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การพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาเน้ือหา
สื่อการเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว 2) เพ่ือศึกษารูปแบบของสื่อการเรียนรู้
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมสําหรับการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร และ 3) เพ่ือประเมิน
การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของเกษตรกร ซึ่งแบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น          
2 ระยะ คือ  1) ระยะการสร้างและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกระบวนการในการจัดทํา
เน้ือหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวีดิทัศน์ 2) ระยะการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์       
ซึ่งเป็นการการนําสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตได้เข้าสู่กระบวนการเรียนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากน้ันให้กลุ่ม
เกษตรกรตัวอย่างที่เป็นสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 222 คน ได้ทดลองเรียน
จริง และประเมินการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเกษตรกรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนการผลิตข้าว ใน 2 ขั้นตอนหลัก คือ 1) ขั้นตอนการกําหนดกรอบเน้ือหา จะต้องศึกษาข้อมูล
ที่เก่ียวข้องกับเน้ือหาบทเรียนจากทั้งเอกสารงานวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง และผู้เช่ียวชาญแต่ละด้านเพ่ือให้
ได้ประเด็นเน้ือหาที่ครอบคลุมกับบทเรียนมากที่สุด 2) ขั้นตอนการจัดทําเน้ือหา เป็นข้ันตอนการวาง
โครงเรื่องและกําหนดรายละเอียดเน้ือหาที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของบทเรียนพบว่า  การพิจารณา
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เน้ือหาที่เหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญและเกษตรกรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นปัจจัยความสําเร็จที่สําคัญ
ของการพัฒนาเน้ือหา 

การพัฒนารูปแบบของสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมสําหรับ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ประกอบด้วยข้ันตอนการแปลงเน้ือหาบทเรียนมาเป็นบทถ่ายทําวีดี
ทัศน์ (สคริปต์) กําหนดทีมงาน ผู้ดําเนินเรื่อง สถานที่ รูปแบบของสื่อต้องมีความเหมาะสมกับบทเรียน
และกลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย ตลอดจนการตัดต่อและเพ่ิมกราฟฟิคและเทคนิคพิเศษ เพ่ือให้สื่อวีดิทัศน์ที่
ผลิตได้มีความน่าสนใจมากที่สุด 

ผลการประเมินการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเกษตรกร เก่ียวกับความ
เหมาะสมของส่ือ ได้แก่ ด้านเน้ือหาและการดําเนินเร่ือง ด้านภาพและภาษา ด้านตัวอักษร สี และ
เสียง  ด้านการใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าด้านภาพและภาษามีค่าเฉล่ียระดับความ
เหมาะสมสูงที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยความสัมพันธ์ของเพศ อายุ และประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพทํานา มีผลต่อระดับความคิดเห็นของผู้เรียนต่อสื่อการเรียนรู้ในแต่ละด้าน เมื่อ
พิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวมพบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติอย่างสูง (P<0.01) โดยความสัมพันธ์ของเพศ ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อคะแนน
สอบก่อนและหลังเรียน ในขณะที่ความสัมพันธ์ของอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อคะแนนสอบก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติอย่างสูง (P<0.01) แต่ไม่มีผลต่อคะแนนสอบหลังเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 

 
คําสําคญั: การพัฒนาสื่อ, e-Learning, การลดต้นทุนการผลิต, การเรียนรู้ของเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    (3) 
 

Thesis Title THE DEVELOPMENT OF ONLINE LEARNING ON 
INCREASING EFFICIENCY AND REDUCING RICE 
PRODUCTION COST FOR FARMER IN SUPHANBURI 
PROVINCE 

Author Miss Pichayapak Channiyamathorn 
Degree Master of Science (Technology for Rural 

Development) 
Major Field/Faculty/University Technology for Rural Development 

Science and Technology 
Thammasat University 

Thesis Advisor  
Thesis Co-Advisor  

Assistant Professor Dr. Wanarat Konisranukul, Ph.D
AssociateProfessor Dr. Sineenuch Khrutmuang 
Sanserm, Ph.D.  

Academic Years 2016 

 
ABSTRACT 

The development of online learning on increasing efficiency and reducing 
rice production for famers in Suphanburi province. The purposes of this research are 
to 1) investigate an appropriate content of increasing efficiency and reducing cost on 
rice production. 2) Examine an appropriate media format of online learning for 
farmers and  3) evaluate of farmers’ online learning. This research divided into two 
main phases. 1) The creation and development of content and online media.           
2) the effectiveness of e-learning and evaluate the success of the e-Learning  courses 
the 222 farmers participated in e-learning course each Farmer complete pre training 
and post training evaluation and evaluated the effectiveness of electronic instruction 
media by evaluation using questionnaire and focus group. 
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The result shown that the creation of media content required two main 
steps: 1) the process of determining content plot, documentary research and views 
of experts are considered important in this process. 2) the process of creating 
content’s material in this step, the input obtained from experts and target audience. 

The development of effective electronic learning course for farmers 
require a well-planned production team with a host, proper location, editing, 
graphics and special effects.  

Farmers’ evaluation aspects of e-learning media comprised of 1) Content 
and continuity 2) Visual and language 3) Spelling, colors, and sounds 4) Electronic 
applications. The result found that the most satisfying aspect is on the visual effects 
and language (high level). The relationship of gender, age and experience in 
occupational fields are effect to the level of farmer’s satisfaction. Overall, the 
evaluation scores were significantly higher on the post evaluations compared to the 
pre evaluations. Gender did not have an effect on the pre evaluations and post 
evaluations. The age differentiation did have an effect on the pre evaluation; 
however, it did not on the post evaluation.  
 
Keywords: Media Production, e-Learning, Famer learning, Reducing rice production cost  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสาํคญัของงานวิจัย 

การถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร เป็นสิ่งจําเป็นต่อการพัฒนาการเกษตรให้ประสบ
ผลสํ า เร็ จ  แ ต่ เกษตรกรไทยยั งมี ปัญหาเรื่ อ งการ เข้ าถึ งข้ อมูลและองค์ความ รู้ เ ก่ียว กับ
เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในปัจจุบันส่วนใหญ่น้ัน 
ดําเนินการผ่านสื่อบุคคล ในขณะที่สื่อบุคคลเป็นสื่อหลักที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรน้ัน 
มีค่อนข้างจํากัด เพราะเป็นความรู้ที่ได้รับโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยวิธีการท่ีใช้คือ การ
ฝึกอบรม แต่ปัญหาที่สําคัญของวิธีการถ่ายทอดความรู้ในลักษณะน้ีคือ ไม่สามารถดําเนินการได้ทั่วถึง 
เพราะเกษตรกรมีจํานวนมากและมีอยู่ทั่วทั้งประเทศ ทําให้เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจอย่าง
แท้จริงในเร่ืองเทคโนโลยีการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรขาดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ
การเกษตรให้ประสบผลสําเร็จ ซึ่งจากปัญหาเล็กๆ เหล่าน้ีทําให้เกิดปัญหาใหญ่ระดับชาติตามมา คือ
เกษตรกรท่ีนับว่าเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ มีรายได้น้อยไม่สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ 
กลายเป็นภาระของรัฐที่จะต้องสูญเสียงบประมาณจํานวนมากสําหรับนํานโยบายการช่วยเหลือต่างๆ 
มาใช้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเกษตรกรที่เป็นชาวนา เช่น โครงการรับจํานําข้าว โครงการประกันราคาข้าว  
และโครงการปรับพ้ืนที่นาข้าวเป็นการปลูกพืชชนิดอ่ืน เป็นต้น  

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย และจังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นพ้ืนที่การ
ผลิตในลําดับต้นๆ ของประเทศ มีพ้ืนที่การผลิตข้าวประมาณ 1,299,266 ไร่ (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2556) ซึ่งต้ังแต่ช่วงปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้สูงข้ึน
อย่างมากทําให้ปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ค่าเมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ยเคมี และสารเคมีปรับตัวสูงขึ้นด้วย ถึงแม้ว่า
บางช่วงราคาลดลง แต่ปัจจัยการผลิตไม่มีการปรับลดตํ่าทําให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้น
ตลอดเวลา (ไพรัช หวังดี, 2553) ประกอบกับการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร      
ทั้งปุ๋ยเคมีและสารเคมี ในอัตราที่ไม่เหมาะสมเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ต้นทุนการผลิตข้าวสูงข้ึน 
(พรรณพิมล ชัญญานุวัตร, 2556) ดังน้ัน การให้ความรู้ในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการ
ผลิตข้าว จึงมีความสําคัญอย่างย่ิงในการส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้วิธีการผลิตถูกต้องมีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะนําไปสู่การลดต้นทุนการผลิต และส่งผลให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพทํานามากขึ้น 
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ในปัจจุบันกระบวนการเรียนการสอน และการฝึกอบรมต่างๆ มีความจําเป็นอย่างสูง   
ที่จะต้องนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาจัดการเรียนกระบวนการสอนของผู้สอนและวิธีการศึกษาของ
ผู้เรียนก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย วิธีการส่งเสริมการเกษตรและฝึกอบรมให้กับเกษตรกรจึง
ต้องมีการสร้างสรรค์ความรู้และพัฒนาให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์และความความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อที่มีภาพเคลื่อนไหวและได้         
ยินเสียงน้ัน จัดว่าเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อเกษตรกรค่อนข้างสูง เพราะสามารถกระตุ้นความสนใจและ
เข้าถึงเกษตรกรได้เป็นอย่างดี 

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงานในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพ 
(Smart Farmer) โดยพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต การบริหารจัดการ และ
การตลาด สามารถปรับตัวรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ รวมถึงการส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ยุวเกษตรกร และทายาทเกษตรกร ให้เป็นกําลังสําคัญของภาคเกษตร และ
เสริมสร้างให้เกษตรกรรู้จักประยุกต์องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรม (กรมส่งเสริมการเกษตร, 
2555)  ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรใช้วิธีการพัฒนาความรู้ให้แก่เกษตรกรโดยการจัดฝึกอบรมให้
ความรู้ การสาธิต และการศึกษาดูงาน เป็นหลัก อย่างไรก็ตามวิธีการเหล่าน้ียังมีข้อจํากัดอยู่หลายๆ 
ด้าน เช่น เกษตรกรต้องเดินทางมาอบรมในสถานที่และเวลาท่ีผู้จัดการฝึกอบรมกําหนดไว้ เป็นต้น 
ปัจจุบันรูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้ามามีบทบาทในด้านการศึกษาและการ
ฝึกอบรมมากขึ้น เน่ืองจากการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ  e-Learning มีความ
โดดเด่นที่เห็นได้ชัดเจน เช่น มีความยืดหยุ่น คือ ผู้สอนสามารถปรับปรุงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ตลอดเวลา  สร้างความสะดวกสบายแก่ผู้ เ รียนที่ สามารถเ รียนได้โดยไม่จํ า กัดเวลาและ
สถานที่ ประกอบกับในปัจจุบันการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถทําได้ง่ายมากขึ้น และ
ค่าใช้จ่ายในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตลดลง อีกทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพราะ
ผู้เรียนสามารถเรียนโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องไปสถานศึกษาหรือที่
ทํางาน และท่ีสําคัญสามารถประเมินผลได้ทันทีว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้
หรือไม่ ดังน้ัน หากมีการนํานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาประยุกต์ในการ
ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือเป็นอีกช่องทางหน่ึงที่
สามารถสนับสนุนการพัฒนาความรู้ของเกษตรกรที่อยู่ห่างไกล หรือมีข้อจํากัดเร่ืองเวลา ให้ได้รับ
ความรู้อย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังส่งเสริมแนวคิดในเร่ืองการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถตอบสนองต่อ
ผู้เรียนที่มีความใฝ่รู้รวมท้ังมีทักษะในการตรวจสอบการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนสิ่งแวดล้อมทางการ
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เรียนที่เช่ือมโยงสิ่งที่เรียนกับปัญหาที่พบในความเป็นจริง เพ่ือช่วยแก้ปัญหาข้อจํากัดของแหล่งค้นคว้า
แบบเดิมจากห้องสมุด เน่ืองจากเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการรูปแบบใหม่ครอบคลุมสารสนเทศทั่วโลก
โดยไม่จํากัดภาษา อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์น้ันยังมีอยู่อย่างจํากัด และเกษตรกรจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทาง
น้ีหรือไม่อย่างไร ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเรียนรู้ของเกษตรกรเร่ืองการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของเกษตรกร  
ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจะเป็นแนวทางสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรไทยให้มีความรู้
ความสามารถในการประกอบอาชีพการเกษตร และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืนในอนาคต 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1.2.1 การศึกษาเน้ือหาสื่อการเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว 
1.2.2 เพ่ือศึกษารูปแบบของสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมสําหรับ

การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร  
1.2.3 เพ่ือประเมินการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของเกษตรกร 
 

1.3 นิยามศัพท์ 
 

1.3.1 e-Learning คือ รูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งใช้การถ่ายทอดเน้ือหาผ่านทาง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณ
โทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม และใช้รูปแบบการนําเสนอเน้ือหาสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

1.3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการ
เรียนรู้เกี่ยวกับเน้ือหาของผู้เรียน ซึ่งพิจารณาจากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สร้างข้ึนโดยกําหนดพฤติกรรมที่ต้องการวัดคือ ความรู้ความ
และความเข้าใจ   
  

1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 

1.4.1 การวิจัยครั้งน้ี ทําการศึกษาเฉพาะการถ่ายทอดความรู้โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Web base-Learning) โดยใช้โปรแกรม MOOC 
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1.4.2 การวิจัยครั้งน้ี ทําการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรโดยใช้หลักสูตร “การเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว” 

1.4.3 สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ วีดิทัศน์ เรื่อง
การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว ความยาว 60 นาที 

1.4.4 พ้ืนท่ีทําการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี จะดําเนินการศึกษาวิจัยในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
1.4.5 กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่เป็นสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.5.1 ได้ต้นแบบสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือนํามาใช้ถ่ายทอดความรู้
ให้กับเกษตรกร และเป็นกรณีตัวอย่างที่สามารถนําไปขยายผลต่อไปได้ 

1.5.2 ได้ข้อมูลสําหรับนํามาใช้ในการวางระบบถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสมกับเกษตรกร
ไทย 

1.5.3 ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาระบบการถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เกษตรกร 
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ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย  

1. ศึกษาเนื้อหาสื่อการเรียนรู ้
เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ      
และลดตน้ทนุการผลิตข้าว 

(1) ขั้นตอนการปลูก  
     - การเตรียมดิน คือการเก็บ
ตัวอย่างดิน และการปรับปรุงบํารุง
ดิน 
     - การเตรียมแปลงตกตกกล้า 
     - การเตรียมพันธ์ุปลูกนาดํา       
นาหว่าน  นาโยน และนาหยอด 
(2) การดูแลรักษา ตามช่วง
ระยะเวลาการเจริญเติบโต 
(3) การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
     - การเก็บเกี่ยวแบบขายสดหรือ
รอการจําหน่าย  
     - การเก็บรักษา 
(4) การตลาด และการเพ่ิมมลูค่า
ผลผลิต 
(5) การทําบัญชีฟาร์ม  

(1) รูปแบบการนําเสนอเน้ือหา 

(2) รูปแบบของสื่อ 

2. ศึกษารูปแบบของสื่อการเรียนรู ้
ผ่านระบบเล็กทรอนิกส ์

(1) ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียน 

(2) คุณสมบัติของส่ือ 

     - ด้านเนื้อหาและการ
ดําเนินเรื่อง 
      - ด้านภาพและภาษา 

     - ด้านตัวอักษร สี เสียง 

(3) การใช้งานผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
(4) ด้านแบบทดสอบ 

(5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(6) ความสัมพันธ์ของเพศ อายุ 
และประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพทํานาต่อความ
เหมาะสมของส่ือ 

3. ประเมินการเรียนรูผ้่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์ 

ทดลองการเรียนรู้ผ่านระบบ 
 e-Learning 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
การพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว ผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี มีสาระสําคัญเกี่ยวกับงานวิจัย ดังน้ี 
2.1 บริบทของเกษตรกรไทย 

2.1.1 สภาพทั่วไปของเกษตรกรไทย 
2.1.2 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรไทย 
2.1.3 ปัญหาของเกษตรกรไทย 

2.2 การถ่ายทอดความรู้ 
2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ 
2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับการถ่ายทอดความรู้ 
2.2.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
2.2.4 การส่งเสริมการเกษตร 

2.3 การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
2.3.1 ความหมายและความสําคัญ 
2.3.2 ประโยชน์ของการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
2.3.3 องค์ประกอบของของการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

2.4 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
2.4.1 การสร้างและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
2.4.2 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ 

2.5 การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว 
2.5.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
2.5.2 การลดต้นทุนการผลิตข้าว 

2.6 แนวโน้มความเป็นไปได้ในการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเกษตรกร 
2.6.1 การนําระบบ e-Learning มาใช้ในสถาบันการศึกษา 
2.6.2 การนําระบบ e-Learning มาใช้ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2.6.3 วิเคราะห์ความพร้อมของเกษตรกรในการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2.7 ข้อมูลพ้ืนที่ศึกษา: จังหวัดสุพรรณบุรี 
2.8 เอกสารและงานวิจัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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2.1 บริบทของเกษตรกรไทย 
 

เกษตรกร เป็นอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทย ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
โดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นชาวนา ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตร
เพียงพอสําหรับเลี้ยงประชากรในประเทศและยังพอส่งออกไปขายในตลาดต่างประเทศได้ นํารายได้
เข้าประเทศได้ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด อาจจะกล่าวได้ว่า การเกษตรเป็นสาขาที่
เป็นตัวกําหนดอัตราการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจอ่ืนๆ ดังน้ันเกษตรกรหรือผู้ประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร จึงถือได้ว่าเป็นผู้ทีมีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน 

2.1.1 สภาพท่ัวไปของเกษตรกรไทย 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558) ได้ทําการสํารวจข้อมูลสภาพทั่วไปของเกษตรกร

ไทยในประเด็นเก่ียวกับ เพศ อายุ การศึกษา การเพาะปลูก การถือครองที่ดิน การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รายได้ครัวเรือน รวมถึงหนี้สินของเกษตรกร ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังน้ี  

2.1.1.1 อายุของเกษตรกร 
  

ตารางที่ 2.1 ช่วงอายุของเกษตรกรไทย ปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2541 และ 2551 
 

ช่วงอายุ ปี 2541 (ร้อยละ) ปี 2551 (ร้อยละ) ปี 2556 (ร้อยละ) 

15-24 ปี 0.8 0.4 12.2
25-39 ปี 25.5 15.7 28.7
40-59 ปี 53.9 57.4 46.3
60 ปีขึ้นไป 19.8 26.5 12.8
รวม 100 100 100 

 

ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ   
 

จากตารางที่ 2.1 การสํารวจในปี พ.ศ. 2556 เทียบกับการสํารวจในปี 2541 
และ 2551 พบการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจคือ อัตราส่วนของเกษตรกรรุ่นใหม่ช่วงอายุ 15-24 ปี และ 
25-39 ปี เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ในขณะที่อัตราส่วนของเกษตรกรวัยกลางคนช่วงอายุ 40-59 ปี และ  
60 ปีขึ้นไป ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมข้ึนของจํานวนเกษตรกรรุ่นใหม่น้ี ถือว่า
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เป็นโอกาสดีในการพัฒนาการเกษตร เน่ืองจากเกษตรกรรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดีกว่าเกษตรกรที่มีอายุมากๆ และมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและความคิดในการ
เรียนรู้และพัฒนาอาชีพของตนเอง 

 
2.1.1.2 ระดับการศึกษา 

 
ตารางที่ 2.2  ระดับการศึกษาของเกษตรกรไทย ปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2541 และ 2551 
 

ระดับการศึกษา 
ปี 2541 
(ร้อยละ) 

ปี 2551 
(ร้อยละ) 

ปี 2556 
(ร้อยละ) 

ไม่มีการศึกษาหรือตํ่ากว่าประถมศึกษา 16 21 14 
ประถมศึกษา 76 63 64 
มัธยมศึกษา 6 12 17 
อาชีวศึกษา/ฝึกหัดครู 2 2 3 
อุดมศึกษาหรือสูงกว่า 1 2 3 
รวม 100 100 100 

 

ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
 

จากตารางที่ 2.2 จะเห็นได้ว่า การศึกษาของเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงที่
เพ่ิมขึ้นในทุกระดับการศึกษา โดยที่ระดับประถมศึกษาเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 63 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 
64 ในปี 2556 ระดับมัธยมศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ในปี 2541 จนถึงปี 2556 โดยที่ปี 2556 
มีเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสูงถึงร้อยละ 17 และมีเกษตรกรที่มีการศึกษาใน
ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่า เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 3 ในปี 2556 ซึ่งการศึกษาเป็น
ปัจจัยที่สําคัญประการหน่ึงที่จะทําให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
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2.1.1.3 การเพาะปลูกพืช 
 

ตารางที่ 2.3 ร้อยละของเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชประเภทต่างๆ ในแต่ละภาค 
 

ภาค 

ร้อยละของจํานวนเกษตรกร 

ปลูก
ข้าว 

ปลูก
ยางพารา

ปลูกพืช
ยืนต้น

และไม้ผล 

ปลูกพืช
ไร ่

ปลูก
พืชผักไม้
ดอกไม้
ประดับ 

ทุ่งหญ้าเล้ียง
สัตว ์

และที่อื่นๆ 

ภาคกลาง 42.5 8.6 14.6 27.0 2.0 5.3 

ภาคเหนือ 50.1 3.2 9.3 34.7 1.1 1.6 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   67.4 8.3 1.5 20.5 0.3 2.0 

ภาคใต้ 5.7 66.7 24.3 0.3 0.6 2.4 

ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
 

จากตารางที่ 2.3 ในปี 2556 เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ทําการเพาะปลูกข้าว 
ยางพารา พืชยืนต้นและไม้ผล พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และอื่นๆ ตามลําดับ 
ซึ่งเกษตรกรทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ โดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง            
มีเกษตรกรปลูกข้าวร้อยละ 67.4, 50.1 และ 42.5 ตามลําดับ และพบส่วนหน่ึงในเขตภาคใต้มี
อัตราส่วนร้อยละ 5.7 

2.1.1.4 ประเภทของเกษตรกรไทย 

วิจิตร อาวะกุล (2535) ได้แบ่งประเภทของเกษตรกรตามขั้นตอนการยอมรับ
นวัตกรรมไว้ จํานวน 6 ประเภท ได้แก่ 

(1) พวกหัวไวใจสู้ (Innovators) เป็นพวกที่ยอมรับนวัตกรรมเร็วกว่าผู้อ่ืน    
จึงมักจะเป็นบุคคลระดับผู้นําที่มีการศึกษาดี มีความคิดระดับก้าวหน้า มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และ
มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ เกษตรกรประเภทน้ีมีประมาณ ร้อยละ 2.5 ของเกษตรกรทั้งหมด 

(2) พวกรอดูทีท่า (Early Adopter) เป็นเกษตรกรในกลุ่มที่จะยอมรับ
นวัตกรรมได้เร็วต่อจากพวกหัวไวใจสู้ เกษตรกรประเภทน้ีมีอยู่ประมาณ ร้อยละ 13.5 ของเกษตรกร
ทั้งหมด 
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(3) พวกเบ่ิงตาลังเล (Early Majority) เป็นเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มยอมรับ
นวัตกรรมในระดับปานกลาง แต่มีแนวโน้มไปในทางยอมรับเร็วต่อจากพวกรอดูทีท่า ซึ่งมีประมาณ
ร้อยละ 34 ของเกษตรกรทั้งหมด 

(4) พวกหัวเหหัวด้ือ (Late Majority) เป็นเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มยอมรับ
นวัตกรรมระดับปานกลาง แต่มีแนวโน้มในทางช้าต่อจากพวกเบ่ิงตาลังเล ซึ่งมีประมาณร้อยละ 34 
ของเกษตรกรทั้งหมด  

(5) พวกงอมือจับเจ่า (Laggard) หรือผู้ล้าหลัง เป็นเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่ม
ยอมรับนวัตกรรมช้ามาก ต้องใช้ความพยายามและใช้เวลามากกว่าที่เกษตรกรกลุ่มน้ี จะยอมรับ
นวัตกรรม    ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ 13.5 ของเกษตรกรทั้งหมด 

(6) พวกไม่เอาไหนเลย (Dogmatist) หรือผู้ล้าหลังมากเป็นเกษตรกรที่ไม่
ยอมรับนวัตกรรมทางการเกษตรเลย แม้ว่าจะใช้ความพยายามหรือใช้เวลานานในการส่งเสริมเท่าใด  
ก็ตาม  เป็นพวกที่ไม่มีความพร้อมในการประกอบอาชีพเกษตรกรอีกต่อไป ซึ่งเกษตรกรพวกนี้จะมี
ประมาณร้อยละ 2.5 ของเกษตรกรทั้งหมด 

2.1.1.5 ประเภทของเกษตรกรในโลก 
แสวง รวยสูงเนิน (2549) ได้กล่าวถึงประเภทของเกษตรกรในโลกไว้           

4 ประเภท คือ 
(1) เกษตรกรที่จําใจจําเป็นไม่มีทางเลือกอ่ืน เป็นเกษตรกรที่ไม่ค่อยมีความรู้ 

หรือมีความรู้แต่เพียงเกษตรด้านเดียว ไม่มีความสามารถด้านอ่ืน จําเป็นต้องเป็นเกษตรกรไปเรื่อยๆ 
ทุกข์ลําบากยากเข็ญอย่างไรก็ต้องเป็นเกษตรกรตลอดชีวิตด้วยความจําใจ และจะพยายามไม่ให้
ลูกหลานตัวเองรับช่วงเป็นเกษตรกรต่อจากตนเอง เพราะขาดความรู้ที่จะทําการเกษตรให้ทําได้ดี 

(2) เกษตรกรรับจ้าง เป็นผู้ประกอบอาชีพที่หวังผลตอบแทนในการทํา
การเกษตรที่ดี มีค่าจ้างเป็นรางวัล ซึ่งพบได้มากในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น ในประเทศฝร่ังเศส ใครที่
เป็นเกษตรกรจะได้เงินกินเปล่า ถึง 40% ของรายได้หลัก หรืออย่างของประเทศญี่ปุ่นจะได้ถึง 70% 
ในรูปแบบต่างๆ ที่รัฐบาลและสังคมสนับสนุนให้เพ่ือจ้างให้เขาเป็นเกษตรกร จะทําหรือไม่ทําก็ได้
ผลตอบแทนวันยังค่ํา เช่น ปลูกข้าวสาลี ก็ได้ผลตอบแทนจากกองทุนข้าวสาลี  ไม่ปลูกข้าวสาลีก็ได้
ผลตอบแทนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม หรือปล่อยทิ้งให้ว่างเฉยๆ เพ่ือให้สัตว์แทะเล็มก็ได้ผลตอบแทน
จากกองทุนการเล้ียงสัตว์  เรียกว่า มีแต่ได้กับได้ และเกษตรกรเหล่าน้ีทําเพ่ือหวังผลตอบแทนตลอด
ชีวิต สาเหตุที่รัฐบาลต้องจ้างคนเหล่าน้ีก็เน่ืองมาจากเกษตรกรมีจํานวนน้อยเพียง 3% ของประชากร
ทั้งประเทศ ถ้าไม่จ้างไว้ ประเทศอาจอดอยากยากจนได้ 

(3) เกษตรกรมืออาชีพ เป็นเกษตรกรที่ใช้ความรู้เพ่ือการประกอบอาชีพ
การเกษตรด้านต่างๆ อาจมีการศึกษา แต่ก็ยังทําในรูปแบบของการประกอบอาชีพ เน้นการสร้าง



11 
 

รายได้ โดยมองว่าเกษตรกรรมเป็นเพียงอาชีพหน่ึงเหมือนๆ กับอาชีพอ่ืนๆ ที่ทําเพ่ือให้มีรายได้เท่าน้ัน 
จะเกิดผลผลเสียอย่างอ่ืนหรือไม่ ไม่ใช่ประเด็นสําคัญ 

(4) เกษตรกรเพ่ือชีวิต เป็นเกษตรกรที่ทําการเกษตรเพ่ือการเลี้ยงตนเอง 
เลี้ยงผู้อ่ืน ดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิตของตนเองและผู้อ่ืน เกษตรกรเหล่าน้ี อาจจะมี
กิจกรรมที่ทําให้เกิดรายได้บ้าง ก็ถือว่าเป็นเรื่องภายนอก ไม่ใช่สาระสําคัญของการเป็นเกษตรกร     
จึงอาจเรียกว่าเป็นเกษตรกรที่แท้จริง อันเน่ืองมาจากคําว่า เกษตร แปลว่า การใช้ที่ดินเพ่ือการ     
เลี้ยงชีพ ไม่ใช่แปลว่าใช้ที่ดินเพ่ือการหาเงินอย่างที่มักจะเข้าใจกันโดยทั่วไป 

ดังน้ัน ประเภทของเกษตรกรดังกล่าวข้างต้น จึงอาจจะใช้จําแนกทิศทางของ
การพัฒนาว่าเราต้องการพัฒนาเกษตรกรประเภทใด เพ่ืออะไร เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศท่ี
ถูกต้องเพ่ือประโยชน์สุขกับทั้งคนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และบุคคลอ่ืนๆ ที่พ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน 

2.1.2 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรไทย 
การพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยอย่างย่ังยืนน้ัน เกษตรกรนับเป็นปัจจัยที่

สําคัญอย่างย่ิง หากพิจารณาองค์ประกอบด้านเทคนิค (Technical Aspect) ของการเกษตรแบบ
ย่ังยืนโดยลําพังแล้ว อาจเห็นว่าการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนในประเทศไทย น่าจะสามารถ
ดําเนินการได้อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากการศึกษาวิจัยด้านเทคนิค เช่น การวิจัยระบบการทําฟาร์ม หรือ
การทดลองค้นคว้าเทคนิคการผลิตที่เก้ือกูล ต่อสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการอย่างก้าวหน้ามาในระดับ
หน่ึงแล้ว อย่างไรก็ตาม การพัฒนาและส่งเสริมระบบฟาร์มหรือเทคนิคต่างๆ เหล่าน้ี ยังนับว่าไม่
ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างย่ิง เมื่อพิจารณาความสําเร็จบนพ้ืนฐานของ
ความสามารถในการเรียนรู้ เพ่ือการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร นับว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก การท่ี
เป็นเช่นน้ีก็เพราะว่า ความสําเร็จในการพัฒนาระบบและเทคนิคการผลิตทางการเกษตรแบบยั่งยืน 
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีอยู่และความดีเด่นของระบบ หรือของเทคนิคแบบต่างๆ หรือที่เรียกว่า ด้าน
อุปทานของการพัฒนา (Supply side of development) แต่เพียงด้านเดียว แต่ยังขึ้นอยู่อย่างมาก
กับความต้องการและความสามารถในการเข้าถึง ตลอดจนการยอมรับของเกษตรกรต่อระบบหรือ
เทคนิคการผลิตต่างๆ ตามศักยภาพที่เป็นอยู่ของเกษตรกร หรือที่เรียกว่า ด้านอุปสงค์ของการพัฒนา 
(Demand side of development) อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิง ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมาก     
ต่อด้านอุปสงค์ของการพัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืน ก็คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-
economic factors) ของเกษตรกร หรือรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปของศักยภาพเกษตรกร     
แต่ละคน หรือ ของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่น่ันเอง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมเหล่าน้ี นับว่าเป็น
ปัจจัยเบ้ืองต้นที่จะกําหนดความสําเร็จในการพัฒนาใดๆ รวมท้ังการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน 
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เน่ืองจากเป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับธรรมชาติและความเป็นอยู่ของเกษตรกรเองโดยตรง ซึ่งปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญของเกษตรกรอาจจะพิจารณาได้ดังน้ี (ธันวา จิตต์สงวน, 2543) 

2.1.2.1 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของเกษตรกร อาทิเช่น รายได้ในการเกษตร 
รายได้นอกการเกษตร ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประกอบการ ความยากจน ขาดแคลน
ปัจจัยพ้ืนฐานในการยังชีพ ภาระหน้ีสินและการเข้าถึงสินเช่ือ อํานาจซื้อของเกษตรกร ความมั่นคง
ด้านอาหาร กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินที่ไม่ชัดเจน การไม่มีที่ดินทํากิน การขาดแคลนปัจจัยการผลิต     
การขาดแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ฯลฯ 

2.1.2.2 ปัจจัยด้านสังคม อาทิเช่น เพศ อายุ การศึกษา สุขภาพ ประสบการณ์
ทางการเกษตร ชีวิตครอบครัว วัฒนธรรมประเพณี ค่านิยมและความเช่ือ ทัศนคติ ศาสนา อํานาจ
ต่อรอง การฝึกอบรมดูงาน การมีส่วนร่วมอย่างยุติธรรม การรวมกลุ่มและองค์กร แรงบันดาลใจที่มีอยู่
ในเกษตรกร ฯลฯ 
  ปัจจัยเหล่าน้ี ล้วนแต่เป็นตัวอย่างของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของเกษตรกร และสามารถที่จะชักนําให้การพัฒนาการเกษตรกรแบบยั่งยืนดําเนินไปได้ด้วยความ
รวดเร็วหรือล่าช้าได้ทั้งสิ้น กล่าวคือ บางปัจจัยอาจจะเป็นปัจจัยบวก แต่บางปัจจัยอาจจะเป็นปัจจัย
ลบต่อการพัฒนาเกษตรแบบย่ังยืนก็ได้  โดยท่ีเกษตรกรไม่ได้ยอมรับการพัฒนาใดๆ ทางการเกษตร
เพียงเพราะว่า เป็นแนวทางที่เหมาะสมทางด้านเทคนิคหรือมีความเป็นไปได้ทางกายภาพเท่าน้ัน     
แต่จะต้องเป็นแนวทางที่เข้ากันได้กับเง่ือนไขทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเองและชุมชนที่ตน
เกี่ยวข้องด้วย หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ ถึงแม้จะเป็นระบบหรือเทคนิคการผลิตที่เหมาะสมถูกต้อง
ในทางวิชาการเพียงใดก็ตาม หากติดขัดด้วยปัจจัยด้านทัศนคติ ความเช่ือ ความคิด และประสบการณ์
ที่ผ่านมา หรือขาดแคลนซึ่งการสนับสนุนที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร ก็ยากท่ีการ
ส่งเสริมพัฒนาน้ันๆ จะสามารถมีความก้าวหน้าด้วยดี 
  การพัฒนาการเกษตรท่ีจะสามารถบันดาลให้ประสบความสําเร็จที่แท้จริงดังกล่าวนี้
เกิดขึ้น จะต้องมีกระบวนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเง่ือนไขทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร   
เป็นสําคัญ เพ่ือที่ว่าเกษตรกรจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาได้อย่างเต็มที่ 
และเป็นการพัฒนาที่ตรงตามสภาพความจริงที่เป็นอยู่ของเกษตรกร ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม
เหล่าน้ี  เป็นตัวอย่างที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพของเกษตรกรท่ียากจนของไทยได้ชัดเจนขึ้น ทําให้
รัฐสามารถที่จะกําหนดพันธกิจ (Mission) ที่แน่นอนมากขึ้นว่าควรจะมีกระบวนการพัฒนาการเกษตร
แบบยั่งยืนอย่างไร จึงจะตรงกับคุณลักษณะและความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร และเป็นการ
พัฒนาที่ย่ังยืนบนพื้นฐานแนวความคิดที่ว่า เป็นการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเองอย่างแท้จริงที่สําคัญ
จะต้องไม่ลืมว่าการพิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมน้ัน ไม่เพียงแต่พิจารณาจากบรรทัดฐาน
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ของเกษตรกร แต่ละคนอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่อาจจะพิจารณาจากปัจจัยเศรษฐกิจและสังคมของระดับ
กลุ่ม องค์กร ชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ และระดับสากลด้วย   

2.1.3 ปัญหาของเกษตรกรไทย  
2.1.3.1 ปัญหาในการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย  

สําหรับปัญหาในการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยที่เ ก่ียวข้องกับ
เกษตรกร ครอบครัว กลุ่ม องค์กรเกษตรกร และชุมชนนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร (2552) สรุป
ประเด็นได้ดังน้ี 

(1) ปัญหาความรู้ความสามารถของเกษตรกรในการผลิตและจัดการสินค้า
เกษตร เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพการเกษตรในปัจจุบัน เป็นเกษตรกรรายย่อยไม่มี
เงินทุนเพียงพอในการพัฒนาการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรของตนเองให้มีประสิทธิภาพ มีความ
ปลอดภัยและได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลายมากขึ้น เกษตรกรยังขาด
โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือนํามาพัฒนาอาชีพของตน  และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และ
เทคโนโลยีการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทําให้ไม่สามารถวางแผนการผลิตของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนไม่สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ทางการตลาดได้ 

(2) ปัญหาศักยภาพ และความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรเกษตรกรและชุมชน 
ในการดําเนินกิจการขององค์กร และการสร้างเครือข่าย ซึ่งประกอบกับในปัจจุบันมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานภาคเกษตรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ทําให้ภาคเกษตรขาดบุคลากรที่มีลักษณะผู้นํา        
มีความรู้ความสามารถในการกระตุ้น ชักจูงให้เกิดการรวมกลุ่ม และการบริหารจัดการกลุ่มที่มี
ประสิทธิภาพ 

(3) ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทางการเกษตรที่รวดเร็วทั่วถึง 
ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพการเกษตร เน่ืองจากเกษตรกรในระดับรากหญ้า         
มีการศึกษาน้อย อายุมาก รายได้ตํ่า ขาดศักยภาพ ขาดความรู้ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารในการประกอบอาชีพ 

(4) ขาดกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันและการสร้างเครือข่าย
เกษตรกร ซึ่งการดําเนินการผลิตของเกษตรกรในอดีตที่ผ่านมาเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างทํา     
ขาดการเรียนรู้ร่วมกันในด้านเทคนิควิธีการประกอบอาชีพ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันและ
การสร้างเครือข่าย ทําให้การพัฒนาการประกอบอาชีพของเกษตรกรเป็นไปอย่างเช่ืองช้า 

(5) เกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเกษตรในปัจจุบันมีอายุมาก เน่ืองจาก
ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะพัฒนาประเทศไปสู่อุตสาหกรรมมากขึ้นคนหนุ่มสาวอพยพจากชนบทสู่
เมืองใหญ่ ทิ้งไร่ทิ้งนา คนอายุมากที่ทํางานในโรงงานไม่ได้ จะกลับมาประกอบอาชีพการเกษตร     
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การรับรู้เทคโนโลยีต่างๆ จึงเป็นไปได้ช้า ขาดความกระตือรือร้น และศักยภาพที่จะแสวงหาความรู้ใหม่
เพ่ือพัฒนาอาชีพของตน 

(6) ผลกระทบจากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา ทําให้เกษตรกรมีค่านิยม      
ที่ผิดๆ คือ รอคอยรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว ขาดแนวคิดในการรวมกลุ่มเพ่ือพ่ึงพา
ตนเอง 

(7) เกษตรกรยังขาดความรู้และประสบการณ์ที่จะบริหารจัดการทรัพยากร   
ที่ตนเองมีอยู่ไม่อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ขาดความรู้เรื่องการปรับปรุงบํารุงดิน การใช้ประโยชน์จาก
วัสดุเหลือใช้มาลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น 

(8) เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มเพ่ือบริหารจัดการด้านการตลาด และใช้ปัจจัย
การผลิตร่วมกัน  

(9) การประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกรในปัจจุบันขาดผู้สืบทอด 
เน่ืองจากลูกหลานคนรุ่นใหม่เช่ือว่าการประกอบอาชีพเกษตรต้องทํางานหนัก และเสี่ยงกับภาวะ
ขาดทุน ทําให้เกษตรกรที่ทําการเกษตรในปัจจุบันขาดกําลังใจในการพัฒนาอาชีพของตนเพ่ือลูกหลาน 

(10) ปัญหาสังคมบริโภคนิยมที่สื่อสารมวลชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงโทรทัศน์    
มีบทบาทต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรอย่างมาก โดยสื่อโทรทัศน์จะมีการกระตุ้นให้เกษตรกร
บริโภคทรัพยากรอย่างไร้เหตุผล เพ่ือผลกําไรจากการโฆษณาสินค้าอย่างขาดความรับผิดชอบต่อสังคม 

2.1.3.2 ปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทย 
คณิต นิมมาลัยรัตน์ (2555) กล่าวถึงประเด็นปัญหาที่สําคัญของเกษตรกร

ไทยว่าเพราะอะไรเกษตรกรไทยถึงยากจน ดังน้ี 
(1) ปัญหาหน้ีสินของเกษตรกร เน่ืองจากขาดความรู้ด้านการวางแผนการ

ลงทุน ซึ่งเกษตรกรไทยหลายรายต้องกู้ยืมเงินนอกระบบมาลงทุนทําการเกษตร เมื่อประสบปัญหาภัย
ธรรมชาติ ไม่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ก็ไม่สามารถนําเงินไปใช้หน้ีได้ 

(2) ปัญหาภาวะสินค้าล้นตลาด ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่าตามมา 
เน่ืองจากปริมาณความต้องการสินค้าเกษตรกับปริมาณผลผลิตทางการเกษตรออกมามากเกินความ
ต้องการของตลาด เพราะเกษตรกรขาดการวางแผนการผลิต โดยทั่วไปเกษตรกรส่วนใหญ่จะตัดสินใจ
ปลูกอะไรมักอ้างอิงราคาผลผลิตในปัจจุบัน ผลผลิตชนิดใดราคาแพงในขณะน้ันเกษตรกรก็พร้อมใจกัน
ปลูกจํานวนมาก โดยไม่ได้คํานึงถึงระยะเวลาที่เก็บเก่ียวได้ ปัญหาน้ีรัฐบาลมักจะเข้ามาช่วยเหลือโดย
ใช้มาตรการระยะสั้น เช่น การรับจํานําข้าว หรือรับซื้อผลผลิตไว้เอง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ยังยืน 

(3) ปัญหาขาดแคลนความรู้ในการลงทุนทําการเกษตรท่ีถูกต้อง ซึ่งเป็น
ปัญหาหลักที่สําคัญของการทําการเกษตร โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะมีความรู้ เก่ียวกับการทํา
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การเกษตรดีอยู่แล้ว แต่ยังขาดเรื่องการบริหารจัดการต้นทุน และการวางแผนทางการเงิน เช่น      
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการจัดทําบัญชีฟาร์ม และบัญชีครัวเรือน เป็นต้น 

2.1.3.3 ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดความรู้ด้านการเกษตร 
ปัญหาในการพัฒนาการเกษตรและปัญหาเร่ืองความยากจนของเกษตรกร

ไทย แท้จริงแล้วมีสาเหตุสําคัญมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพของตนเอง   
ซึ่งภาควิชานโยบายและความเป็นผู้นําทางการศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549) 
ได้กล่าวถึงหน่ึงในสาเหตุของความยากจนของคนไทย คือระบบสวัสดิการทางการศึกษา หรือการ
เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ และจําเป็นจะต้องแก้ไขด้วยการศึกษาตลอดชีวิต โดยการส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนและสังคมเกิดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพและวิชาการ อีกทั้งต้อง
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทําให้คนยากจนเข้าถึงปัจจัยการผลิต ที่ดินทํากิน เงินทุน ทรัพยากรธรรมชาติ 
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่จะอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรเหล่าน้ี เพ่ือปรับเปลี่ยนท่าทีต่อ
ชีวิตที่เห็นว่าตนมีความสามารถแก้ไขปัญหาที่ตนเองประสบอยู่ได้อย่างแท้จริงอันจะนําไปสู่การพึ่งพา
ตนเองได้ ในขณะที่ก่อเกียรติ สมประสงค์และคณะ (2551) ได้กล่าวถึงปัจจัยสําคัญที่จะส่งผลต่อการ
พัฒนาภาคเกษตรไทยในระยะยาว ซึ่งปัจจัยหน่ึงที่จะส่งผลกระทบในเชิงลบคือ ประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตรของไทยอยู่ในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันและยังปรับตัวได้ค่อนข้างล่าช้า เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง เช่น จีนและเวียดนาม ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีของสาขาเกษตรกรรม ทําให้มีต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่าประเทศคู่แข่ง แต่ปัจจัยเชิงบวกที่
สามารถแก้ปัญหาได้คือ การสร้างฐานความรู้และภูมิปัญญาทางการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง ส่งเสริม
การสร้างรายได้และเพ่ิมมูลค่าให้กับภาคเกษตร เน่ืองจากประเทศไทยได้ทําการเกษตรมาอย่าง
ต่อเน่ืองและมีสัดส่วนประชากรในภาคเกษตรถึงร้อยละ 40 ของประชากรทั้งหมดทําให้สามารถสั่งสม
องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านการเกษตร รวมทั้งสามารถนํามาประยุกต์ร่วมกับเทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่และสภาพวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
และเพ่ิมมูลค่าโดยรวมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ในภาคเกษตรอย่างต่อเน่ือง 

นิติ ช่างภิญโญ และสุภัทรา เชิดชูไชย (2554) กล่าวถึงโอกาสและความม่ังคั่ง
ของเกษตรกร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ว่าการพัฒนาเกษตรกรรม      
ที่ผ่านมา พบทั้งปัญหา จุดอ่อน และอุปสรรค ในขณะเดียวกัน มีจุดแข็งและปัจจัยที่ นําไปสู่
ความสําเร็จ คือภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยกลุ่มเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านที่
ประสบความสําเร็จที่ได้มีการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ิน อันเกิดจากการสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาต่อยอดอย่างต่อเน่ือง 
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2.2 การถ่ายทอดความรู้ 
 

2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ 
2.2.1.1 ความหมายของการเรียนรู้  

การเรียนรู้ โดยทั่วไปหมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ถาวรหรือ
ค่อนข้างถาวรอันเป็นผลมาจากการรับรู้และประสบการณ์หรือการฝึกอบรม Barker L.M. (1994)     
ได้กล่าวว่าการเรียนรู้เป็นผลของการได้รับประสบการณ์ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มั่นคง 
ซึ่งการเรียนรู้ตามทฤษฎีของ Bloom (1956) ได้แบ่งการเรียนรู้เป็น 6 ระดับ คือ 

(1) ความรู้ที่เกิดจากความจํา (knowledge) ซึ่งเป็นระดับล่างสุด 
(2) ความเข้าใจ (Comprehend) 
(3) การประยุกต์ (Application) 
(4) การวิเคราะห์ (Analysis) สามารถแก้ปัญหา ตรวจสอบได้ 
(5) การสังเคราะห์ (Synthesis) สามารถนําส่วนต่างๆ มาประกอบเป็น

รูปแบบใหม่ได้ให้แตกต่างจากรูปเดิม เน้นโครงสร้างใหม่ 
(6) การประเมินค่า (Evaluation) วัดได้ และตัดสินได้ว่าอะไรถูกหรือผิด

ประกอบการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุผลและเกณฑ์ที่แน่ชัด 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2557 กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของนักวิชาการ

ต่างๆ ดังน้ี 
(1) เมเยอร์ (Mayor) ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห์

ความจําเป็นเป็นสิ่งสําคัญ และตามด้วยจุดประสงค์ของการเรียน โดยแบ่งออกเป็นย่อยๆ 3 ส่วน
ด้วยกัน 

1) พฤติกรรม ควรช้ีชัดและสังเกตได้ 
2) เง่ือนไข พฤติกรรมสําเร็จได้ควรมีเง่ือนไขในการช่วยเหลือ 
3) มาตรฐาน พฤติกรรมที่ได้น้ันสามารถอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด 

(2) บรูเนอร์ (Bruner) กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ประกอบด้วย 
1) ความรู้ถูกสร้างหรือหล่อหลอมโดยประสบการณ์ 
2) ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบในการเรียน 
3) ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความหมายขึ้นมาจากแง่มุมต่างๆ  
4) ผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง 
5) ผู้เรียนเลือกเน้ือหาและกิจกรรมเอง 
6) เน้ือหาควรถูกสร้างในภาพรวม 
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(3) ไทเลอร์ (Tylor) กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ประกอบด้วย 
1) ความต่อเน่ือง (continuity) หมายถึง ในวิชาทักษะ ต้องเปิดโอกาส

ให้มีการฝึกทักษะในกิจกรรมและประสบการณ์บ่อยๆ และต่อเน่ืองกัน 
2) การจัดช่วงลําดับ (sequence) หมายถึง การจัดสิ่งที่มีความง่าย ไปสู่

สิ่งที่มีความยาก ดังน้ันการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ ให้มีการเรียงลําดับก่อนหลัง เพ่ือให้ได้เรียน
เน้ือหาที่ลึกซึ้งย่ิงข้ึน 

3) บูรณาการ (integration) หมายถึง การจัดประสบการณ์จึงควรเป็น
ในลักษณะที่ช่วยให้ผู้เรียน ได้เพ่ิมพูนความคิดเห็นและได้แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกัน เน้ือหา       
ที่เรียนเป็นการเพ่ิมความสามารถท้ังหมดของผู้เรียนที่จะได้ใช้ประสบการณ์ได้ในสถานการณ์ต่างๆ กัน 
ประสบการณ์การเรียนรู้ จึงเป็นแบบแผนของปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่างผู้เรียนกับ
สถานการณ์ที่แวดล้อม 

สรุปทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning theory) การเรียนรู้คือ กระบวนการท่ีทํา
ให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนได้จากการได้ยินการสัมผัส การอ่าน การใช้
เทคโนโลยี การเรียนรู้ของเด็กและผู้ใหญ่จะต่างกัน เด็กจะเรียนรู้ด้วยการเรียนในห้อง การซักถาม 
ผู้ใหญ่มักเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่มีอยู่ แต่การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผู้สอนนําเสนอ 
โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้สอนจะเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาท่ี
เอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้ ที่จะให้เกิดข้ึนเป็นรูปแบบใดก็ได้เช่น ความเป็นกันเอง ความเข้มงวดกวดขัน 
หรือความไม่มีระเบียบวินัย สิ่งเหล่าน้ีผู้สอนจะเป็นผู้สร้างเง่ือนไข และสถานการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
ดังน้ัน ผู้สอนจะต้องพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมท้ังการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน 

2.2.1.2 ขั้นตอนการเรียนรู้ 
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2548) ได้กล่าวถึงลําดับขั้นของการคิดและการ

เรียนรู้ว่าส่วนใหญ่มักเริ่มต้นจากสิ่งที่ทําให้คิดหรือวัตถุธรรมที่เป็นเง่ือนไขปัจจัยของการคิดและการ
เรียนรู้ โดยมีพัฒนาการและการประยุกต์อย่างเป็นข้ันตอน ซึ่งอาจเริ่มต้นจากการเข้าใจในความหมาย 
การเห็นข้อมูลเท็จจริงในระดับปรากฏการณ์หรือข้อมูล (Data) การรับรู้ในระดับสารสนเทศ 
(Information) ซึ่งเป็นความเข้าใจต่อจากระดับปรากฏการณ์ข้อเท็จจริงไปจนถึงระดับความรู้ 
(Knowledge) ที่ เ ป็นประสบการณ์ของการรับ รู้และเข้าใจถึงเ บ้ืองลึกที่มากกว่าระดับของ
ปรากฏการณ์ และพัฒนาไปถึงขั้นปัญญา (Wisdom) ความรู้แจ้งภายใน (Insight) ที่เป็นความเข้าใจ
ลึกซึ้งจนสามารถมองเห็นปรากฏการณ์และสิ่งต่างๆ ในภาพรวมได้อย่างเช่ือมโยง 

ในขณะที่ Gagne Robert M. (1970) ได้ผสมผสานทฤษฎีพฤติกรรมนิยมกับ
ทฤษฎีความรู้ความเข้าใจ แล้วสรุปเป็น 8 ขั้นตอนในการเรียนรู้ 
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(1) การเรียนรู้สัญญาณ (Sign Learning) เป็นการเรียนรู้ที่อยู่ในระดับตํ่าสุด        
เป็นพฤติกรรมที่เกิดข้ึนอย่างไม่ต้ังใจ เช่น จากการทดลองการหล่ังนํ้าลายของสุนัข เมื่อได้ยินเสียง
กระด่ิงตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีเง่ือนไขของพาฟลอฟ การเรียนรู้สัญญาณเป็นสิ่งที่เราสามารถ
สังเกตเห็นจากชีวิตประจําวันของเราได้แก่ การกระพริบตา เมื่อมีของมากระทบตาเรา 

(2) การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง (Stimulus 
Response Learning) เป็นการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายต่อสิ่งเร้า เป็นการเน้นข้อต่อ
ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองโดยผู้เรียนเป็นผู้กระทําเอง เช่น การทดลองจิกแป้นสีของนกพิราบ
จากการทดลองของสกินเนอร์ 

(3) การเรียนรู้การเช่ือมโยง (Chaining) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการ
เช่ือมโยง ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองติดต่อกันเป็นการเรียนรู้ในด้านทักษะ เช่น การเขียน การ
อ่าน การพิมพ์ดีด และการเล่นดนตรี เป็นต้น 

(4) การเช่ือมโยงทางภาษา (Verbal Association) เป็นการเช่ือมโยง
ความหมาย ทางภาษาโดยออกมาเป็นคําพูด แล้วจึงใช้ตัวอักษร เช่น การเรียนการใช้ภาษา รวมท้ัง
การเขียนตัวอักษรด้วย 

(5) การแยกประเภท (Multiple Discrimination Learning) เป็น
ความสามารถ   ในการแยกสิ่งเร้าและการตอบสนอง ผู้เรียนเห็นความแตกต่างของสิ่งของประเภท
เดียวกัน เป็นการจําแนกความแตกต่างด้านทักษะและภาษา สามารถแยกลักษณะของลายเส้นจาก
หมึกเขียนได้ 

(6) การเรียนรู้ความคิดรวบยอด (Concept Learning) เป็นความสามารถที่
ผู้เรียนมองเห็นลักษณะร่วมของสิ่งต่างๆ เช่น เมื่อนึกถึงวิทยุก็นึกถึงความถ่ีของเสียง การใช้ไฟฟ้าและ
แบตเตอร่ีการรับฟังข่าวสาระบันเทิงได้ 

(7) การเรียนรู้หลักการ (Principle Learning) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการ
นํา ความคิดรวบยอดสองความคิดหรือมากกว่าน้ันมาสัมพันธ์กัน แล้วสรุปต้ังเป็นกฎเกณฑ์ขึ้น เช่น 
ไฟฟ้า เป็นสื่อนําความร้อน 

(8) การเรียนรู้การแก้ปัญหา (Problem-Solving Learning) การเรียนรู้   
ด้วยการแก้ปัญหา เกิดขึ้นจากที่ผู้เรียนนําหลักการที่มีประสบการณ์มาก่อนมาใช้ในการแก้ปัญหา    
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและปัญหา เช่น ไฟฟ้าเป็นสื่อนําความร้อน เราก็นําไฟฟ้ามาใช้
หุงต้มได้  

2.1.1.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ 
Gagne and Briggs (1979) ได้แบ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้เป็น            

2 ประเภท คือ 
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(1) ปัจจัยภายนอก (External Factors) เป็นปัจจัยเดิมของการเรียนรู้ ได้แก่ 
1) การต่อเน่ือง (Contiguity) การให้ผู้เรียนเรียนรู้ โดยการให้สิ่งเร้า

พร้อมกับให้ผู้เรียนตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ 
2) การทําซ้ํา (Repetion) คือ การให้ผู้เรียนเรียนรู้ โดยใช้สิ่งเร้าแล้ว

ตอบสนองหลายๆ ครั้ง จนสามารถเรียนรู้ได้ 
3) การให้การเสริมแรง (Reinforcement) คือ การเสริมกําลังใจให้เกิด

ความพอใจในการเรียนรู้ 
(2) ปัจจัยภายใน (Internal Factors) เป็นสิ่งภายในที่ผู้เรียนต้องมีเพ่ือให้เกิด

การเรียนรู้ ได้แก่ 
1) ข้อเท็จจริง (Factual Information) อาจเรียนขณะนั้นหรือระลึก

จากที่เคยเรียนมาแล้ว 
2) ทักษะทางปัญญา (Intellectual Skills) หมายถึง ความสามารถใน

การใช้สมอง เพ่ือการเรียนรู้โดยระลึกจากประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผ่านมา 
3) ยุทธศาสตร์ (Strategies) หมายถึง สมรรถภาพที่ควบคุมการเรียนรู้ 

ความต้ังใจการจําและพฤติกรรมการคิดของมนุษย์เป็นกระบวนการทํางานภายในสมองของมนุษย์ 
ผู้เรียนอาจได้รับแนวทางในขณะเรียนหรือกระตุ้นตนเองจากที่เคยฝึกมาก่อน 
 

2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับการถ่ายทอดความรู้ 
การถ่ายทอดความรู้ เกิดข้ึนเน่ืองจากการตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ที่

มีคุณค่าต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้านของสังคม และเป็นตัวแปรที่สําคัญในกระบวนการพัฒนา แต่การ
ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพหรือไม่น้ัน ขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคล
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่จะคิดค้นวิธีการถ่ายทอดความรู้ และนําไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์        
มีความรู้และความสามารถตลอดจนความพร้อมที่จะทํางานด้วยความขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์ และมี
ระเบียบวินัย (สายสอางค์ แก้วเกษตรกรณ์, 2535) 

พสุ เดชะรินทร์ (2546) กล่าวถึง แนวทางในการถ่ายทอดความรู้เพ่ือการ
พัฒนาการเรียนรู้ที่มีรูปแบบ  5 ขั้นตอน ดังน้ี 

2.2.2.1 การถ่ายทอดโดยการบรรยายหรือชี้นํา (Directives / presentations / 
lectures) 

2.2.2.2 การถ่ายทอดผ่านสูตรสําเร็จ (Rules of thumb) ภายใต้แนวทางน้ี      
ตัวผู้สอนจะรวบรวมประสบการณ์ที่ตนเองได้เรียนรู้มา แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นแนวทาง ประโยค 
หรือข้อคิดสั้นๆ ที่ถ่ายทอดต่อไปยังคนอีกรุ่นหน่ึง 
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2.2.2.3 การถ่ายทอดผ่านทางเรื่องราวหรือนิทาน (Stories with a moral)     
ซึ่งถือเป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการถ่ายทอด หรือบอกเล่าประสบการณ์จากรุ่นหน่ึงไปยัง
อีกรุ่นหน่ึง และทําให้เร่ืองราวเหล่าน้ันได้ถูกจดจําได้ง่ายขึ้น 

2.2.2.4  การถ่ายทอดผ่านทางการต้ังคําถาม (Socratic questioning) ซึ่งเป็น
แนวทางในการถ่ายทอดความรู้ที่มีมานานต้ังแต่สมัยปราชญ์โบราณ โดยผู้สอนจะใช้วิธีต้ังคําถาม
เพ่ือให้ผู้เรียนได้คิด และจากการท่ีได้คิดน้ัน จะทําให้สามารถได้คําตอบน้ันมาด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
อาศัยการบอกเล่าจากผู้สอน 

2.2.2.5 การถ่ายทอดความรู้โดยผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีผู้มี
ประสบการณ์คอยให้คําแนะนํา (Learning by doing / guided experience) เป็นแนวทางการ
ถ่ายทอดความรู้ ที่ทั้งผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอดจะมาร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยผู้รับการถ่ายทอด
ได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างใกล้ชิดถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 

กล่าวโดยสรุป การถ่ายทอดความรู้เป็นวิธีการหน่ึงในการให้การศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาประชาชนและชุมชนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรโดยทั่วไป   
จะใช้หลักการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

2.2.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
2.2.3.1 ความหมาย 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรหมายถึง การดําเนินการใดๆ เพ่ือให้
เทคโนโลยีการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล แนวคิด ข้อแนะนํา ตัวอย่างหรือข้อปฏิบัติ
ต่างๆ ไปยังผู้รับเป้าหมายปลายทาง คือ เกษตรกร และผู้สนใจ ดําเนินการโดยนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร ด้วยวิธีการส่งเสริมการเกษตรเพ่ือให้เกิดผลหลักๆ  2 ประการ  ได้แก่ (1) ตอบสนองความ
ต้องการและความจําเป็นเฉพาะของบุคคลเป้าหมายคือเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ และ (2) บุคคล
เป้าหมายหลัก ได้แก่ เกษตรกร เกิดการเรียนรู้และสามารถนําเทคโนโลยีการเกษตร หรือความรู้น้ันไป
ประยุกต์ภายใต้สถานการณ์ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามความหมายของการถ่ายทอด
เทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้น ซึ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร มีองค์ประกอบหลักๆ (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2555) ได้แก่  

(1) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็น ผู้ถ่ายทอด 
(2) เกษตรกร เป็น บุคคลเป้าหมายผู้รับการถ่ายทอด 
(3) เทคโนโลยีการเกษตร เป็น เน้ือหาของการถ่ายทอด เช่น ความรู้ ข่าวสาร

ข้อมูล ฯลฯ ที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 
(4) วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในที่น้ีหมายถึง วิธีการส่งเสริมการเกษตรต่างๆ

ที่ทําให้เกษตรกรเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรและสามารถนาไปประยุกต์ได้ เช่น การให้คําแนะนํา
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เกษตรกรเป็นรายบุคคล การฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานสาหรับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการให้
คําแนะนําข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรไปยังเกษตรกร
จํานวนมาก (มวลชน) 
  2.2.3.2 หลักการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรน้ันจัดได้ว่าเป็นลักษณะหน่ึงของการ
สื่อสารหรืออาจกล่าวได้ว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้การส่ือสารเป็นเครื่องมือทํางานที่สําคัญ 
องค์ประกอบหลักของการถ่ายทอดเทคโนโลยีจึงเป็นองค์ประกอบเช่นเดียวกับการสื่อสาร ได้แก่ ผู้ส่ง 
ผู้รับ เนื้อหา (สาร) และช่องทาง (วิธีการ) โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ันจะดําเนินการภายใต้
เป้าหมายที่ชัดเจนเพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคลเป้าหมาย โดยใช้การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
เหมาะสม (Appropriate Technology) ซึ่งบุคคลเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดไปแล้วสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีวิตได้อย่างแท้จริง กล่าวโดยสรุปได้ว่าหลักการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วยสาระสําคัญ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2555) ดังต่อไปนี้  

1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพ่ือตอบสนองความต้องการ
และความจําเป็นเฉพาะของบุคคลเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร และผู้สนใจ  

2) องค์ประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
ทั้งผู้ส่ง ผู้รับ เน้ือหาและช่องทาง  

3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี           
ที่เหมาะสม ทั้งด้านเน้ือหาองค์ความรู้ ข่าวสารที่จะถ่ายทอด ความพร้อมของผู้ส่ง ผู้รับ ตลอดจน
ช่องทางวิธีการถ่ายทอด ทั้งหมดที่กล่าวมาต้องมีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อสถานการณ์ เง่ือนไข 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมและทรัพยากรท่ีมีอยู่ 

4) เกษตรกรเป้าหมายสามารถนําเทคโนโลยีหรือความรู้น้ันไปประยุกต์    
ได้จริง ภายใต้เง่ือนไขของเกษตรกรเป้าหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็น
ส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเกษตร มิใช่เป็นเพียงการนําความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลเป้าหมาย
เท่าน้ัน แต่ต้องมุ่งเน้นในด้านการเรียนรู้ (Learning) ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
เป้าหมายด้านต่างๆ ได้แก่  

 (1)  ความรู้ (Knowledge) จากไม่รู้ ไม่เข้าใจ เป็น รู้และเข้าใจ 
 (2)  ทัศนคติ (Attitude) จากเชิงลบ เป็น เชิงบวก 
 (3)  ทักษะ (Skill) หรือ การปฏิบัติ (Practice) จากทําไม่ได้     

