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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& 9 แนวคิดเกีย& วกับจิตวิทยากับงานส่ งเสริมการเกษตร
โสตทัศน์ ที& # 9.1 ความรู้ เกีย& วกับจิตวิทยากับงานส่ งเสริมการเกษตร

4
โสตทัศน์ ที& # 9.2 กล่ มของจิตวิทยา

5

โสตทัศน์ ที& # 9.2 ทฤษฎีจติ วิทยาทีเ& กีย& วกับพัฒนาการ

6
โสตทัศน์ ที& # 9.2 (ต่ อ)

โสตทัศน์ ที& # 9.3 ทฤษฎีจติ วิทยาทีเ& กีย& วกับ พฤติกรรม

7
โสตทัศน์ ที& # 9.3 (ต่ อ)

โสตทัศน์ ที& # 9.4 ทฤษฎีจติ วิทยาทีเ& กีย& วกับบุคลิกภาพ

8
โสตทัศน์ ที& # 9.4 (ต่ อ)

โสตทัศน์ ที& # 9.5 ทฤษฎีจติ วิทยาทีเ& กีย& วกับความต้ องการ

9
โสตทัศน์ ที& # 9.5 (ต่ อ)

โสตทัศน์ ที& # 9.6 ทฤษฎีจติ วิทยาทีเ& กีย& วกับแรงจูงใจ

10
โสตทัศน์ ที& # 9.6 (ต่ อ)

11
โสตทัศน์ ที& # 9.7 ทฤษฎีจติ วิทยาทีเ& กีย& วกับบทบาท

โสตทัศน์ ที& # 9.8 ทฤษฎีจติ วิทยาทีเ& กีย& วกับการเป็ นผู้นํา
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โสตทัศน์ ที& # 9.8 (ต่ อ)

โสตทัศน์ ที& # 9.9 ทฤษฎีจติ วิทยาทีเ& กีย& วกับทัศนคติ
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โสตทัศน์ ที& # 9.9 ทฤษฎีจติ วิทยาทีเ& กีย& วกับทัศนคติ

โสตทัศน์ ที& # 9.10 ขอบเขตของจิตวิทยาในงานส่ งเสริมการเกษตร
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โสตทัศน์ ที& # 9.10 (ต่ อ)
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หน่ วยที& 10 การรับรู้ การจูงใจและจิตวิทยาการเรียนรู้ ในงานส่ งเสริมการเกษตร

โสตทัศน์ ที& # 10.1 การรับรู้ การจูงใจและการเรียนรู้
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โสตทัศน์ ที& # 10.1 (ต่ อ)

17
โสตทัศน์ ที& #10.2 ความหมายและประโยชน์ ของจิตวิทยาการเรียนรู้

โสตทัศน์ ที& #10.3 ธรรมชาติการเรียนรู้
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โสตทัศน์ ที& # 10.4 ปัจจัยทีม& อี ทิ ธิผลต่ อการเรียนรู้

โสตทัศน์ ที& # 10.5 ทฤษฎีการเรียนรู้
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โสตทัศน์ ที& # 10.6 ความจําเป็ นของการใช้ การรับรู้ การจูงใจและจิตวิทยาการเรียนรู้ ในงานส่ งเสริมการเกษตร

โสตทัศน์ ที& # 10.7 หลักการเรียนรู้ ทสี& ามารถนํามาใช้ ในงานส่ งเสริมการเกษตร
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โสตทัศน์ ที& # 10.8 การส่ งเสริมการเกษตรเพือ& ให้ เกิดการเรียนรู้ ทดี& ี

โสตทัศน์ ที& # 10.9 หลักการจัดสิ&งแวดล้ อมและสร้ างบรรยากาศและการเรียนรู้ ทดี& ใี นงานส่ งเสริมการเกษตร

21
โสตทัศน์ ที& # 10.10 ขัZนตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่ วม
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โสตทัศน์ ที& # 10.10 (ต่ อ)
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โสตทัศน์ ที& # 10.10 (ต่ อ)
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หน่ วยที& 11 การนําหลักจิตวิทยาไปใช้ ในงานส่ งเสริมการเกษตร
โสตทัศน์ ที& # 11.1 แนวคิดในการใช้ จติ วิทยาในงานส่ งเสริมการเกษตร

เหตุผลและหลักการใช้ จติ วิทยาในงานส่ งเสริมการเกษตร
 1. เหตุผลการใช้ จติ วิทยาในงานส่ งเสริมการเกษตร ได้แก่
1) การเรี ยนรู ้สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจ
2) ความต้องการให้การเรี ยนรู ้เกิดประโยชน์กบั ชีวติ จริ งของตนเอง
3) แหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้ทีOดีทีOสุด คือ ประสบการณ์
4) มีความต้องการชีYนาํ ตนเอง
5) ความแตกต่างระหว่างบุคคล
6) เกษตรกรโดยธรรมชาติเป็ นคนดี มีศกั ยภาพ
 2. หลักการใช้ จติ วิทยาในงานส่ งเสริมการเกษตร ได้แก่
1) อัตมโนทัศน์มีการเปลีOยนแปลง
2) บทบาทของประสบการณ์ทีOสะสมมานาน
3) ความพร้อมทีOจะเรี ยนรู ้
4) ความมุง่ หมายของการเรี ยนรู ้
5) ควมแตกต่างระหว่างบุคคล
6) ธรรมชาติเกษตรกรย่อมอยูร่ วมกันเป็ นกลุม่
7) การนําหลักจิตวิทยาไปใช้ในงานส่งเสริ ม
โสตทัศน์ ที& # 11.2 วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายในการใช้ จติ วิทยาในงานส่ งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์ ในการใช้ จติ วิทยาในงานส่ งเสริมการเกษตร ได้แก่
1) ลักษณะความเป็ นผูใ้ หญ่แตกต่างกัน
2) พืYนประสบการณ์เดิมแตกต่างกัน
3) ความต้องการและความตัYงใจเรี ยนรู ้แตกต่างกัน
4) ความแตกต่างในวิธีการเรี ยนรู ้
5) รู ปแบบการเรี ยนรู ้ทีOแตกต่างกัน
เป้ าหมายในการใช้ จติ วิทยาในงานส่ งเสริมการเกษตร ได้แก่
1) ส่งเสริ มบรรยากาศทีOดีระหว่างนักส่งเสริ มการเกษตร และตัวเกษตรกร
2) แสดงความรู ้เพิมO มากขึYน
3) การแสดงความพึงพอใจในตัวเกษตรกร
4) การชมเชย เพืOอตอกยํYาการปฏิบตั ิทีOถูกต้อง
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โสตทัศน์ ที& # 11.3 ความต้ องการของมนุษย์ กบั งานส่ งเสริมการเกษตร

ทฤษฎีความต้ องการของมนุษย์ กบั งานส่ งเสริมการเกษตร
ทฤษฎีลาํ ดับขัYนความต้องการ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation)

