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บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ นด้ า นการผลิ ต ขนมกง
การบริ หารจัดการ และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ กับชุมชนและผู้สนใจ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั โดยกาหนด
กลุ่ม ตัว อย่างจากผู้ส นใจที่ เ ป็ นกลุ่ม จ านวน 2 กลุ่ม คือ นักศึกษา และผู้ส นใจทั่วไปในการถ่ ายทอด
เทคโนโลยีในด้ านการผลิตและการบริหารจัดการการผลิตขนมกง รวมทังศึ
้ กษาความคิดเห็นของผู้เข้ าร่วม
รับการถ่ายทอด จานวน 80 คน ผลการวิจยั พบว่า 1) ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยก่อนเข้ ารับการอบรมผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้ าใจด้ านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ขนมกง อยูใ่ นระดับปานกลางและหลังเข้ ารับการอบรมปรากฏว่าผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความรู้ด้านกระบวน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขนมกง อยู่ในระดับมาก 2) ด้ านความพึงพอใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยพบว่าผู้เ ข้ าร่ วมกิ จ กรรมมี ความพึง พอใจด้ านความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ของวิทยากร
มากที่สดุ รองลงมาคือ ความสามารถในการถ่ายทอดการผลิต และเวลาในการถ่ายทอดมีความเหมาะสม
ตามลาดับ 3) ด้ านการนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้เข้ าร่วมกิจกรรมให้ คะแนน
สูงที่สุดในประเด็นที่สามารถนาความรู้ไปใช้ ในการประกอบอาชีพ และรองลงมา คือ นาความรู้ ไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน
คาสาคัญ: การถ่ ายทอดเทคโนโลยีก ารผลิต การบริห ารจัด การ ขนมกงสู่ช ุม ชน
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Abstract
This research aims to transfer technology as well as the management and product design of
the production of Kanom Gong for the communities and interested people. Eighty training
participants were selected as the sample group. These people comprised of the students and
people who are interested in transferring technology and management in the production of Kanom
Gong. Three main important results were disclosed. First, the transfer of technology for the
production of Kanom Gong, the overall score is high. In this regard, the study revealed that the
samples had a higher score of knowledge and understanding about technology transfer after
attending the training at a high level. Second, regarding satisfaction, the overall score is high. The
most three satisfactory items ranking by scores were 1) the ability to transfer knowledge of the
trainers, 2) the ability to convey production, and 3) the appropriateness of training time,
respectively. Last, the application of knowledge, the overall score is high. The most two satisfactory items ranking by scores were 1) applying knowledge to the occupation and 2) applying
knowledge into their daily life, respectively.
Keywords: Technology Transfer, Production Management, Kanom Gong to Community
บทนา

การผลิตและการบริหารจัดการการผลิตขนมกงเป็ นปั จจัยสาคัญต่อความยัง่ ยืนของชุมชนท่างาม
หมู่ 3 ต าบลท่ า งาม อ าเภออิ น ทร์ บุรี จัง หวัด สิ ง ห์ บุรี เ ป็ น อย่า งยิ่ ง ผลการศึก ษาการพัฒ นากลยุท ธ์
การตลาดขนมกงของกลุ่มแม่บ้านท่างาม หมู่ 3 ตาบลท่างามอาเภออินทร์ บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ที่ได้ รับทุน
สนับ สนุน การวิ จัย จากเครื อ ข่ า ยการวิ จัย ภาคกลางตอนบน ส านัก งานคณะกรรมการอุด มศึก ษา
ปี งบประมาณ 2558 (ธนิดา ภู่แดง และ วนิดา เพิ่มศิริ, 2558) ได้ แนะนาให้ กลุ่มแม่บ้านท่างาม หมู่ 3
ตาบลท่างาม อาเภออินทร์ บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ทาการผลิตไส้ ขนมกงเพิ่มอีก 2 ไส้ คือ ไส้ สัปปะรดและ
ไส้ เผือก จากเดิมที่มีเพียงไส้ ชนิดเดียวเท่านัน้ เพื่อให้ เกิดความหลากหลาย และยังได้ แนะนาให้ จดั ทาสติก
