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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลกระทบจากการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั ของ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เชี ย งใหม่ ในการพัฒนากลุ่ มผูผ้ ลิ ตชาเมี่ ยงในตาบลป่ าแป๋ ผ่า นตัวชี้ วดั ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม และ2) ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ และความคุม้ ค่าจากผลงานวิจยั
การพัฒนากลุ่มผูผ้ ลิตชาเมี่ยงในตาบลป่ าแป๋ โดยกลุ่มเป้ าหมาย คือ กลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตชาเมี่ยงในพื้นที่
ตาบลป่ าแป๋ โดยการประเมินการนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ผา่ นตัวชี้ วดั (KPI) ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และด้านสิ่ งแวดล้อมและประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ และความคุม้ ค่า
ผลการวิจยั พบว่า ภาพรวมดัชนีการประเมินผลกระทบจากการนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
เชิ งพื้นที่ท้ งั ด้านเศรษฐกิ จ ด้านสังคม และด้านสิ่ งแวดล้อมที่มีต่อกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิ ตชาเมี่ยงในพื้นที่
ตาบลป่ าแป๋ อยู่ในระดับปานกลาง และผลการวิเคราะห์ ความคุ ม้ ค่าของผลผลิ ตทางการวิจยั ที่ ชุมชน
นาไปใช้ประโยชน์ หลังจากการถ่ายทอดนั้นก่อให้เกิดความคุม้ ค่า และการประเมินความคุม้ ค่าที่เกิ ดขึ้น
จากการปรับเปลี่ยนที่เป็ นตัวเงิ นก็สามารถชี้ ให้เห็ นถึงความคุ ม้ ค่า รวมถึงเกิดผลลัพธ์ในด้านสังคม คือ
เกิดความร่ วมมือในชุมชน อีกทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน และสามารถแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมได้
จากการลดใช้ทรัพยากรในชุมชน ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่า การถ่ายทอดองค์ความรู ้สู่กลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตชา
เมี่ยงในพื้นที่ตาบลป่ าแป๋ ทาให้เกิดการพัฒนาต้นแบบและเป็ นทางเลือกที่ดีสาหรับชุ มชนที่จะนาไปต่อ
ยอดขยายผลเพราะมีความคุม้ ค่าต่อการลงทุน
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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 Subdistrict 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.

