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บทคัดยอ 
โครงการการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอแกเกษตรกรในจังหวัด

นครราชสีมา จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอแก
เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา ดวยกระบวนการแบบมีสวนรวม  โดยพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ คืออําเภอโชคชัย  
ครบุรี  ขามทะเลสอ สีคิ้ว และปากชอง จังหวัดนครราชสีมา สําหรับการรวบรวมขอมูลมีทั้งขอมูลปฐมภูมิ  เชน  
การสํารวจภาคสนาม การจัดเวทีระดมสมองในแตละพื้นที่ การจัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอ
ใหกับเกษตรกร  การทดลองภาคสนาม และการจัดเวทีติดตามประเมินผล และขอมูลทุติยภูมิ  สําหรับการวิเคราะห
ขอมูลใชสถิติเชิงบรรยาย ไดแกคาความถี่ และคารอยละ  

ผลการศึกษา สามารถแบงการพิจารณาได 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1  คือระยะเตรียมการ แบงได 6 ดาน คือ
การศึกษาขอมูลของโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ 2553  การรวมหารือกับสํานักงานเกษตร
อําเภอและผูแทนเกษตรกร การรวมกันเขียนขอเสนอโครงการ การนําเสนอขอเสนอโครงการตอกระทรวง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การประสานงานเพื่อวางแผนการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มะละกอรวมกับภาคีในพื้นที่เมื่อโครงการไดรับการอนุมัติจากแหลงทุน และการสํารวจภาคสนามเพื่อวางแผนการ
ทํางานในพื้นที ่ ระยะที่ 2 คือระยะดําเนินงาน แบงได 3 ดาน คือการจัดเวทีระดมสมองในแตละพื้นที ่ซึ่งทําใหไดคูมือ 
ในการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอแกเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา การจัด
ฝกอบรมในภาคทฤษฎี  และการทดลองสนามในภาคปฏิบัติเพื่อเพิ่มเติมทักษะ และการนําความรูไปใชในภาคปฏิบัต ิ
ซึ่งการดําเนินงานในระยะนี้ พบวาผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก และระยะที่ 3 คือระยะการ
ติดตามและประเมินผล พบวาผูที่เขารวมโครงการสามารถนําองคความรูที่ไดรับไปใชประโยชนไดทุกคน คิดเปน  
รอยละ 100  โดยผูที่เขารวมโครงการสามารถสวนใหญนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในการเปนรายไดเสริม     
คิดเปนรอยละ 90.06 โดยความรูที่ไดรับนั้นผูเขารวมโครงการยังไมสามารถระบุไดวารายไดที่ไดรับจะมีจํานวน
เทาไหรมากที่สุด รอยละ 43.86 และไมสามารถระบุไดวาสามารถลดคาใชจายไดเทาใดมากที่สุด รอยละ 66.67  
เมื่อพิจารณาในดานคุณภาพชีวิต พบวาไดรับประโยชนในรูปที่ไมเปนตัวเงินแตเปนการนําความรูไปใชพัฒนาอาชีพ
มากที่สุด รอยละ 77.78  ดานการนําความรูไปใชประโยชน พบวาผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใชใน
ครอบครัวมากที่สุด รอยละ 49.12  และดานการนําความรูไปขยายผลตอ พบวาผูเขารวมโครงการไดนําความรู     
ไปขยายผลตอในรูปแบบของการประยุกตเปนองคความรูใหมมากที่สุด รอยละ 43.27  

                                                        
1 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 
 Research and Development Institute, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Nakhon Ratschasima 30000 
 งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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Abstract 

 The study Technology Dissemination to Effectively Increase Papaya Productivity for 
Agriculturists in Nakhon Ratchasima was purposely aimed to effectively increase papaya productivity 
among agriculturists in Nakhon Ratchasima with the participatory process. The sample areas in the 
study are five Nakhon Ratchasima’s districts including Chokchai, Kornburi, Khamthalaesor, Seekiew 
and Pakchong. The data collection included both primary data such as survey field practice, 
conferences for brainstorming in each district, training about how to increase papaya productivity, field 
trials, and to organize following up conferences, and secondary data, descriptive data was analyzed in 
aspect of range and percentage. 
 The result gained from the study can be divided into three following stages which are; 

1) Preparation stage which can be subcategorized into these following six phases; the studying 
of Clinic Technology project’s data in fiscal year of 2010, the cooperation between the Agriculture 
Extension Office and agriculturist representatives, the corporation in initiating the project proposal, the 
official presentation of approved proposal to Ministry of Science and Technology of Thailand, the 
corporation among local sectors when the project had been approved for financial grants to plan the 
technology transfer in order to increase papaya productivity and the survey field trip to plan the steps 
for operational stage. 