เป็นทําได้  
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จึงเป็นสิ่งที่ต้องทําควบคู่ไปกับงานวิจัย
และงานพัฒนาทั้งระบบเพ่ือการพัฒนาการเกษตรและชุมชนการเกษตรให้เป็นฐานที่มั่นคงของ
สังคมไทย 
  2.2.3.3 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
   1) ทฤษฏีการเรียนรู้ของผู้ใหญ ่ 
    การศึกษาทฤษฏีเ ก่ียวกับการปรับตัวของผู้ ใหญ่และทฤษฏี
พฤติกรรมที่พัฒนาตามวัยทําให้ได้ข้อสรุปการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ลักษณะหน่ึงคือ การเรียนรู้โดยการนํา
ตนเอง (Self-directed learning) เป็นการเรียนรู้ที่เน้นความเป็นปัจเจกบุคคลและการพัฒนาตนเองที่
มีพ้ืนฐานจากการยึดผู้เรียนและประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนการเรียน
เอง ดังน้ันการจัดการเรียนรู้และการเรียนการสอนผู้ใหญ่เน้นการจัดการท่ีพยายามให้ผู้เรียนเป็นผู้นํา
ตนเอง เน่ืองจากข้อสรุปเก่ียวกับพัฒนาการของผู้ใหญ่ว่าเมื่อคนเรามีวุฒิภาวะมากขึ้น เราจะพัฒนา
ไปสู่ความเป็นผู้นําตนเองมากขึ้น มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ซึ่งเป็นพัฒนาการข้ันสูงสุดของ
มนุษย์ การเรียนรู้โดยการนําตัวเองน้ี มัลคัม โนลส์ กล่าวว่าเป็นกระบวนการที่บุคคลมีความคิดริเริ่ม
ด้วยตนเองในการวินิจฉัยความต้องการในการเรียน กําหนดจุดมุ่งหมาย เลือกวิธีการเรียน จนถึงการ
ประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จําเป็นต้อง
คํานึงถึงผู้เรียนได้แก่เกษตรกรเป็นลําดับแรก เกษตรกรส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นช่วงวัยผู้ใหญ่ ดังน้ัน
การกําหนดรูปแบบวิธีการถ่ายทอด จึงควรใช้ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ โดยมุ่งเน้นให้
เกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2555) 
    สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2544) กล่าวถึงหลักการเรียนรู้สําหรับผู้ใหญ่   
10 ประการ (Adult learning: Ten principles) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ได้แก่  
     ( 1 )  ควรใ ห้ความสํ า คัญ กับแรงจู ง ใจ ในการ เรี ยน  
(Motivation to learn) น่ันคือ บุคคลจะเรียนรู้ได้ดีถ้าหากมีความต้องการที่จะเรียนรู้เร่ืองน้ันๆ  
     ( 2 )  ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ใ น ก า ร เ รี ย น รู้  Learning 
environment) จะต้องมีความสะดวกสบายเหมาะสม ตลอดจนได้รับความไว้วางใจและการให้เกียรติ
ผู้เรียน 
     ( 3 )  ควรคํ า นึ งถึ ง  ความ รู้ เ ดิมและประสบการ ณ์ 
(Experience) อันมีคุณค่า 
     (4) ต้องคํานึงถึงความต้องการในการเรียนของแต่ละ
บุคคล และรูปแบบของการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย (Learning style)  
     (5) ควรพิจารณาถึงการดูแลและให้ความสําคัญกับเน้ือหา
และกิจกรรมในการเรียนรู้ (Learning content and activities)  
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     (6) ควรให้ความสําคัญกับปัญหาที่สอดคล้องกับความจริง 
(Realistic problems) และนําการเรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา  
     (7) ต้องให้การเอาใจใส่กับการมีส่วนร่วม ทั้งทางด้าน
สติปัญญา และทางด้านร่างกายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     (8) ควรให้มีเวลาอย่างพอเพียงในการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
การเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ การฝึกทักษะใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  
     (9) ให้โอกาสในการฝึกภาคปฏิบัติจนเกิดผลดี หรือการนํา
ความรู้ไปประยุกต์ได้ 
     (10) ให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ หรือสมรรถนะในการ
เรียนรู้จนกระทั่งเขาได้เห็นถึงความก้าวหน้าว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้  
   2) ทฤษฎีแรงจูงใจ (Theory of Human Motivation) 
    แรงจูงใจที่นําไปสู่พฤติกรรมหรือการกระทํา การปฏิบัติต่างๆ    
อาจเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คนเราต้องการที่จะมี ที่จะรู้สึก หรือได้เป็นอะไรตามที่คาดหวัง เช่น ต้องการจะ
มีบ้านพักอาศัย มีความรู้สึกปลอดภัย หรือได้เป็นเกษตรกรตัวอย่างตามท่ีคาดหวัง ฯลฯ แรงจูงใจหรือ
เหตุจูงใจของมนุษย์เรามีหลายอย่าง มาสโลว์ (Abraham H. Maslow) แนะนําว่าควรสังเกตดูความ
ต้องการที่จําเป็น (need) หรือความต้องการพ้ืนฐาน (basic needs) ก่อน ส่วนความต้องการอ่ืนๆ   
จะมีเพ่ิมหลังจากน้ัน ซึ่งความต้องการของมนุษย์เราน้ัน มีอยู่ 5 กลุ่มไว้เป็นขั้นๆ หรือเป็นระดับ     
เมื่อคนเราพอใจหรือบรรลุความต้องการในขั้นแรกหรือระดับแรกแล้วก็จะแสวงหาความต้องการในขั้น
ถัดไป (สุวัฒน์ วัฒนวงศ์, 2538) ดังน้ี  

(1) ความต้องการอยู่รอด (survival needs) ความต้องการ      
ในระดับพ้ืนฐานที่สุดมักเรียกว่าความต้องการทางร่างกายหมายถึง สิ่งต่างๆ ที่ร่างกายมนุษย์ต้องการ
เพ่ือความอยู่รอด เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย สิ่งที่ต้องการได้แก่ อาหาร นํ้าด่ืม อากาศหายใจ         
การขับถ่าย การหลับนอน ที่พักอาศัย ฯลฯ 

(2) ความต้องการความปลอดภัย (security needs) เป็นความ
ต้องการที่จะป้องกันตนเอง หรือต้องการความปลอดภัยจากสิ่งต่างๆ 

(3) ความต้องการความรักและการเข้าพวกเข้าหมู่ (affiliation 
needs) ในข้ันน้ีคนเราต้องการความรักจากคนอ่ืน และเข้าพวกเข้าหมู่กับเขาได้หรือเป็นสมาชิกของ
สังคม 

(4) ความต้องการยกย่อง (esteem needs) อาจเรียกว่าเป็นที่
ยอมรับนับถือ หรือการยกย่องในตัวเราจะมีมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการประเมินของคนอ่ืน ถ้าบุคคล
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ไม่ได้รับการยอมรับโดยกลุ่มทางสังคม เขาก็ไม่ค่อยหวังเกี่ยวกับเรื่องเหล่าน้ี คนเราจะต้องการยกย่อง
สรรเสริญก็ต่อเมื่อความต้องการใน 3 ขั้นแรกเป็นที่พอใจแล้ว  

(5) ความต้องการทําให้เป็นจริงตามที่ปรารถนา (self – 
actualization needs) ความต้องการข้ันสูงที่บุคคลต้องการทําในสิ่งที่ตนมีศักยภาพที่เป็นจริงขึ้นมา 
เพ่ือให้ตนมีความพึงพอใจสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใจเร่ืองการจูงใจ 
หรือแรงจูงใจของเกษตรกรถือว่าเป็นเร่ืองสําคัญเพราะสามารถช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร    
2 ประการ คือ (1) กรณีเราต้องไปช่วยเหลือเขา (2) เมื่อเราต้องการให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรม ในส่วน
ของเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาว่ามีสิ่งจูงใจอะไรบ้างในการทํางานของเขา เพราะเขาก็มีความต้องการ
แตกต่างกันไปในชีวิตส่วนตัวและการทํางาน การจูงใจให้เกิดการยอมรับน้ันเป็นกระบวนการทางจิตใจ
ของบุคคล เขาจะยอมรับหรือไม่น้ันเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเขาเอง ปัญหาจึงมีอยู่ว่าทําอย่างไรที่    
จะ จูงใจให้เขายอมรับและนําไปปฏิบัติตามดังที่มุ่งหวัง  

2) ทฤษฏีการยอมรับ  
 กระบวนการยอมรับ (Adoption Process) “เป็นทฤษฏีหรือ

กระบวนการทางจิตใจของบุคคลซึ่งเริ่มด้วยการเริ่มรู้หรือได้ยินเก่ียวกับแนวความคิดใหม่ แล้วไป
สิ้นสุดลงด้วยการตัดสินใจยอมรับไปปฏิบัติ” กระบวนการยอมรับ แตกต่างจากกระบวนการ
แพร่กระจายนวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ (diffusion process) กล่าวคือ กระบวนการแพร่กระจายน้ัน 
เป็นการแพร่แนวความคิดระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือระหว่างแหล่งที่มาของความคิดกับบุคคลท่ีจะ
รับแนวคิดน้ัน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งกับผู้รับโดยเฉพาะ ส่วนกระบวนการยอมรับน้ัน แต่ละ
ขั้นตอนของกระบวนการเกิดขึ้นในตัวบุคคลเดียว (บุญธรรม จิตต์อนันต์, 2536) 
    บุญธรรม จิตต์อนันต์ (2536) ได้ให้คําจํากัดความของทฤษฏีการ
ยอมรับหรือกระบวนการยอมรับว่าเป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้และการตัดสินใจของ
บุคคล ซึ่งจากการวิจัยพบว่าการที่บุคคลจะยอมรับแนวความคิดใหม่ไปปฏิบัติจะผ่านขั้นตอนที่สําคัญ 
5 ขั้นตอนด้วยกัน โดยเริ่มเป็นลําดับข้ันตอนดังน้ี คือ (1) ขั้นที่ 1 ขั้นต่ืนตัวหรือเริ่มรับรู้ (2) ขั้นที่ 2 ขั้น
สนใจ (3) ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผลหรือการไตร่ตรอง (4) ขั้นที่ 4 ขั้นทดลองทํา (5) ขั้นที่ 5 ขั้นยอมรับ
นําไปปฏิบัติ  

ในขณะที่ ดิเรก ฤกษ์หร่าย (2538) ได้อธิบายประเด็นสําคัญของ            
5 ขั้นตอนกระบวนการยอมรับของเกษตรกร ดังกล่าวในข้างต้นโดยมีเน้ือหาที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้คือ 

(1) ขั้นที่ 1 การต่ืนตัวหรือเริ่มรับรู้ (Awareness) เป็นข้ันตอนแรก
ที่กลุ่มบุคคลเป้าหมายหรือเกษตรกรอาจต่ืนตัวเองหรือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจะเป็นผู้กระตุ้นก็
ได้ ผลของการต่ืนตัวน้ันเกษตรกรต้องเกิดภาวะความไม่สมดุล (Imbalance) และมองหาสิ่งใหม่ที่
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ดีกว่าเข้ามาทดแทนของเดิม การกระตุ้นให้เกิดการต่ืนตัวโดยตนเองนั้น สื่อและช่องทางการสื่อสารจะ
มีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงโดยเฉพาะสื่อวิทยุโทรทัศน์ 

(2) ขั้นที่ 2 ความสนใจหาข้อมูลข่าวสารเพ่ิมเติม (Interest of 
Information) เมื่อเกษตรกรต่ืนตัวเต็มที่ก็จะสนใจหาข้อมูลข่าวสารเพ่ิมเติม นักวิชาการส่งเสริม
เกษตรจะมีบทบาทมากในข้ันตอนน้ีในการช้ีแนะว่าแหล่งข้อมูลที่มีให้เพ่ิมเติมจากที่กลุ่มบุคคล
เป้าหมายรู้อยู่แต่เดิมแล้ว 

(3) ขั้นที่ 3 การประเมินผลหรือการไตร่ตรอง (Evaluation) เป็น
การประเมินหรือการไตร่ตรองว่าจะยอมรับเทคโนโลยีหรือไม่ ข้อมูลที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
จะต้องให้ในขั้นตอนน้ีก็คือ ข้อมูลที่จะทําให้เกษตรกรเกิดความเช่ือมั่นว่า เมื่อเกษตรกรรับไปแล้วจะ
เกิดผลประโยชน์แก่เขาอย่างเต็มที่ การที่จะรับการเปลี่ยนแปลงน้ันสามารถที่จะระดมปัจจัยการผลิต
หรือมีสินเช่ือและบริการอ่ืนๆ จากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในการสนับสนุนได้อย่างเต็มที่  

(4) ขั้นที่ 4 การทดลอง (Trial) ขั้นตอนน้ีเกษตรกรจะลองทําใน
พ้ืนที่ขนาดเล็กเพ่ือดูว่าคุ้มกับการลงทุนหรือไม่เพียงใด มีความเสี่ยงอย่างไร แค่ไหนและจะกําจัดความ
เสี่ยงในการประกอบการได้หรือไม่ การทดลองทําในข้ันตอนน้ีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจะมี
บทบาทในการช่วยยืนยันและจะต้องบ่งช้ีให้กลุ่มบุคคลเป้าหมายหรือเกษตรกรทราบอย่างชัดเจนได้ว่า
มีความเป็นไปได้ในการประกอบการในพ้ืนที่น้ันตามสภาพแวดล้อมและสอดคล้องกับปัจจัยการผลิตที่
มีอยู่  

(5) ขั้นที่ 5 การยอมรับนําไปปฏิบัติ (Adoption) การยอมรับ    
จะเกิดขึ้นเต็มที่และต่อเน่ือง ขึ้นอยู่กับปริมาณผลประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับในห้วงเวลาหน่ึงๆ และ
ตราบเท่าที่ไม่มีนวัตกรรมใดที่ดีกว่าสิ่งที่ยอมรับอยู่แล้วในปัจจุบัน  

โดยสรุป กระบวนการยอมรับเป็นกระบวนการทางจิตใจของบุคคล
แต่ละคนซึ่งเริ่มต้ังแต่การได้รับรู้ข่าวสารเก่ียวกับนวัตกรรมไปจนรับนวัตกรรมและนําไปใช้ อีกทั้งยัง
เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และการตัดสินใจของบุคคล ดังน้ันกระบวนการยอมรับ
นวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ไปปฏิบัติตามน้ันจะเกิดข้ึนเป็นข้ันตอนในตัวบุคคลหรือเกษตรกรเริ่มต้ังแต่
ขั้นแรก คือ ขั้นต่ืนตัวหรือรับรู้ไปสู่ขั้นสนใจหาข้อมูล ขั้นประเมินผลหรือการไตร่ตรอง ขั้นทดลองทํา
และขั้นสุดท้ายคือ การยอมรับนําไปปฏิบัติ แม้ว่าขั้นตอนตามกระบวนการยอมรับ (adoption 
process) จะเกิดขึ้นเป็นลูกโซ่ก็ตาม แต่ในความเป็นจริงแล้วแต่ละขั้นตอนอาจท้ิงช่วงเวลา และบุคคล
หรือเกษตรกรอาจปฏิเสธ (rejection) นวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ได้ในระหว่างทุกขั้นตอน โดยเฉพาะ
ขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 4 หากแต่ละขั้นน้ันตัวนวัตกรรม (Innovation) ไม่ได้สร้างความประทับใจ 
จูงใจหรือสร้างความมั่นใจให้เกิดข้ึนในตัวเขา ขณะที่ในขั้นตอนสุดท้ายคือ ขั้นตอนการยอมรับบุคคล
หรือเกษตรกรก็อาจจะมีทั้งที่ยอมรับนําไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง (continue) และก็อาจจะมีบุคคล   
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หรือเกษตรกรที่ยอมรับนําไปปฏิบัติแล้วเลิกนํานวัตกรรมหรือแนวความคิดใหม่ไปปฏิบัติ           
อย่างต่อเน่ือง (discontinue) ก็ได้ เน่ืองจากปัจจัยหรือคุณสมบัติของนวัตกรรมน้ันมิได้มีประโยชน์    
ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในสังคมที่จะรับ มีความสลับซับซ้อนมาก ไม่สามารถแบ่งทดลองคร้ังละ
น้อยๆ ได้ อีกทั้งยังพบว่าไม่เข้าใจ ไม่สามารถมองเห็นหรือเห็นผลได้โดยง่ายอย่างที่นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรได้แนะนําในเบ้ืองต้น ดิเรก ฤกษ์หร่าย (2538) ได้กล่าวว่าการจําแนกกลุ่มบุคคลเป้าหมาย
ในกระบวนการยอมรับน้ันยังจําเป็นต้องวิเคราะห์อย่างมีระบบว่าใครเป็นบุคคลที่ยอมรับเร็ว         
ปานกลางหรือยอมรับช้า การจําแนกกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการยอมรับน้ี กระทําเพ่ือนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรจะได้ส่งเสริมเฉพาะบุคคลยอมรับเร็วเป็นอันดับแรก ในฐานะที่คนกลุ่มยอมรับเร็ว
น้ันจะเป็นตัวแทนของเกษตรกรและมอบหมายให้กลุ่มยอมรับเร็วน้ันเป็นผู้สืบทอด ขยายผลต่อไปยัง
กลุ่มสมาชิกของตน 

2.2.4 การส่งเสริมการเกษตร 
  2.2.4.1 ความหมายของการส่งเสริมการเกษตร  
   คําว่าการส่งเสริมการเกษตร มาจากคําในภาษาอังกฤษว่า Agricultural 
Extension คําว่า Extension แปลว่าขยายออก ยืดออก การแผ่ออก สิ่งที่ขยายออก (สฤษดิคุณ กิติ
ยากร, 2550) ดังน้ัน คําว่า Agricultural Extension จึงแปลได้ว่าการทําให้ความรู้ทางการเกษตรแพร่
ขยายออกไป  
   นอกจากน้ี บุญธรรม จิตอนันต์ (2540) ได้ให้ความหมายของการส่งเสริม
การเกษตร ไว้ว่า การส่งเสริมการเกษตร หมายถึง การนําความรู้ วิธีการ เทคนิคใหม่ๆ ทางการเกษตร
ไปแนะนํา เผยแพร่ให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงประชาชนที่เป็นเกษตรกร แล้วติดตามให้
คําแนะนําช่วยเหลือจนเกิดความสําเร็จ ขณะเดียวกันก็นําเอาปัญหาต่างๆ ทางการเกษตรมาวิเคราะห์
หาหนทางแก้ไข 
   ทํานอง สิงคาลวณิช (2525) อธิบดีท่านแรกของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้
ความหมายของการส่งเสริมการเกษตรว่า คือการถ่ายทอดหรือเผยแพร่บริการความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเกษตรให้แก่เกษตรกรที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจ ตลอดจนให้คําปรึกษาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ ให้เกษตรกรนาไปคิด ตกลงใจ และปฏิบัติ
ตาม อันจะยังผลให้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมรายได้ 
   Mosher (1976 อ้างโดย William M. Rivera, 2008) กล่าวว่า การส่งเสริม
การเกษตรเป็นการทํางานกับชาวชนบท โดยการให้การศึกษานอกระบบโรงเรียน ในเรื่องที่อยู่ในความ
สนใจและความต้องการเพ่ือปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบทและสนับสนุนสวัสดิการในชุมชน
ชนบท  
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   จากความหมายของการส่งเสริมการเกษตรที่กล่าวมา สามารถสรุป
ความหมายของการส่งเสริมการเกษตรได้ว่า การส่งเสริมการเกษตร คือ กระบวนการทางการศึกษา
เพ่ือพัฒนาอาชีพเกษตร โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ทําหน้าที่ให้คําปรึกษา แนะนํา ให้
ความรู้ ให้การฝึกอบรม กระตุ้น จักจูง ตลอดจนช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกร
สามารถประกอบอาชีพจนประสบผลสําเร็จ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน  
   ดังน้ัน งานส่งเสริมการเกษตร จึงถือว่าเป็นงานให้การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (Non-formal education) แก่เกษตรกร ที่นักส่งเสริมการเกษตรมุ่งที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม
ของกลุ่มบุคคลเป้าหมาย ให้เป็นไปในทิศทางที่ ดีขึ้น ทั้งในด้านความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ           
ทางการเกษตร ด้านทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพเกษตร มีความเช่ือมั่นว่าอาชีพเกษตรสามารถ
สร้างความมั่นคงให้ชีวิตได้ มีความพร้อมกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือนํามาพัฒนา
อาชีพและทักษะ ความสามารถในการจัดการทรัพยากร จัดการผลผลิต ให้มีประสิทธิภาพ ทําให้
เกษตรกรสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง และครอบครัวให้ดีขึ้น สร้างความมั่นคงทาง
สังคม และเศรษฐกิจแก่ชุมชน และสังคม 
  2.2.4.2 ความสําคัญของการส่งเสริมการเกษตร 
   กระบวนการนําองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร มาถ่ายทอดสู่
เกษตรกรเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตทางด้านการเกษตรนั้น กระบวนการส่งเสริมการเกษตรถือเป็น
กระบวนการที่สําคัญกระบวนการหน่ึง ซึ่งบุญธรรม จิตต์อนันต์ (2540) ได้สรุปความจําเป็นที่จะต้องมี
การส่งเสริมการเกษตร ไว้ดังน้ี 
   1) ประเทศไทยมีรากฐานทางเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก 
ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก  
   2) การเพ่ิมขึ้นของประชากรในประเทศ และของโลก ทําให้มีความต้องการ
ทางด้านอาหารมากข้ึน จึงจําเป็นต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร         
เพ่ือสนองความต้องการของประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้น 
   3) ประเทศไทยมีความจําเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในด้านการแข่งขันในเรื่อง
สินค้าเกษตรมากขึ้น จึงมีต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางด้านการเกษตร 
   4) เกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศไทย มีการศึกษาค่อนข้างน้อย ทําให้ขาด
ศักยภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย 
   5) เกษตรกรไทย ยังดําเนินการผลิตในรูปแบบต่างคนต่างทํา ยังขาดการ
รวมตัวและสร้างเครือข่าย กระบวนการส่งเสริมการเกษตรจึงเป็นกระบวนการหนึ่ง ที่กระตุ้นและ
ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายการผลิตและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร 
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   6) งานส่งเสริมการเกษตร เป็นงานที่ช่วยให้ความรู้ กระตุ้นช้ีชวน ชักนําให้
เกษตรกรใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด เช่น ทรัพยากรดิน นํ้า และป่าไม้ อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงที่สุด  
   7) หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเกษตรกร มีการศึกษาวิจัยองค์
ความรู้ใหม่ๆ ทางการเกษตรอีกมากมาย องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และสามารถลดต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกรได้ ซึ่งองค์ความรู้บางอย่างยังไม่เป็นที่รู้จักและแพร่หลาย การส่งเสริมการเกษตรจึงเป็น
กระบวนการในการแพร่ขยายองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรมากข้ึน   

2.2.4.3 หลักการสําคัญของการส่งเสริมการเกษตร 
ปรัชญาสําคัญของการส่งเสริมการเกษตร คือ การสอนให้เกษตรกรรู้จัก

ช่วยเหลือตนเอง (Teach them to help themselves) หมายถึง การช่วยให้บุคคลเป้าหมายมี
การศึกษา เพราะการศึกษาทําให้มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการ
ที่จะพัฒนาอาชีพที่ทําอยู่ สามารถพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ มีทัศนคติที่ถูกต้องในการประกอบ
อาชีพ (บุญสม วราเอกสิริ, 2529) 

บุญธรรม จิตต์อนันต์ (2540) ได้สรุปหลักการสําคัญของการส่งเสริม
การเกษตร ไว้ดังน้ี 

(1) การส่งเสริมการเกษตรเป็นกระบวนการให้การศึกษานอกโรงเรียนที่นัก
ส่งเสริมการเกษตร ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนํา ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรเป้าหมายประกอบ
อาชีพจนประสบความสําเร็จ นําไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ในที่สุด 

(2) การมีส่วนร่วมของบุคคลเป้าหมาย ซึ่งนักส่งเสริมการเกษตร ควรเปิด
โอกาสให้กลุ่มบุคคลเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น เพราะการมีส่วนร่วมจะทําให้เกิด
ความรู้สึกในความเป็นเจ้าของ 

(3) กระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่ม การรวมกลุ่มจะเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน และเป็นส่วนสําคัญนําไปสู่ความมั่นใจในการประกอบอาชีพ 

(4) นักส่งเสริมการเกษตรต้องมีศรัทธา และทัศนคติที่ดีต่อบุคคลเป้าหมาย 
ต้องมีความเช่ือว่าบุคคลเป้าหมายเรียนรู้ได้ พัฒนาได้ และมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง 

(5) เร่ิมงานส่งเสริมการเกษตร จากสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชน เช่น การพัฒนา
อาชีพที่เกษตรกรทําอยู่ก่อน แต่มีปัญหาด้านการผลิตต่างๆ 

(6) สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในตัวนักส่งเสริมการเกษตร คือ ต้องมีความซื่อสัตย์ 
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ตรงต่อเวลา อ่อนน้อมถ่อมตน มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะเรื่อง
ที่จะไปส่งเสริม 
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(7) ยึดหลักประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน โดยการรับฟังความคิดเห็นของ
ทุกฝ่ายอันจะนําไปสู่การยอมรับ 

(8) สร้างเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกชุมชน การมีเครือข่ายจะเป็นสิ่งที่
ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพให้แก่บุคคลเป้าหมาย 

(9) นักส่งเสริมการเกษตร ต้องแสวงหาเกษตรกรผู้นําเพ่ือเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือในการทํางาน 

(10) การทํางานส่งเสริมการเกษตร ควรใช้ทีมงานที่แต่ละคนมีความ
เช่ียวชาญโดยเฉพาะการทํางานร่วมกัน 

(11) การดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร ต้องมีลักษณะผสมผสาน เพราะ
แต่ละกิจกรรมต้องมีส่วนเก้ือหนุนให้งานส่งเสริมประสบความสําเร็จไปพร้อมๆ กัน และกิจกรรมการ
ส่งเสริมการเกษตร ต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

(12) นักส่งเสริมการเกษตร ต้องเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ ให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 

2.2.4.4 การใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร 
(1) ความสําคัญของโสตทัศนูปกรณ์ 

โสตทัศนูปกรณ์ (Audio aids) คือ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยให้การ
ติดต่อสื่อสารของมนุษย์เป็นไปด้วยดีย่ิงขึ้น สําหรับในงานส่งเสริมการเกษตร โสตทัศนูปกรณ์           
คือ  เครื่ องมือ  อุปกรณ์ที่ ช่วยให้ นักส่ ง เสริมการเกษตร  สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร 
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกรที่เป็นบุคคลเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
เกษตรกรเป้าหมายเกิดการเรียนรู้ นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การยอมรับเทคโนโลยีพัฒนา
อาชีพของตนเอง สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวและสังคมต่อไป 

วิจิตร อาวะกุล (2535) ได้กล่าวถึงความสําคัญของโสตทัศนูปกรณ์     
ในงานส่งเสริมการเกษตร พอสรุปได้ ดังน้ี 

1) ส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาสาระของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร ให้แก่เกษตรกร 

2) กระตุ้นความสนใจของเกษตรกรในเรื่องที่ต้องการส่งเสริมมากขึ้น    
ลดความน่าเบ่ือหน่ายจากการเรียนรู้ที่เป็นเพียงการบรรยายหรือเล่าให้ฟังเพียงอย่างเดียว 

3) นักส่งเสริมการเกษตร สามารถนํากรณีศึกษาเรื่องต่างๆ ในพ้ืนที่อ่ืนๆ  
ที่มีปัญหาใกล้เคียงกันมานําเสนอให้เกษตรกรได้รับรู้ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ ทําให้เกิดความเข้าใจ 
ตระหนัก และยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น 



30 
 

4) การใช้โสตทัศนูปกรณ์ทําให้เกษตรกรสามารถจดจําเน้ือหาสาระของ
ข้อมูลข่าวสารได้ดีขึ้น 

5) โสตทัศนูปกรณ์ ช่วยทําให้การสอนทักษะความชํานาญได้ผลดีขึ้น 
เพราะผู้เรียนได้เห็นทั้งภาพและเสียง เพราะเหตุการณ์บางอย่างไม่สามารถนํามาให้เรียนรู้ได้ในสถานที่
จริง 

6) โสตทัศนูปกรณ์ช่วยในเรื่องการประหยัดเวลา และงบประมาณใน
การถ่ายทอดความรู้ในเรื่องเดียวกัน ที่ต่างสถานที่และต่างบุคคลเป้าหมายกัน 

7) โสตทัศนูปกรณ์บางอย่าง บุคคลเป้าหมายสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

8) นอกจากน้ี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทําให้สามารถ
เรียนรู้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเกษตรกรสามารถศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
กว้างขวางและไม่จํากัด 

(2) ประเภทของสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ 
ประเภทของสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ที่จะทําให้เกิดประสบการณ์และการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแก่ผู้เรียนน้ัน Dr.Edgar Dale (อ้างโดย วัลลภ พรหมทอง, 2541) นักจิตวิทยา
ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านโสตทัศนศึกษาได้จัดลําดับไว้ ดังน้ี 

1) ภาษาพูด ภาษาเขียน (Verbal symbols) คือการสื่อสารกันด้วย
ภาษาพูด บรรยาย และสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งควรพิจารณาในการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีความหมายที่ชัดเจน 
เหมาะสมกับเกษตรกร 

2) สัญลักษณ์ (Visual symbols) คือการสื่อสารด้วยเคร่ืองหมาย
สัญลักษณ์ต่างๆ เช่น กราฟ แผนภูมิ แผนผัง แผนท่ี รวมถึงแสง สี เสียง ที่เป็นสัญลักษณ์ที่เมื่อคนได้
เห็นได้ยินจะจําได้ ทําให้เกิดการเรียนรู้ไว้รวดเร็ว 

3) วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง ภาพน่ิง (Radio, Sound record, Still 
picture) การฟังเสียงจากวิทยุ เคร่ืองบันทึกเสียง ภาพน่ิง ทําให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์มากกว่าการ
ใช้สัญลักษณ์ 

4) ภาพยนตร์และโทรทัศน์ (Motion pictures and Television) การ
ชมภาพยนตร์ และดูโทรทัศน์ที่มีภาพเคลื่อนไหว พร้อมเสียงประกอบจะทําให้ผู้ เรียนได้รับ
ประสบการณ์ และเรียนรู้ได้ดีกว่าการชมภาพนิ่งและหรือการฟังเสียงอย่างเดียว 

5) นิทรรศการ (Exhibition) เป็นการจัดการแสดงทั้งภาพและของจริง
รวมทั้งมีคําอธิบายประกอบ การจัดนิทรรศการมีทั้งขนาดเล็กที่จัดในห้อง หรือจัดงานขนาดใหญ่   
การชมนิทรรศการจะทําให้เกษตรกรได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้ได้มากกว่าการชมภาพยนตร์หรือ
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ดูโทรทัศน์ เพราะผู้ชมได้มีโอกาสศึกษารายละเอียดต่างๆ จากการชมนิทรรศการและซักถามข้อสงสัย
จากผู้จัดได้อีกด้วย 

6) ทัศนศึกษา (Field trip) เป็นการนําเกษตรกรไปเยี่ยมชมกิจกรรม
ของเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ทําให้เกษตรกรได้เรียนรู้จากเกษตรกรด้วย
กันเองซึ่งจะนําไปสู่การยอมรับได้ง่ายกว่า 

7) การแสดงสาธิต (Demonstration) เป็นการชมการแสดงสาธิต    
โดยวิทยากรที่มีความชํานาญในเรื่องที่ต้องการจะส่งเสริม ซึ่งวิทยากรอาจจะเป็นเกษตรกรที่มีความ
ชํานาญในเรื่องน้ันๆ ก็ได้ การเรียนรู้ด้วยวิธีน้ีผู้เรียนจะได้ประสบการณ์กว่าการทัศนศึกษาเย่ียมชม
กิจการ 

8) การแสดงละครแบบมีส่วนร่วม (Dramatic participation)         
เป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทสมมุตติ เช่น การเรียนรู้การทํา
บัญชีจากบริษัทจําลอง การแสดงบทบาทกิจกรรมกลุ่มเกษตรกร 

9) การสร้างประสบการณ์จําลอง (Contrived experience) เป็นการ
เรียนรู้และหาประสบการณ์จากการจําลองของจริง เช่น การฝึกรีดนมโดยใช้เต้านมเทียม 

10) การให้ได้รับประสบการณ์ตรง (Direct and purposeful 
experience) การที่เกษตรกรได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จะทําให้ได้
ประสบการณ์มากที่สุดและนําไปสู่การประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ 

(3) หลักการเลือกใช้โสตทัศนูปกรณ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
วาทิต บัวแสง (2546) ได้กล่าวถึงหลักการเลือกใช้โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือ

ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร ไว้ดังน้ี 
1) โสตทัศนูปกรณ์ที่นํามาใช้ ต้องมีเน้ือหาถูกต้องตามหลักวิชาการและ

ตรงกับความเป็นจริง โดยจะต้องตระหนักไว้เสมอว่าความจริงในสถานการณ์หน่ึงในพื้นที่หน่ึง อาจจะ
ไม่เหมาะสมกับอีกสถานการณ์หน่ึงในอีกพ้ืนที่หน่ึงก็เป็นได้ 

2) เน้ือหาของโสตทัศนูปกรณ์ที่นําเสนอ ต้องมีความเหมาะสมกับบุคคล
เป้าหมาย และเรื่องที่จะไปนําเสนอ เช่น สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ไม่ควรมีเน้ือหา
สาระที่มากเกินไป เป็นภาษาที่เกษตรกรสามารถเข้าใจได้ง่าย 

3) โสตทัศนูปกรณ์ที่นํามาใช้ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับวิธีการ
ส่งเสริมการเกษตรแต่ละวิธี เช่น การบรรยายให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จํานวน 40-50 คน 
ควรเตรียมสื่อที่สามารถแสดงให้คน 40-50 คนดูแล้วเข้าใจได้ง่าย 

4) การเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ในการนําเสนอ ควรคํานึงถึงระยะเวลาที่ใช้
ให้พอดีกับเน้ือหาของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่นําเสนอ ไม่ควรสั้นหรือยาวเกินไปจนน่าเบ่ือหน่าย 
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5) โสตทัศนูปกรณ์ที่นําเสนอต้องมีคุณภาพดี ไม่เก่าจนใช้งานไม่ได้   
ภาพและเสียงชัดเจน สามารถกระตุ้นความสนใจแก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี และผู้ใช้ควรมีเทคนิคการ
นําเสนอที่เหมาะสม หรือควรซักซ้อมเตรียมการล่วงหน้า  

6) เ น้ือหาของโสตทัศนูปกรณ์ต้องมีความทันสมัย เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นําเสนอ 

7) โสตทัศนูปกรณ์ที่นํามาใช้ต้องทําให้เกิดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง และ
ให้สัมพันธ์กับกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรที่มีอยู่เดิม เช่น การฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรหลังจากมี
การสาธิตหรือบรรยายแล้ว เพ่ือเสริมสร้างให้เกษตรกรเกิดทักษะความชํานาญและนําไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้จริง 

8) ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าของโสตทัศนูปกรณ์ที่นํามาใช้งานว่า
เกษตรกรสามารถเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้มากน้อยเพียงใด 

9) ต้องมีการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์อย่างเป็นระบบ ให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.4.5 สถานการณ์และปัญหาในการส่งเสริมการเกษตร 
(1) สถานการณ์ในการส่งเสริมการเกษตร 

สุรพล จารุพงศ์ (2556) ได้กล่าวถึงสถานการณ์การส่งเสริมการเกษตร
ในภาพรวมของประเทศไทยว่า การส่งเสริมการเกษตรมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงอยู่เร่ือยๆ ซึ่งระบบ
การส่งเสริมการเกษตรที่มีอยู่หลากหลายในแต่ละแห่งเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลาย     
ของวัตถุประสงค์ของระบบที่อยู่ในสภาพแวดล้อมต่างกัน แต่บทบาทการส่งเสริมการเกษตรในการ
พัฒนาที่แท้จริง คือ การส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ที่จําเป็นเพ่ือการเลี้ยงชีพของตนเองและผู้อ่ืน 
ทั้งน้ี แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมการเกษตรในช่วงเริ่มแรก เป็นรูปแบบการถ่ายทอดความรู้         
หรือวิทยากร (Innovation) ที่มีการอํานวยการจากเบ้ืองบนของโครงสร้างการจัดการ ว่าทิศทางของ
การส่งเสริมน้ัน ควรมุ่งสู่เร่ืองหรือสาระใด เป็นการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชนที่มีการกําหนด
ทิศทางไว้ชัดเจนจากแผนช้ีนําในระดับบริหาร (Directive approach) ในระยะต่อมา แนวทางปฏิบัติ
ในการส่งเสริมการเกษตรได้เปลี่ยนจากการเน้นปัจจัยหรือทรัพยากรนําเข้าสู่ชุมชนเป็นการมุ่งสู่การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือเกษตรกร 
(Responsive approach) แต่การส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางน้ี เกษตรกรเป็นเพียงผู้ระบุปัญหา
และต้ังคําถาม โดยท่ีนักส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้หาคําตอบและแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งเกษตรกร
ยังต้องพ่ึงพา  นักส่งเสริมการเกษตร ทั้งยังทําให้แบบแผนการเรียนรู้และการแก้ปัญหาแบบดังเดิมที่
ได้รับการถ่ายทอดมาในชุมชนด้อยคุณค่าและกระจัดกระจายไป แนวทางปฏิบัติการส่งเสริม
การเกษตรจึงมีการเปลี่ยนแปลง โดยส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน นักส่งเสริมการเกษตรลดบทบาท
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การเป็นผู้ชํานาญการและมุ่งทํางานร่วมกับชุมชนแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive approach) ในระยะ
ยาว ช่วยเกื้อกูลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการสร้างองค์ความรู้โดยการต้ังคําถาม วิเคราะห์ปัญหา 
และทดสอบทางแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง ทั้งน้ี การส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทยที่ผ่าน
มา ได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาการเกษตร 
ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแต่ละฉบับ ดังน้ี 

1) การส่งเสริมการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-249) การส่งเสริมการเกษตรในช่วงน้ี เป็นช่วงก่อนจัดระบบงาน
ส่งเสริมการเกษตร การดําเนินงานจะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ช้ีนํา และกําหนดแนวทางให้
เกษตรกรปฏิบัติตาม ตามแผนงานโครงการที่กําหนดไว้แล้วในระดับบริหาร (Top-down approach) 

2) การส่งเสริมการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 2-3 (พ.ศ. 2510-2519) เป็นช่วงของการพัฒนาระบบงานส่งเสริมการเกษตร ใน
ระยะที่ 1 มีการจัดต้ังกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2510 การดําเนินงานส่งเสริม
การเกษตรใช้ระบบเย่ียมเยียนให้คําแนะนํา เน้นการส่งเสริมรายบุคคล และช่วยแก้ไขปัญหาแก่
เกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ 

3) การส่งเสริมการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 4-5 (พ.ศ. 2520-2529) เป็นช่วงของการพัฒนาระบบงานส่งเสริมการเกษตรในระยะ
ที่ 2 การดําเนินงานส่งเสริมการเกษตร ใช้ระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน (Training and visiting 
system) ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ แต่ลักษณะการดําเนินงานยังเป็นการบริหารงานแบบรวม
ศูนย์ การวางแผนงานโครงการถูกกําหนดจากส่วนกลางมิได้วางแผนการผลิตร่วมกับเกษตรกร 

4) การส่งเสริมการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) เป็นช่วงของการพัฒนาระบบงานส่งเสริมการเกษตรในระยะ   
ที่ 3 การดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรยึดหลักการกระจายอํานาจจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค         
การปรับปรุงระบบการวางแผนจากข้างล่างข้ึนมาข้างบน (bottom-up approach) พร้อมๆ กับการ
พัฒนากระบวนการกลุ่ม การปรับโครงสร้างการผลิตให้สอดคล้องกับเกษตรกรพ้ืนที่ และทรัพยากร   
ที่มีอยู่ และความต้องการของตลาด 

5) การส่งเสริมการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) เป็นช่วงของการพัฒนาระบบงานส่งเสริมการเกษตรในระยะที่ 
4 การดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรเน้นการจัดทําแผนการผลิตในระดับไร่นาของเกษตรกรและ
ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่มีปัญหาในด้านราคาไปสู่การเกษตรอย่างอ่ืนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และภาวะตลาด ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทํางานร่วมกับ
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เกษตรกรในฐานะพ่ีเลี้ยงให้ข่าวสารความรู้ข้อมูลทางเลือกด้านต่างๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจของ
เกษตรกร 

6) การส่งเสริมการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) การดําเนินงานเสริมการเกษตรเน้นการพัฒนา 4 ด้าน คือ   
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
การพัฒนาเกษตรกร และองค์การเกษตรกร การพัฒนาการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรในช่วงน้ี 
ระบบส่งเสริมการเกษตรประกอบด้วย 4 ระบบหลัก คือ ระบบการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรระดับ
อําเภอ ระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระบบประสานงาน และระบบติดตามนิเทศและประเมินผล 
รวมท้ังมีระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
วางแผนพัฒนาการเกษตร โครงการและงบประมาณ และการดําเนินงานเก่ียวกับผู้นําและองค์กร
เกษตรกร 

7) การส่งเสริมการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) การดําเนินงานส่งเสริมการเกษตร แบ่งการทํางานออกเป็น    
2 ส่วน คือ  

- การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ระดับตําบลและอําเภอโดยมีศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเป็นศูนย์กลางในการเข้ามาวางแผนกิจกรรมร่วมกับ
เกษตรกรในพ้ืนที่ และกําหนดแผนพัฒนาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม การส่งเสริมอาชีพในตําบล 
โดยการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (community enterprise) ทั้งน้ี การพัฒนาเกษตรกรเน้นการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม และสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม
อย่างต่อเน่ือง และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยความสะดวก แนะนํา กระตุ้น 
ประสานงาน ให้บริการ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ (ระดับจังหวัดและระดับกรม) 
เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการทํางานส่งเสริมการเกษตรโดยการจัดประชุมและสัมมนา          
เชิงปฏิบัติการ การนิเทศงานการติดตามประเมินผลรวมทั้งการวิจัย และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 

8) การส่งเสริมการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ในช่วงน้ีมีสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร
และเกษตรกรที่สําคัญคือ การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ การเปิดเสรีทางการค้า ความมั่นคงทาง
อาหาร ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน เป็นต้น 
การส่งเสริมการเกษตรจึงมุ่งเน้นเตรียมความพร้อมของเกษตรกรและบุคลากรด้านการเกษตรให้
สามารถปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ้งเน้นการมีส่วนร่วมของภาค
ชุมชนและเกษตรกร ให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนา สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นการ
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พัฒนาบนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ (Knowledge-based) เครื่องมือที่นํามาใช้ คือ กระบวนการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management: KM) เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรเป็นหลักในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร และได้เน้นการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเกษตรกรโดยผ่านทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ยึดตัวเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาให้มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้ อีกทั้งยังให้ความสําคัญพัฒนา และสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และยุวเกษตรกร ให้มีความพร้อมที่จะพัฒนา
ตนเองให้มีความมั่นคงในอาชีพการเกษตรและมีเครือข่ายเพ่ือสร้างอํานาจการต่อรอง การพัฒนา
อาสาสมัครเกษตรท่ีเป็นเกษตรหมู่บ้าน ตลอดจนการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9) ทิศทางการส่งเสริมการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรมีความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงด้านการผลิต การตลาด และมีการกระจายรายได้ที่
ทั่งถึง ก้าวเข้าสู่การจัดการฟาร์มที่เป็นมืออาชีพ (Smart Farmer) พร้อมทั้งการพัฒนาเกษตรกรรุ่น
ใหม่ให้เข้าสู่ภาคเกษตรทดแทนรุ่นเดิม ส่งเสริมให้องค์กรเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีการ
ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

- พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าเกษตร และความ 
มั่นคงอาหารเพ่ือสร้างฐานการผลิตภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร
ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหารและมีผลผลิตเพียงพอกับความ
ต้องการด้านอาหารและพลังงานโดยการพัฒนาการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมเน้นลดต้นทุนการผลิต 
และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Product) เสริมสร้างการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นพืชอาหารและพลังงานให้เกิด
ความพร้อมและสร้างความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาคและระหว่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขยายผลสู่การ
พัฒนาภาคเกษตรให้สนองความต้องการของภาคการผลิต 

- การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน โดยการพัฒนา
คนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเก้ือกูล พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ที่ต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ทั้งน้ี จะส่งเสริมและสนับสนุน
ให้การเรียนรู้เป็นหน้าท่ีของทุกคน 

- การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุล และยั่งยืน
เพ่ือสร้างและพัฒนาการใช้ทรัพยากรการเกษตรและโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
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ฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตรให้มีความเหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตรอย่างย่ังยืนโดยการเร่งรัดการ
ฟ้ืนฟูและปรับปรุงคุณภาพดินที่ เสื่อมโทรม  วางระบบการใช้ที่ ดินตามศักยภาพของที่ ดิน              
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตรส่งเสริม และสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ทรัพยากร
การผลิตอย่างเหมาะสมและย่ังยืนสนับสนุน และผลักดันให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร เตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  

10) แนวโน้มการทํางานส่งเสริมการเกษตรในอนาคต การทํางาน
ส่งเสริมการเกษตรในอนาคตท่ีมีความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ต้องใช้ข้อมูลและความรู้เป็นฐานในการตัดสินใจแลการแข่งขัน การส่งเสริมการเกษตรจึงต้อง
มีการพัฒนาให้เหมาะสม ซึ่งการวิเคราะห์แนวโน้มวิธีการส่งเสริมการเกษตรในอนาคต และการ
เปลี่ยนแปลงการส่งเสริมการเกษตรในยุคโลกาภิวัฒน์สู่การส่งเสริมการเกษตรในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร 
สามารถสรุปได้ดังน้ี (พีรพร พร้อมเทพ, 2553) 

- เน้นการสร้างปัญญา (Wisdom) ให้กับเกษตรกรโดยเกษตรกร
สามารถเข้าถึงประยุกต์ และสร้างสรรค์ข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้อย่างเหมาะสม ทั้งน้ีกระบวนการ 
การส่งเสริมการเกษตรเริ่มจากการศึกษาเกษตรกรและชุมชนที่เกษตรกรอาศัยอยู่ผ่านกระบวนการคิด
วิเคราะห์เชิงระบบบนพ้ืนฐานของกรอบแนวคิดการพ่ึงพาตนเอง เพ่ือทราบถึงปัญหา ข้อจํากัดของ
เกษตรกร และชุมชนรวมถึงความรู้ที่มีอยู่ในตัวเกษตรกร และชุมชน (tacit knowledge) หรือภูมิ
ปัญญา (wisdom) เพ่ือนํามาสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการปรับใช้ 

- การทํางานเน้นการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ โดยการ
พัฒนาการเกษตรให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart farmer) คือ คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น และ
รู้เท่าทันโลก โดยใช้นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ (smart officer) แนวทางการส่งเสริมนักส่งเสริม
การเกษตรต้องพิจารณาให้สอดคล้องตามแนวคิดการพ่ึงพาตนเองเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งนัก
ส่งเสริมการเกษตรควรศึกษาร่วมกับเกษตรกรเพ่ือให้ได้นวัตกรรมที่เหมาะสมแก่การแก้ไขปัญหาหรือ
สร้างแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรที่เหมาะสม และถ่ายทอดนวัตกรรมไปสู่เกษตรกรผ่าน
หลักการสื่อสาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์นวัตกรรมที่ได้แก่สาธารณะเพื่อให้มีการศึกษานวัตกรรมนั้นให้
ก้าวหน้าและเหมาะสมย่ิงข้ึนต่อไป 

- นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้
เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร ทั้งในมิติของการวางแผนการส่งเสริมการเกษตรของนักส่งเสริม
การเกษตรที่สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการให้บริการที่ดีแก่เกษตรกร สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และ
ความรู้ได้ง่ายรวดเร็วทันเวลาในการใช้งาน 
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- พัฒนานักส่งเสริมการเกษตรให้มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ 
สามารถคิดพัฒนางาน รวมถึงการประยุกต์เคร่ืองมือในการส่งเสริมการเกษตรที่เสริมสร้างการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับเกษตรกรได้ 

ดังน้ัน การส่งเสริมการเกษตรในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน จึงมีบทบาท      
ไม่เฉพาะการถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และประสบการณ์ แต่ยังเป็นการนําเสนอ
ทางเลือกในการทําเกษตรกรรรม ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาวิธีการคิดให้พอเหมาะ และพอเพียงกับ
ความสามารถของครอบครัวเกษตรกร ทุน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดล้อมโลก นโยบายประเทศและสากล ตลอดทั้งการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีกําหนดแนวทางการผลิตและบริการทางการเกษตร 

(2) ปัญหาในการส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร (2553) ได้กล่าวถึงปัญหาในการส่งเสริม

การเกษตรที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการเกษตรของประเทศได้ ซึ่งประกอบด้วย 
1) ปัญหาที่เก่ียวข้องกับเกษตรกร ครอบครัว กลุ่ม องค์กรเกษตรกรและ

ชุมชน ปัญหาที่สําคัญที่เก่ียวข้องกับตัวเกษตรกร กลุ่ม องค์กรเกษตรกรและชุมชน ที่สําคัญคือ ปัญหา
การขาดความรู้ความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร และขาดโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งทุน
ที่จะนํามาพัฒนาอาชีพของตนเอง ทําให้ไม่สามารถวางแผนการผลิตของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทางการเกษตรที่รวดเร็วและทันสมัย
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพของตนเอง นอกจากน้ียังขาดกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกันและการสร่างเครือข่ายทําให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการประกอบอาชีพน้อย 

2) ปัญหาการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตร ปัญหาที่สําคัญคือปัญหา
เรื่องปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูง ทําให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่สูงตามไปด้วย 
ประกอบกับทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมเกิดปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ทําให้เกษตรกรย่ิง
ต้องมีต้นทุนในการปรับปรุงบํารุงดินมากขึ้น อีกปัญหาหนึ่งที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกร คือ ปัญหาวิกฤติของพลังงาน ราคานํ้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาค
การเกษตรเช่นกัน นอกจากน้ี ตลาดสินค้าเกษตรของประเทศไทยส่วนใหญ่ยังต้องพ่ึงพิงตลาด
ต่างประเทศ เมื่อเกิดปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนทําให้ส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกสินค้าเกษตร
ของประทศไทยด้วยเช่นกัน ในขณะที่เกษตรกรหันกลับมาพ่ึงตลาดในประทศมากขึ้น ระบบตลาด
สินค้าเกษตรเสรีในปัจจุบันก็ทําให้ราคาผลผลิตในประทศตกตํ่ามากขึ้น เกษตรกรไม่สามารถผลิตสินค้า
ราคาถูกแข่งขันกับสินค้าที่นําเข้ามาจากต่างประเทศได้  
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3) ปัญหาการส่งเสริมการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐ ปัญหาการ
ทํางานส่งเสริมการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐก็นับว่าเป็นปัญหาที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่าน้ี ประกอบด้วย 

- ปัญหาการขาดการประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ        
ที่ทํางานด้านส่งเสริมการเกษตร ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ
ด้วยกันเองและกับหน่วยงานภาคเอกชน ทําให้เกิดความซ้ําซ้อนในการทํางาน 

- ความเชื่องช้าของขั้นตอนและระบบราชการ ทําให้ไม่สามารถทํางาน
ส่งเสริมการเกษตรได้ทันกับปัญหาและความต้องการของเกษตรกร 

- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจงานมากทั้งงานประจําที่รีบผิด
ชอบและงานตามนโยบายภาครัฐที่สําคัญเร่งด่วน อีกทั้งเจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดทักษะในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ทําให้เกษตรกรไม่ได้รับความรู้อย่างถูกต้องและทั่วถึง 

- ข้อจํากัดด้านงบประมาณ ซึ่งงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่หน่วยงาน
ยังไม่เพียงพอสําหรับการทํางานส่งเสริมการเกษตรได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง 

- นักส่งเสริมการเกษตร ไม่ให้ความสําคัญกับการทําให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันในเชิงบูรณาการทั้งระบบงานส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาการเกษตร 

- ขาดการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านการส่งเสริมการเกษตรเพ่ือหา
แนวทางวิธีการส่งเสริมเน้ือหารูปแบบที่ดีที่เหมาะสมกับท้องถ่ิน และเกษตรกรที่มีสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากนักวิจัยทางด้านการส่งเสริมการเกษตร       
มีน้อย และผลงานวิจัยยังไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง 

   
2.3 การเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

2.3.1 ความหมายและความสําคัญ  
2.3.1.1 ความหมาย 

การเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Learning มาจากคําเต็ม
ว่า electronic-Learning คือ การเรียนรู้โดยอาศัยอินเทอร์เน็ต ซึ่งประกอบด้วยการจัดทําสื่อการ
เรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ การบริหารประสบการณ์การเรียนรู้กลุ่มผู้เรียน ผู้สร้างบทเรียน 
ตลอดจนผู้เช่ียวชาญท้ังหลาย  e-Learning สามารถทําให้การเรียนรู้เป็นไปได้เร็วขึ้นในขณะ           
ที่ค่าใช้จ่ายถูกลง รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ใฝ่เรียนสามารถเลือกเรียนได้มากขึ้น จะเห็นได้ว่าทุกวันน้ี
องค์กรหลายแห่งได้นําเอา e-Learning มาใช้ในองค์กรเพื่อเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส (โปรดปราณ   
พิตรสาธร และคณะ, 2545) 
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Alan Clarke (2008) กล่าวว่า e-Learning คือ การใช้เทคโนโลยีเครือข่าย
ทางสังคม ในการสร้างและเก็บเน้ือหาวิชาหรือความรู้ และแพร่ขยายไปยังผู้เรียนที่หลากหลายและ
ผู้สอนของพวกเขา ทําให้ผู้เรียนต้องมีการตอบสนองหรือแบ่งบันเร่ืองราวต่างๆ เก่ียวกับการเรียน
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และผู้สอนสามารถให้คําแนะนําต่อผู้เรียนผ่านช่องทางที่กําหนดไว้ ดังน้ัน  
e-learning เป็นเคร่ืองมือสําหรับกระตุ้นผู้เรียน รับข้อเสนอแนะจากผู้เรียน และการตอบข้อซักถาม
ของผู้สอนกลับไปยังผู้เรียน ซึ่งมีประโยชน์กว่าการเรียนรู้หรือจดบันทึกผ่านกระดาษเหมือนเดิม 

คําว่า e-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่ง
การถ่ายทอดเน้ือหาน้ัน กระทําผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite เป็นต้น  
ซึ่งการเรียนลักษณะน้ีได้มีการนําเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในระยะหน่ึงแล้ว เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย
ซีดีรอม การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning) การเรียนออนไลน์ (On-line 
Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ การเรียนด้วยวีดีโอผ่านออนไลน์ เป็นต้น ในปัจจุบัน 
คนส่วนใหญ่มักจะใช้คําว่า e-Learning กับการเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใช้เทคโนโลยีของ
เว็บ (Web Based Technology) ในการถ่ายทอดเน้ือหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการจัดการ
หลักสูตร (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่างๆ โดยผู้เรียนที่
เรียนด้วยระบบ e-Learning น้ีสามารถศึกษาเน้ือหาในลักษณะออนไลน์ หรือ จากแผ่นซีดี-รอม ก็ได้ 
และที่สําคัญอีกส่วนคือ เน้ือหาต่างๆ ของ e-Learning สามารถนําเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology)       
คําว่าe-Learning น้ันมีคําที่ใช้ได้ใกล้เคียงกันอยู่หลายคําเช่น Distance Learning (การเรียน
ทางไกล) Computer based training (การฝึกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ หรือเรียกย่อๆว่า 
CBT) online learning (การเรียนทางอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น (Thaiedunet, 2558) 

ดังน้ัน สรุปได้ว่า ความหมายของ e-Learning คือ รูปแบบของการเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเร่ืองราว และ
เน้ือหา โดยสามารถมีสื่อในการนําเสนอบทเรียนได้ต้ังแต่ 1 สื่อขึ้นไป และการเรียนการสอนน้ัน
สามารถที่จะอยู่ในรูปของการสอนทางเดียว หรือการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ได้ 

 
2.3.1.2 ความสําคัญ 

โปรดปราณ พิตรสาธร และคณะ (2545) ได้กล่าวถึงความสําคัญและบทบาท
ของ  e-Learning ว่าเริ่มมาจากปัญหาเร่ืองบุคลากรในประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็นสาเหตุหลักๆ ได้แก่ 
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(1) ขาดงบประมาณในด้านการพัฒนาบุคลากร เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย ทําให้องค์กรต่างๆ จําเป็นต้องใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด ซึ่งเน้นเก่ียวกับการ
ดําเนินงานมากว่าที่จะมาลงทุนเรื่องการพัฒนาบุคลากร หรือฝึกอบรมพนักงาน 

(2) การขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทุ่มเทให้กับการพัฒนาบุคลากร 
ผู้ที่จะสอนคนอ่ืนได้น้ันต้องมีความเชี่ยวชาญหรือมีความชํานาญพิเศษในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง ดังน้ันการ
แสวงหาบุคคลที่จะมารับหน้าที่เป็นผู้ฝึกอบรมน้ันค่อนข้างหายาก 

(3) การปรับตัวในเร่ืองของวัฒนธรรมการเรียนรู้ และในเรื่องกระบวนการ
เรียนการสอนไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพราะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยฉบับหน่ึงสําหรับใช้งาน 5 ปี และในแต่ละฉบับจะเน้นการพัฒนาแต่ละด้าน
สลับกันไป ดังน้ันทําให้การพัฒนาในเร่ืองเทคโนโลยีไม่ทันกับการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป 

(4) บุคลากรขาดแรงจูงใจในเรื่องการเรียนรู้หรือการฝึกอบรม รวมทั้งการมี
วินัยและการมีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการศึกษา อาจเรียกได้ว่าเป็นธรรมชาติของคนไทยท่ีไม่ค่อยเห็น
ความสําคัญของการศึกษา 

(5) องค์กรต่างๆ ไม่มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เป็นผล
มาจากการขาดงบประมาณ เมื่อไม่มีงบประมาณก็ตัดงบประมาณด้านการฝึกอบรมออกไป 

(6) สถาบันการศึกษาไม่สามารถผลิตบุคลากรได้เพียงพอ และตรงกับความ
ต้องการของตลาด เน่ืองจากการศึกษาในสถาบันต่างๆระดับปริญญาตรี ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 4 ปี 
ทําให้บางครั้งจากที่เคยวางแผนไว้ว่าเข้าเรียนในคณะนี้น่าจะดี หรือจบออกไปมีงานทําแน่นอน         
แต่ระหว่างที่เรียนอยู่น้ัน มีผู้จบการศึกษาที่เข้ามาอยู่ในตลาดแรงงานน้ันๆ จนล้นตลาดแรงงานแล้ว  

2.3.2 ประโยชน์ของการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
การนําระบบการเรียนรูปแบบ e-Learning เข้ามาใช้ในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ 

จะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาการเรียนการรู้ภายในองค์กรได้ดังน้ี (โปรดปราณ พิตรสาธร 
และคณะ, 2545) 

2.3.2.1 ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้ 
2.3.2.2 ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เน่ืองจาก            

e-Learning เป็นลักษณะของมัลติมีเดีย ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนการสอน
จากสื่อข้อความเพียงอย่างเดียว 

2.3.2.3 มีการนําเทคโนโลยีที่เรียกว่า Hypermedia หรือ Hyperlink ซึ่งเป็น
การเช่ือมโยงข้อมูลทั้งในรูปแบบของข้อความ ภาพน่ิง เสียง กราฟิก วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเน่ือง
เข้าไว้ด้วยกัน ทําให้ผู้เรียนได้รับความรู้และสามารถจดจําได้ดีย่ิงขึ้น 
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2.3.2.4 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามการเรียนรู้และการรับรู้ของตน (Self-
paced Learning) เพราะผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองในเรื่องลําดับการเรียน และ
ระยะเวลา ทําให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้มากข้ึน 

 2.3.2.5 มีการโต้ตอบ (Interaction) ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการโต้ตอบกลับ
ครูผู้สอน และกับเพ่ือนร่วมช้ันเรียน ซึ่ง e-Learningที่ดีจะต้องจัดให้ผู้เรียนสามารถตอบโต้กับ
ครูผู้สอนได้ โดยจัดเป็นช่วงเวลาเดียวกันมาพบปะตอบโต้กันในลักษณะการสนทนา (Chat) หรือการ
ออกอากาศสด (Live Broadcast) และในลักษณะที่ต่างเวลากัน เช่น การทิ้งคําถามหรือข้อความไว้
บนเว็บบอร์ด (Wed Bord) หรือการส่ง e-Mail  

2.3.2.6 ผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดอย่างถูกต้อง และน่าสนใจ การเรียนแบบ       
e-Learning เป็นการเรียนที่ผู้เรียนแต่ละคนจะได้รับเน้ือหาของบทเรียนที่มีความเหมือนเดิมทุกครั้ง 
น่ันแสดงว่าจะไม่เกิดการบิดเบือนในกระบวนการถ่ายทอดเน้ือหาให้แก่ผู้เรียนแต่ละคน 

2.3.2.7 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะ ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมทั้งอุปกรณ์อ่ืนๆ และโปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆ ที่จําเป็นต่อการเรียน ทําให้ผู้เรียนรู้สึกคุ้นเคยกับ
การใช้เทคโนโลยี และไม่กลัวที่จะรับรู้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา 

2.3.3 องค์ประกอบของของการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์              
(e-Learning) 

บุญเก้ือ ควรหาเวช (2557) กล่าวถึงองค์ประกอบ การเรียนแบบออนไลน์ หรือ    
e-learning ว่ามีองค์ประกอบที่สําคัญอยู่ 4 ส่วน แต่ละส่วนจะต้องออกแบบให้เช่ือมสัมพันธ์กันเป็น
ระบบ และจะต้องทํางานประสานกันได้อย่างลงตัว คือ 

2.3.3.1 เนื้อหาของบทเรียน ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด 
2.3.3.2 ระบบบริหารการเรียน เน่ืองจากการเรียนแบบออนไลน์หรือ e-learning 

น้ันเป็นการเรียนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ศึกษา เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ระบบบริหารการเรียนที่ทําหน้าที่
เป็นศูนย์กลาง กําหนดลําดับของเน้ือหาในบทเรียน นําส่งบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยัง
ผู้เรียน ประเมินผลความสําเร็จของบทเรียน ควบคุม และสนับสนุนการให้บริการทั้งหมดแก่ผู้เรียน   
จึงถือว่าเป็นองค์ประกอบของ e-learning ที่สําคัญมาก เราเรียกระบบน้ีว่า "ระบบบริหารการเรียน" 
(LMS : e-Learning Management System) 

2.3.3.3 การติดต่อสื่อสาร การเรียนแบบ e-learning ถือว่าเป็นการเรียนทางไกล
อีกรูปแบบหน่ึง แต่สิ่งสําคัญที่ทําให้ e-learning มีความโดดเด่นและแตกต่างไปจากการเรียนทางไกล
ทั่ว ๆ ไปก็คือการนํารูปแบบการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง มาใช้ประกอบในการเรียน เพ่ือเพ่ิมความ
สนใจ และความต่ืนตัวของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนให้มากย่ิงขึ้น ตลอดจนใช้เป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยให้
ผู้เรียนได้ติดต่อ สอบถาม ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างตัวผู้เรียนกับครูผู้สอน 
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และระหว่างผู้เรียนกับเพ่ือนร่วมช้ันเรียนคนอ่ืน ๆ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารอาจแบ่งได้
เป็น 2 ประเภทดังน้ี 

