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รายละเอียดชุ ดวิชา
1. คําอธิบายชุดวิชา
91350 การเป็ นผูน้ าํ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสําหรับเกษตรกร
(Leadership, Human Relation and Psychology for Farmers)
ความหมายและลัก ษณะของผูน้ ํา กระบวนการพัฒนาบุ ค ลากรเพืO อการเป็ นผูน้ ํา และการคัด เลื อกผูน้ ํา
ความหมายและหลักการของมนุ ษยสัมพันธ์ กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ หลักการและ
ทฤษฎีทางจิตวิทยา พฤติกรรมและความเป็ นอยูท่ างด้านสังคมจิตวิทยาของเกษตรกร การนําความรู ้ทางการเป็ นผูน้ าํ
มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาทีOเหมาะสมสําหรับเกษตรกรมาใช้ในงานส่งเสริ มการเกษตร
2. วัตถุประสงค์
1. เพืOอให้มีความรู ้ความเข้าใจเกีOยวกับเรืO องของผูน้ าํ การคัดเลือกและการสร้างผูน้ าํ
2. เพืOอให้มีความรู ้เกีOยวกับวิธีการสร้างและโครงการฝึ กอบรมผูน้ าํ เกษตรกรประเภทต่าง ๆ ให้สมั ฤทธิผล
3. เพืOอให้มีความรู ้ความเข้าใจเกีOยวกับมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาพืYนฐาน
4. เพืOอให้มีความรู ้ความสามารถในการนําความรู ้ดา้ นมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาทีOเหมาะสมมาประยุกต์ใช้
สําหรับการส่งเสริ มการเกษตร
3. รายชื&อหน่ วยการสอน
หน่วยทีO 1 สังคมเกษตรกรและบุคคลเป้ าหมายในการส่งเสริ มการเกษตร
หน่วยทีO 2 งานส่งเสริ มการเกษตรภายใต้ภาวะการเปลีOยนแปลง
หน่วยทีO 3 แนวคิดเกีOยวกับผูน้ าํ ในงานส่งเสริ มการเกษตร
หน่วยทีO 4 การคัดเลือก และสร้างผูน้ าํ ในงานส่งเสริ มการเกษตร
หน่วยทีO 5 การพัฒนาภาวะผูน้ าํ ในงานส่งเสริ มการเกษตร
หน่วยทีO 6 แนวคิดเกีOยวกับมนุษยสัมพันธ์ในงานส่งเสริ มการเกษตร
หน่วยทีO 7 การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในงานส่งเสริ มการเกษตร
หน่วยทีO 8 การนําหลักมนุษยสัมพันธ์ไปประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริ มการเกษตร
หน่วยทีO 9 แนวคิดเกีOยวกับจิตวิทยากับงานส่งเสริ มการเกษตร
หน่วยทีO 10 การรับรู ้ การจูงใจและจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ ในงานส่งเสริ มการเกษตร
หน่วยทีO 11 การนําหลักจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริ มการเกษตร
หน่วยทีO 12 กระบวนการกลุม่ ในงานส่งเสริ มการเกษตร
หน่วยทีO 13 กลุม่ สัมพันธ์ในงานส่งเสริ มการเกษตร
หน่วยทีO 14 กลยุทธ์ในการทํางานของผูน้ าํ ในงานส่งเสริ มการเกษตร
หน่วยทีO 15 การเสริ มสร้างพลังเพืOอทํางานส่งเสริ มการเกษตรอย่างมีความสุข
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หน่ วยที& 1 สั งคมเกษตรกรและบุคคลเป้าหมายในการส่ งเสริ มการเกษตร
โสตทัศน์ทีO # 1.1ลักษณะของสังคมชนบท

ความหมายของสังคมชนบท
สังคมชนบทหมายถึง กลุม่ คนทีOอาศัยอยูใ่ นเขตพืYนทีO ๆ ตัYงอยูน่ อกจุดศูนย์กลางของเมือง เป็ นเขตทีOมีความ
เจริ ญทางด้านวัตถุไม่มากนัก โดยชนบทจะเป็ นพืYนทีOๆ ยังคงแวดล้อมไปด้วยทุ่งนา ป่ า เขา แม่นY าํ ลําธาร ทะเล
ซึOงเป็ นการพิจารณาในแง่ทาํ เลทีOตYงั (location) นอกจากนีYเมืOอพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม คน
ในชนบทจะมีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน รู ้จกั ตลอดหัวบ้านท้ายบ้าน ระบบเครื อญาติยงั เข้มข้น ยึดมันO ในประเพณี
และวัฒนธรรม เป็ นสังคมแบบประเพณี (traditional society) ลักษณะครอบครัวเป็ นครอบครัวค่อนข้างใหญ่และ
ครอบครัวยังเป็ นทัYงสถาบันผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค
ลักษณะของสังคมชนบท
1.ด้านประชากรศาสตร์………………………………………………………………………………
2.ด้านนิเวศวิทยา……………………………………………………………………………………..
3.ด้านเศรษฐกิจ………………………………………………………………………………………
4.ด้านสังคม………………………………………………………………………………………….
5.ด้านมานุษยวิทยาวัฒนธรรม……………………………………………………………………….
6.ด้านสังคมจิตวิทยา…………………………………………………………………………………

โสตทัศน์ทีO # 1.2 ลักษณะของสังคมเกษตรกร

การเปลีย& นแปลงของสังคมเกษตรกร
ลักษณะของการเปลีOยนแปลงของสังคมเกษตรกรไทย โดยภาพรวมตัYงแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มีการ
เปลีOยนแปลงในหลาย ๆ ด้านได้แก่ 1)ด้านเศรษฐกิจ 2)ด้านสังคม 3)ด้านการใช้เทคโนโลยีการผลิต 4) ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพืOอการผลิตและ5) ด้านการดํารงชีวติ ของเกษตรกรเองภายใต้สถานการณ์และปั จจัยต่าง ๆ
ซึOงการเปลีOยนแปลงดังกล่าวในบางกรณี กเ็ ป็ นผลทีOดีตอ่ เกษตรกรและสังคมเกษตรกร ขณะทีOบางกรณี กก็ ่อให้เกิดผล
ในทางลบ
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โสตทัศน์ทีO # 1.2 (ต่อ)

ลักษณะโดยภาพรวมของสังคมเกษตรกร
1. ลักษณะประชากรเกษตร
2. ลักษณะรายได้และหนีYสินของเกษตรกร
3. การถือครองทีOดินและการใช้ประโยชน์ในทีOดินทําเกษตร
4. ด้านการใช้ปัจจัยการผลิต
5. ลักษณะทางสังคมวิทยา
6. ลักษณะทางด้านการศึกษา
7. ลักษณะทางการเมืองและการปกครอง
8. ลักษณะสุขภาพอนามัย
9. ลักษณะทางเทคโนโลยี
10. ลักษณะการตัYงถิOนฐานของสังคมเกษตรกร
11. ลักษณะทางด้านการผลิต
โครงสร้ างของสังคมเกษตรกร
 ความหมายของโครงสร้ างทางสังคม
โครงสร้างทางสังคม (social structure) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทีO ยึดเหนีO ยวกันด้วย
วัฒนธรรมเพืOอประโยชน์ของแต่ละคนหรื อหมูค่ ณะ ดังนัYนจะเห็นว่าโครงสร้างทางสังคมเป็ นเรืO องคนตัYงแต่สองคน
ขึYนไป มีการกระทําระหว่างกันหรื อมีการติดต่อกันลักษณะใดลักษณะหนึO งเป็ นระยะเวลาหนึO งโดยต่างก็รู้ภาษาและ
เข้าใจกันปฏิบตั ิตอ่ กันตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรื อระเบียบของวัฒนธรรมเดียวกันทําให้เขาเข้าใจกันทําอะไร
ถูกต้องกลายเป็ นพวกเดียวกัน
 องค์ ประกอบของโครงสร้ างทางสังคม
โครงสร้างทางสังคม
สถาบันสังคม

องค์การทางสังคม
กระบวนการจัดระเบียบ
สร้างกฎระเบียบ เช่น
ความเชืOอ ค่านิยม บรรทัดฐาน
กําหนดสถานภาพและบทบาทของบุคคล
ฝึ กฝนอบรมให้บุคคล รู้ เข้าใจ
และมีความชํานาญในกฎ ระเบียบ
บทบาทตามสถานภาพ

กลุ่มคนทีOจดั ระเบียบแล้ว
ครอบครัว
กลุ่มสังคม
ชุมชน
สังคมมนุษย์

ครอบครัว
เศรษฐกิจ
ศาสนา
การปกครอง
การศึกษา
อนามัยและสาธารณสุข
เกษตรกร

5
โสตทัศน์ทีO # 1.3 ลักษณะของสังคมเกษตรกรทีOพึงประสงค์

ปัจจัยทีม& ผี ลกระทบต่ อการเกษตรและสังคมเกษตรกร
1.โอกาสการพัฒนาสังคม
เกษตรกร
 การส่งออกสิ นค้า
เกษตร
 การขยายตลาดสิ นค้า
เกษตรภายในประเทศ
 การเพิมO ประสิ ทธิภาพ
การผลิต
 การพัฒนาการเกษตรทีO
ยังO ยืนเกษตรอินทรี ย ์
 การย้ายฐานการผลิตไป
ยังประเทศเพืOอนบ้าน
 การส่งเสริ มสิ ทธิของ
ชุมชน
 การส่งเสริ มความ
เข้มแข็งของประชาคมใน
ทุก ๆ ระดับ

2. ศัก ยภาพการพัฒ นา
สังคมเกษตรกร
 ศักยภาพด้านพืYนดิน
 ศักยภาพด้านภูมิอากาศ
 ศักยภาพด้านนํYาเพืOอ
การเกษตร
 ศักยภาพด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
 ศักยภาพด้านสังคมของ
เกษตรกร
 ศักยภาพของตัว
เกษตรกร

3.ปั จ จั ย เสีO ย งการพัฒ นา
สังคมเกษตร
 การเปลีOยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจและการเงินของ
โลก
 กติกาใหม่ดา้ นการค้า
และการลงทุนของโลก
 การเปลีOยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
 ความเลืOอมลํYาทางด้าน
รายได้ของประชากร
ภาคเกษตรกับภาคการ
ผลิตอืOน ๆ
การขยายตัวของพืช
พลังงานและการสูญเสี ย
ทีOดินทํากิน

4.ข้ อ จํ า กั ด ก า ร พั ฒ น า
สังคมเกษตรกร
 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิO งแวดล้อมของ
ชุมชนเสืO อมโทรม
 โครงสร้างประชากร
และการขาดแคลน
แรงงานภาคเกษตร
ขาดแคลนวัตถุดิบสําหรับ
อุตสาหกรรมเกษตร
 องค์กรเกษตรกรส่วน
ใหญ่ไม่เข้มแข็ง
 ต้นทุนการผลิตสูง
 ประสิ ทธิภาพการผลิต
ตํOา
 การวิจยั และพัฒนา
 อาชีพเกษตรกรอาจเป็ น
ทางเลือกสุดท้ายของคน
รุ่ นใหม่

สังคมเกษตรกรทีพ& งึ ประสงค์
 สังคมเกษตรกรไทยทีOพึงประสงค์ในอนาคตใน 3 ด้าน 1) เป็ นสังคมคุณภาพ 2) เป็ นสังคมทีOสมานฉันท์และ
เอืYออาทรต่อกัน 3) เป็ นสังคมแห่งภูมิปัญญาการเรี ยนรู ้
 สังคมทีOเกษตรกรมีพลังทีOเข้มแข็งอย่างน้อย 7 ประการคือ
1. มีพลังคนทีOเข้มแข็ง
2. มีพลังกลุม่ ทีOเข้มแข็ง
3. มีพลังทุนทีOพอเพียง
4. มีพลังธุรกิจทีOเข้มแข็ง
5. มีพลังเอืYออาทร
6. มีพลังแห่งการเรี ยนรู ้
7. มีพลังแห่งการจัดการ
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โสตทัศน์ทีO # 1.4 ชุมชนเกษตรในงานส่งเสริ มการเกษตร

 ความหมายของชุมชน
“ชุ มชน” หมายถึง กลุ่มคนในทีO หนึO งๆ ทีO มีความสนใจ มี เป้ าหมายรวมกัน มีการกระทําระหว่างกัน มี
ความสัมพันธ์ร่วมกัน โดยมีวฒั นธรรม ขนบธรรมเนียม กฏระเบียบ ในการดําเนินชีวติ ร่ วมกันในชุมชนนันO เอง
 ความหมายของชุมชนเกษตร
ชุมชนเกษตรกรรม เป็ นชุมชนทีOมีกิจกรรมส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม วิถีชีวิตของคน
ในชุมชนจะเกีOยวข้องกับเกษตรกรรม คุณภาพชีวติ จึงขึYนอยูก่ บั การเปลีOยนแปลงของเกษตรกร การทํางานของชุมชน
 การตัTงถิ&นฐานของชุมชนเกษตร
ลักษณะการตัYงถิOนฐานมีลกั ษณะทีOแตกต่างกัน ดังนีY
1. การตัYงถิOนฐานแบบแนวยาว
2. การตัYงถิOนฐานอยูก่ นั เป็ นกลุม่
3. การตัYงถิOนฐานตามความสะดวกของสาธารณูปการต่าง ๆ
4. การตัYงถิOนฐานแบบกระจาย
 ปัจจัยทีม& อี ทิ ธิพลต่ อการตัTงถิ&นฐานของชุมชนเกษตร 2 ประเภททีOสาํ คัญได้แก่
1. ปั จจัยด้านกายภาพ
2. ปั จจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม
 สมาชิกของชุมชนเกษตร
1. ผูป้ ระกอบอาชีพการเกษตร
2. ผูน้ าํ ชุมชน
- ผูน้ าํ ทีOเป็ นทางการ
- ผูน้ าํ ทีOไม่เป็ นทางการ
3. แม่บา้ นและลูกหลานเกษตรกร
4. ประชาชนทัวO ไปประกอบอาชีพในชุมชน
 บทบาทชุมชนในการสนับสนุนงานส่ งเสริมการเกษตร
1. การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน
2. การบริ หารและดําเนินการโครงการ
3. การร่ วมมือร่ วมใจในการปฏิบตั ิ
4. การใช้ทรัพยากรทีOมีอยูใ่ นชุมชน
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โสตทัศน์ทีO # 1.5 บุคคลเป้ าหมายในงานส่งเสริ มการเกษตร

ประเภทของบุคคลเป้ าหมายในงานส่ งเสริมการเกษตร
1. จําแนกตามประเภทของกลุม่ เป้ าหมาย
1) กลุม่ เกษตรกร
2) กลุม่ แม่บา้ นเกษตรกร
3) กลุม่ เยาวชนเกษตร
4) วิสาหกิ จชุมชน
5) กลุม่ อาชีพ
6) ผูท้ ีOทาํ การเกษตรเป็ นอาชีพเสริ ม
7) แรงงานทีOกลับสู่ภาคเกษตรกรรม
8) เกษตรกรทัวO ไป
2. จําแนกตามลักษณะการยอมรับของเกษตรกร
1) พวกหัวไวใจสู ้ (innovators) ร้อยละ 2.5
2) พวกรอดูทีท่า (early Adopters) ร้อยละ 13.5
3) พวกเบิOงตาลังเล (early Majority) ร้อยละ 34
4) พวกหันเหหัวดืYอ (late Majority) ร้อยละ 34
5) พวกงอมือจับเจ่าหรื อไม่เอาไหนเลย( late adopters หรื อ laggards) ร้อยละ 16
3. จําแนกตามลักษณะระยะเวลาการประกอบกิจกรรมการเกษตร
1) เกษตรกรทีOทาํ งานเต็มเวลา
2) เกษตรกรทีOทาํ งานเกษตรบางเวลา
3) เกษตรกรทีOทาํ การเกษตรเป็ นกิจกรรม
4. จําแนกตามขนาดของการผลิต
1) เกษตรกรขนาดใหญ่
2) เกษตรกรขนาดปานกลาง
3) เกษตรกรขนาดเล็กหรื อเกษตรกรรายย่อย
5. จําแนกตามลักษณะการผลิต
1) เกษตรกรทีOมีการผลิตแบบพอมีพอกินพอใช้
2) เกษตรกรทีOมีการผลิตเชิงการค้า
3) เกษตรกรทีOมีการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเพืOอการแข่งขัน
6. จําแนกตามระบบการผลิต
1) เกษตรกรทีOผลิตเชิงเดีOยว
2) เกษตรกรทีOผลิตแบบหลายชนิด
3) เกษตรกรทีOผลิตแบบเกษตรผสมผสาน
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โสตทัศน์ ที& # 1.6 ลักษณะของเกษตรกรในปัจจุบัน