2) Operational stage, in this particular stage, it is also separated into three steps which are;              
the conferences for brainstorming in each district and, in this step, the technology transfer manual to 
effectively increase papaya productivity is distributed to agriculturist, the training general knowledge for 
agriculturists and the last step is the field trials to provide agriculturists with practical skill in actual area.  
who really satisfy with it.  

3) Following up and evaluation stage, in this stage, the result apparently shows that 100% of 
participants are able to employ knowledge for their occupation. 90.06% of them make use of the 
knowledge for earning extra income but 43.86% of them can’t identify exact highest amount of extra 
income and 66.67% cannot tell the highest total of decrease in their expense. In the aspect of their 
quality of life, results have positively affects upon this aspect more than money. The learning of useful 
knowledge for improving their occupation is successfully generated at 77.78%. Participants have 
applied knowledge into their household the most at 49.12%. And 43.27% of them have furthered their 
knowledge to another new useful one.  
 
Keywords : papaya, Technology Dissemination, increase productivity, agriculturists 
E-mail : ekarat10@yahoo.com 



 

 668 

บทนํา 
มะละกอเปนไมผลที่มีความสําคัญชนิดหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา เพราะสรางอาชีพใหกับเกษตรกรใน

จังหวัดนครราชสีมา อีกทั้งผูบริโภคยังสามารถบริโภคไดทั้งในรูปผลดิบ ผลสุก และผลิตภัณฑแปรรูป ปจจุบัน
อุปสรรคสําคัญสําหรับการปลูกมะละกอในจังหวัดนครราชสีมา คือ “ปญหาการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน” 
โดยเฉพาะการถายทอดเทคโนโลยีใหตรงกับความตองการของเกษตรกร และถูกตองตามหลักวิชาการ            
เพราะเกษตรกรผูปลูกมะละกอแตละรายตางเผชิญกับปญหาการผลิตมะละกอแตกตางกันไป สวนหนึ่งเพราะการ
รับรูขอมูลการผลิตและความเชื่อในการเพาะปลูกมะละกอที่แตกตางกัน ดังนั้นกลุมเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา
จึงมีความตองการไดรับขอมูลดานการผลิตมะละกอที่ถูกตองตามหลักวิชาการ จึงขอความรวมมือกับมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏนครราชสีมาในการเผยแพรขอมูลดานการผลิตมะละกอใหเกษตรกรไดรับทราบอยางทั่วถึง ดังนั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงไดใชเทคนิคการถายทอดเทคโนโลยีดวยการใชกระบวนการแบบมีสวนรวมกับ
ภาคีในพื้นที่ในการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอแกเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อใหเกษตรกรมีศักยภาพในการเพาะปลูกมะละกอมากขึ้น ผลที่ไดจะทําใหจังหวัดนครราชสีมามีความโดดเดนใน
การเพาะปลูกมะละกอทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ อันจะสงผลใหเกษตรกรมีรายไดเพื่อใชจายมากขึ้น หรือ       
มีหนี้สินลดลง ทําใหเกษตรกรมีหลักประกันชีวิตที่ดีขึ้น 
 

อุปกรณและวิธีการ 
วิธีดําเนินงาน  แบงเปน 3 ระยะ คือ 

 1. ระยะการเตรียมการ  ประกอบดวยกิจกรรมดังนี ้
1.1 ศึกษาขอมูลโครงการคลินิกเทคโนโลย ีประจําปงบประมาณ 2553 จากแหลงทุน   
1.2 รวมหารือกับสํานักงานเกษตรอําเภอและผูแทนเกษตรกรเพื่อสรางความรวมมือ  และศึกษา

