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รายละเอยีดชุดวชิา 
 
1. คาํอธิบายชุดวชิา 

91350   การเป็นผูน้าํ มนุษยสมัพนัธ์ และจิตวทิยาสาํหรับเกษตรกร 
            (Leadership, Human Relation and Psychology for Farmers) 

 ความหมายและลกัษณะของผูน้ํา กระบวนการพฒันาบุคลากรเพืOอการเป็นผูน้ําและการคดัเลือกผูน้ํา 
ความหมายและหลกัการของมนุษยสัมพนัธ์ กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ และการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ หลกัการและ
ทฤษฎีทางจิตวทิยา พฤติกรรมและความเป็นอยูท่างดา้นสังคมจิตวิทยาของเกษตรกร การนาํความรู้ทางการเป็นผูน้าํ 
มนุษยสมัพนัธ์ และจิตวทิยาทีOเหมาะสมสาํหรับเกษตรกรมาใชใ้นงานส่งเสริมการเกษตร 
 
2. วตัถุประสงค์ 

1.  เพืOอใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเกีOยวกบัเรืOองของผูน้าํ การคดัเลือกและการสร้างผูน้าํ 
2.  เพืOอใหมี้ความรู้เกีOยวกบัวธีิการสร้างและโครงการฝึกอบรมผูน้าํเกษตรกรประเภทตา่ง ๆ  ใหส้มัฤทธิผล 
3.  เพืOอใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเกีOยวกบัมนุษยสมัพนัธ์และจิตวทิยาพืYนฐาน 
4.  เพืOอใหมี้ความรู้ความสามารถในการนาํความรู้ดา้นมนุษยสมัพนัธ์และจิตวทิยาทีOเหมาะสมมาประยกุตใ์ช้

สาํหรับการส่งเสริมการเกษตร 
 
3. รายชื&อหน่วยการสอน 

หน่วยทีO 1 สงัคมเกษตรกรและบุคคลเป้าหมายในการส่งเสริมการเกษตร 
หน่วยทีO 2  งานส่งเสริมการเกษตรภายใตภ้าวะการเปลีOยนแปลง 
หน่วยทีO 3 แนวคิดเกีOยวกบัผูน้าํในงานส่งเสริมการเกษตร 
หน่วยทีO 4 การคดัเลือก และสร้างผูน้าํในงานส่งเสริมการเกษตร 
หน่วยทีO 5  การพฒันาภาวะผูน้าํในงานส่งเสริมการเกษตร 
หน่วยทีO 6 แนวคิดเกีOยวกบัมนุษยสมัพนัธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
หน่วยทีO 7 การสร้างมนุษยสมัพนัธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
หน่วยทีO 8 การนาํหลกัมนุษยสมัพนัธ์ไปประยกุตใ์ชใ้นงานส่งเสริมการเกษตร 
หน่วยทีO 9 แนวคิดเกีOยวกบัจิตวทิยากบังานส่งเสริมการเกษตร 
หน่วยทีO 10 การรับรู้ การจูงใจและจิตวทิยาการเรียนรู้ ในงานส่งเสริมการเกษตร 
หน่วยทีO 11 การนาํหลกัจิตวทิยาไปประยกุตใ์ชใ้นงานส่งเสริมการเกษตร 
หน่วยทีO 12 กระบวนการกลุ่มในงานส่งเสริมการเกษตร 
หน่วยทีO 13 กลุ่มสมัพนัธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
หน่วยทีO 14  กลยทุธ์ในการทาํงานของผูน้าํในงานส่งเสริมการเกษตร 
หน่วยทีO 15 การเสริมสร้างพลงัเพืOอทาํงานส่งเสริมการเกษตรอยา่งมีความสุข 
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หน่วยที& 9 แนวคิดเกี&ยวกบัจิตวทิยากบังานส่งเสริมการเกษตร  
 
โสตทศัน์ที& # 9.1 ความรู้เกี&ยวกบัจติวทิยากบังานส่งเสริมการเกษตร 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 



 4

โสตทศัน์ที& # 9.2 กล่มของจติวทิยา 
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โสตทศัน์ที& # 9.2 ทฤษฎจีติวทิยาที&เกี&ยวกบัพฒันาการ  
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โสตทศัน์ที& # 9.2  (ต่อ) 
 
 

 
 
 
โสตทศัน์ที& # 9.3 ทฤษฎจีติวทิยาที&เกี&ยวกบั พฤตกิรรม  
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โสตทศัน์ที& # 9.3 (ต่อ)  
 
 

 
 
 
โสตทศัน์ที& # 9.4 ทฤษฎจีติวทิยาที&เกี&ยวกบับุคลกิภาพ 
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โสตทศัน์ที& # 9.4 (ต่อ) 
 
 

 
  
 
 
โสตทศัน์ที& # 9.5 ทฤษฎจีติวทิยาที&เกี&ยวกบัความต้องการ 
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โสตทศัน์ที& # 9.5 (ต่อ) 
 
 

 
 
 
โสตทศัน์ที& # 9.6 ทฤษฎจีติวทิยาที&เกี&ยวกบัแรงจูงใจ 
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โสตทศัน์ที& # 9.6 (ต่อ) 
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โสตทศัน์ที& # 9.7 ทฤษฎจีติวทิยาที&เกี&ยวกบับทบาท 
 
 

 
  

 
โสตทศัน์ที& # 9.8 ทฤษฎจีติวทิยาที&เกี&ยวกบัการเป็นผู้นํา 
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โสตทศัน์ที& # 9.8 (ต่อ) 
 
 

 
  
 
โสตทศัน์ที& # 9.9 ทฤษฎจีติวทิยาที&เกี&ยวกบัทศันคต ิ
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โสตทศัน์ที& # 9.9 ทฤษฎจีติวทิยาที&เกี&ยวกบัทศันคต ิ
 
 

 
 
 
โสตทศัน์ที& # 9.10 ขอบเขตของจติวทิยาในงานส่งเสริมการเกษตร 
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โสตทศัน์ที& # 9.10 (ต่อ) 
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หน่วยที& 10 การรับรู้ การจูงใจและจิตวทิยาการเรียนรู้ ในงานส่งเสริมการเกษตร  
 
 
โสตทศัน์ที& # 10.1 การรับรู้ การจูงใจและการเรียนรู้ 
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โสตทศัน์ที& # 10.1 (ต่อ) 
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โสตทศัน์ที& #10.2 ความหมายและประโยชน์ของจติวทิยาการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 

 
 
โสตทศัน์ที& #10.3 ธรรมชาตกิารเรียนรู้ 
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โสตทศัน์ที& # 10.4 ปัจจยัที&มอีทิธิผลต่อการเรียนรู้ 
 
 

 
 
โสตทศัน์ที& # 10.5 ทฤษฎกีารเรียนรู้ 
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โสตทศัน์ที& # 10.6 ความจาํเป็นของการใช้การรับรู้ การจูงใจและจติวทิยาการเรียนรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
 

 
 

 
โสตทศัน์ที& # 10.7 หลกัการเรียนรู้ที&สามารถนํามาใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร 
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โสตทศัน์ที& # 10.8 การส่งเสริมการเกษตรเพื&อให้เกดิการเรียนรู้ที&ด ี
 
 

 
 
โสตทศัน์ที& # 10.9 หลกัการจดัสิ&งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศและการเรียนรู้ที&ดใีนงานส่งเสริมการเกษตร 
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โสตทศัน์ที& # 10.10 ขัZนตอนการจดักระบวนการเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วม 
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โสตทศัน์ที& # 10.10 (ต่อ) 
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โสตทศัน์ที& # 10.10 (ต่อ) 
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หน่วยที& 11 การนําหลกัจิตวิทยาไปใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
โสตทศัน์ที& # 11.1 แนวคดิในการใช้จติวทิยาในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
  

 เหตผุลและหลกัการใช้จติวทิยาในงานส่งเสริมการเกษตร  

      � 1. เหตผุลการใช้จติวทิยาในงานส่งเสริมการเกษตร ไดแ้ก่  
1) การเรียนรู้สามารถตอบสนองความตอ้งการและความสนใจ 
2) ความตอ้งการใหก้ารเรียนรู้เกิดประโยชน์กบัชีวติจริงของตนเอง  
3) แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ทีOดีทีOสุด คือ ประสบการณ์  
4) มีความตอ้งการชีYนาํตนเอง  
5) ความแตกตา่งระหวา่งบุคคล                            
6) เกษตรกรโดยธรรมชาติเป็นคนดี มีศกัยภาพ 