ขัYนแห่งความต้องการของมนุษย์ (hierarchy of human needs)
การใช้ ทฤษฎีความต้ องการของมนุษย์ กบั นักส่ งเสริมการเกษตร
1. ความต้ องการทางร่ างกาย (physiological needs) เราอาจจะมีสวัสดิการพิเศษนอกเหนื อจากเงินเดือนทีO
เขาได้รับ เพืOอสนองความต้องการทางด้านทีOพกั อาศัย เสืY อผ้า เครืO องนุ่งห่ม อาหาร เพืOอยกระดับคุณภาพชีวติ ให้ดีขY ึน
2. ความต้ องการความปลอดภัย (safety needs) เป็ นการจัดสภาพแวดล้อมทีOปลอดภัยให้แก่นักส่ งเสริ ม
การเกษตรในด้านทีOอยูอ่ าศัยและสภาพการทํางาน มีระบบประกันสังคม ระบบป้ องกันสุขภาพ
3. ความต้ อ งการความรั กและการเข้ า พวกเข้ าหมู่ (love and belongingness needs) เป็ นการสร้ า ง
ความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างนักส่ งเสริ มการเกษตรและบุคคลในท้องถิOนให้ยอมรับซึO งกันและกัน ซึO งจะช่วยให้การ
ทํางานส่งเสริ มราบรืO นและมีประสิ ทธิภาพเพิมO มากขึYน
4. ความต้ อ งการได้ รั บ ความนั บ ถื อ ยกย่ อ ง (esteem needs) เป็ นการสร้ า งความรู ้ สึ ก ให้นัก ส่ ง เสริ ม
การเกษตรรู ้สึกว่าเขาประสบผลสําเร็ จในหน้าทีOการงานและเป็ นทีOยกย่องยอมรับจากกลุม่ โดยการให้รางวัล ประกาศ
เกียรติคุณยกย่องการทํางานดี การทําความดี เพืOอให้ผอู ้ ืOนได้รับทราบและชืOนชมยินด้วย
5. ความต้ องการทีจ& ะเข้ าใจตนเองอย่ างแท้ จริง (self-actualization) โดยเปิ ดโอกาสให้เขาได้ทาํ งานทีOสาํ คัญ
ทีOเขาเลือกและคิดว่าตัวเขาสามารถทีOจะทําได้ในโอกาสอันควร เพืOอให้โอกาสเขาได้ใช้ศกั ยภาพของตนเองได้อย่าง
เต็มทีO ซึOงจะทําให้เขาเกิดความมันO ใจในตัวเองมากขึYน
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โสตทัศน์ ที& # 11.4 การสร้ างแรงจูงใจในงานส่ งเสริมการเกษตร

ข้ อควรคํานึงถึงในการสร้ างแรงจูงใจในงานส่ งเสริมการเกษตร
1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. แนวโน้มพฤติกรรม เมืOอได้รับแรงกระตุน้
3. ศักดิgศรี ความเป็ นมนุษย์
แนวทางการสร้ างแรงจูงใจในงานส่ งเสริมการเกษตร
1. การสร้างแรงจูงใจในงานส่งเสริ มการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร
2. การสร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับสิO งจูงใจ
3. การสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรให้สอดคล้องกับความคาดหวังของเกษตรกร
4. การสร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับรู ปแบบการเรี ยนรู ้

โสตทัศน์ ที& # 11.5 การนําแนวคิดเกีย& วกับการเรียนรู้ ไปใช้ ในงานส่ งเสริมการเกษตร

กฎการเรียนรู้ พนืZ ฐานทางจิตวิทยา
1. กฎแห่งผลกระทบ (The law of effect)
2. กฎแห่งความคิด (The law of thinking)
3. กฎแห่งความเป็ นเยียO ม (The law of primary)
4. กฎของการปฎิบตั ิ (The law of exercise)
5. กฎแห่งความเข้ม (The law of intensity)
6. กฎแห่งระยะเวลา (The law of duration)
7. กฎของการไม่ได้ใช้หรื อไม่ได้ปฏิบตั ิ (The law of disuse)
8. กฎแห่งความเกีOยวข้องเชืOอมโยง (The law of association)
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โสตทัศน์ ที& # 11.6 ความต้ องการทางจิตใจของเกษตรกร

ความต้ องการทางจิตใจของเกษตรกร
1. ความต้องการเป็ นเจ้าของ
2. ความต้องการเก็บสะสม
3. ความต้องการมิตรภาพ
4. ความต้องการช่วย
5. ความต้องการสร้างสรรค์
6. ความต้องการสูห้ รื อหนี
7. ความต้องการตืOนเต้น
8. ความต้องการยอมรับจากสังคม
9. ความต้องการระเบียบ
10. ความต้องการผลสําเร็ จ
11. ความต้องการเลียนแบบ
การใช้ แนวคิดการเรียนรู้ ในงานส่ งเสริมการเกษตร
1. การนําแนวคิดทฤษฎีทางการเรี ยนรู ้ทางสังคมไปใช้ในงานส่งเสริ มการเกษตรแก่เกษตรกร
1) กระบวนการสร้างความสนใจ
2) กระบวนการความจํา
3) กระบวนการแสดงออก
4) กระบวนการเสริ มแรง
2. การนําแนวคิดแบบการเชืO อมโยงระหว่างสิO งเร้ากับการตอบสนองไปใช้ในงานส่ งเสริ มการเกษตรแก่
เกษตรกร
3. การนําแนวคิดการเรี ยนรู ้แบบการวางเงืOอนไขไปใช้ในงานส่งเสริ มการเกษตรแก่เกษตรกร
4. การนําแนวคิดการเรี ยนรู ้กลุม่ มนุษยนิยมไปใช้งานส่งเสริ มการเกษตรแก่เกษตรกร
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โสตทัศน์ ที& # 11.7 ข้ อควรพิจารณาในการนําจิตวิทยาไปใช้ ในงานส่ งเสริมการเกษตร

ข้ อควรพิจารณาในการนําจิตวิทยาไปใช้ ในงานส่ งเสริมการเกษตรรายบุคคล มีดงั นีY
1) เกีOยวกับตัวเกษตรกร ได้แก่ พืYนความรู ้และทักษะเดิมของเกษตรกร ความแตกต่างระหว่างบุคคล และความ
เชืOอมันO ของเกษตรกรทีOมีตอ่ ภาครัฐ
2) สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพพืYนทีOเป้ าหมายและการเปลีOยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวฒั น์
3) นักส่งเสริ มการเกษตรทีOควรมีคุณสมบัติพิเศษในตัว
ข้ อควรพิจารณาในการนําจิตวิทยาไปใช้ ในงานส่ งเสริมการเกษตรรายกลุ่ม มีดงั นีY
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

การวางแผนเยียO มสมาชิกของกลุม่
เนืYอหาความรู ้
ความน่าเชืOอถือของคําแนะนําข้อมูลข่าวสาร
บรรยากาศในการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
การรับฟังความคิดเห็น
การปฏิบตั ิงานของผูน้ าํ เกษตรกร
การติดตามผลการถ่ายทอดความรู ้
ความต่อเนืOองในการดําเนินกิจกรรมของกลุม่

ข้ อควรพิจารณาในการนําจิตวิทยาไปใช้ ในงานส่ งเสริมการเกษตรมวลชน มีดงั นีY
1)
2)
3)
4)
5)

ระบบสังคม
มวลชน
การสืO อสาร
บุคคลทีOมีอิทธิพลในการส่งเสริ ม
คุณลักษณะทีOนาํ ไปส่งเสริ ม
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หน่ วยที& 12 กระบวนการกลุ่มในงานส่ งเสริมการเกษตร
โสตทัศน์ ที& # 12.1 กลุ่มในงานส่ งเสริมการเกษตร

หมายถึง: การทีOคนตัYงแต่ 2 คน ขึYนไปมารวมกัน มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน และมีพฤติกรรมตลอดจนการ
กระทําของแต่ละบุคคลเพืOอไปสู่เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน
ประโยชน์ทY งั ต่อตนเองและต่อสังคม

มีแนวปฏิบตั ิและบทบาทหน้าทีOให้ถือปฏิบตั ิตามฐานะทีOถูกกําหนด

ภายในกลุม่ และมีการพึOงพาอาศัยซึOงกันและกัน

โสตทัศน์ ที& # 12.2 ความสําคัญของกลุ่ม

1.สร้างกระบวนทัศน์หรื อเปิ ดมุมมองใหม่ๆของสมาชิก
2.เกิดพลังอํานาจในการคิดริ เริO ม และต่อรอง
3. เป็ นศูนย์กลางของการส่ งเสริ มพัฒนาแก่สมาชิก
4. ช่วยรวบรวมและประสานความสามารถ
5. สร้างการตัดสิ นใจร่ วม
6.เพิม
O โอกาสในการแก้ปัญหาแก่สมาชิกและกลุม่
7. ส่ งเสริ มการพัฒนาสมาชิกให้มีความรู ้ ความสามารถมากขึYน

โสตทัศน์ ที& #12.3 องค์ ประกอบของกลุ่มในงานส่ งเสริมการเกษตร
1.เป้ าหมายของกลุม่
2.สมาชิก
3.ผูน้ าํ กลุม่
4.กฎระเบียบ
5.กิจกรรมกลุม่
6.เงินทุนกลุม่

เพืOอสร้างสรรค์และพัฒนาในสิO งทีOเป็ น
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โสตทัศน์ ที& #12.4 ประเภทของกลุ่มในงานส่ งเสริมการเกษตร