ลักษณะทัว& ไปของของเกษตรกรไทย
1. การรวมกลุม่ ของเกษตรกรไทย
2. ค่านิยม (ความมังO คง อํานาจ การเคารพผูอ้ าวุโส ความเป็ นผูร้ ู ้ การให้ความสําคัญในแง่บุคคล ความ
สนุกสนานร่ าเริ ง ค่านิยมในเรืO องการรักความสนุกสนาน ความวางเฉย ความใจเย็น และความเอืYอเฟืY อเผืOอแผ่ ความ
เชืO อถือในเรืO องบุญบาป กฎแห่ งกรรม และทางสายกลาง การคํานึ งถึงรู ปแบบมากกว่าเป้ าหมาย ความสบายกาย
สบายใจ
3. วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
4. อุปนิสยั โดยทัวO ไปของเกษตรกร
ลักษณะของเกษตรกรทีพ& งึ ประสงค์
ลักษณะพืYนฐานของคนทีOมีคุณภาพควรมีลกั ษณะดังนีY
1) มีความรับผิดชอบ
2) มีความเสมอต้นเสมอปลาย
3) มีความเชืOอมันO ในตนเอง
4) มีความพยายามพึOงตนเอง
5) มีความซืOอสัตย์
ลักษณะของเกษตรกรทีพ& งึ ประสงค์
1. ลักษณะทัวO ไปของเกษตรกรไทยทีOพึงประสงค์ ควรมีลกั ษณะดังนีY
1) มีความสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสิO งแวดล้อมทีOเปลีOยนแปลงไป
2) มีความเข้าใจต่อกระแสคําว่า “โลกาภิวตั น์” และ “การพัฒนาทีOยงOั ยืน”
3) มีจิตสํานึก มีความรัก หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิO งแวดล้อม
4) มีวสิ ยั ทัศน์กว้างและลึก
5) มีจิตใจกว้างทีOจะรับฟังข้อติชมด้วยความเคารพและอดทน
6) มีส่วนร่ วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิOนอย่างสํOาเสมอ
7) ยินดีถา่ ยทอดความรู ้ กล้าแสดงออก และแลกเปลีOยนประสบการณ์ให้แก่สงั คม
8) รู ้จกั ใช้ความคิดอย่างมีจุดหมายปลายทาง
9) สามารถดําเนินกิจการทีOยงุ่ ยากสลับซับซ้อนได้
10) มีความสุข และพึงพอใจกับอาชีพทีOกระทําอยู่
11) กระตือรื อร้นติดตามนโยบาย แผนงาน และโครงการของรัฐเกีOยวกับเรืO องทีOเกีOยวข้องอยูอ่ ย่าง
สมํOาเสมอ มีสุขภาพอนามัยทีOแข็งแรง
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โสตทัศน์ ที& # 1.6 (ต่ อ)

2. ลักษณะเฉพาะของเกษตรกรไทยทีOพึงประสงค์ดา้ นการบริ หารและจัดการการผลิต
2.1. ด้านจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
1) มีความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคในฐานะผูผ้ ลิต
2) มี จิ ต สํา นึ ก อยู่เ สมอว่า จํา เป็ นต้อ งผนึ ก กํา ลัง ระหว่า งเกษตรกรด้ว ยกัน เป็ นรู ป องค์ก ร
เกษตรกรทีOเข้มแข็ง
2.2. ด้านความรู ้ความเข้าใจในการจัดการการผลิต
1) มีความเข้าใจและตระหนักว่าการแข่งขันการค้าสิ นค้าเกษตรจะทวีความรุ นแรงมากยิงO ขึYน
2) มีความรู ้ความสามารถในการจัดการเชิงธุรกิจ ทัYงด้านการผลิต การแปรรู ป และการตลาด
3) มีความรู ้ความเข้าใจในความต้องการลักษณะเฉพาะอย่างของตลาด
4) มีความกระตือรื อร้นในการแสวงหาความรู ้และเทคโนโลยีใหม่
2.3. มีความรู ้ความเข้าใจในภาวะการแข่งขัน
2.4. ด้านการบริ หารการผลิต
1) สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิมO
2) รู ้จกั แสวงหารายได้มาเสริ ม
2.5. ด้านการสร้างเครื อข่าย
1) สร้างเครื อข่าย ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ ด้านการตลาด และด้านอืOน ๆ
2) สร้างเครื อข่ายด้านการตลาดและอุสาหกรรมเกษตร

โสตทัศน์ ที& # 1.7 แนวคิดการพัฒนาเกษตรกร

ปัญหาของเกษตรกรไทย
1. ความยากจน
2. ถูกแย่งชิงทรัพยากรและทรัพยากรเสืO อมโทรม
3. ขาดการมีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้าของทรัพยากรหรื อปั จจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจ
4. เกษตรกรไม่สามารถมีงานทําและมีรายได้อย่างต่อเนืOองตลอดปี
5. ขาดเสถียรภาพทางด้านรายได้
6. ความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจของเกษตรกร
7. ความไม่เป็ นธรรมและความไม่เสมอภาคทางสังคม
8. ขาดการคุม้ ครองและเสริ มสร้างภูมิปัญญา
9. ครอบครัวและชุมชนแตกแยก
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โสตทัศน์ ที& # 1.7 (ต่ อ)

สาเหตุของปัญหาของเกษตรกรไทย
1. เกิดจากด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ
2. เกิดจากตัวเกษตรกรเอง
3. เกิดจากการดําเนินงานของหน่วยงานภายนอก
แนวคิดต่ างๆ ในการพัฒนาเกษตรกร
1.แนวคิดหลักการพัฒนาเกษตรกรในภาพรวม
1) การยึดแนวคิด “เกษตรกรเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา”
2) การยึดหลักปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง”
2. แนวคิดการพัฒนาชุมชนเกษตรกรรมทีOยงัO ยืนเชิงระบบ
ระบบการจัดการ

ระบบสิO งแวดล้อม

ระบบทุนชุมชน

ระบบอุตสาหกรรม

ระบบการเรี ยนรู้
กระบวนการเรี ยนรู้
และปรับประยุกต์
ภูมิปัญญา
ระบบคุณค่า

ระบบธุรกิจชุมชน

ระบบสวัสดิการชุมชน

ระบบการรักษาสุขภาพ

ระบบเกษตรกรรมทีOยงัO ยืน

3 .แนวคิดการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
แนวคิดในการทีOจะพัฒนาศักยภาพของเกษตรไทย เพืOอฟืY นฟูคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรดังนีY
1) ต้องสร้างแนวคิดให้เกษตรกรเห็นความสําคัญของอาชีพเกษตร
2) เกษตรกรต้องมีแนวความคิดในการประกอบอาชีพโดยใช้ฐานภูมิปัญญาท้องถิOนและทรัพยากร
ท้องถิOนตามขัYนตอนของ ทฤษฎีใหม่
3) ปรับเปลีOยนแนวคิดของเกษตรกรจากผูร้ ับสงเคราะห์จากภาครัฐ มาเป็ นผูร้ ับการกระตุน้ ส่งเสริ ม
สนับสนุน ร่ วมคิด และร่ วมทํา
4) ปรับเปลีOยนแนวคิดในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของผูม้ ีส่วนเกีOยวข้องในการพัฒนาสังคมเกษตรกรให้
เป็ นการแก้ปัญหาสังคมแบบเบ็ดเสร็ จ
5) เกษตรกรต้องมีแนวความคิดในเรืO องของ ความสํานึกร่ วม
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โสตทัศน์ ที& # 1.7 (ต่ อ)

4. แนวคิดการส่งเสริ มการเกษตรแบบองค์รวมเพืOอพัฒนาเกษตรกร
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โสตทัศน์ ที& # 1.8 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกษตรกร

เป้ าหมายการพัฒนาเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ บางประการทีเ& กีย& วข้ องกับการพัฒนาเกษตรกร
 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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โสตทัศน์ ที& # 1.8 (ต่ อ)
 2. ยุทธศาสตร์ การสร้ างเบญจภาคีและพัฒนาเบญจขันธ์ ของชุมชน

เบญจภาคีของชุมชน

เบญจขันธ์ ของชุมชน
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โสตทัศน์ ที& # 1.8 (ต่ อ)

 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์ กรเกษตรกร
1) มีวสิ ยั ทัศน์ร่วมกัน
2) มีส่วนร่ วมอย่างกว้างขวาง
3) มีองค์ความรู ้และความสามารถ
4) มีการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิหรื อทํากิจกรรมร่ วมกัน
5) มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะในฐานะของพลเมือง
6) มีการติดต่อสืO อสารอย่างต่อเนืOอง และเชืOอมโยงข่ายความร่ วมมือ
7) มีระบบการจัดการทีOมีประสิ ทธฺ ภาพ
 4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาแบบบูรณาการและกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกัน

การพัฒนาแบบบูรณาการ
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โสตทัศน์ ที& # 1.8 (ต่ อ)

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
 5. ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชน

ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน
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โสตทัศน์ ที& # 1.8 (ต่ อ)
 6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเพือ& การพึง& ตนเองของชุมชนในมิตติ ่ าง ๆ
โดยเรี ยกกลยุทธ์ดงั กล่าวนีYวา่ TERMS ดังภาพ

 7. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้ างศักยภาพการพึง& ตนเองของเกษตรกรและชุมชนในระดับต่ าง ๆ

การเสริมสร้ างศักยภาพการพึง& ตนเองของเกษตรกรและชุมชน
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โสตทัศน์ ที& # 1.8 (ต่ อ) แนวทางการพัฒนาเกษตรกรและชุมชนเกษตรกรรม

แนวทางการพัฒนาเกษตรกร
1. กลุม่ เกษตรกรรายย่อย และแรงงานรับจ้างภาคการเกษตร
2. กลุม่ เกษตรกรขนาดกลาง และองค์กรเกษตรกร
3. กลุม่ อุตสาหกรรมเกษตรและธุรกิจเกษตร
4. กลุม่ สตรี เยาวชน และผูส้ ูงอายุในภาคเกษตร
แนวทางในการพัฒนาชุมชนเกษตรกรรม
1. การเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตรกรรมในชนบท
1) การพัฒนาโครงสร้างพืYนฐานด้านการเกษตร
2) การเตรี ยมความพร้อมของชุมชน
3) การเพิมO ศักยภาพขององค์กรเกษตรกร
4) สนับสนุนแหล่งเงินทุนสําหรับการพัฒนาชุมชนเกษตรกรรม
5) การสนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู ้
6) การสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของชุมชน เกษตรกรรมและท้องถิOน
7) การส่งเสริ มบทบาทของครอบครัวเกษตรกร และชุมชนเกษตรกรรม
2. การเพิมO บทบาทของภาครัฐ
1) ส่งเสริ มความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจขององค์กรเกษตร
2) ส่งเสริ มความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรด้านสังคมและคุณภาพชีวติ
3. การส่งเสริ มบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนและองค์การพัฒนาเอกชน
1) สนับสนุนธุรกิจเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาธุรกิจของชุมชน
2) สนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนเกษตรกรรม
3) สนับสนุนเชืOอมโยงผูบ้ ริ โภคกับผูผ้ ลิตเพืOอขยายตลาด
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หน่ วยที& 2 งานส่ งเสริมการเกษตรภายใต้ ภาวะการเปลีย& นแปลง
โสตทัศน์ ที& # 2.1 พัฒนาการงานส่ งเสริมการเกษตรของประเทศไทย

ยุคเริ&มต้ นการดําเนินงานส่ งเสริมการเกษตร
 งานส่งเสริ มการเกษตรในยุคเริO มตัYงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 งานส่งเสริ มการเกษตรในยุคเริO มตัYงกรมส่งเสริ มการเกษตร
ยุคการปรับปรุงระบบงานส่ งเสริมการเกษตร
 โครงการปรับปรุ งระบบส่งเสริ มการเกษตรระยะทีO 1
 โครงการปรับปรุ งระบบส่งเสริ มการเกษตรระยะทีO 2
 เริO มต้นงานส่งเสริ มการเกษตรแบบมีส่วนร่ วม
ยุคการมีส่วนร่ วมในงานส่ งเสริมการเกษตร
 งานส่งเสริ มการเกษตรโดยใช้ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
 งานส่งเสริ มการเกษตรแบบมีส่วนร่ วม
 เครืO องมือทีOใช้ในการส่งเสริ มการเกษตรแบบมีส่วนร่ วม
ตารางที& 1 เปรี ยบเทียบการส่งเสริ มการเกษตรทัYง 3 ยุค
ยุค
วิธีการส่ งเสริมฯ
ระบบ/รูปแบบ
• ก่อนปี 2520
• แบบกลุ่ม
• ส่งเสริ มผ่านกลุ่มและ

แผนการพัฒนา บทบาทนักส่ งเสริมฯ
• Top down • ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ใช้สืOอ
• ปี 2520-2530

• แบบรายบุคคล

• ฝึ กอบรมและเยียO มเยียน

• ปี 2530-2540

• แบบกลุ่ม

• การวิเคราะห์พYนื ทีO/ การ

• Top down

• แลกเปลีOยนเรี ยนรู้

• Bottom up

• นักจัดการความรู้

จัดทําแผนชุมชน
• ตัYงแต่ปี 2540

• แบบกลุ่ม

• การมีส่วนร่ วม

• เทคโนโลยีสารสนเทศ

• การเรี ยนรู้

19
โสตทัศน์ ที& # 2.2 การเปลีย& นแปลงทีส& ่ งผลกระทบต่ องานส่ งเสริมการเกษตร

การเปลีย& นแปลงในระดับโลกทีส& ่ งผลกระทบต่ องานส่ งเสริมการเกษตร
1. การเปลีOยนกฎ กติกาใหม่ของโลก
2. การเกิดขัYวเศรษฐกิจหลายศูนย์กลางในโลก
3. สังคมผูส้ ูงอายุของโลก
4. การเปลีOยนแปลงภูมิอากาศของโลก
5. วิกฤตความสมดุลของพลังงานและอาหาร
6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การเปลีย& นแปลงในระดับประเทศทีส& ่ งผลกระทบต่ องานส่ งเสริมการเกษตร
1. ด้านเศรษฐกิจเน้นการปรับตัวสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง
2. ด้านสังคม ประกอบด้วย องค์ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
3. ด้านทรั พยากรและสิO งแวดล้อม ประกอบด้วย ทุ นทรั พยากรธรรมชาติเสืO อมโทรม และภาวะโลกร้อนส่ ง
ผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตร
การเปลีย& นแปลงในระดับท้ องถิ&นทีส& ่ งผลกระทบต่องานส่ งเสริมการเกษตร
1. การเปลีOยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจภาคเกษตรในชุมชน
2. การเปลีOยนแปลงสภาวะทางสังคม
3. การเปลีOยนแปลงภาวะทางสิO งแวดล้อม

โสตทัศน์ ที& # 2.3 การส่ งเสริมการเกษตรภายใต้ ภาวะการเปลีย& นแปลง

แนวทางการส่ งเสริมการเกษตรในอนาคต
 แนวโน้ มสถานการณ์ ในอนาคต
1) ความคาดหวังทีOมีตอ่ ภาคเกษตร
3) ด้านสิ นค้าเกษตร
5) ด้านสังคม
7) ด้านการบริ หารและการปกครอง

2) ด้านเศรษฐกิจ
4) ด้านองค์ความรู ้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
6) ด้านทรัพยากรและสิO งแวดล้อม
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โสตทัศน์ ที& # 2.3 (ต่ อ)

การส่ งเสริมการเกษตรในอนาคต
1. แนวทางการดําเนินงานส่ งเสริมการเกษตรในอนาคต
1.1) เน้นการส่งเสริ มหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2) ส่งเสริ มการผลิต โดยการเพิมO ประสิ ทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
1.3) ส่งเสริ มการตลาด
1.4) ส่งเสริ มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
1.5) ส่งเสริ มการใช้ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรการเกษตร
1.6) พัฒนาการให้บริ การและการบริ หารงานส่งเสริ มการเกษตร
2. หลักการดําเนินงาน
การดําเนินงานส่งเสริ มการเกษตร ภายใต้สถานการณ์ทีOมีการเปลีOยนแปลงทีOรวดเร็ วและเชืOอมโยง
ถึงกัน วิธีการในการส่งเสริ มการเกษตรต้องเน้นในประเด็นสําคัญ ดังนีY
2.1) การสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้แก่เกษตรกรโดยยึดเกษตรกรเป็ นศูนย์กลาง
2.2) กระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่ วมหรื อมีการบูรณาการ

โสตทัศน์ ที& # 2.4 วิธีการดําเนินงานและรูปแบบการส่ งเสริมการเกษตรในอนาคต

วิธีการดําเนินงานส่ งเสริมการเกษตรในอนาคต
 การดําเนิ นงานส่ งเสริ มการเกษตรในอนาคต นักส่ งเสริ มการเกษตรทําหน้าทีO เป็ นนักจัดการความรู ้และ

ให้บริ การด้านการเกษตร ในขณะทีO เกษตรกรร่ วมกระบวนการเรี ยนรู ้ เพืOอพัฒนาอาชี พการเกษตรของตนเอง การ
ส่ งเสริ มการเกษตรจึงเกีOยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ ซึO งมีวิธีการต่างๆ (Method) ในการถ่ายทอดความรู ้ เพืOอให้
เกษตรกรและกลุ่ มเป้ าหมายได้รั บ ความรู ้ ไปพัฒ นาการเกษตรของตนเอง หรื อเรี ย กว่า เป็ นการนํา ความรู ้ ไ ปสู่
(Approach) บุคคลเป้ าหมาย วิธีการดําเนิ นงานส่ งเสริ มหากยึดกลุ่มบุคคลเป้ าหมายเป็ นหลัก แบ่งได้ 3 วิธี คือ การ
ส่ งเสริ มโดยกลุ่มบุคคล การส่ งเสริ มแบบมวลชน และการส่ งเสริ มบุ คคลต่อบุคคล ซึO งในอนาคตวิธีการส่ งเสริ ม
การเกษตรทัYง 3 วิธียงั เป็ นวิธีทีOยงั ใช้อยูแ่ ต่วิธีการหรื อเทคนิ คทีOนาํ มาใช้ในแต่ละวิธีตอ้ งมีการพิจารณาให้เหมาะสม
โดยในทีOนY ีจะให้รายละเอียดเกีOยวกับวิธีการดําเนินงานในแต่ละวิธี ดังนีY
1) การส่ งเสริมโดยกลุ่มบุคคล (Group Method)
วิธีการส่งเสริ มแบบกลุม่ ทีOมีประสิ ทธิภาพและนิยมใช้ในปั จจุบนั มี 4 วิธีการ ดังนีY (1) การจัดเวทีเรี ยนรู ้/
เวทีชุมชน (2) การฝึ กอบรม (3) การสาธิต และ (4) การศึกษาดูงาน
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โสตทัศน์ ที& # 2.4 (ต่ อ)