     � 2. หลกัการใช้จติวทิยาในงานส่งเสริมการเกษตร ไดแ้ก่  
1)   อตัมโนทศัน์มีการเปลีOยนแปลง  
2)   บทบาทของประสบการณ์ทีOสะสมมานาน 
3)   ความพร้อมทีOจะเรียนรู้ 
4)   ความมุ่งหมายของการเรียนรู้  
5)   ควมแตกตา่งระหวา่งบุคคล  
6)   ธรรมชาติเกษตรกรยอ่มอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม  
7)   การนาํหลกัจิตวทิยาไปใชใ้นงานส่งเสริม 

 
โสตทศัน์ที& #  11.2  วตัถุประสงค์ และเป้าหมายในการใช้จติวทิยาในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
 

 วตัถุประสงค์ในการใช้จติวทิยาในงานส่งเสริมการเกษตร   ไดแ้ก่  

1) ลกัษณะความเป็นผูใ้หญ่แตกตา่งกนั  
2) พืYนประสบการณ์เดิมแตกตา่งกนั  
3) ความตอ้งการและความตัYงใจเรียนรู้แตกตา่งกนั  
4) ความแตกตา่งในวธีิการเรียนรู้  
5) รูปแบบการเรียนรู้ทีOแตกตา่งกนั 

 เป้าหมายในการใช้จติวทิยาในงานส่งเสริมการเกษตร  ไดแ้ก่  

1) ส่งเสริมบรรยากาศทีOดีระหวา่งนกัส่งเสริมการเกษตร และตวัเกษตรกร  
2) แสดงความรู้เพิOมมากขึYน  
3) การแสดงความพึงพอใจในตวัเกษตรกร  
4) การชมเชย เพืOอตอกย ํYาการปฏิบติัทีOถูกตอ้ง 



 25

โสตทศัน์ที& # 11.3 ความต้องการของมนุษย์กบังานส่งเสริมการเกษตร 
 

  ทฤษฎคีวามต้องการของมนุษย์กบังานส่งเสริมการเกษตร 

 ทฤษฎีลาํดบัขัYนความตอ้งการ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation)  

 
 ขัYนแห่งความตอ้งการของมนุษย ์(hierarchy of human needs) 

 การใช้ทฤษฎคีวามต้องการของมนุษย์กบันักส่งเสริมการเกษตร 

1. ความต้องการทางร่างกาย (physiological needs) เราอาจจะมีสวสัดิการพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนทีO
เขาไดรั้บ เพืOอสนองความตอ้งการทางดา้นทีOพกัอาศยั เสืYอผา้ เครืOองนุ่งห่ม อาหาร เพืOอยกระดบัคุณภาพชีวติใหดี้ขึYน 

2. ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มทีOปลอดภยัให้แก่นักส่งเสริม
การเกษตรในดา้นทีOอยูอ่าศยัและสภาพการทาํงาน มีระบบประกนัสงัคม ระบบป้องกนัสุขภาพ 

 3. ความต้องการความรักและการเข้าพวกเข้าหมู่ (love and belongingness needs) เป็นการสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งนักส่งเสริมการเกษตรและบุคคลในทอ้งถิOนให้ยอมรับซึO งกนัและกนั ซึO งจะช่วยให้การ
ทาํงานส่งเสริมราบรืOนและมีประสิทธิภาพเพิOมมากขึYน 

4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (esteem needs) เป็นการสร้างความรู้สึกให้นักส่งเสริม
การเกษตรรู้สึกวา่เขาประสบผลสาํเร็จในหนา้ทีOการงานและเป็นทีOยกยอ่งยอมรับจากกลุ่ม โดยการให้รางวลั ประกาศ
เกียรติคุณยกยอ่งการทาํงานดี การทาํความดี เพืOอใหผู้อื้Oนไดรั้บทราบและชืOนชมยนิดว้ย 

5. ความต้องการที&จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (self-actualization) โดยเปิดโอกาสใหเ้ขาไดท้าํงานทีOสาํคญั
ทีOเขาเลือกและคิดวา่ตวัเขาสามารถทีOจะทาํไดใ้นโอกาสอนัควร เพืOอให้โอกาสเขาไดใ้ชศ้กัยภาพของตนเองไดอ้ยา่ง
เตม็ทีO ซึOงจะทาํใหเ้ขาเกิดความมัOนใจในตวัเองมากขึYน 
 



 26

โสตทศัน์ที& # 11.4 การสร้างแรงจูงใจในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

  

 ข้อควรคาํนึงถึงในการสร้างแรงจูงใจในงานส่งเสริมการเกษตร 

1. ความแตกตา่งระหวา่งบุคคล  
2. แนวโนม้พฤติกรรม เมืOอไดรั้บแรงกระตุน้  
3. ศกัดิg ศรีความเป็นมนุษย ์ 
 

 แนวทางการสร้างแรงจูงใจในงานส่งเสริมการเกษตร 

1. การสร้างแรงจูงใจในงานส่งเสริมการเกษตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกร  
2. การสร้างแรงจูงใจใหส้อดคลอ้งกบัสิOงจูงใจ  
3. การสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่เกษตรกรใหส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงัของเกษตรกร  
4. การสร้างแรงจูงใจใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการเรียนรู้  
 

 
โสตทศัน์ที& # 11.5 การนําแนวคดิเกี&ยวกบัการเรียนรู้ไปใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

 

 กฎการเรียนรู้พืZนฐานทางจติวทิยา 

 1. กฎแห่งผลกระทบ (The law of effect) 
 2. กฎแห่งความคิด (The law of thinking)  
 3. กฎแห่งความเป็นเยีOยม (The law of primary)  
 4. กฎของการปฎิบติั (The law of exercise) 
 5. กฎแห่งความเขม้ (The law of intensity)  
 6. กฎแห่งระยะเวลา (The law of duration)  
 7. กฎของการไม่ไดใ้ชห้รือไม่ไดป้ฏิบติั (The law of disuse)  
 8. กฎแห่งความเกีOยวขอ้งเชืOอมโยง (The law of association)  
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โสตทศัน์ที& # 11.6 ความต้องการทางจติใจของเกษตรกร 
 
 

   ความต้องการทางจติใจของเกษตรกร 

 1. ความตอ้งการเป็นเจา้ของ  
 2. ความตอ้งการเก็บสะสม  
 3. ความตอ้งการมิตรภาพ  
 4. ความตอ้งการช่วย  
 5. ความตอ้งการสร้างสรรค ์ 
 6. ความตอ้งการสูห้รือหนี  
 7. ความตอ้งการตืOนเตน้  
 8. ความตอ้งการยอมรับจากสงัคม  
 9. ความตอ้งการระเบียบ  
 10. ความตอ้งการผลสาํเร็จ  
 11. ความตอ้งการเลียนแบบ  
 

 การใช้แนวคดิการเรียนรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 

1. การนาํแนวคิดทฤษฎีทางการเรียนรู้ทางสงัคมไปใชใ้นงานส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกร  
1) กระบวนการสร้างความสนใจ  
2) กระบวนการความจาํ 
3) กระบวนการแสดงออก 
4) กระบวนการเสริมแรง  

2. การนาํแนวคิดแบบการเชืOอมโยงระหวา่งสิOงเร้ากบัการตอบสนองไปใชใ้นงานส่งเสริมการเกษตรแก่
เกษตรกร 

3. การนาํแนวคิดการเรียนรู้แบบการวางเงืOอนไขไปใชใ้นงานส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกร 
4. การนาํแนวคิดการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยมไปใชง้านส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกร 
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โสตทศัน์ที& # 11.7 ข้อควรพจิารณาในการนําจติวทิยาไปใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
 

ข้อควรพจิารณาในการนําจติวทิยาไปใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรรายบุคคล  มีดงันีY  

  
1) เกีOยวกบัตวัเกษตรกร ไดแ้ก่ พืYนความรู้และทกัษะเดิมของเกษตรกร ความแตกต่างระหวา่งบุคคล และความ

เชืOอมัOนของเกษตรกรทีOมีตอ่ภาครัฐ  
2) สภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สภาพพืYนทีOเป้าหมายและการเปลีOยนแปลงของโลกยคุโลกาภิวฒัน์  
3) นกัส่งเสริมการเกษตรทีOควรมีคุณสมบติัพิเศษในตวั 

 

ข้อควรพจิารณาในการนําจติวทิยาไปใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรรายกลุ่ม   มีดงันีY  

 
1) การวางแผนเยีOยมสมาชิกของกลุ่ม  
2) เนืYอหาความรู้  
3) ความน่าเชืOอถือของคาํแนะนาํขอ้มูลขา่วสาร  
4) บรรยากาศในการเรียนรู้ร่วมกนั  
5) การรับฟังความคิดเห็น  
6) การปฏิบติังานของผูน้าํเกษตรกร  
7) การติดตามผลการถ่ายทอดความรู้  
8) ความตอ่เนืOองในการดาํเนินกิจกรรมของกลุ่ม 

 

ข้อควรพจิารณาในการนําจติวทิยาไปใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรมวลชน  มีดงันีY  

