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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& 1 สังคมเกษตรกรและบุคคลเป้าหมายในการส่งเสริมการเกษตร 
 
โสตทศันที์O # 1.1ลกัษณะของสงัคมชนบท 
 
  

ความหมายของสังคมชนบท      

 
            สงัคมชนบทหมายถึง  กลุ่มคนทีOอาศยัอยูใ่นเขตพืYนทีO ๆ  ตัYงอยูน่อกจุดศูนยก์ลางของเมือง  เป็นเขตทีOมีความ
เจริญทางดา้นวตัถุไม่มากนกั  โดยชนบทจะเป็นพืYนทีOๆ  ยงัคงแวดลอ้มไปดว้ยทุ่งนา  ป่า  เขา  แม่นํY า  ลาํธาร  ทะเล  
ซึOงเป็นการพิจารณาในแง่ทาํเลทีOตัYง  (location)  นอกจากนีY เมืOอพิจารณาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลในสงัคม  คน
ในชนบทจะมีความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั  รู้จกัตลอดหวับา้นทา้ยบา้น  ระบบเครือญาติยงัเขม้ขน้  ยดึมัOนในประเพณี
และวฒันธรรม  เป็นสงัคมแบบประเพณี  (traditional  society)  ลกัษณะครอบครัวเป็นครอบครัวคอ่นขา้งใหญ่และ
ครอบครัวยงัเป็นทัYงสถาบนัผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
 

ลกัษณะของสังคมชนบท  
1. ดา้นประชากรศาสตร์………………………………………………………………………………  
2. ดา้นนิเวศวทิยา……………………………………………………………………………………..   
3. ดา้นเศรษฐกิจ………………………………………………………………………………………   
4. ดา้นสงัคม………………………………………………………………………………………….   
5. ดา้นมานุษยวทิยาวฒันธรรม……………………………………………………………………….   
6. ดา้นสงัคมจิตวทิยา…………………………………………………………………………………   

 
 
โสตทศันที์O # 1.2 ลกัษณะของสงัคมเกษตรกร 
 

 
 การเปลี&ยนแปลงของสังคมเกษตรกร 

 
             ลกัษณะของการเปลีOยนแปลงของสงัคมเกษตรกรไทย  โดยภาพรวมตัYงแตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนัมีการ
เปลีOยนแปลงในหลาย ๆ  ดา้นไดแ้ก่ 1)ดา้นเศรษฐกิจ  2)ดา้นสงัคม  3)ดา้นการใชเ้ทคโนโลยกีารผลิต  4) ดา้นการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติเพืOอการผลิตและ5) ดา้นการดาํรงชีวติของเกษตรกรเองภายใตส้ถานการณ์และปัจจยัตา่ง ๆ  
ซึOงการเปลีOยนแปลงดงักล่าวในบางกรณีก็เป็นผลทีOดีตอ่เกษตรกรและสงัคมเกษตรกร  ขณะทีOบางกรณีก็ก่อใหเ้กิดผล
ในทางลบ 
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โสตทศันที์O # 1.2 (ตอ่) 
 
 

 ลกัษณะโดยภาพรวมของสังคมเกษตรกร 
 

1. ลกัษณะประชากรเกษตร   
2. ลกัษณะรายไดแ้ละหนีY สินของเกษตรกร   
3. การถือครองทีOดินและการใชป้ระโยชน์ในทีOดินทาํเกษตร   
4. ดา้นการใชปั้จจยัการผลิต   
5. ลกัษณะทางสงัคมวทิยา   
6. ลกัษณะทางดา้นการศึกษา   
7. ลกัษณะทางการเมืองและการปกครอง   
8. ลกัษณะสุขภาพอนามยั   
9. ลกัษณะทางเทคโนโลย ี  
10. ลกัษณะการตัYงถิOนฐานของสงัคมเกษตรกร   
11. ลกัษณะทางดา้นการผลิต   

 

 โครงสร้างของสังคมเกษตรกร 
 

   �   ความหมายของโครงสร้างทางสังคม 
 โครงสร้างทางสังคม  (social  structure)  คือ  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลทีOยึดเหนีOยวกนัดว้ย
วฒันธรรมเพืOอประโยชน์ของแตล่ะคนหรือหมู่คณะ  ดงันัYนจะเห็นวา่โครงสร้างทางสังคมเป็นเรืOองคนตัYงแต่สองคน
ขึYนไป  มีการกระทาํระหวา่งกนัหรือมีการติดต่อกนัลกัษณะใดลกัษณะหนึOงเป็นระยะเวลาหนึOงโดยต่างก็รู้ภาษาและ
เขา้ใจกนัปฏิบติัตอ่กนัตามขนบธรรมเนียม  ประเพณี  หรือระเบียบของวฒันธรรมเดียวกนัทาํใหเ้ขาเขา้ใจกนัทาํอะไร
ถูกตอ้งกลายเป็นพวกเดียวกนั 
  �   องค์ประกอบของโครงสร้างทางสังคม 
 

 
 

 
 ครอบครัว 
 เศรษฐกิจ 
          สร้างกฎระเบียบ  เช่น               ครอบครัว ศาสนา  
          ความเชืOอ  คา่นิยม  บรรทดัฐาน               กลุ่มสงัคม การปกครอง  
         กาํหนดสถานภาพและบทบาทของบุคคล              ชุมชน การศึกษา 
          ฝึกฝนอบรมใหบุ้คคล  รู้  เขา้ใจ               สงัคมมนุษย ์ อนามยัและสาธารณสุข 
           และมีความชาํนาญในกฎ  ระเบียบ เกษตรกร 
         บทบาทตามสถานภาพ 
 

 องคก์ารทางสงัคม สถาบนัสงัคม 

กระบวนการจดัระเบียบ กลุ่มคนทีOจดัระเบียบแลว้ 

 โครงสร้างทางสงัคม 
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โสตทศันที์O # 1.3 ลกัษณะของสงัคมเกษตรกรทีOพึงประสงค ์
 
 

 ปัจจยัที&มผีลกระทบต่อการเกษตรและสังคมเกษตรกร  
 

1.โอกาสการพฒันาสังคม
เกษตรกร 

2. ศักยภาพการพฒันา
สงัคมเกษตรกร   

3.ปัจจัยเสีO ยงการพัฒนา
สงัคมเกษตร 

4.ข้อ จํ า กั ด ก า รพัฒน า
สงัคมเกษตรกร 

� การส่งออกสินคา้
เกษตร   
� การขยายตลาดสินคา้
เกษตรภายในประเทศ   
� การเพิOมประสิทธิภาพ
การผลิต   
� การพฒันาการเกษตรทีO
ย ัOงยนืเกษตรอินทรีย ์  
� การยา้ยฐานการผลิตไป
ยงัประเทศเพืOอนบา้น   
� การส่งเสริมสิทธิของ
ชุมชน   
� การส่งเสริมความ
เขม้แขง็ของประชาคมใน
ทุก ๆ  ระดบั   
 

� ศกัยภาพดา้นพืYนดิน   
� ศกัยภาพดา้นภูมิอากาศ   
� ศกัยภาพดา้นนํY าเพืOอ
การเกษตร   
� ศกัยภาพดา้นความ
หลากหลายทางชีวภาพ   
� ศกัยภาพดา้นสงัคมของ
เกษตรกร   
� ศกัยภาพของตวั
เกษตรกร   
 

� การเปลีOยนแปลงดา้น
เศรษฐกิจและการเงินของ
โลก   
� กติกาใหม่ดา้นการคา้
และการลงทุนของโลก     
� การเปลีOยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ   
� ความเลืOอมลํYาทางดา้น
รายไดข้องประชากร 
ภาคเกษตรกบัภาคการ
ผลิตอืOน ๆ  
�การขยายตวัของพืช
พลงังานและการสูญเสีย
ทีOดินทาํกิน   
 

� ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิOงแวดลอ้มของ
ชุมชนเสืOอมโทรม   
� โครงสร้างประชากร
และการขาดแคลน
แรงงานภาคเกษตร   
ขาดแคลนวตัถุดิบสาํหรับ
อุตสาหกรรมเกษตร   
� องคก์รเกษตรกรส่วน
ใหญ่ไม่เขม้แขง็   
� ตน้ทุนการผลิตสูง 
� ประสิทธิภาพการผลิต
ตํOา   
� การวจิยัและพฒันา   
� อาชีพเกษตรกรอาจเป็น
ทางเลือกสุดทา้ยของคน
รุ่นใหม่   

 

 สังคมเกษตรกรที&พงึประสงค์ 
 

   �    สงัคมเกษตรกรไทยทีOพึงประสงคใ์นอนาคตใน  3  ดา้น  1) เป็นสงัคมคุณภาพ 2) เป็นสงัคมทีOสมานฉนัทแ์ละ
เอืYออาทรตอ่กนั   3) เป็นสงัคมแห่งภูมิปัญญาการเรียนรู้ 
   �     สงัคมทีOเกษตรกรมีพลงัทีOเขม้แขง็อยา่งนอ้ย  7  ประการคือ 

1. มีพลงัคนทีOเขม้แขง็   
2. มีพลงักลุ่มทีOเขม้แขง็   
3. มีพลงัทุนทีOพอเพียง   
4. มีพลงัธุรกิจทีOเขม้แขง็   
5. มีพลงัเอืYออาทร   
6. มีพลงัแห่งการเรียนรู้   
7. มีพลงัแห่งการจดัการ  
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โสตทศันที์O # 1.4 ชุมชนเกษตรในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
 
� ความหมายของชุมชน 
           “ชุมชน”  หมายถึง  กลุ่มคนในทีOหนึO งๆ  ทีOมีความสนใจ  มีเป้าหมายรวมกนั  มีการกระทาํระหวา่งกนั  มี
ความสมัพนัธ์ร่วมกนั  โดยมีวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียม  กฏระเบียบ  ในการดาํเนินชีวติร่วมกนัในชุมชนนัOนเอง 
 
� ความหมายของชุมชนเกษตร 
 ชุมชนเกษตรกรรม  เป็นชุมชนทีOมีกิจกรรมส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม  วิถีชีวิตของคน
ในชุมชนจะเกีOยวขอ้งกบัเกษตรกรรม  คุณภาพชีวติจึงขึYนอยูก่บัการเปลีOยนแปลงของเกษตรกร  การทาํงานของชุมชน 
   
� การตัTงถิ&นฐานของชุมชนเกษตร   
 ลกัษณะการตัYงถิOนฐานมีลกัษณะทีOแตกตา่งกนั ดงันีY  

1. การตัYงถิOนฐานแบบแนวยาว   
2. การตัYงถิOนฐานอยูก่นัเป็นกลุ่ม 
3. การตัYงถิOนฐานตามความสะดวกของสาธารณูปการต่าง ๆ   
4. การตัYงถิOนฐานแบบกระจาย   
 

� ปัจจยัที&มอีทิธิพลต่อการตัTงถิ&นฐานของชุมชนเกษตร  2  ประเภททีOสาํคญัไดแ้ก่ 
1. ปัจจยัดา้นกายภาพ   
2. ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสงัคม   
 

� สมาชิกของชุมชนเกษตร 
1. ผูป้ระกอบอาชีพการเกษตร   
2. ผูน้าํชุมชน   

- ผูน้าํทีOเป็นทางการ   
- ผูน้าํทีOไม่เป็นทางการ   

3. แม่บา้นและลูกหลานเกษตรกร   
4. ประชาชนทัOวไปประกอบอาชีพในชุมชน   
 

� บทบาทชุมชนในการสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร 
1. การวเิคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน   
2. การบริหารและดาํเนินการโครงการ  
3. การร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติั   
4. การใชท้รัพยากรทีOมีอยูใ่นชุมชน   
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โสตทศันที์O # 1.5 บุคคลเป้าหมายในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
 

 ประเภทของบุคคลเป้าหมายในงานส่งเสริมการเกษตร  
 

1. จาํแนกตามประเภทของกลุ่มเป้าหมาย 
1) กลุ่มเกษตรกร   
2) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร   
3) กลุ่มเยาวชนเกษตร   
4) วสิาหกิ จชุมชน   
5) กลุ่มอาชีพ   
6) ผูที้Oทาํการเกษตรเป็นอาชีพเสริม   
7) แรงงานทีOกลบัสู่ภาคเกษตรกรรม   
8) เกษตรกรทัOวไป   

2. จาํแนกตามลกัษณะการยอมรับของเกษตรกร 
1) พวกหวัไวใจสู ้(innovators)  ร้อยละ  2.5 
2) พวกรอดูทีท่า (early  Adopters)  ร้อยละ  13.5 
3) พวกเบิOงตาลงัเล (early  Majority)  ร้อยละ  34   
4) พวกหนัเหหวัดืYอ (late  Majority)  ร้อยละ  34 
5) พวกงอมือจบัเจ่าหรือไม่เอาไหนเลย( late adopters  หรือ laggards)  ร้อยละ  16   

3. จาํแนกตามลกัษณะระยะเวลาการประกอบกิจกรรมการเกษตร 
1) เกษตรกรทีOทาํงานเตม็เวลา   
2) เกษตรกรทีOทาํงานเกษตรบางเวลา   
3) เกษตรกรทีOทาํการเกษตรเป็นกิจกรรม 

4. จาํแนกตามขนาดของการผลิต   
1) เกษตรกรขนาดใหญ่   
2) เกษตรกรขนาดปานกลาง   
3) เกษตรกรขนาดเลก็หรือเกษตรกรรายยอ่ย   

5. จาํแนกตามลกัษณะการผลิต 
1) เกษตรกรทีOมีการผลิตแบบพอมีพอกินพอใช ้  
2) เกษตรกรทีOมีการผลิตเชิงการคา้   
3) เกษตรกรทีOมีการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเพืOอการแขง่ขนั   

6. จาํแนกตามระบบการผลิต 
1) เกษตรกรทีOผลิตเชิงเดีOยว   
2) เกษตรกรทีOผลิตแบบหลายชนิด  
3) เกษตรกรทีOผลิตแบบเกษตรผสมผสาน   
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โสตทศัน์ที& # 1.6 ลกัษณะของเกษตรกรในปัจจุบัน 
 
 

 ลกัษณะทั&วไปของของเกษตรกรไทย 

1. การรวมกลุ่มของเกษตรกรไทย   
2. คา่นิยม  (ความมัOงคง  อาํนาจ  การเคารพผูอ้าวโุส ความเป็นผูรู้้    การให้ความสาํคญัในแง่บุคคล  ความ

สนุกสนานร่าเริง  คา่นิยมในเรืOองการรักความสนุกสนาน  ความวางเฉย  ความใจเยน็  และความเอืYอเฟืY อเผืOอแผ ่ ความ
เชืOอถือในเรืOองบุญบาป  กฎแห่งกรรม  และทางสายกลาง  การคาํนึงถึงรูปแบบมากกวา่เป้าหมาย  ความสบายกาย
สบายใจ   

3. วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี   
4. อุปนิสยัโดยทัOวไปของเกษตรกร  
  

 ลกัษณะของเกษตรกรที&พงึประสงค์ 

   ลกัษณะพืYนฐานของคนทีOมีคุณภาพควรมีลกัษณะดงันีY  
1) มีความรับผิดชอบ   
2) มีความเสมอตน้เสมอปลาย  
3) มีความเชืOอมัOนในตนเอง   
4) มีความพยายามพึOงตนเอง   
5) มีความซืOอสตัย ์  
 

 ลกัษณะของเกษตรกรที&พงึประสงค์  

1. ลกัษณะทัOวไปของเกษตรกรไทยทีOพึงประสงค ์ ควรมีลกัษณะดงันีY  
1) มีความสามารถปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัสิOงแวดลอ้มทีOเปลีOยนแปลงไป   
2) มีความเขา้ใจตอ่กระแสคาํวา่  “โลกาภิวตัน”์  และ  “การพฒันาทีOย ัOงยนื”   
3) มีจิตสาํนึก  มีความรัก  หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิOงแวดลอ้ม   
4) มีวสิยัทศัน์กวา้งและลึก   
5) มีจิตใจกวา้งทีOจะรับฟังขอ้ติชมดว้ยความเคารพและอดทน   
6) มีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในทอ้งถิOนอยา่งสํOาเสมอ   
7) ยนิดีถ่ายทอดความรู้  กลา้แสดงออก  และแลกเปลีOยนประสบการณ์ใหแ้ก่สงัคม 
8)  รู้จกัใชค้วามคิดอยา่งมีจุดหมายปลายทาง   
9)  สามารถดาํเนินกิจการทีOยุง่ยากสลบัซบัซอ้นได ้
10)  มีความสุข  และพึงพอใจกบัอาชีพทีOกระทาํอยู ่
11)  กระตือรือร้นติดตามนโยบาย  แผนงาน  และโครงการของรัฐเกีOยวกบัเรืOองทีOเกีOยวขอ้งอยูอ่ยา่ง
สมํOาเสมอ มีสุขภาพอนามยัทีOแขง็แรง   
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โสตทศัน์ที& # 1.6 (ต่อ) 
 

  
2. ลกัษณะเฉพาะของเกษตรกรไทยทีOพึงประสงคด์า้นการบริหารและจดัการการผลิต 

2.1. ดา้นจิตสาํนึกและความรับผิดชอบตอ่ผูบ้ริโภค 
1) มีความรับผิดชอบตอ่ผูบ้ริโภคในฐานะผูผ้ลิต   
2) มีจิตสํานึกอยู่เสมอว่า  จําเป็นต้องผนึกกาํลังระหว่างเกษตรกรด้วยกัน  เป็นรูปองค์กร

เกษตรกรทีOเขม้แขง็   
2.2. ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการจดัการการผลิต 

