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บทคัดย่อ  
การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านการผลิตขนมกง                   

การบริหารจดัการ และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนและผู้สนใจ ผู้ วิจยัได้ด าเนินการวิจยัโดยก าหนด
กลุ่มตัวอย่างจากผู้ สนใจท่ีเป็นกลุ่มจ านวน 2 กลุ่ม คือ นักศึกษา และผู้ สนใจทั่วไปในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีในด้านการผลิตและการบริหารจดัการการผลิตขนมกง รวมทัง้ศกึษาความคิดเห็นของผู้ เข้าร่วม
รับการถ่ายทอด จ านวน 80 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) ด้านความรู้ความเข้าใจ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
โดยก่อนเข้ารับการอบรมผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต            
ขนมกง อยูใ่นระดบัปานกลางและหลงัเข้ารับการอบรมปรากฏว่าผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ด้านกระบวน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขนมกง อยู่ในระดบัมาก 2) ด้านความพึงพอใจ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
โดยพบว่าผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้านความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร              
มากท่ีสดุ รองลงมาคือ ความสามารถในการถ่ายทอดการผลิต และเวลาในการถ่ายทอดมีความเหมาะสม 
ตามล าดบั 3) ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งผู้ เข้าร่วมกิจกรรมให้คะแนน
สงูท่ีสุดในประเด็นท่ีสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และรองลงมา คือ น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

 
 

ค าส าคัญ: การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต  การบริหารจัดการ  ขนมกงสู่ช ุมชน  
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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 satisfacto-
ry 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 
 
บทน า 

การผลิตและการบริหารจดัการการผลิตขนมกงเป็นปัจจยัส าคญัตอ่ความยัง่ยืนของชมุชนท่างาม 
หมู่ 3 ต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีเป็นอย่างยิ่ง ผลการศึกษาการพัฒนากลยุทธ์
การตลาดขนมกงของกลุ่มแม่บ้านท่างาม หมู่ 3 ต าบลท่างามอ าเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี ท่ีได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
ปีงบประมาณ 2558 (ธนิดา ภู่แดง และ วนิดา เพิ่มศิริ, 2558) ได้แนะน าให้กลุ่มแม่บ้านท่างาม หมู่ 3 
ต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ท าการผลิตไส้ขนมกงเพิ่มอีก 2 ไส้ คือ ไส้สัปปะรดและ     
ไส้เผือก จากเดมิท่ีมีเพียงไส้ชนิดเดียวเทา่นัน้ เพ่ือให้เกิดความหลากหลาย และยงัได้แนะน าให้จดัท าสติก
เกอร์ เพ่ือใช้ในการประชาสมัพนัธ์ พร้อมทัง้ได้พฒันาศกัยภาพของกลุ่ม ด้านการสร้างเอกลกัษณ์ของ
กลุ่ม พฒันาความสามารถในด้านการตลาด และการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการกบักลุ่มสินค้าโอทอป  
ประเภทอ่ืนๆ นอกจากนีค้ณะนักวิจัยได้สอบถามความต้องการของผู้บริโภคในจังหวัดสิงห์บุรี พบว่า   
การตัดสินใจเลือกซือ้ขนมกงของผู้ บริโภคนัน้มาจากขนมกงเป็นขนมท่ีมีเอกลักษณ์และแสดงถึง        
ความเป็นไทย รองลงมาได้แก่ รสชาติของขนมกง และขนมกงมีประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร 
ตามล าดบั 
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 จากข้อมูลเทคนิคการผลิตขนมกงของกลุ่มแม่บ้านท่างาม หมู่ 3 ท่ีได้รับการพฒันา ประกอบกับ
ขนมกงเป็นขนมท่ีมีเอกลักษณ์แสดงถึงความเป็นไทยเป็นขนมท่ีมีรสชาติเป็นท่ีพอใจของลูกค้า และมี
ประโยชน์คุณค่าทางอาหารคณะนักวิจัยได้น ากระบวนการผลิตขนมกง ท่ีไ ด้ รับการพัฒนา                  
แล้วไปถ่ายทอด 

