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บทคัดย่อ 
 
 
 รายงานผลการศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาระบบคลังความรู้และสื่อการ
เรียนรู้ (k-room) ส าหรับถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 2) เพ่ือประเมินผลการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรโดยใช้ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 3) เพ่ือศึกษา
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริม 
การเกษตร และ 4) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 
ในงานส่งเสริมการเกษตร กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่และเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย ปี 2561 จ านวน 1,738 คน รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา t-test f-test จ าแนกข้อมูล จัดหมวดข้อมูล และสังเคราะห์สรุปข้อมูลพร้อมกับอธิบายความ    
ผลการศึกษาวิจัย พบว่า 
 1. การสร้างและพัฒนาระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ส าหรับถ่ายทอดความรู้
ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร มี 4 กระบวนการหลัก คือ 1) เตรียมการ 2) การสร้างและพัฒนา k-room 
3) ให้บริการ k-room กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร และ 4) ประเมินผลการใช้ประโยชน์ k-room 
 2. ประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรโดยใช้ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ 
(k-room) พบว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัด
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น อาชีพรับราชการ รายได้เฉลี่ย 12,001-
24,000 บาทต่อเดือน ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเป็นประจ าทุกวัน ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพ่ือสืบค้นข้อมูล 
และใช้งานระบบออนไลน์ได้ในระดับมาก ด้านเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41-50 ปี จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี อาชีพเป็นเกษตรกร 
รายได้เฉลี่ย 12,001-24,000 บาทต่อเดือน ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเป็นบางวันที่ต้องการ ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
เพ่ือสืบค้นข้อมูล และใช้งานระบบออนไลน์ได้ในระดับปานกลาง เจ้าหน้าที่และเกษตรกรเห็นว่า วัตถุประสงค์  
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ และระบบคลัง
ความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อเสนอแนะจากการเข้าใช้บริการคลังความรู้
และสื่อการเรียนรู้คือ เห็นควรให้มีการจัดฝึกอบรมระบบโปรแกรม มีความสามารถในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ k-room ให้กับบุคคลอ่ืนได้ และยอมรับ k-room สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือถ่ายทอด
เนื้อหาองค์ความรู้และน าไปปฏิบัติตามได้ จุดเด่นที่ประทับใจคือ เนื้อหาองค์ความรู้มีความหลากหลาย 
ประเด็นที่ควรปรับปรุงคือ เนื้อหาองค์ความรู้ทันสมัยและเพ่ิมเติมต่อเนื่อง ประเด็นเนื้อหาที่ต้องการเพ่ิมเติม
จากการใช้บริการคือ เจ้าหน้าที่ต้องการเนื้อหาด้านเทคโนโลยีและวิชาการเกษตรใหม่ๆ เพ่ือน ามาเพ่ิม
ประสิทธิภาพสินค้าเกษตร และเกษตรกรต้องการเนื้อหาด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
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และนวัตกรรมทางการเกษตร ส่วนข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จากเจ้าหน้าที่คือ ประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย
และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเกษตรกร คือ พัฒนาความรู้ในการใช้ห้องเรียนออนไลน์ (k-room) ควรมี
การพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ระบบโปรแกรมและคอมพิวเตอร์ให้เป็น เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมเจ้าหน้าที่และ
เกษตรกรเห็นว่า k-room มีจุดเด่นที่ประทับใจ มากกว่าประเด็นที่ควรปรับปรุง  

3. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)    
ในงานส่งเสริมการเกษตร พบว่า 1) ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข ได้แก่ ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ ควรคัดเลือก
สื่อวีดีทัศน์ทีก่ระชับ เข้าใจง่าย เป็นเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จ มีระบบกลั่นกรองเนื้อหาและใช้ประโยชน์ไดจ้รงิ 
ด้านระบบโปรแกรมห้องเรียนออนไลน์ (k-room) จัดรูปแบบการน าเสนอให้น่าสนใจ ตัวหนังสืออ่านง่าย 
เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงได้สะดวก จัดอบรม/มีสื่อให้เรียนรู้ และลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และด้านสื่อวีดีทัศน์
เพ่ือการเรียนรู้ คือ ประเมินคุณภาพสื่อวีดีทัศน์ ก าหนดความยาวของสื่อวีดีทัศน์ และพัฒนารูปแบบการ
น าเสนอเนื้อหาให้หลากหลาย และ 2) แนวทางการใช้ประโยชน์ ได้แก่ น ามาเป็นเครื่องมือเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ให้เพ่ิมเติมองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ให้บริการองค์ความรู้ในรูปแบบ “แหล่งเรียนรู้ออนไลน์” แต่ควร
เพ่ิมช่องทางและสื่อเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย ใช้ระบบโปรแกรมด้วยตนเองได้ และ
น ามาเป็นแหล่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ซึ่งได้รับการยอมรับ เกิดความพึงพอใจ พร้อมที่จะเป็นผู้สื่อสาร
และกระจายองค์ความรู้จาก k-room ไปสู่บุคคลอื่นๆ ได้ด้วยตนเอง 

4. ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริม
การเกษตร ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ 1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร พบว่า 
เพศ และการศึกษา เป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้       
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ อาชีพ และรายได้ เป็นปัจจัยส่วนบุคคล     
ที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และ 2) เกษตรกร พบว่า อายุ การศึกษา และรายได้เป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์
จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนเพศ และอาชีพ 
เป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้  ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 1) การน ามาใช้ประโยชน์ คือ น ากระบวนการมาเป็น
แบบอย่างเพ่ือขยายผลระบบถ่ายทอดความรู้ส าหรับสนับสนุนเจ้าหน้าที่และเกษตรกร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้เข้าใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมขึ้น และพัฒนาทักษะการใช้งานระบบโปรแกรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย 2) การ
ด าเนินงานครั้งต่อไป ได้แก่ ระบบการถ่ายทอดความรู้ด้วย k-room กับโครงการอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น และ การยกระดับ k-room เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร” เพ่ือเป็น
เครื่องมือสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรในการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 
 รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาและประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่
และเกษตรกรโดยใช้ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) จัดท าขึ้นมาเพ่ือรวบรวมผลการ
ด าเนินงานที่เกิดขึ้นจากการน าห้องเรียนออนไลน์ หรือ k-room มาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้กับเกษตรกร ภายใตโ้ครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย ประจ าปี 2561 (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) 
 ขอขอบคุณ ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ให้โอกาสในการคิดค้นและสร้างเครื่องมือ
ส าหรับถ่ายทอดความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการส านักงานบริหารจัดการ
โครงการเกษตรยั่งยืน (ดร. เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ) ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการเกษตร 
(นางสาวยุพา แซ่ชื้อ) คณะผู้เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมการเกษตร คณะเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานบริหาร
จัดการโครงการเกษตรยั่งยืน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักพัฒนาการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ส านักงานเลขานุการกรม ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ส านักงานเกษตร
จังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ และคณะท างานการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการคลัง
ความรู้ผ่านระบบออนไลน์เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร ที่ได้ช่วยเหลือ สนับสนุนและ
อ านวยความสะดวก จนสามารถจัดท าเอกสารดังกล่าวส าเร็จได้ด้วยดี ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 
 

ศิริวรรณ หวังดี 
21 มกราคม 2562 
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3 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 5 
 2.1 แนวคิดการส่งเสริมการเกษตร 5 
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 2.5 แนวคิดการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 19 

2.6 แนวคิดการประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 23 
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37 

บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย 39 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 39 
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 3.3 สมมติฐานการวิจัย 40 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 40 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 40 
 3.6 ระยะเวลาในการวิจัย 41 



 
(5) 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 
 
 เรื่อง หน้า 
  
บทที่ 4 ผลการวิจัย 43 
 ตอนที่ 1 ศึกษาการสร้างและพัฒนาระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 
   ส าหรับถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 

43 

 ตอนที่ 2 ประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรโดยใช้ระบบ
   คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 

48 

 ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อ     
   การเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตร 

65 

 ตอนที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้       
   (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตร 

88 

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 108 
 5.1 สรุปผล 108 
 5.2 อภิปรายผล 111 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

113 

บรรณานุกรม 
 

114 

ภาคผนวก 120 
 ภาคผนวกท่ี 1 แบบประเมินผลระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)  
          ของเจ้าหน้าที่ 

121 

 ภาคผนวกท่ี 2 แบบประเมินผลระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)  
          ของเกษตรกร 

127 

 ภาคผนวกท่ี 3 รายงานจ านวนผู้เข้าใช้งานระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้  
          (k-room) 

133 

 ภาคผนวกท่ี 4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและ 
          การจัดการคลังความรู้ผ่านระบบออนไลน์เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้
          ให้กับเกษตรกร 

139 

คณะผู้จัดท า 
 

 

 
 
 



 
(6) 

 

สารบัญตาราง 
 
 ตารางท่ี หน้า 
  
ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการศึกษาวิจัยเรื่อง ประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ 
       ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร โดยใช้ระบบคลังความรู้ 
       และสื่อการเรียนรู้ (k-room)  

41 

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลการสร้างและพัฒนาระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)   
       ส าหรับถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 

47 

ตารางที่ 4.2 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรจากการเข้าใช้   
       บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในรูปแบบของ  
       ห้องเรียนออนไลน์  

49 

ตารางที่ 4.3 ข้อมูลความสามารถในการใช้ระบบออนไลน์ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
       และเกษตรกรจากการเข้าใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้  
       (k-room) ในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์  

53 

ตารางที่ 4.4 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับความเหมาะสม 
       ของวัตถุประสงค์คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) จากการเข้าใช้ 
       บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในรูปแบบของห้องเรียน
       ออนไลน์  

54 

ตารางที่ 4.5 ความคิดเห็นของเกษตรกรเก่ียวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ 
       คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) จากการเข้าใช้บริการระบบคลังความรู้
        และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์  

55 

ตารางที่ 4.6 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการใช้ประโยชน์ด้านเนื้อหา
       ใน k-room 

56 

ตารางที่ 4.7 ความพึงพอใจของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์ด้านเนื้อหาใน k-room 57 
ตารางที่ 4.8 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการใช้ประโยชน์ด้านสื่อ 
       การเรียนรู้ใน k-room 

58 

ตารางที่ 4.9 ความพึงพอใจของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room 59 
ตารางที่ 4.10 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการใช้ประโยชน์ 
         ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 

61 

ตารางที่ 4.11 ความพึงพอใจของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์ด้านระบบคลังความรู้ 
         และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 

63 

ตารางที่ 4.12 เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
         กับเกษตรกรในการใช้ประโยชน์ด้านเนื้อหา ด้านสื่อการเรียนรู้ และ 
         ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 

65 



 
(7) 

 

สารบัญตาราง (ต่อ)  
 
 ตารางท่ี หน้า 
  
ตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร    
         จากการเข้าใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)  
         ในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์ ได้แก่ ด้านการจัดฝึกอบรมการใช้ระบบ
         โปรแกรม ด้านความสามารถในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ k-room 
         ให้กับบุคคลอ่ืน และด้าน k-room สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพื่อถ่ายทอด
         เนื้อหาองค์ความรู้ให้ยอมรับและน าไปปฏิบัติตามได้ 

66 

ตารางที่ 4.14 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับประเด็นจุดเด่น 
         จากการใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)  
         เพ่ือพัฒนาเกษตรกร  

67 

ตารางที่ 4.15 เปรียบเทียบข้อมูลความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับ    
         จุดเด่นจากการใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)  
          เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ ด้านสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการ
          เรียนรู้ และด้านห้องเรียนออนไลน์ (k-room) 

69 

ตารางที่ 4.16 ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับประเด็นจุดเด่นจากการใช้บริการ 
         ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร  

70 

ตารางที่ 4.17 เปรียบเทียบข้อมูลความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับจุดเด่นจากการใช้    
         บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร  
         ได้แก่ ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ ด้านสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการเรียนรู้  
         และด้านห้องเรียนออนไลน์ (k-room) 

71 

ตารางที่ 4.18 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับประเด็นที่ควร 
         ปรับปรุงจากการใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)  
         เพ่ือพัฒนาเกษตรกร  

72 

ตารางที่ 4.19 เปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับประเด็น 
         ที่ควรปรับปรุงการใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู ้(k-room)  
          เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ไดแ้ก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านเนื้อหาองค์ความรู้     
         ด้านคุณภาพสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ และด้านระบบโปรแกรมห้องเรียน 
         ออนไลน์ (k-room)  

73 

ตารางที่ 4.20 ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับประเด็นที่ควรปรับปรุงจากการใช้บริการ 
         ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร  

74 

 
 



 
(8) 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 
 ตารางท่ี หน้า 
  
ตารางที่ 4.21 เปรียบเทียบความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับประเด็นที่ควรปรับปรุง 
         การใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนา 
         เกษตรกร ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านเนื้อหาองค์ความรู้  
         ด้านคุณภาพสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ และด้านระบบโปรแกรมห้องเรียน
         ออนไลน์ (k-room) 

76 

ตารางที่ 4.22 ประเด็นเนื้อหาที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต้องการเพ่ิมเติมจากการ 
         ใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนา 
         เกษตรกร ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีและวิชาการเกษตรใหม่ๆ เพื่อน ามา 
         เพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ด้านข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว 
         ที่สามารถน ามาใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร ด้านการพัฒนา 
         งานส่งเสริมการเกษตร และด้านการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร 

77 

ตารางที่ 4.23 ประเด็นเนื้อหาที่เกษตรกรต้องการเพ่ิมเติมจากการใช้บริการระบบคลัง 
          ความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ ด้านการ 
           เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร  
          ด้านการจัดการศัตรูพืชและโรคแมลง ด้านพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญในปัจจุบัน  
          ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านตลาดสินค้าเกษตรและตลาดออนไลน์ ด้านการ 
           ลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมรายได้และอาชีพเสริม ด้านการแปรรูปผลผลิต 
          และด้านอื่นๆ  

79 

ตารางที่ 4.24 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
         จากการใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)  
         เพ่ือพัฒนาเกษตรกร  

80 

ตารางที่ 4.25 เปรียบเทียบความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับ 
         ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จากการใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้  
         (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ ด้านสื่อเพ่ือ 
         การเรียนรู้ ด้านระบบโปรแกรมของห้องเรียนออนไลน์ (k-room)  
         ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
         ในการใช้ห้องเรียนออนไลน์ (k-room) 

81 

ตารางที่ 4.26 เปรียบเทียบความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากการใช้บริการ 
         ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร  
         ได้แก่ ประเด็นจุดเด่น ประเด็นที่ควรปรับปรุง ประเด็นเนื้อหาที่ต้องการ 
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82 



 
(9) 
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บทท่ี 1  
บทน ำ 

 
 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 การถ่ายทอดความรู้ เป็นภารกิจหลักที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการโดยมีเป้าหมาย   
เพ่ือสนับสนุนอาชีพการเกษตรของเกษตรกรให้บรรลุผลตามความต้องการ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
เป็นผู้น าองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับยุคสมัย เท่าทันสถานการณ์ไปสู่เกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหาองค์ความรู้ได้ด าเนินการหลากหลายรูปแบบทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
สื่อเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล และอ่ืนๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

จากสถานการณ์ปัจจุบันของการปฏิบัติงานจะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรทั้งเจ้าหน้าที่และเกษตรกร โดยเฉพาะการ
สื่อสารและถ่ายทอดความรู้ สามารถสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ โดยเฉพาะเป็นแหล่งจัดเก็บเนื้อหา แลกเปลี่ยน ค้นหาองค์ความรู้ส าหรับ
น ามาใช้ประโยชน์กับการปฏิบัติงานควบคู่กับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และงานส่งเสริมการเกษตร
มีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้นได้ ถ้าหากได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่
และเกษตรกร แต่ก็ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และความรู้
ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ให้สอดรับกับภารกิจของกลุ่มเป้าหมาย เมื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการน า
ระบบออนไลน์เข้ามาสนับสนุนการเรียนรู้นั้นจะเห็นได้ว่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกษตรกรที่มี
ศักยภาพและความพร้อมก็จะเข้าถึงแหล่งองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ได้แก่ องค์ความรู้ผ่าน Youtube 
เว็บไซต์ต่างๆ และเฟชบุ๊ค เป็นต้น สามารถน าข้อมูลเนื้อหามาประกอบการตัดสินใจเพ่ือพัฒนาอาชีพ
การเกษตรได้ทันที ทั้งนี้เพราะการส่งเสริมการเกษตร เป็นกระบวนการให้การศึกษานอกโรงเรียนโดยให้
บุคคลเป้าหมายได้เรียนรู้จากการกระท าด้วยตนเองและช่วยตนเอง เพ่ือให้บรรลุถึงการกินดีอยู่ ดีของคน
ในชุมชนโดยส่วนรวม และมีพ้ืนฐานอยู่บนการพัฒนาประชาชนในชุมชน (ชูเกียรติ รักซ้อน, 2532)     
โดยใช้สื่อในการส่งเสริมการเกษตร มาเป็นเครื่องมือเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย   
ได้ศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรรายบุคคล กลุ่ม และมวลชน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องได้ 

การสร้างห้องเรียนออนไลน์ หรือ k-room เพ่ือน ามาถ่ายทอดเนื้อหาและองค์ความรู้การเกษตร
ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการท างาน โดยกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที 
ก็จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและเป็นการคิดค้นเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตรด้วย 
ดังนั้นจึงเห็นควรด าเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาและประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ 
และเกษตรกรโดยใช้ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 

 2.1 เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ส าหรับถ่ายทอดความรู้
ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร  

2.2 เพ่ือประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรโดยใช้ระบบคลังความรู้
และสื่อการเรียนรู้ (k-room)           

2.3 เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ 
(k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตร  

2.4 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)     
ในงานส่งเสริมการเกษตร  

 
3. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 

3.1 ขอบเขตด้ำนสถำนที่ คือ เป็นการด าเนินงานโดยใช้สถานที่บนระบบเว็บไซต์ ที่น ามาเป็น
ช่องทางสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย ปี 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
 3.2 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำในการประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
และเกษตรกร โดยใช้ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ได้เริ่มด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 
ถึงเดือนตุลาคม 2561 
 3.3 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ คือ เนื้อหาที่น ามาจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร 3 กลุ่มวิชา 18 ชั่วโมง 
ประกอบด้วย 1) กลุ่มวิชาสร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ 2) กลุ่มวิชาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และ 3) กลุ่มวิชาการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร 
 3.4 ขอบเขตด้ำนกลุ่มเป้ำหมำยในกำรจัดเก็บข้อมูล คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ปี 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
ที่ปฏิบัติงานภายในส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ และ 9101 ชุมชน  
 
4. นิยำมศัพท์ 
 

 4.1 เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร หมายถึง บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอ ที่รับผิดชอบ
หรือร่วมด าเนินการโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ปี 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
 4.2 เกษตรกร หมายถึง เกษตรกร จ านวน 9101 ชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ปี 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
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4.3 คลังควำมรู้และสื่อกำรเรียนรู้ (k-room) หมายถึง การถ่ายทอดเนื้อหาองค์ความรู้ที่
เกิดข้ึนภายในห้องเรียนออนไลน์ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 

4.4 สื่อกำรเรียนรู้ หมายถึง สื่อวีดีทัศน์ สื่อเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง และการเชื่อมโยงเว็บไซต์
ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีเนื้อหาองค์ความรู้สอดคล้องและตรงกับบทเรียนของ k-room 

4.5 หลักสูตรกำรฝึกอบรมเกษตรกรรำยย่อย หมายถึง เนื้อหาที่น ามาจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร 
3 กลุ่มวิชา 18 ชั่วโมง ประกอบด้วย 1) กลุ่มวิชาสร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อน
ประเทศ 2) กลุ่มวิชาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และ 3) กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ
องค์กรเกษตรกร 
 4.6 กำรถ่ำยทอดควำมรู้ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ หรือกระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
ที่เกิดขึ้นจากการเข้ามาใช้บริการหรือศึกษาเรียนรู้เนื้อหาตามที่ได้มีการถ่ายทอดเนื้อหาองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น
ภายในห้องเรียนออนไลน์ หรือระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)  

4.7 กำรประเมินผล หมายถึง การประเมินผลเกี่ยวกับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
และเกษตรกร เกี่ยวกับการเข้าใช้งานจากระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ที่น ามาสนับสนุน
การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรรายย่อย โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ปี 2561 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

4.8 กำรประเมินผลระบบคลังควำมรู้และสื่อกำรเรียนรู้ (k-room) หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับ
ผลที่เกิดขึ้นจากการน า k-room มาเป็นเครื่องมือถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและ
เกษตรกร ได้แก่ เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ ระบบ k-room และข้อเสนอแนะ 
 4.9 งำนส่งเสริมกำรเกษตร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
การบริการอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการผลิตทางการเกษตรโดยให้การศึกษานอกโรงเรียนกับเกษตรกร ครอบครัว
เกษตรกร และบุคคลอ่ืนที่สนใจ ได้แก่ พัฒนา ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและความเป็นอยู่
ของเกษตรกรให้สามารถช่วยเหลือตนเองดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
 4.10 โครงกำรเสริมสร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกรรำยย่อย หมายถึง โครงการที่ด าเนินการในพ้ืนที่ 
77 จังหวัด 9101 ชุมชน ตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม ถึง
เดือนพฤศจิกายน 2561 
 
5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

 5.1 ได้ Model ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการถ่ายทอดความรู้ เพ่ือเป็นต้นแบบในการ
ขยายผลของกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป 
 5.2 มีคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้ค้นหา เลือกใช้
และตัดสินใจน าเนื้อหาและองค์ความรู้ไปพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาอาชีพให้เท่าทันกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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 5.3 ข้อมูลจากการประเมินผลการด าเนินงาน น ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ได้น าองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง  
 5.4 มีแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์ ส าหรับน ามาสนับสนุนการด าเนินงานตาม
ระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visit System) ให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
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บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาและประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
โดยใช้ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีเนื้อหา
ครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้  

1) แนวคิดการส่งเสริมการเกษตร 
 2) แนวคิดการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
 3) แนวคิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
 4) แนวคิดการใช้สื่อวีดีทัศน์เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 
 5) แนวคิดการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 

6) แนวคิดการประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
7) แนวคิดการพัฒนา การแพร่กระจาย และการยอมรับนวัตกรรม 

 8) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
9) กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย 

 
1. แนวคิดการส่งเสริมการเกษตร 
 

 1.1 ความหมายการส่งเสริมการเกษตร 
ดิเรก ฤกษ์หร่าย (2524 : 30) อ้างถึงใน วรทัศน์ อินทรัคคัมพร (ม.ป.ป.) การส่งเสริมการเกษตร 

หมายถึง กระบวนการให้การศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งรวมถึงการให้บริการส่วนบุคคลเป้าหมายและครอบครัว 
โดยให้บุคคลเป้าหมายเหล่านี้เรียนรู้ด้วยการกระท าของตัวเอง เพ่ือให้บรรลุถึงความกินดีอยู่ดีของคน      
ในชุมชนโดยส่วนรวม ทั้งนี้โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนการพัฒนาของคนในชุมชน 

ท านอง สิงคาลวนิช (2525 : 148-149) กล่าวว่า การส่งเสริมการเกษตร หมายถึง
กิจกรรมเสริมหรือการแพร่ขยายความรู้ทางการเกษตรในระบบการศึกษาลักษณะหนึ่งที่น ามาจาก
สถาบันการศึกษาสู่บุคคลเป้าหมายหรือผู้ที่ได้รับการส่งเสริม ได้แก่ ผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งอยู่นอก
สถาบันการศึกษา จึงจัดเป็นการศึกษานอกโรงเรียน (Out of school education) หรือการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน (Non- formal education)  

ชูเกียรติ รักซ้อน (2532 : 10) กล่าวว่า การส่งเสริมการเกษตร หมายถึง กระบวนการ 
ให้การศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งรวมทั้งการบริการแก่บุคคลเป้าหมายที่เป็นเกษตรกรและครอบครัว      
โดยให้บุคคลเป้าหมายได้เรียนรู้โดยการกระท าด้วยตนเองและช่วยตนเอง เพ่ือให้บรรลุถึงการกินดีอยู่ดี 
ของคนในชุมชนโดยส่วนรวม ซึ่งมีพ้ืนฐานอยู่บนการพัฒนาประชาชนในชุมชน  
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บุญธรรม จิตต์อนันต์ (2536 : 28)  กล่าวว่า การส่งเสริมการเกษตร หมายถึง การน า
ความรู้ วิธีการและเทคนิคใหม่ๆ ทางเกษตรไปแนะน าเผยแพร่ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกษตรกร แล้วติดตามให้ค าแนะน าช่วยเหลือจนบังเกิดผลส าเร็จ ขณะเดียวกันก็น าเอาปัญหาต่างๆ   
ทางเกษตรมาวิเคราะห์หาหนทางแก้ไข    

ชัยชาญ วงศ์สามัญ (2548 : 50) กล่าวว่า การส่งเสริมการเกษตร หมายถึง กระบวนการ
ทางการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความรู้ ทัศนคติและทักษะเกี่ยวกับการเกษตร และเคหกิจของเกษตรกร
แม่บ้านเกษตรกร และเยาวชนเกษตร เพ่ือให้สามารถเพ่ิมผลผลิต อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ยกระดับความเป็นอยู่ของตนเอง ครอบครัวและชุมชนให้ดีขึ้น  

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การส่งเสริมการเกษตร หมายถึง กระบวนการให้การศึกษา
นอกระบบโรงเรียนและการให้บริการทางการเกษตรกับเกษตรกร โดยน าองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
การเกษตรไปถ่ายทอดหรือแพร่ขยายความรู้ทางการเกษตรเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกรให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  

 

1.2 หลักการส่งเสริมการเกษตร 
1.2.1 งานส่งเสริมการเกษตรต้องท าร่วมกับเกษตรกร เป็นการสอนเกษตรกรไม่ใช่เป็น

การให้บริการแก่เกษตรกรเท่านั้น แต่เป็นการท างานร่วมกับเกษตรกรเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถปฎิบัติในสิ่งที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมได้ด้วยตนเอง ส่วนการตัดสินใจต่างๆ ในการท า
การเกษตร ควรเป็นการตัดสินใจของเกษตรกรเอง มิใช่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 

1.2.2 การส่งเสริมการเกษตรต้องท างานร่วมกับองค์กรพัฒนาอ่ืนๆ ในชนบท เป็นการให้
ความรู้ตามความจ าเป็นและความต้องการตลอดจนเป้าหมายของเกษตรกรในชนบท จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องร่วมมือและประสานงานกับองค์กรพัฒนาอ่ืนๆ ทั้งองค์กรของรัฐและเอกชนที่ให้บริการ 
มีความช านาญและมีทรัพยากรต่างๆ ที่สามารถช่วยเกษตรกรได้  

1.2.3 การส่งเสริมการเกษตรเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแบบยุคลวิถี เทคโนโลยี
เกี่ยวกับการผลิตพืชและสัตว์ มีความส าคัญต่อการแก้ปัญหาในการท าการเกษตรของเกษตรกร ภูมิปัญญา
ของเกษตรกรก็มีความส าคัญต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและนักวิจัย ดังนั้นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารซึ่งกันและกันระหว่างนักวิจัย เจ้าหน้าที่ส่งเสริม และเกษตรกร จะท าให้งานส่งเสริมสามารถผสม
กลมกลืนกันได้ เรียกว่า การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแบบยุคลวิถี มีข้ันตอน คือ   

1)  การก าหนดปัญหา เริ่มต้นจากการพบปะกับเกษตรกรเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สามารถช่วยนักวิจัยให้เข้าใจปัญหาทางการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่ได้  

2) การทดสอบเทคโนโลยีในพ้ืนที่ การปฏิบัติในฟาร์มหรือพันธุ์พืชใหม่ๆ อาจจะ
ให้ผลดีในแปลงทดลองของนักวิจัย แต่เมื่อน ามาปฏิบัติในแปลงของเกษตรกร อาจจะไม่ค่อยได้ผล ดังนั้น
การทดสอบในแปลงของเกษตรกรจะท าให้เกิดความมั่นใจว่า ความรู้ใหม่ๆ ดังกล่าวเกษตรกรสามารถ
น าไปปฏิบัติได้ผลอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลสะท้อนกลับไปยังนักวิจัยให้มีการพัฒนาปรับปรุง
ให้ดียิ่งขึ้น 

3) เกษตรกรยอมรับ การยอมรับความรู้ใหม่ๆ ไปปฏิบัติของเกษตรกรจะพบ
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ซึ่งเกษตรกรจะส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับนักวิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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1.2.4 การส่งเสริมการเกษตรท างานกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน การท างานในพ้ืนที่
ต่างๆ ต้องเผชิญกับปัญหาของเกษตรกรมากมาย ท าให้เกิดความแตกต่างกันในการท างาน จึงไม่ควร
ก าหนดรูปแบบของการส่งเสริมเพียงแบบเดียว (Single package) เพ่ือน าไปใช้กับเกษตรกรทุกคนที่
เหมือนๆ กัน เพราะเกษตรกรกลุ่มต่างๆ มีปัญหาและความจ าเป็นแตกต่างกันไป เจ้าหน้าที่จึงควรพัฒนา
โครงการให้เหมาะสมกับปัญหา ความต้องการและทรัพยากรที่เกษตรกรแต่ละกลุ่มมีแตกต่างกันไป 

1.2.5 เกษตรกรควรมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของงานส่งเสริม เพ่ือให้เกิดผลในระยะยาว 
ให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้ หลังจากที่โครงการส่งเสริมสิ้นสุดลงเกษตรกรไม่ควรเป็นเพียง
ผู้รับการส่งเสริมเท่านั้น แต่ควรจะมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของการส่งเสริม ควรจะมีส่วนร่วมในการ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง และเป็นการเสริมสร้างเกษตรกรให้ ใช้สติปัญญา
ของตนเองในการคิดเป็น ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง และสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  
 

1.3 ความส าคัญของการส่งเสริมการเกษตร 
ชัยชาญ วงศ์สามัญ (2548 : 30) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการส่งเสริมการเกษตร ดังนี้ 
1) การส่งเสริมการเกษตร เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตการเกษตร 

มีการอนุรักษ์ พัฒนาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ เป็นปัจจัยการผลิตอย่างฉลาดที่สอดคล้องกับสภาวะ
และความต้องการของตลาด อุตสาหกรรม อันจะเป็นการสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงประเทศ 

2) การส่งเสริมการเกษตร เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ 
ชาวไร่ ชาวนาผู้เลี้ยงปศุสัตว์และประมง ยุวเกษตรกร และแม่บ้านเกษตรกร ที่ท าการผลิตโดยใช้
ทรัพยากร ธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน ท้องถิ่นชนบท เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นการเพ่ิมรายได้ เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และปรับปรุงสังคม
และเศรษฐกิจของประชาชนและของประเทศให้ดีขึ้น 

3) การส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพ จะช่วยปรับปรุงและเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
สมรรถภาพของเกษตรกรในการประกอบอาชีพและการด ารงชีพ การส่ง เสริมที่ดีจะช่วยให้เกษตรกร    
เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ เพ่ิมทักษะสมรรถภาพและความสามารถ ประสิทธิภาพ 
ในการผลิตของเกษตรกร เป็นการสร้างแรงเสริม และกระตุ้นเตือนให้เกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้า  
ที่จะเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวตลอดไป 

วรทัศน์ อินทรัคคัมพร (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการส่งเสริมการเกษตร ดังนี้ 
1) การส่งเสริมการเกษตรเป็นเสมือนมือที่คอยหยิบยื่นความรู้ เทคนิควิทยาการอันเป็น

ประโยชน์แก่การประกอบอาชีพเกษตรกร เป็นความพยายามของสถาบันวิชาการท่ีช่วยเหลือเกษตรกร 
2) เสมือนสื่อกลางระหว่างปัญหาของเกษตรกรกับวิทยาการใหม่ๆ กับสถาบัน มีการน า

ปัญหาไปวิจัยเพื่อหาผลมาช่วยเกษตรกร 
3) เปลี่ยนโลกทัศน์ของประชาชนเกี่ยวกับความล าบาก โดยวิธีนี้เท่านั้นที่การพัฒนาแบบ

ถาวรจะเกิดขึ้น การพัฒนากายภาพและเศรษฐกิจจะไร้ค่าหากขาดการพัฒนาคน หรือประชากร
เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ต้องไม่บังคับจิตใจ หรือยัดเยียดนโยบายรัฐบาลให้แก่ประชาชน ต้องท างานร่วมกับ
ประชาชน ค้นหาปัญหาของประชาชน กระตุ้นประชาชนให้มีโอกาสและหาโอกาสสอนประชาชน 
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4) เป็นระบบการศึกษานอกโรงเรียนในชนบท เจ้าหน้าที่เหมือนครูคอยสั่งสอนเพ่ิมความรู้ 
อย่างสม่ าเสมอ พัฒนาจิตใจและโลกทัศน์ เพ่ือให้มีการน าทักษะที่มีไปใช้ให้เป็นประโยชน์เพ่ือประโยชน์
แก่เกษตรกร 

5) การส่งเสริมเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของมนุษย์กับโลก การเน้นกิจกรรมที่ให้ชาวนา
เป็นวัตถุสิ่งของ หรือวัตถุในการพัฒนา ซึ่งปฏิเสธที่จะให้ชาวนาเปลี่ยนแปลงโลก แนวคิดเช่นนี้ท าให้
ชาวนาไม่ได้รับการเรียนรู้ แต่ถูกยัดเยียดเหมือนเป็นภาชนะรองรับหรือเป็นผู้รองรับการโฆษนาชวนเชื่อ
จากวัฒนธรรมที่แปลกแยก ที่คิดว่าเป็นสิ่งทันสมัย 
 จะเห็นได้ว่า การส่งเสริมการเกษตรมีความส าคัญก็คือ มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตร เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรให้สามารถด ารงชีวิตได้ด้วยตนเอง เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร โดยถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการและเทคโนโลยี 
การเกษตรอย่างสม่ าเสมอเพ่ือเปิดโอกาสและโลกทัศน์ให้กับเกษตรกรได้เรียนรู้เท่าทันกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

1.4 องค์ประกอบและกระบวนการส่งเสริมการเกษตร 
ดุษฎี ณ ล าปาง (2543) อ้างถึงใน ชัยชาญ วงศ์สามัญ (2548) ได้ระบุว่า กระบวนการ

ส่งเสริมการเกษตรมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
1.4.1 ความรู้และทักษะ การส่งเสริมการเกษตรสามารถน าความรู้และข้อมูลอ่ืนๆ ที่

เกษตรกรขาดไปเพ่ิมเติมให้ได้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างความช านาญให้เกษตรกรเป็น
กิจกรรมที่ส าคัญ ดังนั้นนักส่งเสริมจะต้องศึกษาว่า ความรู้และทักษะใดที่เกษตรกรยังขาด โดยจะต้อง
ศึกษาถึงรูปแบบและวิธีการถ่ายทอดที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรสามารถรับ
เอาความรู้และทักษะนั้นๆ ไปปฏิบัติได ้

1.4.2 ค าแนะน าและข้อมูลข่าวสาร การส่งเสริมการเกษตรเป็นการให้ค าแนะน าด้าน
เทคนิคและข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือให้เกษตรกรน าไปใช้ตัดสินใจและน าไปปฏิบัติ ซึ่งค าแนะน าด้าน
เทคนิคการผลิตจะได้มาจากการศึกษาวิจัย ซึ่งตัวเกษตรกรอาจจะเป็นแหล่งที่จะให้ค าแนะน าและข้อมูล
ข่าวสารแก่เกษตรกรรายอ่ืนๆ ไดด้้วย 

1.4.3 องค์กรเกษตรกร นักส่งเสริมควรให้ความช่วยเหลือแนะน าเกษตรกรในการจัดตั้ง
องค์กรที่จะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อและเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับเกษตรกรด้วยกัน ซ่ึงในอนาคต
องค์กรเกษตรกรในท้องถิ่นจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารได้ 

1.4.4 การกระตุ้นและสร้างความเชื่อมั่น ข้อจ ากัดในการพัฒนาการเกษตรก็คือ เกษตรกร
ส่วนใหญ่ไม่ได้รับความสนใจจากรัฐเท่าที่ควร ซึ่งท าให้เกิดความรู้สึกว่า การที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตความ
เป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยมาก 
 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบและกระบวนการในการส่งเสริมการเกษตรให้กับ
เกษตรกร ประกอบด้วย 1) ความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ 2) ค าแนะน าและข้อมูลข่าวสารที่จะน าไป
ให้กับเกษตรกร 3) องค์กรเกษตรกร และ 4) การกระตุ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร 
 

 1.5 วิธีการส่งเสริมการเกษตร 
การส่งเสริมการเกษตรโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 วิธี ประกอบด้วย 
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1.5.1 การส่งเสริมรายบุคคล (Individual Methods) เป็นการส่งเสริมบุคคลเป้าหมาย  
ในครั้งหนึ่งเพียงคนเดียว ซึ่งช่วยให้เกิดการยอมรับได้มากโดยเฉพาะผู้น าท้องถิ่น ประธานกลุ่มต่างๆ  
ตัวอย่างวิธีการส่งเสริมรายบุคคล ได้แก่ 

1) การเยี่ยมเยือนที่บ้านหรือไร่นา (Farm Visits) โดยเจ้าหน้าที่ออกไปเยี่ยมเยือน
บุคคลเป้าหมายถึงบ้านหรือที่ไร่นาเกษตรกร ซ่ึงเป็นวิธีการที่ได้ผลมากที่สุดและใช้อย่างแพร่หลายในประเทศ
ที่ด้อยพัฒนา หรือก าลังพัฒนา แต่มขี้อเสียคือ ต้องใช้เวลามากและลงทุนสูง และได้บุคคลเป้าหมายน้อย  

2) การติดต่อที่ส านักงาน (Office Calls) โดยเจ้าหน้าที่นัดหมายบุคคลเป้าหมาย
ให้ไปติดต่อที่ส านักงาน เพ่ือขอค าแนะน าหรือเอกสารเผยแพร่ต่างๆ ซึ่งบุคคลเป้าหมายจะต้องมีความ
กระตือรือร้น มีความสนใจใฝ่หาความรู้ เพราะบุคคลเป้าหมายทิ้งกิจกรรมที่ไร่นาและต้องเสียเวลาจาก
การเดินทางไปที่ส านักงานด้วยตนเอง  

3) การติดต่อทางจดหมาย (Letters)  เป็นการเขียนจดหมายติดต่อกัน โดย
เกษตรกรอาจเขียนจดหมายไปยังเจ้าหน้าที่หรือนักวิชาการเกษตร เพ่ือขอค าแนะน าหรือถามปัญหา
เกี่ยวกับการเกษตร ซ่ึงวิธีการนี้จะช้าเพราะต้องผ่านขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ไม่รวดเร็วเหมือนการพบ
เจ้าหน้าทีด่้วยตนเอง  

4) การติดต่อทางโทรศัพท์ (Telephone Calls) เป็นการใช้โทรศัพท์ติดต่อ
สอบถามปัญหาหรือขอความช่วยเหลือต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว และใช้กันมากในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ทั้งนี้จะมรีาคาค่อนข้างสูงซ่ึงมีการใช้ในเขตเมือง เป็นต้น 

1.5.2 การส่งเสริมแบบกลุ่ม (Group Methods) เป็นการส่งเสริมการเกษตรที่กระท ากับ
บุคคลเป้าหมายตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพ่ือท าความเข้าใจและถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน ผู้น าท้องถิ่น 
และกลุ่มเยาวชน เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ ส่วนข้อดีก็คือ เข้าถึงบุคคลเป้าหมาย 
ได้เป็นจ านวนมาก ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา ข้อเสียก็คือ เจ้าหน้าที่อาจจะไม่สามารถจูงใจให้บุคคล
เป้าหมายทั้งหมดน าความรู้ไปปฏิบัติได้ และไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาของบุคคลเป้าหมายได้ทุกคน 
ตัวอย่างวิธีการส่งเสริมแบบกลุ่ม ได้แก่ 

1) การประชุม (Meeting) เป็นการแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ รับทราบ
ปัญหาของบุคคลเป้าหมาย หาแนวทางในการแก้ปัญหา และติดตามผล ส่วนใหญ่จะด าเนินการกับกลุ่ม
อาชีพเป็นหลัก เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้น าหมู่บ้าน หรือกลุ่มผู้ท านา เป็นต้น โดยใช้รูปแบบการบรรยาย 
อภิปรายกลุ่ม อภิปรายเป็นคณะ หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประชุมนั้นๆ  

2) การสาธิต (Demonstration) เป็นการถ่ายทอดความรู้โดยการแสดงให้กลุ่ม
บุคคลเป้าหมายได้ชมพร้อมกับบรรยายประกอบ ท าให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาและทราบขั้นตอนต่างๆ 
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ได้แก่ การสาธิตวิธี และการสาธิตผล (Result Demonstration)  

3) การจัดทัศนศึกษา (Field Trip) เป็นการไปดูกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่มีอยู่จริง
ที่อยู่ต่างสถานที่ เพ่ือให้บุคคลเป้าหมายได้เกิดความรู้และน ามาประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเอง ส่วนข้อดี 
คือ ได้เห็นสภาพความเป็นจริง ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญในการที่ท าให้เกิดการยอมรับน าไปปฏิบัติ ส่วน
ข้อเสียก็คือ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก  



 
10 

 

4) การจัดฝึกอบรมพิเศษ (Special Training Course) เป็นการจัดหาหลักสูตร
ระยะสั้นเพ่ือฝึกอบรมเฉพาะเรื่องให้กับกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มที่สนใจ โดยใช้เวลา 1 วัน หรือ 2 – 3 วัน 
ประเด็นเนื้อหาจะต้องเหมาะสม เป็นที่สนใจและตรงกับความต้องการของกลุ่ม ซ่ึงอาจจะมีการฝึกภาคปฏิบัติ
ในเรื่องที่แนะน า เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเชื่อมั่นว่าสามารถน าไปปฏิบัติได้  

5) การจัดงานวันเกษตร (Field Days) เป็นการจัดงานในบริเวณไร่นาของ
เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ สถานีทดลองเกษตร หรือที่ท าการ
ของทางราชการในท้องถิ่น เพ่ือเผยแพร่ผลส าเร็จไปยังบุคคลอ่ืน เป็นจุดเริ่มต้นของการสาธิตเพ่ือ
ตรวจสอบผลความก้าวหน้าหรือให้เกษตรกรสังเกตการสาธิตผล โดยกลุ่มเป้าหมายมีจ านวนไม่มาก ทั้งนี้
เพ่ือให้มีเวลาส าหรับการอภิปราย ซักถาม และชมกิจการด้านเกษตรของฟาร์มหรือสถานีทดลองนั้นๆ 