1) มีความเขา้ใจและตระหนกัวา่การแขง่ขนัการคา้สินคา้เกษตรจะทวคีวามรุนแรงมากยิOงขึYน   
2) มีความรู้ความสามารถในการจดัการเชิงธุรกิจ  ทัYงดา้นการผลิต  การแปรรูป  และการตลาด 
3)  มีความรู้ความเขา้ใจในความตอ้งการลกัษณะเฉพาะอยา่งของตลาด   
4) มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้และเทคโนโลยใีหม่ 

2.3. มีความรู้ความเขา้ใจในภาวะการแขง่ขนั 
2.4. ดา้นการบริหารการผลิต 

1) สามารถพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้มูลคา่เพิOม 
2) รู้จกัแสวงหารายไดม้าเสริม   

2.5. ดา้นการสร้างเครือขา่ย 
1) สร้างเครือขา่ย  ขอ้มูลขา่วสารดา้นวชิาการ  ดา้นการตลาด  และดา้นอืOน ๆ   
2) สร้างเครือขา่ยดา้นการตลาดและอุสาหกรรมเกษตร   

    
 
โสตทศัน์ที& # 1.7 แนวคดิการพฒันาเกษตรกร 
 

  

 ปัญหาของเกษตรกรไทย 

1. ความยากจน   
2. ถูกแยง่ชิงทรัพยากรและทรัพยากรเสืOอมโทรม  
3. ขาดการมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของทรัพยากรหรือปัจจยัการผลิตในระบบเศรษฐกิจ   
4. เกษตรกรไม่สามารถมีงานทาํและมีรายไดอ้ยา่งตอ่เนืOองตลอดปี  
5. ขาดเสถียรภาพทางดา้นรายได ้  
6. ความดอ้ยโอกาสทางเศรษฐกิจของเกษตรกร   
7. ความไม่เป็นธรรมและความไม่เสมอภาคทางสงัคม  
8. ขาดการคุม้ครองและเสริมสร้างภูมิปัญญา   
9. ครอบครัวและชุมชนแตกแยก   
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โสตทศัน์ที& # 1.7 (ต่อ) 
 

 

 สาเหตขุองปัญหาของเกษตรกรไทย 

1. เกิดจากดา้นโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  การเมือง  และสงัคมของประเทศ   
2. เกิดจากตวัเกษตรกรเอง   
3. เกิดจากการดาํเนินงานของหน่วยงานภายนอก   

 แนวคดิต่างๆ ในการพฒันาเกษตรกร 

1.แนวคิดหลกัการพฒันาเกษตรกรในภาพรวม 
1) การยดึแนวคิด  “เกษตรกรเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา”   
2) การยดึหลกัปรัชญาของ  “เศรษฐกิจพอเพียง”   

         2. แนวคิดการพฒันาชุมชนเกษตรกรรมทีOย ัOงยนืเชิงระบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
     3 .แนวคิดการพฒันาศกัยภาพของเกษตรกร 

แนวคิดในการทีOจะพฒันาศกัยภาพของเกษตรไทย  เพืOอฟืY นฟคุูณภาพชีวติของเกษตรกรดงันีY  
1) ตอ้งสร้างแนวคิดใหเ้กษตรกรเห็นความสาํคญัของอาชีพเกษตร 
2) เกษตรกรตอ้งมีแนวความคิดในการประกอบอาชีพโดยใชฐ้านภูมิปัญญาทอ้งถิOนและทรัพยากร
ทอ้งถิOนตามขัYนตอนของ  ทฤษฎีใหม่   
3) ปรับเปลีOยนแนวคิดของเกษตรกรจากผูรั้บสงเคราะห์จากภาครัฐ  มาเป็นผูรั้บการกระตุน้  ส่งเสริม
สนบัสนุน  ร่วมคิด  และร่วมทาํ  
4) ปรับเปลีOยนแนวคิดในการแกปั้ญหาตา่ง ๆ  ของผูมี้ส่วนเกีOยวขอ้งในการพฒันาสงัคมเกษตรกรให้
เป็นการแกปั้ญหาสงัคมแบบเบ็ดเสร็จ   
5) เกษตรกรตอ้งมีแนวความคิดในเรืOองของ  ความสาํนึกร่วม     

ระบบการจดัการ 

ระบบทุนชุมชน 

ระบบอุตสาหกรรม 

ระบบธุรกิจชุมชน 

ระบบการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ 
และปรับประยกุต ์

ภูมิปัญญา 

ระบบสิOงแวดลอ้ม 

ระบบสวสัดิการชุมชน 

ระบบการรักษาสุขภาพ 

ระบบเกษตรกรรมทีOยัOงยนื 

ระบบคุณคา่ 
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โสตทศัน์ที& # 1.7 (ต่อ) 
 

 
4.  แนวคิดการส่งเสริมการเกษตรแบบองคร์วมเพืOอพฒันาเกษตรกร 
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โสตทศัน์ที& # 1.8 ยุทธศาสตร์การพฒันาเกษตรกร 
 
 

 เป้าหมายการพฒันาเกษตรกร 

 
  

 ยุทธศาสตร์บางประการที&เกี&ยวข้องกบัการพฒันาเกษตรกร 

� 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
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โสตทศัน์ที& # 1.8 (ต่อ) 
 

� 2. ยุทธศาสตร์การสร้างเบญจภาคแีละพฒันาเบญจขันธ์ของชุมชน   

 
เบญจภาคขีองชุมชน 

 

 
เบญจขันธ์ของชุมชน 
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โสตทศัน์ที& # 1.8 (ต่อ) 
 

 
� 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรเกษตรกร   

1) มีวสิยัทศัน์ร่วมกนั   
2) มีส่วนร่วมอยา่งกวา้งขวาง   
3) มีองคค์วามรู้และความสามารถ   
4) มีการเรียนรู้จากการปฏิบติัหรือทาํกิจกรรมร่วมกนั   
5) มีความรับผิดชอบตอ่สาธารณะในฐานะของพลเมือง   
6) มีการติดตอ่สืOอสารอยา่งตอ่เนืOอง  และเชืOอมโยงขา่ยความร่วมมือ   
7) มีระบบการจดัการทีOมีประสิทธฺภาพ   

 
� 4. ยุทธศาสตร์การพฒันาแบบบูรณาการและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั   

การพฒันาแบบบูรณาการ 
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โสตทศัน์ที& # 1.8 (ต่อ) 
 

 
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั 

� 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิของชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนและเศรษฐกจิชุมชน    
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โสตทศัน์ที& # 1.8 (ต่อ) 
 

���� 6. ยุทธศาสตร์การพฒันาเพื&อการพึ&งตนเองของชุมชนในมติต่ิาง ๆ   
โดยเรียกกลยทุธ์ดงักล่าวนีYวา่  TERMS  ดงัภาพ 

 

 
���� 7. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพการพึ&งตนเองของเกษตรกรและชุมชนในระดบัต่าง ๆ   

 
การเสริมสร้างศักยภาพการพึ&งตนเองของเกษตรกรและชุมชน 
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โสตทศัน์ที& # 1.8 (ต่อ) แนวทางการพฒันาเกษตรกรและชุมชนเกษตรกรรม 
 

  

แนวทางการพฒันาเกษตรกร   

1. กลุ่มเกษตรกรรายยอ่ย  และแรงงานรับจา้งภาคการเกษตร   
2. กลุ่มเกษตรกรขนาดกลาง  และองคก์รเกษตรกร   
3. กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและธุรกิจเกษตร 
4. กลุ่มสตรี  เยาวชน  และผูสู้งอายใุนภาคเกษตร   

  

แนวทางในการพฒันาชุมชนเกษตรกรรม  

1. การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนเกษตรกรรมในชนบท   
1) การพฒันาโครงสร้างพืYนฐานดา้นการเกษตร   
2) การเตรียมความพร้อมของชุมชน   
3) การเพิOมศกัยภาพขององคก์รเกษตรกร   
4) สนบัสนุนแหล่งเงินทุนสาํหรับการพฒันาชุมชนเกษตรกรรม   
5) การสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้   
6) การสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน  เกษตรกรรมและทอ้งถิOน 
7) การส่งเสริมบทบาทของครอบครัวเกษตรกร  และชุมชนเกษตรกรรม 

2. การเพิOมบทบาทของภาครัฐ   
1) ส่งเสริมความเขม้แขง็ดา้นเศรษฐกิจขององคก์รเกษตร   
2) ส่งเสริมความเขม้แขง็ขององคก์รเกษตรกรดา้นสงัคมและคุณภาพชีวติ 

3. การส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนและองคก์ารพฒันาเอกชน 
1) สนบัสนุนธุรกิจเอกชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาธุรกิจของชุมชน 
2) สนบัสนุนองคก์รพฒันาเอกชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนเกษตรกรรม   
3) สนบัสนุนเชืOอมโยงผูบ้ริโภคกบัผูผ้ลิตเพืOอขยายตลาด 
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หน่วยที& 2  งานส่งเสริมการเกษตรภายใต้ภาวะการเปลี&ยนแปลง 
 
โสตทศัน์ที& # 2.1 พฒันาการงานส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทย 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ยุคเริ&มต้นการดาํเนินงานส่งเสริมการเกษตร 

� งานส่งเสริมการเกษตรในยคุเริOมตัYงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
� งานส่งเสริมการเกษตรในยคุเริOมตัYงกรมส่งเสริมการเกษตร 
 

 ยุคการปรับปรุงระบบงานส่งเสริมการเกษตร 

� โครงการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรระยะทีO 1 
� โครงการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรระยะทีO 2 
� เริOมตน้งานส่งเสริมการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 

 

ยุคการมส่ีวนร่วมในงานส่งเสริมการเกษตร 

� งานส่งเสริมการเกษตรโดยใชศู้นยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจาํตาํบล 
� งานส่งเสริมการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
� เครืOองมือทีOใชใ้นการส่งเสริมการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
 
ตารางที& 1 เปรียบเทียบการส่งเสริมการเกษตรทัYง 3 ยคุ 

ยคุ วธีิการส่งเสริมฯ ระบบ/รูปแบบ แผนการพฒันา บทบาทนักส่งเสริมฯ 

• ก่อนปี 2520 • แบบกลุ่ม • ส่งเสริมผา่นกลุ่มและ     

ใชสื้Oอ 

• Top down • ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

• ปี 2520-2530 

 

• ปี 2530-2540 

• แบบรายบุคคล 

 

• แบบกลุ่ม 

• ฝึกอบรมและเยีOยมเยยีน 

 

• การวิเคราะห์พืYนทีO/  การ

จดัทาํแผนชุมชน 

• Top down • แลกเปลีOยนเรียนรู้ 

• ตัYงแต่ปี 2540 

 

• แบบกลุ่ม 

• เทคโนโลยสีารสนเทศ 

• การมีส่วนร่วม 

• การเรียนรู้ 

• Bottom up • นกัจดัการความรู้ 
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โสตทศัน์ที& # 2.2   การเปลี&ยนแปลงที&ส่งผลกระทบต่องานส่งเสริมการเกษตร 
 

  

การเปลี&ยนแปลงในระดบัโลกที&ส่งผลกระทบต่องานส่งเสริมการเกษตร 

 
1. การเปลีOยนกฎ กติกาใหม่ของโลก  
2. การเกิดขัYวเศรษฐกิจหลายศูนยก์ลางในโลก  
3. สงัคมผูสู้งอายขุองโลก  
4. การเปลีOยนแปลงภูมิอากาศของโลก  
5. วกิฤตความสมดุลของพลงังานและอาหาร  

6. ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี 
 
การเปลี&ยนแปลงในระดบัประเทศที&ส่งผลกระทบต่องานส่งเสริมการเกษตร 
 

1. ดา้นเศรษฐกิจเนน้การปรับตวัสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนยก์ลาง  
2. ดา้นสงัคม ประกอบดว้ย องคค์วามรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT)  
3. ดา้นทรัพยากรและสิOงแวดลอ้ม ประกอบด้วย ทุนทรัพยากรธรรมชาติเสืOอมโทรม และภาวะโลกร้อนส่ง

ผลกระทบตอ่การผลิตภาคเกษตร 
 

การเปลี&ยนแปลงในระดบัท้องถิ&นที&ส่งผลกระทบต่องานส่งเสริมการเกษตร 

 
1. การเปลีOยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจภาคเกษตรในชุมชน  
2. การเปลีOยนแปลงสภาวะทางสงัคม  
3. การเปลีOยนแปลงภาวะทางสิOงแวดลอ้ม 

 

 
โสตทศัน์ที& # 2.3   การส่งเสริมการเกษตรภายใต้ภาวะการเปลี&ยนแปลง 
 

  

แนวทางการส่งเสริมการเกษตรในอนาคต 

� แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต 
1) ความคาดหวงัทีOมีตอ่ภาคเกษตร                     2) ดา้นเศรษฐกิจ   
3) ดา้นสินคา้เกษตร                                             4) ดา้นองคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรม   
5) ดา้นสงัคม                                                        6) ดา้นทรัพยากรและสิOงแวดลอ้ม   
7) ดา้นการบริหารและการปกครอง   
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โสตทศัน์ที& # 2.3   (ต่อ) 
 

  

การส่งเสริมการเกษตรในอนาคต 

����1. แนวทางการดาํเนินงานส่งเสริมการเกษตรในอนาคต   
1.1) เนน้การส่งเสริมหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
1.2) ส่งเสริมการผลิต โดยการเพิOมประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการผลิต  
1.3) ส่งเสริมการตลาด  
1.4) ส่งเสริมเกษตรกรและองคก์รเกษตรกร  
1.5) ส่งเสริมการใชปั้จจยัการผลิตและทรัพยากรการเกษตร  
1.6) พฒันาการใหบ้ริการและการบริหารงานส่งเสริมการเกษตร  

����2. หลกัการดาํเนินงาน 
การดาํเนินงานส่งเสริมการเกษตร ภายใตส้ถานการณ์ทีOมีการเปลีOยนแปลงทีOรวดเร็วและเชืOอมโยง      

ถึงกนั  วธีิการในการส่งเสริมการเกษตรตอ้งเนน้ในประเด็นสาํคญั ดงันีY  
2.1) การสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรโดยยดึเกษตรกรเป็นศูนยก์ลาง   

2.2) กระบวนการทาํงานแบบมีส่วนร่วมหรือมีการบูรณาการ   

 
 

โสตทศัน์ที& # 2.4   วธีิการดาํเนินงานและรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรในอนาคต 

 

  

 วธีิการดาํเนินงานส่งเสริมการเกษตรในอนาคต   

� การดาํเนินงานส่งเสริมการเกษตรในอนาคต นกัส่งเสริมการเกษตรทาํหนา้ทีOเป็นนกัจดัการความรู้และ

ให้บริการดา้นการเกษตร ในขณะทีOเกษตรกรร่วมกระบวนการเรียนรู้ เพืOอพฒันาอาชีพการเกษตรของตนเอง การ

ส่งเสริมการเกษตรจึงเกีOยวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ ซึO งมีวิธีการต่างๆ (Method) ในการถ่ายทอดความรู้ เพืOอให้

เกษตรกรและกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ไปพฒันาการเกษตรของตนเอง หรือเรียกว่าเป็นการนําความรู้ไปสู่ 

(Approach) บุคคลเป้าหมาย วิธีการดาํเนินงานส่งเสริมหากยึดกลุ่มบุคคลเป้าหมายเป็นหลกั แบ่งได ้3 วิธี คือ การ

ส่งเสริมโดยกลุ่มบุคคล การส่งเสริมแบบมวลชน และการส่งเสริมบุคคลต่อบุคคล ซึO งในอนาคตวิธีการส่งเสริม

การเกษตรทัYง 3 วิธียงัเป็นวิธีทีOยงัใชอ้ยูแ่ต่วิธีการหรือเทคนิคทีOนาํมาใชใ้นแต่ละวิธีตอ้งมีการพิจารณาให้เหมาะสม 

โดยในทีOนีY จะใหร้ายละเอียดเกีOยวกบัวธีิการดาํเนินงานในแตล่ะวธีิ ดงันีY  

 1) การส่งเสริมโดยกลุ่มบุคคล (Group Method) 

 วธีิการส่งเสริมแบบกลุ่มทีOมีประสิทธิภาพและนิยมใชใ้นปัจจุบนัมี 4 วธีิการ ดงันีY  (1) การจดัเวทีเรียนรู้/

เวทีชุมชน (2) การฝึกอบรม (3) การสาธิต และ (4) การศึกษาดูงาน 
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โสตทศัน์ที& # 2.4   (ต่อ) 
 

  

2) การส่งเสริมแบบมวลชน (Mass Method) เป็นวิธีการส่งเสริมและเขา้ถึงบุคคลเป้าหมายจาํนวน

มากๆ โดยใชสื้Oอมวลชน (Mass Media) ช่วยในการส่งเสริมเผยแพร่วิทยาการหรือนวตักรรมให้เกษตรกรไดท้ราบ

และสามารถศึกษาคน้ควา้หารายละเอียดเพิOมเติมต่อไปได  ้สืOอสารมวลชนทีOนํามาใช้ได้ดีในการส่งเสริม ได้แก่ 

เอกสารเผยแพร่ โปสเตอร์ หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ นิทรรศการ วดีีทศัน์ และอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

  3) การส่งเสริมบุคคลต่อบุคคล (Individual Method) เป็นการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรโดยตรง

เป็นรายบุคคล ซึO งนักส่งเสริมจะตอ้งสร้างความไวว้างใจให้เกษตรกรเชืOอถือศรัทธา จึงทาํให้การส่งเสริมเป็นไปได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนีYการมีความสัมพนัธ์ทีOดีต่อกนัทาํให้นกัส่งเสริมไดรั้บรู้ปัญหาทีOแทจ้ริงของเกษตรกร

และสามารถคน้หาแนวทางแกไ้ขปัญหาทีOสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกร ซึO งวิธีการนีY มีหลายเทคนิค

ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

 3.1) การติดตอ่ทางโทรศพัท ์  

 3.2) การติดตอ่ทางอินเตอร์เน็ต  

 3.3) การติดตอ่อยา่งไม่เป็นทางการ  

 3.4) เยีOยมไร่นาและบา้นของเกษตรกร 
 

 รูปแบบการส่งเสริมการเกษตร  

 

 รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรในอนาคตตอ้งเปลีOยนแปลงไปใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีOเปลีOยนแปลงไป
ทัYงในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิOงแวดลอ้ม ซึO งรูปแบบในการส่งเสริมการเกษตรทีOสามารถนาํมาประยุกตใ์ชไ้ดใ้น
อนาคตทีOนาํมากล่าวในทีOนีY มีจาํนวน ๖ รูปแบบ คือ  
1) รูปแบบการ/พฒันาการเกษตรแบบยัOงยนื  
2) รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
3) รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
4) รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ  
5) รูปแบบการส่งเสริมการพฒันาระบบฟาร์ม 
 6) รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรทีOเนน้การตลาดนาํการผลิต  
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โสตทศัน์ที& # 2.5  การเตรียมการเพื&อรองรับการเปลี&ยนแปลง 
 

  

 1. การพฒันาบนฐานความรู้  

       ซึOงองคก์รส่งเสริมการเกษตร เจา้หนา้ทีOส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกร ควรมีการปรับเปลีOยน ดงันีY  
�1.1 องค์กร ตอ้งมีการบริหารจดัการทีOนาํองคก์รสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ในดา้นต่างๆ และรับมือกบั

ผลกระทบจากปัจจยัภายนอก  
   �1.2 นักส่งเสริมการเกษตร พร้อมเปิดรับสิOงใหม่ เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ และมีความเต็มใจทีOจะรับ 
พร้อมทีOจะลองปฏิบติัและพฒันาอยา่งต่อเนืOอง กลา้แสดงออก ทาํในสิOงทีOแตกต่าง มองสิOงต่างๆ เป็นโอกาสและ
แบ่งปันสิOงทีOตนเองรู้ รู้จักใช้โอกาสเพืOอการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึO งนักส่งเสริม
การเกษตรควรมีบทบาท ดงันีY  

 1) การบูรณาการเรืOองการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

 2) การจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่เกษตรกร  

  3) สร้างนิสยัรักการเรียนรู้และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

 4) พฒันาแหล่งเรียนรู้และรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ใหมี้ความหลากหลาย  

   �1.3 เกษตรกร 
 การพฒันาการเรียนรู้ของเกษตรกรตอ้งปรับเปลีOยนไปเพืOอให้เกษตรกรพึOงพาตนเองได ้สามารถ

เลือกเรียนตามรูปแบบทีOตนเองตอ้งการ และยดืหยุน่ไดต้ามทีOโอกาสอาํนวย ซึOงมีหลายรูปแบบดว้ยกนั ดงันีY   

 1) การสร้างเครือขา่ยการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

 2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีOสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติในชุมชน  

 3) การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพืOอการพึOงตนเอง  

 4) การเรียนรู้ดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง  

 

 2. การนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการพฒันางานส่งเสริมการเกษตร 

 การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) มาใชใ้นการพฒันางานส่งเสริมการเกษตรไดห้ลายวธีิ  
 � 2.1 องค์กร ควรมีการบริหารจดัการดา้น IT เพืOอพฒันาการส่งเสริมการเกษตรให้ดีขึYน ทัYงในดา้นการ

บริหารจดัการเรืOองทุน วสัดุอุปกรณ์ บุคลากร และการสืOอสารภายในองคก์ร รายละเอียดดงันีY   

  1) การบริหารจดัการทุน  

  2) วสัดุอุปกรณ์  

  3) บุคลากร  

4) การสืOอสาร  
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โสตทศัน์ที& # 2.5  (ต่อ) 
 

  

 � 2.2 นักส่งเสริมการเกษตร ตอ้งมีความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการ
สารสนเทศในองคก์ร ดงันีY  

 1) ความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 2) ความรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 3) ความรู้ความสามารถการปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 � 2.3 เกษตรกร ตอ้งมีความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพืOอใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้     

หาขอ้มูลในการดาํเนินกิจการของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น  

  1) การพฒันาศูนยป์ฏิบติัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของชุมชน  

  2) การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศทีOสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน  

 

 3. การดาํเนินงานแบบมส่ีวนร่วมและบูรณาการ 

         การเตรียมการเพืOอรองรับการเปลีOยนแปลงตอ้งมีการพฒันาทีOเป็นการมีส่วนร่วมของผูเ้กีOยวขอ้งทุกฝ่าย รวมทัYง

เกษตรกร และเป็นการบูรณาการระหวา่งหน่วยงานทีOเกีOยวขอ้งโดยยึดเกษตรกรเป็นศูนยก์ลาง เพืOอให้การดาํเนินงาน

ครอบคลุมทุกดา้น และเป็นการพฒันาอยา่งย ัOงยนื  

                � 3.1  องค์กร   

� 3.2 นักส่งเสริมการเกษตร ถือไดว้า่เป็น“ผูน้าํการเปลีOยนแปลง (Change-agent)” โดยเป็นบุคคลหรือ
กลุ่มคนทีOประสงคใ์หเ้กิดการเปลีOยนแปลงในสงัคม และทาํหนา้ทีOแสดงบทบาทต่างๆ ดงันีY  

 1) สร้างเครือขา่ย  
 2) สร้างการมีส่วนร่วม  
   2.1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  
   2.2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ  
   2.3) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน ์ 
   2.4) การมีส่วนร่วมประเมินผล  

3) การวจิยัประยกุต ์ 
� 3.3 เกษตรกร 
 การรวมกลุ่มของเกษตรกรในชุมชนและเชืOอมโยงเป็นเครือข่าย เป็นการเสริมสร้างความเขม้แข็ง

ให้กบัชุมชนในการจัดการปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึO งในปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการจัดตัY ง
หน่วยงานในชุมชนเพืOอบูรณาการการทาํงานหน่วยงานทีOเกีOยวขอ้งในพืYนทีOเขา้ดว้ยกนั เช่น  

1) ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจาํตาํบล (ศบกต.)  
2) อาสาสมคัรเกษตร (อกม.)  
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หน่วยที& 3 แนวคิดเกี&ยวกบัผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
โสตทศัน์ที& # 3.1 ความหมาย ความสําคญั และประโยชน์ของผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
 

      ผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร หมายถึง   

1.  บุคคลทีOเป็นศูนยก์ลางในการ ริเริOมคิด ตดัสินใจ กาํหนดแนวทางการดาํเนินกิจกรรมทางส่งเสริม
การเกษตรใหเ้ป็นไปตามทิศทางทีOกลุ่มตอ้งการ 

2.  บุคคลทีOเกีOยวขอ้งกบักระบวนการทีOสร้างพลวตัของความ สมัพนัธ์ระหวา่งผูน้าํและสมาชิกของกลุ่ม 
รวมทัYงส่งเสริมและกาํหนดพฤติกรรมของสมาชิกและกลุ่ม 

3.  บุคลทีOมีอิทธิพลทาํใหส้มาชิกคลอ้ยตาม ทัYงในดา้นความคิดและการปฏิบติั เพืOอใหก้ลุ่มดาํเนินกิจกรรม
ไปตามวตัถุประสงคม์ากทีOสุด 

 

   องค์ประกอบสําคญัที&เกี&ยวข้องกบัการพฒันาผู้นํา  

                1. ผูน้าํตอ้งมีความรู้ในเรืOองใดเรืOองหนึOงทีOกลุ่มตอ้งการ รวมทัYงมีความสามารถทีOจะใชค้วามรู้นัYนดว้ย 
 2. ผูน้าํตอ้งมีผูต้าม ซึOงไดแ้ก่สมาชิกในกลุ่ม 
 3. ผูน้าํตอ้งมีจุดมุ่งหมายในการทาํงานร่วมกบักลุ่มทีOชดัเจน 
 4. ผูน้าํตอ้งมีหลกัการและวธีิการในการทาํงานร่วมกบักลุ่ม เพืOอใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่ม 
 5. ผูน้าํตอ้งมีความมุ่งมัOนในการทาํงานร่วมกบักลุ่ม 
 6. มีสถานการณ์ใหผู้น้าํไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการทาํงานร่วมกบักลุ่ม 
 

 สิ&งที&กาํหนดความเป็นผู้นํา 

1.  ตาํแหน่งในกลุ่ม 
2.  การยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม 
3.  บุคลิกภาพ 
4.  การตดัสินใจการดาํเนินงานไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม 
 

 สิ&งที&กาํหนดความเป็นผู้นําเกษตรกร  

1. ตาํแหน่ง   
2. อาชีพ   
3. การศึกษา   
4. ระดบัฐานะทางเศรษฐกิจ และความสาํเร็จในการประกอบอาชีพ   
5. ความเป็นผูน้าํ และผูน้าํทอ้งถิOน  
6. การสนบัสนุนจากภายนอก  
7.ความสามารถในการเป็นผูน้าํ  
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โสตทศัน์ที& # 3.1 (ต่อ) 

 

ความสําคญัของผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 

 
1. เป็นศูนยก์ลางในการรับความรู้และเทคโนโลยทีางการเกษตรทีOเหมาะสม 
2. เป็นวทิยากรในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยทีางการเกษตรทีOเหมาะสมใหแ้ก่เกษตรกรทัOวไปในชุมชน 
3. เป็นทีOปรึกษาแนะนาํใหค้วามช่วยเหลือในการประกอบอาชีพทางการเกษตรแกเกษตรกรและชุมชน 
4. เป็นผูช่้วยดาํเนินกิจกรรมตา่งๆของเจา้หนา้ทีOส่งเสริม 
5. เป็นตวัแทนของเกษตรกรในทอ้งถิOนทีOช่วยสะทอ้นปัญหาและความตอ้การของคนในทอ้งถิOนใหก้บัเจา้หนา้ทีO  

ส่งเสริม 
6. ช่วยกระตุน้ใหค้นทัOวไปเกิดความกระตือรือร้น 
7. รับผิดชอบสิOงตา่งๆทีOหน่วยงานหรือเจา้หนา้ทีOส่งเสริมนาํเขา้มาส่งเสริม 
8. เป็นแบบอยา่งในการนาํเทคโนโลยหีรือวธีิการผลิตใหม่มาใช ้
 

 ประโยชน์ของผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

1. ประโยชน์ตอ่กลุ่มหรือองคก์ารทางการเกษตร 
1.1 ประหยดัเวลา งบประมาณ และบุคลากรในการดาํเนินงานส่งเสริม88การเกษตร 
1.2 ขอ้มูลขา่วสารของกลุ่มมีการแพร่กระจายไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
1.3 เกิดการติดตอ่ประสานงานระหวา่งสมาชิกดว้ยกนักบัสงัคมภายนอก 
1.4 กลุ่มมีการดาํเนินกิจกรรมอยา่งตอ่เนืOอง 
1.5 กลุ่มสามารถทราบปัญหาและความตอ้งการของสมาชิกโดยผา่นผูน้าํ 
1.6 กลุ่มหรือองคก์รบรรลุวตัถุประสงคไ์ดต้ามตอ้งการ 

2. ประโยชนข์องผูน้าํตอ่เจา้หนา้ทีOส่งเสริม 
2.1 การดาํเนินงานส่งเสริมเป็นไปอยา่งทัOวถึง รวดเร็ว ทนัเวลา 
2.2 สร้างความเชืOอถือศรัทธาในตวัเจา้หนา้ทีOส่งเสริม 
2.3 ไดรั้บทราบปัญหาและความตอ้งการทีOแทจ้ริงของเกษตรกร 
2.4 ไดรั้บความสะดวกในการดาํเนินกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในพืYนทีO 
2.5 มีความเชืOอมัOนในการปฏิบติังานมากขึYน 

 3. ประโยชนข์องผูน้าํตอ่เกษตรกร 
         3.1   เกิดความรู้ความเขา้ใจในประเด็นทีOส่งเสริมดีขึYน 

        3.2  ไดรั้บความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ทีOตรงความตอ้งการและทนัเวลา 
        3.3  อยูร่วมกนัเป็นปึกแผน่ มีความสมานสามคัคีกนั 
        3.4  ไดรั้บขอ้มูลขา่วสารทางการเกษตรอยา่งรวดเร็ว 
        3.5 มีความเชืOอมัOนในการประกอบอาชีพมากขึYน 
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โสตทศัน์ที& # 3.2 ประเภทของผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

  ประเภทของผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร  

 

1. ผูน้าํในงานส่งเสริมการเกษตรทีOเป็นทางการ 
1.1 ผูน้าํทีOปฏิบติังานส่งเสริมการเกษตรโดยตรง 

♥ ผูน้าํทีOไดรั้บการแตง่ตัYงจากทางราชการใหท้าํหนา้ทีOส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกรโดยตรง 

♥ ผู้ นําที�ได้รับการคดัเลอืกจากสถาบนัเกษตรกรที�จดทะเบียนถกูต้องตามกฎหมาย 

1.2 ผูน้าํทีOปฏิบติังานส่งเสริมการเกษตรโดยออ้ม  
2. ผูน้าํในงานส่งเสริมการเกษตรทีOไม่เป็นทางการ 

2.1 ผูน้าํทีOเกิดจากความรู้ความสามารถของบุคคลนัYน 
2.2 ผูน้าํทีOไดรั้บการเลือกตัYงหรือแตง่ตัYงขึYนมา 
2.3 ผูน้าํทีOมีอิทธิพลทาํใหเ้กษตรกรเชืOอถือหรือคลอ้ยตาม 

 

แบบของผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 

 
 1. ผูน้าํเกษตรกรดา้นความคิด   
 2. ผูน้าํเกษตรกรดา้นการปฏิบติั   
 3. ผูน้าํเกษตรกรดา้นกิจกรรม  
 
 
 
โสตทศัน์ที& # 3.3 บทบาทของผู้นาํในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
 

 บทบาทในฐานะผู้นําท้องถิ&น  

 1. บทบาทในการคิดริเริOมงานในชุมชน  
 2. บทบาทในการแพร่กระจาย  
 3. บทบาทในการทาํใหเ้กิดความชดัเจน ช่วยอธิบายใหเ้กิดความชดัเจน  
 4. บทบาทในการเป็นตวัเชืOอมหรือตวัประสาน  
 5. บทบาทในการเป็นผูดู้แล  
 6. บทบาทในการจดัการสงัคมในชุมชน  
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โสตทศัน์ที& # 3.3บทบาทของผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร (ต่อ) 
 

   บทบาทของผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 

 

1. บทบาทตอ่ทอ้งถิOน 

• ตดัสินใจริเริOมกิจกรรมตา่งๆ 

• ไกล่เกลีOยกรณีพิพาท รักษาความสงบสุขเรียบร้อยของทอ้งถิOน 

• เป็นผูน้าํในการแกปั้ญหา 

• ติดตอ่กบัสงัคมภายนอก 

• เป็นตวัอยา่งในการชกัจูงใหบุ้คคลอืOนปฏิบติัตาม 

• รับผิดชอบสุขทุกขข์องทอ้งถิOน 

• ใหค้วามช่วยเหลือและบริการดา้นตา่งๆแก่คนในทอ้งถิOน 
 

2. บทบาทตอ่งานส่งเสริมการเกษตร 

• ถ่ายทอดความรู้หรือเทคโนโลยใีหแ้ก่เกษตรกรทัOวไป 

• ประสานความเขา้ใจและการยอมรับนบัถือในตวัเจา้หนา้ทีOส่งเสริม 

• กระตุน้ชีYแนะใหเ้กษตรกรเห็นปัญหาและหาทางแกปั้ญหา 

• สนบัสนุนและบริการงานส่งเสริมการเกษตรทีOไดรั้บจากเจา้หนา้ทีO 
 

3. บทบาทตอ่การสร้างผูน้าํเกษตรกร 

• สร้างความพร้อมสาํหรับการพฒันา 

• เป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานแก่เกษตรกร 

• คดัเลือกบุคคลในทอ้งถิOนทีOมีความพร้อมในการเป็นผูน้าํ 

• เป็นผูน้าํเกษตรกรทัYงดา้นแนวความคิดและการปฏิบติั 

• ช่วยในการเสริมสร้างบุคคลในทอ้งถิOนใหเ้ป็นผูน้าํเกษตรกรทีOมีคุณภาพ 
 
 
 
 



โสตทศัน์ที& # 3.4 ผู้นํากบังานส่งเสริมการเกษตร 

 

