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บทคัดย่อ 

   งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ประเมินผลกระทบจากการใชป้ระโยชน์จากผลงานวิจยัของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ในการพฒันากลุ่มผูผ้ลิตชาเม่ียงในต าบลป่าแป๋ ผ่านตวัช้ีวดัทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม และ2) ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และความคุม้ค่าจากผลงานวิจยั
การพฒันากลุ่มผูผ้ลิตชาเม่ียงในต าบลป่าแป๋ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ี
ต าบลป่าแป๋ โดยการประเมินการน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ผา่นตวัช้ีวดั (KPI) ดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
และดา้นส่ิงแวดลอ้มและประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และความคุม้ค่า 

   ผลการวจิยั พบวา่ ภาพรวมดชันีการประเมินผลกระทบจากการน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์
เชิงพื้นท่ีทั้งดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ี
ต าบลป่าแป๋อยู่ในระดบัปานกลาง และผลการวิเคราะห์ความคุม้ค่าของผลผลิตทางการวิจยัท่ีชุมชน
น าไปใชป้ระโยชน์ หลงัจากการถ่ายทอดนั้นก่อให้เกิดความคุม้ค่า และการประเมินความคุม้ค่าท่ีเกิดข้ึน
จากการปรับเปล่ียนท่ีเป็นตวัเงินก็สามารถช้ีให้เห็นถึงความคุม้ค่า รวมถึงเกิดผลลพัธ์ในดา้นสังคม คือ 
เกิดความร่วมมือในชุมชน อีกทั้งสามารถลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือน และสามารถแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มได้
จากการลดใชท้รัพยากรในชุมชน ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ การถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชา
เม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ท าให้เกิดการพฒันาตน้แบบและเป็นทางเลือกท่ีดีส าหรับชุมชนท่ีจะน าไปต่อ
ยอดขยายผลเพราะมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน 
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Abstract 

   
   This research aims to ( 1)  investigate the impact of the use of Chiang Mai Rajabhat 
University's study on the development of Assam tea producer in Pa Pae Sub-district through the index 
of economic, social, and environmental aspects (2)  evaluate the assessment of economic value of the 
study on the development of Assam tea producer in Pa Pae Sub-district which focuses on the target 
group of Assam tea farmers in Pa Pae Sub-district by the evaluation of the use of the study using KPI 
of economic, social, and environment aspects with assessment of economic value. 
 
   The result of this research found that the overall index of the assessment of the use of the 
study in terms of economic, social, and environmental aspects on the Assam tea farmers in Pa Pae Sub-
district is in the average level. In addition, the assessment of economic value of the use of the study in 
a community after passing on the knowledge has contributed to economic value.  Moreover, the 
assessment of economic value from the value-added terms of money has shown the worthiness of value. 
Furthermore, in terms of social aspect, there are cooperations among the community. There are also the 
reduction in household expenditure with the solution of the environmental issue via the decline in using 
the resource in the community, which reflects that knowledge transfer to the group of Assam tea farmers 
in Pa Pae Sub- district could contribute to developed and appeared to be the great choice for the 
community to expand the boundary for the investment in economic value. 