1.5.3 การส่งเสริมมวลชน (Mass Methods) เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่บุคคล
เป้าหมายได้ครั้งละจ านวนมากๆ โดยไม่จ ากัดจ านวน ไม่จ าเพาะเจาะจงว่าเป็นบุคคลใด ตัวอย่างวิธีการ
ส่งเสริมแบบมวลชน ได้แก่ 

1) สิ่งพิมพ์ (Publications) ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์ แผ่นปลิวหรือใบปลิว 
เอกสารเผยแพร่แบบเล่ม หนังสือเวียน จดหมายเวียน และหนังสือพิมพ์ติดผนัง เป็นต้น 

2) นิทรรศการ (Exhibits) เป็นการจัดแสดงสิ่งของ ได้แก่ ของจ าลอง หรือแสดง
แนวความคิดหรือความเห็น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความสนใจ ให้ความรู้และความเข้าใจ เป็นการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานหรือโฆษณาขายสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง  

3) วิทยุกระจายเสียง (Radio Programs) เป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวสารในการ
กระตุ้นความสนใจให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ข่าวความรู้ด้านเกษตร มีข้อเสียก็คือ ผู้ฟังไม่สามารถ
ซักถามปัญหาได้ ข้อควรระวังก็คือ ถ้ามีการสัมภาษณ์สดและถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลจะต้องถูกต้อง เพราะ
หากให้ความรู้ที่ไม่ถูกต้องแก่บุคคลเป้าหมาย อาจท าให้บุคคลเป้าหมายจดจ าสิ่งที่ผิดๆ ไปปฏิบัติ ท าให้
เกิดผลเสียหายในการส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างมาก  

4) รายการโทรทัศน์ (Television Programs) เป็นการจัดท ารายการโทรทัศน์   
ซึ่งคล้ายกับวิทยุกระจาย เสียง เพียงแต่เพ่ิมการมองเห็นภาพเข้าไปด้วย ท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความ
เข้าใจไดม้ากขึ้น  

5) การประกวด (Contest) เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนใจ ความตื่นเต้นให้กับ   
ผู้มาร่วมงานหรือผู้ชม  ซ่ึงจะเกี่ยวข้องกับการเกษตร ได้แก ่การประกวดพืช ประกวดสัตว์ หรือการประกวด
แข่งขันอ่ืนๆ ซ่ึงนิยมใช้กันมากในปัจจุบัน  

6) การรณรงค์ (Campaigns) เป็นการส่งเสริมหลายๆ วิธีการรวมกัน ซึ่งจะ
ด าเนินการตามแผนและก าหนดการที่วางไว้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือดึงความสนใจของเกษตรกรหรือ
กลุ่มเป้าหมายมายังปัญหาใดปัญหาหนึ่งที่กระทบกับคนจ านวนมาก โดยมีการวางแผนการรณรงค์และ 
สั่งการจากระดับชาติ หรือระดับภาค หรือระดับจังหวัด  
 วิธีการส่งเสริมการเกษตรทั้ง 3 วิธีจะมีความแตกต่างกัน คือ 
 1) วิธีการส่งเสริมมวลชน มุ่งที่จะเผยแพร่สร้างการรับรู้ (Awareness) ความสนใจ (Interest) 
ในเรื่องใหม่ๆ และแนวความคิดใหม่ๆ ให้กับบุคคลเป้าหมายได้รู้ว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้ว ถ้าหากสนใจ      
ก็จะต้องศึกษาและหารายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไป  
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 2) วิธีการส่งเสริมแบบกลุ่ม มุ่งที่จะช่วยบุคคลเป้าหมายให้ได้รายละเอียดในเรื่องที่สนใจมากข้ึน 
และน าไปสู่การไตร่ตรอง (Evaluation) ว่าจะลองท าดู (Trial) หรือไม่ ถ้าหากทดลองท าก็จะเป็นการ
พิสูจน์ด้วยตนเองว่า ผลทีอ่อกมาดีหรือไม่ดีอย่างไร  
 3) วิธีการส่งเสริมรายบุคคล มุ่งส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะน าเฉพาะบุคคลแต่ละรายในด้านเทคนิค
และรายละเอียดเฉพาะอย่าง เมื่อเกษตรกรตัดสินใจรับวิธีการใหม่ๆ ไปปฏิบัติ (Adoption) เจ้าหน้าที่         
ก็จะต้องช่วยเหลือโดยติดตามและให้ค าแนะน า เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างถูกวิธี และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
อาจเกิดข้ึนได ้ทั้งนี้เพ่ือให้บุคคลเป้าหมายบรรลุผลส าเร็จและเกิดความพอใจด้วย 
 จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่า การส่งเสริมการเกษตรทุกวิธีการไม่มีวิธีการใดที่ดีที่สุด การส่งเสริม
ที่ประสบผลส าเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยและองค์ประกอบหลายอย่าง ได้แก่ ตัวเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สื่อในการถ่ายทอดความรู้ โดยนักส่งเสริมการเกษตรจะต้องเตรียมความ
พร้อม ได้แก่ข้อมูล การเลือกวิธีการ และตัวของเจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะลงมือ
ปฏิบัติงาน 
 

 1.6 ปัญหาและข้อจ ากัดในการส่งเสริมการเกษตร 
เอกชัย โอเจริญ และธุวนันท์ พานิชโยทัย (2540 : 9 – 10 ) ได้กล่าวถึงปัญหาและ

ข้อจ ากัดในการส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย 
1) ขาดการประสานงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เนื่องจากมีหน่วยงานระดับ

พ้ืนที่หลายหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติงานตามนโยบายของตนเอง ในบางครั้งหลายหน่วยงานปฏิบัติงาน 
ที่มีลักษณะเหมือนกัน ท าให้เกิดความซ้ าซ้อน และไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกร ตลอดจน    
เกิดข้อขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกับองค์กรเอกชนด้วย 

2) เกิดจากตัวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ (1) ชี้น าและเสนอแนวทางของตนเอง  
สู่หมู่บ้าน เป็นการชักจูงให้เกษตรกรปฏิบัติตามมุมมองและความต้องการของตนเอง (2) ขาดข้อมูลและ
ข่าวสารสนับสนุนการบริการส่งเสริมการเกษตร เอกสารต่างๆ ล้าสมัย เป็นค าแนะน ากว้างๆ ส าหรับ
พ้ืนที่ทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงกับพ้ืนที่ที่ปฏิบัตินั้นๆ และ (3) การเยี่ยมเกษตรกรไม่เพียงพอ เนื่องจาก
อัตราส่วนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต่อครอบครัวเกษตรกร ท าให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนไม่สามารถ 
ไปเยี่ยมเกษตรกรในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบได้ครบ     

3) เกิดจากตัวของเกษตรกร ได้แก่ (1) ขาดแรงงานภาคเกษตร เนื่องจากมีการโยกย้ายไปสู่ 
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ปล่อยให้พ้ืนที่รกร้างว่างเปล่าซึ่งท าให้การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรท าได้
ด้วยความยากล าบาก (2) ขาดการฝึกอบรมระดับเกษตรกร ส่วนใหญ่จบการศึกษาต่ า มีส่วนร่วมในการ
ฝึกอบรมค่อนข้างมีน้อยเพราะต้องรับภาระในการท างานเลี้ยงชีพ ท าให้มีเวลาฝึกอบรมไม่เต็มที่  

กรมส่งเสริมการเกษตร (2537 : 1 – 2) ได้ระบุปัญหาและข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นว่า มาจากขีด
ความสามารถของเกษตรกรในการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์   
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย ทรัพยากรการเกษตรมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็ว ท าให้ความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ ขยายตัวสูงตามไปด้วย ทรัพยากรที่เป็นปัจจัยส าคัญ
ในการผลิตทางการเกษตรถูกน าไปจัดสรรเพ่ือการผลิตอ่ืนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เกิดภาวะภัยธรรมชาติ
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และพ้ืนที่ท าการเกษตรบางแห่งเสื่อมโทรมเพราะขาดการดูแลเอาใจใส่หรือสูญเสียความอุดมสมบูรณ์  
เป็นต้น จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการเกษตรเกิดขึ้นได้ค่อนข้างต่ า 
  จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่า ปัญหาและข้อจ ากัดในการส่งเสริมการเกษตร เป็นผลมาจาก   
ตัวเจ้าหน้าที่ เกษตรกร ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี นโยบายรัฐบาล สภาพแวดล้อม และภัยธรรมชาติ 
เป็นต้น ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวท าให้เกิดผลกระทบที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะประสิทธิภาพด้านการเกษตร 
 

 1.7 ประโยชน์ในการส่งเสริมการเกษตร 
1.7.1 เกิดความเปลี่ยนแปลงกับเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร ได้ดูแลช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาแนะน า และให้ข้อมูลข่าวสารและ
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

1.7.2 เกษตรกรข้างเคียงอาจจะยอมรับการปฏิบัติตามวิทยาการแผนใหม่ทั้งๆ ที่ตัวเอง
ไม่ได้รับฟังจากปากของนักส่งเสริมโดยตรง แต่ทว่าเขาเหล่านั้นได้สนทนากับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน 

1.7.3 นักส่งเสริมเกษตรสามารถเลือกใช้วิธีการส่งเสริมให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง เวลา
สถานที่ อุปกรณ์ และกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เช่น 
ประชุม อภิปราย สาธิต ปฏิบัติ และฝึกในไร่ เป็นต้น  
 
2. แนวคิดการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
 

การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วของการเรียนรู้
ที่มีความส าคัญมากส าหรับการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจโลกในอนาคต เพราะจะท าให้คนภายในองค์การ
และประเทศสามารถปรับตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และท าให้เกิดความรวดเร็ว
ในการช่วงชิงความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ รวมทั้งท าให้เกิดการพัฒนาทักษะของแรงงานได้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสร้างความสามารถในการหาความรู้ด้วย
ตนเอง ไม่ได้เป็นเพียงการเรียนโดยการรับความรู้หรือเรียนรู้เท่านั้น แต่เป็นการเรียน “วิธีการเรียนรู้” 
หรือเรียนอย่างไร ผู้เรียนในระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จะมีความสามารถแสวงหาความรู้   
ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนทักษะในการค้นหาข้อมูล การเรียนรู้วิธีการเข้าถึงแหล่งความรู้ การ
เลือกวิธีการเรียนรู้และวิธีการประมวลความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น คนที่มีความสามารถในการเรียนรู้จะท า
ให้เกิดการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง หากประเทศชาติมีประชาชนที่มีความสามารถ
ในการศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ จะท าให้เกิดผลดีต่อประเทศในการสร้างองค์ความรู้และ
การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาความสามารถในการคิดอีกด้วย ซึ่งในการจัดการ
เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์มีเครื่องมือ 3 ประเภท คือ 

ประเภทที่ 1 ระบบบริหารจัดการเนื้อหาและคอร์ส โดยบรรจุเนื้อหาและการประเมิน 
ติดตามผลของผู้เรียนได้ 

ประเภทที่ 2 ระบบการเรียนรู้ร่วมกันแบบประสานเวลา ซึ่งท าให้การเรียนรู้สามารถ 
สื่อสารกันได้ระหว่างบุคคลเสมือนเรียนในชั้นเรียนจริง ซึ่งประกอบด้วยภาพและเสียงที่สามารถโต้ตอบ
กันได้ทันทีทันใด 

ประเภทที่ 3 เครื่องมือคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ที่ช่วยให้เกิดการเรียนแบบไม่ประสานเวลาได้  
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เช่น เกมที่ช่วยเร้าความสนใจให้ผู้เรียนอยากที่จะศึกษาเนื้อหา อีเมล์ หรือสื่อประเภทภาพและเสียงเป็น
ต้น ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าใช้เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ใช้เพ่ือศึกษาหาความรู้ 

การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางความคิดมากกว่าการฟัง
บรรยายในห้องเรียน เนื่องจากเป็นการสื่อสารที่มีรูปแบบที่หลากหลาย จะกระตุ้นและเอ้ือให้เกิดการ
วิพากษ์อย่างมีเหตุผลมากกว่าการศึกษาในห้องเรียนแบบเดิม นอกจากนี้ยังพบว่า ๑) นักศึกษาทางไกล
ระบบออนไลน์ ได้มีการติดต่อกับผู้เรียนคนอ่ืนๆ ในชั้นเรียนมากกว่า ๒) ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยความสนุก 
๓) ผู้เรียนให้เวลาในการท างานในชั้นเรียนมากกว่า และ ๔) ผู้เรียนมีความเข้าใจสื่อการสอนและการ
ปฏิบัติมากกว่าผู้เรียนที่ได้รับการสอนในชั้นเรียนแบบเดิมเฉลี่ยร้อยละ 20 ผู้เรียนจะมีการปฏิสัมพันธ์กับ
ข้อมูลและความรู้จ านวนมาก ซึ่งอาจท าให้เกิดการต่อยอดความรู้ หรือเกิดความคิดใหม่ๆ และการสร้าง
นวัตกรรมอันเป็นปัจจัยในการแข่งขันที่ส าคัญมากที่สุดส าหรับการแข่งขันในเศรษฐกิจยุคใหม่  

จึงสรุปได้ว่า การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ สามารถน ามาเป็นช่องทางถ่ายทอดความรู้ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายที่องค์การต่างๆ ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนรู้และความ
เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อจ ากัด ไม่ว่าจะเป็นเพราะความไม่พร้อมของโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความไม่เพียงพอของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การขาดแคลนซอฟต์แวร์ที่มี
คุณภาพ การขาดเนื้อหาที่หลากหลาย และความไม่พร้อมของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
บริบทแวดล้อมอ่ืนๆ ที่ไม่เอ้ืออ านวย เช่น ผู้เรียน กฎหมายและวัฒนธรรมการเรียนรู้ในสังคม เป็นต้น 
 ดังนั้น ความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ในงานส่งเสริมการเกษตร ก็ย่อมจะ  
ท าให้สามารถพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรให้เท่าทันกับพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดล้อม
และความต้องการ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ และเป็นทางเลือก
ใหม่ในการพัฒนาระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรให้เกิดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 30 มากกว่าการเรียนรู้โดยการฟังการบรรยายในห้องเรียนหรืออ่านหนังสือ 
และท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้นถึงร้อยละ 60 ของการเรียนรู้แบบดั้งเดิมด้วย  
 
3. แนวคิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู ้
 

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาตนเองอย่างไม่มีขีดจ ากัด ส่งผลให้เกิดการศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาเครื่องมือ
และอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง เกิดการแข่งขันในการพัฒนาทางด้านซอฟต์แวร์ ส่งผลให้ประเทศต่างๆ น า
คอมพิวเตอร์มาใช้ในด้านการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น โดยมีบทบาทและมีประสิทธิภาพตามความต้องการของ
ผู้บริโภคซึ่งอาศัยประสบการณ์ ความรู้ และแนวทางการใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกภายใต้บริบทต่างๆ 
(https://seesacaps.wordpress.com : 5 ธันวาคม 2561)  

สารสนเทศด้านการเกษตร คือ รากฐานส าคัญ และเป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนาการเกษตรของ
ประเทศไทย เพราะสารสนเทศเป็นที่มาของความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะสร้างให้เกิดมูลค่าเพ่ิม และ
การพัฒนาองค์ความรู้ทั้งในด้านการผลิต การจัดการตลาด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งในการพัฒนา
สารสนเทศด้านการเกษตรให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ควรด าเนินการอย่างเป็นระบบในลักษณะของ
เครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานผู้ผลิตสารสนเทศทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ใช้สารสนเทศที่เป็น
องค์กรและบุคคลด้วย 

https://seesacaps.wordpress.com/
https://seesacaps.wordpress.com/
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3.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ICT หมายถึง การน าเทคโนโลยีดิจิตอล เครื่องมือสื่อสาร หรือ

เครือค่ายคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการเข้าถึง จัดการ บูรณาการ ประเมินผล และสร้างข้อมูล 
3.2 เป้าหมายของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  

3.2.1 เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มผลงาน และการติดต่อสื่อสาร 
3.2.2 ความร่วมมือของผู้เรียน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน 
3.2.3 บริหารจัดการข้อมูล โดยการค้นคว้าข้อมูล 
3.2.4 ความร่วมมือของผู้สอน โดยมีการท างานร่วมกันเองได ้
3.2.5 การสร้างงาน โดยการจัดท าชิ้นงาน การเผยแพร่ผลงาน 
3.2.6 ช่วยบททวนบทเรียน โดยซอร์ฟแวร์เสริมการเรียน 

3.3 ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.3.1 ถูกใช้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหา และพัฒนาความคิดวิเคราะห์ 
3.3.2 ใช้ในการสร้างกลยุทธ์ เพ่ือไขปัญหาที่ซับซ้อน และพัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง 

ส าหรับเรื่องที่สนใจ 

3.4 รูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
3.4.1 จัดการเรียนรู้ “ตลอดเวลา” (Anytime) เวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ในระยะแรก  

ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ Computer ในการสืบค้นหาความรู้จากห้องสมุด ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้บริการระบบ Internet 

3.4.2 เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ “ทุกหนแห่ง” กลุ่มเป้าหมายสามารถเรียนรู้ร่วมกันจากสื่อ
ต่างๆ อาทเิช่น คอมพิวเตอร์ วีดีทัศน์ โทรทัศน์ CAI และอ่ืนๆ เป็นต้น 

3.4.3 ให้กลุ่มเป้าหมายทุกคนได้เรียนรู้เพ่ือน ามาพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพในการ
น ามาใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง 

3.5 ประโยชน์จากการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใชเ้พื่อการเรียนรู้  
3.5.1 ความสะดวกรวดเร็วในระหว่างการด าเนินงาน 
3.5.2 ระบบการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบมากข้ึนกว่าเดิม 
3.5.3 ลดข้อผิดพลาดของเอกสารในระหว่างการด าเนินการได้ 
3.5.4 สร้างความโปร่งใสให้กับหน่วยงานหรือองค์กรได้ 
3.5.5 ลดปริมาณเอกสารในระหว่างการด าเนินงานได้มาก (กระดาษ) 
3.5.6 ลดขั้นตอนในระหว่างการด าเนินการได้มาก 
3.5.7 ประหยัดเนื้อท่ีจัดเก็บเอกสาร (กระดาษ) 

3.6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร ประกอบด้วย 
3.6.1 ใช้ไอทีเป็นสื่อในการสื่อสาร เผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรนอกเหนือจากสื่ออ่ืนๆ 
3.6.2 จัดท าโปรแกรมเพ่ืออ านวยประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
3.6.3 ประยุกต์ใช้ไอทีในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการเกษตรจากแหล่งความรู้ 

จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ทางการเกษตรและเพ่ือการ
เรียนรู้แตกต่างจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิง หมายความว่า ทุกคนที่เป็นผู้เรียนมีโอกาส มีอิสระในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง สามารถสร้างองค์ความรู้ สร้างทักษะไดด้้วยตนเอง ซ่ึงครไูด้ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมา
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เป็น “ผู้ให้ค าแนะน า” และสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันได้ โดยมีการวางแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ในเนื้อหาองค์ความรู้ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเรียนรู้        
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดระบบและเผยแพร่ความรู้ มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็น
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้
ของผู้ที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ 
 ดังนั้นการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ หรือการถ่ายทอดความรู้ 
เป็นการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ในสภาพปัจจุบันการถ่ายทอดความรู้ก็ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้ ซึ่งวิทยากรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการถ่ายทอดความรู้ของตนเอง ต้องยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้เพ่ือใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ
หน่วยงาน/องค์กร วิทยากรควรพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้เหมาะสม ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง    
ในการเรียนรู้ สามารถพาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ และด ารงตนอยู่ได้อย่างมีความสุข 
 
4. แนวคิดการใช้สื่อวีดีทัศน์เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

 4.1 ความหมายของสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ 
วชิระ อินทร์อุดม (2539) ได้ให้ความหมายของวีดีทัศน์ หมายถึง วัสดุที่สามารถใช้

บันทึกภาพและเสียงได้ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการทางแสง เสียงแ ละ
แม่เหล็กไฟฟ้า สามารถบันทึกและเปิดให้ชมได้ทันทีโดยอาศัยเครื่องเล่นบันทึกวีดีทัศน์ ซึ่งบันทึกและลบ
สัญญาณภาพ/เสียงได้ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2542) ได้ให้ความหมายของวีดีทัศน์หรือภาพทัศน์ 
หมายถึง การประยุกต์ศิลปะการแสดง น าเสนอผู้ชมให้เกิดความรู้สึก อารมณ์ที่พึงประสงค์ของ
ผู้อ านวยการสร้าง ซึ่งก็คือ สื่อหรือเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดศิลปะและอารมณ์แก่ผู้ชมทั้งเป็นศิลปะ
ของการผลิตและการน าเสนอแก่ผู้ชม 

กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ให้ความหมายของสื่อวีดีทัศน์หรือวิดีโอ (Video) หมายถึง
การน าเอาโทรทัศน์ (Television) หรือเนื้อหาทางวิชาการ นโยบาย การประมวลกิจกรรมการด าเนินงาน 
มาจัดท าเป็นรายการสั้นๆ ใช้เป็นสื่อเพ่ือการน าเสนอ การอธิบาย การสอน หรือเพ่ือจุดประสงค์ใด
จุดประสงค์หนึ่งตามความต้องการของผู้ผลิต วีดีทัศน์เป็นผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการท า งานอย่างมี
ระบบของคณะท างาน ซึ่งจะเรียกเป็นผู้ผลิต หน่วยผลิต ฝ่ายผลิต หรือบริษัทผลิตรายการ (Production 
House) เพ่ือให้ได้มาซึ่งงานวีดีทัศน์ตามความประสงค์ของงานหรือองค์กร 

กิดานันท์ มลิทอง (2536) กล่าวว่า วีดีทัศน์ (Video Tape) ซึ่งตามปกติเราเรียกทับศัพท์
ว่า “วีดิโอเทป” เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญที่สามารถใช้ในการบันทึกภาพ และเสียงไว้ได้พร้อมกันในแถบ
เทปในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และยังสามารถลบแล้วบันทึกใหม่ได้ 

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ วีดีทัศน์ หมายถึง แถบ วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งเป็นแถบเคลือบแม่เหล็ก
สามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้หลายมิติ ได้แก่ ภาพและเสียง ในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถ 
ตัดต่อเพ่ิมเติม ลบออกได้โดยมีสื่อแพร่ภาพ แพร่เสียง เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ หรือคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็น
เครื่องแสดงภาพและเสียง เป็นต้น 
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ในการใช้สื่อวีดีทัศน์เพ่ือถ่ายทอดความรู้ จะเป็นเรื่องของการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้    
ไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยมีขั้นตอนการผลิต เหมือนกับการผลิตรายการวีดีทัศน์ทั่วไป แต่จะแตกต่างกัน    
ที่รายละเอียดของเนื้อหา ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และการสื่อความหมายเพ่ือการเรียนรู้ การสอน ทั้งนี้
รายการวีดีทัศน์ที่มีคุณภาพนั้นจะต้องสื่อความหมาย หรือถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์หลัก
ตามท่ีก าหนดไว้ โดยมีหลักการผลิตสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ ดังนี้ 

1) Why (ผลิตรายการท าไม) ในการผลิตสื่อวีดีทัศน์ ผู้ผลิตจะต้องเข้าใจก่อนว่า มีวัตถุประสงค์ 
หรือมีความจ าเป็นอะไรที่ต้องท าการผลิต ได้แก่ (1) เพ่ือการสอน (รายการเพ่ือการศึกษา) (2) เพ่ือแจ้ง
ข่าวสาร (รายการข่าว) (3) เพ่ือบันทึกเหตุการณ์ (รายการสารคดี) (4) เพ่ือความเพลิดเพลิน (รายการ
บันเทิง) และอ่ืนๆ  

2) Who (เพ่ือใคร) โดยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ชมคือใคร ได้แก่ เด็กนักเรียน ครู ปัญญาชน 
ผู้ใหญ่ ผู้ชมทั่วไป และอ่ืนๆ 

3) What (ผลิตเรื่องอะไร) จะต้องก าหนดเนื้อหาสาระซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ได้แก่ จะสอนเรื่องอะไร หรือจะแจ้งข่าวอะไร หรือจะบันทึกเหตุการณ์อะไร หรือจะให้ความบันเทิงอะไร 
และอ่ืนๆ 

4) How (รูปแบบอย่างไร) ในการผลิตสื่อวีดีทัศน์ ผู้ผลิตจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ
ว่าจะผลิตรายการในรูปแบบใด จึงจะสอดคล้องกับเนื้อหาให้มากที่สุด ได้แก่ รูปแบบการอ่านรายงาน 
(Announcing) หรือรูปแบบการสนทนา (Dialogue) หรือรูปแบบสารคดี (Documentary) หรือรูปแบบ
ละคร (Drama) และอ่ืนๆ  
 

 4.2 คุณค่าและประโยชน์ของสื่อวีดีทัศน์ในการถ่ายทอดความรู้ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2542) ได้สรุปถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของสื่อ

โทรทัศน์/วีดีทัศน์ด้านการเรียนการสอน ก็คือ เป็นสื่อหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการศึกษา
เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะคุณสมบัติของสื่อวีดีทัศน์สามารถเอ้ืออ านวยให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาหลาย
ประการ ประกอบด้วย 

1) สามารถน าสิ่งที่อยู่ภายนอกห้องเรียนเข้ามาสู่นักเรียนในห้องได้ 
2) สามารถใช้เทคนิคในการถ่ายท าเพ่ือให้นักเรียนได้เห็นสิ่งที่เล็กมากๆ ได้อย่างชัดเจน

ด้วยตาเปล่า ทั้งนี้ก็ด้วยวิธีการถ่ายท า คือ การจับภาพระยะใกล้ หรือให้ได้เห็นภาพแบบกว้างไกล  
3) สามารถใช้เทคนิคการถ่ายท าให้นักเรียนเห็น และเกิดความเข้าใจในกระบวนการ

บางอย่างซึ่งมนุษย์เราไม่สามารถเห็นได้ตามปกติ เช่น เทคนิคการถ่ายท าภาพอนิเมชั่น (Animation) 
ช่วยท าให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตเคลื่อนไหวได้เหมือนกับสิ่งมีชีวิต  

4) สามารถใช้เทคนิคการซ้อนภาพ (Superimposition) จากแหล่งสัญญาณภาพ 2 แหล่ง
ให้ปรากฏอยู่ในจอได้ในเวลาเดียวกัน 

5) สามารถเสนอภาพและเสียงจากสื่ออ่ืนๆ ที่ใช้ในสถานการณ์การเรียนการสอนได้เกือบ
ทุกชนิด ซึ่งท าให้รายการสอนนั้นน่าสนใจและชวนให้น่าติดตามมากขึ้น 

6) สามารถตัดต่อแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ ท าให้การเรียนการสอนเกิด
ประโยชน์ตรงกับความต้องการของผู้สอน โดยไม่สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้น 
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7) สามารถเผยแพร่ความรู้ไปได้อย่างกว้างขวาง เครื่องมือที่ใช้บันทึกภาพมีขนาดเล็ก 
สามารถน าไปถ่ายท ารายการได้สะดวก สามารถบันทึกเหตุการณ์ หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ในทันทีและ
เก็บไว้สอนต่อไปได้ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และเม่ือสอบไปแล้วจะน ามาสอนอีกก่ีครั้งก็ได้ 

8) วีดีทัศน์ เอ้ืออ านวยให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ เพราะสามารถดูซ้ า
ได้หลายครั้งจนกว่าจะเข้าใจหรือจดจ าได้ 

9) วีดีทัศน์ สามารถช่วยครูผู้สอนได้ด้วยการบันทึกภาพการสอนของครู แล้วน ามาเปิดชม
เพ่ือตรวจสอบความบกพร่องและข้อผิดพลาดนั้น ๆ เพื่อพัฒนาการสอนให้ได้ผลดียิ่งขึ้นได้ตลอดเวลา   

วชิระ อินทร์อุดม (2539) ได้สรุปถึงคุณค่าและประโยชน์ของวีดีทัศน์ คือ 
1) ผู้ชมได้เห็นภาพ และได้ยินเสียงไปพร้อมๆ กัน ซึ่งเป็นการรับรู้โดยประสาทสัมผัสทั้ง 2 ทาง 

ซึ่งยอ่มดีกว่าการรับรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว 
2) ผู้ชมสามารถเข้าในกระบวนการที่ซับซ้อนได้โดยอาศัยศักยภาพของเครื่องมือ 
3) การผลิตวีดีทัศน์ที่สามารถย่อ ขยายภาพ ท าให้ภาพเคลื่อนที่ช้า หรือเร็ว หรือหยุดนิ่งได้ 

แสดงกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง มีล าดับขั้นตอนได้ในเวลาที่ต้องการ โดยอาศัยเทคนิคการถ่ายท า 
และเทคนิคการตัดต่อ 

4) บันทึกเหตุการณ์ในอดีต และหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างสถานที่ ต่างเวลาแล้วน ามาเปิด
ชมได้ทันท ี

5) เป็นสื่อที่ใช้ได้ท้ังเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ และใช้กับมวลชนทุกเพศ ทุกวัย และ
ทุกระดับชั้น 

6) วีดีทัศน์ที่ได้รับการวางแผนการผลิตที่ดี และผลิตอย่างมีคุณภาพ สามารถใช้แทนครูได้ 
ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนครูได้เป็นอย่างดี 

7) ใช้ได้กับทุกขั้นตอนของการสอน ไม่ว่าจะเป็นการน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นระหว่างการสอน 
หรือขั้นสรุป 

8) ใช้เพื่อการสอนซ่อมเสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9) ใช้เพื่อบันทึกภาพท่ีเกิดจากอุปกรณ์การฉายได้หลายชนิด เช่น ภาพสไลด์ และภาพยนตร์ 

โดยไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องฉายหลายประเภทในห้องเรียน 
10) ใช้เป็นแหล่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยการท าห้องสมุดวีดีทัศน์ ใช้ในการ

ฝึกอบรมผู้สอนด้วยการบันทึกการสาธิตวิธีการสอน การบันทึกรายการ หรือการจัดการศึกษาใหม่ๆ 
11) ช่วยปรับปรุงเทคนิควิธีการสอนของครู โดยการใช้เทคนิคการสอนแบบจุลภาค (Micro 

teaching) การเรียนรู้แบบเปิด (Open Learning) และการศึกษาทางไกล (Distance Education) 
 จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า สื่อวีดีทัศน์เพ่ือการเรียนรู้มีคุณค่าและประโยชน์ก็คือ สามารถบันทึก
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทั้งภาพและเสียง ช่วยในการศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ลดปัญหาการขาด
แคลนวิทยากรหรือผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.3 รูปแบบรายการสื่อวีดีทัศน์ในการถ่ายทอดความรู้ 
วิภา อุตมฉันท์ (2538) ได้สรุปรูปแบบโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้มี 3 รูปแบบ คือ 
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 1) รายการพูดคนเดียว โดยทั่วไปเป็นรายการที่ผลิตในสตูดิโอ ซึ่งผู้พูดจะพูดคนเดียว  
หน้ากล้อง เสมือนเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ชม ศิลปะการพูดและบุคลิกของผู้พูดจึงเป็นสิ่งที่ ส าคัญส าหรับ
รายการประเภทนี้ การพูดจะต้องเป็นไปอย่างธรรมชาติ วิธีที่จะช่วยการพูดให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย    
ผู้พูดควรใช้แผ่นภาพ วัตถุ แผนผัง กระดานค าหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ เข้าช่วย ในบางครั้งอาจจะแทรกภาพ 
(Insert) หรือตัดเข้าสู่ภาพที่ถ่ายท ามาก่อนหรือถ่ายทอดตรงมาจากท่ีอ่ืน ช่วยเพิ่มความหลากหลายให้แก่
รายการ ส่วนลักษณะเด่นของรูปแบบรายการชนิดนี้ ก็คือ เพ่ือให้ข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งในลักษณะที่
กระชับและน่าเชื่อถือ  

2) รายการสัมภาษณ์และสนทนา ซึ่งการสัมภาษณ์ คือ การพูดคุยระหว่างคนสองคน   
ส่วนการสนทนา คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มคนที่ร่วมรายการมากกว่าสองคนขึ้นไป ซึ่งทั้ง
สองแบบจะมีคนหนึ่งที่ท าหน้าที่พิธีกรคอยก ากับรายการ ในกรณีสัมภาษณ์ พิธีกรจะท าหน้าที่ เป็น          
ผู้สัมภาษณ์ไปด้วยในเวลาเดียวกัน 

3) รายการสารคดี โดยสารคดีท าหน้าที่เสนอเหตุการณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามความ
เป็นจริง สารคดีไม่เพียงแต่บรรยายเรื่องราวต่างๆ ตามที่เกิดขึ้นจริงและบันทึกเอาไว้เท่านั้น แต่ยัง
สามารถน าเรื่องราวในอดีตมาเสนอใหม่ตามโอกาส  

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และนิคม ทาแดง (2532 : 731-736) ได้จัดรูปแบบรายการโทรทัศน์
เพ่ือการศึกษาไว้ 12 รูปแบบ ดังนี้ 

1) รูปแบบพูดคนเดียว (Monologue) เป็นรายการที่ผู้ปรากฏตัวพูดคุยกับผู้ชมหนึ่งคน 
ส่วนมากจะมีภาพประกอบเพื่อมิให้เห็นหน้าผู้พูดอยู่ตลอดเวลา 

2) รูปแบบสนทนา (Dialogue) เป็นรายการที่มีคนมาพูดคุยกันสองคน ซึ่งทั้งสองคนมีผู้ถาม
และคู่สนทนาแสดงความคิดเห็นที่น าเสนอทั้งคู่ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสนทนาจะมี 2-3 คนก็ได้ 

3) รูปแบบอภิปราย (Discussion) เป็นรายการที่ผู้ด าเนินรายการอภิปรายหนึ่งคนป้อน
ประเด็นค าถามให้ผู้ร่วมอภิปรายตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่ควรเกิน 4 คน ผู้อภิปรายแต่ละคนจะแสดง
ความคิดเห็นของตนเองต่อประเด็นต่างๆ 

4) รูปแบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นรายการที่มีผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ คือ 
วิทยากรและพิธีกรมาสนทนากัน  

5) รูปแบบเกมหรือตอบปัญหา (Quiz Programmed) เป็นรายการที่จัดให้มีการแข่งขัน
ระหว่างคนหรือกลุ่มของผู้ที่มาร่วมรายการด้วยการเล่นเกมหรือตอบปัญหา  

6) รูปแบบสารคดี (Documentary Programmed) เป็นรายการที่เสนอเนื้อหาด้วยภาพ
และเสียงบรรยายตลอดรายการโดยไม่มีพิธีการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

(1) สารคดีเต็มรูป เป็นการด าเนินเรื่องด้วยภาพและเนื้อหาตลอดรายการ 
(2) กึ่งสารคดีกึ่งพูดคนเดียว (Semi Documentary) เป็นรายการที่มีผู้ด าเนินรายการ

ท าหน้าที่เดินเรื่องพูดคุยกับผู้ชมและให้เสียงบรรยายตลอดรายการ นอกนั้นเป็นภาพแสดงเรื่องราวต่างๆ 
7) รูปแบบละคร (Dramatically style) เป็นรายการที่เสนอเรื่องราวด้วยการจ าลอง

สถานการณ์ เป็นละครที่มีการก าหนดผู้แสดง จัดสร้างแสง การแต่งตัว และแต่งหน้าให้สมจริงสมจัง และ
ใช้เทคนิคการละครเพ่ือเสนอเรื่องราวให้เหมือนจริงมากท่ีสุด 
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8) รูปแบบสารละคร (Docu – Drama) เป็นรายการที่ผสมผสานรูปแบบสารคดีเข้ากับ
รูปแบบละครหรือการน าละครมาประกอบรายการที่เสนอเนื้อหาบางส่วน มิใช่เสนอเป็นละครทั้งรายการ 
เพ่ือให้การศึกษาความรู้และแนวคิด  

9) รูปแบบสาธิต (Demonstration) เป็นรายการที่เสนอวิธีการท าอะไรสักอย่างเพ่ือให้
ผู้ชมได้แนวทางไปใช้ท าจริง 

10) รูปแบบเพลงและดนตรี (Song and Music) รูปแบบเพลงและดนตรี มี 3 ลักษณะ 
(1) มีดนตรี นักร้องมาแสดงสด 
(2) ให้นักร้องมาร้องควบคู่ไปกับเสียงดนตรีที่บันทึกมาแล้ว 
(3) ให้นักร้องและนักดนตรีมาแสดง แต่ใช้เสียงที่บันทึกมาแล้ว 

11) รูปแบบการถ่ายทอดสด (Live Programmed) เป็นรายการที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนจริงในขณะนั้น 

12) รูปแบบนิตยสาร (Magazine Programmed) เป็นรายการที่เสนอรายการหลาย
ประเด็น และหลายรูปแบบในรายการเดียวกัน 
 จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า รูปแบบรายการสื่อวีดีทัศน์ในการถ่ายทอดความรู้ มีหลากหลาย
รูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ต้องการถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมาย สิ่งดังกล่าวช่วยให้เกิด
ความน่าสนใจในการเรียนรู้เนื้อหาองค์ความรู้ได ้

 
5. แนวคิดการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
 

 การถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร เป็นความจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการให้สอดรับกับสถานการณ์ในการท างาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความต้องการของหน่วยงาน
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
 

 5.1 ความหมาย 
การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม       

เป็นการพัฒนาความคิด ความสามารถโดยอาศัยประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม  
บลูม (1956) อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2553) 

ไดจ้ าแนกการเรียนรู้แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
1) ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) หมายถึง พัฒนาการด้านสติปัญญาและความคิด  
2) ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) หมายถึงพัฒนาการทางด้านความรู้สึกนึกคิด ความสนใจ 

ค่านิยม ความซาบซึ้ง การปรับตัวและเจตคติต่างๆ 
3) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หมายถึง การพัฒนาทักษะในทางปฏิบัติ 

ได้แก่ ทักษะในการใช้อวัยวะต่างๆ เช่น การเคลื่อนไหว การลงมือท างาน การท าการทดลอง  
กาจเย (1970) อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2553) 

ซึ่งได้เสนอเงื่อนไขของการเรียนรู้ไว้ 8 ข้อ คือ  
1) การเรียนรู้เมื่อได้รับสัญญาณ (Signal Learning)  
2) การเรียนรู้ในลักษณะของการกระตุน-ตอบสนอง (Stimulus-Response Learning)  
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3) การเรียนรู้โดยการเชื่อมโยงการกระตุ้น-ตอบสนอง (Chaining) 
4) การเรียนรู้โดยสร้างความสัมพันธ์กระตุ้น-ตอบสนองด้วยภาษา (Verbal Association)  
5) การเรียนรู้แบบแยกแยะ (Discrimination Learning)  
6) การเรียนรู้ในแนวความคิดหลัก (Concept Learning)  
7) การเรียนรู้ในกฎเกณฑ ์(Rule Learning)  
8) การเรียนรู้เชิงแก้ปัญหา (Problem Solving) 
โรงเรียนฐานวิชา (http://www.thanchivaschool.net/ ค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2560) 

ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นหลักสูตร
ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเป้าหมายส าคัญ
ส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน ผู้สอนจะต้องพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ รวมทั้งมีการปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน 

พัลลภ พรหมทอง (2541) ได้กล่าวถึง การเรียนรู้ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ที่ได้เกิดขึ้นในตัวบุคคลอันมาจากการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ได้โดยมี
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 

นันทา ติงสมบัติยุทธ์ (2557) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรของกลุ่มบุคคล
เป้าหมายหรือเกษตรกรว่า เป็นการที่กลุ่มบุคคลเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือมีความสัมพันธ์กับ  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจ    
จนกระท่ังเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าไปใช้พัฒนาการประกอบอาชีพของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 จึงสรุปได้ว่า การถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร หมายถึง การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ปฏิบัติ เพ่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ตนเองทั้งด้านความรู้ ความสามารถโดยใช้ประสบการณ์ของตนเองให้เกิดประโยชน์ภายใต้เงื่อนไข สังคม
และสภาพแวดล้อมต่างๆ ในทางท่ีดีขึ้น  
 

5.2 ความส าคัญของการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร  
การถ่ายทอดความรู้เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียน ตั้งใจเรียน 

และเกิดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น การเรียนของผู้เรียนจะไปสูจุดหมายปลายทางหรือความส าเร็จในชีวิตมาก
น้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการจัดการเรียนรูที่ดีของผู้สอนหรือวิทยากร ถ้าหากผู้ถ่ายทอดความรู้เลือกใช้
วิธีการจัดการเรียนรูที่ดีและเหมาะสมก็ย่อมจะเกิดผลดีให้กับผู้เรียน การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
บุคลากร จึงมีความส าคัญ ประกอบด้วย  

5.2.1 กลุ่มเป้าหมายมีความรูและความเข้าใจในเนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู  
5.2.2 กลุ่มเป้าหมายเกิดทักษะหรือมีความช านาญในเนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู  
5.2.3 กลุ่มเป้าหมายเกิดทัศนคติทีด่ีต่อสิ่งที่เรียน  
5.2.4 กลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรูที่ไดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
5.2.5 กลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรูไปศึกษาหาความรเูพ่ิมเติมต่อไปได้อีก 

http://www.thanchivaschool.net/%20ค้น
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ดังนั้นในการถ่ายทอดความรู้ ผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดความรู้ควรจะต้องส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย  
มีความเจริญงอกงามในทุกๆ ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การส่งเสริมการเรียนรู้  
ที่ดีที่สุด  
 

 5.3 องค์ประกอบของการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
ประไพ ฉลาดคิด (2548) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการสอนมีดังนี้ 
1) ผู้สอน เป็นผู้รู้หลักสูตรและน าเนื้อหามาด าเนินการสอน มีการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ตลอดเวลาของการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียน    
มีทักษะกระบวนการ มีเจตคติที่ดีตามเจตนารมณ์ของบทเรียนและหลักสูตร และมีความสามารถในการ
ใช้สื่อประกอบการสอนไดต้รงตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้ท าให้การสอนด าเนินไปได้อย่างราบรื่น 

2) ผู้เรียน เป็นผู้ได้รับความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ต่างๆ ที่ผู้สอนจัดให้ ท าให้เกิด
การเรียนรู้ที่เป็นไปตามจุดประสงค์ของการสอนที่ตั้งไว้ 

3) กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนและ
ผู้เรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ จนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีการวัดผลและประเมินผลตามที่ผู้สอนก าหนด
หรือวางแผนไว้  

4) บริบทในการเรียนการสอน เป็นสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนที่ต้องค านึงถึง 
ความเหมาะสม บรรยากาศ และตัวช่วยเสริมหนุนการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ เป็นต้น 