  
1) ระบบสงัคม    
2) มวลชน  
3) การสืOอสาร  
4) บุคคลทีOมีอิทธิพลในการส่งเสริม 
5) คุณลกัษณะทีOนาํไปส่งเสริม 
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หน่วยที& 12 กระบวนการกลุ่มในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
โสตทศัน์ที& # 12.1 กลุ่มในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
  

หมายถึง:  การทีOคนตัYงแต ่ 2 คน ขึYนไปมารวมกนั มีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั และมีพฤติกรรมตลอดจนการ

กระทาํของแตล่ะบุคคลเพืOอไปสู่เป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั เพืOอสร้างสรรคแ์ละพฒันาในสิOงทีOเป็น

ประโยชน์ทัYงตอ่ตนเองและตอ่สงัคม มีแนวปฏิบติัและบทบาทหนา้ทีOใหถื้อปฏิบติัตามฐานะทีOถูกกาํหนด

ภายในกลุ่ม และมีการพึOงพาอาศยัซึOงกนัและกนั   

 
โสตทศัน์ที& # 12.2 ความสําคญัของกลุ่ม 
 

 

1.สร้างกระบวนทศันห์รือเปิดมุมมองใหม่ๆของสมาชิก 
2.เกิดพลงัอาํนาจในการคิดริเริOม และตอ่รอง 
3. เป็นศูนยก์ลางของการส่งเสริมพฒันาแก่สมาชิก 
4. ช่วยรวบรวมและประสานความสามารถ 
5. สร้างการตดัสินใจร่วม 
6.เพิOมโอกาสในการแกปั้ญหาแก่สมาชิกและกลุ่ม 
7. ส่งเสริมการพฒันาสมาชิกใหมี้ความรู้ ความสามารถมากขึYน  

 

 
โสตทศัน์ที& #12.3 องค์ประกอบของกลุ่มในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

1.เป้าหมายของกลุ่ม 
2.สมาชิก 
3.ผูน้าํกลุ่ม  
4.กฎระเบียบ 
5.กิจกรรมกลุ่ม 
6.เงินทุนกลุ่ม 
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โสตทศัน์ที& #12.4 ประเภทของกลุ่มในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
 
1.การจาํแนกตามแนวคิดดา้นการจดัองคก์าร 
 1.1 กลุ่มที�เป็นทางการ 
 1.2 กลุ่มที�ไม่เป็นทางการ 
2. การจาํแนกตามโครงสร้างของกลุ่ม  
 2.1 กลุ่มที�มีโครงสร้างแบบง่ายๆ 
 2.2 กลุ่มที�มีโครงสร้างซับซ้อน 
3.การจาํแนกตามลกัษณะกิจกรรม  
 3.1 กลุ่มเรียนรู้ 
 3.2 กลุ่มกิจกรรม 
4. การจาํแนกตามพฒันาการของกลุ่ม  
 4.1 กลุ่มเตรียมการ 
 4.2 กลุ่มก่อเกิด 
 4.3กลุ่มดาํเนินการ 
 4.4. กลุ่มเข้มแขง็  
 
 
โสตทศัน์ที& #12.5 กระบวนการกลุ่มในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
 

เป็นกระบวนการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกกลุ่มทีOมีตอ่กนัทาํใหก้ลุ่มมีการความเคลืOอนไหวเปลีOยนแปลง
ของความสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม เพืOอทีOจะกระตุน้ใหก้ลุ่มดาํเนินกิจกรรม ไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม   จากการมี
ความสมัพนัธ์กนัภายในกลุ่มจะนาํไปสู่การช่วยใหเ้พืOอนสมาชิกในกลุ่มมีพฒันาการในดา้นตา่งๆ ทัYงในดา้น
ความคิด คา่นิยม และพฤติกรรม  จนเกิดการเรียนรู้ และสามารถปรับตวัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

 
โสตทศัน์ที& #12.6 ลกัษณะสําคญัของกระบวนการกลุ่ม 
 
 

1.มีจุดมุ่งหมายร่วมกนั 
2. มีการติดตอ่เกีOยวขอ้งสมัพนัธ์กนั 
3. มีกิจกรรมกลุ่ม 
4. สมาชิกมีความคิดในแนวทางทีOร่วมกนั 
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โสตทศัน์ที& #12.7 สรุปประเดน็สาระสําคญัของทฤษฎ ีและการปรับใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

ทฤษฎ ี ประเดน็สาระสําคญั การปรับใช้ 
1.ทฤษฎีสนาม  พฤติกรรมจะเป็นผลมาจากพลงั

ความสมัพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม  
สร้างความสมัพนัธ์ใหส้มาชิกกลุ่ม
เพืOอใหเ้กิดพฤติกรรมทีOตอ้งการ 

2. ทฤษฎีปฏิสมัพนัธ์  กลุ่มจะมีปฏิสมัพนัธ์โดยการกระทาํ
กิจกรรมอยา่งใดอยา่งหนึOงระหวา่ง
สมาชิกกลุ่ม  

ส่งเสริมกิจกรรมเพืOอใหส้มาชิก
กลุ่มไดมี้ปฏิสมัพนัธ์กนั 

3. ทฤษฎีบุคลิกภาพ
ของกลุ่ม  

กลุ่มแตล่ะกลุ่มจะประกอบดว้ย 
ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม และพลงัอนั
เกิดจากบุคลิกภาพของกลุ่มทีOแตกตา่ง
กนั  

การทาํงานกบักลุ่มและจดั
กระบวนการกลุ่ม ตอ้งคาํนึงถึง 
ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม และพลงั
อนัเกิดจากบุคลิกภาพของกลุ่ม 

4. ทฤษฎีระบบ  กลุ่มจะประกอบไปดว้ยโครงสร้างหรือ
ระบบ ซึOงจะมีการกาํหนดตาํแหน่ง
หนา้ทีOของสมาชิก และทาํหนา้ทีO
ประสานสมัพนัธ์กนั   

วเิคราะห์องคป์ระกอบและบทบาท
หนา้ทีO ความสมัพนัธ์ในแตล่ะ
องคป์ระกอบของกลุ่ม 

5. ทฤษฎีพืYนฐาน
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล  

สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความตอ้งการทีOจะ
เชืOอมโยงสมัพนัธ์กบัผูอื้Oน  

เขา้ใจความตอ้งการของสมาชิก
ทีOมาเชืOอมโยงสมัพนัธ์กนั 

6. ทฤษฎีสงัคมมิติ  การกระทาํ หรือขอบเขตการกระทาํ
ของกลุ่ม ขึYนกบัการตดัสินใจของ
สมาชิกในกลุ่มในการเลือกรูปแบบ
และวธีิการทีOจะปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั  

ตอ้งเขา้ใจถึงรูปแบบและวธีิการ
ปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนัของสมาชิกกลุ่ม
ทีOนาํไปสู่การทาํกิจกรรมทาง
ส่งเสริมการเกษตร เช่น การ
คดัเลือกผูน้าํ การหาผูมี้อิทธิพลตอ่
กลุ่ม 

7. ทฤษฎีจิตวเิคราะห์ เมืOอบุคคลอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม จะตอ้ง
อาศยัแรงจูงใจ  ซึOงอาจเป็นรางวลัหรือ
ผลทีOไดจ้ากการทาํงานในกลุ่ม โดยใน
การรวมกลุ่ม บุคคลจะมีโอกาสแสดง
ตนอยา่งเปิดเผย หรือพยายามปิดบงั
ปกป้องตนเองโดยวธีิการตา่งๆ 

ในการส่งเสริมการทาํกิจกรรมกลุ่ม
ตอ้งสร้างแรงจูงใจใหส้มาชิกกลุ่ม
เขา้ร่วมกระบวนการกลุ่มไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

8.ทฤษฏีการเรียนรู้
แบบร่วมมือ 

ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน ปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งผูเ้รียนมี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
ลกัษณะแขง่ขนั ลกัษณะตา่งคนตา่ง
เรียน และลกัษณะร่วมมือกนัหรือ
ช่วยกนัในการเรียนรู้  

ในการส่งเสริมการเกษตรทีOตอ้งให้
ความรู้กบักลุ่มเป้าหมาย ควรให้
โอกาสกลุ่มเป้าหมายทีOเป็นผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้ โดยการส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ 
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โสตทศัน์ที& #12.8 หลกัการใช้กระบวนการกลุ่มในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
 

1.ยดึสมาชิกกลุ่มเป็นศูนย์กลาง      
2.ใช้กลุ่มเป็นแหล่งความรู้ที&สําคญั   
3.จดัประสบการณ์การเรียนรู้ โดยให้สมาชิกได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการมปีฏิสัมพนัธ์กบัผู้อื&น             
4. เปิดโอกาสให้มกีารอภิปรายในกลุ่ม     
5.สร้างบรรยากาศที&เป็นกนัเองและมอีสิระในการแลกเปลี&ยน  
6. คาํนึงถึงทศันคตแิละความรู้สึกของสมาชิกผู้ร่วมกระบวนการกลุ่ม   
7. บุคลกิภาพของวทิยากรกระบวนการกลุ่มและความสามารถในการถ่ายทอด  
8.ควรมกีจิกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื&องและสมํ&าเสมอ  