สถานการณ ปญหา และความตองการของเกษตรกรดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอ   
1.3 เขียนขอเสนอโครงการดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอรวมกัน ระหวาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับภาคีในพื้นที ่
1.4 การนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัยตอกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
1.5 จัดเวทีรวมกับพื้นที่เพื่อวางแผนการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

มะละกอในพื้นที ่5 อําเภอ คือโชคชัย ครบุร ีขามทะเลสอ สีคิ้ว และปากชอง 
1.6 การสํารวจภาคสนามเพื่อรวบรวมขอมูลบริบทเบื้องตนของพื้นที ่และประชุมวางแผนรวมกับ

ภาคีในพื้นที่เพื่อกําหนดกรอบงานในการทํางานจนสิ้นสุดโครงการ 
 2. ระยะการดําเนินงาน  ประกอบดวยกิจกรรมดังนี ้

2.1 การจัดเวทีระดมสมองในแตละพื้นที่  เพื่อจัดทํา “คูมือเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ      
การผลิตมะละกอแกเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา”   

2.2 การจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอใหกับเกษตรกร ไดแก 1. หลักสูตรดาน
สภาพทั่วไปของมะละกอ 2. หลักสูตรดานการผลิตทั้งในสวนของการเตรียมตัวกอนปลูกมะละกอ  การดูแลรักษา
ระหวางปลูกมะละกอ  และการดําเนินการหลังการเก็บเกี่ยวมะละกอ และ 3. ดานการตลาดมะละกอ เปนตน          
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2.3 การทดลองภาคสนาม  เมื่อเกษตรกรมีความรูดานการปลูกมะละกอในภาคทฤษฎีเรียบรอยแลว 
ขั้นตอนตอไป คณะผูวิจัยจึงรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอในการดําเนินการในภาคปฏิบัติ ดวยการทดลอง       
การเพาะปลูกมะละกอในพื้นที่ของเกษตรกร  เพื่อใหเกษตรกรไดรับความรูถึงการปฏิบัติจริงในพื้นที่ของแตละอําเภอ 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนไดอยางแทจริง   
 3. ระยะการติดตามและประเมินผล  ประกอบดวยกิจกรรมดังนี ้

3.1 การติดตามและประเมินผล เมื่อเกษตรกรผานกระบวนการถายทอดองคความรูทั้งใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแลว คณะวิจัยจะดําเนินการจัดเวทีติดตามและประเมินผล  เพื่อใหเกิดการขยายผลไดยัง
พื้นที่อื่นๆหรือพืชชนิดอื่นๆ อีกทั้งยังเปนการคืนขอมูลทั้งหมดใหกับชุมชนเพื่อใหชุมชนไดใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอ     

3.2 นักวิจัยวิเคราะห/สังเคราะห สรุปผล และเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เพื่อเสนอตอ    
แหลงทุน และเผยแพรสูสาธารณชน  

   
ผลที่ไดจากการดําเนินงานวิจัย 

ผลที่ไดจากการดําเนินงานวิจัยโครงการการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอแก
เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา สามารถแบงการพิจารณาออกเปน 3 ระยะ ดังตอไปนี ้

ระยะที่ 1 คือระยะการเตรียมการ ผลที่ไดจากขั้นตอนนี้ คือขอเสนอโครงการ และแผนงานการดําเนินงาน
ของโครงการที่สอดคลองกับความตองการของภาคีในพื้นที ่

ระยะที ่2 คือระยะการดําเนินงาน  ในระยะนี้ผลที่ไดจากการดําเนินการวิจัย แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 
การจัดทําคูมือเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอแกเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา โดยเกิดจาก
กิจกรรมการจัดเวทีระดมสมองในแตละพื้นที่  และการรวบรวมเอกสารจากแหลงตางๆที่เกี่ยวของ สําหรับ  
องคประกอบของคูมือแสดงถึงขอมูลดานสภาพทั่วไปของการเพาะปลูกมะละกอ การผลิตมะละกอ และการตลาด
มะละกอ  ดังตอไปนี ้