2) การส่ งเสริ มแบบมวลชน (Mass Method) เป็ นวิธีการส่ งเสริ มและเข้าถึงบุคคลเป้ าหมายจํานวน
มากๆ โดยใช้สืOอมวลชน (Mass Media) ช่วยในการส่ งเสริ มเผยแพร่ วิทยาการหรื อนวัตกรรมให้เกษตรกรได้ทราบ
และสามารถศึ กษาค้นคว้าหารายละเอี ยดเพิOมเติ มต่อไปได้ สืO อสารมวลชนทีO นํามาใช้ได้ดีในการส่ งเสริ ม ได้แ ก่
เอกสารเผยแพร่ โปสเตอร์ หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ นิทรรศการ วีดีทศั น์ และอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
3) การส่ งเสริมบุคคลต่ อบุคคล (Individual Method) เป็ นการถ่ายทอดความรู ้สู่ เกษตรกรโดยตรง
เป็ นรายบุคคล ซึO งนักส่ งเสริ มจะต้องสร้างความไว้วางใจให้เกษตรกรเชืOอถือศรัทธา จึงทําให้การส่ งเสริ มเป็ นไปได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ นอกจากนีY การมีความสัมพันธ์ทีOดีต่อกันทําให้นกั ส่ งเสริ มได้รับรู ้ปัญหาทีOแท้จริ งของเกษตรกร
และสามารถค้นหาแนวทางแก้ไขปั ญหาทีO สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึO งวิธีการนีY มีหลายเทคนิ ค
ด้วยกัน ได้แก่
3.1) การติดต่อทางโทรศัพท์
3.2) การติดต่อทางอินเตอร์เน็ต
3.3) การติดต่ออย่างไม่เป็ นทางการ
3.4) เยียO มไร่ นาและบ้านของเกษตรกร
รู ปแบบการส่ งเสริมการเกษตร
รู ปแบบการส่งเสริ มการเกษตรในอนาคตต้องเปลีOยนแปลงไปให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทีOเปลีOยนแปลงไป
ทัYงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิO งแวดล้อม ซึO งรู ปแบบในการส่ งเสริ มการเกษตรทีO สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ใน
อนาคตทีOนาํ มากล่าวในทีOนY ีมีจาํ นวน ๖ รู ปแบบ คือ
1) รู ปแบบการ/พัฒนาการเกษตรแบบยังO ยืน
2) รู ปแบบการส่งเสริ มการเกษตรแบบมีส่วนร่ วม
3) รู ปแบบการส่งเสริ มการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) รู ปแบบการส่งเสริ มการเกษตรแบบบูรณาการ
5) รู ปแบบการส่งเสริ มการพัฒนาระบบฟาร์ม
6) รู ปแบบการส่งเสริ มการเกษตรทีOเน้นการตลาดนําการผลิต
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โสตทัศน์ ที& # 2.5 การเตรียมการเพือ& รองรับการเปลีย& นแปลง

1. การพัฒนาบนฐานความรู้
ซึOงองค์กรส่งเสริ มการเกษตร เจ้าหน้าทีOส่งเสริ มการเกษตร และเกษตรกร ควรมีการปรับเปลีOยน ดังนีY
1.1 องค์ กร ต้องมีการบริ หารจัดการทีO นาํ องค์กรสู่ องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ในด้านต่างๆ และรับมือกับ
ผลกระทบจากปั จจัยภายนอก
1.2 นักส่ งเสริมการเกษตร พร้อมเปิ ดรับสิO งใหม่ เรี ยนรู ้ประสบการณ์ใหม่ๆ และมีความเต็มใจทีOจะรับ
พร้ อมทีO จะลองปฏิ บตั ิ และพัฒนาอย่างต่อเนืO อง กล้าแสดงออก ทําในสิO งทีO แตกต่าง มองสิO งต่างๆ เป็ นโอกาสและ
แบ่ งปั นสิO งทีO ตนเองรู ้ รู ้ จ ักใช้โอกาสเพืOอการเรี ย นรู ้ จากการปฏิ บัติจริ ง เป็ นการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต ซึO งนักส่ งเสริ ม
การเกษตรควรมีบทบาท ดังนีY
1) การบูรณาการเรืO องการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
2) การจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่เกษตรกร
3) สร้างนิสยั รักการเรี ยนรู ้และการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
4) พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้และรู ปแบบกระบวนการเรี ยนรู ้ให้มีความหลากหลาย
1.3 เกษตรกร
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเกษตรกรต้องปรับเปลีOยนไปเพืOอให้เกษตรกรพึOงพาตนเองได้ สามารถ
เลือกเรี ยนตามรู ปแบบทีOตนเองต้องการ และยืดหยุน่ ได้ตามทีOโอกาสอํานวย ซึOงมีหลายรู ปแบบด้วยกัน ดังนีY
1) การสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีOสอดคล้องกับวิถีชีวติ ในชุมชน
3) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพืOอการพึOงตนเอง
4) การเรี ยนรู ้ดว้ ยการลงมือปฏิบตั ิจริ ง
2. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการพัฒนางานส่ งเสริมการเกษตร
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้ในการพัฒนางานส่งเสริ มการเกษตรได้หลายวิธี
 2.1 องค์ กร ควรมีการบริ หารจัดการด้าน IT เพืOอพัฒนาการส่ งเสริ มการเกษตรให้ดีขY ึน ทัYงในด้านการ
บริ หารจัดการเรืO องทุน วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และการสืO อสารภายในองค์กร รายละเอียดดังนีY
1) การบริ หารจัดการทุน
2) วัสดุอุปกรณ์
3) บุคลากร
4) การสืO อสาร
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โสตทัศน์ ที& # 2.5 (ต่ อ)

 2.2 นักส่ งเสริมการเกษตร ต้องมีความรู ้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
สารสนเทศในองค์กร ดังนีY
1) ความรู ้ความสามารถในการบริ หารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ความรู ้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ความรู ้ความสามารถการปฏิบตั ิงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2.3

เกษตรกร ต้องมีความรู ้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพืOอใช้เป็ นแหล่งค้นคว้า

หาข้อมูลในการดําเนินกิจการของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่น
1) การพัฒนาศูนย์ปฏิบตั ิการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของชุมชน
2) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทีOสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
3. การดําเนินงานแบบมีส่วนร่ วมและบูรณาการ
การเตรี ยมการเพืOอรองรับการเปลีOยนแปลงต้องมีการพัฒนาทีOเป็ นการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กีOยวข้องทุกฝ่ าย รวมทัYง
เกษตรกร และเป็ นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทีOเกีOยวข้องโดยยึดเกษตรกรเป็ นศูนย์กลาง เพืOอให้การดําเนิ นงาน
ครอบคลุมทุกด้าน และเป็ นการพัฒนาอย่างยังO ยืน
 3.1 องค์ กร
 3.2 นักส่ งเสริ มการเกษตร ถือได้วา่ เป็ น“ผูน้ าํ การเปลีOยนแปลง (Change-agent)” โดยเป็ นบุคคลหรื อ
กลุม่ คนทีOประสงค์ให้เกิดการเปลีOยนแปลงในสังคม และทําหน้าทีOแสดงบทบาทต่างๆ ดังนีY
1) สร้างเครื อข่าย
2) สร้างการมีส่วนร่ วม
2.1) การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
2.2) การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการ
2.3) การมีส่วนร่ วมรับผลประโยชน์
2.4) การมีส่วนร่ วมประเมินผล
3) การวิจยั ประยุกต์
 3.3 เกษตรกร
การรวมกลุ่มของเกษตรกรในชุมชนและเชืO อมโยงเป็ นเครื อข่าย เป็ นการเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั ชุ ม ชนในการจัดการปั ญ หาต่า งๆ ได้ด้วยตนเอง ซึO งในปั จจุ บัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีก ารจัด ตัYง
หน่วยงานในชุมชนเพืOอบูรณาการการทํางานหน่วยงานทีOเกีOยวข้องในพืYนทีOเข้าด้วยกัน เช่น
1) ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.)
2) อาสาสมัครเกษตร (อกม.)
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หน่ วยที& 3 แนวคิดเกีย& วกับผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
โสตทัศน์ ที& # 3.1 ความหมาย ความสําคัญ และประโยชน์ ของผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร

ผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร หมายถึง
1. บุคคลทีOเป็ นศูนย์กลางในการ ริ เริO มคิด ตัดสิ นใจ กําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมทางส่งเสริ ม
การเกษตรให้เป็ นไปตามทิศทางทีOกลุม่ ต้องการ
2. บุคคลทีOเกีOยวข้องกับกระบวนการทีOสร้างพลวัตของความ สัมพันธ์ระหว่างผูน้ าํ และสมาชิกของกลุม่
รวมทัYงส่งเสริ มและกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกและกลุม่
3. บุคลทีOมีอิทธิพลทําให้สมาชิกคล้อยตาม ทัYงในด้านความคิดและการปฏิบตั ิ เพืOอให้กลุม่ ดําเนินกิจกรรม
ไปตามวัตถุประสงค์มากทีOสุด
องค์ ประกอบสําคัญทีเ& กีย& วข้ องกับการพัฒนาผู้นํา
1. ผูน้ าํ ต้องมีความรู ้ในเรืO องใดเรืO องหนึOงทีOกลุม่ ต้องการ รวมทัYงมีความสามารถทีOจะใช้ความรู ้นY นั ด้วย
2. ผูน้ าํ ต้องมีผตู ้ าม ซึOงได้แก่สมาชิกในกลุม่
3. ผูน้ าํ ต้องมีจุดมุง่ หมายในการทํางานร่ วมกับกลุม่ ทีOชดั เจน
4. ผูน้ าํ ต้องมีหลักการและวิธีการในการทํางานร่ วมกับกลุม่ เพืOอให้บรรลุจุดมุง่ หมายของกลุม่
5. ผูน้ าํ ต้องมีความมุง่ มันO ในการทํางานร่ วมกับกลุม่
6. มีสถานการณ์ให้ผนู ้ าํ ได้ใช้ความรู ้ความสามารถในการทํางานร่ วมกับกลุม่
สิ&งทีก& าํ หนดความเป็ นผู้นํา
1. ตําแหน่งในกลุม่
2. การยอมรับของสมาชิกในกลุม่
3. บุคลิกภาพ
4. การตัดสิ นใจการดําเนินงานไปสู่เป้ าหมายของกลุม่
สิ&งทีก& าํ หนดความเป็ นผู้นําเกษตรกร
1. ตําแหน่ง
2. อาชีพ
3. การศึกษา
4. ระดับฐานะทางเศรษฐกิจ และความสําเร็ จในการประกอบอาชีพ
5. ความเป็ นผูน้ าํ และผูน้ าํ ท้องถินO
6. การสนับสนุนจากภายนอก
7.ความสามารถในการเป็ นผูน้ าํ
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โสตทัศน์ ที& # 3.1 (ต่ อ)
ความสําคัญของผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
1.
2.
3.
4.
5.

เป็ นศูนย์กลางในการรับความรู ้และเทคโนโลยีทางการเกษตรทีOเหมาะสม
เป็ นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยีทางการเกษตรทีOเหมาะสมให้แก่เกษตรกรทัวO ไปในชุมชน
เป็ นทีOปรึ กษาแนะนําให้ความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพทางการเกษตรแกเกษตรกรและชุมชน
เป็ นผูช้ ่วยดําเนินกิจกรรมต่างๆของเจ้าหน้าทีOส่งเสริ ม
เป็ นตัวแทนของเกษตรกรในท้องถิOนทีOช่วยสะท้อนปัญหาและความต้อการของคนในท้องถิOนให้กบั เจ้าหน้าทีO
ส่งเสริ ม
6. ช่วยกระตุน้ ให้คนทัวO ไปเกิดความกระตือรื อร้น
7. รับผิดชอบสิO งต่างๆทีOหน่วยงานหรื อเจ้าหน้าทีOส่งเสริ มนําเข้ามาส่งเสริ ม
8. เป็ นแบบอย่างในการนําเทคโนโลยีหรื อวิธีการผลิตใหม่มาใช้
ประโยชน์ ของผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
1. ประโยชน์ตอ่ กลุม่ หรื อองค์การทางการเกษตร
1.1 ประหยัดเวลา งบประมาณ และบุคลากรในการดําเนินงานส่งเสริ ม88การเกษตร
1.2 ข้อมูลข่าวสารของกลุม่ มีการแพร่ กระจายได้อย่างรวดเร็ ว
1.3 เกิดการติดต่อประสานงานระหว่างสมาชิกด้วยกันกับสังคมภายนอก
1.4 กลุม่ มีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนืOอง
1.5 กลุม่ สามารถทราบปั ญหาและความต้องการของสมาชิกโดยผ่านผูน้ าํ
1.6 กลุม่ หรื อองค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ตามต้องการ
2. ประโยชน์ของผูน้ าํ ต่อเจ้าหน้าทีOส่งเสริ ม
2.1 การดําเนินงานส่งเสริ มเป็ นไปอย่างทัวO ถึง รวดเร็ ว ทันเวลา
2.2 สร้างความเชืOอถือศรัทธาในตัวเจ้าหน้าทีOส่งเสริ ม
2.3 ได้รับทราบปั ญหาและความต้องการทีOแท้จริ งของเกษตรกร
2.4 ได้รับความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมส่งเสริ มการเกษตรในพืYนทีO
2.5 มีความเชืOอมันO ในการปฏิบตั ิงานมากขึYน
3. ประโยชน์ของผูน้ าํ ต่อเกษตรกร
3.1 เกิดความรู ้ความเข้าใจในประเด็นทีOส่งเสริ มดีขY ึน
3.2 ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าทีOตรงความต้องการและทันเวลา
3.3 อยูร่ วมกันเป็ นปึ กแผ่น มีความสมานสามัคคีกนั
3.4 ได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรอย่างรวดเร็ ว
3.5 มีความเชืOอมันO ในการประกอบอาชีพมากขึYน
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โสตทัศน์ ที& # 3.2 ประเภทของผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร

ประเภทของผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
1. ผูน้ าํ ในงานส่งเสริ มการเกษตรทีOเป็ นทางการ
1.1 ผูน้ าํ ทีOปฏิบตั ิงานส่งเสริ มการเกษตรโดยตรง
♥ ผูน้ าํ ทีOได้รับการแต่งตัYงจากทางราชการให้ทาํ หน้าทีOส่งเสริ มการเกษตรแก่เกษตรกรโดยตรง
♥ ผู้นําทีได้ รับการคัดเลือกจากสถาบันเกษตรกรทีจดทะเบียนถูกต้ องตามกฎหมาย
1.2 ผูน้ าํ ทีOปฏิบตั ิงานส่งเสริ มการเกษตรโดยอ้อม
2. ผูน้ าํ ในงานส่งเสริ มการเกษตรทีOไม่เป็ นทางการ
2.1 ผูน้ าํ ทีOเกิดจากความรู ้ความสามารถของบุคคลนัYน
2.2 ผูน้ าํ ทีOได้รับการเลือกตัYงหรื อแต่งตัYงขึYนมา
2.3 ผูน้ าํ ทีOมีอิทธิพลทําให้เกษตรกรเชืOอถือหรื อคล้อยตาม
แบบของผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
1. ผูน้ าํ เกษตรกรด้านความคิด
2. ผูน้ าํ เกษตรกรด้านการปฏิบตั ิ
3. ผูน้ าํ เกษตรกรด้านกิจกรรม

โสตทัศน์ ที& # 3.3 บทบาทของผู้นาํ ในงานส่ งเสริมการเกษตร

บทบาทในฐานะผู้นําท้ องถิ&น
1. บทบาทในการคิดริ เริO มงานในชุมชน
2. บทบาทในการแพร่ กระจาย
3. บทบาทในการทําให้เกิดความชัดเจน ช่วยอธิบายให้เกิดความชัดเจน
4. บทบาทในการเป็ นตัวเชืOอมหรื อตัวประสาน
5. บทบาทในการเป็ นผูด้ ูแล
6. บทบาทในการจัดการสังคมในชุมชน
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โสตทัศน์ ที& # 3.3บทบาทของผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร (ต่ อ)

บทบาทของผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
1. บทบาทต่อท้องถิOน
• ตัดสิ นใจริ เริO มกิจกรรมต่างๆ
• ไกล่เกลีOยกรณี พิพาท รักษาความสงบสุขเรี ยบร้อยของท้องถินO
• เป็ นผูน้ าํ ในการแก้ปัญหา
• ติดต่อกับสังคมภายนอก
• เป็ นตัวอย่างในการชักจูงให้บุคคลอืOนปฏิบตั ิตาม
• รับผิดชอบสุขทุกข์ของท้องถินO
• ให้ความช่วยเหลือและบริ การด้านต่างๆแก่คนในท้องถิOน
2. บทบาทต่องานส่งเสริ มการเกษตร
• ถ่ายทอดความรู ้หรื อเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรทัวO ไป
• ประสานความเข้าใจและการยอมรับนับถือในตัวเจ้าหน้าทีOส่งเสริ ม
• กระตุน้ ชีYแนะให้เกษตรกรเห็นปัญหาและหาทางแก้ปัญหา
• สนับสนุนและบริ การงานส่งเสริ มการเกษตรทีOได้รับจากเจ้าหน้าทีO
3. บทบาทต่อการสร้างผูน้ าํ เกษตรกร
• สร้างความพร้อมสําหรับการพัฒนา
• เป็ นตัวอย่างในการปฏิบตั ิงานแก่เกษตรกร
• คัดเลือกบุคคลในท้องถิOนทีOมีความพร้อมในการเป็ นผูน้ าํ
• เป็ นผูน้ าํ เกษตรกรทัYงด้านแนวความคิดและการปฏิบตั ิ
• ช่วยในการเสริ มสร้างบุคคลในท้องถิOนให้เป็ นผูน้ าํ เกษตรกรทีOมีคุณภาพ