 

 

โสตทศัน์ที& #12.9 ทกัษะ/พฤติกรรมที�มุ่งเน้นและบทบาทสมาชิกกลุ่มในกจิกรรมแบบต่างๆ 
 

รูปแบบกจิกรรม ทกัษะ/พฤตกิรรมที&มุ่งเน้น บทบาทสมาชิกกลุ่ม 
1.การอภิปรายกลุ่ม  - การแสดงความคิดเห็น 

- การวเิคราะห์ 
- การตีความ 
- การสืOอความหมาย 
- ความคิดริเริOมสร้างสรรค ์
- การสรุปความ 

มีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็น มีส่วนร่วมในการสร้าง
ขอ้ความรู้ 

2.สุนทรียสนทนา - การมีส่วนร่วม 
- การฟังอยา่งตัYงใจ 
- การแสดงความคิดเห็น 
- การคิดแบบหลากหลาย 

ฟัง  ไตร่ตรอง   ซกัถาม   และ
นาํเสนอความคิด   มีความเป็น
อิสระ และผอ่นคลาย  
 

3.การระดมสมอง  - การมีส่วนร่วม 
- การแสดงความคิดเห็น 
- ความคิดสร้างสรรค ์
- การแกปั้ญหา 

แสดงความคิดเห็นอยา่ง
หลากหลาย เพืOอหาขอ้สรุปความ
คิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม 

4.กรณีตวัอยา่ง  - การคน้ควา้หาความรู้ 
- การอภิปราย 
- การวเิคราะห์ 
- การแกปั้ญหา 

ไดเ้รียนรู้ ฝึกคิดวเิคราะห์
อภิปรายเพืOอสร้างความเขา้ใจแลว้
ตดัสินใจเลือกแนวทางแกปั้ญหา 
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โสตทศัน์ที& #12.9 (ต่อ) 

รูปแบบกจิกรรม ทกัษะ/พฤตกิรรมที&มุ่งเน้น บทบาทสมาชิกกลุ่ม 
5.กิจกรรมทีOเนน้การปฏิบติัจริง - การคน้ควา้หาความรู้ 

- การคิดวเิคราะห์ 
- การรวบรวมขอ้มูล 
- การแกปั้ญหา 

ศึกษาคน้ควา้ขอ้ความรู้ในลกัษณะ
กลุ่มปฏิบติัการ 

6.การทาํโครงงาน / โครงการ   - การคน้ควา้หาความรู้ 
- การรวบรวมขอ้มูล 
- การแกปั้ญหา 

ศึกษาคน้ควา้ขอ้ความรู้ในลกัษณะ
โครงงาน / โครงการ   

7.กิจกรรมเกม  - การคิดวเิคราะห์ 
- การตดัสินใจ 
- การแกปั้ญหา 

ไดคิ้ดวเิคราะห์ความรู้สึกนึกคิด
ตา่งๆภายใตก้ฎกติกาทีOกาํหนด เพืOอ
ไปสู่การตดัสินใจทีOดี  

8.การเรียนรู้แบบร่วมมือ  - การสืOอสาร 
- ทกัษะทางสงัคม 
- การแกปั้ญหา 
- การคิดแบบหลากหลาย 
- การสร้างบรรยากาศการทาํงาน

ร่วมกนั 

เรียนรู้บทบาทสมาชิก รู้จกัการ
ไวว้างใจใหเ้กียรติและรับฟังความ
คิดเห็นของเพืOอนสมาชิกกลุ่ม และ
รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนและ
เพืOอนสมาชิกในกลุ่ม 

9.บทบาทสมมติ - การสืOอสาร 
- การแกปั้ญหา 
- การวเิคราะห์ 

ไดล้องสวมบทบาทตา่ง ๆ และ
ศึกษาวเิคราะห์ความรู้สึกและ
พฤติกรรม 

10.การศึกษาดูงาน - การนาํเสนอความคิด
ประสบการณ์ 

- การสืOอสารและปฏิสมัพนัธ์ 

มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ปรับ
ทศันะ ไดข้อ้สรุปนาํไปสู่การ
ปฎิบติัไดจ้ริง 

11.กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์หรือสนัทนา
การ   

- การมีส่วนร่วม 
- การสืOอสารและปฏิสมัพนัธ์ 
- มนุษยสมัพนัธ์ 

มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และปรับ
ทศันะ  

 
โสตทศัน์ที& #12.10 บทบาทของวทิยากรกระบวนการในกระบวนการกลุ่ม 
 
 
มบีทบาทที&สําคญั อยู่ 3 บทบาท คอื  

1. เป็นผู้ "เตมิพลงั" ของการแลกเปลี&ยนเรียนรู้  
2. เป็นผู้ "ประสานเชื&อมโยง" การแลกเปลี&ยนเรียนรู้    
3. เป็น "นักขายภาพอนาคต"  
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โสตทศัน์ที& #12.11 ทกัษะที&จาํเป็นสําหรับการเป็นวทิยากรกระบวนการกลุ่ม 
 
 

1.ทกัษะการสื&อสาร   
2. ทกัษะการสังเกต    
3.ทกัษะการสะท้อนความคดิและการอภิปราย   
4.ทกัษะการแก้ปัญหา   
5. ทกัษะด้านมนุษย์สัมพนัธ์   
6. ทกัษะการสรุปความคดิรวบยอด   
7.ทกัษะการนํากลุ่ม  
8.ทกัษะการแสดงออก     

 

 
โสตทศัน์ที& #12.12 ขัZนตอนกระบวนการกลุ่มในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
 
1.ขัZนตอนการเตรียมการ   
2.ขัZนดาํเนินกจิกรรม ซึ&งมขีัZนตอนย่อย ได้แก่ 
  v ขัZนเริ&มต้นกลุ่ม 
  v ขัZนสร้างมนุษย์สัมพนัธ์และเกดิการปฏิสัมพนัธ์   
  v ขัZนสร้างสรรค์   
  v ขัZนระดมสมอง   
  v ขัZนหาข้อสรุป    
3.ขัZนประเมนิ 
 

 
โสตทศัน์ที& #12.13 ปัจจยัที&เกี&ยวข้องกบัการจดักระบวนการกลุ่มในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
 
1.ปัจจยัด้านวทิยากรกระบวนการ    
2. ปัจจยัด้านสมาชิกกลุ่ม    
3.ปัจจยัด้านรูปแบบวธีิการจดักระบวนการกลุ่ม  
4. ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม 
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โสตทศัน์ที& #12.14 ปัญหาในการจดักระบวนการกลุ่มในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
 

1. พฤตกิรรมของวทิยากรกระบวนการผู้จดักระบวนการกลุ่ม พฤตกิรรมของสมาชิกที&เป็นอปุสรรคต่อการจดั
กระบวนการกลุ่ม   

2. สถานการณ์ในกระบวนการกลุ่ม   
3. บรรยากาศกลุ่มที&ไม่เท่าเทยีมกนัและไม่เป็นอสิระในกระบวนการกลุ่ม   
4. วธีิการหรือรูปแบบกจิกรรมในการจดักระบวนการกลุ่มไม่เหมาะสม  
5. ปัญหาด้านเทคนิค ในการสื&อสารในกลุ่ม  

 

 
โสตทศัน์ที& #12.15 แนวทางการจดักระบวนการกลุ่มเกี&ยวกบัวธีิการ 
 

1. กลุ่มต้องสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกนัให้ชัดเจน  
2. ทาํความเข้าใจกบัลกัษณะของสมาชิกและกลุ่ม  
3. ควรจดักจิกรรมที&หลากหลาย  
4. คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
5. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วม  
6. ให้ความสําคญักบัการแบ่งกลุ่ม  
7. กาํหนดคนที&จะมาร่วมในกระบวนการกลุ่มที&หลากหลาย 
8. กาํหนดประเดน็พูดคุยสอดคล้องกบัความต้องการของสมาชิก 
9. กระตุ้น ประสานและตดิตามกจิกรรม           
10. มกีารทบทวนหลงักจิกรรมเสร็จสิZน  

 

 
โสตทศัน์ที& #12.16 แนวทางการจดักระบวรการกลุ่มเกี&ยวกบัสมาชิก 
 

1.กระตุ้นให้สมาชิกลุ่มมปีฏิสัมพนัธ์กนั    
2.กระตุ้นให้สมาชิกได้เรียนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ   
3. ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มมคีวามรู้สึกเป็นอนัหนึ&งอนัเดยีวกนั  
4. ส่งเสริมให้สมาชิกทาํกจิกรรมเพื&อให้กลุ่มบรรลจุุดมุ่งหมาย  
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หน่วยที& 13 กลุ่มสัมพนัธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
โสตทศัน์ที& # 13.1 กลุ่มสัมพนัธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

