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 การผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพ่ือพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร จึงเป็นทางเลือก
ส าคัญในการเพ่ิมทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรเกิดการเรียนรู้ เข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
ด้วยตนเอง และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรได้ 

 
 

 
   

 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  (e-Learning)   คือ การเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศส าหรับการสอน หรือ   
การอบรม ซึ่งใช้น าเสนอด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหววีดิทัศน์และเสียง โดยอาศัย
เทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา  รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีระบบการจัดการคอร์ส  
(Course Management System)  ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่างๆ เช่น การจัดให้มีเครื่องมือการสื่อสาร
ต่างๆ เช่น  e-mail , Webboard   ส าหรับการตั้งค าถามหรือแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือกับ
วิทยากร  การจัดให้มีแบบทดสอบเพ่ือวัดผลการเรียน  รวมทั้งการจัดให้มีระบบบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการเรียน โดยผู้เรียนที่เรียนจาก e-Learning ส่วนใหญ่แล้วจะศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ ซึ่งหมายถึง
จากเครื่องที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 ประโยชน์ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
 1. สะดวกในการเรียน เพราะผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามเวลาที่ต้องการ เรียนได้ตามความสะดวก 
และเรียนที่ไหนก็ได้ 
 2. เข้าถึงได้ง่าย ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเข้าถึงบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย โดยใช้ web browser 
ของค่ายใดก็ได้  ผู้เรียนสามารถเรียนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไดก็ได้ ในปัจจุบันการเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจะท า
ได้ง่ายขึ้น 
 3. ยึดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและสะดวกในการเรียน การเรียนรู้โดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ง่าย
ต่อการแก้ไขเนื้อหา และด าเนินการได้ตลอดเวลา  
 4. ประหยัดเวลาและค่าเดินทาง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็
ได้ ไม่จ าเป็นต้องไปโรงเรียนท างาน ซึ่งประหยัดเวลาได้ค่อนข้างมาก  
 5. ผู้เรียนสามารถเรียนซ้ าได้หลายครั้ง ในกรณีที่ผู้เรียนไม่เข้าใจเนื้อหาสาระในบทเรียนผู้เรียนสามารถ
เรียนซ้ าก่ีรอบก็ได้ เพ่ือให้เกิดความช านาญ 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา  

                กรมส่งเสริมการเกษตร   ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ทางวิชาการและมี
ทักษะในกระบวนการท างานส่งเสริมการเกษตรเพื่อน ามาสนับสนุน และช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ
การเกษตรให้บรรลุผล การจัดการเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่จึงได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนการพัฒนาบุคลากร  ได้แก่ e-Learning , DOAE   
K-station เอกสารสิ่งพิมพ์และอ่ืนๆ เป็นการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้รูปแบบทางไกล ซึ่งช่วยขยายโอกาส
ให้เข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กระบวนการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Leaning) 
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 การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถน ามาใช้บริหารจัดการเรียนการสอน หรือการ
ฝึกอบรมให้กับบุคลากรในองค์กรได้ ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยและความม่ันคงต่อการใช้งาน ความยืดหยุ่น และการ
ขยายระบบการรองรับมาตรฐานสากล และจัดการที่หลายหลากเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ และ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง สามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาที่น ามาใช้จัดการเรียนรู้ให้กับบุคลากรได้โดย
กลุ่มบุคลากรเป้าหมายจะเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึงได้แบ่งขั้นตอนการด าเนินงาน ได้ 5 ขั้นตอนดังนี้ 

1. เตรียมการ 
2. จัดท าเนื้อหาบทเรียน 
3. ผลิตสื่อวีดีทัศน์ 
4. ทดสอบประเมินประสิทธิภาพของสื่อ 
5. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

 
ขั้นที ่๑ เตรียมการ 
          ๑.๑ ก าหนดหลักสูตร/วิชาในการผลิตบทเรียน 

  - เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ได้แก่ หนังสือ คู่มือเอกสาร 
เผยแพร่และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประมวลและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง / เนื้อหา ที่จ าเป็นส าหรับน ามาใช้
ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในรูปแบบทางไกล โดยก าหนดเป็นชื่อหลักสูตร /ชื่อชุดวิชาที่จะผลิตบทเรียน 

- เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จากการส ารวจข้อมูลความต้องการในการฝึกอบรม  
(Training need) ปัญหาในการปฏิบัติงานความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ และจัดประชุม
ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพ่ือร่วมกันก าหนดหลักสูตร/วิชาที่จะผลิตเป็นบทเรียนด้วยตนเอง 

 ๑.๒ แต่งตั้งคณะท างานผลิตบทเรียนหลักสูตร/วิชา เพ่ือร่วมกันวางกรอบและจัดท าเนื้อหา
บทเรียน ในการพิจารณาคัดเลือกคณะท างานผลิตบทเรียนด้วยตนเอง  
 1.3 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ 

  - ข้อมูลรายละเอียดกิจกรรรมผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพ่ือพัฒนา
บุคลากร กรมส่งเสริมการเกษตร เช่น 

  - แนวทางการผลิตบทเรียน e-Learning กรมส่งเสริมการเกษตร  
  - แนวทางการจัดท าสื่อทางไกลและการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

 ขั้นที ่๒ จัดท าเนื้อหาบทเรียน  
 การจัดท าเนื้อหาบทเรียนด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาบุคลากรผ่านระบบทางไกล ใช้วิธีการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ แต่งตั้งคณะท างานการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)              
โดยมีกระบวนการปฏิบัติ ดังนี้ 
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 ๒.๑ การวิเคราะห์เนื้อหา  เพ่ือออกแบบเนื้อหาและจัดท าบทเรียน กลุ่มเป้าหมาย 

คือ ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคณะท างานผลิตหลักสูตร/ชุดวิชา ผลที่เกิดขึ้นคือ ได้เค้าโครงร่าง “แนวทางการศึกษา” 
เพ่ือเป็นคู่มือการเรียนที่ให้ผู้เรียนใช้ประกอบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ มีเค้าโครงประเด็นเนื้อหา    
๗  ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 
 ประเด็นที่ ๑ ปกเอกสาร 

  ประเด็นที่ ๒ รายชื่อคณะกรรมการผลิตชุดวิชา 
  ประเด็นที่ ๓ ค าน า 
  ประเด็นที่ ๔ สารบัญ 
  ประเด็นที่ ๕ รายละเอียดชุดวิชา 
  ประเด็นที่ ๖ รายชื่อบทการเรียนรู้ 
  ประเด็นที่ ๗ ค าชี้แจงการเรียนรู้ 
 ๒.๒ การออกแบบบทเรียน เพ่ือให้ได้ประเด็นรายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละหลักสูตร / วิชา  

เชื่อมโยงเนื้อหา จัดล าดับการน าเสนอ การวิเคราะห์เนื้อหาในภาพรวมว่ามีความซ้ าซ้อนในประเด็นต่างๆ หรือไม่ 
 ๒.๓ การพัฒนาหลักสูตร เพ่ือประเมินหลักสูตรและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 

กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคณะท างานผลิตหลักสูตร/ชุดวิชา มีการน าเสนอเนื้อหาที่แต่ละทีมงานได้ยก
ร่าง เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นได้แก่ การเชื่อมโยงเนื้อหา ความซ้ าซ้อนของ
เนื้อหา และอ่ืนๆ เป็นต้น 

 ๒.๔ การประเมินหลักสูตร  เพ่ือน าเสนอแลกเปลี่ยนและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา    
ผลที่เกิดขึ้นคือได้แนวการศึกษาฉบับสมบูรณ์ พร้อมกับสื่อ Power Point โครงสร้างบท และร่างการจัดล าดับเนื้อหา
ในการถ่ายท าเทปวีดีทัศน์  
 ๒.๕ การตรวจสอบความถูกต้องของบทเรียนก่อนบันทึกเทปวีดีทัศน์ มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือ
ตรวจความสมบูรณ์ก่อนบันทึกเทปวีดีทัศน์ผลที่เกิดขึ้น คือ เนื้อหาที่สมบูรณ์พร้อมส าหรับการบันทึกเทปวีดีทัศน์      
สื่อ Power Point และสื่ออ่ืนๆ ส าหรับน ามาใช้ประกอบการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และสคริปต์เพ่ือบันทึก  
เทปวีดีทัศน์ โดยมีแผนการถ่ายท าวีดีทัศน์บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ที่มาจากช่วงเวลาที่คณะท างานแต่ละ
หลักสูตรได้ร่วมปรึกษาหารือและก าหนดวัน เวลาและสถานที่ ในการบันทึกเทปวีดีทัศน์ 