ไพศาล หวังพานิช (2526 : 6) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

1) จุดมุ่งหมายการสอน เป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนว่า หลังจากสิ้นสุดการ
เรียนการสอนแล้ว จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง และมีความสามารถท าอะไรได้บ้าง จุดมุ่งหมายควร
ก าหนดในลักษณะของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) ซึ่งสังเกตได้และวัดได้  

2) พฤติกรรมพ้ืนฐานของผู้เรียน ก่อนที่จะสอนในเรื่องใด หากได้ทราบสภาพพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนก็จะท าให้จัดกิจกรรมในการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างเต็มท่ี  

3) การเรียนการสอน เป็นการเลือกใช้เทคนิควิธีสอนต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนโดยค านึงถึงลักษณะเนื้อหาวิชาว่าจะแบ่งเนื้อหาวิชาเป็นหน่วยย่อยได้อย่างไร หน่วยย่อยใด
ควรสอนก่อนหรือหลัง และเนื้อหาในแต่ละหน่วยย่อยจะใช้อุปกรณ์ชนิดใดเข้าช่วยได้บ้าง  

4) การวัดและประเมินผล เป็นการตรวจสอบผลการเรียนการสอนเพ่ือจะได้ทราบว่า
ภายหลังจากผ่านการเรียนการสอนแล้ว ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ดีขึ้นเพียงไร อยู่ใน
เกณฑ์น่าพอใจหรือไม่โดยเทียบกับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้  
 จึงสรุปได้ว่า การถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ควรมอีงค์ประกอบ 5 ประการ คือ 

1) ผู้สอน เป็นผู้รู้หลักสูตรและน าเนื้อหาสาระมาด าเนินการสอน มีการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ตลอดเวลาของการเรียนการสอน 

2) ผู้เรียน เป็นผู้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
ทั้งบุคลิกภาพ สติปัญญา ความถนัด ความสนใจ และความสมบูรณ์ของร่างกาย 

3) เนื้อหาวิชาต่างๆ เป็นการจัดเนื้อหาสาระและรายละเอียดให้มีความสัมพันธ์กัน มีความ
น่าสนใจ เหมาะสมกับช่วงอายุ ประสบการณ์ ภารกิจงาน และสภาพสิ่งแวดล้อมของการจัดการเรียนรู้ 
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4) สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ เป็นอุปกรณ์ช่วยในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ ในการถ่ายทอดความรู้ที่ต้องการให้เกิดผลดีนั้น  

สภาพแวดล้อมก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องค านึงถึง 
 

 5.4 ประโยชน์และข้อจ ากัดของการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
5.4.1 ประโยชน์ของการถ่ายทอดความรู้ 

1) การถ่ายทอดความรู้ เป็นการออกแบบและจัดวางองค์ประกอบของการเรียน
การสอน ต่างๆ ไว้อย่างเป็นระเบียบ ท าให้วิทยากรรู้จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน การด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน และการวัดผลผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงจะช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้สอนใน
การเตรียมการสอนได้เป็นอย่างดี ท าให้เกิดความพร้อมในการด าเนินงานที่เก่ียวข้องต่อไปได้  

2) ท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมการด าเนินงาน
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา และมีคุณภาพ ซึ่งจะ
ดีกว่าการจัดการเรียนการสอนที่ขาดระบบ เพราะจะท าให้เกิดความสับสน ไม่ทราบจุดมุ่งหมายทีช่ัดเจน
และไม่สามารถควบคุมการด าเนินงานที่เก่ียวข้องได ้

3) ช่วยให้วิทยากรทราบปัญหาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน
ได้อย่างเหมาะสม  เพราะมีระบบควบคุมกระบวนการด าเนินงาน ท าให้ทราบว่าผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนเกิดจากปัญหาในส่วนใด เพ่ือหาทางแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 

4) การจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบ สามารถน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาบุคลากรต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพ เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ใช้ไดอ้ย่างกว้างขวางขึ้น   

5.4.2 ข้อจ ากัดของการถ่ายทอดความรู้ 
1) การกรณีที่น าแนวคิดระบบและวิธีการเชิงระบบมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาบุคลากรนั้นจะมี ค่าใช้จ่ายสูง และใช้ระยะเวลาในการด าเนินการนานกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ตาม
ขั้นตอนงานทีก่ าหนด ดังนั้นจึงไม่เหมาะกับการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการถ่ายทอดความรู้ที่ท าใน
ระบบที่ต้องการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ได้แก่ การออกแบบสื่อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ที่ต้องมีการปรับตัว
ตามความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นต้น 

2) ระบบการเรียนการสอน หรือการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบเดิมมีความซับซ้อน 
ยุ่งยาก เพราะเน้นการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์มากมายจนเกินความจ าเป็น เนื่องจากเน้นคุณภาพของ
ผลผลิตเป็นส าคัญ ดังนั้นจึงเป็นกระบวนการที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติจริงในระบบเล็กๆ ได้แก่ การ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมในห้องเรียน เป็นต้น 

3) ระบบการเรียนการสอน/การถ่ายทอดความรู้ที่ก าหนดไว้ตายตัวไม่สอดคล้อง
กับบริบทและสภาพแวดล้อมที่มีเงื่อนไขแตกต่างกัน ดังนั้นการพัฒนาการเรียนการสอนจึงควรเริ่มต้น
จากความเป็นไปได้ ณ จุดเริ่มต้นใดก็ได้ ตามเงื่อนไขของเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ และค่อยๆ ปรับปรุง
กระบวนการตามบริบทและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง 
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6. แนวคดิการประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ให้กบัเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
 

 การประเมินผลการการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ท าให้
ทราบถึงผลส าเร็จ ปัญหาอุปสรรคและประเด็นที่จ าเป็นจะต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น ตลอดจนน าไปสู่
การด าเนินงานให้เกิดความต่อเนื่องได้ 
  

6.1 ความหมายการประเมินผลการถ่ายทอดความรู้   
 หมายถึง กระบวนการพิจารณา วินิจฉัย เพ่ือให้ทราบว่า การกระท า กิจกรรมหรืองานต่างๆ 

ที่ได้ท าไปนั้นเกิดผลอย่างไร โดยท าการสังเกต จัดเก็บข้อมูลของผลที่ออกมา แล้วเอามาเปรียบเทียบ  
หรือวัดกับเกณฑ์วัตถุประสงค์ หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ หลังจากนั้นจึงสรุปหรือตัดสินใจว่าดีหรือไม่ดี 
สูงหรือต่ ากว่ามาตรฐานมากน้อยเพียงใด และควรปรับปรุงแก้ไขตรงไหน 

 

 6.2 วัตถุประสงค์การประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ 
 การถ่ายทอดความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น 2 ประเด็น 

ประกอบด้วย 
ประเด็นที่ 1 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์การฝึกอบรม ได้แก่ 

1) มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านความคิด ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ 
ความช านาญ และความสามารถในการประเมิน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์เพียงใด เกี่ยวกับการ
พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์                

2) มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านความรู้สึก ได้แก่ ความสนใจ 
ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ในทิศทางใด ระดับใด               

3) มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านประพฤติปฏิบัติ ตลอดจน ผลการ
ปฏิบัติงานภายหลัง การฝึกอบรมอย่างไร และเพียงใด               

4) มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมต้องการให้เปลี่ยนแปลง
หรือได้ผลดีกว่าการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการอ่ืน 

5) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร หรือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงเพียงชั่วคราวเท่านั้น 

ประเด็นที ่2 มุ่งเน้นการประเมินกระบวนการฝึกอบรม  
1) เพ่ือทราบสัมฤทธิผลของโครงการต่างๆ ทีจ่ัดท าขึ้นว่า ได้ผลตามเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้หรือไม่ ได้แก่ เกิดการเรียนรู้ (Learning) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท างาน (Behavior) 
และจะได้ทราบข้อดี ข้อบกพร่อง ความเหมาะสม รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของโครงการ
ฝึกอบรม เช่น กระบวนการฝึกอบรม (ได้แก่ เนื้อหาวิชา วิทยากร และระยะเวลา เป็นต้น) และการจัด
ฝึกอบรม (ได้แก่ สถานที่ การอ านวยความสะดวกต่างๆ) ก็เพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงโครงการ
ฝึกอบรมในครั้งต่อๆ ไปให้ดียิ่งขึ้น 

2) เพ่ือทราบคุณค่าหรือความเป็นประโยชน์ของโครงการฝึกอบรมต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรม ได้แก่ ประโยชน์ของหัวข้อวิชาในหลักสูตรการฝึกอบรมในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
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3) เพ่ือทราบผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรม ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท างาน ผลการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับก่อนการฝึกอบรม และ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้หลังจากการผ่านการฝึกอบรมนั้นๆ 

4) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร ได้แก่ พิจารณาว่า
ควรจะด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนั้นๆ ต่อไปหรือไม่ เป็นต้น 
 

 6.3 องค์ประกอบการประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ 
โดยทั่วไปการประเมินผลการถ่ายทอดความรู้มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
1) การตั้งระดับหรือเกณฑ์ ส าหรับการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละครั้งว่า ระดับไหนหรือแค่

ไหน จึงจะถือว่าเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
2) การวางแผนการประเมินผลการด าเนินการถ่ายทอดความรู้ 
3) เครื่องมือและวิธีการในแตล่ะเรื่องว่าจะใช้วิธีอะไรบ้าง อย่างไร 
4) การรายงานสรุปผล ได้แก่ ระดับความส าเร็จที่เกิดขึ้น และความพึงพอใจ เป็นต้น  

ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวได้น ามาประยุกต์ใช้กับการประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่
และเกษตรกรโดยใช้ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) โดยก าหนดเกณฑ์ วางแผนการท างาน 
ก าหนดเครื่องมือ ก าหนดวิธีการจัดเก็บข้อมูล ด าเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล และ
รายงานผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

 6.4 ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ 
6.4.1 ขั้นตอนการประเมินผลการถ่ายทอดความรู้โดยทั่วไป ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 

(ทนง ทองเต็ม, 2550) ดงันี้ 
ขั้นที่ 1 ก าหนดวัตถุประสงค์การประเมิน เป็นการน าข้อมูลมาจากวัตถุประสงค์

ของการฝึกอบรม รวมกับสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาต้องการทราบ หลังจากนั้นจึงสรุปเป็นวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

ขั้นที่ 2 วางแผนการประเมิน เป็นการน าข้อมูลจากวัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
มาก าหนดเป็นแผนการด าเนินงาน ได้แก่ 1) ก าหนดประเภท หรือระดับการประเมินที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การประเมิน 2) ก าหนดค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการทราบ 3) ก าหนดแหล่งที่มาของข้อมูล 
4) ก าหนดช่วงเวลาจัดเก็บข้อมูล 5) ก าหนดเทคนิคหรือวิธีการและเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล และ 
6) ก าหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นที่ 3 จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล เป็นการการก าหนดคุณสมบัติ 
ที่ดีของเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ 1) ความเที่ยงตรง (Validity) 2) ความเชื่อมั่น (Reliability) 3) ความเป็น
กลางปราศจากอคติ (Objectivity) 4) ความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ (Practicability) และ 5) ความง่าย 
(Simplicity)  

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติงานตามแผน เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนโดยด าเนินการรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูล เช่น การสอบถามด้วยแบบสอบถาม หรือสัมภาษณ์ ตามช่วงเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
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ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปรายงานการประเมินผล เป็นการสรุปผลข้อมูล
และเขียนเอกสารเพ่ือรายงานผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนน ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงานครั้งต่อไป 

6.4.2 วิธีการประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ วิจิตร ธาระกุล (2537) ได้จ าแนกวิธีการ
ตามลักษณะของเครื่องมือและเทคนิคประเมินผลโดยแบ่งเป็น 4 วิธีการ ดังนี้             

วิธีที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยน าข้อมูลที่ได้ไปเทียบค่า
คะแนน โดยแจงนับความถี่ (Tally) หรือวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย หรือค่ามัธยมฐานเลข
คณิต (Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) หรือหาค่าร้อยละ หรือ
อธิบายความจากข้อมูลที่เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ซึ่งอาจจะน าเสนอข้อมูลในรูปของตาราง ผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังเรียน และอ่ืนๆ เพ่ือจะน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว
ไปเขียนเป็นรายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากรต่อไป 

วิธีที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เป็นการวิเคราะห์
ว่าความแตกต่าง ระหว่างผลการทดสอบก่อนการอบรมกับหลังการอบรม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจว่า มีความแตกต่างกัน และมีการเรียนรู้เกิดข้ึนจริง 

วิธีที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามหรือสัมภาษณ์เพ่ือประเมิน
พฤติกรรมในการท างาน ถึงแม้ว่าจะเป็นการใช้แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีข้อค าถามให้เลือก
หลายข้อสามารถเรียงตามล าดับคะแนนได้ ข้อมูลจะเป็นข้อมูลเชิงทัศนคติหรือความคิดเห็น ซึ่งแตกต่าง
จากข้อมูลทั่วไป เมื่อแจงนับความถี่ของข้อมูล จึงต้องวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมก่อนกับหลังเรียนว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ โดยการใช้ค่า 
ไค-สแควร์ (chi-square) ช่วยในการวิเคราะห์ 

วิธีที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของการประเมินผลลัพธ์ของการพัฒนา
บุคลากร สามารถน าข้อมูลจากการสอบถามหรือสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์เชื่อมโยงร่วมกันได้ แต่ถ้าเป็น
กรณีที่ท าการประเมินผลลัพธ์ของการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้กลุ่มทดลอง และ
กลุ่มควบคุม วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจะขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกัน ดังนั้นการเขียน
รายงานการประเมินผลอาจจะใช้รูปแบบเดียวกับงานศึกษาวิจัยก็ได้  
 ดังนั้นในการประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรโดยใช้ระบบคลังความรู้
และสื่อการเรียนรู้ (k-room) สามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธีการ ได้แก่ การใช้แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรม และอ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ส่วนการน าเสนอข้อมูลและรายงาน
สรุปผลอาจจะด าเนินการในรูปแบบของตาราง การอธิบายความ และอ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และ
ความต้องการใช้ประโยชน์ หลังจากนั้นก็จะจัดท าเป็นเล่มเอกสารรายงานผลเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะโครงการ 
 
7. แนวคดิการพัฒนา การแพร่กระจาย และการยอมรับนวัตกรรม  
 

7.1 การพัฒนานวัตกรรม 
 การพัฒนานวัตกรรม จะมีกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นระบบ เพ่ือให้เกิดเป็น

นวัตกรรม โดยเริ่มจากปัญหาภายในองค์กร การคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆ มาช่วยแก้ไขปัญหาที่ทุกคน
มองเห็นตรงกันว่าควรได้รับการแก้ไข ซึ่งจะต้องทบทวนวรรณกรรม เพ่ือค้นหาวิธีการที่ดีท่ีสุด สอดคล้อง
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กับกลยุทธ์ขององค์กร ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมงานและผู้บริหาร และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
หลังจากนั้นจึงมี การจัดตั้งทีมงานและค้นหาข้อมูล สืบค้นหาหลักฐานที่ดีที่สุดที่สามารถน ามาแก้ไข
ปัญหาของหน่วยงาน  มีการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการนวัตกรรม ทั้งด้านการถ่ายทอดสู่การ
การปฏิบัติ และมีการพัฒนาโดยด าเนินการและประเมินนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง (ฟองค า ติลกสกุลชัย , 
2549) 

ดังนั้นการพัฒนานวัตกรรมต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากร และปัจจัยองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ผู้บริหาร การสนับสนุนทรัพยากร เวลา โอกาส และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการ
ท างานไปในแนวทางเดียวกัน สร้างบรรยากาศแห่งความคิดสร้างสรรค์ในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
นวัตกรรมภายในองค์กร มีการทดลองใช้นวัตกรรม การแพร่กระจาย และการยอมรับน านวัตกรรมไปใช้ 
 

7.2 การแพร่กระจายนวัตกรรม  
การแพร่กระจายนวัตกรรม เป็นกระบวนการซึ่งนวัตกรรมใดนวัตกรรมหนึ่งกระจายหรือ

ขยายวงออกไปสู่กลุ่มบุคคลเป้าหมาย จนบุคคลเป้าหมายส่วนใหญ่ในกลุ่มเกิดการยอมรับนวัตกรรมนั้น
ไปปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการแพร่กระจายนวัตกรรม จะเน้นที่การเดินทางของนวัตกรรมไปสู่ผู้รับ หรือบุคคล
เป้าหมายโดยมีเวลาเป็นปัจจัยที่ส าคัญค่อนข้างมาก ดังนั้นการกระจายนวัตกรรมจะมีการคิดเตรียมการ 
การวางแผนไว้ล่วงหน้าว่า จะก าหนดให้นวัตกรรมนั้นๆ กระจายออกไปถึงใคร ที่ไหน อย่างไร เพ่ือจะได้
ตอบสนองในการยอมรับนวัตกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
 

7.3 การยอมรับนวัตกรรม  
การยอมรับนวัตกรรม เป็นกระบวนการซึ่งบุคคลเป้าหมายเปิดรับ พิจารณา และมีการ

ปฏิเสธ หรือยอมรับ/ปฏิบัติ ตามนวัตกรรมใดนวัตกรรมหนึ่ง โดยมีกระบวนการที่เรียกว่า  เป็นการ
ตัดสินใจในนวัตกรรม โดยมี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย (Rogers and Shoemaker, 1962) 

ขั้นที่ 1 ขั้นความรู้ (Knowledge Stage) ผู้รับนวัตกรรมได้รับความรู้ หรือเสาะหาความรู้
เพ่ิมเติมที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมนั้นๆ 

ขั้นที่ 2 ขั้นโน้มน้าว (Persuasion Stage) ผู้รับนวัตกรรมให้ความสนใจ มีทัศนคติที่ดีต่อ
นวัตกรรมมากข้ึน เกิดความโน้มเอียงท่ีจะเห็นดีเห็นงามต่อนวัตกรรมนั้นๆ มากขึ้น 

ขั้นที่ 3 ขั้นการตัดสินใจ (Decision-making Stage) ผู้รับนวัตกรรม พิจารณาถึงข้อดี
ข้อเสียก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามนวัตกรรมนั้น 

ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติ ( Implementation Stage) ผู้รับนวัตกรรมลงมือปฏิบัติตาม
นวัตกรรม 

ขั้นที่  5 ขั้นยืนยันการปฏิบัติ (Confirmation Stage) ผู้รับนวัตกรรมปฏิบัติซ้ าตาม
นวัตกรรมนั้น หลังจากได้เริ่มปฏิบัติครั้งแรกไปแล้ว  

ทั้งนี้ผู้รับนวัตกรรมหรือผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ต่างก็มีลักษณะหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่
อาจจะส่งผลต่อระดับของการยอมรับนวัตกรรม และปัจจัยต่างๆ เหล่านั้นก็ยังมีความแตกต่างมากน้อย
กันไปกับผู้รับแต่ละราย ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของอัตราการยอมรับนวัตกรรมที่ช้าหรือเร็วไม่เท่ากัน  
ซึ่งจากอัตราการยอมรับของผู้รับนวัตกรรมที่ไม่เท่ากัน สามารถแยกผู้รับนวัตกรรมออกเป็นกลุ่ม ตาม
อัตราของการยอมรับนวัตกรรม ดังนี้ (Rogers and Shoemaker, 1962) 
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กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้รับเร็ว (Innovators) มีจ านวนร้อยละ 2.5 ซ่ึงมีความพร้อมทางเศรษฐกิจ
ในการเสี่ยงท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กล้าได้กล้าเสีย ไม่กลัวความล้มเหลว แต่ไม่ถือเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้รับ
นวัตกรรมในกลุ่มอื่นๆ ที่รับช้ากว่าได้ 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้รับที่พิจารณาการรับให้รอบคอบ (Early Adopters) มีจ านวนร้อยละ 
13.5 ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากคนอ่ืนๆ ในสังคม ชุมชน มีการใคร่ครวญ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
ในการตัดสินใจ ประสบผลส าเร็จในอาชีพ มีฐานะทางสังคมที่ดี เป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อ่ืนได้ ในการท างาน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี อาจใช้ประโยชน์จากผู้รับนวัตกรรมในกลุ่มนี้  โดยขอความร่วมมือให้ความช่วยเหลือ 
ให้ค าปรึกษาแนะน า ผู้รับนวัตกรรมในกลุ่มอื่นๆ ได ้

กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้รับที่ยอมรับตามผู้อ่ืนที่ค่อนข้างเร็ว (Early Majority) ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 
34.0 เป็นกลุ่มใหญ่ของผู้ยอมรับที่ต้องอาศัยการดูอย่างผู้อ่ืนที่ประสบผลส าเร็จ ก่อน เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจมากขึ้น แล้วจึงตัดสินใจ 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้รับที่ยอมรับตามผู้ อ่ืนที่ค่อนข้างช้า (Late Majority) มีจ านวนร้อยละ 
34.0 ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้รับกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะที่ขาดความม่ันใจในการตัดสินใจ 

กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้รับที่รับช้า (Laggards) ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 16.0 มีฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคมไม่ค่อยดี ยึดถือความเชื่อ และค่านิยมเดิมอย่างเหนียวแน่น มีความลังเลสงสัยในสิ่งแปลกใหม่       
มีความเป็นอนุรักษ์นิยมสูง 

เมื่อพิจารณานวัตกรรมที่ยอมรับได้ง่ายควรมีลักษณะ 5 ประการ ซึ่งนวัตกรรมที่มีลักษณะ
ตรงกันข้ามกับคุณลักษณะ 5 ประการดังกล่าวข้างต้น ก็มักจะเป็นที่ยอมรับได้ยาก คือ 

1) ได้ประโยชน์มากกว่าเดิมที่เข้ามาแทนที่ (Relative Advantage)  
2) มีสอดคล้องกับวัฒนธรรมในสังคมที่จะรับ (Compatibility)  
3) ไม่มีความสลับซับซ้อนมากนัก (Complexity)  
4) สามารถแบ่งทดลองครั้งละน้อยได้ (Trialability)  
5) สามารถมองเห็นหรือเข้าใจได้ง่าย (Observability)  

ทั้งนี้การยอมรับนวัตกรรมว่า เป็นกระบวนการ (Process) ที่เกิดขึ้นทางจิตใจภายในบุคคล    
โดยเริ่มจากได้ยินในเรื่องวิทยาการนั้นๆ จนกระทั่งยอมรับน าไปใช้ในที่สุด ซึ่งกระบวนนี้มีลักษณะคล้าย
กับกระบวนการเรียนรู้และการตัดสินใจ (Decision Making) โดยได้แบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น   
5 ขั้นตอน คือ  

ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู้หรือตื่นตน (Awareness Stage) เป็นขั้นเริ่มแรกที่น าไปสู่การยอมรับหรือ
ปฏิเสธสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ เป็นขั้นที่ได้รับรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆ (นวัตกรรม) ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
อาชีพหรือกิจกรรมของเขา แต่ยังได้รับข่าวสารไม่ครบถ้วน การรับรู้มักเป็นการรับรู้โดยบังเอิญและจะท า
ให้เกิดความอยากรู้ต่อไป อันเนื่องจากมีความต้องการวิทยาการใหม่ๆ นั้น ในการแก้ปัญหาที่ตนเองมีอยู่  

ขั้นที่ 2 ขั้นสนใจ (Interest Stage) เป็นขั้นที่เริ่มมีความสนใจแสวงหารายละเอียดเกี่ยวกับ
วิทยาการใหม่ๆ เพ่ิมเติม พฤติกรรมนี้เป็นไปในลักษณะที่ตั้งใจแน่ชัด และใช้กระบวนการคิดมากกว่า    
ขั้นแรก ซึ่งในขั้นนี้จะท าให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่มากขึ้น ซึ่งบุคลิกภาพและค่านิยม 
ตลอดจนบรรทัดฐานทางสังคมหรือประสบการณ์เดิมจะมีผลต่อบุคคลนั้น และมีผลต่อการติดตาม
ข่าวสารหรือรายละเอียดของสิ่งใหม่หรือวิทยาการใหม่นั้นด้วย  
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ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) เป็นขั้นที่จะไตร่ตรองว่าจะลองใช้วิธีการหรือ
หาวิทยาการใหม่ๆ นั้นดีหรือไม่ ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างข้อดีและข้อเสียว่า เมื่อน ามาใช้แล้วจะเป็น
ประโยชน์ต่อกิจกรรมของตนหรือไม่ หากรู้สึกว่ามีข้อดีมากกว่าจะตัดสินใจใช้ ขั้นนี้แตกต่างจากขั้นอ่ืนๆ 
ตรงที่เกิดการตัดสินใจที่จะลองความคิดใหม่ๆ โดยบุคคลจะคิดว่าการใช้วิทยาการใหม่ๆ นั้นเป็นการเสี่ยง
ไม่แน่ใจถึงผลที่จะได้รับ ดังนั้นขั้นนี้จึงต้องการแรงเสริม (Reinforcement) เพ่ือให้เกิดความแน่ใจยิ่งขึ้น
ว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วนั้นถูกต้องหรือไม่ โดยการให้ค าแนะน าให้ข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage) เป็นขั้นที่บุคคลทดลองใช้วิทยาการใหม่ๆ กับสถานการณ์
ของตน ซึ่งเป็นการทดลองดูกับส่วนน้อยก่อน เพ่ือดูว่าได้ผลหรือไม่ ในขั้นนี้บุคคลจะแสวงหาข่าวสาร    
ที่เฉพาะเจาะจงเก่ียวกับวิทยาการใหม่หรือนวัตกรรมนั้น  

ขั้นที่ 5 ขั้นการยอมรับ (Adoption Stage) เป็นขั้นที่บุคคลยอมรับวิทยาการใหม่ๆ ไปใช้
ในการปฏิบัติกิจกรรมของตนอย่างเต็มที่หลังจากที่ได้ทดลองปฏิบัติและเป็นประโยชน์ในสิ่งนั้นแล้ว  
 วิทยา (2529 : 39) ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันพบว่าทฤษฎีกระบวนการยอมรับวิทยาการใหม่ๆ 
หรือนวัตกรรมของ Roger นั้น มีจุดบกพร่องในกระบวนการยอมรับดังกล่าวหลายประการด้วยกัน คือ  

1) กระบวนการนี้มักจะจบด้วยการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมนั้น ซึ่งตามความจริงแล้ว
เมื่อบุคคลใดบรรลุถึงขั้นประเมินผลแล้วอาจจะปฏิเสธก็ได้  

2) ขั้นตอนทั้ง 5 กระบวนการ อาจไม่เป็นไปตามขั้นตอนก็ได้เพราะบางขั้นตอนถูกข้ามไปได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นทดลองและข้ันประเมินผล อาจจะสามารถท าได้ตลอดกระบวนการได้  

3) กระบวนการนี้มักจะจบลงโดยการยอมรับนวัตกรรมนั้น แต่หากเขามีโอกาสในการ
แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือยืนยันหรือสนับสนุนการตัดสินใจในการยอมรับหรือไม่ยอมรับนวัตกรรมได้  

ดังนั้นจึงได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขกระบวนการยอมรับดังกล่าว ได้เสนอเป็นแบบจ าลองของกระบวนการ
ตัดสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับนวัตกรรมแทน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นความรู้ (Knowledge) ขั้นนี้บุคคลจะรับทราบเกี่ยวกับนวัตกรรมและมีความ
เข้าใจบางอย่างเก่ียวกับหน้าที่การท างานของนวัตกรรม  

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นชักชวนหรือสนใจ (Interest) บุคคลจะรู้สึกชอบหรือไม่ชอบการยอมรับ
นวัตกรรมนั้น เพราะมีทัศนคติที่ดีหรือไม่ดีต่อนวัตกรรมนั่นเอง  

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตัดสินใจ (Decision) บุคคลจะเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่
การตัดสินใจที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับนวัตกรรม  

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นยืนยัน (Confirmation) ในขั้นนี้บุคคลจะแสวงหาแรงเสริมเพ่ือยอมรับ
การใช้นวัตกรรมต่อไป แต่เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจหากพบข้อมูลขัดแย้งเกี่ยวกับนวัตกรรม
ภายหลังก็ได้  
 การยอมรับ จึงเป็นกระบวนการทางจิตใจของบุคคล ซึ่งจะยอมรับหรือไม่นั้นเป็นการตัดสินใจ
ด้วยตัวเขาเอง ปัญหาจึงมีอยู่ว่า ท าอย่างไรที่จะจูงใจให้เขายอมรับและน าไปปฏิบัติตามดังที่มุ่งหวังหาก
พิจารณาโดยถ่องแท้แล้วจะเห็นได้ว่าการจูงใจให้เขายอมรับและปฏิบัติตามนั้น มิได้ขึ้นอยู่กับเทคนิคและ
ศิลปะในการจูงใจของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับตัวแนวคิดหรือ
วิธีการใหม่ ตลอดจนปัจจัยอ่ืนๆ ด้วย ซึ่ง ดิเรก (2527 : 57-62) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ยอมรับแนวความคิดใหม่ ดังนี้  
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1) ปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขหรือสภาวการณ์ ประกอบด้วย  
(1) สภาพทางเศรษฐกิจ เกษตรกรที่มีปัจจัยการผลิตมากกว่า มีแนวโน้มที่จะยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าและเร็วกว่าเกษตรกรที่มีปัจจัยการผลิตน้อยกว่า  
(2) สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม มวลชนที่อยู่ในสังคมที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี

เก่าๆ อย่างเคร่งครัดมากกว่า มีการแบ่งชนชั้นทางสังคมอย่างเห็นได้ชัดกว่า มีค่านิยมและความเชื่อท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการน าการเปลี่ยนแปลงมากกว่า จะมีผลท าให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ช้าลงและ
นอ้ยลงด้วย  

(3) สภาพทางภูมิศาสตร์ มีพ้ืนที่ที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่สามารถติดต่อกับท้องที่อ่ืนๆ 
โดยเฉพาะท้องที่ที่เจริญทางด้านเทคโนโลยีได้มากกว่า หรือเป็นพ้ืนที่มีทรัพยากรธรรมชาติ  ที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยในการผลิตมากกว่า จะมีผลให้เกิดแนวโน้มในการยอมรับการเปลี่ ยนแปลงที่เร็วกว่าและ
มากกว่า  

(4) สมรรถภาพในการท างานของสถาบันที่เกี่ยวข้อง สถาบันเหล่านี้ถ้ามีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการที่ให้ประโยชน์แก่บุคคลก็จะท าให้การยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้เร็วและง่ายขึ้น  

2) ปัจจัยที่เก่ียวข้องโดยตรง ประกอบด้วย  
(1) บุคคลเป้าหมาย หรือเกษตรกรผู้รับการเปลี่ยนแปลง โดยพ้ืนฐานของเกษตรกรเองจะ

เป็นส่วนส าคัญต่อการยอมรับการเปลี่ยนแปลง อาทเิช่น  
ก. พ้ืนฐานทางสังคม (Society) พบว่า เพศหญิงยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากกว่าเพศชาย 

ผู้มีระดับการศึกษาและประสบการณ์ที่สูงกว่า มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมากกว่า      
จะยอมรับกว่าผู้ที่มีสิ่งเหล่านี้น้อยกว่า และบุคคลที่อยู่ในวัยรุ่นจะยอมรับเร็วที่สุดและช้าลงไปตามล าดับ
เมื่อมีอายุมากขึ้น  

ข. พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ (Economics) เกษตรกรที่มีกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินจ านวน
มากกว่า การท ากินในเนื้อที่ดินที่มากกว่า การมีทรัพยากรที่จ าเป็นในการผลิตมากกว่า ท าให้เกิดการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าและมากกว่าเกษตรกรที่มีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจน้อยกว่า  

ค. พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสารของเกษตรกร (Communication) เกษตรกรที่มีความ 
สามารถในการอ่าน ฟัง พูด และเขียน เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น  

ง. พ้ืนฐานในเรื่องอ่ืนๆ เกษตรกรที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
มีความพร้อมทางด้านจิตใจ มีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและต่อเทคโนโลยีที่น ามาเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลง จะมีแนวโน้มที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าและรวดเร็วกว่า  

(2) ปัจจัยที่เนื่องมาจากนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ คือ  
ก. ต้นทุนก าไร เทคโนโลยีที่ลงทุนน้อยท่ีสุดและก าไรมากท่ีสุด การยอมรับจะสูงกว่าและ

เร็วกว่า  
ข. ความสอดคล้องและเหมาะสมกับสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน คือ ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม

ประเพณี ความเชื่อของบุคคลในชุมชนและเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ชุมชนด้วย  

ค. ความสามารถปฏิบัติได้และเข้าใจได้ง่าย คือ ไม่เป็นเรื่องที่ยุ่ งยากซับซ้อนและไม่มี
กฎเกณฑ์ยุ่งยากจนเกินไป  
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ง. สามารถเห็นได้ว่าปฏิบัติได้ผลมาแล้ว คือ เห็นว่าเกิดผลดีมาก่อน ก็จะปฏิบัติหรือ
ยอมรับได้ง่ายและเร็วกว่า  

จ. สามารถแบ่งแยกเป็นขั้นตอนหรือเป็นเรื่องๆ ได้  
ฉ. ใช้เวลาน้อยหรือประหยัดเวลา  
ช. เป็นการตัดสินใจของกลุ่ม  

จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมทั้งหมดนี้ ถ้ามีครบมากเท่าใดก็จะท าให้การยอมรับ
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการเกษตรจะรับได้เร็วและมากเท่านั้นด้วย 

 

7.4 คุณลักษณะส่วนบุคคลกับการยอมรับ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์  (2550) ได้กล่าวว่า ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลเป็นลักษณะที่ส าคัญ 

หากแบ่งส่วนทางการตลาดตามลักษณะบุคคลจะจ าแนก ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ครอบครัว จ านวน
สมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน นอกจากนี้ลักษณะส่วนบุคคลยังบ่งบอก
สถิติทีว่ัดได้ของประชากร และช่วยในการก าหนดเป้าหมายทางการตลาด ในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยา
และสังคม วัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น ข้อมูลด้านประชากร
จะสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันจะ
มีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน 

1) เพศ ความแตกต่างทางเพศ เพศชายมีแนวโน้มที่จะต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดี  
ในการรับส่งข่าวสาร ในด้านของเพศหญิงจะมีแนวโน้มที่จะมีความต้องการรับส่งข่าวสารมากกว่าเพศชาย 
ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารที่ต่างกันอย่างมาก นอกจากนี้ค่านิยม ความคิด และ
ทัศนคติระหว่างเพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันมาก ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมก าหนด
บทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน 

2) อายุ ที่ต่างกันท าให้บุคคลมีความแตกต่างกันทางด้านความคิด และพฤติกรรมคนที่อายุ
น้อยจะมีความคิดในรูปแบบเสรีนิยม คิดเชิงบวก ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดี ส่วนคนที่อายุมาก
จะมีความคิดไปในเชิงอนุรักษ์นิยม มองโลกในแง่ร้ายเนื่องจากการหลอมรวมกันของประสบการณ์ที่ผ่าน
มา คนที่อายุมากจะยึดถือการปฏิบัติ นอกจากนี้ลักษณะการติดตามข่าวสารก็จะแตกต่างกันโดยคนที่มี
อายุมากมักจะใช้สื่อเพ่ือแสวงหาข่าวสารหนักๆ ส่วนคนอายุน้อยมักจะสนใจข่าวสารด้านการบันเทิง 

3) การศึกษา ผู้ที่มีการศึกษาในระดับสูงมักจะเสพสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์เป็นอันดับแรก ส่วนผู้ที่
มีการศึกษาต่ ามักจะเสพสื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ เนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาสูงมีทักษะใน
การเข้าใจ หรือรับสารได้ดีกว่า เป็นผู้ที่มีความกว้างขวางไม่เชื่ออะไรง่ายๆ หากไม่มีหลักฐานเพียงพอ 

4) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้ และสถานภาพทางสังคมของ
บุคคลมีอิทธิพลอย่างส าคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีที่มีต่อผู้ส่งสาร เพราะแต่ละคนมีวัฒนธรรม 
ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยมและเป้าหมายที่ต่างกัน ปัจจัยบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับสารแต่ละคน 
เช่น ปัจจัยทางจิตวิทยา และสังคมท่ีจะมีอิทธิพลต่อการรับข่าวสาร 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์  (2551) ได้กล่าวว่า การศึกษา เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความคิด ค่านิยม 
ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดี แต่
จะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ 
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Harrell (1972 อ้างถึงใน นิมะ หุตาคม, 2541 หน้า 10) ได้กล่าวถึง ปัจจัยด้านบุคคล 
เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับงาน ประกอบด้วย 

1) ประสบการณ์ พบว่า ประสบการณ์ในการท างานส่วนที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
ในการท างาน บุคคลที่มีระยะเวลาการท างานนานจนมีความช านาญในงานมากขึ้น จะท าให้เกิดความ  
พึงพอใจในงานที่ท า 
  2) เพศ มีความเกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ท า ระดับความทะเยอทะยานและความต้องการ
ทางการเงิน เพศหญิงมีความอดทนในงานที่ต้องใช้ฝีมือและในงานที่ต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่า
เพศชาย 
  3) จ านวนสมาชิกในความรับผิดชอบ กลุ่มที่ท างานด้วยกันมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ท างาน งานที่ต้องการความรู้และความสามารถที่หลากหลาย ต้องอาศัยสมาชิกที่มีทักษะในงานหลายๆ 
ด้านและความปรองดองกันของสมาชิกในกลุ่มในการท างานจะมีส่วนที่จะน าความส าเร็จมาสู่งานที่ท า 
  4) อายุ มีความเกี่ยวข้องกับระยะเวลาและประสบการณ์ในการท างาน ผู้ที่มีอายุมาก
มักมีประสบการณ์ในการท างานสูงไปด้วย ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะงานและสถานการณ์ในการท างานด้วย 
  5) เวลาในเวลาท างาน การท างานในเวลาท างานจะสร้างความพึงพอใจในงานมากกว่า
ที่พนักงานต้องท างานในช่วงเวลาของการพักผ่อนและสังสรรค์กับผู้อ่ืนๆ 
  6) เชาว์ปัญญา มีความเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานขึ้นอยู่กับสถานการณ์และ
ลักษณะงานที่ท า โดยงานบางประเภทไม่พบความแตกต่าง แต่งานบางประเภทก็พบความแตกต่าง
ระหว่างเชาว์ปัญญาและความพึงพอใจ 
  7) การศึกษา มักไม่แสดงความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจในการท างานกับระดับ
การศึกษา แต่จะขึ้นอยู่กับงานที่ท าว่า เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานหรือไม่ ในงานวิจัย
หลายชิ้น พบว่า นักวิชาการ แพทย์ วิศวกร มีความพึงพอใจในงานมากยิ่งกว่าพนักงานโดยทั่วไป 
  8) บุคลิกภาพ ปัญหาเรื่องบุคลิกภาพกับความพึงพอใจในการท างานขึ้นอยู่กับเครื่องมือ
ในการวัดบุคลิกภาพ เนื่องจากเครื่องมือนี้มีความไม่เที่ยงตรงเท่าท่ีควร 
  9) ระดับเงินเดือน พบว่า ระดับเงินเดือนมีผลโดยตรงกับความพึงพอใจในการท างาน 
เงินเดือนที่มากเพียงพอต่อการครองชีพจะท าให้คนมีความพึงพอใจในการท างานสูงกว่าคนที่มีระดับ
เงินเดือนต่ า 
  10) ความสนใจในงาน บุคคลที่มีความสนใจในการท างาน ได้ท างานที่ตนเองมีความ
ถนัดจะท าให้บุคคลนั้นมีความสุข และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกว่าบุคคลที่ไม่มีความสนใจ
ในการปฏิบัติงาน 

 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ หรือสื่อการเรียนรู้ หรือคลังความรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ หรือการให้บริการความรู้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 อัญชลี ยิ้มสมบูรณ์ สุนีย์ กาศจ ารูญ และคณะ (2554) ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการความรู้
ด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือ
ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของ
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เกษตรกร กลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกร อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 368 คน ซึ่งพบว่า 
1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส าเร็จการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับประถามศึกษา มีอาชีพหลักท าสวน
มะพร้าว มีพ้ืนที่ท าการเกษตร 6-10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.9 และมีประสบการณ์ในการท าการเกษตร 
30 ปีขึ้นไป 2) สภาพการจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน 3) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย 4) การเปรียบเทียบสภาพการจัดการความรู้ ปัญหาและอุปสรรคตามตัวแปร พบว่า ด้านเพศ
ไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนด้านอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 พงศ์ศักดิ์ บัวจะมะ (2555) ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาวีดีทัศน์บนอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือผลิตสื่อวีดีทัศน์บนอินเทอร์เน็ต
เพ่ือใช้ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ และ 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวีดีทัศน์บน
อินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 30 คน ซึ่งพบว่า 1) สื่อวีดีทัศน์บนอินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้
ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะมีคุณภาพระดับมาก 2) ผลของความทีจิตสาธารณะหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสื่อ วีดีทัศน์บน
อินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ แบ่งเป็น 5 ด้าน พบว่า ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง
ภายในบทเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านภาพและภาษา  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ซึ่งเป็นความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ด้านตัวอักษรและสีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.06 ซึ่งเป็นความคิดเห็นในระดับมากที่สุด และด้านการจัดการบทเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ซึ่งเป็น
ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  

ดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์ (2556) ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการใช้สารสนเทศทางการเกษตรของ
เกษตรกรอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือศึกษาการใช้สารสนเทศ
ทางการเกษตรของเกษตรกรอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านสภาพการใช้สารสนเทศ 
ความพึงพอใจในการใช้สารสนเทศ และความต้องการสารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกร กลุ่มตัวอย่าง
เป็นเกษตรกร จ านวน 377 คน ซึ่งพบว่า 1) ด้านสภาพการใช้สารสนเทศ เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารสนเทศ
เพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ โดยใช้สารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์ แหล่งสารสนเทศ        
ที่เกษตรกรใช้คือ แหล่งสารสนเทศประเภทบุคคล โดยการสอบถามเพ่ือร่วมอาชีพ ส่วนแหล่งสารสนเทศ
ประเภทสถานทีที่เกษตรกรใช้คือ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รูปแบบสารสนเทศที่ใช้
คือ หนังสือ และเกษตรกรประสบปัญหาไม่มีเวลาในการใช้สารสนเทศ 2) ด้านความพึงพอใจในการใช้
สารสนเทศ เกษตรกรพึงพอใจในการใช้สารสนเทศในระดับมากและระดับปานกลาง ด้านที่พึงพอใจ      
ในระดับมากคือ แหล่งสารสนเทศประเภทบุคคล ส่วนด้านที่พึงพอใจในระดับปานกลางคือ รูปแบบ
สารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศประเภทสถานที่ 3) ด้านความต้องการใช้สารสนเทศ เนื้อหาสารสนเทศ
ทางการเกษตรที่เกษตรกรต้องการเพ่ิมเติมคือ การใช้ปุ๋ย และราคาปุ๋ย ในรูปแบบแผ่นพับ โดยต้องการ
ให้มีบริการ ณ ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้านด้วย 