เกอร์ เพื่อใช้ ในการประชาสัมพันธ์ พร้ อมทังได้
้ พฒ
ั นาศักยภาพของกลุ่ม ด้ านการสร้ างเอกลักษณ์ ของ
กลุ่ม พัฒนาความสามารถในด้ านการตลาด และการสร้ างเครื อข่ายผู้ประกอบการกับกลุ่มสินค้ าโอทอป
ประเภทอื่ นๆ นอกจากนี ค้ ณะนักวิจัยได้ สอบถามความต้ องการของผู้บริ โภคในจัง หวัดสิงห์ บุรี พบว่า
การตัด สิ น ใจเลื อ กซื อ้ ขนมกงของผู้บ ริ โ ภคนัน้ มาจากขนมกงเป็ น ขนมที่ มี เ อกลัก ษณ์ แ ละแสดงถึ ง
ความเป็ น ไทย รองลงมาได้ แ ก่ รสชาติข องขนมกง และขนมกงมี ป ระโยชน์ แ ละคุณ ค่า ทางอาหาร
ตามลาดับ
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จากข้ อมูลเทคนิคการผลิตขนมกงของกลุ่มแม่บ้านท่างาม หมู่ 3 ที่ได้ รับการพัฒนา ประกอบกับ
ขนมกงเป็ นขนมที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงความเป็ นไทยเป็ นขนมที่มีรสชาติเป็ นที่พอใจของลูกค้ า และมี
ประโยชน์ คุ ณ ค่ า ทางอาหารคณะนั ก วิ จั ย ได้ น ากระบวนการผลิ ต ขนมกงที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา
แล้ วไปถ่ายทอด
การผลิตให้ กับนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และนักเรี ยน
คณาจารย์ และบุคลากรของโรงเรี ยนท่าแค อาเภอเมื อง จัง หวัดลพบุรี ซึ่ง พบว่าเป็ นที่ พึง พอใจของ
ผู้เ ข้ ารั บการถ่า ยทอดจนมี กระแสตอบรั บ และมี ผ้ ูสนใจแจ้ ง ความจ านงขอรั บ การถ่ ายทอดกระบวน
การผลิ ต การบริ ห ารจัด การ การตลาดและแนวคิ ด ในการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ อ ย่ า งครบวงจร
จึงเป็ นโอกาสอันดียิ่ง ที่จะขยายผลองค์ความรู้ กระบวนการผลิต การคานวณต้ นทุนและการบริ หาร
จัดการ ซึ่งเป็ นผลผลิตจากงานวิจัยสู่ชุมชน ให้ กับกลุ่ม แม่บ้าน กลุ่ม วิสาหกิจ และผู้สนใจอันจะเป็ น
แนวทางหนึง่ ในการสร้ างอาชีพ สร้ างรายได้ ให้ แก่ชมุ ชนและผู้สนใจต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ในด้ านการผลิตขนมกง การบริ หารจัดการ และออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้ กบั ชุมชนและผู้สนใจ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ( participatory action research)
ซึ่งกลุม่ แม่บ้านท่างาม หมู่ 3 ตาบลท่างาม อาเภออินทร์ บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจยั
ในด้ านการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการผลิต การบริ หารจัดการ การตลาด การเงินและการบัญชีซึ่งเป็ น
ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ในงานวิ จัย การพัฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารตลาดขนมกงของกลุ่ ม แม่ บ้ า นท่ า งาม หมู่ 3
ตาบลท่างาม อาเภออินทร์ บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ที่ชุมชนได้ มีส่วนร่ วม ในการวิเคราะห์และกาหนดปั ญหา
ร่วมกันตลอดจนช่วยหาวิธีหรื อหาทางแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น จนประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนด
ในการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติก ารแบบมี ส่ว นร่ ว มในครั ง้ นี ้ กระบวนการวิ จัย ได้ ด าเนิ น ไปในลัก ษณะ
ของการถ่ายทอดองค์ความรู้จากกลุ่มแม่บ้านท่างาม หมู่ 3 ตาบลท่างาม อาเภออินทร์ บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี
กับ 1) กลุ่ม แม่ บ้ า นแปรรู ป เขารวกน้ อ ย อ าเภอล าสนธิ จัง หวัด ลพบุรี 2) กลุ่ม แม่ บ้ า นวัด ม่ ว งชุม
อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 3) นักศึกษาและผู้สนใจทัว่ ไป ซึ่งมีรายละเอียดขันตอนการด
้
าเนินการ
วิจยั ตามลาดับดังนี ้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร ได้ แก่ ประชาชน หรื อ บุคคลทัว่ ไปและกลุม่ แม่บ้านในเขตจังหวัดลพบุรี และสิงห์บรุ ี
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยการก าหนดสั ด ส่ ว นของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย ( Simple Random
Sampling) เพื่อให้ ได้ กลุ่มแม่บ้าน ประชาชน โดยใช้ วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง จากในพืน้ ที่
กลุม่ ชุมชนที่สนใจ จานวนกลุม่ แม่บ้าน 2 กลุม่ และประชาชนทัว่ ไป จานวน 28 คน
การเก็บและรวบรวมข้ อมูล
