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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนาโมเดลระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการ
ทํานาข้าว สําหรับยุวเกษตรกรในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จําแนกตามระยะการวิจัย ดังนี้ ระยะที่ 1
ศึกษาความต้องการรูปแบบและเนื้อหาของระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการทํานาข้าว ของยุวเกษตรกรใน
ประเทศไทย โดยการแจกแบบสอบถาม ยุวเกษตรกรในประเทศไทย จํานวน 400 คน และสัมภาษณ์ชาวนาที่ประสบ
ความสําเร็จจํานวน 8 คน ระยะที่ 2 การพัฒนาโมเดล โดยการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความครอบคลุม
องค์ประกอบของระบบ จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 15 คน นําข้อมูลจากระยะที่ 1 และ 2 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สร้างโมเดลตามหลักการจัดระบบทางการศึกษา ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ โมเดลระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการ
ทํานาข้าว สําหรับ ยุวเกษตรกรในประเทศไทย ประกอบด้วย บริบท ปัจจัยนําเข้า กระบวนการดําเนินการ ผลลัพธ์ และ
ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งแต่ละส่วนมีองค์ประกอบและความสัมพันธ์กัน ดังนี้ บริบท ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ผู้เรียน 2) การ
วิเคราะห์ผู้สอน 3) การวิเคราะห์การเรียนอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย ปัจจัยนําเข้า มี 3 ปัจจัย ได้แก่
1) กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ 2) พัฒนาหลักสูตร ผลิตโปรแกรมบทเรียน 3) การถ่ายทอดความรู้ 3) พัฒนาระบบการ
จัดการเรียนรู้ (LMS) กระบวนการดําเนินการ มี 4 กระบวนการ ได้แก่ 1) การ ผลลัพธ์ คือ คุณลักษณะของยุว
เกษตรกรที่พึงประสงค์ 3 ด้าน ได้แก่ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย และระบบข้อมูลป้อนกลับ 1 ระบบ คือ ระบบการ
ประกันคุณภาพ
ระยะที่ 3 ประเมินโมเดลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ผลการวิจัยพบว่า โมเดลมีองค์ประกอบที่ครอบคลุม
ครบถ้วน ระบบมีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกัน โมเดลมีความคุ้มค่า เป็นประโยชน์และตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนเกษตรในประเทศไทย
คําสําคัญ: โมเดลระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ , การทํานาข้าว , ยุวเกษตรกรในประเทศไทย
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Abstract
The research aims to assess the needs for an
e-Learning model of rice farming for young farmers in
Thailand, to develop propose the model, and to evaluate the adequacy of the proposed model. First, at the needs
assessment phase, we prepared for a questionnaire, and 400 young farmers answered it. For the data analysis of the
questionnaire. In addition, the eight best practice farmers in Thailand answered our interview in order to determine the
content of the e-Learning model.
Second, at the development phase, 15 specialists expressed their opinions on the components of the model. We
constructed an e-Learning model farmers in Thailand answered our interview in order to determine the content of the
e-Learning model. based on the results from the needs assessment phase. The proposed e-Learning model consists of
five components: 1) context, 2) input, 3) process, 4) output, and 5) feedback. Context includes analysis of learners,
analysis of instructors, and analysis of lifelong learning online; input includes philosophy and vision, development of
curriculum, development of learning management system (LMS); process includeds production courseware, knowledge
transfer, learning through LMS, and evaluation; output includes the cognitive, psychomotor, and affective domains of
young farmers ; feedback was quality assurance system.
Third, at the evaluation phase, five experts evaluated the proposed models. They concluded that the model and
its components are appropriately specified.
In conclusion, the model and its components can be suitable and useful for rice farming for young farmers in
Thailand, and can enhance the sustainable development of the Thai agriculture community.
Keywords: e-Learning Model, Rice farming, Young Farmers