คูมือในสวนของสภาพทั่วไปของการเพาะปลูกมะละกอ เปนการกลาวถึงลักษณะทั่วไปของการเพาะปลูก
มะละกอ  ไดแก สภาพภูมิอากาศ โดยมะละกอเปนไมผลเมืองรอน จึงสามารถปลูกไดดีในจังหวัดนครราชสีมา และ
เจริญเติบโตไดดีถาไดรับแสงแดดเต็มที่  และหากมะละกอไดรับน้ําอยางสม่ําเสมอและเพียงพอ จะมีการ
เจริญเติบโต ออกดอก ติดผล  และผลแกไดตามปกติ  สวนลักษณะของดิน  ดินที่เหมาะสมในการปลูกมะละกอ คือ
ดินรวนปนทราย ดินเหนียวปนดินรวน หรือดินรวนที่มีการระบายน้ําที่ดี และควรเปนดินที่มีสภาพเปนกลาง หรือ   
เปนดินที่เปนกรดเล็กนอย  สวนแหลงน้ํา เปนสิ่งสําคัญในการปลูกมะละกอ เพราะมะละกอเปนพืชที่ชอบน้ํา      
หากมะละกอขาดน้ํา จะทําใหมะละกอไมอาจใหผลผลิต ขณะที่มะละกอเปนพืชที่ไมชอบลมแรง  เพราะมะละกอ
เปนผลไมอวบน้ํา เนื้อเยื่อออน เปราะหักงาย ดังนั้นการทําสวนมะละกอจึงควรปลูกตนไมเปนแนวบังลมไวดวย  