(1) ประเภท real-time ได้แก่ Chat (message, voice) , White board / 
Text slide , Real-time Annotations, Interactive poll , Conferencing และอื่น ๆ 

(2) ประเภท non real-time ได้แก่ Web-board , e-mail 
2.3.3.4 การสอบ /วัดผลการเรียน โดยทั่วไปแล้วการเรียนไม่ว่าจะเป็นการเรียน

ในระดับใดหรือเรียนวิธีใด ก็ย่อมต้องมีการสอบ /การวัดผลการเรียนเป็นส่วนหนึ่งอยู่เสมอ การสอบ/
การวัดผลการเรียนจึงเป็นส่วนประกอบสําคัญที่จะทําให้การเรียนแบบ e-learning เป็นการเรียนที่
สมบูรณ์ กล่าวคือในบางวิชาจําเป็นต้องวัดระดับความรู้ก่อนเข้าสมัครเข้าเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือก
เรียนในบทเรียนหรือหลักสูตรที่เหมาะสมมากที่สุด ซึ่งทําให้การเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเข้าสู่
บทเรียนในแต่ละหลักสูตรก็จะมีการสอบย่อยท้ายบท และการสอบใหญ่ก่อนที่จะจบหลักสูตร ระบบ
บริหารการเรียน จะเรียกข้อสอบที่จะใช้มากจากระบบบริหารคลังข้อสอบ (Test Bank System)     
ซึ่งเป็นส่วยย่อยที่รวมอยู่ในระบบบริหารการเรียน  
 
2.4 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

2.4.1 การสร้างและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือให้ได้บทเรียนที่มีคุณภาพและง่ายต่อการทําความเข้าใจของผู้เรียน การพัฒนา

หลักสูตรสําหรับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาข้ึนโดยใช้หลักการวิเคราะห์และออกแบบคอร์สแวร์ 
(Courseware) ดังน้ี (มนต์ชัย เทียนทอง, 2554) 

2.4.1.1 การกําหนดเค้าโครงของเนื้อหา เป้าหมาย และความต้องการ 
สิ่งที่ต้องพิจารณาในการกําหนดเค้าโครงของเนื้อหา เป้าหมาย และความ

ต้องการ คือ 
(1) พิจารณาเลือกหัวเรื่องที่เน้นการเรียนการสอนด้านความรู้ความเข้าใจ 
(2) คุณลักษณะเฉพาะของบทเรียนที่ต้องการ ทั้งทางด้านการเรียน การสอน 

ด้านเทคนิค และด้านการจัดการบทเรียน 
(3) ลักษณะของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ผลลัพธ์ที่ได้จากข้ันตอนน้ี คือ เค้าโครงของเน้ือหา เป้าหมาย และความ

ต้องการซึ่งกําหนดขึ้นในรูปของวัตถุประสงค์ทั่วไปของบทเรียน 
2.4.1.2 การวิเคราะห์ผู้เรียน กลุ่มเป้าหมาย 

ปัจจัยในการพิจารณาผู้ เรียนกลุ่ม เ ป้าหมายท่ีใ ช้บทเรียน  มีจํานวน             
3 องค์ประกอบ ดังน้ี 
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(1) คุณสมบัติของผู้เรียน (Audience Characteristic) ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน
ของผู้เรียน เช่น เพศ อายุ เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมการทํางาน และการประกอบ
อาชีพ 

(2) ระดับความรู้ความสามารถก่อนเข้าเรียน (Entry Level) ได้แก่ความรู้
ความสามารถขั้นตํ่าที่จะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ได้ ซึ่งเป็นความสามารถด้าน 

(3) ทักษะพ้ืนฐาน (Prerequisite Skill) ได้แก่ ความรู้ความสามารถด้าน
ทักษะปฏิบัติที่มีประสบการณ์มาแล้ว 

นอกจากน้ี สุทัศน์ ขุนเทียน (2549) ได้กล่าวถึงหลักการวิเคราะห์ผู้เรียน
เพ่ือให้ผู้สอนทราบว่าผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนมากน้อยเพียงใด เพราะการที่จะใช้สื่อให้ได้ผลดี 
ย่อมจะต้องเลือกสื่อให้มีความสัมพันธ์กับลักษณะผู้เรียน ดังนั้นผู้สอนจะต้องคํานึงถึงลักษณะทั่วไป
และลักษณะเฉพาะของผู้เรียน เช่น การกําหนดลักษณะทั่วไป ซึ่งได้แก่ อายุ ระดับความรู้ สังคม  
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของผู้เรียนแต่ละคน ถึงแม้ว่าลักษณะทั่วไปของผู้เรียนจะไม่มีความเก่ียวข้อง
กับเน้ือหาบทเรียน แต่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถตัดสินระดับของบทเรียนและเพ่ือเลือกตัวอย่าง
ของเน้ือหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้ ส่วนลักษณะเฉพาะของผู้เรียนแต่ละคนนั้น นับว่ามีส่วนสําคัญ
โดยตรงกับเน้ือหาบทเรียนตลอดจนสื่อการสอนและวิธีการที่จะนํามาใช้ในการสอน สิ่งที่ต้องนํามาใช้
ในการวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย 

(1) ทักษะท่ีมีมาก่อน (Prerequisite skill) เพ่ือให้ทราบว่าผู้เรียนมีความรู้
พ้ืนฐาน หรือทักษะที่เก่ียวข้องกับบทเรียนน้ันว่ามีอะไรบ้าง ก่อนที่จะเรียน 

(2) ทักษะเป้าหมาย (Target skill) ผู้เรียนมีความชํานาญในทักษะที่จะสอน
น้ันมาก่อนหรือไม่ เพ่ือจะได้สอนให้ตรงกับที่วางจุดมุ่งหมายไว้ 

(3) ทักษะในการเรียน (study skill) ผู้เรียนมีความสามารถขั้นต้นทางด้าน
ภาษา การอ่านเขียน การคํานวณ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นที่จะช่วยในการเรียนรู้น้ันในระดับมากน้อย
เพียงไร 

(4) เจตคติ (Attitudes) ผู้เรียนมีเจตคติอย่างไรต่อวิชาที่จะเรียนน้ัน 
การวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียนน้ันถึงแม้ว่าจะเป็นการกระทําเพียงผิวเผินก็ตาม 

แต่ก็สามารถนําไปใช้ในการเลือก สื่อที่เหมาะสมได้ เช่น หากผู้เรียนมีทักษะในการอ่านตํ่ากว่าเกณฑ์ก็
สามารถช่วยได้ด้วยการใช้สื่อประเภทที่มิใช่สื่อสิ่งพิมพ์ หรือถ้าหากผู้เรียนในกลุ่มนั้นมีความแตกต่าง
กันมาก ก็สามารถให้เรียนด้วยชุดการเรียนรายบุคคลได้ 

Heinich และคณะ (1996 อ้างโดย สุทัศน์ ขุนเทียน (2549) ได้จัดประเภท
ของแนวคิดเก่ียวกับลีลาการเรียนรู้ออกเป็น 4 กลุ่มดังน้ี 

(1) บุคคลเลือกท่ีจะรับรู้ และบุคคลมีความสามารถในการรับรู้ต่างกัน 
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(2) รูปแบบของการประมวลผลข้อมูล โดยแบ่งประเภทการประมวลผลข้อมูล
ของผู้เรียนไว้ 2 ด้าน คือ ด้านเน้ือหา ได้แก่ รูปธรรม (Concrete) หรือนามธรรม (Abstract) และ
ด้านลําดับข้ันในการคิด ได้แก่ การคิดตามลําดับขั้น (Sequential) หรือการคิดแบบสุ่ม (Random) 

(3) ปัจจัยเกี่ยวกับการจูงใจ 
(4) ปัจจัยทางจิตวิทยา 
ปัจจัยดังกล่าวน้ี จะใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย เพราะ

ระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นตัวแปรหลักที่อาจส่งผลให้การเรียนรู้ไม่ประสบความสําเร็จ 
ถ้าผู้เรียนไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง 

2.4.1.3 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของบทเรียน (Objective Analysis) 
การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของบทเรียน เป็นตัวกําหนดทิศทางในการดําเนิน

บทเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทําให้เกิดการเรียนรู้ดีขึ้น บทเรียนที่ดี จึงต้องมี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและรัดกุม ซึ่งประกอบด้วย 

(1) วัตถุประสงค์ทั่วไป (General objectives) เป็นวัตถุประสงค์ที่กําหนดขึ้น
ในแนวกว้างว่าเมื่อมีการเรียนการสอนแล้วผู้เรียนจะเรียนรู้อะไรบ้าง ซึ่งเป็นเพียงกรอบหรือแนว
กว้างๆ ของหลักสูตรหรือบทเรียน 

(2) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) เป็นวัตถุประสงค์
ที่กําหนดขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าหลังจากมีการเรียนการสอนแล้ว ผู้เรียนจะสามารถแสดง
พฤติกรรมที่วัดได้ สังเกตเห็นได้ออกมาอย่างไรบ้าง ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร และต้องทํามากน้อย
เพียงใด ดังน้ัน คําที่ประกอบข้ึนเป็นวัตถุประสงค์ชนิดน้ี จึงต้องเป็นคํากริยาที่ผู้เรียนแสดงออกมาใน
รูปของการกระทําที่มองเห็นได้ วัดได้ หรือสังเกตได้ ซึ่ง บุญชม ศรีสะอาด (2541) ได้กล่าวถึง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ว่าประกอบด้วย 

1)  พฤติกรรมขั้ นสุดท้ ายห รือพฤติกรรมที่ คาดหวัง  (Terminal 
Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนได้แสดงออก เพ่ือแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง หลังจากที่เรียนจบบทเรียนแล้ว การเขียนพฤติกรรมที่คาดหวังจะต้องใช้คํากริยา
เชิงพฤติกรรม ซึ่งมีความหมายเฉพาะอย่างเดียว ชัดเจน ไม่กํากวม สามารถสังเกตการกระทําได้
โดยตรง 

2) เง่ือนไขหรือสถานการณ์ (Conditional or Situation) เพ่ือให้
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กําหนดมีความชัดเจนย่ิงขึ้น ควรระบุสถานการณ์หรือเง่ือนไขลงไปด้วย    
ซึ่งอาจเป็นข้อมูล บทประพันธ์ แบบฝึกหัด สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ โจทย์ รายการ ก็ได้ 
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3) เกณฑ์หรือมาตรฐาน (Standard or Criteria) หมายถึงระดับของ
พฤติกรรมที่คาดหวังที่กําหนดไว้ว่า จะต้องมีพฤติกรรมที่คาดหวังในระดับใดจึงจะเป็นที่ยอมรับ       
ซึ่งอาจกําหนดไว้ได้หลายรูป 

การกําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมสําหรับบทเรียน นอกจากจะต้อง
พิจารณาส่วนประกอบ ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ พฤติกรรมที่คาดหวัง เง่ือนไข และเกณฑ์แล้ว ยังต้อง
พิจารณาระดับของวัตถุประสงค์ด้วย เน่ืองจาก ถ้ากําหนดวัตถุประสงค์ของบทเรียน ให้วัดความรู้เพียง
อย่างเดียว บทเรียนก็จะไม่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการแก้ปัญหาหรือประยุกต์งานด้าน
อ่ืนๆ  ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาสําหรับการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเรียนการสอนรายบุคคล
ในลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ต้องการวัตถุประสงค์ที่
เน้นด้านความคิดมากกว่าบทเรียนปกติ ซึ่งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน สามารถจําแนกได้ ดังน้ี 

1) วัตถุประสงค์ด้านพุทธพิสัย (Cognitive Domain) จําแนกออกได้       
3 ระดับ ได้แก่  

- ขั้นการฟ้ืนคืนความรู้ (Recalled Knowledge) มุ่งเน้นความสามารถ
ของผู้เรียนในลักษณะการฟ้ืนคืนความจําในรูปแบบการเขียนหรืออธิบายด้วยคําพูด 

- ขั้นการประยุกต์ความรู้ (Applied Knowledge) มุ่งเน้นความสามารถ
ของผู้เรียนในการนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาใหม่ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันกับสิ่งที่เคยผ่านการเรียนรู้มาแล้ว
ได้อย่างถูกต้อง โดยการพูด เขียน สรุป แปลความ หรือขยายความ 

- ขั้นการส่งถ่ายความรู้ (Transferred Knowledge) เน้นความสามารถ
ของผู้เรียนในการส่งความรู้ไปใช้แก้ปัญหางานใหม่ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากคุณลักษณะเดิมที่
ผู้เรียนมีประสบการณ์มาแล้ว ได้อย่างถูกต้อง 

2) วัตถุประสงค์ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) จําแนก
ออกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

- การลอกเลียน (Imitation) 
- ขั้นฝึกหัดความชํานาญ (Control) 
- ขั้นความเป็นธรรมชาติแบบอัตโนมัติ (Automatism)  

แต่การจําแนกพฤติกรรมทางด้านน้ีทําได้ยาก เน่ืองจากทุกระดับถือว่าเป็น
ทักษะ (Skill) ทั้งสิ้น ดังน้ัน ในการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย จึงกําหนดไว้รวมๆ 
เท่าน้ัน 

3) วัตถุประสงค์ทางด้านเจตพิสัย (Affective Domain) สามารถ
จําแนกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
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- ขั้นการรับรู้ (Reception) 
- ขั้นการตอบสนอง (Response) 
- ขั้นการยึดมั่น (Internationalization) 

แต่การจําแนกวัตถุประสงค์ด้านเจตพิสัยในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเช่นเดียวกับด้านทักษะพิสัย เน่ืองจากพฤติกรรมด้านความรู้สึก ความสนใจ 
ความเอาใจใส่ จะวัดได้ยาก ในการประเมินผู้เรียนว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่ ดังน้ัน
ในการกําหนดวัตถุประสงค์จึงไม่พิจารณาด้านนี้มาก 

การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จะต้องพิจารณาจากงานหรือภารกิจ ที
ละข้อจนครบตาม Task Evaluation Sheet นํางานหรือภารกิจมาระบุเป็นพฤติกรรมสุดท้าย 
(Terminal Behavior) ของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดย
คํานึงถึงความยากของวัตถุประสงค์ด้วย สําหรับวัตถุประสงค์ที่ได้จากขั้นตอนน้ี จะนําไปใช้ในการ
วิเคราะห์เน้ือหา กําหนดยุทธวิธีด้านการเรียนการสอน และการกําหนดแนวทางการประเมินผลการ
เรียนต่อไป 

2.4.1.4 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ 
ดังน้ี 

(1) การรวบรวมและศึกษาข้อมูล (Collect and Study Related Data) ซึ่ง
ข้อมูลในที่น้ีหมายถึง วัสดุการเรียนการสอน (Instructional Materials) ได้แก่ เน้ือหา ภาพ เสียง 
วัสดุ เคร่ืองมือ โปรแกรม และส่วนอ่ืนๆ ที่ใช้ในการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นส่วนที่ต้อง
รวบรวมเตรียมไว้ก่อน ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

1) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหาบทเรียน (Subject Matter Resources) 
เช่น ภาพที่เก่ียวข้อง ภาพน่ิง ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไว ภาพสไลด์ และเสียง 

2) ส่วนที่เก่ียวข้องกับการออกแบบบทเรียน (Instructional Design 
Resources) เช่น รูปแบบการนําเสนอบทเรียน ผังงาน ลักษณะการนําเสนอบทเรียน เป็นต้น 

3) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการนําส่งบทเรียน (Delivery System 
Resources) เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้อง และอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ 

(2) การศึกษาวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของบทเรียน (Study the 
Behavior Objective) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของบทเรียน เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงพฤติกรรม          
ที่คาดหวังจากผู้เรียน ดังน้ันวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมจึงกลายเป็นหัวใจหลักในการได้มาซึ่งเน้ือหา    
ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และความต้องการที่กําหนดไว้ 

(3) การเขียนเน้ือหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน (Write the 
Content) เพ่ือรวบรวมแนวความคิด ในการนําเสนอและจัดการบทเรียนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
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บทเรียนที่กําหนดไว้ ดังน้ัน หลักการพ้ืนฐานในการเขียนเน้ือหาก็คือ ให้ยึดวัตถุประสงค์ของบทเรียน
เป็นหลัก ถ้าสาระหลักของวัตถุประสงค์เป็นอย่างไร เน้ือหาก็จะต้องสอดคล้องกับส่วนน้ัน 

(4) การประเมินความสําคัญของหัวเรื่อง (Evaluate the Sub Topic)       
หัวเรื่องที่ได้ทําการวิเคราะห์โดยรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ หากพิจารณาโดยรายละเอียดจะพบว่า 
บางหัวเร่ืองมีความสําคัญมากที่จะต้องนํามาสร้างเป็นบทเรียนได้ ในขณะที่บางหัวเร่ืองอาจจะตัดทิ้ง
ออกได้โดยไม่มีผลเสียหายใดๆ เน่ืองจากเป็นเร่ืองพ้ืนฐานที่ผู้เรียนอาจจะเรียนรู้ได้จากประสบการณ์
อ่ืนๆ 

(5) การจัดลําดับความสัมพันธ์ของเน้ือหา (Sequencing) การจัดลําดับ
ความสัมพันธ์ของหัวเรื่องหรือเน้ือหาที่จะนําเสนอในบทเรียน มีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังน้ี 

1) จัดลําดับเน้ือหาที่ง่ายไปสู่เน้ือหายาก 
2) จัดตามลําดับก่อนหลังของเน้ือหา เช่น เน้ือหาทฤษฎีต้องมาก่อน

เน้ือหาด้านทักษะปฏิบัติ เป็นต้น 
3) จัดเน้ือหาจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย 
4) จัดเน้ือหาตามลําดับเวลาที่เกิดก่อนหลัง 
5) จัดเน้ือหาจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปหานามธรรม 
6) จัดเน้ือหาจากสิ่งที่สังเกตได้ไปหาข้อมูลหรือกฎเกณฑ์ 

เคร่ืองมือที่สามารถนํามาช่วยในการจัดลําดับความสัมพันธ์ของหัวเร่ืองให้ง่าย
ขึ้น คือ Network Diagram ดังภาพที่ 2.1 ซึ่งเป็นแผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์ของหัวเร่ืองย่อย หรือ
ขอบข่ายเน้ือหาสาระเพ่ือแสดงลําดับความต่อเนื่องและความสัมพันธ์ของเน้ือหาแต่ละส่วน รวมทั้ง
แสดงทางเลือกที่เป็นไปได้ของลําดับเน้ือหา โดย Network Diagram จะเริ่มต้นด้วยจุด Start และ
สิ้นสุดที่จุด Stop แสดงความสัมพันธ์ของเน้ือหา โดยใช้เส้นตรงต่อเน่ืองกันแบบอนุกรม เพ่ือแทนหัว
เร่ืองที่ต่อเน่ืองกัน และใช้เส้นตรงขนานกันสําหรับแสดงหัวเรื่องที่สามารถเริ่มพร้อมกัน 
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ภาพที่ 2.1 Network Diagram แสดงความสัมพันธ์ 

 
2.4.1.5 การกําหนดยุทธวิธีด้านการเรียนการสอน (Define Instructional 

Strategy) 
การเรียนการสอนเป็นกระบวนการต่างๆ ที่ทําให้บุคคลสามารถเรียนรู้ขึ้นได้

ตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนที่กําหนดไว้ ซึ่งการเรียนรู้จะหมายถึงการที่บุคคลสามารถกระทําอย่าง
ใดอย่างอย่างหนึ่งได้ โดยท่ีบุคคลน้ันไม่เคยทํามาก่อน การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนโดย
ยึดหลักประสบการณ์ของการศึกษา ซึ่งจําแนกข้ันตอนการเรียนรู้หรือข้ันตอนการเรียนการสอนเป็น  
4 ขั้น ได้แก่ 

(1) ขั้นสนใจปัญหา (Motivation) เป็นก้าวแรกในการนําทางเข้าไปหาการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ปัจจัยที่ทําให้เกิดความสนใจในเน้ือหาอาจเกิดมาจากหลายๆ ประการด้วยกัน เช่น 
แรงจูงใจทั้งภายในและภายนอก เจตคติ ค่านิยม เป็นต้น 

(2) ขั้นศึกษาข้อมูล (Information)  หลังจากที่ผู้เรียนผ่านข้ันสนใจปัญหา
มาแล้ว แสดงว่ามีความพร้อมที่จะรับเน้ือหาสาระและความรู้ใหม่ๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาท่ีต้ังไว้ใน      
ขั้นแรก ดังน้ัน ในขั้นน้ีจึงต้องใช้เวลามาก โดยอาจใช้วิธีการให้เน้ือหาหลากหลายรูปแบบเพ่ือเน้นยํ้า
ความเข้าใจกับผู้เรียน เช่น การบรรยาย การถามตอบ หรือให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง 

(3) ขั้นนําข้อมูลมาใช้ (Application) เป็นการแก้ปัญหา โดยการนําข้อมูลที่
ได้ในขั้นที่ 2 มาใช้ เพ่ือตรวจสอบความรู้ใหม่ที่ได้รับมาแก้ปัญหาตามที่กําหนดไว้ในบทเรียน เช่น 
แก้ปัญหาโจทย์แบบฝึกหัด ทําข้อสอบ เป็นต้น 

(4) ขั้นประเมินผลสําเร็จ (Progress) เป็นการตรวจสอบผลท่ีได้นําข้อมูลไปใช้
ว่าตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ โดยยึดตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนเป็นหลัก หากบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ก็แสดงว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น 
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2.4.1.6 การกําหนดแนวทางการประเมินผลการเรียน (Define Instructional 
Assessment)  

เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการเรียนรู้ขั้นตอนใดๆ ก็ตาม เมื่อจบ
บทเรียนแล้ว จะมีการทดสอบผู้เรียน เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพของผู้เรียนแต่ละคนว่ามีจุดเด่นจุดด้อย 
มีความรู้ความสามารถในวิชาที่ได้ศึกษาเพียงใด ซึ่งจะนําไปใช้ในการตัดสินผลหรือใช้เป็นพ้ืน
ฐานความรู้ ในการศึกษาเร่ืองถัดไป นอกจากน้ี ยังเป็นการนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงบทเรียนให้
เหมาะสมย่ิงขึ้นในโอกาสต่อไป ข้อสอบจึงมีความสําคัญต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมาก 
เน่ืองจากเป็นการวัดพฤติกรรมที่บทเรียนต้องการ ดังน้ัน ข้อสอบที่ใช้จึงต้องผ่านการประเมินคุณภาพ
ก่อน ซึ่งปัจจัยในการพิจารณาสร้างข้อสอบที่ใช้ในการประเมินผล มีทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่  

(1) พฤติกรรมของผู้เรียนที่ต้องการ (Audience Behavior) 
(2) เวลาในการสอบ (Time) 
(3) ลักษณะการสอบ (Kind of Test) 
(4) วิธีการสอบ (Methodology) 
(5) ความถี่ในการสอบ (Frequency) 
(6) เกณฑ์ (Criteria) 
(7) ลักษณะการตรวจผล (Checking Method)  

2.4.2 การผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ 
2.4.2.1 ความหมายและความสําคัญ 

(1) วีดิทัศน์ 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2540) กล่าวถึงคําว่า “วีดิทัศน์” ว่ามีความหมายตรงกับ

ภาษาอังกฤษว่า “Video Tape” ซึ่งมีความหมายว่า แถบบันทึกวีดิทัศน์ แถบบันทึกภาพ เทป
บันทึกภาพ เทปวีดิทัศน์ ซึ่งแต่เดิมคําว่า Video เป็นภาษาลาติน แปลว่า I see = ฉันเห็น” เมื่อมา
ภาษาไทย ใช้คําว่า“ภาพทัศน์” โดยอาศัยบัญญัติคําใกล้เคียงกับภาพยนตร์  และคําน้ีปรากฏใน
เอกสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จนกระทั่ง พ.ศ. 2530 ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติคําว่า    

“วีดิทัศน์” แทนคําว่า Video คําว่า วีดิ มาจากคําว่า วิติ ซึ่งแปลว่าร่ืนรมย์ หรือชวนให้รื่นรมย์จึงทําให้
ใช้คําว่าวีดิทัศน์ ต้ังแต่น้ัน เป็นต้นมา  

คณะกรรมการบัญญั ติศัพท์ วิทยาศาสตร์  ไ ด้พิจารณาเห็นว่า  Video         
เป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทเดียวกับ television ซึ่งมีคําไทยใช้ว่า โทรทัศน์แล้ว สมควรคิดหาคําไทยใช้
กับ Video ด้วยโดยคําที่จะคิดข้ึนน้ีควรจะมีคําว่า "ทัศน์" ประกอบอยู่ด้วย เพ่ือให้เข้าชุดกัน และควร
หาคําที่จะมีเสียงใกล้เคียงกับคําทับศัพท์ที่นิยมใช้กันอยู่แล้ว ซึ่งจะทําให้มีการยอมรับศัพท์ที่คิดข้ึนได้
ง่าย คํา Video เป็นคําคุณศัพท์ที่มีความหมายว่า "มองเห็นได้ เห็นเป็นรูปภาพได้ เกี่ยวข้องกับ
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รูปภาพ" พจนานุกรมต่างประเทศหลายเล่มเก็บความหมายไว้เท่ากับ television ด้วย ศาสตราจารย์
คุณบรรจบ พันธุเมธา กรรมการท่านหน่ึง ได้เสนอคํา วีติ ซึ่งเป็นคําสันสกฤตที่อาจจะแปลงอักขระเป็น 
วีดิ ในภาษาไทยได้และมีเสียงใกล้เคียงกับ Video ด้วย คํา วีติ ในภาษาสันสกฤตแปลว่า enjoyment, 
pleasure เมื่อนําคํา "ทัศน์" มาลงท้ายในลักษณะเดียวกับคําโทรทัศน์ จะลงรูปเป็น วิดีทัศน์ ซึ่งหาก
จะแปลความหมายอย่างง่าย ๆ ก็อาจแปลได้ว่า เครื่องที่แสดงภาพเพ่ือความเพลิดเพลิน แต่ถ้าแปล
ตรงตามตัวก็แปลว่า "เก่ียวกับภาพเพ่ือความเพลิดเพลิน” (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2558)  

วีดิทัศน์ ยังมีความหมายเกี่ยวกับเทป หรือสื่อบันทึกชนิดต่างๆ ที่ ใ ช้
บันทึกภาพและเสียงไว้ในรูปแบบของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และสามารถลบแล้วบันทึกใหม่หรือบันทึกซ้ํา
ได้ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางแสง เสียง และแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งสามารถ
บันทึกและเปิดให้ชมได้ โดยอาศัยเครื่องเล่นหรือเคร่ืองบันทึกวีดิทัศน์ ในปัจจุบันยังหมายรวมไปถึง
อุปกรณ์ในสถานีผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์อีกด้วย เช่น เครื่องบันทึกเทปวีดิทัศน์ กล้องโทรทัศน์ และ
เคร่ืองตัดต่อ เป็นต้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558) 

ดังน้ันความหมายโดยสรุปของ วีดิทัศน์ หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ
ทางโทรทัศน์ที่ใช้สําหรับบันทึก แก้ไข เผยแพร่ภาพ เสียง ในลักษณะของภาพเคลื่อนไหว และสามารถ
เก็บบันทึกข้อมูลในสื่อบันทึกชนิดต่างๆ ปรับปรุงแก้ไข ตัดต่อเพ่ิมเติม ลบออก โดยมีสื่อ เช่น เครื่องรับ
โทรทัศน์ หรือคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองแสดงภาพและเสียง 

วีดิทัศน์ ในปัจจุบันมีความสําคัญในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น เน่ืองจาก       
วีดิทัศน์เป็นสื่อที่สามารถทําให้ผู้ได้เห็นภาพซึ่งอาจเป็นภาพนิ่ง หรือภาพเคล่ือนไหว และได้ยินทั้งเสียง
ที่สอดคล้องกับภาพน้ันๆ ทําให้เกิดความเข้าใจและสามารถแปลความหมายได้ตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ผลิตรายการ นอกจากนี้ การใช้วีดิทัศน์สามารถเลือกดูภาพช้า หรือหยุดดูเฉพาะภาพได้             
การบันทึกภาพวีดิทัศน์สามารถกระทําได้ทั้งในห้องถ่ายภาพ (Studio) และนอกสถานที่ เราสามารถ
ตัดต่อส่วนที่ไม่ต้องการ หรือเพ่ิมเติมส่วนใหม่ลงไปได้ อีกทั้งสามารถตรวจสอบภาพได้ทันที สามารถ
แก้ไข หรือตัดต่อได้โดยง่าย ธรรมชาติของวีดิทัศน์ เป็นสื่อที่นําเสนอโดยอาศัยการมองเห็นของภาพ
เป็นหลัก และใช้เสียงเป็นตัวเสริม ประกอบด้วยเสียงบรรยาย เสียงสนทนา เสียงดนตรี และเสียง
ประกอบอ่ืนๆ ทําให้ผู้ชมได้เห็นภาพและเสียงไปพร้อมๆ กัน เป็นการรับรู้โดยประสาทสัมผัสทั้ง         
2 ทางทําให้สิ่งที่เห็นเป็นเรื่องยากและซับซ้อน กลายเป็นเรื่องที่ง่ายต่อความเข้าใจ และรับรู้ถึง
บรรยากาศ ความรู้สึก และอารมณ์ในขณะนั้นได้ นอกจากน้ีสื่อวีดิทัศน์เป็นสื่อที่ใช้ได้ทั้งที่รายบุคคล 
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ และใช้กับมวลชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับช้ัน ทําให้ผู้ชมได้รับสารได้อย่าง
รวดเร็ว  เป็นบริเวณกว้างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558) 
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(2) สื่อการเรียนการสอน 
คําว่า สื่อ (Media) หมายถึง ตัวกลางที่ใช้ถ่ายทอดหรือนําความรู้ในลักษณะ

ต่างๆ จากผู้ส่งไปยังผู้รับให้เข้าใจความหมายได้ตรงกัน ในการเรียนการสอน สื่อที่ใช้เป็นตัวกลางนํา
ความรู้ในกระบวนการสื่อความหมายระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียน เรียกว่าสื่อการเรียนการสอน 
(Instruction Media) ในทางการศึกษามีคําที่มีความหมายแนวเดียวกันกับสื่อการเรียนการสอน เช่น 
สื่อการสอน (Instructional Media or Teaclning Media) สื่อการศึกษา (Educational media) 
อุปกรณ์ช่วยสอน (Teaching Aids) เป็นต้น ในปัจจุบันนักการศึกษามักจะเรียกการนําสื่อการเรียน
การสอนชนิดต่างๆ มารวมกันว่า เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational) ซึ่งหมายถึง การนําเอาวัสดุ 
อุปกรณ์และวิธีการมาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบในการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน ซึ่งสื่อการเรียนการสอนมีความสําคัญ ดังน้ี (ชวลิต เข่งทอง, ม.ป.ป.) 

1) ช่วยให้คุณภาพการเรียนรู้ดีขึ้น เพราะมีความจริงจังและมี
ความหมายชัดเจนต่อผู้เรียน 

2) ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในปริมาณมากขึ้น ในเวลาท่ีกําหนดไว้จํานวน
หน่ึง 

3) ช่วยให้ผู้เรียนสนใจ และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการเรียน
การสอน 

4) ช่วยให้ผู้เรียนจํา ประทับความรู้สึกได้รวดเร็วและดีขึ้น 
5) ช่วยส่งเสริมการคิดและการแก้ปัญหาในกระบวนการเรียนการสอน 
6) สามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เรียนได้ลําบาก เน่ืองจาก สื่อการเรียนการสอน

ช่วยให้  
- ทําสิ่งที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น 
- ทํานามธรรมให้เป็นรูปธรรมขึ้น 
- ทําสิ่งที่เคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงช้าให้ดูเร็วขึ้น 
- ทําสิ่งที่เคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงเร็วให้ดูช้าลง 
- ทําสิ่งที่ใหญ่มากให้ย่อขนาดขึ้น 
- ทําสิ่งที่เล็กมากให้ขยายขนาดขึ้น 
- นําอดีตมาให้นักศึกษาได้ 
- นําสิ่งที่อยู่ไกลหรือลี้ลับมาศึกษาได้ ในกรณีน้ีเป็นการส่งเสริมการเรียน

การสอนมีคุณภาพดีขึ้น และยังสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ครูผู้สอนพิจารณาเลือกเอามาใช้สอนอีกด้วย 
7) ช่วยให้ผู้เรียนเรียนสําเร็จง่ายข้ึนและผ่านการวัดผล อันหมายถึงการ

บรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน สามารถจําแนกออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ (ชวลิต 
เข่งทอง, ม.ป.ป.) 

1) สื่อที่เป็นภาพ (Visual Media) ซึ่งประกอบด้วย 
- ภาพที่ไม่ต้องฉาย (Non-Projected) ได้แก่ ภาพบนกระดานดํา ภาพ

จากแผ่นภาพ ภาพจากหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
- ภาพที่ต้องฉาย (Projected) ได้แก่ ภาพจากเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 

เคร่ืองฉายสไลด์ เคร่ืองฉายภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ 
2) สื่อที่เป็นเสียง (Audio Media) ได้แก่ สื่อประเภทเสียงที่ใช้ใน

กระบวนการเรียนรู้ เช่น เทปบันทึกเสียง วิทยุ เป็นต้น 
3) สื่อที่เป็นทั้งภาพและเสียง (Audio-Visual Media) ได้แก่ สื่อที่แสดง

ภาพและเสียงพร้อมกัน เช่น สไลด์ประกอบเสียง ภาพยนตร์มีเสียง (Sound-film) เทปโทรทัศน์ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และมัลติมีเดีย เป็นต้น 

ในขณะที่ประเภทของสื่อการเรียนการสอน ในทางเทคโนโลยีการศึกษา 
สามารถจําแนกออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ (ชวลิต เข่งทอง, ม.ป.ป.) 

1) เคร่ืองมืออุปกรณ์  (Hardware) สื่อการเรียนการสอนประเภท
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ (Hardware) หรือ สื่อใหญ่ (Big Media) หมายถึงสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ทางเทคนิค
ทั้งหลาย ที่ประกอบด้วยกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่ใช่สิ่งสิ้นเปลือง ได้แก่ เครื่องฉาย
ทั้งหลาย เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพทึบแสง เครื่องฉายภาพข้าม
ศีรษะ เคร่ืองรับโทรทัศน์ รวมถึงเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทางเทคนิคอ่ืนๆ ที่เป็นทางผ่านของความรู้ เช่น 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2) วัสดุ (Software) สื่อการเรียนการสอนประเภทวัสดุ บางคร้ังเรียกว่า 
ซอฟต์แวร์ (Software) หรือสื่อเล็ก (Small Media) ซึ่งเป็นวัสดุที่เก็บความรู้ในลักษณะของภาพ 
เสียง และตัวอักษรในรูปแบบต่าง ๆ จําแนกได้ 2 ประเภท คือ 

- วัสดุที่ต้องอาศัยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ (Hardware) เพ่ือเสนอ
เรื่องราว ข้อมูลหรือความรู้ออกมาสื่อความหมายแก่ผู้เรียน ได้แก่ ฟิล์ม แผ่นใส เทปบันทึกเสียง     
เป็นต้น 

- วัสดุที่เสนอความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยเคร่ืองมือหรือ
อุปกรณ์ใด ๆ เช่น ตํารา หนังสือ เอกสาร คู่มือ รูปภาพ แผ่นภาพ ของจริงของตัวอย่าง หุ่นจําลอง 
เป็นต้น 

3) เทคนิคและวิธีการ (Technique and Method) การสื่อความหมาย
ในการเรียนการสอนบางคร้ังไม่อาจทําได้ด้วยเคร่ืองมืออุปกรณ์หรือวัสดุ แต่จะต้องอาศัยเทคนิคหรือ
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วิธีการเพ่ือการให้เกิดการเรียนรู้ หรือใช้ทั้งวัสดุอุปกรณ์และวิธีการไปพร้อม ๆ กัน แต่เน้นที่วิธีการเป็น
สําคัญ เช่น การสาธิตประกอบการใช้เครื่องมือเคร่ืองจักร การทดลอง การแสดงบทบาทการศึกษา
นอกสถานที่ การจัดนิทรรศการ เป็นต้น ดังน้ัน เทคนิค   หรือวิธีการต่าง ๆ ดังกล่าวจึงจัดว่าเป็นสื่อ
การเรียนการสอนอีกประเภทหน่ึง แต่สื่อประเภทน้ีมักจะใช้ร่วมกับสื่อ  2 ประเภทแรก จึงจะได้ผลดี 

2.4.2.2 กระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ 
กระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ 

ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre Production) ขั้นตอนการผลิต (Production) และ ขั้นตอนหลังการผลิต 
(Post Production) (วรพจน์ นวลสกุล, 2548) โดยมีรายละเอียดในแต่ละข้ันตอน ดังน้ี 

(1) ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre Production) เป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญเป็น
อย่างย่ิงก่อนเร่ิมทําการผลิตรายการ ได้แก่ การเตรียมข้อมูล การกําหนดหรือเค้าโครงเรื่อง การ
ประสานงาน กองถ่ายกับสถานที่ถ่ายทํา ประชุมวางแผนการผลิต การเขียนสคริปต์ การจัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์การถ่ายทํา อุปกรณ์การบันทึกเสียง ห้องบันทึกเสียง ห้องตัดต่อ วีดิโอถ่ายทํา อุปกรณ์
ประกอบฉาก อุปกรณ์แสง การเตรียมตัวผู้ดําเนินรายการ ผู้ร่วมรายการ ทีมงานทุกฝ่าย การเดินทาง 
อาหาร ที่พัก ฯลฯ หากจัดเตรียมรายละเอียดในข้ันตอนน้ีได้ดี ก็จะส่งผลให้ขั้นตอนการผลิตทําได้ง่าย
และรวดเร็วย่ิงขึ้น ในขณะที่ วิภา อุตมฉันท์ (2538) ได้กล่าวถึงการดําเนินการในขั้นตอนน้ี               
2 กระบวนการใหญ่ๆ กล่าวคือ 

1) การวางแผนรายการ คือการกําหนดรายละเอียด เก่ียวกับข้ันตอน
การผลิต เป็นการวางแผนว่าจะผลิตรายการอะไร เช่น ถ้าเป็นรายการเพ่ีอการศึกษาก็มีความหมาย
ครอบคลุมต้ังแต่การพิจารณาหลักสูตร คัดเลือกเน้ือหาจากหลักสูตรที่จะนํามาจัดทําเป็นสื่อ            
ดูแบบเรียนและตําราที่เก่ียวข้อง วิเคราะห์ระดับความรู้ และความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน
พิจารณาว่าเน้ือหาเหล่าน้ันควรนํามาจัดเรียงลําดับเพ่ือนํามาผลิตเป็นสื่ออย่างไร กล่าวโดยรวม คือ 
กระบวนการ ต้ังแต่ต้ังเป้าประสงค์ การคัดเลือกเน้ือหาโดยคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมาย กําหนดรูปแบบและ
วิธีการนําเสนอ ตลอดถึงการดูความสัมพันธ์ด้านเน้ือหาของรายการแต่ละรายการที่จะผลิต ซึ่งสรุปได้
เป็น 3 กระบวนการย่อย คือ 

- หลักการพ้ืนฐานของการวางแผนเพ่ือเป็นจุดเร่ิมต้นของการผลิตอยู่ที่
ตัวผู้ผลิต ซึ่งจะต้องตอบคําถามตามหลักการ 3 W 1 H ให้ได้ คือ Why: วัตถุประสงค์ในการผลิต ว่า
ต้องการผลิตเพ่ืออะไร เช่น เพ่ือสอน (รายการเพ่ือการศึกษา) เพ่ือแจ้งข่าวสาร (รายการข่าว) เพ่ือ
บันทึกเหตุการณ์ (รายการสารคดี) เพ่ือให้ความเพลิดเพลิน (รายการบันเทิง) เป็นต้น  Who: ผลิตเพ่ือ
ใคร ซึ่งจะต้องกําหนดกลุ่มบุคคลเป้าหมายท่ีจะรับชมว่าเป็นใคร เช่น เด็ก นักเรียน ครูอาจารย์ 
ปัญญาชน ผู้ใหญ่ ผู้ชมทั่วไป หรือกลุ่มอาชีพเฉพาะ เช่น เกษตรกร นักธุรกิจ  เป็นต้น What: ผลิต
เรื่องอะไร เมื่อกําหนดกลุ่มเป้าหมายแล้ว ต้องกําหนดเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เช่น 
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จะสอนเรื่องอะไร จะแจ้งข่าวอะไร จะบันทึกเหตุการณ์อะไร หรือจะให้ความบันเทิงอะไร เป็นต้น  
และ How: ใช้รูปแบบอย่างไรในการนําเสนอ เช่น รูปแบบการอ่านรายงาน รูปแบบการสนทนา 
รูปแบบสารคดี และรูปแบบละคร เป็นต้น 

- การเก็บข้อมูลในการผลิตก็เป็นอีกหน่ึงขั้นตอนสําคัญ เพราะไม่ว่าจะ
ผลิตรายการประเภทไหน ก็จําเป็นจะต้องมีการเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องการเน้ือหาสาระท่ีจะผลิตให้
เพียงพอครบถ้วน ซึ่งวิธีการเก็บข้อมูลเพ่ือวางแผนการผลิต ได้แก่ การแสวงหาความรู้ ความคิดเห็น 
ทัศนคติ จากบุคคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ
ที่เช่ียวชาญ หรือนักปฏิบัติ ที่มีทักษะและประสบการณ์ในเรื่องน้ันๆ อย่างแท้จริง อีกประเด็น คือ  
การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล จากเอกสารสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร งานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือช่วย
ให้การวางแผนเตรียมการผลิตมีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ต่อมาคือ การเลือกรูปแบบ
รายการ ซึ่งรูปแบบรายการมีความหลากหลายมาก เช่น ถ้าคํานึงเรื่องสถานที่ จะมีรูปแบบรายการที่
ถ่ายทําในสตูดิโอ รายการถ่ายทํานอกสถานที่ หรือรายการสดนอกสถานที่และตัดต่อสลับกับรายการ
ในสตูดิโอ แต่ถ้าคํานึงถึงปัจจัยด้านความยาวและจํานวนคนที่ปรากฏในรายการ อาจจะมีทั้งรูปแบบ
รายการแบบพูดคนเดียว รายการสัมภาษณ์และสนทนา หรือรายการสารคดี และสุดท้ายคือ การเลือก
ผู้แสดง รายการท่ีมีผู้ดําเนินรายการหรือผู้แสดงเป็นหลัก จําเป็นจะต้องคํานึงถึงคุณสมบัติของผู้แสดง
หรือผู้ดําเนินรายการ ซึ่ง ถ้าหน้าตาดี ถือเป็นคุณสมบัติที่ดี แต่ไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นเสมอไป มีรอยย้ิมและ
ใบหน้าที่ฉายแววแห่งความอบอุ่นจําเป็นกว่า การมีความรู้และความรักในเนื้อหาวิชา ควรนํามา
ประกอบการพิจารณาด้วย การมีบุคลิกที่ดูสบายๆ ไม่เครียดและมีอารมณ์ขัน ช่วยได้มาก ที่สําคัญควร 
ใช้ภาษาได้คล่องแคล่ว ไม่เย่ินเย้อ เข้าใจง่าย และถ้ารู้จักปรับตัว พร้อมรับคําวิจารณ์ เก็บเก่ียวผลจาก
คําวิจารณ์ และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เป็นสิ่งที่จําเป็นมาก 

2) การวางแผนการผลิต ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
- ผู้ผลิต ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการผลิตคือผู้ผลิต (Producer) และ       

ผู้กํากับ (Director) เป็นผู้ที่จะต้องผลิตรายการให้เป็นไปตามแผนรายการที่กําหนดไว้แล้ว ซึ่งจะต้อง
เป็นผู้ที่ดูแลทั้งในเร่ืองงบประมาณ การประสานงาน การมอบหมายหน้าที่ให้ทีมงาน และการจัดหา
อุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็น 

- การวางแผนการผลิต การวางแผนการผลิต จะเร่ิมต้นด้วยการประชุม
ทีมงานผลิต เรียกว่า Production Staff Meeting ซึ่งทั่วไปจะประกอบด้วย ผู้ผลิต (Producer)        
ผู้กํากับ (Director) คนเขียนสคริปต์ (Scrip writer) คนออกแบบฉากและกราฟฟิค (Set and 
Graphic Designer) นักแสดง (Performer) และอาจจะมีผู้เกี่ยวข้องในเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือดําเนินการ
ต่างๆ ได้แก่ 
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- การจัดเ น้ือหา  ให้มีส่วนประกอบ  4 ส่วนที่สํ าคัญ  คือ  บทนํา 
(Introduction) การดําเนินเรื่อง (Development) การหักมุม (Turn) และบทสรุป (Conclusion) 

- การทํา Story-board ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยเรียงลําดับเหตุการณ์หรือ
ลําดับความต่อเน่ืองของฉากสําหรับรายการท่ีจะผลิต 

- การเขียน Synopsis คือ แนวหรือโครงร่างที่ร่างข้ึนก่อนที่จะเขียนบท
สคริปต์บางคนอาจจะเรียกว่าทรีตเม้น (Treatment) การเขียน Synopsis ก็เพ่ือให้ภาพที่กระจ่างชัด
เก่ียวกับการลําดับเหตุการณ์หรือเรื่องราวในการดําเนินเรื่องต้ังแต่ต้นจนจบ 

- สคริปต์ (Script) เป็นที่รวมของทุกสิ่งทุกอย่างที่จําเป็นสําหรับการถ่าย
ทําและผลิตรายการ ซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วย 2 ส่วน คือ องค์ประกอบด้านภาพ (Video 
Elements) และองค์ประกอบด้านเสียง (Audio Elements)  

- เตรียมการถ่ายทํา ในขั้นตอนน้ีต้องคํานึงถึงประเด็นสําคัญ 3 ประการ 
คือ สถานที่ถ่ายทํา วิธีถ่ายทํา และวิธีบันทึกเสียง 

- เตรียมอุปกรณ์ ซึ่งอุปกรณ์ที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ คือ กล้อง ขาต้ังกล้อง 
จอภาพ ไมโครโฟน แบตเตอรี่ หูฟัง เทปสําหรับบันทึกภาพ อุปกรณ์เก่ียวกับแสง แผ่นสะท้อนแสง 
เป็นต้น 

- เตรียมคณะทํางาน ซึ่งนอกจากผู้แสดงแล้ว ต้องมีการเตรียมผู้ร่วมงาน
อย่างน้อย 3 ตําแหน่ง คือ ผู้กํากับ ช่างกล้อง และช่างบันทึกเทป 

(2) ขั้นตอนการผลิต (Production)  เป็นขั้นตอนการดําเนินการถ่ายทําตาม
ท้องเร่ืองหรือตามสคริปต์ ทีมงานผู้ผลิตได้แก่ ผู้กํากับรายการ ช่างภาพ ช่างไฟ ช่างเทคนิคเสียง     
ช่างศิลป์ และทีมงานจะทําการบันทึกเทปโทรทัศน์ รวมท้ังการบันทึกเสียง ตามท่ีกําหนดไว้ในสคริปต์   
อาจมีการเดินทางไปถ่ายทํายังสถานที่ต่างๆ ทั้งในร่มและกลางแจ้ง มีการสัมภาษณ์ จัดฉากจัดสถานที่
ภายนอกหรือ ในสตูวดิโอ ขั้นตอนน้ีอาจมีการถ่ายทําแก้ไขหลายคร้ังจนเป็นที่พอใจ (take) นอกจากน้ี
อาจจําเป็นต้องเก็บภาพ/เสียงบรรยากาศทั่วไป ภาพเฉพาะมุมเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการขยายความ 
(insert) เพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นและเข้าใจรายละเอียดมากย่ิงข้ึน 

(3) ขั้นตอนหลังการผลิต (Post Production) เป็นข้ันตอนการตัดต่อเรียบ
เรียงภาพและเสียงเข้าไว้ด้วยกันตามสคริปต์หรือเน้ือหาของเรื่อง ขั้นตอนน้ีจะมีการใส่กราฟิกทํา
เทคนิคพิเศษภาพ การเช่ือมต่อภาพ/ฉาก อาจมีการบันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียง เพ่ิมเติมอีกก็ได้ 
อาจมีการนําดนตรีมาประกอบเรื่องราวเพ่ือเพ่ิมอรรธรสในการรับชมย่ิงขึ้น ขั้นตอนน้ีส่วนใหญ่จะ
ดําเนินการอยู่ในห้องตัดต่อ มีเฉพาะช่างเทคนิคที่เกี่ยวข้องและผู้กํากับเท่าน้ัน  
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2.5 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว 
 

2.5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพ  
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2538) ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพ ว่ามีความหมายรวมถึง

ผลิตภาพและประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ ตามแต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการ
พิจารณา คือ ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่ การทํางานที่ได้มาตรฐาน 
รวดเร็ว ถูกต้อง และใช้เทคนิคที่สะดวกและง่ายขึ้นกว่าเดิม และประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและ
ผลลัพธ์ ได้แก่ การทํางานที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลกําไร ทันเวลาผู้ปฏิบัติงาน       
มีจิตสํานึกที่ดีต่อการทางานและให้บริการเป็นที่พอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ ในขณะที่        
วิทยา ด่านธํารงกูล (2546) ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างคุ้มค่าเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ประสิทธิภาพจึงมักถูกวัดในรูปแบบของต้นทุนหรือจํานวน
ทรัพยากรท่ีใช้ไปเมื่อเทียบกับผลงานหรือผลผลิตที่ได้เช่น ต้นทุน แรงงาน เวลาที่ใช้ อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน ซึ่งสัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2544) ก็ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพว่า หมายถึง การวัดผลการ
ทํางานขององค์กรน้ัน ว่าทํางานได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหน คุณภาพงานดีมากน้อยแค่ไหน ใช้เงิน     
ใช้เวลาใช้แรงงานไปมากน้อยแค่ไหน เป็นผลดีต่อผู้รับบริการมากน้อยแค่ไหน โดยรวมความ            
มีประสิทธิภาพจึงหมายถึง การทํางานให้ได้ปริมาณและคุณภาพมาก องค์กรมีความสมัครสมาน 
สามัคคีมีสันติภาพและความสุขร่วมกัน เป็นผลดีต่อส่วนรวมและผู้รับบริการ แต่ใช้เวลา แรงงาน และ
งบประมาณน้อย 

ดังน้ัน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต จึงมีความหมายโดยสรุปคือ การผลิต
สินค้าอย่างใดอย่างหน่ึงให้มีมาตรฐานถูกต้อง มีคุณภาพ เกิดผลกําไร โดยสามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างคุ้มค่าเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

2.5.2 การลดต้นทุนการผลิตข้าว 
กรมการข้าว (2556) กล่าวถึงสาเหตุที่ต้องมีการลดต้นทุนการผลิตข้าว เน่ืองจาก 

การใช้ปัจจัยการผลิตไม่ถูกต้อง ไม่ถูกชนิด ใช้ผิดเวลา ในอัตราไม่เหมาะสม ใช้ปัจจัยการผลิตฟุ่มเฟือย 
เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคและแมลงระบาด ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ปัจจัยการผลิตชนิดหน่ึง      
ไม่ถูกต้อง ทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้ปัจจัยการผลิตชนิดอ่ืนเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ัน มาตรการสําคัญ
ของการลดต้นทุนการผลิตข้าว ประกอบด้วย 6 ข้อ คือ “3 ต้องทํา” คือ ต้องปลูกข้าวไม่เกิน 3 ครั้ง
ต่อปี ต้องใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี และต้องทําบัญชีฟาร์ม และ“3 ต้องลด” คือ ลดอัตราเมล็ดพันธ์ุ
ข้าว ลดการใช้ปุ๋ยเคมีไม่ถูกต้อง และ ลดการใช้สารเคมี ดังภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2 วิธีการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ที่มา: กรมการข้าว (2556) 

 
สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี (2553)  ได้จัดทําโครงการส่งเสริมการผลิตข้าว

ให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุน ตามแนวคิด 3  ลด 1 เพ่ิม 2 ปฏิบัติ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
(1) แนวทาง 3 ลด ได้แก่ 

1) ลดการใช้เมล็ดพันธ์ุ  แนวทางการลดการใช้เมล็ดพันธ์ุ คือ  
- ใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดีของกรมการข้าว หรือเมล็ดพันธ์ุจากแหล่งพันธ์ุ

ที่เช่ือถือได้ ถ้าเก็บเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้เองต้องผ่านการคัดเลือกบํารุงพันธ์ุเป็นอย่างดี 
- เลือกพันธ์ุที่ให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและแมลงมีคุณภาพของ

เมล็ดดี เป็นที่ต้องการของตลาด เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
- เมล็ดพันธ์ุที่มีคุณสมบัติที่ดี ควรมีความงอก 80% และเมล็ดพันธ์ุ

แข็งแรง ไม่มีพันธ์ุอ่ืน ข้าวแดง หรือข้าววัชพืชปะปน ไม่มีโรคติดมากับเมล็ดพันธ์ุ 
2) ลดการใช้ปุ๋ย แนวทางการลดการใช้ปุ๋ย คือ 
- การใส่ปุ๋ยตามคําแนะนํา  โดยการแบ่งใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยรอง

พ้ืนหลังการหว่านข้าว 20-25 วัน หรือก่อนปักดํา 1 วัน หรือหลังปักดํา 10 วัน ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนระยะแตกกอ เพ่ือให้หน่อข้าวที่แตกใหม่สมบูรณ์ คร้ังที่ 3 ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระยะกําเนิด  
ช่อดอก เพ่ือให้ข้าวสร้างจํานวนเมล็ดต่อรวงได้มากที่สุด 

- การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยการเก็บตัวอย่างดินและวิเคราะห์
เพ่ือประเมินธาตุอาหารในดินที่สําคัญสําหรับการปลูกข้าว คือ ธาตุไนโตรเจน  ธาตุฟอสฟอรัส และ
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ธาตุโพแทสเซียม เพ่ือนําไปใช้ในการแนะนําการใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องตามความต้องการของข้าวทั้งด้านชนิด 
อัตรา และเวลาที่ข้าวต้องการ 

- การใช้แผ่นเทียบสี เพ่ือจัดการปุ๋ยไนโตรเจนสําหรับการหว่านนํ้าตม 
เน่ืองจากไนโตรเจนเป็นปุ๋ยที่สูญเสียง่ายในสภาพนํ้าขัง ดังน้ันเพ่ือให้การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในนาข้าวมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่า จึงได้มีคําแนะนําให้แบ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจน แต่การแบ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้มี
ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของข้าวจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยในการตัดสินใจเพ่ือให้ใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนได้ตรงช่วงเวลาความต้องการของข้าวที่จะสามารถดูดใช้ปุ๋ยได้มากที่สุด ซึ่งการใช้แผ่นเทียบ
สีใบข้าวสามารถประหยัดปุ๋ยลงได้มากกว่า 30% 

3) ลดการใช้สารเคมี แนวทางการลดการใช้สารเคมี โดย วิธีป้องกันและ
กําจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวแบบผสมผสาน ดังน้ี  

- ปลูกข้าวอย่างน้อย  2 พันธ์ุ โดยปลูกข้าวพันธ์ุต้านตานเพลี้ยกระโดด 
สีนํ้าตาลเป็นหลัก สลับหรือปลูกร่วมกับพันธ์ุข้าวอ่อนแอ หรือพันธ์ุต้านทานปานกลาง โดยเลือกพันธ์ุ
ข้าวที่มีอายุเก็บเก่ียวใกล้เคียงกัน ทั้งน้ี ควรเปลี่ยนพันธ์ุข้าวทุกๆ 3-4 ฤดูปลูก 

- ใช้อัตราเมล็ดพันธ์ุที่เหมาะสม คือ 15-20 กิโลกรัม/ไร่  
- ใช้ปุ๋ยเคมีตามคําแนะนําหรือตามค่าวิเคราะห์ดิน 
- ไม่ใช้สารฆ่าแมลงที่ทําให้เกิดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล 

และไม่ใช้สารฆ่าแมลงชนิดเม็ดหว่านข้าวระยะหลังหว่านในสภาที่ไม่มีการระบาดรุนแรงของเพลี้ย
กระโดดสีนํ้าตาลหรือโรคใบหงิก  

- ในข้าวอายุต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป ไม่ควรขังนํ้าในแปลงนาตลอดเวลา   
ควรปล่อยให้มีระดับนํ้าเสมอกับผิวดิน 7-10 วัน สลับให้มีนํ้าจนถึงระยะข้าวต้ังท้อง เพ่ือไม่ให้สภาพ
เหมาะแก่การวางไข่และขยายพันธ์ุของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล 

- สํารวจชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูข้าวและการทําลาย โดยการใช้
สวิงโฉบตามแนวเส้นทแยงมุมของกระทงนา จํานวน 20 โฉบต่อกระทงนา ในช่วงอายุข้าว  15-45 วัน
หลังหว่าน และสํารวจด้วยตาเปล่าตามแนวทแยงมุมของแปลงนาแต่ละจุดห่างกัน 1 ก้าว อย่างน้อย 
20 จุดต่อกระทงนา โดยทําการสํารวจทุกสัปดาห์ เมื่อพบโรคแมลงศัตรูข้าวให้ดําเนินการจัดการ    
ตามคําแนะนําที่เหมาะสม 

(2) แนวทาง 1 เพ่ิม 
เป็นวิธีการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน โดยการจัดการฟางที่เหมาะสม 

เน่ืองจากฟางข้าว 1 ตัน จะมีธาตุอาหารไนโตรเจนประมาณ 5.4 กิโลกรัม ธาตุอาหารฟอสฟอรัส
ประมาณ 1.1 กิโลกรัม และธาตุโพแทสเซียมประมาณ 14.5 กิโลกรัม ถ้าคิดราคาธาตุอาหารเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 40 บาท (คํานวณจากราคาปุ๋ยยูเรียเท่ากับ 1,840 บาท 18-46-0 เท่ากับ 2,140 บาท 
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และ 0-0-60 เท่ากับ 1,300 บาทต่อตัน: ราคา ณ เดือนมีนาคม 2551) ดังน้ัน การเผาฟาง 1 ตัน 
เท่ากับเสียเงินไป 840 บาท ยังไม่รวมค่าเสียคุณค่าในด้านของการปรับปรุงบํารุงสมบัติของดินและ
ธาตุอาหารอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในฟาง เช่น Zn, S, Si, Mg, Ca, Fe, Mn, Cu และ B ในปริมาณ 0.03, 0.8, 
65, 2.0, 3.5, 0.3, 0.45, 0.003 และ 0.01 กิโลกรัม ตามลําดับ ขั้นตอนการจัดการฟางที่เหมาะสม 
ดังน้ี 

1) หลังการเก็บเก่ียวถ้าแปลงยังมีความช้ืนอยู่ ให้ปล่อยให้แห้ง         
อีก 2 สัปดาห์ เพ่ือให้ตอซังและฟางแห้ง เพ่ือไม่ให้เกิดลูกข้าวจนออกรวงมาเป็นข้าวปนในฤดูต่อไป 

2) เอาน้ําเข้าแปลงให้ฟางเปียกชุ่ม แล้วระบายนํ้าออกไม่ให้นํ้าขัง ทิ้งไว้ 
1 สัปดาห์ หรือถ้าพอมีเวลาให้ทิ้งไว้ในสภาพช้ืนจนกว่าเมล็ดข้าวเร้ือ เมล็ดวัชพืชงอก จึงดําเนินการขั้น
ต่อไป 

3) กรณีฟางน้อยกว่า 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ไถเดินตามไถกลบฟาง 
4) กรณีฟางมากกว่า 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้รถแทร็กเตอร์ติดโรตาร่ี 

ป่ันฟางหรือยํ่าฟางด้วยรถยนต์ให้แบนราบกับพ้ืนดิน หมักไว้อย่างน้อย 3 สัปดาห์ 
5) เพ่ือย่นระยะเวลาการหมักฟางให้สั้นลง หลังการไถกลบหรือยํ่าฟาง

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นํ้า พด.2 อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ พร้อมกับกากนํ้าตาล 5 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับนํ้า 200 ลิตร    
แล้วปล่อยนํ้าลงในแปลงพอท่วมเพ่ือให้ตอซังข้าวที่นุ่มอ่อนตัวดีแล้วเกิดการย่อยสลาย 

6) หว่านปุ๋ยยูเรียเพ่ิมอีก 5 กิโลกรัมต่อไร่ และรักษาระดับนํ้าไว้อย่าให้
แปลงแห้ง หมักฟางไว้ประมาณ 15 วัน จึงไถกลบ หรือใช้โรตาร่ีติดรถไถป่ันฟาง 

(3) แนวทาง 2 ปฏิบัติ ได้แก่ 
1) ปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน 

คือ  
- ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มาก

เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
- ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียง

น้ัน จะเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการกระทําน้ันๆ อย่างรอบคอบ 

- การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่ จะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

- เง่ือนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับ
พอเพียงน้ัน ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน ได้แก่ เง่ือนไขความรู้ คือ ความรอบรู้
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เก่ียวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่าน้ันมาพิจารณาให้
เช่ือมโยงกันเพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ เง่ือนไขคุณธรรม ที่จะต้อง
เสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความช่ือสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความ
เพียร มีสติปัญญาในการดําเนินชีวิต 

- แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ คือ การพัฒนาท่ีสมดุลและย่ังยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี 

2) การทําบัญชีครัวเรือน เพ่ือเป็นการคิดคํานวณกําไร-ขาดทุนจากการ
ประกอบอาชีพ ซึ่งวิธีการทําบัญชี ได้แก่  

- จด วัน เดือน ปี  
- จด รายการเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินที่เกิดขึ้นจากการประกอบ

อาชีพ  
- จด รายได้ที่เป็นรายรับจากการประกอบอาชีพของแต่ละอาชีพที่ทํา 
- จด ต้นทุนการประกอบอาชีพ ที่เป็นรายจ่ายจากการประกอบอาชีพ

ของแต่ละอาชีพที่ทํา 
- จด จํานวนเงินที่จ่ายเพ่ือซื้อหรือสร้างเครื่องใช้งานได้หลายปี และมี

ราคาสูง รวมถึงลงทุนประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น ซื้อรถไถนา เคร่ืองสูบนํ้า ขุดบ่อเลี้ยงปลา เป็นต้น  
กรมส่งเสริมการเกษตร (2558) กล่าวถึงหลัก 3 ประการเพ่ือลดต้นทุนการ

ผลิตข้าว ดังน้ี 
(1) ชาวนาต้องเปลี่ยน 4 ประการ ได้แก่ 

1) เปลี่ยนความคิดเดิม มุ่งใฝ่หาความรู้และวิธีการใหม่ๆ ทําความเข้าใจ
แล้วนําไปปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ 

2) เปลี่ยนวิธีการผลิต จากวิธีการทํานาแบบด้ังเดิม หรือจ้างให้ผู้อ่ืนทํา
นาเปลี่ยนมาทํานาแบบประณีต คือ การทํานาในพ้ืนที่น้อยแต่ผลิตสูง พ้ืนที่คันคูนาสามารถปลูกพืชผัก 
ผลไม้ต่างๆ ได้ด้วย เช่น กล้วย สะเดา ฝร่ัง ตะไคร้ มะละกอ มะเขือ เป็นต้น เป็นการใช้พ้ืนที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย 