เริงชัย พะวุฒ (2556) ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการสร้างสื่อวีดีทัศน์เรื่องหมวดหมู่บัญชีรายวิชา 
บัญชีเบื้องต้น 1 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โดยมี
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วัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือสร้างสื่อวีดีทัศน์เรื่องหมวดหมู่บัญชีรายวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนทางไกล 2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนต่อการเรียนด้วยสื่อวีดีทัศน์เรื่องหมวดหมู่
บัญชีรายวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล และ 3) เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนในการใช้สื่อวีดีทัศน์เรื่องหมวดหมู่บัญชีรายวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนทางไกล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนประจ าศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ พระราม 2 ระดับ 
ปวช.1 จ านวน 40 คน คือ นักเรียนที่ผลการเรียนดีมาก จ านวน 20 คน และ นักเรียนที่มีผลการเรียน
อ่อน จ านวน 20 คน ซึ่งพบว่า 1) วีดีทัศน์เรื่องหมวดหมู่บัญชีรายวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนทางไกล มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากสื่อวีดีทัศน์ 
เรื่องหมวดหมู่บัญชีรายวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผู้เรียนมีคะแนน
ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน 3) ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของ วีดีทัศน์
เรื่องหมวดหมู่บัญชีรายวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล พบว่า ค่าดัชนี
ประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.70 แสดงว่า วีดีทัศน์ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 70 และ   
4) กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนประจ าศูนย์การเรียนพระราม 2 มีความพึงพอใจต่อวีดีทัศน์เรื่อง
หมวดหมู่บัญชีรายวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 สมัคร อยู่ลอง (2556) ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เรื่องการเป็นผู้ด าเนินรายการและวิทยากรรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมี
วัตถุประสงค์คือ เพ่ือศึกษาผลการใช้วีดีทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มี
ต่อวีดีทัศน์เรื่องการเป็นผู้ด าเนินรายการและวิทยากรรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จ านวน 30 คน      
ซึ่งพบว่า วีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการเป็นผู้ด าเนินรายการและวิทยากรรายการโทรทัศน์ 
เพ่ือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากต่อเนื้อหาและประโยชน์ที่ได้รับ 

สิรินาฎ เทพหิรัญโญ พิชัย ทองดีเลิศ และสาวิตรี รังสิภัทร์ (2556) ท าการศึกษาวิจัยเรื่องความพร้อม
ในการใช้ e-Extension เพ่ืองานส่งเสริมการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล
ของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการเกษตร 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ e-Extension  
ที่น ามาใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร 3) เพ่ือศึกษาความพร้อมใช้ e-Extension เพ่ืองานส่งเสริมการเกษตร 
และ 4) เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการใช้ e-Extension เพ่ืองาน
ส่งเสริมการเกษตร กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการเกษตร 
และกลุ่มคณาจารย์/นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอิสระ จ านวน 26 คน ซึ่งพบว่า 1) ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุ 50-59 ปี การศึกษาระดับปริญญาโท และเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง/ส านัก 
เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ต าแหน่งอาจารย์ประจ า/
นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และองค์กรอิสระ 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ e-Extension ในด้านความหมาย 
รูปแบบ การใช้ประโยชน์ ผลกระทบ แนวโน้ม บทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ข้อดีและข้อเสีย 
e-Extension นั้นทั้ง 3 กลุ่ม มีความพร้อมตรงกันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3) ความพร้อมใช้ e-Extension 
เพ่ืองานส่งเสริมการเกษตร ด้านบุคคล ความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการใช้ e-Extension วิธีการปฏิบัติงาน 
งบประมาณ นโยบาย ทั้ง 3 กลุ่ม มีความพร้อมตรงกันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนในด้านสถานที่และ
เทคโนโลยีที่น าไปใช้งาน มีความพร้อมเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกัน 4) ปัญหาในแต่ละด้าน เช่น เจ้าหน้าที่
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ส่งเสริมการเกษตรซึ่งยังมีความรู้ไม่เพียงพอในการน าไปถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านสถานที่มีเพียงพอ 
สามารถใช้สถานที่อ่ืนๆ นอกเหนือจากส านักงานเกษตรได้ ด้านเทคโนโลยีที่น าไปใช้งาน ส่วนใหญ่มีอุปกรณ์
ไม่เพียงพอ ด้านงบประมาณยังคงติดขัดและยังไม่ได้รับการสนับสนุนมากพอ และด้านนโยบายขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดขึ้นมาโดยยึดหลักการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส าหรับข้อเสนอแนะควรท า   
e-Extension ในภาคเกษตรกรรมให้ครอบคลุม โดยให้ทุกหน่วยงานควรจะเข้ามามีบทบาทและร่วมมือ
กันให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกันเพ่ือให้การใช้ e-Extension ภาคเกษตรกรรมของประเทศ
ไทยประสบผลส าเร็จต่อไป 

เนติรัฐ วีระนาคินทร์ (2557) ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาโมเดลศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน์ ส าหรับยุวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือศึกษาและพัฒนาโมเดลศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ออนไลน์ ส าหรับยุวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกร
และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 520 คน ซึ่งพบว่า โมเดลศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน์ ส าหรับยุวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่พัฒนาขึ้น มีบริบท 
คือ การเรียนอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ ปัจจัยน าเข้า 
8 องค์ประกอบ กระบวนการด าเนินการ 7 กระบวนการ ผลลัพธ์ คือ คุณลักษณะของยุวเกษตรกรที่พึง
ประสงค์ 3 ด้าน และระบบข้อมูลป้อนกลับ 1 ระบบ ผลการทดลองใช้โมเดล พบว่า หลังจากกลุ่มทดลอง
เรียนด้วยโปรแกรมของศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน์ ส าหรับ
ยุวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มทดลองมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 
58.58 ทีผลคะแนนทักษะปฏิบัติอยู่ในระดับดี และระดับเจตคติต่อเรื่องการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

กฤติน ติ๊บปะละ (2558) ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน
ของพนักงานสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมี
วัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ท างานของพนักงานสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และ 
2) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุนที่มีผลต่อความ     
พึงพอใจในการท างานของพนักงานสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล จ านวน 124 คน ซึ่งพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 
30-40 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอายุงานมากกว่า 5 ปี มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 
20,001 – 30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์ท างานของพนักงานสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุแห่ง
หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานไม่แตกต่างกัน 
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน ประกอบด้วย ปัจจัยแรงจูงใจ และปัจจัยค้ าจุนที่แตกต่างกัน 
มีผลตอ่ความพึงพอใจในการท างานของพนักงานสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล ที่แตกต่างกัน โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ และบ าเพ็ญ เขียวหวาน (2558) ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการ
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รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรของเกษตรกร 2) การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร 
และ 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกร กลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อย และปาล์มน้ ามัน ในจังหวัดก าแพงเพชร นครราชสีมา สุพรรณบุรี 
และกระบี่ จ านวน 466 คน ซึ่งพบว่า 1) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สถานที่ใน
การรับและสืบค้นข่าวสารทางการเกษตรที่บ้านที่พักอาศัย รองลงมา คือ หน่วยงานราชการ ศูนย์เรียนรู้
ในชุมชน และบ้านเพ่ือน ตามล าดับ ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ของเกษตรกร ในประเด็น
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อบุคคล พบว่า เกษตรกรทั้งหมดได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเพ่ือนบ้าน รองลงมา
จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ส่วนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อกิจกรรม พบว่า เกษตรกรมากกว่า
ครึ่ง รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการเข้าชมนิทรรศการ รองลงมาจากการศึกษาดูงาน และการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ พบว่า เกษตรกรส่วนมาก รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ 2) เกษตรกรทั้งหมด
มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดต่อสื่อสาร รองลงมาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และเพ่ือ
ทราบข้อมูลข่าวสาร และ 3) เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ยอมรับนวัตกรรมในอันดับแรก จากสื่อบุคคล เช่น เพ่ือนบ้าน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รองลงมา
คือ สื่อมวลชน เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ตามล าดับ 

สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และพลสราญ สราญรมย์ (2558) ท าการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบ
พฤติกรรมและเงื่อนไขการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์คือ        
1) เพ่ือศึกษารูปแบบพฤติกรรมและเงื่อนไขการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร และ 
2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อย และปาล์มน้ ามัน ในจังหวัดก าแพงเพชร 
นครราชสีมา สุพรรณบุรี และกระบี่ จ านวน 466 คน ซึ่งพบว่า 1) เกษตรกรมีการใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการรับข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ส าคัญ คือ วิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ 
วิทยุกระจายเสียง และโทรศัพท์บ้าน ส าหรับรูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู้ พบว่า แหล่งความรู้เดิม
เกี่ยวกับการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่มาจากบรรพบุรุษ รองลงมาคือ จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
และจากการศึกษาดูงาน โดยเกษตรกรมีวิธีการศึกษาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเกษตรจากการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองมากที่สุด ส าหรับเงื่อนไขการเรียนรู้ในภาพรวม พบว่า เกษตรกรได้รับข่าวสารความรู้
ด้านการเกษตรจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยี
สารสนเทศในประเด็นต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ใน
ระดับมาก ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเรียนรู้ของเกษตรกรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ความเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศในประเด็นต่างๆ ต่อการเรียนรู้ของเกษตรกรโดยรวมอยู่ใน 
ระดับปานกลาง ด้านความรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
ความพร้อมในการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ส าหรับปัญหา
ในการเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ระบุว่า มีปัญหาการใช้ที่
ยุ่งยาก ไม่มีอุปกรณ์ พ้ืนที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
 พงศ์ศักดิ์ บัวจะมะ (2559) ท าการศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลของภาพลักษณ์ การมีส่วนร่วมทาง
สังคม และความประทับใจในการบริการ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ : กรณีศึกษา ผู้ป่วยที่ได้รับการ
บริการจากบุคลากรกลุ่มสหวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนบริการโรงพยาบาลเลิดสิน โดยมี
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วัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ป่วยต่อภาพลักษณ์ของบุคลากรกลุ่มสหวิชาชีพ และ
เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนบริการ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเลิดสิน 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ป่วย
ต่อการมีส่วนร่วมทางสังคมของบุคลากรกลุ่มสหวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนบริการ ที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลเลิดสิน 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ป่วยต่อความประทับใจในการบริการของบุคลากร
กลุ่มสหวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนบริการ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเลิดสิน 4) เพ่ือศึกษาถึง
ความคิดเห็นของผู้ป่วยต่อคุณภาพการบริการของบุคลากรกลุ่มสหวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุน
บริการ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเลิดสิน และ 5) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ป่วยต่อภาพลักษณ์    
การมีส่วนร่วมทางสังคม และความประทับใจในการบริการ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของบุคลากร
กลุ่มสหวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนบริการ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเลิดสิน กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้ป่วยที่ได้รับบริการจากบุคลากรกลุ่มสหวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนบริการโรงพยาบาลเลิดสิน 
จ านวน 400 คน ซึ่งพบว่า ความแตกต่างด้านสถานภาพ ไม่มีผลต่อคุณภาพการบริการ อิทธิพลของ
ภาพลักษณ์ การมีส่วนร่วมทางสังคม และการสร้างความประทับใจในการบริการมีผลต่อคุณภาพการ
บริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ชลิดา ทุกข์สูญ (2559) ท าการศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมของ
เจ้าหน้าที่เกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดตาก โดยมี
วัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาศักยภาพและข้อจ ากัดในการส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่เกษตรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) เพ่ือศึกษาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และ 3) เพ่ือวิเคราะห์
กระบวนการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่เกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ   
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่เกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดตาก จ านวน 153 คน ซึ่งพบว่า เจ้าหน้าที่เกษตรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีศักยภาพในด้านการวางแผนการท างานและมีข้อจ ากัดเช่นเดียวกับกลุ่มผู้ปลูกข้าว
ในด้านการขาดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการเกษตร กระบวนการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมของ
เจ้าหน้าที่เกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดตากมี 6 ขั้นตอน 
คือ 1) การก าหนดความรู้ 2) การแสวงหาความรู้ 3) การสร้างความรู้ 4) การจัดเก็บความรู้ 5) การ
แลกเปลี่ยนและการถ่ายโอนความรู้ และ 6) การน าความรู้ไปใช้ 

วินัย แก้วน้อย และโอภาส เกาไศยาภรณ์ (2561) ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรม
การจัดเก็บความรู้ในคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาคลังความรู้
ออนไลน์ด้านกีฬาและสุขภาพ ส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตยะลา 2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของคลังความรู้ออนไลน์ 3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจัดเก็บ
ความรู้ในคลังความรู้ของผู้ใช้งานคลังความรู้ออนไลน์ด้านกีฬาและสุขภาพ ส่งเสริมการจัดเก็บความรู้
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้คลัง
ความรู้ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
สาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชาสุขศึกษา จ านวน 25 คน ซึ่งพบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
คลังความรู้ออนไลน์ด้านกีฬาและสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตยะลา โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน ประกอบด้วย       
ด้านการออกแบบคลังความรู้ออนไลน์ ด้านการแสดงผลข้อมูลความรู้ และด้านการจัดการข้อมูลความรู้ 
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มีความเหมาะสมมาก ผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ในคลังความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา สาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชาสุขศึกษา โดยภาพรวม พบว่า 
ผู้ใช้งานมีพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้อยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อคลังความรู้
ออนไลน์ด้านกีฬาและสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตยะลา มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านการใช้งานของคลังความรู้ออนไลน์ ด้านการ
แสดงผลของข้อมูล และด้านการสนับสนุนและการให้บริการใช้งาน มีความเหมาะสมมาก 

 

 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้น าข้อมูลตามหลักวิชาการและงานวิจัยมา
ก าหนดกรอบแนวคิดในการประเมินผลการด าเนินงานเรื่อง การถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และ
เกษตรกรโดยใช้ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ประกอบด้วย 

1) การจัดการความรู้และการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยส่วน
บุคคลที่ต้องการจัดเก็บความรู้ การน ามาใช้ประโยชน์ และการสนับสนุนให้มีการน ามาให้บริการ ได้แก่ 
องค์ความรู้ทางการเกษตร และข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร เป็นต้น 

2) เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมของบุคคล สถานที่ ช่องทาง และ
เครื่องมืออุปกรณ์ ส าหรับเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยกลุ่มเป้าหมาย
สามารถค้นคว้าเพ่ือศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

3) การให้บริการองค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและรูปแบบการให้บริการ 
หรือสื่อที่เกิดความพึงพอใจต่อผู้เข้าใช้งาน โดยกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพ่ิมข้ึน มีความพร้อมบุคคลเพิ่มข้ึน 
แต่ให้หน่วยงานเข้ามามีบทบาทความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการ
ส่งเสริมการเกษตรได้สะดวก มีโมเดลในการให้บริการที่ผ่านการศึกษาวิจัย สามารถน ามาใช้ได้ อาทิเช่น 
ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร นิทรรศการ หนังสือพิมพ์ และวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น 

4) เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับข้อมูลข่าวสาร ปัญหา
อุปสรรค พฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การยอมรับนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความ
ต้องการองค์ความรู้ทางการเกษตร และการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัย
จูงใจและปัจจัยค้ าจุนว่า มีผลต่อความพึงพอใจ คุณภาพการให้บริการ ความมีส่วนร่วมของสังคม และ
ความประทับใจของผู้รับบริการที่แตกต่างกันหรือไม่ 
 
9. กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย 
 

 รายละเอียดตามแผนภาพ 
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กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาและประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรโดยใช้ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)  
 
 การสร้างและพัฒนา k-room 

ขั้นที่ 1 การเตรียมการ 
  1.1 รวบรวมข้อมูลและเนื้อหา 
  1.2 แนวทางและแผนงาน 
  1.3 ออกแบบโครงสร้างและ 
        องค์ประกอบงาน 
ขั้นที่ 2 ด าเนินการ 
  2.1 จัดท าระบบโปรแกรม 
  2.2 บันทึกเนื้อหาใน k-room 
  2.3 ทดสอบและปรับปรุงแกไ้ข 
ขั้นที่ 3 หลังด าเนินการ 
  3.1 สร้างการรบัรู ้
  3.2 จัดท าสื่อสนับสนุนการใช้งาน   
  3.3 ติดตามประเมินผล 
 

ความเหมาะสมของการน า 
k-room มาถ่ายทอดความรู้ 

1. วัตถุประสงค ์
2. การเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ 
3. การใช้ประโยชน์เพื่อถ่ายทอด 
    เนื้อหาและองค์ความรู้ให้เกดิ 
    การยอมรับและน าไปปฏิบัต ิ
4. ข้อเสนอแนะ 

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้ k-room 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
2. ด้านเนื้อหาองค์ความรู ้
3. ด้านสื่อการเรียนรู ้
4. ด้านระบบคลังความรู ้
    และสื่อการเรียนรู้ (k-room)  
5. ปัญหาอุปสรรคและการแกไ้ข 

การสนับสนุนการน า k-room  
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ 

1. เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการใช้งาน 
2. ความสามารถในการใช้ระบบออนไลน ์
3. ความถี่ในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 
4. ความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
5. การจดัฝึกอบรมการใช้ระบบโปรแกรม 
6. ความต้องการเนื้อหาองค์ความรู้เพิ่มเติม 

ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น 
1. จุดเด่นของ k-room 
2. ประสิทธิภาพของ k-room ไดแ้ก่ เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ และระบบโปรแกรม 
3. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ได้แก่ การพฒันาเกษตรกร การพัฒนาเจ้าหนา้ที่ การพัฒนางาน และการให้บริการในงานส่งเสริมการเกษตรขององค์กร 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการน า k-room  
ไปใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. การศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได ้
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บทท่ี 3  
วิธีด ำเนินกำร  

 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาและประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
โดยใช้ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบ
คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ส าหรับถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 2) เพ่ือ
ประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรโดยใช้ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ 
(k-room) 3) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ 
(k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตร และ 4) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้
และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตร ได้ด าเนินการโดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยแบบ
ประเมินผล ดังต่อไปนี้ 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
 

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมกำร ได้รวบรวมข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาก าหนดเป็นแนวทาง
และแผนการด าเนินงาน และได้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาออกแบบโครงสร้างและจัดเป็นองค์ประกอบ
งานที่จ าเป็นจะต้องด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าห้องเรียนออนไลน์ หรือ k-room  

ขั้นตอนที่ 2 กำรสร้ำงและพัฒนำ k-room ไดจ้ัดท าระบบโปรแกรมเพ่ือให้บริการองค์ความรู้
กับกลุ่มเป้าหมาย มีการรวบรวมและคัดเลือกสื่อวีดีทัศน์และสื่ออ่ืนๆ เพ่ือบันทึกลงใน k-room และได้น า
ระบบโปรแกรมทดสอบกับตัวแทนกลุ่มเป้าหมายในเวทีประชุมและในสถานการณ์จริงของพ้ืนที่ เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลและข้อคิดเห็นมาใช้ปรับปรุงแก้ไขระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)  

ขั้นตอนที่ 3 ให้บริกำร k-room กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ได้สร้างการรับรู้โดยการสื่อสาร
ข้อมูลผ่านเวทีการประชุม ระบบออนไลน์ จัดท าคู่มือการใช้งาน จัดท าสื่อวีดีทัศน์สนับสนุนการใช้งาน 
และติดตามให้ค าปรึกษา แนะน า  

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลกำรใช้ประโยชน์ k-room ได้จัดท าแบบประเมินผลเพ่ือจัดเก็บข้อมูล
กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรที่เข้าใช้งาน k-room โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย ปี 2561 จ านวน 1,738 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 900 คน และเกษตรกร 
838 คน และน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา t-test f-test จ าแนกข้อมูล จัดหมวด
ข้อมูล และสังเคราะห์สรุปข้อมูลพร้อมกับอธิบายความ     
 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร โครงการ
เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ปี 2561 ของหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร 
จ านวน 84 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) หน่วยงานระดับจังหวัด 77 จังหวัด และ 2) หน่วยงานระดับ
เขต 9 เขต 
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กลุ่มตัวอย่างการเก็บข้อมูล โดยวิธีการเจาะจง จ านวน 1,738 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร จ านวน 84 หน่วยงาน 900 คน และเกษตรกร จ านวน 77 จังหวัด 838 คน 
เนื่องจากการตอบแบบสอบถามได้ด าเนินการผ่านระบบไปรษณีย์ จึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่
และเกษตรกรในการจัดท าแบบสอบถาม ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลได้ด าเนินการหลังจากเสร็จสิ้นการจัด
กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ปี 2561  
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เป็นการสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็น
ในภาพรวมของคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในการให้บริการกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
และเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ปี 2561 ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์คลังความรู้และสื่อ 

การเรียนรู้ (k-room) 
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ และระบบคลังความรู้และสื่อ 

การเรียนรู้ (k-room) 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

 
3. สมมติฐำน 
 

 3.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
และเกษตรกร ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.2 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
และเกษตรกร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด าเนินการผ่านระบบไปรษณีย์ ซึ่งผู้ประเมินได้ด าเนินการด้วยตนเอง
และผู้ช่วย หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
ปี 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 1,738 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 900 คน และ
เกษตรกร 838 คน  

 
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้วิธีการทางสถิติ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
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 4.1 การรายงานผลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยจ าแนกข้อมูล จัดหมวดข้อมูล และสังเคราะห์สรุปข้อมูลพร้อมกับอธิบายความ 
 4.2 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์สมมติฐานทั้ง 2 ข้อ โดยใช้สถิติ
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 ตัวแปร (Independent t-test) และใช้สถิติการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างมาก 2 ตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of 
Variance: One-way Anova) 
   
6. ระยะเวลำในกำรศึกษำวิจัย 
 

ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาและประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรโดยใช้ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 
 

กิจกรรม 
เดือน/ ปีงบประมำณ 2561 - 2562 

ผู้รับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

ขั้นที่ 1 เตรียมกำร            
1. ศึกษาเอกสารและงาน 
วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

          ศิริวรรณ หวังดี 

2. ออกแบบกระบวนงาน           ศิริวรรณ หวังดี 
3. วางแผนการปฏิบัติงาน           ศิริวรรณ หวังดี 
4. ประสานงานและสร้าง
ความร่วมมือกับบุคคลและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

          ศิริวรรณ หวังดี 

ขั้นที่ 2 สร้ำงและพัฒนำ  
k-room 

           

5. รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรูผ้่านระบบออนไลน์  

          ศิริวรรณ หวังดี 

6. ออกแบบและจดัองค์ 
ประกอบห้องเรียนออนไลน ์

          คณะท างาน  
k-room 

7. บันทึกเนื้อหาลงในระบบ
โปรแกรม k-room 

          คณะท างาน
พัฒนาหลักสูตร 

8. ทดสอบและปรับปรุง 
การใช้งาน k-room คือ 

ครั้งท่ี 1 ผู้รู/้ผูเ้ชี่ยวชาญ 
ครั้งท่ี 2 ประชุม ทีมงาน 
ครั้งท่ี 3 กลุ่มเป้าหมาย 
ครั้งท่ี 4 ประชุม ทีมงาน 

 

          1. คณะท างาน  
k-room 
2. คณะท างาน
พัฒนาหลักสูตร 
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ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาและประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรโดยใช้ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
เดือน/ ปีงบประมำณ 2561 - 2562 

ผู้รับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

ขั้นที่ 3 ทดลองและจัดเก็บ
ข้อมูลกำรใช้งำน k-room 

           

9. ทดลองใช้งาน k-room 
กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที ่

          ศิริวรรณ หวังดี 

10. จัดเก็บข้อมูลกับ
เจ้าหน้าท่ีและเกษตรกร 

          ศิริวรรณ หวังดี 

11. ตรวจสอบความ 
ถูกต้องและครบถ้วนของ
ข้อมูลที่จัดเก็บ 
 

          1. ศิริวรรณ 
หวังดี 
2. จิดาภา   
ไชยศรี 

ขั้นที่ 4 วิเครำะห์ข้อมูล 
และสรุปผล 

           

12. ประมวลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

          1. ศิริวรรณ 
หวังดี 
2. พรชัย ทุราช
3. จิดาภา  
ไชยศรี 

13. วิเคราะห์และแปลผล           1. ศิริวรรณ 
หวังดี 
2. พรชัย ทุราช 

14. เขยีนเอกสารรายงานผล           ศิริวรรณ หวังดี 
15. ตรวจสอบความถูกต้อง
และปรับปรุงแก้ไข 

          ศิริวรรณ หวังดี 

16. จดัท าเล่มรายงานผล
การศึกษาฉบับสมบูรณ ์
 

          ศิริวรรณ หวังดี 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาและประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
โดยใช้ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) มีวัตถุประสงค ์คือ 1) เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบคลัง
ความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ส าหรับถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 2) เพ่ือ
ประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรโดยใช้ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้    
(k-room) 3) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้    
(k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตร และ 4) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้
และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตร มีผลการวิจัยดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 ศึกษาการสร้างและพัฒนาระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ส าหรับ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
 

การสร้างและพัฒนาระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ส าหรับถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ประกอบด้วย 4 กระบวนการ คือ 1) เตรียมการ ได้แก่ รวบรวมข้อมูลและเนื้อหา 
ก าหนดแนวทางและแผนงาน และออกแบบโครงสร้างองค์ประกอบงาน 2) การสร้างและพัฒนา k-room 
ได้แก่ จัดท าระบบโปรแกรม บันทึกเนื้อหาใน k-room และทดสอบและปรับปรุงแก้ไข 3) ให้บริการ k-room 
กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ได้แก่ สร้างการรับรู้ จัดท าสื่อสนับสนุนการใช้งาน และติดตามให้ค าปรึกษา 
แนะน า และ 4) ประเมินผลการใช้ประโยชน์ k-room 

 

ขั้นที่ 1 เตรียมการ ประกอบด้วย 
1) รวบรวมข้อมูลและเนื้อหา เป็นการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและตัวอย่าง

เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นที่น ามาเป็นแหล่งรวบรวม สนับสนุนองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายในการจัด
หลักสูตรเพ่ือถ่ายทอดความรู้ อาทิเช่น DOAE K-station K-TANK K-Center E-library e-Learning      
กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร และอ่ืนๆ เพ่ือประมวลสรุปผลเป็นเครื่องมือ    
ที่จะสร้างและพัฒนาส าหรับสนับสนุนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร ให้เหมาะสม สะดวก และ
ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล คือ ห้องเรียนออนไลน์ หรือ k-room 

2) ก าหนดแนวทางและแผนงาน เป็นการก าหนดวิธีการด าเนินงานจัดท าคลังความรู้
และสื่อการเรียนรู้เพ่ือเป็นห้องเรียนออนไลน์ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร โดยด าเนินการในรูปแบบของ
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คณะท างานการจัดการคลังความรู้ผ่านระบบออนไลน์ มีการจัดโครงสร้างทีมงาน ประกอบด้วย ประธาน 
คณะท างาน และฝ่ายเลขานุการ จ านวน 12 คน ซึ่งปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับคณะท างานพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมเกษตรกร มีระยะเวลา จ านวน 3 เดือน ส่วนใหญ่ใช้วิธีการมอบหมายงานเป็นทีมย่อย ประชุม
ปรึกษาหารือ และลงมือปฏิบัติจริง ในการด าเนินงานมีแนวทางการด าเนินงาน “สื่อการเรียนรู้ประกอบ
กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมของเกษตรกร” ดังนี้ 

หลักการ คือ สื่อการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือช่วยในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 
และสนับสนุนการเรียนรู้ของเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป จึงได้รวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องจัดเก็บไว้ใน 
คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้ง่าย สะดวก 
และรวดเร็ว 

วัตถุประสงค์ คือ  
(1) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมเกษตรกร 
(2) เพ่ือให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปสามารถค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมได้ 
สื่อการเรียนรู้ คือ สื่อวีดีทัศน์ สื่อเสียง/ไฟล์เสียง สื่อเอกสาร/สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ 

เช่น Website  และ Facebook เป็นต้น และสื่ออ่ืนๆ 
ช่องทางเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ คือ https://k-room.doae.go.th 
ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น คือ มีคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการฝึกอบรม

หลักสูตรพัฒนาการเกษตร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
3) ออกแบบโครงสร้างองค์ประกอบงาน เป็นการก าหนดรายละเอียดงานและองค์ประกอบ

ที่จ าเป็นของ k-room ที่จะให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย โดยประชุมปรึกษาหารือคณะท างานการจัดการ
คลังความรู้ผ่านระบบออนไลน์ ผลสรุป คือ จัดท าเป็นเว็บไซต์ “คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้” โดยใช้ชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า https://k-room.doae.go.th ซึ่งแบ่งงานออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย  

กลุ่มท่ี 1 ทีมงานจัดท าระบบโปรแกรม ผู้รับผิดชอบ คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และส านักงานเลขานุการกรม  

กลุ่มที่ 2 ทีมงานจัดกลุ่มเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบ คือ ส านักพัฒนาการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และคณะท างานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร 

กลุ่มที่ 3 ทีมงานทดสอบระบบโปรแกรม คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

ในการออกแบบขั้นตอนการเข้าใช้งาน k-room จ าแนกการสืบค้นข้อมูลเป็น 4 วิธี คือ 
วิธีที่ ๑ ค้นหาสื่อได้จากรายชื่อวิชาเรียน 
วิธีที่ 2 ค้นหาสื่อได้จากรายชื่อกลุ่มวิชา 
วิธีที่ ๓ ค้นหาสื่อได้จากรายชื่อสื่อหลัก/สื่อเสริม 

https://k-room.doae.go.th/
https://k-room.doae.go.th/
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วิธีที่ ๔ ค้นหาสื่อได้จากการใช้ค าค้นหา 
ตลอดจนจะต้องมีการทดสอบ k-room กับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าใช้บริการ เพ่ือจะได้น าข้อมูลมาพัฒนา
ปรับปรุงให้ตรงความต้องการ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
 

ขั้นที่ 2 การสร้างและพัฒนา k-room ประกอบด้วย 
1) จัดท าเว็บไซต์และระบบโปรแกรม โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ได้จัดท าหน้าเว็บไซต์และเขียนระบบโปรแกรม โดยจัดท ายกร่างหน้าโฮมเพจ และน าเข้า 
ที่ประชุมคณะท างานเพ่ือค าปรึกษาหารือ จ านวน 4 ครั้ง ซึ่งประเด็นหลักที่เห็นควรให้ปรับแก้ส่วนใหญ่
เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่/กลุ่มวิชา รูปแบบการน าเสนอ การตกแต่งความสวยงาม ลักษณะตัวอักษร และ
ความสะดวกในการเข้าใช้งาน เป็นต้น หลังจากนั้นที่ประชุมเห็นควรให้เพ่ิมเติมรายงานสถิติผู้เข้าใช้งานเริ่ม
ตั้งแต่การรวมข้อมูลจากรายสื่อวีดีทัศน์ รวมกันเป็นสถิติรายวิชา รวมกันเป็นสถิติรายกลุ่มวิชา และรวมกัน
เป็นสถิติหลักสูตร ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นควรให้น า k-room ไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายด้วย 

2) บันทึกเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ลงในระบบโปรแกรม โดยเจ้าหน้าที่ของส านักพัฒนา 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และคณะท างานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรอง
สื่อการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้รายวิชา หลังจากนั้นทีมงานที่รับผิดชอบระบบโปรแกรมจะเป็นผู้สอน
การน าสื่อการเรียนรู้บันทึกลงในระบบโปรแกรมดังกล่าว เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยได้ตรวจสอบความ
ถูกต้อง จ านวน 4 ครั้ง พร้อมกับเห็นควรให้น า k-room ไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายด้วย 

3) ทดสอบระบบโปรแกรม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ร่วมกับทีมงานระดับเขต จ านวน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 
จังหวัดราชบุรี ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดเวทีทดสอบการเข้าใช้งาน k-room กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
รายบุคคล ซึ่งได้น าวิธีการค้นหาข้อมูล 4 วิธีข้างต้น ไปทดสอบกับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรโดยทดลองเข้า
ใช้งานจริงและจัดเก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) สรุปได้ว่า กลุ่มเป้าหมายชอบ “วิธีที่ ๔ 
ค้นหาสื่อได้จากการใช้ค าค้นหา” มากที่สุด เพราะเป็นการใช้งานลักษณะเดียวกันกับ Google ซึ่งสะดวก 
รวดเร็ว ใช้งานได้ทันที และตรงความต้องการ ตลอดจน k-room สามารถช่วยเจ้าหน้าที่ในการจัดหลักสูตร 
วิทยากรน าสื่อวีดีทัศน์มาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้ทันที และกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าศึกษาเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองตามความต้องการโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ส่วนประเด็นที่ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ 
ให้มีการเพ่ิมเติมเนื้อหาและสื่อวีดีทัศน์ควรด าเนินการให้ต่อเนื่อง/หลากหลาย และให้มีการประชาสัมพันธ์/
แนะน าการเข้าใช้งาน k-room กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

 

ขั้นที่ 3 ให้บริการ k-room กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ได้จัดท าเป็นคู่มือการเข้าใช้งาน k-room 
“3 ขั้นตอน 4 วิธีการ สืบค้นสื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้” มีรายละเอียดตามแผนภาพ 
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ภาพที่ 4.1 แสดงคู่มือการเข้าใช้งานและการสืบค้นสื่อวีดีทัศน์ในระบบคลังความรู้
และสื่อการเรียนรู้ https://k-room.doae.go.th 

https://k-room.doae.go.th/
https://k-room.doae.go.th/
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โดยทดลองใช้งาน k-room กับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ที่ด าเนินการโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) ในช่วงของการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกร
และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร  
 

ขั้นที่ 4 ประเมินผลการใช้ประโยชน์ k-room ได้จัดเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายทั้งเจ้าหน้าที่
และเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตร) ตามขั้นที่ 4 โดยใช้แบบประเมินผลและการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลและน ามาวิเคราะห์สรุปเป็นภาพรวม เรียบเรียงเนื้อหาและเขียนเอกสารรายงานผลการศึกษาวิจัย
และจัดท าเล่มเอกสารฉบับสมบูรณ์ 
 

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลการสร้างและพัฒนาระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ส าหรับถ่ายทอด 
ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
 

ขั้นที ่ รายละเอียด ผลที่เกิดขึ้น 
1. เตรียมการ 1.1 รวบรวมข้อมูลและเนื้อหา 

1.2 ก าหนดแนวทางและแผนงาน 
แนวทางและการออกแบบ k-room 

2. การสร้างและพัฒนา  
k-room 

2.1 จัดท าเว็บไซต์และระบบ 
โปรแกรม 
2.2 บันทึกเนื้อหาและสื่อการ 
เรียนรู้ลงในระบบโปรแกรม 
2.3 ทดสอบระบบโปรแกรม 

เว็บไซต์ k-room พร้อมให้บริการ 
ผ่านระบบออนไลน์ 

3. ให้บริการ k-room  
กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 

3.1 คู่มือ k-room 
3.2 ทดลองให้บริการ k-room  
กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 

คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ น ามา
เป็นห้องเรียนออนไลน์ (k-room) 
ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 

4. ประเมินผลการใช้
ประโยชน์ k-room 

4.1 จัดท าเครื่องมือรวบรวมข้อมูล 
ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข 
4.2 จัดเก็บข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
และเกษตรกรโดยใช้แบบ
ประเมินผล และการสนทนากลุ่ม 
4.3 วิเคราะห์สรุปผล โดยใช้ 
SPSS 
4.4 เรียบเรียงเนื้อหาและเขียน
เอกสารรายงานผลการศึกษาวิจัย 
 

รายงานผลประเมินการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
โดยใช้ระบบคลังความรู้และสื่อการ
เรียนรู้ (k-room) 
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ตอนที่ 2 ประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรโดยใช้ระบบคลังความรู้
และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 
 

ในการประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรโดยใช้ระบบคลังความรู้
และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ได้ประเมินผลข้อมูล ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 3) ความพึงพอใจเกี่ยวกับเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ และ
ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) และ 4) ข้อเสนอแนะ ได้แก่ การจัดฝึกอบรม การเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ การใช้ประโยชน์ ประเด็นที่เป็นจุดเด่น/ประทับใจ ประเด็นที่ควรปรับปรุง ประเด็น
เนื้อหาที่ต้องการเพ่ิมเติม และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จากการใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้    
(k-room) โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร) 

 

2.1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ข้อมูลทั่วไปจากการประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรโดยใช้
ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) หน่วยงานที่
สังกัด/ปฎิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน 5) อาชีพปัจจุบัน 6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 7) ความถี่ในการใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ต 8) เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ท่านใช้งานอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน และ 9) ความต้องการในการใช้
งานอินเทอร์เน็ต  
 

ภาพที่ 4.2 แสดงขั้นตอนการสร้างและพัฒนาระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 

1. เตรียมการ 

2. สร้างและพัฒนา  

3. ให้บริการ  

4. ประเมินผล 
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ตารางที่ 4.2 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรจากการเข้าใช้บริการระบบคลัง
ความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์  
 

เจ้าหน้าที่ = 900 คน 
เกษตรกร = 838 คน  

ข้อมูลทั่วไป 
เจ้าหน้าที่ เกษตรกร 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. เพศ 
1) ชาย 
2) หญิง 

 
364 
536 

 
40.4 
59.6 

 
421 
417 

 
50.2 
49.8 

รวม 900 100.0 838 100.0 
2. อาย ุ

1) ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี   
2) 21 – 30 ป ี
3) 31 – 40 ป ี    
4) 41 – 50 ป ี
5) 51 – 60 ป ี    
6) 61 – 70 ป ี
7) 71 ปีขึ้นไป 

 
    0 
135 
478 
161 
125 
    1 
    0 

 
  0.0 
15.0 
53.1 
17.9 
13.9 
   0.1 
   0.0 

 
  4 
48 

187 
295 
240 
  60 
   4 

 
  0.5 
  5.7 
22.3 
35.2 
28.6 
  7.2 
  0.5 

รวม 900 100.0 838 100.0 
3. ระดับการศึกษา 

1) ต่ ากว่ามัธยมศึกษา/ปวช.   
2) มัธยมศึกษา/ปวช. 
3) อนุปริญญา/ปวส.    
4) ปริญญาตรี 
5) ปริญญาโท     
6) ปริญญาเอก 
7) อื่นๆ  

 
    6 
    9 
  17 
648 
217 
    2 
    1 

 
  0.7 
  1.0 
  1.9 
72.0 
24.1 
  0.2 
  0.1 

 
232 
303 
  88 
184 
  18 
   1 
  12 

 
27.7 
36.2 
10.5 
22.0 
  2.1 
  0.1 
  1.4 

รวม 900 100.0 838 100.0 
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ตารางที่ 4.2 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรจากการเข้าใช้บริการระบบคลัง
ความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์ (ต่อ) 
 

เจ้าหน้าที่ = 900 คน 
เกษตรกร = 838 คน 

ข้อมูลทั่วไป 
เจ้าหน้าที่ เกษตรกร 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

4. หน่วยงานที่สังกัด/ปฎิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน 
1) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1  
    จังหวัดชัยนาท 
2) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2  
    จังหวัดราชบุร ี
3) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3  
    จังหวัดระยอง 
4) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4  
    จังหวัดขอนแก่น 
5) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5  
    จังหวัดสงขลา 
6) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6  
    จังหวัดเชียงใหม่ 
7) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7  
    จังหวัดนครราชสีมา 
8) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8  
    จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี
9) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9  
    จังหวัดพิษณุโลก 

 
100 

 
111 

 
100 

 
127 

 
85 

 
97 

 
97 

 
79 

 
104 

 
11.1 

 
12.3 

 
11.1 

 
14.1 

 
  9.4 

 
10.8 

 
10.8 

 
  8.8 

 
11.6 

 
  93 

 
127 

 
  85 

 
126 

 
  69 

 
  88 

 
  85 

 
  70 

 
95 

 
11.1 

 
15.2 

 
10.1 

 
15.0 

 
  8.2 

 
10.5 

 
10.1 

 
  8.4 

 
11.3 

รวม 900 100.0 838 100.0 
5. อาชีพปัจจุบัน 

1) แม่บ้าน 
2) เกษตรกร    
3) ข้าราชการ 
4) ว่างงาน/เกษียณ  
5) ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 

 
   4 
  20 
781 
   6 
   7 

 
  0.4 
  2.2 
86.8 
  0.7 
  0.8 

 
  32 
684 
  56 
   5 
  31 

 
  3.8 
81.6 
  6.7 
  0.6 
  3.7 
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ตารางที่ 4.2 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรจากการเข้าใช้บริการระบบคลัง
ความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์ (ต่อ) 

เจ้าหน้าที่ = 900 คน 
เกษตรกร = 838 คน  

ข้อมูลทั่วไป 
เจ้าหน้าที่ เกษตรกร 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

6) พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสากิจ 
7) อ่ืนๆ 

  80 
   2 

  8.9 
  0.2 

  21 
   9 

  2.5 
  1.1 

รวม 900 100.0 838 100.0 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

1) ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 12,000 บาท   
2) 12,001 – 24,000 บาท 
3) 24,001 – 36,000 บาท 
4) 36,001 – 48,000 บาท 
5) 48,001 – 60,000 บาท 
6) 60,001 – 78,000 บาท 
7) 78,001 – 90,000 บาท 
8) 90,001 บาทข้ึนไป 

 
  13 
509 
255 
  84 
  35 
    1 
    3 
    0 

 
  1.4 
56.6 
28.3 
  9.3 
  3.9 
  0.1 
  0.3 
0.0 

 
388 
304 
  71 
  30 
  25 
   5 
   7 
   8 

 
46.3 
36.3 
  8.5 
  3.6 
  3.0 
  0.6 
  0.8 
  1.0 

รวม 900 100.0 838 100.0 
7. ความถี่ในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 

1) ใช้เป็นประจ าทุกวัน   
2) ใช้เกือบทุกวัน 
3) ใช้เป็นบางวันที่ต้องการ  
4) ไม่เคยใช้เลย 

 
799 
  50 
  45 
   6 

 
88.8 
  5.6 
  5.0 
  0.7 

 
304 
162 
314 
  58 

 
36.3 
19.3 
37.5 
  6.9 

รวม 900 100.0 838 100.0 
8. เครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีท่านใช้งานอินเทอร์เน็ต 
ในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1) คอมพิวเตอร์ PC/โน้ตบุ๊ค 
2) โทรศัพท์มือถือ 
3) แท็บเล็ต/ไอแพ็ด  