 
โสตทศัน์ที& #  13.2  แนวคดิเกี&ยวกบักลุ่มสัมพนัธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
 

 ความหมายของกลุ่มสัมพนัธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร  

  
กลุ่มสัมพนัธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร เป็น กิจกรรมหรือกระบวนการทางสังคมรูปแบบหนึO งของกลุ่มบุคคลทีOมี
ความเกีOยวขอ้งกบังานส่งเสริมการเกษตร ทีOทาํให้กลุ่มไดเ้กิดการเรียนรู้ถึงพฤติกรรม ทศันคติ เพืOอนาํไปสู่การเขา้ใจ
ตนเองและกลุ่ม ผลกัดนัในเกิดการปรับปรุงตนเองเพืOอให้สามารถอยูร่่วมในสังคม เพืOอให้เกิดการแลกเปลีOยนเรียนรู้ 
ความร่วมมือร่วมใจ ซึOงจะนาํไปสู่การพฒันากลุ่มและองคก์รตามวตัถุประสงคข์องกลุ่มได ้นกัส่งเสริมการเกษตรจึง
ควรศึกษาเรืOองกลุ่มสมัพนัธ์เพืOอสามารถนาํรูปแบบกระบวนการทีOเกิดขึYน ไปวางแผนในการทาํงานดา้นการส่งเสริม
ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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โสตทศัน์ที& #  13.3  แนวคดิเกี&ยวกบักลุ่มสัมพนัธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
 

 ลกัษณะปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่มในงานส่งเสริมการเกษตร  

 
  

 
โสตทศัน์ที& # 13.4 ความสําคญัและประโยชน์ของกลุ่มสัมพนัธ์ในงานส่งเสริม  
 

  ความสําคญั  

 
1. กระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาของบุคคล 
2. กระตุน้ใหเ้กิดการเปลีOยนแปลง 
3. กระบวนการกลุ่ม มีผลตอ่การกระตุน้พฤติกรรมของสมาชิก  

 

 ประโยชน์   

 
1. ช่วยในการจดักลุ่มของบุคคลตามวตัถุประสงค ์   
2. ก่อใหเ้กิดพลงัทีOสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
3. ใชเ้ผยแพร่ความรู้และเปลีOยนทศันคติบุคคล 
4. เพิOมคุณภาพชีวติใหก้ลุ่มคน 
5. กระตุน้ใหเ้กิดความร่วมมือในการแกปั้ญหา 
6. เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีภายในองคก์ร 
7. เสริมสร้างพลงักลุ่มใหมี้ความเขม้แขง็  
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โสตทศัน์ที& # 13.5 หลกัการใช้กลุ่มสัมพนัธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร  
 

  

 หลกัการใช้กลุ่มสัมพนัธ์ในงานส่งเสริม  

 

4. ตอ้งมีวตัถุประสงคช์ดัเจนในการใช ้ 
5. วิทยากรตอ้งมีความรู้จริง  
6. เรียงลาํดบักิจกรรมอยา่งเป็น  
7. เนน้การมีส่วนร่วมของสมาชิก  
8. เชืOอมัOนในศกัยภาพของสมาชิก  
9. ยอมรับบทบาทของเพืOอนสมาชิก  
10. เนน้การเรียนรู้จากประสบการณ์ของสมาชิก  
11. มีความรับผิดชอบในการดาํเนินกิจกรรมในกลุ่ม  
12. มีการชมเชยและให ้ 
13. สมาชิกตอ้งรู้สึกสนุกและอยากมีส่วนร่วมกบักิจกรรม  
 

ข้อควรพจิารณาในการใช้   

 

5. เลือกประเภทกิจกรรมใหเ้หมาะสม 
6. ตรวจสอบความพร้อมของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกครัY ง 
7. ระมดัระวงัการใชภ้าษา  
 

 
 
โสตทศัน์ที& # 13.6 การจดักจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

 

 ผู้ดาํเนินกจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร  

 
 ความหมาย          

          นกัส่งเสริมทีOรับหนา้ทีOเป็นผูด้าํเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ จะตอ้งเป็นผูที้Oสามารถทาํหนา้ทีOไดห้ลาย
รูปแบบ ทัYงการเป็นผูที้Oให้ความรู้โดยตรง ในลกัษณะของวิทยากรทีOเป็นผูเ้ชีOยวชาญในการใหค้วามรู้เฉพาะ
ดา้น และการเป็นวิทยากรกระบวนการ ทีOเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการชกันาํใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ใน
กลุ่มสมาชิก เป็นทัYงผูใ้หแ้ละผูป้ระสานความรู้ ตัYงคาํถาม ทาํใหเ้กิดบรรยากาศการเรียนรู้และกระตุน้ใหเ้กิด
ปฏิกริยาตอบกลบัจากสมาชิกได ้โดยยึดเอาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นสาํคญั 
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โสตทศัน์ที& # 13.6 (ต่อ) 
 
 

ภารกจิ 
         ภารกิจของผูด้าํเนินกิจกรรม มีตัYงแต่การออกแบบเวที จดัเตรียมสถานทีO สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ตัYง
คาํถาม  และกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ สร้างโอกาสใหส้มาชิกพบศกัยภาพของตนเอง คอยสรุปบทเรียน อีกทัYง
ยงัเป็นผูฝึ้กและผูร่้วมเรียนรู้  

 
 

 
โสตทศัน์ที& # 13.7 การใช้กจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร  
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โสตทศัน์ที& # 13.8 วธีิการจดักจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร  
 

 

 
 

 
 

โสตทศัน์ที& # 13.9 การใช้ประโยชน์จากกจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

 
การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์เพื�อปรับทัศนคติ   
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โสตทศัน์ที& # 13.9 (ต่อ) 
 

 
การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์เพื�อเสริมสร้างพลังกลุ่ม   

 

 
 

 
โสตทศัน์ที& # 13.10 การใช้ประโยชน์จากกจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

 
การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์เพื�อประโยชน์ด้านอื�นๆ   
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หน่วยที& 14 กลยุทธ์ในการทาํงานของผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
โสตทศัน์ที& # 14.1  กลยุทธ์ในการวางแผน 
 
 
สิOงทีOผูน้าํในงานส่งเสริมการเกษตรควรทราบในกลยทุธ์การวางแผนในงานส่งเสริมการเกษตร มีดงันีY  

1. ความมุ่งหมาย    

     1.1 เพืOออธิบายวตัถุประสงคข์องงาน  
     1.2 เพืOอกาํหนดหนา้ทีOความรับผิดชอบของผูเ้กีOยวขอ้ง   
     1.3 เพืOอวางแนวทางในการปฏิบติังาน   
     1.4 เพืOอสร้างการควบคุมงาน   
     1.5 เพืOอป้องกนัปัญหาทีOจะเกิดขึYนในอนาคต   

2. ประโยชน์   ประโยชนข์องการวางแผนมีดงันีY  

     2.1 สร้างความชดัเจนและเป็นธรรมในการปฏิบติังาน   
     2.2 ควบคุมการปฏิบติังานใหไ้ปสู่ความสาํเร็จ   
     2.3 ลดขอ้ผิดพลาดในการบริหาร   
     2.4 ใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ   
                   2.5 สามารถพฒันาปรับปรุงใหเ้หมาะสม   

3. ข้อจาํกดั   การวางแผนมีขอ้จาํกดัในเรืOองตา่งๆ ดงันีY  

     3.1 การขาดความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการวางแผน   
     3.2 ความลม้เหลวในการติดตอ่สืOอสาร   
     3.3 ความไม่แม่นยาํในขอ้มูลและการพยากรณ์   
     3.4 ความไม่ยดืหยุน่ของแผน   
     3.5 ขอ้จาํกดัของทรัพยากร   

4. กระบวนการวางแผน   มีขัYนตอนในการวางแผน ซึOงเรียงลาํดบัดงัตอ่ไปนีY  

     4.1 การวเิคราะห์สถานการณ์   
     4.2 การกาํหนดวตัถุประสงค ์  
     4.3 การกาํหนดเป้าหมาย   
     4.4 การกาํหนดรายการปฏิบติังาน   
     4.5 การดาํเนินการตามแผน   
     4.6 การติดตามผลและการควบคุม   

5. รูปแบบของการวางแผน   ผูน้าํในงานส่งเสริมการเกษตรอาจวางแผนโดยใชรู้ปแบบดงัตอ่ไปนีY   