1.การจําแนกตามแนวคิดด้านการจัดองค์การ
1.1 กลุ่มที เป็ นทางการ
1.2 กลุ่มที ไม่ เป็ นทางการ
2. การจําแนกตามโครงสร้างของกลุม่
2.1 กลุ่มที มีโครงสร้ างแบบง่ ายๆ
2.2 กลุ่มที มีโครงสร้ างซับซ้ อน
3.การจําแนกตามลักษณะกิจกรรม
3.1 กลุ่มเรี ยนรู้
3.2 กลุ่มกิจกรรม
4. การจําแนกตามพัฒนาการของกลุม่
4.1 กลุ่มเตรี ยมการ
4.2 กลุ่มก่ อเกิด
4.3กลุ่มดําเนินการ
4.4. กลุ่มเข้ มแข็ง

โสตทัศน์ ที& #12.5 กระบวนการกลุ่มในงานส่ งเสริมการเกษตร

เป็ นกระบวนการปฏิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกกลุม่ ทีOมีตอ่ กันทําให้กลุม่ มีการความเคลืOอนไหวเปลีOยนแปลง
ของความสัมพันธ์ภายในกลุม่ เพืOอทีOจะกระตุน้ ให้กลุม่ ดําเนินกิจกรรม ไปสู่เป้ าหมายของกลุม่ จากการมี
ความสัมพันธ์กนั ภายในกลุม่ จะนําไปสู่การช่วยให้เพืOอนสมาชิกในกลุม่ มีพฒั นาการในด้านต่างๆ ทัYงในด้าน
ความคิด ค่านิยม และพฤติกรรม จนเกิดการเรี ยนรู ้ และสามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โสตทัศน์ ที& #12.6 ลักษณะสําคัญของกระบวนการกลุ่ม

1.มีจุดมุง่ หมายร่ วมกัน
2. มีการติดต่อเกีOยวข้องสัมพันธ์กนั
3. มีกิจกรรมกลุม่
4. สมาชิกมีความคิดในแนวทางทีOร่วมกัน
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โสตทัศน์ ที& #12.7 สรุปประเด็นสาระสําคัญของทฤษฎี และการปรับใช้ ในงานส่ งเสริมการเกษตร
ทฤษฎี
1.ทฤษฎีสนาม
2. ทฤษฎีปฏิสมั พันธ์

3. ทฤษฎีบุคลิกภาพ
ของกลุม่

4. ทฤษฎีระบบ

5. ทฤษฎีพYนื ฐาน
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
6. ทฤษฎีสงั คมมิติ

7. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์

8.ทฤษฏีการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือ

ประเด็นสาระสําคัญ
พฤติกรรมจะเป็ นผลมาจากพลัง
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุม่
กลุม่ จะมีปฏิสมั พันธ์โดยการกระทํา
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึOงระหว่าง
สมาชิกกลุม่
กลุม่ แต่ละกลุม่ จะประกอบด้วย
ลักษณะเฉพาะของกลุม่ และพลังอัน
เกิดจากบุคลิกภาพของกลุม่ ทีOแตกต่าง
กัน
กลุม่ จะประกอบไปด้วยโครงสร้างหรื อ
ระบบ ซึOงจะมีการกําหนดตําแหน่ง
หน้าทีOของสมาชิก และทําหน้าทีO
ประสานสัมพันธ์กนั
สมาชิกกลุม่ ทุกคนมีความต้องการทีOจะ
เชืOอมโยงสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืOน
การกระทํา หรื อขอบเขตการกระทํา
ของกลุม่ ขึYนกับการตัดสิ นใจของ
สมาชิกในกลุม่ ในการเลือกรู ปแบบ
และวิธีการทีOจะปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน

เมืOอบุคคลอยูร่ ่ วมกันเป็ นกลุม่ จะต้อง
อาศัยแรงจูงใจ ซึOงอาจเป็ นรางวัลหรื อ
ผลทีOได้จากการทํางานในกลุม่ โดยใน
การรวมกลุม่ บุคคลจะมีโอกาสแสดง
ตนอย่างเปิ ดเผย หรื อพยายามปิ ดบัง
ปกป้ องตนเองโดยวิธีการต่างๆ
ในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ปฏิสมั พันธ์
ระหว่างผูเ้ รี ยนมี 3 ลักษณะ ได้แก่
ลักษณะแข่งขัน ลักษณะต่างคนต่าง
เรี ยน และลักษณะร่ วมมือกันหรื อ
ช่วยกันในการเรี ยนรู ้

การปรับใช้
สร้างความสัมพันธ์ให้สมาชิกกลุ่ม
เพืOอให้เกิดพฤติกรรมทีOตอ้ งการ
ส่งเสริ มกิจกรรมเพืOอให้สมาชิก
กลุม่ ได้มีปฏิสมั พันธ์กนั
การทํางานกับกลุม่ และจัด
กระบวนการกลุม่ ต้องคํานึงถึง
ลักษณะเฉพาะของกลุม่ และพลัง
อันเกิดจากบุคลิกภาพของกลุม่
วิเคราะห์องค์ประกอบและบทบาท
หน้าทีO ความสัมพันธ์ในแต่ละ
องค์ประกอบของกลุม่
เข้าใจความต้องการของสมาชิก
ทีOมาเชืOอมโยงสัมพันธ์กนั
ต้องเข้าใจถึงรู ปแบบและวิธีการ
ปฏิสมั พันธ์ตอ่ กันของสมาชิกกลุ่ม
ทีOนาํ ไปสู่การทํากิจกรรมทาง
ส่งเสริ มการเกษตร เช่น การ
คัดเลือกผูน้ าํ การหาผูม้ ีอิทธิพลต่อ
กลุม่
ในการส่งเสริ มการทํากิจกรรมกลุม่
ต้องสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกกลุม่
เข้าร่ วมกระบวนการกลุม่ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

ในการส่งเสริ มการเกษตรทีOตอ้ งให้
ความรู ้กบั กลุม่ เป้ าหมาย ควรให้
โอกาสกลุม่ เป้ าหมายทีOเป็ นผูเ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้ โดยการส่งเสริ มการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
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โสตทัศน์ ที& #12.8 หลักการใช้ กระบวนการกลุ่มในงานส่ งเสริมการเกษตร

1.ยึดสมาชิกกลุ่มเป็ นศู นย์ กลาง
2.ใช้ กลุ่มเป็ นแหล่ งความรู้ ทสี& ําคัญ
3.จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ โดยให้ สมาชิกได้ เรียนรู้ ด้วยตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์ กบั ผู้อนื&
4. เปิ ดโอกาสให้ มกี ารอภิปรายในกลุ่ม
5.สร้ างบรรยากาศทีเ& ป็ นกันเองและมีอสิ ระในการแลกเปลีย& น
6. คํานึงถึงทัศนคติและความรู้ สึกของสมาชิกผู้ร่วมกระบวนการกลุ่ม
7. บุคลิกภาพของวิทยากรกระบวนการกลุ่มและความสามารถในการถ่ ายทอด
8.ควรมีกจิ กรรมกลุ่มอย่ างต่ อเนือ& งและสมํา& เสมอ

โสตทัศน์ ที& #12.9 ทักษะ/พฤติกรรมทีม ่ ุงเน้ นและบทบาทสมาชิ กกลุ่มในกิจกรรมแบบต่ างๆ
รู ปแบบกิจกรรม
1.การอภิปรายกลุม่

-

ทักษะ/พฤติกรรมทีม& ่ งุ เน้ น
การแสดงความคิดเห็น
การวิเคราะห์
การตีความ
การสืO อความหมาย
ความคิดริ เริO มสร้างสรรค์
การสรุ ปความ
การมีส่วนร่ วม
การฟังอย่างตัYงใจ
การแสดงความคิดเห็น
การคิดแบบหลากหลาย

บทบาทสมาชิกกลุ่ม
มีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็น มีส่วนร่ วมในการสร้าง
ข้อความรู ้