3) เปลี่ยนการพ่ึงพาปัจจัยภายนอก โดยเน้นการพ่ึงพาตนเอง ใช้วัสดุ    
ในชุมชนและวัสดุเหลือใช้ ทําการผลิตปัจจัยการผลิตไว้ใช้เองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

4) เปลี่ยนพ้ืนที่ จากพ้ืนที่นาไม่เหมาะสม เปลี่ยนไปปลูกพืชไร่ชนิดอ่ืน 
หรือทําไร่นาสวนผสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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(2) ชาวนาต้องปลูกข้าวไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี  
เพ่ือให้ดินมีช่วงระยะเวลาพักตัว ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม

ธรรมชาติ รวมท้ังการหลีกเลี่ยงภาวะวิกฤตินํ้าฝน หรือนํ้าชลประทานไม่เพียงพอจากภาวะภูมิอากาศ
โลกเปลี่ยนแปลง และเป็นการตัดวงจรการระบาดของโรคและแมลงศัตรูข้าวด้วย โดยชาวนาสามารถ
ปลูกพืชก่อนนา หลังนา หรือพักนา ได้ตามระบบการปลูกข้าวตามความเหมาะสมของพื้นที่ ดังภาพที่ 
2.3 
 

 
 
ภาพที่ 2.3 ระบบการปลูกข้าวตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร (2558) 
 

(3) ชาวนาต้องเข้าถึงวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม โดยยึดแนวทางการปฏิบัติ 
ดังน้ี  

1) เลือกใช้พันธ์ุข้าวที่มีคุณภาพดี เหมาะสมกับพ้ืนที่ และใช้ในอัตราที่
เหมาะสม 

2) เตรียมดินให้ดี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 
3) กําจัดวัชพืชก่อนหว่านปุ๋ยเคมี และเลือกใช้สารเคมีกําจัดวัชพืชให้

ถูกต้อง 
4) จัดการนํ้าให้ข้าวอย่างเหมาะสม 
5) หมั่นตรวจแปลงนา และใช้สารเคมีกําจัดศัตรูข้าวเมื่อจําเป็น 
6) เก็บเก่ียวข้าวที่ระยะสุกแก่เหมาะสม ลดการสูญเสียระหว่างเก็บเก่ียว

และหลังการเก็บเกี่ยว 
7) ทําบัญชีต้นทุนการทํานา เพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น 
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ซึ่งเมื่อเกษตรกรปฏิบัติตามได้ทั้ง 7 วิธีแล้ว จะลดต้นทุนการผลิตได้
อย่างตํ่า 800-1,200 บาท/ไร่ และมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างตํ่า 500-1,000 บาท/ไร่ 

จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้จําทําโครงสร้างของเน้ือหาบทเรียนตามขั้นตอนการผลิตข้าว ดังน้ี 

1) ขั้นตอนการปลูก ได้แก่ การเตรียมดิน คือการเก็บตัวอย่างดิน และการปรับปรุง
บํารุงดิน การเตรียมแปลงตกตกกล้า และการเตรียมพันธ์ุปลูกนาดํา นาหว่าน นาโยน และนาหยอด 

2) การดูแลรักษา ตามช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโต 
3) การเก็บเกี่ยวผลผลิต คือ การเก็บเกี่ยวแบบขายสดหรือรอการจําหน่าย และ

การเก็บรักษา 
4) การตลาด และการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
5) การทําบัญชีฟาร์ม คือ การจัดทําต้นทุนการปลูกข้าว 

 
2.6 แนวโน้มความเป็นไปได้ในการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเกษตรกร 
 

ประเทศไทยได้มีการนําคอมพิวเตอร์ มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างสื่อการเรียน การ
ถ่ายทอดความรู้ เ ป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยอาจจะนับได้ว่า จุดเ ร่ิมต้นต้ังแต่การใช้
คอมพิวเตอร  ์เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ จากน้ันก็มีการสร้างสื่อการเรียน
การสอนรูปแบบใหม่ แทนที่ เอกสารหนังสือ ที่ เ รียกว่า สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI 
(Computer Aided Instruction) ซึ่งมีซอฟต์แวร์ที่เป็นเคร่ืองมือให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย ทั้งที่
ทํางานบนระบบปฏิบัติการดอส เช่น โปรแกรมจุฬาซีเอไอ (Chula CAI) ที่พัฒนาโดยแพทย์จากคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โปรแกรม ThaiTas ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์เทคโนโลยี
เล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รวมถึงซอฟต์แวร์สําเร็จรูปจากต่างประเทศ เ ช่น 
ShowPartnet F/X, ToolBook, Authorware ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
ได้พัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้ก้าวมาเป็นเคร่ืองมือช้ินสําคัญ ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียน
การสอน การฝึกอบรม รวมท้ังการถ่ายทอดความรู้ โดยพัฒนา CAI เดิมๆ ให้เป็น WBI (Web Based 
Instruction) หรือการเรียนการสอนผ่านบริการเว็บเพจ ส่งผลให้ข้อมูลในรูปแบบ WBI สามารถ
เผยแพร่ได้รวดเร็วและกว้างไกลกว่าสื่อ CAI สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning สามารถ
กล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบที่พัฒนาต่อเน่ืองมาจาก WBI โดยมีจุดเร่ิมต้นจากแผนเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
ของชาติ สหรัฐอเมริกา (The National Educational Technology Plan'1996) ของ
กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐอเมริกา ที่ต้องการพัฒนารูปแบบการเรียนของนักเรียนให้เข้ากับศตวรรษ 
ที่ 21 การพัฒนาระบบการเรียนรู้จึงมีการนําเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาช่วยเสริมอย่างเป็นจริงเป็นจัง 
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ดังน้ัน สามารถกล่าวได้ว่า e-Learning คือ การนําเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะบริการด้านเว็บ
เพจเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ และการอบรม (โปรดปราณ พิตรสาธร    
และคณะ, 2545) 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) กล่าวถึงการนําสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายไปใช้ใน
การเรียนการสอนสามารถทําได้ 3  ระดับ ดังน้ี 

(1) ใช้ e-learning เป็นสื่อเสริม (Supplementary) คือ นอกจากเนื้อหาที่ปรากฏใน
ลักษณะ e-learning แล้ว ผู้เรียนยังสามารถศึกษาเน้ือหาเดียวกันน้ีในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น จากเอกสาร
ประกอบการสอน จากวีดีทัศน์ ฯลฯ การใช้ e-learning ในลักษณะน้ีเท่ากับว่าผู้สอนเพียงต้องการใช้ 
e-learning เป็นอีกหน่ึงทางเลือกสําหรับผู้เรียนในการเข้าถึงเน้ือหาเพ่ือให้ประสบการณ์พิเศษเพ่ิมเติม
แก่ผู้เรียนเท่าน้ัน 

(2) ใช้ e-learning เป็นสื่อเติม (Complementary)  คือการนํา e-learning ไปใช้ใน
ลักษณะเพ่ิมเติมจากวิธีการสอนในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น นอกจากการบรรยายในห้องเรียนแล้วผู้สอนยัง
ออกแบบเน้ือหาให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเน้ือหาเพ่ิมเติมจาก e-learning โดยเน้ือหาที่ผู้เรียนเรียนจาก 
e-learning  ผู้สอนไม่จําเป็นต้องสอนซ้ําอีก แต่สามารถใช้เวลาในช้ันเรียนในการอธิบายในเน้ือหาที่เข้
าใจได้ยากค่อนข้างซับซ้อน หรือเป็นคําถามที่มีความเข้าใจผิดบ่อย ๆ นอกจากน้ี ยังสามารถใช้เวลาใน
การทํากิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์แทนได้ ทั้งน้ีเพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้
เรียน ซึ่งยังต้องการคําแนะนําจากครูผู้สอนรวมทั้งการที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดการปลูกฝังให้มีความ
ใฝ่รู้โดยธรรมชาติ 

(3) ใช้ e-learning เป็นสื่อหลัก (Comprehensive Replacement) คือ การนํา       
e-learning ไปใช้ในลักษณะแทนที่การบรรยายในห้องเรียน ผู้เรียนจะต้องศึกษาเน้ือหาทั้งหมด     
ออนไลน์ และโต้ตอบกับเพ่ือนและ ผู้เรียนอ่ืน ๆ ในช้ันเรียนผ่านทางเคร่ืองมือติดต่อสื่อสารต่างๆ ที่       
e-learning จัดเตรียมไว้ ในปัจจุบันแนวคิดเก่ียวกับการนํา e-learning ไปใช้ในต่างประเทศจะอยู่ใน
ลักษณะ learning through technology ซึ่งหมายถึง การเรียนรู้โดยมุ่งเน้นการเรียนในลักษณะมีส่
วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ผู้สอน ผู้เรียน และผู้เช่ียวชาญอ่ืนๆ (Collaborative  Learning)  
โดยอาศัยเทคโนโลยีในการนําเสนอเน้ือหา และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งต้องการการโต้ตอบผ่านเครื่องมือ
สื่อสารตลอด โดยไม่เน้นทางด้านของการเรียนรู้รายบุคคลผ่านสื่อ (courseware) มากนัก ในขณะที่
ในประเทศไทยการใช้ e-learning ในลักษณะสื่อหลักเช่นเดียวกับต่างประเทศน้ัน จะอยู่ในวงจํากัด    
แต่การใช้ส่วนใหญ่จะยังคงเป็นในลักษณะของ learning with technology  ซึ่งหมายถึง การใช้     
e-learning เป็นเสมือนเคร่ืองมือทางเลือกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น สนุกสนาน พร้อมไป
กับการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
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2.6.1 การนําระบบ e-Learning มาใช้ในสถาบันการศึกษา 
ในปัจจุบันการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในการจัดการเรียน

การสอนและการบริหารจัดการในสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ซึ่งเป็นการนําความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
สารสนเทศมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการศึกษาของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา
การศึกษายุคใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพ
ความรู้และความสามารถได้สูงสุด โดยปัจจุบันการศึกษา โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้จัดการ
เรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning กันอย่างแพร่หลายและมีแนวโน้มการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

ธีระยุทธ ลาตีฟี (2548) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ            
e-Learning ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย โดยสรุปดังน้ี 

(1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นํา e-Learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
โดยปัจจุบันวิชาที่ทําอยู่มี 2 ประเภท คือ Activity based เช่น ภาษาอังกฤษ และบางวิชาที่เป็น 
Lecture based ซึ่งจะทําง่ายกว่า ซึ่งมหาวิทยาลัยจะพยายามทําในวิชาที่มีคนเรียนมากๆ เพราะต้อง
คํานึงถึงเรื่องต้นทุน สําหรับ e-Learning ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปัจจุบันมี 1,000 กว่าวิชาที่กําลัง
พัฒนาอยู่ และต่อไป e-Learning ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นการเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เป็น 
Multimedia และมี Interaction ในการจัดการศึกษาของไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มองว่าแบ่งเป็น 
3 ระดับ คือ  

1) Text online พวก Web Page ต่างๆ ซึ่งง่ายที่สุด 
2) Low course interactive online course ware ใช้ LMS และให้

อาจารย์ผู้สอนทําเองได้ โดยสามารถเอา Text Video และ รูปภาพ มาใส่ได้ 
3) High quality online ใช้ดีไซด์เนอร์ และ Multimedia expert มีการ

สร้างสถานการณ์จําลอง  
(2) มหาวิทยาลัยรังสิต วัตถุประสงค์ของการใช้ e-Learning ของมหาวิทยาลัย

รังสิตมี 2 ส่วน ส่วนแรกคือการทํา Distance learning ส่วนที่ 2 คือ การเรียนเพ่ือเป็นสื่อเสริมของ
นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้นอกเหนือจากเวลาเรียน โดยยึด
แนวคิดว่าทุกคนสามารถเรียนได้เท่ากันแต่ใช้เวลาต่างกัน ซึ่งขั้นตอนแรกน้ันทางมหาวิทยาลัยได้เร่ง
สร้างความตระหนักให้ผู้สอนเห็นความสําคัญของ e-Learning และเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนขอยงตนเองและเสริมในเร่ืองเทคโนโลยีการศึกษา ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
โดยไม่รู้ตัว สิ่งที่สําคัญคือมาตรฐานของสื่อการเรียนว่าจะสามารถทําให้นักศึกษามีองค์ความรู้ได้อย่าง
ที่ต้องการหรือไม่สําหรับการพัฒนา e-Learning ของมหาวิทยาลัยรังสิต แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 
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1) ระดับพ้ืนฐาน ทําเป็น e-book มีภาพประกอบ มีแบบทดสอบ มี Wed 
board เปิดเป็นฟอรัมได้ ซึ่งจะทําให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันในระดับพ้ืนฐาน 

2) ระดับกลาง มีการใช้สื่อประสม มีภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และมีสื่อ
ประกอบ 

3) ระดับสูง มีสถานการณ์จําลองต่างๆ มีการโต้ตอบกับผู้เรียนตามลักษณะ
เหตุการณ์ จะมุ่งเน้นวิธีถ่ายทอด วิธีการสื่อด้วยภาพ 

(3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ e-Learning 
ต้ังแต่ปี 2542 โดยให้ความสําคัญกับระบบ Learning Activity Management System: LAMS)    
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องกิจกรรมการปฏิสัมพันธ์กัน การใช้ฟอรัมเป็นเวทีวิชาการ
เป็นเวทีให้วิจารณ์ และการใช้กระดานข่าว ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะจะมีศูนย์ e-courseware 
Center ได้ มีวิชาเรียนกว่า 2,800 รายวิชา และในอนาคตเมื่อผ่านการทดลองแล้วพบว่า e-Learning 
สามารถเข้ามาช่วยในเรื่องวิธีการเรียนการสอนได้ดี จะวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาโท และเอกต่อไป 

(4) มหาวิทยาลัยรามคําแหง จะเป็นตลาดวิชาใครมาเรียนก็ได้ นักศึกษาที่มาเรียน
ต้องแสวงหาความรู้ มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ให้บริการต่างๆ และ e-Learning ก็เป็นอีกรูปแบบหน่ึง     
ที่ให้บริการนักศึกษา โดยเร่ิมมาต้ังแต่ ปี 2544 ซึ่งในช่วงแรกได้ให้ความรู้กับบุคลากรเก่ียวกับ          
e-Learning อบรมทีมงานที่ทํา e-Learning สร้างชุดวิชา และจัดต้ังศูนย์ e-Learning ที่ถาวรในปี 
2545 ปัจจุบันมีกว่า 200 รายวิชา ทั้งน้ีได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ามาใช้บริการให้มากข้ึน นอกจากน้ี
มหาวิทยาลัยรามคําแหงยังบริการกับชุมชน สังคม โดยเว็บไซต์บริการฟรี เพียงแค่ลงทะเบียนและ
เขียน username, password ก็สามารถใช้ได้เลย  

(5) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) มสธ. เร่ิมทดลองใช้ e-Learning     
มาต้ังแต่ปี 2528 ในการเรียนการสอน โดยได้ซื้อโปรแกรมมาจากแคนาดา ต่อมาในปี 2540 จึงได้ทํา
โครงการ Virtual University โดยได้เขียนโปรแกรมเอง เน่ืองจาก มสธ.เป็นมหาวิทยาลัยเปิด ดังน้ัน
จึงจําเป็นต้องใช้สื่อทุกอย่างในการเรียนการสอนโดยไม่มีช้ันเรียน และ e-Learning มีประโยชน์อย่าง
มากต่อการเรียนการสอน เน่ืองจาก 

1) เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะกับการศึกษาทางไกล 
2) ช่วยแก้ปัญหาหลายๆ อย่างของ มสธ.ได้ โดยเฉพาะการออกอากาศทาง

วิทยุโทรทัศน์ที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่ละปี มากกว่า 20 ล้านบาท เวลาออกอากาศก็ไม่สามารถ
เลือกได้ เมื่อเอา e-Learning มาใช้ สามารถที่จะออกอากาศทางเว็บได้เลย 

3) ปัจจุบัน มสธ. มีนักศึกษาในต่างประเทศมาก ซึ่งสะดวกในการใช้         
e-Learning มากกว่าสื่ออ่ืนๆ 
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(6) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต การใช้ e-Learning ในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิต สามารถพัฒนาไปได้เน่ืองด้วยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย มีความเห็นด้วยที่จะให้มีบทเรียน
ออนไลน์ เพ่ือช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมีทีมจากภาคเอกชนมาช่วยดูแลด้านเทคนิคในการ
การสร้างแบบเรียน ซึ่งปัจจุบันมีวิชา online กว่า 300 รายวิชา และมีอัตราการเข้าใช้กว่า 2,000 ราย 
และมหาวิทยาลัยมีนโยบายจะผลิตต่ออย่างต่อเน่ือง 

จะเห็นได้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสารสนเทศ 
ที่เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยช้ันนําดังกล่าว เป็นการสะท้อนกรอบใหม่ของโลกการศึกษาที่มุ่งสร้างคนเพ่ือ
อนาคตอย่างต่อเน่ือง 

2.6.2 การนําระบบ e-Learning มาใช้ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
สําหรับในระดับธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ e-Learning มีความสําคัญอย่างมาก 

เพราะด้วยสภาพแวดล้อมปัจจุบันน้ีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ทําให้องค์กรธุรกิจ
ต่างๆ จําเป็นต้องปรับตัวด้วยเหตุผล เช่น การเพ่ิมยอดขายของสินค้า การเร่งความเร็วของการนํา
สินค้าเข้าสู่ตลาดเพ่ือเป็นโอกาสทางธุรกิจ การยกระดับผลิตภัณฑ์โดยการสอบถามความต้องการของ
ลูกค้าแล้วนํามาปรับปรุงพัฒนาสินค้าการส่งเสริมให้พนักงานรักและคงอยู่กับองค์กรได้นานๆ การลด
ช่ัวโมงหรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน และเพ่ิมความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ของคนในองค์กร   
ทั้งในเร่ืองเวลา สถานที่ และหลักสูตรที่เหมาะสม ในขณะที่ในหน่วยงานภาครัฐเองก็มีความ
จําเป็นต้อง  นํา e-Learning มาใช้ในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรมากขึ้น เพ่ือแก้ปัญหาเร่ืองต่างๆ 
เช่น งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรได้ไม่ทั่วถึงทุกคน การขาดแรงจูงใจในการ
ทํางาน บุคลากรขาดความรู้ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน และปัญหาเรื่องไม่มีเวลาในการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร เป็นต้น ในที่น้ีขอยกตัวอย่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่นําระบบ e-Learning มาใช้
ในองค์กร ดังน้ี 

2.6.2.1 กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร (2558) ได้เร่ิมดําเนินการจัดทําบทเรียนรูปแบบ

ออนไลน์ เพ่ือพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ต้ังแต่
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 และเปิดระบบให้เร่ิมเรียนครั้งแรกในปี งบประมาณ 2556 ปัจจุบัน        
(ปี 2558) มีหลักสูตรที่เปิดให้บุคลากรภายในกรมส่งเสริมการเกษตรเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Learning) จํานวน 20 หลักสูตร ได้แก่ 

(1) หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับปฏิบัติการ 
จํานวน 7 วิชา คือ 

1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2) การพัฒนาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย 
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3) การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
4) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
5) การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร 
6) การส่งเสริมเคหกิจการเกษตร 
7) เทคนิคการทํางานส่งเสริมการเกษตร 

(2) หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการ 
จํานวน 5 วิชา คือ  

1) การจัดการฟาร์ม 
2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 
3) การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 
4) การสื่อสารเพ่ือการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
5) เศรษฐกิจพอเพียง 

(3) หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการ
พิเศษ จํานวน 4 วิชา ได้แก่  

1) การบริหารจัดการเชิงระบบในงานส่งเสริมการเกษตร 
2) การบริหารการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมการเกษตร 
3) การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในงานส่งเสริมการเกษตร 
4) การสื่อสารเพ่ือการประสานความร่วมมือในงานส่งเสริมการเกษตร 

(4) หลักสูตรทั่วไป จํานวน 4 หลักสูตร  
1) การเขียนและเผยแพร่ในงานส่งเสริมการเกษตร 
2) การวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร 
3) การจัดการองค์กรเกษตรกรในงานส่งเสริมการเกษตร 
4) การจัดการศัตรูพืชในงานส่งเสริมการเกษตร 

2.6.2.2 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (2558) ได้ดําเนินการ

จัดทําระบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สนับสนุนกลไกการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก 
คือ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบทั่วถึง
และต่อเน่ืองตลอดเวลา และทันสถานการณ์ ตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และ
นโยบาย e-Learning ของรัฐบาล ซึ่งมีหลักสูตรต่างๆ มากกว่า 100 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตร 
เสริมสร้างทักษะด้านอาเซียน จํานวน 14 วิชา หลักสูตรกฎหมายและกฎระเบียบราชการ จํานวน     
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5 วิชา หลักสูตรเสริมทักษะด้านภาษา จํานวน 11 วิชา หลักสูตรเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศจํานวน 13 วิชา หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล จํานวน 25 วิชา หลักสูตรเสริมสร้าง
บทบาทหญิงชาย จํานวน 2 วิชา หลักสูตรการพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการ จํานวน 
13 วิชา หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ จํานวน  5 วิชา และหลักสูตรการบริหาร จํานวน 31 วิชา 

2.6.2.3 สถาบันวิชาการทีโอที 
สถาบันวิชาการทีโอที (2558) ได้ดําเนินการเบิกให้ TOT e-Learning 

นับต้ังแต่ปี 2547 ที่เปิดให้บริการ สถาบันวิชาการทีโอที ได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองในการพัฒนา
หลักสูตร และระบบเพ่ือรองรับการเรียนการสอนแบบ e-Learning  โดยสามารถอบรมพนักงานผ่าน
ระบบ TOT  e-Learning ได้ไม่น้อยกว่าปีละ 5,000 คน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือ
การอบรมได้หลายล้านบาทต่อปี ซึ่งหลักสูตร TOT e-Learning ในปัจจุบันมีมากกว่า 30 หลักสูตร 
ทั้งน้ีหลักสูตรแบ่งออกเป็นหลักสูตรเฉพาะสําหรับพนักงานกลุ่มเป้าหมายและหลักสูตรทั่วไป ซึ่ง
พนักงานสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้อิสระตามความประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนแบบ    
e-Learning นอกจากการเรียนแบบ Online แล้ว ในบางหลักสูตรยังได้จัดทําเน้ือหาลงใน CD เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในแบบ Offline ได้ด้วย ตัวอย่างหลักสูตรใน TOT e-Learning เช่น หลักสูตร 
TOT Products  หลักสูตร Networking Basics หลักสูตร Balanced Scorecard & KPI หลักสูตร
งบการเงิน หลักสูตร 7 ขั้นตอนสู่การเป็นยอดนักขายมืออาชีพ และหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่าง เป็นต้น 

จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนได้นํา
ระบบการเรียนรู้แบบ e-Learning มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอย่างแพร่หลาย ซึ่งถือว่า
เป็นโอกาสที่ดีที่การเรียนรู้รูปแบบน้ีจะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้
ต่างๆ ให้แก่ประชาชนในทุกสาขาอาชีพต่อไปในอนาคต  

2.6.3 วิเคราะห์ความพร้อมของเกษตรกรในการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2.6.3.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร 

สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และคณะ (2558) จัดทําโครงการการศึกษาพฤติกรรม
การเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับเกษตรกรไทย โดยศึกษารูปแบบพฤติกรรมและ
เง่ือนไขการเรียนรู้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตร และรูปแบบการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกรผลกระทบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร 
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและศึกษา
ข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ พบว่า เกษตรกรมีการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการรับข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สําคัญ คือ วิทยุโทรทัศน์ 
โทรศัพท์มือถือ วิทยุกระจายเสียงและโทรศัพท์บ้าน สําหรับรูปแบบพฤติกรรมพบว่าแหล่งความรู้เดิม
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เก่ียวกับการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่จากบรรพบุรุษ รองลงมา คือจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
และจากการศึกษาดูงาน ส่วนวิธีการศึกษาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับการเกษตรจะหาความรู้เพ่ิมเติมจาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากที่สุด ส่วนเง่ือนไขการเรียนรู้ของเกษตรกรในภาพรวม พบว่าด้านการได้รับ
ข่าวสารความรู้ด้านการเกษตรจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความเป็นประโยชน์
ของเทคโนโลยีสารสนเทศในประเด็นต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความเหมาะสมของเทคโนโลยี
สารสนเทศอยู่ในระดับมาก ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเรียนรู้ของเกษตรกรโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านความเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ต่อการเรียนรู้ของเกษตรกรโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ด้านความรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมในระดับมาก 
ความพร้อมในการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจากผลการ
ศึกษาวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจโดยสรุป ดังน้ี 

(1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ควรเพ่ิมพ้ืนที่การให้สัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์และ
อินเทอร์เน็ตเพ่ือให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ค่าบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ควรเหมาะสมกับ
ปริมาณการใช้ และค่าอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศควรมีราคาที่เหมาะสมเช่นกัน 

(2) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรออกแบบซอร์ฟแวร์ที่ใช้งานง่าย และ
เหมาะสมกับเกษตรกร โดยเน้นภาษาที่เกษตรกรเข้าใจง่าย และพัฒนาสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการทํา
อาชีพการเกษตร 

(3) ด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่ ควรฝึกทักษะการใช้ซอร์ฟแวร์และอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ 

(4) ด้านการส่งเสริมของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ควรฝึกปฏิบัติให้เกษตรกรได้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณ์จริง รวมถึงควรติดตามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร 
นอกจากน้ันเจ้าหน้าที่ควรจัดกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายตามความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ประชาสัมพันธ์ซอร์ฟแวร์ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ของเกษตรกร 

(5) ด้านการเรียนรู้ของเกษตรกร ควรจัดทํารายการโทรทัศน์ที่เกษตรกรเข้าใจง่าย 
และเป็นประโยชน์ต่อการทําการเกษตร รวมถึงรายการโทรทัศน์ที่แนะนําการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(6) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมของเกษตรกร ควรผลิตแอปพลิเค
ชันที่ใช้งานง่ายมาใช้กับอาชีพการเกษตรของเกษตรกร และใช้โทรทัศน์เป็นช่องทางหลักในการแนะนําการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตัวอ่ืนๆ โดยเน้นช่วงเวลาการนําเสนอรายการโทรทัศน์ที่เหมาะสมกับเวลาการชม
โทรทัศน์ของเกษตรกร 

(7) ด้านนโยบาย ควรให้ความสําคัญกับเกษตรกรทั้งกลุ่มที่ใช้ และไม่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และควรผลิตสื่อแนะนําการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร อีกทั้งควรมีระบบติดตามและ
ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง 



70 
 

จากผลงานวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ในปัจจุบัน ที่เกษตรกรรู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น และมีช่องทางหรือแนวทางในการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้หรือสื่อสารให้เกษตรรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 

ในขณะที่ พงษ์เพชร วงศ์โสภา (2552) ได้ศึกษาศึกษาวิจัยเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลในเขตจังหวัดนนทบุรี
พบว่า กรรมการศูนย์ มีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุ
โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์มากที่สุด ซึ่งมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจจากงานวิจัยน้ีคือ กรมส่งเสริมการเกษตรควร
ส่งเสริมการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้าน
การสืบค้นข้อมูล ด้านการประมวลผลข้อมูล ด้านการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ด้านการนําเสนอและ
แสดงผล กรมส่งเสริมการเกษตรควรร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐในการจัดสวัสดิการให้สินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า 
ในการซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้กรรมการได้มีอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ เน่ืองจากกรรมการบางส่วนมีการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนตัวมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเอง 

ปรีติญา นิยมราษฎร์ (2552) ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศองค์ความรู้เรื่องข้าวของเกษตรกร:กรณีศึกษากลุ่มโรงเรียนชาวนา จังหวัดนครราชสีมา 
พบว่าปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรได้แก่ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี การสนับสนุนด้านการเรียนรู้เทคโนโลยี และองค์ความรู้เรื่องข้าวของเกษตรกร ซึ่งความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงบวก ส่วนความรู้ และ
ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงลบ และ ระดับ
ความรู้เรื่องข้าวของเกษตรกรที่ศึกษาตั้งแต่มัธยมต้นข้ึนไป มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศองค์ความรู้เรื่องข้าวของเกษตรกรขั้นปฏิบัติในเชิงบวก 

2.6.3.2 ลักษณะพืน้ฐานของเกษตรกร 
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะพ้ืนฐานของเกษตรกรที่เอ้ืออํานวยต่อการส่งเสริมการ

เรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) ประกอบด้วย 
(1) อายุเฉลี่ยของเกษตรกร จากสํารวจเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2541 

และ พ.ศ. 2551 อัตราส่วนของเกษตรกรรุ่นใหม่ช่วงอายุ 15-24 ปี และ 25-39 ปี เพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้
ชัด ในขณะที่อัตราส่วนที่ลดลงของเกษตรกรวัยกลางคนช่วงอายุ 40-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นของจํานวนเกษตรกรรุ่นใหม่น้ี เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาการเกษตร เน่ืองจาก
เกษตรกรรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การรับสารสนเทศผ่านสื่อออนไลน์ 
การใช้สมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารได้ดีกว่าเกษตรกรวัยกลางคน  
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(2) ระดับการศึกษาของเกษตรกร จะเห็นได้ว่า การศึกษาของเกษตรเพ่ิมข้ึน
ในทุกระดับการศึกษาต้ังแต่ปี 2551 ถึง 2556 ที่น่าสนใจคือมีเกษตรกรท่ีมีการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่า เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 3.0 ในปี 2556 ระดับการศึกษาที่
เพ่ิมขึ้นของเกษตรกร ถือเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาการเกษตร เน่ืองจากเกษตรกรที่มีการศึกษาจะมี
การยอมรับเทคโนโลยีได้ง่ายและรวดเร็ว   

2.6.3.3 ตลาดสินค้าเกษตรทีห่ลากหลาย  
การประกอบอาชีพเกษตรในยุคปัจจุบัน ที่เป็นยุคของการส่ือสารไร้พรมแดน 

เกษตรกรไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ผลิตสินค้าขายให้แก่พ่อค้าคนกลางอีกต่อไป เกษตรกรหลายคนหันมา
รวมกลุ่มกันเพ่ือทําการตลาดสินค้าออนไลน์  การสร้างเว็บเพจขายสินค้า การใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook  Line เป็นต้น เน่ืองจากการขายสินค้าผ่านช่องทางนี้สามารถตอบสนองต่อ
การใช้ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันที่นิยมการซื้อสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์มากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลา
ในการเดินทางไปซื้อสินค้า และผู้ขายก็ไม่จําเป็นต้องมีต้นทุนในการเปิดร้านและสร้างคลังสินค้า ในที่น้ี
ขอยกตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรที่ขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เช่น กลุ่มผูกป่ินโตข้าว และตลาดเกษตร
รวมใจซื้อขายสินค้าเกษตรทุกชนิด ที่ขายสินค้าเกษตรผ่าน Facebook เป็นต้น ตามภาพที่ 2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างกลุ่มผู้ขายสินค้าเกษตรผ่าน Facebook 
ที่มา:  https://th-th.facebook.com/pookpintokao, 
https://th-th.facebook.com/SuxKhaySinkhaKestr 
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2.6.3.4 นโยบายภาครัฐทีส่นับสนนุ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือไอซีที (2558)           
ได้กล่าวถึง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล คือ การมีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่เพียงพอและค่าบริการ
ที่เหมาะสมไม่สูงกว่าประเทศอ่ืนในภูมิภาค การยกระดับคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการสาธารณะ
ของประชาชน ทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างผู้ประกอบการและ
ธุรกิจดิจิทัลและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้และ     
ผู้ทํางานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และสิ่งที่สําคัญย่ิงคือ การพัฒนากําลังคน การวิจัยพัฒนา และ
นวัตกรรมรวมท้ังระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ความสําคัญกับรากฐานของการพัฒนา ได้แก่    
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคสังคม ด้วยกลยุทธ์ดิจิทัลเพ่ือสังคมและทรัพยากรความรู้ (Digital 
Society) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมดิจิทัลเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ซึ่งมีเป้าหมาย
ที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาชนทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณะของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมดิจิทัล ในปี 2558 จะเน้นมาตรการเร่งด่วนที่สามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาแก้ไขปัญหา
การศึกษา การเกษตร สาธารณสุข ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาสังคมใน 3 มิติ ได้แก่ 1) การลด
ความเหลื่อมล้ําทางโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ 2) การสร้างองค์ความรู้และปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้โดยง่าย และ 3) การต่อ
ยอดจากการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบริการทางสังคมด้วย
เทคโนโลยี โดยมีโครงการนําร่องเก่ียวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบและนอกระบบ 
ร่วมกับสถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนในพัฒนาระบบ Massive Open Online Course 
(MOOC) ลดช่องว่างทางการศึกษาด้วยระบบการเรียนบนสื่อสาระออนไลน์ (e-Learning) ส่งเสริม
การพัฒนาคลังความรู้ สื่อดิจิทัลทางด้านการเกษตรและสาธารณสุข และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อการดํารงชีวิตประจําวัน พัฒนาทักษะทางวิชาชีพของประชาชนด้วยระบบโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต 
(IPTV) Smart Classroom และ eDLTV รวมถึงการบูรณาการข้อมูลให้เช่ือมโยงของทุกหน่วยงาน
ภาครัฐเพ่ือการบริหารประเทศ ทั้งน้ี กระทรวงไอซีทีได้จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนข้ึนต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน กระจายตัวในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศแล้วกว่า 2,000 แห่ง 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพ่ิมโอกาสและช่องทางการเข้าถึง
สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ชุมชน มีกลไกการทํางานร่วมกับชุมชนของกระทรวงฯ คือ การพัฒนา
คนซึ่งเน้นการสร้างผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนให้เป็น “วิทยากรชุมชน” เพ่ือทําหน้าที่เป็น
สื่อกลางในการนําความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองไปถ่ายทอด และสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับชุมชนโดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ เพ่ิมช่องทางการตลาด 
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ต่อยอดและพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน เป็นผู้ดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ศูนย์การเรียนรู้ 
ICT ชุมชนมีชีวิต สามารถให้บริการชุมชน และเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่เป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชน ซึ่งนับได้ว่าเป็นความสําเร็จหน่ึงของโครงการฯ ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการสร้างคนในชุมชน สร้างเครือข่ายการทํางานในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกที่สําคัญของการถ่ายทอด
นโยบายลงสู่พ้ืนที่และเกิดการปฏิบัติจริง นอกจากนี้ วิทยากรชุมชนยังมีหน้าที่สําคัญคือการขยายผล
ด้วยการให้ความรู้ด้าน ICT ให้แก่ประชาชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชน
ร่วมกันคิดและออกแบบให้ตรงกับความต้องการ โดยเน้นที่การใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน ควบคู่ไปกับการตระหนักรู้ เพ่ือให้เกิดการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
และปลอดภัย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2557) ได้กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชน ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557- 2561) โดย มียุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงหรือการสื่อสารรูปแบบอ่ืนที่เป็น Broadband ให้มีความทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึง และมี
ความมั่นคงปลอดภัยสามารถรองรับความต้องการของภาคส่วนต่างๆได้มีมาตรการผลักดันให้เกิดการ
ลงทุนในโครงข่ายใช้สายและไร้สายความเร็วสูง เพ่ือขยายโครงข่าย ICT/บรอดแบนด์ ให้ครอบคลุม
ทั่วถึง สําหรับประชาชนทุกภาคส่วนในประเทศ ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือการแข่งขันที่เสรีและ
เป็นธรรม ให้เกิดการพัฒนาระหว่างธุรกิจในภาคเอกชน ประกอบกับการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือเอ้ือให้
เกิดการรวมตัวกันของภาคเอกชนในการจัดบริการสําหรับใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเร่ง
พัฒนาบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมต่อการเป็นผู้นําทางด้านสารสนเทศและศูนย์บริการของ
ภูมิภาคอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยสร้างความเสมอภาคของโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะ
สําหรับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะบริการพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ได้แก่ 
บริการด้านการศึกษาและบริการสาธารณสุข ให้ความสําคัญกับการจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน
สารสนเทศที่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะสําหรับการเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ และรณรงค์ให้ความรู้
และฝึกอบรมประโยชน์และการประยุกต์ ICT ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน / สตรีในท้องถิ่น เกษตรกร และ
ผู้สูงอายุ ผ่านการดําเนินงานของสื่อสาธารณะ ภาคเอกชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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ดังน้ัน เมื่อวิเคราะห์จากองค์ประกอบต่างๆ ที่จะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ
สนับสนุนแนวโน้มความเป็นไปได้ในการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเกษตรกร น้ัน จะเห็นว่า
จากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน พร้อมด้วยปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับตัวเกษตรกร ได้แก่ อายุ การศึกษา และระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร
ในปัจจุบันที่เหมาะสม ประกอบกับแผนและนโยบายภาครัฐเก่ียวกับการพัฒนาองค์ประกอบพ้ืนฐาน 
เช่น ศูนย์ ICT ชุมชน และ การขยายโครงข่าย ICT/บรอดแบนด์ ให้ครอบคลุมทั่วถึง สําหรับ
ประชาชนทุกภาคส่วนในประเทศ เป็นต้นเหล่าน้ี สามารถนํามาประยุกต์ในการเรียนรู้ของเกษตรกร
อย่างไร้ขีดจํากัด นับว่ามีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างสูงสําหรับเกษตรกรไทยที่จะสามารถเรียนรู้ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตได้ 
 
2.7 ข้อมูลพื้นที่ศึกษา: จังหวัดสุรรณบุรี  
 

พ้ืนที่ศึกษาในครั้งน้ี คือพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่ต้ังอยู่ในภาคกลางของ
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ 5,358.008 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 849,053 คน แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 10 อําเภอ 110 ตําบล 1,011 หมู่บ้าน ประกอบด้วยอําเภอเมืองสุพรรณบุรี       
บางปลาม้า สองพี่น้อง อู่ทอง ศรีประจันต์ ดอนเจดีย์ สามชุก หนองหญ้าไซ เดิมบางนางบวช และ
ด่านช้าง ดังภาพที่ 2.5 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.5 พ้ืนที่และขอบเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  
ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  
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การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่ ข้าว 
อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง และมะม่วง (ภาพท่ี 2.6) มีครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้น 55,540 ครัวเรือน 
(ภาพที่ 2.7) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6 พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่มา:  สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี (2559) 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.7 จํานวนครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี (2559)  
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พ้ืนที่ปลูกข้าว ปีการเพาะปลูก 2558/2559 ทั้งสิ้น 1,308,938 ไร่ ผลผลิตประมาณ 
1,264,095 ตัน โดยมีรายละเอียดเป็นรายอําเภอตามตารางที่ 2.4 

ตารางที่ 2.4 พ้ืนที่เพาะปลูกข้าว จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการเพาะปลูก 2557/2558 และ 2558/2559 

อําเภอ เน้ือที่เพาะปลูก (ไร่) ผลผลิตต่อไร่ (ตัน) 
2557/58 2558/59 2557/58 2558/59 

เมืองสุพรรณบุรี 190,847 209,967 138,746 141,619
ดอนเจดีย์ 97,651 90,868 76,571 58,282
เดิมบางนางบวช 172,5.3 178,908 124,720 129,238
บางปลาม้า 204,110 192,276 154,919 144,135
ศรีประจันต์ 126,445 102,813 92,811 76,102
สองพี่น้อง 154,066 178,523 117,090 133,767
สามชุก 122,615 127,087 88,651 83,738
อู่ทอง 140,345 138,850 102,171 98,391
ด่านช้าง 1,131 1,005 293 410
หนองหญ้าไซ 96,705 88,641 64,986 59,98
รวมท้ังสิ้น 1,306,418 1,308,938 960,958 924,780

ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  

2.8 เอกสารและงานวิจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

เอกชัย อภิศักด์ิกุล (2547) ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับระบบอีเลินน่ิงของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้การในประโยชน์ของระบบบอีเลินน่ิงโดยรวมสูง 
การรับรู้ในความง่ายของอีเลินน่ิงโดยรวมสูง และจากการศึกษาความสัมพันธ์ของอายุมีผลต่อการรับรู้
ประโยชน์ของระบบอีเลินน่ิงที่ระดับนัยสําคัญ .05 ส่วนคณะวิชามีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ 
การรับรู้ความง่ายในการใช้งานและแนวโน้มการใช้งานระบบอีเลินน่ิงที่ระดับนัยสําคัญ .01 

นภาภรณ์ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ (2555) ศึกษาการศึกษาการยอมรับการจัดการเรียนรู้แบบ   
อีเลิร์นนิงของอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน พบว่า ผู้สอนยอมรับ  
ที่จะใช้อีเลิร์นนิงในรูปแบบของสื่อเสริม ร่วมกับการใช้การสอนหน้าช้ันเป็นหลัก เพ่ือช่วยพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ิมแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมของผู้เรียน และเป็นการพัฒนาการสอนของผู้สอน
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ให้มีความทันสมัยมากย่ิงข้ึน และเกิดประโยชน์ ซึ่งผลจากการที่ผู้สอนได้นําอีเลิร์นนิงมาสอน          
ในรูปแบบของสื่อเสริมน้ัน ทําให้นิสิตมีระดับการยอมรับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ภาพรวมอยู่
ในระดับมากส่งผลให้นิสิตรับรู้ถึงความง่าย ในการใช้อีเลิร์นนิง อยู่ในระดับมาก รับรู้ถึงประโยชน์ใน
การใช้อีเลิร์นนิง อยู่ในระดับมากและส่งผลให้นิสิตมีความต้ังใจในการใช้กระบวนการเรียนการสอน   
อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการเปรียบเทียบระดับการยอมรับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงของนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน พบว่า เพศ และประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มสาขาวิชา และความรู้ทั่วไปเก่ียวกับ         
อีเลิร์นนิง พบว่า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ณัฐกฤตา ศิริโสภณ และ สาโรช โศภีรักข์ (2556) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนผ่านเว็บตามแนวคิดการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพ่ือพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า 
รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บตามแนวคิดการสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเพ่ือพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มี 10 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นการเสนอประเด็นสถานการณ์ปัญหา       
3) ขั้นแสวงหาความรู้ 4) ขั้นรวบรวมและจัดการกับข้อมูลที่เก่ียวข้อง 5) ขั้นต้ังสมมติฐาน 6) ขั้น
อภิปรายเพ่ือประเมินค่า ระดมสมอง และวางแผนการสร้างผลงาน 7) พิจารณาเลือกแนวทางที่ดีที่สุด 
8) ขั้นปฏิบัติสร้างสรรค์ช้ินงาน 9) การนําเสนอผลงานผ่านเว็บเพ่ือการปรับปรุง และ 10) ขั้น
ประเมินผล และผลการทดลองพบว่า ผลคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตที่เรียนบทเรียน
ผ่านเว็บตามรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บตามแนวคิดการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพ่ือพัฒนาการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลุ่มทดลอง  
มีความพึงพอใจต่อบทเรียนผ่านเว็บตามรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บตามแนวคิดการสร้างสรรค์
ด้วยปัญญาที่พัฒนาขึ้นในระดับมากที่สุด 

ปรวัน แพทยานนท์ และ พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ (2556) ศึกษาเรื่องการพัฒนาสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์: การคัดเลือกนักแสดง โดยการจัดทําสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) วิชาการ
คัดเลือกนักแสดง โดยนําเสนอผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมประเมินประสิทธิภาพบน
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ที่สร้างขึ้น พบว่า ประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
อยู่ในระดับ 85.7-94.8 (จากการทดลองทั้ง 3 ครั้ง) เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่เรียนด้วยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มีระดับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน และผลการสํารวจทัศนะความพึงพอใจของนิสิตต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์อยู่ใน
เกณฑ์ระดับมากทุกด้าน  

ปัทมาภรณ์ ติดทะ (2549) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการเกษตรของยุวเกษตรกร กลุ่มท่านัดสามัคคี จังหวัดราชบุรี พบว่าสมาชิก  
ยุวเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 24.5 ปี มีประสบการณ์ในการทําการเกษตร           
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เฉลี่ย 9.04 ปี รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 15,650 บาทต่อเดือน ได้รับข่าวสารส่วนใหญ่จากหนังสือพิมพ์และ
โทรทัศน์ ได้รับการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศร้อยละ 54.2 มีการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางด้านความคิดและด้านการปฏิบัติอยู่ในระดับกลาง และมีความคิดเห็นเก่ียวกับการนําผลที่ได้จาก
ความสําเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มในภาพรวมของกิจกรรมต่างๆ อยู่ในระดับปาน
กลาง ผลจากการทดสอบสมมุติฐานพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามคือ 
ประสบการณ์ในการทําการเกษตรมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายของกลุ่ม และการเข้ารับการฝึกอบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 

Sarah C. Hopkins (2013) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานส่งเสริมการเกษตร รัฐ Arizona พบว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 9 ช่องทางได้แก่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท๊ปเล็ตและ
คอมพิวเตอร์ wikis blogs podcasts YouTube เฟซบุ๊ก และ Twitter การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จะสัมพันธ์กับอายุ กล่าวคือหากอายุมากขึ้นจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยลง กลุ่มตัวอย่างที่อายุ
ในช่วง 27-32 ปี จะมีการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนมากที่สุด และมีการเช่ือมต่อ เฟซบุ๊กและ YouTube 
มากที่สุด แต่ไม่พบการใช้ wikis, blogs, podcasts, or Twitter ในกลุ่มตัวอย่างน้ี และพบการใช้
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนน้อยที่สุดในกลุ่มตัวอย่างอายุ 51 ปีขึ้นไป ส่วนการใช้แท๊บเล็ต และคอมพิวเตอร์ 
พบมากที่สุดในกลุ่มตัวอย่างที่อายุน้อยกว่า 39 ปี การใช้เฟซบุ๊กพบมากที่สุดในกลุ่มตัวอย่างที่อายุงาน
น้อยกว่า 17 ปี และไม่พบการใช้เฟซบุ๊ก blogs Twitter, podcasts หรือ wikis ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มี
อายุงานมากกว่า 32 ปี ส่วนการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า มีการยอมรับการใช้
โทรศัพท์มือถืออย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แท็ปเล็ตและคอมพิวเตอร์มีอัตราการยอมรับเพ่ิมข้ึน
อย่างรวดเร็วในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจํานวนมากเริ่มใช้ YouTube และเฟซบุ๊ก เพ่ือ
ติดต่อสื่อสารในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา 
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บทท่ี 3 
วิธีการวิจัย 

 
 งานวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งวิธีการวิจัยออกเป็น  
2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และระยะที่ 2 การเรียนรู้ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 3.1.1 ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

ประชากรในระยะน้ี ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ 
3.1.1.1 ผู้เช่ียวชาญในเรื่องรายละเอียดเน้ือหาบทเรียน การเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ลดต้นทุนการผลิตข้าว ได้แก่ นักวิชาการผู้รับผิดชอบเรื่องการส่งเสริมการผลิตข้าว นักวิชาการด้าน
การป้องกันและกําจัดแมลงศัตรูข้าว นักวิชาการผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมการเกษตร และนักวิชาการ
ผู้เช่ียวชาญเร่ืองการจัดการดินและปุ๋ย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคัดเลือกมาจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
และมีประสบการณ์ในเรื่องการผลิต การลดต้นทุนการผลิตข้าว การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือ
การผลิตข้าว ตลอดจนนักวิชาการผู้มีความเช่ียวชาญเร่ืองการจัดการดิน ปุ๋ย และโรคแมลงในนาข้าว 
จากกรมส่งเสริมการเกษตร  

3.1.1.2 ผู้เช่ียวชาญในเร่ืองการผลิตสื่อวีดิทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างคัดเลือกมาจากผู้ที่มีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ให้แก่เกษตรกรโดยตรง 

3.1.1.3 เกษตรกรผู้นํา และปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ที่มีความเช่ียวชาญเรื่องการผลิตข้าว 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคัดเลือกมาจากเกษตรกรที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเป็นชาวนาที่ประสบ
ความสําเร็จในการผลิตข้าวเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรทั่วไป 

3.1.2 ระยะที่ 2 การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ประชากรในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี คือ เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน     

ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี โดยจังหวัดสุพรรณบุรี มีศูนย์ข้าวชุมชนต้ังอยู่ในทุกอําเภอ รวมทั้งสิ้น        
55 ศูนย์ มีสมาชิกทั้งสิ้น 1,576 คน (สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี, 2559) รายละเอียดตาม
ตารางท่ี 3.1 และเมื่อสํารวจเบ้ืองต้นแล้วพบว่าสามารถใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระดับพ้ืนฐานได้ 
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จํานวน  500 คน กําหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ Yamane ที่ระดับความเช่ือมัน 
95% ที่มีระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ +5% จะได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 222 คน 

ดําเนินการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม/พ้ืนที่ (Cluster Sampling) แยกตามเขต
อําเภอ กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วนตามจํานวนเกษตรกรในแต่ละอําเภอ และสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย 
 
ตารางที่ 3.1 รายช่ือและจํานวนสมาชิกในศูนย์ข้าวชุมชนจําแนกเป็นรายอําเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี  
 
ลําดับ อําเภอ ชื่อศูนย์ข้าวชมุชน จํานวน

สมาชิก (คน) 
1 เมืองสุพรรณบุรี ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหัวไม้ซุง 25
2 เมืองสุพรรณบุรี ศูนย์ข้าวชุมชนตําบลสวนแตง 30
3 เมืองสุพรรณบุรี ศูนย์ข้าวชุมชนกลุ่มพัฒนารวมใจพัฒนาบ้านสวนแตง 32
4 เมืองสุพรรณบุรี ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองขาม 28
5 เมืองสุพรรณบุรี ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านพันตําลึง 26
6 เมืองสุพรรณบุรี ศูนย์ข้าวชุมชนตําบลดอนตาล 24
7 ดอนเจดีย์ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองชุมสหกรณ์การเกษตร

ดอนเจดีย์ จํากัด 
31

8 ดอนเจดีย์ ศูนย์ข้าวชุมชนวัดใหม่ราษฎร์บํารุง 28
9 ดอนเจดีย์ ศูนย์ข้าวชุมชนรักษ์ดอนเจดีย์ 22
10 ดอนเจดีย์ ศูนย์ข้าวชุมชนตําบลไร่รก 27
11 ศรีประจันต์ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโพธ์ิศรีเจริญ 3 29
12 ศรีประจันต์ ศูนย์ข้าวชุมชนตําบลปลายนา หมู่ 7 30
13 ศรีประจันต์ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกระทุมด่าน 24
14 ศรีประจันต์ ศูนย์ข้าวชุมชนวิสาหกิจชุมชนผลิตและจําหน่าย

เมล็ดพันธ์ุข้าวบ้านทําค่อย 
28

15 ศรีประจันต์ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโพธ์ิศรีเจริญ 2 27
16 ศรีประจันต์ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโพธ์ิศรีเจริญ 4 25
17 ศรีประจันต์ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านยางขาคีม 29
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ตารางที่ 3.1 รายช่ือและจํานวนสมาชิกในศูนย์ข้าวชุมชนจําแนกเป็นรายอําเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี 
(ต่อ) 
 
ลําดับ อําเภอ ชื่อศูนย์ข้าวชมุชน จํานวน

สมาชิก (คน) 
18 ศรีประจันต์ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองเพียง 35
19 อู่ทอง ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโคกยายเกตุ 32
20 อู่ทอง ศูนย์ข้าวชุมชนหมู่ 5 ตําบลจระเข้สามพัน 31
21 อู่ทอง ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองงูเหลือม 28
22 อู่ทอง ศูนย์ข้าวชุมชนตําบลบ้านดอน 26
23 เดิมบางนางบวช ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านห้วยหวาย 29
24 เดิมบางนางบวช ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสามเอก 32
25 เดิมบางนางบวช ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านริ้วกรุด 28
26 เดิมบางนางบวช ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดอนสนวน 29
27 เดิมบางนางบวช ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกุ่มโคก 31
28 เดิมบางนางบวช ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านคูเมือง 33
29 เดิมบางนางบวช ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านขุยโพธ์ิ 32
30 เดิมบางนางบวช ศูนย์ข้าวชุมชนบ้าเจ็ดอาร์ 28
31 เดิมบางนางบวช ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าเตียน 29
32 หนองหญ้าไซ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองจิกยาว 27
33 หนองหญ้าไซ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านลําพันบอง 26
34 หนองหญ้าไซ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบ่อหว้า 25
35 บางปลาม้า ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทรงกระเทียม 28
36 บางปลาม้า ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองแขยง 27
37 บางปลาม้า ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านไผ่เง 25
38 บางปลาม้า ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านไผ่มุง 29
39 บางปลาม้า ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านลานคา 35
40 บางปลาม้า ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านคะค่า 32
41 บางปลาม้า ศูนย์ข้าวชุมชนตําบลกฤษณา 31
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ตารางที่ 3.1 รายช่ือและจํานวนสมาชิกในศูนย์ข้าวชุมชนจําแนกเป็นรายอําเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี 
(ต่อ) 
 
ลําดับ อําเภอ ชื่อศูนย์ข้าวชมุชน จํานวน

สมาชิก (คน) 
42 บางปลาม้า ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าตลาด 28
43 บางปลาม้า ศูนย์ข้าวชุมชนตําบลวัดดาว 26
44 บางปลาม้า ศูนย์ข้าวชุมชนตําบลมะขามลุม่ 29
45 สองพี่น้อง ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านพรสวรรค์ 32
46 สองพี่น้อง ศูนย์ข้าวชุมชนกลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว

ชุมชน นิคมการเกษตรสุพรรณบุรี 
28

47 สองพี่น้อง ศูนย์ข้าวชุมชนตําบลบางเลน 29
48 สามชุก ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสระ 31
49 สามชุก ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสระ 33
50 สามชุก ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านวังลึก 32
51 สามชุก ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดงปูน 28
52 สามชุก ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองสะเดา 29
53 สามชุก ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโป่งแดง 28
54 สามชุก ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสามชุก 24
55 สามชุก ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบ้านยาว 26

รวมทั้งสิน้ 1,576 
 
ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  
  
3.2 เครื่องมือในการวิจัย 
 

3.2.1 ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอน
น้ี ประกอบด้วย  

3.2.1.1 ประเด็นในการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญในเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพและ    
ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
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3.2.1.2 ร่างเน้ือหาบทเรียน สําหรับการนําไปให้ผู้รู้เช่ียวชาญ และเกษตรกรผู้นํา
ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมและถูกต้องของเน้ือหา 

3.2.1.3 บทถ่ายทําวีดิทัศน์ (สคริปต์) เพ่ือนําไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตสื่อ       
วีดิทัศน์ และสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสม 

3.2.2 ระยะท่ี 2 การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนน้ี
ประกอบด้วย 

3.2.2.1 สื่อวีดิทัศน์ เร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตข้าว 
3.2.2.2 โปรแกรมการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์
3.2.2.3 แบบสอบถามระดับความเหมาะสมในการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3.2.2.4 ประเด็นการสนทนากลุ่ม 

 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.3.1 ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
3.3.1.1 ขั้นตอนการกําหนดกรอบเน้ือหา 

(1) เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ได้แก่ หนังสือ 
คู่มือ เอกสารเผยแพร่ และงานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว เพ่ือหา
ข้อมูลและรายละเอียดเน้ือหาที่เก่ียวข้องในการจัดทําบทเรียน 

(2) เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จากการจัดประชุมผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว ได้แก่ นักวิชาการผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญ นักวิชาการ
ผู้รับผิดชอบเรื่องการส่งเสริมการผลิตข้าว นักวิชาการด้านการป้องกันและกําจัดแมลงศัตรูข้าว 
นักวิชาการผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมการเกษตร และนักวิชาการผู้เช่ียวชาญเรื่องการจัดการดินและปุ๋ย 
เพ่ือให้ความรู้หลักวิชาการเก่ียวกับเน้ือหาบทเรียน และนํามากําหนดกรอบเน้ือหาบทเรียนแบบกว้างๆ 

3.3.1.2 ขั้นตอนการจัดทําเน้ือหา 
(1) ดําเนินการจัดทําเน้ือหาบทเรียนการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการ

ผลิตข้าว โดยวางกรอบประเด็นเน้ือหา และโครงร่างบทเรียน ซึ่งประกอบด้วย 10 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ดังน้ี 

1) จัดระบบการผลิต 
2) การเตรียมดิน 
3) การจัดการปุ๋ย 
4) การเตรียมเมล็ดพันธ์ุ 
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5) การป้องกันและกําจัดศัตรูข้าว 
6) สารเคมีและสารชีวภัณฑ์ 
7) การจัดการนํ้า 
8) การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา 
9) การทําบัญชี  
10) การตลาด      

(2) การตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาบทเรียน โดยการดําเนินการจัด
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) โดยให้นักวิชาการผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญ นักวิชาการผู้รับผิดชอบ
เร่ืองการส่งเสริมการผลิตข้าว นักวิชาการด้านการป้องกันและกําจัดแมลงศัตรูข้าว นักวิชาการ
ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมการเกษตร และนักวิชาการผู้เช่ียวชาญเร่ืองการจัดการดินและปุ๋ย ร่วมกัน
พิจารณาเน้ือหาในแต่ละประเด็นให้มีความถูกต้องและเหมาะสมที่จะถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรมากที่สุด 

(3) จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ผู้นําเกษตรกร ปราชญ์ชาวบ้านผู้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญเรื่องการทํานา เพ่ือร่วมตรวจสอบเน้ือหาบทเรียนให้เหมาะสมกับเกษตรกร     
ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลเป้าหมายในการเรียนรู้ให้มากที่สุด 

3.3.1.3 ขั้นตอนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ 
(1) การวิเคราะห์และประเมินรูปแบบการนําเสนอผ่านสื่อวีดิทัศน์ โดยการนํา

เน้ือหาบทเรียนที่ปรับแก้ความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มาจัดทําเป็นบทในการถ่ายทํา (สคริปต์) 
(2) ปรับรูปแบบการนําเสนอให้ผู้ เรียนเข้าใจเน้ือหากระบวนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตทั้งระบบ โดยการร้อยเรียงประเด็นต่างๆ ให้เป็นเน้ือเร่ืองเดียวกัน 
(3) นําสคริปต์ที่ ดําเนินการจัดทําเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้มีความรู้ความ

เช่ียวชาญด้านการผลิตสื่อ ร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการวางรูปแบบการนําเสนอ 
(4) กําหนดทีมงาน วิทยากร เกษตรกรตัวอย่าง และคัดเลือกสถานที่ที่ใช้ใน

การถ่ายทํา 
(5) ดําเนินการถ่ายทําตามสคริปต์ที่วางไว้ 
(6) ตัดต่อ เพ่ิมบทบรรยาย และเทคนิคพิเศษ เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจของสื่อ

วีดิทัศน์มากย่ิงขึ้น 
(7) การตรวจประเมินคุณภาพของสื่อ ในเร่ืองภาพ เสียง ลําดับการนําเสนอ 

และความครบถ้วนของรายละเอียดเนื้อหา และให้ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการผลิตสื่อตรวจ
รับรองคุณภาพอีกครั้ง 
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3.3.2 ระยะที่ 2 การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

3.3.2.1 ขั้นตอนการเตรียมการ 
(1) การจัดทําข้อสอบก่อนและหลังเรียน เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจของ

เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในการเรียนรู้เร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยผู้วิจัยได้
นําเน้ือหาจากบทเรียนดังกล่าวมาจัดทําเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัย จํานวน 4 ตัวเลือก เพ่ือให้ง่ายต่อการทําข้อสอบของเกษตรกร 

(2) การจัดทําแบบสอบถามความเหมาะสมในการเรียนรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพ่ือเป็นการประเมินการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
ของเกษตรกร โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือสอบถามเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2) คุณภาพและลักษณะของสื่อ  
3) ความเหมาะสมของเนื้อหาบทเรียนและกระบวนการเรียนรู้ผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
4) ความเหมาะสมระยะเวลาในการเรียน 
5) ความรู้ที่ได้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้มาก

น้อยเพียงใด  
 

(3) กําหนดประเด็นคําถามในการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group)            
ซึ่งประกอบด้วย คําถามที่เก่ียวข้องดังน้ี 

1) ความเหมาะสมของเนื้อหาบทเรียน 
2)  ความเหมาะสมของระบบการเรียนรู้ ด้วยตนเองผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
3) ข้อเสนอแนะในการนํารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มา

ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในอนาคต 
4) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.4.2.2 ขั้นตอนการเรียนรู้จริง 
(1) จัดสภาพห้องเรียนเสมือนจริง ที่มี เคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบ

อินเตอร์เน็ต  
(2) ช้ีแจงทําความเข้าใจวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์            

ให้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างเข้าใจ 
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(3) ให้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ดําเนินการทําแบบทดสอบก่อนเรียน โดยให้
เวลา 15 นาที 

(4) ให้ เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง เริ่มการเรียนรู้ ด้วยตนเองผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เวลา 60 นาที 

(5) เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนแล้ว ให้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างดําเนินการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน โดยให้เวลา 15 นาที 

(6) เมื่อเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างเสร็จสิ้นการทําแบบทดสอบหลังเรียนแล้ว     
ให้พัก 10 นาที แล้วให้ทําแบบสอบความเหมาะสมในการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยให้เวลา 30 นาที  

(7) เมื่อเสร็จสิ้นการทําแบบสอบถามแล้ว ดําเนินการจัดการสนทนากลุ่ม 
(Focus group) โดย 

1) จัดกลุ่มเกษตรกรออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ประมาณ 5 กลุ่มๆ ละ5-10 คน 
2) เขียนประเด็นคําถามลงในกระดาษคลิปชาร์ท ซึ่งประกอบด้วย 

คําถามเก่ียวกับความเหมาะสมของเน้ือหาบทเรียน ความเหมาะสมของระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อเสนอแนะในการนํารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ในการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรในอนาคต 

3) วิทยากรประจํากลุ่มดําเนินการถามคําถามตามประเด็นที่กําหนดไว้ 
แล้วเปิดโอกาสให้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ได้เสนอข้อคิดเห็นอย่างอิสระตามประเด็นคําถามที่ต้ังไว้      
จะทําให้ได้ข้อเสนอแนะในเชิงคุณภาพมากย่ิงขึ้น  

4) สรุปรวบรวมคําตอบตามประเด็นคําถามที่ต้ังไว้   
  

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.4.1. ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
วิเคราะห์ความเหมาะสมของกระบวนการจัดทําเน้ือหาและสื่อการเรียนรู้ผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับเกษตรกร โดยประมวลจุดเด่นและข้อจํากัดของแต่ละข้ันตอน 
3.4.2 ระยะที่ 2 การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

การศึกษาวิจัยในขั้นตอนน้ี จะดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลใน 4 ส่วน คือ 
3.4.2.1 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดระดับ

ความรู้ที่เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีอยู่แล้ว จะนํามาใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังจากได้
เรียนรู้และทําแบบทดสอบหลังเรียนเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ Pair Samples T Test  
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3.4.2.2 แบบสอบถามระดับความเหมาะสมในการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning) ซึ่งประกอบด้วย 

(1) ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน ใช้สถิติพ้ืนฐาน จําแนก จัดกลุ่มข้อมูล และสรุป
ข้อมูล 

(2) ข้อมูลระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ใช้สถิติเบ้ืองต้นในการจัดจําแนกกลุ่มข้อมูล ศึกษาระดับความเหมาะสม 
โดยใช้สถิติ ANOVA, Independent-samples T Test วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่สําคัญ
โดยใช้ Chai-square test และการแปลความหมาย ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ตามเกณฑ์
ในการประเมิน ดังน้ี 

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00    หมายถึง     ระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20    หมายถึง     ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40    หมายถึง     ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60    หมายถึง     ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80    หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด 

3) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่ม (Focus group)      
สรุปรวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่ม แล้วนํามาวิเคราะห์ และจัดทํา             
แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่เกษตรกรในอนาคต 
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการดําเนินงาน  

มีความเหมาะสม 

1. การศึกษาเนื้อหาสื่อการ
เรียนรู้การเพิม่ประสทิธิภาพ
และลดตน้ทนุการผลิตข้าว 

(1) กําหนดกรอบประเด็นเน้ือหา
โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิและ 
ทุติยภูมิ 
(2) จัดทําเน้ือหา โดย Focus 
Group ร่วมกับ ผู้เช่ียวชาญ 
นักวิชาการ เกษตรกรผู้นํา และ
ปราชญ์ชาวบ้าน 

2. การศึกษารปูแบบของสื่อการเรียนรูผ้่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทีเ่หมาะสมสําหรับ

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 

(1)  ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre Production) 
โดยวางรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม 
จัดทําสคริปต์ กําหนดผู้ดําเนินรายการและ
สถานที่ถ่ายทํา ซึ่งมีผู้เช่ียวชาญด้านการผลิต
สื่อเป็นที่ปรึกษา 
(2) ขั้นตอนการผลิต (Production) 
ดําเนินการถ่ายทําตามสคริปต์ที่วางไว้ 
 (3) ขั้นตอนหลังการผลิต (Post 
Production) โดยการตัดต่อ เพ่ิมบท
บรรยาย เทคนิคพิเศษ และตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพของสื่อ 4. ประเมินการเรียนรูผ้่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์

(1) ประมวลผลคะแนนจาก
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
ของผู้เรียน 
(2) วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบ
ความเหมาะสมในการเรียนรู้ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(3) รวบรวมขอ้มูลจากการ 
Focus group กลุ่มตัวแทน

เป็นต้นแบบและขยายผลในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรต่อไป

ยังไม่เหมาะสม  ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

3. ทดลองการเรียนรู้ผา่นระบบ         
e-Learning 

(1) จัดสภาพห้องเรียนเสมือนจริง 
(2) ผู้เรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
(3) ทําแบบทดสอบก่อนเรียน  
(4) ผู้เรียนเร่ิมต้นเรียนรู้ตามลําดับบทเรียน 
(5) ให้ผู้เรียนทาํแบบทดสอบหลังเรียน 
(6) ให้ผู้เรียนทาํแบบสอบถามเหมาะสมใน
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning  
(7) จัดการ Focus groupลุ่มกับตัวแทน
ผู้เรียน 
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บทท่ี 4  
ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

 
การวิจัยเร่ืองการพัฒนาสื่อเพ่ือเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์ คือ       
1) เพ่ือศึกษาเน้ือหาสื่อการเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว 2) เพ่ือศึกษา
รูปแบบของสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมสําหรับการถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เกษตรกร และ 3) เพ่ือประเมินการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของเกษตรกร      
ซึ่งจากการวิจัยปรากฏผล ดังน้ี  

 
4.1 การศึกษาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว 
 

4.1.1 ขั้นตอนการกําหนดกรอบเนื้อหา 
(1) เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ได้แก่ หนังสือ 

คู่มือ เอกสารเผยแพร่ และงานวิจัยเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตข้าว 
(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากผู้รู้ผู้เช่ียวชาญต่างๆ โดยการจัดประชุม

ผู้รู้ผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับเน้ือหาเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว ได้แก่ นักวิชาการ
ผู้มีความเช่ียวชาญ นักวิชาการผู้รับผิดชอบเร่ืองการส่งเสริมการผลิตข้าว นักวิชาการด้านการป้องกัน
และกําจัดแมลงศัตรูข้าว นักวิชาการผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมการเกษตร และนักวิชาการผู้เช่ียวชาญ
เร่ืองการจัดการดินและปุ๋ย 

ผลที่ได้จากขั้นตอนน้ี คือ ข้อมูลเบ้ืองต้นที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหา และข้อมูลจาก
ผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในเน้ือหาเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว ได้แก่ 
กระบวนการเตรียมดิน การปลูก การป้องกันและกําจัดศัตรูพืช การจัดการดินและปุ๋ย การทําบัญชี
ฟาร์ม และการตลาด 

4.1.2 ขั้นตอนการจัดทําเนื้อหา ประกอบด้วย 
4.1.2.1 วางโครงสร้างและกําหนดกรอบประเด็นของเน้ือเรื่อง 
4.1.2.2 การตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาหลักสูตร โดยการดําเนินการจัด

ประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) โดยให้นักวิชาการผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญ นักวิชาการด้านต่างๆ 
ร่วมกันพิจารณาเนื้อหาในแต่ละประเด็นให้มีความถูกต้องและเหมาะสมที่จะถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร
มากที่สุด ตามภาพที่ 4.2  
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4.1.2.3 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ผู้นําเกษตรกร ปราชญ์ชาวบ้าน      
ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญเร่ืองการทํานา เพ่ือร่วมตรวจสอบเน้ือหาหลักสูตรให้เหมาะสมกับเกษตรกร    
ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลเป้าหมายในการเรียนรู้ให้มากที่สุด ตามภาพที่ 4.3 

ผลที่ได้จากขั้นตอนน้ี คือ โครงสร้างและรายละเอียดของเน้ือหา ที่สมบูรณ์พร้อม
สําหรับการนําไปจัดทําสคริปต์ ในขั้นตอนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งประกอบด้วย 

(1) ขั้นตอนการปลูก ได้แก่ 
1.1) การเตรียมดิน คือการเก็บตัวอย่างดิน และการปรับปรุงบํารุงดิน 
1.2) การเตรียมแปลงตกตกกล้า 
1.3) การเตรียมพันธ์ุปลูกนาดํา นาหว่าน นาโยน และนาหยอด 

(2) การดูแลรักษา ตามช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโต 
(3) การเก็บเก่ียวผลผลิต คือ การเก็บเก่ียวแบบขายสดหรือรอการจําหน่าย 

และการเก็บรักษา 
(4) การตลาด และการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
(5) การทําบัญชีฟาร์ม คือ การจัดทําต้นทุนการปลูกข้าว 
 

4.2 ศึกษารูปแบบของสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมสําหรับการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่เกษตรกร 
 

4.2.1 ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-production)  
4.2.1.1 วิเคราะห์และประเมินรูปแบบการนําเสนอผ่านสื่อวีดิทัศน์ โดยการนํา

เน้ือหาที่ปรับแก้ความถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาจัดทําเป็นบทในการถ่ายทํา (สคริปต์) 
4.2.1.2 ปรับรูปแบบการนําเสนอให้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างเข้าใจเน้ือหา

กระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตทั้งระบบ โดยการร้อยเรียงประเด็นต่างๆ ให้เป็น
เน้ือเรื่องเดียวกัน 

4.2.1.3 นําสคริปต์ที่ดําเนินการจัดทําเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านการ      
ผลิตสื่อ ร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการวางรูปแบบการนําเสนอ 

4.2.1.4 กําหนดทีมงาน ผู้ดําเนินรายการ เกษตรกรตัวอย่าง และคัดเลือกสถานที่   
ที่ใช้ในการถ่ายทํา 

4.2.2 ขั้นตอนการผลิต (Production) 
4.2.2.1 จัดเตรียมสถานที่ถ่ายทํา และจัดวางอุปกรณ์การถ่ายทํา และอุปกรณ์

ประกอบฉากต่างๆ  
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4.2.2.2 ซักซ้อมบทพูด และมุมกล้องต่างๆ ร่วมกันระหว่างผู้ดําเนินรายการและ
ทีมงานถ่ายทํา  

4.2.2.3 ดําเนินการถ่ายทําตามสคริปต์ที่วางไว้ ตามภาพที่ 4.4 
4.2.3 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post Production) 

4.2.3.1 ตัดต่อ เพ่ิมบทบรรยาย ภาพประกอบ และและกราฟฟิคต่างๆ  เพ่ือเพ่ิม
ความน่าสนใจของสื่อวีดิทัศน์มากย่ิงขึ้น 

4.2.3.2 การตรวจประเมินคุณภาพของสื่อ ในเรื่องภาพ เสียง ลําดับการนําเสนอ 
และความครบถ้วนของรายละเอียดเนื้อหา และให้ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการผลิตสื่อตรวจ
รับรองคุณภาพอีกครั้ง 

ผลที่ได้จากขั้นตอนน้ี ประกอบด้วย 
(1) สคริปต์และสื่อวีดิทัศน์ที่ร้อยเรียงประเด็นเน้ือหาได้สอดคล้องเป็นเรื่อง

เดียวกัน ความยาว  60 นาที 
(2) รูปแบบการนําเสนอโดยใช้เกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน

แต่ละเรื่องน้ันๆ มาถ่ายทอดความรู้แทนนักวิชาการ ซึ่งจะทําให้เข้าถึงเกษตรกรได้ง่ายกว่า เช่น นาย
สุรชัย แซ่จิว เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2558 สาขาบัญชีฟาร์ม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการ
จัดทําบัญชี เป็นต้น 

(3) รายช่ือเกษตรกรตัวอย่างที่จะทําหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และ
สถานที่ถ่ายทํา ดังน้ี 

1) คุณสุรชัย แซ่จิว เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2558 สาขา   
บัญชีฟาร์ม 

2) คุณวลิต เจริญสมบัติ ประธานศูนย์ข้าวชุมชน ตําบลเจดีย์หัก อําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี 

3) คุณชัยพร พรหมพันธ์ุ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจําปี 2558 
สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น 

4) คุณพิชิต เกียรติสมพร เกษตรกร อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
5) คุณอุดร รูปโฉม เกษตรกร อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
6) คุณอดุลย์ โคลนพันธ์ุ ฝ่ายการตลาด กลุ่มข้าวสัจธรรม จังหวัด

อํานาจเจริญ 
(7) สื่อวีดิทัศน์เน้ือหาบทเรียนตามสคริปต์ที่กําหนดไว้ 
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ภาพที่ 4.1 สรุปขั้นตอนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว 

1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาจากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ  

3. วางโครงสร้างของบทเรียนและจัดทํารายละเอียดเนื้อหา  

4. การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาบทเรียน 

5. ให้ผู้นําเกษตรกรร่วมตรวจสอบเนื้อหาบทเรียนให้เหมาะสม
กับเกษตรกร     

6. นําเนื้อหา (ที่ถูกต้องสมบรูณ์แล้ว) มาจัดทําเปน็สคริปต์
สําหรบัใชใ้นการถ่ายทาํ และร้อยเรียงประเด็นต่างๆ ใหเ้ป็น 
เนื้อเรื่องเดียวกัน 

7. ให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ ร่วมพิจารณา
สครปิต์และใหข้้อเสนอแนะในการวางรูปแบบการนําเสนอ  

8. กําหนดทีมงาน วิทยากร เกษตรกรตัวอย่าง และคัดเลอืก
สถานทีท่ี่ใชใ้นการถ่ายทํา

ขั้นตอนการ
กําหนดกรอบ

เนื้อหา 

ขั้นตอนการ
จัดทําเนื้อหา 

ขั้นตอนการ
ผลิตสื่อ 

วีดิทัศน ์

9. ดําเนินการถ่ายทําตามสคริปต์ที่กําหนดไว้

10. ตัดต่อ เพิม่บทบรรยาย ภาพประกอบ และกราฟฟิคต่างๆ  

11. ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสือ่

Pre-
production 

Production 

Post 
production 
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ภาพที่ 4.2 การประชุมผู้เช่ียวชาญเพ่ือร่วมกันจัดทําเน้ือหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.3 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ร่วมกับผู้นําเกษตรกร ปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้
ความเช่ียวชาญเร่ืองการทํานา 
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ภาพที่ 4.4 ขั้นตอนการถ่ายทําวีดีทัศน์ 
 
4.3 การวิเคราะห์จุดเด่นและข้อจํากัดของการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนการผลิตข้าว 
 

จากการศึกษาการพัฒนาสื่อเรียนรู้สําหรับเกษตรกร เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพและลด
ต้นทุนการผลิต ในการศึกษาเน้ือหาของสื่อประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการ
เตรียมการ และขั้นตอนการจัดทําเน้ือหา และการศึกษารูปแบบของสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมสําหรับการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นข้ันตอนของการผลิตสื่อ
วีดิทัศน์ สามารถนํามาวิเคราะห์จุดเด่น และข้อจํากัดในแต่ละข้ันตอนได้ ตามตารางที่ 4.1  
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ตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์จุดเด่นและข้อจํากัดของการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนการผลิตข้าว 

 
ขั้นตอน ผลที่ได้ จุดเด่น ข้อจํากัด 

1. การศึกษาเนื้อหาของสื่อ 
1. 1 การกําหนด
กรอบเน้ือหาโดย
การศึกษาข้อมลูทุติย
ภูมิจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
และข้อมูลปฐมภูมิ
จากผู้เช่ียวชาญต่างๆ 
 

ข้อมูลเบ้ืองต้นที่
เก่ียวข้องกับเน้ือหา  
(จากเอกสารและ
ผู้เช่ียวชาญ) ได้แก่ 
กระบวนการเตรียมดิน 
การปลูก การป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืช การ
จัดการดินและปุ๋ย การ
ทําบัญชีฟาร์ม และ
การตลาด 
 

1. ข้อมูลที่ได้จะ
สามารถทําใหก้ําหนด
ประเด็นการหารือและ
คัดเลือกผู้เช่ียวชาญใน
ขั้นตอนต่อไปได้อย่าง
เหมาะสมและ
ครอบคลุม 
2. ผู้เช่ียวชาญในแต่ละ
ด้านจะช่วยกําหนด
กรอบประเด็นเน้ือหา
บทเรียนให้เกิดความ
สมบูรณ์ครบถว้น 

ต้องใช้เวลาพอสมควร
ในการพิจารณา สรร
หาผู้เช่ียวชาญท่ี
เหมาะสม และมี
ความรู้ครอบคลุมตาม
ประเด็นเน้ือหา
บทเรียน  

1.2 การจัดทําเน้ือหา 
- วางโครงสร้างและ
กําหนดกรอบ
ประเด็นของเน้ือเรื่อง 
- ตรวจสอบความถูก
ต้องของเน้ือหา
หลักสูตร 
- ใหผู้้นําเกษตรกร
ร่วมตรวจสอบเน้ือหา
หลักสูตรให้
เหมาะสมกับ
เกษตรกร  

โครงสร้างและ
รายละเอียดของเน้ือหา 
ที่สมบูรณ์พร้อมสําหรับ
การนําไปจัดทําสคริปต์ 
ในขั้นตอนการผลิตสื่อ 
วีดิทัศน์ ซึ่งประกอบด้วย 
1. ขั้นตอนการปลูก 
ได้แก่ 
1.1 การเตรียมดิน คือ
การเก็บตัวอย่างดิน และ
การปรับปรุงบํารุงดิน 
1.2 การเตรียมแปลงตก
กล้า 

การวางโครสร้างและ
กําหนดกรอบประเด็น
เน้ือหาที่ละเอียดและ
ครอบคลุม โดยการ
พิจารณาจากท้ังผู้จัดทํา
เอง  ผู้เช่ียวชาญในด้าน
ต่างๆและบุคคล
เป้าหมายที่เป็น
เกษตรกร จะทาํให้สื่อที่
ผลิตได้ มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสม และเกิด
ประโยชน์กับเกษตรกร
กลุ่มตัวอย่างมากที่สุด 

1. ผู้เช่ียวชาญในแต่ละ
ด้าน มีภารกิจงานมาก 
ทําให้การนัดประชุม
เพ่ือพิจารณาเน้ือหา    
ในแต่ละครั้ง คอ่นข้าง
ยาก 
2. ข้อมูลที่ได้จาก
ผู้เช่ียวชาญ มีความ
หลากหลายมาก ทําให้
ต้องมีกระบวนการ
จัดการข้อมูลให้อยู่ใน
รูปแบบขององค์ความรู้
ที่นําไปใช้ได้โดยตรง 
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ตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์จุดเด่นและข้อจํากัดของการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนการผลิตข้าว (ต่อ) 
 

ขั้นตอน ผลที่ได้ จุดเด่น ข้อจํากัด 

 1.3 การเตรียมพันธ์ุปลูก
นาดํา นาหว่าน นาโยน 
และนาหยอด 
2. การดูแลรักษา ตาม
ช่ ว ง ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
เจริญเติบโต 
3. การเก็บเก่ียวผลผลิต 
คือ การเก็บเก่ียวแบบ
ข า ย ส ด ห รื อ ร อ ก า ร
จําหน่าย และการเก็บ
รักษา 
4. การตลาด และการ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
5. การทําบัญชีฟาร์ม คือ 
การจัดทําต้นทุนการปลูก
ข้าว 

  

2. การศึกษารูปแบบของสื่อ 

1. ขั้นตอนก่อนการ
ถ่ายทํา 
- จัดทําสคริปต์ 
- ผู้เช่ียวชาญร่วม
พิจารณาสคริปต์และ
วางรูปแบบการ
นําเสนอ  
- กําหนดทีมงาน 
วิทยากร เกษตรกร  

1. สคริปต์และสื่อวีดิ
ทัศน์ความยาว 60 นาท ี
2. รูปแบบการนําเสนอ
โดยใช้เกษตรกรที่
ประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินงานแต่ละเรื่อง
น้ันๆ มาถ่ายทอดความรู้ 
ซึ่งจะทําให้เข้าถึง
เกษตรกรได้ง่ายกว่า  

1. สคริปต์ทีผ่่านการ
พิจารณาจาก
ผู้เช่ียวชาญด้านการ
จัดทําสื่อ จะทาํให้สื่อ
ที่ได้มีรูปแบบการ
นําเสนอที่ น่าสนใจ 
และชวนให้ติดตาม
เรียนรู้ 

 

1. การเขียนสคริปต์ 
เป็นงานที่ต้องอาศัย
ความรู้ความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน จําเป็น
จะต้องมีทีมงานที่เป็น
ผู้เช่ียวชาญ ในการ
เขียนสคริปต์ ช่วยให้
คําแนะนําและ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ได้
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ตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์จุดเด่นและข้อจํากัดของการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนการผลิตข้าว (ต่อ) 
 

ขั้นตอน ผลที่ได้ จุดเด่น ข้อจํากัด 

2. การศึกษารูปแบบของสื่อ 
และคัดเลือกสถานที่
ที่ใช้ในการถ่ายทํา 
2. ขั้นตอนการผลิต 
- เตรียมสถานที่ถ่าย
ทํา 
- ซักซ้อม 
- ถ่ายทํา  
3. ขั้นตอนหลังการ
ผลิต 
- ตัดต่อ เพ่ิมบท
บรรยาย 
- ใส่ภาพประกอบ 
กราฟฟิคต่างๆ  
- ตรวจสอบประเมิน
คุณภาพของสื่อ 

 

3. รายช่ือเกษตรกร
ตัวอย่างที่จะทําหน้าที่
เป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ และสถานที่   
ถ่ายทํา 
 

2. การเลือกวิธีการ
นําเสนอเน้ือหาผ่าน
ประสบการณ์และ
เร่ืองราวจากเกษตรกรที่
ประสบผลสําเร็จในเรื่อง
น้ันๆ จะทําให้ได้รับ
ความสนใจจาก
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นเกษตรกรด้วยกัน
เพ่ิมมากขั้น 

3. การตัดต่อ เพ่ิมบท
บรรยายและเทคนิค
พิเศษต่างๆ เป็นวิธีการ
ที่สามารถเพ่ิมความ
น่าสนใจของสือ่ กระตุ้น
และดึงดูดความสนใจ
ของเกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่างได้อีกทางหนึ่ง 

สคริปต์ที่สามารถ
ถ่ายทอดเน้ือหา
บทเรียนได้อย่าง
สมบูรณ์มากทีสุ่ด 

2. ในระยะแรก
เกษตรกรที่เป็นผู้
ดําเนินเรื่อง และ
ทีมงานถ่ายทํา ไม่
สามารถสื่อสารกัน
เข้าใจได้ ทําใหต้้องใช้
เวลาในการทําความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน
พอสมควร 
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4.4 การประเมินการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของเกษตรกร 
 

4.4.1 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจของ

เกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในคร้ังน้ี จํานวน 222 คน ได้จําแนกตัวอย่างออกเป็น เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ รายได้ของครัวเรือน ระดับความถ่ีในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยสามารถแจกแจงค่าร้อยละ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  
 
ตารางที่ 4.2  ข้อมูลพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรจําแนกตามเพศ  
 

ข้อมูลพืน้ฐาน ร้อยละ 
หญิง 

(n=107) 
ชาย 

(n=115) 
ทั้งหมด 
(n=222) 

48.2 51.8 100.0 
อายุ  
   21-30 ปี 
   31-40 ปี 
   41-50 ปี 
   51-60 ปี 
   61-70 ปี 
   71-80 ปี 

Min = 27  Max = 78 
                 X = 49.86 S.D. = 9.73 

 
- 

14.9 
46.8 
38.3 

- 
- 

 
 2.0 
11.8 
29.4 
37.3 
13.7 
 5.9 

 
 1.0 
13.3 
37.8 
37.8 
  7.1 
  3.1 
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ตารางที่ 4.2  ข้อมูลพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรจําแนกตามเพศ (ต่อ) 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน ร้อยละ 
หญิง 

(n=107) 
ชาย 

(n=115) 
ทั้งหมด 
(n=222) 

48.2 51.8 100.0 
ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษา 
   มัธยมศึกษาตอนต้น 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
   อนุปริญญา/ปวส. 
   ปรญิญาตร ี
   สูงกว่าปริญญาตรี 

 
68.1 
4.3 
23.4 
  2.1 
  2.1 

- 

 
33.3 
17.7 
25.5 
 3.9 
15.7 
 3.9 

 
50.0 
11.2 
24.5 
   3.1 
   9.2 
   2.0 

ประสบการณใ์นการประกอบอาชีพทํานา 
   1-5 ปี 
   6-10 ปี 
   11-15 ปี  
   16-20 ปี  
   21-25 ปี 
   26-30 ปี  
   มากกว่า 30 ปี  
                            Min = 0  Max = 55 
                           X = 18.6 S.D. = 11.78   

 
     10.6 

25.5 
 6.4 
17.0 
17.0 
12.8 
10.6 

 
    11.8 

23.5 
17.6 
9.8 
3.9 
17.6 
15.7 

 
      11.2 

24.5 
12.2 
13.3 
10.2 
15.3 
13.3 

รายได้ภาคเกษตรของครัวเรือน 
   น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท/ปี 
   ระหว่าง 50,001-100,000 บาท/ปี 
   ระหว่าง 100,001-200,000 บาท/ปี 
   ระหว่าง 200,001-300,000 บาท/ปี 
   ระหว่าง 300,001-400,000 บาท/ปี   
   ระหว่าง 400,001-500,000 บาท/ปี 
   มากกว่าหรือเท่ากับ 500,000 บาท/ปี 

 
44.7 
27.7 
19.1 
4.3 
4.3 
- 
- 

 
17.6 
21.6 
37.3 
9.8 
7.8 
3.9 
2.0 

 
30.6 
24.5 
28.6 
7.1 
6.1 
2.0 
1.0 



100 
 

ตารางที่ 4.2  ข้อมูลพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรจําแนกตามเพศ (ต่อ) 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน ร้อยละ 
หญิง 

(n=107) 
ชาย 

(n=115) 
ทั้งหมด 
(n=222) 

48.2 51.8 100.0 
รายได้นอกภาคเกษตรของครัวเรือน 
   ไมม่ ี
   น้อยกว่าหรอืเท่ากับ 30,000 บาท/ปี 
   ระหว่าง 30,001-60,000 บาท/ปี 
   ระหว่าง 60,001-90,000 บาท/ปี 
   ระหว่าง 90,001-120,000 บาท/ปี 
   ระหว่าง 120,001-150,000 บาท/ปี      
   มากกว่าหรือเท่ากับ150,000 บาท/ปี 

 
6.4 
63.8 
12.8 
4.3 
- 

4.3 
8.5 

 
9.8 
29.4 
11.8 
15.7 
17.6 
7.8 
7.8 

 
8.2 
45.9 
12.2 
10.2 
9.2 
6.1 
8.2 

 
จากตารางที่ 4.2 ข้อมูลพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรจําแนก   

ตามเพศ ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 222 คน เป็นเพศชาย กล่าวคือ เป็น
เพศชาย115 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 และหญิง 107 คน คิดเป็นร้อยละ48.2 ของเกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด  

อายุ โดยเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี และ 51-60 ปี โดย
ในช่วงอายุดังกล่าวมีจํานวนเท่ากัน คือร้อยละ 37.8 ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา คือ 
ช่วงอายุ 31-40 ปี, 61-70 ปี, 71-80 ปี และ 21-30 ปี ตามลําดับ โดยคิดเป็นร้อยละ 13.3, 7.1, 3.1 
และ 1.0 ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  ทั้งน้ี เมื่อจําแนกตามเพศ พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.3 ของเพศชายทั้งหมด รองลงมาคือ 41-
50 ปี, 61-70 ปี, 31-40 ปี, 71-80 ปี และ 21-30 ปี ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 29.4, 13.7, 11.8, 
5.9 และ 2.0 ของเพศชายทั้งหมด ตามลําดับ สําหรับเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง พบว่ามี
อายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี รองลงมาคือ 51-60 ปี ตามลําดับ โดยคิดเป็นร้อยละ 46.8, 38.3 และ 14.9 
ของเพศหญิงทั้งหมด ตามลําดับ 
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ระดับการศึกษา เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็น  
ร้อยละ 50.0 ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญา/ปวส. และ สูงกว่าปริญญาตรี 
ตามลําดับ โดยคิดเป็นร้อยละ 24.5, 11.2, 9.2, 3.1, และ 2.0 ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
ตามลําดับ ทั้งน้ี เมื่อจําแนกตามเพศพบว่าเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของเพศชายทั้งหมด รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญา/ปวส. และ สูงกว่าปริญญา
ตรี ตามลําดับ โดยคิดเป็นร้อยละ 25.5, 17.7, 15.7, 3.9และ 3.9 ตามลําดับ  

ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพทํานา เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 24.5 ของ
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพทํานา ระหว่าง 6-10 ปี รองลงมา
คือ 26-30 ปี, 16-20 ปี, มากกว่า 30 ปี, 11-15 ปี, 1-5 ปี, และ 21-25 ปี ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 
15.3, 13.3, 13.3, 12.2, 11.2 และ 10.2 ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลําดับ ทั้งน้ี เมื่อ
จําแนกตามเพศ จะพบว่าเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายร้อยละ 23.5 ของเพศชายท้ังหมด มี
ประสบการณ์การในการประกอบอาชีพทํานา ระหว่าง 6-10 ปี รองลงมา คือ 11-15 ปี, 26-30 ปี, 
มากกว่า 30 ปี, 1-5 ปี, 16-20 ปี และ 21-25 ปี ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 17.6, 17.6, 15.7, 11.8, 
9.8, และ 3.9 ของเพศชายทั้งหมด ตามลําดับ สําหรับเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง พบว่า
ร้อยละ 25.5 ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพทํานา ระหว่าง 
6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.5 ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา คือ 16-20 ปี, 21-25 ปี, 
26-30 ปี, 1-5 ปี, มากกว่า 30 ปี และ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.0, 17.0, 12.8, 10.6, 10.6 และ 
6.4 ของเพศหญิงทั้งหมด ตามลําดับ 

รายได้ภาคเกษตรของครัวเรือน เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30.6 ของเกษตรกร
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีรายได้ในภาคการเกษตร น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท/ปี รองลงมา คือ มี
รายได้   ระหว่าง 100,001-200,000 บาท/ปี, ระหว่าง 50,001-100,000 บาท/ปี, ระหว่าง 
200,001-300,000 บาท/ปี,  ระหว่าง 300,001-400,000 บาท/ปี, ระหว่าง 400,001-500,000 
บาท/ปี และ มากกว่าหรือเท่ากับ 500,000 บาท/ปี ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 28.6, 24.5, 7.1, 6.1, 
2.0 และ 1.0 ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลําดับ  
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ทั้งน้ี เมื่อจําแนกตามเพศ จะพบว่าเพศชายละ 37.3 ของเพศชายท้ังหมด มีรายได้
ภาคเกษตร อยู่ระหว่าง 100,001-200,000 บาท/ปี รองลงมา คือ ระหว่าง 50,001-100,000 บาท/ปี,     
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท/ปี, ระหว่าง 200,001-300,000 บาท/ปี, ระหว่าง 300,001-400,000 
บาท/ปี, ระหว่าง 400,001-500,000 บาท/ปี และ มากกว่าหรือเท่ากับ 500,000 บาท/ปี ตามลําดับ โดยคิด
เป็นร้อยละ 21.6, 17.6, 9.8, 7.8, 3.9, และ 2.0 ของเพศชายทั้งหมด ตามลําดับ ในขณะที่เพศหญิง
ร้อยละ 44.7 ของเพศหญิงทั้งหมด มีรายได้ภาคเกษตร น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท/ปี 
รองลงมา คือ ระหว่าง 50,001-100,000 บาท/ปี, ระหว่าง 100,001-200,000 บาท/ปี, ระหว่าง 
200,001-300,000 บาท/ปี และ ระหว่าง 300,001-400,000 บาท/ปี ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 
27.7, 19.1, และ 4.3 เท่ากัน ของเพศหญิงทั้งหมด ตามลําดับ 

รายได้นอกภาคเกษตรของครัวเรือน พบว่าเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45.9  
ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีรายได้นอกภาคเกษตร น้อยกว่าหรือเท่ากับ30,000 บาท/ปี รองลงมา 
คือ ระหว่าง 30,001-60,000 บาท/ปี, ระหว่าง 60,001-90,000 บาท/ปี, ระหว่าง 90,001-120,000 บาท/
ปี, ไม่รายได้, มากกว่าหรือเท่ากับ150,000 บาท/ปี และ ระหว่าง 120,001-150,000 บาท/ปี  โดยคิดเป็น
ร้อยละ 12.2, 10.2, 9.2, 8.2, 8.2 และ 6.1 ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลําดับ  

ทั้งน้ี เมื่อจําแนกตามเพศ พบว่าเพศชาย ร้อยละ 29.4 ของเพศชายทั้งหมด มี
รายได้นอกภาคเกษตร น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท/ปี รองลงมา คือ ระหว่าง 90,001-120,000 
บาท/ปี, ระหว่าง 60,001-90,000 บาท/ปี, ระหว่าง 30,001-60,000 บาท/ปี, ไม่มีรายได้, ระหว่าง 
120,001-150,000 บาท/ปี และมากกว่าหรือเท่ากับ150,000 บาท/ปี ตามลําดับ โดยคิดเป็นร้อยละ 
17.6, 15.7, 11.8, 9.8, และ 7.8 เท่ากัน ของเพศชายทั้งหมด ตามลําดับ ในขณะที่เพศหญิงร้อยละ 
63.8 ของเพศหญิงทั้งหมดมี  รายได้นอกภาคเกษตร น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท/ปี รองลงมา 
คือ ระหว่าง 30,001-60,000 บาท/ปี, มากกว่าหรือเท่ากับ150,000 บาท/ปี, ไม่มีรายได้, ระหว่าง 
60,001-90,000 บาท/ปีและ ระหว่าง 120,001-150,000 บาท/ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 12.8, 8.5, 6.4, 
และ 4.3 เท่ากันของเพศหญิงทั้งหมด ตามลําดับ 

4.4.2 ความเหมาะสมของสื่อในการเรียนรู้ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 
จากการทดลองให้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้เรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพ

และลดต้นทุนการผลิตข้าว” ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้ จํานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเน้ือหาและการดําเนินเร่ือง 
ด้านภาพและภาษา ด้านตัวอักษร สี และเสียง ด้านการใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และด้าน
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน รวมทั้งการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับเกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่างในขั้นตอนสุดท้าย สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้ดังน้ี 
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ระดับความเหมาะสมของสื่อในการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเกษตรกร
กลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการเรียนรู้เร่ือง “การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว” ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของสื่อ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเน้ือหา
และการดําเนินเรื่อง ด้านภาพและภาษา ด้านตัวอักษร สีและเสียง ด้านการใช้งานผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และด้านแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน พบกว่าเกษตรกรเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง    
เห็นว่าด้านภาพและภาษาของสื่อมีความค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสมสูงที่สุดที่ 4.20 ซึ่งอยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ ด้านเน้ือหาและการดําเนินเร่ือง ค่าเฉล่ียคือ 4.17 อยู่ในระดับมาก ด้านตัวอักษร สี 
และเสียง ค่าเฉลี่ยคือ 4.12 อยู่ในระดับมาก ด้านแบบทดสอบ ค่าเฉล่ียคือ 4.06 อยู่ในระดับมาก และ
ด้านการใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าเฉลี่ย 3.84  อยู่ในระดับมาก รายละเอียดตามภาพที่ 4.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 ระดับความเหมาะสมของสื่อในการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ละด้าน 
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4.4.2.1 ด้านเนื้อหาและการดําเนนิเรื่อง 

 
 

ภาพที่ 4.6 ระดับความเหมาะสมด้านเน้ือหาและการดําเนินเรื่อง 
 

ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ ANOVA ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความเหมาะสมด้าน
เน้ือหาและการดําเนินเรื่อง  
 

ประเด็น ระดับความเหมาะสม 
 Mean S.D. การแปลความ
เน้ือหามีรายละเอียดสมบูรณ์ 4.17 0.67 ระดับมาก
เน้ือเรื่องมีความสอดคล้องกัน 4.15 0.68 ระดับมาก
เน้ือหาไม่มากเกินไป 4.10 0.69 ระดับมาก
เน้ือหามีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเช่ือถือ 4.20 0.65 ระดับมาก
เน้ือหามีความเหมาะสมกับเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 4.13 0.78 ระดับมาก
ลําดับข้ันตอนในการดําเนินเรื่องน่าสนใจ 4.10 0.71 ระดับมาก
สามารถนําความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 4.29 0.68 ระดับมากที่สุด
เวลาที่ใช้ในการเรียน 1 ช่ัวโมง มีความเหมาะสม 4.19 0.72 ระดับมาก
เน้ือหาที่เรียนเข้าใจง่าย 4.17 0.70 ระดับมาก
p-value      0.117 NS  
**   การวิเคราะห์ ANOVA แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (prob<0.01)  
*     การวิเคราะห์ ANOVA แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (prob<0.05)  
NS  การวิเคราะห์ ANOVA ไม่แสดงความแตกต่าง  
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จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ ANOVA ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานระดับความเหมาะสมด้านเน้ือหาและการดําเนินเรื่อง ผลการศึกษาใช้ให้เห็นว่า ความ
เหมาะสมของสื่อการเรียนรู้เรื่องการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ในด้านเนื้อหาและ
การดําเนินเรื่องไม่แสดงความแตกต่างทางสถิติต่อระดับความคิดเห็นของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง โดยที่
ประเด็นสามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ มีระดับความเหมาะสมเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.29 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา คือประเด็นเน้ือหามีความถูกต้องน่าเช่ือถือ ค่าเฉลี่ยคือ 4.20 อยู่ในระดับ
มาก ประเด็นเร่ืองเวลาเรียน 1 ช่ัวโมงมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย คือ 4.19 อยู่ในระดับมาก ประเด็น
เร่ืองเน้ือหามีรายละเอียดสมบูรณ์ และเน้ือหาที่เรียนเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.17  อยู่ในระดับ
มาก ประเด็นเน้ือเรื่องมีความสอดคล้องกัน ค่าเฉลี่ยคือ 4.15  อยู่ในระดับมาก ประเด็นเน้ือหามีความ
เหมาะสมกับเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉล่ียคือ 4.13 อยู่ในระดับมาก และประเด็นเน้ือหาไม่มาก
เกินไปและลําดับขั้นตอนในการดําเนินเรื่องน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 
4.10 อยู่ในระดับมาก  

ผลการศึกษาที่ได้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลจากการสนทนากลุ่มตัวแทน
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสรุปได้ ดังน้ี 

(1) ได้ความรู้ที่กว้างขวางข้ึน บางเรื่องอาจจะเคยรู้มาบ้างแต่ไม่แน่ใจ        
การเรียนคร้ังน้ีจึงได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 

(2) เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชาวนา ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง การปรับปรุงดิน 
การใส่ปุ๋ย หรือการเลือกเมล็ดพันธ์ุข้าว 

(3) ความยาวของสื่ออยู่ในระดับที่พอดี ไม่มาก/น้อยเกินไป 
(4) การนําเสนอโดยให้ชาวนาที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านมาสอนเทคนิค/วิธีการ     

ที่น่าสนใจ ทําให้ดูน่าเช่ือถือมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากเป็นการถ่ายทอดความรู้จากคนที่ประสบความสําเร็จ
ในอาชีพจริงๆ ไม่ใช่นักวิชาการเพียงอย่างเดียว 

(5) วิธีการเล่าเรื่องน่าสนใจ เน้ือหาเข้าใจง่าย เป็นการนําเสนอที่เปลี่ยนจาก
รูปแบบทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติจริงๆ และเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างสามารถนําความรู้ไปใช้ได้ 

(6) ก่อนหน้าน้ีมีความรู้แบบผิดๆ แต่หลังจากดูสื่อแล้วทําให้เข้าใจถูกต้องขึ้น  
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4.2.2.2 ด้านภาพและภาษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 4.7 ระดับความเหมาะสมด้านภาพและภาษา 
 

ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ ANOVA ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความเหมาะสม    
ด้านภาพและภาษา 

 
ประเด็น ระดับความเหมาะสม 

 Mean S.D. การแปลความ 
ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับเน้ือหา 4.24 0.70 ระดับมากที่สุด 
ภาพประกอบบทเรียนมีขนาดที่เหมาะสม 4.23 0.65 ระดับมากที่สุด 
ภาพประกอบบทเรียนมีความคมชัด 4.16 0.70 ระดับมาก 
ภาพประกอบบทเรียนมีความน่าสนใจ 4.18 0.66 ระดับมาก 
ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย 4.16 0.67 ระดับมาก 
p-value       0.600  NS   
**   การวิเคราะห์ ANOVA แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (prob<0.01)  
*     การวิเคราะห์ ANOVA แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (prob<0.05)  
NS  การวิเคราะห์ ANOVA ไม่แสดงความแตกต่าง  
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จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ ANOVA ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานระดับความเหมาะสมด้านภาพและภาษา ผลการศึกษาใช้ให้เห็นว่า ความเหมาะสมของสื่อ
การเรียนรู้เรื่องการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว ในด้านภาพและภาษาไม่แสดงความ
แตกต่างทางสถิติต่อระดับความคิดเห็นของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง โดยประเด็นภาพประกอบมีความ
เหมาะสมกับเน้ือหา มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ 4.24 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือประเด็น
ภาพประกอบบทเรียนมีขนาดที่ เหมาะสม ค่าเฉลี่ยคือ 4.23 อยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็น
ภาพประกอบบทเรียนมีความน่าสนใจ ค่าเฉลี่ย คือ 4.18 อยู่ในระดับมาก ประเด็นภาพประกอบ
บทเรียนมีความคมชัด และภาษาท่ีใช้มีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยม่ี
ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.16 อยู่ในระดับมาก  

ผลการศึกษาที่ได้มีความสอดคล้องกับข้อมูลจากการสนทนากลุ่มตัวแทน
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง คือ การเรียนโดยใช้สื่อวีดีทัศน์ทําให้สามารถเห็นภาพและเสียงได้ชัดเจน     
เป็นการสื่อสารหรืออธิบายขั้นตอนหรือวิธีการต่างๆ ที่ทําให้เข้าใจได้ง่ายกว่าการอ่านเองอย่างเดียว 

 

4.2.2.3 ตัวอักษร สี และเสียง 
 

 
 
ภาพที่ 4.8 ระดับความเหมาะสมด้านตัวอักษร ส ีและเสียง 
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ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ ANOVA ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความเหมาะสม     
ด้านตัวอักษร สี และเสียง 
 

ประเด็น ระดับความเหมาะสม 
 Mean S.D. การแปลความ 
รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในเน้ือหาอ่านง่าย 4.10 0.62 ระดับมาก 
ขนาดของตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย 4.14 0.62 ระดับมาก 
สีของตัวอักษรดูสบายตา 4.19 0.57 ระดับมาก 
เสียงประกอบฟังชัดเจน 4.03 0.82 ระดับมาก 
p-value       0.044*   
**   การวิเคราะห์ ANOVA แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (prob<0.01)  
*     การวิเคราะห์ ANOVA แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (prob<0.05)  
NS  การวิเคราะห์ ANOVA ไม่แสดงความแตกต่าง  
 

จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ ANOVA ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานระดับความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้ในด้านตัวอักษร สี และเสียง ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า 
ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้เร่ืองการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ในด้าน
ตัวอักษร สี และเสียง มีความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (prob<0.05) โดยประเด็นสีตัวอักษรดูสบายตา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.19 อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ประเด็นขนาดของตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย ค่าเฉลี่ยคือ 4.14 อยู่ในระดับ
มาก และประเด็นเสียงประกอบฟังชัดเจน น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยคือ 4.03 อยุ่ในระดับมาก 

ประเด็นที่สอดคล้องกับข้อมูลจากการสนทนากลุ่มตัวแทนเกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่างในด้าน ตัวอักษร สี และเสียง คือ ขนาดและสีของตัวอักษร ชัดเจน ไม่เล็กจนเกินไป หรือไม่
ใหญ่จนทําให้บดบังสาระของสื่อวีดิทัศน์ และเสียงบรรยายประกอบภาพทําให้สามารถเข้าใจเน้ือหาได้
ดีย่ิงขึ้น 
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4.2.2.4 ด้านการใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.9 ระดับความเหมาะสมด้านการใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ ANOVA ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านการใช้งานผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
 

ประเด็น ระดับความเหมาะสม 
 Mean S.D. การแปลความ 
เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ได้ง่าย 3.74 0.75 ระดับมาก 
วิธีการสมัครเข้าเรียนง่ายไม่ซับซ้อน 3.77 0.71 ระดับมาก 
วิธีการเข้าสู่เน้ือหาบทเรียนง่ายไม่ซับซ้อน 3.77 0.70 ระดับมาก 
การตอบสนองของบทเรียนในระบบการเรียน
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

3.94 0.65 ระดับมาก 

รูปแบบหน้าจอของบทเรียนมีความน่าสนใจ 3.98 0.69 ระดับมาก 
p-value    0.000**   
**   การวิเคราะห์ ANOVA แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01)  
*     การวิเคราะห์ ANOVA แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
NS  การวิเคราะห์ ANOVA ไม่แสดงความแตกต่าง  
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จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ ANOVA ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานระดับความเหมาะสมด้านการใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า 
ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้เร่ืองการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ด้านการใช้งาน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  มีความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างอย่าง       
มีนัยสําคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดยประเด็นรูปแบบหน้าจอของบทเรียนมีความน่าสนใจ         
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 3.98  อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ประเด็นการตอบสนองของบทเรียนใน
ระบบการเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ค่าเฉลี่ยคือ 3.94 อยู่ในระดับมาก ประเด็นวิธีการสมัครเข้า
เรียนง่ายไม่ซับซ้อนและวิธีการเข้าสู่เน้ือหาบทเรียนง่ายไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.77  อยู่ใน
ระดับมาก และประเด็นเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.74 อยู่ในระดับมาก 

ผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับข้อมูลจากการสนทนากลุ่มตัวแทนเกษตรกร
กลุ่มตัวอย่าง โดยมีประเด็นที่เป็นข้อดีและข้อเสีย ดังน้ี 

(1) ข้อดี คือ สามารถย้อนกลับไปดูได้หลายๆ คร้ัง เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
สะดวกรวดเร็ว เรียนที่ไหนก็ได้ และสามารถเลือกเรียนด้านที่สนใจได้ 

(2) ข้อเสีย คือ ไม่สามารถตอบโต้หรือซักถามประเด็นที่สงสัยได้เหมือน     
การฝึกอบรมในห้องเรียน และเป็นวิธีการท่ีค่อนข้างยากสําหรับคนสูงอายุ เพราะไม่มีความสามารถใน
การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบกับบางพ้ืนที่ยังมีปัญหาเร่ืองเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุม  
ทุกพ้ืนที่ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์บ้าง แต่ถ้ามีเจ้าหน้าที่        
มาสอน/แนะนํา ก็สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยาก 
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4.2.2.5 ด้านแบบทดสอบ  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.10 ระดับความเหมาะสมด้านแบบทดสอบ 
 

ตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์ ANOVA ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความเหมาะสม    
ด้านแบบทดสอบ 
 

ประเด็น ระดับความเหมาะสม
 Mean S.D. การแปลความ
คําสั่งแบบทดสอบมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 3.97 0.93 ระดับมาก
แบบทดสอบมคีวามสอดคล้องกับเน้ือหาที่เรียน 4.06 0.71 ระดับมาก
แบบทดสอบมจีํานวนข้อที่เหมาะสม 4.07 0.73 ระดับมาก
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนแบบเลือกตอบถูก/ผิดเหมาะสม 4.17 0.76 ระดับมาก
คําถามในแบบทดสอบมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.00 0.82 ระดับมาก
รู้ผลคะแนนของแบบทดสอบรวดเร็ว 4.07 0.71 ระดับมาก
การสรุปผลคะแนน/ก่อนหลังมีความถูกต้องชัดเจน 4.01 0.78 ระดับมาก
p-value 0.365NS  
**   การวิเคราะห์ ANOVA แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01)  
*     การวิเคราะห์ ANOVA แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
NS  การวิเคราะห์ ANOVA ไม่แสดงความแตกต่าง  
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จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ ANOVA ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานระดับความเหมาะสมด้านแบบทดสอบผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า ความเหมาะสมของสื่อการ
เรียนรู้เร่ืองการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว ในด้านแบบทดสอบไม่แสดงความ
แตกต่างทางสถิติต่อระดับความคิดเห็นของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง โดยประเด็นแบบทดสอบก่อนและ
หลังเรียนแบบเลือกตอบถูก/ผิดมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ 4.17 อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือประเด็นแบบทดสอบมีจํานวนข้อที่เหมาะสม และประเด็นรู้ผลคะแนนของแบบทดสอบ
รวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 4.07 อยู่ในระดับมาก ประเด็นแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับเน้ือหา
ที่เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดับมาก ประเด็นการสรุปผลคะแนน/ก่อนหลังมีความถูกต้องชัดเจน 
มีค่าเฉลี่ย 4.01 อยู่ในระดับมาก ประเด็นคําถามในแบบทดสอบมีความชัดเจนเข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ยคือ 
4.00 อยู่ในระดับมาก และประเด็นคําสั่งแบบทดสอบมีความชัดเจนเข้าใจง่าย มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ 
3.97 อยู่ในระดับมาก 
   ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มตัวแทนเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง พบว่าเกษตรกร
กลุ่มตัวอย่างคิดว่าข้อสอบแบบเลือกตอบ (ถูก/ผิด) มีความเหมาะสมกับเกษตรกร เพราะเป็นลักษณะ
ข้อสอบที่ไม่ยากจนเกินไป เกษตรกรสามารถทําได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างไม่ได้
ต้ังใจเรียนต้ังแต่ต้น ก็อาจจะรู้สึกลังเลกับคําตอบบ้าง 
 

4.4.3 ความสัมพันธ์ของ เพศ อายุ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพทํานา
ของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างต่อความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้แต่ละด้าน   

4.4.3.1 ความสัมพันธ์ของเพศหญิงและชายของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างกับ
ระดับความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันเก่ียวกับความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้แต่ละด้าน 

 
ตารางที่ 4.8 ความสัมพันธ์ของเพศหญิงและชายของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างกับระดับความคิดเห็น
ที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้แต่ละด้าน 
 

ประเด็น เพศ n Mean S.D. P
1. ด้านเน้ือหาและการดําเนินเรื่อง 
 

ชาย 115 4.23 0.72 0.000** 
หญิง 107 4.10 0.68 

2. ด้านภาพและภาษา ชาย 115 4.23 0.67 0.789 NS 
หญิง 107 4.16 0.68 

3. ด้านตัวอักษร สี และเสียง 
 

ชาย 115 4.18 0.60 0.385 NS 
หญิง 107 4.05 0.72 
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ตารางที่ 4.8 ความสัมพันธ์ของเพศหญิงและชายของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างกับระดับความคิดเห็น
ที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้แต่ละด้าน (ต่อ) 
 

ประเด็น เพศ n Mean S.D. P
4. ด้านการใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ ชาย 115 3.86 0.70 0.115 NS 
 หญิง 107 3.82 0.71  
5. ด้านแบบทดสอบ 
 

ชาย 115 4.12 0.74 0.902 NS 
หญิง 107 3.98 0.80 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดย Independent-Samples T Test 
* มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย Independent-Samples T Test 
NS ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  โดย Independent-Samples T Test 
 

จากตารางที่ 4.8 ความสัมพันธ์ของเพศหญิงและชายของกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มตัวอย่างกับระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันเก่ียวกับความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้แต่ละด้าน 
พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพศหญิงและชายกับระดับความเหมาะสมเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ในด้าน
เน้ือหาและการดําเนินเร่ืองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติอย่างสูง (P<0.01)            
โดยค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสมของเพศชาย คือ 4.23 อยู่ที่ระดับมากที่สุด และค่าเฉล่ียระดับความ
เหมาะสมของเพศหญิง คือ 4.10 อยู่ในระดับมาก ในขณะที่ระดับความเหมาะสมเกี่ยวกับสื่อการ
เรียนรู้ด้านภาพและภาษา ด้านตัวอักษร สีและเสียง ด้านการใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และด้าน
แบบทดสอบ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งระดับความเหมาะสมของเพศหญิง
และชายมีรายละเอียด ตารางที่ 4.9 – ตารางที่ 4.13 
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ตารางท่ี 4.9 ระดับความเหมาะสมของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างระหว่างเพศหญิงและชายเกี่ยวกับระดับ
ความคิดเห็นของสื่อการเรียนรู้ ในด้านเน้ือหาและการดําเนินเรื่อง 

 
ประเด็นด้านเนื้อหาและการดําเนนิเรื่อง เพศ n Mean S.D. P 

เน้ือหามีรายละเอียดสมบูรณ์ 
ชาย 115 4.16 0.73 0.045* 
หญิง 107 4.19 0.61 

เน้ือเรื่องมีความสอดคล้องกัน 
ชาย 115 4.24 0.79 0.000** 
หญิง 107 4.06 0.52 

เน้ือหาไม่มากเกินไป 
ชาย 115 4.27 0.69 0.023* 
หญิง 107 3.91 0.65 

เน้ือหามีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเช่ือถือ 
ชาย 115 4.22 0.64 0.989 
หญิง 107 4.17 0.67 

เน้ือหามีความเหมาะสมกับเกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่าง 

ชาย 115 4.22 0.80 0.102 
หญิง 107 4.04 0.75 

ลําดับข้ันตอนในการดําเนินเรื่องน่าสนใจ 
ชาย 115 4.16 0.67 0.515 
หญิง 107 4.04 0.75 

สามารถนําความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้ 
ชาย 115 4.39 0.66 0.591 
หญิง 107 4.17 0.76  

เวลาที่ใช้ในการเรียน 1 ช่ัวโมง มีความ
เหมาะสม 

ชาย 115 4.25 0.68 0.248 
หญิง 107 4.13 0.68 

เน้ือหาที่เรียนเข้าใจง่าย 
ชาย 115 4.14 0.75 0.359 
หญิง 107 4.21 0.69 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดย Independent-Samples T Test 
* มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย Independent-Samples T Test 
NS ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  โดย Independent-Samples T Test 
  

จากตารางที่ 4.9 ความสัมพันธ์ของเพศหญิงและชายของกลุ่มเกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่างกับระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้ด้านเนื้อหาและ
การดําเนินเร่ือง พบว่าระดับความเหมาะสมระหว่างเพศหญิงและชาย เก่ียวกับสื่อการเรียนรู้          
ในประเด็นเน้ือเร่ืองมีความสอดคล้องกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติอย่างสูง 
(P<0.01) โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจของเพศชาย คือ 4.24 และเพศหญิง คือ 4.26 และในประเด็น
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เน้ือหามีรายละเอียดสมบูรณ์ และเน้ือหาไม่มากเกินไป ระดับความคิดเห็นระหว่างเพศหญิงและชาย 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยในประเด็นเน้ือหามีรายละเอียดสมบูรณ์ 
ค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นของเพศชาย คือ 4.16 และค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นของเพศหญิง คือ 
4.19 สําหรับในส่วนของประเด็นอ่ืนๆ ได้แก่ เน้ือหามีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเช่ือถือ  เน้ือหามีความ
เหมาะสมกับเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ลําดับข้ันตอนในการดําเนินเร่ืองน่าสนใจ  สามารถนําความรู้ไปใช้
ประกอบอาชีพได้  เวลาที่ใช้ในการเรียน 1 ช่ัวโมงมีความเหมาะสม และเน้ือหาที่เรียนเข้าใจง่าย ระดับ
ความคิดเห็นของเพศหญิงและชายไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
ตารางที่ 4.10 ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างระหว่างเพศหญิงและชายเก่ียวกับความ
เหมาะสมของสื่อการเรียนรู้ ในด้านภาพและภาษา 
 

ประเด็นด้านภาพและภาษา เพศ n Mean S.D. p 

ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับเน้ือหา 
ชาย 115 4.29 0.70 

0.949 NS 
หญิง 107 4.19 0.71 

ภาพประกอบบทเรียนมีขนาดที่เหมาะสม 
ชาย 115 4.25 0.66 

0.853 NS 
หญิง 107 4.21 0.65 

ภาพประกอบบทเรียนมีความคมชัด 
ชาย 115 4.18 0.68 

0.309 NS 
หญิง 107 4.15 0.72 

ภาพประกอบบทเรียนมีความน่าสนใจ 
ชาย 115 4.24 0.68 

0.121 NS 
หญิง 107 4.13 0.64 

ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย 
ชาย 115 4.20 0.63 

0.364 NS 
หญิง 107 4.13 0.71 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดย Independent-Samples T Test 
* มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย Independent-Samples T Test 
NS ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  โดย Independent-Samples T Test 
 

จากตารางที่ 4.10 ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างระหว่างเพศ
หญิงและชายเกี่ยวกับความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้ ในด้านภาพและภาษา พบว่าในทุกประเด็น 
ได้แก่ ภาษาที่ ใช้มีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย ภาพประกอบบทเรียนมีขนาดที่ เหมาะสม 
ภาพประกอบบทเรียนมีความคมชัด  ภาพประกอบบทเรียนมีความน่าสนใจ และภาพประกอบมีความ
เหมาะสมกับเน้ือหา ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 4.11 ระดับคิดเห็นของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างระหว่างเพศหญิงและชายเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของสื่อการเรียนรู้ ในด้านตัวอักษร สี และเสียง 
 

ประเด็นด้านตัวอักษร สี และเสยีง  เพศ n Mean S.D. p 

รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในเน้ือหาอ่านง่าย 
ชาย 115 4.16 0.61 

0.814 
หญิง 107 4.04 0.62 

ขนาดของตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย 
ชาย 115 4.20 0.60 

0.181 
หญิง 107 4.09 0.65 

สีของตัวอักษรดูสบายตา 
ชาย 115 4.24 0.51 

1.051 
หญิง 107 4.15 0.62 

เสียงประกอบฟังชัดเจน 
ชาย 115 4.14 0.69 

4.653 
หญิง 107 3.91 0.92 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดย Independent-Samples T Test 
* มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย Independent-Samples T Test 
NS ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  โดย Independent-Samples T Test 
 

จากตารางที่ 4.11 ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างระหว่างเพศ
หญิงและชายเก่ียวกับความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้ ในด้านตัวอักษร สี และเสียงพบว่าในทุก
ประเด็น ได้แก่ รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในเนื้อหาอ่านง่าย ขนาดของตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย สีของ
ตัวอักษรดูสบายตา และเสียงประกอบฟังชัดเจน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 4.12 ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างระหว่างเพศหญิงและชายเก่ียวกับความ
เหมาะสมของสื่อการเรียนรู้ ในด้านการใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ประเด็นด้านการใช้งานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์ 

เพศ n Mean S.D. p 

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ได้ง่าย 
 

ชาย 115 3.76 0.71 
2.397 

หญิง 107 3.72 0.80 

วิธีการสมัครเข้าเรียนง่ายไม่ซับซ้อน 
ชาย 115 3.75 0.74 

0.368 
หญิง 107 3.79 0.69 

วิธีการเข้าสู่เน้ือหาบทเรียนง่ายไม่ซับซ้อน 
ชาย 115 3.78 0.70 

0.113 
หญิง 107 3.74 0.70 

การตอบสนองของบทเรียนในระบบการ
เรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

ชาย 115 3.94 0.61 
2.881 

หญิง 107 3.94 0.70 
รูปแบบหน้าจอของบทเรียนมีความ
น่าสนใจ 

ชาย 115 4.06 0.70 
0.045* 

หญิง 107 3.89 0.66 
**  มีนัยสําคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดย Independent-Samples T Test 
* มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย Independent-Samples T Test 
NS ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  โดย Independent-Samples T Test 
 

จากตารางที่ 4.12 ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างระหว่างเพศ
หญิงและชายเก่ียวกับความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้ ในด้านการใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
พบว่า ประเด็น รูปแบบหน้าจอของบทเรียนมีความน่าสนใจ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.05) โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของเพศชาย คือ 4.06 และเพศหญิงคือ 3.89 สําหรับ
ประเด็นอ่ืนๆ ได้แก่ ประเด็นเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ได้ง่าย วิธีการสมัครเข้าเรียนง่ายไม่ซับซ้อน วิธีการเข้าสู่
เน้ือหาบทเรียนง่ายไม่ซับซ้อน และการตอบสนองของบทเรียนในระบบการเรียนเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที 4.13 ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างระหว่างเพศหญิงและชายเก่ียวกับความ
เหมาะสมของสื่อการเรียนรู้ ในด้านแบบทดสอบ 
 

ประเด็นด้านแบบทดสอบ  เพศ n Mean S.D. p 

คําสั่งแบบทดสอบมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 
ชาย 115 3.94 0.90 

0.740 
หญิง 107 4.04 0.80 

แบบทดสอบมคีวามสอดคล้องกับเน้ือหาที่เรียน 
ชาย 115 4.18 0.68 

0.889 
หญิง 107 3.94 0.73 

แบบทดสอบมจีํานวนข้อที่เหมาะสม 
ชาย 115 4.20 0.72 

0.088 
หญิง 107 3.94 0.73 

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนแบบเลือกตอบ
ถูก/ผิด มีความเหมาะสม 

ชาย 115 4.20 0.77 
0.797 

หญิง 107 4.15 0.75 

คําถามในแบบทดสอบมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 
ชาย 115 4.08 0.68 

0.014* 
หญิง 107 3.91 0.95 

รู้ผลคะแนนของแบบทดสอบรวดเร็ว 
ชาย 115 4.10 0.70 

0.931 
หญิง 107 4.04 0.72 

การสรุปผลคะแนน/ก่อนหลังมีความถูกต้อง
ชัดเจน 

ชาย 115 4.16 0.67 
0.110 

หญิง 107 3.85 0.85 
**  มีนัยสําคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดย Independent-Samples T Test 
* มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย Independent-Samples T Test 
NS ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  โดย Independent-Samples T Test 
 

จากตารางที่ 4.13 ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างระหว่างเพศ
หญิงและชายเก่ียวกับความเหมาะสมของส่ือการเรียนรู้ ในด้านแบบทดสอบ พบว่า ประเด็นคําถามใน
แบบทดสอบมีความชัดเจนเข้าใจง่าย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดย
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของเพศชาย คือ 4.08 และเพศหญิง คือ 3.91 สําหรับระดับความคิดเห็น
ของเพศหญิงและชาย ในประเด็นอ่ืนๆ ได้แก่ ประเด็นคําสั่งแบบทดสอบมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 
แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับเน้ือหาท่ีเรียน  แบบทดสอบมีจํานวนข้อที่เหมาะสม แบบทดสอบ
ก่อนและหลังเรียนแบบเลือกตอบถูก/ผิด มีความเหมาะสม  รู้ผลคะแนนของแบบทดสอบรวดเร็ว และ
การสรุปผลคะแนน/ก่อนหลังมีความถูกต้องชัดเจน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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4.4.3.2 ความสัมพันธ์ของความแตกต่างของประสบการณ์ในการประกอบ
อาชีพทํานาของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างกับระดับความติดเห็นที่แตกต่างกันเก่ียวกับความ
เหมาะสมของสื่อการเรียนรู้แต่ละด้าน  
 
ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างของประสบการณ์ในการประกอบอาชีพทํานาของ    
กลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างกับระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันเก่ียวกับความเหมาะสมของสื่อการ
เรียนรู้แต่ละด้าน 
 

ระดับความเหมาะสม 
แต่ละด้าน 

น้อย
ที่สุด
(1) 
(%)

น้อย 
 

(2) 
(%) 

ปาน
กลาง 
(3) 
(%) 

มาก 
 

 (4) 
(%) 

มากที่สุด 
 

(5) 
(%) 

2 

1. ด้านเนื้อหาและการดําเนนิเรื่อง      2.567** 
ประสบการณ์การทํานา 1-5 ปี - 3.6 36.4 34.5 25.5  
ประสบการณ์การทํานา 6-10  ปี - - 29.3 59.8 10.9  
ประสบการณ์การทํานา 11-15 ปี - - 21.0 57.0 22.0  
ประสบการณ์การทํานา 16-20 ปี - 3.1 30.8 33.8 32.3  
ประสบการณ์การทํานา 21-25 ปี - - 42.0 50.0 8.0  
ประสบการณ์การทํานา 26-30 ปี - 2.7 41.3 49.3 6.7  
ประสบการณ์การทํานามากกว่า 30 ปี - - 16.9 64.6 18.5  
2. ด้านภาพและภาษา      90.727**
ประสบการณ์การทํานา 1-5 ปี - 3.6 10.9 56.4 29.1  
ประสบการณ์การทํานา 6-10  ปี - 0.8 13.3 50.0 35.8  
ประสบการณ์การทํานา 11-15 ปี - - 10.0 69.0 21.0  
ประสบการณ์การทํานา 16-20 ปี - - 26.2 29.2 44.6  
ประสบการณ์การทํานา 21-25 ปี - - 22.2 54.0 24.0  
ประสบการณ์การทํานา 26-30 ปี - - 5.3 54.7 40.0  
ประสบการณ์การทํานามากกว่า 30 ปี - - 6.2 55.4 38.5  
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ตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างของประสบการณ์ในการประกอบอาชีพทํานาของ       
กลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างกับระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความเหมาะสมของส่ือการเรียนรู้
แต่ละด้าน (ต่อ)  
 

ระดับความเหมาะสม 
แต่ละด้าน 

น้อย
ที่สุด 
(1) 
(%) 

น้อย
 

(2) 
(%) 

ปาน
กลาง 
(3) 
(%) 

มาก
 

 (4) 
(%) 

มาก
ที่สุด 

   (5) 
(%) 

2

 
 

3. ด้านตัวอักษร สี และเสียง 
ประสบการณ์การทํานา 1-5 ปี 
ประสบการณ์การทํานา 6-10  ปี 
ประสบการณ์การทํานา 11-15 ปี 

 
- 

1.0 
- 

 
2.3 
2.1 
- 

 
13.6 
6.2 
8.8 

 
61.4 
69.8 
75.0 

 
22.7 
20.8 
16.2 

83.647**

ประสบการณ์การทํานา 16-20 ปี - - 23.1 32.7 44.2  
ประสบการณ์การทํานา 21-25 ปี - 2.5 17.5 67.5 12.5  
ประสบการณ์การทํานา 26-30 ปี - - 11.7 55.0 33.3  
ประสบการณ์การทํานามากกว่า 30 ปี - - 9.6 55.8 34.6  
4. ด้านการใชง้านผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