คูมือในสวนของการผลิต เปนการกลาวถึงประเภทการปลูก โดยการปลูกมะละกอสามารถปลูกไดทั้งแบบ
ยกรองในพื้นที่ราบลุม และแบบไมยกรองในพื้นที่ดอน ดานรูปแบบการปลูกมะละกอ มีทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ     
การปลูกเปนพืชเดี่ยว และการปลูกแบบผสมผสานโดยปลูกรวมกับพืชผัก หรือไมยืนตน เชน นอยหนา และกลวยได 
โดยพันธุหลักที่ปลูก คือแขกดํา แขกนวล  และปลักไมลาย    ทั้งนี้พันธุปลักไมลายเปนพันธุที่มีลักษณะเดน คือ
สามารถทนทานตอโรคไวรัสดางวงแหวนไดดี  ดานการเตรียมเมล็ดพันธุมะละกอ เกษตรกรสามารถเพาะเมล็ดพันธุ
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ดวยตนเอง โดยเพาะตนกลาในถุงพลาสติก  เมื่อตนกลาอายุไดประมาณ 1-2 เดือน หลังจากการหยอดเมล็ด
เกษตรกรจะทําการปลูกในแปลงเพาะปลูก หลุมปลูกละ 2-3 ตน โดยมากระยะหางที่เหมาะสมสําหรับการปลูก
มะละกอ คือระยะหางระหวางตนและแถวเทากับ 2.5x2.5 เมตร 2.5x3.0 เมตร และ 3.0x3.0 เมตร สวนการเตรียม
แปลงเพาะปลูก เกษตรกรตองกําจัดวัชพืชออกใหหมด และขุดหลุมปลูกเปนรูปสี่เหลี่ยมโดยอาจขุดหลุมขนาดกวาง 
50 ซม. ยาว 50 ซม. และลึก 50 ซม. ดานวิธีการปลูก โดยปกติจะวางหลุมละหนึ่งถุง เกษตรกรอาจใชทางมะพราว
หรือวัสดุอยางอื่นคลุมบังแดดรดน้ําทุกเชา เมื่อระยะเวลาผานไปประมาณ 7-10 วัน  ซึ่งเปนชวงที่ตนกลาเริ่มตั้งตัวได 
จึงทยอยเอาทางมะพราวออกเพื่อใหตนกลาไดรับแสงแดดมากขึ้น ดานการออกดอก และการคัดเพศดอก     
หลังจากยายลงปลูกในแปลงเพาะปลูกประมาณ 3 เดือน การปลูกแตละหลุมซึ่งมีอยูประมาณ 2-3 ตนตอหลุมจะถูก
คัดเลือกไวเพียง 1 ตนตอหลุมเทานั้น โดยตนที่ไดรับการคัดเลือกไว คือตนสมบูรณเพศ ดานระบบการใหน้ํา มี 3 วิธี 
ไดแกระบบมินิสปริงเกอร ระบบน้ําหยด  และระบบน้ําธรรมชาติ   ในสวนของการใหปุย มีทั้งปุยอินทรีย และปุยเคมี 
โดยเกษตรกรสวนใหญนิยมใชปุยอินทรียกอนใหผลผลิตหรือใสในชวงการรองกนหลุมกอนเพาะปลูกมะละกอ 
จากนั้นเกษตรกรมักใสปุยอินทรียโดยเฉลี่ย เดือนละ 1 ครั้ง  สวนปุยเคมี เกษตรกรสวนใหญนิยมใหปุยครั้งแรก
หลังจากยายกลาลงแปลงเพาะปลูกแลวประมาณ 1 เดือนโดยใสปุยสูตร 15-15-15 หรือ 25-7-7 จากนั้นใสปุยสูตร
ดังกลาวทุกๆเดือน เพื่อเรงการเจริญเติบโตทางดานกิ่งกาน และใบ  หลังจากนั้นเมื่อมะละกอเจริญเติบโตอยูในชวง
ออกดอก ติดผล และใหผลผลิต  (เมื่ออายุครบ 3 เดือน) เกษตรกรมักใสปุยอยางตอเนื่องโดยใชสูตร 13-13-21 หรือ 
0-0-60  เพื่อเพิ่มการติดผล และเพิ่มความหวาน ดานการควบคุมวัชพืช เกษตรกรสวนใหญควบคุมวัชพืชดวยวิธี
ผสมผสาน คือการใชทั้งสารเคมี และวิธีกล  สวนการควบคุมโรคและแมลงตองดําเนินการรักษาตามชนิดของโรค
และแมลงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้มะละกอจะเริ่มติดผลตอเมื่อตนมีความแข็งแรงสมบูรณเต็มที่ หรือมีอายุตั้งแต
ประมาณ 6-8  เดือนขึ้นไป หลังจากที่มะละกอมีการออกดอกติดผลแลว  จะเริ่มทยอยใหผลผลิตไปเรื่อยๆตลอดป
โดยปกติจะเก็บผลผลิตไดประมาณ 2 ป อยางไรก็ตามหากเกษตรกรตัดยอดตนมะละกอใหเหลือตอสูงประมาณ     
40-50 เซนติเมตร แลวทําการพรวนดิน  รดน้ําใสปุยเพื่อกระตุนใหมีการแตกกิ่งออกมา และเมื่อกิ่งแตกออกมาได
ประมาณ 20-30 วัน ก็ใหเลือกเอากิ่งที่แข็งแรงสมบูรณไวประมาณ  2-3 กิ่ง ที่เหลือตัดทิ้งใหหมด มะละกอจะให
ผลผลิตติดตอกันไปไดอีกประมาณ 2 ป     