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสาระสาคัญของ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบการผลิตและ
การบริหารจัดการจากเอกสาร ตารา วารสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2. ศึก ษาวิ ธี ก ารสร้ างแบบสอบถาม แล้ ว สร้ างแบบสอบถามให้ ค รอบคลุม ความต้ อ งการ
ของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
3. นาแบบสอบถามที่สร้ างเสร็ จแล้ วนาเสนอ ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านธุรกิจเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความครอบคลุมของเนื ้อหา ความถูกต้ องของภาษา และความชัดเจนในข้ อความ เพื่อนามาปรับปรุงแก้ ไข
4. น าแบบสอบถามที่ ส ร้ างเสร็ จ ให้ ผู้เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 5 ท่ า นตรวจสอบความเที่ ย งตรง
ตามเนื ้อหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนีสอดคล้ อง ผลปรากฏว่าแบบสอบถามทุกข้ อมีดชั นีความ
สอดคล้ องอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ ได้ และนาสิ่งที่ควรปรับปรุงและข้ อเสนอแนะ
มาแก้ ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้ มีคณ
ุ ภาพยิ่งขึ ้น
5. นาแบบสอบถามที่แก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ วไปทดลองใช้ (Tryout) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
แล้ วนามาหาความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ (Reliability) เป็ นรายด้ าน และทังฉบั
้ บโดยใช้ สูตรค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach,1990) ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ 0.803
6. นาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพแล้ วมาปรับปรุงแก้ ไขให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้นแล้ วนาไป
เก็บข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิ จัย นี ้ ผู้วิ จัย ได้ ใ ช้ วิธี ก ารศึก ษาเชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative research) โดยใช้ วิ ธี ก ารศึก ษา
ค้ นคว้ าจากเอกสาร (Documentary research) การสัง เกตการณ์ (Observation) และการศึกษาชุม ชน
แบบมีส่วนร่ วม (Participatory learning appraisal) โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี ้
1. วิ ท ยากรที่ มี ค วามรู้ และคุ ณ สมบัติ ประกอบด้ วย 1) อาจารย์ ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2) มีความรู้ เผยแพร่ ความรู้ เกี่ ยวกับขนมกง และ 3) ผู้ที่มีประสบการณ์
เกี่ยวกับนวัตกรรม เรื่ องการถ่ายทอดสูก่ ลุม่ เป้าหมาย
2. สื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบด้ วย 1) แผ่นพับการแนะนาการแปรรูปขนมกง และ 2) บรรจุภณ
ั ฑ์ขนมกง
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3. แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ประกอบด้ วย 1) แบบทดสอบความความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ ย วกับการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี การผลิ ตและการบริ ห ารจัด การ 2) ความพึง พอใจในการถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจัดการ และ 3) การนาความรู้ที่ได้ รับไปใช้ ประโยชน์
4. กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสชู่ มุ ชน โดยการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และการใช้ การมี
ส่วนร่วมกับชุมชน
สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิจัย
1. ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ นาเสนอข้ อมูลในการบรรยายเชิงพรรณนา
2. ข้ อมู ล ปฐมภู มิ ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล และตรวจสอบข้ อมู ล แล้ วน ามาวิ เ คราะห์
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
3. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมที่มีต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขนมกง
ซึง่ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปมีขนตอนด
ั้
าเนินการดังนี ้
3.1 หาค่าความถี่ (Frequency) และร้ อยละ (Percentage) ของข้ อมูลเกี่ ยวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
3.2 หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนน
จากการตอบแบบสอบถาม ซึ่ง ผู้วิจัยได้ กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ ย
ระดับการตัดสินใจดังนี ้ ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้ อยที่สดุ
ผลการวิจัย
จากการวิจยั เรื่ องเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้ านการผลิตขนมกง การบริ หารจัดการ และออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้ กบั ชุมชนและผู้สนใจ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. กิ จ กรรมที่ 1 การจั ด ประชุ ม ระหว่ า งผู้ วิ จั ย กั บ ตั ว แทนกลุ่ ม แม่ บ้ านท่ า งาม หมู่ 3
ตาบลท่างาม อาเภออินทร์ บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี เพื่อเป็ นการเริ่ มต้ นจากผู้วิจยั นาเสนอเข้ าสู่ความสาคัญและ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั รวมถึงประโยชน์ที่จะได้ รับจากการวิจยั ครัง้ นี ้ โดยจะเชิญประธานและสมาชิก
กลุ่มเข้ าร่ วมเพื่อให้ ทราบแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งได้ ข้อสรุ ปในการประชุมเพื่อเตรี ยมการ
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจัดการ โดยแบ่งกิจกรรมดังนี ้
1.1 บรรยายเรื่ องการบริหารจัดการกลุม่ การผลิต การตลาด และการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
1.2 บรรยายเรื่ อง การคานวณต้ นทุนการผลิต
1.3 สาธิตวิธีการทาขนมกง
การถ่ ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจัดการ การผลิตขนมกงสู่ชุมชน
Technology Transfer, Production and Management of Kanom Gong Production to The community

13

วารสารครุ ศาสตร์ สาร : Journal of Educational Studies

ปี ที่ 14 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563)

2. กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบริ หารจัดการ
จานวนทังหมด
้
3 ครัง้
2.1 ครั ง้ ที่ 1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบริ หารจัดการธุ รกิจ ขนมกงให้ กับ
กลุ่มแม่บ้านแปรรู ปอาหาร บ้ านเขารวกน้ อย อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี ณ กลุ่มแม่บ้านท่างาม หมู่ 3
ตาบลท่างาม อาเภออินทร์ บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี จานวน 10 คน วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
2.2 ครั ง้ ที่ 2 การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ ต และการบริ ห ารจัด การขนมกง ให้ กั บ
กลุ่มแม่บ้านวัดม่วงชุม ณ วัดม่วงชุม อาเภอบางระจัน จัง หวัดสิงห์ บุรี ณ ศาลาการเปรี ยญวัดม่วงชุม
จานวน 20 คน วันที่ 22 สิงหาคม 2561
2.3 ครัง้ ที่ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบริ หารจัดการขนมกง ให้ กบั นักศึกษา
และผู้สนใจ ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 50 คน วันที่ 12 กุมภาพันธ์
2562
3. กิ จกรรมที่ 3 การประเมินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขนมกง คณะผู้วิจัยได้
ออกแบบสอบถามผู้ที่เข้ ารับการถ่ายทอดโดยได้ ผลการจากแบบสอบถามดังนี ้
3.1 ผู้เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง จ านวน 40 คน คิด เป็ น ร้ อยละ 80.00
อาชีพนักศึกษา จานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 รองลงมาคือ แม่บ้านวัดม่วงชุม จานวน 14 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 28.00
3.2 ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขนมกง ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยก่อนเข้ ารับการอบรมมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขนมกง
อยู่ในระดับปานกลาง และหลังเข้ ารับการอบรมมีความรู้ เกี่ยวกับกระบวนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ขนมกง อยูใ่ นระดับมาก
3.3 ความพึงพอใจที่มีตอ่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขนมกง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายการ เรี ยงตามลาดับจากมากไปหาน้ อยพบว่า อันดับแรกได้ แก่ ความสามารถใน
การถ่ ายทอดความรู้ ของวิทยากร รองลงมาคื อ ความสามารถในการถ่า ยทอดการผลิต เวลาในการ
ถ่ายทอดมีความเหมาะสม ตามลาดับ