     1.067** 

ประสบการณ์การทํานา 1-5 ปี - 3.6 36.4 34.5 2.5.5  
ประสบการณ์การทํานา 6-10  ปี - - 29.3 59.8 10.9  
ประสบการณ์การทํานา 11-15 ปี - - 21.0 57.0 22.0  
ประสบการณ์การทํานา 16-20 ปี - 3.1 30.8 33.8 32.3  
ประสบการณ์การทํานา 21-25 ปี - - 42.0 50.0 8.0  
ประสบการณ์การทํานา 26-30 ปี - 2.7 41.3 49.3 6.7  
ประสบการณ์การทํานามากกว่า 30 ปี - - 16.9 64.6 18.5  
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ตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างของประสบการณ์ในการประกอบอาชีพทํานาของ       
กลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างกับระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความเหมาะสมของส่ือการเรียนรู้
แต่ละด้าน (ต่อ)  
 

ระดับความเหมาะสม 
แต่ละด้าน 

น้อย
ที่สุด 
(1) 
(%) 

น้อย
 

(2) 
(%) 

ปาน
กลาง 
(3) 
(%) 

มาก
 

 (4) 
(%) 

มาก
ที่สุด 

   (5) 
(%) 

2

 
 

5. ด้านแบบทดสอบ      1.311** 
ประสบการณ์การทํานา 1-5 ปี - 9.1 15.6 51.9 23.4  
ประสบการณ์การทํานา 6-10  ปี - 0.6 19.0 57.1 23.2  
ประสบการณ์การทํานา 11-15 ปี - 0.7 14.3 62.9 22.1  
ประสบการณ์การทํานา 16-20 ปี - 2.2 16.5 37.4 44.0  
ประสบการณ์การทํานา 21-25 ปี - - 34.3 48.6 17.1  
ประสบการณ์การทํานา 26-30 ปี 0.6 2.2 14.4 50.3 32.6  
ประสบการณ์การทํานามากกว่า 30 ปี - - 13.2 50.5 36.3  

** มีนัยสําคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดย Chi-square test 
* มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย Chi-square test 
NS ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ โดย Chi-square test 
 

ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างของประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพทํานาของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างกับระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันเก่ียวกับความ
เหมาะสมของสื่อการเรียนรู้แต่ละด้าน ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่ากลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์การประกอบอาชีพทํานาที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเก่ียวกับสื่อการเรียนรู้
ในทุกๆ ด้าน ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติอย่างสูง (P<0.01) 

ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าในด้านเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพทํานา มีคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับ    
ค่าร้อยละจากมากไปหาน้อย คือ ประสบการณ์การทํานามากกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.6 
ประสบการณ์การทํานา 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.8 ประสบการณ์การทํานา 11-15 ปี คิดเป็น      
ร้อยละ 57.0 ประสบการณ์การทํานา 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.0 ประสบการณ์การทํานา        
26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.3 และประสบการณ์การทํานา 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.8 ในขณะที่
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กลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ทํานา 1-5 ปี มีความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับ       
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.4 

ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าในด้านภาพและภาษา กลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์การทํานาระหว่าง 16-20 ปี มีระดับความคิดเห็นด้านภาพและภาษาอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.6 ในขณะที่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
ทํานา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับค่าร้อยละจากมากไปหาน้อย คือ 
ประสบการณ์การทํานา 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 69.0 ประสบการณ์ทํานา 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
56.4 ประสบการณ์การทํานามากกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.4 ประสบการณ์ทํานา 26-30 ปี     
คิดเป็นร้อยละ 54.7 ประสบการณ์การทํานา 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.0 และ ประสบการณ์การ
ทํานา 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.0 

ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าในด้านตัวอักษร สี และเสียง เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีประสบการณ์การทํานา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับค่าร้อยละจากมาก          
ไปหาน้อย คือ ประสบการณ์การทํานา 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 75.0 ประสบการณ์การทํานา          
6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 69.8 ประสบการณ์ทํานา 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 67.5 ประสบการณ์      
การทํานา 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.4 ประสบการณ์การทํานามากกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.8 
ประสบการณ์การทํานา 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.0 และประสบการณ์การทํานา 16-20 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 32.7 

ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าในด้านการใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรกร
กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทํานา มีระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่า
ร้อยละจากมากไปหาน้อย คือ ประสบการณ์การทํานา มากกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.6 
ประสบการณ์การทํานา 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.8 ประสบการณ์การทํานา 11-15 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 57.0 ประสบการณ์การทํานา 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.0 ประสบการณ์การทํานา 26-30 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 49.3 และประสบการณ์การทํานา 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.8 ในขณะที่เกษตรกร
กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทํานา 1-5 ปี มีความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น  
ร้อยละ 36.4  

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าในด้านแบบทดสอบ เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์การทํานา 21-25 ปี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.0 ในขณะที่
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอ่ืนๆ มีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าร้อยละจาก
มากไปหาน้อย คือ ประสบการณ์การทํานา 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.9 ปี ประสบการณ์การทํานา 
6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.1 ประสบการณ์การทํานา 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.9 ประสบการณ์การ
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ทํานามากกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.5 ประสบการณ์การทํานา 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.3 และ
ประสบการณ์การทํานา 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.6  

   
4.4.3.3 ความสัมพันธ์ของความแตกต่างระหว่างช่วงอายุของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง

กับระดับความเหมาะสมท่ีแตกต่างกันเก่ียวกับความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้แต่ละด้าน 
 

ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างช่วงอายุของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างกับ
ระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้แต่ละด้าน 
 

ระดับความเหมาะสม 
แต่ละด้าน 

น้อย
ที่สุด 
(%) 

น้อย 
 

(%) 

ปาน
กลาง 
 (%) 

มาก 
 

(%) 

มากที่สุด 
 

(%) 

2 

1. ด้านเนื้อหาและการดําเนนิเรื่อง      1.226** 
ช่วงอายุ 21-30 ปี - - 22.2 66.7 11.1  
ช่วงอายุ 31-40 ปี - - 1.7 49.6 48.7  
ช่วงอายุ 41-50 ปี - - 15.6 55.0 29.4  
ช่วงอายุ 51-60 ปี - 0.9 20.7 45.9 32.4  
ช่วงอายุ 61-70 ปี 1.6 1.6 7.9 46.0 42.9  
ช่วงอายุ 71-80 ปี - - 25.9 55.6 18.5  
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ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างช่วงอายุของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างกับ
ระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้แต่ละด้าน (ต่อ)  
 

ระดับความเหมาะสม 
แต่ละด้าน 

น้อย
ที่สุด 
(%) 

น้อย 
 

(%) 

ปาน
กลาง 
 (%) 

มาก 
 

(%) 

มากที่สุด 
 

(%) 

2 

2. ด้านภาพและภาษา      76.303**
ช่วงอายุ 21-30 ปี - - 60.0 40.0 -  
ช่วงอายุ 31-40 ปี - - - 49.2 50.8  
ช่วงอายุ 41-50 ปี - - 10.3 57.8 31.9  
ช่วงอายุ 51-60 ปี - 1.1 17.3 48.6 33.0  
ช่วงอายุ 61-70 ปี - 2.9 17.1 51.4 28.6  
ช่วงอายุ 71-80 ปี - - 26.7 46.7 26.7  
3. ด้านตัวอักษร สี และเสียง      1.080** 
ช่วงอายุ 21-30 ปี - 25.0 - 75.0 -  
ช่วงอายุ 31-40 ปี 1.9 1.9 3.8 63.5 28.8  
ช่วงอายุ 41-50 ปี - 0.7 10.1 68.2 20.9  
ช่วงอายุ 51-60 ปี - - 18.2 48.6 33.1  
ช่วงอายุ 61-70 ปี - 3.6 14.3 60.7 21.4  
ช่วงอายุ 71-80 ปี - - - 66.7 33.3  
4. ด้านการใชง้านผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

     1.146** 

ช่วงอายุ 21-30 ปี - - 60.0 40.0 -  
ช่วงอายุ 31-40 ปี - - 10.8 73.8 15.4  
ช่วงอายุ 41-50 ปี - - 32.4 53.5 14.1  
ช่วงอายุ 51-60 ปี - 1.6 31.4 45.9 21.1  
ช่วงอายุ 61-70 ปี - 2.9 54.3 34.3 8.6  
ช่วงอายุ 71-80 ปี - 13.3 20.0 33.3 33.4  
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ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างช่วงอายุของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างกับ
ระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้แต่ละด้าน (ต่อ)  
 

ระดับความเหมาะสม 
แต่ละด้าน 

น้อย
ที่สุด 
(%) 

น้อย 
 

(%) 

ปาน
กลาง 
 (%) 

มาก 
 

(%) 

มากที่สุด 
 

(%) 

2 
 
 

5. ด้านแบบทดสอบ      95.963**
ช่วงอายุ 21-30 ปี - - 42.9 57.1 -  
ช่วงอายุ 31-40 ปี - - 11.0 51.6 37.4  
ช่วงอายุ 41-50 ปี 0.8 - 21.6 47.9 29.7  
ช่วงอายุ 51-60 ปี - 5.0 14.7 52.7 27.6  
ช่วงอายุ 61-70 ปี - - 38.1 33.3 28.6  
ช่วงอายุ 71-80 ปี 0.3 1.9 17.8 51.1 28.9  
**  มีนัยสําคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดย Chi-square test 
* มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย Chi-square test 
NS ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ โดย Chi-square test 

 
ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างช่วงอายุของกลุ่ม

เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างกับระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันเก่ียวกับความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้
แต่ละด้านผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่ากลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติอย่างสูง 
(P<0.01) 

ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า ในด้านเนื้อหาและการดําเนินเร่ือง กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มตัวอย่างในทุกช่วงอายุมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 
21-30 ปี มีความคิดเห็นในระดับมาก ร้อยละ 66.7 ของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในช่วงเดียวกัน 
รองลงมาคือ กลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 71-80 ปี, 41-50 ปี, 31-40 ปี, 61-70 ปี และ 
51-60 ปี โดยความพึงพอใจในระดับมาก เป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 55.6, 55.0, 49.6, 46.0 และ 45.9 
ตามลําดับ 

ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าในด้านภาพและภาษา กลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
ในช่วงอายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นมากที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ร้อยละ 50.8 และรองลงมาคือ 
กลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 41-50 ปี, 61-70 ปี, 51-60 ปี, 71-80 ปี มีความคิดเห็นมาก



126 
 

ที่สุดอยู่ในระดับมาก คือ ร้อยละ 57.8, 51.4, 48.6, และ 46.7 ตามลําดับ โดยกลุ่มเกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่างในช่วงอายุ 21-30 ปี มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดในระดับปานกลาง คือ ร้อยละ 60.0 

ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าในด้านตัวอักษร สี และเสียง กลุ่มเกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่างในทุกช่วงอายุมีความคิดเห็นมากที่สุดอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับตามค่าร้อยละมากไปหา
น้อย ตามลําดับ ดังน้ี ช่วงอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 75.0 ช่วงอายุ  41-50 ปี ร้อยละ 68.2 ช่วงอายุ     
71-80 ปี ร้อยละ 66.7 ช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 63.5 ช่วงอายุ 61-70 ปี ร้อยละ 60.7 และช่วงอายุ 
51-60 ปี ร้อยละ 48.6 

ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าในด้านการใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์          
กลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 51-60 ปี มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด 
คือ ร้อยละ 33.4 และรองลงมาคือ กลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 41-50 ปี, ช่วงอายุ         
71-80 ปี, ช่วงอายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นมากที่สุดอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 73.8,53.5 และ 45.9 
ตามลําดับ  โดยกลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 21-30 ปี และ ช่วงอายุ 61-70 ปี, มีความ
คิดเห็นมากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง คือ ร้อยละ 60.0 และ54.3 ตามลําดับ 

ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าในด้านแบบทดสอบ กลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
ในช่วงอายุ 51-60 ปี มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ร้อยละ 28.9 และ
รองลงมาคือ กลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 21-30 ปี, ช่วงอายุ 31-40 ปี, ช่วงอายุ 41-50 ปี 
และช่วงอายุ 71-80 ปี มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 57.1,52.7,51.6 และ 
47.9 ตามลําดับ  โดยกลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 61-70 ปี มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ร้อยละ 38.1  

  
  4.4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   4.4.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวม 
 
ตารางที่ 4.16  ผลการวิเคราะห์ Pair Sample T-test เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน          
ในภาพรวม 
 

การทดสอบ n Mean S.D. P 
ก่อนเรียน 222 7.46 1.34 0.000** 
หลังเรียน 222 8.96 0.98 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดย Pair Samples T Test 
* มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย Pair Samples T Test 
NS ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  โดย Pair Samples T Test
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จากตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ Pair Sample T-test เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวม ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจํานวน 222 คน พบว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียน คือ 7.46 คะแนน ในขณะที่คะแนนเฉล่ียหลังเรียน คือ 8.96 ซึ่งคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) 
 

4.4.4.2 ความสัมพันธ์ของความแตกต่างระหว่างเพศที่มีผลต่อคะแนนสอบของ
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ T-Test แสดงความสัมพันธ์ของความแตกต่างระหว่างเพศที่มีผลต่อ
คะแนนสอบของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 
 

การทดสอบ เพศ n Mean S.D. P 
ก่อนเรียน ชาย 115 7.37 1.41 0.239 NS 

หญิง 107 7.55 1.28 
หลังเรียน ขาย 115 8.94 0.90 0.212 NS 

หญิง 107 9.00 1.06 
**  มีนัยสําคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดย Pair Samples T Test 
* มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย Pair Samples T Test 
NS ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  โดย Pair Samples T Test 
 

จากตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ T-Test แสดงความสัมพันธ์ของความ
แตกต่างระหว่างเพศท่ีมีผลต่อคะแนนสอบของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง พบว่าคะแนนก่อนเรียนของ
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายมีค่าเฉลี่ย 7.37 คะแนน และเพศหญิงมีคะแนนเฉล่ีย 7.55 
คะแนน ซึ่งเพศที่ต่างกันไม่มีผลต่อคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ
คะแนนหลังเรียนของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายมีคะแนนเฉล่ีย คือ 8.94 คะแนน และเพศ
หญิงมีคะแนนเฉลี่ย 9.00 คะแนน ซึ่งเพศที่ต่างกันไม่มีผลต่อคะแนนสอบหลังเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติเช่นเดียวกัน 
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ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ ANOWA แสดงความสัมพันธ์ของความแตกต่างระหว่างอายุของกลุ่ม
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่มีผลต่อคะแนนสอบก่อนเรียน 

n = 222 
คะแนนสอบก่อนเรียน  ระดับคะแนน 

  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ช่วงอาย ุ    
21-30 ปี 5.00 0.00 
31-40 ปี 6.20 0.84 
41-50 ปี 
51-60 ปี  

7.66 
6.70 

1.32 
1.17 

61-70 ปี 7.13 0.83 
71-80 ปี 5.67 0.58 
p-value 0.000**   
**   การวิเคราะห์ ANOVA แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01)  
*     การวิเคราะห์ ANOVA แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
NS  การวิเคราะห์ ANOVA ไม่แสดงความแตกต่าง 
 

จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ ANOWA แสดงความสัมพันธ์ของความ
แตกต่างระหว่างอายุของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่มีผลต่อคะแนนสอบก่อนเรียน ซึ่งผลการศึกษา
ช้ีให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างช่วงอายุของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง มีผลต่อคะแนนสอบก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติอย่างสูง (P<0.01) โดยกลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุอยู่ระหว่าง 
41-50 ปี ทําคะแนนสอบก่อนเรียนเฉลี่ยได้มากท่ีสุด คือ 7.66 คะแนน รองลงมาคือ กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุอยู่ระหว่าง 41-70 ปี ทําคะแนนสอบก่อนเรียนเฉลี่ยได้ 7.13 คะแนน           
กลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี ทําคะแนนสอบก่อนเรียนเฉลี่ยได้           
6.70 คะแนน กลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี ทําคะแนนสอบก่อนเรียนเฉลี่ย
ได้ 6.20 คะแนน กลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุอยู่ระหว่าง 71-80 ปี ทําคะแนนสอบก่อนเรียน
เฉลี่ยได้ 5.67 คะแนน และกลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี ทําคะแนนสอบ
ก่อนเรียนเฉลี่ยได้ 5.0 คะแนน 
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ตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์ ANOWA แสดงความสัมพันธ์ของความแตกต่างระหว่างอายุของ
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่มีผลต่อคะแนนสอบหลังเรียน 

n=222 

คะแนนสอบหลังเรียน  ระดับคะแนน 
  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ช่วงอาย ุ    
21-30 ปี 8.00 0.00 
31-40 ปี 9.00 0.71 
41-50 ปี 
51-60 ปี  

8.96 
8.95 

1.02 
0.76 

61-70 ปี 9.63 0.52 
71-80 ปี 8.33 0.58 
p-value 0.317 NS   
**   การวิเคราะห์ ANOVA แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01)  
*     การวิเคราะห์ ANOVA แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
NS  การวิเคราะห์ ANOVA ไม่แสดงความแตกต่าง 
 

จากตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์ ANOWA แสดงความสัมพันธ์ของความ
แตกต่างระหว่างอายุของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่มีผลต่อคะแนนสอบหลังเรียน ซึ่งผลการศึกษา
ช้ีให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างช่วงอายุของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีผลต่อคะแนนสอบก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุอยู่ระหว่าง 61-70 ปี            
ทําคะแนนสอบหลังเรียนเฉลี่ยได้มากที่สุด คือ 9.63 คะแนน รองลงมาคือ กลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี ทําคะแนนสอบหลังเรียนเฉลี่ยได้ 9.00 คะแนน กลุ่มเกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี ทําคะแนนสอบหลังเรียนเฉลี่ยได้ 8.96 คะแนน กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มตัวอย่าง ที่มีอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี ทําคะแนนสอบหลังเรียนเฉลี่ยได้ 8.96 คะแนน กลุ่ม
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ อยู่ระหว่าง 71-80 ปี ทําคะแนนสอบหลังเรียนเฉลี่ยได้ 8.33 คะแนน 
และกลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี ทําคะแนนสอบหลังเรียนเฉลี่ยได้ 8.00 
คะแนน 
 
 



130 
 

4.5 อภิปรายผล 
 

4.5.1  การศึกษาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
ข้าว 

จากการศึกษาเน้ือหาสื่อการเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
ข้าวสําหรับเกษตรกร ในขั้นตอนการเตรียมการซึ่งจะต้องศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง และการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิจากผู้เช่ียวชาญในด้านเน้ือหาที่เก่ียวข้อง ผลจากการ
ดําเนินงานขั้นตอนน้ีจะทําให้ได้ข้อมูลที่สามารถนํามาวางกรอบประเด็นเน้ือหาอย่างกว้างๆ ได้ ซึ่งการ
เตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับรายละเอียดเนื้อหาให้ได้มากที่สุด จะส่งผลดีต่อการ
ดําเนินการในข้ันต่อไป คือ ขั้นตอนการจัดทําเน้ือหา โดยจะต้องวางโครงเรื่องและกําหนดรายละเอียด
ของเน้ือหาแล้วนํามาตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาบทเรียนกับนักวิชาการผู้มีความรู้ความ
เช่ียวชาญด้านต่างๆ และผู้นําเกษตรกร ปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความเช่ียวชาญเรื่องการทํานา เพ่ือให้
เน้ือหาบทเรียน มีความเหมาะสมกับเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลเป้าหมายในการเรียนรู้ให้มากที่สุด 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เฉลิม นันทรียาวัฒน์ (2556) เรื่องการพัฒนาชุดสื่อการส่งเสริมการลด
ต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรในอําเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ใช้วิธีการสํารวจความ
ต้องการของเกษตรกรต่อเน้ือหาสาระของชุดสื่อเพ่ือการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว ควบคู่ไป
กับการศึกษาข้อมูลจากนักวิชาการที่มีความรู้ความชํานาญ แล้วจึงนําข้อมูลที่ได้มากําหนดประเด็น
กรอบเน้ือหา ซึ่งผลที่ได้ทําให้สามารถผลิตสื่อที่มีเน้ือหาสาระสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร
ในอําเภอหนองหญ้าไซมากที่สุด ซึ่งไม่แตกต่างจากจุฑามาศ กรีพานิช (2556) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนา
ชุดสื่อสําหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีป้องกันกําจัดหนอนหัวดํามะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้นํา
ผลการศึกษาข้อมูลความต้องการเน้ือหาสาระในชุดสื่อดังกล่าวจากเกษตรกรเป้าหมาย มาใช้ใน
กําหนดประเด็นเน้ือหาของสื่อ  

นอกจากน้ียังสอดคล้องกับดําเนินการตามข้ันตอนการผลิตสื่อที่ของณรงค์ สมพงษ์ 
(2535) ในเรื่องขั้นตอนในการผลิตสื่อเพ่ืองานส่งเสริมและเผยแพร่ใน 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนก่อน
การผลิต (Pre-Production) ขั้นตอนการผลิต (Production) และขั้นตอนหลังการผลิต (Post 
Production) ตลอดจนการผลิตสื่อตามหลักการพ้ืนฐานการจูงใจบุคคลเป้าหมายของวิจิตร อาวะกุล 
(2535) 
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4.5.2  ศึกษารูปแบบของสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมสําหรับ
การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 

4.5.2.1 การจัดทําสคริปต์  
การผลิตสื่อวีดิทัศน์ เริ่มจากการนําเน้ือหาหลักสูตร (ที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว)       

มาจัดทําเป็นสคริปต์ในการถ่ายทํา และร้อยเรียงประเด็นต่างๆ ตามลําดับขั้นตอนให้เป็นเน้ือเร่ือง
เดียวกันสอดคล้องกับสุพจน์ ใหม่กันทะ (2552) ที่ศึกษาเร่ืองการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการทําเคร่ืองเงินในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเน้ือหาของสื่อในการถ่ายทอดความรู้
เร่ืองดังกล่าวควรมีการจัดลําดับเน้ือหาอย่างเป็นข้ันตอนเพ่ือให้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างเข้าใจได้ง่าย 
ขั้นตอนต่อมา คือ การนําสคริปต์ที่จัดทําเรียบร้อยแล้วให้ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการผลิตสื่อ
ร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการวางรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มเกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่างมากที่สุด 
 ขั้นตอนดังกล่าว สอดคล้องกับวิจิตร อาวะกุล (2535) ที่ได้กล่าวถึง
ความสําคัญของสื่อโสตทัศนูปกรณ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ว่าจะต้องเป็นสื่อที่กระตุ้นความสนใจของ
เกษตรกรในเรื่องที่ต้องการส่งเสริมมากข้ึน และลดความน่าเบ่ือหน่ายจากการเรียนรู้ที่เป็นเพียงการ
บรรยายหรือเล่าให้ฟังเพียงอย่างเดียว และเน่ืองจากผู้วิจัยยังไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเขียน
สคริปต์มากนัก จึงจําเป็นจะต้องให้ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการผลิตสื่อ ร่วมพิจารณาสคริปต์
และให้ข้อเสนอแนะในการวางรูปแบบการนําเสนอ สอดคล้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร (2558) ที่
กล่าวถึงหลักการเขียนบท (สคริปต์) เพ่ือถ่ายทํารายการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริม
การเกษตร ว่าเป็นการนําเอาเน้ือหา เรื่องราวที่มีอยู่หรือจินตนาการขึ้นมา เพ่ือนําเสนอให้ผู้ดู ผู้ชม 
ผู้ฟัง ได้รับรู้อย่างพอใจ ประทับใจ ดังน้ัน สคริปต์จึงเป็นหัวใจของการผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้เขียน
สคริปต์จะต้องมีความรอบรู้ในศาสตร์และศิลป์ด้านต่าง ๆ มีความเข้าใจในธรรมชาติ การรับรู้ของ
มนุษย์ ความชอบ ความสนใจ ความเช่ือ ความศรัทธา หลายสิ่งหลายอย่างที่จะไม่ทําให้กระทําผิดไป
จากที่สังคมท่ัวไปยอมรับ 

4.5.2.2 การกําหนดทีมงาน ผู้ดําเนินรายการ และคัดเลือกสถานที่ถ่ายทํา 
การกําหนดทีมงาน วิทยากร เกษตรกรตัวอย่าง และคัดเลือกสถานที่ที่ใช้ใน

การถ่ายทํา และดําเนินการถ่ายทําตามสคริปต์ที่วางไว้ ซึ่งในการผลิตสื่อครั้งน้ี ผู้วิจัยได้สอบถามจาก
กลุ่มตัวแทนเกษตร และผู้มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร พบว่าเกษตรกรส่วน
ใหญ่จะให้ความสนใจฟังและปฏิบัติตามเกษตรกรที่เป็นผู้นํา หรือปราชญ์ชาวบ้านที่ประสบผลสําเร็จ
ในการทํากิจกรรมต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์ให้ฟัง มากกว่านักวิชาการ สอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในประเด็นหน่ึงที่เกษตรกรให้ข้อมูลว่า สื่อการ
เรียนรู้ที่เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างได้เรียนมีความน่าสนใจเพราะคนที่ถ่ายทอดความรู้เป็นเกษตรกร    
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ด้วยกันเอง พูดภาษาเดียวกัน และฟังกันเข้าใจง่าย สอดคล้องกับ มนต์ชัย เทียนทอง (2544) ที่
กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรสําหรับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้หลักการวิเคราะห์และออกแบบ
คอร์สแวร์ (Courseware) ซึ่งจําเป็นจะต้องวิเคราะห์ลักษณะและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือให้การวางรูปแบบของการนําเสนอบทเรียนสอดคล้องกับเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย 
นอกจากน้ี สุทัศน์ ขุนเทียน (2549) ได้กล่าวถึงหลักการวิเคราะห์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ผู้สอน
ทราบว่าเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมในการเรียนมากน้อยเพียงใด เพราะการที่จะใช้สื่อให้
ได้ผลดี ย่อมจะต้องเลือกสื่อหรือบุคคลที่ถ่ายทอดความรู้ให้มีความสัมพันธ์กับลักษณะเกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือให้ผู้สอนหรือผู้ผลิตบทเรียนสามารถเลือกตัวอย่างของเน้ือหาให้เหมาะสมกับเกษตรกร
กลุ่มตัวอย่างได้ 

4.5.2.3 การตัดต่อ เพิ่มบทบรรยาย เทคนิคพิเศษและกราฟฟิคต่างๆ  
เป็นขั้นตอนการตัดต่อเรียบเรียงภาพและเสียงเข้าไว้ด้วยกันตามสคริปต์หรือ

เน้ือหาของเรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการผลิตสื่อวีดีทัศน์ ตามท่ีวรพจน์ นวลสกุล (2548)         
ได้กล่าวไว้ในขั้นตอนหลังการผลิต (Post Production) ว่าจะเป็นจะต้องมีการใส่กราฟิกทําเทคนิค
พิเศษภาพ การเช่ือมต่อภาพ/ฉาก บันทึกเสียงบรรยายในห้องบันทึกเสียง และนําดนตรีมาประกอบ
เร่ืองราวเพ่ือเพ่ิมอรรธรสในการรับชมย่ิงข้ึน 

4.5.3 การประเมินการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของเกษตรกร 
4.5.3.1 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 

จากการศึกษาพบว่า อายุของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง    
41-50 ปี และ 51-60 ปี อายุเฉลี่ย คือ 49.86 ปี เป็นเพศชาย  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา       
มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพทํานา อยู่ระหว่าง 6-10 ปี โดยเฉล่ีย 18.6 ปี รายได้ภาคเกษตร
ของครัวเรือนไม่เกิน 50,000 บาท/ปีและมีรายได้นอกภาคเกษตรของครัวเรือน ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของดวงกมล เริ่มตระกูล (2555) ที่ศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีการ
ปลูกข้าวของเกษตรกรในหมู่บ้านชุมชนต้นแบบอําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง พบว่าเกษตรกร     
ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 55.06 ปี และจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ซึ่งเฉลิม นันทรียาวัฒน์ (2556) 
ศึกษาเร่ืองการพัฒนาชุดสื่อการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรในอําเภอหนองหญ้าไซ 
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่อายุเฉลี่ย 50.55 ปี และจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
นอกจากน้ี จุฑามาศ กรีพานิช (2556) ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดสื่อสําหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีป้องกัน
กําจัดหนอนหัวดํามะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมีอายุเฉลี่ย 56 ปี ไม่แตกต่างจากผลการศึกษาของสินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม     
และคณะ (2558) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับเกษตรกร
ไทย พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 51.31 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีประสบการณ์
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การปลูกข้าวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี มีรายได้จากการทําการเกษตรเท่ากับ 20,000 บาท/ปี และ
รายได้นอก ภาคการเกษตร เท่ากับ 10,000 บาท/ปี นอกจากน้ียังสอดคล้องกับข้อมูลของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ (2558) ที่รายงานว่าช่วงอายุของเกษตรกร ต้ังแต่ปี 2541, 2551 และ 2556 อยู่ที่ช่วง
อายุ 40-59 ปี ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรในอนาคต เน่ืองจากในปัจจุบัน
มีแต่เกษตรกรสูงอายุ   

4.5.3.2 ความเหมาะสมของสื่อในการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ความเหมาะสมของสื่อในการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง “การเพ่ิม

ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว” ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เก่ียวกับความเหมาะสมของสื่อ  
5 ด้าน ได้แก่ ด้านเน้ือหาและการดําเนินเรื่อง ด้านภาพและภาษา ด้านตัวอักษร สี และเสียง ด้านการ
ใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และด้านแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน พบกว่าเกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าด้านภาพและภาษาของสื่อมีความเหมาะสมมากที่สุด แต่เมื่อพิจารณารายละเอียด
ประเด็นย่อยของแต่ละด้านพบว่า  

(1) ด้านเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละประเด็นย่อยไม่แสดงความแตกต่างทางสถิติ โดยท่ีประเด็นสามารถนําไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้  มีระดับความเหมาะสมเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับหลักการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ของกรมส่งเสริมการเกษตร (2555) เรื่องวิธีการส่งเสริมการเกษตรเพ่ือให้เกิดผลหลักๆ  2 ประการ  
ได้แก่ ตอบสนองความต้องการและความจําเป็นเฉพาะของบุคคลเป้าหมายคือเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ 
และ บุคคลเป้าหมายหลัก ได้แก่ เกษตรกร เกิดการเรียนรู้และสามารถนําเทคโนโลยีการเกษตร หรือ
ความรู้น้ันไปประยุกต์ใช้ภายใต้สถานการณ์ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) ด้านภาพและภาษา ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างแต่ละ
ประเด็นย่อยไม่แสดงความแตกต่างทางสถิติ โดยประเด็นภาพประกอบมีความเหมาะสมกับเน้ือหา    
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุภาพร พงษ์โพธ์ิเจริญ (2551) ที่ได้ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการส่งเสริมการปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกร อําเภอหนองใหญ่ จังหวัด
ชลบุรี พบว่ารูปแบบของเอกสารแนะนําที่เกษตรกรพึงพอใจในระดับมาก คือ ภาษาที่ใช้และ
ภาพประกอบมีความชัดเจน ทําให้เข้าใจง่าย ไม่แตกต่างกับ วรนิธ์ิ สมุทรวนิช (2541) ที่ศึกษาเรื่องสื่อ
สิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร: ศึกษาเฉพาะกรณีหนังสือพิมพ์กสิกรและ
นิตยาสารเทคโนโลยีชาวบ้าน พบว่ารูปแบบของนิตยสารที่เหมาะสม ควรมีภาพประกอบท่ีเหมาะสม
เข้ากับเน้ือเรื่อง และภาพคมชัดเพ่ือดึงดูดความสนใจและสื่อความหมายให้เข้าใจง่ายขึ้น 

(3) ด้านตัวอักษร สี และเสียง เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าแต่ละประเด็น
ย่อยมีความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยประเด็น สีตัวอักษรดูสบายตา 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด สอดคล้องกับศักดา ประจุศิลป์ (2543) ที่กล่าวถึงการประดิษฐ์ตัวอักษรสําหรับการ
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จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ว่าจะต้องเลือกแบบหรือลักษณะของตัวอักษร และสีของ
ตัวอักษร โดยคํานึงถึงผู้อ่านว่าเป็นใคร เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ซึ่งตัวอักษรและสีที่ใช้จะต้องให้ผู้อ่าน     
อ่านได้ง่ายที่สุด อีกทั้งไม่ควรใช้แบบตัวอักษรหรือสีมากเกินกว่า 3 แบบในหน่ึงหน้ากระดาษ เพ่ือให้
สื่อมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ทั้งน้ีประเด็นดังกล่าวยังสอดคล้องกับข้อมูลจากการสนทนากลุ่มตัวแทน
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในด้าน ตัวอักษร สี และเสียง คือ ขนาดและสีของตัวอักษร ชัดเจน ไม่เล็ก
จนเกินไป หรือไม่ใหญ่จนทําให้บดบังสาระของสื่อวีดิทัศน์ และเสียงบรรยายประกอบภาพทําให้
สามารถเข้าใจเน้ือหาได้ดีย่ิงขึ้น 

(4) ด้านการใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า 
แต่ละประเด็นย่อยมีความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติอย่างสูง โดยประเด็น
รูปแบบหน้าจอของบทเรียนมีความน่าสนใจ มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด สอดคล้องกับวิภา อุตมฉันท์ (2544)   
ที่กล่าวไว้ถึงการผลิตสื่อโทรทัศน์และสื่อคอมพิวเตอร์ ในประเด็นด้านการวางรูปแบบของบทเรียนให้
สอดคล้องกับข้อจํากัดของระบบคอมพิวเตอร์ โดยวชิระ อินทร์อุดม (2546) ได้อธิบายว่าการออกแบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์น้ัน จะต้องได้รับการออกแบบตามหลักการและทฤษฎีทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ทฤษฎีทางด้านการศึกษา และด้านจิตวิทยา เพ่ือเป็นสื่อที่มีความเหมาะสมกับเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่
มีความแตกต่างด้านบุคคล และต้องมีความน่าสนใจ สามารถกระตุ้นเร้าความสนใจแก่เกษตรกรได้ดี
ส่วนของระดับความคิดเห็นของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือประเด็นการเข้าสู้
เว็บไซต์ได้ง่าย สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มตัวแทนเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ที่ให้ข้อมูล
ว่าการเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีข้อดี คือสามารถย้อนกลับไปดูได้หลายๆ ครั้ง เรียนรู้ได้สะดวก
รวดเร็ว เรียนที่ไหนก็ได้ และสามารถเลือกเรียนด้านที่สนใจได้ แต่มีข้อเสียตรงที่ไม่สามารถตอบโต้
หรือซักถามประเด็นที่สงสัยได้เหมือนการฝึกอบรมในห้องเรียน และเป็นวิธีการที่ค่อนข้างยากสําหรับ
คนสูงอายุ เพราะไม่มีความสามารถในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ประกอบกับบางพ้ืนที่ยังมีปัญหาเร่ือง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคในการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์บ้าง แต่ถ้ามีเจ้าหน้าที่มาสอน/แนะนํา ก็สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยาก 

(5) ด้านแบบทดสอบ ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
ประเด็นย่อยไม่แสดงความแตกต่างทางสถิติ โดยประเด็นแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนแบบ
เลือกตอบถูก/ผิด มีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดซึ่งสอดคล้องจากข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม
ตัวแทนเกษตรกร พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจกับข้อสอบแบบเลือกตอบ (ถูก/ผิด) เพราะเป็น
ลักษณะข้อสอบที่ไม่ยากเกินไป เกษตรกรสามารถทําได้ อย่างไรก็ตามถ้าไม่ได้ต้ังใจเรียนต้ังแต่ต้น     
ก็อาจจะรู้สึกลังเลกับคําตอบบ้าง สอดคล้องกับหลักการสร้างข้อสอบปรนัยแบบถูกผิด (True-false) 
ซึ่งเป็นลักษณะข้อสอบที่ไม่ยากมาก และต้องใช้ภาษาง่ายๆ มีความชัดเจนในประเด็นคําถาม           
ไม่คลุมเครือหรือกํากวมจนทําให้ผู้ตอบสับสน (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2526) 
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4.5.3.3 ความสัมพันธ์ของ เพศ อายุ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
ทํานาของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างต่อความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้แต่ละด้าน 

จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของเพศ อายุ และประสบการณ์ 
ในการประกอบอาชีพทํานา มีความสัมพันธ์ต่อระดับความเหมาะสมเก่ียวกับสื่อการเรียนรู้ทุกด้าน 
ทํานองเดียวกับผลการศึกษาของ เฉลิม นันทารียวัฒน์ (2556) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดสื่อการ
ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรในอําเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าปัจจัย
ทางสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กับความต้องการท่ีมีต่อชนิดสื่อและรายละเอียด
เน้ือหาสาระของชุดสื่อเพ่ือการส่งเสริมการลดต้นทุนข้าวในเร่ืองที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะปัจจัยเร่ือง
ประสบการณ์ในการทํานามีความสัมพันธ์กับความต้องการท่ีมีต่อชนิดสื่ออย่างชัดเจน นอกจากน้ี     
ผลการศึกษาของดวงกมล เริ่มตระกูล (2555) พบว่าอายุมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
การยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยเกษตรกรที่มีอายุมากจะมีแนวโน้มยอมรับ
เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวในเชิงความคิดเห็นลดลง และบุญสม วราเอกศิริ (2529) ที่กล่าว
ไว้ว่าผู้ที่มีอายุน้อยสามารถยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ดีและรวดเร็วกว่าผู้ที่มีอายุมาก อย่างไรก็ตาม 
สามารถ เสถียรทิพย์ (2548) กลับพบว่าหมอดินอาสาที่มีอายุมากขึ้น จะมีการยอมรับเทคโนโลยีการ
ใช้ปุ๋ยพืชสดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวหอมมะลิมากกว่าหมอดินอาสาที่มีอายุน้อย  

4.5.3.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวมของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง พบว่าคะแนน

หลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติอย่างสูง โดยที่ความแตกต่างระหว่างเพศ
หญิงและชาย ไม่มีความสัมพันธ์ต่อคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ความแตกต่างของอายุ มีความสัมพันธ์ต่อคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) แต่ความแตกต่างของอายุ ไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อคะแนนสอบ
หลังเรียนของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับ นพพร           
จินตานนท์ (2552) ที่ศึกษาผลการใช้บทเรียน e-Learning ในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่องอะตอม
และตารางธาตุ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
เคมีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นผลมาจากบทเรียน           
e-Learning ที่สร้างขึ้น มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างมีระบบระหว่างกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ เน้ือหา สื่อประกอบบทเรียนที่มีทั้งตัวอักษร ภาพประกอบที่มีสีสัน และวีดิทัศน์ ที่ดึงดูดและ
กระตุ้นความสนใจของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนการนําเสนอในรูปแบบเว็บไซต์เป็นเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและมีองค์ประกอบอย่างครบถ้วน ไม่แตกต่างจาก ธนัท อาจสีนาค (2548) ที่ศึกษาการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียน e-Learning กับการสอนแบบปกติ วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้พบว่า การเรียนด้วยบทเรียน e-Learning มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใช้
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ในการเรียนการสอนได้ นักศึกษาที่ผ่านการเรียนด้วยบทเรียนน้ี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และ
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนปกติในช้ันเรียน เน่ืองจากสามารถเรียน
ซ้ํา ทําความเข้าใจ ทําแบบฝึกหัด ทําแบบทดสอบ และทบทวนได้ตลอดเวลา   
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรปุผลการศึกษา 
 

การวิจัยเร่ืองการพัฒนาสื่อเพ่ือเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสรุปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 

5.1.1 เพื่อศึกษาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
ข้าว 

5.1.1.1  ขั้นตอนการกําหนดกรอบเนื้อหา 
ขั้นตอนน้ี ประกอบด้วย  การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิที่เก่ียวข้องกับเน้ือหาจาก

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากผู้รู้ผู้เช่ียวชาญต่างๆ ซึ่งในการ
ดําเนินการตามข้ันตอนน้ีมีจุดเด่น คือ ข้อมูลที่ได้จะสามารถทําให้กําหนดประเด็นการหารือและ
คัดเลือกผู้รู้ผู้เช่ียวชาญในข้ันตอนต่อไปได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม และผู้รู้ผู้เช่ียวชาญ           
ในแต่ละด้านจะช่วยกําหนดกรอบประเด็นเน้ือหาบทเรียนให้เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วน แต่ก็ยังมี
ข้อจํากัดตรงที่ต้องใช้เวลาพอสมควรในการพิจารณา สรรหาผู้รู้ผู้เช่ียวชาญท่ีเหมาะสม และมีความรู้
ครอบคลุมตามประเด็นเน้ือหาบทเรียน  

5.1.1.2 ขั้นตอนการจัดทําเนื้อหา 
ขั้นตอนน้ีประกอบด้วย การวางโครงสร้างและกําหนดกรอบประเด็นของ   

เน้ือเรื่อง การการตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาหลักสูตรอีกครั้ง และให้ผู้นําเกษตรกรร่วม
ตรวจสอบเนื้อหาหลักสูตรให้เหมาะสมกับเกษตรกร ในข้ันตอนน้ีมีจุดเด่น คือ การวางโครสร้างและ
กําหนดกรอบประเด็นเน้ือหาที่ละเอียดและครอบคลุม โดยการพิจารณาจากทั้งผู้จัดทําเอง  
ผู้เช่ียวชาญในด้านต่างๆ  และบุคคลเป้าหมายที่เป็นเกษตรกร จะทําให้สื่อที่ผลิตได้ มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสม และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด 

ข้อค้นพบที่สําคัญจากการศึกษาเน้ือหาสื่อการเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพและลด
ต้นทุนการผลิตข้าว คือ การเตรียมการที่เหมาะสม โดยมีผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา และเกษตรกรท่ีเป็น
ปราชญ์ชาวบ้านร่วมกันพิจารณาเน้ือหา เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้สื่อการเรียนรู้ที่ได้มีเน้ือหาครอบคลุม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และเหมาะสมกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 
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5.1.2 เพื่อศึกษารูปแบบของสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม
สําหรับการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 

ขั้นตอนน้ี คือนําเน้ือหาหลักสูตร (ที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว) มาจัดทําเป็นสคริปต์     
ในการถ่ายทํา และร้อยเรียงประเด็นต่างๆ ให้เป็นเน้ือเรื่องเดียวกันแล้วจึงให้ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญ
ด้านการผลิตสื่อ ร่วมพิจารณาสคริปต์และให้ข้อเสนอแนะในการวางรูปแบบการนําเสนอ กําหนด
ทีมงาน วิทยากร เกษตรกรตัวอย่าง และคัดเลือกสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทําดําเนินการถ่ายทําตาม
สคริปต์ที่กําหนดไว้ ตัดต่อ เพ่ิมบทบรรยาย ภาพประกอบ และกราฟฟิคต่างๆ และขั้นตอนสุดท้ายคือ
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสื่อในข้ันตอนน้ีมีจุดเด่น คือ สคริปต์ที่ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดทําสื่อ จะทําให้สื่อที่ได้มีรูปแบบการนําเสนอท่ีน่าสนใจ และชวนให้ติดตาม
เรียนรู้ และการเลือกวิธีการนําเสนอเน้ือหาผ่านประสบการณ์และเรื่องราว จากเกษตรกรที่ประสบผล 
สําเร็จในเร่ืองน้ันๆ จะทําให้ได้รับความสนใจจากผู้เรียนที่เป็นเกษตรกรด้วยกันเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งการ
ตัดต่อ เพ่ิมบทบรรยายและเทคนิคพิเศษต่างๆ เป็นวิธีการท่ีสามารถเพ่ิมความน่าสนใจของสื่อ กระตุ้น
และดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้อีกทางหน่ึงด้วย ถึงอย่างไรก็ตามในขั้นตอนน้ีก็ยังมีข้อจํากัด คือ
ผู้วิจัยไม่มีประสบการณ์ในการเขียนสคริปต์เท่าที่ควร จึงจําเป็นจะต้องมีทีมงานที่เป็นผู้เช่ียวชาญใน
การเขียนสคริปต์ ช่วยให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะเพ่ือให้ได้สคริปต์ที่สามารถถ่ายทอดเน้ือหา
บทเรียนได้อย่างสมบูรณ์มากท่ีสุด และในระยะแรกเกษตรกรที่เป็นผู้ดําเนินเรื่อง และทีมงานถ่ายทํา 
ไม่สามารถสื่อสารกันเข้าใจได้ ทําให้ต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจซึ่งกันและกันพอสมควร 

ข้อค้นพบศึกษารูปแบบของสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม
สําหรับการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร คือ การดําเนินเรื่องโดยใช้วิทยากรที่เป็นเกษตรกร จะทํา
ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย และการให้ความสําคัญกับภาพประกอบตรงที่
กับเน้ือหา และใช้ภาษาง่ายๆ อธิบายชัดเจน ตลอดจนการตัดต่อเพ่ิมกราฟฟิคที่น่าสนใจจะช่วย
กระตุ้นผู้เรียนได้ดีย่ิงขึ้น 

5.1.3 เพื่อประเมินการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของเกษตรกร 
5.1.3.1 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 

(1) อายุ  ผู้ เรียนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี และ 51-60 ปี       
โดยในช่วงอายุดังกล่าวมีจํานวนเท่ากัน คือร้อยละ 37.8 ของผู้เรียนทั้งหมด คิดเป็นอายุเฉลี่ย คือ    
49.86 ปี 

(2) เพศ ผู้เรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.8 เป็นเพศชาย และร้อยละ 41.2 เป็น
เพศหญิง 

(3) ระดับการศึกษา ผู้เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 50.0 ของผู้เรียนทั้งหมด       
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
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(4) ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพทํานา ผู้เรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
24.5 ของผู้เรียนทั้งหมด มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพทํานา อยู่ระหว่าง 6-10 ปี คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 18.60 ปี  

(5) รายได้ภาคเกษตรของครัวเรือน ผู้เรียนโดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.6    
ของผู้เรียนทั้งหมด มีรายได้ในภาคการเกษตร ไม่เกิน 50,000 บาท/ปี 

(6) รายได้นอกภาคเกษตรของครัวเรือน พบว่าผู้เรียนโดยส่วนใหญ่       
ร้อยละ 45.9 ของผู้เรียนทั้งหมด มีรายได้นอกภาคเกษตร ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี 

5.1.3.2 ความเหมาะสมของสื่อในการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ระดับความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้เรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพและลด

ต้นทุนการผลิตข้าว” 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเน้ือหาและการดําเนินเร่ือง ด้านภาพและภาษา ด้านตัวอักษร 
สี และเสียง ด้านการใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และด้านแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน พบว่า
ด้านภาพและภาษาของส่ือมีความเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน 
ดังน้ี  

(1) ด้านเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง  ระดับความคิดเห็นของผู้เรียน        
ในแต่ละประเด็นย่อยไม่แสดงความแตกต่างทางสถิติ โดยที่ประเด็น สามารถนําไปใช้ในการประกอบ     
อาชีพได้  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและอยู่ในระดับมากที่สุด  

(2) ด้านภาพและภาษา ระดับความคิดเห็นของผู้เรียนแต่ละประเด็นย่อย   
ไม่แสดงความแตกต่างทางสถิติ โดยประเด็น ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับเน้ือหา มีค่าเฉลี่ย     
สูงที่สุด และอยู่ในระดับมากที่สุด 

(3) ด้านตัวอักษร สี และเสียง ระดับความคิดเห็นของผู้เรียนในแต่ละ
ประเด็นย่อย มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยประเด็น สีตัวอักษรดูสบายตา มีค่าเฉล่ีย
สูงที่สุดและอยู่ในระดับมาก 

(4) ด้านการใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระดับความคิดเห็นของผู้เรียน
ในแต่ละประเด็นย่อยมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติอย่างสูง โดยประเด็นรูปแบบหน้าจอ
ของบทเรียนมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และอยู่ในระดับมาก  

(5) ด้านแบบทดสอบ ระดับความคิดเห็นของผู้เรียนในแต่ละประเด็นย่อย 
ไม่แสดงความแตกต่างทางสถิติ โดยประเด็น แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนแบบเลือกตอบถูก/ผิด    
มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และอยู่ในระดับมาก 
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5.1.3.3 ความสัมพันธ์ของ เพศ อายุ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
ทํานาของกลุ่มผู้เรียนต่อความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้แต่ละด้าน 

(1) ความสัมพันธ์ของเพศหญิงและชายของกลุ่มผู้เรียนกับระดับความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันเก่ียวกับความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้แต่ละด้าน พบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างเพศหญิงและชายกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ในด้านเนื้อหาและการดําเนิน
เรื่อง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติอย่างสูง โดยค่าเฉลี่ยของเพศชายสูงกว่าเพศหญิง 
ในขณะที่ด้านอ่ืนๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(2) ความสัมพันธ์ของประสบการณ์ในการประกอบอาชีพทํานาของกลุ่ม
ผู้เรียนกับระดับความติดเห็นท่ีแตกต่างกันเก่ียวกับความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้แต่ละด้าน 
พบว่ากลุ่มผู้เรียนที่มีประสบการณ์การประกอบอาชีพทํานาที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อระดับ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติอย่างสูง 

(3) ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงอายุของกลุ่มผู้เรียนกับระดับความคิดเห็น   
ที่แตกต่างกันเก่ียวกับความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้แต่ละด้าน พบว่ากลุ่มผู้เรียนที่มีช่วงอายุที่
แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน อย่างมีนัยสําคัญ     
ทางสถิติอย่างสูง  

5.1.3.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน           

ในภาพรวม ของผู้เรียนจํานวน 222 คน พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน คือ 7.46 คะแนน ในขณะ       
ที่คะแนนเฉล่ียหลังเรียน คือ 8.96 ซึ่งคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติอย่างสูง 

(2) ความสัมพันธ์ของเพศ พบว่าความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและชาย 
ไม่มีความสัมพันธ์ต่อคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนของผู้เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และคะแนน
สอบเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนของเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย 

(3) ความสัมพันธ์ของอายุ มีความสัมพันธ์ต่อคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติอย่างสูง โดยกลุ่มผู้เรียนที่มีอายุระว่าง 41-50 ปี ทําคะแนนสอบก่อนเรียนเฉล่ียได้
สูงที่สุด แต่ความแตกต่างระหว่างอายุ ไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อคะแนนสอบหลังเรียนของผู้เรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

5.2.1 การจัดทําสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมสําหรับการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 

การจัดทําสื่อการเรียนรู้สําหรับเกษตรกรจะต้องให้ความสําคัญกับเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นผู้เรียนเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็น เน้ือหาของสื่อ รูปแบบการนําเสนอ 
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ความยาวของสื่อ ความคมชัดของภาพ แสง สี และเสียง ซึ่งจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของสื่อว่าจะสามารถสื่อสารและถ่ายทอดเน้ือหาสาระของสื่อไปยังเกษตรกรผู้เรียนได้ผล
มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาความเหมาะสมของสื่อและข้อมูลในเชิงคุณภาพที่ได้
จากการสนทนากลุ่มตัวแทนผู้เรียน สามารถกล่าวได้ว่าสื่อการเรียนรู้ เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนการผลิตข้าว มีความเหมาะสมกับเกษตรกร โดยเฉพาะในด้านภาพและภาษา ดังน้ัน ในการ
ผลิตสื่อการเรียนรู้ หรือสําหรับถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ควรคํานึงถึงการเลือกภาพประกอบท่ี
เหมาะสมสอดคล้องกับเน้ือหาหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การเลือกใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเหมาะกับ
ระดับการศึกษาของเกษตรกรส่วนใหญ่ซึ่งจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ยกเว้นสําหรับถ่ายทอด
ความรู้เฉพาะกรณีที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษาสูงข้ึน ทั้งน้ีสําหรับนักวิชาการที่ต้องการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรโดยผ่านสื่อวีดิทัศน์ แต่ยังขาดประสบการณ์ในการผลิตสื่อ จําเป็นอย่าง
ย่ิงที่จะต้องมีที่ปรึกษาหรือทีมงานที่มีความเช่ียวชาญด้านการผลิตสื่อ ช่วยให้คําแนะนําในขั้นตอนที่
สําคัญ เช่น การเขียนสคริปต์ การถ่ายทํา การตัดต่อ และการเพ่ิมเทคนิคพิเศษ เพ่ือให้สื่อมีความ
น่าสนใจ สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้ 

5.2.2 การประเมินการเรียนรู้ของเกษตรกรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  
จากผลการศึกษาพบว่าความเหมาะสมของสื่อด้านการใช้งานผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ตํ่าที่สุดเน่ืองจากเกษตรกรรู้สึกว่าการเข้าสู้หน้าเว็บไซต์ระบบการเรียนเป็นเร่ืองยุ่งยาก 
และเมื่อมีข้อสงสัยก็ไม่สามารถตอบโต้หรือซักถามประเด็นที่สงสัยได้ทันทีเหมือนการฝึกอบรม        
ในห้องเรียน และเป็นวิธีการท่ีค่อนข้างยากสําหรับคนสูงอายุ เพราะไม่มีความสามารถในการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ประกอบกับบางพ้ืนที่ยังมีปัญหาเร่ืองเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ แต่
เกษตรกรยังให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าถึงแม้จะมีอุปสรรคในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บ้าง แต่ถ้ามี
เจ้าหน้าที่มาสอน/แนะนํา ก็สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยาก จากผลการศึกษายังช้ีให้เห็นว่าความแตกต่าง
ระหว่างช่วงอายุ และประสบการณ์ มีผลโดยตรงต่อระดับความคิดเห็นในการเรียนรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังน้ัน วิธีการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงจําเป็นจะต้องคํานึงถึงปัจจัยพ้ืนฐาน
ของเกษตรกร เช่น อายุ ประสบการณ์ ระดับการศึกษา รายได้ ทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์    
และระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม       
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และคณะ (2558) ที่ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับเกษตรกร
ไทย พบว่าปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การใช้
งานที่ ยุ่งยาก ไม่มีอุปกรณ์ ไม่มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศบางครั้งไม่มีความจําเป็น และไม่คุ้มกับการลงทุน แต่เกษตรกรก็ยังให้
ข้อเสนอแนะว่าอยากให้มีการ จัดอบรมหรือสอนวิธีใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง  

5.2.3 การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จําเป็นจะต้องมีการ

คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่มีคุณสมบัติ และมีความต้องการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
โดยสมัครใจ เช่น มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต 
หรือโทรศัพท์มือถือ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนได้ มีความพร้อมในการชําระค่าบริการ
อินเตอร์เน็ตสําหรับการเรียน เป็นต้น เพ่ือให้การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผ่านวิธีการน้ีเกิดความ
คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด อย่างไรก็ตามสําหรับเกษตรกรที่ไม่มีคุณสมบัติ
หรือไม่สามารถเรียนรู้ผ่านวิธีการน้ีได้ ก็จําเป็นจะต้องศึกษาหาวิธีการท่ีเหมาะสมกับเกษตรกรกลุ่มนี้
ต่อไป    

5.2.4 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป    
5.2.4.1 ควรทําการศึกษาวิจัยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งจะเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ในอนาคต และอาจจะมีความต้องการสื่อการเรียนรู้ที่มีความ
น่าสนใจที่แตกต่างไปจากเกษตรกรรุ่นเก่า 

5.2.4.2 ควรทําการศึกษาวิจัยวิธีใหม่ๆ ในการถ่ายความรู้ ด้านการเกษตร           
ให้เหมาะสมกับเกษตรกรแต่ละประเภท เช่น การใช้ Mobile Application เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก 
สครปิต์สื่อการเรียนรู้ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลติข้าว 

ความยาว  : 60 นาท ี

 
ภาพ เสียง 

1.  
- Title logo 
- ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
แห่งชาติ  
- ร่วมกับ 
- กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
- และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- เสนอ 
- วีดีทัศน์ชุดการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
  และลดต้นทนุการผลิตข้าว 

1. 
ดนตรี : ปรกติ 

2. 
- ภาพ CG การจัด โซนน่ิง 
- ภาพ แผนที่การจัดโซนน่ิง ประเทศไทยS1 S2 S3 N 
 
 

2. 
บทบรรยาย : การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม
หรือโซนน่ิง คอืการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีองค์ประกอบสําคัญน่ันคือ
แหล่งนํ้าสําหรบัเพาะปลูกพืชชนิดน้ันๆ ดังน้ัน
เกษตรกรควรทําความเข้าใจว่าผืนดินของตนอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมหรือไม่ โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้จัดแบ่งพ้ืนที่ไว้ 4 ลกัษณะ คือ 
S1 เหมาะสมมาก S2 เหมาะสมปานกลาง S3 
เหมาะสมน้อย และ N ไม่เหมาะสมเลย ซึ่งเกษตรกร
สามารถตรวจสอบและรับคําปรึกษาได้ที่สถานีพัฒนา
ที่ดินใกล้บ้านเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการ
ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชของตน  แต่หากพบว่าผืนดิน
ของตนอยู่ในเขต S2 เหมาะสมปานกลางและ S1 
เหมาะสมที่สุด เกษตรกรทุกท่านสามารถนําแนว
ทางการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการปลูกข้าว 
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ที่จะได้รับชมต่อไปนี้ นําไปปรับใช้ เพ่ือสร้างผลกําไร
หยุดการขาดทุนให้กับอาชีพ ผลิตผล และครอบครัว
ของท่านได้ ณ บัดน้ี 

3 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทนุการผลิตข้าว 

3. 
บทบรรยาย : การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
                และลดต้นทุนการผลิตข้าว 
ดนตรี : ธีมรายการ 

4. 
- ภาพ ทุ่งนาสวยงาม 

4. 
บทบรรยาย : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
และลดต้นทุนการผลิตข้าว คอือีกหน่ึงทางออกของ
การแก้ปัญหาภาระหน้ีสินใหก้ับชาวนาไทย รวมไปถึง
การเพ่ิมศักยภาพการปลูกข้าวคุณภาพสูง ด้วยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงจาก
เกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในอาชีพทํานา ไม่ว่า
จะเป็นด้านการทําบัญชี  

5. 
- สัมภาษณ์ สรุชัย แซ่จิว เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
ประจําปี 2558 สาขาบัญชฟีาร์ม 
- ภาพ การทําบัญชี 

5. 
สัมภาษณ์ : ทกุคนมองว่าการทําบัญชีครัวเรือน ทําไม่
เป็น เป็นเร่ืองยาก ต้องมาจด ตาหูไม่ดี แต่เราค่อยๆ
เร่ิมจากน้อยไปหามาก ในทีสุ่ดก็ซึมซับไป เมื่อซึมซับ
เสร็จเรียบร้อยเขาก็จะสามารถทําบัญชีครัวเรือน จะ
สามารถวิเคราะห์ตัวเองได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

6. 
- ภาพ การทําบัญชี 

6. 
บทบรรยาย : เพราะบัญชีคือพ้ืนฐานความสําเร็จของ
ทุกอาชีพ และระบบบัญชีน่ีเองจะทําให้เกิดการต่อ
ยอดเมล็ดข้าวจากท้องนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่
เพ่ิมมูลค่าได้ 

7. 
- สัมภาษณ์ วลิต เจรญิสมบติั ประธานศูนย์ข้าว
ชุมชน ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบรุ ี
- ภาพ โรงสีแปรรูป 

7. 
สัมภาษณ์ : ในเร่ืองของการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต เรามี
หลายช่องทางด้วยกัน เช่น การทําเมล็ดพันธ์ุข้าว 
เมล็ดพันธ์ุข้าวอย่างตํ่าๆก็สามารถขายได้เกิน 15,000 
บาทอยู่แล้ว นอกจากการเป็นเมล็ดพันธ์ุแลว้ 
กระบวนการแปรรูปเป็นข้าวสาร เรายังสามารถทํา
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เป็นข้าวกล้อง เป็นนํ้าข้าวกล้องงอก ไอศกรีมข้าว
กล้องงอกได้ น่ีคือการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

8. 
- ภาพ เกษตรกรแบกท่อสูบนํ้า 

8. 
บทบรรยาย : การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต อาจจะเหมาะ
กับชาวนาที่รวมกลุ่มกันเขม้แข็งแล้ว แต่สําหรับ
ชาวนาปัจเจกทําคนเดียวอาจจะอยากรู้วิธีการทํานา
ให้ได้ 1ไร ่1 ตัน จนกลายเป็นชาวนาเงินล้าน  
แบบชัยพร พรหมพันธ์ุ ก็เป็นได้ 

9. 
- สัมภาษณ์ ชยัพร พรหมพนัธุ์ ปราชญ์เกษตรของ
แผ่นดิน ประจําปี 2558 สาขาปราชญเ์กษตรดีเด่น 

9. 
สัมภาษณ์ : พอเราต้ังเป้าว่าเราจะให้ผลผลติดี เราก็
ต้องเตรียมดินให้ดีก่อน อย่างเช่น ฟาง เราไม่เผาฟาง 
ข้าวงามเราก็สามารถลดปุ๋ยได้แล้ว มาใช้พวกปุ๋ย
อินทรีย์ไร่ละ 1 ลูก ก็ได้ข้าวไรล่ะ 1 ตัน 

10. 
- CG เป็นชาวนาต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการทํานา 

10. 
บทบรรยาย : เป็นชาวนาต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํานา 

11. 
- สัมภาษณ์ ชยัพร พรหมพนัธุ์ ปราชญ์เกษตรของ
แผ่นดิน ประจําปี 2558 สาขาปราชญเ์กษตรดีเด่น 

11. 
สัมภาษณ์ : ต้องทําแปลงทดลองเป็นของตัวเองก่อน 
อย่างกับที่บ้านก็เหมือนกัน สมัยก่อนทําแค่ 8 ไร่ จน
ปัจจุบันก็คือเต็มพ้ืนที่มาหลายปีแล้ว ทําจนซื้อนาได้ 
ปัจจุบันน้ีก็มีนา 108 ไร่ 

12. 
- CG เป็นชาวนาต้องซื้อที่นาเพ่ิม 

12. 
บทบรรยาย : เป็นชาวนาต้องซื้อที่นาเพ่ิม 

13. 
- สัมภาษณ์ ชยัพร พรหมพนัธุ์ ปราชญ์เกษตรของ
แผ่นดิน ประจําปี 2558 สาขาปราชญเ์กษตรดีเด่น 

13. 
สัมภาษณ์ : ตอนข้าวแพงเงินเดือนเป็นแสน ตอนน้ี
ข้าวถูกเงินเดือนลดลง ก็เหลอืเงินเดือน เดือนละ 
50,000 บาท 

14. 
- CG เป็นชาวนาต้องมีเงินเดือน 50,000 

14. 
บทบรรยาย : เป็นชาวนาต้องมีเงินเดือน 50,000 

15. 
- สัมภาษณ์ ชยัพร พรหมพนัธุ์ ปราชญ์เกษตรของ
แผ่นดิน ประจําปี 2558 สาขาปราชญเ์กษตรดีเด่น 

15. 
สัมภาษณ์ : โบนัสช้ินแรกก็คือ เป็นทองคํา สร้อยคอ
ทองคําหนัก 10 บาท แต่ไม่ใช่เส้นน้ี ใหญ่กว่าน้ี และ
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อันที่สอง ก็เป็นสร้อยเลสหนัก 10 บาท 