 สภาพทั&วไปของผู้นําเกษตรกร 
 

� สภาพของผูน้าํกษตรกร 
 

1. เป็นผูน้าํในทางกิจกรรมหรือสถานการณ์ทีOเจา้หนา้ทีOส่งเสริมตอ้งเขา้ไปทาํงานโดยตรง หรือมีส่วนเกีOยวขอ้ง
มากทีOสุด 
2. เป็นบุคคลทีOตอ้งการความสาํเร็จ มีความมานะพยายาม และมีความกลา้เสีOยง 
3. เป็นบุคคลทีOไม่เห็นแก่ตวั ไม่หวงวชิา และสามารถถ่ายทอดสิOงทีOไดรั้บใหแ้ก่บุคคลอืOนไดดี้ 
4. เป็นบุคคลทีOมีความสุขมุรอบคอบเชืOอมัOนในตวัเอง มองปัญหาไดอ้ยา่งลึกซึY งแม่นยาํ 
5. เป็นบุคคลทีOปรับตวัไดทุ้กสถานการณ์ และพร้อมทีOจะเผชิญหนา้กบัสถานการณ์ตา่งๆ ทีOเปลีOยนแปลง 
6. เป็นบุคคลทีOซืOอสตัยสุ์จริตมีความรับผิดชอบตอ่หนา้ทีO 
7. เป็นบุคคลทีOมีความคิดริเริOม มีความสามารถดีเด่นสามารถชกัจูงใหบุ้คคลอืOนคลอ้ยตามและยอมรับสูง  
8. เป็นบุคคลทีOเสียสละเพืOอการทาํงานและประโยชน์ส่วนรวม สามารถปฏิบติงานร่วมกบับุคคลอืOนไดอ้ยา่งดี 
9. เป็นบุคคลทีOมีความกระตือรือร้น และตอ้งการช่วยเหือูอื้Oนอยูเ่สมอ 
10. เป็นบุคคลทีOเป็นทีOยอมรับนบัถือของเกษตรกรทัOวไป 
 

� คุณสมบติัสาํคญั 4 ประการของผูน้าํในอนาคตคือ 

 
1. เป็นบุคคลทีOมีหลกัการ (Principle-Centered-Leadership)  
2. เป็น “ผูน้าํทาง (Pathfinder)”   
3. มีความสามารถในการสร้างสิOงทีOเรียกวา่เจตนาร่วมหรือฉนัทาคติ (Consensus)   
4. มีความสามารถสร้างสิOงทีOเรียกวา่ความเชืOอถือ (Trust)  
 

� แหล่งทีOมาของผูน้าํ 
 

1. จากลกัษณะประจาํตวับุคคล    
2. จากสถานการณ์ของกลุ่ม   
3. จากสิOงผกูพนัทางสงัคม   
4. จากการเสริมสร้างของสงัคมภายนอก  
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โสตทศัน์ที& # 3.5    คุณลกัษณะที&พงึประสงค์ของผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 

 

 

    คุณลกัษณะที&พงึประสงค์ของผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 

� มีความรู้ความสามารถดา้นการเกษตร 
� มีทศันคติทีOดีตอ่อาชีพการเกษตรและตอ่ตวัเกษตรกร 
� มีความสามารถในการติดตอ่สืOอสาร 
� สามารถใหก้ารช่วยเหลือแนะนาํและตดัสินใจแกปั้ญหาใหเ้กษตรกรในทอ้งถิOนได ้
� คอยติดตามการทาํงานของเกษตรกรอยูเ่สมอ 
� ผูน้าํทางการเกษตรตอ้งมีความเขา้ใจและมัOนใจ 
� มีความศรัทธาเชืOอมัOนในการบริการดา้นส่งเสริมการเกษตรอยา่งจริงใจ 
� มีความสามารถในการทาํงานดา้นต่างๆใหส้าํเร็จ 
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หน่วยที& 4 การคัดเลอืก และสร้างผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร  
 
โสตทศัน์ที& # 4.1 แนวคดิเกี&ยวกบัการคดัเลอืกและการสร้างผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

  

 ความสําคญัของผู้นําเกษตรกรในงานส่งเสริมการเกษตร  

 
    งานส่งเสริมการเกษตรเป็นงานทีOเกีOยวขอ้งกบัการใหค้าํปรึกษา แนะนาํ และใหบ้ริการแก่เกษตรกรใน

รูปแบบตา่งๆ เช่น การเผยแพร่ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลย ีการประชาสมัพนัธ์งานนโยบาย และการบริการขอ้มูล
ขา่วสารตา่งๆ ใหแ้ก่เกษตรกร เพืOอใหเ้กษตรกรสามารถนาํไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพืOอใหมี้รายไดแ้ละ
ความเป็นอยูที่OดีขึYน โดยเฉพาะเมืOอระบบการผลิตทางการเกษตรของประเทศไดมี้การนาํเอาเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้
เพืOอการผลิตทางการเกษตรและการตลาดมากขึYน เพืOอใหไ้ดผ้ลผลิตเพิOมขึYนและมีคุณภาพตามทีOตลาดตอ้งการ และ
เพืOอใหส้ามารถแขง่ขนักบัตลาดตา่งประเทศได ้ จึงจาํมีความเป็นอยา่งยิOงทีOนกัส่งเสริมการเกษตร ในฐานะของผูน้าํ
การเปลีOยนแปลงทางดา้นการเกษตรจะตอ้งนาํเอาความรู้และเทคโนโลยสีมยัใหม่ไปเผยแพร่ใหก้บัเกษตรกรอยา่ง
ทัOวถึง  
 

 สาเหตทุี&ต้องมกีารคดัเลอืกและสร้างผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื&อง 

                1. การหนัเหแนวคิดและกิจกรรมไปจากชุมชน  
 2. มีขอ้สงสยัในเรืOองผลประโยชน์ส่วนตวั  
 3. การดาํรงชีพทีOแตกตา่งไปจากชาวบา้น  
 4. การทาํงานแบบสัOงการ  
 นอกจากนีYแลว้ ยงัมีสาเหตุหนึOงทีOทาํใหต้อ้งมีการพฒันาผูน้าํ คือสภาพสงัคมสมยัใหม่ ซึOงเป็นสงัคมแห่ง
ขอ้มูลขา่วสาร ทาํใหมี้การแขง่ขนักนัสูงขึYน ดงันัYนผูน้าํจาํเป็นตอ้งพฒันาตนเองอยูเ่สมอ เพืOอใหส้ามารถติดตามขอ้มูล
ขา่วสารไดท้นั และสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลขา่วสารดงักล่าว มาใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการกิจกรรมตา่งๆ ของ
กลุ่มและองคก์าร 
 

 ความสําคญัของการคดัเลอืกและสร้างผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื&อง 

                1. เพืOอใหไ้ดผู้น้าํทีOมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ  
 2. เพืOอใหไ้ดผู้น้าํรุ่นใหม่มาช่วยในการดาํเนินงานอยา่งตอ่เนืOอง 
 3. เพืOอพฒันาแนวความคิดของผูน้าํชุมชน  
 4. เพืOอพฒันาทกัษะความสามารถของผูน้าํ  
 5. เพืOอใหผู้น้าํมีความรู้ ความเขา้ใจในบทบาทของตนเองอยา่งถูกตอ้ง  
 6. เพืOอใหผู้น้าํไดใ้ชศ้กัยภาพทีOมีอยูข่องตนในการพฒันาไดอ้ยา่งเตม็ทีO  
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โสตทศัน์ที& # 4.1 (ต่อ) 
 

 
 หลกัการในการคดัเลอืกและสร้างผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื&อง 

 หลกัการในการคดัเลือกและสร้างผูน้าํในงานส่งเสริมการเกษตรอยา่งตอ่เนืOอง มีหลกัการสาํคญัทีOควร
คาํนึงถึงดงันีY  
 1. ดาํเนินการคดัเลือกผูน้าํดว้ยความระมดัระวงั  
 2. ควรมีการคดัเลือกผูน้าํรุ่นใหม่มาช่วยในการดาํเนินการอยา่งตอ่เนืOอง   
 3. ควรพฒันาโดยเริOมจากประสบการณ์ในการทาํงานในชีวติประจาํวนัของผูน้าํ    
 4. ควรเปิดโอกาสใหมี้การพฒันาไม่จาํกดั  
 5. การพฒันาความเป็นผูน้าํจะตอ้งคาํนึงถึงความแตกตา่งของสถานการณ์  
 6. กระตุน้ใหผู้น้าํมีความรู้สึกวา่ เขามีหนา้ทีOในการพฒันาตวัเองอยูเ่สมอ  
 7. ควรเปิดโอกาสใหผู้ที้Oถูกฝึกมาเป็นผูน้าํ ไดมี้โอกาสวนิิจฉยัสัOงการ หรือปฏิบติัในหนา้ทีOผูน้าํ  
 8. ควรสร้างจิตสาํนึกใหผู้น้าํสนใจทีOจะพฒันาผูน้าํใหม่ขึYนมา  
 9. การพฒันาผูน้าํจะตอ้งพฒันาทัYงดา้นความรู้ ความสามารถ และการพฒันาทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม
ควบคูก่นัไป  
 
 
โสตทศัน์ที& # 4.2 แนวทางการคดัเลอืกและการสร้างผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
 

 แนวทางในการคดัเลอืกผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร  

� ข้อควรพจิารณาในการดาํเนินการคดัเลอืกผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร  
1) ควรกาํหนดลกัษณะและคุณสมบติัของผูน้าํทีOตอ้งการใหช้ดัเจนเสียก่อน และชีYแจงใหส้มาชิก 

หรือผูที้Oเป็นผูค้ดัเลือกผูน้าํไดท้ราบ 
2) ควรสงัเกตจนเห็นวา่บุคคลนัYนมีลกัษณะเป็นผูน้าํสูง มีวสิยัทศัน์ และทกัษะในการทาํงานสูง  
3) ควรมีการคน้หา หรือคดัเลือกผูน้าํในทอ้งถิOน ขึYนมาช่วยงานของเจา้หนา้ทีOอยูต่ลอดเวลา  
4) การใชว้ธีิการคดัเลือกผูน้าํโดยใชเ้ฉพาะเจา้หนา้ทีO หรือผูเ้กีOยวขอ้ง 
5) ควรคดัเลือกผูน้าํทีOเป็นผูที้Oไดรั้บการยอมรับและเชืOอถือจากเกษตรกรส่วนใหญ่  
6) ควรคดัเลือกผูน้าํทีOมีเวลาวา่ง หรือสามารถเสียสละเวลา  
7) ผูที้Oจะมาเป็นผูน้าํควรจะเป็นผูที้Oสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้Oนไดดี้  
8) ผูที้Oจะมาเป็นผูน้าํควรเป็นผูที้OมีความตัYงใจจริง ในการทาํงาน 
9) ผูที้Oจะมาเป็นผูน้าํควรจะเป็นผูที้Oมีวฒิุภาวะทางอารมณ์ 
10) เป็นผูที้Oมีประสบการณ์นอกหมู่บา้นอยา่งกวา้งขวาง  
11) ผูน้าํบางคนอาจใชต้าํแหน่งหนา้ทีO หรือเกียรติทีOไดรั้บไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั 
12) เป็นเรืOองยุง่ยากใจทีOจะทาํการปลด หรือยกเลิกการเป็นผูน้าํทีOไม่เหมาะสม  
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โสตทศัน์ที& # 4.2 (ต่อ) 
 
 

2. ลกัษณะของผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตรที&ควรคดัเลอืกและควรหลกีเลี&ยง  

 

���� 2.1. ลกัษณะของผู้นําที&ควรคดัเลอืก  

 ควรคดัเลือกผูน้าํโดยพิจารณาจากลกัษณะของผูน้าํทีOจะประสบผลสาํเร็จ ไดแ้ก่ ตอ้งเป็นคนเก่ง มีวสิัยทศัน์ 
เป็นผูที้Oมีบารมี  มีความเชืOอมัOนใน มีความทะเยอทะยานในระดบัทีOจะนาํไปสู่ความสาํเร็จ บริหารจดัการเป็น เป็นคนดี 
มีความมัOนคง ประสบความสาํเร็จมาพอสมควร มีความกลา้หาญ มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ และ มีจิตสาํนึกรับผิดชอบตอ่ 

����2.2. ลกัษณะของผู้นําที&ควรหลกีเลี&ยง 

  2.2.1. บคุลิกลกัษณะทางตรง  
1) วางอาํนาจ เป็นเผดจ็การ ยดึมัOนในตนเองผูเ้ดียว 
2) บีบคัYนคนอืOน ขม่ขูผู่อื้Oน 
3) ยดึงานเป็นหลกัมากกวา่จะคาํนึงถึงบุคคล 
4) ไม่เปิดโอกาสใหผู้อื้Oนแสดงความคิดเห็น 
5) ไม่เชืOอมัOนในความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม 

    2.2.2. บคุลิกลกัษณะทางอ้อม  
1) มีภูมิหลงัทีOเป็นอุปสรรคตอ่ความสาํเร็จ 
2) ขาดความทะเยอทะยาน และไม่มีเป้าหมายในชีวติ 
3) ไม่กลา้ตดัสินใจ ระมดัระวงัมากเกินไป 
4) ไม่สามารถร่วมงานกบัผูอื้Oนได ้
5) ไม่ประสบความสาํเร็จในอาชีพ 
6) เชืOอถือโชคลางมากเกินไป คอยแตพึ่Oงโชคชะตา 
7) มีเวลานอ้ย 
8) ขาดแคลนทางดา้นการเงิน 

 

 
โสตทศัน์ที& # 4.3 แนวทางการสร้างผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
 

 แนวทางการสร้างผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 

 
 สาํหรับแนวทางการสร้างผูน้าํในงานส่งเสริมการเกษตรนัYนจะครอบคลุม ทัYงการพฒันาผูน้าํโดยการ
ดาํเนินการเสริมสร้างคุณภาพของผูที้Oไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูน้าํใหมี้ความรู้ความสามารถเพิOมขึYน และการสร้าง
ผูน้าํใหม่ใหมี้จาํนวนเพิOมขึYนเพืOอมาสืบตอ่งานของผูน้าํ โดยแนวทางการสร้างผูน้าํในงานส่งเสริมการเกษตรทีOจะ
กล่าวถึง ตอ่ไปนีY  จะครอบคลุมเนืYอหาใน 2 ประเดน็ คือ   
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โสตทศัน์ที& # 4.3 (ต่อ) 
 
 
� 1. การวเิคราะห์สํารวจสภาวะของผู้นํา  

1) ความสามารถทางสมอง  
2) บุคลิกภาพ  
3) ความรู้ความสามารถในการดาํเนินงาน  
4) ความสามารถพิเศษ  
5) อุปนิสัยและความสนใจต่อเหตกุารณ์ปัจจุบัน  
6) ฐานะทางเศรษฐกิจ  
7) สุขภาพ  

�2. แนวทางในการพฒันาการเป็นผู้นํา 
2.1. การพฒันาด้านความรู้ความสามารถของผู้นํา 

  2.1.1 การเขา้ร่วมอบรมสมัมนา  
   2.1.2 การศึกษา  
   2.1.3 การศึกษาจากประสบการณ์  

2.2.  การพฒันาแนวคดิและวสัิยทศัน์ของผู้นํา 
  2.2.1  วสิยัทศัน์ส่วนตน  
  2.2.2  วสิยัทศันข์องกลุ่มองคก์ร  

2.3.  การพฒันาทกัษะของผู้นํา 
  2.3.1  ทกัษะทางดา้นเทคนิค (Technical Skill)  
  2.3.2  ทกัษะทางดา้นมนุษยสมัพนัธ์ (Human Relative Skill)  
  2.3.3  ทกัษะทางดา้นความคิด (Conceptual Skill)  

2.4.  การพฒันาบุคลกิภาพของผู้นํา 

 2.5.  การพฒันาด้านวุฒภิาวะทางอารมณ์ของผู้นํา (Emotional Maturity) 
2.6.  การพฒันาให้ผู้นําเห็นความสําคญัของการสร้างเครือข่ายผู้นํา 

 ลกัษณะเครือขา่ยออกเป็น 3 ลกัษณะดงันีY  
  2.6.1 เครือขา่ยความคิด  
  2.6.2  เครือขา่ยกิจกรรม  
  2.6.3  เครือขา่ยสนบัสนุน  
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โสตทศัน์ที& # 4.4 หลกัการในการวเิคราะห์ผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

  

 การพจิารณาจากลกัษณะของตวัผู้นํา  

    �ลกัษณะของผู้นําที&จะประสบความสําเร็จ ควรประกอบด้วย 

1. ตอ้งเป็นคนเก่ง (เก่งตน เก่งคน และเก่งงาน) 
2. มีวสิยัทศัน์ (Vision)  
3. เป็นผูที้Oมีบารมี  
4. มีความเชืOอมัOนในตนเอง  
5. มีความทะเยอทะยานในระดบัทีOจะนาํไปสู่ความสาํเร็จ  

  6. บริหารจดัการเป็น  
7. เป็นคนดี  

  8. มีความมัOนคง  
  9. ประสบความสาํเร็จมาพอสมควร  
  10. มีความกลา้หาญ  
  11. มีวฒิุภาวะทางอารมณ์  
  12. มีจิตสาํนึกรับผิดชอบตอ่สงัคม  
 

 การพจิารณาแนวโน้มและลกัษณะของผู้นําที&ต้องการ 

     �คุณสมบัตขิองผู้นําไทยในอนาคต ควรจะประกอบด้วย 
 1. สภาพจิตมีความมัOนคง หรือมีความกลา้ในระดบัหนึOง 
 2. เป็นผูที้Oมีความเมตตา กรุณา รักความถูกตอ้ง และรู้จกัเสียสละ 
 3. เป็นผูมี้ทศันคติมุ่งไปขา้งหนา้  
 4. เป็นผูที้Oมีความสามารถในดา้นการพดู การแสดงออก  
 5. เป็นผูท้าํอะไรใหไ้ดผ้ลอยา่งจริงจงั มีผลงาน 
   �คุณสมบตัขิองผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตรในอนาคต ควรจะประกอบด้วย 
 1. เป็นผูที้Oมีความสามารถในการประสานงาน  
 2. เป็นผูที้Oมีความสามารถในการบริหารจดัการ และมีความสามารถในการวางแผน  
 3. เป็นผูที้Oมีวสิยัทศัน ์ทัYงวสิยัทศัน์ส่วนตวัและวสิยัทศัน์ขององคก์าร  
 4. เป็นผูที้Oเห็นความสาํคญัของการสร้างเครือขา่ย  
 5. มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ 
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โสตทัศน์ที& # 4.5 การคัดเลือกผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร : แนวคิดเกี&ยวกับการคัดเลือกผู้นําในงานส่งเสริม
การเกษตร 