     5.1 การวางแผนจากภายในเปรียบเทียบกบัการวางแผนจากภายนอก   
     5.2 การวางแผนจากบนลงล่างเปรียบเทียบกบัการวางแผนจากล่างขึYนบน   
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โสตทศัน์ที& # 14.2 กลยุทธ์ในการประสานงาน 
 

 

ความสําคญัของการประสานงานต่อการดาํเนินงานส่งเสริมการเกษตร  

 1. ทาํใหง้านบรรลุผล    
2. ประหยดัทรัพยากร   
3. ลดความขดัแยง้   
4. ช่วยแกปั้ญหา   

หลกัการของการประสานงาน  

 1. ประสานนโยบายและวตัถุประสงค ์  
 2. ประสานกระบวนการทาํงาน   
 3. ประสานผูป้ฏิบติังาน   
 4. ประสานการใชท้รัพยากร   
 5. ประสานแผนการดาํเนินงาน   
 6. ประสานทุกระดบั   
 7. ประสานทัYงอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

วธีิการประสานงาน  

 การประสานงานสามารถดาํเนินการไดห้ลายวธีิ สาํหรับวธีิการประสานงานทีOสาํคญัมีดงันีY  
 1. จดัแบ่งหนา้ทีOการงานและโครงสร้างของงาน 
 2. กาํหนดระเบียบแบบแผนในการปฏิบติังาน   
 3. ใชท้รัพยากรในการประสาน   
 4. จดัการประชุมพบปะ   
 5. กาํหนดใหท้าํกิจกรรมร่วมกนั   
 6. ใชก้ารกาํกบัติดตาม   
 7. ตัYงคณะบุคคล   
 8. มอบอาํนาจในการตดัสินใจ   
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โสตทศัน์ที& # 14.2  (ต่อ) 
 

เทคนิคในการประสานงาน  

 1. ใชก้ารติดตอ่สืOอสารทีOดี    
 2. ใหค้วามร่วมมือ   
 3. ใหข้อ้มูลขา่วสารและความรู้   
 4. ดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ   
 5. ดาํเนินการอยา่งตอ่เนืOอง   
 6. ร่วมกิจกรรมทีOเกีOยวขอ้ง   
 7.  ติดตามอยา่งใกลชิ้ด   
 8. มอบหมายการตดัสินใจ   
 9. ศึกษางานใหก้ระจ่าง   
 

ข้อควรระวงัในการประสานงาน  

 1. เรืOองมนุษยสมัพนัธ์   
 2. ระวงัความเขา้ใจผิด   
 3. ระวงัปฏิกิริยายอ้นกลบั   
 4. คาํนึงถึงความแตกตา่งระหวา่งบุคคล   
 5. อยา่เป็นทางการมากเกินไป   

 
 
โสตทศัน์ที& # 14.3กลยุทธ์ในการประเมนิผล 
 
 

ความสําคญัของการประเมนิผล  

 1. ทาํใหท้ราบผลสมัฤทธิg ในการดาํเนินงานส่งเสริมการเกษตรทีOผา่นมาวา่เป็นอยา่งไร 
 2. ทาํใหท้ราบผลทีOเกิดขึYนจากการปฏิบติังาน เมืOอไดด้าํเนินการไปแลว้จะมีผลอะไรเกิดขึYนบา้ง 
 3. ทาํใหส้ามารถวเิคราะห์เหตุของความสาํเร็จหรือความลม้เหลวในการดาํเนินงานทีOผา่นมา  
 4. ทาํใหส้ามารถติดตามและควบคุมการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
 5. ทาํใหส้ามารถเขา้ใจปัญหาอุปสรรคทีOเกิดขึYนไดท้นัท่วงที และสามารถทีOจะหาแนวทางป้องกนั 
 6. ทาํใหส้ามารถวางแผนและพิจารณาจดัวางทรัพยากรทีOจะใชใ้นการดาํเนินการตอ่ไปไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 7. ทาํใหท้ราบวา่วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแผนงานทีOกาํหนดไว ้
 8. ทาํใหผู้เ้กีOยวขอ้งมีความเชืOอมัOน และมีแนวทางและขอบเขตในการดาํเนินงานอยา่งชดัเจน  
 9. ทาํใหส้ามารถควบคุม กาํกบัดูแล และเร่งรัดการดาํเนินงาน 
 10. ทาํใหมี้แนวทางในการชะลอ ยบุเลิก เปลีOยนแปลงหรือปรับปรุงการดาํเนินงาน  
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โสตทศัน์ที& # 14.3 (ต่อ) 
 
 

หลกัการของการประเมนิผล  

  
 1. ควรดาํเนินการใหทุ้กฝ่ายทีOเกีOยวขอ้งมีความเขา้ใจตรงกนั 
 2. ควรใชว้ธีิการประเมินผลทีOง่ายไม่ยุง่ยากซบัซอ้น  
 3. ดาํเนินการประเมินผลโดยมีการวางแผนล่วงหนา้  
 4. มีความยดืหยุน่ในการดาํเนินการ  
 5. ใชแ้นวทางการประเมินผลทีOเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม 
 6. ผลของการประเมินควรนาํไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขและศึกษางาน 
 7. เนน้ความเป็นกลางและความเป็นธรรมในการประเมินผล  
 8. ดาํเนินการประเมินผลโดยแสวงหาขอ้มูลทีOถูกตอ้งใหค้รอบคลุมและพอเพียง  
 

ประเภทของการประเมนิผล  

 1. การประเมินผลความจาํเป็น  
 2. การประเมินทรัพยากรของโครงการ  
 3. การประเมินผลกระบวนการ  
 4. การประเมินผลผลทีOไดรั้บ  
 5. การประเมินผลกระทบ  
 

กระบวนการประเมนิผล  

 ในการประเมินผลโครงการมีขัYนตอนตา่งๆ ดงันีY  
 1. วเิคราะห์โครงการ   
 2. กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการประเมินผล   

3. กาํหนดขอ้มูลทีOตอ้งรวบรวม   
4. กาํหนดตวัชีYวดั   

 5. กาํหนดแหล่งขอ้มูล   
 6. กาํหนดวธีิการและเครืOองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล   
 7. การประมวลผลและการวเิคราะห์ขอ้มูล   
 8. การเปรียบเทียบขอ้มูล   
 9. การตีความและสรุปผล   
 10. การจดัทาํรายงาน   
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โสตทศัน์ที& # 14.3 (ต่อ) 
 
 

ข้อควรระวงัในการประเมนิผล  

 1. ไม่ควรเลือกประเมินเฉพาะส่วนทีOดีของโครงการ 
 2. ไม่ปรุงแตง่ขอ้มูลไปในทิศทางทีOตอ้งการ 
 3. ไม่ใหมี้อคติตอ่โครงการ ผูจ้ดัทาํโครงการ หรือผูที้OเกีOยวขอ้ง 
 4. การสรุปผลตอ้งมาจากการวเิคราะห์ขอ้มูลทีOเก็บรวบรวมมา 
 
 
โสตทศัน์ที& # 14.4 กลยุทธ์ในการสํารวจข้อมูล และการรายงาน 
 
 

ประเภทของการสํารวจข้อมูล  

 1. การทาํสาํมะโน (Census)   
 2. การสาํรวจจากสิOงตวัอยา่ง (Sample Survey)  
 

ความสําคญัของการสํารวจข้อมูล  

 1. การวางแผน   
 2. การปฏิบติังาน   
 3. การประเมินผล   
 

วธีิการสํารวจข้อมูล  

 วธีิการสํารวจข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูม ิ
 1. การสาํรวจขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม   
     1.1 การแจกแบบสอบถามและรอรับกลบัทนัทีทีOผูต้อบตอบเสร็จ  
     1.2 การทอดแบบสอบถาม   
     1.3 การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์  
 2. การสาํรวจขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์   
     2.1 การสมัภาษณ์โดยกาํหนดเฉพาะประเด็นหลกัทีOสาํคญัทีOจะถาม 
     2.2 การสมัภาษณ์โดยกาํหนดรายละเอียดทีOจะถามทุกประเด็น 
 3. การสาํรวจขอ้มูลโดยการสงัเกต   
 4. การสาํรวจขอ้มูลโดยการทดลอง   
 วธีิการสาํรวจขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 
 1. การสาํรวจขอ้มูลจากเอกสาร   
 2. การสาํรวจขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์   
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โสตทศัน์ที& # 14.4 (ต่ฮ) 
 
 

เครื�องมอืที�ใช้ในการสํารวจข้อมูล  

 1. แบบสอบถาม (Questionnaiare)   
 2. แบบสมัภาษณ์ (Interview Schedule)  
 3. แบบสงัเกต (Observation Form 
 4. แบบรายงานผลการปฏิบติังาน   
 

