภำครัฐ , เอกชน, สหกรณ์ 

- คณะกรรมกำร,เจ้ำหน้ำที่,ประธำนกลุ่ม,สมำชิกชั นน ำ, 
จ ำนวนที่เหมำะสม แห่งละ 30 คน 
- ควำมเป็นมำของโครงกำร/วัตถุประสงค์/กิจกรรมที่จะถอด
บทเรียน 
- แผนพัฒนำองค์กร 
- แผนพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ 
- กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มสมำชิก 
- ก ำหนดล ำดับขั นตอนกำรแก้ไขและวิธีกำรตรวจสอบ
ประเมินผล 
- แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์เพ่ือควำมเข้มแข็ง 

3.1 เทคนิคกำรประสำนงำน 
3.2 กำรท ำงำนเป็นทีม 
3.3 กำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม 
3.4 เทคนิคกำรประชุม 
3.5 กำรวำงแผนงำน 
3.6 กำรวำงแผนธุรกิจ 
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แบบฟอร์มที่ 2 แผน/รำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plane)  
ช่ือส่วนรำชกำร  ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
ประเด็นยุทธศำสตร์ ท่ี 1 : พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ ทำงด้ำนสหกรณ์ 
องค์ควำมรู้ท่ีจ ำเปน็/หมวดองค์ควำมรู้ : กิจกรรมเสริมสร้ำงสหกรณ์กำรเกษตรให้เป็นองค์กรหลักในกำรพัฒนำชุมชน 

ล ำดับ กิจกรรมกำรจดักำร
ควำมรู้ 

วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด ผู้รบัผิดชอบ หมำย
เหต ุ

1 กำรบ่งชี ควำมรู้  รวบรวมข้อมูลพื นฐำนของแต่ละสหกรณ์เป้ำหมำยเพือ่ศึกษำ 
วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเบื องต้น 

มี.ค – ส.ค. 62 รำยละเอียดและเนื อหำท่ีตอบโจทย์และ
สำมำรถใช้ในโครงกำรและกิจกรรมได้ 

KM Team กลุ่มจัดตั ง
และส่งเสริมสหกรณ ์

 

2 กำรสร้ำงและ
แสวงหำควำมรู้ 

กำรถอดบทเรียนจำกโครงกำร/กิจกรรม และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันระหว่ำงผู้รับผิดชอบโครงกำรและกลุ่มเป้ำหมำยใน
พื นท่ี 

มี.ค – ส.ค. 62 ร้อยละ 80 กลุ่มเป้ำหมำยสหกรณ์ 6 แห่ง มี
กำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้จำกกำรถอด
บทเรียนของโครงกำร/กิจกรรม 

KM Team กลุ่มจัดตั ง
และส่งเสริมสหกรณ ์

 

3 กำรจัดควำมรู้ให้เป็น
ระบบ 

ด ำเนินกำรน ำแผนพัฒนำองค์กรและแผนพัฒนำธุรกิจ มำเพื่อ
ท ำกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลสหกรณ ์

มี.ค – ส.ค. 62 แผนพัฒนำองค์กรและแผนพัฒนำธุรกิจผ่ำน
มติท่ีประชุม เพื่อด ำเนินกำรขับเคลื่อนตำม
แผนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

KM Team กลุ่มจัดตั ง
และส่งเสริมสหกรณ ์

 

4 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 

ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในรูปแบบรูปเล่มเพื่อใช้
เป็นบทเรียนในกำรให้ควำมรู้กับสหกรณ์ 

มี.ค – ส.ค. 62 ได้รูปเล่มบทเรียนท่ีสมบูรณ์เพื่อใช้
ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร 

KM Team กลุ่มจัดตั ง
และส่งเสริมสหกรณ ์

 

5 กำรเข้ำถึงควำมรู้ บุคลำกรของหน่วยงำนรวมทั งหน่วยงำนภำยนอก สำมำรถ
เข้ำถึงควำมรู้ด้วยกำรลงพื นท่ีและจัดกิจกรรมร่วมกับทีม
ผู้รับผิดชอบ ตำมประบอร์ด/ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร  

มี.ค – ส.ค. 62 ร้อยละ 80 บุคลำกรของหน่วยงำนรวมทั ง
หน่วยงำนภำยนอก เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน
และมีกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ร่วมกัน 

KM Team กลุ่มจัดตั ง
และส่งเสริมสหกรณ ์

 

6 กำรแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนควำมรู้ 

จัดประชุม/กิจกรรม ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
รวมทั งมีกำรขอควำมร่วมมือจำกวิทยำกรภำยนอกท่ีมีควำมรู้
เฉพำะด้ำนมำให้ควำมรู้เพิ่มเติม 

มี.ค – ส.ค. 62 ร้อยละ 80 บุคลำกรมีกำรแลกเปลี่ยนองค์
ควำมรู้จำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