16. 
CG อยากเป็นเศรษฐีชาวนาก็ต้องศึกษาเรียนรู้ 
- ภาพ เกษตรกรกําลังศึกษาเรียนรู้ 

16. 
บทบรรยาย : อยากเป็นเศรษฐีชาวนาก็ต้องศึกษา
เรียนรู้ 

17. 
- ภาพ พระอาทิตย์ขึ้น 
- ภาพ เกษตรกรกําลังศึกษาเรียนรู้ 
- ภาพ เกษตรกรใช้เคร่ืองพ่นปุ๋ย 
- ภาพ เกษตรกรกําลังโยนกล้า 
 

17. 
บทบรรยาย : และนอกจากประสบการณ์ตรงที่
ถ่ายทอดจากชาวนาต้นแบบเหล่าน้ีแล้ว สิ่งสําคัญคือ
ความรู้ทางวิชาการ ที่ไม่ได้ให้ชาวนาเป็นแค่คนปลูก
ข้าว แต่ส่งเสริมให้ชาวนามีแนวทางการปลูกข้าว
รูปแบบใหมท่ีห่ลากหลาย ไปจนถึงวิธีการใส่ปุ๋ยและ
การผลิตฮอร์โมนใช้เอง สิ่งสาํคัญคือวิธีการลดต้นทุน
การผลิตข้าว เพ่ือสร้างผลกําไรสูงสุดให้กับการขาย
ข้าวนั่นเอง   

18. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- การเตรียมดิน 

18. 
บทบรรยาย : การเตรียมดิน 
ดนตรี : ธีมรายการ  

19. 
- ภาพ รถไถกําลังพรวนดิน 
- ภาพ หน้าดิน 
- ภาพ เกษตรกรย่อยดิน 
 

19. 
บทบรรยาย : การเตรียมดินที่ดี เหมือนด่ังสร้างราก 
ฐานที่แข้งแรงให้กับตัวบ้าน แต่ก่อนหน้าน้ันเราควร
ตรวจสอบหน้าดินของเราว่ามีลักษณะอย่างไร มีธาตุ
อาหารเพียงพอหรือไม่ เพ่ือวางแผนการใช้ปุ๋ย 
เพ่ิมเติมอินทรีย์วัตถุ และปรบัปรุงบํารุงดินต่อไป 

20. 
- สัมภาษณ์ พชิิต เกียรติสมพร เกษตรกร  
อ.เมือง จ.สพุรรณบรุ ี

20.. 
สัมภาษณ์ : ถามว่าทําไมเราต้องตรวจดิน ก็เพราะว่า
เราจะได้รู้ว่าทุกวันน้ีในแปลงนาเรามีธาตุอาหาร N P 
K อยู่เท่าไหร่ เราก็จะได้ใส่ปุ๋ยเคมีให้พอเหมาะกับที่
ข้าวต้องการ ไม่งามจนเกินไป ทําให้โรคและแมลงไม่
มารบกวน ส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดๆคิดว่าเราใส่ปุ๋ยเคมี
มากจะทําให้ขา้วต้นใหญ่ พอข้าวต้นใหญ่ก็จะให้
ผลผลิตสูง แต่พอเราใส่มากจะเกิดผลเสียกับข้าว โรค
แมลง หรือว่าต้นข้าวล้มเวลาเราจะเก็บเก่ียว ทําให้
พืชผลเราเสียหาย 
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21. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- วิธีเก็บตัวอย่างดิน 

21. 
บทบรรยาย : วิธีเก็บตัวอย่างดิน 
ดนตรี : ธีมเริ่มต้น 

22. 
- ภาพ เกษตรกร เดินถือพลั่วกับกระป๋อง 
- CG ที่ดินแปลงใหญ ่ถูกซอยย่อยเป็นขนาด 25 ไร ่
- CG 1.แบ่งที่นาเป็นแปลงย่อยขนาด 25 ไร่  
- CG 2.เลือกจุดเก็บดิน 15-20 จุด 
- ภาพ เกษตรกร เดินสํารวจพ้ืนที่ 
- CG 3.ถางหญ้า 
- CG 4.ขุดดินรูปตัว V 
- ภาพ เกษตรกร ขุดดิน  
- CG 5.แซะดนิเป็นแผ่นแบ่ง 3 ส่วน 
- CG 6.ย่อยดินแล้วกองเป็นรูปฝาชี 
- CG 7.แบ่ง 4 ส่วนแต่เก็บไว้ส่วนเดียว 
- CG 8.นําใส่ถงุเขียนหมายเลขกํากับ ส่งตรวจ  
 
  
 

22. 
บทบรรยาย : วิธีเก็บตัวอย่างดินทําได้ง่ายๆด้วย
อุปกรณ์ง่ายๆและวิธีการง่ายๆดังน้ี 1.เร่ิมต้นจากแบ่ง
ที่นาเป็นแปลงย่อยขนาด 25 ไร่ 2.เลือกจุดที่จะเก็บ
ดินทั่วแปลง 15-20 จุด 3.ถางหญ้าเศษพืชออกจาก
จุดที่จะเก็บโดยไม่ต้องแซะดินออก 4.ใช้พลัว่ขุดดิน
เป็นรูปตัววีลึก 10 ซม. 5.แซะดินออกมาให้เป็นแผ่น
หนาประมาณ 1 น้ิวแบ่งเป็น 3 ส่วนเท่าๆกนั โดยเก็บ
เฉพาะส่วนกลางจะได้ตัวอย่างดิน 1 จุด จากน้ันเก็บ
ให้ทั่วทั้งแปลงและนําดินแต่ละจุดใส่รวมในกระป๋อง
พลาสติก โดยแยกแปลงย่อยละกระป๋อง 6.คลุกเคล้า
ดินแต่ละกระป๋องให้เข้ากัน ถา้ดินเปียกต้องตากดินให้
แห้งในที่รม่ จากน้ันย่อยดินให้ละเอียดกองเป็นรูปฝาชี 
7. แบ่งเป็น 4 ส่วน แล้วเก็บไว้ส่วนเดียว เพ่ือทําซ้ําจน
เหลือดินหนักประมาณคร่ึงกก. 8. นําใส่ถุงพลาสติก    
เขียนหมายเลขแปลง วันที่เก็บตัวอย่างดินกํากับไว้ 
เพ่ือนําส่งไปวิเคราะห์ดินกับหมอดินใกล้บ้าน โดย
สามารถขอรับบริการตรวจดินได้ ที่สถานีพัฒนาที่ดิน  

23. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- การปรบัปรงุบํารุงดินนาน้าํฝน 

23. 
บทบรรยาย : การปรับปรุงบํารุงดินนานํ้าฝน 
ดนตรี : ธีมเริ่มต้น(การปลูก) 

24. 
- สัมภาษณ์ ชยัพร พรหมพนัธุ์ ปราชญ์เกษตรของ
แผ่นดิน ประจําปี 2558 สาขาปราชญเ์กษตรดีเด่น 
- ภาพ ควันไฟ 
- ภาพ ดินเสีย 

24. 
สัมภาษณ์ : เพราะว่าเราเผาฟางเหมือนเราเผาอิฐ 
เผาหน้าดินไป หน้าดินก็จะแข็งเป็นก้อนๆ พอเผา
เสร็จก็ไถกลบไป พอดินว่าจะฟ้ืนก็เก่ียวข้าว ก็จุดฟาง
ใหม่ แล้วก็ไถพลิกกลับมาอีก ก็ทําให้ดินเป็นก้อนๆ
เหมือนกรวดเลย เหมือนเผาอิฐ 

25. 
- CG เผาดินเหมือนเผาอิฐ 

25. 
ดนตรี : ตกใจ 
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26. 
- สัมภาษณ์ พชิิต เกียรติสมพร เกษตรกร  
อ.เมือง จ.สพุรรณบรุ ี

26. 
สัมภาษณ์ : ตอซังและฟางข้าวจะมีธาตุอาหารหลง
เหลืออยู่ประมาณ 50% ซึ่งจะติดไปกับผลผลิต 50% 
อยู่ติดกับตอซังและฟางข้าวอีก 50% เพราะฉะน้ันเรา
ก็ควรจะใช้ประโยชน์จากตอซังและฟางข้าวโดยการ
หมักหรือไถกลบ 

27. 
- ภาพ ทุ่งปอเทือง 
- CG บอกช่วงเวลาปลูกพืชปุ๋ยสด 

27. 
บทบรรยาย : หากมีฝนหลังฤดูไถดะ ต้องหว่านพืช
ตระกูลถั่ว หรอืปุ๋ยพืชสด เช่น ปอเทือง เพ่ือดึงปุ๋ย
ไนโตรเจนจากอากาศมาใส่ไว้ในดิน ซึ่งควรจะเร่ิมปลูก
ในช่วง มกราคม – มีนาคม เพ่ือให้พืชปุ๋ยสดออกดอก
ก่อนเตรียมดินปลูกข้าวประมาณ 10 วัน   

28. 
- สัมภาษณ์ พชิิต เกียรติสมพร เกษตรกร  
อ.เมือง จ.สพุรรณบรุ ี
- ภาพ เกษตรกรใช้เคร่ืองพ่นหว่านปอเทือง 
- ภาพ รถไถ / ทุ่งปอเทือง 
- CG ปอเทือง 5 กก. / ไร่   
- CG ไม่ชอบนํ้าขัง 

28. 
สัมภาษณ์ : ปอเทืองเราไม่จําเป็นต้องหาซื้อ เพราะว่า
กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนใหก้ับเกษตรกรอยู่แล้ว เรา
ก็ไปขอรับบริการตรงน้ันมา และอัตราการใช้ปอเทือง
ก็ใช้ไม่เกิน 5 กก. / 1 ไร่ หว่านปอเทืองเสร็จเราก็จะ
ไถกลบ เพ่ือใหป้อเทืองได้รับความช้ืนจากใต้ดินที่เรา
ไถพลิกหน้าดิน ปอเทืองก็จะพลิกไปอยู่ข้างล่าง พอ
ได้รับความช้ืนปอเทืองก็จะงอกขึ้นมา ต่อไปมันจะ
แล้งปอเทืองก็ไม่ตาย เพราะรากมันอยู่ใต้ดิน มันได้
ความช้ืนในดิน ถ้าหากว่าเราหว่านบนดิน เมื่อหน้าดิน
แห้งปอเทืองก็จะตาย เราไม่จําเป็นต้องรดนํ้า แต่ปอ 
เทืองเป็นพืชที่ไม่ชอบความช้ืนมากเกินไป ถา้หากฝน
ตกเยอะปอเทืองก็จะตาย เพราะฉะน้ันช่วงเวลาที่
เหมาะสมกับการหว่านปอเทือง คือช่วง พ.ย.–เม.ย. 

29. 
- ภาพ รถไถกลบตอซัง 
- ภาพ เกษตรกรหว่านปุ๋ย 
- CG หว่านปุ๋ยคอก 500 กก. ไร่ 
- CG หว่านปุ๋ยหมัก 1-3 ตัน ไร่ 

29. 
บทบรรยาย : สําหรับกสิกรทีไ่ม่สามารถปลกูพืชปุ๋ย
สดได้ ต้องใช้วิธีไถกลบตอซัง ฟางข้าว ถ้ามีปุ๋ยคอกก็
หว่านลงให้ทั่วแปลง ประมาณ 500 กิโลกรัม/ไร่ หรือ
ถ้ามีปุ๋ยหมักก็หว่านลงแปลง 1-3 ตัน ทิ้งไว้ 15-30 

หว่านพืชปุ๋ยสด ปลูกข้าว 
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- ภาพ ปล่อยนํ้าหมัก วัน แล้วไถแปร และถ้าพอมีนํ้าขังก็อย่าลืมสาดนํ้า
หมักจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.2 ลงไปด้วยนะคะ 

30. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- เทคนคิการไถกลบในนาแห้ง 

30. 
บทบรรยาย : เทคนิคการไถกลบในนาแห้ง 
ดนตรี : ธีมเริ่มต้น(การปลูก) 

31. 
- ภาพ รถไถบนนาแห้ง 
- ภาพ ไถหัวหมู  
- ภาพ พรวนสองแถว  
   
 

31. 
บทบรรยาย : เทคนิคการไถกลบที่ดีในนาแห้ง 
ขั้นตอนแรก ใช้ไถหัวหมูไถกลบตอซังฟางข้าว เพ่ือ
พลิกตอซังไว้ใต้ดินให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย 
ขณะเดียวกันมันจะพลิกเอารากหญ้า ไข่แมลง เช้ือ
โรคท่ีอยู่ใต้ดินกลับข้ึนมาโดนแดดทําลาย ขัน้ตอนที่
สอง ย่อยหน้าดินด้วยพรวนสองแถว เพ่ือย่อยก้อนดิน
ให้เล็กลงอย่างสมํ่าเสมอรองรบัการงอกได้เป็นอย่างดี 

32.  
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- การปรับปรงุบํารุงดินนาชลประทาน 

32. 
บทบรรยาย : การปรับปรุงบํารุงดินนาชลประทาน 
ดนตรี : ธีมเริ่มต้น(การปลูก)  

33.  
- ภาพ คลองชลประทาน 
- ภาพ ประตูนํ้า 
- ภาพ รถไถลากขลุบยํ่าตอซัง 
- ภาพ รถไถทาํเทือก 

33. 
บทบรรยาย : กสิกรเขตนาชลประทาน มีการปลูก
ข้าวอย่างต่อเน่ือง จึงไม่มีเวลาพอในการปลูกพืชปุ๋ย
สด บางครั้งพักนาเพียงคร่ึงเดือน จึงจําเป็นต้องไถ
กลบตอซังฟางข้าว โดยใช้ขลุบยํ่าตอซังให้ราบ หรือใช้
ไถจานหมุน เมือ่สูบนํ้าเข้านา ให้ปล่อยนํ้าหมกั พด.2 
หรือนํ้าหมักหน่อกล้วย อัตรา 5 ลิตร/ไร่ ทิง้ไว้ 7 วัน
กลับมาทําเทือกให้เละ เพ่ือเตรียมปลูกข้าวต่อไป  
 

34. 
- สัมภาษณ์ ชยัพร พรหมพนัธุ์ ปราชญ์เกษตรของ
แผ่นดิน ประจําปี 2558 สาขาปราชญเ์กษตรดีเด่น 
 
- CG ต้ังเป้าหมาย 1 ไร ่1 ตัน 
- CG ยํ่าดินเยอะช่วยเพ่ิมกิจกรรมของจุลินทรีย์ 
- CG ข้าวงาม เพราะยํ่าดินเยอะ 

34. 
สัมภาษณ์ : เราจะให้ข้าวดีเราก็ต้องเริ่มจากดิน ข้าว
ต้องมาก่อน คือต้องไร่ละเป็นตันถึงจะรับได้ เทคนิค
อีกอย่างก็คือ เราต้องยํ่าให้เยอะๆ ยํ่าให้หลม่เป็นกะทิ 
ซื้อนาใหม่ๆ เราไม่มีถนน เรายํ่าขึ้นยํ่าลง ทํานาข้างใน
เสร็จแล้วเรากห็ว่านไล่ลงมาเลย ที่เรายํ่าปรกติมันก็
เขียวอยู่เป็นพ้ืนปรกติ แต่ที่เรายํ่าเป็นทางเป็นถนน
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- CG เมื่อดินเป็นหล่มกะทิ นกไม่ชอบลง 
- CG ป้องกันนก ป้องกันหญ้า ป้องกันข้าวดีด 
- CG อยากเป็นชาวนาเงินล้านต้องทําเอง 
 

เข้าไป ข้าวมันจะปูดเป็นรูปถนนเลย และจะเขียวเป็น
ขอบเหมือนว่าเรากลบร่องสวน เราจะทําข้าวให้งาม
เราก็ยํ่าให้เยอะ ข้อดีของการตีดินให้เละคือ นกไม่ลง
มากิน เพราะนกพิราบมันจะลงที่ดินก้อนๆ พอเรา
หว่านก็จะมีนกหัวหน้ามาลงเลย พอตัวแรกลงไปจม
หล่ม นก 2-3 ตัวน้ีก็ไม่เห็นมาอีกเลย และหญ้าก็ไม่
ขึ้น หญ้าจะข้ึนก็ต่อเมื่อดินแห้ง ข้าวดีดจะขึ้นก็ต่อเมื่อ
ดินแห้ง เกษตรกรที่ไม่เห็นความสําคัญของการยํ่าดิน 
เอารถตีดินมาตีวันหน่ึง ยํ่าวันหน่ึง หญ้าเขยีวๆโดนยํ่า
จมนํ้าไป 3 วัน ปรากฏว่ามันกระดกขึ้นมาได้ จ้างเขา
มาทําใครเขาจะขนเคร่ืองไม้เคร่ืองมือมาให้บ่อยๆ เขา
มาเที่ยวเดียว เขาย่ําวันเดียวก็เสร็จแล้ว แต่ของผมทํา
แตกต่างกัน เรายํ่านา 5 แปลง ยํ่าเรียงกันหมดเลยทั้ง 
5 แปลง ได้หมกั 5 วัน เร่ิมต้นใหม่ยํ่าไปอีก 5 วัน รวม
เป็น 10 วันและยํ่ารอบสอง หญ้าที่ใกล้ตายพอเราไป
ยํ่าฟองฟอดเลย ก็จมไปอีกรอบหน่ึง หญ้าก็ไม่มี ก็
เพราะว่าเรายํ่า 2-3 รอบ สามารถที่จะลดต้นทุนก็คือ 
ไม่ต้องใช้ยาฉีดหญ้า ยาเก็บหญ้าได้ ของเราทําดี เรา
จะลดปุ๋ย เราก็ยํ่าให้มันเยอะ 

35. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- เทคนคิการกําจัดหอยเชอรี ่

35. 
บทบรรยาย : เทคนิคการกําจัดหอยเชอร่ี 
ดนตรี : ฮึกเหิม 

36. 
- ภาพ ตะแกรงกรองหอยจากเครื่องสูบนํ้า 
- ภาพ หอยเชอรี่  
- ภาพ เกษตรกรวางใบมะละกอ 
 

36. 
บทบรรยาย : นาชลประทาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
ภาคกลางมักจะประสบปัญหาหอยเชอร่ี การกําจัด
หอยเชอรี่ด้วยต้นทุนตํ่าน้ัน ต้องเริ่มจากการกรองน้ําที่
สูบเข้านาด้วยตะแกรง ตาข่าย หรือมุ้งเขียว เพ่ือดัก
หอยตัวเล็ก ถ้ายังมีหอยหลงเหลืออยู่ให้นําปูนขาว 5 
กก. ผสมนํ้า 100 ลิตร ทิ้งไว้ 1 คืน จากน้ันนํานํ้าปูน
ใส 2 ลิตรผสมน้ํา 10 ลิตร สาดทั่วแปลงนา หรือใช้ใบ
มะละกอนํามาล่อหอยในแปลงนา ก่อนจะนําไปกําจัด
อีกครั้ง 
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37. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- การเตรียมพนัธุ์ขา้วปลูก 

37. 
บทบรรยาย : การเตรียมพันธ์ุข้าวปลูก 
ดนตรี : ธีมรายการ  

38. 
- ภาพ สายธารเมล็ดข้าว หลน่กระทบพ้ืน 
- ภาพ กว้างแปลงนา 
- ภาพ เกษตรกรตรวจรวงข้าว 

38. 
บทบรรยาย : พันธ์ุข้าวปลูกที่ดี ต้องเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ ต้านทานโรคและแมลงท่ีระบาดเป็นประจํา ตรง
ตามความต้องการของผู้ซื้อหรือโรงสีใกล้บ้าน ดังน้ัน
จึงต้องเป็นพันธ์ุที่มาจากแหลง่ที่น่าเช่ือถือได้รับการ
รับรองจากทางราชการ เป็นพันธ์ุข้าวที่มีคุณภาพดี  

39. 
- สัมภาษณ์ วลิต เจรญิสมบติั ประธานศูนย์ข้าว
ชุมชน ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบรุ ี
- CG เมล็ดสุทธิไม่น้อยกว่า 98 % 
- CG พันธ์ุปนสูงสุดไม่เกิน 20 เมล็ดต่อ 500 กรัม  
- CG เมล็ดพันธ์ุข้าวแดง  10 เมล็ดต่อเมล็ด 500 กรัม 
- CG ความงอกไม่น้อยกว่า 80 % 
- CG ความช้ืนไม่เกิน 14 เปอร์เซ็นต์ 

39. 
สัมภาษณ์ : ตามราชการกําหนดไว้ ความบริสุทธ์ิของ
เมล็ดพันธ์ุต้องไม่น้อยกว่า 98% ใน 500 กรัม มีเมล็ด
พันธ์ุอ่ืนปนได้ไม่เกิน 20 เมลด็ มีข้าวแดงปนได้ไม่เกิน 
10 เมล็ด และต้องมีความงอกไม่น้อยกว่า 80% 
ความช้ืนต้องไม่เกิน 14% 
 

40. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- วิธีคัดแยกเมล็ดพนัธุเ์สีย 

40. 
บทบรรยาย : วิธีคัดแยกเมล็ดพันธ์ุเสีย 
ดนตรี : ธีมรายการ  

41. 
- ภาพ นํ้าในแก้วใส เทเกลือใส่ ไข่ไก่สด เห็นไข่พ้นนํ้า
เป็นวงเหรียญ10บาท 
- CG นํ้า 10 ลติร + เกลือแกง 1.7 กก. + ไข่ไก่สด 
- ภาพใส่เมล็ดข้าว / เมล็ดข้าวแยกส่วนจมสว่นลอย 

41. 
บทบรรยาย : การแยกเมล็ดเสียทําได้ง่ายๆโดยแช่
เมล็ดพันธ์ุในนํ้าเกลือ อัตราส่วนนํ้า 10 ลิตร เกลือ
แกง 1.7 กก. ทดสอบโดยใช้ไข่สดนํามาลอยใน
นํ้าเกลือ ไข่จะลอยพ้นนํ้าเท่ากับเหรียญ 10 บาท 
เมล็ดข้าวลีบไม่เต็มเมล็ดจะลอยขึ้นมาให้ช้อนทิ้งไป 
นําเมล็ดที่จมไปล้างนํ้าให้สะอาดก่อนจะนําไปสู่
ขั้นตอนการปลูกต่อไป 
 
 

42. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 

42. 
บทบรรยาย : วิธีทดสอบความงอก 
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- วิธีทดสอบความงอก ดนตรี : ธีมรายการ  
43. 
- ภาพ เมล็ดพันธ์ุข้าว 100 เมล็ด 4 กอง 
- ภาพ กล่องพลาสติกใสท่ิชชู่เติมนํ้า 
- ภาพ ใสข่้าวเปลือกลงกล่องปิดฝา  
- ภาพ เปิดฝากนักต้นอ่อนข้าวทีละต้น 
- CG 80 เมล็ด / 1 กล่อง  

43. 
บทบรรยาย : ก่อนที่เกษตรกรจะตัดสินใจซือ้เมล็ด
พันธ์ุจากใคร ควรทดสอบความงอกของเมล็ดพันธ์ุ
เสียก่อน โดยทําได้ง่ายดังน้ี 1.นําตัวอย่างเมล็ดพันธ์ุ
ข้าว 100 เมลด็ 4 ตัวอย่าง 2.นํามาเพาะในกล่อง
พลาสติกที่ใส่กระดาษทิชชู่ชุ่มนํ้า ปิดฝาทิ้งไว้ 7 วัน  
และ 3. นับความงอกเอาเฉพาะต้นอ่อนที่สมบูรณ์  
โดยเมล็ดพันธ์ุที่ดีต้องมีความงอกไม่ตํ่ากว่า  80 เมล็ด
ต่อ 1 ตัวอย่าง 

44. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- การหุ้มขา้วเตรียมเมล็ดงอก 

44. 
บทบรรยาย : การหุ้มข้าวเตรียมเมล็ดงอก 
ดนตรี : ธีมรายการ  

45. 
- ภาพ เกษตรกรยกกระสอบข้าว 
- ภาพ เทนํ้าใสร่องซีเมนต์ + ใส่เช้ือราไตรโคเดอร์ม่า 
- CG นํ้าสะอาด 100 ลิตร + เช้ือราไตรโคเดอร์ม่า 
  สด 1 กก. 
- ภาพ นํากระสอบแช่ในรอง  
- ภาพ ยกกระสอบขึ้น + คลุมทับด้วยกระสอบเปียก 
 

45. 
บทบรรยาย : ก่อนนําข้าวไปตกกล้าหรือนําไปหว่าน 
เรามีเทคนิคการหุ้มข้าวที่ได้ผลดีมาฝาก 1.นําเมล็ด
พันธ์ุบรรจุกระสอบหรือถุงผ้า 2.เตรียมนํ้าสะอาด 
100 ลิตร ในโอ่งหรืออ่างซีเมนต์ ผสมเช้ือราไครโค
เดอร์ม่าสด 1 กก. จากน้ันนําเมล็ดพันธ์ุลงแช่ไว้ 24 
ชม. เพ่ือกําจัดเช้ือราโรคพืช 3.ยกกระสอบเมล็ดพันธ์ุ
ขึ้นวางบนที่ร่ม 4.คลุมทับด้วยด้วยกระสอบเปียก แล้ว
รดนํ้าให้ชุ่มทุกเช้าเย็นเป็นเวลา 24 ชม. สําหรับหว่าน
ด้วยเครื่องพ่น แต่ถ้าหว่านด้วยมือหรือนําไปตกกล้า 
ควรคลุมทับต่ออีก 24 ชม. จะได้รากยาวประมาณ 1-
2 มม. 

46. 
- สัมภาษณ์ ชยัพร พรหมพนัธุ์ ปราชญ์เกษตรของ
แผ่นดิน ประจําปี 2558 สาขาปราชญเ์กษตรดีเด่น 
 
- CG หากเกษตรกรไม่แน่ใจคุณภาพเมล็ดพันธ์ุข้าว
ปลูก ควรใช้วิธีการตามคุณชัยพร พรหมพันธ์ุ 
- ภาพ โรยข้าวเปลือกใส่รอง 

46. 
สัมภาษณ์ : เกษตรกรทั่วไปก็จะใส่กระสอบโยนลงน้ํา 
ขี้ลีบมันลอยนํ้า มันจะออกก็ออกไม่ได้ มันอยู่ใน
กระสอบ เมลด็หญ้ามันมี มนัจะออกก็ออกไม่ได้ 
เพราะมันอยู่ในกระสอบ แต่ของเรา เราใส่รองซีเมนต์
เอาเช้ือไตรโคเดอร์มาใส่ ข้าวที่พร้อมแช่เทออกจาก
กระสอบ เทใสโ่รยๆวนๆ ข้าวคร่ึงเมล็ดนี่มันงอก แต่
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เราไม่เอาเพราะว่ามันมีอาหารน้อย ถ้าเรานําไปหว่าน
มันก็ขึ้น แต่ว่ามันมีอาหารแค่ครึ่งเดียว มันก็ต้นเล็ก มี
ต้นเล็กต้นใหญป่นกัน แต่ของเรา เราคัดเมล็ดพันธ์ุ 
คือ ข้าวคร่ึงเมล็ดเราจะปาดท้ิง เราไม่เสียดาย เพราะ
เราเก็บเมล็ดพันธ์ุเอง ทําให้เวลาหว่านลงไปแล้วข้าว
จะขึ้นเสมอ เพราะว่าข้าวต้นใหญ่เท่ากัน 

47. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- การเตรียมแปลงตกกลา้และการปลูกขา้ว 

47. 
บทบรรยาย : การเตรียมแปลงตกกล้าและการปลูก
ข้าว 
ดนตรี : ธีมรายการ   

48. 
- ภาพ ท้องนาฟ้ากว้าง 
- ภาพ นกบิน 
- ภาพ เกษตรกรเตรียมแปลงตกกล้า 
 
 
 
- ภาพ เตรียมกระบะเพาะกล้านาดํา 
- ภาพ รถปักดําข้าว 
- ภาพ เตรียมกระบะเพาะกล้านาโยน 
- ภาพ กสิกรทาํนาโยน 

48. 
บทบรรยาย : หลักจากเตรียมดินดีและเตรียมเมล็ด
พันธ์ุดีแล้ว การเตรียมแปลงปลูกข้าวที่ดีมีผลต่อการ
อนุบาลข้าวในระยะเร่ิมต้นให้พร้อมสําหรับเติบโต
ต่อไป ซึ่งการเตรียมแปลงปลกูข้าวถูกพัฒนาให้
เหมาะสมต่อปัจจัยการผลิตในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
ซึ่งในอดีตเกษตรกรจะเตรียมแปลงตกกล้า ก่อนจะ
ย้ายกล้าไปปักดําในนา วิธีน้ีป้องกันวัชพืชได้ด้วยน้ําที่
ขังนา แต่ต้องใช้แรงงานคนมาก ต่อมาเกษตรกร
ปรับเปลี่ยนไปทํานาหว่านเพ่ือลดแรงงานคนแต่ก็
ประสบปัญหาหญ้าวัชพืช ปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนา
ตัวเองจนสามารถปักดําข้าวได้แทนคน จึงต้องเตรียม
แปลงตกกล้าสาํหรับเคร่ืองปักดํา ขณะเดียวกันระบบ
นาโยนก็พัฒนาขึ้นเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหา
หลายด้าน ทั้งแรงงาน วัชพืช ข้าวหยุดการ
เจริญเติบโต และที่สําคญัสามารถลดต้นทนุการผลิต
ลงได้มากเลยทีเดียว  

49. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- การตกกล้าในแปลงนา 

49. 
บทบรรยาย : การตกกล้าในแปลงนา 
ดนตรี : ธีมรายการ   

50. 
- ภาพ ยกแปลงดิน  

50. 
บทบรรยาย : วิธีการตกกล้าในแปลงนาเพ่ือนําไปใช้



162 
 

- ภาพ ปูพ้ืนด้วยมุ้งสีฟ้า 
- ภาพ ตักโคลนใส่แปลง + เกลี่ยเรียบ 
- ภาพ ยกคันดินขึ้นโดยรอบแปลง 
- ภาพ โรยเมล็ดพันธ์ุ 
 
 
 
- CG ข้าวไม่ไวแสง อายุ 20-25 วัน (ข้าวนาปรัง) 
- CG ข้าวไวแสงอายุ 25-30 วัน (ข้าวนาปี) 

กับนาดําขนาด 1 ไร่ เร่ิมต้นง่ายๆดังน้ี หลังจากไถดิน
ย่อยดินปรุงดินแล้ว ให้ยกแปลงขึ้นแล้วปูพ้ืนด้วย
พลาสติกเจาะรู หรือมุ้งสีฟ้าขึงปูไปตลอดความยาว
ของแปลง ตักโคลนใสใ่นแปลงให้เต็มเกลี่ยให้เรียบ
สม่ําเสมอมีความหนาเท่ากับขอบไม้ไผ่ ยกคนัดินขึ้น
โดยรอบ เพ่ือให้เทือกตกกล้ามีนํ้าหล่อเลี้ยงอยู่เสมอ 
โรยเมล็ดพันธ์ุที่งอกตุ่มตาลงบนแปลงให้ทั่วสม่ําเสมอ 
โดยใช้เมล็ดพันธุ 5 กก.ต่อไร่ ในขณะทีก่ล้าเติบโตขึ้น 
ให้สังเกตุดูความแตกต่างของสีใบ โคนต้น หรือ
ลักษณะที่ผิดปรกติให้ถอนทิ้ง สําหรับข้าวไมไ่วแสง 
อายุที่เหมาะสมคือ 20-25 วัน และสําหรับข้าวไวแสง
จะใช้เวลา 25-30 วันถอนกลา้ไปปักดําได้ 
 

51. 
- สัมภาษณ์ อุดร รูปโฉม เกษตรกร  
อ.เมือง จ.สพุรรณบรุ ี
- CG ข้าวไม่ไวแสง (นาปรัง)อายุกล้า 20-25 วัน 
- CG ข้าวไวแสง (นาปี)อายุกล้า 25-30 วัน 

51. 
สัมภาษณ์ : ต่อจากน้ันก็ดูแลรักษาตามปรกติ และก็
สังเกตุดูลักษณะต้นกล้า ลักษณะที่แตกต่าง แปลกๆก็
ถอนทิ้ง ข้าวไม่ไวแสงอายุของกล้าก็ควรจะอยู่ที่  
20 – 25 วัน กจ็ะสามารถนําไปปักดําได้ ถ้าเป็นข้าว
ไวแสงอายุก็จะอยู่ประมาณ 25 – 30 วัน ก็จะ
สามารถนําไปปักดําได้ 

52. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- การปลูกข้าวนาดํา 

52. 
บทบรรยาย : การปลูกข้าวนาดํา 
ดนตรี : ธีมรายการ   

53. 
- ภาพ การดํานา 
- CG 1.ข้าวไวแสง (ข้าวนาปี) ข้าวหอมมะล ิ105  
  กข 15, ปทุมธานี60 (ระยะปักดํา 25x25 ซม.) 
- CG 2.ข้าวไม่ไวแสง (นาปรัง) เช่น สุพรรณบุรี 1   
   ชัยนาท 1 , สันป่าตอง 1 (ระยะปักดํา 20x25 ซม.) 
- CG 1-3 ต้นต่อจับ 
- CG คุมระดับนํ้า 5-10 ซม. 

53. 
บทบรรยาย : การปลูกข้าวนาดํา เป็นวิธีด้ังเดิมต้ังแต่
ครั้งในอดีต ซึ่งง่ายต่อการดูแลรักษา กําจัดโรคแมลง
และวัชพืช การปลูกห่างกันทําให้ข้าวแต่ละกอได้รับ
อาหารและแสงแดดสม่ําเสมอ ซึ่งระยะปักดําจะขึ้นอยู่
กับชนิดและสายพันธ์ุข้าว 1.ข้าวไวแสง หรือข้าวนาปี 
เช่นข้าวหอมมะลิ 105 , กข 15, ปทุมธานี60 ควรใช้
ระยะปักดํา 25x25 ซม. 2.ขา้วไม่ไวแสง หรือข้าวนา
ปรัง เช่น สุพรรณบุรี 1, ชัยนาท 1, สันป่าตอง 1 ควร
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ใช้ระยะปักดํา 20x25 ซม. โดยปักดํา 1-3 ต้นต่อจับ
ลึก 3-5 ซม. และใช้ระดับนํ้า 5-10 ซม.  

54. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- การเพาะกลา้สําหรับรถปกัดํา 

54. 
บทบรรยาย : การเพาะกล้าสําหรับรถปักดํา 
ดนตรี : ธีมรายการ   

55. 
- ภาพ กระบะเพาะ 
- ภาพ เคร่ืองโรยเมล็ดพันธ์ุ 
 

55. 
บทบรรยาย : การเพาะกล้าสําหรับรถปักดํามีวิธีการ
ดังน้ี 1.ทําความสะอาดกระบะเพาะ 2.ใช้เมล็ดพันธ์ุ 
8-15 กิโลกรัม 3. ใช้ดินผสมแกลบดําที่ไม่มเีมล็ดข้าว
ปน และต้องร่อนด้วยตะแกรงทุกครั้ง  

56. 
- สัมภาษณ์ อุดร รูปโฉม เกษตรกร  
อ.เมือง จ.สพุรรณบรุ ี
- CG ร่อนด้วยตะแกรง 
- CG ใช้ไตรโคเดอร์มาฉีดพ่น ป้องกันโรคโคนเน่า 

56. 
สัมภาษณ์ : วัสดุที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็นขี้เถ้าแกลบหรือ
เป็นดินที่เป็นส่วนผสมของวัสดุเพาะ อันดับแรกเรา
ต้องนํามาร่อนก่อน เพ่ือนําพวกเศษหิน เศษวัสดุ ที่จะ
ทําลายหัวส้อมปักดํา เราจะร่อนออกไป โดยใช้ตะแกง
ร่อนรูละประมาณ 3 หุน ด้านเมล็ดพันธ์ุเราจะแช่ไว้ 
24 ช่ัวโมง และนํามาหุ้มอีก 24 ช่ัวโมง ก่อนที่จะ
นํามาเข้าเคร่ืองโรยเมล็ดพันธ์ุ ในขั้นตอนการโรยเรา
จะฉีดเช้ือราไตรโคเดอร์มาเข้าไปเพ่ือกําจัดเช้ือรา 
จากน้ันเราก็จะนํามาบ่มไว้อีก 48 ช่ัวโมง ก่อนที่จะลง
แปลงอนุบาลกล้าต่อไป 

57. 
- ภาพแปลงอนุบาลกล้า 

57. 
บทบรรยาย :  เมื่อกล้ามีอายุ 15-20 วันสามารถ
นําไปปักดําได้ 

58. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- การปลูกข้าวโดยใช้เครื่องปักดํา 

58. 
บทบรรยาย : การปลูกข้าวโดยใช้เคร่ืองปักดํา 
ดนตรี : ธีมรายการ  
 
 
  

59. 
- สัมภาษณ์ อุดร รูปโฉม เกษตรกร  

59. 
สัมภาษณ์ : วิธีใช้เคร่ืองปักดํา เมื่อกล้าอายุ 15-18 
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อ.เมือง จ.สพุรรณบรุ ี
- ภาพ เกษตรกรม้วนกล้านําไปปักดําด้วยเครื่อง 

วัน หรือเราดูใบกล้า สังเกตุใบกล้าคือ 3 ใบครึ่ง นําไป
ปักดําได้ เตรียมแปลงใหส้ม่ําเสมอ จากน้ันเราก็พรวน
กล้าในแปลงอนุบาล นําไปปักดํา อัตราการใช้กล้า
ประมาณ 50 ถาด / 1 ไร่ 

60. 
- CG นําไปวางในแปลงอนุบาลกล้า 15 - 20 วัน  

60. 
บทบรรยาย : การใช้เคร่ืองปักดํา มีประสิทธิภาพ
เหมือนการปักดําแบบด้ังเดิม และที่สําคญัคอืการลด
ปัญหาขาดแคลนแรงงาน  ซึง่ข้อดีของเคร่ืองปักดําคือ
ทํางานได้มากถึงวันละ 15 ไร่ สามารถปรับต้ังระยะ
ระหว่างต้นได้  

61. 
- สัมภาษณ์ อุดร รูปโฉม เกษตรกร  
อ.เมือง จ.สพุรรณบรุ ี
- ภาพ เกษตรกรปักดําข้าวด้วยรถปักดํา 

61. 
สัมภาษณ์ : ถ้าเป็นข้าวนาปรัง ระยะปลูกก็จะถี่กว่า 
16-18 ซม. ถ้าเป็นข้าวนาปีหรือข้าวไวแสง ระยะปลูก
ก็จะห่างกว่า 

62. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- การปลูกข้าวแบบนาหว่านน้ําตม 

62. 
บทบรรยาย : การปลูกข้าวแบบนาหว่านน้ําตม 
ดนตรี : ธีมรายการ   

63. 
- ภาพ เกษตรกรใช้เคร่ืองพ่นหว่าน 

63. 
บทบรรยาย : การปลูกข้าวแบบนาหว่านน้ําตมเป็น
วิธีการปลูกที่สามารถแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ภาคการเกษตร โดยการหว่านเมล็ดข้าวที่งอกเป็นตุ่ม
ตาด้วยเครื่องหรือแรงงานคน ลงบนเทือกให้สม่ําเสมอ
ทั่วแปลง ในนาดินทรายที่มีตะกอนดินน้อย หลังจาก
ทําเทือกแล้วให้หว่านทันที แล้วกักนํ้าไว้ 1 คืนเพ่ือให้
ตะกอนดินตกทับเมล็ดข้าวแล้วจึงระบายน้ําออก   

64 
ตารางเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างนา
ดําด้วยเครื่องที่ผ่านการปรุงดินกับนาหว่านที่ไม่ปรุง
ดิน (บาท/ไร่) 

รายได้ 
นาดํา 
ปรุงดิน 

นา
หว่าน
ไม่ปรุง

เพิ่มขึน้
/ลดลง 

คิด
เป็น
ร้อย

64 
บทบรรยาย : จากตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย
ระหว่างนาดําด้วยเคร่ืองที่ผ่านการปรุงดิน กับนา
หว่านที่ไม่ปรุงดิน จะเห็นว่า ค่าเตรียมดินค่าปลูกข้าว
ของนาดําจะสูงกว่า แต่ค่ากําจัดวัชพืชและค่าปุ๋ยจะ  
ตํ่ากว่า เมื่อคิดต้นทุนรวมจะเห็นว่าการปลูกด้วย
เคร่ืองดํานาแม้จะสูงกว่า แต่ก็ให้ผลผลิตมากกว่า



165 
 

ดิน 
 

ละ 

ค่าเตรียม
ดิน 

500 424 +76 บ. +18 
% 

ค่าปลูก
ข้าว 

1,100 584 +516 
บ. 

+84 
% 

ค่ากําจัด
วัชพืช 
และ
ศัตรูพืช 

192 205 -13 บ. -6 % 

ค่าปุ๋ย 900 1,189 -288 
บ. 

-24 
% 

ค่าเกี่ยว 500 500 - - 
ต้นทุนรวม 3192 2902 +290 

บ. 
+10 
% 

ผลผลิตต่อ
ไร่ 

569 434 +95 บ. +20 
% 

รายได้สุทธิ 3,929 3,030 +898 
บ. 

+29 
% 

 

เช่นกัน ซึ่งเมื่อรวมรายได้สุทธิแล้วจะเห็นว่ามีรายได้
เพ่ิมขึ้น 898 บาทต่อไร่เลยทีเดียว 
 
 
 
 
 
 

65. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- การเตรียมพนัธุส์ําหรับโยนกล้า 

65. 
บทบรรยาย : การเตรียมพันธ์ุสําหรับโยนกล้า 
ดนตรี : ธีมรายการ   

66. 
 - ภาพ เตรียมพ้ืนที่ 
- CG พ้ืนที่ 12x15 ตร.ม. 
- CG วัสดุขนาดไม่เกิน 0.5 ซม. 
- ภาพ โรยวัสดุปลูกลงถาด 
- ภาพ โรยเมล็ดข้าว 3 เมล็ด / หลุม 
- CG อัตราเมล็ดพันธ์ุ 3-4 กก./ไร่ 
- ภาพ หว่านดินตามลงไป เกลี่ยดินปากหลุม 
- ภาพ ยกถาดไปเรียงต่อกัน 
- ภาพ ปูทับด้วยกระสอบป่าน 

66. 
บทบรรยาย : การเตรียมพันธ์ุโยนกล้าเป็นการทํางาน
ที่ไม่ยุ่งยาก แต่ต้องการพ้ืนที่ราบเรียบสําหรับวางถาด
เพาะกล้า มีขั้นตอนง่ายๆดังน้ี 1.เตรียมพ้ืนที่ขนาด 
12x15 ตร.ม.สาํหรับวางถาด 50-60ถาด ใน 1 ถาดมี 
561 หลุมปลูกข้าวได้ 1 ไร่ 2.เตรียมวัสดุปลูก ขนาด
ไม่เกิน 0.5 ซม. ประกอบด้วยดินละเอียด ขี้เถ้าแกลบ 
ขุยมะพร้าว อย่างละเท่าๆกันคลุกให้เข้ากัน 3.โรย
วัสดุปลูกลงในถาดคร่ึงหลุม 4. นําเมล็ดข้าวแห้ง หรือ
ข้าวที่แช่ 1 คืนหุ้ม 1 คืน อัตรา 3-4 กก. / ไร่ หยอด
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- ภาพ รดนํ้าจนชุ่ม 
- CG ถอนกล้าอายุ 15 วัน 
 

ลงหลุม 3 เมลด็ต่อหลุม 5.หว่านดินตามลงไปให้เสมอ
ปากหลุม เกลีย่ดินอย่าให้ล้นปากหลุมเพราะจะทําให้
รากข้าวพันกัน เวลาโยนจะไม่กระจายตัว 6.นําถาดไป
เรียงต่อกันในแปลงที่เตรียมไว้ แล้วใช้กระสอบป่านปู
ทับบนถาด เพ่ือเวลารดน้ําจะไม่ทําให้เมล็ดขา้ว กระ 
เด็นออก และช่วยรักษาความช้ืน7.รดนํ้าให้ชุ่มเช้าเย็น 
8.เมื่อข้าวอายุ 15 วัน หรือมีใบ 2-3 ใบ สามารถถอน
กล้าออกจากถาดนําไปโยนได้ แต่ก่อนหน้าน้ันต้องงด
การให้นํ้า 1 วัน เพ่ือให้วัสดุปลูกแข็งตัวจับรากข้าว 

67. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- การปลูกโดยวิธีการโยนกลา้ 

67. 
บทบรรยาย : การปลูกโดยวิธีการโยนกล้า 
ดนตรี : ธีมรายการ   

68. 
- สัมภาษณ์ อุดร รูปโฉม เกษตรกร  
อ.เมือง จ.สพุรรณบรุ ี
- ภาพ ต้นกล้าในถาดกระบะเพาะ 

68. 
สัมภาษณ์ : หลังจากที่เราเพาะกล้าไว้แล้ว เมื่อกล้ามี
อายุที่จะโยนได้ จากน้ันก็ถอนออกจากกระบะเพ่ือ
เตรียมไปโยน เทือกที่เตรียมไว้แล้วเราก็จะระบายนํ้า
ออกบ้าง ไม่ขังน้ําไว้มาก วิธีการโยนก็คือ เดินถอย
หลังและโยนไปข้างหน้า โดยจับและหงายมอืให้กล้า
กระจายให้มากที่สดุ เมื่อตกลงมามันจะต้ังตัวได้ดี 

69. 
- ภาพ เกษตรกรปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า 

69. 
บทบรรยาย : การทํานาแบบโยนกล้าข้อดีหลายอย่าง 
1.สามารถกําจดัวัชพืชได้ง่าย 2.ประหยัดเมล็ดพันธ์ุได้ 
80-85% เพราะใช้แค่ 3-4 กก./ ไร่ 3.ต้นกล้าต้ังตัวได้
ทันที โตเร็วและแข็งแรง 4.มีการแตกกอดีมาก และ
เร็วกว่าการปลูกวิธีอ่ืนเน่ืองจากแต่ละต้นมีที่ว่างให้
แสงและอากาศถ่ายเทได้ 5.จัดการโรคและแมลงง่าย
กว่า  

70. 
- CG ตารางเปรียบเทียบอัตราการใช้เมลด็พันธุ์ของ
การทํานาแบบต่างๆ จากนอ้ยไปหามาก 
 

วิธีการปลูก เมล็ดพนัธุ ์ ต้นทุน 

70. 
บทบรรยาย : เปรียบเทียบอัตราการใช้เมล็ดพันธ์ุการ
ทํานาแบบต่างๆ จากน้อยไปหามาก จะเห็นได้ว่า 
ปลูกแบบโยนกล้าใช้เมล็ดพันธ์ุน้อยสุด เพียง 3-4กก.
ต่อไร่คิดเป็นเงิน 60 - 80 บาทต่อไร่ ในขณะที่การ
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กก./ไร่ /บาท 
ปลูกแบบโยนกล้า 3-4 60-80 
ปักดําด้วยคน 4-8 80-160 
ปักดําด้วยเครื่อง 10-15 200-300 
หว่านด้วยเคร่ืองพ่น 10-15 300 
หว่านด้วยคน 15 - 25 300 - 600 

 

หว่านด้วยคนจะต้องใช้พันธ์ุข้าวปลูกมากถึง 25 
กิโลกรัมและอาจมีต้นทุนสูงสดุถึง 600 บาทต่อไร่เลย
ทีเดียว 
 
 

71. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- การดูแลอารกัขาต้นขา้ว 

71. 
บทบรรยาย : การดูแลอารักขาต้นข้าว 
ดนตรี : ธีมรายการ   

72. 
- ภาพ กว้างท้องทุ่งเขียวขจี 
- ภาพ เกษตรกร ตรวจแปลง 

72. 
บทบรรยาย : การดูแลอารักขาต้นข้าวที่ดีที่สุด คือ
การเอาใจใส่แปลงนาหม่ันออกสํารวจและสังเกตุ
ลักษณะความผิดปรกติที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัย
ต่างๆ เพ่ือหาสาเหตุและวิธีรักษาต้นข้าวของเราต่อไป 
แต่หากกสิกรเตรียมดินตามขั้นตอนดีแล้ว เมล็ดพันธ์ุก็
ถูกเตรียมอย่างดีแล้ว ต้นข้าวจะมีความสมบูรณ์
แข็งแรงและมภูีมิต้านทางโรคภัยต่างๆได้เองโดย
ธรรมชาติจึงไม่ต้องกังวลเรื่องโรคและแมลงมากนัก 

73. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- ระยะกล้าอายุ 1-25 วัน 

73. 
บทบรรยาย : ระยะกล้าอายุ 1-25 วัน 
ดนตรี : ธีมรายการ   

74. 
- สัมภาษณ์ พชิิต เกียรติสมพร เกษตรกร  
อ.เมือง จ.สพุรรณบรุ ี
 
 
- ภาพ แปลงนา 
- ภาพ นาหว่าน 
 
 

74. 
สัมภาษณ์ : ระยะกล้าอายุต้ังแต่เร่ิมแรก-25 วัน ถ้า
เป็นนาดํา หลังจากที่เราปักดําไปแล้ว 1 วัน พอวันที่ 
2 เราก็ควรท่ีจะเอานํ้าเข้าระดับประมาณ 5 ซม. 
เพ่ือให้ระดับนํ้าไปควบคุมไม่ให้หญ้าหรือวัชพืชเกิดขึ้น 
แต่หากเป็นนาหว่าน หลังจากที่เราหว่านไปแล้ว 1 วัน 
เราต้องปล่อยนํ้าระบายนํ้าออกให้แห้ง แต่นาหว่าน
เราต้องมีการฉีดสารเคมีเพ่ือป้องกันวัชพืชขึ้น เมื่อข้าว
อายุประมาณ 6-7 วัน ก็จะเริม่ไขนํ้าเข้าระดับ 2-3 
ซม.พอข้าวโตขึ้นมาอีกหน่อย เราก็รักษาระดับนํ้าอยู่ที่
ประมาณ 5 ซม. 
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75. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- การดูแลอารกัขาแปลงนา 

75. 
บทบรรยาย : การดูแลอารักขาแปลงนา 
ดนตรี : ธีมรายการ   

76. 
- ภาพ เกษตรกรตรวจแปลงนา  
- ภาพ ต้นดาวเรือง ดาวกระจายบนคันนา 
- CG ดอกไม้สีสันเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงศตัรู
ธรรมชาติ 

76. 
บทบรรยาย : หากพบว่าข้าวงอกไม่สม่ําเสมอ ไม่
แข็งแรง กสิกรต้องทําการปลูกซ่อม ต้องทําความ
สะอาดบริเวณคันนาเพ่ือทําลายที่อยู่อาศัยของศัตรู
ข้าว ต้องปลูกพืชที่มีดอกสีขาวสีเหลืองให้ทัว่บริเวณ
คันนาเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงศัตรูธรรมชาติซึ่ง
จะลงไปกัดกินแมลงศัตรูข้าวในแปลงนา 

77. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- ศัตรขู้าวระยะเร่ิมต้น 

77. 
บทบรรยาย : ศัตรูข้าวระยะเร่ิมต้น 
ดนตรี : ธีมรายการ   

78. 
- CG ภาพ หอยเชอรี ่
 

78. 
บทบรรยาย :  หอยเชอรี่ ชอบกัดกินลําต้นข้าวเหนือ
ระดับโคนข้ึนไป กําจัดโดยเก็บตัวหอยและไข่ไป
ทําลาย 

79. 
- สัมภาษณ์ พชิิต เกียรติสมพร เกษตรกร  
อ.เมือง จ.สพุรรณบรุ ี
- ภาพ ก้านมะละกอในแปลงนา 

79. 
สัมภาษณ์ : พืชที่ดีที่สุดคือก้านมะละกอ ไปวางตาม
นํ้า ตามชายคันนา หอยเชอร์รี่ก็จะมารวมอยู่ที่ก้าน
มะละกอ เราก็จะสามารถเก็บหอยเชอร์รี่ที่มารวมกัน
ตรงน้ันออกไปจากแปลงนาเราได้ 

80. 
- ภาพ ไข่หอยเชอรี่ 
 

80. 
บทบรรยาย : ไขนํ้าออกจากแปลงให้ระดับนํ้าตํ่ากว่า
ที่หอยจะกินโคนต้นข้าว ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ 
เช่น สะเดา และกากชา  
 
 

81. 
- สัมภาษณ์ พชิิต เกียรติสมพร เกษตรกร อ.เมือง จ.
สุพรรณบรุ ี
- CG ภาพ เพลี้ยไฟ 

81. 
สัมภาษณ์ : และศรัตรูอีกตัวก็คือเพลี้ยไฟ เพลี้ยไฟจะ
ระบาดช่วงข้าวอายุประมาณ 7-10 วัน 
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82. 
- ภาพ เกษตรกรแหวกกอข้าว 
 
 
- ภาพ เช้ือราบิวเวอเรีย 
- ภาพ เช้ือราเมตาไรเซียม 
- CG ภาพ หนอนกระทู้กลา้ 
- ภาพ ต้นข้าวเหลือแต่ก้าน  
 
 
 
 
- CG ภาพ หนอนห่อใบข้าว 
- ภาพ แถบยาวสีขาวขนานกับเส้นกลางใบ 
 
 
 
 
 
 
 
- CG ภาพ โรคไหม้ข้าว 
- ภาพ ใบมแีผล จุดสีนํ้าตาล 

82. 
บทบรรยาย : หากพบอาการของปลายใบข้าวเห่ียว
ขอบใบม้วนเข้าหากลางใบ ให้ไขนํ้าท่วมยอดข้าวทิ้งไว้ 
1-2 วัน และใช้จุลินทรีย์ทีใ่ช้กําจัดแมลง เช่น เช้ือรา
บิวเวอเรีย เช้ือราเมตาไรเซียม และอาจใช้สารเคมี
ตามคําแนะนําของทางราชการ  หนอนกระทู้กล้า จะ
กัดกินทั้งใบและต้นข้าว ถูกทําลายเป็นหย่อม ๆ ให้
กําจัดวัชพืชตามคันนาหรือบริเวณใกล้เคียงเพ่ือ
ทําลายแหล่งอาศัย ใช้จุลินทรีย์ที่ใช้กําจัดแมลง เช่น 
เช้ือราบิวเวอเรีย เช้ือราเมตตาไรเซียม และอาจใช้
สารเคมีตามคําแนะนําของทางราชการ หนอนห่อใบ
ข้าว หนอนจะแทะผิวใบข้าวส่วนที่เป็นสีเขียว ทําให้
เห็นเป็นแถบยาวสีขาวขนานกับเส้นกลางใบ หนอน
จะใช้ใยเหนียวดึงขอบใบเข้าหากันเพ่ือห่อหุ้มหนอน 
และกัดกินอยู่ภายใน ให้กําจัดพืชอาศัย เมื่อเริ่มพบ
การระบาดหรือพบผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว 4 -5 ตัวต่อ
ตารางเมตร และพบใบข้าวถูกทําลายมากกว่าร้อยละ 
15 ให้ใช้จลุินทรีย์ที่ใช้กําจัดแมลง เช่น เช้ือราบิวเวอ
เรีย เช้ือราเมตตาไรเซียม ใช้กับดักแสงไฟหรือกาว
เหนียวในการกําจัดตัวเต็มวัย และอาจใช้สารเคมีตาม
คําแนะนําของทางราชการ โรคไหม้ขา้ว ใบมีแผล จุด
สีนํ้าตาลคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล ขนาด
แผลกว้างประมาณ 2-5 มม. ยาวประมาณ 10-15 
มม. ถ้าโรครุนแรงกล้าข้าวจะแห้งฟุบตาย อาการ
คล้ายถูกไฟไหม้ ป้องกันโดยเลือกใช้พันธ์ุข้าวต้านทาน 
เช่น สุพรรณบุรี 1 , สุพรรณบุรี 2 ,ชัยนาท 1 คลุก
หรือแช่เมล็ดพันธ์ุด้วยเช้ือราไตรโคเดอร์มา หว่าน
เมล็ดพันธ์ุในอัตรา 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ และไม่ควร
ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป ถา้พบมีการระบาดมากให้
ใช้สารเคมีตามคําแนะนําของทางราชการ 

83. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 

83. 
บทบรรยาย : การใส่ปุ๋ยเพ่ิมสารอาหาร 
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- การใส่ปุ๋ยเพิม่สารอาหาร ดนตรี : ธีมรายการ   
84. 
- CG ช่วงเวลาอายุข้าว 
 

84. 
บทบรรยาย : เมื่อข้าวอายุ 7-10 วันหลังปักดํา หรือ
20-25 วันหลังหว่าน หลังโยนกล้าเกษตรกรต้องใส่ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน  

85. 
- สัมภาษณ์ พชิิต เกียรติสมพร เกษตรกร  
อ.เมือง จ.สพุรรณบรุ ี

85. 
สัมภาษณ์ : การใส่ธาตุอาหารควรจะใส่ให้ถกูต้องตาม
เวลา ถูกต้องตามวิธี และถูกต้องตามปริมาณ แต่เดิม
เกษตรกรทั่วไปจะใช้สูตรยูเรีย 46-0-0 บวกด้วย 
 16-20-0 หว่านครั้งละ 25-30 กก.ในครั้งแรก และ
ครั้งที่สอง 20-25 กก. เหมือนเดิม หรือมีการเติมยูเรีย
อีกในคร้ังที่สาม ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง 
 

86. 
CG ปุ๋ยเคมี + ปุ๋ยอินทรีย์ ดีทีสุ่ด 

86. 
 

87. 
- สัมภาษณ์ ชยัพร พรหมพนัธุ์ ปราชญ์เกษตรของ
แผ่นดิน ประจําปี 2558 สาขาปราชญเ์กษตรดีเด่น 
- ภาพ เกษตรกรเทปุ๋ย 
- CG ใส่ปุ๋ยคร้ังที่ 1 อายุข้าว 15-18 วัน อายุข้าว 30 
วันใส่เฉพาะที ่
- CG ใส่ปุ๋ยคร้ังที่ 2 อายุข้าว 40 วัน 

87. 
สัมภาษณ์ : ปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์ผสมกัน 1. ช่วย
บํารุงดิน 2. ทาํให้ข้าวไม่งามเกิน ปุ๋ยอินทรย์ีมันไม่งาม
ฉูดฉาด มันงามเรื่อยๆ ในกรณีถ้ามันพอก็พอ ถ้ามันไม่
พอเราสามารถใส่เพ่ิมได้ 15-18 วัน ใส่รอบแรก 30 
วัน เราไปดูตรงไหนไม่งาม เราจะใส่เฉพาะที ่ตรงไหน
ที่งามเราก็ไม่ต้องใส่ รอบสอง 40-45 วัน เราถึงใส่ 
ปัจจุบันน้ีก็คือจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 3-4 ลูก กับปุ๋ยยูเรีย 1 
ลูก คิดแล้วเป็นต้นทุนลูกละ 400 บาท กท็ําให้เรา
สามารถลดต้นทุนได้ 

88. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- การใส่แหนแดงเพ่ิมไนโตรเจน 

88. 
บทบรรยาย : การใส่แหนแดงเพ่ิมไนโตรเจน 
ดนตรี : ธีมรายการ   

89. 
- ภาพ เกษตรกรหว่านแหนแดง 

89. 
บทบรรยาย : หลังจากปักดําแล้ว 7 วัน ให้หว่านแหน
แดงลงในนาข้าว แหนแดงจะช่วยคลุมหน้าดินป้องกัน
วัชพืชหลังปักดํา ช่วยประหยัดยาคุมหญ้าได้ถึงไร่ละ 
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250 บาทเลยทีเดียว และทีส่ําคัญมันคือปุ๋ยพืชสด
อย่างดีที่ช่วยเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนลงอย่างมาก 

90. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- การจัดการน้าํในแปลงนา 
- ระยะข้าวแตกกอ 25-55 วัน 

90. 
บทบรรยาย : การจัดการนํ้าในแปลงนา  
                 ระยะข้าวแตกกอ 25-55 วัน 
ดนตรี : ธีมรายการ   

91. 
-  CG บอกระยะข้าวเจริญเติบโต 
- ภาพ เกษตรกรสํารวจแปลงนา 
 
- ภาพ ท่อพีวีซ ี4 น้ิว ยาว 25 ซม. เจาะรู 40 ร ู
- ภาพ ฝังท่อลงนาข้าว 
- ภาพ จําลองการวัดระดับนํ้า 
 
 
- ภาพ พ้ืนดินที่โคนต้นข้าวแห้ง 

91. 
บทบรรยาย : เป็นระยะที่ข้าวแตกกอหรือสร้างหน่อ
ใหม่ ควรรักษาระดับนํ้าไว้ที่ 5-10 ซม. หากสามารถ
ไขนํ้าเข้าออกได้สะดวก ควรจัดการนํ้าแบบแห้งสลับ
เปียก ซึ่งจะสามารถลดต้นทนุการใช้นํ้าและเพ่ิม
ผลผลิตได้ มีวิธีการง่ายๆดังน้ี 1.ตัดท่อพีวีซี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 น้ิว ยาว 25 ซม. เจาะรู 40 รู 2. 
นําไปฝังในนาข้าว ให้ขอบทอ่พ้นจากพ้ืนนา 5 ซม. 3.
เมื่อนํ้าหน้าดินในนาแห้ง ให้ตรวจดูนํ้าใต้ดินที่อยู่ใน
ท่อ ถ้านํ้ายังลดไม่ถึง 15 ซม.ก็ยังไม่ต้องให้นํ้า วิธีน้ี
ช่วยทําให้ไม่สิน้เปลืองการสูบน้ําเข้านาเกินความ
จําเป็น รากข้าวเจริญเติบโตดี ความช้ืนที่กอข้าวตํ่าไม่
เหมาะสมต่อการอาศัยของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล 
หน้าดินแตกระแหงมีการถ่ายเทอากาศดี รากข้าวได้
ออกซิเจนมาก 

92. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- ศัตรขู้าวระยะแตกกอ 

92. 
บทบรรยาย : ศัตรูข้าวระยะแตกกอ 
ดนตรี : ธีมรายการ   

93. 
- สัมภาษณ์ ชยัพร พรหมพนัธุ์ ปราชญ์เกษตรของ
แผ่นดิน ประจําปี 2558 สาขาปราชญเ์กษตรดีเด่น 
- สารชีวภัณฑ์ นํ้าส้มควันไม้ป้องกันได้ 
 

93. 
สัมภาษณ์ : ช่วงระยะแตกกอก็จะมีหนอนกอ เป็นที่
ข้าวงามๆและอับลม น่ันแหละถึงจะเป็นหนอนกอ
เยอะ แต่ในกรณีที่เราเห็นว่ามันมีเยอะเกิน เราก็เอา
พริกแกงกับนํ้าส้มควันไม้ไปฉดีไล่ ต้นแม่เป็นมันก็จะ
อ้ัน เพราะว่าไส้มันตายไปแล้ว รอบข้างมันจะแตกกอ
ขึ้นมา ก็จะทําให้มีตัวแทน 

94. 94. 