คูมือมะละกอดานการตลาด เปนการกลาวถึงลักษณะของตลาด โดยมีโครงสรางตลาดที่สําคัญ คือ   
ตลาดกลางขายสงในระดับทองถิ่น  ตลาดกลางขายสงในระดับจังหวัด และตลาดกลางขายสงในระดับประเทศ     
ซึ่งสวนใหญคือตลาดในกรุงเทพฯ เชน ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดปากคลองตลาด และตลาดไท นับเปนตลาดกลางขายสง
ที่สําคัญ โดยเปดรับสินคาในทุกพื้นที่ของประเทศไทย  สวนราคา พบวามะละกอพันธุปลักไมลายเปนมะละกอที่มี
ราคาขายสูงที่สุด รองลงมา คือพันธุแขกดํา และพันธุแขกนวล  โดยราคาซื้อขายมะละกอนั้นมักจะขึ้นลงตามความ
ตองการของตลาดและปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดในแตละชวง ดานรูปแบบการขาย มะละกอจากแหลงผลิตของ
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเกษตรกรเก็บผลผลิตแลวจะจําหนายใหพอคาในระดับตางๆทั้งระดับทองถิ่น  ระดับจังหวัด  
และกรุงเทพฯ  จากนั้นจะกระจายไปยังผูบริโภค โดยลักษณะการขายแบงเปนการขายในรูปผลดิบ  โดยการขาย  
ผลดิบใหกับแหลงตลาดตางๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งโดยมากมักนําไปทําเปน
อาหาร เชนตําสม แกงสม การผัดกับไขหรือหม ูและเครื่องเคียงน้ําพริก  และการขายในรูปผลสุก โดยการขายผลสุก 
เพื่อจําหนายใหกับผูบริโภคโดยตรง  กับการขายผลสุกเขาโรงงาน  เชน การทําซอส ไอศกรีม ทอฟฟ น้ําสมสายช ู 
เครื่องสําอาง และหมักอาหาร เปนตน 
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  สวนที่ 2 เมื่อไดคูมือเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอแกเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา 
เรียบรอยแลว ผูวิจัยจึงไดดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอดวยการจัดอบรม
และการทดลองภาคสนามใหกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 
 ผลของการถายทอดเทคโนโลยี ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจของผูเขารับการ
ถายทอดเทคโนโลย ีซึ่งแบงประเด็นการวัดออกเปน 2 สวน คือขอมูลวัดความพึงพอใจในการใหบริการการถายทอด
เทคโนโลย ีและขอมูลเพื่อการปรับปรุงกระบวนการถายทอดเทคโนโลย ีสามารถพิจารณาไดดังนี ้
 ในสวนของขอมูลการวัดความพึงพอใจในการใหบริการในภาพรวม พบวาผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยีมี
ความพึงพอใจในระดับมาก ( x =4.1735 และ S.D.=0.4788) โดยแบงเปน 3 ประเด็น ดังนี้ 1.) ดานกระบวนการ  
เชนการประกาศรับสมัคร การติดตอเชิญอบรม การประสานงานและใหขอมูล การดูแลและการทํางานอยางมี
ขั้นตอน และอื่นๆ ผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยีโดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจในระดับมาก ( x =4.2047 และ 
S.D.=0.7430) 2.) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ เชนอัธยาศัยดี ยิ้มแยมแจมใส มีใจในการใหบริการ  และอื่นๆ            
พบวาผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยีโดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจในระดับมาก ( x =4.2105 และ S.D.=0.6436) และ    
3.) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก เชน สถานที่อบรม อาหาร  เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม และอื่นๆ พบวาผูเขารับการ
ถายทอดเทคโนโลยีโดยเฉลี่ย มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x =4.1053 และ S.D.=0.6950) ดังตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1 การวัดความพึงพอใจตอการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอแกเกษตรกร 
                 ในจังหวัดนครราชสีมา 

รายการ คาเฉลี่ย ความคลาดเคลื่อน การแปลผล 
ดานกระบวนการ   4.2047 0.7430 พอใจมาก 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.2105 0.6436 พอใจมาก 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.1053 0.6950 พอใจมาก 

รวม 4.1735 0.4788 พอใจมาก 
 

 ในสวนของขอมูลเพื่อการปรับปรุงกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีในภาพรวม พบวาผูเขารับการถายทอด
เทคโนโลยีมีความพึงพอใจในระดับมาก ( x =4.1530 และ S.D.=0.4916) โดยผูเขารับการถายทอดเทคโนโลย ี      
มีความพึงพอใจในดานความเหมาะสมของวิทยากรมากที่สุด ( x =4.2222 และ S.D.=0.6578)  รองลงมาคือ    
ดานการนําความรูไปใชประโยชน ( x =4.1813 และ S.D.= 0.7411)  ขณะที่ผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยีมีความ
พึงพอใจดานความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตรนอยที่สุด  ( x =4.0760 และ S.D.=0.7897)  ดังตารางที ่2 
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ตารางที่ 2 การวัดความพึงพอใจตอการปรับปรุงกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
    การผลิตมะละกอแกเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา 