3.การระดมสมอง

-

การมีส่วนร่ วม
การแสดงความคิดเห็น
ความคิดสร้างสรรค์
การแก้ปัญหา

แสดงความคิดเห็นอย่าง
หลากหลาย เพืOอหาข้อสรุ ปความ
คิดเห็นของสมาชิกกลุม่

4.กรณี ตวั อย่าง

-

การค้นคว้าหาความรู ้
การอภิปราย
การวิเคราะห์
การแก้ปัญหา

ได้เรี ยนรู ้ ฝึ กคิดวิเคราะห์
อภิปรายเพืOอสร้างความเข้าใจแล้ว
ตัดสิ นใจเลือกแนวทางแก้ปัญหา

2.สุนทรี ยสนทนา

ฟัง ไตร่ ตรอง ซักถาม และ
นําเสนอความคิด มีความเป็ น
อิสระ และผ่อนคลาย
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โสตทัศน์ ที& #12.9 (ต่ อ)
รู ปแบบกิจกรรม
5.กิจกรรมทีOเน้นการปฏิบตั ิจริ ง

6.การทําโครงงาน / โครงการ

7.กิจกรรมเกม

8.การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ

9.บทบาทสมมติ

10.การศึกษาดูงาน

-

11.กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์หรื อสันทนา การ
-

ทักษะ/พฤติกรรมทีม& ่ งุ เน้ น
การค้นคว้าหาความรู ้
การคิดวิเคราะห์
การรวบรวมข้อมูล
การแก้ปัญหา
การค้นคว้าหาความรู ้
การรวบรวมข้อมูล
การแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์
การตัดสิ นใจ
การแก้ปัญหา
การสืO อสาร
ทักษะทางสังคม
การแก้ปัญหา
การคิดแบบหลากหลาย
การสร้างบรรยากาศการทํางาน
ร่ วมกัน
การสืO อสาร
การแก้ปัญหา
การวิเคราะห์
การนําเสนอความคิด
ประสบการณ์
การสืO อสารและปฏิสมั พันธ์
การมีส่วนร่ วม
การสืO อสารและปฏิสมั พันธ์
มนุษยสัมพันธ์

โสตทัศน์ ที& #12.10 บทบาทของวิทยากรกระบวนการในกระบวนการกลุ่ม

มีบทบาททีส& ําคัญ อยู่ 3 บทบาท คือ
1. เป็ นผู้ "เติมพลัง" ของการแลกเปลีย& นเรียนรู้
2. เป็ นผู้ "ประสานเชื&อมโยง" การแลกเปลีย& นเรียนรู้
3. เป็ น "นักขายภาพอนาคต"

บทบาทสมาชิกกลุ่ม
ศึกษาค้นคว้าข้อความรู ้ในลักษณะ
กลุม่ ปฏิบตั ิการ

ศึกษาค้นคว้าข้อความรู ้ในลักษณะ
โครงงาน / โครงการ
ได้คิดวิเคราะห์ความรู ้สึกนึกคิด
ต่างๆภายใต้กฎกติกาทีOกาํ หนด เพือO
ไปสู่การตัดสิ นใจทีOดี
เรี ยนรู ้บทบาทสมาชิก รู ้จกั การ
ไว้วางใจให้เกียรติและรับฟังความ
คิดเห็นของเพืOอนสมาชิกกลุม่ และ
รับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของตนและ
เพืOอนสมาชิกในกลุม่
ได้ลองสวมบทบาทต่าง ๆ และ
ศึกษาวิเคราะห์ความรู ้สึกและ
พฤติกรรม
มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ ปรับ
ทัศนะ ได้ขอ้ สรุ ปนําไปสู่การ
ปฎิบตั ิได้จริ ง
มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ และปรับ
ทัศนะ
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โสตทัศน์ ที& #12.11 ทักษะทีจ& าํ เป็ นสําหรับการเป็ นวิทยากรกระบวนการกลุ่ม

1.ทักษะการสื&อสาร
2. ทักษะการสังเกต
3.ทักษะการสะท้ อนความคิดและการอภิปราย
4.ทักษะการแก้ ปัญหา
5. ทักษะด้ านมนุษย์ สัมพันธ์
6. ทักษะการสรุปความคิดรวบยอด
7.ทักษะการนํากลุ่ม
8.ทักษะการแสดงออก

โสตทัศน์ ที& #12.12 ขัZนตอนกระบวนการกลุ่มในงานส่ งเสริมการเกษตร

1.ขัZนตอนการเตรียมการ
2.ขัZนดําเนินกิจกรรม ซึ&งมีขZนั ตอนย่ อย ได้ แก่
v ขัZนเริ&มต้ นกลุ่ม
v ขัZนสร้ างมนุษย์ สัมพันธ์ และเกิดการปฏิสัมพันธ์
v ขัZนสร้ างสรรค์
v ขัZนระดมสมอง
v ขัZนหาข้ อสรุป
3.ขัZนประเมิน

โสตทัศน์ ที& #12.13 ปัจจัยทีเ& กีย& วข้ องกับการจัดกระบวนการกลุ่มในงานส่ งเสริมการเกษตร

1.ปัจจัยด้ านวิทยากรกระบวนการ
2. ปัจจัยด้ านสมาชิกกลุ่ม
3.ปัจจัยด้ านรู ปแบบวิธีการจัดกระบวนการกลุ่ม
4. ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อม
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โสตทัศน์ ที& #12.14 ปัญหาในการจัดกระบวนการกลุ่มในงานส่ งเสริมการเกษตร

1. พฤติกรรมของวิทยากรกระบวนการผู้จดั กระบวนการกลุ่ม พฤติกรรมของสมาชิกทีเ& ป็ นอุปสรรคต่อการจัด
กระบวนการกลุ่ม
2. สถานการณ์ ในกระบวนการกลุ่ม
3. บรรยากาศกลุ่มทีไ& ม่ เท่ าเทียมกันและไม่ เป็ นอิสระในกระบวนการกลุ่ม
4. วิธีการหรือรู ปแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการกลุ่มไม่ เหมาะสม
5. ปัญหาด้ านเทคนิค ในการสื&อสารในกลุ่ม

โสตทัศน์ ที& #12.15 แนวทางการจัดกระบวนการกลุ่มเกีย& วกับวิธีการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กลุ่มต้ องสร้ างจุดมุ่งหมายร่ วมกันให้ ชัดเจน
ทําความเข้ าใจกับลักษณะของสมาชิกและกลุ่ม
ควรจัดกิจกรรมทีห& ลากหลาย
คํานึงถึงความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
ส่ งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่ วม
ให้ ความสําคัญกับการแบ่ งกลุ่ม
กําหนดคนทีจ& ะมาร่ วมในกระบวนการกลุ่มทีห& ลากหลาย
กําหนดประเด็นพูดคุยสอดคล้ องกับความต้ องการของสมาชิก
กระตุ้น ประสานและติดตามกิจกรรม
มีการทบทวนหลังกิจกรรมเสร็จสิZน

โสตทัศน์ ที& #12.16 แนวทางการจัดกระบวรการกลุ่มเกีย& วกับสมาชิก
1.กระตุ้นให้ สมาชิกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์ กนั
2.กระตุ้นให้ สมาชิกได้ เรียนรู้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
3. ส่ งเสริมให้ สมาชิกในกลุ่มมีความรู้ สึกเป็ นอันหนึ&งอันเดียวกัน
4. ส่ งเสริมให้ สมาชิกทํากิจกรรมเพือ& ให้ กลุ่มบรรลุจดุ มุ่งหมาย
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หน่ วยที& 13 กลุ่มสั มพันธ์ ในงานส่ งเสริมการเกษตร
โสตทัศน์ ที& # 13.1 กลุ่มสัมพันธ์ ในงานส่ งเสริมการเกษตร