 หลกัการคดัเลอืกผู้นํา และข้อพจิารณาในการดาํเนนิการ 

 � หลกัการคดัเลอืกผู้นํา 
การคดัเลือกผูน้าํ คือ กระบวนการทีOหน่วยงานหรือเจา้หนา้ทีOทีOเกีOยวขอ้ง ใชเ้ครืOองมือและวธีิการตา่งๆ มา

ดาํเนินการพิจารณาคดัเลือกผูที้Oจะมาเป็นผูน้าํ โดยใชเ้กณฑที์OกาํหนดขึYนมาเป็นกรอบในการพิจารณาเพืOอใหไ้ดผู้ที้Oมี
คุณสมบติัตรงกบัทีOกาํหนดไว ้

� หลกัการและข้อควรพจิารณาในการคดัเลอืกผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
 1. คาํนึงถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการคดัเลือกผูน้าํ วา่ ตอ้งการผูน้าํประเภทใด ตอ้งการผูน้าํเพืOอไป
ทาํอะไร    
 2. การกาํหนดคุณสมบติัของผูน้าํทีOตอ้งการ ใหช้ดัเจน ทัYงคุณสมบติัทัOวไป และคุณสมบติัเฉพาะ 
 3. การกาํหนดผูที้Oจะมาคดัเลือกผูน้าํ  
 4. การพิจาณาถึงระยะเวลาทีOใชใ้นการดาํเนินการ  
 5. ความโปร่งใส และยติุธรรม 
 6. การเปิดโอกาสใหผู้ที้OมีคุณสมบติัทีOเหมาะสมขึYนมาเป็นผูน้าํ  
 

เกณฑ์ในการคดัเลอืกผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 

����1. เกณฑ์ทั&วไปที&หน่วยงานต่างๆ กาํหนดขึTน ไดแ้ก่ 
  1.1 จาํนวนหรือสดัส่วนของผูน้าํทีOจะตอ้งทาํการคดัเลือก  
  1.2 ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งของผูน้าํ  
  1.3 ผูที้Oมีหนา้ทีOรับผดิชอบในการดาํเนินการคดัเลือก  
  1.4 การพน้จากตาํแหน่งของผูน้าํ  
����2. เกณฑ์ที&เกี&ยวข้องกบัตวัผู้นาํ ไดแ้ก่ 
  2.1 เกณฑท์างดา้นลกัษณะทางร่างกาย  
  2.2 เกณฑท์างดา้นลกัษณะทางดา้นสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด  
  2.3 เกณฑท์างดา้นลกัษณะทางดา้นอารมณ์  
  2.4 เกณฑท์างดา้นลกัษณะทางดา้นอุปนิสยั  
  2.5 เกณฑท์างดา้นลกัษณะทางดา้นศีลธรรม  
 ซึOงเกณฑที์OเกีOยวขอ้งกบัตวัผูน้าํนีY  เป็นลกัษณะทีOละเอียดอ่อน ตอ้งใชค้วามรอบครอบในการพิจารณา แตก็่มี
ลกัษณะเกณฑบ์างดา้นทีOเกีOยวกบัตวัผูน้าํ ทีOสามารถวดัหรือพิจาณาไดอ้ยา่ง เช่น 
 - ระดบัการศึกษา เช่น อาจกาํหนดไวว้า่จบการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า เป็นตน้ 
 - สุขภาพร่างกาย เช่น จะตอ้งการไม่เป็นโรคติดตอ่ร้ายแรง หรือ ไม่มีร่างกายทุพลภาพจนไมาสามารถ
ปฏิบติัหนา้ทีOได ้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟัOนเฟือนไม่สมประกอบ เป็นตน้ 
 -  ระดบัอาย ุเช่น จะตอ้งเป็นผูที้Oมีอายไุม่ตํOากวา่ยีOสิบปีบริบูรณ์ เป็นตน้ 
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โสตทศัน์ที& # 4.6 กระบวนการคดัเลอืกผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

กระบวนการในการคดัเลือกผูน้าํในงานส่งเสริมการเกษตรได ้ดงัภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 1. ขัTนเตรียมการคดัเลอืกผู้นํา 

 1.1. การกาํหนดคุณสมบติัของผูน้าํทีOตอ้งการ  
  1) คุณสมบติัทัOวไปของผูน้าํ             2) คุณสมบติัเฉพาะของผูน้าํ  

 1.2. การกาํหนดแนวทางในการคดัเลือกผูน้าํ  
  1) การใหบุ้คคลสาํคญัในทอ้งถิOนเป็นผูค้ดัเลือก     2) การใหเ้จา้หนา้ทีOทีOรับผิดชอบเป็นผูค้ดัเลือก  

                  3) การใหส้มาชิกในกลุ่มเป็นผูค้ดัเลือก  

 2. ขัTนดาํเนินการคดัเลอืก 

 2.1  แบบไม่เป็นทางการ โดยใชว้ธีิสงัเกตการณ์จากเหตการณ์ทีOเกิดขึYนเป็นพิเศษในหมู่บา้น เช่น 
1) ความไดรั้บการเอาใจใส่และความเคารพนบัถือของคนในชุมชน 
2) เมืOอชุมชนนัYนมีเหตทุุกขร้์อน ราษฎรจะไปขอคาํแนะนาํจากบุคคลใด 
3) ศึกษาจากประวติัของชุมชน การตัYงถิOนฐาน และการสืบวงศาคณาญาติของชุมชน เป็นตน้ 
4) สงัเกตจากผูมี้ความชาํนาญ และความสามารถเป็นพิเศษในการประกอบอาชีพ 

              2.2  แบบเป็นทางการ โดยใชว้ธีิการตา่งๆ ดงันีY  
  1) โดยการสาํรวจและศึกษาทางสงัคม ไดแ้ก่ การสงัเกต การสมัภาษณ์ การอภิปรายเป็นคณะ 

2) การสงัเกตการณ์โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ในหมู่บา้น 
3) การสงัเกตชีวติของชุมชนนัYนๆ เช่น สภาพของหมู่บา้น กลุ่มองคก์ารเด็กและเยาวชน เป็นตน้ 

3. ขัTนการตดิตามประเมนิผล 

   3.1 การติดตามประเมินผลอย่างไม่เป็นระบบ จะเป็นการดาํเนินการติดตามประเมินผลการ
คดัเลือกผูน้าํ โดยไม่ไดมี้การวางแผนหรือดาํเนินการประเมินผลอยา่งเป็นระบบ ทีOชดัเจน   
   3.2 การติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ เป็นการดาํเนินการติดตามประเมินผลการคดัเลือก
ผูน้าํ โดยมีการวางแผนและดาํเนินการประเมินผลอยา่งเป็นระบบ ชดัเจน มีการดาํเนินการตามขัYนตอนดงัตอ่ไปนีY  
                 1) ขั-นการวางแผนติดตามประเมินผล                   2) ขั-นการดาํเนินการประเมินผล  
  3) ขั-นการใช้ประโยชน์จากรายงานผลการประเมินผลการคัดเลือกผู้นาํ  
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โสตทศัน์ที& # 4.7 วธีิการคดัเลอืกผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 

 

 

 วธีิการคดัเลอืกผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตรที&นิยมใช้ ม ี6 วธีิ ได้แก่   

���� 1. การสังเกต ไดแ้ก่  เป็นผูมี้ส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ ผูมี้ส่วนร่วมเป็นผูส้งัเกตการณ์ ผูส้งัเกตการณ์เป็นผูมี้ส่วนร่วม 
และผูส้งัเกตการณ์อยา่งสมบูรณ์  
���� 2. การใช้กระบวนการกลุ่ม เพืOอใหบุ้คคลไดมี้โอกาสทีOจะแสดงศกัยภาพในการเป็นผูน้าํของตนเอง เช่น 
การจดัประชุมแสดงความคิดเห็น   การจดัฝึกอบรม เป็นตน้ เพืOอใหบุ้คคลตา่งๆ ไดป้รากฏตวั และแสดงความคิดเห็น
ของตน แลว้จึงใหส้มาชิกในกลุ่มเลือกผูที้Oจะมาเป็นหวัหนา้กลุ่ม หรือผูน้าํของกลุ่มตอ่ไป 
���� 3. การใช้วธีิสังคมมติ ิวธีิการทาํสงัคมมิติ มีขัYนตอนดงันีY  
 1. ใหส้มาชิกในกลุ่มระบุชืOอบุคคล  
 2. นาํคาํตอบทีOไดท้ัYงหมดมาวเิคราะห์ขอ้มูล โดยวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลจากสงัคมมิติอาจแบ่งออกเป็น 3 
แบบ คือ 

1) โดยทาํตารางสงัคมมิติ (sociometrie matrices)  
2)  โดยทาํแผนผงัสงัคม (sociogram) 
3)  ดชันีสงัคมมิติ  

���� 4. การใช้แบบสอบถาม เจา้หนา้ทีOทีOรับผิดชอบ จะจดัทาํแบบสอบถามขึYน โดยตัYงคาํถามทีOสามารถวดัคุณลกัษณะ
ของผูน้าํทีOตอ้งการตามคุณสมบติัและเกณฑที์Oกาํหนดไวไ้ด ้  ซึOงจะตอ้งมีคาํถามทัYงทางบวกและทางลบ เพืOอใหไ้ด้
ขอ้มูลทีOแทจ้ริง  
���� 5. การใช้แบบทดสอบ ในการคดัเลือกผูน้าํ มีการใชแ้บบทดสอบทีOออกแบบมาสาํหรับวดัความพร้อมทัYงดา้นการ
ทาํงานและความเป็นผูน้าํ เช่น ความเชืOอมัOน ความรู้สึกตอ่สภาพแวดลอ้ม บุคลิกภาพ ทกัษะการติดตอ่สืOอสาร การคิด
แกไ้ขปัญหา การอยูร่่วมกบัผูอื้Oน ความพร้อมในการเป็นผูน้าํ เป็นตน้ 
���� 6. การสัมภาษณ์ 
 เป็นการคดัเลือกโดยการพดูคุยซกัถามสิOงทีOตอ้งการทราบจากบุคคลใดบุคคลหนึOงในลกัษณะเผชิญหนา้ 
โดยส่วนใหญ่มกัจะใชว้ธีิย ํYาความมัOนใจในการตดัสินเลือกบุคคลใดบุคคลหนึOงใหม้าเป็นผูน้าํเกษตรกร หลงัจากทีOได้
ขอ้มูลจากวธีิอืOน เช่น การสงัเกตและการทดสอบ โดยแบบทดสอบมาแลว้ การกาํหนดวธีิการสมัภาษณ์ไวเ้ป็นวธีิ
สุดทา้ยจะช่วยลดจาํนวนผูถู้กสมัภาษณ์ เพราะจะมีคนจาํนวนหนึOงทีOถูกคดัออกโดยวธีิการอืOนไปแลว้   
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โสตทศัน์ที& # 4.8 การสร้างผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

 แนวคดิเกี&ยวกบัการสร้างผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 

                �แนวความคดิเกี&ยวกบัการเป็นผู้นํา 
 แตเ่ดิมเชืOอกนัวา่ผูที้Oจะมาเป็นผูน้าํไดก็้เพราะเขาเกิดมาเพืOอเป็นผูน้าํ โดยมีความเชืOอวา่ผูที้Oจะมาเป็นผูน้าํ
จะตอ้งมีคุณสมบติัพิเศษทีOทาํใหเ้ขามีความแตกต่างจากคนอืOนๆ  ตอ่มามีแนวความคิดใหม่ทีOเชืOอวา่ บุคคลสามารถทีO
จะเป็นผูน้าํไดห้ากเขาปรารถนาจะเป็น รวมถึงสถานการณ์และจงัหวะเวลาทีOเหมาะสมทีOจะสร้างคนเป็นผูน้าํได ้ ดงั
คาํพดูทีOวา่ ”สถานการณ์สร้างผูน้าํ” 

�ความหมายของการสร้างผู้นํา 
การสร้างผูน้าํในงานส่งเสริมการเกษตร จึงหมายถึง การดาํเนินการเสริมสร้างคุณภาพของผูที้Oไดรั้บการ

คดัเลือกใหเ้ป็นผูน้าํ ใหมี้ความรู้ ความสามารถเพิOมขึYนตามความเหมาะสม และการสร้างผูน้าํใหม่ใหมี้จาํนวนเพิOม
มากขึYน เพืOอมาช่วยสืบตอ่งานของผูน้าํ 

 

 ขอบเขตและหลกัการสร้างผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 

� ขอบเขตการสร้างผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
 1. เป็นการสร้างบุคคลในทอ้งถิOน ใหส้ามารถเป็นผูน้าํในการพฒันาการเกษตรภายในทอ้งถิOน 
 2. เป็นการสร้างบุคคลใหเ้ป็นผูน้าํดว้ยการเสริมสร้างคุณสมบติัในการเป็นผูน้าํทัYงในดา้นการวางตวั การ
ทาํงาน และการประกอบอาชีพ 
 3. เป็นการสร้างบุคคลใหส้ามารถปฎิบติังานทางดา้นส่งเสริมการเกษตร ตามบทบาททีOไดรั้บมอบหมาย 
 4. เป็นการสร้างผูแ้ทนเจา้หนา้ทีOส่งเสริมการเกษตรและผูแ้ทนเกษตรกรใหอ้ยูใ่นคนคนเดียวกนั 
 5. เป็นการสร้างบุคคลใหเ้ป็นแกนนาํในการกระตุน้ และสร้างกิจกรรมของกลุ่มทีOรวมตวักนัภายในทอ้งถิOน 

� หลกัการสร้างผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
 1. ควรสร้างผูน้าํจากผูที้OมีสภาพพืYนฐานใกลเ้คียงกบัเกษตรกรส่วนใหญ่ใน 
 2. ควรสร้างผูน้าํในลกัษณะผลดัเปลีOยนหมุนเวยีนกนั 
 3. การเป็นผูน้าํตอ้งสร้างทุกวนั  
 4. การสร้างผูน้าํตอ้งดาํเนินการอยา่งมีระบบ มีขัYนตอน และวธีิการดาํเนินงานทีOชดัเจน  
 5. ควรทาํความเขา้ใจและใหค้วามสนใจแก่บุคคลทีOจะมาเป็นผูน้าํอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย 
 6. ควรมีการติดตาม ใหก้ารสนบัสนุน ช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานของผูน้าํอยูต่ลอดเวลา  
 7. ควรชีYแจงทาํความเขา้ใจกบัเกษตรกรในทอ้งถิOน  
 8. ใหเ้กษตรกรในทอ้งถิOน มีส่วนร่วมในการสร้างผูน้าํของตน 
 9.  การสร้างผูน้าํ ตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาความแตกแยกภายในทอ้งถิOน  
 10. ควรมีการสร้างผูน้าํใหม่ เพืOอมาสืบตอ่งาน และช่วยแบ่งเบาภาระงานของผูน้าํ  
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โสตทศัน์ที& # 4.9 วธีิการสร้างผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

 

  การเสริมสร้างความเป็นผู้นํา 

 ควรจะมีการเสริมสร้างความเป็นผูน้าํใหแ้ก่ผูน้าํ ซึOงจะเป็นการเพิOมศกัยภาพความพร้อมของผูน้าํ เพืOอให้
ผูน้าํสามารถปฏิบติัหนา้ทีOไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิOงขึYน โดยวธีิการเสริมสร้างความเป็นผูน้าํ ทีOนิยมใชก้นัมาก คือ  

1. การใช้วธีิการฝึกอบรมเพื&อเสริมสร้างความเป็นผู้นําให้แก่ผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 

2. ขอบข่ายของการฝึกอบรมคนให้เป็นผู้นํา 
  2.1. การฝึกอบรมใหมี้ความรู้เกีOยวกบัตนเอง  
  2.2. การฝึกอบรมในดา้นทศันคติ  
  2.3. การฝึกอบรมเพืOอเสริมสร้างความรู้ใหก้บัผูน้าํ  
  2.4. การฝึกอบรมใหเ้ขา้ใจเกีOยวกบักลุ่มคน  
 3. ขัTนตอนในการฝึกอบรมผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
  3.1. ขัYนการดาํเนินการฝึกอบรมผูน้าํจากแตล่ะหมู่บา้นเป็นกลุ่ม  
  3.2. ขัYนของการย ํYาและส่งเสริมความเป็นผูน้าํ  
  3.3. ขัYนของความสาํเร็จ  
  3.4. ขัYนการฝึกอบรมเพืOอใหเ้กิดความตอ่เนืOอง  
 4. ประเดน็เนืTอหาของการฝึกอบรมผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
  4.1. ความรู้ทัOวไป  
  4.2. ความรู้ดา้นวชิาการ  
  4.3. ความชาํนาญภาคปฏิบติั  
 

