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ค าน า 
 

 การประชุมกลุ่มเป็นศูนย์รวมของสมาชิก เป็นหน้าที่โดยตรงตามภารกิจของข้าราชการ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังนั้นการจัดท าชุดความรู้ การประชุมกลุ่ม จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญในการรวบรวมประสบการณ์ในการด าเนินการประชุม โดยการระดมสมองจากทุกคน เพ่ือเป็นองค์ความรู้
เพ่ือให้น าไปปรับใช้ในการด าเนินการประชุมกลุ่ม ซึ่งมักจะเกิดปัญหาสมาชิกไม่มาประชุมในสาเหตุต่าง ๆ มา
ประชุมแล้วไม่แสดงความคิดเห็น หรือไม่ได้รับประโยชน์จากการประชุม เมื่อได้ชุดความรู้นี้แล้วน าไปปรับใช้จะ
ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เกิดเป็นพลังในการสร้างสรรค์องค์กรตามระบบสหกรณ์ ให้สามารถ
ช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม น าไปสู่การมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ด้วยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างสังคมที่เป็นสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั่งยืน 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว  จึงด าเนินการจัดการ
ความรู้ในหัวข้อเรื่อง  การประชุมกลุ่ม เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ทั้งในด้านเอกสารและจากประสบการณ์ของ
บุคคล  จัดท าเป็นคู่มือหรือแนวทางในการส่งเสริมการประชุมกลุ่ม ส าหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และ
บุคลากรในสหกรณ์ทุกฝ่าย 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  องค์ความรู้ในการประชุมกลุ่ม          
จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  สหกรณ์  และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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การประชุมกลุ่ม 
 
หลักการและเหตุผล  
 
   การประชุมกลุ่มเป็นศูนย์รวมของสมาชิก เพ่ือมาร่วมรับฟังข่าวสาร ข้อมูลจากสหกรณ์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ที่จะแนะน าส่งเสริมการด าเนินการ
ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เพราะเป็นหน้าที่โดยตรงตามภารกิจของข้าราชการส านักงานสหกรณ์จังหวัด
เพชรบูรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังนั้นการจัดท าชุดความรู้ การประชุมกลุ่ม จึงเป็นสิ่งส าคัญในการรวบรวม
ประสบการณ์ในการด าเนินการประชุม โดยการระดมสมองจากทุกคน เพ่ือเป็นองค์ความรู้เพ่ือให้น าไปปรับใช้ใน
การด าเนินการประชุมกลุ่ม ซึ่งมักจะเกิดปัญหาสมาชิกไม่มาประชุมในสาเหตุต่าง ๆ มาประชุมแล้วไม่แสดงความ
คิดเห็น หรือไม่ได้รับประโยชน์จากการประชุม เมื่อได้ชุดความรู้นี้แล้วน าไปปรับใช้จะช่วยให้สมาชิกสหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร เกิดเป็นพลังในการสร้างสรรค์องค์กรตามระบบสหกรณ์ ให้สามารถช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไข
ปัญหาการประกอบอาชีพ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการช่วยเหลือ
ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างสังคมที่เป็นสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน  
 
มูลเหตุของการจัดการความรู้เรื่อง การประชุมกลุ่ม  
 
   การประชุมกลุ่มเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในการส่งเสริมการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร  ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มักประสบปัญหาในการด าเนินการประชุมกลุ่มตามที่กล่าวมาแล้ว 
ดังนี้  
  1. สมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ติดภารกิจ มีหนี้ค้าง  
ไม่ให้ความส าคัญในการประชุม  
  2. สมาชิกไม่แสดงความคิดเห็น ไม่มีส่วนร่วม  
  3. ประธานกลุ่มและสมาชิกในกลุ่มไม่สามารถด าเนินการประชุมเองได้  
  4. เมื่อประชุมกลุ่มไปแล้วเสนอปัญหาอะไร ก็ไม่สามารถด าเนินการให้ได้  
  5. ไม่เชิญหน่วยงานอ่ืน ๆ มาให้ความรู้เพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรง  
 
วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และประสบการณ์ในการจัดการและด าเนินการประชุม โดยจัดทาเป็นชุด
ความรู้  
  2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้อง น าชุดความรู้ไปปรับใช้ในการจัดการประชุมและ
ด าเนินการประชุม  
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เป้าหมาย  
  1. จัดการความรู้ การประชุมกลุ่ม  
  2. เป็นเครื่องมือในการจัดประชุมกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดเพชรบูรณ์  
 
ชุดความรู้ในการจัดประชุมกลุ่ม  
 
   การจัดประชุมกลุ่ม คือ การที่สมาชิกสหกรณ์ กลุม่เกษตรกร มีการนัดประชุมกันเพ่ือหารือ
เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
ในเวทีที่ก าหนดไว้ ของคณะกรรมการด าเนินการ กลุ่มสมาชิกในสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ที่
ส านักงาน ที่ประชุมใหญ่สามัญหรือประชุมใหญ่วิสามัญ เป็นต้น  
   การประชุมกลุ่ม เป็นองค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้ในกิจกรรมที่กลุ่มคนมาปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มาร่วมกันคิด ร่วมกันวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลแหล่งความรู้ ทางวิชาการ และ
ประสบการณ์เพ่ือหาแนวทางการทางานร่วมกัน เพ่ือให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ ของการจัดประชุมกลุ่ม เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมประชุม มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์และข้อมูลต่าง ๆ สร้างองค์ความรู้
ร่วมกัน เป็นการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับเหมาะสมในการนาไปพัฒนาความรู้ให้แก่ประชาชนที่ผู้ปฏิบัติงานควร
น าไปใช้ในการทางาน  
   การประชุมแบบเดิม คือ การประชุมที่เน้นการสื่อสารทางเดียว โดยมีวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ 
ถ่ายทอดความรู้ ให้กับผู้เข้าประชุมเป็นหลัก ผู้เข้าประชุมแทบไม่มีโอกาส ในการแลกเปลี่ยน น าเสนอมุมมอง
ความคิดเห็น หรือจะท าได้ก็ในช่วงเปิดให้ซักถาม หรือในการประชุมของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นการบอกกล่าว 
หรือสั่งการโดยประธานในที่ประชุม เป็นหลัก การถกเถียงแลกเปลี่ยนมีน้อย หรือถ้าถกเถียงแลกเปลี่ยน       ใน
บางครั้งก็เป็นการแสดงโวหาร ความสามารถ แต่หาข้อสรุปที่จะน าไปสู่การปฏิบัติจริงที่ชัดเจนไม่ได้ ประชุมเสร็จ
แล้วไม่รู้ว่าข้อสรุปคืออะไร ใครต้องท าอะไรต่อไป ผลลัพธ์คืออะไร  
การประชุมแบบใหม่ คือ การประชุมที่มีแนวคิดว่า คนทุกคนมีความรู้ ความคิด และประสบการณ์ ที่พร้อมจะ
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันในที่ประชุม โดยที่ผู้น าการประชุมท าหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ
ด าเนินการประชุมโดยการตั้งประเด็นค าถาม สร้างบรรยากาศในการกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเป็นการระดมสมอง มีความภูมิใจในการแสดงความคิดเห็น ตามประเด็นที่ต้องการเรียนรู้ร่วมกัน 
และใช้เทคนิคกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนการประชุมสู่เป้าหมายที่วางไว้เป็นการประชุมที่มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เห็นผล ซึ่งการประชุมอาจมีต่อเนื่องจนเห็นผลการปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถ
ประเมินผลได้  
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   การให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการพัฒนา เป็นหลักการพัฒนาชุมชนที่รู้
กันมานาน โดยมีหลักการ 5 ร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมประเมินผล ซึ่งยอมรับ
โดยทั่วไปว่าถ้าสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเช่นนี้ได้จะน าไปสู่ความยั่งยืน แต่ปัญหาที่ผ่านมาก็คือ ผู้ปฏิบัติงานไม่
รู้วิธีการที่น าไปใช้ในการดาเนินการประชุม ขาดเครื่องมือวิธีการและทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม จึงไม่สามารถน าหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการพัฒนาได้อย่างแท้จริง         สิง่ที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเรียนรู้
ก็คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนมีส่วนในการแสดง
ความคิดเห็น สร้างพลังในการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  
 