การผลิตให้กับนกัศึกษาในคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี  และนกัเรียน 
คณาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งพบว่าเป็นท่ีพึงพอใจของ          
ผู้ เข้ารับการถ่ายทอดจนมีกระแสตอบรับและมีผู้ สนใจแจ้งความจ านงขอรับการถ่ายทอดกระบวน       
การผลิต การบริหารจัดการ การตลาดและแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร               
จึงเป็นโอกาสอันดียิ่ง ท่ีจะขยายผลองค์ความรู้ กระบวนการผลิต การค านวณต้นทุนและการบริหาร
จัดการ ซึ่งเป็นผลผลิตจากงานวิจัยสู่ชุมชน ให้กับกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจ และผู้ สนใจอันจะเป็น
แนวทางหนึง่ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชมุชนและผู้สนใจตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านการผลิตขนมกง การบริหารจัดการ และออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้กบัชมุชนและผู้สนใจ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครัง้นี เ้ป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ( participatory action research)          
ซึ่งกลุม่แมบ้่านทา่งาม หมู ่3 ต าบลทา่งาม อ าเภออินทร์บรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจยั 
ในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิต การบริหารจดัการ การตลาด การเงินและการบญัชีซึ่งเป็น
ความรู้ท่ีได้รับในงานวิจัย การพัฒนากลยุทธ์การตลาดขนมกงของกลุ่มแม่บ้านท่างาม หมู่  3           
ต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี ท่ีชุมชนได้มีส่วนร่วม ในการวิเคราะห์และก าหนดปัญหา
ร่วมกันตลอดจนช่วยหาวิธีหรือหาทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ จนประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนด 
 ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในครัง้นี ้กระบวนการวิจัยได้ด าเนินไปในลักษณะ        
ของการถ่ายทอดองค์ความรู้จากกลุ่มแม่บ้านท่างาม หมู่ 3 ต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ 
กับ 1) กลุ่มแม่บ้านแปรรูปเขารวกน้อย อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 2) กลุ่มแม่บ้านวัดม่วงชุม        
อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี 3) นกัศกึษาและผู้สนใจทัว่ไป ซึ่งมีรายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินการ
วิจยัตามล าดบัดงันี ้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1. ประชากร ได้แก่ ประชาชน หรือ บคุคลทัว่ไปและกลุม่แมบ้่านในเขตจงัหวดัลพบรีุ และสิงห์บรีุ 
2. กลุ่มตัวอย่าง โดยการก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย ( Simple Random         

Sampling) เพ่ือให้ได้กลุ่มแม่บ้าน ประชาชน โดยใช้วิธีการเลือกสุ่มตวัอย่าง แบบเจาะจง จากในพืน้ท่ี          
กลุม่ชมุชนท่ีสนใจ จ านวนกลุม่แมบ้่าน 2 กลุม่ และประชาชนทัว่ไป จ านวน 28 คน 

การเก็บและรวบรวมข้อมูล  
1. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับสาระส าคญัของ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบการผลิตและ

การบริหารจดัการจากเอกสาร ต ารา วารสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม แล้วสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมความต้องการ           

ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้วน าเสนอ ผู้ เช่ียวชาญทางด้านธุรกิจเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ

ความครอบคลมุของเนือ้หา ความถกูต้องของภาษา และความชดัเจนในข้อความ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข 
4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จให้ผู้ เ ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรง          

ตามเนือ้หา (Content validity) โดยหาค่าดชันีสอดคล้อง ผลปรากฏว่าแบบสอบถามทุกข้อมีดชันีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีใช้ได้ และน าสิ่งท่ีควรปรับปรุงและข้อเสนอแนะ
มาแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้มีคณุภาพยิ่งขึน้  

5. น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Tryout) กบัประชาชนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
แล้วน ามาหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) เป็นรายด้าน และทัง้ฉบบัโดยใช้สูตรคา่สมัประสทิธ์ิ
แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach,1990) ได้คา่ความเช่ือมัน่ 0.803 

6. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบคณุภาพแล้วมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้แล้วน าไป
เก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยนี ้ผู้ วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิธีการศึกษา

ค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary research) การสังเกตการณ์ (Observation) และการศึกษาชุมชน
แบบมีส่วนร่วม (Participatory learning appraisal) โดยการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซึ่งมีรายละเอียด
ดงันี ้ 

1. วิทยากรท่ีมีความรู้และคุณสมบัติ  ประกอบด้วย 1) อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2) มีความรู้เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับขนมกง และ 3) ผู้ ท่ีมีประสบการณ์
เก่ียวกบันวตักรรม เร่ืองการถ่ายทอดสูก่ลุม่เปา้หมาย  

2. ส่ือสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย 1) แผน่พบัการแนะน าการแปรรูปขนมกง และ 2) บรรจภุณัฑ์ขนมกง 
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3. แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบความความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจัดการ 2) ความพึงพอใจในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจดัการ และ 3) การน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ 

4. กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสูช่มุชน โดยการจดัเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการใช้การมี
สว่นร่วมกบัชมุชน 

สถติทิี่ใช้ในการวิจัย  
1. ข้อมลูทตุยิภมูิ น าเสนอข้อมลูในการบรรยายเชิงพรรณนา 
2. ข้อมูลปฐมภูมิ  ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลแล้วน ามาวิ เคราะห์               

ตามวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั 
3. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขนมกง  

ซึง่การวิเคราะห์ข้อมลูใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมีขัน้ตอนด าเนินการดงันี ้
3.1 หาค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ของข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพ

ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
3.2 หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนน

จากการตอบแบบสอบถาม ซึ่งผู้ วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย
ระดบัการตดัสินใจดงันี ้คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นมากท่ีสดุ 

คา่เฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นมาก 
คา่เฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นปานกลาง 
คา่เฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นน้อย 
คา่เฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นน้อยท่ีสดุ 

ผลการวิจัย 
จากการวิจยัเร่ืองเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านการผลิตขนมกง การบริหารจดัการ และออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ให้กบัชมุชนและผู้สนใจ สามารถสรุปได้ดงันี ้
1. กิจกรรม ท่ี  1   การจัดประชุมระหว่างผู้ วิ จัยกับตัวแทนกลุ่มแม่ บ้านท่างาม หมู่  3                

ต าบลทา่งาม อ าเภออินทร์บรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ เพ่ือเป็นการเร่ิมต้นจากผู้วิจยัน าเสนอเข้าสู่ความส าคญัและ
วตัถปุระสงค์ของการวิจยั รวมถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการวิจยัครัง้นี ้โดยจะเชิญประธานและสมาชิก
กลุ่มเข้าร่วมเพ่ือให้ทราบแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งได้ข้อสรุปในการประชุมเพ่ือเตรียมการ        
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจดัการ โดยแบง่กิจกรรมดงันี ้

1.1 บรรยายเร่ืองการบริหารจดัการกลุม่ การผลิต การตลาด และการออกแบบบรรจภุณัฑ์ 
1.2 บรรยายเร่ือง การค านวณต้นทนุการผลิต 
1.3 สาธิตวิธีการท าขนมกง 
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2. กิจกรรมท่ี 2 การถ่ายทอดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจัดการ 
จ านวนทัง้หมด 3 ครัง้  

2.1 ครัง้ท่ี 1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจขนมกงให้กับ     
กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหาร บ้านเขารวกน้อย อ าเภอล าสนธิ จงัหวดัลพบุรี ณ กลุ่มแม่บ้านท่างาม หมู่ 3 
ต าบลทา่งาม อ าเภออินทร์บรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ  จ านวน 10 คน วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561   

2.2 ครัง้ท่ี 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจัดการขนมกง ให้กับ         
กลุ่มแม่บ้านวัดม่วงชุม ณ วัดม่วงชุม อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ณ ศาลาการเปรียญวัดม่วงชุม 
จ านวน 20 คน วนัท่ี 22 สิงหาคม 2561   

2.3 ครัง้ท่ี 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจดัการขนมกง ให้กบันกัศกึษา
และผู้สนใจ ท่ีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี จ านวน 50 คน วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 
2562   

3. กิจกรรมท่ี 3  การประเมินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขนมกง คณะผู้ วิจัยได้
ออกแบบสอบถามผู้ ท่ีเข้ารับการถ่ายทอดโดยได้ผลการจากแบบสอบถามดงันี ้

3.1 ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 40 คน คิดเป็น ร้อยละ 80.00      
อาชีพนักศึกษา จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ แม่บ้านวัดม่วงชุม จ านวน 14 คน             
คดิเป็นร้อยละ 28.00 

3.2 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขนมกง ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยก่อนเข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขนมกง 
อยู่ในระดบัปานกลาง และหลงัเข้ารับการอบรมมีความรู้เก่ียวกับกระบวนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ขนมกง อยูใ่นระดบัมาก  

3.3 ความพึงพอใจท่ีมีตอ่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขนมกง ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายการ เรียงตามล าดบัจากมากไปหาน้อยพบว่า อนัดบัแรกได้แก่ ความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร รองลงมาคือ ความสามารถในการถ่ายทอดการผลิต เวลาในการ
ถ่ายทอดมีความเหมาะสม ตามล าดบั 