โสตทัศน์ ที& # 13.2 แนวคิดเกีย& วกับกลุ่มสัมพันธ์ ในงานส่ งเสริมการเกษตร

ความหมายของกลุ่มสัมพันธ์ ในงานส่ งเสริมการเกษตร
กลุ่มสัมพันธ์ในงานส่ งเสริ มการเกษตร เป็ น กิจกรรมหรื อกระบวนการทางสังคมรู ปแบบหนึO งของกลุ่มบุคคลทีO มี
ความเกีOยวข้องกับงานส่งเสริ มการเกษตร ทีOทาํ ให้กลุ่มได้เกิดการเรี ยนรู ้ถึงพฤติกรรม ทัศนคติ เพืOอนําไปสู่ การเข้าใจ
ตนเองและกลุม่ ผลักดันในเกิดการปรับปรุ งตนเองเพืOอให้สามารถอยูร่ ่ วมในสังคม เพืOอให้เกิดการแลกเปลีOยนเรี ยนรู ้
ความร่ วมมือร่ วมใจ ซึOงจะนําไปสู่การพัฒนากลุม่ และองค์กรตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มได้ นักส่ งเสริ มการเกษตรจึง
ควรศึกษาเรืO องกลุม่ สัมพันธ์เพืOอสามารถนํารู ปแบบกระบวนการทีOเกิดขึYน ไปวางแผนในการทํางานด้านการส่ งเสริ ม
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
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โสตทัศน์ ที& # 13.3 แนวคิดเกีย& วกับกลุ่มสัมพันธ์ ในงานส่ งเสริมการเกษตร

ลักษณะปฏิสัมพันธ์ ของกลุ่มในงานส่ งเสริมการเกษตร

โสตทัศน์ ที& # 13.4 ความสําคัญและประโยชน์ ของกลุ่มสัมพันธ์ ในงานส่ งเสริม

ความสําคัญ

1. กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาของบุคคล
2. กระตุน้ ให้เกิดการเปลีOยนแปลง
3. กระบวนการกลุม่ มีผลต่อการกระตุน้ พฤติกรรมของสมาชิก
ประโยชน์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ช่วยในการจัดกลุม่ ของบุคคลตามวัตถุประสงค์
ก่อให้เกิดพลังทีOสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ใช้เผยแพร่ ความรู ้และเปลีOยนทัศนคติบุคคล
เพิมO คุณภาพชีวติ ให้กลุม่ คน
กระตุน้ ให้เกิดความร่ วมมือในการแก้ปัญหา
เสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีภายในองค์กร
เสริ มสร้างพลังกลุม่ ให้มีความเข้มแข็ง
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โสตทัศน์ ที& # 13.5 หลักการใช้ กลุ่มสัมพันธ์ ในงานส่ งเสริมการเกษตร

หลักการใช้ กลุ่มสัมพันธ์ ในงานส่ งเสริม

ต้องมีวตั ถุประสงค์ชดั เจนในการใช้
5. วิทยากรต้องมีความรู ้จริ ง
6. เรี ยงลําดับกิจกรรมอย่างเป็ น
7. เน้นการมีส่วนร่ วมของสมาชิก
8. เชืOอมัน
O ในศักยภาพของสมาชิก
9. ยอมรับบทบาทของเพืOอนสมาชิก
10. เน้นการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของสมาชิก
่
11. มีความรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมในกลุม
12. มีการชมเชยและให้
13. สมาชิกต้องรู ้สึกสนุกและอยากมีส่วนร่ วมกับกิจกรรม
4.

ข้ อควรพิจารณาในการใช้
5.
6.
7.

เลือกประเภทกิจกรรมให้เหมาะสม
ตรวจสอบความพร้อมของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทุกครัYง
ระมัดระวังการใช้ภาษา

โสตทัศน์ ที& # 13.6 การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในงานส่ งเสริมการเกษตร

ผู้ดาํ เนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในงานส่ งเสริมการเกษตร
ความหมาย

นักส่ งเสริ มทีO รับหน้าทีO เป็ นผูด้ าํ เนิ นกิ จกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จะต้องเป็ นผูท้ ีO สามารถทําหน้าทีO ได้หลาย
รู ปแบบ ทัYงการเป็ นผูท้ ีO ให้ความรู ้โดยตรง ในลักษณะของวิทยากรทีOเป็ นผูเ้ ชีO ยวชาญในการให้ความรู ้เฉพาะ
ด้าน และการเป็ นวิทยากรกระบวนการ ทีOเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการชักนําให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ใน
กลุ่มสมาชิ ก เป็ นทัYงผูใ้ ห้และผูป้ ระสานความรู ้ ตัYงคําถาม ทําให้เกิดบรรยากาศการเรี ยนรู ้และกระตุน้ ให้เกิ ด
ปฏิกริ ยาตอบกลับจากสมาชิกได้ โดยยึดเอาการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมของสมาชิกเป็ นสําคัญ
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โสตทัศน์ ที& # 13.6 (ต่ อ)

ภารกิจ
ภารกิจของผูด้ าํ เนินกิจกรรม มีตY งั แต่การออกแบบเวที จัดเตรี ยมสถานทีO สร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ตัYง
คําถาม และกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ สร้างโอกาสให้สมาชิกพบศักยภาพของตนเอง คอยสรุ ปบทเรี ยน อีกทัYง
ยังเป็ นผูฝ้ ึ กและผูร้ ่ วมเรี ยนรู ้

โสตทัศน์ ที& # 13.7 การใช้ กจิ กรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในงานส่ งเสริมการเกษตร
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โสตทัศน์ ที& # 13.8 วิธีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในงานส่ งเสริมการเกษตร

โสตทัศน์ ที& # 13.9 การใช้ ประโยชน์ จากกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในงานส่ งเสริมการเกษตร

การใช้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพือปรับทัศนคติ
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โสตทัศน์ ที& # 13.9 (ต่ อ)

การใช้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพือเสริมสร้ างพลังกลุ่ม

โสตทัศน์ ที& # 13.10 การใช้ ประโยชน์ จากกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในงานส่ งเสริมการเกษตร

การใช้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพือประโยชน์ ด้านอืนๆ
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หน่ วยที& 14 กลยุทธ์ ในการทํางานของผู้นําในงานส่ งเสริมการเกษตร
โสตทัศน์ ที& # 14.1 กลยุทธ์ ในการวางแผน

สิO งทีOผนู ้ าํ ในงานส่งเสริ มการเกษตรควรทราบในกลยุทธ์การวางแผนในงานส่งเสริ มการเกษตร มีดงั นีY
1. ความมุ่งหมาย
1.1 เพืOออธิบายวัตถุประสงค์ของงาน
1.2 เพืOอกําหนดหน้าทีOความรับผิดชอบของผูเ้ กีOยวข้อง
1.3 เพืOอวางแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
1.4 เพืOอสร้างการควบคุมงาน
1.5 เพืOอป้ องกันปั ญหาทีOจะเกิดขึYนในอนาคต
2. ประโยชน์ ประโยชน์ของการวางแผนมีดงั นีY
2.1 สร้างความชัดเจนและเป็ นธรรมในการปฏิบตั ิงาน
2.2 ควบคุมการปฏิบตั ิงานให้ไปสู่ความสําเร็ จ
2.3 ลดข้อผิดพลาดในการบริ หาร
2.4 ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.5 สามารถพัฒนาปรับปรุ งให้เหมาะสม
3. ข้ อจํากัด การวางแผนมีขอ้ จํากัดในเรืO องต่างๆ ดังนีY
3.1 การขาดความรู ้ความเข้าใจและทักษะในการวางแผน
3.2 ความล้มเหลวในการติดต่อสืO อสาร
3.3 ความไม่แม่นยําในข้อมูลและการพยากรณ์
3.4 ความไม่ยดื หยุน่ ของแผน
3.5 ข้อจํากัดของทรัพยากร
4. กระบวนการวางแผน มีขY นั ตอนในการวางแผน ซึOงเรี ยงลําดับดังต่อไปนีY
4.1 การวิเคราะห์สถานการณ์
4.2 การกําหนดวัตถุประสงค์
4.3 การกําหนดเป้ าหมาย
4.4 การกําหนดรายการปฏิบตั ิงาน
4.5 การดําเนินการตามแผน
4.6 การติดตามผลและการควบคุม
5. รู ปแบบของการวางแผน ผูน้ าํ ในงานส่งเสริ มการเกษตรอาจวางแผนโดยใช้รูปแบบดังต่อไปนีY
5.1 การวางแผนจากภายในเปรี ยบเทียบกับการวางแผนจากภายนอก
5.2 การวางแผนจากบนลงล่างเปรี ยบเทียบกับการวางแผนจากล่างขึYนบน
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โสตทัศน์ ที& # 14.2 กลยุทธ์ ในการประสานงาน