ขั้นตอนการด าเนินการประชุม  
   1. สถานที่ประชุม  
   ก าหนดสถานที่ประชุมที่เป็นศูนย์กลางของสมาชิก สมาชิกสามารถเดินทางได้สะดวก ไม่
สิ้นเปลืองเวลาและมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้อยที่สุด การจัดสถานที่ประชุมให้เหมาะสม ไม่มีเสียงดังรบกวน  
มีที่นั่งประชุมที่เหมาะสม มีสิ่งจาเป็นอ่ืนสาหรับการประชุม เช่น กระดานดา หรือกระดานขาวสาหรับเขียนหน้า
ห้อง เครื่องเสียง ไมโครโฟน  
   2. ก าหนดวัน  
   เลือกวันประชุมที่สมาชิกส่วนมากพร้อมหรือว่างเว้นจากการงาน เช่น วันงานบุญของท้องถิ่นท่ี
ชุมชนไปทาบุญตามประเพณี วันประชุมลูกบ้านของผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน เป็นต้น ท าให้สมาชิกรู้สึกว่า          
ไม่เสียเวลา แต่กลับได้ก าไร เพราะได้จัดทาธุระหลายอย่าง  
   3. การแจ้งก าหนดประชุมพร้อมวาระการประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้า  
   การแจง้วัน เวลา และวาระการประชุมล่วงหน้า ให้สมาชิกทราบ เพ่ือสมาชิกจะได้เตรียมความ
พร้อมในการร่วมประชุมทั้งด้านเอกสาร และข้อมูลความรู้ต่าง ๆ วาระการประชุมควรมีเรื่องที่ทันสมัย น่าสนใจ
และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกที่ควรรับทราบ หากไม่ได้ประชุมจะท าให้เกิดความรู้สึกเสียดายจนตั้งปณิธานว่า 
ประชุมครั้งต่อไปต้องไม่ขาดการประชุม และก าหนดวาระการประชุมควรถึงมือสมาชิกก่อนวันประชุมกลุ่ม
พอสมควร เพ่ือสมาชิกจะได้ทราบและจัดตารางเวลาของตน และให้ความส าคัญมาร่วมประชุมกลุ่มเป็นอันดับ
ต้น ๆ กว่ากิจกรรมอ่ืน ๆ  
   4. การจัดชั้นสมาชิก  
   การจัดชั้นสมาชิกเพ่ือการให้บริการที่ดีแก่สมาชิกที่ให้ความร่วมมือที่ดีกับสหกรณ์ จะเป็น
แรงจูงใจสมาชิกให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์  
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การจัดชั้นสมาชิก โดยการให้คะแนนแก่สมาชิกมากน้อยตามปริมาณความหนาแน่นของความร่วมมือ และการ
ท ากิจกรรมทางธุรกิจด้านต่าง ๆ ที่สมาชิกมีต่อสหกรณ์จัดไว้ บริการสมาชิก แล้วน าจัดล าดับชั้นสมาชิกเป็น
ล าดับชั้นต่าง ๆ กันตามจ านวนคะแนน เพ่ือก าหนดสิทธิและประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากสหกรณ์มากหรือ
น้อยตามล าดับชั้นสมาชิก เช่น การก าหนดให้สมาชิกชั้นดีสามารถกู้เงินได้วงเงินเพ่ิมมากกว่าสมาชิกท่ัวไป       
ร้อยละ 10 ฯลฯ เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิกให้ความร่วมมือและทาธุรกิจตามชั้นสมาชิก จะช่วยให้สมาชิกสนใจเข้า
ร่วมประชุมกลุ่มเพ่ิมมากขึ้นได้อีกทางหนึ่ง  
   5. การจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่สมาชิก  
   การจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมาเสนอในวันประชุมกลุ่ม จะเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกสนใจเข้าร่วม
ประชุมกลุ่มสมาชิก กิจกรรมนั้นอาจจะเป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากธุรกิจของสหกรณ์ก็ได้ เช่น การจัดให้ความรู้
เรื่องกฎหมาย การจ้างแรงงาน ความรู้เรื่องเศรษฐกิจของประเทศ โดยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาคราชการและเอกชน กลุ่มบางกลุ่มอยู่ห่างไกลการเดินทางไม่สะดวก ค่าใช้จ่ายสูง หรือสมาชิกบาง
คนไม่สะดวกในการไปท าธุระต่างถ่ิน การจัดให้บริการของสหกรณ์ เช่น การจัดหาสินค้าที่จ าเป็น และสหกรณ์มี
ความต้องการ และสามารถน าไปจ าหน่ายได้ การรับช าระหนี้ การรับฝากเงิน การรับซื้อผลผลิตของสมาชิก หรือ
บูรณาการกับหน่วยงานอื่น จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ มีแบบสอบถามให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้แสดง
ความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์ เช่น การระดมทุน การแก้ปัญหาหนี้สิน       ที่ค้าง หรือ
รวมตัวกันประกอบอาชีพ การระดมทุนเพ่ือแก้ปัญหาหนี้สิน เช่น การระดมเงนิทุนจากสมาชิกเพ่ือมาตั้งวงเงินกู้ 
เพ่ือให้สมาชิกได้กู้เงิน โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ า เพ่ือที่สมาชิกจะได้ไม่ไปหาแหล่งเงินกู้ที่อ่ืน และต้องเสีย
ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่า เกิดความสะดวกแก่สมาชิก และประหยัดเวลา  
 