 ขั้นที ่๓ ผลิตสื่อวีดีทัศน์  
 3.1  ก าหนดทีมงาน วิทยากร และคัดเลือกสถานที่ที่ใช้ในการท าเทปวีดีทัศน์ 
 3.2  ด าเนินการถ่ายท าและบันทึกเทปวีดีทัศน์ตามสคริปต์ที่วางไว้ 

 3.3  ตัดต่อ เพ่ิมบทบรรยาย และเทคนิคพิเศษ เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจของสื่อวีดีทัศน์มากยิ่งข้ึน 

 ขั้นที ่๔ ทดสอบประเมินประสิทธิภาพของสื่อ  
 การทดสอบประเมินผลประสิทธิภาพของสื่อ มีวัตถุประสงค์คือเพ่ือตรวจประเมินคุณภาพของสื่อ   

วีดิทัศน์ ในเรื่องภาพ เสียง ล าดับการน าเสนอและความครบถ้วนของรายละเอียดเนื้อหา โดยคณะท างานผลิต
หลักสูตร/ชุดวิชาเป็นผู้ตรวจรบัรองคุณภาพของสื่อ ผลที่เกิดขึ้นคือ ได้สื่อบทเรียนหลักสูตร/ชุดวิชาที่พร้อมจะน าเข้าใน
ระบบโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนต่อไป ทั้งนี้จะมีเครื่องมือส าหรับใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของสื่อ 

 ขั้นที ่๕ สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
 การสรุปและรายงานผลการด าเนินงานผลิตบทเรียนรูปแบบทางไกล มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือสรุป
และรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ทั้งนี้ เพ่ือน ามา 
ใช้ในการปรับปรุงการท างาน ตลอดจนเผยแพร่ผลงานที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วถึงกัน 
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จากแนวปฏิบัติข้างต้นน ามาจัดท าเป็นแผนการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ e-Learning ดังนี้ 
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แหล่งข้อมูล 
คณะท างานผลิตชุดวิชาการบริหารจัดการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในงานส่งเสริมการเกษตร.2559. การบริหาร   

จัดการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในงานส่งเสริมการเกษตร.ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี       
กรมส่งเสริมการเกษตร 

อนุชิต กลิ่นก าเนิด. (2553). ระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะการคนคว้าอิสระวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต    
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพมหานคร. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียมการ จัดท าเนื้อหาบทเรียน ผลิตสื่อวีดีทัศน ์
ทดสอบประเมิน

ประสิทธิภาพของสื่อ 

สรุปและประเมินผล
การด าเนินงาน 

- จัดท ารายงานผล
การด าเนินงานเพื่อ
น าเสนอผู้บริหาร 

- ก าหนดหลักสตูร 

- แต่งตั้งคณะท างาน
ผลิตบทเรียน
หลักสตูร/วิชา 
- ศึกษาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องการผลิต
บทเรียน 

- วิเคราะห์เนื้อหา 

- ออกแบบบทเรียน 

- พัฒนาหลักสูตร 

- ประเมินหลักสตูร 

- ตรวจสอบความถูก
ต้องของบทเรียน 

- ก าหนดทีมงาน 
วิทยากร /สถานท่ี 

- ด าเนินการถ่ายท า 

- ตัดต่อ เพิ่มบท
บรรยายให้น่าสนใจ 

ตรวจประเมิน
คุณภาพของสื่อ 
เกี่ยวกับ  
- ภาพ เสียง 

- ล าดับการน าเสนอ 

- ความครบถ้วนของ
เนื้อหา 



 