    4) อุปกรณ์อ่ืนๆ ได้แก่ ทีวีดิจิตอล เป็นต้น  

 
 

759 
778 
268 
113 

 
 

39.6  
40.6  
14.0  
  5.9 

 
 

165 
786 
 48 
 54 

 
 

15.7  
 74.6  
   4.6 
  5.1 

รวม 1,918 100.0 1,053 100.0 
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ตารางที่ 4.2 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรจากการเข้าใช้บริการระบบคลัง
ความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์ (ต่อ) 
 

เจ้าหน้าที่ = 900 คน 
เกษตรกร = 838 คน 

ข้อมูลทั่วไป 
เจ้าหน้าที่ เกษตรกร 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

9. ความต้องการในการใช้งานอินเทอร์เน็ต  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
1) สืบค้นข้อมูล   
2) กรอกข้อมูล/บันทึกข้อมูล 
3) ค้าขาย/สร้างรายได้   
4) ความบันเทิง 
5) การเรียนรู้ของตนเอง 
6) พัฒนางาน/อาชีพ 
7) อ่ืน ได้แก่ สนทนาผ่านไลน์ส่วนตัว/กลุ่ม และ
ติดต่อประสานงาน เป็นต้น 

 
 

855 
634 
178 
623 
651 
536 
  42 

 

 
 

24.3  
 18.0  
   5.1  
 17.7  
 18.5  
 15.2  
   1.2 

 
 

524 
113 
164 
491 
365 
288 
70 

 
 

26.0 
5.6 
8.1 

24.4 
18.1 
14.3 
3.5 

 
รวม 3,519 100.0 2,015 100.0 

 
จากตารางที่ 4.2 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรจากการเข้าใช้บริการ

ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์ พบว่า  
1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.6 มีอายุมากที่สุดอยู่

ระหว่าง 21-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.0 
หน่วยงานที่สังกัดมากที่สุดคือ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น คิดเป็นร้อยละ 
14.1 ปัจจุบันมีอาชีพรับราชการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.8 มีรายได้เฉลี่ยมากที่สุดอยู่ระหว่าง   
12,001-24,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 56.6 มีความถี่ในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเป็นประจ า
ทุกวันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.8 เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันผ่านโทรศัพท์มือถือ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.6 และมีความต้องการในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือสืบค้นข้อมูลมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 24.3  

2. เกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.2 มีอายุมากที่สุดอยู่ระหว่าง 41-50 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 35.2 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.2 หน่วยงานที่
สังกัดมากที่สุดคือ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 15.2 
ปัจจุบันมีอาชีพเป็นเกษตรกรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.6 มีรายได้เฉลี่ยมากที่สุดอยู่ระหว่าง 12,001-
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24,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 36.3 มีความถี่ในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้เป็นบางวัน 
ที่ต้องการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.5 เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันผ่านโทรศัพท์ 
มือถือมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.6 และมีความต้องการในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือสืบค้นข้อมูลมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.0 
 

ตารางที่ 4.3 ข้อมูลความสามารถในการใช้ระบบออนไลน์ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร
จากการเข้าใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์  
 

เจ้าหน้าที่ = 900 คน 
เกษตรกร = 838 คน  

ระดับ
ความสามารถ 

เจ้าหน้าท่ี เกษตรกร 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า 
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ดีมาก 221 24.6 - - -   55   6.6 - - - 
ด ี 468 52.0 - - - 192 22.9 - - - 
ปานกลาง 175 19.4 - - - 389 46.4 - - - 
น้อย 30 3.3 - - - 139 16.6 - - - 
น้อยที่สุด 6 0.7 - - -   63   7.5 - - - 

รวม 900 100.0 3.96 0.795 มาก 838 100.0 2.96 0.978 ปาน
กลาง 

 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 = น้อยที่สุด    ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 = น้อย    ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 = ปานกลาง 
       ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 = มาก ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 = มากท่ีสดุ   
 

จากตารางที่ 4.3 ข้อมูลความสามารถในการใช้ระบบออนไลน์ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
และเกษตรกรจากการเข้าใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในรูปแบบของห้องเรียน
ออนไลน์ พบว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีความสามารถในการใช้ระบบออนไลน์อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 3.96) เกษตรกรมีความสามารถในการใช้ระบบออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.96) 
 

2.2 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 
 

2.2.1 ด้านความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
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ตารางที่ 4.4 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์    
คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) จากการเข้าใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 
ในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์  
 

 n = 900 คน 

ประเด็น 
ระดับความเหมาะสม (จ านวน/ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สดุ 
(1) 

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนวิทยากรในการ
ฝึกอบรมเกษตรกร 

190 
(21.1) 

531 
(59.0) 

157 
(17.4) 

22 
(2.4) 

0 
(0.0) 

3.99 0.696 มาก 

2. เพื่อให้เกษตรกรและ
ผู้สนใจทั่วไปสามารถค้นคว้า
ความรู้เพิ่มเติมได ้

173 
(19.2) 

496 
(55.1) 

215 
(23.9) 

16 
(1.8) 

1 
(0.1) 

3.92 0.702 มาก 

ภาพรวม - 4.04 0.69 มาก 
 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 = น้อยที่สุด    ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 = น้อย    ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 = ปานกลาง 
       ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 = มาก ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 = มากท่ีสดุ   
 

จากตารางที่ 4.4 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) จากการเข้าใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการ
เรียนรู้ (k-room) ในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์ พบว่า ภาพรวมวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.04) เมื่อพิจารณารายวัตถุประสงค์ จะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมเกษตรกร และเพ่ือให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปสามารถค้นคว้า
ความรู้เพิ่มเติมได้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 3.99 
และ 3.92 ตามล าดับ 
 

2.2.2 ด้านความคิดเห็นของเกษตรกร 
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ตารางที่ 4.5 ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์คลังความรู้และสื่อ      
การเรียนรู้ (k-room) จากการเข้าใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในรูปแบบของ
ห้องเรียนออนไลน์  

n = 838 คน 

ประเด็น 
ระดับความเหมาะสม (จ านวน/ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สดุ 
(1) 

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนวิทยากรในการ
ฝึกอบรมเกษตรกร 

108 
(12.9) 

407 
(48.6) 

285 
(34.0) 

32 
(3.8) 

6 
(0.7) 

3.69 0.769 
 
 

 

2. เพื่อให้เกษตรกรและ
ผู้สนใจทั่วไปสามารถค้นคว้า
ความรู้เพิ่มเติมได ้

111 
(13.2) 

404 
(48.2) 

284 
(33.9) 

30 
(3.6) 

9 
(1.1) 

3.69 0.785  

ภาพรวม - 3.76 0.79 มาก 
 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 = น้อยที่สุด    ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 = น้อย    ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 = ปานกลาง 
       ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 = มาก ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 = มากท่ีสดุ   
 

จากตารางที่ 4.5 ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์คลังความรู้
และสื่อการเรียนรู้ (k-room) จากการเข้าใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในรูปแบบ
ของห้องเรียนออนไลน์ พบว่า ภาพรวมวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.76) 
เมื่อพิจารณารายวัตถุประสงค์ จะเห็นได้ว่า วัตถุประสงคเ์พ่ือเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนวิทยากรในการ
ฝึกอบรมเกษตรกร และเพ่ือให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปสามารถค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมได้ เกษตรกรเห็น
ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเท่ากัน มีค่าเฉลี่ย = 3.69  
 

2.3 ความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ และระบบคลังความรู้และ   
สื่อการเรียนรู้ (k-room) 
 

ข้อมูลความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรจากการเข้าใช้บริการ
ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์ ได้แก่ 1) การใช้ประโยชน์
ด้านเนื้อหาใน k-room 2) การใช้ประโยชน์ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room และ 3) การใช้ประโยชน์ด้านระบบ
คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)  

2.3.1 ความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ด้านเนื้อหาใน k-room ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรและเกษตรกร 

1) ด้านความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ด้านเนื้อหาใน k-room ของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร 
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ตารางที่ 4.6 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการใช้ประโยชน์ด้านเนื้อหาใน k-room 
 

n= 900 คน 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (จ านวน/ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ความน่าสนใจของเนื้อหา
องค์ความรู ้

109 
(12.1) 

579 
(64.3) 

197 
(21.9) 

14 
(1.6) 

1 
(0.1) 

3.87 0.629 มาก 

2. ความน่าเชื่อถือของเนื้อหา
องค์ความรู ้

147 
(16.3) 

562 
(62.4) 

179 
(19.9) 

11 
(1.2) 

1 
(0.1) 

3.94 0.646 มาก 

3. เนื้อหาองค์ความรู้
สอดคล้องและตรงความ
ต้องการ 

110 
(12.2) 

 

522 
(58.0) 

245 
(27.2) 

21 
(2.3) 

2 
(0.2) 

3.80 0.683 มาก 

4. การน าเนื้อหาองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน ์

141 
(15.7) 

483 
(53.7) 

253 
(28.1) 

19 
(2.1) 

4 
(0.4) 

3.82 0.728 มาก 

5. ความเหมาะสมในการจัด
หมวดหมู่และประเภทเนื้อหา
หรือบทเรียน 

111 
(12.3) 

517 
(57.4) 

258 
(28.7) 

13 
(1.4) 

1 
(0.1) 

3.80 0.663 มาก 

6. ความเป็นรูปธรรมของ
เนื้อหาองค์ความรู้ ท าให้ง่าย
ต่อความเข้าใจ 

104 
(11.6) 

517 
(57.4) 

264 
(29.3) 

13 
(1.4) 

2 
(0.2) 

3.79 0.665 มาก 

7. ภาพรวมของเนื้อหา     
องค์ความรู้ใน k-room 

112 
(12.4) 

524 
(58.2) 

247 
(27.4) 

15 
(1.7) 

2 
(0.2) 

3.81 0.671 มาก 

ภาพรวม - 3.97 0.67 มาก 
 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 = น้อยที่สุด    ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 = น้อย    ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 = ปานกลาง 
       ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 = มาก ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 = มากท่ีสุด   
 

จากตารางที่ 4.6 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้
ประโยชน์ด้านเนื้อหาใน k-room พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.97)       
เมื่อแยกเป็นรายประเด็นเนื้อหาจะเห็นได้ว่า ทุกประเด็นมีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ด้านเนื้อหาใน  
k-room อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด คือ ความน่าเชื่อถือของเนื้อหาองค์ความรู้ 
ความน่าสนใจของเนื้อหาองค์ความรู้ การน าเนื้อหาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ภาพรวมของเนื้อหาองค์  
ความรู้ใน k-room เนื้อหาองค์ความรู้สอดคล้องและตรงความต้องการ ความเหมาะสมในการจัดหมวดหมู่
และประเภทเนื้อหาหรือบทเรียน และความเป็นรูปธรรมของเนื้อหาองค์ความรู้ ท าให้ง่ายต่อความเข้าใจ 
(ค่าเฉลี่ย = 3.94 3.87 3.82 3.81 3.80 3.80 และ 3.79 ตามล าดับ)   
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2) ด้านความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ด้านเนื้อหาใน k-room ของเกษตรกร 
 

ตารางที่ 4.7 ความพึงพอใจของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์ด้านเนื้อหาใน k-room 
n= 838 คน 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (จ านวน/ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ความน่าสนใจของเนื้อหา
องค์ความรู ้

86 
(10.3) 

454 
(54.2) 

268 
(32.0) 

26 
(3.1) 

4 
(0.5) 

3.71 0.710 มาก 

2. ความน่าเช่ือถือของเนื้อหา
องค์ความรู ้

102 
(12.2) 

457 
(54.5) 

249 
(29.7) 

27 
(3.2) 

3 
(0.4) 

3.75 0.720 มาก 

3. เนื้อหาองค์ความรู้
สอดคล้องและตรงความ
ต้องการ 

99 
(11.8) 

389 
(46.4) 

319 
(38.1) 

28 
(3.3) 

3 
(0.4) 

3.66 0.741 มาก 

4. การน าเนื้อหาองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน ์

115 
(13.7) 

392 
(46.8) 

299 
(35.7) 

29 
(3.5) 

3 
(0.4) 

3.70 0.759 มาก 

5. ความเหมาะสมในการจัด
หมวดหมู่และประเภทเนื้อหา
หรือบทเรียน 

76 
(9.1) 

400 
(47.7) 

338 
(40.3) 

20 
(2.4) 

4 
(0.5) 

3.63 0.702 มาก 

6. ความเป็นรูปธรรมของ
เนื้อหาองค์ความรู้ ท าให้ง่าย
ต่อความเข้าใจ 

76 
(9.1) 

408 
(48.7) 

322 
(38.4) 

29 
(3.5) 

3 
(0.4) 

3.63 0.712 มาก 

7. ภาพรวมของเนื้อหา 
องค์ความรู้ใน k-room 

89 
(10.6) 

387 
(46.2) 

331 
(39.5) 

28 
(3.3) 

3 
(0.4) 

3.63 0.730 มาก 

ภาพรวม - 3.78 0.75 มาก 
 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 = น้อยที่สุด    ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 = น้อย    ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 = ปานกลาง 
       ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 = มาก ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 = มากท่ีสุด   
 

จากตารางที่ 4.7 ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ด้านเนื้อหา
ใน k-room พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.78) เมื่อแยกเป็นรายประเด็น
เนื้อหาจะเห็นได้ว่า ทุกประเด็นมีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ด้านเนื้อหาใน k-room อยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด คือ ความน่าเชื่อถือของเนื้อหาองค์ความรู้  ความน่าสนใจของ
เนื้อหาองค์ความรู้ การน าเนื้อหาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ และเนื้อหาองค์ความรู้สอดคล้องและตรงความ
ต้องการ(ค่าเฉลี่ย = 3.75 3.71 3.70 และ 3.66) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3 ประเด็น คือ 
ความเหมาะสมในการจัดหมวดหมู่และประเภทเนื้อหาหรือบทเรียน, ความเป็นรูปธรรมของเนื้อหาองค์  
ความรู้ ท าให้ง่ายต่อความเข้าใจ และภาพรวมของเนื้อหาองค์ความรู้ใน k-room (ค่าเฉลี่ย = 3.63)   
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2.3.2 ความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room ของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร 
 

1) ด้านความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room ของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
 

ตารางที่ 4.8 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการใช้ประโยชน์ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room 
 

 n= 900 คน 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (จ านวน/ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ความน่าสนใจของสื่อการ
เรียนรู ้

112 
(12.4) 

513 
(57.0) 

252 
(28.0) 

20 
(2.2) 

3 
(0.3) 

3.79 0.693 มาก 

2. ความน่าเช่ือถือของสื่อการ
เรียนรู ้

152 
(16.9) 

548 
(60.9) 

182 
(20.2) 

16 
(1.8) 

2 
(0.2) 

3.92 0.676 มาก 

3. คุณภาพของสื่อการเรียนรู ้ 114 
(12.7) 

498 
(55.3) 

268 
(29.8) 

19 
(2.1) 

1 
(0.1) 

3.78 0.687 มาก 

4. ความเหมาะสมของสื่อการ
เรียนรู ้

108 
(12.0) 

529 
(58.8) 

245 
(27.2) 

17 
(1.9) 

1 
(0.1) 

3.81 0.664 มาก 

5. การน าสื่อการเรียนรู้ไปใช้
ประโยชน์พัฒนาตนเอง 

133 
(14.8) 

506 
(56.2) 

241 
(26.8) 

18 
(2.0) 

2 
(0.2) 

3.83 0.699 มาก 

6. การน าสื่อการเรียนรู้ไปใช้
ประโยชน์พัฒนางานของ
หน่วยงาน 

133 
(14.8) 

524 
(58.2) 

226 
(25.1) 

16 
(1.8) 

1 
(0.1) 

3.86 0.678 มาก 

7. การน าสื่อการเรียนรู้ไปใช้
ประโยชน์พัฒนาเกษตรกร 

136 
(15.1) 

515 
(57.2) 

233 
(25.9) 

15 
(1.7) 

1 
(0.1) 

3.86 0.683 มาก 

8. การน าสื่อการเรียนรู ้
ไปใช้ประโยชน์กับการบริการ
องค์ความรู้ในงานส่งเสริม
การเกษตร 

113 
(12.6) 

548 
(60.9) 

221 
(24.6) 

16 
(1.8) 

2 
(0.2) 

3.84 0.661 มาก 

9. ภาพรวมของสื่อการเรียนรู้
ใน k-room 

92 
(10.2) 

543 
(60.3) 

243 
(27.0) 

18 
(2.0) 

4 
(0.4) 

3.78 0.666 มาก 

ภาพรวม - 3.97 0.68 มาก 
 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 = น้อยที่สุด    ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 = น้อย    ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 = ปานกลาง 
       ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 = มาก ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 = มากท่ีสดุ   
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จากตารางที่ 4.8 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้
ประโยชน์ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.97) 
เมื่อแยกเป็นรายประเด็นสื่อการเรียนรู้จะเห็นได้ว่า ทุกประเด็นมีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ด้านสื่อ
การเรียนรู้ใน k-room อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด คือ ความน่าเชื่อถือของ
สื่อการเรียนรู้ การน าสื่อการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์พัฒนางานของหน่วยงาน การน าสื่อการเรียนรู้ไปใช้
ประโยชน์พัฒนาเกษตรกร การน าสื่อการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์กับการบริการองค์ความรู้ในงานส่งเสริม
การเกษตร การน าสื่อการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเอง ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้ ความ
น่าสนใจของสื่อการเรียนรู้  คุณภาพของสื่อการเรียนรู้  และภาพรวมของสื่อการเรียนรู้ใน k-room    
(ค่าเฉลี่ย = 3.92 3.86 3.86 3.84 3.83 3.81 3.79 3.78 และ 3.78) 
 

3) ด้านความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room ของเกษตรกร 
 

ตารางที่ 4.9 ความพึงพอใจของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room 
 

 n= 838 คน 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (จ านวน/ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ความน่าสนใจของสื่อการ
เรียนรู ้

102 
(12.2) 

419 
(50.0) 

287 
(34.2) 

26 
(3.1) 

4 
(0.5) 

3.70 0.737 มาก 

2. ความน่าเช่ือถือของสื่อการ
เรียนรู ้

114 
(13.6) 

418 
(49.9) 

274 
(32.7) 

28 
(3.3) 

4 
(0.5) 

3.73 0.753 มาก 

3. คุณภาพของสื่อการเรียนรู ้ 98 
(11.7) 

412 
(49.2) 

304 
(36.3) 

20 
(2.4) 

4 
(0.5) 

3.67 0.724 มาก 

4. ความเหมาะสมของสื่อการ
เรียนรู ้

96 
(11.5) 

417 
(49.8) 

288 
(34.4) 

33 
(3.9) 

4 
(0.5) 

3.68 0.745 มาก 

5. การน าสื่อการเรียนรู้ไปใช้
ประโยชน์พัฒนาตนเอง 

110 
(13.1) 

389 
(46.4) 

311 
(37.1) 

24 
(2.9) 

4 
(0.5) 

3.69 0.751 มาก 

6. การน าสื่อการเรียนรู้ไปใช้
ประโยชน์พัฒนางานของ
หน่วยงาน 

89 
(10.6) 

402 
(48.0) 

315 
(37.6) 

29 
(3.5) 

3 
(0.4) 

3.65 0.729 มาก 

7. การน าสื่อการเรียนรู้ไปใช้
ประโยชน์พัฒนาเกษตรกร 

107 
(12.8) 

415 
(49.5) 

286 
(34.1) 

27 
(3.2) 

3 
(0.4) 

3.71 0.740 มาก 

8. การน าสื่อการเรียนรู้ไปใช้
ประโยชน์กับการบริการองค์
ความรู้ในงานส่งเสริม
การเกษตร 

77 
(9.2) 

429 
(51.2) 

303 
(36.2) 

25 
(3.0) 

4 
(0.5) 

3.66 0.706 มาก 
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ตารางที่ 4.9 ความพึงพอใจของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room (ต่อ) 
 

 n= 838 คน 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (จ านวน/ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

9. ภาพรวมของสื่อการเรียนรู้
ใน k-room 

78 
(9.3) 

401 
(47.9) 

323 
(38.5) 

32 
(3.8) 

4 
(0.5) 

3.62 0.727 มาก 

ภาพรวม - 3.79 0.77 มาก 
 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 = น้อยที่สุด    ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 = น้อย    ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 = ปานกลาง 
       ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 = มาก ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 = มากท่ีสดุ   
 

จากตารางที่ 4.9 ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ด้านสื่อการ
เรียนรู้ใน k-room พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.79) เมื่อแยกเป็นราย
ประเด็นสื่อการเรียนรู้จะเห็นได้ว่า ทุกประเด็นมีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ด้านสื่อการเรียนรู้ใน   k-
room อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด คือ ความน่าเชื่อถือของสื่อการเรียนรู้  
การน าสื่อการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์พัฒนาเกษตรกร ความน่าสนใจของสื่อการเรียนรู้ การน าสื่อการเรียนรู้
ไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเอง ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้ คุณภาพของสื่อการเรียนรู้ การน าสื่อการ
เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์กับการบริการองค์ความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร การน าสื่อการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
พัฒนางานของหน่วยงาน และภาพรวมของสื่อการเรียนรู้ใน k-room (ค่าเฉลี่ย = 3.73 3.71 3.70   
3.69 3.68 3.67 3.66 3.65 และ 3.62) 
 

2.3.3 ความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้     
(k-room) ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกร 

 

1) ด้านความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ 
(k-room) ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
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ตารางที่ 4.10 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการใช้ประโยชน์ด้านระบบคลังความรู้
และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 
 

 n= 900 คน 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (จ านวน/ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ความสะดวกรวดเร็วในการ
ใช้งาน 

145 
(16.1) 

498 
(55.3) 

239 
(26.6) 

16 
(1.8) 

2 
(0.2) 

3.85 0.705 มาก 

2. ความง่ายในการค้นหา
เนื้อหาองค์ความรู ้

142 
(15.8) 

494 
(54.9) 

242 
(26.9) 

19 
(2.1) 

3 
(0.3) 

3.84 0.718 มาก 

3. ความสะดวกในการน า 
องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

139 
(15.4) 

501 
(55.7) 

238 
(26.4) 

19 
(2.1) 

3 
(0.3) 

3.84 0.712 มาก 

4. ประหยัดเวลาในการเรียนรู ้ 166 
(18.4) 

507 
(56.3) 

207 
(23.0) 

18 
(2.0) 

2 
(0.2) 

3.91 0.712 มาก 

5. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เรียนรู ้

215 
(23.9) 

494 
(54.9) 

177 
(19.7) 

11 
(1.2) 

3 
(0.3) 

4.01 0.718 มาก 

6. ลดภาระการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 

193 
(21.4) 

495 
(55.0) 

191 
(21.2) 

19 
(2.1) 

2 
(0.2) 

3.95 0.728 มาก 

7. ลดภาระการสื่อสารและ
ประสานงานเกี่ยวกับเนื้อหา
องค์ความรู ้

158 
(17.6) 

503 
(55.9) 

217 
(24.1) 

20 
(2.2) 

2 
(0.2) 

3.88 0.716 มาก 

8. สามารถเข้าใช้บริการ 
ได้ทุกท่ีผ่านระบบออนไลน ์

203 
(22.6) 

479 
(53.2) 

198 
(22.0) 

17 
(1.9) 

3 
(0.3) 

3.96 0.742 มาก 

9. สามารถศึกษาเรียนรู้
เนื้อหาและเทคโนโลยี 
การเกษตรไดด้้วยตนเอง 

184 
(20.4) 

525 
(58.3) 

175 
(19.4) 

14 
(1.6) 

2 
(0.2) 

3.97 0.693 มาก 

10. ความเหมาะสมของคู่มือ
ช่วยเหลือในการใช้งาน  
k-room  

121 
(13.4) 

510 
(56.7) 

255 
(28.3) 

12 
(1.3) 

2 
(0.2) 

3.82 0.677 มาก 

11. ความเหมาะสมและ
น่าสนใจของหน้าจอ k-room 

101 
(11.2) 

485 
(53.9) 

294 
(32.7) 

18 
(2.0) 

2 
(0.2) 

3.74 0.686 มาก 

12. ความเหมาะสมและ
น่าสนใจในการจัดรูปแบบ 
การน าเสนอข้อมูลเนื้อหา 
ใน k-room 
 

110 
(12.2) 

506 
(56.2) 

270 
(30.0) 

12 
(1.3) 

2 
(0.2) 

3.79 0.672 มาก 
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ตารางที่ 4.10 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการใช้ประโยชน์ด้านระบบคลังความรู้
และสื่อการเรียนรู้ (k-room) (ต่อ) 
 

 n= 900 คน 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (จ านวน/ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

13. ประสิทธิภาพโดยรวม
ของระบบคลังความรู้และ 
สื่อการเรียนรู้ (k-room)  

113 
(12.6) 

543 
(60.3) 

224 
(24.9) 

18 
(2.0) 

2 
(0.2) 

3.83 0.668 มาก 

ภาพรวม - 4.03 0.71 มาก 
 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 = น้อยที่สุด    ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 = น้อย    ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 = ปานกลาง 
       ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 = มาก ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 = มากท่ีสดุ   
 

จากตารางที่ 4.10 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้
ประโยชน์ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.03) เมื่อแยกเป็นรายประเด็นระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ จะเห็นได้ว่า ทุกประเด็น
มีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) อยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด คือ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ สามารถศึกษาเรียนรู้เนื้อหา
และเทคโนโลยีการเกษตรได้ด้วยตนเอง สามารถเข้าใช้บริการได้ทุกท่ีผ่านระบบออนไลน์ ลดภาระการเดิน
ทางเข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ประหยัดเวลาในการเรียนรู้ ลดภาระการสื่อสารและประสานงาน
เกี่ยวกับเนื้อหาองค์ความรู้ ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ความง่ายในการค้นหาเนื้อหาองค์ความรู้  
ความสะดวกในการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบคลังความรู้และสื่อการ
เรียนรู้ (k-room) ความเหมาะสมของคู่มือช่วยเหลือในการใช้งาน k-room ความเหมาะสมและน่าสนใจ
ในการจัดรูปแบบการน าเสนอข้อมูลเนื้อหาใน k-room และความเหมาะสมและน่าสนใจของหน้าจอ        
k-room (ค่าเฉลี่ย = 4.01 3.97 3.96 3.95 3.91 3.88 3.85 3.84 3.84 3.83 3.82 3.79 
และ 3.74) 
 

2) ด้านความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ 
(k-room) ของเกษตรกร 
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ตารางที่ 4.11 ความพึงพอใจของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้   
(k-room) 
 

 เกษตรกร = 838 คน 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (จ านวน/ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ความสะดวกรวดเร็วในการ
ใช้งาน 

109 
(13.0) 

381 
(45.5) 

308 
(36.8) 

33 
(3.9) 

7 
(0.8) 

3.66 0.784 มาก 

2. ความง่ายในการค้นหา
เนื้อหาองค์ความรู ้

111 
(13.2) 

368 
(43.9) 

318 
(37.9) 

33 
(3.9) 

8 
(1.0) 

3.65 0.794 มาก 

3. ความสะดวกในการน า 
องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

106 
(12.6) 

389 
(46.4) 

304 
(36.3) 

33 
(3.9) 

6 
(0.7) 

3.66 0.774 มาก 

4. ประหยัดเวลาในการเรียนรู ้ 137 
(16.3) 

397 
(47.4) 

272 
(32.5) 

28 
(3.3) 

4 
(0.5) 

3.76 0.779 มาก 

5. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เรียนรู ้

139 
(16.6) 

408 
(48.7) 

262 
(31.3) 

24 
(2.9) 

5 
(0.6) 

3.78 0.773 มาก 

6. ลดภาระการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 

143 
(17.1) 

382 
(45.6) 

281 
(33.5) 

28 
(3.3) 

4 
(0.5) 

3.75 0.789 มาก 

7. ลดภาระการสื่อสารและ
ประสานงานเกี่ยวกับเนื้อหา
องค์ความรู ้

110 
(13.1) 

377 
(45.0) 

313 
(37.4) 

33 
(3.9) 

5 
(0.6) 

3.66 0.776 มาก 

8. สามารถเข้าใช้บริการได้ทุก
ที่ผ่านระบบออนไลน ์

131 
(15.6) 

374 
(44.6) 

287 
(34.2) 

40 
(4.8) 

6 
(0.7) 

3.70 0.814 มาก 

9. สามารถศึกษาเรียนรู้
เนื้อหาและเทคโนโลยี 
การเกษตรไดด้้วยตนเอง 

118 
(14.1) 

412 
(49.2) 

274 
(32.7) 

30 
(3.6) 

4 
(0.5) 

3.73 0.762 มาก 

10. ความเหมาะสมของคู่มือ
ช่วยเหลือในการใช้งาน  
k-room  

103 
(12.3) 

365 
(43.6) 

329 
(39.3) 

36 
(4.3) 

5 
(0.6) 

3.63 0.776 มาก 

11. ความเหมาะสมและ
น่าสนใจของหน้าจอ k-room 

86 
(10.3) 

359 
(42.8) 

341 
(40.7) 

48 
(5.7) 

4 
(0.5) 

3.57 0.771 มาก 

12. ความเหมาะสมและ
น่าสนใจในการจัดรูปแบบ 
การน าเสนอข้อมูลเนื้อหา 
ใน k-room 
 

98 
(11.7) 

368 
(43.9) 

340 
(40.6) 

28 
(3.3) 

4 
(0.5) 

3.63 0.750 มาก 
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ตารางที่ 4.11 ความพึงพอใจของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้   
(k-room) (ต่อ) 
 

 เกษตรกร = 838 คน 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (จ านวน/ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

13. ประสิทธิภาพโดยรวม
ของระบบคลังความรู้และ 
สื่อการเรียนรู้ (k-room)  

98 
(11.7) 

403 
(48.1) 

297 
(35.4) 

33 
(3.9) 

7 
(0.8) 

3.66 0.767 มาก 

ภาพรวม - 3.79 0.81 มาก 
 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 = น้อยที่สุด    ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 = น้อย    ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 = ปานกลาง 
       ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 = มาก ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 = มากท่ีสดุ   
 

จากตารางที่ 4.11 ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ด้านระบบ
คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.79) 
เมื่อแยกเป็นรายประเด็นระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ จะเห็นได้ว่า ทุกประเด็นมีความพึงพอใจ     
ในการใช้ประโยชน์ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ   
จากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด คือ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ ประหยัดเวลาในการเรียนรู้ ลดภาระการ
เดินทางเข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน สามารถศึกษาเรียนรู้เนื้อหาและเทคโนโลยีการเกษตรได้ด้วย
ตนเอง สามารถเข้าใช้บริการได้ทุกที่ผ่านระบบออนไลน์ ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ความสะดวก
ในการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ลดภาระการสื่อสารและประสานงานเกี่ยวกับเนื้อหาองค์ความรู้  
ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ความง่ายในการค้นหาเนื้อหาองค์
ความรู้ ความเหมาะสมของคู่มือช่วยเหลือในการใช้งาน k-room ความเหมาะสมและน่าสนใจของหน้าจอ 
k-room และความเหมาะสมและน่าสนใจในการจัดรูปแบบการน าเสนอข้อมูลเนื้อหาใน k-room (ค่าเฉลี่ย 
= 3.78 3.76 3.75 3.73 3.70 3.66 3.66 3.66 3.66 3.65 3.63 3.63 และ 3.57) 
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ตารางที่ 4.12 เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกับเกษตรกรในการใช้
ประโยชน์ด้านเนื้อหา ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 
 

เจ้าหน้าที่ = 900 คน 
            เกษตรกร = 838 คน 

ประเด็น เจ้าหน้าที่ เกษตรกร 
ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1. ด้านเนื้อหาใน k-room 3.97 มาก 3.78 มาก 
2. ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room 3.97 มาก 3.79 มาก 
3. ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการ
เรียนรู้ (k-room) 

4.02 มาก 3.79 มาก 

ภาพรวม 3.99 มาก 3.79 มาก 
 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 = น้อยที่สุด    ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 = น้อย    ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 = ปานกลาง 
       ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 = มาก ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 = มากท่ีสดุ   
 

จากตารางที่ 4.12 เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกับเกษตรกร
ในการใช้ประโยชน์ด้านเนื้อหา ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 
พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้     
(k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

ข้อมูลความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรจากการเข้าใช้บริการระบบคลัง
ความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย 1) ด้านการจัดฝึกอบรม
การใช้ระบบโปรแกรม 2) ด้านความสามารถในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ k-room ให้กับบุคคลอ่ืน 
3) ด้าน k-room น ามาใช้ประโยชน์เพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาองค์ความรู้ให้ยอมรับและน าไปปฏิบัติตามได้        
4) ด้านจุดเด่นที่ประทับใจจากการใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 5) ด้านประเด็น
ที่ควรปรับปรุงจากการใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 6) ด้านประเด็นเนื้อหา   
องค์ความรู้ที่ต้องการเรียนรู้จากระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) และ 7) ด้านข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 

3.1 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรด้านการจัดฝึกอบรมการใช้ระบบ
โปรแกรม ด้านความสามารถในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ k-room ให้กับบุคคลอ่ืน และด้าน k-room 
สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาองค์ความรู้ให้ยอมรับและน าไปปฏิบัติตามได้ 
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ตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรจากการเข้าใช้
บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์ ได้แก่ ด้านการจัด
ฝึกอบรมการใช้ระบบโปรแกรม ด้านความสามารถในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ k-room ให้กับ
บุคคลอ่ืน และด้าน k-room สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาองค์ความรู้ให้ยอมรับและ
น าไปปฏิบัติตามได ้
 

เจ้าหน้าที่ = 900 คน 
เกษตรกร = 838 คน 

ประเด็น 
เจ้าหน้าที่ เกษตรกร 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. ด้านการจัดฝึกอบรมการใช้ระบบโปรแกรม 
1) ควรจัด   
2) ไม่ควรจัด   
3) ไม่ตอบ/ไม่แสดงความคิดเห็น 

 
674 
133 
93 

 
74.9 
14.8 
10.3 

 
563 
90 

185 

 
67.2 
10.7 
22.1 

รวม 900 100.0 838 100.0 
2. ด้านความสามารถในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
k-room ให้กับบุคคลอ่ืน  

1) ท าได้   
2) ท าไม่ได้  
3) ไม่ตอบ/ไม่แสดงความคิดเห็น 

 
 

713 
75 

112 

 
 

79.2 
8.3 

12.4 

 
 

465 
167 
206 

 
 

55.5 
19.9 
24.6 

รวม 900 100.0 838 100.0 
3. ด้าน k-room น ามาใช้ประโยชน์เพื่อถ่ายทอดเนื้อหา
องค์ความรู้ให้ยอมรับและน าไปปฏิบัติตามได้ 
1) ยอมรับได้ 
2) ยอมรับไม่ได้ 
3) ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 

 
 

737 
18 

145 

 
 

81.9 
2.0 

16.1 

 
 

567 
19 

252 

 
 

67.7 
2.3 

30.1 
รวม 900 100.0 838 100.0 

 

จากตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรจาก
การเข้าใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์ ได้แก่ 
ด้านการจัดฝึกอบรมการใช้ระบบโปรแกรม ด้านความสามารถในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ k-room 
ให้กับบุคคลอ่ืน และด้าน k-room สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาองค์ความรู้ให้ยอมรับ
และน าไปปฏิบัติตามได้ พบว่า 
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1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เห็นควรจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ระบบโปรแกรม มากที่สุด   
คิดเป็นร้อยละ 74.9 เจ้าหน้าที่มีความสามารถในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ k-room ให้กับบุคคล
อ่ืนซึ่งตนเองสามารถท าได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.2 และน า k-room มาใช้ประโยชน์เพ่ือถ่ายทอด
เนื้อหาองค์ความรู้ให้ยอมรับและน าไปปฏิบัติตามได้ซ่ึงเจ้าหน้าที่ยอมรับได้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 81.9 

2. เกษตรกร เห็นควรจัดฝึกอบรมการใช้ระบบโปรแกรมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.2 เกษตรกร 
มีความสามารถในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ k-room ให้กับบุคคลอ่ืนซึ่งตนเองสามารถท าได้มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 55.5 และน า k-room มาใช้ประโยชน์เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาองค์ความรู้ให้ยอมรับและน าไป
ปฏิบัติตามได้ซึ่งตนเองยอมรับไดม้ากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.7 

 
3.2 ด้านจุดเด่นที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรประทับใจจากการใช้บริการระบบ 

คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)  
 

3.2.1 ประเด็นจุดเด่นที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประทับใจจากการใช้บริการระบบคลัง
ความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)  
  

ตารางที่ 4.14 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับประเด็นจุดเด่นจากการใช้บริการ
ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร  

จ านวน 471 คน 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ 

1) เนื้อหามีความหลากหลาย ครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง/ทันที ได้แก่ เกษตรกรต้นแบบ และ
อ่ืนๆ เป็นต้น 

2) เนื้อหาเข้าใจง่าย กระชับ และชัดเจน  
3) เนื้อหาถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นเทคโนโลยีใหม่ ทันสมัยและเป็น

ปัจจุบัน สามารถน าไปต่อยอดองค์ความรู้ได้ ได้แก่ ตัวอย่างที่ประสบ
ผลส าเร็จ เป็นต้น   

4) เป็นแหล่งองค์ความรู้/คลังความรู้ที่ครอบคลุมทุกประเด็นเนื้อหา 
สามารถค้นหาได้ในแหล่งเดียวกัน และง่ายต่อการใช้งานในทุกระดับ 
ได้แก่ การแยกหมวดหมู่ชัดเจน เป็นต้น 
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รวม 214 100.0 
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ตารางที่ 4.14 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับประเด็นจุดเด่นจากการใช้บริการ
ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร (ต่อ) 

จ านวน 471 คน 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
2. ด้านสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ 

1) สื่อวีดีทัศน์เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีทั้งภาพและเสียง 
2) สื่อวีดีทัศน์น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน สามารถพัฒนา 

เกษตรกรได้จริง และเกษตรกรสนใจ 
3) เป็นเครื่องมือช่วยวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ โดยมีสื่อการ

เรียนรู้ที่หลากหลายและครบทุกวิชา 
4) สื่อวีดีทัศน์น่าเชื่อถือ น าเสนอเนื้อหาได้ตรงประเด็นโดยเฉพาะ

การประกอบอาชีพของเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จ 
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31.1 
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23.4 

 
20.8 

รวม 77 100.0 
3. ด้านห้องเรียนออนไลน์ (k-room) 

1) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย มีเนื้อหาสาระครบ
ทุกด้าน ช่วยลดเวลาในการท างาน และน ามาอ้างอิงได้ 

2) เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่เหมาะกับยุคสมัย สามารถสืบค้นเนื้อหา
ได้ทุกเรื่อง ทุกท่ี ทุกเวลา และดาวโหลดได้ 

3) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลาตามความ
ต้องการ และเป็นบทเรียนออนไลน์ 

 4) รูปแบบการน าเสนอเข้าใจง่าย ดึงดูดความสนใจ จัดเรียนเนื้อหา 
ได้ชัดเจน และเว็บไซต์น่าสนใจ 

 5) เป็นเครื่องมือพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เชิงลึก มีความม่ันใจ 
ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรด้วยความสบายใจ  

6) ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู้ 
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รวม 180 100.0 
 

จากตารางที่ 4.14 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับประเด็นจุดเด่นจากการ
ใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร พบว่า  

1. ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ ประเด็นที่เป็นจุดเด่นมากที่สุด คือ เนื้อหามีความหลากหลายครบถ้วน 
สอดคล้องกับความต้องการ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง/ทันที ได้แก่ เกษตรกรต้นแบบ เป็นต้น คิดเป็น
ร้อยละ 36.9 รองลงมา คือ เนื้อหาเข้าใจง่าย กระชับ และชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 30.4 และเป็นแหล่ง



 
69 

องค์ความรู้/คลังความรู้ที่ครอบคลุมทุกประเด็นเนื้อหา สามารถค้นหาได้ในแหล่งเดียวกัน และง่ายต่อการ
ใช้งานในทุกระดับ ได้แก่ การแยกหมวดหมู่ชัดเจน เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 17.7 ตามล าดับ  

2. ด้านสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ ประเด็นที่เป็นจุดเด่นมากที่สุด คือ สื่อวีดีทัศน์เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 
มีทั้งภาพและเสียง คิดเป็นร้อยละ 31.1 รองลงมา คือ สื่อวีดีทัศน์น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 
สามารถพัฒนาเกษตรกรได้จริง และเกษตรกรสนใจ คิดเป็นร้อยละ 24.7 และเป็นเครื่องมือช่วยวิทยากร
ในการถ่ายทอดความรู้ โดยมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและครบทุกวิชา คิดเป็นร้อยละ 23.4 ตามล าดับ 

3. ด้านห้องเรียนออนไลน์ (k-room) ประเด็นที่เป็นจุดเด่นมากที่สุด คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่สะดวก 
รวดเร็ว เข้าถึงง่าย มีเนื้อหาสาระครบทุกด้าน ช่วยลดเวลาในการท างาน และน ามาอ้างอิงได้ คิดเป็นร้อยละ 
64.4 รองลงมา คือ เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่เหมาะกับยุคสมัย สามารถสืบค้นเนื้อหาได้ทุกเรื่อง ทุกที่    
ทุกเวลา และดาวโหลดได้ คิดเป็นร้อยละ 12.2 และเป็นเครื่องมือพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เชิงลึก            
มีความม่ันใจในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรด้วยความสบายใจ คิดเป็นร้อยละ 8.9 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4.15 เปรียบเทียบข้อมูลความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับจุดเด่นจากการ  
ใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ 
ด้านสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ และด้านห้องเรียนออนไลน์ (k-room) 
 

จ านวน 471 คน 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ 214 45.4 
2. ด้านสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้   77 16.4 
3. ด้านห้องเรียนออนไลน์ (k-room) 180 38.2 

รวม 214 100.0 
 

จากตารางที่ 4.15 เปรียบเทียบข้อมูลความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับจุดเด่น
จากการใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ ด้านเนื้อหา
องค์ความรู้ ด้านสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ และด้านห้องเรียนออนไลน์ (k-room) พบว่า ด้านเนื้อหาองค์
ความรู้ที่มีอยู่ใน k-room มีจุดเด่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.4 รองลงมา คือ ด้านห้องเรียนออนไลน์ 
(k-room) คิดเป็นร้อยละ 38.2 และด้านสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 16.4 ตามล าดับ     
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีความต้องการเนื้อหาและองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาเกษตรกรในภารกิจงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากองค์กรให้เกิดประสิทธิผล 

3.2.2 ประเด็นจุดเด่นที่เกษตรกรประทับใจจากการใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อ
การเรียนรู้ (k-room)  
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ตารางที่ 4.16 ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับประเด็นจุดเด่นจากการใช้บริการระบบคลังความรู้และ
สื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร  