 การสร้างผู้นําใหม่เพื&อขยายจาํนวนผู้นํา  

 ในงานพฒันามีความจาํเป็นอยา่งยิOงทีOจะตอ้งมีการพฒันาหรือสร้างผูน้าํใหม่ๆ ขึYนมา เพืOอขยายจาํนวนของ
ผูน้าํมากขึYน เพืOอจะไดม้าช่วยสืบตอ่งานของกลุ่มหรือองคก์าร การสร้างผูน้าํใหม่ในงานส่งเสริมการเกษตร มี 4 วธีิ 
ดงัตอ่ไปนีY  
 1. การสนับสนุนให้มผู้ีนําประเภทต่างๆ ในชุมชนเพิ&มขึTน เช่น 
   1.1 ผูน้าํทางความคิด  
   1.2 ผูน้าํทางดา้นอาชีพ  
   1.3 ผูน้าํทางดา้นเทคนิค  
   1.4 ผูน้าํทางดา้นการพดู  
   1.5 ผูน้าํทางดา้นการประสานทรัพยากรภายในและภายนอกชุมชน 
 2. การสนับสนุนให้ผู้นํากระจายความรับผดิชอบแก่ผู้นําใหม่  
 3. การเปิดโอกาสให้ผู้นําใหม่ได้แสดงความคดิเห็น  
 4. การสนับสนุนให้ผู้นําใหม่ได้เข้าร่วมงาน อบรม สัมมนา และเป็นวทิยากร  
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หน่วยที& 5 การพฒันาภาวะผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

โสตทศัน์ที& # 5.1 แนวคดิเกี&ยวกบัภาวะผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

 
ภาวะผู้นํา  หมายถึง สภาวะและหรือการแสดงออกให้ผูต้ามได้ทราบถึงความรู้ ความฉลาด ความมี

สติปัญญา ความสามารถในการคิดริเริOม สร้างสรรค์ ความสามารถในการควบคุม  ตดัสินใจ และบงัคบัผูค้น โดย
สามารถเอาชนะในจิตใจของผูค้นเหล่านัYนได ้

 

การเกดิภาวะผู้นํา 
 เกิดจากการปฏิสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 

                               �  สถานการณ์ (ลกัษณะกายภาพ ทรัพยากรระเบียบ-สงัคมสภาวะของกิจกรรมสงัคม) 
                               �  ผูน้าํ (ความคาดหวงั คุณสมบติั คุณลกัษณะ บุคลิกภาพ) 
                               �  ผูต้าม (ความคาดหวงั ลกัษณะบุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถฯลฯ) 

ทฤษฎเีกี&ยวกบัภาวะผู้นํา 

� ทฤษฎีพนัธุกรรม (Genetic Theory) 
� ทฤษฎีบ่งบอกลกัษณะของผูน้าํ (Trait Theory) 
� ทฤษฎีความสมัพนัธ์ของบุคคลและสถานการณ์ (Personal Situation Theory)  
� ทฤษฎีปฏิสมัพนัธ์ และความคาดหวงั (Interaction and Expectation Theory) 
� ทฤษฎีมนุษยนิ์ยม (Humanistic Theory)  
� ทฤษฎีภาวะผูน้าํเป็นหนา้ทีOของกลุ่มสงัคม (Leadership as the function of the group) 
� ทฤษฎีความสมัพนัธ์ของภาวะผูน้าํและสมาชิกกลุ่ม (Leadership and Group member 

Relationship Theory)  
� ทฤษฎีภาวะผูน้าํและสถานการณ์จาํเพาะ (Contingency Theory) 

 
องค์ประกอบของภาวะผู้นํา (Elements of Leadership) 

1. การมศีีลธรรม (Ethos หรือ Ethics) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมในดา้นศีลธรรมของผูน้าํ อนัเป็น
สิOงจูงใจคนใหแ้สดงความนบัถือ ภาวะผูน้าํทีOแสดงออกถึงการประพฤติดี ประพฤติชอบ 

2. การเข้าถึงในความคดิและอารมณ์ของผู้คน (Pathos หรือ Compassion Emotion) หมายถึง การมี
ความสามารถในการแตะตอ้งสมัผสัเขา้ใจในความรู้สึกหรือเขา้ถึงอารมณ์และจิตใจของผูค้นในกลุ่ม
สงัคมอนัเป็นส่วนทีOสามารถนาํคนไปสู่สถานการณ์หรือปฏิกิริยาใดๆได ้

3. ความเป็นเหตเุป็นผล (Logos หรือ Logical) หมายถึง ความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตุมีผลเพืOอ
ประกอบการตดัสินใจ และการชีYแจงแก่ผูค้นในการปฏิบติัการและ สามารถโนม้นา้วคนใหเ้ขา้สู่
ปฏิกิริยาใดๆ ดว้ยความฉลาดและหลกัแหลม 
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โสตทศัน์ที& # 5.2 ความสําคญัของภาวะผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
 

� ความสาํคญัของภาวะผูน้าํในกลุ่มสงัคม 
� ความสาํคญัของภาวะผูน้าํในสงัคมเกษตรกร 

 

การมภีาวะผู้นําในสังคมเกษตรต่อการพฒันาการเกษตร 
             ภาวะผูน้าํในการนาํเกษตรไปสู่การพฒันาการเกษตรทีOย ัOงยนืได ้
 

 งานส่งเสริมการเกษตรกบัการพฒันาประเทศ 

 
หลกัการสาํคญัทีOเกีOยวขอ้งกบัภาวะผูน้าํคือ การดาํเนินการสร้าง และใชผู้น้าํทอ้งถิOน (Develop and Use 

Local Leaders) การส่งเสริมการเกษตรเป็นระบบการพฒันา จาํเป็นตอ้งดาํเนินการอยา่งตอ่เนืOองไม่สิYนสุดจาํเป็นตอ้ง
สร้างผูเ้ป็นแกนนาํ ในทอ้งถิOนในการทีOสามารถเป็นตวัแทนในการส่งเสริมการเกษตรได ้การพฒันายอ่มสามารถดาํรง
อยูไ่ดต้ลอดไป เจา้หนา้ทีOส่งเสริมจึงตอ้งแสวงหาเกษตรกรผูน้าํ ซึOงจะพบในทอ้งถิOน ดาํเนินการพฒันา ยกยอ่ง
ประกาศกิตติคุณผูน้าํทอ้งถิOนดงักล่าวยอ่มจะสร้างผลตอ่การส่งเสริมเกษตรไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากขอบเขตและหลกัการงานส่งเสริมการเกษตรไดก้ล่าวถึงการสร้างภาวะผูน้าํ และการพฒันาและการใช้
ผูน้าํในทอ้งถิOน ซึOงเป็นสิOงทีOงานส่งเสริมกระตุน้การภาวะผูน้าํในกลุ่มบุคคลทีOเกีOยวขอ้ง อนัรวมไปถึงเกษตรกร 
แม่บา้นเกษตรกร ยวุเกษตร และเจา้หนา้ทีOส่งเสริมการเกษตรเป็นอนัมาก และงานส่งเสริมถือวา่เป็นงานสาํคญัตอ่การ
พฒันาการเกษตรหรือเป็นกลไกสาํคญัก็วา่ได ้

 
 

โสตทศัน์ที& # 5.3 การพฒันาภาวะผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

 

 การพฒันาภาวะผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 

 
� ความสาํคญัของการพฒันาภาวะผูน้าํของเจา้หนา้ทีOส่งเสริมการเกษตร 

♥ เจา้หนา้ทีOส่งเสริมเป็นกญุแจสาํคญัในการสร้างการยอมรับหรือวทิยาการ ใหม่แก่เกษตรกร เป็นผู ้
ก่อใหเ้กิดการเปลีOยนแปลงในพฤติกรรมของเกษตรกร 

� ความสาํคญัของการพฒันาภาวะผูน้าํของเกษตรกร 

♥ เกษตรกรทีOมีภาวะผูน้าํจะช่วยเพิOมประสิทธิภาพของการถ่ายทอดเทคโนโลยไีด ้ซึOงจะเป็นผลดีตอ่
การพฒันาการเกษตร 
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โสตทศัน์ที& # 5.3 การพฒันาภาวะผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร (ต่อ) 
 

 

 ภาวะผู้นําที&ดขีองเจ้าหน้าที&ส่งเสริม ประกอบด้วย 

 

1. การเป็นผูน้าํทีOมีความรู้ในวชิาการเกษตรสมยัใหม่ในภาวะตา่งๆ  
2. การเป็นผูน้าํทีOมีความรู้ในดา้นการส่งเสริมการเกษตรในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่เกษตรกร 
3. การเป็นผูน้าํทีOมีความเขา้ใจตอ่สภาพ และสถานการณ์ของเกษตรกร  
4. การเป็นผูที้Oมีความรู้ในเทคโนโลย ีส่งเสริม สนบัสนุนการเกษตรไดอ้ยา่งดี  
5. การเป็นผูที้Oมีความจริงใจตอ่การพฒันาความรู้แก่เกษตรกร  
6. การเป็นผูที้Oมีความคิดเห็นทีOกา้วหนา้ กวา้งไกล 
7. การเป็นผูมี้มนุษยสมัพนัธ์ทีOดี  
8. การเป็นผูที้OมีความตัYงใจในการพฒันาตนเองในดา้นตา่งๆ อยูเ่สมอ  
9. การเป็นผูที้Oมีความอดทนตอ่การทาํงาน 

 

 ภาวะผู้นําที&ดขีองเกษตรกรประกอบด้วย  

1. การเป็นผูที้OมีพืYนฐานความรู้ดา้นการเกษตรดีพอสมควร 
2. การเป็นผูที้Oมีความคิด และวสิยัทศัในการพฒันาการเกษตร และชุมชนชนบท 
3. การเป็นผูที้Oมีแนวคิดในการมุ่งพฒันาการเกษตรและเพืOอนเกษตรกรดว้ยกนั  
4. การเป็นผูแ้สดงออกถึงการเป็นผูแ้ทนของกลุ่มเกษตรกรในดา้นการแสดงความคิดเห็น การเจรจา และการ

ตอบสนองในการดาํเนินการใดๆ 

5. การเป็นผูที้Oมีความสามารถประสานงานดาํเนินการระหวา่งเกษตรกร เจา้หนา้ทีOส่งเสริมการเกษตร และ
หน่วยงานทีOเกีOยวขอ้ง 

 
โสตทศัน์ที& # 5.3 การพฒันาภาวะผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

 

 การพฒันาภาวะผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 

 
� ความสาํคญัของการพฒันาภาวะผูน้าํของเจา้หนา้ทีOส่งเสริมการเกษตร 

♥ เจา้หนา้ทีOส่งเสริมเป็นกญุแจสาํคญัในการสร้างการยอมรับหรือวทิยาการ ใหม่แก่เกษตรกร เป็นผู ้
ก่อใหเ้กิดการเปลีOยนแปลงในพฤติกรรมของเกษตรกร 

� ความสาํคญัของการพฒันาภาวะผูน้าํของเกษตรกร 

♥ เกษตรกรทีOมีภาวะผูน้าํจะช่วยเพิOมประสิทธิภาพของการถ่ายทอดเทคโนโลยไีด ้ซึOงจะเป็นผลดีตอ่
การพฒันาการเกษตร 
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โสตทศัน์ที& # 5.4 สภาพปัญหาด้านภาวะผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

 
� ปัญหาการขาดแคลนและขาดคุณสมบติัของผูน้าํและภาวะผูน้าํในสงัคม 

♦ สาเหตุของสุญญากาศสภาวะผูน้าํในสงัคมไทย 
1. สภาวะสงัคมใหม่ทีOเปลีOยนไปกบัวฒันธรรมเก่า 
2. ความสมัพนัธ์ทางดิOง 
3. สมองของสงัคมไทยไม่โตตามการเปลีOยนแปลงของสงัคม 
4. ขาดการจดัสรรอาํนาจอยา่งถูกตอ้งเป็นธรรม 
5. ขาดวสิยัทศัน์ร่วมกนั 

 
� ปัญหาการขาดแคลนผูน้าํและภาวะผูน้าํในงานส่งเสริมการเกษตร 

♦ ผูบ้ริหาร 

♦ นกัวชิาการ นกัวชิาการเกษตร 

♦ เจา้หนา้ทีOส่งเสริมการเกษตร 

♦ เกษตรกร 
 

� ผลกระทบจากปัญหาของการขาดแคลนภาวะผูน้าํตอ่การส่งเสริมการเกษตร 
             สร้างผลกระทบทีOใหญต่อ่การพฒันาการเกษตร การพฒันาผลผลิต และเศรษฐกิจและสงัคม ของประเทศ
เกษตรกรรมทัYงหลายไดสื้บ 
 
โสตทศัน์ที& # 5.5 หลกัการในการพฒันาภาวะผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

 

 หลกัการในการพฒันาภาวะผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

1. การเรียนรู้และการฝึกปฏิบติัประกอบการเรียนรู้ 
2. การปฏิบติัจริง 

2.1   การปฏิบติัตนในส่วนบุคคล 
� ตอ้งมีจิตใจเป็นผูน้าํ 
� ประพฤติตนใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่ผูร่้วมงาน 
� สุภาพอ่อนโยน 

2.2 การปฏิบติัตอ่หนา้ทีOการงาน 
� ปฏิบติัตนใหเ้ป็นผูรู้้ ตอ้งรู้นโยบาย กฎระเบียบขององคก์ร 
� ปฏิบติัตนในฐานะผูน้าํ 

3. การติดตามการประเมินผลและการพฒันาปรับปรุง 
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โสตทศัน์ที& # 5.6 กระบวนการในการพฒันาภาวะผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 

 

    กระบวนการในการพฒันาภาวะผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 

              ขัYนตอนทีO 1 การเรียนรู้ภาวะผูน้าํจากผูน้าํทีOประสบความสาํเร็จ 
              ขัYนตอนทีO 2 การเรียนรู้และวเิคราะห์สภาวะแห่งตน 
              ขัYนตอนทีO 3 การเรียนรู้และทาํความเขา้ใจตอ่สภาวะแห่งภูมิสงัคม 
               ขัYนตอนทีO 4 การฝึกปฏิบติัการเป็นผูน้าํจากการเป็นผูต้าม 
               ขัYนตอนทีO 5 การปฏิบติังานในฐานะผูน้าํ  

 
   การพฒันาปรับปรุงภาวะผู้นํา 

� การเขา้รับการอบรม 
� การศึกษาความรู้เพิOมเติมดว้ยตนเอง 
� การศึกษาตวัเองโดยสาํรวจจุดอ่อนและขอ้บกพร่อง 
� การฝึกพดู 
� การปรับปรุงบุคลิกภาพ 
� การฝึกหดัหรือสงัเกตการปฏิบติังาน 
� การใชผ้ลงานจากความสามารถในการขึYนสู่ตาํแหน่ง 
� การฝึกตนเองใหเ้ป็นคนยดึหลกัการและเหตผุล 
� การปฏิบติัเพืOอความเป็นผูน้าํทีOดี 

 
    การดาํเนินการพฒันาภาวะผู้นาํตามรูปแบบที&เหมาะสมกบัสภาพสังคมเกษตร 

♦ การสาํรวจภาวะผูน้าํของตนเอง 

♦ การปรับปรุงและพฒันาดา้นความคิด 

♦ การปรับปรุงพฒันาดา้นมนุษยสมัพนัธ์ 

♦ การปรับปรุงดา้นการทาํงาน 
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โสตทศัน์ที& # 5.7 รูปแบบของการพฒันาภาวะผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

 
รูปแบบที& 1 การดาํเนินการพฒันาภาวะผู้นําตามรูปแบบที&เหมาะสมกบัสภาพสังคมเกษตร 

มีขัYนตอนในการพฒันาปรับปรุงดงันีY  
1. การสาํรวจภาวะผูน้าํของตนเอง (Self Survey)  
2. การปรับปรุงและพฒันาดา้นความคิด (Conceptual Development)  
3. การปรับปรุงพฒันาดา้นมนุษยสมัพนัธ์ (Human Relation)  
4. การปรับปรุงดา้นการทาํงาน (Technical Work Development)  

รูปแบบที& 2 การพฒันาภาวะผู้นําโดยการเรียนรู้และการปฏิบัตจิริง 
1. การเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์ 
2. การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning)  

 
รูปแบบที& 3 การฝึกฝนทกัษะภาวะผู้นําด้วยตนเองในงานส่งเสริมการเกษตร 
 การเรียนรู้โลกกวา้ง  
          1. การพฒันา “สามรู้” “ผูน้าํ” จะตอ้งสร้างและพฒันา “สามรู้” เพืOอความสาํเร็จในอาชีพ ไดแ้ก่ 

ก. ตอ้งรู้ (Must Know) 
ข. ควรรู้ (Should Know) 
ค. รู้ไวก็้ดี (Could Know) 

         2. การพฒันาความสามารถ  
         3. ความกระตือรือร้นมีอยูเ่สมอ  
         4. การแสดงความพร้อมรับความเปลีOยนแปลง  

 
รูปแบบที& 4 การพฒันาภาวะผู้นําในสภาวการณ์เฉพาะ 

1. การวเิคราะห์สภาวการณ์   
2. การวเิคราะห์สภาพแห่งตน  
3. การฝึกฝนตนเอง  
4. การประเมิน  
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โสตทศัน์ที& # 5.8 เทคนิคและองค์ประกอบสําคญัการพฒันาภาวะผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

 
ปัจจยัประกอบเทคนิคการพฒันาภาวะผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร ทีOควรพิจารณาดงันีY  

1. สถานการณ์การพฒันาการเกษตร  
2. สภาวการณ์ของสงัคมทีOเปลีOยนไปตามสภาพของสงัคมใหญ่ 
3. การพิจารณาบุคคลทีOเป็นแบบอยา่งทีOดี  
4. การพิจารณาตนเอง  
5. การดาํเนินการปฏิบติัฝึกฝนตนเอง  