รายการ คาเฉลี่ย ความคลาดเคลื่อน การแปลผล 
การนําความรูไปใชประโยชน  4.1813 0.7411 พอใจมาก 
ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร 4.0760 0.7897 พอใจมาก 
ความเหมาะสมของวิทยากร  4.2222 0.6578 พอใจมาก 
ระยะเวลาการอบรม  4.1462 1.0442 พอใจมาก 
ชวงเวลาการอบรม  4.1462 0.9682 พอใจมาก 
ความคุมคาเมื่อเทียบกับเวลาและคาใชจาย  4.1462 0.7567 พอใจมาก 

รวม 4.1530 0.4916 พอใจมาก 
  

ระยะที่ 3 คือระยะการติดตามและประเมินผล เมื่อผูวิจัยไดดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมะละกอแกในเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา โดยผานกิจกรรมหลัก คือการฝกอบรม และ
การทดลองภาคสนามเรียบรอยแลว คณะวิจัยจึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลดวยการจัดเวทีเพื่อติดตาม
และประเมินผล เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซึ่งกันและกัน         
อันนําไปสูการยกระดับความรูใหแกเกษตรกร  อีกทั้งยังเปนการคืนขอมูลทั้งหมดใหกับพื้นที่ เพื่อใหพื้นที่ไดใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอ  อันนําไปสูการเพิ่มขึ้นของรายได 
และลดหนี้สินของเกษตรกรในระยะตอไป 
 สําหรับผลของการจัดเวทีติดตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ พบวาผูที่เขารวมโครงการ 
สามารถนําองคความรูที่ไดรับไปใชประโยชนไดทุกคน คิดเปนรอยละ 100  โดยผูที่เขารวมโครงการสวนใหญ
สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในการเปนรายไดเสริม รอยละ 90.06 และเปนรายไดหลัก  รอยละ 9.94  
โดยความรูที่ไดรับผูเขารวมโครงการยังไมสามารถระบุรายไดที่ไดรับวาจะมีเทาไหรมากที่สุด รอยละ 43.86 
รองลงมา คือกอใหเกิดรายไดจํานวน 2,001 – 3,000 บาทตอเดือน รอยละ 15.79 และรายไดนอยกวา 1,000 บาท
ตอเดือน  รอยละ 14.04 และในสวนของการนําความรูที่ไดรับไปลดคาใชจาย พบวาผูเขารวมโครงการไมสามารถ
ระบุไดวาสามารถลดคาใชจายไดเทาใดมากที่สุด รอยละ 66.67  รองลงมา คือสามารถลดคาใชจายไดนอยกวา 
1,000 บาทตอเดือน รอยละ 16.37 และลดคาใชจายได 1,001 – 2,000 บาทตอเดือน รอยละ 8.19 
 เมื่อพิจารณาในดานคุณภาพชีวิต พบวาผูเขารวมโครงการไดรับประโยชนในรูปที่ไมเปนตัวเงินแตเปนการ
นําความรูไปใชพัฒนาอาชีพมากที่สุด รอยละ 77.78  รองลงมา คือไดรับประโยชนในรูปที่ไมเปนตัวเงินแตเปนเรื่อง
ความจําเปนของสังคมหรือสิ่งแวดลอมสวนรวม รอยละ 15.79  และไดรับประโยชนในรูปที่สามารถระบุเปนเงิน  
รอยละ 5.26 
 สําหรับการเริ่มนําความรูที่ไดรับไปใช พบวาผูที่เขารวมโครงการสวนใหญนําความรูที่ไดรับไปใชหลังการ
ดําเนินโครงการภายใน 6 เดือน รอยละ 35.67 รองลงมา คือนําความรูที่ไดรับไปใชหลังการดําเนินโครงการทันท ี
รอยละ 25.73 นําความรูที่ไดรับไปใชหลังการดําเนินโครงการภายใน 1 เดือน  รอยละ 19.30 และนําความรูที่ไดรับ
ไปใชหลังการดําเนินโครงการภายใน 3 เดือน  รอยละ 19.30 
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 ดานการนําความรูไปใชประโยชน  พบวาผูที่เขารวมโครงการนําความรูไปใชในครอบครัวมากที่สุด รอยละ 
49.12 รองลงมา คือนําความรูไปใชในชุมชน/กลุม รอยละ 26.32 และนําความรูไปใชเมือ่มีโอกาส รอยละ 21.05 
 ดานการนําความรูไปขยายผลตอ พบวาผูเขารวมโครงการนําความรูไปขยายผลตอในรูปแบบของประยุกต
เปนองคความรูใหมมากที่สุด รอยละ 43.27  รองลงมา คือการเปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลยี/เผยแพรตอ รอยละ 
32.16  และการใหบริการ/ปรึกษา รอยละ 21.05 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