โสตทัศน์ ที& # 3.4 ผู้นํากับงานส่ งเสริมการเกษตร
สภาพทัว& ไปของผู้นําเกษตรกร
 สภาพของผูน้ าํ กษตรกร
1. เป็ นผูน้ าํ ในทางกิจกรรมหรื อสถานการณ์ทีOเจ้าหน้าทีOส่งเสริ มต้องเข้าไปทํางานโดยตรง หรื อมีส่วนเกีOยวข้อง
มากทีOสุด
2. เป็ นบุคคลทีOตอ้ งการความสําเร็ จ มีความมานะพยายาม และมีความกล้าเสีO ยง
3. เป็ นบุคคลทีOไม่เห็นแก่ตวั ไม่หวงวิชา และสามารถถ่ายทอดสิO งทีOได้รับให้แก่บุคคลอืOนได้ดี
4. เป็ นบุคคลทีOมีความสุขมุ รอบคอบเชืOอมันO ในตัวเอง มองปั ญหาได้อย่างลึกซึYงแม่นยํา
5. เป็ นบุคคลทีOปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ และพร้อมทีOจะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ตา่ งๆ ทีOเปลีOยนแปลง
6. เป็ นบุคคลทีOซืOอสัตย์สุจริ ตมีความรับผิดชอบต่อหน้าทีO
7. เป็ นบุคคลทีOมีความคิดริ เริO ม มีความสามารถดีเด่นสามารถชักจูงให้บุคคลอืOนคล้อยตามและยอมรับสูง
8. เป็ นบุคคลทีOเสี ยสละเพืOอการทํางานและประโยชน์ส่วนรวม สามารถปฏิบติงานร่ วมกับบุคคลอืOนได้อย่างดี
9. เป็ นบุคคลทีOมีความกระตือรื อร้น และต้องการช่วยเหื ออู ้ ืOนอยูเ่ สมอ
10. เป็ นบุคคลทีOเป็ นทีOยอมรับนับถือของเกษตรกรทัวO ไป
 คุณสมบัติสาํ คัญ 4 ประการของผูน้ าํ ในอนาคตคือ
1. เป็ นบุคคลทีOมีหลักการ (Principle-Centered-Leadership)
2. เป็ น “ผูน้ าํ ทาง (Pathfinder)”
3. มีความสามารถในการสร้างสิO งทีOเรี ยกว่าเจตนาร่ วมหรื อฉันทาคติ (Consensus)
4. มีความสามารถสร้างสิO งทีOเรี ยกว่าความเชืOอถือ (Trust)
 แหล่งทีOมาของผูน้ าํ
1. จากลักษณะประจําตัวบุคคล
2. จากสถานการณ์ของกลุม่
3. จากสิO งผูกพันทางสังคม
4. จากการเสริ มสร้างของสังคมภายนอก
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โสตทัศน์ ที& # 3.5 คุณลักษณะทีพ& งึ ประสงค์ของผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร

คุณลักษณะทีพ& งึ ประสงค์ ของผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
 มีความรู ้ความสามารถด้านการเกษตร
 มีทศั นคติทีOดีตอ่ อาชีพการเกษตรและต่อตัวเกษตรกร
 มีความสามารถในการติดต่อสืO อสาร
 สามารถให้การช่วยเหลือแนะนําและตัดสิ นใจแก้ปัญหาให้เกษตรกรในท้องถินO ได้
 คอยติดตามการทํางานของเกษตรกรอยูเ่ สมอ
 ผูน้ าํ ทางการเกษตรต้องมีความเข้าใจและมันO ใจ
 มีความศรัทธาเชืOอมันO ในการบริ การด้านส่งเสริ มการเกษตรอย่างจริ งใจ
 มีความสามารถในการทํางานด้านต่างๆให้สาํ เร็ จ
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หน่ วยที& 4 การคัดเลือก และสร้ างผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
โสตทัศน์ ที& # 4.1 แนวคิดเกีย& วกับการคัดเลือกและการสร้ างผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร

ความสําคัญของผู้นําเกษตรกรในงานส่ งเสริมการเกษตร
งานส่งเสริ มการเกษตรเป็ นงานทีOเกีOยวข้องกับการให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา และให้บริ การแก่เกษตรกรใน
รู ปแบบต่างๆ เช่น การเผยแพร่ ความรู ้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การประชาสัมพันธ์งานนโยบาย และการบริ การข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ให้แก่เกษตรกร เพืOอให้เกษตรกรสามารถนําไปปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการผลิต เพืOอให้มีรายได้และ
ความเป็ นอยูท่ ีOดีขY ึน โดยเฉพาะเมืOอระบบการผลิตทางการเกษตรของประเทศได้มีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
เพืOอการผลิตทางการเกษตรและการตลาดมากขึYน เพืOอให้ได้ผลผลิตเพิมO ขึYนและมีคุณภาพตามทีOตลาดต้องการ และ
เพืOอให้สามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้ จึงจํามีความเป็ นอย่างยิงO ทีOนกั ส่งเสริ มการเกษตร ในฐานะของผูน้ าํ
การเปลีOยนแปลงทางด้านการเกษตรจะต้องนําเอาความรู ้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปเผยแพร่ ให้กบั เกษตรกรอย่าง
ทัวO ถึง
สาเหตุทตี& ้ องมีการคัดเลือกและสร้ างผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตรอย่ างต่ อเนื&อง
1. การหันเหแนวคิดและกิจกรรมไปจากชุมชน
2. มีขอ้ สงสัยในเรืO องผลประโยชน์ส่วนตัว
3. การดํารงชีพทีOแตกต่างไปจากชาวบ้าน
4. การทํางานแบบสังO การ
นอกจากนีYแล้ว ยังมีสาเหตุหนึOงทีOทาํ ให้ตอ้ งมีการพัฒนาผูน้ าํ คือสภาพสังคมสมัยใหม่ ซึOงเป็ นสังคมแห่ง
ข้อมูลข่าวสาร ทําให้มีการแข่งขันกันสูงขึYน ดังนัYนผูน้ าํ จําเป็ นต้องพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ เพืOอให้สามารถติดตามข้อมูล
ข่าวสารได้ทนั และสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารดังกล่าว มาใช้ประโยชน์ในการบริ หารจัดการกิจกรรมต่างๆ ของ
กลุม่ และองค์การ
ความสําคัญของการคัดเลือกและสร้ างผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตรอย่ างต่ อเนือ& ง
1. เพืOอให้ได้ผนู ้ าํ ทีOมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการ
2. เพืOอให้ได้ผนู ้ าํ รุ่ นใหม่มาช่วยในการดําเนินงานอย่างต่อเนืOอง
3. เพืOอพัฒนาแนวความคิดของผูน้ าํ ชุมชน
4. เพืOอพัฒนาทักษะความสามารถของผูน้ าํ
5. เพืOอให้ผนู ้ าํ มีความรู ้ ความเข้าใจในบทบาทของตนเองอย่างถูกต้อง
6. เพืOอให้ผนู ้ าํ ได้ใช้ศกั ยภาพทีOมีอยูข่ องตนในการพัฒนาได้อย่างเต็มทีO
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โสตทัศน์ ที& # 4.1 (ต่ อ)

หลักการในการคัดเลือกและสร้ างผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตรอย่างต่ อเนื&อง
หลักการในการคัดเลือกและสร้างผูน้ าํ ในงานส่งเสริ มการเกษตรอย่างต่อเนืOอง
มีหลักการสําคัญทีOควร
คํานึงถึงดังนีY
1. ดําเนินการคัดเลือกผูน้ าํ ด้วยความระมัดระวัง
2. ควรมีการคัดเลือกผูน้ าํ รุ่ นใหม่มาช่วยในการดําเนินการอย่างต่อเนืOอง
3. ควรพัฒนาโดยเริO มจากประสบการณ์ในการทํางานในชีวติ ประจําวันของผูน้ าํ
4. ควรเปิ ดโอกาสให้มีการพัฒนาไม่จาํ กัด
5. การพัฒนาความเป็ นผูน้ าํ จะต้องคํานึงถึงความแตกต่างของสถานการณ์
6. กระตุน้ ให้ผนู ้ าํ มีความรู ้สึกว่า เขามีหน้าทีOในการพัฒนาตัวเองอยูเ่ สมอ
7. ควรเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ีOถูกฝึ กมาเป็ นผูน้ าํ ได้มีโอกาสวินิจฉัยสังO การ หรื อปฏิบตั ิในหน้าทีOผนู ้ าํ
8. ควรสร้างจิตสํานึกให้ผนู ้ าํ สนใจทีOจะพัฒนาผูน้ าํ ใหม่ขY ึนมา
9. การพัฒนาผูน้ าํ จะต้องพัฒนาทัYงด้านความรู ้ ความสามารถ และการพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ควบคูก่ นั ไป

โสตทัศน์ ที& # 4.2 แนวทางการคัดเลือกและการสร้ างผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร

แนวทางในการคัดเลือกผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
 ข้ อควรพิจารณาในการดําเนินการคัดเลือกผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
1) ควรกําหนดลักษณะและคุณสมบัติของผูน้ าํ ทีOตอ้ งการให้ชดั เจนเสี ยก่อน และชีYแจงให้สมาชิก
หรื อผูท้ ีOเป็ นผูค้ ดั เลือกผูน้ าํ ได้ทราบ
2) ควรสังเกตจนเห็นว่าบุคคลนัYนมีลกั ษณะเป็ นผูน้ าํ สูง มีวสิ ยั ทัศน์ และทักษะในการทํางานสูง
3) ควรมีการค้นหา หรื อคัดเลือกผูน้ าํ ในท้องถิOน ขึYนมาช่วยงานของเจ้าหน้าทีOอยูต่ ลอดเวลา
4) การใช้วธิ ีการคัดเลือกผูน้ าํ โดยใช้เฉพาะเจ้าหน้าทีO หรื อผูเ้ กีOยวข้อง
5) ควรคัดเลือกผูน้ าํ ทีOเป็ นผูท้ ีOได้รับการยอมรับและเชืOอถือจากเกษตรกรส่วนใหญ่
6) ควรคัดเลือกผูน้ าํ ทีOมีเวลาว่าง หรื อสามารถเสี ยสละเวลา
7) ผูท้ ีOจะมาเป็ นผูน้ าํ ควรจะเป็ นผูท้ ีOสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืOนได้ดี
8) ผูท้ ีOจะมาเป็ นผูน้ าํ ควรเป็ นผูท้ ีOมีความตัYงใจจริ ง ในการทํางาน
9) ผูท้ ีOจะมาเป็ นผูน้ าํ ควรจะเป็ นผูท้ ีOมีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์
10) เป็ นผูท้ ีOมีประสบการณ์นอกหมูบ่ า้ นอย่างกว้างขวาง
11) ผูน้ าํ บางคนอาจใช้ตาํ แหน่งหน้าทีO หรื อเกียรติทีOได้รับไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
12) เป็ นเรืO องยุง่ ยากใจทีOจะทําการปลด หรื อยกเลิกการเป็ นผูน้ าํ ทีOไม่เหมาะสม
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โสตทัศน์ ที& # 4.2 (ต่ อ)

2. ลักษณะของผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตรทีค& วรคัดเลือกและควรหลีกเลีย& ง
 2.1. ลักษณะของผู้นําทีค& วรคัดเลือก
ควรคัดเลือกผูน้ าํ โดยพิจารณาจากลักษณะของผูน้ าํ ทีOจะประสบผลสําเร็ จ ได้แก่ ต้องเป็ นคนเก่ง มีวสิ ัยทัศน์
เป็ นผูท้ ีOมีบารมี มีความเชืOอมันO ใน มีความทะเยอทะยานในระดับทีOจะนําไปสู่ความสําเร็ จ บริ หารจัดการเป็ น เป็ นคนดี
มีความมันO คง ประสบความสําเร็ จมาพอสมควร มีความกล้าหาญ มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ และ มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อ
2.2. ลักษณะของผู้นําทีค& วรหลีกเลีย& ง
2.2.1. บุคลิกลักษณะทางตรง
1) วางอํานาจ เป็ นเผด็จการ ยึดมันO ในตนเองผูเ้ ดียว
2) บีบคัYนคนอืOน ข่มขูผ่ อู ้ ืOน
3) ยึดงานเป็ นหลักมากกว่าจะคํานึงถึงบุคคล
4) ไม่เปิ ดโอกาสให้ผอู ้ ืOนแสดงความคิดเห็น
5) ไม่เชืOอมันO ในความสามารถของสมาชิกในกลุม่
2.2.2. บุคลิกลักษณะทางอ้ อม
1) มีภูมิหลังทีOเป็ นอุปสรรคต่อความสําเร็ จ
2) ขาดความทะเยอทะยาน และไม่มีเป้ าหมายในชีวติ
3) ไม่กล้าตัดสิ นใจ ระมัดระวังมากเกินไป
4) ไม่สามารถร่ วมงานกับผูอ้ ืOนได้
5) ไม่ประสบความสําเร็ จในอาชีพ
6) เชืOอถือโชคลางมากเกินไป คอยแต่พO งึ โชคชะตา
7) มีเวลาน้อย
8) ขาดแคลนทางด้านการเงิน
โสตทัศน์ ที& # 4.3 แนวทางการสร้ างผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร

แนวทางการสร้ างผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
สําหรับแนวทางการสร้างผูน้ าํ ในงานส่งเสริ มการเกษตรนัYนจะครอบคลุม
ทัYงการพัฒนาผูน้ าํ โดยการ
ดําเนินการเสริ มสร้างคุณภาพของผูท้ ีOได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูน้ าํ ให้มีความรู ้ความสามารถเพิมO ขึYน และการสร้าง
ผูน้ าํ ใหม่ให้มีจาํ นวนเพิมO ขึYนเพืOอมาสื บต่องานของผูน้ าํ
โดยแนวทางการสร้างผูน้ าํ ในงานส่งเสริ มการเกษตรทีOจะ
กล่าวถึง ต่อไปนีY จะครอบคลุมเนืYอหาใน 2 ประเด็น คือ
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โสตทัศน์ ที& # 4.3 (ต่ อ)

 1. การวิเคราะห์ สํารวจสภาวะของผู้นํา
1) ความสามารถทางสมอง
2) บุคลิกภาพ
3) ความรู้ ความสามารถในการดําเนินงาน
4) ความสามารถพิเศษ
5) อุปนิสัยและความสนใจต่ อเหตุการณ์ ปัจจุบัน
6) ฐานะทางเศรษฐกิจ
7) สุขภาพ
2. แนวทางในการพัฒนาการเป็ นผู้นํา
2.1. การพัฒนาด้ านความรู้ ความสามารถของผู้นํา
2.1.1 การเข้าร่ วมอบรมสัมมนา
2.1.2 การศึกษา
2.1.3 การศึกษาจากประสบการณ์
2.2. การพัฒนาแนวคิดและวิสัยทัศน์ ของผู้นํา
2.2.1 วิสยั ทัศน์ส่วนตน
2.2.2 วิสยั ทัศน์ของกลุม่ องค์กร
2.3. การพัฒนาทักษะของผู้นํา
2.3.1 ทักษะทางด้านเทคนิค (Technical Skill)
2.3.2 ทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relative Skill)
2.3.3 ทักษะทางด้านความคิด (Conceptual Skill)
2.4. การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นํา
2.5. การพัฒนาด้ านวุฒภิ าวะทางอารมณ์ ของผู้นํา (Emotional Maturity)
2.6. การพัฒนาให้ ผ้นู ําเห็นความสําคัญของการสร้ างเครือข่ ายผู้นํา
ลักษณะเครื อข่ายออกเป็ น 3 ลักษณะดังนีY
2.6.1 เครื อข่ายความคิด
2.6.2 เครื อข่ายกิจกรรม
2.6.3 เครื อข่ายสนับสนุน
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โสตทัศน์ ที& # 4.4 หลักการในการวิเคราะห์ ผ้นู ําในงานส่ งเสริมการเกษตร

การพิจารณาจากลักษณะของตัวผู้นํา
ลักษณะของผู้นําทีจ& ะประสบความสําเร็จ ควรประกอบด้ วย