 

1.  องค์ประกอบสําคญัเทคนิคในการพฒันาภาวะผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
1. องคป์ระกอบในตวัผูน้าํ  
2. องคป์ระกอบของสงัคม  
3. โอกาส (Opportunity)  

2.  เทคนิคการพฒันาภาวะผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
1. สภาพการผลิต  
2. สภาพสงัคมเกษตรกรทีOเปลีOยนแปลงไปตามสงัคม  
3. การพฒันาตนเองของเจา้หนา้ทีOส่งเสริมการเกษตร  

 
 
โสตทศัน์ที& # 5.9 หลกัการสําคญัของการพฒันาภาวะผู้นําที&ยั&งยนื 

 
 
หลกัการสําคญัของการพฒันาภาวะผู้นําที&ยั&งยนื 
       1. รู้หลกัการ     2.  รู้จุดหมาย      3. รู้ตน         4. รู้ประมาณ          5. รู้กาล     6. รู้ชุมชน    7.รู้บุคคล 
 
แนวทางในการพฒันาภาวะผู้นําอย่างยั&งยนื 

� การพฒันาภาวะผูน้าํอยา่งมีส่วนร่วม 
 � การพฒันาภาวะผูน้าํทีOย ัOงยนื ยอ่มตอ้งอาศยัองคป์ระกอบทางสงัคม รวมพลงักนัและร่วมมือกนัพฒันาจึงจะ
สามารถสร้างความยัOงยนืไดด้งันัYนองคป์ระกอบ 2 ประการทีOสาํคญัในการมีส่วนร่วมในการพฒันาคือ  
                       1) สงัคม   
                        2) ผูน้าํ  
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โสตทศัน์ที& # 5.9 (ต่อ) 
 

 
การพฒันาภาวะผู้นําอย่างต่อเนื&องและสมบูรณ์ 

1. การพฒันาภาวะผูน้าํเบืYองตน้ในลกัษณะพืYนฐาน 5 ประการ ลกัษณะทางร่างกาย ลกัษณะทางปัญญา ลกัษณะ
ทางอุปนิสยั ลกัษณะดา้นอารมณ์ ลกัษณะดา้นศีลธรรม  

2. การพฒันาภาวะผูน้าํในระยะการปฏิบติัหนา้ทีOในการเป็นผูน้าํตลอดเวลา  
3. การพฒันาภาวะผูน้าํภายหลงัการดาํเนินงานหรือการเป็นผูน้าํ (Post Training) เพืOอคงสภาพแห่งการนาํไวเ้ป็น

การพฒันาภาวะผูน้าํในระยะทีO 3  
 

การพฒันาภาวะผู้นําที&ต้องการและปรารถนา 
1. ผูน้าํทีOยดืหลกัการ   2. ผูน้าํทีOมีความรู้ และวสิัยทศัน์    3. ผูน้าํผูเ้ป็นนกัปฏิบติั   4. ผูน้าํผูส้ร้างวฒันธรรมใหม่  

 
 
โสตทศัน์ที& # 5.10 การพฒันาภาวะผู้นํา ตามหลกัการ และแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 
1. การพฒันาภาวะผู้นําในยุคใหม่ หรือยุคโลกาภิวตัน์ ประกอบดว้ย 

1.1  การพฒันาความรู้ ความสามารถและทกัษะ ตามสภาวะการเปลีOยนแปลงของโลก  
1.2  การพฒันาภาวะผูน้าํในการนาํและบริหารองคก์ารดว้ย ธรรมาภิบาล (Good Governance)  

2. การพฒันาภาวะผู้นําตามหลกัการและแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
2.1 ความสนัโดษ  
2.2 มชัฌิมาปฏิปทา  
2.3 หิริโอตปัปะ  

����ข้อควรพจิารณาในการนําหลกัการและแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. การพฒันาภาวะผูน้าํอยา่งพอเพียงแก่ตนและองคก์ร 

2. การสร้างภาวะของจิตใจทีOมีความพอเพียง  

3. การสร้างสภาวะความพอเพียงในองคก์รยอ่มจะสามารถสร้างบรรยากาศและสิOงแวดลอ้มทีOดี  

4. การแกไ้ขปัญหาขององคก์รโดยความร่วมมือกนัอยา่จริงจงัทัYงในส่วนขององคก์รและเกษตรกร 

5. การเรียนรู้ในการทาํงานอยา่งมีเหตุผลและเหมาะสม 

6. สร้างคา่นิยม ทีOดีใหส้มาชิกองคก์รส่งเสริมการเกษตร เป็นแบบอยา่งทีOดีของผูน้าํ และสามารถ
พฒันาเป็นวฒันธรรมองคก์รไดอ้ยา่งดี 

7.  การพฒันาภาวะผูน้าํตามแนวทางดงักล่าวนีYยอ่มจะก่อใหมี้การพฒันาทีOย ัOงยนืถาวร และพฒันา
อยา่งตอ่เนืOองไม่สิYนสุดได ้ 
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หน่วยที& 6 แนวคิดเกี&ยวกบัมนุษยสัมพนัธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
โสตทศัน์ที& # 6.1 แนวคดิเกี&ยวกบัมนุษยสัมพนัธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร  
 
  

 
 
 
โสตทศัน์ที& # 6.2 ความรู้ทั&วไปเกี&ยวกบัมนุษยสัมพนัธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
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โสตทศัน์ที& # 6.2 (ต่อ) 
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โสตทศัน์ที& # 6.2 (ต่อ) 
 
 

 
 
 
โสตทศัน์ที& # 6.3 ปรัชญาและทฤษฎทีี&เกี&ยวข้องกบัมนุษยสัมพนัธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
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โสตทศัน์ที& # 6.3 (ต่อ) 
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โสตทศัน์ที& # 6.4 ปัจจยั กลยุทธ์ และการเสริมสร้างมนุษยสัมพนัธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
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โสตทศัน์ที& # 6.5 (ต่อ) 
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โสตทศัน์ที& # 6.5 (ต่อ) 
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หน่วยที& 7 การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
โสตทศัน์ที& #  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร  
 
  

 
 
 
โสตทศัน์ที& # 7.1การศึกษาและพฒันาบุคคลเพื&อสร้างมนุษยสัมพนัธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
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โสตทศัน์ที& # 7.1 (ต่อ) 
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โสตทศัน์ที& # 7.1 (ต่อ) 

 

 
 
 
โสตทศัน์ที& # 7.2 การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ในองค์การส่งเสริมการเกษตร 
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โสตทศัน์ที& # 7.2 (ต่อ) 
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โสตทศัน์ที& # 7.2 (ต่อ) 
 
 

 
 

 

โสตทศัน์ที& # 7.3 การสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอกองค์การส่งเสริมการเกษตร 
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โสตทศัน์ที& # 7.3 (ต่อ) 
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หน่วยที& 8 การนําหลกัมนุษยสัมพนัธ์ไปประยุกต์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
โสตทศัน์ที& # 8.1 แนวคดิเกี&ยวกบัการนําหลกัมนุษยสัมพนัธ์ไปประยุกต์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

  

 หลกัมนุษยสัมพนัธ์ที&จาํเป็นสําหรับผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 

      � 1. หลกัมนุษยสัมพนัธ์ที&สําคญัสําหรับการบริหารงานทั&วไปของผู้นํา 

 1.1  มติมิุ่งงาน (initiating structure) ตอ้งแสดงถึงความสามารถในการวางแผน และกาํหนดวธีิการ
ปฏิบติังานในองคก์ารใหป้ระสบผลสาํเร็จ เพืOอสร้างรูปแบบทีOดีขององคก์าร 
 1.2. มติมิุ่งความสัมพนัธ์ (consideration) ตอ้งสร้างบรรยากาศของความร่วมมือในการทาํงาน 
       � 2. หลกัมนุษยสัมพนัธ์ที&สําคญัของผู้นําในการดาํเนินงานของธุรกจิสมยัใหม่ 
         ความสามารถของผูน้าํในการดาํเนินงานของธุรกิจสมยัใหม่ทัYง 9 ประเด็นดงัแสดงในภาพ มีความสัมพนัธ์ซึO ง
กนัและกนั และมีผลตอ่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงานของธุรกิจองคก์ารเป็นสาํคญั  

 
แนวทางการบริหารงานเชิงมนุษยสัมพนัธ์ในองค์การสําหรับผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 

      � 1. ผู้นําควรรู้จกัใช้ศิลปะในการวนิิจฉัยสั&งการ 
 1.1 ผูน้าํตอ้งรู้ความมุ่งหมายของการวนิิจฉยัสัOงการอยา่งชดัแจง้  

1.2 เนืYอหาสาระของคาํสัOงตอ้งชดัเจน เขา้ใจง่าย  
1.3 การวนิิจฉยัสัOงการมีความยดืหยุน่เพียงพอทีOจะเปลีOยนแปลงหรือปรับปรุงได ้

� 2. ผู้นําควรรู้จกัใช้ศิลปะในการปฏิบัตงิาน 
              2.1   การสร้างความหวงัในความสาํเร็จของการดาํเนินงานใหเ้กิดกบัสมาชิกทุกฝ่าย  
 2.2   การสร้างและปลูกฝังใหส้มาชิกมีความผกูพนัในองคก์าร  
 2.3   การแสดงถึงความมัOนใจในความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพของสมาชิก 
 2.4   การทาํตนเป็นแบบอยา่งทัYงดา้นความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และเสียสละใหก้บัองคก์าร  
 2.5   การส่งเสริมการทาํงานในลกัษณะทีมงานทีOเปิดโอกาสใหมี้อาํนาจในการตดัสินใจ 
 2.6   มีศิลปะในการสร้างความสมัพนัธ์ทีOดีกบัสมาชิกโดยมีทศันคติทีOดีตอ่เพืOอนร่วมงานทุกระดบั 
 2.7   เปิดโอกาสใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการประเมินผลทีOเกิดขึYนจากแนวทางปฏิบติังานทุกครัY ง  
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โสตทศัน์ที& # 8.2  บทบาทและคุณลกัษณะทางมนุษยสัมพนัธ์ของผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
 
 

บทบาทผู้นําสําหรับการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 

� บทบาทของผู้นําในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ในองค์การนัTน มีดงันีY  
1. รู้จกัคิดเพืOอสร้างงานและสร้างความสมัพนัธ์ทีOดีของผูร่้วมงาน 
2. รู้จกัการช่วยเหลือผูอื้Oนในองคก์ารตามโอกาสอนัควร  
3. รู้จกัใหข้า่วสารและขอ้เท็จจริงเพืOอสร้างความเขา้ใจอนัดีแก่ทุกฝ่ายในองคก์าร  

���� บทบาทที&สําคญัของผู้นําที&ต้องรับผดิชอบในเรื&องกจิกรรมทางด้านมนุษยสัมพนัธ์ขององค์การ ประกอบดว้ย 
1. การกระตุน้เร้าใหส้มาชิกในองคก์ารมีความสนใจในงาน 
2. การแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ระหวา่งบุคคล 
3. การช่วยใหส้มาชิกยอมรับในเรืOองการเปลีOยนแปลงทีOเกิดขึYน  
4. การจูงใจใหส้มาชิกทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. การอธิบายและถ่ายทอดแผนงาน รวมทัYงการใหค้าํแนะนาํเกีOยวกบัการบริหารงานขององคก์าร 
6. การส่งเสริมใหส้มาชิกเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบติังานในองคก์าร 

� บทบาทของผู้นําในเชิงมนุษยสัมพันธ์เพื&อให้กลุ่มหรือองค์การสามารถรวมตัวกันเพื&อทํางานให้บรรลุผลสําเร็จ 
ได ้แบ่งเป็น 2 ประการ คือ  
 1. บทบาทของผู้นําในเชิงมนุษยสัมพนัธ์เกี&ยวกบัการปฏิบัตงิาน มี 10 ประการ ดงันีY  

1.1  การทาํความเขา้ใจในจุดมุ่งหมายของการทาํงานใหก้บัสมาชิกและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 1.2  การวางแผนงานและขัYนตอนการทาํงานร่วมกบัสมาชิกทุกระดบั 
1.3  การแบ่งงานและมอบหมายงานใหก้บัทุกฝ่ายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
1.4  การกระตุน้ใหส้มาชิกองคก์ารเกิดความริเริOมใหม่ๆ ในการทาํงาน 
1.5  การแสวงหาขอ้มูลทีOเป็นประโยชน์และเอืYออาํนวยตอ่การทาํงานของสมาชิก 
1.6  การสร้างความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งสมาชิกในองคก์าร 
1.7  การประสานความคิดเห็นทีOแตกตา่งของสมาชิกใหเ้กิดประโยชน์ตอ่การบรรลุเป้าหมายของงาน 
1.8  การช่วยขจดัปัญหาและอุปสรรคตา่งๆ ในการทาํงานขององคก์าร 
1.9  การติดตามงานและประเมินผลงานเป็นระยะอยา่งตอ่เนืOอง 
1.10 การควบคุมมาตรฐานผลงานขององคก์ารภายใตก้ารมีส่วนร่วมของสมาชิก 

2. บทบาทของผู้นําในเชิงมนุษยสัมพนัธ์เกี&ยวกบัการทาํงานเป็นทมีของสมาชิก มี 6 ประการ ดงันีY  
2.1   การเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น และปฏิบติังานใน

องคก์าร 
 2.2   การสร้างความรู้สึกของการเป็นเจา้ของหรือเป็นส่วนหนึOงขององคก์าร 
2.3   การรับฟังและพิจารณาความคิดเห็นของสมาชิกองคก์ารอยา่งทัOวถึง 
2.4   การชีYแจงทาํความเขา้ใจในกระบวนการทาํงานใหก้บัสมาชิกอยา่งกระจ่างแจง้และสมํOาเสมอ  
2.5   การสร้างบรรยากาศการทาํงานเป็นทีมระหวา่งสมาชิกตามความถนดัของแตล่ะบุคคล 
2.6   การขจดัหรือลดความขดัแยง้ตา่งๆ ระหวา่งสมาชิกในองคก์าร 
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โสตทศัน์ที& # 8.2 (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะทางมนุษยสัมพนัธ์ที&สําคญัของผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร  

�1. คุณลกัษณะทางพฤตกิรรมเฉพาะบุคคลที&จาํเป็นของผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
  1.1   การรู้จกัจุดดีและจุดดอ้ยของตนเอง 
  1.2  การรู้จกัและเขา้ใจผูอื้Oน  
  1.3  ตอ้งมีความเชืOอมัOนและศรัทธาในความพยายามและความสามารถของตนเองและผูอื้Oน 
  1.4  ตอ้งเป็นผูที้Oมีความสุภาพและเป็นกนัเองกบัทุกคน  
  1.5  มีความเป็นคนใจกวา้งทีOจะยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้Oน 
  1.6  ตอ้งมีความเกรงใจและใหเ้กียรติผูอื้Oนเสมอ  
  1.7  เป็นคนมองโลกในแง่ดีและมีอารมณ์ดีอยูเ่สมอแมใ้นยามพบวกิฤติ  
  1.8  มีความอดทนตอ่ความคบัขอ้งใจ และมีความอดทนตอ่ปฏิกิริยาตอ่ตา้น  
  1.9  มีศิลปะในการใหก้าํลงัใจและใหค้าํปรึกษา  
  1.10  มีความสามารถในการสืOอสารและชกัจูงใจ  
  1.11  มีศิลปะในการจดัการขอ้ขดัแยง้ทีOเกิดขึYน 
  1.12  เรียนรู้ทีOจะควบคุมความวติกกงัวลทีOจะเกิดขึYน 
  1.13  มีความยดืหยุน่ในการทาํงาน  
  1.14  มีความปรารถนาดีและมีเมตตากบัทุกฝ่ายทีOเกีOยวขอ้งอยา่งสมํOาเสมอ  
  1.15  มีความเสียสละและทุ่มเทในการทาํงานขององคก์ารอยา่งเตม็ความสามารถ  
  1.16  ทาํตวัเป็นแบบอยา่งทีOดีทุกดา้นสาํหรับสมาชิก  
�2. คุณลกัษณะทางพฤตกิรรมการปฏิบัตงิานที&จาํเป็นของผู้นําในงานส่งเสริมการเกษตร 
  2.1  มีความเขา้ใจในเป้าหมายขององคก์ารอยา่งชดัเจน  
  2.2  มีความสามารถและใชค้วามสามารถในการสร้างความเขา้ใจในนโยบายและวตัถุประสงค์ของ

องคก์ารใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียทราบโดยทัOวกนั  
  2.3  มีการจดัการองคก์ารและโครงสร้างองคก์ารอยา่งเป็นระบบ และมีระเบียบแบบแผน  
  2.4  มีการจดัคนเขา้ทาํงานไดเ้หมาะสมกบัความถนดั ความตอ้งการ ความสนใจ  
  2.5  มีวธีิการสัOงงานทีOชดัเจนภายใตก้ารใหค้าํปรึกษาอยา่งสมํOาเสมอ  
  2.6  มีการสร้างโอกาสใหผู้ร่้วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมขององคก์าร  
  2.7  มีความสามารถและแสดงออกซึOงความสามารถในการทาํงานทัYงเชิงนโยบายและเชิงปฏิบติัการ  
  2.8  มีการแสดงออกซึOงการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกและองคก์รอยา่งเตม็ทีO  
  2.9  มีการใหค้าํยกยอ่งชมเชยเพืOอเป็นขวญัและกาํลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังานดีเด่น 
  2.10 มีการใหข้อ้ชีYแนะเพืOอการพฒันา หรือใหค้วามช่วยเหลือในการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทีOเกิดขึYน 
  2.11 มีการแสดงออกถึงความรับผิดชอบทีOเหมาะสมตอ่ขอ้ผิดพลาดจากการปฏิบติังานของสมาชิก 
  2.12 มีความพยายามและแสดงความสามารถในการเปลีOยนวกิฤติทีOเกิดขึYนในองคก์ารใหเ้ป็นโอกาส 
  2.13 มีความพยายามและแสดงออกซึOงความพยายามในการสนับสนุนให้เกิดความเจริญกา้วหนา้หรือ