การรายงานการสํารวจข้อมูล  

 
 1. การรายงานดว้ยขอ้ความ 
 2. การรายงานดว้ยตาราง 
 3. การรายงานดว้ยแผนภูมิแท่ง 
 4. การรายงานดว้ยแผนภูมิรูปวงกลม 
                5. การรายงานดว้ยกราฟเสน้ 
  

ข้อควรระวงัในการสํารวจข้อมูล  

 
 สาํหรับประเด็นปัญหาทีOสาํคญัในการสาํรวจขอ้มูลนัYน สามารถแยกได ้4 ประเด็น ดงันีY  
 1. ประเด็นปัญหาทีOสืบเนืOองมาจากกลุ่มตวัอยา่งหรือสิOงตวัอยา่ง 
 2. ประเด็นปัญหาทีOสืบเนืOองมาจากเครืOองมือทีOใชส้าํรวจขอ้มูล 
 3. ประเด็นปัญหาทีOสืบเนืOองมาจากผูส้าํรวจขอ้มูล 
 4. ประเด็นปัญหาทีOสืบเนืOองมาจากผูใ้หข้อ้มูล 
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โสตทศัน์ที& # 14.5    กลยุทธ์ในการถ่ายทอดความรู้ 
 
 

กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้  

 
 1. ขัYนประเมินผลก่อนการถ่ายทอดความรู้   
 2. ขัYนนาํเขา้สู่บทเรียน   
     2.1 เพืOอใหเ้ห็นแนวคิดในเรืOองทีOจะถ่ายทอด 
     2.2 เพืOอเรียกร้องความสนใจ 
 3. ขัYนถ่ายทอดความรู้   
 4. ขัYนสรุป   
 5. ขัYนประเมินผลการเรียนรู้   
 6. ขัYนติดตามผล   

 

ความสําคญัของการถ่ายทอดความรู้  

 1. บุคคลผูป้ฏิบติังานจะมีการเรียนรู้สิOงใหม่ๆ 
 2. ทาํใหเ้กิดขวญัและกาํลงัใจ มีทศันคติทีOดี มีความภกัดีตอ่หน่วยงาน 
 3. ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีทกัษะความชาํนาญงาน สามารถเพิOมผลผลิต ลดปัญหาในการทาํงาน  
 4. ช่วยแบ่งเบาภาระของผูบ้งัคบับญัชา ไม่ตอ้งเสียเวลามากในการสอนงาน  
 5. ช่วยแกปั้ญหาของการบริหารงาน  
 6. เกิดความมัOนคงขององคก์ารหรือหน่วยงาน  
 

เทคนิควธีิการถ่ายทอดความรู้  

 1. เทคนิควธีิการถ่ายทอดเพืOอใหเ้กิดความรู้   
     1.1 การบรรยาย 
     1.2 การอภิปรายในคณะ 
     1.3 การบรรยายเป็นคณะ 
     1.4 การประชุมอภิปราย 
     1.5 แบบเรียนสาํเร็จรูป 
     1.6 การจดัทศันศึกษา 
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โสตทศัน์ที& # 14.5  (ต่อ) 
 
 

ข้อควรระวงัในการถ่ายทอดความรู้  

 1. สภาพปัญหาเกีOยวกบัปัจจยันาํเขา้  
 2. สภาพปัญหาเกีOยวกบักระบวนการ   
 3. สภาพปัญหาเกีOยวกบัผลลพัธ์  
     3.1 ขาดขัYนตอน และวธีิการประเมินผลทีOครบวงจรทัYงการประเมินก่อน ระหวา่ง และหลงัการ
ถ่ายทอดความรู้ 
     3.2 เครืOองมือทีOใชป้ระเมินขาดคุณภาพ 
     3.3 สิOงทีOประเมินไม่เป็นตวัแทนของคุณลกัษณะภายในตวัผูรั้บการถ่ายทอดความรู้อยา่งแทจ้ริง 
     3.4 ผลของการประเมินในทุกดา้นไม่ไดถู้กนาํไปใชเ้พืOอปรับปรุงการดาํเนินการในอนาคต 
     3.5 ไม่มีการติดตามผลการเปลีOยนแปลงพฤติกรรมของผูรั้บการถ่ายทอด 
 
โสตทศัน์ที& # 14.6 กลยุทธ์ในการพฒันาตนเอง 

 

ความสําคญัของการพฒันาตนเอง  

1. ความสาํคญัตอ่ตนเอง   
2. ความสาํคญัตอ่ครอบครัวและบุคคลอืOน   
3. ความสาํคญัตอ่องคก์ารทีOปฏิบติังานอยู ่  
4. ความสาํคญัตอ่สงัคมและประเทศชาติ   
 

วธีิการพฒันาตนเอง  

1. วธีิการพฒันาตนเองตามธรรมชาติ   
       1.1 การเลียนแบบ   
       1.2 การทดลองกระทาํ และประพฤติ หรือปฏิบติัแบบลองผิดลองถูก  
       1.3 การทดลองกระทาํในสิOงแปลกใหม่  
       1.4 การกระทาํและประพฤติหรือปฏิบติัในสิOงทีOมีอยูแ่ลว้ใหดี้ยิOงขึYนกวา่เดิม   
2. วธีิการพฒันาตนเองดว้ยการศึกษา หรือฝึกอบรมจากแหล่งความรู้  
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โสตทศัน์ที& # 14.6 (ต่อ) 
 

ข้อควรระวงัในการพฒันาตนเอง  

1. สภาพปัญหาทีOเกิดจากสภาพแวดลอ้ม   
      1.1 สภาพปัญหาทีOเกิดจากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ   
      1.2 สภาพปัญหาทีOเกิดจากสภาพแวดลอ้มทางจิตภาพ   
      1.3 สภาพปัญหาทีOเกิดจากสภาพแวดลอ้มทางสงัคม   
2. สภาพปัญหาทีOเกิดจากการศึกษาหรือการฝึกอบรม   
       2.1 ปัญหาผูส้าํเร็จการศึกษาขาดความรู้ในหลกัสูตรและไม่ทราบ หรือตอบไม่ไดว้า่มีความรู้อะไรบา้ง   
       2.2 ความรู้ทีOไดรั้บจากการศึกษาไม่ใช่ความรู้ทีOไดใ้ชใ้นการปฏิบติังานโดยตรง   
       2.3 ปัญหาเกีOยวกบัจิตใจ จริยธรรม และคุณธรรมของผูเ้ขา้รับการศึกษาและผูส้าํเร็จการศึกษา  
       2.4 ปัญหาการขาดการสร้างสรรค ์  
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หน่วยที& 15 การเสริมสร้างพลงัเพื&อทาํงานส่งเสริมการเกษตรอย่างมีความสุข  
 
โสตทศัน์ที& # 15.1 แนวคดิเกี&ยวกบัการเสริมสร้างพลงัเพื&อทาํงานส่งเสริมการเกษตรอย่างมคีวามสุข 
  

การเสริมสร้างพลงัในการทาํงาน  หมายถึง การกระตุน้เร้าใหบุ้คคลเกิดความตระหนกัรู้ในศกัยภาพทีOตนมีและดึง

ศกัยภาพนัYนออกมาใชใ้นทางสร้างสรรค ์ เพืOอการปรับปรุงและพฒันาวถีิการทาํงานใหบ้รรลุผลสาํเร็จ ซึOงผลสาํเร็จทีO
เกิดขึYนนีYจะมีความตอ่เนืOองและยัOงยนื ในการทาํงานส่งเสริมการเกษตรก็เช่นเดียวกนัจาํเป็นตอ้งอาศยัการร่วมคิดร่วม
แรงร่วมใจของผูเ้กีOยวขอ้งหรือบุคคลหลายกลุ่มหลายภารกิจหลายบทบาท 
 

ความสําคญัของการเสริมสร้างพลงัในการทาํงานส่งเสริมการเกษตร  

1. ความสาํคญัตอ่ชุมชนหรือองคก์รในงานส่งเสริมการเกษตร  
2. ความสาํคญัตอ่ผูร่้วมงานหรือทีมงานส่งเสริมการเกษตร  
3. ความสาํคญัตอ่คนทาํงานส่งเสริมการเกษตร  

   

การทาํงานส่งเสริมการเกษตรอย่างมคีวามสุข  เป็นเรืOองทีOคนทาํงานและผูเ้กีOยวขอ้งกบังานส่งเสริมการเกษตรทุกฝ่าย

ปรารถนาใหเ้กิดขึYน  นอกเหนือไปจากความตอ้งการมีความกา้วหนา้และความมัOนคงในการทาํงาน การมีความพึง
พอใจในงานทีOปฏิบติัและผลประโยชน์หรือผลตอบแทนทีOไดรั้บ การทีOจะประสบความสาํเร็จในการทาํงานมิได้
ขึYนอยูก่บัผลสมัฤทธิg ของงานเพียงอยา่งเดียว แตย่งัตอ้งคาํนึงถึงการทาํงานอยา่งมีความสุขและสนุกในงานทีOทาํ 
 