จ านวน 255 คน 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ 

1) เนื้อหามีความหลากหลาย ครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง/ทันที ได้แก่ เกษตรกรต้นแบบ เป็นต้น 

2) เนื้อหาเข้าใจง่าย กระชับ และสามารถน าไปปฏิบัติตามได้จริง 
3) เนื้อหาทันสมัย เป็นปัจจุบัน และน าไปเผยแพร่ต่อได้ทันที ได้แก่ 

ตัวอย่างที่ประสบผลส าเร็จ เป็นต้น   
4) เป็นแหล่งองค์ความรู้/คลังความรู้ที่ครอบคลุมทุกประเด็นเนื้อหา 

สามารถค้นหาได้ในแหล่งเดียวกัน และง่ายต่อการใช้งานในทุกระดับ 
ได้แก่ การแยกหมวดหมู่ชัดเจน เป็นต้น 
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14.1 
รวม 135 100.0 

2. ด้านสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ 
1) มีทั้งภาพและเสียง อธิบายเนื้อหาให้เข้าใจง่ายและชัดเจน 
2) มีรูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ ท าได้ดี และมีสีสันเหมือนได้เห็น

ของจริง 
3) วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ดี น าสื่อวีดีทัศน์ไปใช้ได้จริง 
4) ระยะเวลาในการน าเสนอเหมาะสม 
5) สื่อวีดีทัศน์มีความหลากหลาย ท าให้การฝึกอบรมไม่น่าเบื่อ 
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รวม 28 100.0 
3. ด้านห้องเรียนออนไลน์ (k-room) 

1) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย แม่นย า ประหยัด 
เวลาในการสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง 

2) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
3) เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้เท่าทันเหตุการณ์ 

โดยไม่ต้องอบรม  
 4) มีสีสันสวยงาม 
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รวม 92 100.0 
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จากตารางที่ 4.16 ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับประเด็นจุดเด่นจากการใช้บริการระบบ
คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร พบว่า  

1. ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ ประเด็นที่เป็นจุดเด่นมากที่สุด คือ เนื้อหามีความหลากหลาย ครบถ้วน 
สอดคล้องกับความต้องการ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง/ทันที ได้แก่ เกษตรกรต้นแบบ เป็นต้น     
คิดเป็นร้อยละ 51.9 รองลงมา คือ เนื้อหาเข้าใจง่าย กระชับ และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง คิดเป็นร้อยละ 
28.9 และเป็นแหล่งองค์ความรู้/คลังความรู้ที่ครอบคลุมทุกประเด็นเนื้อหา สามารถค้นหาได้ในแหล่ง
เดียวกัน และง่ายต่อการใช้งานในทุกระดับ ได้แก่ การแยกหมวดหมู่ชัดเจน เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 14.1 
ตามล าดับ  

2. ด้านสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ ประเด็นที่เป็นจุดเด่นมากที่สุด คือ มีทั้งภาพและเสียง อธิบาย
เนื้อหาให้เข้าใจง่ายและชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 32.1 มีรูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ ท าได้ดี และมีสีสัน
เหมือนได้เห็นของจริง คิดเป็นร้อยละ 28.6 และวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ดี น าสื่อวีดีทัศน์ไปใช้ได้จริง 
คิดเป็นร้อยละ 25.0 ตามล าดับ 

3. ด้านห้องเรียนออนไลน์ (k-room) ประเด็นที่เป็นจุดเด่นมากที่สุด คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่สะดวก 
รวดเร็ว เข้าถึงง่าย แม่นย า ประหยัดเวลาในการสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 89.1 เรียนรู้
ด้วยตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้เท่าทันเหตุการณ์โดยไม่ต้องอบรม คิดเป็นร้อยละ 6.5 และประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4.17 เปรียบเทียบข้อมูลความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับจุดเด่นจากการใช้บริการระบบคลัง
ความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ ด้านสื่อวีดีทัศน์
เพ่ือการเรียนรู้ และด้านห้องเรียนออนไลน์ (k-room) 

จ านวน 255 คน 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ 135   52.9 
2. ด้านสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้   28   11.0 
3. ด้านห้องเรียนออนไลน์ (k-room)   92   36.1 

รวม 255 100.0 
 

จากตารางที่ 4.17 เปรียบเทียบข้อมูลความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับจุดเด่นจากการใช้
บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ 
ด้านสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ และด้านห้องเรียนออนไลน์ (k-room) พบว่า ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ที่มีอยู่
ใน k-room มีจุดเด่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.9 รองลงมา คือ ด้านห้องเรียนออนไลน์ (k-room)    
คิดเป็นร้อยละ 36.1 และด้านสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 11.0 ตามล าดับ 
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3.3 ด้านประเด็นที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเห็นควรปรับปรุงจากการใช้
บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)  

 

3.3.1 ประเด็นที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเห็นควรปรับปรุงจากการใช้บริการระบบ
คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 
 

ตารางที่ 4.18 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับประเด็นที่ควรปรับปรุงจากการใช้
บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร  

จ านวน 157 คน 
ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้
หลากหลายช่องทาง ทั่วถึงในทุกกลุ่มเป้าหมาย เกิดความต่อเนื่อง  
และติดตามผล 

11 
 

100.0 

รวม 11 100.0 
2. ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ 
 1) เนื้อหาควรทันสมัย มีความหลากหลายและเป็นปัจจุบัน 
 2) เนื้อหาควรเข้าใจง่าย กระชับ น าไปปฏิบัติได้ 
 3) เนื้อหาบางเรื่อง/วิชา มีค่อนข้างน้อย ไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 
ซึ่งควรแนะน าให้อ่านเพ่ิมเติม ได้แก่ วิชาเลือก เป็นต้น 

 
33 
12 
19 

 

 
51.5 
18.8 
29.7 

รวม 64 100.0 
3. ด้านคุณภาพสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ 
 1) รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาในวีดีทัศน์ควรพัฒนาให้มีความ
หลากหลาย ได้แก่ เป็นสื่อการ์ตูน เป็นต้น 
 2) สื่อวีดีทัศน์บางเรื่องเนื้อหาดี บางเรื่องเก่า และบางเรื่องภาพและ
เสียงไม่ค่อยชัดเจน  
3) ความยาวของสื่อวีดีทัศน์ในบางเรื่องใช้ระยะเวลานาน 

 
5 
 

28 
 

8 

 
12.2 

 
68.3 

 
19.5 

รวม 41 100.0 
4. ด้านระบบโปรแกรมห้องเรียนออนไลน์ (k-room) 
 1) ระบบโปรแกรมขัดข้อง ไม่เสถียร เข้าดูเนื้อหาไม่ได้ และเข้าถึง 
ไม่สะดวก 
 2) หน้าเว็บไซต์ควรปรับปรุงให้น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ การ
จัดรูปแบบการน าเสนอ และตัวหนังสือให้อ่านง่าย เป็นต้น 
 3) การค้นหา และควรเชื่อมลิงค์หน่วยงานให้ทั่วถึงและรวดเร็ว 

 
14 

 
24 

 
3 

 
34.1 

 
58.5 

 
 7.4 

รวม 41 100.0 
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จากตารางที่ 4.18 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับประเด็นที่ควรปรับปรุง
จากการใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร โครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) พบว่า  

1. ด้านการประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ท าหน้าที่พัฒนาเกษตรกร เห็นควรประชาสัมพันธ์ 
ให้หลากหลายช่องทาง ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย มีความต่อเนื่องและติดตามผล เพ่ือสนับสนุนในการใช้บริการ
ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) คิดเป็นร้อยละ 100.00 

2. ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ ประเด็นที่ควรปรับปรุงมากที่สุด คือ เนื้อหาควรทันสมัย มีความหลากหลาย
และเป็นปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 51.6 รองลงมา คือ เนื้อหาบางเรื่อง/วิชา มีค่อนข้างน้อย ไม่ครอบคลุม
เนื้อหาทั้งหมด ซึ่งควรแนะน าให้อ่านเพ่ิมเติม ได้แก่ วิชาเลือก เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 29.7 และเนื้อหา
ควรเข้าใจง่าย กระชับ น าไปปฏิบัติได้ คิดเป็นร้อยละ 18.8 ตามล าดับ 

3. ด้านคุณภาพสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ ประเด็นที่ควรปรับปรุงมากที่สุด คือ สื่อวีดีทัศน์บางเรื่อง
เนื้อหาดี บางเรื่องเก่า และบางเรื่องภาพและเสียงไม่ค่อยชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 68.3 รองลงมา คือ ความ
ยาวของสื่อวีดีทัศน์ในบางเรื่องใช้ระยะเวลานาน คิดเป็นร้อยละ 19.5 และรูปแบบการน าเสนอ  เนื้อหา
ในวีดีทัศน์ควรพัฒนาให้มีความหลากหลาย ได้แก่ เป็นสื่อการ์ตูน เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 12.2 ตามล าดับ 

4. ด้านระบบโปรแกรมห้องเรียนออนไลน์ (k-room) ประเด็นที่ควรปรับปรุงมากที่สุด คือ หน้าเว็บไซต์
ควรปรับปรุงให้น่าสนใจเพ่ิมมากขึ้น ได้แก่ การจัดรูปแบบการน าเสนอ และตัวหนังสือให้อ่านง่าย เป็นต้น 
คิดเป็นร้อยละ 58.5 รองลงมา คือ ระบบโปรแกรมขัดข้อง ไม่เสถียร เข้าดูเนื้อหาไม่ได้ และเข้าถึงไม่สะดวก 
คิดเป็นร้อยละ 34.1 และการค้นหา และควรเชื่อมลิงค์หน่วยงานให้ทั่วถึงและรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 7.4 
ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.19 เปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับประเด็นที่ควรปรับปรุง   
การใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์      
ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ ด้านคุณภาพสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบโปรแกรมห้องเรียนออนไลน์ 
(k-room)  

จ านวน 157 คน 
ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ด้านการประชาสัมพันธ์ 11   7.0 
2. ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ 64 40.8 
3. ด้านคุณภาพสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ 41 26.1 
4. ด้านระบบโปรแกรมห้องเรียนออนไลน์ (k-room) 41 26.1 

รวม 157 100.00 
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จากตารางที่ 4.19 เปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับประเด็นที่
ควรปรับปรุงจากการใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ 
ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ ด้านคุณภาพสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบโปรแกรม
ห้องเรียนออนไลน์ (k-room) พบว่า ประเด็นที่ควรปรับปรุงมากที่สุด คือ ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ คิดเป็น
ร้อยละ 40.8 รองลงมาเท่ากัน  2 ประเด็น คือ ด้านคุณภาพสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบ
โปรแกรมห้องเรียนออนไลน์ (k-room) คิดเป็นร้อยละ 26.1 ส่วนด้านการประชาสัมพันธ์ เห็นควรให้มี
การปรับปรุงน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.0 
 

3.3.2 ประเด็นทีเ่กษตรกรเห็นควรปรับปรุงจากการใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการ
เรียนรู้ (k-room) 
 

ตารางที่ 4.20 ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับประเด็นที่ควรปรับปรุงจากการใช้บริการระบบคลังความรู้
และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร  

จ านวน 65 คน 
ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายช่องทาง
และทั่วถึง  

7 100.0 

รวม 7 100.0 
2. ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ 
 1) เนื้อหาควรทันสมัย มีความหลากหลายและเป็นปัจจุบัน 
 2) เนื้อหาบางเรื่องซับซ้อนเข้าใจยาก และมีค่อนข้างมาก 
 3) เนื้อหาควรน าเสนอตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จให้มากข้ึน 

 
21 
  3 
  3 

 
77.8 
11.1 
11.1 

รวม 27 100.0 
3. ด้านคุณภาพสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ 
 1) เนื้อหาในวีดีทัศน์ควรพัฒนาให้น่าสนใจและมีภาพประกอบมากข้ึน 
 2) การตัดต่อภาพไม่ค่อยชัดเจน/ไม่คมชัด 
 3) เทคนิคการน าเสนอควรมีหลากหลาย เพ่ิมความน่าสนใจ ได้แก่ 
การ์ตูน และสาธิต เป็นต้น 
 4) ระยะเวลาในการน าเสนอเนื้อหาของสื่อวีดีทัศน์บางเรื่องยาวเกินไป 
 5) มีสื่อวีดีทัศน์ทางการเกษตรให้มากขึ้น 

 
4 
5 
2 
 

1 
1 

 
30.8 
38.4 
15.4 

 
  7.7 
  7.7 

รวม 13 100.0 
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ตารางที่ 4.20 ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับประเด็นที่ควรปรับปรุงจากการใช้บริการระบบคลังความรู้
และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร (ต่อ) 

จ านวน 65 คน 
ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

4. ด้านระบบโปรแกรมห้องเรียนออนไลน์ (k-room) 
 1) ควรจัดอบรมระบบโปรแกรมก่อนการใช้งานให้กับเกษตรกร  
 2) เว็บไซต์เข้าถึงได้ยาก และควรเพิ่มช่องทางการเข้าถึงให้สะดวก 
 3) ปรับหน้าเว็บไซต์ให้น่าสนใจ ได้แก่ การตกแต่ง รูปแบบการ
น าเสนอ และการลิงค์เว็บไซต์ 
 4) ดาวโหลดข้อมูลได้ช้า 
 4) เกษตรกรไม่มีอินเทอร์เน็ต 

 
4 
5 
5 
 

3 
1 

 
22.2 
27.8 
27.8 

 
16.7 
  5.5 

รวม 18 100.0 
5. ด้านอ่ืนๆ  
 1) ควรมีทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ 
 2) เกษตรกรไม่มีเวลาดู 
 3) อุปกรณ์ไม่พร้อม 
 4) ไม่มีอินเทอร์เน็ต/สัญญาณไม่ดี 

 
1 
1 
1 
2 

 
20 
20 
20 
40 

รวม 5 100.0 
 

จากตารางที่ 4.20 ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับประเด็นที่ควรปรับปรุงจากการใช้บริการ
ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร พบว่า  

1. ด้านการประชาสัมพันธ์ เกษตรกรเห็นควรประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายช่องทางและทั่วถึง  
คิดเป็นร้อยละ 100.0 

2. ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ ประเด็นที่ควรปรับปรุงมากที่สุด คือ เนื้อหาควรทันสมัย มีความหลากหลาย
และเป็นปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 77.8 รองลงมาเท่ากัน 2 ประเด็น คือ เนื้อหาบางเรื่องซับซ้อนเข้าใจยาก 
และมีค่อนข้างมาก และเนื้อหาควรน าเสนอตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จให้มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ  
11.1 ตามล าดับ 

3. ด้านคุณภาพสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการเรียนรู้  ประเด็นที่ควรปรับปรุงมากที่สุด คือ การตัดต่อภาพ  
ไม่ค่อยชัดเจน/ไม่คมชัด คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมา คือ เนื้อหาในวีดีทัศน์ควรพัฒนาให้น่าสนใจและ 
มีภาพประกอบมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 30.8 และเทคนิคการน าเสนอควรมีหลากหลาย เพ่ิมความน่าสนใจ 
ได้แก่ การ์ตูน และสาธิต เป็นต้นตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 15.4 ตามล าดับ 
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4. ด้านระบบโปรแกรมห้องเรียนออนไลน์ (k-room) ประเด็นที่ควรปรับปรุงมากที่สุดเท่ากัน 2 
ประเด็น คือ เว็บไซต์เข้าถึงได้ยาก และควรเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงให้สะดวก และปรับหน้าเว็บไซต์ให้
น่าสนใจ ได้แก่ การตกแต่ง รูปแบบการน าเสนอ และการลิงค์เว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมา คือ 
ควรจัดอบรมระบบโปรแกรมก่อนการใช้งานให้กับเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 22.2 และดาวโหลดข้อมูล 
ได้ช้า คิดเป็นร้อยละ 16.7 
 5. ด้านอ่ืนๆ ประเด็นที่ควรปรับปรุงมากที่สุด คือ อินเทอร์เน็ต/สัญญาณไม่ด ีคิดเป็นร้อยละ 40.0 
รองลงมาเท่ากัน 3 ประเด็น คือ ควรมีทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ เกษตรกรไม่มีเวลาดู และอุปกรณ์
ไม่พร้อม คิดเป็นร้อยละ 20.0  
 

ตารางที่ 4.21 เปรียบเทียบความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับประเด็นที่ควรปรับปรุงการใช้บริการระบบ
คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านเนื้อหา
องค์ความรู้ ด้านคุณภาพสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ และด้านระบบโปรแกรมห้องเรียนออนไลน์ (k-room)  
 

จ านวน 65 คน 
ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ด้านการประชาสัมพันธ์   7 10.8 
2. ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ 22 33.8 
3. ด้านคุณภาพสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ 13 20.0 
4. ด้านระบบโปรแกรมห้องเรียนออนไลน์ (k-room) 18 27.7 
5. ด้านอื่นๆ    5   7.7 

รวม 65 100.0 
 

จากตารางที่ 4.21 เปรียบเทียบความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับประเด็นที่ควรปรับปรุงจาก
การใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ 
ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ ด้านคุณภาพสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบโปรแกรมห้องเรียนออนไลน์ 
(k-room) พบว่า ประเด็นที่ควรปรับปรุงมากที่สุด คือ ด้านเนื้อหาองค์ความรู้  คิดเป็นร้อยละ 33.8 
รองลงมา คือ ด้านระบบโปรแกรมห้องเรียนออนไลน์ (k-room) คิดเป็นร้อยละ 27.7  และด้านคุณภาพ
สื่อวีดีทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 20.0 ตามล าดับ  
 

3.4 ด้านประเด็นเนื้อหาองค์ความรู้ที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรต้องการ
เรียนรู้จากระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)  
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3.4.1 ประเด็นเนื้อหาทีเ่จ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต้องการเพิ่มเติมจากการใช้บริการ
ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 
 

ตารางที่ 4.22 ประเด็นเนื้อหาที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต้องการเพ่ิมเติมจากการใช้บริการระบบ  
คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีและวิชาการเกษตร
ใหม่ๆ เพ่ือน ามาเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ด้านข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่สามารถน ามาใช้     
ในการประกอบอาชีพการเกษตร ด้านการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และด้านการพัฒนานักส่งเสริม
การเกษตร 

จ านวน 199 คน 
ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ด้านเทคโนโลยีและวิชาการเกษตรใหม่ๆ เพื่อน ามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพสินค้าเกษตร อาทิเช่น 
 1) การจัดการศัตรูพืช 
 2) โรคพืชและแมลง 
 3) การแปรรูปสินค้าเกษตร 
 4) การตลาด 
 5) ปศุสัตว์ 
 6) เทคนิคการผลิตพืชและขยายพันธุ์พืช 
 7) ไม้เมืองหนาว 
 8) ยาสมุนไพร 
 9) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 10) ไม้เมืองหนาว 
 11) อ่ืนๆ เป็นต้น 

160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

80.4 
 

2. ด้านข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่สามารถน ามาใช้ 
ในการประกอบอาชีพการเกษตร 

8 
 

   4.0 
 

3. ด้านการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร อาทิเช่น 
 1) งานศึกษาวิจัย 
 2) เนื้อหาและเทคโนโลยีที่น าไปใช้ท างานของเจ้าหน้าที่ 
 3) องค์ความรู้จากเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จ 
 4) การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
 5) ระบบส่งเสริมการเกษตร 
 6) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) 

24 
 

12.1 
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ตารางที่ 4.22 ประเด็นเนื้อหาที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต้องการเพ่ิมเติมจากการใช้บริการระบบ  
คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีและวิชาการเกษตร
ใหม่ๆ เพ่ือน ามาเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ด้านข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่สามารถน ามาใช้     
ในการประกอบอาชีพการเกษตร ด้านการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และด้านการพัฒนานักส่งเสริม
การเกษตร (ต่อ) 

จ านวน 199 คน 
ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

 7) การจัดการความรู้ 
 8) กระบวนการกลุ่มและเครือข่ายกลุ่มให้เข้มแข็ง 

  

4. ด้านการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร อาทิเช่น 
 1) การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 2) การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานกับชุมชน 
 3) ฝึกปฏิบัติการใช้สื่อถ่ายทอดความรู้ให้เกิดความช านาญ 
 4) เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ 

7 
 

   3.5 

รวม 199 100.00 
 

จากตารางที่ 4.22 ประเด็นเนื้อหาที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต้องการเพ่ิมเติมจากการใช้บริการ
ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีและวิชาการ
เกษตรใหม่ๆ เพ่ือน ามาเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ด้านข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่สามารถน ามาใช้ 
ในการประกอบอาชีพการเกษตร ด้านการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และด้านการพัฒนานักส่งเสริม
การเกษตร พบว่า ประเด็นเนื้อหาที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต้องการเพ่ิมเติมมากที่สุด คือ ด้านเทคโนโลยี 
และวิชาการเกษตรใหม่ๆ เพ่ือน ามาเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร คิดเป็นร้อยละ 80.4 รองลงมา คือ 
ด้านการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 12.1 และด้านข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่
สามารถน ามาใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามล าดับ  

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีความต้องการได้รับการสนับสนุน
องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิชาการเกษตรใหม่ๆ เพ่ือน ามาถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายงาน ซึ่ง k-room สามารถน ามาเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ได้ค้นหาและ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ตรงความต้องการอย่างแท้จริง อาทิเช่น เรื่องการจัดการศัตรูพืช เรื่องโรคพืชและ
แมลง และการแปรรูปสินค้าเกษตร เป็นต้น 
 

3.4.2 ประเด็นเนื้อหาทีเ่กษตรกรต้องการเพ่ิมเติมจากการใช้บริการระบบคลังความรู้และ
สื่อการเรียนรู้ (k-room) 
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ตารางที่ 4.23 ประเด็นเนื้อหาที่เกษตรกรต้องการเพ่ิมเติมจากการใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการ
เรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและนวัตกรรม
ทางการเกษตร ด้านการจัดการศัตรูพืชและโรคแมลง ด้านพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญในปัจจุบัน ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านตลาดสินค้าเกษตรและตลาดออนไลน์ ด้านการลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมรายได้และอาชีพเสริม 
ด้านการแปรรูปผลผลิต และด้านอื่นๆ  

จ านวน 100 คน 
ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและนวัตกรรมทาง
การเกษตร ได้แก่ ไม้ผล ผัก และพืชไร้ดิน เป็นต้น 

34 34.0 
 

2. ด้านการจัดการศัตรูพืชและโรคแมลง  9   9.0 
3. ด้านพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญในปัจจุบัน ได้แก่ การเพาะเห็ด เป็นต้น 11 11.0 
4. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน 
และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

11 11.0 
 

5. ด้านตลาดสินค้าเกษตรและตลาดออนไลน์ 13 13.0 
6. ด้านการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มรายได้และอาชีพเสริม 10 10.0 
7. ด้านการแปรรูปผลผลิต   5   5.0 
8. ด้านอ่ืนๆ ได้แก่ บัญชีครัวเรือน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประมง ปศุสัตว์ 
เครื่องจักรกลการเกษตร และวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น 

  7   7.0 

รวม 100 100.0 
 

จากตารางที่ 4.23 ประเด็นเนื้อหาทีเ่กษตรกรต้องการเพ่ิมเติมจากการใช้บริการระบบคลังความรู้
และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
และนวัตกรรมทางการเกษตร ด้านการจัดการศัตรูพืชและโรคแมลง ด้านพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญในปัจจุบัน 
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านตลาดสินค้าเกษตรและตลาดออนไลน์ ด้านการลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมรายได้
และอาชีพเสริม ด้านการแปรรูปผลผลิต และด้านอ่ืนๆ พบว่า ประเด็นเนื้อหาที่เกษตรกรต้องการเพ่ิมเติม
มากที่สุด คือ ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 
34.0 รองลงมา คือ ด้านตลาดสินค้าเกษตรและตลาดออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 13.0 และเท่ากัน 2 ประเด็น 
คือ ด้านพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญในปัจจุบัน และด้านเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 11.0 ตามล าดับ 

 
3.5 ด้านข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรจากการใช้

บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพื่อพัฒนาเกษตรกร 
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3.5.1 ด้านข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากการใช้บริการระบบ   
คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร 
 

ตารางที่ 4.24 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จากการใช้บริการ
ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร  

จ านวน 86 คน 
ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ 
 1) การเพ่ิมเติมเนื้อหาที่เกิดประโยชน์ต่อเนื่อง เนื้อหาเป็นปัจจุบัน 
และทันสมัย 
 2) การจัดกลุ่มเนื้อหา ได้แก่ พืช ประมง และปศุสัตว์ เป็นต้น 
 3) เนื้อหาควรมาจากการปฏิบัติจริงที่ประสบผลส าเร็จของเกษตรกร 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 
   8 

    
  3 
   7 

 
44.4 

 
16.7 
38.9 

รวม 18 100.0 
2. ด้านสื่อเพื่อการเรียนรู้ มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายในการน าเสนอ
เนื้อหาสั้นๆ อาจจะผลิตสื่อเป็นแอนิเมชั่น เป็นไฟล์เอกสารบทคัดย่อ 
และสื่ออ่ืนๆ เป็นต้น 

  8 100.0 

รวม   8 100.0 
3. ด้านระบบโปรแกรมของห้องเรียนออนไลน์ (k-room) 
 1) เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลที่ต่อเนื่อง 
 2) ระบบควรเข้าถึงง่าย สะดวก และเกษตรกรสามารถสนทนากับ
ผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากรได้ 
 3) ระบบฐานข้อมูลควรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา 
 4) ควรน าองค์ความรู้ของเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จมาจัดเก็บใน  
k-room 

 
  3 
13 

 
  3 
  5 

 
12.5 
54.2 

 
12.5 
20.8 

รวม 24 100.0 
4. ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง เพ่ือให้
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าใช้บริการได้ด้วย ได้แก่ ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

32 
 

100.0 

รวม 32 100.0 
5. ด้านการพัฒนาเจ้าหน้าทีแ่ละเกษตรกรในการใช้ห้องเรียน
ออนไลน์ (k-room) 

  4 100.0 

รวม   4 100.0 
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จากตารางที่ 4.24 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ    
จากการใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร พบว่า  

1. ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ ประเด็นที่มีข้อเสนอแนะมากที่สุด คือ การเพ่ิมเติมเนื้อหาที่เกิดประโยชน์
ต่อเนื่อง เนื้อหาเป็นปัจจุบัน และทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมา คือ เนื้อหามาจากการปฏิบัติจริง
ที่ประสบผลส าเร็จของเกษตรกร สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง คิดเป็นร้อยละ 38.9 และการจัดกลุ่ม
เนื้อหา ได้แก่ พืช ประมง และปศุสัตว์ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 16.7 ตามล าดับ 

2. ด้านสื่อเพ่ือการเรียนรู้ มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายในการน าเสนอเนื้อหาสั้นๆ อาจจะผลิตสื่อ
เป็นแอนิเมชั่น เป็นไฟล์เอกสารบทคัดย่อ และสื่ออ่ืนๆ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 100.0 

3. ด้านระบบโปรแกรมของห้องเรียนออนไลน์ (k-room) ประเด็นที่มีข้อเสนอแนะมากที่สุด คือ 
ระบบควรเข้าถึงง่าย สะดวก และเกษตรกรสามารถสนทนากับผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากรได้ คิดเป็นร้อยละ 54.2 
และรองลงมา คือ ควรน าองค์ความรู้ของเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จมาจัดเก็บใน k-room คิดเป็นร้อยละ 
20.8 ส่วนข้อเสนอแนะน้อยที่สุดท่ากัน 2 ประเด็น คือ เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลที่ต่อเนื่อง และระบบฐานข้อมูล
ควรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา คิดเป็นร้อยละ 12.5 
 

ตารางที่ 4.25 เปรียบเทียบความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จากการ
ใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ 
ด้านสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ด้านระบบโปรแกรมของห้องเรียนออนไลน์ (k-room) ด้านการประชาสัมพันธ์ และ
ด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในการใช้ห้องเรียนออนไลน์ (k-room) 
 

จ านวน 86 คน 
ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ 18 20.9 
2. ด้านสื่อเพ่ือการเรียนรู้   8   9.3 
3. ด้านระบบโปรแกรมของห้องเรียนออนไลน์ (k-room) 24 27.9 
4. ด้านการประชาสัมพันธ์ 32 37.2 
5. ด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในการใช้ห้องเรียนออนไลน์  
(k-room) 

  4   4.7 

รวม 86 100.0 
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จากตารางที่ 4.25 เปรียบเทียบความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
อ่ืนๆ จากการใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ ด้านเนื้อหา
องค์ความรู้ ด้านสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ด้านระบบโปรแกรมของห้องเรียนออนไลน์ (k-room) ด้านการประชาสัมพันธ์ 
และด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในการใช้ห้องเรียนออนไลน์ (k-room) พบว่า ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ที่มีมากท่ีสุด คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 37.2 รองลงมา 
คือ ด้านระบบโปรแกรมของห้องเรียนออนไลน์ (k-room) คิดเป็นร้อยละ 27.9 และด้านเนื้อหาองค์ความรู้      
คิดเป็นร้อยละ 20.9 ตามล าดับ ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีน้อยที่สุด คือ ด้านการ
พัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในการใช้ห้องเรียนออนไลน์ (k-room) คิดเป็นร้อยละ 4.65 

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การประชาสัมพันธ์ มีความส าคัญและจ าเป็นในการใช้บริการ
ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนการพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
ในการใช้ห้องเรียนออนไลน์ (k-room) เป็นประเด็นที่อาจจะไม่ต้องด าเนินการก็ได้ ซึ่งสามารถเรียนรู้การ
เข้าใช้งาน k-room ได้ด้วยตนเอง 

 

ตารางที่ 4.26 เปรียบเทียบความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากการใช้บริการระบบคลังความรู้และ
สื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ ประเด็นจุดเด่น ประเด็นที่ควรปรับปรุง ประเด็นเนื้อหา
ที่ต้องการเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 

จ านวน 913 คน 
ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ด้านประเด็นจุดเด่นในการใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการ
เรียนรู้ (k-room) 

471 51.6 

2. ด้านประเด็นที่ควรปรับปรุงในการใช้บริการระบบคลังความรู้และ
สื่อการเรียนรู้ (k-room) 

157 17.2 

3. ด้านประเด็นเนื้อหาที่ต้องการเพ่ิมเติมในการใช้บริการระบบคลัง
ความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 

199 21.8 

4. ด้านข้อเสนอแนะในการใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการ
เรียนรู้ (k-room) 

86   9.4 

รวม 913 100.0 
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จากตารางที่ 4.26 เปรียบเทียบความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากการใช้บริการระบบ
คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ ประเด็นจุดเด่น ประเด็นที่ควรปรับปรุง 
ประเด็นเนื้อหาที่ต้องการเพ่ิมเติม และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ พบว่า มากที่สุด คือ ด้านประเด็นจุดเด่นในการ
ใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) คิดเป็นร้อยละ 51.6 รองลงมา คือ ด้านประเด็น
เนื้อหาที่ต้องการเพ่ิมเติมในการใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) คิดเป็นร้อยละ 
21.8 ด้านประเด็นที่ควรปรับปรุงในการใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) คิดเป็น
ร้อยละ 17.2 และน้อยที่สุด คือ ด้านข้อเสนอแนะในการใช้บริการระบบ คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ 
(k-room) 9.4 ตามล าดับ  

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ห้องเรียนออนไลน์หรือ k-room สามารถน ามาเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการจัดหลักสูตรพัฒนาเกษตรกร และการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยให้เกิดประสิทธิภาพได้ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรมีความต้องการเนื้อหาเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาจัดเก็บไว้ใน k-room โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
สามารถเข้าถึง ค้นหาองค์ความรู้ที่ต้องการได้ในแหล่งเดียว และน ามาใช้ประโยชน์ในงานส่งเสริมการเกษตร
ได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย 
 

3.5.2 ด้านข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของเกษตรกรจากการใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อ
การเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร 
 

ตารางที่ 4.27 ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จากการใช้บริการระบบคลังความรู้
และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร  

จ านวน 24 คน 
ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ 
 1) ควรด าเนินการเพ่ิมเติมเนื้อหาให้ต่อเนื่อง 
 2) ความรู้การเกษตรสมัยใหม่ และนวัตกรรมใหม่ๆ 

 
4 
2 

 
66.7 
33.3 

รวม 6 100.0 
2. ด้านสื่อเพื่อการเรียนรู้  
 1) เครื่องมือ/อุปกรณ์ไม่พร้อม 
 2) ชุมชนต้องการเรียนรู้แบบนี้ 

 
1 
1 

 
50.0 
50.0 

รวม 2 100.0 
3. ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ 5 100.0 

รวม 5 100.0 
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ตารางที่ 4.27 ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จากการใช้บริการระบบคลังความรู้
และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร (ต่อ) 

จ านวน 24 คน 
ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

4. ด้านการพัฒนาเจ้าหน้าทีแ่ละเกษตรกรในการใช้ห้องเรียน
ออนไลน์ (k-room) 
 1) พัฒนาเกษตรกรให้รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 
 2) พัฒนาระบบโปรแกรมให้กับเกษตรกร 
 3) เกษตรกรต้องมีการปฏิบัติจริงจึงจะได้ความรู้ 
 4) เพิ่มช่องทางการค้นหาสื่อการเรียนรู้ ได้แก่ แอพพลิเคชั่น เป็นต้น 

 
 

6 
3 
1 
1 

 
 

54.5 
27.3 
  9.1 
  9.1 

รวม 11 100.0 
 

จากตารางที่ 4.27 ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จากการใช้บริการระบบ
คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร พบว่า  

1. ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ ประเด็นที่มีข้อเสนอแนะมากที่สุด คือ ควรด าเนินการเพ่ิมเติมเนื้อหา
ให้ต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 66.7 และความรู้การเกษตรสมัยใหม่ และนวัตกรรมใหม่ๆ คิดเป็นร้อยละ 
33.3 ตามล าดับ 

2. ด้านสื่อเพ่ือการเรียนรู้ มีเท่ากัน 2 ประเด็น คือ เครื่องมือ/อุปกรณ์ไม่พร้อม และชุมชนต้องการ
เรียนรู้แบบนี้ คิดเป็นร้อยละ 50.0 ตามล าดับ 

3. ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ คิดเป็นร้อยละ 100.0  
4. ด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในการใช้ห้องเรียนออนไลน์ (k-room) ประเด็นที่มี

ข้อเสนอแนะมากท่ีสุด คือ พัฒนาเกษตรกรให้รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 
54.5 รองลงมา คือ พัฒนาระบบโปรแกรมให้กับเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 27.3 และเท่ากัน 2 ประเด็น 
คือ เกษตรกรต้องมีการปฏิบัติจริงจึงจะได้ความรู้ และเพ่ิมช่องทางการค้นหาสื่อการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ 
9.1 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.28 เปรียบเทียบความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จากการใช้บริการระบบ
คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ ด้านสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในการใช้ห้องเรียนออนไลน์ 
(k-room) 

จ านวน 24 คน 
ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ด้านเนื้อหาองค์ความรู้   6 25.0 
2. ด้านสื่อเพ่ือการเรียนรู้   2   8.4 
3. ด้านการประชาสัมพันธ์   5 20.8 
4. ด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในการใช้ห้องเรียนออนไลน์  
(k-room) 

11 45.8 

รวม 24 100.0 
 

จากตารางที่ 4.28 เปรียบเทียบความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จากการใช้
บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ 
ด้านสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในการใช้ห้องเรียน
ออนไลน์ (k-room) พบว่า ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของเกษตรกรที่มมีากที่สุด คือ ด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่และ
เกษตรกรในการใช้ห้องเรียนออนไลน์ (k-room) คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมา คือ ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ 
คิดเป็นร้อยละ 25.0 และด้านการประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 20.8 ตามล าดับ  

 

ตารางที่ 4.29 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลความคิดเห็นของเกษตรกรจากการใช้บริการระบบคลังความรู้
และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ ประเด็นจุดเด่น ประเด็นที่ควรปรับปรุง ประเด็น
เนื้อหาที่ต้องการเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

จ านวน 444 คน 
ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ด้านประเด็นจุดเด่นในการใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการ
เรียนรู้ (k-room) 

255 57.4 

2. ด้านประเด็นที่ควรปรับปรุงในการใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อ
การเรียนรู้ (k-room) 

  65 14.6 

3. ด้านประเด็นเนื้อหาที่ต้องการเพ่ิมเติมในการใช้บริการระบบคลัง
ความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 

100 22.5 
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ตารางที่ 4.29 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลความคิดเห็นของเกษตรกรจากการใช้บริการระบบคลังความรู้
และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ ประเด็นจุดเด่น ประเด็นที่ควรปรับปรุง ประเด็น
เนื้อหาที่ต้องการเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (ต่อ) 

จ านวน 444 คน 
ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

4. ด้านข้อเสนอแนะในการใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการ
เรียนรู้ (k-room) 

  24   5.4 

รวม 444 100.0 
 

จากตารางที่ 4.29 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลความคิดเห็นของเกษตรกรจากการใช้บริการระบบ
คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ ประเด็นจุดเด่น ประเด็นที่ควรปรับปรุง 
ประเด็นเนื้อหาที่ต้องการเพ่ิมเติม และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ พบว่า มากที่สุด คือ ด้านประเด็นจุดเด่นในการ
ใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) คิดเป็นร้อยละ 57.4 รองลงมา คือ ด้านประเด็น
เนื้อหาที่ต้องการเพ่ิมเติมในการใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) คิดเป็นร้อยละ 
22.5 และด้านประเด็นที่ควรปรับปรุงในการใช้บริการระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)     
คิดเป็นร้อยละ 14.6 ตามล าดับ 
 
 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) เมื่อน ามาถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร ซึ่งมีความสามารถในการด าเนินการด้วยตนเองได้ 
โดยเฉพาะการน าไปเผยแพร่และสร้างการยอมรับจากองค์ความรู้ที่ได้จัดเก็บไว้ใน k-room ส่วนใหญ่จะ
เห็นว่า k-room มีจุดเด่นมากกว่าจุดอ่อนที่ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไข เมื่อวิเคราะห์สรุปข้อมูลเกี่ยวกับ 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริม
การเกษตร พบว่า  
 

3.1 ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข ประกอบด้วย 
3.1.1 ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ ควรทันสมัย เข้าใจยาก/ซับซ้อน และเนื้อหาบางประเด็น    

มีค่อนข้างน้อย และควรน าตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จมาน าเสนอให้มาก การแก้ไข คือ คัดเลือก
สื่อวีดีทัศน์ที่น าเสนอเนื้อหาได้กระชับ เข้าใจง่าย เพ่ิมเติมตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จ ในอาชีพ
การเกษตรเป็นหลัก และมีระบบกลั่นกรองเนื้อหาให้เหมาะสมกับยุคสมัย เป็นปัจจุบัน สามารถน าไป
ปฏิบัติและใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

3.1.2 ด้านระบบโปรแกรมห้องเรียนออนไลน์ (k-room) เว็บไซต์เข้าถึงยาก ระบบขัดข้อง/
ไม่เสถียร จัดรูปแบบน าเสนอไม่ค่อยน่าสนใจ และใช้งานระบบโปรแกรมไม่ค่อยเป็น การแก้ไข คือ จัดรูปแบบ
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การน าเสนอและองค์ประกอบให้น่าสนใจเพ่ิมขึ้น ตกแต่งหน้าเว็บไซต์ให้น่าสนใจ ตัวหนังสืออ่านง่าย เพ่ิม
ช่องทาง การเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก จัดอบรม/มีสื่อในการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น และลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ให้ทั่วถึง  

3.1.3 ด้านสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ โดยวีดีทัศน์บางเรื่องค่อนข้างยาว/ใช้เวลานาน เนื้อหา
บางเรื่องเก่า บางเรื่องภาพและเสียงไม่ค่อยชัด และเทคนิคการน าเสนอไม่หลากหลาย การแก้ไข คือ มีการ
ประเมินคุณภาพสื่อวีดีทัศน์ ก าหนดความยาวของสื่อวีดีทัศน์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และพัฒนารูปแบบ
การน าเสนอเนื้อหาให้หลากหลาย เช่น รายการสาธิต การ์ตูน และอ่ืนๆ เป็นต้น   

 

3.2 แนวทางการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริม
การเกษตร  

จากผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ K-room ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
และเกษตรกร จะเห็นได้ว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้งด้านเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ และ
ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ เมื่อประเมินความสามารถในการใช้ระบบโปรแกรม การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ และการยอมรับองค์ความรู้จาก k-room ไปปฏิบัติ พบว่า เห็นควรจัดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะเกี่ยวกับระบบโปรแกรมส่วนการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคคลอ่ืนเกิดการยอมรับนั้น 
เจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตรกับเกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 

เมื่อพิจารณาจุดเด่นของ k-room จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร 
มีความประทับใจด้านเนื้อหาที่น ามาจัดเก็บและให้บริการมากที่สุด ก็เพราะเนื้อหามีความหลากหลาย 
สอดคล้องกับความต้องการ น ามาใช้ได้จริง โดยเฉพาะเนื้อหาองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรที่ประสบผล 
ส าเร็จในอาชีพการเกษตร ซึ่ง k-room สามารถน ามาเป็นห้องเรียนออนไลน์ให้กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย ส่วนการพัฒนาปรับปรุง k-room ทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร
เห็นควรด าเนินการ ประกอบด้วย 

1) เนื้อหาองค์ความรู้ ควรทันสมัย เพ่ิมเติมจ านวนให้ต่อเนื่องเพ่ือมีเนื้อหาที่หลากหลายและ
เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถเข้าใช้บริการและค้นหาได้เบ็ดเสร็จในแหล่งเดียว 

2) ให้ปรับปรุงระบบโปรแกรม เพ่ือให้น่าสนใจ การเข้าถึงที่สะดวกโดยเฉพาะเว็บไซต์มีรูปแบบ
การน าเสนอที่เป็นระบบ 

เมื่อประมวลองค์ความรู้ที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรมีความต้องการเพ่ิมเติม
จะเห็นได้ว่า มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างกันคือ เจ้าหน้าที่ต้องการองค์ความรู้ด้ านเทคโนโลยี
และวิชาการเกษตรใหม่ๆ เพ่ือน ามาเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตรมากที่สุด อาทิเช่น เรื่องการจัดการ
ศัตรูพืช เรื่องโรคพืชและแมลง และเรื่องการแปรรูปสินค้าเกษตร เป็นต้น ส่วนเกษตรกรมีความต้องการ
องค์ความรู้ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตรมากที่สุด อาทิเช่น 
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ไม้ผล ผัก และพืชไร้ดิน เป็นต้น ถ้าหากมีการน า k-room มาเพ่ิมประสิทธิภาพทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร ให้มีความรู้ความสามารถทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น ก็สามารถน า k-room 
มาเป็น “ห้องเรียนรวม” ให้กับท้ังสองกลุ่มเป้าหมายในการใช้ร่วมกันได้ 

ส่วนข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร โดยเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร เห็นควรให้มีการเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
มากที่สุด ส่วนเกษตรกรเห็นควรให้มีการพัฒนาและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ k-room มากที่สุด เมื่อพิจารณา
ภาพรวมระหว่างจุดเด่น ประเด็นที่ควรปรับปรุง ประเด็นเนื้อหาที่ต้องการเพ่ิมเติม และข้อเสนอแนะต่างๆ 
จะเห็นได้ว่า ทั้งเจ้าหน้าที่และเกษตรกรต่างมีความคิดเห็นสอดคล้องกันมาก คือ k-room มีจุดเด่นมากที่สุด 
โดยเฉพาะเนื้อหาองค์ความรู้ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเข้าใช้บริการ 

จากข้อมูลสามารถวิเคราะห์รายละเอียดเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และ
สื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตร ดังนี้ 

3.2.1 k-room สามารถน ามาเป็นเครื่องมือเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรและเกษตรกร โดยการศึกษาค้นคว้าเพ่ือเพ่ิมเติมองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะเนื้อหา
องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน เพ่ิมเติมเนื้อหาองค์ความรู้ต่อเนื่อง และ
สอดคล้องกับความต้องการ ก็จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

3.2.2 การให้บริการองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร สามารถด าเนินการได้ใน
รูปแบบของ “แหล่งเรียนรู้ออนไลน์” แต่ควรจะเพ่ิมช่องทางและสื่อเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการใช้ระบบโปรแกรมด้วยตนเอง 

3.2.3 ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ถ่ายทอดความรู้โดยเป็นแหล่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของโครงการให้บรรลุผล ซึ่งได้รับการยอมรับจาก
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร เกิดความพึงพอใจทั้งด้านเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ และระบบการ
ใช้งาน โดยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวพร้อมที่จะเป็นผู้สื่อสารและกระจายองค์ความรู้จาก k-room ไปสู่บุคคล
อ่ืนๆ ได้ด้วยตนเอง 
 
ตอนที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)     
ในงานส่งเสริมการเกษตร 
 

ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริม
การเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร ได้วิเคราะห์ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริม
การเกษตร จากการวิเคราะห์สมมติฐานทั้ง 2 ข้อ โดยใช้สถิติการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 ตัวแปร 
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(Independent t-test) และใช้สถิติการเปรียบเทียบความแตกต่างมากกว่า 2 ตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance: One-way Anova) ประกอบด้วย 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

4.1 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้ 
ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร ใช้การทดสอบ t-test และ f-test 
 
ตารางที่ 4.30 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้
ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร จ าแนกตามเพศ 

         n= 900 คน 

ประเด็น  
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t ค่า Sig. 