1. ต้องเป็ นคนเก่ง (เก่งตน เก่งคน และเก่งงาน)
2. มีวสิ ยั ทัศน์ (Vision)
3. เป็ นผูท้ ีOมีบารมี
4. มีความเชืOอมันO ในตนเอง
5. มีความทะเยอทะยานในระดับทีOจะนําไปสู่ความสําเร็ จ
6. บริ หารจัดการเป็ น
7. เป็ นคนดี
8. มีความมันO คง
9. ประสบความสําเร็ จมาพอสมควร
10. มีความกล้าหาญ
11. มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์
12. มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม
การพิจารณาแนวโน้ มและลักษณะของผู้นําทีต& ้องการ
คุณสมบัตขิ องผู้นําไทยในอนาคต ควรจะประกอบด้ วย
1. สภาพจิตมีความมันO คง หรื อมีความกล้าในระดับหนึOง
2. เป็ นผูท้ ีOมีความเมตตา กรุ ณา รักความถูกต้อง และรู ้จกั เสี ยสละ
3. เป็ นผูม้ ีทศั นคติมงุ่ ไปข้างหน้า
4. เป็ นผูท้ ีOมีความสามารถในด้านการพูด การแสดงออก
5. เป็ นผูท้ าํ อะไรให้ได้ผลอย่างจริ งจัง มีผลงาน
คุณสมบัตขิ องผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตรในอนาคต ควรจะประกอบด้ วย
1. เป็ นผูท้ ีOมีความสามารถในการประสานงาน
2. เป็ นผูท้ ีOมีความสามารถในการบริ หารจัดการ และมีความสามารถในการวางแผน
3. เป็ นผูท้ ีOมีวสิ ยั ทัศน์ ทัYงวิสยั ทัศน์ส่วนตัวและวิสยั ทัศน์ขององค์การ
4. เป็ นผูท้ ีOเห็นความสําคัญของการสร้างเครื อข่าย
5. มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์
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โสตทัศน์ ที& # 4.5 การคัดเลือกผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร : แนวคิดเกี&ยวกับการคัดเลือกผู้นําในงานส่ งเสริ ม
การเกษตร
หลักการคัดเลือกผู้นํา และข้ อพิจารณาในการดําเนินการ
 หลักการคัดเลือกผู้นํา
การคัดเลือกผูน้ าํ คือ กระบวนการทีOหน่วยงานหรื อเจ้าหน้าทีOทีOเกีOยวข้อง ใช้เครืO องมือและวิธีการต่างๆ มา
ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผูท้ ีOจะมาเป็ นผูน้ าํ โดยใช้เกณฑ์ทีOกาํ หนดขึYนมาเป็ นกรอบในการพิจารณาเพืOอให้ได้ผทู ้ ีOมี
คุณสมบัติตรงกับทีOกาํ หนดไว้
 หลักการและข้ อควรพิจารณาในการคัดเลือกผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
1. คํานึงถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการคัดเลือกผูน้ าํ ว่า ต้องการผูน้ าํ ประเภทใด ต้องการผูน้ าํ เพืOอไป
ทําอะไร
2. การกําหนดคุณสมบัติของผูน้ าํ ทีOตอ้ งการ ให้ชดั เจน ทัYงคุณสมบัติทวOั ไป และคุณสมบัติเฉพาะ
3. การกําหนดผูท้ ีOจะมาคัดเลือกผูน้ าํ
4. การพิจาณาถึงระยะเวลาทีOใช้ในการดําเนินการ
5. ความโปร่ งใส และยุติธรรม
6. การเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ีOมีคุณสมบัติทีOเหมาะสมขึYนมาเป็ นผูน้ าํ
เกณฑ์ ในการคัดเลือกผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
1. เกณฑ์ ทวั& ไปทีห& น่ วยงานต่ างๆ กําหนดขึนT ได้แก่
1.1 จํานวนหรื อสัดส่วนของผูน้ าํ ทีOจะต้องทําการคัดเลือก
1.2 ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของผูน้ าํ
1.3 ผูท้ ีOมีหน้าทีOรับผิดชอบในการดําเนินการคัดเลือก
1.4 การพ้นจากตําแหน่งของผูน้ าํ
2. เกณฑ์ ทเี& กีย& วข้ องกับตัวผู้นาํ ได้แก่
2.1 เกณฑ์ทางด้านลักษณะทางร่ างกาย
2.2 เกณฑ์ทางด้านลักษณะทางด้านสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด
2.3 เกณฑ์ทางด้านลักษณะทางด้านอารมณ์
2.4 เกณฑ์ทางด้านลักษณะทางด้านอุปนิสยั
2.5 เกณฑ์ทางด้านลักษณะทางด้านศีลธรรม
ซึOงเกณฑ์ทีOเกีOยวข้องกับตัวผูน้ าํ นีY เป็ นลักษณะทีOละเอียดอ่อน ต้องใช้ความรอบครอบในการพิจารณา แต่กม็ ี
ลักษณะเกณฑ์บางด้านทีOเกีOยวกับตัวผูน้ าํ ทีOสามารถวัดหรื อพิจาณาได้อย่าง เช่น
- ระดับการศึกษา เช่น อาจกําหนดไว้วา่ จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเทียบเท่า เป็ นต้น
- สุขภาพร่ างกาย เช่น จะต้องการไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง หรื อ ไม่มีร่างกายทุพลภาพจนไมาสามารถ
ปฏิบตั ิหน้าทีOได้ ไร้ความสามารถ หรื อจิตฟัOนเฟื อนไม่สมประกอบ เป็ นต้น
- ระดับอายุ เช่น จะต้องเป็ นผูท้ ีOมีอายุไม่ตOาํ กว่ายีOสิบปี บริ บูรณ์ เป็ นต้น
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โสตทัศน์ ที& # 4.6 กระบวนการคัดเลือกผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
กระบวนการในการคัดเลือกผูน้ าํ ในงานส่งเสริ มการเกษตรได้ ดังภาพ

1. ขัTนเตรียมการคัดเลือกผู้นํา
1.1. การกําหนดคุณสมบัติของผูน้ าํ ทีOตอ้ งการ
1) คุณสมบัติทวOั ไปของผูน้ าํ
2) คุณสมบัติเฉพาะของผูน้ าํ
1.2. การกําหนดแนวทางในการคัดเลือกผูน้ าํ
1) การให้บุคคลสําคัญในท้องถิOนเป็ นผูค้ ดั เลือก 2) การให้เจ้าหน้าทีOทีOรับผิดชอบเป็ นผูค้ ดั เลือก
3) การให้สมาชิกในกลุ่มเป็ นผูค้ ดั เลือก
2. ขัTนดําเนินการคัดเลือก
2.1 แบบไม่ เป็ นทางการ โดยใช้วธิ ีสงั เกตการณ์จากเหตการณ์ทีOเกิดขึYนเป็ นพิเศษในหมูบ่ า้ น เช่น
1) ความได้รับการเอาใจใส่และความเคารพนับถือของคนในชุมชน
2) เมืOอชุมชนนัYนมีเหตุทุกข์ร้อน ราษฎรจะไปขอคําแนะนําจากบุคคลใด
3) ศึกษาจากประวัติของชุมชน การตัYงถิOนฐาน และการสื บวงศาคณาญาติของชุมชน เป็ นต้น
4) สังเกตจากผูม้ ีความชํานาญ และความสามารถเป็ นพิเศษในการประกอบอาชีพ
2.2 แบบเป็ นทางการ โดยใช้วธิ ีการต่างๆ ดังนีY
1) โดยการสํารวจและศึกษาทางสังคม ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การอภิปรายเป็ นคณะ
2) การสังเกตการณ์โดยมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ในหมูบ่ า้ น
3) การสังเกตชีวติ ของชุมชนนัYนๆ เช่น สภาพของหมูบ่ า้ น กลุม่ องค์การเด็กและเยาวชน เป็ นต้น
3. ขัTนการติดตามประเมินผล
3.1 การติดตามประเมินผลอย่างไม่ เป็ นระบบ จะเป็ นการดําเนินการติดตามประเมินผลการ
คัดเลือกผูน้ าํ โดยไม่ได้มีการวางแผนหรื อดําเนินการประเมินผลอย่างเป็ นระบบ ทีOชดั เจน
3.2 การติดตามประเมินผลอย่ างเป็ นระบบ เป็ นการดําเนินการติดตามประเมินผลการคัดเลือก
ผูน้ าํ โดยมีการวางแผนและดําเนินการประเมินผลอย่างเป็ นระบบ ชัดเจน มีการดําเนินการตามขัYนตอนดังต่อไปนีY
1) ขั-นการวางแผนติดตามประเมินผล
2) ขั-นการดําเนินการประเมินผล
3) ขั-นการใช้ ประโยชน์ จากรายงานผลการประเมินผลการคัดเลือกผู้นาํ
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โสตทัศน์ ที& # 4.7 วิธีการคัดเลือกผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร

วิธีการคัดเลือกผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตรทีน& ิยมใช้ มี 6 วิธี ได้ แก่
 1. การสังเกต ได้แก่ เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมโดยสมบูรณ์ ผูม้ ีส่วนร่ วมเป็ นผูส้ งั เกตการณ์ ผูส้ งั เกตการณ์เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วม
และผูส้ งั เกตการณ์อย่างสมบูรณ์
 2. การใช้ กระบวนการกลุ่ม
เพืOอให้บุคคลได้มีโอกาสทีOจะแสดงศักยภาพในการเป็ นผูน้ าํ ของตนเอง เช่น
การจัดประชุมแสดงความคิดเห็น การจัดฝึ กอบรม เป็ นต้น เพืOอให้บุคคลต่างๆ ได้ปรากฏตัว และแสดงความคิดเห็น
ของตน แล้วจึงให้สมาชิกในกลุม่ เลือกผูท้ ีOจะมาเป็ นหัวหน้ากลุม่ หรื อผูน้ าํ ของกลุม่ ต่อไป
 3. การใช้ วธิ ีสังคมมิติ วิธีการทําสังคมมิติ มีขY นั ตอนดังนีY
1. ให้สมาชิกในกลุม่ ระบุชืOอบุคคล
2. นําคําตอบทีOได้ทY งั หมดมาวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากสังคมมิติอาจแบ่งออกเป็ น 3
แบบ คือ
1) โดยทําตารางสังคมมิติ (sociometrie matrices)
2) โดยทําแผนผังสังคม (sociogram)
3) ดัชนีสงั คมมิติ
 4. การใช้ แบบสอบถาม เจ้าหน้าทีOทีOรับผิดชอบ จะจัดทําแบบสอบถามขึYน โดยตัYงคําถามทีOสามารถวัดคุณลักษณะ
ของผูน้ าํ ทีOตอ้ งการตามคุณสมบัติและเกณฑ์ทีOกาํ หนดไว้ได้ ซึOงจะต้องมีคาํ ถามทัYงทางบวกและทางลบ เพืOอให้ได้
ข้อมูลทีOแท้จริ ง
 5. การใช้ แบบทดสอบ ในการคัดเลือกผูน้ าํ มีการใช้แบบทดสอบทีOออกแบบมาสําหรับวัดความพร้อมทัYงด้านการ
ทํางานและความเป็ นผูน้ าํ เช่น ความเชืOอมันO ความรู ้สึกต่อสภาพแวดล้อม บุคลิกภาพ ทักษะการติดต่อสืO อสาร การคิด
แก้ไขปั ญหา การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืOน ความพร้อมในการเป็ นผูน้ าํ เป็ นต้น
 6. การสัมภาษณ์
เป็ นการคัดเลือกโดยการพูดคุยซักถามสิO งทีOตอ้ งการทราบจากบุคคลใดบุคคลหนึOงในลักษณะเผชิญหน้า
โดยส่วนใหญ่มกั จะใช้วธิ ียYาํ ความมันO ใจในการตัดสิ นเลือกบุคคลใดบุคคลหนึOงให้มาเป็ นผูน้ าํ เกษตรกร หลังจากทีOได้
ข้อมูลจากวิธีอืOน เช่น การสังเกตและการทดสอบ โดยแบบทดสอบมาแล้ว การกําหนดวิธีการสัมภาษณ์ไว้เป็ นวิธี
สุดท้ายจะช่วยลดจํานวนผูถ้ ูกสัมภาษณ์ เพราะจะมีคนจํานวนหนึOงทีOถูกคัดออกโดยวิธีการอืOนไปแล้ว
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โสตทัศน์ ที& # 4.8 การสร้ างผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร

แนวคิดเกีย& วกับการสร้ างผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
แนวความคิดเกีย& วกับการเป็ นผู้นํา
แต่เดิมเชืOอกันว่าผูท้ ีOจะมาเป็ นผูน้ าํ ได้กเ็ พราะเขาเกิดมาเพืOอเป็ นผูน้ าํ
โดยมีความเชืOอว่าผูท้ ีOจะมาเป็ นผูน้ าํ
จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษทีOทาํ ให้เขามีความแตกต่างจากคนอืOนๆ ต่อมามีแนวความคิดใหม่ทีOเชืOอว่า บุคคลสามารถทีO
จะเป็ นผูน้ าํ ได้หากเขาปรารถนาจะเป็ น รวมถึงสถานการณ์และจังหวะเวลาทีOเหมาะสมทีOจะสร้างคนเป็ นผูน้ าํ ได้ ดัง
คําพูดทีOวา่ ”สถานการณ์สร้างผูน้ าํ ”
ความหมายของการสร้ างผู้นํา
การสร้างผูน้ าํ ในงานส่งเสริ มการเกษตร จึงหมายถึง การดําเนินการเสริ มสร้างคุณภาพของผูท้ ีOได้รับการ
คัดเลือกให้เป็ นผูน้ าํ ให้มีความรู ้ ความสามารถเพิมO ขึYนตามความเหมาะสม และการสร้างผูน้ าํ ใหม่ให้มีจาํ นวนเพิมO
มากขึYน เพืOอมาช่วยสื บต่องานของผูน้ าํ
ขอบเขตและหลักการสร้ างผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
 ขอบเขตการสร้ างผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
1. เป็ นการสร้างบุคคลในท้องถิOน ให้สามารถเป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนาการเกษตรภายในท้องถิOน
2. เป็ นการสร้างบุคคลให้เป็ นผูน้ าํ ด้วยการเสริ มสร้างคุณสมบัติในการเป็ นผูน้ าํ ทัYงในด้านการวางตัว การ
ทํางาน และการประกอบอาชีพ
3. เป็ นการสร้างบุคคลให้สามารถปฎิบตั ิงานทางด้านส่งเสริ มการเกษตร ตามบทบาททีOได้รับมอบหมาย
4. เป็ นการสร้างผูแ้ ทนเจ้าหน้าทีOส่งเสริ มการเกษตรและผูแ้ ทนเกษตรกรให้อยูใ่ นคนคนเดียวกัน
5. เป็ นการสร้างบุคคลให้เป็ นแกนนําในการกระตุน้ และสร้างกิจกรรมของกลุม่ ทีOรวมตัวกันภายในท้องถิOน
 หลักการสร้ างผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
1. ควรสร้างผูน้ าํ จากผูท้ ีOมีสภาพพืYนฐานใกล้เคียงกับเกษตรกรส่วนใหญ่ใน
2. ควรสร้างผูน้ าํ ในลักษณะผลัดเปลีOยนหมุนเวียนกัน
3. การเป็ นผูน้ าํ ต้องสร้างทุกวัน
4. การสร้างผูน้ าํ ต้องดําเนินการอย่างมีระบบ มีขY นั ตอน และวิธีการดําเนินงานทีOชดั เจน
5. ควรทําความเข้าใจและให้ความสนใจแก่บุคคลทีOจะมาเป็ นผูน้ าํ อย่างเสมอต้นเสมอปลาย
6. ควรมีการติดตาม ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงานของผูน้ าํ อยูต่ ลอดเวลา
7. ควรชีYแจงทําความเข้าใจกับเกษตรกรในท้องถิOน
8. ให้เกษตรกรในท้องถิOน มีส่วนร่ วมในการสร้างผูน้ าํ ของตน
9. การสร้างผูน้ าํ ต้องไม่ก่อให้เกิดปั ญหาความแตกแยกภายในท้องถิOน
10. ควรมีการสร้างผูน้ าํ ใหม่ เพืOอมาสื บต่องาน และช่วยแบ่งเบาภาระงานของผูน้ าํ

39
โสตทัศน์ ที& # 4.9 วิธีการสร้ างผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร

การเสริมสร้ างความเป็ นผู้นํา
ควรจะมีการเสริ มสร้างความเป็ นผูน้ าํ ให้แก่ผนู ้ าํ ซึOงจะเป็ นการเพิมO ศักยภาพความพร้อมของผูน้ าํ เพืOอให้
ผูน้ าํ สามารถปฏิบตั ิหน้าทีOได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิงO ขึYน โดยวิธีการเสริ มสร้างความเป็ นผูน้ าํ ทีOนิยมใช้กนั มาก คือ
1. การใช้ วธิ ีการฝึ กอบรมเพือ& เสริมสร้ างความเป็ นผู้นําให้ แก่ ผ้นู ําในงานส่ งเสริมการเกษตร
2. ขอบข่ ายของการฝึ กอบรมคนให้ เป็ นผู้นํา
2.1. การฝึ กอบรมให้มีความรู ้เกีOยวกับตนเอง
2.2. การฝึ กอบรมในด้านทัศนคติ
2.3. การฝึ กอบรมเพืOอเสริ มสร้างความรู ้ให้กบั ผูน้ าํ
2.4. การฝึ กอบรมให้เข้าใจเกีOยวกับกลุม่ คน
3. ขัTนตอนในการฝึ กอบรมผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
3.1. ขัYนการดําเนินการฝึ กอบรมผูน้ าํ จากแต่ละหมูบ่ า้ นเป็ นกลุม่
3.2. ขัYนของการยํYาและส่งเสริ มความเป็ นผูน้ าํ
3.3. ขัYนของความสําเร็ จ
3.4. ขัYนการฝึ กอบรมเพืOอให้เกิดความต่อเนืOอง
4. ประเด็นเนือT หาของการฝึ กอบรมผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
4.1. ความรู ้ทวัO ไป
4.2. ความรู ้ดา้ นวิชาการ
4.3. ความชํานาญภาคปฏิบตั ิ
การสร้ างผู้นําใหม่ เพือ& ขยายจํานวนผู้นํา
ในงานพัฒนามีความจําเป็ นอย่างยิงO ทีOจะต้องมีการพัฒนาหรื อสร้างผูน้ าํ ใหม่ๆ ขึYนมา เพืOอขยายจํานวนของ
ผูน้ าํ มากขึYน เพืOอจะได้มาช่วยสื บต่องานของกลุม่ หรื อองค์การ การสร้างผูน้ าํ ใหม่ในงานส่งเสริ มการเกษตร มี 4 วิธี
ดังต่อไปนีY
1. การสนับสนุนให้ มผี ้นู ําประเภทต่ างๆ ในชุมชนเพิม& ขึนT เช่น
1.1 ผูน้ าํ ทางความคิด
1.2 ผูน้ าํ ทางด้านอาชีพ
1.3 ผูน้ าํ ทางด้านเทคนิค
1.4 ผูน้ าํ ทางด้านการพูด
1.5 ผูน้ าํ ทางด้านการประสานทรัพยากรภายในและภายนอกชุมชน
2. การสนับสนุนให้ ผ้นู ํากระจายความรับผิดชอบแก่ ผ้นู ําใหม่
3. การเปิ ดโอกาสให้ ผ้นู ําใหม่ ได้ แสดงความคิดเห็น
4. การสนับสนุนให้ ผ้นู ําใหม่ ได้ เข้ าร่ วมงาน อบรม สัมมนา และเป็ นวิทยากร
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หน่ วยที& 5 การพัฒนาภาวะผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
โสตทัศน์ ที& # 5.1 แนวคิดเกีย& วกับภาวะผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร

ภาวะผู้นํา หมายถึ ง สภาวะและหรื อการแสดงออกให้ผูต้ ามได้ทราบถึ งความรู ้ ความฉลาด ความมี
สติปัญญา ความสามารถในการคิดริ เริO ม สร้างสรรค์ ความสามารถในการควบคุม ตัดสิ นใจ และบังคับผูค้ น โดย
สามารถเอาชนะในจิตใจของผูค้ นเหล่านัYนได้
การเกิดภาวะผู้นํา
เกิดจากการปฏิสมั พันธ์ขององค์ประกอบ 3 ประการ คือ
 สถานการณ์ (ลักษณะกายภาพ ทรัพยากรระเบียบ-สังคมสภาวะของกิจกรรมสังคม)
 ผูน้ าํ (ความคาดหวัง คุณสมบัติ คุณลักษณะ บุคลิกภาพ)
 ผูต้ าม (ความคาดหวัง ลักษณะบุคลิกภาพ ความรู ้ความสามารถฯลฯ)
ทฤษฎีเกีย& วกับภาวะผู้นํา
ทฤษฎีพนั ธุกรรม (Genetic Theory)
ทฤษฎีบง่ บอกลักษณะของผูน้ าํ (Trait Theory)
ทฤษฎีความสัมพันธ์ของบุคคลและสถานการณ์ (Personal Situation Theory)
ทฤษฎีปฏิสมั พันธ์ และความคาดหวัง (Interaction and Expectation Theory)
ทฤษฎีมนุษย์นิยม (Humanistic Theory)
ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ เป็ นหน้าทีOของกลุม่ สังคม (Leadership as the function of the group)
ทฤษฎีความสัมพันธ์ของภาวะผูน้ าํ และสมาชิกกลุม่ (Leadership and Group member
Relationship Theory)
 ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ และสถานการณ์จาํ เพาะ (Contingency Theory)









องค์ ประกอบของภาวะผู้นํา (Elements of Leadership)
1. การมีศีลธรรม (Ethos หรือ Ethics) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมในด้านศีลธรรมของผูน้ าํ อันเป็ น
สิO งจูงใจคนให้แสดงความนับถือ ภาวะผูน้ าํ ทีOแสดงออกถึงการประพฤติดี ประพฤติชอบ
2. การเข้ าถึงในความคิดและอารมณ์ของผู้คน (Pathos หรือ Compassion Emotion) หมายถึง การมี
ความสามารถในการแตะต้องสัมผัสเข้าใจในความรู ้สึกหรื อเข้าถึงอารมณ์และจิตใจของผูค้ นในกลุม่
สังคมอันเป็ นส่วนทีOสามารถนําคนไปสู่สถานการณ์หรื อปฏิกิริยาใดๆได้
3. ความเป็ นเหตุเป็ นผล (Logos หรือ Logical) หมายถึง ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุมีผลเพือO
ประกอบการตัดสิ นใจ และการชีYแจงแก่ผคู ้ นในการปฏิบตั ิการและ สามารถโน้มน้าวคนให้เข้าสู่
ปฏิกิริยาใดๆ ด้วยความฉลาดและหลักแหลม
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โสตทัศน์ ที& # 5.2 ความสําคัญของภาวะผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
 ความสําคัญของภาวะผูน้ าํ ในกลุม่ สังคม
 ความสําคัญของภาวะผูน้ าํ ในสังคมเกษตรกร
การมีภาวะผู้นําในสังคมเกษตรต่อการพัฒนาการเกษตร
ภาวะผูน้ าํ ในการนําเกษตรไปสู่การพัฒนาการเกษตรทีOยงOั ยืนได้
งานส่ งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาประเทศ
หลักการสําคัญทีOเกีOยวข้องกับภาวะผูน้ าํ คือ การดําเนินการสร้าง และใช้ผนู ้ าํ ท้องถินO (Develop and Use
Local Leaders) การส่งเสริ มการเกษตรเป็ นระบบการพัฒนา จําเป็ นต้องดําเนินการอย่างต่อเนืOองไม่สิYนสุดจําเป็ นต้อง
สร้างผูเ้ ป็ นแกนนํา ในท้องถินO ในการทีOสามารถเป็ นตัวแทนในการส่งเสริ มการเกษตรได้ การพัฒนาย่อมสามารถดํารง
อยูไ่ ด้ตลอดไป เจ้าหน้าทีOส่งเสริ มจึงต้องแสวงหาเกษตรกรผูน้ าํ ซึOงจะพบในท้องถินO ดําเนินการพัฒนา ยกย่อง
ประกาศกิตติคุณผูน้ าํ ท้องถิOนดังกล่าวย่อมจะสร้างผลต่อการส่งเสริ มเกษตรได้เป็ นอย่างดี
จากขอบเขตและหลักการงานส่งเสริ มการเกษตรได้กล่าวถึงการสร้างภาวะผูน้ าํ และการพัฒนาและการใช้
ผูน้ าํ ในท้องถิOน ซึOงเป็ นสิO งทีOงานส่งเสริ มกระตุน้ การภาวะผูน้ าํ ในกลุม่ บุคคลทีOเกีOยวข้อง อันรวมไปถึงเกษตรกร
แม่บา้ นเกษตรกร ยุวเกษตร และเจ้าหน้าทีOส่งเสริ มการเกษตรเป็ นอันมาก และงานส่งเสริ มถือว่าเป็ นงานสําคัญต่อการ
พัฒนาการเกษตรหรื อเป็ นกลไกสําคัญก็วา่ ได้

โสตทัศน์ ที& # 5.3 การพัฒนาภาวะผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร

การพัฒนาภาวะผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
 ความสําคัญของการพัฒนาภาวะผูน้ าํ ของเจ้าหน้าทีOส่งเสริ มการเกษตร
♥ เจ้าหน้าทีOส่งเสริ มเป็ นกุญแจสําคัญในการสร้างการยอมรับหรื อวิทยาการ ใหม่แก่เกษตรกร เป็ นผู ้
ก่อให้เกิดการเปลีOยนแปลงในพฤติกรรมของเกษตรกร
 ความสําคัญของการพัฒนาภาวะผูน้ าํ ของเกษตรกร
♥ เกษตรกรทีOมีภาวะผูน้ าํ จะช่วยเพิมO ประสิ ทธิภาพของการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ ซึOงจะเป็ นผลดีตอ่
การพัฒนาการเกษตร
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โสตทัศน์ ที& # 5.3 การพัฒนาภาวะผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร (ต่อ)

ภาวะผู้นําทีด& ขี องเจ้ าหน้ าทีส& ่ งเสริม ประกอบด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การเป็ นผูน้ าํ ทีOมีความรู ้ในวิชาการเกษตรสมัยใหม่ในภาวะต่างๆ
การเป็ นผูน้ าํ ทีOมีความรู ้ในด้านการส่งเสริ มการเกษตรในการสร้างความรู ้ ความเข้าใจแก่เกษตรกร
การเป็ นผูน้ าํ ทีOมีความเข้าใจต่อสภาพ และสถานการณ์ของเกษตรกร
การเป็ นผูท้ ีOมีความรู ้ในเทคโนโลยี ส่งเสริ ม สนับสนุนการเกษตรได้อย่างดี
การเป็ นผูท้ ีOมีความจริ งใจต่อการพัฒนาความรู ้แก่เกษตรกร
การเป็ นผูท้ ีOมีความคิดเห็นทีOกา้ วหน้า กว้างไกล
การเป็ นผูม้ ีมนุษยสัมพันธ์ทีOดี
การเป็ นผูท้ ีOมีความตัYงใจในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ อยูเ่ สมอ
การเป็ นผูท้ ีOมีความอดทนต่อการทํางาน

ภาวะผู้นําทีด& ขี องเกษตรกรประกอบด้ วย

1.
2.
3.
4.

การเป็ นผูท้ ีOมีพYนื ฐานความรู ้ดา้ นการเกษตรดีพอสมควร
การเป็ นผูท้ ีOมีความคิด และวิสยั ทัศในการพัฒนาการเกษตร และชุมชนชนบท
การเป็ นผูท้ ีOมีแนวคิดในการมุง่ พัฒนาการเกษตรและเพืOอนเกษตรกรด้วยกัน
การเป็ นผูแ้ สดงออกถึงการเป็ นผูแ้ ทนของกลุม่ เกษตรกรในด้านการแสดงความคิดเห็น การเจรจา และการ
ตอบสนองในการดําเนินการใดๆ
5. การเป็ นผูท้ ีOมีความสามารถประสานงานดําเนินการระหว่างเกษตรกร เจ้าหน้าทีOส่งเสริ มการเกษตร และ
หน่วยงานทีOเกีOยวข้อง
โสตทัศน์ ที& # 5.3 การพัฒนาภาวะผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร

การพัฒนาภาวะผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
 ความสําคัญของการพัฒนาภาวะผูน้ าํ ของเจ้าหน้าทีOส่งเสริ มการเกษตร
♥ เจ้าหน้าทีOส่งเสริ มเป็ นกุญแจสําคัญในการสร้างการยอมรับหรื อวิทยาการ ใหม่แก่เกษตรกร เป็ นผู ้
ก่อให้เกิดการเปลีOยนแปลงในพฤติกรรมของเกษตรกร
 ความสําคัญของการพัฒนาภาวะผูน้ าํ ของเกษตรกร
♥ เกษตรกรทีOมีภาวะผูน้ าํ จะช่วยเพิมO ประสิ ทธิภาพของการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ ซึOงจะเป็ นผลดีตอ่
การพัฒนาการเกษตร
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โสตทัศน์ ที& # 5.4 สภาพปัญหาด้ านภาวะผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร

 ปั ญหาการขาดแคลนและขาดคุณสมบัติของผูน้ าํ และภาวะผูน้ าํ ในสังคม
♦ สาเหตุของสุญญากาศสภาวะผูน้ าํ ในสังคมไทย
1. สภาวะสังคมใหม่ทีOเปลีOยนไปกับวัฒนธรรมเก่า
2. ความสัมพันธ์ทางดิOง
3. สมองของสังคมไทยไม่โตตามการเปลีOยนแปลงของสังคม
4. ขาดการจัดสรรอํานาจอย่างถูกต้องเป็ นธรรม
5. ขาดวิสยั ทัศน์ร่วมกัน
 ปั ญหาการขาดแคลนผูน้ าํ และภาวะผูน้ าํ ในงานส่งเสริ มการเกษตร
♦ ผูบ้ ริ หาร
♦ นักวิชาการ นักวิชาการเกษตร
♦ เจ้าหน้าทีOส่งเสริ มการเกษตร
♦ เกษตรกร
 ผลกระทบจากปั ญหาของการขาดแคลนภาวะผูน้ าํ ต่อการส่งเสริ มการเกษตร
สร้างผลกระทบทีOใหญ่ตอ่ การพัฒนาการเกษตร การพัฒนาผลผลิต และเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ
เกษตรกรรมทัYงหลายได้สืบ
โสตทัศน์ ที& # 5.5 หลักการในการพัฒนาภาวะผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร

หลักการในการพัฒนาภาวะผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
1. การเรี ยนรู ้และการฝึ กปฏิบตั ิประกอบการเรี ยนรู ้
2. การปฏิบตั ิจริ ง
2.1 การปฏิบตั ิตนในส่วนบุคคล
 ต้องมีจิตใจเป็ นผูน้ าํ
 ประพฤติตนให้เป็ นตัวอย่างแก่ผรู ้ ่ วมงาน
 สุภาพอ่อนโยน
2.2
การปฏิบตั ิตอ่ หน้าทีOการงาน
 ปฏิบตั ิตนให้เป็ นผูร้ ู ้ ต้องรู ้นโยบาย กฎระเบียบขององค์กร
 ปฏิบตั ิตนในฐานะผูน้ าํ
3. การติดตามการประเมินผลและการพัฒนาปรับปรุ ง
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โสตทัศน์ ที& # 5.6 กระบวนการในการพัฒนาภาวะผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร

กระบวนการในการพัฒนาภาวะผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
ขัYนตอนทีO 1 การเรี ยนรู ้ภาวะผูน้ าํ จากผูน้ าํ ทีOประสบความสําเร็ จ
ขัYนตอนทีO 2 การเรี ยนรู ้และวิเคราะห์สภาวะแห่งตน
ขัYนตอนทีO 3 การเรี ยนรู ้และทําความเข้าใจต่อสภาวะแห่งภูมิสงั คม
ขัYนตอนทีO 4 การฝึ กปฏิบตั ิการเป็ นผูน้ าํ จากการเป็ นผูต้ าม
ขัYนตอนทีO 5 การปฏิบตั ิงานในฐานะผูน้ าํ
การพัฒนาปรับปรุงภาวะผู้นํา
 การเข้ารับการอบรม
 การศึกษาความรู ้เพิมO เติมด้วยตนเอง
 การศึกษาตัวเองโดยสํารวจจุดอ่อนและข้อบกพร่ อง
 การฝึ กพูด
 การปรับปรุ งบุคลิกภาพ
 การฝึ กหัดหรื อสังเกตการปฏิบตั ิงาน
 การใช้ผลงานจากความสามารถในการขึYนสู่ตาํ แหน่ง
 การฝึ กตนเองให้เป็ นคนยึดหลักการและเหตุผล
 การปฏิบตั ิเพืOอความเป็ นผูน้ าํ ทีOดี
การดําเนินการพัฒนาภาวะผู้นาํ ตามรู ปแบบทีเ& หมาะสมกับสภาพสังคมเกษตร
♦ การสํารวจภาวะผูน้ าํ ของตนเอง
♦ การปรับปรุ งและพัฒนาด้านความคิด
♦ การปรับปรุ งพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์
♦ การปรับปรุ งด้านการทํางาน
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โสตทัศน์ ที& # 5.7 รู ปแบบของการพัฒนาภาวะผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร

รู ปแบบที& 1 การดําเนินการพัฒนาภาวะผู้นําตามรู ปแบบทีเ& หมาะสมกับสภาพสังคมเกษตร
มีขY นั ตอนในการพัฒนาปรับปรุ งดังนีY
1. การสํารวจภาวะผูน้ าํ ของตนเอง (Self Survey)
2. การปรับปรุ งและพัฒนาด้านความคิด (Conceptual Development)
3. การปรับปรุ งพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation)
4. การปรับปรุ งด้านการทํางาน (Technical Work Development)
รู ปแบบที& 2 การพัฒนาภาวะผู้นําโดยการเรียนรู้ และการปฏิบัตจิ ริง
1. การเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์
2. การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ (Experiential Learning)
รู ปแบบที& 3 การฝึ กฝนทักษะภาวะผู้นําด้ วยตนเองในงานส่ งเสริมการเกษตร
การเรี ยนรู ้โลกกว้าง
1. การพัฒนา “สามรู ้” “ผูน้ าํ ” จะต้องสร้างและพัฒนา “สามรู ้” เพืOอความสําเร็ จในอาชีพ ได้แก่
ก. ต้องรู ้ (Must Know)
ข. ควรรู ้ (Should Know)
ค. รู ้ไว้กด็ ี (Could Know)
2. การพัฒนาความสามารถ
3. ความกระตือรื อร้นมีอยูเ่ สมอ
4. การแสดงความพร้อมรับความเปลีOยนแปลง
รู ปแบบที& 4 การพัฒนาภาวะผู้นําในสภาวการณ์ เฉพาะ
1. การวิเคราะห์สภาวการณ์
2. การวิเคราะห์สภาพแห่งตน
3. การฝึ กฝนตนเอง
4. การประเมิน
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โสตทัศน์ ที& # 5.8 เทคนิคและองค์ประกอบสําคัญการพัฒนาภาวะผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร

ปัจจัยประกอบเทคนิคการพัฒนาภาวะผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร ทีOควรพิจารณาดังนีY
1. สถานการณ์การพัฒนาการเกษตร
2. สภาวการณ์ของสังคมทีOเปลีOยนไปตามสภาพของสังคมใหญ่
3. การพิจารณาบุคคลทีOเป็ นแบบอย่างทีOดี
4. การพิจารณาตนเอง
5. การดําเนินการปฏิบตั ิฝึกฝนตนเอง
1. องค์ ประกอบสําคัญเทคนิคในการพัฒนาภาวะผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
1. องค์ประกอบในตัวผูน้ าํ
2. องค์ประกอบของสังคม
3. โอกาส (Opportunity)
2. เทคนิคการพัฒนาภาวะผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
1. สภาพการผลิต
2. สภาพสังคมเกษตรกรทีOเปลีOยนแปลงไปตามสังคม
3. การพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าทีOส่งเสริ มการเกษตร

โสตทัศน์ ที& # 5.9 หลักการสําคัญของการพัฒนาภาวะผู้นําทีย& งั& ยืน

หลักการสําคัญของการพัฒนาภาวะผู้นําทีย& งั& ยืน
1. รู ้หลักการ 2. รู ้จุดหมาย 3. รู ้ตน 4. รู ้ประมาณ

5. รู ้กาล 6. รู ้ชุมชน 7.รู ้บุคคล

แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นําอย่ างยัง& ยืน
 การพัฒนาภาวะผูน้ าํ อย่างมีส่วนร่ วม
 การพัฒนาภาวะผูน้ าํ ทีOยงOั ยืน ย่อมต้องอาศัยองค์ประกอบทางสังคม รวมพลังกันและร่ วมมือกันพัฒนาจึงจะ
สามารถสร้างความยังO ยืนได้ดงั นัYนองค์ประกอบ 2 ประการทีOสาํ คัญในการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคือ
1) สังคม
2) ผูน้ าํ
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โสตทัศน์ ที& # 5.9 (ต่ อ)

การพัฒนาภาวะผู้นําอย่ างต่ อเนื&องและสมบูรณ์
1. การพัฒนาภาวะผูน้ าํ เบืYองต้นในลักษณะพืYนฐาน 5 ประการ ลักษณะทางร่ างกาย ลักษณะทางปัญญา ลักษณะ
ทางอุปนิสยั ลักษณะด้านอารมณ์ ลักษณะด้านศีลธรรม
2. การพัฒนาภาวะผูน้ าํ ในระยะการปฏิบตั ิหน้าทีOในการเป็ นผูน้ าํ ตลอดเวลา
3. การพัฒนาภาวะผูน้ าํ ภายหลังการดําเนินงานหรื อการเป็ นผูน้ าํ (Post Training) เพืOอคงสภาพแห่งการนําไว้เป็ น
การพัฒนาภาวะผูน้ าํ ในระยะทีO 3
การพัฒนาภาวะผู้นําทีต& ้ องการและปรารถนา
1. ผูน้ าํ ทีOยดื หลักการ 2. ผูน้ าํ ทีOมีความรู ้ และวิสัยทัศน์ 3. ผูน้ าํ ผูเ้ ป็ นนักปฏิบตั ิ 4. ผูน้ าํ ผูส้ ร้างวัฒนธรรมใหม่

โสตทัศน์ ที& # 5.10 การพัฒนาภาวะผู้นํา ตามหลักการ และแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. การพัฒนาภาวะผู้นําในยุคใหม่ หรือยุคโลกาภิวตั น์ ประกอบด้วย
1.1 การพัฒนาความรู ้ ความสามารถและทักษะ ตามสภาวะการเปลีOยนแปลงของโลก
1.2 การพัฒนาภาวะผูน้ าํ ในการนําและบริ หารองค์การด้วย ธรรมาภิบาล (Good Governance)
2. การพัฒนาภาวะผู้นําตามหลักการและแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 ความสันโดษ
2.2 มัชฌิมาปฏิปทา
2.3 หิ ริโอตัปปะ
ข้ อควรพิจารณาในการนําหลักการและแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. การพัฒนาภาวะผูน้ าํ อย่างพอเพียงแก่ตนและองค์กร
2. การสร้างภาวะของจิตใจทีOมีความพอเพียง
3. การสร้างสภาวะความพอเพียงในองค์กรย่อมจะสามารถสร้างบรรยากาศและสิOงแวดล้อมทีOดี
4. การแก้ไขปัญหาขององค์กรโดยความร่ วมมือกันอย่าจริ งจังทัYงในส่วนขององค์กรและเกษตรกร
5. การเรี ยนรู ้ในการทํางานอย่างมีเหตุผลและเหมาะสม
6. สร้างค่านิยม ทีOดีให้สมาชิกองค์กรส่งเสริ มการเกษตร เป็ นแบบอย่างทีOดีของผูน้ าํ และสามารถ
พัฒนาเป็ นวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างดี
7. การพัฒนาภาวะผูน้ าํ ตามแนวทางดังกล่าวนีYยอ่ มจะก่อให้มีการพัฒนาทีOยงOั ยืนถาวร และพัฒนา
อย่างต่อเนืOองไม่สิYนสุดได้
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หน่ วยที& 6 แนวคิดเกีย& วกับมนุษยสั มพันธ์ ในงานส่ งเสริมการเกษตร
โสตทัศน์ ที& # 6.1 แนวคิดเกีย& วกับมนุษยสัมพันธ์ ในงานส่ งเสริมการเกษตร

โสตทัศน์ ที& # 6.2 ความรู้ ทวั& ไปเกีย& วกับมนุษยสัมพันธ์ ในงานส่ งเสริมการเกษตร

49
โสตทัศน์ ที& # 6.2 (ต่ อ)
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โสตทัศน์ ที& # 6.2 (ต่ อ)

โสตทัศน์ ที& # 6.3 ปรัชญาและทฤษฎีทเี& กีย& วข้ องกับมนุษยสัมพันธ์ ในงานส่ งเสริมการเกษตร

51
โสตทัศน์ ที& # 6.3 (ต่ อ)

52
โสตทัศน์ ที& # 6.4 ปัจจัย กลยุทธ์ และการเสริมสร้ างมนุษยสัมพันธ์ ในงานส่ งเสริมการเกษตร

53

โสตทัศน์ ที& # 6.5 (ต่ อ)
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โสตทัศน์ ที& # 6.5 (ต่ อ)
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หน่ วยที& 7 การสร้ างมนุษยสั มพันธ์ ในงานส่ งเสริมการเกษตร
โสตทัศน์ ที& # การสร้ างมนุษยสัมพันธ์ ในงานส่ งเสริมการเกษตร

โสตทัศน์ ที& # 7.1การศึกษาและพัฒนาบุคคลเพือ& สร้ างมนุษยสัมพันธ์ ในงานส่ งเสริมการเกษตร

56
โสตทัศน์ ที& # 7.1 (ต่ อ)
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โสตทัศน์ ที& # 7.1 (ต่ อ)

โสตทัศน์ ที& # 7.2 การสร้ างมนุษยสัมพันธ์ ในองค์ การส่ งเสริมการเกษตร
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โสตทัศน์ ที& # 7.2 (ต่ อ)
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โสตทัศน์ ที& # 7.2 (ต่ อ)

โสตทัศน์ ที& # 7.3 การสร้ างมนุษยสัมพันธ์ กบั บุคคลภายนอกองค์ การส่ งเสริมการเกษตร
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โสตทัศน์ ที& # 7.3 (ต่ อ)
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หน่ วยที& 8 การนําหลักมนุษยสั มพันธ์ ไปประยุกต์ ในงานส่ งเสริมการเกษตร
โสตทัศน์ ที& # 8.1 แนวคิดเกีย& วกับการนําหลักมนุษยสัมพันธ์ ไปประยุกต์ ในงานส่ งเสริมการเกษตร

หลักมนุษยสัมพันธ์ ทจี& าํ เป็ นสําหรับผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
 1. หลักมนุษยสั มพันธ์ ทส
ี& ําคัญสําหรับการบริหารงานทัว& ไปของผู้นํา
1.1 มิตมิ ่ งุ งาน (initiating structure) ต้องแสดงถึงความสามารถในการวางแผน และกําหนดวิธีการ
ปฏิบตั ิงานในองค์การให้ประสบผลสําเร็ จ เพืOอสร้างรู ปแบบทีOดีขององค์การ
1.2. มิตมิ ่ งุ ความสัมพันธ์ (consideration) ต้องสร้างบรรยากาศของความร่ วมมือในการทํางาน
 2. หลักมนุษยสัมพันธ์ ทสี& ําคัญของผู้นําในการดําเนินงานของธุรกิจสมัยใหม่
ความสามารถของผูน้ าํ ในการดําเนิ นงานของธุรกิจสมัยใหม่ทY งั 9 ประเด็นดังแสดงในภาพ มีความสัมพันธ์ซO ึ ง
กันและกัน และมีผลต่อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการดําเนินงานของธุรกิจองค์การเป็ นสําคัญ

แนวทางการบริหารงานเชิงมนุษยสัมพันธ์ ในองค์ การสําหรับผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
 1. ผู้นําควรรู้ จกั ใช้ ศิลปะในการวินิจฉัยสั&งการ
1.1 ผูน้ าํ ต้องรู ้ความมุง่ หมายของการวินิจฉัยสังO การอย่างชัดแจ้ง
1.2 เนืYอหาสาระของคําสังO ต้องชัดเจน เข้าใจง่าย
1.3 การวินิจฉัยสังO การมีความยืดหยุน่ เพียงพอทีOจะเปลีOยนแปลงหรื อปรับปรุ งได้
 2. ผู้นําควรรู้ จกั ใช้ ศิลปะในการปฏิบัตงิ าน
2.1 การสร้างความหวังในความสําเร็ จของการดําเนินงานให้เกิดกับสมาชิกทุกฝ่ าย
2.2 การสร้างและปลูกฝังให้สมาชิกมีความผูกพันในองค์การ
2.3 การแสดงถึงความมันO ใจในความรู ้ ความสามารถ และศักยภาพของสมาชิก
2.4 การทําตนเป็ นแบบอย่างทัYงด้านความรู ้ ความสามารถ ทุ่มเท และเสี ยสละให้กบั องค์การ
2.5 การส่งเสริ มการทํางานในลักษณะทีมงานทีOเปิ ดโอกาสให้มีอาํ นาจในการตัดสิ นใจ
2.6 มีศิลปะในการสร้างความสัมพันธ์ทีOดีกบั สมาชิกโดยมีทศั นคติทีOดีตอ่ เพืOอนร่ วมงานทุกระดับ
2.7 เปิ ดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่ วมในการประเมินผลทีOเกิดขึYนจากแนวทางปฏิบตั ิงานทุกครัYง
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โสตทัศน์ ที& # 8.2 บทบาทและคุณลักษณะทางมนุษยสัมพันธ์ ของผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร

บทบาทผู้นําสําหรับการสร้ างมนุษยสัมพันธ์ ในงานส่ งเสริมการเกษตร
 บทบาทของผู้นําในการสร้ างมนุษยสัมพันธ์ ในองค์ การนัTน มีดงั นีY
1. รู ้จกั คิดเพืOอสร้างงานและสร้างความสัมพันธ์ทีOดีของผูร้ ่ วมงาน
2. รู ้จกั การช่วยเหลือผูอ้ ืOนในองค์การตามโอกาสอันควร
3. รู ้จกั ให้ขา่ วสารและข้อเท็จจริ งเพืOอสร้างความเข้าใจอันดีแก่ทุกฝ่ ายในองค์การ
 บทบาททีส& ําคัญของผู้นําทีต& ้ องรับผิดชอบในเรื&องกิจกรรมทางด้ านมนุษยสัมพันธ์ ขององค์ การ ประกอบด้วย
1. การกระตุน้ เร้าให้สมาชิกในองค์การมีความสนใจในงาน
2. การแก้ไขปั ญหาข้อขัดแย้งระหว่างบุคคล
3. การช่วยให้สมาชิกยอมรับในเรืO องการเปลีOยนแปลงทีOเกิดขึYน
4. การจูงใจให้สมาชิกทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. การอธิบายและถ่ายทอดแผนงาน รวมทัYงการให้คาํ แนะนําเกีOยวกับการบริ หารงานขององค์การ
6. การส่งเสริ มให้สมาชิกเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบตั ิงานในองค์การ
 บทบาทของผู้นําในเชิงมนุษยสั มพันธ์ เพื&อให้ กลุ่มหรือองค์ การสามารถรวมตัวกันเพื&อทํางานให้ บรรลุผลสํ าเร็ จ
ได้ แบ่งเป็ น 2 ประการ คือ
1. บทบาทของผู้นําในเชิงมนุษยสัมพันธ์ เกีย& วกับการปฏิบัตงิ าน มี 10 ประการ ดังนีY
1.1 การทําความเข้าใจในจุดมุง่ หมายของการทํางานให้กบั สมาชิกและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
1.2 การวางแผนงานและขัYนตอนการทํางานร่ วมกับสมาชิกทุกระดับ
1.3 การแบ่งงานและมอบหมายงานให้กบั ทุกฝ่ ายได้อย่างเหมาะสม
1.4 การกระตุน้ ให้สมาชิกองค์การเกิดความริ เริO มใหม่ๆ ในการทํางาน
1.5 การแสวงหาข้อมูลทีOเป็ นประโยชน์และเอืYออํานวยต่อการทํางานของสมาชิก
1.6 การสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างสมาชิกในองค์การ
1.7 การประสานความคิดเห็นทีOแตกต่างของสมาชิกให้เกิดประโยชน์ตอ่ การบรรลุเป้ าหมายของงาน
1.8 การช่วยขจัดปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการทํางานขององค์การ
1.9 การติดตามงานและประเมินผลงานเป็ นระยะอย่างต่อเนืOอง
1.10 การควบคุมมาตรฐานผลงานขององค์การภายใต้การมีส่วนร่ วมของสมาชิก
2. บทบาทของผู้นําในเชิงมนุษยสัมพันธ์ เกีย& วกับการทํางานเป็ นทีมของสมาชิก มี 6 ประการ ดังนีY
2.1 การเปิ ดโอกาสให้สมาชิกทุกคนมีสิทธิ เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และปฏิบตั ิงานใน
องค์การ
2.2 การสร้างความรู ้สึกของการเป็ นเจ้าของหรื อเป็ นส่วนหนึOงขององค์การ
2.3 การรับฟังและพิจารณาความคิดเห็นของสมาชิกองค์การอย่างทัวO ถึง
2.4 การชีYแจงทําความเข้าใจในกระบวนการทํางานให้กบั สมาชิกอย่างกระจ่างแจ้งและสมํOาเสมอ
2.5 การสร้างบรรยากาศการทํางานเป็ นทีมระหว่างสมาชิกตามความถนัดของแต่ละบุคคล
2.6 การขจัดหรื อลดความขัดแย้งต่างๆ ระหว่างสมาชิกในองค์การ
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โสตทัศน์ ที& # 8.2 (ต่ อ)

คุณลักษณะทางมนุษยสัมพันธ์ ทสี& ําคัญของผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
1. คุณลักษณะทางพฤติกรรมเฉพาะบุคคลทีจ& าํ เป็ นของผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
1.1 การรู ้จกั จุดดีและจุดด้อยของตนเอง
1.2 การรู ้จกั และเข้าใจผูอ้ ืOน
1.3 ต้องมีความเชืOอมันO และศรัทธาในความพยายามและความสามารถของตนเองและผูอ้ ืOน
1.4 ต้องเป็ นผูท้ ีOมีความสุภาพและเป็ นกันเองกับทุกคน
1.5 มีความเป็ นคนใจกว้างทีOจะยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืOน
1.6 ต้องมีความเกรงใจและให้เกียรติผอู ้ ืOนเสมอ
1.7 เป็ นคนมองโลกในแง่ดีและมีอารมณ์ดีอยูเ่ สมอแม้ในยามพบวิกฤติ
1.8 มีความอดทนต่อความคับข้องใจ และมีความอดทนต่อปฏิกิริยาต่อต้าน
1.9 มีศิลปะในการให้กาํ ลังใจและให้คาํ ปรึ กษา
1.10 มีความสามารถในการสืO อสารและชักจูงใจ
1.11 มีศิลปะในการจัดการข้อขัดแย้งทีOเกิดขึYน
1.12 เรี ยนรู ้ทีOจะควบคุมความวิตกกังวลทีOจะเกิดขึYน
1.13 มีความยืดหยุน่ ในการทํางาน
1.14 มีความปรารถนาดีและมีเมตตากับทุกฝ่ ายทีOเกีOยวข้องอย่างสมํOาเสมอ
1.15 มีความเสี ยสละและทุ่มเทในการทํางานขององค์การอย่างเต็มความสามารถ
1.16 ทําตัวเป็ นแบบอย่างทีOดีทุกด้านสําหรับสมาชิก
2. คุณลักษณะทางพฤติกรรมการปฏิบัตงิ านทีจ& าํ เป็ นของผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
2.1 มีความเข้าใจในเป้ าหมายขององค์การอย่างชัดเจน
2.2 มีความสามารถและใช้ความสามารถในการสร้างความเข้าใจในนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
องค์การให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทราบโดยทัวO กัน
2.3 มีการจัดการองค์การและโครงสร้างองค์การอย่างเป็ นระบบ และมีระเบียบแบบแผน
2.4 มีการจัดคนเข้าทํางานได้เหมาะสมกับความถนัด ความต้องการ ความสนใจ
2.5 มีวธิ ีการสังO งานทีOชดั เจนภายใต้การให้คาํ ปรึ กษาอย่างสมํOาเสมอ
2.6 มีการสร้างโอกาสให้ผรู ้ ่ วมงานทุกคนมีส่วนร่ วมในทุกกิจกรรมขององค์การ
2.7 มีความสามารถและแสดงออกซึOงความสามารถในการทํางานทัYงเชิงนโยบายและเชิงปฏิบตั ิการ
2.8 มีการแสดงออกซึOงการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกและองค์กรอย่างเต็มทีO
2.9 มีการให้คาํ ยกย่องชมเชยเพืOอเป็ นขวัญและกําลังใจแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานดีเด่น
2.10 มีการให้ขอ้ ชีYแนะเพืOอการพัฒนา หรื อให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขข้อผิดพลาดทีOเกิดขึYน
2.11 มีการแสดงออกถึงความรับผิดชอบทีOเหมาะสมต่อข้อผิดพลาดจากการปฏิบตั ิงานของสมาชิก
2.12 มีความพยายามและแสดงความสามารถในการเปลีOยนวิกฤติทีOเกิดขึYนในองค์การให้เป็ นโอกาส
2.13 มีความพยายามและแสดงออกซึO งความพยายามในการสนับสนุนให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้าหรื อ
เกิดผลประโยชน์แก่สมาชิกและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยขององค์การอย่างชัดเจน
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โสตทัศน์ ที& # 8.3 หลักมนุษยสัมพันธ์ ของผู้นําในการสร้ างความร่ วมมือร่ วมใจ