3.4 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดการผลิตขนมกง ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เรียงตามล าดบัจากมากไปหาน้อยพบว่า อนัดบัแรกได้แก่ น าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ รองลงมา
คือ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 

จากผลการวิจยัดงักลา่วข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าผู้ เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขนมกง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีความพึงพอใจในความสามารถ       
ในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความสามารถในการถ่ายทอดการผลิต       
เวลาในการถ่ายทอดมีความเหมาะสม ตามล าดบั ทัง้นีผ้ลการวิจยัพบว่าผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
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อภปิรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยเร่ือง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจัดการ การผลิตขนมกง          

สูช่มุชน อภิปรายผลได้ดงันี ้
1. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขนมกง ภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก จงึไมส่อดคล้องกบั ธนิดา ภู่แดง และ วนิดา เพิ่มศริิ (2557, บทคดัย่อ) ศกึษาเร่ืองการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจดัการธุรกิจแปรรูปกระยาสารทสู่ชมุชนในจงัหวดัลพบรีุ พบว่า ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบักระบวนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกระยาสารท ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดย
ก่อนเข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกระยาสารท
อยู่ในระดับน้อย และหลังเข้ารับการอบรมมีความรู้เก่ียวกับกระบวนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต       
กระยาสารท อยู่ในระดบัมาก แต่สอดคล้องกับ พนามาศ ตรีวรรณกุล (2550, บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง               
การถ่ายทอดความรู้โดยการฝึกอบรมรุ่นท่ี 1 จ านวน 59 คน ในหวัข้อองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต
องุ่นและการประกอบการเกษตรธุรกิจองุ่น พบว่า ผู้ เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการแปรรูป
ผลผลิตองุ่นเพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัก่อนการฝึกอบรมรุ่นท่ี 3 จ านวน 63 คน และรุ่นท่ี 4 จ านวน 40 คน 

2. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขนมกง ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก จึง
สอดคล้องกับ นิตยา มหาไชยวงศ์ และคณะ (2556, บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เลีย้งไหมอีร่ีครบวงจร ท่ีหมู่บ้านป่าซางเหนือ หมู่ 1 และบ้านป่าซางใต้ หมู่ 2 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว          
จ.เชียงราย พบว่า มีความพึงพอใจในกระบวนการถ่ายทอด ขัน้ตอนการให้บริการ ความเหมาะสมของ
วิทยากรและเจ้าหน้าท่ี สิ่งอ านวยความสะดวก ความสามารถน าไปใช้ประโยชน์ เนือ้หาหลักสูตร 
ระยะเวลาอบรม ความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้ เข้าอบรมให้คะแนนความพึงพอใจระดบั 
3, 4 และ 5 คดิเฉล่ียได้ร้อยละ 16.16, 48.04 และ 36.83 ตามล าดบั 

3. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดการผลิตขนมกง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก             
จึงสอดคล้องกับ พนามาศ ตรีวรรณกุล และ กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ (2550,บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองการ
ถ่ายทอดความรู้โดยการฝึกอบรมรุ่นท่ี 1 จ านวน 59 คน ในหวัข้อองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตองุ่น
และการประกอบการเกษตรธุรกิจองุ่น พบว่า มีผู้ เข้าฝึกอบรมมากกว่าร้อยละ 50 น าความรู้ท่ีได้ไปใช้
ปฏิบตัจิริงในการผลิตและประกอบการธุรกิจในบางเร่ือง 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการท าวิจัย  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีควรมีการจัดท าในรูปแบบของส่ือเพ่ือแสดงรายละเอียดของกระบวน    

การผลิต เช่น ส่ืออิเล็กรอนิกส์ ส่ือออนไลน์ และน าเสนอใน YouTube เพ่ือผู้ ท่ีสนใจได้ย้อนกลบัมาศึกษา
วิธีการผลิตได้ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรมีขยายผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขนมกงไปยงักลุ่มอ่ืนๆเพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
ชมุชน 

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรน ารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้กับการผลิต
สินค้าชนิดอ่ืนเพ่ือสร้างรายได้ให้กบัชมุชนและท้องถ่ิน 

 
กิตตกิรรมประกาศ  

คณะผู้วิจยัขอขอบคณุส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน 2 ท่ีสนบัสนุน
ทนุในการวิจยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ผู้ ให้ข้อมลู ผู้ เข้าร่วมวิจยั ตลอดจนผู้ เก่ียวข้องทกุท่านท่ีท าให้
งานวิจยัครัง้นีส้ าเร็จลลุว่งได้ด้วยดี 
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