1. ด้านเนื้อหาใน k-room ชาย 364 3.87 0.57 2.12 0.03* 
 หญิง 536 3.79 0.55   
2. ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room ชาย 364 3.87 0.57 1.93 0.054 
 หญิง 536 3.79 0.55   
3. ด้านระบบคลังความรู้และสื่อ
การเรียนรู้ (k-room) 

ชาย
หญิง 

364 
536 

3.93 
3.83 

0.57 
0.57 

2.64 0.01* 

ภาพรวม ชาย
หญิง 

364 
536 

3.89 
3.81 

0.54 
0.52 

2.40 0.02* 

* นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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จากตารางที่ 4.30 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจ    
ในการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร จ าแนกตามเพศ ประกอบด้วย 1) ด้านเนื้อหาใน k-room 2) ด้านสื่อการเรียนรู้ใน    
k-room และ 3) ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) นั้น 

จากผลการทดสอบโดยใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม 
คือ เพศชาย และเพศหญิง พบว่า ภาพรวม ได้ค่า t เท่ากับ 2.40 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.02 ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศที่ต่างกัน
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีระดับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ 
(k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตร ที่แตกต่างกัน มีรายละเอียดดังนี้  

1. ด้านเนื้อหาใน k-room พบว่า ได้ค่า t เท่ากับ 2.12 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.03 ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศที่ต่างกัน
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกัน 

2. ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room พบว่า ได้ค่า t เท่ากับ 1.93 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.054       
ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศท่ีต่างกันของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีระดับความพึงพอใจไมแ่ตกต่างกัน 

3. ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) พบว่า ได้ค่า t เท่ากับ 2.64 และ ค่า Sig. 
เท่ากับ 0.01 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัย   
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศท่ีต่างกันของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.31 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้
ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร จ าแนกตามอายุ 

            n= 900 คน 

ประเด็น  
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า f ค่า Sig. 

1. ด้านเนื้อหาใน k-room 21-30 ป ี 135 3.88 0.53   
 31-40 ป ี 478 3.84 0.54   
 41-50 ป ี 161 3.79 0.62   
 51-60 ป ี 125 3.79 0.56   
 61-70 ป ี    1 3.14    

 รวม 900 3.83 0.56 1.05 0.38 
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ตารางที่ 4.31 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้
ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร จ าแนกตามอายุ (ต่อ) 

         n= 900 คน 

ประเด็น  
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า f ค่า Sig. 

2. ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room 21-30 ป ี 135 3.91 0.54   
 31-40 ป ี 478 3.85 0.55   
 41-50 ป ี 161 3.73 0.64   
 51-60 ป ี 125 3.79 0.56   
 61-70 ป ี    1 3.67    
 รวม 900 3.83 0.57 2.23 0.06 
3. ด้านระบบคลังความรู้และสื่อ
การเรียนรู้ (k-room) 

21-30 
ปี31-40 
ปี 

135 
478 

3.98 
3.87 

0.56 
0.55 

  

 41-50 ป ี 161 3.81 0.64   
 51-60 ป ี 125 3.86 0.59   
 61-70 ป ี    1 3.31    

 รวม 900 3.88 0.58 1.97 0.10 
ภาพรวม 21-30 ป ี 135 3.98 0.56   

 31-40 ป ี 478 3.87 0.55   
 41-50 ป ี 161 3.81 0.64   
 51-60 ป ี 125 3.86 0.59   
 61-70 ป ี    1 3.31    
 รวม 900 3.85 0.53 1.77 0.13 

* นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 

ตารางที่ 4.31 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจใน
การใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร จ าแนกตามอายุ ประกอบด้วย 1) ด้านเนื้อหาใน k-room 2) ด้านสื่อการเรียนรู้ใน     
k-room และ 3) ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) นั้น 



 
92 

 

จากผลการทดสอบโดยใช้สถิติ f-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มีค าตอบ
มากกว่า 2 กลุ่ม คือ อายุ พบว่า ภาพรวม ได้ค่า f เท่ากับ 1.77 และค่า Sig. เท่ากับ 0.13 ซึ่งมากกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุที่ต่างกัน
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีระดับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการ
เรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตร ไมแ่ตกต่างกัน มีรายละเอียดดังนี้  

1. ด้านเนื้อหาใน k-room พบว่า ได้ค่า f เท่ากับ 1.05 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.38 ซึ่งมากกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุที่ต่างกัน
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีระดับความพึงพอใจการใช้ประโยชน์ไมแ่ตกต่างกัน 

2. ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room พบว่า ได้ค่า f เท่ากับ 2.23 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.06 ซึ่งมากกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุที่ต่างกัน
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีระดับความพึงพอใจไมแ่ตกต่างกัน 

3. ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) พบว่า ได้ค่า f เท่ากับ 1.97 และ ค่า Sig. 
เท่ากับ 0.10 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัย  
ส่วนบุคคล ได้แก่ อายุที่ต่างกันของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีระดับความพึงพอใจไมแ่ตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.32 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้
ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

         n= 900 คน 

ประเด็น  
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า f ค่า Sig. 

1. ด้านเนื้อหาใน k-room 1) ต่ ากว่ามัธยมศึกษา/ปวช.     6 3.67 0.28   
 2) มัธยมศึกษา/ปวช.     9 3.38 1.10   
 3) อนุปริญญา/ปวส.   17 3.90 0.77   
 4) ปริญญาตร ี 648 3.84 0.55   
 5) ปริญญาโท 217 3.82 0.52   

 6) ปริญญาเอก     2 4.21 0.71   
 7) อื่นๆ     1 2.00    
 รวม 900 3.83 0.56 3.20 0.00* 

2. ด้านสื่อการเรียนรู้ใน  
k-room 

1) ต่ ากว่ามัธยมศึกษา/ปวช.
2) มัธยมศึกษา/ปวช. 

    6 
    9 

3.58 
3.25 

0.17 
1.02 

  

 3) อนุปริญญา/ปวส.   17 3.93 0.74   
 4) ปริญญาตร ี 648 3.85 0.56   
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 5) ปริญญาโท 217 3.80 0.51   
ตารางที่ 4.32 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการ ใช้
ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร จ าแนกตามระดับการศึกษา (ต่อ) 

         n= 900 คน 

ประเด็น  
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า f ค่า Sig. 

 6) ปริญญาเอก     2 4.56 0.16   
 7) อื่นๆ     1 2.00    
 รวม 900 3.83 0.57 4.21 0.00* 
3. ด้านระบบคลังความรู้และ
สื่อการเรียนรู้ (k-room) 

1) ต่ ากว่ามัธยมศึกษา/ปวช.
2) มัธยมศึกษา/ปวช. 

    6 
    9 

4.00 
3.29 

0.35 
1.16 

  

 3) อนุปริญญา/ปวส.   17 3.92 0.69   
 4) ปริญญาตร ี 648 3.89 0.57   
 5) ปริญญาโท 217 3.85 0.53   
 6) ปริญญาเอก     2 4.46 0.00   
 7) อื่นๆ      1 2.00    
 รวม 900 3.88 0.58 3.90 0.00* 

ภาพรวม 1) ต่ ากว่ามัธยมศึกษา/ปวช.
2) มัธยมศึกษา/ปวช. 

    6 
    9 

3.84 
3.31 

0.15 
1.07 

  

 3) อนุปริญญา/ปวส.   17 3.92 0.70   
 4) ปริญญาตร ี 648 3.86 0.52   
 5) ปริญญาโท 217 3.82 0.48   
 6) ปริญญาเอก     2 4.41 0.29   
 7) อื่นๆ      1 2.00    
 รวม 900 3.85 0.53 4.26 0.00* 

* นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.32 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจ     
ในการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร จ าแนกตามระดับการศึกษา นั้น 

จากผลการทดสอบโดยใช้สถิติ f-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มีค าตอบ
มากกว่า 2 กลุ่ม คือ ระดับการศึกษา พบว่า ภาพรวม ได้ค่า f เท่ากับ 4.26 และค่า Sig. เท่ากับ 0.00 
ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
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ระดับการศึกษาที่ต่างกันของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีระดับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จาก
คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรทีแ่ตกต่างกัน มีรายละเอียดดังนี้  

1. ด้านเนื้อหาใน k-room พบว่า ได้ค่า f เท่ากับ 3.20 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา
ที่ต่างกันของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีระดับความพึงพอใจทีแ่ตกต่างกัน 

2. ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room พบว่า ได้ค่า f เท่ากับ 4.21 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา
ที่ต่างกันของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีระดับความพึงพอใจทีแ่ตกต่างกัน 

3. ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) พบว่า ได้ค่า f เท่ากับ 3.90 และ ค่า Sig. 
เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัย  
ส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษาที่ต่างกันของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีระดับความพึงพอใจที่  
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.33 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้
ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร จ าแนกตามอาชีพ 

         n= 900 คน 

ประเด็น  
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า f ค่า Sig. 

1. ด้านเนื้อหาใน k-room 1) แม่บ้าน     4 3.79 0.47   
 2) เกษตรกร   20 3.58 0.89   
 3) ข้าราชการ 781 3.83 0.55   
 4) ว่างงาน/เกษียณ     6 3.76 0.35   
 5) ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ     7 4.18 0.48   
 6) พนักงานของรัฐ/พนักงาน 

    รัฐวิสากิจ 
  80 3.86 0.52   

 7) อื่นๆ     2 4.21 0.30   
 รวม 900 3.83 0.56 1.38 0.22 

2. ด้านสื่อการเรียนรู้ใน  
k-room 

1) แม่บ้าน 
2) เกษตรกร 

    4 
  20 

4.03 
3.55 

0.82 
0.86 

  

 3) ข้าราชการ 781 3.83 0.56   
 4) ว่างงาน/เกษียณ     6 3.89 0.48   
 5) ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ     7 4.10 0.48   
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ตารางที่ 4.33 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้
ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตร3.86ของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร จ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

n= 900 คน 

ประเด็น  
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า f ค่า Sig. 

 6) พนักงานของรัฐ/พนักงาน 
    รัฐวิสากิจ 

 80 3.87 0.54   

 7) อื่นๆ     2 4.06 0.08   
 รวม 900 3.83 0.57 1.29 0.26 
3. ด้านระบบคลังความรู้และ
สื่อการเรียนรู้ (k-room) 

1) แม่บ้าน 
2) เกษตรกร 

    4 
  20 

3.98 
3.60 

0.87 
0.98 

  

 3) ข้าราชการ 781 3.88 0.57   
 4) ว่างงาน/เกษียณ     6 3.91 0.25   
 5) ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ     7 4.59 0.22   
 6) พนักงานของรัฐ/พนักงาน 

    รัฐวิสากิจ 
  80 3.84 0.53   

 7) อื่นๆ     2 4.08 0.54   
 รวม 900 3.88 0.58 2.71 0.01* 

ภาพรวม 1) แม่บ้าน 
2) เกษตรกร 

    4 
  20 

3.93 
3.58 

0.68 
0.89 

  

 3) ข้าราชการ 781 3.85 0.52   
 4) ว่างงาน/เกษียณ     6 3.85 0.32   
 5) ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ     7 4.29 0.36   
 6) พนักงานของรัฐ/พนักงาน 

    รัฐวิสากิจ 
  80 3.86 0.51   

 7) อื่นๆ     2 4.12 0.31   
 รวม 900 3.85 0.53 1.82 0.09 

* นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.33 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจ      
ในการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร จ าแนกตามอาชีพ ประกอบด้วย 1) ด้านเนื้อหาใน k-room 2) ด้านสื่อการเรียนรู้ใน 
k-room และ 3) ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) นั้น 
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จากผลการทดสอบโดยใช้สถิติ f-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มีค าตอบ
มากกว่า 2 กลุ่ม คือ อาชีพ พบว่า ภาพรวม ได้ค่า f เท่ากับ 1.82 และค่า Sig. เท่ากับ 0.09 ซึ่งมากกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพที่ต่างกัน
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีระดับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการ
เรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรไม่แตกต่างกัน มีรายละเอียดดังนี้  

1. ด้านเนื้อหาใน k-room พบว่า ได้ค่า f เท่ากับ 1.38 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.22 ซึ่งมากกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพที่ต่างกัน
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 

2. ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room พบว่า ได้ค่า f เท่ากับ 1.29 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.26 ซึ่งมากกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพที่ต่างกัน
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีระดับความพึงพอใจไมแ่ตกต่างกัน 

3. ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) พบว่า ได้ค่า f เท่ากับ 2.71 และ ค่า Sig. 
เท่ากับ 0.01 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัย  
ส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพที่ต่างกันของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีระดับความพึงพอใจทีแ่ตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.34 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้
ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร จ าแนกตามระดับรายได ้

         n= 900 คน 

ประเด็น  
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า f 
ค่า 
Sig. 

1. ด้านเนื้อหาใน k-room ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 12,000 บาท   13 3.84 0.74   
 12,001 – 24,000 บาท 509 3.81 0.54   
 24,001 – 36,000 บาท 255 3.89 0.56   
 36,001 – 48,000 บาท   84 3.83 0.64   
 48,001 – 60,000 บาท   35 3.71 0.49   
 60,001 – 78,000 บาท     1 4.71    

 78,001 – 90,000 บาท     3 4.10 0.44   
 90,000 บาทขึ้นไป     - -    
 รวม 900 3.83 0.56 1.45 0.19 

2. ด้านสื่อการเรียนรู้ใน  
k-room 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 12,000 บาท
12,001 – 24,000 บาท 

  13 
509 

3.93 
3.80 

0.82 
0.55 

  

 24,001 – 36,000 บาท 255 3.88 0.57   
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ตารางที่ 4.34 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้
ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร จ าแนกตามระดับรายได้ (ต่อ) 

        n= 900 คน 

ประเด็น  
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า f 
ค่า 
Sig. 

 36,001 – 48,000 บาท   84 3.86 0.61   
 48,001 – 60,000 บาท   35 3.67 0.50   
 60,001 – 78,000 บาท     1 4.11    
 78,001 – 90,000 บาท     3 4.15 0.57   
 90,000 บาทขึ้นไป - - -   
 รวม 900 3.83 0.57 1.30 0.25 
3. ด้านระบบคลังความรู้และ
สื่อการเรียนรู้ (k-room) 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 12,000 บาท 
12,001 – 24,000 บาท 

  13 
509 

3.96 
3.86 

0.93 
0.57 

  

 24,001 – 36,000 บาท 255 3.91 0.56   
 36,001 – 48,000 บาท   84 3.88 0.68   
 48,001 – 60,000 บาท   35 3.80 0.50   
 60,001 – 78,000 บาท     1 5.00    
 78,001 – 90,000 บาท     3 3.82 0.31   
 90,000 บาทขึ้นไป - - -   
 รวม 900 3.88 0.58 1.05 0.39 

ภาพรวม ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 12,000 บาท 
12,001 – 24,000 บาท 

  13 
509 

3.91 
3.82 

0.79 
0.52 

  

 24,001 – 36,000 บาท 255 3.90 0.52   
 36,001 – 48,000 บาท   84 3.86 0.60   
 48,001 – 60,000 บาท   35 3.73 0.46   
 60,001 – 78,000 บาท     1 4.61    
 78,001 – 90,000 บาท     3 4.02 0.42   
 90,000 บาทขึ้นไป - - -   
 รวม 900 3.85 0.53 1.27 0.27 

* นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.34 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจ
ในการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร จ าแนกตามระดับรายได้ ประกอบด้วย 1) ด้านเนื้อหาใน k-room 2) ด้านสื่อการ
เรียนรู้ใน k-room และ 3) ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) นั้น 
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จากผลการทดสอบโดยใช้สถิติ f-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มีค าตอบ
มากกว่า 2 กลุ่ม คือ อาชีพ พบว่า ภาพรวม ได้ค่า f เท่ากับ 1.82 และค่า Sig. เท่ากับ 0.09 ซึ่งมากกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพที่ต่างกัน
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีระดับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการ
เรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตร ไม่แตกต่างกัน มีรายละเอียดดังนี้  

1. ด้านเนื้อหาใน k-room พบว่า ได้ค่า f เท่ากับ 1.45 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.19 ซึ่งมากกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ รายไดท้ี่ต่างกัน
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 

2. ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room พบว่า ได้ค่า f เท่ากับ 1.30 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.25 ซึ่งมากกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ รายไดท้ี่ต่างกัน
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีระดับความพึงพอใจไมแ่ตกต่างกัน 

3. ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) พบว่า ได้ค่า f เท่ากับ 1.05 และ ค่า Sig. 
เท่ากับ 0.39 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัย  
ส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้ที่ต่างกันของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีระดับความพึงพอใจไมแ่ตกต่างกัน 

 

4.2 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้ 
ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกร ใช้การ
ทดสอบ t-test และ f-test 
 

ตารางที่ 4.35 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์
จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกร จ าแนกตามเพศ 
 

         n= 838 คน 

ประเด็น  
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t ค่า Sig. 

1. ด้านเนื้อหาใน k-room ชาย 421 3.67 0.62 0.70 0.94 
 หญิง 417 3.67 0.63   
2. ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room ชาย 421 3.67 0.64 -0.41 0.69 
 หญิง 417 3.69 0.62   
3. ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการ
เรียนรู้ (k-room) 

ชาย
หญิง 

421 
417 

3.66 
3.70 

0.67 
0.67 

-0.82 0.41 

ภาพรวม ชาย
หญิง 

421 
417 

3.67 
3.69 

0.61 
0.60 

-0.42 0.68 

* นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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จากตารางที่ 4.35 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจ    
ในการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกร
จ าแนกตามเพศ ประกอบด้วย 1) ด้านเนื้อหาใน k-room 2) ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room และ 3) ด้านระบบ
คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) นั้น 

จากผลการทดสอบโดยใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม 
คือ เพศชาย และเพศหญิง พบว่า ภาพรวม ได้ค่า t เท่ากับ -0.42 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.68 ซ่ึงมากกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศที่ต่างกัน
ของเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงาน
ส่งเสริมการเกษตร ไมแ่ตกต่างกัน มีรายละเอียดดังนี้  

1. ด้านเนื้อหาใน k-room พบว่า ได้ค่า t เท่ากับ 0.07 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.94 ซึ่งมากกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศที่ต่างกัน
ของเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจไมแ่ตกต่างกัน 

2. ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room พบว่า ได้ค่า t เท่ากับ -0.41 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.0.69    
ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศท่ีต่างกันของเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจไมแ่ตกต่างกัน 

3. ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) พบว่า ได้ค่า t เท่ากับ -0.82 และ ค่า Sig. 
เท่ากับ 0.41 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัย  
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศท่ีต่างกันของเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจไมแ่ตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.36 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์
จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกร จ าแนกตามอายุ 
 

                  n= 838 คน 

ประเด็น  
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า f ค่า Sig. 

1. ด้านเนื้อหาใน k-room ต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 20 ปี 

    4 3.00 0.73   

 21-30 ป ี   48 3.93 0.53   
 31-40 ป ี 187 3.77 0.63   
 41-50 ป ี 295 3.69 0.60   
 51-60 ป ี 240 3.59 0.62   
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ตารางที่ 4.36 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์
จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกร จ าแนกตามอายุ (ต่อ) 
 

                 n= 838 คน 

ประเด็น  
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า f ค่า Sig. 

 61-70 ป ี   60 3.49 0.73   
 71 ปีขึ้นไป    4  3.46 0.46   

 รวม 838 3.67 0.63 4.56 0.00* 
2. ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room ต่ ากว่าหรือ

เท่ากับ 20 ปี 
    4 3.19 1.05   

 21-30 ป ี   48 3.97 0.57   
 31-40 ป ี 187 3.77 0.63   
 41-50 ป ี 295 3.68 0.60   
 51-60 ป ี 240 3.61 0.63   
 61-70 ป ี   60 3.51 0.70   
 71 ปีขึ้นไป    4  3.42 0.25   
 รวม 838 3.68 0.63 4.18 0.00* 
3. ด้านระบบคลังความรู้และสื่อ
การเรียนรู้ (k-room) 

ต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 20 ปี 

    4 3.21 1.01   

 21-30 ป ี   48 3.96 0.64   
 31-40 ป ี 187 3.79 0.69   
 41-50 ป ี 295 3.68 0.63   
 51-60 ป ี 240 3.60 0.64   
 61-70 ป ี   60 3.44 0.73   
 71 ปีขึ้นไป    4  3.29 0.86   
 รวม 838 3.68 0.67 4.76 0.00* 

ภาพรวม ต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 20 ปี 

    4 3.14 0.92   

 21-30 ป ี   48 3.95 0.55   
 31-40 ป ี 187 3.78 0.62   
 41-50 ป ี 295 3.68 0.57   
 51-60 ป ี 240 3.60 0.60   
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ตารางที่ 4.36 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์
จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกร จ าแนกตามอายุ (ต่อ) 
 

         n= 838 คน 

ประเด็น  
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า f ค่า Sig. 

 61-70 ป ี   60 3.48 0.67   
 71 ปีขึ้นไป    4  3.39 0.51   
 รวม 838 3.68 0.61 4.99 0.00* 

* นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 

ตารางที่ 4.36 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจใน  
การใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกร 
จ าแนกตามอายุ ประกอบด้วย 1) ด้านเนื้อหาใน k-room 2) ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room และ 3) ด้านระบบ
คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) นั้น 

จากผลการทดสอบโดยใช้สถิติ f-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มีค าตอบ
มากกว่า 2 กลุ่ม คือ อายุ พบว่า ภาพรวม ได้ค่า f เท่ากับ 4.99 และค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุที่ต่างกัน
ของเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)         
ในงานส่งเสริมการเกษตร ทีแ่ตกต่างกัน มีรายละเอียดดังนี้  

1. ด้านเนื้อหาใน k-room พบว่า ได้ค่า f เท่ากับ 4.56 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุที่ต่างกัน
ของเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจทีแ่ตกต่างกัน 

2. ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room พบว่า ได้ค่า f เท่ากับ 4.18 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุที่ต่างกัน
ของเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจทีแ่ตกต่างกัน 

3. ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) พบว่า ได้ค่า f เท่ากับ 4.76 และ ค่า Sig. 
เท่ากับ 0.00 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัย  
ส่วนบุคคล ได้แก่ อายุที่ต่างกันของเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจทีแ่ตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.37 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์
จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกร จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 
 

         n= 838 คน 

ประเด็น  
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า f ค่า Sig. 

1. ด้านเนื้อหาใน k-room 1) ต่ ากว่ามัธยมศึกษา/ปวช. 232 3.49 0.60   
 2) มัธยมศึกษา/ปวช. 303 3.65 0.60   
 3) อนุปริญญา/ปวส. 88 3.84 0.53   
 4) ปริญญาตร ี 184 3.88 0.63   
 5) ปริญญาโท 18 3.57 0.80   

 6) ปริญญาเอก 1 3.00    
 7) อื่นๆ 12 3.62 0.91   
 รวม 838 3.67 0.63 8.58 0.00* 

2. ด้านสื่อการเรียนรู้ใน  
k-room 

1) ต่ ากว่ามัธยมศึกษา/ปวช.
2) มัธยมศึกษา/ปวช. 

232 
303 

3.53 
3.64 

0.64 
0.58 

  

 3) อนุปริญญา/ปวส. 88 3.81 0.57   
 4) ปริญญาตร ี 184 3.89 0.62   
 5) ปริญญาโท 18 3.55 0.80   
 6) ปริญญาเอก 1 3.11    
 7) อื่นๆ 12 3.54 0.90   
 รวม 838 3.68 0.63 7.22 0.00* 
3. ด้านระบบคลังความรู้และ
สื่อการเรียนรู้ (k-room) 

1) ต่ ากว่ามัธยมศึกษา/ปวช.
2) มัธยมศึกษา/ปวช. 

232 
303 

3.52 
3.63 

0.65 
0.62 

  

 3) อนุปริญญา/ปวส. 88 3.79 0.60   
 4) ปริญญาตร ี 184 3.92 0.67   
 5) ปริญญาโท 18 3.59 0.86   
 6) ปริญญาเอก 1 2.15    
 7) อื่นๆ  12 3.72 1.12   
 รวม 838 3.68 0.67 8.26 0.00* 

ภาพรวม 1) ต่ ากว่ามัธยมศึกษา/ปวช.
2) มัธยมศึกษา/ปวช. 

232 
303 

3.51 
3.64 

0.59 
0.57 

  

 3) อนุปริญญา/ปวส. 88 3.81 0.52   
 4) ปริญญาตร ี 184 3.90 0.61   
 5) ปริญญาโท 18 3.57 0.79   
 6) ปริญญาเอก 1 2.75    
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ตารางที่ 4.37 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์
จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกร จ าแนกตามระดับ
การศึกษา (ต่อ) 

         n= 838 คน 

ประเด็น  
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า f ค่า Sig. 

 7) อื่นๆ  12 3.62 0.94   
รวม 838 3.68 0.61 8.83 0.00*  

 

* นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.37 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจ     
ในการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกร 
จ าแนกตามระดับการศึกษา นั้น 

จากผลการทดสอบโดยใช้สถิติ f-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มีค าตอบ
มากกว่า 2 กลุ่ม คือ ระดับการศึกษา พบว่า ภาพรวม ได้ค่า f เท่ากับ 8.83 และค่า Sig. เท่ากับ 0.00 
ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
ระดับการศึกษาที่ต่างกันของเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อ
การเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตร ทีแ่ตกต่างกัน มีรายละเอียดดังนี้  

1. ด้านเนื้อหาใน k-room พบว่า ได้ค่า f เท่ากับ 8.58 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา
ที่ต่างกันของเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกัน 

2. ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room พบว่า ได้ค่า f เท่ากับ 7.22 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา
ที่ต่างกันของเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจทีแ่ตกต่างกัน 

3. ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) พบว่า ได้ค่า f เท่ากับ 8.26 และ ค่า Sig. 
เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัย  
ส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษาที่ต่างกันของเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจทีแ่ตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.38 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์
จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกร จ าแนกตามอาชีพ 
 

         n= 838 คน 

ประเด็น  
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า f ค่า Sig. 

1. ด้านเนื้อหาใน k-room 1) แม่บ้าน   32 3.47 0.76   
 2) เกษตรกร 684 3.68 0.61   
 3) ข้าราชการ   56 3.67 0.59   
 4) ว่างงาน/เกษียณ    5 4.17 0.61   
 5) ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ  31 3.64 0.80   
 6) พนักงานของรัฐ/พนักงาน 

    รัฐวิสากิจ 
 21 3.56 0.60   

 7) อื่นๆ    9 4.06 0.49   
 รวม 838 3.67 0.63 1.82 0.09 

2. ด้านสื่อการเรียนรู้ใน  
k-room 

1) แม่บ้าน 
2) เกษตรกร 

  32 
684 

3.53 
3.69 

0.74 
0.62 

  

 3) ข้าราชการ   56 3.66 0.59   
 4) ว่างงาน/เกษียณ    5 4.00 0.74   
 5) ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ   31 3.62 0.87   
 6) พนักงานของรัฐ/พนักงาน 

    รัฐวิสากิจ 
  21 3.59 0.51   

 7) อื่นๆ    9 4.07 0.49   
 รวม 838 3.68 0.63 1.28 0.26 
3. ด้านระบบคลังความรู้และ
สื่อการเรียนรู้ (k-room) 

1) แม่บ้าน 
2) เกษตรกร 

  32 
684 

3.53 
3.68 

0.81 
0.65 

  

 3) ข้าราชการ   56 3.66 0.61   
 4) ว่างงาน/เกษียณ    5 4.14 0.81   
 5) ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ   31 3.69 0.85   
 6) พนักงานของรัฐ/พนักงาน 

    รัฐวิสากิจ 
  21 3.57 0.61   

 7) อื่นๆ    9 4.17 0.68   
 รวม 838 3.68 0.67 1.60 0.14 

ภาพรวม 1) แม่บ้าน 
2) เกษตรกร 

   32 
684 

3.51 
3.68 

0.74 
0.59 

  

 3) ข้าราชการ   56 3.66 0.58   
 4) ว่างงาน/เกษียณ    5 4.10 0.71   
 5) ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ   31 3.65 0.81   
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ตารางที่ 4.38 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์
จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกร จ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 
 

n= 838 คน 

ประเด็น  
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า f ค่า Sig. 

 6) พนักงานของรัฐ/พนักงาน 
    รัฐวิสากิจ 

21 3.57 0.52   

 7) อื่นๆ 9 4.10 0.51   
 รวม 838 3.68 0.61 1.71 0.12 

* นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 

ตารางที่ 4.38 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจ     
ในการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกร
จ าแนกตามอาชีพ ประกอบด้วย 1) ด้านเนื้อหาใน k-room 2) ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room และ         
3) ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) นั้น 

จากผลการทดสอบโดยใช้สถิติ f-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มีค าตอบ
มากกว่า 2 กลุ่ม คือ อาชีพ พบว่า ภาพรวม ได้ค่า f เท่ากับ 1.71 และค่า Sig. เท่ากับ 0.12 ซึ่งมากกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพที่ต่างกัน
ของเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)        
ในงานส่งเสริมการเกษตร ไม่แตกต่างกัน มีรายละเอียดดังนี้  

1. ด้านเนื้อหาใน k-room พบว่า ได้ค่า f เท่ากับ 1.82 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.09 ซึ่งมากกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพที่ต่างกัน
ของเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 

2. ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room พบว่า ได้ค่า f เท่ากับ 1.28 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.26 ซึ่งมากกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพที่ต่างกัน
ของเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจไมแ่ตกต่างกัน 

3. ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) พบว่า ได้ค่า f เท่ากับ 1.60 และ ค่า Sig. 
เท่ากับ 0.14 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัย  
ส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพที่ต่างกันของเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจทีแ่ตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.39 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์
จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกร จ าแนกตามระดับรายได้ 
 

         n= 838 คน 

ประเด็น  
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า f 
ค่า 
Sig. 

1. ด้านเนื้อหาใน k-room ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 12,000 บาท 388 3.65 0.66   
 12,001 – 24,000 บาท 304 3.69 0.55   
 24,001 – 36,000 บาท 71 3.66 0.56   
 36,001 – 48,000 บาท 30 3.81 0.76   
 48,001 – 60,000 บาท 25 3.96 0.71   
 60,001 – 78,000 บาท 5 3.54 0.47   

 78,001 – 90,000 บาท 7 3.55 0.60   
 90,000 บาทขึ้นไป 8 3.07 1.07   
 รวม 838 3.67 0.63 2.19 0.03* 

2. ด้านสื่อการเรียนรู้ใน  
k-room 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 12,000 บาท
12,001 – 24,000 บาท 

388 
304 

3.65 
3.72 

0.68 
0.54 

  

 24,001 – 36,000 บาท 71 3.62 0.52   
 36,001 – 48,000 บาท 30 3.79 0.76   
 48,001 – 60,000 บาท 25 3.90 0.59   
 60,001 – 78,000 บาท 5 3.69 0.78   
 78,001 – 90,000 บาท 7 3.81 0.54   
 90,000 บาทขึ้นไป 8 3.07 1.02   
 รวม 838 3.68 0.63 2.17 0.03* 
3. ด้านระบบคลังความรู้และ
สื่อการเรียนรู้ (k-room) 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 12,000 บาท
12,001 – 24,000 บาท 

388 
304 

3.65 
3.70 

0.73 
0.58 

  

 24,001 – 36,000 บาท 71 3.64 0.52   
 36,001 – 48,000 บาท 30 3.79 0.72   
 48,001 – 60,000 บาท 25 3.96 0.64   
 60,001 – 78,000 บาท 5 3.49 0.40   
 78,001 – 90,000 บาท 7 3.86 0.38   
 90,000 บาทขึ้นไป 8 3.05 1.33   
 รวม 838 3.68 0.67   

ภาพรวม ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 12,000 บาท 388 3.65 0.65 2.09 0.04* 
 12,001 – 24,000 บาท 304 3.70 0.53   

 24,001 – 36,000 บาท 71 3.64 0.49   
 36,001 – 48,000 บาท 30 3.80 0.74   
 48,001 – 60,000 บาท 25 3.94 0.62   
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ตารางที่ 4.39 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์
จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกร จ าแนกตามระดับ
รายได้ (ต่อ) 

        n= 838 คน 

ประเด็น  
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า f 
ค่า 
Sig. 

 60,001 – 78,000 บาท 5 3.57 0.41   
 78,001 – 90,000 บาท 7 3.74 0.46   
 90,000 บาทขึ้นไป 8 3.06 1.12   
 รวม 838 3.68 0.61 2.31 0.03* 

* นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 

ตารางที่ 4.39 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจ      
ในการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกร 
จ าแนกตามระดับรายได้ ประกอบด้วย 1) ด้านเนื้อหาใน k-room 2) ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room และ 
3) ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) นั้น 

จากผลการทดสอบโดยใช้สถิติ f-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มีค าตอบ
มากกว่า 2 กลุ่ม คือ รายได้ พบว่า ภาพรวม ได้ค่า f เท่ากับ 2.31 และค่า Sig. เท่ากับ 0.03 ซ่ึงน้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ รายไดท้ี่ต่างกัน
ของเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)         
ในงานส่งเสริมการเกษตร ทีแ่ตกต่างกัน มีรายละเอียดดังนี้  

1. ด้านเนื้อหาใน k-room พบว่า ได้ค่า f เท่ากับ 2.19 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.03 ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ รายไดท้ี่ต่างกัน
ของเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจทีแ่ตกต่างกัน 

2. ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room พบว่า ได้ค่า f เท่ากับ 2.17 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.04 ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ รายไดท้ี่ต่างกัน
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีระดับความพึงพอใจทีแ่ตกต่างกัน 

3. ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) พบว่า ได้ค่า f เท่ากับ 2.09 และ ค่า Sig. 
เท่ากับ 0.04 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัย  
ส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้ที่ต่างกันของเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจทีแ่ตกต่างกัน 
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บทท่ี 5  
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

  
  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาและประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
โดยใช้ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบ
คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ส าหรับถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 2) เพ่ือ
ประเมินผล  การถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรโดยใช้ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ 
(k-room) 3) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ 
(k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตร และ 4) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้
และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตร มีรายละเอียดข้อมูลโดยสรุปผล อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 
1. สรุปผล 
 

 จากการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ปี 2561 โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติ 
ได้แก่ 1) สถิติพรรณนา คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยจ าแนกข้อมูล จัดหมวดข้อมูล 
และสังเคราะห์สรุปข้อมูลพร้อมกับอธิบายความ และ 2) สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่าง 2 ตัวแปร (Independent t-test) และใช้สถิติการเปรียบเทียบความแตกต่างมาก 2 
ตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance: One-way 
Anova) ผลการศึกษาวิจัย พบว่า 
 1. การสร้างและพัฒนาระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ส าหรับถ่ายทอดความรู้
ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ประกอบด้วย 4 กระบวนการหลัก คือ 1) เตรียมการ ได้แก่ รวบรวมข้อมูล 
และเนื้อหา ก าหนดแนวทางและแผนงาน และออกแบบโครงสร้างองค์ประกอบงาน 2) การสร้างและ
พัฒนา k-room ได้แก่ จัดท าระบบโปรแกรม บันทึกเนื้อหาใน k-room และทดสอบและปรับปรุงแก้ไข     
3) ให้บริการ k-room กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ได้แก่ สร้างการรับรู้ จัดท าสื่อสนับสนุนการใช้งาน และ
ติดตามให้ค าปรึกษา แนะน า และ 4) ประเมินผลการใช้ประโยชน์ k-room 
 2. ประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรโดยใช้ระบบคลังความรู้และสื่อ
การเรียนรู้ (k-room) พบว่า  

2.1 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 
59.6) อายุ 21-40 ปี (ร้อยละ 53.1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 72.0) สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (ร้อยละ 14.1) อาชีพรับราชการ (ร้อยละ 86.8) 
รายได้เฉลี่ย 12,001-24,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 56.6) ความถี่ในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเป็น
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ประจ าทุกวัน (ร้อยละ 88.8) เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ (ร้อยละ 40.6) 
ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือสืบค้นข้อมูล (ร้อยละ 24.3) และสามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.96) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 50.2) อายุ 41-50 ปี (ร้อยละ 
35.2) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. (ร้อยละ 36.2) สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี (ร้อยละ 15.2) อาชีพเป็นเกษตรกร (ร้อยละ 81.6) รายได้เฉลี่ย 12,001-
24,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 36.3) ความถี่ในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้เป็นบางวันที่ต้องการ 
(ร้อยละ 37.5) เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ (ร้อยละ 74.6) ต้องการใช้
งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือสืบค้นข้อมูล (ร้อยละ 26.0) และสามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย = 2.96) 

2.2 ผลประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงค์คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 
ภาพรวมเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเห็นว่า วัตถุประสงค์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.04 
และ 3.76 ตามล าดับ 

2.3 ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ และระบบคลัง
ความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ภาพรวมเจ้าหน้าที่และเกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.85 และ 3.68 ตามล าดับ 

2.4 ข้อเสนอแนะจากการเข้าใช้บริการคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ภาพรวมเจ้าหน้าที่
และเกษตรกรเห็นควรให้มีการจัดฝึกอบรมระบบโปรแกรม (ร้อยละ 74.9 และ 67.2 ตามล าดับ)         
มีความสามารถในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ k-room ให้กับบุคคลอ่ืนได้ (79.2 และ 55.5 
ตามล าดับ) และยอมรับ k-room สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาองค์ความรู้และน าไป
ปฏิบัติตามได้ (ร้อยละ 81.9 และ 67.7 ตามล าดับ) โดย k-room มีจุดเด่นที่ประทับใจคือ เนื้อหา     
องค์ความรู้มีความหลากหลาย (ร้อยละ 45.4 และ 52.9 ตามล าดับ) ประเด็นที่ควรปรับปรุงคือ เนื้อหา
องค์ความรู้ทันสมัยและเพ่ิมเติมต่อเนื่อง (ร้อยละ 40.8 และ 33.8 ตามล าดับ) ประเด็นเนื้อหาที่ต้องการ
เพ่ิมเติมจากการใช้บริการ k-room คือ เจ้าหน้าที่ต้องการเนื้อหาด้านเทคโนโลยีและวิชาการเกษตรใหม่ๆ 
เพ่ือน ามาเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ร้อยละ 80.4) และเกษตรกรต้องการเนื้อหาด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร ได้แก่ ไม้ผล ผัก และพืชไร้ดิน เป็นต้น 
(ร้อยละ 34.0) ส่วนข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จากเจ้าหน้าที่ คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย
และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ 37.2) และเกษตรกร คือ ด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในการ
ใช้ห้องเรียนออนไลน์ (k-room) ควรมีการพัฒนาในการใช้ระบบโปรแกรมและคอมพิวเตอร์ให้เป็น      
(ร้อยละ 45.8) เมื่อเปรียบเทียบภาพรวม เจ้าหน้าที่และเกษตรกรเห็นว่า k-room มีจุดเด่นที่ประทับใจ 
(ร้อยละ 51.6 และ 57.4) มากกว่าประเด็นที่ควรปรับปรุง (ร้อยละ 17.2 และ 14.6 ตามล าดับ) 

3. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)     
ในงานส่งเสริมการเกษตร พบว่า  

3.1 ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข ประกอบด้วย 
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3.1.1 ด้านเนื้อหาองค์ความรู้ ควรทันสมัย เข้าใจยาก/ซับซ้อน และเนื้อหาบาง
ประเด็นมีค่อนข้างน้อย และควรน าตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จมาน าเสนอให้มาก การแก้ไข คือ 
คัดเลือกสื่อวีดีทัศน์ที่น าเสนอเนื้อหาได้กระชับ เข้าใจง่าย เพ่ิมเติมตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จในอาชีพ
การเกษตรเป็นหลัก และมีระบบกลั่นกรองเนื้อหาให้เหมาะสมกับยุคสมัย เป็นปัจจุบัน สามารถน าไป
ปฏิบัติและใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