ขวัญในการทํางานกับบทบาทของผู้นํา
องค์ประกอบทีOสาํ คัญในการสร้างขวัญในการทํางานให้กบั องค์การ คือ ความสามารถทางมนุษยสัมพันธ์
ของผูน้ าํ ทีOจะก่อให้เกิดความรู ้สึกพึงพอใจเป็ นส่ วนตัว ความกระตือรื อร้น และความตัYงใจทุ่มเทในการทํางานอย่าง
เป็ นนํYาหนึOงใจเดียวกันของสมาชิกแต่ละบุคคล เพืOอให้ภาระหน้าทีOการงานขององค์การบรรลุวตั ถุประสงค์ทีOกาํ หนด
ไว้ ทัYงนีY ผูน้ าํ ต้องพยายามหาวิธีการเพืOอการสร้างขวัญในการทํางานของสมาชิกในองค์การอย่างสมํOาเสมอ
หลักการเสริมสร้ างขวัญในการทํางานของผู้นํา
หลักการเสริ มสร้างขวัญในการทํางานของผูน้ าํ ดังแสดงในภาพ
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โสตทัศน์ ที& # 8.3 (ต่ อ)

ประโยชน์ ของการเสริมสร้ างขวัญในการทํางาน
1. เป็ นการเอาชนะจิตใจของสมาชิกทุกระดับ
2. ทําให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจทํางานอย่างสมานฉันท์เพืOอบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ
3. สมาชิกทํางานอย่างสมัครใจ และอยูใ่ นระเบียบวินยั ขององค์การ
4. สร้างความจงรักภักดีตอ่ หมูค่ ณะและองค์การ
5. สร้างความสามัคคีและพลังกลุม่ ระหว่างสมาชิก
6. เสริ มสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลในองค์การกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การ
7. เป็ นการจูงใจให้สมาชิกองค์การมีทศั นคติทีOดีกบั ผูน้ าํ และองค์การ
8. ทําให้สมาชิกทุกระดับเกิดความเชืOอมันO และเกิดศรัทธาในองค์การ
ปัจจัยสําคัญทางมนุษยสัมพันธ์ ในการสร้ างขวัญและกําลังใจในการทํางาน
1. ปั จจัยทีOเกีOยวข้องกับสิO งแวดล้อมในการทํางาน
2. ปั จจัยทีOนาํ ไปสู่ความพึงพอใจในการทํางานของสมาชิกทุกระดับ

โสตทัศน์ ที& # 8.4 การสร้ างความร่ วมมือร่ วมใจในการทํางานสําหรับผู้นํา

ลักษณะองค์ การทีป& ระสบความสําเร็จในการสร้ างความร่ วมมือร่ วมใจในการทํางาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
อย่างดี

สมาชิกทุกระดับมีความเข้าใจและมีส่วนร่ วมในการกําหนดเป้ าหมายขององค์การ
สมาชิกทุกระดับมีความเข้าใจในบทบาทหน้าทีOของตนเอง
สมาชิกได้มีโอกาสประชุม ปรึ กษา หารื อ และเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างสมํOาเสมอ
สมาชิกเคารพในหน้าทีOของผูอ้ ืOนและของตนเอง
สมาชิกทุกคนต่างสนับสนุนและช่วยเหลือกันเพืOอให้การทํางานบรรลุเป้ าหมายร่ วมกันได้เร็ วขึYน
สมาชิกได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาขององค์การ
สมาชิกได้รับการสอนหรื อการพัฒนาตนเองในการปฏิบตั ิงานอย่างสมํOาเสมอ
ผูน้ าํ รู ้บทบาทและภาระหน้าทีOของตนในเชิงมนุษยสัมพันธ์ทY งั ด้านงานและด้านคนขององค์การได้เป็ น
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โสตทัศน์ ที& # 8.4 (ต่ อ)
ลักษณะขององค์ การทีป& ระสบความล้ มเหลวในการสร้ างความร่ วมมือร่ วมใจในการทํางาน
องค์การทีOประสบความล้มเหลวในการสร้างความร่ วมมือร่ วมในในการทํางาน มีหลายคุณลักษณะ ดังนีY
1. เป้ าหมายขององค์การไม่ชดั เจน
2. สมาชิกในองค์การไม่มีส่วนในการกําหนดเป้ าหมายขององค์การ
3. ขาดการสืO อสารถึงเป้ าหมายขององค์การให้สมาชิกทราบ หรื อการสืO อสารในองค์การคลุมเครื อ ไม่ชดั เจน
4. สมาชิกได้รับมอบหมายให้ทาํ งานจําเจ งานยาก งานหนัก จนเกิดความเครี ยดและท้อถอย
5. ไม่มีการระบุหน้าทีOและความรับผิดชอบทีOชดั เจน
6. สมาชิกไม่มีโอกาสตัดสิ นใจร่ วมกัน
7. การประชุมไม่มีประสิ ทธิภาพและไม่มีเรืO องทีOสาํ คัญในการประชุมเกือบทุกครัYง
การสร้ างความร่ วมมือร่ วมใจในการทํางาน
1. การสร้ างความร่ วมมือร่ วมใจระดับองค์ การ
1.1 การสร้ างความเข้ าใจร่ วมกันเกีย& วกับจุดมุ่งหมายของการทํางาน
1) มี ก ารกํา หนดจุ ด มุ่ ง หมายในการทํา งานร่ ว มกัน ของสมาชิ ก ทุ ก ระดับ อย่า งชัด เจนและ
เฉพาะเจาะจง
2) มีการกําหนดมาตรการและวิธีการทีOนาํ ไปสู่ความสําเร็ จของจุดมุง่ หมายทีOวางไว้ร่วมกัน
3) มีการกําหนดตัวชีYวดั หรื อมาตรฐานในการประเมินผลความสําเร็ จตามจุดมุง่ หมายทีOกาํ หนดไว้
4) มีการกําหนดทางเลือกในการดําเนินงานเพืOอนําไปสู่ความสําเร็ จของจุดหมายทีOวางไว้ร่วมกัน
1.2 การสร้ างบรรยากาศการทํางานเป็ นทีมของสมาชิกทุกระดับ
1) เปิ ดโอกาสให้สมาชิกร่ วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคทีOมีอยูห่ รื ออาจ
เกิดขึYน และส่งผลต่อการดําเนินกิจกรรมขององค์การ
2) เปิ ดโอกาสให้สมาชิกมีการสืO อสารกันอย่างสมํOาเสมอ
3) ดูแลเอาใจใส่ให้สมาชิกมีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรื อแสดงความสามารถอย่างทัวO ถึง
4) เปิ ดโอกาสให้สมาชิกร่ วมประชุม หรื อหารื อระหว่างการปฏิบตั ิงานเป็ นประจํา
5) เปิ ดโอกาสให้สมาชิกร่ วมกันกําหนดวิธีการแก้ไขปั ญหาระหว่างการปฏิบตั ิงาน
6) สร้างกิ จกรรมทีO ก่อให้เกิ ดความร่ วมมือร่ วมใจในการปฏิ บัติงานระหว่างสมาชิ กทุ กระดับ
นอกเหนือจากการปฏิบตั ิงานในองค์การ
2. การสร้ างความร่ วมมือร่ วมใจระดับบุคคล
1) ผูน้ าํ ต้องแสดงถึงความสามารถในการทํางาน การให้คาํ ปรึ กษา และการมีความคิดริ เริO มสร้างสรรค์
ในการทํางานทีOดีทีOทาํ ให้สมาชิกเกิดความศรัทธา
2) ผูน้ าํ ต้องมีการสอนงานทีOก่อให้เกิดการเสริ มสร้างความรู ้ความสามารถของสมาชิก ผูน้ าํ ต้องมีการ
ให้บาํ เหน็จความชอบหรื อรางวัล และให้การยกย่องสมาชิกทีOมีการปฏิบตั ิงานดีเด่น
3) ผูน้ าํ ต้องสร้างโอกาสให้สมาชิกได้เรี ยนรู ้ถึงเทคนิค วิธีการใหม่ๆ
4) ผูน้ าํ ต้องเปิ ดโอกาสให้สมาชิกได้เรี ยนรู ้จนเกิดทักษะทีOสามารถจะปฏิบตั ิงานได้หลายหน้าทีO
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โสตทัศน์ ที& # 8.5 แนวคิดเกีย& วกับมนุษยสัมพันธ์ ของผู้นําในการบริหารจัดการความขัดแย้ งของผู้นํา

ความหมายของความขัดแย้ ง
ความขัดแย้ง เป็ นความสัมพันธ์ทางลบระหว่างบุคคลทีOแต่ละฝ่ ายเกิดความไม่พึงพอใจขึYน โดยทีOแต่ละฝ่ าย
ต้องเผชิญกับภาวะการณ์ทีOยงั ไม่สามารถหาข้อยุติระหว่างกันได้ ดังนัYน จึงเป็ นบทบาทของผูน้ าํ เชิงมนุษยสัมพันธ์ใน
การบริ หารจัดการความขัดแย้งทีOเกิดขึYน ในลักษณะทีOก่อให้เกิดประโยชน์กบั ทุกฝ่ ายทีOเกีOยวข้อง
สาเหตุเชิงมนุษย์ สัมพันธ์ ของความขัดแย้ งในองค์ การ
1. สาเหตุเชิงมนุษยสัมพันธ์ ของผู้นํา
1.1 ผูน้ าํ ขาดการสร้างความเป็ นนํYาหนึO งใจเดี ยวกัน หรื อการขาดความชัดเจนในเป้ าหมายของการ
ปฏิบตั ิภารกิจ
1.2 ความไม่เท่าเทียมกันในการจัดบทบาทหน้าทีOและความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานของสมาชิก
1.3 ผูน้ าํ มีพฤติกรรมก้าวร้าวและมีบุคลิกภาพทีOโน้มเอียงไปในทางขัดแย้งกับผูอ้ ืOน
1.4 การให้รางวัล หรื อการลงโทษจากการปฏิบตั ิงานในองค์การไม่ชดั เจน
1.5 ผูน้ าํ หลีกเลีOยงทีOจะไม่เกีOยวข้องกับความขัดแย้งทีOเกิดขึYนระหว่างสมาชิกขององค์การ
2. สาเหตุเชิงมนุษยสัมพันธ์ ของสมาชิก
2.1 สมาชิ กมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในเป้ าหมายและความมุ่งหวังในการปฏิ บัติงานภายใน
องค์การ
2.2 สมาชิกเกิดการแข่งขันในการปฏิบตั ิงาน เนืOองจากทรัพยากรในองค์การมีคอ่ นข้างจํากัด
2.3 การมีพฤติกรรมไม่ยอมรับซึOงกันและกันระหว่างสมาชิก
2.4 สมาชิกแบ่งเป็ นกลุม่ ย่อยและต่างมุง่ ไปทีOการให้ความสนใจในงานของกลุม่ ทีOทาํ อยู่
3.สาเหตุเชิงมนุษยสัมพันธ์ จากบรรยากาศการทํางาน
3.1 องค์การขาดการเปิ ดโอกาสหรื อไม่ให้ความสนใจทีOจะให้สมาชิกร่ วมหารื อหรื อแสดงความคิดเห็น
3.2 องค์การขาดการสร้างบรรยากาศของความประนีประนอม หรื อการแสวงหาหนทางแก้ไขปั ญหา
ผลจากความขัดแย้ ง
 1. ผลดีของความขัดแย้ ง
1.1 ปั ญหาความขัดแย้งทีOเกิดขึYนทําให้เป็ นแรงจูงใจในการทํางานเนืOองจากมีการแข่งขันระหว่างคูก่ รณี
1.2 ทําให้องค์การได้แนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบตั ิงาน
1.3 ทําให้ปัญหาบางอย่างในองค์การทีOเก็บงําไว้ได้ถูกนํามาเปิ ดเผย ทําให้สามารถกําหนดวิธีการแก้ไข
ได้ทนั การณ์
1.4 หากคูก่ รณี มีการแก้ไขข้อขัดแย้งให้ลุลว่ งไปแล้ว จะก่อให้เกิดความเข้าใจต่อกันอย่างลึกซึYงมากขึYน
2. ผลเสียของความขัดแย้ ง
2.1 ทําให้บรรยากาศในการทํางานไม่เป็ นมิตรทีOดีตอ่ กัน
2.2 ก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจซึOงกันและกันและแผ่ขยายเพิมO มากขึYน
2.3 เกิดความห่างเหิ นระหว่างบุคคลและระหว่างกลุม่ เพิมO มากขึYน
2.4 ก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างสมาชิก และเป็ นอุปสรรคต่อการทํางาน
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โสตทัศน์ ที& # 8.6 กระบวนการบริหารจัดการความขัดแย้ งในการทํางานสําหรับผู้นํา
บทบาทของผู้นํากับวิธีการลดความขัดแย้ ง
1. ผูน้ าํ แบบปฏิเสธหรื อถอนตัวจากปั ญหาความขัดแย้ง
2. ผูน้ าํ แบบออกคําสังO ชีYขาด
3. ผูน้ าํ แบบระงับชัวO คราว
4. ผูน้ าํ แบบประนีประนอม
5. ผูน้ าํ แบบชักจูงให้ร่วมมือกัน
กระบวนการบริหารจัดการความขัดแย้ งในการทํางาน
มีกระบวนการในการดําเนินงานรวม 8 ขัYนตอน ดังนีY
ขัTนที& 1 : การสร้ างกลยุทธ์ ความเห็นพ้ อง
ขัTนที& 2 : การสร้ างการยอมรับความขัดแย้ งทีเ& กิดขึนT
ขัTนที& 3 : การผลักดันให้ คู่กรณีร่วมมือกันแก้ ไขปัญหา
ขัTนที& 4 : การสร้ างบรรยากาศการเจรจาต่ อรอง
ขัTนที& 5 : การสนับสนุนข้ อมูลในการเจรจาต่ อรอง
ขัTนที& 6 : การสร้ างบรรยากาศในการตัดสินใจ
ขัTนที& 7 : การสร้ างบรรยากาศในการร่ วมมือร่ วมใจแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง
ขัTนที& 8 : การผลักดันให้ เกิดเป้ าหมายและค่ านิยมร่ วมกันในการจัดการความขัดแย้ ง
เทคนิคการบริหารจัดการความขัดแย้ งในการทํางาน
1. ผูน้ าํ ต้องสร้างบรรยากาศการตัYงเป้ าหมายร่ วมกันของคูก่ รณี อย่างสมํOาเสมอ กัน
2. ผลักดันให้เกิดบรรยากาศการทํางานทีOมีการทํางานเป็ นกลุม่ มากกว่าต่างคนต่างทํา
3. ใช้เทคนิ คการบริ หารงานเชิ งมนุ ษยสัมพันธ์ทีOเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กหมันO วิจารณ์ จุดอ่อนทีO พบในการ
ปฏิบตั ิงานของตนเอง ทีOก่อให้เกิดข้อขัดแย้งขึYนกับสมาชิกอืOน และส่งเสริ มให้สมาชิกกําหนดวิธีแก้ไขปั ญหาทีOเกิดขึYน
ด้วยตนเอง
4. ผูน้ ําอาจมี การสับเปลีO ยนบทบาทหน้าทีO และความรั บผิดชอบระหว่างสมาชิ กหรื อระหว่างกลุ่ม เพืO อ
เพิมO พูนการเรี ยนรู ้ และลดความคับข้องใจในการปฏิบตั ิงานของสมาชิก
5. ผูน้ าํ พยายามสนับสนุ นให้บุคคลทีO มีความขัดแย้งได้มีโอกาสแสดงความรู ้สึก หรื อความคับข้องใจกับ
เพืOอนร่ วมงาน เพืOอลดความตรึ งเครี ยดทีOเกิดขึYน
6. ผูน้ าํ อาจให้บุคคลทีOสาม ซึOงเป็ นผูท้ ีOได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ าย และมีทกั ษะในการบริ หารความขัดแย้ง
ภายใต้การวางแผนอย่างรอบคอบเข้ามาเป็ นคนกลางในการแก้ไขปั ญหาข้อขัดแย้งของคูก่ รณี
7. การบริ หารจัดการความขัดแย้งทีOเกิดขึYน ต้องอยูภ่ ายใต้ความชัดเจนของการสังเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ
ทีOแท้จริ งของปั ญหาทีOเกิดขึYน และใช้เทคนิคการสร้างความประนี ประนอมของทัYงสองฝ่ าย เพืOอกําหนดวิธีการพัฒนา
ข้อขัดแย้งทีOเกิดขึYนร่ วมกัน