ผลสรุปของการดําเนินงานวิจัยโครงการการเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอแกเกษตรกร
ในจังหวัดนครราชสีมา สามารถแบงการพิจารณาออกเปน 3 ระยะ คือระยะที่ 1 คือระยะการเตรียมการ ซึ่งผลที่ได
ในระยะนี้ คือขอเสนอโครงการและแผนการดําเนินงาน ระยะที่ 2 คือระยะการดําเนินงาน ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน 
คือสวนที ่1 คือไดคูมือเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอแกเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา อันเกิด
จากกิจกรรมการจัดเวทีระดมสมองในแตละพื้นที่  และการรวบรวมเอกสารจากแหลงตางๆที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถ
แบงคูมือฯ ออกเปนคูมือดานสภาพทั่วไปของการเพาะปลูกมะละกอ การผลิตมะละกอ และการตลาดมะละกอ    
และสวนที่ 2 คือไดถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอใหกับเกษตรกรดวยการผานกิจกรรม
การฝกอบรม และการทดลองภาคสนาม  ซึ่งพบวาโดยภาพรวมผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการถายทอด
เทคโนโลยีในระดับมาก  และเมื่อแยกเปนรายประเด็น พบวาผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก        
ทั้ง 2 ประเด็นยอย คือความพึงพอใจในการใหบริการถายทอดเทคโนโลยี และความพึงพอใจในดานขอมูลเพื่อการ
ปรับปรุงกระบวนการถายทอดเทคโนโลยี และระยะที่ 3 คือระยะการติดตามและการประเมินผล พบวาผูที่เขารวม
โครงการการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอแกเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา 
สามารถนําองคความรูที่ไดรับไปใชประโยชนไดทุกคน คิดเปนรอยละ 100  

ดานขอเสนอแนะจากผลการศึกษาครั้งนี้มีดังนี ้ในสวนของเนื้อหา คือคูมือเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ      
การผลิตมะละกอแกเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งรวบรวมขอมูลทั้งดานการผลิตและการตลาด ควรดําเนินการ
เผยแพรใหกับเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาไดรับขอมูลอยางทั่วถึงเพื่อสงเสริมการปลูกมะละกอในจังหวัด
นครราชสีมา  ในสวนของดานการถายทอดเทคโนโลยี เครื่องมือที่ผูวิจัยนํามาใช คือการจัดเวทีระดมสมอง การจัด
ฝกอบรม  การทดลองภาคสนาม   และการจัดเวทีเพื่อติดตามและประเมินผล ถือวาเปนเครื่องมือที่สามารถนํามาใช
เพื่อการถายทอดเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ   และในสวนของกระบวนการมีสวนรวม  ซึ่งพบวา                
การดําเนินงานในลักษณะของการทํางานเชิงพื้นที่ ควรมีภาคีในพื้นที่เขามามีสวนรวมกับโครงการดวย เพราะจะ   
ทําใหโครงการที่ดําเนินการในพื้นที่มีโอกาสประสบความสําเร็จสูง 

สําหรับขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป มีดังนี้ 1. ควรใชสถิติ F-test สําหรับการประเมินผลการ
ถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอแกเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา และ 2. ควรนําวิธี
การศึกษาแบบมีสวนรวมในรูปแบบอื่นๆ เชน Focus group เขามาใชในกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีดวยเพื่อให
กระบวนการถายทอดเทคโนโลยีมีความสมบูรณมากขึ้น 
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