KM Team กลุ่มจัดตั ง
และส่งเสริมสหกรณ ์

 

7 กำรเรียนรู้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรร่วมกับกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อขับเคลื่อน
กระบวนกำรวิเครำะห์ และจัดท ำแผนพัฒนำสหกรณ์แบบมี
ส่วนร่วม 

มี.ค – ส.ค. 62 ร้อยละ 80 กลุ่มเป้ำหมำยทั ง 6 แห่ง เข้ำร่วม
ประชุมเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำสหกรณ์แบบมี
ส่วนร่วม 

KM Team กลุ่มจัดตั ง
และส่งเสริมสหกรณ ์
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ค าส่ังส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
ท่ี    14      /2562 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะท างานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
---------------------------------------------- 

  ตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ก าหนดว่าการท่ีองค์กรจะบรรลุผลส าเร็จในการ
ด าเนินการได้นั้น องค์กรต้องมีแนวทางท่ีปฏิบัติได้เป็นอย่างดีในเรื่องการเรียนรู้ขององค์กร และของแต่ละบุคคล
รวมถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของแนวทางท่ีมีอยู่ และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญท่ีน าไปสู่เป้าหมายและ
แนวทางใหม่ ๆ การเรียนรู้ต้องถูกปลูกฝังลงไปในแนวทางท่ีองค์กรปฏิ บัติการ การเรียนรู้ขององค์กรและ
บุคลากรจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการ ลดความผิดพลาด ความสูญเสีย และต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการและการลดรอบเวลาการให้บริการด้วย 
  ดังนั้น  เพื่อให้การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการทบทวนปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดสระแก้ว จึงแต่งต้ังทีมงานการจัดการความรู้  ดังรายนามต่อไปนี้ 

1.ประธาน CKO (Chief Knowledge officer) 
นายพิษณุ  คล้ายเจตน์ดี  สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
มีหน้าท่ี  ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็นแก่คณะท างาน KM ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

สระแก้ว  ตลอดจนให้ค าปรึกษา  แนะน า และร่วมประชุมเพื่อการตัดสินใจแก่คณะท างาน KM ของส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
  2.หัวหน้าคณะท างาน KM 
  นายอาทร  ชัยยันต์ ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  เป็นหัวหน้าคณะท างาน KM 
  มีหน้าท่ี  จัดท าแผนงานการจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อน าเสนอประธาน CKO รายงานผล
การด าเนินงานและความคืบหน้าต่อประธาน  รวมท้ังผลักดัน ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขตลอดจนประสานงานกับคณะท่ีปรึกษา และคณะท างาน 
  3.เลขานุการคณะท างาน KM 
  นางสาวสมัชญา  ศิริเตชสิทธิ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เป็นเลขานุการคณะท างาน KM 

มีหน้าท่ี  นัดประชุมคณะท างาน และท ารายงานการประชุม  รวบรวมรายงานความคืบหน้า 
การด าเนินงาน  และประสานงานกับคณะท างาน และหัวหน้าคณะท างาน 
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4.คณะท างาน KM  
4.1  นางสาวณิชากร  เสนาเดชสุริยะ    เป็นคณะท างาน KM 
       นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
       กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
4.2  นางมนต์ธกานต์  วงค์สุรินทร์     เป็นคณะท างาน KM 
       นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
       กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
4.3  นางลัลส์ลลิต    ค าวิโส     เป็นคณะท างาน KM 
       นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
       กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ ์  
4.4  นางสาวไฉไล   พงศ์อุดุมกุล     เป็นคณะท างาน KM 
       นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
       กลุ่มตรวจการสหกรณ ์
4.5  นายมงคล   ธัญญการ     เป็นคณะท างาน KM 
       เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
       นิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น 
4.6  นายสมบัติ   หุตะเจริญ     เป็นคณะท างาน KM 
       เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
       นิคมสหกรณ์สระแก้ว  
4.7  นายตฤณ   วงค์สุรินทร์     เป็นคณะท างาน KM 
       นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
4.8  นางสาวมาลี  หนุนนาค     เป็นคณะท างาน KM 
       นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์2  
4.9 นางสาวรัตติกาญจน์   พันจันทึก    เป็นคณะท างาน KM 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
      ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 
มีหน้าท่ี  ด าเนินการตามแผนงานท่ีได้รับมอบหมาย จัดท ารายงานความคืบหน้าของงานใน

ส่วนท่ีรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องการจัดการความรู้ และเป็น Master Trainer ด้านการจัดการความรู้ 
รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นเพื่อให้เป็นการด าเนินงาน บรรลุ ตามเป้าหมายการขับเคล่ือนการจัดการความรู้ 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                        ส่ัง  ณ  วันท่ี        พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 
 