ประธานการประชุม  
   1. เริ่มด้วยการเลือกประธานและเลขานุการ ประธานกลุ่มจะมีหน้าที่เป็นผู้น าการ  
ประชุม ต้องเป็นผู้ที่สามารถโน้มน้าวจิตใจของผู้ร่วมประชุมให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เลขานุการท า
หน้าที่จดบันทึกและเตรียมรายงานการประชุมกลุ่มเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมเป็นขั้นสุดท้าย ในระหว่างการ
ด าเนินการประชุมเลขานุการจะร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่น ามาเสนอก็ได้ หน้าที่โดยตรงของประธานคือ 
การควบคุมการประชุมให้อยู่ในหัวข้อ หรือวาระการประชุมที่หารือ สร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี
การกระตุ้นให้ผู้ร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน แลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์  
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คุณสมบัติของประธานกลุ่มที่ดี  
  1. ควรรู้ระเบียบ กฎเกณฑ์ของการประชุมอย่างดี  
  2 รู้ศิลปะในการสร้างความเป็นกันเอง  
  3. มีอารมณ์ขัน ใช้อารมณ์ขันเป็น  
  4. เป็นนักกระตุ้นที่ดี ใครพูดมากก็ต้องกระตุกบ้าง ใครไม่ค่อยพูดต้องกระตุ้น  
  5. มีความอดทนเป็นเยี่ยม  
  6. ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น  
  7. รื่นเริง มีชีวิตชีวา  
  8. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  
  9. สรุปประเด็นให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน  
  10.ไม่ท าตนเป็นผู้เผด็จการเอาแต่ใจตัว  
  11. เป็นผู้สามารถยับยั้งข้อพิพาทได้  
  12. ต้องไม่พูดมาก ควรพูดเฉพาะปัญหา สรุปปัญหาเท่านั้น  
 