3.4 การนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ในการถ่ายทอดการผลิตขนมกง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เรี ยงตามลาดับจากมากไปหาน้ อยพบว่า อันดับแรกได้ แก่ นาความรู้ไปใช้ ในการประกอบอาชีพ รองลงมา
คือ นาความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
จากผลการวิจยั ดังกล่าวข้ างต้ นสามารถสรุปได้ ว่าผู้เข้ าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขนมกง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีความพึง พอใจในความสามารถ
ในการถ่า ยทอดความรู้ ของวิท ยากรมากที่ สุด รองลงมาคื อ ความสามารถในการถ่า ยทอดการผลิ ต
เวลาในการถ่ายทอดมีความเหมาะสม ตามลาดับ ทัง้ นีผ้ ลการวิจยั พบว่าผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมสามารถนา
ความรู้ไปใช้ ในการประกอบอาชีพได้
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัย เรื่ อ ง การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ ต และการบริ ห ารจัด การ การผลิ ต ขนมกง
สูช่ มุ ชน อภิปรายผลได้ ดงั นี ้
1. ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขนมกง ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก จึงไม่สอดคล้ องกับ ธนิดา ภู่แดง และ วนิดา เพิ่มศิริ (2557, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ องการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจแปรรูปกระยาสารทสู่ชมุ ชนในจังหวัดลพบุรี พบว่า ความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกระยาสารท ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย
ก่อนเข้ ารับการอบรมมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกระยาสารท
อยู่ใ นระดับ น้ อ ย และหลัง เข้ า รั บ การอบรมมี ค วามรู้ เกี่ ย วกับ กระบวนถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ ต
กระยาสารท อยู่ในระดับมาก แต่สอดคล้ องกับ พนามาศ ตรี วรรณกุล (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง
การถ่ายทอดความรู้ โดยการฝึ กอบรมรุ่นที่ 1 จานวน 59 คน ในหัวข้ อองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต
องุ่นและการประกอบการเกษตรธุรกิจองุ่น พบว่า ผู้เข้ าฝึ กอบรมได้ รับความรู้ ความเข้ าใจในการแปรรู ป
ผลผลิตองุ่นเพิ่มขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับก่อนการฝึ กอบรมรุ่นที่ 3 จานวน 63 คน และรุ่นที่ 4 จานวน 40 คน
2. ความพึงพอใจที่มีต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขนมกง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก จึง
สอดคล้ องกับ นิตยา มหาไชยวงศ์ และคณะ (2556, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เลี ย้ งไหมอี รี่ ครบวงจร ที่ หมู่บ้า นป่ าซางเหนื อ หมู่ 1 และบ้ า นป่ าซางใต้ หมู่ 2 ต.โป่ งแพร่ อ.แม่ล าว
จ.เชียงราย พบว่า มีความพึงพอใจในกระบวนการถ่ายทอด ขันตอนการให้
้
บริ การ ความเหมาะสมของ
วิ ท ยากรและเจ้ า หน้ า ที่ สิ่ ง อ านวยความสะดวก ความสามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ เนื อ้ หาหลัก สูต ร
ระยะเวลาอบรม ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้ จ่าย ผู้เข้ าอบรมให้ คะแนนความพึงพอใจระดับ
3, 4 และ 5 คิดเฉลี่ยได้ ร้อยละ 16.16, 48.04 และ 36.83 ตามลาดับ
3. การน าความรู้ ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการถ่ า ยทอดการผลิ ต ขนมกง ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก
จึงสอดคล้ องกับ พนามาศ ตรี วรรณกุล และ กิตติพงศ์ ตรี ตรุ ยานนท์ (2550,บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ องการ
ถ่ายทอดความรู้โดยการฝึ กอบรมรุ่ นที่ 1 จานวน 59 คน ในหัวข้ อองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตองุ่น
และการประกอบการเกษตรธุรกิจองุ่น พบว่า มีผ้ ูเข้ าฝึ กอบรมมากกว่าร้ อยละ 50 นาความรู้ ที่ได้ ไปใช้
ปฏิบตั จิ ริงในการผลิตและประกอบการธุรกิจในบางเรื่ อง

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการทาวิจัย
การถ่ายทอดเทคโนโลยีควรมีการจัดทาในรู ปแบบของสื่อเพื่อแสดงรายละเอี ยดของกระบวน
การผลิต เช่น สื่ออิเล็กรอนิกส์ สื่อออนไลน์ และนาเสนอใน YouTube เพื่อผู้ที่สนใจได้ ย้อนกลับมาศึกษา
วิธีการผลิตได้
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