ความสําคญัของการทาํงานอย่างมคีวามสุข  

1. ความสาํคญัตอ่คนทาํงานส่งเสริมการเกษตร  
2. ความสาํคญัตอ่ผูร่้วมงานหรือทีมงานส่งเสริมการเกษตร  
3. ความสาํคญัตอ่องคก์รในงานส่งเสริมการเกษตร  

 
 
โสตทศัน์ที& # 15.2 ปัจจยัที&เกี&ยวข้องกบัการเสริมสร้างพลงัเพื&อการทาํงานส่งเสริมการเกษตรอย่างมคีวามสุข 

ปัจจยัด้านผู้นําและผู้เกี&ยวข้อง  

1. การมีความรู้ความเขา้ใจทีOแทจ้ริงเกีOยวกบั “ความสุข”  
2. การมีศรัทธาตอ่คุณคา่ของความสุขในชีวติ  
3. การเปิดโลกทศัน์ตอ่การเสริมสร้างพลงัเพืOอความสุขในการทาํงาน  

ปัจจยัด้านลกัษณะงานที&ทาํ   

1. ความทา้ทายในงาน  
2. ความมีอิสระในการทาํงาน  
3. โอกาสทีOมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม  
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โสตทศัน์ที& # 15.2 (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านกระบวนการในการทาํงาน  

1. การวางแผนการทาํงานทีOชดัเจน  
2. การออกแบบงานอยา่งเป็นระบบ  
3. การประเมินความสุขในการทาํงาน  

ปัจจยัด้านบรรยากาศในการทาํงาน  

1. การเปิดพืYนทีOการแสดงออกถึงความสุข  
2. การสร้างวฒันธรรมการทาํงานอยา่งมีความสุข  
3. การตระหนกัถึงคุณคา่ในแตล่ะบทบาทของคนทาํงาน  

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน  

1. การจดัสภาพแวดลอ้มทีOเอืYอตอ่การทาํงาน  
2. การตระหนกัถึงอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  
3. การจดัสภาพแวดลอ้มทีOคาํนึงถึงการพฒันาคุณภาพชีวติ  

 

 
โสตทศัน์ที& # 15.3 การเสริมสร้างพลงัในตวัผู้นําเพื&อทาํงานส่งเสริมการเกษตรอย่างมคีวามสุข 
 

   
�ผูน้าํในงานส่งเสริมการเกษตรทีOไดรั้บแตง่ตัYงขึYนมาหรือไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นหวัหนา้ผูต้ดัสินใจรับผิดชอบ
นาํผูต้ามหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไปในทางดีหรือทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีความสุข ตอ้งมีคุณสมบติัทีO
สามารถชกัจูงผูอื้Oนใหมี้ความมัOนใจในตวัผูน้าํ มีความเคารพนบัถือและใหค้วามร่วมมือกบัผูน้าํดว้ยความจริงใจ 
เพืOอจะไดป้ฏิบติัภารกิจใหลุ้ล่วงไปดว้ยดี คุณลกัษณะของผูน้าํยอ่มจะมีผลสะทอ้นตอ่วธีิปฏิบติังานและผลงาน
ขององคก์รเป็นอยา่งมาก  

 

บทบาทของผู้นําเพื&อทาํงานส่งเสริมการเกษตรอย่างมคีวามสุข  

1. สร้างระบบการทาํงานทีOชดัเจนไม่ซบัซอ้นและมีประสิทธิผล  
2. ดึงศกัยภาพและคุณคา่ในตนของคนทาํงานออกมา  
3. เนน้กระบวนการสืOอสารทีOชดัเจนและการทาํงานเป็นทีม  
4. ส่งเสริมพฒันาคนทาํงานใหมุ่้งสู่เป้าหมายร่วมกนับนฐานของความรักความไวว้างใจซึOงกนัและกนั  
5. ติดตามประเมินผลการทาํงานและพร้อมปรับเปลีOยนใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ  
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โสตทศัน์ที& # 15.3 (ต่อ) 
 

   
หลกัการเสริมสร้างพลงัในตวัผู้นาํเพื&อการทาํงานส่งเสริมการเกษตรอย่างมคีวามสุข  

1. การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  
2. การเรียนรู้เชิงประสบการณ์  
3. การคิดในทางบวก  
4. การปรับเปลีOยนพฤติกรรม  
5. การลงมือปฏิบติัดว้ยตนแอง  

  
 
โสตทศัน์ที& # 15.4 กระบวนการเสริมสร้างพลงัในตวัผู้นําเพื&อทาํงานส่งเสริมการเกษตรอย่างมคีวามสุข  
 
 

  ขัYนตอนทีO 1 การคน้พบสภาพการณ์จริง  

  ขัYนตอนทีO 2 การสะทอ้นความคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  

  ขัYนตอนทีO 3 การตดัสินใจเลือกวธีิปฏิบติัทีOเหมาะสมและลงมือปฏิบติั  

  ขัYนตอนทีO 4 การคงไวซึ้OงการปฏิบติัทีOมีประสิทธิภาพ  
 
 
โสตทศัน์ที& # 15.5 องค์ประกอบของการเสริมสร้างพลงัในตวัผู้นําเพื&อทาํงานส่งเสริมการเกษตรอย่างมคีวามสุข  
 

 
1. การเสริมสร้างพลงัการกระทาํ  
2. การเสริมสร้างพลงัใจ  
3. การเสริมสร้างพลงัสมอง  

 

 
โสตทศัน์ที& # 15.6 ปัจจยัที&เกี&ยวข้องกบัการเสริมสร้างพลงัในตวัผู้นําเพื&อทาํงานส่งเสริมการเกษตรอย่างมคีวามสุข  
 
 

• ปัจจยัภายในบุคคล  คา่นิยม ความเชืOอ เป้าหมายในชีวติ ประสบการณ์ส่วนบุคคล  

• ปัจจยัระหว่างบุคคล ระบบโครงสร้างชุมชนหรือองคก์ร วฒันธรรมชุมชนหรือองคก์ร  ผูบ้ริหารองคก์ร 
บุคลากรหรือคนทาํงาน ความไวว้างใจในชุมชนหรือองคก์ร ลกัษณะงาน  สมัพนัธภาพระหวา่งหวัหนา้
หรือผูน้าํกบัลูกนอ้งหรือผูต้าม  
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โสตทศัน์ที& # 15.7 วธีิการเสริมสร้างพลงัในตวัผู้นําเพื&อทาํงานส่งเสริมการเกษตรอย่างมคีวามสุข  
 
 

1. สาํรวจปัจจยัทีOเกีOยวขอ้งกบัการทาํงาน  
2. เลือกเทคนิคและกลยทุธ์ในการจดัการแบบมีส่วนร่วม  
3. สนบัสนุนใหผู้ป้ฏิบติัเกิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง   

 
 

โสตทศัน์ที& # 15.8 พลงัการบริหารทมีงานของผู้นําเพื&อผลสัมฤทธิgของงานส่งเสริมการเกษตร  
 

   
1. พลงัความยดืหยุน่ (Power of Flexibility)   
2. พลงัความรับผิดชอบ (Power of Responsibility)  
3. พลงัความมีระเบียบ (Power of Displine)  
4. พลงัความสาํเร็จ (Power of Success)    
5. พลงัความกระจ่างชดั  (Power of Clarity)  
6. พลงัความเป็นหนึOงเดียว ((Power of Unity)  

 

 
โสตทศัน์ที& 15.9 พลงัในตวัผู้นําเพื&อสร้างบรรยากาศในการทาํงานอย่างมคีวามสุข  
 

 
1. พลงัการสร้างแรงบนัดาลใจ (Power to Inspire)  
2. พลงัการสืOอสารสร้างสรรค ์ (Power of Communication)  
3. พลงัการใหคุ้ณประโยชน์ (Power of Contribution)  
4. พลงัการคิดบวก (Power of Positive thinking)  
5. พลงัการปรับเปลีOยน (Power of Adjustment)  
6. พลงัการสร้างความไวว้างใจ (Power of Trust)  
7. พลงัการสอดประสาน (Power of Collaboration)  
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โสตทศัน์ที& # 15.10 พลงัในตวัผู้นําเพื&อสร้างการเปลี&ยนแปลงในการทาํงานอย่างมคีวามสุข  
 

 
1. พลงัการสาํรวจตน (Power to Withdraw)  
2. พลงัการปล่อยวาง (Power to Pack-up)  
3. พลงัความอดทน (Power to Tolerate)  
4. พลงัการยอมรับ (Power to Accommodate)  
5. พลงัการแยกแยะ (Power to Discriminate)  
6. พลงัการตดัสิน (Power to Decide)  
7. พลงัการเผชิญ (Power to Face)  
8. พลงัความร่วมมือ (Power to Cooperate)  

  
 

 