เกิดผลประโยชน์แก่สมาชิกและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ารอยา่งชดัเจน  
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โสตทศัน์ที& # 8.3 หลกัมนุษยสัมพนัธ์ของผู้นําในการสร้างความร่วมมอืร่วมใจ 
 

 ขวญัในการทาํงานกบับทบาทของผู้นํา  

 องคป์ระกอบทีOสาํคญัในการสร้างขวญัในการทาํงานให้กบัองคก์าร คือ ความสามารถทางมนุษยสัมพนัธ์
ของผูน้าํทีOจะก่อให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจเป็นส่วนตวั ความกระตือรือร้น และความตัYงใจทุ่มเทในการทาํงานอยา่ง
เป็นนํY าหนึOงใจเดียวกนัของสมาชิกแตล่ะบุคคล เพืOอให้ภาระหนา้ทีOการงานขององคก์ารบรรลุวตัถุประสงคที์Oกาํหนด
ไว ้ทัYงนีY  ผูน้าํตอ้งพยายามหาวธีิการเพืOอการสร้างขวญัในการทาํงานของสมาชิกในองคก์ารอยา่งสมํOาเสมอ 

หลกัการเสริมสร้างขวญัในการทาํงานของผู้นํา  

 หลกัการเสริมสร้างขวญัในการทาํงานของผูน้าํ ดงัแสดงในภาพ  
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โสตทศัน์ที& # 8.3 (ต่อ) 
 
 

 ประโยชน์ของการเสริมสร้างขวญัในการทาํงาน 

1. เป็นการเอาชนะจิตใจของสมาชิกทุกระดบั  
2. ทาํใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจทาํงานอยา่งสมานฉนัทเ์พืOอบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
3. สมาชิกทาํงานอยา่งสมคัรใจ และอยูใ่นระเบียบวนิยัขององคก์าร 
4. สร้างความจงรักภกัดีตอ่หมู่คณะและองคก์าร 
5. สร้างความสามคัคีและพลงักลุ่มระหวา่งสมาชิก 
6. เสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งบุคคลในองคก์ารกบันโยบายและวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
7. เป็นการจูงใจใหส้มาชิกองคก์ารมีทศันคติทีOดีกบัผูน้าํและองคก์าร  
8. ทาํใหส้มาชิกทุกระดบัเกิดความเชืOอมัOนและเกิดศรัทธาในองคก์าร  

 

ปัจจยัสําคญัทางมนุษยสัมพนัธ์ในการสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน 

1. ปัจจยัทีOเกีOยวขอ้งกบัสิOงแวดลอ้มในการทาํงาน  
2. ปัจจยัทีOนาํไปสู่ความพึงพอใจในการทาํงานของสมาชิกทุกระดบั  

 
 
โสตทศัน์ที& # 8.4 การสร้างความร่วมมอืร่วมใจในการทาํงานสําหรับผู้นํา 
 

  

 ลกัษณะองค์การที&ประสบความสําเร็จในการสร้างความร่วมมอืร่วมใจในการทาํงาน 

1. สมาชิกทุกระดบัมีความเขา้ใจและมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายขององคก์าร 
2. สมาชิกทุกระดบัมีความเขา้ใจในบทบาทหนา้ทีOของตนเอง 
3. สมาชิกไดมี้โอกาสประชุม ปรึกษา หารือ และเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งสมํOาเสมอ 
4. สมาชิกเคารพในหนา้ทีOของผูอื้Oนและของตนเอง 
5. สมาชิกทุกคนตา่งสนบัสนุนและช่วยเหลือกนัเพืOอใหก้ารทาํงานบรรลุเป้าหมายร่วมกนัไดเ้ร็วขึYน 
6. สมาชิกไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาขององคก์าร 
7. สมาชิกไดรั้บการสอนหรือการพฒันาตนเองในการปฏิบติังานอยา่งสมํOาเสมอ 
8. ผูน้าํรู้บทบาทและภาระหนา้ทีOของตนในเชิงมนุษยสัมพนัธ์ทัYงดา้นงานและดา้นคนขององคก์ารไดเ้ป็น

อยา่งดี 
 

 

 
 

 



 66

โสตทศัน์ที& # 8.4 (ต่อ) 

 ลกัษณะขององค์การที&ประสบความล้มเหลวในการสร้างความร่วมมอืร่วมใจในการทาํงาน  

องคก์ารทีOประสบความลม้เหลวในการสร้างความร่วมมือร่วมในในการทาํงาน มีหลายคุณลกัษณะ ดงันีY  
1. เป้าหมายขององคก์ารไม่ชดัเจน 
2. สมาชิกในองคก์ารไม่มีส่วนในการกาํหนดเป้าหมายขององคก์าร 
3. ขาดการสืOอสารถึงเป้าหมายขององคก์ารใหส้มาชิกทราบ หรือการสืOอสารในองคก์ารคลุมเครือ ไม่ชดัเจน 
4. สมาชิกไดรั้บมอบหมายใหท้าํงานจาํเจ งานยาก งานหนกั จนเกิดความเครียดและทอ้ถอย 
5. ไม่มีการระบุหนา้ทีOและความรับผิดชอบทีOชดัเจน 
6. สมาชิกไม่มีโอกาสตดัสินใจร่วมกนั 
7. การประชุมไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีเรืOองทีOสาํคญัในการประชุมเกือบทุกครัY ง  

 การสร้างความร่วมมอืร่วมใจในการทาํงาน 

1. การสร้างความร่วมมอืร่วมใจระดบัองค์การ 

1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกนัเกี&ยวกบัจุดมุ่งหมายของการทาํงาน 
1) มีการกาํหนดจุดมุ่งหมายในการทํางานร่วมกันของสมาชิกทุกระดับอย่างชัดเจนและ

เฉพาะเจาะจง  
2) มีการกาํหนดมาตรการและวธีิการทีOนาํไปสู่ความสาํเร็จของจุดมุ่งหมายทีOวางไวร่้วมกนั 
3) มีการกาํหนดตวัชีYวดัหรือมาตรฐานในการประเมินผลความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายทีOกาํหนดไว ้
4) มีการกาํหนดทางเลือกในการดาํเนินงานเพืOอนาํไปสู่ความสาํเร็จของจุดหมายทีOวางไวร่้วมกนั 

1.2 การสร้างบรรยากาศการทาํงานเป็นทมีของสมาชิกทุกระดบั 
1) เปิดโอกาสให้สมาชิกร่วมกนัวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคทีOมีอยูห่รืออาจ

เกิดขึYน และส่งผลตอ่การดาํเนินกิจกรรมขององคก์าร  
2) เปิดโอกาสใหส้มาชิกมีการสืOอสารกนัอยา่งสมํOาเสมอ  
3) ดูแลเอาใจใส่ใหส้มาชิกมีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือแสดงความสามารถอยา่งทัOวถึง  
4) เปิดโอกาสใหส้มาชิกร่วมประชุม หรือหารือระหวา่งการปฏิบติังานเป็นประจาํ 
5) เปิดโอกาสใหส้มาชิกร่วมกนักาํหนดวธีิการแกไ้ขปัญหาระหวา่งการปฏิบติังาน 
6) สร้างกิจกรรมทีOก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานระหว่างสมาชิกทุกระดับ

นอกเหนือจากการปฏิบติังานในองคก์าร  
2. การสร้างความร่วมมอืร่วมใจระดบับุคคล 

1) ผูน้าํตอ้งแสดงถึงความสามารถในการทาํงาน การใหค้าํปรึกษา และการมีความคิดริเริOมสร้างสรรค์
ในการทาํงานทีOดีทีOทาํใหส้มาชิกเกิดความศรัทธา 

2) ผูน้าํตอ้งมีการสอนงานทีOก่อใหเ้กิดการเสริมสร้างความรู้ความสามารถของสมาชิก ผูน้าํตอ้งมีการ
ใหบ้าํเหน็จความชอบหรือรางวลั และใหก้ารยกยอ่งสมาชิกทีOมีการปฏิบติังานดีเด่น  

3) ผูน้าํตอ้งสร้างโอกาสใหส้มาชิกไดเ้รียนรู้ถึงเทคนิค วธีิการใหม่ๆ  
4) ผูน้าํตอ้งเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดเ้รียนรู้จนเกิดทกัษะทีOสามารถจะปฏิบติังานไดห้ลายหนา้ทีO  
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โสตทศัน์ที& # 8.5 แนวคดิเกี&ยวกบัมนุษยสัมพนัธ์ของผู้นําในการบริหารจดัการความขัดแย้งของผู้นํา 
 

 

 ความหมายของความขัดแย้ง  

 ความขดัแยง้ เป็นความสมัพนัธ์ทางลบระหวา่งบุคคลทีOแต่ละฝ่ายเกิดความไม่พึงพอใจขึYน โดยทีOแต่ละฝ่าย
ตอ้งเผชิญกบัภาวะการณ์ทีOยงัไม่สามารถหาขอ้ยติุระหวา่งกนัได ้ดงันัYน จึงเป็นบทบาทของผูน้าํเชิงมนุษยสัมพนัธ์ใน
การบริหารจดัการความขดัแยง้ทีOเกิดขึYน ในลกัษณะทีOก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัทุกฝ่ายทีOเกีOยวขอ้ง 

 สาเหตเุชิงมนุษย์สัมพนัธ์ของความขัดแย้งในองค์การ 

        �1. สาเหตเุชิงมนุษยสัมพนัธ์ของผู้นํา 
 1.1  ผูน้าํขาดการสร้างความเป็นนํY าหนึO งใจเดียวกนั หรือการขาดความชดัเจนในเป้าหมายของการ

ปฏิบติัภารกิจ 
 1.2  ความไม่เท่าเทียมกนัในการจดับทบาทหนา้ทีOและความรับผิดชอบในการปฏิบติังานของสมาชิก 
 1.3  ผูน้าํมีพฤติกรรมกา้วร้าวและมีบุคลิกภาพทีOโนม้เอียงไปในทางขดัแยง้กบัผูอื้Oน  
 1.4  การใหร้างวลั หรือการลงโทษจากการปฏิบติังานในองคก์ารไม่ชดัเจน 
 1.5  ผูน้าํหลีกเลีOยงทีOจะไม่เกีOยวขอ้งกบัความขดัแยง้ทีOเกิดขึYนระหวา่งสมาชิกขององคก์าร  

        �2. สาเหตเุชิงมนุษยสัมพนัธ์ของสมาชิก 
 2.1  สมาชิกมีความแตกต่างกนัอย่างชัดเจนในเป้าหมายและความมุ่งหวงัในการปฏิบัติงานภายใน

องคก์าร 
 2.2  สมาชิกเกิดการแขง่ขนัในการปฏิบติังาน เนืOองจากทรัพยากรในองคก์ารมีคอ่นขา้งจาํกดั 
 2.3  การมีพฤติกรรมไม่ยอมรับซึOงกนัและกนัระหวา่งสมาชิก 
 2.4  สมาชิกแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยและตา่งมุ่งไปทีOการใหค้วามสนใจในงานของกลุ่มทีOทาํอยู ่ 

         �3.สาเหตเุชิงมนุษยสัมพนัธ์จากบรรยากาศการทาํงาน 
 3.1  องคก์ารขาดการเปิดโอกาสหรือไม่ใหค้วามสนใจทีOจะใหส้มาชิกร่วมหารือหรือแสดงความคิดเห็น  
 3.2  องคก์ารขาดการสร้างบรรยากาศของความประนีประนอม หรือการแสวงหาหนทางแกไ้ขปัญหา 

 ผลจากความขัดแย้ง  

          � 1. ผลดขีองความขัดแย้ง 
  1.1  ปัญหาความขดัแยง้ทีOเกิดขึYนทาํใหเ้ป็นแรงจูงใจในการทาํงานเนืOองจากมีการแขง่ขนัระหวา่งคูก่รณี 
  1.2  ทาํใหอ้งคก์ารไดแ้นวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบติังาน  
  1.3  ทาํใหปั้ญหาบางอยา่งในองคก์ารทีOเก็บงาํไวไ้ดถู้กนาํมาเปิดเผย ทาํให้สามารถกาํหนดวิธีการแกไ้ข

ไดท้นัการณ์  
  1.4  หากคูก่รณีมีการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ใหลุ้ล่วงไปแลว้ จะก่อใหเ้กิดความเขา้ใจตอ่กนัอยา่งลึกซึY งมากขึYน 
          �2. ผลเสียของความขัดแย้ง 
  2.1  ทาํใหบ้รรยากาศในการทาํงานไม่เป็นมิตรทีOดีตอ่กนั  
  2.2  ก่อใหเ้กิดความไม่ไวว้างใจซึOงกนัและกนัและแผข่ยายเพิOมมากขึYน 
  2.3  เกิดความห่างเหินระหวา่งบุคคลและระหวา่งกลุ่มเพิOมมากขึYน 
  2.4  ก่อใหเ้กิดความแตกแยกระหวา่งสมาชิก และเป็นอุปสรรคตอ่การทาํงาน  
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โสตทศัน์ที& # 8.6 กระบวนการบริหารจดัการความขัดแย้งในการทาํงานสําหรับผู้นํา 

 

 บทบาทของผู้นํากบัวธีิการลดความขัดแย้ง 

 1. ผูน้าํแบบปฏิเสธหรือถอนตวัจากปัญหาความขดัแยง้ 
2. ผูน้าํแบบออกคาํสัOงชีYขาด 

 3. ผูน้าํแบบระงบัชัOวคราว 
 4. ผูน้าํแบบประนีประนอม 
 5. ผูน้าํแบบชกัจูงใหร่้วมมือกนั 

 กระบวนการบริหารจดัการความขัดแย้งในการทาํงาน 

 มีกระบวนการในการดาํเนินงานรวม 8 ขัYนตอน ดงันีY  
 ขัTนที& 1 : การสร้างกลยุทธ์ความเห็นพ้อง 

 ขัTนที& 2 : การสร้างการยอมรับความขัดแย้งที&เกดิขึTน 

 ขัTนที& 3 : การผลกัดนัให้คู่กรณีร่วมมอืกนัแก้ไขปัญหา 
 ขัTนที& 4 : การสร้างบรรยากาศการเจรจาต่อรอง 

 ขัTนที& 5 : การสนับสนุนข้อมูลในการเจรจาต่อรอง 
 ขัTนที& 6 : การสร้างบรรยากาศในการตดัสินใจ 

 ขัTนที& 7 : การสร้างบรรยากาศในการร่วมมอืร่วมใจแก้ไขข้อขัดแย้ง 
 ขัTนที& 8 : การผลกัดนัให้เกดิเป้าหมายและค่านิยมร่วมกนัในการจดัการความขัดแย้ง 
  

 เทคนิคการบริหารจดัการความขดัแย้งในการทาํงาน 

1. ผูน้าํตอ้งสร้างบรรยากาศการตัYงเป้าหมายร่วมกนัของคูก่รณีอยา่งสมํOาเสมอ กนั 
 2. ผลกัดนัใหเ้กิดบรรยากาศการทาํงานทีOมีการทาํงานเป็นกลุ่มมากกวา่ตา่งคนตา่งทาํ 
 3. ใช้เทคนิคการบริหารงานเชิงมนุษยสัมพนัธ์ทีOเปิดโอกาสให้สมาชิกหมัOนวิจารณ์จุดอ่อนทีOพบในการ
ปฏิบติังานของตนเอง ทีOก่อใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้ขึYนกบัสมาชิกอืOน และส่งเสริมใหส้มาชิกกาํหนดวธีิแกไ้ขปัญหาทีOเกิดขึYน
ดว้ยตนเอง  
 4. ผูน้ําอาจมีการสับเปลีOยนบทบาทหน้าทีOและความรับผิดชอบระหว่างสมาชิกหรือระหว่างกลุ่ม เพืOอ
เพิOมพนูการเรียนรู้ และลดความคบัขอ้งใจในการปฏิบติังานของสมาชิก 
 5. ผูน้าํพยายามสนับสนุนให้บุคคลทีOมีความขดัแยง้ไดมี้โอกาสแสดงความรู้สึก หรือความคบัขอ้งใจกบั
เพืOอนร่วมงาน เพืOอลดความตรึงเครียดทีOเกิดขึYน 
 6. ผูน้าํอาจใหบุ้คคลทีOสาม ซึOงเป็นผูที้Oไดรั้บการยอมรับจากทุกฝ่าย และมีทกัษะในการบริหารความขดัแยง้ 
ภายใตก้ารวางแผนอยา่งรอบคอบเขา้มาเป็นคนกลางในการแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ของคูก่รณี  
 7. การบริหารจดัการความขดัแยง้ทีOเกิดขึYน ตอ้งอยูภ่ายใตค้วามชดัเจนของการสังเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ
ทีOแทจ้ริงของปัญหาทีOเกิดขึYน และใชเ้ทคนิคการสร้างความประนีประนอมของทัYงสองฝ่าย เพืOอกาํหนดวิธีการพฒันา
ขอ้ขดัแยง้ทีOเกิดขึYนร่วมกนั 

 