ความสําคัญของการประสานงานต่ อการดําเนินงานส่ งเสริมการเกษตร
1. ทําให้งานบรรลุผล
2. ประหยัดทรัพยากร
3. ลดความขัดแย้ง
4. ช่วยแก้ปัญหา
หลักการของการประสานงาน
1. ประสานนโยบายและวัตถุประสงค์
2. ประสานกระบวนการทํางาน
3. ประสานผูป้ ฏิบตั ิงาน
4. ประสานการใช้ทรัพยากร
5. ประสานแผนการดําเนินงาน
6. ประสานทุกระดับ
7. ประสานทัYงอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
วิธีการประสานงาน
การประสานงานสามารถดําเนินการได้หลายวิธี สําหรับวิธีการประสานงานทีOสาํ คัญมีดงั นีY
1. จัดแบ่งหน้าทีOการงานและโครงสร้างของงาน
2. กําหนดระเบียบแบบแผนในการปฏิบตั ิงาน
3. ใช้ทรัพยากรในการประสาน
4. จัดการประชุมพบปะ
5. กําหนดให้ทาํ กิจกรรมร่ วมกัน
6. ใช้การกํากับติดตาม
7. ตัYงคณะบุคคล
8. มอบอํานาจในการตัดสิ นใจ
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โสตทัศน์ ที& # 14.2 (ต่ อ)
เทคนิคในการประสานงาน
1. ใช้การติดต่อสืO อสารทีOดี
2. ให้ความร่ วมมือ
3. ให้ขอ้ มูลข่าวสารและความรู ้
4. ดําเนินการอย่างเป็ นระบบ
5. ดําเนินการอย่างต่อเนืOอง
6. ร่ วมกิจกรรมทีOเกีOยวข้อง
7. ติดตามอย่างใกล้ชิด
8. มอบหมายการตัดสิ นใจ
9. ศึกษางานให้กระจ่าง
ข้ อควรระวังในการประสานงาน
1. เรืO องมนุษยสัมพันธ์
2. ระวังความเข้าใจผิด
3. ระวังปฏิกิริยาย้อนกลับ
4. คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
5. อย่าเป็ นทางการมากเกินไป

โสตทัศน์ ที& # 14.3กลยุทธ์ ในการประเมินผล

ความสําคัญของการประเมินผล
1. ทําให้ทราบผลสัมฤทธิgในการดําเนินงานส่งเสริ มการเกษตรทีOผา่ นมาว่าเป็ นอย่างไร
2. ทําให้ทราบผลทีOเกิดขึYนจากการปฏิบตั ิงาน เมืOอได้ดาํ เนินการไปแล้วจะมีผลอะไรเกิดขึYนบ้าง
3. ทําให้สามารถวิเคราะห์เหตุของความสําเร็ จหรื อความล้มเหลวในการดําเนินงานทีOผา่ นมา
4. ทําให้สามารถติดตามและควบคุมการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง
5. ทําให้สามารถเข้าใจปั ญหาอุปสรรคทีOเกิดขึYนได้ทนั ท่วงที และสามารถทีOจะหาแนวทางป้ องกัน
6. ทําให้สามารถวางแผนและพิจารณาจัดวางทรัพยากรทีOจะใช้ในการดําเนินการต่อไปได้อย่างเหมาะสม
7. ทําให้ทราบว่าวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และแผนงานทีOกาํ หนดไว้
8. ทําให้ผเู ้ กีOยวข้องมีความเชืOอมันO และมีแนวทางและขอบเขตในการดําเนินงานอย่างชัดเจน
9. ทําให้สามารถควบคุม กํากับดูแล และเร่ งรัดการดําเนินงาน
10. ทําให้มีแนวทางในการชะลอ ยุบเลิก เปลีOยนแปลงหรื อปรับปรุ งการดําเนินงาน

45

โสตทัศน์ ที& # 14.3 (ต่ อ)

หลักการของการประเมินผล
1. ควรดําเนินการให้ทุกฝ่ ายทีOเกีOยวข้องมีความเข้าใจตรงกัน
2. ควรใช้วธิ ีการประเมินผลทีOง่ายไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
3. ดําเนินการประเมินผลโดยมีการวางแผนล่วงหน้า
4. มีความยืดหยุน่ ในการดําเนินการ
5. ใช้แนวทางการประเมินผลทีOเปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายได้เข้ามามีส่วนร่ วม
6. ผลของการประเมินควรนําไปสู่การปรับปรุ งแก้ไขและศึกษางาน
7. เน้นความเป็ นกลางและความเป็ นธรรมในการประเมินผล
8. ดําเนินการประเมินผลโดยแสวงหาข้อมูลทีOถูกต้องให้ครอบคลุมและพอเพียง
ประเภทของการประเมินผล
1. การประเมินผลความจําเป็ น
2. การประเมินทรัพยากรของโครงการ
3. การประเมินผลกระบวนการ
4. การประเมินผลผลทีOได้รับ
5. การประเมินผลกระทบ
กระบวนการประเมินผล
ในการประเมินผลโครงการมีขYนั ตอนต่างๆ ดังนีY
1. วิเคราะห์โครงการ
2. กําหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินผล
3. กําหนดข้อมูลทีOตอ้ งรวบรวม
4. กําหนดตัวชีYวดั
5. กําหนดแหล่งข้อมูล
6. กําหนดวิธีการและเครืO องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
7. การประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
8. การเปรี ยบเทียบข้อมูล
9. การตีความและสรุ ปผล
10. การจัดทํารายงาน
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โสตทัศน์ ที& # 14.3 (ต่ อ)

ข้ อควรระวังในการประเมินผล
1. ไม่ควรเลือกประเมินเฉพาะส่วนทีOดีของโครงการ
2. ไม่ปรุ งแต่งข้อมูลไปในทิศทางทีOตอ้ งการ
3. ไม่ให้มีอคติตอ่ โครงการ ผูจ้ ดั ทําโครงการ หรื อผูท้ ีOเกีOยวข้อง
4. การสรุ ปผลต้องมาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีOเก็บรวบรวมมา

โสตทัศน์ ที& # 14.4 กลยุทธ์ ในการสํารวจข้ อมูล และการรายงาน

ประเภทของการสํารวจข้ อมูล
1. การทําสํามะโน (Census)
2. การสํารวจจากสิO งตัวอย่าง (Sample Survey)
ความสําคัญของการสํารวจข้ อมูล
1. การวางแผน
2. การปฏิบตั ิงาน
3. การประเมินผล
วิธีการสํารวจข้ อมูล
วิธีการสํารวจข้ อมูลจากแหล่ งข้ อมูลปฐมภูมิ
1. การสํารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
1.1 การแจกแบบสอบถามและรอรับกลับทันทีทีOผตู ้ อบตอบเสร็ จ
1.2 การทอดแบบสอบถาม
1.3 การส่งแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์
2. การสํารวจข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
2.1 การสัมภาษณ์โดยกําหนดเฉพาะประเด็นหลักทีOสาํ คัญทีOจะถาม
2.2 การสัมภาษณ์โดยกําหนดรายละเอียดทีOจะถามทุกประเด็น
3. การสํารวจข้อมูลโดยการสังเกต
4. การสํารวจข้อมูลโดยการทดลอง
วิธีการสํารวจข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
1. การสํารวจข้อมูลจากเอกสาร
2. การสํารวจข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
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โสตทัศน์ ที& # 14.4 (ต่ ฮ)

เครืองมือทีใ ช้ ในการสํารวจข้ อมูล
1. แบบสอบถาม (Questionnaiare)
2. แบบสัมภาษณ์ (Interview Schedule)
3. แบบสังเกต (Observation Form
4. แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
การรายงานการสํารวจข้ อมูล
1. การรายงานด้วยข้อความ
2. การรายงานด้วยตาราง
3. การรายงานด้วยแผนภูมิแท่ง
4. การรายงานด้วยแผนภูมิรูปวงกลม
5. การรายงานด้วยกราฟเส้น
ข้ อควรระวังในการสํารวจข้ อมูล
สําหรับประเด็นปั ญหาทีOสาํ คัญในการสํารวจข้อมูลนัYน สามารถแยกได้ 4 ประเด็น ดังนีY
1. ประเด็นปั ญหาทีOสืบเนืOองมาจากกลุม่ ตัวอย่างหรื อสิO งตัวอย่าง
2. ประเด็นปั ญหาทีOสืบเนืOองมาจากเครืO องมือทีOใช้สาํ รวจข้อมูล
3. ประเด็นปั ญหาทีOสืบเนืOองมาจากผูส้ าํ รวจข้อมูล
4. ประเด็นปั ญหาทีOสืบเนืOองมาจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล
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โสตทัศน์ ที& # 14.5 กลยุทธ์ ในการถ่ ายทอดความรู้