ผู้เข้าร่วมประชุมที่ดี  
  1. ฝึกการคิดโดยการใช้กระบวนการแก้ปัญหา  
  2 ให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจและตั้งใจ  
  3. ร่วมประชุมอย่างมีชีวิตชีวา ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์  
  4. รักษามารยาทในการประชุม ไม่พูดแทรกในขณะที่ผู้อ่ืนก าลังพูด ไม่แสดงกิริยาที่ชวนให้เกิด 
ความรู้สึกในทางลบ ไม่แสดงข้อโต้แย้งโดยใช้อารมณ์  
  5. เป็นผู้ฟังที่ดี  
  6. เป็นผู้ที่พูดดี พูดตรงประเด็น ไม่อ้อมค้อม พูดสั้นได้ใจความ ใช้ภาษาท่ีสามารถสื่อความหมายได้ดี  
  7. แสดงความชื่นชมต่อข้อมูล ข้อคิดเห็นที่คนอ่ืน ๆ เสนอ รู้จักกล่าวสนับสนุนด้วยความจริงใจ เมื่อ
ข้อคิดเห็นนั้นมีเหตุผลและมีความถูกต้อง  
  8. รู้จักกล่าวคัดค้าน เมื่อเห็นว่าเกิดผลเสีย ทั้งนี้โดยมีเหตุผลที่ถูกต้องชัดเจนประกอบ และไม่ใช้
อารมณ์หรือความไม่ชอบเป็นส่วนตัว  
 
กระบวนการมีส่วนร่วม  
  ผู้เป็นหน้าที่ประธานการประชุม ต้องด าเนินการดังนี้  
  1. พิจารณาเรื่องที่จะประชุมตามท่ีก าหนดไว้ โดยท าการศึกษา การตั้งปัญหาหรือประเด็นที่จะต้อง
อภิปราย และก าหนดวิธีการท างานร่วมกัน เพ่ือเป็นกติกา  
  2. การวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะตัวปัญหา ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับปัญหา ตลอดถึงลักษณะ  
ของความสัมพันธ์ในแง่มุมต่าง ๆ ผลที่ได้รับทั้งด้านบวกและลบ  
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  3.ระดมความคิดและร่วมกันสืบค้นหาแนวทางเลือกท่ีถูกต้องเหมาะสมมีประโยชน์และมี  
คุณค่ามากที่สุด  
  4..การตั้งค าถามที่ก่อให้เกิดการคิดร่วมกันและเป็นค าถามที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้คิด 
และน าไปสู่การเข้าใจปัญหา เข้าใจสถานการณ์ และเป็นค าถามที่จะท าให้คนได้ฉุกคิดและเปลี่ยนวิธีคิดใหม่         
ซึ่งประธานการประชุม ต้องมีความสามารถในการตั้งคาถามได้ดีก็จะช่วยก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ดี 
ค าถามที่ดีจะท าให้เกิดการรวบรวมความรู้และประสบการณ์ท่ีมีอยู่ แล้วน ามาจัดหมวดหมู่เสียใหม่ให้สอดคล้อง
กับสภาพเป็นจริง กลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากความรู้หรือประสบการณ์ที่มีอยู่แล้ว กระบวนการ 
เทคนิค และท่าทีที่ดีของวิทยากร จะช่วยกระตุ้นให้สมาชิกตอบสนองต่อประเด็นคาถาม รวมถึงกระตุ้นให้เกิด
การแลกเปลี่ยนอย่างจริงจัง จะช่วยให้ผู้เข้าประชุมเกิดความตระหนัก ความเข้าใจในเรื่องราวอย่างนั้นอย่าง
จริงจัง ดังนั้น การตั้งค าถามจึงไม่ได้มุ่งหมายแต่ค าตอบเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งหมายให้ผู้เข้าประชุมมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ น าไปสู่การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ  
  5. กลุ่มและการออกแบบกลุ่มให้เหมาะสม ก็จะช่วยให้การเรียนรู้ร่วมกันของคนที่เข้าร่วมประชุม
เป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  6. ความคาดหวังของผู้เข้าร่วมประชุมก็เป็นเรื่องส าคัญในการกระตุ้นให้ไปสู่จุดมุ่งหมายของข้อสรุปใน
การประชุมที่ได้ผลดี เกิดประโยชน์สอดคล้องกับการจัดประชุม มีการเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดปัญญา  
ดังนั้นประธานการประชุมที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ จะต้องสร้างขึ้นเพ่ือให้เป็นผู้น าในการด าเนินการประชุม 
เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณค่าในการช่วยเป็นพลังในการขับเคลื่อนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ให้เป็นองค์กรของ
ประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
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การจัดการความรู้ 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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