172 
 

- CG ภาพ เพลี้ยกระโดดสนี้าํตาล 
- CG ภาพ ลักษณะใบเหลือง 
- CG 1. ปลูกพันธ์ุข้าวต้านเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล 
สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 3 
- CG 2.ใช้กับดักแสงไฟดักตัวเต็มวัย 
- CG 3.ควบคมุระดับนํ้าเปียกสลับแห้ง 
- ภาพ การลดลงของระดับนํ้า 
- CG 5.พักนา 
- ภาพ เกษตรกรตรวจแปลงนา 
 
 
 
 
 
 
 

เพลี้ยกระโดดสีน้าํตาล ทําลายโดยดูดกินนํ้าเลี้ยงจาก
ท่อนํ้าท่ออาหารบริเวณโคนต้นเหนือระดับนํ้า ทําให้
ต้นข้าวมีอาการใบเหลืองลักษณะคล้ายถูกนํ้าร้อนลวก
แห้งตายเป็นหย่อม ๆ เรียก “อาการไหม้” ป้องกัน
กําจัดโดย 1.ปลูกข้าวพันธ์ุต้านทานเพลี้ยกระโดดสี
นํ้าตาล เช่น สุพรรณบุรี 1 สพุรรณบุรี 2 สพุรรณบุรี 
3 เป็นต้น และไม่ควรปลูกพันธ์ุเดียวติดต่อกันเกิน 4 
ฤดูปลูก และควรปลูกสลับระหว่างพันธ์ุต้านทานสูง
กับพันธ์ุทนทานหรือพันธ์ุอ่อนแอปานกลางเพ่ือลด
ความเสียหาย 2.เมื่อเกิดการระบาดรุนแรง ใช้กับดัก
แสงไฟดักตัวเต็มวัยที่เร่ิมอพยพ 3.ควบคุมระดับนํ้า
หลังปักดําหรือหว่าน 2-3 สัปดาห์ไปจนถึงระยะต้ัง
ท้อง โดยให้มีนํ้าเรี่ยผิวดินนาน 7-10 วัน แล้วปล่อยไว้
ให้แห้งเอง แลว้เอานํ้าเข้าในระดับเดิมสลับกันไป 3.ใช้
จุลินทรีย์กําจัดแมลง เช่น เช้ือราบิวเวอเรีย เช้ือราเม
ตาไรเซียม และ 4.อาจใช้สารเคมีตามคําแนะนําของ
ทางราชการ  

95. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- เทคนคิกําจัดเพลี้ยของชาวนาเงินล้าน 

95. 
บทบรรยาย : เทคนิคกําจัดเพลี้ยของชาวนาเงินล้าน 
ดนตรี : ธีมรายการ   

96. 
- สัมภาษณ์ ชยัพร พรหมพนัธุ์ ปราชญ์เกษตรของ
แผ่นดิน ประจําปี 2558 สาขาปราชญเ์กษตรดีเด่น 
- ภาพ เคร่ืองดูดแมลง 
- ภาพ เพลี้ยเกาะต้นข้าว 
 

96. 
สัมภาษณ์ : อีกวิธีหน่ึง หน่วยราชการเขาจะส่งเสริม
ให้มีถาดตัวดูดแมลง เขาจะสง่เสริมให้ตามหมู่บ้าน 
เราก็ไปติดเหมือนอย่างเขาทําทุกอย่างเลย ก็ติดไฟดูด
แมลงต้ังแต่ 6 โมง เพลี้ยมันก็มา ได้เพลี้ยมาเป็นๆ
ตอนแรกก็เอากระป๋องฉีดผ้าใส่เช้ือบิวเวอเรียเข้มข้น
ฉีดที่ตัวเพลี้ยที่อยู่ในมุ้งที่เราดูดแมลงมา ใช้มุง้เขียวทํา
เป็นถุง พอฉีดไปแล้วปล่อยพอมันตัวแห้ง เราก็รู้ว่า
แปลงนาของเราเพลี้ยมันอยู่จุดไหน ตรงที่ไหนลุ่มๆที่
เพลี้ยมันอยู่ เราก็เอาเพลี้ยไปปล่อยเลย ปรากฎว่ามัน
รับเช้ือไปแล้ว มันก็เลยตายยกรัง ก็แก้ปัญหาเร่ือง
เพลี้ยกระโดดได้ ก็เลยทําใหท้ีน่าจะมีเพลี้ยตายเอง
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เพราะมีเช้ือ 
 

97. 
- CG โรคหงิก 
- ภาพ ลักษณะต้นข้าว / ปลายใบบิดเป็นเกลียว 
- CG ภาพเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล 
 
 
 
 
- CG โรคกาบใบแห้ง 
- CG ภาพกาบใบเหี่ยวแห้ง 
- ภาพ รถไถ 
 

97. 
บทบรรยาย : โรคหงิก มลีักษณะต้นข้าวแคระแกร็น
ต้นเต้ียใบสีเขียวแคบและสั้นใบแก่ช้ากว่าปรกติ ปลาย
ใบบิดเป็นเกลียวและขอบใบแหว่งว่ิน เกิดจากเช้ือ
ไวรัส มีเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลเป็นพาหะ จึงต้องกําจัด
เพลี้ย และสามารถทําลายเช้ือไวรัสได้ โดยการไถกลบ
หรือเผาตอซังในนาที่มีโรค กาํจัดวัชพืชที่เป็นแหล่ง
อาศัยและขยายพันธ์ุของแมลงพาหะ โรคกาบใบแห้ง 
ลักษณะแผลสีเขียวปนเทา ขนาดกว้างประมาณ 1-4 
มม. ยาว 2-10 มม. ปรากฏตามกาบใบ ทําให้กาบใบ
เห่ียวแห้ง วิธีป้องกันกําจัด หลังเก็บเก่ียวและเร่ิมฤดู
ใหม่ ควรพลิกไถหน้าดิน เพ่ือทําลายเช้ือสาเหตุโรค 
กําจัดวัชพืชตามคันนาและแหล่งนํ้า ป้องกันการสะสม
ของเช้ือสาเหตุโรค ใช้จุลินทรีย์กําจัดเช้ือสาเหตุโรค 
เช่น บาซิลลัส ซับทิลสิ และใช้สารเคมีกําจัดตาม
คําแนะนําของทางราชการ 

98. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- การใส่ปุ๋ยเพิม่สารอาหาร ครั้งที่ 2 

98. 
บทบรรยาย : การใส่ปุ๋ยเพ่ิมสารอาหาร ครัง้ที่ 2 
ดนตรี : ธีมรายการ   

99.  
- ภาพ ท้องทุ่ง 

99. 
บทบรรยาย : เมื่อข้าวอายุ 40 วัน กําจัดวัชพืชแล้ว 
ใส่ปุ๋ยคร้ังที่ 2 สูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก.ต่อไร่ แต่ถ้า
ถ้าปรับปรุงบํารุงดินดีแล้ว ให้ใส่ปุ๋ยข้ีหมูได้ 
 

100. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- ระยะสร้างรวงอ่อน 55-60 วัน 

100. 
บทบรรยาย : ระยะสร้างรวงอ่อน 55-60 วัน 
ดนตรี : ธีมรายการ   

101. 
- ภาพ ต้นข้าว 
 

101. 
บทบรรยาย : เป็นระยะข้าวแตกกอสูงสุด ลําต้น
เปลี่ยนจากแบนเป็นกลมและสร้างรวงอ่อนอยู่ถายใน
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จึงต้องการสารอาหารมาก ถ้าข้าวแสดงอาการขาด
สารอาหารให้เพ่ิมปุ๋ยยูเรียได้  
 

102. 
- สัมภาษณ์ พชิิต เกียรติสมพร เกษตรกร  
อ.เมือง จ.สพุรรณบรุ ี

102. 
สัมภาษณ์ : ช่วงน้ีเราควรจะใส่เฉพาะยูเรีย เร่งการ
เจริญเติบโต แต่ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะใส่ปุ๋ยทั้งยูเรีย
และฟอสฟอรัส ซึ่งในช่วงน้ีฟอสฟอรัสน้ันไมจ่ําเป็นที่
ข้าวจะกินแล้ว แต่เกษตรกรสว่นใหญ่ยังไม่รูก้็ใส่เข้าไป 
และใส่ในปริมาณท่ีเกิน ทําให้เราเปลืองต้นทุนในการ
ซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่ 

103. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- ระยะต้ังท้อง 

103. 
บทบรรยาย : ระยะต้ังท้อง 
ดนตรี : ธีมรายการ   

104. 
 
-  ภาพ ต้นข้าวต้ังท้อง 

104. 
บทบรรยาย : หลังสร้างรวงอ่อน 5-7 วัน ข้าวจะอวบ
ต้นกลม มใีบธงปรากฏให้เห็น ต้นข้าวจะสะสมอาหาร
ไว้ในลําต้น 

105. 
- สัมภาษณ์ พชิิต เกียรติสมพร เกษตรกร  
อ.เมือง จ.สพุรรณบรุ ี

105. 
สัมภาษณ์ : ช่วงระยะข้าวต้ังท้อง ก็จะเริ่มออกดอก
ออกรวงมาให้เห็น ช่วงน้ีควรจะใช้ฮอร์โมนไข่มาฉีด
พ่น ข้าวจะเร่ิมตากเกสร ควรจะมีการบํารุง 

106. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- การใชส้ารชวีภัณฑ์ฮอร์โมนไข ่

106. 
บทบรรยาย : การใช้สารชีวภัณฑ์ฮอร์โมนไข่ 
ดนตรี : ธีมรายการ   

107. 
- สัมภาษณ์ ชยัพร พรหมพนัธุ์ ปราชญ์เกษตรของ
แผ่นดิน ประจําปี 2558 สาขาปราชญเ์กษตรดีเด่น 
- CG ฮอร์โมนไข่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเพ่ือการเพ่ิม
ผลผลิต 

107. 
สัมภาษณ์ : ฮอร์โมนไข่ ก็มี ไข่ 1 กก. กากน้ําตาล 1 
กก. ลูกแป้งข้าวหมาก 1 ลูก นมเปร้ียว 1 ขวด หมัก 
1 เดือน คือ ขา้ว 45 วัน ฮอร์โมนไข่ก็พร้อมใช้ ก็ไปใช้
ควบคู่กับไตรโครเดอร์มา ทําให้ข้าวไม่เป็นใบจุดใบ
ไหม้ ทําให้ข้าวเมล็ดใส ฮอร์โมนไข่ทําให้เต่งใส เวลา
ขายเมล็ดข้าวก็จะสวย ขายได้ราคา 
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108. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- ระยะข้าวออกดอกและผสมพันธุ ์

108. 
บทบรรยาย : ระยะข้าวออกดอกและผสมพันธ์ุ 
ดนตรี : ธีมรายการ   
 

109. 
- ภาพ ละอองเกษรข้าวปลิว 

109. 
บทบรรยาย : เป็นช่วงที่ข้าวจะส่งรวงพ้นกาบใบ 
จากน้ัน 2 วันดอกข้าวจะบานช่วงเช้า 8โมงถึงเที่ยง 
ใช้เวลา 7 วันจะบานหมดรวง ช่วงน้ีละะอองเกษรตัว
ผู้จะร่วงลงบนเกษรตัวเมีย จากน้ัน 7 วัน ภายในเมล็ด
จะเปลี่ยนเป็นนํ้านม ต่อมาอีก 7 วันเน้ือจะเริ่มแข็งข้ึน
เรียกว่าระยะข้าวเม่า เมื่อข้าวมีอายุ 30 วันหลังผสม
เกษร เปลือกจะมีสีนํ้าตาล หรือสีม่วงแล้วแต่สายพันธ์ุ 
เมล็ดแก่เต็มที่เข้าสู่ระยะเก็บเกี่ยว แต่ก่อนหน้าเก็บ
เก่ียวต้องรักษาระดับนํ้าเพ่ือให้ข้าวสร้างเมล็ดให้เต็ม
รวง 

110. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- ศัตรขู้าวระยะออกดอก 

110. 
บทบรรยาย : ศัตรูข้าวระยะออกดอก 
ดนตรี : ธีมรายการ   

110. 
- CG ภาพ เพลี้ยกระโดดสนี้าํตาล 
- CG ภาพ เพลี้ยจักจ่ันสีเขยีว 
- ภาพ ลักษณะใบเหลือง 
- ภาพ แสงไปล่อแมลงตอนกลางคืน 
- ภาพ เช้ือรากําจัดแมลง เช้ือราบิวเวอเรีย เช้ือราเม
ตาไรเซียม  
 
- CG โรคไหม้คอรวง 
- ภาพ ลักษณะคอรวงชํ้า 
 
- CG ภาพ ลักษณะใบเหลือง 
 
- CG หนอนกระทู้คอรวง 

110. 
บทบรรยาย : ศัตรูข้าวระยะออกดอก  
1. เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล  
2. โรคใบสสี้ม ต้นข้าวแคระแกร็น ใบเหลือง ข้าวออก
รวงไม่สม่ําเสมอ เกิดจากเช้ือไวรัสมีเพลี้ยจกัจ่ันสีเขียว
เป็นพาหะ การป้องกันกําจัด ใช้แสงไฟล่อแมลงตัว
เต็มวัยมาทําลาย ใช้เช้ือจุลินทรีย์กําจัดแมลง เช่น เช้ือ
ราบิวเวอเรีย เช้ือราเมตตาไรเซียม และอาจใช้
สารเคมีกําจัดแมลงตามคําแนะนําของทางราชการ 
3. โรคไหม้คอรวง รอยชํ้าสีนํ้าตาลบริเวณคอรวง ทํา
ให้รวงเสียหาย ป้องกันกําจัดโดยใช้เช้ือจุลินทรีย์กําจัด
เช้ือสาเหตุโรคพืช เช่น เช้ือบาซิลลสั ซับทิลสิ เช้ือรา
ไตรโคเดอร์มา และอาจใช้สารเคมีตามคําแนะนําของ
ทางราชการ 4. หนอนกระทูค้อรวง หรือหนอนกระทู้
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- CG ภาพแมลงสงิ 
- ภาพเกษตรกรใช้สวิงดักแมลง 

ควายพระอินทร์ จะกัดกินใบข้าว ป้องกันกําจัดโดยใช้
แสงไฟล่อตัวเต็มวัย กําจัดพืชอาศัยบริเวณคันนา ใช้
เช้ือจุลินทรีย์กําจัดแมลง เช่น เช้ือราบิวเวอเรีย เช้ือรา
เมตาไรเซียม และอาจใช้สารเคมีกําจัดแมลงตาม
คําแนะนําของทางราชการ  
การเจริญเติบโตทางเมล็ด จะมี แมลงสิงตัวอ่อนและ
ตัวเต็มวัยใช้ปากแทงดูดกินนํ้าเลี้ยงจากเมล็ดข้าว 
ระยะเป็นนํ้านม แต่ก็สามารถดูดกินเมล็ดข้าวทั้งอ่อน
และแข็ง โดยตัวเต็มวัยจะทําความเสียหายมากกว่าทํา
ให้เมล็ดลีบหรือเมล็ดไม่สมบูรณ์และผลผลติข้าวลดลง 
ถ้ามีแมลงสิงระบาดในนาข้าว ถ้ามีแมลงสิงระบาดใน
นาข้าวจะได้กลิ่นเหม็นฉุน การป้องกันกําจัด ใช้สวิง
โฉบตัวอ่อนและตัวเต็มวัย นําเนื้อเน่ามาล่อตัวเต็มวัย
ในนาข้าวที่พบการระบาดและนํามาทําลาย ใช้
เช้ือจุลินทรีย์กําจัดแมลง เช่น เช้ือราบิวเวอเรีย หรือ
ใช้เคมีตามคําแนะนําของทางราชการ 

111. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- การเก็บเก่ียวเพื่อขายสด 

111. 
บทบรรยาย : การเก็บเกี่ยวเพ่ือขายสด 
ดนตรี : ธีมรายการ   

112. 
- ภาพ ทุ่งรวงทองเหลืองอร่าม 
- ภาพ รถเก่ียวข้าว 
- CG เก็บเก่ียวระยะพลับพลึง 

112. 
บทบรรยาย : เมื่อฤดูการเก็บเกี่ยวมาถึง เกษตรกรจะ
ใช้การสังเกตุใบธง แต่ช่วงการเก็บเกี่ยวที่ดีที่สุดคือ
ช่วงระยะข้าวพลับพลึง หรือ 28-30 วันหลังออกดอก 
ข้าวไม่อ่อนไปและไม่แก่จัด เพราะฉะน้ันกสิกรต้องจด
บันทึกวันเวลาออกดอกในแปลงนาของตัวเอง เพ่ือ
วางแผนนัดหมายรถเก่ียวข้าว 
 

113. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- ปัญหาจากการเก็บเก่ียวไม่ตรงระยะพลับพลึง 

113. 
บทบรรยาย : ปัญหาจากการเก็บเกี่ยวไม่ตรงระยะ
พลับพลึง 
ดนตรี : ธีมรายการ   

114. 114. 
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- CG เก่ียวเร็วเกินไป 
- CG 1. นํ้าหนักเบา  
      2. ข้าวมีความช้ืนสูง  
      3. สีได้ต้นข้า 
 
- CG เก่ียวช้าเกินไป 
- CG 1. สูญเสยีผลผลิต ข้าวแห้งกรอบ ร่วงหล่นในนา  
       2. นก หนู และแมลง เข้าทําลาย  
       3. สีได้ต้นข้าวน้อย  
       4. ถ้ารวงข้าวแช่นํ้า ทําให้เกิดเมล็ดงอกวน้อย 

บทบรรยาย : ถ้าเกี่ยวเร็วเกินไป 1. ข้าวจะมีนํ้าหนัก
เบา เพราะสะสมแป้งไม่เต็มที่ 2. ข้าวมีความช้ืนสูง 
ถ้าลดความช้ืนไม่ทัน จะทําให้ข้าวเสื่อมคุณภาพ 3. 
คุณภาพการสีตํ่าได้ต้นข้าวน้อย เมล็ดยังเขียว อ่อน มี
ข้าวหักและป่น  
ถ้าเกี่ยวช้าเกินไป 1. สูญเสียผลผลิต เพราะข้าวแห้ง
กรอบ ร่วงหล่นในนา 2. นก หนู และแมลง เข้า
ทําลาย 3. คุณภาพการสีตํ่า ได้ต้นข้าวน้อย เพราะ
เมล็ดกรอบและมีรอยแตกร้าว 4. กรณีรวงข้าวแช่นํ้า 
ทําให้เกิดเมล็ดงอก 

115. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 

115. 
บทบรรยาย : การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
ดนตรี : ธีมรายการ   

116. 
- ภาพ รถเก่ียวข้าว 
- ภาพ เกษตรกรตากข้าว 
 

116. 
บทบรรยาย : ข้าวที่เก่ียวในระยะพลับพลึงจะมี
ความช้ืนประมาณ 20-25% เมื่อนําข้าวเปลือกมากอง
รวมกัน เมล็ดจะมีการหายใจทําให้ข้าวร้อนข้ึน เกิด
ข้าวเน่าข้าวเสื่อม จึงต้องลดความช้ืนลงให้เหลือ 14 
% หากเก็บข้าวไว้ 3 เดือน แต่ถ้าต้องการเก็บข้าวให้
นานกว่าน้ันต้องลดลงให้เหลือ 12 % 

117. 
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- การลดความชื้นด้วยแสงอาทิตย์ 

117. 
บทบรรยาย : การลดความช้ืนด้วยแสงอาทิตย์ 
ดนตรี : ธีมรายการ   

118. 
- ภาพ เกษตรกรตากข้าว 
- ภาพ การกลบัข้าวบนลานตาก 

118. 
บทบรรยาย : การลดความช้ืนด้วยการตากแดด เป็น
วิธีการที่ประหยัด แต่ต้องใช้แรงงานและพ้ืนที่ในการ
ตาก และไม่สามารถควบคุมคณุภาพข้าวได้ โดยการ
นําเมล็ดพันธ์ุตากแดด บนวัสดุที่สะอาด ความหนาของ
ข้าวที่ตากไม่ควรเกิน 5 – 10 เซนติเมตร ระหว่างการ
ตากแดดควรมีการกลับกองข้าวทุก 2 ช่ัวโมง หรือวัน
ละ 4 ครั้ง เพ่ือให้มีการระบายความช้ืน และควรมี
วัสดุคลุมกองเมล็ดพันธ์ุ ในเวลากลางคืน เพ่ือป้องกัน
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นํ้าค้างหรือฝน ควรตากให้เมล็ดพันธ์ุมีความช้ืน 12 – 
14 % จึงเก็บรักษา 

119.  
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- การเก็บรักษาข้าว 

119. 
บทบรรยาย : การเก็บรักษาข้าว 
ดนตรี : ธีมหลกั 

120. 
- ภาพ กองข้าว 
- ภาพ โกดังเก็บข้าว 
- ภาพ ยุ้งฉาง 
 

120. 
บทบรรยาย : การเก็บรักษาข้าว มีเป้าหมายหลัก คือ 
ลดการสูญเสียข้าวในขณะเก็บรักษาให้น้อยที่สุดทั้ง
ด้านปริมาณ คือ ไม่สญูเสียนํ้าหนัก จากการหายใจ
ของเมล็ด ปลอดภัยจาก นก หนู แมลงในโรงเก็บ 
และด้านคุณภาพ คือไม่เกิดข้าวเมล็ดเหลือง ไม่มีกลิ่น
เหม็นอับ และไม่มีสิ่งสกปรกเจือปน เช่น การเก็บใน
ยุ้งฉางของเกษตรกร โรงสีหรอืโกดัง 

121.  
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- การป้องกันกําจัดศัตรูพชืหลังการเก็บเก่ียว 

121. 
บทบรรยาย : การป้องกันกําจัดศัตรูพืชหลังการเก็บ
เก่ียว 
ดนตรี : ธีมหลกั 

122. 
- ภาพ เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธ์ุ 
 
- CG ภาพหนูท้องขาว 
- CG ภาพหนูนาใหญ ่
- CG ภาพหนูพุก 
 
 
 
- CG ภาพมอดข้าวเปลือก 
- CG ภาพด้วงงวงข้าว 
- CG ภาพผีเสื้อข้าวเปลือก 
- CG ภาพผีเสื้อข้าวสาร 
- CG ภาพมอดแป้ง 
 

122. 
บทบรรยาย : ปัจจุบันเกษตรกรส่วนมากขายผลผลิต
สดไม่มีการเก็บรักษา มีเพียงบางรายเท่าน้ันที่เก็บไว้
บริโภค หรือเก็บเมล็ดพันธ์ุ ศัตรูพืชที่มักมารบกวน
ผลผลิตหลังการเก็บเก่ียวได้แก่หนู หนูที่พบได้แก่ หนู
ท้องขาว หนูนาใหญ่ หนูพุกเล็ก หนูพุกใหญ ่ 
การป้องกันและกําจัด ควรใช้หลายวิธีร่วมกัน 
1). ดักจับ ไฟฟ้าซ๊อต หรือล้อมตี 
2). ใช้สารกําจัดหนูตามคําแนะนําทางราชการ 
ศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยวชนิดอ่ืนๆได้แก่ 
มอดข้าวเปลือก ด้วงงวงข้าว ผีเสื้อข้าวเปลือก ผีเสื้อ
ข้าวสาร มอดแป้ง โดยมีวิธีป้องกันกําจัดดังน้ี 
1.ทําความสะอาดโรงเก็บ อย่าให้มีเมล็ดพืชเก่าตกค้าง
อยู่ 2.ลดความช้ืนในเมล็ดให้เหลือ 10% เพ่ือลดจํานวน
แมลง 3.เก็บรักษาในสภาพสญุญากาศหรือภาชนะที่ปิด
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ภาพ แตนเพียนบราคอน มิดชิด 4.ใช้แตนเบียน บราคอนควบคุม 5.ใช้สารสะเดา
ไล่ตัวเต็มวัย ใช้สารฆ่าแมลง ตามคําแนะนําของทาง
ราชการ 

123.  
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- การเพิ่มมูลคา่ผลผลิต 

123. 
บทบรรยาย : การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
ดนตรี : ธีมหลกั 

124. 
- CG ภาพ ป้ายศูนย์ข้าวชุมชน 

124. 
เสียงบรรยาย : การเพ่ิมมูลคา่ผลผลิตที่เกษตรกรราย
ย่อยทุกคนสามารถทําได้ และมีตัวอย่างให้เห็นหลาย
กลุ่มหลายโครงการ เช่นที่ศูนย์ข้าวชุมชน ต.เจดีย์หัก 
อ.เมือง จ.ราชบุรีแห่งน้ี 

125. 
- สัมภาษณ์ วลิต เจรญิสมบติั ประธานศูนย์ข้าว
ชุมชน ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบรุ ี
- ภาพ โรงสีแปรรูป 
- ภาพ แพกเกจข้าวสาร 

125. 
สัมภาษณ์ : ในเร่ืองของการเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต 
เรามีหลายช่องทางด้วยกัน ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็น
ข้าวเปลือกที่ไปส่งให้กับท่าขา้วหรือโรงสีทั่วไป 
เพราะฉะน้ันถ้าชาวนารู้จักในการรวมตัวรวมกลุ่ม มัน
สามารถที่จะกลับไปสู่กระบวนการแปรรูปได้ เช่น 
การทําเป็นเมล็ดพันธ์ุข้าว เมล็ดพันธ์ุข้าวอย่างตํ่าๆ
สามารถขายได้เกิน 15,000 บาท อยู่แล้ว 

126. 
- ภาพ กว้างท้องทุ่ง 
- ภาพ รถไถกลบตอซัง 
- CG 1.ระยะกล้า ดูความต่างของสีใบความสูงต้นข้าว 
2.ระยะแตกกอ ดูความความสูงและสขีองต้นที่ต่างกัน 
3.ระยะออกดอก ดูเวลาออกดอกก่อนหรือหลัง 
4.ระยะโน้มรวงดูสีของเมล็ดดูลักษณะเมลด็ 
5.ระยะก่อนเก็บเกี่ยว ตรวจดูต้นข้าวที่แตกต่าง 
 
- ภาพ การทดสอบเมล็ดงอก 

126. 
เสียงบรรยาย : การปลูกข้าวเพ่ือขายพันธ์ุ ต้อง
เร่ิมต้นต้ังแต่ปรับปรุงบํารุงดินให้ดี ไม่เผาฟาง ไถกลบ
ตอซัง ใช้นํ้าหมักช่วยย่อย ต้องใช้เมล็ดพันธ์ุช้ันขยาย
เท่าน้ันจึงจะไม่กลายพันธ์ุ และที่สําคัญคือออกตรวจ
แปลงเพ่ือถอนพันธ์ุปนถึง 5 ระยะ ซึ่งเป็นระยะที่
สําคัญ ต้ังแต่ 1.ระยะกล้า ดูความต่างของสีใบ ความ
สูงต้นข้าว 2.ระยะแตกกอ ดูความสูงและสขีองต้นที่
ต่างกัน 3.ระยะออกดอก ดูเวลาออกดอกก่อนหรือ
หลัง 4.ระยะโน้มรวงดูสีของเมล็ดดูลักษณะเมล็ด  5.
ระยะก่อนเก็บเกี่ยว ตรวจดูต้นข้าวที่แตกต่าง เมื่อเก็บ
เก่ียวมาแล้วก็ต้องทําการทดสอบหาพันธ์ุปน และสุม่
หาเปอร์เซ็นต์ข้าวงอกใน 100 เมล็ด ซึ่งมาตรฐานของ
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ศูนย์เรากําหนดไว้ที่ 92 % จะขายได้ราคาสูงสุดเลย
ทีเดียว 

127. 
- สัมภาษณ์ วลิต เจรญิสมบติั ประธานศูนย์ข้าว
ชุมชน ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบรุ ี
- ภาพ การประชุมสมาชิก 
- ภาพ กว้างศูนย์ข้าว 
- ภาพ โรงแปรรูป 
- ภาพ อุปกรณ์แปรรูปข้าวสาร 

127. 
สัมภาษณ์ : การที่จะผลิตเมล็ดพันธ์ุได้ กลุ่มจะต้อง
พูดคุยกันก่อน โดยคณะกรรมการจะกําหนดนโยบาย
ของแต่ละครอปของการทําเลยว่า ครอปน้ีจะทําพันธ์ุ
ข้าวอะไรบ้าง ใครจะเป็นผู้ทํา และคณะกรรมการที่จะ
ประสานไปยังหน่วยงานของรัฐที่จะหาหัวเช้ือพันธ์ุ 
ศูนย์ข้าวเจดีย์หักแห่งน้ีจะเป็นเซ็นเตอร์ จะมีเครือข่าย
ที่ผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุ เช่น ต.เขาแร้ง ต.เกาะพลับพลา ต.
คูบัว ต.หินกอง ซึ่งเจดีย์หักจะเป็นผู้รับออร์เดอร์จาก 
จ. กาญจนบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ จ. เพชรบุรี และ
ทางใต้ก็มาใช้เมล็ดพันธ์ุของเราที่น่ี นอกจากการเป็น
เมล็ดพันธ์ุแล้ว กระบวนการแปรรูปเป็นข้าวสาร เรา
ยังสามารถทําเป็นข้าวกล้อง จากข้าวกล้องเรายัง
สามารถทําเป็นข้าวกล้องงอก จากข้าวกลอ้งงอก
สามารถทําเป็นนํ้าข้าวกล้องงอก ไอศกรีมขา้วกล้อง
งอก น่ีคือการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

128. 
- ภาพ แพกเกจข้าว ชนิดต่างๆ 
- ภาพ กว้างโรงสีข้าวชุมชน 
 
 
- ภาพ เคร่ืองสีข้าวทํางาน 
- ภาพ เคร่ืองแพกสุญญากาศ 

128. 
เสียงบรรยาย : ผลิตภัณฑ์ข้าวสารน้ี ถือได้ว่าเป็น
ความสําเร็จไปอีกข้ันหน่ึงของกลุ่มเลยทีเดียว เพราะ
การรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนน้ัน ทําใหไ้ด้มาซึ่ง
เงินทุนสร้างโรงสีข้าว สามารถผลิตข้าวสารได้
หลากหลาย ทัง้ข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ข้าว
สีสันต่างๆ รวมไปถึงข้าวกล้องงอกท่ีอุดมไปด้วยแร่
ธาตุวิตามิน    และยังเป็นข้าวปลอดภัยไร้สารตกค้าง 
ที่ไม่ต้องรมยาฆ่าแมลงเพราะมีอุปกรณ์ แพกเกจจ้ิง
สุญญากาศท่ีได้มาตรฐาน เก็บไว้ได้นาน สามารถส่ง
ขายได้ทั่วประเทศ 

129.  
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- การตลาด 

129. 
บทบรรยาย : การตลาด 
ดนตรี : ธีมหลกั 
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130. 
- ภาพ การรับซื้อข้าวเปลือก 

130. 
เสียงบรรยาย : การตลาด คือปัจจัยสําคัญที่เกษตรกร
ต้องตระหนักและทําความเข้าใจ เพ่ือพัฒนาตัวเองสู่
การขายที่เพ่ิมมูลค่า เพราะถงึอย่างไรปลูกข้าวขึ้น
มาแล้วก็ต้องขาย แต่ตลาดอ่ืนๆอยู่ที่ไหนนอกจาก
พ่อค้าจากโรงสี 

131. 
- สัมภาษณ์ อดุลย์ โคลนพนัธุ์ ฝ่ายการตลาด 
กลุ่ม ข้าวสัจธรรม อํานาจเจริญ  
- ภาพ เกษตรกรบรรจุข้าวสารลงกล่องไปรษณีย์ 
- ภาพ ร้านยากรุงเทพ 
- ภาพ แพกเกจข้าวคุณธรรม 

131. 
สัมภาษณ์ : ตลาดอยู่ที่ไหน ทุกวันน้ีอยู่ที่ปลายน้ิว
ของเราแล้วครับ ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ท
โฟน และอินเตอร์เน็ต เป็นอีกช่องทางหนึ่ง และเป็น
การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ได้ลงทุน ถ้าชาวนารุ่นใหม่ต้อง
เป็นแบบน้ี ขายที่ปลายน้ิวเราก็ขายได้แล้วครับ ตอนน้ี
ก็เช่ือมโยงเน้นสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคชัดเจน 
และรู้กิน กินอย่างรู้ที่มา ที่ทาํอยู่น้ีมีทางเครือข่ายคน
กินข้าวและทางผูกป่ินโตข้าว 

132. 
- ภาพ หน้าจอ face book กลุ่มผูกป่ินโตข้าว 

132. 
เสียงบรรยาย : การตลาดแนวใหม่ที่กําลังมาแรงใน
ยุคน้ีก็คือการขายผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวอร์ค เช่น
กลุ่มผูกป่ินโตขา้ว ที่เป็นการพบปะจับคู่กันระหว่างคน
กินกับคนปลูก และใช้ความสมัพันธ์ฉันท์เพ่ือนเป็น
เคร่ืองมือเช่ือมโยงให้คนกินสามารถไปพบปะกับคน
ปลูกข้าวได้ถึงที่นา เพ่ือการกินอย่างรู้ที่มาน่ันเอง... 
ปัจจุบัน ตลาดของข้าวสารที่ผลิตโดยกลุ่มชาวนาจึง
เป็นอีกช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้โดยง่าย
และมีชาวนาหลายกลุ่มกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของ
ประเทศ เช่นข้าวหอมสุพรรณบุรี ข้าวหอมมะลิ
สุรินทร์ ข้าวสังหยดพัทลุง ซึ่งสามารถออกผลิตภัณฑ์
ข้าวสารที่แปลกใหม่หลากหลาย ทั้งข้าวขาว  ข้าว
กล้อง ข้าวซ้อมมือ ข้าวแดง ข้าวกล่ํา และที่สําคัญคือ
การฟ้ืนฟูข้าวพ้ืนเมืองของจังหวัดตัวเองออกมาขาย 

133. 
- สัมภาษณ์ วลิต เจรญิสมบติั ประธานศูนย์ข้าว

133. 
สัมภาษณ์ : ที่น่ีเราค้นพบข้าวพ้ืนเมืองซึ่งหายสาปสูญ
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ชุมชน ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบรุ ี
- ภาพ บรรยากาศศูนย์ข้าว 

ไปนานหลายสิบปี และตั้งแต่การเริ่มการทํานาที่ใช้
เคมีต่างๆข้าวตัวน้ีหาย หายไปเลย แต่พอเราลด ละ 
เลิกการใช้สารเคมี โชคดีจริงๆที่เราค้นพบข้าวตัวน้ี ซึ่ง
ผมคิดว่าน่าจะเป็นข้าวตัวหน่ึงที่จะมาแทนขา้วหอม
มะลิ 105 ได้ ก็คงจะใช้เวลาอีก 4-5 ปี เพ่ือจะพัฒนา
สายพันธ์ุให้น่ิง เพ่ือเราจะสู้กับข้าวของเพ่ือนบ้าน เช่น 
ข้าวเพร์ลของพม่า และข้าวบาสมาติของอินเดีย เช่ือ
ว่าข้าวตัวน้ีน่าจะเป็นข้าวที่ตลาดมีความต้องการสูง 
เพราะเป็นข้าวที่หอม นุ่ม อรอ่ยทีเดียวครับ 

134. 
- CG ตัวหนังสือปาด  
กลุ่มผูกปิ่นโตข้าว  “กินอย่างรู้ที่มา” 
ข้าวราชบุรี   “ข้าวหอมทีเ่คยสาบสูญ... 
           ความหอมที่ไม่สูญหาย” 
  

134. 
บทบรรยาย : กลุ่มผูกป่ินโตขา้ว ใช้การตลาดว่า กิน
อย่างรู้ที่มา ไม่แน่ว่าในอนาคต กลุ่มข้าวราชบุรี อาจ
ใช้เทคนิคการตลาดว่า ...ข้าวราชบุรี ข้าวหอมท่ีเคย
สาบสูญ ความหอมท่ีไม่สญูหาย...เพราะฉะน้ัน 
การตลาดจึงไม่ใช่เร่ืองยาก หากเกษตรกรชาวนาคิด
จะทําเองขายเอง เพียงแต่เราต้องเร่ิมปรับเปล่ียนจาก
แนวคิดเดิมๆต้ังแต่วันน้ี เวลาน้ี 

135. 
- สัมภาษณ์ อดุลย์ โคลนพนัธุ์ ฝ่ายการตลาด 
กลุ่ม ข้าวสัจธรรม อํานาจเจริญ  
 
- ภาพ เกษตรกรช่ังนํ้าหนักข้าว  
 

135. 
สัมภาษณ ์: จากเมื่อก่อนที่เราต้องขายข้าวเปลือก
อย่างเดียว และไม่สามารถกําหนดราคาเองได้ คือทาง
โรงสีใหญ่เป็นคนกําหนด แต่เมื่อเรามาทําเกษตร
อินทรีย์เราสามารถกําหนดราคาเองได้ เราเป็นคน
รวบรวมเองนะครับ โดยกู้ทาง ธกส. มาซื้อรบัรวบรวม
ไว้ จากน้ันเราก็สีและแปรรูปจําหน่าย จากรายได้ที่ถูก
แบ่งก็ไม่ได้ถูกแบ่งแล้วครับตอนน้ี ก็เป็นชาวนาต้ังแต่
ปลูกจนจําหน่ายเองได้เลย 
 

136. 
- สัมภาษณ์ วลิต เจรญิสมบติั ประธานศูนย์ข้าว
ชุมชน ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบรุ ี
- ภาพ บรรยากาศศูนย์ข้าว 

136. 
สัมภาษณ์ : ในส่วนของราชบุรี เราเน้นตลาดชุมชน
เป็นหลักตามศาสตร์ของพ่อหลวง ท่านก็จะสอนให้
พวกเรารู้ในเรื่องของตลาดชุมชนเอาไว้ก่อน ส่วนหน่ึง
สีให้กับสมาชิก ส่วนหน่ึงสีขายผู้ที่ไม่ได้ทํานาในชุมชน
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ในตําบลของเราและตําบลใกล้เคียง และเน้นตลาด
ของราชการในส่วนของโรงพยาบาล ในส่วนของ
ราชการต่างๆที่มีความต้องการ ก็จะได้ข้าวที่เป็น
อาหารปลอดภัย 

137. 
- ภาพ CG ตารางเปรียบเทียบมูลค่าผลผลิต 
 

ไม่เพิ่มมูลคา่ เพิ่มมูลค่า 
ข้าวเปลือก 
6,000 บ. 

ข้าวปลูก 
8,500 บ. 

ข้าวสารขัดขาว 
 15 - 40 บ. 

ข้าวพ้ืนเมือง 
80 - 150 บ.  

137. 
บทบรรยาย : จากตารางเปรียบเทียบมูลค่าผลผลิต
จะเห็นได้ว่า ถ้ากสิกรขายข้าวเปลือกให้โรงสีจะได้
ราคา ตันละ 6,000 บาท แต่ถ้าขายเมล็ดพันธ์ุให้ศูนย์
จะได้ราคา ตันละ 8,500 บาท และศูนย์ก็จะขาย
เมล็ดพันธ์ุออกสู่ตลาดในราคา ตันละ 15,000 บาท 
ซึ่งสมาชิกก็จะได้รับเงินปันผลรายปีคืนกลับมา ใน
ส่วนของตลาดข้าวสารน้ัน ถ้าเป็นข้าวขาวทั่วไปก็มี
ขายต้ังแต่กิโลกรัมละ 15 - 40 บาทแล้วแต่สายพันธ์ุ 
แต่ถ้าเป็นข้าวพ้ืนเมืองสามารถขายได้ถึงกิโลกรัมละ 
80 – 150 บาทเลยที่เดียว 
 

138.  
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- ทําบัญชีปลกูข้าว 

138. 
บทบรรยาย : ทําบัญชีปลูกข้าว 
ดนตรี : ธีมหลกั 

139. 
- ภาพ การทําบัญชี 

139. 
บทบรรยาย : การทําบัญชี การจดบันทึก มนัคือของ
แสลงสําหรับชาวนาไทยอย่างน้ันหรือ...ไม่หรอก มัน
เป็นของแสลงสําหรับเกษตรกรแถบน้ีทีฝ่รั่งเค้าเคย
เรียกว่าประเทศด้อยพัฒนาไงล่ะแต่คนไทยจะไม่ยอม
ให้เป็นอย่างน้ัน เราต้องเป็นเกษตรกรที่พัฒนาแล้ว 
เพราะฉะน้ัน เราจะต้องไปเรียนรู้ วิธีการทําบัญชีแบบ
ง่ายๆจากเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ ปลดหนี้สิน
ด้วยบัญชีต้นทุน 

140. 
- สัมภาษณ์ สรุชัย แซ่จิว เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
ประจําปี 2558 สาขาบัญชฟีาร์ม 
 

140. 
สัมภาษณ์ : การทําบัญชีเป็นเร่ืองง่ายๆ แค่หยิบ
ปากกา ดินสอ มาเขียนลงรายรับ-รายจ่าย แค่น้ีก็
สามารถที่จะทาํบัญชีครัวเรือนได้แล้วครับ อย่างเรา
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ซื้อของอะไรเข้าบ้าน เราก็จดลงเป็นรายจ่าย ถ้าเรา
ขายผลผลิตหรอืสินค้าอะไรในสวนไป เราก็ลงเป็น
รายได้คือรายรับ ทีน้ีถ้าเราขายเท่าไหร่แล้วต้นทุน
เท่าไหร่ ถ้าเราหักลบกันแล้วมีกําไรอันน้ันคือเป็น
รายได้ของเราครับ 

141. 
- ภาพ บรรยากาศ บ้านครูต๋ี 
- ภาพ โล่รางวัล 
 

141. 
บทบรรยาย : คุณสุรชัย แซ่จวิ หรือครูต๋ี เป็น
เกษตรกรชาวนาดีเด่นด้านการทําบัญชี ได้รับรางวัล
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

142. 
- สัมภาษณ์ สรุชัย แซ่จิว เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
ประจําปี 2558 สาขาบัญชฟีาร์ม 
 

142. 
สัมภาษณ์ : ผมเคยเป็นหน้ี ธกส. อยู่ 500,000 บาท 
ชาวไร่ชาวนาส่วนใหญ่ก็เป็นหน้ีเหมือนกันทั้งน้ัน แต่
ผมใช้หน้ีเขาหมดภายในระยะเวลา 3 ปีกว่าๆจากการ
ทําบัญชี เป็นชาวนาก็ต้องมีการวางแผนการผลิต ก็
ต้องรู้ต้นทุน ถ้าไม่รู้ต้นทุนจะเอากําไรจากที่ไหนครับ 

143. 
- ภาพ กว้างโรงเรียนวัดบัวโรย 
- ภาพ ครูต๋ีสอนนักเรียน 
 
 

143. 
บทบรรยาย : แม้ว่าคุณสุรชัย หรือที่เด็กๆเรยีกว่า
ครูต๋ี จะเป็นแค่ชาวนาที่จบ ม.3 ไมม่ีใบปรญิญา
ประดับฝาบ้าน แต่ด้วยประสบการณ์ชีวิตที่ปลดหน้ี
ปลดสินได้จริง ทําให้คุณสุรชัยได้รับเชิญให้ไปเป็นครู
สอนเด็กนักเรียนที่โรงเรียนวัดบัวโรย จรเข้ใหญ่ สอน
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
จนเป็นที่มาของครูต๋ีในวันน้ี  
 

144. 
- สัมภาษณ์ สรุชัย แซ่จิว เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
ประจําปี 2558 สาขาบัญชฟีาร์ม 
- CG 1. ทําบัญชีต้นทุนอาชีพ 
- CG 2. สรุปต้นทุน  
- CG 3. ขยายผลสู่บัญชีครัวเรือน 
- CG 4. วิเคราะห์รายรับรายจ่าย 
- CG 5. รู้จักการออม 

144. 
สัมภาษณ์ : เทคนิคของเรา เราก็จะไปแนะนําเริ่ม
จากต้นทุนอาชีพก่อน เพราะต้นทุนอาชีพคือ ซื้อปุ๋ย
เท่าน้ี ซื้อยาเทา่น้ี และขายได้เท่าน้ี ให้มาหักลบกันว่า
ต้นทุนเท่าน้ีมีกําไรไหม เขาก็จะรู้ทันที เมื่อเขาซึมซับ
จากบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพแล้ว เขาก็จะ
ลุกลามมาถึงบัญชีบัญชีครัวเรือนขยายเข้ามาสู่บัญชี
ในครอบครัว ก็มาบันทึกในสมุดธรรมดาก่อนครับ 
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วันน้ีวันที่เท่าไหร่ แล้วเขียนซือ้อะไรไปบ้าง และมี
รายรับเท่าไหร่ ก็จะนํามาวิเคราะห์ หลักการท่ีทํา
ง่ายๆคือ ให้เขาเกิดความอดออมในครอบครัว ก็ต้ัง
กระปุกออมสินขึ้นมา 1 ใบ ต้องมีความซื่อสัตย์ มี
ความอดทน ไม่ใช่หยอดเช้าเย็นเก็บนะครับ พ่อเหลือ
จากค่ารถมาใสก่ระปุกไว้ แม่เหลือจ่ายค่ากับข้าวมาใส่
กระปุกไว้ ลูกเหลือมาก็มาใสก่ระปุกไว้ เมื่อเรามีจิต
ออมแล้ว ทีน้ีเขาก็จะเก็บออมโดยอัตโนมัติ ทุกคนถ้า
มีการออมแล้ว เขาก็จะมีความมั่นใจ ทุกคนบอกว่า
การทําบัญชีครวัเรือน ก็จะบอกว่าทําไม่เป็น ยาก ต้อง
มาจด ตา หูไมดี่ แต่เราค่อยๆเริ่มจากน้อยไปหามาก 
ในที่สุดกซ็ึมซบัไป เมื่อซึมซบัเสร็จเรียบร้อยเขาจะ
สามารถที่จะทาํบัญชีครัวเรือน สามารถที่จะวิเคราะห์
ตนเองได้ และก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้เรา 
ครอบครัวเรา มีความมั่นคงในการออมในบ้าน มีภูมิ
ต้านทาน มีเหตุมีผลในการใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ  
น่ีแหละครับประโยชน์ของการทําบัญชี 

145.  
- CG หัวข้อเรือ่ง 
- การจัดการระบบการผลิต 

145. 
บทบรรยาย : การจัดการระบบการผลิต 
ดนตรี : ธีมหลกั 

146. 
- ภาพ ท้องทุ่ง 
- ภาพ เกษตรกรใช้เคร่ืองพ่นหว่านปุ๋ย 
- ภาพ เกษตรกรใช้เคร่ืองพ่นหว่านข้าว 
- ภาพ รถเก่ียวข้าว 

146. 
บทบรรยาย : คือการเรียนรู้ที่จะเพ่ิมประสทิธิภาพ
การผลิต และลดต้นทุนการผลิตข้าวอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ และสามารถเลอืกเฟ้นประสบการณ์จาก
ชาวนาต้นแบบให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตตนเองได้ โดยมี
จุดมุ่งหมายคือการสร้างกําไรจากการขายข้าว ซึ่งการ
จะทํานาให้ได้กําไร ก็ต้องเรียนรู้วิธีลดต้นทุนให้ได้มาก
ที่สุดน่ันเอง  แต่การที่เกษตรกรทุกคนจะประสบ
ความสําเร็จเหมือนชาวนาต้นแบบได้น้ัน  ทกุระบบ
การผลิตต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการทําบัญชี เพราะ
มีแต่การทําบัญชีเท่าน้ันที่จะช่วยให้ชาวนาทุกคน 
หลุดพ้นจากภาระหน้ีสินได้ 
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147. 
- สัมภาษณ์ สรุชัย แซ่จิว เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
ประจําปี 2558 สาขาบัญชฟีาร์ม 
 

147. 
สัมภาษณ์ : พ่ีน้องชาวนาที่รักทุกท่านครับ ผม
อยากจะให้ทุกท่านมาทําบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
เพ่ือจะสามารถปลดหน้ีของพ่ีน้องเกษตรกรไทยของ
เรา ในการใช้บัญชีวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและ
นําไปสู่การออม ก็อยากขอเรียนเชิญทุกท่านที่เป็นหน้ี 
ใช้บัญชีปลดหน้ีเถอะครับ 

148. 
- ภาพ ทําบัญชี 
- ภาพ เกษตรกรยกเครื่องสูบนํ้า 
 
 
- ภาพ เกษตรกรใช้เคร่ืองพ่นปุ๋ย 

148. 
บทบรรยาย : เมื่อเกษตรกรทุกคน มองเหน็ว่าบัญชี
ช่วยปลดหน้ีได้จริงแล้ว การจะมุ่งหน้าสู่ความเป็น
ชาวนาเงินล้าน ก็ไม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไป เพราะแม้แต่
คุณชัยพร พรหมพันธ์ุ ก็เคยยากจนมาก่อน ต้องด้ินรน
ต่อสู้ถึงขนาดไปสมัครเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หวังเพียง
ให้ได้สวัสดิการลดค่าเทอมให้ลูกๆ แต่วันน้ีชัยพร คือ
ชาวนาเงินล้านที่ใครๆก็รู้จัก มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย
เดินทางเข้ามาเรียนรู้ และมุ่งมั่นที่จะเดินตาม โดยมี
เคล็ดลับง่ายๆว่า เป็นชาวนาต้องลงมือทําด้วยตัวเอง 
เป็นชาวนาต้องขายข้าวเอากําไร 

149. 
- สัมภาษณ์ ชยัพร พรหมพนัธุ์ ปราชญ์เกษตรของ
แผ่นดิน ประจําปี 2558 สาขาปราชญเ์กษตรดีเด่น 
 

149. 
สัมภาษณ์ : เราทําเรามีจุดมุ่งหมายคือ เราทาํนาเรา
ต้องเอากําไร วิธีการที่จะทําเอากําไรก็คือเราต้องลด
ต้นทุน ถ้าเราต้ังใจจะทําสามารถลดต้นทุนได้ทุกอย่าง
เลย อย่างเช่น ค่าทําเทือกเราก็ทําเอง ใช้พวกปุ๋ย
อินทรีย์ก็ลดต้นทุนได้ สารเคมีประเภทยาฆ่าแมลง 
เราก็สามารถผลิตสมุนไพรควบคุมแมลงแทนสารเคมี
ได้ มีตัวทดแทน แต่ถ้าเกษตรกรทั่วไปทําระบบ
ผู้จัดการนา จ้างเขาทุกอย่าง พอจ้างเขาทุกอย่าง ใคร
เขาจะมาทําใหเ้นียน ก็ไปกับค่าใช้จ่ายหมด และมา
บ่นว่าทําแล้วไม่เหลือ ในกรณีที่ข้าวถูกสุดๆเลยตอนนี้ 
ถ้าเราทําระบบผู้จัดการนาและใช้สารเคมี  
4,000-5,000 บาท ข้าว 6,000 บาท และจะไปเหลือ
อะไร เราทําเราจะทําเอากําไรก็ต้องมาลดต้นทุน 
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150. 
- ภาพ ชัยพร เดินตรวจนา 

150. 
บทบรรยาย : การลดต้นทุนการผลิตในทุกรูปแบบ 
และทุกข้ันตอนการผลิต คือประสบการณ์ที่สั่งสมมา
อย่างยาวนานของชาวนามืออาชีพ อย่างชัยพร พรหม
พันธ์ุ แม้จะเคยเดินผิดทางพ่ึงพาสารเคมีเพียงอย่าง
เดียว แต่ก็สามารถกลับตัวได้ทันจนประสบ
ความสําเร็จ ขายข้าวเปลือกหยิบเงินล้านได้ทุกปี 
 แต่ชาวนารุ่นใหม่ที่ซมึซับความผิดพลาดจาก
ชาวนาพ่อแม่ พวกเขาจะเดินไปทิศทางใด  พิชิต 
เกียรติสมพร และ อุดร รูปโฉม คือตัวอย่างของ
ชาวนารุ่นใหม่ที่ใฝ่เรียนรู ้สรา้งเครือข่ายกลุ่ม
เกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยี และความรู้ทางวิชาการเข้า
มาวางรากฐานท่ีถูกต้องในการทําเกษตร  
 

151. 
- สัมภาษณ์ พชิิต เกียรติสมพร เกษตรกร  
อ.เมือง จ.สพุรรณบรุ ี

151. 
สัมภาษณ์ : การลดต้นทุนการผลิตและการเพ่ิม
ผลผลิตของข้าว อันดับแรก เราควรจะทํานาแค่ปีละ 
2 ครั้ง ปรกติสว่นใหญ่เราจะทํานากันปีละ 3 ครั้ง พอ
เราทํานา 3 ครัง้ ผลผลิตก็ได้ไม่ต็มที่ เราก็ต้องลงทุน
เยอะ แต่ถ้าเราทํานา 2 ครั้ง เราได้มีการพักดินบ้าง 
หรือเพ่ิมการปรับปรุงผืนดิน ก็จะทําใหเราลงทุนน้อย 
และผลผลิตเราก็ดีขึ้น 
 
 

152. 
- ภาพ บรรยากาศ บ้านคนข้าว 

152. 
บทบรรยาย : และนอกจากการลดต้นทุนการผลิต
ข้าว จนนําไปสู่การสร้างผลกําไรได้อย่างเห็นจริงแล้ว 
การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและการตลาดก็เป็นอีกช่องทาง
หน่ึง ที่จะทําให้เกษตรกรได้มองเห็นตัวอย่าง
ความสําเร็จ อย่างเช่นคุณวลิต เจริญสมบัติ  

153. 
- สัมภาษณ์ วลิต เจรญิสมบติั ประธานศูนย์ข้าว

153. 
สัมภาษณ์ : ประเทศไทยเคยเป็นแชมป์ในเรือ่งการ
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ชุมชน ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบรุ ี
- ภาพ บรรยากาศศูนย์ข้าว 

ส่งออกข้าวไทยเป็นที่ 1 ของอันดับโลกมาโดยตลอด 
แต่จะมีประโยชน์อะไรที่ประเทศไทยเราได้อันดับ 1 
ของโลก แต่พ่ีน้องเกษตรกรไทยยังยากจนและเป็นหน้ี
อย่างค้นแค้นอยู่ตลอดทุกวันน้ี เพียงแต่เราหันมา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนแนวความคิดต่างๆ มา
ทําข้าวคุณภาพต่างๆ เพียงแต่เราจะทําอย่างไร จะ
พลิกวิกฤตตรงน้ีให้เป็นโอกาส น่ีคือโจทย์ทีพ่ี่น้อง
ชาวนาไทยจะต้องคิดใหม่และทําใหม่ เพ่ือนําไปสู่การ
ผลิตที่มีคณุภาพ เมื่อน้ันเราจะอยู่กันอย่างมีความสุข 
หมดหน้ีหมดสนิ 

154. 
- ภาพ ร้านข้าว 
- ภาพ ชัยพร สํารวจนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ---- The End ---- 

154. 
บทบรรยาย : ข้าวคืออาหารหลักที่คนไทยต้องกินทุก
วัน วันละหลายๆมื้อ มื้อละนบั 1,000 เมลด็ ดังน้ัน
ข้าวทุกเมล็ดทีเ่ราทุกคนได้กิน ... “เรา” ... จึงไม่เคย
ลืมบุญคณุชาวนาที่อดทนเหน่ือยยากปลูกข้าวให้เรา
กิน แต่วันน้ี กระดูกสันหลังของชาติกําลังผุกร่อน 
ประเทศชาติต้องล่มสลายหากชาวนายังประสบ
ปัญหาหน้ีสินอยู่อย่างน้ี 
 ดังน้ันจึงถึงเวลาแล้วที่ชาวนาทุกคน ต้องยืน
อยู่บนลําแข้งของตัวเองให้ได้ ด้วยการปรับเปลี่ยน
แนวคิดการทํานา มองหาวิธีการทํานาแล้วไม่ขาดทุน 
เพียงแค่ คุณ เดินตามคนที่ประสบความสําเร็จแล้ว..
เท่าน้ัน 

ขอขอบคณุ 
ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์ 
และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ 

กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

ชัยพร พรหมพันธ์ุ 
วลิต เจริญสมบัติ 
พิชิต เกียรติสมพร 

อุดร รูปโฉม 

 



 

 

ประมวลภาพก
ภาคผนวก ข

การทดสอบสื่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข 
อในพืน้ทีศ่ึกษษา 
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ประมมวลภาพการ
 

รทดสอบสือ่ใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นพืน้ทีศ่ึกษา (ต่อ) 
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ประมมวลภาพการ
 

รทดสอบสือ่ใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นพืน้ทีศ่ึกษา (ต่อ) 
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....

1. เข้าเว็บ

2. เข้าสูห่

3. เข้าสู่ 

....................
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....................

t2grow.in.th/

ารสนเทศด้าน

แบบเปิดเพ่ือม

ภาคผนวก ค
ขา้เรียนผ่านร
ทธิภาพและล
....................

/ 

นการเกษตร”

มหาชน” 

ค 
ระบบอิเลก็ทร
ลดต้นทนุการผ
....................

รอนิกส ์
ผลิตข้าว 
........................................
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4. เข้าสูร่

5. สมัคร

 

 

ระบบเพ่ือสมัค

เข้าใช้งาน 

ครเข้าใช้งาน 
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6. เข้าสูห่

7. กรอก

หน้าลงทะเบีย

ข้อมูลให้ครบ

ยนสร้างบัญชี 

 แล้วเลอืก “สสร้างบัญชีคลัง

 

ังทรัพยากรสาาสรสนเทศด้า

 

นการเกษตรขของฉัน” 
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8. เลือก 

 

 

9. เลือก 

 

 

 

ค้นหาหลักสตู

เรื่องการเพ่ิม

ตร 

ประสิทธิภาพพและลดต้นทนุนการผลติข้าวว 
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10. ลงท

11.  เลือ

12. เลือก

 

 

ะเบียนเข้าเรยี

อก “ดูบทเรียน

ก “เทคนิคกา

ยน 

น” 

รเพ่ิมประสิทธิธิภาพและลดต้นทุนการผลิลิตข้าว 
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13. ทําแ

14. ทําแ

บบทดสอบก่อ

บบทดสอบก่อ

อนเรียน แล้ว

อน/หลังเรียน

จึงเริ่มเรียนตา

 โดยเลือกคําต

ามลําดับหัวขอ้

ตอบ ถูก/ผิด 

อ เสร็จทุกหัว

เสร็จแล้ว กด

ข้อแล้ว ทําแบ

 “ตรวจสอบ”

บบทดสอบหลั

” เพ่ือดูคะแน
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ลังเรียน 

 

นน 



 

15. เข้าเรีียนแต่ละเรื่อองโดยกดเล่นวีวีดีโอ  
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ภาคผนวก ง 
 

แบบสอบถามความคิดเหน็ 
เรื่องการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทนุการผลิตข้าว  
ผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (อีเลิรน์นงิ: e-Learning) ของเกษตรกร 

 
คําชี้แจง  กรุณาทําเคร่ืองหมาย   หน้าข้อที่เลือกตามความเป็นจริง หรือเติมข้อความให้สมบูรณ์     

                     แบบสอบถามน้ีเป็นการประเมินความคิดเห็นของผู้ เข้า ร่วมการเรียนรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (อีเลิร์นนิง: e-Learning) เร่ืองการเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว การ
รวบรวมข้อมูลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
                     ตอนท่ี 1 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร  
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของเกษตรกรเก่ียวกับการเรียนรู้เร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพและลด
ต้นทุนการผลิตข้าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(อีเลิร์นนิง: e-Learning) โดยแบ่งเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ 
    2.1 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน  2.5 การใช้งานระบบโปรแกรม 
   2.2 เน้ือหาและการดําเนินเรื่อง  2.6 หัวข้อที่น่าสนใจในบทเรียน  
   2.3 ภาพและภาษา   2.7 ความต้องการเรียนรู้เร่ืองอ่ืนๆ 
   2.4 ตัวอักษร สี และเสียง      
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 
 

ตอนท่ี 1   ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
 1. เพศ  ชาย   หญิง  
     

2. อายุ   ปี  
  

3. สถานภาพการสมรส   
   โสด   สมรส  หม้าย  
   หย่า/แยกกันอยู่ อ่ืนๆ (ระบุ) ......................... 
 

4. ระดับการศึกษา 
  ไม่ได้รับการศึกษา   ประถมศึกษา  

 มัธยมศึกษาตอนต้น   มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.   
 อนุปริญญา/ปวส.   ปริญญาตรี 
 สูงกว่าปริญญาตร ี   อ่ืน (ระบุ).......................................... 
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 5. ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเกษตร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ทํานา.................ปี    ทําสวน...........ปี  
   ทําไร่..................ปี   อ่ืนๆ (ระบุ).................ปี 
 

 6. รายได้ของครัวเรือน 
6.1 รายได้จากการทําอาชีพภาคการเกษตร (หลังจากหักต้นทุนการผลิตแล้ว) 
 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท/ปี    ระหว่าง 50,001-100,000 บาท/ปี 
 ระหว่าง 100,001-200,000 บาท/ปี    ระหว่าง 200,001-300,000 บาท/ปี 
 ระหว่าง 300,001-400,000  บาท/ปี      ระหว่าง 400,001-500,000  บาท/ปี 
 มากกว่าหรือเท่ากับ 500,000 บาท/ปี 

6.2 รายได้จากการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร 
 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท/ปี    ระหว่าง 30,001-60,000 บาท/ปี 
 ระหว่าง 60,001-90,000 บาท/ปี    ระหว่าง 90,001-120,000  บาท/ปี 
 ระหว่าง 120,001-150,000  บาท/ปี      มากกว่าหรือเท่ากับ150,000  บาท/ปี 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเหน็ของเกษตรกรเก่ียวกับการเรียนรูเ้รื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
ข้าวผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส ์(อีเลริ์นนิง: e-Learning)   
  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในช่องที่เตรงกับความคิดเห็นของท่านที่สุด         

5 = เห็นด้วยมากที่สุด            4 = เห็นด้วยมาก       3 = เห็นด้วยปานกลาง 
2 = เห็นด้วยน้อย  1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด        

   

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
2.1 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน      
1) คําสั่งแบบทดสอบมีความชัดเจนเข้าใจง่าย      
2) แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับเน้ือหาท่ีเรียน      
3) แบบทดสอบมีจํานวนข้อที่เหมาะสม      
4) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนแบบเลือกตอบถูก/ผิด มีความ
เหมาะสม  

     

5) คําถามในแบบทดสอบมีความชัดเจนเข้าใจง่าย      
6) รูผ้ลคะแนนของแบบทดสอบรวดเร็ว      
7) การสรุปผลคะแนน/ก่อนหลัง มีความถูกต้องชัดเจน      
2.2 เนื้อหาและการดําเนนิเรือ่ง      
1) เน้ือหามีรายละเอียดสมบูรณ์      
2) เน้ือเรื่องมีความสอดคล้องกัน      
3) เน้ือหาไม่มากเกินไป      
4) เน้ือหามีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเช่ือถือ      
5) เน้ือหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน      
6) ลําดับข้ันตอนในการดําเนินเรื่องน่าสนใจ      
7) สามารถนําความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้      
8) เวลาที่ใช้ในการเรียน 1 ช่ัวโมง มีความเหมาะสม       
9) เน้ือหาที่เรียนเข้าใจง่าย      
2.3 ภาพและภาษา      
1) ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับเน้ือหา      
2) ภาพประกอบบทเรียนมีขนาดที่เหมาะสม      
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ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
3) ภาพประกอบบทเรียนมีความคมชัด      
4) ภาพประกอบบทเรียนมีความน่าสนใจ      
5) ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย      
2.4 ตัวอักษร สี และเสียง      
1) รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในเน้ือหาอ่านง่าย      
2) ขนาดของตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย      
3) สีของตัวอักษรดูสบายตา      
4) เสียงประกอบฟังชัดเจน      
2.5 การใชง้านระบบอิเล็กทรอนิกส ์      
1) เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ได้ง่าย      
2) วิธีการสมัครเข้าเรียนง่ายไม่ซับซ้อน      
3) วิธีการเข้าสู่เน้ือหาบทเรียนง่ายไม่ซับซ้อน      
4) การตอบสนองของบทเรียนในระบบการเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว      
5) รูปแบบหน้าจอของบทเรียนมีความน่าสนใจ      

  
      2.6 ท่านคิดว่าหัวข้อไหนในบทเรียนที่ท่านสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได้มากทีสุ่ด (โปรดระบ)ุ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      2.7 ท่านต้องการเรียนรู้เรื่องอ่ืนๆ เพิม่เติมหรือไม่ (โปรดระบชุื่อเรื่อง) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรค ในการเรียนรู้ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส ์(อีเลิรน์นิง: e-
Learning) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ นางสาวพิชญาภัค จันทร์นิยมาธรณ์ 
วันเดือนปีเกิด 19 ธันวาคม 2523 
ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
ทุนการศึกษา (ถ้ามี) - 

 
ผลงานทางวิชาการ 

 

 
- 

 
ประสบการณ์ทํางาน 2559: นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม 
สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
2555: นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี 
2548: นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับ 3 
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
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