กระบวนการในการถ่ ายทอดความรู้
1. ขัYนประเมินผลก่อนการถ่ายทอดความรู ้
2. ขัYนนําเข้าสู่บทเรี ยน
2.1 เพืOอให้เห็นแนวคิดในเรืO องทีOจะถ่ายทอด
2.2 เพืOอเรี ยกร้องความสนใจ
3. ขัYนถ่ายทอดความรู ้
4. ขัYนสรุ ป
5. ขัYนประเมินผลการเรี ยนรู ้
6. ขัYนติดตามผล
ความสําคัญของการถ่ ายทอดความรู้
1. บุคคลผูป้ ฏิบตั ิงานจะมีการเรี ยนรู ้สOิ งใหม่ๆ
2. ทําให้เกิดขวัญและกําลังใจ มีทศั นคติทีOดี มีความภักดีตอ่ หน่วยงาน
3. ทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีทกั ษะความชํานาญงาน สามารถเพิมO ผลผลิต ลดปั ญหาในการทํางาน
4. ช่วยแบ่งเบาภาระของผูบ้ งั คับบัญชา ไม่ตอ้ งเสี ยเวลามากในการสอนงาน
5. ช่วยแก้ปัญหาของการบริ หารงาน
6. เกิดความมันO คงขององค์การหรื อหน่วยงาน
เทคนิควิธีการถ่ ายทอดความรู้
1. เทคนิควิธีการถ่ายทอดเพืOอให้เกิดความรู ้
1.1 การบรรยาย
1.2 การอภิปรายในคณะ
1.3 การบรรยายเป็ นคณะ
1.4 การประชุมอภิปราย
1.5 แบบเรี ยนสําเร็จรู ป
1.6 การจัดทัศนศึกษา
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โสตทัศน์ ที& # 14.5 (ต่ อ)

ข้ อควรระวังในการถ่ ายทอดความรู้
1. สภาพปั ญหาเกีOยวกับปั จจัยนําเข้า
2. สภาพปั ญหาเกีOยวกับกระบวนการ
3. สภาพปั ญหาเกีOยวกับผลลัพธ์
3.1 ขาดขัYนตอน และวิธีการประเมินผลทีOครบวงจรทัYงการประเมินก่อน ระหว่าง และหลังการ
ถ่ายทอดความรู ้
3.2 เครืO องมือทีOใช้ประเมินขาดคุณภาพ
3.3 สิO งทีOประเมินไม่เป็ นตัวแทนของคุณลักษณะภายในตัวผูร้ ับการถ่ายทอดความรู ้อย่างแท้จริ ง
3.4 ผลของการประเมินในทุกด้านไม่ได้ถูกนําไปใช้เพือO ปรับปรุ งการดําเนินการในอนาคต
3.5 ไม่มีการติดตามผลการเปลีOยนแปลงพฤติกรรมของผูร้ ับการถ่ายทอด
โสตทัศน์ ที& # 14.6 กลยุทธ์ ในการพัฒนาตนเอง
ความสําคัญของการพัฒนาตนเอง
1. ความสําคัญต่อตนเอง
2. ความสําคัญต่อครอบครัวและบุคคลอืOน
3. ความสําคัญต่อองค์การทีOปฏิบตั ิงานอยู่
4. ความสําคัญต่อสังคมและประเทศชาติ
วิธีการพัฒนาตนเอง
1. วิธีการพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
1.1 การเลียนแบบ
1.2 การทดลองกระทํา และประพฤติ หรื อปฏิบตั ิแบบลองผิดลองถูก
1.3 การทดลองกระทําในสิO งแปลกใหม่
1.4 การกระทําและประพฤติหรื อปฏิบตั ิในสิO งทีOมีอยูแ่ ล้วให้ดียงOิ ขึYนกว่าเดิม
2. วิธีการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษา หรื อฝึ กอบรมจากแหล่งความรู ้
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โสตทัศน์ ที& # 14.6 (ต่ อ)
ข้ อควรระวังในการพัฒนาตนเอง
1. สภาพปั ญหาทีOเกิดจากสภาพแวดล้อม
1.1 สภาพปั ญหาทีOเกิดจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
1.2 สภาพปั ญหาทีOเกิดจากสภาพแวดล้อมทางจิตภาพ
1.3 สภาพปั ญหาทีOเกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคม
2. สภาพปั ญหาทีOเกิดจากการศึกษาหรื อการฝึ กอบรม
2.1 ปั ญหาผูส้ าํ เร็ จการศึกษาขาดความรู ้ในหลักสูตรและไม่ทราบ หรื อตอบไม่ได้วา่ มีความรู ้อะไรบ้าง
2.2 ความรู ้ทีOได้รับจากการศึกษาไม่ใช่ความรู ้ทีOได้ใช้ในการปฏิบตั ิงานโดยตรง
2.3 ปั ญหาเกีOยวกับจิตใจ จริ ยธรรม และคุณธรรมของผูเ้ ข้ารับการศึกษาและผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
2.4 ปั ญหาการขาดการสร้างสรรค์
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หน่ วยที& 15 การเสริมสร้ างพลังเพือ& ทํางานส่ งเสริมการเกษตรอย่างมีความสุ ข
โสตทัศน์ ที& # 15.1 แนวคิดเกีย& วกับการเสริมสร้ างพลังเพือ& ทํางานส่ งเสริมการเกษตรอย่ างมีความสุข
การเสริมสร้ างพลังในการทํางาน หมายถึง การกระตุน้ เร้าให้บุคคลเกิดความตระหนักรู ้ในศักยภาพทีOตนมีและดึง
ศักยภาพนัYนออกมาใช้ในทางสร้างสรรค์ เพืOอการปรับปรุ งและพัฒนาวิถีการทํางานให้บรรลุผลสําเร็จ ซึOงผลสําเร็ จทีO
เกิดขึYนนีYจะมีความต่อเนืOองและยังO ยืน ในการทํางานส่งเสริ มการเกษตรก็เช่นเดียวกันจําเป็ นต้องอาศัยการร่ วมคิดร่ วม
แรงร่ วมใจของผูเ้ กีOยวข้องหรื อบุคคลหลายกลุม่ หลายภารกิจหลายบทบาท
ความสําคัญของการเสริมสร้ างพลังในการทํางานส่ งเสริมการเกษตร
1. ความสําคัญต่อชุมชนหรื อองค์กรในงานส่งเสริ มการเกษตร
2. ความสําคัญต่อผูร้ ่ วมงานหรื อทีมงานส่งเสริ มการเกษตร
3. ความสําคัญต่อคนทํางานส่งเสริ มการเกษตร
การทํางานส่ งเสริมการเกษตรอย่ างมีความสุ ข เป็ นเรืO องทีOคนทํางานและผูเ้ กีOยวข้องกับงานส่งเสริ มการเกษตรทุกฝ่ าย
ปรารถนาให้เกิดขึYน นอกเหนือไปจากความต้องการมีความก้าวหน้าและความมันO คงในการทํางาน การมีความพึง
พอใจในงานทีOปฏิบตั ิและผลประโยชน์หรื อผลตอบแทนทีOได้รับ
การทีOจะประสบความสําเร็จในการทํางานมิได้
ขึYนอยูก่ บั ผลสัมฤทธิgของงานเพียงอย่างเดียว แต่ยงั ต้องคํานึงถึงการทํางานอย่างมีความสุขและสนุกในงานทีOทาํ
ความสําคัญของการทํางานอย่ างมีความสุ ข
1. ความสําคัญต่อคนทํางานส่งเสริ มการเกษตร
2. ความสําคัญต่อผูร้ ่ วมงานหรื อทีมงานส่งเสริ มการเกษตร
3. ความสําคัญต่อองค์กรในงานส่งเสริ มการเกษตร