3.1.2 ด้านระบบโปรแกรมห้องเรียนออนไลน์ (k-room) เว็บไซต์เข้าถึงยาก ระบบขัดข้อง/
ไม่เสถียร จัดรูปแบบน าเสนอไม่ค่อยน่าสนใจ และใช้งานระบบโปรแกรมไม่ค่อยเป็น การแก้ไข คือ จัดรูปแบบ
การน าเสนอและองค์ประกอบให้น่าสนใจเพ่ิมขึ้น ตกแต่งหน้าเว็บไซต์ให้น่าสนใจ ตัวหนังสืออ่านง่าย เพ่ิม
ช่องทาง การเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก จัดอบรม/มีสื่อในการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น และลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ให้ทั่วถึง  

3.1.3 ด้านสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ โดยวีดีทัศน์บางเรื่องค่อนข้างยาว/ใช้เวลานาน 
บางเรื่องเก่า บางเรื่องภาพและเสียงไม่ค่อยชัด และเทคนิคการน าเสนอไม่หลากหลาย การแก้ไข คือ       
มีการประเมินคุณภาพสื่อวีดีทัศน์ ก าหนดความยาวของสื่อวีดีทัศน์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และพัฒนา
รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาให้หลากหลาย เช่น รายการสาธิต การ์ตูน และอ่ืนๆ เป็นต้น   

3.2 แนวทางการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริม
การเกษตร ประกอบด้วย 

3.2.1 k-room สามารถน ามาเป็นเครื่องมือเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร โดยการศึกษาค้นคว้าเพ่ือเพ่ิมเติมองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะ
เนื้อหาองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน เพ่ิมเติมเนื้อหาองค์ความรู้
ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการ ก็จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

3.2.2 การให้บริการองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร สามารถด าเนินการ
ได้ในรูปแบบของ “แหล่งเรียนรู้ออนไลน์” แต่ควรจะเพ่ิมช่องทางและสื่อเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์       
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการใช้ระบบโปรแกรมด้วยตนเอง 

3.2.3 ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ถ่ายทอดความรู้โดยเป็นแหล่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของโครงการให้บรรลุผล ซึ่งได้รับการยอมรับ
จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร เกิดความพึงพอใจทั้งด้านเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ และ
ระบบการใช้งาน โดยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวพร้อมที่จะเป็นผู้สื่อสารและกระจายองค์ความรู้จาก k-room 
ไปสู่บุคคลอื่นๆ ได้ด้วยตนเอง 

4. ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริม
การเกษตร ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ้ดังนี้ 

4.1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร พบว่า เพศ และการศึกษา เป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผล      
ต่อการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้  ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ส่วนอายุ อาชีพ และรายได้ เป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และ    
สื่อการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4.2 เกษตรกร พบว่า อายุ การศึกษา และรายได้เป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการใช้
ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนเพศ 
และอาชีพ เป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้  ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
2. อภิปรายผล 
 

จากผลการศึกษาประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรโดยใช้ระบบคลัง
ความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ผลการวิจัยพบว่า 

2.1 จากข้อมูลส่วนบุคคลโดยเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีอายุ 21-40 ปี (ร้อยละ 53.1) จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 72.0) รายได้เฉลี่ย 12,001-24,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 56.6) มีการ
ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเป็นประจ าทุกวัน (ร้อยละ 88.8) โดยผ่านโทรศัพท์มือถือ (40.6) เพ่ือสืบค้น
ข้อมูล (ร้อยละ 24.3) และใช้งานระบบออนไลน์ได้ในระดับมา (ค่าเฉลี่ย =3.96) เกษตรกรส่วนใหญ่
อายุ 41-50 ปี (ร้อยละ 35.2) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. (ร้อยละ 36.2) รายได้เฉลี่ย 
12,001-24,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 36.3) มีการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเป็นบางวันที่ต้องการ 
(ร้อยละ 37.5) ผ่านโทรศัพท์มือถือ (ร้อยละ 74.6) เพ่ือสืบค้นข้อมูล (ร้อยละ 26.0) และใช้งานระบบ
ออนไลน์ได้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.96) สอดคล้องกับแนวโน้มการถ่ายทอดความรู้ในปัจจุบัน
ได้น าระบบอินเทอร์เน็ตมาเป็นช่องทางให้บริการความรู้ กลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง งานส่งเสริมการเกษตรก็เช่นเดียวกัน ได้แพร่ขยายองค์ความรู้
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติในการประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล    
จากผลการวิจัยที่ว่า เจ้าหน้าที่มีการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเป็นประจ าทุกวัน และเกษตรกรมีการใช้งาน
ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นบางวันที่ต้องการ มีเป้าหมายก็คือ ใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ือสืบค้นข้อมูล  

เมื่อดูข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรจากการ
เข้าใช้ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) พบว่า มีความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้โดยใช้
ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.85 และ 3.68 ตามล าดับ) 
สอดคล้องกับ ชัยชาญ วงศ์สามัญ (2548 : 30) และ วรทัศน์ อินทรัคคัมพร (ม.ป.ป.) ตามท่ีได้สรุปไว้ว่า 
การส่งเสริมการเกษตรมีความส าคัญก็คือ มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร เพ่ือช่วยเหลือ
สนับสนุนเกษตรกรให้สามารถด ารงชีวิตได้ด้วยตนเอง เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร 
โดยถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการและเทคโนโลยีการเกษตรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเปิดโอกาสและ
โลกทัศน์ให้กับเกษตรกรได้เรียนรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เมื่อน าระบบ
โปรแกรมสารสนเทศ มาสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยประยุกต์ใช้ในรูปแบบของ k-room 
เพ่ือเป็น “แหล่งเรียนรู้ออนไลน์” ก็จะอ านวยประโยชน์ต่อการสืบค้นข้อมูลข่าวสารและความรู้ให้กับทุกคน
ได้มีโอกาสเท่าเทียมกัน โดยสอดรับกับแนวคิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ส่วนสื่อวีดีทัศน์
น ามาถ่ายทอดเนื้อหาสาระเป็นเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ได้น าเทคโนโลยีการเกษตร 
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ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพไปท างานกับเกษตรกรและพัฒนาตนเองนั้น ท าให้ k-room เกิดจุดเด่นที่
ประทับใจกับผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้เพราะสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการเรียนรู้มีคุณค่าและประโยชน์ สามารถบันทึก
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทั้งภาพและเสียง ช่วยในการศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ลดปัญหาการขาด
แคลนวิทยากรหรือผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดรับกับแนวคิดของ วชิระ อินทร์อุดม (2539) 
ได้กล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ของวีดีทัศน์คือ เป็นสื่อที่ได้เห็นภาพและได้ยินเสียงไปพร้อมๆ กัน  
ถ่ายทอดเหตุการณ์/กระบวนการที่ซับซ้อน บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ได้ และเป็นแหล่งให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองโดยการท า “ห้องสมุดวีดีทัศน์” นอกจากนี้ วินัย แก้วน้อย และโอภาส เกาไศยาภรณ์ 
(2561) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ ในคลังความรู้ออนไลน์เรื่อง
กีฬาและสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตยะลา พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อคลังความรู้ออนไลน์ด้านกีฬาและสุขภาพเพ่ือส่งเสริม
การจัดเก็บความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการใช้งานของคลังความรู้ออนไลน์ ด้านการแสดงผลของข้อมูล และด้านการสนับสนุน
และการให้บริการใช้งาน มีความเหมาะสมมาก และสอดคล้องกับ ชลิดา ทุกข์สูญ (2559) ได้ท าการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่เกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดตาก พบว่า เจ้าหน้าที่เกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
มีข้อจ ากัดเช่นเดียวกับกลุ่มผู้ปลูกข้าวในด้านการขาดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการเกษตร 

จากข้อมูลความพึงพอเมื่อเทียบเคียงกับ k-room ที่น ามาเป็นเครื่องมือจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้เรียนรู้ร่วมกันจากแหล่งเดียวกัน โดยใช้ประสบการณ์
ของตนเองให้เกิดประโยชน์ภายใต้เงื่อนไข สังคมและสภาพแวดล้อมต่างๆ ในทางที่ดีขึ้น ซึ่งได้น าหลักการ
และองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายของ ประไพ ฉลาดคิด (2548) และไพศาล    
หวังพานิช (2526) มาออกแบบและจัดองค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้ของระบบคลังความรู้และ    
สื่อการเรียนรู้ (k-room)  

ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อ
การเรียนรู้ (k-room) ในงานส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้  
พบว่า 1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเพศ และการศึกษา เป็นปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรมีผลต่อการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้  ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และ 2) เกษตรกร ซึ่งอายุ การศึกษา และรายได้ เป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการ
ใช้ประโยชน์จากคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ที่กล่าวไว้ว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลกับการยอมรับโดยจ าแนก
ตามเพศ สถานภาพ อายุ ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
สอดคล้องกับ อัญชลี ยิ้มสมบูรณ์ สุนีย์ กาศจ ารูญ และคณะ (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมีผลต่อสภาพการจัดการความรู้ ปัญหาและอุปสรรคที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ กฤติน ติ๊บปะละ (2558) ได้ท าการ   
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ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุแห่ง
หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์ท างานของพนักงาน มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานที่แตกต่าง
กันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับ พงศ์ศักดิ์ บัวจะมะ (2559) ได้ท าการ ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับอิทธิพลของภาพลักษณ์ การมีส่วนร่วมทางสังคม และความประทับใจในการบริการ ที่ส่งผลต่อ  
คุณภาพการบริการ : กรณีศึกษา ผู้ป่วยที่ได้รับการบริการจากบุคลากรกลุ่มสหวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่
ส่วนสนับสนุนบริการโรงพยาบาลเลิดสิน พบว่า ความแตกต่างด้านสถานภาพ ไม่มีผลต่อคุณภาพการ
บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
3. ข้อเสนอแนะ 
 

3.1 ข้อเสนอแนะการน ามาใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 
3.1.1 น ากระบวนการสร้างและพัฒนา k-room มาเป็นแบบอย่างเพ่ือขยายผลระบบการ

ถ่ายทอดความรู้ส าหรับสนับสนุนเจ้าหน้าที่และเกษตรกร โดยเกิดการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และ
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

3.1.2 ควรด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ k-room เพ่ือสื่อสารข้อมูล    
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายในการเข้าใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมข้ึน  

3.1.3 ควรพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใช้งานระบบโปรแกรม k-room ให้กับกลุ่มเป้าหมาย   
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรโดยการฝึกอบรม และเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ เป็นต้น 

3.2 ข้อเสนอแนะการศึกษาวิจัยต่อไป ประกอบด้วย  
3.2.1 มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบการถ่ายทอดความรู้ด้วย k-room กับโครงการอ่ืนๆ 

เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น และน ามาสู่การขยายผลโดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยในการขับเคลื่อน  
3.2.2 มีการศึกษาวิจัยเชิงพัฒนาเพ่ือยกระดับ  k-room เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ในงาน

ส่งเสริมการเกษตร” โดยน ามาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวกท่ี 1  
แบบประเมินผลระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ของเจ้าหน้าที ่
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แบบประเมินผลระบบคลงัความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 

 
ค าชี้แจง 
1. แบบประเมินผลนี้จัดท ำขึ้นมำ เพ่ือวัดผลคลังควำมรู้และสื่อกำรเรียนรู้ (k-room) ในกำรให้บริกำร  
องค์ควำมรู้ในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์ให้กับเจ้ำหน้ำที่และเกษตรกร ส ำหรับน ำข้อมูลไปปรับปรุง 
พัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับควำมต้องกำร ขอให้ท่ำนตอบข้อมูลตำมควำมคิดเห็นของ
ท่ำนมำกที่สุด โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตรจะน ำเสนอข้อมูลค ำตอบในภำพรวม ค ำตอบทั้งหมดจึงไม่ส่งผล
กระทบใดๆ ต่อท่ำน จึงขอควำมร่วมมือให้ท่ำนตอบค ำถำมให้ครบทุกข้อ เพ่ือจะได้ค ำตอบที่สมบูรณ์ต่อไป 
2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 4 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 ควำมคิดเหน็เกี่ยวกับควำมเหมำะสมของวัตถุประสงค์คลังควำมรู้และสื่อกำรเรียนรู ้(k-room) 
ตอนที่ 3 ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับเนื้อหำ สื่อกำรเรียนรู้ และระบบคลังควำมรู้และสื่อกำรเรียนรู้ (k-room) 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (     ) ชำย  (     ) หญิง 
2. อายุจัดอยู่ในช่วงใด 
  (     ) ต่ ำกว่ำหรือเท่ำกับ 20 ปี   

(     ) 21 – 30 ป ี
  (     ) 31 – 40 ป ี    

(     ) 41 – 50 ป ี
  (     ) 51 – 60 ป ี    

(     ) 61 – 70 ป ี
  (     ) 71 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

(     ) ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำ/ปวช.   
(     ) มัธยมศึกษำ/ปวช. 
(     ) อนุปริญญำ/ปวส.    
(     ) ปริญญำตรี 
(     ) ปริญญำโท     
(     ) ปริญญำเอก 
(     ) อ่ืน (โปรดระบุ) ............................................................................................)  
 

แบบสอบถำมเลขท่ี เจ้าหน้าท่ี 
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4. ปัจจุบันท่านมีอาชีพใด 
(     ) แม่บ้ำน 
(     ) เกษตรกร    
(     ) ข้ำรำชกำร 
(     ) ว่ำงงำน/เกษียณ   
(     ) ธุรกิจส่วนตัว/อำชีพอิสระ 
(     ) พนักงำนของรัฐ/พนักงำนรัฐวิสำกิจ 
(     ) อ่ืน (โปรดระบุ) ............................................................................................)  

5. รายได้เฉลี่ยส่วนบุคคลต่อเดือน 
(     ) ต่ ำกว่ำหรือเท่ำกับ 12,000 บำท   
(     ) 12,001 – 24,000 บำท 
(     ) 24,001 – 36,000 บำท 
(     ) 36,001 – 48,000 บำท 
(     ) 48,001 – 60,000 บำท 
(     ) 60,001 – 78,000 บำท 
(     ) 78,001 – 90,000 บำท 
(     ) 90,000 บำทข้ึนไป 

6. เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ท่านใช้งานอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน 
(     ) คอมพิวเตอร์ PC/โน้ตบุ๊ค 
(     ) โทรศัพท์มือถือ 
(     ) แท็บเล็ต/ไอแพ็ด  
(     ) อุปกรณ์อ่ืนๆ (เช่น ทีวีดิจิตอล กล้องถ่ำยรูปแบบที่ใช้กับอินเทอร์เน็ต เป็นต้น)  

7. ความสามารถในการใช้ระบบออนไลน์ 
(     ) ดีมำก  
(     ) ดี 
(     ) ปำนกลำง 
(     ) น้อย 
(     ) น้อยที่สุด 

8. ความถี่ในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 
 (     ) ใช้เป็นประจ ำทุกวัน  (     ) ใช้เกือบทุกวัน 

(     ) ใช้เป็นบำงวันที่ต้องกำร (     ) ไม่เคยใช้เลย 
9. ความต้องการในการใช้งานอินเทอร์เน็ต (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 (     ) สืบค้นข้อมูล  (     ) กรอกข้อมูล/บันทึกข้อมูล 
(     ) ค้ำขำย/สร้ำงรำยได้  (     ) ควำมบันเทิง 
(     ) กำรเรียนรู้ของตนเอง 
(     ) พัฒนำงำน/อำชีพ 
(     ) อ่ืน (โปรดระบุ) ............................................................................................)  
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ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสม ของวัตถุประสงค์คลังควำมรู้และสื่อกำรเรียนรู้ (k-room) 
 

ประเด็น 
ระดับความเหมาะสม 

มำกที่สุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุนวิทยำกรในกำร
ฝึกอบรมเกษตรกร 

     

2. เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปสำมำรถค้นคว้ำ
ควำมรู้เพิ่มเติมได้ 

     

 
ตอนที่ 3 ควำมพึงพอใจในกำรใช้ประโยชน์เนื้อหำ สื่อกำรเรียนรู้ และระบบคลังควำมรู้และสื่อกำรเรียนรู้ (k-room) 
 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มำกที่สุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ด้านเนื้อหาใน k-room      
1.1 ควำมน่ำสนใจของเนื้อหำองค์ควำมรู้      
1.2 ควำมน่ำเชื่อถือของเนื้อหำองค์ควำมรู้      
1.3 เนื้อหำองค์ควำมรู้สอดคล้องและตรงควำมต้องกำร      
1.4 กำรน ำเนื้อหำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์      
1.5 ควำมเหมำะสมในกำรจัดหมวดหมู่และประเภทเนื้อหำ 
      หรือบทเรียน 

     

1.6 ควำมเป็นรูปธรรมของเนื้อหำองค์ควำมรู้ ท ำให้ง่ำย 
      ต่อควำมเข้ำใจ 

     

1.7 ภำพรวมของเนื้อหำองค์ควำมรู้ใน k-room 
 

     

2. ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room      
2.1 ควำมน่ำสนใจของสื่อกำรเรียนรู้      
2.2 ควำมน่ำเชื่อถือของสื่อกำรเรียนรู้      
2.3 คุณภำพของสื่อกำรเรียนรู้      
2.4 ควำมเหมำะสมของสื่อกำรเรียนรู้      
2.5 กำรน ำสื่อกำรเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์พัฒนำตนเอง      
2.6 กำรน ำสื่อกำรเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์พัฒนำงำน 
      ของหน่วยงำน 

     

2.7 กำรน ำสื่อกำรเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์พัฒนำเกษตรกร      
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ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มำกที่สุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

2.8 กำรน ำสื่อกำรเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์กับกำรบริกำร 
      องค์ควำมรู้ในงำนส่งเสริมกำรเกษตร 

     

2.9 ภำพรวมของสื่อกำรเรียนรู้ใน k-room 
 

     

3. ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)      
3.1 ควำมสะดวก รวดเร็วในกำรใช้งำน      
3.2 ควำมง่ำยในกำรค้นหำเนื้อหำองค์ควำมรู้      
3.3 ควำมสะดวกในกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์      
3.4 ประหยัดเวลำในกำรเรียนรู้      
3.5 ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรเรียนรู้      
3.6 ลดภำระกำรเดินทำงเข้ำรับกำรฝึกอบรม/ศึกษำดูงำน      
3.7 ลดภำระกำรสื่อสำรและประสำนงำนเกี่ยวกับเนื้อหำ 
      องค์ควำมรู้ 

     

3.8 สำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้ทุกที่ผ่ำนระบบออนไลน์      
3.9 สำมำรถศึกษำเรียนรู้เนื้อหำและเทคโนโลยีกำรเกษตร     
      ได้ด้วยตนเอง 

     

3.10 ควำมเหมำะสมของคู่มือช่วยเหลือในกำรใช้งำน  
      k-room  

     

3.11 ควำมเหมำะสมและน่ำสนใจของหน้ำจอ k-room      
3.1.2 ควำมเหมำะสมและน่ำสนใจในกำรจัดรูปแบบกำร 
      น ำเสนอข้อมูลเนื้อหำใน k-room 

     

3.12 ประสิทธิภำพโดยรวมของระบบคลังควำมรู้และสื่อ  
       กำรเรียนรู้ (k-room)  

     

 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดฝึกอบรม กำรใช้ระบบโปรแกรม k-room หรือไม่ 

(     ) ควรจัด  (     ) ไม่ควรจัด  (     ) ไม่ตอบ/ไม่แสดงควำมคิดเห็น 
2. ความสามารถในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ k-room ให้กับบุคคลอ่ืน ท่ำนท ำได้หรือไม่ 

(     ) ท ำได้  (     ) ท ำไม่ได้  (     ) ไม่ตอบ/ไม่แสดงควำมคิดเห็น 
3. k-room น ำมำใช้ประโยชน์เพ่ือถ่ำยทอดเนื้อหำองค์ควำมรู้ให้ยอมรับและน ำไปปฏิบัติตำมได้หรือไม่ 

(     ) ยอมรับได้  (     ) ยอมรับไม่ได้  (     ) ไม่ตอบ/ไมแ่น่ใจ 
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4. จุดเด่นที่ท่านประทับใจ จำกกำรใช้บริกำรระบบคลังควำมรู้และสื่อกำรเรียนรู้ (k-room) 
 1) .....................................................................................................................  
 2) ............................................................................................................... ...... 
 3) .....................................................................................................................  
 4) .....................................................................................................................  
5. จุดที่ควรปรับปรุง จำกกำรใช้บริกำรระบบคลังควำมรู้และสื่อกำรเรียนรู้ (k-room) 

1) .....................................................................................................................  
 2) ..................................................................................................................... 
 3) .....................................................................................................................  
 4) ................................................................... .................................................. 
6. ประเด็นเนื้อหาองค์ความรู้ ที่ท่ำนต้องกำรเรียนรู้จำกระบบคลังควำมรู้และสื่อกำรเรียนรู้ (k-room) 

1) .....................................................................................................................  
 2) .....................................................................................................................  
 3) .....................................................................................................................  
 4) .....................................................................................................................  
7. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (เพ่ิมเติม) 

1) .....................................................................................................................  
 2) .....................................................................................................................  
 3) .....................................................................................................................  
 4) .....................................................................................................................  
 

 

 

 
 
 
 
 

ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้ 
... ที่ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ... 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 2  
แบบประเมินผลระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ของเกษตรกร 
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แบบประเมินผลระบบคลงัความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 

 
ค าชี้แจง 
1. แบบประเมินผลนี้จัดท ำขึ้นมำ เพ่ือวัดผลคลังควำมรู้และสื่อกำรเรียนรู้ (k-room) ในกำรให้บริกำร  
องค์ควำมรู้ในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์ให้กับเจ้ำหน้ำที่และเกษตรกร ส ำหรับน ำข้อมูลไปปรับปรุง 
พัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับควำมต้องกำร ขอให้ท่ำนตอบข้อมูลตำมควำมคิดเห็นของ
ท่ำนมำกที่สุด โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตรจะน ำเสนอข้อมูลค ำตอบในภำพรวม ค ำตอบทั้งหมดจึงไม่ส่งผล
กระทบใดๆ ต่อท่ำน จึงขอควำมร่วมมือให้ท่ำนตอบค ำถำมให้ครบทุกข้อ เพ่ือจะได้ค ำตอบที่สมบูรณ์ต่อไป 
2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 4 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 ควำมคิดเหน็เกี่ยวกับควำมเหมำะสมของวัตถุประสงค์คลังควำมรู้และสื่อกำรเรียนรู ้(k-room) 
ตอนที่ 3 ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับเนื้อหำ สื่อกำรเรียนรู้ และระบบคลังควำมรู้และสื่อกำรเรียนรู้ (k-room) 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (     ) ชำย  (     ) หญิง 
2. อายุจัดอยู่ในช่วงใด 
  (     ) ต่ ำกว่ำหรือเท่ำกับ 20 ปี   

(     ) 21 – 30 ป ี
  (     ) 31 – 40 ป ี    

(     ) 41 – 50 ป ี
  (     ) 51 – 60 ป ี    

(     ) 61 – 70 ป ี
  (     ) 71 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

(     ) ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำ/ปวช.   
(     ) มัธยมศึกษำ/ปวช. 
(     ) อนุปริญญำ/ปวส.    
(     ) ปริญญำตรี 
(     ) ปริญญำโท     
(     ) ปริญญำเอก 
(     ) อ่ืน (โปรดระบุ) ............................................................................................)  
 

แบบสอบถำมเลขท่ี 
เกษตรกร 
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4. ปัจจุบันท่านมีอาชีพใด 
(     ) แม่บ้ำน 
(     ) เกษตรกร    
(     ) ข้ำรำชกำร 
(     ) ว่ำงงำน/เกษียณ   
(     ) ธุรกิจส่วนตัว/อำชีพอิสระ 
(     ) พนักงำนของรัฐ/พนักงำนรัฐวิสำกิจ 
(     ) อ่ืน (โปรดระบุ) ............................................................................................)  

5. รายได้เฉลี่ยส่วนบุคคลต่อเดือน 
(     ) ต่ ำกว่ำหรือเท่ำกับ 12,000 บำท   
(     ) 12,001 – 24,000 บำท 
(     ) 24,001 – 36,000 บำท 
(     ) 36,001 – 48,000 บำท 
(     ) 48,001 – 60,000 บำท 
(     ) 60,001 – 78,000 บำท 
(     ) 78,001 – 90,000 บำท 
(     ) 90,000 บำทข้ึนไป 

6. เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ท่านใช้งานอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน 
(     ) คอมพิวเตอร์ PC/โน้ตบุ๊ค 
(     ) โทรศัพท์มือถือ 
(     ) แท็บเล็ต/ไอแพ็ด  
(     ) อุปกรณ์อ่ืนๆ (เช่น ทีวีดิจิตอล กล้องถ่ำยรูปแบบที่ใช้กับอินเทอร์เน็ต เป็นต้น)  

7. ความสามารถในการใช้ระบบออนไลน์ 
(     ) ดีมำก  
(     ) ดี 
(     ) ปำนกลำง 
(     ) น้อย 
(     ) น้อยที่สุด 

8. ความถี่ในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 
 (     ) ใช้เป็นประจ ำทุกวัน  (     ) ใช้เกือบทุกวัน 

(     ) ใช้เป็นบำงวันที่ต้องกำร (     ) ไม่เคยใช้เลย 
9. ความต้องการในการใช้งานอินเทอร์เน็ต (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 (     ) สืบค้นข้อมูล  (     ) กรอกข้อมูล/บันทึกข้อมูล 
(     ) ค้ำขำย/สร้ำงรำยได้  (     ) ควำมบันเทิง 
(     ) กำรเรียนรู้ของตนเอง 
(     ) พัฒนำงำน/อำชีพ 
(     ) อ่ืน (โปรดระบุ) ............................................................................................)  
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ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสม ของวัตถุประสงค์คลังควำมรู้และสื่อกำรเรียนรู้ (k-room) 
 

ประเด็น 
ระดับความเหมาะสม 

มำกที่สุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุนวิทยำกรในกำร
ฝึกอบรมเกษตรกร 

     

2. เพ่ือให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปสำมำรถค้นคว้ำ
ควำมรู้เพิ่มเติมได้ 

     

 
ตอนที่ 3 ควำมพึงพอใจในกำรใช้ประโยชน์เนื้อหำ สื่อกำรเรียนรู้ และระบบคลังควำมรู้และสื่อกำรเรียนรู้ (k-room) 
 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มำกที่สุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ด้านเนื้อหาใน k-room      
1.1 ควำมน่ำสนใจของเนื้อหำองค์ควำมรู้      
1.2 ควำมน่ำเชื่อถือของเนื้อหำองค์ควำมรู้      
1.3 เนื้อหำองค์ควำมรู้สอดคล้องและตรงควำมต้องกำร      
1.4 กำรน ำเนื้อหำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์      
1.5 ควำมเหมำะสมในกำรจัดหมวดหมู่และประเภทเนื้อหำ 
      หรือบทเรียน 

     

1.6 ควำมเป็นรูปธรรมของเนื้อหำองค์ควำมรู้ ท ำให้ง่ำย 
      ต่อควำมเข้ำใจ 

     

1.7 ภำพรวมของเนื้อหำองค์ควำมรู้ใน k-room 
 

     

2. ด้านสื่อการเรียนรู้ใน k-room      
2.1 ควำมน่ำสนใจของสื่อกำรเรียนรู้      
2.2 ควำมน่ำเชื่อถือของสื่อกำรเรียนรู้      
2.3 คุณภำพของสื่อกำรเรียนรู้      
2.4 ควำมเหมำะสมของสื่อกำรเรียนรู้      
2.5 กำรน ำสื่อกำรเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์พัฒนำตนเอง      
2.6 กำรน ำสื่อกำรเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์พัฒนำงำน 
      ของหน่วยงำน 

     

2.7 กำรน ำสื่อกำรเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์พัฒนำเกษตรกร      
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ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มำกที่สุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

2.8 กำรน ำสื่อกำรเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์กับกำรบริกำร 
      องค์ควำมรู้ในงำนส่งเสริมกำรเกษตร 

     

2.9 ภำพรวมของสื่อกำรเรียนรู้ใน k-room 
 

     

3. ด้านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)      
3.1 ควำมสะดวก รวดเร็วในกำรใช้งำน      
3.2 ควำมง่ำยในกำรค้นหำเนื้อหำองค์ควำมรู้      
3.3 ควำมสะดวกในกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์      
3.4 ประหยัดเวลำในกำรเรียนรู้      
3.5 ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรเรียนรู้      
3.6 ลดภำระกำรเดินทำงเข้ำรับกำรฝึกอบรม/ศึกษำดูงำน      
3.7 ลดภำระกำรสื่อสำรและประสำนงำนเกี่ยวกับเนื้อหำ 
      องค์ควำมรู้ 

     

3.8 สำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้ทุกที่ผ่ำนระบบออนไลน์      
3.9 สำมำรถศึกษำเรียนรู้เนื้อหำและเทคโนโลยีกำรเกษตร     
      ได้ด้วยตนเอง 

     

3.10 ควำมเหมำะสมของคู่มือช่วยเหลือในกำรใช้งำน  
      k-room  

     

3.11 ควำมเหมำะสมและน่ำสนใจของหน้ำจอ k-room      
3.1.2 ควำมเหมำะสมและน่ำสนใจในกำรจัดรูปแบบกำร 
      น ำเสนอข้อมูลเนื้อหำใน k-room 

     

3.12 ประสิทธิภำพโดยรวมของระบบคลังควำมรู้และสื่อ  
       กำรเรียนรู้ (k-room)  

     

 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดฝึกอบรม กำรใช้ระบบโปรแกรม k-room หรือไม่ 

(     ) ควรจัด  (     ) ไม่ควรจัด  (     ) ไม่ตอบ/ไม่แสดงควำมคิดเห็น 
2. ความสามารถในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ k-room ให้กับบุคคลอ่ืน ท่ำนท ำได้หรือไม่ 

(     ) ท ำได้  (     ) ท ำไม่ได้  (     ) ไม่ตอบ/ไม่แสดงควำมคิดเห็น 
3. k-room น ำมำใช้ประโยชน์เพ่ือถ่ำยทอดเนื้อหำองค์ควำมรู้ให้ยอมรับและน ำไปปฏิบัติตำมได้หรือไม่ 

(     ) ยอมรับได้  (     ) ยอมรับไม่ได้  (     ) ไม่ตอบ/ไมแ่น่ใจ 
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4. จุดเด่นที่ท่านประทับใจ จำกกำรใช้บริกำรระบบคลังควำมรู้และสื่อกำรเรียนรู้ (k-room) 
 1) .....................................................................................................................  
 2) ....................................................................... .............................................. 
 3) .....................................................................................................................  
 4) ................................................................................... .................................. 
5. จุดที่ควรปรับปรุง จำกกำรใช้บริกำรระบบคลังควำมรู้และสื่อกำรเรียนรู้ (k-room) 

1) .....................................................................................................................  
 2) .....................................................................................................................  
 3) .....................................................................................................................  
 4) .....................................................................................................................  
6. ประเด็นเนื้อหาองค์ความรู้ ที่ท่ำนต้องกำรเรียนรู้จำกระบบคลังควำมรู้และสื่อกำรเรียนรู้ (k-room) 

1) .....................................................................................................................  
 2) .....................................................................................................................  
 3) .....................................................................................................................  
 4) .....................................................................................................................  
7. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (เพ่ิมเติม) 

1) .....................................................................................................................  
 2) .....................................................................................................................  
 3) .....................................................................................................................  
 4) .....................................................................................................................  
 

 

 

 
 
 
 
 

ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้ 
... ที่ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ... 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 3 
รายงานจ านวนผู้เข้าใช้งานระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 
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รายงานจ านวนผู้เข้าใช้งานระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 
 
 
1. ความเป็นมา 

จากการให้บริการคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ หรือ k-room ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจ าปี 2561 
(โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร) ซึ่งด าเนินการโดยผ่านช่องทางระบบออนไลน์ 
https://k-room.doae.go.th ส าหรับน ามาเป็นสื่อการเรียนรู้ หรือเป็นเครื่องมือช่วยในการถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากร และสนับสนุนการเรียนรู้ของเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงสื่อการ
เรียนรู้ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมเกษตรกร 
2.2 เพ่ือให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปสามารถค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมได้ 

 
3. วิธีการด าเนินงาน 

3.1 จัดท ารายละเอียดหลักสูตร ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ จ านวน 2 วิชา 

สื่อการเรียนรู้ จ านวน 26 เรื่อง 
กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร จ านวน 5 วิชา สื่อการ

เรียนรู้ จ านวน 240 เรื่อง 
กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร จ านวน 4 วิชา สื่อการเรียนรู้ จ านวน 

72 เรื่อง 
3.2 รวบรวมและวิเคราะห์สื่อการเรียนรู้ คือ สื่อวีดีทัศน์ สื่อเสียง/ไฟล์เสียง สื่อเอกสาร/

สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ เช่น Website และ Facebook เป็นต้น และสื่ออ่ืนๆ รวมทั้งสิ้น 338 เรื่อง 
ประกอบด้วย 

ประเภทที่ 1 สื่อวีดีทัศน ์จ านวน 330 เรื่อง 
ประเภทที่ 2 สื่อสิ่งพิมพ์ จ านวน 7 เรื่อง 
ประเภทที่ 3 สื่อเสียง จ านวน 1 เรื่อง 
ประเภทที่ 4 สื่ออ่ืน ๆ (ไม่มี) 

3.3 ก าหนดช่องทางเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ คือ https://k-room.doae.go.th 
3.4 ก าหนดผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น คือ มีคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการ

ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาการเกษตร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

https://k-room.doae.go.th/
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4. ผลการเข้าใช้งานระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 3.1 แสดงจ านวนสื่อการเรียนรู้หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร ที่ให้บริการผ่าน
ระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ที่เว็บไซต์ https://k-room.doae.go.th/ 

 
 
 

กลุ่มวชิา/วิชา ประเภทสื่อ 
สื่อวีดีทัศน์ สื่อ

สิ่งพิมพ์ 
สื่อเสียง สื่ออื่น ๆ รวมท้ังสิ้น 

กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกัน
ในการขับเคลื่อนประเทศ 

26 - - - 26 

1.1 วิชาการพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (วิชาบังคับ) 

21 - - - 21 

1.2 วิชาการเสริมสร้างความสัมพนัธ์และสังคม 
มีสุข (วิชาบังคับ) 
 

5 - - - 5 

กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
ทางการเกษตร 

234 6 - - 240 

2.1 วิชาการบริหารจัดการการผลติให้เหมาะสม
กับพ้ืนท่ี (Zoning) (วิชาบังคับ) 

2 - - - 2 

2.2 วิชาบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนอาชีพ  
(วิชาบังคับ) 

2 - - - 2 

2.3 วิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (พืช สัตว์ ประมง) (วิชาบังคับ) 

37 - - - 37 

2.4 วิชาการพัฒนาด้านการเกษตร (วิชาเลือก) 
เลือกเรยีน จ านวน 1 วิชา 

92 6 - - 98 

2.5 วิชาการสร้างรายได้และลดคา่ใช้จ่ายใน
ครัวเรือน (วิชาเลือก) เลือกเรียน จ านวน 3 วิชา 
 

101 - - - 101 

กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร 70 1 1 - 72 
3.1 วิชาการบริหารจัดการกลุม่ (วิชาบังคับ) 13 - 1 - 14 
3.2 วิชาการจัดท าแผนการผลิต/โครงการ  
และการตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร (วิชาบังคับ) 

3 - - - 3 

3.3 วิชาการจัดการสินเช่ือด้านการเกษตร  
(วิชาบังคับ) 

29 1 - - 30 

3.4 วิชาการจัดการตลาดสินค้าเกษตร (วิชาบังคับ) 25 - - - 25 
ภาพรวม 330 7 1 - 338 
ร้อยละ 97.63 2.07 0.30  100.00 

https://k-room.doae.go.th/
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 จากตารางภาคผนวกท่ี 3.1 แสดงจ านวนสื่อการเรียนรู้หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร ที่ให้ 
บริการผ่านระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room) ที่เว็บไซต์ https://k-room.doae.go.th/ 
ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีการจัดเก็บสื่อการเรียนรู้รวมทั้งสิ้น 338 เรื่อง โดยสื่อการเรียนรู้ที่มีจ านวนมากที่สุด 
คือ สื่อวีดีทัศน์ จ านวน 330 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.63 รองลงมาคือ สื่อสิ่ง พิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 
2.07 และสื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.30 ตามล าดับ 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 3.2 แสดงจ านวนผู้เข้าใช้งานระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)  
ที่เว็บไซต์ https://k-room.doae.go.th/ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2561) 

สื่อการเรียนรู้ 338 เรื่อง 

กลุ่มวชิา วิชา 
จ านวนสื่อ
การเรียนรู้ 

(เรื่อง) 

จ านวนครั้ง
ที่เข้าชม 

ร้อยละ 

1. สรา้งการรับรู้ ความเข้าใจ
ร่วมกันในการขับเคลื่อน
ประเทศ 

1.1 วิชาการพัฒนาการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(วิชาบังคับ) 

21 3,080 18.23 

 1.2 วิชาการเสริมสร้างความสัมพนัธ์
และสังคมมสีุข (วิชาบังคับ) 

5 1,073 6.35 

 รวม 26 4,153 24.58 
2. การเพิม่ประสิทธิภาพ 
การผลิตทางการเกษตร 

2.1 วิชาการบริหารจัดการการผลติ 
ให้เหมาะสมกับพื้นที่ (Zoning)  
(วิชาบังคับ) 

2 1,173 6.94 

 2.2 วิชาบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุน
อาชีพ (วิชาบังคับ) 

2 585 3.46 

 2.3 วิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (พืช สัตว์ ประมง)  
(วิชาบังคับ) 

37 2,401 14.21 

 2.4 วิชาการพัฒนาด้านการเกษตร  
(วิชาเลือก) เลือกเรยีน จ านวน 1 วิชา 

98 2,064 12.22 

 2.5 วิชาการสร้างรายได้และลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (วิชาเลือก)  
เลือกเรยีน จ านวน 3 วิชา 

101 1,283 7.59 

 รวม 240 7,506 44.42 
3. การบริหารจดัการองค์กร
เกษตรกร 

3.1 วิชาการบริหารจัดการกลุม่  
(วิชาบังคับ) 

14 893 5.28 

 3.2 วิชาการจัดท าแผนการผลิต/
โครงการ และการตลาดเบื้องต้นของ
เกษตรกร (วิชาบังคับ) 

3 825 4.88 

 3.3 วิชาการจัดการสินเช่ือด้าน
การเกษตร (วิชาบังคับ) 

30 2,113 12.51 

https://k-room.doae.go.th/%20ซึ่งจะ
https://k-room.doae.go.th/%20ซึ่งจะ
https://k-room.doae.go.th/%20ซึ่งจะ
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ตารางภาคผนวกท่ี 3.2 แสดงจ านวนผู้เข้าใช้งานระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ (k-room)  
ที่เว็บไซต์ https://k-room.doae.go.th/ (ต่อ) (ข้อมลู ณ วันที่ 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2561) 

สื่อการเรียนรู้ 338 เรื่อง 

กลุ่มวชิา วิชา 
จ านวนสื่อ
การเรียนรู้ 

(เรื่อง) 

จ านวนครั้ง
ที่เข้าชม 

ร้อยละ 

 3.4 วิชาการจัดการตลาดสินค้าเกษตร 
(วิชาบังคับ) 

25 1,407 8.33 

 รวม 72 5,238 31.00 
 ภาพรวม 338 16,897 100.00 

* ทั้งนี ้การนับจ านวนครั้งที่เข้าชม จะนับตามจ านวนครั้งที่มีผู้เข้าใช้งานในแต่ละรายวิชาเท่านั้น  
 

จากตารางภาคผนวกที่ 3.2 แสดงจ านวนผู้ใช้งานระบบคลังความรู้และสื่อการ เรียนรู้                    
(k-room) ที่เว็บไซต์ https://k-room.doae.go.th (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2561)       
ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีจ านวนผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น 16,897 ครั้ง โดยกลุ่มวิชาที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด คือ 
กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร จ านวน 7,506 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 44.42 
รองลงมา คือ กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร จ านวน 5,238 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
31.00 และกลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ จ านวน 4,153 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.58 ตามล าดับ  

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างรายวิชาจะเห็นได้ว่า วิชาที่มีผู้เข้าใช้งานมากที่สุด คือ วิชาการ
พัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (วิชาบังคับ) จ านวน 3,080 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
18.23 รองลงมา คือ วิชาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืช สัตว์ ประมง) (วิชาบังคับ) 
คิดเป็นร้อยละ 14.21 และวิชาการจัดการสินเชื่อด้านการเกษตร (วิชาบังคับ) คิดเป็นร้อยละ 12.51 
ตามล าดับ ซ่ึงจ าแนกข้อมูลรายกลุ่มวิชามีรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ จ านวน 4,153  
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.58 โดยวิชาที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด คือ วิชาการพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (วิชาบังคับ) จ านวน 3,080 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18.23 และวิชาการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และสังคมมีสุข (วิชาบังคับ) จ านวน 1,073 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ6.35 ตามล าดับ 

กลุ่มวิชาที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร จ านวน 7,506 ครั้ง  
คิดเป็นร้อยละ 44.42 โดยวิชาที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด คือ วิชาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(พืช สัตว์ ประมง) (วิชาบังคับ) จ านวน 2,401 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.21 รองลงมา คือ วิชาการ
พัฒนาด้านการเกษตร (วิชาเลือก) เลือกเรียน จ านวน 1 วิชา จ านวน 2,064 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
12.22 และวิชาการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (วิชาเลือก) เลือกเรียน จ านวน 3 วิชา

https://k-room.doae.go.th/%20ซึ่งจะ
https://k-room.doae.go.th/
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จ านวน 1,283 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.59 ตามล าดับ ส่วนวิชาที่มีผู้เข้าชมน้อยที่สุด คือ วิชาบัญชี
ครัวเรือน/บัญชีต้นทุนอาชีพ (วิชาบังคับ) จ านวน 585 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.46 

กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร จ านวน 5,238 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ  
31.00 โดยวิชาที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด คือ วิชาการจัดการสินเชื่อด้านการเกษตร (วิชาบังคับ) จ านวน 
2,113 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.51 รองลงมา คือ วิชาการจัดการตลาดสินค้าเกษตร (วิชาบังคับ) 
จ านวน 1,407 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 และวิชาการบริหารจัดการกลุ่ม (วิชาบังคับ) จ านวน 893 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.28 ตามล าดับ ส่วนวิชาที่มีผู้เข้าชมน้อยที่สุด คือ วิชาการจัดท าแผนการผลิต/
โครงการ และการตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร (วิชาบังคับ) จ านวน 825 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.88 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 4 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 

และการจัดการคลังความรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร 
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ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนกำรด ำเนินกำรพัฒนำหลักสตูรและกำรจดักำรคลังควำมรู ้
ผ่ำนระบบออนไลน์เพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ใหก้ับเกษตรกร 
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