โสตทัศน์ ที& # 15.2 ปัจจัยทีเ& กีย& วข้ องกับการเสริมสร้ างพลังเพือ& การทํางานส่ งเสริมการเกษตรอย่ างมีความสุ ข
ปัจจัยด้ านผู้นําและผู้เกีย& วข้ อง
1. การมีความรู ้ความเข้าใจทีOแท้จริ งเกีOยวกับ “ความสุข”
2. การมีศรัทธาต่อคุณค่าของความสุขในชีวติ
3. การเปิ ดโลกทัศน์ตอ่ การเสริ มสร้างพลังเพืOอความสุขในการทํางาน
ปัจจัยด้ านลักษณะงานทีท& าํ
1. ความท้าทายในงาน
2. ความมีอิสระในการทํางาน
3. โอกาสทีOมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
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โสตทัศน์ ที& # 15.2 (ต่ อ)
ปัจจัยด้ านกระบวนการในการทํางาน
1. การวางแผนการทํางานทีOชดั เจน
2. การออกแบบงานอย่างเป็ นระบบ
3. การประเมินความสุขในการทํางาน
ปัจจัยด้ านบรรยากาศในการทํางาน
1. การเปิ ดพืYนทีOการแสดงออกถึงความสุข
2. การสร้างวัฒนธรรมการทํางานอย่างมีความสุข
3. การตระหนักถึงคุณค่าในแต่ละบทบาทของคนทํางาน
ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
1. การจัดสภาพแวดล้อมทีOเอืYอต่อการทํางาน
2. การตระหนักถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการทํางาน
3. การจัดสภาพแวดล้อมทีOคาํ นึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

โสตทัศน์ ที& # 15.3 การเสริมสร้ างพลังในตัวผู้นําเพือ& ทํางานส่ งเสริมการเกษตรอย่ างมีความสุ ข

ผูน้ าํ ในงานส่งเสริ มการเกษตรทีOได้รับแต่งตัYงขึYนมาหรื อได้รับการยกย่องให้เป็ นหัวหน้าผูต้ ดั สิ นใจรับผิดชอบ
นําผูต้ ามหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ไปในทางดีหรื อทํางานให้บรรลุเป้ าหมายอย่างมีความสุข ต้องมีคุณสมบัติทีO
สามารถชักจูงผูอ้ ืOนให้มีความมันO ใจในตัวผูน้ าํ มีความเคารพนับถือและให้ความร่ วมมือกับผูน้ าํ ด้วยความจริ งใจ
เพืOอจะได้ปฏิบตั ิภารกิจให้ลลุ ว่ งไปด้วยดี คุณลักษณะของผูน้ าํ ย่อมจะมีผลสะท้อนต่อวิธีปฏิบตั ิงานและผลงาน
ขององค์กรเป็ นอย่างมาก
บทบาทของผู้นําเพือ& ทํางานส่ งเสริมการเกษตรอย่ างมีความสุข
1. สร้างระบบการทํางานทีOชดั เจนไม่ซบั ซ้อนและมีประสิ ทธิผล
2. ดึงศักยภาพและคุณค่าในตนของคนทํางานออกมา
3. เน้นกระบวนการสืO อสารทีOชดั เจนและการทํางานเป็ นทีม
4. ส่งเสริ มพัฒนาคนทํางานให้มงุ่ สู่เป้ าหมายร่ วมกันบนฐานของความรักความไว้วางใจซึOงกันและกัน
5. ติดตามประเมินผลการทํางานและพร้อมปรับเปลีOยนให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ
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โสตทัศน์ ที& # 15.3 (ต่ อ)

หลักการเสริมสร้ างพลังในตัวผู้นาํ เพือ& การทํางานส่ งเสริมการเกษตรอย่ างมีความสุ ข
1. การแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
2. การเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
3. การคิดในทางบวก
4. การปรับเปลีOยนพฤติกรรม
5. การลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนแอง

โสตทัศน์ ที& # 15.4 กระบวนการเสริมสร้ างพลังในตัวผู้นําเพือ& ทํางานส่ งเสริมการเกษตรอย่ างมีความสุ ข

ขัYนตอนทีO 1 การค้นพบสภาพการณ์จริ ง
ขัYนตอนทีO 2 การสะท้อนความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ขัYนตอนทีO 3 การตัดสิ นใจเลือกวิธีปฏิบตั ิทีOเหมาะสมและลงมือปฏิบตั ิ
ขัYนตอนทีO 4 การคงไว้ซO ึงการปฏิบตั ิทีOมีประสิ ทธิภาพ

โสตทัศน์ ที& # 15.5 องค์ ประกอบของการเสริมสร้ างพลังในตัวผู้นําเพือ& ทํางานส่ งเสริมการเกษตรอย่ างมีความสุ ข

1. การเสริ มสร้างพลังการกระทํา
2. การเสริ มสร้างพลังใจ
3. การเสริ มสร้างพลังสมอง

โสตทัศน์ ที& # 15.6 ปัจจัยทีเ& กีย& วข้ องกับการเสริมสร้ างพลังในตัวผู้นําเพือ& ทํางานส่ งเสริมการเกษตรอย่ างมีความสุ ข

• ปัจจัยภายในบุคคล ค่านิยม ความเชืOอ เป้ าหมายในชีวติ ประสบการณ์ส่วนบุคคล

• ปัจจัยระหว่างบุคคล ระบบโครงสร้างชุมชนหรื อองค์กร วัฒนธรรมชุมชนหรื อองค์กร ผูบ้ ริ หารองค์กร
บุคลากรหรื อคนทํางาน ความไว้วางใจในชุมชนหรื อองค์กร ลักษณะงาน สัมพันธภาพระหว่างหัวหน้า
หรื อผูน้ าํ กับลูกน้องหรื อผูต้ าม
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โสตทัศน์ ที& # 15.7 วิธีการเสริมสร้ างพลังในตัวผู้นําเพือ& ทํางานส่ งเสริมการเกษตรอย่ างมีความสุ ข

1. สํารวจปั จจัยทีOเกีOยวข้องกับการทํางาน
2. เลือกเทคนิคและกลยุทธ์ในการจัดการแบบมีส่วนร่ วม
3. สนับสนุนให้ผปู ้ ฏิบตั ิเกิดการรับรู ้ความสามารถของตนเอง

โสตทัศน์ ที& # 15.8 พลังการบริหารทีมงานของผู้นําเพือ& ผลสัมฤทธิgของงานส่ งเสริมการเกษตร

1.
2.
3.
4.
5.
6.

พลังความยืดหยุน่ (Power of Flexibility)
พลังความรับผิดชอบ (Power of Responsibility)
พลังความมีระเบียบ (Power of Displine)
พลังความสําเร็ จ (Power of Success)
พลังความกระจ่างชัด (Power of Clarity)
พลังความเป็ นหนึOงเดียว ((Power of Unity)

โสตทัศน์ ที& 15.9 พลังในตัวผู้นําเพือ& สร้ างบรรยากาศในการทํางานอย่ างมีความสุ ข

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

พลังการสร้างแรงบันดาลใจ (Power to Inspire)
พลังการสืO อสารสร้างสรรค์ (Power of Communication)
พลังการให้คุณประโยชน์ (Power of Contribution)
พลังการคิดบวก (Power of Positive thinking)
พลังการปรับเปลีOยน (Power of Adjustment)
พลังการสร้างความไว้วางใจ (Power of Trust)
พลังการสอดประสาน (Power of Collaboration)
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โสตทัศน์ ที& # 15.10 พลังในตัวผู้นําเพือ& สร้ างการเปลีย& นแปลงในการทํางานอย่ างมีความสุ ข

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

พลังการสํารวจตน (Power to Withdraw)
พลังการปล่อยวาง (Power to Pack-up)
พลังความอดทน (Power to Tolerate)
พลังการยอมรับ (Power to Accommodate)
พลังการแยกแยะ (Power to Discriminate)
พลังการตัดสิ น (Power to Decide)
พลังการเผชิญ (Power to Face)
พลังความร่ วมมือ (Power to Cooperate)

